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মঞ্জুরি নং- 09 

1১২ - আরথ িক প্ররিষ্ঠান রিভাগ 

মধ্যমময়ারি ব্যয় 

(হাজাি টাকায়) 

রিিিণ 
িামজট 

২০২০-2১ 

প্রমেপণ 

২০2১-২২ ২০২২-২৩ 

পরিচালন ব্যয় 1046600 1146000 1254900 

উন্নয়ন ব্যয় ২২৭৪২৯০০ ২৪৯০৩৫০০ ২৭২৬৯৩০০ 

মমাট 23789500 26049500 28524200 

 

আিিিক    

মূলধন    

আরথ িক সম্পি    

িায়    

মমাট    

১.০ রমশন মেটমমন্ট ও প্রধান কার্ িািরল 

১.১ রমশন মেটমমন্ট 

নীরিগি ও প্রারিষ্ঠারনক কাঠামমা শরিশালী কিাি মাধ্যমম অন্তর্ভ িরিমূলক আরথ িক িাজাি সৃরি ও মসিা ব্যিস্থাি মামনান্নয়ন। 

১.২ প্রধান কার্ িািরল 

1.2.1. ব্যাংক, বীময, প ুঁজিবযিযর ও অন্যযন্য আজথ িক প্রজিষ্ঠযন সাংজিষ্ট আইন, জবজি, প্রজবজি, নীজি প্রণয়ন ও সাংশ যিন; 

1.2.2. কার্ যপদ্ধতি, কর্ যপতিবেশ ও সেোি র্াবনান্নয়ন; 

1.2.3. প্রাতিষ্ঠাতনক কাঠাবর্া শতিশালীকিবেি র্াধ্যবর্ আতথ যক োজাি ও প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন; 

1.2.4. আজথ িক খযশির জনয়ন্ত্রক প্রজিষ্ঠযনসমূশের কযশির সমন্বয় সযিন; 

1.2.5. রযষ্ট্রমযজিকযনযিীন ব্যাংক ও আজথ িক প্রজিষ্ঠযশনর কযর্ িক্রশমর সযমজিক পজরবীক্ষণ ও মূল্যযয়ন; 

1.2.6. প ুঁজিবযিযশর নতুন প্প্রযডযক্ট প্রচিশনর মযধ্যশম বযিযর সম্প্রসযরণ ও উত্তম প্মৌিজিজত্তসম্পন্ন জসজকউজরটিি সরবরযে; 

1.2.7. 'েঙ্গেন্ধু তশক্ষা েীর্া' োস্তোয়ন, েীর্া দােী তনষ্পতিি হাি বৃতদ্ধ এেং েীর্া তেষবয় প্রতশক্ষে প্রদান কার্ যক্রর্ পতিচালনা; 

1.2.8. ক্ষুদ্রঋণ কযর্ িক্রম সম্প্রসযরশণর মযধ্যশম আত্মকম িসাংস্থযন ষ্জষ্ট ও রযজরদ্র জবশমযচন; 

২.০  মধ্যমময়ারি মকৌশলগি উমেশ্য ও কার্ িক্রমসমূহ 

মধ্যমময়ারি মকৌশলগি উমেশ্য কার্ িক্রমসমূহ িাস্তিায়নকািী অরধিপ্তি/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

১. প্রাতিষ্ঠাতিক কাঠাম া 

শতিশালীকরণ 

 আরথ িক প্ররিষ্ঠান রিভামগি আওিাধীন িপ্তি/সংস্থা 

সম্পরকিি আইন, রিরধ ও নীরিমালা প্রণয়ন ও সংমশাধন; 
 সরচিালয় 



 2 

মধ্যমময়ারি মকৌশলগি উমেশ্য কার্ িক্রমসমূহ িাস্তিায়নকািী অরধিপ্তি/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

২. ব্াাংক ও িি-ব্াাংক আতথ িক 

প্রতিষ্ঠািসমূমে পেশাদাতরত্ব 

এবাং আতথ িক অন্তর্ভ িতি বৃতি 

 ব্যাংরকং খামি প্রাপ্ত বয়স্ক জিগমণর অাংশগ্রেণ বৃরি 

 িাষ্ট্র র্াতলকানাধীন োতেতজিক ব্াংকেমূবহি সেতেকৃি 

ঋে হ্রােকিে 

 কৃজি খযশি ঋণ প্ররযন িত্ত্বযবিযন; 

 এসএমই খযশি ঋণ প্ররযন িত্ত্বযবিযন; 

 সর্াোইল ব্াংতকং কার্ যক্রর্ েম্প্রোিে। 

 বাাংলামদশ ব্াাংক 

৩. প ুঁরজিাজামিি কার্ িকারিিা 

বৃরিকিণ 

 প ুঁজিবযিযশর নতুন জবজনশয়যগ বৃজি; 

 প ুঁজিবযিযশর িযজিকযভুক্ত প্কযম্পযজন বৃজি; 

 মূলধন উবিালবনি লবক্ষি আইতপও/ আিতপও/িাইট/ সেট 

তেতকউতিটিজ ইস্যিকিে; 

 প্র ব্যজপ ফযইন্যযজিয়যি জিটযশরজস ও 

তেতনবয়াগকািীগবেি প্রতশক্ষে প্রদান । 

 িাংলামিশ রসরকউরিটিজ 

আযান্ড এক্সমচঞ্জ করমশন 

 প ুঁরজিাজামি রিরনময়াগকািীমিি জন্য প্ররশেণ; 

 সপাস্ট গ্র্িাজুবয়ট তেবলার্া এেং োটি যতিবকট সকাে য অন 

কিাতপটাল র্াবকযট সপ্রাগ্র্ার্ আবয়াজন 

 িাংলামিশ ইন রেটিউট অি 

কযারপটাল মামকিট 

৪. বীময খযশি অন্তভু িজক্ত বৃজি ও 

শৃঙ্খিয সুসাংেিকরণ 

 বী া তবষয়ক রিরধমালা/প্ররিধানমালা প্রণয়ন; 

 িীমা িািী রনষ্পরিি হাি বৃরি; 

 িীমা রিষময় জনসমচিনিা বৃরি। 

 িীমা উন্নয়ন ও রনয়ন্ত্রণ 

কর্তিপে 

 িীমা রিষময় প্ররশেণ প্রিান। 
 িাংলামিশ ইনরসওমিন্স 

একামেরম 

৫. সুজনয়জন্ত্রি ক্ষুদ্রঋণ কযর্ িক্রম 

সম্প্রসযরণ ও পজরচযিনয 

সেযয়িয প্িযররযর 

 ক্ষুদ্রঋণ রিিিণ ও আিায়; 

 এমএফআই সুরিধামভাগীমিি সংখ্যা বৃরি। 

 মাইমক্রামক্ররেট মিগুমলটরি 

অথরিটি 

৩.০  িারিদ্রয রনিসন ও নািী উন্নয়ন সংক্রান্ত িথ্য  

৩.১ িারিদ্রয রনিসন ও নািী উন্নয়মনি উপি মধ্যমময়ারি মকৌশলগি উমেশ্যসমূমহি প্রভাি 

৩.১.1 প্রাতিষ্ঠাতিক কাঠাম া শতিশালীকরণ 

িারিদ্রয রনিসমনি উপি প্রভাি: মিমশি ব্যাংক ও নন ব্যাংক প্ররিষ্ঠান এিং এ রিভামগি আওিাধীন িপ্তি/সংস্থা সম্পরকিি আইন, 

রিরধ ও নীরিমালা প্রণয়ন ও সংমশাধন রনরিি হমল িারিদ্রয রনিসমন সহায়ক হমি। 

নািী উন্নয়মনি উপি প্রভাি:  আতথ িক প্রতিষ্ঠাি রিভামগি আওিাধীন িপ্তি/সংস্থা সম্পরকিি আইন, রিরধ ও নীরিমালা প্রণয়মনি ফমল 

নািী উমযািািা অরধকিি সুমর্াগ লাভ কিমি, ফমল নািীমিি নতুন নতুন কম িসংস্থামনি সুমর্াগ সৃরি হমি। 

৩.১.২ ব্াাংক ও িি-ব্াাংক আতথ িক প্রতিষ্ঠািসমূমে পেশাদাতরত্ব এবাং আতথ িক অন্তর্ভ িতি বৃতি 

িারিদ্রয রনিসমনি উপি প্রভাি: মিমশি ব্যাপক জনমগাষ্ঠীমক ব্যাংরকং মসিাি আওিায় আনা সম্ভি হমি। ফমল অথ িৈনরিক কম িকামে 

অরধক সংখ্যক জনমগাষ্ঠীি অংশগ্রহণ রনরিি হমি, র্া িামিি িারিদ্রয রনিসমন সহায়ক হমি। 
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নািী উন্নয়মনি উপি প্রভাি: ব্যাংরকং খাি সম্প্রসািমণি ফমল নািী উমযািািা অরধকিি ব্যাংরকং মসিাি সুমর্াগ লাভ কিমি, 

ফমল নািীমিি নতুন নতুন কম িসংস্থামনি সুমর্াগ সৃরি হমি। 

৩.১.৩ প ুঁরজিাজামিি কার্ িকারিিা বৃরিকিণ: 

িারিদ্রয রনিসমনি উপি প্রভাি: প ুঁরজিাজাি সুশৃঙ্খল ও শরিশালী হমল মূলধন প্রারপ্ত সহজলভয হমি এিং মিমশ নতুন নতুন রশল্প 

কািখানা স্থারপি হমি। উি রশল্প কািখানাসমূমহ কম িসংস্থামনি সৃরি হমি, র্াি ফলশ্রুরিমি িারিদ্রয রনিসমনি গরি ত্বিারিি হমি। 

নািী উন্নয়মনি উপি প্রভাি: প ুঁরজ িাজাি কার্ িকি হমল রশল্পায়মনি প্ররক্রয়া ত্বিারিি হমি, র্াি ফমল নািীমিি অরধকিি 

কম িসংস্থামনি সুমর্াগ সৃরি হমি। 

৩.১.৪ িীমা খামি অন্তর্ভ িরি বৃরি ও শৃঙ্খলা সুসংহিকিণ: 

িারিদ্রয রনিসমনি উপি প্রভাি: িীমাখামিি প্রসামিি ফমল অথ িৈনরিক প্রবৃরি ও কম িসংস্থামনি সুমর্াগ সৃরিি মাধ্যমম িারিদ্রয 

রিমমাচন সম্ভি হমি।  

নািী উন্নয়মনি উপি প্রভাি: িীমা খামিি আওিা প্রসারিি হমল অরধক সংখ্যক নািীি আরথ িক রনিাপিা বৃরি পামি ও কম িসংস্থামনি 

সুমর্াগ সৃরি হমি, র্া নািী সমামজি িারিদ্রয রনিসমন সহায়ক হমি। 

৩.১.৫ সুরনয়রন্ত্রি ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রম সম্প্রসািণ ও পরিচালনা সহায়িা মজািিাি: 

িারিদ্রয রনিসমনি উপি প্রভাি: র্তণমূল পর্ িাময় রিরভন্ন ধিমনি উমযািা সৃরি ও আরথ িক রিকাশ সাধমন গৃহীি কার্ িক্রম ও প্ররশেণ 

এিং আত্ম-কম িসংস্থান সৃরিি লমেয প্রিি ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রমমি মাধ্যমম িারিদ্রয রিমমাচন ত্বিারিি হমি। 

নািী উন্নয়মনি উপি প্রভাি: রিরভন্ন ধিমনি কারিগরি, বৃরিমূলক, আয়িধ িক কার্ িক্রম ও প্ররশেণ নািী সমামজি সামারজক ও আরথ িক 

উন্নয়মন সহায়িা কিমি। 

৩.২ িারিদ্রয রনিসন ও নািী উন্নয়ন সম্পরকিি িিাে 

(হাজাি টাকায়) 

রিিিণ 
িামজট 

২০২০-2১ 

প্রমেপণ 

২০2১-২২ ২০২২-২৩ 

িারিদ্র্য রনিসন    

নািী উন্নয়ন    

৪.১ অগ্রারধকাি ব্যয়খাি/কম িসূরচসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes) 
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অগ্রারধকাি ব্যয় খাি/কম িসূরচসমূহ 
সংরিি মধ্যমময়ারি মকৌশলগি 

উমেশ্য 

১. ব্াাংক ও আতথ িি খাি সাংস্কার; 

ব্যাংকগুমলাি ঋণ ব্যিস্থাপনা, অভযন্তিীণ রনিীো, রহসাি, ঝুঁরক ব্যিস্থাপনা, মানি সম্পি 

উন্নয়ন, িহরিল ব্যিস্থাপনা, শাখা ব্যিস্থাপনা এিং অমটামমশন সংক্রান্ত চলমান সংস্কাি কামজ 

প্রময়াজনীয় সহায়িা প্রিান কিা হমে। এি মাধ্যমম ব্যাংরকং খামিি িেিা, স্বেিা ও 

জিািরিরহিা রনরিিকিণ সম্ভি হমি রিধায় এ খািমক সমি িাচ্চ অগ্রারধকাি মিয়া হময়মে। 

এোড়া কৃরষঋণ জবিরণ, এমজন্ট/মমািাইল ব্যাংরকং, স্কুল ব্যাংরকং কার্ িক্রমমি মাধ্যমম 

আরথ িক অন্তর্ভ িরি বৃরিি উমযাগ মনয়া হময়মে। আরথ িক খামিি সংস্কািমূলক পিমেপ রহমসমি 

িাষ্ট্রমারলকানাধীন ব্যাংমকি পরিচালনা পষ িি পনগ িঠন কিা হময়মে। সমময়ি চারহিাি 

পরিমপ্ররেমি িাষ্ট্রমারলকানাধীন ব্যাংক ও আরথ িক প্ররিষ্ঠামনি মূলধন বৃরি 

(Capitalization) এিং মূলধন ঘাটরি পনভিিণ (Re-capitalization) এি উমযাগ গ্রহণ 

কিা হময়মে। মকাম্পারন আইন-1994 সংমশাধন, মশয়াি িাজামি িারণরজযক ব্যাংকসমূমহি 

মশয়াি মহারডং সীরমিকিণ, ব্যাংকগুমলাি সামথ সিকামিি িারষ িক কম িসম্পািন চুরি স্বােি 

এিং িাংলামিশ ব্যাংমকি সামথ িাষ্ট্রমারলকানাধীন িারণরজযক ব্যাংকগুমলাি ইিঃপূমি ি 

সম্পারিি  সমম ািা স্মািক (MOU) সংমশাধন কিা হময়মে। 

 প্রাতিষ্ঠাতনক কাঠাবর্া 

শতিশালীকিে 

২.  ব্াংক ও নন-ব্াংক আতথ যক প্রতিষ্ঠানেমূবহ সপশাদাতিত্ব এেং আতথ যক অন্তর্ভ যতি বৃতদ্ধ 

ব্াাংতকাং ও আতথ িক খামির প্রাতিষ্ঠাতিক কার্ িক্রম র মূলধারায় সা াতজক দায়মবাধ দৃঢ়ভামব 

সুমপ্রাতথি করার ্মগাগ পজারদার করা। আতথ িক অন্তর্ভ িতির অাংশ তেমসমব গতরব ষকষকমদর 

১০ টাকায় ব্াাংক তেসাব পখালার সুমর্াগ কমর পদয়া। এ প্রতক্রয়ায় সরকামরর তবতভন্ন সা াতজক 

তিরােত্তা ক িসূতির অথ ি তবিরণ, অসোয় মুতিমর্ািা, ক্ষুদ্র জীবি বী াগ্রেীিা, পবকার িরুণ, 

েতরচ্ছন্নিাক ী, গাম িন্ট শ্রত ক, এ িতক ক িজীবী েথতশশুরাও ব্াাংক তেসাব খুলমি োরমে। 

এরই  মে ৯৭ লাখ ষকষকসে ১ পকাটি ৩৩ লাখ সাধারণ  ানুষ িতুি তেসাব খুমল ব্াাংতকাং 

পসবা তিমি োরমে। আতথ িক অন্তর্ভ িতি ত্বরাতিি করার েমথ অন্যি  গুরুত্বপূণ ি েদমেে েমলা 

‘স্কুল ব্াাংতকাং’। এটি তশোথী ও অতভভাবকমদর  মে ব্ােক সাড়া পেমলমে। গি িার বেমর 

৪৮টি ব্াাংক ৩ লাখ ৬৬ োজার স্কুল োত্রোত্রীর ব্াাংক তেসাব খুমলমে। আতথ িক অন্তর্ভ িতির 

অতভর্ািমক আমরক ধাে এতগময় তিমি এমজন্ট ব্াাংতকাং িীতি ালা প্রণয়ি কমরমে বাাংলামদমশ 

ব্াাংক। এমজমন্টর  ােম  ব্াাংকগুমলা িামদর তকছু তকছু ব্াাংতকাং পসবা পর্ ি ববমদতশক 

পরত ট্যান্স তবিরণসে স্বল্প েতর ামণর অথ ি জ া ও ্মত্তালি, ব্াাংক তেসাব পখালার 

কাগজেত্রাতদ তবিরণ ও সাংগ্রে, পোট আকামরর ঋণ তবিরণ ইিযাতদ কার্ িক্র  প্রিযন্ত অঞ্চমলর 

জিেমদ পে ৌঁমে তদমি োরমব। এোড়াও পশ্রণীষকি ঋণ আদায় বৃতির লমেয তবতভন্ন কার্ িক্র  ও 

ক িেতরকল্পিা গ্রেণ অব্ােি আমে। 

 আরথ িক প্ররিষ্ঠানসমূমহ মপশািারিত্ব 

এিং আরথ িক অন্তর্ভ িরি বৃরি 

৩. অরধকিি কার্ িকি প ুঁরজিাজাি প্ররিষ্ঠা 

রিরনময়াগকািীমিি স্বাথ ি সংিেমণি জন্য প ুঁরজিাজামিি েক মরাকাি ও সাি-মরাকাি, মশয়াি 

হস্তান্তিকািী প্ররিরনরধ, ইসুয ব্যাংকাি, মামচ িন্ট ব্যাংকাি, ইসুয রনিন্ধক ও ম্যামনজাি, 

অিরলখক, মপাট িফরলও ম্যামনজাি, রিরনময়াগ উপমিিা এিং প ুঁরজিাজামিি সংমগ সম্পৃি 

অন্যান্য প্ররিষ্ঠামনি কার্ িকি সমিময়ি জন্য র্থার্থ আইনী কাঠামমা তিরিি পিমেপ গ্রহণ 

কিা হমে। এ খামি িে জনিল তিরিি লমেয িাংলামিশ ইন রেটিউট অি কযারপটাল মামকিট 

গঠন কিা হময়মে। প ুঁরজ িাজাি সংরিি িে জনমগারষ্ঠ তিরিি লমেয উন্নিিি ও মানসম্মি 

প্ররশেণ ব্যিস্থা গমড় মিালাি জন্য এ প্ররিষ্ঠানমক আধুরনকায়ন ও সম্প্রসািণ কিাি উমযাগ 

মনয়া হময়মে। ইমিামমধ্য প ুঁরজিাজাি রনয়ন্ত্রক সংস্থা রিএসইরস-মক শরিশালী কিাি জন্য 

জনিল ও অন্যান্য সিঞ্জাম বৃরি কিা হময়মে। প ুঁরজিাজামি েরিগ্রস্ত ক্ষুদ্র রিরনময়াগকািীমিি 

 প ুঁতজোজাবিি কার্ যকাতিিা 

বৃতদ্ধকিে 
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অগ্রারধকাি ব্যয় খাি/কম িসূরচসমূহ 
সংরিি মধ্যমময়ারি মকৌশলগি 

উমেশ্য 

সহায়িাি লমেয পনঃঅথ িায়ন কার্ িক্রম চলমে রিধায় এ খািমক তৃিীয় অগ্রারধকাি খাি 

রহমসমি অন্তর্ভ িি কিা হময়মে। 

৪.  েীর্া খাবিি অন্তর্ভ যতি এেং েীর্া েম্পবকয ব্াপক জনেবচিনিা বৃতদ্ধ 

িীমা রশল্প ব্যিসাি িত্ত্বািধান, িীমা পরলরস গ্রাহক ও পরলরসি অধীমন উপকািমভাগীমিি স্বাথ ি 

সংিেণ এিং িীমা রশমল্পি রনয়মিারন্ত্রক উন্নয়ন ও রনয়ন্ত্রমণি লমেয রিরভন্ন উমযাগ গ্রহণ 

কিা হমে। িীমা উন্নয়ন ও রনয়ন্ত্রণ কর্তিপে আইন, ২০১০ এি আওিায় উি কর্তিপে কার্ িক্রম 

পরিচালনা কমিমে। আইরসটি’ি ব্যিহাি বৃরি এিং সংস্কামিি মাধ্যমম িীমা খামিি উপি 

জনগমণি আস্থা বৃরিি উমযাগ গ্রহণ কিা হময়মে। িীমা মপশায় প্ররশরেি ও মপশািাি জনিল 

গমড় মিালাি উমেশ্য িাংলামিশ ইনরসওমিন্স একামেরমি মাধ্যমম এ মপশাি সামথ জরড়িমিি 

রনয়রমি প্ররশেণ প্রিান কিা হমে। িীমা মেমে প্ররশেমণি পরিমাণ ও মান বৃরিি জন্য এিং 

এটিমক আন্তজিারিক মামনি প্ররশেণ প্ররিষ্ঠান রহমসমি গমড় মিালাি উমেমশ্য এি অিকাঠামমা 

ও একামেরমক কার্ িক্রম সম্প্রসািমণি পিমেপ গ্রহণ কিা হময়মে।িীমা রশমল্পি গুরুত্ব 

রিমিচনায় এ খািমক চতুথ ি অগ্রারধকাি খাি রহমসমি অন্তর্ভ িি কিা হময়মে। 

 িীমা খামি অন্তর্ভ িরি বৃরি ও শৃঙ্খলা 

সুসংহিকিণ। 

৫.  উমযাি সৃরিি মাধ্যমম কম িসংস্থান এিং আরথ িক সহায়িা প্রিান 

মাইমক্রামক্ররেট মিগুমলটরি অথরিটি (এমআিএ), পল্লী কম ি সহায়ক ফাউমন্ডশন 

(রপমকএসএফ), মসাস্যাল মেমভলপমমন্ট ফাউমন্ডশন (এসরেএফ), িাংলামিশ এনরজও 

ফাউমন্ডশন (রিএনএফ), িাংলামিশ রমউরনরসপ্যাল মেমভলপমমন্ট ফান্ড (রিএমরেএফ), ইকুইুট 

এন্টযরশপনরজ প ফযন্ড (ইইএফ), স্মল এন্টািপ্রাইজ ফান্ড (এসইএফ) এি িত্ত্বািধামন/আওিায় 

ক্ষুদ্র উমযািা সৃরি ও উন্নয়ন, কৃরষরভরিক রশল্প এিং িথ্য মর্াগামর্াগ প্রযুরি (ICT) খামি 

রিরনময়ামগি মাধ্যমম গৃহীি রিরভন্ন কার্ িক্রমমি ফমল মিমশি প্রিযন্ত অঞ্চমল ব্যাপক হামি 

উমযািা ও কম িসংস্থান সৃরি হমে। ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রমম িরিদ্র জনমগাষ্ঠীি জন্য সামারজক ও 

অিকাঠামমাগি সুরিধা সৃরি এিং অরি িরিদ্র, রিমশষি যুিমরহলামিি এমি অগ্রারধকাি মিয়া 

হমে। ক্ষুদ্রঋণ খািমক পঞ্চম অগ্রারধকাি কম িসূরচ রহমসমি রচরিি কিা হময়মে। 

 সুরনয়রন্ত্রি ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রম 

সম্প্রসািণ ও পরিচালনায় সহায়িা 

মজািিাি। 

৪.২ মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রমেপণ (২০১9-20 হমি ২০২1-২2)  

৪.২.১ িপ্তি/সংস্থা/প্রারিষ্ঠারনক ইউরনটওয়ািী ব্যয় 

(হাজাি টাকায়) 

রিিিণ িামজট সংমশারধি 

িামজট 

িামজট 

২০২০-2১ 

প্রমেপণ 

২০১৯-২০ ২০2১-২২ ২০২২-২৩ 

      

৪.২.২ অথ িৈনরিক গ্রুপ মকাে অনুর্ায়ী ব্যয় 

 (হাজাি টাকায়) 

অথ িৈনরিক 

গ্রুপ মকাে 

রিিিণ িামজট সংমশারধি 

িামজট 

িামজট 

২০২০-2১ 

প্রমেপণ 

২০১৯-২০ ২০2১-২২ ২০২২-২৩ 

       

৫.০ মন্ত্রণালয়/রিভামগি প্রধান কম িকৃরি রনমি িশকসমূহ (Key Performance Indicators) 
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রনমি িশক 

সংরিি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজিন 
লেযমাো 

সংমশারধি 

লেযমাো 
মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-2১ ২০2১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. ব্যাংরকং খামি আরথ িক 

অন্তর্ভ িরি বৃরি (প্রাপ্ত বয়স্ক 

জিগমণর অাংশগ্রেমণর োর) 

২ % 82 ৮৪ ৮৫ ৮৫ 8৬ 8৭ 8৮ 

2. িাষ্ট্রমারলকানাধীন িারণরজযক 

ব্যাংকসমূমহি মেণীকৃি ঋমণি 

(Classified Loan) হাি 

২ % 24.5 32 30 30 28 26 25 

3. পরিঁিাজামি িারলকার্ভি 

মকাম্পারনি হাি বৃরি 
৩ % 4.75 ৪.৫ ৪.৭৫ ৪.৭৫ ৫ ৫.২৫ ৫.৫ 

4. িীমা পরলরস গ্রাহক সংখ্যা বৃরি ৪ % 4.25 ১.১৫ ৩ ৩ ৩.৫ ৪ ৪.৫ 

5. এমএফআই সরস্যশরর সঞ্চশয়র 

েযর বৃজি 
5 % 9 ৮ ১২ ১২ ১৪ ১৫ ১৬ 

৬.০ অরধিপ্তি/সংস্থাি সাম্প্ররিক অজিন, কার্ িক্রমসমূহ এিং ফলাফল রনমি িশক ও লেযমাো এিং ব্যয় প্রাক্কলন 

৬.১ সরচিালয়  

৬.১.১ সাম্প্ররিক অজিন: ব্যাংরকং খামিি মামনান্নয়নকমল্প িাষ্ট্রমারলকানাধীন িারণরজযক ব্যাংকসমূমহি জন্য Key Performance 

Indicator রনধ িািণ, মানি সম্পি নীরিমালা প্রণয়ন ও অমটামমশন কার্ িক্রম গ্রহণ কিা হময়মে। ব্যাংকসমূমহ রিিাজমান জনিল 

সংকট রনিসন, ব্যিস্থাপনাি উর্ধ্িিন পর্ িাময় নতুন পি সৃজন এিং পরিচালনা পষ িমি অরভজ্ঞ মলাক রনময়াগ মিয়া হময়মে। কৃরষঋণ 

জবিরণ, এমজন্ট/মমািাইল ব্যাংরকং, স্কুল ব্যাংরকং কার্ িক্রমমি মাধ্যমম আরথ িক অন্তর্ভ িরি বৃরিি উমযাগ মনয়া হময়মে। িীমা খামি 

অন্তর্ভ িরি বৃরি ও শৃঙ্খলা সুসংহি কিমণি লমেয িীমা আইমনি আওিায় ২০১৯-২০ অথ িিেমি ইমিামমধ্য ২টি রিরধমালা/ 

প্ররিধানমালা জারি কিা হময়মে। িীমা রিষময় ১৩,৫৭৬ জন কম িকিিা/কম িচািীমক প্ররশেণ প্রিান কিা হময়মে। প ুঁরজিাজামিি 

কার্ িকারিিা বৃরিকিমণি জন্য 4টি রিরধমালা/প্ররিধানমালা জারি কিা হময়মে। প ুঁরজিাজামি ১০,৫১৮ জন রিরনময়াগকািীমক প্ররশেণ 

প্রিান কিা হময়মে, মিশব্যারপ ফাইন্যারন্সয়াল রলটামিরস মপ্রাগ্রাম চালু কিা হময়মে। সুরনয়রন্ত্রি ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রম সম্প্রসািণ ও 

পরিচালনাি লমেয এমএফআই সুরিধামভাগীি সংখ্যা ৩১০ লেমি উন্নীি কিা হময়মে। এোড়াও মরন্ত্রপরিষি রিভাগ কর্তিক রনধ িারিি 

আিরশ্যক মকৌশলগি উমেশ্যসমূহ ১০০% িাস্তিায়মনি প্রমচিা অব্যহি আমে। 

৬.১.২ কার্ িক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি িশক এিং রনমি িশমকি লেযমাো 

কার্ িক্রম 
ফলাফল 

রনমি িশক 

সংরশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজিন 
লেযমাো 

সংমশারধি 

লেযমাো 
মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. আরথ িক প্ররিষ্ঠান রিভামগি 

আওিাধীন িপ্তি/সংস্থা 

সম্পরকিি আইন, রিরধ ও 

নীরিমালা প্রণয়ন ও 

সংমশাধন 

প্রণীি ও 

সংমশারধি 

আইন/রিরধ/

নীরিমালা 

১ সংখ্যা ৪ 5 ৬ ৬ 5 5 5 

৬.১.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ িক্রম 

প্রকৃি 

২০১৮-১৯ 

িামজট 
সংমশারধি 

িামজট 
মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.২ িাংলামিশ ব্যাংক (রিরি) 
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৬.২.১ সাম্প্ররিক অজিন:  বাাংলামদশ ব্াাংক ষকতষ এবাং ক্ষুদ্র ও  াঝাতর তশমল্প অতধক  াত্রার্ ় ঋণ তবিরমণর েদমেে গ্রেণ কমরমে। 

বাাংলামদশ ব্াাংক প্রধাি তকছু ্মেশ্য অজিমির জন্য অতি সম্প্রতি পক শলগি েতরকল্পিা প্রণর়্ি কমরমে। ২০১৮-১৯ অথ যেছি ের্য়কাবল সর্াট 

অভ্িন্তিীে ঋবেি প্রবৃতদ্ধ তছল ১২.২৬ শিাংশ। উবেখ্য, উি ের্য়কাবল সেেিকাতি খাবি ঋবেি প্রবৃতদ্ধ তছল ১১.৩২ শিাংশ। চলতি অথ যেছবিি 

প্রথর্াবধ য ঋে স্যদহাি হ্রাবেি কািবে স্যদহাবিি ব্াতি জুন ২০১৯ এ ৪.১৫ শিাংশ সথবক হ্রাে সপবয় েে যবশষ প্রাি অবটােি ২০১৯ সশবষ িা ৩.৯২ 

শিাংবশ দাঁতিবয়বছ। ২০১৭-১৮ অথ যেছবিি তিিীয়াবধ যি মুদ্রানীতিবি স্যদ হাবিি ব্েধান ৫ শিাংবশি তনবচ নাতর্বয় আনাি লক্ষির্াত্রাি তেপিীবি 

জানুয়াতি ২০১৮ সশবষ েকল খাবিি (বক্রতেট কাে য ও সভ্ািা ঋে ছািা) ঋে এেং আর্ানবিি গি ভ্াতিি স্যদ হাবিি ব্েধান তছল ৪.৩৪ 

শিাংশ। সিব্রুয়াতি ২০১৬ এ োংলাবদশ ব্াংক কর্তযক “তজটিএি” (গ্র্ীন ট্রান্সিিবর্শন িান্ড) নাবর্ ২০০ তর্তলতয়ন ইউএে েলাবিি একটি নতুন 

দীঘর্বয়াদী পন:অযথায়ন স্যতেধা সৃতি কিা হয়। এ িহতেল হবি ২০১৯-২০ অথ যেছবি (তেবেম্েি ২০১৯ পর্ যন্ত) ২৩.৫৬ তর্তলয়ন ইউএে েলাি 

ঋে তেিিে কিা হবয়বছ। ২০১৮-১৯ অথ যেছবি ব্াংক ও আতথ যক প্রতিষ্ঠানগুবলা েে যবর্াট ১০৫.২৫ তেবলয়ন টাকা পতিবেশোন্ধে অথ যায়ন কবিবছ। 

৬.২.২ কার্ িক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি িশক এিং রনমি িশমকি লেযমাো 

কার্ িক্রম 
ফলাফল 

রনমি িশক 

সংরশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজিন 
লেযমাো 

সংমশারধি 

লেযমাো 
মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ব্াংতকং খাবি প্রাি েয়স্ক 

জনগবেি অংশগ্র্হে বৃতদ্ধ 

েকল ধিবেি 

তহোে েংখ্যা  
২ 

েংখ্যা 

(সকাটি) 

(ক্রর্পতির্ভি) 

৯.৯০ 10.03 10.29 10.29 10.67 11.06 11.50 

2. িাষ্ট্র র্াতলকানাধীন 

োতেতজিক ব্াংকেমূবহি 

সেতেকৃি ঋে হ্রােকিে 

সেতেকৃি 

ঋবেি পতির্াে 
২ প্কযটি টযকয ৫৩৮৭৯ 5374৫ 45000 45000 42000 40000 39000 

3. কৃজি খযশি ঋণ প্ররযন 

িত্ত্বযবিযন 
জবিরণকৃি ঋণ ২ 

েযিযর 

প্কযটি টযকয 
21.80 23.62 24.12 24.12 25.01 27.01 27.50 

4. এসএমই খযশি ঋণ প্ররযন 

িত্ত্বযবিযন 
জবিরণকৃি ঋণ ২ 

েযিযর 

প্কযটি টযকয 
16৪ 162 ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ 

5. সর্াোইল ব্াংতকং কার্ যক্রর্ 

েম্প্রোিে 

বযজি িক 

প্িনশরন 
২ 

েযিযর 

প্কযটি টযকয 
৩০০ 401 435 435 440 445 450 

৬.২.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ িক্রম 

প্রকৃি 

২০১৮-১৯ 

িামজট 
সংমশারধি 

িামজট 
মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 ২০২২-2৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.৩ িাংলামিশ রসরকউরিটিজ ও এক্সমচঞ্জ করমশন (রিএসইরস) 

৬.৩.১ সাম্প্ররিক অজিন:  ২০১6-২০১7 অথ িিেি হমি ২০১8-২০১9 অথ িিেি পর্ িন্ত রিগি ৩ িেমি প ুঁরজিাজামি রিরনময়াগ বৃরিি লমেয 

২8টি মকাম্পানীমক আইরপও (IPO), 7টি মকাম্পানীমক িাইট ইসুয, 62টি মকাম্পানীমক রেমিঞ্চাি ও িন্ড, 511টি পকাম্পাতিমক 

ইক্যযইটি পশয়ার,  348টি প্রাইমভট রলঃ  ও 225টি পািরলক রলঃ পকাম্পাতিমক মমাট 76,190.40 মকাটি টাকা মূলধন উমিালমনি 

অনুমমািন মিয়া হময়মে। উি সমময় প ুঁরজিাজাি উন্নয়মনি লমেয 31টি মিমময়ারি রমউচুযয়াল  ফান্ড এিং 6 টি মময়ারি রমউচুযয়াল 

ফান্ড রস্কমমি মাধ্যমম মমাট 1,405.72মকাটি টাকাি িহরিল গঠন কিা হময়মে। উি মূলধন উমিালন ও িহরিল গঠন মিমশি 

রশল্পায়ন, কম িসংস্থান িথা মিমশি সারি িক অথ িৈনরিক উন্নয়মন সহায়ক ভূরমকা পালন কিমে। ভাল রসরকউরিটিমজি মর্াগান বৃরিমি 

কার্ িকি ভূরমকা িাখাি লমেয করমশন ২০১8-২০১9 অথ িিেমি প ুঁরজিাজামি আিও 4টি েক মরাকাি সনি, 10টি েক রেলাি সনি, 

5 টি এযামসট ম্যমনজম্যান্ট মকাম্পারন সনি, 22টি মেট রসরকউরিটি ইসুযি জন্য ট্রারে রনিন্ধন সনি, 5টি রেপরজটরি অংশগ্রহণকািী 

রনিন্ধন সনি, 4টি ট্রারে রনিন্ধন সনি, 4টি ফান্ড ম্যামনজািস রনিন্ধন সনি, 2টি   ামি িন্ট ব্াাংকার  রনিন্ধন সনি, 1টি কােরেয়ান 

রমউচুযয়াল ফান্ড   রনিন্ধন সনি প্রিান কমিমে। করমশন এি সেমিা বৃরি এিং এটিমক শরিশালীকিণ, েক এক্সমচঞ্জসমূমহি 

রেরমউচুযয়ালাইমজশন, প ুঁরজিাজামিি জন্য রিমশষ ট্রাইবুনাল গঠন, প ুঁরজিাজাি রিষয়ক রিরভন্ন আইমনি সংস্কাি ও নতুন রিরধ প্রণয়ন 

এিং আন্তজিারিক অঙ্গমন মিমশি সুনাম বৃরি, ইিযারি গুরুত্বপণ ি ও ব্যাপক সংস্কাি সাধন কমিমে। সাম্প্রতিক স ময় কমে িামরট 

গভমি িন্স পকাড,2018; িাংলামিশ রসরকউরিটিজ অযান্ড এক্সমচঞ্জ করমরশন (শট ি পসল ) রুলস, ২০১9;  িাংলামিশ রসরকউরিটিজ 
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অযান্ড এক্সমচঞ্জ করমশন (এক্সমচঞ্জ মট্রমেট পডতরমভটিভস) রুলস, ২০১9; িাংলামিশ রসরকউরিটিজ অযান্ড এক্সমচঞ্জ করমশন 

(ইিমভস্টম ন্ট সুক্যক) রুলস, ২০১9 ও  িাংলামিশ রসরকউরিটিজ অযান্ড এক্সমচঞ্জ করমশন (তরস্ক পবইসড্ কযাতেটাল এতডক্যয়াতস) 

রুলস, ২০১9 প্রণয়ন কমিমে। জুি, 2019 ের্ িন্ত স্টক এক্সমিঞ্জ সমূমে িাতলকাভূি পকাম্পািীর সাংখ্যা 317 এবাং িাতলকাভূি 

তসতক্তরটিমজর সাংখ্যা 584 পি দাঁতড়ময়মে। 

৬.৩.২ কার্ িক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি িশক এিং রনমি িশমকি লেযমাো 

কার্ িক্রম 
ফলাফল 

রনমি িশক 

সংরশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজিন 
লেযমাো 

সংমশারধি 

লেযমাো 
মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. প ুঁজিবযিযশর নতুন 

জবজনশয়যগ বৃজি 

নতুন 

জবজনশয়যশগর 

পজরমযণ 

৩ 
মকাটি 

টাকায় 
4300 13320 4450 4450 4500 4500 4500 

2. প ুঁজিবযিযশর িযজিকযভুক্ত 

প্কযম্পযজন বৃজি 

িযজিকযভুক্ত 

প্কযম্পযজন 
৩ সংখ্যা ৩০৭ 317 318 318 319 320 321 

3. মূলধন উবিালবনি লবক্ষি 

আইতপও/আিতপও/িাইট/ 

সেট তেতকউতিটিজ 

ইস্যিকিে 

আইতপও/ 

আিতপও/ 

িাইট/বেট 

তেতকউতিটিজ 

ইস্যিকৃি 

৩ সংখ্যা 12 33 12 12 15 15 15 

4. প্র ব্যজপ ফযইন্যযজিয়যি 

জিটযশরজস ও 

তেতনবয়াগকািীগবেি 

প্রতশক্ষে প্রদান 

কযর্ িক্রশম 

অাং িেণকযরী 
৩ সংখ্যা 7000 10518 8000 8000 9000 9000 9000 

৬.৩.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ িক্রম 

প্রকৃি 

২০১৮-১৯ 

িামজট 
সংমশারধি 

িামজট 
মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 ২০২২-2৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.৪ িীমা উন্নয়ন ও রনয়ন্ত্রণ কর্তিপে 

৬.৪.১ সাম্প্ররিক অজিন: িীমা উন্নয়ন ও রনয়ন্ত্রণ কর্তিপমেি িত্ত্বািধামন মিমশ ৪৬টি নন-লাইফ এিং ৩2টি লাইফ িীমা মকাম্পারন কার্ িিি 

িময়মে। কর্তিপে িীমা রশল্প ব্যিসাি স্বেিা ও জিািরিরহি লমেয কার্ িক্রম িিািরক কমিমে। ২০১৬-২০১৭ অথ যেছি হবি ২০১৮-

২০১৯ অথ যেছি পর্ যন্ত োংলাবদশ ইনতেওবিন্স একাবেতর্ েীর্া তেষয়ক ৯৮টি প্রতশক্ষে সকাবে যি  র্াধ্যবর্ ৬৭৩০ জন প্রতশক্ষোথীবক 

প্রতশক্ষে প্রদান কিা হবয়বছ। তেগি  ৩ (তিন) অথ য েছবিি েীর্া তেষয়ক ৬ (ছয়)টি সেতর্নাি/তেবম্পাতজয়ার্ এেং ওয়াকযশপ 

আবয়াজন কবিবছ। তেগি ৩ (তিন) অথ য েছবি লাইি এেং ননলাইি ইনতেওবিন্স তেষয়ক ৮২ জন তশক্ষাথী এ তেআইএ তেবলার্া 

তেগ্র্ী প্রদান কিা হবয়বছ। একাবেতর্ি  র্াধ্যবর্ ২০১৬-২০১৭ অথ য েছি হবি ২০১৮-২০১৯ অথ য েছি পর্ যন্ত ৫৭ জন তশক্ষাথী 

এতেআইআই সকাবে য ভ্তিয এেং ৫৮ জন তশক্ষাথীি অংশগ্র্হে তনতিি কিা হবয়বছ। কর্তযপক্ষ োংলাবদবশি েীর্া প্রতিষ্ঠানগুবলাি 

জন্য চাতহদা তভ্তিক েীর্া প্রতশক্ষবেি ব্েস্থা কবি থাবক। 

৬.৪.২ কার্ িক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি িশক এিং রনমি িশমকি লেযমাো 
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কার্ িক্রম 
ফলাফল 

রনমি িশক 

সংরশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজিন 
লেযমাো 

সংমশারধি 

লেযমাো 
মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. িীমা রিষয়ক 
রিরধমালা/প্ররিধানমালা 

প্রণয়ন 

মগমজমট 

প্রকারশি 
৪ সংখ্যা 5 4 4 3 2 2 2 

2. িীমা িািী রনষ্পরিি হাি 
বৃরি 

রনস্পরিকৃি 

িািীি হাি 
৪ % 76 77.16 77 79 80 81 82 

3. িীমা রিষময় জনসমচিনিা 

বৃরি 

আময়ারজি 

ওয়াকিশপ/ 

মসরমনাি 

৪ সংখ্যা 7 12 10 10 10 10 10 

৬.৪.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ িক্রম 

প্রকৃি 

২০১8-১9 

িামজট 
সংমশারধি 

িামজট 
মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.৫ মাইমক্রামক্ররেট মিগুমলটরি অথরিটি 

৬.৫.১  সাম্প্ররিক অজিন: মযইশক্রযশক্রজডট প্রগুশিটরী অথজরটি (এমআরএ) এ পর্ িন্ত ৮৭৬টি প্রজিষ্ঠযনশক ক্ষুদ্রঋণ কযর্ িক্রম পজরচযিনযর িন্য 

সনর প্ররযন কশরশে এবাং আইন ও জবজিমযিয পজরপযিশন ব্থ ি েওয়যয় ১১৮টি প্রজিষ্ঠযশনর সনর বযজিি/প্রিযযেযর করয েশয়শে। সমি 

প্রশ র ক্ষুদ্রঋণ খযশির িথ্য সাংিশের িন্য ন্যয নযি ডযটযশবইি প্রজিষ্ঠয করয েশয়শে। ক্ষুদ্রঋশণর প্সবয প্কন্দ্র ( যখয) সমূশের 

ভূিযজিক অবস্থযন জনি িযরণপূব িক িযশরর পূণ িযঙ্গ িথ্যযজর Google Map-এ েতন্নবেবশি র্াধ্যবর্ Digital Mapping 

of Microfinance Access Points in Bangladesh চালু কিা হবয়বছ এেং DFID এি অথ যায়বন FM-

CIB প্রতিষ্ঠাি কাজ চলর্ান িবয়বছ। ক্ষুদ্রঋে খাবিি দক্ষিা বৃতদ্ধি লবক্ষ ক্ষুদ্রঋে প্রতিষ্ঠাবন কর্ যিি ৫,১৬০ জন কর্ যকিযাবক 

এর্আিএ’ি আইন-তেতধ ও োটাবেইজ তেষয়ক প্রতশক্ষে প্রদান কিা হবয়বছ। 

৬.৫.২ কার্ িক্রমসমূহ,ফলাফল রনমি িশক এিং রনমি িশমকি লেযমাো 

কার্ িক্রম 
ফলাফল 

রনমি িশক 

সংরশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজিন 
লেযমাো 

সংমশারধি 

লেযমাো 
মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ক্ষুদ্রঋণ রিিিণ ও আিায় 

রিিিণকৃি 

ক্ষুদ্রঋণ 
৫ 

হাজাি 

মকাটি 

টাকায় 

১২৫০০০ ১৪০০০০ ১৬৭৫০০ ১৯০০০০ ২২০০০০ ২২৫০০০ ২৩০০০০ 

আিায়মর্াগ্য 

ঋণ হমি 

আিাময়ি 

পরিমাণ 

৫ 

হাজাি 

মকাটি 

টাকায় 

১৩০০০০ ১৩৩০০০ ১৬১০০০ ১৮২৫০০ ২১২৫০০ ২১৫০০০ ২২০০০০ 

2. এমএফআই 

সুরিধামভাগীমিি সংখ্যা বৃরি 

সুরিধামভাগীি 

সংখ্যা 
৫ 

সংখ্যা 

(লে) 
৩০৫ ৩১০ ৩১৫ ৩২০ ৩২৫ ৩৩০ ৩৩৫ 

৬.৫.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ িক্রম 

প্রকৃি 

২০১8-১9 

িামজট 
সংমশারধি 

িামজট 
মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

৬.৬ িাংলামিশ ইন রেটিউট অি কযারপটাল মামকিট (রিআইরসএম) 
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৬.৬.১ সাম্প্ররিক অজিন: প ুঁরজিাজামিি রিষময় িারত্ত্বক ও প্রাময়ারগক জ্ঞামনি উৎকষ ি সাধমনি জন্য প্রারিষ্ঠারনক রিরনময়াগকািী, িাংলামিশ 

রসকউরিটিজ অযান্ড এক্সমচঞ্জ করমশন (রি.এস.ই.রস.), েক এক্সমচঞ্জ এিং মধ্যস্থিাকািী প্ররিষ্ঠানসমূমহি কম িকিিামিি প্ররশেণ 

প্রিান কিা হমে। ইমিামমধ্য রি.আই.রস.এম. কর্তিক ইনমভেিস এডুমকশন মপ্রাগ্রাম, সাটি িরফমকট ইন রসরকউরিটিজ ল’জ ইন 

িাংলামিশ, সাটি িরফমকট ইন ফাইন্যানরসয়াল মেটমমন্ট এনালাইরসস, সাটি িরফমকট ইন ইন্টািন্যাশনাল ফাইন্যানরসয়াল রিমপাটি িং 

োন্ডাে ি, এন্টািপ্রাইজ মনটওয়াকি সরলউসন্স ফি েক এক্সমচঞ্জ মমম্বািস, সাটি িরফমকট ইন কমপ িামিট গভমন িন্স এন্ড এমেরসং 

ফাইন্যানরসয়াল ফ্রডুমলন্স, এরিউজ, মামকিট ম্যানুপমলশন এন্ড ইনসাইোি মট্ররেং, সাটি িরফমকট ইন ইনমভেমমন্ট এনালাইরসস এন্ড 

রসরকউরিটিজ িযযলুশয় ন, সযটি িজফশকট ইন ফযইন্যযনজসয়যি িযন িযজিিম, প্টকজনকযযি এনযিযইজসস, কযযজপটযি প্রইজিাং এযযন্ড 

ইনশিস্টশমন্ট ইন প্রযইমযরী মযশকিট এবাং প্পযস্ট িযজুশয়ট জডশলযময ইন কযযজপটযি মযশকিট ইিযযজর জবিশয় এ পর্ িন্ত প্মযট ১৩,৫৭৬ 

িনশক প্রজ ক্ষণ প্রয়য েশয়শে এবাং ২১ টি প্সজমনযর-ওয়যকি প আশয়যিন করয েশয়শে। ইিটিটিউট ইশিযমশধ্য সযন্ধ্যকযিীন 

জপজিজডজসএম প্প্রযিযশমর পয যপযজ  প ুঁজিবযিযশর প্প যিীবী েশি আিেী সদ্য জডিীিযরী িযযজুশয়টশরর িন্য জরবযকযিীন প্প্রযিযম 

শুরু কশরশে। 

৬.৬.২ কার্ িক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি িশক এিং রনমি িশমকি লেযমাো 

কার্ িক্রম 
ফলাফল 

রনমি িশক 

সংরশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজিন 
লেযমাো 

সংমশারধি 

লেযমাো 
মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. পতিঁোজাবি 

তেতনবয়াগকািীবদি জন্য 

প্রতশতক্ষি 

প্রতশতক্ষি 

তেতনবয়াগকািী

/জনেল 

৩ সংখ্যা ১৪০০ ১৪৩৫ ১৪৫০ ১৪৫০ ১৫০০ ১৫৫০ ১৬০০ 

2. সপাস্ট গ্র্িাজুবয়ট তেবলার্া এেং 

োটি যতিবকট সকাে য অন 

কিাতপটাল র্াবকযট সপ্রাগ্র্ার্  

আবয়াজন 

প্পযস্ট 

িযযজুশয়ট 

জডশলযময 

সপ্রাগ্র্ার্ সাংখ্যয  

৩ সংখ্যা ৩ ৩ ৩ ৩ ৪ ৪ ৪ 

সযটি িজফশকট 

সপ্রাগ্র্ার্ সাংখ্যয 
৩ সংখ্যা ১৮ ১৮ ২০ ২০ ২২ ২৪ ২৬ 

৬.৬.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজাি টাকায়) 

প্রারিষ্ঠারনক ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ িক্রম 

প্রকৃি 

২০১৮-১৯ 

িামজট 
সংমশারধি 

িামজট 
মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 ২০২২-2৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

6.৭ িাংলামিশ ইনরসওমিন্স একামেরম 

৬.৭.১ সাম্প্ররিক অজিন: ২০১৬-২০১৭ অথ যেছি হবি ২০১৮-২০১৯ অথ যেছি পর্ যন্ত োংলাবদশ ইনতেওবিন্স একাবেতর্ েীর্া তেষয়ক ৯৮টি 

প্রতশক্ষে সকাবে যি  র্াধ্যবর্ ৬৭৩০ জন প্রতশক্ষোথীবক প্রতশক্ষে প্রদান কিা হবয়বছ। তেগি  ৩ (তিন) অথ য েছবিি েীর্া তেষয়ক ৬ 

(ছয়)টি সেতর্নাি/তেবম্পাতজয়ার্ এেং ওয়াকযশপ আবয়াজন কবিবছ। একাবেতর্ হবি তেগি ৩ (তিন) অথ য েছবি লাইি এেং 

ননলাইি ইনতেওবিন্স তেষয়ক ৮২ জন তশক্ষাথী এ তেআইএ তেবলার্া তেগ্র্ী অজযন  কবিবছ। একাবেতর্ি  র্াধ্যবর্ ২০১৬-২০১৭ অথ য 

েছি হবি ২০১৮-২০১৯ অথ য েছি পর্ যন্ত ৫৭ জন তশক্ষাথী এতেআইআই সকাবে য ভ্তিয  হবয়বছ  এেং ৫৮ জন তশক্ষাথী পিীক্ষায় 

অংশগ্র্হে কবিবছ। একাবেতর্ োংলাবদবশি েীর্া প্রতিষ্ঠাবনি জন্য চাতহদা তভ্তিক েীর্া প্রতশক্ষবেি ব্েস্থা কবি থাবক । 

৬.৭.২ কার্ িক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি িশক এিং রনমি িশমকি লেযমাো 
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কার্ িক্রম 
ফলাফল 

রনমি িশক 

সংরশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজিন 
লেযমাো 

সংমশারধি 

লেযমাো 
মধ্যমময়ারি লেযমাো 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. িীমা রিষময় প্ররশেণ প্রিান 
প্ররশরেি 

জনিল 
৪ সংখ্যা 1100 1100 1200 1200 1300 1400 1500 

 

৬.৭.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম 
সংরিি 

কার্ িক্রম 

প্রকৃি 

২০১8-১9 

িামজট 
সংমশারধি 

িামজট 
মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

 


