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নিতীয় পনরদেেঃ েমীো পদ্ধনত
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:
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:

Bangladesh Automated Clearing House
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:

Bangladesh Automated Cheque Processing System
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:
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:

Bangladesh Bank Training Academy
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:

Bangladesh Electronic Fund Transfer Network
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:

Bangladesh Institute of Bank Management

CBSP

:

Central Bank Strengthening Project

CFT

:

Countering of Financing of Terrorism
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:

Controller General of Bangladesh

CIB

:

Credit Information Bureau
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:

Electronic Fund Transfer Network
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:

Enterprise Resource Planning
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:

Focus Group Discussion
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:

Finance & Controlling
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:
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:

Integrated Budget and Accounting System
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:

International Development Association

MOU

:

Memorandum of Understanding
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:
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:
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:

Project Completion Report
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:

Project Development Objectives
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:

Point of Sale
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:

Strengthening Public Expenditure Management Project

TA

:

Technical Assistance

TPP

:

Technical Assistance Project Proposal

WB

:

World Bank
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ন ব ষাহী োরোংদেপ
সেন্ট্রাল ব্াাংক সরাংদেন াং প্রদেক্ট একটি কানরগনর েহায়তা প্রকে। প্রকেটি বাস্তবায়দ র মাধ্যদম বাাংলাদেদশর ব্াাংনকাং সেক্টদরর েন্য
একটি শনিশালী ও কা ষকরী ন য়ন্ত্রর্ এবাং তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধনত প্রবতষ করা নিল মূল লেয। এ কাদে আন্তেষানতক উন্নয় োংস্থা তাদের
েহদ ানগতা প্রোনরত কদর এবাং কানরগনর েহায়তা প্রো কদর। প্রকেটির মূল উদেশ্য নিল আইন কাঠাদমা শনিশালীকরর্,
নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায় এবাং কযাপানেটি নবনডাং। বাস্তবায় কাদল প্রকেটি িারবার োংদশাধ হয়, ফদল প্রকদের সময়াে িার
বিদরর স্থদল েশ বিদর উত্তীর্ ষ হয়।
প্রকে বাস্তবায় কারী োংস্থা নিল বাাংলাদেশ ব্াাংক; উদযাগী মন্ত্রর্ালয়/নবভাগঃ ব্াাংক ও আনথ ষক প্রনতষ্ঠা নবভাগ, অথ ষ মন্ত্রর্ালয়;
প্রকদের অবস্থা ঃ ঢাকা, িট্টগ্রাম, নেদলট,খুল া, রােশাহী বনরশাল, বগুড়া ও ময়ম নোংহ। প্রকেটির সমাট প্রাক্কনলত ব্য় নিল ৪১০.৫৮
সকাটি টাকা (৭৭.৫% আইনিএ, এবাং ২২.৫% নেওনব), প্রকৃত ব্য় হদয়দি ৩৩৮.৩২ সকাটি টাকা (অথ ষাৎ প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা
৮২.৪০ ভাগ)। প্রকেটির বাস্তবায় কাল নিল জুলাই ২০০৩ হদত এনপ্রল ২০১৩।
প্রভাব মূল্যায়দ র উদেশ্য নিল প্রকদের আওতায় নবনভন্ন কমষকাদের লেযমাত্রা ও অগ্রগনত েম্পনকষত নবর্য়ানে প ষাদলাি া এবাং নবচ্যযনত
ঘদট থাকদল এর কারর্ অনুেন্ধা করা, প্রকদের প্রধা উপাো েমূদহর বতষমা কা ষকানরতার অবস্থা প ষদবের্ ও মন্তব্ করা, প্রকেটির
অধীদ নবনভন্ন প্যাদকদের োংগ্রহ পদ্ধনত নবযমা পাবনলক প্রনকউরদমন্ট আই অনু ায়ী বাস্তবায় করা হদয়দি নক া তা প ষাদলাি া
করা, বাাংলাদেশ ব্াাংদকর আইন কাঠাদমা শনিশালীকরর্, পু ঃগঠ ও আনিন কায় এবাং েেমতা বৃনদ্ধ মূল্যায় করা, প্রকদের
SWOT প ষাদলাি া করা, প্রকদের নবনভন্ন কা ষক্রদমর অনধকতর কা ষকরী এবাং সটকেই ব্বস্থাপ া এবাং ভনবষ্যদত প্রকে বাস্তবায়দ
েদব ষাৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বদ র পনরমাপ ও লব্ধ জ্ঞা নবর্দয় মতামত প্রো করা।
েমীোর প্রদয়াে ীয় তথ্য প্রাইমানর ও সেদকোনর উৎে হদত োংগ্রহ করা হদয়দি। প্রাইমানর তথ্য েরােনর োোৎকাদরর মাধ্যদম এবাং
সেদকোনর তথ্য নবনভন্ন উৎে স ম - প্রকে প্রস্তাব, প্রকে েমানপ্ত প্রনতদবে , েরপত্র েনলল, নবশ্বব্াাংদকর মূল্যায় প্রনতদবে ও অন্যান্য
েমীো েনলল প ষাদলাি ার পাশাপানশ আইএমইনি, অথ ষ মন্ত্রর্ালয়, বাাংলাদেশ ব্াাংক ও অন্যান্য প্রনতষ্ঠা হদত োংগ্রহ করা হদয়দি।
োংখ্যাবািক তথ্য েরােনর ৪টি প্রশ্নমালার মাধ্যদম তথ্যোংগ্রহকারীদের িারা োংগ্রহ করা হয় এবাং গুর্বািক তথ্য এফনেনি ও ই দিপ্ত
ইন্টানভষউ এর মাধ্যদম োংগ্রহ করা হয়। এ সেদত্র োংখ্যাবািক ও গুর্বািক উভয় প্রকৃনতর তথ্য আলাোভাদব নলনপবদ্ধ ও নবদের্র্ করা
হদয়দি। েমীোটি ২৫ সশ মাি ষ সথদক ২৫ সশ এনপ্রল প ষন্ত পনরিাল া করা হদয়দি।
প্রকদের প্রধা উপাো েমূদহর বতষমা কা ষকানরতার অবস্থা প ষদবের্ ও নবদের্র্ করার লদেয েদরেনমদ সভৌত অবকাঠাদমা
পনরেশষ এবাং আনথ ষক অগ্রগনত নবদের্র্ করা হদয়দি। সেখাদ সকা রকদমর গড়নমল পনরলনেযত হয়ন । প্রকদের প্রধা অাংগেমূহ
হদলা আইন কাঠাদমা শনিশালীকরর্, নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায় এবাং কযাপানেটি নবনডাং। আইন কাঠাদমা শনিশালীকরর্
বাবে লেযমাত্রার ৮৫.৪৩১ নমনলয় টাকার মদধ্য ৬৭.০২ নমনলয় (প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৭৮.৪৫ ভাগ) টাকা ব্য় হয়, া েব ষদমাট
প্রকৃত প্রকে ব্দয়র এর শতকরা ১.৯৮ ভাগ মাত্র। নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায় বাবে লেযমাত্রার ৩,৭৭৯.৪৫৭ নমনলয় টাকার
মদধ্য ৩,১২৩.৭২ নমনলয় (প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৮২.৬৫ ভাগ) টাকা ব্য় হয়, া েব ষদমাট প্রকৃত প্রকে ব্দয়র এর শতকরা ৯২.৩৩
ভাগ। কযাপানেটি নবনডাং বাবে লেযমাত্রার ২৪০.৯১২ নমনলয় টাকার মদধ্য ১৯২.৪৫ নমনলয় (প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৭৯.৮৮ ভাগ)
টাকা ব্য় হয়, া েব ষদমাট প্রকৃত প্রকে ব্দয়র শতকরা ৫.৬৯ ভাগ মাত্র।
উদেখ্য প্রকেটি ৪ বার বনধ ষত টাকার অাংদক োংদশানধত হদলও প্রকদের মূল অথ ষ ২৭.২০ নমনলয় এেনিআর অপনরবনতষত নিল। মূলত
ববদেনশক মূদ্রা নবন ময় হার- এেনিআর-িলার এবাং িলার-টাকা এর তারতদের েন্য নবন ময় লাদভর কারদর্ টাকায় অথ ষ বৃনদ্ধ সপদয়দি।
প্রকদের অনধকাাংশ ব্য় (৯২.৩৩%) তথ্য প্রযুনি ও আনিন কায় োংনেষ্ট হওয়ায় তা প্রনতন য়ত পনরবতষ শীল নিল। প্রযুনির উৎকর্ ষ
বৃনদ্ধর োদথ োদথ তার ববনশ্বক মূল্য হ্রাদের কারদর্ প্রকদে অনতনরি তহনবল সৃনষ্ট হদয়দি। ফদল প্রকদের একটি অাংশ অব্বহৃত সথদক
সগদি, নকন্তু প্রকদের েকল অাংগ তথা েকল উদেশ্যই থা থভাদব বাস্তবানয়ত হদয়দি।
প্রকদের প্রনকউরদমন্ট কা ষক্রম বেব িয় প্রনক্রয়ায় মূল্যায় করা হদয়দি। নপনেআর এ উদেনখত সমাট ১২টি প্যাদকদের মধ্য সথদক
মু ায়দ র মাধ্যদম- সেবা খাদতর ২টি এবাং পণ্য খাদতর ২টি অথ ষাৎ সমাট ৪টি প্যাদকদের প্রনকউরদমন্ট নবর্য়ক তথ্য োংগ্রহ ও
প ষাদলাি া করা হয়। মূল্যায় কৃত ৪টি প্যাদকদের মদধ্য ২টির সেদত্র নবশ্বব্াাংদকর ীনতমালা অনুেরর্ করা হদয়দি এবাং অপর ২টি
প্যাদকদের সেদত্র েরকানর ীনতমালা অনুেরর্ করা হদয়দি। অতএব প্রকদের আওতায় বেব িয় প্রনক্রয়ায় মূল্যায় কৃত প্রনকউরদমন্ট
কা ষক্রদম থা থ প্রনক্রয়া অনুেরর্ করা হদয়দি বদল প্রতীয়মা হয়। সকা রকম ব্তযয় ঘদটন ।
প্রকদের ফলাফল নবদের্দর্ প্রকদের উদেশ্যেমূহ সমনিক্স আকাদর নলনপবদ্ধ কদর তা থা থভাদব অনেষত হদয়দি নক া মূল্যায়দ র সিষ্টা
করা হদয়দি। প ষাদলাি া সথদক এটি প্রতীয়মা হয় স , প্রকদের বাস্তবায় োথ ষক হদয়দি।

iv

সেন্ট্রাল ব্াাংক সরাংদেন াং প্রদেক্ট শীর্ ষক প্রকদের প্রভাব মূল্যায়

প্রভাব মূল্যায়দ প্রাইমানর োংখ্যাবািক তথ্য মূলত িারটি নভন্ন নভন্ন প্রশ্নমালার মাধ্যদম োংগৃহীত হদয়দি। তন্মদধ্য প্রশ্নমালা ১-এর মাধ্যদম
োংগৃহীত তথ্য হাইদপানথনেে সটস্ট করা হদয়দি। বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ৩৭৬ ে কমষকতষার উপর প্রশ্নমালার মাধ্যদম েমীো িালাদ া
হয়। এ প্রশ্নমালাটিই মূল প্রশ্নমালা নহদেদব নবদবি ায় ন দয় এটি প্রর্য় করা হয়। প্রশ্নমালার প্রশ্নগুদলাদক প্রকদের উদেশ্য অনু ায়ী ভাগ
কদর- প্রনশের্, আইন অবকাঠাদমা, অদটাদমশ ও আনিন কায় , েেতা বৃনদ্ধ এ িারটি নবভাদগ প্রকদের েফলতা ন রূপদর্র সিষ্টা করা
হদয়দি।
প্রকদের আওতায় প্রনশের্ বাবে বরােকৃত ৩৫৬৯.০০ লে টাকার মদধ্য ৩৪৫০.৫০ লে টাকা (৯৭.৫%) ব্দয় বাাংলাদেশ ব্াাংদকর
কমষকতষাদের সমাট ২৮০০টি সিন াং পনরিানলত ও েম্পানেত হওয়ার তথ্য পাওয়া ায়। তথ্য প ষাদলাি া সথদক সেখা ায় স , প্রকদের
আওতায় স েকল সিন াং বাস্তবানয়ত হদয়দি তা ফলপ্রসূ হদয়দি া সকন্দ্রীয় ব্াাংকদক শনিশালীকরদর্ ইনতবািক ভূনমকা রাখদি।
আইন কাঠাদমা শনিশালীকরদর্ ব্াাংনকাং তোরনক, োদক্রা ও মুদ্রা ীনত, ববদেনশক মুদ্রা এবাং মান লোনরাং পদ্ধনতর োংস্কার করা
হয়। ব্াাংনকাং খাদতর আইন কাঠাদমা শনিশালীকরদর্ োনরকৃত োর্কষলার ও ীনতমালা ভূনমকা রাখদি বদল নবদবনিত হয় া
হাইদপানথনেে সটস্ট সথদক প্রমানর্ত। অথ ষাৎ প্রকদের আওতায় আইন কাঠাদমার পনরবতষ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ন য়ন্ত্রর্ কতৃষত্বদক
শনিশালীকরদর্ ইনতবািক ভূনমকা রাখদি।
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অদটাদমশ ও আনিন কায়দ র আওতায় স টওয়ানকষাং প্যাদকে, ব্াাংনকাং প্যাদকে, ইআরনপ প্যাদকে, িাটা
ওয়যারহাউে প্যাদকে, আইটি ল্যাব প্যাদকে, ন্যাশ াল সপদমন্ট সুইি, নেদস্টমে ফর নপএনি এবাং আইটি নেদস্টমে ফর নবএফআইইউ
স্থাপ করা হদয়দি। এিাড়াও নবনবটিএ আনিন কায় , অনফে সল-আউট আনিন কায় ও নভনিও ক ফাদরনিাং প্যাদকে প্রভৃনত আইটি ও
নবনভন্ন ববদুযনতক ন্ত্রপানত, আেবাবপত্র, অনফে েরঞ্জামানে োংগ্রহ ও স্থাপ করা হদয়দি। এখাদত সমাট ২৪,৯২৬.৮৯ লে টাকা ব্য়
হদয়দি া সমাট প্রকৃত প্রকে ব্দয়র শতকরা ৭৩.৬৮ ভাগ। তথ্য প ষাদলাি া সথদক সেখা ায় স , প্রকদের আওতায় আনিন কায় ও
অদটাদমশ কা ষক্রম ফলপ্রসূ হদয়দি া সকন্দ্রীয় ব্াাংকদক শনিশালীকরদর্ ইনতবািক ভূনমকা রাখদি।
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর কযাপানেটি নবনডাং এর েন্য প্রনতষ্ঠা টির গদবর্র্া সেল শনিশালীকরর্, প্রুদিনিয়াল সরগুদলশ এবাং সুপারনভশ
সোরোরকরর্ এবাং অযাকাউনন্টাং এবাং অনিট সোরোরকরর্ করা হয়। তথ্য প ষাদলাি া সথদক সেখা ায় স , প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল
প্রকদের আওতায় কযাপানেটি নবনডাং এর লদেয স েকল পেদেপ স ওয়া হদয়দি তা ফলপ্রসূ হদয়দি া সকন্দ্রীয় ব্াাংক শনিশালীকরদর্
ইনতবািক ভূনমকা রাখদি।
তািাড়া বাাংলাদেদশর ৯ টি বানর্নেযক ব্াাংক এবাং ৫ টি -ব্াাংক ফাইন্যানিয়াল ইিটিটিউশদ র সমাট ৫২ ে কমষকতষার ওপর
িালাদ া েমীোর তথ্য প ষাদলাি া কদরও বাাংলাদেশ ব্াাংদকর আইন অবকাঠাদমা শনিশালীকরর্, আনিন কায় , েেতা বৃনদ্ধ নবর্দয়
প্রকদের ফলপ্রসু হওয়ার নবর্দয় ইনতবািক ফলাফল পাওয়া ায়। অথ ষ মন্ত্রর্ালয় ও পনরকে া কনমশদ র ৩০ ে কমষকতষাদের উপর
িালাদ া েমীোয় প্রাপ্ত তথ্য প ষাদলাি া কদর ইনতবািক ফলাফল পাওয়া ায়। এিাড়া বাাংলাদেশ ব্াাংদক আগত ৩৬ ে োধারর্
সেবা প্রতযাশীর উপর িালাদ া েমীোয় প্রাপ্ত তথ্য প ষাদলাি া কদর একটি নমশ্র ফলাফল পাওয়া ায়। উত্তরোতাদের ৬০% ইনতবািক
েবাব প্রো কদর এবাং ৪০% স নতবািক েবাব প্রো করদলও অনধকাাংশ উত্তরোতা েন্তুনষ্ট প্রকাশ কদর ।
প্রভাব মূল্যায়দ প্রাপ্ত তদথ্যর গুর্বািক নবদের্র্ কদরও অনুরূপ ফলাফল পাওয়া ায়। প্রকে এলাকায় ৩টি এফনেনি অনুনষ্ঠত এবাং
একানধক গুরুত্বপূর্ ষ ব্নিবদগরষ োদথ ন নবড় োোৎকার গ্রহর্ করা হয়। এ েকল গুর্গত তথ্য সথদক বাাংলাদেশ ব্াাংদকর উন্নয়দ র
পাশাপানশ প্রকদের েবল নেক, দুব ষল নেক, সুদ াগ ও প্রনতবন্ধকতার নবর্দয়ও তথ্য উদঠ আদে। তদব প্রকদের োনব ষক নবর্য় প ষাদলাি ায়
এটি প্রতীয়মা হয় স , নেনবএেনপ বাস্তবায়দ র ফদল সকন্দ্রীয় ব্াাংক পূদব ষর তুল ায় শনিশালী হদয়দি।
প্রকেটি বাস্তবায়দ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর স ম উন্নয় হদয়দি, সতমন েরকাদরর নবনভন্ন নবভাগ ও মন্ত্রর্ালয় থা েরকানর
নহোব ন য়ন্ত্রক, অথ ষ মন্ত্রর্ালয়, এ নবআর এর আনথ ষক ব্বস্থাপ ায় উন্নয় োনধত হদয়দি। সেদশর আনথ ষক পনরদশাধ ব্বস্থা আন্তেষানতক
মাদ উন্নীত হদয়দি, ব্াাংনকাং কা ষক্রদম গনতশীলতা বৃনদ্ধ সপদয়দি, খরি ও ববদেনশক মুদ্রা োশ্রয় করদি। প্রকদের বাস্তবায়দ একনেদক
স ম বহুমুখী সুদ াগ ও সুনবধা অেষ হদয়দি, অপরনেদক ব্াাংনকাং ব্বস্থা োইবার ঝনুঁ কর েম্মুখী হদয়দি।
কমষকতষাদের প্রনশেদর্র ধারাবানহকতা বোয় রাখা ও প্রনশেদর্র গুর্গতমা বোয় রাখার লদেয এবাং ভনবষ্যদত েমোতীয় প্রকে
গ্রহদর্র সবলায় প্রনশেদকর স াগ্যতা ও েেতার নবর্দয় গুরুত্ব সেওয়া স দত পাদর। সিন াং ন ি এদেেদমন্ট এর আদলাদক প্রনশের্াথী
ন ব ষািদ েদিষ্ট থাকার ব্াপাদর এবাং লব্ধ জ্ঞাদ র েদব ষাত্তম ব্বহার ন নিত করার নবর্দয় বাাংলাদেশ ব্াাংকদক পরামশষ সেওয়া স দত
পাদর। তািাড়া কানরগনর এবাং প্রনক্রয়াগত ত্রুটিেমূহ দূর করা ও গ্রাহক সেবার মাদ ান্নয়দ অনধকতর েদিষ্ট থাকা এবাং েকল আইটি
োভষার, আইটি ইর্কইপদমন্ট ও েফটওয়যার ন য়নমত আপদিট ও রের্াদবেদর্র প্রদয়াে ীয় পেদেপ গ্রহর্ করার পরামশষ সেওয়া স দত
পাদর।
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প্রথম পনরদেে: ভূনমকা
১.১ পটভূনম:
সেন্ট্রাল ব্াাংক সরাংদেন াং প্রদেক্ট (নেনবএেনপ) একটি কানরগনর েহায়তা প্রকে। এ ধরদ র প্রকে বাাংলাদেদশ
ইনতপূদব ষ কখদ া বাস্তবায় হয়ন । প্রকেটি বাস্তবায়দ র মাধ্যদম বাাংলাদেদশর ব্াাংনকাং সেক্টদরর েন্য একটি
শনিশালী ও কা ষকরী ন য়ন্ত্রর্ এবাং তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধনত প্রবতষ করাই নিল মূল লেয। সেন্ট্রাল ব্াাংক তথা বাাংলাদেশ
ব্াাংক বাাংলাদেদশর আনথ ষক খাদতর ন য়ন্ত্রর্কারী কতৃপষ ে এবাং ব্াাংনকাং খাদতর প্রশােক ও পনরিালক। নেনবএেনপ
এর লেযবস্তু নিল সকন্দ্রীয় ব্াাংদকর োনব ষক কা ষক্রম উন্নয় ও শনিশালীকরদর্র মাধ্যদম এর থা থ ভূনমকা
প্রনতপালদ র পথ েহেীকরর্ করা। তািাড়া প্রকে বাস্তবায়দ র মাধ্যদম আন্তষোনতক েদব ষাৎকৃষ্ট পন্থা, সুনবদবনিত
আই এবাং কা ষকরী ব্াাংনকাং তত্ত্বাবধাদ অন্যতম প্রধা উপাো প্রবতষ , প্রিল এবাং আদরাদপর েন্য বাাংলাদেশ
ব্াাংদকর েেমতা বৃনদ্ধ করাও অন্যতম লেযবস্তু নহোদব নবদবনিত হয়। অনধকন্তু প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল বাাংলাদেশ
ব্াাংদকর কা ষকরী এবাং কাঠাদমাগত পনরবতষ , এ খাদতর েন্য মধ্য ও েীঘ ষ সময়ােী োংস্কার পনরকে া প্রর্য়দ র
মাধ্যদম মসৃর্ ও কা ষকরী ব্াাংনকাং ব্বস্থা প্রবতষ করা নেনবএেনপ-র লেযবস্তুর অন্তর্ভষি।
বাাংলাদেশ ব্াাংক অি ষার ১৯৭২ এর বরাদত প্রায় ১০০০ ে কমষকতষা ও কমষিারীর েমন্বদয় সেদশর আনথ ষক খাতদক
সেবা প্রোদ র েন্য বাাংলাদেশ ব্াাংক ১৬ নিদেম্বর ১৯৭১ োদল এর কা ষক্রম শুরু কদর। সে েময় সেদশ সমাট
বানর্নেযক ব্াাংক নিল ১২টি এবাং শাখার োংখ্যা নিল ১১৭৯ টি। োতীয় স্বাথ ষদক েমুন্নত রাখার লদেয টাকার মা েহ
োনব ষকভাদব সেদশর আনথ ষক খাদত নস্থতাবস্থা প্রবতষ ও োংরেদর্র মাধ্যদম উৎপাে খাদতর উন্নয় ও প্রবৃনদ্ধ এবাং
নস্থনতশীলতা ন নিত করাই নিল সকন্দ্রীয় ব্াাংক প্রনতষ্ঠার মূল উদেশ্য। সে েমদয় বাাংলাদেদশর মাথানপছু নেনিনপ
নিল ৫৮৬ টাকা মাত্র। সমাট আমো ী ও রপ্তা ীর আনথ ষক পনরমার্ নিল থাক্রদম ৪৯৭৩০.০০ লে টাকা এবাং
১৯৯২০.০০ লে টাকা। তখ সথদকই বাাংলাদেশ ব্াাংদকর োনব ষক কা ষক্রম, নবযমা পুরাত ও ামমাত্র স্থাপ ানে
নেদয় পনরিাল া কদর আেনিল।
২০০৩ োদল খ নেনবএেনপ বাস্তবায় কা ষক্রম শুরু করা হয়, তখ বাাংলাদেদশর সমাট আমোন ও রপ্তান র
আনথ ষক পনরমার্ নিল থাক্রদম ৬৪২৫৭০০.০০ লে টাকা এবাং ৪০৫৮১০০.০০ লে টাকা। ব্াাংক ও আনথ ষক
প্রনতষ্ঠাদ র োংখ্যা োঁড়ায় থাক্রদম ৪৯টি ও ২৮টি এবাং সমাট শাখা োংখ্যা ৬২৩৬ টি। সেদশর োনব ষক অথ ষন নতক
উন্নয়দ র েমান্তরাদল আনথ ষক খাদতর নবস্ময়কর এ উন্নয়দ একটি সুন য়নন্ত্রত কাঠাদমাগত সকন্দ্রীয় ব্াাংদকর
প্রদয়াে ীয়তা স্পষ্ট। ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংক বৃহোকার অদটাদমশ এবাং কমষপদ্ধনতগত ও কাঠাদমাগত পনরবতষদ র
মাধ্যদম এর োনব ষক কমষপদ্ধনত পনরবতষদ র উদযাগ গ্রহর্ কদর, াদত কদর বনধ ষত সেবা িানহো সমটাদ া েহে হয়।
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১.২ প্রকদের োংনেপ্ত বর্ ষ া:
োরর্ী ১: প্রকদের োংনেপ্ত বর্ ষ া
১.০ প্রকদের াম
সেন্ট্রাল ব্াাংক সরাংদেন াং প্রদেক্ট।
২.০ বাস্তবায় কারী োংস্থা বাাংলাদেশ ব্াাংক।
৩.০ উদযাগী
ব্াাংক ও আনথ ষক প্রনতষ্ঠা নবভাগ, অথ ষ মন্ত্রর্ালয় ।
মন্ত্রর্ালয়/নবভাগ
৪.০ প্রকদের অবস্থা
ঢাকা, িট্টগ্রাম, নেদলট, খুল া, রােশাহী, বনরশাল, বগুড়া ও ময়ম নোংহ।
৫.০ প্রকে ব্য় (লে
প্রাক্কনলত ব্য়
প্রকৃত ব্য়
টাকায়)
মূল ব্য়
৪থ ষ
প্রকৃত ব্য় অনতক্রান্ত ব্য় (মূল
োংদশানধত
প্রাক্কনলত ব্দয়র %)
সমাট ব্য়
২৮৫৫৩.৫ ৪১০৫৮.০০ ৩৩৮৩১.৮৭ ৫২৭৮.৩৭
০
(১৮.৪৯%)
নেওনবঃ
৭১৩০.৪৮ ১৪৪৪০.০৫ ৫৪৭৭.১৩ -২৩.১৯%
প্রকে োহায্য
২১৪২৩.০২ ২৬৬১৭.৯৫ ২৮৩৫৪.৭৪ ৩২.৩৬%*
প্রাক্কনলত
ব্য় প্রাক্কনলত ব্য়
৬.০ বাস্তবায় কাল
েময়
(নমনলয় US$) (দকাটি টাকা)
মূলঃ
জুলাই ২০০৩ হদত জু ২০০৭
৪৬.১৩ ২৮৫.৫৩৫
১ম োংদশানধত: জুলাই ২০০৩ হদত জু ২০০৮
৪৩.৪৬ ৩০৫.০৪২৪
২য় োংদশানধত: জুলাই ২০০৩ হদত নিদেম্বর
৫৫.৬০ ৩৮৯.২০১৭
২০১১
৩য় োংদশানধত: জুলাই ২০০৩ হদত জু ২০১২
৫৬.৫৫ ৩৯৫.৮৫
৪থ ষ োংদশানধত: জুলাই ২০০৩ হদত এনপ্রল
৫১.১৯ ৪১০.৫৮
২০১৩।
*িলার নহদেদব প্রকে োহাদয্যর পনরমার্ অপনরবনতষত নিল, নকন্তু টাকার নবন ময় হাদরর অবমূল্যায়দ র কারদর্
টাকা নহদেদব প্রকে োহাদয্যর উদেখদ াগ্য পনরমার্ বৃনদ্ধ সপদয়দি।
১.৩ প্রকদের উদেশ্য:
বাাংলাদেদশর ব্াাংনকাং খাদত একটি শনিশালী, কা ষকরী ন য়ন্ত্রর্ ও তোরককারী ব্বস্থা গদড় সতালা এ প্রকদের
উদেশ্য, া বাাংলাদেদশর মুদ্রাব্বস্থার কতৃত্ব
ষ , ব্াাংনকাং ব্বস্থার ন য়ন্ত্রক ও তোরককারী নহদেদব বাাংলাদেদশর
সকন্দ্রীয় ব্াাংক- বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ভূনমকা েঠিকভাদব পাল করদত েেম করার মাধ্যদম অনেষত হদব। এ
প্রকদের মাধ্যদম প্রুদিনিয়াল ন য়ন্ত্রর্ ও কা ষকরী ব্াাংনকাং তোরকী ব্বস্থা উন্নয় , এদেদত্র আন্তষোনতকভাদব
প্রিনলত সবস্ট প্রযাকটিে িালু এবাং বাাংলাদেশ ব্াাংদকর সকার ব্াাংনকাং ীনতমালা িালু ও বাস্তবায় করার েেমতা
বাড়াদ া, াদত তা সেদশর ব্াাংনকাং ব্বস্থাদক আদরা েঠিকভাদব ন য়ন্ত্রর্ করদত পাদর।
প্রকদের োনব ষক উদেশ্য হল:
(ক) আইন কাঠাদমা শনিশালীকরর্:
 একটি কা ষকরী এনন্ট মান লোনরাং এে কাউন্টানরাং ফাইন্যানিাং সটদরানরেম সরোইম িালু করা,
 আইন োংদশাধদ র মাধ্যদম আইন কাঠাদমা এবাং আইন েমতা শনিশালীকরর্।
(খ) বাাংলাদেশ ব্াাংদকর নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায় করা:
 বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ফাাংশা াল নরঅগাষ াইদেশ করা,
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 বাাংলাদেশ ব্াাংক সিন াং একাদিনম (নবনবটিএ) আনিন কায় করা,
 বাাংলাদেশ ব্াাংক অনফে সল-আউট এবাং অনফে মিা ষাইদেশ করা,
 নভনিও ক ফাদরনিাং ফযানেনলটি স্থাপ করা,
 বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অদটাদমশ করা,
 বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রধা শাখায় আইটি ল্যাব স্থাপ করা,
 নহউো নরদোে ষ সিভলপদমন্ট সপ্রাগ্রাম বাস্তবায় করা।
(গ) কযাপানেটি নবনডাং:
 গদবর্র্া নবভাগ শনিশালী করা,
 ন য়ন্ত্রর্ ও তত্ত্বাবধায় শনিশালী করা,
 নহোব ও ন রীো কা ষক্রম শনিশালীকরর্ ।
১.৪ প্রকে োংদশাধ ও স ৌনিকতা:
প্রকেটি সমাট ২৮৫৫৩.৪৮ লে টাকা প্রাক্কনলত ব্দয় জুলাই, ২০০৩ হদত জু , ২০০৭ সময়াদে বাস্তবায়দ র েন্য
১৪/০৮/২০০৩ তানরদখ মা ীয় অথ ষ ও পনরকে া মন্ত্রী কতৃক
ষ অনুদমানেত হয়। ০২/০৩/২০০৬ তানরদখ প্রকে ব্য়
বানড়দয় ৩০৫০৪.২৪ লে টাকা ও সময়ােকাল জুলাই, ২০০৩ হদত জু , ২০০৮ ন ধ ষারর্ কদর মা ীয় অথ ষ ও
পনরকে া মন্ত্রী কতৃক
ষ ১ম োংদশাধ অনুদমানেত হয়। ২৮/১২/২০০৮ তানরদখ প্রকদের সময়াে জুলাই, ২০০৩ হদত
নিদেম্বর, ২০১১ এবাং প্রকে ব্য় ৩৮৯২০.১৭ লে টাকা ন ধ ষারর্ কদর মা ীয় অথ ষ ও পনরকে া উপদেষ্টা কতৃক
ষ
২য় োংদশাধ অনুদমাে করা হয়। প্রকে ব্য় ৩৯৫৮৫.০০ লে টাকা ও সময়াে জুলাই, ২০০৩ হদত জু , ২০১২
প ষন্ত ন ধ ষারর্ কদর প্রকেটির ৩য় োংদশাধ ১৯/০৯/২০১১ তানরদখ মা ীয় পনরকে া মন্ত্রী কতৃক
ষ অনুদমানেত হয়।
েব ষদশর্ ২৯/০৯/২০১২ তানরদখ প্রকে ব্য় বানড়দয় ৪১০৫৮.০০ লে টাকা এবাং সময়ােকাল জুলাই, ২০০৩ হদত
এনপ্রল ২০১৩ ন ধ ষারর্ কদর প্রকদের েব ষদশর্ ও িতুথ ষ োংদশাধ মা ীয় পনরকে া মন্ত্রী কতৃক
ষ অনুদমাে করা
হয়।
প্রথম োংদশাধ ী:
প্রকে অনুদমােদ র োদথ োদথই এর েব ষবৃহৎ অঙ্গ অদটাদমশ -এর েন্য ‘ই ফরদমশ নেদস্টম’ োংগ্রদহর েন্য
প্রদয়াে ীয় পেদেপ গ্রহর্ করা হয়। মূল্যায় সশদর্ নবশ্ব ব্াাংদকর অ াপনত্ত লাদভর উদেদশ্য প্রনতদবে নবশ্ব ব্াাংদক
সপ্ররর্ করা হয়। নবশ্ব ব্াাংদকর অ াপনত্ত পাওয়া সগদলও এ নবর্দয় বাাংলাদেশ েরকার নিমত প্রকাশ কদর। ফদল
পু ঃেরপত্র আহবা করা হয় স কারদর্ প্রথম েফায় প্রকদের সময়াে থা থ কতৃপষ দের অনুদমাে ক্রদম ৩১
নিদেম্বর ২০০৯ প ষন্ত বৃনদ্ধ করা হয়।
নিতীয় োংদশাধ ী:
প্রকে বাস্তবায় কালী প্রকে হদত কনতপয় অদঙ্গর নবদয়ােদ র ফদল োশ্রয়কৃত অদথ ষর থা থ ব্বহার ন নিত
করদত নবশ্ব ব্াাংদকর মতামত গ্রহর্পূব ষক তু পাঁিটি অঙ্গ অন্তর্ভষি কদর প্রকে পু রায় োংদশাধ করা হয় এবাং
থা থ কতৃপষ দের অনুদমাে োদপদে নিতীয় েফায় এর সময়াে ৩১ নিদেম্বর ২০১১ প ষন্ত বৃনদ্ধ করা হয়।
তৃতীয় োংদশাধ ী:
জুলাই ২০১০ এ নবশ্ব ব্াাংক োদপষাট নমশদ র বাাংলাদেশ েফরকাদল প্রকদের আওতায় বাস্তবায়দ র েন্য আদরা
নকছু তু অঙ্গ ন ব ষািদ র নবর্দয় আদলাি া হয়। সে সমাতাদবক নবশ্ব ব্াাংদকর আদলািয নমশদ র োমদ িারটি
তু অঙ্গ উপস্থাপ করা হদল নবশ্ব ব্াাংক নমশ তাদত একমত প্রকাশ কদর। সে েমদয় প্রকদের ন ধ ষানরত
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সময়ােকাদল তা োংদশাধ ব্ানতদরদক পূর্ ষাঙ্গ বাস্তবায় েম্ভব নিল া নবধায় এটি তৃতীয় েফায় োংদশাধদ র পেদেপ
গ্রহর্ করা হয় এবাং থা থ কতৃপষ দের অনুদমাে োদপদে এর সময়াে ৩০ জু ২০১২ প ষন্ত বৃনদ্ধ করা হয়।
িতুথ ষ োংদশাধ ী:
প্রকদের তৃতীয় োংদশাধ ীর সময়ােকাল নবশ্ব ব্াাংক ৩১ নিদেম্বর ২০১২ প ষন্ত অনুদমাে কদর এবাং জু ২০১২
োদল তারা প্রকদের সময়ােকাল আদরা িার মাে সগ্রে কদর ৩০ এনপ্রল ২০১৩ প ষন্ত বৃনদ্ধ কদর। সে সমাতাদবক প্রকেটি
োংদশাধদ র উদযাগ গ্রহর্ করা হয়। ইদতামদধ্য ইউএে িলাদরর নবপরীদত টাকার অবমূল্যায়দ র কারদর্ প্রকদের
ব্য়ও োমান্য পনরবধ ষদ র প্রদয়াে ীয়তা সেখা সেয়। ফদল িতুথ ষ েফায় প্রকদের সময়ােকাল ৩০ এনপ্রল ২০১৩ এবাং
প্রাক্কনলত ব্য় বানড়দয় ৪১০৫৮.০০ লে টাকা ন ধ ষারর্ কদর থা থ কতৃপষ ে কতৃক
ষ অনুদমাে প্রো করা হয়।
১.৫ প্রভাব মূল্যায়দ র উদেশ্য:
 প্রকদের আওতায় নবনভন্ন কমষকাদের লেযমাত্রা ও অগ্রগনত েম্পনকষত নবর্য়ানে প ষাদলাি া এবাং নবচ্যযনত
ঘদট থাকদল এর কারর্ অনুেন্ধা করা;
 প্রকদের প্রধা উপাো েমূদহর বতষমা কা ষকানরতার অবস্থা প ষদবের্ ও মন্তব্ করা;
 প্রকেটির অধীদ নবনভন্ন প্যাদকদের (পণ্য, কা ষ ও সেবা) োংগ্রহ পদ্ধনত (েরপত্র আহবা , মূল্যায় , অনুদমাে ,
কা ষাদেশ প্রো ) নবযমা পাবনলক প্রনকউরদমন্ট আই অনু ায়ী বাস্তবায় করা হদয়দি নক া তা প ষাদলাি া
করা;
 বাাংলাদেশ ব্াাংদকর আইন কাঠাদমা শনিশালীকরর্, পু ঃগঠ ও আনিন কায় এবাং েেমতা বৃনদ্ধ মূল্যায়
করা;
 প্রকদের SWOT প ষাদলাি া করা;
 প্রকদের নবনভন্ন কা ষক্রদমর অনধকতর কা ষকরী ও সটকেই ব্বস্থাপ া এবাং ভনবষ্যদত প্রকে বাস্তবায়দ
েদব ষাৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বদ র পনরমাপ ও লব্ধ জ্ঞা নবর্দয় মতামত প্রো করা।
১.৬ পরামশষদকর োনয়ত্ব:









প্রকদে অন্তর্ভষি শতভাগ সেলা তথ্য োংগ্রদহর েন্য ন ব ষাি করা;
প্রকদের েকল উদেশ্য মূল্যায়দ অন্তর্ভষি করা;
প্রকদের প্রতযে ও পদরাে সুনবধাদভাগীদের কাি হদত তথ্য োংগ্রহ করা;
প্রকে পনরিালক ও মাঠ প ষাদয়র কমষকতষাদের োদথ আদলাি া করা;
োংনেষ্ট সস্টক সহাডারদের োদথ সফাকাে গ্রুপ আদলাি ার আদয়াে করা;
তথ্য োংগ্রহকালী েমদয় স্থা ীয় প ষাদয় ওয়াকষশপ আদয়াে করা;
মূল্যায় প্রনতদবে প্রর্য় ও তা োংনেষ্ট কতৃপষ দের ন কট সপশ করা;
োতীয় প ষাদয় সেনম ার আদয়াে , প্রনতদবে উপস্থাপ ও প্রাপ্ত মতামদতর নভনত্তদত প্রনতদবে োংদশাধ
করা;
 সমাট পঞ্চাশ সেট চূড়ান্ত প্রনতদবে (িনেশ সেট বাাংলা ও েশ সেট ইাংদরনে) মহাপনরিালক, মূল্যায় সেক্টর,
আইএমইনি-দত োনখল করা;
 চ্যনি স্বােদরর নে হদত িার মাে েমদয়র মদধ্য প্রনতদবে চূড়ান্ত করা;
 কতৃপষ ে কতৃক
ষ ন দে ষনশত অন্যান্য োনয়ত্ব পাল করা।
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নিতীয় পনরদেে: েমীো পদ্ধনত
২.১ েমীোর কমষপদ্ধনত:
েমীোর কমষপদ্ধনতর অাংশ নহোদব প্রদয়াে ীয় তথ্য প্রাইমানর ও সেদকোনর উৎে হদত োংগ্রদহর ন নমত্ত ধারাবানহক
পেদেপ গ্রহর্ করা হয়। প্রাইমানর তথ্য েরােনর োোৎকাদরর মাধ্যদম এবাং সেদকোনর তথ্য নবনভন্ন উৎে স ম
প্রকে প্রস্তাব, প্রকে েমানপ্ত প্রনতদবে , েরপত্র েনলল, নবশ্বব্াাংদকর মূল্যায় প্রনতদবে ও অন্যান্য েমীো েনলল
প ষাদলাি ার পাশাপানশ আইএমইনি, অথ ষ মন্ত্রর্ালয়, বাাংলাদেশ ব্াাংক ও অন্যান্য প্রনতষ্ঠা হদত োংগ্রহ করা
হদয়দি। এদেদত্র োংখ্যাবািক ও গুর্বািক উভয় প্রকৃনতর তথ্য আলাোভাদব নলনপবদ্ধ ও নবদের্র্ করা হদয়দি।
২.২ প্রাইমানর তথ্য োংগ্রহ এবাং োংখ্যাবািক নবদের্র্:
প্রাইমানর তথ্য োংগ্রদহ ন দনাি পন্থা অবলম্ব করা হদয়দি:
প্রথমত: প্রকে বাস্তবায় কারী োংস্থা- বাাংলাদেশ ব্াাংদকর প্রকে োংনেষ্ট কমষকতষা তথা প্রকে পনরিালকেহ অন্যান্য
কমষকতষাদের োোৎকার গ্রহর্ করা হয়। প্রকে োংনেষ্ট কমষকতষাদের প্রকে েম্পনকষত নবর্দয় ন নবড় োোৎকার
গ্রহর্ করা হয়। অনধকন্তু Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM)-এর োংনেষ্ট কমষকতষাদের
ন কট সথদকও পারে াল ইন্টারনভউ এর মাধ্যদম তথ্য োংগ্রহ করা হদয়দি।
নিতীয়ত: বাাংলাদেশ ব্াাংক কতৃক
ষ অদটাদমশদ র ন নমত্ত োংগৃহীত নবনভন্ন হাি ষওয়যার ও েফটওয়যার ব্বহারকারী
এবাং এর থা থ ব্বহার ন নিতকদে বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ১১টি শাখা অনফে ও প্রধা শাখার ৫২টি নবভাদগ কমষরত
সমাট ৪৬৩৫ ে কমষকতষার (২০১২ োদলর নহোব অনু ায়ী) মদধ্য সমাট ২৮০০টি সিন াং পনরিানলত ও েম্পানেত
হয়। উি কমষকতষাদের কমষেেতা ও োনব ষক মাদ ান্নয়দ র পনরমাপ ন রূপদর্ মু ায়দ র নভনত্তদত েরােনর প্রশ্নমালার
মাধ্যদম তথ্য োংগ্রহ করা হয়। এদেদত্র ১০০৫ টি নবদেশী সিন াং ও ৪১৮ টি সলাকাল সিন াং এর তানলকা প্রস্তুত কদর
েব ষদমাট ১৪২৩ টি সিন াং েম্পন্ন একটি সেমনলাং সেম প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর মু ার আকার ন ধ ষারর্ কদর মু ার
োংখ্যা নবনভন্ন শাখা ও নবভাদগ েমানুপানতক হাদর ভাগ করা হয় এবাং Systematic Random Sampling
পদ্ধনতদত উত্তরোতা ন ব ষাি করা হয়। ন রূনপত মু ার আকার,
z 2 . p. q. N
*
n= 2
e (N − 1) + z 2 . p. q
স খাদ , n = মু ার োংখ্যা
p = assumed target population proportion; q = 1-p
N = target population size
z = standard normal variate
e = margin of error

এদেদত্র p এর মা অনুমা নভনত্তক ন ধ ষারর্ করা হয় স , লেযর্ভি ে োংখ্যার ৫০ শতাাংশ প্রকে বাস্তবায়দ র
ফদল োনব ষকভাদব ব্াাংনকাং খাদতর উৎকর্ ষ অনেষত হদয়দি বদল মদ কদর । এ নবদবি ায় p এর মা এ সেদত্র ০.৫
ধদর স ওয়া হয় এবাং এটি েদব ষাচ্চ আকাদরর মু া ন রূপর্ কদর। অপরনেদক ৯৫% ক নফদিি সলদভদল z এর মা
১.৯৬ এবাং প্রতযানশত র্ভল নে ৫% ধরা হয়, ফদল আমাদের কানিত মু ার (desired sample) আকার হয়R Kothary (2004). Research Methodology, Methods and Techniques, 2 nd Revised Edition, New Age International
Publishers, New Delhi, p 179.
*C
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(১. ৯৬)২ (০. ৫). (০. ৫). (৪৬৩৫)
n=
(০. ০৫)২ . (৪৬৩৫ − ১) + (১. ৯৬)২ . (০. ৫). (০. ৫)
= ৩৫৫ = কানিত মু ার আকার।
কানিত মু ার োদথ েম্ভাব্ ২০% -দরেপি নবদবি ায় মু ার আকার (৩৫৫+৭১)=৪২৬ ন ধ ষারর্ করা হয়।
তদব তথ্য োংগ্রহকাদল -দরেপদির পনরমার্ কম হওয়ায় োংগৃহীত মু ার আকার োঁনড়দয়দি ৩৭৬। অথ ষাৎ
েব ষদমাট ৩৭৬ ে কমষকতষার ন কট সথদক তথ্য োংগ্রহ করা হদয়দি।
তৃতীয়ত: ঢাকােহ অন্যান্য স সেলাগুদলাদত বাাংলাদেশ ব্াাংদকর শাখা রদয়দি, সেেব সেলাশহদর অবনস্থত
বানর্নেযক ব্াাংক ও -ব্াাংক ফাইন্যানিয়াল ইন নস্টটিউশদ র ৫২ ে প্রনতন নধর োদথ োংনেপ্ত প্রশ্নপদত্রর
মাধ্যদম তথ্য োংগ্রহ করা হদয়দি। এদেদত্র Random Sampling এর সিদয় Purposive Sampling পদ্ধনত
অনধকতর কা ষকরী প্রতীয়মা হওয়ায় Purposive Sampling পদ্ধনত ব্বহার করা হদয়দি।
প্রাথনমক তথ্য োংগ্রদহ তথ্য োংগ্রহকারীদের মূলত নত টি েদল নবভি কদর বাাংলাদেশ ব্াাংদকর প্রধা কা ষালয়,
নবভাগীয় কা ষালয় এবাং অন্যান্য বানর্নেযক ব্াাংক ও -ব্াাংক ফাইন্যানিয়াল ইিটিটিউট হদত েরােনর তথ্য
োংগ্রহ করা হয়। েলনভনত্তক তথ্য োংগ্রদহ গৃহীত োোৎকাদরর তানলকা ন দনর োরনর্দত উপস্থাপ করা হলঃ
েল
১।
২।
৩।
সমাট

োরনর্ ২: েলনভনত্তক তথ্য োংগ্রদহ গৃহীত োোৎকাদরর তানলকা
বাাংলাদেশ ব্াাংক
বানর্নেযক ব্াাংক ও -ব্াাংক ফাইন্যানিয়াল
ইিটিটিউট
প্রধা কা ষালয়
সলাকাল অনফে
৯৭ ে কমষকতষা েেরঘাট- ১৭ ে , ইেলামী ব্াাংক, আইনিএলনে ফাইন্যাি, প্রাইম
িট্টগ্রাম- ১০ ে
ফাইন্যাি, িাি-বাাংলা ব্াাংক ও স্টযাোি ষ ব্াাংক- ১৮ ে
৮২ ে কমষকতষা রাংপুর- ১২, বগুড়া- ে তা ব্াাংক, নেটি ব্াাংক, আইএফআইএল, প্রাইম
১৪, রােশাহী- ২০ ব্াাংক, শাহোলাল ইেলামী ব্াাংক- ১৮ ে
৮৮ ে
কমষকতষা
২৬৭ ে

খুল া- ৮, বনরশাল- এনব ব্াাংক, নপ্রনময়ার ব্াাংক, মাইিাে ফাইন্যাি ও
১৮, নেদলট- ১০
সিল্টা-ব্র্যাক ফাইন্যাি- ১৬ ে ।
১০৯ ে
৫২ ে
৩৭৬ ে

এিাড়া অথ ষ মন্ত্রর্ালয় ও পনরকে া মন্ত্রর্ালদয়র োংনেষ্ট কমষকতষাদেরও েরােনর োোৎকাদরর আওতায় তথ্য োংগ্রহ
করা হয়। এদেদত্র অথ ষ মন্ত্রর্ালয় এবাং পনরকে া কনমশ হদত প্রায় ৩০ ে কমষকতষার োোৎকার গ্রহর্ করা
হদয়দি। তািাড়া ন নবড় োোৎকাদরর মাধ্যদমও তথ্য োংগ্রহ করা হদয়দি।
িতুথ ষত: বাাংলাদেশ ব্াাংদক আগত নবনভন্ন সেবা গ্রহীতাদের মাদে Exit Survey পদ্ধনতদত তথ্য োংগ্রহ করার লদেয
Stratified Random Sampling পদ্ধনতর মাধ্যদম সেবা প্রো কারী ১১ টি শাখার মধ্য হদত ঢাকাস্থ ৩ টি শাখায়
প্রশ্নমালার মাধ্যদম তথ্য োংগ্রহ করা হদয়দি। এদেদত্র ৩ টি শাখায় ১২ ে কদর সমাট ৩৬ ে সেবা গ্রহীতার
োোৎকার গ্রহর্ করা হয়।
এদেদত্র উদেখ করা প্রদয়াে স , ন দয়াগকৃত তথ্যোংগ্রহকারীদের মাধ্যদম ২৫সশ সফব্রুয়ানর সথদক ২৫সশ মাি ষ২০১৬
প ষন্ত এক মাে ব্াপী তথ্যোংগ্রদহর কাে পনরিাল া করা হদয়দি। উনেনখত তথ্যানে োংগ্রদহ ব্বহৃত প্রশ্নমালায়
(প্রশ্নমালা তথা পনরনশষ্ট – ১, ২, ৫ ও ৬) োংখ্যা ও গুর্বািক উভয় প্রকৃনতর তথ্যই অন্তর্ভষি নিল, ফদল উদেনখত
প্রশ্নমালা িারা োংগৃহীত তথ্য গুর্বািক নবদের্দর্ও ব্বহার করা হদয়দি। তদব উি েমদয়র বাইদর এনপ্রল মাদের
১৭ ও ১৯ তানরদখও দুই নে ন নবড় োোৎকার স ওয়া হদয়দি।
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২.৩ প্রাইমানর তথ্যোংগ্রহ এবাং গুর্বািক নবদের্র্:
প্রশ্নমালা তথা পনরনশষ্ট- ১, ২, ৫ ও ৬ িারা োংগৃহীত োংখ্যাবািক তদথ্যর পাশাপানশ গুর্বািক তথ্যোংগ্রদহ ন দনাি
পদ্ধনতেমূহ ব্বহার করা হদয়দিঃ
২.৩.১ এফনেনি:
প্রকে এলাকায় সমাট ৩টি এফনেনি করা হদয়দি। বাাংলাদেশ ব্াাংদকর প্রধা শাখায় একটি এবাং মনতনেল শাখায়
নিতীয়টি। বাাংলাদেশ ব্াাংক, নবনভন্ন েরকানর ও সবেরকানর বানর্নেযক ব্াাংক এবাং আনথ ষক প্রনতষ্ঠা ও কদন্ট্রালার
সে াদরল অব একাউন্টদের কমষকতষাদের ন দয় অনুনষ্ঠত হয় তৃতীয় এফনেনি। এফনেনিদত উপনস্থত কমষকতষাদের
তানলকা পনরনশষ্ট ৭-৯ এ উদেখ করা হদয়দি।
২.৩.২ ন নবড় োোৎকার:
ন নবড় োোৎকার প্রকদের প্রভাব মূল্যায়দ একটি গুরুত্বপূর্ ষ পন্থা নহদেদব ব্বহৃত হদয়দি। নবনভন্ন উচ্চ-পেস্থ
কমষকতষা, নবদশর্ কদর বাাংলাদেশ ব্াাংদকর প্রধা শাখায় ারা নেনবএেনপ-এর োদথ েরােনর েনড়ত, ব্াাংনকাং
খাদতর পনলনে উন্নয়দ র োদথ েম্পৃি অথ ষ মন্ত্রর্ালদয়র ব্াাংক ও আনথ ষক প্রনতষ্ঠা নবভাদগর কমষকতষা, বাাংলাদেশ
ব্াাংক সিন াং একাদিনম ও BIBM এর োংনেষ্ট কমষকতষাদের ন কট সথদক ন নবড় োোৎকাদরর মাধ্যদম তথ্য োংগ্রহ
করা হদয়দি। ন নবড় োোৎকাদর অাংশগ্রহর্কারী কমষকতষাদের তানলকা পনরনশষ্ট ১০ এ উদেখ করা হদয়দি।
২.৪ প্রশ্নমালা ও সিকনলস্ট প্রর্য় , তথ্যোংগ্রহ ও েম্পাে া:
েরােনর তথ্যোংগ্রদহ ব্বহৃত নবনভন্ন প্রশ্নমালা ও সিকনলস্ট এর তানলকা ন দন প্রেত্ত হদলাঃ
পনরনশষ্ট ১ - বাাংলাদেশ ব্াাংদকর প্রনশের্প্রাপ্ত কমষকতষাদের েন্য প্রর্ীত প্রশ্নমালা
পনরনশষ্ট ২ - বানর্নেযক ব্াাংক ও

-ব্াাংক ফাইন্যানিয়াল ই নস্টটিউশদ র কমষকতষাদের েন্য প্রর্ীত প্রশ্নমালা

পনরনশষ্ট ৩ - এফনেনি পনরিাল ার সিকনলস্ট
পনরনশষ্ট ৪ - প্রকে োংনেষ্ট কমষকতষাদের েন্য প্রনকউরদমন্ট োংক্রান্ত তথ্যাবলী ও কনম্পউটার োভষার োংনেষ্ট
প্রশ্নমালা
পনরনশষ্ট ৫ - নবনভন্ন মন্ত্রর্ালদয় কমষরত ন ব ষানিত কমষকতষাদের েন্য প্রশ্নমালা
পনরনশষ্ট ৬ - বাাংলাদেশ ব্াাংদক সেবা গ্রহদর্ আগত ব্নিদের েন্য প্রশ্নমালা
বনর্ ষত প্রশ্নমালাগুদলা িারা োংগৃহীত তদথ্যর মদধ্য োংখ্যাবািক তথ্যেমূহ MS Excel িাটানেদট নলনপবদ্ধ করা হয়
া পরবতীদত Proportion Z সটদস্টর েন্য সটদবালার আকাদর নবন্যস্ত করা হয়। অপরনেদক গুর্বািক তথ্যানে
নবদের্দর্ প্রাপ্ত ফলাফল োরাাংশ আকাদর র্ষ্ঠ ও েপ্তম পনরদেদে উদেখ করা হদয়দি।
২.৫ তথ্যোংগ্রহকারীর প্রনশের্ ও তথ্যোংগ্রহ:
মাঠ প ষায় হদত তথ্যোংগ্রদহর েন্য আইএমইনি হদত তথ্যোংগ্রহকারী ন দয়াগ প্রো করা হয়। তথ্যোংগ্রহকারী
ন দয়াদগর পর ২৩/০২/২০১৬ সথদক ২৫/০২/২০১৬ প ষন্ত ০৩ (নত ) নেদ র প্রনশের্ কমষসূনির ব্বস্থা করা হয়।
পরামশষক আইএমইনির োংনেষ্ট কমষকতষাদের েহদ ানগতায় তথ্যোংগ্রহকারীদের প্রনশের্ প্রো কদর ।
উপাত্ত োংগ্রদহর খেড়া প্রশ্নমালা প্রকে এলাকায় নপ্র-দটস্ট কদর তাদত খুবই োমান্য পনরবতষদ র প্রদয়াে ীয়তা সেখা
সেয়, া থা থ প্রনক্রয়ায় োংদশাধ করা হয়। পনরকে া অনু ায়ী ২৫সশ সফব্রুয়ানর সথদক ২৫সশ মাি ষ ২০১৬ প ষন্ত
প্রায় এক মাে ব্াপী ন দয়াগকৃত তথ্যোংগ্রহকারীদের মাধ্যদম তথ্যোংগ্রদহর কাে পনরিাল া করা হয়। তথ্যোংগ্রদহর
কাদে ন দয়ানেত তথ্যোংগ্রহকারীগর্ মূলত ন দনাি োনয়ত্ব পাল কদরদি ঃ
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েরােনর োোৎকার
প্রশ্নপত্র অনুোদর েঠিক তথ্যোংগ্রহ করা
েঠিক উত্তর ন নিত হদয় প্রশ্নমালায় সলখা
োংগৃহীত তদথ্যর সগাপ ীয়তা ও ন রাপত্তা ন নিত করা এবাং
পূরর্কৃত প্রশ্নমালা পরামশষদকর কাদি প্রো করা।
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তৃতীয় পনরদেে: প্রকদের প্রধা উপাো েমূদহর বতষমা কা ষকানরতার অবস্থা প ষদবের্ ও নবদের্র্
৩.১ ভূনমকা:
প্রকদের োনব ষক বাস্তবায়দ াত্তর প্রধা অঙ্গেমূদহর বতষমা অবস্থা প ষদবের্ এবাং এর কা ষকানরতার নবদের্র্ এ
অনুদেদের অন্যতম অাংশ।
৩.২ আনথ ষক অগ্রগনত নবদের্র্ (নপনেআর অনু ায়ী):
িতুথ ষ োংদশানধত প্রকদের প্রাক্কনলত প্রকে ব্য় ৪১০৫৮.০০ লে টাকার নবপরীদত প্রকৃত ব্দয়র পনরমার্ নিল
৩৩৮৩১.৮৭ লে টাকা, া প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৮২.৪০ ভাগ। উি প্রকে ব্য়দক মূলত রােস্ব ও কযানপটাল
কদম্পাদ ন্ট দুইভাদগ উপস্থাপ করা হদয়দি।
৩.৩ রােস্ব কদম্পাদ ন্ট:
রােস্ব কদম্পাদ দন্টর আওতায় মূলত কিাদল্টনি ও প্রনশের্ ব্য়েহ রের্াদবের্, নবি/ প্ররকে মূল্যায় , প্রশােন ক
ব্য় ও পনরবহ ব্য় অন্তর্ভষি নিল। রােস্ব কদম্পাদ দন্টর সমাট ব্য় েব ষদমাট প্রকৃত ব্দয়র শতকরা ২১.৭১ নিল।
োরর্ী ৩.১: রােস্ব কদম্পাদ ন্ট (সকাটি টাকায়)
ক্রঃ
নবনভন্ন অদঙ্গর াম লেযমাত্রা
প্রকৃত বাস্তবায়
াং
(লেযমাত্রার % হার)
েব ষদমাট প্রকৃত প্রকে ব্দয়র
এর % হার
১। প্রনশের্ ব্য়
৩৫.৬৯
৩৪.৫০৫ (৯৬.৬৭%)
১০.২০
২। কিালদটনি
৩৫.০৫
৩৩.৯২৩৪ (৯৬.৭৮%)
১০.০৩
৩। রের্াদবের্
৬.০০
৪.৫৯২৮ (৭৬.৫৪%)
১.৩৬
৪। নবি/ প্ররকে মূল্যায়
০.১৭৫
০.১৬৫৪ (৯৪.৫১%)
০.০৪৮
৫। প্রশােন ক ব্য়
০.২১৫
০.০২৬৬ (১২.৩৭%)
০.০০৭
৬। পনরবহ ব্য়
০.১৯
০.১৫৪২ (৮১.১৫%)
০.০৪৫
৭। কাস্টম শুল্ক/ ভযাট
০.৭০
০.০০ (০%)
উপদমাট (রােস্ব)
৭৮.০২.০০
৭৩.৪৪৩৮ (৯৪.১৩%)
২১.৭১
েব ষদমাট
৪১০.৫৮
৩৩৮.৩১৮৭ (৮২.৪০%)
১০০%
৩.৩.১ প্রনশের্ ব্য়:
রােস্ব খাদত েবদিদয় বড় খাত হদে প্রনশের্ ব্য়। আদলািয প্রকদের আওতায় টিনপনপদত প্রনশের্ ব্য় বাবে
৩৫৬৯.০০ লে টাকা বরাে নিল। এখাদত ৩৪৫০.৫০ লে টাকা (উি খাদত বরােকৃত অদথ ষর ৯৬.৬৭%) ব্দয়
১৪০০ ইউন ট ববদেনশক স্টানি ট্যযর, প্রনশের্ সকাে ষ, ওয়াকষশপ ও সেনম ার বা ক ফাদরি েম্পন্ন করা হয়। উি
ব্দয়র আওতায় স্থা ীয়ভাদব ১২০০ প্রনশের্ প্রো করা হয়। এিাড়াও আদরা ২০০ টি প্রনশের্ েম্পানেত হয়। ফদল
েব ষদমাট ২৮০০টি সিন াং পনরিানলত ও েম্পানেত হওয়ার তথ্য পাওয়া ায়। উি খাদতর ব্য় েব ষদমাট প্রকৃত ব্দয়র
শতকরা ১০.২০ ভাগ।
৩.৩.২ ক োলদটনি:
আদলািয প্রকদের আওতায় টিনপনপদত ক োলদটনি বাবে ৩৫০৫.০০ লে টাকা বরাে নিল। এর নবপরীদত
৩৩৯২.৩৪ লে টাকা ব্য় করা হদয়দি, া উি খাদত প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৯৬.৭৮ ভাগ এবাং েব ষদমাট প্রকৃত
ব্দয়র শতকরা ১০.০৩ ভাগ। এটি রােস্ব কদম্পাদ দন্টর আওতায় নিতীয় অন্যতম খাত। ক োলদটনি খাদত ৯টি
কযাটাগরীদত নবদেশী এবাং ১১টি কযাটাগনরদত সেশীয় ব্নি/ প্রনতষ্ঠাদ র কাি সথদক পরামশষ সেবা গ্রহর্ করা হদয়দি।
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৯টি নবদেশী কযাটাগনর: Modernization Expert, Legal Counsel, AML/CFT Expert, Project Launch
Facilitator, IT Program Manager, Banking Consultant, International HR Advisor, Bank
Supervision Expert, and International Audit Firm

১১টি সেশীয় কযাটাগরী: Internet & Intranet Specialist, Procurement Specialist, Banking Consultant,
National HR Advisor, Senior Research Economist & Research Economist, Resident Economic
Advisor, Accounts & Audit Specialist, and Financial Management Consultant.

৩.৩.৩ রের্াদবের্:
প্রকদের আওতায় টিনপনপদত রের্াদবের্ বাবে ৬০০.০০ লে টাকার নবপরীদত ৪৫৯.০০ লে টাকা ব্য় করা
হদয়দি, া উি খাদত প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৭৬.৫৪ ভাগ এবাং েব ষদমাট প্রকৃত ব্দয়র ১.৩৬ ভাগ। খরদির
পনরমাদর্র নেক সথদক এটি রােস্ব কদম্পাদ দন্টর আওতায় তৃতীয় খাত।
৩.৩.৪ নবি/ প্ররকে মূল্যায় ব্য়:
নবি/ প্ররকে মূল্যায় বাবে ১৬.৫৪ লে টাকা ব্য় হদয়দি া উি খাদত প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৯৪.৫১ ভাগ এবাং
সমাট প্রকৃত ব্দয়র শতকরা ০.০৪৮ ভাগ।
৩.৩.৫ পনরবহ ব্য়:
প্রকদের আওতায় সকা গানড় ক্রয় করা হয়ন নবধায় ১০ বিরদময়ােী এ প্রকদের পনরবহ ব্দয়র পনরমার্ নিল মাত্র
১৫.৪২ লে টাকা, া প্রকৃত সমাট প্রকে ব্দয়র শতকরা ০.০৪৫ ভাদগ েীমাবদ্ধ নিল।
৩.৩.৬ প্রশােন ক ব্য়:
সুেীঘ ষ এ প্রকদের প্রশােন ক ব্য় নিল মাত্র ২.৬৬ লে টাকা, া সমাট প্রকে ব্দয়র তুল ার খুবই োমান্য অথ ষাৎ
০.০০৭ ভাগ।
অতএব বাাংলাদেশ ব্াাংদকর োনব ষক মাদ ান্নয়দ প্রনশের্ ও ক োলদটনি খরিেহ উদেনখত অন্যান্য খরিেমূহ
প্রকদের মূল উদেশ্যর োদথ োমঞ্জস্যপূর্ ষ, া আনিন ক ব্াাংনকাং ব্বস্থা প্রবতষদ যুদগাপদ াগী ও গুরুত্বপূর্ ষ া প্রকদের
আওতায় থা থভাদব প্রনতপানলত হদয়দি বদল প্রতীয়মা হয়।
৩.৪ কযানপটাল কদম্পাদ ন্ট:
কযানপটাল কদম্পাদ দন্টর আওতায় মূলত বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অদটাদমশ এবাং নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায়
করা হদয়দি। কযানপটাল কদম্পাদ ন্ট খাদত প্রাক্কনলত ব্য় ৩৩২৫৬ লে টাকার নবপরীদত প্রকৃত ব্য় হদয়দি
২৬৪৮৭.৬৮ লে টাকা া উি খাদত প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৭৯.৬৪ ভাগ। উি খাদত প্রকৃত ব্য় সমাট প্রকৃত
ব্দয়র শতকরা ৭৮.২৯ ভাগ। এ অদঙ্গর উপাো েমূদহর বর্ ষ া ন নরূপঃ
োরনর্ ৩.২: কযানপটাল কদম্পাদ ন্ট (দকাটি টাকায়)
ক্রঃ াং
নবনভন্ন অদঙ্গর াম
লেযমাত্রা
প্রকৃত বাস্তবায়
(লেযমাত্রার % হার)
েব ষদমাট প্রকৃত প্রকে ব্দয়র
এর % হার
১-৮
অদটাদমশ
২৫৯.৭৬
২০৬.৪৭৩৯ (৭৯.৪৯)
৬১.০৩
১। স টওয়ানকষাং প্যাদকে
৬৮.৪২
৫৬.০৪০২
১৬.৫৬
(৮১.৯০%)
২। ব্াাংনকাং প্যাদকে
৫৭.০০
৫৩.৩৩৮৪
১৫.৭৭
(৯৩.৫৭%)
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.
োরনর্ ৩.২: কযানপটাল কদম্পাদ ন্ট (দকাটি টাকায়)
ক্রঃ াং
নবনভন্ন অদঙ্গর াম
লেযমাত্রা
প্রকৃত বাস্তবায়
(লেযমাত্রার % হার) েব ষদমাট প্রকৃত প্রদেক্ট ব্দয়র
এর % হার
৩। ইআরনপ প্যাদকে
৩৯.১০
৩০.৭২৫৯
৯.০৮
(৭৮.৫৮%)
৪। িাটা ওয়যারহাউে প্যাদকে ৩৬.৫৩
২৪.৭৯২৭
৭.৩৩
(৬৭.৮৬%)
৫। আইটি ল্যাব প্যাদকে
০.৪০
০.৩১৭৩ (৭৯.৩২%)
০.০৯
৬। ন্যাশ াল সপদমন্ট সুইি
৪১.১৫
৩৩.২৫২৬
৯.৮৩
(৮০.৮০%)
৭। নেদস্টমে ফর নপএনি
০.৭০
০.৬০ (৮৫.৭১%)
০.১৮
৮। আইটি নেদস্টমে ফর
১৬.৪৬
৭.৪০৬৮ (৪৪.৯৯%)
২.১৯
নবএফআইইউ
৯-১১ নরঅগাষ াইদেশ ও
৫৩.০৭
৪২.৭৯৫ (৮০.৬৪%)
১২.৬৫
আনিন কায়
৯। নবনবটিএ আনিন কায়
২.০০
১.৯১৭৫ (৯৫.৮৭%)
০.৫৭
১০। অনফে সল-আউট
৪৯.৮১
৩৯.৬৬৯৮
১১.৭৩
আনিন কায়
(৭৯.৬৪%)
১১। নভনিও ক ফাদরনিাং
১.২৬
১.২০৭৭ (৯৫.৮৪%)
০.৩৬
১২। ব্াাংক িােষ. এলনে কনমশ ২.৭৩
১.৫৮৬৯ (৫৮.১২%)
০.৪৭
১৩। প্রাইে কনন্ট দেনি
১.০০
০.০০ (০%)
১৪। নফনেকযাল কনন্ট দেনি
০.৪০
০.১৬৬১ (৪১.৫২%)
০.০৫
১৫। কাস্টম শুল্ক/ভযাট
১৫.৬০
১৩.৮৫৩ (৮৮.৮০%)
৪.০৯
উপদমাট (কযানপটাল)
৩৩২.৫৬
২৬৪.৮৭৪৯
৭৮.২৯
(৭৯.৬৪%)
েব ষদমাট
৪১০.৫৮
৩৩৮.৩১৮৭
(১০০%)
(৮২.৪০%)
৩.৪.১ অদটাদমশ :
অদটাদমশ এ প্রকদের একটি অন্যতম বৃহৎ অঙ্গ। অদটাদমশদ র আওতায় স টওয়ানকষাং প্যাদকে, ব্াাংনকাং
প্যাদকে, ইআরনপ প্যাদকে, িাটা ওয়যারহাউে প্যাদকে, আইটি ল্যাব প্যাদকে, ন্যাশ াল সপদমন্ট সুইি, নেদস্টমে
ফর নপএনি এবাং আইটি নেদস্টমে ফর নবএফআইইউ স্থাপ করা হদয়দি। বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অদটাদমশ বাবে
২০৬৪৭.৩৯ লে টাকা ব্য় করা হদয়দি, া সমাট প্রকৃত প্রকে ব্দয়র ৬১.০৩ ভাগ।
অদটাদমশদ র আওতায় বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রধা শাখায় মূল আইটি ই োরাকিার ও োভষার স্থানপত আদি এবাং
ব্াকআপ নহদেদব একটি সরনলকা নবনবটিএ সত স্থাপ করা হদয়দি। এর উপরই সকন্দ্রীয় ব্াাংদকর পুদরা আইটি
ব্াকদবা োঁনড়দয় আদি। উভয় োয়গাদতই ন রাপত্তা ব্বস্থা েদন্তার্ে ক। বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রধা শাখায়
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পূব ষানুমনত িাড়া কারও পদে প্রদবশ করা েম্ভব য়। সতমন ভাদব নবনবটিএ সতও সমই দগদট াম পনরিয় নলনপবদ্ধ
কদর প্রদবশ করদত হয়। এিাড়া োভষাররুদম প্রদবদশর েন্য সরনেস্টার সমদন্টই করা হয়।
৩.৪.১.১ স টওয়ানকষাং প্যাদকে:
এ প্যাদকেটি অদটাদমশদ র অন্তর্ভষি এবাং এ খাদতর েবদিদয় বড় কদম্পাদ ন্ট। প্রকদের আওতায় টিনপনপদত
স টওয়ানকষাং প্যাদকে বাবে ৬৮৪২ লে টাকার নবপরীদত ৫৬০৪.০২ লে টাকা ব্দয় ল্যা , ওয়যা , ওএ (OAOpen Access), ইন্টাদ ষট, ইন্ট্রাদ ট ও ইদলকনিকযাল েরঞ্জাম স্থাপ করা হদয়দি, া উি খাদত প্রাক্কনলত ব্দয়র
শতকরা ৮১.৯০ ভাগ এবাং প্রকৃত সমাট প্রকে ব্দয়র শতকরা ১৬.৫৬ ভাগ।
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ব্াপক আন্তঃোংদ াগ এ কদম্পাদ দন্টর অধীদ প্রনতনষ্ঠত হদ ়েদি। প্রধা কা ষালয়, ৯ টি শাখা
কা ষালয় এবাং নবনবটিএ এ প্যাদকদের মাধ্যদম একটি একক স টওয়াদকষর মদধ্য োংযুি আদি। এ স টওয়াকষ
নেনবএেনপ-র অন্যান্য েকল প্যাদকদের সমরুেে নহোদব কাে করদি।
ব্াাংনকাং অযানলদকশ , সিোনর োদ েদমন্ট, এন্টারপ্রাইে নরদোে ষ লযান াং, এন্টারপ্রাইে িাটা ওয়যারহাউে,
ইদলকিন ক ফাে িািফার, বাোর পনরকাঠাদমা ইতযানে নবনভন্ন সকন্দ্রীয় অযানলদকশ এখ এ স টওয়াদকষর মাধ্যদম
অপাদরট হদে। ৩০০০ এরও সবনশ স টওয়াকষ স াি এ স টওয়াদকষ স্থাপ করা হদয়দি এবাং প্রায় ৫০০০ কনম্পউটার
এখ স টওয়াদকষর মদধ্য োংযুি আদি।
৩.৪.১.২ ব্াাংনকাং এনলদকশ :
ব্াাংনকাং এনলদকশ খাদত ৫৭০০ লে টাকা বরাে নিল। তন্মদধ্য ৫৩৩৩.৮৪ লে টাকা ব্দয় ব্াাংনকাং এনলদকশ
েফটওয়যার ও আইটি ই োরাকিার স্থাপ করা হদয়দি, া উি খাদত প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৯৩.৫৭ ভাগ এবাং
প্রকৃত সমাট প্রকে ব্দয়র শতকরা ১৫.৭৭ ভাগ।
৩.৪.১.৩ ইআরনপ প্যাদকে:
এন্টারপ্রাইে নরদোদে ষে লযান াং (ইআরনপ) প্যাদকে বাবে ৩৯১০ লে টাকা বরাে নিল। ইআরনপ প্যাদকদের
আওতায় েফটওয়যার ও হাি ষওয়যার বাবে ৩০৭২.৫৯ লে টাকা ব্য় হদয়দি, া উি খাদত প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা
৭৮.৫৮% ভাগ এবাং প্রকৃত সমাট প্রকে ব্দয়র শতকরা ৯.০৮ ভাগ ।
৩.৪.১.৪ িাটা ওয়যার হাউে প্যাদকে:
িাটাওয়যারহাউে প্যাদকে বাবে ৩৬৫৩ লে টাকা বরাদের নবপরীদত ২৪৭৯.২৭ লে টাকা ব্দয় প্যাদকেটি ক্রয়
ও স্থাপ করা হদয়দি, া উি খাদত প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৬৭.৮৬ ভাগ এবাং প্রকৃত সমাট প্রকে ব্দয়র শতকরা
৭.৩৩ ভাগ ।
৩.৪.১.৫ আইটি ল্যাব প্যাদকে:
আইটিল্যাব প্যাদকে বাবে ৪০ লে টাকা বরাদের নবপরীদত ৩১.৭৩ লে টাকা ব্দয় আইটি ল্যাদবর প্রদয়াে ীয়
ন্ত্রপানত ক্রয় ও স্থাপ করা হদয়দি, া উি খাদত প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৭৯.৩২ ভাগ এবাং প্রকৃত সমাট প্রকে
ব্দয়র শতকরা ০.০৯ ভাগ মাত্র ।
আইটি ল্যাবের অর্জন: এ ল্যাবে কর্মকর্ম াবের ট্রেননিং প্রোন করা হয় এেিং নেনিন্ন সফটওয়যার ট্রটনটিং করা হয়, অর্ঃপর
ট্রনটওয়াবকম আপবল্াড করা হয়।
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৩.৪.১.৬ ন্যাশ াল সপদমন্ট সুইি:
প্রকদে ন্যাশ াল সপদমন্ট সুইি বাবে ৪১১৫ লে টাকা বরাে নিল। তন্মদধ্য ৩৩২৫.২৬ লে টাকা ব্দয় ন্যাশ াল
সপদমন্ট সগটওদয় ও সুইি প্যাদকে ক্রয় ও স্থাপ করা হদয়দি, া উি খাদত প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৮০.৮০ ভাগ
এবাং প্রকৃত সমাট প্রকে ব্দয়র শতকরা ৯.৮৩ ভাগ ।
৩.৪.১.৭ নেদস্টমে ফর নপএনি:
এ প্রকদে নেদস্টমে ফর নপএনি বাবে ৭০ লে টাকা বরাদের নবপরীদত ৬০ লে টাকা ব্দয় উি নেদস্টম ক্রয় ও
স্থাপ করা হদয়দি, া উি খাদত প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৮৫.৭১ ভাগ এবাং প্রকৃত সমাট প্রকে ব্দয়র শতকরা
০.১৮ ভাগ মাত্র।
৩.৪.১.৮ আইটি নেদস্টমে ফর নবএফআইইউ:
প্রকদে আইটি নেদস্টমে ফর বাাংলাদেশ নফন্যানিয়যাল ইদন্টনলদেি ইউন ট (নবএফআইইউ) বাবে ১৬৪৬ লে টাকা
বরাে নিল। তন্মদধ্য ৭৪০.৬৮ লে টাকা ব্দয় বাাংলাদেশ নফন্যানিয়যাল ইদন্টনলদেি ইউন দটর েন্য আইটি নেদস্টম
ক্রয় ও স্থাপ করা হদয়দি, া উি খাদত প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৪৪.৯৯ ভাগ এবাং প্রকৃত সমাট প্রকে ব্দয়র
শতকরা ২.১৯ ভাগ মাত্র।
৩.৪.২ নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায় :
নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায়দ র আওতায় নবনবটিএ আনিন কায় , অনফে সল-আউট আনিন কায় ও নভনিও
ক ফাদরনিাং প্যাদকে প্রভৃনত আইটি ও নবনভন্ন ববদুযনতক ন্ত্রপানত, আেবাবপত্র, অনফে েরঞ্জামানে ইতযানে োংগ্রহ
ও স্থাপ করা হদয়দি। বাাংলাদেশ ব্াাংদকর নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায় খাদত প্রাক্কনলত ৫৩০৭ লে টাকার
নবপরীদত প্রকৃত ব্দয়র পনরমার্ ৪২৭৯.৫ লে টাকা, া প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৮০.৬৪ ভাগ এবাং প্রকৃত সমাট
প্রকে ব্দয়র শতকরা ১২.৬৫ ভাগ। ফদল এটি প্রকদের একটি উদেখদ াগ্য অঙ্গ। এই অদঙ্গর উপাো েমূদহর বর্ ষ া
ন নরূপঃ
৩.৪.১২ নবনবটিএ আনিন কায় :
প্রকদের আওতায় বাাংলাদেশ ব্াাংক সিন াং একাদিনম (নবনবটিএ) আনিন কায়দ র ন নমত্ত প্রনশের্ ও আইটি
ইর্কইপদমন্ট স্থাপ , অনফে সল-আউট পু নব ষন্যাে ইতযানে অন্তর্ভষি নিল। উি কাে বাবে প্রাক্কনলত ২০০ লে টাকা
বরাদের নবপরীদত ১৯১.৭৫ লে টাকা ব্দয় নবনবটিএ-দক আনিন কায় করা হদয়দি, া প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা
৯৫.৮৭ ভাগ এবাং প্রকৃত সমাট প্রকে ব্দয়র শতকরা ০.৫৭ ভাগ মাত্র।
৩.৪.১৩ অনফে সল-আউট আনিন কায় :
প্রকদের আওতায় বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রধা কা ষালয় অনফে সল-আউট আনিন কায় বাবে বরােকৃত ৪৯৮১.০০ লে
টাকার নবপরীদত ৩৯৬৬.৯৮ লে টাকা ব্দয় বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অনফে সল-আউট পনরবতষ কদর নকউনবক
নবন্যাে করা হদয়দি। এর োদথ ক ফাদরি রুম/ নমটিাং রুদমর সটনবল সিয়ার, প্রদেক্টর, মন টর, শব্দ ন্ত্র, এনক্সনকউটিভ
সটনবল, সিয়ার, রমাল সটনবল সিয়ার, ফাইল সকনবদ ট ইতযানে ক্রয় ও স্থাপ করা হদয়দি। এ ব্য় উি খাদত
প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৭৯.৬৪ ভাগ এবাং প্রকৃত সমাট প্রকে ব্দয়র শতকরা ১১.৭৩ ভাগ।
৩.৪.১৪ নভনিও ক ফাদরনিাং:
প্রকদে নভনিও ক ফাদরনিাং বাবে ১২৬.০০ লে টাকা বরাদের নবপরীদত ১২০.৭৭ লে টাকা ব্দয় নভনিও
ক ফাদরনিাং এর েন্য প্রদয়াে ীয় আইটি ও ইদলকনিক ন্ত্রপানত ক্রয় ও স্থাপ করা হদয়দি। এ ব্য় উি খাদত
প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৯৫.৮৪ ভাগ এবাং প্রকৃত সমাট প্রকে ব্দয়র শতকরা ০.৩৬ ভাগ মাত্র।
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এিাড়াও প্রকদের আওতায় ব্াাংক িােষ, এলনে কনমশ , প্রাইে কনন্ট দেিী, নফনেকযাল কনন্ট দেনি, কাস্টমে
শুল্ক/ভযাট প্রভৃনত খাদত বরাে অনু ায়ী অথ ষ ব্য় করা হদয়দি।
অতএব বৃহোকার অদটাদমশ এবাং নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায়দ র মাধ্যদম বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অভযন্তরীর্
উন্নয় হদয়দি, া প্রকদের মূল উদেশ্যর োদথ োমঞ্জস্যপূর্ ষ, া আনিন ক ব্াাংনকাং ব্বস্থা প্রবতষদ যুদগাপদ াগী ও
গুরুত্বপূর্ ষ া প্রকদের আওতায় থা থভাদব প্রনতপানলত হদয়দি বদল প্রতীয়মা হয়।
৩.৫ আনথ ষক অগ্রগনত নবদের্র্ (প্রকদের উদেশ্য অনু ায়ী):
োরনর্ ৩.৩: উদেশ্য অনু ায়ী প্রকদের আনথ ষক অগ্রগনত নবদের্র্ (নমনলয় টাকায়)
ক্রঃ
াং

নবনভন্ন অদঙ্গর াম

লেযমাত্রা

১।

আইন কাঠাদমা শনিশালীকরর্

৮৫.৪৩১

২।

৩,৭৭৯.৪৫৭

৩।

বাাংলাদেশ ব্াাংদকর
নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায়
কযাপানেটি নবনডাং

৪।

েব ষদমাট

২৪০.৯১২
৪,১০৫.৮

প্রকৃত বাস্তবায়
(লেযমাত্রার %
েব ষদমাট প্রকৃত প্রকে
হার)
ব্দয়র এর % হার
৬৭.০১৬৪৯
১.৯৮
(৭৮.৪৫)
৩,১২৩.৭২১১
৯২.৩৩
(৮২.৬৫)
১৯২.৪৪৫৪
৫.৬৯
(৭৯.৮৮)
৩,৩৮৩.১৮৩
১০০.০০

আইন কাঠাদমা শনিশালীকরর্ বাবে লেযমাত্রার ৮৫.৪৩১ নমনলয় টাকার মদধ্য ৬৭.০২ নমনলয় (প্রাক্কনলত
ব্দয়র শতকরা ৭৮.৪৫ ভাগ) টাকা ব্য় হয়, া েব ষদমাট প্রকৃত প্রকে ব্দয়র শতকরা ১.৯৮ভাগ মাত্র।
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায় বাবে লেযমাত্রার ৩,৭৭৯.৪৫৭ নমনলয় টাকার মদধ্য
৩,১২৩.৭২ নমনলয় (প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা ৮২.৬৫ ভাগ) টাকা ব্য় হয়, া েব ষদমাট প্রকৃত প্রকে ব্দয়র
শতকরা ৯২.৩৩ ভাগ। ফদল প্রকদের নোংহভাগ টাকা বাাংলাদেশ ব্াাংদকর নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায় বাবে
খরি হদয়দি।
কযাপানেটি নবনডাং বাবে লেযমাত্রার ২৪০.৯১২ নমনলয় টাকার মদধ্য ১৯২.৪৫ নমনলয় (প্রাক্কনলত ব্দয়র শতকরা
৭৯.৮৮ ভাগ) টাকা ব্য় হয়, া েব ষদমাট প্রকৃত প্রকে ব্দয়র শতকরা ৫.৬৯ ভাগ মাত্র।
উদেখ্য প্রকেটি ৪ বার বনধ ষত টাকার অাংদক োংদশানধত হদলও প্রকদের মূল অথ ষ ২৭.২০ নমনলয় এেনিআর
অপনরবনতষত নিল। মূলত ববদেনশক মুদ্রা নবন ময় হার- এেনিআর-িলার এবাং িলার-টাকা এর তারতদের েন্য
নবন ময় লাদভর কারদর্ টাকায় অথ ষ বৃনদ্ধ সপদয়দি। ফদল প্রকদে সৃষ্ট অনতনরি তহনবদলর মাধ্যদম তু তু উপাো
স াগ কদর প্রকদের আওতায় তা বাস্তবানয়ত হদয়দি এবাং সে সমাতাদবক প্রকেটি োংদশাধদ র প্রদয়াে ীয়তা সেখা
নেদয়দি। এিাড়া প্রকদের অনধকাাংশ ব্য় (৯২.৩৩%) তথ্য প্রযুনি ও আনিন কায় োংনেষ্ট হওয়ায় তা প্রনতন য়ত
পনরবতষ শীল নিল। ফদল প্রযুনির উৎকর্ ষ বৃনদ্ধর োদথ োদথ তার ববনশ্বক মূল্য হ্রাদের কারদর্ও প্রকদে অনতনরি
তহনবল সৃনষ্ট হদয়দি। ফদল প্রকদের একটি অাংশ অব্বহৃত সথদক সগদি, নকন্তু প্রকদের েকল অঙ্গ তথা েকল
উদেশ্যই থা থভাদব বাস্তবানয়ত হদয়দি।
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িতুথ ষ পনরদেে: প্রনকউরদমন্ট কা ষক্রম মূল্যায়
৪.১ প্রনকউরদমন্ট পদ্ধনত:
নেনবএেনপ মূলত একটি কানরগনর েহায়তা প্রকে। অদটাদমশ এ প্রকদের অন্যতম অাংগ। অদটাদমশদ র আওতায়
নবনভন্ন আইটি পণ্য োংগ্রহ করা হদয়দি। স টওয়ানকষাং প্যাদকে, ব্াাংনকাং প্যাদকে, ইআরনপ প্যাদকে, িাটা
ওয়যারহাউে প্যাদকে, আইটি ল্যাব প্যাদকে, ন্যাশ াল সপদমন্ট সুইি, নেদস্টমে ফর নপএনি, আইটি নেদস্টমে ফর
নবএফআইইউ, নবনবটিএ আনিন কায় , অনফে সল-আউট আনিন কায় , নভনিও ক ফাদরনিাং ইর্কইপদমন্ট প্রভৃনতর
আওতায় েফটওয়যার, আইটি ন্ত্রপানত, কনম্পউটার, োভষার, সে াদরটর, িাটা নরকভানর নেদস্টম ও আনুর্নঙ্গক
ন্ত্রপানত এবাং উপকরর্ ক্রয় ও ই স্টল করা হদয়দি।
ক োলদটনি এ প্রকদের আদরকটি গুরুত্বপূর্ ষ অাংগ। ক োলদটনি খাদত ৯টি কযাটাগনরদত নবদেশী এবাং ১১টি
কযাটাগনরদত সেশীয় ব্নি/ প্রনতষ্ঠাদ র কাি সথদক পরামশষ সেবা গ্রহর্ করা হদয়দি।
নপনেআর-এ পণ্য খাদত ৭টি এবাং সেবা খাদত ৫টি সমাট ১২টি প্যাদকদের প্রনকউরদমন্ট োংক্রান্ত তথ্য েরবরাহ করা
হদয়দি। উি ১২টি প্যাদকদের মধ্য সথদক মু ায়দ র মাধ্যদম পণ্য খাত সথদক ২টি এবাং সেবা খাত সথদক ২টি সমাট
৪টি প্যাদকদের মূল্যায় প্রনক্রয়া ন দন প ষাদলাি া করা হদলাঃ
৪.২ মু ায়দ র মাধ্যদম প্রনকউরদমন্ট কা ষক্রম মূল্যায় :
পনরনশষ্ট ৪- প্রশ্নমালার মাধ্যদম প্রনকউরদমন্ট োংক্রান্ত কা ষক্রম মূল্যায় করা হদয়দি। এ সেদত্র নপনেআর এ উদেনখত
সমাট ১২টি প্যাদকদের মধ্য সথদক মু ায়দ র মাধ্যদম সেবা খাদতর ২টি এবাং পণ্য খাদতর ২টি তথা সমাট ৪টি
প্যাদকদের প্রনকউরদমন্ট নবর্য়ক তথ্য োংগ্রহ ও প ষাদলাি া করা হয়। োংগৃহীত ৪টি প্যাদকদের প ষাদলাি া ন দন
উপস্থাপ করা হলঃ
োরনর্ ৪.১: সেবা খাদতর প্রনকউরদমন্ট কা ষক্রম মূল্যায়
ক্রঃ
১।

কা ষক্রম
কাবের নার্

মু া – ১
Consulting Service of IT
Program Manager.

২।

েরপত্র প্রকাবের র্ানরখ

৩।

প্রকানের্ প্রচার র্াধ্যর্ (নার্)

৪।
৫।

েরপত্র নেক্রয় শুরু এেিং ট্রেষ
র্ানরখ ও সর্য়
েরপত্র গ্রহবের র্ানরখ ও সর্য়

০২/০৪/২০০৯, ০৪/০৪/২০০৯,
০৫/০৪/২০০৯
dg Market and UNDP, BB
Website, CPTU, বেন ক ইদত্তফাক,
বেন ক আমাদের েময়, Daily Star,
Financial Express.
প্রদ ােয য়

৬।
৭।
৮।

প্রাপ্ত ট্রর্াট েরপত্র সিংখযা
েরপত্র ট্রখাল্ার র্ানরখ ও সর্য়
ট্ররসপননসি েরপবত্রর সিংখযা

07/05/2009 I weKvj 04t30,
(ই ও আই)
21 (ই ও আই)
প্রদ ােয য়
05 (kU© wj‡÷W)

মু া – ২
Consulting Service of
International Human Resource
Advisor
১৭/০৬/২০০৩
Bangladesh Observer, ‰`wbK
B‡ËdvK

17/06/2003
10/07/2003
03
প্রদ ােয য়
02

.
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ক্রঃ
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।

১৮।

১৯।

২০।
২১।

কা ষক্রম
েরপত্র মূল্যায় কনমটির েভার
োংখ্যা ও তানরখ
মূল্যায় কনমটির প্রনতদবে
অনুদমােদ র তানরখ
অনুদমাে কারী কতৃষপে
(HOPE)
স ায়া (NoA) প্রোদ র
তানরখ
সমাট চ্যনি মূল্য
চ্যনি স্বােদরর তানরখ
কা ষাদেশ প্রোদ র তানরখ
কা ষ েম্পােদ র তানরখ
কা ষ বাস্তবায় কালী
মন টনরাং কা ষক্রদমর বর্ ষ া

মু া – ১
2wU, 20/05/2009 I 01/07/2009

কা ষেম্পােদ াত্তর তা বুদে
স ওয়া (দকা কনমটি গঠ
করা হদয়নিল নক া)
কা ষ েম্পােদ সকা রূপ
ব্তযয় হদয় থাকদল তার
কারর্
বাস্তবায় কালী চ্যনির সময়াে
বাড়াদ া হদয়নিল নক া।
োনব ষক কা ষক্রদম েরকানর
ীনতমালা অনুেরর্ করা
হদয়নিল নক া।

হাাঁ

BDGmWjvi: 4,14,000/00
১৪/০২/২০০৪
প্রদ ােয য়
†deªæqvix/2007
GBPAviwWÕi `vwqZ¡cÖvß wbe©vnx
cwiPvj‡Ki †bZ…‡Z¡ MwVZ KwgwU দ্বারা
র্ননটনরিং কার্মক্রর্ সম্পােন করা হবয়বে।
হাাঁ

না

না

না

া

মু া – ২
2wU

01/07/2009

07/01/2004

cwiPvjK cl©`, evsjv‡`k e¨vsK

wek¦e¨vsK/wewe †evW©

22/07/2011

10/01/2004

BDGmWjvi: 2,91,600/00
১৬/১১/২০০৯
প্রদ ােয য়
১৫/১১/২০১১
Project Director, CBSP দ্বারা
র্ননটনরিং কার্মক্রর্ সম্পােন করা হবয়বে।

হাাঁ

নবশ্বব্াাংক/ নবনব সবাি ষ

মু া-১ এ উদেনখত Consulting Service of IT Program Manager ামক স সেবা প্রনকউর করা হদয়দি গত
০২/০৪/২০০৯ তানরদখ তার েরপত্র প্রকাশ হদয় ২২/০৭/২০০৯ তানরদখ স ায়া প্রো করা হয় এবাং ১৬/১১/২০০৯ তানরদখ চ্যনি স্বােনরত
হয়। এদেদত্র সরকানর নীনর্র্াল্া অনুসরে করা হয়, ট্রকান েযর্যয় ঘবটনন।
নর্ু না-২ এ Consulting Service of International Human Resource Advisor ামক স সেবা প্রনকউর করা হদয়দি
গত ১৭/০৬/২০০৩ তানরদখ তার েরপত্র প্রকাশ হদয় ১৪/০২/২০০৪ তানরদখ চ্যনি স্বােনরত হয়। এদেদত্র নবশ্বব্াাংদকর ীনতমালা
অনুেরর্ করা হয়, সকা ব্তযয় ঘদটন ।
সারণি ৪.২: পিয খাবের প্রণিউরবেন্ট িার্জ ক্রে েূ ল্যায়ন
ক্রঃ কা ষক্রম
মু া – ৩
মু া – ৪
১।
কাদের াম
Procurement of Goods for
Supply, installation, testing and
Modernization of Office Layout commissioning of network servers,
& Interior Design with Cubicles LAN, WAN, internet, standard
Chamber of 30-storied Building software, related training and
of BB Head Office
technical support for its information
system.
.
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ক্রঃ
২।
৩।

কা ষক্রম
েরপত্র প্রকাদশর তানরখ
প্রকানশত প্রিার মাধ্যম
( াম)

৪।

েরপত্র নবক্রয় শুরু এবাং
সশর্ তানরখ ও েময়
েরপত্র গ্রহদর্র তানরখ ও
েময়
প্রাপ্ত সমাট েরপত্র োংখ্যা
েরপত্র সখালার তানরখ ও
েময়
সরেপ নেভ েরপদত্রর
োংখ্যা
েরপত্র মূল্যায় কনমটির
েভার োংখ্যা ও তানরখ

৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।

মূল্যায় কনমটির
প্রনতদবে অনুদমােদ র
তানরখ
১১। অনুদমাে কারী কতৃষপে
(HOPE)
১২। স ায়া (NoA) প্রোদ র
তানরখ
১৩। সমাট চ্যনি মূল্য
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।

চ্যনি স্বােদরর তানরখ
কা ষাদেশ প্রোদ র তানরখ
কা ষ েম্পােদ র তানরখ
কা ষ বাস্তবায় কালী
মন টনরাং কা ষক্রদমর
বর্ ষ া

সারণি ৪.২: পিয খাবের প্রণিউরবেন্ট িার্জ ক্রে েূ ল্যায়ন
মু া – ৩
মু া – ৪
02/02/2011
08/09/2006
dg Market, BB Website,
The Daily Star, The New Age,
CPTU, Ittefaq, Samakal,
Daily Ittefaq, Dainik Amar Desh,
Daily Star, Financial
CPTU Website, BB website,
Express.
dgMarket and UNDB website
14/02/2011 Ges 28/03/2011 ;
11/09/2006 Ges 14/02/2007
weKvj 5:00Uv
29/03/2011 I mKvj 11t30
15/02/2007 I mKvj 11t00
03
29/03/2011 I mKvj 11t45

02
15/02/2007 I mKvj 11t30

03

01

2wU, 21/04/2011 I 03/05/2011

6wU, 08/04/2007, 25/04/2007,
21/05/2007, 28/05/2007,
25/06/2007, I 09/07/2007
10/07/2007,wewe
28/08/2007,wmwmwRwcG

03/05/2011
অথ ষ মন্ত্রর্ালয়

নেনেনেনপএ

৩০/১০/২০১১

২৭/০৯/২০০৭

BDGmWjvi: 54,16,692/00 I
টাকায় 4,86,75,570/00
২৩/১১/২০১১
২১/১২/২০১১
৩১/১২/২০১২
Steering Committee,
Implementation Committee,
Implementation Team িারা
মন টনরাং কা ষক্রম েম্পাে করা
হদয়দি।

BDGmWjvi: 6,646,388/00 I
টাকায় 234,423,458/00
২৭/০৯/২০০৭
২৫/১০/২০০৭
১৭/০৫/২০১০
Implementation team in different
areas of the package comprising
officials from BB closely
monitored the total implementation
process. BB officials were directly
engaged in the sign off process of
design, supply, installation and
commissioning stages of the
Network system. Executive
Director (ICT) led the monitoring
process throughout the
implementation phase of the
package.

.
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ক্রঃ
১৮।

১৯।

২০।

২১।

২২।

২৩।
২৪।

সারণি ৪.২: পিয খাবের প্রণিউরবেন্ট িার্জ ক্রে েূ ল্যায়ন
কা ষক্রম
মু া – ৩
মু া – ৪
কা ষেম্পােদ াত্তর তা
হাঁ
Implementation team were formed with
বুদে স য়া (দকা কনমটি
officials from IT department of BB, who
গঠ করা হদয়নিল নক া)
evaluated and examined the completed
deliverables of the supplier through user
acceptance Test (UAT) and Operational
Acceptance Test (OAT)
না
না
কা ষ েম্পােদ সকা রূপ
ব্তযয় হদয় থাকদল তার
কারর্
না
বাস্তবায় কালী চ্যনির
া
সময়াে বাড়াদ া হদয়নিল
নক া।
হাাঁ
োনব ষক কা ষক্রদম েরকানর
নবশ্বব্াাংক/ নবনব সবাি ষ
ীনতমালা অনুেরর্ করা
হদয়নিল নক া।
হাাঁ
কনম্পউটার োভষার
প্রদ ােয য়*
েঠিকভাদব ফাাংশান াং
করদি নক া?
হাাঁ
কনম্পউটার োভষাদরর
প্রদ ােয য়
সবক-আপ আদি নক া?
সবক-আপ থাকদল
প্রদ ােয য়
Backup regularly maintained in the Tape
নকভাদব োংরের্ করা
Library (off line) and also maintained
হদে?
storage replication in Disaster replication
(online) in Disaster Recovery Site in
BBTA, Mirpur.

* কনম্পউটার োংক্রান্ত সকা নবর্য় স ই।
নর্ু না-৩ এ উবেনখর্ ‘Modernization of Office Layout & Interior Design with Cubicles Chamber of
30-storied Building of Bangladesh Bank, Head Office’ ামক স পণ্য প্রনকউর করা হদয়দি গত
০২/০২/২০১১ তানরদখ তার েরপত্র প্রকাশ হদয় ৩০/১০/২০১১ তানরদখ স ায়া প্রো করা হয় এবাং ২৩/১১/২০১১
তানরদখ চ্যনি স্বােনরত হয়। এদেদত্র েরকানর ীনতমালা অনুেরর্ করা হয়, সকা ব্তযয় ঘদটন ।
নর্ু না-৪ এ উবেনখর্ ‘Testing and commissioning of network servers, LAN, WAN, internet, standard
software, related training and technical support for its information system’ ামক স পণ্য প্রনকউর করা
হদয়দি গত ০৮/০৯/২০০৬ তানরদখ তার েরপত্র প্রকাশ হদয় ২৭/০৯/২০০৭ তানরদখ স ায়া প্রো করা হয় এবাং
২৭/০৯/২০০৭ তানরদখ চ্যনি স্বােনরত হয়। এদেদত্র নবশ্বব্াাংদকর ীনতমালা অনুেরর্ করা হয়, সকা ব্তযয় ঘদটন ।
উপযু ষি তথ্য প ষাদলাি া সথদক সেখা ায় স , মূল্যায় কৃত ৪টি প্যাদকদের মদধ্য ২টির সেদত্র নবশ্বব্াাংদকর
ীনতমালা অনুেরর্ করা হদয়দি এবাং অপর ২টি প্যাদকদের সেদত্র েরকানর ীনতমালা অনুেরর্ করা হদয়দি।
অতএব প্রকদের আওতায় বেব িয় প্রনক্রয়ায় মূল্যায় কৃত প্রনকউরদমন্ট কা ষক্রদম থা থ প্রনক্রয়া অনুেরর্ করা
হদয়দি বদল প্রতীয়মা হয়। সকা রকম ব্তযয় ঘদটন । তদব এখাদ উদেখ্য স , প্রনকউরদমন্ট োংক্রান্ত কা ষক্রম
ুঁ সপদত অদ ক েময় ব্য় হওয়ায়
মূল্যায়দ র েময় প্রদয়াে ীয় ির্কযদমন্ট সগািাদলা অবস্থায় পাওয়া ায়ন , া খুদে
পরামশষদকর কাদে নবলম্ব হদয়দি।
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পঞ্চম পনরদেে: প্রকদের উদেশ্য ও অেষ মূল্যায়
বাাংলাদেদশর ব্াাংনকাং খাদত একটি শনিশালী, কা ষকরী ন য়ন্ত্রর্ ও তোরককারী ব্বস্থা গদড় সতালার েন্য এ প্রকে
বাস্তবায় করা হয়। বাাংলাদেশ ব্াাংদকর আইন কাঠাদমা শনিশালী করা, সকন্দ্রীয় ব্াাংদকর নরঅগাষ াইদেশ ও
আনিন কায় করা এবাং গদবর্র্া নবভাগ, প্রুদি নশয়াল সরগুদলশ ও সুপারনভশ এবাং একাউনন্টাং ও অনিট ব্বস্থাদক
শনিশালী করার মাধ্যদম বাাংলাদেশ ব্াাংদকর েেমতা বৃনদ্ধ করা নিল এ প্রকদের উদেশ্য। প্রকদের বনর্ ষত
উদেশ্যেমূহ কতট্যর্ক অেষ হদয়দি তার একটি মূল্যায় প ষাদলাি া নপনেআর-এর আদলাদক ন দন উপস্থাপ করা
হদলাঃ
উদেশ্য
একটি কা ষকরী এনন্ট মান
লোনরাং এে কাউন্টানরাং
ফাইন্যানিাং সটদরানরেম
সরোইম িালু করা

আইন োংদশাধদ র মাধ্যদম
আইন কাঠাদমা এবাং আইন
েমতা শনিশালীকরর্

(ক)আইন কাঠাদমা শনিশালীকরর্
আউটপুট ইনেদকটর
অেষ
বাাংলাদবশ ব্াাংক স্টাফদের
 প্রনশের্ প্রো করা হদয়দি। নেনবএেনপ-র আওতায় সেদশএএমএল/নেএফটি নবধা
নবদেদশ েব ষদমাট ২৮০০ টি সিন াং েম্পানেত হদয়দি, ার
বাস্তবায়দ র েন্য কা ষকর প্রনশের্
মদধ্য এএমএল/নেএফটি নবর্য়ও অন্তর্ভষি রদয়দি।
প্রো করা।
 Financial Intelligence Unit is fully
operational. goAML software ইমনলদমন্ট করা
হদয়দি।
এএমএল / নেএফটি িাটা কযাপিার নেদস্টম থারীনত ইিটল করা হদয়দি। েময় েময় এএমএল
করার েন্য নেদস্টম ই স্টল করা। ন দে ষনশকা োনর করা হদে।
ব্াাংক সকাম্পা ী আই েহ অন্যান্য ব্াাংক সকাম্পা ী আই ১৯৯১, ০৯ সেদেম্বর ২০১১ র্ানরবখ পু নঃ
আই োংদশাধ করা।
সিংবোধ্ন করা হবয়বে।
BFIU Circular No. 07 : Anti-Terrorism
(Amendment) Act, 2013 ১১ জু ২০১৩ তানরদখ
োতীয় োংেদে অনুদমাে হদয়দি।
BFIU Circular No. 06: Circulation of Money
Laundering Prevention (Amendment) Act,
2015, ২৬ সশ দভম্বর ২০১৫ তানরদখ কা ষকর হদয়দি।
ন্যয তম কযানপটাল এনির্কযদয়নে
ন্যয তম কযানপটাল এনির্কযদয়নে পূরর্ করদত ব্থ ষ বা সকা রকম
ষ
পূরর্ করদত ব্থ েকল ব্াাংক
আনথ ষক অসুনবধায় পনতত েকল ব্াাংদকর েদঙ্গ বাাংলাদেশ
(েরকানর ও সবেরকানর) এর েদঙ্গ ব্াাংদকর েমদোতা স্মারক করা হদয়দি। বতষমাদ িারটি
বাাংলাদেশ ব্াাংক (নবনব)
এ নেনব এবাং দুইটি নবদশর্ানয়ত ব্াাংক বাাংলাদেশ ব্াাংদকর
েমদোতা স্মারক করা।
োংদগ েমদোতার আওতাধী রদয়দি।
মন্দ ঋর্ নবধা পূরর্ করদত ব্থ ষ
েকল ব্াাংক (েরকানর ও
সবেরকানর)এর েদঙ্গ বাাংলাদেশ
ব্াাংদকর েমদোতা স্মারক করা।
ব্াাংনকাং ব্বস্থার োউেদ ে এবাং  োর্কষলার প্রিানরত; তািাড়া ন য়নমতভাদব োর্কষলার আপদিট
স্টযানবনলটি ন নিত করার েন্য
করা হদে।
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর োর্কষলার
 েম্প্রনত ফাইন্যানিয়াল স্টযানবনলটি নিপাট ষদমন্ট গঠ করা
প্রিার করা।
হদয়দি।
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উদেশ্য
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর
ফাাংশা াল নরঅগাষ াইদেশ

বাাংলাদেশ ব্াাংক সিন াং
একাদিনম (নবনবটিএ)
আনিন কায়
বাাংলাদেশ ব্াাংক অনফে
সল-আউট এবাং অনফে
মিা ষাইদেশ
নভনিও ক ফাদরনিাং
ফযানেনলটি স্থাপ

বাাংলাদেশ ব্াাংদকর
অদটাদমশ

বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রধা
শাখায় আইটি ল্যাব স্থাপ
নহউো নরদোে ষ
সিভলপদমন্ট সপ্রাগ্রাম

(খ) বাাংলাদেশ ব্াাংদকর নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায়
আউটপুট ইনেদকটর
অেষ
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর তু
থারীনত ব্াাংনকাং তোরনক, োদক্রা ও মুদ্রা ীনত এবাং ববদেনশক মুদ্রা
অগাদষ াগ্রাম বতনর করা ।
এবাং মান লোনরাং এ নত টি প্রধা উইাং ন দয় বাাংলাদেশ ব্াাংদকর তু
অগাদষ াগ্রাম বতনর করা হদয়দি।
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর কােদক  থারীনত ব্াাংদকর ে বদলর পেক্রম য়টি সথদক োতটিদত হ্রাে করা
আদরা নরমলাই করার লদেয
হদয়দি।
কা ষকরী পেদেপ গ্রহর্ করা।  মা ব েম্পে ব্বস্থাপ া ীনতমালা প্রর্য় করা হদয়দি।
 এখ সকবল নোংদগল এনন্ট্র পদয়দন্ট (েহকারী পনরিালক) ন দয়াগ
সেওয়া হদে।
 আলাো সরদটনেক লযান াং ইউন ট গঠ করা হদয়দি।
নবনবটিএ-দক আনিন কায়
থারীনত ১৯১.৭৫ লে টাকা ব্দয় নবনবটিএ-দক আনিন কায় করা
করা।
হদয়দি।
বাাংলাদেশ ব্াাংক অনফে সলআউট এবাং অনফে
মিা ষাইদেশ করা।
নভনিও ক ফাদরনিাং
ফযানেনলটি দৃশ্যমা হওয়া।

থারীনত ৩৯৬৬.৯৮ লে টাকা ব্দয় বাাংলাদেশ ব্াাংক অনফে সলআউট এবাং অনফে মিা ষাইদেশ করা হদয়দি।


থারীনত ১২০.৭৭ লে টাকা ব্দয় নভনিও ক ফাদরনিাং ফযানেনলটি
স্থাপ করা হদয়দি।
 বতষমাদ বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রধা শাখা ও নবনবটিএ- এ দুই োয়গা
সথদক নভনিও ক ফাদরনিাং করা াদে।
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর
 থারীনত ২০৬৪৭.৩৯ লে টাকা ব্দয় বৃহোকার অদটাদমশ েম্পন্ন
অদটাদমশদ র আওতায়
করা হদয়দি, া সমাট প্রকৃত প্রকে ব্দয়র শতকরা ৬১.০৩ ভাগ।
আো।
 অদটাদমশদ র আওতায় স টওয়ানকষাং প্যাদকে, ব্াাংনকাং প্যাদকে,
ইআরনপ প্যাদকে, িাটা ওয়যারহাউে প্যাদকে, আইটি ল্যাব
প্যাদকে, ন্যাশ াল সপদমন্ট সুইি, নেদস্টমে ফর নপএনি এবাং আইটি
নেদস্টমে ফর নবএফআইইউ স্থাপ করা হদয়দি।
 বাাংলাদেশ ব্াাংদকর েকল শাখা অনফেেমূহ অ লাইদ োংযুি
করা হদয়দি। কাদের প্রনক্রয়া েপূর্র্ ষরূদপ স্বয়াংনক্রয় করা হদয়দি।
আইটি ল্যাব স্থাপ করা
বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রধা শাখায় ৩১.৭৩ লে টাকা ব্দয় আইটি ল্যাব
স্থাপ করা হদয়দি, া কা ষকর আদি।
আনিন ক এইি আর পনলনে  থারীনত আন্তেষানতক এইিআর উপদেষ্টার সুপানরশক্রদম আনিন ক
গ্রহর্ করা
এইি আর পনলনে গ্রহর্ করা হদয়দি।
 এইিআর োংক্রান্ত েকল কাে এইিআর মনিউদলর অধীদ স্বয়াংনক্রয়
করা হদয়দি।
 একে কমষকতষার ছুটির আদবে সথদক শুরু কদর তার স্যালানর
সস্টটদমন্ট, নহোব রের্, ন রীো, নরর্কইনেশ েহ অনফে ব্বস্থাপ ার
াবতীয় কাে অ -লাই ব্বস্থায় েম্পন্ন করা হদে।
আনিন ক পারফরদমি
কমষিানরর কমষেমতা ন র্ ষয় করার লদেয Performance
োদ েদমন্ট নেদস্টম িালু
Management System প্রবতষ করা হদয়দি। পূদব ষ শুনিমাত্র Trait
করা
based পদ্ধনত প্রিনলত নিল। তু কমষ মূল্যায় পদ্ধনতদত Goal ও

কনম্পদটনি নবদবি ায় কমষকতষাদের কমষেেতার মূল্যায় করা
হদে। ফদল ন রদপে ও স্বেতার োদথ কমষ মূল্যায় েম্ভব হদে।
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উদেশ্য
নহউো নরদোে ষ
সিভলপদমন্ট সপ্রাগ্রাম

উদেশ্য
গদবর্র্া নবভাগ
শনিশালীকরর্

ন য়ন্ত্রর্ ও তত্ত্বাবধায়
শনিশালীকরর্

(খ) বাাংলাদেশ ব্াাংদকর নরঅগাষ াইদেশ ও আনিন কায়
আউটপুট ইনেদকটর
অেষ
বাাংলাদেশ ব্াাংক কমষকতষাদের  থারীনত বাাংলাদেশ ব্াাংক কমষকতষাদের সিন াং ন ি এদেে করা
সিন াং ন ি এদেে ও সিন াং
হদয়দি এবাং ইদতামদধ্য নেনবএেনপ-র অধীদ সেদশ-নবদেদশ ২৮০০
লযা প্রবতষ করা।
সিন াং েম্পন্ন হদয়দি।
 নবনভন্ন আইটি নেদস্টদমর উপর প্রনশের্ নবনবটিএ-র ন য়নমত পাঠ্যক্রম
নহদেদব বতনর করা হদয়দি এবাং এটি িলমা রদয়দি।
 নবশ্বব্াপী আনথ ষক খাদতর পনরবনতষত পনরনস্থনতর আদলাদক ভনবষ্যৎ
প্রনশেদর্র উদযাগ অব্াহত রদয়দি।
নুত নরক্র্যযটদমন্ট পনলনের
 ২০০৪ ে সথদক তু নরক্র্যযটদমন্ট পনলনের আওতায় প্রনত বির ১০০
আওতায় প্রনত বির ১০০ তু
তু গ্রযাজুদ ট়ে ন দয়াগ হদে। সকা একক বিদর ১৫০ ে প ষন্ত তু
গ্রযাজুদয়ট ন দয়াদগর মাধ্যদম
ন দয়াদগর সরকি ষ রদয়দি। এটি অ -লাই নভনত্তক এইি আর পনলনে
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর েেতা
িালু হওয়ায় েম্ভব হদয়দি।
বৃনদ্ধ করা।
 বতষমাদ হাদত সলখা সকা আদবে গ্রহর্ করা হয় া, েপূর্র্ ষ অ লাইদ আদবে গ্রহর্ করায় ন দয়াগ প্রনক্রয়ায় গনতশীলতা অেষ
হদয়দি।
(গ) কযাপানেটি নবনডাং
আউটপুট ইনেদকটর
অেষ
নবনভন্ন গুরুত্বপূর্ ষ নবর্দয়র উপর  একে প্রধা অথ ষ ীনতনবদের স তৃদত্ব, নত ে নেন য়র নরোি ষ
সকায়ানলটি গদবর্র্া নরদপাট ষ
অথ ষ ীনতনবে ও বাদরাে নরোি ষ অথ ষ ীনতনবদের েমন্বদয় একটি
প্রস্তুত এবাং প্রিার করা
পৃথক পনলনে অযা ালাইনেে ইউন ট প্রনতষ্ঠা করা হদয়দি।
 বাাংলাদেশ ব্াাংক সেদশর প্রখ্যাত গদবর্কদের েদঙ্গ ন ব ষানিত
নবর্দয়র উপর নবনভন্ন স ৌথ গদবর্র্া পনরিানলত কদরদি।
 নবনভন্ন গুরুত্বপূর্ ষ নবর্য় স ম মুদ্রাস্ফীনত, সুদের হার এবাং সেি এর
উপর গদবর্র্া নরদপাট ষ প্রস্তুত ও প্রিার করা হদয়দি এবাং এ প্রনক্রয়া
িলমা আদি।
েকল বানর্নেযক ব্াাংক
েকল বানর্নেযক ব্াাংক বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ঋর্ সশ্রর্ীনবন্যাে ও
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর এর ঋর্
প্রনভশন াং মা সমদ িলদি।
সশ্রর্ীনবন্যাে ও প্রনভশন াং মা
সমদ িদল।
ব্াাংক সুপারভাইেনর পনলনে
 ব্াাংক সুপারভাইেনর পনলনে োনুদয়ল আপদগ্রি করা হদয়দি এবাং
োনুদয়ল আপদগ্রি করা।
এটি একটি অব্াহত প্রনক্রয়া।
 বাাংলাদেশ ব্াাংক ব্াাংক সুপারনভশদ র নবর্দয় আইএমএফ-এর
কানরগনর উপদেষ্টা োহায্য গ্রহর্ কদরদি এবাং উি নবর্দয় একে
আন্তেষানতক নবদশর্জ্ঞ বতষমাদ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর তোরনক েমতা
শনিশালী করার েন্য কাে করদি।
 বাাংলাদেশ ব্াাংক তোরনক োমথ্যষ শনিশালী করার লদেয একে
োতীয় োনলয়ানত ে ািকরর্ এবাং ঝনুঁ ক প্রশম উপদেষ্টা ও দুইে
অযাদোনেদয়টে হায়যার কদরদি।
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(গ) কযাপানেটি নবনডাং
উদেশ্য
ন য়ন্ত্রর্ ও তত্ত্বাবধায়
শনিশালীকরর্

আউটপুট ইনেদকটর
ব্াাংক সুপারনভশদ Basle
কনমটির সকার মূল ীনত েপূর্র্ ষরূদপ
সমদ িলা।

সুপারভাইেনর কমী প্রনশের্
পনরকে া গ্রহর্ ও বাস্তবায় করা।
নহোব ও ন রীো আন্তেষানতক সকন্দ্রীয় ব্াাংনকাং
কা ষক্রম
অযাকাউনন্টাং এবাং অনিটিাং স্টযাোি ষ
শনিশালীকরর্
এিে করা।
বাাংলাদেশ ব্াাংক এর আনথ ষক
নববরনর্ আন্তেষানতক মা অনু ায়ী
প্রস্তুত করা।

অেষ
 বাাংলাদেশ ব্াাংক ৩০ জু ২০০৭ সথদক ব্াাংক সুপারনভশদ
Basle কনমটির সকার মূল ীনত েপূর্র্ ষরূদপ সমদ িলদি।
 োনুয়ারী ২০১০ এ একটি ব্াদেল-২ বাস্তবায় সেল, একটি োতীয়
নস্টয়ানরাং কনমটি এবাং একটি সকা-অনি ষদ শ কনমটি স্থাপ করা
হদয়দি াদত কদর ব্াদেল-২ এর সকার ীনতমালার অনুেরর্ ন নিত
হয়।
সুপারভাইেনর কমী প্রনশের্ পনরকে া গ্রহর্ ও বাস্তবায় করা হদয়দি,
প্রনশের্ প্রনক্রয়া িলমা রদয়দি।
বাাংলাদেশ ব্াাংক থারীনত আন্তেষানতক সকন্দ্রীয় ব্াাংনকাং অযাকাউনন্টাং
এবাং অনিটিাং স্টযাোি ষ এিে কদরদি।



আন্তেষানতক মা অনু ায়ী আনথ ষক নববরর্ী প্রস্তুত ও প্রকাশ করা
হদে।
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অযাকাউন্টে আন্তেষানতক অনধর্ভি অনিট
োংস্থা িারা ন রীনেত হদে।

অতএব উপযু ষি তথ্য নবদের্র্ কদর এটি প্রমার্ হয় স , প্রকদের উদেযশ্যেমূহ থা থভাদব অনেষত হদয়দি, া
সথদক এটি প্রতীয়মা হয় স , নেনবএেনপর বাস্তবায় অদ কাাংদশ োথ ষক হদয়দি।
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র্ষ্ঠ পনরদেে: প্রভাব মূল্যায়দ প্রাপ্ত তদথ্যর োংখ্যাবািক নবদের্র্
৬.১ ভূনমকা:
েমীোর োংখ্যাবািক তথ্যানে মূলত িারটি নভন্ন নভন্ন প্রশ্নমালার মাধ্যদম োংগৃহীত হদয়দি। তন্মদধ্য প্রশ্নমালা ১-এর
মাধ্যদম োংগৃহীত তথ্য হাইদপানথনেে সটস্ট করা হদয়দি। সক া এ প্রশ্নমালাটিদক মূল প্রশ্নমালা নহদেদব নবদবি ায়
ন দয় এ মূল্যায় েমীো পনরিাল া করা হদয়দি এবাং এর মু া ন রূপদর্ পপুদলশ প্রপরশ েম্পদকষ
হাইদপাদথোইে করা হদয়দি।
িাটা প্রদেনোং ও এ ালাইনেদে মাইদক্রােফট এদক্সল ২০১০ েফটওয়যার ব্বহার করা হদয়দি। োংখ্যাবািক তথ্যানে
োংগ্রদহ ব্বহৃত প্রশ্নামালাগুদলা হদে পনরনশষ্ট- ১, ২, ৫ ও ৬। এ অধ্যাদয় ধারাবানহকভাদব িারটি প্রশ্নমালার উদেশ্য
ও ফলাফল প্রানপ্ত উপস্থাপ করা হদয়দি।
৬.২ সকন্দ্রীয় ব্াাংক কমষকতষাদের েন্য প্রর্ীত প্রশ্নমালা:
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ৩৭৬ ে কমষকতষার উপর এ প্রশ্নমালার মাধ্যদম েমীো িালাদ া হয়। এ প্রশ্নমালায় সমাট ৩৬
প্রশ্ন অন্তর্ভষি করা নিল। এ প্রশ্নমালাটিই মূল প্রশ্নমালা নহদেদব নবদবি ায় ন দয় এটি প্রর্য় করা হয়, সক া
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর কমষিানরদের একটি বড় অাংশ এ প্রকদের উপকারদভাগী। প্রশ্নমালার প্রশ্নগুদলাদক প্রকদের
উদেশ্য অনু ায়ী ভাগ করা হদয়দি াদত কদর প্রনতটি অদঙ্গর পৃথক ফলাফল লাভ করা ায়। প্রনশের্, আইন
কাঠাদমা, আনিন কায় ও অদটাদমশ , কযাপানেটি নবনডাং মূলত এ িারটি নবভাদগ প্রকদের েফলতা ন রূপদর্র লদেয
প্রশ্ন অন্তর্ভষি করা হদয়দি। ন দন আদলািয িারটি নবভাদগর ফলাফল উপস্থাপ করা হলঃ
৬.২.১ প্রনশের্:
প্রনশের্ প্রকদের একটি প্রধা অঙ্গ। প্রকদের আওতায় প্রনশের্ বাবে বরােকৃত ৩৫৬৯.০০ লে টাকার মদধ্য
৩৪৫০.৫০ লে টাকা (৯৭.৫%) ব্দয় সমাট ১৪০০ ইউন ট ববদেনশক স্টানি ট্যযর, প্রনশের্ সকাে ষ, ওয়াকষশপ ও
সেনম ার বা ক ফাদরি েম্পন্ন করা হয়। উি ব্দয়র আওতায় স্থা ীয়ভাদব ১২০০ টি প্রনশের্ প্রো করা হয়।
এিাড়াও আদরা ২০০ টি প্রনশের্ েম্পন্ন হদয়দি। ফদল সমাট ২৮০০টি সিন াং পনরিানলত ও েম্পানেত হওয়ার তথ্য
পাওয়া ায় (নপনেআর, পৃষ্ঠা ১৩, ১৫)।
প্রনশের্ খাদত এেকল একানধক কমষকাে সকা ইনতবািক ভূনমকা রাখদি নক া তা প্রাইমানর তথ্য সথদক ািাই
করার ন নমত্ত োংগৃহীত তদথ্যর একটি প ষাদলাি া সটনবল ও নিদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপ করা হদয়দি।
অনধকন্তু এদেদত্র োংখ্যাবািক তথ্যদক অনধকতর নবদের্দর্র েন্য প্রপরশ হাইদপানথনেে সটস্ট করা হদয়দি। মু ার
আকার ৩০-এর সথদক অদ ক বড় হওয়ায় Z-সটস্ট ব্বহার করা হদয়দি। সে লদেয ন দনািভাদব হাইদপাদথদেে
প্রর্য় করা হদয়দি।
H0: p=0.5 অথ ষাৎ লেযর্ভি ে োংখ্যার ৫০ শতাাংশ প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল প্রনশের্ ফলপ্রসূ হদয়দি বদল মদ

কদর।
HA: p>0.5 অথ ষাৎ লেযর্ভি ে োংখ্যার ৫০ শতাাংদশর সবনশ সলাক প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল প্রনশের্ ফলপ্রসূ

হদয়দি বদল মদ কদর।
এদেদত্র রাইট সটইড (ওয়া সটইড) সটস্ট ব্বহাদরর প্রস্তাব এেন্য করা হদয়দি স , সটনবল ১-এ উপস্থানপত প্রনতটি
প্রদশ্নর উত্তর অথ ষাৎ এনস্টদমদটি প্রপরশ -এর মা ০.৫ (৫০%) এর সথদক অদ ক সবনশ। অথ ষাৎ রমাল কাদভষর িা
নেদক রদয়দি। হাইদপানথনেে সটনস্টাং এর ন নমত্ত প্রনতটি প্রদশ্নর েন্য Z-এর মা এইেন্য ন রূপর্ করা হদয়দি স ,
প্রনতটি প্রদশ্নর আলাোভাদব সেন্ট্রাল ব্াাংক সোরোরকরদর্ গুরুত্বপূর্ ষ র্ভনমকা রদয়দি। োমনগ্রকভাদব প্রকে োথ ষক
হদলও এর অঙ্গেমূহ আলাোভআদব োথ ষক াও হদত পাদর। তাই হাইদপানথনেে সটনস্টাং-এ প্রনতটি কদম্পাদ ন্ট
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আলাোভাদব Statistically significant নক া তা ািাই করার েন্য একানধক Z সটস্ট করা হদয়দি। এদেদত্র
ন দন্মাি ফমু ষলা ব্বহার করা হদয়দিঃ২
Z=

^
−p
P
p.q
n

, p= assumed target population proportion, q=1-p,

√

^
= estimated target population proportion.
P
নে Z-এর কযালর্কদলদটি মা , সটবুদলদটি মাদ র তুল ায় বড় হয়, তদব াল হাইদপানথনেে অগ্রহর্দ াগ্য বদল

নবদবনিত হদব, অথ ষাৎ অলটারদ টিভ হাইদপানথনেে গ্রহর্দ াগ্য হদব।
ক্রঃ
১.১
১.২
১.৩
১.৪
১.৫
১.৬
১.৭
১.৮
১.৯
১.১০

সটনবল ৬.১: প্রনশের্ োংক্রান্ত প্রাপ্ত তদথ্যর োংখ্যাবািক প ষাদলাি া
প্রশ্ন বা িলক
হাঁ (%)
া
Z এর
গড় 2 Standard
(%)
মা
deviation
প্রনশেদর্র েন্য ন ব ষানিত কমষকতষাদের
৯৬.০
৪.০ ১৭.৮৪ ৩৬১
১৪.৪
ন ব ষািদ প্রনক্রয়া অনুেরর্
প্রনশেদর্র দথষ্টতা
৯১.৮
৮.২ ১৬.১৯ ৩৪৫
২৮.৩
প্রনশেদর্র কানরর্কলাম ও স্টানি সমদটনরয়াল
৯০.৪
৯.৬ ১৫.৬৮ ৩৪০
৩২.৬
প্রো
প্রনশেদর্র কানরর্কলাম ও সমদটনরয়াদলর
৮১.১ ১৮.৯ ১২.০৭ ৩০৫
৫৭.৬
গুর্গত মা েঠিক
ন ব ষানিত প্রনশেকদের স াগ্যতা ও েেতা
৮৭.৮ ১২.২ ১৪.৬৫ ৩৩০
৪০.৩
প ষাপ্ত নিল
প্রনশের্ েপূর্র্ ষভাদব কাদে লাগাদ া
৯৭.৯
২.১ ১৮.৫৭ ৩৬৮
৭.৭
প্রনশেদর্র ফদল আপ ার সপশাগত েীবদ
৯৮.৪
১.৬ ১৮.৭৭ ৩৭০
৫.৯
উন্ননত
প্রনশের্প্রাপ্ত কমষিারীদের স াগ্যতার নভনত্তদত
৮০.৩ ১৯.৭ ১১.৭৬ ৩০২
৫৯.৫
কমষদেদত্র পোয়
প্রনশের্ গ্রহদর্র ফদল ব্াাংনকাং কা ষক্রদম
৯৭.১
২.৯ ১৮.২৬ ৩৬৫
১০.৬
গনতশীলতা বৃনদ্ধ
প্রনশেদর্র ফদল প্রনতষ্ঠা প ষাদয় কমষেেতা
৯৪.৪
৫.৬ ১৭.২২ ৩৫৫
১৯.৯
উন্নয়দ ইনতবািক প্রভাব

ফলাফল
হাইদপানথনেে
অগ্রহর্দ াগ্য,
৫% সলদভল অব
নেনিনফদকদি
Z এর মা ১.৬৪

উপযু ষি প ষাদলাি া সথদক সেখা ায় স , প্রশ্নমালার প্রনতটি প্রদশ্নর েন্যই হযাঁ প্রদশ্নর উত্তদরর হাঁ া এর তুল ায়
অতযনধক শি অবস্থাদ রদয়দি। প্রনতটি সেদত্রই Z-এর কযালর্কদলদটি মা ৫% সলদভল অব নেনিনফদকদি
সটবুদলদটি মা (ওয়া সটইড সটদস্টর সেদত্র ১.৬৪) এর সিদয় বড় হওয়ায় াল হাইদপানথনেে অগ্রহর্দ াগ্য হদয়দি
এবাং অলটারদ টিভ হাইদপানথনেে গৃহীত হদয়দি। এদত প্রতীয়মা হয় স , প্রকদের আওতায় স েকল সিন াং
বাস্তবানয়ত হদয়দি তা ফলপ্রসূ হদয়দি া সকন্দ্রীয় ব্াাংকদক শনিশালীকরদর্ ইনতবািক ভূনমকা রাখদি।

2

𝜇 = 𝑛𝑝; 𝜎 = √𝑛𝑝𝑞. For reference, see Richard I Levin and David S Rubin (2005), Statistics for Management, 7 th
Edition, Prentice Hall of India Private Limited, P 245-246.
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সিন াং
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প্রশ্নেমূহঃ হাঁ- া

প্রনশেদর্র নবর্দয় উদেখ্য স , মু ার আওতায় ন ব ষানিত কমষকতষাদের মাদে একক ব্নি নহদেদব েব ষন ন ১ বার
এবাং েদব ষাচ্চ ৬ বার সেনশ বা নবদেশী বা উভয় সিন াং, সেনম ার ও ওয়াকষশদপ অাংশগ্রহদর্র তথ্য পাওয়া ায়। সমাট
িারটি নবর্দয় সিন াং প্রানপ্ত োংক্রান্ত তথ্য োংগ্রদহর েন্য প্রশ্ন অন্তর্ভষি করা হয়, াদত সকন্দ্রীয় ব্াাংনকাং, ফযাাংশ াল
নস্কল, আইটি এবাং অগাষ াইদেশ ও োদ েোন্ট এনরয়া অন্তর্ভষি নিল। প্রাপ্ত উত্তর নবদের্দর্ প্রতীয়মা হয় স ,
িারটি এনরয়াদত অাংশগ্রহর্কারী প্রনশের্াথীদের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ সকন্দ্রীয় ব্াাংনকাং, ২৫ ভাগ ফযাাংশ াল নস্কল,
২৫ ভাগ অগাষ াইদেশ ও োদ েোন্ট এনরয়া এবাং ২০ ভাগ আইটি নবর্দয়র ওপর। এ সেদত্র আইটির কমষকতষাদের
েন্য ব্াাংদকর ন েস্ব অথ ষায়দ আলাো প্রনশেদর্র ব্বস্থা নিল নবধায় তাদত শতকরা হার নকছুটা কম হদয়দি।
উদেখ্য স , প্রনশেদর্র েন্য ন নে ষষ্ট ীনতমালা নিল। প্রনশের্াথী বািাইদয়র েন্য বাাংলাদেশ ব্াাংদকর সিপুটি গভ ষর১ এর অধীদ অপর নত ে সিপুটি গভ ষরেহ প্রকে পনরিালক ও HRD-এর ন ব ষাহী পনরিালক েমন্বদয় একটি উচ্চ
েমতােম্পন্ন বািাই কনমটি নিল। উি বািাই কনমটি প্রনশেদর্র েন্য প্রনশের্াথী বািাই প্রনক্রয়া ীনতমালা অনু ায়ী
েম্পন্ন কদরদি । Schedule Bank এর সকা কমষকতষা এ প্রকদের আওতায় প্রনশের্ পায় াই।
৬.২.২ আইন কাঠাদমা শনিশালীকরর্:
ব্াাংনকাং খাদতর আইন কাঠাদমা শনিশালীকরদর্ োনরকৃত নবনভন্ন োর্কষলার ও ীনতমালা সকা ভূনমকা রাখদি
নক া তা প্রাইমানর তথ্য সথদক ািাই করার ন নমত্ত ন দনাি হাইদপানথনেে প্রর্য় ও োংগৃহীত তথ্য নবদের্র্পূব ষক
সটনবল ও নিদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপ করা হয়।
H0: p=0.5 অথ ষাৎ লেযর্ভি ে োংখ্যার ৫০ শতাাংশ প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল আইন কাঠাদমা শনিশালী হদয়দি

বদল মদ কদর।
HA: p>0.5 অথ ষাৎ লেযর্ভি ে োংখ্যার ৫০ শতাাংদশর সবনশ সলাক প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল আইন কাঠাদমা

শনিশালী হদয়দি বদল মদ কদর।
সটনবল ৬.২: আইন কাঠাদমা শনিশালীকরর্ োংক্রান্ত প্রাপ্ত তদথ্যর োংখ্যাবািক প ষাদলাি া
ক্রঃ

প্রশ্ন বা িলক

২.১

সেন্ট্রাল ব্াাংক সরাংদেন াং প্রকদের
আওতায় আইন কাঠাদমার
পনরবতষ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর
ন য়ন্ত্রর্ কতৃষত্বদক শনিশালী
কদরদি

হাঁ (%)

া
Z এর
(%)
মা
৯৭.১
২.৯ ১৮.২৯

গড়
৩৬৫

ফলাফল
Standard
deviation
১০.৬ হাইদপানথনেে
অগ্রহর্দ াগ্য, ৫% সলদভল
অব নেনিনফদকদি Z এর
মা ১.৬৪
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উপযু ষি প ষাদলাি া সথদক সেখা ায় স , প্রদশ্নর উত্তদর হাঁ া এর তুল ায় অতযনধক শি অবস্থাদ রদয়দি। এ সেদত্র
Z-এর কযালর্কদলদটি মা ৫% সলদভল অব নেনিনফদকদি সটবুদলদটি মা (১.৬৪) এর সিদয় বড় হওয়ায় াল
হাইদপানথনেে অগ্রহর্দ াগ্য হদয়দি এবাং অলটারদ টিভ হাইদপানথনেে গৃহীত হদয়দি। এদত প্রতীয়মা হয় স ,
প্রকদের আওতায় আইন কাঠাদমার পনরবতষ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ন য়ন্ত্রর্ কতৃত্ব
ষ দক শনিশালীকরদর্ ইনতবািক
ভূনমকা রাখদি।

শতকরা হার

আইন কাঠাদমা শনিশালীকরর্
120.00
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হাঁ

া

প্রশ্নঃ হাঁ- া

৬.২.৩ আনিন কায় ও অদটাদমশ :
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর আনিন কায়দ র আওতায় নবনবটিএ আনিন কায় , অনফে সল-আউট আনিন কায় ও নভনিও
ক ফাদরনিাং প্যাদকে প্রভৃনত আইটি ও নবনভন্ন ববদুযনতক ন্ত্রপানত, আেবাবপত্র, অনফে েরঞ্জামানে োংগ্রহ ও স্থাপ
করা হদয়দি। অদটাদমশদ র আওতায় স টওয়ানকষাং প্যাদকে, ব্াাংনকাং প্যাদকে, ইআরনপ প্যাদকে, িাটা
ওয়যারহাউে প্যাদকে, আইটি ল্যাব প্যাদকে, ন্যাশ াল সপদমন্ট সুইি, নেদস্টমে ফর নপএনি এবাং আইটি নেদস্টমে
ফর নবএফআইইউ স্থাপ করা হদয়দি। এখাদত সমাট ২৪,৯২৬.৮৯ লে টাকা ব্য় হদয়দি, া সমাট প্রকৃত প্রকে
ব্দয়র শতকরা ৭৩.৬৮ ভাগ।
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর আনিন কায় ও অদটাদমশ সকা ইনতবািক ভূনমকা রাখদি নক া তা প্রাইমানর তথ্য সথদক
ািাই করার ন নমত্ত ন দনাি হাইদপাদথনেে প্রর্য় ও োংগৃহীত তথ্য নবদের্র্পূব ষক একটি প ষাদলাি া সটনবল ও
নিদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপ করা হদলাঃ
H0: p=0.5 অথ ষাৎ লেযর্ভি ে োংখ্যার ৫০ শতাাংশ প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর আনিন কায় ও

অদটাদমশ ফলপ্রসূ হদয়দি বদল মদ কদর।
HA: p>0.5 অথ ষাৎ লেযর্ভি ে োংখ্যার ৫০ শতাাংদশর সবনশ সলাক প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর
আনিন কায় ও অদটাদমশ ফলপ্রসূ হদয়দি বদল মদ কদর।
সটনবল ৬.৩: আনিন কায় ও অদটামাশ োংক্রান্ত প্রাপ্ত তদথ্যর োংখ্যাবািক প ষাদলাি া
ক্রঃ
৩.১

প্রশ্ন বা িলক

কমষিারীর কমষেেতা উন্নয়দ এবাং তাদের উৎোহ
বৃনদ্ধদত সকন্দ্রীয় ব্াাংদকর পদ্ধনতগত পু ঃগঠ
ব্নি প ষাদয় ইনতবািক প্রভাব বতনর কদরদি
৩.২ কমষিারীর কমষেেতা উন্নয়দ এবাং তাদের উৎোহ
বৃনদ্ধদত সকন্দ্রীয় ব্াংদকর পদ্ধনতগত পু ঃগঠ
প্রনতষ্ঠা প ষাদয় ইনতবািক প্রভাব বতনর কদরদি

হাঁ
া
Z এর
(%)
(%)
মা
৮৫.৪ ১৪.৬ ১৩.৭২
৮০.৩

১৯.৭

১১.৭

গড়

Standard
ফলাফল
deviation
৩২১
৪৬.৯
হাইদপানথনেে
অগ্রহর্দ াগ্য,
৫% সলদভল অব
নেনিনফদকদি
৩০২
৫৯.৫
Z এর মা ১.৬৪
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.
ক্রঃ
৩.৩
৩.৪
৩.৫

৩.৬
৩.৭

৩.৮

সটনবল ৬.৩: আনিন কায় ও অদটাদমশ োংক্রান্ত প্রাপ্ত তদথ্যর োংখ্যাবািক প ষাদলাি া
প্রশ্ন বা িলক
হাঁ
া
গড় Standard
Z এর
ফলাফল
প্রকদের আওতায় বাস্তবানয়ত আইটি
প্যাদকেেমূহ োনব ষকভাদব ব্াাংনকাং কা ষক্রমদক
অদটাদমদটি কদরদি
উত্তর হাঁ হদল ব্াাংনকাং কা ষক্রম অদটাদমশদ র
ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর সেবা প্রোদ র েেতা
বৃনদ্ধ সপদয়দি
অদটাদমশদ র ফদল আনথ ষক নববরর্ী প্রর্য় এবাং
আনথ ষক পনরোংখ্যা োংরেদর্ অনধকতর
Accuracy অেষ হদয়দি
অদটাদমশদ র ফদল েময় কম লাগদি
প্রকদের আওতায় নবনবটিএ সত স ধরদ র
আনিন কায় ও উন্নয় োনধত হদয়দি তা
োনব ষকভাদব বাাংলাদেদশর ব্াাংনকাং খাদতর
পনরবতষ শীল িানহো সমটাদত ও েে ে শনি
বতনর করদত েেম হদব
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অনিট আপনত্ত এ প্রকদের
মাধ্যদম হ্রাে করা েম্ভব হদয়দি

(%)
(%)
মা
৯৩.৬
৬.৪ ১৬.৯২

deviation
৩৫২
২২.৫

৯৪.৭

৫.৩

১৭.৩
৩

৩৬৫

১৮.৯

৯৪.৯

৫.১ ১৭.৪৩

৩৫৭

১৮.২

৯৫.৭
৮৮.৮

৪.৩
১৭.৭
১১.২ ১৫.০৬

৩৬০
৩৩৪

১৫.৫
৩৭.৪

৮৮.০

১২.০

৩৩১

৩৯.৭

১৪.৭৫

হাইদপানথনেে
অগ্রহর্দ াগ্য,
৫% সলদভল
অব
নেনিনফদকদি
Z এর মা
১.৬৪

উপযু ষি প ষাদলাি া সথদক সেখা ায় স , প্রশ্নমালার প্রনতটি প্রদশ্নর উত্তদর হাঁ া এর তুল ায় অতযনধক শি অবস্থাদ
রদয়দি। প্রনতটি সেদত্রই Z-এর কযালর্কদলদটি মা ৫% সলদভল অব নেনিনফদকদি সটবুদলদটি মা (১.৬৪) এর
সিদয় বড় হওয়ায় াল হাইদপানথনেে অগ্রহর্দ াগ্য হদয়দি এবাং অলটারদ টিভ হাইদপানথনেে গৃহীত হদয়দি। এদত
প্রতীয়মা হয় স , প্রকদের আওতায় আনিন কায় ও অদটাদমশ কা ষক্রম ফলপ্রসূ হদয়দি া সকন্দ্রীয় ব্াাংকদক
শনিশালীকরদর্ ইনতবািক ভূনমকা রাখদি।
আনিন কায় ও অদটাদমশ
হাঁ

া

120.0

শতকরা হার
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৬.২.৪ কযাপানেটি নবনডাং:
গদবর্র্া সেল শনিশালীকরর্, প্রুদিনিয়াল সরগুদলশ এবাং সুপারনভশ সোরোরকরর্, অযাকাউনন্টাং এবাং অনিট
সোরোরকরর্ ইতযানে কমষকাদের মাধ্যদম কযাপানেটি নবনডাং এ সকা ইনতবািক ভূনমকা রাখদি নক া তা প্রাইমানর
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তথ্য সথদক ািাই করার ন নমত্ত ন দনাি হাইদপানথনেে প্রর্য় ও োংগৃহীত তথ্য নবদের্র্পূব ষক একটি প ষাদলাি া
সটনবল ও নিদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপ করা হদলাঃ
H0: p=0.5 অথ ষাৎ লেযর্ভি ে োংখ্যার ৫০ শতাাংশ প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর কযাপানেটি
নবনডাং ফলপ্রসূ হদয়দি বদল মদ কদর।
HA: p>0.5 অথ ষাৎ লেযর্ভি ে োংখ্যার ৫০ শতাাংদশর সবনশ সলাক প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর
কযাপানেটি নবনডাং ফলপ্রসূ হদয়দি বদল মদ কদর।
সটনবল ৬.৪: কযাপানেটি নবনডাং োংক্রান্ত প্রাপ্ত তদথ্যর োংখ্যাবািক প ষাদলাি া
ক্রঃ
৪.১
৪.২
৪.৩
৪.৪
৪.৫
৪.৬

প্রশ্ন বা িলক
আনথ ষক ীনতমালা প্রর্য় ও তা বাস্তবায়দ
গদবর্র্া নবভাদগর শনিশালীকরর্ হদয়দি
উন্নত ীনতমালােহ অন্যান্য কানরগনর সুনবধানের
ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর তত্ত্বাবধায়ক ভূনমকা
পালদ অনধকতর কা ষকনর অবস্থাদ রদয়দি
আনথ ষক ইদন্টনলদেি ইউন ট গঠ করা হদয়দি
Go-AMLেফ্টওয়যার ই স্টল করা হদয়দি
Go-AML েফ্টওয়যার ই স্টদলর মাধ্যদম
মান লোনরাং ীনতমালা হদয়দি
েফ্টওয়যার ই স্টদলর ফদল কাউন্টানরাং
ফাইন্যানিাং সটদরানরেম ন য়ন্ত্রদর্ ভূনমকা রাখদি

হাঁ
া
Z এর
(%)
(%)
মা
৮৬.২ ১৩.৮ ১৪.০৩

গড়
৩২৪

৮৫.১

১৪.৯

১৩.৬১

৩২০

৯৪.১
৯৪.৭
৯৫.৫

৫.৯
৫.৩
৪.৫

১৭.১২
১৭.৩৩
১৭.৬৪

৩৫৪
৩৫৬
৩৫৯

৯৫.২

৪.৮

১৭.৫৩

৩৫৮

ফলাফল
Standard
deviation
৪৪.৭ হাইদপানথনেে
অগ্রহর্দ াগ্য,
৪৭.৭ ৫% সলদভল
অব
নেনিনফদকদি
২০.৯ Z এর মা
১৮.৯ ১.৬৪
১৬.২
১৭.২

সটনবল ৪-এ উপস্থানপত ফলাফল প ষাদলাি া কদর সেখা ায় স , প্রশ্নমালার প্রনতটি প্রদশ্নর উত্তর হাঁ, া এর তুল ায়
অতযনধক শি অবস্থাদ রদয়দি। প্রনতটি সেদত্রই Z-এর কযালর্কদলদটি মা ৫% সলদভল অব নেনিনফদকদি
সটবুদলদটি মা (১.৬৪) এর সিদয় বড় হওয়ায় াল হাইদপানথনেে অগ্রহর্দ াগ্য হদয়দি এবাং অলটারদ টিভ
হাইদপানথনেে গৃহীত হদয়দি। এদত প্রতীয়মা হয় স , প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল প্রকদের আওতায় কযাপানেটি নবনডাং
এর লদেয স েকল পেদেপ স ওয়া হদয়দি তা ফলপ্রসূ হদয়দি া সকন্দ্রীয় ব্াাংক শনিশালীকরদর্ ইনতবািক
ভূনমকা রাখদি।
কযাপানেটি নবনডাং
হাঁ
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৬.২.৫ প্রনশেদর্র োদথ েেতার েম্পকষ ন রূপর্:
ন ব ষানিত মু ায় স দহতু অ-প্রনশনেত ে বলদক অন্তর্ভষি করা হয়ন তাই েরােনর প্রনশেদর্র োদথ েেতার েম্পকষ
ন রূপর্ েম্ভব য়। তদব প্রনশেদর্র ফদল ব্নি এবাং প্রানতষ্ঠান ক প ষাদয় লব্ধ েেতার তুল া এ সেদত্র ন ভষরশীলতার
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একটি নিত্র উপস্থাপ করদব বদল প্রতীয়মা হয়। ন ভষরশীলতার এ মাত্রা ন রূপদর্ χ2 [কাই-স্কয়ার] সটস্ট ব্বহার
করা হদয়দি।
H0 = প্রনশের্ ও েেতা স্বাধী ।
HA = পরস্পর ন ভষরশীল।
সটস্ট স্টযাটিনস্টক্স,
χ2 = ∑

(𝐎𝐢𝐣−𝐄𝐢𝐣)২
𝐄𝐢𝐣

এখাদ , Oij = Observed frequency
Eij = Expected frequency
উি সটস্ট পনরিালদ ২ˣ২ কনন্টদঞ্জনি সটনবল গঠ পূব ষক তা হদত Observed ও Expected frequency ন রূপর্
করা হদয়দি।
সটনবল ৬.৫: ২X২ কনন্টদঞ্জনি সটনবল
ব্নি প ষাদয় গনতশীলতা বৃনদ্ধ
স্বাভানবক
সমাট
প্রানতষ্ঠান ক কমষেেতার উন্নয়
O১১ = ৩৪০
O১২ = ১৫
৩৫৫
স্বাভানবক
O২১ = ১৩
O২২ = ৮
২১
৩৫৩
২৩
৩৭৬
সটনবদল উপস্থানপত সেল-নভনত্তক তথ্যগুদলা মূলত Observed frequency এেিং Expected frequency, া
ন ধ ষানরত সূদত্রর মাধ্যদম ন রূপর্ করা হদয়দি এবাং তা ন নরূপঃ
৩৫৫ 𝑋 ৩৫৩
৩৫৫ 𝑋 ২৩
২১ 𝑋 ৩৫৩
২৩ 𝑋 ২১
E১১ =
= ৩৩৩, E১২ =
= ২২, E২১ =
= ২০ এবাং E২২ =
=১
৩৭৬

৩৭৬

(৩৪০− ৩৩৩)২

(১৫− ২২)২

৩৭৬

(১৩− ২০)২

৩৭৬

(৮− ১)২

অতএব, χ2 =
+
+
+
৩৩৩
২২
২০
১
= ৫৩.৮২
(২-১) x (২-১) = ১ নিনগ্র অব নেিম এবাং ৫% সলদভল অব নেনিনফদকদি χ2 এর সটদবাদলদটি মা হদে
৩.৮৪১। স দহতু এদেদত্র ন রূনপত মা সটদবাদলদটি মাদ র সিদয় বড় তাই াল হাইদপানথনেে নরদেদক্টি অথ ষাৎ
প্রনশের্ ও েেতা এদক অপদরর ওপর ন ভষরশীল।
৬.৩ বানর্নেযক ব্াাংক ও

-ব্াাংক ফাইন্যানিয়াল ইিটিটিউশদ র কমষকতষাদের েন্য প্রর্ীত প্রশ্নমালা মূল্যায় :

বাাংলাদেদশর ৯ টি বানর্নেযক ব্াাংক এবাং ৫ টি -ব্াাংক ফাইন্যানিয়াল ইিটিটিউশদ র সমাট ৫২ ে কমষকতষার
ওপর এ প্রশ্নমালা নেদয় েমীো িালাদ া হয়। এ প্রশ্নমালায় সমাট ১৪ প্রশ্ন অন্তর্ভষি করা হয়। সকন্দ্রীয় ব্াাংদকর
অদটাদমশদ র উপকারদভাগী বানর্নেযক ব্াাংক এবাং -ব্াাংক ফাইন্যানিয়াল ইিটিটিউশদ র অবস্থা ন রূপদ র
লদেয এ প্রশ্নমালাটি প্রর্য় করা হয় । প্রশ্নমালার প্রশ্নগুদলাদক প্রকদের উদেশ্য অনু ায়ী ভাগ করা হদয়দি াদত
কদর প্রনতটি অদঙ্গর পৃথক ফলাফল লাভ করা ায়। আইন কাঠাদমা, আনিন কায় , কযাপানেটি নবনডাং মূলত এ
নত টি ভাদগ প্রকদের েফলতা ন রূপদ র লদেয প্রশ্ন অন্তর্ভষি করা হদয়দি। আদলািয নত টি নবভাদগর ফলাফল সটনবল
৬.৬-এ উপস্থাপ করা হদলাঃ
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সটনবল ৬.৬: বানর্নেযক ব্াাংক ও আনথ ষক প্রনতষ্ঠাদ র কমষকতষাদের সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর োংখ্যাবািক প ষাদলাি া
ক্রঃ
প্রশ্ন বা িলক
হযাঁ (%) া (%)
১। আইন কাঠাদমা
১.১ সেন্ট্রাল ব্াাংক সরাংদেন াং প্রকদের আওতায় আইন কাঠাদমার পনরবতষ বাাংলাদেশ ৯৪.২৩
৫.৭৭
ব্াাংদকর ন য়ন্ত্রর্ কতৃষত্বদক আদরা শনিশালী কদরদি
২। আনিন কায়
২.১ নেনবএেনপ প্রকদের আওতায় বাস্তবানয়ত আইটি প্যাদকেেমূহ োনব ষকভাদব ব্াাংনকাং ৯৪.২৩
৫.৭৭
কা ষক্রমদক অদটাদমদটি কদরদি
২.২ অদটাদমশদ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর সেবা প্রোদ র েেতা বৃনদ্ধ সপদয়দি
৯৮.০৮
১.৯২
২.৩ অদটাদমশদ র ফদল বানর্নেযক ব্াাংক ও -ব্াাংক আনথ ষক প্রনতষ্ঠাদ র োদথ ৯৬.১৫ ৩.৮৫
কাদ নক্টনভটি বতনর হদয়দি
২.৪ প্রদশ্নর উত্তর হযাঁ হদল েময় ও ব্য় নবদবি ায় পূদব ষর তুল ায় োশ্রয়ী হদয়দি
৯৮.০৮
১.৯২
২.৫ অদটাদমশদ র ফদল আনথ ষক নববরর্ী প্রর্য় এবাং আনথ ষক পনরোংখ্যা োংরেদর্ ৯৬.১৫ ৩.৮৫
অনধকতর Accuracy অেষ হদয়দি
৩। কযাপানেটি নবনডাং
৩.১ আনথ ষক ীনতমালা প্রর্য় ও তা বাস্তবায়দ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর গদবর্র্া নবভাদগর ৯০.৩৮
৯.৬২
শনিশালীকরর্ হদয়দি
৩.২ উন্নত ীনতমালােহ অন্যান্য কানরগনর সুনবধানের ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ৮২.৬৯ ১৭.৩১
তত্ত্বাবধায়ক ভূনমকা পালদ অনধকতর কা ষকরী অবস্থাদ রদয়দি
৩.৩ আনথ ষক ইদন্টনলদেি ইউন ট গঠ , Go-AMLেফ্টওয়যার স্থাপ , এর ীনতমালা ৮৪.৬২ ১৫.৩৮
Anti-money laundering ও countering financing terrorism প্রবতষদ
কা ষকরী ভূনমকা রাখদি
৩.৪ প্রকদের আওতায় বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রনশের্ ইনিটিটিউট এ স ধরদ র আনিন কায়
৮০.৭৭ ১৯.২৩
ও উন্নয় োনধত হদয়দি, তা োনব ষকভাদব বাাংলাদেদশর ব্াাংনকাং খাদতর পনরবতষ শীল
িানহো সমটাদত ও েে ে শনি বতনর করদত েেম হদব

উপযু ষি ফলাফল প ষাদলাি ায় সেখা ায় স , প্রশ্নমালার প্রনতটি প্রদশ্নর উত্তদর হাঁ এর হার প্রায় শতভাদগর কািাকানি
া প্রকদের ফলপ্রসূ হওয়ার নবর্দয় ইনতবািক ন য়ামক বদল প্রতীয়মা হয়।
৬.৪ েরকানর কমষকতষা কতৃক
ষ প্রাপ্ত সেবা মূল্যায় :
অথ ষ মন্ত্রর্ালয় ও পনরকে া কনমশদ র ৩০ ে কমষকতষাদের ন কট সথদক প্রকদের লব্ধ ফলাফল ন রূপদর্ প্রশ্নমালা
৫ এর িারা তথ্যোংগ্রহ করা হয়। এ প্রশ্নমালায় মূলত প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল েরকানর কমষকতষাদের সবত ভাতােীেহ অন্যান্য সুনবধানে প্রানপ্তর নবর্য়টি ন রূপদর্র প্রদিষ্টা করা হদয়দি। প্রশ্নমালার মূল প্রশ্ন নিল সবত ভাতােীেহ অন্যান্য আনথ ষক সুনবধানে প্রানপ্তদত অথ ষ ও েময় োশ্রয় হদে নক া। এ প্রদশ্নর েবাদব প্রায় শতভাগ
কমষকতষাই ইনতবািক উত্তর নেদয়দি । তদব উত্তদর অন্তর্ভষি নিল স , বতষমাদ শুনিমাত্র সবত ও সবা াে েরােনর
ব্াাংক নহোদব েমা হদে, নকন্তু ভ্রমর্ভাতা বা অন্যান্য আনুু্র্নঙ্গক ভাতা এখদ া সমনুয়যানল উদত্তাল করদত হদে
া এ সেবার আওতায় আ া স দত পাদর।
প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল লব্ধ সুনবধানের আওতায় প্রাপ্ত সেবা েময় োশ্রদয় কতট্যর্ক কা ষকরী হদয়দি তা ন রূপদর্
প্রশ্নমালায় (পনরনশষ্ট ৫) একটি প্রশ্ন অন্তর্ভষি করা হয়। উি প্রদশ্নর নবপরীদত প্রাপ্ত উত্তর নবদের্দর্ ন রূনপত ফলাফল
সটনবল ৬.৭-এ প্রো করা হদলাঃ
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সটনবল ৬.৭: েরকানর কমষকতষাদের সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর োংখ্যাবািক প ষাদলাি া
ন য়ামক
প্রকে বাস্তবায়দ াত্তর
প্রকে বাস্তবায় সশদর্
সিক েমা প্রনক্রয়া
ব্নি মারফত
েরােনর নহোদব
সিক কযাশ হদত েময়
গদড় ২ সথদক ৩ নে
গদড় ১ নে
স াটিনফদকশ
ব্নি মারফত
সমাবাইল এে এম এে

৬.৫ বাাংলাদেশ ব্াাংদক আগত োধারর্ সেবা গ্রহীতাদের মূল্যায় :
এ প্রশ্নমালার মাধ্যদম মূলত বাাংলাদেশ ব্াাংদক আগত োধারর্ সেবা প্রতযাশীদের অদটাদমশদ র ফদল সকা রূপ মাদ ান্নয় হদয়দি নক া
তা ন রূপদর্র সিষ্টা করা হদয়দি। োংগৃহীত তথ্য হদত একটি নমশ্র প্রনতনক্রয়া পাওয়া ায়। সেবার মাদ ান্নয় , অথ ষ ও েময় োশ্রয় ইতযানে
নবর্দয় ৩৬ ে সেবা প্রতযাশীদক প্রশ্নমালা প্রো করা হদল প্রায় ৬০% ইনতবািক উত্তর প্রো কদর এবাং ৪০% স নতবািক উত্তর
প্রো কদর । তদব কা ষেম্পােদ ইদতাপূদব ষ এবাং বতষমাদ প্রদয়াে ীয় েমদয়র ব্বধা নবর্দয় প্রশ্নমালায় অন্তর্ভষি প্রদশ্নর নবপরীদত
প্রাপ্ত উত্তর নবদের্দর্ সেখা ায় স , বতষমাদ গদড় প্রনতটি কাদের েন্য প্রায় ১ ঘণ্টা েময় লাগদি, নকন্তু পূদব ষ ৩ ঘণ্টা েমদয়র প্রদয়াে
হদতা। ন দন বাাংলাদেশ ব্াাংদক সেবা গ্রহদর্ আগত ব্নিদের সেবা মূল্যায়দ র একটি নিত্র প্রো করা হদলাঃ
সটনবল ৬.৮: বাাংলাদেশ ব্াাংদক সেবা গ্রহদর্ আগত ব্নিদের সেবা মূল্যায়
সেবার প্রকার
সেবা গ্রহর্কারী ব্নির োংখ্যা
সিোনর
৬
েরকানর সিক
০
েরকানর ড্রাফট
০
েঞ্চয়পত্র ও বে
৮
ওদয়ে আ ষার বে
০
প্রাইেবে
৬
মুদ্রা ও স াট
৭
সপ শ
৮
অন্যান্য
৫

সিোনর
েরকানর সিক
েরকানর ড্রাফট
েঞ্চয় পত্র ও বে
ওদয়ে আঃ বে
প্রাইেবে
মুদ্রা ও স াট

৬.৬ উপোংহার:
প্রাইমানর তথ্য সথদক পাওয়া উপযু ষি তথ্য প ষাদলাি ায় প্রকদের েরােনর উপকারদভাগী বাাংলাদেশ ব্াাংদকর কমষকতষাদের নবদবি ায়
প্রতীয়মা হয় স , প্রনশের্, আইন কাঠাদমা শনিশালীকরর্, আনিন কায় ও অদটাদমশ , কযাপানেটি নবনডাং এর ন নমত্ত গৃহীত েকল
কমষকাে ফলপ্রসূ হদয়দি। বানর্নেযক ব্াাংক ও আনথ ষক প্রনতষ্ঠাদ র কমষকতষাগর্ও অনুরূপ মতামত প্রকাশ কদর । অথ ষ মন্ত্রর্ালয় ও
পনরকে া কনমশদ র কমষকতষাগর্ও ইনতবািক মতামত প্রকাশ কদর । তদব বাাংলাদেশ ব্াাংদক আগত োধারর্ সেবা প্রতযাশীদের মদধ্য
নমশ্র প্রনতনক্রয়া পাওয়া সগদলও অনধকাাংশ উত্তরোতা েন্তুনষ্ট প্রকাশ কদর । ফদল োনব ষকভাদব প্রকদের প্রভাব ইনতবািক বদল প্রতীয়মা
হয়, অথ ষাৎ নেনবএেনপ বাস্তবায়দ র ফদল সকন্দ্রীয় ব্াাংক শনিশালী হদয়দি।
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েপ্তম পনরদেে: প্রভাব মূল্যায়দ প্রাপ্ত তদথ্যর গুর্বািক নবদের্র্
৭.১ ভূনমকা:
প্রকদের গুর্গত তদথ্যর প্রভাব নবদের্দর্ ন নবড় োোৎকার ও এফনেনি হদত প্রাপ্ত তথ্যানের পাশাপানশ প্রর্ীত
প্রশ্নমালায় অন্তর্ভষি গুর্বািক প্রশ্নমালার নবপরীদত প্রাপ্ত তথ্যানে নবদের্র্ করা হদয়দি। এদেদত্র প্রাথনমক অবস্থায়
এফনেনিদত প্রাপ্ত ফলাফল ও পরবতীদত ন নবড় োোৎকাদর প্রাপ্ত ফলাফল আদলাি া করা হদয়দি।
৭.২ এফনেনি:
প্রকে এলাকায় সমাট ৩টি এফনেনি করা হদয়দি। প্রথম এফনেনি অনুনষ্ঠত হয় বাাংলাদেশ ব্াাংদকর প্রধা কা ষালদয়
০৮-০৩-২০১৬ তানরখ সবলা ০৩:০০ ঘটিকায়; নিতীয় এফনেনি অনুনষ্ঠত হয় মনতনেল শাখা অনফদে ২২-০৩-২০১৬
তানরখ সবলা ০৪:০০ ঘটিকায় এবাং তৃতীয়টি অনুনষ্ঠত হয় ১৬-০৫-২০১৬ তানরখ সবলা ১১:৩০ ঘটিকায় । প্রধা
কা ষালদয় অনুনষ্ঠত এফনেনিদত নবনভন্ন নবভাগীয় প্রধা গর্ উপনস্থত নিদল এবাং শাখা অনফদে অনুনষ্ঠত এফনিনেদত
মনতনেল শাখার নবনভন্ন ইউন ট প্রধা গর্ উপনস্থত নিদল । আর তৃতীয় এফনেনিদত উপনস্থত নিদল বাাংলাদেশ
ব্াাংক, নবনভন্ন েরকানর ও সবেরকানর বানর্নেযক ব্াাংক এবাং আনথ ষক প্রনতষ্ঠা ও কদন্ট্রালার সে াদরল অব
একাউন্টদের কমষকতষাবৃন্দ। উপনস্থত কমষকতষাগর্ মূলত প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল ব্াাংনকাং কা ষানে েম্পােদ লব্ধ
সুনবধা-অসুনবধার কথা আদলাি া কদর । অনুনষ্ঠত এফনেনি হদত প্রাপ্ত তথ্য ন দন উপস্থাপ করা হদলাঃ
৭.২.১ ফদরক্স নরোভষ এে সিোনর োদ েদমন্ট নবভাগ:
সিোনর মনিউল ব্বহাদরর মাধ্যদম নরোভষ োদ েদমদন্টর কা ষক্রম েম্পােদ র ফদল পূদব ষর তুল ায় োনব ষক
কা ষক্রম েহদে, স্বে েমদয় এবাং আনিন ক পদ্ধনতদত েম্পন্ন করা াদে বদল মতামত পাওয়া ায়। তদব উি সিোনর
মনিউলটি এখদ া ত্রুটিমুি য়। সিনেদমল োংক্রান্ত গানর্নতক েমস্যার পাশাপানশ এদত সকার ব্াাংনকাং এর োদথ
ইন্টারদফে বতনরদত েমস্যা হয়।
৭.২.২ এন্টারপ্রাইে নরদোে ষ সলন াং (ইআরনপ):
প্রকদে বাস্তবানয়ত ইআরনপর আওতায় মা ব েম্পে এবাং সপ-দরাল, সমদটনরয়াল োদ েদমন্ট (এমএম) এবাং
ফাইন্যাি ও কদন্ট্রানলাং (নফদকা) ইতযানে বাস্তবানয়ত হদয়দি। নত টি সমগা মনিউলদক একনত্রত কদর ইন্টারদফে
বতনরর ফদল নেদস্টদমর স সকা একপ্রান্ত হদত ই পুট প্রো করার োদথ োদথ অন্য মনিউল হদতও ন দমদর্ই
ফলাফল পাওয়া াদে।
৭.২.৩ সকার ব্াাংনকাং এনলদকশ (নেনবএ):
বাাংলাদেশ ব্াাংদক সকার ব্াাংনকাং ব্বস্থায় েকল সল দে অ লাই করা হদয়দি। অ লাই নিয়ানরাং এর মাধ্যদম
বাাংলাদেদশর আন্তঃব্াাংক সল দে টি নেদ র মদধ্যই েম্পন্ন হদে, পূদব ষ েীঘ ষ ব্য় হদতা। উোহরর্স্বরূপ একটি
তফনশলী ব্াাংক হদত োনরকৃত সিক অন্য ব্াাংদক সপদমদন্টর েন্য এখ আর েপ্তাহ েময় লাদগ া বরাং এক
কমষনেবদের মদধ্যই েম্পন্ন হয়।
সতমন ভাদব, বাাংলাদেদশর েকল বানর্নেযক ব্াাংক, -ব্াাংক ফাইন্যানিয়াল ইিটিটিউট এবাং অন্যান্য েমা
নহোদবর োনব ষক ফাইন্যানিয়াল িা দেকশ ও নহোব নববরর্ী এ নবভাদগর মাধ্যদম পনরিানলত হয়। অদটাদমশদ র
পূদব ষ এ কাে েম্পােদ েময় লাগত প্রায় নত মাে া এখ বেন ক নভনত্তদত েম্পাে করা াদে।
ফদল ব্নি ও প্রনতষ্ঠা উভয় সেদত্র আন্তঃব্াাংক সল দেদ গনতশীলতা বৃনদ্ধ পাওয়ায় ব্বোয়ী সশ্রনর্র খরি হ্রাে
পাদব, া ব্বোয়ীদের প্রতযানশত মু াফায় ইনতবািক প্রভাব সফলদব। আন্তঃব্াাংক সল দেদ গনতশীলতা বৃনদ্ধ
পাওয়ায় টাকার প্রবাহ বৃনদ্ধ পাদব, া অথ ষ ীনতর উপর ইনতবািক প্রভাব সফলদব।
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তদব আন্তঃব্াাংক সল দেদ র সেদত্র মূল সিকটি Presenting Bank এর ন কট থাদক। Paying Bank সিদকর
ইদমদের নবপরীদত মূল্য পনরদশাধ কদর থাদক। Paying Bank মূল সিকটি পায় া বরাং ইদমে গ্রহর্ কদর । তাই
সিদকর ন রাপত্তা ববনশষ্টযেমূহ স ম ঃ Cheque Paper, Water mark, Micro Print, Ultra violet Fluorescent,
MICR line ইতযানে Paying Bank কতৃক
ষ অবদলাক বা সভনরফাই করার সুদ াগ পায় া। এ কারদর্ সিদকর
ইদমদের নবপরীদত মূল্য পনরদশাদধ োনলয়ানতর েম্ভাব া সথদক ায়, আর সেদেদত্র নবযমা ন য়দম Paying Bank
এর আই গত সুরো পাওয়ার সকা নবধা স ই।
অনধকন্তু বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ন দে ষশানুোদর BEFTN এর মাধ্যদম সল দে িােষমুি হওয়ায় স্বে োংখ্যক শাখাধারী
ব্াাংকেমূহ অনধক োংখ্যক শাখাধারী ব্াাংদকর স টওয়াকষ ব্বহার কদর প্রায়শ বড় অাংদকর সরনমদটি সপ্ররর্ কদর
থাদক। সেদেদত্র অনধক োংখ্যক শাখাধারী ব্াাংদকর প্রতযন্ত অঞ্চদল অবনস্থত শাখা কতৃক
ষ একই নেদ উি
সরনমদটদির টাকা সিদকর নবপরীদত গ্রাহকগর্দক পনরদশাধ/নবনল করদত নগদয় অনধক অদথ ষর োংস্থা করদত হয়।
ার েন্য শাখাদক গে অথ ষ োংগ্রদহ ন ধ ষানরত হাদর সুে পনরদশাধ করদত হয়। ফদল সরনমদটি নবতরর্কারী/ Paying
Bank সক অনথ ষক েনতর েম্মুখী হদত হয়।
সকার ব্াাংনকাং এনলদকশ এবাং ন্যাশ াল সপদমন্ট সুইি স্থাপ হওয়ায় নবনভন্ন ব্াাংদকর এটিএম বুথেমূহ ইন্টার
অপাদরবল হদয়দি। ফদল েময় ও অথ ষ োশ্রয় হদে। বতষমাদ অদ ক ব্াাংক ন েস্ব এটিএম বুথ িাড়াই অন্য ব্াাংদকর
এটিএম বুথ ব্বহার কদর নব া খরদি এটিএম সেবা নেদত পাড়দি। এদেদত্র প্রনতটি এটিএম বুথ ই স্টদলশ বাবে
েশ লে টাকা ববদেনশক মুদ্রা এবাং মানেক অন্তত পঞ্চাশ হাোর টাকা সমইনন্টন্যাি খরি োশ্রয় হদে। তািাড়া স
সকা ব্াাংদকর এটিএম বুথ ব্বহাদর বাাংলাদেশ ব্াাংক ন ধ ষানরত ন্যয তম োনভষে িােষ নেদত হয়; া োংনেষ্ট ব্াাংক
েমূদহর মদধ্য বন্ট হদয় ায়, া পূদব ষ নবদেনশ কাি ষ ব্বহাদরর কারদর্ নবদেদশ িদল স ত। এদেদত্রও ববদেনশক মুদ্রা
োশ্রয় হদে। পূদব ষ এক ব্াাংদকর ইসুযকৃত কাি ষ নেদয় অন্য ব্াাংদকর এটিএম বুদথ সল দে করা স ত া। েমোতীয়
কাদি ষর সবলায় সল দে করা সগদলও ব্বহার নিল োমান্য ও ব্য়বহুল।
এটিএম কাদি ষর ব্বহাদরর কারদর্ সপপার মান -র ব্বহার হ্রাে পাদে ফদল টাকা পনরবহদ ন রাপত্তা বৃনদ্ধ পাদে।
বাাংলাদেদশর আনথ ষক পনরদশাধ ব্বস্থা আন্তেষানতক মাদ উন্নীত হদয়দি এবাং েরকাদরর টাকা মুদ্রর্ খরি কমাদ ার
সুদ াগ বতনর হদয়দি।
৭.২.৪ ব্য় ব্বস্থাপ া নবভাগ:
এ নবভাগ মূলত কমষকতষা ও কমষিারীদের সবন নফট ন দয় কাে কদর থাদক। কমষকতষা ও কমষিারীর সবত -ভাতা,
সপ শ , গ্রাচ্যইটি, প্রনভদিন্ট ফাে প্রভৃনত কা ষক্রম অ -লাই করার ফদল পূদব ষ সমনুয়যানল পনরিালদ স েময় ও অথ ষ
ব্য় হদতা, তা বহুলাাংদশ োশ্রয় হদে বদল েভায় একমত প্রকাশ করা হয়।
৭.২.৫ একাউন্টে ও বাদেট নবভাগ:
অদটাদমশদ র ফদল ব্াাংনকাং ও ইসুয নিপাট ষদমদন্টর োনব ষক কাে স ম লাভ-েনত নববরর্ী, িায়াল ব্ালাি ইতযানে
দ্রুততম েমদয় বতনর করা াদে। েরকাদরর প্রনতনেদ র কযাশ অবস্থা তৎেনর্কভাদব ো া াদে ।
৭.২.৬ ফদরএক্স নরোভষ ও সিোনর োদ েদমন্ট নিপাট ষদমন্ট:
অদটাদমশদ র ফদল রপ্তান কারকদের দ্রুত অথ ষ িাড় করা াদে া রপ্তান বানর্দেয গনতশীলতা বৃনদ্ধ করদি। তহনবল
আবতষ বৃনদ্ধ করা েম্ভব হদয়দি নবধায় টাকার প্রবাহ বৃনদ্ধ পাদে। ফদল উৎপাে খাদত ইনতবািক প্রভাব পড়দি এবাং
তু তু খাতদক রপ্তান উন্নয় তহনবদলর আওতার্ভি করা াদে।
এম আই মনিউল (এমআই) বাস্তবায়দ র ফদল বানর্নেযক ব্াাংকেমূহ অ লাই সপাট ষাদলর মাধ্যদম সিোনর নবল
ন লাদমর অাংশগ্রহর্ করদত পাড়দি। ব্াাংকেমূহদক নবি োনখদলর েন্য ও সকন্দ্রীয় ব্াাংক সথদক পাও া টাকা
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স ওয়ার েন্য শারীনরকভাদব বাাংলাদেশ ব্াাংদক আেদত হয় া। টাকা স্বয়াংনক্রয়ভাদব বাাংলাদেশ ব্াাংদক অবনস্থত
তাদের কাদরন্ট অযাকাউদন্ট েমা হদয় ায়।
৭.২.৭ আইটি অপাদরশ ও কনমউন দকশ নবভাগ:
ইআরনপ অপাদরশ িালু হওয়ার পর সথদক প্রায় ৬০০ কমষকতষা এটি ব্বহার করদি। এটি মূলত নত টি মনিউল তথা
এইিআর ও সপ-রুল, সমদটনরয়াল োদ েদমন্ট এবাং নফদকা েমন্বদয় বাাংলাদেশ ব্াাংদক িালু করা হদয়দি। এটি
একটি সকন্দ্রীয়ভাদব ন য়নন্ত্রত ব্বস্থা া বাাংলাদেশ ব্াাংদকর সিটা সেন্টাদরর োদথ োংযুি। এর একটি সরনলকা
বাাংলাদেশ ব্াাংক সিন াং একাদিনমদত োংরনেত রদয়দি া স দকা দুদ ষাদগ নরকভানর করা েম্ভব।
সমদটনরদয়ল োদ েদমন্ট (এমএম) মনিউল বাস্তবায়দ র ফদল েকল ক্রয় এবাং ক্রয়োংক্রান্ত অনুদমাে প্রনক্রয়া
অ লাই নেদস্টদমর মাধ্যদম েম্পন্ন হদে।
৭.২.৮ প্রাইেবে সেকশ :
সকার ব্াাংনকাং বাস্তবায়দ র পর প্রাইেবে নবেয়ীর প্রাইেমান সপদমন্ট স্বয়াংনক্রয়ভাদব করা হদে। বাাংলাদেশ ব্াাংক
েম্ভাব্ স্বেতম েমদয়র মদধ্য প্রাইেমান পুরস্কার-নবেয়ীর ব্াাংক একাউদন্ট েরােনর প্রো কদর। অদটাদমশদ র
পূদব ষ এ সেকশদ র আওতায় প্রাইেবদের নবেয়ী ন ব ষাি প্রনক্রয়ায় অতযানধক েময় ব্য় হদতা। বতষমাদ া দ্রুততম
েমদয় স্বেোংখ্যক সলাকবল িারা েম্পন্ন করা াদে। এ সেকশদ ইদতাপূদব ষ ১৮ে কমষকতষা ও কমষিারী ন দয়ানেত
নিদল া এখ ১০ েদ স দম এদেদি।
৭.২.৯ নহউো নরদোে ষ নবভাগ:
অদটাদমশদ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর সেবার মা স রূপ বৃনদ্ধ সপদয়দি ঠিক একইভাদব এর আওতায় বাাংলাদেশ
ব্াাংদকর অভযন্তরীর্ কা ষক্রম অদ ক েহে, অথ ষ ও েময় োশ্রয়ী এবাং উন্নতভাদব েম্পন্ন করা াদে। ইআরনপ
বাস্তবায়দ র ফদল েকল কমষিারী (প্রায় ৫০০০) তাদের মা বেম্পে ও সবতদ র োংনেষ্ট েকল তথ্য স ম - ব্নিগত,
নশোগত, নমন ও নিদপদেন্ট, সবত , ছুটির আদবে , িািফার/দপানস্টাং, প্রদমাশ , বাো-বরাে, প্রনশের্, প্রনভদিন্ট
ফাে, ঋর্ ইতযানে অ লাইদ সেখদত পাদর । এিাড়াও ব্াাংদকর ইন্টাদ ষট সপাট ষাদলর মাধ্যদম ছুটির েন্য আদবে
করদত পাদর া েরােনর ইআরনপ সিটাদবদে আপদিট হদয় ায়।
৭.২.১০ েঞ্চয়পত্র পু ভষরর্ শাখা:
নবনক্রত েঞ্চয়পদত্রর অথ ষ েরকানর খাদত েমা, মু াফা, েঞ্চয়পত্র গোয়দ র অথ ষ পু ভষরর্ ইতযানে কাে েম্পােদ
পূদব ষ ৪ সথদক ৫ মাে বদকয়া থাকত া অদটাদমশদ র ফদল ১০ সথদক ১৫ নেদ র মদধ্য স দম এদেদি। অপরনেদক
েঞ্চয়পত্র শাখার কাে প্রায় ৪ গুর্ বৃনদ্ধ সপদলও তা বতষমাদ আদগর ে বল িারাই পনরিাল া করা হদে।
৭.২.১১ কযাশ নবভাগ:
সকার ব্াাংনকাং নেদস্টদমর আওতায় কযাশ নবভাদগর মনতনেল অনফেেহ অন্যান্য শাখা অনফে এই প্রথম েফটওয়যার
ব্বহার কদর কযাশ নবভাদগর েমুেয় কাে েম্পন্ন করদি। নবদশর্ কদর েরকানর সকার্াগাদর েমাকৃত টাকা অ লাই
িালা সভনরনফদকশদ র মাধ্যদম ঘদর বদেই েমাকারী েমা ন নিত করদত পারদি । তািাড়াও র্ভল নহোদব িালা
গ্রহর্ করার সকা সুদ াগ স ই। এদত ে োধারর্দক দ্রুত ও ন র্ভষল সেবা প্রো করা েম্ভব হদে।
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েরকানর প্রো শাখা কতৃক
ষ পনরদশানধত সিক/িালা /ভাউিাদরর
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সেদশর উন্নয়দ র োদথ পাো নেদয় বৃনদ্ধ পাওয়া েরকাদরর অথ ষন নতক কমষকাে পনরিাল ার সকন্দ্রনবন্দু হদে
বাাংলাদেশ ব্াাংক। মনতনেল অনফেই েরকাদরর নোংহভাগ সল দেদ র কা ষক্রম েম্পাে কদর থাদক। েরকানর
প্রো শাখা কতৃক
ষ প্রোদ র েকল কা ষক্রম েম্পন্ন হয়। উপদরর গ্রাদফ ২০১১ এবাং ২০১৫ োদলর েরকানর প্রোদ র
(সিক-িালা /ভাউিার) একটি নিত্র তুদল ধরা হদলা। ২০১১ োদলর তুল ায় ২০১৫ োদল প্রোদ র োংখ্যা দথষ্ট
পনরমাদর্ বৃনদ্ধ সপদলও একই েমদয় উি শাখায় কমষরত ে বদলর োংখ্যা ২৮ ে সথদক ২৫ েদ স দম এদেদি।
৭.২.১২ নেনেএ অনফে:
প্রকদের আওতায় বাাংলাদেশ ব্াাংদকর বৃহোকার অদটাদমশ েম্পন্ন হদলও বাাংলাদেশ ব্াাংদকর “প্রধা
কা ষালদয়র েরকানর নহোব শাখা” হদত এখ ও নহোব মহান য়ন্ত্রদকর কা ষালদয় োনুদয়ল নহোব সপ্ররর্ করা হয়।
অপরনেদক বাাংলাদেশ ব্াাংদকর মনতনেল শাখা হদত নহোব মহান য়ন্ত্রদকর কা ষালদয় অ লাইদ নহোব সপ্ররর্ করা
হয়। কাদেই বাাংলাদেশ ব্াাংদকর প্রধা কা ষালদয়র েরকানর নহোব শাখা হদতও নহোব মহান য়ন্ত্রদকর কা ষালদয়
অ লাইদ নহোব সপ্ররদর্র কা ষক্রম গ্রহর্ করা আবশ্যক বদল মত প্রকাশ করা হয়।
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অদটাদমশ কা ষক্রম েম্পন্ন হওয়ার ফদল অ লাইদ িালা সভনরনফদকশ সুনবধা পাওয়া
সগদলও ব্াাংদকর নবনভন্ন শাখা কতৃক
ষ অ লাইদ িালা সপানস্টাং সেওয়ার েময় িালাদ র েব তথ্য এনন্ট্র করা হয় া।
ফদল অ লাইদ িালা সভনরনফদকশ সুনবধা থাকদলও তথ্য ঘাটনতর কারদর্ িালাদ র েঠিকতাদক প্রশ্ননবদ্ধ কদর।
অ লাইদ িালা সপানস্টাং সেওয়ার েময় িালাদ র েব তথ্য এনন্ট্রর নবর্য়টি ন নিত করা আবশ্যক বদল মত প্রকাশ
করা হয়।
তািাড়া বাাংলাদেশ ব্াাংদকর নবনভন্ন
োংদশাধ করা হদয় থাদক। অ লাইদ
পদর ব্াাংক কতৃক
ষ উি িালাদ র সকা
সপানস্টাং হদয় াবার পর স দকা ধরদ

শাখা কতৃক
ষ অ লাইদ সপানস্টাংকৃত িালা পরবতীদত আবার এককভাদব
সপানস্টাংকৃত সকা িালা নহোব মহান য়ন্ত্রদকর কা ষালদয় নহোবর্ভি হওয়ার
পনরবতষ /পনরবধ ষ ন দগটিভ েটিলতার আশাংকা সৃনষ্ট কদর। কাদেই একবার
র োংদশাধ ন য়নন্ত্রত হওয়া আবশ্যক বদল মত প্রকাশ করা হয়।

৭.৩ ন নবড় োোৎকার:
এফনিনের পাশাপানশ প্রকদের োনব ষক প্রভাব মূল্যায়দ প্রকে োংনেষ্ট কমষকতষা, ব্াাংনকাং খাদতর পনলনে ন ধ ষারদর্
ন দয়ানেত ব্নিবদগরষ োোৎকার গ্রহর্ করা হদয়দি। বাাংলাদেশ ব্াাংদকর নবনভন্ন উচ্চ-পেস্থ কমষকতষা ারা প্রকদের
োদথ েরােনর েনড়ত নিদল , বতষমাদ ব্াাংনকাং খাদতর পনলনে উন্নয়দ র োদথ েম্পৃি, অথ ষ মন্ত্রর্ালদয়র ব্াাংক ও
আনথ ষক প্রনতষ্ঠা নবভাদগর কমষকতষা, বাাংলাদেশ ব্াাংক সিন াং একাদিনম ও বাাংলাদেশ ই নস্টটিউট ব্াাংক
োদ েদমদন্টর োংনেষ্ট কমষকতষাদের ন কট সথদক ন নবড় োোৎকাদর মাধ্যদম তথ্য োংগ্রহ করা হদয়দি।
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ন নবড় োোৎকার সথদক ো া ায় স , ২০০৩ োদল নেনবএেনপ িালু হওয়ার পর ২০০৪-০৫ অথ ষ বিদর অথ ষ
মন্ত্রর্ালদয় Strengthening Public Expenditure Management Project (SPEMP) িালু হয়, অতঃপর ২০০৯
োদল Integrated Budget and Accounting System (IBAS) িালু হয়। IBAS & CBSP েমন্বদয়র ফদল
Electronic Fund Transper Network (EFTN) িালু েম্ভব হদয়দি। ফদল েরকানর িাকনরেীবীদের সবত নবনভন্ন
ব্াাংদকর ন েস্ব একাউদন্ট েরােনর িদল াদে, নবধায় সভাগানন্ত ও েময় ব্য় কদমদি। এ সেদত্র পুদরা প্রনক্রয়া েহে,
োশ্রয়ী ও ন রাপে হদয়দি।

এটিএম সেবা প্রো কারী
ব্াাংদকর োংখ্যা

এটিএর্ ট্রল্নবেবনর সিংখযা
(হাোর)

এটিএবর্র র্াধ্যবর্ ট্রল্নবেবনর
পনরর্াে (নর্নল্য়ন টাকায়)
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প্রকে বাস্তবায়দ র মাধ্যদম বাাংলাদেশ ব্াাংদক অ লাইদ ভযাট পনরদশাধ কা ষক্রম েফল হদত িদলদি, া আগষ্ট
২০১৬ সথদক কা ষকর হদব বদল আশা করা হদে। এটি বাস্তবায় হদল ব্বোয়ীরা অ লাইদ েহদে ভযাট প্রো
করদত পারদব ।
অদটাদমশদ র ফদল উন্নয়দ র পাশাপানশ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ঝনুঁ ক সবদড়দি। উদেখ্য স , েম্প্রনত বাাংলাদেশ
ব্াাংদকর নরোভষ চ্যনরর ঘট ায় োইবার নেনকউনরটির নবর্য়টি আদলাি ায় এদেদি। স্থা ীয় কমষশালার আদলাি ায়
এ নবর্য়টি উদঠ আদে। নেনবএেনপ-দত োইবার নেনকউনরটির নবর্য়টি অন্তর্ভষি নিল া। তদব নেনবএেনপ-র ফদলাআপ
নহদেদব গৃহীত ফাইন্যানিয়াল সেক্ট্রর োদপাট ষ প্রদেক্ট, া জুলাই ২০১৫ সথদক শুরু হদয়দি, োইবার নেনকউনরটি ন দয়
সকবল কাে শুরু কদরনিল। এর মাদেই নরোভষ চ্যনরর ঘট াটি ঘদট ায়।
অতএব তথ্যপ্রযুনিনভনত্তক অ -লাই সলাবাল কনমউন দকশদ র যুদগ সকন্দ্রীয় ব্াাংদকর ভালদ দরনবনলটি এদেেদমন্ট
এবাং ন রাপত্তার নবর্য়টি অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ষ। এেন্য প্রদয়াে প্রদয়াে ীয় োংখ্যক েে ন েস্ব ে বল, নবদেশ সথদক
ে বল ভাড়া কদর োইবার নেনকউনরটি নবধা করা েম্ভব য় বদল মতামত পাওয়া ায়।
তািাড়া প্রকে বাস্তবায়দ র গুরুদত্বর পাশাপানশ বাস্তবায় কালী অেেতা এবাং বাস্তবায়দ াত্তর এর স্থানয়ত্ব, সোড়োর
োইবার নেনকউনরটি, ন য়নমত েফটওয়ার আপদিট, কমষকতষাদের থা থভাদব োনয়ত্ব পালদ র নবর্দয় মতামত
পাওয়া ায়।
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অষ্টম পনরদেে: প্রকদের েবল নেক, দুব ষল নেক, সুদ াগ ও প্রনতবন্ধকতা
প্রশ্নপদত্রর মাধ্যদম োংগৃহীত তথ্য, এফনেনি পনরিাল া এবাং ন নবড় োোৎকাদরর মাধ্যদম প্রাপ্ত তথ্যানে নবদের্দর্
ন ননলনখত নবর্য়ানে প্রকদের োনব ষক নেক বদল প্রতীয়মা হয়ঃ
৮.১ প্রকদের েবল নেকেমূহ:
৮.১.১ সুনবস্তৃত এ প্রকেটি বাস্তবায়দ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর োদথ োদথ েরকাদরর নবনভন্ন নবভাগ ও মন্ত্রর্ালয়
স ম েরকানর নহোব ন য়ন্ত্রক, অথ ষ মন্ত্রর্ালয়, এ নবআর এর আনথ ষক ব্বস্থাপ ায় উন্নয় োনধত হদয়দি। প্রকেটি
বাস্তবায়দ র ফদল েরকানর পনরদশাধ ব্বস্থা ও ইএফটি, BACH ও Market Infrastructure এর আওতায়
এদেদি। ফদল েরকানর অদথ ষর োশ্রয় ও পনরদশাধ ব্বস্থা ত্বরানন্বত হদয়দি।
৮.১.২ প্রকদের আওতায় সকা গানড় ক্রয় করা হয়ন । ফদল পনরবহ ব্দয়র পনরমার্ কম নিল এবাং সুেীঘ ষ এ
প্রকদের প্রশােন ক ব্য়ও নিল শূদন্যর সকাটায়।
৮.১.৩ সেদশর আনথ ষক খাদতর েেমতা বৃনদ্ধ ও আনথ ষক অবকাঠাদমার উন্নয় োনধত হদয়দি। ফদল দ্রুত তদথ্যর
আো -প্রো অথ ষ ও অন্যান্য েম্পে ব্বস্থাপ ায় কা ষকরী নেদ্ধান্ত গ্রহদর্ েহায়ক ভূনমকা পাল করদি এবাং কা ষকরী
ব্বস্থাপ া প্রবতষ েম্ভব হদয়দি।
৮.১.৪ ব্াাংনকাং খাদতর আইন কাঠাদমা উন্নয় এবাং আন্তেষানতক মা েম্পন্ন আনথ ষক পনরদশাধ ব্বস্থাপ ার প্রবতষ
েম্ভব হদয়দি।
৮.১.৫ সুনবস্তৃত প্রনশেদর্র মাধ্যদম একটি েে মা বশনি উন্নয় েম্ভব হদয়দি। ার েঠিক ব্বহার ভনবষ্যদত সেদশর
অথ ষন নতক উন্নয়দ ভূনমকা রাখদব।
৮.১.৬ অদটাদমশদ র ফদল ফদরএক্স নরোভষ ও সিোনর োদ েদমদন্টর আওতায় রপ্তান কারকদের দ্রুত অথ ষ িাদড়র
ফদল রপ্তান বানর্দেয গনতশীলতা এদেদি, তহনবল আবতষ বৃনদ্ধ পাদে, উৎপাে খাদত ইনতবািক প্রভাব পরদি এবাং
তু তু খাতদক রপ্তান উন্নয় তহনবদলর আওতার্ভি করা াদে।
৮.১.৭ নেনবএেনপ িালু হওয়ায় SPEMP িালু হয়, অতঃপর IBAS িালু হয়। IBAS & CBSP েমন্বদয়র ফদল
EFTN িালু েম্ভব হদয়দি। ার ফদল েরকানর কমষিারী েহে ও ন রাপদে সবত -ভাতা ন ে ব্াাংক একাউদন্ট
পাদে । এদত সভাগানন্ত ও েময় ব্য় কদমদি।
৮.১.৮ আন্তঃব্াাংক এটিএম বুদথর বাস্তবায়দ র ফদল নপওএে এবাং এটিএম উভয় অবস্থাই ইন্টারঅপাদরবল হদয়দি।
অথ ষাৎ স দকা ব্াাংদকর সিনবট / সক্রনিট কাি ষ স সকা এটিএম বা নপওএে সমনশদ ব্বহার করা াদে। ফদল
টাকা পনরবহদ ন রাপত্তা বৃনদ্ধ সপদয়দি এবাং ফদল সপপার মান -র প্রদয়াে ীয়তা বহুলাাংদশ হ্রাে পাদব এবাং
েরকাদরর টাকার মুদ্রর্ খরি কদম আেদব।
৮.১.৯ প্রকেটি বাস্তবায়দ েীঘ ষ েময় অনতবানহত হদলও এর সকা কদম্পাদ ন্টরই ব্য় বৃনদ্ধ হয়ন , বরাং প্রাক্কনলত
ব্দয়র মদধ্যই প্রকদের েকল কমষকাে বাস্তবানয়ত হদয়দি।
৮.২ প্রকদের দুব ষল নেকেমূহ:
৮.২.১ প্রকে বাস্তবায়দ িার বির সময়াদের প্রকেটি েশ বিদর েমাপ্ত হদয়দি। এটি প্রকদের একটি দুব ষল নেক বদল
প্রতীয়মা হদয়দি।
৮.২.২ সিোনর মনিউল ব্বহাদর সিনেদমল োংক্রান্ত গানর্নতক েমস্যার পাশাপানশ এদত সকার ব্াাংনকাং এর োদথ
ইন্টারদফে বতনরদত েমস্যা হওয়া একটি কানরগনর দুব ষলতা বদল প্রতীয়মা হদয়দি।
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৮.২.৩ আন্তঃব্াাংক সল দেদ র সেদত্র সিদকর ইদমদের নবপরীদত মূল্য পনরদশাদধ োনলয়ানতর েম্ভাব া সথদক ায়,
আর সেদেদত্র নবযমা ন য়দম সপনয়াং ব্াাংদকর আই গত সুরো পাওয়ার সকা নবধা স ই; া একটি কানরগনর
দুব ষলতা বদল প্রতীয়মা হদয়দি।
৮.২.৪ প্রনশেদর্র সেদত্র ন ব ষানিত প্রনশেকদের স াগ্যতা ও েেতার ব্াপাদর শতকরা ১২ ভাগ উত্তরোতার অেন্তুনষ্ট
প্রকাশ কদরদি এবাং শতকরা ১৯ ভাগ উত্তরোতার প্রনশের্ কানরর্কলাদমর প ষাপ্ততা ও সমদটনরয়াদলর গুর্গত মা
ন দয় অেন্তুনষ্ট প্রকাশ কদরদি , া প্রকদের একটি দুব ষলতা বদল প্রতীয়মা হদয়দি।
৮.২.৫ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর োনব ষক গ্রাহক সেবার মা উন্নয় হওয়া েদত্বও ব্নি প ষাদয় আগত গ্রাহকদের মাদে
নমশ্র (শতকরা ৪০ ভাগ গ্রাহদকর স নতবািক প্রনতনক্রয়া প্রকাশ) প্রনতনক্রয়া একটি দুব ষল নেক বদল প্রতীয়মা হদয়দি।
৮.৩ প্রকদের সুদ াগেমূহ:
৮.৩.১ সেদশ নবদেদশ বহুমানত্রক প্রনশেদর্র ফদল সৃষ্ট েে ে শনি কাদে লাগাদ ার সুদ াগ বতনর হদয়দি।
৮.৩.২ প্রনশের্প্রাপ্ত েে ে শনি ও বৃহোকার অদটাদমশদ র ফদল প্রযুনিগত উন্ননত হদয়দি। ফদল ব্াাংনকাং খাদত
অবকাঠাদমাগত উন্নয় োনধত হদয়দি।
৮.৩.৩ ফদল ব্াাংনকাং খাদত গনত েঞ্চার হদয়দি এবাং স্বে খরি ও অদপোকৃত কম েমদয় কা ষ েম্পােদ র সুদ াগ
বতনর হদয়দি।
৮.৩.৪ প্রনশেদর্র মাধ্যদম েেতা বৃনদ্ধর ফদল কমষকতষাদের মাদে কমষস্পৃহা ও স তৃদত্বর মদ াভাব বতনর হদয়দি।
৮.৪ প্রকদের প্রনতবন্ধকতােমূহ:
৮.৪.১ বৃহোকার অদটাদমশদ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংক একটি েফটওয়যার সবইেি প্রনতষ্ঠাদ রূপান্তনরত হদয়দি।
নকন্তু বাাংলাদেশ ব্াাংদক স্থানপত অনধকাাংশ েফটওয়যার নবনভন্ন নবদেশী প্রনতষ্ঠা হদত োংগ্রহ করা হদয়দি। এর ফদল
সেত্রনবদশদর্ তাৎেনর্ক েহায়তা পাওয়া স ম কঠি , সতমন ন রাপত্তা ঝনুঁ কও রদয়দি। উদেখ্য স , ন্যাশ াল
সপদমন্ট সুইি, এন্টারপ্রাইে সরদোে ষ লযান াং, এন্টারপ্রাইে িাটা ওয়ারহাউে এই েফটওয়ারেমূহ সেদশ উৎপাে া
হওয়ায় স্থা ীয়ভাদব োংগ্রহ করা েম্ভব হয়ন । তাই সেগুদলা নবদেশ সথদক োংগ্রহ করা হদয়দি।
৮.৪.২ অদটাদমশদ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদক প্রায় েকল কাে অ -লাইদ করা হদয় থাদক। নকন্তু নেদস্টম ব্বহাদর
েবাই েমা পারেশী া হওয়ায় কাদের গনতশীলতা বাঁধাগ্রস্ত হওয়ার েম্ভাব া রদয়দি।
৮.৪.৩ অদটাদমশদ র ফদল উন্নয়দ র পাশাপানশ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ঝনুঁ কও সবদড়দি। তাই তথ্যপ্রযুনিনভনত্তক
সলাবাল কনমউন দকশদ র যুদগ সকন্দ্রীয় ব্াাংক ঝনুঁ কর েম্মুখী হদয়দি।
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নেে পণরবেদ: েমীোর পর্জ বেক্ষি
৯. প ষদবের্:
৯.১ োনব ষক নেক নবদবি ায় নেনবএেনপ একটি েফল প্রকে। এর বাস্তবায়দ র মাধ্যদম বাাংলাদেশ ব্াাংদকর
অভযন্তরীর্ কমষপদ্ধনতর উন্নয় হদয়দি। প্রকেটি বাস্তবায়দ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর োদথ োদথ েরকাদরর নবনভন্ন
নবভাগ ও মন্ত্রর্ালয় স ম েরকানর নহোব ন য়ন্ত্রক, অথ ষ মন্ত্রর্ালয়, এ নবআর এর আনথ ষক ব্বস্থাপ ায় উন্নয় োনধত
হদয়দি।
৯.২ প্রকেটি বাস্তবায়দ র ফদল কাদে গনতশীলতা বৃনদ্ধ সপদয়দি। প্রনশের্ ও পনরবনতষত মা ব েম্পে ব্বস্থাপ ার
ফদল স াগ্যতা বৃনদ্ধেহ কমষস্পহৃ া ও স তৃদত্বর মদ াভাব বতনর হদয়দি। ব্াাংনকাং খাদত অবকাঠাদমাগত উন্নয় হদয়দি।
ফদল ব্াাংনকাং কা ষক্রদম গনত েঞ্চার হদয়দি এবাং েময় ও খরি োশ্রয়ী হদয়দি।
৯.৩ ব্নি ও প্রানতষ্ঠান ক উভয় সেদত্র আন্তঃব্াাংক সল দেদ গনতশীলতা বৃনদ্ধ পাওয়ায় ব্বোয়ী সশ্রনর্র খরি হ্রাে
পাদে। া ব্বোয়ী সশ্রনর্র প্রতযানশত মু াফায় ইনতবািক প্রভাব রাখদব। আন্তঃব্াাংক সল দেদ গনতশীলতা বৃনদ্ধ
পাওয়ায় টাকা প্রবাহ বৃনদ্ধ পাদব, া অথ ষ ীনতর উপর ইনতবািক প্রভাব সফলদব।
৯.৪ নবনভন্ন ব্াাংদকর এটিএম বুথেমূহ ইন্টার অপাদরবল হদয়দি। ফদল খরি ও েময় োশ্রয় হদে। সকা সকা ব্াাংক
ন েস্ব এটিএমবুথ িাড়াই অন্য ব্াাংদকর এটিএম বুথ ব্বহার কদর খরি ও ববদেনশক মুদ্রা োশ্রয় করদি।
৯.৫ স দকা ব্াাংদকর এটিএম বুথ ব্বহাদরর সেদত্র ন ধ ষানরত িাদেষর টাকা োংনেষ্ট ব্াাংকেমূদহর মদধ্য বন্ট
হওয়ায় সেদশর টাকা সেদশই সথদক াদে, ববদেনশক মুদ্রা সড্রই হ্রাে এবাং ববদেনশক মুদ্রা োশ্রয় হদে।
৯.৬ টাকা পনরবহদ ন রাপত্তা বৃনদ্ধ সপদয়দি। বাাংলাদেদশর আনথ ষক পনরদশাধ ব্বস্থা আন্তেষানতক মাদ উন্নীত হদয়দি
এবাং সপপার মান -র ব্বহার হ্রাে পাওয়ার েম্ভাব া বতনর হওয়ায় েরকাদরর টাকার মুদ্রর্ খরি হ্রাে করার সুদ াগ
বতনর হদয়দি।
৯.৭ প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল একনেদক স ম বহুমুখী সুদ াগ ও সুনবধা অেষ হদয়দি। অপরনেদক পুদরা ব্াাংনকাং
ব্বস্থা োইবার ঝনুঁ কর েম্মুখী হদয়দি।
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দশে পণরবেদ: সু পাণরশ
১০ সুপানরশ:
১০.১ কমষকতষাদের প্রনশেদর্র ধারাবানহকতা বোয় রাখা ও প্রনশেদর্র গুর্গত মা বোয় রাখার লদেয এবাং
ভনবষ্যদত েমোতীয় প্রকে গ্রহদর্র সবলায় প্রনশেদকর স াগ্যতা ও েেতার নবর্দয় গুরুত্ব সেওয়া স দত পাদর। সিন াং
ন ি এদেেদমদন্টর আদলাদক প্রনশের্াথী ন ব ষািদ েদিষ্ট থাকার ব্াপাদর এবাং লব্ধ জ্ঞাদ র েদব ষাত্তম ব্বহার ন নিত
করার নবর্দয় বাাংলাদেশ ব্াাংকদক পরামশষ সেওয়া স দত পাদর।
১০.২ সিোনর মনিউল এবাং উি মনিউদলর োদথ সকার ব্াাংনকাং এর ইন্টারদফে বতনরদত স কানরগনর েমস্যা
রদয়দি তা দূর করা স দত পাদর।
১০.৩ আন্তঃব্াাংক সল দেদ র সেদত্র সিদকর ইদমদের নবপরীদত মূল্য পনরদশাদধর সেদত্র সকা রকম োনলয়ানতর
ঘট া া ঘদট সে ব্াপাদর েদিষ্ট থাকা এবাং নবযমা ন য়দম Paying Bank এর আই গত সুরো পাওয়ার নবধা
া থাকায় সপনয়াং ব্াাংকদক আই গত প্রনতকার পাওয়ার নবধা রাখা স দত পাদর।
১০.৪ েরকানর সকার্াগাদর অ লাইদ িালা সপানস্টাং সেওয়ার েময় িালাদ র েকল তথ্য এনন্ট্রর নবর্য়টি ন নিত
করা এবাং একবার েরকানর সকার্াগাদর সপানস্টাংকৃত িালা ব্াাংক কতৃক
ষ এককভাদব োংদশাধ করার প্রনক্রয়া
বানতল কদর সকবল মহা নহোব ন য়ন্ত্রদকর অনুমনত োদপদে তা করার নবধা িালু করা স দত পাদর।
১০.৫ গ্রাহক সেবার মাদ ান্নয়দ অনধকতর েদিষ্ট থাকার েন্য বাাংলাদেশ ব্াাংকদক পরামশষ সেওয়া স দত পাদর।
১০.৬ প্রকে বাস্তবায় সশদর্ প্রকে োংক্রান্ত ির্কদমন্ট অন্তত পাঁি বিদরর েন্য সুনবন্যস্ত আকাদর োংরের্ করা স দত
পাদর।
১০.৭ আইটি নবদশর্জ্ঞদের পরামশষ গ্রহর্পূব ষক স্থানপত েকল োভষার, আইটি ইর্কইপদমন্ট ও েফটওয়যার ন য়নমত
আপদিট ও রের্াদবেদর্র প্রদয়াে ীয় পেদেপ গ্রহর্ করা স দত পাদর।
১০.৮ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর আইটি নেদস্টদমর ভালদ দরনবনলটি এদেেদমন্ট কদর োইবার ন রাপত্তার নবর্য়টি গুরুদত্বর
োদথ সেখা স দত পাদর। নেদস্টদমর ন রাপত্তা ব্বস্থা ন য়নমত আপদগ্রি করা স দত পাদর, া একটি িলমা প্রনক্রয়া।
১০.৯ সেশী-নবদেশী প্রনশেদর্র মাধ্যদম ন েস্ব েে ে বল বাড়াদ া স দত পাদর এবাং নবদেশী ে বল শূদন্যর সকাটায়
ানমদয় আ ার সিষ্টা করা স দত পাদর।
১০.১০ প্রযুনির আনিন কায় একটি িলমা প্রনক্রয়া। তাই পানরবনতষত েমদয়র িানহোদক োমদ সরদখ বাস্তবানয়ত
প্রকদের ব্াপ্তী বৃনদ্ধর লদেয অনধকতর প্রকে গ্রহর্ ও বাস্তবায় করা স দত পাদর।
উপোংহার: নেনবএেনপ বাস্তবায়দ র মাধ্যদম বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অভযন্তরীর্ কমষপদ্ধনতর উন্নয় হদয়দি। ব্াাংনকাং
ব্বস্থায় অবকাঠাদমাগত উন্নয় োনধত হওয়ায় বাাংলাদেশ ব্াাংদকর োদথ োদথ েরকাদরর নবনভন্ন নবভাগ ও
মন্ত্রর্ালদয়র আনথ ষক ব্বস্থাপ ায় উন্নয় োনধত হদয়দি। ফদল অথ ষ ীনতদত গনত েঞ্চার হদয়দি। এটিএম বুথ এবাং
নপওেেমূহ ইন্টার অপাদরবল হওয়ায় টাকা পনরবহদ ন রাপত্তা বৃনদ্ধ সপদয়দি এবাং বাাংলাদেদশর আনথ ষক পনরদশাধ
ব্বস্থা আন্তেষানতক মাদ উন্নীত হদয়দি এবাং ববদেনশক মুদ্রা োশ্রয় হদে। প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল একনেদক স ম
বহুমুখী সুদ াগ ও সুনবধা অেষ হদয়দি, অপরনেদক পুদরা ব্াাংনকাং ব্বস্থা োইবার ঝনুঁ কর েম্মুখী হদয়দি, া ফদলাআপ প্রকদের মাধ্যদম কাটিদয় উঠদব বদল আশা করা ায়। তাই োনব ষক নেক নবদবি ায় নেনবএেনপ একটি েফল
প্রকে।
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একােশ পনরদেে: পনরনশষ্ট
পনরনশষ্ট ১: বাাংলাদেশ ব্াাংদকর প্রনশের্প্রাপ্ত কমষকতষাদের েন্য প্রর্ীত প্রশ্নমালা
কমষকতষার ামঃ
পেবীঃ
নবভাগ/ শাখাঃ
নশোগত স াগ্যতাঃ
সমাবাইল ম্বরঃ
প্রনশে নবর্দয় তথ্যঃ
১। আপন নক নেনবএেনপ প্রকদের আওতায় প্রনশের্প্রাপ্ত?
ক) হযাঁ
খ) া
উত্তর হযাঁ হদল প্রনশেদর্র ধর এবাং োংখ্যা
স্থা ীয়ঃ টি
নবদেশঃ টি
প্রনশেদর্র ধর
সময়াে
প্রনশেদর্র ধর
প্রনশের্ সকাে ষ
প্রনশের্ সকাে ষ
স্টানি ট্যযর
ওয়াকষশপ
সেনম ার/ক ফাদরি
প্রনশেদর্র নবর্য়
প্রনশেদর্র নবর্য়
সকন্দ্রীয় ব্াাংনকাং
সকন্দ্রীয় ব্াাংনকাং
ফাাংশ াল নস্কল
ফাাংশ াল নস্কল
আইটি
আইটি
ষ
অদগ াইদেশ ও সমদ েদমন্ট
অদগ ষ াইদেশ ও সমদ েদমন্ট
২।

প্রনশেদর্র েন্য ন ব ষানিত কমষকতষাদের ন ব ষািদ সকা প্রনক্রয়া অনুেরর্ করা হদয়নিল নক?
ক) হাঁ
খ) া
প্রদশ্নর উত্তর া হদল তা নক নক?

৩।

প্রনশের্টি আপ ার মদত দথষ্ট নিল নক?
ক) হাঁ
হযাঁ হদল তার কারর্ নক?

সময়াে

খ) া
া হদল তার কারর্ নক?

৪।

প্রনশেদর্র কানরর্কলাম ও স্টানি সমদটনরয়াল প্রো করা হদয়নিল নক?
ক) হযাঁ
খ) া

৫।

প্রনশেদর্র কানরর্কলাম ও সমদটনরয়াদলর গুর্গত মা েঠিক নিল বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হযাঁ
খ) া
প্রদশ্নর উত্তর া হদল তা নক নক?

৬।

ন ব ষানিত প্রনশেকদের স াগ্যতা ও েেতা প ষাপ্ত নিল বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হযাঁ
খ) া
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প্রদশ্নর উত্তর া হদল তা সক ?

৭।

প্রনশের্ েপূর্র্ ষভাদব কাদে লাগাদত সপদড়দি নক?
ক) হযাঁ
প্রদশ্নর উত্তর া হদল, সক পাদর ন ?

খ) া

৮।

প্রনশেদর্র ফদল আপ ার সপশাগত েীবদ সকা উন্ননত হদয়দি নক?
ক) হযাঁ
খ) া

৯।

প্রনশের্প্রাপ্ত কমষিারীদের স াগ্যতার নভনত্তদত কমষদেদত্র পোয় করা হদয়দি নক?
ক) হাঁ
খ) া

প্রনশের্ গ্রহদর্র ফদল ব্াাংনকাং কা ষক্রদম গনতশীলতা বৃনদ্ধ সপদয়দি নক?
ক) হাঁ
খ) া
১১।
প্রনশেদর্র ফদল প্রনতষ্ঠা প ষাদয় আপ ার কমষেেতা উন্নয়দ ইনতবািক প্রভাব বতনর হদয়দি নক?
ক) হাঁ
খ) া
১২।
আপ ার নবদবি ায় ভনবষ্যদত এ ধরদ র প্রনশের্দক শনিশালী করার েন্য স েকল ব্বস্হা গ্রহর্ করা প্রদয়াে ,
এম কদয়কটি গুরুত্বপূর্ ষ নবর্য় উদেখ কদর ঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
আইন কাঠাদমার উন্নয় ঃ
১৩.১।
সেন্ট্রাল ব্াাংক সরাংদেন াং প্রকদের আওতায় আইন কাঠাদমার পনরবতষ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ন য়ন্ত্রর্ কতৃষত্বদক
আদরা শনিশালী কদরদি বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
১৩.২।
প্রদশ্নর উত্তর হযাঁ হদল নক নক উন্ননত োনধত হদয়দি?
১০।

আনিন কায় ও পনরিাল াঃ
১৪।
কমষিারীর কমষেেতা উন্নয়দ এবাং তাদের উৎোহ বৃনদ্ধদত সকন্দ্রীয় ব্াাংদকর পদ্ধনতগত পু ঃগঠ ব্নি প ষাদয়
ইনতবািক প্রভাব বতরী কদরদি নক?
ক) হাঁ
খ) া
১৫।
কমষিারীর কমষেেতা উন্নয়দ এবাং তাদের উৎোহ বৃনদ্ধদত সকন্দ্রীয় ব্াংদকর পদ্ধনতগত পু ঃগঠ প্রনতষ্ঠা প ষাদয়
ইনতবািক প্রভাব বতরী কদরদি নক?
ক) হাঁ
খ) া
১৬.১।
প্রকদের আওতায় বাস্তবানয়ত আইটি প্যাদকেেমূহ োনব ষকভাদব ব্ানকাং কা ষক্রমদক অদটাদমদটি কদরদি বদল আপন
মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
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উত্তর হাঁ হদল ব্ানকাং কা ষক্রম অদটাদমশদ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর সেবা প্রোদ র েেতা বৃনদ্ধ সপদয়দি বদল
আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
১৭.১।
প্রকদের আওতায় অদটাদমশদ র ফদল বানর্নেযক ব্াাংক ও -ব্াাংক আনথ ষক প্রনতষ্ঠাদ র োদথ কাদ নক্টনভটি বতরী
হদয়দি নক?
ক) হাঁ
খ) া
১৭.২।
প্রদশ্নর উত্তর হযাঁ হদল েময় ও ব্য় নবদবি ায় পূদব ষর তুল ায় োশ্রয়ী হদয়দি বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
১৮.১।
অদটাদমশদ র ফদল আনথ ষক নববরর্ী প্রর্য় এবাং আনথ ষক পনরোংখ্যা োংরেদর্ অনধকতর accuracy অেষ
হদয়দি নক?
ক) হাঁ
খ) া
১৮.২।
অদটাদমশদ র ফদল েময় কম লাগদি নক?
ক) হাঁ
খ) া
েেতা অেষ ঃ
১৯।
আনথ ষক ীনতমালা প্রর্য় ও তা বাস্তবায়দ গদবর্র্া নবভাদগর শনিশালীকরর্ হদয়দি বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
২০।
উন্নত ীনতমালােহ অন্যান্য কানরগনর সুনবধানের ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংক এর তত্ত্বাবধায়ক ভূনমকা পালদ অনধকতর
কা ষকরী অবস্থাদ রদয়দি বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
২১.১।
আনথ ষক ইদন্টনলদেি ইউন ট গঠ করা হদয়দি নক?
ক) হাঁ
খ) া
২১.২।
Go-AML েফ্টওয়যার ই স্টল করা হদয়দি নক?
ক) হাঁ
খ) া
২১.৩।
Go-AML েফ্টওয়যার ই স্টদলর মাধ্যদম মান লোনরাং ীনতমালা হদয়দি নক?
ক) হাঁ
খ) া
২১.৪।
েফ্টওয়যার ই স্টদলর ফদল কাউন্টানরাং ফাইন্যানিাং সটদরানরেম ন য়ন্ত্রদর্ সকা ভূনমকা রাখদি নক?
ক) হাঁ
খ) া
২১.৫।
প্রদশ্নর উত্তর া হদল তা সক ?
১৬.২।

২২.১।

২২.২।

২২.৩।

প্রকেটি বাস্তবায়দ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর গুরত্বপূর্ ষ অেষ গুদলা নক নক?
১।
২।
৩।
৪।
৫।
প্রকেটির েবল নেকগুদলা নক নক?
১।
২।
৩।
৪।
৫।
প্রকেটির দুব ষল নেকগুদলা নক নক?
১।
২।
৩।
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২২.৪।

৪।
৫।
দুব ষল নেকগুদলা কাটিদয় উঠার েন্য নক নক পেদেপ গ্রহর্ করা কা ষকরী হদব বদল আপন মদ কদর ?

২৩।

প্রকদের আওতায় বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রনশের্ ইনিটিটিউট এ স ধরদর্র আনিন কায় ও উন্নয় োনধত হদয়দি তা
োনব ষকভাদব বাাংলাদেদশর ব্াাংনকাং খাদতর পনরবতষ শীল িানহো সমটাদত ও েে ে শনি বতরী করদত েেম হদব
বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
প্রদশ্নর উত্তর া হদল তা সক ?

২৪.১।

বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অনিট আপনত্ত- এ প্রকদের মাধ্যদম হ্রাে করা েম্ভব হদয়দি নক া?
ক) হাঁ
খ) া
উত্তর া হদল সক েম্ভব হয়ন ?

২৪.২।
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পনরনশষ্ট ২: বানর্নেযক ব্াাংক ও

-ব্াাংক ফাইন্যানিয়াল ই নস্টটিউশদ র কমষকতষাদের েন্য প্রর্ীত প্রশ্নমালা

কমষকতষার ামঃ
পেবীঃ
ব্াাংক/ -ব্াাংক আনথ ষক প্রনতষ্ঠাদ র ামঃ
নবভাগ/ শাখাঃ
নশোগত স াগ্যতাঃ
সমাবাইল ম্বরঃ
আইন কাঠাদমার উন্নয় ঃ
১।
সেন্ট্রাল ব্াাংক সরাংদেন াং প্রকদের আওতায় আইন কাঠাদমার পনরবতষ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ন য়ন্ত্রর্ কতৃষত্বদক আদরা
শনিশালী কদরদি বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
প্রদশ্নর উত্তর হযাঁ হদল নক নক উন্ননত োনধত হদয়দি?

আনিন কায় ও পনরিাল াঃ
২।
নেনবএেনপ প্রকদের আওতায় বাস্তবানয়ত আইটি প্যাদকেেমূহ োনব ষকভাদব ব্াাংনকাং কা ষক্রমদক অদটাদমদটি কদরদি
নক?
ক) হাঁ
খ) া
৩।
অদটাদমশদ র এর ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর সেবা প্রোদ র েেতা বৃনদ্ধ সপদয়দি বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
৪.১।
অদটাদমশদ র ফদল বানর্নেযক ব্াাংক ও -ব্াাংক আনথ ষক প্রনতষ্ঠাদ র োদথ কাদ নক্টনভটি বতরী হদয়দি নক?
ক) হাঁ
খ) া
ষর
৪.২।
প্রদশ্নর উত্তর হযাঁ হদল েময় ও ব্য় নবদবি ায় পূদব তুল ায় োশ্রয়ী হদয়দি বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
৫।
অদটাদমশদ র ফদল আনথ ষক নববরর্ী প্রর্য় এবাং আনথ ষক পনরোংখ্যা োংরেদর্ অনধকতর accuracy অেষ হদয়দি
বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
েেতা অেষ ঃ
৬।
আনথ ষক ীনতমালা প্রর্য় ও তা বাস্তবায়দ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর গদবর্র্া নবভাদগর শনিশালীকরর্ হদয়দি বদল আপন
মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
৭।
উন্নত ীনতমালােহ অন্যান্য কানরগনর সুনবধানের ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংক এর তত্ত্বাবধায়ক ভূনমকা পালদ অনধকতর
কা ষকরী অবস্থাদ রদয়দি বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
৮।
আনথ ষক ইদন্টনলদেি ইউন ট গঠ , Go-AML েফ্টওয়যার স্থাপ , এর ীনতমালা Anti-money laundering ও
countering financing terrorism প্রবতষদ কা ষকরী ভূনমকা রাখদি বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
৯।
প্রকদের আওতায় বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রনশের্ ইনিটিটিউদট স ধরদর্র আনিন কায় ও উন্নয় োনধত হদয়দি, তা
োনব ষকভাদব বাাংলাদেদশর ব্াাংনকাং খাদতর পনরবতষ শীল িানহো সমটাদত ও েে ে শনি বতরী করদত েেম হদব বদল
আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া
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১০।

প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল বাাংলাদেদশর আনথ ষক তত্ত্বাবধায়ক ও ব্াাংনকাং ন য়ন্ত্রক নহদেদব বাাংলাদেশ ব্াাংদকর েবদিদয়
গুরুত্বপূর্ ষ অেষ গুদলা নকনক?

১১।

প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল বাাংলাদেশ ব্াাংদকর োনব ষক স েকল সরাংথ অনেষত এম কদয়কটি নবর্য় উদেখ কদর ।

১২।

এই প্রকদের/বাাংলাদেশ ব্াাংদকর দুব ষলতাগুদলা া উন্নয়দ র প্রদয়াে বদল আপন মদ কদর এম কদয়কটি নবর্য়
উদেখ কদর ।

১৩।

দুব ষলতাগুদলা কাটিদয় উঠার েন্য নক নক পেদেপ গ্রহর্ করা কা ষকরী হদব বদল আপন মদ কদর ?
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পনরনশষ্ট ৩: এফনেনি পনরিাল ার েন্য সিকনলস্ট

মুি আদলাি ার স্থা ঃ
তানরখঃ
ক্রঃ

েময়ঃ
অাংশগ্রহর্কারীর াম

পেবী ও োংস্থা/প্রনতষ্ঠা

সমাবাইল াং

স্বাের

আদলাি ার নবর্য়ঃ
১। বাস্তবানয়ত প্রকেটি বাাংলাদেদশর আনথ ষক অবকাঠাদমার েন্য অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ষ প্রকে;
২। প্রকদের Objectives কতটা অেষ করা েম্ভব হদয়দি
৩। প্রকদের সময়াে বৃনদ্ধর নবর্য়;
৪। অদটাদমশ Back-up and Un-interruption
৫। সেবা গ্রহ কারী নহদেদব নকভাদব উপকৃত হদয়দি ;
৬। প্রকদের মাধ্যদম অনেষত সেবােমূদহর Sustainability;
৭। প্রকেটির অন্যতম ইনতবািক নেক;
৮। প্রকেটির স নতবািক নেক এবাং তা উন্নয়দ র পথ;
৯। বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অনিট আপনত্ত- এ প্রকদের মাধ্যদম হ্রাে করা েম্ভব হদয়দি নক া;
১০। বাাংলাদেদশর ব্ানকাং খাতদক অনধকতর শনিশালী খাত নহদেদব প্রনতনষ্ঠত করার েন্য কা ষকরী অন্যান্য পেদেপ।
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পনরনেষ্ট ৪: প্রকল্প সিংনিষ্ট কর্মকর্ম াবের েনয প্রনকউরবর্ন্ট সিংক্রান্ত র্থ্যােল্ী ও কনম্পউটার সািম ার সিংনিষ্ট প্রশ্নর্াল্া
১। উত্তরোতার ামঃ
২। পেবী ও নবভাগঃ
৩। সমাবাইল ম্বরঃ
৪। নবনভন্ন পণ্য ও সেবা োংগ্রহ োংক্রান্ত তথ্যাবলী
ক্রঃ
কা ষক্রম
১।
কাদের াম
২।
েরপত্র প্রকাদশর তানরখ
৩।
প্রকানশত প্রিার মাধ্যম ( াম)
৪।
েরপত্র নবক্রয় শুরু এবাং সশর্ তানরখ ও েময়
৫।
েরপত্র গ্রহদর্র তানরখ ও েময়
৬।
প্রাপ্ত সমাট েরপত্র োংখ্যা
৭।
েরপত্র সখালার তানরখ ও েময়
৮।
সরেপ নেভ েরপদত্রর োংখ্যা
৯।
েরপত্র মূল্যায় কনমটির েভার োংখ্যা ও তানরখ
১০।
মূল্যায় কনমটির প্রনতদবে অনুদমােদ র তানরখ
১১।
অনুদমাে কারী কতৃষপে (eope)
১২।
স ায়া (NoA) প্রোদ র তানরখ
১৩।
সমাট চ্যনি মূল্য
১৪।
চ্যনি স্বােদরর তানরখ
১৫।
কা ষাদেশ প্রোদ র তানরখ
১৬।
কা ষেম্পােদ র তানরখ
১৭।
কা ষ বাস্তবায় কালী েমদয় মন টনরাং কা ষক্রদমর বর্ ষ া
১৮।
কা ষেম্পােদ াত্তর তা বুদে স য়া (দকা কনমটি গঠর্ করা হদয়নিল নক া)
১৯।
কা ষেম্পােদ সকা রূপ ব্তযয় হদয় থাকদল তার কারর্
২০।
োনব ষক কা ষক্রদম েরকানর ীনতমালা অনুেরর্ করা হদয়নিল নক া।
২১।
কনম্পউটার োভষার েঠিকভাদব ফাাংশান াং করদি নক া?
২২।
কনম্পউটার োভষাদরর সবক-আপ আদি নক া?
২৩।
সবক-আপ থাকদল নকভাদব োংরের্ করা হদে?
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পনরনশষ্ট ৫: নবনভন্ন মন্ত্রর্ালদয় কমষরত ন ব ষানিত কমষকতষাদের েন্য প্রশ্নমালা
১।
২।
৩।
৪।

ামঃ
পেবী, নবভাগ ও মন্ত্রর্ালয়ঃ
সমাবাইল/ সটনলদফা ম্বরঃ
বাাংলাদেশ ব্াাংক কতৃষক বাস্তবানয়ত সেন্ট্রাল ব্াাংক সরাংদেন াং প্রদেদক্টর আওতায় বতষমাদ আপ ার সবত -ভাতানে
েরােনর আপ ার ব্াাংক নহোদব (account) েমা হদে নক?
ক) হাঁ
খ) া

৫)

প্রেত্ত এ সেবা পূদব ষর সিদয় অনধকতর কা ষকরী বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হাঁ
খ) া

৬)

পূদব ষ সিদকর মাধ্যদম টাকা গোয়দ কত েময় লাগদতা? বতষমাদ নক পনরমা েময় লাগদি?
বতষমা েময়ঃ
পূদব ষর েময়ঃ

৭)

৮)

েরকার সথদক প্রাপ্তব্ নবনভন্ন আনথ ষক সুনবধানে েরােনর আপ ার ব্াাংক নহদেদব েমা হওয়ার ফদল আপ ার েময় ও অথ ষ
োশ্রয় হদে বদল আপন মদ কদর নক?
হযাঁ
া
নেনবএেনপ প্রকে বাস্তবায়দ র ফদল বতষমাদ আপন নক নক অনতনরি সেবা আপন প্রাপ্য হদে ?

৯)

অন্যান্য নক নক নবর্য় এদত অন্তর্ভষি করা ায় বদল আপন মদ কদর ?

১০)

এই েব সেবার আওতা অনধকতর নবস্তৃত করদত আদরা পেদেপ গ্রহর্ করা প্রদয়াে বদল আপন মদ কদর নক?
হযাঁ
া
প্রদশ্নর উত্তর হাঁ হদল তা নক নক?
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পনরনশষ্ট ৬: বাাংলাদেশ ব্াাংদক সেবা গ্রহদর্ আগত ব্নিদের েন্য প্রশ্নমালা
ামঃ
সমাবাইল ম্বরঃ
১)

বাাংলাদেশ ব্াাংদক আে আপন সকা সেবা গ্রহর্ করদত এদেদি ?
ক) সিোনর িালা খ) েরকানর সিক গ) েরকানর ড্রাফট ঘ) েঞ্চয়পত্র ও বে
ঙ) ওদয়ে আ ষার বে
ে) সপ শ

২।

৩)

৪)

ি) প্রাইেবে

ি) মুদ্রা ও স াট

ে) োল স াট

ঞ) অন্যান্যঃ ........................(ন নে ষষ্টকরর্)

আপন নক এ সেবা আে প্রথম গ্রহর্ করদি ?
ক) হযাঁ
প্রদশ্নর উত্তর া হদল

খ) া

আপন নক এ সেবা ন য়নমত গ্রহর্ কদর থাদক ?
ক) হযাঁ
খ) া
প্রদশ্নর উত্তর হাঁ হদল
পূদব ষর তুল ায় এ সেবা প্রোদ মাদ ান্নয় হদয়দি বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হযাঁ
খ) া

৫)

বতষমাদ স ভাদব এ সেবা পাদে তাদত নক আপ ার েময় ও অথ ষ পূদব ষর স দকা েমদয়র তুল ায় োশ্রয়ী হদে বদল
আপন মদ কদর ?
ক) হযাঁ
খ) া
হাঁ হদল সক ?

৬)

পূদব ষ এ সেবা গ্রহদর্ আপ ার নক পনরমার্ েময় ব্য় হদতা এবাং বতষমাদ নক পনরমার্ েময় লাগদি?
বতষমা েময়ঃ
পূদব ষর েময়ঃ

৭)

বাাংলাদেশ ব্াাংদক পনরবনতষত পনরদবশ ও সেবা প্রোদ র োনব ষক মাদ ান্নয় হদয়দি বদল আপন মদ কদর নক?
ক) হযাঁ
খ) া

৮)

বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রেত্ত এ সেবা প্রোদ র মাদ ান্নয়দ র নবর্দয় আপ ার সুন নে ষষ্ট সকা মতামত আদি নক?
ক) হযাঁ
খ) া
প্রদশ্নর উত্তর হযাঁ হদল তা নক নক?
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পনরনশষ্ট ৭
এফনেনিদত অাংশগ্রহ কারী প্রধা কা ষালদয়র কমষকতষাদের তানলকা
ক্রঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।

াম ও পেবী (দেযষ্ঠতার ক্রমানুোদর য়)
ে াব সমাঃ মাসুম নবোহ, যুগ্ম-পনরিালক
ে াব সমাঃ বনেউজ্জামা নেোর, যুগ্ম-পনরিালক
ে াব এ সক এম কামরুজ্জামা , যুগ্ম-পনরিালক
ে াব সমাঃ আদ ায়ার সহাদে , উপ-পনরিালক
ে াব সমাঃ মনেবুর রহমা , যুগ্ম-পনরিালক
ে াব ানেমা শাহী , যুগ্ম-পনরিালক
ে াব সমাঃ োনকউল আলম েরকার, নেদস্টম এ ানলষ্ট
ে াব সমাঃ শাহীনুর রহমা , যুগ্ম-পনরিালক
ে াব উবাদয়দুোহ আল মাসুে, উপ-পনরিালক
ে াব অনুে সভৌনমক, উপ-পনরিালক
ে াব শারনম োহা , সপ্রাগ্রামার
ে াব সমাঃ অনহদুল ইেলাম েরকার, নেন উর নেদস্টম এ ানলষ্ট
ে াব প্রকাশ িন্দ্র মেল, সপ্রাগ্রামার
ে াব মাহবুবুর রহমা , উপ-পনরিালক
ে াব োফায়াত আদরনফ , যুগ্ম-পনরিালক
ে াব সমাঃ বেকত, উপ-পনরিালক
ে াব খন্দকারর রাদেল হাো , েহকারী অধ্যাপক
প্রদফের িঃ সমাঃ োইফুল ইেলাম, পরামশষক

নবভাগ
ফাইন্যানিয়াল সেক্টর োদপাট ষ এে রযাদটনেক লযান াং
ফদর নরোভষ এে সিোনর োদ েদমন্ট
ফদর নরোভষ এে সিোনর োদ েদমন্ট
সিট োদ েদমন্ট
নহউো নরদোে ষ
নহউো নরদোে ষ
নহউো নরদোে ষ
কম োনভষদেে
এদক্সদপনেিার োদ েদমন্ট
এদক্সদপনেিার োদ েদমন্ট
আইটি অপাদরশ এে কনমউন দকশ
আইটি অপাদরশ এে কনমউন দকশ
আইটি অপাদরশ এে কনমউন দকশ
ফাইন্যানিয়াল সেক্টর োদপাট ষ এে রযাদটনেক লযান াং
একাউন্টে এে বাদেটিাং
একাউন্টে এে বাদেটিাং
নবদশমরদমইউ
আই এম ই নি

পনরনশষ্ট ৮
এফনেনিদত অাংশগ্রহ কারী মনতনেল শাখা কা ষালদয়র কমষকতষাদের তানলকা
ক্রঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

াম ও পেবী (দেযষ্ঠতার ক্রমানুোদর য়)
ে াব সমাঃ রনফর্কল ইেলাম, উপ-ব্বস্থাপক
ে াব সগাপী াথ িক্রবতী, উপ-ব্বস্থাপক
ে াব শাহ সমাঃ ফয়োল মাহমুে, উপ-ব্বস্থাপক
ে াব আবুল বাশার আব্দুল ওয়ানহে খা , উপ-ব্বস্থাপক
ে াব সমাহাম্মে হাো ইমাম, উপ-ব্বস্থাপক
ে াব সমাঃ শরীফুল ইেলাম, উপ-ব্বস্থাপক
ে াব খন্দকারর রাদেল হাো , েহকারী অধ্যাপক
প্রদফের িঃ সমাঃ োইফুল ইেলাম, পরামশষক

নবভাগ
প্রাইেবে
েঞ্চয়পত্র পূ ভষরর্
নপ এ নি
েঞ্চয়পত্র ইসুয
ইসুয-নহোব
নেনকউনরটিে
নবদশমরদমইউ
আই এম ই নি
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পনরনশষ্ট ৯
এফনেনিদত অাংশগ্রহ কারী েরকানর সবেরকানর বানর্নেযক ব্াাংক ও অনথ ষক প্রনতষ্ঠাদ র কমষকতষাদের তানলকা
ক্রঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।

াম
ে াব সমাঃ শানমমুল হক
ে াব সমাঃ মামনুর রনশে র্ভইুঁ য়া
ে াব সমাঃ ন্যরুল ইেলাম মজুমোর
ে াব সমাঃ মামু উর রনশে
ে াব সমাঃ মুশাদরফ সহাদে
ে াব এদকএম মুখদলসুর রহমা
ে াব শাহ সমাঃ ফাইোল মাহমুে
ে াব নেনলপ িন্দ োশ
ে াব সমাহাঃ এমোদুল হক খা
ে াব সমাঃ োমাল উনে মজুমোর
ে াব মাহমুে সহাদেই পারদভে
ে াব সমাহাঃ মাহমুে হাো
ে াব সমাঃ কামরুজ্জামা
ে াব আহমাে তাবনশর সিৌনিরী
ে াব সমাঃ রহমতুোহ েরকার
ে াব সমাো সমাঃ সরোউল কনরম
ে াব নমর তানরর্কজ্জামা
ে াব লাইলা ােনর
প্রদফের িঃ সমাঃ োইফুল ইেলাম

পেবী
নিনেএম
এেনপও
নিনেএম, আইটি
োদ োর, আইটি
নিনেনেএ
সিপুটি িাইদরক্টর
সিপুটি িাইদরক্টর
এনেদস্টন্ট িাইদরক্টর
এফনভনপ
ইনভনপ
এেইও
এনভনপ
এেএনভনপ
এেইনভনপ ও সহি আইটি
এনেএম
এনেএম
নেএম
নিনেএম
পরামশষক

প্রনতষ্ঠা
আইটি নিনভশ -১, সো ালী ব্াাংক নলঃ
আইটি নিনভশ -১, সো ালী ব্াাংক নলঃ
ে তা ব্াাংক নলঃ
নিনবএইি ফাইন্যাি কদপষাদরশ নলঃ
নেনেএ অনফে, ঢাকা
নবনব
নবনব
নবনব
িাি বাাংলা ব্াাংক নলঃ
ইেলামী ব্াাংক বাাংলাদেশ নলঃ
প্রাইম ব্াাংক নলঃ
প্রাইম ব্াাংক নলঃ
উত্তরা ফাইন্যাি এে ই দভস্টদমন্ট নলঃ
ওয়া ব্াাংক নলঃ
রুপানল বাাংক নলঃ
রুপানল বাাংক নলঃ
আইনিএলনে ফাইন্যাি নলঃ
আইনিএলনে ফাইন্যাি নলঃ
আইএমইনি

ক্রঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।

পনরনশষ্ট ১০
ন নবড় োোৎকাদর অাংশগ্রহ কারী কমষকতষাদের তানলকা
াম ও পেবী (দেযষ্ঠতার ক্রমানুোদর য়)
োংস্থামন্ত্রর্ালয় /নবভাগ /
ে াব এে সক সুর সিৌনিরী, সিপুটি গভ ষর
বাাংলাদেশ ব্াাংক
ে াব সমাঃ আহো উোহ, ন ব ষাহী পনরিালক
বাাংলাদেশ ব্াাংক
ষার
ে াব সোয়াে ইেরাইল সহাদে , মহাব্বস্থাপক
বাাংলাদেশ ব্াাংক, প্রধা শাখা
ে াব সমাঃ শনফর্কল ইেলাম, মহাব্বস্থাপক
বাাংলাদেশ ব্াাংক, ময়ম নোংহ শাখা
ে াব সমাঃ সমেবাউল হক, উপমহাব্বস্থাপক
বাাংলাদেশ ব্াাংক, প্রধা শাখা
িঃ সতৌনফক আহমাে সিৌনিরী, নিনে
বাাংলাদেশ ই নস্টটিউট অব ব্াাংক োদ েদমন্ট
ে াব সক এম োমদশে উে োমা , নপ্রনিপাল
বাাংলাদেশ ব্াাংক সিইন াং একাদিনম
ে াব সমাঃ সরোউল কনরম, উপপনরিালক
বাাংলাদেশ ব্াাংক সিইন াং একাদিনম
ে াব অনরনেৎ সিৌনিনর, অনতনরি েনিব
ব্াাংক ও ফাইন্যানিয়াল ইিটিটিউশ নবভাগ, অথ ষ মন্ত্র ালয়
ে াব মুদশষো োমা , নেন য়র েহকানর েনিব
ব্াাংক ও ফাইন্যানিয়াল ইিটিটিউশ নবভাগ, অথ ষমন্ত্র ালয়
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পনরনশষ্ট ১১
স্থা ীয় কমষশালায় উপনস্থত ব্নিবদগরষ াদমর তানলকা
ক্রঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।
২৩।
২৪।
২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯।
৩০।
৩১।
৩২।

াম ও পেবী (দেযষ্ঠতার ক্রমানুোদর য়)
ে াব সশখ েরুল ইেলাম, প্রধা
ে াব আল-মামু , পনরিালক (যুগ্ম েনিব)
ে াব তপ র্কমার াথ, পনরিালক
ে াব সমাহাম্মে হানমদুর রহমা , মূল্যায় কমষকতষা
ে াব শুভাংকর শাহা, ইনি
ে াব সোয়ারোর ইেরাইল সহাদে , নেএম
ে াব ােনর সুলতা া
ে াব সমাঃ সমেবাউল হক, নিনেএম
ে াব সমাঃ সফারকা সহাদে , নিনেএম
ে াব আনলম উর রােী বেয়ে
ে াব উবাদয়দুোহ আল মাসুে, উপ-পনরিালক
ে াব সমাঃ ােমুল হক
ে াব সমাঃ েরুল ইেলাম
ে াব সমাঃ মাসুম নবোহ, যুগ্ম-পনরিালক
ে াব মাহবুবুর রহমা , উপ-পনরিালক
ে াব সমাঃ শারাফাত উোহ খা
ে াব সমাঃ রাদশদুল ইেলাম
ে াব মসুমা সবগম
ে াব সমাঃ অনহদুল ইেলাম েরকার, নেন উর নেদস্টম এ ানলষ্ট
ে াব সমাঃ শানহনুর সহাদে
ে াব শাহ সমাঃ ফয়োল মাহমুে
ে াব সমাঃ ফনরে আহদমে
ে াব সমাঃ রনফর্কল ইেলাম
ে াব আবুল বাশার আব্দুল ওয়ানহে খা
ে াব এদকএম মুখদলসুর রহমা
ে াব সমাঃ শনরফুল ইেলাম
ে াব সমাঃ আদ ায়ার সহাদে , উপ-পনরিালক
ে াব সমাঃ বনেউজ্জামা নেোর, যুগ্ম-পনরিালক
ে াব এনবএম আন সুজ্জামা
ে াব এইিদক সতৌনফর্কর রহমা
ে াব সমাঃ োনেবুর রহমা , িাটা কাদলক্টর
প্রদফের িঃ সমাঃ োইফুল ইেলাম, ক োলদটন্ট

নবভাগ
আইএমইনি
আইএমইনি
আইএমইনি
আইএমইনি
নবনব
নবনব
নবনব
নবনব
মনতনেল শাখা
নবনব
এদক্সদপনেিার োদ েদমন্ট, নবনব
নবনব
নবনব
নবনব
নবনব
নবনব
নবনব
নবনব
নবনব
নবনব
মনতনেল শাখা
মনতনেল শাখা
মনতনেল শাখা
মনতনেল শাখা
মনতনেল শাখা
মনতনেল শাখা
সিট োদ েদমন্ট, নবনব
নবনব
নবনব
নবনব
আইএমইনি
আইএমইনি
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