ফ্যাংক ও আর্থিক প্রর্িষ্ঠযন র্ফবযগেয আওতায় ২০১৫-২০১৬ অথি ফছগযয এর্ির্বুক্ত সভযপ্ত প্রকগেয
ভূর্যয়ন প্রর্িগফদগনয ওয ভন্ত্রণযরয়/র্ফবযের্বর্িক সযযসাংগে

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ
মূর ভে ও ব্যয়েয তুরনায়
মভাট
ব্যে ব্যে বতক্রায়ন্তয
ভন্ত্রণারয়েয ভাপ্ত বফবনয়োগ কাবযগযী মেবিবএপ ভে ও ব্যে ভে
ভে বতক্রায়ন্তয
ক্র.নং
ভুক্ত
উবেআ
বতক্রান্ত
বতক্রান্ত তকযা ায
নাভ
প্রকয়েয প্রকয়েয ােতা
তকযা ায (%)
প্রকয়েয
প্রকয়েয
বতক্রান্ত
প্রকয়েয
প্রকয়েয (%) ফ ববনম্ন ংখ্যা ংখ্যা
ফ ববনম্ন -য়ফ বাচ্চ
ংখ্যা
ংখ্যা প্রকয়েয ংখ্যা ংখ্যা
ংখ্যা
য়ফ বাচ্চ
১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

০১।

ব্যাংক ও
অবথ বক
প্রবতষ্ঠান
বফবাগ

০১ টি

-

০১

-

-

০১

৫%

-

-

০১। ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যা: ০১র্ি।
০২। ভাপ্ত প্রকয়েয মভোদ বৃবিয কাযণ: কনসযরগিন্ি র্ফর র্যগযগধয জন্য প্রকল্পের ময় বৃদ্ধি পেল্পয়ল্পে।
০৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফােয়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাবয:

ক্রভ

ভস্যা

ক্রভ

সুারয

১

দ্ধেএফআই েযযাল্পয় সুল্পের ার পবলী।

১

এ ধযগনয প্রকগেয ক্ষেগে র্এপআই মিযগয় সুগদয হযয ৫%
কভ হওয়য প্রগয়যজন, মযগি উগদ্যক্তযযয কভ সুগদ ঋণ
র্নগয় প্রকৃিগে উকৃি হয়;

২

র্এপআই কিৃিক ফযাংরযগদ ফ্যাংক ও আর্থিক
প্রর্িষ্ঠযন র্ফবযগেয অনুকূগর র্ফর্বন্ন ধযগনয
র্যগযিি ক্ষপ্রযণ কযগি হয়, র্এপআই এয
বযষ্যভগি অগনক ক্ষফর্ র্যগযর্িিাং এয কযযগন
িযগদয অগনগক এ প্রকে হগি ঋণ র্নগি
আগ্রহী নয়;

২

দ্ধরল্পোদ্ধ্যিং িংখ্যা পযৌদ্ধিক েযযাল্পয় রাখ্া পযল্পে োল্পর।

৩

এই প্রকল্পের আওোয় রকাদ্ধর পকান
প্রদ্ধেষ্ঠান ঋণ োয়দ্ধন;

৩

এই প্রকল্পের আওোয় রকাদ্ধর পকান প্রদ্ধেষ্ঠান ঋণ না োওয়ার
দ্ধবয়দ্ধ্ খ্দ্ধেল্পয় পেখ্া পযল্পে োল্পর;

৪

এই প্রকল্পের প্রচারনার অভাব দ্ধে।

৪

এই ধযগনয প্রকগেয আগযয ক্ষফর্ প্রচযয ফয প্রচযযণয হওয়য
দযকযয;
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ব প্রকয়েয ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন
-ীলক
১.০

প্রকয়েয নাভ

: Institutional Support for Migrant Worker's Remittances- Real
Time Gross Settlement (RTGS) Component-A

২.০

উয়যাগী ভন্ত্রণারেঃ

: ব্াাংক ও আরথ িক প্ররতষ্ঠান রফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারয়

৩.০

ফাস্তফােনকাযী ংস্াঃ

: ফাংরায়দ ব্যাংক

৪.০

প্রকয়েয ফস্ান

: ঢাকা

৫.০

ফাস্তফায়নকা
রও
প্রাক্কবরত
ব্যে (রে
টাকাে)

৬.০

প্রকয়েয
থ বােন

:
রযকরিত
ফাস্তফায়নকার

প্রাক্কররত ব্য়
মূর
মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ
১৫০৫.১৩
১১৫.৩৩
১৩৮৯.৮০

াংয়ারধত
মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ
১৮২২.৮৪
৩৬০.৪৮
১৪৬২.৩৬

মূর

াংয়ারধত

প্রকৃত
ফাস্তফায়ন
কার

জুরাই,
২০১৩-১৫
জানুয়ারয,
২০১৬

জুরাই,
২০১৩-১৫
এরপ্রর,
২০১৬

জুরাই,
২০১৩-১৫
এরপ্রর,
২০১৬

প্রকৃত ব্য়

১৬১১.৬৩
২০৮.৫২
১৪০৩.১১

অরতক্রান্ত
ব্য় (মূর
প্রাক্কররত
ব্য়য়য
%)

অরতক্রান্ত
ভয় (মূর
ফাস্তফায়ন
কায়রয
%)

৭.০৭%
৮০.৬২%
০.৯৫%

৩ ভা
(১০%)

: প্রকেটি ফাংরায়দ যকায়যয নুদান, প্রকে াায্য, বনেস্ব থ বােন আতযাবদ উৎয়য য়থ বয ভাধ্যয়ভ

ফাস্তফাবেত য়েয়ে।

৭.০

াধাযণ ম বয়ফেণ

৭.১

প্রকয়েয টভূবভঃ
ফাংরায়দয় াম্প্রবতক ভয়ে উন্নেন থ বননবতক স্ববস্তয ফড় কাযণ য়ে উয়েয়ে প্রফাী কভীবৃন্দ ও তায়দয মপ্রবযত
মযবভয়টন্স। তয়ফ প্রফাী কর্তবক মপ্রবযত থ ব মথাভয়ে মদয় মপ্রযণ ও প্রাবপ্তয়ত মদয়য বফযভান ব্যাংবকং ব্যফস্াটিয
উন্নেন কযা প্রয়োেন। বফশ্বব্যাী তথ্য প্রযুবক্তয ােতাে বযয়েরটাআভ গ্র ময়টরয়ভন্ট কযা য়ে- মা এয়দয় চালু
কযা তীফ প্রয়োেন। এআ বযয়প্রবেয়ত এআ খায়ত দাতাংস্া এবিবফ’য নুদান ােতাে প্রকয়েয বতনটি
কয়পায়নন্ট এয ভয়ধ্য কয়পায়নন্ট ‘এ’-এয ধীয়ন মদয়য ময়ভন্ট বয়েভ এয উন্নেয়ন অন্তঃব্যাংক মরনয়দয়ন
RTGS ব্যফস্া াংস্থান মা ফাাংরায়দ ব্াাংক ফাস্তফায়ন কযয়ফ। প্রকয়িয অয দুটি কয়পায়নন্ট ‘রফ’ ও র’
ফাস্তফায়ন কযয়ফ প্রফাী কল্যান ও বফয়দরক কভিাংস্থান ভন্ত্রণারয়। প্রফাীকভীয়দয মপ্ররযত ব্াাংক ও
ভাইয়ক্রাপাইন্যান্স ইনরিটিউট-এয ভাধ্যয়ভ মদয়য প্রতযন্ত অঞ্চয়র প্রায়কয রনকট টাকা য়জ মপ্রযণ এফাং সুষ্ঠু
ব্ফায়যয ভাধ্যয়ভ মযরভয়টন্স মপ্রযণকাযী প্রফাীকভীবৃন্দ ও তায়দয রযফায়যয দস্যয়দয দারযদ্রতা হ্রা ও মটকই
কল্যাণবৃরিয রয়যয এীয় উন্নয়ন ব্াাংক (এরডরফ) এয অনুদান ায়তায় “Institutional Support for Migrant
Worker's Remittances Real Time Gross Settlements (RTGS) Component-A)”

ায়তা প্রকিটি গৃীত য়।
666

ীল িক কারযগযী

৭.২ প্রকয়েয উয়েশ্যঃ
মদয়য বৃৎ ংয়কয অন্তঃব্যাংক মর নমদনমূ তাৎেবনকবায়ফ বনষ্পবি, বযন্তযীণ বফয়দবক মুদ্রায অন্তঃব্যাংক
মরনয়দন পাদন, করভাবন মরনয়দনমূ এফং মদয়য ময়কন্ডাযী ফন্ডভায়কবট-এয মরনয়দনমূ তাৎেবনক
ঝবুঁ কবফীনবায়ফ নরাআয়ন বনষ্পন্ন ম্ভফ কযা। াভবগ্রকবায়ফ মদয়য

Payment System-এয উন্নয়য়নয

ভাধ্যয়ভ আন্তজিারতক ও অবযন্তযীণ মযরভয়টন্স এয প্রফা বৃরি ময়টরয়ভন্ট প্ররক্রয়া দ্রুত ও জতয কযাই এই
প্রকয়িয মূর উয়েশ্য।
৮.০. প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্াঃ
প্রকেটি মভাট ১৫০৫.১৫ রয টাকা প্রাক্কররত ব্য় এফাং জুরাই ২০১৩ য়ত জানুয়ারয ২০১৬ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য
২৬.১১.২০১৩ ইাং তারযয়ে ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তবক নুয়ভাবদত ে। যফতীয়ত অয়রাচয প্রকেটিয অওতাে RTGS
ব্ফস্থা ক্রয় ফাফদ অরতরযক্ত ১২৯.০০ রয টাকা, প্রকয়িয কনটিনয়জরন্স োয়ত যরযত ৭২.৫৬ রয টাকা এফাং
ররড/বযাট ও ট্যাক্স ফাফদ অরতরযক্ত ১১৫.০০ রয টাকা বৃরি প্রকয়িয পর ফাস্তফায়য়নয রনরভয়ে মভাট ১৮২২.৮৪
রয (রজওরফ ৩৬০.৪৮ রয ও প্রকি াায্য ১৪৬২.৩৬ রয) টাকা প্রাক্কররত ব্য়য় জুরাই, ২০১৩ য়ত ১৫ এরপ্রর,
২০১৬ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয রয়যয ১ভ াংয়ারধত টিরর রফগত ৩০.০৩.২০১৬ তারযয়ে ভাননীয় অথ ি ভন্ত্রী কর্তিক
অনুয়ভারদত য়য়য়ে।
৯.০

প্রকয়িয মূর কাম িক্রভঃ
প্রকিটিয মূর কাম িক্রভ য়ে RTGS চালু কযা, প্রয়য়াজনীয় আইনী কাঠায়ভা াংস্কায, য়চতনতা বৃরিয জন্য প্ররযণ
ও প্রচাযণা, আইটি অফকাঠায়ভা স্থান ইতযারদ।

১০.

প্রকি রযচারক পরকিত তথ্যঃ
ক্ররভক নাং
১
১

২

কভিকতিায়দয নাভ ও দফী

মভয়াদকার

২
জনাফ দাগুপ্ত অীভ কুভায,
রনফ িাী রযচারক
ফাাংরায়দ ব্াাংক
জনাফ শুবাংকয াা
রনফ িাী রযচারক
ফাাংরায়দ ব্াাংক

শুরু
৩
জুরাই, ২০১৩

মল
৪
০৪.০৯.২০১৪

০৪.০৯.২০১৪

১৫.০৪.২০১৬

১১. প্রকয়িয াংয়ারধত এরডর অনুমায়ী াংস্থান ও অগ্রগরত (ররআয-এ প্রদে তয়থ্যয রবরেয়ত):
আরথ িক ফেয

াংয়ারধত এরডর াংস্থান ও রযযভাত্রা
মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ

২০১৩-১৪

--

--

--

২০১৪-১৫

৮০০.০০

৭২.০০

৭২৮.০০
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টাকা
োড়

মভাট
-

-৬৫৬.
৭৪

(রয টাকায়)
ব্য়
টাকা
প্রঃ াঃ
--

--

২৫.৩
৭

৬৩১.৩
৭

আরথ িক ফেয

াংয়ারধত এরডর াংস্থান ও রযযভাত্রা
মভাট
টাকা
প্রঃ াঃ

ব্য়

টাকা
োড়

মভাট

টাকা

প্রঃ াঃ

২০১৫-১৬
(এরপ্রর,
২০১৬
ম িন্ত)

৯৯০.০০

১৫৯.০
০

৮৩১.০০

-

৯৫৪.
৮৯

১৮৩.
১৫

৭৭১.৭
৪

মভাট

১৭৯০.০
০

২৩১.০
০

১৫৫৯.০
০

-

১৬১১.
৬৩

২০৮.
৫২

১৪০৩.
১১

১২. রফরবন্ন অয়েয ফাস্তফায়ন অফস্থা (ররআয-এ প্রদে তয়থ্যয রবরেয়ত):
Items of work
(as per PP)

unit

Target

Actual Progress

(as per PP)
Financial

Physical

Financial

Physical

Reasons
for
Deviation

1.
Computers,
Software,
others

2.
RTGS
system
01 set

3.
1519.68

4.
RTGS
system
01 set

5.
1369.58

6.
RTGS
system
01 set

7.
N/A

Training and
Awareness
campaign

07*

72.56

07*

64.92

07*

CD/VAT/Taxes

--

225.60

--

176.23

--

--

--

1822.84

--

1611.63

--

--

Misc. Adm.
Support
Total

* A national seminar for the bank officials and five seminars at five major cities were conducted
for bank officials of those areas. A two day workshop was arranged for the bank officials about
the RTGS system.

১৩. কাজ অভাপ্ত থাকয়র উায রফফযণঃ
ররআয ও রযদিনকায়র প্রাপ্ত তয়থ্যয রবরেয়ত প্রতীয়ভান য় মম প্রকয়িয আওতায় মুদয় কাজ ভাপ্ত য়য়য়ে।
১৪. প্রকয়িয প্রধান প্রধান অয়েয রফফযণঃ
১৪.১ Computers, Software, others: এ োয়ত ১৫১৯.৬৮ রয টাকা ফযায়েয রফযীয়ত ১৩৬৯.৫৮ রয টাকা
ব্য়য় ১ মট RTGS system ক্রয় কযা য়য়য়ে।
১৪.২ Training and Awareness campaign: এ োয়ত ৭২.৫৬ রয টাকা ফযায়েয রফযীয়ত ৬৪.৯২ রয টাকা
ব্য়য় ১টি জাতীয় ম িায়য়য মরভনায, ৫টি গুরুত্বপূণ ি য়য ৫টি মরভনায ও ২ রদনব্াী ১টি কভিারা মভাট ৭টি
Training and Awareness campaign-এয আয়য়াজন কযা য়য়য়ে।

১৫. প্রকয়িয ক্রয় াংক্রান্ত তথ্যঃ
১৫.১ RTGS ব্ফস্থা াংস্থানঃ
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প্রকিটিয মূর অনুয়ভারদত মভয়াদকার জুরাই, ২০১৩ য়ত জানুয়াযী, ২০১৬ ম িন্ত য়রও এয টিরর অনুয়ভাদন ০৫ (াঁচ)
ভা রফরম্ব ওয়ায় এয কাম িক্রভ রডয়ম্বয, ২০১৩ য়ত শুরু য়। যফতীয়ত প্রকয়িয মূর অয়েয কাজ RTGS ব্ফস্থা
াংস্থায়নয জন্য ৩১ ভাচ ি, ২০১৪ তারযয়ে মটন্ডায আফান কযা য় মবন্ডায রনফ িাচন াংক্রান্ত মাফতীয় কাম িক্রভ ভাপ্ত কয়য
রফগত ৩০/১১/২০১৪ তারযয়ে রনফ িারচত মবন্ডামযয ায়থ ১৫১৯.০০ রয টাকা ব্য়য় চুরক্ত পাদন কযা য়। এই চুরক্ত
মূয়ল্যয আওতায় প্রকি পারত যফতী ৩ ফেয়যয মভইনয়টইন ব্য় অন্তর্ভিক্ত যয়য়য়ে। এোড়া অরতরযক্ত ব্য় ফাাংরায়দ
ব্াাংক রনয়জই ফন কযয়ফ ফয়র জানা মায়। রযদিনকায়র প্রাপ্ত তয়থ্যয রবরেয়ত প্রকয়িয অধীয়ন RTGS ব্ফস্থা
াংস্থান কাজ পন্ন মদো মগয়ে এফাং অয়টাফয, ২০১৫ তারযয়ে প্রকয়িয অধীয়ন ফাস্তফারয়ত RTGS ব্ফস্থা চালু য়য়য়ে
জানা মগয়ে এফাং রযদিনকার ম িন্ত পরবায়ফ মরনয়দন পন্ন য়ে ভয়ভি জানা মায়।
১৬. অরডট াংক্রান্ত তথ্যঃ
ভন্ত্রণারয় য়ত প্রাপ্ত ররআয ও রযদিনকায়র প্রাপ্ত তয়থ্যয রবরেয়ত জানা মায় মম অনুয়ভারদত টিররয়ত Internal
অরডয়টয মকান প্ররবন রের না এফাং মকফরভাত্র প্রকয়িয ফাস্তফায়ন মভয়াদকায়রয ভয়ধ্য ২০১৫-১৬ অথ িফেয়য
External অরডট Foreign Aided Projects Audit Directorat (FAPAD) কর্তিক পন্ন
য়য়রের।
১৭. রযদিন ফণ িনাঃ
১৬.১ ব্াাংক ও আরথ িক প্ররতষ্ঠান রফবায়গয আওতায় ফাাংরায়দ ব্াাংক কর্তিক ফাস্তফারয়ত “Institutional
Support

for

Migrant

Worker's

Remittances,

Real

Time

Settlements (RTGS) Component-A)” ীল িক প্রকয়ি য কাম িক্রভ য়যজরভয়ন গত

Gross
১৮.০৪.২০১৭

তারযয়ে ফাাংরায়দ ব্াাংক বফয়নয প্রকি কাম িারয় ২৭ তরা) রযদিন কযা য়। রযদিনকায়র প্রকি রযচারক , যুগ্মরযচারক প্রকি াংরিি অন্যান্য কভিকতিাবৃন্দ উরস্থত রেয়রন। প্রকি রযচারক জানান
প্রকয়িয মূর কাম িক্রভ য়ে রযয়য়রটাইভ গ্র ময়টরয়ভন্ট

, এই কারযগযী ায়তা

(RTGS) চালু কযা , প্রয়য়াজনীয় আইনী কাঠায়ভা াংস্কায ,

আইটি অফকাঠায়ভা স্থান, প্রচাযণামূরক কাজ ইতযারদ।
১৬.২ রযদিনকায়র প্রাপ্ত তথ্য য়ত জানা মায় মদয়য ৫৬টি তপররী ব্াাংকয়ক RTGS পটওয়ায রয়েয়ভয ায়থ
যুক্ত কযা য়য়য়ে। পরস্বরু রয়েভটি পুয়যাপুরয চালু কযা ম্ভফ য়য়য়ে। এোড়া রযদিনকায়র RTGS ব্ফস্থা মটরোং
এয জন্য প্রয়য়াজনীয় একটি াড িওয়ায ররকউরযটি ভরডউর

(HSM) ইন্সটর কযা য়য়য়ে মা মূরত মরনয়দয়নয

মগানীয়তায়ক াংযযয়ণয কায়জ ব্ফহৃত য়ত মদো মগয়ে।
১৬.৩ আযটিরজএ রফলয়টি নতুন ওয়ায কর মেকয়াল্ডাযয়দয ায়থ প্রচাযনা ও য়চতনতা বৃরিয জন্য কাম িক্রভ গ্রণ
কয়য তা ফাস্তফায়ন কযা য়য়য়ে। এ রফলয়য় প্রকি রযচারয়কয কায়ে জানয়ত চাইয়র রতরন জানান ফাাংরায়দ ময়ভন্ট
রয়েভ এয উন্নয়ন ও আযটিরজএ রফলয়য় একটি জাতীয় মরভনায

, ফারনরজযক ব্াাং কমূয়য কভিকতিায়দয জন্য

আযটিরজএ রফলয়য় ওয়াকি এফাং াঁচটি রফবাগীয় য়য াঁচটি জনয়চতনতামূরক মযাড মা ও ম িাাং

রীয আয়য়াজন

পন্ন কযা য়য়য়ে। এ ম িায়য় জানা মায় মম , ঢাকা ও পূয়ফ ি উরিরেত াঁচটি রফবাগীয় য়য জনয়চতনতামূরক কাম িক্রয়ভয
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মকান না মকান অাংয় পারদত য়রও যাংপুয রফবায়গ কযা য়রন। এোড়া প্রকি াংরিি কভিকতিায়দয আয়রাচনা কয়য
আযও জানা মগর মম , মেক মাল্ডাযয়দয ভয়ধ্য প্রচাযণা ও য়চতনতা বৃরিয জন্য প্রকি কাম িারয় য়ত াংরিি ব্াাংয়কয
কভিকতিা/কভিচাযীয়দয ায়থ আয়রাচনা কযা য়য়য়ে। রকন্তু াধাযণ জনগয়নয ায়থ আয়রাচনা কযা অথফা ভতাভত রফরনভয়
কযা য়রন। এ রফলয়য় তাঁযা জানান মম, ব্াাংয়কয াংরিে কভিকতিাবৃন্দ তায়দয গ্রকয়দয এ রফলয়য় অফগত কযয়ফন। প্রফায়
কভিযত ফাোরীয়দয মরনয়দয়নয কাযয়ণ মময়তু মযরভট্যান্স ফাড়য়ে ম অয়থ ি ফাইয়ক রনয়য় মপ্রাগাভটিয আয়য়াজন কযয়র এয
পরতা আযও বৃরি ময়ত াযত ভয়ভি রযদিনকায়র প্রতীয়ভান য়য়য়ে।
১৭. প্রকয়িয উয়েশ্য পুয়যাপুরয অরজিত না য়য় থাকয়র তায কাযনঃ
ভন্ত্রণারয় য়ত মপ্ররযত ররআয ও রযদিয়ন প্রাপ্ত তথ্য ভয়ত প্রতীয়ভান য় মম প্রকয়িয উয়েশ্য অরজিত য়য়য়ে।
১৮ ভতাভত/সুারযঃ
রযদিয়ন প্রাপ্ত ম িয়ফযণয আয়রায়ক আইএভইরড’য ভতাভত রনম্নরুঃ
১৭.১ প্রকয়িয অব্রয়ত অথ ি অরতত্বয যাষ্ট্রীয় মকালাগায়য জভা প্রদানপূফ িক তায চারানকরয প্রকি রযচারক কর্তিক
তযারয়ত অনুররর এ রফবায়গ ১(এক) ভায়য ভয়ধ্য মপ্রযণ কযয়ত য়ফ;
১৭.২ অথ িফেয ২০১৪-১৫ এয External Audit পন্ন পূফ িক মটিয প্ররতয়ফদন এ রফবায়গ মপ্রযণ কযয়ত য়ফ;
১৭.৩ বরফষ্যয়ত ফাাংরায়দ ব্াাংক কর্তিক প্রস্তারফত প্রকয়িয আওতায় প্ররযণ ও তকিতামূরক অরবমান অয়েয মযয়ত্র
কর মেকয়াল্ডাযয়দয রফয়ফচনায় রনয়য় কাজ কযয়ত য়ফ;
১৭.৪ অনুয়েদ নাং - ১৭.১ য়ত ১৭.৩ এ উরিরেত ভতাভত /সুারযয়য আয়রায়ক গৃীত ব্ফস্থা ১ (এক) ভায়য ভয়ধ্য এ
রফবাগয়ক অফরত কযয়ত য়ফ।
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বপন্যাবন্সোর মক্টয প্রয়েক্ট পয যা মিয়বরয়ভন্ট প স্মর এন্ড বভবিোভ াআেি এন্টাযপ্রাআয়ে
ব প্রকয়েয ভাবপ্ত মূল্যােন প্রবতয়ফদন
(এপএববিএএভআ) -ীলক
১।

প্রকয়েয নাভ

: বপন্যাবন্সোর মক্টয প্রয়েক্ট পয যা মিয়বরয়ভন্ট প স্মর এন্ড বভবিোভ
াআেি এন্টাযপ্রাআয়ে (এপএববিএএভআ)

২।

প্রাবনক ভন্ত্রণারে

: ব্াাংক ও আরথ িক প্ররতষ্ঠান রফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারয়

৩।

(ক) ফাস্তফােনকাযী ংস্া

: ফাংরায়দ ব্যাংক

(খ) ােক ফাস্তফােনকাযী ংস্া

: প্রয়মাজয নয়

৪।

প্রকয়েয ফস্ান

: ফাংরায়দয়য কর মেরা।

৫।

প্রকে গ্রয়ণয টভূবভঃ

:

াম্প্রবতককায়র ফাংরায়দয়য থ বনীবতয়ত উচ্চ প্রবৃবি েবন কয়যয়ে। এআ প্রবৃবি েবয়নয মূর চাবরকা বক্ত র কৃবল খাত ও
মফা খাত, বফয়লতঃ াআকাযী ও খুচযা ফাবণেয খাত। ফাংরায়দয়য থ বনীবতয়ত বফয়দবক মযবভয়টয়ন্সয প্রফা বৃবি াওোে
মফযকাবয খায়ত মবায়গয বযভাণও বৃবি ময়ময়ে। ‘ফাংরায়দ খড়া মপ্রবেত বযকেনা ২০১০-২০২১’-এ ফাংরায়দ যকায
২০২১ ার নাগাদ েনগয়নয ভাথাবছু অে ২০০০ ভবকবন িরায়য উন্নীত কযায রেয বনধ বাযণ কয়যয়ে। এয়ত ফাংরায়দ ভধ্য
অে পন্ন মদয় উন্নীত য়ফ। বোেয়নয ভাধ্যয়ভ প্রকৃত বেবিব বৃবিয ায ২০১৫ ার নাগাদ ৮% এফং ২০২১ ার নাগাদ
১০% এ উন্নীত কযায রেয বনধ বাযণ কযা য়েয়ে। বেবিব য়ত মভাট বফবনয়োয়গয বযভাণ ২০০৯ ায়রয ২৪.২০% য়ত
২০১৫ ার নাগাদ ৩২.১০% এফং ২০২১ ার নাগাদ ৩৭.৫০%-এ উন্নীত কযায প্রতযাাও কযা য়েয়ে। বে খায়ত
বফবনয়োয়গয বযভাণ ২০০৯ ায়রয ১৭.১০% য়ত ২০২১ ার নাগাদ ৩০%-এ উন্নীত কযায রেযবনধ বাযণ কযা য়েয়ে। এ
রয়েয ক্ষুদ্রর ও ভাঝাবয উয়যাগয়ক উৎাবত কযায েন্য যকায বফবফধ বযকেনা গ্রণ কয়যয়ে, তায ভয়ধ্য অয়রাচয প্রকেটি
ন্যতভ একটি ফড় উয়যাগ।
:

এএভআ উয়যাক্তায়দয েন্য দীঘ ব ও ভধ্য মভোবদ উৎাদনমুখী
বফবনয়োগ তবফর যফযা এফং এএভআ খায়ত দীঘ ব ও ভধ্য মভোদী
ঋণ প্রদায়ন েভতা বৃবিয ভাধ্যয়ভ কভবংস্ান সৃবি, দাবযদ্র বফয়ভাচন
এফং মদয়য মটকআ উন্নেন াধন কযা।

৬।

প্রকয়েয উয়েশ্য

৭।

প্রকয়েয ব্যেঃ ৪১,৫৩৪.০০ রে টাকা (৮৮৩.০০ (বেওবফ) + ৪০,৬৫১.০০ প্রকে ােতা (বএ))

৮।

প্রকয়েয ফাস্তফােনকারঃময়েম্বয ২০১১ য়ত জুন ২০১৬ ম বন্ত।
নুয়ভাবদত
বতক্রান্ত বতক্রান্ত ভে
ফাস্তফােনকার
প্রকৃত
ব্যে (মূর
(মূর
প্রকৃত ব্যে
ফ বয়ল
ফ বয়ল ফাস্তফােনকার নুয়ভাবদত ফাস্তফােনকায়রয
মূর
মূর
ব্যয়েয %)
%)
ংয়াবধত
ংয়াবধত
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৪১,৫৩৪.০০
৩৯,৩৯১.০০ ময়েম্বয, ময়েম্বয,
ময়েম্বয,
৫%
[৮৮৩.০০
[৪৮১.০০
২০১১
২০১১ য়ত ২০১১ য়ত
(৩ ভা)
(বেওবফ) +
(বেওবফ) + য়ত ভাচ ব,
জুন,
জুন, ২০১৬
৪০,৬৫১.০০
৩৮,৯১০.০০
২০১৬
২০১৬
(বএ)]
(বএ)]
নুয়ভাবদত ব্যে

রফয়ল দ্রিব্: অব্রয়ত অথ ি যাষ্ট্রীয় মকালাগায়য জভা কযা য়য়য়ে।
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৯। প্রকয়েয গ্রগবতঃ প্রকয়েয মভোদকারীন ভয়ে (ময়েম্বয ২০১১ য়ত জুন ২০১৬ ম বন্ত) মভাট ৩৭,৭২৬.৬৫ রে টাকা
ঋণ বফতযণ কযা ে। ঘূণ বােভান তবফয়রয অওতাে জুন ২০১৭ ম বন্ত ফ বয়ভাট ৫৭,২২৬.৩৭ রে টাকা ৫২৬ টি প্রবতষ্ঠায়নয
নুকূয়র ঋণ বফতযণ কযা ে।
১০। রযদিমনয ফাস্তফ অফস্থা: ববঅয প্রাবপ্তয য প্রকয়েয কায়েয ফ বয়ল গ্রগবত ম বয়ফেয়ণয েন্য গত ২৬-১০-২০১৭
তাবযয়খ অআএভআবিয বযফীেণ ও মূল্যােন মক্টয-৪ এয মূল্যােন কভবকতবা মভা: বপকুয যভান প্রকে এরাকা বযদবন
কয়যন। বযদবনকায়র প্রকয়েয প্রকে কভবকতবা উবস্ত বেয়রন। তাঁয কাে মথয়ক প্রাপ্ত তথ্য ও উাি এফং ংবিিয়দয
ায়থ কথা ফয়র চূড়ান্ত ভাপ্ত প্রবতয়ফদন প্রণেন কযা য়েয়ে।
১১। রযদিনকৃত রফরবন্ন অাংগ রবরেক অগ্রগরত: এই প্রকয়িয আওতায় ফাাংরায়দ ব্াাংক ৪৬ টি ব্াাংক ও আরথ িক প্ররতষ্ঠান
মক ৫% ায়য ঋণ রদয়য়য়ে।এই ৪৬ টি ব্াাংক ও আরথ িক প্ররতষ্ঠান ক্ষুদ্র ও ভাঝারয ৫২৬ টি প্রবতষ্ঠায়নয নুকূয়র বফববন্ন
সুয়দয ায়য ঋণ বফতযণ কয়যয়ে।

রচত্র-১:রচয়ত্র প্রকি কভিকতিায ায়থ প্রকি রযদিনকাযী কভিকতিা।

রচত্র-২:রচয়ত্র এএভই এন্ড মোর মপ্রাগ্রাভ রফবায়গয
যুগ্ন রযচারয়কয ায়থ প্রকি রযদিনকাযী কভিকতিা।

রচত্র-৩: রচয়ত্র ফাাংরায়দ ব্াাংক মথয়ক ঋণ গ্রণকাযীয়দয ায়থ রচত্র-৪: রচয়ত্র ঋয়ণয টাকায় ক্রয়কৃত মভীনারযজ মদো
প্রকি রযদিনকাযী কভিকতিা।
মায়ে।
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১২। প্রকল্পের উল্পেশ্য অর্জন :ররআয অনুযণ কয়যবযকেনা
১

২

৩

৪

৫

বেবত

ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয প্রবতষ্ঠানমূয়য েন্য এয়ে টু
বপন্যান্স উন্নত কযা

বএপঅআ কর্তবক ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয
প্রবতষ্ঠানমূয়ক প্রদি মভাট ঋয়ণয বস্বত
মফেরাআন েবয য়ত ২৭.৫১% বৃবি
ময়ে টাকা ৪,৭৪,১৪৮.৩৭ বভবরেন এ
উন্নীত য়েয়ে । াাাব ঋয়ণয সুদাযও
ক্রভ হ্রাভান।
উৎাদনীর মন্ত্রাবত ও সুবফধােনক খাতমূয়
বএপঅআ কর্তবক ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয
ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয প্রবতষ্ঠানমূয়য বফবনয়োয়গয
প্রবতষ্ঠানমূয়ক প্রদি ভধ্য ও দীঘ বয়ভোদী
বযভাণ বৃবি কযা
ঋয়ণয বস্বত মফেরাআন েবয য়ত
৩৬.৭৯% বৃবি ময়ে টাকা ২,৭২,৬০০.০০
বভবরেন এ উন্নীত য়েয়ে, মা উৎাদনীর
মন্ত্রাবত ও সুবফধােনক খাতমূয় ক্ষুদ্র ও
ভাঝাবয প্রবতষ্ঠানমূয়য বফবনয়োয়গয
বযভান বৃবিয়ক ত্বযাবিত কযয়ে।
দীঘ বয়ভোদী ঋয়ণয বযভাণ ৩.৯০% বৃবি
ময়েয়ে, মা মফেরাআয়ন বের ৫৩.৫৯%
এফং ফতবভায়ন ৫৭.৪৯%।
বএপঅআমূয়য ভাধ্যয়ভ ভধ্য ও দীঘ বয়ভোদী ঋণ ময়েম্বয ২০১৭ ম বন্ত ৭২২ টি াফয়রান
যফযা কযা
প্রদান কযা য়েয়ে, বস্বত টাকা ৭২৩৮.২৬
বভবরেন এফং বএপঅআমূয়য কায়ে
ন-মরবন্ডং মরান বস্বত দাঁবড়য়েয়ে টাকা
৫৯৮৭.১৩ বভবরেন।
বএপঅআমূয়য েভতা বৃবি
প্রকয়েয অওতাে বনয়োবেত যাভবকগণ
বএপঅআমূয়য েভতা বৃবিয েন্য
প্রবেণ উকযণ প্রস্তুত কয়যয়েন। প্রকে
মভোয়দ বএপঅআমূয়য েন্য ১৯ টি
মেবনং/ওোকব অয়োবেত ে, মায
ভাধ্যয়ভ বএপঅআ কভবকতবায়দয ভয়ধ্য
অগ্র ও েভতা বৃবি াে। পয়র ৪৬টি
বএপঅআ এয ভয়ধ্য ২৮টি বএপঅআ ঋণ
গ্রণ কয়যয়ে।
ফাংরায়দ ব্যাংয়কয েভতা বৃবি
যাভবকগণ ফাংরায়দ ব্যাংক
ফাংরায়দ ব্যাংয়ক ভধ্য ও দীঘ বয়ভোদী ঋয়ণয প্রকে কভবকতবাবৃয়ন্দয েন্য বফয়দয় (োান,
ব্যফস্ানা উন্নতকযণ। ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয
ববয়েতনাভ, ভারয়েবো, থাআল্যান্ড,
প্রবতষ্ঠানমূ উন্নেয়নয রয়েয বযচাবরত প্রকে
মকাবযো, আয়ন্দায়নবো,এফং মকবনো)
মথয়ক বো গ্রণ কয়য ফাংরায়দ ব্যাংয়কয প্রকে প্রবেণ ও বো পয অয়োেন কয়যয়ে।
ফাস্তফােন আউবনয়টয ভবনটবযং এফং মূল্যােন
কাম বক্রভ বধকতয উন্নেন াধন।
ময়েম্বয ২০১৭ ম বন্ত ৭২২ টি াফয়রান
প্রদান কযা য়েয়ে, বস্বত টাকা ৭২৩৮.২৬
বভবরেন এফং বএপঅআমূয়য কায়ে
ন-মরবন্ডং মরান বস্বত দাঁবড়য়েয়ে টাকা
৫৯৮৭.১৩ বভবরেন।
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রেযভাো বেবত
না ফায কাযণ
প্রয়মােয নে

প্রয়মােয নে

প্রয়মােয নে

ফবি ১৮টি
বএপঅআ বনেস্ব
তবফর ব্যফায
কয়য ক্ষুদ্র ও
ভাঝাবয
প্রবতষ্ঠানমূয়ক
ভধ্য ও দীঘ বয়ভোদী
ঋণ প্রদান কয়যয়ে।
প্রয়মােয নে

৬

ফাংরায়দয়য ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয প্রবতষ্ঠানমূয়য
উৎাদনীরতা বৃবিকযয়ণ ফদান যাখা।

োআকা মরান ােতায ভাধ্যয়ভ
ফাংরায়দয়য ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয
প্রবতষ্ঠানমূয়য উৎাদনীরতা বৃবি
ময়েয়ে। বফক্রীয বযভাণ মফেরাআন েবয
য়ত ১৩.৪৪% বৃবি ময়ে দাঁবড়য়েয়ে
৮৭,২৬১ বভবরেন টাকাে। রাব বৃবি
ময়েয়ে ২৮.০১% এফং কভীয ংখ্যা বৃবি
ময়েয়ে ৫.৬১%।

প্রয়মােয নে।

১৩। প্রকে বযচারক ংক্রান্ত তথ্যাবদ:
প্রকে বযচারয়কয নাভ ও দফী
১।সুয়কাভর বং মচীধুযী,
ভাব্যফস্াক
২।মভাঃ ভাসুভ ায়টাওোযী,
ভাব্যফস্াক
৩।স্বন কুভায যাে,
ভাব্যফস্াক

মূর দাবেত্ব/কায়েয বতবযক্ত
মভোদ কার
এএভআএববি বফবায়গয কায়েয ০১/০৩/২০১২ য়ত ৩০/১২/২০১৩
বতবযক্ত দাবেত্ব বয়য়ফ।
এএভআএববি বফবায়গয কায়েয ৩১/১২/২০১৩ য়ত ০৯/০১/২০১৫
বতবযক্ত দাবেত্ব বয়য়ফ।
এএভআএববি বফবায়গয কায়েয ১১/০১/২০১৫ য়ত ৩০/০৬/২০১৬
বতবযক্ত দাবেত্ব বয়য়ফ।

১৪। াবফ বক বফয়িলণ:
প্রকে বযদবনকায়র োনা মাে প্রাথবভক ফস্াে সুবফধায়বাগীয়দয ভয়ধ্য প্রকয়েয রেয পয়কব বযষ্কায ধাযণা বেরনা। বফববন্ন
ভয়ে মবভনায, প্রবেণ, ওোকব অয়োেন কয়য তায়দযয়ক প্রকয়েয রেয পয়কব ধাযণা মদো য়েয়ে। উয়যাক্তা, ব্যাংকায
ও ংবিি ন্যান্যয়দয ংগ্রয়ণ বফববন্ন ভয়ে মবভনায, প্রবেণ, ওোকব অয়োেন কযা য়েয়ে।
প্রকয়েয প্রবাফঃ
ক) প্রতযে প্রবাফঃ প্রকে বযদবনকায়র প্রকয়েয বনয়ে ফবণ বত প্রতযে প্রবাফমূ াওো মাে:
1) বফক্রয়েয বযভাণ
মকান ব্যফা উয়যায়গয াপল্য মূল্যােয়নয রয়েয তায মভাট বফক্রয়েয বযভাণ একটি প্রধান বনোভক। োআকায
যাভবকদর কর্তবক বযচাবরত Impact Study Assessment নুমােী প্রকয়েয অওতাে থ বােন প্রাপ্ত
প্রয়তযকটি প্রবতষ্ঠানআ বফববন্ন ভাোে তায়দয মভাট বফক্রয়েয বযভাণ বৃবি কযয়ত ময়যয়ে।
2) উৎাদন
বধকাং প্রবতষ্ঠানআ তায়দয উৎাদন বৃবি কযয়ত ময়যয়ে। ৪৪.৩০% উয়যাক্তা তায়দয মভাট উৎাদন য়নক ভাোে
মফয়ড়য়ে ভয়ভব োবনয়েয়ে এফং ২৬.২০% উয়যাক্তা তায়দয উৎাদন অয়গয মচয়ে মফয়ড়য়ে ভয়ভব োবনয়েয়ে।
3) মুনাপায বযভাণ
প্রকয়েয অওতাে ঋণসুবফধা গ্রণকাযী উয়যাক্তা প্রবতষ্ঠায়নয ৫০.৮০% প্রবতষ্ঠান ২০১৪ ায়র তায়দয মুনাপা ঋণ
গ্রয়ণয পূফ বফতী ফেয়যয তুরনাে মফয়ড়য়ে ফয়র োবনয়েয়ে। ঋণগ্রয়ণয পূফ বফতী ফেয়যয তুরনাে ঋণগ্রয়ণয য ২০১৪
ায়র াবফ বকবায়ফ মুনাপায বযভাণ ২৭.৯% মফয়ড়য়ে।
4) কভবংস্ান সৃবি
াধাযণবায়ফ ব্যফা প্রবতষ্ঠায়ন মূরধন বৃবিয ায়থ ায়থ প্রবতষ্ঠায়ন বনয়োবেত কভীয ংখ্যাও বৃবি াে। প্রকয়েয
অওতাে ঋণসুবফধা গ্রণকাযী উয়যাক্তা প্রবতষ্ঠায়নয ৫৭.৪০% প্রবতষ্ঠান ২০১৪ ায়র তায়দয কভবংস্ান সৃবি
ঋণগ্রয়ণয পূফ বফতী ফেয়যয তুরনাে য়নক ভাোে মফয়ড়য়ে ফয়র োবনয়েয়ে।
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খ) য়যাে প্রবাফঃ
প্রকয়েয অওতাে ঋণসুবফধা গ্রণকাযী এএভআ উয়যাক্তা প্রবতষ্ঠানমূ তায়দয ব্যফা পর বায়ফ বযচাবরত কয়য অয়ে।
পয়র এ কর প্রবতষ্ঠায়নয ায়থ বযন্তযীণ ব্যফাে কাম বক্রয়ভ েবড়ত ন্যান্য এএভআ প্রবতষ্ঠানমূও য়যােবায়ফ এআ
প্রকয়েয দ্বাযা রাবফান য়েয়ে। এ রয়েয উয়েখ কযা মাে মম, প্রকেটি ফাংরায়দয় ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয বয়েয উন্নেয়ন কাম বকয
ভূবভকা যাখয়ত েভ য়েয়ে।
1) প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ প্রযুবক্ত স্ানান্তয এফং প্রাবতবষ্ঠবনক েভতা বৃবিঃ
প্রকেটি শুরুয অয়গ ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয উয়যাগমূয়য েন্য দীঘ বয়ভোদী ঋয়ণয প্রফা বের খুফআ াভান্য। বধকাং
ব্যাংক ও অবথ বক প্রবতষ্ঠানআ ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয উয়যাগমূয়ক দীঘ বয়ভোদী ঋণসুবফধা প্রদায়নয রয়েয নাগ্রী বের।
প্রকেটি গ্রয়ণয য উয়যাগমূয়য েন্য দীঘ বয়ভোদী ঋণসুবফধা প্রাবপ্ত ে ে এফং প্রবতষ্ঠানমূ অধুবনক প্রযুবক্ত
ংয়মােয়নয ভাধ্যয়ভ তায়দয উৎাদন বৃবি কযয়ত েভ ে। ফতবভায়ন বধকাং ব্যাংক ও অবথ বক প্রবতষ্ঠানমূআ
এ প্রকে য়ত বো বনয়ে ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয উয়যাগমূয়ক দীঘ বয়ভোদী ঋণসুবফধা প্রদায়নয রয়েয অগ্রী য়েয়ে এফং
ঋয়ণয প্রফা অয়গয তুরনাে মফয়ড়য়ে।
2) প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ কভবংস্ান সৃবিঃ
োআকা যাভবকদর বযচাবরত Impact Study Assessment নুমােী প্রকয়েয অওতাে থ বােন প্রাপ্ত
প্রয়তযকটি প্রবতষ্ঠানআ বফববন্ন ভাোে কভবংস্ান সৃবি বৃবিয়ত েভ য়েয়ে, মা এআ প্রকয়েয একটি গুরুত্বপূণ ব াপল্য।
াবফ বকবায়ফ কভবংস্ান ৫৪.৮৬% বৃবি ময়েয়ে।
3) নাযী উয়যাক্তায ংগ্রণ বৃবিঃ
প্রকয়েয অওতাে ১৫ েন নাযী উয়যাক্তা ঋণসুবফধা গ্রণ কয়যয়েন এফং প্রকয়েয অওতাে প্রদি মভাট ন-মরবন্ডং
ঋয়ণয ২.৮৭% নাযী উয়যাক্তা বযচাবরত উয়যায়গ বফতযণ কযা য়েয়ে।
4) বযয়ফয়য উয প্রবাফঃ
বযয়ফ বধদপ্তয়যয োড়ে ব্যবতয়যয়ক এ প্রকয়েয অওতাে মকান প্রবতষ্ঠান ঋণসুবফধা গ্রণ কযয়ত ায়যবন।
5) দাবযদ্র বফয়ভাচয়ন প্রকয়েয ভূবভকাঃ
প্রকয়েয ভাধ্যয়ভ কভবংস্ান সৃবি বৃবি ময়েয়ে, মা য়যােবায়ফ দাবযদ্র বফয়ভাচয়ন ােতা কয়যয়ে।
6) প্রকয়েয ববফষ্যত
২০১৬ ায়রয জুন ভায় প্রকয়েয মভোদ মল ওোয যও চুবক্তফি ৪৬টি ব্যাংক ও অবথ বক প্রবতষ্ঠানয়ক বে ও
মফা খায়তয ভাআয়ক্রা, ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয উয়যাগমূয়ক প্রদি স্বে, ভধ্য ও দীঘ বয়ভোদী ঋয়ণয বফযীয়ত ঘূণ বােভান
তবফর (Revolving Fund Account) য়ত বনেবভতবায়ফ পুনঃথ বােন এফং পূফ ব থ বােন সুবফধা প্রদান
কযা য়ে। এ প্রকে ফাংরায়দয়য এএভআ খায়তয উন্নেয়ন তযন্ত কাম বকয য়েয়ে।
রফয়ল দ্রিব্: প্রকয়িয এই প্রবাফ মূ জুন, ২০১৬ মক মফরাইন ধয়য রযরযীত য়য়য়ে।
১৫। প্রকে ফাস্তফােয়ন ভস্যাঃ
ফাংরায়দ ব্যাংয়কয এএভআএন্ডএববি বফবাগ কর্তবক এ ধযয়নয বফয়ল প্রকে ফাস্তফােয়নয পূফ ব ববঞ্জতা না থাকাে কাযয়ণ
প্রকেটি ফাস্তফােয়ন শুরুয বদয়ক বফববন্ন ভস্যা বতযী ে, মা ম বােক্রয়ভ দূযীভূত ে। প্রকয়ে বনয়োবেত কভবফর কভ থাকায পয়র
ফ ভে অবথ বক প্রবতষ্ঠান (ব্যাংক ও নন-ব্যাংক অবথ বক) এফং উয়যাক্তা ম বায়ে ফ ভে বযদবন কাম বক্রভ বযচারনা ম্ভফ
েবন।
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১৬। সুাবযভারা
অয়রাচয প্রকেটিয ফাস্তফােয়নািয াবফ বক মূল্যােয়নয অয়রায়ক অআএভআবি’য সুাবয বনম্নরূ:
১৬.১ এ ধযয়নয প্রকয়েয মেয়ে বএপঅআ ম বায়ে সুয়দয ায ৫% কভ ওো প্রয়োেন, মায়ত উয়যাক্তাযা কভ সুয়দ ঋণ
বনয়ে প্রকৃতয়ে উকৃত ে;
১৬.২ বএপঅআ কর্তবক ফাংরায়দ ব্যাংক ও অবথ বক প্রবতষ্ঠান বফবায়গয নুকূয়র বফববন্ন ধযয়নয বযয়াট ব মপ্রযণ কযয়ত ে,
বএপঅআ এয বাষ্যভয়ত য়নক মফব বযয়াটিংব এয কাযয়ন তায়দয য়নয়ক এ প্রকে য়ত ঋণ বনয়ত অগ্রী নে;
১৬.৩ প্রকয়েয অয়যা মফব প্রচায ফা প্রচাযণা ওো দযকায;
১৬.৪ প্রকয়িয কাম িক্রয়ভয ভাধ্যয়ভ যাজস্ব আদায়য় মম অগ্রগরত য়য়য়ে ম রফলয়য় একটি রপরজরফররটি োরডয ভাধ্যয়ভ বরফষ্যয়ত
মম কর রফলয়য় প্রকি গ্রণ কযা প্রয়য়াজন তা রনধ িাযণ কযা মময়ত ায়য;
১৬.৫ এই প্রকি গ্রয়নয পয়র মদয়য াভরগ্রক অথ িনীরতয়ত কতটুকু প্রবাফ মপয়রয়ে তা জযী কয়য মদো মময়ত ায়য;
১৬.৫ এই প্রকয়িয আওতায় যকারয মকান প্ররতষ্ঠান ঋণ না াওয়ায রফলয়টি েরতয়য় মদো মময়ত ায়য;
১৬.৬ ভাইয়ক্রা মরয়বয়রয উয়যাক্তায়দয এই ধযয়নয প্রকি মথয়ক মফী কয়য ঋণ সুরফধা মদওয়ায ব্ফস্থা কযা মময়ত ায়য;
১৭। উয়যাক্ত সুাবযমূয়য অয়রায়ক গৃীত ব্যফস্া এ প্রবতয়ফদন প্রাবপ্তয ০১
কযয়ত য়ফ।
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(এক) ভায়য ভয়ধ্য অআএভআবি -মক ফবত

