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অথ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থায 

      কাম িাফর ীঃ াভর্িক অথ িন র্ত অনুর্ফবাগ 
  

        াভষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাগেয আনুষ্ঠাষ্টনক মাত্রা শুরু য় ২০০৮ াগরয অগটাফয ভাগ। শুরু থর্গকই াভষ্টিক 

অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাে অর্ থ ষ্টফবাগেয াভষ্টিক কভ থকাগে গুরুত্বপূর্ থ অফদান থযগে আগে। এ অনুষ্টফবাগেয গুরুত্বপূর্ থ কাম থাফরী 

ষ্টনগে উগেে কযা গরাোঃ 

 

 অর্ থনীষ্টিয চাযটি োি ির্া প্রকৃি, যাজস্ব, মুদ্রা ও আষ্টর্ থক োি এফং ফষ্টস্থোঃ োগিয আন্তোঃম্পগকথয ষ্টবষ্টিগি 

Aggregate Fiscal Discipline ষ্টনষ্টিি কযায রক্ষ্য াভগন থযগে াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক চরকমূগয ষ্টাফ ও 

প্রগক্ষ্র্ ভধ্যগভয়াষ্টদ াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক কাঠাগভা (Medium Term Macroeconomic Framework- 

MTMF) প্রর্য়ন এফং ষ্টনয়ষ্টভিবাগফ িা ারনাোদকযগর্য কাজটি কগয াভষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাে। ভাননীয় 

অর্ থভন্ত্রীয বাষ্টিগত্ব অনুষ্টষ্ঠি ‘আষ্টর্ থক, মুদ্রা ও ষ্টফষ্টনভয় ায ংক্রান্ত থকা-অষ্টড থগনন কাউষ্টির’ এয বায় এ 

কাঠাগভায চূড়ান্ত অনুগভাদন থদয়া য়।  

 

 যকাষ্টয অর্ থ ও ফাগজট ব্যফস্থানা আইন, ২০০৯ এয ১১ ধাযাভগি প্রষ্টিফেয ফাগজট ফক্তৃিায াগর্ জািীয় ংগদ 

থ কযগি য় ভধ্যগভয়াষ্টদ াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক নীষ্টি ষ্টফবৃষ্টি (Medium Term Macroeconomic Policy 

Statement)। নীষ্টি ষ্টফবৃষ্টি প্রর্য়গনয কাজটি কগয াভষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাে। ষ্টফশ্ব ও থদীয় অর্ থনীষ্টিয 

েষ্টিপ্রকৃষ্টি ষ্টফগেলগর্য াাাষ্ট এ নীষ্টি ষ্টফবৃষ্টিগি যকাগযয ভধ্যগভয়াষ্টদ চযাগরঞ্জ ও ম্ভাব্য নীষ্টি-থকৌগরয 

িথ্যষ্টনবথয ষ্টফগেলর্ধভী আগরাচনা অন্তর্ভ থক্ত র্াগক। াাাষ্ট, ভধ্যগভয়াগদ থদগয অর্ থননষ্টিক প্রবৃষ্টিয ম্ভাফনা, 

াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক চরকমূগয ভধ্যগভয়াষ্টদ প্রগক্ষ্র্, যকাগযয যাজস্ব নীষ্টিয থকৌরেি অিাষ্টধকাযমূ, 

যকাগযয যাজস্ব আয়, যকাষ্টয ব্যয়, ফাগজট ঘাটষ্টি, অর্ থায়ন, অর্ থায়গনয উৎ, যকাগযয ঋর্ থকৌর ইিযাষ্টদ 

ষ্টফলগয় ষ্টফগেলর্ তুগর ধযা য়। 

 

 প্রষ্টিফেয ভাননীয় অর্ থভন্ত্রী জািীয় ংগদ থম ফাগজট ফক্তৃিা থ কগযন িায েড়া প্রর্য়গনয কাজও ম্পাদন 

কগয াভষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাে। ফাগজগট থঘাষ্টলি প্রষ্টিশ্রুষ্টিমূগয ফাস্তফায়ন অিেষ্টি ষ্টযফীক্ষ্র্ কযা এ 

অনুষ্টফবাগেয অন্যিভ প্রধান কাজ। ত্রত্রভাষ্টক ষ্টবষ্টিগি ভন্ত্রর্ারয়/ষ্টফবােমূ গি ফাগজট ফাস্তফায়ন অিেষ্টিয িথ্য 

ংি কযা য়। ফাগজট ফাস্তফায়ন অিেষ্টিয িথ্য, যকাগযয আয়-ব্যগয়য ষ্টাফ ও াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক 

ষ্টযষ্টস্থষ্টিয ষ্টচত্র তুগর ধগয প্রস্তুি কযা য় ‘ফাগজট ফাস্তফায়ন অিেষ্টি ও আয় ব্যগয়য েষ্টিধাযা এফং াভষ্টিক 

অর্ থননষ্টিক ষ্টফগেলর্ ংক্রান্ত প্রষ্টিগফদন’। যকাষ্টয অর্ থ ও ফাগজট ব্যফস্থানা আইন, ২০০৯ এয ১৫(৪) ধাযা 

অনুমায়ী এ প্রষ্টিগফদন থ কযা য় জািীয় ংগদ। ভাভষ্টয়ক জািীয় গুরুত্বপূর্ থ আর্ থ-াভাষ্টজক ষ্টফলগয় 

ধাযনা/গকৌরত্র প্রর্য়ন াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক অনুষ্টফবাগেয আয একটি গুরুত্বপূর্ থ কাজ। ফাগজট প্রর্য়নকাগর 

প্রাষ্টিকিা ষ্টফগফচনায় এ কর ধাযর্াগত্র উস্থাষ্টি নীষ্টিগকৌরেি সুাষ্টযমূ ষ্টফগফচনা কযা য়। প্রর্ীি 

একর ধাযর্াগত্রয ভগধ্য কগয়কটি ইগিাভগধ্য যকাগযয থফ ষ্টকছু গুরুত্বপূর্ থ নীষ্টি-থকৌগরয ষ্টবষ্টি ষ্টগগফও কাজ 

কগযগে। এোড়া, অর্ থ ষ্টফবাে ংষ্টেি কাম থাষ্টদ এফং আর্ থ-াভাষ্টজক গুরুত্বপূর্ থ ষ্টফষ্টবন্ন ষ্টফলগয় ষ্টনয়ষ্টভি াপ্তাষ্টক 

উস্থানা কাম থক্রভ ষ্টযচারনা ও ভন্বগয়য কাজ কগয াভষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাে।  

 

 অর্ থ ষ্টফবাগেয ওগয়ফাইগট ষ্টনয়ষ্টভি প্রকাষ্টি যাজস্ব প্রষ্টিগফদনমূ, থমভন- Monthly Report on Fiscal 

Position ও Monthly Macro Fiscal Update ত্রিষ্টয কগয এ অনুষ্টফবাে। এ কর প্রষ্টিগফদগন ংকষ্টরি 

যকাগযয যাজস্ব আযর্ ও ব্যয় ংক্রান্ত িথ্য-উাি এফং াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক চরকমূগয ারনাোদ ষ্টচত্র থদগ-

ষ্টফগদগ যকাষ্টয-থফযকাষ্টয প্রষ্টিষ্ঠান, ষ্টক্ষ্া ও েগফলর্াগকন্দ্রমূ ষ্টনয়ষ্টভি ব্যফায কগয র্াগক। এোড়াও 
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আন্তজথাষ্টিক মুদ্রা িষ্টফর, থক্রষ্টডট থযটিং ংস্থামূ যকাগযয আষ্টর্ থক ব্যফস্থানায উৎকল থ মূল্যায়গনয থক্ষ্গত্র এ 

কর প্রষ্টিগফদন ষ্টফগফচনায় থনয়। তদুর্য দদবয আথ ি-াভার্িক অগ্রগর্ত ও াভর্িক অথ িননর্তক র্যর্স্থর্তয 

ারনাগাদ তথ্য ম্বর্রত পুর্িকা প্রস্তুত কবয এ অনুর্ফবাগ। 

 

 প্রবেবণয দেবে উৎকল ি আনা এফং প্রবেন ও প্রকৃত র্াবফয ব্যফধান কর্ভবে আনায ভাধ্যবভ াভর্িক 

অথ িননর্তক চরকমূ র্ফলেক প্রাক্করবনয গ্রণবমাগ্যতা ফাড়াবনায রবেে এ অনুর্ফবাগ কক সিক াভর্িক অথ িননর্তক 

ভবডর ততর্যয প্রস্তুর্ত গ্রণ কযা বেবে। তাোড়া PFM Action Plan 2018-2023 ফািফােবন ঠিকবাবফ 

যািস্ব আে ও যকার্য ব্যবেয প্রবেন র্নধ িাযণ কযায র্নর্ভবে একটি ডাইনার্ভক ম্যাবরাইবকাবনাবভর্িক ভবডর 

ততয য রবেে অে অনুর্ফবাবগয অধ ন “Improvement of Fiscal Forecasting through Development of 

Macroeconometric Model”  ল িক স্ক ভ ফািফােবনয উবযাগ দনো বেবে।    

 

 র্তন ধাব দভাট ১৫ রে দরাবকয দেতা উন্নেবনয রবেে অথ ি র্ফবাগ কক সিক ২০১৫-১৬ অথ িফেয দথবক ১০ ফেয 

দভোর্দ ‘Skills for Employment Investment Program (SEIP)’ ফািফােন কযা বে। অথ ি র্ফবাবগ এ 

প্রকল্প ংর্িি মাফত ে কাম িার্দ াভর্িক অথ িন র্ত অনুর্ফবাগ ম্পাদন কবয।  

 

 দদব কভ িংস্থান খাবত ংস্কাবযয রবেে র্ফশ্ব ব্যাংক এয াবথ ন র্ত ােতা ঋণ (Development Policy Credit) 

কভ িসূর্চ গ্রণ কযা বেবে। র্তন ফেয দভোর্দ এই কভ িসূচ য অধ ন প্রথভ ও র্িত ে ফৎবযয কাম িরভ ম্পন্ন কযা 

বেবে, মায আওতাে দদব কভ িংস্থান বৃর্িয িন্য র্ফর্নবোগ র্যবফবয উন্নেন, শ্রর্ভবকয সুযো ও র্র্েবে ড়া 

দরাকিবনয কবভ ি প্রবফ ত্বযার্িত কযায িন্য ১৯টি আইন/ন র্ত ফা ির্ত প্রণেন ফা ংস্কাবযয কাি পরবাবফ 

ম্পন্ন বেবে। 

 

 দকার্বড-১৯ তফর্শ্বক ভাভার্যয অথ িননর্তক প্রবাফ কাম িকযবাবফ দভাকাবফরা এফং অথ িননর্তক পুনরুিায কাম িরভ 

ত্বযার্িত কযবণ অথ ি র্ফবাগ ভূর্ভকা দযবখবে। ংরভবণয শুরুবতই অথ ি র্ফবাগ কবযানাবাইযাবয ম্ভাব্য অথ িননর্তক 

প্রবাফমূ র্চর্িত কযত: একর র্ফরূ প্রবাফ বত উেযবণ াভর্গ্রক কভ িন্থা গ্রবণয সুার্য কবয। ভানন ে 

প্রধানভন্ত্র য ভবোবমাগ  র্নবদ িব দকার্বড-১৯ ভাভার্য দভাকাবফরা এফং দটকই ও অন্তভূ ির্িমূরক অথ িননর্তক 

পুনরুিাবযয রবেে ১৬ দভ  ২০২০ র্িস্টাব্দ তার্যখ ১,০১,১১৭ দকাটি টাকায  ১৮টি প্রবণাদনা প্যাবকি দঘালণা কযা 

ে মা র্ির্ডর্য ৩.৬ তাং। যফতীবত ধাব ধাব প্রবোিবনয র্নয বখ দফ কবেকটি প্রবণাদনা প্যাবকি গ্রণ 

এফং চরর্ত প্যাবকিমূ ংবাধন কযা বেবে। ফতিভাবন ১,৮৭,৬৭৯ দকাটি টাকায ২৮টি প্রবণাদনা প্যাবকি 

ফািফার্েত বে মা র্ির্ডর্য তকযা ৬.২৩ বাগ। একর প্রবণাদনা প্যাবকি কাম িকযবাবফ ফািফােবন প্রবোিন ে 

অথ ি দমাগান র্নর্িত কযা বে। এোড়াও, কবযানায কাযবণ যািস্ব আযণ ব্যাক াবয হ্রাবয দপ্রোবট ফাবিট 

ঘাটর্ত  র্ভত যাখায রবেে অথ ি র্ফবাগ, র্ফশ্বব্যাংক, আইএভএপ, এ ে উন্নেন ব্যাংক, এআইআইর্ফ, িাইকা, 

ওবক পান্ড, দকার্যোন ইর্ডর্এপ উন্নেন বমাগ বদয র্নকট বত ফাবিট ােতাফাফদ অর্তর্যি অথ ি দমাগান 

র্নর্িতকযবণ র্রে ভূর্ভকা ারন কবযবে। অথ ি র্ফবাগ এ প্রবনাদনা কভ িসূচ মূ  র্যফ েণ ির্ত চালু কবয 

র্নের্ভতবাবফ র্যফ েন কযবে। াভর্িক অথ িন র্ত অনুর্ফবাবগয এ কর কভ িকাবন্ডয পবর াভর্েক দফকাযত্ব 

দূয কযণ, নব্য দর্যবেয ংখ্যা হ্রা াভগ্র ক অথ িননর্তক পুনরুিাবযয কাম িরভ দিাযদায বেবে। 

 

 াভর্িক অথ িননর্তক অনুর্ফবাবগয গুরুত্বপূণ ি কাবিয তার্রকাে আবযা যবেবে- Standard & Poor‟s (S&P), 

Moody‟s ও Fitch আন্তজথাষ্টিক থক্রষ্টডট থযটিং ংস্থামূগয াগর্ বা অনুষ্ঠান এফং াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক 

ষ্টযষ্টস্থষ্টি ষ্টফলগয় িাগদয ারনাোদ িথ্য যফযাকযর্; জাষ্টিংঘ, UNESCAP, াকথ, কভনওগয়রর্ ষ্টফষ্টবন্ন 

ষ্টিাষ্টক্ষ্ক ও ফহুাষ্টক্ষ্ক অর্ থননষ্টিক গমাষ্টেিা থপাযাভ ংষ্টেি ষ্টফলয়াষ্টদয প্রষ্টক্রয়াকযর্; াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক 

ষ্টযষ্টস্থষ্টি ষ্টফলগয় িথ্য-উাি/ষ্টফগেলর্ামক ক থরো (Write-up)/কাষ্টি ষ্টিপ/ফক্তৃিায েড়া/ভন্তব্য ইিযাষ্টদ 

প্রস্তুতকযন। 
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২০২০-2১ অর্ থফেগয াভষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাে কর্তথক ম্পাষ্টদি উগেেগমাগ্য কাম থাফরী ও অজথনমু 

ভধ্যবভোর্দ ফাবিট কাঠাবভা ম্পর্কিত কাম িাফর : 

 নববম্বয ২০২০ ও এর্প্রর ২০২১ ভবেয ভধ্যবভোর্দ াভর্িক অথ িননর্তক কাঠাবভা (Medium Term 

Macroeconomic Framework – MTMF) ারনাগাদকযণ;  

 ভধ্যবভোর্দ াভর্িক অথ িননর্তক কাঠাবভা ারনাগাদকযবণয রবেে এভটিএভএপ ওোর্কিং গ্রুবয বামূ  

আবোিন; 

 আর্থ িক, মুো ও র্ফর্নভে ায ংরান্ত ন র্ত র্নধ িাযণ এফং এবদয ভবধ্য মথামথ ভিে াধবনয রবেে নববম্বয 

২০২০ এফং এর্প্রর ২০২১ ভাব এতদংরান্ত দকা-অর্ড িবনন কাউর্িবরয একটি বা আবোিন; 

 যকার্য অথ ি ও ফাবিট ব্যফস্থানা আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১১ অনুমাে  িাত ে ংবদ উস্থাবনয রবেে 

ভধ্যবভোর্দ (২০২০-২১ বত ২০২২-২৩ ম িন্ত) াভর্িক অথ িননর্তক ন র্ত র্ফবৃর্ত (ফাংরা ও ইংবযি  ংস্কযণ) 

প্রণেন; 

 ডাইনার্ভক ম্যাবরাইবকাবনাবভর্িক ভবডর ততয য রবেে াভর্িক অথ িন র্ত অনুর্ফবাবগয অধ ন 

“Improvement of Fiscal Forecasting through Development of Macroeconometric Model” 

 ল িক স্ক ভ ফািফােবনয ২ে ফৎবযয কাম িরভ ফািফােন; এফং     

 Macro-Fiscal Database ততর্যয কাি ম্পাদন। 

ফাবিট ংর্িি কাম িাফর : 

 ২০২১-২২ অথ িফেবযয ফাবিট ফিৃতায ইনপুট ংগ্রবয রবেে র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারে/র্ফবাগ/দপ্তয/ংস্থায প্রধানগবণয 

ফযাফবয আধাযকার্য ে দপ্রযণ, ইনপুট ংগ্র ও ংকরন; 

 ফাবিট ফিৃতায খড়া প্রণেন; 

 ফাবিট ফিৃতায ইংবযর্ি অনুফাদ কযায কাবি অংগ্রণ; 

 ভানন ে প্রধানভন্ত্র  ও ভানন ে অথ িভন্ত্র য ভান  ফাবিট ফিৃতায খড়া প্রণেন; 

 র্ফগত এক দবকয (২০০৯-২০১০ বত ২০২০-২১) ফাবিবট দঘার্লত উবেখবমাগ্য কাম িরবভয ফািফােন অগ্রগর্ত 

র্ফলেক প্রর্তবফদন/ াযর্ণ প্রস্তুতকযণ (ইবতাভবধ্য পরবাবফ ফািফার্েত, ফািফােনাধ ন, চরভান ইতোর্দ); 

 ফাবিট ফািফােন অগ্রগর্ত র্ফলবে তেভার্ক র্বর্েবত তথ্য ংগ্র, ফাবিট ফািফােন অগ্রগর্ত দভর্িক্স প্রণেন 

এফং তা ারনাগাদকযণ; 

 যকার্য অথ ি ও ফাবিট ব্যফস্থানা আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১৫ অনুমাে  িাত ে ংবদ উস্থাবনয রবেে 

২০২০-২১ অথ িফেবযয ফাবিট ফািফােন ও আে ব্যবেয গর্তধাযা এফং াভর্িক অথ িননর্তক র্ফবিলণ ংরান্ত 

তেভার্ক ও অধ িফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণেন; 

 ভানন ে অথ িভন্ত্র  ভ ব উস্থার্ত ফাবিটপূফ ি র্ির্পং এয িন্য াভর্িক অথ িননর্তক র্যর্স্থর্ত ংর্িি অংবয 

িন্য তথ্য উাে প্রদান এফং  াওোয বেন্ট স্লাইড প্রস্তুতকযণ;  

 র্ফশ্বব্যাংবকয ফাবিট াবাট ি Development Policy Credit (DPC) ংরান্ত কাম িরবভয ধাযাফার্কতাে 

DPC-3 ম্পন্ন এফং তায আওতাে র্ফশ্ব ব্যাংক বত ফাবিট াবাট ি ঋণ র্ববফ ২৫০ র্ভ: ভা: ডরাবযয 

ভর্যভান ২,১২৫ দকাটি টাকা োড়কযবণ প্রবোিন ে কাম িার্দ ম্পাদন; 

 কবযানাবাইযাবয প্রাদুব িাফ র্নেন্ত্রণ ও অথ িননর্তক পুনরুিাবয দনো প্রবণাদনা প্যাবকি ফািফােবন অথ ি র্ফবাবগয 

উবযাবগ র্ফর্বন্ন র্িার্েক ও ফহুার্েক উন্নেন বমাগ বদয র্নকট বত ফাবিট ােতা গ্রবণয কাম িরভ 

চরভান যবেবে, মা অথ ি র্ফবাবগয বে াভর্িক অথ িন র্ত অনুর্ফবাগ ভিে কযবে। ২০২০-২১ অথ িফেবয এ ে 

উন্নেন ব্যাংক, ইউবযা ে ইউর্নেন, ওবক পান্ড, িাান যকায, দপডাবযর িাভ িান যকায এফং দর্েণ 
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দকার্যো যকায বত প্রাে এক র্ফর্রেন ভার্কিন ডরাবযয ঋণ ও অনুদান ফাবিট াবাট ি আকাবয পরবাবফ 

গ্রণ কযা ম্ভফ বেবে। এয পবর, অথ িননর্তক পুনরুিায কাম িরভ দিাযদায কযা ম্ভফ বেবে; 

 দকার্বড-১৯ বোকর্ন রবেয িন্য এ ে উন্নেন ব্যাংবকয াবথ ৯৪০ র্ভর্রেন ভার্কিন ডরাবযয বোকর্ন 

াবাট ি দপ্রাগ্রাবভয পর দনবগার্বেন ম্পন্ন বেবে। অথ ি র্ফবাগ এ দপ্রাগ্রাবভয Executing Agency 

র্ববফ কাি কযবে এফং অথ ি র্ফবাবগয বে াভর্িক অথ িন র্ত অনুর্ফবাগ ার্ফ িক ফািফােবনয কাি কযবে। 

 দকার্বড-১৯ তফর্শ্বক ভাভার্যয অথ িননর্তক প্রবাফ কাম িকযবাবফ দভাকাবফরা এফং অথ িননর্তক পুনরুিায কাম িরভ 

ত্বযার্িতকযবণ ভানন ে প্রধানভন্ত্র য সুবমাগ্য র্দকর্নবদ িনাে প্রণ ত ২৮টি কাম িরভ ম্বর্রত প্রাে ১,৮৭,৬৭৯ 

দকাটি টাকায প্রবণাদনা কভ িসূচ মূবয র্যফ েণ ির্ত চালু কবয তা র্নের্ভতবাবফ র্যফ েণ কযা। 

দরর্ডট দযটিং ংরান্ত কাম িাফর : 

 দদবয উন্নত ঋণভান ফিাে যাখায কাবি ােতায উবেবে Standard & Poor‟s (S&P), Moody‟s 

Investor Service ও Fitch Rating Agency আন্তিিার্তক দরর্ডট দযটিং ংস্থামূবয াবথ র্নের্ভত বা 

অনুষ্ঠান এফং াভর্িক অথ িননর্তক র্যর্স্থর্ত র্ফলবে তাবদয ারনাগাদ তথ্য যফযাকযণ। 

র্যবাটি িং ও পুর্িকা প্রণেন 

 Monthly Macro-fiscal Update  ল িক ১২টি প্রর্তবফদন প্রস্তুতপূফ িক অথ ি র্ফবাবগয ওবেফাইবট প্রকা; 

 Monthly Report on Fiscal Position  ল িক ১২টি র্যবাট ি প্রস্তুতকযণ এফং তা অথ ি র্ফবাবগয 

ওবেফাইবট প্রকা; 

 ফাংরাবদবয আথ িাভার্িক উন্নেন ও কবযানা দভাকাবফরাে যকাবযয প্রবণাদনা কাম িরভ  ল িক পুিক প্রণেন। 

 Stimulus Packages for Sustainable and Inclusive Recovery from COVID-19 Fallout in 

Bangladesh  ল িক ডােরগ র্র্যি আবোিন এফং এয প্রর্তবফদন প্রণেন।  

িাত ে গুরুত্বপূণ ি র্ফর্বন্ন র্ফলবে গবফলণাকভ ি ম্পাদন: প্রণ ত ধাযণাে/র্রর্ দনাট প্রণেন 

 থকাষ্টবড-১৯ ভাভাযীয থপ্রষ্টক্ষ্গি থদগয অর্ থনীষ্টিয উয এয প্রবাফ এফং অর্ থননষ্টিক পুনরুদ্দাগযয জন্য থনয়া 

যকাগযয নানাষ্টফধ কাম থক্রগভয (প্রগর্াদনা প্যাগকজমূ) উয ষ্টিন গফ থয একটি ষ্টষ্টযজ ভিষ্টফষ্টনভয় বা 

আগয়াজন কযা য়। এ বায় যকাগযয গুরুত্বপূর্ থ নীষ্টিষ্টনধ থাযক, থদগয প্রষ্টর্িমা অর্ থনীষ্টিষ্টফদ, ব্যফায়ী 

থনর্তবৃন্দ, সুীর ভাগজয প্রষ্টিষ্টনষ্টধ, ষ্টফষ্টবন্ন ষ্টিাষ্টক্ষ্ক ও ফহুাষ্টক্ষ্ক উন্নয়ন গমােী ংস্থামূগয প্রধান, 

ের্ভাধ্যভকভীের্ অংির্ কগযন এফং গুরুত্বপূর্ থ সুাষ্টয ও ভিাভি প্রদান কগযন। উষ্টযউক্ত ষ্টষ্টযজ 

ভিষ্টফষ্টনভয় বায সুাষ্টয ও ভিাভিগুগরা ষ্টনগয় একটি প্রষ্টিগফদন প্রর্য়ন কযা য়। এ সুাষ্টযগয ষ্টবষ্টিগি 

ষ্টিনটি নতুন প্রগর্াদনা প্যাগকজ চালু কযা গয়গে এফং আগযা কগয়কটি প্যাগকগজয প্রসাাযর্ ও ফাস্তফায়ন 

িষ্টি ষ্টযভাজথন কযা গয়গে। 

 যপ্তাষ্টনমুেী ত্রিযী থালাক, চাভড়াজাি ণ্য ও াদুকাষ্টগেয কভ থীন গয় ড়া ও দুোঃস্থ শ্রষ্টভকগদয জন্য একটি 

নতুন াভাষ্টজক সুযক্ষ্া কাম থক্রগভয ধাযর্াত্র ও েড়া ফাস্তফায়ন নীষ্টিভারা প্রর্য়ন কযা য়। ধাযর্াটি ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী অনুগভাদন কযায থপ্রষ্টক্ষ্গি িা ফাস্তফায়গনয জন্য শ্রভ অষ্টধদপ্তগয থপ্রযর্ কযা গয়গে। ইউগযাীয় 

ইউষ্টনয়ন ও থপডাগযর জাভ থান যকায এ াভাষ্টজক সুযক্ষ্া কাম থক্রগভ অর্ থায়ন কযগে।  

 দদবয াভর্িক অথ িন র্তবত দকার্বড-১৯ এয প্রবাফ র্নের্ভত মূল্যােন ও সুার্যভারা প্রণেন। 

 

র্িার্েক ও ফহুার্েক অথ িননর্তক বমার্গতা ংরান্ত কাম িার্দ: 

 ০৬ নববম্বয ২০২০ র্িস্টাব্দ ঢাকাে The 14th ASEM Finance Ministers' Meeting 

(ASEMFinMM14) বার্চথয়াষ্টর আগয়াজন। 

 Local Consultative Group (LCG) working group এয কাম ি ম্পাদন; 
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 াকি, কভনওবেরথ র্ফর্বন্ন র্িার্েক ও ফহুার্েক অথ িননর্তক বমার্গতা দপাযাভ ংর্িি র্ফলোর্দয 

প্রর্রোকযণ; 

 Inter-Governmental Expert Group (IGEG) on Financial Issues এফং SAARC Finance এয 

াবথ ম্পৃি কাম িার্দ ম্পাদন; 

 র্ফর্বন্ন আন্তিিার্তক চুর্ি, দমভন- ফার্ণিে চুর্ি, র্ফর্নবোগ ােতা চুর্ি ইতোর্দ র্ফলবে ভতাভত প্রদান; 

 LDC Graduation এফং Istanbul Plan of Action ংরান্ত কাম িরভ ম্পাদন; এফং  

 ফার্ণিে ন র্ত ংর্িি কাম িরভ ম্পাদন। 

 Tariff Rationalization র্ফলেক কাম িরভ ম্পাদন।  

অন্যান্য:  

 ভানন ে প্রধানভন্ত্র  ও ভানন ে অথ িভন্ত্র  ফযাফবয িাত ে ংবদ উস্থার্ত দদবয াভর্িক অথ িননর্তক 

র্যর্স্থর্ত ংরান্ত প্রবনােয ততর্য এফং ংবদ দপ্রযণ; 

 ভানন ে অথ িভন্ত্র  ও অথ ি র্চফ ভবাদবেয র্নবদ িনাভবত তথ্য-উাে/র্ফবিলণাধভী দরখা (Write-up)/কার্ি 

র্িপ/ফিৃতায খড়া/ভন্তব্য ইতোর্দ প্রণেন; 

 SDG (বটকই উন্নেন অব ি) ংরান্ত অথ ি র্ফবাবগয মাফত ে কাম িাফর  ম্পাদন ও ভিে; 

 “Skills for Employment Investment Program (SEIP)” ংরান্ত মাফত ে কাম িাফর  ম্পাদন; 

 SEIP-2 প্রকল্প গ্রবণয রবেে ‘Supporting Technical Education and Skills Development 

Facility‟   ল িক কার্যগর্য ােতা প্রকবল্পয কাম িরভ ম্পাদন।  

 অথ ি র্ফবাবগয অধ বন National Human Resource Development Fund (NHRDF) র্ফলেক কাম িরভ 

ফািফােন; 

 লান্মার্ক র্বর্েবত প্রণ ত „SAARC Finance News Letter‟ এয িন্য তথ্য প্রস্তুত ও দপ্রযণ; 

 াপ্তার্ক উস্থানা কাম িরভ র্যচারনা; 

 Indian Ocean Rim Association (IORA)-এয আওতাে Women’s Financial Inclusion র্ফলবে 

Regional Policy Development-এয কাবি যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারেবক ােতা প্রদান; এফং 

 SAARC Finance ংর্িি অথ ি র্ফবাবগয কাম িাফর  ম্পাদন।  

 

 

 

 


