
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান, পররোলনা পর্ ষে এবাং ব্যবস্থাপনা পররোলক, বাাংলাদেশ চেদেলপদেন্ট ব্যাাংক রলরেদেে 

 

এবাং 

 

সরেব, ব্যাাংক ও আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রবোগ, অথ ষ েন্ত্রণালয়-এর েদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারর্ ষক কে ষসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

১ জুলাই ২০১৬ –৩০ জুন ২০১৭ 
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সূরেপত্র 

 

রববরণী পৃষ্ঠানাং 

 

বাাংলাদেশ চেদেলপদেন্ট ব্যাাংক রলরেদেে এর কে ষ সম্পােদনর সারব ষক রেত্র ৩ 

উপক্রেরণকা ৪ 

চসকশন ১: রূপকল্প (Vision), অরেলক্ষয (Mission), চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ ষাবরল ৫ 
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বাাংলাদেশ চেদেলপদেন্ট ব্যাাংক রলরেদেে এর কে ষসম্পােদনর সারব ষক রেত্র 

(Overview of the Performance of Bangladesh Development Bank Ltd) 

 

সাম্প্ররতক অজষন, েযাদলঞ্জ এবাং েরবষ্যত পররকল্পনা 

 

 সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩বছর) প্রিান অজষনসমূহ 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর রসদ্ধান্তক্রদে রবরেরবএল আনুষ্ঠারনকোদব ৩ জানুয়ারী, ২০১০ তাররখ চথদক কার্ ষক্রে শুরু 

কদর। ব্যাাংদকর পররোলনা পর্ ষদের সঠিক রেক-রনদে ষশনায় গত ৩ বছদর রবরেরবএল রবরেন্ন চক্ষদত্র সফলতার স্বাক্ষর চরদখ একটি 

লােজনক প্ররতষ্ঠাদন পররণত হদয়দছ।  রবরেরবএল এর দুটি সাবরসরেয়ারী চকাম্পানী র্থা BDBL Securities 

Limited (BSL), BDBL Investment Services Limited (BISL) । BSL বারণরজযকোদব ০১ 

োে ষ ২০১২ সাদল চথদক কার্ ষক্রে শুরু কদর এবাং রনয়রেতোদব মুনাফা অজষন করদছ । রিতীয় সাবরসরেয়ারী চকাম্পানী BISL 

১৩ জুলাই ২০১৬ তাররদখ আনুষ্ঠারনকোদব র্াত্রা শুরু কদর। প্রযুরি রনে ষর প্ররতদর্ারগতামূলক আরথ ষক ব্যবস্থায় রবরেরবএল-ও 

সকল ব্রাদের োেদে IT রনে ষর সকল প্রকার Online চসবা প্রোন কদর র্াদে। জুলাই ২০১৫ োস হদত ব্যাাংদক CBS 

োলু করা হদয়দছ। ব্রাদে ফাইবার অপটিক/দররেও রলঙ্ক এর োেদে চলয়ার-৩ চনেওয়াকষ প্ররতরষ্ঠত আদছ। সকল 

ব্রাদেBACPS, BEFTNও RTGS োলু রদয়দছ। ইদতােদে প্রিান কার্ ষালদয় একটি োো চসন্টার প্ররতষ্ঠা করা হদয়দছ। 

মুনাফা অজষদনর োেদে লেযাাংশ প্রোদনর িারাবারহকতায় রবরেরবএল ২০১৪ ও ২০১৫ সাদলও ১০.০০ চকাটি োকা লেযাাংশ 

রহদসদব সরকারর চকার্াগাদর জো প্রোন কদরদছ । এছাড়া, কদপ ষাদরে সুশাসদনর স্বীকৃরতস্বরুপ ICAB এবাং ICMAB চথদক 

২০১৪ সাদল রবরেরবএল দু’টি পুরস্কার অজষন কদরদছ। 
 

 সেস্যা এবাং েযাদলঞ্জ 

 

 সীরেত ব্রাে চনেওয়াকষ এর কারদন পর্ ষাপ্ত গ্রাহক চসবা প্রোন সম্ভব হদে না; 

 উচ্চ সুেবাহী আোনদতর আরিদকযর কারদণ ব্যয় বৃরদ্ধ পাওয়ায় কারিক্ষত মুনাফা অজষন সম্ভব হদে না; 

 পর্ ষাপ্ত চলাকবদলর অোদব ব্যবসা সম্প্রসারণ বািাগ্রস্থ হদে; এবাং 

 ঋণগ্রহীতা কর্তষক রনয়রেত ঋণ পররদশাি না করায় চেণীকৃত ঋদণর হার বৃরদ্ধ। 

 

 েরবষ্যৎ পররকল্পনা 

 

 রবরনদয়াগতব্য তহরবল বৃরদ্ধর লদক্ষয  সুেরবহীন ও স্বল্পব্যয়ী আোনত সাংগ্রহ করা; 

 চর্ৌরিক ব্যয়, দ্রুত ও োনসম্পত চসবা প্রোদনর োেদে আোনত , ঋণ ও অরগ্রে,অেযন্তরীণ ও  ববদেরশক ব্যবসা 

বারণজযসহ সারব ষক ব্যবসারয়ক কার্ ষক্রে সম্প্রসারদণর  োেদে  সকল সূেদকর ইরতবােক প্রবৃরদ্ধ অজষন; 

 সঠিক ঋণ গ্রহীতা রনব ষােদনর োেদে ঋণ ঝুঁরক হ্রাস এবাং কৃরর্ঋণ ও  গ্রীন ফাইন্যারসাং এর রনি ষাররত লক্ষযোত্রা অজষন; 

 Short Term Road Map (STRM) অনুক্রদে চেণীকৃত ঋণ হ্রাসকরদণর পেদক্ষপ গ্রহণ করা ; 

 রবরেরবএল এর রনজস্ব ATMবুথ ও চোবাইল ব্যাাংরকাং কার্ ষক্রে োলু করা; 

 গ্রাহদকর োরহো অনুর্ায়ী আোনত ও ঋদণর নতুন চপ্রাোক্ট োলু করা; 

 অন্তর্ভ ষরিমূলক ব্যাাংরকাং কার্ ষক্রে পররোলনার জন্য নতুন পল্লী ও শহর শাখা োলু করা ;এবাং 

 Cost Efficiency, Capacity Build-up এর োেদে অরফসারদের কে ষেক্ষতা বৃরদ্ধ করা 
 

 ২০১৬-১৭ অথ ষবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজষনসমূহ 

 

 কৃরর্ঋণ ৫০ চকাটি এবাং এসএেইঋণ ৩০০ চকাটি োকাসহ অন্যান্য ঋণ রবতরদণর লক্ষযোত্রা অজষন; 

 চেণীকৃত ঋণ হদত নগে আোয় ও রররসরেউরলাং এর োেদে চেণীকৃত ঋণ লক্ষযোত্রা অনুর্ায়ী হ্রাস ; 

 অবদলাপনকৃত প্রকল্প হদত লক্ষযোত্রা অনুর্ায়ী ঋণ আোয়; 

 বাৎসররক মুনাফার লক্ষযোত্রা অজষদনর োেদে ব্যাাংদকর ROA বৃরদ্ধ এবাং চলাকসানী শাখা হ্রাসকরণ; 

 স্বল্পব্যয়ী আোনদতর হার চোে আোনদতর ৩৫% এর লক্ষযোত্রা অজষন; এবাং 

 ব্যাাংদকর োেলা ও সরকারর অরেে,বাাংলাদেশ ব্যাাংক এবাং অেযন্তরীণ অরেে আপরি রনষ্পরির লক্ষযোত্রা অজষন। 

 

 



4 

 

উপক্রেরণকা (Preamble) 

 

 

 

বাাংলাদেশ চেদেলপদেন্ট ব্যাাংক রলরেদেে এর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ স্বেতা ও জবাবরেরহ চজারোর করা, 

সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর োেদে রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

চেয়ারম্যান, পররোলনা পর্ ষে এবাং ব্যবস্থাপনা পররোলক, বাাংলাদেশ চেদেলপদেন্ট ব্যাাংক রলরেদেে 

 

এবাং 

 

সরেব, ব্যাাংক ও আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রবোগ, অথ ষ েন্ত্রণালয় এর েদে ২০১৬ সাদলর 

--------------োদসর -------------- তাররদখ এই বারর্ ষক কে ষসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উেয় পক্ষ রনম্নরলরখত রবর্য়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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চসকশন-১ 

 

রূপকল্প (Vision), অরেলক্ষয (Mission), চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ ষাবলী 

 

১.১: রূপকল্প (Vision): 
 

চেদশর অথ ষননরতক উন্নয়দন রবরেন্ন চবসরকারী রশল্পখাত ও অথ ষননরতকোদব তাৎপর্ ষপূণ ষ প্রকদল্প সহায়তা করদত চেদশর প্রথে 

চেণীর আরথ ষক প্ররতষ্ঠান রহসাদব রনদজদক উন্নীতকরণ এবাং চেদশর বারণরজযক ব্যাাংরকাং এ সম্মারনত গ্রাহকদের উন্নততর চসবা 

প্রোন ও নতুন নতুন ব্যবসা সম্প্রসারদণর চক্ষদত্র সরক্রয় অাংশীোর রহসাদব আরবর্ভ ষত হওয়া। 

 

১.২: অরেলক্ষয (Mission):  
 

 চসবা প্রোদনর চক্ষদত্র অন্যান্য ব্যাাংক ও আরথ ষক প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ প্ররতদর্ারগতামূলক হওয়া; 

 রবরনদয়াদগর জন্য নতুন ও লােজনক চক্ষত্র রনব ষােদনর োেদে চেদশর আথ ষ-সাোরজক উন্নয়দন অবোন রাখা; 

 উৎপােনশীল খাদত রবরনদয়াদগর জন্য আোনত বৃরদ্ধ করা; 

 বারণরজযক ও চেৌগরলকোদব গুরুত্বপূণ ষ স্থানসমূদহ শাখার চনেওয়াকষ রবস্তৃত  করা; 

 চর্াগ্যতা সম্পন্ন োনব সম্পে রনদয়াগ ও চেদশ-রবদেদশ র্থার্থ প্ররশক্ষণ ও অনুদপ্ররণার  োেদে তাঁদের কে ষেক্ষতার 

উৎকর্ ষতা সািন করা; 

 র্থার্থ  জবাবরেরহতা রনরিতকরদণর োেদে অরিকতর ক্ষেতা অপ ষন করা; 

 ব্যবসারয়ক নীরতোলা ও পদ্ধরতদত হালনাগাে ও েলোন উন্নয়ন সািদনর ব্যবস্থা  রনরিৎ করা; 

 নতুন চেকদনালরজ গ্রহণ এবাং তা অেযস্থকরদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; 

 শরিশালী, েক্ষ এবাং দূরেশী আরথ ষক কে ষেক্ষতার োেদে সদব ষাচ্চ মুনাফা অজষন করা এবাং 

 বাজার োরহোর উপর রেরি কদর নতুন নতুন পদের প্রেলন ও রবপণন করা। 

 

 :৩.১ চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):  
 

১.৩.১: বাাংলাদেশ চেদেলপদেন্ট ব্যাাংক রলরেদেে এর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 
 

ক) ঋণ ও অগ্রীে এবাং রবরনদয়াগ সম্প্রসারণ কদর নতুন নতুন উদযািা সৃরির োেদে ব্যাাংদকর আয় বৃরদ্ধকরণ; 
 

খ) ঋণ োদনর উন্নয়ন; 
 

গ) ব্যাাংদকর আরথ ষক অবস্থার উন্নয়ন; 
 

ঘ) ঝুঁরক হ্রাস ও আরথ ষক রেরি শরিশালীকরণ; 
 

ঙ) ব্যাাংদকর আরথ ষক ও প্রশাসরনক শৃঙ্খলা সুসাংহতকরণ। 
 

ে) আইরসটি ব্যবহাদরর োেদে কে ষেক্ষতা বৃরদ্ধ ও গ্রাহক চসবার োন উন্নয়ন এবাং সারব ষক রনরাপিা চজারোর। 
 

১.৩.২: আবরশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 
 

ক) েক্ষতার সদে বারর্ ষক কে ষসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন; 
 

খ) েক্ষতার ও বনরতকতার উন্নয়ন; 
 

গ) তথ্য অরিকার ও স্ব-প্রদনারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন; 
 

ঘ) কার্ ষ পদ্ধরত ও চসবার োন উন্নয়ন; 
 

ঙ) কে ষ পররদবশ উন্নয়ন এবাং 
 

ে) আরথ ষক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 
 

১.৪ : কার্ ষাবরল (Functions) :  
 

ক) েলরত, সেয়ী, স্বল্পদেয়ােী, চেয়ােী ও আোনত রস্কদের োেদে আোনত সাংগ্রহ করা; 

খ) কৃরর্, পল্লী, এসএেই, গৃহরনে ষান, রশল্প ও ব্যবসারয়ক ঋণ প্রোন; 

গ) ববদেরশক বারনজয সাংক্রান্ত চসবা প্রোন র্থা আেোরন, রপ্তানী ও সাবরসরেয়ারর চকাম্পানীর োেদে পু ুঁরজবাজাদর মূলিন  

    সরবরাহ করা।  
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চসকশন-২ 

 

েন্ত্রণালয়/রবোদগর রবরেন্ন কার্ ষক্রদের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রোব (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রোব 

(Outcome/Impact) 

 

কে ষসম্পােন সূেকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লক্ষযোত্রা 

২০১৬-১৭* 

প্রদক্ষপণ রনি ষাররত লক্ষযোত্রা অজষদনর 

চক্ষদত্র চর্ৌথোদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

েন্ত্রণালয়/রবোগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাে 

উপািসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] ব্যাাংদকর আরথ ষক অবস্থার 

উন্নয়ন 
[১.১] নীে মুনাফা 

চকাটি 

োকা 
১১৩.০০ ৫২.০০ ৫৪.০০ ৬০.০০ ৬৫.০০ 

বাাংলাদেশ চেদেলপদেন্ট 

ব্যাাংক রলরেদেে 

 ব্যাাংদকর োরসক, বত্রোরসক, র্ান্মারসক 

ও বারর্ ষক প্ররতদবেন। 

[২] ব্যাাংরকাং খাদত আরথ ষক 

অন্তর্ভ ষরি বৃরদ্ধ 

[২.১] গ্রাহদকর সাংখ্যা 

(ক্রেপুরঞ্জর্ভত) 
লক্ষ ০.৭৭ ০.৮৭ ১.০৫ ১.২০ ১.৪০ 

বাাংলাদেশ চেদেলপদেন্ট 

ব্যাাংক রলরেদেে 

বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর প্ররতদবেন,  

বাাংলাদেশ বুযদরা অব স্ট্যাটিসটিি এর 

প্ররতদবেন এবাং ওদয়ব সাইে। 

[৩] ব্যাাংদকর ঋদণর োন 

উন্নয়ন 

[৩.১] চেণীকৃত ঋদণর 

হার 
% ৩৮ ৪৯ ৪৬ ৪০ ৩৪ 

বাাংলাদেশ চেদেলপদেন্ট 

ব্যাাংক রলরেদেে 

ব্যাাংদকর োরসক, বত্রোরসক, র্ান্মারসক 

ও বারর্ ষক প্ররতদবেন। 

বাাংলাদেশ বুযদরা অব স্ট্যাটিসটিি এর 

প্ররতদবেন এবাং ওদয়ব সাইে। 

 

*সােরয়ক 
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চসকশন-৩ 
 

ক. চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ ষক্রে, কে ষসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযোত্রাসমূহ (চোে োন - ৮০) 
 

চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

োন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ষক্রে 

(Activities) 

কে ষসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কে ষসম্পােন 

সূেদকর োন 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজষন 
লক্ষযোত্রা / রনণ ষায়ক ২০১৬-১৭* 

Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

অসািারণ 
অরত 

উিে 
উিে 

েলরত 

োন 

েলরত োদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সাংরিিেপ্তর/সাংস্থার চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (দোে োন ৭০) 

[১] ঋণ ও অরগ্রে রবতরণ 

এবাং অন্যান্য রবরনদয়াদগর 

োেদে ব্যাাংদকর আয় 

বৃরদ্ধকরণ 

১৫ 

[১.১] কৃরর্ঋণ রবতরণ রবতরণকৃত কৃরর্ঋণ 

চকাটি 

োকা 

৬ ০ ২.৫১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 

[১.২] এসএেই ঋণ রবতরণ 
রবতরণকৃত এসএেই 

ঋণ 
৫ ১৯৮.০২ ২৪৯.৯৩ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ 

[১.৩] অন্যান্য রবরনদয়াগ 
অন্যান্য 

রবরনদয়াগকৃত অথ ষ 
৪ ১৫৪৫.৮১ ১৫৬১.১৬ ১৬০০  

[২] ব্যাাংদকর নন-

পারফররোং ঋণ 

সদন্তার্জনক পর্ ষাদয় রাখা 

১৫ 

[২.১] চেণীকৃত ঋদণর পররোণ হ্রাস 
চেণীকৃত ঋদণর 

পররোণ 

চকাটি 

োকা 

৪ ৫২৪.১৪ ৭৫৭.৮৩ ৭০০ ৭১০ ৭২০ ৭৩০ ৭৪০ ৬০০ ৫০০ 

[২.২] চেণীকৃত ঋণ হদত নগে 

আোয় 
আোয়কৃত অথ ষ ৬ ৭৯.১৪ ৭৫.৪৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০ 

[২.৩] অবদলাপনকৃত ঋণ হদত 

আোয় 
আোয়কৃত ঋণ ৫ ৭.৯৬ ১৮.৪৬ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৪০ ৫০ 

[৩] ব্যাাংদকর আরথ ষক 

অবস্থার সারব ষক উন্নয়ন 
১৮ 

[৩.১] স্বল্পব্যয়ী আোনদতর হার 

বৃরদ্ধ 
আোনদতর হার % ৫ ৩০.৬০ ২৯ ৩৫ ৩২ ৩১ ৩০ ২৯ ৩৮ ৪০ 

[৩.২] পররোলন মুনাফা অজষন 
অজষনকৃত পররোলন 

মুনাফা  

চকাটি 

োকা 
৫ ১৪৯.৯১ ১২১.০২ ৭১ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৮২ ৯১ 

[৩.৩] অসেরিত র্ভরি (entry) 

সেিয়করণ 

সেিয়কৃত র্ভরি 

(entry) 
% ৩ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৯৫ ৯৬

[৩.৪] চলাকসানী শাখার সাংখ্যা চলাকসানী শাখা সাংখ্যা ৫ ১০ ২৪ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ১৮ ১৪ 

[৪] ঝুঁরক হ্রাস ও আরথ ষক 

রেরি শরিশালীকরণ 
১২ 

[৪.১] মূলিন সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষত মূলিন  

% 

৬ ২৪.৫৮ ২৫.৭৭ ১০ ৬৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ১১ ২৫ ১১.৮৮ 

[৪.২] প্ররেশন  সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষত প্ররেশন ৬ ১০০.৪৭ ১০০.৪২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৫] ব্যাাংদকর আরথ ষক ও 

প্রশাসরনক শৃঙ্খলা 

সুসাংহতকরণ 

১০ 

[৫.১] ররে োেলা রনষ্পরি রনষ্পরিকৃত োেলা 

সাংখ্যা 

৩ ১২ ১৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৩০ ৪০ 

[৫.২] অথ ষঋণ ও অন্যান্য োেলা 

রনষ্পরি 
রনষ্পরিকৃত োেলা ৪ ১৬ ২৪ ৩০ ২৭ ২৩ ২০ ১৬ ৪০ ৫০ 

[৫.৩] রবোগীয় োেলা রনষ্পরি রনষ্পরিকৃত োেলা ৩ ৫ ১১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ০ 
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চকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

োন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ষক্রে  

(Activities) 

কে ষসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কে ষসম্পােন 

সূেদকর োন 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজষন 
লক্ষযোত্রা / রনণ ষায়ক ২০১৬-১৭* 

Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

অসািারণ 
অরত 

উিে 
উিে 

েলরত 

োন 

েলরত োদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রেরজোলাইদজশন/অনলাইন চসবা/রনরাপিা ব্যবস্থা/অন্যান্য (দোে োন ১০) 

[৬] আইরসটি ব্যবহাদরর 

োেদে কে ষেক্ষতা বৃরদ্ধ ও 

গ্রাহক চসবার োন উন্নয়ন 

এবাং সারব ষক রনরাপিা 

চজারোর। 

১০ 

[৬.১] চকার ব্যাাংরকাং সলুশন 

(CBS) ব্যস্তবায়ন 

বাস্তবায়নকৃত 

শাখার সাংখ্যা 
সাংখ্যা ৪ ৩২ ৩৬ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ সকল শাখা সকল শাখা 

[৬.২] Electronic 

Payment System 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়নকৃত 

শাখার সাংখ্যা 
সাংখ্যা ২ ৩২ ৩৬ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ সকল শাখা সকল শাখা 

[৬.৩] RTGS বাস্তবায়ন 
বাস্তবায়নকৃত 

শাখার সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১ ৩২ ৩৬ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ সকল শাখা সকল শাখা 

[৬.৪] Cyber Security 

রনরিতকরণ 

রনরিতকৃত শাখার 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ১ ৩২ ৩৬ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ সকল শাখা সকল শাখা 

[৬.৫] রসরস কযাদেরা স্থাপন 
স্থাপনকৃত শাখার 

সাংখ্যা 
সাংখ্যা ২ ৩২ ৩৬ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ সকল শাখা সকল শাখা 

সব ষদোে নম্বর= ৮০  ৮০  

 

*সােরয়ক 
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খ. আবরশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  (চোে োন - ২০) 

 

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর োন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ষক্রে 

(Activities) 

কে ষসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কে ষসম্পােন 

সূেদকর োন 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযোত্রা/রনণ ষায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

 

অসািারণ 
অরত 

উিে 
উিে 

েলরত 

োন 

েলরত 

োদনর রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[১] েক্ষতার সদে 

বারর্ ষক কে ষসম্পােন 

চুরি বাস্তবায়ন 

৬ 

[১.১] ২০১৬-১৭ অথ ষবছদরর খসড়া বারর্ ষক 

কে ষসম্পােন চুরি োরখল 

রনি ষাররত সেয়সীোর েদে খসড়া চুরি 

েন্ত্রণালয়/রবোদগ োরখলকৃত 
তাররখ ১ 

১৯ চে 

২০১৬ 

২২ চে 

২০১৬ 

২৪ চে 

২০১৬ 

২৫ চে 

২০১৬ 

২৬ চে 

২০১৬ 

[১.২] োঠ পর্ ষাদয়র কার্ ষালয়সমূদহর সদে 

২০১৬-১৭ অথ ষ বছদরর বারর্ ষক কে ষসম্পােন 

চুরি স্বাক্ষর 

রনি ষাররত সেয়সীোর েদে চুরি স্বাক্ষররত তাররখ ১ 
২৬-৩০ জুন 

২০১৬ 
- - - - 

[১.৩] ২০১৫-১৬ অথ ষবছদরর বারর্ ষক 

কে ষসম্পােন চুরির মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরখল 
রনি ষাররত তাররদখ মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরখলকৃত সাংখ্যা ১ 

১৪ জুলাই 

২০১৬ 

১৭ জুলাই 

২০১৬ 

১৮ জুলাই 

২০১৬ 

১৯ জুলাই 

২০১৬ 

২০ জুলাই 

২০১৬ 

[১.৪] ২০১৬-১৭ অথ ষবছদরর বারর্ ষক 

কে ষসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 
বত্রোরসক প্ররতদবেন োরখলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] ২০১৬-১৭ অথ ষবছদরর বারর্ ষক 

কে ষসম্পােন চুরির অি ষবারর্ ষক মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন োরখল 

রনি ষাররত তাররদখ অি ষবারর্ ষক মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

োরখলকৃত 
তাররখ ১ 

২২ জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৩ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৪ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৫ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৬ জানুয়ারর 

২০১৭ 

[১.৬] বারর্ ষক কে ষসম্পােন চুরির সদে সাংরিি 

কে ষকতষাদের প্রদণােনা প্রোন 
ববদেরশক প্ররশক্ষদণ চপ্রররত কে ষকতষা সাংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - 

- 

 

 

[২] েক্ষতা ও 

বনরতকতার উন্নয়ন 
৩ 

[২.১] সরকারর কে ষসম্পােন ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণসহ রবরেন্ন রবর্দয় কে ষকতষা/কে ষোরীদের 

জন্য প্ররশক্ষণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষদণর সেয় * জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] জাতীয় শুদ্ধাোর চকৌশল বাস্তবায়ন 

২০১৬-১৭ অথ ষবছদর শুদ্ধাোর বাস্তবায়ন 

কে ষপররকল্পনা এবাং বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

কাঠাদো প্রণীত ও োরখলকৃত 

তাররখ ১ 
১৫ জুলাই 

২০১৬ 

৩১ জুলাই 

২০১৬ 
- - - 

রনি ষাররত সেয়সীোর েদে বত্রোরসক পররবীক্ষণ 

প্ররতদবেন োরখলকৃত 
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - 

- 

 

 

[৩] তথ্য অরিকার ও 

স্বপ্রদণারেত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ন 

২ 

[৩.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % ১ 
প্ররত োদসর 

১ে সপ্তাহ 

প্ররত 

োদসর 

২য় সপ্তাহ 

প্ররত 

োদসর 

৩য় সপ্তাহ 

- - 

[৩.২] বারর্ ষক প্ররতদবেন প্রণয়ন ও প্রকাশ বারর্ ষক প্ররতদবেন ওদয়বসাইদে প্রকারশত তাররখ ১ 
১৫ অদক্টাবর 

২০১৬ 

২৯ 

অদক্টাবর 

১৫ 

নদেম্বর 

২০১৬ 

৩০ 

নদেম্বর 

২০১৬ 

১৫ রেদসম্বর 

২০১৬ 

[৪] কার্ ষপদ্ধরত ও 

চসবার েদনান্নয়ন 
৫ [৪.১] ই-ফাইরলাং পদ্ধরত প্রবতষন েপ্তর/সাংস্থায় ই-ফাইরলাং পদ্ধরত প্রবরতষত তাররখ ১ 

২৮ চফব্রুয়ারর 

২০১৭ 

৩০ োে ষ 

২০১৭ 

৩০ 

এরপ্রল 

২০১৭ 

৩১ চে 

২০১৭ 

২৯ জুন 

২০১৭ 
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খ. আবরশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  (চোে োন - ২০) 

 

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর োন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ষক্রে 

(Activities) 

কে ষসম্পােন সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কে ষসম্পােন 

সূেদকর োন 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযোত্রা/রনণ ষায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

 

অসািারণ 
অরত 

উিে 
উিে 

েলরত 

োন 

েলরত 

োদনর রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[৪.২] রপআরএল শুরুর ২ োস পূদব ষ সাংরিি 

কে ষোরীর রপআরএল, ছুটিনগোয়ন ও চপনশন 

েঞ্জুররপত্র যুগপৎ জারর রনরিতকরণ 

রপআরএল শুরুর ২ োস পূদব ষ সাংরিস্ট্ কে ষোরীর 

রপআরএল, ছুটি নগোয়ন ও চপনশন েঞ্জুররপত্র 

যুগপৎ জাররকৃত 

% ১ ১০ ৯০ ৮০   - - 

[৪.৩] চসবা প্ররক্রয়ার উদ্ভাবন কার্ ষক্রে বাস্তবায়ন 

েপ্তর/সাংস্থার কেপদক্ষ একটি অনলাইন চসবা 

োলুকৃত 
তাররখ ১ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৮ 

চফব্রুয়ারর 

২০১৭ 

- - 

েপ্তর/সাংস্থার কেপদক্ষ ৩ টি চসবা প্ররক্রয়া 

সহজীকৃত 
তাররখ ১ 

৩১ রেদসম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

২৮ 

চফব্রুয়ারর 

২০১৭ 

- - 

[৪.৪] অরেদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন রনষ্পরিকৃত অরেদর্াগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

[৫] কে ষ পররদবশ 

উন্নয়ন 
৩ 

[৫.১] অরফস েবন ও আরেনা পররেন্ন রাখা 
রনি ষাররত সেয়সীোর েদে অরফস েবন ও 

আরেনা পররেন্ন 
তাররখ ১ 

৩০ নদেম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

রেদসম্বর 

২০১৬  

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

- - 

[৫.২] চসবাপ্রতযাশী এবাং েশ ষনাথীদের জন্য 

েয়দলেসহ অদপক্ষাগার এর ব্যবস্থা করা 

রনি ষাররত সেয়সীোর েদে চসবাপ্রতযাশী এবাং 

েশ ষনাথীদের জন্য েয়দলেসহ অদপক্ষাগার 

োলুকৃত 

তাররখ ১ 
৩০ নদেম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

রেদসম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

- - 

[৫.৩] চসবার োন সম্পদকষ চসবাগ্রহীতাদের 

েতােত পররবীক্ষদণর ব্যবস্থা োলু করা 

চসবার োন সম্পদকষ চসবাগ্রহীতাদের েতােত 

পররবীক্ষদণর ব্যবস্থা োলুকৃত 
তাররখ ১ 

৩০ নদেম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

রেদসম্বর 

২০১৬ 

৩১ 

জানুয়ারর 

২০১৭ 

- 
- 

 

[৬] আরথ ষক 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
১ [৬.১] অরেে আপরি রনষ্পরি কার্ ষক্রদের উন্নয়ন বছদর অরেে আপরি রনষ্পরিকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

সব ষদোে নম্বর = ২০    ২০      

 

* ৬০ ঘন্টা প্ররশক্ষদণর েদে অন্যযন ২০ ঘন্টা সরকারর কে ষসম্পােন সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ অন্তর্ভ ষি থাকদব। 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

ATM Automated Teller Machine 

BSL BDBL Securities Limited 

BISL BDBL Investment Services Limited   

BACPS Bangladesh Automated Cheque Processing System 

BEFTN Bangladesh Electronic Fund Transfer Network 

BASEL-III International regulatory framework for Banks (Third Basel 

Accord), developed by the Basel Committee on Banks’ 

Supervision (BCBS). 

CAMELS Capital adequecy, Asset quality, Management,  Earnings, 

Liquidity position, Sensitivity to risks. 

CBS Core Banking Solution 

ICAB The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh 

ICMAB The Institute of Cost and Management Accountants of 

Bangladesh 

MOU Memorandum of Understanding 

ROA Return on Assets 

RTGS Real Time Gross Settlement 

STRM Short Term Road Map  
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সাংদর্াজনী- ২: কে ষসম্পােন সূেকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবাং পররোপ পদ্ধরত এর রববরণ- 

 

ক্র: 

নাং 
কার্ ষক্রে কে ষসম্পােন সূেক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনে 

পররোপ পদ্ধরত এবাং 

উপািসূত্র 
সািারণ েন্তব্য 

১ 

[১.১] কৃরর্ঋণ রবতরণ 

রবতরণকৃত ঋণ ও অগ্রীে 

৫০.০০ চকাটি োকা কৃরর্ ঋণ রবতরণ এসএেই রেপাে ষদেন্ট ও সকল শাখা চকাটি োকা  

[১.২] এসএেই ঋণ রবতরণ ৩০০.০০ চকাটি োকা এসএেএই ঋণ রবতরণ এসএেই রেপাে ষদেন্ট ও সকল শাখা চকাটি োকা  

[১.৩] অন্যান্য রবরনদয়াগ ১৬০০ .০০ চকাটি োকা অন্যান্য ঋণ রবতরণ সাংরিি সকল রেপাে ষদেন্ট ও সকল শাখা চকাটি োকা  

২ 

[২.১] চেণীকৃত ঋদণর পররোণ হ্রাস চেণীকৃত ঋদণর পররোণ 
চেণীকৃত ঋণ জুন ২০১৭ এর েদে ৭০০.০০ চকাটি োকায় 

নারেদয় আনা 
সাংরিি রেপাে ষদেন্ট ও সকল শাখা চকাটি োকা 

 

[২.২] চেণীকৃত ঋণ হদত নগে আোয় 

আোয়কৃত ঋণ 

চেণীকৃত ঋণ হদত জুন ২০১৭ এর েদে ৮০.০০ চকাটি োকা 

নগে আোয় 
সাংরিি রেপাে ষদেন্ট ও সকল শাখা চকাটি োকা 

 

[২.৩] অবদলাপনকৃত ঋণ হদত আোয় 
অবদলাপনকৃত ঋণ হদত জুন ২০১৭ এর েদে ৩০.০০ চকাটি 

োকা নগে আোয় 
সাংরিি রেপাে ষদেন্ট ও শাখা চকাটি োকা 

 

৩ 

[৩.১] স্বল্পব্যয়ী আোনদতর হার বৃরদ্ধ আোনদতর হার 
জুন ২০১৭ এর েদে স্বল্পব্যয়ী  আোনত চোে আোনদতর 

৩৫% এ উন্নীতকরণ 
সাংরিি রেপাে ষদেন্ট ও সকল শাখা 

চোে আোনদতর েদে স্বল্পব্যয়ী 

আোনদতর শতকরা হার 

 

[৩.২] পররোলন মুনাফা অজষন অজষনকৃত পররোলন মুনাফা  
জুন ২০১৭ এর েদে ৭১.০০ চকাটি োকা পররোলন মুনাফা  

অজষন করা 
চসসন্ট্রাল একাউন্টস রেপাে ষদেন্ট ও সকল শাখা চকাটি োকার অাংদক 

 

[৩.৩] অসেরিত র্ভরি (entry) 

সেিয়করণ 
সেিয়কৃত র্ভরি (entry) 

জুন ২০১৭ এর েদে ৯৪%অসেরিত র্ভরি (entry) 

সেিয়করণ 
ররকনরসরলদয়শন রেপাে ষদেন্ট  ও সাংরিি শাখা 

অসেরিত র্ভরি (entry) 

সেিয়করদণর শতকরা হার 

 

[৩.৪] চলাকসানী শাখার সাংখ্যা হ্রাস চলাকসানী শাখা 
জুন ২০১৭ এর েদে চলাকসানী শাখার সাংখ্যা ২২ টিদত করেদয় 

আনা 
সাংরিি রেপাে ষদেন্ট, চজানাল অরফস ও সাংরিি শাখা সাংখ্যা 

 

৪ 
[৪.১] মূলিন সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষতমূলিন  

জুন ২০১৭ এর েদে সাংররক্ষত মূলিদনর হার ১০ ৬৩% এ 

উন্নীতকরণ 
 চসন্ট্রাল একাউন্টস রেপাে ষদেন্ট 

Basel-III অনুসাদরমূলিন 

সাংরক্ষদণর শতকরা হার 

 

[৪.২] প্ররেশন  সাংরক্ষদণর হার সাংররক্ষত প্ররেশন ২০১৭ সাদল ১০০% প্ররেশন  সাংরক্ষণ  চসন্ট্রাল একাউন্টস রেপাে ষদেন্ট প্ররেশন সাংরক্ষদণর শতকরা হার  

৫ 

[৫.১] ররে োেলা রনষ্পরি রনষ্পরিকৃত োেলা ২০১৭ সাদল  ২০ টি রনষ্পরি ল’ রেপাে ষদেন্ট ও সাংরিি শাখা সাংখ্যা  

[৫.২] অথ ষঋণ ও অন্যান্য োেলা রনষ্পরি রনষ্পরিকৃত োেলা ২০১৭ সাদল  ৩০ টি রনষ্পরি ল’ রেপাে ষদেন্ট ও সাংরিি শাখা সাংখ্যা  

[৫.৩] রবোগীয় োেলা রনষ্পরি রনষ্পরিকৃত োেলা ২০১৭ সাদল  ৪ টি রনষ্পরি রহউম্যান ররদসাস ষ এন্ড ম্যাদনজদেন্ট রেপাে ষদেন্ট ও সাংরিি শাখা সাংখ্যা  

৬ 

[৬.১] চকার ব্যাাংরকাং সলুশন (CBS) 

ব্যস্তবায়ন 
বাস্তবায়নকৃত শাখার সাংখ্যা 

জুন ২০১৭ এর েদে সকল শাখায়  চকার ব্যাাংরকাং সলুশন 

(CBS) ব্যস্তবায়ন করা 

আইরসটি রসদস্ট্েস রেপাে ষদেন্ট, আইরসটি অপাদরশনস রেপাে ষদেন্ট 

ও সাংরিি শাখা 
সাংখ্যা 

 

[৬.২] Electronic Payment 

System বাস্তবায়ন 
বাস্তবায়নকৃত শাখার সাংখ্যা 

জুন ২০১৭ এর েদে সকল শাখায় Electronic 

Payment System ব্যস্তবায়ন করা 

আইরসটি রসদস্ট্েস রেপাে ষদেন্ট, আইরসটি অপাদরশনস রেপাে ষদেন্ট 

ও সাংরিি শাখা 
সাংখ্যা  

[৬.৩] RTGS বাস্তবায়ন বাস্তবায়নকৃত শাখার সাংখ্যা 
জুন ২০১৭ এর েদে RTGS সকল শাখায় ব্যস্তবায়ন করা 

 

আইরসটি রসদস্ট্েস রেপাে ষদেন্ট, আইরসটি অপাদরশনস রেপাে ষদেন্ট 

ও সাংরিি শাখা 
সাংখ্যা 

 

[৬.৪] Cyber Security 

রনরিতকরণ 
রনরিতকৃত শাখার সাংখ্যা 

জুন ২০১৭ এর েদে Cyber Security সকল শাখায় 

ব্যস্তবায়ন করা 

আইরসটি রসদস্ট্েস রেপাে ষদেন্ট, আইরসটি অপাদরশনস রেপাে ষদেন্ট 

ও সাংরিি শাখা 
সাংখ্যা 

 

[৬.৫] রসরস কযাদেরা স্থাপন স্থাপনকৃত শাখার সাংখ্যা জুন ২০১৭ এর েদে সকল শাখায় রসরস কযাদেরা স্থাপন 
আইরসটি রসদস্ট্েস রেপাে ষদেন্ট, আইরসটি অপাদরশনস রেপাে ষদেন্ট 

ও সাংরিি শাখা 
সাংখ্যা 
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সাংদর্াজনী-৩: অন্য েন্ত্রণালয়/রবোগ, প্ররতষ্ঠান/েপ্তর/সাংস্থার রনকে বাাংলাদেশ চেদেলপদেন্ট ব্যাাংক রলরেদেে এর সুরনরে ষি কে ষসম্পােন োরহোসমূহ: 

 

প্ররতষ্ঠাদনর  নাে সাংরিি কার্ ষক্রে কে ষসম্পােন সূেক উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকে োরহো / 

প্রতযাশা 

োরহো/প্রতযাশার চর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রোব 

ব্যাাংক ও আরথ ষক প্ররতষ্ঠান 

রবোগ,  

অথ ষ েন্ত্রণালয় 

োেলা রনষ্পরি, অরেে আপরি 

রনষ্পরি 

অরেে আপরি এবাং োেলা 

রনষ্পরির হার বৃরদ্ধ 

ব্যাাংদকর পাওনা আোদয়র 

লদক্ষয  ব্যাাংক কর্তষক 

োদয়রকৃত রীে োেলা, অথ ষঋণ 

োেলা ও অন্যান্য োেলাসমূহ 

দ্রুত রনষ্পরির ব্যবস্থা এবাং 

ব্যাাংদকর অরেে আপরি 

রনষ্পরির হার বৃরদ্ধকরদণ 

সহায়তা প্রোন। 

ব্যাাংদকর অনাোয়ী পাওনা 

আোদয়র োেদে পররোলন 

মুনাফা ও প্ররেশন  -এর 

লক্ষযোত্রা অজষন এবাং 

ব্যাাংদকর অরেে আপরি 

রনষ্পরির োেদে কারিত 

সুশাসন, স্বেতা ও 

জবাবরেরহতা রনরিতকরণ। 

ব্যাাংদকর োদয়রকৃত  

োেলাসমূহ  রনষ্পরি না হদল 

ঋণ আোয় ও মুনাফা অজষন 

ব্যাহত হদত পাদর। এর ফদল 

চখলাপী ঋণ বৃরদ্ধ পাদব। 

অরেে আপরি রনষ্পরি না হদল 

ব্যাাংদকর সুনাে ক্ষুণ্ন হদব। 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক জনবল রনদয়াগ 
স্বল্পব্যয়ী আোনদতর পররোণ 

বৃরদ্ধ ও কারিত মুনাফা অজষন 

দ্রুত জনবল রনদয়াদগর ব্যবস্থা 

গ্রহন এবাং োরহো অনুর্ায়ী 

লক্ষযোত্রা অজষন। 

 

ব্যাাংদকর সারব ষক চসবার 

োদনান্নয়ন এবাং স্বল্পব্যয়ী ও 

সুেরবহীন আোনত সাংগ্রহ এবাং 

গুণগতোদনর ঋণ প্রোদনর 

োেদে কারিত মুনাফা 

অজষন। 

েক্ষ কেীবারহনী বা জনবদলর 

অোদব কারিত লক্ষযোত্রা 

অজষন ব্যাহত হদত পাদর। 

 


