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অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন অনুর্বভাে ও সংস্থার
ি ীঃ মর্নটর্রং সসল
কার্াবল
মর্নটর্রং সসল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠানসমূবের আর্র্ িক সংবেষ সম্পর্কিি র্বষয়ার্দ সর্মন : বাবেট প্রণয়ন ও মর্নটর্রং,
রপ্তার্নর র্বপর বি নেদ সোয়িা প্রদান, স্ব-অর্ িায়বন বাস্তবার্য়িব্য প্রকবের র্বপর বি আর্র্ িক ছাড়পত্র প্রদান, ভর্তর্ি ক,
ঋণ/গ্যারার্ি, পুরস্কার/শার্স্ত স্ক ম পর ক্ষা, প্রর্িষ্ঠানসমূবের মূলধন পুনর্ব িন্যাস ইিযার্দ র্বষয় সম্পবকি র্সদ্ধান্ত/মিামি
প্রদান কবর র্াবক। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর মর্নটর্রং সসল কর্তিক সম্পার্দি উবেখবর্াগ্য কার্ িাবল র্নম্নরূপ :
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান সমূবের বাবেট
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর ৪৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনর বাবেট পর্ িাবলাচনা, বাবেট বই প্রকাশ এবং োি য় সংসবদ
সপ্ররণ;
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর সমাট ৪৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনর র্বপর বি ১,১২২.১২ সকাটি টাকা সরকার্র সকাষাোবর
প্রবদয় অবদান/লভযাংশ ধার্ িপূব িক বাবেট প্রণয়ন; এবং
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনর অনুকূবল ১৭,৩০২.৪৭ সকাটি টাকা মূলধন প্রবয়াে । সর্ সকল প্রর্িষ্ঠাবন
মূলধন প্রবয়াে করা েয় এবদর মবে উবেখবর্াগ্য প্রর্িষ্ঠান েবলা: বাংলাবদশ পর্ে র্বদ্যযিায়ন সবার্ ি, বাংলাবদশ
র্বদ্যযৎ উন্নয়ন সবার্ ি, ঢাকা ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা, রােশাে ওয়াসা, সমাংলা বন্দর কর্তিপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন
কর্তিপক্ষ, রােধান উন্নয়ন কর্তিপক্ষ, বাংলাবদশ পর্ িটন কবপিাবরশন, বাংলাবদশ সটর্লবর্াোবর্াে র্নয়ন্ত্রণ কর্মশন
ইিযার্দ।
নেদ সোয়িা প্রদান
মর্নটর্রং সসল বস্ত্রখাি, পাটোি দ্রব্য, কৃর্ষপণ্য, চামড়াোি দ্রব্য, আলু, োোে, ফার্ন িচার, সফটওয়ার, প্লার্িক, োলাল
মাংস ইিযার্দ দ্রব্য রপ্তার্ন খাবি নেদ সোয়িা প্রদান কবর র্াবক।
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর ২৬টি খাবি নেদ সোয়িা প্রদান। খািসমূবের মবে উবেখবর্াগ্য েবলা :
•

বস্ত্রখাি, কৃর্ষ ও প্রর্িয়াোি কৃর্ষ পণ্য, োোে, ফার্ন িচার, োলাল মাংস, প্লার্িক ইিযার্দ।

➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর ৬টি খাবি ২০১৭-১৮ অর্ িবছবরর র্তলনায় নেদ সোয়িার োর বা অন্যান্য শিিার্দ পর্রবিিন
করা েবয়বছ। খািসমূবের মবে উবেখবর্াগ্য েবলা•

নর্তন পণ্য/নর্তন বাোর সম্প্রসারন সোয়িা, র্ফর্নসর্ ও িাি সলদার, পাটোি দ্রব্যার্দ ইিযার্দ।

➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছর েবি নর্তন ৯ টি খাবি নেদ সোয়িা প্রদান। খািসমূে েবলা•

ফামিার্সউটিকযালস পণ্য, Photovoltaic Module, সমাটর সাইবকল, সকর্মকযাল পণ্য (বলার্রন,
োইবরাবলার্রক এর্সর্, কর্িক সসার্া এবং োইবরাবেন অক্সাইর্), সরোর ও সরোর সের্স, র্সরার্মক
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দ্রব্য, টুর্প, কাঁকড়া ও কুঁবচ (ে বন্ত, র্েমার্য়ি ও সফটবসল), Galvanized Sheet (Coated with
Zinc, Coated with Aluminium ও Zinc এবং Color Coated) ।
➢ নেদ সোয়িা সংিান্ত অন্যান্য কার্ িার্দ।
স্ব-অর্ িায়ন প্রকবে আর্র্ িক ছাড়পত্র প্রদান
মর্নটর্রং সসল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠানসমূবের র্নেস্ব অবর্ ি র্বর্নবয়াে প্রকবে আর্র্ িক ছাড়পত্র/Liquidity Certificate প্রদান
কবর র্াবক। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনর অধ বন সংস্থার র্নেস্ব অবর্ ি ১৯টি প্রকে বাস্তবায়বনর লবক্ষয
আর্র্ িক ছাড়পত্র/Liquidity Certificate প্রদান করা েয়। িন্মবে➢ গৃোয়ণ ও েণপূিি মন্ত্রণালবয়র আওিাধ ন োি য় গৃোয়ন কর্তিপবক্ষর অনুকূবল ৩টি, রােধান উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর
অনুকূবল ২টি, কক্সবাোর উন্নয়ন কর্তিপবক্ষর অনুকূবল ১টি সে সমাট ৬টি;
➢ সনৌপর্রবেন মন্ত্রণালবয়র আওিাধ ন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তিপবক্ষর অনুকূবল ৪টি ও বাংলাবদশ অভযন্তর ন সনৌপর্রবেন
কবপিাবরশবনর অনুকূবল ২টি সে সমাট ৬টি;
➢ জ্বালার্ন ও খর্নে সম্পদ র্বভাবের আওিাধ ন র্বর্পর্স’র অধ ন অঙ্গ প্রর্িষ্ঠাবনর (র্পওর্সএল) অনুকূবল ১টি,
সপবরাবাংলার অধ ন সকাম্পার্নসমূবের অনুকূবল ২টি সে সমাট ৩টি;
➢ র্বদ্যযৎ র্বভাবের আওিাধ ন বার্বউববা’র অনুকূবল ১টি;
➢ র্শক্ষা মন্ত্রণালবয়র আওিাধ ন কার্রের্র র্শক্ষা সবাবর্ ির অনুকূবল ১টি; এবং
➢ র্শে মন্ত্রণালবয়র র্বএসইর্স এর র্নয়ন্ত্রণাধ ন ইিাণ ি সকবলস র্ল: এর অনুকূবল ১টি ও প্রের্ি ইন্ডার্িে র্ল: এর
অনুকূবল ১টি সে সমাট ২টি।
ঋণ/গ্যারার্ি
➢

বাংলাবদশ কৃর্ষ উন্নয়ন কবপিাবরশন (র্বএর্র্র্স) কর্তিক রাষ্ট্র য় চুর্ির আওিায় সার আমদার্নর লবক্ষয সসানাল
এবং েনিা ব্যাংক েবি Loan against Trust Receipt (LTR) ঋণ গ্রেবণর েন্য অর্ ি মন্ত্রণালবয়র
কাউিার গ্যারার্ির সময়াদ বৃর্দ্ধর র্বষবয় মিামি প্রদান।

ভর্তর্ি ক
➢ কৃর্ষ, কৃর্ষ র্ভর্ত্তক র্শে ও সার আমদার্ন/উৎপাদবনর উপর ভর্তর্ি ক/বরর্ গ্যাপ প্রদান; এবং
➢ কৃর্ষ র্ভর্ত্তক ও সপার্ি র্শবে ব্যবহৃি র্বদ্যযৎ র্ববলর ২০% র্রববট বাবদ র্নর র্ক্ষি র্েসাব অনুর্ায় বাংলাবদশ
পর্ে র্বদ্যযিায়ন সবাবর্ ির পাওনা ৪১.৪২ সকাটি টাকা ছাড় করার র্বষবয় মিামি প্রদান।
অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি কার্ িাবল
➢ চট্টগ্রাম বন্দর ট্যার্রবফর Section-ii সি Car Carrier Charges নাবম ২.১৫ নং আইবটম র্েবসবব একটি
নর্তন ট্যার্রফ আইবটম সংবর্ােবনর র্বষবয় অর্ ি র্বভাবের সম্মর্ি প্রদান;
➢ র্শে মন্ত্রণালয় কর্তিক র্বর্িি ৩টি, প্রাইবভটাইবেশন কর্মশন কর্তক র্বর্িি ১২টি, শ্রর্মক –কমিচার বদর
ব্যাবস্থাপনায় েস্তান্তর্রি ৯টি এবং র্লকইবর্শন সসবল ন্যস্তকৃি ৫টিসে সমাট ২৯টি বস্ত্রকবলর দায়-সদনা (২৯টি
বস্ত্রকবলর র্নকট র্বটিএমর্স’র পওনা ১,২৮৪.৬০ সকাটি টাকা) র্বষবয় অর্ ি র্বভাবের র্সদ্ধান্ত প্রদান;
➢ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিি র্রট র্পটিশন নং ৫৭৫০/২০১৭ এর ইংবরর্ে দফাওয়ার েবাব প্রদান;
➢ র্সর্ভল র্রর্ভউ র্পটিশন নং-৩৬০/২০১৮ এর পর্রবপ্রর্ক্ষবি ০৩/০১/২০১৯ িার্রবখর রায়/আবদশ সমািাববক
ভর্তর্ি কর টাকা পর্রবশাধ;
➢ রূপান্তর্রি প্রাকৃর্িক গ্যাস সকাম্পার্ন র্ল. এর অধ ন বরাদ্দকৃি আইর্র্এ সির্র্ট নং – ২২৬৩ এর আওিায় প্রাপ্ত
ঋবণর অর্ ি ইকযইটিবি রূপান্তর;
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➢ র্বটিআরর্স’র র্নেস্ব অর্ িায়বন বাস্তবায়নাধ ন “Preparatory Functions and supervision in
Launching a Communication and Broadcasting Satellite Project (1st Revised)” শ ষ িক
প্রকবের ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর ব্যয় র্নব িাবের র্বষবয় মিামি প্রদান;
➢ বঙ্গবন্ধু স্যাবটলাইট উৎবক্ষপন উপলবক্ষয র্বটিআরর্স ও HSBC France এর মবে স্বাক্ষর্রি ঋণ চুর্ির শিি
সমািাববক HSBC France সক র্বর্ভন্ন প্রকার র্ফ (Commitment Fees, Agency Fee and Offshore
Security Fee এবং Legal Fee), Repayment (Principal + Interest) এবং Unutilized Amount
এর উপর ৫% োবর Advanced Repayment (‘Echu’) বাবদ ১৪,৩০০.০০ লক্ষ টাকা পর্রবশাবধর েন্য
র্বটিআরর্স’র ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর বাবেবট অর্ির্রি বরাবদ্দর র্বষবয় মিামি প্রদান;
➢ মোমান্য সুপ্র ম সকাবট ির রাবয়র সপ্রর্ক্ষবি বাংলাবদশ র্চর্ন ও খাদ্য র্শে কবপিাবরশবনর অবসর গ্রেণকার
কমিকিিা ও কমিচার বদর গ্রাচুযটির (আনুবিার্ষক) অংশ সরকার্র কমিকিিা ও কমিচার বদর ন্যায় প্রণ ি র্েসাব
অনুর্ায় অর্ ি মন্ত্রণালয় েবি র্বএসএফআইর্স’র অনুকূবল ফান্ড বরাদ্দ ও ছাড়করণ;
➢ বাংলাবদশ অর্ িননর্িক সম ক্ষা ২০১৯ এর বাংলা ও ইংবরর্ে সংস্করবণ অন্তর্ভির্ির েন্য সফব্রুয়ার /১৯ পর্ িন্ত
িথ্যার্দ/উপাত্ত োলনাোদপূব িক সপ্ররণ;
➢ বাংলাবদশ পর্ে র্বদ্যযিায়ন সবার্ ি এর কমিকিিা/কমিচার বদর ২০১৭-১৮ অর্ িবছবরর Key Performance
Indicators (KPI) অেিবনর পর্রবপ্রর্ক্ষবি ইনবসর্িভ সবানাস প্রদান র্বষবয় মিামি প্রদান; এবং
➢ সরকার্র িয় সংিান্ত মর্ন্ত্রসভা কর্মটিবি উপস্থার্পি র্বর্সআইর্স ও র্বএর্র্র্স কর্তিক সার আমদার্ন, োি য়
গৃোয়ন কর্তিপক্ষ, রােউক, র্বটিএমর্স, র্সএএর্ব, র্সর্পএ এর র্নমিাণ ও নানার্বধ িয়/র্বিয়সে র্বর্ভন্ন চুর্ি
সংিান্ত র্বষবয়র উপর মিামি প্রদান।
র্বর্বধ
➢ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তিপবক্ষর র্নেস্ব অর্ িায়বন বাস্তবায়বনর েন্য প্রস্তার্বি “র্মউর্েয়াম ও সমনুবমি” শ ষ িক প্রকবের
র্র্র্পর্প’র ওপর মিামি প্রদান;
➢ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠান সমূবের র্বর্বধ র্বষবয়র উপর মিামি প্রদান; এবং
➢ ঊর্ধ্িিন কমিকিিা কর্তিক প্রদত্ত র্বর্বধ কাে।
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