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অথ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থায 

কাম িাফর ীঃ ট্রেজা   ও ঋণ ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ 

        ট্রেজার্য ও ঋণ ব্যফস্থানা অনুর্ফবাবগয মূর কাম িক্রভ বে াভর্িক অথ িন র্ত অনুর্ফবাগ, অথ িননর্তক উবদিা অনুর্ফবাগ 

এফং ফাবজট অনুর্ফবাগমূবয কাবজয াবথ ভর্িতবাবফ কয যাজস্ব ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র, র্ফবেলণ ও মূল্যান এফং কয 

যাজস্ব আদাবয অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ; জাত  যাজস্ব ট্রফাবড িয আওতা ফর্র্ভ িত কয-যাজস্ব ও কয ফর্র্ভ িত যাজস্ব ংক্রান্ত তথ্য 

ংগ্র, র্ফবেলণ ও মূল্যান; কয ফর্র্ভ িত যাজস্ব ধাম ি ও আদা কাম ি   র্যফ ক্ষণ; ঋণ র্ভশ্রণ (Debt Mix) অথ িাৎ ঋণ ট্রকান্ 

ট্রকান্ সূত্র ট্রথবক গৃ ত বফ তা র্নধ িাযণ; বফবদর্ক ঋবণয তি-র্নব িয রতা (Conditionality) ও যকার্য ঋবণয ট্রটকই 

অফস্থা (Debt Sustainability) র্ফবেলণ ও র্যফ ক্ষণ; যকার্য ফবেয ফাজায ম্প্রাযণ র্ফলক কাম িক্রভ র্যচারনা; 

ফাংরাবদ যকাবযয প্রাপ্য র্ডএএর (Debt Service Liability) এয অথ ি আদা; যকাবযয ফাবজট ট্রথবক প্রদত্ত ঋণ 

ংক্রান্ত চুর্ি ম্পাদন; বফবদর্ক চুর্ি ংক্রান্ত খড়া ম িাবরাচনা, র্ফশ্ব ব্যাংক এফং এ  উন্নন ব্যাংক র্ফর্বন্ন 

ফহুার্ক্ষক ও র্িার্ক্ষক উন্নন বমাগ  দাতা ংস্থামূবয াবথ ট্রমাগাবমাগ যক্ষা এফং আর্ট িবকর-৪ কনারবটন ব্যর্তত 

আইএভএপ ংক্রান্ত কাম িাফর  ম্পাদন। ২০২০-২১ অথ িফছবয ট্রেজার্য ও ঋণ ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ এয ম্পার্দত উবেখবমাগ্য 

কাম িাফর য র্ফফযণ র্নবে ট্রদা বরাীঃ 

র্ডএএর  

 র্ফর্বন্ন Subsidiary Loan Agreement (SLA) ম্পাদবনয র্ফলব ভতাভত প্রদান;  

 র্ফর্বন্ন ংস্থায র্ফর্বন্ন র্কর্িয অথ ি ছাবড়য ট্রক্ষবত্র র্ডএএর অর্ধাখায ভতাভত প্রদান;  

 র্ডএএর র্াফ র্ফফযণ  ও র্নবদ ির্কা ২০১৯-২০২০ মুদ্রবণয রবক্ষে প্রবাজন  কাম িক্রভ গ্রণ; 

 র্ফর্বন্ন ংস্থা বত প্রাপ্ত র্ডএএর র্যবাবধয ভ পুনীঃর্নধ িাযণ র্ফলব ভতাভত প্রদান; 

  ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ট্রক্রর্ডটরাইন র্বর্ত্তক র্ডএএর র্যবাবধয র্ফফযণ  এফং র্যবার্ধত অবথ িয ট্রেজার্য      

চারাবনয কর্ ট্রপ্রযবণয জন্য র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার/র্ফবাগ/অর্ধদপ্তয/ংস্থাবক অনুবযাধ জানাবনা; 

 ফাংরাবদ র্র্ং কব িাবযন এয জন্য ফাংরাবদ যকায কর্তিক পুনীঃরগ্ন কৃত ওইর্এপ (ফতিভান ট্রজর্ফআইর্), 

জাান ঋবণয অফর্ি টাকা ৫৩.৬০ ট্রকার্ট এফং এতদংক্রান্ত সুদ ইক্যেইর্টবত রূান্তযকযণ র্ফলব ভতাভত 

প্রদান; 

 পাইনার্িার র্যবার্টং কাউর্ির (এপআযর্) এয জন্য যাজস্বখাবত অস্থা বাবফ দ সৃজন, মানফান ও অর্প  

যঞ্জাভ র্টওএেইবত অন্তর্ভ িিকযবণয র্ফলর্ট প্রর্ক্রাকযণ কযা এফং এয অর্পবয বাড়া অনুবভাদবনয ট্রভাদ 

ফর্ধ িতকযণ র্ফলব ভতাভত প্রদান; 

 ট্রনৌর্যফন ভন্ত্রণারবয আওতাধ ন ‘াযা ফন্দবযয যাফনাফাদ চোবনবরয কোর্টার ও ট্রভইনবটবনি ট্রের্জং’ 

 ল িক র্িভর্টয ঋণচুর্ি স্বাক্ষবযয র্ফলব ভতাভত প্রদান; 

 র্ফআযর্ডর্ফ কর্তিক ফািফার্ত ‘ে  জ র্ফকান প্রকল্প (জ )’-এয জন্য অথ ি র্ফবাগ এফং ট্রানার  ব্যাংক র্রীঃ 

এয ভবে অথ িান চুর্ি স্বাক্ষবযয র্ফলব ভতাভত প্রদান;  

 স্থান  যকায র্ফবাবগয আওতাধ ন স্বাত্তার্ত ংস্থামূবয র্ডএএর ংক্রান্ত র্ফলব ভতাভত/তথ্য প্রদান; 



ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২১ 

 

 

 

   

10 

 

 ট্রেজার্য ও ঋণ ব্যফস্থানা অনুর্ফবাবগয ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি (APA) এয ফার্ল িক 

অজিবনয ভর্িত প্রর্তবফদন ট্রপ্রযণ; 

 জাইকা’য অথ িাবন ফাংরাবদ ব্যাংক কর্তিক ফািফানাধ ন „Foreign Direct Investment Promotion 

Project (BD-P86)‟  ল িক প্রকবল্পয সুবদয ায পুনীঃর্নধ িাযণ; 

 স্থান  যকায র্ফবাবগয আওতাধ ন স্বাত্তার্ত ংস্থামূবয র্ডএএর ংক্রান্ত র্ফলব ভতাভত/তথ্য প্রদান। 

ট্রেজার্য ব্যফস্থানা 

মুদ্রা মুদ্রণীঃ স্বাধ নতায সুফণ িজন্ত  উদমান উরবক্ষ ৫০(ঞ্চা) টাকা মূল্যভাবনয ব্যাংক ট্রনাবট একর্ট পৃথক স্মাযক 

ট্ররাবগা/বফর্িে ংবমাজনপূফ িক তা মুদ্রণ ও স্মাযক ব্যাংক ট্রনাট (Commemorative Bank Note) র্ববফ ফাজাবয 

প্রচরবনয র্ফলব অনুবভাদন; 

প্যাডরক যফযাীঃ র্বযাজপুয ট্রজরা ট্রেজার্যবত ব্যফাবযয জন্য আবভর্যকান রক ট্রকাম্পার্নয ৮৫ এভ এভ াইবজয ৩ র্ট 

এফং চুাডাঙ্গা ট্রজরা ট্রেজার্যবত ব্যফাবযয জন্য ৬৫ এভ এভ াইবজয ১র্ট তারা যফযা কযা ববছ; 

      অচর ট্রঘার্লত স্ট্োম্প র্ফনিকযণীঃ ক্যর্ড়গ্রাভ, ঢাকা ও ব্রাক্ষণফার্ড়া ট্রজরা ট্রেজার্যবত প্রর্তর্নর্ধ ট্রপ্রযবণয ভােবভ অচর ট্রঘার্লত,   

ব্যফায অনুবমাগ  ও চার্দার্ফ ন স্ট্োম্পমূ র্ফনিকযণ ংক্রান্ত কাম িার্দ ম্পাদন কযা ববছ; 

ট্রেজার্য কাম িক্রভ চালুকযণ: ট্রানার  ব্যাংক র্রর্ভবটড এয রারভাই উবজরা াখা, ক্যর্ভো এফং তারতর  াখা, ফযগুনাবক 

ট্রেজার্য কাম িক্রভ (আদান-প্রদান) র্যচারনায র্ফলব অনার্ত্ত জ্ঞান কযা ববছ। তাছাড়া উি ব্যাংবকয ফাংরাফান্ধা স্থরফন্দয 

াখা, ঞ্চগড়বক ট্রেজার্য কাম িক্রভ (শুধুভাত্র আদান) র্যচারনায র্ফলব অনার্ত্ত জ্ঞান কযা ববছ; 

ফাবজট প্রণন ও অথ ি ফযাদ্দীঃ “১০৯০২ ট্রেজার্য প্রর্তষ্ঠান” খাবতয ফাবজট প্রণন ও অথ ি ছাড়কযণ ১২০০০০৫০২ (পূবফ িয 

০৯০৪) মুদ্রা ব্যফস্থানা খাবত অথ িছাড়কযবণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ববছ। 

র্র্র্ ইউর্নট 

 ড়ক র্যফন ও ভাড়ক র্ফবাবগয অধ বন াফর্রক প্রাইববট াট িনায  )র্র্র্) র্বর্ত্তবত ফািফানাধ ন 

“Upgrading of Joydevpur- Debogram- Bhulta- Madanpur (Dhaka By-pass) Road (N-105) 

into 4 Lanes through Public Private Partnership”  ল িক প্রকবল্পয Viability Gap Financing 

(VGF) চুর্ি ম্পাদন;  

 ‘র্ফকল্প অথ িান’ ংক্রান্ত র্ফর্বন্ন বা ফাংরাবদব যকার্য-ট্রফযকার্য অং দার্যবেয প্রার্তষ্ঠার্নক কাঠাবভায 

উন্নন, প্রর্ক্রা জ কযণ, আর্থ িক ব্যফস্থা সুদৃঢ়কযণ ইতোর্দ র্ফলব অথ ি র্ফবাবগয ভতাভত প্রদান; 

 র্র্র্ উবযাবগ গৃ তব্য অফকাঠাবভা উন্নন প্রকবল্প দ ঘ িবভাদ  অথ িান সুর্ফধা (ইক্যের্র্ট/বরান) প্রদাবনয রবক্ষে 

যকায কর্তিক ২০১১ াবর গঠিত নন-ব্যাংক আর্থ িক প্রর্তষ্ঠান Bangladesh Infrastructure Finance Fund 

Limited (BIFFL)- এয প্রার্নক কাম িার্দ ম্পাদন;  

 Improvement of the Hatirjheel-Rampura-Bonoshree Ideal school and College-Sheikherjaiga-

Amulia-Demra Highway into 4 lanes (including Link to Chittagong Road Intersection and 

Access to Tarabo) through Public Private Partnership (PPP)”  ল িক প্রকবল্পয খড়া র্র্র্ চুু্র্িয 

উয ভতাভত প্রদান; 

 অথ িননর্তক র্ফল ংক্রান্ত ভর্ন্ত্রবা কর্ভর্টয বা উত্থার্ত র্র্র্ ংক্রান্ত র্ফর্বন্ন র্ফলব ভতাভত প্রদান; 

 “Development of a Coal/Bulk Terminal of Payra Port on Public-Private Partnership”  ল িক 

প্রকবল্পয Availability Payment র্যবাবধয জন্য প্রকল্প বত াযা ফন্দবযয ঘাটর্তয র্ফয বত যাজস্ব ফাবজবট 

অথ ি ফযাবদ্দ ন র্তগত অনুবভাদন প্রদান; 

 IMF এয Fiscal Affairs Department এয TA Mission ংক্রান্ত প্রর্তবফদন ট্রপ্রযণ; 
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 Upgrading of Joydevpur-Debogram-Bhulta-Madanpur (Dhaka By-pass) Road (N-105) into 4 

lane”  ল িক প্রকবল্পয অথ ি র্ফবাগ কর্তিক অনুবভার্দত  Viability Gap Financing (VGF) এয উয BIFFL 

এয lien সৃজন; 

 র্র্র্ কর্তিক্ষ, প্রধানভন্ত্র য কাম িার আবার্জত র্র্র্ উবযাবগ গৃ ত উন্নন প্রকল্প ম্পর্কিত র্ফর্বন্ন বা 

অংগ্রন ও উত্থার্ত র্র্র্ ংক্রান্ত র্ফর্বন্ন র্ফলব ভতাভত প্রদান। 

নগদ ও প্রেন্ন দা ব্যফস্থানা 

২০২০-২১ অথ িফছবয র্ফর্বন্ন যাষ্ট্রাত্ত ও যকায  ভার্রকাধ ন প্রর্তষ্ঠান কর্তিক জনগুরুেপূণ ি প্রকবল্প অথ িান এফং র্নতে 

প্রবাজন  ও গুরুেপূণ ি দ্রব্য ফা ট্রফা আভদান  অথ িাবন গৃ ত ঋবণয র্ফয বত র্নের্রর্খত যাষ্ট্র  গ্যাযার্ি প্রদান: 

  

ক্রর্ভক 

নং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ গ্যাযার্িয 

ংখ্যা 

গ্যাযার্িয র্যভান 

০১ ফাংরাবদ কৃর্ল উন্নন কব িাবযন (র্ফএর্ডর্) ০২ র্ট ৬,৫০০ ট্রকার্ট টাকা 

০২ যাজা  কৃর্ল উন্নন ব্যাংক (যাকাফ) ০১ র্ট ৫০০.০০ ট্রকার্ট টাকা 

০৩ ফাংরাবদ ট্রবোর্রাভ কব িাবযন )র্ফর্র্(  ০১ র্ট ৫০০ র্ভর্রন ভার্কিন ডরায 

০৪ ফাংরাবদ ট্রকর্ভবকর ইন্ড্রার্িজ কব িাবযন )র্ফর্আইর্(  ০১ র্ট ৪,৮০০ ট্রকার্ট টাকা 

০৫                                         ৪১ র্ট ১,৩২২.০২২৯ ট্রকার্ট টাকা 

০৬ আনায র্বর্ডর্ উন্নন ব্যাংক ০১র্ট      ৫০০.০০ ট্রকার্ট টাকা 

০৭ কভ িংস্থান ব্যাংক ০২ র্ট ১,০০০.০০ ট্রকার্ট টাকা 

০৮ ফাংরাবদ কৃর্ল ব্যাংক ০১ র্ট ১,০০০.০০ ট্রকার্ট টাকা 

০৯ টুাখার  ১৩২০ ট্রভগাওাট ক্ষভতাম্পন্ন করার্বর্ত্তক 

তার্ফদ্যেৎ ট্রকন্দ্র র্নভ িাণ প্রকল্প 

০১ র্ট  ৮৮৮.৭৬৯ র্ভর্রন ভার্কিন ডরায 

       

র্ফর্বন্ন যাষ্ট্রাত্ত ও যকায  ভার্রকাধ ন প্রর্তষ্ঠান কর্তিক জনগুরুেপূণ ি প্রকবল্প অথ িান এফং র্নতে প্রবাজন  ও গুরুেপূণ ি দ্রব্য ফা  

ট্রফা আভদান   অথ িাবন গৃ ত ঋবণয র্ফয বত র্নের্রর্খত যাষ্ট্র  গ্যাযার্িয ন র্তগত ম্মর্ত প্রদান: 

 

ক্রর্ভক 

নং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ গ্যাযার্িয 

ন র্তগত ম্মর্তয 

ংখ্যা 

ঋবণয র্যভান 

 

০১ র্ফভান ফাংরাবদ এাযরাইি র্রর্ভবটড এয অনুকূবর ট্রানার  ব্যাংক 

র্র. কর্তিক প্রবদ ঋবণয র্ফয বত যাষ্ট্র  গ্যাযার্িয ন র্তগত ম্মর্ত 

প্রদান। 

০১ র্ট ১,০০০ ট্রকার্ট 

টাকা 

 

০২ াযা ১৩২০ ট্রভগাওাট তা র্ফদ্যেৎ ট্রকন্দ্র (২ ট্রপইজ) প্রকবল্পয 

Power Evacuation-এয র্নর্ভত্ত ফাংরাবদ-চানা াওায 

ট্রকাম্পার্ন র্র. (র্ফর্র্র্এর) কর্তিক ৪০০ ট্রকর্ব ডাফর ার্কিট 

ঞ্চারন রাইন প্রকল্প ফািফাবনয রবক্ষে গৃ তব্য ঋবণয র্ফয বত 

যাষ্ট্র  গ্যাযার্িয ন র্তগত ম্মর্ত প্রদান। 

০১ র্ট ৩০৫.৫০ 

র্ভর্রন 

ভার্কিন ডরায 
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 খায ভন্ত্রণার কর্তিক খায ক্রবয রবক্ষে ITFC-ট্রজদ্দা ট্রথবক ২৫ র্ভর্রন ভার্কিন ডরায ঋণ গ্রবণয র্ফলব অথ ি 

র্ফবাবগয ভতাভত প্রদান; 

 স্বাত্তার্ত, আধা-স্বাত্তার্ত, ংর্ফর্ধফদ্ধ যকার্য কর্তিক্ষ, াফর্রক নন-পাইন্যানর্ার কব িাবযন স্ব-

ার্ত ংস্থামূবয উিৃত্ত অথ ি যকার্য ট্রকালাগাবয জভা প্রদান প্রদান আইন, ২০২০ অনুমা  স্ব-ার্ত 

ংস্থামূবয তর্ফবরয উিৃত্ত অথ ি ট্রথবক ২০২০-২১ অথ ি ফছবয ১৫,৫০০ ট্রকার্ট টাকা আদাপূফ িক যকার্য 

ট্রকালাগাবয জভাদাবনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 যকার্য ঋণ আইন, ২০২১ খড়া র্ফর প্রস্তুতকযণ, ভর্ন্ত্রবায ন র্তগত ম্মর্ত গ্রণ এফং ট্ররর্জবরর্টব ও ংদ 

র্ফলক র্ফবাবগয র্নকট ট্রবর্টং গ্রণ; 

  ভন্ত্রণার/র্ফবাবগয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি মূল্যান (নত্রভার্ক/অধ িফার্ল িক/ফার্ল িক) প্রর্তবফদন ট্রপ্রযণ; 

  ভর্ন্ত্রবা বফঠবক গৃ ত র্দ্ধান্তমূবয ফািফান অগ্রগর্ত ভার্ক প্রর্তবফদন ট্রপ্রযণ; 

  যাষ্ট্র  গ্যাযার্ি/কাউিায গ্যাযার্িয তার্রকা প্রস্তুতকযণ ও ফাবজট ংর্ক্ষপ্তাবয অন্তর্ভ িিকযণ।  

 

ঋণ ব্যফস্থানা 

    যকাবযয আর্থ িক ন র্তয (Fiscal Policy) আবরাবক যকায কর্তিক ঋণ ংগ্রবয ফার্ল িক কভ ি   কল্পনা প্রণন     

ও এ ংক্রান্ত ট্রকৌর (Strategy) র্নধ িাযণ; 

 যকাবযয বদর্নক নগদ র্যর্স্থর্ত ম িবফক্ষণপূফ িক ট্রেজার্য র্ফর ও ট্রেজার্য ফবেয ভােবভ ঋণ গ্রবণয রবক্ষে 

প্রর্তভাব অকন কোবরোয প্রণন;  

 যকাবযয ার্ফ িক ঋণ র্যর্স্থর্ত ম্পর্কিত র্ফবেলনমূরক াযংবক্ষ প্রণনপূফ িক ভানন  অথ িভন্ত্র বক অফর্তকযণ 

এফং এ র্ফলব যফতী র্দক র্নবদ িনা গ্রন; 

 যকার্য ইরার্ভ ট্রেজার্য ফে (সুক্যক) ইসুেকযণ; 

 যকাবযয আর্থ িক ব্যফস্থানা ংিায ট্রকৌরবত্র ঋণ ব্যফস্থানা ংিাবযয র্ফলব স্বল্প , ভেভ ও দ ঘ ি ট্রভার্দ  

র্নবদ িক র্নধ িাযণ; 

 যকাবযয Cash and Debt Management Committee (CDMC)’য ২র্ট বা এফং Cash and Debt 

Management Technical Committee (CDMTC)’য ৬র্ট বা আবাজবনয মাফত  প্রস্তুর্ত ও 

বামূব গৃ ত       ফািফান; 

 ব্যাংর্কং উৎ (Market) বত গৃ ত দ ঘ িবভার্দ এফং স্বল্পবভাদ  ঋবণয আর ও সুদ র্যবাবধয প্রাক্করন 

চূড়ান্তকযণ ও প্রবক্ষণ প্রণন; 

 ব্যাংক ফর্ ির্ভত উৎ (Retail) বত গৃ ত ঋবণয আর ও সুদ  র্যবাবধয প্রাক্করন চূড়ান্তকযণ ও প্রবক্ষণ 

প্রণন; 

 যকাবযয ঋণ উাত্ত (data) ংগ্র ও ংযক্ষন; 

 অথ িফছবযয ট্রবল যকাবযয বফবদর্ক ও অবেন্তয ণ উৎ বত গৃ ত ঋবণয র্হর্ত র্ফফযণ  প্রণন ও ট্র অনুমা  

Redemption Profile প্রণন; 

 যকাবযয ঋণ ংক্রান্ত র্াফ র্ভরকযবনয (Reconciliation) র্ফলব র্াফ ভা র্নন্ত্রবকয কাম িার ংর্েি 

দপ্তবযয াবথ ভিবকয র্ভর্ভকা ারন এফং প্রর্তর্নত তা র্যফ ক্ষণ; 

 ফে ফাজাবযয গব যতা বৃর্দ্ধয রবক্ষে যকার্য র্র্কউর্যর্টবজয প্রাইভার্য র্ডরাযবদয াবথ ভতর্ফর্নভ ও প্রাপ্ত 

ভতাভত CDMC ট্রত উস্থান; 

 বত্রভার্ক ঋণ বুবরর্টন প্রণন; 

 Medium Term Debt Strategy (MTDS) ারনাগাদকযন; 
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 জাত  ঞ্চবত্রয ভর্িত ংিাবযয রুবযখা ম্বর্রত ধাযণাত্র প্রণন; 

 র্ফযভান ট্রনন ব্যফস্থায ংিায ও াফ িজন ন ট্রনন ব্যফস্থা প্রফতিবনয রবক্ষে কাম িক্রভ গ্রন; 

 DAFAS V 6.0 এ ঋণ ডাটা ংযক্ষণ; 

 যাষ্ট্র  গ্যাযার্িয স্বেতা র্নর্িতকযবণ ফাবজট ডক্যভবিয ংবঙ্গ এ ংক্রান্ত কাম িক্রভ ম্পন্ন;  

 SPFMS Project এয Action plan বতর্য  এফং এ প্রবজক্ট ংক্রান্ত মাফত  কাম িক্রভ ম্পন্ন  ণ; 

 ইরাভ  ট্রেজার্য ফে সুক্যক ইসুেয ভােবভ ৮০০০ (আট াজায) ট্রকার্ট  টাকায অথ িান; 

 Public Debt Act 1944 ও BGTB Rules ংবাধন ও ারনাগাদকযণ; 

 Credit Rating Agency মূবয বঙ্গ র্নর্ভত বাকযণ ও প্রবাজন  তথ্য উাত্ত যফযাকযণ।  


