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২০২১-২২ অথ িফছবযয 

ফাবজট াইরাইট 

 

 মভাট যাজস্ব আয় প্রাক্করন                                           ৩,৮৯,০০০ মকাটি টাকা 

 জাতীয় যাজস্ব মফাড ি উৎ বত                            ৩,৩০,০০০ মকাটি টাকা 

 জাতীয় যাজস্ব মফাড ি ফর্র্ভ িত উৎ বত                  ১৬,০০০ মকাটি টাকা 

 কয ফর্র্ভ িত উৎ বত                                     ৪৩,০০০ মকাটি টাকা 

 

  মভাট ব্যয় প্রাক্করন                                                  ৬,০৩,৬৮১ মকাটি টাকা (র্জর্ডর্’য ১৮%) 

 ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ                                     ২,২৫,৩২৪ মকাটি টাকা  

 র্যচারন অন্যান্য খাবত ফযাদ্দ                      ৩,৭৮,৩৫৭ মকাটি টাকা 

 

র্যচারন ফাবজট র্ফবেলণ 

 প্রবণাদনা, বর্তির্ক ও অনুদান   ৩৯% 

 মফতন-বাতা ও মনন  ২২% 

 ঋবণয সুদ র্যবাধ            ২০% 

 যফযা ও মফা               ১০% 

 অন্যান্য ব্যয়                    ৯% 

ফাবজট ঘাটর্ত অথ িায়ন 

 মভাট ফাবজট ঘাটর্ত                                                 ২,১৪,৬৮১ মকাটি টাকা (র্জর্ডর্’য ৬.২%) 

 বফবদর্ক উৎ বত অথ িায়ন                              ৯৭,৭৩৮   মকাটি টাকা (র্জর্ডর্’য ৩%)   

 অবযন্তযীণ উৎ বত অথ িায়ন                           ১,১৩,৪৫৩   মকাটি টাকা  (র্জর্ডর্’য ৩.৪%)   

 ব্যাাংক ব্যফস্থা বত                        ৭৬,৪৫২   মকাটি টাকা  

 ঞ্চয়ত্র ও অন্যান্য উৎ বত          ৩৭,০০১    মকাটি টাকা 

 

 ২০২১-২২ অথ িফছবয র্জর্ডর্’য প্রবৃর্ি রক্ষ্যভাত্রা র্নধ িাযণ কযা বয়বছ ৭.২ তাাং; 

 মূল্যস্ফীর্ত ৫.৩ তাাং ীর্ভত যাখায রক্ষ্যভাত্রা র্নধ িাযণ কযা বয়বছ; এফাং 

 ২০২১-২২ অথ িফছবযয ফাবজবটয ভাধ্যবভ ৮ভ ফার্ল িক র্যকপনানায রক্ষ্যমূ অজিবনয াাার্ মকার্বড-১৯ এয 

ভাভাযী বত উদ্ভূত অথ িননর্তক র্ফম িয় কাটিবয় অথ িনীর্তবক পূবফ িয ধাযায় র্পর্যবয় আনায প্রয়া চারাবনা বফ। 

 যাজস্ব আযবণয দবক্ষ্মূ 

 জাতীয় যাজস্ব মফাবড িয অধীন আয়কয, শুল্ক ও মূক র্ফবাগবক automated এফাং digitalized কযায ভাধ্যবভ 

কযদাতা, ব্যফায়ী এফাং জনগণবক জ ও র্নযর্ফর্ছন্নবাবফ র্নযফর্ছন্নবাবফ মফা প্রদাবনয জন্য ফাস্তফ দবক্ষ্ 

গ্রণ কযা বয়বছ।  

 আয়কয র্ফবাগ কর্তিক Non-filer Company এয র্যটান ি দার্খবরয জন্য কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ। কযদাতা 

মকাম্পানী কর্তিক দার্খরকৃত র্নযীর্ক্ষ্ত র্াফ র্ফফযণীয ঠিকতা র্নরূবণয জন্য জাতীয় যাজস্ব মফাড ি ও Institute 
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of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) এয মমৌথ উবযাবগ চালু কযা বয়বছ Document 

Verification System (DVS)।  

  জাতীয় যাজস্ব মফাড ি এফাং ফাাংরাবদ ড়ক র্যফন কর্তিবক্ষ্য ভবধ্য তথ্য র্ফর্নভয়, Data Pulling, Data 

Storing এফাং তবথ্যয ঠিকতা মাচাইবয়য System integration এয কাম িক্রভ চরভান আবছ। এই কাম িক্রভ নর্তন 

কযদাতা নাক্তকযণ এফাং কযপাঁর্ক মযাবধ ায়ক বফ। 

 আগাভী ফছয মথবক কযদাতাগণ মাবত অনরাইবন আয়কয র্যট িান দার্খর কযবত াবযন তায জন্য কর ধযবণয 

দবক্ষ্ গ্রণ কযা বয়বছ। এ উবযাবগয পবর কযদাতাগবণয আয়কয র্যটান ি দার্খর জ বফ এফাং নর্তন 

কযদাতায াংখ্যাও বৃর্ি াবফ। 

 মূল্য াংবমাজন কয আইন ও র্ফর্ধ জীকযণ কবয আন্তজিার্তক যীর্ত নীর্ত ও ব্যফা ফান্ধফ র্যবফ র্নর্িত 

কযায রবক্ষ্য ০১ জুরাই,২০১৯ র্িষ্টাব্দ মথবক মূল্য াংবমাজন কয ও ম্পুযক শুল্ক আইন, ২০১২ ফাস্তফায়ন কযা 

বয়বছ।  

 র্নফন্ধন প্রর্ক্রয়া আযও গর্তীর ও আস্থাবাজন কযায জন্য মযর্জস্টায অফ জবয়ন্ট ষ্টক মকাম্পার্নজ এন্ড পাভ ি, 

আভদার্ন-যপ্তার্ন প্রধান র্নয়ন্ত্রবকয কাম িারয়, জাতীয় র্যচয়ত্র, র্টি কব িাবযন ও ফার্ণর্জযক ব্যাাংবকয াবথ 

ইন্টাযবপ স্থাবনয কাম িক্রভ চরবছ। 

 মূক আদাবয় স্বচ্ছতা আনয়বনয রবক্ষ্য তথ্য প্রযুর্ক্ত র্নব িয মূক ব্যফস্থানা প্রর্তষ্ঠায জন্য VAT Online প্রকপনা 

চরভান যবয়বছ।  

 মূল্য াংবমাজন কয আযণ জ, স্বচ্ছ ও য়যার্নমুক্ত কযায জন্য জাতীয় যাজস্ব মফাড ি আগষ্ট, ২০২০ বত EFD 

(Electronic Fiscal Device)/ SDC (Sales Data Controller) স্থাবনয কাম িক্রভ শুরু কবযবছ।  

 র্ফশ্বব্যাী শুল্ক ব্যফস্থানায় অনুসৃত International Best Practices মূ র্ফবফচনায় র্নবয় একটি নর্তন কাস্টভস্ 

আইন, ২০২১ প্রণয়বনয রবক্ষ্য মবটিাং কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ।  

 শুল্ক কাম িক্রভ ম্পাদবনয জন্য ওবয়ফর্বর্িক ASYCUDA World System চালু যবয়বছ। এই র্বস্টবভয াবথ 

ফাাংরাবদ ব্যাাংক, মানারী ব্যাাংক, মনৌফার্নী এফাং চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্তিবক্ষ্য কর্ম্পউটায র্বস্টবভয ইন্টাযবপর্াং 

ম্পন্ন বয়বছ। এয পবর ই-এরর্ ব্যফস্থানা ভর্নটর্যাং, ভার্নরন্ডার্যাং প্রর্তবযাধ, মডঞ্জাযা কাবগ িা ভর্নটর্যাং, 

মভর্নবপস্ট ডাটা ময়ার্যাং এয ভাধ্যবভ আভদার্ন ও যপ্তার্ন বেয শুল্কায়ন ও কবন্টইনায ম্যাবনজবভন্ট জ 

বয়বছ। 

াভর্গ্রক ব্যয় কাঠাবভা 

র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয় ও র্ফবাবগয ম্পার্দত কাবজয মের্ণর্ফন্যা অনুমায়ী কাজগুবরাবক ৩টি প্রধান বাবগ বাগ কযা য়, মথা: 

াভার্জক অফকাঠাবভা, মবৌত অফকাঠাবভা ও াধাযণ মফা খাত। র্নবে খাতর্বর্িক কভ ির্যকপনানা ও ম্পদ ঞ্চারন র্তবর 

ধযা বরাোঃ 

খাতর্বর্িক কভ ির্যকপনানা ও ম্পদ ঞ্চারন  

 স্বাস্থয ও র্যফায কল্যাণ 

 মকার্বড ১৯ মভাকাবফরায় গৃীত কাম িক্রভমূ অগ্রার্ধকায র্বর্িবত র্ফবফচনায় র্নবয় স্বাস্থয ও র্যফায কল্যাণ খাবত 

২০২১-২২ অথ িফছবযয জন্য ৩২ াজায ৭৩১ মকাটি টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা বয়বছ মা গত ২০২০-২১ এ ২৯ াজায 

২৪৫ মকাটি টাকা র্ছর। 

 র্ফগত অথ িফছবয মকার্বড-১৯ এয প্রথভ মঢউবয়য ভয় মজরা-উবজরা ম িাবয় চালুকৃত র্ফবলার্য়ত আইবাবরন 

ইউর্নট, যাজধানীবত স্থার্ত ১৪টি এফাং অন্যান্য মজরা বয স্থার্ত ৬৭টি মকার্বড-১৯ মডর্ডবকবটড াাতাবর 

ফতিভান র্িতীয় মঢউবয়য ভবয়ও র্চর্কৎা মফা অব্যাত যাখা বয়বছ।  

 র্ফগত অথ িফছবয প্রর্তর্ষ্ঠত ৫৫টি ল্যাফবযটযীয কাম িক্রভ ও উন্নততয মফা প্রদান প্রর্তষ্ঠাবন রুান্তর্যত যকার্য 

স্বাস্থযবফা প্রর্তষ্ঠানমূ মকার্বড-১৯ এয মফা প্রদান কবয মাবচ্ছ। নর্তন ৯টি মকার্বড মডর্ডবকবটড াাতার 

বতর্য কযা বয়বছ।  
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 মকার্বড-১৯ র্িতীয় মঢউবয়য ভবয় আক্রান্তবদয দ্রুত র্চর্কৎায জন্য ঢাকা নথ ি র্টি কব িাবযন মোরাইজড 

াাতার ও আইবাবরন মন্টায চালু কযা বয়বছ।  

 মকার্বড ১৯ ভাভার্য বত জনজীফবনয সুযক্ষ্ায জন্য ম্প্রার্যত টিকাদান কভ িসূর্চ (ইর্আই) এয আওতায় 

National Deployment and Vaccination Plan প্রণয়ন কযা বয়বছ। র্ফশ্ব স্বাস্থয াংস্থায Covax facility 

বত মদবয জনাংখ্যায তকযা ২০ বাগ, তথা ৩ মকাটি ৪০ রক্ষ্ ভানুবলয জন্য ৬ মকাটি ৮০ রাখ মডাজ বযাকর্ন 

াওয়া মাবফ।  

 ম্পবদয ীভাফিতা থাকা বেও ফাাংরাবদ স্বাস্থয ম্পর্কিত এভর্ডর্জ রক্ষ্য অজিবন অাধাযণ পরতা 

মদর্খবয়বছ। এয র্বর্িবত ২০৩০ াবরয ভবধ্য মটকই উন্নয়ন অবীষ্টমূ (এর্ডর্জ) অজিবন কাজ কযবছ।  

 ৪থ ি স্বাস্থয, জনাংখ্যা ও পুর্ষ্ট মক্টয কভ িসূর্চ (৪থ ি এইচর্এনএর্) এয মভাট ২৯টি অাবযনার প্ল্যাবনয আওতায় 

২০১৭-২২ মভয়াবদ মক্টয ওয়াইড কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযা বচ্ছ।  

 র্ক্ষ্া                                                                            

 মকার্বড-১৯ ভাভার্যকারীন াঠদান কাম িক্রভ চালু যাখায রবক্ষ্য ভাধ্যর্ভক ও উচ্চ ভাধ্যর্ভক ম িাবয় অনরাইবন 

ক্লাবয আবয়াজন কযা বয়বছ। র্ক্ষ্াথীবদয াঠক্রবভয ধাযাফার্কতা যক্ষ্ায় ‘আভায ঘয আভায স্কুর’ র্বযানাবভ 

ফাাংরাবদ মটর্রর্ববনয ভাধ্যবভ গুরুত্বপূণ ি র্ফলবয় াঠদান কাম িক্রভ চালু যাখা অনরাইবন ফাাংরাবদ মফতায ও 

কর্ভউর্নটি মযর্ডও এয ভাধ্যবভ াঠদান কাম িক্রভ চালু যাখা বয়বছ।  

 মকার্বড ১৯ এয াংক্রভণকাবরও মদবয দার্যদ্র্যপ্রফণ ১০৪ উবজরায় র্যচার্রত „দার্যদ্র্য ীর্ড়ত এরাকায় স্কুর 

র্পর্ডাং কভ িসূর্চ‟ এয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ । ম িায়ক্রবভ মদবয কর উবজরা/থানায কর যকার্য প্রাথর্ভক 

র্ফযারবয় চালু কযায রবক্ষ্য জাতীয় স্কুর র্ভর নীর্তভারা অনুমায়ী জুরাই, ২০২১ মথবক জুন, ২০২৬ মভয়াবদ 

„প্রাইভার্য স্কুর র্ভর প্রকপনা‟ ীল িক নর্তন প্রকপনা ফাস্তফায়ন কযায উবযাগ মনওয়া বয়বছ। 

  উবৃর্ি প্রদান অব্যাত যাখায াাার্ ‘স্কুর র্ভর র্রর্ ২০১৯‟ ফাস্তফায়বনয পবর প্রাথর্ভক র্ক্ষ্ায গুণগত 

ভান উন্নয়ন র্নর্িত বয়বছ।  

 ভাধ্যর্ভক ও উচ্চ ভাধ্যর্ভক ম িাবয়য ১,৬১০টি মফযকার্য কবরজ ও ৬,২৫০টি মফযকার্য স্কুবরয মবৌত অফকাঠাবভা 

উন্নয়বনয জন্য ৩টি প্রকপনা চরভান যবয়বছ এফাং ৩,০০০ মফযকার্য স্কুর র্ক্ষ্ায সুবমাগফর্ঞ্চত দর্যদ্র্ মভধাফী ছাত্র-

ছাত্রীবদয ায়তা প্রদাবনয রবক্ষ্য প্রধানভন্ত্রীয র্ক্ষ্া ায়তা ট্রাস্ট কর্তিক মবকন্ডার্য এডুবকন মডবরবভন্ট 

মপ্রাগ্রাভ এয আওতায় ‘ভর্িত উবৃর্ি কভ িসুর্চ’ ফাস্তফায়ন কযা বচ্ছ।  

 কৃর্ল খাত  

 ২০২১-২২ অথ িফছবয কৃর্ল, খায র্নযািা এফাং ভৎস্য ও প্রার্ণম্পদ খাবত ২৪ াজায ৯৪৮ মকাটি টাকা ফযাদ্দ প্রদান 

কযা বয়বছ, মা ২০২০-২১ অথ িফছবয র্ছর ২৪ াজায ৬৮২ মকাটি টাকা। 

  র্নফ িাচনী ইবতায ২০১৮ অনুমায়ী খাভায মার্ন্ত্রকীকযবণয ভাধ্যবভ কৃর্লবক আধুর্নকায়বনয উবযাগ মনয়া বয়বছ। 

কৃর্ল মার্ন্ত্রকীকযবণ ৩,০২০ মকাটি টাকা ব্যবয় প্রকবপনায কাম িক্রভ শুরু বয়বছ। কৃলকবদয কৃর্লমবন্ত্রয ক্রয়মূবল্যয উয 

৫০ তাাং বত ৭০ তাাং ম িন্ত ায়তায ভাধ্যবভ হ্রাকৃত মূবল্য কৃর্ল মন্ত্রার্ত যফযা কযা বচ্ছ। 

 কৃর্ল পুনফ িান ায়তা ফাফদ ২০২০-২১ অথ িফছবয ৪১৩.৪৬ মকাটি টাকায ায ফীজ অন্যান্য কৃর্ল উকযণ 

প্রবণাদনা ও ায়তা ফাফদ ২ মকাটি ৫ রক্ষ্ ৯৯ াজায ৮৬৯ জন কৃলকবক কাবড িয ভাধ্যবভ প্রবণাদনা প্রদান কযা 

বয়বছ।  

 কৃর্ল ভন্ত্রণারবয়য ার্ফ িক তোফধাবন কীটনাকমুক্ত াকফর্জয মমাগান র্দবত মাত্রা শুরু কবযবছ “কৃলবকয ফাজায”। 

াযা মদব ফতিভাবন ৪১টি মজরায় কৃলবকয ফাজায স্থান কযা বয়বছ। 

 কভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট 

 „মটকই উন্নয়ন রক্ষ্ভাত্রা‟, ‘র্বন ২০৪১‟ এফাং „মডল্টা প্ল্ান-২১০০‟ এয ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ মদব র্ফজ্ঞান-প্রযুর্ক্ত 

ও কার্যগর্য জ্ঞাবন াযদী ভানুবলয র্ফপুর কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্ট কবযবছ।  

 র্ডর্জটার ফাাংরাবদবয রক্ষ্য অজিবন আইটি মক্টবয এযই ভবধ্য ১০ রাখ তরুণ-তরুণীয কভ িাংস্থান র্নর্িত বয়বছ 

এফাং ২০২১ াবরয ভবধ্য আযও ১০ রাখ ভানুবলয কভ িাংস্থান বফ। 
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 র্পনাখাবতয চার্দার্বর্িক অন্তর্ভ ির্ক্তমূরক দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রর্ক্ষ্ণ প্রদাবনয রবক্ষ্য যকায ‘র্িরস্ পয এভপ্ল্য়বভন্ট 

ইনববস্টবভন্ট মপ্রাগ্রাভ (SEIP)’ ফাস্তফায়ন কযবছ, মায ভাধ্যবভ ২০২৪ াবরয ভবধ্য ৮,৪১,৬৮০ জনবক ১১টি 

অগ্রার্ধকাযর্ভক্ত র্পনা ও মফা খাবত দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান কযা বফ। এছাড়া, দক্ষ্তা উন্নয়ন কাম িক্রভবক 

গর্তীর কযায রবক্ষ্য জাতীয় দক্ষ্তা উন্নয়ন কর্তিক্ষ্ (NSDA) কাজ কযবছ।  
 র্ফশ্বব্যাী  মকার্বড-১৯ অর্তভার্য বেও ২০২০ াবর ২,১৭,৬৬৯ জন ফাাংরাবদী কভীয বফবদর্ক কভ িাংস্থান 

বয়বছ। 

 নাযী কভীবদয বফবদর্ক কভ িাংস্থাবন উিুিকযবণয রবক্ষ্য মজরা ম িাবয় ৩০ র্দন ব্যাী আফার্ক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান, 

নাযী কভী র্নফ িাচন এফাং ওর্যবয়বন্টন কাম িক্রভ মজরা ম িাবয় ম্প্রাযণ ও র্ফবকন্দ্রীকযণ র্ফএভইটিবত নাযী কভী 

অর্ববমাগ ব্যফস্থানা মর ও র্ফবদব “মপ মাভ” স্থাবনয পবর  কভ িাংস্থান উবেখবমাগ্য াবয বৃর্ি মবয়বছ। 

 দার্যদ্র্য দূযীকযণ ও াভার্জক র্নযািা কভ িসূর্চ 

 ২০২১-২২ অথ িফছবয াভার্জক র্নযািা খাবত মভাট ১ রক্ষ্ ৭ াজায ৬১৪ মকাটি টাকা ফযাদ্দ যাখা বয়বছ মা  মভাট 

ফাবজবটয ১৭.৮৩ তাাং এফাং র্জর্ডর্য ৩.১১ তাাং। 

 আগাভী ২০২৩-২৪ অথ িফছবযয ভবধ্য দার্যবদ্র্যয ায ১২.৩ তাাংব এফাং অর্ত দার্যবদ্র্যয ায ৪.৫ তাাংব নার্ভবয় 

আনায রক্ষ্য র্নধ িাযণ কযা বয়বছ। 

 অর্ত দর্যদ্র্ ভানুবলয ভবধ্য নগদ অথ ি র্ফতযণ, র্ফনামূবল্য ও স্বপনামূবল্য খায াভগ্রী র্ফতযণ, াভার্জক সুযক্ষ্া কভ িসূর্চ 

ও গৃীন ভানুবলয জন্য গৃর্নভ িাণ কাম িক্রবভয র্যর্ধ ম্প্রাযণ এফাং র্ফবলার্য়ত ব্যাাংক ও েী কভ ি ায়ক 

পাউবন্ডবনয ভাধ্যবভ কভ িসৃজন কাম িক্রভ অব্যাত যবয়বছ।  

 কবযানা ভাভার্যবত ক্ষ্র্তগ্রস্ত ৩৫ রক্ষ্ র্নে আবয়য র্যফাযবক র্যফায প্রর্ত ২ াজায ৫০০ টাকা কবয মভাট ৮৮০ 

মকাটি টাকায আর্থ িক ায়তা প্রদান কযা বয়বছ। র্নে আবয়য েভজীফী ভানুল মাবত আর্থ িকবাবফ কষ্ট না ায়, ম 

জন্য ঈদুর র্পতবযয আবগ একইবাবফ ৩৫ রক্ষ্ ক্ষ্র্তগ্রস্ত র্যফাযবক নগদ ২ াজায ৫০০ টাকা কবয আর্থ িক 

ায়তা প্রদান কযা বয়বছ।  

 মদবয প্রতযন্ত অঞ্চবরয প্রর্তফন্ধী জনবগাষ্ঠীবক মথযার্উটিক মফা প্রদাবনয রবক্ষ্য মদবয ৬৪টি মজরা ও ৩৯টি 

উবজরায় মভাট ১০৩টি „প্রর্তফন্ধী মফা ও াায্য মকন্দ্র‟ চালু যাখা বয়বছ।  

 সুর্ফধাফর্ঞ্চত ও র্ফন্ন কর র্শুয সুযক্ষ্ায জন্য „মখ যাবর র্শু প্রর্ক্ষ্ণ ও পুনফ িান‟ মকন্দ্রমূ ভগ্র মদব 

কাজ কযবছ। এ দুটি কাম িক্রবভ ২০২১-২২ অথ িফছবয ৯২ মকাটি ২১ রাখ টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা বয়বছ।  

 ফীয মুর্ক্তবমািাবদয পূণ িাঙ্গ তথ্য ম্বর্রত Management Information System প্রস্তুত কবয G2P প্রর্ক্রয়ায় 

কর ফীয মুর্ক্তবমািায ম্মানী ও অন্যান্য বাতা ফাাংরাবদ ব্যাাংক বত যার্য বাতাববাগীয ব্যাাংক র্াবফ প্রদান 

কযা বচ্ছ।  

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মঘালণা অনুাবয ফীয মুর্ক্তবমািাবদয ভার্ক ম্মানী বাতা ২০২১-২২ অথ িফছবয ১২ াজায টাকা 
বত ২০ াজায টাকায় উন্নীত কযা বয়বছ।  

 স্থানীয় যকায ও েী উন্নয়ন 

 গ্রাভীণ অথ িনীর্ত চাঙা কযায ভাধ্যবভ মদবয অথ িননর্তক প্রবৃর্িয চরভান গর্তধাযা ফজায় যাখায রবক্ষ্য “আভায গ্রাভ 

আভায য” ীল িক একটি কার্যগর্য ায়তা প্রকপনা ইবতাভবধ্য অনুবভার্দত বয়বছ, মায আওতায় ১৫টি গ্রাভবক 

াইরট র্ববফ মফবছ মনওয়া বয়বছ। 

 ফতিভান যকাবযয র্ফগত ১২ ফছয ভয়কাবর অথ িাৎ জানুয়ার্য ২০০৯ মথবক মপব্রুয়ার্য ২০২১ ম িন্ত ভবয় াযা মদব 

মভাট ৬৩,৭৪৭ র্কবরার্ভটায গ্রাভীণ ড়ক র্নভ িাণ কযা বয়বছ। এবত মদবয মভাট উবজরা ড়বকয ৯৪ তাাং ,

ইউর্নয়ন ড়বকয ৭৯.৩২ তাাং এফাং গ্রাভ ড়বকয ২৪ তাাং র্নভ িাণ কযা বয়বছ। উক্ত ভবয় যকায গ্রাভীণ 

জনবগার্ষ্ঠয জীফনভান উন্নয়বন ৩,২১,৩২২ র্ভটায নর্তন ব্রীজ র্নভ িাণ কবযবছ।  

 গ্রাভীণ জনগবণয কাবছ যকার্য মফা মৌৌঁবছ মদয়ায জন্য ১,৪৩৮টি ইউর্নয়ন র্যলদ কভবপ্ল্ক্স বফন র্নভ িাণ, ৩৪৬টি 

উবজরা র্যলদ কভবপ্ল্ক্স বফন র্নভ িাণ/ম্প্রাযণ, ২,১৫৪টি মগ্রাথ মন্টায ও াট-ফাজায উন্নয়ন এফাং ১,৭৬২টি 

াইবক্লান মল্টায র্নভ িাণ কযা বয়বছ। 
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  ২০২১-২২ অথ িফছবয েী মক্টবয মকায মযাড মনটওয়াকি ম্প্রাযণ মভাট ৩,১৪০ র্কবরার্ভটায নর্তন ড়ক 

র্নভ িাণ এফাং এ কর ড়বক ১৮,৫০০ র্ভটায র্ব্রজ/কারবাট ি ম্প্রাযণ/র্নভ িাণ কযায উবযাগ গ্রণ কযা বয়বছ। 

 র্পনাায়ন ও ফার্ণজয 

 কবযানা বাইযাবয অথ িননর্তক প্রবাফ মভাকাবফরায় ক্ষ্র্তগ্রস্ত ভাইবক্রা ও কুটিয র্পনা এএভই প্রর্তষ্ঠানমূবয 

জন্য ২০ াজায মকাটি টাকায স্বপনা সুবদয ওয়ার্কিাং কযার্টার ঋণ সুর্ফধা চালু কযা বয়বছ মায র্াংবাগ ঋণ 

ইবতাভবধ্য র্ফতযণ কযা বয়বছ। 

 স্ববপনাান্নত মদ বত উিযবণয য বফর্শ্বক ফার্ণজয মক্ষ্বত্র ম্ভাব্য চযাবরঞ্জ মভাকার্ফরায় র্িার্ক্ষ্ক মুক্ত ফার্ণজয চুর্ক্ত 

(এপটিএ) ও অগ্রার্ধকাযমূরক ফার্ণজয চুর্ক্ত (র্টিএ) ম্পাদবনয নীর্ত গ্রণ কযা বয়বছ ।  

 বাযবতয াবথ Comprehensive Economic Partnership Agreement ম্পাদবনয র্ফলবয় মমৌথ ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষ্া প্রণয়বনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ। 

 ফার্ণজয ঘাটর্ত কর্ভবয় আনায রবক্ষ্য র্িার্ক্ষ্ক ফার্ণজয চুর্ক্ত ম্পাদন কবয ট্যার্যপ ও নন-ট্যার্যপ ফাধা 

দূযীকযবণয ব্যফস্থা মনয়া বচ্ছ। ইবতাভবধ্য ৪৪টি মদবয াবথ র্িার্ক্ষ্ক চুর্ক্ত স্বাক্ষ্র্যত বয়বছ।  

 যকায কবযানাবাইযা ভাভার্য যফতী ভবয় যপ্তার্ন বৃর্িয রবক্ষ্য ১৭টি েবক সুর্নর্দ িষ্ট কবযবছ মা ২০২৬ াবর 

ফাাংরাবদবয স্ববপনাান্নত মদ বত উিযবণয য যপ্তার্নয প্রবৃর্ি অব্যাত যাখবত মজাযাবরা র্ভর্ভকা যাখবত ক্ষ্ভ 

বফ। 

 বতর্যবাাক খাবতয ১০ াজায ৯৮০ ের্ভক-কভ িচাযীবক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান কযা বয়বছ। াাার্, অথ ি র্ফবাবগয 

চরভান র্ির পয এভপ্ল্য়বভন্ট ইনববস্টবভন্ট মপ্রাগ্রাবভয ভাধ্যবভ ফস্ত্র ও বতর্য মালাক খাবতয এক রক্ষ্ নর্তন 

চাকুর্যপ্রাথী ের্ভকবক দক্ষ্তা প্রর্ক্ষ্ণ র্দবয় চাকুর্যয াংস্থান কযা বয়বছ, মায ভবধ্য ৬২ তাাংই নাযী ের্ভক এফাং 

৩৫ াজায কভ িযত ের্ভকবক উচ্চতয র্ির প্রর্ক্ষ্ণ মদওয়া বয়বছ। 

 বতর্য-মাাক যপ্তার্ন খাবতয ের্ভক কভ িচার্যবদয মফতন-বাতার্দ র্যবাবধ স্বপনা সুবদ ১০ াজায ৫০০ মকাটি 

টাকায ঋণ প্রদান কযা বয়বছ। পবর মাাক কাযখানামূ াংকট কাটিবয় উবঠ যপ্তার্ন চরভান যাখবত ক্ষ্ভ 

বয়বছ।  

 মবৌত অফকাঠাবভা 

 ২০২১-২২ অথ িফছবয মভাট ৬৯ াজায ৪১৭ মকাটি টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা বয়বছ মা গত ২০২০-২১ অথ িফছবয র্ছর 

৬১ াজায ৪৪৭ মকাটি টাকা। 

 যকাবযয দূযদী ও ভবয়াবমাগী দবক্ষ্বয কাযবণ র্ফদুযৎ ও জ্বারার্ন খাবত মদব র্ফগত ১২ ফছবয অর্ভতপূফ ি 

াপল্য অর্জিত বয়বছ। উৎাদন, ঞ্চারন ও র্ফতযণ ব্যফস্থায ভর্িত উন্নয়বনয ভাধ্যবভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

অঙ্গীকায „ঘবয-ঘবয র্ফদুযৎ মৌবছ মদয়া’ এয কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয পবর মদবয মভাট জনাংখ্যায তকযা ৯৯ বাগ 

জনগণবক র্ফযৎ সুর্ফধায আওতায় আনা ম্ভফয বয়বছ।  

 র্ফদুযৎ উৎাদন খাবত গৃীত মভগা-প্রকপনামূবয অন্যতভ যাভার ১,৩২০ মভগাওয়াট কয়রার্বর্িক বভত্রী সুায 

থাভ িার র্ফদুযৎবকন্দ্র প্রকপনা, ভাতাযফার্ড় ১,২০০ মভগাওয়াট আল্ট্রাসুায র্ক্রটিকার র্ফদুযৎবকন্দ্র প্রকপনা এফাং রূপুয 

২,৪০০ মভগাওয়াট াযভাণর্ফক র্ফদুযৎবকন্দ্র প্রকপনা স্থাবনয কাজ দ্রুত গর্তবত এর্গবয় চরবছ।  

 একটি আধুর্নক ও মটকই ভাড়ক মনটওয়াকি গবড় মতারায জন্য যকায কাজ কবয মাবচ্ছ। র্ফগত ১২ ফছবয 

যকায ড়কবথয উন্নয়বন ৩৩১টি প্রকপনা ফাস্তফায়ন কবযবছ এফাং ৪৫২টি নর্তন প্রকপনা গ্রণ কবযবছ। একই ভবয় 

৪৫৩ র্কবরার্ভটায জাতীয় ভাড়কবক চায মরইন ফা তদুর্ধ্ি মরইবন উন্নীত কযা বয়বছ। 

 যকাবযয র্নজস্ব অথ িায়বন দ্মা মর্ত প্রকবপনায র্নভ িাণ কাজ কবযানা ভাভার্যয প্রবকাবয ভবধ্যও পূণ িগর্তবত এর্গবয় 

চরবছ। আগাভী ফছবযয জুবনয ভবধ্য মর্তটি মান চরাচবরয জন্য খুবর মদয়ায রবক্ষ্য ফ িাত্মক প্রবচষ্টা অব্যাত আবছ।  

 গাজীপুয বত মযত াজারার আন্তজিার্তক র্ফভানফন্দয ম িন্ত মভাট ২০ র্কবরার্ভটায দীঘ ি ফা য যার্ড ট্রানর্জট ফা 

র্ফআযটি মরবনয র্নভ িাণকাজ চরভান যবয়বছ। 
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  কণ িপৄরী নদীয তরবদব ৩.৩২ র্কবরার্ভটায দীঘ ি ফঙ্গফন্ধু মখ মুর্জবুয যভান টাবনবরয প্রথভ টিউফ এয র্যাং 

স্থান মফার্যাং মবল র্িতীয় টিউফ এয মফার্যাং অন্যান্য র্নভ িাণকাজ চরভান যবয়বছ এফাং ইবতাভবধ্য প্রকপনাটিয 

৬৫ তাাং মবৌত কাজ ম্পন্ন বয়বছ। 

 মযত াজারার আন্তজিার্তক র্ফভানফন্দয মথবক আশুর্রয়া বয় াবায ইর্বজড ম িন্ত ২৪ র্কবরার্ভটায দীঘ ি ঢাকা-

আশুর্রয়া এর্রবববটড এক্সবপ্রওবয় র্নভ িাণ প্রকপনাটি র্জ-টু-র্জ র্বর্িবত চীনা প্রর্তষ্ঠান China National Import 

and Export Corporation (CMC) কর্তিক র্নর্ভ িত বত মাবচ্ছ।  

 ফাাংরাবদ মযরওবয়য ৩০ ফছয মভয়ার্দ (২০১৬-২০৪৫) াংবার্ধত ভার্যকপনানা অনুমায়ী যাজধানী ঢাকায াবথ 

কক্সফাজায, মভাাংরা ফন্দয, টুঙ্গীাড়া, ফর্যার, াফ িতয চট্টগ্রাভ মদবয অন্যান্য এরাকা মযরওবয় মনটওয়াবকিয 

আওতায় আনয়ন, দ্মা ফহুমুখী মর্তবত মযর র্রাংক স্থান, ট্রান্স এর্য়ান মযরওবয় ও আঞ্চর্রক মযরওবয় মমাগাবমাগ 

স্থান এফাং উন্নত কর্ভউটায মট্রন ার্ব ি চালুয ভবধ্য র্দবয় গুরুত্বপূণ ি য, মমভন- ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাংপুয, 

র্দনাজপুয, র্বরট প্রভৃর্ত বযয াবথ র্নকটফতী যতরীয মমাগাবমাগ স্থান কযায র্নর্ভি প্রকপনা গ্রণ কযা 

বয়বছ। এ ভার্যকপনানায আওতায় ৬টি ধাব ৫,৫৩,৬৬২ মকাটি টাকা ব্যবয় ২৩০টি প্রকপনা ফাস্তফায়ন কযা বফ। 

 অষ্টভ ঞ্চফার্ল িক র্যকপনানায আওতায় ফাাংরাবদ মযরওবয়য জন্য ৭৯৮.০৯ র্কবরার্ভটায নর্তন মযররাইন র্নভ িাণ, 

র্ফযভান মযররাইবনয ভান্তযাবর ৮৯৭ র্কবরার্ভটায ডুয়ারবগজ/ ডাফর মযররাইন র্নভ িাণ, ৮৪৬.৫১ র্কবরার্ভটায 

মযররাইন াংিায, ৯টি গুরুত্বপূণ ি মযর মর্ত র্নভ িাণ, মরববর ক্রর্াং মগট অন্যান্য অফকাঠাবভাগত উন্নয়ন, আইর্র্ড 

র্নভ িাণ, ওয়াকি র্নভ িাণ, এফাং আধুর্নকায়ন, ১৬০টি নর্তন মরাবকাবভাটিব, ১,৭০৪টি মাত্রীফাী মকাচ, আধুর্নক 

যক্ষ্ণাবফক্ষ্ণ মন্ত্রার্ত াংগ্র, ২২২টি মস্টবনয র্গনার্রাং ব্যফস্থায ভাবনান্নয়ন মযরওবয় ব্যফস্থানা 

র্ক্তারীকযণ ও আর্থ িক ব্যফস্থানা উন্নয়বনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ।  

 মকৌরগত অফকাঠাবভা উন্নয়বন Bangladesh Infrastructure Development Fund (BIDF) এয অথ িায়বন 

ায়যা ফন্দবযয যাফনাফাদ চযাবনবরয কযার্টার ও মভনইনবটন্যান্স মের্জাং কভ িসূর্চটি গ্রণ কযা বয়বছ। 

 

 র্ডর্জটার ফাাংরাবদ 

 তথ্যপ্রযুর্ক্তয অফকাঠাবভাগত উন্নয়বন যকায এ ম িন্ত ১৮,৪৩৪ যকার্য দপ্তয ও ২,৬০০ ইউর্নয়বন অটিকযার 

পাইফায কযাফবরয ভাধ্যবভ দ্রুতগর্তয ইন্টাযবনট াংবমাগ স্থান কযা বয়বছ। 

 ৪থ ি র্পনার্ফপ্ল্ফ কাম িকযবাবফ ফাস্তফায়বনয জন্য মদব 5G চালুয রবক্ষ্য ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ। এবক্ষ্বত্র, 

প্রাথর্ভকববফ ২৫০০-২৬৯০ মভগাাট িজ্ এফাং ৩৩০০-৩৭০০ মভগাাট িজ ্ ব্যান্ড র্নধ িাযণ কযা বয়বছ। 

 মকার্বড-১৯ বাইযাবয প্রাদুব িাবফ সৃষ্ট বফর্শ্বক ভাভার্যয াংকটান্ন র্যর্স্থর্তবত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নবদ িব 

মভাফাইর ব্যাাংর্কাং র্যবলফায ভাধ্যবভ নগদ অথ ি ায়তা প্রদান কভ িসূর্চ ফাস্তফায়বনয রবক্ষ্য ভাধ্যবভ ৩৫ রক্ষ্ 

র্যফাবযয ভাবঝ নগদ অথ ি ায়তা প্রদান কযা বয়বছ। 

  নাগর্যক র্নফন্ধন ও বযাকর্ন প্রদান কাম িক্রবভয ার্ফ িক ব্যফস্থানায রবক্ষ্য বতর্য কযা বয়বছ মকার্বড-১৯ 

বযাকর্ন ম্যাবনজবভন্ট র্বস্টভ “সুযক্ষ্া’ এযা” চালু কযা বয়বছ।  

 মফযকার্য খাবত উদ্ভাফন উৎার্ত কযায রবক্ষ্য ৮টি র্ফবাগীয় বযয র্ক্ষ্া প্রর্তষ্ঠাবন ৮টি মগইভ ও এযা 

মডববরবভন্ট মন্টায এফাং ৩০টি মজরা বযয র্ক্ষ্া প্রর্তষ্ঠাবন ৩২টি মগইভ ও এযা মটর্স্টাং ল্যাফ স্থান কযা 

বয়বছ। স্টাট িআবদয মকা-ওয়ার্কিাং মে প্রদান ও র্ফর্বন্ন ধযবনয মট্রর্নাং প্রদাবনয রবক্ষ্য প্রর্তষ্ঠা কযা বয়বছ 

উদ্ভাফন ও উবযাক্তা উন্নয়ন একাবডভী।   

 নাযীয ক্ষ্ভতায়ন 

 ২০২১-২২ অথ িফছবয ভর্রা ও র্শু র্ফলয়ক ভন্ত্রণারবয়য জন্য ৪ াজায ১৯১ মকাটি টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা বয়বছ 

মা ২০২০-২১ অথ িফছবয র্ছর ৩ াজায ৮৬০ মকাটি টাকা। 

 মকার্বড-১৯ এয চরভান অর্বঘাত মভাকাবফরা ও অথ িননর্তক পুনরুিাবয নাযীবদয জন্য প্রবণাদনা প্যাবকজ ফাস্তফায়ন 
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কযা বচ্ছ। েী ও যাঞ্চবরয দর্যদ্র্ গবিফতী ভা‟মদয স্বাস্থয ও তাঁবদয গবিস্থ ন্তাবনয পুর্ষ্ট চার্দা পূযণ এফাং র্শুয 

র্যপূণ ি র্ফকা াধবন ভার্তত্বকারীন বাতা ও কভ িজীফী ল্যাকবটটিাং ভাদায ায়তা প্রদান এফাং ভর্রাবদয আত্ম-

কভ িাংস্থাবনয জন্য ক্ষুদ্র্ঋণ কাম িক্রভ র্যচারনা কযা বচ্ছ। 

 নাযী ও র্শু র্নম িাতন দভন (াংবাধন) আইন ২০২০ প্রণয়ন কযা বয়বছ। র্শু র্দফামত্ন মকন্দ্র আইন, ২০২১ প্রণীত 

বয়বছ, মা ীঘ্রই জাতীয় াংবদ া বফ। 

  ভর্রাবদয জন্য ঢাকায় কর্ভউর্নটি নার্ িাং র্ডগ্রী কবরজ স্থান, ‘র্তণমূর ম িাবয় অথ িননর্তক ক্ষ্ভতায়বন নাযী 

উবযাক্তাবদয র্ফকা াধন প্রকপনা‟ গ্রণ কযা বয়বছ। 

াংিায ও সুান 

 র্ফর্নবয়াগ আকল িবণ গৃীত উবযাগ 

 র্ফর্নবয়াগ আকল িবণয রবক্ষ্য মদব ও র্ফবদব মর্ভনায-ওয়াকি, মযাড-মা এফাং মট্রড মায আবয়াজন ও পৃষ্ঠবালকতা 

প্রদান কযা বচ্ছ।  

 র্ফর্নবয়াগ বৃর্ি ও তায ভাধ্যবভ কভ িাংস্থান সৃর্ষ্টয রবক্ষ্য াযা মদব ১০০টি অথ িননর্তক অঞ্চর গবড় মতারায র্যকপনানা 

গ্রণ কযা বয়বছ, মমখাবন আনুভার্নক এক মকাটি মরাবকয কভ িাংস্থান বফ। ইবতাভবধ্য ৯৭টি অথ িননর্তক অঞ্চর স্থাবনয 

অনুবভাদন মদয়া বয়বছ। ৯টি অথ িননর্তক অঞ্চবর উৎাদন এফাং ২৮টি অথ িননর্তক অঞ্চবর উন্নয়ন কাজ চরভান যবয়বছ। 

মমখাবন ইবতাভবধ্য প্রায় ৪০ াজায মরাবকয কভ িাংস্থান বয়বছ এফাং আযও ৮ রক্ষ্ মরাবকয কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্ট 

বফ। 

 যকাবযয উন্নয়ন র্যকপনানামূ ফাস্তফায়বনয জন্য প্রবয়াজনীয় র্ফর্নবয়াগ আকল িবণ যকায াফর্রক-প্রাইববট 

াট িনাযী (র্র্র্) এয আওতায় প্রকপনা ফাস্তফায়বন র্ফবল গুরুত্বাবযা কযবছ। ফতিভাবন র্র্র্ কর্তিবক্ষ্য আওতায় 

৭৬টি প্রকপনা ফাস্তফায়বনয জন্য র্নধ িার্যত আবছ, মায র্ফযীবত র্ফর্নবয়াবগয র্যভাণ ২৭.৭৬ র্ফর্রয়ন ভার্কিন ডরায।  

 ব্যফায় জীকযণ সূচবকয উন্নয়ন 

 ২০১৯ াবর উক্ত ইনবডক্স-এ ফাাংরাবদবয অফস্থান ১৭৬ বত ১৬৮ মত উন্নীত বয়বছ, এফাং ব্যফায র্ফর্বন্ন সূচক উন্নয়বন 

র্ফবশ্বয বফ িাচ্চ ২০টি াংিাযকাযী মদবয ভবধ্য ফাাংরাবদ অন্তর্ভ িক্ত বয়বছ। উক্ত ইনবডক্স-এ ফাাংরাবদবয অফস্থান দুই 

অাংবক অথ িাৎ ১০০ এয নীবচ নার্ভবয় আনায জবন্য ফাাংরাবদ র্ফর্নবয়াগ উন্নয়ন কর্তিক্ষ্ (র্ফডা) কাজ কবয মাবচ্ছ। 

 র্ফর্নবয়াগ াংক্রান্ত কর মফা ভর্িত কবয একই প্ল্াটপভ ি বত প্রদাবনয জন্য ২০১৯ ার বত ওয়ান স্ট ার্ব ি 

(OSS) মাট িার ব্যফস্থায প্রচরন কযা বয়বছ। ওয়ান স্ট ার্ব ি (OSS) মাট িাবরয ভাধ্যবভ ৩৫টি াংস্থায ১৫৪টি 

র্ফর্নবয়াগ মফা অনরাইবন প্রদাবনয রক্ষ্য র্নবয় এমাফৎ ১২টি প্রর্তষ্ঠাবনয ফ িবভাট ৪২টি মফা অনরাইবন প্রদান কযা 

বচ্ছ। 

 র্ভর্ভ ব্যফস্থানায অবটাবভন  

 র্ভর্ভ ব্যফস্থানায় নাভজার্য, র্ভর্ভ উন্নয়ন কয প্রদান, যচা াংগ্র, কর মফা দ্রুত এফাং মবাগার্ন্তমুক্ত কযায উবদ্দবে 

াযা মদব ‘র্ভর্ভ ব্যফস্থানা অবটাবভন’ কযায উবযাগ গ্রণ কযা বয়বছ।  

 র্ভর্ভ র্নফন্ধন ব্যফস্থাবক র্ডর্জটাইবজন কযায জন্য ‘র্ভর্ভ র্নফন্ধন ব্যফস্থানা অবটাবভন’ প্রকপনা প্রণ কযা বয়বছ। এবত 

র্ভর্ভ র্নফন্ধন প্রর্ক্রয়া আইর্টি র্নব িয ওয়ায় আবযা জ বফ ,স্বচ্ছতা বৃর্ি াবফ এফাং র্ভর্ভ াংক্রান্ত র্ফবযাধ হ্রা াবফ। 

 ই-জুর্ডর্য়ার্য ফাস্তফায়ন 

 র্ফচায কাম িক্রবভ গর্তীরতা বৃর্িয জন্য তথ্যপ্রযুর্ক্ত াংর্েষ্ট প্রবয়াজনীয় অফকাঠাবভাগত উন্নয়বনয ভাধ্যবভ মদবয 

াভর্গ্রক র্ফচায ব্যফস্থাবক র্ডর্জটারাইজড কযায উবযাগ গ্রণ কযা বয়বছ। মদবয প্রর্তটি আদারতবক ই-মকাবট ি র্যণত 

কযা বফ  এফাং আটককৃত দুধ িল ি আাভীবদয আদারবত ার্জয না কবয র্বর্ডও কনপাবযবন্সয ভাধ্যবভ র্ফচাযকাম ি 

র্যচারনা কযা বফ। 



ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২১ 

 

78 
 

 দুনীর্ত দভন 

 দুনীর্ত দভন ও প্রর্তবযাধমূরক কাম িক্রভ স্বচ্ছ, র্নযবক্ষ্ ও কাম িকযবাবফ ম্পন্ন কযবত যকায দুনীর্ত দভন 

কর্ভনবক চার্দা মভাতাবফক ম িাপ্ত আইর্ন ও আর্থ িক ায়তা প্রদান কবয আবছ। কর্ভনবক আযও র্ক্তারী 

কযায রবক্ষ্য কর্ভবনয াভর্গ্রক কাম িক্রভবক পূণ িাঙ্গবাবফ অবটাবভন কযায র্যকপনানা যবয়বছ।  

 আর্থ িক খাবত াংিায 

 ব্যাাংক, পু ৌঁর্জফাজায, ফীভা ও অন্যান্য আর্থ িক খাবতয াংিায ও উন্নয়বন যকায নানামুখী কাম িক্রভ গ্রণ ও 

ফাস্তফায়ন কযবছ। ব্যাাংর্কাং খাবতয ার্ফ িক উন্নয়বন কাঠাবভাগত ও মটকই াংিায কাম িক্রভ াবত মনয়া বয়বছ।  

 চারান অবটাবভন 

 যকার্য মকালাগাবয অথ ি জভা প্রদাবন ব্যফহৃত চারানবক ম্পুণ িরূব অবটাবভন কযা বয়বছ। এবত, ঘবয ফবই 

মডর্ফট/বক্রর্ডট কাড ি ও ব্যাাংক র্াবফয ভাধ্যবভ অনরাইবন চারান জভা মদয়া মাবফ।  

 মভাফাইর ব্যাাংর্কাং ও এবজন্ট ব্যাাংর্কাং মফা 

 প্রতযন্ত অঞ্চবরয ব্যাাংক সুর্ফধা ফর্ঞ্চত জনবগাষ্ঠীবক ব্যাাংর্কাং মফায আওতায় আনায রবক্ষ্য মভাফাইর ব্যাাংর্কাং 

চালু কযা কযা বয়বছ  মা মূর ধাযায ব্যাাংর্কাং মফামূ প্রার্ন্তক ভানুবলয মদাযবগাড়ায় মৌৌঁছাবনায মক্ষ্বত্র গুরুত্বপূণ ি 

র্ভর্ভকা ারন কযবছ। মকার্বড -১৯ এয অথ িননর্তক প্রবাফ মভাকাবফরায় ভাননীয় প্রধা নভন্ত্রী মঘার্লত নগদ অথ ি 

ায়তাও এভএপএ ব্যফস্থায ভাধ্যবভ প্রায় ৩৫ রক্ষ্ প্রার্ন্তক র্যফাবযয সুর্ফধাববাগীবক প্রদান কযা বয়বছ। 

 ব্যাাংর্কাং মফাবক র্নযাদ ও ব্যয় -ােয়ী বাবফ গ্রাভাঞ্চবর মৌৌঁবছ মদয়ায রবক্ষ্য াযাবদব এবজন্ট ব্যাাংর্কাং চালু 

কযা বয়বছ।  

 ময়ায ফাজায উজ্জীর্ফতকযণ 

 যকায পু ৌঁর্জফাজাযবক গর্তীর ও উজ্জীর্ফতকযবণয রবক্ষ্য নানার্ফধ াংিাযমূরক দবক্ষ্ গ্রণ ও ফাস্তফায়ন 

কযবছ। স্টক এক্সবচঞ্জবক রাবজনক প্রর্তষ্ঠাবন র্যণত কযায উবদ্দবে ও যুবগয াবথ তার র্ভর্রবয় আবযা র্কছু 

দবক্ষ্ ীঘ্রই ফাস্তফায়ন কযা বফ। মমভন, পু ৌঁর্জফাজাবয মট্রজার্য ফবন্ডয মরনবদন চালু কযা, আধুর্নক 

পু ৌঁর্জফাজাবযয র্ফর্বন্ন ইন্সট্রুবভন্ট মথা: Sukuk, Derivatives, Options এয মরনবদন চালু কযা, ওটির্ বুবরটিন 

মফাড ি চালু কযা, ইটিএপ চালু কযা, Open End Mutual Fund তার্রকার্ভক্ত কযা ইতযার্দ।  

 ফীভা মফা 

 ফীভা মফাবক জনফান্ধফ ও কল্যাণমুখী কযায জন্য প্রফাী ফীভা, কৃর্ল ফীভা, স্বাস্থয ফীভা, গফার্দশু ফীভা, াওড় 

এরাকায জন্য স্য ফীভা প্রভৃর্ত চালু কযায উবযাগ গ্রণ কযা বয়বছ।  

 

 


