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বাংলােদশ বয্াংক 
 

“সরকােরর সাফেলয্র দশ বছের বাংলােদশ বয্াংেকর ভূিমকা” 
 

সব র্কােলর সব র্ে ষ্ঠ বাঙািল জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান সব সময় সব্প্ন েদখেতন eকিট সমৃদ্ধ বাংলােদেশর। িতিন 

সব্প্ন েদখেতন বাংলার বুেক েকােনা ক্ষুধা থাকেব না, থাকেব না েকােনা সা দািয়কতা eবং aথ র্ৈনিতক িনপীড়ন। িতিন িছেলন 

eক aসামানয্ েনতৃতব্, রাজৈনিতক জ্ঞা, েমধা-মমতব্েবাধ, সততা eবং েদশে েমর জ্জব্িলত aিগ্নিশখা যার uত্তাপ eখেনা 

েদদীপয্মান। মৃতুয্েক পেরায়া না কের িতিন েগাটা বাঙািল জািতেক সব্াধীনতার মে  uজ্জীিবত কেরিছেলন। eেন িদেয়িছেলন 

পািকস্তািন েশাষেণর হাত েথেক জািতেক মুক্ত কের ‘বাংলােদশ’ নােমর eক নতুন জািতর সূেয র্াদয়। দুঃখী o বিঞ্চত মানুেষর 

মুিক্তর লেক্ষয্ েনoয়া দূরদশ  o জনকলয্াণমুখী uন্নয়ন েকৗশেলর ৈনিতক িভিত্ত খুেঁজ পাoয়া যায় ত র গৃহীত নীিতেত। ‘রা ীয় 

েমৗলনীিত’র aংশ িহেসেব aথ র্নীিত o সমােজ সাময্ িনিশ্চত করা, গর্ামীণ aথ র্নীিতেক uজ্জীিবত করা, খাদয্, ব , িচিকৎসা o 

বাসস্থােনর মেতা েমৗিলক aিধকার িনিশ্চত করা, নারীর ক্ষমতায়ন o ািন্তক জনেগাষ্ঠীর ভাগয্ uন্নয়েনর মেতা aন্তভু র্িক্তমূলক 

uন্নয়ন লক্ষয্সমূহ িছল েসi নীিতর মূলম । ত র িনেদ র্েশ গৃহীত বাংলােদেশর থম পঞ্চবািষ র্কী পিরকল্পনােতo গণমানুেষর 

চািহদা পূরেণ েয়াজনীয় সংস্কার o সমথ র্ন িভিত্তক মধয্ o দীঘ র্েময়ািদ aথ র্ৈনিতক নীিত েকৗশল গর্হণ করা হেয়িছল। 

বঙ্গবন্ধুর সুদূর সারী aথ র্ৈনিতক ভাবনােক ত র সুেযাগয্ কনয্া মাননীয় ধানম ী জনেন ী েশখ হািসনা আেরা েবগবান কের 

তুেলেছন। ত র েনতৃতব্াধীন বতর্মান সরকােরর গৃহীত uন্নয়ন রূপকেল্প েটকসi aথ র্ৈনিতক uন্নয়েনর জেনয্ uন্নত যুিক্ত eবং 

uচ্চতর বৃিদ্ধেক aথ র্নীিতর চািলকাশিক্ত িহেসেব িচিহ্নত করা হেয়েছ। ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ গড়ার তয্েয় ৈতির েসi 

রূপকেল্পর েক্ষপেণ দাির য্ িনরসন o সামািজক uন্নয়েনর েয aভূতপূব র্ সব্েপ্নর aবতারণা করা হেয়েছ তার সেঙ্গ সামঞ্জসয্ েরেখ 

েক ীয় বয্াংক িহেসেব বাংলােদশ বয্াংক মূলয্স্ফীিত পিরিমত o সহনশীল পয র্ােয় রাখা, aথ র্ৈনিতক িস্থিতশীলতা o বৃিদ্ধ 

বজায় রাখা, েদেশর মু া o ঋণ নীিত ণয়ন o বাস্তবায়েনর পাশাপািশ েদেশর আিথ র্ক খােতর সািব র্ক বয্বস্থাপনায় দক্ষতা বৃিদ্ধ 

o uন্নয়ন, সািব র্ক েলনেদন বয্বস্থাপনার সুষ্ঠু পিরচালনা, েনাট iসুয্করণ, ৈবেদিশক মু ার িরজাভ র্ সংরক্ষণ eবং সরকােরর 

যাবতীয় েলনেদেনর িহসাব সংরক্ষেণর দািয়তব্ পালন কের আসেছ । ৈবিশব্ক o aভয্ন্তরীণ aিভঘাত েমাকািবলায় aন্তভু র্িক্তমূলক 

o েটকসi বৃিদ্ধ aজর্েনর েকৗশল বাস্তবায়েন বাংলােদশ বয্াংক  িনরন্তর েচষ্টা চািলেয় যােচ্ছ। 

বাংলােদশ বয্াংক-eর িনয় ণানাধীন বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠান 
 

(ক) 68িট তফিসলভুক্ত বয্াংক (রা মািলকানাধীন 17 িট বািণিজয্ক o 13িট িবেশষািয়ত বয্াংকসহ) 

(খ) 44িট নন-বয্াংক আিথ র্ক িতষ্ঠান (সম্পূণ র্ রা মািলকানাধীন 13িটসহ) 
 

1.aন্তভু র্িক্তমূলক মু ানীিত 

বাংলােদশ বয্াংক িতবছরi মূলয্স্ফীিত সহনশীল েরেখ aভয্ন্তরীণ uৎপাদেনর uচ্চ বৃিদ্ধ aজর্েনর লেক্ষয্ সরকােরর আিথ র্ক 

নীিতর সােথ সামঞ্জসয্ েরেখ সংকুলানধম  o aন্তভু র্িক্তমূলক মু ানীিত ণয়ন o বাস্তবায়ন কের আসেছ। eর ফেল িবগত 

aথ র্বছরগুেলােত eকিদেক মূলয্স্ফীিতর চাপ সহনীয় মা ার মেধয্ সীিমত রাখা সম্ভব হেয়েছ, aনয্িদেক কৃত েদশজ uৎপাদন 

(িজিডিপ) বৃিদ্ধর হার যা দীঘ র্িদন যাবৎ 7 শতাংেশর মেধয্ আটেক িছল তা iেতামেধয্ 8 শতাংেশর ঘর aিতকর্ম কের 

বতর্মােন ায় 9 শতাংেশ েপৗছঁােনার পয র্ােয় রেয়েছ। ক্ষু  o মাঝাির uেদয্াগ, কৃিষ eবং পিরেবশবান্ধব কেল্প ঋেণর বাহ 
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বৃিদ্ধর পাশাপািশ সা িতক বছরগুেলােত মু ানীিতর আoতায় নানামুখী পদেক্ষপ গর্হণ করা হেয়েছ। সরকাির o েবসরকাির 

uভয় খােতর জনয্ সা য়ী সুেদ ৈবেদিশক uৎস হেত aথ র্ায়েনর সুিবধা uনু্মক্তকরণ, ঋণ পুনঃতফিসিলকরেণ সামিয়ক নমনীয়তা 

দান, রপ্তািন uন্নয়ন তহিবল (iিডeফ) েথেক uপকরণ আমদািনর জনয্ ঋেণর খাত স সারণ o ঋেণর সুদহার াসকরণ 

iতয্ািদ নীিত-পদেক্ষেপর পাশাপািশ সরাসির ৈবেদিশক o েপাট র্েফািলo িবিনেয়ােগর aন্তঃ বাহ বৃিদ্ধর ফেল 3127 aথ র্বছের 

থম বােরর মেতা েদেশ িজিডিপ বৃিদ্ধর হার শতকরা 7 ভাগ aিতকর্ম কের শতকরা 8.22 ভােগ eবং পয র্ায়কর্েম তা আেরা 

বৃিদ্ধ েপেয় িবগত 3128 aথ র্বছের শতকরা 8.39 ভােগ o 3129 aথ র্বছের শতকরা 8.97 ভােগ uন্নীত হয়। 3129-2৯ 

aথ র্বছেরo মূলয্স্ফীিত শতকরা 6.61 ভােগর কাছাকািছ সীিমত েরেখ িজিডিপ বৃিদ্ধ শতকরা 8.91 ভাগ aজর্েনর লেক্ষয্ 

মু ানীিত পিরচািলত হেচ্ছ। আেরা uেল্লখয্ েয, 311৯ েথেক 3128 aথ র্বছর পয র্ন্ত মূলয্স্ফীিতর চাপ সহনীয় মা ার মেধয্ সীিমত 

রাখার পাশাপািশ েদেশ গেড় শতকরা 7.4 ভাগ কৃত িজিডিপ বৃিদ্ধ aিজর্ত হয় eবং িবগত 3126 aথ র্বছের বাংলােদশ িনম্ন 

আেয়র েদশ েথেক িনম্ন মধয্ম আেয়র েদেশ uন্নীত হয়। চলিত aথ র্বছেরর থমােধ র্ েদশীয় aথ র্নীিতেত ঋেণর চািহদা েবেড় 

যাoয়ায় আমানত o আগােমর গড় সুদহার ািন্তকভােব েবেড় েগেলo সুদহােরর বয্ািপ্ত (Interest rate spread) জুন 

3128 eর 5.83 শতাংশ েথেক াস েপেয় জুন 3129 েশেষ 5.45 শতাংেশ দ িড়েয়েছ। জানুয়াির 3121 েথেক বাংলােদশ 

বয্াংক aন্তভু র্িক্তমূলক মু ানীিত ণয়ন কের আসেছ। aন্তভু র্িক্তমূলক মু ানীিত গর্হেণর ফেল eরi মেধয্ েযসব পিরবতর্ন eেসেছ 

তা িনম্নরূপঃ 

 সংিশষ্ট বয্িক্তবগ র্ বা েস্টকেহাল্ডারেদর সেঙ্গ মতিবিনময় o তােদর পরামশ র্ গর্হণ;  

 পেরাক্ষ িনয় ণ েকৗশল গর্হণ;  

 নীিতগত পিরবতর্ন িবেশষ কের সংেকাচনমূলক, স সারণমূলক বা সংযত মু ানীিত গর্হেণর েকৗশল গর্হণ;  

 ফাiনয্ািন্সয়াল iনক্লুশনেক স সারণ করা;  

 aনুৎপাদনশীল খােত ঋণ েদয়া িনরুৎসািহত করা;  

 আিথ র্ক িস্থিতশীলতার oপর গুরুতব্ােরাপ করা;  

 িবশব্মন্দা েমাকািবলার েযৗিক্তক েকৗশল খুেঁজ েবর করা;  

 টাকার িবিনময় হার িস্থিতশীল রাখা;  

 মূলয্স্ফীিত সহনীয় রাখা;  

 বৃিদ্ধর চাকা সচল রাখা; 

2.ৈবেদিশক মু ার িরজাভ র্ বয্বস্থাপনা 

ৈবেদিশক মু া িরজােভ র্ ঊধব্র্মুখী বণতা aবয্াহত েরেখেছ বাংলােদশ। 3116-17 aথ র্বছর েশেষ ৈবেদিশক মু ার িরজাভ র্ 

েযখােন 4.59 িবিলয়ন ডলার িছল েসখােন 3123-24 aথ র্বছর েশেষ তা দ িড়েয়িছল 26.43 িবিলয়ন ডলার। 3127-28 

aথ র্বছেরর শুরু েথেক ৈবেদিশক মু াবাজাের আমদািন বয্য় uেল্লখেযাগয্ হাের বৃিদ্ধ পাoয়া সেত্তব্o েরিমটয্ান্স o রপ্তািন বৃিদ্ধর 

কারেণ ৈবেদিশক মু ার িরজাভ র্ জুন 3129 েশেষ 32.92 িবিলয়ন মািকর্ন ডলাের uন্নীত হেয়েছ। 

বতর্মান সরকার থম েময়ােদ ক্ষমতা গর্হেণর াক্কােল aথ র্াৎ 17 জানুয়াির, 311৯ তািরেখ েদেশর ৈবেদিশক মু ার িরজাভর্ িছল 

6.46 িবিলয়ন মািকর্ন ডলার যা সরকােরর িদব্তীয় েময়ােদ ক্ষমতা গর্হেণর সময় aথ র্াৎ 19 জানুয়াির, 3125 তািরেখ 28.58 

িবিলয়েন uন্নীত হয়। সরকােরর গিতশীল েনতৃেতব্ িরজাভ র্ 311৯ সােলর িস্থিত হেত 7 গুণ বৃিদ্ধ েপেয় গত 16/1৯/3128 তািরেখ 
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মািকর্ন ডলার 44.7৯ িবিলয়ন দ িড়েয়িছল যা সব র্কােলর েরকড র্। বতর্মােন aথ র্াৎ গত 31 aেক্টাবর, 3129 তািরেখ িরজােভর্র 

িস্থিত দ িড়েয়েছ 42.08 িবিলয়ন মািকর্ন ডলার। 

3.আিথ র্ক খাত সংস্কার   

সেব র্াচ্চ দক্ষতা o িনপুণতার সেঙ্গ েসবা েদয়ার লেক্ষয্ বাংলােদেশর আিথ র্ক খাতেক aতয্াধুিনক যুিক্ত সমৃদ্ধ কের গেড় তুলেত 

বাংলােদশ বয্াংক িদব্তীয় 6 বছর (2015-2019) েময়ািদ েকৗশলগত পিরকল্পনা ণয়ন কেরেছ। বাংলােদশ বয্াংেকর সািব র্ক 

uন্নয়ন o পিরবতর্েনর লেক্ষয্ েয সকল পদেক্ষপ েনয়া েয়াজন েসগুেলা পিরপালেনর uেদ্দেশয্ বাংলােদশ বয্াংেকর সংেশািধত 

িভশন o িমশনসহ সব র্েমাট 24িট Strategy, 105িট Objectives eবং 320িট Action Plan eবং 395িট Key 

Performance Indicators িচিহ্নত করা হয়। eর পাশাপািশ বয্াংেকর কম র্বেলর মেধয্ ৈনিতকতা ে ািথতকরেণর 

uেদ্দেশয্ প চিট Core values গৃহীত হয়। েযেহতু েকৗশলগত পিরকল্পনা ািতষ্ঠািনক পিরবতর্ন eবং uন্নয়েনর জেনয্ eকিট 

চলমান িকর্য়া েসেহতু eিট বাস্তবায়েন সহায়ক ভূিমকা পালেনর লেক্ষয্ Strategic Planning Unit (SPU)  িনরলস 

কাজ কের যােচ্ছ। 

3.1 বাংলােদশ বয্াংক-eর সংস্কার  

েদেশর আিথ র্ক খােতর িস্থিতশীলতা িনিশ্চত করার লেক্ষয্ আিথ র্ক বাজােরর aবকাঠােমা uন্নয়ন, বাংলােদশ বয্াংেকর িনয় ণ o 

তত্তব্াবধােনর সক্ষমতা বৃিদ্ধ eবং uৎপাদনশীল খােত দীঘ র্েময়ািদ aথ র্ায়ন সুিবধা দােনর জনয্ আন্তজর্ািতক uন্নয়ন সংস্থা 

(আiিডe)-eর সহেযািগতায় বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক “ফাiনয্ািন্সয়াল েসক্টর সােপাট র্ েজক্ট” বাস্তবায়ন করা হেচ্ছ। uক্ত 

কেল্লর আoতায় িনম্নবিণ র্ত uেদয্াগ সমূহ বাস্তবায়ন করা হেচ্ছ: 

(ক) আিথ র্ক বাজােরর aবকাঠােমা uন্নয়ন; 

(খ) িবিধ o তত্তব্াবধান সক্ষমতা েজারদারকরণ;  

(গ) uৎপাদনশীল খােত দীঘ র্েময়ািদ aথ র্ায়ন সুিবধা দান; 

(ঘ) আiনগত সংস্কার। 

3.2 মু া o আিথ র্ক বাজার সংস্কার 

েদেশর বয্াংকগুেলােক িতেযািগতামূলক বয্বস্থাপনার মাধয্েম আন্তজর্ািতক মােন uন্নীত করার লেক্ষয্ o েদেশর সামিগর্ক বয্াংক 

বয্বস্থার িভিত্ত আরo মজবুত o শিক্তশালী করার জনয্ জুন 3129 পয র্ন্ত িনম্নবিণ র্ত uেল্লখেযাগয্ পদেক্ষপ গর্হণ করা হেয়েছ: 

 বয্াংকগুেলার সম্পদ o দায় বয্বস্থাপনা aিধকতর সুসংহত করা eবং বয্াংকগুেলার তারলয্ বয্বস্থা িনয়িমত মিনটর করার 

জনয্ মাচ র্ 2016 েত জািরকৃত Asset-Liability Management Guideline eর আেলােক দুিট িববরণী যথা 

( ক) Wholesale Borrowing eবং (খ) Commitment Limit  স্তুেতর চলন;  

 লাiেসন্স াপ্ত আিথ র্ক িতষ্ঠােনর সােথ বয্াংেকর Exposure (ঋণ, আমানত বা aনয্ েয নােমi aিভিহত েহাক না 

েকন) সম্পিকর্ত পৃথক িববরণীর মাধয্েম তথয্ সংগর্হকরতঃ তদারিক েজারদারকরণ; 

 সামিগর্কভােব বয্াংিকং খােতর মূলধন িভিত্ত, তারলয্ পিরিস্থিত, আন্তঃবয্াংক িনভ র্রশীলতা eবং সেব র্াপির বয্ােসল-4 

aনুসাের Liquidity Coverage Ratio (LCR) o Net Stable Funding Ratio (NSFR) eর িনধ র্ািরত 

মা া সংরক্ষেণর িবষয়িট িবেবচনায় েরেখ eসব আিথ র্ক সূচেক বয্াংকগুেলার aবস্থান aিধকতর সুসংহত করার eবং 
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আমানেতর বৃিদ্ধর সােথ সামঞ্জসয্পূণ র্ আগাম বৃিদ্ধ িনিশ্চত করার লেক্ষয্ আগাম-আমানত হার (ADR)/ িবিনেয়াগ-

আমানত হার (IDR) পুনঃিনধ র্ারণ; eবং 

 বয্াংকগুেলার কমািশ র্য়াল েপপার স্তুত সংকর্ান্ত গাiডলাiন জািরর ে িক্ষেত eতদসংকর্ান্ত িবিনেয়াগ িত ৈ মািসক 

িভিত্তেত িনয়িমত মিনটিরং। 

4.আিথ র্ক খােত িডিজটাiেজশন 

আিথ র্ক খােতর িনয় ক সংস্থা িহেসেব বাংলােদশ বয্াংক সরকােরর ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ গড়ার সব্প্ন পূরেণর ধারাবািহকতায় 

তথয্ যুিক্ত বয্বহাের েদেশর aনয্ানয্ িতষ্ঠােনর তুলনায় aেনক দূর eিগেয় েগেছ। বয্াংিকং বয্বস্থােক সম্পূণ র্ িডিজটাiজড 

করেত বাংলােদশ বয্াংক বদ্ধপিরকর।  

4.1 েক ীয় বয্াংেক িডিজটাiেজশন 

বাংলােদশ বয্াংেকর সািব র্ক কায র্কর্ম aেটােমশেনর লেক্ষয্ িবশব্বয্াংেকর aথ র্ায়েন িবগত দশ বছের িবিভন্ন কল্প হােত েনয়া 

হেয়েছ eবং কেল্পর সবেচেয় বড় খাত aেটােমশন eর আoতায় uেল্লখেযাগয্ aগর্গিত সািধত হেয়েছ। iেতামেধয্ বাংলােদশ 

বয্াংক সম্পূণ র্ েপপারেলস বয্াংিকং বয্বস্থায় রূপান্তেরর িকর্য়ায় রেয়েছ। িডিজটাiেজশেনর আoতায় বাংলােদশ বয্াংেকর 

গৃহীত পদেক্ষপগুেলা িনম্নরূপঃ 

 েনটoয়ািকর্ং  

 eন্টার াiজ িরেসাস র্ প্লািনং (iআরিপ)  

 বয্াংিকং aয্ািপ্লেকশন  

 eন্টার াiজ ডাটা oয়য্ারহাuজ  

 oেয়বসাiট uন্নয়ন  

 i ােনট uন্নয়ন  

 goAML সফট্oয়য্ার বাস্তবায়ন 

 oেপন ডাটা iিনিশেয়িটভ  

 আiিট লয্াব স্থাপন 

 বাংলােদশ বয্াংেকর িনজসব্ সফট্oয়য্ার 

 i-েটন্ডািরং  

 i-িরকর্ুটেমন্ট 

 i-লাiে ির  

 i-িনuজ িক্লিপং  

 ieক্সিপ aনলাiন মিনটিরং িসেস্টম  

 রপ্তািন o আমদািন মিনটিরং  

 িটeম ফরম o iনoয়াড র্ েরিমটয্ান্স মিনটিরং 

 ৈবেদিশক মু া বাজার মিনটিরং িসেস্টম  

 কৃিষ ঋণ মিনটিরং িসেস্টম  
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 াiজবন্ড o সঞ্চয়প  িসেস্টম  

 েমিডকয্াল iনফরেমশন িসেস্টম  

 ে িনং ময্ােনজেমন্ট িসেস্টম  

 aনলাiেন ে জাির িবল o বন্ড eর েসেকন্ডাির ে িডং  

 iেলক িনক ডয্াশেবাড র্  

 বৃহৎ ঋণ মিনটিরং সফট্oয়য্ার 

4.2 বয্াংিকং খােত িডিজটাiেজশন 

বাংলােদশ বয্াংক িনেজ েযমন িডিজটাiজড হেচ্ছ, পুেরা বয্াংিকং খাতেকo েসi িদেক িনেয় যাবার েচষ্টা করেছ। তথয্ যুিক্ত 

সমৃদ্ধ িডিজটাল বয্াংিকং বয্বস্থা গেড় েতালার লেক্ষয্ গত দশ বছের বাংলােদশ বয্াংক নানামুখী পদেক্ষপ িনেয়েছ। তথয্ যুিক্ত 

সমৃদ্ধ দক্ষ o িনরাপদ বয্াংিকং বয্বস্থা গেড় েতালার লেক্ষয্ iেতামেধয্ গৃহীত পদেক্ষপগুেলা িনম্নরূপঃ 

 aনলাiন বয্াংিকং বয্বস্থা 

 বাংলেদশ aেটােমেটড িক্লয়ািরং হাuজ 

 বাংলেদশ aেটােমেটড েচক েসিসং িসেস্টম (BACPS) 

 বাংলােদশ iেল িনক ফান্ডস্ ান্সফার েনটoয়াকর্ (BEFTN) 

 RTGS (Real Time Gross Settlement) 

 i-কমাস র্ o eম-কমাস র্  

 েমাবাiল বয্াংিকং েসবা   

 aনলাiন েপেমন্ট েগiটoেয়  

 িবজেনস ে ােসস আuটেসািস র্ং েসবা 

 নয্াশনাল েপেমন্ট সুiচ, বাংলােদশ (eনিপeসিব) 

4.3 aনলাiন িসআiিব েসবা 

িবশব্ বয্াংেকর পরামেশ র্ আিথ র্ক খাত সংস্কার কেল্পর (FSRP) আoতায় 29 আগস্ট, 2৯৯3 তািরেখ বাংলােদশ বয্াংেক থম 

Credit Information Bureau (CIB) স্থাপন করা হয়। িসআiিব’র মূল লক্ষয্ হেলা বয্াংক o আিথ র্ক 

িতষ্ঠানগুেলােক তােদর ঋণ গর্হীতােদর ঋেণর িবস্তািরত তথয্ সমব্িলত িতেবদন দােনর মাধয্েম েখলািপ ঋেণর িবস্তারেরােধ 

সহায়তা করা; েখলািপ ঋণ গর্হীতার aনুকূেল নতুন কের ঋণ মঞ্জুির বা ঋণ নবায়ন িতেরাধ করা।  

আেগ ময্ানুেয়ল পদ্ধিতেত িসআiিব িরেপাট র্ িদেত aেনক সময় বয্য় হেতা। 2৯ জুলাi, 3122 তািরেখ বাংলােদশ বয্াংেক 

িসআiিব aনলাiন েসবার আনুষ্ঠািনক যা া শুরু হয়। ei েসবা চালুর পর বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠানগুেলার সময় o পিরচালন 

বয্য় aেনক কেমেছ।  

4.4 iেলক িনক ডয্াশেবাড র্ চালুকরণ  

 বয্াংকগুেলার আিথ র্ক িববরণী eবং বাংলােদশ বয্াংেকর সুপারিভশন িবভাগগুেলার সংগৃহীত তথয্-uপােত্তর ধারা েথেক aিনয়ম 

o জািলয়ািতর সম্ভাবয্ বণতা িচিহ্নতকরেণ সহায়তার জনয্ 2014 সােল Integrated Supervision System 

Dashboard (ISS dashboard) চালু করা হেয়েছ। ei ডয্াশেবাড র্ eর কারেণ eখন বয্াংকগুেলার বয্ােলন্স-শীট eবং 
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বয্ােলন্স-শীেটর বাiেরর কায র্কর্েম (Off-balance Sheet Items) aসব্াভািবকতাগুেলা তাৎক্ষিণকভােব েক ীয় বয্াংেকর 

নজের আসেছ eবং তার ে িক্ষেত েয়াজনীয় বয্বস্থা েনয়া সম্ভব হেচ্ছ।  

3124 সাল হেত বাংলােদশ বয্াংেক Online Foreign Exchange Transaction Monitoring System 

Dashboard (FX Dashboard) চালু করা হেয়েছ। eর আoতায় সকল বয্াংক, তােদর aথরাiজড িডলার শাখাসমূহ o 

মািন েচঞ্জার িতষ্ঠানসমূহ তােদর আমদািন, রপ্তািন, aন্তমু র্খী o বিহমু র্খী েরিমটয্ান্স eবং মু া বাজার সহ সকল ৈবেদিশক মু া 

েলনেদেনর তথয্ বিণ র্ত িসেস্টেম ৈদিনক িভিত্তেত িরেপাট র্ করেছন। eেত বাংলােদেশর আমদািন-রপ্তািন কায র্কর্ম o বয্াংকসমূহ 

কতৃর্ক ৈবেদিশক মু া েলনেদন তদারিক aিধকতর গিতশীল, সব্চ্ছ o কায র্কর হেয়েছ।  

3126 সােল uেল্লিখত FX Dashboard eর সােথ জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র "ASYCUDA World” িসেস্টেমর সংেযাগ 

(Connectivity) স্থাপন করা হয়, যােত বয্াংকসমূেহর িরেপাট র্কৃত আমদািন-রপ্তািনর তেথয্র সােথ কাস্টম হাuসসমূেহ 

সংঘিটত আমদািন-রপ্তািনর তথয্ ৈদিনক িভিত্তেত যাচাiেয়র সুেযাগ সৃিষ্ট হয়। পরবত েত, uভয় িসেস্টেমর সব্য়ংিকর্য় পদ্ধিতেত 

তথয্ আদান- দােনর লেক্ষয্ 3127 সােলর েশষ নাগাদ Real Time Connectivity for Bulk Data 

Interchange of e-LC and e-EXP সফলতার সােথ সম্পন্ন হয়। eর ফেল আমদািন-রপ্তািনর তথয্ Dashboard e 

িরেপাট র্ করেল সব্য়ংিকর্য়ভােব তা কাস্টমেসর ASYCUDA World e েপৗঁেছ যােচ্ছ eবং uক্ত তেথয্র িভিত্তেত 

আমদািনকারক/রপ্তািনকারক িকংবা তােদর িতিনিধগণ কাস্টমস e েয়াজনীয় আনুষ্ঠািনকতা েশেষ আমদািনকৃত পণয্ 

ছাড়করণ o রপ্তািনতবয্ পণয্ জাহাজীকরণ কায র্কর্ম সম্পাদন করেত পারেছন। aনয্িদেক, পণয্ ছাড়করণ/রপ্তািনর পর সংিশ্লষ্ট 

িবল aব eি /িবল aব eক্সেপাট র্ eর তথয্ সব্য়ংিকর্য়ভােব বাংলােদশ বয্াংেকর FX Dashboard e িরেপাট র্ হেয় যােচ্ছ।  

5. আিথ র্ক েসবাভুিক্তকরণ 

কািঙ্খত aথ র্ৈনিতক বৃিদ্ধর িদেক েদশেক eিগেয় েনয়ার পেথ গণমানুেষর aংশগর্হণ িনিশ্চত করেত গত দশ বছর ধের 

বাংলােদশ বয্াংক তার থাগত দািয়তব্ পালেনর পাশাপািশ aন্তভু র্িক্তমূলক aথ র্ৈনিতক বৃিদ্ধ aজর্ন o সরকােরর দাির য্ 

িবেমাচেন নানামুখী uেদয্াগগুেলােত সমথ র্ন েযাগােত েদেশর বৃহত্তর জনেগাষ্ঠীেক আিথ র্ক েসবার আoতায় িনেয় আসা তথা 

আিথ র্ক েসবাভুিক্তকরণ কম র্সূিচর oপর িবেশষ নজর েদoয়ার পাশাপািশ কৃিষ, eসeমi o পিরেবশবান্ধব খােত aথ র্ায়েনর oপর 

েজার িদেয়েছ। যারা আেগ বয্াংক েথেক ঋণ েপেতন না, েযমন-বগ র্াচািষ, নারী uেদয্াক্তা, ািন্তক কৃষক তােদর হােত eখন ঋণ 

যােচ্ছ; গণমানুেষর মেধয্ বয্াংিকং েসবা কায র্কর্ম সািরত হেচ্ছ। 

 5.1 কৃিষ o পিল্ল ঋণ কায র্কর্ম 

 aথ র্বছর 28-e কৃিষ o পিল্ল খােত ঋণ িবতরেণর পিরমাণ িছল 21,394 েকািট টাকা, যা লক্ষয্মা া  20,400 েকািট 

টাকার েচেয় ায় 5 শতাংশ েবিশ। 3118-3119 aথ র্বছের কৃিষ o পিল্ল খােত ঋণ িবতরেণর সব র্েমাট লক্ষয্মা া 

21,800 েকািট টাকা িনধ র্ারণ করা হেয়েছ।  

 িবগত 3128- 29 aথ র্বছের তফিসিল বয্াংকসমূহ কতৃর্ক 5.16 লক্ষ বগ র্াচািষেক 2978 েকািট টাকা ঋণ দান করা 

হেয়েছ। eছাড়া, বগ র্াচািষেদরেক ােকর মাধয্েম ঋণ দােনর জনয্ বাংলােদশ বয্াংেকর 711 েকািট টাকার eকিট 

আবতর্নশীল পুনঃaথ র্ায়ন স্কীেমর (Revolving Refinance Scheme for the Sharecroppers) 

আoতায় 311৯-21 aথ র্বছর েথেক  জুন, 3129 পয র্ন্ত েদেশর 59িট েজলার 361 uপেজলায় বয্াংক ঋেণর আoতার 

বাiের থাকা ায় 26.57 লক্ষ বগ র্াচািষেক 4,734 েকািট টাকা ঋণ দান করা হেয়েছ।  
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 কৃষকেদর ভােগয্ান্নয়েনর জেনয্ বাংলােদশ বয্াংেকর গৃহীত পদেক্ষপগুেলার aনয্তম হেচ্ছ দশ টাকায় কৃষেকর িহসাব 

বা েনা-ি ল (No frill) eকাuন্ট েখালার বয্বস্থা করা। কৃষকেদর জেনয্ সরকােরর েদoয়া িবিভন্ন ভতুর্িক সুিবধা 

ছাড়াo বয্াংক েথেক কৃিষ ঋণ যােত সরাসির বয্াংক eকাuেন্ট স্থানান্তর করা যায় েস লেক্ষয্ দশ টাকা জমা েরেখ 

রা ীয় মািলকানাধীন o িবেশষািয়ত বয্াংকগুেলােত কৃষেকর বয্াংক eকাuন্ট েখালার জেনয্ বাংলােদশ বয্াংক 

িনেদ র্শনা িদেয়েছ।  কৃষকেদর 21 টাকায় েখালা িহসাব কায র্কর্েম 41 জুন 3128 তািরখ পয র্ন্ত েমাট পুঞ্জীভূত িহসাব 

সংখয্া িছল ায় ৯2.৯1 লক্ষ eবং 41 জুন 3129 পয র্ন্ত কৃষেকর 21 টাকার িহসােবর সংখয্া ায় ৯4.28 লক্ষ। 

কৃষকরা eখন বয্াংিকং খােতর aন্তভু র্ক্ত হেয় আধুিনক বয্াংিকং সুিবধা িনেত পারেছন। 

 আমদািন িবকল্প ফসল চােষর জনয্ 5 শতাংশ েরয়ািত সুেদ 2011-12 aথ র্বছর েথেক শুরু কের e যাবৎ ায় 571 

েকািট টাকা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। 

 uব র্র জিম থাকা সেত্তব্o দাির য্িক্লষ্ট বাংলােদেশর uত্তর পিশ্চম aঞ্চেলর দাির য্ িনরসেনর uেদ্দেশয্ সনাতনী কৃিষর 

পিরবেতর্ uচ্চমূলয্ ফসল/সবিজ/ফল uৎপাদেনর মাধয্েম সরকার কতৃর্ক বাস্তবায়নকৃত uত্তর-পিশ্চম শসয্ বহুমুখীকরণ/ 

Northwest Crop Diversification Project (NCDP) কেল্পর থম পয র্ােয়র েময়াদ 41 জুন 311৯ 

তািরেখ েশষ হয়। uক্ত কেল্পর ধারাবািহকতায় রাজশাহী o রংপুর িবভােগর 27িট েজলার 72িট uপেজলায় 285 

েকািট টাকার িরভলিভং ফান্ড হেত ঋণ দান চলমান রেয়েছ।  

 uত্তর-পিশ্চম শসয্ বহুমুখীকরণ কেল্পর নয্ায় Second Crop Diversification Project (SCDP)-eর 

আoতায় 3122-23 aথ র্বছর হেত iস্টান র্ বয্াংক িলঃ eবং েবিসক বয্াংক িলঃ-eর েহালেসিলং বয্বস্থাপনায় ােকর 

মাধয্েম েযাগয্ কৃষকেদর মােঝ ঋণ িবতরণ কায র্কর্ম aবয্াহত রেয়েছ। জুন 41, 3129 পয র্ন্ত e কেল্পর আoতায় 

েমাট 314.98 েকািট টাকা কৃষক পয র্ােয় িবতরণ করা হেয়েছ। uক্ত িরভলিভং ফান্ড হেত ঋণ দান চলমান রেয়েছ। 

uভয় কল্প eিশয়ান েডেভলপেমন্ট বয্াংক (eিডিব) eর aথ র্ায়েন পিরচািলত হেচ্ছ। 

 খাদয্ পুিষ্ট িনরাপত্তা িনিশ্চতকরণ o দুধ আমদািন াসকেল্প eবং কৃি ম জনন খােত 6 বছর েময়ািদ 311 (দুiশত) 

েকািট টাকার eকিট িবেশষ পুনঃaথ র্ায়ন স্কীম গঠন করা হেয়েছ। e স্কীেমর aধীেন গর্াহকপয র্ােয় সুেদর হার 6 

শতাংশ। aথ র্ ম ণালয় e ঋেণর িবপরীেত 6 শতাংশ নগদ ভতুর্িক দান করেব। জুন, 3129 পয র্ন্ত aংশগর্হণকারী 

বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠােনর মাধয্েম সম্পূণ র্ টাকা uক্ত খােত িবতরণ করা হেয়েছ। 

 বাংলােদেশর নয্ায় uন্নয়নশীল aথ র্নীিতেত কৃিষ uন্নয়েন eবং খাদয্ িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণ ক্ষু  o ািন্তক কৃষেকরা 

গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা পালন করেত পাের। আর e uেদ্দশয্েক সামেন েরেখ িবগত 27-17-3125 তািরেখ বাংলােদশ 

সরকার o জাiকার মেধয্ 35তম Japanese ODA Loan Package-e aন্তভু র্ক্ত জাiকা কতৃর্ক “Small 

and Medium-sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and 

Diversification Project” eর eকিট ঋণচুিক্ত সব্াক্ষিরত হয়। uক্ত কেল্প জাiকার aংশ ায় 867.88 েকািট 

টাকা eবং বাংলােদশ সরকােরর aংশ ায় 77.46 েকািট টাকা। জুন, 3129 পয র্ন্ত e কেল্পর আoতায় িরভলিভং 

আকাের 9৯8.13 েকািট টাকা aংশগর্হণকারী 21 িট eমeফআi eর মাধয্েম িবতরণ করা হেয়েছ। 

 বাংলােদেশ aন্তভু র্ক্ত হoয়া 222িট াক্তন িছটমহেল কৃিষ o পিল্ল ঋণ িবতরেণর জনয্ সকল তফিসিল বয্াংকসমূহেক 

িনেদ র্শনা দান করা হেয়েছ। 
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 েমাবাiল েফান যুিক্ত কােজ লািগেয় কৃিষ ঋণ মিনটিরং বয্বস্থা েজারদার করা হেয়েছ। বাংলােদশ বয্াংেকর eকিট 

িনিদ র্ষ্ট েটিলেফান নমব্ের (27347) মাঠপয র্ায় েথেক কৃিষ ঋণ সংকর্ান্ত aিভেযাগ গর্হণ কের তদন্তপূব র্ক েয়াজনীয় 

বয্বস্থা গর্হণ করা হেচ্ছ। 

5.2 eসeমi ঋণ কায র্কর্ম 

িবেশব্র aনয্ানয্ েদেশর মেতা বাংলােদেশর সািব র্ক uন্নয়েন eসeমi খােতর িবেশষ ভূিমকা রেয়েছ। eসeমi খােত বাংলােদশ 

বয্াংক 3115 সাল েথেক পুনঃaথ র্ায়ন কম র্সূিচ হােত িনেলo িবগত দশ বছের e য়াস বহুগুেণ বািড়েয়েছ। িবেশষভােব েদেশর 

বয্াংিকং বয্বস্থােক uেদয্াক্তাবান্ধব করেত eবং নারী uেদয্াক্তা uন্নয়েনর লেক্ষয্ বাংলােদশ বয্াংক িবিভন্নমুখী কম র্সূিচ হােত 

িনেয়েছ। eসeমi খােতর aিধকতর িবকাশ o uন্নয়েন কাজ করার লেক্ষয্ বাংলােদশ বয্াংেক ‘eসeমi eন্ড েস্পশাল ে াগর্ামস 

িডপাট র্েমন্ট’ নােম eকিট িবভাগ রেয়েছ। িবভাগিট সম্পূণ র্ভােব eসeমi খােতর নীিত িনধ র্ারণ, মিনটিরং o তহিবল সরবরাহ 

eবং uেদয্াক্তা সংগঠন o uন্নয়ন কমর্সূিচেত সহায়ক ভূিমকা পালন করেছ। 

ক্ষু  o মাঝাির uেদয্াক্তা খােত aথ র্ায়নেক গুরুতব্ িদেয় 3121 সােল থমবােরর মেতা eকিট িবস্তৃত eসeমi ঋণ নীিতমালা o 

কম র্সূিচ ণয়ন করা হেয়েছ। eকiসেঙ্গ বয্াংকগুেলার eসeমi ঋণ কায র্কর্ম বাংলােদশ বয্াংেকর কেঠার নজরদািরর আoতায় 

আনা হেয়েছ। eসeমi নীিতমালায় ক্ষু  uেদয্াক্তােক ঋণ িবতরেণ aগর্ািধকার েদয়া হেয়েছ। ক্ষু  uেদয্াক্তা খােত ঋেণর 

িনম্নসীমা 3 লক্ষ টাকা েথেক কিমেয় 61 হাজার টাকা িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। ‘জাতীয় িশল্পনীিত-3121’-eর আেলােক 

eসeমi’র সংজ্ঞা িনধ র্ারণ কের ক্ষু  o মাঝাির uেদয্ােগর মেতা কুিটর o মাiেকর্া িশল্পেকo eসeমi ঋেণর আoতাভুক্ত করা 

হেয়েছ। নারী uেদয্াক্তােদর েক্ষে  21 শতাংশ সুদহাের পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা কুিটর o মাiেকর্া uেদয্ােগর েক্ষে o েযাজয্ হেচ্ছ। 

বাংলােদশ বয্াংক তহিবেলর আoতায় পুনঃaথ র্ায়েনর সীমা কুিটর িশল্প খােত 21 হাজার টাকা েথেক 6 লক্ষ টাকা পয র্ন্ত eবং 

মাiেকর্া িশল্পখােত 31 হাজার টাকা েথেক 21 লক্ষ টাকা পয র্ন্ত িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। 

3127 সােল eসeমi ঋণ িবতরেণর লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ করা হেয়িছল 1338.54 িবিলয়ন টাকা। সকল বয্াংক o আিথ র্ক 

িতষ্ঠান িমেল 1617.68 িবিলয়ন টাকা eসeমi ঋণ িবতরণ কেরেছ, যা েমাট লক্ষয্মা ার তুলনায় 21 শতাংশ েবিশ। 3128 

সােল eসeমi ঋণ িবতরেণর লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ করা হেয়িছল 1610.32 িবিলয়ন টাকা। সকল বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠান 

িমেল জানুয়াির-জুন, 2018 সময়কােল 775.15 িবিলয়ন টাকা eসeমi ঋণ িবতরণ কেরেছ, যা েমাট লক্ষয্মা ার 48 শতাংশ। 

বতর্মােন eসeমi খােত বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক িবিভন্ন uন্নয়ন সহেযাগী সংস্থা eবং িনজসব্ তহিবেলর সহায়তায় 6িট তহিবল 

পিরচািলত হেচ্ছ। জুন 3129 পয র্ন্ত 68,227িট uেদয্াক্তা িতষ্ঠানেক 75.95 িবিলয়ন টাকা aথ র্ায়ন করা হেয়েছ। e সকল 

পুনঃaথ র্ায়ন তহিবলসমূহ eসeমi খােত eকিট মধয্ o দীঘ র্েময়ািদ ঋণ বাজার সৃিষ্টেত aবদান েরেখ কম র্সংস্থান সৃিষ্টেত 

ভূিমকা রাখেছ। uক্ত  তহিবলসহ পুনঃaথ র্ায়ন তহিবলসমূেহর িবস্তািরত িনেম্ন বণ র্না করা হল: 

 মফসব্ল িভিত্তক িশল্প স্থাপেন পুনঃaথ র্ায়ন তহিবল: কৃিষজাত পণয্ িকর্য়াকরণ িশল্পেক আেরা uৎসািহত করার লেক্ষয্ 

বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক 3112 সােল 2.0 িবিলয়ন টাকার eকিট পুনঃaথ র্ায়ন তহিবল গঠন কের ঋণগর্হীতােক 21 

শতাংশ সুদ হাের পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা দান শুরু করা হয়। পরবত েত, e তহিবেলর আকার বৃিদ্ধ কের 3128 সােল 

7.0 িবিলয়ন টাকায় uন্নীত করা হয়। জুন, 3129 পয র্ন্ত e তহিবল েথেক েমাট 3,837 িট কৃিষজাত পণয্ িকর্য়াকরণ 

িশল্প িতষ্ঠােনর aনুকূেল সব র্েমাট 15.19 িবিলয়ন টাকা পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা েদয়া হেয়েছ। 

 বাংলােদশ বয্াংক তহিবল: 3115 সােল ক্ষু  uেদয্াক্তােদর জনয্ বাংলােদশ বয্াংেকর িনজসব্ তহিবল eর মাধয্েম 2.1 

িবিলয়ন টাকার “বাংলােদশ বয্াংক তহিবল”  গঠন করা হয়। কর্মবধ র্মান চািহদার ে িক্ষেত e তহিবেলর আকার 8.5 
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িবিলয়ন টাকায় uন্নীত করা হেয়েছ। জুন, 3129 পয র্ন্ত e তহিবল েথেক েমাট 33,476 িট uেদয্াক্তা িতষ্ঠানেক 

44.95 িবিলয়ন টাকা পুনঃaথ র্ায়ন দান করা হেয়েছ; তন্মেধয্ 29,004 িট নারী uেদয্াক্তা িতষ্ঠােনর aনুকূেল 

পুনঃaথ র্ায়েনর পিরমাণ 20.43 িবিলয়ন টাকা। 

 eন্টার াiজ েগর্াথ eন্ড বয্াংক মডান র্াiেজশন ে াগর্াম তহিবল: 3115 সােল িবশব্বয্াংক বাংলােদশ সরকােরর সােথ 

eক ঋণচুিক্তর aধীেন ক্ষু  uেদয্াক্তা uন্নয়েনর জনয্ e  তহিবেল 21.1 িমিলয়ন মািকর্ন ডলার ঋণ দান কের। eকi 

সােথ বাংলােদশ সরকার uক্ত ঋণচুিক্তর aধীেন 691 িমিলয়ন টাকা দান কের। আবতর্নশীল পদ্ধিতেত পিরচািলত e 

তহিবল হেত 43 িট বয্াংক o নন-বয্াংক আিথ র্ক িতষ্ঠােনর মাধয্েম 4,271 জন uেদয্াক্তােক 4.24 িবিলয়ন টাকা 

পুনঃaথ র্ায়ন করা হেয়েছ। 

 eিডিব-2 তহিবল: eসeমi খােতর uন্নয়েনর মাধয্েম েদেশর aথ র্ৈনিতক uন্নয়নেক সুদৃঢ় করেত 3116 সেন 

বাংলােদশ সরকার eবং eশীয় uন্নয়ন বয্াংেকর মেধয্ সব্াক্ষিরত ঋণচুিক্ত eর মাধয্েম স্মল eন্ড িমিডয়াম eন্টার াiজ 

েসক্টর েডেভলপেমন্ট ে াগর্াম গিঠত হয়। uক্ত ঋণচুিক্তর আoতায় eিডিব 41.1 িমিলয়ন মািকর্ন ডলার দান কের। 

েসেপ্টমব্র 311৯ সােল e তহিবল হেত পুনঃaথ র্ায়ন সমাপ্ত করা হয় eবং 4,375 িট uেদয্াক্তা িতষ্ঠােনর aনুকূেল 

সব র্েমাট 4.46 িবিলয়ন টাকা পুনঃaথ র্ায়ন করা হেয়েছ। 

 eিডিব-3 তহিবল: eিডিব-2 কেল্পর সাফেলয্র ধারাবািহকতায় eসeমi খােত পুনঃaথ র্ায়ন স্কীম eর সুিবধা 

স সারেণর িনিমেত্ত eিডিব’র আিথ র্ক সহায়তায় বাংলােদশ সরকার কতৃর্ক 311৯ সােল “স্মল eন্ড িমিডয়াম 

সাiজড্ eন্টার াiজ েডেভলপেমন্ট েজক্ট” গঠন করা হয়। eিডিব দত্ত 87.1 িমিলয়ন মািকর্ন ডলার eবং 

বাংলােদশ সরকার কতৃর্ক দত্ত 2৯.1 িমিলয়ন মািকর্ন ডলার সমনব্েয় গিঠত e তহিবেলর েমাট পিরমাণ ৯6.1 

িমিলয়ন মািকর্ন ডলার। e তহিবল হেত পুনঃaথ র্ায়ন কায র্কর্ম 42 িডেসমব্র 3124 তািরেখ সমাপ্ত হেয়েছ। চুিক্তবদ্ধ 

4৯ িট বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠােনর মাধয্েম 24,756 িট uেদয্াক্তােক 8.58 িবিলয়ন টাকা তহিবল সরবরাহ করা 

হেয়েছ। 

 জাiকা তহিবল: ক্ষু  o মাঝাির খােত মধয্ o দীঘ র্ েময়ািদ ঋণ সরবরােহর মাধয্েম বাংলােদেশ eসeমiখাত 

uন্নয়েনর লেক্ষয্ 3122 সােল জাiকা eবং বাংলােদশ সরকরােরর মেধয্ eকিট ঋণচুিক্ত সব্াক্ষিরত হয়। e ঋণচুিক্তর 

আoতায় ‘িফনয্ািন্সয়াল েসক্টর েজক্ট ফর দয্ েডেভলপেমন্ট aব স্মল eন্ড িমিডয়াম-সাiজড্ eন্টার াiজ 

(eফeসিপিডeসeমi)’ কেল্পর মাধয্েম uৎপাদনশীল খােত িবিনেয়াগ সুিবধা স সারেণর লেক্ষয্ কািরগির সহায়তা 

সহ 6 িবিলয়ন iেয়ন eর সম পিরমাণ টাকার eকিট তহিবল গঠন করা হয়। e uেদয্ােগর আoতায় ঋণ দানকারী 

িতষ্ঠান িহেসেব 36 িট বািণিজয্ক বয্াংক o 32 িট আিথ র্ক িতষ্ঠান বাংলােদশ বয্াংেকর সােথ চুিক্ত বদ্ধ হেয়েছ। 

3123 সন েথেক e তহিবেলর আoতায় eসeমi uেদয্াক্তােদর েক পুনঃaথ র্ায়ন কায র্কর্ম শুরু করা হয়। জুন, 3129 

পয র্ন্ত e তহিবল েথেক েমাট 950 িট uেদয্াক্তা িতষ্ঠানেক 6.86 িবিলয়ন টাকা পুনঃaথ র্ায়ন করা হেয়েছ।  

 কেটজ, মাiেকর্া o ক্ষু  খােত নতুন uেদয্াক্তা পুনঃaথ র্ায়ন তহিবল: িবিভন্ন সরকাির o েবসরকাির িতষ্ঠান কতৃর্ক 

সফলভােব পিরচািলত uেদয্াক্তা uন্নয়ন কম র্সূিচর aধীেন িনব র্ািচত o িশিক্ষত িকংবা সব্- িশিক্ষত নতুন uেদয্াগ 

গর্হেণ iচ্ছুক uেদয্াক্তােদর aথ র্ায়ন সহজলভয্ কের আত্ম কম র্সংস্থােন uৎসািহত করেত বাংলােদশ বয্াংক 2.1 

িবিলয়ন টাকার eকিট তহিবল গঠন কের। ei তহিবল হেত নতুন uেদয্াক্তারা সেব র্াচ্চ 21 শতাংশ সুেদ সহায়ক 

জামানত সহ সেব র্াচ্চ 3.6 িমিলয়ন টাকা eবং সহায়ক জামানতিবহীন সেব র্াচ্চ 2.1 িমিলয়ন টাকা পয র্ন্ত চলিত মূলধন 
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িকংবা েময়ািদ ঋণ গর্হণ করেত পােরন। জুন, 3129 পয র্ন্ত e তহিবল েথেক েমাট 476 িট uেদয্াক্তা িতষ্ঠানেক 

1.20 িবিলয়ন টাকা পুনঃaথ র্ায়ন দান করা হেয়েছ। 

 iসলামী শিরয়াহ্  িভিত্তক পুনঃaথ র্ায়ন তহিবল: aথ র্ৈনিতক কম র্কােণ্ড গিতশীলতা আনয়ন eবং িশল্পায়েন িবেশষ কের 

কৃিষজাত পণয্ িকর্য়াজাতকরণ, ক্ষু  uেদয্াক্তা খাত eবং নতুন uেদয্াক্তাগেণর aথ র্ায়েন iসলামী আিথ র্ক 

িতষ্ঠানসমূেহর সম্পৃক্ততা বৃিদ্ধ কেল্প eকিট পুনঃaথ র্ায়ন তহিবল গঠন করা হেয়েছ। জুন, 3129 পয র্ন্ত e তহিবল হেত 

েমাট 737িট uেদয্াক্তা িতষ্ঠানেক 5.76 িবিলয়ন টাকা পুনঃaথ র্ায়ন দান করা হেয়েছ।  

5.3 নারী uেদয্াক্তা  

নারী uেদয্াক্তা uন্নয়েনর লেক্ষয্ বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক গৃহীত uেল্লখেযাগয্ নীিত পদেক্ষপ o কম র্সূচী িনম্নরূপ: 

 নারী uেদয্াক্তােদর বয্বসা সহায়ক েসবা দান, তােদর aিভেযাগ গর্হণ o িনষ্পিত্তকরেণর লেক্ষয্ িতিট বয্াংক o 

আিথ র্ক িতষ্ঠােনর ধান কায র্ালয় o শাখা পয র্ােয় নারী uেদয্াক্তােদর জনয্ আবিশয্কভােব “Women 

Entrepreneurs’ Dedicated Desk” স্থাপন;  

 বাংলােদশ বয্াংেকর ধান কায র্ালয়সহ সকল শাখা aিফেস eবং িতিট বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠােনর ধান 

কায র্ালেয় “Women Entrepreneurs’ Development Unit” গঠন; 

 কেটজ, মাiেকর্া o ক্ষু  নারী uেদয্াক্তােদর সহেজi eসeমi ঋণ ািপ্তর সুিবধােথ র্ নারী uেদয্াক্তােদর 

গর্ুপিভিত্তেত ঋণ িবতরেণর নীিতমালা বতর্ন; 

 বাংলােদশ বয্াংেকর পুন:aথ র্ায়ন তহিবেলর আoতায় নারী uেদয্াক্তােদরেক াসকৃত ৯% সুদ হাের দত্ত 

eসeমi ঋেণর িবপরীেত বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠানসমূহেক aগর্ািধকার িভিত্তেত পুনঃaথ র্ায়ন নীিতমালা 

ণয়নপূব র্ক তা বাস্তবায়ন; 

 পুনঃaথ র্ায়ন কল্পসমূেহর আoতায় নারী uেদয্াক্তােদর দত্ত ঋেণর িবপরীেত শতকরা 211 ভাগ পুনঃaথ র্ায়ন 

সুিবধা দান; 

 পুনঃaথ র্ায়ন কেল্পর আoতায় নারী uেদয্াক্তােদর বয্িক্তগত গয্ারািন্টেক জামানত িহেসেব িবেবচনা কের সেব র্াচ্চ 

36.11 লক্ষ টাকা পয র্ন্ত সহায়ক জামানত িবহীন ঋণ সুিবধা দােন uৎসািহতকরণ; 

 নারী uেদয্াক্তা uন্নয়ন কম র্সূচীর আoতায় সকল বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠােনর িতিট শাখার আoতাধীন eলাকায় 

নূয্নতম 4 জন uেদয্াগ গর্হেণ আগর্হী eমন নারী িকংবা নারী uেদয্াক্তা িনব র্াচন করা; িনব র্ািচত নারী 

uেদয্াক্তােদরেক eসeমi কায র্কর্েম িবেশষ িশক্ষণ দান কের aন্ততঃ 2 জনেক িতবছর eসeমi ঋণ 

দােনর িনেদ র্শনা দান করা হেয়েছ। 

 বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক পিরচািলত পূণঃaথ র্ায়ন কেল্পর সমুদয় aেথ র্র নূনয্তম 26% নারী uেদয্াক্তােদর জনয্ 

বরাদ্দকরণ; 

 বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠােনর েমাট িবতরণকৃত eসeমi ঋেণর মেধয্ নূনয্তম 21% নারী uেদয্াক্তােদর জনয্ 

িনধ র্ারণ করা হেয়েছ যা 3132 সােল 26% e uন্নীত করা হেব; 
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 কেটজ, মাiেকর্া o ক্ষু  খােতর নারী uেদয্াক্তােদর গৃহীত ঋেণর িকিস্ত পিরেশােধ বয্াংকার-গর্াহক সম্পেকর্র 

িভিত্তেত 12 বছর েময়াদী ঋেণর েক্ষে  14 মাস eবং মধয্ম o দীঘ র্েময়ািদ ঋেণর েক্ষে  14/17 মাস েগর্স 

িপিরয়ড দােনর িবষয়িট আবিশয্কভােব পিরপালেনর িনেদ র্শনা দান করা হেয়েছ। 

 সরকার o িবিভন্ন uন্নয়ন সহেযাগী সংস্থার সহায়তায় গিঠত দু’িট ঘূণ র্ায়মান পুনঃaথ র্ায়ন তহিবেলর আoতায় 

বাংলােদশ বয্াংেকর eসeমi ঋেণর িবপরীেত পুনঃaথ র্ায়ন দান কায র্কর্ম চলমান রাখা হেয়েছ। 

5.4 স্কুল বয্াংিকং 

স্কুেলর েকামলমিত িশক্ষাথ েদর বয্াংিকং সুিবধা o যুিক্তর সেঙ্গ পিরিচত করােনার লেক্ষয্ বাংলােদশ বয্াংক 3 নেভমব্র, 

3121 তািরেখ eকিট পিরপে র মাধয্েম সকল বািণিজয্ক বয্াংকেক গুরুেতব্র সেঙ্গ েদশবয্াপী স্কুল বয্াংিকং েসবা চালু করা eবং 

স্কুল বয্াংিকংেক আিথ র্ক েসবাভুিক্তকরেণর aনয্তম হািতয়ার িহেসেব িবেবচনা করার জেনয্ িনেদ র্শনা েদয়। মা  211 টাকা 

াথিমক জমা িদেয় ei িহসাব েখালা যােচ্ছ। e িহসােব েকােনা ফী বা চাজর্ আেরাপ করা হয় না; eমনিক e িহসােব নূয্নতম 

িস্থিত রাখার বাধয্বাধকতাo েনi। িবনামূেলয্ বা সব্ল্পবয্েয় eিটeম কাড র্, েডিবট কাড র্ o iন্টারেনট বয্াংিকংেয়র সুেযাগ রেয়েছ। 

41 জুন, 3129 তািরখ পয র্ন্ত সব র্েমাট 26,4৯,947 িট স্কুল বয্াংিকং িহসাব েখালা হেয়েছ। uক্ত িহসাবসমূেহর িবপরীেত েমাট 

জমা হেয়েছ 252৯.97 েকািট (eক হাজার চারশত uিনশ েকািট িছয়ািশ লক্ষ) টাকা। বাংলােদেশ কায র্রত 68িট তফিসিল 

বয্াংেকর মেধয্ 41 জুন, 3129 তািরখ পয র্ন্ত েমাট 67 িট বয্াংক স্কুল বয্াংিকং কায র্কর্ম পিরচালনা করেছ। 

5.5 iকুয্iিট eন্ড a য্া য্ানারশীফ ফান্ড (iieফ)   

সম্ভাবনাময় সফট্oয়য্ার eবং খাদয্ িকর্য়াজাত করণ o কৃিষিভিত্তক িশল্প কেল্প িবিনেয়ােগর  লেক্ষয্ 3111-3112 aথ র্বছের 

াথিমকভােব 12 িবিলয়ন টাকা বরােদ্দর মাধয্েম iকুয্iিট eন্ড a য্া য্ানারশীফ ফান্ড গঠন করা হয়। নীিতিনধ র্ারণ, তহিবল 

বয্বস্থাপনা o পারফরেমন্স মিনটিরং eর কাজ বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক সম্পািদত হেচ্ছ। জুন, 3129 পয র্ন্ত iieফ eর aনুকূেল 

ছাড়কৃত aেথ র্র পিরমাণ 32.36 িবিলয়ন টাকা। e পয র্ন্ত 2,৯34 িট কৃিষিভিত্তক o খাদয্ িকর্য়াজাতকরণ কেল্প eবং 251 িট 

আiিসিট কেল্প সব র্েমাট 78.5 িবিলয়ন টাকা সহায়তা মঞ্জুর করা হেয়েছ eবং তেন্মেধয্ iieফ সহায়তা 36.76 িবিলয়ন 

টাকা। iieফ সহায়তার মাধয্েম কৃিষিভিত্তক o আiিসিট কল্প সমূহ বাস্তবায়েনর ফেল eযাবত ায় 65,111 েলােকর স্থায়ী o 

েমৗসুমী কম র্সংস্থান হেয়েছ। আiিসিট কল্পগুেলার uৎপািদত িবশব্মােনর সফট্oয়য্ার েদেশর িবিভন্ন িতষ্ঠােন বয্বহৃত হেচ্ছ 

eবং িবেদেশo রপ্তািন হেচ্ছ। 5 আগস্ট 2018 তািরেখ iieফ-eর নাম পিরবতর্ন কের ieসeফ  (Entrepreneur 

Support Fund)  করা হেয়েছ। aথ র্াৎ e তহিবলেক Equity-based Model েথেক Loan-based Model-e 

রূপান্তর করা হেয়েছ। 

5.6 iনেভস্টেমন্ট েমাশন eন্ড িফনয্ািন্সং ফয্ািসিলিট (আiিপeফeফ) েজক্ট 

সরকার aনুেমািদত েবসরকাির খােতর aংশগর্হেণর মাধয্েম ‘পাবিলক- াiেভট পাট র্নারিশপ’ িভিত্তক aবকাঠােমা uন্নয়ন 

কেল্প aথ র্ায়ন o aবকাঠােমা uন্নয়েন েবসরকাির খােতর সম্পৃক্ততা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ িবশব্বয্াংক o বাংলােদশ সরকােরর েযৗথ 

aথ র্ায়েন কল্পিট বাংলােদশ বয্াংক aথ র্িবভােগর পেক্ষ বাস্তবায়ন কের। কেল্প aংশগর্হণকারী ৯ িট বািণিজয্ক বয্াংক o 7 িট 

আিথ র্ক িতষ্ঠােনর মাধয্েম েমাট 69৯ েমগা oয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 23 িট িবদুয্ৎ কল্প, 4িট পািন েশাধন কল্প, eকিট iনলয্ান্ড 

কেন্টiনার িডেপা কল্প, eকিট েজিট কল্প, eকিট াiডক কল্প, েদশবয্াপী ফাiবার aপিটক কয্াবল স্থাপন সংকর্ান্ত 3 িট 

আiিট কল্প o eকিট হাসপাতাল কেল্প সব র্েমাট 35.52 িবিলয়ন টাকা দীঘ র্েময়ািদ ঋণ দান করা হেয়েছ৷ জুন, 3129 পয র্ন্ত 

িরেপেমন্ট বাবদ াপ্ত েমাট 9.33 িবিলয়ন টাকা সরকাির েকাষাগাের জমা েদয়া হেয়েছ। aপরিদেক কেল্পর কািরগির সহায়তা 
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কেম্পােনেন্টর আoতায় িবিভন্ন ম ণালয় eবং িপিপিপ কায র্কর্েমর সােথ সংিশ্লষ্ট সরকাির-েবসরকাির সংস্থা/eেজন্সীর েমাট 

2,689 জন কম র্কতর্ােক আিথ র্ক বয্বস্থাপনা, িকuরেমন্ট, পিরেবশগত o সামািজক ঝুিঁক বয্বস্থাপনা সহ িপিপিপ িবষেয় 

িশক্ষণ দান করা হেয়েছ। 

e কেল্পর সাফেলয্র ধারাবািহকতায় িবশব্বয্াংক o বাংলােদশ সরকােরর েযৗথ aথ র্ায়েন 16 বছর েময়ািদ আiিপeফeফ-3 

শীষ র্ক কল্পিট aথ র্ ম ণালয় কতৃর্ক গৃহীত হেয়েছ। িবশব্ বয্াংেকর সােথ নেভমব্র 16, 3128 তািরেখ সব্াক্ষিরত  চুিক্ত aনুযায়ী 

িবশব্ বয্াংেকর 467.81 িমিলয়ন মািকর্ন ডলার o বাংলােদশ সরকােরর 71.11 িমিলয়ন মািকর্ন ডলােরর সমপিরমাণ টাকা 

িনেয় আiিপeফeফ-3 কেল্পর বাস্তবায়ন শুরু হেয়েছ।  

6. েপেমন্ট িসেস্টমস্-eর আধুিনকায়ন 

6.1 বতর্মান িবেশব্ েক ীয় বয্াংকগুেলার aনয্তম গুরুতব্পূণ র্ কাজ হেলা েপেমন্ট িক্লয়ািরং o েসেটলেমন্ট িসেস্টমস্ eর uন্নয়ন o 

তত্তব্াবধান করা। বাংলােদশ বয্াংক েদেশর বয্াংিকং খােতর e দািয়তব্িট িনষ্ঠা o দক্ষতার সেঙ্গ পালন কের আসেছ। েপেমন্ট 

িসেস্টমস্-eর aগর্গিতর লেক্ষয্ গৃহীত uেল্লখেযাগয্ পদেক্ষপসমূহ িনম্নরূপ: 

 eকিট আধুিনক েপেমন্ট িসেস্টম িতষ্ঠা করার লেক্ষয্ বাংলােদশ বয্াংক েপেমন্ট িসেস্টমস eর েকৗশলপ  ণয়ন;  

 aেটােমেটড িক্লয়ািরং হাuস স্থাপন o eর সামিগর্ক কায র্কর্ম পিরচালন;  

 েমাবাiল িফনয্ািন্সয়াল সািভ র্েসস eর aনুেমাদন দান o যথাযথ পিরবীক্ষণ;  

 নয্াশনাল েপেমন্ট সুiচ eর uন্নয়ন eবং i-েপেমন্ট িসেস্টমস চালু করার uেদয্াগ গর্হণ; 

 েপেমন্ট িসেস্টম সংকর্ান্ত আiনী কাঠােমা ণয়ন; iেল িনক ফান্ড ান্সফার (EFT) কায র্কর্ম চালু, েরিমটয্ান্স বাহ 

তব্রািনব্ত করণ; eবং  

 RTGS (Real Time Gross Settlement) বাস্তবায়ন;  

6.2 বাংলােদশ aেটােমেটড িক্লয়ািরং হাuজ (BACH) 

েসেটলেমন্ট িসেস্টম আধুিনকায়েনর আoতায় aেক্টাবর 3121-e বাংলােদশ aেটােমেটড িক্লয়ািরং হাuজ (BACH) বয্বস্থার 

যা া শুরু হয়, যা iেতামেধয্ েদেশর বয্াংিকং খােতর জেনয্ সুফল বেয় eেনেছ। িক্লয়ািরং হাuজিট িতষ্ঠার পর eিট পিরচালনার 

জেনয্ বাংলােদশ বয্াংেকর ধান কায র্ালেয় aতয্াধুিনক ডাটা েসন্টার eবং দুেয র্াগকালীন কায র্কর্ম aবয্াহত রাখার জেনয্ 

িমরপুের িডজাস্টার িরকভাির (DR) সাiট স্থাপন করা হেয়েছ। BACH-eর তথয্-uপাত্ত িনরাপেদ আদান- দােনর জনয্ 

বাংলােদশ বয্াংক েদেশ থমবােরর মেতা িডিজটাল সািট র্িফেকট চলন কের। ei িক্লয়ািরং হাuজিট iেতামেধয্ েদেশর 

বয্াংিকং খােতর জেনয্ আশীব র্ােদর পাশাপািশ সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার সব্প্ন পূরেণo িনঃসেন্দেহ গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা 

রাখেছ। eর মাধয্েম পূেব র্র েসিম-aেটােমেটড েচক িক্লয়ািরং বয্বস্থােক eেকবাের িবশব্মােনর যুিক্তিনভর্র iেমজ eক্সেচঞ্জ 

পদ্ধিতেত রূপান্তর করা হেয়েছ। বাংলােদশ aেটােমেটড িক্লয়ািরং হাuেজর িনেম্নাক্ত দু’িট aংশ রেয়েছঃ 

ক) বাংলােদশ aেটােমেটড েচক েসিসং িসেস্টম (BACPS) 

েদেশর 58িট তফিসিল বয্াংেকর aংশগর্হেণ 8 aেক্টাবর, 3121 েথেক ঢাকা িক্লয়ািরং eলাকায় বাংলােদশ aেটােমেটড েচক 

েসিসং িসেস্টম (BACPS) eর কায র্কর্ম শুরু হয়। পরবত েত e কায র্কর্ম েদেশর সকল বয্াংেক স সািরত হেয়েছ। ei 

বয্বস্থায় েচক iেমিজং eন্ড ানেকশন িসেস্টম (CITS) বয্বহার কের বয্াংক iন্স ুেমন্টগুেলার iেল িনক িনকাশ সম্পন্ন করা 

হয়। e লেক্ষয্ সকল িক্লয়ািরং iন্স ুেমন্ট যথা েচক, াফট, েপেমন্ট aড র্ার, িডিভেডন্ড eবং িরফান্ড oয়ােরন্ট iতয্ািদর মান 
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িমতকরণ করা হেয়েছ। নব বিতর্ত e েচকগুেলার aেথ র্র পিরমাণ, েলনেদেনর েকাড, গর্াহেকর িহসাব নমব্র o েচকপাতার 

িসিরয়াল নমব্ের সকল তথয্সমৃদ্ধ ময্াগেনিটক iঙ্ক কয্ােরক্টার িরকগিনজন (MICR) লাiন দব্ারা সংেকতাবদ্ধ করা হেয়েছ। 

নতুন েচক িক্লয়ািরং বয্বস্থায় বয্াংেকর কম র্কতর্ােদর িক্লয়ািরং েচক িনেয় িতিদন দু’বার িক্লয়ািরং হাuেজ আসেত হেচ্ছ না। 

ফেল aংশগর্হণকারী বয্াংেকর সময় o িক্লয়ািরং খরচ uেল্লখেযাগয্ হাের কেমেছ; আন্তঃবয্াংক েলনেদেন aভূতপূব র্ গিত 

সঞ্চািরত হেয়েছ। 

খ) বাংলােদশ iেল িনক ফান্ডস্ ান্সফার েনটoয়াকর্ (BEFTN) 

েচক িক্লয়ািরং বয্বস্থা uন্নয়েনর পাশাপািশ বাংলােদশ aেটােমেটড িক্লয়ািরং হাuেজর আoতায় আন্তঃবয্াংক েলনেদেনর েক্ষে  

েদেশ থমবােরর মেতা iেল িনক ফান্ডস্ ান্সফার েনটoয়াকর্ (BEFTN) চালু কেরেছ। e েনটoয়াকর্ বয্বহার কের িবিভন্ন 

েকর্িডট েলনেদন েযমন েবতন-ভাতা দান, aভয্ন্তরীণ মািন ান্সফার, ৈবেদিশক েরিমটয্ান্স ে রণ, েকাম্পািনর িডিভেডন্ট o 

আiিপo িরফান্ড oয়ােরন্ট দান, aবসর ভাতা দান, িবল েপেমন্ট, কেপ র্ােরট েপেমন্ট, িবিভন্ন ধরেনর কর পিরেশাধ, লাiেসন্স 

িফ দান eবং বয্িক্ত েথেক বয্িক্তর েলনেদনসহ িবিভন্ন েডিবট েলনেদন েযমন-মট র্েগজ েপেমন্ট, সদসয্ চ দা, ঋেণর িকিস্ত, 

iনু্সয্েরন্স ি িময়াম, iuিটিলিট িবল দান iতয্ািদ খুব সহেজi সম্পাদন করা সম্ভব হেচ্ছ। ফেল ফান্ড আদান- দান মূলয্সা য়ী 

হেয়েছ, ঝুিঁক কেমেছ eবং আেরা দক্ষতার সেঙ্গ িনকাশ িকর্য়া সম্পাদন করা সম্ভব হেচ্ছ। সরকােরর িবিভন্ন ম ণালয় 

iেলক িনক ফান্ডস্ ান্সফার েনটoয়াকর্ (EFTN) বয্বহার কের কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর েবতন-ভাতা িদেচ্ছ। বাংলােদশ 

aেটােমেটড িক্লয়ািরং হাuজ o বাংলােদশ iেল িনক ফান্ডস্ ান্সফার েনটoয়াকর্ েদেশর বয্াংক বয্বস্থার জেনয্ eক িবশাল 

aজর্ন। eিট িনঃসেন্দেহ িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার সব্প্নপূরেণ eকিট মাiলফলক িহেসেব িচিহ্নত হেয় থাকেব। 

6.3 েমাবাiল বয্াংিকং েসবা   

বয্াংিকং বয্বস্থার আধুিনকায়েন বতর্মান সরকােরর সমেয় বতর্ন করা হেয়েছ েমাবাiল বয্াংিকং। র্চিলত শাখািভিত্তক 

বয্াংিকং-eর পিরবেতর্ েমাবাiল েফান aপােরটরেদর মাধয্েম েমাবাiল েফান গর্াহকেদর মেধয্ বয্াংিকং o আিথ র্ক েসবা 

স সারণ eবং বয্াংিকং েসবার বাiের aবস্থানকারী মানুেষর েদারেগাড়ায় আিথ র্ক েসবা েপৗঁেছ েদয়ার লেক্ষয্ বয্াংক-সমৃ্পক্ত 

(Bank-led) েমাবাiল বয্াংিকং বয্বস্থা চালু করা হেয়েছ। e বয্িতকর্মী বয্াংিকং বয্বস্থায় েমাবাiল েফান যুিক্তর সহায়তায় 

িবেদশ েথেক ে িরত েরিমটয্ান্স o েদেশর aভয্ন্তের aথ র্ িবতরণ; iuিটিলিট িবল দান, েবতন-ভাতা o েপনশন দান; 

েকনাকাটা করা, বয্াংক িস্থিত জানা, কর পিরেশাধ, সরকাির aনুদান o সরকােরর সামািজক িনরাপত্তা েবষ্টনীর aথ র্ দান 

iতয্ািদ েসবা সহজতর uপােয় সব্ল্প সমেয় দান করা সম্ভব হেচ্ছ।  

e পয র্ন্ত 3৯িট বয্াংকেক েমাবাiল যুিক্ত িভিত্তক আিথ র্ক েসবা দােনর aনুেমাদন েদয়া হেয়েছ যার মেধয্ 29িট বয্াংক (1িট 

সাবিসিডয়াির েকাম্পািনসহ) কায র্কর্ম শুরু কেরেছ। েমাবাiল িফনয্ািন্সয়াল সািভ র্েসস-eর আoতায় জুন, 3129 পয র্ন্ত েমাট 

eেজন্ট সংখয্া িছল 8,29,883 eবং িনবিন্ধত গর্াহক সংখয্া ায় 61.86 িমিলয়ন যার মেধয্ সিকর্য় eকাuেন্টর সংখয্া ায় 

27.21 িমিলয়ন। জুন, 3129 মােস েমাট 192,594,506 িট েলনেদেনর মাধয্েম 332.13 িবিলয়ন টাকা েলনেদন হয় eবং 

গেড় িতিদন ায় 11.07 িবিলয়ন টাকা েলনেদন হয়। uেল্লখয্, 39িট বািণিজয্ক বয্াংক বতর্মােন iন্টারেনট বয্াংিকং েসবার 

মাধয্েম গর্াহকেদরেক aনলাiন েকনাকাটার পিরেশাধ েসবা দান করেছ। iন্টারেনট বয্াংিকংe িতিদন গেড় 1.00 িবিলয়ন 

টাকার েলনেদন হেয় থােক eবং i-কমাস র্ eর েক্ষে  িতিদন গেড় 20 িমিলয়ন টাকা aভয্ন্তরীণ েলনেদন হয়। 
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6.4 নয্াশনাল েপেমন্ট সুiচ, বাংলােদশ (eনিপeসিব) 

বাংলােদেশর েপেমন্ট িসেস্টমেক আেরা দক্ষ o গিতশীল করার জেনয্ জাতীয় তথয্ o েযাগােযাগ নীিতর আেলােক িবিভন্ন 

বয্াংেকর মেধয্ সব ধরেনর েলনেদন aনলাiনিভিত্তক করার লেক্ষয্ 38 িডেসমব্র, 3123 তািরেখ নয্াশনাল েপেমন্ট সুiচ, 

বাংলােদশ (eনিপeসিব) চালু করা হয়। নয্াশনাল েপেমন্ট সুiচ বয্াংিকং খােতর েক ীয় সাভ র্ার িহেসেব কাজ করেছ। eকিট 

মা  সুiেচর মাধয্েম সব বয্াংেকর িবিভন্ন দান মাধয্ম েযমন-aেটােমেটড েটলারেমিশন (eিটeম), পেয়ন্ট aব েসলস 

(িপoeস), iন্টারেনট, েমাবাiল aয্ািপ্লেকশন iতয্ািদ েথেক uদ্ভূত েলনেদন করা যােচ্ছ। e পদ্ধিতর মাধয্েম বাড়িত েকােনা চাজর্ 

ছাড়াi eক বয্াংেকর কাড র্ধারী aনয্ বয্াংেকর বুথ েথেক টাকা uেত্তালন করেত পারেছন। তােত বয্াংক o গর্াহক uভেয়র খরচ 

কমেছ।  

7. মািন লন্ডািরং eবং স ােস aথ র্ায়ন িতেরােধ গৃহীত uেল্লখেযাগয্ পদেক্ষপ 

মািনলন্ডািরং o স ােস aথ র্ায়ন িতেরাধ িবষয়ক তথয্ আদান দােনর েয়াজেন Bangladesh Financial 

Intelligence Unit (BFIU) জুন, 3129 পয র্ন্ত সব র্েমাট 60 িট েদেশর eফআiiu-eর সােথ সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষর 

কেরেছ। যার মেধয্ 3128-29 aথ র্বছের 19িট েদেশর eফআiiu-eর সােথ সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষিরত হেয়েছ। 

 স াসী কম র্কােণ্ড aথ র্ সঞ্চালন বেন্ধ মাননীয় ধানম ীর িনেদ র্শনা বাস্তবায়নকেল্প েকােনা স াসী যােত েকােনা 

বয্াংেকর মাধয্েম েলনেদন না করেত পাের েস িবষেয় সেব র্াচ্চ সতকর্তামূলক বয্বস্থা গর্হেণর জনয্ সকল তফিসিল 

বয্াংকেক েয়াজনীয় িনেদ র্শনা দান করা হেয়েছ।  

 মািনলন্ডািরং o স ােস aথ র্ায়ন িতেরােধ িবeফআiiu কতৃর্ক  28 েসেপ্টমব্র, 3128 তািরেখ সকল তফিসিল বয্াংক 

o েমাবাiল ফাiনয্ািন্সয়াল সািভ র্েসস িতষ্ঠােনর জনয্ পিরপালনীয় িনেদ র্শনা জারী করা হেয়েছ। পাশাপািশ 31 

েসেপ্টমব্র, 3128 তািরেখ সকল বীমা েকাম্পানীর জনয্ iuিনফম র্ েকoয়াiিস ে াফাiল (Uniform KYC 

Profile) বতর্ন করা হেয়েছ।  

 স াস o স ােস ঝুিঁক সনাক্তকরণ o স ােস aথ র্ায়েনর েক্ষে  আন্তজর্ািতক েযাগসূ  uদঘাটেনর কায র্কর্ম গর্হেণ 

সুিনিদ র্ষ্ট কম র্পিরকল্পনা ণয়েনর িনিমেত্ত সব্রা  ম ণালয় কতৃর্ক গত 1 জানুয়াির, 2018 তািরেখ eকিট কিমিট গঠন 

করা হেয়েছ। uক্ত কিমিটেত বাংলােদশ পুিলশ, র য্ািপড eয্াকশন বয্াটািলয়ন, বাংলােদশ ফাiনয্ািন্সয়াল iেন্টিলেজন্স 

iuিনট, জাতীয় িনরাপত্তা েগােয়ন্দা aিধদপ্তর, িতরক্ষা েগােয়ন্দা মহাপিরদপ্তরসহ িবিভন্ন সংস্থার িতিনিধ aন্তভু র্ক্ত 

রেয়েছন।  

 বয্াংকসহ aনয্ানয্ িরেপাট র্ দানকারী সংস্থার কম র্কতর্ােদর জনয্ মািনলন্ডািরং o স াসী কােজ aথ র্ায়ন িতেরাধ 

িবষয়ক সেচতনতা বৃিদ্ধমূলক কম র্সূিচ aবয্াহত রেয়েছ। েদেশর 56িট েজলােত e সংকর্ান্ত িবষেয় িশক্ষণ কম র্সূিচ 

আেয়াজেনর জনয্ বয্াংকসমূহেক িনেদ র্শনা দান করা হেয়েছ।  

 মািনলন্ডািরং িতেরােধ তথয্ িবিনময় o আন্তঃসংস্থা সহেযািগতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ িবeফআiiu eবং জাতীয় রাজসব্ 

েবাড র্ eর মেধয্ 04 েফ য়াির, 2018 তািরেখ eকিট সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষিরত হয়। uক্ত সমেঝাতা স্মারেকর 

আoতায় সংস্থা দুiিট িনেজেদর ডাটা েবiেজ রিক্ষত তথয্ািদ আদান- দান eবং মািন লন্ডািরং aপরাধ তদেন্তর েক্ষে  

eেক aপরেক সহেযািগতা o aিভজ্ঞতা িবিনময় করেত পারেব।  



15 
 

 মািনলন্ডািরং eবং স ােস aথ র্ায়ন িতেরােধ িবeফআiiu িবেশব্র িবিভন্ন েদিশ eবং আন্তজর্ািতক সংস্থার সােথ 

িনিবড় েযাগােযাগ বজায় েরেখেছ। 

8. গর্ীন বয্াংিকং o পিরেবশগত ঝুিঁক বয্বস্থাপনা 

আন্তজর্ািতক চচ র্ার সেঙ্গ িমল েরেখ বয্াংিকং বয্বস্থায় পিরেবশবান্ধব বয্াংিকং ধারণা চালু করেত বাংলােদশ বয্াংক 38 

েফ য়াির, 3122 তািরেখ বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠানগুেলার জেনয্ eকিট িবশদ িদক-িনেদ র্শনামূলক ‘পিরেবশবান্ধব বয্াংিকং 

নীিতমালা eবং েকৗশলগত কাঠােমা’ (Green Banking Policy and Framework) ণয়ন o জাির কেরেছ।  

9. কেপ র্ােরট সামািজক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility) 

3119 সােল সব র্ থম েদেশর সকল বািণিজয্ক বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠােনর জেনয্ িসeসআর নীিতমালা গর্হণ করা হয়। 

িসeসআর খােত বয্াংকগুেলা িত বছরi তােদর বয্য় বাড়ােচ্ছ। e কায র্কর্েম বয্াংকগুেলা 311৯ সােল বয্য় কেরেছ 66 েকািট 

টাকা। বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠানসমূহ সমিনব্তভােব 2017-29 aথ র্বছের 1049.13 েকািট টাকা (eক হাজার ঊনপঞ্চাশ েকািট 

েতর লক্ষ) িসeসআর বাবদ aথ র্ বয্য় কেরেছ তন্মেধয্ বয্াংকসমূহ কতৃর্ক করা হেয়েছ 1044.9 েকািট টাকা (eক হাজার চুয়ািল্লশ 

েকািট নয় লক্ষ) eবং আিথ র্ক িতষ্ঠানসমূহ কতৃর্ক করা হেয়েছ 4.23 েকািট টাকা (চার েকািট েতiশ লক্ষ)।  

311৯ সাল েথেক বয্াংকগুেলার িসeসআর কায র্কর্েমর সািব র্ক পিরিস্থিত পয র্ােলাচনা কের বাংলােদশ বয্াংক Review of 

CSR Initiatives in Banks’ িশেরানােম িতেবদন কাশ করেছ। বয্াংকগুেলার মেতা আিথ র্ক িতষ্ঠানগুেলােকo 

িসeসআর কায র্কর্েম aংশগর্হেণর পরামশ র্ েদয়া হেয়েছ। সরকার o বাংলােদশ বয্াংেকর েবশিকছু িসদ্ধান্ত িসeসআর খােত 

বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠানগুেলার aংশগর্হণেক আেরা uৎসািহত o েবগবান কেরেছ। েযমন: 

 বয্াংকগুেলা েয পিরমাণ aথ র্ িসeসআর কােজ বয্বহার করেছ, তার মেধয্ িবেশষ িকছু খাত করমুক্ত েঘাষণা করা 

হেয়েছ;  

 আিথ র্ক েসবাভুিক্তকরণ কায র্কর্ম যুগপৎভােব িসeসআর িহেসেব িবেবিচত হেচ্ছ;  

 আথ র্-সামািজক o মানবািধকার uন্নয়েন িলঙ্গ ৈবষময্ িবিভন্ন েদেশর মেতা বাংলােদেশo eখন eকিট গুরুতব্পূণ র্ সমসয্া 

িহেসেব িচিহ্নত। বািণিজয্ক বয্াংকগুেলার oপর পিরচািলত eক সমীক্ষায় েদখা যায়, নবিনযুক্ত কম র্কতর্ােদর 24 

শতাংশ, মধয্ম পয র্ােয় ৯ শতাংশ eবং ঊধব্র্তন পয র্ােয় 5 শতাংশ কম র্কতর্া নারী। বয্াংকগুেলার Gender 

Equality সংকর্ান্ত িবষয়গুেলােক বতর্মােন িসeসআর eর আoতায় িনেয় আসা হেয়েছ eবং স িত eেক্ষে  িকছু 

পিরবতর্ন eেসেছ। েযমন : 

31িট বয্াংক মাতৃতব্জিনত ছুিটর েময়াদ ছয় মােস বিধ র্ত কেরেছ। eর মেধয্ 21িট বয্াংক ছয় মােসর মাতৃতব্জিনত ছুিট 

দােন িবেশষ নীিতমালা ণয়ন কেরেছ। বািক বয্াংকগুেলােত e ছুিটর েময়াদ 4-5 মাস। eকিট বয্াংক নারী 

কম র্কতর্ােদর েপাষয্েদর জেনয্ েড-েকয়ার েসন্টার িতষ্ঠা কেরেছ; 28িট বয্াংক কম র্েক্ষে  হয়রািন বা uৎপীড়ন 

িতেরােধ নীিতমালা ণয়ন কেরেছ, 26িট বয্াংক তােদর নারী কম র্কতর্ােদর িনরাপদ যাতায়াত িনিশ্চত করেত 

পিরবহেনর বয্বস্থা কেরেছ। 

eছাড়া, বয্াংকগুেলা তােদর িতিট শাখায় সংিশ্লষ্ট েহল্পেডেস্কর মাধয্েম শারীিরক o মানিসক িতবন্ধীেদর জেনয্ িবিভন্ন 

কায র্কর্ম হােত িনেয়েছ। েযমনঃ 
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 িতবন্ধীেদর জেনয্ আলাদা কাuন্টার েখালার বয্বস্থা;   

 শারীিরক িতবন্ধীেদর জেনয্ িশক্ষা uপকরণ সরবরাহ o বৃিত্ত; 

  িশশু o িকেশারেদর চরম িতবন্ধী সমসয্া সমাধােন িবনামূেলয্ শলয্ িচিকৎসা; 

  চক্ষু িচিকৎসােথ র্ সব্ল্প েময়ািদ ি -কয্াম্প;  

 যুদ্ধাহত মুিক্তেযাদ্ধােদর জেনয্ আিথ র্ক সহায়তা; 

  সমােজর দির  o বিঞ্চত জনেগাষ্ঠীর মেধয্ বণ o দৃিষ্ট িতবন্ধীেদর জেনয্ িবনামূেলয্ িচিকৎসা, িশক্ষা o আিথ র্ক 

সহায়তা;  

 aিটিস্টক িশশু-িকেশারেদর সব্াভািবক জীবন িবকােশ িবেশষ স্কুল পিরচালনা eবং েদশবয্াপী সেচতনতামূলক aনুষ্ঠান 

iতয্ািদ। 

10. বাংলােদশ বয্াংক দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা o সামািজক দায়বদ্ধতা তহিবল 

েদেশর আথ র্-সামািজক uন্নয়ন o জনিহতকর কােজ িনেয়ািজত aলাভজনক িতষ্ঠানসমূেহর সক্ষমতা বৃিদ্ধ o aগর্ািধকারিভিত্তক 

সামািজক দািয়তব্ সংিশ্লষ্ট কম র্কােন্ড বাংলােদশ বয্াংেকর সম্পৃক্ততা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ জুন 28, 3124 তািরেখ বাংলােদশ বয্াংেকর 

পিরচালনা পষ র্েদ “বাংলােদশ বয্াংক দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা o সামািজক দায়বদ্ধতা তহিবল”নােম eকিট তহিবল গঠেনর িসদ্ধান্ত 

গৃহীত হয়। uক্ত সভার িসদ্ধান্ত েমাতােবক বাংলােদশ বয্াংেকর বািষ র্ক মুনাফা হেত টাকা 6.11 েকািট হাের বিণ র্ত তহিবেল 

স্থানান্তর করা হয়। পরবত েত eি ল 37, 3126 তািরেখ aনুিষ্ঠত 471 তম সভার িসদ্ধান্ত েমাতােবক 3125-26 o তৎপরবত  

aথ র্বছের বাংলােদশ বয্াংেকর বািষ র্ক মুনাফা হেত টাকা 21.11  েকািট হাের uক্ত তহিবেল স্থানান্তেরর িসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। uক্ত 

তহিবল হেত জুন, 3128 পয র্ন্ত 232 িট কেল্প  েমাট 39.28 েকািট টাকা aনুদােনর সুপািরশ করা হেয়েছ।   

11. গর্াহক সব্াথ র্ সংরক্ষণ েক  

11.1 েহল্পেডস্ক’ েথেক ‘িসআiিপিস 

বয্াংিকং খাতেক গর্াহক-বান্ধব করা তথা বয্াংিকং খােত গর্াহকেদর আস্থা o সন্তুিষ্ট বজায় রাখা, বয্াংিকং েসবার মান সম্পেকর্ 

গর্াহক পয র্ােয়র েক্ষাভ বা aিভেযাগ ত িনষ্পিত্ত করা eবং uন্নততর গর্াহক েসবা িনিশ্চত করার লেক্ষয্ বাংলােদশ বয্াংেকর 

ৈবেদিশক মু া পিরদশ র্ন o িভিজলয্ান্স িবভােগর aধীেন 27 মাচ র্, 3122 তািরেখ থেম ‘েহল্পেডস্ক’ চালু করা হয়। পরবত েত 

কােজর পিরিধ o কৃিত িবেবচনায় 26 েসেপ্টমব্র, 3122 তািরেখ ‘েহল্পেডস্ক’ eর নাম পিরবতর্ন কের ‘গর্াহক সব্াথ র্ সংরক্ষণ 

েক ’ বা ‘Customers’ Interest Protection Center (CIPC) ’ রাখা হয়। েদশবয্াপী বয্াংক গর্াহকগেণর 

aিভেযাগ ত িনষ্পিত্তর জনয্ বাংলােদশ বয্াংেকর নয়িট শাখা aিফেসo িসআiিপিস চালু করা হয়। 

11.2 aিভেযাগ গর্হেণর মাধয্ম o হটলাiন ‘27347’ 

িসআiিপিস সৃিষ্টর পর েথেকi সাপ্তািহক o সরকাির ছুিটর িদন ছাড়া সকল কম র্িদবেস aিফস চলাকালীন েমাবাiল েফান, 

েটিলেফান, i-েমiল, ফয্াক্স, eসeমeস, oেয়বসাiট o ডাকেযােগ িকংবা সরাসির েদেশর িবিভন্ন aঞ্চল েথেক aিভেযাগ 

আসেছ। বাংলােদশ বয্াংেকর oেয়বসাiেট iেলক িনক aিভেযাগ ফরম পূরেণর মাধয্েম ত aিভেযাগ দািখেলর বয্বস্থা করা 

হেয়েছ। েদেশর িবিভন্ন ােন্তর জনসাধারণ যােত eকিট নমব্ের েফান কের সহেজi বয্াংিকং/আিথ র্ক েসবা িবষয়ক তথয্ািদ 

জানেত পােরন aথবা তােদর aিভেযাগগুেলা বাংলােদশ বয্াংেকর িসআiিপিস-েত দািখল করেত পােরন েস জেনয্ 2৯ জানুয়াির, 

3123 তািরেখ eকিট পৃথক হটলাiন নমব্র ‘27347’ eর আনুষ্ঠািনক uেদব্াধন করা হেয়েছ।  
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11.3 ‘িসআiিপিস’ েথেক ‘eফআiিসeসিড’  

গর্াহক সব্াথ র্ সংরক্ষণ েকে র সাফলয্েক ধের রাখা, eর কম র্কাণ্ড o পিরিধ স সািরত করা eবং বয্াংক o আিথ র্ক 

িতষ্ঠানগুেলার গর্াহকেদর aিভেযাগ আেরা ত o সহেজ সমাধােনর জেনয্ e েক িটেক পুনগ র্ঠেনর মাধয্েম স িত বাংলােদশ 

বয্াংেকর ধান কায র্ালেয় ‘ফাiনয্ািন্সয়াল iিন্টিগর্িট eন্ড কাস্টমার সািভ র্েসস িডপাট র্েমন্ট (eফআiিসeসিড)’ নােম eকিট নতুন 

িবভাগ স্থাপন করা হেয়েছ।  

11.4. গর্াহক েসবার মােনান্নয়েন aনয্ানয্ পদেক্ষপ 

বাংলােদশ বয্াংক শুধু গর্াহক সব্াথ র্ সংরক্ষণ েক  িতষ্ঠাi নয় বরং গর্াহকেদর সব্াথ র্ সংরক্ষেণ নানািবধ পদেক্ষপ িনেয়েছ। 

েযমন: 

 আমানতকারী, িবিনেয়াগকারী eবং aনয্ানয্ সব্াথ র্ সংিশ্লষ্টেদরেক বয্াংক সম্পেকর্ পয র্াপ্ত o সিঠক তথয্ িদেত 

বয্াংকগুেলার আিথ র্ক িববরণী বাধয্তামূলকভােব পি কায় কােশর িবধান করা হেয়েছ।  

 আমানতকারীেদর সব্াথ র্ সংরক্ষেণ বাংলােদশ বয্াংেকর আমানত বীমা স্কীেমর িবষয়িট সব র্সাধারণেক জানােত e 

সংকর্ান্ত eকিট েনািটশ শাখাগুেলার দৃশয্মান স্থােন স্থাপেনর জেনয্ বয্াংকগুেলােক িনেদ র্শনা েদoয়া হেয়েছ।  

 বয্াংকগুেলােক তােদর সুদহার, চাজর্, কিমশন, িফ, িবিনময় হার iতয্ািদর তািলকাo জনসাধারণেক aবিহত করার 

eবং তােদর oেয়বসাiেট ei তািলকা গুরুতব্সহকাের কাশ করেত পরামশ র্ েদoয়া হেয়েছ।  

 বয্াংকগুেলার মেধয্ িতেযািগতা সৃিষ্টর জেনয্ তােদর আমানত o ঋেণর সুদহােরর তািলকা বাংলােদশ বয্াংেকর 

oেয়বসাiেট দশ র্ন করা হেচ্ছ।  

 বয্াংিকং নীিতমালা o Frequently Asked Questions (FAQs) বাংলােদশ বয্াংেকর oেয়বসাiেট 

দশ র্ন করা হেচ্ছ।  

 জনসাধারণেক তারণার হাত েথেক রক্ষা করা aথ র্াৎ েকােনা ধরেনর aৈবধ বয্াংিকং o িমথয্া েলাভন িবষেয় 

সতকর্তামূলক িবজ্ঞিপ্ত সংবাদ মাধয্েম চার কের জনসাধারণেক তা েথেক িবরত থাকার পরামশ র্ েদয়া হেচ্ছ।  

 জাল টাকার বয্বহার েরােধ জনসেচতনতা সৃিষ্টর জেনয্ িবজ্ঞিপ্ত চার করা হেচ্ছ।  

12. ৈবেদিশক েরিমটয্ান্স 

2008-09 aথ র্বছর হেত শুরু কের িবগত 10 বছের বাসী বাংলােদশীেদর িনকট হেত েদেশ ৈবেদিশক েরিমটয্ান্স eেসেছ েমাট 

10138.97 িবিলয়ন মািকর্ন ডলার। 3128-29 aথ র্বছের াপ্ত েরিমটয্ােন্সর পিরমাণ িছল 25.99  িবিলয়ন মািকর্ন ডলার যা 

িবগত 3127-28 aথ র্বছেরর তুলনায় ায় 28.43 শতাংশ েবিশ। বাসী বাংলােদশীেদর বয্াংিকং চয্ােনেল ত aথ র্ ে রণ eবং 

সািব র্কভােব েরিমটয্ান্স বােহ গিতশীলতা আনয়েনর লেক্ষয্ িনম্নবিণ র্ত পদেক্ষপ গর্হণ করা হেয়েছ: 

 বয্াংিকং চয্ােনেল েরিমটয্ান্স ে রণেক সহজ করার লেক্ষয্ 250 িট িবেদশী মািন ান্সফার েকাম্পানীর সােথ 
েদশীয় বয্াংেকর  1215 িট িয়ং বয্বস্থা স্থাপন করা হেয়েছ । 

 বাসীেদর ে িরত আয় িবিনেয়ােগ uৎসািহত করার জনয্ িবিভন্ন ধরেনর বেন্ডর িবপরীেত বাসীেদর ঋণ দােনর 

সুেযাগ দান। 

 ান্সফার িফ o eক্সেচঞ্জ েরট মািজর্ন কমােনার লেক্ষয্ েরিমটয্ান্স ে রণকারী িতষ্ঠান সমূেহর মেধয্ িতেযািগতা 

বৃিদ্ধর জনয্ বহুজািতক মািন ান্সফার েকাম্পািনর সােথ বাংলােদিশ বািণিজয্ক বয্াংকগুেলার সব্াক্ষিরত চুিক্তেত 
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Pay Cash Exclusivity Clause বা aনুরূপ শতর্ যা বাজাের Monopoly সৃিষ্ট করেত পাের তা 

aন্তভু র্ক্ত না করার িবষয়িট িনিশ্চত করা হেয়েছ। 

 বাংলােদিশ বয্াংকসমূেহর িনজসব্ মািলকানায় িবেদেশ eক্সেচঞ্জ হাuজ িতষ্ঠার aনুেমাদন দান করা হেচ্ছ eবং 

eখন পয র্ন্ত বাংলােদিশ বয্াংকসমূেহর 34 িট িনজসব্ eক্সেচঞ্জ হাuজ িবিভন্ন েদেশ কায র্কর্ম পিরচালনা করেছ।  

 বাংলােদিশ বয্াংক সমূেহর মািলকানাধীন eক্সেচঞ্জ হাuজ কতৃর্ক েরিমটয্ান্স আহরণেক সহজ করার uেদ্দেশয্ 

সংিশ্লষ্ট েদেশ তােদর eেজন্ট িনেয়াগেক uৎসািহত করা হেচ্ছ। 

 বয্াংক শাখার পাশাপািশ 37িট Micro Finance Institutions (MFIs) eর শাখা aিফস o বাংলােদশ 

েপাস্ট aিফেসর শাখা aিফস সমূহেক েরিমটয্ান্স িবতরেণর মাধয্ম িহসােব বয্বহােরর aনুেমাদন েদয়া হেয়েছ।  

 েরিমটয্ান্স িবতরেণর েনটoয়াকর্ আরo স সারেণর uেদয্াগ িহেসেব বাংলােদিশ 35 িট বয্াংকেক েরিমটয্ােন্সর 

aথ র্ েমাবাiল aপােরটরেদর মাধয্েম িবতরেণর aনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। 29িট বয্াংক iেতামেধয্ e লেক্ষয্ 

তােদর েমাবাiল বয্াংিকং কায র্কর্ম চালু কেরেছ। 

 েরিমটয্ান্স বােহ গিতশীলতা আনয়েনর লেক্ষয্ িয়ং বয্বস্থার আoতায় াপ্ত বাসী েরিমটয্ােন্সর aথ র্ 

েবিনিফিসয়ারী পয র্ােয় িবতরেণর সেব র্াচ্চ সময়সীমা 83 ঘন্টা হেত কিমেয় 59 ঘন্টায় পুনঃিনধ র্ারণ করা হেয়েছ। 

 বাংলােদেশ ৈবেদিশক মু ার aন্তমু র্খী বাহ বৃিদ্ধ তথা aিধক েরিমটয্ান্স ে রণ েক uৎসািহত করার লেক্ষয্ 

aিনবাসী/ বাসী বাংলােদিশ oেয়জ আন র্ারেদর জনয্ সরকার কতৃর্ক বািণিজয্কভােব গুরুতব্পূণ র্ বয্িক্ত িহেসেব 

েঘাষণা eবং তােদর িবেশষ নাগিরক সুিবধা দােনর বয্বস্থা aবয্াহত রেয়েছ। 

 েরিমটয্ান্স িবষয়ক aিভেযাগ সরাসির বাংলােদশ বয্াংেকর “গর্াহক সব্াথ র্ সংরক্ষণ েকে ” জানােনা যােচ্ছ। 

 ৈবেদিশক কম র্সংস্থান তথা িমক রপ্তািনেত আিথ র্ক সহায়তা দান o বাসী বাংলােদিশেদর েদেশ িবিনেয়াগ 

সুিবধা দান সহ বাসীেদর কলয্াণােথ র্ “ বাসী কলয্াণ বয্াংক” িবিভন্ন সহয়তা দান করেছ। 

 সরাসির বাসীেদর িবিনেয়ােগ েদেশ িতনিট eনআরিব বয্াংেকর কায র্কর্ম পিরচািলত হেচ্ছ। 

 িবেদেশ কম র্রত aিনবাসী বাংলােদিশগণ কতৃর্ক টাকায় গৃহীতবয্ গৃহ ঋেণর সুিবধা বৃিদ্ধকেল্প িবদয্মান েডট 

iকুয্iিট aনুপাত 61:61 েথেক বৃিদ্ধ কের 86:36 করা হেয়েছ। 

13. বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক বাস্তবায়নাধীন eিডিপভুক্ত কল্প: 

13.1 ফাiনয্ািন্সয়াল েসক্টর সােপাট র্ েজক্ট (eফeসeসিপ) 

িফনয্ািন্সয়াল েসক্টর সােপাট র্ েজেক্ট েমাট বয্য় 572.88 েকািট টাকা যার মেধয্ বাংলােদশ বয্াংেকর িনজসব্ aথ র্ায়ন ৯3.46 

েকািট টাকা eবং কল্প সাহাযয্ 47৯.42 েকািট টাকা। জুন 3129 পয র্ন্ত কল্প সাহাযয্ বাবদ 99.14 েকািট টাকা eবং 

বাংলােদশ বয্াংেকর িনজসব্ তহিবল েথেক 33.01 েকািট টাকাসহ সব র্েমাট 221.14 েকািট টাকা বয্য় হেয়েছ। 

23.3 Small and Medium-Sized Enterprise DevelopmentProject (SMEDP-2) 

ঢাকা o চট্টগর্াম েমে াপিলটন শহেরর বাiের কেটজ, ক্ষু  o মাঝাির uেদয্াক্তােদর ঋণ ািপ্ত সহজতর করার লেক্ষয্  eিডিব-eর 

aথ র্ায়েন বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক Small and Medium-Sized Enterprise 

DevelopmentProject (SMEDP-2)” শীষ র্ক কল্প জুন, 3128 েথেক জুন, 3131 েময়ােদ বাস্তবায়নাধীন 
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রেয়েছ। e কেল্পর েমাট বয্য় 27.81 েকািট টাকা যার মেধয্ িজoিব 8৯.66 লক্ষ টাকা (in kind) eবং কল্প সাহাযয্ 

(aনুদান) 26.৯2 েকািট টাকা। 

23.4 iনেভস্টেমন্ট েমাশন eন্ড িফনয্ািন্সং ফয্ািসিলিট-II (আiিপeফeফ-II) েজক্টঃ 

বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠানসমূহেক aবকাঠােমা uন্নয়ন কেল্প দীঘ র্েময়ািদ ঋণ দােনর মাধয্েম েভৗত aবকাঠােমা uন্নয়েন 

েবসরকাির খােতর ভূিমকা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ িবশব্ বয্াংক o বাংলােদশ সরকােরর েযৗথ aথ র্ায়েন “iনেভস্টেমন্ট েমাশন eন্ড 

িফনয্ািন্সং ফয্ািসিলিট-II (আiিপeফeফ-II)” শীষ র্ক কল্প জুলাi 3128 হেত জুন 3133 েময়ােদ বাস্তবায়নাধীন রেয়েছ। e 

কেল্প েমাট বরাদ্দ 213.42 েকািট টাকা যার মেধয্ িজoিব 34.72 েকািট টাকা eবং কল্প সাহাযয্ 89.81 েকািট টাকা। 

14.বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক বাস্তবায়নাধীন eিডিপ বিহভূ র্ত কল্প 

14.1 ফাiনয্ািন্সয়াল েসক্টর সােপাট র্ েজক্ট (eফeসeসিপ): 

বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক বাস্তবায়নাধীন ফাiনয্ািন্সয়াল েসক্টর সােপাট র্ েজক্ট (eফeসeসিপ) শীষ র্ক কেল্পর আoতায় 

uৎপাদনশীল খােত ৈবেদিশক মু ায় দীঘ র্েময়ািদ aথ র্ায়ন সুিবধা দান করা হেচ্ছ। কল্প সাহাযয্ 2৯99.69 েকািট টাকা, 

বাংলােদশ বয্াংেকর িনজসব্ aথ র্ায়ন 411.75 েকািট টাকাসহ েমাট কল্প বয্য় 339৯.33 েকািট টাকা। জুন 3129 পয র্ন্ত কল্প 

সাহাযয্ বাবদ 2251.16 েকািট টাকা eবং বাংলােদশ বয্াংেকর িনজসব্ তহিবল েথেক 282.97 েকািট টাকাসহ সব র্েমাট 

2422.৯6 েকািট টাকা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। iেতামেধয্ 42িট বািণিজয্ক বয্াংেকর সােথ িপeফআi চুিক্ত সব্াক্ষিরত হেয়েছ। 

14.2 Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project: 

েদেশর iটভাটাগুেলােত কাব র্ন িনগ র্মণ াস eবং জব্ালািনর যথাযথ বয্বহারকর্েম iটভাটার চুল্লীর দক্ষতা uন্নয়েনর মাধয্েম 

পিরেবশবান্ধব iটভাটা স্থাপেনর লেক্ষয্ eশীয় uন্নয়ন বয্াংক (eিডিব) eর আিথ র্ক সহেযািগতায় বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক 

"Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project" শীষ র্ক eকিট কল্প বাস্তবািয়ত হেচ্ছ। কেল্পর 

আoতায় aংশগর্হণকারী বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠােনর মাধয্েম জুন, 2018 পযন্তর্ 22.75 িমিলয়ন মািকর্ন ডলার সমপিরমাণ 

177.39 েকািট টাকা িরেলিন্ডং সুিবধা aনুেমাদনপূব র্ক ছাড় করা হেয়েছ। 

14.3 Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement 

and Diversification Financing Project (SMAP): 

জাiকা (JICA- Japan International Cooperation Agency) aথ র্ায়নপুষ্ট “Small and Marginal 

Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing 

Project (SMAP)”  শীষ র্ক কল্প-eর মাধয্েম েদেশর ক্ষু  o ািন্তক কৃষকেদর কৃিষ uৎপাদনশীলতা o শসয্ 

বহুমুখীকরেণর মাধয্েম জীবনমান uন্নয়েনর জনয্ aথ র্ায়ন o কািরগির সহায়তা দান করা হেচ্ছ। জুন-3129 পয র্ন্ত 21 িট ক্ষু  

ঋণ িতষ্ঠােনর মাধয্েম মাঠ পয র্ােয় িবতরেণর লেক্ষয্ 9৯8.13 েকািট টাকা ছাড় করা হেয়েছ। কেল্পর আoতায় 2,83,352 জন 

কৃষকেক কৃিষ, ািণসম্পদ o কৃিষ য পািত খােত ঋণ সহায়তা দান করা হেয়েছ। 

14.5 Urban Building Safety Project (UBSP): 

েবসরকাির বািণিজয্ক ভবন িবেশষ কের আরeমিজ েসক্টেরর ঝূিঁকপূণ র্ ভবনসমূেহ িনরাপদ কম র্পিরেবশ সৃিষ্টর লেক্ষয্ আিথ র্ক 

িতষ্ঠান িবভােগর আoতায় বাংলােদশ বয্াংেকর মাধয্েম জাiকার aথ র্ায়েন েদেশর ৈতির েপাশাক িশল্পভবনসমূহ সংস্কার, 

পুনঃিনম র্াণ o িতস্থাপেনর লেক্ষয্ Urban Building Safety Project (UBSP, BD-P84) শীষ র্ক কেল্পর 
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আoতায় জাiকার oিডe ঋণ সহায়তায় 5,23৯ িমিলয়ন জাপািনজ iেয়ন eর সম পিরমাণ ায় 379 েকািট টাকার তহিবল 

গঠন করা হেয়েছ। তহিবল হেত িরফাiনয্ান্স/ি ফাiনয্ান্স দােনর লেক্ষয্ কেল্পর সােথ 46 িট বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠােনর 

িপeফআi চুিক্ত সব্াক্ষিরত হেয়েছ। জুন 2018 পযন্তর্ 4.47 েকািট টাকা 1 জন uেদ্দয্াক্তার  িবপরীেত পুন:aথ র্ায়ন করা হেয়েছ। 

14.6 Foreign Direct Investment Promotion Project 

বাংলােদেশ aবিস্থত aথ র্ৈনিতক aঞ্চল (EZs) eবং/aথবা aনয্ানয্ িশল্প পাকর্/eেস্টেট জাপািন াiেভট েসক্টেরর িবিনেয়ােগর 

মাধয্েম e েদেশর aথ র্ৈনিতক uন্নয়ন তব্রািনব্ত করার লেক্ষয্ JICA eবং বাংলােদশ সরকােরর মেধয্ গত 24 িডেসমব্র, 3126 

তািরেখ জাiকা aথ র্ায়েন বাস্তবায়েনর লেক্ষয্ “Foreign Direct Investment Promotion Project (FDIPP, 

BD-P86)” শীষ র্ক কেল্পর চুিক্ত সব্াক্ষিরত হয়। কেল্পর েমাট বরাদ্দ 26,936 িমিলয়ন iেয়ন ( ায় 21৯7.61 েকািট টাকা)। 

কেল্পর ঋণ িবতরণ কায র্কর্ম সম্পাদেনর জনয্ 2৯িট বয্াংক o 6িট আিথ র্ক িতষ্ঠান eর সােথ গত 25/13/3129 তািরেখ 

Participating Financial Institutions (িপeফআi) চুিক্ত সব্াক্ষিরত হেয়েছ। e পয র্ন্ত দুিট রপ্তািনমুখী ৈতির েপাশাক 

uৎপাদনকারী িতষ্ঠানেক 28.11 (আঠার) েকািট টাকা On-Lending Loan (OLL) িবতরণ করা হেয়েছ।  

14.7 Small and Medium-Sized Enterprise DevelopmentProject (SMEDP-2): 

ঢাকা o চট্টগর্াম েমে াপিলটন শহেরর বাiের কেটজ, ক্ষু  o মাঝাির uেদয্াক্তােদর ঋণ দােনর লেক্ষয্ eিডিব-eর aথ র্ায়েন 

বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক বাস্তবায়নাধীন Small and Medium-Sized Enterprise Development Project 

(SMEDP-2)” শীষ র্ক নন-eিডিপ কেল্পর েমাট বয্য় 351 িমিলয়ন মািকর্ন ডলার। যার মেধয্ িজoিব 51 িমঃমাঃ ডলার eবং 

কল্প সাহাযয্ 311 িমঃমাঃ ডলার। e কেল্পর আoতায় 3128-3129 aথ র্বছের 376 েকািট টাকা ঋণ িবতরেণর লক্ষয্মা া 

িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। 

14.7 িবজেনস ফাiনয্ান্স ফর িদ পুoর iন বাংলােদশ (িবeফিপ-িব): 

েদেশর মাiেকর্া o ক্ষু  uেদয্াক্তা িতষ্ঠােনর (MSE) uন্নয়েনর মাধয্েম বয্াপক কম র্সংস্থােনর সুেযাগ বৃিদ্ধপূব র্ক দির  জনেগাষ্ঠী 

o মিহলােদর aন্তভু র্িক্তমূলক aথ র্ৈনিতক বৃিদ্ধ aজর্েনর লেক্ষয্ িডeফআiিড- eর aনুদােন িবজেনস ফাiনয্ান্স ফর িদ পুoর iন 

বাংলােদশ (িবeফিপ-িব) শীষ র্ক eকিট কল্প মাচ র্ 3126 েথেক বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক বাস্তবায়নাধীন আেছ। কেল্পর েমাট 

বরাদ্দ 33.6 িমিলয়ন পাuন্ড ( ায় 331.1 েকািট টাকা)। কেল্পর আoতায় "Microfinance Credit Information 

Bureau (MF-CIB)" eর কায র্কর্ম গর্হণ করা হেয়েছ। 

15. গৃহায়ন তহিবল   

 গর্ামীণ দির  জনেগাষ্ঠীর গৃহায়ন তথা দাির  িবেমাচেনর লেক্ষয্ সরকার 2৯৯8-৯9 সােল গৃহায়ন তহিবল গঠন কের। সরকার 

কতৃর্ক িবিভন্ন সমেয় e তহিবেলর aনুকূেল েমাট 3৯9 েকািট টাকা বরাদ্দ দান করা হয় যার মেধয্ e পয র্ন্ত 271.61 েকািট 

টাকা ছাড় করা হেয়েছ। e ঋণ কায র্কর্ম েদেশর 75িট েজলার 515িট uপেজলায় িবস্তৃত।  

16. টাকা জাদুঘর 

311৯ সােল বাংলােদশ বয্াংেক eকিট সব্ল্প আয়তেনর কােরিন্স িমuিজয়াম িতষ্ঠা করা হেয়িছল। িবেশব্র ায় সব েদেশরi মু া 

o বয্াংক েনাট eখােন দিশ র্ত হেয়েছ। eিটেক নতুন আিঙ্গেক “টাকা জাদুঘর” নােম সুপিরসর eবং িডিজটাল যুিক্ত সমিথ র্ত 

আধুিনক জাদুঘের রূপদান করা হেয়েছ যা ঢাকার িমরপুের বাংলােদশ বয্াংক ে িনং eকােডমীর eকােডিমক ভবেনর িদব্তীয় 

তলায় aবিস্থত। 5 aেক্টাবর 2013 তািরেখ e টাকা জাদুঘরিট uেদব্াধন করা হয়। বতর্মােন েসখােন িডিজটাল সাiেনজ, িকoস্ক, 
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eলiিড িটিভ, েজক্টরসহ িবিভন্ন আধুিনক যুিক্ত বয্বহার কের eিটেক eকিট আন্তজর্ািতক মােনর সম্পূণ র্ িডিজটাল টাকা 

জাদুঘর িহেসেব গেড় েতালা হেয়েছ।  
 

17.  বয্াংিকং খাত সম্পিকর্ত কিতপয় িনেদ র্িশকার হালনাগাদ পিরসংখয্ান o তথয্ * 

        
কর্িমক 
নং 

িবষয় সংখয্া/ 
পিরমান 

মন্তবয্ 

     
2  বয্াংেকর 

সংখয্া 
68 িডেসমব্র 3119 তািরেখ তফিসলী বয্াংেকর সংখয্া িছেলা 58িট। গত দশ বছের 11িট নতুন 

বয্াংক eর লাiেসন্স েদয়া হেয়েছ। বতর্মােন তফিসলী বয্াংেকর সংখয্া দািড়েয়েছ  58িট। 
 
3  শাখার সংখয্া 10114 িডেসমব্র 3119 তািরেখ েদেশ কায র্কর বয্াংেকর শাখার সংখয্া িছল েমাট 7,997িট। গত দশ 

বছের 3228 িট নতুন শাখা েখালা হেয়েছ। বতর্মােন বয্াংেকর শাখা শহেরর 5224িট eবং 
গর্ােম 4890িট। 

4  বয্াংক 
িহসােবর 
সংখয্া 

9.21 
েকািট 

আমানতকারীেদর বয্াংক িহসাব সংখয্া 9 েকািট 21 লক্ষ দ িড়েয়েছ (জুন 2018 পয র্ন্ত)।  
জুন 2018 পয র্ন্ত ৯3 লক্ষ 18 হাজার কৃষেকর বয্াংক িহসাব েখালা হেয়েছ। সামািজক 
িনরাপত্তা কম র্সূচী আoতায় ভাতােভাগীেদর জনয্ 47 লক্ষ, aসহায় মুিক্তেযাদ্ধােদর জনয্ 2লক্ষ 
2 হাজার, িহন্দু ধম য় দুঃস্থ বয্িক্ত, কম র্সংস্থান কম র্সূচীর আoতায় aিত দির , ধম র্ িবষয়ক 
ম ণালয় aনুদান াপ্ত uপকারেভাগী o িসিট কেপ র্ােরশন পিরচ্ছন্ন িমকেদর জনয্ 24 লক্ষ 94 
হাজার বয্াংক িহসাব েখালা হেয়েছ। িবনা চােজর্ দশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা o eকশ টাকার 
িবিনমেয় ক্ষু  জীবন বীমা পিলিস গর্হীতা o গােম র্ন্টস িমকেদর বয্াংক িহসাব েখালার সুেযাগ 
সৃিষ্ট করা হেয়েছ eবং eর ে িক্ষেত 3 লক্ষ িছয়ািশ হাজার বয্াংক িহসাব েখালা হেয়েছ। 

5  বয্াংেকর 
সঞ্চয় 
কায র্কর্ম 

1038694.36 
েকািট টাকা 

িডেসমব্র 3119 তািরেখ বয্াংকগুেলােত েমাট সঞ্চয়/আমানেতর পিরমাণ িছল 3,63,867 
েকািট টাকা। জুন 2018 পয র্ন্ত েমাট সঞ্চয়/আমানেতর পিরমাণ দািড়েয়েছ 1038694.36 
েকািট টাকা।  

6  েমাট ঋণ o 
আগাম 

847012.22 
েকািট টাকা 

িডেসমব্র 3119 তািরেখ েমাট ঋণ o আগােমর পিরমাণ িছল 3,22,176 েকািট টাকা। জুন 
2018 পয র্ন্ত েমাট ঋণ o আগােমর পিরমাণ দািড়েয়েছ 847012.22 েকািট টাকা। 

7  সরকাির 
খােত ঋণ 

12851.71 
েকািট টাকা 

জুন 2018 পয র্ন্ত িস্থিত। 

 
8  েবসরকাির 

খােত ঋণ 
834160.51 
েকািট টাকা 

জুন 2018 পয র্ন্ত িস্থিত। 

9  ৈবেদিশক 
মু ার িরজাভ র্ 

32.92  
িবিলয়ন ডলার 

41 িডেসমব্র 3119 তািরেখ িরজাভ র্ িছেলা 6.9 িবিলয়ন ডলার। গত দশ বছের িরজাভ র্ ায় 
6 গুণ েবেড় 40 জুন 3128 তািরেখ দািড়েয়েছ 32.92 িবিলয়ন ডলার। বতর্মান িরজাভ র্ 
েদেশর 6.5 মােসর আমদানীমূলয্ পিরেশােধর জনয্ যেথষ্ট।  

৯  মু ামান (গড় 
ভািরত 
ডলার-   
টাকা েরট) 

82.10 
(জুন, 2018) 

ৈবেদিশক মু ার িরজােভর্র পিরমাণ বৃিদ্ধর ফেল টাকার মূলয্মান কর্মানব্েয় শিক্তশালী হেচ্ছ। 
বাংলােদশ বয্াংেকর িনিবড় পয র্েবক্ষণ eবং বাজার িভিত্তক তদারিকর কারেণ বতর্মােন 
মািকর্ন ডলােরর িবপরীেত টাকার মূলয্মান দিক্ষণ eিশয়ার aনয্ানয্ েদশগুেলার মু ার তুলনায় 
aেপক্ষাকৃত িস্থিতশীল o শিক্তশালী aবস্থােন রেয়েছ| 
 
 

*=বয্াংেকর সংখয্া বয্তীত aনয্ানয্ তথয্সমূহ সদয্ তফিসলীভুক্ত বাসী কলয্াণ বয্াংক বয্তীত বাকী 57 িট বয্াংেকর 
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17.1 বয্াংিকং খােতর ঋেণর েমাট আগাম o েসক্টরিভিত্তক িবভাজন 
 

সারণী 3: খাত িভিত্তক ঋণ িবভাজন 
(েকািট টাকায়) 

খাত িস্থিত 
জুন, 3119 

িস্থিত 
জুন, 3128 

 
কৃিষ 

 
12230.0 

 
44018.0 

িশল্প 36863.0 158554.0 
চলিত মূলধন 32833.0 181117.0 
রপ্তানী ঋণ o বািণিজয্ক ঋণ 64048.0 288239.0 
aনয্ানয্ 35,575.1 175,084.0 
েমাট 281549.1 847012.0 
 
গত দশ বছের কৃিষ খােত ঋণ কায র্কর্েমর গুণগত মান েবেড়েছ o পিরমাণ গত বৃিদ্ধ ঘেটেছ। িবগত aথ র্বছের (3127-28) কৃিষ ঋণ 
িবতরেণর লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ করা হেয়িছল 20400.0 েকািট টাকা eবং uক্ত aথ র্ বছের কৃিষ ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ 21393.55 
েকািট টাকা, যা েমাট লক্ষয্মা ার ায় 104.87 শতাংশ। 

 

17.2  আিথ র্ক িতষ্টানসমূেহর বয্বসা o িবেশষ কায র্কর্ম 
 

আিথ র্ক িতষ্ঠান আiন, 2৯৯4 eর aধীেন লাiেসন্স াপ্ত আিথ র্ক িতষ্ঠােনর সংখয্া 44িট যার মেধয্ 3িট সরকাির মািলকানাধীন, 
12িট Joint Venture (েদিশ-িবেদিশ মািলকানাধীন) eবং 19িট েদিশয় মািলকানাধীন। সারা েদেশ আিথ র্ক িতষ্ঠান সমূেহর 
কায র্রত েমাট শাখার সংখয্া 262িট। eসব িতষ্ঠান েদেশর িশল্প, বািণজয্, গৃহায়ন, পিরবহন, eসeমi, কৃিষ o তথয্ যুিক্ত খােত 
aথ র্ায়েনর েক্ষে  uেল্লখেযাগয্ aবদান রাখেছ। আিথ র্ক িতষ্ঠানসমূেহর সম্পদ, দায়, আমানত, ঋণ o ঋণে িণকরণ iতয্ািদ 
সম্পিকর্ত তথয্ িনম্নরূপঃ 

 
সারণী 4: আিথ র্ক িতষ্ঠান সমূেহর সম্পদ, দায়, আমানত, ঋণ o ঋণ ে ণীকরণ 

(েকািট টাকায়) 

 জুন, 3128িভিত্তক 

iকুয্iিট 10825.44 
পিরেশািধত মূলধন 7973.36 
েমাট সম্পদ 87029.73 
আমানত 48010.52 
পুিঁজ বাজাের িবিনেয়াগ 1855.54 
ঋণ o লীজ 64452.32 
ে িণকৃত ঋণ o লীজ (মাচ র্,2018) 5558.76 
িবরুপ ে িণকৃত ঋণ o লীেজর হার (NPL) (মাচ র্,2018 িভিত্তক) 8.82% 

 
আিথ র্ক িতষ্ঠান সমূেহর মূলধেনর িভিত্ত সুদৃঢ়করণ eবং তােদর ঋণ ঝুিঁক কিমেয় আনার লেক্ষ ঋণ, সম্পদ-দায়, aভয্ন্তরীণ িনয় ণ 

o পিরপালন,  তথয্ o েযাগােযাগ যুিক্ত িনরাপত্তা eবং মািনলন্ডািরং o স াসমুলক কায র্কলােপ aথ র্ায়ন িতেরাধ িবষয়ক 6িট মুখয্ 

ঝুিঁক বয্বস্থাপনা গাiডলাiন জাির করা হেয়েছ। তাছাড়া, আিথ র্ক িতষ্ঠানসমূেহর তদারিক েজারদার করার লেক্ষয্ Guideline 

on Products and Services, Stress Testing Guideline, Guideline on Base Rate System জাির করা 

হেয়েছ।  

দুব র্ল o সমসয্াগর্স্ত আিথ র্ক িতষ্ঠানেক সনাক্ত করার মাধয্েম তােদর aবস্থার uন্নিতর জনয্ সিঠক িদকিনেদ র্শনা o কায র্কর পদেক্ষপ 
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গর্হেণর জনয্ Guideline on Early Warning System for Weak and Problem Financial Institutions 

ণয়ন করা হেয়েছ। eছাড়াo আিথ র্ক িতষ্ঠানসমূেহর কায র্াবলী o ঝুিঁকসমূহ সুষ্ঠুভােব তদারিকর জনয্ বাৎসিরক িনরীিক্ষত িহসাব 

িববরণীর uপর িভিত্ত কের Diagnostic Review Report (DRR) স্তুত করা হেচ্ছ। কমািস র্য়াল েপপার iসুয্, িবিনেয়াগ, 

Guarantor eবং Issuing and Paying Agent িহসােব আিথ র্ক িতষ্ঠােনর েযাগয্তা eবং িতষ্ঠান কতৃর্ক পিরপালনীয় 

িবষয় িনধ র্ারেণর লেক্ষয্ Guidelines on Commercial Paper for Financial Institutions জাির করা হেয়েছ। 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল ণয়ন eবং বাস্তবায়েনর aংশ িহসােব আিথ র্ক িতষ্ঠানসমূেহ সততা, ৈনিতকতা, দক্ষতা o দািয়তব্শীলতা 

বৃিদ্ধ eবং পণয্ o েসবা দােনর েক্ষে  সব্চ্ছতা িনিশ্চত করার জনয্ বাংলােদশ বয্াংক হেত eকিট Code of Conduct for 

Non-Bank Financial Institutions ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
িতেবদন ণয়েন গেবষণা িবভাগ, বাংলােদশ বয্াংক, ধান কায র্ালয়, ঢাকা 

 

 


