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           যাজস্ব ফাবজবেয আওিাধীন  

                                               কভ িসূর্ি 
 

       যকাবযয ককৌরগি উবেশ্য ও র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবেয র্নজস্ব নীর্িয াবে াভঞ্জস্যপূণ ি ও িা অজিবন ােক বফ এরূ কাম িক্রভ 

যাজস্ব ফাবজবেয আওিাে কভ িসূর্ি র্ববফ ফাস্তফার্েি বে। র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারে িাবদয ােক কাম িক্রভ র্াবফ স্বল্প ব্যবে 

উন্নেনমূরক কাম ি ম্পাদন, দার্যদ্র্য র্ফবভািনমূরক, প্রবৃর্ি ােক ও ভানফম্পদ উন্নেনমূরক কাম িক্রভ ম্বর্রি ীর্ভি ফযাবেয 

ভবে এ ধযবনয কভ িসূর্ি গ্রন কযবে। কফা প্রদাবনয কেবে ম্পবদয জরবযিা আবযা বাবরাবাবফ র্নর্িি কযায রবেয আর্ে িক 

পূফ িাবা (fiscal forecasting), ফাবজে প্রণেন ও ফাবজে ফাস্তফােন, আর্ে িক প্রর্িবফদন উন্নিকযণ এফং স্বেিা উন্নেবনয ভােবভ 

ম্পবদয বফ িাত্তভ ব্যফায র্নর্িিকযবণয রবেয ‘Strengthening Public Financial Management Program to Enable 

Service Delivery (SPFMS)’ নাবভ র্ফশ্ব ব্যাংবকয ােিাে একটি াঁি ফেয কভোর্দ একটি কভ িসূর্ি অে ি র্ফবাবগয যাজস্ব 

ফাবজবেয আওিাে িরভান যবেবে। 

 

 ‘Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery 

(SPFMS)’ ীল িক কভ িসুর্ি 

       PFM (Public Financial Management) Action Plan 2018-2023-এয  ১৪টি  কবম্পাবনন্ট এয ভবে অে ির্ফবাবগয অধীন 

৮টি কবম্পাবনন্ট  ফাস্তফােবনয জন্য Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery 

(SPFMS) ীল িক  কভ িসুর্ি গ্রণ কযা বেবে। এই কভ িসূর্িটি Non-ADP র্ফবল কভ িসূর্ি। কভ িসূর্িয অধীবন ৮টি র্িভ ফাস্তফার্েি 

বে। 

SPFMS কভ িসুর্িয উবেশ্য এফং রেয: 

SPFMS কভ িসুর্িয কপ্রাগ্রাভ কেববরবভন্ট অফবজর্িব (PDO) বরা: র্যবলফা প্রদাবনয  রবেয আর্ে িক পূফ িাবা, ফাবজে  প্রণেন, 

ফাবজে ফাস্তফামন, আর্ে িক প্রর্িবফদন এফং স্বেিায উন্নেবনয ভােবভ ম্পবদয বফ িাত্তভ ব্যফায র্নর্িিকযণ।  

PDO (Program Development Objective) স্তবযয পরাপর সূিকমূ: 

 ফাবজে প্রণেবনয জন্য উন্নি আর্ে িক (ঋণ) প্রবেণ/ পূফ িাবা ব্যফায কযা; 

 ফাবজে ব্যফস্থানা কর্ভটিয (Budget Management Committee) উত্তভ কভ িকৃর্িয ভােবভ যকার্য নীর্ি এফং 

অগ্রার্ধকাবযয র্বর্ত্তবি Annual Performance Agreement ম্পাদন; 

 র্নফ িার্িি ভন্ত্রণারে, র্ফবাগ ও ংস্থামূবয আেন-ব্যেন কভ িকিিাগবণয ফাবজে প্রার্িয কেবে ভবেয ব্যফধান কর্ভবে আনা; 

 Treasury Single Account (TSA) র্িারীকযণ এফং অবোবভবেে কবভন্ট র্বেবভয উন্নেবনয ভােবভ মোভবে, 

র্নব িযবমাগ্য ভােবভ (EFT এয ভােবভ) কফিন বািার্দ এফং কবন্ডযগবণয র্ফর র্যবাধ কযা; এফং 

 র্িান্ত গ্রণ এফং স্বেিায জন্য ফাবজে কাল্ডাযগবণয কাম িকযবাবফ আর্ে িক িবেয ব্যফায র্নর্িিকযণ। 
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কভ িসূর্িয ফযাে:  

কভ িসূর্িয কভাে ফযাে ১৭০ র্ভর্রেন ইউএ েরায এয ভবে ১০০ র্ভর্রেন ইউএ েরায, র্ফশ্বব্যাংবকয ঋণ ােিা; ফাংরাবদ 

যকাবযয অফদান ৭০ ইউএ েরায  । 

কভ িসূর্িয কভোদকার:  ২০১৮-২০১৯ কেবক ২০২২-২০২৩ ম িন্ত। 

SPFMS কভ িসূর্িয আওিাধীন র্িভমূ: 

কভ িসূর্িয অধীবন ৮টি র্িভ ফাস্তফার্েি বে। র্িভমূবয এয মূর উবেশ্য, ২০২০-২১ অে িফেবযয ব্যে ও ফযাে এফং অজিনমূ র্নবি 

ংর্েিবাবফ উবেখ কযা বরাোঃ 

১। র্িবভয নাভ: “র্এপএভ র্যপভ ি র্রোযর্, ককাঅর্ে িবনন অযান্ড ভর্নের্যং” র্িভ 

   SPFMS কভ িসূর্িয আওিাে “র্এপএভ র্যপভ ি র্রোযর্, ককাঅর্ে িবনন অযান্ড ভর্নের্যং” র্িভটি কভাে ১৪০০০.০০ রে 

োকা প্রাক্কর্রি ব্যবে ২০১৮-১৯ কেবক ২০২২-২৩ কভোবদ বাস্তবায়িত হচ্ছে।  

র্িবভয মূর উবেশ্য: 

     যকার্য আর্ে িক ব্যফস্থানা ংিায কাম িক্রভ ফাস্তফােবনয কেবে কাম িকয Change Management Approach ফাস্তফােবনয 

উবযাগ গ্রণ এফং এ রবেয র্নম্নফর্ণ িি ৬টি Disbursement linked Result অজিন: 

   
 র্ইর্ কর্তিক অধ িফার্ল িক PFM Action Plan অগ্রগর্ি প্রর্িবফদন প্রস্তুি কবয Steering Committee এয বাে 

উস্থান কযা; 

 PFM Action Plan stakeholder-কদয র্নবে অগ্রগর্ি প্রর্িবফদন ম িাবরািনায জন্য ফেবয ২ টি retreat এয আবোজন 

কযা; 

 র্এপএভ র্ফলেক কভবে ৩টি র্যাি ি কায প্রস্তুি কবয আন্তজিার্িক জান িার  ও ওবেফাইবে প্রকা কযা; 

 র্এপএভ ম্পর্কিি ভস্যা র্ির্িি কযবি যকার্য কফা র্ফিযণ ককন্দ্রগুবরা র্যদ িন (ভাঠ ম িাবে) কযা; 

 PFM Action Plan ফাস্তফােবনয জন্য র্নমৄি প্রর্েক, পযার্র্রবেেযবদয কভ িকীর্িি মূল্যােবনয জন্য  প্রর্িবফদন প্রস্তুি 

কযা   এফং ;  

 ১০০ জন যকার্য কভ িকিিাবক PFM র্ফলবে র্ফবলার্েি কযায জন্য দীঘ িবভোদী প্রর্েণ প্রদান কযা। 

 

২০২০-২১ অে িফেবযয ংবার্ধি ফযাে ও ব্যে: 

(রে োকাে) 

ফযাে ব্যে ব্যবেয িকযা ায 

(ফযাবেয%) কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য 

১৫০০.০৬ ১৫০০.০৬ ০০.০০ ১৪৮৭.৭৩ ১৪৮৭.৭৩ ০০.০০ ৯৯.১৮% 

 

২০২০-২১ অে িফেবযয উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ: 

 PFM Action Plan 2018-2023 এয ৩ে Progress Report (July 2020 - December 2020) প্রণেন কবয 

ংর্িষ্ট কবরয র্নকে র্ফিযণ কযা বেবে এফং ৪ে ি progress Report (January 2021-June, 2021) এয খড়া 

প্রণেন কযা বেবে; 
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 ৩ টি গবফলণাে প্রস্তুিপূফ িক ওবমফাইবে প্রকা কযায জন্য ৫ টি ম্ভাব্য research area র্নধ িাযণ কযা বেবে; 

 Implementation Support Consultant (ISC) বদ ৪ যাভ িকবক ইবিাভবে র্নবোগ প্রদান কযা বেবে এফং 

আযও ০৬ জন যাভ িক র্নবোবগয র্নর্ভত্ত চূড়ান্তবাবফ র্নফ িার্িি প্রােীবদয অপায করোয প্রদান কযা বেবে; 

 PIT-গণ র্নজ র্নজ Annual Work Plan (AWP) প্রস্তুি কবযবেন মা অধ িফার্ল িক Progress Report-এ অন্তর্ভ িি কযা 

বেবে;  

 SPFMS কভ িসূর্িয DLI 1, 6, 7, 9 and 10 Verification-এয জন্য ১ভ DLI Achievement Status report 

অে ির্ফবাগ কেবক কপ্রযণ কযা বেবে; 

 SPFMS কভ িসূর্িয DLI 4, 5 and 8 Verification-এয জন্য ২ে DLI Achievement Status report ফাংরাবদবয 

কম্পবরারায এন্ড অর্েেয কজনাবযর-এয কাম িারবে কপ্রযণ কযা বেবে; 

 র্এপএভ ম্পর্কিি ভস্যা র্ির্িি কযবি যকার্য কফা র্ফিযণ ককন্দ্র র্যদ িবনয অংর্ববফ ০৪টি কজরা (খুরনা, 

ফাবগোে, নাবোয এফং র্কবাযগঞ্জ কজরা) এফং ০৩টি উবজরা (র্ংড়া, র্ভঠাভইন এফং কভাংরা উবজরা) র্যদ িন 

কযা বেবে এফং র্যদ িন প্রর্িবফদন প্রস্তুি কবয ংর্িষ্ট কবরয র্নকে কপ্রযণ কযা বেবে; 

 ফাংরাবদ যকাবযয জন্য একটি PFM competency  Framework এফং Training need Assessment-প্রণেবনয 

জন্য World Bank কর্তিক র্নবোর্জি যাভ ি প্রর্িষ্ঠান CIPFA একটি খড়া প্রর্িবফদন দার্খর কবযবে।  

 

২।  র্িবভয নাভ: “ইম্প্রুববভন্ট অফ াফর্রক পাইন্যার্িোর ার্ব ি কের্রবার্য থ্রু ইভর্িবভবন্টন অফ BACS অযান্ড iBAS++” 

র্িভ 
 

     SPFMS কভ িসূর্িয আওিাে “ইম্প্রুববভন্ট অফ াফর্রক পাইন্যার্িোর ার্ব ি কের্রবার্য থ্রু ইভর্িবভবন্টন অফ BACS অযান্ড  

iBAS
++ ”

র্িভটি কভাে ২৫৫২১.০০ রে োকা প্রাক্কর্রি ব্যবে ২০১৯-২০ কেবক ২০২২-২৩ কভোবদ ফাস্তফার্েি বে।  

স্কিমভয মূর উমেশ্য: 

 Integrated Budget and Acoounting System (iBAS++) উন্নয়মনয ভাধ্যমভ সফ বাঙ্গীণ (Comprehensive) 

ফামজট প্রস্কিমফদনসমূহ মথাসভময় প্রস্তুি কযা; 

 ফামজট অউট-টান ব প্রস্কিমফদমনয স্কবস্কিমি ফামজট স্কনয়ন্ত্রণকাযী কাম বারয়সমূমহয স্কসদ্ধান্ত গ্রহন সক্ষভিা বৃস্কদ্ধ কযা; এফং 

 ফামজট স্কনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থানায ভাধ্যমভ  অস্কথ বক খামিয স্বচ্ছিা বৃস্কদ্ধ কযা। 

 

র্িবভয কাম িক্রভ: 

 

 নতুন ফাবজে ও অযাকাউর্ন্টং কেণীর্ফন্যা ির্ি ফাস্তফােন ও iBAS++ বি উদ্ভূি প্রর্িবফদনমু র্ফবিলণ কবয র্িান্ত 

গ্রণ েভিা বৃর্ি কযা; 

 iBAS++ র্যিারনা ির্ি (Operation Procedure) র্রর্ফিকযণ এফং ফাবজে ও র্াফােন ংক্রান্ত র্ফর্বন্ন 

কাম িম্পাদন প্রর্ক্রো স্বেংর্ক্রে কযা; 

 অন্যান্য াফর্রক পাইন্যার্িোর ম্যাবনজবভন্ট ংর্িষ্ট র্বেবভয াবে iBAS++ এয ইন্টাবপ প্রর্িষ্ঠা ও ফাস্তফােন কযা;  

 অে ি ব্যফস্থানাে প্রর্িশ্রুর্ি র্নেন্ত্রণ ব্যফস্থা (Commitment Control) ফাস্তফােন ও করজার্য র্বের অযাকাউন্ট র্িারী 

কযা; 

 যকার্য দাফী র্যবাবধ ইবরকরর্নক পান্ড রািপাবযয আওিা বৃর্ি কযা; 

 র্ের্েও ভর্েউর উন্নেন ও ফাস্তফােন কযা; 

 iBAS++ এয র্ফবলার্েি ভর্েউর (SAE & SoE Module) উন্নেন ও কল্ফ অযাকাউর্ন্টং ও যাষ্ট্রােত্ত্ব প্রর্িষ্ঠাবন 

ফাস্তফােন কযা; 
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 স্থােী ম্পবদয মূল্য ও িার্রকা ংযেবণয জন্য iBAS++ এ পৃেক ভর্েউর প্রস্ত্ত্তি কযা; এফং 

 র্াফ ভা র্নেন্ত্রবকয কাম িারবে ইএপটি/কভাফাইর ব্যাংর্কং- ককন্দ্রীভূি কনন কযার প্রস্তুি কযা এফং কর 

অফযববাগীয র্যিে প্রভাণীকযণ কযা।   

২০২০-২১ থ বফছমযয সংমাস্কধি ফযাে ও ব্যয়:    

২০২০-২১ থ বফছময এ স্কিমভয সংমাস্কধি ফযামেয ৩৩৩৬.০০ রক্ষ টাকায ভমধ্য ২০.২৩ িাং  সংযস্কক্ষি রযমখ থ বস্কফবাগ রথমক 

স্কিমভয নুকূমর ৭৯.৭৭ িাং  থ বাৎ ২৬৬১.১৩ রক্ষ টাকা ছাড় হয়। 

                                                                                                                 (রক্ষ টাকায়) 

ফযাে ব্যয় ব্যময়য িকযা হায 

(ফযামেয%) রভাট স্কজওস্কফ প্রকল্প সাহায্য রভাট স্কজওস্কফ প্রকল্প সাহায্য 

২৬৬১.১৩ ২৬৬১.১৩ ০০.০০ ১৭৮৪.০০ ১৭৮৪.০০ ০০.০০ ৬৭.০৪% 

২০২০-২১ থ বফছময সম্পাস্কদি গুরুত্বপূণ ব/উমেখমমাগ্য কভ বকান্ডঃ 

 মুর্জফ ফবল ি কবযানাে ের্িগ্রস্ত দুস্থ ও দর্যদ্র্ র্যফাযগুবরায ভবে ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয ে কেবক কভাফাইর ব্যাংর্কং 

র্যবফায ভােবভ নগদ অে ি ােিা প্রদান কাম িক্রবভয অং র্ববফ আইফা++ র্বেবভ একটি পৃেক ভর্েউর 

ংবমাজন কযা বেবে এফং ২০২০-২১ অে িফেবয ৩০,৪০,৫৪০ জন উকাযববাগীবক কভাফাইর ব্যাংর্কং র্যবফায 

ভােবভ নগদ অে ি ােিা প্রদান কযা বেবে। অে ি প্রদাবনয পূবফ ি উকাযববাগীয িে যকাবযয র্ফর্বন্ন িে বান্ডাবযয 

াবে মািাই কযা বেবে; 

 Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এয উন্নি বা িন iBAS++ র্বেভ উন্নেবনয কাজ 

অব্যাি যবেবে। iBAS++ এয ফাবজে প্রণেন ভর্েউর এয আওিাে ২০১৫-১৬ বি ২০২০-২১ অে িফেয ম িন্ত ফাবজে 

প্রণেন কযা বেবে। কর ভন্ত্রণারে ও অর্ধদিবয ফাবজে প্রণেবনয কাজ iBAS++ এয ভােবভ ম্পন্ন বে। ফিিভাবন 

ফাবজে প্রণেবনয এই ভর্েউরটি কজরা-উবজরা ম িাবে প্রফিিবনয কাজ িরবে। িরর্ি অে িফেবয প্ররররাের্ভক র্ো অর্ধদিয 

ও স্বাস্থয অর্ধদিবযয আওিাধীন র্ফবাগ ও কজরা ম িাবেয কাম িারে ও াািারগুবরায ২০২১-২২ অে িফেবযয ফাবজে 

iBAS++ র্বেবভ প্রণেন কযা বেবে;  

 ঘবয ফব িারান জভাদাবনয উবেবশ্য অবোবভবেে িারান ও  এ-িারান ফািােন িালু কযা বেবে। এয পবর একর্দবক 

কমভন নাগর্যকগণ বজই যাষ্ট্রীে ককালাগাবয অে ি জভা র্দবি াযবফন, অন্যর্দবক যকাবযয যাজস্ব আযণ বৃর্ি াবফ, 

কিভর্ন স্বেিাও বৃর্ি াবফ। ২০২০-২১ থ বফছময অয়কয এফং াসমাট ব স্কপ ফাফদ প্রায় 1299 রকাটি টাকা এ-চারান 

দ্ধস্কিয ভাধ্যমভ সংগ্রহ  কযা হময়মছ। ফিবভামন 25টি ব্যাংক অবোবভবেে িারান র্বেভ ব্যফহায কযমছ এফং ন্যান্য 

ব্যাংকগুমরামি এআ দ্ধস্কি স্কচমযআ চালু হমফ; 

 কদবয ফ ভন্ত্রণারে/র্ফবাবগ অনরাইবন কফিন র্ফর দার্খর এফং ইএপটিবি কফিন প্রদান িালু কযা বেবে। কদবয কর 

স্থাবন অনরাইবন কফিন র্ফর দার্খর কাম িক্রভ িালু কযা বেবে। ফিিভাবন প্রাে দুই রে কভ িকিিা অনরাইবন কফিন র্ফর 

দার্খর কযবেন।  

 নন-কগবজবেে কভ িিাযীবদয অনরাইবন কফিন র্ফর দার্খর এফং ইএপটিবি কফিন প্রদান কর ভন্ত্রণারে/র্ফবাবগয 

র্িফারে অর্ধকাং অর্ধদিবযয দয দিবয িালু কযা বেবে। ২০২০-২১ অে িফেবয ৩,৫৩,১৫২ জন প্রাের্ভক 

র্ফযারবেয র্েকবক ইএপটিয ভােবভ কফিন প্রদান কযা বেবে। 

 ফাবজে প্রণেন, ফাস্তফােন ও ভর্নের্যং ইিযার্দ নতুন ফাবজে ও র্াফযেণ কের্ণর্ফন্যা ির্িয ওয র্ফর্বন্ন প্রর্েণ 

কাম িক্রভ ফাস্তফার্েি বেবে; 

 iBAS
++

 ব্যফায কবয G2P এয ভােবভ াভার্জক র্নযাত্তা কফষ্টর্ন কাম িক্রভমূবয সুর্ফধাববাগীবদয বািা প্রদাবনয 

কাজ এর্গবে মাবে। এ ম িন্ত ৭.৪৪ ককাটিয কফী উকাযববাগীবক EFT এয ভােবভ বািা প্রদান কযা বেবে; এফং 
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 অে ি র্ফবাবগয ওবেফাইে ারনাগাদ কবয িরর্ি অে িফেবযয ফাবজে, র্ফর্বন্ন আর্ে িক র্ফর্ধ, আর্ে িক ব্যফস্থানাে িরভান 

ংিায কভ িসূর্ি ম্পবকি িোর্দ র্ন্নবফ কযা বেবে। 

৩। র্িবভয নাভ: “ইভপ্রুর্বং কনন ম্যাবনজবভন্ট র্বেভ অযান্ড ককাোর্রটি অযান্ড োইভর্রবন অফ পাইন্যার্িোর র্যবাটি িং  "র্িভ।  

    SPFMS কভ িসূর্িয আওিাে “ইভপ্রুর্বং কনন ম্যাবনজবভন্ট র্বেভ এন্ড ককাোর্রটি এন্ড োইভর্রবন অফ পাইন্যার্িোর 

র্যবাটি িং” র্িভটি কভাে ১০১৬৪.০০ রে োকা প্রাক্কর্রি ২০১৯-২০ কেবক ২০২২-২৩ কভোবদ ফাস্তফার্েি বে।  

 

র্িবভয মূর উবেশ্য: 

(ক) কনন ম্যাবনজবভন্ট: 

 শুদৄভাে যকার্য কনন ও র্জর্এপ এয সুর্ফধার্দ এফং িা র্যবাধ প্রর্ক্রো র্নবে কাজ কযায জন্য একটি ককন্দ্রীে 

কনন অর্প সৃর্ষ্ট কযা; 

 কনন র্যবাবধয কেবে ব্যাকরগ (Backlog) দূয কযায জন্য প্রর্ক্রো, ির্ি এফং রেযভাো র্নধ িাযণ কযা এফং িা 

অজিবনয রবেয ম্পদ ন্যস্ত কযা; 

 আইফা++ পেওোবযয াবে ভন্বে কবয যকার্য কভ িকিিা-কভ িিাযী ও কননাবদয জন্য একটি ককন্দ্রীভূি, 

াযষ্পর্যক ব্যফাযবমাগ্য (কভন কোযে) ও ওবেফর্বর্ত্তক োোবফজ ৈিযী কযা; 

 প্রার্নক ভন্ত্রণারবেয াবে ম িাবরািনা কবয অর্নষ্পর্ত্তকৃি কননবকমূ র্নবে ভার্ক অগ্রগর্ি প্রর্িবফদন ৈিযী কযা 

এফং এ কর ভস্যা র্নষ্পর্ত্তয রবেয প্রার্নক ভন্ত্রণারেমূবক ােিা প্রদান কযা; 

 কনন প্রদান অর্ধকিয জীকযবণয জন্য ংর্িষ্টবদয বে ভর্ন্বি কমাগাবমাগ এফং র্যফিিন ব্যফস্থানা ককৌরে 

ৈিযী কযা; 

 কননাযবদয দার্েত্ব ও অর্ধকায ম্ববে অর্ধকিয বিিনিা সৃর্ষ্ঠয রবেয কর্ভনায অন্যান্য ম্ভাব্য কর কমাগাবমাগ 

ব্যফস্থা প্রফিিন। 

(খ) পাইন্যার্িোর র্যবাটি িং: 

 ভার্ক প্রর্িবফদনমূবয উবমার্গিা ম িাবরািনা কযা, ফাৎর্যক আর্ে িক র্াফমূবয েক প্রস্তুি এফং র্াফ প্রণেবনয 

ির্ি উন্নি কযা এফং প্রবোজন অনুমােী প্রার্নক ভন্ত্রণারে ও করপ একাউর্ন্টং এনটিটিমূবয াবে আবরািনা কযা; 

 ককন্দ্রীে ব্যাংক এফং অন্যান্য ংস্থামূ (করপ একাউর্ন্টং এনটিটি এফং ফাবজে ফর্র্ভ িি ংস্থামূ) বি িে 

ংগ্রবয প্রর্ক্রো প্রণেন/ উন্নি কযা; 

 র্র্জএ কর্তিক র্নধ িার্যি েবক যার্য প্রকল্প াাবয্যয (র্ের্এ) িোফরী র্রর্ফি কযা এফং ভবে ভবে আইফা++ 

বি র্যবাে ি প্রণেন কযা; 

 ব্যাংক ভন্বে ির্ি উন্নি কযা; 

 ভেভি অর্গ্রভ/ অর্নর্িি র্াফমূ ভন্বে কযা; 

 আইফা++ এয কর ভর্েউর ও র্যবাে িমূ অন্তভূ িিকযিোঃ ইউজায ম্যানুবেরমূ ারনাগাদ কযা এফং আইফা++ 

পেওেযায ব্যফাবয র্র্জএ কাম িারবেয কভ িকিিা ও কভ িিার্যবদয দেিা বৃর্ি কযা; 

 অে িফেবয প্রণীি র্যবাে ি ব্যফাযকাযী এফং র্র্জএ কাম িারবেয ভবে ভন্বে বৃর্ি কযা এফং িাবদয প্রবোজনীে িে কবি 

ােিা কযা; 

 একটি উন্মুি াফর্রক র্পন্যাি িযােপবভ ি আর্ে িক িোফরী (আে ও ব্যে) ব্যফায উবমাগী পযবভবে জরবযবাবফ 

প্রকা কযা; 

 করপ একাউর্ন্টং এনটিটিমূ কর্তিক জনগণবক স্বে ও গুনগিভানম্পন্ন িে প্রদাবনয জন্য পুযষ্কাবযয ব্যফস্থা কযা। 
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র্িবভয াধাযণ উবেশ্য: 

 ইএপটি প্রদাবন েভ এভন একটি ককন্দ্রীভূি কনন কযার ৈির্য কযা  এফং এটি কাম িকয কযা;  

 যকার্য র্জর্এপ এফং কনন কফায র্ফস্তার্যি ফার্ল িক প্রর্িবফদন ৈির্য কযা; 

 র্ফরর্ম্বি কনন ংক্রান্ত র্ফলে ৫০ িাং হ্রা কযা; 

 অফয গ্রবনয য এফং কনন প্রর্ক্রো ম্পার্দি ওোয য র্ফরর্ম্বি না কবয ৯০ িাং নতুন কননাযবদয EFT 

এয ভােবভ কনন প্রদান র্নর্িি কযা; 

 যকাবযয অর্নযীর্েি আর্ে িক র্ফফযণীয র্ফস্তার্যি ফার্ল িক প্রর্িবফদন (SAEs ) অে িফেয কল ওোয ৬ ভাবয ভবেই 

জভা কদওো। 

২০২০-২১ থ বফছমযয সংমাস্কধি ফযাে ও ব্যয়:    

২০২০-২১ অে িফেবয “ইভপ্রুর্বং কনন ম্যাবনজবভন্ট র্বেভ অযান্ড ককাোর্রটি অযান্ড োইভর্রবন অফ পাইন্যার্িোর র্যবাটি িং” 

র্িবভয অনুকূবর ংবার্ধি ফযাবেয র্যভাণ ১২৮০.০০ রে োকায ভবে ২৯.৫৫ িাং ফযাে ংযর্েি কযবখ র্িবভয অনকূবর 

৭০.৪৫ িাং ফযাে অে িাৎ ৯০১.৭৬ রে োকা োড় ে। ব্যে র্ফফযণী র্নম্নরূ:  

                                                                                                                                              (রে োকাে) 

ফযাে ব্যে ব্যবেয িকযা ায 

(ফযাবেয%) কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য 

৯০১.৭৬ ৯০১.৭৬ ০০.০০ ৫৪২.৪৩ ৫৪২.৪৩ ০০.০০ ৬০.১৫% 

২০২০-২১ অে িফেবযয উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ: 

কনন ব্যফস্থানা: 

 িবাগ কননাযবক ইএপটি কাবাবযবজ আনা বেবে; 

 কর নতুন কননাযবদয কনন গভবনয প্রেভ ভা বি EFT কি কনন ও বািার্দ প্রদান কযা বে; 

 াযস্পর্যক ম্পকিমৄি কনন ও ক-কযার োোবফইজ ৈির্য কযা বেবে; 

 আইফা++ পেওোবয একটি স্বেংম্পূণ ি কনন োোবফইজ ৈির্য কযা বেবে; 

 কনন অবোবভন এফং ইএপটিবি কবভন্ট ংক্রান্ত র্ফলবে ক-বেন্টমূবক প্রর্েণ প্রদান কযা বেবে; 

 কের্েবকবেে র্গ্রববি এযান্ড র্যবে র্বেভ িালু কযা বেবে। 

র্জর্এপ ব্যফস্থানা: 

 আইফা++ র্বেবভয ভােবভ কভ িকিিা-কভ িিাযীগবণয র্জর্এপ প্রাযর্ম্ভক র্স্থর্ি এর্িয ব্যফস্থা গ্রণ কযা বেবে এফং 

কাম িক্রভ িরভান যবেবে; 

 কভ িকিিা-কভ িিাযীগবণয পূবফ ি ম্যানুোর্র প্রদানকৃি আরপা-র্নউবভর্যক র্জর্এপ নম্ববযয র্যফবিি ১০ র্ের্জে র্ফর্ষ্ট নতুন 

র্ের্জোর নম্বয প্রদান কযা বেবে; 

 র্জর্এপ চূড়ান্ত র্যবাবধয রবেয ম্যানুোর্র চূড়ান্ত র্যবাবধয ব্যাবরি গণনা এফং ম্যানুোর্র অবোর্যটি ইসুযয র্যফবিি 

র্বেভ কজনাবযবেে ব্যাবরি গণনা এফং র্বেভ কজনাবযবেে অবোর্যটি প্রদাবনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা বেবে; 

 অনরাইবনয ভােবভ কভ িকিিা-কভ িিাযী কর্তিক র্জর্এপ নর্ভর্নয িে আইফা++ র্বেবভ এর্িয ব্যফস্থা গ্রণ কযা বেবে; 

 অনরাইবনয ভােবভ কভ িকিিা-কভ িিাযী কর্তিক নতুন র্জর্এপ অযাকাউন্ট কখারায ব্যফস্থা গ্রণ কযা বেবে; 

 র্জর্এপ ব্যফস্থানা ও ভর্নের্যং র্ফলেক ম্যাবনজবভন্ট এফং ইউজায করবববরয িার্দা অনুমােী র্ফর্বন্ন ধযবনয র্যবাে ি প্রণেন 

কযা বে। 
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পাইন্যার্িোর র্যবাটি িং: 

 আইফা++ র্বেবভয ভােবভ প্রণীি র্াফ ও প্রর্িবফদনমূ ম িাবরািনা এফং আইফা++ র্বেবভয একাউর্ন্টং ভর্েউবরয 

দূফ িরিা র্ির্িি কযা ে; 

 ২০১৫-১৬ অে িফেয বি ২০১৯-২০ অে িফেয ম িন্ত কভাে ৫ ফেবযয যকার্য র্াফ মািাই ও আইফা র্বেবভ িে ংবাধন 

কযা বেবে; 

 ভন্ত্রণারে ও র্ফবাগমূবয র্পকযার র্যবাে ি প্রণেন; 

 র্র্জএ কাম িারবেয ভার্ক র্াবফয েক র্যভাজিন কবয প্রণেন কযা বেবে; 

 অে ি ভন্ত্রণারে এফং র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারে/ র্ফবাগমূবয জন্য ভার্ক ও ৈেভার্ক প্রর্িবফদন প্রণেন কযা; 

 আর্ে িক র্াফ ও উবমাজন র্াবফয েক IPSAS েযান্ডাবে িয আবরাবক প্রণেন কবয র্এর্জ কাম িারবে অনুবভাদবনয জন্য 

উস্থান কযা বেবে। 

৪। য়িচ্ছমর নাম: “স্ট্রেনচ্ছেয়নিং অফ স্ট্রেট- অওনড এন্টারপ্রাইচ্ছেস গভচ্ছনেন্স ” য়িম 

    SPFMS কভ িসূর্িয আওিাে “কেনবদর্নং অপ কেে-অওনে এন্টাযপ্রাইবজ গববন িি র্িভটি কভাে ১৩৩৫৬.০০ রে োকা 

প্রাক্কর্রি ব্যবে ২০১৯-২০ কেবক ২০২২-২৩ কভোবদ ফাস্তফােনাধীন আবে। 

র্িবভয মূর উবেশ্য: 

 যাষ্ট্রােত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবয স্বেিা, উত্তভ ব্যফস্থানা ও র্নর্ফড় িদাযর্ক র্নর্িিকযবণয রবেয যাষ্ট্রােত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবয  ঋণ 

ও িাবদয প্রেন্ন দাে ম্পবকি নীর্ির্নধ িাযকবদয ধাযণায উন্নর্ি;  

 যাষ্ট্রােত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবয  কভ িদেিা িদাযর্ক ও ভর্নটিযং র্িারীকযণ, মা চূড়ান্ত ম িাবে অনুবভার্দি PFM Action 

Plan ২০১৮-২৩ অনুমােী ফাংরাবদ যকায কর্তিক যাষ্ট্রােত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবক প্রদত্ত বতুির্কয র্যভান হ্রা কযবি ভূর্ভকা 

যাখবফ । 

র্িবভয কাম িক্রভ: 

 উন্নি র্যবাটি িং ও public disclosure এয ভােবভ যাষ্ট্রােত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবয  জফাফর্দর্িা ও স্বেিা র্িারীকযণ; 

 যাষ্ট্রােত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবয  আর্ে িক ঝুঁর্ক ও প্রেন্ন দাে ম্পবকি নীর্ির্নধ িাযকবদয অফর্িকযণ; 

 যাষ্ট্রােত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবয  কভ িদেিা িদাযর্ক ও ভর্নটিযং র্িারীকযণ; 

 অে ির্ফবাগ  কর্তিক যাষ্ট্রােত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবক অনুদান  প্রদাবনয কাম িকয র্যর্বউ ংক্রান্ত একটি র্রর্ কেভওোকি প্রস্তুি ও 

ফাস্তফােন; 

 নন-াযপর্ভ িং যাষ্ট্রােত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবক মৃল্যােন ও নীর্ির্নধ িাযকবদয র্নকে িাবদয কভ িদেিা বৃর্িয েন্দই র্ফকল্প 

প্রস্তাফ উস্থান। 

২০২০-২১ অে িফেবযয ংবার্ধি ফযাে ও ব্যে:    

২০২০-২১ অে িফেবযয “কেনবদর্নং অপ কেে-অওনে এন্টাযপ্রাইবজ গববন িি” র্িবভয ংবার্ধি ফযাবেয র্যভাণ ১১৮০.০০ রে 

োকায ভবে ২৫.০০ িাং ফযাে ফযাে ংযর্েি কযবখ র্িবভয অনকূবর ৭৫.০০ িাং ফযাে অে িাৎ ৮৮৫.০০ রে োকা োড় 

ে।                                                                                                                                    

(রে োকাে) 

ফযাে ব্যে ব্যবেয িকযা ায 

(ফযাবেয%) কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য 

৮৮৫.০০ ৮৮৫.০০ ০০.০০ ৩৩২.৭০ ৩৩২.৭০ ০০.০০ ৩৭.৫৯% 



ফার্ল িক প্রর্িবফদন  ২০২০-২১  

116 

 

২০২০-২১ অে িফেবযয উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ: 

 যাষ্ট্রােত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবয জন্য Independent Performance Evaluation Guidlines অে ির্ফবাগ কর্তিক অনুবভার্দি 

বেবে এফং ওবেফাইবে প্রকার্ি বেবে ;  

 Procedure to Regulate Debt and Contingent Liabilities of SOEs and ABs-এয খড়া প্রণেন ও ওোকি 

আবোজন; 

 যাষ্ট্রােত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবয িে ংগ্রবয জন্য Reporting Template-এয খড়া প্রণেন ও ওোকি আবোজন; 

 যাষ্ট্রােত্ত প্রর্িষ্ঠান / স্বােত্তার্ি প্রর্িষ্ঠানমূবয িার্রকা প্রণেন; 

 যাষ্ট্রােত্ত / স্বােত্তার্ি প্রর্িষ্ঠাবনয অনুদান ও বতুির্ক ব্যফস্থানা ম্যানুবের প্রণেন; 

 ৮৪ টি যাষ্ট্রােত্ত প্রর্িষ্ঠাবনয ২০১৯-২০২০ অে িফেবযয র্নযীর্েি আর্ে িক প্রর্িবফদন অে ির্ফবাবগয ওবেফাইবে এফেয 

প্রেভফাবযয ভি প্রকার্ি বেবে। 

৫। র্িবভয নাভ: “কেনবদর্নং র্দ কযাার্টি অপ করজার্য এযান্ড কেে ম্যাবনজবভন্ট উইং অপ র্পনাি র্ের্বন” র্িভ 

SPFMS কভ িসূর্িয আওিাে কভ িসূর্িয আওিাে “কেনবদর্নং র্দ কযাার্টি অপ করজার্য এন্ড কেে ম্যাবনজবভন্ট উইং অপ র্পনাি 

র্ের্বন র্িভ” র্িভটি কভাে ৩৬৯৬.০০ রে োকা প্রাক্কর্রি ব্যবে ২০১৯-২০ কেবক ২০২২-২৩ কভোবদ ফাস্তফােনাধীন আবে। 

র্িবভয মূর উবেশ্য: 

 ভাঝার্য কভোর্দ ঋণ এয ককৌর উন্নি কযা;  

 ঋণ এয িবেয ভান, ভবমাবমাগীিা এফং র্নব িযবমাগ্যিা র্নর্িি কযবি অে ির্ফবাবগয র্যিারনা কাঠাবভা এফং 

র্বেভগুর্রবক উন্নি কযা; 

 NTR এয কাম িকার্যিা ফাড়াবনা; 

 র্নের্ভি র্বর্ত্তবি একটি এভটির্েএ, র্েএএ এফং কেে বুবরটিং প্রস্তুি কযা এফং ফ িবভাে কেে র্যিারনায েভিা 

কজাযদায কযা। 

২০২০-২১ থ বফছমযয সংমাস্কধি ফযাে ও ব্যয়:    

২০২০-২১ অে িফেবযয কেনবদর্নং র্দ কযাার্টি অপ করজার্য অযান্ড কেে ম্যাবনজবভন্ট উইং অপ র্পনাি র্ের্বন র্িভ এয 

ংবার্ধি ফযাে ৫১০.০০ রে োকায ভবে ২৫.০০ িাং ংযর্েি কযবখ অে ির্ফবাগ কেবক র্িবভয অনুকূবর ৭৫.০০ িাং 

অে িাৎ ৩৮২.৫০  রে োকা োড় ে।  

                                                                                                                                            (রে োকাে) 

ফযাে ব্যে ব্যবেয িকযা ায 

(ফযাবেয%) কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য 

৩৮২.৫০ ৩৮২.৫০ ০০.০০ ৭৭.৯৮ ৭৭.৯৮ ০০.০০ ২০.৩৯% 

২০২০-২১ অে িফেবযয উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ: 

 ২০২১-২১ অে িফেবয অে ির্ফবাগ কেবক প্রেভফাবযয ভি ৈেভার্ক কেে বুবরটিন (Debt Bulletin) প্রকার্ি বেবে; 

 জািীে ঞ্চে র্িবভয অনরাইন ম্যাবনজবভন্ট র্বেভ ম্প্রাযণ কযা বেবে। এটি একটি ককন্দ্রীে ইন্টাযবনে র্বর্ত্তক 

পেওেযায, মায ভােবভ কর প্রকায ঞ্চেে র্ফক্রে, রবযাং প্রদান এফং এ ম্পর্কিি মাফিীে র্াফােন ম্পন্ন 

বে। োকঘয ঞ্চে র্িবভয াধাযণ র্াফ ও কভোদী র্াফ অনরাইন এয আওিাে র্নবে আা বেবে। এোড়াও, 

ওবেজ আন িায কেববরবভন্ট ফন্ড, ইউএ েরায ফন্ড ও ইউএ র্প্রর্ভোভ ফন্ড এয অবোবভন কাজ ম্পন্ন বেবে। 
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 াযাবদবয কর র্জর্ও, প্রধান োকঘয, উবজরা োকঘয ও াফ কাে-অর্পবয ৫০০ কভ িকিিাগণবক  ঞ্চের্িভ 

অনরাইন ম্যাবনজবভন্ট র্বেভ এয ওয প্রর্েণ কদো বেবে।  

০৬। র্িবভয নাভ: “ইভপ্রুববভন্ট অপ র্পিার কপাযকার্েং থ্রু কেববরবভন্ট অপ ম্যাবক্রাইবকাবনাবভর্রক ভবের” র্িভ 

SPFMS কভ িসূর্িয “ইভপ্রুববভন্ট অপ র্পিার কপাযকার্েং থ্রু কেববরবভন্ট অপ ম্যাবক্রাইবকাবনাবভর্রক ভবের র্িভ” টি কভাে 

৩৯০৬.০০ রে োকা প্রাক্কর্রি ব্যবে ২০১৯-২০ কেবক ২০২২-২৩ কভোবদ ফাস্তফােনাধীন আবে। 

র্িবভয মূর উবেশ্য: 

 যাজস্ব ও ব্যবেয অর্ধকিয র্নব িযবমাগ্য ও ফর্রষ্ঠ পূফ িাবা প্রার্িয অর্বপ্রাবে একটি োেনার্ভক ম্যাবক্রাইবকানর্ভক ভবের 

প্রণেবনয রবেয ম্যাবক্রাইবকানর্ভক ভবের প্রস্তুি কযা।  

২০২০-২১ থ বফছমযয সংমাস্কধি ফযাে ও ব্যয়:    

২০২০-২১ অে িফেবযয ইভপ্রুববভন্ট অপ র্পিার কপাযকার্েং থ্রু কেববরবভন্ট অপ ম্যাবক্রাইবকাবনাবভর্রক ভবের র্িভ এয 

ংবার্ধি ফযাবেয ৭৭৩.০০ রে োকায ভবে ২৫.০০ িাং ংযর্েি কযবখ অে ির্ফবাগ কেবক র্িবভয অনুকূবর ৭৫.০০ িাং 

অে িাৎ ৫৭৯.৭৫ রে োকা োড় ে।  

                                                                                                                                               (রে োকাে) 

ফযাে ব্যে ব্যবেয িকযা ায 

(ফযাবেয%) কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য 

৫৭৯.৭৫ ৫৭৯.৭৫ ০০.০০ ৬১.৮৮ ৬১.৮৮ ০০.০০ ১০.৬৭% 

২০২০-২১ অে িফেবযয উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ: 

  ৪টি DLR এয ভবে DLR 1.1 এয ম্যাবক্রাইবকানর্ভক ভবের র্যকোযবভন্ট চূড়ান্ত ও অনুবভার্দি বেবে; 

 DLR 1.2 এয আংর্ক কাম িক্রভ ম্পন্ন বেবে এফং অফর্ষ্ঠ কাম িক্রভ িরভান যবেবে; 

 র্িবভয যাভ িকগণ, র্আইটি দস্য ও াভর্ষ্টক অে িনীর্ি অনুর্ফবাবগয কভ িকিিাবদয ভন্ববে MFMod for 

Macroeconomics Forecasting ও E-Views Orientation এয উয ২টি প্রর্েণ ম্পন্ন বেবে।  

০৭। র্িবভয নাভ: “ইম্প্রুর্বং র্দ ফাবজে প্রব থ্রু কযাার্টি কেববরবভন্ট অফ র্ফএভর্এ অযান্ড র্ফের্িউর্জএ” র্িভ  

SPFMS কভ িসূর্িয আওিাে ‘ইম্প্রুর্বং র্দ ফাবজে প্রব থ্রু কযাার্টি কেববরবভন্ট অফ র্ফএভর্এ অযান্ড র্ফের্িউর্জএ’ র্িভটি 

কভাে ১৫৪১৪.০০ রে োকা প্রাক্কর্রি ২০১৯-২০ কেবক ২০২২-২৩ কভোবদ ফাস্তফােনাধীন আবে। 

র্িবভয মূর উবেশ্য: 

 ফাবজে ব্যফস্থানা কর্ভটিয দেিায ভােবভ উন্নেন ককৌর এফং কজন্ডায, াভার্জক ও জরফায়ূয াবে ংগর্ি কযবখ 

ফাবজে উন্নীি কযা;  

 র্ো, স্বাস্থয, ড়ক এফং স্থানীে যকায গণপূিি খাবিয ওয প্রাের্ভক দৃর্ষ্ট কযবখ র্নধ িার্যি এভর্েএমূব ফাবজে 

ফযাে গ্রণ কযায রবেয আেন ব্যেন কভ িকিিায জন্য র্দন ংখ্যা হ্রা কযা।  

র্িবভয কাম িক্রভ: 

 BMC এফং BWG এয কাম িকার্যিা উন্নিকযণ; 

 কেো াযপযবভিবক র্নের্ভিবাবফ মূর ফাবজে নর্েবি অন্তভূ িিকযণ র্নর্িি কযা; 

 কাম িকযী ফাবজে প্রকা। 
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২০২০-২১ থ বফছমযয সংমাস্কধি ফযাে ও ব্যয়:    

২০২০-২১ অে িফেবযয ‘ইম্প্রুর্বং র্দ ফাবজে প্রব থ্রু কযাার্টি কেববরবভন্ট অফ র্ফএভর্এ অযান্ড র্ফের্িউর্জএ’ র্িবভয 

ংবার্ধি ফযাবেয ৩৬৩২.০০ রে োকায ভবে ২৮.৬০ িাং ংযর্েি কযবখ অে ির্ফবাগ কেবক র্িবভয অনুকূবর ৭১.৪০ 

িাং অে িাৎ ২৫৯৩.২৫ রে োকা ে।  

 

(রে োকাে)                                                                                                                                                        

ফযাে ব্যে ব্যবেয িকযা ায 

(ফযাবেয%) কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য কভাে র্জওর্ফ প্রকল্প াায্য 

২৫৯৩.২৫ ২৫৯৩.২৫ ০০.০০ ২৪০.৬৭ ২৪০.৬৭ ০০.০০ ৯.২৮% 

২০২০-২১ অে িফেবযয উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ: 

 ফাবজে ব্যফস্থানা কর্ভটি (BMC) এফং ফাবজে ওোর্কিং গ্রু এয োভ ি অফ কযপাবযি (ToR) ারনাগাদপূফ িক চূড়ান্ত 

কযা বেবে;  

 ফাবজে ব্যফস্থানা কর্ভটিয াযপযবভি কিাযকাে ি (Performance Scorecard) এয খড়া প্রস্তুিপূফ িক অংীজনবদয 

(Stakeholder) প্রাের্ভক ভিাভি গ্রণ কযা বেবে; 

 ফাবজে ব্যফস্থানা কর্ভটিয কভ িদেিা (Performance) মূল্যােবনয জন্য ম্পার্দিব্য Peer Review এয জন্য Peer 

Review গাইে রাইন এয খড়া প্রস্তুি কযা বেবে;  

 Social Sector Spending এয র্াফ র্নণ িে এয প্রির্রি ির্ি ম িাবরািনাপূফ িক ির্িবক আন্তজিার্িক ভাবনয াবে 

াভঞ্জস্যপূণ ি কযা বেবে। এ র্ফলবে একটি প্রর্িবফদন কর্তিবেয র্নকে দার্খর কযা বেবে; 

 যকার্য অে ি ব্যফস্থানায গুরুত্ব, ির্ফর অফমুিকযণ এফং এভ.টি.র্ফ.এপ র্ফলবে যকাবযয র্ফর্বন্ন ম িাবেয 

কভ িকিিাগবণয জন্য প্রর্েণ/ কর্ভনাবযয আবোজন কযা বেবে। 

০৮। র্িবভয নাভ: “ইন্টাযনার অর্েে অযান্ড অর্েে পবরাআ”র্িভ 

SPFMS কভ িসূর্িয আওিাে ‘ইন্টাযনার অর্েে এযান্ড অর্েে পবরাআ’ র্িভটি কভাে ৪৬২০.০০ রে োকা প্রাক্কর্রি ২০২১-২২ 

কেবক ২০২২-২৩ কভোবদ ফাস্তফার্েি বফ। 

র্িবভয মূর উবেশ্য: 

 অবযন্তযীণ র্নমন্ত্রবণয অং র্াবফ র্নফ িার্িি ও ির্িগি র্ফলমগুর্রবি ভবনার্নবফকাযী ঝুঁর্ক-র্বর্ত্তক র্নযীো ির্ি 

ব্যফায কবয বৃৎ ব্যম, উচ্চ ঝুঁর্কপূণ ি র্ফবাবগ একটি আদৄর্নক অবযন্তযীণ র্নযীো ব্যফস্থা প্রর্িষ্ঠা কযা ও কর্তিেবক 

র্নব িযীর এফং ফস্তুর্নষ্ঠ যাভ ি প্রদান কযা; 

 ফার্ল িক ক্রম-যফিী ম িাবরািনা এফং ক্রম এফং চুর্ি ব্যফস্থানায উন্নর্িয জন্য সুার্যকৃি দবেগুর্র অনুযণ কযায 

জন্য একটি র্বেভ প্রর্িষ্ঠা কযা। 

র্িবভয কাম িক্রভ: 

 যকাবযয একটি আদৄর্নক অবযন্তযীণ র্নযীো কাম িক্রভ প্রর্িষ্ঠা কযা। 

২০২০-২১ থ বফছমযয সংমাস্কধি ফযাে ও ব্যয়:    

২০২১-২২ অে িফেবযয ‘‘ইন্টাযনার অর্েে এযান্ড অর্েে পবরাআ”র্িবভয অনুকূবর ২৩৯৯.০০ রে োকা ফযাে যবেবে।  
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ভাননীে প্রধানভন্ত্রী গি ২ কভ ২০২১ িার্যবখ ২ে ম িাবেয ‘নগদ অে ি ােিা প্রদান কভ িসূর্ি-এয কাম িক্রভ গণবফন কেবক র্বর্েও 

কনপাবযবিয ভােবভ উববাধন কবযন। 

 

১ভ steering Committee-এয বা 

 

ইএপটিয ভােবভ কফিন প্রার্ি র্ফলেক প্রাইভার্য স্কুর র্েকবদয ফিব্য 


