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অর্থ িক প্রর্িষ্ঠান বফবাগগয অওতা ২০১৫-১৬ থ থফছগযয এবডবভুক্ত ভাপ্ত প্রকগেয মূল্যান প্রবতগফদগনয 

ওয ভন্ত্রণার/বফবাগ বববিক ায-ংগে 

                                  

                                                                                                                                                                                                                         ভন্ত্রণার/বফবাগগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকেয ধযণ মূর ভ ও ব্যগয তুরনা 

বফবনগাগ 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

কাবযগযী 

াতা 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

মেবডবএপ 

ভুক্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভ ও 

ব্য 

উবআ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভ 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ভ 

বতক্রাগন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থবনম্ন-

গফ থাচ্চ 

ব্য 

বতক্রান্ত 

প্রকগেয 

ংখ্যা 

ব্য 

বতক্রাগন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থবনম্ন-

গফ থাচ্চ 

                           

(১) 

(২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

০১। 

 

অর্থ িক প্রর্িষ্ঠান 

র্ফবাগ 

২ - ২ - - ১ ২৩                                                          

% 

- -                                             

 

১। ভাপ্ত প্রকগেয ংখ্যা: ২ 

 

২। ভাপ্ত প্রকগেয ব্য ও মভাদ বৃবিয কাযণ: প্রকেটিয প্রথভ এক ফছগযয  মভাদ বৃবিটি ংবিষ্ট ভন্ত্রণার ংগাবধত 

বডবব’য াগথ এক াগথ নুগভাদন কগযবছর।  

 

৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফাগনয মেগে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবয:  

 

ভস্যা সুাবয 

(১) (২) 

৩.১ টির্র্ নুমায়ী যাভ িকখাতি স্থানীয় 

ও অর্ন্িজার্িক ব্যর্ি যাভ িক র্নতয়াগ 

দেফায কথা ফরা থাকতরও র্নতয়াগ দেয়া 

তয়তে একটি প্রর্িষ্ঠানতক। এতেতে 

মথামথ কর্তিতেয নুতভােন দেয়া 

তয়র্ের র্ক না িা স্পষ্টবাতফ জানা 

মায়র্ন;  

৩.১ প্রকতেয কাতজয ধযণ নুমায়ী যাভ িক খাতি  ব্যর্িয 

র্যফতিি প্রর্িষ্ঠান র্নতয়াগ দেয়ায প্রতয়াজন থাকতর 

দবাতফআ টির্র্ প্রস্তুি কযা উর্িি র্ের। িতফ যাভ িক 

র্নতয়াতগয দেতে মথামথ কর্তিতেয নুতভােন দনয়া 

তয়র্ের র্কনা িা অআএভআর্িতক জানাতি তফ । বর্ফষ্যতি 

এধযতণয টির্র্ প্রস্তুি কযায ভয় ংস্থা ও 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগতক অযও মত্দফান তি তফ;   

৩.২ টির্র্তি র্নয়র্ভি প্রকে ফাস্তফায়ন 

কর্ভটি (PIC) এয বা কযায কথা 

থাকতরও িা একফাযও কযা য়র্ন;  

৩.২ প্রকতেযা সুষ্ঠু ফাস্তফায়তনয স্বাতথ ি বর্ফষ্যতি গৃীিব্য ও 

ন্যান্য িরভান প্রকতেয দেতে র্অআর্ (PIC) ও 

র্এর্ (PSC)  ফধযতণয কর্ভটিয বা 

র্নয়র্ভিবাতফ অতয়াজন কযায র্ফলতয় ংস্থা এফং 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ প্রতয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযতফ;  

৩.৩ এআ প্রকতেয আন্টান িার ও এক্সর্ িাযনার 

দকান প্রকায র্ির্ কযা য়র্ন ভতভ ি 

জানা মায়।  

৩.৩ প্রকেটিয দ্রুি র্ির্ ম্পন্ন কতয অআএভআর্িতক িা 

ফর্ি কযতি তফ।  
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এনাবসং এবপবগবস ফ বদ কযাবটার ভাগকথট  কাবযগযী াতা ীল থক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যান 

প্রবতগফদন 
 

 

(ভাপ্তঃ জুন, ২০১৫) 
 
 

১. প্রকগেয নাভঃ  এনাবসং এবপবগবস ফ বদ কযাবটার ভাগকথট । 
২. ফাস্তফানকাযী ংস্াঃ    ফাংরাগদ ববকউবযটিে যান্ড এক্সগেঞ্জ কবভন। 
৩. উগযাগী ভন্ত্রণার /বফবাগঃ  ব্যাংক ও অবথ থক প্রবতষ্ঠান বফবাগ, থ থ ভন্ত্রণার । 

৪. প্রকগেয ফস্ানঃ  ঢাকা। 
৫. প্রকে ফাস্তফান ভ ও ব্যঃ   

     (রে 

টাকা) 

প্রাক্কবরত ব্য প্রকৃত ব্য 

 

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

বযকবেত ফাস্তফান কার 

 

প্রকৃত 

ফাস্তফান 

কার 

বতক্রান্ত 

ব্য (মূর 

প্রাক্কবরত 

ব্যগয %) 

বতক্রান্ত 

ভ (মূর 

ফাস্তফান 

কাগরয %) 

মূর 

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

ংগাবধত 

মভাট 

টাকা 

প্রঃাঃ 

মূর ংগাবধত 

৬৯৭.০০ 

৮২.০০ 

৬১৫.০০ 

- ৫৫৮.৩৫ 

৫২.১৬ 

৫০৬.১৯ 

নগবম্বয, ২০১২ 

গত বডগম্বয 

২০১৪      

নগবম্বয, 

২০১২ গত 

জুন,  ২০১৫ 

নগবম্বয, 

২০১২ গত 

জুন,  ২০১৫ 

- ৬ ভা 

(২৩%) 

         
৬.     াধাযণ ম থমফেণঃ  

   

৬.১ টভূবভঃ   

  মদগয দাবযদ্র বফগভােন রেযভাো েথন এফং াভাবেক উন্নন তযাবিত কযায রগেয মফযকাযী বফবনগাগ, ঞ্চ এফং 

থ থননবতক উন্নন ক্রভািগ ফাড়াগনা তযন্ত েরুযী। এেন্য প ূঁবেফাোয উন্নন ও বনন্ত্রণ একান্ত বযাম থ। ফতথভান 

থ থননবতক উন্নগনয ক্রভফধ থভান ধাযাগক ব্যাত যাখগত প ূঁবেফাোগযয ভূবভকা বযীভ। প ূঁবেফাোগয ধ্ব ও 

স্বাবাবফক উত্থান-তগনয পগর ক্ষুদ্র বফবনগাগকাযীগদয ভগে বফবনগাগগ অস্াীনতা বযরবেত । এভতাফস্া  

যকাগযয ংস্কায কভ থসূেীগত প ূঁবেফাোগযয উন্ননগক একটি গুরুত্বপন থ উাদান বাগফ বেবিত কযা গগছ। এযআ 

পরস্বরূ ফাংরাগদময অবথ থক ফাোগযয াবফ থক উন্নগনয রগেয নীবতগত দগেমূ বেবিতকযণ মা একটি সুলভ , 

মটকআ, দৃঢ় এফং কাম থকযী অবথ থক ফাোয গঠগন াায্য কগয এফং ঞ্চগক বফবনগাগগ রূান্তগয কাম থকযী ভূবভকা 

যাখায রগেয এী উন্নন ব্যাংগকয কাবযগযী াতা  “এনাবসং এবপবগবস ফ বদ কযাবটার ভাগকথট ’’ ীল থক 

প্রকেটি গৃীত । 
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৬.২  উগেশ্যঃ  

  

প ূঁবেফাোয বনন্ত্রগণয মূর প্রবতষ্ঠানগুগরাগক বক্তারী  কগয মতারা এআ প্রকগেয উগেশ্য। ফাংরাগদগ একটি াভঞ্জস্যপণ থ, 

মটকআ ও নীর বৃৎ প ূঁবেফাোয গগড় মতারায েন্য প্রগােনী নীবতগত বফলাবদ/উগযাগ নাক্ত কযা য ভােগভ 

ফাংরাগদ ববকউবযটিে যান্ড এক্সগেঞ্জ কবভন এয ংবিষ্ট অআন ও বফবধ-বফধান মূগয প্রগাগ েভতা বৃবি কযা এফং 

কযাবটার ভাগকথট মডগবেগভন্ট মপ্রাগ্রাভ-২ এয অওতা প্রস্তাবফত মূর ংস্কায কাম থক্রভমূ ফাস্তফাগনয েন্য প্রগােনী 

াতা প্রদান কযা। 
৭.  প্রকগেয নুগভাদন ফস্াঃ  

 
প্রকেটি ৬৯৭.০০ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্যগ নগবম্বয, ২০১২ গত বডগম্বয, ২০১৪ মভাগদ ফাস্তফাগনয েন্য ০৪.০৪.২০১৩ 

তাবযগখ থ থ   ভন্ত্রণারগয ভাননী ভন্ত্রী কর্তথক নুগভাবদত । ২৭/১১/২০১৪ তাবযগখ উন্নন গমাগী এবডবফয 

ম্মবতক্রগভ আঅযবড’য ভােগভ প্রকগেয মভাদ ব্য বৃবি ব্যবতগযগক ৬ ভা ফাবড়গ নগবম্বয /২০১২-জুন/২০১৫      বনধ থাযণ 

কযা । 

 

৮. প্রকে বযোরক ম্পবকথত তথ্যঃ 

ক্রমভক নং কভ মকতমায নাভ ও দফী মভয়াদ কার 

শুরু মল 

১। েনাফ মভা. াআফুয যভান, বনফ থাী বযোরক 

ববকউবযটিে এন্ড এক্সগেঞ্জ কবভন  

(বতবযক্ত দাবগত্ব) 

০১/১১/২০১২ ৩০/০৬/২০১৫ 

[ 

 ৯. প্রকগেয মূর কাম থক্রভঃ  

প্রকেটিয মূর কাম থক্রভ গে- প্রবেণ / মবভনায, যাভ থকমফা, অআনী ংস্কায, বযগাট থ প্রদান, মাতাাত, অনুবিক 

ব্য আতযাবদ।   
১০. প্রকগেয ংগাবধত এবডব নুমাী ংস্ান এফং গ্রগবতঃ 

(রে টাকা) 

অবথ থক ফছয ংগাবধত এবডব ংস্ান ও রেযভাো মভাট ব্য 

মভাট টাকা প্রকে াায্য মভাট টাকা প্রকে াায্য 

২০১২-১৩ ২৪৬.৩৩ ৩১.৩৩ ২১৫.০০ ৫৫.৮৯ ৮.৮৯ ৪৭.০০ 

২০১৩-১৪ ২২৫.০০ ২৫.০০ ২০০.০০ ২২১.১১ ২১.১১ ২০০.০০ 

২০১৪-১৫ ৪২০.০০ ৫২.০০ ৩৬৮.০০ ২৮১.৩৫ ২২.১৬ ২৫৯.১৯ 

মভাট    ৫৫৮.৩৫  ৫২.১৬ ৫০৬.১৯*  

 

*বফঃদ্রঃ প্রবত থ থফছগয ব্যবত থ থ বনভানুমাী এবডবফয কাগছ ভ থণ কযা গগছ।



 

534 

 

 

 

১০.১  িবববিক ফাস্তফান গ্রগবতঃ  প্রাপ্ত ববঅয এয বববিগত প্রকেটিয িবববিক গ্রগবত বনগম্ন ফণ থনা কযা রঃ  

                                  (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 

Project 

Allowances (Other 

Allowances)  

 Person 15.00 7 Person 11.87 

(79.13%) 

7 Person 
(100%) 

Honourium Lump sum 4.00 - 1.02 

(25.5%) 

- 

Office Rent no - 1 - - 

Telephone/Internet Lump sum 1.00 - 0.25  

(25%) 

- 

Fax no 0.60 1 - - 

International and 

Local Travel 

Lump sum 59.04 - 35.91 

(60.82%) 

- 

Reports and 

Communication 

Lump sum 2.46 - - - 

Local Training & 

Conference/Seminar 

no 45.10 3 17.24 

(38.22%) 

3 

(100%) 

International  

Consultant 

Person-

month 

384.09 3(17 Person-

month) 

377.89 

(98.38%) 

3(17 Person-

month) 

(100%) 

Local 

Consultant 

Person-

month 

59.04 3(12 Person-

month) 

46.51 

(78.77%) 

3(12 Person-

month) 

(100%) 

Transport 

Expenses 

no 40.00 1   25.24 

(63.1%) 

1 

(100%) 

Stationary Lump sum 5.13 -   4.33 

(84.40%) 

- 

Entertainment 

Expenses 

Lump sum 5.14 -   1.32 

(25.68%) 

- 

Contingencies - 50.18 - 19.38 

(38.62%) 

- 

Other Expenses Lump sum 5.13 -   4.52 

(88.10%) 

- 

Equipment no 21.09 14  12.86 

(60.97%) 

14 

(100%) 

Total  697.00  558.35 

(80.10%) 

100% 
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১১। কাজ ভাপ্ত থাকলর উায মফফযণঃ  

 

মমঅয ও মযদ মন কালর প্রাপ্ত তলেয মবমিলত প্রতীয়ভান য় মম প্রকলেয অওতায় ভৄদয় কাজ ভাপ্ত লয়লে।  

 

১2। প্রকলেয প্রধান প্রধান ংলগয মফফযণঃ 

  

১2.১ স্থানীয় প্রমক্ষণ/মমভনাযঃ  প্রমক্ষণ খালত ৪৫.১০ রক্ষ টাকা ফযালেয মফযীলত  ১৭.২৪ রক্ষ টাকা  ব্যময়ত লয়লে  ।  
মযকেনা নুমায়ী মভাট ৩০ জনলক প্রমক্ষণ প্রদান কযা লয়লে।  

 

১2.২ অন্তজমামতক ও স্থানীয় ভ্রভণঃ অন্তজমামতক ও স্থানীয় ভ্রভণ খালত ৫৯.০৪ রক্ষ টাকা ফযালেয মফযীলত ৩৫.৯১ রক্ষ 

টাকা ব্যময়ত লয়লে। 
  

১2.৩ বফলদমক যাভ মকঃ বফলদমক যাভ মক খালত ৩ জন মফলদী যাভ মলকয  কাে মথলক  মভাট ১৭ জনভা মবমিলত 

যাভ মক মফা মনয়া লয়লে। এআ ফাফদ ৩৮৪.০৯ রক্ষ টাকা ফযালেয মফযীলত ৩৭৭.৮৯ রক্ষ টাকা  ব্যয় লয়লে।  
  

১2.৪ স্থানীয় যাভ মকঃ স্থানীয় যাভ মক খালত ৩ জন মদীয় যাভ মকলদয  মথলক মভাট ১২ জনভা মবমিলত যাভ মক 

মফা মনয়া লয়লে। এআ ফাফদ ৫৯.০৪ রক্ষ টাকা ফযালেয মফযীলত ৪৬.৫১ রক্ষ টাকা  ব্যয় লয়লে। 
 

১2.৫ মন্ত্রামতঃ মন্ত্রামত ( Equipment) খালত ২১.0৯ রক্ষ টাকায ংস্থান মের। এখালত ফযালেয মফযীলত ১২.৪0 

রক্ষ টাকা ব্যলয় এব, কবম্পউটায, অআবএ, বপ্রন্টায, পগটাকবায, স্কযানায আতযামদ ক্রয় কযা লয়লে। 
 

১2.৬  এোড়া কভ মকতমা-কভ মচাযীলদয মফতন,  বাতামদ, মটমরলপান, মযফণ খযচ , মেনাযী, ন্যান্য খযচ , কমিনলজমি   

প্রভৃমত খালত ংস্থান নুমায়ী থ ম ব্যময়ত লয়লে।  মযলাট ম এন্ড কভৄযমনলকন , পযাক্স প্রভৃমত খালত ফযাে থাকলরও  

থ ম ব্যয় কযা য়মন। 
  

১৩। ক্র ংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

এআ কাবযগযী াতা প্রকগে ফড় ধযগনয মকান ক্র  কাম থক্রভ বছরনা। যাভ থকগদয (মদী ও বফগদী) কাছ মথগক 

যাভ থক মফা এফং বকছু আকুআগভন্ট-মমভন এব, কবম্পউটায, অআবএ, বপ্রন্টায, পগটাকবায, স্কযানায আতযাবদ 

মকনা গগছ। কর ক্র কাম থক্রভ এী উন্নন ব্যাংগকয নীবতভারা নুমাী ম্পন্ন কযা গগছ ফগর োনাগনা । 
  

১৪। বযদ থন ফণ থনাঃ 

  

১৪.১ “এনামিং এমপমলয়মি ফ মদ কযামটার ভালকমট ’’ ীল মক প্রকলেয কাম মক্রভ ভল্যায়ন কযলত গত ১ ৭/১২/২০১৫ 

তামযলখ প্রকে কাম মারয় মযদ মন কযা য়। মযদ মনকালর প্রকে মযচারক প্রকে ংমিষ্ট ন্যান্যযা উমস্থত 

মেলরন। প্রকে মযচারক জানান, এআ কামযগযী ায়তা প্রকলেয ভর কাম মক্রভ মের যাভ মক মফা য ভাধ্যলভ 

প ূঁমজফাজালযয মনয়ন্ত্রক প্রমতষ্ঠান মমকউমযটজ এক্সলচঞ্জ কমভনলক মিারী কযা।  

  

 

যাভ মক প্রমতষ্ঠান The International Securities Consultancy Ltd. কর্তথক বনম্নরূ উন্ননমূরক 

কাম থক্রভ ংক্রান্ত সুাবযমূ প্রণন কযা  এফং ম নুমাী তা ফাস্তফান কযা ঃ  কগম্পাগনন্ট-১: ফাংরাগদ 

ববকউবযটিে যান্ড এক্সগেঞ্জ কবভন এয ংবিষ্ট অআন ও বফবধ-বফধান মূগয প্রগাগ েভতা বৃবিকযণ ;  

কগম্পাগনন্ট-২: ফাংরাগদ ববকউবযটিে যান্ড এক্সগেঞ্জ কবভন এয এনগপা থগভন্ট কাম থক্রভ প্রগাগ প্রবক্রা 

ত্বযাবিতকযণ এফং কগম্পাগনন্ট-৩ : স্টক এক্সগেঞ্জমূগয বফবধ-বফধান , গবগন থস ও কাম থক্রভ উন্নতকযণ । এআ প্রকলেয 
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অওতায় ৩  জন  মদীয়  ও ৩ জন  অন্তমজামতক যাভ মক কাজ কলযলেন । যাভ মকগণ প ূঁমজফাজায ংস্কায ও 

মনয়ন্ত্রলণয জন্য প্রলয়াজনীয় অআনগত কাঠালভা, ট্রাআবুনার গঠন এফং মডমভউচুয়ারাআলজালনয উন্নয়লনয জন্য  মফ মকছু 

মযলাট ম প্রদান কলযলেন।  

 

১৪.২ যাভ মকগণ অমথ মক প্রমতলফদন বতযী ও মনযীক্ষায জন্য প্রলয়াজনীয় পযম্যাট ও েক বতযী কলয মদলয়লেন। এআফ েক 

এখন মফএআমলত ব্যফহৃত লে। এোড়া মোর ট্রাআবুন্যার গঠলনয প্রাথমভক প্রস্তুমতভরক কাজ লত শুরু কলয 

ট্রাআবুযনার ও মডমভউচুয়ারাআলজন অআন প্রণয়ণ ও ফাস্তফায়লনয ম মালয়ও এফ ংস্কায ক ভ মকান্ড ও গাআডরাআন ভর 

ভূমভকা ারন কলযলে। ন্যফ ম্যানুয়ার, গাআডরাআন,  আসগকন পযম্যাট এয াগথ এফ নীবতভারা ও ংস্কায 

কভ থকান্ড বনগক্রানাআে কযা গগছ। ময়ায ভালকমলট ংগ্রণকাযী  ফ মেক মাল্ডাযলদয ম্পলকম তে ংগ্র 

কযায ভলতা কাজগুলরা এখন দ্রুততায ালথ ম্পন্ন লে । পলর প ূঁমজফাজালযয  স্বাবামফক অচযণ ফা উত্থান তন  

ম্পলকম তদন্ত কযা ও প্রময়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ জ এফং দ্রুততয লয়লে। 

 

১৪.৩ যাভ মক প্রমতষ্ঠালনয প্রতযক্ষ লমামগতা এফং মদকমনদ মনায় মোর ট্রাআবুযনার গঠলনয  বুমনয়াদী কাজভ ম্পন্ন 

কযা লয়লে। ফাংরালদলয প ূঁমজফাজালযয ধযণ, এয মরনলদনকাযী ব্যমি/প্রমতষ্ঠালনয ধযণ, মরটিলগন আস্যয ভ 

মফলফচনায় মনলয় অআনী দলক্ষ এফং এয রুকাঠালভা দাড় কযালনা লয়লে। এয জন্য ভানফম্পলদয দক্ষথা বৃমিয 

প্রলয়াজনীয় কভ মকান্ড কযা লয়লে। মোর ট্রাআবুযনার গঠলনয জন্য মফচাযকলদযলক প্রলয়াজনীয় প্রমক্ষণ প্রদান কযা 

লয়লে। এআ প্রকলেয অওতায় টিমম নুমায়ী মভাট ৩০  জন মফচাযকলদয ( ১০ জন মফচাযক, ১০ জন মজরা ও 

দামযা জজ এফং ১০ জন মতমযি মজরা ও দায়যা জজ)  মোর ট্রাআবুযনার এফং মডমভউচুয়ারাআলজন ংমিষ্ট 

মফলয়ামদয উয প্রলয়াজনীয় প্রমক্ষণ মদয়া লয়লে।  

 

১৪.৪ মডমভউচুয়ারাআলজলনয ভাধ্যলভ এক্সলচঞ্জভল কাম মকয প্রামতষ্ঠামনক স্যান প্রমতষ্ঠা  এফং  ভামরকানা ও ব্যফস্থানা 

মথলক মরনলদলনয মধকায পৃথক কযায রলক্ষয এক্সলচলঞ্জ মডমভউচুয়ারাআলজন অআন, ২০১৩ ভান ংলদ া 

লয়লে। মালত  মডমভউচুয়ারাআলজন এফং এয ংমিষ্ট করধযণ , অআনী কাঠালভা, দমরর দস্তালফজ ফা ডকুলভি, 

ব্যমি/প্রমতষ্ঠালনযমফমনলয়াগ, কাযফায এফং ভৄনাপায মফলয়ামদ, মফলযাধ, মনষ্পমি প্রভৃমত স্যষ্পষ্ট অআনী মবমি রাব 

কলযলে।  অলরাচয প্রকলেয ফলচলয় ফড় জমন ফরলত প্রকে মযচারক জানান মম ০৭ জানুয়াযী ২০১৪  

তামযলখয মগলজট মফজ্ঞমপ্তয ভাধ্যলভ Securities and Exchange Ordinance 1969, এয 25B ধাযায (১) 

উ-ধাযায় প্রদি ক্ষভতাফলর ঢাকায় একটি মোর ট্রাআবুযনার প্রমতষ্ঠা কযা য়। অআন মফচায ও ংদ মফলয়ক 

ভন্ত্রণারলয়য ২৪ মপব্রয়াযী ২০১৪ তামযলখয মফজ্ঞমপ্তয ভাধ্যলভ একজন মজরা ও দায়যা জজলক ট্রাআবুযনালরয মফচাযক 

মললফ মনলয়াগ প্রদান কযা য়। এয পলর ১৯৯৬ ার মথলক ২০১১ ার ম মন্ত পুঞ্জীভূত ভাভরায জট খুলরলে এফং 

অআনী ও মফচায প্রমক্রয়া দ্রুততয লয়লে। 

 

১৪.৫ ট্রাআবুযনালরয মফললয় ফাস্ত ফ মবজ্ঞতা রাব ও মধকতয দক্ষতাজমলনয জন্য মফচাযক ংমিষ্ট মদয বাযলতয 

Securities Appellate Tribunal(SAT), Securities and Exchange Board of India (SEBI), 

National Stock Exchange এফং Bombay Stock Exchange মযদ মন ও মবজ্ঞতা মফমনভলয়য সূচনা 

ঘলটলে। মফললত SEBI এয ালথ কমভলনয একটি মিামক্ষক লমামগতা চুমি স্বাক্ষয লয়লে; পলর মমকউমযটিজ 

মফললয় অআনগত ও প্রামতষ্ঠামনক দক্ষতা উন্নয়ন এফং লমামগতায মক্ষত্র ম্প্রামযত লয়লে। মফমবন্ন ধযলণয অআন ও 

কাঠালভাগত ংস্কায নতুন ধযলণয ভালকমট ও প্যালকজ/মপ্রাডাক্ট চালু কযায মক্ষলত্র তালদয ালথ মবজ্ঞতা ও দক্ষতা 

মফমনভয় এফং মধকতয উন্নয়লনয স্যলমাগ সৃমষ্ট লয়লে। 

 

১৫.০ বডট ংক্রান্ত তথ্যঃ 

ববঅয ও বযদ থনকাগর প্রাপ্ত তথ্য মথগক োনা মা মম, এআ প্রকগেয আন্টান থার ও এক্সটান থার মকান প্রকায বডট 

ম্পন্ন কযা বন। 
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 ১৬.১  প্রকগেয উগেগশ্য ও েথনঃ  

উগেগশ্য েথন 

ফাংরাগদগ একটি াভঞ্জস্যপণ থ, মটকআ ও নীর 

বৃৎ প ূঁবেফাোয গগড় মতারায েন্য প্রগােনী 

নীবতগত বফলাবদ/উগযাগ নাক্ত কযা য ভােগভ 

ফাংরাগদ ববকউবযটিে যান্ড এক্সগেঞ্জ কবভন এয 

ংবিষ্ট অআন ও বফবধ-বফধান মূগয প্রগাগ েভতা 

বৃবি কযা এফং কযাবটার ভাগকথট মডগবেগভন্ট 

মপ্রাগ্রাভ-২ এয অওতা প্রস্তাবফত মূর ংস্কায 

কাম থক্রভমূ ফাস্তফাগনয েন্য প্রগােনী াতা 

প্রদান কযা। 

প ূঁবেফাোয ম্পবকথত অআনী ও বনন্ত্রক বফলাবদ, 

ট্রাআব্যযনাগরয অআনী কাঠাগভা, যকাযী ও কগ থাগযট ফন্ড 

ভাগকথট, আকুআটি ববকউবযটিে ও এঅযও’য েন্য প্রাআভাযী 

ও মগকন্ডাযী ভাগকথট, বপনাবসার ভাগকথগটয ফকাঠাগভা, 

প্রাবতষ্ঠাবনক বফবনগাগকাযী, মডবযগবটিব ভাগকথট ও 

ববকউবযটাআগেন, একাউবন্টং ও বপনাবসার বযগাট থ, 

ট্যাগক্সন প্রভৃবত বফলাবদয উয যা ভ থকগণ বযগাট থ প্রদান 

কগযগছন। মায ভােগভ  কযাবটার ভাগকথট মডগবেগভন্ট 

মপ্রাগ্রাভ-২ এয অওতা প্রস্তাবফত মূর ংস্কায কাম থক্রভমূ 

ফাস্তফাগনয েন্য প্রগােনী াতা প্রদান কযা ম্ভফ 

গগছ। অআনগত ংস্কাগযয মেগে বফগলত মোর 

ট্রাআব্যযনার গঠগনয েন্য ফধযগণয াতা প্রদান এআ 

প্রকগেয ভােগভ ম্ভফ গগছ। 

 

 

১৬.২  উগেগশ্য পুগযাপুবয বেথত না গর উায কাযণঃ  

 

বযদ থন ও প্রাপ্ত তথ্যাফরী মথগক প্রকগেয উগেশ্য বেথত গগছ ফগর প্রতীভান । 

 
 

১৭.০  ভস্যাঃ 

 

১৭.১ টিবব নুাী যাভ থকখাগত স্ানী ও অন্তথোবতক ব্যবক্ত যাভ থক বনগাগ মদফায কথা ফরা থাকগরও বনগাগ 

মদা গগছ একটি প্রবতষ্ঠানগক। এগেগে মথামথ কর্তথগেয নুগভাদন মনা গবছর বকনা তা েষ্টবাগফ োনা 

মাবন।  

 

১৭.২ টিববগত বনবভত প্রকে ফাস্তফান কবভটি (PIC) এয বা কযায কথা থাকগরও তা একফাযও কযা বন। 

 

১৭.৩ এআ প্রকগেয আন্টান থার ও এক্সট থাযনার মকান প্রকায বডট কযা বন ভগভ থ োনা মগগছ। 
 

  

১৮.০ সুাবযঃ 

 

১৮.১ প্রকগেয কাগেয ধযণ নুাী যাভ থক খাগত ব্যবক্তয বযফগতথ প্রবতষ্ঠান বনগাগ মদফায প্রগােন থাকগর মবাগফআ 

টিবব প্রস্তুত কযা উবেত বছর।  তগফ যাভ থক বনগাগগয মেগে মথামথ কর্তথগেয নুগভাদন মনা গবছর বকনা 

তা অআএভআবডগক োনাগত গফ। ববফষ্যগত এধযগণয টিবব প্রস্তুত কযায ভ ংস্া ও ভন্ত্রণার/বফবাগগক অযও 

মত্নফান গত গফ। 

 

১৮.২ প্রকগেয সুষ্ঠু ফাস্তফাগনয স্বাগথ থ ববফষ্যগত গৃীতব্য ও ন্যান্য েরভান প্রকগেয মেগে বঅআব ( PIC) ও 

বএব(PSC) ফধযগণয কবভটিয বা বনবভতবাগফ অগােন কযায বফলগ ংস্া এফং ভন্ত্রণার/বফবাগ 

প্রগােনী ব্যফস্া গ্রণ কযগফ। 

  

১৮.৩   প্রকেটিয দ্রুত বডট ম্পন্ন কগয অআএভআবড’মক তা ফবত কযগত গফ। 
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Capital Market Development Program-III (CMDP-III) ীল থক প্রকগেয ভাবপ্ত মূল্যান 

প্রবতগফদন 
 

(ভাপ্ত: জুন, ২০১৫)  

 

 

১.০ প্রকগেয নাভ : Capital Market Development Program-III (CMDP-III)  

২.০ উগযাগী 

ভন্ত্রণারঃ 

: ব্যাংক ও অর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্ফবাগ, থ ি ভন্ত্রণারয় 

৩.০ ফাস্তফানকাযী 

ংস্াঃ 

: ফাংরাতে র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সতিঞ্জ কর্ভন 

৪.০ প্রকগেয 

ফস্ান 

: ঢাকা 

৫.০ ফাস্তফায়নকার 

ও প্রাক্কবরত 

ব্য (রে 

টাকা) 

: 

 

 

 

 

প্রাক্কর্রি ব্যয় প্রকৃি ব্যয় র্যকর্েি 

ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃি 

ফাস্তফায়নকার 

র্িক্রার্ন্ 

ব্যয় (মূর 

প্রাক্কর্রি 

ব্যতয়য 

%) 

র্িক্রার্ন্ ভয় 

(মূর 

ফাস্তফায়নকাতরয 

%) 

মূর 

দভার্ 

র্াকা 

প্রঃ াঃ 

ংতার্ধি 

দভার্ 

র্াকা 

প্রঃ াঃ 

মূর ংতার্ধি 

৪৪০.০০ 

৪০.০০ 

৪০০.০০ 

 

-- ৪০৮.২৪ 

২২.৩৮ 

৩৮৫.৮৬ 

দভ, 

২০১৪ 

তি 

জুন, 

২০১৫ 

-- দভ, ২০১৪ 

তি 

জুন, ২০১৫ 

-- -- 

 

 

৬.০ 

 

প্রকগেয 

থ থান 

 

: 

 

প্রকেটি ফাংরাগদ যকাগযয নুদান, ও প্রকে াায্য (এবডবফ) গথ থয ভােগভ ফাস্তফাবত 

গগছ।  

৭.০ াধাযণ ম থগফেণ 

৭.১  প্রকগেয টভূবভঃ  

ফাংরাগদগয ফতথভান থ থননবতক উন্নগনয ক্রভফধ থভান ধাযাগক ব্যাত যাখগত পু ূঁবেফাোগযয উন্নন ও বনন্ত্রণ 

একান্ত বযাম থ। প ুঁর্জফাজাতয ধ ও স্বাবার্ফক উত্থান -িতনয পতর ক্ষুদ্র র্ফর্নতয়াগকাযীতেয ভতে র্ফর্নতয়াতগ 

অস্থাীনিা র্যরর্েি য়। ফাংরাতেত একর্ি াভঞ্জস্যপণ ি , দর্কআ ও নীর বৃৎ প ুঁর্জফাজায গতে দিারায 

জন্য প্রতয়াজনীয় নীর্িগি র্ফলয়ার্ে /উতযাগ নাি কযা প্রতয়াজন। মাতি িা অর্থ ি ক র্ফর্নতয়াগ ও ঞ্চয় ব্যফস্থা 

কাম িকযবাতফ ভন্বয় কযতি াতয। দেতয র্নফ িার্িি অর্থ িক খািমূত সুান প্রর্িষ্ঠা , র্র্কউর্যটিজ এক্সতিঞ্জ 

কর্ভন, স্টক এক্সতিঞ্জমূ ও প ুঁর্জফাজাতয ংগ্রনকাযী প্রর্িষ্ঠানমূতয উন্নয়ন এফং র্ফর্নতয়াগকাযীতেয স্বাথ ি 

ংযেতণয রতেয এর্ির্ফ য ঋণ ায়িায় “Capital Market Development Program-II (CMDP-II) ”-এয 

ধাযাফার্কিায় “Capital Market Development Program-III (CMDP-III) ” ীল িক প্রকেটি গৃীি য়।  
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৭.২ প্রকগেয উগেশ্যঃ 

ফাংরাতেত একর্ি াভঞ্জস্যপণ ি , দর্কআ ও নীর বৃৎ প ুঁর্জফাজায গতে দিারায জন্য প্রতয়াজনীয় নীর্িগি 

র্ফলয়ার্ে/উতযাগ নাি কযা প্রতয়াজন। মাতি িা অর্থ িক র্ফর্নতয়াগ ও ঞ্চয় ব্যফস্থা কাম িকযবাতফ ভন্বয় কযতি 

াতয। এআ প্রকতেয সুর্নর্ে িষ্ট উতেশ্যমূ র্নম্নরূঃ 

                          ক. ভাতকির্ আন্টাযতভর্িয়াযীতেয র্িার্রকযণ; 

                           খ. ফিিভাতন ংগ্রনকাযী প্রার্িষ্ঠার্নক র্ফর্নতয়াগকাযীতেয র্িারীকযণ ও নতুনতেয 

উন্নিকযণ; 

                           গ. অর্থ িক ফাজায কাঠাতভা র্িারীকযণ;   

 

৮.০. প্রকগেয নুগভাদন ফস্াঃ  

প্রকেটি মভাট ৪৪০.০০  রে র্াকা প্রাক্কর্রি ব্যয় এফং দভ, ২০১৪ তি জুন, ২০১৫ দভয়াতে ফাস্তফায়তনয জন্য 

১৪.০৫.২০১৪ িার্যতখ ভাননীয় থ ি ভন্ত্রী কর্তথক নুগভাবদত ।  

 

৯.০  প্রকতেয মূর কাম িক্রভঃ 

            প্রকেটিয মূর কাম িক্রভ তে প্রর্েণ, যাভ ি দফা,র্যতার্ ি প্রোন, মািায়াি, অনুলর্িক ব্যয়  আিযার্ে। 

  

১০. প্রকে র্যিারক ম্পর্কিি িথ্যঃ 

 

ক্রর্ভক নং কভ িকিিাতেয নাভ ও েফী দভয়ােকার 

শুরু দল 

১ ২ ৩ ৪ 

১ জনাফ াআফুয যভান  

র্নফ িাী র্যিারক 

ফাংরাতে র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সতিঞ্জ 

কর্ভন 

০১.০৫.২০১৪ ৩০.০৬.২০১৫ 

 

১১. প্রকতেয ংতার্ধি এর্ির্ নুমায়ী ংস্থান ও গ্রগর্ি (র্র্অয-এ প্রেত্ত িতথ্যয র্বর্ত্ততি): 

                                                                                                            (রে র্াকায়) 

অর্থ িক ফেয ংতার্ধি এর্ির্ ংস্থান ও 

রেযভাো 

র্াকা োে ব্ময় 

দভার্ র্াকা প্রঃ াঃ দভার্ র্াকা প্রঃ াঃ 

২০১৪-১৫ ৪৪০.০০ ৪০.০০ ৪০০.০০ -- ৪০৮.২৪ ২২.৩৮ ৩৮৫.৮৬ 

দভার্ ৪৪০.০০ ৪০.০০ ৪০০.০০ -- ৪০৮.২৪ ২২.৩৮ ৩৮৫.৮৬ 

 
 

 

 
 

১২. র্ফর্বন্ন তিয ফাস্তফায়ন ফস্থা (র্র্অয-এ প্রেত্ত িতথ্যয র্বর্ত্ততি): 

 

Items of work (as per 

PP) 

unit Target  

(as per PP) 

Actual Progress Reasons for 

Deviation 

Financial Physical Financial Physical 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Project Allowances 

(Personal Allowances) 

7 person 8.00 7 person 5.25 7 person  

Honorium LS 3.00 -- 1.21 -- 
 

Office rent 1 -- 1 -- 1 -- 

Telephone/Internet LS 0.50 -- -- --  

Fax 1 0.10 -- -- --  

International & local LS 28.80 -- 28.80 ---- -- 
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Items of work (as per 

PP) 

unit Target  

(as per PP) 

Actual Progress Reasons for 

Deviation 

Financial Physical Financial Physical 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Travel 

Reports & 

Communication 

LS 1.60 -- 1.60   

Local Tarining & 

conference/seminar 

3+3 24.00 -- 24.00   

International 

consultant 

3 (17 person 

month) 

276.00 3 (15 person 

month) 

276.00 3 (15 

person 

month) 

 

Local Consultant 3 (12 person 

month) 

25.60 3 (12 person 

month) 

25.60 3 (8 person 

month) 

 

Transport Expenses 1 24.00 1 13.24   

stationary LS 1.47 -- 1.14   

Entertainment 

Expenses 

LS 1.47 -- 0.64   

Contingencies LS 40.00 -- 25.86   

Misc. Adm. & 

Support cost 

LS 4.00 -- 4.00   

Other expenses LS 1.46 -- 0.90   

Total -- 440.00 -- 408.24   

* Honorium for three inter agency advisory group meeting. 
 
 

১৩. কাজ ভাপ্ত থাকতর উায র্ফফযণঃ 

      র্র্অয ও র্যে িনকাতর প্রাপ্ত িতথ্যয র্বর্ত্ততি প্রিীয়ভান য় দম প্রকতেয অওিায় মুেয় কাজ ভাপ্ত তয়তে।  

 

১৪. প্রকতেয প্রধান প্রধান তিয র্ফফযণঃ 

      

১৪.১  International & local Travel:  এ খাতি ২৮.৮০ রে র্াকা ফযাতেয র্ফযীতি ২৮.৮০ রে র্াকা কযা   

তয়তে।  

১৪.২  Local Tarining & conference/seminar:  এ খাতি ২৪.০০ রে র্াকা ফযাতেয র্ফযীতি ২৪.০০ রে 

র্াকা ব্যতয় দভার্ ৬টি  Local Training & conference/seminar -এয অতয়াজন কযা তয়তে। 

১৪.৩  International consultant: এ খাতি ২৭৬.০০ রে র্াকা ফযাতেয র্ফযীতি ২৭৬.০০ রে র্াকা ব্যতয় দভার্ ৬  

জন International consultant-এয দফা ১৫ ভা র্ততফ ক্রয় কযা তয়তে। 

    ১৪.৪   Local Consultant:  এ খাতি ২৫.৬০ রে র্াকা ফযাতেয র্ফযীতি ২৫.৬০ রে র্াকা ব্যতয় দভার্ ৬  জন  

Local consultant-এয দফা ৮ ভা র্ততফ ক্রয় কযা তয়তে। 

১৫. র্ির্ ংক্রার্ন্ িথ্যঃ 

      ভন্ত্রণারয় তি প্রাপ্ত র্র্অয ও র্যে িনকাতর প্রাপ্ত িতথ্যয র্বর্ত্ততি জানা মায় দম নুতভার্েি টির্র্তি External 

র্ির্ এয দকান িথ্য প্রোন কযা য়র্ন।   

   

১৬. র্যে িন ফণ িনাঃ 

         

         ১৬.১ ব্যাংক ও অর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্ফবাতগয অওিায় ফাংরাতে র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সতিঞ্জ কর্ভন কর্তিক ফাস্তফার্য়ি   

“Capital Market Development Program-III (CMDP-III) ” ীল িক প্রকতেয কাম িক্রভ তযজর্ভতন গি 
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১৩.০৫.২০১৭ িার্যতখ ফাংরাতে র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সতিঞ্জ কর্ভন বফতন তযজর্ভতন র্যে িন কযা য়। 

র্যে িনকাতর প্রকে র্যিারক ংর্িষ্ট ন্যান্য কভ িকিিাবৃন্দ উর্স্থি র্েতরন।  

 

১৬.২  র্যে িনকাতর প্রাপ্ত িথ্য তি জানা মায় এআ প্রকতেয অওিায় প ুঁর্জফাজাতযয র্নয়ন্ত্রক ংস্থা ফাংরাতে 

র্র্কউর্যটিজ ও এ ক্সতিঞ্জ কর্ভন -এয ংর্িষ্ট অআন ও র্নয়ন্ত্রণ কাঠাতভা উন্নি কযা , ফন্ড ভাতকিতর্য র্ফকা 

ওর্র্কউর্যর্াআতজন সুতমাগ বৃর্ি কযা , পর অর্থ িক উকযতণয কযনীর্ি উন্নয়ন এফং ফীভা খাতিয উউনয়তনয কাম িকয 

েতে দনয়া তয়তে।  

 

১৬.৩ যাভ িক প্রর্িষ্ঠান র্ে এর্য গ্রু যার্য এর্ির্ কর্তিক র্নতয়াগপ্রাপ্ত তয় এআ প্রকতে কাজ কতযতেন ফতর র্যে িতন 

কাতর জানা মায়। িাযা প ুঁর্জফাজায ংস্কায ও র্নয়ন্ত্রতণয জন্য চূোর্ন্ র্যতার্ ি প্রোন কতযতেন।।  

 

১৭. প্রকতেয উতেশ্য পতযাপর্য র্জিি না তয় থাকতর িায কাযনঃ 

     ভন্ত্রণারয় তি দপ্রর্যি র্র্অয ও র্যে িতন প্রাপ্ত িথ্য ভতি প্রিীয়ভান য় দম প্রকতেয উতেশ্য র্জিি তয়তে।  

 

১৮ ভিাভি/সুার্যঃ  

      র্যে িতন প্রাপ্ত ম িতফেণয অতরাতক অআএভআর্ি’য ভিাভি র্নম্নরুঃ 

 

১৮.১ প্রকতেয ব্যর্য়ি থ ি যাষ্ট্রীয় দকালাগাতয জভা প্রোনপূফ িক িায িারানকর্য র্ফলতয় র্র্অয -এ উতেখ থাকতরও 

দটিয িকুতভন্ট ংযুি কযা য়র্ন। িাআ এয একটি কর্ র্িত্বয এ র্ফবাতগ দপ্রযন কযতি তফ ;  

 

১৮.২ প্রকতেয External Audit ম্পন্ন পূফ িক দটিয প্রর্িতফেন এ র্ফবাতগ দপ্রযণ কযতি তফ;  

 

১৮.৩ যাভ িক প্রর্িষ্ঠাতনয চূোর্ন্ র্যতার্ ি-এয ১কর্ এ র্ফবাতগ দপ্রযণ কযতি তফ; 

 

১৮.৪  নুতেে নং- ১৮.১ তি ১৮.৩ এ উর্ের্খি ভিাভি /সুার্যতয অতরাতক গৃীি ব্যফস্থা ১ (এক) ভাতয ভতে এ 

র্ফবাগতক ফর্ি কযতি তফ।  

 

 

 

   

 

                                                   

 

 

 


