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“মভোফোইর ব্োাংক াংয়েয ভোধ্যয়ভ মচমন্ত্র অোয়যযটযয়দয বোতো প্রদোন” ীল ষ  উদ্ভোফনী উয়যোয়েয কফফযণ। 
 

ক্রঃ 

নাং 

ভন্ত্রণোরে ও 

দপ্তয়যয নোভ 

উদ্ভোফয়নয 

নোভ 
উদ্ভোফয়নয াংকিপ্ত কফফযণ উদ্ভোফন গ্রয়নয  মমৌকি তো উদ্ভোফয় য নোভ ও ঠি োনো 

উদ্ভোফনটি ফোস্তফোেয়নয উয়মোকেতো 

উয়যোেটি ফোস্তফোেয়নয পূয়ফ ষ উয়যোেটি ফোস্তফোেয়নয ময 
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 ফয়যন্দ্র ফহুমুখী 

উন্নেন  র্তষি 

মভোফোইর 

ব্োাংক াংয়েয 

ভোধ্যয়ভ 

মচময়ন্ত্রয 

অোয়যটয 

বোতো প্রদোন 

উদ্ভোকফত উয়যোেটি ফোস্তফোকেত য়র 

মচ ময়ন্ত্রয অোয়যটয বোতো 

কনম্নরুয় কযয়োকধত য়ফঃ   

 

১.     মজোন দপ্তয়যয  োযী 

প্রয় ৌরী  র্তষ  স্থোনীে মভোফোইর 

ব্োাংক াং সুকফধো ম্পন্ন ব্োাংয়  

পৃথ  এ টি অোয়যটয বোতো প্রদোন 

কোফ খুরয়ত য়ফ। এ ই োয়থ 

মজোন দপ্তয়যয আওতোধীন প্রকতটি 

মচময়ন্ত্রয অোয়যটযেয়ণয মভোফোইর 

নম্বয়যয কফযীয়ত াংকিষ্ট ব্োাংয় য 

মভোফোইর ব্োাংক াং কোফ  মখোরো 

কনকিত  যয়ত য়ফ। এয়িয়ে 

কনধ ষোকযত কদয়ন  মজোন দপ্তয়য  র 

অোয়যটয এফাং ব্োাং  প্রকতকনকধয 

উকস্থকত কনকিত  য়য প্রয়েোজনীে 

প্রকিণ ও প্রয়তে  অোয়যটয়যয 

মভোফোইর ব্োাংক াং এ োউন্ট মখোরোয 

উয়যোে গ্রন  যয়ত য়ফ।  

 

২.     মজোন দপ্তয়যয  োকযেযী ও 

কোফ োখো য়ত  মত অোয়যটয 

কফর প্রস্তুয়তয য তৎকযভোন অথ ষ  

াংকিষ্ট ব্োাংয় য অোয়যটয বোতো 

প্রদোন  কোয়ফ এডবোই  

স্থোনোন্তয  যয়ত য়ফ। মপ্রকযত 

এডবোইয়  অোয়যটযেয়ণয 

মভোফোইর নম্বয়যয কফযীয়ত প্রোপ্য 

বোতোয পৃথ  কফফযণী কদয়ত য়ফ।  

 

৩.     মজোন দপ্তয য়ত প্রোপ্ত 

এডবোই অনুমোেী ব্োাং    র্তষ  

াংকটষ্ট অোয়যটযয়দয মভোফোইর 

এ োউয়ন্ট অোয়যটয বোতোয টো ো 

স্থোনোন্তয  যো য়ফ।  

মচময়ন্ত্রয অোয়যটযেণ ঘন্টোকবকি  

অোয়যটয বোতো প্রোপ্ত ন। প্রচকরত 

দ্ধকত অনুমোেী মজোন অকপ  র্তষ  

মভৌসুভ কবকি  অোয়যটয বোতো 

প্রস্তুত ও স্থোনীে ব্োাংয় য ভোধ্যয়ভ 

কোয়ফ প্রয়দে মচয় য ভোধ্যয়ভ 

অোয়যটয বোতো কযয়োধ  যো ে। 

এই প্রকক্রেো ম্পোদয়ন দীঘ ষসূেীতোয 

পয়র ভে মিন ,  ভ ষঘন্টোয 

অচে ে। অোয়যটয  র্তষ  মচ  

াংগ্র ও ব্োাং  য়ত বোতো 

 োয়র য়নয জন্য এ োকধ ফোয 

মোতোেোয়তয পয়র অোয়যটযয়দয 

মবোেোকন্ত ও ব্ে বৃকদ্ধ ে। এছোড়োও 

প্রতেন্ত এরো োে ব্োাংক াং জরবে 

নো ওেোে এফাং অকধ োাং মিয়ে 

মচময়ন্ত্রয অোয়যটযেণ স্বল্প 

ককিত ও গ্রোম্য ভকরো ওেোে 

ব্োাংয়  মোতোেোয়ত আগ্রী মোন নো।  

 

উয়যোেটি ফোস্তফোেয়নয ভোধ্যয়ভ 

অোয়যটয বোতো কযয়োধ প্রকক্রেো 

মভোফোইর ব্োাংক াং এয আওতোে 

এয়ন জী যণ  যো য়ফ।  

মচময়ন্ত্রয াংকিষ্ট অোয়যটেণয়  

তোয়দয প্রোপ্য অোয়যটয বোতো মজোন 

দপ্তয য়ত কফর প্রস্তত ও োয়য য 

অোয়যটযয়দয স্ব স্ব  

ড. প্রয় ৌঃ মভোঃ আবুর  োয়ভ 

তত্ত্বোফধোে  প্রয় ৌরী ও 

ইয়নোয়বন অকপোয 

কফএভকডএ, যোজোী। 

উয়যোেটি ফোস্তফোেয়নয পূয়ফ ষ অোয়যটয 

বোতো কযয়োয়ধ নুেনতভ দুই মথয়  কতন 

দপো মচ  করখয়ত কোফ োখোয 

শ্রভঘন্টোয অচে ছোড়োও , মচ  াংগ্র , 

মোতোেোত ইতেোকদ ফোফদ  মচ  প্রকত  েয়ড় 

১৫/- টো ো ব্ে ে।  

 

বোতোয মচ  গ্রণ ও ব্োাং  য়ত টো ো 

 োয়র য়নয জন্য এ জন অোয়যটযয়  

 ভয়ি দুই মথয়  কতনফোয মজোন দপ্তয 

ও ব্োাংয়  মোতোেোত  যয়ত ে। নুেনতভ 

েড় ব্ে প্রোে ৫০০/- টো ো। 

 

ব্োাং  য়ত অোয়যটয বোতো স্থোনোন্তয ও 

 োয়র ন চোজষ ফোফদ ট্রো য়জ ন প্রকত 

ব্ে  ভয়ি ৩৫/- টো ো।  

 

 

ম োন ম োন মিয়ে স্বল্প অয়থ ষয ক ছু মচ  

(১০০/- টো ো মথয়  ৩০০/- টো ো ম ষন্ত)  

গ্রয়ণয জন্য অোয়যটযেণ মজোন অকপয় 

আয়ননো। পয়র দপ্তয়য দীঘ ষকদন জভো 

থো োেও মগুকর কনয়ে দুনীকতয সুয়মোে 

থোয় ।  

 

োকফ ষ  কফয়ফচনোে প্রচকরত দ্ধকতয়ত 

অোয়যটয বোতো কযয়োয়ধ  র্তষয়িয 

১৬০০০টি মচময়ন্ত্রয কফযীয়ত  প্রোে 

(১৫+১৫+৪০০+৩৫+ ৩৫) = ৫০০ × 

১৬০০০ = ৮০,০০,০০০/- টো ো ব্ে 

ে। এ জন অোয়যটয েয়ড় ৮০০ ঘন্টো 

মথয়  ২২০০ ঘন্টো ম ষন্ত মচমন্ত্র 

কযচোরনোয কফযীয়ত ফছয়য ৮০০০/- 

টো ো য়ত ২২০০০/- টো ো কয়য়ফ েয়ড় 

প্রোে  ১১০০০/- টো ো বোতো ময়ে 

থোয় ন। প্রচকরত দ্ধকতমত বোতোয টো ো 

উয়িোরয়ন প্রয়তে  অোয়যটয়যয  প্রোপ্য 

বোতোয ৫% অথ ষ ব্ে ে। 

উয়যোেটি ফোস্তফোেন   যো য়র অোয়যটয 

বোতো প্রস্তুয়ত  ম োন মচ  প্রয়েোজন য়ফনো। 

শুধূভোে এএভএ ফোকির ক্রয়ে এএভএ 

প্রকত ০.১৫ টো ো ব্ে য়ফ। 

 

 

 

অোয়যটয বোতোয মচ  গ্রণ ও টো ো 

 োয়র য়নয জন্য াংকিষ্ট অোয়যটযয়  

মজোন দপ্তয ও ব্োাংয়  মময়ত য়ফনো। পয়র 

এ াংক্রোন্ত ম োন ব্ে য়ফনো। 

 
 

অোয়যটযেণ স্থোনীে এয়জয়ন্টয ভোধ্যয়ভ 

ট্রো য়জ ন প্রকত ০.৯% ব্য়ে বোতোয 

টো ো উয়িোরন  যয়ত োযয়ফন।  ব্োাং  ও 

এটিএভ বু থ য়ত উয়িোরয়নয মিয়ে ম োন 

চোজষ রোেয়ফনো। 

 
 

মচ  ও নেদ টো োয মরনয়দন নো থো োে 

দুনীকতয ম োন সুয়মোে থো য়ফনো। 

 

 

 

োকফ ষ  কফয়ফচনোে মভোফোইর ব্োাংক াং এয 

ভোধ্যয়ভ বোতো কযয়োমধ অোয়যটয প্রকত য়ফ ষোচ্চ 

ব্ে ৯৯.৪৫ টো ো। ম কয়য়ফ উদ্ভোকফত 

দ্ধকতয়ত মভোট ব্ে ৯৯.৪৫ × ১৬০০০ = 

১৫,৯১,২০০/- টো ো। এয়িয়ে বোতোয টো ো 

উয়িোরয়ন প্রোপ্য বোতোয  প্রোে ১% অথ ষ ব্ে 

য়ফ  এফাং  র্তষয়িয মচময়ন্ত্রয অোয়যটয 

বোতো প্রদোন প্রকক্রেোে  প্রকতফছয 

অোয়যটযয়দয প্রোে  ৬৪,০৮,৮০০/- োশ্রে 

য়ফ।  
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    বোতোয টো োয স্থোনোন্তয়যয এ টি 

কনকিত যণ ক্ষুয়দ ফোত ষো াংকিষ্ট অোয়যটয 

ও মজোন দপ্তয়যয কনকদ ষষ্ট মভোফোইর নম্বয়য 

মপ্রকযত য়ফ। এছোড়োও বোতোয টো ো 

অোয়যটযয়দয মভোফোইর ব্োাংক াং কোয়ফ 

স্থোনোন্তয়যয প্রকক্রেো ম্পয়ন্নয য  ব্োাং  

 র্তষ  এ টি কফফযণী াংকিষ্ট মজোন দপ্তয়য 

মপ্রকযত য়ফ। 

 

৪.     অোয়যটযেণ তাঁয়দয সুকফধো অনুমোেী 

মম ম োন ভে কন টস্থ মভোফোইর ব্োাংক াং 

এয়জয়ন্টয কন ট য়ত বোতোয টো ো 

উয়িোরন  যয়ত োযয়ফন।  

 

     ফকণ ষত উদ্ভোফনী উয়যোেটি ফোস্তফোকেত 

মর অোয়যটযয়দয মোতোেোত মবোেোকন্ত, ব্ে 

ও  ভ ষঘন্টোয োশ্রে য়ফ। অর্থ্ষোৎ ভে , 

ব্ে ও মোতোেোত  ভ য়ফ। এছোড়োও ম্পূণ ষ 

প্রকক্রেো ম্পোদয়ন স্বচ্ছতো থো োে অোয়যটয 

বোতো কযয়োয়ধ দুনীকতয ম োন সুয়মোে 

থো য়ফ নো।   

মভোফোইর ব্োাং  কোয়ফ স্থোনোন্তয 

 য়য মদেো য়ফ। অোয়যটযেণ 

তাঁয়দয সুকফধো অনুমোেী মম ম োন 

ভে কন টস্থ মভোফোইর ব্োাংক াং 

এয়জয়ন্টয কন ট য়ত বোতোয 

টো ো উয়িোরন  যয়ত োযয়ফ ন। 

পয়র অোয়যটযয়দয মোতোেোত 

মবোেোকন্ত হ্রো, োকফ ষ  ব্ে ও 

 ভ ষঘন্টোয োশ্রে য়ফ। 

   

 

 

প্রকক্রেোয কফফযণ ফোস্তফোেয়নয পূয়ফ ষ ফোস্তফোেয়নয পূয়ফ ষ 

১ ২ ৩ 

বোতো প্রদোন প্রকক্রেোয ম্ভোব্ ভে ( T ) ১৫ মথয়  ২০ কদন ২ মথয়  ৩ কদন 

প্রোপ্য বোতো নেদোেন ম ষন্ত ব্ে ( C ) প্রোে ৫০০/- টো ো (প্রোপ্য বোতোয ৫%) প্রোে ৯৯.৪৫/- টো ো (প্রোপ্য বোতোয ১%) 

বোতো গ্রয়নয জন্য মোতোেোত (V)  ভয়ি ৪ ফোয এ ফোযও নো 

 

 

 

 

  ড. প্রয় ৌ: মভো: আবুর  োয়ভ 

তত্ত্বোফধোে  প্রয় ৌরী ও 

ইয়নোয়বন অকপোয 

কফএভকডএ, যোজোী 

মপোন : ০৭২১-৭৬১৪৩০ 
dmkasem@bmda.gov.bd 

 


