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র্নফ িাী ায-ংবে 

 

অর্ ি র্ফবাবগয র্বন, র্ভন ও াংগঠর্নক কাঠাবভা 

অর্ ি র্ফবাবগয র্বন ও র্ভন  

দূযদী ও টেকই যকার্য আর্ ি-ব্যফস্থানা র্নর্িিকযবেয র্বন র্নবে অর্ ি র্ফবাগ কাজ কবয চবরবে। দে ও প্রাজ্ঞ 

আর্র্ িক নীর্ি প্রেেন ও সুষ্ঠু আর্ ি-ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ াভর্িক অর্ িননর্িক র্স্থর্িীরিা ফজাে যাখা ও যকাবযয আর্র্ িক 

শৃঙ্খরা র্নর্িি কবয প্রবৃর্ি অজিন ও দার্যদ্র্য র্নযন বরা অর্ ি র্ফবাবগয র্ভন। গেপ্রজািন্ত্রী ফাংরাবদ যকাবযয Rules of 

Business, ১৯৯৬-এয Schedule-I (Allocation of Business Among the Different Ministries and 

Divisions)-অনুমােী অর্ ি র্ফবাবগয প্রধানিভ দার্েত্ব ও কাম িাফরী বরা- (ক) যাজস্ব নীর্ি (Fiscal Policy) প্রেেন এফং 

    ে ব্যাংক প্রেীি মুদ্র্া নীর্ি (Monetary Policy) এয াবর্ ভন্ববেয ভাধ্যবভ টদবয াভর্িক অর্ িননর্িক র্স্থর্িীরিা 

র্নর্িি কযা; (খ) ম্পবদয সুলভ ব্যফায এফং অচে টযাধ কযায জন্য ম্পদ ফণ্টন ও ব্যফাবয দেিা, স্বচ্ছিা ও 

জফাফর্দর্িা র্নর্িি কবয আর্র্ িক শৃঙ্খরা প্রর্িষ্ঠা; (গ) অর্ িননর্িক প্রবৃর্ি ও দার্যদ্র্য র্নযবনয রবেয অবযন্তযীে ও বফবদর্ক 

ম্পবদয ভন্ববে ফাবজে প্রেেন, িা ফাস্তফােবন র্ফর্বন্ন ভন্ত্রোরে/র্ফবাগমূবক ােিা প্রদান ও ফাবজে ফাস্তফােন র্যফীেে 

কযা; এফং (ঘ) ার্ফ িকবাবফ যাবেয আর্র্ িক র্নযাত্তা র্নর্িি কযা। 

অর্ ি র্ফবাবগয াংগঠর্নক কাঠাবভা 

অর্ ি র্ফবাগ ১০টি অনুর্ফবাগ: ফাবজে অনুর্ফবাগ-১, ফাবজে অনুর্ফবাগ-২, টেজার্য ও ঋে ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ, াভর্িক 

অর্ িনীর্ি অনুর্ফবাগ, অর্ িননর্িক উবদিা অনুর্ফবাগ, ব্যে ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ, ফাস্তফােন অনুর্ফবাগ, প্রান ও ভন্বে 

অনুর্ফবাগ, প্রর্ফর্ধ অনুর্ফবাগ এফং যাোেত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্ফবাগ, ভর্নের্যং টর, এফং  ও      ২  অর্ধদপ্তয/ংস্থা: ভা 

র্াফ র্নযীেক ও র্নেন্ত্রক এয কাম িারে এফং র্াফ ভা র্নেন্ত্রক এয কাম িারে র্নবে গঠিি। অর্ ি র্ফবাবগয জনফর 

কাঠাবভাবি টভাে অনুবভার্দি দংখ্যা ৬০৪ (প্রর্ভ টেেীয দ ১৪৬টি, র্িিীে টেেীয দ ১৭৬টি, তৃিীে টেেীয দ ১৬৯টি ও 

চতুর্ ি টেেীয দ ১১৩টি)। এয ভবধ্য পূযেকৃি দ ৫০৬টি এফং শূন্য দ ৯৮টি। ভর্নের্যং টর এয টভাে অনুবভার্দি দংখ্যা 

৩৬ (প্রর্ভ টেেীয দ ১৮টি, র্িিীে টেেীয দ ৩টি , তৃিীে টেেীয দ ৯টি ও চতুর্ ি টেেীয দ ৬টি)। এয ভবধ্য পূযেকৃি দ 

১৯টি এফং শূন্য দ ১৭টি। ভা র্াফ র্নযীেক ও র্নেন্ত্রবকয কাম িারে এফং এয অধীনস্থ অর্পমূব টভাে ভঞ্জুর্যকৃি বদয 

ংখ্যা ৫,৭৭১। এয ভবধ্য পূযেকৃি দ ৩,২৭৮টি এফং শূন্য দ ২,৪৯৩টি। র্াফ ভা র্নেন্ত্রক কাম িারবেয অনুবভার্দি বদয 

ংখ্যা ৭,৯৪০ , মায ভবধ্য পূযেকৃি দ ৪,১৪২টি এফং শূন্য দ ৩,৭৯৮টি। 

অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থামূবয কাম িাফরী  

ফাবজে অনুর্ফবাগ-১ 

জািীে ফাবজে প্রেেন কবয িা মর্াভবে জািীে ংবদ উস্থান এফং র্ফর্বন্ন প্রকায ব্যে ব্যফস্থানা কাম িক্রভ 

র্যচারনা কযা ফাবজে অনুর্ফবাগ-১ এয প্রধান দার্েত্ব। এ অনুর্ফবাগ ২০২০-২১ অর্ িফেবযয ংবার্ধি ফাবজে ও ২০২১-২২ 

অর্ িফেবযয জািীে ফাবজে প্রেেন কবয র্নধ িার্যি ভেসূর্চ অনুমার্ে ভান জািীে ংবদ উস্থান কবযবে। এ অনুর্ফবাগ 

২০২১-২২ অর্ িফেবয ফাবজে ফক্তৃিা, ফাবজবেয ংর্েপ্তায, ফার্ল িক আর্র্ িক র্ফবৃর্ি, ম্পূযক আর্র্ িক র্ফবৃর্ি ও ভধ্যবভোর্দ 

ফাবজে কাঠাবভা (এভটির্ফএপ) প্রভৃর্ি ফাবজে ংর্িি প্রকানামূ প্রকা কবযবে। টফা প্রদাবনয টেবে ম্পবদয জরবযিা 

আযও বাবরাবাবফ র্নর্িি কযায রবেয আর্র্ িক পূফ িাবা (fiscal forecasting), ফাবজে প্রেেন ও ফাবজে ফাস্তফােন, আর্র্ িক 

প্রর্িবফদন উন্নিকযে এফং স্বচ্ছিা বৃর্িকযবেয উবেশ্যবক াভবন র্নবে র্ফশ্ব ব্যাংবকয ােিাে ১০০ মিমিয়ন ডিারেে 
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Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) ীল িক পাঁচ 

বছে মিয়ামি কি মসূমচটি বাস্তবায়ন চরভান যবেবে।  

ফাবজে অনুর্ফবাগ-২ 

ফাবজে অনুর্ফবাগ-২ উন্নেন প্রকবেয ফাবজে ফযাবেয অর্ িননর্িক র্ফবিলে র্ফস্তার্যি উন্নেন ফাবজে প্রস্তুি ও প্রকা, 

উন্নেন প্রকে সুষ্ঠুবাবফ ফাস্তফােবনয জন্য আর্র্ িক েভিা অ িে, অর্ ি অফমুর্ক্ত ও ব্যফায ম্পবকি প্রবোজনীে নীর্িভারা প্রেেন 

এফং প্রকবেয জন্য টকাড প্রদান ংক্রান্ত কাম িাফরী ম্পাদন কবয র্াবক। ২০২০-২১ অর্ িফেবয এ অনুর্ফবাগ ২০২০-২১ 

অর্ িফেবযয ংবার্ধি এফং ২০২১-২২ অর্ িফেবযয ভঞ্জুযী ও ফযাবেয দাফীমূ (উন্নেন) ংক্রান্ত ফই প্রস্তুি; ‘         

                   ’, ‘                                       ২০২১’                ; ভধ্যবভোর্দ 

ফাবজে কাঠাবভায (এভটির্ফএপ) আওিাে ২৬টি ভন্ত্রোরে/র্ফবাবগয ২০২০-২১ অর্ িফেবযয ংবার্ধি ফাবজে এফং ২০২১-২২ 

অর্ িফেবযয ফাবজে প্রেেন কবযবে।  

 টেজার্য ও ঋে ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ 

টেজার্য ও ঋে ব্যফস্থানা অনুর্ফবাবগয মূর কাম িক্রভমূ বচ্ছেঃ জািীে যাজস্ব টফাবড িয আওিা ফর্র্ভ িি কয-যাজস্ব ও 

কয ফর্র্ভ িি যাজস্ব ংক্রান্ত িথ্য ংগ্র, র্ফবিলে ও মূ্ােন, কয ফর্র্ভ িি যাজস্ব ধাম ি ও আদাে কাম ি   র্যফীেে, ঋে 

র্ভেে (Debt Mix) র্নধ িাযে, বফবদর্ক ঋবেয িি-র্নব িযীরিা (Conditionality) মাচাই, যকার্য ঋবেয টেকই অফস্থা 

(Debt Sustainability) র্ফবিলে ও র্যফীেে, যকার্য ফবেয ফাজায ম্প্রাযে র্ফলেক কাম িক্রভ র্যচারনা, যকাবযয 

প্রাপ্য র্ডএএর (Debt Service Liability) এয অর্ ি আদাে এফং ফাবজে টর্বক প্রদত্ত ঋে ংক্রান্ত চুর্ক্ত ম্পাদন। ২০২০-

২১ অর্ িফেবয এ অনুর্ফবাগ র্ফর্বন্ন প্রর্িষ্ঠাবনয অনুকূবর নতুন প্রকবে ঋে প্রদাবনয রবেয খড়া SLA (Subsidiary Loan 

Agreement) এফং LA (Loan Agreement)-এয ওয ভিাভি প্রদান; র্ডএএর (রগ্নী-পুনেঃরগ্নী) র্াফ র্ফফযেী ও 

র্নবদ ির্কা (২০১৯-২০ অর্ িফেয ম িন্ত) পুর্স্তকাটি র্ফর্বন্ন স্বােত্তার্ি, আধা-স্বােত্তার্ি এফং স্থানীে যকায (স্ব-ার্ি) 

প্রর্িষ্ঠানমূবক টপ্রযে; যকার্য ইক্যযইটিয র্াফ ারনাগাদকযবেয রবেয ংর্িি কর দপ্তয/ংস্থায প্রবোজনীে িথ্যার্দ 

ংগ্রবয কাম িক্রভ গ্র ; ২০২১-২২ অর্ িফেবয ফাবজবেয ংযুক্ত ির্ফবরয প্রার্প্ত এফং ২০২০-২১  অর্ িফেবযয ংবার্ধি 

ফাবজবেয ংযুক্ত ির্ফবরয প্রার্প্তয টেবে র্ডএএর এয অংবয প্রবোজনীে কাম ি ম্পাদন; র্ফর্বন্ন প্রর্িষ্ঠাবনয াবর্ 

র্ডএএর র্াফ র্যকনাইর কযা; র্ফর্বন্ন যাোেত্ত ও যকা   ভার্রকাধীন প্রর্িষ্ঠান কতৃিক জনগুরুত্বপূে ি প্রকবে অর্ িােন এফং 

র্নিয প্রবোজনীে ও গুরুত্বপূে ি দ্র্ব্য ফা টফা আভদা   অর্ িােবন গৃীি ঋবেয র্ফযীবি যােীে গ্যাযার্প প্রদান।  

াভর্িক অর্ িনীর্ি অনুর্ফবাগ 

সািমিক অর্ িনীর্ি অনুর্ফবাগ আর্র্ িক নীর্ি, মুদ্র্ানীর্ি, র্ফর্নভে ায নীর্ি ও ফর্েঃখাি ংক্রান্ত র্ফলোর্দয র্ফবিলে; 

ভধ্যবভোর্দ াভর্িক অর্ িননর্িক কাঠাবভা (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF) র্নের্ভিবাবফ 

ারনাগাদকযে; ও ভধ্যবভোর্দ াভর্িক অর্ িননর্িক নীর্ি র্ফবৃর্ি (Medium Term Macroeconomic Policy 

Statement-MTMPS) প্রেেন। ২০২০-২১ অর্ িফেবয এ অনুর্ফবাগ এভটিএভএপ ারনাগাদকযে; অর্ িনীর্িয চাযটি খাবিয 

(প্রকৃি, যাজস্ব, আর্র্ িক ও ফর্:খাি) চরকমূবয ভধ্যবভোর্দ প্রবেে; ভধ্যবভোর্দ াভর্িক অর্ িননর্িক নীর্ি র্ফবৃর্ি 

প্রেেন; ফাবজে ফক্তৃিা ংকরন, ফাবজে ভানী ফক্তৃিা প্রেেন কবয। টকার্বড-১৯ বফর্শ্বক ভাভার্যয অর্ িননর্িক প্রবাফ 

কাম িকযবাবফ টভাকাবফরা এফং অর্ িননর্িক পুনরুিায কাম িক্রভ ত্বযার্ন্বি কযবে ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয সুবমাগ্য র্দকর্নবদ িনাে 

প্রেীি ২৮টি কাম িক্রভ ম্বর্রি প্রাে ১,৮৭,৬৭৯ টকাটি োকায প্রবোদনা কভ িসূচীগুবরায র্যফীেে ির্ি চালু কবয িা 

র্নের্ভিবাবফ র্যফীেন; Standard & Poor’s (S&P), Moody’sওFitch আন্তজিার্িক টক্রর্ডে টযটিং ংস্থায াবর্ 

র্নের্ভি বা অনুষ্ঠান, াভর্িক অর্ িননর্িক র্যর্স্থর্ি র্ফলবে ারনাগাদ িথ্য যফযা; Monthly Macro-fiscal Update 

এফং Monthly Report on Fiscal Position ীল িক প্রর্িবফদন প্রস্তুিকযে এফং িা অর্ ি র্ফবাবগয ওবেফাইবে প্রকা; 
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জািীে গুরুত্বপূে ি র্ফর্বন্ন র্ফলবে গবফলোকভ ি ম্পাদন, ধাযোে/র্রর্ টনাে প্রেেন; াকি, কভনওবেরর্ র্ফর্বন্ন র্িার্েক 

ও ফহুার্েক অর্ িননর্িক বমার্গিা টপাযাভ ংর্িি র্ফলোর্দ প্রর্ক্রোকযে প্রভৃর্ি।  

অর্ িননর্িক উবদিা অনুর্ফবাগ 

অর্ িননর্িক উবদিা অনুর্ফবাগ টদবয অর্ িননর্িক গর্িধাযা ও অগ্রগর্িয মূ্ােন ম্পর্কিি র্ফর্বন্ন প্রর্িবফদন প্রকা, 

ক্ষুদ্র্ ঋে কভ িসূর্চ ও র্ফর্বন্ন ির্ফর, যাজস্ব ফাবজবেয আওিাে র্ফর্বন্ন ভন্ত্রোরে কতৃিক গৃীি উন্নেন কভ িসূর্চমূ র্যফীেে ও 

মূ্ােন; অর্ ি র্ফবাবগয আওিাে ফাস্তফােনাধীন এর্ডর্ভুক্ত উন্নেন প্রকেমূবয ফাস্তফােন অগ্রগর্ি ম িাবরাচনা ও র্যফীেে 

এয দার্েবত্ব র্নবোর্জি। ২০২০-২১ অর্ িফেবয এ অনুর্ফবাগ ‘ফাংরাবদ অর্ িননর্িক ভীো-২০২১’ এফং ‘Bangladesh 

Economic Review, 2021’ প্র       ।      , অর্ ি র্ফবাবগয ২০১৯-২০  অর্ িফেবযয ফার্ল িক প্রর্িবফদন প্রেেন; 

ফাংরাবদবয অর্ িনীর্িয ারনাগাদ র্যর্স্থর্িয উয র্ফর্বন্ন িথ্যার্দ/প্রর্িবফদন প্রেেন;  ভান জািীে ংদ অর্ধবফবনয 

ংর্িি প্রবেয ম্পূযক প্রে জফাবফয খড়া বির্য; জািীে ংবদ ভাভান্য যাের্ি কতৃিক প্রবদে বালবে অন্তভু ির্ক্তয জন্য 

অর্ ি র্ফবাগ ম্পর্কিি িথ্যাফর্র ম্বর্রি প্রর্িবফদন প্রেেন প্রভৃর্ি উবেখবমাগ্য। ২০২০-২১ অর্ িফেবয অর্ ি র্ফবাবগয আওিাধীন 

এর্ডর্ভুক্ত উন্নেন প্রকেমূবয উয ভার্ক অগ্রগর্ি ম িাবরাচনা এফং প্রকেমূবয ভার্ক, বেভার্ক, ফার্ল িক অগ্রগর্িয 

প্রর্িবফদন আইএভইর্ডবি টপ্রযে; ২০২০-২১ অর্ িফেবয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রোরবেয আওিাে অনুন্নেন ফাবজে টর্বক অর্ িােনকৃি চরভান 

কভ িসূর্চয উয ভার্ক অগ্রগর্িয প্রর্িবফদন ংগ্র ও বেভার্ক র্বর্ত্তবি ম িাবরাচনা বা অনুষ্ঠান, বাে গৃীি 

র্িান্তমূবয ফাস্তফােন ও র্যফীেে এফং এ ংক্রান্ত প্রর্িবফদন অর্ ি র্ফবাবগয ংর্িি অনুর্ফবাবগ     ংর্িি প্রার্নক 

ভন্ত্রোরে/র্ফবাগ ও ংস্থাে টপ্রযে কযা ে।  

ব্যে ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ 

ব্যে ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ যকাবযয যাজস্ব ফাবজেভুক্ত ও ফাবজে ফর্র্ভ িি মাফিীে ব্যে ব্যফস্থানা ার্ফ িক আর্র্ িক 

শৃঙ্খরা ও আর্র্ িক ব্যফস্থানা মর্ামর্বাবফ ফাস্তফােবন কাজ কবয। এোড়া, এ অনুর্ফবাগ র্ফর্বন্ন ভন্ত্রোরে/র্ফবাগ ও অধীনস্থ 

অর্ধদপ্তয/র্যদপ্তযমূবয াংগঠর্নক কাঠাবভায আওিাে ও কাঠাবভায অর্ির্যক্ত নতুন দ সৃর্ি, অস্থােী দ ংযেে, 

যঞ্জাভ িার্রকা র্যফিিন/র্যফধ িন, দ উন্নীিকযে ংক্রান্ত প্রস্তাবফ ম্মর্ি/ভিাভি প্রদান কবয র্াবক। গাড়ী অন্যান্য 

মূরধনী যঞ্জাভ ংগ্রবয অনুবভাদন র্দবে র্াবক। যকার্য অবর্ িয প্রর্ভি ব্যে ও কৃচ্ছিা াধবনয রবেয াক্যিরায জাযী 

ােক কাজ কবয। ২০২০-২১ অর্ িফেবয এ অনুর্ফবাগ র্ফর্বন্ন ভন্ত্রোরে/র্ফবাগ ও িায অধীনস্থ অর্পমূবয র্ফর্বন্ন টের্েয 

টভাে ১৮,৪৩৭টি দ সৃজন, ২৯,৪৪১টি দ ংযেে, ৩,৯৩২টি দ স্থােীকযে ও ৪২,২৯৮টি দ র্ফলুপ্তকযবে ম্মর্ি প্রদান 

কবযবে। এয উবেখবমাগ্য বরা ফাংরাবদ টযরওবে এয ৪০,৭২৮টি দ র্ফলুপ্তকযবেয ম্মর্ি জ্ঞান।   

ফাস্তফােন অনুর্ফবাগ 

ফাস্তফােন অনুর্ফবাবগয ম্পার্দি কাম িাফরীয ভবধ্য যবেবে যকার্য অর্প, স্বােত্তার্ি ংস্থা, যাোেত্ত ব্যাংক ও 

অর্ িরগ্নী প্রর্িষ্ঠানমূবয কভ িকিিা/কভ িচার্যবদয টফিন     র্নধ িাযে/পুনর্ফ িবফচনা, টফিন বফলম্য দূযীকযে, টফিন কর্ভন গঠন 

এফং টফিন কর্ভবনয সুার্য ফা ফােন, র্ফবদস্থ ফাংরাবদ দূিাফাব কভ িযি কভ িকিিা-কভ িচাযীবদয টফিন ও বািার্দ 

র্নধ িাযে। ২০২০-২১ অর্ িফেবয এ অনুর্ফবাবগয গুরুত্বপূে ি কাম িাফরীমূ বচ্ছ র্ফর্বন্ন ভন্ত্রোরে/র্ফবাগ ও অধীনস্থ 

অর্ধদপ্তয/র্যদপ্তযমূবয াংগঠর্নক কাঠাবভায আওিাে ও কাঠাবভায  ও    টভাে ১,০৭,৩৪৪টি বদয টফিনবগ্রড 

র্নধ িাযে, ৩১টি োইভবের/র্বরকন টগ্রড র্ফলবে ভিাভি প্রদান, ৪৬টি টফিনবগ্রড উন্নীি/পূন:র্নধ িাযে র্ফলবে ভিাভি প্রদান, 

ভন্ত্রোরে/র্ফবাগ/অর্ধদপ্তয/ংস্থায টভাে ৫২টি ভাভরায দপাওোযী জফাফ প্রদান।  

প্রান ও ভন্বে অনুর্ফবাগ 

প্রান ও ভন্বে অনুর্ফবাগ অর্ ি র্ফবাবগয কর প্রার্নক দার্েত্ব, অর্ ি র্ফবাগ এফং এয অধীনস্থ দপ্তবযয অস্থােী দ 

ংযেে এফং অস্থােী দবক স্থােী বদ রূান্তয ংক্রান্ত কাম িার্দ এফং অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাবগয ভবধ্য ভন্বে াধন 
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ংক্রান্ত কাম িক্রভ ম্পাদন কবয র্াবক। ২০২০-২১ অর্ িফেবয এ অনুর্ফবাবগ ম্পার্দি উবেখবমাগ্য কাজমূ বরােঃ অর্ ি 

র্ফবাগ ংর্িি ভর্ন্ত্রর্যলদ বফঠবকয র্িান্তমূবয ফাস্তফােন অগ্রগর্ি প্রর্িবফদন ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ টপ্রযে; ২০২১-২২ 

অর্ িফেবযয ফাবজে প্রেেন ও টঘালোয জন্য প্রাক ফাবজে বা অনুষ্ঠান কর প্রকায রর্জর্িক াবাে ি প্রদান; অর্ ি র্ফবাগ ও 

অধীনস্থ দপ্তয/ংস্থায ১২টি ভার্ক কভ িকাবেয ও ১টি ফার্ল িক কভ িকাবেয প্রর্িবফদন ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ টপ্রযে; অর্ ি র্ফবাবগয  

ভন্বে বা ম্পর্কিি কাম িাফরী ম্পাদন; অর্ ি র্ফবাবগয ফার্ল িক ক্রে র্যকেনা প্রেেন ও ফাস্তফােন; ভাননীে অর্ িভন্ত্রীয 

২০২০-২১ অর্ িফেবযয টস্বচ্ছাধীন ির্ফর টর্বক ১০ রে োকা র্ফর্বন্ন ব্যর্ক্তয অনুকূবর ভঞ্জুর্য আবদ জার্য; ভার্াফ 

র্নযীেক ও র্নেন্ত্রক এয কাম িারে এফং এয অধীনস্ত দপ্তযমূব র্ফর্বন্ন বদ র্নবোবগয র্নর্ভত্ত োড়ে প্রদান; র্াফ 

ভার্নেন্ত্রক কাম িারে এফং এয র্নেন্ত্রোধীন দপ্তয মূব র্ফর্বন্ন বদয র্নবোবগয র্নর্ভত্ত োড়ে প্রদান; ফাবজে প্রেেন ও 

জািীে ংবদ ট ংক্রান্ত কর প্রকায রর্জর্িক াবাে ি প্রদান এফং ফাবজে ট উরবে আপ্যােন/াংফার্দক 

বম্মরবনয কর ব্যফস্থা গ্রে; অর্ ি র্ফবাগ এফং এয অধীনস্থ দপ্তযমূবয ফাৎর্যক ফাবজে প্রাক্করন এফং ংবার্ধি ফাবজে 

প্রেেন; অর্ ি র্ফবাগ এফং এয অধীনস্থ দপ্তযমূবয ভধ্যবভোর্দ ফাবজে প্রেেবনয জন্য ফাবজে ব্যফস্থানা কর্ভটিবক কার্যগর্য 

ােিা প্রদান; অনুন্নেন ব্যে ও বেভার্ক ব্যে র্যকেনা প্রেেন; র্াবফয ংগর্ি াধন (Reconciliation of 

Accounts) ম্পর্কিি কাম িাফরী; ফার্ল িক উবমাজন র্াফ (Annual Appropriation Accounts) প্রেেন; ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA), জািীে শুিাচায টকৌর (NIS) ও উদ্ভাফনী (Innovation) কভ ির্যকেনা প্রেেন। 

প্রর্ফর্ধ অনুর্ফবাগ 

যকাবযয অন্যান্য ভন্ত্রোরে ও র্ফবাগ টর্বক টকান আর্র্ িক র্ফর্ধর্ফধান এয ব্যাখ্যা র্ফবিলে; যাভ ি ইিযার্দ এ অনুর্ফবাগ 

টর্বক কযা ে। ২০২০-২১ অর্ িফেবয এ অনুর্ফবাবগয র্ফর্বন্ন াখাে ম্পার্দি কাম িাফরীয ভবধ্য উবেখবমাগ্য বরােঃ যকার্য 

কভ িচাযীগবেয অফযকারীন সুর্ফধার্দ/প্রাপ্যিা/বনন ভ িবেয ায, বািা, পুযোয ফা অনুদান ংক্রান্ত যকার্য র্ফর্বন্ন 

নীর্িভারা ফা র্ফর্ধভারায র্ফলবে ভিাভি প্রদান; র্ফর্বন্ন ভন্ত্রোরে/র্ফবাগ/ংস্থা/র্ো প্রর্িষ্ঠান/প্রর্েে প্রর্িষ্ঠাবন র্নবোর্জি 

জনফবরয ার্যের্ভক/ম্মানী/বািার্দ র্নধ িাযে/ পুনেঃর্নধ িাযে; ম্মানী বািা প্রদাবন ঘেনাবত্তায অনুভর্ি প্রদান ম্পর্কিি 

কাম িাফরী; টননবমাগ্য চাকর্যয ঘাের্িকার প্রভাজিবন ম্মর্ি প্রদান; র্ফর্বন্ন টকাব িয বৃর্ত্তয ায পুন:র্নধ িাযে ইিযার্দ।  

এোড়া, নতুন র্ফর্ধ র্ফধান প্রেেন/জাযী কবয র্াবক, টমভন: ৬ ভাবয কভ ফেী র্শু ন্তান চাকর্যবি নফবমাগদানকাযী 

ভর্রা কভ িচাযীগবেয ভাতৃত্বকারীন ছুটিয (ফাচ্চায ফে  ৬ ভা না ওো ম িন্ত) র্ফধান কযা ংক্রান্ত রুর ংবাধন।  

যাোেত্ত প্রর্িষ্ঠান অনুর্ফবাগ 

যাোেত্ত ও স্বােত্তার্ি প্রর্িষ্ঠানমূবয ফাবজে ও আর্র্ িক ভঞ্জুর্য অনুবভাদন/ম্মর্ি প্রদান, ভর্নের্যং টবরয প্রার্নক 

কাম িার্দ ম্পাদন, স্বােত্তার্ি প্রর্িষ্ঠানমূবয কাম িাফরী ও আর্র্ িক ব্যফস্থানায র্ফর্বন্ন র্ফলে, যাোেত্ত/স্ব-ার্ি/র্ফর্ধফি 

ংস্থা ও অধীনস্থ অংগ প্রর্িষ্ঠানমূবয াংগঠর্নক কাঠাবভা যীো-র্নযীোপূফ িক দ সৃর্ি, দ ংযেে, যাজস্ব ফাবজবে দ 

স্থানান্তয, দ র্ফলুপ্তকযে ইিযার্দ যাোেত্ত্ব প্রর্িষ্ঠান অনুর্ফবাবগয অন্যিভ দার্েত্ব। ২০২০-২১ অর্ িফেবয যাোেত্ত প্রর্িষ্ঠান 

অনুর্ফবাগ ম্পার্দি উবেখবমাগ্য কাম িাফরী বরা: র্ফর্বন্ন যাোেত্ত ও স্বােত্তার্ি প্রর্িষ্ঠাবনয র্ফর্বন্ন টের্েয টভাে ৪,০৮৪টি 

দ সৃর্ি, ৪,১৮৭টি দ ংযেে, ৩৪৩টি দ স্থােীকযে কযা। এোড়া, আউেবার্ িং প্রর্ক্রোে টফা গে নীিভারা-২০১৮ 

অনুমােী টভাে ৪,৪২৪টি টফা ক্রবেয ম্মর্ি প্রদান কযা বেবে।    

ভর্নের্যং টর 

ভর্নের্যং টর যাোেত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবয আর্র্ িক ংবিল ম্পর্কিি র্ফলোর্দ টমভনেঃ ফাবজে প্রেেন ও ভর্নের্যং, যপ্তার্ন 

বে নগদ ােিা প্রদান, স্ব-অর্ িােবন ফাস্তফার্েিব্য প্রকবেয অনুকূবর আর্র্ িক োড়এ প্রদান, বতুির্ক, ঋে, গ্যাযার্প, উৎা 

টফানা এফং প্রর্ির্ষ্ঠানমূবয মূরধন পুনর্ফ িন্যা ইিযার্দ র্ফলবে র্িান্ত/ভিাভি প্রদান কবয র্াবক। ২০২০-২১ অর্ িফেবয 

ভর্নের্যং টর ৪৯টি যাোয়্ত্ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনয অনুকূবর ২৪,৪৪৫.৪০ টকাটি োকা যকার্য টকালাগাবয প্রবদে অফদান/রবযাং এফং 
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৩৩,৭৬৬.৮৮ টকাটি োকা র্ফর্নবোগ ধাম িপূফ িক ফাবজে প্রনেন কবযবে। এ ভবে যাোেত্ত প্রর্িষ্ঠাবনয অধীবন ংস্থায র্নজস্ব 

অবর্ ি ৩৫টি প্রকে ফাস্তফােবনয রবেয আর্র্ িক োড়ে/Liquidity Certificate প্রদান কযা বেবে।  

ভা র্াফ র্নযীেক ও র্নেন্ত্রক-এয কাম িারে 

ভা র্াফ র্নযীেক ও র্নেন্ত্রক যাবেয যকার্য র্াফ এফং কর আদারি, যকার্য কতৃিে ও কভ িচার্যয র্াফ, 

র্ফর্ধফি ংস্থা, াফর্রক এপাযপ্রাইজ এফং স্থানীে কতৃিবেয র্াফ র্নযীো কবয র্াবক। ২০১৯-২০ অর্ িফেবয ভা র্াফ 

র্নযীেক ও র্নেন্ত্রক-এয কাম িারে কতৃিক ম্পার্দি উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ বরােঃ ২০১৯-২০ অর্ িফেবযয ২৪,৩৩৫টি অর্ডে 

আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকযে; প্রযুর্ক্তগি র্যফিিবনয াবর্ ংগর্িপূে ি অফকাঠাবভাগি এফং প্রর্েেগি সুর্ফধার্দ বৃর্িয রবেয র্ফর্বন্ন 

ংোয কাম িক্রভ গ্রে; আইটি অফকাঠাবভা উন্নেবনয রবেয প্রবোজনীে ক্রে প্রর্ক্রো ম্পাদন, কম্পবোরায এে অর্ডেয 

টজনাবযবরয কাম িারবে Digital Audit Management System চালুকযে; টাদাযী জ্ঞান ও দেিা বৃর্ি এফং অর্বজ্ঞিা 

র্ফর্নভবেয রবেয অর্ডে এে একাউপ র্ফবাবগয কভ িকিিাবৃন্দ কতৃিক টদব ও র্ফবদব অনুর্ষ্ঠি অর্ডে র্ফলেক প্রর্েে, 

ওোকি, টর্ভনায ইিযার্দ টপ্রাগ্রাবভ অংগ্রে প্রভৃর্ি।  

র্াফ ভা-র্নেন্ত্রক এয কাম িারে 

র্াফ ভা-র্নেন্ত্রক এয কাম িারে িায অধীনস্থ প্রধান র্াফযেে অর্প, র্ডর্বনার কবরারায অফ একাউপ অর্প, 

টজরা র্াফযেে অর্প এফং উবজরা র্াফযেে অর্প বি প্রার্প্ত ও ব্যে/র্যবাবধয ভার্ক র্াফ এফং ফাংরাবদ 

টযরওবে, প্রর্িযো র্ফবাগ ও ফাংরাবদ ব্যাংক বি প্রার্প্ত ও ব্যে/র্যবাবধয ভার্ক র্াফ একর্েি কবয ভার্ক র্াফ 

প্রেেনপূফ িক অর্ ি র্ফবাবগ টপ্রযে কবয র্াবক। এোড়া, ভার্ক র্াবফয উকযবেয উয র্বর্ত্ত কবয অর্ িফেয টবল আর্র্ িক 

র্াফ ও উবমাজন র্াফ প্রেেন কযাও এ কাম িারবেয দার্েত্ব। উবেখ্য, প্রজািবন্ত্রয যকার্য র্াফ ংযেবেয ার্ফ িক 

দার্েত্ব এ কাম িারবেয উয ন্যস্ত। প্রজািবন্ত্রয কভ িচাযীবদয টফিন-বািার্দ, টনন, র্জর্এপ, ঋে ও অর্গ্রভ এফং প্রকবেয 

ব্যে কর দাফী র্নষ্পর্ত্ত র্াফ ভা-র্নেন্ত্রক এয আওিাধীন র্াফযেে অর্পমূবয ভাধ্যবভ কযা ে। আধুর্নক ও 

উন্নিিয পেওেযায (iBAS++) ংবমাজবনয পবর ফাবজে ও র্াফ ব্যফস্থানাে উবেখবমাগ্য অগ্রগর্ি ার্ধি বেবে। 

২০২০-২১ অর্ িফেবয র্াফ ভা-র্নেন্ত্রবকয কাম িারে কতৃিক গৃীি উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ বরােঃ টননায ও 

কভ িকিিা/কভ িচাযীবদয ডাোবফজ প্রেেবনয কাজ ম্পন্নকযে, ার্ব ি টডর্রবাযীয টেবে র্ফর্বন্ন ম িাবে র্ডর্জোইবজন, 

যকার্য ফাবজে ও র্াবফয টেেীর্ফন্যা কাঠাবভা চূড়ান্তকযে ংক্রান্ত কাম িক্রভ, ইবরকের্নক পাে োন্সপায (EFT)-এয 

র্যয বৃর্ি, টফিন বািা, টনন, বর্ফষ্য ির্ফর, ঋে ও অর্গ্রভ যকার্য ম্পদ ম্পর্কিি র্াফ ংযেে ির্িয 

উন্নেন, iBAS++ ির্িবি র্াফ ব্যফস্থায উন্নেন ইিযার্দ।  

      ও                 

যকাবযয নীর্ি টকৌবরয াবর্ াভঞ্জস্য টযবখ যকার্য ব্যবেয কাম িকার্যিা র্নর্িি কযায রবেয ভধ্যবভোর্দ ফাবজে 

কাঠাবভায (এভটির্ফএপ) আওিাে ংোয কাম িক্রভ চরভান যবেবে। গি ২০২০-২১ অর্ িফেবয কর্িে ংোয ও উদ্ভাফনমূরক 

কাম িক্রবভয ভবধ্য অন্যিভ বরা:                    ,                           ,              

                    ও                                  ,     -                            

    ’,                         (SUKUK)       ।    

             ,               ,                      ও        

অর্ িননর্িক উন্নেন 

র্ফবশ্বয অন্যান্য টদবয ন্যাে ফাংরাবদবয অর্ িনীর্িবিও টকার্বড-১৯ ভাভার্য র্ফরূ প্রবাফ টপবরবে।    ,            

                                                           ।                                      
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         ৬ ৫      ,                                     ।                                        । 

                                                           ২০২০-২১ অর্ িফেবযয র্জর্ডর্ প্রবৃর্ি ৫.৭৪ 

িাংব দাঁড়াবফ, মা াভর্গ্রক র্যর্স্থর্িয র্ফবফচনাে ইর্িফাচক। অর্ধকন্তু, এ ভবে ভার্ার্ছু জািীে আে দাঁর্ড়বেবে ২,২২৭ 

ভার্কিন ডরাবয দাঁর্ড়বেবে। টকার্বড-১৯ ভাভার্য বত্বও খাদ্য উৎাদন এফং যফযা টচইন র্নর্ফ িঘ্ন যাখায পবর ২০২০-২১ 

অর্ িফেবয মূ্স্ফীর্ি নীে ভাোে যাখা ম্ভফ বেবে। যাজস্ব ব্যফস্থানাে দেিা বৃর্িয ভাধ্যবভ যকায ফাবজে ঘাের্ি 

ধাযেবমাগ্য ম িাবে ীভাফি যাখায ব্যাাবয িকি যবেবে। িবফ ভাভার্যয কাযবে যকার্য ব্যে বৃর্ি াওোে ২০২০-২১ 

অর্ িফেবযয ফাবজে ঘাের্ি প্রাক্করন কযা বেবে ৬.১ িাংব, মা াভান্য বৃর্ি টবে ২০২১-২২ অর্ িফেবয র্জর্ডর্’য ৬.২ 

িাংব দাঁড়াবি াবয। চরর্ি ২০২১-২২ অর্ িফেবয টভাে যাজস্ব আযবেয রেযভাো র্নধ িাযে কযা বেবে ৩,৮৯,০০০ টকাটি 

োকা, মা র্ফগি অর্ িফেবযয ংবার্ধি রেযভাোয তুরনাে ১০.৬৬ িাং টফর্। ২০২০-২১ অর্ িফেবযই যপ্তার্ন আে 

ইর্িফাচক প্রবৃর্িয ধাযাে র্পবয এববে এফং পূফ িফিী অর্ িফেবযয তুরনাে ১৫.১ িাং বৃর্ি টবে ৩৮.৭৬ র্ফর্রেন ভার্কিন 

ডরাবয উন্নীি বেবে। অন্যর্দবক আভদার্ন খািও প্রবৃর্িয ধাযাে র্পবযবে এফং ২০২০-২১ অর্ িফেবয আভদার্ন ১৯.৭৬ িাং 

বৃর্ি টবে ৬৫.৬ র্ফর্রেন ভার্কিন ডরাবয দাঁর্ড়বেবে। ২০২০-২১ অর্ িফেবয টযর্ভবেন্স প্রফা পূফ িফিী অর্ িফেবযয তুরনাে ৩৬.১ 

িাং বৃর্ি টবে দাঁর্ড়বেবে ২৪.৭৮ র্ফর্রেন ভার্কিন ডরায মা অিযন্ত আাব্যাঞ্জক। টযর্ভবেন্স প্রফাবয উচ্চ প্রবৃর্িয পবর 

২০২০-২১ অর্ িফেবয চরর্ি র্াবফয বাযাবম্যয ঘাের্ি হ্রা টবেবে। একই াবর্ মূরধন ও আর্র্ িক খাবিয উিৃত্ত র্াকাে 

টরনবদবনয ার্ফ িক বাযাবম্য উিৃত্ত দাঁড়াে ৯.২ র্ফর্রেন ভার্কিন ডরায। পবর বফবদর্ক মুদ্র্ায র্যজাব ি উবেখবমাগ্য াবয বৃর্ি 

টবে ৩০ জুন ২০২১ িার্যবখ ৪৬.৩৯ র্ফর্রেন ভার্কিন ডরাবয দাঁর্ড়বেবে, মা ৮.৫ ভাবয আভদার্ন ব্যে র্ভোবনায জন্য ম িাপ্ত।  

এভে মুদ্র্ায র্ফর্নভে ায, র্ফবলকবয ভার্কিন ডরাবযয াবর্ োকায র্ফর্নভে ায টভাোমুটি র্স্থর্িীর যবেবে। 

২০২১-২২ অর্ িফেবযয ফাবজে াইরাইে 

টকার্বড-১৯ ভাভার্যয ভবধ্য র্িিীেফাবযয ভবিা র্নধ িার্যি ভেসূর্চ অনুমােী ভান জািীে ংবদ উস্থান কযা 

বেবে। টকার্বড-১৯ এয প্রবাবফ ফাংরাবদবয অর্ িনীর্িয র্ফর্বন্ন খাবি সৃি ের্ি বি পুনরুিাবযয টকৌ                 

                                                                                    ২০২১-২২ 

                             । ২০২১-২২               ’                                 ৭ ২       

             ৫ ৩                                            । ২০২১-২২                          

ব্যে প্রাক্করন কযা বেবে ৬,০৩,৬৮১ টকাটি োকা মা র্জর্ডর্’য ১৭.৫ িাং। র্যচারন অন্যান্য খাবি টভাে ফযাি যাখা 

বেবে ৩,৭৮,৩৫৭ টকাটি োকা এফং ফার্ল িক উন্নেন কভ িসূর্চবি ফযাে যাখা বেবে ২,২৫,৩২৪ টকাটি োকা। ২০২১-২২ 

                                     ৩,৮৯,০০০         ,          ’  ১১ ৩      ।              

                   ৩,৩০,০০০                                           ।                          

                     ১৬,০০০                 -                                   ৪৩,০০০      

    ।                                        ২,১৪,৬৮১          ,          ’  ৬ ২      । ২০২১-২২ 

                           ৮                                              -১৯                     

                                                                        ।   

টকার্বড-১৯ টভাকাবফরা ও অর্ িননর্িক পুনরুিাবযয জন্য প্রবোদনা প্যাবকজ 

 টদব নববর কবযানাবাইযাবয (বকার্বড-১৯) প্রাদূব িাফ শুরুয াবর্ াবর্ই এ ংকে টভাকাবফরাে ভাননীে প্রাধানভন্ত্রী 

টখ ার্নায যার্য িত্ত্বফধাবন ও র্দক র্নবদ িনাে ফিিভান যকায নানার্ফধ দবে গ্রে কবযবে। টকার্বড-১৯ টর্বক 

উদ্ভূি ‘বফর্শ্বক ভাভাযী’ এয র্ফরূ প্রবাফ টভাকাবফরা কযবি যকায চাযটি ফড় টকৌরগি কভ িসূচী র্নবে একটি কভ ি 

র্যকেনা গ্রে কবযবে মা- িাৎের্েক, স্বেবভোবদ ও দীঘ িবভোবদ ফাস্তফার্েি বফ। এই টকৌরগুবরা বচ্ছ- ক) যকার্য ব্যে 

বৃর্ি কযা, খ) আর্র্ িক ােিায প্যাবকজ প্রেেে, গ) াভার্জক সুযো কাম িক্রবভয আওিা বৃর্ি কযা এফং  ঘ) মুদ্র্া যফযা 
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বৃর্ি কযা। এফ টকৌর ফাস্তফােবনয জন্য ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয যার্য র্নবদ িনাে ফাংরাবদ যকায ১,০১,১১৭ টকাটি োকায 

২১টি প্রবোদনা প্যাবকজ টঘালো কবযবে মা জরুযী স্বাস্থয টফা, খাদ্য র্নযাত্তা, কভ িংস্থান টির্কবে যাখা ও অর্ িননর্িক ের্ি 

কর্ভবে আনায টেবে ােক বফ। ফিিভাবন (বপ্টম্বয,২০২১) ম িন্ত টভাে ১,৮৭,৬৭৯ টকাটি োকায ২৮টি প্রবোদনা প্যাবকজ 

ফাস্তফার্েি বচ্ছ, মা র্জর্ডর্’য ৬.২৩ িাং।  

অর্ ি র্ফবাবগয প্রকেমূ 

২০২০-২১ অর্ িফেবয ংবার্ধি ফার্ল িক উন্নেন কভ িসূর্চবি (আযএর্ডর্) অর্ ি র্ফবাবগয টভাে ৫টি প্রকে অন্তভু িক্ত র্ের। 

প্রকেগুবরা বচ্ছ- ১) ইনববিবভপ প্রবভান এে র্পন্যার্ন্সং পযার্র্রটি II (IPFF II); ২) র্ের পয এভপ্লেবভপ 

ইনববিবভপ টপ্রাগ্রাভ (SEIP);৩) টরংবদর্নং াফর্রক পাইনার্ন্সোর ম্যাবনজবভপ পয টাশ্যার প্রবেকন (SPFMSP); ৪) 

জরফায়ু ঝঁর্ক টভাকাবফরায অর্ িােনবক যকার্য ব্যে ব্যফস্থানাে অন্তভু ির্ক্তকযে (IBFCR) এফং ৫) াবাটি িং টেকর্নকযার 

এডুবকন এে র্ের টডববরবভপ পযার্র্রটি। এ প্রকেমূবয অনুকূবর ২০২০-২১ অর্ িফেবযয আযএর্ডর্বি টভাে 

৩৯,৬৩৭.০০ রে োকা ফযাে যাখা ে। িন্মবধ্য র্জওর্ফ ৬,৯৬৪.০০ রে োকা এফং প্রকে াায্য ৩২,৬৭৩.০০ রে োকা। 

২০২০-২১ অর্ িফেবয এ প্রকেমূব টভাে ব্যবেয র্যভাে ২৩,২২৩.৩২ রে োকা (র্জওর্ফ ১,৭৯২.৭৭ রে োকা এফং প্রকে 

াায্য ২১,৪৩০.৫৫ রে োকা) মা টভাে ফযাবেয ৫৮.৫৯ িাং। 

যাজস্ব ফাবজবেয আওিাে ফাস্তফােনাধীন কভ িসূর্চমূ 

র্যবফা প্রদাবনয টেবে ম্পবদয জরবযিা আযও বাবরাবাবফ র্নর্িি কযায রবেয আর্র্ িক পূফ িাবা (fiscal 

forecasting), ফাবজে প্রেেন ও ফাবজে ফাস্তফােন, আর্র্ িক প্রর্িবফদন উন্নিকযে এফং স্বচ্ছিা বৃর্িকযবেয উবেশ্যবক াভবন 

র্নবে Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) 

ীল িক কভ িসূর্চ ২০১৮-১৯ অর্ িফেয টর্বক শুরু বে ২০২২-২৩ অর্ িফেবয ম্পন্ন বফ। যকাবযয টকৌরগি উবেশ্য ও র্ফর্বন্ন 

ভন্ত্রোরবেয র্নজস্ব নীর্িয াবর্ াভঞ্জস্যপূে ি ও উা অজিবন ােক বফ এরু কাম িক্রভ যাজস্ব ফাবজবেয আওিাে কভ িসূর্চ 

র্ববফ ফাস্তফার্েি বচ্ছ। র্ফর্বন্ন ভন্ত্রোরে িাবদয ােক কাম িক্রভ র্াবফ স্বে ব্যবে উন্নেনমূরক কাম ি ম্পাদন, দার্যদ্র্য 

র্ফবভাচনমূরক, প্রবৃর্ি ােক ও ভানফম্পদ উন্নেনমূরক কাম িক্রভ ম্বর্রি ীর্ভি ফযাবেয ভবধ্য এ ধযবনয কভ িসূর্চ গ্রে 

কযবে। এই কভ িসূর্চটি ৯টি র্েবভ ফাস্তফার্েি বচ্ছ।  


