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ব্যাংক ও আর্থ িক প্রর্িষ্ঠযন র্িভযগের আওিযয় ২০১২-২০১৩ অথ ি িছগরর এর্ির্িভুক্ত 

সমযপ্ত প্রকগের মূল্যযয়ন প্রর্িগিদগনর উির মন্ত্রণযলয়/র্িভযের্ভর্িক সযর-সাংগেি 

 

ক্রঃ

 

নাং 

মন্ত্রণযলয়/ 

র্িভযগের 

নযম 

মমযট 

সমযপ্ত 

প্রকগের 

সাংখ্যয 

সমযপ্ত প্রকগের ধরণ মূল সময় ও ব্গয়র তুলনয 

র্ির্নগয়যে 

প্রকগের 

সাংখ্যয 

কযর্রেরী 

সহযয়িয 

প্রকগের 

সাংখ্যয 

মের্ির্সএফভুক্ত 

প্রকগের সাংখ্যয 

সময় ও 

ব্য় 

উভয়ই 

অর্িক্রযন্ত 

প্রকগের 

সাংখ্যয 

সময় 

অর্িক্রযন্ত 

প্রকগের 

সাংখ্যয 

সময় 

অর্িক্রযগন্তর 

শিকরয 

হযর(%) 

সগি িযচ্চ 

সি ির্নম্ন 

ব্য় 

অর্িক্রযন্ত 

প্রকগের 

সাংখ্যয 

ব্য় 

অর্িক্রযগন্তর 

শিকরয 

হযর(%) 

সগি িযচ্চ 

সি ির্নম্ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 ব্যাংক ও 

আর্থ িক 

প্রর্িষ্ঠযন 

র্িভযে 

০২ - ০২ - ০২ ০২ ৬০ মাস 

(২৫০%) 

৭০ মযস 

(১৪৫.৮৩

%) 

০২ ৫২৭৮.৩৭ 

(১৮.৪৯%) 

১৩৮.৫২ 

(৯.১৪%) 

 

১। সমযপ্ত প্রকগের সাংখ্যযঃ 

 ব্যাংক ও আর্থ িক প্রর্িষ্ঠযন র্িভযগের অধীগন ২০১২-২০১৩ অথ ি িছগর ০২টি প্রকে সমযপ্ত হগয়গছ।  
 

২। সমযপ্তকৃি প্রকগের প্রকৃি ব্য় ও মময়যদকযলঃ 

 সমযপ্ত ২টি প্রকগের মগে ২টি প্রকগেই মূল অনুগমযর্দি ব্য় ও িযস্তিযয়নকযল বৃর্ি মিগয়গছ।  

৩। সমযপ্ত প্রকগের ব্য় ও মময়যদ বৃর্ির কযরণঃ 

কযর্রেরী র্ির্ভন্ন র্িষগয় অনর্ভজ্ঞিয, ক্রয়প্রর্ক্রয়য চূড়যন্তকরগণ দীর্ িসূর্িিয ইিযযর্দ কযরগণ প্রকগের মময়যদ বৃর্ির 

িযশযিযর্শ ব্য় বৃর্ি মিগয়গছ। িযছযড়য নতুন অঙ্গ অন্তভু ির্ক্তর লগেয প্রকে সাংগশযধনও প্রকে মময়যদ বৃর্ির কযরণ িগল 

প্রিীয়মযন হগয়গছ। 
 

৪। সমযপ্তকৃি প্রকে িযস্তিযয়গনর মেগি প্রধযন প্রধযন সমস্যয ও সুিযর্রশঃ 
 

সমস্যয সুিযর্রশ 

১ ন্যযশনযল মিগমন্ট সুইগের আওিযয় িযাংলযগদগশর 

সিগুগলয িফর্শলী ব্যাংক এখগনয অন্তিভূক্ত হয়র্ন, 

ফগল আন্তব্যাংক মলনগদন ও মিগমগন্টর মেগি 

েটিলিয ও ব্য় হ্রযগসর প্রর্ক্রয়যটি মশষ হয়র্ন। 

  

২ ঢযকযর র্মরপুরস্থ িযাংলযগদশ ব্যাংক মের্নাং 

একযগিমীগি (র্ির্িটিএ) স্থযর্িি প্রযয় ৮-১০টি 

সযভ িযর এর স্থগল এক িয দুইটি উচ্চ েমিযসম্পন্ন 

সযভ িযর ব্িহযর করয মেি; েযর মযেগম র্িদুযি, 

রেণযগিেণসহ অন্যযন্য খরে কমযগনয েযয় এিাং 

এগি র্সগেমটিও আগরয সুসমর্িি হগিয। 

 

৩ িযাংলযগদগশর প ূঁর্েিযেযর িদযরকীর েন্য স্থযর্িি 

মযগকিট সযগভ িইল্যযন্স র্সগেমটির মকযন িযটয 

র্রকভযরী মসন্টযর নয থযকয একটি িড় ধরগণর 

ঝূঁর্ক। 

 

৪ সযভ িযর কেটির মেস অিযন্ত কম। অন্যসি 

অর্ফস কগের মগিয একটি কগে সযভ িযর স্থযিন 

করয হগয়গছ  েযগি েগথষ্ট র্নরযিিয ঝূঁর্ক রগয় 

মেগছ। 

১  িযাংলযগদগশর ব্যাংক সকল ব্যাংগকর সযধযরণ গ্রযহকগদর 

আন্তঃব্যাংক মলনগদগন েটিলিয ও ব্য় সযশ্রগয়র উগেগে 

ন্যযশনযল মিগমন্ট সুইগের আওিযয় সকল ব্যাংকগক র্নগয় 

আসযর কযে িক্রম দ্রুি সম্পন্ন করগি হগি। এর্িষগয় গৃহীি 

িদগেি সাংর্িষ্ট মন্ত্রণযলয় আইএমইর্িগক অির্হি করগি; 
 

২ িথ্যপ্রযুর্ক্ত র্িগশষজ্ঞগদর িরযমশ ি গ্রহণ পি িক িযাংলযগদশ 

ব্যাংক মের্নাং একযগিমীগি (র্ির্িটিএ) উচ্চ েমিযসম্পন্ন 

সযভ িযর ব্িহযগরর ির্রকেনয গ্রহণ করয মেগি িযগর; 

 

 
 

৩ মার্কেট সার্ভ েইল্যান্স সসর্েম এর ডাটা সরকভারী সসর্েম 

স্থাপর্ের জন্য দ্রুত পদর্েপ সের্ত হর্ে। ব্াাংক ও আসথ েক 

প্রসতষ্ঠাে সেভাগ এোং সেএসইসস এ সেষর্ে প্রর্োজেীে ব্েস্থা 

গ্রহণ করর্ে; 

  

৪  সাভ োর রুম ও এর্ত স্থাসপত যন্ত্রপাসতর জন্য সের্েষ সেরাপত্তার 

ব্েস্থা গ্রহণ করর্ত হর্ে। সেএসইসস’র েতুে ভেে হর্ে পৃথক 

একটি ফ্লার্র সাভ োর ফ্জোর্রটরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাসত স্থাপে 

করর্ত হর্ে যার্ত সেধরর্ণর সেরাপত্তাঝুঁসক ফ্থর্ক মুক্ত থার্ক। 
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“ইমপ্রুভর্মন্ট অে কযাসপটাে মার্কেটস গভার্ে েন্স প্রর্জক্ট” 

কাসরগরী সহােতা প্রকর্ের সমাসি মূল্যােে প্রসতর্েদে 

(সমািঃ জুে, ২০১৩) 

 
 

১. প্রকর্ের োমঃ  ইমপ্রুভর্মন্ট অে কযাসপটাে মার্কেটস গভার্ে েন্স প্রর্জক্ট। 

২. োস্তোেেকারী সাংস্থাঃ    োাংোর্দে সসসকউসরটিজ অযান্ড এক্সর্েঞ্জ কসমেে। 

৩. উর্যাগী মন্ত্রণােে /সেভাগঃ  ব্াাংক ও আসথ েক প্রসতষ্ঠাে সেভাগ, অথ ে মন্ত্রণােে । 

৪. প্রকর্ের অেস্থােঃ  ঢাকা। 

৫. প্রকে োস্তোেে সমে ও ব্েঃ   

(েে টাকাে) 

প্রাক্কসেত ব্ে প্রকৃত ব্ে 

 
ফ্মাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ 

পসরকসেত োস্তোেে কাে 

 

প্রকৃত 

োস্তোেে কাে 

অতিক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্কতলি 

ব্যয়য়র %) 

অতিক্রান্ত 

সময় (মূল 

বাস্তবায়ন 

কায়লর %) 
মূে 

ফ্মাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ 

সাংর্োসধত 

ফ্মাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ 

মূে সাংর্োসধত 

১৫১৪.৯৩ 

৩৫১.৫৯ 

১১৬৩.৩৪ 

১৭৩৪.১১ 

৩৫১.৫৯ 

১৩৮২.৫২ 

১৬৫৩.৪৫ 

৩০০.৭০ 

১৩৫২.৭৫ 

জুোই, 

২০০৬ হর্ত 

 জুে, ২০০৮ 

জুোই, ২০০৬ 

হর্ত জুে,  

২০১৩ 

জুোই, ২০০৬ 

হর্ত জুে,  

২০১৩ 

১৩৮.৫২ 

(৯.১৪%) 

৬০ মাস 

(২৫০%) 

         

৬.     সাধারণ পয ের্েেণঃ  

৬.১ পটভূসমঃ   

 ফ্দর্ের দাসরদ্র সের্মােে েেযমাত্রা অজেে এোং সামাসজক উন্নেে তরাসিত করার ের্েয ফ্েসরকারী সেসের্োগ, সঞ্চে এোং 

অথ েনেসতক উন্নেে ক্রমাির্ে োড়ার্ো অতযন্ত জরুরী। এজন্য প ুঁসজোজার উন্নেে ও সেেন্ত্রণ একান্ত অপসরহায ে। েতেমাে অথ েনেসতক 

উন্নের্ের ক্রমেধ েমাে ধারার্ক অব্াহত রাখর্ত প ুঁসজোজার্রর ভূসমকা অপসরসীম। প ুঁসজোজার্র ধ্বস ও অস্বাভাসেক উত্থাে-

পতর্ের ফর্ে ক্ষুদ্র সেসের্োগকারীর্দর মর্ে সেসের্োর্গ আস্থাহীেতা পসরেসেত হে। এমতােস্থাে ফ্দর্ের সেে োসেত আসথ েক 

খাতসমূর্হ সুোসে প্রসতষ্ঠা, সসসকউসরটিজ এক্সর্েঞ্জ কসমেে, েক এক্সর্েঞ্জসমূহ ও প ুঁসজোজার্র অাংেগ্রহণকারী প্রসতষ্ঠােসমূর্হর 

উন্নেে এোং সেসের্োগকারীর্দর স্বাথ ে সাংরের্ণর ের্েয এসডসের ঋণ সহােতাে “ইমপ্রুভর্মন্ট অে কযাসপটাে মার্কেটস গভার্ে েন্স 

প্রর্জক্ট’’ েীষ েক প্রকেটি গৃসহত হে। 
  

৬.২ উর্েশ্যঃ  
  

প ুঁসজোজার সেেন্ত্রর্ণর মূে প্রসতষ্ঠােগুর্োর্ক েসক্তোেী কর্র ফ্তাো এই প্রকর্ের উর্েশ্য। একটি স্বচ্ছ, দে ও দূেীসতমুক্ত 

প ুঁসজোজার্রর জন্য োজার ইেফ্রাস্ট্রাকোর সহােতা অপসরহায ে। এই প্রকে োাংোর্দে সসসকউসরটিজ এন্ড এক্সর্েঞ্জ কসমের্ের 

সেমতা োড়ার্ে যার্ত এটি োজার সেেন্ত্রক ভূসমকা পােেসহ তাসেকাভুক্ত ফ্কাম্পােী ও সসসকউসরটিজ ইসুযকারী 

ফ্কাম্পােীগুর্োর্ত কর্প োর্রট সুোসে প্রর্মাট ও সেরীো করর্ত পার্র। এই প্রকে ঢাকা েক এক্সর্েঞ্জ (DSE), েট্টগ্রাম েক 

এক্সর্েঞ্জ (CSE) ও ফ্সন্ট্রাে সডর্পাসজটসর োাংোর্দে সেঃ (CDBL) ফ্ক তার্দর দাসেত্ব পাের্ে আর্রা দে ও কায েকরী 

সহর্সর্ে গর্ড় তুের্ত সহােতা করর্ে। 
 

প্রকর্ের সাসে েক উর্েশ্য হেঃ 
  

(ক) োাংোর্দে সসসকউসরটিজ এন্ড এক্সর্েঞ্জ কসমেে এর সেেন্ত্রণ ো ফ্রগুর্েেেগুর্ো োস্তোেে এোং প ুঁসজোজার্র উদ্ভূত 

অসেেমগুর্ো তদন্ত করা ও প ুঁসজোজার্রর সদস্যর্দর ফ্েের্দে সম্পর্কে সেরীো োোর্ত সেম কর্র তুের্ত সাহা্ 

করা; 

(খ) জেগণ ও ফ্েোর ফ্হাল্ডারর্দর মর্ে আস্থা ও সেশ্বাস গর্ড় তুের্ত তাসেকাভুক্ত ফ্কাম্পােীগুর্োর্ত কর্প োর্রট সুোসে 

প্রসতষ্ঠা করা; 

(গ) আসথ েক খার্ত ঝুঁসক সেধ োরণ ও ঝুঁসক ব্েস্থাপো োলু করা এোং প্রাইমারী ও ফ্সর্কন্ডারী মার্কেট ব্েস্থার্ক পরীো 

সেরীো করর্ত সাহা্ করা; 

(ঘ) আসথ েক প্রসতর্েদে ততসর ও প্রকাে সাংক্রান্ত সেেম েীসতমাোগুর্ো সমিে (হারর্মাোইজ) করা এোং তাসেকাভুক্ত 

ফ্কাম্পােীসমূর্হর সঠিক প্রসতর্েদে ততরী ও প্রকার্ে েীসতমাো ও সেেন্ত্রণ প্রসতষ্ঠাে সহােতা করা; 
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(ঙ) আসথ েক প্রসতর্েদে ততসর ও সরসভউ প্রসক্রো এোং সহসােরেণ ও সেরীো ব্েস্থাে আন্তেজাসতক মাে অজের্ের জন্য 

োফর্দরর্ক প্রসেেণ প্রদাে করা; 

 

৭.  প্রকর্ের অনুর্মাদে অেস্থাঃ  

 

ক)  প্রকেটির মূে টিসপসপ ফ্মাট ১৫১৪.৯৩ েে টাকা প্রাক্কসেত ব্র্ে জুোই ২০০৬ হর্ত জুে ২০০৮ ফ্মোর্দ োস্তোের্ের 

জন্য ২৮/১২/২০০৬ তাসরর্খ মােেীে অথ ে ও পসরকেো উপর্দষ্টা কর্তেক অনুর্মাসদত হে।  

খ) পরেতীর্ত ২৩/০১/২০০৮ তাসরর্খ প্রকর্ের ফ্মোদ ব্ে বৃসি ব্সতর্রর্ক জুে ২০০৮ হর্ত সডর্সম্বর ২০০৯ পয েন্ত বৃসি 

করা হে। 

গ)  ২৪/০৮/২০১০ তাসরর্খ প্রকে ব্ে অপসরেসতেত ফ্রর্খ ফ্মোদকাে এসপ্রে ২০১২ পয েন্ত োসড়র্ে ১ম সাংর্োধে করা হে।  

ঘ) ২২/০৬/২০১১১ তাসরর্খ প্রকেটির আন্তঃখাত সমিে করা হে।  

ঙ) সে ের্েষ ৩১/০৭/২০১২ তাসরর্খ প্রকর্ের প্রাক্কসেত ব্ে বৃসি কর্র ১৭৩৪.১১ েে টাকা ও ফ্মোদ ১ েছর ২ মাস বৃসি 

কর্র জুোই ২০০৬ হর্ত জুে ২০১৩ পয েন্ত সেধ োরণ কর্র প্রকেটির ২ে সাংর্োধে অনুর্মাসদত হে। 

 

৮.  প্রকে পসরোেক সম্পসকেত তথ্যঃ 

ক্রর্মক নাং কম িকিিযর নযম ও িদিী মময়যদ কযল 

শুরু মশষ 

১। জোে আর্োোরুে কসের ভূইো, সেে োহী পসরোেক, 

সসসকউসরটিজ এন্ড এক্সর্েঞ্জ কসমেে (অসতসরক্ত দাসের্ত্ব) 

২৮/১২/২০০৬ ১৭/০২/২০১১ 

২। জোে ফ্মা. সাইফুর রহমাে, সেে োহী পসরোেক,  

সসসকউসরটিজ এন্ড এক্সর্েঞ্জ কসমেে (অসতসরক্ত দাসের্ত্ব) 

১৭/০২/২০১১ ৩০/০৬/২০১৩ 

 

 ৯.  প্রকর্ের মূে কায েক্রমঃ  

প্রকেটির মূে কায েক্রম হর্চ্ছ- ফ্দেী/তের্দসেক প্রসেেণ, পরামে ে ফ্সো, মার্কেট সাভ োইল্যান্স সসর্েমসহ আনুষসিক 

অসফস সরঞ্জামাসদ সাংগ্রহ ও স্থাপে করা।   

 

১০. প্রকর্ের সাংর্োসধত এসডসপ অনুযােী সাংস্থাে এোং অগ্রগসতঃ 

(েে টাকাে) 

আসথ েক েছর সাংর্োসধত এসডসপ সাংস্থাে ও েেযমাত্রা ফ্মাট ব্ে 

ফ্মাট টাকা প্রকে সাহা্ ফ্মাট টাকা প্রকে সাহা্ 

২০০৬-০৭ ৩৫০.০০ ৫০.০০ ৩০০.০০ ৬.৭২ ৬.৭২ - 

২০০৭-০৮ ৪৬৮.০০ ৩৭.০০ ৪৩১.০০ ২১.৫৫ ২১.৫৫ - 

২০০৮-০৯ ২১০.০০ ৬০.০০ ১৫০.০০ ৩৭.৪৩ ৩৭.৪৩ - 

২০০৯-১০ ৩০০.০০ ১০০.০০ ২০০.০০ ১২.৯৬ ১২.৯৬ - 

২০১০-১১ ৫১৩.০০ ৭০.০০ ৪৪৩.০০ ৩২৪.২৮ ৫৪.৭৩ ২৬৯.৫৫ 

২০১১-১২ ৯৭০.০০ ৭৬.০০ ৮৯৪.০০ ৫০৪.৪৭ ৭৫.৭৮ ৪২৮.৬৯ 

২০১২-১৩ ৮৯৫.০০ ১০১.০০ ৭৯৪.০০ ৭৪৬.০৪ ৯১.৫৩ ৬৫৪.৫১ 

ফ্মাট ৩৭০৬.০০ ৪৯৪.০০ ৩২১২.০০ ১৬৫৩.৪৫  ৩০০.৭০ ১৩৫২.৭৫  

 

সেঃদ্রঃ প্রসত অথ েেছর্র অব্সেত অথ ে সেেমানুযােী এসডসের কার্ছ সমপ েণ করা হর্ের্ছ। 

 

১০.১  অিসভসত্তক োস্তোেে অগ্রগসতঃ মন্ত্রণােে ফ্থর্ক প্রাি সপসসআর এর সভসত্তর্ত প্রকেটির অিসভসত্তক অগ্রগসত সের্ে 

েণ েো করা হেঃ                                          (In Tk. Lakh) 

Items of  
(as per PP) 

Unit (As per PP) Actual Progress 

Financial  Physical 
(Quantity) 

Financial  Physical 
(Quantity) 

1 2 3 4 5 6 

1. Pay of Officers 7 Person 56.50 7 Person 43.23 
(76.51%) 

7 Person 
(100%) 
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১১। কযে অসমযপ্ত থযকগল উহযর র্িিরণঃ  

র্ির্সআর ও ির্রদশ িন কযগল প্রযপ্ত িগথ্যর র্ভর্িগি প্রিীয়মযন হয় মে প্রকগের আওিযয় সমুদয় কযে সমযপ্ত হগয়গছ। 
 

১2। প্রকগের প্রধযন প্রধযন অাংগের র্িিরণঃ 
  

১2.১ স্থযনীয় ও বিগদর্শক প্রর্শেণঃ প্রর্শেণ খযগি ১৩১.২৬ লে টযকয িরযগের র্িিরীগি সম্পূণ ি অথ ি ব্র্য়ি হগয়গছ । 

টির্ির্ি অনুেযয়ী মমযট ৫৩০ েনগক প্রর্শেণ প্রদযন করয হগয়গছ; িন্মগে ৩০ েনগক বিগদর্শক এিাং ৫০০ েনগক 

স্থযনীয় প্রর্শেণ প্রদযন করয হগয়গছ।  
 

১2.২ আন্তেিযর্িক ও স্থযনীয় ভ্রমণঃ আন্তেিযর্িক ও স্থযনীয় ভ্রমণ খযগি ৬৮.৮৮ লে টযকয িরযগের র্িিরীগি ৬২.১৪ লে 

টযকয ব্র্য়ি হগয়গছ। 

  

2. Pay of Staffs 3 Person 10.35 3 Person 8.71 
(84.15%) 

3 Person 
(100%) 

3. Allowances 8 Person 7.64 8 Person 4.50 (58%) 8 Person 
(100%) 

4. Counterpart 

Facilities 
20 Person 11.95 20 Person 11.95 

(100%) 
20 Person 
(100%) 

5. International and 

Local Travel 
Lump sum 68.88 Lump sum 62.14 

(90.21%) 

- 

6. Office Rent 25 Month --- 25 Month --- 25 Month 
(100%) 

7. Fuel 2 icrobus 13.62 2 Microbus 11.90 

(87.37%) 
2 Microbus 
(100%) 

8. Reports and 

Communication 
200 6.56 200 0 (0.00%) 200 

(100%) 

9. Foreign 

Advertisement 
Lump sum 2.46 Lump sum 0 (0.00%) - 

10. Local and Foreign 

Training 
500+30 131.26 500+30 131.26 

(100%) 
500+30 
(100%) 

11. Transport 

Expenses 
1  

Mircobus 

Rent 

32.03 1  Mircobus 

Rent 
30.26 
(94.47%) 

1 Mircobus 

Rent 
(100%) 

12. Local and Foreign 

Consultant 
7 person+ 

7 person 
691.26 7 person+ 7 

person 
691.26 
(100%) 

7 person+ 7 

person 
(100%) 

13. Contingency Lump sum 0.11 Lump sum  - - 

14. Transport 

Maintanance 
1 Mircobus 9.88 1  Mircobus 9.77 

(98.89%) 
1  Mircobus 
(100%) 

15. Other Expenses Lump sum 30.61 Lump sum   25.25 
(82.48%) 

- 

16. Transport 1 Mircobus 3.00 1  Mircobus  3.00 

(100%) 
1  Mircobus 
(100%) 

17. Input 

Equipment 
- 486.00 -  477.90 

(98.33%) 
(100%) 

18. Interest Lump sum 8.32 Lump sum   - - 

19. CD VAT Lump sum 163.63 Lump sum 142.32 

(86.97%) 

- 

Total  1734.11  1653.45 

(95.35%) 
100% 
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১2.৩ স্থযনীয় ও বিগদর্শক িরযমশ িকঃ স্থযনীয় ও বিগদর্শক িরযমশ িক খযগি ৭ েন মদশীয় ও ৭ েন র্িগদশী িরযমশ িকগদর 

েথযক্রগম মমযট ৪০ েনমযস ও ২৪ েনমযস র্ভর্িগি িরযমশ িক মসিয মনয়য হগয়গছ। এই িযিদ ৬৯১.২৬ লে টযকয 

িরযে অনুেযয়ী ব্য় হগয়গছ।  
  

১2.৪ েন্ত্রিযর্িঃ েন্ত্রিযর্ি (Input Instrument) খযগি 48৬.00 লে টযকযর সাংস্থযন র্ছল। এখযগি িরযগের 

র্িিরীগি 477.90 লে টযকয ব্গয় মযগকিট সযভ িযইগলন্স র্সগেম ক্রয় ও স্থযিন করয হগয়গছ। কর্ম্পউটযর, সযভ িযর, 

মনটওয়যকি, সফটওয়যযর, িযটযগিস, ইউর্িএস, মেনযগরটর ইিযযর্দ মযগকিট সযগভ িইল্যযন্স র্সগেম এর অন্তিভুক্ত। 
 

১2.৫ র্সর্ি ভযযটঃ  র্সর্ি ভযযট খযগি ১৪২.৩২ লে টযকয ব্য় হগয়গছ। এখযগি ১৬৩.৬৩ লে টযকয িরযে র্ছল। 
 

১2.৬  এছযড়য কম িকিিয-কম িেযরীগদর মিিন, ভযিযর্দ, কযউন্টযরিযট ি ফযযর্সর্লটিে, জ্বযলযনী, ির্রিহণ খরে, েযনিযহন 

রেনযগিেণ, অন্যযন্য, েযনিযহন ব্িহযর প্রভৃর্ি খযগি সাংস্থযন অনুেযয়ী অথ ি ব্র্য়ি হগয়গছ। র্রগিযট িস এন্ড 

কমুযর্নগকশন, বিগদর্শক র্িজ্ঞযিন, কর্ন্টনগের্ন্স, ইন্টযগরে প্রভৃর্ি খযগি িরযে থযকগলও অথ ি ব্য় করয হয়র্ন। 
 

১৩। ক্রেসাংক্রান্ত তথ্যঃ 

এই কাসরগরী সহােতা প্রকর্ে েড় ধরর্ের ফ্কাে ক্রে কায েক্রম সছেো। পরামে েকর্দর (ফ্দেী ও সের্দেী) কাছ ফ্থর্ক 

পরামে েক ফ্সো এোং মার্কেট সার্ভ েইল্যান্স সসর্েম ফ্কো হর্ের্ছ। সকে ক্রে কায েক্রম এেীে উন্নেে ব্াাংর্কর 

েীসতমাো অনুযােী সম্পন্ন করা হর্ের্ছ ের্ে জাোর্ো হে। 

 

১৪। পসরদে েে েণ েোঃ 

১৪.১ ‘‘ইমপ্রুভর্মন্ট অে কযাসপটাে মার্কেটস গভার্ে েন্স প্রর্জক্ট’’ শীষ িক প্রকগের কযে িক্রম মূল্যযয়ন করগি েি ১৮/১২/২০১৪ 

িযর্রগখ প্রকে কযে িযলয় ির্রদশ িন করয হয়। ির্রদশ িনকযগল প্রকে ির্রেযলকসহ প্রকে সাংর্িষ্ট অন্যযন্যরয উির্স্থি 

র্ছগলন। প্রকে ির্রেযলক েযনযন, এই কযর্রেরী সহযয়িয প্রকগের মূল কযে িক্রম র্ছল িরযমশ িক মসিয। মদশীয় ৭ েন ও 

আন্তিেযর্িক ৭ েন িরযমশ িক এই প্রকগে কযে কগরগছন। িরযমশ িকেণ প ূঁর্েিযেযর সাংস্কযর ও র্নয়ন্ত্রগণর েন্য মিশ 

র্কছু র্রগিযট ি প্রদযন কগরগছন। প ূঁর্েিযেযগরর সদস্যগদরগক একই র্নয়মকযঠযগময ও মরগুগলশগনর মগে র্নগয় আসযর 

েন্য মিশ র্কছু সুিযর্রশ প্রদযন কগরগছন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্েিঃ প্রকগের আওিযয় অনুর্ষ্ঠি প্রর্শেগণর আগলযকর্েি। 

 

১৪.২ িরযমশ িকেণ আর্থ িক প্রর্িগিদন বিরী ও র্নরীেযর েন্য প্রগয়যেনীয় ফরম্যযট ও ছক বিরী কগর র্দগয়গছন। এইসি ছক 

এখন র্িএসইর্সগি ব্িহৃি হগে। অে-সাইট ইন্সর্পকেে ম্যানুোে ততরী করা হর্ের্ছ। এই ম্যানুোে ইন্সর্পকের্ের 

ফ্ের্ত্র ব্েহৃত হর্চ্ছ। মশয়যর মযগকিগট অাংশগ্রহণকযরীসহ সি মেক মহযল্ডযরগদর সম্পগকি িথ্য সাংগ্রহ করয হগয়গছ। 

ফগল প ূঁর্েিযেযগরর অর্নয়র্ন্ত্রি আেরণ িয উত্থযন িিন সম্পগকি িদন্ত করয ও প্রগয়যেনীয় ব্িস্থয গ্রহণ সহে হগয়গছ। 

 

১৪.৩ এই প্রকগের আওিযয় টির্ির্ি অনুেযয়ী মমযট ৫৩০ েনগক প্রর্শেণ প্রদযন করয হগয়গছ। প ূঁর্েিযেযর সাংর্িষ্ট কম িকিিয-

কম িেযরীগদরগক িযেযর র্নয়ন্ত্রণ, আর্থ িক ব্িস্থযিনয ও ঝূঁর্ক ব্িস্থযিনয, র্নরীেয, ইন্সগিকশন, মযগকিট সযগভ িইল্যযন্স 

প্রভৃর্ি র্িষগয় প্রগয়যেনীয় প্রর্শেণ প্রদযন করয হগয়গছ। এগদর মগে ৩০ েনগক বিগদর্শক এিাং ৫০০ েনগক স্থযনীয় 

প্রর্শেণ প্রদযন করয হগয়গছ। 
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১৪.৪ এই প্রকগের সিগেগয় গুরুত্বপণ ি অাংে হগে মযগকিট সযগভ িইল্যযন্স র্সগেম স্থযিন ও েযলুকরণ। আধুর্নক কর্ম্পউটযর, 

সযভ িযর, মনটওয়যকি, সফটওয়যযর, িযটযগিস, ইউর্িএস, মেনযগরটরসহ এই সমর্িি মযগকিট সযগভ িইল্যযন্স র্সগেমটি 

স্থযিন করয হগয়গছ। এর মযেগম িযাংলযগদগশ প ূঁর্েিযেযগরর সি ধরগণর মলনগদন, মূল্যমযন সাংক্রযন্ত র্িষয়যর্দ 

ির্রিীেগণর আওিযয় এগসগছ। সফটওয়যযরর্ভর্িক এই  িদযরকী ব্িস্থযটি েগথষ্ট কযগে িযিগেযেী ও দে। মেগকযন 

ধরগণর অস্বযভযর্িক মলনগদন িয মযগকিগটর মকযন ধরগণর অসাংের্ি এই র্সগেম সযগথ সযগথ র্ের্িি করগি িযগর এিাং 

র্িএসইর্সগি সযগভ িইল্যযন্স র্িিযট িগমগন্ট কম িরি অর্ফসযরগদরগক এলযট ি মদয়। কম িরি অর্ফসযর িৎেনযৎ প্রগয়যেনীয় 

ব্িস্থয গ্রহণ করগি িযগর। ফগল মেগকযন ধরগণর অসাংের্ি ও অস্বযভযর্িক মলনগদন িন্ধ করয ও িদন্ত কগর িরিিী 

িদগেি গ্রহণ করযর কযে িকরী ব্িস্থয এর মযেগম েগড় উগঠগছ। এই মযগকিট সযগভ িইল্যযন্স র্সগেমটি িযাংলযগদগশ এর 

আগে র্ছলনয। এই র্সগেম এর সযগথ িযাংলযগদগশর দুটি েক এক্সগেঞ্জ সরযসর্র যুক্ত আগছ।  

 

14.5 সম্প্রর্ি ঢযকয েক এক্সগেঞ্জ নতুন সফটওয়যযর েযলু কগরগছ এিাং মসই সযগথ এই সযগভ িইল্যযন্স র্সগেমটিও আিগিট 

করগি হগয়গছ। নতুন সফটওয়যযর এই মযগকিট সযগভ িইল্যযন্স র্সগেগমর সযগথ সমর্িি হগি র্কভযগি র্কাংিয এগি মকযন 

আিগগ্রগিশগনর প্রগয়যেন িড়গি র্কনয- এই র্িষগয় প্রকে ির্রেযলগকর কযগছ েযনগি েযওয়য হয়। র্ির্ন েযনযন আমরয 

এই র্িষয়টি িরীেয র্নরীেয কগরই র্িএসইগি নতুন সফটওয়যযর েযলু করগি সম্মি হগয়র্ছ। নতুন সফটওয়যযরটি 

িিিমযন সযগভ িইল্যযন্স র্সগেগমর সযগথ সযাংর্র্ষ িক হগি নয শুধু র্কছু প্রগয়যেনীয় আিগগ্রগিশগনর প্রগয়যেন িড়গি েয 

ইগিযমগে র্িএসই’র উগযযগে সম্পন্ন করয হগয়গছ। নতুন সফটওয়যযগরর র্ফেযর ও সুর্িধযগুগলয ব্িহযর কগর 

সযগভ িইল্যযন্স র্সগেমটি আগরয শর্ক্তশযলী হগি এিাং প ূঁর্েিযেযগরর িদযরকীও অর্ধক কযে িকরী হগি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

র্েিঃ প্রকগের আওিযয় স্থযর্িি মযগকিট সযগভ িইল্যযন্স র্সগেম এর সযভ িযর ও অন্যযন্য েন্ত্রিযর্ি 

 

14.6 িযাংলযগদগশর প ূঁর্েিযেযর িদযরকীর েন্য স্থযর্িি মযগকিট সযগভ িইল্যযন্স র্সগেমটির মকযন িযটয র্রকভযরী মসন্টযর মনই। 

মনটওয়যকির্ভর্িক মেগকযন িযটযগিে ও সযগভ িইল্যযন্স র্সগেগমর েন্য র্রকভযরী র্সগেম েগড় মিযলয েরুরী। মেগকযন 

ধরগনর প্রযকৃর্িক দুগে িযে, অর্িকযন্ড িয মেগকযন দুর্ িটনযয় মূল মনটওয়যকি র্সগেম ের্িগ্রস্ত হগল ব্যকআি িয িযটয 

র্রকভযরী র্সগেম হগি িয পুনরুিযর করয েযয়। ফগল মূল িথ্য ও র্সগেমটি অটুট থযগক । িযাংলযগদশ র্সর্কউর্রটিে ও 

এক্সগেঞ্জ কর্মশগনর মযগকিট সযগভ িইল্যযন্স র্সগেগমর মকযন িযটয র্রকভযরী র্সগেম নয থযকয একটি িড় ধরগণর ঝূঁর্ক। 

এই র্িষগয় েযনগি েযইগল প্রকে ির্রেযলক েযনযন মে, মযগকিট সযগভ িইগলন্স র্সগেমটি প্রথগম এই প্রকগের অাংশ 

র্ছলনয, িগর এটি সাংগশযধনীর সময় অন্তিভুক্ত করয হগয়গছ। এই র্িষগয় িখন ভযিয হগলও ব্য় সীর্মি রযখযসহ নযনযর্িধ 

কযরগণ িযটয র্রকভযরী মসন্টযর রযখয সম্ভি হয়র্ন। িগি এটি আমযগদর সর্ক্রয় র্িগিেনযয় রগয়গছ।  

 

14.7 এছযড়য সযভ িযরসহ সযগভ িইগলন্স র্সগেমটি মে কগে স্থযিন করয হগয়গছ মসটি মছযট এিাং এর স্থযন খুিই অপ্রতুল। প্রকে 

ির্রেযলক এর্িষগয় েযনযন, আমযগদর সযভ িযর রুমটি অিযন্ত মছযট এিাং এটি আদশ ি সযভ িযর রুম নয়। র্ির্ন েযনযন, 

িযাংলযগদশ র্সর্কউর্রটিে এন্ড এক্সগেঞ্জ কর্মশন েীিনিীময টযওয়যগর অিযন্ত অপ্রতুল স্থযগন দযপ্তর্রক কযে িক্রম েযলযগে। 

ফগল সযর্ি িক কযেকগম িও অসুর্িধয হগে। এগহন অিস্থযয় সযভ িযরসহ অন্যযন্য েন্ত্রিযর্ি স্থযিন করযর েন্য যূনযনিম স্থযন 

সযাংকুলযন করযও খুিই কঠিন র্ছল। িগি আমরয সীর্মি ির্রসগরও এটি শুরু করগি মেগয়র্ছ এিাং সফল হগয়র্ছ। িগি 

র্িএসইর্স র্নেস্ব অথ িযয়গন আেযরোঁওগয় িহুিল ভিন র্নম িযণ করগছ। এর র্নম িযণ কযে মশষ হগল র্িএসইর্স র্নেস্ব 

ভিগন স্থযনযন্তর্রি হগি। িখন স্থযন িয মেস সাংকট মকগট েযগি এিাং িখন িে িযপ্ত মেসসহ িযটয র্রকভযরী মসন্টযর ও 

সযভ িযররুম স্থযিন করয সম্ভি হগি। 
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১৫.০  প্রকর্ের উর্ের্শ্য ও অজেেঃ  

 

উর্ের্শ্য অজেে 

(ক) োাংোর্দে সসসকউসরটিজ এন্ড এক্সর্েঞ্জ কসমেে এর 

সেেন্ত্রণ ো ফ্রগুর্েেেগুর্ো োস্তোেে এোং প ুঁসজোজার্র 

উদ্ভূত অসেেমগুর্ো তদন্ত করা ও প ুঁসজোজার্রর সদস্যর্দর 

ফ্েের্দে সম্পর্কে সেরীো োোর্ত সেম কর্র তুের্ত 

সাহা্ করা। 

 

(ক) োাংোর্দে সসসকউসরটিজ অযান্ড এক্সর্েঞ্জ কসমেে এর 

সেেন্ত্রণ ো ফ্রগুর্েেেগুর্ো োস্তোেে এোং প ুঁসজোজার্র উদ্ভূত 

অসেেমগুর্ো তদন্ত করা ও প ুঁসজোজার্রর সদস্যর্দর ফ্েের্দে 

সম্পর্কে সেরীো োোর্ত সেম করার ের্েয সোংসক্রে 

সার্ভ েইল্যান্স সসর্েম স্থাপে, কম েকতোর্দর তের্দসেক প্রসেেণ 

প্রদাে এোং অে-সাইট ইন্সর্পকেে ম্যানুোে প্রদাে করা হর্ের্ছ। 

(খ) জেগণ ও ফ্েোর ফ্হাল্ডারর্দর মর্ে আস্থা ও সেশ্বাস 

গর্ড় তুের্ত তাসেকাভুক্ত ফ্কাম্পােীগুর্োর্ত কর্প োর্রট 

সুোসে প্রসতষ্ঠা করা। 

(খ) জেগণ ও ফ্েোর ফ্হাল্ডারর্দর মর্ে আস্থা ও সেশ্বাস গর্ড় 

তুের্ত তাসেকাভুক্ত ফ্কাম্পােীগুর্োর্ত কর্প োর্রট সুোসে প্রসতষ্ঠা 

করার ের্েয কর্প োর্রট গভ োর্েন্স গাইডোইে করা হর্ের্ছ। 

(গ) আসথ েক খার্ত ঝুঁসক সেধ োরণ ও ঝুঁসক ব্েস্থাপো োলু 

করা এোং প্রাইমারী ও ফ্সর্কন্ডারী মার্কেট ব্েস্থার্ক 

পরীো সেরীো করর্ত সাহা্ করা। 

(গ) আসথ েক খার্ত ঝুঁসক সেধ োরণ ও ঝুঁসক ব্েস্থাপো োলু করা 

এোং প্রাইমারী ও ফ্সর্কন্ডারী মার্কেট ব্েস্থার্ক পরীো করর্ত 

সাহা্ করার ব্েস্থা গৃহীত হর্ের্ছ। এ ব্াপার্র সম্প্রসত কসমেে 

কর্তেক একটি কসমটি গঠে করা হর্ের্ছ। ফ্য কসমটি আসথ েক খার্ত 

ঝুঁসক সেধ োরণ ও ঝুঁসক ব্েস্থাপো সেষর্ে একটি প্রসতর্েদে প্রদাে 

কর্রর্ছ। 

(ঘ) আসথ েক প্রসতর্েদে ততসর ও প্রকাে সাংক্রান্ত সেেম 

েীসতমাোগুর্ো সমিে (হারর্মাোইজ) করা এোং 

তাসেকাভুক্ত ফ্কাম্পােীসমূর্হর সঠিক প্রসতর্েদে ততরী ও 

প্রকার্ে েীসতমাো ও সেেন্ত্রণ প্রসতষ্ঠাে সহােতা করা। 

(ঘ) আসথ েক প্রসতর্েদে ততসর ও প্রকাে সাংক্রান্ত সেেম 

েীসতমাোগুর্ো সমিে (হারর্মাোইজ) করা এোং তাসেকাভুক্ত 

ফ্কাম্পােীসমূর্হর সঠিক প্রসতর্েদে ততরী ও প্রকার্ে েীসতমাো ও 

সেেন্ত্রণ প্রসতষ্ঠাে সহােতা করার জন্য কায েক্রম গৃহীত হর্ের্ছ। 

(ঙ) আসথ েক প্রসতর্েদে ততসর ও সরসভউ প্রসক্রো এোং 

সহসােরেণ ও সেরীো ব্েস্থাে আন্তেজাসতক মাে অজের্ের 

জন্য োফর্দরর্ক প্রসেেণ প্রদাে করা। 

(ঙ) আসথ েক প্রসতর্েদে ততসর ও সরসভউ প্রসক্রো এোং সহসােরেণ 

ও সেরীো ব্েস্থাে আন্তেজাসতক মাে অজের্ের জন্য 

কম েকতোর্দরর্ক তের্দসেক প্রসেেণ (ফ্যমেঃ Regional 

Seminar on Financial Analysis, 

Forensic Accounting and Auditing, 

Auckland, New Zealand; Regional 

Seminar on Financial Reporting and 

Disclosure, Manila, Philippines) প্রদাে করা 

হর্ের্ছ মর্ম ে প্রকে কায োেে ফ্থর্ক জাো যাে। 

 
১৬.০  উর্ের্শ্য পর্রাপসর অসজেত ো হর্ে উহার কারণঃ  

পসরদে েে ও প্রাি তথ্যােেী ফ্থর্ক প্রকর্ের উর্েশ্য অসজেত হর্ের্ছ ের্ে প্রতীেমাে হে। 

 

১৭.০  সমস্যাঃ 

১৭.১ োাংোর্দর্ের প ুঁসজোজার তদারকীর জন্য স্থাসপত মার্কেট সার্ভ েইল্যান্স সসর্েমটির ফ্কাে ডাটা সরকভারী ফ্সন্টার ো 

থাকা একটি েড় ধরর্ণর ঝুঁসক। 

১৭.২ সাভ োর কেটির ফ্েস অতযন্ত কম। অন্যসে অসফস কর্ের মর্তা একটি কর্ে সাভ োর স্থাপে করা হর্ের্ছ  যার্ত যর্থষ্ট 

সেরাপত্তা ঝুঁসক রর্ে ফ্গর্ছ। 

 

১৮.০ সুপাতরশঃ 

১৮.১ মার্কেট সার্ভ েইল্যান্স সসর্েম এর ডাটা তরকভারী তসয়েম স্থাপয়নর জন্য দ্রুি পদয়েপ তনয়ি হয়ব। ব্যাাংক ও আতথ িক 

প্রতিষ্ঠান তবভাগ এবাং তবএসইতস এ তবষয়য় প্রয়য়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ব; 

১৮.২ সাভ িার রুম ও এয়ি স্থাতপি যন্ত্রপাতির জন্য তবয়শষ তনরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করয়ি হয়ব। তবএসইতস’র নতুন ভবন হয়ল 

পৃথক একটি ফ্লায়র সাভ িার ফ্জনায়রটরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করয়ি হয়ব যার্ত সেধরর্ণর সেরাপত্তা ঝুঁসক ফ্থর্ক 

মুক্ত থার্ক।  

১৮.৩ তবএসইতস স্থাতপি তসয়েমটির সময়ানুগ যথাযথ রেণায়বেণ ও আপয়গ্রয়ডশয়নর প্রয়য়াজনীয় ব্যবস্থা তনয়ব।  
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“ফ্সন্ট্রাে ব্াাংক ফ্স্ট্রাংর্দসোং প্রর্জক্ট” 

কাসরগরী সহােতা প্রকর্ের সমাসি মূল্যােে প্রসতর্েদে 

(সমািঃ এসপ্রে, ২০১৩) 
 

১.০ প্রকর্ের োমঃ  ফ্সন্ট্রাে ব্াাংক ফ্স্ট্রাংর্দসোং প্রর্জক্ট। 

২.০ োস্তোেেকারী সাংস্থাঃ    োাংোর্দে ব্াাংক। 

৩.০ উর্যাগী মন্ত্রণােে /সেভাগঃ  ব্াাংক ও আসথ েক প্রসতষ্ঠাে সেভাগ, অথ ে মন্ত্রণােে । 

৪.০ প্রকর্ের অেস্থােঃ  ঢাকা, েট্টগ্রাম, সসর্েট,খুেো, রাজোহী েসরোে, েগুড়া ও মেমেসসাংহ। 

৫.০ প্রকে োস্তোেে সমে ও ব্েঃ   

 (েে টাকাে) 

প্রাক্কসেত ব্ে প্রকৃত ব্ে 

 
ফ্মাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ 

পসরকসেত োস্তোেে কাে 

 

প্রকৃত োস্তোেে 

কাে 

অতিক্রান্ত 

ব্যয় (মূল 

প্রাক্কতলি 

ব্যয়য়র %) 

অতিক্রান্ত 

সময় (মূল 

বাস্তবায়ন 

কায়লর %) 
মূে 

ফ্মাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ 

৪থ ে সাংর্োসধত 

ফ্মাট 

টাকা 

প্রঃসাঃ 

মূে সাংর্োসধত 

২৮৫৫৩.৫০ 

৭১৩০.৪৮ 

২১৪২৩.০২ 

৪১০৫৮.০০ 

১৪৪৪০.০৫ 

২৬৬১৭.৯৫ 

৩৩৮৩১.৮৭ 

৫৪৭৭.১৩ 

২৮৩৫৪.৭৪ 

জুোই, ২০০৩ 

হর্ত 

জুে, ২০০৭ 

জুোই, ২০০৩ 

হর্ত এসপ্রে, 

২০১৩ 

জুোই, ২০০৩ 

হর্ত এসপ্রে, 

২০১৩ 

৫২৭৮.৩৭ 

(১৮.৪৯%) 

৭০ মাস 

(১৪৫.৮৩

%) 

         

৬.০     সাধারণ পয ের্েেণঃ  

৬.১ পটভূসমঃ   

 ফ্কন্দ্রীে ব্াাংক সহর্সর্ে োাংোর্দে ব্াাংর্কর সুপারসভেে, সাংস্কার কম েসূেীর সঠিক োস্তোেে এোং আসথ েক ব্েস্থাপো উন্নের্ের 

ের্েয এর সাসে েক সাংস্কার ও েসক্তোেীকরণ কায েক্রম গ্রহণ অতযন্ত জরুরী। সুোসর্ের অভাে, সেগ্যাে ফ্ফ্রমওোর্কের দুে েেতা 

এোং েতুে প্রযুসক্ত গ্রহর্ণ ফ্কন্দ্রীে ব্াাংর্কর সপসছর্ে পড়া অেস্থার্ের পসরর্প্রসের্ত প্রসতষ্ঠাসেক দেতা বৃসি, আইে ও েীসতগত 

সাংস্কার, একাউসন্টাং ও অসডট কায েক্রম েসক্তোেীকরণ এোং সাসে েক কায েক্রর্ম গসতেীেতা আেের্ের উর্ের্শ্য োাংোর্দে 

ব্াাংর্কর আওতাে োস্তোের্ের ের্েয “ফ্সন্ট্রাে ব্াাংক ফ্স্ট্রাংর্দসোং প্রর্জক্ট’’ েীষ েক প্রকেটি গৃহীত হে। 

 

৬.২ উর্েশ্যঃ  
োাংোর্দর্ের ব্াাংসকাং খার্ত একটি েসক্তোেী, কায েকরী সেেন্ত্রণ ও তদারককারী ব্েস্থা গর্ড় ফ্তাো এই প্রকর্ের উর্েশ্য, যা 

োাংোর্দর্ের মুদ্রা ব্েস্থার কর্তেত্ব, ব্াাংসকাং ব্েস্থার সেেন্ত্রক ও তদারককারী সহর্সর্ে োাংোর্দর্ের ফ্কন্দ্রীে ব্াাংক - 

োাংোর্দে ব্াাংর্কর ভূসমকা সঠিকভার্ে পােে করর্ত সেম করার মাের্ম অসজেত হর্ে। এই প্রকর্ের মাের্ম প্রুর্ডসন্সোে 

সেেন্ত্রণ ও কায েকরী ব্াাংসকাং তদারকী ব্েস্থা উন্নেে, এর্ের্ত্র আন্তেজাসতকভার্ে প্রেসেত ফ্েে প্রযাকটিস্ োলু এোং োাংোর্দে 

ব্াাংর্কর ফ্কার ব্াাংসকাং েীসতমাো োলু ও োস্তোেে করার সেমতা োড়ার্ো হর্ে যার্ত তা ফ্দর্ের ব্াাংসকাং ব্েস্থার্ক আর্রা 

সঠিকভার্ে সেেন্ত্রণ করর্ত পার্র । 
 প্রকর্ের সাসে েক উর্েশ্য হে  

 (ক)  সেগ্যাে ফ্ফ্রমওোকে েসক্তোেী করা; 

(খ)  োাংোর্দে ব্াাংর্কর সরঅগ োোইর্জেে ও আধুসেকােে করা; 

(গ) গর্েষণা সেভাগ, প্রুর্ডেসেোে ফ্রগুর্েেে ও সুপারসভেে এোং একাউসন্টাং ও অসডট ব্েস্থার্ক েসক্তোেী  করার 

মাের্ম োাংোর্দে ব্াাংর্কর সেমতা বৃসি করা।  

 

৭.০  প্রকর্ের অনুর্মাদে অেস্থাঃ  

প্রকেটির মূে টিসপসপ ফ্মাট ২৮৫৫৩.৪৮ েে টাকা প্রাক্কসেত ব্র্ে জুোই, ২০০৩ হর্ত জুে, ২০০৭ ফ্মোর্দ োস্তোের্ের জন্য 

১৪/০৮/২০০৩ তাসরর্খ মােেীে অথ ে ও পসরকেো মন্ত্রী কর্তেক অনুর্মাসদত হে। এরপর ০২/০৩/২০০৬ তাসরর্খ প্রকে ব্ে 

োসড়র্ে ৩০৫০৪.২৪ েে টাকা ও ফ্মোদকাে জুোই, ২০০৩ হর্ত জুে, ২০০৮ সেধ োরণ কর্র মােেীে অথ ে ও  পসরকেো মন্ত্রী 

কর্তেক ১ম সাংর্োধে অনুর্মাসদত হে। পরেতীর্ত ২৮/১২/২০০৮ তাসরর্খ প্রকর্ের ফ্মোদ জুোই,২০০৩ হর্ত সডর্সম্বর, ২০১১ 

এোং প্রকে ব্ে ৩৮৯২০.১৭ েে টাকা সেধ োরণ কর্র মােেীে অথ ে ও  পসরকেো উপর্দষ্টা কর্তেক ২ে সাংর্োধে অনুর্মাদে 

করা হে। প্রকে ব্ে ৩৯৫৮৫.০০ েে টাকা ও ফ্মোদ জুোই, ২০০৩ হর্ত জুে, ২০১২ পয েন্ত সেধ োরণ কর্র প্রকেটির ৩ে 

সাংর্োধে ১৯/০৯/২০১১ তাসরর্খ মােেীে পসরকেো মন্ত্রী কর্তেক অনুর্মাসদত হে। সে ের্েষ ২৯/০৯/২০১২ তাসরর্খ  প্রকে ব্ে 
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োসড়র্ে ৪১০৫৮.০০ েে টাকা এোং ফ্মোদকাে জুোই, ২০০৩ হর্ত এসপ্রে ২০১৩ সেধ োরণ কর্র প্রকর্ের সে ের্েষ ও েতুথ ে 

সাংর্োধে মােেীে পসরকেো মন্ত্রী কর্তেক অনুর্মাদে করা হে। 

 

৮.০  প্রকে পসরোেক সম্পসকেত তথ্যঃ 

ক্রর্মক নাং কম িকিিযর নযম ও িদিী মময়যদ কযল 

শুরু মশষ 

১। জোে ফ্মাহাম্মদ এ. রূমী আেী,  

ফ্ডপটি গভে ের, োাংোর্দে ব্াাংক 

২৮/০৯/২০০৩ ১১/০৬/২০০৫ 

২। জোে ফ্মা. েজরুে হুদা 

ফ্ডপটি গভে ের, োাংোর্দে ব্াাংক 

১২/০৬/২০০৫ ২০/১২/২০০৫ 

৩। জোে ফ্মা. োজমুে হক 

সেে োহী পসরোেক (আইসসটি), োাংোর্দে ব্াাংক 

২১/১২/২০০৫ ৩০/০৭/২০০৮ 

৪। জোে ফ্মা. আবুে কার্েম 

সেে োহী পসরোেক , োাংোর্দে ব্াাংক 

৩১/০৭/২০০৮ ১০/০৮/২০০৯ 

৫। জোে ফ্মা. আহসাে উল্লাহ 

সেে োহী পসরোেক , োাংোর্দে ব্াাংক 

১১/০৮/২০০৯ ৩০/০৪/২০১৩ 

 

 

৯.০  প্রকর্ের মূে কায েক্রমঃ  

প্রকেটির মূে কায েক্রম হর্চ্ছ- ফ্দে ও সের্দর্ে প্রসেেণ, পরামে েকর্সো, ব্াাংসকাং এসির্কেে ও সফটওেযার, জাতীে 

ফ্পর্মন্ট সুইে স্থাপে, এন্টারপ্রাইজ ডাটা ও সরর্সাস ে িযাসোং, ওেযার হাউজ স্থাপে, ল্যাে-ওর্েে, ওএ, ইন্ট্রার্েট, 

ফ্েটওোকে একর্সস সুইে, সভসডও কেফার্রসন্সাং প্যার্কজ প্রভৃসত আইটি ও সেসভন্ন তেদুযসতক যন্ত্রপাসত, আসোেপত্র, 

অসফস সরঞ্জামাসদ ইতযাসদ সাংগ্রহ ও স্থাপে করা।   

 

10.0 প্রকর্ের সাংর্োসধত এসডসপ অনুযােী সাংস্থাে এোং অগ্রগসতঃ 

(েে টাকাে) 

আসথ েক েছর সাংর্োসধত এসডসপ সাংস্থাে ও েেযমাত্রা ফ্মাট ব্ে 

ফ্মাট টাকা* প্রকে সাহা্ ফ্মাট টাকা প্রকে সাহা্ 

২০০৩-০৪ ১২১৩৩.৭১ - ১২১৩৩.৭১ ৩৩০.৯৫ - ৩৩০.৯৫ 

২০০৪-০৫ ৩২০০.০০ - ৩২০০.০০ ৬৮২.৪১ ১০১.৭৯ ৫৮০.৬২ 

২০০৫-০৬ ২০০০.০০ - ২০০০.০০ ১১৭০.৭৩ ২২৬.২০ ৯৪৪.৫৩ 

২০০৬-০৭ ২০০০.০০ - ২০০০.০০ ৬৯৭.৫৫ ১২২.৮৯ ৫৭৪.৬৬ 

২০০৭-০৮ ৫০০০.০০ - ৫০০০.০০ ১০৭৭.৭৬ ৬৪৮.২৪ ৪২৯.৫২ 

২০০৮-০৯ ৪৯১৪.৮৪ - ৪৯১৪.৮৪ ১৯৫৮.৭২ ১৬৩.৮৭ ১৭৯৪.৮৫ 

২০০৯-১০ ৬৭৮৪.৫০ - ৬৭৮৪.৫০ ৩৮৩৪.৫২ ৪৬৯.৩৫ ৩৩৬৫.১৭ 

২০১০-১১ ৮০০০.০০ - ৮০০০.০০ ৭৪৩১.৪২ ৯৭৬.৬৫ ৬৪৫৪.৭৭ 

২০১১-১২ ১৫৫৫৮.১৭ - ১৫৫৫৮.১৭ ৫৮১৭.৪৭ ১০৮৬.৯৫ ৪৭০৩.৫২ 

২০১২-১৩ ১২৬১৫.০০ - ১২৬১৫.০০ ৯১৮৩.৬৫ ১৬৮১.১৪ ৭৫০২.৫১ 

ফ্মাট ৭২২০৬.২২ -* ৭২২০৬.২২ ৩৩৮৩১.৮৭ 

(৮২.৪০%) 

৫৪৭৭.১৩ ২৮৩৫৪.৭৪  

 

* সজওসে অাংে োাংোর্দে ব্াাংর্কর সেজস্ব ফান্ড হর্ত খরে করা হর্ের্ছ, যা প্রসতেছর্রর এসডসপ/আরএসডসপ েরার্ে 

ফ্দখার্ো হেসে। 

 

 

১০.১ অিসভসত্তক োস্তোেে অগ্রগসতঃ 

 মন্ত্রণােে ফ্থর্ক প্রাি সপসসআর এর সভসত্তর্ত প্রকেটির অিসভসত্তক অগ্রগসত সের্ে েণ েো করা হেঃ 
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(েে টাকাে) 

ক্রঃোং সেসভন্ন অর্ির োম ইউসেট পসরকসেত েেযমাত্রা প্রকৃত োস্তোেে 

আসথ েক োস্তে আসথ েক (%) োস্তে (%) 

১ ২  ৩ ৪ ৫ ৬ 

ক রাজস্ব কর্ম্পার্েন্ট      

১। কন্সাের্টন্সী ১২৮৬ 

জেমাস 

৩৫০৫.০০ ১২২৬ ৩৩৯২.৩৪ (৯৬.৭৮%) ১২২৬ (১০০%) 

২। প্রসেেণ ব্ে ফ্থাক ৩৫৬৯.০০ ফ্থাক ৩৪৫০.৫০(৯৬.৬৭%) - 

৩। রেণার্েেণ ফ্থাক ৬০০.০০ ফ্থাক ৪৫৯.২৮(৭৬.৫৪%) - 

৪। সেড/প্ররকে মূল্যােে ফ্থাক ১৭.৫০ ফ্থাক ১৬.৫৪(৯৪.৫১%) - 

৫। প্রোসসেক ব্ে ফ্থাক ২১.৫০ ফ্থাক ২.৬৬(১২.৩৭%) - 

৬। পসরেহণ ব্ে ফ্থাক ১৯.০০ ফ্থাক ১৫.৪২(৮১.১৫%) - 

৭। কােম শুল্ক/ ভযাট ফ্থাক ৭০.০০ ফ্থাক ০.০০(০%) - 

 উপর্মাট(রাজস্ব)  ৭৮০২.০০  ৭৩৪৪.৩৮(৯৪.১৩%)  

খ কযাসপটাে 

কর্ম্পার্েন্ট 

     

৮। ফ্েটওোসকোং 

প্যার্কজ 

১ েট ৬৮৪২.০০ ১ েট ৫৬০৪.০২(৮১.৯০%) ১ েট (১০০%) 

৯। ব্াাংসকাং প্যার্কজ ১ েট ৫৭০০.০০ ১ েট ৫৩৩৩.৮৪(৯৩.৫৭%) ১ েট (১০০%) 

১০। ইআরসপ প্যার্কজ ১ েট ৩৯১০.০০ ১ েট ৩০৭২.৫৯(৭৮.৫৮%) ১ েট (১০০%) 

১১। ডাটা ওেযারহাউজ 

প্যার্কজ 

১ েট ৩৬৫৩.০০ ১ েট ২৪৭৯.২৭(৬৭.৮৬%) ১ েট (১০০%) 

১২। আইটি ল্যাে প্যার্কজ ১ েট ৪০.০০ ১ েট ৩১.৭৩(৭৯.৩২%) ১ েট (১০০%) 

১৩। ন্যােোে ফ্পর্মন্ট 

সুইে 

১ েট ৪১১৫.০০ ১ েট ৩৩২৫.২৬ (৮০.৮০%) ১ েট (১০০%) 

১৪। সসর্েমস ফর সপএসড ১ েট ৭০.০০ ১ েট ৬০.০০ (৮৫.৭১%) ১ েট (১০০%) 

১৫। আইটি সসর্েমস ফর 

সেএফআইইউ 

১ েট ১৬৪৬.০০ ২ েট ৭৪০.৬৮ (৪৪.৯৯%) ২ েট (১০০%) 

১৬।   সেসেটিএ 

আধুসেকােে 

১ েট ২০০.০০ ৪ েট ১৯১.৭৫ (৯৫.৮৭%) ৪ েট (১০০%) 

১৭।  অসফস ফ্ে-আউট 

আধুসেকােে 

১ েট ৪৯৮১.০০ ১ েট ৩৯৬৬.৯৮ (৭৯.৬৪%) ১ েট (১০০%) 

১৮।  সভসডও কেফার্রসন্সাং ১ েট ১২৬.০০ ২ েট ১২০.৭৭ (৯৫.৮৪%) ২ েট (১০০%) 

১৯।  ব্াাংক োজে. এেসস 

কসমেে 

ফ্থাক ২৭৩.০০ ফ্থাক ১৫৮.৬৯ (৫৮.১২%) - 

২০। প্রাইস কসন্টের্জন্সী ফ্থাক ১০০.০০ ফ্থাক ০.০০ (০%) - 

২১। সফসসকযাে 

কসন্টের্জন্সী 

ফ্থাক ৪০.০০ ফ্থাক ১৬.৬১ (৪১.৫২%) - 

২২। কােম শুল্ক/ভযাট ফ্থাক ১৫৬০.০০ ফ্থাক ১৩৮৫.৩০(৮৮.৮০%)  

 উপর্মাট (কযাসপটাে)  ৩৩২৫৬.০০  ২৬৪৮৭.৪৯ (৭৯.৬৪%)  

 ফ্মাটঃ   ৪১০৫৮.০০ - ৩৩৮৩১.৮৭ 

(৮২.৪০%) 

(১০০%) 
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১০.২   কাজ অসমাি থাকর্ে উহার সেেরণঃ  

সপসসআর এোং পসরদে েেকার্ে প্রাি তথ্য হর্ত ফ্দখা যাে ফ্য, প্রকর্ের আওতাে মূে কাজ সমাি হর্ের্ছ।   

 

১১.০    প্রকর্ের প্রধাে প্রধাে অর্ির সেেরণঃ  

 

১১.১ কেসাের্টসন্সঃ আর্োেয প্রকর্ের আওতাে টিসপসপর্ত কেসাের্টসন্স োেদ ৩৫০৫.০০ েে টাকা েরাে সছে। এর 

সেপরীর্ত ৩৩৯২.৩৪ েে টাকা ব্ে করা হর্ের্ছ। প্রকর্ের আওতাে আধুসেকােে এক্সপাট ে, সেগ্যাে কাউর্ন্সে, 

এমএে/সসএফটি এক্সপাট ে, প্রর্জক্ট েঞ্চ ফযাসসসের্টটর, আইটি ফ্প্রাগ্রাম ম্যার্েজার, ব্াাংসকাং কেসাের্টন্ট, 

ইন্টারন্যােোে এইেআর এডভাইজার, ব্াাংক সুপারসভেে এক্সপাট ে ও অসডটফাম ে প্রভৃসত কযাটাগরীর্ত আন্তজোসতক 

পরামে েকর্দর কাছ ফ্থর্ক পরামে েকর্সো ফ্েো হর্ের্ছ। এছাড়া আইটি ফ্েোসেে (ব্াাংসকাং ও ফ্েজারী),আইটি 

ফ্েোসেে(একাউসন্টাং, োর্জট ও ইআরসপ), ফ্েটওোকে ফ্েোসেে, ইন্টারর্েট ও ইন্ট্রার্েট ফ্েোসেে, প্রসকউরর্মন্ট 

ফ্েোসেে, ব্াাংসকাং কেসাের্টন্ট, ন্যােোে এইেআর এডভাইজার, সসসেের সরসাে ে ইকর্োসমে, ফ্রসসর্ডন্ট 

ইকেসমক এডভাইজার, একাউসন্টাং ও অসডট ফ্েোসেে এোং সফোেসসেযাে ম্যার্েজর্মন্ট কেসাের্টন্ট প্রভৃসত 

কযাটাগরীর্ত ফ্দসেে পরামে েকর্দর কাছ ফ্থর্ক পরামে েক ফ্সো গ্রহণ করা হর্ের্ছ।  

১১.২ প্রসেেণ ব্েঃ আর্োেয প্রকর্ের আওতাে টিসপসপর্ত প্রসেেণ ব্ে োেদ ৩৫৬৯.০০ েে টাকা েরাে সছে।  এইখার্ত 

৩৪৫০.৫০ েে টাকা ব্র্ে ৪৭ জে কম েকতোর অাংেগ্রহর্ণ ৯টি তের্দসেক োসড ট্যযর ও ১২০০ কম েকতোর্ক স্থােীেভার্ে 

প্রসেেণ প্রদাে করা হর্ের্ছ। 

১১.৩ রেণার্েেণঃ প্রকর্ের আওতাে টিসপসপর্ত রেণার্েেণ োেদ ৬০০.০০ েে টাকার সেপরীর্ত ৪৫৯.০০ েে টাকা 

ব্ে করা হর্ের্ছ। 

১১.৪ ফ্েটওোসকোং প্যার্কজঃ আর্োেয প্রকর্ের আওতাে টিসপসপর্ত ফ্েটওোসকোং প্যার্কজ োেদ ৬৮৪২.০০ েে টাকার 

সেপরীর্ত ৫৬০৪.০২ েে টাকা ব্র্ে ল্যাে, ওেযাে, ওএ(OA-Open Access),ইন্ট্রার্েট ও ইর্েকসেকযাে 

সরঞ্জাম স্থাপে করা হর্ের্ছ। 

১১.৫ ব্াাংসকাং এসির্কেেঃ এই প্রকর্ে ব্াাংসকাং এসির্কেে খার্ত ৫৭০০.০০ েে টাকা সাংস্থাে সছে। তন্মর্ে ৫৩৩৩.৮৪ 

েে টাকা ব্র্ে ব্াাংসকাং এসির্কেে সফটওেযার ও আইটি ইেফ্রাস্ট্রাকোর স্থাপে করা হর্ের্ছ। 

১১.৬ ইআরসপ প্যার্কজঃ এই প্রকর্ে ইআরসপ প্যার্কজ োেদ ৩৯১০.০০ েে টাকা েরাে সছে। এন্টারপ্রাইজ সরর্সার্স েস 

িযাসোং (ইআরসপ) প্যার্কর্জর আওতাে সফটওেযার ও হাড েওেযার োেদ ৩০৭২.৫৯ েে টাকা ব্ে হর্ের্ছ।  

১১.৭ ডাটা ওেযারহাউজ প্যার্কজঃ প্রকর্ে ডাটা ওেযারহাউজ প্যার্কজ োেদ ৩৬৫৩.০০ েে টাকা েরার্ের সেপরীর্ত 

২৪৭৯.২৭ েে টাকা ব্র্ে প্যার্কজটি ক্রে ও স্থাপে করা হর্ের্ছ। 

১১.৮ আইটি ল্যাে প্যার্কজঃ আর্োেয প্রকর্ে আইটি ল্যাে প্যার্কজ োেদ ৪০.০০ েে টাকা েরার্ের সেপরীর্ত ৩১.৭৩ 

েে টাকা ব্র্ে আইটি ল্যার্ের প্রর্োজেীে যন্ত্রপাসত ক্রে করা হর্ের্ছ। 

১১.৯ ন্যােোে ফ্পর্মন্ট সুইেঃ এই প্রকর্ে ন্যােোে ফ্পর্মন্ট সুইে োেদ ৪১১৫.০০ েে টাকা েরাে সছে। তন্মর্ে 

৩৩২৫.২৬ েে টাকা ব্র্ে ন্যােোে ফ্পর্মন্ট ফ্গটওর্ে ও সুইে প্যার্কজ ইন্সটে করা হর্ের্ছ। 

১১.১০ সসর্েমস ফর সপএসডঃ এই প্রকর্ে সসর্েমস ফর সপএসড োেদ ৭০.০০ েে টাকা েরার্ের সেপরীর্ত ৬০.০০ েে 

টাকা ব্র্ে সসর্েম ক্রে ও ইন্সটে করা হর্ের্ছ। 

১১.১১ আইটি সসর্েমস ফর সেএফআইইউঃ আর্োেয প্রকর্ে আইটি সসর্েমস ফর সেএফআইইউ োেদ ১৬৪৬.০০ েে টাকা 

রোে সছে। তন্মর্ে ৭৪০.৬৮ েে টাকা ব্র্ে োাংোর্দে সফন্যাসন্সেযাে ইর্ন্টসের্জন্স ইউসের্টর(সেএফআইইউ) জন্য 

আইটি প্যার্কজ ক্রে করা হর্ের্ছ। 

১১.১২ সেসেটিএ আধুসেকােেঃ প্রকর্ে সেসেটিএ আধুসেকােে োেদ ২০০.০০ েে টাকা েরার্ের সেপরীর্ত ১৯১.৭৫ েে 

টাকা ব্র্ে োাংোর্দে ব্াাংক ফ্েসোং একার্ডমীর্ক(সেসেটিএ) আধুসেকােে করা হর্ের্ছ- তন্মর্ে প্রসেেণ, অসফস 

ফ্েআউট পেসে েন্যাস, আইটি ইকুইপর্মন্ট স্থাপে ইতযাসদ অন্তভু েক্ত আর্ছ। 

১১.১৩ অসফস ফ্ে-আউট আধুসেকােেঃ এই প্রকর্ে অসফস ফ্ে-আউট আধুসেকােে োেদ ৪৯৮১.০০ েে টাকা েরাে সছে। 

এর আওতাে ৩৯৬৬.৯৮ েে টাকা ব্র্ে োাংোর্দে ব্াাংর্কর অসফস ফ্েআউট পসরেতেে কর্র সকউসেক সেন্যাস করা 

হর্ের্ছ। এর সার্থ কেফার্রন্স রুম/সমটিাং রুর্মর ফ্টসেে ফ্েোর, প্রর্জক্টর, মসেটর, েব্দযন্ত্র, এসক্সসকটিভ ফ্টসেে, ফ্েোর, 

েরমাে ফ্টসেে ফ্েোর, ফাইে ফ্কসের্েট ইতযাসদ ফ্কো হর্ের্ছ।  

১১.১৪ সভসডও কেফার্রসন্সাং: প্রকর্ে সভসডও কেফার্রসন্সাং োেদ ১২৬.০০ েে টাকা েরার্ের সেপরীর্ত ১২০.৭৭ েে টাকা 

ব্র্ে সভসডও কেফার্রসন্সাং এর জন্য প্রর্োজেীে আইটি ও ইর্েকসেক যন্ত্রপাসত ক্রে ও স্থাপে করা হর্ের্ছ। 

১১.১৫ এছাড়াও ব্াাংক োজে এেসস কসমেে, প্রাইস কসন্টের্জন্সী, সফসসকযাে কসন্টের্জন্সী, কােমস শুল্ক/ভযাট, সেড/প্ররকে 

মূল্যােে, প্রোসসেক ব্ে, পসরেহণ ব্ে প্রভৃসত খার্ত েরাে অনুযােী অথ ে ব্ে করা হর্ের্ছ। 
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১২.০। ক্রেসাংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

এই কাসরগরী সহােতা প্রকর্ে মূেত পরামে েক ফ্সো ও আইটি যন্ত্রপাসত ফ্কো হর্ের্ছ। কেসাের্টসন্স খার্ত ৯টি 

কযাটগরীর্ত সের্দেী এোং ১১টি কযাটাগরীর্ত ফ্দেীে ব্াসক্ত/ প্রসতষ্ঠার্ের কাছ ফ্থর্ক পরামে েক ফ্সো গ্রহণ করা হর্ের্ছ। 

এছাড়া ফ্েটওোসকোং প্যার্কজ, ব্াাংসকাং প্যার্কজ, ইআরসপ প্যার্কজ, ডাটা ওেযারহাউজ প্যার্কজ, আইটি ল্যাে 

প্যার্কজ, ন্যােোে ফ্পর্মন্ট সুইে, সসর্েমস ফর সপএসড, আইটি সসর্েমস ফর সেএফআইইউ, সেসেটিএ আধুসেকােে, 

অসফস ফ্ে-আউট আধুসেকােে, সভসডও কেফার্রসন্সাং ইকুইপর্মন্ট প্রভৃসতর আওতাে সফটওেযার, আইটি যন্ত্রপাসত, 

কসম্পউটার, সাভ োর, ফ্জোর্রটর, ডাটা সরকভারী সসর্েম ও আনুষসিক যন্ত্রপাসত এোং উপকরণ ক্রে করা হর্ের্ছ। 

ফ্সন্ট্রাে ব্াাংক ফ্স্ট্রাংর্দসোং প্রর্জক্ট এর আওতাে সকে ক্রে কায েক্রম সেশ্বব্াাংর্কর ক্রেসাংক্রান্ত েীসতমাো অনুসরণ 

কর্র করা হর্ের্ছ ের্ে জাো যাে। 

 

১৩.০  প্রকর্ের উর্ের্শ্য ও অজেেঃ  
 

উর্ের্শ্য অজেে 

(ক) োাংোর্দর্ের ব্াাংসকাং খার্তর জন্য একটি  

েসক্তোেী এোং কায েকর সেয়ন্ত্রক এোং তদারসক 

ব্েস্থা গর্ড় ফ্তাো। 

 

 

োাংোর্দে ব্াাংর্ক োাংোর্দর্ের ব্াাংসকাং খার্তর জন্য একটি  

েসক্তোেী এোং কায েকর সেয়ন্ত্রক ও তদারসক ব্েস্থা গর্ড় 

তুর্ের্ছ।  সে েসেে মূেধর্ের আেশ্যকতার(CAR) েতেসহ 

অন্যান্য আসথ েক েতে পরণ করর্ত ব্থ ে এমে োরটি রাষ্ট্রােত্ব ও 

দুইটি সের্েষাসেত কৃসষ ব্াাংর্কর সার্থ এম ও ইউ করা হর্ের্ছ । 

োাংোর্দর্ের ব্াাংসকাং ব্েস্থাে শৃঙ্খো প্রসতষ্ঠা ও েজাে রাখার 

জন্য োাংোর্দে ব্ার্কর আইেী কাঠার্মা, েীসতমাো সাংস্কার, 

অেোইে ব্েস্থা োলু ও সমৃিকরণসহ সেসভন্ন পদর্ের্পর মাের্ম 

ফ্কন্দ্রীে ব্াাংকর্ক েসক্তোেী করা হর্ের্ছ। 

(খ) আইেী কাঠার্মা (সেগ্যাে ফ্ফ্রমওোকে) 

েসক্তোেী করা। 

খ) ব্াাংসকাং ব্েস্থার সস্থতােস্থা েজাে রাখর্ত প্রর্োজেীে 

সাকুেোর ও অড োর জারী করা, সাংসিষ্ট কম েকতো কম েোসরর্দরর্ক 

এসেষর্ে প্রসেেণ প্রদাে করা এোং এএমএে/সসএফটি সসর্েম 

স্থাপে করার মাের্ম আইেী কাঠার্মা েসক্তোেী করা হর্ের্ছ। 

 

উর্ের্শ্য অজেে 

(গ) োাংোর্দে ব্াাংর্কর সরঅগ োোইর্জেে ও 

আধুসেকােে করা। 

 

গ) োাংোর্দে ব্াাংর্কর েতুে অগ োর্োগ্রাম ততসর ও মােে সম্পদ 

ব্েস্থাপো েীসতমাো প্রণেে, জেের্ের পদক্রম েেটি ফ্থর্ক 

সাতটির্ত কসমর্ে আো, প্রসতেছর েতুে জেেে সের্োগ প্রদাে ও 

সেসভন্ন সেষেসভসত্তক দেতা গর্ড় ফ্তাোর জন্য প্রর্োজেীে 

প্রসেেণ প্রদার্ের ব্েস্থা করার মাের্ম সরঅগ োোইর্জেে করা 

হর্ের্ছ। 

অর্টার্মের্ের জন্য কসম্পউটার প্রসেেণ,  ইআরসপ, ইডসিউসড, 

ফ্কার ব্াাংসকাং, তদারসক ও ফ্রগুর্েেে, সরর্পাটি োং, একাউসন্টাং ও 

সরর্পাটি োং, সিোসরাংসহ সেসভন্ন কার্জর জন্য দরকারী আইটি 

ইেফ্রাস্ট্রাকোর স্থাপে ও োলু করা হর্ের্ছ। 

োফর্দর জন্য েতুে পারফর্ম েন্স ম্যার্েজর্মন্ট সসর্েম ও েীড 

ফ্েজড প্রসেেণ েীসতমাো গৃহীত হর্ের্ছ। প্রসেের্ণর মাের্ম 

োফর্দর সেমতা বৃসি করা হর্ের্ছ এোং ব্াাংর্কর সাসে েক 

কার্জর গসত েহুোাংর্ে বৃসি ফ্পর্ের্ছ।   

(ঘ) গর্েষণা সেভাগ, প্রুর্ডেসেোে ফ্রগুর্েেে ও 

সুপারসভেে এোং একাউসন্টাং ও অসডট ব্েস্থার্ক 

েসক্তোেী করার মাের্ম োাংোর্দে ব্াাংর্কর 

সেমতা বৃসি করা। 

প্রকর্ের আওতাে মুদ্রাস্ফীসত, সুর্দর হার প্রভৃসত সেষর্ের উপর 

গর্েষণা সম্পন্ন করা হর্ের্ছ, একটি স্বতন্ত্র পসেসস এোসেসসস 

ইউসেট স্থাপে করা হর্ের্ছ যার মাের্ম সেসভন্ন গুরুত্বপণ ে সেষর্ে 

গর্েষণা পসরোেো করা হর্চ্ছ।  

োাংোর্দে ব্াাংর্কর ঋণ ফ্েসণসেন্যাসকরণ ও প্রসভেসোং সাংক্রান্ত 

জারীকৃত আর্দে সরকারী ফ্েসরকারী ব্াাংক ফ্মর্ে েের্ছ, ব্াাংক 
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সুপারভাইজারী ম্যানুর্েে উন্নেে করা হর্ের্ছ, প্রর্োজেীে প্রসেেণ 

প্রদার্ে মাের্ম ফ্কন্দ্রীে ব্াাংর্কর তদারকী সেমতা োড়ার্ো 

হর্ের্ছ। 

আন্তেজাসতকভার্ে স্বীকৃত এোং প্রেসেত একাউসন্টাং ও অসডটিাং 

েযান্ডোড োাংোর্দে ব্াাংর্কর জন্য গৃহীত এোং োস্তোসেত হর্চ্ছ। 

২০০৩ সার্ের পর ফ্থর্ক োাংোর্দে ব্াাংর্কর আসথ েক 

ফ্েটর্মন্টগুর্ো (Financial Statements) 

আন্তজোসতক েযান্ডাড ে ও ফরর্মর্ট প্রণেণ ও প্রকাে করা হর্চ্ছ। 

 
১৪.০  উর্ের্শ্য পর্রাপসর অসজেত ো হর্ে উহার কারণঃ  

পসরদে েে ও প্রাি তথ্যােেী ফ্থর্ক প্রকর্ের উর্েশ্য অসজেত হর্ের্ছ ের্ে প্রতীেমাে হে। 

 

১৫.০  পসরদে েে েণ েোঃ 

এই কাসরগরী সহােতা প্রকর্ের অেস্থাে সহর্সর্ে ঢাকা, েট্টগ্রাম, সসর্েট, খুেো, রাজোহী েসরোে, েগুড়া ও 

মেমেসসাংর্হর কথা উর্ল্লখ করা হর্েও মূে কায েক্রম হর্ের্ছ ঢাকাস্থ মসতসির্ে প্রধাে কায োেে ও মসতসিে কায োের্ে। 

এছাড়া সাভ োর ও ডাটা সরকভারী সসর্েম স্থাপর্ের কাজ করা হর্ের্ছ ঢাকার সমরপরস্থ োাংোর্দে ব্াাংক ফ্েসোং 

একার্ডমীর্ত। প্রকর্ের কাজ মূোেে করর্ত আইএমইসডর সাংসিষ্ট কম েকতো কর্তেক ৩০/০১/২০১৫ এোং ১৬/০২/২০১৫ 

তাসরর্খ যথাক্রর্ম প্রধাে কায োেে ও মসতসিে কায োেে এোং োাংোর্দে ব্াাংক ফ্েসোং একার্ডমী পসরদে েে করা হে। 

 

১৫.১ প্রধাে কায োেে ও মসতসিে কায োেে অাংেঃ 

 

১৫.১.১ পসরদে েেকার্ে প্রকে পসরোেকসহ প্রকে সাংসিষ্ট অন্যান্যরা উপসস্থত সছর্েে। প্রকে পসরোেক জাোে, এই কাসরগরী 

সহােতা প্রকর্ের মাের্ম মূেত সাংস্কার কায েক্রম োস্তোেে করা হর্ের্ছ। প্রসতষ্ঠাসেক দেতা বৃসি, আইে ও েীসতগত 

সাংস্কার, একাউসন্টাং ও অসডট কায েক্রম েসক্তোেীকরণ এোং সাসে েক কায েক্রর্ম গসতেীেতা আেের্ের মাের্ম ফ্কন্দ্রীে 

ব্াাংক সহর্সর্ে োাংোর্দে ব্াাংক ও এর োখাসমূহর্ক েসক্তোেী করা হর্ের্ছ। অেোইর্ে ফ্পর্মন্ট, ব্াাংসকাং কায েক্রম 

মসেটসরাং, অেোইর্ে সেজস্ব সহউর্মে সরর্সাস ে ও এডসমসের্স্ট্রেে ম্যার্েজর্মন্ট োলু করা, ফ্কার ব্াাংসকাংসহ সমস্ত 

ব্াাংসকাং কায েক্রম ও সেজস্ব সঞ্চেপত্র ফ্সো অেোইর্ে সম্পন্ন করা হর্ের্ছ। ফ্সইসার্থ সেসভন্ন আইে ও েীসতমাো 

সাংস্কার, মােেসম্পদ ব্েস্থাপোে গসতেীেতা এোং এতদসাংক্রান্ত প্রর্োজেীে প্রসেেণ এই প্রকর্ের মাের্ম প্রদাে 

করা হর্ের্ছ। 

 

১৫.১.২ প্রকর্ের আওতাে আধুসেকােে এক্সপাট ে, সেগ্যাে কাউর্ন্সে, এমএে/সসএফটি এক্সপাট ে, প্রর্জক্ট েঞ্চ ফযাসসসের্টটর, 

আইটি ফ্প্রাগ্রাম ম্যার্েজার, ব্াাংসকাং কেসাের্টন্ট, ইন্টারন্যােোে এইেআর এডভাইজার, ব্াাংক সুপারসভেে এক্সপাট ে 

ও অসডটফাম ে প্রভৃসত কযাটাগরীর্ত আন্তজোসতক পরামে েকর্দর কাছ ফ্থর্ক পরামে েকর্সো গ্রহণ করা হর্ের্ছ। এছাড়া 

আইটি ফ্েোসেে (ব্াাংসকাং ও ফ্েজারী),আইটি ফ্েোসেে (একাউসন্টাং, োর্জট ও ইআরসপ), ফ্েটওোকে ফ্েোসেে, 

ইন্টারর্েট ও ইন্ট্রার্েট ফ্েোসেে, প্রসকউরর্মন্ট ফ্েোসেে, ব্াাংসকাং কেসাের্টন্ট, ন্যােোে এইেআর এডভাইজার, 

সসসেের সরসাে ে ইকর্োসমে, ফ্রসসর্ডন্ট ইকেসমক এডভাইজার, একাউসন্টাং ও অসডট ফ্েোসেে এোং সফোেসসেযাে 

ম্যার্েজর্মন্ট কেসাের্টন্ট প্রভৃসত কযাটাগরীর্ত ফ্দসেে পরামে েকর্দর কাছ ফ্থর্ক পরামে েক ফ্সো গ্রহণ করা হর্ের্ছ। 

পরামে েকগণ সাংস্কার, আইেী পরামে ে, আধুসেক আইটি ফ্েজড ব্াাংসকাং ও সুপারসভেে, একাউসন্টাং ও অসডটিাং প্রভৃসত 

সেষর্ে তার্দর প্রর্োজেীে পরামে ে, সদকসের্দ েেো ও সরর্পাট ে প্রদাে কর্রর্ছে। তার্দর সুপাসরে ও সরর্পার্ট ের সভসত্তর্ত 

ব্াপক সাংস্কার কায েক্রম সম্পন্ন করা হর্ের্ছ। 

 

১৫.১.৩ এই প্রকর্ের মাের্ম োাংোর্দে ব্াাংর্কর অভযন্তরীে কার্জ গসত এর্সর্ছ। ইন্ট্রার্ের্টর মাের্ম পারর্সাোে 

ম্যার্েজর্মন্ট ও মােে সম্পদ ব্েস্থাপোে েড় ধরর্ের অগ্রগসত ঘর্টর্ছ। এখে একজে কম েকতো/কম েোরীর ছুটির 

আর্েদে ফ্থর্ক শুরু কর্র তার ফ্েতে প্রসতর্েদে (স্যাোরী ফ্েটর্মন্ট), সহসাে রেণ, সেরীো, সরকুইসজেেসহ অসফস 

ব্েস্থাপোর কাজ সডসজটাে ব্েস্থাে সম্পন্ন করা হর্চ্ছ। 

 

১৫.১.৪ ফ্কন্দ্রীে ব্াাংক েসক্তোেীকরণ প্রকর্ের মাের্ম োাংোর্দে ব্াাংর্কর সকে পয োর্ের কম েকতো/কম েোসরর্দরর্ক 

কসম্পউটার্র প্রসেেণ ফ্দো হর্ের্ছ। ফ্কার ব্াাংসকাং, সহউম্যাে সরর্সাস ে ম্যার্েজর্মন্ট, সাভার ে ম্যার্েজর্মন্ট, অেোইে 

ব্াাংসকাং ও ফ্পর্মন্টসহ সেসভন্ন কার্জর জন্য সাংসিষ্টর্দর প্রর্োজেীে প্রসেেণ প্রদাে করা হর্ের্ছ। অেস্থাদৃর্ষ্ট েো যাে 

ফ্য েতেমার্ে স্থাসপত ও েেমাে অেোইে ব্েস্থাগুর্ো োাংোর্দে ব্াাংক কায েকরীভার্ে ব্েহার করর্ছ। ফ্যই 
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কম েকতো/কম েোসর আর্গ কসম্পটার োোর্ত ভে ফ্পত ফ্স এখে অোোর্স তার তেসমসত্তক কাজগুর্ো কসম্পউটার্র 

করর্ছ। ফর্ে োাংোর্দে ব্াাংর্কর কাজ অর্েক দ্রুততা ও দেতার সার্থ সম্পন্ন হর্চ্ছ। 

 

১৫.১.৫ োাংোর্দে ব্াাংর্কর ফ্কার ব্াাংসকাং ব্েস্থাটি অেোইে করা হর্ের্ছ। োাংোর্দর্ের ব্াাংসকাং ব্েস্থাে ফ্েের্দে ও 

ফ্পর্মর্ন্টর পর্রা সসর্েমটি অেোইে করা হর্ের্ছ। অেোইে সিোসরাং এর মাের্ম োাংোর্দর্ের আন্তঃব্াাংক 

ফ্েের্দেটি সদর্ের মর্েই সম্পন্ন হর্চ্ছ। অথ োৎ একটি তফসেেী ব্াংক হর্ত জাসরকৃত ফ্েক অন্য ব্াাংর্ক ফ্পর্মর্ন্টর 

জন্য এখে আর দুই-সতে সদে সমে োর্গো ফ্সটি ঐসদর্ের মর্েই সম্পন্ন হে।  

১৫.১.৬ আন্তঃব্াাংক ফ্েের্দর্ের ফ্ের্ত্র মাইকার (MICR) ফ্েক োলু করার মাের্ম এই ফ্েের্দেটি দ্রুত ও অেোইর্ে করা 

সম্ভে হর্ের্ছ। এই ফ্েকটি ফ্মসের্ের মাের্ম স্কযাে কর্র এর সে তথ্য ও ইর্মজ োাংোর্দে ব্াাংর্কর সাভ োর্র পাঠার্ো 

হে এোং তা দ্রুত ফ্পর্মন্ট হে। আর্গ যা পর্রাটিই ম্যানুোসে করা হত। উদাহরেস্বরূপ- রাঙামাটির ফ্কাে প্রতযন্ত অঞ্চর্ে 

অেসস্থত ব্াাংর্ক দাসখেকৃত ফ্েকটি প্রথর্ম ফ্জো সদর্র আসর্তা পর্র ফ্সটি ঢাকাে পাঠার্ো হত এোং োাংোর্দে 

ব্াাংর্কর ফ্ভসরসফর্কেে ও সিোসরাং এর পর মূে ব্াাংক ফ্সই ফ্পর্মন্টটি ফ্পর্ত কর্েক েছর আর্গও ন্যযেতম সতে সদে 

সমে োগর্তা । ফর্ে এই ব্েস্থার মাের্ম দ্রুত ও সহর্জ মানুষ ফ্সো পার্চ্ছ এোং ব্াাংসকাং ব্েস্থা অসধকতর 

েসক্তোেী ও সেরাপদ হর্ের্ছ। 

 

১৫.১.৭ একইভার্ে সহসাে সেেন্ত্রক ও সেরীের্কর মাের্ম করা সরকারী ফ্পর্মন্ট, সরকারী োকুরীজীেীর্দর ফ্েতে, সরকারী 

ভাতাসদ, সেে ও অন্যান্য ফ্পর্মন্টও এখে অেোইর্ে করা হর্চ্ছ। অথ ে সেভার্গর IBAS সসর্ের্মর সার্থ োাংোর্দে 

ব্াাংর্কর সাভ োর যুক্ত হর্ের্ছ ফর্ে পর্রা প্রসক্রোটি সফেভার্ে অেোইর্ে সম্পাদে করা হর্চ্ছ। EFTN ব্েস্থার 

মাের্ম সরকারী োকুরীজীেীর্দর ফ্েতে সেসভন্ন ব্াাংর্কর সেজস্ব একাউর্ন্ট সরাসসর ের্ে যার্চ্ছ ফর্ে এর্ের্ত্র সেযমাে 

ফ্ভাগাসন্ত ও সমে কর্মর্ছ। এই ফ্ের্ত্র পর্রা প্রসক্রো সহজ, সােেী ও সেরাপদ হর্ের্ছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আর্োকসেত্রঃ োাংোর্দে ব্াাংর্কর ফ্েটওোকে সাভ োর ও ডাটা ফ্সন্টার 

 

১৫.১.৮ এই প্রকর্ের আর্রা একটি েড় কাজ ন্যােোে ফ্পর্মন্ট সুইে স্থাপে। এর মাের্ম অেোইে ফ্েের্দে সের্েষতঃ এটিএম 

ফ্মসেে, সপওস ও অন্যান্য ইর্েকেসেক মাের্ম সেসভন্ন ধরর্ণর ফ্ডসেট ও ফ্ক্রসডট কার্ড ের দ্বারা সাংঘটিত ফ্েের্দে 

একটি িযাটফর্ম ে সের্ে আসা হর্ের্ছ। যার ফর্ে আন্তঃব্াাংক এটিএম বুর্থর ফ্েের্দে সহজ ও সােেী হর্ের্ছ। একটি 

ব্াাংর্কর ইসুযকৃত কাড ে সদর্ে অন্য একটি ব্াাংর্কর এটিএম বুর্থ সেসমে ফ্েের্দে করা ফ্যত ো সকাংো করর্েও ফ্েে 

ব্েেহুে সাসভ েস োর্জের জন্য তা জেসপ্রে সছেো। ন্যােোে ফ্পর্মন্ট সুইর্ের মাের্ম সকে ব্াাংর্কর এটিএম বুথ 

োাংোর্দে ব্াাংক সেধ োসরত ন্যযেতম সাসভ েস োজে সদর্ে ফ্যর্কাে ব্াাংর্কর এটিম ব্েহার করা যার্ে। েতেমার্ে ফ্দর্ের 

৩২টি তফসেেী ব্াাংক এই ফ্পর্মন্ট সুইর্ের আওতাে এর্সর্ছ এোং খুে েীঘ্রই অন্যান্য ব্াাংকগুর্োও এর আওতাে ের্ে 

আসর্ে ফর্ে গ্রাহকর্দর জন্য ফ্েের্দে ও ফ্কোকাটা আর্রা সহজ ও সােেী হর্ে। 

 

১৫.১.৯ ন্যােোে ফ্পর্মন্ট সুইর্ের মাের্ম তের্দসেক সভসা সকাংো মাোকার্ড ের মর্তা আন্তেজাসতক প্রসতষ্ঠার্ের উপর সেভ েরতা 

কর্ম আসর্ে। প্রকে পসরোেক জাোে ন্যােোে ফ্পর্মন্ট সুইর্ের আওতাে সেগুর্ো ব্াাংক ের্ে আসর্ে অেোইে 

ফ্েের্দে ও কযাে োের্জকেে দ্রুত সেরাপদ ও সােেী হর্ে। এখেও ফ্েেসকছু ব্াাংক এর আওতাে আর্সসে। এটি মূেত 

ঐ ব্াাংকগুর্োর সেজস্ব আইটি ব্াকর্োর্ে দুে েেতার জন্যই ফ্দরী হর্চ্ছ। োাংোর্দে ব্াাংক সেসভন্নভার্ে তার্দরর্ক উদ্বুি 

করা ও সার্পাট ে ফ্দোর ব্েস্থা সের্চ্ছ। 
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আর্োকসেত্রঃ ফ্কন্দ্রীে ব্াাংর্কর ইন্টারর্েট ও ইন্ট্রার্ের্ট কম েকতো কম েোরীর্দর তদেসিে কাজ।  

 

১৫.১.১০ োাংোর্দে ব্াাংর্কর সেসভন্ন ধরর্ের সঞ্চেপত্র রর্ের্ছ। ফ্যগুর্ো আর্গ ম্যানুর্েে ব্াাংসকাং ব্েস্থাে পসরোসেত হর্তা। 

সকন্তু এই ব্েস্থাটি এখে কসম্পউটার্র করা হর্চ্ছ ফর্ে এখে অর্েক ফ্েসে মানুষ এই ফ্সো সের্ত পারর্ছ। সঞ্চেপত্র 

সেক্রে ও এর্থর্ক আেও অর্েক ফ্ের্ড়র্ছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আর্োকসেত্রঃ মসতসির্ে ফ্কন্দ্রীে ব্াাংর্কর েতুে অসফস ফ্েআউট ও সমটিাং রুম(ডার্ে)। 

 

১৫.১.১১ পসরদে েেকার্ে মসতসিে োখাে েতুে অসফস ফ্েআউর্ট কয়য়কটি ফ্লায়র প্রয়বয়শর/প্রস্থায়নর স্থানটি অপ্রতুল ময়ন 

হয়য়য়ে। ফ্সখায়ন কম িরি কয়য়কজন কম িকি িার সায়থ কথা বলয়ল িারাও এর ফ্েস কম বয়ল জানান।  দুর্ িটনা বা 

জরুরী সময়য় একসায়থ ৩০/৪০ জন ফ্বতিয়য় আসয়ি চাইয়ল সমস্যা তিতর হয়ি পায়র। এতবষয়য় প্রকল্প সাংতিষ্ট 

কম িকি িার কায়ে জানয়ি চাইয়ল তিতন বয়লন, এই ফ্লআউটগুয়লা ফ্যয়কান ফ্শয়প কােমাইজ করা যায়। ফয়ল ফ্যখায়ন 

প্রয়য়াজন ফ্েস বািায়না যায়ব খুব সহয়জ। তিতন জানান কম িকি িায়দর সায়থ কথা বয়ল িায়দর প্রয়য়াজনানুযায়ী ফ্েস 

বািায়নার উয়যাগ ফ্নয়া হয়ব। 

 

১৫.২ োাংোর্দে ব্াাংক ফ্েসোং একার্ডমী অাংেঃ 

 

১৫.২.১ ফ্কন্দ্রীে ব্াাংক েসক্তোেীকরণ প্রকর্ের আওতাে োাংোর্দে ব্াাংর্কর অেোইে অেকাঠার্মার একটি সেরাট অাংে 

এখার্ে স্থাসপত হর্ের্ছ। পসরদে েেকার্ে প্রকে সাংসিষ্ট কম েকতো, আইটি সডপাট ের্মর্ন্টর কম েকতো ও অন্যান্যরা উপসস্থত 

সছর্েে। োাংোর্দে ব্াাংক ফ্েসোং একার্ডমীর্ত (সেসেটিএ) স্থাসপত সাভ োর, ডাটা সরকভারী সসর্েমসহ অন্যান্য আইটি 

ইেফ্রাোকোরসমূহ  ফ্দখা হে। কতেব্রত উপ-পসরোেক (আইটি) জাোে এখার্ে স্থাসপত ফ্েটওোকে, সাভ োর, ডাটা 

সরকভারী সসর্েমসহ সে আইটি ইেফ্রাস্ট্রাকোরসমূহ সঠিকভার্ে ব্েহৃত হর্চ্ছ। সতসে জাোে এই সাভ োরগুর্ো 

োাংোর্দে ব্াাংক তথা োাংোর্দর্ে ব্াাংসকাং ব্েস্থার একটি গুরুত্বপণ ে অাংে। এগুর্ো সঠিকভার্ে ো েের্ে পর্রা 

সসর্েমটি অেে হর্ে পড়র্ে। োাংোর্দে ব্াাংর্ক স্থাসপত মূে আইটি ইেফ্রাস্ট্রােকার ও এখার্ে স্থাসপত সাভ োর এোং 

ব্াকআপ সসর্েম এর উপর ফ্কন্দ্রীে ব্াাংর্কর পর্রা আইটি ব্াকর্োে দাঁসড়র্ে আর্ছ। এ্খার্ে োাংোর্দে ব্াাংর্কর 

সেগুর্ো সাভ োর সসর্ের্মর সাভ োর ব্াকআপ ো ডাটা সরকভারী সসর্েমসহ ফ্েেসকছু সাভ োর সসর্েমও স্থাপে করা 
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হর্ের্ছ। এই প্রকর্ের আওতাে এখার্ে ন্যােোে ফ্পর্মন্ট সুইে, ইডসিউসড, ইআরসপ, ব্াাংসকাং প্যার্কজ সেসের্জআইটি, 

ফ্গাএএমএে (goAML-আসথ েক সেরাপত্তা সেসিত করার সফটওেযার) ইতযাসদ সসর্ের্মর সাভ োর স্থাপে করা 

হর্ের্ছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আর্োকসেত্রঃ সমরপর সেসেটিএর্ত স্থাসপত সাভ োর ও ডাটা সরকভারী ফ্সন্টার 

 

১৫.২.২ সাভ োরস্থাপর্ের জন্য ফ্েসোং একার্ডমী ভের্ের ৪থ ে ও ৫ম তো ব্েহার করা হর্ের্ছ। এই ফ্লার্র ফ্জোর্রটরসহ 

পাওোর ব্াকআর্পর যন্ত্রপাসত স্থাপে করা হর্ের্ছ। এইসে ফ্লার্র সেরাপত্তা ব্েস্থা সর্ন্তাষজেক। সের্ে ফ্মের্গর্ট োম 

পসরেে সেসপেি কর্র প্রর্েে করর্ত হে। এছাড়া সাভ োররুর্ম প্রর্ের্ের জন্য ফ্রসজোর ফ্মর্ন্টইে করা হে। তর্ে 

সেসেটিএর্ত মুদ্রা জাদুঘর ও তৎসাংেগ্ন কযার্ফর্টসরোর দে েোথীর্দর জন্য আোদা ফ্গট ফ্েই। দে েোথীর্দর জন্য আোদা 

ফ্গট ব্েহার করর্ে সেরাপত্তা ব্েস্থাটি আর্রা সুসাংহত হর্তা । 

 

১৫.২.৩ আইটি সডপাট ের্মর্ন্ট কম েরত অসফসারর্দর সার্থ কথা ের্ে জাো যাে োাংোর্দে ব্াাংর্কর আইটি ব্কর্োর্ের প্রাে ৮-

১০টি সাভ োর এখার্ে স্থাপে করা হর্ের্ছ। সেসভন্ন প্যার্কর্জর আওতাে সেসভন্ন ফ্েটওোকে সসর্ের্মর জন্য আোদা 

সাভ োর ব্েহার করা হর্ের্ছ। ফ্যমে ব্াে (BACH), কযাে (CAB) সকাংো ন্যােোে ফ্পর্মন্ট সুইে (NPS) 

প্রভৃসত সসর্ের্মর প্রর্তযকটির জন্য আোদা আোদা সাভ োর ব্েহার করা হর্ের্ছ। তর্ে এসে সসর্েমর্ক একটি বৃহৎ 

সাভ োর সসর্ের্মর আওতাে সের্ে আসা সম্ভে। এর মাের্ম সেদুযত খরে, ফ্মর্ন্টর্েন্স খরেসহ আনুষসিক খরে ও 

িার্মো কমার্ো ফ্যর্ত পার্র।  

 

১৬.০  সমস্যাঃ 

 

১৬.১ ন্যােোে ফ্পর্মন্ট সুইর্ের আওতাে োাংোর্দর্ের সেগুর্ো তফসেেী ব্াাংক এখর্ো অন্তেভূক্ত হেসে, ফর্ে আন্তব্াাংক 

ফ্েের্দে ও ফ্পর্মর্ন্টর ফ্ের্ত্র জটিেতা ও ব্ে হ্রার্সর প্রসক্রোটি ফ্েষ হেসে। 

  

১৬.২ ঢাকার সমরপরস্থ বাাংলায়দশ ব্যাাংক ফ্েতনাং একায়ডমীফ্ত (তবতবটিএ) স্থাসপত প্রাে ৮-১০টি সাভ োর এর স্থর্ে এক ো দুইটি 

উচ্চ েমতাসম্পন্ন সাভ োর ব্েহার করা ফ্যত; যার মাের্ম সেদুযত, রেণার্েেণসহ অন্যান্য খরে কমার্ো যাে এোং 

এর্ত সসর্েমটিও আর্রা সুসমসিত হর্তা। 

 

১৬.৩ সেসেটিএর্ত মুদ্রা জাদুঘর ও তৎসাংেগ্ন কযার্ফর্টসরোর দে েোথীর্দর জন্য আোদা ফ্গট ফ্েই। ফর্ে সেরাপত্তা ঝুঁসকর 

অেকাে রর্ে ফ্গর্ছ । 

 

১৬.৪ ফ্কন্দ্রীয় ব্যাাংয়কর মসতসিে োখাে েতুে অসফস ফ্েআউর্ট কয়য়কটি ফ্লায়র প্রয়বয়শর স্থানটি অপ্রতুল ময়ন হয়য়য়ে। 

দুর্ িটনা বা জরুরী সময়য় একসায়থ ৩০/৪০ জন ফ্বতিয়য় আসয়ি চাইয়ল সমস্যা তিতর হয়ব। 
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১৭.০ সুপাসরেঃ 

 

১৭.১ োাংোর্দর্ের ব্াাংক সকে ব্াাংর্কর সাধারণ গ্রাহকর্দর আন্তঃব্াাংক ফ্েের্দর্ে জটিেতা ও ব্ে সাের্ের উর্ের্শ্য 

ন্যােোে ফ্পর্মন্ট সুইর্ের আওতাে সকে ব্াাংকর্ক সের্ে আসার কায েক্রম দ্রুত সম্পন্ন করর্ত হর্ে। এসেষর্ে গৃহীত 

পদর্েপ সাংসিষ্ট মন্ত্রণােে আইএমইসডর্ক অেসহত করর্ে; 

 

১৭.২ তথ্যপ্রযুসক্ত সের্েষজ্ঞর্দর পরামে ে গ্রহণ পে েক োাংোর্দে ব্াাংক ফ্েসোং একার্ডমীর্ত (সেসেটিএ) উচ্চ েমতাসম্পন্ন 

সাভ োর ব্েহার্রর পসরকেো গ্রহণ করা ফ্যর্ত পার্র; 

 

১৭.৩ সেসেটিএর্ত মুদ্রা জাদুঘর ও তৎসাংেগ্ন কযার্ফর্টসরোর দে েোথীর্দর আোদা ফ্গট ব্েহার করার জন্য োাংোর্দে 

ব্াাংক কর্তেপে প্রর্োজেীে ব্েস্থা গ্রহণ করর্ে; 

 

১৭.৪ ফ্কন্দ্রীে ব্াাংর্কর মসতসিে োখা অসফর্সর ফ্যসে ফ্লার্র প্রর্ের্ের/প্রস্থার্ের স্থাে অপ্রতুে ফ্সখার্ে ফ্েস োসড়র্ে ো 

ফ্েআউটর্ক কােমাইজ কর্র প্রর্েে/প্রস্থার্ের স্থােগুর্ো সুপসরসর করর্ত হর্ে; 

 

১৭.৫ োাংোর্দে ব্াাংক এই প্রকর্ের আওতাে স্থাসপত সকে সাভ োর, আইটি ইকুইপর্মন্ট ও সফটওেযার সেেসমত আপর্ডট 

ও রেণার্েের্ণর প্রর্োজেীে পদর্েপ গ্রহণ করর্ে। 

 


