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অর্ থনৈতিক উপদেষ্টা অনুতিভাগ 

দেদের অর্ থনৈতিক গতিধারা ও অগ্রগতির মূল্যায়ৈ সম্পতকথি তিতভন্ন প্রতিদিেৈ প্রকাে করা অর্ থনৈতিক উপদেষ্টা অনুতিভাদগর 

অন্যিম প্রধাৈ কাজ। অর্ থ তিভাদগর িরাদ্দকৃি অদর্ থর মাধ্যদম তিতভন্ন মন্ত্রণালয়/তিভাগ, েপ্তর ও সংস্থা (সরকাতর/দিসরকাতর) কর্তথক 

িাস্তিায়ৈাধীৈ ক্ষুদ্র ঋণ এিং িহতিল কার্ থক্রদমর অগ্রগতি পতরিীক্ষদণর উদদ্দদে িথ্য সংগ্রহ এিং পর্ থাদলাচৈা সভা এ অনুতিভাগ 

আদয়াজৈ কদর র্াদক। এছাড়াও রাজস্ব িাদজদের আওিায় তিতভন্ন মন্ত্রণালয় কর্তথক গৃহীি উন্নয়ৈ কম থসূতচসমূহ পতরিীক্ষণ ও মূল্যায়ৈ; 

অর্ থ তিভাদগর আওিায় িাস্তিায়ৈাধীৈ এতিতপ/আরতিতপভুক্ত উন্নয়ৈ প্রকল্পসমূদহর িাস্তিায়ৈ অগ্রগতি পর্ থাদলাচৈা ও পতরিীক্ষণ-এ 

অনুতিভাদগর অন্যিম কাজ। সমীক্ষা এিং কম থসূতচ পতরিীক্ষণ-এ দুটি অতধোখা সমন্বদয় অর্ থনৈতিক উপদেষ্টা অনুতিভাগ গঠিি। 

২০১৬-১৭ অর্ থ িছদর এ অনুতিভাগ কর্তথক সম্পাতেি উদেখদর্াগ্য কার্ থািলী তৈদে উদেখ করা হদলাোঃ 

সমীক্ষা প্রণয়ৈ সংক্রান্ত কার্ থািলী 

 িাংলাদেে অর্ থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়দৈর তৈতমত্ত তিতভন্ন মন্ত্রণালয়/তিভাগ/েপ্তর এিং দিসরকাতর প্রতিষ্ঠাদৈর কাছ দর্দক িথ্য ও 

উপাত্ত সংগ্রহ, প্রাপ্ত িথ্যাতে তিদেষণ ও সম্পােৈার মাদধ্যদম িা অর্ থনৈতিক সমীক্ষায় অন্তভু থক্তকরণ 

 ২০১৬-১৭ অর্ থিছদরর িাদজদের অন্যিম িকুদমন্ট তহদসদি ‘‘িাংলাদেে অর্ থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ প্রণয়ৈ, সম্পােৈা ও প্রকাে 

 Bangladesh Economic Review, 2016 প্রণয়ৈ ও প্রকাে 

 সমীক্ষাসমূহ মাৈৈীয় মন্ত্রী, সতচিসহ সরকাদরর উর্ধ্থিৈ কম থকিথা, িাংলাদেদে অিতস্থি বিদেতেক তমেৈ, তিতভন্ন 

মন্ত্রণালয়/তিভাগ/অতধেপ্তর/পতরেপ্তর/কদপ থাদরেৈ/ব্াংক ও আতর্ থক প্রতিষ্ঠাৈ, তিতভন্ন সরকাতর, দিসরকাতর তিশ্বতিদ্যালয়, 

গণগ্রন্থাগার ও গদিষণা প্রতিষ্ঠাদৈ তিিরণ 

 সমীক্ষাসমূহ অর্ থ তিভাদগর ওদয়িসাইদে প্রকাে 

 িাংলাদেে জািীয় আকথাইভস এর সহায়িায় িাংলাদেে অর্ থনৈতিক সমীক্ষা ও Bangladesh Economic Review এর 

সংরতক্ষি তিগি সংখ্যাসমূহ softcopy দি রূপান্তরসহ ওদয়িসাইদে প্রকাে  

 

অর্ থ তিভাদগর িাতষ থক প্রতিদিেৈ প্রণয়ৈ সংক্রান্ত কার্ থািলী 

 অর্ থ তিভাদগর মুল কম থকা্ড  সম্পদকথ সরকার ও সংতেষ্ট সংস্থাসমূহদক র্র্ার্র্ভাদি অিতহিকরদণর লদক্ষে অর্ থ তিভাদগর িাতষ থক 

প্রতিদিেৈ ২০১৫-১৬ প্রণয়ৈ করা হয়। প্রতিদিেদৈ অর্ থ তিভাদগর সকল অনুতিভাগ, মতৈেতরং দসল, মহাতহসাি তৈরীক্ষক ও 

তৈয়ন্ত্রদকর কার্ থালয়, তহসাি মহাতৈয়ন্ত্রদকর কার্ থালয় এিং অর্ থ তিভাদগর এতিতপ/আরতিতপভুক্ত উন্নয়ৈ প্রকল্পসমূদহর িাস্তিায়ৈ 

অগ্রগতি সম্পতকথি িথ্য সতন্নদিে করা হয়। এছাড়াও সামতষ্টক অর্ থনৈতিক পতরতস্থতিসহ এ অর্ থ  তিভাদগর সংস্কার কম থকা্ড  

সম্পদকথ আদলাকপাি করা হয়। 

 প্রণীি িাতষ থক প্রতিদিেৈটি সকল মন্ত্রণালয়/তিভাদগর মাৈৈীয় মন্ত্রী, তসতৈয়র সতচি/সতচি এর েপ্তদর দপ্ররণ,অর্ থ তিভাদগর সকল 

কম থকিথা, মহাতহসাি তৈরীক্ষক ও তৈয়ন্ত্রদকর কার্ থালয়, তহসাি মহাতৈয়ন্ত্রদকর কার্ থালয় এিং অর্ থ তিভাদগর এতিতপ/আরতিতপ ভুক্ত 

উন্নয়ৈ প্রকল্পসমূহ সংতেষ্ট কম থকিথাদের েপ্তদর তিিরণ ও অর্ থ তিভাদগর ওদয়িসাইদে প্রকাে করা। 

সামতষ্টক অর্ থনৈতিক পতরতস্থতি তিদেষণ সংক্রান্ত কার্ থািলী 

 িাংলাদেদের অর্ থৈীতির হালৈাগাে পতরতস্থতির উপর তিতভন্ন িথ্যাতে/প্রতিদিেৈ সংতেষ্ট তিতভন্ন মন্ত্রণালয়/তিভাদগর চাতহোর 

তভতত্তদি প্রোৈ 

 সামতষ্টক অর্ থনৈতিক পতরতস্থতি পর্ থাদলাচৈা, সামতষ্টক অর্ থনৈতিক পতরতস্থতির ওপর তিতভন্ন প্রতিদিেৈ প্রণয়ৈ 
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সরকাদরর সাি িছদরর সাফদল্যর প্রতিদিেৈ সংক্রান্ত কার্ থািলী 

 অর্ থ তিভাগ কর্তথক গৃহীি কার্ থািলীর তিতভন্ন তেক তুদল ধদর সরকাদরর িছরতভতত্তক সাফদল্যর প্রতিদিেৈ প্রণয়দৈর 

ধারািাতহকিায় সরকাদরর তিগি ২০০৮-০৯ দর্দক ২০১৬-১৭ অর্ থিছর পর্ থন্ত সাি িছদরর অগ্রগতির প্রতিদিেৈ প্রণয়ৈ এিং িা 

সংতেষ্ট মন্ত্রণালয়/তিভাগ-এ দপ্ররণ 

জািীয় সংসে সংতেষ্ট কার্ থািলী 

 জািীয় সংসদে ২০১৭ সাদলর প্রর্ম অতধদিেদৈ মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রদেয় ভাষদণ অন্তভু থতক্তর জন্য অর্ থ তিভাগ সম্পতকথি 

িথ্যািতল সম্বতলি প্রতিদিেৈ দপ্ররণ 

 জািীয় সংসে অতধদিেদৈ অর্ থ তিভাগ সংতেষ্ট প্রদের সম্পূরক প্রেসহ জিাি প্রোৈ 

িাদজে সংতেষ্ট কার্ থািলী 

 িাদজে িক্তৃিায় সামতষ্টক অর্ থনৈতিক পতরতস্থতি তিষদয় িথ্য সরিরাহ 

 িাদজে অতধদিেদৈ জািীয় সংসে সতচিালয় পতরচাতলি িাদজে ইৈফরদমেৈ দহল্প দিদে অর্ থ তিভাদগর প্রতিতৈতধত্ব এিং সংসে 

সেস্যগদণর চাতহো দমািাদিক তিতভন্ন িথ্য-উপাত্ত প্রোৈ 

 

প্রকল্প সংক্রান্ত কার্ থািলী 

 ২০১৬-১৭ অর্ থিছদর অর্ থ তিভাদগর আওিাধীৈ এতিতপ/আরএতিতপভুক্ত উন্নয়ৈ প্রকল্পসমূদহর উপর মাতসক অগ্রগতি পর্ থাদলাচৈা 

সভার জন্য িথ্য সংগ্রহ, কার্ থপত্র প্রণয়ৈ, সভা আহিাৈ, সভার কার্ থতিিরণী প্রস্তুি, সভার গৃহীি তসদ্ধান্তসমূদহর িাস্তিায়ৈ প্রভৃতি 

সংক্রান্ত কার্ থািলী সম্পােৈ 

 িাতষ থক উন্নয়ৈ কম থসূতচ/সংদোতধি িাতষ থক উন্নয়ৈ কম থসূতচভুক্ত প্রকল্পসমূদহর মাতসক, বত্রমাতসক, িাতষ থক প্রতিদিেৈ 

আইএমইতিদি দপ্ররণ 

 অর্ থ তিভাদগর উন্নয়ৈ প্রকল্পসমূদহর জৈিল সংক্রান্ত িথ্যাতে মতন্ত্রপতরষে তিভাগ, জৈপ্রোসৈ মন্ত্রণালয় ও িাংলাদেে পতরসংখ্যাৈ 

ব্যেদরাদি দপ্ররদণর লদক্ষে প্রোসৈ-১ োখায় বত্রমাতসক ও িাতষ থকতভতত্তদি দপ্ররণ 

 এতিতপ/আরএতিতপ ভুক্ত প্রকল্পসংতেষ্ট তিতভন্ন সভায় দর্াগোৈ ও মিামি প্রোৈ 

 িাতষ থক উন্নয়ৈ কম থসূতচ (এতিতপ) এিং সংদোতধি িাতষ থক উন্নয়ৈ কম থসূতচ (আরএতিতপ) প্রণয়দৈর লদক্ষে অর্ থ তিভাদগর আওিায় 

িাস্তিাতয়ি প্রকল্পসমূদহর জন্য অর্ থ িরাদদ্দর প্রস্তাি সংতেষ্ট প্রকল্প পতরচালকবৃদের তৈকে দর্দক সংগ্রহ এিং িা সমন্বয় কদর 

অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাগ ও পতরকল্পৈা কতমেদৈ দপ্ররণ 

 অর্ থ তিভাদগর আওিায় িাস্তিাতয়ি বিদেতেক সাহায্যপুষ্ট প্রকদল্পর প্রকল্প সাহায্য িরাদ্দ প্রস্তাি সংতেষ্ট প্রকল্প পতরচালকগদণর 

দর্দক সংগ্রহ কদর অর্ থ তিভাদগর সমতন্বি প্রকল্প সাহায্য িরাদ্দ প্রস্তাি অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাদগ দপ্ররণ 

 

কম থসূতচ সংক্রান্ত কার্ থািলী 
 

 ২০১৬-১৭ অর্ থিছদর ১৯টি মন্ত্রণালদয়র আওিায় অনুন্নয়ৈ িাদজে দর্দক  অর্ থায়ৈকৃি ১১২টি চলমাৈ কম থসূতচর উপর তৈধ থাতরি 

ছদক মাতসক অগ্রগতির প্রতিদিেৈ সংগ্রহ ও পর্ থাদলাচৈা সভার জন্য কার্ থপত্র প্রণয়ৈ, সভা আহিাৈ, কার্ থতিিরণী প্রস্তুিকরণ, 

সভায় গৃহীি তসদ্ধান্তসমূদহর িাস্তিায়ৈ পতরিীক্ষণ সংক্রান্ত কার্ থািলী সম্পােৈ 

 তিতভন্ন মন্ত্রণালয়/তিভাদগর রাজস্ব িাদজদের আওিায় িাস্তিায়ৈাধীৈ উন্নয়ৈ কম থসূতচসমূহ সংক্রান্ত তিতভন্ন সভায় দর্াগোৈ ও 

মিামি প্রোৈ 

 চলমাৈ কম থসূতচসমূদহর ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিদিেৈ বত্রমাতসক তভতত্তদি সংগ্রহ ও িা পর্ থাদলাচৈা সভায় উপস্থাপৈ 

 অনুন্নয়ৈ িাদজে হদি অর্ থায়ৈকৃি কম থসূতচর মূল্যায়ৈ কতমটি ও মতৈেতরং কতমটিদি অর্ থ তিভাদগর প্রতিতৈতধত্বকরণ ও মিামি 

প্রোৈ 

 তিতভন্ন মন্ত্রণালয়/তিভাদগর উন্নয়ৈ কম থসূতচ/প্রকল্প সদরজতমৈ পতরেে থৈপূি থক প্রতিদিেৈ প্রণয়ৈ কদর িা অর্ থ তিভাদগর সংতেষ্ট 

অনুতিভাগ ও সংতেষ্ট প্রোসতৈক মন্ত্রণালয়/তিভাগ ও সংস্থায় দপ্ররণ 

 তিতভন্ন মন্ত্রণালয়/তিভাদগর রাজস্ব িাদজদের আওিায় িাস্তিাতয়ি/িাস্তিায়ৈাধীৈ সংতেষ্ট কম থসূতচর িাস্তিায়ৈ অগ্রগতির উপর 

উত্থাতপি অতভদর্াগ/অতৈয়ম/িরাদদ্দর পতরিিথৈ/ৈতুৈ দফজ অনুদমােৈ সংক্রান্ত তিষদয় কম থকিথা পর্ থাদয় সদরজতমৈ 

পতরেে থৈপূি থক ব্িস্থা গ্রহদণর সুপাতরে প্রোৈ। 
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তিতিধ কার্ থািলী 

 পতরকল্পৈা মন্ত্রণালয় সম্পতকথি সংসেীয় স্থায়ী কতমটির বিঠদকর অর্ থ তিভাগ সংতেষ্ট কার্ থািলী সম্পােৈ 

 জািীয় িাদজে প্রণয়দৈ িথ্য/উপাত্ত সরিরাহ 

 অর্ থনৈতিক উপদেষ্টা অনুতিভাদগর মাতসক কার্ থািলীর উপর প্রণীি প্রতিদিেৈ তৈয়তমিভাদি মতন্ত্রপতরষে তিভাদগ দপ্ররণ 

 তিতভন্ন মন্ত্রণালয়/তিভাদগর উন্নয়ৈ কম থসূতচ/প্রকল্প সদরজতমৈ পতরেে থৈ ও প্রতিদিেৈ প্রণয়ৈ কদর িা সংতেষ্ট মন্ত্রৈালয়/তিভাদগ 

দপ্ররণ 

 Perspective Plan of  Bangladesh 2010-2021 (রূপকল্প ২০২১) িাস্তিায়ৈ অগ্রগতির িথ্যাতে দপ্ররণ। 
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