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র্নফ িাী ায-ংবে 

 

থ ি র্ফবাবগয র্বন, র্ভন ও াংগঠর্নক কাঠাবভা 

        থ ি র্ফবাবগয র্বন বে দূযদী ও টেকআ যকার্য অথ ি-ব্যফস্থানা র্নর্িতকযণ এফং র্ভন বরা দে ও র্ফচেণ 

অর্থ িক নীর্ত প্রণয়ন ও সুষ্ঠু অথ ি-ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ াভর্িক থ িননর্তক র্স্থর্তীরতা ফজায় যাখা ও যকাবযয অর্থ িক 

শৃঙ্খরা র্নর্িত কবয প্রবৃর্ি জিন ও দার্যদ্র্য র্নযন। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকাবযয Rules of Business, ১৯৯৬-এয 

Schedule-I (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions)-নুমায়ী থ ি র্ফবাবগয 

দার্য়ত্ব ও কাম িাফরী বরা- (ক) যাজস্ব নীর্ত (Fiscal Policy) প্রণয়ন এফং     য় ব্যাংক প্রণীত মুদ্র্া নীর্ত (Monetary 

Policy) এয াবথ ভন্ববয়য ভাধ্যবভ টদবয াভর্িক থ িননর্তক র্স্থর্তীরতা র্নর্িত কযা; (খ) ম্পবদয সুলভ ব্যফায 

এফং চয় টযাধ কযায জন্য ম্পদ ফণ্টন ও ব্যফাবয দেতা, স্বেতা ও জফাফর্দর্তা র্নর্িত কবয অর্থ িক শৃঙ্খরা প্রর্তষ্ঠা; 

(গ) থ িননর্তক প্রবৃর্ি ও দার্যদ্র্য র্নযবনয রবেয বযন্তযীণ ও বফবদর্ক ম্পবদয ভন্ববয় ফাবজে প্রণয়ন, তা ফাস্তফায়বন 

র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগমূবক ায়তা প্রদান ও ফাবজে ফাস্তফায়ন র্যফীেণ কযা; এফং (ঘ) ার্ফ িকবাবফ যাবেয অর্থ িক 

র্নযাত্তা র্নর্িত কযা। থ ি র্ফবাগ ১০টি নুর্ফবাগ: ফাবজে নুর্ফবাগ-১, ফাবজে নুর্ফবাগ-২, টেজার্য ও ঋণ ব্যফস্থানা 

নুর্ফবাগ, াভর্িক থ িনীর্ত নুর্ফবাগ, থ িননর্তক উবদিা নুর্ফবাগ, ব্যয় ব্যফস্থানা নুর্ফবাগ, ফাস্তফায়ন নুর্ফবাগ, 

প্রান ও ভন্বয় নুর্ফবাগ, প্রর্ফর্ধ নুর্ফবাগ এফং যাোয়ত্ত প্রর্তষ্ঠান নুর্ফবাগ, ভর্নের্যং টর এফং  ও      ২  

র্ধদপ্তয/ংস্থা: ভা র্াফ র্নযীেক ও র্নয়ন্ত্রক এয কাম িারয় এফং র্াফ ভা র্নয়ন্ত্রক এয কাম িারয় র্নবয় গঠিত। থ ি 

র্ফবাবগয জনফর কাঠাবভাবত টভাে নুবভার্দত দংখ্যা ৬০৪ (প্রথভ টেণীয দ ১৪৬টি, র্িতীয় টেণীয দ ১৭৬টি, তৃতীয় 

টেণীয দ ১৬৯টি ও চতুথ ি টেণীয দ ১১৩টি)। এয ভবধ্য পূযণকৃত দ ৫১৬টি এফং শূন্য দ ৮৮টি। ভর্নের্যং টর এয টভাে 

নুবভার্দত দংখ্যা ৩৬ (প্রথভ টেণীয দ ১৮টি, র্িতীয় টেণীয দ ৩টি , তৃতীয় টেণীয দ ৯টি ও চতুথ ি টেণীয দ ৬টি)। 

এয ভবধ্য পূযণকৃত দ ২০টি এফং শূন্য দ ১৬টি। ভা র্াফ র্নযীেক ও র্নয়ন্ত্রবকয কাম িারয় এফং এয ধীনস্থ র্পমূব 

টভাে ভঞ্জুর্যকৃত বদয ংখ্যা ৫,৭৭১। এয ভবধ্য পূযণকৃত দ ৩,৩৬৯টি এফং শূন্য দ ২,৪০২টি। র্াফ ভা র্নয়ন্ত্রক 

কাম িারবয়য নুবভার্দত বদয ংখ্যা ৭,৯১২, মায ভবধ্য পূযণকৃত দ ৪,৩৬৭টি এফং শূন্য দ ৩,৫৪৫টি।  

 

 থ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন নুর্ফবাগ ও ংস্থামূবয কাম িাফরী  

       ফাবজে নুর্ফবাগ-১: জাতীয় ফাবজে প্রণয়ন কবয তা মথাভবয় জাতীয় ংবদ উস্থান এফং র্ফর্বন্ন প্রকায ব্যয় 

ব্যফস্থানা কাম িক্রভ র্যচারনা কযা ফাবজে নুর্ফবাগ-১ এয প্রধান দার্য়ত্ব। এ নুর্ফবাগ ২০১৯-২০ থ িফছবযয ংবার্ধত 

ফাবজে ও ২০২০-২১ থ িফছবযয জাতীয় ফাবজে প্রণয়ন কবযবছ। ২০১৯-২০ থ িফছবয ফাবজে ফক্তৃতা, ফাবজবেয ংর্েপ্তায, 

ফার্ল িক অর্থ িক র্ফবৃর্ত, ম্পূযক অর্থ িক র্ফবৃর্ত ও ভধ্যবভয়ার্দ াভর্িক থ িননর্তক নীর্ত র্ফবৃর্ত এই ফাবজে প্রকানামূ 

প্রকা কবযবছ। ২০১৯-২০ থ িফছবয নুন্নয়ন ফাবজবেয অওতায় ফাস্তফায়বনয রবেয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয টভাে ১৮টি 

কভ িসূর্চ নুবভাদন ও থ িায়বনয ব্যফস্থা কযা বয়বছ। মৃত যকার্য কভ িকতিা/কভ িচাযীয যকার্য ঋণ ও সুদ ভওুফবপয ২৭টি 

প্রস্তাফ র্নষ্পর্ত্ত কযা বয়বছ। টফা প্রদাবনয টেবে ম্পবদয জরবযতা অবযা বাবরাবাবফ র্নর্িত কযায রবেয অর্থ িক পূফ িাবা 

(fiscal forecasting), ফাবজে প্রণয়ন ও ফাবজে ফাস্তফায়ন, অর্থ িক প্রর্তবফদন উন্নতকযণ এফং স্বেতা বৃর্িকযবণয       

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

নাবভ র্ফশ্ব ব্যাংবকয ায়তায় ১০০ র্ভর্রয়ন ডরাবযয একটি াঁচ ফছয টভয়ার্দ কভ িসূর্চ াবত টনয়া বয়বছ। 
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     ফাবজে নুর্ফবাগ-২: ফাবজে নুর্ফবাগ-২ উন্নয়ন প্রকবপেরয ফাবজে ফযাবেয থ িননর্তক র্ফবেলণ র্ফস্তার্যত উন্নয়ন 

ফাবজে প্রস্তুত ও প্রকা এফং প্রকবপেরয জন্য টকাড প্রদান ংক্রান্ত মাফতীয় কাম িাফরী ম্পাদন কবয থাবক। াাার্ এ 

নুর্ফবাগ উন্নয়ন প্রকপের সুষ্ঠুবাবফ ফাস্তফায়বনয জন্য অর্থ িক েভতা  িণ এফং থ ি ফমুর্ক্ত ও ব্যফায ম্পবকি প্রবয়াজনীয় 

নীর্তভারা ও ির্ত র্নধ িাযণ কবয। ‘উন্নয়ন প্রকপের ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত অর্থ িক েভতা’ ীল িক পুর্স্তকা এফং ‘ভঞ্জুর্য ও ফযাবেয 

দাফীমূ (উন্নয়ন)’ পুর্স্তকা প্রণয়ন ও প্রকা এ নুর্ফবাবগয ন্যতভ কাজ। ২০১৯-২০ থ িফছবয এ নুর্ফবাগ কতৃিক 

ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফরী বরা: ২০১৯-২০ থ িফছবযয ংবার্ধত এফং ২০২০-২১ থ িফছবযয ভঞ্জুযী ও ফযাবেয 

দাফীমূ (উন্নয়ন) ংক্রান্ত ফআ প্রস্তুত; ‘                            ’, ‘                               

        ২০২০’                ; ভধ্যবভয়ার্দ ফাবজে কাঠাবভায (এভটির্ফএপ) অওতায় ২৬টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয 

২০১৯-২০ থ িফছবযয ংবার্ধত ফাবজে এফং ২০২০-২১ থ িফছবযয ফাবজে প্রণয়ন; ২০১৯-২০ থ িফছবযয ফাবজে 

ফাস্তফায়বনয গ্রগর্ত র্যফীেণ; অন্তঃভন্ত্রণারয় কর্ভটিয ৩০টি বায় ১৯৫টি নতুন প্রকবপেরয জবন্য প্রবয়াজনীয় দ/জনফবরয 

সুার্য; ২০১৯-২০ থ িফছবয কৃর্ল ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ ১০টি কভ িসূর্চ ফাস্তফায়ন; ২০১৯-২০ থ িফছবযয ফাবজবে 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয অওতাধীন র্ফর্বন্ন উন্নয়ন প্রকবপেরয প্রকপের াায্য (অযর্এ) খাবতয ফযাবেয র্ফলবয় র্ফবল র্াফ টখারায 

নুবভাদন, ফার্ণর্জযক ব্যাংক ভবনানয়ন এফং র্ফবল র্াফ টথবক থ ি ব্যফাবযয জন্য ফাবজে থযাআবজন জার্য; ১৩টি 

ফাবজে াখায অওতাধীন ২৬টি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয প্রবয়াজনীয় টেবে থ ি ছাড়; ১৩টি ফাবজে াখায অওতাধীন ২৬টি 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয ংর্েি একবনক, ক্রয় ংক্রান্ত ও থ িননর্তক র্ফলয় ংক্রান্ত ভর্ন্ত্রবা কর্ভটিবত উস্থার্ত র্ফলবয় ভতাভত 

প্রদান ই     ।  

 

       টেজার্য ও ঋণ ব্যফস্থানা নুর্ফবাগ: টেজার্য ও ঋণ ব্যফস্থানা নুর্ফবাবগয মূর কাম িক্রভমূ বেঃ জাতীয় যাজস্ব 

টফাবড িয অওতা ফর্র্ভ িত কয-যাজস্ব ও কয ফর্র্ভ িত যাজস্ব ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র, র্ফবেলণ ও মূল্যায়ন, কয ফর্র্ভ িত যাজস্ব ধাম ি 

ও অদায় কাম ি   র্যফীেণ, ঋণ র্ভেণ (Debt Mix) র্নধ িাযণ, বফবদর্ক ঋবণয তি-র্নব িযীরতা (Conditionality) 

মাচাআ, যকার্য ঋবণয টেকআ ফস্থা (Debt Sustainability) র্ফবেলণ ও র্যফীেণ, যকার্য ফবেয ফাজায ম্প্রাযণ 

র্ফলয়ক কাম িক্রভ র্যচারনা, যকাবযয প্রাপ্য র্ডএএর (Debt Service Liability) এয থ ি অদায় এফং ফাবজে টথবক 

প্রদত্ত ঋণ ংক্রান্ত চুর্ক্ত ম্পাদন। ২০১৯-২০ থ িফছবয এ নুর্ফবাগ ম্পার্দত ন্যান্য কাম িক্রবভয ভবধ্য উবেখবমাগ্য বে: 

র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাবনয নুকূবর নতুন প্রকবপের ঋণ প্রদাবনয রবেয খড়া SLA (Subsidiary Loan Agreement) এফং LA 

(Loan Agreement)-এয ওয ভতাভত প্রদান কবয ফাবজে নুর্ফবাবগ টপ্রযণ; র্ফর্বন্ন ংস্থায র্ফর্বন্ন র্কর্স্তয থ ি ছাবড়য 

টেবে র্ডএএর র্ধাখায ভতাভত প্রদান; র্ডএএর (রগ্নী-পুনঃরগ্নী) র্াফ র্ফফযণী ও র্নবদ ির্কা (২০১৮-১৯ থ িফছয 

ম িন্ত) পুর্স্তকাটি র্ফর্বন্ন স্বায়ত্তার্ত, অধা-স্বায়ত্তার্ত এফং স্থানীয় যকায (স্ব-ার্ত) প্রর্তষ্ঠানমূবক টপ্রযণ; যকার্য 

আুফযআটিয র্াফ ারনাগাদকযবণয রবেয ংর্েি কর দপ্তয/ংস্থায প্রবয়াজনীয় তথ্যার্দ ংগ্রবয কাম িক্রভ গ্র ; ২০২০-২১ 

থ িফছবয ফাবজবেয ংমৄক্ত তর্ফবরয প্রার্প্ত এফং ২০১৯-২০ থ িফছবযয ংবার্ধত ফাবজবেয ংমৄক্ত তর্ফবরয প্রার্প্তয টেবে 

র্ডএএর এয ংবয প্রবয়াজনীয় কাম ি ম্পাদন; র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ র্ডএএর র্াফ র্যকনাআর কযা; থ িননর্তক 

র্ফলয় ংক্রান্ত ভর্ন্ত্রবা কর্ভটিয বায় উত্থার্ত র্র্র্ ংক্রান্ত র্ফর্বন্ন র্ফলবয় ভতাভত প্রদান; র্ফর্বন্ন যাোয়ত্ত ও যকা   

ভার্রকাধীন প্রর্তষ্ঠান কতৃিক জনগুরুত্বপূণ ি প্রকবপের থ িায়ন এফং র্নতয প্রবয়াজনীয় ও গুরুত্বপূণ ি দ্র্ব্য ফা টফা অভদা   থ িায়বন 

গৃীত ঋবণয র্ফযীবত যােীয় গ্যাযার্ি প্রদান; যকাবযয অর্থ িক নীর্তয (Fiscal Policy) অবরাবক যকায কতৃিক ঋণ 

ংগ্রবয ফার্ল িক কভ ি   কপেরনা প্রণয়ন ও এ ংক্রান্ত টকৌর (Strategy) র্নধ িাযণ; ২০১৮-১৯ থ িফছবযয  ংবার্ধত এফং 

২০১৯-২০ থ িফছবযয নন-এনর্ফঅয ও নন-ট্যাক্স টযর্বর্নউ ফাবজে প্রণয়ন। এছাড়া এ নুর্ফবাগ টথবক পাআনার্িয়ার র্যবাটি িং 

কাউর্িবরয মাফতীয় কাম িক্রবভয ার্চর্ফক ায়তা প্রদান কযা       এফং ২০০ োকা মূল্যভাবনয কাবযর্ি টনাে আসুয কযা 

বয়বছ। 
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        াভর্িক থ িনীর্ত নুর্ফবাগ: সামষ্টিক থ িনীর্ত নুর্ফবাবগয উবেখবমাগ্য কাম িাফরীয ভবধ্য যবয়বছঃ অর্থ িক নীর্ত, 

মুদ্র্ানীর্ত, র্ফর্নভয় ায নীর্ত ও ফর্ঃখাত ংক্রান্ত র্ফলয়ার্দয প্রবয়াজনীয় র্ফবেলণ ও ভন্বয় াধন; ভধ্যবভয়ার্দ াভর্িক 

থ িননর্তক কাঠাবভা (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF) র্নয়র্ভতবাবফ ারনাগাদকযণ; ফাবজে 

নুর্ফবাবগয াবথ ভন্ববয়য ভাধ্যবভ ভধ্যবভয়ার্দ ফাবজে পূফ িাবা ও ভধ্যবভয়ার্দ াভর্িক থ িননর্তক নীর্ত র্ফবৃর্ত 

(Medium Term Macroeconomic Policy Statement-MTMPS) প্রণয়ন। ২০১৯-২০ থ িফছবয এ নুর্ফবাগ কতৃিক 

ম্পার্দত          কাম িাফরীয ভবধ্য যবয়বছ: ভধ্যবভয়ার্দ াভর্িক থ িননর্তক কাঠাবভা প্রণয়ন ও ারনাগাদকযণ; 

থ িনীর্তয চাযটি খাবতয (প্রকৃত, যাজস্ব, অর্থ িক ও ফর্:খাত) চরকমূবয ভধ্যবভয়ার্দ প্রবেণ; ভধ্যবভয়ার্দ াভর্িক 

থ িননর্তক নীর্ত র্ফবৃর্ত প্রণয়ন; “Improvement of Fiscal Forecasting through Development of Macroeconometric 

Model” ীল িক স্কীভ ফাস্তফায়বনয ১ভ ফৎবযয কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন; Macro-fiscal Database বতর্যয কাজ ম্পাদন; 

ফাবজে ফক্তৃতায আনপুে ংগ্র ও ংকরন,       প্রণয়ন ও আংবযর্জ নুফাদ; ফাবজে ভানী ফক্তৃতা প্রণয়ন;        

টঘার্লত উবেখবমাগ্য কাম িক্রবভয ফাস্তফায়ন গ্রগর্ত র্ফলয়ক প্রর্তবফদন/াযর্ণ প্রস্তুতকযণ; টকার্বড-১৯ বফর্শ্বক ভাভার্যয 

থ িননর্তক প্রবাফ কাম িকযবাবফ টভাকাবফরা এফং থ িননর্তক পুনরুিায কাম িক্রভ ত্বযার্ন্বত কযবণ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয সুবমাগ্য 

র্দকর্নবদ িনায় প্রণীত ২১টি কাম িক্রভ ম্বর্রত প্রায় ১.২০ রে টকাটি োকায প্রবণাদনা কভ িসূচীগুবরায র্যফীেণ ির্ত চাু 

কবয তা র্নয়র্ভতবাবফ র্যফীেন; Standard & Poor’s (S&P), Moody’sওFitch অন্তজিার্তক টক্রর্ডে টযটিং ংস্থায 

াবথ র্নয়র্ভত বা নুষ্ঠান, াভর্িক থ িননর্তক র্যর্স্থর্ত র্ফলবয় ারনাগাদ তথ্য যফযা এফং ন্যান্য ার্চর্ফক ায়তা 

প্রদান; Monthly Macro-fiscal Update এফং Monthly Report on Fiscal Position ীল িক প্রর্তবফদন প্রস্তুতকযণ 

এফং তা থ ি র্ফবাবগয ওবয়ফাআবে প্রকা; জাতীয় গুরুত্বপূণ ি র্ফর্বন্ন র্ফলবয় গবফলণাকভ ি ম্পাদন, ধাযণাে/র্রর্ টনাে 

প্রণয়ন; াকি, কভনওবয়রথ র্ফর্বন্ন র্িার্েক ও ফহুার্েক থ িননর্তক বমার্গতা টপাযাভ ংর্েি র্ফলয়ার্দ প্রর্ক্রয়াকযণ 

প্রভৃর্ত।  

 

        থ িননর্তক উবদিা নুর্ফবাগ: থ িননর্তক উবদিা নুর্ফবাগ টদবয থ িননর্তক গর্তধাযা ও গ্রগর্তয মূল্যায়ন 

ম্পর্কিত র্ফর্বন্ন প্রর্তবফদন প্রকানা; ক্ষুদ্র্ ঋণ কভ িসূর্চ ও র্ফর্বন্ন তর্ফর, যাজস্ব ফাবজবেয অওতায় র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয় কতৃিক 

গৃীত উন্নয়ন কভ িসূর্চমূ র্যফীেণ ও মূল্যায়ন; থ ি র্ফবাবগয অওতায় ফাস্তফায়নাধীন এর্ডর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকপেরমূবয 

ফাস্তফায়ন গ্রগর্ত ম িাবরাচনা ও র্যফীেণ এয দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জত। ২০১৯-২০ থ িফছবয এ নুর্ফবাগ কতৃিক ম্পার্দত 

কাম িাফরীয ভবধ্য যবয়বছঃ যকাবযয ন্যতভ তথ্য/উাত্ত র্বর্ত্তক দর্রর র্াবফ ‘‘ফাংরাবদ থ িননর্তক ভীো-২০২০’’ 

এফং “Bangladesh Economic Review, 2020” প্র                ; থ ি র্ফবাবগয ২০১৮-১৯ থ িফছবযয ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন প্রণয়ন, প্রকা ও র্ফতযণ; ফাংরাবদবয থ িনীর্তয ারনাগাদ র্যর্স্থর্তয উয র্ফর্বন্ন তথ্যার্দ/প্রর্তবফদন ংর্েি 

র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয চার্দা নুমায়ী প্রদান; ভান জাতীয় ংদ র্ধবফবনয ংর্েি প্রবেয ম্পূযক প্রে জফাবফয 

খড়া বতর্য; থ ি র্ফবাগ কতৃিক গৃীত কাম িাফরীয র্ফর্বন্ন র্দক তুবর ধবয যকাবযয ফছযর্বর্ত্তক াপবল্যয প্রর্তবফদন প্রণয়ন; 

জাতীয় ংবদ ভাভান্য যাের্ত কতৃিক প্রবদয় বালবণ ন্তভু ির্ক্তয জন্য থ ি র্ফবাগ ম্পর্কিত তথ্যাফর্র ম্বর্রত প্রর্তবফদন 

প্রণয়ন, ২০১৯-২০ থ িফছবয থ ি র্ফবাবগয অওতাধীন এর্ডর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকপেরমূবয উয ভার্ক গ্রগর্ত ম িাবরাচনা বা 

অফান ও বায় গৃীত র্িান্তমূবয ফাস্তফায়ন; ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চভুক্ত প্রকপেরমূবয ভার্ক, বেভার্ক, ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন অআএভআর্ডবত টপ্রযণ; ২০১৯-২০ থ িফছবয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য অওতায় নুন্নয়ন ফাবজে টথবক থ িায়নকৃত চরভান 

কভ িসূর্চয উয র্নধ িার্যত ছবক ভার্ক গ্রগর্তয প্রর্তবফদন ংগ্র ও বেভার্ক র্বর্ত্তবত ম িাবরাচনা বা নুষ্ঠান, বায় 

গৃীত র্িান্তমূবয ফাস্তফায়ন ও র্যফীেণ; র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয উন্নয়ন কভ িসূর্চ/প্রকপের বযজর্ভন র্যদ িনপূফ িক 

প্রর্তবফদন প্রণয়ন কবয তা থ ি র্ফবাবগয ংর্েি নুর্ফবাবগ এ   ংর্েি প্রার্নক ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও ংস্থায় টপ্রযণ। 

 

        ব্যয় ব্যফস্থানা নুর্ফবাগ: ব্যয় ব্যফস্থানা নুর্ফবাগ যকাবযয যাজস্ব ফাবজেভুক্ত ও ফাবজে ফর্র্ভ িত মাফতীয় ব্যয় 

ব্যফস্থানা ার্ফ িক অর্থ িক শৃঙ্খরা ও অর্থ িক ব্যফস্থানা মথামথবাবফ ার্রত বে র্কনা তা মূল্যায়ন কবয থাবক। এছাড়া, 
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এ নুর্ফবাগ র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও ধীনস্থ র্ধদপ্তয/র্যদপ্তযমূবয াংগঠর্নক কাঠাবভায অওতায় ও কাঠাবভায 

র্তর্যক্ত নতুন দ সৃর্ি, স্থায়ী দ ংযেণ, যঞ্জাভ তার্রকা র্যফতিন/র্যফধ িন, দ উন্নীতকযণ ংক্রান্ত প্রস্তাবফ 

ম্মর্ত/ভতাভত প্রদান কবয থাবক। ২০১৯-২০ থ িফছবয এ নুর্ফবাগ র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও তায ধীনস্থ র্পমূবয 

র্ফর্বন্ন টের্ণয টভাে ১,০০,২১৩টি দ সৃজন, ২,৩৬৫টি দ স্থায়ীকযণ ও ৩৭৫টি দ র্ফুপ্তকযবণ ম্মর্ত প্রদান কবযবছ।  

       

      ফাস্তফায়ন নুর্ফবাগ: ফাস্তফায়ন নুর্ফবাবগয ম্পার্দত কাম িাফরীয ভবধ্য যবয়বছ যকার্য র্প, স্বায়ত্তার্ত ংস্থা, 

যাোয়ত্ত ব্যাংক ও থ িরগ্নী প্রর্তষ্ঠানমূবয কভ িকতিা/কভ িচার্যবদয টফতন     র্নধ িাযণ/পুনর্ফ িবফচনা, টফতন বফলম্য দূযীকযণ, 

টফতন কর্ভন গঠন এফং টফতন কর্ভবনয সুার্য ফা  ফায়ন, র্ফবদস্থ ফাংরাবদ দূতাফাব কভ িযত কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয 

টফতন ও বাতার্দ র্নধ িাযণ। ২০১৯-২০ থ িফছবয এ নুর্ফবাবগয গুরুত্বপূণ ি কাম িাফরীমূ বে র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও 

ধীনস্থ র্ধদপ্তয/র্যদপ্তযমূবয াংগঠর্নক কাঠাবভায অওতায় ও কাঠাবভায র্তর্যক্ত সৃর্জত বদয টফতনবগ্রড র্নধ িাযণ, 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/র্ধদপ্তয/ংস্থায টভাে ১৩টি োআভবস্কর/র্বরকন টগ্রড র্ফলবয় ভতাভত প্রদান, ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/র্ধদপ্তয/ 

ংস্থায টভাে ১১৭টি টফতনবগ্রড উন্নীতকযণ/পুন:র্নধ িাযবণয র্ফলবয় ভতাভত প্রদান, ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/র্ধদপ্তয/ংস্থায টভাে 

৫৮টি ভাভরায দপাওয়াযী জফাফ প্রদান এফং টকার্বড-১৯ এয কাযবণ উদ্ভূত স্বাস্থয ঝুঁর্ক টভাকাবফরায জন্য াধাযণ ুটটি 

চরাকারীন স্বাস্থয র্ফবাবগয সৃর্জত দমূবয টফতনবগ্রড র্নধ িাযণ আতযার্দ। 

 

      প্রান ও ভন্বয় নুর্ফবাগ: প্রান ও ভন্বয় নুর্ফবাগ থ ি র্ফবাবগয কর প্রার্নক দার্য়ত্ব, থ ি র্ফবাগ এফং 

এয ধীনস্থ দপ্তবযয স্থায়ী দ ংযেণ এফং স্থায়ী দবক স্থায়ী বদ রূান্তয ংক্রান্ত কাম িার্দ এফং থ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন 

নুর্ফবাবগয ভবধ্য ভন্বয় াধন ংক্রান্ত কাম িক্রভ ম্পাদন কবয থাবক। ২০১৯-২০ থ িফছবয এ নুর্ফবাবগ ম্পার্দত 

উবেখবমাগ্য কাজমূ বরাঃ থ ি র্ফবাগ ংর্েি ভর্ন্ত্রর্যলদ বফঠবকয র্িান্তমূবয ফাস্তফায়ন গ্রগর্ত প্রর্তবফদন 

ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ টপ্রযণ; ২০২০-২১ থ িফছবযয ফাবজে প্রণয়ন ও টঘালণায জন্য প্রাক ফাবজে বা নুষ্ঠান কর প্রকায 

রর্জর্িক াবাে ি প্রদান; থ ি র্ফবাগ ও ধীনস্থ দপ্তয/ংস্থায ১২টি ভার্ক কভ িকাবেয ও ১টি ফার্ল িক কভ িকাবেয প্রর্তবফদন 

ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ টপ্রযণ; থ ি র্ফবাবগয  ভন্বয় বা ম্পর্কিত কাম িাফরী ম্পাদন; ভাননীয় থ িভন্ত্রীয ২০১৯-২০ থ িফছবযয 

টস্বোধীন তর্ফর টথবক ১০ রে োকা র্ফর্বন্ন ব্যর্ক্তয নুকূবর ভঞ্জুর্য অবদ জার্য; ভা র্াফ র্নযীেক ও র্নয়ন্ত্রক, র্াফ 

ভা র্নয়ন্ত্রক, কবরারায টজনাবযর র্ডবপি পাআনাি এয কাম িারয়, র্পভা এফং র্ডে র্ধদপ্তযমূবয জন্য ১০৩টি বদয টগ্রড 

উন্নীতকযণ, ৭১০টি দ সৃজন, ১০টি বদয দনাভ র্যফতিন এফং ৩৪টি দ র্ফুর্প্তকযণ; ফাবজে প্রণয়ন ও জাতীয় ংবদ 

ট ংক্রান্ত কর প্রকায রর্জর্িক াবাে ি প্রদান এফং ফাবজে ট উরবে অপ্যায়ন/াংফার্দক বম্মরবনয কর ব্যফস্থা 

গ্রণ; থ ি র্ফবাগ এফং এয ধীনস্থ দপ্তযমূবয ফাৎর্যক ফাবজে প্রাক্করন এফং ংবার্ধত ফাবজে প্রণয়ন; থ ি র্ফবাগ এফং 

এয ধীনস্থ দপ্তযমূবয ভধ্যবভয়ার্দ ফাবজে প্রণয়বনয জন্য ফাবজে ব্যফস্থানা কর্ভটিবক কার্যগর্য ায়তা প্রদান; নুন্নয়ন 

ব্যয় ও বেভার্ক ব্যয় র্যকপেরনা প্রণয়ন; নুন্নয়ন ফাবজে ফাস্তফায়ন ম্পর্কিত কাম িাফরী; র্াবফয ংগর্ত াধন 

(Reconciliation of Accounts) ম্পর্কিত কাম িাফরী; ফার্ল িক উবমাজন র্াফ (Annual Appropriation Accounts) 

প্রণয়ন; ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA), জাতীয় শুিাচায টকৌর (NIS) ও উদ্ভাফনী (Innovation) কভ ির্যকপেরনা প্রণয়ন।  

 

        প্রর্ফর্ধ নুর্ফবাগ: প্রর্ফর্ধ নুর্ফবাগ যকার্য র্পবয কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয র্ফর্বন্ন বাতা র্নধ িাযণ/পুনর্ফ িবফচনা ও 

বফলম্য দূযীকযণ ংক্রান্ত কাম িক্রভ ম্পাদন কবয থাবক। ২০১৯-২০ থ িফছবয এ নুর্ফবাবগয র্ফর্বন্ন াখায় ম্পার্দত 

কাম িাফরীয ভবধ্য উবেখবমাগ্য বরাঃ যকার্য কভ িচাযীগবণয ফযকারীন সুর্ফধার্দ/প্রাপ্যতা/বনন ভ িবণয ায, বাতা, 

পুযস্কায ফা নুদান ংক্রান্ত যকার্য র্ফর্বন্ন নীর্তভারা ফা র্ফর্ধভারায র্ফলবয় ভতাভত প্রদান; র্ফর্বন্ন 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/ংস্থা/র্ো প্রর্তষ্ঠান/প্রর্েণ প্রর্তষ্ঠাবন র্নবয়ার্জত জনফবরয ার্যের্ভক/ম্মানী/বাতার্দ র্নধ িাযণ/ 

পুনঃর্নধ িাযণ; ম্মানী বাতা প্রদাবন ঘেনাবত্তায নুভর্ত প্রদান ম্পর্কিত কাম িাফরী; টননবমাগ্য চাকর্যয ঘাের্তকার প্রভাজিবন 

ম্মর্ত প্রদান; র্ফর্বন্ন টকাব িয বৃর্ত্তয ায পুন:র্নধ িাযণ আতযার্দ। 
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        যাোয়ত্ত প্রর্তষ্ঠান নুর্ফবাগ: যাোয়ত্ত ও স্বায়ত্তার্ত প্রর্তষ্ঠানমূবয ফাবজে ও অর্থ িক ভঞ্জুর্য নুবভাদন/ম্মর্ত 

প্রদান, ভর্নের্যং টবরয প্রার্নক কাম িার্দ ম্পাদন, স্বায়ত্তার্ত প্রর্তষ্ঠানমূবয কাম িাফরী ও অর্থ িক ব্যফস্থানায র্ফর্বন্ন 

র্ফলয়, যাোয়ত্ত/স্ব-ার্ত/র্ফর্ধফি ংস্থা ও ধীনস্থ ংগ প্রর্তষ্ঠানমূবয াংগঠর্নক কাঠাবভা যীো-র্নযীোপূফ িক দ 

সৃর্ি, দ ংযেণ, যাজস্ব ফাবজবে দ স্থানান্তয, দ র্ফুপ্তকযণ আতযার্দ যাোয়ত্ত্ব প্রর্তষ্ঠান নুর্ফবাবগয ন্যতভ দার্য়ত্ব। 

২০১৯-২০ থ িফছবয  যাোয়ত্ত প্রর্তষ্ঠান নুর্ফবাগ  ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফরী বরা: র্ফর্বন্ন যাোয়ত্ত ও স্বায়ত্তার্ত 

প্রর্তষ্ঠাবনয র্ফর্বন্ন টের্ণয টভাে ১,৮৯৪টি দ সৃর্ি, ২,৯৫৯টি দ ংযেণ, ৫১৭টি দ স্থায়ীকযণ কযা। 

         

      ভর্নের্যং টর: ভর্নের্যং টর যাোয়ত্ত প্রর্তষ্ঠানমূবয অর্থ িক ংবেল ম্পর্কিত মাফতীয় র্ফলয়ার্দ টমভনঃ ফাবজে 

প্রণয়ন ও ভর্নের্যং, ংস্থামূবয মূরধন পুনর্ফ িন্যা, পুযস্কায/ার্স্ত র্স্কভ যীো, বতুির্ক, ঋণ, স্ব-থ িায়বন ফাস্তফার্য়ত 

প্রকবপেরয অর্থ িক ম্ভাব্যতা যীো আতযার্দ র্ফলবয় র্িান্ত/ভতাভত প্রদান কবয থাবক। ২০১৯-২০ থ িফছবয ভর্নের্যং টর 

কতৃিক ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িাফরী বরা: ৪৯টি যাোয়্ত্ত্ত প্রর্তষ্ঠাবনয ফাবজে ম িাবরাচনা, ফাবজে ফআ প্রকা; ৪৯টি যাোয়ত্ত 

প্রর্তষ্ঠাবনয র্ফযীবত ২২,৮৬৯.১৩ টকাটি োকা যকার্য টকালাগাবয প্রবদয় ফদান/রবযাং ধাম িপূফ িক ফাবজে প্রণয়ন; 

ফাংরাবদ কৃর্ল উন্নয়ন কব িাবযন (র্ফএর্ডর্) কতৃিক যােীয় চুর্ক্তয অওতায় ায অভদার্নয রবেয টানারী এফং জনতা 

ব্যাংক বত Loan against Trust Receipt (LTR) গ্রবণয জন্য থ ি ভন্ত্রণারবয়য কাউিায গ্যাযার্িয টভয়াদ বৃর্িয র্ফলবয় 

ভতাভত প্রদান; যাোয়ত্ত প্রর্তষ্ঠাবনয ধীবন ংস্থায র্নজস্ব বথ ি ২৩টি প্রকপের ফাস্তফায়বনয রবেয অর্থ িক ছাড়ে/Liquidity 

Certificate প্রদান। 

 

        ভা র্াফ র্নযীেক ও র্নয়ন্ত্রক-এয কাম িারয়: ভা র্াফ র্নযীেক ও র্নয়ন্ত্রক প্রজাতবন্ত্রয যকার্য র্াফ এফং 

কর অদারত, যকার্য কতৃিে ও কভ িচার্যয র্াফ, র্ফর্ধফি ংস্থা, াফর্রক এিাযপ্রাআজ এফং স্থানীয় কতৃিবেয র্াফ 

র্নযীো কবয থাবক। ২০১৯-২০ থ িফছবয ভা র্াফ র্নযীেক ও র্নয়ন্ত্রক-এয কাম িারয় কতৃিক ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ 

বরাঃ ২০১৯-২০ থ িফছবযয ২৪,৩৩৫টি র্ডে অর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকযণ; প্রমৄর্ক্তগত র্যফতিবনয াবথ ংগর্তপূণ ি ফকাঠাবভাগত 

এফং প্রর্েণগত সুর্ফধার্দ বৃর্িয রবেয র্ফর্বন্ন ংস্কায কাম িক্রভ গ্রণ; অআটি ফকাঠাবভা উন্নয়বনয রবেয প্রবয়াজনীয় ক্রয় 

প্রর্ক্রয়া ম্পাদন, কম্পবোরায এে র্ডেয টজনাবযবরয কাম িারবয় Digital Audit Management System চাুকযণ; 

টাদাযী জ্ঞান ও দেতা বৃর্ি এফং র্বজ্ঞতা র্ফর্নভবয়য রবেয র্ডে এে একাউি র্ফবাবগয কভ িকতিাবৃন্দ কতৃিক টদব ও 

র্ফবদব নুর্ষ্ঠত র্ডে র্ফলয়ক প্রর্েণ, ওয়াকি, টর্ভনায আতযার্দ টপ্রাগ্রাবভ ংগ্রণ প্রভৃর্ত।  

 

        র্াফ ভা-র্নয়ন্ত্রক এয কাম িারয়: র্াফ ভা-র্নয়ন্ত্রক এয কাম িারয় তায ধীনস্থ প্রধান র্াফযেণ র্প, 

র্ডর্বনার কবরারায ফ একাউি র্প, টজরা র্াফযেণ র্প এফং উবজরা র্াফযেণ র্প বত প্রার্প্ত ও 

ব্যয়/র্যবাবধয ভার্ক র্াফ এফং ফাংরাবদ টযরওবয়, প্রর্তযো র্ফবাগ ও ফাংরাবদ ব্যাংক বত প্রার্প্ত ও 

ব্যয়/র্যবাবধয ভার্ক র্াফ একর্েত কবয ভার্ক র্াফ প্রণয়নপূফ িক থ ি র্ফবাবগ টপ্রযণ কবয থাবক। এছাড়া, ভার্ক 

র্াবফয উকযবণয উয র্বর্ত্ত কবয থ িফছয টবল অর্থ িক র্াফ ও উবমাজন র্াফ প্রণয়ন কযাও এ কাম িারবয়য দার্য়ত্ব। 

উবেখ্য, প্রজাতবন্ত্রয যকার্য র্াফ ংযেবণয ার্ফ িক দার্য়ত্ব এ কাম িারবয়য উয ন্যস্ত। প্রজাতবন্ত্রয কভ িচাযীবদয টফতন-

বাতার্দ, টনন, র্জর্এপ, ঋণ ও র্গ্রভ এফং প্রকবপেরয ব্যয় কর দাফী র্নষ্পর্ত্ত র্াফ ভা-র্নয়ন্ত্রক এয অওতাধীন 

র্াফযেণ র্পমূবয ভাধ্যবভ কযা য়। অধুর্নক ও উন্নততয পেওয়যায (iBAS++) ংবমাজবনয পবর ২০১৯-২০ 

থ িফছবয ফাবজে ও র্াফ ব্যফস্থানায় উবেখবমাগ্য গ্রগর্ত ার্ধত বয়বছ। ২০১৯-২০ থ িফছবয র্াফ ভা-র্নয়ন্ত্রবকয 

কাম িারয় কতৃিক গৃীত উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ বরাঃ টননায ও কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ডাোবফজ প্রণয়বনয কাজ ম্পন্নকযণ, 

ার্ব ি টডর্রবাযীয টেবে র্ফর্বন্ন ম িাবয় র্ডর্জোআবজন, যকার্য ফাবজে ও র্াবফয টেণীর্ফন্যা কাঠাবভা চূড়ান্তকযণ 

ংক্রান্ত কাম িক্রভ, আবরকের্নক পাে োিপায (EFT)-এয র্যয বৃর্ি, টফতন বাতা, টনন, বর্ফষ্য তর্ফর, ঋণ ও 

র্গ্রভ যকার্য ম্পদ ম্পর্কিত র্াফ ংযেণ ির্তয উন্নয়ন, iBAS++ ির্তবত র্াফ ব্যফস্থায উন্নয়ন আতযার্দ। 
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এছাড়া, উদ্ভাফন ও র্ববমাগ প্রর্তকাবযয ভাধ্যবভ টফায ভাবনান্নয়ন, দ্রুততয টনন র্নস্পর্ত্তকযণ, যকার্য অর্থ িক 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন ও গর্তীরতা ফজায় যাখায রবেয এ কাম িারয় কতৃিক র্ফবফচয থ িফছবয নানার্ফধ কাম িক্রভ গ্রণ কযা 

বয়বছ। 

 

থ িননর্তক উন্নয়ন 

ফাংরাবদ াম্প্রর্তক ফছযগুবরাবত টেকআ াভর্িক থ িননর্তক র্স্থর্তীরতা ফজায় টযবখ উচ্চ থ িননর্তক প্রবৃর্ি জিবনয 

ধাযা ব্যাতবাবফ ফজায় যাখবত ভথ ি বয়বছ। ফাংরাবদ পূফ িফতী                ৬ ৬           এ   চায ফছয ধবয 

একার্দক্রবভ ৭ তাংবয উবয থ িননর্তক প্রবৃর্ি জিবনয াাার্ র্স্থর্তীর মূল্যস্ফীর্ত, র্নম্ন যকার্য ঋণ এফং ফর্স্থ 

র্বঘাবতয াবথ বারবাবফ খা খাআবয় থ িননর্তক র্স্থর্তীরতা ধবয যাখবত েভ বয়বছ। াম্প্রর্তক টকার্বড-১৯ 

ভাভার্যয প্রবাবফ ২০১৯-২০ থ িফছবয প্রবৃর্ি র্কুটো হ্রা টবয়বছ।       ফাংরাবদ র্যংখ্যান ব্যযবযা-এয াভর্য়ক 

প্রাক্করন নুমায়ী ২০১৯-২০ থ িফছবয র্জর্ডর্’য প্রবৃর্ি ৫.২৪ তাং এফং ভাথার্ুট জাতীয় অয় ২,০৬৪ ভার্কিন ডরাবয 

দাঁর্ড়বয়বছ। টকার্বড-১৯-এয প্রবাবফ ২০১৯-২০ থ িফছবয মূল্যস্ফীর্ত াভান্য বৃর্ি টবয় ৫.৬৫ তাংব দাঁর্ড়বয়বছ। াম্প্রর্তক 

ফছযগুবরাবত যপ্তার্ন প্রবৃর্িয টেবে  র্ধ্িগর্ত রেয কযা টগবরও টকার্বড-১৯-এয কাযবণ র্ফগত থ িফছবয ঋণাত্মক প্রবৃর্ি র্জিত 

বয়বছ। টমভন যপ্তার্ন প্রবৃর্িয ায ২০১৮-১৯ থ িফছবয র্ছর ১০.৫ তাং। র্কন্তু ট ভবয়য তুরনায় ২০১৯-২০ থ িফছবয 

যপ্তার্ন কবভবছ ১৬.৯ তাং। ২০১৮-১৯ থ িফছবয প্রফা অবয়য প্রবৃর্ি র্ছর ৯.৬ তাং। তবফ ২ তাং াবয প্রবণাদনা 

প্রদাবনয কাযবণ টকার্বড-১৯-এয প্রবাফ বত্ত্বও ২০১৯-২০ থ িফছবয প্রফা অয় বয়বছ টযকড ি র্যভান ১৮.২ র্ফর্রয়ন ভার্কিন 

ডরায এফং এবেবে ১০.৯ তাং প্রবৃর্ি র্জিত বয়বছ। ২০১৯-২০ থ িফছবযয ংবার্ধত ফাবজবে টভাে যাজস্ব অবয়য 

প্রাক্করন কযা বয়বছ ৩,৪৮,০৬৯ টকাটি োকা (র্জর্ডর্’য ১২.৪ তাং) এফং ২০২০-২১ থ িফছবযয ফাবজবে টভাে যাজস্ব 

অবয়য রেযভাো ধযা বয়বছ ৩,৭৮,০০০ টকাটি োকা (র্জর্ডর্’য ১১.৯ তাং)। ২০১৯-২০ থ িফছবযয ংবার্ধত ফাবজবে 

টভাে যকার্য ব্যবয়য প্রাক্করন কযা বয়বছ ৫,০১,৫৭৬ টকাটি োকা (র্জর্ডর্’য ১৭.৯ তাং) এফং ২০২০-২১ থ িফছবযয 

ফাবজবে টভাে ব্যবয়য রেযভাো ধযা বয়বছ ৫,৬৮,০০০ টকাটি োকা (র্জর্ডর্’য ১৭.৯ তাং)। ২০১৮-১৯ থ িফছবয বাজেট 

ঘাটষ্টি ষ্টিল ষ্টেষ্টিষ্টি’র ৫.৫ তাং। ২০১৯-২০ থ িফছবযয াভর্য়ক র্াফ ভবত ফাবজে ঘাের্ত ষ্টেষ্টিষ্টি’র ৫.৪ তাংব 

দাঁর্ড়বয়বছ। ২০১৯-২০ থ িফছবয অভদার্ন ব্যয় দাঁর্ড়বয়বছ ৫৪.৮ র্ফর্রয়ন ভার্কিন ডরায। অভদার্ন প্রবৃর্িয ায ২০১৭-১৮ 

থ িফছবয ২৫.৩ তাং বরও ২০১৯-২০ থ িফছবয তা হ্রা টবয় -৮.৬ তাংব দাঁর্ড়বয়বছ। ২০১৯-২০ থ িফছবয চরর্ত 

র্াফ বাযাবম্যয ঘাের্ত ৪,৮৪৯ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরাবয দাঁর্ড়বয়বছ। ৩০ট জুন, ২০২০ তার্যবখ বফবদর্ক মুদ্র্ায র্যজাব ি 

৩৬.০ র্ফর্রয়ন ভার্কিন ডরাবয দাঁর্ড়বয়বছ, মা র্দবয় ৭.৮ ভাবয অভদার্ন ব্যয় টভোবনা মাবফ। উবেখ্য, ম্প্রর্ত উক্ত র্যজাব ি 

টযকড ি ৪১ র্ফর্রয়ন ভার্কিন ডরায র্তক্রভ কবযবছ। 

 

২০২০-২১ থ িফছবযয ফাবজে াআরাআে 

     টকার্বড-১৯ ভাভার্যজর্নত প্রর্তকূরতা বত্ত্বও থ ি র্ফবাগ র্নযর র্যেভ কবয প্রর্ত ফছবযয ন্যায় ২০১৯-২০ থ িফছবযয 

ংবার্ধত এফং ২০২০-২১ থ িফছবযয ফাবজে প্রণয়ন কবয র্নধ িার্যত ভয়সূর্চ নুমায়ী ভান জাতীয় ংবদ উস্থান 

কবযবছ। ২০২০-২১ থ িফছবয টভাে যাজস্ব অয় প্রাক্করন কযা য় ৩,৭৮,০০০ টকাটি োকা এফং টভাে ব্যয় প্রাক্করন কযা য় 

৫,৬৮,০০০ টকাটি োকা (র্জর্ডর্’য ১৭ ৯%)। টভাে ব্যবয়য ভবধ্য ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ ২,০৫,১৪৫ টকাটি োকা ও 

র্যচারন ন্যান্য খাবত ফযাে ৩,৬২,৮৫৫ টকাটি োকা। টভাে ফাবজে ঘাের্ত  ১,৯০,০০০ টকাটি োকা (র্জর্ডর্’য ৬.০%)। 

এয ভবধ্য বফবদর্ক উৎ বত থ িায়ন কযা বফ  ৮০,০১৭ টকাটি োকা (র্জর্ডর্’য ২.৫%) ও বযন্তযীণ উৎ বত থ িায়ন 

কযা বফ  ১,০৯,৯৮৩ টকাটি োকা (র্জর্ডর্’য ৩.৫%)। ২০২০-২১ থ িফছবয র্জর্ডর্ প্রবৃর্িয রেযভাো র্নধ িাযণ কযা বয়বছ 

৮.২ তাং এফং মূল্যস্ফীর্ত ৫.৪ তাং। ২০২০-২১ থ িফছবযয ফাবজবেয ভাধ্যবভ প্তভ ঞ্চফার্ল িক র্যকপেরনায রেযমূ 

জিন র্নর্িতকযবণয াাার্ টকার্বড-১৯ এয ভাভার্য বত উদ্ভূত থ িননর্তক র্ফম িয় বত উত্তযবণয প্রয়া চারাবনা বফ। 

বযাে ও ম্পূযক শুল্ক অআন, ২০১২ এয ফাস্তফায়ন পর কযবত ২০২০-২১ থ িফছবয প্রবয়াজনীয় জনফর বৃর্ি, যঞ্জাভ ংগ্র 
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এফং দেতা বৃর্িয র্ফলবয় কাম িক্রভ চরভান থাকবফ। র্ধকন্তু, ২০২০-২১ থ িফছবয জাতীয় যাজস্ব টফাবড িয প্রার্তষ্ঠার্নক 

েভতা বৃর্িয প্রবয়াজনীয় উবযাগ ব্যাত থাকবফ। 

 

      টকার্বড-১৯ বত উদ্ভূত ভাভার্য টভাকাবফরায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ার্ফ িক র্দক-র্নবদ িনায় এআ টযাগ প্রর্তবযাধ, ংক্রভণ 

হ্রা ও র্চর্কৎায় ফ িাত্মক প্রবচিা গ্রণ কযা বয়বছ। ‘টকার্বড-১৯’ র্যর্স্থর্ত টভাকাবফরায রবেয এ বাআযাব অক্রান্ত টযাগীয 

র্চর্কৎা টফা র্নর্িত কযায জন্য জরুর্য র্বর্ত্তবত ২ াজায ডাক্তায এফং ৬ াজায না ি, অউেবার্ িং এয ভাধ্যবভ ৩৮৬ জন 

টভর্ডকযার টেকবনারর্জি, ২ াজায ৬৫৪ জন ল্যাফ এবেবেি ন্যান্য স্বাস্থযকভী র্নবয়াগ কযা বয়বছ। ২০২০-২১ 

থ িফছবয ভাধ্যর্ভক স্তবয ৫.৫৭ রে ছাে, ১০.৯৫ রে ছােী, উচ্চ ভাধ্যর্ভক স্তবয ১.১৬ রে ছাে, ৪.৬২ রে ছােী এফং র্ডগ্রী 

স্তবয ৫০ াজায ছাে ও ১.৫০ রে ছােীবক উবৃর্ত্ত টদয়া বফ। এছাড়া, ১ রে ৮৭ াজায র্োথীবক টভধাবৃর্ত্ত প্রদান কযা 

বফ। কৃর্লয অধুর্নকায়ন ও উৎাদন বৃর্ি, প্রধান টভৌসুভমূব ের্ভক ংকে ভাধান ার্ফ িকবাবফ খায র্নযাত্তা র্নর্িত 

কযায রবেয কৃর্ল মন্ত্রার্ত (বমভন, কম্বাআে াযববিায, র্যায, যাআ োিপ্লািায) র্ফতযণ ফাফদ ৩,২২০ টকাটি োকায 

প্রবণাদনা কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বছ। এয ভবধ্য ২০১৯-২০ থ িফছবয ১৬৮ টকাটি োকা ব্যর্য়ত বয়বছ। দেতা বৃর্িয রবেয 

Skills for Employment Investment Program এয অওতায় ১৫ রে ভানুলবক প্রর্েণ টদয়ায ব্যফস্থা কযা বয়বছ। টদবয 

তুরনামূরকবাবফ টফর্ দর্যদ্র্ ১১২টি উবজরায় ফয়স্ক বাতা কভ িসূর্চ এফং র্ফধফা ও স্বাভী র্নগৃীতা ভর্রা বাতা কভ িসূর্চয 

অওতা তবাবগ উন্নীত কযায উবযাগ টনয়া বয়বছ। প্রর্তফর্ধি  বাতা উক্ত দুবো খাবত বাতাববাগীয ংখ্যা ১১ রে ৫ াজায 

জন বৃর্ি কযা বে। ঢাকা ভানগযী ঢাকা ও াশ্বিফতী এরাকায জন্য র্যকর্পেরত ও ভর্ন্বত অধুর্নক গণর্যফণ ব্যফস্থা 

গবড় টতারায রবেয Revised Strategic Transport Plan (2015-35) ফাস্তফায়ন চরভান যবয়বছ। 
 

     কবযানাবাআযাবয প্রাদুব িাফ র্যর্স্থর্তবত যকায টঘার্লত প্রবণাদনা প্যাবকজ ফাস্তফায়বন মুদ্র্াফাজাবয তাযল্য ব্যফস্থানা সুষ্ঠ ু

যাখায স্বাবথ ি ফাংরাবদ ব্যাংক কতৃিক ম্প্রর্ত টযবায সুদ ায এফং ফাধ্যতামূরক নগদ জভায ায (র্অযঅয) হ্রা কবয 

৪.০ তাংব র্নধ িাযণ কযা বয়বছ। াভার্জক র্নযাত্তা টফিনী কভ িসূর্চমূবয কর নগদ স্তান্তয র্জ-টু-র্ ির্তয ধীবন 

অনয়ন কযায রবেয ১০টি বৃৎ কভ িসূচীবত এ র্ডর্জোর ির্ত আবতাভবধ্য চাু কযা বয়বছ এফং ২০২০-২১ থ িফছবয র্জ-টু-

র্ এয ধীবন সুর্ফধাববাগীয ংখ্যা ১ টকাটিবত উন্নীত কযায রেয র্নধ িাযণ কযা বয়বছ। 

  টকার্বড-১৯ টভাকাবফরা ও থ িননর্তক পুনরুিাবযয জন্য প্রবণাদনা প্যাবকজ 

       টদব নববর কবযানাবাআযাবয (বকার্বড-১৯) প্রাদূব িাফ শুরুয াবথ াবথআ এ ংকে টভাকাবফরায় ফতিভান যকায 

নানার্ফধ দবে গ্রণ কবযবছ। টকার্বড-১৯ টথবক উদ্ভূত ‘বফর্শ্বক ভাভাযী’ এয র্ফরূ প্রবাফ টভাকাবফরা কযবত যকায 

চাযটি ফড় টকৌরগত কভ িসূচী র্নবয় একটি কভ ি র্যকপেরনা গ্রণ কবযবছ মা- তাৎের্ণক, স্বপেরবভয়াবদ ও দীঘ িবভয়াবদ ফাস্তফার্য়ত 

বফ। এআ টকৌরগুবরা বে- ক) যকার্য ব্যয় বৃর্ি কযা, খ) অর্থ িক ায়তায প্যাবকজ প্রণয় , গ) াভার্জক সুযো 

কাম িক্রবভয অওতা বৃর্ি কযা এফং  ঘ) মুদ্র্া যফযা বৃর্ি কযা। এফ টকৌর ফাস্তফায়বনয জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয যার্য 

র্নবদ িনায় ফাংরাবদ যকায ১ রে ২০ াজায ১৫৩ টকাটি োকায ২১টি প্রবণাদনা প্যাবকজ টঘালণা কবযবছ মা জরুযী স্বাস্থয 

টফা, খায র্নযাত্তা, কভ িংস্থান টির্কবয় যাখা ও থ িননর্তক ের্ত কর্ভবয় অনায টেবে ায়ক বফ। 

দার্যদ্র্য দূযীকযণ ও াভার্জক  র্নযাত্তা কভ িসূর্চ  

 

       াধাযণ জনাধাযবণয জীফনভান উন্নয়ন তথা দার্যদ্র্য র্নযবন যকায াভার্জক র্নযাত্তা কাম িক্রভ র্যচারনা কবয। 

াভার্জক র্নযাত্তা র্ফলয়ক জীফনচক্র ির্তবক র্বর্ত্ত ধবয ফাংরাবদ যকায এ কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযবছ। দার্যদ্র্য 

র্ফবভাচবন এফং বফলম্য হ্রাকযবণ জাতীয় াভার্জক র্নযাত্তা টকৌরে, ২০১৫ প্রণয়ন কযা য়। ফাংরাবদব ফাস্তফার্য়ত 

াভার্জক র্নযাত্তা কভ িসূর্চমূবক াভার্জক র্নযাত্তা র্ফলয়ক জীফনচক্র ির্তয র্বর্ত্তবত াঁচটি টের্ণবত র্ফন্যস্ত কযা 

বয়বছ। মূর টের্ণর্বর্ত্তক কভ িসূর্চমূ বরা: (ক) র্শুবদয জন্য কভ িসূর্চ, (খ) কভ ি উবমাগী নাগর্যকবদয জন্য কভ িসূর্চ, (গ) 



ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৯-২০ 
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ফয়স্কবদয জন্য টনন ব্যফস্থা, (ঘ) প্রর্তফর্ধি বদয জন্য কভ িসূর্চ এফং (ঙ) ক্ষুদ্র্ ও র্ফবল কভ িসূর্চ। জনগবণয খায র্নযাত্তা, 

র্ত দর্যদ্র্ ও দুঃস্থবদয জন্য খায াায্য কভ িসূর্চয অওতায় ওএভএ কভ িসূর্চ, কাবজয র্ফর্নভবয় োকা (কার্ফো), কাবজয 

র্ফর্নভবয় খায (কার্ফখা), র্বর্জর্ড, র্বর্জএপ, র্জঅয ও র্ত দর্যবদ্র্য জন্য কভ িংস্থান কভ িসূর্চ ছাড়াও টফ র্কুট কভ িসূর্চ 

যকায র্যচারনা কযবছ। এবদয ভবধ্য ফয়স্ক বাতা, র্ফধফা ও স্বাভী র্যতযক্তাবদয বাতা, দর্যদ্র্ ভাবয়বদয ভাতৃত্বকারীন বাতা, 

কভ িজীফী ল্যাকবেটিং ভা’টদয ায়তা তর্ফর, মুর্ক্তবমািা ম্মানী বাতা, টফযকার্য এর্তভ খানায কযার্বেন গ্রযাি, টফবদ ও 

নগ্রয জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন কাম িক্রভ এফং র্জড়া জনবগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন কাম িক্রবভ বাতা প্রদাবনয ভাধ্যবভ 

যকায টদবয দর্যদ্র্ জনবগাষ্ঠীয াভার্জক র্নযাত্তা র্ফধাবন কাজ কযবছ। 

       দার্যদ্র্য দূযীকযবণয রবেয যকাবযয নীর্তগত র্িান্ত ফাস্তফায়বন থ ি র্ফবাগ ধাযাফার্কবাবফ াভার্জক র্নযাত্তা 

কভ িসূর্চ খাবত ফর্ধ িত াবয ফযাে প্রদান কবয অবছ। এ খাবতয কাম িক্রভমূবয বাতায ায ও উকাযববাগীয ংখ্যা 

ক্রভান্ববয় বৃর্ি কযা বে। পবর প্রর্ত ফছয ফাবজবে এ ফাফদ ফযাবেয র্যভাণও বৃর্ি াবে। ২০১৯-২০ থ িফছবয াভার্জক 

র্নযাত্তা খাবত ফযাবেয র্যভাণ র্ছর ৭৪,৩৬৭.০০ টকাটি োকা, মা চরর্ত ২০২০-২১ থ িফছবয ২৮.৫ তাং বৃৃ্র্ি টবয় 

৯৫,৫৭৪.০০ টকাটি োকায় উন্নীত বয়বছ। এ ফযাে টভাে ফাবজবেয ১৬.৮৩ তাং এফং র্জর্ডর্'য ৩.০১ তাং 

 

থ ি র্ফবাবগয প্রকপেরমূ 

 

        ২০১৯-২০ থ িফছবয ংবার্ধত ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চবত (অযএর্ডর্) থ ি র্ফবাবগয টভাে ৪টি প্রকপের ন্তভু িক্ত র্ছর। 

প্রকপেরগুবরা বে- ১) আনববিবভি প্রবভান এে র্পন্যার্িং পযার্র্রটি II (IPFF II); ২) র্স্কর পয এভপ্লয়বভি 

আনববিবভি টপ্রাগ্রাভ (SEIP);৩) টরংবদর্নং াফর্রক পাআনার্িয়ার ম্যাবনজবভি পয টাশ্যার প্রবেকন (SPFMSP); 

এফং ৪) জরফায়ু ঝঁর্ক টভাকাবফরায থ িায়নবক যকার্য ব্যয় ব্যফস্থানায় ন্তভু ির্ক্তকযণ (IBFCR)। এ প্রকপেরমূবয নুকূবর 

২০১৯-২০ থ িফছবযয অযএর্ডর্বত টভাে ৫৩,৯৭৫.০০ রে োকা ফযাে যাখা য়। তন্মবধ্য র্জওর্ফ ৭,০৭৩.০০ রে োকা 

এফং প্রকপের াায্য ৪৬,৯০২.০০ রে োকা। ২০১৯-২০ থ িফছবয এ প্রকপেরমূব টভাে ব্যবয়য র্যভাণ ৩৮,৪৪১.০২ রে োকা 

(র্জওর্ফ  ৩,৭৮৫.৭১ রে োকা এফং প্রকপের াায্য ৩৪,৬৫৫.৩১ রে োকা) মা টভাে ফযাবেয ৭১.২২ তাং। 

 

যাজস্ব ফাবজবেয অওতায় ফাস্তফায়নাধীন কভ িসূর্চমূ 

              যকাবযয টকৌরগত উবেশ্য ও র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য র্নজস্ব নীর্তয াবথ াভঞ্জস্যপূণ ি ও উা জিবন ায়ক বফ 

এরু কাম িক্রভ যাজস্ব ফাবজবেয অওতায় কভ িসূর্চ র্ববফ ফাস্তফার্য়ত বে। র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয় তাবদয ায়ক কাম িক্রভ র্াবফ 

স্বপের ব্যবয় উন্নয়নমূরক কাম ি ম্পাদন, দার্যদ্র্য র্ফবভাচনমূরক, প্রবৃর্ি ায়ক ও ভানফম্পদ উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ ম্বর্রত 

ীর্ভত ফযাবেয ভবধ্য এ ধযবনয কভ িসূর্চ গ্রন কযবছ। ২০১৯-২০ থ িফছবয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয় কভ িসূর্চয জন্য ১,৪৬৩.০০ 

টকাটি োকা ফযাে র্ছর। ২০১৯-২০ থ িফছবয যাজস্ব ফাবজবেয অওতায় থ ি র্ফবাবগয ‘যকার্য ব্যয় ব্যফস্থানা 

র্ক্তারীকযণ: গ্রার্ধকায কাম িক্রভমূবয ধাযাফার্কতা যো’ ীল িক কভ িসূর্চটি ফাস্তফায়নাধীন র্ছর। কভ িসূর্চটি জুন ২০২০ 

এ ভাপ্ত বয়বছ। এছাড়াও, টফা প্রদাবনয টেবে ম্পবদয জরবযতা অবযা বাবরাবাবফ র্নর্িত কযায রবেয অর্থ িক পূফ িাবা 

(fiscal forecasting), ফাবজে প্রণয়ন ও ফাবজে ফাস্তফায়ন, অর্থ িক প্রর্তবফদন উন্নতকযণ এফং স্বেতা বৃর্িকযবণয       

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

নাবভ র্ফশ্ব ব্যাংবকয ায়তায় ১০০ র্ভর্রয়ন ডরাবযয একটি াঁচ ফছয টভয়ার্দ কভ িসূর্চ াবত টনয়া বয়বছ। এআ কভ িসূর্চটি ৯টি 

র্স্কবভ ফাস্তফার্য়ত বে। 

 


