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“…েদেশর জনগেণর প� েথেক কেঠার পির�ম ও �েয়াজেন েয েকানও তয্ােগর জ� সব র্া�ক অ�ীকার ছাড়া 

েকান পিরক�নারই, তা যতই সুিলিখত েহাক না েকন, সিঠক বা�বায়ন হেত পাের না  আমােদর সবাইেক তাই অিবচল 

সংক� িনেয় জািত গঠেনর কােজ িনেজেদর উৎসগ র্ করেত হেব  আমার দৃঢ় িব�াস, মহান মুি�যুে� আমােদর জনগণ েয 

সাহস ও েশৗয র্ েদিখেয়িছল, এরই ধারা সমু�ত েরেখ এই দািয়� স�াদেনও তারা পিরপূণ র্ভােব আ�িনেয়াগ করেব ”  

- জািতর িপতা ব�ব� েশখ মুিজবুর রহমান 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 ১৯৭৩ সােল �ণীত গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এর �থম প�বািষ র্ক পিরক�নার মুখব� েথেক উ�ত। 
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িনব র্াহী সারসংে�প 
 

জািতর িপতা ব�ব� েশখ মুিজবুর রহমান এর �ে�র েসানার বাংলা িবিনম র্ােণ ‘রূপক� ২০২১’ ও ‘রূপক� 

২০৪১’ বা�বায়নকে� জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল (এনএফআইএস) �ণীত হেয়েছ। চতুথ র্ িশ� িব�েবর 

সি��েণ সব র্সাধারেণর জ� মানস�� আিথ র্ক পিরেষবা �াি� ও �বহােরর সুেযাগ িনি�তকরণ এবং এর 

মা�েম সামািজক সহেযািগতা ও ি�িতশীলতা অজর্েনর লে�য্ এ েকৗশলপ� �ণয়ন করা হেয়েছ। এ েকৗশলপে� 

5C ‘(Commitment-অ�ীকার, Cooperation-সহেযািগতা, Co-ordination-সম�য়, Co-existence-

সহাব�ান, Comprehensive-পূণ র্া�)’ নীিত অনুসৃত হেয়েছ। এ ল�য্ অজর্েন জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল  

এর মূল �িতপা� হে� ‘িডিজটাইেজশন এবং উ�াবেনর মা�েম েটকসই ও ফল�সূ আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র পেথ 

অিভযা�া’। 

একিট েদেশর উ�য়েনর অ�তম �ধান শতর্ হে� অনানু�ািনক খাতেক আনু�ািনক কাঠােমায় রূপা�রকরণ। 

এে�ে� আিথ র্ক অ�ভু র্ি�েক গুরু�পূণ র্ িনয়ামক িহেসেব িবেবচনা করা হেয় থােক। অ�ভু র্ি�মূলক অথ র্ৈনিতক 

�বৃি� অজর্ন ও দাির�য্ িবেমাচেন েদেশর দির� জনেগা�ীর জ� আিথ র্ক পিরেষবার �া�তা িনি�ত করা 

আব�ক। আিথ র্ক পিরেষবা �দান এমন একিট �ি�য়া যার মা�েম অথ র্নীিতেত অথ র্ায়েনর �সারণ ঘেট। একিট 

অ�সরমান ও অ�ভু র্ি�মূলক আিথ র্ক কাঠােমা স�েদর স�ারণ ও এর �বহারেক গিতশীল কের এবং তা 

�েয়াজনীয় আিথ র্ক পিরেষবাসমূহ সবার কােছ েপৗছঁােনার ে�ে� ভূিমকা রােখ। এ অ�সরমান ও অ�ভু র্ি�মূলক 

আিথ র্ক কাঠােমার মা�েম একিদেক েযমন কম র্সং�ান সৃি� হয়, েতমিন অ�িদেক ঝুিঁক �শমন ও দাির�য্ 

িবেমাচন হওয়ায় আিথ র্ক ি�িতশীলতা িনি�ত হয়। সামি�ক ক�াণ িবেশষত আিথ র্ক পিরেষবা বি�ত দির� ও 

�াি�ক েগা�ীসহ কুিটর, মাইে�া, �� ও  মাঝাির িশ� (িসএমএসএমই), �� ও �াি�ক কৃষক পিরবারসমূহ, 

িবিভ� অনানু�ািনক খােতর অংশীজন, দির� পিরবােরর যুব ও নারী সদ�রা, �� নৃেগা�ীসমূহ, �িতব�ী এবং 

অ�া� অন�সর েগা�ীসমূেহর ক�াণ িনি�তকরেণ নীিত ও কম র্প�া িহেসেব আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র তাৎপয র্ �ীকৃত।  

এ বা�বতায়, েকািভড-১৯ অিতমারী সে�ও িডিজটাল আিথ র্ক পিরেষবার িবকাশ বহুগুেণ বৃি� েপেয়েছ।  

েমাবাইল মািন, িফনেটক পিরেষবা ও অনলাইন �াংিকং এর মা�েম িন� আেয়র পিরবার ও �� �বসা 

�াপকভােব উপকৃত হে� এবং িডিজটাল আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েদেশর অথ র্ৈনিতক �বৃি�েক তরাি�ত করেছ। 

েকািভড-১৯ অিতমারী-পূব র্ সমেয়ই িডিজটাল আিথ র্ক পিরেষবার মা�েম সমােজ আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র �সার 

ঘেটেছ এবং �থাগতভােব বি�ত িন� আেয়র পিরবার ও �� উে�া�ােদর মে� আিথ র্ক পিরেষবার িব�ার লাভ 

কেরেছ। পরবত�েত েকািভড-১৯ অিতমারীকালীন িডিজটাল আিথ র্ক পিরেষবার �বহার �াপক বৃি� েপেয়েছ। 

েকািভড-১৯ অিতমারীর কারেণ সরকার েঘািষত লকডাউন চলাকােলও িডিজটাল আিথ র্ক পিরেষবার মা�েম �ত 
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ও িনরাপেদ েদেশর �তয্� অ�েল আিথ র্ক সহায়তা েপৗেঁছ েদয়া স�ব হেয়েছ। এ অিতমারীর কারেণ আিথ র্ক 

অ�ভু র্ি�র ে�ে� সমি�ত জাতীয় পিরক�নার �েয়াজনীয়তা আেরা েবিশ অনুভূত হেয়েছ। 

িবগত এক দশেকরও েবিশ সময় ধের বাংলােদেশর অথ র্নীিতেত গেড় ৬ শতাংেশর েচেয় েবিশ �কৃত িজিডিপ 

�বৃি� অিজর্ত হেয়েছ। েদেশর আিথ র্ক খােত অ�ভু র্ি�মূলক অথ র্ায়েনর ল�য্সমূহ বা�বায়েনর মা�েম েয উ� ও 

ি�িতশীল �বৃি� অিজর্ত হেয়েছ তার অ�তম চািলকা শি� হেলা বাংলােদেশর অ�ভু র্ি�মূলক উ�য়ন েকৗশল। 

বাংলােদশ বতর্মােন এক ধরেনর ‘ৈ�ত উ�রণ’ পেব র্র মে� িদেয় এিগেয় যাে�। িব��াংক কতৃর্ক িবিভ� েদেশর 

আয়িভি�ক ে�িণিবভাজন অনুযায়ী বাংলােদশ ২০১৫ সােল  ‘িন�-ম�ম আেয়র েদশ’ (এলএমআইিস �প) এর 

তািলকায় �েবশ কেরেছ। জািতসংেঘর উ�য়ন সূচক অনুসাের ২০২৬ সােল বাংলােদশ �ে�া�ত েদশ (এলিডিস 

�প) হেত উ�য়নশীল েদশ িহেসেব উ�ীত হেব। েফ�য়াির ২০২১-এ জািতসংেঘর কিমিট ফর েডেভলপেম� 

পিলিস (িসিডিপ) কতৃর্ক �ে�া�ত েদেশর তািলকা হেত বাংলােদেশর উ�রেণর জ� সুপািরশ করা হয়। 

অথ র্নীিতেত েকািভড-১৯ অিতমারীর �ভােবর ে��াপেট িসিডিপ-এর সুপািরশ িবেবচনায় উ�য়নশীল েদেশ 

রূপা�েরর ��িতর জ� বাংলােদশ ২০২৬ সাল পয র্� ৫ বছর সময় পােব  

আিথ র্ক অ�ভু র্ি� �সােরর লে�য্ বাংলােদেশর গৃহীত ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ গঠেনর যুগা�কারী পদে�পসমূহ, 

আিথ র্ক খােতর �ত অ�গিত, ৈবি�কভােব �ীকৃত �� অথ র্ায়ন কায র্�ম, িডিজটাল অথ র্ায়েন দৃ�া� �াপনকারী 

উে�াগ ও েমাবাইল আিথ র্ক পিরেষবার �মবধ র্মান িব�ার িবেবচনায় বাংলােদশ একিট �থম সািরর েদশ  

সরকার আিথ র্ক পিরেষবােক অ�ভু র্ি�মূলক �বৃি� এবং সমি�ত সমৃি�র একিট শি�শালী হািতয়ার িহসােব  

িবেবচনা কের থােক। েদেশর উ�য়ন েকৗশল অনুযায়ী, সব র্সাধারেণর আিথ র্ক পিরেষবা �াি� িনি�ত করা েগেল 

েটকসই জাতীয় উ�য়ন অজর্ন স�ব হেব। েদেশর মূল ল�য্ হেলা অ�ভু র্ি�মূলক আিথ র্ক পিরেষবা �াি�র মা�েম 

�ধা, দাির�য্, ৈবষ�, িনর�রতা ও দুন�িতমু� একিট সুখী, সমৃ� ও আেলািকত েদশ গঠন এবং নাগিরকেদর 

জ� সু�ু পিরেবশ িনি�তকরণ । �যুি�র পিরবতর্ন, �াকৃিতক দুেয র্াগ এবং েকািভড-১৯ অিতমারীর কারেণ সৃ� 

অ�াভািবক পিরি�িতেত বাংলােদেশর �ায় উ�য়নশীল অথ র্নীিতর েদশসমূেহ  েপশা ও �বসার ধরেনর �মাগত 

পিরবতর্নসহ নতুন আিথ র্ক অবকাঠােমা ও পিরেষবার চািহদা ৈতির হয়। েদেশর যুব, �যুি� সেচতন এবং 

�মবধ র্মান িশি�ত জনেগা�ী নতুন ধরেনর আিথ র্ক পিরেষবার ে�তা িহেসেব আিবভূ র্ত হে�। ত��যুি�র 

�বহােরর মা�েম পিরবিতর্ত আিথ র্ক েলনেদেনর বেদৗলেত ই-কমাস র্, িফনেটক, িডিজটাল ে�িডেটর নতুন 

স�াবনা সৃি� হে� এবং ফল�িতেত �কেচইন, কৃি�ম বুি�ম�া, েমিশন লািন র্ং, ই�ারেনট অব িথংস, িবগ ডাটা 

এনািলিট� ইতয্ািদ �বহােরর মা�েম আিথ র্ক খােতর উ�য়েনর ধাপগুেলার �ত অজর্ন স�ব হে�। 

                                                           
 �াশনাল সাসেটইেনবল েডেভলপেম� �য্ােটিজ 
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 এসব অ�গিত সে�ও বাংলােদেশ সকল নাগিরেকর কােছ আিথ র্ক পিরেষবা না েপৗঁছােনার কারণ িহেসেব �ধানত 

িনে�া� িতনিট িবষয়েক িচি�ত করা যায়ঃ  

(১) দূরবত� পাহাড়ী ও িবি�� জনবসিত অ�ল; হাওর, চর এবং অনুরূপ দুগ র্ম অ�ল; অেপ�াকৃত দুব র্ল 

অবকাঠােমার দির� অ�ল;  

(২) চািহদা েকি�ক �িতব�কতাস�� িন�আেয়র জনেগা�ী, আিথ র্ক িশ�ার অভাব, সামািজক িবচুয্িত এবং 

অথ র্ৈনিতক সুেযাগ �াি�র বাধাসমূহ; এবং 

(৩) সরবরাহ েকি�ক �িতব�কতাস�� �াংক শাখাসমূেহর দূরবত� অব�ান, অ�া��য্দায়ক �াংিকং 

সময়সীমা, অিতির� নিথ-পে�র �েয়াজনীয়তা, �াহেকর চািহদা পূরেণ অনুপযু� আিথ র্ক প� ও পিরেষবা, 

অসুিবধাজনক েসবা �দান �ি�য়া এবং অ�া� �াসি�ক কারণ যা িনিদ র্� েকান েগা�ীেক পিরেষবা �াি� 

েথেক বি�ত কের। 

গত কেয়ক দশক�াপী আিথ র্ক স�েদর �ত �বৃি�র ফেল বাংলােদেশর আিথ র্ক খাত তুলনামূলকভােব শি�শালী 

এবং ি�িতশীল অব�ােন রেয়েছ  মূলধারার অথ র্নীিতর চলমান রূপা�র এবং কাঠােমাগত পিরবতর্েনর ে�ি�েত 

বাংলােদেশর আিথ র্ক �ব�ারও �ত পিরবতর্ন ঘেটেছ  ২০২০ সােল �কািশত ‘ফাই�াি�য়াল অয্াে�স সােভ র্’ 

অনুযায়ী বাংলােদেশর আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র অিধকাংশ সূচক ৈবি�ক মােনর না হেলও দি�ণ এিশয়ার গড় মােন 

অিত সহেজই েপৗঁছােনা স�ব হেব  এ ে�ি�েত বাংলােদেশর আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র সূচক কাি�ত পয র্ােয় েনয়ার 

লে�য্ িনে�া� পাঁচিট িবষয় িনি�ত করা �েয়াজনঃ 

 ঋণ, স�য়, বীমা এবং আিথ র্ক েলনেদনসহ সাব র্জনীন ও মানস�ত আিথ র্ক পিরেষবা লােভর সুেযাগ  

িব�তকরণ; 

 সা�য়ী ও �াহক চািহদার সােথ সাম��পূণ র্ েরেখ মানস�� আিথ র্ক পিরেষবা �াি�র সুেযাগ সৃি� এবং 

�াহকেদর ময র্াদা ও সুর�া িনি�তকরণ; 

 ত� িভি�ক ও উৎকৃ� আিথ র্ক �ব�াপনায় িস�া� �হেণ �াহেকর স�মতা বৃি�করণ;  

 সবার জ� আিথ র্ক পিরেষবা সহজলভয্করণ ; এবং 

 একিট শি�শালী আিথ র্ক অবকাঠােমার আওতায় আইিন কাঠােমার অধীেন ৈবিচ�য্ময় ও 

�িতেযািগতামূলক আিথ র্ক বাজাের পয র্া� সং�ক সরবরাহকারীেদর মা�েম �াহকেদর চািহদা অনুযায়ী 

আিথ র্ক পিরেষবা িবতরণ। 
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বাংলােদেশ আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র িব�িতেত চািলকাশি�র ভূিমকা পালনকারী �ধান িনয়ামকগুেলার মে� রেয়েছ 

�াংিকং খােতর উে�াগসমূহ , ��ঋণ �িত�ানসমূহ, বীমা খাত, পুিঁজবাজার সংি�� �িত�ানসমূহ, সমবায় 

�িত�ানসমূহ, বাংলােদশ ডাক িবভাগ, ‘আমার বািড় আমার খামার’ �ক�, িজটুিপ িডিজটাইেজশন �ক� এবং 

ডাক,  েটিলেযাগােযাগ ও ত��যুি� ম�ণালেয়র আইিসিট িডিভশেনর আওতাধীন এটুআই �কে�র িডএফএস 

�াব ও �াট র্আপ বাংলােদশ। 

২০২০ সােল েকািভড-১৯ ৈবি�ক অিতমারীর কারেণ েদেশর চলমান �ত বধ র্নশীল অথ র্ৈনিতক �বৃি� ও �াি�ক 

জনেগা�ীর মােঝ আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র িব�ার িবি�ত হেয়েছ। এ দুেয র্াগকােল ৈবি�ক লকডাউন আ�জর্ািতক ও 

অভয্�রীণ �বসা বািণজয্েক িবপয র্� কেরেছ। ফল�িতেত বাংলােদেশর কুিটর, মাইে�া, ��, মাঝাির 

(িসএমএসএমই) ও বৃহৎ িশ� এবং শহর ও �ামীণ উভয় অথ র্নীিতেত আনু�ািনক ও অনানু�ািনক খােত 

িনেয়ািজত �ি�/�িত�ানগুেলার আিথ র্ক অব�ার উপর েনিতবাচক �ভাব পেড়েছ। এ পিরি�িত হেত সংি�� 

খাতসমূেহর উ�রেণর �ি�য়ােক �রাি�ত করার লে�য্ সরকার নানা �েণাদনা ও সহায়ক উে�াগ �হণ কেরেছ। 

মূলত �াংক ও আিথ র্ক �িত�ােনর মা�েম সরকােরর উ� �েণাদনা ও সহায়ক উে�াগসমূেহর বা�বায়ন 

চলমান রেয়েছ। অথ র্নীিতর এ পুনরু�ার �েচ�ায় জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল (এনএফআইএস) গুরু�পূণ র্ 

ভূিমকা পালন করেব। দাির�য্ িবেমাচন ও কম র্সং�ান সৃি�র িব�মান কাঠােমােত েকািভড-১৯ অিতমারী িবরূপ 

�ভাব েফেলেছ। এ ধরেনর অনাকাি�ত পিরি�িত েমাকােবলায় একিট সমি�ত েদশজ মেডেলর েকান িবক� 

েনই। 

জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল �ণয়ন ও এর বা�বায়েনর ে�ে� বাংলােদেশর িনজ� মেডল ��তকরণই 

পরবত� চয্ােল�। এ েকৗশল সকল অংশীজেনর অংশ�হণ এবং সহেযািগতার মা�েম অ�ািধকার ও সম�য় সাধন 

কের আিথ র্ক অ�ভু র্ি� �সােরর একিট পূণ র্া� ও কায র্কর কাঠােমা �দান করেব।  

জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল (এনএফআইএস) জাতীয় বা আ�িলক পয র্ােয় �ণীত ও অনুেমািদত কম র্প�া, যা 

ত�-উপা� িনভ র্র, অ�ািধকারিভি�ক, সমৃ� ও সাব র্জনীন। আিথ র্ক অ�ভু র্ি� �সােরর ল�য্ অজর্েন অংশীজন 

কতৃর্ক এ েকৗশল অনুসৃত হেয় থােক। সমােজর আিথ র্ক পিরেষবা বি�ত জনেগা�ী সং�া� অিধকতর ত�-উপা� 

�াি� এবং আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র ল�য্সমূহ অজর্েন নীিতিনধ র্ারকেদর আ�হ বৃি� ও নীিত �ণয়েন এ েকৗশলপ� 

ভূিমকা েরেখ চেলেছ। সা�িতক সমেয় অেনক েদশই জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল �ণয়ন কেরেছ।  

 

                                                           
  অ�ভু র্ি�মূলক মু�ানীিত, িবিভ� অ�ভু র্ি�মূলক অথ র্ায়ন উে�াগ েযমন কৃিষ, কুিটর, �� ও মাঝাির িশে� অথ র্ায়ন, পিরেবশবা�ব খােত অথ র্ায়ন, িবিভ� উ�াবনী আিথ র্ক প�/েসবাসমূহ, 

িডিজটাল আিথ র্ক েসবাসমূহ (িডএফএস), েভা�া সুর�াএবং �াহেকর আিথ র্ক �া�রতা, এএমএল/িসএফিট কায র্�ম শি�শালীকরণ, ঝুিঁক�ব�াপনা  
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িব��াংেকর জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল িরেসাস র্ েস�ার-এর ত�ানুযায়ী জাতীয় পয র্ােয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� 

সং�া� নীিত িনধ র্ারণকােল িব��াপী িতনিট িবক� প�িত অনুসৃত হেয় থােকঃ 

 জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল �ণয়ন - ৩৮িট েদশ 

 জাতীয় আিথ র্ক খােতর েকৗশেল আিথ র্ক অ�ভু র্ি�েক অ�ীভূত করা- ১২িট েদশ 

 আিথ র্ক অ�ভু র্ি� আইন �ণয়ন- ২িট েদশ 

িডিজটাল আিথ র্ক পিরেষবার সেব র্া� �বহার িনি�তকরেণ িনে�া� িতনিট িবষেয়র সম�য় আব�ক– 

 িডিজটাল অবকাঠােমায় (িবদুয্ৎ সুিবধা, েমাবাইল ও ই�ারেনট সুিবধা, িডিজটাল পিরচয়প� ইতয্ািদ) 

সব র্সাধারেণর সমান অিভগ�তা,  

 অিধকতর আিথ র্ক ও িডিজটাল িশ�া, এবং  

 তে�র অসাম�� দূরীকরণ।  

েকািভড-১৯ অিতমারীকােল আিথ র্ক পিরেষবার িডিজটাইেজশনেক অিধকতর গিতশীল করার �েয়াজনীয়তা 

অনুভূত হেয়েছ। এে�ে� আিথ র্ক উ�াবন ও ঝুিঁক �ব�াপনার মে� সাম�� র�ায় িকছু িবষেয় অিধক তদারিক 

আব�ক। এ িবষয়গুেলার মে� রেয়েছ - েভা�া সুর�া, আিথ র্ক ও িডিজটাল িশ�া, িডিজটাল অবকাঠােমায় 

সমরূপ অিভগ�তা, তে�র প�পাত দূরীকরণ, আ�জর্ািতক সমেঝাতা ও ত� অংশীদািরে�র মা�েম মািন 

ল�ািরং ও সাইবার ঝুিঁক কমােনা এবং �িতেযািগতা বৃি�র জ� �েয়াজনীয় আইন �ণয়ন। এ েকৗশলপ� �ণয়েন 

উি�িখত িবষয়গুেলা িবেবচনায় েনয়া হেয়েছ। বাংলােদেশর ে��াপেট আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র উপর িব�ািরত 

িবে�ষণী গেবষণা ও িবিভ� পয র্ােয়র (খাতিভি�ক, �ানীয় ও জাতীয় পয র্ােয়র) ১৫িট সংলােপর ফলাফেলর 

িভি�েত এ অ�ভু র্ি�মূলক ও সমি�ত জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল �ণয়ন করা হেয়েছ।  

জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল-এর বা�বায়ন সময়সীমা জুলাই ২০২১ েথেক জুন ২০২৬ পয র্� িনধ র্ারণ করা 

হেয়েছ। ে�ি�ত পিরক�না (২০১০-২০২১), ে�ি�ত পিরক�না (২০২১-২০৪১), স�ম প�বািষ র্ক পিরক�না, 

অ�ম প�বািষ র্ক পিরক�না এবং অ�া� �াসি�ক জাতীয় পিরক�নাসমূেহর সােথ সাম�� েরেখ এ েকৗশলপ� 

ৈতির করা হেয়েছ। েকািভড-১৯ অিতমারীর কারেণ সৃ� অথ র্ৈনিতক অিভঘাত কািটেয় ২০২৬ সােলর মে� 

�ে�া�ত েদশ (এলিডিস �প) েথেক উ�য়নশীল েদশ িহেসেব উ�রণ ও ২০৩০ সােলর মে� এসিডিজ 

বা�বায়েনর অ�যা�া অ�াহত রাখা িবেবচনায় এ েকৗশল-এর বা�বায়ন সময়সীমা িহেসেব িনধ র্ািরত ৫ বছর 

বাংলােদেশর জ� অতয্� গুরু�পূণ র্। এ েকৗশলপ� েটকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ) এর অ�ভু র্� ১৭িট অভীে�র 
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মে� ১৪িট অভীে�র আওতাধীন েমাট ৪৬িট ল�য্মা�া অজর্েন সহায়ক হেব। 'িডিজটাল বাংলােদশ' এবং 'উ�াবনী 

বাংলােদশ'-এর দশ র্নেক অনুসরণ কের ‘অথ র্নীিতর িডিজটাল রূপা�র এবং উ�াবন’-েক জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� 

েকৗশল এর মূল িভি� িহসােব িচি�ত করা হেয়েছ।  

বাংলােদেশর পিরে�ি�েত আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র সং�া িন�রূপঃ  

“আিথ র্ক পিরেষবা েথেক বি�ত ও সীিমত পিরেষবা�া� জনেগা�ীসহ সকল �ি� ও �বসািয়ক উে�াগসমূেহর 

জ� একিট সুিনয়ি�ত, ��, দ� এবং �িতেযািগতামূলক আিথ র্ক বাজােরর মা�েম সাে�র মে� সা�য়ীমূে� 

মানস�ত, সহজ�া� ও ঝুিঁক িনরসেনর সুেযাগ স�িলত �যুি�িভি�ক আিথ র্ক পিরেষবা �াি�র অিভগ�তা ও 

�বহােরর স�মতা।’’ 

জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশলপে� এর েকৗশলগত রূপক� িনে�া�ভােব িবধৃত রেয়েছ – 

‘একিট সমি�ত আিথ র্ক �ব�া যা েদেশর জনগেণর জ� আিথ র্ক অ�ভু র্ি� িনি�ত করার মা�েম �ি�গত, 

পািরবািরক ও �বসািয়ক �েয়াজেন সহজলভয্ আিথ র্ক পিরেষবার �সারসহ স�াবনাময় খাতগুেলার �ত ও 

অ�ভু র্ি�মূলক উ�য়েন সহায়ক হেব এবং অথ র্ৈনিতক িবরূপ �ভাব �শিমতকরণ ও ঝুিঁক �ােস কায র্কর ভূিমকা 

পালন করেব ’   

এছাড়াও এ েকৗশলপে� িতনিট িবষয়েক িবেবচনা করা হেয়েছঃ  

ক) সকল �া�বয়� �ি�র �ি�গত, িনরাপদ ও সুরি�ত �যুি�িনভর্র আিথ র্ক পিরেষবা সং�া� িহসাব থাকেব। 

খ) �েতয্ক িহসাবধারী েযন সুিবধাজনক দূরে� অবি�ত িডিজটাল আিথ র্ক পিরেষবা েকে�র মা�েম িনরাপদ 

পিরেবেশ ও �হণেযা� খরেচ আমানত জমা, অথ র্ উে�ালন এবং অথ র্ �ানা�র করার সুিবধা পান তা িনি�ত করা 

হেব। 

গ) সকল পিরবার এবং �বসা উে�াগসমূহ (�বাসী কম� ও তােদর পিরবারবগ র্ এবং অিনবাসী বাংলােদিশ 

নাগিরকবৃ�সহ) সহেজ ও েযৗি�ক মূে� িনে�া� সুিবধাসহ িবিভ� আিথ র্ক পিরেষবা �হণ করেত পারেব: (১) 

িবিভ� ধরেনর অনুেমািদত ঋণ সুিবধা এবং অ�া� আিথ র্ক প�; (২) উপযু� আমানত এবং িবিনেয়াগ সুিবধা; 

(৩) িবিভ� বীমা পিরেষবা (��বীমাসহ) এবং ঝুিঁক �ব�াপনা প�; ও (৪) উপযু� আিথ র্ক প�। এছাড়া, এ 

সকল পিরেষবা সরবরাহকারী �িত�ানসমূহ হেত আিথ র্ক পিরেষবা �াি�র আইনগত সুর�ার পাশাপািশ সেচতন 



13

 
 

 

ও ত�িভি�ক িস�া� �হেণর অিধকারও আিথ র্ক পিরেষবা �হণকারীেদর থাকেব। এ সকল আিথ র্ক পিরেষবা 

সরবরাহকারী �িত�ানসমূহ যথাযথভােব সুিনয়ি�ত থাকেব।  

আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র পিরিধ িব�ােরর িনিম� ৭িট উে��, ১২িট েকৗশলগত অভী� ও ৬৫িট ল�য্মা�ার সম�েয় এ 

েকৗশলপ�িট �ণীত হেয়েছ। ‘জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল’ বা�বায়েনর জে� আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী 

�িত�ানসমূহ এবং উ�য়ন অংশীজনেদর ভূিমকা িবশদভােব িববৃত হেয়েছ। জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল 

বা�বায়েন মাননীয় অথ র্ম�ী’র েনতৃে� িতন �রিবিশ� সম�য় কাঠােমা ��াবনা করা হেয়েছ। জাতীয় আিথ র্ক 

অ�ভু র্ি� েকৗশল বা�বায়েনর জ� েক�ীয় সং�া িহেসেব বাংলােদশ �াংকেক িচি�তকরত এ েকৗশল বা�বায়ন 

সং�া� �শাসিনক ইউিনট �িত�া ও পিরচালনার দািয়��া� সং�া িহেসেব িচি�ত করা হেয়েছ। �স�ত 

বাংলােদেশ আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র পিরিধ িব�ােরর িনিম� এ েকৗশলপ� ��তকােল �যুি�গত িববতর্ন এবং আিথ র্ক 

খােতর গিতশীলতােক িবেবচনায় িনেয় এ কম র্পিরক�না �ণয়ন করা হেয়েছ। 
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কৃত�তা 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার দৃঢ় �তয্য় ও সাহসী েনতৃ� এবং 

সমেয়াপেযাগী ও সিঠক িনেদ র্শনার ফেল জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল (এনএফআইএস) �ণয়ন করা স�ব 

হেয়েছ। এক দশক আেগ তাঁর েনতৃে� শুরু হওয়া ‘িডিজটাল বাংলােদশ’-এর যা�ার মা�েম আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র 

িভি� �ািপত হেয়িছল, যা জাতীয় উ�য়েনর সকল বাধা অপসারেণ �যুি�গত সমাধােনর পথ েদিখেয়েছ। এরই 

ধারাবািহকতায় সরকাির, েবসরকাির ও উ�য়ন সহেযাগী সং�াগুেলার যথাযথ সম�েয়র মা�েম েদশ�াপী 

চলমান আিথ র্ক অ�ভু র্ি� উে�াগসমূহ েবগবান হেয়েছ। আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র �াি� �সারেণর মা�েম েদেশর আথ র্-

সামািজক উ�য়েনর এই যা�ােক আেরা পিরশীিলত ও সুসংহত করেত জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল �ণীত 

হেয়েছ। 

 

এ েকৗশলপ� �ণয়ন �ি�য়ায় ‘িবজেনস ফাই�া� ফর � পুওর - বাংলােদশ’ শীষ র্ক �কে�র মা�েম যু�রাজয্ 

সরকােরর িডএফআইিড হেত অথ র্ায়ন ও কািরগির সহায়তা �দান করা হেয়েছ। এছাড়া, বাংলােদেশর আিথ র্ক 

অ�ভু র্ি�র �সাের গৃহীত কায র্�মসমূেহর �িত জািতসংঘ মহাসিচেবর িবেশষ অয্াডেভােকট (ইউএনএসিজএসএ) 

এবং েনদার�াে�র মহামা� রানী �াি�মার গভীর আ�হ ও সমথ র্ন জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল 

(এনএফআইএস) �ণয়েন গুরু�পূণ র্ ভূিমকা েরেখেছ। উে��, জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল (এনএফআইএস)-

এর খসড়া ��িত কােজ ইউএনিসিডএফ বাংলােদশও িবিভ� সহেযািগতা �দান কেরেছ  
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শ� সংে�পসমূহ 
 

এটুআই  - এসপায়ার টু ইেনােভট 
এএফআই - অয্ালােয়� ফর ফাই�াি�য়াল ইন�শন 
এিটএম  - অেটােমেটড েটলার েমিশন 
এএমএল - অয্াি� মািনল�ািরং 
এআইএফ  - অ�ারেনিটভ ইনেভ�েম� ফা� 
এিপআই - অয্াি�েকশন ে�া�ািমং ই�ারেফস  
িবিব  - বাংলােদশ �াংক  
িবএফিপ-িব  - িবজেনস ফাই�া� ফর � পুওর ইন বাংলােদশ  
িবএইচিবএফিস  - বাংলােদশ হাউজ িবি�ং ফাই�া� কেপ র্ােরশন  
িবএমিডএফ  - বাংলােদশ িমউিনিসপাল েডেভলপেম� ফা�  
িবিপও - বাংলােদশ েপা� অিফস 
িবএসইিস  - বাংলােদশ িসিকউিরিটজ এ� এ�েচ� কিমশন 
িবিটআরিস - বাংলােদশ েটিলকিমউিনেকশন েরগুেলটির কিমশন 
িসআইিব  - ে�িডট ইনফরেমশন বুয্েরা  
িসএমএসএমই  - কেটজ, মাইে�া, �ল এ� িমিডয়াম এ�ার�াইজ  
িসএফিট  - কম�ািটং েটেরাির� ফাই�াি�ং 
িডএফএস - িডিজটাল ফাই�াি�য়াল সািভ র্স  
িডএলিট  - িডি�িবউেটড েলজার েটকেনালিজ 
ই-েকওয়াইিস - ইেলক�িনক েনা ইেয়ার কা�মার 
এফএিটএফ  - ফাই�াি�য়াল অয্াকশন টা� েফাস র্ 
ফের� - ফেরন এ�েচ�   
এফআই - ফাই�াি�য়াল ইনি�িটউশন (নন-�াংক) 
এফআইিড - ফাই�াি�য়াল ইনি�িটউশ� িডিভশন  
এফএসিপ - ফাই�াি�য়াল সািভ র্স ে�াভাইডার  
িজএফইিট - গাইডলাই� ফর ফেরন এ�েচ� �ানেজকশ� 
িজটুিপ - গভন র্েম�-টু-পাস র্ন 
িজিডিপ - �স ডেমি�ক �ডা� 
আইিবএফিট - ই�ারেনট �াংিকং ফা� �া�ফার 
আইিসিট - ইনফরেমশন এ� কিমউিনেকশন েটকেনালিজ 
আইিসিটিড  - ইনফরেমশন এ� কিমউিনেকশন েটকেনালিজ িডিভশন 
আইএমএফ - ই�ার�াশনাল মিনটাির ফা�  
আইএসিপ - ই�ারেনট সািভ র্স ে�াভাইডার 
েকওয়াইিস - েনা ইওর কা�মার  
এলিডিস - িল� েডেভলপড কাি�  
এলএমআইিস - েলায়ার িমডল ইনকাম কাি�  
এম এ� ই - মিনটিরং এ� ইভালুেয়শন 
এমিডিজ - িমেলিনয়াম েডেভলপেম� েগাল 
এমএফআই - মাইে�াফাই�া� ইনি�িটউশন 
এমএফএস - েমাবাইল ফাই�াি�য়াল সািভ র্স 
এমএনও - েমাবাইল েনটওয়াকর্ অপােরটর 
এমওএফ - িমিনি� অফ ফাই�া� 
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এমআরএ  - মাইে�াে�িডট েরগুেলটির অথিরিট 
এনএইউ - এনএফআইএস এডিমিনে�িটভ ইউিনট 
এনএফিস - িনয়ার-িফ� কিমউিনেকশন  
এনএফআইএস - �াশনাল ফাই�াি�য়াল ইন�শন �য্ােটিজ 
এনিজওস - নন-গভন র্েম� অগ র্ানাইেজশন  
এনআইিড - �াশনাল আইিড 
এনআইিডডি�উ - �াশনাল আইিড উইং 
এনএনিস - এনএফআইএস �াশনাল কাউি�ল 
এনিপও - নন-�িফট অগ র্ানাইেজশন 
এনএসিস - এনএফআইএস ি�য়ািরং কিমিট 
এনআরিব - নন-েরিসেড� বাংলােদিশ 
ওিপিজএসিপ - অনলাইন েপেম� েগটওেয় সািভ র্স ে�াভাইডার 
িপএিস - পিলিস এডভাইজির কিমিট  
িপটুিজ - পাস র্ন-টু-গভন র্েম� 
িপটুিপ েলি�ং - িপয়ার-টু-িপয়ার েলি�ং 
িপেকএসএফ - প�ী কম র্-সহায়ক ফাউে�শন 
িপওএস - পেয়� অফ েসলস 
িপএসিপ - েপেম� সািভ র্স ে�াভাইডার 
িপিটিড - েপা� এ� েটিলকিমউিনেকশ� িডপাট র্েম� 
িকউআরিস - কুইক েরসপ� েকাড  
এসিডিজ - সাসেটইেনবল েডেভলপেম� েগাল 
এসিপিভ - ে�শাল পারপাস েভিহকল 
িটিস - েটকিনকয্াল কিমিট  
িটওআর - টাম র্স অব েরফাের� 
ইউএনএসিজএসএ  - ইউএন েসে�টাির-েজনােরলস ে�শাল এডেভােকট ফর ইন�িসভ ফাই�া� ফর 

েডেভলপেম�
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জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল 
 

১। ে��াপট 

িবগত এক দশেকরও েবিশ সময় ধের বাংলােদেশর িজিডিপ �বৃি� গেড় ৬.৫ শতাংেশর েচেয় েবিশ রেয়েছ 

এবং ২০১৮-১৯ অথ র্বছের তা ৮ শতাংশ অিত�ম কেরেছ। েদেশর অথ র্নীিতেত িজিডিপ �বৃি�র এ ধারা 

অ�াহত থাকেব মেম র্ আশা করা যায়। েকািভড-১৯ অিতমারী �ভাব সে�ও অথ র্নীিতর এ দৃঢ় িভি�র কারেণই 

২০১৯-২০ অথ র্বছের ৫.২৪ শতাংশ িজিডিপ �বৃি� হেয়েছ। আিথ র্ক খােত অ�ভু র্ি�মূলক অথ র্ায়ন ও 

এতদসংি��  িবিভ� উে�াগ �হেণর মা�েম বাংলােদেশর অ�ভু র্ি�মূলক উ�য়ন েকৗশল বা�বায়েন সাফ� 

অিজর্ত হেয়েছ।  

সা�িতক কােল আিথ র্ক �িত�ানসমূহ সরকােরর িবিভ� নীিতমালার আেলােক অ�ভু র্ি�মূলক অথ র্ায়েন িবিভ� 

উে�াগ �হণ করেছ। এর মা�েম িবপুল সং�ক �� ও �াি�ক কৃষক, বগ র্াচাষী; কুিটর, মাইে�া, �� ও 

মাঝাির িশ� (িসএমএসএমই) উে�া�া; এবং আিথ র্ক পিরেষবার আওতা বিহভূ র্ত অ�া� েগা�ীসমূেহর কােছ 

ঋণসহ অ�া� আিথ র্ক পিরেষবা েপৗঁেছ যাে�। ফল�িতেত েদেশর সামি�ক অথ র্নীিতেত ি�িতশীলতা বৃি� 

েপেয়েছ, একই সােথ স�সািরত আিথ র্ক পিরেষবা কম র্সং�ান এবং আয় বৃি�েত সহায়ক ভূিমকা পালন 

করেছ। ২০৪১ সােলর মে� বাংলােদশেক উ�ত েদেশ পিরণত করার দীঘ র্েময়াদী ল�য্েক ে�ি�ত পিরক�না 

২০২১-২০৪১ এ সি�েবিশত করা হেয়েছ। এ উে��েক সামেন েরেখ রূপক� ২০২১, ে�ি�ত পিরক�না 

(২০১০-২০২১), স�ম প�বািষ র্ক পিরক�না (২০১৬-২০২০) এবং অ�ম প�বািষ র্ক পিরক�না (জুলাই ২০২০-

িচ�-১: ২১০০ সাল পয র্� বাংলােদেশর উ�য়ন যা�া 
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জুন ২০২৫) এর অধীেন সু�� ম�েময়াদী ল�য্মা�া িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। একই সােথ ২০৩০ সাল নাগাদ 

েটকসই উ�য়ন ল�য্মা�া (এসিডিজ) অজর্েনর েচ�াও অ�াহত রেয়েছ। 
 

২০১৯-২০ অথ র্বছেরর �থমাধ র্ পয র্� বাংলােদেশর উ�য়নযা�ায় গিতশীলতা থাকেলও ৈবি�ক েকািভড-১৯ 

অিতমারীর �ভােব তা বাধা�� হয়। সারািব� জুেড় ‘লকডাউন’ এর কারেণ ৈবি�ক অথ র্ৈনিতক �বৃি�, বািণজয্ 

ও িবিনেয়াগ চরমভােব �িত�� হওয়ায় ৈবি�ক ম�ার �ভাব বাংলােদেশর অথ র্নীিতেতও পেড়েছ  মাচ র্, ২০২০ 

এর েশষ ভাগ হেত দীঘ র্ ‘সাধারণ ছুিট’ েঘািষত হওয়ায় কারখানা, �বসা �িত�ান, েদাকানপাট, েরে�ারাঁ, 

েহােটল, যানবাহন ইতয্ািদ কায র্ত ব� িছল। ফেল েদেশর অথ র্নীিতেত িবরূপ �ভাব পেড় এবং িবপুল জনেগা�ীর 

জীবন ও জীিবকা �াহত হয়।  
 

এ সংকট হেত অথ র্নীিতেক পুনরু�ার এবং দির� ও অসহায় মানুষেক সহায়তার উে�ে� মাননীয় �ধানম�ী 

১.২৪ ি�িলয়ন টাকার সমপিরমাণ ‘আিথ র্ক �েণাদনা �ােকজ’ েঘাষণা কেরন, যা েদেশর িজিডিপর ৪.৪৪% এর 

সমান। এ �ােকেজ ২৩িট আিথ র্ক সহায়তা ও �েণাদনা সংি�� ে�া�ােমর আওতায় িশ�-কারখানার জ� সুদ 

ভতুর্িক; বৃহৎ, �� ও মাঝারী িশ� ও েসবা খােতর জ� চলিত মূলধন অথ র্ায়ন সুিবধা; দূগ র্ত মানুেষর সামািজক 

সুর�া সহায়তা ও �া�য্ েসবা খােতর জ� জরুির সহায়তা �দান করা হেয়েছ। এ সকল সমেয়াপেযাগী পদে�প 

েদেশর অথ র্নীিতেক পুনরু�ীিবতকরেণ সহায়তা করেব। এছাড়া, দূরদশ� সামি�ক অথ র্ৈনিতক নীিত �হণ 

অ�াহত রাখার মা�েম সরকার মূ��ীিত িনয়�ণ, �� সুদহার এবং ি�িতশীল ৈবেদিশক মু�া িবিনময় হার 

িনি�ত করেত ব�পিরকর। ম� েময়ােদ যথাযথ নীিত ও সং�ারমূলক পদে�প �হেণর মা�েম অভয্�রীণ 

স�দ আহরণ েবগবান করার পাশাপািশ বিহঃউৎস হেত স�দ সং�ানেকও অ�ািধকার েদয়া হেয়েছ। 

েকািভড-১৯ এর �ভাব েমাকােবলায় উ�য়ন সহেযাগী সং�াগুেলাও বাংলােদশেক উে�খেযা� বােজট সহায়তা 

�দান কেরেছ। বাংলােদশ �াংক কতৃর্ক উ� �েণাদনা �ােকজগুেলার বা�বায়েন বৃহৎ, িসএসএমই, কৃিষ এবং 

অনানু�ািনক (দির� ও দুগ র্ত জনগণ) খােতর জ� ৯৪৭.৫০ িবিলয়ন টাকার ৯িট পুনঃঅথ র্ায়ন তহিবল গঠন করা 

হেয়েছ  এছাড়া, িসএসএমই খােতর জ� ে�িডট �ারাি� ি�ম �বতর্ন করা হেয়েছ  মু�াবাজাের তার� 

সরবরাহ বাড়ােনার জ� বাংলােদশ �াংক িবিভ� পিলিস েরট (েরেপা েরট, িরভাস র্ েরেপা েরট, �াংক েরট) ও 

েরগুেলটির অনুপাতসমূহ (সংরি�ত নগদ তহিবল, ঋণ-আমানত অনুপাত) উে�খেযা� হাের �াস কেরেছ। 

িব��াপী েকািভড-১৯ অিতমারী চলাকালীন েদেশ েরিম�া� ও িবেদশী িবিনেয়ােগর অ�মু র্খী �বাহ বৃি�র 

লে�য্ ৈবেদিশক মু�া েলনেদেনর ে�ে� েবশ িকছু উদারীকরণ নীিত �হণ করা হেয়েছ। �বসা ও িশে�র 

পুনরু�াের সহায়তা �দােনর লে�য্ �াংক ঋণ সহজীকরেনর জ�ও নীিতমালা জারী করা হেয়েছ।  সামি�ক 

অথ র্নীিতর জ� �বৃি� সহায়ক ও সাম��পুণ র্ কের েকািভড-১৯ অিতমারী পরবত� �থম মু�ানীিত �ণয়ন করা 

হেয়েছ। আিথ র্ক খােতর অ�া� িনয়�ক সং�াগুেলার মে� বাংলােদশ িসিকউিরিটজ এ� এ�েচ� কিমশন 
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কতৃর্ক পুিঁজবাজারেক িডিজটাইজ করার পদে�প �হণ করা হেয়েছ। মাইে�াে�িডট েরগুেলটির অথিরিট কতৃর্ক  

��ঋণ �হীতােদর অথ র্ৈনিতক অব�া পুনরু�ােরর জ� ঋণ িনয়মাচার িশিথল করা হেয়েছ। 
 

েদেশর সমি�ত উ�য়ন ল�য্মা�াসমূহ অজর্ন এবং �ত, ি�িতশীল ও  কায র্করভােব দুেয র্াগ েমাকােবলার িনিম� 

সকল �ি� ও উে�ােগর জ� মানস�� আিথ র্ক প� এবং পিরেষবার সহজলভয্তা বৃি� করা আব�ক। 

এে�ে� আিথ র্ক খােতর অ�ভু র্ি�মূলক স�মতা এবং সামি�ক উ�য়ন ল�য্সমূেহর সাম�� িবধান করা 

�েয়াজন। েকািভড-১৯ অিতমারীকালীন ‘লকডাউন’ পিরি�িতেত েদেশর সামি�ক অথ র্ৈনিতক সমৃি� অজর্ন ও 

অনানু�ািনক খাতেক আনু�ািনক খােত রূপা�ের িডিজটাল আিথ র্ক পিরেষবার কায র্কর ভূিমকা পিরলি�ত 

হেয়েছ। 
 

বাংলােদেশর আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র মূল দশ র্ন হেলা আিথ র্ক পিরেষবা বিহভূ র্ত বা সীিমত আিথ র্ক পিরেষবা �া� 

জনেগা�ীর জ� বহুমাি�ক আিথ র্ক পিরেষবা িনি�তকরণ। এে�ে� �েয়াজনীয় নীিত �ণয়ন ও অবকাঠােমা 

িনম র্ােণর মা�েম অংশীজনেদর সহায়তা করা হয়, যা অ�ম প�বািষ র্ক পিরক�না এবং অ�া� জাতীয় 

েকৗশলপে�র �ায় েদেশ ক�াণমুখী, অংশীদাির�মূলক ও েটকসই উ�য়েন ভূিমকা রাখেব। 
 

একিদেক ‘িন� ম�ম আেয়র েদশ’ (এলএমআইিস �প) এর তািলকায় (২০১৫) �েবশ এবং অপরিদেক 

�ে�া�ত েদশ (এলিডিস �প) এর তািলকা েথেক উ�য়নশীল েদশ িহেসেব (২০২৬) উ�রণ িবেবচনায় 

বাংলােদশ ‘ি�-�র রূপা�র’ পয র্ায় অিত�ম করেছ। দির� এবং অিতদির� জনেগা�ী যথাযথ ও সা�য়ী মূে� 

আিথ র্ক পিরেষবা �বহােরর মা�েম দ�ভােব স�য়,  �� ঋণ ও বীমার সুিবধা �হণ করেত পাের, যা সািব র্ক 

ক�ােণ ভূিমকা রােখ। �াংক ও অ�া� আিথ র্ক �িত�ানসমূহ এ স�য়েক িবিনেয়ােগ রূপা�র কের, যা েদেশর 

উৎপাদনশীল খাতসমূেহর �বৃি�েত সহায়ক হয়। এরই সােথ দ�, িনরাপদ ও উ�ততর আিথ র্ক অবকাঠােমা 

আিথ র্ক েলনেদেনর �য় �াস করেত সাহা� কের, যা �বৃি�েক তরাি�ত করেত ভূিমকা রােখ। এিট জাতীয় 

আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল (এনএফআইএস) �ণয়েনর মূল িভি�, যা:  

 বাংলােদেশর ে�ি�েত আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র সং�া �ণয়ন করেব;  

 আয়, স�দ ও জলবায়ু পিরবতর্েনর �ভােব ঝুিঁক��, বি�ত ও দু� জনেগা�ীসমূেহর অ�ভু র্ি�র  জ� 

একিট সমি�ত �য্াটফম র্ ৈতির করেব;  

 অংশীজনেদর সংলােপর িভি�েত একিট সমি�ত কাঠােমা �ণয়ন করেব; 

 সি�িলত �েচ�ার মা�েম অ�ািধকার খাতসমূহ িচি�ত করেব এবং সম�য় িনি�ত করেব; 

 বাংলােদেশর অথ র্ৈনিতক রূপা�েরর ম� িদেয় �াি�কীকরণ এবং ঝুিঁক �াস করেব; 

 অ�ভু র্ি�মূলক উে�াগসমূেহর �সার ও �ািয়ে�র জ� �যুি�র �বহার িনি�ত করেব;  

 অ�ভু র্ি�র মা�েম সমােজর অ�সর ও �াি�ক জনেগা�ীর মে� েসতুব�ন �াপন করেব;  
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 উ�াবন, চািহদা এবং আ�ার সম�েয় ��তকৃত েটকসই অ�ভু র্ি�র মা�েম �াি�ক পয র্ােয়র চািহদা 

পূরেণ স�ম হেব।  
 

�স�তঃ উে��, অয্ালােয়� ফর ফাই�াি�য়াল ইন�শন (এএফআই)-এর সি�য় সদ� এবং ‘মায়া 

িড�ােরশন’  এ �া�রকারী েদশ িহেসেব বাংলােদশ ২০১৪ সােল জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল 

(এনএফআইএস) �ণয়েনর জ� আ�জর্ািতকভােব �িত�িতব� হয়। ২০১৫ ও ২০১৯ সােল জািতসংঘ 

মহাসিচেবর ে�শাল অয্াডেভােকট ফর ইন�িসভ ফাই�া� ফর েডেভলপেম� (ইউএনএসিজএসএ) ও 

েনদার�া�েসর মহামা� রানী �াি�মার বাংলােদশ সফরকােল এ অ�ীকার পুন�র্� করা হয়। এ 

ধারাবািহকতায়, যু�রাজয্ সরকােরর সহায়তায় অথ র্ ম�ণালেয়র আিথ র্ক �িত�ান িবভাগ এবং বাংলােদশ 

�াংক কতৃর্ক ২০১৬ সােল েযৗথভােব জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল �ণয়েনর উে�াগ েনয়া হয়।  
 

২। আিথ র্ক অ�ভু র্ি�- বাংলােদশ পিরে�ি�ত 

‘িডিজটাল বাংলােদশ’ গঠেন গৃহীত সা�িতক পদে�পসমূহ আিথ র্ক অ�ভু র্ি� �সাের অ�ণী ভূিমকা রাখেছ  

এছাড়া, আিথ র্ক খােতর �ত িবকাশ, ��ঋেণর সমৃ� ইিতহাস এবং সা�িতককােল িডিজটাল ও েমাবাইল 

িভি�ক পিরেষবার অভূতপূব র্ িব�ার বাংলােদেশ এ ভূিমকার তাৎপয র্ বহুগুেণ বৃি� কেরেছ। সরকার আিথ র্ক 

পিরেষবােক অ�ভু র্ি�মূলক �বৃি� এবং সি�িলত সমৃি�র ে�ে� একিট শি�শালী হািতয়ার িহসােব গ� কের। 

িব�মান ত�-উপা� েথেক এিট �� েয, �ি� ও �বসাসমূেহর আিথ র্ক পিরেষবা �াি� ও �বহােরর সুেযাগ 

সামািজক ও অথ র্ৈনিতক খােত উে�খেযা� ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ। ফেল, বাংলােদেশর দাির�য্ দূরীকরেণ 

আিথ র্ক পিরেষবা �াি�র সুেযাগ অিধকতর িব�ত করা অিত আব�ক। আিথ র্ক পিরেষবা �াি�র সুেযাগ যিদ 

সব র্সাধারেণর জ� িনি�ত করা স�ব না হয় তাহেল জাতীয় উ�য়ন �াহত হেব।  সরকােরর ল�য্ �ধা, 

দাির�য্, ৈবষ�, িনর�রতা এবং দুন�িতমু� একিট সুখী, সমৃ� ও আেলািকত বাংলােদশ �িত�া করা। এে�ে� 

আিথ র্ক পিরেষবা �াি� অ�ভু র্ি�মূলক উ�য়েনর একিট গুরু�পূণ র্ পূব র্শতর্ িহসােব িবেবিচত হে�। তাই েদেশর 

উ�য়ন ল�য্মা�াসমূহ অজর্েনর িনিমে� আিথ র্ক পিরেষবা বিহভূ র্ত জনেগা�ী ও িসএমএসএমই উে�াগসমূেহর 

জ� আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র শি�েক কােজ লাগােনা জরুির। উে��, স�ম প�বািষ র্ক পিরক�নায় (২০১৬-২০) 

এবং অ�ম প�বািষ র্ক পিরক�নায় (২০২১-২৫), আিথ র্ক খাত সংি�� নীিতমালা, অবকাঠােমা, িনয়�ক ও 

ত�াবধায়ক �িত�ানসমূেহর িনয়িমত সং�ােরর ল�য্মা�া িনধ র্ািরত িছল, যা পরবত� দু’িট প�বািষ র্ক 

পিরক�নায় অ�াহত থাকেব। এ সকল ল�য্ িনধ র্ারেণর মূল উে�� আিথ র্ক পিরেষবা েথেক বি�ত �� ও 

কুিটরিশ�সহ অ�ািত�ািনক উে�াগসমূেহর জ� উপযু� আিথ র্ক প� ও পিরেষবা �চলন এবং তােদর কােছ এ 

সকল প� ও পিরেষবা সহজলভয্ করা। এেত কের বি�ত জনেগা�ীেক �ািত�ািনক আিথ র্ক কাঠােমার মে� 

                                                           
  েমি�েকার িরেভরা মায়া শহের অ�ি�ত এএফআই এর ২০১১ সােলর ে�াবাল পিলিস েফারােম সদ� েদশ�েলা �থমবােরর মেতা আিথ �ক অ���ি� অজ�েন িবিভ� 

�িনধ �ািরত ল��মা�া  েঘাষণা কের, যা মায়া িড�ােরশন নােম পিরিচত     
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িনেয় এেস তােদর জ� আিথ র্ক প� ও পিরেষবা �াি� িনি�ত করা স�ব হেব, যা বাংলােদেশর েটকসই ও 

সুষম �বৃি�র গুর�পূণ র্ �� িহেসেব কাজ করেব। 
 

৩। আিথ র্ক অ�ভু র্ি� - বাংলােদেশর অব�ান 

বাংলােদেশর �ত বধ র্নশীল অথ র্নীিত আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র একিট অ�তম চািলকাশি�। গত কেয়ক দশক ধেরই 

ি�িতশীলভােব বাংলােদেশ ৬ শতাংেশর েচেয় েবিশ �বৃি� অিজর্ত হে�। এ �বৃি� অজর্ন েযমন অথ র্ৈনিতক 

সফলতার �াি�েক আরও িব�ত কেরেছ েতমিন অিভবাসন ও কৃিষর আধুিনকায়ন �বৃি�র হারেক অেপ�াকৃত 

সুষম কেরেছ, যিদও আয় ৈবষ� (িগিন েকা-এিফিসেয়�) ২০০০ সাল েথেক সীিমতভােব বৃি� পাে�। ৈতির 

েপাশাক খােতর মত র�ািনমুখী িশ�গুেলা এবং বাংলােদিশ অিভবাসীেদর ে�িরত েরিম�া� এ উ�য়ন �ি�য়া 

চলমান রাখায় গুরু�পূণ র্ অবদান রাখেছ। এ �বৃি�র ধারা দাির�য্ সীমার িনেচ থাকা জনেগা�ীর হার কমােত 

সহায়ক ভূিমকা রাখেছ। �স�তঃ উে��, ২০০০ সাল েথেক ২০১৮ সােলর মে� এ হার ৪৯ শতাংশ েথেক ২১ 

শতাংেশ েনেম এেসেছ। 
 

উ�য়নশীল েদশগুেলােত কম র্সং�ােনর ধরন পিরবতর্েনর ফেল নতুন নতুন আিথ র্ক পিরেষবার চািহদার সৃি� হেয় 

থােক। �মশি� জিরপ েথেক েদখা যায়, ২০০৬ েথেক ২০১৭ সাল পয র্� সমেয় কম র্সং�ােনর হার িশ� খােত 

১৫ শতাংশ েথেক ২০ শতাংেশ ও েসবা খােত ৩৭ শতাংশ েথেক ৩৯ শতাংেশ উ�ীত হেয়েছ। ফেল কৃিষেত 

(৪৮ শতাংশ েথেক ৪০ শতাংেশ) কম র্সং�ােনর চাপ �াস েপেয়েছ। এছাড়া, উৎপাদনমুখী খােতর �ায়ী 

আয়িভি�ক কম র্সং�ান �ািত�ািনক আিথ র্ক পিরেষবার চািহদা সৃি� কের। উদাহরণ�রূপ উে��, ২০১৭ সােল 

এ খােত েবতনভু� �া�বয়� কম�র েমাট সং�া িছল ২৪ িমিলয়ন এবং ত�ে� ৫৭ শতাংশ মািসক েবতেনর 

িভি�েত ও ৩৪ শতাংশ ৈদিনক মজুিরর িভি�েত কম র্রত িছল। অ�িদেক, কৃিষখােত িনেয়ািজত কম�েদর মে� 

৬১ শতাংশই ৈদিনক মজুিরিভি�ক কােজ িনেয়ািজত িছল। তেব, এর বাইেরও �ম শি�র একিট বড় অংশ 

এখেনা �িনেয়ািজত অথবা অৈবতিনক কােজ িনেয়ািজত। ৈদিনক মজুিরিভি�ক কেম র্ িনেয়ািজত �মশি�র 

তুলনায় �িনেয়ািজত অংেশর অনুপাত �েমই �াস েপেলও তােদর, িবেশষত �িনেয়ািজত �� উে�া�ােদর 

িবকাশমান চািহদা আগামী বছরগুেলােত আিথ র্ক পিরেষবার সামি�ক �াি� বৃি�েত গুরু�পূণ র্ ভূিমকা রাখেব। 
 

েদেশর তরুণ এবং �মবধ র্মান িশি�ত জনেগা�ী নতুন ধরেনর আিথ র্ক পিরেষবার �াহক সং�া বৃি�েত 

ইিতবাচক ভূিমকা পালন করেছ। ৩৫ বছেরর কম বয়সীেদর সং�া আমােদর জনসং�ার ৫০ শতাংেশরও 

েবিশ, যােদর মে� িশ�ার হার �মা�েয় বাড়েছ  েমাট �মশি�র মে� উ� মা�িমক বা �াতক পয র্ায় স�� 

কেরেছ এমন কম�র হারও বাড়েছ। তাই আিথ র্ক পিরেষবার স�া� �াহক সং�া স�েকর্ আশাবাদী হওয়ার 

যেথ� কারণ রেয়েছ। তেব তা অেনকাংেশ িনভ র্র করেব েমৗিলক আিথ র্ক দ�তা ৈতিরেত িশ�া �ব�ার 

স�মতার ওপর। বতর্মান যুেগ েমাবাইল ও ই�ারেনট �বহােরর ঊ�র্গিত আিথ র্ক েলনেদেনর ধরনেক পাে� 
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িদেয় ই-কমাস র্-এর িব�ােরর সুেযাগ ৈতির কেরেছ। �াট র্েফান িভি�ক ইউজার-বা�ব এি�েকশন সফটওয়য্ােরর 

�মবধ র্মান �বহার আিথ র্ক খােতর উ�য়নেক তরাি�ত করার সুেযাগ এেন িদেয়েছ।  ই�ারেনেটর �বহার 

বৃি�র সােথ সােথ অেনক আিথ র্ক পিরেষবা অনলাইেন �হণ স�ব হওয়ায় তা �তয্� েলনেদেনর ওপর িনভ র্রতা 

কমাে�। শুধুমা� �াট র্েফানই নয়, �ি�গত কি�উটার �মবধ র্মান �বহারও ই�ারেনট �াংিকং-এর চািহদা 

বৃি� করেছ। এেত কের �বসােয়র ে�ে� ৈবি�ক মােনর িডিজটাল েলনেদন ও অনলাইন বািণেজয্র অ�গামীতা 

িদনেক িদন গিতশীল হে�। 
 

িডিজটাল �যুি�র অিভগ�তা এবং �বহােরর সুেযােগর ে�ে� িবিভ� েগা�ীর মে� অসমতা বা িডিজটাল 

িবেভদ িনেয় উে�গ বাড়েছ, যার মে� িল� ৈবষে�র িবষয়িট িবেশষভােব উে��। িডিজটাল আিথ র্ক 

পিরেষবার িব�ােরর সােথ সােথ এ অসমতা আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র অ�তম গুরু�পূণ র্ িনধ র্ারক হেয় উঠেব। 
 

সা�াই েচইন-এর �বহার �ত েবেড় ওঠার কারেণ উ�াবনী অথ র্ায়ন এবং িবক� েপেম� �ব�ার চািহদা 

িদনিদন বৃি� পাে�। অিধকতর র�ািনমুখী ও পর�র-স�িকর্ত অথ র্নীিত িবিভ� �বসা �িত�ান এবং আিথ র্ক 

খােতর জ� সুেযাগ ৈতির কেরেছ। উদাহরণ�রূপ বলা যায়, বড় র�ািনকারকেদর েক� কের আ�:স�কর্যু� 

আনুষি�ক েসবাদানকারী সহায়ক �িত�ানসমূেহর দীঘ র্েময়ািদ �বসািয়ক স�কর্ গেড় ওেঠ। এর ফেল �া�ার 

এবং ভয্ালু েচইন িভি�ক অথ র্ায়েনর পাশাপািশ সা�াই েচইেনর অ�ভু র্� �পসমূহেক অথ র্ায়ন করার সুেযাগ 

ৈতির হয়। এছাড়াও, সা�াই েচইন িভি�ক অথ র্ায়েনর মা�েম �িত�ােনর প� ও কাঁচামাল মজুদ অথবা �া� 

িহসাবেক ঋেণর িবপরীেত জামানত িহেসেব গ� কের ��সমেয় চলিত মূলধন �দােনর সুেযাগ রেয়েছ, যা 

�বসািয়ক �িত�ােনর নগদ অেথ র্র নতুন উৎস িহেসেব ভূিমকা রাখেত পাের। এ �ি�য়ািটর কায র্কািরতা 

চুি�শতর্ সুর�ার উপর িনভর্রশীল হওয়ায় এে�ে� �কেচইেনর মত �যুি�র �বহাের সুফল লােভর স�াবনা 

রেয়েছ। 
 

এ েকৗশলপে� আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র �সােরর ে�ে� বতর্মােন িবরাজমান সীমাব�তা ও স�াবনাগুেলার সামি�ক 

পয র্ােলাচনার মা�েম পিরমাপেযা� ল�য্ সং�ািয়ত করা হেয়েছ। এেত বাংলােদশ িকভােব ও কখন এ 

ল�য্সমূহ অজর্ন করেব এবং েকৗশেলর অ�গিত ও অজর্ন মূ�ায়ন িকভােব করেব - তার রূপেরখা �ণীত 

হেয়েছ। আিথ র্ক অ�ভু র্ি� ও আিথ র্ক অবকাঠােমার বতর্মান পিরে�ি�ত ও সীমাব�তাগুেলা পয র্ােলাচনার 

মা�েম অ�ািধকারমূলক নীিত ও েকৗশল ��াব করা হেয়েছ। এ সামি�ক ও িবে�ষণধম� পয র্ােলাচনায় আিথ র্ক 

প� ও পিরেষবা �হীতা ও সরবরাহকারী উভয় পে�র ত�-উপা�ই �বহৃত হেয়েছ। 
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বাংলােদেশর জনসং�ার উে�খেযা� অংশ আিথ র্ক পিরেষবার আওতার বাইের থাকার কারণ িহেসেব িতনিট 

িবষয়েক িচি�ত করা যায়: 

(১) দুগ র্ম এলাকায় আিথ র্ক পিরেষবা েপৗঁেছ েদয়ার অেপ�াকৃত কম সুেযাগ থাকা: �তয্� পাহাড়ী অ�ল ও 

অ�তুল জনবসিত এলাকা; হাওর, চর ও অনুরূপ দুগ র্ম এলাকা এবং তুলনামূলক অনু�ত এলাকাসমূেহ 

েযাগােযাগ অবকাঠােমা অেপ�াকৃত দুব র্ল হওয়ায় তা েস অ�েলর জনগেণর আিথ র্ক পিরেষবা �াি�েক িবি�ত 

কের থােক;  

(২) চািহদাজিনত �িতব�কতা: েযখােন জনেগা�ীর িন�আয়, আিথ র্ক সেচতনতা ও িশ�ার অভাব, সামািজক 

ব�না এবং অথ র্ৈনিতক সুেযাগ �হেণর অ�া� বাধা িবরাজমান থােক েস অ�েলর জনগণ আিথ র্ক পিরেষবা 

�াি� �াহত হয়; এবং 

(৩) সরবরাহেকি�ক �িতব�কতা: �াংক শাখাসমূেহর দূরবত� অব�ান, অসুিবধাজনক �াংিকং সময়সীমার 

সীমাব�তা, িবড়�নামূলক নিথ-পে�র �েয়াজনীয়তা ও �ি�য়া, �াহেকর চািহদা পূরেণ অনুপযু� আিথ র্ক প� 

ও পিরেষবা এবং পিরেষবা �দান �ি�য়ার সীমাব�তা, পিরেষবা �দানকারী কম�েদর �াহকবা�ব আচরেণর 

অনুপি�িত এবং অ�া� কারণ যা িনিদ র্� েকান েগা�ীেক পিরেষবা �াি� েথেক বি�ত কের। 

এছাড়াও আিথ র্ক পিরেষবা েথেক বি�ত থাকার আরও িকছু কারণ রেয়েছ- েযমন জিমর সীিমত মািলকানা বা 

েকান মািলকানা না থাকা, নারী �াহকেদর ে�ে� �েয়াজনীয় আিথ র্ক স�মতা, জামানত এবং �ািত�ািনক 

পিরচয়পে�র অভাব ইতয্ািদ। 
 

��ঋণ �ব�াপনার ে�ে� বাংলােদেশর ��ঋণ �িত�ানসমূহ বহুিদন যাবত িবে� অ�ণী ভূিমকা পালন কের 

আসেছ। এে�ে� রা�ায়� ও েবসরকাির বািণিজয্ক �াংকসমূহ, িবেশষািয়ত �াংকসমূহ, বীমা �িত�ানসমূহ 

এবং অ-�াংক আিথ র্ক �িত�ানসমূহও যেথ� গুরু�পূণ র্ ভূিমকা রাখেছ। উে��, �াংক কতৃর্ক চালুকৃত িবক� 

�াংিকং চয্ােনলগুেলার মে� রেয়েছ এিটএম এবং একািধক �াংেকর মে� েলনেদেনর সুিবধা স�িলত সুইচ 

েযমন: কয্াশ িলংক, িকউ-কয্াশ ও অমিনবাস। সা�িতক সমেয় েমাবাইল ফাই�াি�য়াল সািভ র্েসস 

(এমএফএস) ও িবক� �াংিকং চয্ােনল িহেসেব আিবভূ র্ত হেয়েছ ও েলনেদন �ি�য়ােক �াপকভােব সহজলভয্ 

কেরেছ। এছাড়া, এেজ� �াংিকং েনটওয়াকর্-এর মা�েম আিথ র্ক �ব�া �তগিতেত িব�িত লােভর সুেযাগ সৃি� 

হওয়ায় এ কায র্�ম �তয্� অ�লসমূেহ �ামীণ েভা�ােদর জ� আিথ র্ক পিরেষবা সহজলভয্ করেত একিট 

শি�শালী িবক� চয্ােনল হওয়ার পেথ এিগেয় চেলেছ।  
 

মূলধারার অথ র্নীিতর চলমান রূপা�র এবং কাঠােমাগত পিরবতর্েনর ে�ি�েত গত কেয়ক দশক যাবত 

বাংলােদেশর আিথ র্ক �ব�ারও �ত পিরবতর্ন সািধত হেয়েছ। িবেশষ কের সা�িতক সমেয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র 

িচে� উে�খেযা� উ�িত ঘেটেছ। অবকাঠােমার �ত উ�য়েনর ফেল আিথ র্ক �িত�ানসমূেহর পিরেষবা িব�ােরর 

খরচ কমেছ, েসইসে� �চিলত �াংক শাখা ও �তয্� পিরেষবা েক� িভি�ক পিরেষবা দান িডিজটাল 
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েনটওয়াকর্ �ারা �িত�ািপত হে�। আিথ র্ক খােতর আনু�ািনক �িত�ানসমূহ (েযমন-�াংক) এবং উপ-

আনু�ািনক খাত (েযমন-��ঋণ সং�া, সমবায় �িত�ানসমূহ) এর �বৃি�র সােথ সােথ েদেশর আিথ র্ক 

�ব�ারও �ত িব�ার ঘটেছ, যা নতুন �যুি�র �বহার ও অিভ�তা অজর্েন সুফল এেন িদে�। িব� �াংক �প 

ও আ�জর্ািতক মু�া তহিবল (আইএমএফ) কতৃর্ক �ণীত যথা�েম ে�াবাল িফে�� এবং ফাই�াি�য়াল অয্াে�স 

সােভ র্ (এফএএস) শীষ র্ক �িতেবদেন িবে� িবিভ� েদেশর আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র ত� �কািশত হেয় থােক, যা 

আ�জর্ািতকভােব �হণেযা� মেম র্ িবেবিচত  উে��, ে�াবাল িফে��-এর সব র্েশষ �িতেবদন ২০১৭ সােল 

�কািশত িবধায় এ িবষেয় বতর্মান পিরি�িতর তুেল ধরার িনিম� আ�জর্ািতক মু�া তহিবল (আইএমএফ) 

কতৃর্ক ২০২০ সােল �কািশত ফাই�াি�য়াল অয্াে�স সােভ র্ (এফএএস)-েত অ�ভু র্� আিথ র্ক অ�ভু র্ি� িবেশষত 

এিটএম এর সং�া, আমানতকারী, েমাবাইল মািন এেজ� আউটেলট, িনবি�ত েমাবাইল মািন িহসাব, েমাবাইল 

মািন েলনেদেনর মূ� সং�া� সূচকসমূহ �বহার করা হেয়েছ, যা িনে�র সারিণেত �দিশ র্ত হেয়েছ। 

ফাই�াি�য়াল অয্াে�স সােভ র্ (এফএএস)-এর সূচক অনুযায়ী বাংলােদশ ২০১৭ সাল েথেক ২০১৯ সাল সমেয় 

উে�খেযা� অ�গিত সাধন কেরেছ।  

সারিণ ১: বাংলােদেশর গুরু�পূণ র্ এফএএস িনেদ র্শকগুেলার অ�গিত 

গুরু�পূণ র্ এফএএস  িনেদ র্শকসমূহ : ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ 

�িত ১০০০০০ জন �া�বয়ে�র জ� এিটএম এর সং�া ৮.৩৬ ৮.৮৯ ৯.৩৯ 

�িত ১০০০০০ জন �া�বয়ে�র জ�  বািণিজয্ক �াংেকর শাখার সং�া ৮.৮২ ৮.৯৪ ৯.০০ 

�িত ১০০০ জন �া�বয়ে�র জ� বািণিজয্ক �াংেক আমানতকারীর সং�া ৭৩০.৮৪ ৭৮৭.৭২ ৮৪৮.৮৭ 

�িত ১০০০ জন �া�বয়ে�র জ� বািণিজয্ক �াংেক ঋণ�হণকারীর সং�া ৮৩.১০ ৮৩.১৩ ৮২.৯৫ 

বািণিজয্ক �াংেকর আমানেতর ি�িত (িজিডিপ %) ৫০.২২ ৪৮.৩৯ ৪৮.৩২ 

বািণিজয্ক �াংেকর ঋেণর ি�িত (িজিডিপ %) ৪২.৬৯ ৪২.৭৯ ৪১.৮৬ 

বািণিজয্ক �াংেক �� এবং মাঝাির উে�া�া (এসএমই) ঋেণর ি�িত (িজিডিপ %) ১০.৬৯ ৮.৮৯ ৮.৯৬ 

�িত ১০০০ বগ র্ িকেলািমটাের িনবি�ত েমাবাইল মািন এেজ� আউটেলেটর সং�া  ৬,০৪৭.৬২ ৬,৭৯০.৮৫ ৭,৪৬৮.৩৪ 

�িত ১০০০ জন �া�বয়ে�র জ� িনবি�ত েমাবাইল মািন িহসােবর সং�া ৫১৩.০৪ ৫৮২.২৫ ৬৭২.৬২ 

েমাবাইল মািন েলনেদেনর পিরমান (উি�িখত বছের) (িজিডিপ %) ১৫.৯৩ ১৬.৮৫ ১৭.১০ 

ত� সূ�: ফাই�াি�য়াল এে�স সােভর্ (এফএএস), নেভ�র, ২০২০, আ�র্জািতক মু�া তহিবল 

 

বাংলােদেশ আিথ র্ক পিরেষবার বতর্মান ে��াপট িবচাের ২০১৯ সােলর ত�িভি�ক ফাই�াি�য়াল অয্াে�স 

সােভ র্ (এফএএস)-এর সূচক অনুযায়ী অ�া� দি�ণ এশীয় েদেশর সােথ বাংলােদেশর তুলনামূলক অব�ান 

সারিণ-২ এ পিরলি�ত হয়। 
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সারিণ ২: দি�ণ এিশয়ার েদশগুেলার গুরু�পূণ র্ এফএএস  িনেদ র্শকসমূেহর তুলনামূলক িচ� 

গুরু�পূণ র্ এফএএস  িনেদ র্শকসমূহ : আফগািন�ান  বাংলােদশ  ভুটান  ভারত  েনপাল  পািক�ান 

�িত ১০০০০০ জন �া�বয়ে�র জ� এিটএম এর 
সং�া 

�িত ১০০০০০ জন �া�বয়ে�র জ� বািণিজয্ক 
�াংেকর শাখার সং�া 

�িত ১০০০ জন �া�বয়ে�র জ� বািণিজয্ক 
�াংেক আমানতকারীর সং�া 

ত� েনই ত� েনই ত� েনই 

�িত ১০০০ জন �া�বয়ে�র জ� বািণিজয্ক 
�াংেক ঋণ�হণকারীর সং�া 

ত� েনই ত� েনই ত� েনই 

বািণিজয্ক �াংেকর আমানেতর ি�িত (িজিডিপ 
%) 

বািণিজয্ক �াংেকর ঋেণর ি�িত (িজিডিপ %) 

বািণিজয্ক �াংেক �� এবং মাঝাির উে�া�া 
(এসএমই) ঋেণর ি�িত (িজিডিপ %) 

ত� েনই ত� েনই 

�িত ১০০০ বগ র্ িকেলািমটাের িনবি�ত েমাবাইল 
মািন এেজ� আউটেলেটর সং�া  

ত� েনই ত� েনই 

�িত ১০০০ জন �া�বয়ে�র জ� িনবি�ত 
েমাবাইল মািন িহসােবর সং�া 

ত� েনই 

েমাবাইল মািন েলনেদেনর পিরমান (উি�িখত 
বছের) (িজিডিপ %) 

ত� েনই 

ত� সূ�: ফাই�াি�য়াল এে�স সােভ র্ (এফএএস), নেভ�র, ২০২০, আ�র্জািতক মু�া তহিবল 

 

এে�ে� উে��, উপিরবিণ র্ত ফাই�াি�য়াল অয্াে�স সােভ র্ (এফএএস) আইএমএফ কতৃর্ক ২০২০ সােল 

�কািশত হেলও তা �কৃতপে� ২০১৯ সােলর ত�-উপা� িনভ র্র। বাংলােদশ �াংক বাংলােদেশর আিথ র্ক 

পিরেষবা �দানকারী �িত�ানমূহ হেত �াংক শাখার েমাট সং�া, এিটএম েমিশন, আমানতকারীর িহসাব 

(িবেশষ িহসাবসহ), এমএফএস িহসাব, এেজ� �াংিকং িহসাব, �ল �াংিকং িহসাব ইতয্ািদ সং�া� ত� 

িনয়িমত সং�হ কের থােক। এ ে�ি�েত ২০২০ সােলর হালনাগাদ ত�ও সংগৃহীত হেয়েছ, যা সারিণ-৩ এ 

�দান করা হেলা। 

সারিণ ৩: বাংলােদেশর আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র পিরসং�ান 

আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র গুরু�পূণ র্ সূচকসমূহ িডেস�র-২০১৭ িডেস�র-২০১৮ িডেস�র-২০১৯ িডেস�র-২০২০* 

�াংেকর শাখার সং�া ৯.৯৯৫ ১০,২৮১ ১০,৫৬৮ ১০,৬৭১ 

এিটএেমর সং�া ৯,৫৫২ ১০,২৮০ ১০,৯২৪ ১১,৯২৩ 

আমানত িহসােবর সং�া (িবেশষ আমানত 
িহসাবসহ) ৯৬,৪৯৭,৯০৫ ৯৭,১১৮,৮১৯ ১০৭,৮৯৫,৬৯৯ ১১৫,৯৩২,১০৬ 

ঋণ  িহসাব ত� েনই ১০,০৭৬,৩৭২ ১০,৩৩১,৮৬৬ ১০,৬৬৭,০৩৭ 

  

 এমএফএস  
িহসােবর সং�া 

পুরুষেদর িহসােবর  সং�া ত� েনই ৩৫,৯৫৪,৮৮৯ ৪০.৩১৪,৭৩৫ ৫১,৪৯১,৮৮৮ 

নারীেদর িহসােবর  সং�া ত� েনই ৩১,৫৫৮,৯১০ ৩৯,১৮১,৯৩২ ৪৭,৬০৪,৪৩০ 
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আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র গুরু�পূণ র্ সূচকসমূহ িডেস�র-২০১৭ িডেস�র-২০১৮ িডেস�র-২০১৯ িডেস�র-২০২০* 

অ�া� িহসােবর  সং�া ত� েনই ২,২০৮ ১৫৭,০৮১ ২৩৯,৮৭১ 

েমাট িহসাব ৫৮,৭৮৭,৬২৭ ৬৭,৫১৬,০০৭ ৭৯,৬৫৩,৭৪৮ ৯৯,৩৩৬,১৯৮ 

  

এেজ� �াংিকং 
িহসােবর সং�া 

পুরুষেদর িহসােবর  সং�া ত� েনই ১,৬১৯,৩৭৫ ২,৯৭৭,৫৫৬ ৫,২৮২,১৯৭ 

নারীেদর িহসােবর  সং�া ত� েনই ৮০৯,৩৭৬ ২,২০৩,৮৫৭ ৪,০৭৫,৮৮৩ 

অ�া� িহসােবর  সং�া ত� েনই ২৬,৭২৪ ৭৬,৩৫৬ ২৮৭,৯৬৯ 

েমাট িহসাব ১,২১৪,৫৬১ ২,৪৫৫,৪৭৫ ৫,২৫৭,৭৬৯ ৯,৬৪৫,৯৯৯ 

  

িবেশষ িহসােবর 
সং�া 

কৃষকেদর ১০ টাকা 
িহসােবর সং�া ত� েনই ৭,৯৬৫,০৩৪ ৮,৬২৮,৯৬৪ ৯,০৪৭,৭২৪ 

সামািজক সুর�া িহসােবর 
সং�া ত� েনই ৪,৯০৭,৭২১ ৭,১৪১,৮৪২ ৯,৩১০,৫৮৬ 

হতদির� িহসােবর সং�া ত� েনই ১,৯৯৭,০০৩ ২,২১৬,৫২৭ ২,৪৬৭,৬৫৮ 

�ল �াংিকং িহসােবর 
সং�া ১,৩১৩,১৫৮ ১,৫৯৬,৬০৬ ১,৯২৫,৩৬৮ ২,৬২০,৩৩৪ 

অ�া� িবেশষ  িহসােবর  
সং�া ত� েনই ২,২৯০,০২৪ ২,৮২৫,৪৬৪ ৩,৪২৪,৭৭৩ 

েমাট িহসাব ১৫,২৩২,৪৯২ ১৮,৭৫৬,৩৮৮ ২২,৬৬৮,৪৯২ ২৬,৮৭১,০৭৫ 

ত� েনইঃ সূচক অনুযায়ী সংি�� ত�ািদ পাওয়া যায়িন। 

*২০২০ সােলর জ� সামিয়ক ত� �বহৃত হেয়েছ। 

েমাট �ংিকং ও অ�া� িহসােবর  সং�ার ে�ে� এক �াি�র একািধক িহসাব থাকেত পাের। 

ত� সূ� : বাংলােদশ �াংক  

 

সারিণ ৩-এর �দিশ র্ত ত� পয র্ােলাচনায় �তীয়মান হয় েয, ২০১৭ সােলর তুলনায় ২০২০ সাল পয র্� সমেয় 

আমানতকারীর িহসাব (িবেশষ িহসাবসহ), এমএফএস িহসাব, এেজ� �াংিকং িহসােবর উে�খেযা� হাের বৃি� 

েপেয়েছ। উপেরর িতনিট সারিণেত �দিশ র্ত ত�-উপা� সািব র্ক িবেবচনায় এ িবষয়িট পিরলি�ত হয় েয, ২০১৭ 

সাল েথেক ২০২০ সাল পয র্� সমেয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� ও আিথ র্ক পিরেষবা �াি�ও উে�খেযা�ভােব েবেড়েছ।      
 

েকািভড-১৯ অিতমারী ও বাংলােদেশর অথ র্নীিতর সকল খােত এর �ভােব আিথ র্ক পিরেষবা বিহভূ র্ত �� 

আেয়র জনেগা�ীসমূহেক আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র আওতায় িনেয় আসার ে�ে� অিজর্ত অ�গিত বাধা�� হেয়েছ। 

ৈবি�ক অচলাব�া এবং আ�জর্ািতক ও অভয্�রীণ বািণেজয্ িব� ঘটার ফেল �ািত�ািনক ও অ�ািত�ািনক উভয় 

খােতই অেনক উে�াগ অতয্� ঝুিঁকপূণ র্ অব�ায় রেয়েছ। এর মে� শহর ও �ামীণ উভয় পয র্ােয়র �বসািয়ক 

উে�াগসমূহ, িবেশষত কৃিষ, ��, মাঝাির, মাইে�া ও কুিটর িশ� (িসএমএসএমই) ও েসবা খােতর 

�িত�ানসমূহ উে�খেযা�। এ অব�ায় �েণাদনা ও পুনরু�ার �ােকেজর মা�েম এ সকল উে�াগেক 

সহায়তা/সহেযািগতা �দান অ� েয েকান সমেয়র তুলনায় অিধক গুরু�পূণ র্ হেয় পেড়েছ। সরকার এ পিরি�িত 

েমাকািবলায় বৃহৎ িশ� এবং �� ও মাঝাির উে�াগসমূেহর জ� �েণাদনা ও সহায়তা �ােকজ �হণ কেরেছ, 
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যা �াংক ও আিথ র্ক �িত�ানসমূেহর মা�েম �দান করা হে�। এছাড়া সরকার অিত দির� জনেগা�ীেক 

সহায়তা �দােনর জ� িব�মান সামািজক িনরাপ�া কম র্সূিচর আওতাও িব�ত কেরেছ। এসব কম র্সূিচ ��তা 

ও দ�তার সােথ বা�বায়েনর জ� িডিজটাল আিথ র্ক পিরেষবার মা�মগুেলা �বহৃত হে�।  
 

আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র অ�তম গুরু�পূণ র্ িদক হেলা সবার জ� আিথ র্ক সা�রতা িনি�ত করা। এসিডিজ-এর চতুথ র্ 

ল�য্মা�া অনুযায়ী সবার জ� আিথ র্ক সা�রতা িনি�ত করার বা�বাধকতা রেয়েছ। অপয র্া� আিথ র্ক 

সা�রতা বাংলােদেশ অথ র্ায়ন অিভগ�তার ে�ে� একিট �ধান অ�রায়। িবেশষত, প�ী অ�েলর মানুেষর 

আিথ র্ক সা�রতার হার কম হওয়ায় তারা অেনক আিথ র্ক পিরেষবা িবষেয় অবগত থােকন না িবধায় এ সকল  

পিরেষবার যথাযথ �বহার করার সুেযাগ েথেক তারা বি�ত হে�ন। অিধক�, �াহকরা তােদর অিধকার ও 

সুিবধাসমূহ স�েকর্ সেচতন নয়। আিথ র্ক সা�রতা এসব �িতব�কতা দূর করেত সহায়ক ভূিমকা পালন করেত 

পাের। িবিভ� বয়স ও ে�িণর জনেগা�ীেক তােদর চািহদা অনুযায়ী নীিতমালা ও উে�াগ �হেণর মা�েম এ 

িবষেয় উ��ু করা আব�ক। বতর্মান েকািভড-১৯ পিরি�িতেত সশরীের আিথ র্ক পিরেষবা �হণেক িনরুৎসািহত 

করা হে�, ফেল িডিজটাল আিথ র্ক পিরেষবার মা�েম অনলাইন েলনেদন জনি�য় হে�। িডিজটাল আিথ র্ক 

পিরেষবা িবষয়ক সা�রতার মা�েম জনসাধারেণেক অনলাইেন েলনেদেনর িবষেয় অবিহত করা স�ব হেব।    
 

বতর্মান পিরি�িতেত অথ র্নীিতর গিত পুনরু�াের একিট সমি�ত েকৗশল িহেসেব জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� 

েকৗশল (এনএফআইএস)-এর তাৎপয র্ অপিরসীম। এ সংকট েথেক সামি�ক অথ র্নীিতর উ�রণ ও সা�িতক 

দশকগুেলােত আিথ র্ক অ�ভু র্ি� িব�াের অিজর্ত সাফ� ধের রাখার চয্ােল� একই সূে� গাঁথা। এে�ে� জাতীয় 

আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল-এর সফল বা�বায়ন সহায়ক ভূিমকা রাখেব। 

৪। এক নজের জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল (এনএফআইএস) 

জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল (এনএফআইএস) জাতীয় পয র্ােয় �ণীত দিলল যা প�িতগতভােব একিট েদেশর 

আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র �সার �রাি�ত কের। েদেশর আিথ র্ক খােতর উ�য়েনর সােথ সংি�� সরকাির ও েবসরকাির 

খােতর অংশীজনেদর অংশ�হণিভি�ক সংলােপর মা�েম এিট �ণীত হয়। এ ধরেণর েকৗশলপে� আিথ র্ক 

অ�ভু র্ি�র বতর্মান ে��াপট ও �িতব�কতাসমূেহর িবে�ষণ, পিরমাপেযা� ল�য্মা�া ও তা অজর্েনর ��ািবত 

েকৗশল, অ�গিত পয র্ােলাচনা ও মূ�ায়েনর উপায়গুেলা অ�ভু র্� থােক। এ েকৗশলপ�েক মূলত আিথ র্ক 

অ�ভু র্ি�র ল�য্সমূহ অজর্েনর উে�ে� জাতীয় ও আ�িলক পয র্ােয়র ঐকমেতয্র িভি�েত িনধ র্ািরত কম র্প�ার 

েরাড�াপ িহেসেব অিভিহত করা যায়, যা সংি�� অংশীজনরা অনুসরণ করেত পাের। এিট আিথ র্ক পিরেষবার 

�া�তা এবং �বহােরর সুেযাগ িব�ত করার ে�ে� ত�-উপা� িভি�ক, অ�ািধকারমূলক, অিধকতর 

স�মতাস�� সমি�ত কম র্প�া �ণয়েন সহায়তা কের। সাব র্জনীন আিথ র্ক পিরেষবা �াি�র সহায়ক িভি� ও 

চািলকাশি�সমূহ িচি�তকরেণর মা�েম এ েকৗশলপ� িব�ত পিরসের আিথ র্ক পিরেষবা �হণ ও �বহােরর 

সুেযাগ �সািরত করেত পাের। 
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৫। জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল (এনএফআইএস)-এর েযৗি�কতা 

িনয়�ক সং�াসহ সরকাির বা েবসরকাির েকান �িত�ােনর পে� এককভােব আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র িব�ার ঘটােনা 

সহজসা� নয়। অ�ভু র্ি�মূলক আথ র্-সামািজক উ�য়েনর �ােথ র্ েটকসই আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র �সােরর জ� সকল 

অংশীজনেদর সহেযািগতামূলক, সমি�ত ও সুস�ত �েচ�া এবং উে�াগ অপিরহায র্। বাংলােদেশর আিথ র্ক 

অ�ভু র্ি�র অিভযা�া হেত উে�খেযা� িশ�নীয় িবষয় হেলা- েদেশর নীিতিনধ র্ারণী িস�া� �হেণর সেব র্া� 

পয র্ায় েথেক দৃঢ় অ�ীকার ও েনতৃে�র মা�েম এ �েচ�ােক ফল�সূ করা। এছাড়াও, উ�াবন এবং �যুি�র 

�বহার, �িবিধ ও ঝুিঁক �ব�াপনার ভারসা�পূণ র্ সহাব�ান অপিরহায র্। কায র্-সহায়ক িবিধমালা �ণয়েনর 

মা�েম উ�াবেনর ভারসা�পূণ র্ অব�ান বজায় রাখেত স�ম না হেল এর সুফেলর ধারাবািহকতা �হত হওয়ার 

ঝুিঁক িব�মান। তাই, �যুি�র �বহােরর সােথ সােথ স�রক ঝুিঁক �ব�াপনার পদে�প �হণ আব�ক। 

িফনেটক-এর উ�েবর সােথ সােথ িনয়�ক সং�াসমূহ, আিথ র্ক পিরেষবাদানকারী �িত�ান এবং েভা�ােদর জ� 

সাইবার িনরাপ�ার �স�িট মু� উে�েগর িবষয়। পয র্া� িনরাপ�া কাঠােমার অভােব �াহকেদর আ�া �ােসর 

আশংকা রেয়েছ, যা েযেকান আিথ র্ক �ব�ায় চূড়া� িবপয র্য় ঘটােত পাের। েভা�ােদর আ�া অজর্ন এবং তা 

বৃি�র জ� শি�শালী েভা�া অিধকার কাঠােমা �ণয়ন ও আইনগত সুর�া িনি�ত করা জরুির। েভা�ােদর 

সেচতন করার পাশাপািশ আিথ র্ক পিরেষবা �বহােরর ে�ে� তােদর দািয়�শীল করেত আিথ র্ক িশ�া ও 

আিথ র্ক সা�রতা তাৎপয র্পূণ র্ ভূিমকা পালন কের। আিথ র্ক সা�রতা েকবলমা� সেচতনতা বৃি� কের না, বরং 

এিট �ি�, পিরবার এবং �বসা উে�াগ পয র্ােয় আিথ র্ক পিরেষবার দািয়�শীল �বহার িবষয়ক �ানেক সমৃ� 

কের েতালার একিট �ায়ী ও কায র্কর মা�ম। 
 

আিথ র্ক অবকাঠােমােত আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র উে�াগসমূহেক েটকসই করার মা�েম বাংলােদেশর নারী জনেগা�ী 

ও যুব স�দােয়র জ� আিথ র্ক পিরেষবার �া�তা ও �বহার বৃি� করা আব�ক। এে�ে� যা বাংলােদশেক 

দীঘ র্ পথ পািড় িদেত হেব। এ চলমান যা�ায় অভী� অজর্েনর লে�য্ অিভ�তার িভি�েত সিঠক েকৗশল িনধ র্ারণ 

ও কম র্প�া �ণয়ন েদশ ও জনেগা�ী িবেবচনায় িভ� িভ� হেয় থােক। ফেল “ওয়ান সাইজ িফটস ফর অল” তথা 

সব র্�েরর সকল জনেগা�ীর জ� একই কম র্প�িত অনুসরণীয় নয়। আিথ র্ক অ�ভু র্ি� িব�াের বাংলােদেশর 

িনজ� মেডল খুেঁজ পাওয়ার ে�ে� পরবত� চয্ােল� হে� জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল-এর সু�ু বা�বায়ন। 

এ চয্ােল� েমাকােবলায় মু� করণীয়ঃ 

 আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র লে�য্ জাতীয় পয র্ােয় একিট সমি�ত �য্াটফম র্ �িত�া; 

 �াহক পিরচয় সনা�করণ (েকওয়াইিস) �ি�য়া সহজতর করেত �ািত�ািনক িহসােবর ে�ে� 

বােয়ােমি�ক পিরচয়পে�র �বহার শুরু করা; 

 নারী সমাজ ও যুব সমােজর উপেযাগী সুিনিদ র্� নীিত ও  অথ র্ায়ন উে�াগ বা�বায়ন; 
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 পয র্ায়�েম সম� �াংক এবং এমএফএস অয্াকাউ� এর মে� আ�ঃিহসাব েলনেদেনর সুেযাগ চালু 

করা; 

 বীমা এবং েপেম� পিরেষবার �সার ও �বহার বৃি�েত �াংক, বীমা সং�া এবং ��ঋণ সং�াসমূেহর 

মে� পার�িরক সহেযািগতামূলক উে�াগ উৎসািহত করা; 

 সংি�� সরকাির সং�া এবং িনয়�ক সং�াসমূেহর ত� িবে�ষণী স�মতা এবং িফনেটক সং�া� 

�ান বৃি� করা; 

 আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী �িত�ানসমূেহর মে� িনরাপদ ও সুরি�ত আিথ র্ক কাঠােমার 

অংশীদাির�মূলক �বহার �চলেনর মা�েম �াহকেদর খরচ �াস করা; 

 েভা�া সুর�া কাঠােমা শি�শালীকরণ ও আিথ র্ক সা�রতা িব�ােরর উে�াগসমূহ েজারদার করা; 

 িনয়�ক সং�াসমূেহর ত�াবধােন েবসরকাির খাত ও আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী �িত�ানসমূেহর 

�ািত�ািনক সুশাসন চচ র্ােক সুসংহত করা;  

 আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী �িত�ানসমূেহর ঝুিঁক �ব�াপনা কাঠােমা ও চচ র্া শি�শালীকরণ; 

 িনয়�ক সং�াসমূেহর িনজ িনজ িনয়�ণ ও সুশাসন স�মতা িবষেয় িনয়িমত পয র্ােলাচনা ও মূ�ায়ন 

িনি�ত করা। 
 

৬। জাতীয় পিরক�নাসমূহ এবং জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল (এনএফআইএস) 

এ েকৗশলপ�িট িনে�া� জাতীয় পিরক�না ও েকৗশলসমূেহর উে�� এবং অ�ািধকারসমূহ িবেবচনায় (তেব 

শুধুমা� এগুেলােতই সীমাব� নয়) �ণীত হেয়েছ: 

১। বাংলােদেশর ে�ি�ত পিরক�না ২০২১-২০৪১ 
২। বাংলােদেশর ে�ি�ত পিরক�না ২০১০-২০২১  
৩। বাংলােদশ ব-�ীপ (েড�া) পিরক�না ২১০০ 
৪। জাতীয় েটকসই উ�য়ন েকৗশল ২০১০-২০২১ 
৫। স�ম প�বািষ র্ক পিরক�না এবং অ�ম প�বািষ র্ক পিরক�না  
৬। জাতীয় নারী উ�য়ন নীিত ২০১১ 
৭। জাতীয় যুবনীিত ২০১৭ 
৮। জাতীয় িশশু নীিত ২০১১ 
৯। জাতীয় সামািজক িনরাপ�া েকৗশল ২০১৫ 
১০। জাতীয় িশ� নীিত ২০১৬ 
১১। জাতীয় কৃিষ নীিত ২০১৮ 
১২। জাতীয় ত� ও েযাগােযাগ �যুি� নীিত ২০১৮ 
১৩। জাতীয় িডিজটাল বািণজয্ নীিত ২০১৮ 
১৪। ত� িনরাপ�া পিলিস গাইডলাইন ২০১৫ 
১৫  জাতীয় �কেচইন েকৗশল-বাংলােদশ ২০২০ 
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১৬  জাতীয় কৃি�ম বুি�ম�া েকৗশল-বাংলােদশ ২০২০ 
১৭  জাতীয় ই�ারেনট অফ িথংস েকৗশল-বাংলােদশ ২০২০ 

 

৭। েটকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ) অজর্েন এনএফআইএস-এর �ভাব 

সহ�া� উ�য়ন ল�য্মা�া অজর্েনর অিভযা�ায় বাংলােদশ ২০১৫ সােল িন� ম�ম আেয়র েদেশ উ�ীত হেয়েছ। 
েটকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ) বা�বায়েন বাংলােদশ ইেতামে� উে�খেযা� কায র্�ম সুস�� কেরেছ। 
২০৩০ কম র্সূিচর �েতয্কিট অভী� ও ল�য্মা�ার িবপরীেত সংি�� ম�ণালয় ও সং�াসমূহেক সুিনিদ র্�ভােব 
স�ৃ� করা হেয়েছ। এরই অংশ িহেসেব এসিডিজ এর সংি�� অভী� ও ল�য্মা�াসমূেহর সােথ এ 
েকৗশলপ�েক িন�রূেপ সমি�ত করা হেয়েছঃ 

সারিণ-৪: েটকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ) অজর্েন এনএফআইএস এর �ভাব 
অভী� ল�য্মা�া �ভাব  

 

১.১, ১.৩,  
১.৪, ১.৫, 
১খ  

  দাির�য্ দূরীকরেণর লে�য্  কম র্সং�ান সৃি� এবং সরকােরর পিরক�নােক 
সহায়তাকরণ 
 আেয়র উৎসমূেহর িনভ র্রেযা� উ�য়ন ও তরাি�তকরণ  

 

২.৩, ২.৪, 
২খ, ২গ   

 সিঠক অথ র্ায়েনর মা�েম কৃিষ উৎপাদনশীলতার উ�য়ন এবং খা� ও পুি� িনরাপ�া 
সমৃ�করণ     
 

 

৩গ    িশ�া, �া�য্ এবং ইউিটিলিট েসবাসমূেহর পিরেশাধ স�মতার বৃি�করণ 

 

৪.১, ৪.৪, 
৪.৬ 

  সবার জ� আিথ র্ক �া�রতা এবং নারী ও যুবােদর দ�তার উ�য়ন িনি�তকরণ 

 

৫.১, ৫ক   �ি�গত ও বািণিজয্ক অথ র্ায়েন অিধকতর িনয়�েণর ে�ে� নারীর �মতায়ন 

 

৬.৩, ৬.৪   িনরাপদ পািন, �ািনেটশন এবং পািন-�বহার দ�তা বৃি�েত সহায়ক অথ র্ায়ন 

 

৭.২, ৭.৩, 
৭ক  

  নবায়নেযা� �ালািন ও �ালািন দ�তা বৃি�েত সহায়ক অথ র্ায়ন  

 

৮.১, ৮.২, 
৮.৩, ৮.৪, 
৮.৫, ৮.৯, 
৮.১০  

  আিথ র্ক খাত এবং �িত�ানসমূেহর শি�শালীকরণ এবং েলনেদেনর দ�তার 
উ�য়ন  
  তার� �ব�াপনা, ঋণ �াি� ও িবিনেয়ােগর লে�য্ �েয়াজনীয় আমানত েজাগান 
ও অথ র্ৈনিতক অিভঘাত �ােস �বসা �িত�ানসমূহেক সহায়তাকরণ   

 

৯.২, ৯.৩, 
৯.৪  

 আিথ র্ক �ব�ার আধুিনকায়ন ও বি�ত জনেগা�ীর জ� �াংক খােতর অথ র্ায়ন 
�াি�র সুেযাগ িনি�তকরণ  
 ঋণ এবং বীমা বাজােরর �িটসমূহ িচি�তকরণ 
 নতুন উে�া�ােদর জ� মূলধন েজাগান 

 

১০.১, 
১০.২, 
১০.৫, ১০গ   

 অ�ভু র্ি�মূলক অথ র্ায়েনর �সার 

 

১১.১, 
১১.২, ১১.৩  

 সা�য়ী বাস�ান, িনরাপদ পিরবহন এবং অিভঘাতসহনশীল নগর �িত�ায় অথ র্ায়ন  
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অভী� ল�য্মা�া �ভাব  

 

১৩.১, 
১৩.২, 
১৩ক  

 পিরেবশগত ঝুিঁক েমাকােবলায় অিভঘাতসহনশীলতা বৃি�  
 েটকসই পিরেবশ উ�য়েন পিরেবশবা� অথ র্ায়েনর �সার  

 

১৬.৪, 
১৬.৫   

  অৈবধ অথ র্ায়ন েরাধ এবং অয্াি�-মািন ল�ািরংেয়র মা�েম স�াসবাদী কায র্�েম 
অথ র্ �বােহর �িতেরাধকরণ  

 

১৭.১৪, 
১৭,১৭, 
১৭.১৮, 
১৭.১৯   

 কায র্কর অংশীদািরে�র মা�েম েটকসই উ�য়েনর জ� নীিতমালাসমূেহর মে� 
সম�য় সাধন   
  আয়, িল�, বয়স, েভৗেগািলক অব�ান এবং অ�া� ৈবিশে�য্র িভি�েত স�িলত 
মানস��, সমেয়াপেযাগী এবং িনভ র্রেযা� ত� সং�হকরণ  

 

৮। বাংলােদেশ আিথ র্ক পিরেষবা �দােনর সািব র্ক িচ� 

বাংলােদেশর আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী �িত�ানসমূহেক িনয়�েণর ধরন অনুযায়ী িতন ভােগ ভাগ করা যায়ঃ 

১. েরগুেলেটডঃ সকল আিথ র্ক �িত�ান, �াংক, নন-�াংক আিথ র্ক �িত�ান, বীমা েকা�ািন, পুিঁজ বাজােরর 

ম��তাকারী �িত�ান েযমন: ে�াকােরজ হাউজ, মােচ র্� �াংক ইতয্ািদ এবং ��ঋণ �িত�ানসমূহ এ 

ে�িণর আওতাভু�। 

২. আংিশক েরগুেলেটডঃ আইন বা সরকাির সং�ার �ারা িনয়ি�ত হেলও েক�ীয় �াংক, বীমা উ�য়ন ও 

িনয়�ণ কতৃর্প�, িসিকউিরিটজ এ� এ�েচ� কিমশন িকংবা অ� েকান আিথ র্ক িনয়�ণকারী সং�ার 

অিধভু� নয় এমন �িত�ানসমূহেক আংিশক েরগুেলেটড �িত�ান িহেসেব িবেবচনা করা যায়। মূলত 

িবেশষািয়ত আিথ র্ক �িত�ান েযমন: বাংলােদশ ডাক িবভাগ, বাংলােদশ হাউজ িবি�ং ফাই�া� 

কেপ র্ােরশন, বাংলােদশ িমউিনিসপাল েডেভলপেম� ফা�, প�ী কম র্ সহায়ক ফাউে�শন, েসা�াল 

েডেভলপেম� ফাউে�শন, বাংলােদশ এনিজও ফাউে�শন, ‘আমার বািড় আমার খামার’ �ক� ও প�ী স�য় 

�াংক এ ে�িণর অ�ভু র্�।  এছাড়া, সমবায় সিমিত, এনিজও এবং সরকােরর অ�া� �ক�সমূহেকও 

আংিশক েরগুেলেটড আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী িহেসেব গ� করা হয়। 

৩. নন-েরগুেলেটডঃ অ�ািত�ািনক খােত আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী িক� যথাযথ িনয়�ণ কাঠােমার 

িনয়�েণর বা তদারিকর অ�ভু র্� নয় এমন �িত�ানসমূহ এ ে�িণেত পিরগিণত হয়। 
 

�ািত�ািনক গঠন অনুযায়ী আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী �িত�ানসমূহেক িন�রূেপ িবেবচনা করা যায়ঃ 

১. িনয়�ক সং�াঃ 

১.১. বাংলােদশ �াংকঃ েদেশর েক�ীয় �াংক িহেসেব বাংলােদশ �াংক মু�ানীিত �ণয়েনর 

�ধান সং�া। এিট বাংলােদেশ কায র্রত বািণিজয্ক �াংক ও নন-�াংক আিথ র্ক �িত�ানসমূেহর 

িনয়�ক সং�া িহেসেব কায র্�ম পিরচালনা কের। এছাড়া, সরকােরর পে� িরজাভ র্ �ব�াপনা, অথ র্ 

RvZxq Avw_©K AšÍfz©w³ †KŠkj 



36



37

 

 

৬. আিথ র্ক বাজারঃ মািন মােকর্ট, পুিঁজবাজার এবং ৈবেদিশক মু�া বাজার এর সম�েয় বাংলােদেশর 

আিথ র্ক বাজার গিঠত। 

সারিণ -৫: বাংলােদেশ আিথ র্ক পিরেষবা �দােনর িচ� 

আিথ র্ক ম��তাকারী/আিথ র্ক 
পিরেষবা �দানকারী 

আিথ র্ক পিরেষবা 
স�য় ঋণ েপেম� বীমা পুিঁজবাজার এর 

ইন�েম�সমূহ 
সরকাির 

ইন�েম�সমূহ 

�াংক         
নন-�াংক আিথ র্ক �িত�ান 
(এনিবএফআই)  

         

��ঋণ সং�া (এমএফআই)           
েমাবাইল ফাই�াি�য়াল সািভ র্স 
(এমএফএস) �দানকারী সং�া 

      

সমবায় সিমিত       

বীমা েকা�ািন           
বাংলােদশ ডাক িবভাগ       

িবেশষািয়ত আিথ র্ক �িত�ান        
পুিঁজবাজােরর ম��তাকারী 
�িত�ান এবং ইনেভ�েম� 
�াংক  

      

সরকাির ইন�েম�       

 

আিথ র্ক অ�ভু র্ি�েত �াংিকং খােতর ভূিমকাঃ 

বাংলােদেশ আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র অিভযা�া েদেশর 

েক�ীয় �াংক তথা বাংলােদশ �াংক-এর েনতৃে� 

এিগেয় চেলেছ, যা গত দশেক অিধকতর েজারদার 

হেয়েছ। এ অিভযা�ায় বাংলােদশ �াংক ‘ি�মাি�ক’ 

কম র্প�া অনুসরণ করেছ। আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র �সাের 

বাংলােদশ �াংক-এর পর�র আ�ঃস�িকর্ত উে�াগসমূেহর িন�িলিখত আি�কসমূহ িবেবচয্ঃ 

 অ�ভু র্ি�মূলক মু�ানীিতঃ আিথ র্ক অ�ভু র্ি� �সােরর লে�য্ বাংলােদশ �াংক অ�ভু র্ি�মূলক মু�ানীিত 

�ণয়ন করেছ। বাংলােদশ �াংক বছের একবার মু�ানীিত �ণয়ন কের যা ষা�ািসক িভি�েত পয র্ােলাচনা 

করা হয়। মু�ানীিতর মা�েম বাংলােদশ �াংক মু�া �ব�াপনার ে�ে� েক�ীয় �াংেকর অব�ানেক 

�িতফিলত কের। অভয্�রীণ ও বািহয্ক উভয় পয র্ােয়র অংশীজনেদর সুিচি�ত মতামত, পয র্ােলাচনা ও 

দৃি�ভি�র আ�ীকরেণর মা�েম এিট �ণয়ন করা হয়  অ�র্ভুি�মূলক অথ র্ায়েনর িব�ােরর লে�য্ 

RvZxq Avw_©K AšÍfz©w³ †KŠkj 



38



39



40



41

 

 

o ২০২০ সােল একিট �াংক একিট এমএফএস অপােরটেরর সহায়তায় িডিজটাল ে�িডেটর পাইলিটং 

শুরু কেরেছ   

িডিজটাল আিথ র্ক পিরেষবার ৈব�িবক পদে�প 

েমাবাইল ফাই�াি�য়াল সািভ র্েসসঃ �তয্�, দির� ও 
�াংিকং সুিবধা বি�ত জনেগা�ীেক েমাবাইল িভি�ক 
আিথ র্ক পিরেষবা �দােনর লে�য্ বাংলাদেশ �াংক কতৃর্ক 
২০১১ সােল েমাবাইল ফাই�াি�য়াল সািভর্েসস সং�া� 
নীিতমালা �ণয়ন করা হয়। এে�ে� �াংক েলড 
এমএফএস মেডল অনুসরণ করা হেয়েছ। ফাই�াি�য়াল 
সািভ র্েসর মা�েম েরিম�া� িবতরণ, কয্াশ ইন/কয্াশ 
আউট সুিবধা �দান, িপ-টু-িপ, িব-টু-িপ, িজ-টু-িপ এবং িপ-
টু-িজ ইতয্ািদ েপেম� সুিবধা �দান করা যায়। এমএফএস 
এেজ�গণ �াি�ক পয র্ােয় েডিলভাির চয্ােনল িহসেব কাজ 
কের এবং �াহকেদর িনব�ন, কয্াশ ইন ও কয্াশ আউট 
পিরেষবা �দান কের।  

এেজ� �াংিকং  আিথ র্ক খােতর অ�ভু র্ি�মূলক 
কায র্�ম বৃি�র লে�য্ েদেশর সুিবধা বি�ত জনেগা�ীেক 
আধুিনক �াংিকং পিরেষবার অ�ভু র্� করার জ� 
বাংলােদশ �াংক কতৃর্ক এেজ� �াংিকং সং�া� একিট 
গাইডলাই� �ণয়ন করা হেয়েছ। উ� গাইডলাই� 
�ণয়েনর মা�েম �াংকসমূহ মােচ র্�, িবিভ� েটিলকম 
েকা�ািন ও অ�া� �িত�ানেক এেজ� পেয়� �বহার 
কের অেপ�াকৃত কম পিরচালন �েয় ও �ততম সমেয় 
�াহকেদর আিথ র্ক পিরেষবা �দান করেত পাের। 

 
 েভা�া সুর�া এবং আিথ র্ক সা�রতাঃ েটকসই ও জবাবিদিহতামূলক আিথ র্ক অ�র্ভুি� বা�বায়েনর জ� 

েভা�া সুর�া এবং আিথ র্ক সা�রতা িনি�ত করা জরুির  এ লে�য্ বাংলােদশ �াংক িনে�া� কায র্�ম 

�হণ কেরেছঃ 

o �াহক পয র্ােয় আিথ র্ক পিরেষবা সং�া� েযেকান সম�া সমাধােনর জ� বাংলােদশ �াংেক 

‘�াহক �াথ র্ সংর�ণ েক�’ �াপন করা হেয়েছ  �াহকগণ উ� অিফেসর হটলাইন না�ার, 

ইেমইল, ফয্া� িকংবা েযেকান েমাবাইল অয্াি�েকশন মা�েম আিথ র্ক পিরেষবা সং�া� েযেকান 

অিভেযাগ উপ�াপন এবং অিভেযােগর ধরন অনুযায়ী তাৎ�িণক সমাধান �হণ করেত পারেবন;  

o েভা�ােদর অিভেযাগ �ব�াপনার জে� �াংকসমূেহর জ� সমি�ত নীিতমালা �ণয়ন করা 

হেয়েছ; 

o �াংকসমূেহ িতন �র িবিশ� অিভেযাগ �ব�াপনা প�িত চালু করা হেয়েছ; 

o আিথ র্ক সা�রতা �সাের েদশ�াপী �ল �াংিকং কয্াে�ইন চালু করা হেয়েছ; 

o এমএফএস এবং এেজ� �াংিকং এর এেজ�েদর আিথ র্ক সা�রতা বৃি�েত �েয়াজনীয় কায র্�ম 

�হেণর জ� �াংকসমূহেক িনেদ র্শনা �দান করা হেয়েছ; এবং 

o নারী উে�া�ােদর আিথ র্ক সা�রতা বৃি�কে� কায র্�ম �হেণর জ� �াংকসমূহেক িনেদ র্শনা 

�দান করা হেয়েছ  
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 মািন ল�ািরং ও স�াসী কায র্�েম অথ র্ায়ন �িতেরাধ কায র্�ম শি�শালীকরণঃ  েদেশর আিথ র্ক পিরেষবা 

�দানকারী �িত�ানসমূহ কতৃর্ক মািন ল�ািরং ও স�াসী কায র্�েম অথ র্ায়ন �িতেরাধ কায র্�ম সু�ুভােব 

পিরচালনার উে�ে� তােদর িনজ� নীিতমালার আেলােক নীিত ও কম র্সূিচ কায র্�ম িনি�তকরেণ 

বাংলােদশ �াংক কতৃর্ক িন�িলিখত পদ�েপসমূহ �হণ করা হেয়েছ- 

o ২০১২ সােল বাংলােদশ ফাই�াি�য়াল ইে�িলেজ� ইউিনট (িবএফআইইউ) নােম একিট �াধীন 

কায র্�ম েগােয়�া ইউিনট �িত�া করা হয়, যা এগম� �েপর একিট সদ�; 

o �াংক, অ-�াংক আিথ র্ক �িত�ান, বীমা েকা�ািন, ��ঋণ সং�া, পুিঁজবাজার সংি�� �িত�ান, 

এনিজও/এনিপও, মািন েচ�ার, কুিরয়ার সািভ র্স, েপা�াল েরিমেট� ইতয্ািদ সকল �িত�ানেক 

মািন ল�ািরং ও স�াসী কায র্�েম অথ র্ায়ন �িতেরাধ কর্ায�ম এর িব�মান আইন ও িবিধমালার 

আওতায় আনা হেয়েছ; 

o এমএফএস’র মা�েম অৈবধ অথ র্ �বাহ �িতেরােধ কেঠার �ব�া �হণ করা হেয়েছ;  

o এফএিটএফ মানদে�র সােথ সাম�� েরেখ মািন ল�ািরং ও স�াসী কায র্�েম অথ র্ায়ন �িতেরাধ 

নীিতমালা �ণয়ন করা হেয়েছ; এবং 

o ই-েকওয়াইিস সং�া� নীিতমালা �ণয়ন করা হেয়েছ  

 ঝুিঁক �ব�াপনা শি�শালীকরণঃ  ‘ঋণ বুদবুদ’ (credit bubble) এর উ�ব েরাধ করেত, আিথ র্ক 

ি�িতশীলতােক সুরি�ত করেত এবং আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র উে�াগসমূহ েটকসই কের তুলেত ঝুিঁক 

�ব�াপনার ে�ে� িন�িলিখত কায র্�ম �হণ করা হেয়েছঃ  

o যথাসমেয় �ােসল-২ এবং �ােসল-৩ বা�বায়ন;  

o �ােসল মােনর েচেয় অিধক হাের �াংেকর নূয্নতম মূলধন পয র্া�তার পিরমাণ িনধ র্ারণ করা 

হেয়েছ;  

o �াংেকর তার� �ব�াপনা শি�শালীকরেণ মিনটিরং �ব�া েজারদার করা হেয়েছ; এবং 

o �িতিট �াংেকর জ� পৃথক ঝুিঁক �ব�াপনা নীিতমালা ও ঝুিঁক-িভি�ক ত�াবধান েকৗশল �ণয়ন 

করা হেয়েছ   
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�� স�য় মেডল ও দাির� িবেমাচেন তার �বহার 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

�� স�য় মেডেল �ায়ী তহিবল গড়ার এ অংশ�হণমূলক ধারণা প�ী এলাকায় দির� মানুেষর মে� �াপক 

�হণেযা�তা অজর্ন করেত স�ম হেয়েছ এবং তােদর মে� স�য় �বণতা ৈতরী কেরেছ  এ স�য় �বণতার 

মা�েম ৈতরী �ায়ী তহিবল দির� মানুেষর জীিবকা ও অ�ভূ র্ি�মূলক উ�য়েন উে�খেযা� ভূিমকা রাখার 

সুেযাগ কের িদেয়েছ  দির� মানুেষর স�য় �বণতা একিট ল�ণীয় মা�া েপেয়েছ   
 

িনে� �ক� েময়ােদ দির� সদ�েদর স�েয়র একিট সময়িভি�ক িচ� েদখােনা হেলাঃ 

বছর স�েয়র পিরমাণ (িমিলয়ন টাকা) 

২০০৯-১০ ৩০.০০ 

২০১০-১১ ২১০.০০ 

২০১১-১২ ১৫৫০.০০ 

২০১২-১৩ ২০০০.০০ 

২০১৩-১৪ ২০৪৪.০০ 

২০১৪-১৫ ২০০০.০০ 

RvZxq Avw_©K AšÍfz©w³ †KŠkj 



50

 

 

বছর স�েয়র পিরমাণ (িমিলয়ন টাকা) 

২০১৫-১৬ ২৯০৭.০০ 
২০১৬-১৭ ৮৮১.৪০ 
২০১৭-১৮ ২০৪৫.০০ 
২০১৮-১৯ ২৯০১.০০ 
২০১৯-২০ ২৪৫০.০০ 

২০২০-২১ (েম ২০২১ পয র্�) ১৬৪০.০০ 

 

‘আমার বািড় আমার খামার’ �ক� তথা �� স�য় মেডেলর অ�া� �ধান কায র্�ম হেলা দির� মানুষেদর 

�াম সিমিতর আওতায় সংগিঠত করা, স�েয় উ�ু� করা, দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ �দান, সদ�েদর �� িকি� 

সুিবধা িফ-েত িনয়িমত ও েমৗসুমী ঋণ �দান, সদ�েদর পয র্ায়�েম উে�া�া িহেসেব উ�য়ন, উৎপািদত প� 

বাজারজাতকরেণ সহায়তা �দান ও পিরেবশ সংর�ণ এবং িডিজটাল আিথ র্ক পিরেষবাসহ অ�া� েসবা �দান 

অ�তম   
 

মাননীয় �ধানম�ীর �� স�য় দশ র্ন অনুসরেণ বা�বায়নাধীন ‘আমার বািড় আমার খামার’ �কে�র 

উে�খেযা� অজর্ন/সাফ� এক নজের িন�রূপঃ. 

 েমাট �াম সিমিত গঠন      : ১,২০,৪৬৫িট 

 প�ী এলাকার দির� খানা অ�ভূ র্ি�     : ৫৬,৭৮,০০০িট 
 দির� সদ�েদর �� স�েয়র পিরমাণ     : ২০৪৭.০০ েকািট টাকা 

 �াম সিমিত সমূেহর জ� েমাট তহিবল গঠন    : ৭১১৫.০০ েকািট টাকা 
 সদ�েদর বািড়েত পািরবািরক খামার �াপন   : ৩২.৪৩ ল�  

 �ামীণ অথ র্নীিতেত এ �কে�র মা�েম �মপুি�ভূত িবিনেয়াগ  : ১০,৮২৬.০০ েকািট টাকা 
 দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ েদয়া হেয়েছ     : ২.৪০ ল� জনেক 
 �াম পয র্ােয় িডিজটাল আিথ র্ক পিরেষবা �দান   : ২৭,৭৩,৭৫০িট েলনেদন 

 

�কে�র একিট অ�তম ও উে�খেযা� সাফ� বা অজর্ন হেলা এর ই-আিথ র্ক অ�ভু র্ি�  �কে�র আওতায় 

সদ�েদর স�য়, আদায় ও জমা, ঋণ িবতরণ ও িকি� আদায়, সরকার তথা �ক� হেত িবতরণকৃত �েণাদনা ও 

ঘূণ র্ায়মান তহিবলসহ যাবতীয় আিথ র্ক েলনেদন �কে�র একিট অনলাইন িসে�েমর মা�েম স�ািদত হে�  

�কে�র অনলাইন এমআইএস সফটওয়য্ার িবিভ� �াংেকর েকার �াংিকং সলুয্শেনর সােথ ই�ারেফিসং কের 

�কে�র �ায় ৫৭ ল� দির� ও �ািত�ািনক আিথ র্ক পিরেষবা বিহ র্ভূত সদ�গণ আিথ র্ক েলনেদন স�াদন 

করেত পারেছ   
 

িবগত বছরগুেলােত মাননীয় �ধানম�ীর �� স�য় দশ র্ন অনুসরেণ বা�বায়নাধীন আমার বািড় আমার খামার 

�ক� দির� মানুষেক আকৃ� করেত একিট িবেশষ গিত েপেয়েছ এবং এর মা�েম অিজর্ত কম র্কা�েক একিট 

�ািত�ািনক রূপ েদয়ার �তয্াশা ৈতির হয়  এ ে��াপেট প�ী স�য় �াংক আইন, ২০১৪ জািরর মা�েম 
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‘িডিজটাল বাংলােদশ’ ও ‘উ�াবনী বাংলােদশ’-এর দশ র্নেক অনুসরণ কেরই েকৗশলপ� বা�বায়েন 

‘িডিজটাইেজশন’ ও ‘উ�াবন’-েক মূলনীিত িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ  

 

১১। আিথ �ক অ���ি�র জাতীয় সং�া 
িব��াপী আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র সুিনিদ র্� েকান সং�া েনই। বাংলােদেশ �বহৃত আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র ধারণা েকবল 

ঋণ �হণ ও অ�া� আিথ র্ক পিরেষবার পিরমাণগত বৃি�র ধারণার মে� সীমাব� না েরেখ সুিনয়ি�ত পিরেষবা 

�দানকারীেদর মা�েম সব র্সাধারেণর জ� মানস�� আিথ র্ক পিরেষবা �াি� ও �বহােরর সুেযাগও অ�ভু র্� 

করা হেয়েছ। বাংলােদেশর পিরে�ি�েত আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র সং�া িন�রূপঃ  

 

১২। জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল-এর েকৗশলগত রূপক� 

�বৃি� ও উ�য়েনর জ� অথ র্ায়ন এবং সকেলর জ� আিথ র্ক পিরেষবার অিভগ�তা - এ দু’িট পর�র স�রক  

িবেবচনার উপর িভি� কের জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল �ণীত হেয়েছ। মু�ানীিতর অিধকতর কায র্কািরতা 

ও আিথ র্ক খােতর ি�িতশীলতা অজর্েনর মা�েম েদেশর সামািজক রূপা�র আনয়ন এবং সরকােরর উ�য়ন 

ল�য্সমূহ অজর্েনর উে�ে� এ েকৗশলপ� �ণীত হেয়েছ। 
   

এ পিরে�ি�েত েকৗশলপে�র রূপক� িন�রূপ-  

 

 

“আিথ র্ক পিরেষবা েথেক বি�ত ও সীিমত পিরেষবা�া� জনেগা�ীসহ সকল �ি� ও �বসািয়ক 

উে�াগসমূেহর জ� একিট সুিনয়ি�ত, ��, দ� এবং �িতেযািগতামূলক আিথ র্ক বাজােরর মা�েম সাে�র 

মে� সা�য়ীমূে� মানস�ত, সহজ�া� ও ঝুিঁক িনরসেনর সুেযাগ স�িলত �যুি�িভি�ক আিথ র্ক পিরেষবা 

�াি�র অিভগ�তা ও �বহােরর স�মতা।’’ 

‘একিট সমি�ত আিথ র্ক �ব�া যা েদেশর জনগেণর জ� আিথ র্ক অ�ভু র্ি� িনি�ত করার মা�েম �ি�গত, 

পািরবািরক ও �বসািয়ক �েয়াজেন সহজলভয্ আিথ র্ক পিরেষবার �সারসহ স�াবনাময় খাতগুেলার �ত ও 

অ�ভু র্ি�মূলক উ�য়েন সহায়ক হেব এবং অথ র্ৈনিতক িবরূপ �ভাব �শিমতকরণ ও ঝুিঁক �ােস কায র্কর 

ভূিমকা পালন করেব ’   
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জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল-এর েকৗশলগত রূপক� িনে�া� ‘িথওির অব েচই�’-এর মা�েম বিণ র্ত 

হেয়েছঃ 

 

কায র্কর মু�ানীিত স�িলত একিট সুসংহত ও ি�িতশীল আিথ র্ক খাত অ�ভু র্ি�মূলক ও সমি�ত আিথ র্ক �ব�ার 

ওপর িনভর্রশীল- েযখােন গভীর ও দৃঢ় আিথ র্ক পিরেষবা, শি�শালী ও সুিনয়ি�ত আিথ র্ক �ব�া এবং �াহক 

সেচতনতা ও আিথ র্ক সা�রতা িনি�ত হেব। এরূপ �ব�ায় আিথ র্ক পিরেষবা েথেক বি�ত ও সীিমত পিরেষবা 

�া� জনেগা�ীসহ সকল �ি� ও �বসািয়ক উে�াগসমূেহর জ� একিট সুিনয়ি�ত, ��, দ� এবং 

�িতেযািগতামূলক আিথ র্ক বাজােরর মা�েম পূণ র্ পিরসের �বসা �ব�াপনা, জীিবকা িনব র্াহ এবং ঝুিঁক 

�শমেন সহায়ক আিথ র্ক প� ও আিথ র্ক পিরেষবা �াি� িনি�ত করা যায়, যা আিথ র্ক অ�ভু র্ি�মূলক �বৃি� 

অজর্ন ও সি�িলত উ�য়েন সহায়তা কের  
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১৩। জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল এর মূল িবষয় ও িবেবচয্সমূহ 

জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল এর রূপক� বা�বায়েন িনে�া� িতনিট িবষয় সহায়ক ভূিমকা পালন করেব   
 

ক)  �েতয্ক �া�বয়� �ি�র আিথ র্ক পিরেষবা �াি�র লে�য্ �যুি�র সহায়তায় �ি�গত িহসাব িনরাপদ ও 

সুরি�ত  থাকেব; 
 

খ)  �েতয্ক িহসাবধারীর জ� সুিবধাজনক দূরে�, িনরাপদ পিরেবেশ এবং সা�য়ী �েয় �যুি�িনভর্র আিথ র্ক 

পিরেষবা েকে� নগদ জমা, অথ র্ উে�ালন এবং অথ র্ �ানা�র করার সুিবধা থাকেব; এবং 
 

গ)  সকল পিরবার ও �বসার জ� (�বাসী কম� ও তােদর পিরবার এবং অিনবাসী বাংলােদিশ নাগিরকসহ) 

সুিবধাজনক ও সুলভ মূে� আিথ র্ক পিরেষবার অিভগ�তা এবং িনে�া� সুিনয়ি�ত পিরেষবাসমূহ িনি�ত 

করেব: (১) পূণ র্ পিরসের িবিভ� ধরেনর অনুেমািদত ঋণ �হণ ও অ�া�  আিথ র্ক প�/পিরেষবা �বহােরর 

সুিবধা; (২) সমেয়াপেযাগী আমানত ও িবিনেয়াগ সুিবধা; (৩) িবিভ� বীমা পিরেষবা (��বীমাসহ) ও ঝুিঁক 

�শমন �ব�াপনা; এবং (৪) আিথ র্ক প�/পিরেষবা সরবরাহকারী �িত�ান হেত পিরেষবা �াি�র িবষেয় 

আইনগত সুর�া ও ত�িভি�ক িস�া� �হেণর অিধকার। 
 

জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল-এর মূল িবেবচয্সমূহ িন�রূপঃ 
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সারিণ-৬: জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল এর েকৗশলগত অভী� ও ল�য্মা�া 

অভী� ল�য্মা�া 

১.আিথ র্ক খােতর 
িভি� দৃঢ়করণ  

 

 সকল ধরেনর �াংক িহসাব, এমএফএস িহসাব এবং অ�া� েরগুেলেটড আিথ র্ক 
পিরেষবা িহসাবসমূেহর জ� ই-েকওয়াইিস �বতর্ন করা।  

 কুিটর ও অিত �� উে�াগ, �� �বসায়ী/খুচরা �বসা এবং ��-আেয়র 
পিরবােরর জে� েকওয়াইিসর শতর্সমূহ পুনিব র্েবচনা করা।  

 িনব র্াচন কিমশেনর 'জাতীয় পিরচয়প� েডটা েবইস' এবং 'বােয়ােমি�ক েডটােবইস' 
এ সকল েরগুেলেটড আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী �িত�ােনর অিভগ�তা িনি�ত 
করা। 

 ‘েসা�ািল ের�ি�বল ফাই�াি�ং' এর জ� নীিত কাঠােমা �বতর্ন করা।  

 '�া�ারিভি�ক' এবং ‘ভয্ালু েচইন' অথ র্ায়ন এর সুেযাগ এবং চচ র্ার �সার ঘটােনা। 

 িহসাব েখালার �ি�য়ািট সকেলর জ� সহজতর এবং সুিবধাজনক করেত 
�েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা। 

 কুিটর, অিত��, �� ও মাঝাির উে�াগসমূহ এবং িন� আেয়র পিরবারগুেলার 
জ� অথ র্ায়েনর ই��ুেম� এবং অথ র্ায়েনর সুেযাগ ৈবিচ�য্ময় করেত সহায়ক 
কাঠােমা ৈতির করা।  

  িডএফএস (DFS) এর েভা�াসহ সকল �াহকেদর জ� আিথ র্ক পিরেষবা 
�দােনর ে�ে� বােজট �য়  �ােস �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা।   

 আিথ র্ক পিরেষবার জ� ‘মাইে�া ফাই�া� ে�িডট ইনফরেমশন বুয্েরা (এমএফ-
িসআইিব)’, ‘েকা�ােটরাল েরিজি� বুয্েরা’ (�াবর ও অ�াবর উভয় �কার) �িত�া 
করা এবং বাংলােদশ �াংেকর অধীেন থাকা িসআইিবেক পূণ র্া� ‘ে�িডট 
েরিজি�’ েত উ�ীতকরণ।   

 ‘িবগ েডটা’ িবে�ষেণর মা�েম ে�িডট ে�ািরং ও পিরবী�েণ কৃি�ম বুি�ম�া 
এবং েমিশন লািন র্ং এর �বহার �বতর্ন করা।  

 িসএমএসএমই (CMSME) অথ র্ায়ন, কৃিষ অথ র্ায়ন এবং পিরেবশবা�ব 
অথ র্ায়েনর জ� ‘ে�িডট �ারাি� ফা�’ �বতর্ন করা।  

 '�াট র্-আপ' (Start-Up) এ অথ র্ায়েনর লে�য্ পুনঃঅথ র্ায়ন �ব�ার 
উ�ীতকরেণ �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা  

 িবজেনস �েসস আউটেসািস র্ং, ি��াি�ং ইতয্ািদ খােত জিড়ত বাংলােদেশ 
অব�ানরত েপশাজীবী, অিভবাসী/�বাসী বাংলােদিশ জনেগা�ী এবং �বাসী 
কম�েদর ে�িরত েরিম�া� সহেজ েদেশ ে�রেণর  জে� �েয়াজনীয় পদে�প �হণ 
করা।  

 �� স�েয়র �সােরর জ� বাংলােদশ �াংক, এমআরএ এবং জাতীয় স�য় 
অিধদ�র কতৃর্ক নীিতমালা �ণয়ন করা  
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অভী� ল�য্মা�া 

 'িপটুিপ েলনেদন' এবং '�াউড ফাি�ং' �বতর্েনর স�া�তা যাচাই করা। 

 �াহক অ�ভু র্ি�র ে�ে� গুরু�পূণ র্ ত� আদান-�দােনর জ� শি�শালী কাঠােমা 
ৈতির করা।  

২. েপেম� 
িসে�ম এবং 
আিথ র্ক 
পিরেষবা 
িবতরণ �ণালী 
শি�শালীকরণ 

 সকল এমএফএস িহসােবর মে� আ�ঃেলনেদেনর সুেযাগ িনি�ত করা।  

 সকল এমএফএস িহসাব, �াংক িহসাব এবং ইেলক�িনক ওয়ােলট এর মে� 
আ�ঃেলনেদেনর সুেযাগ িনি�ত করা। 

 �াংেকর সকল শাখােক অনলাইন �াংিকং এর সুিবধাস�� শাখায় রুপা�র 
িনি�ত করা।  

 আ�ঃ�াংক অেটােমেটড েটলার েমিশন (এিটএম), পেয়� অফ েসলস (িপওএস) 
এবং ই�ারেনট �াংিকং ফা� �া�ফার (আইিবএফিট) এ সকল �াংেকর 
অংশ�হণ িনি�ত করা। 

 সংি�� সকল িনয়�ক সং�ার অংশ�হেণ  ‘েপেম� িসে�ম সম�য় কিমিট’ গঠন 
করা।  

 সামািজক িনরাপ�া ভাতাসমূহসহ সকল সরকাির েপেম� (িপটুিজ এবং িজটুিপ) 
এবং সকল িবটুিপ ও িপটুিব েপেম�েক ইেলক�িনক আিথ র্ক পিরেষবা িহসাব 
(�াংক এবং এমএফএস িহসাব উভয়ই) এর আওতায় িনেয় আসা। 

 ‘�� �বসায়ীেদর েপেম�’ এবং ‘খুচরা পিরবহন েপেম�' এর িডিজটাইেজশেন 
�েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা। 

 �াংিকং এবং এমএফএস পিরেষবা �দােনর জ� ��ঋণ সং�াসমূেহর সােথ 
সংেযােগর ে�� বৃি� করা। 

 িপএসিপ এর মা�েম আিথ র্ক পিরেষবা �দােনর সুেযাগ বৃি� করা। 

 ‘�াশনাল েপেম� অয্া�’ �ণয়ণ �ি�য়া শুরু করা  

 েপেম� �াংক �িত�ার স�া�তা যাচাই করা। 

 েয েকান ইেলক�িনক েলনেদেনর িনরাপ�া িনি�তকে� ‘িডিজটাল �া�র’ এর 
�ব�া বা�বায়ন করা।   

 েপেম� িসে�েমর দুব র্লতা িচি�তকরণ ও �েবশগ�তার িনরাপ�া িনয়িমত 
যাচাইেয়র লে�য্ কাঠােমা ৈতির করা।   

৩. শি�শালী 
ত� িবে�ষণ ও 
মূ�ায়ন কাঠােমা 
�িত�া  

 আিথ র্ক পিরেষবার যথাযথ চািহদা িনরূপেণ েদশ�াপী সমি�ত �াহক েকি�ক 
জিরপ পিরচালনা করা।  

 ওয়া�র্ �াংক িফনেড�, আইএমএফ ফাই�াি�য়াল অয্াে�স সােভ র্ এবং 
িজ২০ আিথ র্ক অ�ভু র্ি� সূচক ইতয্ািদ ৈবি�ক সূচকসমূেহর আেলােক তুলনীয় 
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জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� সূচকসমূহ িনধ র্ারণ করা। 

 িল�, বয়স, েভৗেগািলক অব�ান এবং অ�া� ে��াপেটর িভি�েত িবশদ 
এবং মানস�� আিথ র্ক অ�ভু র্ি� সং�া� ত�-উপা� সং�হ িনি�ত করা।  

 এসিডিজ �য্াকােরর �ায় জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল এর জ� একিট পিরপূণ র্ 
এবং �য়ংি�য় ত� �ব�াপনা প�িত ও ওেয়ব-েপাট র্াল ৈতির করা।  

 আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী �িত�ান এবং িনয়�ক সং�াগুেলার  ত� 
সংর�েণ ‘�াউড সলুয্শন’ �বহােরর স�া� উপায়সমূহ খিতেয় েদখা।  

 জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� সংি�� ত� �ব�াপনায় পিরসং�ান 
সং�ার/সং�াসমূেহর স�মতা বৃি� করা।  

৪। আিথ র্ক 
সা�রতার �সার 
এবং েভা�া 
�মতায়ন  

 

 আিথ র্ক খােতর �েতয্ক িনয়�ক সং�া কতৃর্ক পৃথক আিথ র্ক �া�রতার নীিত ও 
েকৗশল  �ণয়ন করা।  

 আিথ র্ক খােতর িনয়�ক সং�াসমূেহর � � েভা�া সুর�া কাঠােমা এবং অিভেযাগ 
িনরসন �ব�া �ণয়ন করা।  

 সকল আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী �িত�ােনর আিথ র্ক �া�রতা সং�া� বািষ র্ক 
কম র্সূিচ থাকেব যা তােদর � � িনয়�ক সং�া �ারা মিনটর করা হেব।  

 িশ�া ম�ণালেয়র মা�েম �াথিমক, মা�িমক ও পরবত� �েরর িশ�া কায র্�েম   
‘আিথ র্ক সা�রতা’ অ�ভু র্� করার �েয়াজনীয়  উে�াগ �হণ করা।   

 �াংেকর জ� �বিতর্ত ‘িডেপািজট ইনসুয্ের� ি�ম’ এর �ায় েভা�া সুর�া 
�ব�া �বতর্েনর স�া�তা যাচাই করা।   

৫। নারী, জলবায়ু 
পিরবতর্েনর 
অিভঘােত আ�া� 
জনেগা�ী এবং 
অ�া� বি�ত 
জনেগা�ীর 
আিথ র্ক অ�ভু র্ি� 
স�সারণ এবং 
িভি� দৃঢ়করণ 

(১)িনে�া� িবষয়সমূহ িবেবচনা িবেবচনায় আিথ র্ক খােতর সকল িনয়�ক সং�া কতৃর্ক 
নারীেদর আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র �সাের পৃথক নীিতমালা ও েকৗশল �ণয়ন এবং িবেশষ 
কম র্সূিচ �হণ :-  

ক) �াম এবং শহর উভয় অ�েলর নারী �াহক ও নারী উে�া�ােদর আিথ র্ক 
পিরেষবার (স�য়, ঋণ, েপেম�, িবিনেয়াগ ও বীমা ) চািহদা পূরেণর জে� িবেশষ 
দৃি� রাখা;  

খ) নারীেদর জে� সুিবধাজনক পিরেষবা �াি�র �ি�য়া �হণ করা;  

গ) নারীেদর জে� িবেশষ সুেযাগ সৃি�র মা�েম িডএফএস এ তােদর অংশ�হণ 
িনি�ত করা।  

(২) আইিডআরএ, িবএসইিস ও এমআরএ সহ সংি�� সরকাির সং�াসমূেহর প� েথেক 
আিথ র্ক অ�ভু র্ি� ও জলবায়ু পিরবতর্ন সং�া� সুিনিদ র্� ল�য্িভি�ক নীিতমালা �ণয়ন 
ও কম র্সূিচ �হেণর পাশাপািশ বাংলােদশ �াংক গৃহীত উে�াগসমূহেক েজারদার করা। 

(৩) আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র িনে�া� ে�ি�তসমূহ িবেবচনায় েরেখ সকল সংি�� সরকাির 
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সং�াসমূহ ও িনয়�ক কতৃর্প� কতৃর্ক সুিনিদ র্� ল�য্িভি�ক নীিতমালা �ণয়ন এবং 
কম র্সূিচ �হণঃ  

 তরুণেদর আিথ র্ক অ�ভু র্ি�  

 �িতব�ী �ি�েদর আিথ র্ক অ�ভু র্ি� 

 তৃতীয় িলে�র �ি�েদর আিথ র্ক অ�ভু র্ি� 

 িশশুেদর (িবেশষ �িতব�কতাস�� িশশুেদর সহ) আিথ র্ক অ�ভু র্ি� 

 বয়� ও অবসর�া� �ি�েদর আিথ র্ক অ�ভু র্ি� 

 �বাসী বাংলােদিশ কম�/ অিভবাসী ও অনাবাসী(এনআরিব) বাংলােদিশেদর 
আিথ র্ক অ�ভু র্ি� 

 বন, উপকূল, হাওর ও পাহািড় অ�েল বসবাসরত দির� ও অবেহিলত 
জনেগা�ীসহ চা �িমক, ভাসমান স�দায়, শহুের বি�বাসীেদর আিথ র্ক অ�ভু র্ি�   

 �া�ন িছটমহল এলাকা, ��বসিতপূণ র্ এলাকা এবং দুব র্ল অবকাঠােমা স�িলত 
এলাকার জনসাধারেণর আিথ র্ক অ�ভু র্ি�।  

৬। িডিজটাল 
ফাই�াি�য়াল 
সািভ র্স এবং 
িফনেটক 
(Fintech) 
এর মােনা�য়ন 

 আিথ র্ক পিরেষবার মূলধারায় িডিজটাল রূপা�র ও উ�াবন আ�ীকরেণ একিট 
িডএফএস েকৗশলপ� �ণয়ন করা।   

 সকল ধরেনর ইউিটিলিট েসবার (পািন, �াস, িবদুয্ৎ, ই�ারেনট, �া�য্, িশ�া এবং 
অ�া�) মু� পিরেশােধর ে�ে� িডএফএস এর �বহােরর সুেযাগ িনি�ত করা। 

 ‘জাতীয় �ক েচইন েকৗশল-বাংলােদশ ২০২০’, ‘জাতীয় কৃি�ম বুি�ম�া 
েকৗশল-বাংলােদশ ২০২০’ এবং ‘জাতীয় ই�ারেনট অব িথংস েকৗশল - 
বাংলােদশ ২০২০’ এ উি�িখত আিথ র্ক খাত সংি�� িবষয়াবলী বা�বায়ন করা।  

 এমএফএস অয্াকাউ� েহা�ারেদর জ� ঋণ সুিবধা এবং পূণ র্া� আমানত 
পিরেষবার সুিবধা �বতর্েনর স�া� প�িতগুিল যাচাই করা।  

 এেজ� �াংিকংেয়র অধীন� আউটেলটগুেলােত সকল ধরেনর �াংিকং পিরেষবা 
সরবরাহ করার স�া� উপায়সমূহ যাচাই করা। 

 আিথ র্ক পিরেষবায় কৃি�ম বুি�ম�া, িফনেটক (Fintech), েরগেটক 

(Regtech), সুপেটক (SupTech), ইি�উরেটক (Insurtech) ও অ�া� 
উ�াবনী �যুি�র �েয়ােগর  স�া�তা মূ�ায়ন করা।  

৭। নীিতমালা 
এবং িনয়�ণ 
�ব�া শি�শালী 
করা  

 জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল বা�বায়েনর জ� ম�ণালয়সমূহ, িনয়�ক 
সং�াসমূহ এবং সংি�� সকল সরকাির সং�ার মােঝ সম�য় সাধন করা।  

 ত�-উপা� িভি�ক নীিত �ণয়েনর চচ র্া �িত�া।  

 অৈবধ আিথ র্ক পিরেষবার িব�ার েরাধ এবং �ােডা �াংিকং এর েনিতবাচক 
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 �ভাব দূর করেত সমি�ত ও সুসংহত �েচ�া েজারদার করা।  

 ‘েরগুেলটির �া�ব�’ �বতর্েনর জে� স�া� উপায়গুেলা যাচাই করা।  

 ��-আেয়র �াহকেদর পিরেষবা �দােন আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারীেদর 
উৎসািহত করার জ� েরগুেলটির সং�াসমূহ কতৃর্ক উপযু� �েণাদনা কাঠােমা 
�ণয়ন।  

 ত�িনভর্র নীিত িবে�ষণ এবং িফনেটক (Fintech), েরগেটক (Regtech), 

সুপেটক (SupTech), ইি�উরেটক (Insurtech), কৃি�ম বুি�ম�া, িডএলিট 

(DLT), েমিশন লািন র্ং, অগেমে�ড িরয়ািলিট, সাইবার িসিকউিরিট �ভৃিত  
িবকাশমান �যুি�সমূহ িবষেয় িনয়�ক সং�াসমূেহর স�মতা বৃি� করা।  

৮। আিথ র্ক 
অ�ভু র্ি�র 
উে�াগসমূেহর 
ঝুিঁক �ব�াপনা 
সুরি�ত করা 

 আিথ র্ক অ�ভু র্ি� স�িকর্ত �িত�ানগুিলর িনয়�ণ ও ত�াবধােন কায র্কর �াংিকং 

তদারিকর মূ� নীিতসমূেহর (যা �াংক ফর ই�ার�াশনাল েসেটলেম�-BIS 
কতৃর্ক �বিতর্ত) সিঠক �েয়াগ িনি�ত করা।  

 আিথ র্ক ��তা িনি�তকরেণ ও ‘িড-িরি�ং’ এর চচ র্া �ােস আিথ র্ক অ�ভু র্ি� 
�সােরর উ�াবনী উে�াগসমূহ ও অয্াি�-মািন ল�ািরং (এএমএল) এবং কম�ািটং 
েটেরাির� ফাই�াি�ং (িসএফিট) নীিতমালার মে� ভারসা� আনয়েন �েয়াজনীয় 
পদে�প �হণ করা। 

 আিথ র্ক পিরেষবা িবষয়ক প� উ�য়েনর সময় ঝুিঁক মূ�ায়ন কাঠােমা ৈতির 
করা। 

 তে�র েগাপনীয়তা এবং িনরাপ�া র�ায় শি�শালী িনয়�ণ এবং ত�াবধান 
কাঠােমা �ণয়ন করা; িনয়�ক সং�া, টা� েফাস র্ ও আইন �েয়াগকারী 
সং�াসমূেহর সম�েয় সাইবার হুমিক েমাকািবলায় সুর�া �দান ও ফেরনিসক 
কায র্�ম পিরচালনায় একিট সমি�ত �য্াটফম র্ �িত�া করা।  

৯।বীমা পিরেষবা 
শি�শালী করা  

 িজিডিপেত �� বীমার অংশ ৫ শতাংেশ উ�ীত করার লে�য্ �াহকেদর কােছ 
সহেজ েসবা েপৗঁছােত �� ঋণ পিরেষবার সােথ স�িত েরেখ ��-বীমার 
নীিতমালা ৈতির করা। 

  েভা�ােদর পিরেষবা লােভর ৈবিচ�য্ আনয়েন ‘�াংকঅয্ািসউের� 

(Bancassurance)’ সুিবধার �বতর্ন করা।   

 �াি�ক জনগণ, �� �বসা, কৃিষখােতর জ� আবহাওয়া িভি�ক শ� বীমা, 
গবািদপশুর বীমা, িজিপএস �য্ািকং এর সুিবধা স�িলত মৎ� বীমা, �� আেয়র 
মানুেষর জ� �া�য্ বীমা, অিটি�ক �ি�েদর জ� বীমা সুিবধা, বয়� ও 
অবসর�া� �ি�বেগ র্র জ� েপনশন ি�ম এর �য় সকল জনগেণর জ� উ�াবনী 
বীমা সুিবধা �বতর্ন করা। 

 �বাসী কম�েদর জ� বীমা সুিবধা সং�া� নীিত কাঠােমা �ণয়ন করা। 
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অভী� ল�য্মা�া 

 বীমা খােতর অেটােমশেনর জ� নীিত কাঠােমা �ণয়ন করা। 

১০।পুিঁজবাজার 
সংি�� েসবাসমূহ 
শি�শালীকরণ 

 �ি� ও �বসায় �িত�ােনর অংশ�হণ ও িবিনেয়ােগর বৃি�র লে�য্ ৈবিচ�ময় 
আিথ র্ক ই��ুেম� �বতর্েনর জ� পুিঁজবাজােরর িভি� দৃঢ়করণ।  

 পুিঁজবাজােরর ই��েুম�সমূেহর মা�েম ��, মাঝাির, মাইে�া ও কুিটর িশে�র 
অথ র্ায়নসহ কৃিষ অথ র্ায়ন এবং পিরেবশবা�ব অথ র্ায়ন এর জ� েভ�ার কয্ািপটাল 
ও ইম�া� ফা�সহ অ�া� িবক� িবিনেয়াগ তহিবল এবং এসিপিভ এর সুেযাগ 
বৃি� করা।   

 ঝুিঁকিবমুখ �� িবিনেয়াগকারীেদর অংশ�হণ বৃি�র লে�য্ সমৃ� ব� বাজার 
�িত�া করা। 

১১। �� ঋণ 
পিরেষবা 
শি�শালীকরণ 

 ��ঋণ সং�াসমূেহর তহিবেলর উৎেসর �সাের িবিভ� ধরেনর তহিবল েথেক 
অথ র্ায়েনর অিভগ�তা বৃি� করা।  

 ��ঋণ সং�াসমূেহর কায র্�েমর দ�তা বৃি�র লে�য্ এ খােত অেপ�াকৃত �� 
পিরসের ‘িডিজটাইেজশন’ এর �বতর্ন করা। 

১২। িনয়�ক সং�াসমূেহর িনেদ র্শনা েমাতােবক আিথ র্ক পিরেষবাসমূেহর িব�ােরর লে�য্ বাংলােদশ ডাক 
িবভাগ, বাংলােদশ হাঊজ িবি�ং ফাই�া� কেপ র্ােরশন, বাংলােদশ িমঊিনিস�াল েডভলপেম� ফা�, প�ী 
কম র্-সহায়ক ফাউে�শন, সমবায় �াংক, এসএমই ফাউে�শন, েসা�াল েডেভলপেম� ফাউে�শন, 
বাংলােদশ এনিজও ফাউে�শন, আমার বািড় আমার খামার �ক� এবং প�ী স�য় �াংক, আইিসিব  ও 
অ�া� সংি��  আধা-িনয়ি�ত আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী �িত�ানসমূহেক শি�শালীকরণ। 

 

১৬। জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল বা�বায়েন আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী �িত�ানসমূেহর ভূিমকা 

এ েকৗশলপ� বা�বায়েন আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী �িত�ানসমূহ মু� ভূিমকা পালন করেব। এে�ে� সকল 

ধরেনর আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী �িত�ান (�াংক, আিথ র্ক �িত�ান, বীমা ও পুিঁজবাজার সংি�� 

�িত�ানসমূহ, ��ঋণ সং�াসমূহ, এমএফএস অপােরটর, িপএসিপ ইতয্ািদ) �তয্ািশতভােব িনে�া� 

দিয়�সমূহ পালন করেব (যা শুধুমা� এর মে�ই সীিমত নয়):  

 �াহকেকি�ক দৃি�ভি� �হেণর মা�েম সীিমত পিরেষবা �া� �াহকে�িণর জ� উপযু� প� ও 

পিরেষবা �চলন করা; 

 অফলাইন কাড র্ �যুি�র �বতর্েনর মা�েম িবেশষত �ামা�েল অনলাইন সংেযােগর �িতব�কতাসমূহ 

েমাকািবলা করা; 

 িব�মান সরবরাহ চয্ােনলগুেলােক িব�ত পিরসেরর আিথ র্ক পিরেষবার সােথ সংযু� করা 

(উদাহরণ�রূপ, অংশীদািরে�র িভি�েত ��ঋণ সং�া অথবা এমএফএস পিরেষবা �দানকারীেদর 

মা�েম �াংক আমানত �হণ বা বীমা সুিবধাগুেলা সরাসির �াহেকর কােছ েপৗেঁছ েদয়ার মা�েম �াংক 
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বা বীমা সং�া আয় বৃি�সহ ��ঋণ সং�া অথবা এমএফএস পিরেষবা �দানকারী �িত�ানসমূহ এ 

পিরেষবা িবতরেণর জ� িফ েপেত পাের); 

 ‘েনা-ি�ল পিরেষবা’র স�য্বহােরর মা�েম এর পিরিধ স�সারণ ও �াহকেদর সীিমত পিরেষবার 

িহসাব েথেক িনয়িমত িহসাব �বহারকারী িহেসেব �ত উ�ীতকরণ;  

 আিথ র্ক প� ও পিরেষবা �বতর্ন, পিরেষবা সরবরাহকরণ এবং ঝুিঁক �ব�াপনা শি�শালীকরেণর জ� 

নতুন অবকাঠােমা এবং �যুি�র স�য্বহার;  

 দািয়�শীল এবং ৈনিতক েসবা �দােনর চচ র্া �িত�ার জ� �ািত�ািনক কাঠােমা ৈতির করা; 

 কুিটর, মাইে�া, �� ও মাঝাির িশ� ও �� আেয়র পিরবারসমূেহর জ� উপযু� ঋণ সুিবধা �বতর্ন 

করা; 

   নারী, যুবসমাজ, িশশু এবং সীিমত পিরেষবা�া� জনেগা�ীর জ�, িবেশষ কের শহুের �াি�ক জনেগা�ী 

ও দূরবত� �ামা�েলর জনসাধারেণর জ� আিথ র্ক �া�রতা িব�াের িনয়িমত কম র্সূিচ পিরচালনা করা; 

 েযৗথ িশ� কাঠােমা এবং ওেপন অয্াি�েকশন ে�া�ািমং ই�ারেফস ৈতিরেত িনয়�ক কতৃর্প� ও 

সরকাির সং�াসমূেহর সােথ সমি�তভােব কাজ করা; 

 এমএনও, আইএসিপ ইতয্ািদ েসবা �দানকারীেদর সােথ আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র �সাের যথাযথ সম�য় 

িনি�ত করা; এবং 

 েবসরকাির উ�য়ন সং�াসমূহ (এনিজও) এবং সামািজক েসবা সংগঠনসমূহেক (িসএসও) আিথ র্ক 

�া�রতা �সার কায র্�েমর সােথ স�ৃ� করা  
 

১৭। জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল বা�বায়েন আ�জর্ািতক সহেযািগতা 

সরকাির ও েবসরকাির খােতর উে�াগসমূেহর মােঝ কায র্কর সম�য় সাধেন আ�জর্ািতক উ�য়ন সহেযাগী 

সং�াসমূহ অনুঘটেকর ভূিমকা পালন কের। এে�ে� জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল বা�বায়েন আ�জর্ািতক 

উ�য়ন সহেযাগী সং�াসমূেহর িনকট �তয্ািশত ভূিমকা িন�রূপঃ  

 েপেম� িসে�ম, পিরেষবা সরবরাহ চয্ােনল, িবিবধ আিথ র্ক প�, িডএফএস ও সাইবার িনরাপ�া, 

িনয়�ক সং�াসমূেহর স�মতা বৃি�, গেবষণা ও উ�াবন ইতয্ািদ ে�ে� নীিতিনধ র্ারক ও িনয়�ক 

সং�াসমূেহর সােথ অংশীদািরে�র িভি�েত সহায়তা �দান; 

 �াহকেকি�ক ও ত�-উপা� িভি�ক আিথ র্ক প� ও পিরেষবা �চলন, ঝুিঁক �ব�াপনায় �েয়াজনীয় 

স�দ েজাগান, আিথ র্ক অবকাঠােমার িব�ার ও র�ণােব�েণ �যুি�গত সহেযািগতা, নারীেদর জ� 

আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র �সার এবং আিথ র্ক পিরেষবা সরবরাহকারীেদর স�মতা উ�য়েন আিথ র্ক 

�িত�ানগুেলার সােথ কাজ করা; এবং 
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৮ ম�ী, সমাজক�াণ ম�ণালয় সদ� 

৯ ম�ী, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় সদ� 

১০ ম�ী, �ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয় সদ� 

১১ ম�ী, �বাসী ক�াণ ও ৈবেদিশক কম র্সং�ান ম�ণালয় সদ� 

১২ ম�ী, ডাক, েটিলেযাগােযাগ ও ত��যুি� ম�ণালয় সদ� 

১৩ ম�ী, ত� ও েযাগােযাগ �যুি� িবভাগ, ডাক, েটিলেযাগােযাগ ও ত��যুি� 
ম�ণালয় 

সদ� 

১৪ ম�ী, �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয় সদ� 

১৫ ম�ী, িশ�া ম�ণালয় সদ� 

১৬ ম�ী, যুব ও �ীড়া ম�ণালয় সদ� 

১৭ ম�ী, �া�য্ ও পিরবার পিরক�না ম�ণালয় সদ� 

১৮ মি�পিরষদ সিচব সদ� 

১৯ মাননীয় �ধানম�ীর মু� সিচব সদ� 

২০ �ধানম�ীর কায র্ালেয়র এসিডিজ িবষয়ক মু� সম�য়ক  সদ� 

২১ গভন র্র, বাংলােদশ �াংক সদ� 

২২ সিচব, আিথ র্ক �িত�ান িবভাগ, অথ র্ ম�ণালয় সদ� 

২৩ সভাপিত, েফডােরশন অব বাংলােদশ েচ�াস র্ অব কমাস র্ এ� ই�াি� 
(এফিবিবিসআই) 

সদ� 

২৪ সভাপিত, বাংলােদশ উইেমন েচ�ার অব কমাস র্ এ� ই�াি� সদ� 

২৫ েচয়ার�ান, এেসািসেয়শন অব �াংকাস র্ বাংলােদশ সদ� 

২৬ েচয়ার�ান, িফনানিসয়াল ই�িটিটউশ� ে�ােমাটাস র্ এেসািসেয়শন  সদ� 

২৭ েচয়ার�ান, বাংলােদশ এেসািসেয়শন অব সফটওয়য্ার এ� ইনফরেমশন িসে�মস সদ� 

২৮ �িতিনিধ, েলাকাল কনসালেটিটভ �প ইন বাংলােদশ সদ� 

২৯ েডপুিট গভন র্র, বাংলােদশ �াংক সদ� সিচব 
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এনএনিস এর কায র্পিরিধ িন�রূপ: 

 এ েকৗশলপে�র দশ র্ন, মূল মা�া, উে��, েকৗশলগত ল�য্সমূেহর উপর িনিদ র্� সময়সীমা িভি�ক কম র্ 

পিরক�না অনুেমাদন করা এবং বািষ র্ক পিরক�নাসমূহ পয র্ােলাচনা করা; 

 জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল বা�বায়েনর জ� অথ র্ায়ন েকৗশল অনুেমাদন করা এবং সংি�� 

সং�াসমূহেক �েয়াজনীয় স�দ বরাে�র িনেদ র্শনা �দান করা; 

 জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল এর পিরবী�ণ এবং মূ�ায়ন (এম অয্া� ই) প�িত অনুেমাদন করা; 

 পিরবী�ণ এবং মূ�ায়ন (এম অয্া� ই) কাঠােমার অংশ িহসােব ৈবি�ক ে��াপেট তুলনীয় জাতীয় 

আিথ র্ক অ�ভু র্ি� সূচকসমূহ অনুেমাদন করা; 

 ি�বািষ র্ক িভি�েত এ েকৗশল পয র্ােলাচনা করা এবং �েয়াজন সােপে� তা সংেশাধন করা; 

 বািষ র্ক িভি�েত এ েকৗশল বা�বায়েনর অ�গিত মূ�ায়ন করা; 

 সরকাির ও েবসরকাির খােতর মে� সংলােপর পিরেবশ ৈতিরেত সহায়তা করা; 

 আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র উে�� এবং ল�য্সমূহ অজর্েন �েয়াজনীয় নীিত সং�া�, �ািত�ািনক, আইিন এবং 

অ�া� সং�ার �ি�য়ার িদকিনেদ র্শনা এবং েনতৃ� �দান করা; 

 সকল �ের যথাযথ সম�য় �ি�য়া অনুেমাদন এবং অ�া� �ি�য়ার সে� আিথ র্ক অ�ভু র্ি� �ি�য়া 

সম�েয়র জ� িদকিনেদ র্শনা �দান করা; 

 জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল সং�া� ি�য়ািরং কিমিট (এনএসিস) এর গঠন কাঠােমােত েয েকান 

পিরবতর্ন অনুেমাদন করা; 

 বছের অ�ত দুইবার এনএনিস ৈবঠক পিরচালনা করা; 

 �েয়াজন অনুসাের েযেকান সময় নতুন সদ� সংযু� করা; এবং 

 আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র ল�য্সমূহ অজর্েন সেব র্া�ম প�া অবল�নসহ �েয়াজেনর িনিরেখ অ� েয েকােনা 

কাজ স�াদন করা। 
 

(খ) এনএফআইএস  ি�য়ািরং কিমিট (এনএসিস): এ কিমিট এনএনিস’র িনেদ র্শনা অনুসরণ কের জাতীয় 

আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল বা�বায়েনর সািব র্ক দািয়� পালন করেব। এনএসিস আিথ র্ক অ�ভু র্ি� কম র্সূিচর 

অধীেন গৃহীত সকল কায র্�েমর সম�য়, কায র্কািরতা এবং উৎকষ র্তা িনি�ত করার জ�ও দািয়��া� হেব। 

বাংলােদশ �াংেকর গভন র্র এনএসিস এর সভাপিত িহেসেব থাকেবন। এনএসিসর কায র্পিরিধ ও কাঠােমার েয 

েকান পিরবতর্ন এনএনিস �ারা অনুেমািদত হেত হেব। 
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এনএসিস এর গঠন কাঠােমা িন�রূপ: 

১ গভন র্র, বাংলােদশ �াংক সভাপিত 

২ সিচব, আিথ র্ক �িত�ান িবভাগ, অথ র্ ম�ণালয় সদ� 

৩ সিচব, অথ র্িবভাগ, অথ র্ ম�ণালয় সদ� 

৪ সিচব, অথ র্ৈনিতক স�কর্ িবভাগ, অথ র্ ম�ণালয় সদ� 

৫ সিচব, অভয্�রীণ স�দ িবভাগ, অথ র্ ম�ণালয় সদ� 

৬ সদ�, সাধারণ অথ র্নীিত িবভাগ, পিরক�না ম�ণালয় সদ� 

৭ সিচব, কৃিষ ম�ণালয় সদ� 

৮ সিচব, মিহলা ও িশশু িবষয়ক ম�ণালয় সদ� 

৯ সিচব, বািণজয্ ম�ণালয় সদ� 

১০ সিচব, িশ� ম�ণালয় সদ� 

১১ সিচব, সমাজক�াণ ম�ণালয় সদ� 

১২ সিচব, �ানীয় সরকার িবভাগ, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় সদ� 

১৩ সিচব, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয় 

 

১৪ সিচব, �বাসী ক�াণ ও ৈবেদিশক কম র্সং�ান ম�ণালয় সদ� 

১৫ সিচব, �ম ও কম র্সং�ান ম�ণালয় সদ� 

১৬ সিচব, ত� ও েযাগােযাগ �যুি� িবভাগ, ডাক, েটিলেযাগােযাগ ও ত��যুি� 
ম�ণালয় 

সদ� 

১৭ সিচব, ডাক ও েটিলেযাগােযাগ িবভাগ, ডাক, েটিলেযাগােযাগ ও ত��যুি� 
ম�ণালয় 

সদ� 

১৮ সিচব, �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয় সদ� 

১৯ সিচব, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয় সদ� 

২০ সিচব, �া�য্ েসবা িবভাগ, �া�য্ ও পিরবার পিরক�না ম�ণালয় সদ� 

২১ সিচব, �া�য্ িশ�া ও পিরবার ক�াণ িবভাগ, �া�য্ ও পিরবার পিরক�না ম�ণালয় সদ� 
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২২ সিচব, যুব ও �ীড়া ম�ণালয় সদ� 

২৩ সিচব, বাংলােদশ িনব র্াচন কিমশন সদ� 

২৪ েচয়ার�ান, বীমা উ�য়ন ও িনয়�ক কতৃর্প� সদ� 

২৫ েচয়ার�ান, বাংলােদশ িসিকউিরিটজ অয্া� এ�েচ� কিমশন সদ� 

২৬ এি�িকউিটভ ভাইস েচয়ার�ান, মাইে�াে�িডট েরগুেলটির অথিরিট সদ� 

২৭ েচয়ার�ান, বাংলােদশ েটিলকিমউিনেকশন েরগুেলটির কিমশন সদ� 

২৮ েচয়ার�ান, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ�য়ন কতৃর্প� সদ� 

২৯ িহসাব মহািনয়�ক, িহসাব মহািনয়�েকর কায র্ালয় সদ� 

৩০ মহাপিরচালক, জাতীয় পিরচয়প� উইং (এনআইিডডি�উ), বাংলােদশ িনব র্াচন 
কিমশন 

সদ� 

৩১ মহাপিরচালক, সমবায় িবভাগ সদ� 

৩২ মহাপিরচালক, বাংলােদশ ডাক িবভাগ সদ� 

৩৩ েচয়ার�ান, এেসািসেয়শন অব �াংকাস র্ বাংলােদশ সদ� 

৩৪ েচয়ার�ান, বাংলােদশ িলিজং এ� ফাই�া� েকা�ািনজ এেসািসেয়শন  সদ� 

৩৫ সভাপিত, এেসািসেয়শন অব েমাবাইল েটিলকম অপােরটরস অব বাংলােদশ সদ� 

৩৬ সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়ারস েফডােরশন সদ� 

৩৭ মহাপিরচালক, বাংলােদশ উ�য়ন গেবষণা �িত�ান সদ� 

৩৮ মহাপিরচালক, বাংলােদশ ই�িটিটউট অব �াংক �ােনজেম� সদ� 

৩৯ িনব র্াহী সভাপিত, বাংলােদশ ই�িটিটউট অব কয্ািপটাল মােকর্ট সদ� 

৪০ পিরচালক, বাংলােদশ ই�ুয্ের� একােডিম সদ� 

৪১ িনব র্াহী পিরচালক, ই�িটিটউট ফর ইন�িসভ ফাই�া� এ� েডেভলপেম� সদ� 

৪২ িনব র্াহী পিরচালক, এনএফআইএস এডিমিনে�িটভ ইউিনট, বাংলােদশ �াংক সদ� সিচব 

এনএসিস এর কায র্পিরিধ িন�রূপ: 

 জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল এডিমিনে�িটভ ইউিনট কতৃর্ক গৃহীত কায র্�েমর সম�য় ও যথাসমেয় 

বা�বায়ন িনি�ত করা, বা�বায়েনর অ�গিত পয র্ােলাচনা করা এবং �িতব�কতাসমূহ দূরীকরণ ও 

নতুন স�াবনার স�য্বহার সং�া� সুপািরশ করা; 
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 আিথ র্ক অ�ভু র্ি� স�িকর্ত কায র্�ম িবষেয় এনএফআইএস এডিমিনে�িটভ ইউিনট (এনএইউ)-েক 

�েয়াজনীয় িদক-িনেদ র্শনা �দান;  

 সরকাির ও েবসরকাির খােতর মে� অ�ঃ�ািত�ািনক ও আ�ঃ�ািত�ািনক সহেযািগতার ধরন িবষেয় 

পরামশ র্ �দান;   

 আিথ র্ক অ�ভু র্ি� কম র্সূিচ বা�বায়েনর জ� িব�ািরত কায র্�ণালী, �েয়াজনীয় স�দ ও অ�ািধকার 

িনধ র্ারেণ িদক-িনেদ র্শনা �দান; 

 দ�তার সােথ দািয়� পিরপালেন স�ম একিট কায র্কর এনএফআইএস এডিমিনে�িটভ ইউিনট �িত�া 

িনি�ত করা;  

 বছের িতনবার বা�বায়ন অ�গিত পয র্ােলাচনা করা এবং এনএনিসর িবেবচনার জ� সুপািরশসমূহ 

চূড়া�করণ; 

 �েয়াজন অনুসাের েযেকান সময় নতুন সদ� সংযু� করা; এবং 

 এনএনিস �ারা িনেদ র্িশত অ� েযেকান কাজ পিরচালনা করা।  
 

(গ) এনএফআইএস  এডিমিনে�িটভ ইউিনট (এনএইউ ):  এ ইউিনট বাংলােদশ �াংেক �িতি�ত হেব এবং এ 

েকৗশলপ� বা�বায়েনর জ� সকল �ােয়ািগক, �শাসিনক, কািরগির, গেবষণা এবং সািচিবক কায র্�ম স�াদন 

করার জ� দায়ব� থাকেব।  এনএনিস এবং এনএসিসেক �েয়াজনীয় কািরগির, �শাসিনক ও গেবষণা সং�া� 

সহায়তা এনএইউ �দান করেব। এিট বাংলােদেশ আিথ র্ক অ�ভু র্ি� সং�া� পিরসং�ান �ব�াপনার দািয়� 

�া� সং�া িহসােব কাজ করেব। এনএইউ ত� সং�হ করেব, �ােনজেম� ইনফরেমশন িসে�মস র�ণােব�ণ 

করেব এবং এনএনিস ও এনএসিসর পাশাপািশ সংি�� সরকাির সং�াসমূেহর জ� পিরবী�ণ ও মূ�ায়ন 

�িতেবদন ৈতির করেব। এনএনিস এবং এনএসিস এর অনুেমাদেনর িভি�েত এনএইউ পূণ র্া� �াহক চািহদা 

িভি�ক জিরপ পিরচালনার জ� দািয়��া� হেব। এছাড়া এনএইউ িনয়�ক কতৃর্প� ও সং�াসমূহ এবং অ�া� 

অংশীজনেদর সােথ একিট �ায়ী সম�য় �ি�য়া �িত�া করেব। 

এনএইউ হেব বাংলােদশ �াংেকর একিট পৃথক িবভাগ যার দািয়ে� থাকেবন একজন িনব র্াহী পিরচালক ও 

অ�ত একজন মহা�ব�াপক পয র্ােয়র কম র্কতর্া  বাংলােদশ �াংক এনএইউ এর জ� �েয়াজনীয় মানব স�দ 

িনেয়ািজত করাসহ পিরচালনা ও �শাসিনক �েয়র জ� বােজট বরা� করেব। �েয়াজেনর িভি�েত এনএইউ 

তার দািয়� স�াদেন �যুি�গত ও েপশাগত সহায়তা �দােনর জ� আিথ র্ক অ�ভু র্ি� কম র্সূিচর সােথ 

স�িকর্ত গুরু�পূণ র্ ে��সমূেহর জ� েটকিনকয্াল কিমিট (িটিস) গঠন করেব। এ েটকিনকয্াল কিমিটসমূহ 

গভীর িবে�ষেণর মা�েম সুিনিদ র্� িবষয়সমূেহর ে�ে� গুর�পূণ র্ িবেবচনার িভি�েত িবশদ বা�বায়ন পিরক�না 

��াব করেব। 
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পিরবী�ণ ও মূ�ায়ন কাঠােমার আওতায় িনে�া� কায র্�মসমূহ অ�ভু র্� থাকেবঃ 

(১) এনএইউ এ েকৗশলপে�র অ�গিত পয র্ােলাচনা �িতেবদন ৈ�মািসক �াি�েক আিথ র্ক �িত�ান িবভােগর 

মা�েম অথ র্ম�ী, অথ র্ ম�ণালেয়র কােছ ে�রণ করেব। �িত �াি�েকর পরবত� ৩০ িদেনর মে� অথ র্ম�ীর 

িনকট এ �িতেবদন উপ�াপন করেত হেব; 

(২) এনএইউ �িত মােস বাংলােদশ �াংেকর গভন র্েরর িনকট এ েকৗশলপে�র বা�বায়ন অ�গিত 

পয র্ােলাচনা �িতেবদন েপশ করেব।  এে�ে� পরবত� মােসর ১০ িদেনর মে� গভন র্র, বাংলােদশ �াংক 

এর িনকট এ �িতেবদন উপ�াপন করেত হেব; 

(৩) এনএইউ ষা�ািসক িভি�েত এ েকৗশলপ� বা�বায়েনর অ�গিত পয র্ােলাচনা �িতেবদন আিথ র্ক 

�িত�ান িবভােগর মা�েম এনএনিস’র িনকট উপ�াপন করেব। �েতয্ক ষা�ািসক �াি�ক সমা� হওয়ার 

৪৫ িদেনর মে� �িতেবদন এনএনিসেত উপ�াপন করেত হেব; 

(৪) এনএইউ �িত মাস েশেষ পরবত� মােসর ১৫ িদেনর মে� জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল এর িনজ� 

ওেয়বসাইেট মািসক অ�গিতর ত� �কাশ করেব; এবং 

(৫) জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল এর িনজ� ওেয়বসাইট এবং ওেয়ব িভি�ক পিরবী�ণ ও মূ�ায়ন 

�য্াকার থাকেব। 
 
 

২১। উপসংহার 

গত কেয়ক দশক ধের আিথ র্ক স�দ, আমানত ও ঋেণর �ত �বৃি�র ফেল বাংলােদেশর আিথ র্ক �ব�া 

তুলনামূলক শি�শালী ও ি�িতশীল অব�ােন রেয়েছ  বাংলােদেশর আিথ র্ক খােতর অবকাঠােমার িবকাশ 

�াধীনতার পর মূলত রা�ায়� খােতর অধীেন সূিচত হেলও বতর্মােন নতুন �জে�র েবসরকাির �াংক ও 

আিথ র্ক �িত�ানসমূহ আিথ র্ক খােত �াধা� িব�ার করেছ। রূপা�েরর এ পয র্ায়গুেলা েথেক বহুমাি�ক 

অিভ�তাও অিজর্ত হেয়েছ  একিট ি�িতশীল, অ�ভু র্ি�মূলক এবং েটকসই আিথ র্ক �ব�া িনি�তকরেণর 

লে�য্ সকল ে�িণর জনগেণর আিথ র্ক পিরেষবার চািহদা পূরণ কের অথ র্ৈনিতক �মতায়ন ও সামািজক 

ি�িতশীলতা আনয়েনর উৎকৃ� প�া িহেসেব আিথ র্ক অ�ভু র্ি� অপিরহায র্ ভূিমকা পালন কের। সরকার ও 

সংি�� িনয়�ক সং�াসমূহ আিথ র্ক খােত �াহেকর আ�া ধের রাখা ও বৃি�েত সব র্দা অ�ীকারাব�  আিথ র্ক 

খাত শুধু অথ র্ ও অথ র্ায়ন �ি�য়ােতই সীমাব� নয়, বরং তা বৃহৎ পিরসের জনগেণর আ�ার সােথও স�িকর্ত  

তাই বাংলােদেশর আিথ র্ক অ�ভু র্ি� অিভযা�ায় মূল ল�য্ হল জনগেণর আ�া ও িব�াস অজর্ন, তা ভিব�েতও  

অ�াহত থাকেব   
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পিরিশ�-১: জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল-এর �ণয়ন �ি�য়া 
 

১. জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল �ণয়ন �ি�য়ার মাইলফলকসমূহ  

দির�তম জনসং�ার জ� মানস�ত �মবধ র্মান আিথ র্ক পিরেষবা িনি�তকারী নীিতিনধ র্ারক ও িনয়�ক 

সং�াসমূহেক শি�শালীকরেণর লে�য্ ৈবি�ক নীিতিনধ র্ারক েনতৃে�র একিট েজাট িহেসেব অয্ালােয়� ফর 

ফাই�াি�য়াল ইন�শন (এএফআই) গিঠত হয়। এ েজােটর সি�য় সদ� িহেসেব বাংলােদশ ২০১২ সােল ‘মায়া 

িড�ােরশেন’ �া�র কের এবং ২০১৪ সােল িনজ� 'জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল (এনএফআইএস)' ��ত 

করেত �িত�িতব� হয়। মায়া িড�ােরশেন �া�রকারী িহসােব, ২০১৪ সােল বাংলােদশ �াংক জাতীয় আিথ র্ক 

অ�ভু র্ি� েকৗশল (এনএফআইএস) �ণয়েনর �াথিমক উে�াগ �হণ কের। পরবত�েত এ িবষেয় অথ র্ ম�ণালেয়র 

আিথ র্ক �িত�ান িবভােগর সােথ আেলাচনার িভি�েত বাংলােদশ �াংক ধারাবািহকভােব িন�িলিখত 

পদে�পসমূহ �হণ কের: 

সময়কাল কেম র্াে�াগ 

জানুয়াির ২০১৫ 
বাংলােদশ সরকার ও যু�রােজয্র সরকার 'িবজেনস ফাই�া� ফর � পুওর ইন 
বাংলােদশ (িবএফিপ-িব)' �কে�র জ� একিট সমেঝাতা �ারক �া�র কের এবং েসই 
�কে�র অধীেন জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল �ণয়েনর উে�াগ অ�ভু র্� রাখা হয়। 

এি�ল ২০১৫ 

জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল (এনএফআইএস) �ণয়েনর জ� �েয়াজনীয় সমি�ত 
পদে�প �হেণ বাংলােদশ সরকার সংি�� সরকাির সং�াসমূহ ও েবসরকাির খােতর 
েজাটগুেলার সম�েয় একিট উ� পয র্ােয়র আ�ঃম�ণালয় ‘পিলিস এডভাইজির কিমিট 
(িপএিস)’ গঠন কের। জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল এর িভি� িহেসেব একিট ত�-
উপা� িভি�ক �িতেবদন ��ত করার িবষেয় অথ র্ ম�ণালেয়র আিথ র্ক �িত�ান িবভােগর 
সিচেবর সভাপিতে� গিঠত এ  কিমিট িস�া� �হণ কের। 

েফ�য়াির ২০১৬ 
সরকাির সং�া, ম�ণালয়, িনয়�ক সং�া, আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারী �িত�ান এবং 
েবসরকাির খােতর ২০০ জেনরও অিধক উ� পয র্ােয়র অংশীজনেদর উপি�িতেত 
উে�াধনী সভায় জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল’ �ণয়েনর আনু�ািনক �ি�য়া শুরু হয়। 

েম ২০১৬ 
'পিলিস এডভাইজির কিমিট (িপএিস) এবং উ�পয র্ােয়র সরকাির কম র্কতর্ােদর অংশ�হেণ 
জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল’ �ণয়ন ও কম র্প�িতর �ি�য়া সং�া� �াথিমক সংলাপ 
েম ২০১৬-এর মে� স�� হয়।  

অে�াবর ২০১৬ 
– আগ� ২০১৭ 

৫ িট সাব-েস�র িভি�ক গেবষণা স�� হয়।  

েসে��র ২০১৭ 
সকল সাব-েস�র িভি�ক গেবষণা সমি�ত কের 'জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল’ 
�িতেবদন এর �থম খসড়ািট ��ত করা হয়। 

অে�াবর ২০১৭ 
জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল’ এর �াথিমক খসড়া িনেয় সংি�� উ� পয র্ােয়র 
সরকাির নীিতিনধ র্ারকেদর মােঝ ধারাবািহক সংলাপ �ি�য়ার সূচনা করা হয়। 

নেভ�র ২০১৭ 
��ঋণ কায র্�েমর সােথ জিড়ত সং�াসমূেহর সে� সংলাপ অনুি�ত হয়।  

বীমা খােতর সে� সংলাপ অনুি�ত হয়। 
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সময়কাল কেম র্াে�াগ 

এি�ল ২০১৮ 
িডিজটাল আিথ র্ক পিরেষবা �দানকারীর সােথ সংলাপ অনুি�ত হয়। 

রংপুর, যেশার, চ��াম ও িসেলেট ৪ িট আ�িলক সংলাপ অনুি�ত হয়। 

েম ২০১৮ �াংিকং খােতর সােথ সংলাপ অনুি�ত হয়। 

জুন ২০১৮ 
উ�য়ন সহেযাগীেদর সে� সংলাপ অনুি�ত হয়। 

ম�ম �েরর সরকাির কম র্কতর্ােদর সে� সংলাপ অনুি�ত হয়।  

আগ� ২০১৮ সংি�� ম�ণালয়, সরকাির �িত�ান, উ�য়ন সহেযাগী, �াংক ও নন-�াংক আিথ র্ক 
�িত�ান, বীমা ও ��ঋণ �িত�ান, গুর�পূণ র্ �বসািয়ক েজাট, গেবষণা ও একােডিমক 
�িত�ান, এমএফএস পিরেষবা �দানকারী �িত�ান ইতয্ািদ �িত�ােনর উ� পয র্ােয়র 
কম র্কতর্ােদর সােথ মাননীয় অথ র্ম�ীর উপি�িতেত 'জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল’ 
িবষেয় একিট জাতীয় পয র্ােয়র কম র্শালা অনুি�ত হয়।  

িডেস�র ২০১৮ 'জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল’ �িতেবদন অনুেমাদেনর জ� িপএিসেক চূড়া� খসড়া 
জমা েদওয়া হয় এবং �িতেবদনিট অনুেমািদত হয়।  

জানুয়াির ২০১৯ চূড়া� পয র্ােলাচনার জ� িপএিস 'জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল’ �িতেবদন বাংলােদশ 
�াংকেক ে�রণ কের। 

মাচ র্-এি�ল 
২০১৯ 

আিথ র্ক অ�ভু র্ি� স�িকর্ত বাংলােদশ �াংেকর সংি�� িবভাগসমূহ �িতেবদনিট 
পয র্ােলাচনা কের। 

েম ২০১৯ বাংলােদশ �াংক পয র্ােলাচনাপূব র্ক �িতেবদনিট অথ র্ ম�ণালেয়র আিথ র্ক �িত�ান 
িবভােগ ে�রণ কের। 

জুন ও নেভ�র 
২০১৯ 

সংি�� ম�ণালয় ও সরকাির সং�াসমূেহর সােথ দু’েটা সংলাপ অনুি�ত হয়। 

এি�ল ২০২০ েকৗশলপে�র একশন �য্ান চুড়া� করা হয়। 

আগ� ২০২০ খসড়া েকৗশলপ� ও একশন �য্ােনর বাংলা সং�রণ চুড়া� করা হয়। 

েসে��র ২০২০ অথ র্ ম�ণালেয়র আিথ র্ক �িত�ান িবভাগ খসড়া েকৗশলপ� ও  এ সং�া� �িতেবদন 
মি�পিরষদ িবভােগ ে�রণ কের।  

নেভ�র  ২০২০ মি�পিরষদ সভায় জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল উপ�াপন করা হয়। েকৗশলপ�িট 
সংেশাধনপূব র্ক পুনরায় উপ�াপেনর জ� সভায় িনেদ র্শনা �দান করা হয়। 

েম ২০২১ মি�পিরষদ সভায় জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল অনুেমািদত হয়। 
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২. জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল এর �ণয়ন �ি�য়া 

িব�ত ও ধারাবািহক সংলােপর মা�েম একিট পূন র্া� দিলল িহসােব জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল ��ত 

করা হেয়েছ। এ �ণয়ন �ি�য়ায় েদেশর আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র �সােরর উপায়সমূহ িনধ র্ারেণ সংি�� অংশীজনেদর 

অংশ�হণ িনি�ত করা হেয়েছ।  

 

উপর�, আিথ র্ক ি�িতশীলতা, ��তা, মােকর্ট ক�া� এবং েভা�ােদর সাম�র্ িবেবচনায় আিথ র্ক অ�ভু র্ি�েক 

কাঠােমাব� করা হেয়েছ। আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র অ�ািধকারমূলক ে��সমূহ িচি�ত করার লে�য্ এ �ি�য়ায় 

একিট েকৗশলপ� �ণয়েনর িবষয়ও অ�ভু র্� িছল। 

 

৩. জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল  �ণয়ন �ি�য়ার মূল ে�ি�তসমূহ 

িন�িলিখত িবষয়গুেলার উপর িভি� কের জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল �ণয়ন �ি�য়া স�ািদত হেয়েছঃ 

 পাঁচিট পৃথক সাব-েস�র সং�া� গেবষণােক অ�ভু র্� কের এ সং�া� ডায়াগনি�ক �ািড পিরচািলত 

হেয়েছ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RvZxq Avw_©K AšÍfz©w³ †KŠkj 



76

 

 

 সামািজক সংহিত িবেবচনায় এ েকৗশলপ�েক সমৃ� করেত পাঁচিট পর�র স�িকর্ত ও গুরু�পূণ র্ 

িবষেয় গুরু�ােরাপ করা হেয়েছ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল �ণয়নকােল অংশীজনেদর চািহদা ও �তয্াশা িনরূপেণ ১৫িট সংলাপ 

অনুি�ত হেয়েছ: 
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জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� 
েকৗশল �ণয়ন কেরেছ- 

৩৮ িট েদশ 

জাতীয় আিথ র্ক খােতর 
েকৗশলপে� আিথ র্ক 

অ�ভু র্ি�েক অংগীভূত 
কেরেছ-১২ িট েদশ  

আিথ র্ক অ�ভু র্ি� আইন 
�ণয়ন কেরেছ- ২ িট েদশ 

পিরিশ�-২: আিথ র্ক অ�ভু র্ি�-ৈবি�ক অনুশীলন এবং েদশীয় ে��াপট িবে�ষণ 
 

১. জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল-ৈবি�ক অনুশীলন  

সা�িতক বছরগুেলােত অেনক েদেশই �চিলত নীিতেকৗশল িহেসেব জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল িবেশষ 

গুরু� েপেয়েছ  আিথ র্ক পিরেষবা েথেক িবচুয্িত িবষয়ক অিধকতর ত�-উপাে�র �া�তা এবং আিথ র্ক 

অ�ভু র্ি�র ল�য্সমূহ অজর্েন েকৗশলগত প�াসমূেহর শি� স�েকর্ স�ক 

উপলি�ও এর গুরু�েক বৃি� কেরেছ। আিথ র্ক অ�ভু র্ি� সং�া� জাতীয় 

েকৗশলপে�র উপর নীিতিনধ র্ারকেদর �াপক আ�া থাকার ফেল 

ইেতামে�ই অেনক েদেশ এ েকৗশলপ� �ণীত হেয়েছ অথবা 

�ণয়ন �ি�য়াধীন আেছ  আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র �সােরর মা�েম 

অ�ভু র্ি�মূলক �বৃি� ও উ�য়ন অিধকতর সহজ হেয়েছ। 

েকৗশল �ণয়েনর ে�ে� িবিভ� েদেশর �মবধ র্মান 

জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশলসমূহ পার�িরক 

�ান িবিনমেয় গুরু�পূণ র্ ভূিমকা পালন কের। 

সমেয়র সােথ সােথ এ েকৗশল �ণয়েনর ে�ে� পার�িরক �ান িবিনমেয়র মা�েম অিজর্ত �ােনর �েয়াগ ও 

অনুশীলন �ি�য়া পিরবিতর্ত হয়। জাতীয় নীিতেত আিথ র্ক অ�ভু র্ি�েক সংেযাজেন িব��াপী িতনিট িবক� 

প�িত অবল�ন করা হয়: 

 জাতীয় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� েকৗশল �ণয়ন; 

 জাতীয় আিথ র্ক খােতর েকৗশলপে� আিথ র্ক অ�ভু র্ি�েক সংেযাজন করা; এবং 

 আিথ র্ক অ�ভু র্ি� আইন �ণয়ন  
 

২. বাংলােদেশর ে��াপট িবে�ষণ 

বাংলােদেশর মত সীিমত স�েদর উ�য়নশীল েদেশ অথ র্ায়ন হে� অথ র্ৈনিতক �বৃি�র একিট শি�শালী 

হািতয়ার। অ�ভু র্ি�মূলক অথ র্ৈনিতক �বৃি� অজর্ন ও দাির�য্ িবেমাচেন দির�েদর জ� আিথ র্ক পিরেষবার 

�া�তা অপিরহায র্। আিথ র্ক পিরেষবার আওতায় রেয়েছ ঋণ, স�য়, েপেম� এবং বীমার মত িবিভ� েলনেদন 

সুিবধা। আিথ র্ক পিরেষবার মা�েমই অথ র্নীিতেত অথ র্ায়ন স�ািরত ও �বহৃত হেয় থােক। 

একিট উ�ত ও অ�ভু র্ি�মূলক আিথ র্ক �ব�া স�েদর স�ালন ও �বহারেক েযমন গিতশীল কের েতমিনভােব 

সকল জনেগা�ীর জ� সা�য়ী আিথ র্ক পিরেষবার িবষয়িটেকও িনি�ত কের। এছাড়াও এিট কম র্সং�ান সৃি�, 

ঝুিঁক �ােসর মা�েম অথ র্ৈনিতক ও আিথ র্ক ি�িতশীলতা অজর্ন এবং দাির�য্ �ােস ভূিমকা রােখ। একিট কায র্কর 

আিথ র্ক �ব�ায় অিভগ�তা দির� জনেগা�ীেক মূলধারার অথ র্নীিতর সােথ যু� কের উ�য়ন �ি�য়ায় অবদান 
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রাখার সুেযাগ �দান কের এবং এর মা�েম জনসাধারণেক অথ র্ৈনিতক ও সামািজক ভােব শি�শালী কের 

েতােল। একিট অ�ভু র্ি�মূলক আিথ র্ক �ব�ায় েদেশর সকল জনেগা�ী আিথ র্ক পিরেষবা �াি�র সুেযােগর 

আওতাভু� থােক।  

 

বাংলােদেশর উ�য়ন পিরক�নাসমূেহ সকল জনেগা�ীর িবেশষতঃ দির� ও অন�সর জনেগা�ীর জীবন ও 

জীিবকার উ�য়েন েমৗিলক আিথ র্ক প� ও পিরেষবা �াি�র সুেযােগর অবদান িবেশষ গুরু� েপেয়েছ। 

নীিতেকৗশল িহেসেব সকেলর িবেশষতঃ আিথ র্ক পিরেষবার সুিবধা �াি� হেত আংিশক বা স�ণ র্রূেপ 

বি�তেদর েযমন দির� ও �াি�ক েগা�ীসমূহ, কুিটর-��-অিত ��-মাঝাির িশ�সমূহ, �� ও �াি�ক 

পিরবারগুেলা, অ�ািত�ািনক খােত কম র্রত জনেগা�ী, দির� পিরবােরর তরুণ ও নারী সদ�রা, �� নৃেগা�ী, 

�িতব�ী �ি�রা এবং অ�া� অন�সর জনেগা�ীর ক�াণ বৃি�েত আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র গুরু� �ীকৃত। এছাড়াও, 

আিথ র্ক �বৃি� ও ি�িতশীলতা অজর্েন আিথ র্ক অ�ভু র্ি� গুরু�পূণ র্ ভূিমকা রােখ এবং ফল�িতেত অ�ভু র্ি�মূলক 

�বৃি� তরাি�ত হয়। উপর�, �বৃি�র জ� সহায়ক ও দির�বা�ব হওয়ায় আিথ র্ক অ�ভু র্ি� বাংলােদেশর দাির�য্ 

ও ৈবষ� �াস এবং সুষম উ�য়ন ও সামািজক সংহিতর জ� গুরু�পূণ র্ কম র্সূিচ িহেসেব িবেবিচত হেয় থােক। 

নগরায়ন- ৩৭% িশ�ায়ন- িজিডিপর ৩৫.৪০% 

তরুণ জনসং�া (১৫-৩৪ বছর)- ৪৫% 
 

েমাবাইল েফান �বহারকারী- ১৭ েকািট 
ই�ারেনট �বহারকারী- ১১ েকািট  

 

িচ�-৩: ১৯৭১ সােল িন� আেয়র �িষ িভি�ক েদশ িহেসেব �াধীন হওয়া বাংলােদশ এখন ১৭ েকািট 
জনসং�া অ��িষত িন�-ম�ম আেয়র েদশ যা স�ি�র পেথ এিগেয় চেলেছ 
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সমােজর অন�সর জনেগা�ী, িবেশষ কের দির� ও �� আেয়র মানুেষরা পয র্া� আিথ র্ক পিরেষবা না পাওয়ার 

কারেণ অনানু�ািনক পিরেষবা �হেণ বা� হয়। এর ফেল তারা আিথ র্ক চাপ, মা�ািতির� ঋণ ও দািরে�য্র 

ঝুিঁকর মুেখ পেড়, যা তােদর জীবনেক দুিব র্ষহ  কের েতােল।  
 

িবগত এক দশেকর অিধক সময় ধের, বাংলােদেশ আিথ র্ক �িত�ান এবং িডিজটাল েনটওয়ােকর্র মা�েম 

অ�ভু র্ি�মূলক আিথ র্ক �ব�া িব�ত করার লে�য্ িবিভ�মুখী পদে�প �হণ করা হেয়েছ। বাংলােদেশ আিথ র্ক 

অ�ভু র্ি�র আওতায় ঋণ এবং অ�া� আিথ র্ক পিরেষবা স�সারেণর পাশাপািশ সকল জনেগা�ীর জ� 

�ািত�ািনক পিরেষবা �দানকারীেদর মা�েম িব�ত পিরসের মানস�� আিথ র্ক প� এবং পিরেষবা �াি� ও 

�বহােরর সুেযাগ সৃি� করা হেয়েছ। এছাড়াও আিথ র্ক উ�য়েনর চািলকাশি�র সােথ যু� আিথ র্ক �াি� এবং 

দ�তােক আিথ র্ক অ�ভু র্ি�র আওতাভু� করা হেয়েছ  বাংলােদেশর ে��াপট িবেবচনায় নুয্নতম িনে�া� 

পাঁচিট ে�ে� সমি�ত আিথ র্ক অ�ভু র্ি�েক িবেবচনা করা �েয়াজনঃ 

 ঋণ, স�য়, বীমা, এবং আিথ র্ক েলনেদনসহ সব র্জনীন ও মানস�ত আিথ র্ক পিরেষবা লােভর সুেযাগ 

থাকেব; 

 আিথ র্ক পিরেষবাসমূহ সা�য়ী ও �াহেকর চািহদার সােথ সাম��পূণ র্ হেত হেব, �াহেকর জ� 

সুিবধাজনকভােব মানস�� পিরেষবা �াি�র সুেযাগ থাকেত হেব েযখােন �াহকেদর ময র্াদা ও সুর�া 

িনি�ত করা হেব; 

 �াহকেদরেক আিথ র্ক পিরেষবা �হণ ও অথ র্ �ব�াপনা স�েকর্ সেচতন িস�া� �হেণ স�ম হেত 

হেব; 

 সকেলর জ� আিথ র্ক পিরেষবা �াি�র সুেযাগ িনি�ত করেত হেব, েকউ পিরেষবা �াি�র বাইের 

থাকেব না এবং  

 ৈবিচ�য্ময় ও �িতেযািগতামূলক আিথ র্ক বাজাের �াহকেদর চািহদা অনুযায়ী পয র্া� সং�ক আিথ র্ক 

পিরেষবা সরবরাহকারীেদর মা�েম একিট শি�শালী আিথ র্ক অবকাঠােমােত সু�� িনয়�ণ 

িবিধমালার অধীেন আিথ র্ক পিরেষবা িবতরণ করেত হেব।   
 

সারিণ-৭: �াংক ও অ�া� আিথ র্ক �িত�ানসমূেহর েরগুেলটির �া�ে�প 

 বাংলােদশ 
�াংক 

আইিডআরএ  িবএসইিস এমআরএ 

রা� মািলকানাধীন তফিসিল �াংক  ৬    
রা� মািলকানাধীন িবেশষািয়ত �াংক ৩    
েদশীয় েবসরকাির মািলকানাধীন তফিসিল �াংক ৪৪    
ৈবেদিশক তফিসিল �াংক ৯    
অ-তফিসিল �াংক ৫    
সরকাির এনিবএফআই ৩    
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 বাংলােদশ 
�াংক 

আইিডআরএ  িবএসইিস এমআরএ 

েবসরকাির এনিবএফআই ৩২    
সরকাির বীমা কেপ র্ােরশন  ২   
েবসরকাির বীমা �িত�ান  ৭৭   
�ক এ�েচ�   ২  
মােচ র্� �াংক   ৬৩  
�ক ে�াকার/িডলার   ৩৫৬  
ে�িডট েরিটং �িত�ান   ৮  
স�দ �ব�াপনা �িত�ান   ৪৮  
ফা� �ােনজার   ২০  
এমএফআই    ৭৪৬ 
ত�সূ�ঃ বাংলােদশ �াংক, িবএসইিস, আইিডআরএ এবং এমআরএ এর ওেয়বসাইট 

 

িনেচর সারণীেত �াংক, ��ঋণ সং�াসমূহ এবং সমবায় সিমিত কতৃর্ক পিরচািলত আিথ র্ক পিরেষবা পেয়�গুেলার 

সং�া �দান করা হেয়েছঃ 

সারিণ-৮:বাংলােদেশ আিথ র্ক পিরেষবা �দান পেয়� এর িচ� 

�াংক শাখার সং�া (�ধান কায র্ালয়, ইসলামী �াংিকং পিরেষবা এবং এসএমই 
পিরেষবা পেয়� সহ) 

১০,৭৬৭  

এিটএম এর সং�া ১২,২২৫ 

এেজ� �াংিকং আউটেলট এর সং�া ১৬,৪২০ 

এমএফএস এেজ� এর সং�া ১০,৬৯,২৫৭ 

িপওএস এর সং�া ৭৯,২৫৪ 

বীমা েকা�ািনর শাখা সং�া (জীবন বীমা ও নন-লাইফ সহ) ৬,৮৪২ 

বীমা এেজ� সং�া (জীবন বীমা ও নন-লাইফ সহ) ৩,৫৭,৮৩৪ 

এমএফআই শাখার সং�া ২০,৮৯৮ 

ত�সু�ঃ বাংলােদশ �াংক, এমআরএ ও সমবায় সিমিত িবভাগ সমূেহর ওেয়বসাইট 

 

সারিণ ৯: ইেল�িনক ফা� �া�ফার (EFT) সং�া� মাসিভি�ক ত� 

�ম মাস সং�া টাকা (িমিলয়ন) 
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�ম মাস সং�া টাকা (িমিলয়ন) 

েমাট
উৎসঃ বাংলােদশ �াংক 
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শ�েকাষ 
 

সং�া 

(১)     �া�বয়�: এ েকৗশলপে� '�া�বয়�' ‘েমজিরিট অয্া� ১৮৭৫’এর সং�া অনুযায়ী সং�ািয়ত করা 

হেব। 

(২)  িশশু: এ েকৗশলপে� 'িশশু' ‘জাতীয় িশশু নীিত ২০১১’ এর �দ� সং�া অনুযায়ী সং�ািয়ত করা 

হেব। 

(৩)  ��, মাঝাির, মাইে�া ও কুিটরিশ� (িসএমএসএমই): এ েকৗশলপে� ‘জাতীয় িশ� নীিত ২০১৬’ 

কতৃর্ক �দ� সং�া অনুসাের ‘��, মাঝাির, মাইে�া ও কুিটরিশ� (িসএমএসএমই)’ সং�ািয়ত 

করা হেব। 

(৪)  নারী উে�া�া: এ েকৗশলপে� ‘জাতীয় নারী উ�য়ন নীিত ২০১১’ এর সং�া অনুযায়ী' নারী 

উে�া�া' সং�ািয়ত করা হেব। 

(৫) যুব: এ েকৗশলপে� ‘জাতীয় যুব নীিত ২০১৭’ এর �দ� সং�া অনুযায়ী 'যুব' সং�ািয়ত করা হেব। 
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