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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

 
আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর বাদজট ব্যবস্থাপনা কর্মটির (র্বএমর্স) সভার কার্ থর্ববরণী 

 
সভাপর্ত  : জনাব মমাোঃ ইউনুসুর রহমান, র্সর্নয়র সর্িব, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয় 

স্থান  : অর্ থ মন্ত্রণালদয়র সভাকক্ষ (কক্ষ-৩৩১, ভবন-৭), বাাংলাদেশ সর্িবালয়, ঢাকা 

তার্রখ ও সময় : ২৯ আগস্ট ২০১৭ সকাল ১১:০০ টায় 

সভায় উপর্স্থত সেস্যদের নাদমর তার্লকা: পর্রর্শষ্ট-‘ক’ 

 

উপর্স্থত সেস্যদের স্বাগত জার্নদয় সভার কাজ শুরু করা হয়। অতোঃপর সভাপর্তর অনুমর্তক্রদম উপসর্িব (বাদজট) আদলািযসূর্ি 

মমাতাদবক র্বষয়সমূহ তুদল ধদরন। শুরুদতই ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর বার্ষ থক বাদজট বাস্তবায়ন পর্রকল্পনা ও ২০১৬-১৭ অর্ থবছদরর বাস্তবায়ন 

অগ্রগর্তর তুলনামূলক র্িত্র তুদল ধরা হয়। সভায় জানাদনা হয় মর্ অর্ থ র্বভাদগর গত ১৭ জুলাই ২০১৭ তার্রদখর স্মারক নম্বর: 

০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৮.২০১৭-৪১৫ এর র্নদে থশনা অনুর্ায়ী ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর বাদজট বাস্তবায়ন পর্রকল্পনা প্রণয়দনর জন্য এ 

র্বভাগ ও এর আওতাধীন সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা হদত বাদজট বাস্তবায়ন পর্রকল্পনার তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ এবাং প্রাপ্ত তথ্য ইদতামদে 

Integrated Budget & Accounting System (iBAS++) এ এর্ি সম্পন্ন হদয়দছ।  

 

এছাড়া মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগর সাদর্ আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর বার্ষ থক কম থসম্পােন চুর্ি গত ০৬.০৭.২০১৭ 

তার্রদখ সম্পন্ন হদয়দছ র্ার লক্ষযমাত্রাসমূহ র্বএমর্স সভায় পর্রবীক্ষণপূব থক মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগ মপ্ররণ করদত হদব। 

 

১. ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর বাদজট বাস্তবায়ন পর্রকল্পনা: 

 

১.১  অনুন্নয়ন ব্যয়: 
 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ এবাং এ র্বভাদগর আওতাধীন বাদজট সাংর্িষ্ট েপ্তর/সাংস্থা ও প্রকল্পসমূদহর ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর বাদজট বাস্তবায়ন 

পর্রকল্পনা পৃর্ক-পৃর্কভাদব র্নদে উদেখ করা হদলা:  
 

 

১.১.১. সর্িবালয়:  
  (অাংকসমূহ হাজার টাকায়) 

আদলািনা : আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর মমাট বাদজট বরাদ্দ ৯ মকাটি ৭ লক্ষ টাকা। 

 

১.১.২. স্বায়ত্তশার্সত ও অন্যান্য প্রর্তষ্ঠান:  

(অাংকসমূহ হাজার টাকায়) 

আদলািনা : এ র্বভাদগর আওতাধীন স্বায়ত্তশার্সত ৪টি প্রর্তষ্ঠাদনর জন্য বাদজদট মমাট বরাদ্দ ২৩ মকাটি ১ লক্ষ টাকা। 

 

 মাইদক্রাদক্রর্িট মরগুদলটরী অর্র্রটির বাদজট বরাদ্দ ৯ মকাটি ৭০ লক্ষ টাকা।  

প্রর্তষ্ঠাদনর নাম 
বাদজট 

২০১৭-১৮ 

লক্ষযমাত্রা/ 

প্রকৃত ব্যয় 

১ম মকায়াট থার 

(জুলাই-দসদেম্বর ‘১৭) 

২য় মকায়াট থার 

(অদটাবর-র্িদসম্বর ‘১৭) 

৩য় মকায়াট থার 

(জানুয়ার্র-মাি থ ‘১৮ ) 

৪র্ থ মকায়াট থার 

(এর্প্রল-জুন ‘১৮) 

(১ম-৪র্ থ)  মকায়াট থার 

(জুলাই’১৭- জুন’১৮) 

সর্িবালয় ৯,০৭,০০ 

লক্ষযমাত্রা ২,৪১,২৯ ২,২১,৬০ ২,০৯,৩৫ ২,৩৪,৭৬ ৯,০৭,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      

প্রর্তষ্ঠাদনর নাম 
বাদজট 

২০১৭-১৮ 

লক্ষযমাত্রা/ 

প্রকৃত ব্যয় 

১ম মকায়াট থার 

(জুলাই-দসদেম্বর ‘১৭) 

২য় মকায়াট থার 

(অদটাবর-র্িদসম্বর’১৭) 

’১৮) ‘১৬) 

৩য় মকায়াট থার 

(জানুয়ার্র-মাি থ ‘১৮ ) 

৪র্ থ মকায়াট থার 

(এর্প্রল-জুন ‘১৮) 

(১ম-৪র্ থ)  মকায়াট থার 

(জুলাই’১৭- জুন’১৮) 

মাইদক্রাদক্রর্িট মরগুদলটরী 

অর্র্রটি 
৯,৭০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ১,৯৮,২৫ ১,৮৩,৮৬ ২,৩৮,৫০ ৩,৪৯,৩৯ ৯,৭০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      

বাাংলাদেশ ইনর্স্টটিউট অব 

কযার্পটাল মাদকথট 
১১,৫০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ২,৮৯,৯৬ ২,৮৫,০২ ২,৬০,৩১ ৩,১৪,৭১ ১১,৫০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      

বাাংলাদেশ ইন্সুদরন্স 

একাদির্ম 
১,৮০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ৪৫,১৭ ৪৫,১৬ ৪৫,০৭ ৪৪,৬০ ১,৮০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      

বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ 

কর্তথপক্ষ 
১,০০ 

লক্ষযমাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ১,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      

মমাট স্বায়ত্তশার্সত ও 

অন্যান্য প্রর্তষ্ঠান 
২৩,০১,০০ 

লক্ষযমাত্রা ৫,৩৩,৬৩ ৫,১৪,২৯ ৫,৪৪,১৩ ৭,০৮,৯৫ ২৩,০১,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার       
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 বাাংলাদেশ ইনর্স্টটিউট অব কযার্পটাল মাদকথদটর বরাদ্দ ১১ মকাটি ৫০ লক্ষ। 

 বাাংলাদেশ ইন্সুদরন্স একাদির্মর বরাদ্দ ১ মকাটি ৮০ লক্ষ টাকা। 

 বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তথপক্ষ এর বরাদ্দ ১ লক্ষ টাকা। 

 

১.১.৩.  মপ্রাগ্রাম/কম থসূর্ি ব্যবস্থাপনা:  

(অাংকসমূহ হাজার টাকায়) 

আদলািনা : এ র্বভাদগর আওতাধীন মপ্রাগ্রাম/কম থসূর্ি ব্যবস্থাপনার জন্য মমাট বরাদ্দ ৭৯ মকাটি ১৫ লক্ষ টাকা। 

 

 র্পদকএসএফ এর বাদজট বরাদ্দ ২৫ মকাটি টাকা। 

 র্বএমর্িএফ এর বাদজট বরাদ্দ ৪ মকাটি ২৫ লক্ষ টাকা। 

 স্বর্নভ থর প্রর্শক্ষণ কম থসূর্ি এর বরাদ্দ ১ মকাটি ৯০ লক্ষ টাকা। 

 এসর্িএফ এর বরাদ্দ ৪৮ মকাটি টাকা। 

 

১.১.৪.  বার্ষ থক উন্নয়ন কম থসূর্ি বর্হর্ভ থত প্রকল্প: 

(অাংকসমূহ হাজার টাকায়) 

আদলািনা : এ র্বভাদগর আওতাধীন বার্ষ থক উন্নয়ন কম থসূর্ি বর্হর্ভ থত প্রকল্পসমূদহর জন্য মমাট বাদজট বরাদ্দ ২৩১২ মকাটি ৪০ লক্ষ টাকা। 

প্রর্তষ্ঠাদনর নাম 
বাদজট 

২০১৭-১৮ 

লক্ষযমাত্রা/ 

প্রকৃত ব্যয় 

১ম মকায়াট থার 

(জুলাই-দসদেম্বর ‘১৭) 

২য় মকায়াট থার 

(অদটাবর-র্িদসম্বর ‘১৭) 

৩য় মকায়াট থার 

(জানুয়ার্র-মাি থ ‘১৮) 

৪র্ থ মকায়াট থার 

(এর্প্রল-জুন ‘১৮) 

(১ম-৪র্ থ)  মকায়াট থার 

(জুলাই’১৭-জুন’১৮)  

পেী কম থ সহায়ক 

ফাউদেশন (র্পদকএসএফ) 
২৫,০০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ৬,২৫,০০ ৬,২৫,০০ ৬,২৫,০০ ৬,২৫,০০ ২৫,০০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার       

বাাংলাদেশ র্মউর্নর্সপাল 

মিদভলপদমন্ট ফাে 

(র্বএমর্িএফ) 

৪,২৫,০০ 

লক্ষযমাত্রা ১,০৬,২৫ ১,০৬,২৫ ১,০৬,২৫ ১,০৬,২৫ ৪,২৫,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার       

স্বর্নভথর প্রর্শক্ষণ কম থসূর্ি  ১,৯০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ৪৭,৫০ ৪৭,৫০ ৪৭,৫০ ৪৭,৫০ ১,৯০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার       

মসাস্যাল মিদভলপদমন্ট 

ফাউদেশন (এসর্িএফ) 
৪৮,০০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ৭,০০,০০ ৭,০০,০০ ৭,০০,০০ ২৭,০০,০০ ৪৮,০০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার       

মমাট মপ্রাগ্রাম/কম থসূর্ি 

ব্যবস্থাপনা 
৭৯,১৫,০০ 

লক্ষযমাত্রা ১৪,৭৮,৭৫ ১৪,৭৮,৭৫ ১৪,৭৮,৭৫ ৩৪,৭৮,৭৫ ৭৯,১৫,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার       

প্রর্তষ্ঠাদনর নাম 
বাদজট 

২০১৭-১৮ 

লক্ষযমাত্রা/ 

প্রকৃত ব্যয় 

১ম মকায়াট থার 

(জুলাই-দসদেম্বর ‘১৭) 

২য় মকায়াট থার 

(অদটাবর-র্িদসম্বর ‘১৭) 

৩য় মকায়াট থার 

(জানুয়ার্র-মাি থ ‘১৮) 

৪র্ থ মকায়াট থার 

(এর্প্রল-জুন ‘১৮) 

(১ম-৪র্ থ)  মকায়াট থার 

(জুলাই’১৭-জুন’১৮)  

পেী কম থ সহায়ক 

ফাউদেশন (র্পদকএসএফ) 
৯০,০০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ১৪,৭৭,৫৬ ২২,৯১,৬৪ ২৩,৪৮,৮৪ ২৮,৮১,৯৬ ৯০,০০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      

ফদরন র্িদরট ইনদভস্টদমন্ট 

প্রদমাশন প্রদজট 
৩৬,০০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ০ ১০,০০,০০ ১৩,০০,০০ ১৩,০০,০০ ৩৬,০০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      

আরবান র্বর্ডাং মসফটি 

প্রদজট 
৪৬,০০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ০ ১৫,০০,০০ ১৫,০০,০০  ১৬,০০,০০ ৪৬,০০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      

মসদকে স্মল এে র্মর্িয়াম 

সাইজি এন্টারপ্রাইজ 

মিদভলপদমন্ট প্রদজট 

(এসএমইর্ির্প-২) 

২৬৫,০০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ০ ৫৪,০০,০০ ১১০,০০,০০ ১০১,০০,০০ ২৬৫,০০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      

ফাইন্যার্ন্সাং র্িক র্কলন 

ইর্ফর্সদয়র্ন্স ইমপ্রুভদমন্ট  

প্রকল্প (র্বদকইআইর্প) 

১০০,০০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ১৫,০০,০০ ২৫,০০,০০ ২৫,০০,০০ ৩৫,০০,০০ ১০০,০০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      

স্মল এে মার্জথনাল সাইজি 

ফারমাস থ এর্গ্রকালিারাল 

মপ্রািার্টর্ভটি ইমপ্রূভদমন্ট 

এে িাইভারর্সর্ফদকশন 

ফাইন্যার্ন্সাং প্রদজট 

৪০,০০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ০ ৩৮,৭০,০০ ৮০,০০ ৫০,০০ ৪০,০০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      

র্ফন্যার্ন্সয়াল মসটর সাদপাট থ 

প্রদজট (এফএসএসর্প) 
১০১০,৪০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ১৫০,০০,০০ ৩৫০,০০,০০ ২১০,০০,০০ ৩০০,৪০,০০ ১০১০,৪০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      

মসাস্যাল মিদভলপদমন্ট 

ফাউদেশন 

(এসর্িএ৪২৫,০০,০০ফ) 

৪২৫,০০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ১২০,০০,০০ ১০০,০০,০০ ৯৫,০০,০০ ১১০,০০,০০ ৪২৫,০০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      
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 র্পদকএসএফ এর বাদজট বরাদ্দ ৯০ মকাটি টাকা। 

 ফদরন র্িদরট ইনদভস্টদমন্ট প্রদমাশন প্রদজট এর জন্য বাদজট বরাদ্দ ৩৬ মকাটি টাকা। 

 আরবান র্বর্ডাং মসফটি প্রদজট এর জন্য বাদজট বরাদ্দ ৪৬ মকাটি টাকা। 

 মসদকে স্মল এে র্মর্িয়াম সাইজি এন্টারপ্রাইজ মিদভলপদমন্ট প্রদজট (এসএমইর্ির্প-২) এর জন্য বাদজট বরাদ্দ ২৬৫ মকাটি টাকা। 

 ফাইন্যার্ন্সাং র্িকর্কলন ইর্ফর্সদয়র্ন্স ইমপ্রুভদমন্ট প্রকল্প (র্বদকইআইর্প) এর জন্য বাদজট বরাদ্দ ১০০ মকাটি। 

 স্মল এে মার্জথনাল সাইজি ফারমাস থ এর্গ্রকালিারাল মপ্রািার্টর্ভটি ইমপ্রূভদমন্ট এে িাইভারর্সর্ফদকশন ফাইন্যার্ন্সাং প্রদজট এর বাদজট 

বরাদ্দ ৪০ মকাটি টাকা। 

 র্ফন্যার্ন্সয়াল মসটরসাদপাট থ প্রদজট (এফএসএসর্প) এর জন্য বরাদ্দ ১০১০ মকাটি ৪০ লক্ষ টাকা। 

 মসাস্যাল মিদভলপদমন্ট ফাউদেশন (এসর্িএফ) এর বরাদ্দ ৪২৫ মকাটি টাকা। 

 বাাংলাদেশ র্মউর্নর্সপাল মিদভলপদমন্ট ফাে (র্বএমর্িএফ) এর জন্য বরাদ্দ ৩০০ মকাটি টাকা। 
 

 

 

১.২.  উন্নয়ন ব্যয়: 

 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাদগর আওতাধীন প্রকল্পসমূদহর জন্য বরাদ্দকৃত উন্নয়ন বাদজট ২০১৭-১৮ এর র্নধ থার্রত বরাদদ্দর র্বপরীদত র্নেরূপভাদব 

বাস্তবায়ন ব্যয় পর্রকল্পনা করা হদয়দছ:  

(অাংকসমূহ হাজার টাকায়) 

প্রর্তষ্ঠাদনর নাম 
বাদজট 

২০১৭-১৮ 

লক্ষযমাত্রা/ 

প্রকৃত ব্যয় 

১ম মকায়াট থার 

(জুলাই-দসদেম্বর ‘১৭) 

২য় মকায়াট থার 

(অদটাবর-র্িদসম্বর ‘১৭) 

৩য় মকায়াট থার 

(জানুয়ার্র-মাি থ ‘১৮ ) 

৪র্ থ মকায়াট থার 

(এর্প্রল-জুন ‘১৮) 

(১ম-৪র্ থ)  মকায়াট থার 

(জুলাই’১৭-জুন’১৮) 

র্ফন্যার্ন্সয়াল মসটর সাদপাট থ 

প্রদজট (এফএসএসর্প) 
১১২,৭৫,০০ 

লক্ষযমাত্রা ৮৯,২৭ ২২,৩৭,১৫ ৩৩,৫৫,৭২ ৫৫,৯২,৮৬ ১১২,৭৫,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার       

পাইলট প্রদজট অন 

ওদয়োরদবইজি মক্রাপ 

ইন্সুযদরন্স 

২,৭৭,০০ 

লক্ষযমাত্রা ১,৩৭,০০ ১,৪০,০০   ২,৭৭,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার       

মমাট উন্নয়ন প্রকল্প ১১৫,৫২,০০ 

লক্ষযমাত্রা ২,২৬,২৭ ২৩,৭৭,১৫ ৩৩,৫৫,৭২ ৫৫,৯২,৮৬ ১১৫,৫২,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার       

 

আদলািনা : এ র্বভাদগর আওতাধীন উন্নয়ন ব্যয় খাদত বাদজদট মমাট বাদজট বরাদ্দ ১১৫ মকাটি ৫২ লক্ষ টাকা। 

 

 র্ফন্যার্ন্সয়াল মসটর সাদপাট থ প্রদজট এর জন্য বাদজট বরাদ্দ ১১২ মকাটি ৭৫ লক্ষ টাকা। 

 পাইলট প্রদজট অন ওদয়োরদবইজি ক্রপ ইন্সুযদরন্স এর জন্য বাদজট বরাদ্দ ২ মকাটি ৭৭ লক্ষ টাকা। 

 

২. বার্ষ থক কম থসম্পােন চুর্ি ২০১৭-১৮ এর বার্ষ থক লক্ষযমাত্রা : 

 

২.১. মকৌশলগত উদদ্দশ্যসমূহ : 

মসকশন ২ 

 মন্ত্রণালয়/র্বভাদগর র্বর্ভন্ন কার্ থক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

চুড়ান্ত ফলাফল 

সূিক 

একক 

(Unit) 

র্ভর্ত্ত বছর 

প্রকৃত অজথন* 

২০১৬-১৭ 

লক্ষযমাত্রা 

২০১৭-১৮ 

অজথন ২০১৭-১৮ 

(জুলাই ১৭-জুন ১৮) 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ব্যাাংর্কাং খাদত অন্তর্ভ থর্ি বৃর্ি 

প্রাপ্ত বয়স্ক 

জনগদণর 

(ক্রমপুর্ির্ভত) 

অন্তর্ভ থর্ির হার 

%  ৭৩.৫ ৭৫.৫    

রাষ্ট্রমার্লকানাধীন বার্ণর্জযক 

ব্যাাংদকর মেণীকৃত ঋদণর হার 

হ্রাস  

মেণীকৃত ঋদণর 

হার  
%  ১৯.৪৬  ১৫.০০    

বাাংলাদেশ র্মউর্নর্সপাল 

মিদভলপদমন্ট ফাে 

(র্বএমর্িএফ) 

৩০০,০০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ৩৩,২৮,১০ ৮৫,১০,৩০ ৮৩,৪২,৮০ ৯৮,১৮,৮০ ৩০০,০০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      

মমাট বার্ষ থক উন্নয়ন কম থসূর্ি 

বর্হর্ভ থত প্রকল্প 
২৩১২,৪০,০০ 

লক্ষযমাত্রা ৩৩৩,০৫,৬৬ ৭০০,৭১,৯৪ ৫৭৫,৭১,৬৪ ৭০২,৯০,৭৬ ২৩১২,৪০,০০ 

প্রকৃত ব্যয়      

শতকরা হার      
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চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

চুড়ান্ত ফলাফল 

সূিক 

একক 

(Unit) 

র্ভর্ত্ত বছর 

প্রকৃত অজথন* 

২০১৬-১৭ 

লক্ষযমাত্রা 

২০১৭-১৮ 

অজথন ২০১৭-১৮ 

(জুলাই ১৭-জুন ১৮) 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

অর্ধকতর কার্ থকর পু ুঁর্জবাজার 

পুর্িঁবাজাদর 

তার্লকার্ভি 

মকাম্পার্নর হার 

বৃর্ি 

%  ৩  ৪    

বীমা খাদত আর্র্ থক অন্তর্ভ থর্ি 

বৃর্ি  

বীমাপর্লর্স 

গ্রাহক সাংখ্যা 

বৃর্ি 

% ৪  ৪.২৫    

সুর্বধাদভাগী ের্রদ্র জনদগাষ্ঠীর 

জীবন মান উন্নয়ন 

এমএফআই 

সেস্যদের সঞ্চয় 

বৃর্ি  

মকাটি 

টাকায় 
১৯০০০  ২০৫০০   

 

মসকশন-৩ 

 

কার্ থক্রম 

কম থসম্পােদনর সূিক 

(Performance 

Indicator) 

কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

P1) 

লক্ষযমাত্রার মান (২০১৭-১৮) খসড়া মস্কার 

অসাধারণ 

(Excellent) 

১০০% 

প্রকৃত অজথন 

(জুলাই ১৭-জুন 

১৮) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

[১.১] হাউস র্বর্ডাং ফাইন্যান্স 

কদপ থাদরশন আইদনর খসড়া জাতীয় 

সাংসদে মপ্ররণ 

[১.১.১] প্রস্তাব জাতীয় সাংসদে মপ্রর্রত  ৪.০০  ১২-০৬-২০১৮    

[১.২] ফাইন্যান্স মকাম্পার্ন আইন এর 

খসড়া জাতীয় সাংসদে মপ্ররণ  
[১.২.১] প্রস্তাব জাতীয় সাংসদে মপ্রর্রত  ৪.০০  ১২-০৬-২০১৮   

[১.৩] মার্নলোর্রাং প্রর্তদরাধ 

র্বর্ধমালা, ২০১৩ সাংদশাধনপূব থক নতুন 

র্বর্ধমালা প্রণয়ন  

[১.৩.১] মগদজদট প্রকাশ  ৪.০০  ১২-০৬-২০১৮    

[১.৪] আনসার র্ভর্ির্প উন্নয়ন ব্যাাংক 

কম থকতথা ও কম থিারী িাকুর্র প্রর্বধান 

মালা, ২০০৫ সাংদশাধন 

[১.৪.১] মগদজদট প্রকার্শত ৩.০০ ১২-০৬-২০১৮   

 [১.৫] মমাবাইল ব্যাাংর্কাং কার্ থক্রম  
[১.৫.১] বার্ষ থক মলনদেনকৃত টাকার 

পর্রমাণ সম্প্রসারণ 
৩.০০ 

২০০.০০  

হাজার মকাটি 
  

[১.৬] কৃর্ষঋণ র্বতরণ [১.৬.১] র্বতরণকৃত কৃর্ষঋণ ৩.০০ 
১৯৮৫৬.০০ 

মকাটি 
  

[১.৭] রাষ্ট্রমার্লকানাধীন বার্ণর্জযক 

ব্যাাংকসমূদহ অনলাইন/ CBS ব্যবস্থা 

িালুকরণ  

[১.৭.১] অনলাইন/ CBS ব্যবস্থার 

আওতাধীন মমাট শাখা 
৩.০০ ৩৭২৫ টি   

[১.৮] এসএমই ঋণ র্বতরণ ও আোয় 

[১.৮.১] র্বতরণকৃত এসএমই ঋণ ২.০০   
১২৮.০০ 

হাজার মকাটি 
  

[১.৮.২] আোয়কৃত এসএমই ঋণ ২.০০                     
১০৮.০০ 

হাজার মকাটি 
  

[২.১] র্সর্কউর্রটিজ অযাে এক্সদিি 

কর্মশন র্বর্ধমালা, ২০০২ সাংদশাধন 
[২.১.১] মগদজদট প্রকার্শত ৩.০০ ১০-০৬-২০১৮   

[২.২] কদপ থাদরট গভদন থন্স গাইিলাইনস্ 

সাংদশাধন 
[২.২.১] মগদজদট প্রকার্শত ৩.০০ ১৪-০৬-২০১৮   

[২.৩] মূলধন উদত্তালন [২.৩.১] র্সর্কউর্রটিজ ইসুয ৩.০০ ১৫ টি   

[২.৪] পু ুঁর্জবাজাদর নতুন র্বর্নদয়াগ বৃর্ি [২.৪.১] নতুন র্বর্নদয়াদগর পর্রমাণ ৩.০০ ৪১০০ মকাটি   

[২.৫] পু ুঁর্জবাজার র্বষদয় প্রার্তষ্ঠার্নক 

র্শক্ষা কার্ থক্রম 
[২.৫.১] সাটি থর্ফদকট মকাস থ সাংখ্যা ২.০০ ১৩ টি   

[২.৫] পু ুঁর্জবাজার র্বষদয় প্রার্তষ্ঠার্নক 

র্শক্ষা কার্ থক্রম  

[২.৫.২] মপাস্ট গ্রযাজুদয়ট র্িদলামা ব্যাি 

সাংখ্যা 
২.০০ ২ টি   

[২.৬] পুর্িঁবাজাদর র্বর্নদয়াগকারীদের 

জন্য সদিতনতামূলক প্রর্শক্ষণ 
[২.৬.১] প্রর্শর্ক্ষত র্বর্নদয়াগকারী ৩.০০ ১০০০ জন   

[২.৭] মেশব্যাপী ফাইন্যার্ন্সর্সয়াল 

র্লটাদরর্স কার্ থক্রম বাস্তবায়ন 
[২.৭.১] কার্ থক্রদম অাংশগ্রহণকারী ৩.০০ ৮০০০ জন   

[৩.১] র্বর্ধমালা/ প্রর্বধানমালা জার্র [৩.১.১] মগদজট প্রকার্শত ৮.০০ ৪   

[৩.২] বীমা োর্ব র্নষ্পর্ত্ত [৩.২.১] র্নষ্পর্ত্তর হার  ৩.০০ ৭৩%   
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কার্ থক্রম 

কম থসম্পােদনর সূিক 

(Performance 

Indicator) 

কম থসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

P1) 

লক্ষযমাত্রার মান (২০১৭-১৮) খসড়া মস্কার 

অসাধারণ 

(Excellent) 

১০০% 

প্রকৃত অজথন 

(জুলাই ১৭-জুন 

১৮) 

 

[৩.৩] বীমা র্বষদয় প্রর্শক্ষণ প্রোন [৩.৩.১] প্রর্শর্ক্ষত জনবল ৩.০০ ১০০০ জন   

[৩.৪] বীমা র্বষদয় জনসদিতনতা বৃর্ি [৩.৪.১] ওয়াকথশপ/ মসর্মনার ২.০০ ৫ টি   

[৩.৫] বীমা কদপ থাদরশন আইন প্রণয়ন 
[৩.৫.১] প্রস্তাব মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগ 

মপ্ররণ 
৪.০০ ১৫-০৪-২০১৮   

[৪.১] ক্ষুদ্রঋণ র্বতরণ ও আোয় 

[৪.১.১] র্বতরণকৃত ক্ষুদ্রঋণ ৩.০০ 
৮২০০০  

মকাটি 
  

[৪.১.২] আোয়কৃত ক্ষুদ্র ঋণ ৩.০০ 
৭৪০০০ 

মকাটি 
  

[৪.২] এমএফআই সুর্বধাদভাগীদের 

সাংখ্যা বৃর্ি 
[৪.২.১] সুর্বধাদভাগীর সাংখ্যা ৪.০০ 

২৯০  

লক্ষ জন 
  

 উপদমাট= ৮০ প্রাপ্ত উপদমাট=  

 

২.২. আবর্শ্যক মকৌশলগত উদদ্দশ্যসমূহ : 

 
 

কার্ থক্রম 

কম থসম্পােদনর সুিক 

(Performance 

Indicator) 

কম থসম্পােন 

সুিদকর মান 

(Weight of 

P1) 

লক্ষযমাত্রার মান (২০১৭-১৮) 

 

খসড়া মস্কার 

 

অসাধারণ 

১০০% 

প্রকৃত অজথন 

(জুলাই ১৭-জুন 

১৮) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

[১.১] মন্ত্রণালয়/র্বভাদগ ই-ফাইর্লাং 

পির্ত বাস্তবায়ন 
[১.১.১] ই-ফাইদল নর্র্ র্নষ্পর্ত্তকৃত ১.০০ ৪০%   

[১.২] ইউর্নদকাি ব্যবহার র্নর্িত করা 
[১.২.১] ইউর্নদকাি ব্যবহার 

র্নর্িতকৃত 
০.৫০ ১০০%   

[১.৩] মন্ত্রণালয়/র্বভাগ কর্তথক ২০১৬-

১৭ অর্ থবছদর প্রণীত তার্লকা অনুর্ায়ী 

কমপদক্ষ দুটি কদর অনলাইন মসবা িালু 

করা 

[১.৩.১] ন্যযনতম দুটি অনলাইন মসবা 

িালুকৃত 
১.০০ ৩০-১১-২০১৭   

[১.৪] মন্ত্রণালয়/র্বভাগ কর্তথক উদ্ভাবনী 

উদযাগ ও Small 

Improvement Project 

(SIP) বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] উদ্ভাবনী উদযাগ ও SIP-

সমূদহর িাটাদবস প্রস্তুতকৃত 
১.০০ ৩১-০৮-২০১৭   

[১.৪.২] উদ্ভাবনী উদযাগ ও SIP 

মরর্লদকদটি 
১.০০ ৪০%   

[১.৫] মসবার মান সম্পদকথ 

মসবাগ্রহীতাদের মতামত পর্রবীক্ষদণর 

ব্যবস্থা িালু করা 

[১.৫.১] মসবাগ্রহীতাদের মতামত 

পর্রবীক্ষদণর ব্যবস্থা িালুকৃত 
১.০০ ১৪-০৯-২০১৭   

[১.৬] মন্ত্রণালয়/র্বভাদগর প্রর্তটি 

শাখায় র্বনষ্টদর্াগ্য নর্র্র তার্লকা 

প্রণয়ন ও র্বনষ্ট করা 

[১.৬.১] তার্লকা অনুর্ায়ী র্বনষ্টকৃত 

নর্র্ 
১.০০ ১০০%   

[১.৬.২] শাখায় র্বনষ্টদর্াগ্য নর্র্র 

তার্লকা প্রণীত 
০.৫০ ১১-০১-২০১৮   

[১.৭] র্সটিদজন স িাট থার অনুর্ায়ী মসবা 

প্রোন 

[১.৭.১] র্সটিদজন স িাট থার বাস্তবায়ন 

সাংক্রান্ত পর্রবীক্ষণ ব্যবহাহা িালুকৃত 
১.০০ ৩১-১২-২০১৭   

[১.৮] অর্ভদর্াগ প্রর্তকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

[১.৮.১] র্নষ্পর্ত্ত সাংক্রান্ত প্রর্তদবেন 

মপ্রর্রত 
০.৫০ ১২ টি   

[১.৮.২] র্নষ্পর্ত্তকৃত অর্ভদর্াগ ০.৫০ ৯০%   

[২.১] ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর খসড়া 

বার্ষ থক কম থসম্পােন চুর্ি োর্খল 

[২.১.১] র্নধ থার্রত সময়সীমার মদে 

খসড়া চুর্ি োর্খলকৃত 
০.৫০ ২৩-০৪-২০১৭   

[২.২] ২০১৬-১৭ অর্ থবছদরর বার্ষ থক 

কম থসম্পােন চুর্ির মূল্যায়ন প্রর্তদবেন 

োর্খল 

[২.২.১] র্নধ থার্রত তার্রদখ মূল্যায়ন 

প্রর্তদবেন োর্খলকৃত 
১.০০ ০৮-০৮-২০১৭   

[২.৩] ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর বার্ষ থক 

কম থসম্পােন চুর্ি বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ 

[২.৩.১] ত্রত্রমার্সক প্রর্তদবেন প্রণীত ও 

োর্খলকৃত 
০.৫০ ৪ টি   

[২.৪] ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর বার্ষ থক 

কম থসম্পােন চুর্ির অধ থবার্ষ থক মূল্যায়ন 

প্রর্তদবেন োর্খল 

[২.৪.১] র্নধ থার্রত তার্রদখ অধ থবার্ষ থক 

মূল্যায়ন প্রর্তদবেন োর্খলকৃত 
১.০০ ৩০-০১-২০১৮   
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কার্ থক্রম 

কম থসম্পােদনর সুিক 

(Performance 

Indicator) 

কম থসম্পােন 

সুিদকর মান 

(Weight of 

P1) 

লক্ষযমাত্রার মান (২০১৭-১৮) 

 

খসড়া মস্কার 

 

অসাধারণ 

১০০% 

প্রকৃত অজথন 

(জুলাই ১৭-জুন 

১৮) 

 

[২.৫] আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার সদে 

২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর বার্ষ থক 

কম থসম্পােন চুর্ি স্বাক্ষর 

[২.৫.১] বার্ষ থক কম থসম্পােন চুর্ি 

স্বাক্ষর্রত 
১.০০ ১৫-০৬-২০১৮   

[৩.১] অর্িট আপর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত 

কার্ থক্রদমর উন্নয়ন 

[৩.১.১] বছদর অর্িট আপর্ত্ত 

র্নষ্পর্ত্তকৃত 
১.০০ ৫০%   

[৩.২] স্থাবর/অস্থাবর সম্পর্ত্তর 

হালনাগাে তার্লকা প্রস্তুত করা 

[৩.২.১] স্থাবর সম্পর্ত্তর হালনাগাে 

তার্লকা 
০.৫০ ০১-০২-২০১৮   

[৩.২.২] অস্থাবর সম্পর্ত্তর হালনাগাে 

তার্লকা 
০.৫০ ০১-০২-২০১৮   

[৩.৩] মন্ত্রণালয়/র্বভাদগ কল্যাণ 

কম থকতথা র্নদয়াগ করা 

[৩.৩.১] কল্যাণ কম থকতথা র্নদয়াগকৃত 

ও ওদয়ব সাইদট প্রকার্শত 
১.০০ ১৫-১০-২০১৭   

[৪.১] সরকার্র কম থসম্পােন ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষণসহ র্বর্ভন্ন র্বষদয় 

কম থকতথা/কম থিারীদের জন্য প্রর্শক্ষণ 

আদয়াজন 

[৪.১.১] প্রর্শক্ষদণর সময় ১.০০ 
৬০  

জন ঘন্টা 
  

[৪.২] ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর শুিািার 

বাস্তবায়ন কম থপর্রকল্পনা এবাং 

পর্রবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণয়ন করা 

[৪.২.১] শুিািার বাস্তবায়ন 

কম থপর্রকল্পনা এবাং পর্রবীক্ষণ কাঠাদমা 

প্রণীত ও োর্খলকৃত 

০.৫০ ১৩-০৭-২০১৭   

[৪.৩] র্নধ থার্রত সময়সীমার মদে 

ত্রত্রমার্সক পর্রবীক্ষণ প্রর্তদবেন োর্খল 

করা 

[৪.৩.১] ত্রত্রমার্সক পর্রবীক্ষণ 

প্রর্তদবেন োর্খলকৃত 
০.৫০ ৪টি   

[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত ০.৫০ ১০০%   

[৫.২] স্বপ্রদণার্েত তথ্য প্রকাশ [৫.২.১] স্বপ্রদণার্েত তথ্য প্রকার্শত ০.৫০ ১০০%   

[৫.৩] মন্ত্রণালয়/র্বভাদগর বার্ষ থক 

প্রর্তদবেন প্রণয়ন ও প্রকাশ 

[৫.৩.১] বার্ষ থক প্রর্তদবেন 

ওদয়বসাইদট প্রকার্শত 
১.০০ ১৫-১০-২০১৭   

 উপদমাট= ২০ প্রাপ্ত উপদমাট=  

 মমাট= ১০০ প্রাপ্ত মমাট=  

 

আদলািনা: বার্ষ থক কম থসম্পােন চুর্ি ২০১৬-১৭ এর বার্ষ থক অগ্রগর্ত পর্ থাদলািনায় মেখা র্ায়, র্বগত অর্ থবছদরর তুলনায় অজথন র্কছুটা কম 

হদয়দছ এবাং র্কছু কার্ থক্রম িলমান/প্রর্ক্রয়াধীন আদছ। র্র্াসমদয় র্নধ থার্রত লক্ষযমাত্রা অজথদন এ র্বভাদগর পক্ষ মর্দক র্বদশষ তৎপরতা গ্রহণ 

করার এবাং ২০১৭-১৮ অর্ থবছদর অর্জথত প্রর্তটি কার্ থক্রদমর র্বপরীদত প্রমাণকসহ প্রকৃত অজথদনর মূল্যায়ন প্রর্তদবেন র্নধ থার্রত সমদয় প্রস্তুদতর 

র্বষদয় গুরুত্বাদরাপ করা হয়। 

 

৩. র্সিান্তসমূহ: 

 

ক্রর্মক সভার র্সিান্ত বাস্তবায়দন 

১. ২০১৬-১৭ অর্ থবছদরর লক্ষযমাত্রা অজথদন ব্যর্ থ েপ্তর/সাংস্থা ও প্রকল্পসমূহ গৃহীত কম থ-পর্রকল্পনা 

র্র্ার্র্ভাদব বাস্তবায়দন কার্ থকর পেদক্ষপ গ্রহণ করদব। ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর গৃহীত পর্রকল্পনার 

মক্ষদত্র এ র্বভাগ, আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থা এবাং র্বর্ভন্ন প্রকদল্প বাদজট বরাদদ্দর ১০০% বাস্তবায়ন 

র্নর্িৎ করদত হদব।         

এফআইর্ি, আওতাধীন 

েপ্তর/সাংস্থা ও প্রকল্পসমূহ 

২. এ র্বভাদগর আওতাধীন মর্সকল অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ২০১৬-১৭ অর্ থবছদর প্রাপ্ত বাদজট 

বরাদ্দ ব্যদয়র মক্ষদত্র লক্ষযমাত্রা পুদরাপুর্র অজথন করদত পাদরর্ন মসসকল প্রকদল্পর দ্বার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কম থকতথাগণদক অনর্তর্বলদম্ব লক্ষযমাত্রা অজথন করদত না পারার র্র্ার্র্ কারণ এ র্বভাগদক 

অবর্হত করদত হদব। 

এফআইর্ি সাংর্িষ্ট উন্নয়ন 

ও অনুন্নয়ন প্রকল্পসমূহ 

৩. আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার এবাং র্বর্ভন্ন প্রকদল্প বাস্তবায়ন পর্রকল্পনা অনুর্ায়ী অর্ থ ছাড়করদণর 

উদযাগ গ্রহণ করদত হদব। র্বদশষ প্রদয়াজদন অর্ থ র্বভাদগর সাংর্িষ্ট শাখা/অর্ধশাখা/অনুর্বভাদগ 

মর্াগাদর্াগ কদর র্র্াসমদয় অর্ থ ছাড় র্নর্িত করদত হদব। 

এফআইর্ি, আওতাধীন 

েপ্তর/সাংস্থা ও প্রকল্পসমূহ 

৪. আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থা ও প্রকল্পসমূহদক প্রকৃত আয়-ব্যদয়র র্হসাব ও খরদির সামর্ থ র্বদবিনা কদর 

ভর্বষ্যদত িার্হোর আদলাদক বাদজট বরাদদ্দর প্রস্তাব মপ্ররণ করদত হদব। মকানক্রদমই প্রকৃত 

িার্হোর মবর্শ বরাদদ্দর প্রস্তাব মপ্ররণ করা র্াদব না। এ মক্ষদত্র সাংর্িষ্ট সকলদক প্রাপ্ত বাদজদট 

র্র্াসম্ভব সীর্মত সাংদশাধনী আনায়দনর পরামশ থ প্রোন করা হয়। 

এফআইর্ি, আওতাধীন 

েপ্তর/সাংস্থা ও প্রকল্পসমূহ 
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৫. প্রদতযক েপ্তর/সাংস্থা স্ব স্ব বাদজট ব্যবস্থাপনা কর্মটির সভা কদর বাদজট বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত 

র্নয়র্মত পর্রবীক্ষণ করদব এবাং মক্ষত্র র্বদশদষ অর্িট সম্পন্ন কদর র্বএমর্স সভার কার্ থর্ববরণী এ 

র্বভাদগ মপ্ররণ করদব। 

আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থা ও 

প্রকল্পসমূহ 

৬. Integrated Budget & Accounting System (iBAS++) এ এর্িকৃত 

প্রর্তদবেন অনুদমােন করা হয়। অনুদমােনকৃত ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর বার্ষ থক বাস্তবায়ন পর্রকল্পনা 

প্রর্তদবেন অর্ থ র্বভাদগ মপ্ররণ করদত হদব। 

বাদজট অর্ধশাখা 

এফআইর্ি 

৭. বার্ষ থক কম থসম্পােন চুর্িদত উদেখ্য কার্ থক্রদমর বাস্তবায়ন ১০০% র্নর্িৎ করদত হদব এবাং মর্ 

সকল সূিদকর অগ্রগর্ত সদন্তাষজনক নয় মসগুদলা র্র্াসমদয় অজথদনর জন্য এ র্বভাদগর সাংর্িষ্ট 

শাখা/অর্ধশাখা/অনুর্বভাদগর পক্ষ মর্দক র্র্ার্র্ কার্ থকর পেদক্ষপ গ্রহণ করদত হদব। 

সাংর্িষ্ট শাখা/অর্ধশাখা/ 

অনুর্বভাগ, এফআইর্ি  

৮. ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর বার্ষ থক কম থসম্পােন চুর্ির ত্রত্রমার্সক অজথনসমূহ মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগর 

সফটওয়যাদর এর্ি সম্পন্ন কদর প্রর্তটি কার্ থক্রদমর র্বপরীদত অজথদনর তথ্য র্র্ার্র্ প্রমাণকসহ 

মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাদগ মপ্ররণ করদত হদব। 

বাদজট অর্ধশাখা, 

এফআইর্ি 

৯. মপ্রাগ্রাম/কম থসূর্ির সরকার্র অাংদশর অর্ থ ব্যদয়র র্হসাব পৃর্কভাদব সাংরক্ষণপূব থক সরকারী অর্িদটর 

আওতায় আনদত হদব। এ র্বষদয় মহার্হসাব র্নরীক্ষক ও র্নয়ন্ত্রক-দক র্পদকএসএফ, র্বএমর্িএফ, 

স্বর্নভ থর এবাং এসর্িএফ এর সরকারী অাংদশর অর্িট র্বর্ধ মমাতাদবক সম্পন্ন করার জন্য পত্র র্েদত 

হদব। 

বাদজট অর্ধশাখা 

এফআইর্ি/ র্পদকএসএফ, 

র্বএমর্িএফ, স্বর্নভ থর এবাং 

এসর্িএফ  

১০ এ র্বভাদগর জন্য বরাদ্দকৃত বাদজট র্র্াসমদয় ব্যয় সম্পন্ন করদত হদব। বছর মশদষ যুর্িসাংগত 

কারণ ব্যর্তদরদক অব্যর্য়ত অদর্ থর জন্য সাংর্িষ্ট কম থকতথা/কম থিারীদক োয়ী কদর ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

হদব। 

সাংর্িষ্ট শাখা/অর্ধশাখা, 

এফআইর্ি 

১১. স্বর্নভ থর প্রর্শক্ষণ কম থসূর্ির মকান কম থকতথা সভায় উপর্স্থত হনর্ন র্বধায় সভাপর্ত মক্ষাভ প্রকাশ 

কদরন এবাং ভর্বষ্যদত এ র্বষদয় আদরা সদিতন হওয়ার জন্য পরামশ থ প্রোন কদরন। 

স্বর্নভ থর প্রর্শক্ষণ কম থসূর্ি 

১২. কর্মটির সকল সেস্য ও সাংর্িষ্ট কম থকতথাগণদক র্র্াসমদয় তথ্য উপাত্তসহ সভায় উপর্স্থর্ত র্নর্িৎ 

করদত হদব। 

সকল সেস্য, র্বএমর্স 

 

পর্রদশদষ উপর্স্থত সকল সেস্যদক ধন্যবাে জার্নদয় সভার সমার্প্ত মঘাষণা করা হয়। 

 

 

স্বাক্ষর্রত/০৫.০৯.২০১৭ 

        (দমাোঃ ইউনুসুর রহমান) 

র্সর্নয়র সর্িব 

ও 

সভাপর্ত 

বাদজট বাস্তবায়ন কর্মটি 

Avw_©K cÖwZôvb wefvM 

                                                                           A_© gš¿Yvjq 

 

নম্বর: ৫৩.০০.০০০০.২১২.২০.০০৬.১৭-১৩৩                                তার্রখ: ০৭.০৯.২০১৭ 

 

র্বতরণ-কার্ থাদর্ থ (মজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়): 

 
১। গভন থর, বাাংলাদেশ ব্যাাংক, প্রধান কার্ থালয়। 

২। মিয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তথপক্ষ, ৩৭ র্েলকুশা বা/এ, ঢাকা। 

৩। মিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ র্সর্কউর্রটিজ অযাে এক্সদিি কর্মশন, জীবন বীমা টাওয়ার, ১০, র্েলকুশা, ঢাকা।  

৪। এর্ক্সর্কউটিভ ভাইস-মিয়ারম্যান, মাইদক্রাদক্রর্িট মরগুদলটরী অর্র্রটি, ৮ শর্হে সাাংবার্েক মসর্লনা পারভীন সড়ক, 

গুলদফশাঁ লাজা (৭ম তলা), বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭। 

৫। অর্তর্রি সর্িব (সকল) আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠন র্বভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়। 

৬। র্নব থাহী মপ্রর্সদিন্ট, বাাংলাদেশ ইনর্স্টটিউট অব কযার্পটাল মাদকথট, র্বর্জআইর্স টাওয়ার, ৩৪, মতাপখানা মরাি, ঢাকা। 

৭। ব্যবস্থাপনা পর্রিালক, সাধারণ বীমা কদপ থাদরশন, প্রধান কার্ থালয়। 

৮। ব্যবস্থাপনা পর্রিালক, পেী কম থ-সহায়ক ফাউদেশন, ভবন নাং-ই-৪/র্ব, আগারগাঁও, ঢাকা।  

৯। ব্যবস্থাপনা পর্রিালক ও র্সইও, মসানালী/জনতা/অগ্রণী/রূপালী/মবর্সক ব্যাাংক/র্বর্ির্বএল প্রধান কার্ থালয়, ঢাকা। 

১০। যুগ্মসর্িব (সকল), আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠন র্বভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়। 

 

 অ.পৃ.দ্র. 

 



D:\212.20.000 Budget\Meeting\BMC কার্যবিিরণী ২৯.০৮.২০১৭.docx  8 

১১। ব্যবস্থাপনা পর্রিালক, বাাংলাদেশ র্মউর্নর্সপ্যাল মিদভলপদমন্ট ফাে, গ্রামীণ ব্যাাংক ভবন, মলদভল-১৩, র্মরপুর-২, ঢাকা। 

১২। ব্যবস্থাপনা পর্রিালক, মসাশ্যাল মিদভলপদমন্ট ফাউদেশন, মজি-হাউজ, মহার্ডাং- ৬/৬, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, 

মমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

১৩। ব্যবস্থাপনা পর্রিালক, স্বর্নভ থর বাাংলামেশ, ৪/৫ ব্লক-র্স, লালমাটিয়া, ঢাকা । 

১৪। পর্রিালক, বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ র্বভাগ, পর্রকল্পনা মন্ত্রণালয়। 

১৫। পর্রিালক, বাাংলাদেশ ইনর্সওদরন্স একাদির্ম, বাাংলাদেশ ইনর্সওদরন্স একাদির্ম ভবন, ৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা। 

১৬। উপসর্িব (সকল), আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়। 
১৭। উপসর্িব (বাদজট-১), অর্© র্বভাগ, অর্© মন্ত্রণালয়। 

১৮। উপসর্িব, কম থসম্পােন ব্যবস্থাপনা অর্ধশাখা, মর্ন্ত্রপর্রষে র্বভাগ, বাাংলাদেশ সর্িবালয়। 

১৯। উপপ্রধান, আর্©-সামার্জক অবকাঠাদমা র্বভাগ (পামদস্টক উইাং), পর্রকল্পনা কর্মশন, আগারগাঁও, ঢাকা। 

২০। উপসর্িব/র্সর্নয়র সহকারী সর্িব (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা শাখা-১/২), আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়। 

২১। প্রধান র্হসাবরক্ষণ কম ©কতথা/র্হসাবরক্ষণ কম ©কতথা, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ, র্সর্জএ ভবন, মসগুন বার্গিা, ঢাকা। 

 
সেয় জ্ঞাতাদর্ থ/কার্ থাদর্ থ: 

 
১। র্সর্নয়র সর্িদবর একান্ত সর্িব, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ-র্সর্নয়র সর্িব মদহােদয়র সেয় অবগর্তর জন্য।  

২। মপ্রাগ্রামার, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ-ওদয়বসাইদটর বাদজট ও প্রকল্প>র্বএমর্স অাংদশ প্রেশ থদনর অনুদরাধসহ। 

৩। অর্তর্রি সর্িব (প্রশাসন ও বাদজট) এর ব্যর্িগত কমকতথা, অর্তর্রি সর্িব মদহােদয়র সেয় অবগর্তর জন্য। 

 

               

স্বাক্ষর্রত/০৫.০৯.২০১৭ 

       (মমাোঃ মর্নরুল ইসলাম) 

                                                                                       উপসর্িব 

 


