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ট্রেজাবর ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুববভাগ 

ট্রেজাবর ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুববভাগগর মূল কার্ যক্রম হগে অর্ যননবিক উপগেষ্টা অনুববভাগ, সামবষ্টক অর্ যনীবি অনুববভাগ এবং 

বাগজট অনুববভাগসমূগহর কাগজর সাগর্ সমবিিভাগব কর রাজস্ব সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রহ, ববগেষণ ও মূল্যায়ন এবং কর রাজস্ব আোগয়র 

অগ্রগবি পবরবীক্ষণ; জািীয় রাজস্ব ট্রবাগড যর আওিা ববহর্ভ যি কর-রাজস্ব ও কর ববহর্ভ যি রাজস্ব সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রহ, ববগেষণ ও 

মূল্যায়ন; কর ববহর্ভ যি রাজস্ব ধার্ য ও আোয় কার্ য পবরবীক্ষণ; ঋণ বমশ্রণ (debt mix) অর্ যাৎ ঋণ ট্রকান ট্রকান সূত্র ট্রর্গক গৃহীি হগব 

িা বনধ যারণ; ববগেবিক ঋগণর িিয-বনভ যরিীলিা (conditionality) ও সরকাবর ঋগণর ট্রটকসই অবস্থা (debt sustainability) 

ববগেষণ ও পবরবীক্ষণ; সরকাবর বগের বাজার সম্প্রসারণ ববষয়ক কার্ যক্রম পবরচালনা; বাংলাগেি সরকাগরর প্রাপ্য বডএসএল 

(Debt Service Liability) এর অর্ য আোয়; সরকাগরর বাগজট ট্রর্গক প্রেত্ত ঋণ সংক্রান্ত চুবি সম্পােন; ববগেবিক চুবি সংক্রান্ত 

খসড়া পর্ যাগলাচনা, ববশ্ব ব্যাংক এবং এিীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ বববভন্ন বহুপাবক্ষক এবং বিপাবক্ষক উন্নয়ন সহগর্াগী োিা সংস্থাসমূগহর 

সাগর্ ট্রর্াগাগর্াগ রক্ষা এবং আর্ট যগকল-৪ কনসালগটিন ব্যবিি আইএমএফ সংক্রান্ত কার্ যাবলী সম্পােন। ২০১৬-১৭ অর্ য বছগর 

ট্রেজাবর ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুববভাগ এর সম্পাবেি উগেখগর্াগ্য কার্ যাবলীর বববরণ বনগে ট্রেয়া হগলাোঃ 

বডএসএল  

 বববভন্ন প্রবিষ্ঠাগনর অনুকূগল নতুন ঋণ প্রোগনর লগক্ষে খসড়া SLA (Subsidiary Loan Agreement) এবং LA 

(Loan Agreement)-এর ওপর মিামি প্রোন কগর বাগজট অনুববভাগগ ট্রপ্ররণ  

 বববভন্ন সংস্থার বববভন্ন বকবির অর্ য ছাগড়র ট্রক্ষগত্র বডএসএল অবধিাখার মিামি প্রোন  

 “বডএসএল (লগ্নী-পুনোঃলগ্নী) বহসাব বববরণী ও বনগে যবিকা (২০১৪-১৫ অর্ যবছর পর্ যন্ত)”-পুবিকার্ট বববভন্ন 

স্বায়ত্তিাবসি, আধা-স্বায়ত্তিাবসি এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-িাবসি) প্রবিষ্ঠানসমূগহ ট্রপ্ররণ  

 সরকাবর ইক্যেইর্টর বহসাব হালনাগােকরগণর লগক্ষে সংবেষ্ট সকল েপ্তর/সংস্থার প্রগয়াজনীয় িথ্যাবে সংগ্রগহর 

কার্ যক্রম গ্রহণ। এ কার্ যক্রম  সম্পন্ন হগল ইক্যেইর্ট বনগে যবিকা মুদ্রগণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হগব।  

 ২০১৬-১৭ অর্ য বছগরর জন্য সংস্থাওয়ারী আসল ও সুে বাবে প্রাপ্য অগর্ যর বহসাব সংযুি িহববল প্রাবপ্ত বাগজগট 

প্রেি যগনর বনবমত্ত বডএসএল বাগজট প্রণয়নপূব যক জািীয় বাগজগট অন্তর্ভ যিকরণ 

 ট্রক্রবডট লাইন বভবত্তক পবরগিাবধি বডএসএল (DSL) ডাটা এবির মাধ্যগম MS Excel এ সংরক্ষণ এবং 
প্রবিষ্ঠানসমূগহর বডএসএল মওক্যফ ও ইক্যেইর্টগি রূপান্তর র্র্ার্র্ভাগব সমিয় কগর বহসাব হালনাগােকরণ 

 বাগজট অনুববভাগ ট্রর্গক সম্পাবেি SLA/LA পাওয়ার পর র্র্ার্র্ভাগব ট্রক্রবডট লাইনবভবত্তক বডএসএল বহসাব 

ট্রখালা এবং প্রাপ্ত SLA/LA -এর কবপ অর্ য ববভাগগর Central Server-এ সংরক্ষণ  

 ঋণ পুনোঃিফবসবলকরণ, ইক্যেইর্টগি রূপান্তর, বডএসএল মওক্যফ বা বগকয়ার সাগর্ সমিয় ইিোবে ববষগয় বববভন্ন 

প্রবিষ্ঠান ট্রর্গক ট্রপ্রবরি প্রিাগবর ওপর মিামি প্রোন এবং এ ববষগয় ট্রকান বসদ্ধান্ত পাওয়া ট্রগগল ট্রস অনুর্ায়ী বহসাব 

হালনাগােকরণ 

 বববভন্ন সংস্থা হগি প্রাপ্ত বডএসএল পবরগিাধ ত্বরাবিি করার লগক্ষে সভা আহবান 

 ফাইনাবিয়াল বরগপার্ট যং কাউবিগলর র্াবিীয় কার্ যক্রগম সাবচববক সহায়িা প্রোন 

ট্রেজাবর ব্যবস্থাপনা 

 

 মুদ্রা মুদ্রণ: অর্ য ববভাগগর বসবনয়র সবচব মগহােগয়র স্বাক্ষগর ৫ টাকা মূল্যমাগনর কাগরবি ট্রনাট ইসুে করা হগয়গছ। এছাড়া ২ 

টাকা মূল্যমাগনর কাগরবি ট্রনাগটর ট্রমবিন প্রুফ অনুগমােন করা হগয়গছ।  

 অচল ট্র াবষি স্ট্োম্প ববনষ্টকরণ: বগুড়া, নীলফামারী, মাবনকগঞ্জ, ট্রগাপালগঞ্জ, গাইবান্ধা, লালমবনরহাট, হববগঞ্জ, 

ময়মনবসংহ, বকগিারগঞ্জ ও ট্রনায়াখালী ট্রজলাসমূগহর ট্রেজাবরগি প্রবিবনবধ ট্রপ্ররগণর মাধ্যগম অচলগ াবষি, ব্যবহার 

অনুপগর্াগী ও চাবহোববহীন স্ট্োম্পসমূগহর ববনষ্টকরণ সংক্রান্ত কার্ যাবে সম্পােন করা হগয়গছ।  
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 ট্রেজাবর কার্ যক্রম চালুকরণ: ট্রসানালী  ব্যাংক বলবমগটড এর বিিাস িাখা (ক্যবমো), ববজয়নগর িাখা (ব্রাহ্মণবাবড়য়া) ও 
িারাকান্দা িাখা (ময়মনবসংহ) ট্রক ট্রেজাবর কার্ যক্রম (সরকাবর ট্রলনগেন) পবরচালনার ববষগয় অনাপবত্ত প্রোন করা হগয়গছ। 

িাছাড়া ট্রসানালী ব্যাংগকর ট্রমাগড়াপাড়া িাখা (নারায়নগঞ্জ), বসইউএফএল িাখা (চট্টগ্রাম) ও কাওরান বাজার িাখা 

(ঢাকা) ট্রক শুধুমাত্র সরকাবর অনুোন গ্রহগণর অনুগমােন প্রোন করা হগয়গছ।  

 প্যাডলক অনুগমােন: জয়পুরহাট ট্রজলার ট্রেজাবরর চাবহোর বভবত্তগি ২ র্ট এবং বেনাজপুর ট্রজলার ট্রেজাবরর চাবহোর 

বভবত্তগি ২ ট্রমাট ৪ র্ট প্যাডলক সরবরাহ করা হগয়গছ।   

 বাগজট প্রণয়ন ও অর্ য বরাদ্দ: ০৯০২ ট্রেজাবর প্রবিষ্ঠান খাগির বাগজট প্রণয়ন ও বরাদ্দ প্রোন এবং ০৯০৩ টাকিাল ও 
০৯০৪ মুদ্রা খাগি বাগজট বরাদ্দ প্রোন করা হগয়গছ।  

 ট্রেজাবর প্রবিষ্ঠান বনয়ন্ত্রণ: বাংলাগেি সব যগমাট ৬২র্ট ট্রজলা ট্রেজাবরর বনয়ন্ত্রণ ও প্রিাসবনক কার্ যক্রম র্র্ারীবি সম্পােন 

করা হগয়গছ। উগেখ্য িরীয়িপুর ও জয়পুরহাট ট্রজলা ট্রেজাবর স্ব স্ব ট্রজলা প্রিাসগনর জনবগলর মাধ্যগম িাগের ট্রেজাবর 

কার্ যক্রম পবরচালনা কগর র্াগক।  

 

বপবপবপ ইউবনট 

 ট্রেগির অবকাঠাগমা উন্নয়গন বববভন্ন মন্ত্রণালগয়র প্রিাববি পাববলক-প্রাইগভট পাট যনারবিপ (বপবপবপ) প্রকল্পসমূগহর ববিাবরি 

সমীক্ষা সম্পােন, Transaction Advisor  বনগয়াগসহ বপবপবপগি সরকাগরর সক্ষমিা অজযগন বপবপবপ ইউবনগটর মাধ্যগম 

৩০ ট্রকার্ট টাকার কাবরগবর সহায়িা প্রোগনর ক্ষমিা বপবপবপ কর্তযপক্ষগক প্রোন করা হগয়গছ। 

 

নগে ও প্রেন্ন োয় ব্যবস্থাপনা 

 ২০১৬-১৭ অর্ য বছগর বববভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকাবর মাবলকানাধীন প্রবিষ্ঠান কর্তযক জনগুত্ত্বপূণ য প্রকগল্প অর্ যায়ন এবং 

বনিে প্রগয়াজনীয় ও গুত্ত্বপূণ য দ্রব্য বা ট্রসবা আমোনী অর্ যায়গন গৃহীি ঋগণর ববপরীগি বনেবলবখি রাষ্ট্রীয় গ্যারাবি 

প্রোনোঃ 
 

ক্র. নং প্রবিষ্ঠাগনর নাম গ্যারাবির সংখ্যা গ্যারাবির পবরমাণ 

০১ বাংলাগেি ট্রপগোবলয়াম করগপাগরিন (বববপবস) ৩র্ট ৪৫০ বমোঃমাোঃডোঃ 

০২ বাংলাগেি কৃবষ উন্নয়ন করগপাগরিন (ববএবডবস) ২র্ট ৫০০০ ট্রকার্ট টাকা 

০৩ বাংলাগেি ট্রকবমকোল ইোবষ্ট্রজ করগপাগরিন (বববসঅইবস) ৫র্ট ৪৮০০ ট্রকার্ট টাকা 

০৪ বাংলাগেি ট্রটবলগর্াগাগর্াগ ট্ররগুগলটবর কবমিন (ববর্টআরবস) ১র্ট ১৫৭ বমোঃ ইউগরা 

০৫ রাজিাহী কৃবষ উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) ১র্ট ৭০০ ট্রকার্ট টাকা 

০৬ ট্রেবডং করগপাগরিন অব বাংলাগেি (র্টবসবব) ৩র্ট ৪৯.৭৫ ট্রকার্ট টাকা 

০৭ আনসার বভবডবপ উন্নয়ন ব্যাংক ১র্ট ১০০.০০ ট্রকার্ট টাকা 

০৮ বাংলাগেি ববদ্যেৎ উন্নয়ন ট্রবাড য (বববপবডবব) ১র্ট ১.৬ বববলয়ন মাবকযন ডলার 

০৯ বাংলাগেি সুগার এে ফুড ইোবষ্ট্রজ করগপাগরিন 

(ববএসএফআইবস) 

১০র্ট ১,৩১০.৭৩ ট্রকার্ট টাকা 

১০ ববমান বাংলাগেি এয়ারলাইি বলোঃ ১র্ট ৪৫.৫০ বমোঃমাোঃডলার 

১১ নর্ য ওগয়ষ্ট পাওয়ার ট্রজনাগরিন ট্রকাোঃ (নওপাগজগকা) ১র্ট ১৯৮.৪৮ বমোঃমাোঃডলার 

 

 ববমান বাংলাগেি এয়ারলাইি বলোঃ এর অনুকূগল ২০১৫ সাগল সরবরাহকৃি ২র্ট ৭৭৩-৮০০ উগড়াজাহাজ এর Per-

Delivery Payment (PDP) বাবে অর্ যায়গনর জন্য গৃহীি ঋগণর ববপরীগি সম্পাবেি চুবি সংগিাধনসহ ট্রসানালী 

ব্যাংক (ইউগক) বলোঃ এর অনুকূগল প্রেত্ত রাষ্টীয় গ্যারাবির ট্রময়াে বৃবদ্ধ  
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 বাংলাগেি হাউস বববডং ফাইন্যাি করগপাগরিন কর্তযক গৃহীি ‘Rural and Urban Housing Project in 

Bangladesh’ িীষ যক প্রকল্প বািবায়গন IDB এর বনকট হগি গৃহীিব্য ঋগণর ববপরীগি রাষ্ট্রীয় গ্যারাবির নীবিগি 

সম্মবি প্রোন 

 বাংলাগেি ব্যাংক কর্তযক কম যসংস্থান ব্যাংগকর অনুকূগল ১০০.০০ ট্রকার্ট টাকা পুনোঃঅর্ যসংস্থান ঋগণর ববপরীগি রাষ্ট্রীয় 

গ্যারাবির নীবিগি সম্মবি প্রোন 

 জ্বালাবন ট্রিল আমোবন অর্ যায়গন ২০১৬-১৭ সমগয়র জন্য আন্তজযাবিক Islamic Trade Finance Corporation 

(ITFC)  ট্রজদ্দা ট্রর্গক ৫০০ বমোঃমাোঃডলার (Best Effort Basis) এবং কবিনগজবি ব্যবস্থায় প্রগয়াজগন ২০০ 

বমোঃমাোঃডলার ঋণ সহায়িা গ্রহগণর ববষগয় মিামি প্রোন 

 বাংলাগেি ট্ররলওগয়র জন্য ৭০ র্ট এমবজ বডগজল ইগলকবেক ট্রলাগকাগমর্টভ সংগ্রহ িীষ যক প্রকগল্পর েরপগত্র রাষ্ট্রীয় 

গ্যারাবির ববষগয় অর্ য  ববভাগগর মিামি প্রোন 

 বাংলাগেি সাব যগভৌম সম্পে িহববল ‘SWF’ গঠগনর ববষগয় মবন্ত্রপবরষে সভার নীবিগি অনুগমােন গ্রহণ 

 ২০১৬-১৭ অর্ য বছগর রাজিাহী কৃবষ উন্নয়ন ব্যাংক কর্তযক বাংলাগেি ব্যাংক হগি পুনোঃঅর্ যায়নগর্াগ্য ঋণ প্রাবপ্তর 

সুববধাগর্ য রাষ্ট্রীয় গ্যারাবির নীবিগি সম্মবি প্রোন 

 আনসার-বভবডবপ ব্যাংক বাংলাগেি ব্যাংক হগি ২০০ ট্রকার্ট টাকা ঋণ প্রাবপ্তর সুববধাগর্ য রাষ্ট্রীয় গ্যারাবির নীবিগি 

সম্মবি প্রোন 

 ববদ্যেৎ ববভাগগর আওিাধীন বববপবডবব কর্তযক গৃহীি খুলনা ৩৩০ ট্রমোঃওোঃ (২০০-৩০০) ডুগয়ল ফুগয়ল কমবাইে 

সাইগকল পাওয়ার প্লাি িীষ যক প্রকল্প বািবায়নকগল্প Buyers Credit এর মাধ্যগম অর্ যায়গনর ববপরীগি রাষ্ট্রীয় 

গ্যারবির নীবিগি সম্মবি প্রোন 

 ববশ্বব্যাংক প্রণীি ‘‘Bangladesh Streamlining Civil Service Pensions Processes and System”  

প্রবিগবেগনর উপর কম যিালার আগয়াজন  

 বাংলাগেগির ববদ্যমান ট্রপনিন ব্যবস্থা ও িার সংস্কার এবং সাব যজনীন ট্রপনিন ব্যবস্থা প্রবিযগনর সম্ভাব্য কাঠাগমা 

িীষ যক কম যিালার আগয়াজন 

 রাষ্ট্রীয় গ্যারাবি/কাউিার গ্যারাবির িাবলক হালনাগােকরণ ও ওগয়ব সাইগট প্রকাি 

 সরকাগরর নগে ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুত্গপ পবরচালনা এবং সরকাগরর ঋগণর চাবহো সঠিকভাগব বনরূপগণর লগক্ষে বনয়বমি 

নগে পূব যাভাস প্রস্তুিকরণ 
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