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র্নব িাহী সার-সংবেপ
অর্ ি র্বভাবের র্ভশন, র্িশন ও সাংেঠর্নক কাঠাবিা
অর্ ি র্বভাবের র্ভশন হবে দূরদশী ও টেকসই সরকার্র আর্ ি-ব্যবস্থাপনা র্নর্িিকরণ এবং র্িশন হব া দে ও র্বচেণ
আর্র্ িক নীর্ি প্রণয়ন ও সুষ্ঠু আর্ ি-ব্যবস্থাপনার িাধ্যবি সাির্িক অর্ িননর্িক র্স্থর্িশী িা বজায় রাখা ও সরকাবরর আর্র্ িক
শৃঙ্খ া র্নর্িি কবর প্রবৃর্ি অজিন ও দার্রদ্র্য র্নরসন। েণপ্রজািন্ত্রী বাং াবদশ সরকাবরর Rules of Business, ১৯৯৬-এর
Schedule-I (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions )- এর উবেখ অনুযায়ী
অর্ ি র্বভাবের দার্য়ত্ব ও কায িাব ী হব া- (ক) রাজস্ব নীর্ি (Fiscal Policy) প্রণয়ন এবং টকর্িয় ব্যাংক প্রণীি মুদ্র্া নীর্ি
(Monetary Policy) এর সাবর্ সিন্ববয়র িাধ্যবি টদবশর সাির্িক অর্ িননর্িক র্স্থর্িশী িা র্নর্িি করা; (খ) সম্পবদর
সুষি ব্যবহার এবং অপচয় টরাধ করার জন্য সম্পদ বণ্টন ও ব্যবহাবর দেিা, স্বেিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িি কবর আর্র্ িক
শৃঙ্খ া প্রর্িষ্ঠা; (ে) অর্ িননর্িক প্রবৃর্ি ও দার্রদ্র্য র্নরসবনর বেয অভযন্তরীণ ও বববদর্শক সম্পবদর সিন্ববয় বাবজে প্রণয়ন
এবং িা বাস্তবায়বন র্বর্ভন্ন িন্ত্রণা য়/র্বভােসমূহবক সহায়িা প্রদান এবং বাবজে বাস্তবায়ন পর্রবীেণ করা এবং (ঘ)
সার্ব িকভাবব রাবের আর্র্ িক র্নরাপত্তা র্নর্িি করা। অর্ ি র্বভাে ১০টি অনুর্বভাে: বাবজে অনুর্বভাে-১, বাবজে অনুর্বভাে-২,
টেজার্র ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুর্বভাে, সাির্িক অর্ িনীর্ি অনুর্বভাে,অর্ িননর্িক উপবদিা অনুর্বভাে, ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুর্বভাে,
বাস্তবায়ন অনুর্বভাে, প্রশাসন ও সিন্বয় অনুর্বভাে, প্রর্বর্ধ অনুর্বভাে এবং রাোয়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্বভাে, ির্নের্রং টস এবং
০২টি আওিাধীন অর্ধদপ্তর/সংস্থা: িহা র্হসাব র্নরীেক ও র্নয়ন্ত্রক এর কায িা য় এবং র্হসাব িহার্নয়ন্ত্রক এর কায িা য় র্নবয়
েঠিি। অর্ ি র্বভাবের জনব কাঠাবিাবি টিাে অনুবিার্দি পদসংখ্যা ৬০৪ ( প্রর্ি টেণীর পদ ১৪৬টি, র্িিীয় টেণীর পদ
১৭৬টি , তৃিীয় টেণীর পদ ১৬৯টি ও চতুর্ ি টেণীর পদ ১১৩টি) । এর িবধ্য পূরণকৃি পদ ৪৬৩টি এবং শূন্য পদ ১৪১ টি।
ির্নের্রং টস এর টিাে অনুবিার্দি পদসংখ্যা ৩৬ ( প্রর্ি টেণীর পদ ১৮টি, র্িিীয় টেণীর পদ ৩টি , তৃিীয় টেণীর পদ ৯টি
ও চতুর্ ি টেণীর পদ ৬টি) । এর িবধ্য পূরণকৃি পদ ২৩টি এবং শূন্য পদ ১৩টি। িহা র্হসাব র্নরীো ও র্নয়ন্ত্রবকর কায িা য়
এবং এর অধীনস্থ অর্িস সমূবহ টিাে িঞ্জুর্রকৃি পবদর সংখ্যা ৫,৫৯৫। এর িবধ্য পূরণকৃি পদ ৩,৬৮০টি এবং শূন্য পদ
১,৯১৫টি। র্হসাব িহার্নয়ন্ত্রক কায িা বয়র অনুবিার্দি পবদর সংখ্যা ৭,৮৯১, যার িবধ্য পূরণকৃি পদ ৪,৪৮৭টি এবং শূন্য পদ
৩,৪০৪ টি।

অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন অনুর্বভাে ও সংস্থাসমূবহর কায িাব ী
বাবজে অনুর্বভাে-১: জািীয় বাবজে প্রণয়ন কবর িা যর্াসিবয় জািীয় সংসবদ উপস্থাপন এবং র্বর্ভন্ন প্রকার ব্যয়
ব্যবস্থাপনা কায িক্রি পর্রচা না করা বাবজে অনুর্বভাে-১-এর প্রধান দার্য়ত্ব। এ অনুর্বভাে ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবরর সংবশার্ধি
বাবজে ও ২০১৯-২০ অর্ ি বছবরর জািীয় বাবজে প্রণয়ন কবরবছ। প্রস্তার্বি বাবজবের সাবর্ “র্বকর্শি র্শশুঃ সমৃি বাং াবদশ,
র্শশ বাবজে ২০১৯-২০”, “র্ির্জো বাং াবদবশর পবর্ অগ্রযাত্াুঃ হা র্চত্, ২০১৯”, “টেকসই উন্নয়বন জ বায়ু অর্ িায়ন,
বাবজে প্রর্িববদন ২০১৯-২০” এবং “টজন্ডার বাবজে প্রর্িববদন, ২০১৯-২০” শীষ িক ৪টি গুরুত্বপূণ ি মূল্যায়ন র্ভর্ত্তক প্রকাশনা
জািীয় সংসবদ উপস্থাপন করা হবয়বছ। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর অনুন্নয়ন বাবজবের আওিায় বাস্তবায়বনর বেয র্বর্ভন্ন
িন্ত্রণা য়/র্বভাবের টিাে ৩৮টি কিিসূর্চ অনুবিাদন ও অর্ িায়বনর ব্যবস্থা করা হবয়বছ। মৃি সরকার্র কিিকিিা/কিিচারীর
সরকার্র ঋণ ও সুদ িওকুবির ৫০টি প্রস্তাব র্নষ্পর্ত্ত করা হবয়বছ। সরকার্র আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার সংস্কার কায িক্রিবক অব্যাহি
রাখবি সপ্তি পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনার সাবর্ সািঞ্জস্যপূণ িভাবব “Public Financial Management Reform Strategy,
2016-21” প্রণয়ন করা হবয়বছ।
। xi ।
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বাবজে অনুর্বভাে-২: বাবজে অনুর্বভাে-২ উন্নয়ন প্রকবল্পর বাবজে বরাবের অর্ িননর্িক র্ববেষণসহ র্বস্তার্রি উন্নয়ন
বাবজে প্রস্তুি ও প্রকাশ এবং প্রকবল্পর জন্য টকাি প্রদান সংক্রান্ত যাবিীয় কায িাব ী সম্পাদন কবর র্াবক। পাশাপার্শ এ
অনুর্বভাে উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবব বাস্তবায়বনর জন্য আর্র্ িক েিিা অপিণ এবং অর্ ি অবমুর্ি ও ব্যবহার সম্পবকি প্রবয়াজনীয়
নীর্িিা া ও পির্ি র্নধ িারণ কবর। ‘উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্র্ িক েিিা’ শীষ িক পুর্স্তকা এবং ‘িঞ্জুর্র ও বরাবের
দাবীসমূহ (উন্নয়ন)’ পুর্স্তকা প্রণয়ন ও প্রকাশ এ অনুর্বভাবের অন্যিি কাজ। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর এ অনুর্বভাে কতৃিক
সম্পার্দি উবেখবযাগ্য কায িাব ী হব া: ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর সংবশার্ধি এবং ২০১৯-২০ অর্ িবছবরর িঞ্জুরী ও বরাবের
দাবীসমূহ (উন্নয়ন) সংক্রান্ত বই প্রস্তুি; িধ্যবিয়ার্দ বাবজে কাঠাবিার (এিটির্বএি) আওিায় ২৬টি িন্ত্রণা য়/র্বভাবের ২০১৮১৯ অর্ িবছবরর সংবশার্ধি বাবজে এবং ২০১৯-২০ অর্ িবছবরর বাবজে প্রণয়ন; ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর বাবজে বাস্তবায়বনর
অগ্রের্ি পর্রবীেণ; আন্তুঃিন্ত্রণা য় কর্িটির ৩২টি সভায় ২০৫টি নতুন প্রকবল্পর জবন্য প্রবয়াজনীয় পদ/জনবব র সুপার্রশ;
২০১৮-১৯ অর্ িবছবর কৃর্ষ িন্ত্রণা বয়র িাধ্যবি ১৮টি কিিসূর্চ বাস্তবায়ন; ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর বাবজবে িন্ত্রণা য়/র্বভাবের
আওিাধীন র্বর্ভন্ন উন্নয়ন প্রকবল্পর প্রকল্প সাহায্য(আরর্পএ) খাবির বরাবের র্বষবয় র্ববশষ র্হসাব টখা ার অনুবিাদন,
বার্ণর্জযক ব্যাংক িবনানয়ন এবং র্ববশষ র্হসাব টর্বক অর্ ি ব্যবহাবরর জন্য বাবজে অর্রাইবজশন জার্র করা হবয়বছ।

টেজার্র ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুর্বভাে: টেজার্র ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুর্বভাবের মূ কায িক্রিসমূহ হবেুঃ জািীয়
রাজস্ব টবাবি ির আওিা বর্হর্ভিি কর-রাজস্ব ও কর বর্হর্ভিি রাজস্ব সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রহ, র্ববেষণ ও মূল্যায়ন, কর বর্হর্ভিি
রাজস্ব ধায ি ও আদায় কায ি পর্রবীেণ, ঋণ র্িেণ (debt mix) র্নধ িারণ, বববদর্শক ঋবণর শিি-র্নভিরশী িা
(conditionalities) যাচাই, সরকার্র ঋবণর টেকসই অবস্থা (Debt Sustainability) র্ববেষণ ও পর্রবীেণ, সরকার্র ববন্ডর
বাজার সম্প্রসারণ র্বষয়ক কায িক্রি পর্রচা না, সরকাবরর প্রাপ্য র্িএসএ (Debt Service Liability) এর অর্ ি আদায় এবং
বাবজে টর্বক প্রদত্ত ঋণ সংক্রান্ত চুর্ি সম্পাদন। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর এ অনুর্বভাে সম্পার্দি অন্যান্য কায িক্রবির িবধ্য
উবেখবযাগ্য হবে: র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাবনর অনুকূব নতুন প্রকবল্প ঋণ প্রদাবনর বেয খসড়া SLA (Subsidiary Loan
Agreement) এবং LA (Loan Agreement)-এর ওপর িিািি প্রদান কবর বাবজে অনুর্বভাবে টপ্ররণ; র্বর্ভন্ন সংস্থার
র্বর্ভন্ন র্কর্স্তর অর্ ি ছাবড়র টেবত্ র্িএসএ অর্ধশাখার িিািি প্রদান; র্িএসএ ( গ্নী-পুনুঃ গ্নী) র্হসাব র্ববরণী ও
র্নবদ ির্শকা (২০১৮-১৯ অর্ িবছর পয িন্ত) পুর্স্তকাটি র্বর্ভন্ন স্বায়ত্তশার্সি, আধা-স্বায়ত্তশার্সি এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শার্সি)
প্রর্িষ্ঠানসমূহবক টপ্ররণ; সরকার্র ইকুযইটির র্হসাব হা নাোদকরবণর বেয সংর্েি সক দপ্তর/সংস্থার প্রবয়াজনীয় িথ্যার্দ
সংগ্রবহর কায িক্রি গ্রহণ। এ কায িক্রি সম্পন্ন হব ইকুযইটি র্নবদ ির্শকা মুদ্র্বণর ব্যবস্থা গ্রহণ; ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবরর জন্য
সংস্থাওয়ারী আস ও সুদ বাবদ প্রাপ্য অবর্ ির র্হসাব সংযুি িহর্ব প্রার্প্ত বাবজবে প্রদশিবনর র্নর্িত্ত র্িএসএ বাবজে
প্রণয়নপূব িক জািীয় বাবজবে অন্তর্ভিিকরণ; টক্রর্িে াইন র্ভর্ত্তক পর্রবশার্ধি র্িএসএ (DSL) িাো এর্ির িাধ্যবি MS
Excel এ সংরেণ এবং প্রর্িষ্ঠানসমূবহর র্িএসএ িওকুি ও ইকুযইটিবি রূপান্তর যর্াযর্ভাবব সিন্বয় কবর র্হসাব হা নাোদ
করণ; বাবজে অনুর্বভাে টর্বক সম্পার্দি SLA/LA পাওয়ার পর যর্াযর্ভাবব টক্রর্িে াইনর্ভর্ত্তক র্িএসএ র্হসাব টখা া
এবং প্রাপ্ত SLA/LA -এর কর্প অর্ ি র্বভাবের Central Server-এ সংরেণ। এছাড়া িাইনার্িয়া র্রবপাটিংি কাউর্িব র
যাবিীয় কায িক্রবির সার্চর্বক সহায়িা প্রদান করা এবং ৫ োকা ও ২ োকা মূল্যিাবনর কাবরর্ি টনাে ইসুয করা হবয়বছ।

সাির্িক অর্ িনীর্ি অনুর্বভাে: সামষ্টিক অর্ িনীর্ি অনুর্বভাবের উবেখবযাগ্য কায িাব ীর িবধ্য রবয়বছুঃ আর্র্ িক নীর্ি,
মুদ্র্ানীর্ি, র্বর্নিয় হার নীর্ি ও বর্হুঃখাি সংক্রান্ত র্বষয়ার্দর প্রবয়াজনীয় র্ববেষণ ও সিন্বয় সাধন; িধ্যবিয়ার্দ সাির্িক
অর্ িননর্িক কাঠাবিা (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF) র্নয়র্িিভাবব হা নাোদকরণ; বাবজে
অনুর্বভাবের সাবর্ সিন্ববয়র িাধ্যবি িধ্যবিয়ার্দ বাবজে পূব িাভাস ও িধ্যবিয়ার্দ সাির্িক অর্ িননর্িক নীর্ি র্ববৃর্ি
(Medium Term Macroeconomic Policy Statement-MTMPS) প্রণয়ন। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর এ অনুর্বভাে কতৃিক
সম্পার্দি কায িাব ীর িবধ্য রবয়বছ: িধ্যবিয়ার্দ সাির্িক অর্ িননর্িক কাঠাবিা প্রণয়ন ও র্নয়র্িি হা নাোদকরণ; অর্ িনীর্ির
চারটি খাবির (প্রকৃি, রাজস্ব, আর্র্ িক ও বর্হ:খাি) চ কসমূবহর িধ্যবিয়ার্দ প্রবেপণ; িধ্যবিয়ার্দ সাির্িক অর্ িননর্িক নীর্ি
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র্ববৃর্ি প্রণয়ন; বাং াবদবশর অর্ িনীর্ির জন্য Macro-fiscal Forecasting Model বির্র ও দীঘ িবিয়ার্দ টগ্রার্ িবিব র
(LTGM) কাজ সম্পাদন; Macro-fiscal Database বির্রর কাজ সম্পাদন; বাবজে বিৃিার ইনপুে সংগ্রহ ও সংক ন,
প্রণয়ন ও ইংবরর্জ অনুবাদ; বাবজে টঘার্ষি উবেখবযাগ্য কায িক্রবির বাস্তবায়ন অগ্রের্ি র্বষয়ক প্রর্িববদন/সারর্ণ প্রস্তুিকরণ;
Standard & Poor’s (S&P), Moody’s ও Fitch আন্তজিার্িক টক্রর্িে টরটিং সংস্থার সাবর্ সভা অনুষ্ঠান, সাির্িক
অর্ িননর্িক পর্রর্স্থর্ি র্বষবয় হা নাোদ িথ্য সরবরাহ এবং অন্যান্য সার্চর্বক সহায়িা প্রদান; Monthly Macro-fiscal
Update এবং Monthly Fiscal Report শীষ িক প্রর্িববদন প্রস্তুিকরণ; জািীয় গুরুত্বপূণ ি র্বর্ভন্ন র্বষবয় েববষণাকিি
সম্পাদন, ধারণাপত্/পর্ র্স টনাে প্রণয়ন; সাকি, কিনওবয় র্সহ র্বর্ভন্ন র্িপার্েক ও বহুপার্েক অর্ িননর্িক সহবযার্েিা
টিারাি সংর্েি র্বষয়ার্দ প্রর্ক্রয়াকরণ প্রভৃর্ি।

অর্ িননর্িক উপবদিা অনুর্বভাে: অর্ িননর্িক উপবদিা অনুর্বভাে টদবশর অর্ িননর্িক ের্িধারা ও অগ্রের্ির মূল্যায়ন
সম্পর্কিি র্বর্ভন্ন প্রর্িববদন প্রকাশনা; ক্ষুদ্র্ ঋণ কিিসূর্চ ও র্বর্ভন্ন িহর্ব , রাজস্ব বাবজবের আওিায় র্বর্ভন্ন িন্ত্রণা য় কতৃিক
গৃহীি উন্নয়ন কিিসূর্চসমূহ পর্রবীেণ ও মূল্যায়ন; অর্ ি র্বভাবের আওিায় বাস্তবায়নাধীন এর্ির্পর্ভি উন্নয়ন প্রকল্পসমূবহর
বাস্তবায়ন অগ্রের্ি পয িাব াচনা ও পর্রবীেণ এর দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জি। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর এ অনুর্বভাে কতৃিক সম্পার্দি
কায িাব ীর িবধ্য রবয়বছুঃ সরকাবরর অন্যিি িথ্য/উপাত্ত র্ভর্ত্তক দর্ র্হসাবব ‘‘বাং াবদশ অর্ িননর্িক সিীো-২০১৯’’
এবং “Bangladesh Economic Review, 2019” প্রণয়ন, প্রকাশ ও র্বিরণ; অর্ ি র্বভাবের ২০১৭-১৮ অর্ িবছবরর বার্ষ িক
প্রর্িববদন প্রণয়ন, প্রকাশ ও র্বিরণ; বাং াবদবশর অর্ িনীর্ির হা নাোদ পর্রর্স্থর্ির উপর র্বর্ভন্ন িথ্যার্দ/প্রর্িববদন সংর্েি
র্বর্ভন্ন িন্ত্রণা য়/র্বভাবের চার্হদা অনুযায়ী প্রদান; িহান জািীয় সংসদ অর্ধববশবনর সংর্েি প্রবের সম্পূরক প্রেসহ জবাববর
খসড়া বির্র; অর্ ি র্বভাে কতৃিক গৃহীি কায িাব ীর র্বর্ভন্ন র্দক তুব ধবর সরকাবরর বছরর্ভর্ত্তক সািবল্যর প্রর্িববদন প্রণয়ন;
জািীয় সংসবদ িহািান্য রােপর্ি কতৃিক প্রবদয় ভাষবণ অন্তর্ভির্ির জন্য অর্ ি র্বভাে সম্পর্কিি িথ্যাবর্ সম্বর্ ি প্রর্িববদন
প্রণয়ন, ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর অর্ ি র্বভাবের আওিাধীন এর্ির্পর্ভি উন্নয়ন প্রকল্পসমূবহর উপর িার্সক অগ্রের্ি পয িাব াচনা সভা
আহবান ও সভার গৃহীি র্সিান্তসমূবহর বাস্তবায়ন; বার্ষ িক উন্নয়ন কিিসূর্চর্ভি প্রকল্পসমূবহর িার্সক, বত্িার্সক, বার্ষ িক
প্রর্িববদন আইএিইর্িবি টপ্ররণ; ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর ৯টি িন্ত্রণা বয়র আওিায় অনুন্নয়ন বাবজে টর্বক অর্ িায়নকৃি ৯৮টি
চ িান কিিসূর্চর উপর র্নধ িার্রি ছবক িার্সক অগ্রের্ির প্রর্িববদন সংগ্রহ ও বত্িার্সক র্ভর্ত্তবি পয িাব াচনা সভা অনুষ্ঠান,
সভায় গৃহীি র্সিান্তসমূবহর বাস্তবায়ন ও পর্রবীেণ; র্বর্ভন্ন িন্ত্রণা য়/র্বভাবের উন্নয়ন কিিসূর্চ/প্রকল্প সবরজর্িন
পর্রদশিনপূব িক প্রর্িববদন প্রণয়ন কবর িা অর্ ি র্বভাবের সংর্েি অনুর্বভাবে ও সংর্েি প্রশাসর্নক িন্ত্রণা য়/র্বভাে ও সংস্থায়
টপ্ররণ।

ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুর্বভাে: ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুর্বভাে সরকাবরর রাজস্ব বাবজের্ভি ও বাবজে বর্হর্ভিি যাবিীয় ব্যয়
ব্যবস্থাপনাসহ সার্ব িক আর্র্ িক শৃঙ্খ া ও আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা যর্াযর্ভাবব পার্ ি হবে র্কনা িা মূল্যায়ন কবর র্াবক। এছাড়া,
এ অনুর্বভাে র্বর্ভন্ন িন্ত্রণা য়/র্বভাে ও অধীনস্থ অর্ধদপ্তর/পর্রদপ্তরসমূবহর সাংেঠর্নক কাঠাবিার আওিায় ও কাঠাবিার
অর্ির্রি নতুন পদ সৃর্ি, অস্থায়ী পদ সংরেণ, সরঞ্জাি িার্ কা পর্রবিিন/পর্রবধ িন, পদ উন্নীিকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবব
সম্মর্ি/িিািি প্রদান কবর র্াবক। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর এ অনুর্বভাে র্বর্ভন্ন িন্ত্রণা য়/র্বভাে ও িার অধীনস্থ অর্িসমূবহর
র্বর্ভন্ন টের্ণর টিাে ২৭,৩৩৩ টি পদ সৃজন, ৩,৩৬৫ টি পদ স্থায়ীকরণ ও ২৯১ টি পদ র্বলুপ্তকরবণ সম্মর্ি প্রদান কবরবছ।

বাস্তবায়ন অনুর্বভাে: বাস্তবায়ন অনুর্বভাবের সম্পার্দি কায িাব ীর িবধ্য রবয়বছ সরকার্র অর্িস, স্বায়ত্তশার্সি
সংস্থা, রাোয়ত্ত ব্যাংক ও অর্ ি গ্নী প্রর্িষ্ঠানসমূবহর কিিকিিা/কিিচার্রবদর টবিন টস্ক র্নধ িারণ/পুনর্ব িববচনা, টবিন ববষম্য
দূরীকরণ, টবিন কর্িশন েঠন এবং টবিন কর্িশবনর সুপার্রশ বাস্তবায়ন, র্ববদশস্থ বাং াবদশ দূিাবাবস কিিরি কিিকিিাকিিচারীবদর টবিন ও ভািার্দ র্নধ িারণ। এছাড়া, অন্যান্য টয সক র্বষবয় িিািি/ব্যাখ্যা/সম্মর্ি প্রদান করা হবয়বছ, টসগুব া
হবেুঃ রাজস্বখাবি সৃর্জি টিাে ৩৩,৯১৬ টি পবদর টবিনবস্ক র্নধ িারণ; উন্নয়ন খাি হবি রাজস্বখাবি স্থানান্তর্রি ৬,৩৬১ টি
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পবদর টবিনবস্ক র্নধ িারণ; ১৫৪ টি পবদর র্সব কশন টগ্রি/োইিবস্ক প্রদাবনর র্বষবয় সম্মর্ি/িিািি; ১৩,২৭৮ টি পবদর
টবিনবস্ক উন্নীিকরণ/পূনুঃর্নধ িারণ; র্রে র্পটিশন/Administrative Tribunal িাি ার দিাওয়ার্র জবাব প্রদান/রায়
বাস্তবায়ন; জািীয় সংসবদর প্রবোত্তর প্রদান।

প্রশাসন ও সিন্বয় অনুর্বভাে: প্রশাসন ও সিন্বয় অনুর্বভাে অর্ ি র্বভাবের সক প্রশাসর্নক দার্য়ত্ব, অর্ ি র্বভাে এবং
এর অধীনস্থ দপ্তবরর অস্থায়ী পদ সংরেণ এবং অস্থায়ী পদবক স্থায়ী পবদ রূপান্তর সংক্রান্ত কায িার্দ এবং অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন
অনুর্বভাবের িবধ্য সিন্বয় সংক্রান্ত কায িক্রি সম্পাদন কবর র্াবক। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর এ অনুর্বভাবে সম্পার্দি উবেখবযাগ্য
কাজসমূহ হব াুঃ অর্ ি র্বভাে সংর্েি ির্ন্ত্রপর্রষদ ববঠবকর র্সিান্তসমূবহর বাস্তবায়ন অগ্রের্ি প্রর্িববদন ির্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবে
টপ্ররণ; ২০১৯-২০ অর্ িবছবরর বাবজে প্রণয়ন ও টঘাষণার জন্য প্রাক বাবজে সভা অনুষ্ঠানসহ সক প্রকার র্জর্িক সাবপাে ি
প্রদান; অর্ ি র্বভাে ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ১২টি িার্সক কিিকাবের ও ১টি বার্ষ িক কিিকাবের প্রর্িববদন ির্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবে
টপ্ররণ; অর্ ি র্বভাবের সিন্বয় সভা সম্পর্কিি কায িাবর্ সম্পাদন; অর্ ি র্বভাে ও অধীনস্থ দপ্তবরর র্বভােীয় িাি া দ্রুি
র্নষ্পর্ত্তকরণ সম্পর্কিি প্রর্িববদন জনপ্রশাসন িন্ত্রণা বয় টপ্ররণ; অর্ ি র্বভাবের র্সটিবজন চাে িার প্রস্তুি; বাবজে প্রণয়ন ও
জািীয় সংসবদ টপশ সংক্রান্ত সক প্রকার র্জর্িক সাবপাে ি প্রদান এবং বাবজে টপশ উপ বেয আপ্যায়ন/সাংবার্দক
সবম্ম বনর সক ব্যবস্থা গ্রহণ; অর্ ি র্বভাে এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূবহর বাৎসর্রক বাবজে প্রাক্ক ন এবং সংবশার্ধি বাবজে
প্রণয়ন; অর্ ি র্বভাে এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূবহর িধ্যবিয়ার্দ বাবজে প্রণয়বনর জন্য বাবজে ব্যবস্থাপনা কর্িটিবক কার্রের্র
সহায়িা প্রদান; অনুন্নয়ন ব্যয় ও বত্িার্সক ব্যয় পর্রকল্পনা প্রণয়ন; অনুন্নয়ন বাবজে বাস্তবায়ন সম্পর্কিি কায িাবর্ ; র্হসাববর
সংের্ি সাধন (Reconciliation of Accounts) সম্পর্কিি কায িাবর্ ; বার্ষ িক উপবযাজন র্হসাব (Annual
Appropriation Accounts) প্রণয়ন; বার্ষ িক কিিসম্পাদন চুর্ি (APA), জািীয় শিাচার টকৌশ (NIS) ও উদ্ভাবনী
(Innovation) কিিপর্রকল্পনা প্রণয়ন।

প্রর্বর্ধ অনুর্বভাে: প্রর্বর্ধ অনুর্বভাে সরকার্র অর্িবসর কিিকিিা/কিিচারীবদর র্বর্ভন্ন ভািা র্নধ িারণ/পুনর্ব িববচনা ও
ববষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কায িক্রি সম্পাদন কবর র্াবক। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর এ অনুর্বভাবের র্বর্ভন্ন শাখায় সম্পার্দি
কায িাব ীর িবধ্য উবেখবযাগ্য হব াুঃ সরকার্র কিিচারীেবণর অবসরকা ীন সুর্বধার্দ/প্রাপ্যিা/বপনশন সিপিবণর হার, ভািা,
পুরস্কার বা অনুদান সংক্রান্ত সরকার্র র্বর্ভন্ন নীর্িিা া বা র্বর্ধিা ার র্বষবয় িিািি প্রদান; র্বর্ভন্ন
িন্ত্রণা য়/র্বভাে/সংস্থা/র্শো প্রর্িষ্ঠান/ প্রর্শেণ প্রর্িষ্ঠাবন র্নবয়ার্জি জনবব র পার্রের্িক/সম্মানী/ভািার্দ
র্নধ িারণ/পুনুঃর্নধ িারণ; সম্মানী ভািা প্রদাবন ঘেনাবত্তার অনুির্ি প্রদান সম্পর্কিি কায িাব ী; টপনশনবযাগ্য চাকর্রর ঘাের্িকা
প্রিাজিবন সম্মর্ি প্রদান; র্বর্ভন্ন টকাবস ির বৃর্ত্তর হার পুন:র্নধ িারণ ইিযার্দ।

রাোয়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্বভাে: রাোয়ত্ত ও স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠানসমূবহর বাবজে ও আর্র্ িক িঞ্জুর্র অনুবিাদন/সম্মর্ি
প্রদান, ির্নের্রং টসব র প্রশাসর্নক কায িার্দ সম্পাদন, স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠানসমূবহর কায িাব ী ও আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার র্বর্ভন্ন
র্বষয়, রাোয়ত্ত/স্ব-শার্সি/র্বর্ধবি সংস্থা ও অধীনস্থ অংে প্রর্িষ্ঠানসমূবহর সাংেঠর্নক কাঠাবিা পরীো-র্নরীোপূব িক পদ
সৃর্ি, পদ সংরেণ, রাজস্ব বাবজবে পদ স্থানান্তর, পদ র্বলুপ্তকরণ ইিযার্দ রাোয়ত্ত্ব প্রর্িষ্ঠান অনুর্বভাবের অন্যিি দার্য়ত্ব।
২০১৮-১৯ অর্ িবছবর রাোয়ত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্বভাে সম্পার্দি উবেখবযাগ্য কায িাব ী হব া: র্বর্ভন্ন রাোয়ত্ত ও স্বায়ত্তশার্সি
প্রর্িষ্ঠাবনর র্বর্ভন্ন টের্ণর টিাে ২,১৪৩ টি পদ সৃর্ি, ৩,৭৩৩ টি পদ সংরেণ, ১,৪৫৪ টি পদ স্থায়ীকরণ ও ৮৯৬ টি পদ
র্বলুপ্তকরবণ সম্মর্ি প্রদান প্রভৃর্ি।

ির্নের্রং টস : ির্নের্রং টস রাোয়ত্ত প্রর্িষ্ঠানসমূবহর আর্র্ িক সংবেষ সম্পর্কিি যাবিীয় র্বষয়ার্দ টযিনুঃ বাবজে
প্রণয়ন ও ির্নের্রং, সংস্থাসমূবহর মূ ধন পুনর্ব িন্যাস, পুরস্কার/শার্স্ত র্স্কি পরীো, ভতুর্ি ক, ঋণ, স্ব-অর্ িায়বন বাস্তবার্য়ি
প্রকবল্পর আর্র্ িক সম্ভাব্যিা পরীো ইিযার্দ র্বষবয় র্সিান্ত/িিািি প্রদান কবর র্াবক। ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবর ির্নের্রং টস
। xiv ।

বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯

কতৃিক সম্পার্দি উবেখবযাগ্য কায িাব ী হব া: ৪৬টি রাোয়ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনর বাবজে প্রাক্ক ন; রাোয়ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনর অনুকূব
১৭৩০২.৪৭ টকাটি োকা মূ ধন টযাোন; বাং াবদশ কৃর্ষ উন্নয়ন কবপিাবরশন (র্বএর্ির্স) কতৃিক রােীয় চুর্ির আওিায় সার
আিদার্নর বেয টসানা ী এবং জনিা ব্যাংক হবি Loan against Trust Receipt (LTR) গ্রহবণর জন্য অর্ ি িন্ত্রণা বয়র
কাউন্টার গ্যারার্ন্টর টিয়াদ বৃর্ির র্বষবয় িিািি প্রদান; ১২ টি রাোয়ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনর অধীবন ১৯ টি প্রকল্প বাস্তবায়বনর বেয
আর্র্ িক ছাড়পত্/Liquidity Certificate প্রদান।

িহার্হসাব র্নরীেক ও র্নয়ন্ত্রক-এর কায িা য়: িহার্হসাব র্নরীেক ও র্নয়ন্ত্রক প্রজািবন্ত্রর সরকার্র র্হসাব এবং
সক আদা ি, সরকার্র কতৃিপে ও কিিচার্রর র্হসাব, র্বর্ধবি সংস্থা, পাবর্ ক এন্টারপ্রাইজ এবং স্থানীয় কতৃিপবের র্হসাব
র্নরীো কবর র্াবক। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর িহার্হসাব র্নরীেক ও র্নয়ন্ত্রক-এর কায িা য় কতৃিক সম্পার্দি উবেখবযাগ্য কায িক্রি
হব াুঃ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর ১২৯৫৫টি অর্িে আপর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকরণ; প্রযুর্িেি পর্রবিিবনর সাবর্ সংের্িপূণ ি অবকাঠাবিােি
এবং প্রর্শেণেি সুর্বধার্দ বৃর্ির বেয র্বর্ভন্ন সংস্কার কায িক্রি গ্রহণ; আইটি অবকাঠাবিা উন্নয়বনর বেয প্রবয়াজনীয় ক্রয়
প্রর্ক্রয়া সম্পাদন, কম্পবো ার এন্ড অর্িের টজনাবরব র কায িা বয় Digital Audit Management System চালুকরণ;
টপশাদারী জ্ঞান ও দেিা বৃর্ি এবং অর্ভজ্ঞিা র্বর্নিবয়র বেয অর্িে এন্ড একাউন্টস র্িপাে িবিবন্টর কিিকিিাবৃন্দ কতৃিক টদবশ
ও র্ববদবশ অনুর্ষ্ঠি অর্িে র্বষয়ক প্রর্শেণ, ওয়াকিশপ, টসর্িনার ইিযার্দ টপ্রাগ্রাবি অংশগ্রহণ প্রভৃর্ি।

র্হসাব িহা-র্নয়ন্ত্রক এর কায িা য়: র্হসাব িহা-র্নয়ন্ত্রক এর কায িা য় িার অধীনস্থ প্রধান র্হসাবরেণ অর্িস,
র্ির্ভশনা কবিা ার অব একাউন্টস অর্িস, টজ া র্হসাবরেণ অর্িস এবং উপবজ া র্হসাবরেণ অর্িস হবি প্রার্প্ত ও
ব্যয়/পর্রবশাবধর িার্সক র্হসাব এবং বাং াবদশ টর ওবয়, প্রর্িরো র্বভাে ও বাং াবদশ ব্যাংক হবি প্রার্প্ত ও
ব্যয়/পর্রবশাবধর িার্সক র্হসাব একর্ত্ি কবর িার্সক র্হসাব প্রণয়নপূব িক অর্ ি র্বভাবে টপ্ররণ কবর র্াবক। এছাড়া, িার্সক
র্হসাববর উপকরবণর উপর র্ভর্ত্ত কবর অর্ িবছর টশবষ আর্র্ িক র্হসাব ও উপবযাজন র্হসাব প্রণয়ন করাও এ কায িা বয়র দার্য়ত্ব।
উবেখ্য, প্রজািবন্ত্রর সরকার্র র্হসাব সংরেবণর সার্ব িক দার্য়ত্ব এ কায িা বয়র উপর ন্যস্ত। প্রজািবন্ত্রর কিিচারীবদর টবিনভািার্দ, টপনশন, র্জর্পএি, ঋণ ও অর্গ্রি এবং প্রকবল্পর ব্যয়সহ সক দাবী র্নষ্পর্ত্তর র্হসাব িহা-র্নয়ন্ত্রক এর আওিাধীন
র্হসাবরেণ অর্িসসমূবহর িাধ্যবি করা হয়। আধুর্নক ও উন্নিির সিেওয়যার (iBAS++) সংবযাজবনর িব ২০১৮-১৯
অর্ িবছবর বাবজে ও র্হসাব ব্যবস্থাপনায় উবেখবযাগ্য অগ্রের্ি সার্ধি হবয়বছ। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর র্হসাব িহা-র্নয়ন্ত্রবকর
কায িা য় কতৃিক গৃহীি উবেখবযাগ্য কায িক্রি হব াুঃ টপনশনার ও কিিকিিা/কিিচারীবদর িাোববজ প্রণয়বনর কাজ সম্পন্নকরণ,
সার্ভিস টির্ ভারীর টেবত্ র্বর্ভন্ন পয িাবয় র্ির্জোইবজশন, সরকার্র বাবজে ও র্হসাববর টেণীর্বন্যাস কাঠাবিা চূড়ান্তকরণ
সংক্রান্ত কায িক্রি, ইব কের্নক িান্ড োিিার (EFT)-এর পর্রসর বৃর্ি ইিযার্দ। এছাড়া, উদ্ভাবন ও অর্ভবযাে প্রর্িকাবরর
িাধ্যবি টসবার িাবনান্নয়ন, দ্রুিির টপনশন র্নস্পর্ত্তকরণ, সরকার্র আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও ের্িশী িা বজায় রাখার
বেয এ কায িা য় কতৃিক র্বববচয অর্ িবছবর নানার্বধ কায িক্রি গ্রহণ করা হবয়বছ।

অর্ িননর্িক উন্নয়ন
টেকসই সাির্িক অর্ িননর্িক র্স্থর্িশী িা বজায় টরবখ উচ্চ অর্ িননর্িক প্রবৃর্ি অজিবনর িাধ্যবি বাং াবদশ সািবল্যর
আর একটি বছর অর্িক্রি কবরবছ। র্স্থর্িশী মূল্যস্ফীর্ি, সহনীয় পুর্জজর্ভি সরকারী ঋণ এবং বর্হ:খাবির অর্ভঘাবির সাবর্
খাপ খাওয়াবনা ইিযার্দর িাধ্যবি অর্ িননর্িক র্স্থর্িশী িা বজায় রাখবি সেি হবয়বছ। বাং াবদশ পর্রসংখ্যান ব্যযবরা-এর
সাির্য়ক প্রাক্ক ন অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর র্জর্ির্প’র প্রবৃর্ি ৮.১৩ শিাংশ, িার্ার্পছু জািীয় আয় ১৯০৯ িার্কিন ি ার
এবং মূল্যস্ফীর্ি ৫.৫ শিাংবশ দার্ড়বয়বছ। রপ্তার্ন এবং প্রবাস আবয় দুই অংবকর প্রবৃর্ির িব চ র্ি র্হসাববর ঘাের্ি হ্রাস
পাবে এবং বববদর্শক মুদ্র্ার র্বর্নিয় হার র্স্থর্িশী রবয়বছ। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর সংবশার্ধি বাবজবে টিাে রাজস্ব আবয়র
প্রাক্ক ন করা হবয়বছ ৩,১৬,৬১৩ টকাটি োকা (র্জর্ির্প’র ১২.৫ শিাংশ) এবং ২০১৯-২০ অর্ িবছবরর বাবজবে টিাে রাজস্ব
আবয়র েযিাত্া ধরা হবয়বছ ৩,৭৭,৮১০ টকাটি োকা (র্জর্ির্প’র ১৩.১ শিাংশ)। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর সংবশার্ধি বাবজবে
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টিাে সরকার্র ব্যবয়র প্রাক্ক ন করা হবয়বছ ৪,৪২,৫৪১ টকাটি োকা (র্জর্ির্প’র ১৭.৪ শিাংশ) এবং ২০১৯-২০ অর্ িবছবরর
বাবজবে টিাে রাজস্ব আবয়র েযিাত্া ধরা হবয়বছ ৫,২৩,১৯০ টকাটি োকা (র্জর্ির্প’র ১৮.১ শিাংশ)। ২০১৭-১৮ অর্ িবছবর
বাজেট ঘাটষ্টি ষ্টেষ্টিষ্টি’র ৪.৭ শিাংবশ দার্ড়বয়বছ। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর সাির্য়ক র্হসাবিবি রপ্তার্ন প্রবৃর্ি দার্ড়বয়বছ ১০.৪
শিাংশ। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর আিদার্ন ব্যয় দার্ড়বয়বছ ৫৯.৯ র্বর্ য়ন িার্কিন ি ার (সাির্য়ক) এবং আিদার্ন প্রবৃর্ির হার
১.৭ শিাংশ। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর সাির্য়ক র্হসাব িবি প্রবাস আয় টরকি ি ১৬.৪ র্ব: িা: ি ার এবং ৯.২ শিাংশ প্রবৃর্ি
অর্জিি হবয়বছ। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর চ র্ি র্হসাব ভারসাবম্যর ঘাের্ি ৫২৫৪ র্ি: িা: ি াবর দার্ড়বয়বছ। ৩০টশ জুন, ২০১৯
িার্রবখ বববদর্শক মুদ্র্ার র্রজাভি ৩২.৭ র্বর্ য়ন িার্কন ি াবর দাঁর্ড়বয়বছ, যা র্দবয় ৬.৬ িাবসর আিদার্ন ব্যয় টিোবনা যাবব।

২০১৯-২০ অর্ িবছবরর বাবজে হাই াইেস
প্রর্ি বছবরর ন্যায় ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবরর সংবশার্ধি এবং ২০১৯-২০ অর্ ি বছবরর বাবজে প্রণয়ন কবর র্নধ িার্রি
সিয়সূর্চ অনুযায়ী িহান জািীয় সংসবদ উপস্থাপন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্ ি বছবর টিাে রাজস্ব আয় প্রাক্ক ন করা হয়
৩,৭৭,৮১০ টকাটি োকা এবং টিাে ব্যয় প্রাক্ক ন করা হয় ৫,২৩,১৯০ টকাটি োকা (র্জর্ির্প’র ১৮.১%)। টিাে ব্যবয়র িবধ্য
বার্ষ িক উন্নয়ন কিিসূর্চ ২,০২,৭২১ টকাটি োকা ও পর্রচা নাসহ অন্যান্য খাবি বরাে ৩,২০,৪৬৯ টকাটি োকা। টিাে বাবজে
ঘাের্ি ১,৪৫,৩৭৯ টকাটি োকা (র্জর্ির্প’র ৫.০%)। এর িবধ্য বববদর্শক উৎস হবি অর্ িায়ন করা হবব ৬৮,০১৬ টকাটি
োকা(র্জর্ির্প’র ২.৩%) ও অভযান্তরীণ উৎস হবি অর্ িায়ন করা হবব ৭৭,৩৬৩ টকাটি োকা(র্জর্ির্প’র ২.৭%)। ২০১৯-২০
অর্ ি বছবর র্জর্ির্প’র প্রবৃর্ি েযিাত্া র্নধ িারণ করা হবয়বছ ৮.২ শিাংশ এবং মূল্যস্ফীর্ি ৫.৫ শিাংশ । ২০১৯-২০ অর্ ি
বছবরর বাবজবের িাধ্যবি সপ্তি পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনার েযসমূহ অজিবনর প্রয়াস চা াবনা হবব। কবরর আওিা র্বস্তৃি কবর
রাজস্ব আহরণ বৃর্ি করা হবব, এ কাজটি করার বেয প্রবয়াজনীয় সব ধরবনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবব । ২০১৯-২০ অর্ ি বছবর
র্নিয প্রবয়াজনীয় দ্র্বব্যর দাি বাড়বি পাবর এিন টকান কর ধরা হয় নাই। ২০১৯-২০ অর্ ি বছর টর্বক দীঘ ি প্রর্ির্েি ভযাে
আইন,২০১২ বাস্তবায়ন হবি যাবে।
প্রার্র্িক স্তর টর্বক র্শোর সব িস্তবর উপযুি এবং প্রর্শর্েি র্শেবকর কাবছ র্শো ব্যবস্থাবক হস্তান্তর করা হবব। এজন্য
র্শোর সক স্তবরর জন্য উপযুি র্শেক বাছাইকরণ, িাবদর প্রর্শেণ, সিবয়াপবযােী র্শোর র্বষবয় কার্রকু াি র্নধ িারণ
করা হবব। আোিী ২০৩০ সাব র িবধ্য র্িন টকাটি িানুবষর কিিসংস্থান সৃর্ির িাধ্যবি টবকারবত্বর অবসান ঘোবনা হবব।
যুবকবদর িবধ্য সক প্রকার ব্যবসা উবযাে (start up) সৃর্ির জন্য ২০১৯-২০ অর্ ি বছবর ১০০ টকাটি োকা বরাে রাখা
হবয়বছ। প্রবার্স বাং াবদর্শবদর টপ্রর্রি অবর্ ির ওপর ২ শিাংশ হাবর প্রবণাদনা প্রদান করা হবব। এ বাবদ ৩,০৬০ টকাটি োকা
বরাে রাখা হবয়বছ। পার্ন সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জ বায়ু পর্রবিিন টিাকার্ব ায় নদী ভাঙ্গন কবর্ ি এ াকার ের্িগ্রস্ত
জনসাধারবণর পুন িবাসবনর জন্য ১০০ টকাটি োকা বরাে রাখা হবয়বছ । বির্র টপাশাক রপ্তার্নবি ১ শিাংশ হাবর রপ্তার্ন
প্রবণাদনা প্রদান করার বেয এ বাবদ বাবজবে অর্ির্রি ২,৮২৫ টকাটি োকা বরাে রাখা হবয়বছ। চতুর্ ি র্শল্প র্বপ্লববর
উপবযােী িথ্য প্রযুর্ির্নভির দে িানবসম্পদ েবড় টিা া হবব।
টদবশর আবাসন খািবক র্বকর্শি করার বেয িযাম্প র্িউটি ও টরর্জবেশন র্ি টযৌর্িক পয িাবয় নার্িবয়
আনার উবযাে গ্রহণ করা হবব। ২০২০ সাব জার্ির র্পিা বঙ্গুবন্ধু টশখ মুর্জবর রহিাবনর জন্মশিবার্ষ িকী সক স্তবরর
জনেণবক সাবর্ র্নবয় টদশ-র্ববদবশ উৎসববর আর্ঙ্গবক উদযাপন করা হবব। টেকসই উন্নয়ন অভীি (এসর্ির্জ) অজিবন র্বকল্প
অর্ িায়ন র্হসাবব র্পর্পর্প প্রকল্প বাস্তবায়বন উৎসাহ প্রদান করা হবে ।ব্যাংক টর্বক টকান ঋণ গ্রর্হিা ঋণ গ্রহণ কবর ঋণ টশাবধ
ব্যর্ ি হব িার জন্য আইর্ন প্রর্ক্রয়ায় সুরাহার বেয একটি কায িকর Insolvency আইন ও Bankruptcy আইবনর হাি ধবর
ঋণ গ্রর্হিাবদর exit এর ব্যবস্থা টনয়া হবে।
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আয় ববষম্য র্নরসন
সাম্প্রর্িক সিবয় দার্রদ্র্য দূরীকরণ র্বষবয় বাং াবদবশর রবয়বছ েব ি করার িি সািল্য। ১৯৭০ এর দশবক টযখাবন
দার্রবদ্র্যর হার র্ছ প্রায় ৮০ শিাংশ, ২০১০ সাব এবস িা দাঁর্ড়বয়বছ ৩১.৫ শিাংবশ এবং ২০১৮ সাব িা হবয়বছ ২১.৮
শিাংশ। “যা টষ্পকবেের ইনবিক্স” এর িথ্য অনুযায়ী র্বেি ১০ বছবর বাং াবদশ র্ববে র্জর্ির্প প্রবৃর্ির হাবর শীবষ ি অবস্থান
করবছ, যা এক র্বর অজিন। এই প্রবৃর্ির সুি সিাবজর র্নম্ন আবয়র িানুবষর কাবছ টপৌৌঁবছ টদয়ার বেয সরকার র্নর সভাবব
কাজ কবর যাবে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষ িক (২০১০-২০১৫) পর্রকল্পনায় আয় ববষম্যবক টিাকাবব া করার জন্য র্কছু টকৌশ ও পর্ র্স
গ্রহবণর পর্রকল্পনার প্রস্তাব করা হয় এবং টস টপ্রর্েবি সপ্তি পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনায় (২০১৬-২০২০) আয় ববষম্য বৃর্ির হারটক র্বপরীি মুখী অর্ িাৎ হ্রাস করার বেয র্বস্তার্রি কিিসূচী গ্রহণ করা হয়। বিিিান সরকার দর্রদ্র্ জনবোষ্ঠীর আয়বক
সুরর্েি রাখা এবং আয় ববষম্য দূরীকরবণর বেয অন্তর্ভির্িমূ ক উন্নয়ন এবং সািার্জক র্নরাপত্তা কায িক্রি চার্ বয় যাবে। টস
বেয জনেবণর খায র্নরাপত্তা, অর্ি দর্রদ্র্ ও দুুঃস্থবদর জন্য খায সাহায্য কিিসূর্চর আওিায় ওএিএস কিিসূর্চ, কাবজর
র্বর্নিবয় োকা (কার্বো), র্ভর্জর্ি, র্ভর্জএি, র্জআর ও অর্ি দর্রবদ্র্র জন্য কিিসংস্থান কিিসূর্চ ছাড়াও টবশ র্কছু কিিসূর্চ
সরকার পর্রচা না করবছ। এবদর িবধ্য বয়স্ক ভািা, দুুঃস্থ ির্হ া ভািা, র্বধবা ও স্বািী পর্রিযিাবদর ভািা, দর্রদ্র্ িাবয়বদর
িাতৃত্বকা ীন ভািা, কিিজীবী ল্যাকবেটিং িাদার সহায়িা িহর্ব , মুর্িবযািা সম্মানী ভািা, এর্িি র্শশবদর টখারার্ক ভািা,
টববদ ও অনগ্রসর জনবোষ্ঠীর জীবনিান উন্নয়ন কায িক্রি এবং র্হজড়া জনবোষ্ঠীর জীবনিান উন্নয়ন কায িক্রবি ভািা প্রদাবনর
িাধ্যবি সরকার টদবশর দর্রদ্র্ জনবোষ্ঠীর সািার্জক র্নরাপত্তা র্বধাবন কাজ করবছ। সরকাবরর এসব নীর্িেি র্সিান্ত
বাস্তবায়বন অর্ ি িন্ত্রণা য় ধারাবার্হকভাবব সািার্জক র্নরাপত্তা কিিসূর্চ খাবি বর্ধ িি হাবর বরাে প্রদান কবর আসবছ। এ খাবির
কায িক্রিসমূবহর ভািার হার ও উপকারবভােীর সংখ্যা ক্রিান্ববয় বৃর্ি করা হবে। িব প্রর্ি বছর এ বাবদ বরাবের পর্রিাণও
বৃর্ি পাবে। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর সািার্জক র্নরাপত্তা খাবি বরাবের পর্রিাণ র্ছ ৬৪,১৭৭ টকাটি োকা, যা চ র্ি ২০১৯-২০
অর্ িবছবর বৃৃ্র্ি টপবয় ৭৪,৩৭৬ টকাটি োকায় উন্নীি হবয়বছ। এ বরাে টিাে বাবজবের ১৪.২১% এবং র্জর্ির্প'র ২.৫৮%।
শধুিাত্ দার্রদ্র্য র্ববিাচবন সািার্জক র্নরাপত্তা খাবি নানা ধরবনর ভািা ও খায সহায়িা কিিসূর্চ বাস্তবায়বনর িবধ্যই সরকার
িার দার্য়ত্ব সীিাবি রাবখর্ন। অর্ধকন্তু সরকার র্বর্ভন্ন উদ্ভাবনীমূ ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করবছ। এসব প্রকবল্পর অনুকূব টিাে
১৭,৯৯৯.৪৭ টকাটি োকা বরাে রাখা হবয়বছ। এছাড়া সরকারী ও টবসরকারী র্বর্ভন্ন সংস্থা টযিন- পেী কিি-সহায়ক িাউবন্ডশন
(র্পবকএসএি), পেী দার্রদ্র্ র্ববিাচন িাউবন্ডশন (র্পর্ির্বএি), ক্ষুদ্র্ কৃষক উন্নয়ন িাউবন্ডশন, কিিসংস্থান ব্যাংক এবং র্বর্ভন্ন
এনর্জও (ব্র্যাক, আশা, ব্যযবরা বাং াবদশ, কার্রিাশ, এসএসএস, শর্ি িাউবন্ডশন, টিএিএসএস, প্রর্শকা, স্বর্নভির বাং াবদশ
ইিযার্দ) কতৃিক র্বর্ভন্ন সািার্জক সুরো কিিসূচী বাস্তবায়বনর িাধ্যবি আয় ববষম্য র্নরসবন অবদান রাখবছ।

র্ববশষ চার্হদা সম্পন্নবদর উন্নয়বন গৃহীি পদবেপ
পৃর্র্বীর অন্যান্য কল্যাণ রাবের ন্যায় বাং াবদশ সরকারও সািার্জক র্নরাপত্তা টবিনী সুদৃঢ় করবণর বেয টদবশর
অনগ্রসর, বর্ঞ্চি, অসহায়, প্রর্িবন্ধী, অটির্িক এবং জন্মেিভাবব র্কংবা অন্য টযবকান কারবণ শারীর্রক ও িানর্সকভাবব
সিস্যাগ্রস্ত জনবোষ্ঠীর কল্যাণ, উন্নয়ন, প্রর্শেণ ও েিিায়বনর জন্য বহুিার্ত্ক টসবা প্রদান করবছ। টদশব্যাপী প্রর্িবর্ন্ধিা
জর্রপ টশবষ শনািকৃি সক প্রর্িবন্ধী ব্যর্ির িথ্য Disability Information System (DIS) নািক িথ্য ভান্ডাবর
অন্তির্ভি করা হবয়বছ। এ িথ্যভান্ডার ব্যবহার কবর পয িায়ক্রবি সক প্রর্িবন্ধী ব্যর্িবক পর্রচয়পত্ প্রদান করা হবব।
প্রর্িবর্ন্ধিার িাত্া ও ধরণ অনুযায়ী র্চর্কৎসা, র্শো ও প্রর্শেণসহ অন্যান্য টসবা প্রদাবনর বেয উন্নয়ন কায িক্রবির পুনর্ব িন্যাস
এবং নতুন উন্নয়ন পর্রকল্পনা গ্রহণ করা হবে। প্রর্িবন্ধী ভািা, প্রর্িবন্ধী র্শোর্ীবদর উপবৃর্ত্ত, প্রর্িবন্ধী টসবা সহায়িা ও
প্রর্িবন্ধী র্বযা য়সমূবহ আর্র্ িক সহায়িা প্রদাবন প্রায় প্রর্িবছবরই বাবজে বরাে বৃর্ি করা হবে। ভািার হার ও ভািাবভােীর
সংখ্যা বাড়াবনার পাশাপার্শ সািার্জক সুরো কায িক্রিবক েযর্ভর্ত্তক, স্বে ও জবাবর্দর্হমূ ক করার জন্য িথ্যপ্রযুর্ির্ভর্ত্তক
সংস্কার কায িক্রবি র্জ-টু-র্প (Government to Person) পির্ি প্রবিিন কবর প্রর্িবন্ধী ভািা র্বিরণ করা হবে। টদবশর
সক অনগ্রসর, বর্ঞ্চি, অসহায়, অটির্িক এবং প্রর্িবন্ধী ব্যর্িবদর েিিায়ন ও অর্ িননর্িক উন্নয়বনর বেয জািীয় প্রর্িবন্ধী
। xvii ।

বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯

উন্নয়ন িাউবন্ডশন ক্ষুদ্র্ ঋণ ও অনুদান কায িক্রি, প্রিযন্ত অঞ্চব টিাবাই ভযাবনর িাধ্যবি ভ্রাম্যিাণ ওয়ানিপ টর্রার্প সার্ভিস,
Disability Job Fair আবয়াজন, দেিা বৃর্ির বেয প্রর্শেণ প্রদানসহ র্বর্ভন্ন কায িক্রি পর্রচা না করবছ। প্রর্িবন্ধীবদর
ব্যবসা ও উৎপাদনশী কাবজ াোবার বেয একটি পৃর্ক পর্রকল্পনা গ্রহণ ও বাবজে বরাে করা হবব।

অর্ ি র্বভাবের প্রকল্পসমূহ
২০১৮-১৯ অর্ ি বছবর সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কিিসূর্চবি (আরএর্ির্প) অর্ ি র্বভাবের টিাে ৫ টি প্রকল্প অন্তর্ভিি র্ছ ।
প্রকল্পগুব া হবে- ১) ইনবভিবিন্ট প্রবিাশন এন্ড র্িন্যার্িং িযার্সর্ টি II (আইর্পএিএিII) ২) র্স্ক স ির এিপ্লয়বিন্ট
ইনবভিবিন্ট টপ্রাগ্রাি (SEIP) ৩) টেংবদর্নং পাবর্ ক িাইনার্িয়া ম্যাবনজবিন্ট ির টসাশ্যা প্রবেকশন
(এসর্পএিএিএসর্প) ৪) টেংবদর্নং কযাপার্সটি ির চাইল্ড টিাকাস বাবজটিং ইন বাং াবদশ এবং ৫) জ বায়ু ঝঁর্ক
টিাকাবব ার অর্ িায়নবক সরকার্র ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভির্িকরণ (IBFCR)। এ প্রকল্পসমূবহর অনুকূব ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর
আরএর্ির্পবি টিাে ৪৩,৪১৭.০০ ে োকা বরাে রাখা হয়। িন্মবধ্য র্জওর্ব ৬,৭৭২.০০ ে োকা এবং প্রকল্প সাহায্য
৩৬,৬৪৫.০০ ে োকা। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর ব্যবয়র পর্রিাণ ৩৪,৯৬৪.৫২ ে োকা (র্জওর্ব ৪,৩১৭.৫৩ ে োকা এবং
প্রকল্প সাহায্য ৩০,৬৪৬.৯৯ ে োকা) যা টিাে বরাবের ৮০.৫৩ শিাংশ।

রাজস্ব বাবজবের আওিায় বাস্তবায়নাধীন কিিসূর্চসমূহ
অর্ ি র্বভাবের রাজস্ব বাবজবের আাওিায় ২টি কিিসূর্চ রবয়বছ। িন্মবধ্য ১টি সরাসর্র অর্ ি র্বভাে এবং অন্যটি র্হসাব
িহা-র্নয়ন্ত্রক এর কায িা য় বাস্তবায়ন করবছ। আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার সংস্কার প্রর্ক্রয়া অব্যাহি রাখা, িধ্যবিয়ার্দ বাবজে কাঠাবিা
পির্িবক পূণ িাঙ্গ রূপ টদয়া এবং সরকার্র আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার অগ্রার্ধকারপ্রাপ্ত সংস্কার কাজগুব া সম্পন্ন করার বেয নবভম্বর
২০১৪ হবি জুন ২০২০ টিয়াবদ ৬,৯৮৩.০০ ে োকা প্রাক্কর্ ি ব্যবয় ‘সরকার্র ব্যয় ব্যবস্থাপনা শর্িশা ীকরণ: অগ্রার্ধকার
কায িক্রিসমূবহর ধারাবার্হকিা রো’ শীষ িক কিিসূর্চ সরাসর্র অর্ ি র্বভাবের িাধ্যবি বাস্তবার্য়ি হবে। বাবজে বাস্তবায়ন
কাজটি অর্ধকির দেিার সাবর্ সম্পন্ন করার বেয আব াচয কিিসূর্চর িাধ্যবি ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর িি ২০১৯-২০
অর্ িবছবরর বাবজে পূব িবিী ১৩ র্ির্জবের পর্রববিি ৫৬ র্ির্জবের নতুন বাবজে ও র্হসাবরেণ টের্ণর্বন্যাস পির্িবি প্রণয়ন
করা হবয়বছ। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর র্হসাবায়ন নতুন টের্ণর্বন্যাবসর িাধ্যবি সম্পন্ন হবয়বছ। এবি টজ ার্ভর্ত্তক বাবজে প্রণয়ন
করা এবং আন্তজিার্িক িাবনর প্রর্িববদন প্রণয়ন করা সম্ভব হবব। সরকার্র কিিচারীেবণর টপনশন িাোববইজ প্রণীি হবয়বছ।
প্রায় ৬ ে ৫০ হাজার টপনশনবভােীর িথ্য িাোববইবজ অন্তির্ভি করা হবয়বছ এবং এসব টপনশনবভােীবদর িার্সক টপনশন
ইব কের্নক িান্ড োিিার (Electronic Fund Transfer-EFT) এর িাধ্যবি পর্রবশাধ করা হবে। প্রায় ১১.৫০ ে
সরকার্র কিিচারীর অন াইন িাোববইজ বির্র হওয়ায় িাবদর টবিন ভািা বাবদ বাবজে প্রণয়ন, অবসর গ্রহবণর িথ্য সংগ্রহ
এবং EFT এর িাধ্যবি টবিন পর্রবশাধ কায িক্রি সহজির হবয়বছ। ঢাকাসহ র্বর্ভন্ন র্বভােীয় শহবর টেবজবেি কিিকিিােণও
অন াইবন টবিন-ভািার র্ব দার্খ করবছন এবং িাবদর টবিন-ভািার্দও EFT এর িাধ্যবি পর্রবশাধ করা হবে। র্বভােীয়
শহবরর বাইবর বগুড়া, নারায়ণেঞ্জ ও কুর্িোবি এ সুর্বধা চালু করা হবয়বছ। জািীয় সঞ্চয় র্স্কবির অন াইন ম্যাবনজবিন্ট
র্সবিি চালু করা হবয়বছ। সঞ্চয়পবত্র র্কর্স্তর সুদ এবং আস নেদায়বনর অর্ ি ইএিটির িাধ্যবি পর্রবশাবধর ব্যবস্হা করা
হবয়বছ এবং সঞ্চয়পত্বক টপপারব স (script-less) করা হবয়বছ। এর িব একর্দবক টযিন সঞ্চয়পত্ ক্রবয়র ঊর্ধ্িসীিা বজায়
রাখা সম্ভব হবে অন্যর্দবক সঞ্চয়পবত্র ট নবদন কায িক্রবি স্বেিা র্নর্িি করা সম্ভব হবে এবং গ্রাহক টসবার িান উন্নীি
হবে।এছাড়া ‘র্ির্ভশনা কবিা ার অব একাউন্টস্ (র্ির্সএ), চট্টগ্রাি এর কায িা বয়র ঊর্ধ্িমুখী সম্প্রসারণ (৫ি ও ৬ষ্ঠ ি া)
ভবন র্নিিাণ’ শীষ িক অন্য কিিসূর্চটি জু াই ২০১৭ হবি জুন ২০১৯ টিয়াবদ ১৭৫.০০ ে োকা প্রাক্কর্ ি ব্যবয় র্হসাব িহার্নয়ন্ত্রক এর কায িা বয়র িাধ্যবি বাস্তবার্য়ি হবয়বছ।

। xviii ।

