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সাসেটiনবল ফাi া  িডপাট র্েম  
বাংলােদশ াংক 

ধান কায র্ালয় 
ঢাকা 

 

eসeফিড সাকু র্লার নং: 12 তািরখ: 26 জানুয়াির, 3129
13 মাঘ, 2535

 

ব াপনা পিরচালক/ ধান িনব র্াহী 
বাংলােদেশ কায র্রত সকল তফিসলী াংক o আিথ র্ক িত ান 
 

ি য় মেহাদয়, 
াংক o আিথ র্ক িত ানগুেলার পিরেবশবা ব াংিকং কায র্ েমর  

a গিত িতেবদন দািখেলর aিভ  ছক (Uniform Format) পিরমাজর্ন 
 
বাংলােদেশর কায র্রত সকল তফিসলী াংক o আিথ র্ক িত ােনর জ  3122 সােল o 3124 সােল পিরেবশ িবপয র্য় েরাধ eবং 
শি শালী আিথ র্ক কাঠােমা িনি তকরেণর সব্ােথ র্ েদেশ eকিট পিরেবশবা ব aথ র্ায়ন পিরচচ র্া গেড় েতালার লে য্ িনেদ র্শনামূলক 
পিরেবশবা ব াংিকং িবষয়ক িবশদ নীিতমালা (িবআরিপিড সাকু র্লার নং:13 তািরখ-েফ য়াির 38, 3122; িজিবিসeসআরিড 
সাকু র্লার নং:15 তািরখ-আগ  22, 3124; িজিবিসeসআরিড সাকু র্লার েলটার নং:16 তািরখ-েসে মব্র 22, 3124) জাির করা 
হয়।  u  নীিতমালার আoতায় াংক o আিথ র্ক িত ানগুেলােক তােদর পিরেবশবা ব াংিকং কায র্ েমর a গিত িতেবদন 

ƣ মািসক িভি েত aিভ  ছক (Uniform Format) e বাংলােদশ াংেকর সংি  িবভােগ দািখল করার জ  িনেদ র্শনা দান 
করা হয় (িবআরিপিড সাকু র্লার েলটার নং-18/3123, িজিবিসeসআরিড সাকু র্লার নং-15/3124 o িজিবিসeসআরিড সাকু র্লার 
েলটার নং-16/3124)। 
 

3।  পরবত েত,  বাংলােদশ সরকােরর িবিভ  কম র্পিরক না, েযমন-Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021I 

National Sustainable Development Strategy, 7th FYP eবং জািতসংঘ ƣবিশব্ক পয র্ােয় েটকসi u য়ন aভী  

(Sustainable Development Goals) েঘাষণা জাতীয় পয র্ােয় বা বায়ন কম র্পিরক নায় পিরেবশ eবং জলবা র uপর aিধক 
গুরুতব্ােরাপ করা হয়।  পিরেবশ o জলবা র পিরবত র্নশীল ƣবিশে য্র কারেণ মাননীয় ধানম ীর িনেদ র্শনার ে ি েত e িবষেয় 
সকলেক েয়াজনীয় uে াগ হণ eবং সমিনব্তভােব aংশ হণ করার জ  পিরেবশবা ব াংিকং নীিতমালা aিধকতর গিতশীল 
eবং হালনাগাদ করার লে য্ সমেয় সমেয় িনেদ র্শনা জাির করা হয়।  
 

4।  uি িখত পিরেবশ বা ব নীিতমালা o eতদ্সংি  a া  িনেদ র্শনার স ক পিরপালন পিরবী ণ, ত সমূেহর সংখয্া o 
গুনগত পিরমাপ িবে ষণ করার লে য্ াংক o আিথ র্ক িত ানগুেলার পিরেবশবা ব াংিকং কায র্ েমর a গিত িতেবদন 
বাংলােদশ াংেকর িনকট দািখেলর জ  দুiিট (তফিসিল াংেকর জ  eকিট o আিথ র্ক িত ােনর জ  aপরিট) aিভ  ছক 

(Uniform Format) ণয়ন করা হেয়েছ যা a  সাকু র্লােরর মা েম পিরপালেনর জ  জাির করা হেলা।  জানুয়ারী-মাচ র্ 3129 
ƣ মাস হেত াংক o আিথ র্ক িত ানগুেলা uি িখত ছেক িতেবদন দািখল করেব।  িত ƣ মাস সমাি র পরবত  26 (পেনর) 
িদেনর মে  আিথ র্ক িত ানগুেলা eবং 41 (ি শ) িদেনর মে  াংকগুেলা তােদর সব্ সব্ ে ে  েযাজয্ ফর ােট পিরেবশবা ব 
কায র্ েমর ƣ মািসক a গিত িতেবদেনর হাড র্কিপ ( াংক/আিথ র্ক িত ােনর ধান িনব র্াহী/ ব াপনা পিরচালক/েহড aব 

কাি  aপােরশ  কতৃর্ক সব্া িরত Forwarding Letter সহকাের) a  িবভােগ দািখল করেব।  তাছাড়া u  িতেবদেনর সফট 
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কিপ (eে ল ফাiল) বাংলােদশ াংেকর oেয়বসাiেটর (www.bb.org.bd) মা েম দািখল করেব [Bangladesh Bank Data 

Upload System eর আoতায় েহামেপেজর ServicesE-ServicesWeb uploadSustainable Finance 

Reports]।  e লে য্, িতিট াংক o আিথ র্ক িত ানেক eকিট কের ‘User ID’ a  িবভাগ হেত সরবরাহ করা হেব।  a  
সাকু র্লার জািরর তািরখ হেত 41 িদেনর মে  সকল াংক o আিথ র্ক িত ান তােদর ধান িনব র্াহী/ ব াপনা পিরচালক/েহড aব 
কাি  aপােরশ  eর সব্া িরত পে র মা েম মেনানীত কম র্কত র্ার (নূয্নতম িসিনয়র aিফসার পদময র্াদার) দব্ারা তােদর সব্ সব্ 

‘User ID’ o ‘password’ a  িবভাগ হেত সং হ করেব eবং তা পরবত েত িনরাপদ প ায় সংর ণ করেব।  

 

5।  e সে  uে খয্, পিরেবশবা ব াংিকং কায র্ েমর a গিত িতেবদন দািখল সং া  িবআরিপিড সাকু র্লার েলটার নং-

18/3123, িজিবিসeসআরিড সাকু র্লার নং-15/3124 o িজিবিসeসআরিড সাকু র্লার েলটার নং-16/3124 eর মা েম জািরকৃত 

aিভ  ছক (Uniform Format) a  সাকু র্লােরর মা েম রিহত করা হেলা।  
 

 

6।  াংক েকা ািন আiন, 2৯৯2 (3124 সােল সংেশািধত) eর 56 ধারা o আিথ র্ক িত ান আiন, 2৯৯4 (3114 সােল 
সংেশািধত) eর 29(ছ) ধারায় দ  মতাবেল e িনেদ র্শনাবলী জাির করা হেলা যা aিবলেমব্ কায র্কর হেব।  

 
 

আপনােদর িবশব্ , 
সংযুি : বণ র্না েমাতােবক 

 
 
 
 

 
(মেনাজ কুমার িবশব্াস) 

মহা ব াপক 
েফান নং: ৯641431 
ফয্া  নং: ৯641435 

Email: manoj.biswas@bb.org.bd 
gm.gbcsrd@bb.org.bd 

 


