
মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবীসমূহ ২০২০-২১ 

মঞ্জুরী নং-০৮ 

১১২-আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভাগ 

বরাদ্দ ও কার্ িক্রম 

 

১।   আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভাগগর প্রধান কার্ িাবর্ি: 

ক) ব্াংক, বীমা, প ুঁর্িবািার ও অন্যান্য আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান ও সংর্িষ্ট সসবা সম্পর্কিি নীর্ি, আইন, র্বর্ধ, প্রর্বর্ধ প্রণয়ন ও সংগ াধন; 

খ) আর্থ িক বািার ও প্রর্িষ্ঠান উন্নয়ন; 

গ) আর্থ িক খাগির র্নয়ন্ত্রক প্রর্িষ্ঠানসমূগহর কাগির সমন্বয় সাধন; 

ঘ) রাষ্ট্রমার্িকানাধীন ব্াংক ও আর্থ িক প্রর্িষ্ঠাগনর কার্ িক্রগমর সামর্িক পর্রবীক্ষণ ও মুল্যায়ন; 

ঙ)  প ুঁর্িবািাগর নতুন সপ্রাডাক্ট প্রচিগনর মাধ্যগম বািার সম্প্রসারণ ও উত্তম সমৌির্ভর্ত্তসম্পন্ন র্সর্কউর্রটিি সরবরাহ বৃর্ি; 

চ) বীমা খাগির সংস্কাগরর মাধ্যগম িনগগণর আস্থা বৃর্ি এবং বীমার আওিা বৃর্ির িগক্ষে ব্াপক িনসগচিনিা সৃর্ষ্ট; 

ছ) ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রম সম্প্রসারগণর মাধ্যগম আত্মকম িসংস্থান সৃর্ষ্ট ও দার্রদ্র র্বগমাচন। 

২।   ২০১৭-১৮ অথ িবছর সথগক ২০১৯-২০ অথ িবছগরর সংগ ার্ধি বাগিগে (পর্রচািন ও উন্নয়ন) এবং ২০২০-২১ অথ িবছগরর বাগিগে (পর্রচািন ও উন্নয়ন) আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান 

র্বভাগগর অনুকূগি প্রদত্ত বরাগদ্দর পর্রমাণ র্নম্নরূপ: 

   (অংকসমূহ হািার োকায়) 

অর্ থবছর পররচালন উন্নয়ন ম াট আবর্থক মূলধন আরর্ থক সম্পদ দায় 

2017-18 সংশ োধিত বোশেট 358,93,66 1985,56,00 2344,49,66 373,37,66 12,65,50 1958,46,50 0 

2018-19 সংশ োধিত বোশেট 439,04,00 2183,05,00 2622,09,00 341,39,60 126,02,00 2154,67,40 0 

২০১৯-২০ সংশ োধিত বোশেট 108,59,20 2853,84,92 2962,44,12 164,87,20 51,09,00 2746,47,92  

২০20-২1 বোশেট 104,66,00 2274,29,00 2378,95,00 210,50,00 235,30,00 1933,15,00 ০ 

 

৩।   ২০২০-২১  অথ িবছগর র্নম্নবর্ণ িি উগেখগর্াগ্য কার্ িাবর্ি/প্রকল্প/কম িসূর্চ সম্পাদন/বাস্তবায়ন করা হগব: 

ক) বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ আইন, ২০১০ এবং বীমা আইন, ২০১০ এর আগিাগক প্রগয়ািনীয় র্বর্ধ-র্বধান প্রণয়ন ও কার্ িকর  িদারর্ক; 

খ) িািীয় বীমা নীর্ি ২০১৪ এর সময়াবি কম িপর্রকল্পনার বাস্তবায়ন; 

গ) সদগ র প ুঁর্িবািারগক আগরা দক্ষ, স্বচ্ছ ও গর্ি ীি কগর র্বর্নগয়াগকারীগদর স্বাথ ি রক্ষাগথ ি সংস্কারমূিক কার্ িক্রম অব্াহি রাখা; 

ঘ) রাষ্ট্রমার্িকানাধীন বার্ণর্িেক ব্াংক, র্বগ ষার্য়ি ব্াংক ও আর্থ িক  প্রর্িষ্ঠানসমূগহর কার্ থক্র  পররবীক্ষণ ও সংর্িষ্ট আইনসমূগহর সংগ াধন; 

ঙ) মাইগক্রাগক্রর্ডে সরগুগিের্র অথর্রটি (এমআরএ), বাংিাগদ  ইনর্িটিউে অব কোর্পোি মাগকিে (র্বআইর্সএম), এবং বাংিাগদ  ইনস্যেগরন্স একাগডর্ম  (র্বআইএ)-এর 

কার্ িক্রম পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; 

চ) বাংিাগদ  ব্াংক ও ইনগভিগমন্ট কগপ িাগর ন অব বাংিাগদ  (আইর্সর্ব)-এর ব্বস্থাপনায় পররচারলর্ উদ্যাক্তা সহায়র্া িহর্বি (কৃর্ষ/আইটি) কার্ িক্রম পর্রবীক্ষণ; 

ছ) পেী কম ি-সহায়ক ফাউগে ন (র্পগকএসএফ), সসাশ্যাি সডগভিপগমন্ট ফাউগে ন (এসর্ডএফ), বাংিাগদ  এনর্িও ফাউগে ন (র্বএনএফ) এবং বাংিাগদ  র্মউর্নর্সপ্যাি 

সডগভিপগমন্ট ফাে (র্বএমর্ডএফ)-কর্তিক বাস্তবায়নাধীন কম িসূর্চসমুগহর িন্য (সামার্িক র্নরাপত্তা কম িসূর্চ ও আর্থ িক অন্তর্ভ ির্ি সম্পর্কিি কার্ িাবর্িসহ) ববগদর্ ক ঋণ 

প্রার্ি, ঋণ চুর্ি, অথরাইগি ন সংক্রান্ত কার্ িক্রম সমন্বয় ও পর্রবীক্ষণ;   

ি) বাংিাগদ  ব্াংক কর্তিক বাস্তবায়নাধীন র্নগম্নাি নন-এর্ডর্প প্রকল্প/কম িসূর্চসমূহ: ফাইন্যার্ন্সং র্িক র্কিন ইর্ফর্সগয়র্ন্স ইমপ্রুভগমন্ট প্রগিক্ট (র্বগকইআইর্প); ফগরন 

ডাইগরক্ট ইনগভিগমন্ট প্রগমা ন প্রগিক্ট, আরবান র্বর্ডং সসফটি সপ্রাগিক্ট; র্ফন্যার্ন্সয়াি সসক্টর সাগপাে ি প্রগিক্ট (এফএসএসর্প); সসগকে স্মি এে র্মর্ডয়াম সাইজড 

এন্টারপ্রাইি সডগভিপগমন্ট প্রগিক্ট-২ (এসএমইর্ডর্প-২); স্মি এে মার্িিনাি সাইিড ফারমাস ি এর্িকািচারাি সপ্রাডার্ক্টর্ভটি ইমপ্রুভগমন্ট এে ডাইভারর্সর্ফগক ন 

ফাইন্যার্ন্সং প্রগিক্ট; বাাংলাদ্দশ তর্রর মপাশাক খাদ্র্র রনরাপত্তাজরনর্ সাংস্কার ও পররদ্বশগর্ উন্নয়ন প্রকল্প এবং বাাংলাদ্দশ হাউস রবরডাং ফাইন্যান্স কদ্প থাদ্রশন কর্তথক 

বাস্তবায়নাধীন রুরাল এন্ড মপরর আরবান হাউরজাং ফাইন্যান্স মপ্রাদ্জক্ট এর বরাদ্দ র্নধ িারণ, অথরাইগি ন, সমন্বয় ও পর্রবীক্ষণ। 

ঝ)  বাংিাগদ  ব্াংক, বাংিাগদ  র্সর্কউর্রটিি অোে এক্সগচঞ্জ কর্মর্ ন এবং বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক বাস্তবায়নাধীন র্নগম্নাি এর্ডর্পর্ভি উন্নয়ন প্রকল্পসমূগহর 

বরাদ্দ র্নধ িারণ ও অথরাইগি ন, সমন্বয় কার্ িক্রম পর্রবীক্ষণ: 

I. র্ফনার্ন্সয়াি সসক্টর সাগপাে ি প্রগিক্ট (এফএসএসর্প)- বাংিাগদ  ব্াংক; 

II. কোর্পোি মাগকিে সডগভিপগমন্ট সপ্রািাম-৩- বাংিাগদ  র্সর্কউর্রটিি অোে এক্সগচঞ্জ কর্ম ন; 

III. বাাংলাদ্দশ তর্রর মপাশাক খাদ্র্র রনরাপত্তাজরনর্ সাংস্কার ও পররদ্বশগর্ উন্নয়ন প্রকল্প- বাংিাগদ  ব্াংক; 

IV. সসগকে স্মি এে র্মর্ডয়াম সাইিড এন্টারপ্রাইি সডগভিপগমন্ট প্রগিক্ট-২ (এসএমইর্ডর্প-২)- বাংিাগদ  ব্াংক; 

V. বাংিাগদ  বীমা খাি উন্নয়ন প্রকল্প- বী া উন্নয়ন ও রনয়ন্ত্রণ কর্তথপক্ষ।  


