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           অথ ি র্ফবাবগয ২০২০-২১ অথ িফছবযয  

                                 উবেখবমাগ্য অজিন 
         যকার্য আর্থ িক ব্যফস্থানায আধুর্নকায়বনয ভাধ্যবভ দদবয আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন এফং জনগবণয র্নকট বজ 

দফা দ ৌঁছাবনায দেবে ২০২০-২১ অথ িফছবয অথ ি র্ফবাগ উবেখবমাগ্য ভূর্ভকা দযবখবছ। এবফয ভবধ্য রেযণীয় অজিনমূ 

বরাোঃ  

 

 অথ ি র্ফবাগ জাতীয় ফাবজট ভধ্যবভয়ার্দ াভর্িক অথ িনৈনর্তক নীর্ত-র্ফবৃর্ত দ কবযবছ; 

 জাতীয় ফাবজবটয াবথ ‘মধ্যমময়াদি বামেট কাঠামমা পুদিকা’, ‘টটকসই উন্নয়মে েলবায়ু অর্ থায়ে বামেট 

প্রদিমবিে ২০২১’ ইতযার্দ র্ফলবয় পুস্তক প্রকা কযা বয়বছ; 

 দদবয াভর্িক অথ িনৈনর্তক র্যর্স্থর্ত ও অথ িনীর্তয খাতমূবয ারনাগাদ অগ্রগর্তয র্ফস্তার্যত র্ফফযণ 

র্ন্নবফ কবয ‘ফাংরাবদ অথ িনৈনর্তক ভীো ২০২১’ প্রকা কযা বয়বছ; 

 ভধ্যবভয়ার্দ াভর্িক অথ িনৈনর্তক কাঠাবভায আওতায় অথ িনীর্তয ৪টি প্রধান খাত তথা প্রকৃত, যাজস্ব, আর্থ িক ও 

মুদ্রা খাত এফং ফর্োঃখাবতয চরকমূবয প্রাক্করণ ও ভধ্যবভয়ার্দ প্রবেণ কযায ভাধ্যবভ অথ ি র্ফবাগ আর্থ িক 

খাবতয ার্ফ িক শৃঙ্খরা ও াভর্িক অথ িনৈনর্তক র্স্থর্তীরতা ফজায় যাখবত েভ বয়বছ; 

 র্যচারন ফাবজবটয আওতায় ফাস্তফায়বনয রবেয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয দভাট ৪১টি উন্নয়ন কভ িসূর্চ 

অনুবভাদন ও অথ িায়বনয ব্যফস্থা কযা বয়বছ; 

 মৃত যকার্য কভ িকতিা/কভ িচাযী কর্তিক গৃীত যকার্য ঋণ ও সুদ ভওকুবপয ২৪টি প্রস্তাফ র্নষ্পর্ি কযা বয়বছ; 

 ২০২০-২১ অথ িফছবয যকার্য কভ িচাযীবদয জন্য ব্যাংর্কং ব্যফস্থায ভাধ্যবভ গৃ র্নভ িাণ ঋণ প্রদান ংক্রান্ত দভাট 

৭৫১টি প্রস্তাফ র্নষ্পর্ি কযা বয়বছ; 

 SEIP প্রকবেয আওতায় দে জনর্ি গবে দতারায প্রর্ক্রয়া অব্যাত আবছ। জনর্ি কভ িংস্থান ও প্রর্েণ 

ব্যযবযা (BMET)-এয েভতা বৃর্িয রবেয র্বরট, খুরনা এফং ফাংরাবদ-জাভ িান কার্যগর্য প্রর্েণ দকন্দ্র, 

ঢাকা এয আধুর্নকায়বনয রবেয Korea International Cooperation Agency (KOICA) এফং SEIP-

এয দম থ ায়তায় কাম িক্রভ শুরু বয়বছ। এছাো, Koreatech এফং SEIP-এয দম থ ায়তায় র্ফটাক-এয 

১২ তরা বফন র্নভ িাবনয কাজ চরভান যবয়বছ; 

 দকার্বড-১৯ বফর্িক ভাভার্যয অথ িনৈনর্তক প্রবাফ কাম িকযবাবফ দভাকাবফরা এফং অথ িনৈনর্তক পুনরুিায 

কাম িক্রভ ত্বযার্িতকযবণ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয সুবমাগ্য র্দকর্নবদ িনায় প্রণীত প্রবণাদনা কভ িসূচীমূবয 

র্যফীেণ ির্ত চালু কবয তা র্নয়র্ভতবাবফ র্যফীেণ কযা বে; 

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

Bangladesh শীর্ থক ডায়লগ দসদিে আময়ােে এবং এি প্রদিমবিে প্রণয়ে কিা হময়মে;  

 মুদেব বমর্ থ কমিাোয় ক্ষদিগ্রি দুস্থ ও িদিদ্র পদিবািগুমলাি মমধ্য মােেীয় প্রধােমন্ত্রীি পক্ষ টর্মক টমাবাইল 

ব্াংদকং পদিমসবাি মাধ্যমম েগি অর্ থ সহায়িা প্রিাে কার্ থক্রমমি অংশ দহমসমব আইবাস
++
 দসমেমম একটি 

পৃর্ক মদডউল সংমর্ােে কিা হময়মে এবং ২০২০-২১ অর্ থবেমি ৩০,৪০,৫৪০ েে উপকািম াগীমক টমাবাইল 

ব্াংদকং পদিমসবাি মাধ্যমম েগি অর্ থ সহায়িা প্রিাে কিা হময়মে। অর্ থ প্রিামেি পূমব থ উপকািম াগীি িথ্য 

সিকামিি দবদ ন্ন িথ্য  ান্ডামিি সামর্ র্াচাই কিা হময়মে; 

 Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এয উন্নত বা িন iBAS
++ র্বেভ উন্নয়বনয কাজ 

অব্যাত যবয়বছ। iBAS
++ 

এয ফাবজট প্রণয়ন ভর্ডউর এয আওতায় ২০১৫-১৬ বত ২০২০-২১ অথ িফছয ম িন্ত 

ফাবজট প্রণয়ন কযা বয়বছ। কর ভন্ত্রণারয় ও অর্ধদপ্তবয ফাবজট প্রণয়বনয কাজ iBAS
++

 এয ভাধ্যবভ ম্পন্ন 

বে। ফতিভাবন ফাবজট প্রণয়বনয এই ভর্ডউরটি দজরা-উবজরা ম িাবয় প্রফতিবনয কাজ চরবছ। চরর্ত অথ িফছবয 
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প্ররররাথর্ভক র্ো অর্ধদপ্তয ও স্বাস্থয অর্ধদপ্তবযয আওতাধীন র্ফবাগ ও দজরা ম িাবয়য কাম িারয় ও াাতারগুবরায 

২০২১-২২ অথ িফছবযয ফাবজট iBAS
++

 র্বেবভ প্রণয়ন কযা বয়বছ; 

 অর্ধকতয দেতায াবথ ফাবজট ফাস্তফায়বনয জন্য ২০১৭-১৮ অথ িফছয বত দদবয কর দজরা-উবজরায় 

ফাবজট ফাস্তফায়ন ভর্ডউর চালু কযা বয়বছ। দইাবথ “ফাবজট কবরার অন” চালু কবয ব্যয়র্নয়ন্ত্রণ কযা 

বে। এছাো iBAS
++ 

এয র্াফযেণ ভর্ডউর ও দজনাবযর দরজায ভর্ডউবরয কাজ ভাপ্ত বয়বছ। ফতিভাবন 

দদবয কর র্াফযেণ অর্পব iBAS
++

 এয র্াফযেণ ভর্ডউরটি চালু যবয়বছ। এয পবর ২০২০-২১ এয 

জুন দলার্জং সুচারুরূব ম্পন্ন কযা বয়বছ;  

 যাষ্ট্রায়ি প্রর্তষ্ঠানমূবয জন্য Independent Performance Evaluation Guidlines অথ ির্ফবাগ কর্তিক 

অনুবভার্দত বয়বছ এফং ওবয়ফাইবট প্রকার্ত বয়বছ; 

 ৭২টি যাষ্ট্রায়ি প্রর্তষ্ঠাবনয ২০১৯-২০ অথ িফছবযয র্নযীর্েত আর্থ িক প্রর্তবফদন অথ ির্ফবাবগয ওবয়ফাইবট 

এফছয প্রথভফাবযয ভত প্রকার্ত বয়বছ; 

 দদবয কর স্থাবন অনরাইবন দফতন র্ফর দার্খর কাম িক্রভ চালু কযা বয়বছ। ফতিভাবন প্রায় দুই রে কভ িকতিা 

অনরাইবন দফতন র্ফর দার্খর কযবছন;  

 নন-দগবজবটড কভ িচাযীবদয অনরাইবন দফতন র্ফর দার্খর এফং ইএপটিবত দফতন প্রদান কর 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয র্চফারয় অর্ধকাং অর্ধদপ্তবযয দয দপ্তবয চালু কযা বয়বছ। ২০২০-২১ অথ িফছবয 

৩,৫৩,১৫২ জন প্রাথর্ভক র্ফদ্যারবয়য র্েকবক ইএপটিয ভাধ্যবভ দফতন প্রদান কযা বয়বছ;  

 যকার্য কভ িচাযীগবণয দনন ডাটাবফজ ম্পন্ন কযা বয়বছ। ৭,৭৮,২৪৫ জন দননববাগীয তথ্য ডাটাবফবজ 

অন্তিভুি কযা বয়বছ এফং এফ দননববাগীয ভার্ক দনন অনরাইনর্বর্িক দবভন্ট র্বেভ ইএপটিয 

ভাধ্যবভ র্যবাধ কযা বে। ২০২০-২১ অথ িফছবয কর দননাযবক ইএপটিয আওতায় আনা বয়বছ। 

অথ ির্ফবাবগয এ কাম িক্রবভয পবর দননাযবক দীঘ ি ভবয় ব্যাংক অথফা র্াফযেণ অর্পব রাইবন দাঁর্েবয় 

ভার্ক দনন গ্রণ কযবত বে না, ফযং ঘবয ফব দভাফাইর দপাবন দননায ব্যাংক অযাকাউবন্ট দনবনয 

টাকা জভা ওয়ায তথ্য জানবত াযবছন। ইএপটিয ভাধ্যবভ দনন প্রদাবনয পবর ভার্ক দনন উবিারন 

প্রর্ক্রয়া জ ও দফাফান্ধফ ওয়ায় অথ ির্ফবাগ এ ফছবয “জনপ্রান দক” অজিন কবযবছ; 

 প্রায় ১১,৫০,০০০ যকার্য কভ িচাযী অনরাইন ডাটাবফইজ ম্পন্ন ওয়ায় তাবদয দফতন বাতা ফাফদ ফাবজট 

প্রণয়ন, অফয গ্রবণয তথ্য iBAS
++

 এ ংবমার্জত বয়বছ। দদবয কর স্থাবন দগবজবটড কভ িকতিাগবণয 

দফতন-বাতার্দ Electronic Fund Transfer (EFT) এয ভাধ্যবভ র্যবাধ কযা বে; 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য অধীন ৬টি SAE (Self Accounting Entity) গণপূতি অর্ধদপ্তয, েক ও জনথ 

অর্ধদপ্তয, জনস্বাস্থয প্রবক র অর্ধদপ্তয, ফন অর্ধদপ্তয, দযরওবয় এফং র্র্জর্ডএপ- এ iBAS
++

 এয 

র্াফযেণ ভর্ডউর চালু কযা বয়বছ। এগুবরা দথবক ইবরকট্রর্নক এডবাইবয ভাধ্যবভ ব্যাংক দথবক অথ ি 

র্যবাধ কযা বে, মায পবর র্ফর প্রদাবনয দেবে অর্ধকতয স্বেতা র্নর্িত কযা বে; 

 প্রর্তযো ফার্নীয দস্যবদয দফতন-বাতার্দ iBAS
++

 এয ভাধ্যবভ প্রদান কযায কাজ চরভান যবয়বছ। 

দনাফার্নী, র্ফভান ফার্নী ও দন ফানীয কভ িকতিা এফং দনাফার্নীয জওয়াবনযা কবরই র্নজ র্নজ ব্যাংক 

র্াবফ iBAS
++

 এয ভাধ্যবভ ইএপটিয ভাধ্যবভ দফতন-বাতার্দ াবেন; 

 জাতীয় ঞ্চয় র্িবভয অনরাইন ম্যাবনজবভন্ট র্বেভ চালু কযা বয়বছ। এটি একটি দকন্দ্রীয় ইন্টাযবনট র্বর্িক 

পটওয়যায, মায ভাধ্যবভ কর প্রকায ঞ্চয়ে র্ফক্রয়, রবযাং প্রদান এফং এ ম্পর্কিত মাফতীয় র্াফায়ন 

ম্পন্ন বে। ঞ্চয়বেয র্কর্স্তয সুদ এফং আর নগদায়বনয অথ ি ইএপটিয ভাধ্যবভ র্যবাবধয ব্যফস্া 

যবয়বছ এফং ঞ্চয়েবক দাযবর কযা বয়বছ। এয পবর দমভন ঞ্চয়ে ক্রবয়য ীভা ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ 

বে, পবর ঞ্চয়বেয সুদ ফাফদ প্রচুয অথ ি ব্যয় র্নয়ন্ত্রণ কযা মাবে, গ্রাক দফায ভান উন্নয়ন বে। এই দফা 
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ফতিভাবন াযাবদব ঞ্চয়ে র্ফক্রয়কাযী কর আউটবরবট চালু কযা বয়বছ। ডাকঘয ঞ্চয় র্িভবকও 

অনরাইন কযা বয়বছ; 

 স্বায়ত্বার্ত প্রর্তষ্ঠানমূবক ছােকৃত অব্যর্য়ত অথ ি দমন দট্রজার্যয ফাইবয বে না থাবক দ উবেবে নগদ 

ব্যফস্থানাবক র্িারী কযায রবেয স্বায়ত্বার্ত প্রর্তষ্ঠাবনয জন্য iBAS
++

 এ নতুন ভর্ডউর ংবমাজন 

কযা বয়বছ। এই ভর্ডউরটি কভ িচার্য কল্যাণ দফাড ি, জাতীয় গৃায়ন কর্তে ও ভানফম্পদ উন্নয়ন তর্ফর-এ 

পরবাবফ াইরটিং এয য র্ফদুযত র্ফবাবগয কর প্রকে, ফাংরাবদ দরাক প্রান প্রর্েণ দকন্দ্র ও েী 

উন্নয়ন অযাকাবডর্ভ, ফগুোবত চালু কযা বয়বছ; 

 iBAS
++

 ব্যফায কবয G2P এয ভাধ্যবভ াভার্জক র্নযািা দফির্ন কাম িক্রভমূবয সুর্ফধাববাগীবদয বাতা 

প্রদাবনয কাজ এর্গবয় মাবে। এ ম িন্ত ৭.৪৪ দকাটিয দফী উকাযববাগীবক EFT এয ভাধ্যবভ বাতা প্রদান কযা 

বয়বছ; 

 ঘবয ফব চারান জভাদাবনয উবেবে অবটাবভবটড চারান ও  এ-চারান ফাতায়ন চালু কযা বয়বছ। এয পবর 

একর্দবক দমভন নাগর্যকগণ বজই যাষ্ট্রীয় দকালাগাবয অথ ি জভা র্দবত াযবফন, অন্যর্দবক যকাবযয যাজস্ব 

আযণ বৃর্ি াবফ, দতভর্ন স্বেতাও বৃর্ি াবফ। ২০২০-২১ অর্ থবেমি আয়কি এবং পাসমপাট থ দি বাবি প্রায় 

1,299 টকাটি টাকা এ-চালাে পদ্ধদিি মাধ্যমম সংগ্রহ  কিা হময়মে। বিথমামে 25টি ব্াংক অবটাবভবটড চারান 

র্বেভ ব্বহাি কিমে এবং অন্যান্য ব্াংকগুমলামি এই পদ্ধদি অদচমিই চালু হমব; এফং 

 র্ফবদব ফাংরাবদ দূতাফামূবয আর্থ িক শৃঙ্খরা ও স্বেতা বৃর্িয উবেবে দূতাফামূবয জন্য iBAS
++

 এ 

পৃথক াফ-ভর্ডউর ংবমাজন কযা বয়বছ এফং পরবাবফ চাযটি দূতাফাব চালু কযা বয়বছ। 

 

                     

 

                                                                                                                                


