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অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন অনুর্বভাে ও সংস্থার
ি ীঃ অর্ননর্িক
ি
কার্াবল
উপবদষ্টা অনুর্বভাে
দদবের অর্ িননর্িক ের্িধারা ও অগ্রের্ির মূল্যায়ন সম্পর্কিি র্বর্ভন্ন প্রর্িববদন প্রকাে করা অর্ িননর্িক উপবদষ্টা
অনুর্বভাবের অন্যিম প্রধান কাজ। অর্ ি র্বভাবের বরাদ্দকৃি অবর্ ির মাধ্যবম র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাে, দপ্তর ও সংস্থা
(সরকার্র/ববসরকার্র) কর্তিক বাস্তবায়নাধ ন ক্ষুদ্র ঋণ এবং িহর্বল কার্ িক্রবমর অগ্রের্ি পর্রব ক্ষবণর উবদ্দবে িথ্য সংগ্রহ এবং
পর্ িাবলাচনা সভা এ অনুর্বভাে আবয়াজন কবর র্াবক। এছাড়াও রাজস্ব বাবজবের আওিায় র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয় কর্তিক গৃহ ি উন্নয়ন
কমিসূর্চসমূহ পর্রব ক্ষণ ও মূল্যায়ন; অর্ ি র্বভাবের আওিায় বাস্তবায়নাধ ন এর্ির্প/আরএর্ির্পভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূবহর
বাস্তবায়ন অগ্রের্ি পর্ িাবলাচনা ও পর্রব ক্ষণ-এ অনুর্বভাবের অন্যিম কাজ। সম ক্ষা এবং কমিসূর্চ পর্রব ক্ষণ-এ দুটি অর্ধোখা
সমন্ববয় অর্ িননর্িক উপবদষ্টা অনুর্বভাে েঠিি। ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবর এ অনুর্বভাে কর্তিক সম্পার্দি উবেখবর্াগ্য কার্ িাবল
র্নবে উবেখ করা হবলাীঃ
সম ক্ষা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্ িাবল
➢ বাংলাবদে অর্ িননর্িক সম ক্ষা প্রণয়বনর র্নর্মত্ত র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাে/দপ্তর এবং দবসরকার্র প্রর্িষ্ঠাবনর কাছ
দর্বক িথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, প্রাপ্ত িথ্যার্দ র্ববেষণ ও সম্পাদনার মাধ্যবম অর্ িননর্িক সম ক্ষায় অন্তভুিক্তকরণ;
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর বাবজবের অন্যিম িকুবমন্ট র্হবসবব ‘‘বাংলাবদে অর্ িননর্িক সম ক্ষা ২০১৯ প্রণয়ন, সম্পাদনা
ও প্রকাে;
➢ Bangladesh Economic Review, 2019 প্রণয়ন ও প্রকাে;
➢ সম ক্ষাসমূহ মানন য় মন্ত্র , সর্চবসহ সরকাবরর উর্ধ্িিন কমিকিিা, বাংলাবদবে অবর্স্থি বববদর্েক র্মেন, র্বর্ভন্ন
মন্ত্রণালয়/র্বভাে/অর্ধদপ্তর/পর্রদপ্তর/কবপিাবরেন/ব্াংক ও আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান, র্বর্ভন্ন সরকার্র, দবসরকার্র
র্বশ্বর্বদ্যালয়, েণগ্রন্থাোর ও েববষণা প্রর্িষ্ঠাবন র্বিরণ;
➢ সম ক্ষাসমূহ অর্ ি র্বভাবের ওবয়বসাইবে প্রকাে; এবং
➢ বাংলাবদে জাি য় আকিাইভস এর সহায়িায় বাংলাবদে অর্ িননর্িক সম ক্ষা ও Bangladesh Economic
Review এর সংরর্ক্ষি র্বেি সংখ্যাসমূহ softcopy দি রূপান্তরসহ ওবয়বসাইবে প্রকাে।
অর্ ি র্বভাবের বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্ িাবল
➢ অর্ ি র্বভাবের মূল কমিকান্ড সম্পবকি সরকার ও সংর্েষ্ট সংস্থাসমূহবক র্র্ার্র্ভাবব অবর্হিকরবণর লবক্ষে অর্ ি
র্বভাবের বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৭-১৮ প্রণয়ন করা হয়। প্রর্িববদবন অর্ ি র্বভাবের সকল অনুর্বভাে, মর্নের্রং দসল,
মহার্হসাব র্নর ক্ষক ও র্নয়ন্ত্রবকর কার্ িালয়, র্হসাব মহার্নয়ন্ত্রবকর কার্ িালয় এবং অর্ ি র্বভাবের
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এর্ির্প/আরএর্ির্পভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূবহর বাস্তবায়ন অগ্রের্ি সম্পর্কিি িথ্য সর্ন্নববে করা হয়। এছাড়াও সামর্ষ্টক
অর্ িননর্িক পর্রর্স্থর্িসহ অর্ ি র্বভাবের সংস্কার কমিকান্ড সম্পবকি আবলাকপাি করা হয়; এবং
➢ প্রণ ি বার্ষ িক প্রর্িববদনটি সকল মন্ত্রণালয়/র্বভাবের মানন য় মন্ত্র , র্সর্নয়র সর্চব/সর্চব এর দপ্তবর দপ্ররণ,অর্ ি
র্বভাবের সকল কমিকিিা, মহার্হসাব র্নর ক্ষক ও র্নয়ন্ত্রবকর কার্ িালয়, র্হসাব মহার্নয়ন্ত্রবকর কার্ িালয় এবং অর্ ি
র্বভাবের এর্ির্প/আরএর্ির্প ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূবহর সংর্েষ্ট কমিকিিাবদর দপ্তবর র্বিরণ ও অর্ ি র্বভাবের
ওবয়বসাইবে প্রকাে করা হয়।
সামর্ষ্টক অর্ িননর্িক পর্রর্স্থর্ি র্ববেষণ সংক্রান্ত কার্ িাবল
➢ বাংলাবদবের অর্ িন র্ির হালনাোদ পর্রর্স্থর্ির উপর র্বর্ভন্ন িথ্যার্দ/প্রর্িববদন সংর্েষ্ট র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাবের
চার্হদার র্ভর্ত্তবি প্রদান।
জাি য় সংসদ সংর্েষ্ট কার্ িাবল
➢ জাি য় সংসবদ ২০১৯ সাবলর প্রর্ম অর্ধববেবন মহামান্য রাষ্ট্রপর্ি প্রবদয় ভাষবণ অন্তভুির্ক্তর জন্য অর্ ি র্বভাে
সম্পর্কিি িথ্যাবর্ল সম্বর্লি প্রর্িববদন দপ্ররণ; এবং
➢ জাি য় সংসদ অর্ধববেবন অর্ ি র্বভাে সংর্েষ্ট প্রবের সম্পূরক প্রেসহ জবাব প্রদান।
বাবজে সংর্েষ্ট কার্ িাবল
➢ বাবজে বক্তৃিায় সামর্ষ্টক অর্ িননর্িক পর্রর্স্থর্ি র্বষবয় িথ্য সরবরাহ; এবং
➢ বাবজে অর্ধববেবন জাি য় সংসদ সর্চবালয় পর্রচার্লি বাবজে ইনফরবমেন দহল্প দিবস্ক অর্ ি র্বভাবের প্রর্ির্নর্ধত্ব
এবং সংসদ সদস্যেবণর চার্হদা দমািাববক র্বর্ভন্ন িথ্য-উপাত্ত প্রদান।
প্রকল্প সংক্রান্ত কার্ িাবল
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর অর্ ি র্বভাবের আওিাধ ন এর্ির্প/আরএর্ির্পভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূবহর উপর মার্সক অগ্রের্ি
পর্ িাবলাচনা সভার জন্য িথ্য সংগ্রহ, কার্ িপত্র প্রণয়ন, সভা আহবান, সভার কার্ ির্ববরণ প্রস্তুি, সভার গৃহ ি
র্সদ্ধান্তসমূবহর বাস্তবায়ন প্রভৃর্ি সংক্রান্ত কার্ িাবল সম্পাদন;
➢ বার্ষ িক উন্নয়ন কমিসূর্চ/সংবোর্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কমিসূর্চভুক্ত প্রকল্পসমূবহর মার্সক, বত্রমার্সক, বার্ষ িক প্রর্িববদন
আইএমইর্িবি দপ্ররণ;
➢ অর্ ি র্বভাবের উন্নয়ন প্রকল্পসমূবহর জনবল সংক্রান্ত িথ্যার্দ মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাে, জনপ্রোসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাবদে
পর্রসংখ্যান ব্যেবরাবি দপ্ররবণর লবক্ষে প্রোসন-১ োখায় বত্রমার্সক ও বার্ষ িক র্ভর্ত্তবি দপ্ররণ;
➢ এর্ির্প/আরএর্ির্প ভুক্ত প্রকল্পসংর্েষ্ট র্বর্ভন্ন সভায় দর্ােদান ও মিামি প্রদান;
➢ বার্ষ িক উন্নয়ন কমিসূর্চ (এর্ির্প) এবং সংবোর্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কমিসূর্চ (আরএর্ির্প) প্রণয়বনর লবক্ষে অর্ ি
র্বভাবের আওিায় বাস্তবার্য়ি প্রকল্পসমূবহর জন্য অর্ ি বরাবদ্দর প্রস্তাব সংর্েষ্ট প্রকল্প পর্রচালকবৃবের র্নকে দর্বক
সংগ্রহ এবং িা সমন্বয় কবর অর্ িননর্িক সম্পকি র্বভাে ও পর্রকল্পনা কর্মেবন দপ্ররণ; এবং
➢ অর্ ি র্বভাবের আওিায় বাস্তবার্য়ি বববদর্েক সাহায্যপুষ্ট প্রকবল্পর প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ প্রস্তাব সংর্েষ্ট প্রকল্প
পর্রচালকেণ দর্বক সংগ্রহ কবর অর্ ি র্বভাবের সমর্ন্বি প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ প্রস্তাব অর্ িননর্িক সম্পকি র্বভাবে
দপ্ররণ।
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কমিসূর্চ সংক্রান্ত কার্ িাবল
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর ৯টি মন্ত্রণালবয়র আওিায় অনুন্নয়ন বাবজে দর্বক অর্ িায়নকৃি ৯৮টি চলমান কমিসূর্চর উপর
র্নধ িার্রি ছবক মার্সক অগ্রের্ির প্রর্িববদন সংগ্রহ ও পর্ িাবলাচনা সভার জন্য কার্ িপত্র প্রণয়ন, সভা আহবান,
কার্ ির্ববরণ প্রস্তুিকরণ, সভায় গৃহ ি র্সদ্ধান্তসমূবহর বাস্তবায়ন পর্রব ক্ষণ সংক্রান্ত কার্ িাবল সম্পাদন;
➢ র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাবের রাজস্ব বাবজবের আওিায় বাস্তবায়নাধ ন উন্নয়ন কমিসূর্চ সংক্রান্ত র্বর্ভন্ন সভায় দর্ােদান
ও মিামি প্রদান;
➢ চলমান কমিসূর্চসমূবহর ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রের্ি প্রর্িববদন বত্রমার্সক র্ভর্ত্তবি সংগ্রহ ও িা পর্ িাবলাচনা সভায়
উপস্থাপন;
➢ অনুন্নয়ন বাবজে হবি অর্ িায়নকৃি কমিসূর্চর মূল্যায়ন কর্মটি ও মর্নের্রং কর্মটিবি অর্ ি র্বভাবের প্রর্ির্নর্ধত্বকরণ
ও মিামি প্রদান;
➢ র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাবের উন্নয়ন কমিসূর্চ/প্রকল্প সবরজর্মন পর্রদেিনপূব িক প্রর্িববদন প্রণয়ন কবর িা অর্ ি র্বভাবের
সংর্েষ্ট অনুর্বভাে ও সংর্েষ্ট প্রোসর্নক মন্ত্রণালয়/র্বভাে ও সংস্থায় দপ্ররণ; এবং
➢ র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাবের রাজস্ব বাবজবের আওিায় বাস্তবার্য়ি/বাস্তবায়নাধ ন সংর্েষ্ট কমিসূর্চর বাস্তবায়ন
অগ্রের্ির উপর উত্থার্পি অর্ভবর্াে/অর্নয়ম/বরাবদ্দর পর্রবিিন/নতুন দফজ অনুবমাদন সংক্রান্ত র্বষবয় কমিকিিা
পর্ িাবয় সবরজর্মন পর্রদেিনপূব িক ব্বস্থা গ্রহবণর সুপার্রে প্রদান।

। 21 ।

