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ি
অর্ ি র্বভাবের ২০১৮-১৯ অর্বছবরর
উবেখব াগ্য অর্নি
সরকার্র আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার আধুর্নকায়বনর মাধ্যবম দদবের আর্ ি-সামার্র্ক উন্নয়ন এবং র্নেবের র্নকট সহবর্
দসবা দপ ৌঁছাবনার দেবে ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর অর্ ির্বভাে উবেখব াগ্য ভূর্মকা দরবখবছ। এসববর মবধ্য লেযেীয় অর্িনসমূহ
হবলাোঃ
➢ প্রর্িবছবরর ন্যায় র্ািীয় সংসবদ বাৎসর্রক বাবর্ট ও মধ্যবময়ার্দ সামর্িক অর্ িননর্িক নীর্ি-র্ববৃর্ি দপে করা
➢
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➢
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হবয়বছ;
অর্ ি র্বভাবের র্নয়র্মি প্রকােনা ‘বাংলাবদে অর্ িননর্িক সমীো’ প্রকাে করা হবয়বছ;
র্ািীয় বাবর্বটর সাবর্ দার্রদ্র্য দূরীকরে, দেিা উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, র্েশু অর্ধকার, র্বদ্যযৎ-জ্বালানী,
অবকাঠাবমা উন্নয়ন, সামার্র্ক র্নরাপত্তা কমিসূর্ি, প্রবৃর্ি সঞ্চালক বৃহৎ প্রকল্প,ঋে ব্যবস্থাপনা ইিযার্দ র্বষবয়
পুস্তক প্রকাে করা হবয়বছ;
অর্ ির্বভাবের বার্ষ িক কমিকাবের প্রর্িফলন ঘটিবয় বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাে করা হবয়বছ;
মধ্যবময়ার্দ সামর্িক অর্ িননর্িক কাঠাবমার আওিায় অর্ িনীর্ির ৪টি প্রধান খাি ির্া প্রকৃি, রার্স্ব, আর্র্ িক ও
মুদ্র্া খাি এবং বর্হোঃখাবির িলকসমূবহর প্রাক্কলে ও মধ্যবময়ার্দ প্রবেপে করার মাধ্যবম অর্ ির্বভাে আর্র্ িক
খাবির সার্ব িক শৃঙ্খলা ও সামর্িক অর্ িননর্িক র্স্থর্িেীলিা বর্ায় রাখবি সেম হবয়বছ;
বার্ের্র্যকভাবব পর্রিার্লি ৪৫টি রাস্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনর বাবর্ট (১ম ও ২য় খে) এবং বাবর্ট সংর্েপ্ত সার
প্রকাে করা হবয়বছ;
সামার্র্ক খাবি লেযার্ভমুখী সম্পদ সঞ্চালবন দার্রদ্র্য হ্রাস দপবয় ২০১৮ সাবল ২১.৮ েিাংবে এবং
অর্িদার্রদ্র্য হ্রাস দপবয় ১১.৩ েিাংবে দনবম এবসবছ; প্রিযার্েি েড় আয়ুষ্কাল ৭২.৮ বছবর উন্নীি হবয়বছ;
সরকার্র আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার কা িক্রমবক অব্যাহি রাখবি ৭ম পঞ্চবার্ষ িকী পর্রকল্পনার সাবর্ সামঞ্জস্যপূে িভাবব
Public Financial Management Reform Strategy, 2016-21 প্রেয়ন করা হবয়বছ;
পর্রিালন বাবর্বটর আওিায় বাস্তবায়বনর লবেয র্বর্ভন্ন মন্ত্রোলয়/র্বভাবের দমাট ৩৮টি উন্নয়ন কমিসূর্ি
অনুবমাদন ও অর্ িায়বনর ব্যবস্থা করা হবয়বছ;
মৃি সরকার্র কমিকিিা/কমিিারী কর্তিক গৃহীি সরকার্র ঋে ও সুদ মওকুবফর ৫০টি প্রস্তাব র্নষ্পর্ত্ত করা হবয়বছ;
সরকার্র কমিিারীবদর র্ন্য গৃহ র্নমিাে ঋে প্রদান নীর্িমালা-২০১৮ প্রেয়ন করা হবয়বছ। সরকার্র
িাকুর্রর্ীবীবদর র্ন্য ব্যাংর্কং ব্যবস্থার মাধ্যবম স্বল্প সুবদ গৃহ র্নমিাে ঋে প্রদান করা হবে। রাষ্ট্রীয়
মার্লকানাধীন িফর্সর্ল ব্যাংক এবং বাংলাবদে হাউস র্বর্ডং ফাইন্যান্স কবপিাবরেন বাস্তবায়নকারী প্রর্িষ্ঠান
র্হবসবব ঋে কা িক্রমটি পর্রিালনা করবছ এবং ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবর গৃহ র্নমিাে ঋে প্রদান সংক্রান্ত ১০১টি
প্রস্তাব র্নষ্পর্ত্ত করা হবয়বছ;
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➢ অবকাঠাবমা র্নমিাবে সরকার্র অর্ িায়বনর র্বকল্প র্হসাবব সরকার্র-দবসরকার্র অংেীদার্রবে র্পর্পর্প প্রকল্প গ্রহে
ও বাস্তবায়বন উৎসাহ প্রদান করা হবব। এ লবেয সরকার্র আর্র্ িক সংবেষ প্রর্ক্রয়া সহর্ীকরবের লবেয Rules
for Viability Gap for PPP Project, 2018 এবং Rules for PPP Technical Assistance
Financing, 2018 র্ার্র করা হবয়বছ। র্র্-টু-র্র্ চুর্ির র্ভর্ত্তবি র্পর্পর্প প্রকল্প বাস্তবায়বনর লবেয একটি
পর্লর্স প্রেয়ন করা হবয়বছ;
➢ SEIP প্রকবল্পর আওিায় দে র্নের্ি েবড় দিালার প্রর্ক্রয়া অব্যাহি আবছ। এ প্রকবল্পর কার্রের্র সহায়িায়
National Human Resource Development Fund (NHRDF) ও National Skills
Development Authority (NSDA) প্রর্ির্ষ্ঠি হবয়বছ। প্রর্িষ্ঠান দ্য’টি কা িকর হবল দেিা উন্নয়বনর
দেবে এক যুোন্তকারী অধ্যায় সূর্িি হবব;
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছর দর্বক নতুন বাবর্ট ও র্হসাবরেে দের্ের্বন্যাস পির্ি িালুর মাধ্যবম সরকার্র আর্র্ িক
ব্যবস্থাপনাবক আন্তর্িার্িক মাবন উন্নীি করা হবয়বছ। দদেীয় র্ববেষজ্ঞবদর দ্বারা তিরী আইবাস++ (সমর্িি
বাবর্ট ও র্হসাব পির্ি) সফটওয়যার-এর মাধ্যবম র্সর্ভল র্হসাবরেে কা িালবয়র পাোপার্ে প্রর্িরো
র্হসাবরেে কা িালয় এবং দরলওবয়বি সরকাবরর বাবর্ট প্রেয়ন ও র্হসাব প্রর্ক্রয়াকরবের কার্ িালু করা
হবে;
➢ সরকার্র ব্যয় ব্যবস্থাপনা ের্িোলীকরে কমিসূর্ির আওিায় সকল মন্ত্রোলবয়র সর্িবালবয়র দেবর্বটড
কমিকিিাবদর অন লাইন দপ র্বল সাবর্মেন কা িক্রম সম্পন্ন হবয়বছ;
➢ নন-দেবর্বটড কমিিারীবদর অনলাইবন দবিন র্বল দার্খল এবং EFT এর মাধ্যবম দবিন প্রদান অর্ ির্বভােসহ
কবয়কটি দপ্তবর সফলভাবব পাইলটিং করা হবয়বছ;
➢ প্রায় ১১,৫০,০০০ সরকার্র কমিিারীর অনলাইন ডাটাববইর্ সম্পন্ন হওয়ায় িাবদর দবিন ভািা বাবদ বাবর্ট
প্রেয়ন, অবসর গ্রহবের িথ্য এবং EFT এর মাধ্যবম দবিন পর্রবোবধর লেযমাো র্নধ িারে করা হবয়বছ;
➢ র্বর্ভন্ন মন্ত্রোলয়াধীন ৭টি SAE(Self Accounting Entity) েেপূিি অর্ধদপ্তর, সড়ক ও র্নপর্ অর্ধদপ্তর,
র্নস্বাস্থয প্রবক েল অর্ধদপ্তর, বন অর্ধদপ্তর, দরলওবয়, ডাক র্বভাে ও র্সর্র্র্ডএফ- এ iBAS++ এর
র্হসাবরেে মর্ডউল িালু করা হবয়বছ। এগুবলা দর্বক ইবলকট্রর্নক এডভাইবসর মাধ্যবম ব্যাংক দর্বক অর্ ি
পর্রবোধ করা হবে, ার ফবল র্বল প্রদাবনর দেবে অর্ধকির স্বেিা র্নর্িি করা হবে;
➢ সরকার্র কমিিারীেবের দপনেন ডাটাববইর্ সম্পন্ন করা হবয়বছ। ডাটাববইর্ভুি প্রায় ৬,৫০,০০০
দপনেনবভােীবদর EFT এর মাধ্যবম প িায়ক্রবম দপনেন পর্রবোধ করা হবে। ইবিামবধ্য ২৭ হার্ার
দপনেনাবরর ব্যাংক একাউবে ইএফটির মাধ্যবম অর্ ি দপ্ররে করা হবে। একটি দকন্দ্রীয় দপনেন কা িালয় প্রর্িষ্ঠা
করা হবয়বছ, ার মাধ্যবম সকল দপনেনারবদর ই-র্পর্পও প্রদান করা হবব এবং EFT এর মাধ্যবম দপনেন
পর্রবোধ করা হবব;
➢ অর্ ির্বভাবের উবযাবে সঞ্চয়পে ক্রয়-র্বক্রয় ব্যবস্থাপনা আধুর্নকায়ন কবর ‘র্ািীয় সঞ্চয়স্কীম অনলাইন
ম্যাবনর্বমে র্সবেম’ িালু করা হবয়বছ। এর ফবল র্ািীয় সঞ্চয় র্স্কমসমূবহর র্বক্রয়, মুনাফা, নেদায়ন ইিযার্দ
র্বষবয় প্রকৃি িথ্য পাওয়া াবব, NID এর র্ভর্ত্তবি সঞ্চয়পে ক্রবয়র ঊর্ধ্িসীমা র্নয়ন্ত্রে করা াবব। গ্রাহবকর
মুনাফা ও আসল ইএফটির মাধ্যবম স্বয়ংর্ক্রয়ভাবব পর্রবোধ করা সম্ভব হবব এবং সঞ্চয়পেবক দপপারবলস
(Script-less) করা হবয়বছ। সরকাবরর আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা র্নর্িি হবব এবং এ খাবি সুদ বাবদ
ব্যবয়র পর্রমাে ক্রমািবয় কবম আসবব;
➢ স্বায়েোর্সি প্রর্িষ্ঠানসমূহবক ছাড়কৃি অব্যর্য়ি অর্ ি দ ন দট্রর্ার্রর বাইবর পবড় না র্াবক, দস উবেবে
স্বায়েোর্সি প্রর্িষ্ঠাবনর র্ন্য iBAS++ এ নতুন মর্ডউল সংব ার্ন করা হবয়বছ। এই মর্ডউলটি সরকার্র
কমিিারী কল্যাে দবাড ি, র্ািীয় গৃহায়ন কর্তিপে ও মানবসম্পদ উন্নয়ন িহর্বল এ সফলভাবব পাইলটিং সম্পন্ন
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হবয়বছ এবং
➢ উন্নয়ন প্রকবল্প অর্ ি ছাবড়র প্রর্ক্রয়া সহর্ির করা হবয়বছ। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর অনুবমার্দি সরকার্র প্রকবল্পর
র্দ্বিীয় র্কর্স্ত প িন্ত অর্ ি ব্যবহাবরর েমিা প্রকল্প পর্রিালবকর হাবি ন্যাস্ত করা হবয়বছ। ফবল অর্ ি ছাবড়র র্ন্য
ইবিাপূবব ি দ এক দর্বক দ্যই মাস সমবয়র প্রবয়ার্ন হবিা িা দেঁবি াবব। এর ফবল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়বনর
ের্ি েরার্িি হবব।
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