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অর্ ি র্ফবাবগয ংস্কায ও উদ্ভাফনমূরক কাম িক্রভ  

 

সুলভ উন্নয়ন র্নর্িিকযণ, র্ফর্নবয়াগ আকল িণ ও ব্যফায়-ফার্ণজ্য র্যবফবয উন্নয়ন াধবন ংস্কায ও উদ্ভাফবনয গুরুত্ব 

অর্যীভ। সজ্ন্য অর্ ি র্ফবাগ  ংস্কায  ও উদ্ভাফনবক ফ িার্ধক গুরুত্ব র্দবয় আবে। র্নবে অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন ংস্কায ও 

উদ্ভাফনমূরক কাম িক্রভ তুবর ধযা বরাোঃ 

যকার্য আর্র্ িক ব্যফস্থানা ংস্কায সকৌর প্রণয়ন  

যকার্য আর্র্ িক ব্যফস্থানা ংস্কাবযয অন্যিভ রক্ষ্য বরা প্রাজ্ঞ াভর্িক অর্ িননর্িক ব্যফস্থানা ও আর্র্ িক সুান ফজ্ায় 

যাখা। এই রক্ষ্যবক াভবন সযবখ Public Expenditure Financial Accountability Assessment-2016 এয র্বর্িবি 

যকার্য আর্র্ িক ব্যফস্থানা ংস্কায সকৌর (২০১৬-২১) প্রণয়ন কযা বয়বে। এই সকৌর ফাস্তফায়বন যকার্য আর্র্ িক 

ব্যফস্থানা এযাকন প্লান (র্এপএভ এযাকন প্লান ২০১৮-২৩) প্রস্তুি কযা বয়বে। এই এযাকন প্লাবনয ৫টি অর্বরক্ষ্য যবয়বে 

মায অধীবন ১৪টি সুর্নর্দ িি কবপাবনন্ট আবে। এই এযাকন প্লানটি ফাস্তফার্য়ি বর যকার্য সফায ভান বৃর্ি ও আর্র্ িক বচ্ছতািা 

বৃর্ি াবফ। 

আইফা++ এয আবেবেন 

সদীয় র্ফবলজ্ঞবদয দ্বাযা তির্য আইফা++ (ভর্িি ফাবজ্ট ও র্াফ ির্ি) পটওয়যায-এয ভাধ্যবভ কর র্র্বর 

প্রান, প্রর্িযক্ষ্া ও সযরওবয়বি ফাবজ্ট প্রনয়ণ, ফাবজ্ট ফাস্তফায়ন ও র্াফ প্রর্ক্রয়াকযবণয কাম িক্রভ পুবযার্য চালু বয়বে 

এফং এই ৩টি র্াফ ির্িয ভবধ্য কনর্রবেন ও ইর্ন্টবেবনয কাম িক্রভ চরর্ি অর্ িফেবয শুরু বয়বে, মা আগাভী অর্ িফেবয 

পন্ন কযা ম্ভফ বফ। 

প্রকবেয অর্ ি োড় জ্ীকযণ 

ইবিাপূবফ ি উন্নয়ন প্রকবে অর্ ি োবড়য প্রর্ক্রয়া জ্িয কযায রবক্ষ্য অনুবভার্দি যকার্য প্রকবেয প্রর্ভ ও র্দ্বিীয় র্কর্স্তয 

অর্ ি োড় বচ্য়ংর্ক্রয়বাবফ পন্ন কযায ব্যফস্থা কযা বয়র্ের। িবফ, তৃিীয় ও চতুর্ ি র্কর্স্তয অর্ ি োবড়য জ্ন্য প্রার্নক ভন্ত্রণারয় 

ও চতুর্ ি র্কর্স্তয জ্ন্য অর্ ি ভন্ত্রণারবয়য ম্মর্িয প্রবয়াজ্ন ি। ২০২০-২১ অর্ িফেবযয ংবার্ধি কতৃিত্ব অনুমায়ী চতুর্ ি র্কর্স্তয 

অর্ ি োবড় অর্ ি ভন্ত্রণারয় ও প্রার্নক ভন্ত্রণারবয়য ম্মর্িয প্রবয়াজ্ন বফ না। উক্ত অর্ ি বচ্য়ংর্ক্রয়বাবফ োড় বয়বে ফবর গণ্য 

বফ। এ ংস্কায উন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়বনয গর্িবক ত্বযার্িি কযবফ। 

উন্নয়ন প্রকবেয অর্ ি োড় বচ্য়ংর্ক্রয়বাবফ অনরাইবন পন্ন কযায ব্যফস্থা কযা বয়বে। অর্ িাৎ ফাবজ্বট অর্ ি ফযাবেয াবর্ 

াবর্ বচ্য়ংর্ক্রয়বাবফ প্রজ্ািবন্ত্রয যকার্য র্াবফ প্রর্িষ্ঠাবনয র্ফদ্যভান নাভ ও সকাে অনুমায়ী র্এর (Personal Ledger) 

র্াফ সখারা বফ এফং ংর্িি কতৃিক্ষ্বক ইএপটি ইসুযয ক্ষ্ভিা প্রদান কযা বফ। র্াফ-যক্ষ্ণ কাম িারয় ংযুক্ত ির্ফর বি 

র্এর র্াবফ অর্ ি স্থানান্তয কযবফ, এফং ংর্িি কতৃিক্ষ্ ইএপটিয ভাধ্যবভ যার্য ব্যর্ক্ত ফা প্রর্িষ্ঠানবক অর্ ি র্যবাধ 

কযবফ। এবি সকানরূ প্রার্নক কাম িক্রভ ব্যর্িবযবকই প্রর্ি র্িনভা অন্তয বচ্য়ংর্ক্রয়বাবফ অবর্ িয প্রাপ্যিা র্নর্িি বফ। 

র্জ্টুর্ এয ম্প্রাযণ 

াভার্জ্ক র্নযািা বািা উকাযববাগীবদয অর্ফা সভাফাইর ব্যাংক র্ববফ যার্য যকার্য সকালাগায বি র্জ্টুর্ 

ির্িবি অর্ ি সপ্রযণ কযা বছতা। ফয়স্ক বািা, র্ফধফা বািা, প্রর্িফন্ধী বািা, মুর্ক্তবমািা ম্মানী, ভাতৃত্ব বািা,র্ক্ষ্া উবৃর্ি 

কর বৃৎ াভার্জ্ক র্নযািা কভ িসূর্চ নগদ স্তান্তয এ প্রর্ক্রয়ায় দ্রুি সপ্রযণ কযা বছতা। পবর, াভার্জ্ক র্নযািাবফিনী 

কভ িসূর্চমূবয বচ্ছতািা বৃর্ি সবয়বে। র্ফগি অর্ িফেবয এ ব্যফস্থায় ১ সকাটি ইএপটিয ভাধ্যবভ ৩ াজ্ায সকাটি টাকা র্ফিযণ কযা 

বয়বে। 
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চারান অবটাবভন 

যকার্য সকালাগাবয অর্ ি জ্ভা প্রদাবন ব্যফহৃি চারানবক ম্পুণ িরূব অবটাবভন কযা বয়বে। এবি, ঘবয ফবই 

সের্ফট/বক্রর্েট কাে ি ও ব্যাংক র্াবফয ভাধ্যবভ অনরাইবন চারান জ্ভা সদয়া মাবফ। পবর, যকার্য সফা প্রিযাীবদয জ্ন্য সফা 

র্প প্রদাবনয প্রর্ক্রয়া জ্ বফ, চারাবনয অর্ ি িাৎক্ষ্র্ণকবাবফ যকার্য সকালাগাবয জ্ভা র্নর্িি বফ, এফং িায পবর আর্র্ িক 

খাবিয শৃঙ্খরা ও বচ্ছতািা বৃর্ি াবফ । 

সুকূক (SUKUK) ফন্ড ইসুয 

ফাংরাবদব প্রর্াগি আর্র্ িক ব্যফস্থায াাার্ রবযাংর্বর্িক আর্র্ িক কাম িক্রভও প্রায রাব কযবে এফং এ ধাযায 

ব্যাংক ও আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠানগুবরা সদবয অর্ িনীর্িবি গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা যাখবে। অর্ িনীর্িয এ র্ফকাভান ধাযাবক উন্নয়ন অর্ িায়বন 

পৃক্ত কযায রবক্ষ্য একটি র্যয়াহ্ম্মি র্ফর্নবয়াগ ইন্সট্রুবভন্ট ফা সুকুক প্রফিিন কযা বয়বে। সুকুক ইন্ট্রুবভন্ট চালু কযায পবর 

র্যয়ার্বর্িক ব্যাংকমূবয যকার্য উন্নয়ন প্রর্ক্রয়ায় অংেবণয সুবমাগ সৃর্ি বয়বে। উবেখ্য, যকাযী ফন্ড ও র্ফরমূ 

প্রচর্রি ধাযায় সুদ র্বর্িক ওয়ায় ইরাভী ব্যাংমূ এ ফন্ড/ র্ফর ক্রয় কযবি াবয না। সুকুক ইসুযয রবক্ষ্য ‘ফাংরাবদ 

যকায র্ফর্নবয়াগ সুকুক গাইেরাইন, ২০২০’ প্রণয়ন কযা বয়বে এফং ফাংরাবদ ব্যাংবকয বে গি ২২ র্েবম্বয ২০২০ 

িার্যবখ একটি ভব ািা স্মাযক বচ্াক্ষ্য কযা বয়বে। এয ভাধ্যবভ ফাংরাবদ ব্যাংক-সক সুকুক পদ ব্যফস্থানা, সুকুক ইসুযয 

জ্ন্য সোর াযা সবর্কর ফা এর্র্ব র্ববফ এফং সুকুক র্ফর্নবয়াগকাযীয বচ্ার্ ি ংযক্ষ্বণয জ্ন্য ট্রার্ি র্ববফ দার্য়ত্ব 

প্রদান কযা বয়বে। এর্র্ব ও ট্রার্ি র্ববফ ফাংরাবদ ব্যাংবকয পৃর্ক দুটি অং বচ্াধীনবাবফ কাজ্ কযবে।এ উবদ্যাগ 

একর্দবক সদব যীয়ার্বর্িক আর্র্ িক ব্যফস্থায সুবমাগ সমভন বৃর্ি কযবফ, একইাবর্ ফন্ড ভাবকিবটয গবীযিা এফং ব্যার্ি 

বৃর্িবি ায়ক বফ মা সদবয আর্র্ িক খাবিয উন্নর্িবি র্ক্তারী ভূর্ভকা যাখবফ। 

 


