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      অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থায 

      কাম িাফর ীঃ অর্ িননর্িক উবদষ্টা অনুর্ফবাগ 
         

দদবয অর্ িননর্িক গর্িধাযা ও অগ্রগর্িয মূল্যায়ন ম্পর্কিি র্ফর্বন্ন প্রর্িবফদন প্রকা কযা অর্ িননর্িক উবদষ্টা 

অনুর্ফবাবগয অন্যিভ প্রধান কাজ। অর্ ি র্ফবাবগয ফযাদ্দকৃি অবর্ িয ভাধ্যবভ র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ, দপ্তয ও ংস্থা 

(যকার্য/বফযকার্য) কর্তিক ফাস্তফায়নাধ ন ক্ষুদ্র ঋণ এফং ির্ফর কাম িক্রবভয অগ্রগর্ি র্যফ ক্ষবণয উবদ্দবে িথ্য ংগ্র এফং 

ম িাবরাচনা বা এ অনুর্ফবাগ আবয়াজন কবয র্াবক। এছাড়াও যাজস্ব ফাবজবেয আওিায় র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয় কর্তিক গৃ ি উন্নয়ন 

কভ িসূর্চমূ র্যফ ক্ষণ ও মূল্যায়ন; অর্ ি র্ফবাবগয আওিায় ফাস্তফায়নাধ ন এর্ির্/আযএর্ির্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পমূবয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি ম িাবরাচনা ও র্যফ ক্ষণ-এ অনুর্ফবাবগয অন্যিভ কাজ। ভ ক্ষা এফং কভ িসূর্চ র্যফ ক্ষণ-এ দুটি অর্ধাখা 

ভন্ববয় অর্ িননর্িক উবদষ্টা অনুর্ফবাগ গঠিি। ২০২০-২১ অর্ িফছবয এ অনুর্ফবাগ কর্তিক ম্পার্দি উবেখবমাগ্য কাম িাফর  

র্নবে উবেখ কযা বরাীঃ 
ভ ক্ষা প্রণয়ন ংক্রান্ত কাম িাফর  

 ফাংরাবদ অর্ িননর্িক ভ ক্ষা প্রণয়বনয র্নর্ভত্ত র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/দপ্তয এফং দফযকার্য প্রর্িষ্ঠাবনয কাছ 

দর্বক িথ্য ও উাত্ত ংগ্র, প্রাপ্ত িথ্যার্দ র্ফবেলণ ও ম্পাদনায ভাধ্যবভ অর্ িননর্িক ভ ক্ষায় অন্তভু িক্তকযণ; 

 ২০২০-২১ অর্ িফছবযয ফাবজবেয অন্যিভ িকুবভন্ট র্ববফ ‘ফাংরাবদ অর্ িননর্িক ভ ক্ষা, ২০২১’ ও 

‘Bangladesh Economic Review, 2021’ প্রণয়ন কাম িক্রভ; এফং 

 ফাংরাবদ জাি য় আকিাইব এয ায়িায় ফাংরাবদ অর্ িননর্িক ভ ক্ষা ও Bangladesh Economic 

Review এয ংযর্ক্ষি র্ফগি ংখ্যামূ softcopy দি রূান্তয ওবয়ফাইবে প্রকা।  

অর্ ি র্ফবাবগয ফার্ল িক প্রর্িবফদন প্রণয়ন ংক্রান্ত কাম িাফর  

 অর্ ি র্ফবাবগয মূর কভ িকা্ড  ম্পবকি যকায ও ংর্েষ্ট ংস্থামূবক মর্ামর্বাবফ অফর্িকযবণয রবক্ষে অর্ ি 

র্ফবাবগয ফার্ল িক প্রর্িবফদন ২০১৯-২০ প্রণয়ন কযা য়। প্রর্িবফদবন অর্ ি র্ফবাবগয কর অনুর্ফবাগ, ভর্নের্যং দর, 

ভা র্াফ র্নয ক্ষক ও র্নয়ন্ত্রবকয কাম িারয়, র্াফ ভা র্নয়ন্ত্রবকয কাম িারয় এফং অর্ ি র্ফবাবগয 

এর্ির্/আযএর্ির্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পমূবয ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ি ম্পর্কিি িথ্য র্ন্নবফ কযা য়। এছাড়াও াভর্ষ্টক 

অর্ িননর্িক র্যর্স্থর্ি অর্ ি র্ফবাবগয ংস্কায কভ িকা্ড  ম্পবকি আবরাকাি কযা য়; এফং 

 প্রণ ি ফার্ল িক প্রর্িবফদনটি কর ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয ভানন য় ভন্ত্র , র্র্নয়য র্চফ/র্চফ এয দপ্তবয দপ্রযণ, অর্ ি 

র্ফবাবগয কর কভ িকিিা, ভার্াফ র্নয ক্ষক ও র্নয়ন্ত্রবকয কাম িারয়, র্াফ ভার্নয়ন্ত্রবকয কাম িারয় এফং অর্ ি 

র্ফবাবগয এর্ির্/আযএর্ির্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পমূবয ংর্েষ্ট কভ িকিিাবদয দপ্তবয র্ফিযণ ও অর্ ি র্ফবাবগয 

ওবয়ফাইবে প্রকা কযা য়। 

াভর্ষ্টক অর্ িননর্িক র্যর্স্থর্ি র্ফবেলণ ংক্রান্ত কাম িাফর  

 ফাংরাবদবয অর্ িন র্িয ারনাগাদ র্যর্স্থর্িয উয র্ফর্বন্ন িথ্যার্দ/প্রর্িবফদন ংর্েষ্ট র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয 

চার্দায র্বর্ত্তবি প্রদান। 

জাি য় ংদ ংর্েষ্ট কাম িাফর  

 জাি য় ংবদ ২০২২ াবরয প্রর্ভ অর্ধবফবন ভাভান্য যাষ্ট্রর্ি প্রবদয় বালবণ অন্তভু ির্ক্তয জন্য অর্ ি র্ফবাগ 

ম্পর্কিি িথ্যাফর্র ম্বর্রি প্রর্িবফদন দপ্রযণ; এফং 
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 জাি য় ংদ অর্ধবফবন অর্ ি র্ফবাগ ংর্েষ্ট প্রবেয ম্পূযক প্রে জফাফ প্রদান। 

ফাবজে ংর্েষ্ট কাম িাফর  

 ফাবজে ফক্তৃিায় াভর্ষ্টক অর্ িননর্িক র্যর্স্থর্ি র্ফলবয় িথ্য যফযা; এফং 

 ফাবজে অর্ধবফবন জাি য় ংদ র্চফারয় র্যচার্রি ফাবজে ইনপযবভন দল্প দিবস্ক অর্ ি র্ফবাবগয প্রর্ির্নর্ধত্ব 

এফং ংদ দস্যগবণয চার্দা দভািাবফক র্ফর্বন্ন িথ্য-উাত্ত প্রদান। 

প্রকল্প ংক্রান্ত কাম িাফর  

 ২০২০-২১ অর্ িফছবয অর্ ি র্ফবাবগয আওিাধ ন এর্ির্/আযএর্ির্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পমূবয উয ভার্ক অগ্রগর্ি 

ম িাবরাচনা বায জন্য িথ্য ংগ্র, কাম িত্র প্রণয়ন, বা আফান, বায কাম ির্ফফযণ  প্রস্তুি, বায গৃ ি 

র্দ্ধান্তমূবয ফাস্তফায়ন প্রভৃর্ি ংক্রান্ত কাম িাফর  ম্পাদন; 

 ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ/ংবার্ধি ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চভুক্ত প্রকল্পমূবয ভার্ক, ত্রত্রভার্ক, ফার্ল িক প্রর্িবফদন 

আইএভইর্িবি দপ্রযণ; 

 অর্ ি র্ফবাবগয উন্নয়ন প্রকল্পমূবয জনফর ংক্রান্ত িথ্যার্দ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও ফাংরাবদ 

র্যংখ্যান ব্যেবযাবি দপ্রযবণয রবক্ষে প্রান-১ াখায় ত্রত্রভার্ক ও ফার্ল িক র্বর্ত্তবি দপ্রযণ; 

 এর্ির্/আযএর্ির্ ভুক্ত প্রকল্প ংর্েষ্ট র্ফর্বন্ন বায় দমাগদান ও ভিাভি প্রদান; 

 ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ (এর্ির্) এফং ংবার্ধি ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ (আযএর্ির্) প্রণয়বনয রবক্ষে অর্ ি 

র্ফবাবগয আওিায় ফাস্তফার্য়ি প্রকল্পমূবয জন্য অর্ ি ফযাবদ্দয প্রস্তাফ ংর্েষ্ট প্রকল্প র্যচারকবৃবেয র্নকে দর্বক 

ংগ্র এফং িা ভন্বয় কবয অর্ িননর্িক ম্পকি র্ফবাগ ও র্যকল্পনা কর্ভবন দপ্রযণ; এফং 

 অর্ ি র্ফবাবগয আওিায় ফাস্তফার্য়ি ত্রফবদর্ক াায্যপুষ্ট প্রকবল্পয প্রকল্প াায্য ফযাদ্দ প্রস্তাফ ংর্েষ্ট প্রকল্প 

র্যচারকগণ দর্বক ংগ্র কবয অর্ ি র্ফবাবগয ভর্ন্বি প্রকল্প াায্য ফযাদ্দ প্রস্তাফ অর্ িননর্িক ম্পকি র্ফবাবগ 

দপ্রযণ। 

কভ িসূর্চ ংক্রান্ত কাম িাফর  

 ২০২০-২১ অর্ িফছবয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য আওিায় অনুন্নয়ন ফাবজে দর্বক অর্ িায়নকৃি চরভান কভ িসূর্চয উয 

র্নধ িার্যি ছবক ভার্ক অগ্রগর্িয প্রর্িবফদন ংগ্র ও ম িাবরাচনা বায জন্য কাম িত্র প্রণয়ন, বা আফান, 

কাম ির্ফফযণ  প্রস্তুিকযণ, বায় গৃ ি র্দ্ধান্তমূবয ফাস্তফায়ন র্যফ ক্ষণ ংক্রান্ত কাম িাফর  ম্পাদন; 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয যাজস্ব ফাবজবেয আওিায় ফাস্তফায়নাধ ন উন্নয়ন কভ িসূর্চ ংক্রান্ত র্ফর্বন্ন বায় দমাগদান 

ও ভিাভি প্রদান; 

 চরভান কভ িসূর্চমূবয ক্রয় ংক্রান্ত অগ্রগর্ি প্রর্িবফদন ত্রত্রভার্ক র্বর্ত্তবি ংগ্র ও িা ম িাবরাচনা বায় 

উস্থান; 

 অনুন্নয়ন ফাবজে বি অর্ িায়নকৃি কভ িসূর্চয মূল্যায়ন কর্ভটি ও ভর্নের্যং কর্ভটিবি অর্ ি র্ফবাবগয প্রর্ির্নর্ধত্বকযণ 

ও ভিাভি প্রদান; 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয উন্নয়ন কভ িসূর্চ/প্রকল্প বযজর্ভন র্যদ িনপূফ িক প্রর্িবফদন প্রণয়ন কবয িা অর্ ি র্ফবাবগয 

ংর্েষ্ট অনুর্ফবাগ ও ংর্েষ্ট প্রার্নক ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও ংস্থায় দপ্রযণ; এফং 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয যাজস্ব ফাবজবেয আওিায় ফাস্তফার্য়ি/ফাস্তফায়নাধ ন ংর্েষ্ট কভ িসূর্চয ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্িয উয উত্থার্ি অর্ববমাগ/অর্নয়ভ/ফযাবদ্দয র্যফিিন/নতুন দপইজ অনুবভাদন ংক্রান্ত র্ফলবয় কভ িকিিা 

ম িাবয় বযজর্ভন র্যদ িনপূফ িক ব্যফস্থা গ্রবণয সুার্য প্রদান। 
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