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নির্ বাহী সার-সংক্ষেপ
1।

অর্ ব নর্ভাক্ষের ২০১৬-১৭ অর্ বর্ছক্ষরর র্ানষ বক প্রনিক্ষর্দক্ষি র্াংলাক্ষদক্ষের সামনিক অর্ বিীনির সানর্ বক পনরনিনি, সংস্কার কার্ বক্রমসমূহ,
এ নর্ভাক্ষের নর্স্তানরি কার্ বার্লী ও জির্ল কাঠাক্ষমা, এর ১০টি অনুনর্ভােসহ মনিটনরং সসল, মহা নহসার্ নিরীেক ও নিয়ন্ত্রক- এর
কার্ বালয় এর্ং নহসার্ মহানিয়ন্ত্রক- এর কার্ বালয় কর্তবক সম্পানদি কার্ বক্রম র্নণ বি হক্ষয়ক্ষছ। এ নর্ভাক্ষের আওিাধীি সংক্ষোনধি র্ানষ বক
উন্নয়ি কমবসূনিভুক্ত ৬টি প্রকক্ষের িথ্যানদও প্রনিক্ষর্দিটিক্ষি উপিানপি হক্ষয়ক্ষছ।

2। গণপ্রজাতন্ত্রী র্াংলাক্ষদে সরকাক্ষরর Rules of Business, ১৯৯৬-এর Schedule-I (Allocation of Business Among the
Different Ministries and Divisions)- এ অর্ ব নর্ভাক্ষের দানয়্ব  ও কার্ বার্লী হক্ষলা- (ক) রাজস্ব িীনি (Fiscal Policy)
প্রণয়ি এর্ং সকনিয় ব্াংক প্রণীি মুদ্রা িীনি (Monetary Policy) এর সাক্ষর্ সমন্বক্ষয়র মাধ্যক্ষম সদক্ষের সামনিক অর্ বনিনিক
নিনিেীলিা নিনিি করা; (খ) সম্পক্ষদর সুষম ব্র্হার এর্ং অপিয় সরাধ করার জন্য সম্পদ র্ন্টি ও ব্র্হাক্ষর দেিা, স্বচ্ছিা ও
জর্ার্নদনহিা নিনিি কক্ষর আনর্ বক শংখলা প্রনিষ্ঠা; (ে) অর্ বনিনিক প্রবৃনি ও দানরদ্র নিরসক্ষির লক্ষেে অভেন্তররীণ ও ৈর্ক্ষদনেক
সম্পক্ষদর সমন্বক্ষয় র্াক্ষজট প্রণয়ি এর্ং িা র্াস্তর্ায়ক্ষি নর্নভন্ন মন্ত্রণালয়/নর্ভােসমূহক্ষক সহায়িা প্রদাি এর্ং র্াক্ষজট র্াস্তর্ায়ি
পনরর্ীেণ করা এর্ং (ঘ) সানর্ বকভাক্ষর্ রাক্ষের আনর্ বক নিরাপত্তা নিনিি করা।
3।

সামনিক অর্ বিীনির সুষ্ঠু ব্র্িাপিা এর্ং নর্নভন্ন র্াস্তর্ানুে িীনি ও সংস্কার কার্ বক্রম গ্রহক্ষণর ফক্ষল র্াংলাক্ষদে সামনিক অর্ বনিনিক
নিনিেীলিা র্জায় সরক্ষখ সক্ষন্তরাষজিক প্রবৃনি অজবক্ষি সেম হক্ষয়ক্ষছ। সামনয়ক নহসার্ অনুর্ায়ী ২০১৬-১৭ অর্ বর্ছক্ষর নজনিনপ প্রবৃনি
দাঁনিক্ষয়ক্ষছ ৭.২৪ েিাংে। একই সাক্ষর্ ২০১৬-১৭ অর্ বর্ছক্ষর মার্ানপছু জািীয় আয় বৃনি সপক্ষয় ১,৬০২ মানকবি িলাক্ষর এর্ং মার্ানপছু
নজনিনপ ১,৩৮৫ মানকবি িলাক্ষর উন্নীি হক্ষয়ক্ষছ। আক্ষলািে অর্ বর্ছক্ষর মূল্যস্ফীনিও লেেণীয়ভাক্ষর্ হ্রাস সপক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-১৭ অর্ বর্ছর
সেক্ষষ ৈর্ক্ষদনেক মুদ্রার নরজাভব ৩৩.৪ নর্নলয়ি মানকবি িলাক্ষর দাঁনিক্ষয়ক্ষছ, র্া ৈর্ক্ষদনেক খািক্ষক ক্রক্ষমই েনক্তোলী করক্ষছ।

4।

জািীয় র্াক্ষজট প্রণয়ি কক্ষর িা র্র্াসমক্ষয় জািীয় সংসক্ষদ উপিাপি এর্ং নর্নভন্ন প্রকার ব্য় ব্র্িাপিা ও নিয়ন্ত্রণ কার্ বক্রম
পনরিালিা করা র্াক্ষজট অনুনর্ভাে-১- এর প্রধাি দানয়্ব । এ অনুনর্ভাে ২০১৬-১৭ অর্ ব র্ছক্ষরর সংক্ষোনধি র্াক্ষজট ও ২০১৭-১৮ অর্ ব
র্ছক্ষরর জািীয় র্াক্ষজট প্রণয়ি কক্ষরক্ষছ। প্রস্তানর্ি র্াক্ষজক্ষটর সাক্ষর্ নর্কনেি নেশু: সমৃি র্াক্ষজট, নিনজটাল র্াংলাক্ষদক্ষের পক্ষর্
অগ্রর্াত্াাঃ হালনিত্, ২০১৭ েীষ বক ২টি গুরু্ব পূণ ব মূল্যায়ি নভনত্তক প্রকােিা জািীয় সংসক্ষদ উপিাপি করা হক্ষয়ক্ষছ। পাোপানে জলর্ায়ু
সুরো ও উন্নয়ক্ষির লক্ষেে র্াক্ষজট প্রনিক্ষর্দি, সজন্ডার র্াক্ষজট প্রনিক্ষর্দি এর্ং র্াক্ষজক্ষটর নর্নভন্ন িকুক্ষমন্ট (র্াংলা ও ইংক্ষরনজ
সংস্করণ) জািীয় সংসক্ষদ উপিাপি করা হক্ষয়ক্ষছ। আক্ষলািে অর্ বর্ছক্ষর অনুন্নয়ি র্াক্ষজক্ষটর আওিায় র্াস্তর্ায়ক্ষির লক্ষেে নর্নভন্ন
মন্ত্রণালয়/নর্ভাক্ষের সমাট ৭৮টি কমবসূনি অনুক্ষমাদি ও অর্ বায়ক্ষির ব্র্িা করা হক্ষয়ক্ষছ। মৃি সরকানর কমবকিবা/কমবিারীর সরকানর ঋণ
ও সুদ মওকুক্ষফর ৬৩টি প্রস্তার্ নিষ্পনত্ত করা হক্ষয়ক্ষছ। সরকানর আনর্ বক ব্র্িাপিার সংস্কার কার্ বক্রমক্ষক অব্াহি রাখক্ষি সপ্তম
পঞ্চর্ানষ বক পনরকেিার সাক্ষর্ সামঞ্জস্যপূণ বভাক্ষর্ “Public Financial Management Reform Strategy, 2016-21” প্রণয়ি
করা হক্ষয়ক্ষছ।

5।

র্াক্ষজট অনুনর্ভাে-২ উন্নয়ি প্রকক্ষের র্াক্ষজট র্রাক্ষের অর্ বনিনিক নর্ক্ষেষণসহ নর্স্তানরি উন্নয়ি র্াক্ষজট প্রস্তুি ও প্রকাে এর্ং প্রকক্ষের
জন্য সকাি প্রদাি সংক্রান্তর র্ার্িীয় কার্ বার্লী সম্পাদি কক্ষর র্াক্ষক। পাোপানে এ অনুনর্ভাে উন্নয়ি প্রকে সুষ্ঠুভাক্ষর্ র্াস্তর্ায়ক্ষির জন্য
আনর্ বক েমিা অপবণ এর্ং অর্ ব অর্মুনক্ত ও ব্র্হার সম্পক্ষকব প্রক্ষয়াজিীয় িীনিমালা ও পিনি নিধ বারণ কক্ষর। ‘উন্নয়ি প্রকে র্াস্তর্ায়ি
সংক্রান্তর আনর্ বক েমিা’ েীষ বক পুনস্তকা এর্ং ‘মঞ্জুনর ও র্রাক্ষের দার্ীসমূহ (উন্নয়ি)’ পুনস্তকা প্রণয়ি ও প্রকাে এ অনুনর্ভাক্ষের
অন্যিম কাজ। ২০১৬-১৭ অর্ ব র্ছক্ষর এ অনুনর্ভাে কর্তবক সম্পানদি উক্ষেখক্ষর্াগ্য কার্ বার্লী হক্ষলা: ২০১৬-১৭ অর্ ব র্ছক্ষরর সংক্ষোনধি
এর্ং ২০১৭-১৮ অর্ বর্ছক্ষরর মঞ্জুরী ও র্রাক্ষের দার্ীসমূহ (উন্নয়ি) সংক্রান্তর র্ই প্রস্তুি; মধ্যক্ষময়ানদ র্াক্ষজট কাঠাক্ষমার (এমটিনর্এফ)
আওিায় ২৬টি মন্ত্রণালয়/নর্ভাক্ষের ২০১৬-১৭ অর্ ব র্ছক্ষরর সংক্ষোনধি র্াক্ষজট এর্ং ২০১৭-১৮ অর্ ব র্ছক্ষরর র্াক্ষজট প্রণয়ি; ২০১৬-১৭
অর্ বর্ছক্ষরর র্াক্ষজট র্াস্তর্ায়ক্ষির অগ্রেনি পনরর্ীেণ; আন্তরমন্ত্রণালয় কনমটির ৩৬টি সভায় ২৭২টি িতুি প্রকক্ষের জক্ষন্য প্রক্ষয়াজিীয়
পদ/জির্ক্ষলর সুপানরে; নর্নভন্ন মন্ত্রণালক্ষয়র নর্নভন্ন প্রকক্ষের ১,৬৬০টি পদ রাজস্ব খাক্ষি িািান্তরক্ষর অর্ ব নর্ভাক্ষের সম্মনি প্রদাি;
নর্নভন্ন মন্ত্রণালয়/নর্ভাক্ষের মাধ্যক্ষম র্াস্তর্ায়ক্ষির জন্য ১১টি কমবসূনি গ্রহণ; ২০১৬-১৭ অর্ বর্ছক্ষর র্াক্ষজক্ষট মন্ত্রণালয়/নর্ভাক্ষের
আওিাধীি নর্নভন্ন প্রকক্ষের প্রকে সাহায্য (আরনপএ) খাক্ষির র্রাক্ষের র্াক্ষজট অর্ারাইক্ষজেি জারি করা হক্ষয়ক্ষছ। র্াক্ষজক্ষটর সাক্ষর্
3

জািীয় সংসক্ষদ উপিাপক্ষির জন্য সম্পানদি নর্নভন্ন িকুক্ষমন্ট প্রণয়ক্ষি সহক্ষর্ানেিা প্রদাি; নর্নভন্ন মন্ত্রণালয়/নর্ভাক্ষের খসিা ঋণচুনক্ত,
আইি, িীনি ইিোনদর উপর মিামি প্রদাি করা হক্ষয়ক্ষছ।
6। সেজানর ও ঋণ ব্র্িাপিা অনুনর্ভাক্ষের মূল কার্ বক্রমসমূহ হক্ষচ্ছ: জািীয় রাজস্ব সর্াক্ষি বর আওিা র্নহর্ভবি কর-রাজস্ব ও কর র্নহর্ভবি
রাজস্ব সংক্রান্তর িথ্য সংগ্রহ, নর্ক্ষেষণ ও মূল্যায়ি, কর র্নহর্ভবি রাজস্ব ধার্ ব ও আদায় কার্ ব পনরর্ীেণ, ঋণ নমশ্রণ (debt mix)
নিধ বারণ, ৈর্ক্ষদনেক ঋক্ষণর েিব-নিভবরেীলিা (conditionalities) র্ািাই, সরকানর ঋক্ষণর সটকসই অর্িা (Debt Sustainability)
নর্ক্ষেষণ ও পনরর্ীেণ, সরকানর র্ক্ষন্ডর র্াজার সম্প্রসারণ নর্ষয়ক কার্ বক্রম পনরিালিা, সরকাক্ষরর প্রাপ্য নিএসএল (Debt Service
Liability) এর অর্ ব আদায় এর্ং র্াক্ষজট সর্ক্ষক প্রদত্ত ঋণ সংক্রান্তর চুনক্ত সম্পাদি। ২০১৬-১৭ অর্ ব র্ছক্ষর এ অনুনর্ভাে সম্পানদি
অন্যান্য কার্ বক্রক্ষমর মক্ষধ্য উক্ষেখক্ষর্াগ্য হক্ষচ্ছ: নর্নভন্ন প্রনিষ্ঠাক্ষির অনুকূক্ষল িতুি প্রকক্ষে ঋণ প্রদাক্ষির লক্ষেে খসিা SLA
(Subsidiary Loan Agreement) এর্ং LA (Loan Agreement)-এর ওপর মিামি প্রদাি কক্ষর র্াক্ষজট অনুনর্ভাক্ষে সপ্ররণ;
নর্নভন্ন সংিার নর্নভন্ন নকনস্তর অর্ ব ছাক্ষির সেক্ষত্ নিএসএল অনধোখার মিামি প্রদাি; নিএসএল (লগ্নী-পুিাঃলগ্নী) নহসার্ নর্র্রণী ও
নিক্ষদ বনেকা (২০১৪-১৫ অর্ বর্ছর পর্ বন্তর)-পুনস্তকাটি নর্নভন্ন স্বায়ত্তোনসি, আধা-স্বায়ত্তোনসি এর্ং িািীয় সরকার (স্ব-োনসি)
প্রনিষ্ঠািসমূহক্ষক সপ্ররণ; সরকানর ইকুেইটির নহসার্ হালিাোদকরক্ষণর লক্ষেে সংনেি সকল দপ্তর/সংিার প্রক্ষয়াজিীয় িথ্যানদ সংগ্রক্ষহর
কার্ বক্রম গ্রহণ। এ কার্ বক্রম সম্পন্ন হক্ষল ইকুেইটি নিক্ষদ বনেকা মুদ্রক্ষণর ব্র্িা গ্রহণ; ২০১৬-১৭ অর্ ব র্ছক্ষরর জন্য সংিাা্ওয়ারী আসল ও
সুদ র্ার্দ প্রাপ্য অক্ষর্ বর নহসার্ সংযুক্ত িহনর্ল প্রানপ্ত র্াক্ষজক্ষট প্রদেবক্ষির নিনমত্ত নিএসএল র্াক্ষজট প্রণয়িপূর্ বক জািীয় র্াক্ষজক্ষট অন্তরভুবক্ত
করণ; সক্রনিট লাইি নভনত্তক পনরক্ষোনধি নিএসএল (DSL) িাটা এনির মাধ্যক্ষম MS Excel এ সংরেণ এর্ং প্রনিষ্ঠািসমূক্ষহর
নিএসএল মওকুফ ও ইকুেইটিক্ষি রূপান্তরর র্র্ার্র্ভাক্ষর্ সমন্বয় কক্ষর নহসার্ হালিাোদ করণ; র্াক্ষজট অনুনর্ভাে সর্ক্ষক সম্পানদি
SLA/LA পাওয়ার পর র্র্ার্র্ভাক্ষর্ সক্রনিট লাইিনভনত্তক নিএসএল নহসার্ সখালা হক্ষচ্ছ এর্ং প্রাপ্ত SLA/LA -এর কনপ অর্ ব
নর্ভাক্ষের Central Server-এ সংরেণ; ঋণ পুিাঃিফনসনলকরণ, ইকুেইটিক্ষি রূপান্তরর, নিএসএল মওকুফ র্া র্ক্ষকয়ার সাক্ষর্ সমন্বয়
ইিোনদ নর্ষক্ষয় নর্নভন্ন প্রনিষ্ঠাি সর্ক্ষক সপ্রনরি প্রস্তাক্ষর্র ওপর মিামি প্রদাি এর্ং এ নর্ষক্ষয় সকাি নসিান্তর পাওয়া সেক্ষল সস অনুর্ায়ী
নহসার্ হালিাোদকরণ; ফাইিানিয়াল নরক্ষপাটিংব কাউনিক্ষলর র্ার্িীয় কার্ বক্রক্ষমর সানিনর্ক সহায়িা প্রদাি; ৫ টাকা মূল্যমাক্ষির
কাক্ষরনি সিাট ইসুে এর্ং ২ টাকা মূল্যমাক্ষির কাক্ষরনি সিাক্ষটর সমনেি প্রুফ অনুক্ষমাদি; সদক্ষের ১০টি সজলার সেজানরক্ষি প্রনিনিনধ
সপ্ররক্ষণর মাধ্যক্ষম অিল সঘানষি, ব্র্হার অনুপক্ষর্ােী ও িানহদানর্হীি স্ট্োম্পসমূহ নর্িিকরণ সংক্রান্তর কার্ বানদ সম্পাদি; সর্ বক্ষমাট
৬২টি সজলা সেজানরর নিয়ন্ত্রণ ও প্রোসনিক কার্ বক্রম সম্পাদি; নর্নভন্ন রাোয়ত্ত ও সরকানর মানলকািাধীি প্রনিষ্ঠাি কর্তবক
জিগুরু্ব পূণ ব প্রকক্ষে অর্ বায়ি এর্ং নিিে প্রক্ষয়াজিীয় ও গুরু্ব পূণ ব দ্রব্ র্া সসর্া আমদািী অর্ বায়ক্ষি গৃহীি ঋক্ষণর নর্পরীক্ষি ১১টি রােীয়
প্রনিষ্ঠািক্ষক সমাট ২৯টি গ্যারানন্ট প্রদাি প্রভৃনি।
7। সামষ্টিক অর্ বিীনি অনুনর্ভাক্ষের উক্ষেখক্ষর্াগ্য কার্ বার্লীর মক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষছাঃ আনর্ বক িীনি, মুদ্রািীনি, নর্নিময় হার িীনি ও র্নহাঃখাি
সংক্রান্তর নর্ষয়ানদর প্রক্ষয়াজিীয় নর্ক্ষেষণ ও সমন্বয় সাধি; মধ্যক্ষময়ানদ সামনিক অর্ বনিনিক কাঠাক্ষমা (Medium Term
Macroeconomic Framework-MTMF) নিয়নমিভাক্ষর্ হালিাোদকরণ; র্াক্ষজট অনুনর্ভাক্ষের সাক্ষর্ সমন্বক্ষয়র মাধ্যক্ষম
মধ্যক্ষময়ানদ র্াক্ষজট পূর্ বাভাস ও মধ্যক্ষময়ানদ সামনিক অর্ বনিনিক িীনি নর্বৃনি (Medium Term Macroeconomic Policy
Statement-MTMPS) প্রণয়ি। ২০১৬-১৭ অর্ ব র্ছক্ষর এ অনুনর্ভাে কর্তবক সম্পানদি কার্ বার্লীর মক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষছ: মধ্যক্ষময়ানদ
সামনিক অর্ বনিনিক কাঠাক্ষমা প্রণয়ি ও নিয়নমি হাল িাোদকরণ; অর্ বিীনির িারটি খাক্ষির (প্রকৃি, রাজস্ব, আনর্ বক ও র্নহ:খাি)
িলকসমূক্ষহর মধ্যক্ষময়ানদ প্রক্ষেপণ; মধ্যক্ষময়ানদ সামনিক অর্ বনিনিক িীনি নর্বৃনি প্রণয়ি; র্াংলাক্ষদক্ষের অর্ বিীনির জন্য Macrofiscal Forecasting Model ৈিনর ও দীঘ বক্ষময়ানদ সগ্রার্ মক্ষিক্ষলর (LTGM) কাজ সম্পাদি; Macro-fiscal Database ৈিনরর
কাজ সম্পাদি; র্াক্ষজট র্ক্তৃিার ইিপুট সংগ্রহ ও সংকলি, খসিা প্রণয়ি ও ইংক্ষরনজ অনুর্াদ; র্াক্ষজট সঘানষি উক্ষেখক্ষর্াগ্য
কার্ বক্রক্ষমর র্াস্তর্ায়ি অগ্রেনি নর্ষয়ক প্রনিক্ষর্দি/সারনণ প্রস্তুিকরণ; Standard & Poor’s (S&P), Moody’s ও Fitch
আন্তরজবানিক সক্রনিট সরটিং সংিার সাক্ষর্ সভা অনুষ্ঠাি, সামনিক অর্ বনিনিক পনরনিনি নর্ষক্ষয় হালিাোদ িথ্য সরর্রাহ এর্ং অন্যান্য
সানিনর্ক সহায়িা প্রদাি; Monthly Macro-fiscal Update এর্ং Monthly Fiscal Report েীষ বক প্রনিক্ষর্দি প্রস্তুিকরণ;
জািীয় গুরু্ব পূণ ব নর্নভন্ন নর্ষক্ষয় েক্ষর্ষণাকমব সম্পাদি, ধারণাপত্/পনলনস সিাট প্রণয়ি; সাকব, কমিওক্ষয়লর্সহ নর্নভন্ন নিপানেক ও
র্হুপানেক অর্ বনিনিক সহক্ষর্ানেিা সফারাম সংনেি নর্ষয়ানদ প্রনক্রয়াকরণ প্রভৃনি।
4
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অর্ বনিনিক উপক্ষদিা অনুনর্ভাে সদক্ষের অর্ বনিনিক েনিধারা ও অগ্রেনির মূল্যায়ি সম্পনকবি নর্নভন্ন প্রনিক্ষর্দি প্রকােিা; ক্ষুদ্র ঋণ
কমবসূনি ও নর্নভন্ন িহনর্ল, রাজস্ব র্াক্ষজক্ষটর আওিায় নর্নভন্ন মন্ত্রণালয় কর্তবক গৃহীি উন্নয়ি কমবসূনিসমূহ পনরর্ীেণ ও মূল্যায়ি; অর্ ব
নর্ভাক্ষের আওিায় র্াস্তর্ায়িাধীি এনিনপভুক্ত উন্নয়ি প্রকেসমূক্ষহর র্াস্তর্ায়ি অগ্রেনি পর্ বাক্ষলািিা ও পনরর্ীেণ- এর দানয়ক্ষ্ব 
নিক্ষয়ানজি। ২০১৬-১৭ অর্ ব র্ছক্ষর এ অনুনর্ভাে কর্তবক সম্পানদি কার্ বার্লীর মক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষছ: সরকাক্ষরর অন্যিম িথ্য/উপাত্ত নভনত্তক
দনলল নহসাক্ষর্ ‘‘র্াংলাক্ষদে অর্ বনিনিক সমীো-২০১৭’’ প্রণয়ি, প্রকাে ও নর্িরণ; “Bangladesh Economic Review, 2016”
েীষ বক ইংক্ষরনজ সংস্করণ প্রণয়ি, প্রকাে ও নর্িরণ; অর্ ব নর্ভাক্ষের ২০১৫-১৬ অর্ বর্ছক্ষরর র্ানষ বক প্রনিক্ষর্দি প্রণয়ি, প্রকাে ও
নর্িরণ; র্াংলাক্ষদক্ষের অর্ বিীনির হালিাোদ পনরনিনির উপর নর্নভন্ন িথ্যানদ/প্রনিক্ষর্দি সংনেি নর্নভন্ন মন্ত্রণালয়/নর্ভাক্ষের িানহি
পক্ষত্র নভনত্তক্ষি প্রদাি; মহাি জািীয় সংসদ অনধক্ষর্েক্ষির সংনেি প্রক্ষের সম্পূরক প্রেসহ জর্ার্ প্রদাি; অর্ ব নর্ভাে কর্তবক গৃহীি
কার্ বার্লীর নর্নভন্ন নদক তুক্ষল ধক্ষর সরকাক্ষরর র্ছরনভনত্তক সাফক্ষল্যর প্রনিক্ষর্দি প্রণয়ি; জািীয় সংসক্ষদ মহামান্য রােপনি কর্তবক
প্রক্ষদয় ভাষক্ষণ অন্তরভুবনক্তর জন্য অর্ ব নর্ভাে সম্পনকবি িথ্যার্নল সম্বনলি প্রনিক্ষর্দি প্রণয়ি, ২০১৬-১৭ অর্ বর্ছক্ষর অর্ ব নর্ভাক্ষের
আওিাধীি এনিনপভুক্ত উন্নয়ি প্রকেসমূক্ষহর উপর মানসক অগ্রেনি পর্ বাক্ষলািিা সভা আহর্াি ও সভার গৃহীি নসিান্তরসমূক্ষহর
র্াস্তর্ায়ি; র্ানষ বক উন্নয়ি কমবসূনিভুক্ত প্রকেসমূক্ষহর মানসক, ৈত্মানসক, র্ানষ বক প্রনিক্ষর্দি আইএমইনিক্ষি সপ্ররণ; ২০১৬-১৭
অর্ বর্ছক্ষর ১৯টি মন্ত্রণালক্ষয়র আওিায় অনুন্নয়ি র্াক্ষজট সর্ক্ষক অর্ বায়িকৃি ১১২টি িলমাি কমবসূনির উপর নিধ বানরি ছক্ষক মানসক
অগ্রেনির প্রনিক্ষর্দি সংগ্রহ ও ৈত্মানসক নভনত্তক্ষি পর্ বাক্ষলািিা সভা অনুষ্ঠাি, সভায় গৃহীি নসিান্তরসমূক্ষহর র্াস্তর্ায়ি ও পনরর্ীেণ;
নর্নভন্ন মন্ত্রণালয়/নর্ভাক্ষের উন্নয়ি কমবসূনি/প্রকে সক্ষরজনমি পনরদেবিপূর্ বক প্রনিক্ষর্দি প্রণয়ি কক্ষর িা অর্ ব নর্ভাক্ষের সংনেি
অনুনর্ভাক্ষে ও সংনেি প্রোসনিক মন্ত্রণালয়/নর্ভাে ও সংিায় সপ্ররণ।
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ব্য় নিয়ন্ত্রণ ও অভেন্তররীণ নিরীো অনুনর্ভাে সরকাক্ষরর রাজস্ব র্াক্ষজটভুক্ত ও র্াক্ষজট র্নহর্ভবি র্ার্িীয় ব্য় নিয়ন্ত্রণসহ সানর্ বক আনর্ বক
শঙ্খলা ও আনর্ বক ব্র্িাপিা র্র্ার্র্ভাক্ষর্ পানলি হক্ষচ্ছ নকিা িা মূল্যায়ি কক্ষর র্াক্ষক। এছািা, এ অনুনর্ভাে নর্নভন্ন মন্ত্রণালয়/নর্ভাে
ও অধীিি অনধদপ্তর/পনরদপ্তরসমূক্ষহর সাংেঠনিক কাঠাক্ষমার আওিায় ও কাঠাক্ষমার অনিনরক্ত িতুি পদ সৃনি, অিায়ী পদ সংরেণ,
সরঞ্জাম িানলকা পনরর্িবি/পনরর্ধ বি, পদ উন্নীিকরণ সংক্রান্তর প্রস্তাক্ষর্ সম্মনি/মিামি প্রদাি কক্ষর র্াক্ষক। ২০১৬-১৭ অর্ ব র্ছক্ষর এ
অনুনর্ভাে নর্নভন্ন মন্ত্রণালয়/নর্ভাে ও িার অধীিি অনফসমূক্ষহর নর্নভন্ন সশ্রনণর সমাট ২৫,১৯৭ টি পদ সৃজি, ৩,৯৮৯ টি পদ সংরেণ,
৭৪,৫৮৩টি পদ িায়ীকরণ ও ১৮৮টি পদ নর্লুপ্তকরক্ষণ সম্মনি প্রদাি কক্ষরক্ষছ।

10। র্াস্তর্ায়ি অনুনর্ভাক্ষের সম্পানদি কার্ বার্লীর মক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষছ সরকানর অনফস, স্বায়্ব োনসি সংিা, রাোয়ত্ত ব্াংক ও অর্ বলগ্নী
প্রনিষ্ঠািসমূক্ষহর কমবকিবা/কমবিানরক্ষদর সর্িি সস্কল নিধ বারণ/পুিনর্ বক্ষর্িিা, টাইম সস্কল ও নসক্ষলকেি সগ্রি প্রদাি, সর্িি ৈর্ষম্য
দূরীকরণ, সর্িি কনমেি েঠি এর্ং সর্িি কনমেক্ষির সুপানরে র্াস্তর্ায়ি, নর্ক্ষদেি র্াংলাক্ষদে দূিার্াক্ষস কমবরি কমবকিবাকমবিারীক্ষদর সর্িি ও ভািানদ নিধ বারণ। এছািা, অন্যান্য সর্ সকল নর্ষক্ষয় মিামি/ব্াখ্যা/সম্মনি প্রদাি করা হক্ষয়ক্ষছ, সসগুক্ষলা হক্ষচ্ছ:
জািীয় সর্িিক্ষস্কল, ২০১৫ এর ৬টি আক্ষদে প্রদাি; র্াংলাক্ষদে নেনপং কক্ষপবাক্ষরেক্ষির কমবিারীক্ষদর জন্য সর্িিক্ষস্কল, ২০১৬ প্রণয়ক্ষি
সম্মনি প্রদাি; রাজস্বখাক্ষি সৃনজি পদসমূক্ষহর সর্িিক্ষস্কল নিধ বারণ সমাট ৭৯,১৫৭টি; উন্নয়ি খাি হক্ষি রাজস্বখাক্ষি স্থানান্তনরি পক্ষদর
সর্িিক্ষস্কল নিধ বারণ সমাট ৪,৯৫৬টি; নসক্ষলকেি সগ্রি/টাইমক্ষস্কল প্রদাক্ষির নর্ষক্ষয় সম্মনি/মিামি সমাট ৭৫টি; সর্িিক্ষস্কল
উন্নীিকরণ/পূিাঃ নিধ বারণ সমাট ৩১১টি; নরট নপটিেি/Administrative Tribunal মামলার দফাওয়ানর জর্ার্ প্রদাি/রায় র্াস্তর্ায়ি
সমাট ৭৫টি; জািীয় সংসক্ষদর প্রক্ষোত্তর প্রদাি ৭টি; অন্যান্য নর্নর্ধ নর্ষক্ষয় মিামি/ ব্াখ্যা সমাট ৬৬টি।
11। প্রোসি ও সমন্বয় অনুনর্ভাে অর্ ব নর্ভাক্ষের সকল প্রোসনিক দানয়্ব , অর্ ব নর্ভাে এর্ং এর অধীিি দপ্তক্ষরর অিায়ী পদ সংরেণ এর্ং
অিায়ী পদক্ষক িায়ী পক্ষদ রূপান্তরর সংক্রান্তর কার্ বানদ এর্ং অর্ ব নর্ভাক্ষের নর্নভন্ন অনুনর্ভাক্ষের মক্ষধ্য সমন্বয় সংক্রান্তর কার্ বক্রম সম্পাদি
কক্ষর র্াক্ষক। ২০১৬-১৭ অর্ ব র্ছক্ষর এ অনুনর্ভাে-এ সম্পানদি উক্ষেখক্ষর্াগ্য কাজসমূহ হক্ষলা: অর্ ব নর্ভাে সংনেি মনন্ত্রপনরষদ ৈর্ঠক্ষকর
নসিান্তরসমূক্ষহর র্াস্তর্ায়ি অগ্রেনি প্রনিক্ষর্দি মনন্ত্রপনরষদ নর্ভাক্ষে সপ্ররণ; ২০১৭-১৮ অর্ বর্ছক্ষরর র্াক্ষজট প্রণয়ি ও সঘাষণার জন্য প্রাক
র্াক্ষজট সভা অনুষ্ঠািসহ সকল প্রকার লনজনিক সাক্ষপাট ব প্রদাি; অর্ ব নর্ভাে ও অধীিি দপ্তর/সংিার ১২টি মানসক কমবকাক্ষের ও ১টি
র্ানষ বক কমবকাক্ষের প্রনিক্ষর্দি মনন্ত্রপনরষদ নর্ভাক্ষে সপ্ররণ; অর্ ব নর্ভাক্ষের সমন্বয় সভা সম্পনকবি কার্ বার্নল সম্পাদি; অর্ ব নর্ভাে ও
অধীিি দপ্তক্ষরর নর্ভােীয় মামলা দ্রুি নিষ্পনত্তকরণ সম্পনকবি প্রনিক্ষর্দি জিপ্রোসি মন্ত্রণালক্ষয় সপ্ররণ; অর্ ব নর্ভাক্ষের নসটিক্ষজি িাট বার
প্রস্তুি; র্াক্ষজট প্রণয়ি ও জািীয় সংসক্ষদ সপে সংক্রান্তর সকল প্রকার লনজনস্ট্ক সাক্ষপাট ব প্রদাি এর্ং র্াক্ষজট সপে উপলক্ষেে
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আপ্যায়ি/সাংর্ানদক সক্ষম্মলক্ষির সকল ব্র্িা গ্রহণ; অর্ ব নর্ভাে এর্ং এর অধীিি দপ্তরসমূক্ষহর র্াৎসনরক র্াক্ষজট প্রাক্কলি এর্ং
সংক্ষোনধি র্াক্ষজট প্রণয়ি; অর্ ব নর্ভাে এর্ং এর অধীিি দপ্তরসমূক্ষহর মধ্যক্ষময়াদী র্াক্ষজট প্রণয়ক্ষির জন্য র্াক্ষজট ব্র্িাপিা
কনমটিক্ষক কানরেনর সহায়িা প্রদাি; অনুন্নয়ি ব্য় ও ৈত্মানসক ব্য় পনরকেিা প্রণয়ি; অনুন্নয়ি র্াক্ষজট র্াস্তর্ায়ি সম্পনকবি
কার্ বার্নল; নহসাক্ষর্র সংেনি সাধি (Reconciliation of Accounts) সম্পনকবি কার্ বার্নল; র্ানষ বক উপক্ষর্াজি নহসার্ (Annual
Appropriation Accounts) প্রণয়ি; র্ানষ বক কমবসম্পাদি চুনক্ত (APA), জািীয় শুিািার সকৌেল (NIS) ও উদ্ভার্িী
(Innovation) কমবপনরকেিা প্রণয়ি; অর্ ব নর্ভাক্ষের ১০৮ জি কমবকিবাক্ষক ই-ফাইনলং নর্ষক্ষয় নরক্ষেোস ব প্রনেেণ প্রদাি।
12। প্রনর্নধ অনুনর্ভাে সরকানর অনফক্ষসর কমবকিবা/কমবিারীক্ষদর নর্নভন্ন ভািা নিধ বারণ/পুিনর্ বক্ষর্িিা ও ৈর্ষম্য দূরীকরণ সংক্রান্তর কার্ বক্রম
সম্পাদি কক্ষর র্াক্ষক। ২০১৬-১৭ অর্ বর্ছক্ষর এ অনুনর্ভাক্ষের নর্নভন্ন োখায় সম্পানদি কার্ বার্লীর মক্ষধ্য উক্ষেখক্ষর্াগ্য হক্ষলা: সাধারণ
ভনর্ষ্য িহনর্ল (নজনপএফ) এর্ং প্রক্ষদয় ভনর্ষ্য িহনর্ল (নসনপএফ) এর ইিনক্রক্ষমন্ট/সুক্ষদর হার ১৩ েিাংে নিধ বারণ; সরকানর
কমবিারীক্ষদর সপিেক্ষির সক্ষর্ বাচ্চ সীমা নিধ বারণ; সরকানর কমবিারীেক্ষণর অর্সরকালীি সুনর্ধানদ/প্রাপ্যিা/ক্ষপিেি সমপবক্ষণর হার
পুিাঃনিধারণ; ভািা, পুরস্কার র্া অনুদাি সংক্রান্তর সরকানর নর্নভন্ন িীনিমালা র্া নর্নধমালার নর্ষক্ষয় মিামি প্রদাি; নর্নভন্ন
মন্ত্রণালয়/নর্ভাে/সংিা/নেো প্রনিষ্ঠাি/ প্রনেেণ প্রনিষ্ঠাক্ষি নিক্ষয়ানজি জির্ক্ষলর পানরশ্রনমক/সম্মািী/ভািানদ নিধ বারণ/পুিাঃনিধ বারণ;
সম্মািী ভািা প্রদাক্ষি ঘটিাক্ষত্তার অনুমনি প্রদাি সম্পনকবি কার্ বার্লী; সপিেিক্ষর্াগ্য িাকনরর ঘাটনিকাল প্রমাজবক্ষি সম্মনি প্রদাি;
১০০% সপিেি সমপবণকারী কমবিারীক্ষদর ির্র্ষ ব ভািা প্রদাি সম্পনকবি প্রজ্ঞাপি জানর; ইউিািী, আয়ুক্ষর্ বনদক ও সহানমওপ্যানর্সহ
সরকানর নর্নভন্ন সমনিক্ষকল কক্ষলজ ও হাসপািাক্ষল কমবরি ইন্টাি ব নিনকৎসকক্ষদর ইন্টাি বনেপ ভািা পুিাঃনিধ বারণ; িথ্য ও সর্াোক্ষর্াে
প্রযুনক্ত অনধদপ্তক্ষরর মামলাসমূহ পনরিালিার নিনমত্ত সর্সরকানর প্যাক্ষিল আইিজীর্ী নিক্ষয়াক্ষের অনুক্ষমাদি; জািীয় সর্িিক্ষস্কল, ২০১৫
অনুসাক্ষর সেস্ত্র র্ানহিীর সজনসও ও সাক্ষজবন্টেক্ষণর সর্িি নিধ বারক্ষণর জটিলিা নিরসি; োরীনরক নেো কক্ষলক্ষজ এমনপএি সকাক্ষস বর
জন্য বৃনত্তর প্রর্িবি; নর্নভন্ন সকাক্ষস বর বৃনত্তর হার পুি:নিধ বারণ; জািীয় সর্িি সস্কল, ২০১৫ এর আক্ষলাক্ষক র্াংলাক্ষদে র্রাে নর্নধমালা,
১৯৮২ এর নর্নধ-উপনর্নধ পনরর্িবি; সেস্ত্র র্ানহিীর অনফসার/ প্রানধকার প্রাপ্ত পুনলে /স্বিন্ত্র সপ্রনসক্ষিন্ট োি বস সরনজক্ষমক্ষন্টর
ট্যাকটিকোল সাক্ষপাট ব টিম (TST)-এর সদস্য এর্ং সার্ক্ষমনরি ক্রুক্ষদর কাপক্ষির প্রানধকার সৃনি/বৃনিক্ষি সম্মনি প্রদাি ও এ সংক্রান্তর
নর্নধমালা সংক্ষোধি/সংক্ষর্াজি/নর্ক্ষয়াজি; অিারারী সলফক্ষটন্যান্ট ও অিারারী কোক্ষেিক্ষদর সকাটার সংখ্যা বৃনি; র্াংলাক্ষদে নর্মাি
র্ানহিীর নেো োখার নর্ক্ষেষ স্বে সময়ানদ কনমেি (Special purpose short service commission) পক্ষদ নিক্ষয়াে সংক্রান্তর
নর্মাি র্ানহিী নিক্ষদ বনেকা (এএফআই) অনুক্ষমাদি ইিোনদ।
13। রাোয়ত্ত ও স্বায়্ব োনসি প্রনিষ্ঠািসমূক্ষহর র্াক্ষজট ও আনর্ বক মঞ্জুনর অনুক্ষমাদি/সম্মনি প্রদাি, মনিটনরং সসক্ষলর প্রোসনিক কার্ বানদ
সম্পাদি, স্বায়্ব োনসি প্রনিষ্ঠািসমূক্ষহর কার্ বার্লী ও আনর্ বক ব্র্িাপিার নর্নভন্ন নর্ষয়, রাোয়ত্ত/স্ব-োনসি/নর্নধর্ি সংিা ও
অনধিি অংে প্রনিষ্ঠািসমূক্ষহর সাংেঠনিক কাঠাক্ষমা পরীো-নিরীোপূর্ বক পদ সৃনি, পদ সংরেণ, রাজস্ব র্াক্ষজক্ষট পদ িািান্তরর, পদ
নর্লুপ্তকরণ ইিোনদ এ অনুনর্ভাক্ষের অন্যিম দানয়্ব । ২০১৬-১৭ অর্ ব র্ছক্ষর রাোয়ত্ত প্রনিষ্ঠাি অনুনর্ভাে সম্পানদি উক্ষেখক্ষর্াগ্য
কার্ বার্লী হক্ষলাাঃ নর্নভন্ন রাোয়ত্ত ও স্বায়্ব োনসি প্রনিষ্ঠাক্ষির নর্নভন্ন সশ্রনণর সমাট ৩,৮৭৯ টি পদ সৃনি, ৩,০৪২টি পদ সংরেণ, ১২০টি
পদ রাজস্ব র্াক্ষজক্ষট িািান্তরর, ৫৭৪টি পদ িায়ীকরণ ও ১,১৩৬টি পদ নর্লুপ্তকরক্ষণ সম্মনি প্রদাি; র্াংলাক্ষদে সলাক প্রোসি প্রনেেণ
সকি আইি, ২০১৬ এর খসিার ওপর মিামি প্রদাি; িেগ্রাম উন্নয়ি কর্তবপে আইি-২০১৬ এর্ং োনজপুর উন্নয়ি কর্তবপে আইি২০১৬ সি মিামি প্রদাি,জািীয় সটনলক্ষর্াোক্ষর্াে িীনিমালা আইি-২০১৬ এর খসিা অনুক্ষমাদি প্রভৃনি।
14। মনিটনরং সসল রাোয়ত্ত প্রনিষ্ঠািসমূক্ষহর আনর্ বক সংক্ষেষ সম্পনকবি র্ার্িীয় নর্ষয়ানদ সর্মিাঃ র্াক্ষজট প্রণয়ি ও মনিটনরং,
সংিাসমূক্ষহর মূলধি পুিনর্ বন্যাস, পুরস্কার/োনস্ত নস্কম পরীো, ভতুনব ক, ঋণ, স্ব-অর্ বায়ক্ষি র্াস্তর্ানয়ি প্রকক্ষের আনর্ বক সম্ভাব্িা পরীো
ইিোনদ নর্ষক্ষয় নসিান্তর/মিামি প্রদাি কক্ষর র্াক্ষক। ২০১৬-১৭ অর্ ব র্ছক্ষর মনিটনরং সসল কর্তবক সম্পানদি উক্ষেখক্ষর্াগ্য কার্ বার্লী
হক্ষলা: ৪৫টি রাোয়ত্ত প্রনিষ্ঠাক্ষির র্াক্ষজট প্রাক্কলি; রাোয়ত্ত প্রনিষ্ঠাক্ষির অনুকূক্ষল ১২,৯৭৯.৪৬ সকাটি টাকা মূলধি সর্াোি; র্াংলাক্ষদে
কৃনষ উন্নয়ি কক্ষপবাক্ষরেি (নর্এনিনস) কর্তবক রােীয় চুনক্তর আওিায় সার আমদানির লক্ষেে সসািালী এর্ং জিিা ব্াংক হক্ষি Loan
against Trust Receipt (LTR) গ্রহক্ষণর জন্য অর্ ব মন্ত্রণালক্ষয়র কাউন্টার গ্যারানন্টর সময়াদ বৃনির নর্ষক্ষয় মিামি প্রদাি; ১৫টি
রাোয়ত্ত প্রনিষ্ঠাক্ষির অধীক্ষি ৩৯টি প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষির লক্ষেে আনর্ বক ছািপত্/Liquidity Certificate প্রদাি; কৃনষ, কৃনষনভনত্তক
নেে ও সার আমদানির অর্ বায়ক্ষির উপর ভতুনব ক প্রদাি সংক্রান্তর কার্ বক্রম; পাটনেক্ষের উন্নয়ি ও নর্রাজমাি সমস্যা নিরসক্ষি সরকার
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কর্তবক গৃহীি নর্নভন্ন উক্ষযাে নর্ষক্ষয় মিামি প্রদাি; িামিাজাি দ্রব্ানদসহ নর্নভন্ন পণ্য রপ্তানির নর্পরীক্ষি িেদ সহায়িা প্রদাি;
নর্নপনস, সপক্ষোর্াংলা, র্াক্ষপক্সসহ নর্নভন্ন সরকানর সংিার প্রকে প্রস্তাক্ষর্র উপর মিামি প্রদাি; র্াংলাক্ষদে কৃনষ ব্াংক, ইিক্ষভস্ট্ক্ষমন্ট
কক্ষপবাক্ষরেি অর্ র্াংলাক্ষদে, কল্যাণ ব্াংক, রাজোহী কৃনষ উন্নয়ি ব্াংক, কমবসংিাি ব্াংক, র্াংলাক্ষদে হাউস নর্নডং ফাইিাি
কক্ষপবাক্ষরেক্ষির র্াক্ষজক্ষটর উপর মিামি প্রদাি; সার আমদানি, নর্নভন্ন চুনক্ত, িািীয় ক্রয়সহ সরকানর ক্রয়-সংক্রান্তর মনন্ত্রসভা কনমটিক্ষি
িািানর্ধ প্রস্তার্ অনুক্ষমাদক্ষির নর্ষক্ষয় মিামি প্রদাি; মন্ত্রণালয়/সংিাসমূক্ষহর নর্নভন্ন খাক্ষির মক্ষধ্য সমন্বয়/ উপক্ষর্াজি নর্ষক্ষয় মিামি
প্রদাি; নিনি ও খায নেে কক্ষপবাক্ষরেি এর্ং র্াংলাক্ষদে মৎস্য উন্নয়ি কক্ষপবাক্ষরেক্ষির নর্যমাি ও অর্সরপ্রাপ্ত কমবকিবা/কমবিারীক্ষদর
পাওিা পনরক্ষোক্ষধর নিনমত্ত সাহায্য/ঋণ/অনুদাি মঞ্জুনরর নর্ষক্ষয় মিামি প্রদাি; র্াংলাক্ষদে-ভারি অভেন্তররীণ সিৌ-পর্ অনিক্রমি ও
র্ানণজে সপ্রাক্ষটাকক্ষলর আওিায় নিনদ বি দুটি সিৌ-পর্ সংরেক্ষণ ভারি সরকার কর্তবক সংরেণ িাজব র্ার্দ প্রদত্ত অর্ ব ব্ক্ষয় সম্মনি
প্রদাি ইিোনদ।
15। মহানহসার্ নিরীেক ও নিয়ন্ত্রক প্রজািক্ষন্ত্রর সরকানর নহসার্ এর্ং সকল আদালি, সরকানর কর্তবপে ও কমবিারীর নহসার্, নর্নধর্ি
সংিা, পার্নলক এন্টারপ্রাইজ এর্ং িািীয় কর্তবপক্ষের নহসার্ নিরীো কক্ষর র্াক্ষক। ২০১৬-১৭ অর্ বর্ছক্ষর মহানহসার্ নিরীেক ও
নিয়ন্ত্রক-এর কার্ বালয় কর্তবক সম্পানদি উক্ষেখক্ষর্াগ্য কার্ বক্রম হক্ষলা: মহামান্য রােপনি সমীক্ষপ ৩২টি অনিট ও নহসার্ নরক্ষপাট ব সপে;
অনিট কার্ বক্রমক্ষক আন্তরজবানিকমাক্ষি উন্নীি করার লক্ষেে ৭টি ম্যানুক্ষয়ল এর্ং একটি সকৌেলপত্ প্রণয়ি; প্রযুনক্তেি পনরর্িবক্ষির সাক্ষর্
সংেনিপূণ ব অর্কাঠাক্ষমােি এর্ং প্রনেেণেি সুনর্ধানদ বৃনির লক্ষেে নর্নভন্ন সংস্কার কার্ বক্রম গ্রহণ; আইটি অর্কাঠাক্ষমা উন্নয়ক্ষির
লক্ষেে প্রক্ষয়াজিীয় ক্রয় প্রনক্রয়া সম্পাদি, কম্পক্ষোলার এন্ড অনিটর সজিাক্ষরক্ষলর কার্ বালক্ষয় Digital Audit Management
System িালুকরণ; সপোদারী জ্ঞাি ও দেিা বৃনি এর্ং অনভজ্ঞিা নর্নিমক্ষয়র লক্ষেে অনিট এন্ড একাউন্টস নিপাট বক্ষমক্ষন্টর
কমবকিবাবৃন্দ কর্তবক সদক্ষে ও নর্ক্ষদক্ষে অনুনষ্ঠি অনিট নর্ষয়ক প্রনেেণ, ওয়াকবেপ, সসনমিার ইিোনদ সপ্রাগ্রাক্ষম অংেগ্রহণ প্রভৃনি।
16। নহসার্ মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্ বালয় িার অধীিস্ত প্রধাি নহসার্রেণ অনফস, নিনভেিাল কক্ষিালার অর্ একাউন্টস অনফস, সজলা
নহসার্রেণ অনফস এর্ং উপক্ষজলা নহসার্রেণ অনফস হক্ষি প্রানপ্ত ও ব্য়/পনরক্ষোক্ষধর মানসক নহসার্ এর্ং র্াংলাক্ষদে সরলওক্ষয়,
প্রনিরো নর্ভাে ও র্াংলাক্ষদে ব্াংক হক্ষি প্রানপ্ত ও ব্য়/পনরক্ষোক্ষধর মানসক নহসার্ একনত্ি কক্ষর মানসক নহসার্ প্রণয়িপূর্ বক অর্ ব
নর্ভাক্ষে সপ্ররণ কক্ষর র্াক্ষক। এছািা, মানসক নহসাক্ষর্র উপকরক্ষণর উপর নভনত্ত কক্ষর অর্ বর্ছর সেক্ষষ আনর্ বক নহসার্ ও উপক্ষর্াজি নহসার্
প্রণয়ি করাও এ কার্ বালক্ষয়র দানয়্ব । উক্ষেখ্য, প্রজািক্ষন্ত্রর সরকানর নহসার্ সংরেক্ষণর সানর্ বক দানয়্ব  এ কার্ বালক্ষয়র উপর ন্যস্ত।
প্রজািক্ষন্ত্রর কমবিারীক্ষদর সর্িি-ভািানদ, সপিেি, নজনপএফ, ঋণ ও অনগ্রম এর্ং প্রকক্ষের ব্য়সহ সকল দার্ী নিষ্পনত্তর নহসার্ মহানিয়ন্ত্রক এর আওিাধীি নহসার্রেণ অনফসসমূক্ষহর মাধ্যক্ষম করা হয়। আধুনিক ও উন্নিির সফটওয়োর (IBAS++) সংক্ষর্াজক্ষির
ফক্ষল ২০১৬-১৭ অর্ বর্ছক্ষর র্াক্ষজট ও নহসার্ ব্র্িাপিায় উক্ষেখক্ষর্াগ্য অগ্রেনি সানধি হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-২৭ অর্ বর্ছক্ষর নহসার্ মহানিয়ন্ত্রক্ষকর কার্ বালয় কর্তবক গৃহীি উক্ষেখক্ষর্াগ্য কার্ বক্রম হক্ষলাাঃ সপিেিার ও কমবকিবা/কমবিারীক্ষদর িাটাক্ষর্জ প্রণয়ক্ষির কাজ
সম্পন্নকরণ, সানভবস সিনলভারীর সেক্ষত্ নর্নভন্ন পর্ বাক্ষয় নিনজটাইক্ষজেি, সরকানর র্াক্ষজট ও নহসাক্ষর্র সশ্রণীনর্ন্যাস কাঠাক্ষমা চূিান্তরকরণ
সংক্রান্তর কার্ বক্রম, ইক্ষলকেনিক ফান্ড োিফার (EFT)-এর পনরসর বৃনি ইিেনদ। এছািা, উদ্ভার্ি ও অনভক্ষর্াে প্রনিকাক্ষরর মাধ্যক্ষম
সসর্ার মাক্ষিান্নয়ি, দ্রুিির সপিেি নিস্পনত্তকরণ, সরকানর আনর্ বক ব্র্িাপিার উন্নয়ি ও েনিেীলিা র্জায় রাখার লক্ষেে এ
কার্ বালয় কর্তবক নর্ক্ষর্িে অর্ বর্ছক্ষর িািানর্ধ কার্ বক্রম গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষছ।
17। ২০১৬-১৭ অর্ বর্ছক্ষর অর্ ব নর্ভাক্ষের সংক্ষোনধি র্ানষ বক উন্নয়ি কমবসূনিক্ষি সমাট ৬টি প্রকে অন্তরভুবক্ত নছল। এ প্রকেগুক্ষলার অনুকূক্ষল
২০১৬-১৭ অর্ বর্ছক্ষর সংক্ষোনধি র্ানষ বক উন্নয়ি কমবসূনিক্ষি সমাট ৩২,২৬০.০০ লে টাকা র্রাে সদয়া হয়। ২০১৬-১৭ অর্ ব র্ছক্ষর
প্রকেসমূক্ষহর নর্পরীক্ষি ব্ক্ষয়র পনরমাণ নছল সমাট ২৪,২৯১.১৩ লে টাকা, র্া সংক্ষোনধি র্রাক্ষের ৭৫ েিাংে।
18। সরকানর সসর্াদাি পিনিক্ষক যুক্ষোপক্ষর্ােী কক্ষর জিেক্ষণর সদারক্ষোিায় সহক্ষজ সসর্া সপৌৌঁছাক্ষিার লক্ষেে নিয়নমিই িািা ধরক্ষির সংস্কার
কার্ বক্রম পনরিালিা করা হক্ষচ্ছ। র্াক্ষজট র্াস্তর্ায়ি কাজটি অনধকির দেিার সাক্ষর্ সম্পন্ন করার লক্ষেে ২০১৬-১৭ অর্ বর্ছক্ষর সকল
মন্ত্রণালয়/নর্ভাক্ষে র্াক্ষজট র্াস্তর্ায়ি মনিউল িালু করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৭-১৮ অর্ বর্ছর হক্ষি সদক্ষের সকল সজলা-উপক্ষজলায় র্াক্ষজট
র্াস্তর্ায়ি মনিউল িালু করা হক্ষর্। নর্যমাি ১৩ সংখ্যার সশ্রনণনর্ন্যাস পিনির পনরর্ক্ষিব ৩৫ সংখ্যার িতুি র্াক্ষজট নহসার্ ও

7

সশ্রনণনর্ন্যাস পিনি প্রণয়ি র্া ২০১৮-১৯ অর্ বর্ছর সর্ক্ষক িালু করা হক্ষর্; সরকানর কমবিারীক্ষদর অর্সর সংক্রান্তর িাটাক্ষর্ইজ সম্পন্ন
করা যাি মাধ্যম িাটাক্ষর্ইক্ষজ অন্তরভুবক্ত অর্সর সভােীদক্ষর মানসক অর্সর ভািা EFT এর মাধ্যক্ষম পনরক্ষোধ করা সম্ভব হক্ষর্।
19। েণপ্রজািন্ত্রী র্াংলাক্ষদে সরকাক্ষরর Rules of Business, ১৯৯৬ অনুর্ানয় অর্ ব নর্ভাে িার উপর ন্যস্ত দানয়্ব  ও কার্ বার্লী সুষ্ঠুভাক্ষর্
পালক্ষির জন্য ক্রমােি সিিা কক্ষর র্াক্ষচ্ছ। নর্শ্বায়ি ও আধুনিক অর্ ব ব্র্িাপিার সাক্ষর্ সামঞ্জস্য সরক্ষখ অর্ ব নর্ভাে ভনর্ষ্যক্ষি িার েঠি
ও কার্ বার্লী যুক্ষোপক্ষর্ােী কক্ষর র্াংলাক্ষদক্ষে েনক্তোলী আনর্ বক ব্র্িাপিা প্রনিষ্ঠায় সেম হক্ষর্।
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