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অথ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ  ংস্থায 

কাম িাফর ীঃ ট্রেজা    ঋণ ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ 

        ট্রেজার্য  ঋণ ব্যফস্থানা অনুর্ফবাবগয মূর কাম িক্রভ বে াভর্িক অথ িন র্ত অনুর্ফবাগ, অথ িননর্তক উবদিা অনুর্ফবাগ 

এফং ফাবজট অনুর্ফবাগমূবয কাবজয াবথ ভর্িতবাবফ কয যাজস্ব ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র, র্ফবেলণ  মূল্যান এফং কয 

যাজস্ব আদাবয অগ্রগর্ত র্যফ ক্ষণ; জাত  যাজস্ব ট্রফাবড িয আতা ফর্র্ভ িত কয-যাজস্ব  কয ফর্র্ভ িত যাজস্ব ংক্রান্ত তথ্য 

ংগ্র, র্ফবেলণ  মূল্যান; কয ফর্র্ভ িত যাজস্ব ধাম ি  আদা কাম ি   র্যফ ক্ষণ; ঋণ র্ভশ্রণ (Debt Mix) অথ িাৎ ঋণ ট্রকান্ 

ট্রকান্ সূত্র ট্রথবক গৃ ত বফ তা র্নধ িাযণ; বফবদর্ক ঋবণয তি-র্নব িয রতা (Conditionality)  যকার্য ঋবণয ট্রটকই 

অফস্থা (Debt Sustainability) র্ফবেলণ  র্যফ ক্ষণ; যকার্য ফবেয ফাজায ম্প্রাযণ র্ফলক কাম িক্রভ র্যচারনা; 

ফাংরাবদ যকাবযয প্রাপ্য র্ডএএর (Debt Service Liability) এয অথ ি আদা; যকাবযয ফাবজট ট্রথবক প্রদত্ত ঋণ 

ংক্রান্ত চুর্ি ম্পাদন; বফবদর্ক চুর্ি ংক্রান্ত খড়া ম িাবরাচনা, র্ফশ্ব ব্যাংক এফং এ  উন্নন ব্যাংক র্ফর্বন্ন 

ফহুার্ক্ষক ও র্িার্ক্ষক উন্নন বমাগ  দাতা ংস্থামূবয াবথ ট্রমাগাবমাগ যক্ষা এফং আর্ট িবকর-৪ কনারবটন ব্যর্তত 

আইএভএপ ংক্রান্ত কাম িাফর  ম্পাদন। ২০১৯-২০ অথ িফছবয ট্রেজার্য  ঋণ ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ এয ম্পার্দত উবেখবমাগ্য 

কাম িাফর য র্ফফযণ র্নবে ট্রদা বরাীঃ 

র্ডএএর  

 র্ফর্বন্ন Subsidiary Loan Agreement (SLA)/Loan Agreement (LA) ম্পাদবনয র্ফলব ভতাভত 

প্রদান কযা ববছ;  

 র্ফর্বন্ন ংস্থায র্ফর্বন্ন র্কর্িয অথ ি ছাবড়য ট্রক্ষবত্র র্ডএএর অর্ধাখায ভতাভত প্রদান কযা ববছ;  

 র্ডএএর র্াফ র্ফফযণ   র্নবদ ির্কা ২০১৮-১৯ প্রকার্ত ববছ। র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার এফং ভন্ত্রণারবয অধ ন 

র্ফর্বন্ন স্বাত্তার্ত, আধা-স্বাত্তার্ত এফং স্থান  যকায (স্ব-ার্ত) প্রর্তষ্ঠানমূবক পুর্িকায ২র্ট কবয 

কর্ ট্রপ্রযণ কযা ববছ; 

 র্ফর্বন্ন ংস্থা বত প্রাপ্ত র্ডএএর র্যবাধ ত্বযার্িত কযায জন্য বা আফান কযা ববছ; 

 ২০২০-২১ অথ িফছবয ফাবজবটয ংযুি তর্ফবরয প্রার্প্ত এফং ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ংবার্ধত ফাবজবটয ংযুি 

তর্ফবরয প্রার্প্তয ট্রক্ষবত্র র্ডএএর এয অংবয প্রবাজন  কাম ি ম্পাদন কযা ববছ; 

 র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ র্ডএএর র্াফ র্যকনাইর কযা ববছ; 

 স্থান  যকায র্ফবাবগয আতাধ ন স্বাত্তার্ত ংস্থামূবয র্নকট বত্রভার্ক, লান্ার্ক  ফাৎর্যক 

র্কর্িবত যকাবযয ানা র্ডএএর’য র্ফলব  ফাবজট অর্ধাখা কর্তিক চার্ত তথ্য প্রদান কযা ববছ; 

 ঋণ পুনীঃতপর্র্রকযণ, ইক্যুইর্টবত রূান্তয, র্ডএএর ভক্যপ ফা ফবকায াবথ ভি ইতুার্দ র্ফলব র্ফর্বন্ন 

প্রর্তষ্ঠান ট্রথবক ট্রপ্রর্যত প্রিাবফয য ভতাভত প্রদান কযা ববছ; 
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 পাইনার্ন্পার র্যবার্ট িং আইন, ২০১৫ অনুমা  পাইনার্ন্পার র্যবার্ট িং কাউর্ন্পবরয র্নফ িা  র্যচারক (র্নয ক্ষা 

চচ িা পুনয ক্ষণ র্ফবাগ) বদ র্নবাগ প্রদান কযা ববছ এফং র্নফ িা  র্যচারক (প্রবাগকায  র্ফবাগ) বদ 

র্নবাবগয প্রর্ক্রা চরভান যববছ; 

 পাইনার্ন্পার র্যবার্ট িং কাউর্ন্পর কর্তিক আন্তজিার্তক প্রর্তষ্ঠাবনয াবথ ভানদণ্ড র্যগ্রণ চুর্ি স্বাক্ষবযয র্ফলব 

ভতাভত প্রদান কযা ববছ; 

 পাইনার্ন্পার র্যবার্ট িং কাউর্ন্পবরয াংগঠর্নক কাঠাবভা TO & E অনুবভাদবনয প্রর্ক্রা চরভান যববছ; এফং 

 অথ ি র্ফবাবগয ২০১৯-২০ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয বত্রভার্ক, লান্ার্ক  ফার্ল িক অজিন র্ফলক 

ট্রেজার্য  ঋণ ব্যফস্থানা অনুর্ফবাবগয ভর্িত প্রর্তবফদন ট্রপ্রযণ এফং ২০২০-২১ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি (APA) খড়া  ভর্িত প্রর্তবফদন ট্রপ্রযণ কযা ববছ।  

ট্রেজার্য ব্যফস্থানা 

মুদ্রা মুদ্রণীঃ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ট্রখ মুর্জবুয যভান এয জন্তফল ি উদমান উরবক্ষ মুদ্রন  প্রচরবনয জন্য ২০০ 

(দুইত) টাকা মূল্যভাবনয স্মাযক ব্যাংক ট্রনাবটয একর্ট র্ডজাইন অনুবভাদন কযা ববছ, মা ফতিভাবন ফাজাবয প্রচর্রত আবছ;  

 

অচর ট্রঘার্লত স্ট্ুাম্প র্ফনিকযণীঃ জাভারপুয, যংপুয  চুা  ঙ্গা ট্রজরা ট্রেজার্যবত প্রর্তর্নর্ধ ট্রপ্রযবণয ভাধ্যবভ অচর ট্রঘার্লত, 

ব্যফায অনুবমাগ   চার্দার্ফ ন স্ট্ুাম্পমূ র্ফনিকযণ ংক্রান্ত কাম িার্দ ম্পাদন কযা ববছ; 

 

ট্রেজার্য কাম িক্রভ চালুকযণ: ট্রানার  ব্যাংক র্রর্ভবটড এয াযা ফন্দয াখা, টুাখার বক ট্রেজার্য কাম িক্রভ (শুধুভাত্র আদান) 

র্যচারনায র্ফলব অনার্ত্ত জ্ঞান কযা ববছ; 

ফাবজট প্রণন  অথ ি ফযাদ্দীঃ “১০৯০২ ট্রেজার্য প্রর্তষ্ঠান” খাবতয ফাবজট প্রণন  ফযাদ্দ প্রদান এফং ১২০০০০৫০২ (পূবফ িয 

০৯০৪) মুদ্রা ব্যফস্থানা খাবত অথ ি ছাড়কযবণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ববছ।   

র্র্র্ ইউর্নট 

 ড়ক র্যফন  ট্রতু ভন্ত্রণারবয ট্রতু র্ফবাবগয অধ বন ফাংরাবদ ট্রতু কর্তিবক্ষয আতা াফর্রক প্রাইববট 

াট িনায  (র্র্র্) র্বর্ত্তবত ফািফানাধ ন “ঢাকা এর্রবববটড এক্সবপ্রব”  ল িক প্রকবেয ট্রফযকার্য 

অং দায, Lender এফং অথ ি র্ফবাবগয ভবধ্য Viability Gap Financing (VGF) চুর্ি ম্পাদন;  

 যকার্য-ট্রফযকার্য অং দার্যত্ব প্রকবেয চুর্িকায  কর্তিবক্ষয চার্দায আবরাবক র্বর্জএপ ফাবজট প্রাক্করনপূফ িক 

জাত  ফাবজবট ংস্থাবনয প্রবাজন  উবযাগ গ্রণ; 

 অথ িননর্তক র্ফল ংক্রান্ত ভর্ন্ত্রবা কর্ভর্টয বা উত্থার্ত র্র্র্ ংক্রান্ত র্ফর্বন্ন র্ফলব ভতাভত প্রদান; 

 প্রধানভন্ত্র য অথ িননর্তক র্ফলক উবদিা ড. ভর্উয যভান ভবাদবয বার্তবত্ব অনুর্ষ্ঠত ‘র্ফকে অথ িান’ 

ংক্রান্ত র্ফর্বন্ন বা ফাংরাবদব যকার্য-ট্রফযকার্য অং দার্যবত্বয প্রার্তষ্ঠার্নক কাঠাবভায উন্নন, প্রর্ক্রা 

জ কযণ, আর্থ িক ব্যফস্থা সুদৃঢ়কযণ ইতুার্দ র্ফলব অথ ি র্ফবাবগয ভতাভত প্রদান; 

 গত ১৩-২৬ নববম্বয ২০১৯ ট্রভাবদ অনুর্ষ্ঠত “Bangladesh: Managing Fiscal Risks from Public-

Private Partnerships and Public Corporations” র্ফলব আন্তজিার্তক মুদ্রা তর্ফবরয Fiscal 

Affairs Department এয TA Mission ংক্রান্ত মাফত  বা  কভ িারা আবাজবনয জন্য ার্ফ িক াতা 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার/র্ফবাগ/দপ্তবযয ভবধ্য ভি াধন; 

 যকার্য-ট্রফযকার্য অং দার্যত্ব প্রকবেয ফািফান জতয কযায রবক্ষু র্র্র্ কর্তিক্ষ কর্তিক প্রিার্ফত 

National Infrastructure Fund গঠবনয র্ফলব অথ ি র্ফবাবগয ভতাভত প্রদান; 
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 চট্টগ্রাভ ট্রজরায আবনাাযা উবজরা      র্ফর্নবাগকায বদয জন্য র্জটুর্জ অথ িননর্তক অঞ্চর স্থাবনয রবক্ষু ট্রফজা 

 CEIZ Development Company Ltd. এয ভবধ্য স্বাক্ষর্যতব্য Development Agreement এয 

র্ফলব ভতাভত প্রদান;  

 র্র্র্ উবযাবগ গৃ তব্য অফকাঠাবভা উন্নন প্রকবে দ ঘ িবভাদ  অথ িান সুর্ফধা (ইক্যুর্র্ট/বরান) প্রদাবনয রবক্ষু 

যকায কর্তিক ২০১১ াবর গঠিত নন-ব্যাংক আর্থ িক প্রর্তষ্ঠান Bangladesh Infrastructure Finance Fund 

Limited (BIFFL)- এয প্রার্নক কাম িার্দ ম্পাদন। 

নগদ  প্রেন্ন দা ব্যফস্থানা 

২০১৯-২০ অথ িফছবয র্ফর্বন্ন যাষ্ট্রাত্ত  যকায  ভার্রকাধ ন প্রর্তষ্ঠান কর্তিক জনগুরুত্বপূণ ি প্রকবে অথ িান এফং র্নতু 

প্রবাজন   গুরুত্বপূণ ি দ্রব্য ফা ট্রফা আভদান  অথ িাবন গৃ ত ঋবণয র্ফয বত র্নের্রর্খত যাষ্ট্র  গ্যাযার্ি প্রদান: 

  

ক্রর্ভক 

নং 

প্রর্তষ্ঠাবনয নাভ গ্যাযার্িয 

ংখ্যা 

গ্যাযার্িয র্যভান 

০১ ফাংরাবদ কৃর্ল উন্নন কব িাবযন (র্ফএর্ডর্) ০২ র্ট ৬,৫০০ ট্রকার্ট টাকা 

০২ যাজা  কৃর্ল উন্নন ব্যাংক (যাকাফ) ০১ র্ট ৫০০.০০ ট্রকার্ট টাকা 

০৩ ফাংরাবদ ট্রবোর্রাভ কব িাবযন )র্ফর্র্(  ০১ র্ট ৫০০ র্ভর্রন ভার্কিন ডরায 

০৪ ফাংরাবদ ট্রকর্ভবকর ইন্ড্রার্িজ কব িাবযন )র্ফর্আইর্(  ০১ র্ট ১১,০৫০ ট্রকার্ট টাকা 

০৫                                         ২২ র্ট ৭৯৫.৮৫৪১ ট্রকার্ট টাকা 

০৬ ফাংরাবদ র্চর্ন  খায র্ে কব িাবযন  (র্ফএএপআইর্) ০১ র্ট ৩০০.০০ ট্রকার্ট টাকা 

০৭ ফাংরাবদ কৃর্ল ব্যাংক ০১ র্ট ১,০০০.০০ ট্রকার্ট টাকা 

 

 

 “বদপুয ১৫০ ট্রভীঃীঃ ° ১০% র্ম্পর াইবকর (এইচএর্ড র্বর্ত্তক) র্ফদুুৎ ট্রকন্দ্র র্নভ িাণ’’  ল িক প্রকে ফািফাবনয 

রবক্ষু ঋণদাতা প্রর্তষ্ঠান Bank of China (BOC), Sichuan Branch-এয অনুকূবর ৩৮,৬০১,৯১৬.৪৬ ইউবযা 

এফং ১২,২০১,৫১৩.৭০ ভার্কিন ডরাবযয গৃ তব্য ঋবণয র্ফয বত যাষ্ট্র  গ্যাযার্ি প্রদান; 

 র্ফভান ফাংরাবদ এাযরাইন্প র্রর্ভবটড এয অনুকূবর ট্রানার  ব্যাংক র্রীঃ কর্তিক ১,০০০ ট্রকার্ট টাকায ঋবণয র্ফয বত 

যাষ্ট্র  গ্যাযার্ি প্রদান; 

 র্ফভান ফাংরাবদ এাযরাইন্প র্রর্ভবটড এয ৫ভ ম িাব ২র্ট ৭৮৭-৮ (৩  ৪থ ি) উবড়াজাাবজয ট্রডর্রবার্য ট্রবভি এফং 

১র্ট ট্রোয ইর্িবনয ট্রডর্রবায  ট্রবভি ফাফদ অথ িান এয জন্য গৃ তব্য ঋণ ফাফদ ২৮০ র্ভর্রন ভার্কিন ডরায এয 

ভর্যভাণ ২১৫ র্ভর্রন াউে-স্ট্ার্র িং (র্জর্ফর্) ঋণ গ্রবণয সুর্ফধাবথ ি Sovereign Guarantee প্রদান;  

 র্ফভান ফাংরাবদ এাযরাইন্প র্রর্ভবটড এয ২র্ট উবড়াজাাজ, ১র্ট ট্রোয ইর্িন  ১র্ট ট্রোয এর্ইউ এয ট্রডর্রবায  

ট্রবভি ফাফদ প্রা ৩১৫ র্ভর্রন ভার্কিন ডরায ঋণ াতা প্রার্প্তয রবক্ষু চূড়ান্ত যাষ্ট্র  গ্যাযার্ি (Sovereign 

Guarantee) প্রদান; 
 

 আন্তজিার্তক মুদ্রা তর্ফর (আইএভএপ) এয অনুকূবর ৪,১২৬.৮৪ ট্রকার্ট টাকায নন-ট্রনবগার্বফর সুদর্ফ ন একর্ট প্রর্ভর্য 

ট্রনাট ইসুুকযণ; 

 র্ফভান ফাংরাবদ এাযরাইন্প র্রর্ভবটড এয দুবটা উবড়াজাাজ, একর্ট ট্রোয ইর্িন  একর্ট ট্রোয এর্ইউ এয 

ট্রডর্রবায  ট্রবভি ফাফদ প্রবাজন  অথ ি ঋণ গ্রবণয রবক্ষু যাষ্ট্র  গ্যাযার্িয (Sovereign Guarantee) ন র্তগত 

ম্মর্ত প্রদান; 
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 র্ফভান ফাংরাবদ এাযরাইন্প র্রর্ভবটড এয র্নকট র্ডর্ ১০-৩০ উবড়াজাাজ ক্রবয জন্য গৃ ত ঋণ ফাফদ যকাবযয 

ানা ২২১.৬৪ ট্রকার্ট টাকা এফং র্বআযএ এয আতা ঋণ ফাফদ ২৯০.১০ ট্রকার্ট টাকা সুদ Govt. Equity খাবত 

স্থানান্তয; 

 ফাংরাবদ র্চর্ন  খায র্ে কব িাবযন এয অনুকূবর জনতা ব্যাংক র্রর্ভবটড বত র্র্ ঋণ র্ববফ ৩০০ (র্তনত) 

ট্রকার্ট টাকায ভর্যভান অবথ িয গ্যাযার্ি/কাউিায গ্যাযার্ি ইসুুয জন্য ন র্তগত ম্মর্ত প্রদান; 

 ফাংরাবদ ব্যাংক কর্তিক কভ িংস্থান ব্যাংবকয অনুকূবর ‘‘ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ ঋণ াতা কভ িসূচ ’’ এয আতা ৩০০ 

ট্রকার্ট টাকা ঋণ সুর্ফধায র্ফয বত যাষ্ট্র  গ্যাযার্িয ন র্তগত ম্মর্ত প্রদান; 

 ফাংরাবদ ব্যাংক বত যাজা  কৃর্ল উন্নন ব্যাংবকয অনুকূবর ৫০০ ট্রকার্ট টাকা পুনীঃঅথ িংস্থানবমাগ্য ঋবণয র্ফয বত 

যাষ্ট্র  গ্যাযার্িয ন র্তগত ম্মর্ত প্রদান; 

 অথ ি র্ফবাগ  র্ফভান ফাংরাবদ এাযরাইন্প র্রর্ভবটড এয ভবধ্য স্বাক্ষর্যতব্য ১র্ট ঋণচুর্ি এফং অথ ি র্ফবাগ, র্ফভান 

ফাংরাবদ এাযরাইন্প র্রর্ভবটড  ট্রানার  ব্যাংক র্র. এয ভবধ্য স্বাক্ষর্যতব্য ১র্ট র্ত্রক্ষ  চুর্িয য ভতাভত প্রদান; 

 ’বদপুয ১৫০ ট্রভীঃীঃ + ১০% র্ম্পর াইবকর (এইচএর্ড র্বর্ত্তক) র্ফদুুৎ ট্রকন্দ্র র্নভ িাণ’’  ল িক প্রকে টান ির্ক 

র্বর্ত্তবত ফািফাবনয র্নর্ভত্ত বফবদর্ক ঋণদাতা প্রর্তষ্ঠান Bank of China (BOC), Sichuan Branch কর্তিক 

দার্খরকৃত Final Draft Facility Agreement এফং Sovereign Guarantee Format-এয উয ভতাভত 

প্রদান; 

 র্ফদুুৎ র্ফবাগ কর্তিক ফািফার্তব্য ‘‘Construction and Augmentation of Substation and Installation 

of the Power System under DPDC’’  ল িক প্রকবেয Draft Credit Facility Agreement (CFA)-এয 

উয অথ ি র্ফবাবগয ভতাভত প্রদান; 

 টুাখার  ১,৩২০ ট্রভগাাট ক্ষভতাম্পন্ন করার্বর্ত্তক তার্ফদুুৎ ট্রকন্দ্র        প্রকে ফািফাবনয জন্য Exim Bank 

of China কর্তিক ট্রকৃত Draft Terms and Conditions এয উয ভতাভত প্রদান; 

 “বদপুয ১৫০ ট্রভীঃীঃ ° ১০% র্ম্পর াইবকর (এইচএর্ড র্বর্ত্তক) র্ফযুৎ ট্রকন্দ্র র্নভ িাণ’’  ল িক প্রকে ফািফাবনয 

রবক্ষু Indicative Terms and Conditions of Sinosure-backed Export Credit (Buyer’s Credit) 

এয উয ট্রেজার্য  ঋণ ব্যফস্থানা অনুর্ফবাবগয ভতাভত প্রদান; 

 ট্রবোফাংরা কর্তিক আভদার্নকৃত এরএনর্জয র্ফর র্নধ িার্যত ভব র্যবাবধয র্নশ্চতা র্ফধানকবে HSBC ব্যাংক 

ট্রথবক Clean Import Loan (CIL) in US Dollar র্বযা     বফ িাচ্চ ৩৫ র্ভর্রন ভার্কিন ডরায ঋণ প্রিাফ 

ম্পবকি অথ ি র্ফবাবগয ভতাভত       

 র্ে ভন্ত্রণারবয অধ ন ফাংরাবদ ট্রকর্ভকুার ইের্িজ কব িাবযন (র্ফর্আইর্) কর্তিক গৃ ত ট্রঘাড়াার রা ইউর্যা 

পার্ট িরাইজায প্রকে ফািফাবন গৃ তব্য বফবদর্ক ফার্ণর্জুক ঋবণয র্ফয বত Multilateral Investment Agency 

(MIGA) কর্তিক গ্যাযার্ি প্রদাবনয র্ফলব ভতাভত/অনার্ত্ত প্রদান; 

 াযা ফন্দবযয ‘‘যাফনাফাদ চুাবনবরয কুার্টার  ট্রভইনবটবনন্প ট্রের্জং’’  ল িক জাত  অগ্রার্ধকায প্রকবেয (র্র্র্ 

প্রকে) জন্য খড়া Sovereign Availability Payment Guarantee এফং Draft Acknowledgement 

and Consent Deed মূবয উয অথ ি র্ফবাবগয ভতাভত প্রদান; 

 াযা ফন্দবযয ‘‘যাফনাফাদ চুাবনবরয কুার্টার  ট্রভইনবটবনন্প ট্রের্জং’’  ল িক জাত  অগ্রার্ধকায প্রকবেয (র্র্র্ 

প্রকে) জন্য খড়া Sovereign Availability Payment Guarantee Deed, Payment Obligation 

Deed এফং Assignment Borrower Agreement মূবয উয ভতাভত/ববর্টং প্রদান; 

 ফাংরাবদ ট্রবোর্রাভ কব িাবযন (র্ফর্র্) কর্তিক জ্বারার্ন ট্রতর আভদার্নয রবক্ষু ITFC-ট্রজদ্দা ট্রথবক ১,২০০ র্ভর্রন 

ভার্কিন ডরায ঋণ গ্রবণয র্ফলব অথ ি র্ফবাবগয ভতাভত প্রদান; 

 National Infrastructure Fund এয র্ফলব ভতাভত প্রদান; 
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 Spectra Solar Power Limited (SSPL) ট্রক Asian Development Bank (ADB) কর্তিক প্রবদ Non-

Sovereign Loan এয র্ফলব অথ ি র্ফবাবগয ভতাভত/অনার্ত্ত       

 র্ফর্টআযর্ এফং HSBC France এয বঙ্গ ম্পার্দত ঋণচুর্ি ংবাধবনয র্ফলব ভতাভত প্রদান; 

 SPFMS কভ িসূর্চয অনুকূবর প্রদত্ত অথ ি যকার্য র্াবফ জভাকযবণয র্নর্ভত্ত ট্রকাড প্রদান; 

 স্বাত্তার্ত, আধা-স্বাত্তার্ত, ংর্ফর্ধফদ্ধ যকার্য কর্তিক্ষ, াফর্রক নন-পাইন্যানর্ার কব িাবযন স্ব-ার্ত 

ংস্থামূবয উিৃত্ত অথ ি যকার্য ট্রকালাগাবয জভা প্রদাবনয রবক্ষু এ ংক্রান্ত অথ ি র্নরূবণয রবক্ষু কর্ভর্ট গঠবনয প্রজ্ঞান 

ইসুুকযণ; 

 স্বাত্তার্ত, আধা-স্বাত্তার্ত, ংর্ফর্ধফদ্ধ যকার্য কর্তিক্ষ, াফর্রক নন-পাইন্যানর্ার কব িাবযন স্ব-ার্ত 

ংস্থামূবয উিৃত্ত অথ ি যকার্য ট্রকালাগাবয জভা প্রদান আইন ২০২০ ভান জাত  ংবদ অথ ি র্ফর আকাবয উথ্থাবনয 

র্নর্ভত্ত ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয অনুবভাদন গ্রণ;  

 ‘স্বাত্তার্ত, আধা-স্বাত্তার্ত, ংর্ফর্ধফদ্ধ যকার্য কর্তিক্ষ, াফর্রক নন-পাইন্যানর্ার কব িাবযন স্ব-ার্ত 

ংস্থামূবয উিৃত্ত অথ ি যকার্য ট্রকালাগাবয জভা প্রদান আইন ২০২০’  ল িক খড়া র্ফর ভান জাত  ংবদ উথ্থান; 

 ‘স্বাত্তার্ত, আধা-স্বাত্তার্ত, ংর্ফর্ধফদ্ধ যকার্য কর্তিক্ষ, াফর্রক নন-পাইন্যানর্ার কব িাবযন স্ব-ার্ত 

ংস্থামূবয উিৃত্ত অথ ি যকার্য ট্রকালাগাবয জভা প্রদান আইন, ২০২০ অনুমা  র্ফর্র্’য তর্ফবরয উিৃত্ত অথ ি র্ববফ 

আাতত: ২০১৯-২০ অথ িফছবয ৫,০০০ ট্রকার্ট টাকা যকার্য ট্রকালাগাবয জভা প্রদান; 

 ট্রবোফাংরায তর্ফবরয উিৃত্ত অথ ি র্ববফ আাতত: ২০১৯-২০ অথ িফছবয ৪,০০০ ট্রকার্ট টাকা  র্ততা গ্যা েুান্পর্ভন 

এে     র্ফউন ট্রকাম্পার্ন র্র. এয ট্রায র্ফক্র ফাফদ ১,৮৭০.৮৮ ট্রকার্ট টাকা ট্রভাট ৫,৮৭০.৮৮ ট্রকার্ট টাকা 

যকার্য ট্রকালাগাবয জভা প্রদান; 

 ফাংরাবদ র্ফদুুৎ উন্নন ট্রফাড ি (র্ফর্র্ডর্ফ) এয তর্ফবরয উিৃত্ত অথ ি র্ববফ আাতত:  ২০১৯-২০ অথ িফছবয ২,০০০ ট্রকার্ট 

টাকা যকার্য ট্রকালাগাবয জভা প্রদান; 

 ফাংরাবদ ে  র্ফদুুতান ট্রফাড ি (আযইর্ফ) এয তর্ফবরয উিৃত্ত অথ ি র্ববফ আাতত: ২০১৯-২০ অথ িফছবয ৫০০ ট্রকার্ট 

টাকা যকার্য ট্রকালাগাবয জভা প্রদান; 

 ফাংরাবদ ট্রকর্ভকুার ইোর্িজ কব িাবযবনয তর্ফবরয উিৃত্ত অথ ি র্ববফ আাতত: ২০১৯-২০ অথ িফছবয ৬০০ ট্রকার্ট 

টাকা যকার্য ট্রকালাগাবয জভা প্রদান; 

 ফাংরাবদ ট্রতু কর্তিবক্ষয তর্ফবরয উিৃত্ত অথ ি র্ববফ আাতত: ২০১৯-২০ অথ িফছবয ৪০০ ট্রকার্ট টাকা যকার্য 

ট্রকালাগাবয জভা প্রদান; 

 ফাংরাবদ এনার্জি ট্রযগুবরটর্য কর্ভবনয তর্ফবরয উিৃত্ত অথ ি র্ববফ আাতত: ২০১৯-২০ অথ িফছবয ৫০ ট্রকার্ট টাকা 

যকার্য ট্রকালাগাবয জভা প্রদান; 

 স্ব-ার্ত ংস্থামূবয তর্ফবরয উিৃত্ত অথ ি ট্রথবক ২০১৯-২০ অথ িফছবয ১৬,০৪৬ ট্রকার্ট টাকা আদাপূফ িক যকার্য 

ট্রকালাগাবয জভাদাবনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

 স্বাত্তার্ত, আধা-স্বাত্তার্ত, ংর্ফর্ধফদ্ধ যকার্য কর্তিক্ষ, াফর্রক নন-পাইন্যানর্ার কব িাবযন স্ব-ার্ত 

ংস্থামূবয উিৃত্ত অথ ি যকার্য ট্রকালাগাবয জভা প্রদান আইন ২০২০ অথ ি র্ফবাবগয বফাইবট প্রকা;  

 ভন্ত্রণার/র্ফবাবগয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি মূল্যান (নত্রভার্ক/অধ িফার্ল িক/ফার্ল িক) প্রর্তবফদন ট্রপ্রযণ; 

 ভর্ন্ত্রবা বফঠবক গৃ ত র্দ্ধান্তমূবয ফািফান অগ্রগর্ত ভার্ক প্রর্তবফদন ট্রপ্রযণ; 

 ২০১৮-১৯ অথ িফছবযয ফার্ল িক কাম িাফর্র ংক্রান্ত প্রর্তবফদন ট্রপ্রযণ; 

 ৩০ জুন ২০২০ তার্যবখয য কাম িকয যাষ্ট্র  গ্যাযার্ি/কাউিায গ্যাযার্িয তার্রকা প্রস্তুতকযণ  ফাবজট ংর্ক্ষপ্তাবয 

অন্তর্ভ িিকযণ।  
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ঋণ ব্যফস্থানা 

 যকাবযয আর্থ িক ন র্তয (Fiscal Policy) আবরাবক যকায কর্তিক ঋণ ংগ্রবয ফার্ল িক কভ ি   কেনা প্রণন  এ 

ংক্রান্ত ট্রকৌর (Strategy) র্নধ িাযণ; 

 যকাবযয বদর্নক নগদ র্যর্স্থর্ত ম িবফক্ষণপূফ িক ট্রেজার্য র্ফর  ট্রেজার্য ফবেয ভাধ্যবভ ঋণ গ্রবণয রবক্ষু প্রর্তভাব 

অকন কুাবরোয প্রণন;  

 যকাবযয ার্ফ িক ঋণ র্যর্স্থর্ত ম্পর্কিত র্ফবেলনমূরক াযংবক্ষ প্রণনপূফ িক ভানন  অথ িভন্ত্র বক অফর্তকযণ 

এফং এ র্ফলব যফতী র্দক র্নবদ িনা গ্রন; 

 যকাবযয আর্থ িক ব্যফস্থানা ংকারায ট্রকৌরবত্র ঋণ ব্যফস্থানা  ংকারাবযয র্ফলব স্বে, ভধ্যভ  দ ঘ ি ট্রভার্দ র্নবদ িক 

র্নধ িাযণ; 

 যকাবযয Cash and Debt Management Committee (CDMC)’য ২র্ট বা এফং Cash and Debt 

Management Technical Committee (CDMTC)’য ৬র্ট বা আবাজবনয মাফত  প্রস্তুর্ত  বামূব 

গৃ ত       ফািফান র্যফ ক্ষণ; 

 ব্যাংর্কং উৎ (Market) বত গৃ ত দ ঘ িবভার্দ এফং স্বেবভাদ  ঋবণয আর  সুদ র্যবাবধয প্রাক্করন চূড়ান্তকযণ 

 প্রবক্ষণ প্রণন; 

 ব্যাংক ফর্ ির্ভত উৎ (Retail) বত গৃ ত ঋবণয আর  সুদ  র্যবাবধয প্রাক্করন চূড়ান্তকযণ  প্রবক্ষণ প্রণন; 

 যকাবযয ঋণ উাত্ত (data) ংগ্র  ংযক্ষন; 

 অথ িফছবযয ট্রবল যকাবযয বফবদর্ক  অবুন্তয ণ উৎ বত গৃ ত ঋবণয র্হর্ত র্ফফযণ  প্রণন  ট্র অনুমা  

Redemption Profile প্রণন; 

 যকাবযয ঋণ ংক্রান্ত র্াফ র্ভরকযবনয (Reconciliation) র্ফলব র্াফ ভা র্নন্ত্রবকয কাম িার ংর্েি 

দপ্তবযয াবথ ভিবকয র্ভর্ভকা ারন এফং প্রর্তর্নত তা র্যফ ক্ষণ; 

 ফে ফাজাবযয গব যতা বৃর্দ্ধয রবক্ষু যকার্য র্র্কউর্যর্টবজয প্রাইভার্য র্ডরাযবদয াবথ ভতর্ফর্নভ  প্রাপ্ত ভতাভত 

CDMC ট্রত উস্থান; 

 ফার্ল িক ঋণ বুবরর্টন প্রণন; 

 Medium Term Debt Strategy (MTDS) ারনাগাদকযন; 

 জাত  ঞ্চবত্রয ভর্িত ংকারাবযয রুবযখা ম্বর্রত ধাযণাত্র প্রণন; 

 র্ফযভান ট্রনন ব্যফস্থায ংকারায  াফ িজন ন ট্রনন ব্যফস্থা প্রফতিবনয রবক্ষু কাম িক্রভ গ্রন; 

 াফ িববৌভ ম্পদ তর্ফর (SWF) গঠবন প্রর্ক্রাগত/ দ্ধর্তগত র্ফলার্দ ম িাবরাচনাপূফ িক সুার্য প্রদান; 

 DMFAS v6.0 এ ঋণ ডাটা ংযক্ষণ; 

 যকার্য  ইরার্ভ ট্রেজার্য ফে ইসুুয রবক্ষু ধাযণাত্র প্রণন  যকাবযয র্নকট উস্থান; 

 যাষ্ট্র  গ্যাযার্িয স্বেতা র্নর্শ্চতকযবণ ফাবজট          বঙ্গ এ ংক্রান্ত কাম িক্রভ ম্পন্ন   ; 

 SPFMS Project এয Action plan বতর্য  এফং এ প্রবজক্ট ংক্রান্ত মাফত  কাম িক্রভ ম্পন্ন   ; 

 যকার্য ভার্রকানাধ ন ট্রকাম্পার্নমূবয ট্রায পু ুঁর্জফাজাবয িান্তয (Off load) ংক্রান্ত কাম িক্রভ তদাযর্ককযণ; 

 SARTTAC এয াবথ র্নর্ভত কভ িারা ম্পন্নকযণ। 

 

এনর্টআয (নন ট্যাক্স ট্রযর্বর্নউ) 

 

                 ২০১৯-২০ অথ িফছবয নন-ট্যাক্স ট্রযর্বর্নউ অর্ধাখা ম্পার্দত গুরুত্বপূণ ি/উবেখবমাগ্য কাম িাফর : 

 

 ২০১৮-১৯  অথ িফছবযয  ংবার্ধত এফং ২০১৯-২০ অথ িফছবযয নন-এনর্ফআয  নন-ট্যাক্স ট্রযর্বর্নউ ফাবজট প্রণন।  

 নন-ট্যাক্স ট্রযর্বর্নউ আইবটভমূবয ট্রযইট ংক্রান্ত  Database প্রণন  ারনাগাদকযণ;  
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 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণার ও র্ফবাবগয আতাধ ন র্নবোি নন-ট্যাক্স ট্রযর্বর্নউ আইবটভমূবয ট্রযইট র্নধ িাযণ  

পুন:র্নধ িাযবণ অথ ি র্ফবাবগয ম্মর্ত/ভতাভত প্রদান;  

 

১. E-passport র্প (Bangladesh Passport Rules, 1974 এয Section-7 এয Schedule-7 এয র্প) 

পুন:র্নধ িাযবণয র্ফলব অথ ি  র্ফবাবগয ভতাভত প্রদান। 

২. অনরাইন ব্যাংকমূবয াবথ াবাট ি র্প ংগ্রবয র্ফলব ম্পার্দত চুর্ি নফান র্ফলব অথ ি  র্ফবাবগয ভতাভত  

প্রদান।  

৩. র্বা ংক্রান্ত র্যত্রমূ ম িাবরাচনা/র্যভাজিবনয জন্য গঠিত কর্ভর্টয অনুর্ষ্ঠত বায র্দ্ধান্ত অনুমা  প্রণ ত 

ংবার্ধত খড়া র্যত্রমূবয র্ফলব ভতাভত প্রদান।  

৪. চট্টগ্রাভ-ানগাঁ-ট্রভাংরা ফন্দবয আভদান কৃত রুবট কবিইনায খারাবয ট্রক্ষবত্র প্রিার্ফত ট্যার্যপ ায অনুবভাদবন অথ ি 

র্ফবাবগয ম্মর্ত প্রদান। 

৫. আভদার্ন ন র্ত আবদ, ২০১৮-২১ ম্পবকি অথ ি র্ফবাবগয ম্মর্ত প্রদান। 

৬. ংস্থায র্ভর্ভ উন্নন  কয ফাফদ ট্রেজার্য চারাবনয ভাধ্যবভ আদাকৃত অবথ িয ২% উবজরা র্যলদ তর্ফবর 

িান্তয। 

৭. ১৫তভ আন্তজিার্তক স্বেনদঘ িু   মুি চরর্চ্চত্র উৎফ ঢাকা ২০১৯ উরবক্ষ উৎবফয র্নফ িার্চত চরর্চ্চত্রমূ প্রদ িবনয 

জন্য র্ফনামূবল্য ট্রন্পয ছাড়ত্র প্রদান।  

৮.  ট্রযইনবফা চরর্চ্চত্র ংদ কর্তিক আবার্জত অিাদ ঢাকা আন্তজিার্তক চরর্চ্চত্র উৎফ-এ প্রদর্ িতব্য চরর্চ্চত্রমূবয 

ট্রন্পয র্প ভক্যপ ংক্রান্ত। 

৯.  ৩০, জুন ২০২০ তার্যখ ম িন্ত জর্যভানা ব্যত ত মূর কয/র্প যকার্য ট্রকালাগাবয জভাপূফ িক ট্রভাটযমাবনয কাগজত্র 

ারনাগাদকযণ ংক্রান্ত। 

১০.  ন্যানার ট্রভর্যটাইভ ইন্পর্টর্টউট, চট্টগ্রাভ-এয  দ কুাবন্ফন ট্রখ কাভার কভবেবক্সয ট্রর্ভনায কক্ষ  ট্রগস্ট্ রুভ 

যকার্য/বফযকার্য প্রর্তষ্ঠাবনয ব্যফাবযয জন্য বদর্নক বাড়া র্নধ িাযণ ংক্রান্ত। 

১১.  াযা ফন্দয কর্তিক্ষ এফং ট্রের্জং ট্রকা: র্র: [বফরর্জাবভয JAN DE NUL (JDN) ট্রফরর্জাবভয ট্রের্জং ট্রকাম্পান ] 

এয ভবধ্য স্বাক্ষর্যত চুর্িয Document Registration Fee বত অব্যার্ত প্রদান ংক্রান্ত। 

১২.  National Committee for Monitoring Implementation of Doing Business Reforms 

(NCMID)-এয ৩ বায র্দ্ধান্ত ফািফাবনয জন্য কর্ভর্ট গঠন ংক্রান্ত। 

১৩. চট্টগ্রাভ-ানগাঁ-ট্রভাংরা ফন্দবয আভদান কৃত রুবট কবিইনায খারাবয ট্রক্ষবত্র প্রিার্ফত ট্যার্যপ ায অনুবভাদন। 

১৪. র্চরবেন’ র্পল্ম ট্রাাইর্ট ফাংরাবদ কর্তিক “১৩তভ আন্তজিার্তক র্শু চরর্চ্চত্র উৎফ” এ প্রদর্ িতব্য ৪৪র্ট র্শুবতাল 

চরর্চ্চবত্রয ট্রন্পয র্প  র্ির্নং র্প ফাফদ ২,১৭,০০০/- (দুই রক্ষ বতয াজায) টাকা ভক্যবপ অথ ি র্ফবাবগয ম্মর্ত 

প্রদান। 

১৫. ৩১ র্ডবম্বয, ২০২০ ম িন্ত জর্যভানা ব্যত ত মূর কয/র্প জভাপূফ িক ট্রভাটযমাবনয কাগজত্র ারনাগাদ কযায  

সুবমাগ ফর্ধ িতকযবণ অথ ি র্ফবাবগয ভতাভত প্রদান। 

১৬. স্বণ ি জুবরায   ট্রগাল্ডর্স্মথ বেয ডুর্েবকট রাইবন্প র্প র্নধ িাযণ ংক্রান্ত। 

১৭. ড়ক  জনথ অর্ধদপ্তবযয আতাধ ন গাইফান্ধা-ট্রগার্ফন্ধগি বাা নাকাইাট ড়বক কযবতাা নদ য উয অফর্স্থত  

ফড়দ ট্রতুয ট্রটার ভক্যপ ংক্রান্ত। 

১৮. গ্রাবকয ছন্দভবতা ট্রভাটযমান ট্রযর্জবষ্ট্রন নম্বয প্রদাবনয ট্রক্ষবত্র র্প র্নধ িাযণ ংক্রান্ত।  

১৯. প্রথভ ফাংরাবদ চ ন বভত্র  ট্রতু (বুর্ড়গঙ্গা ট্রতু-১) র্দব াযাাযাধ ন মানফাবনয ট্রটার ভক্যবপয র্ফলব ভতাভত 

প্রদান।  

২০. দর্রর্র ট্রযর্জবষ্ট্রন র্পবয ায ২%-১% পুন:র্নধ িাযণ।  
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২১. ট্রভৌরব ফাজায ট্রজরা দয উবজরায ফর্ল িবজাড়া ইবকাাবকিয প্রবফ র্প/ গাড়  ার্কিং র্প এফং ইবকা- কবটজ 

অন্যান্য র্প/বাড়ায ায র্নধ িাযণ। 

২২. জাত  উর্িদ উযান, র্ভযপুয  ফরধা ফাগান, ঢাকায অবুন্তবয সুুর্টং র্প  মানফান প্রবফ র্প পুনীঃর্ন িধ িাযণ ংক্রান্ত। 

২৩. ট্রডা ট্রটি য ক্ষায র্প র্নধ িাযবণ ম্মর্ত জ্ঞান।  

২৪. র্বরট ফন র্ফবাবগয ‘র্টরাগড় ইবকাাকি’ এ দ িনাথী  র্ফর্বন্ন মানফাবনয প্রবফ র্প পুনীঃর্ন িধ িাযণ। 

২৫. ফন্যপ্রাণ  ব্যফস্থানা  প্রকৃর্ত ংযক্ষণ র্ফবাগ, র্বরট এয আতাধ ন  াকি, ইবকাাকি, ংযর্ক্ষত ফনাঞ্চর  ম িটন 

এরাকায জন্য র্প/চাজি/বাড়া পুনীঃর্নধ িাযণ ংক্রান্ত। 

২৬. ফন অর্ধদপ্তবযয আতাধ ন যর্ক্ষত এরাকা র্ফর্বন্ন যাজস্ব আদাবয ায/ র্প র্নধ িাযণ ংক্রান্ত। 

২৭. জাত  কুান্পায গবফল   ইনর্স্ট্র্টউট  াাতার, ভাখার ,  ঢাকা’য  Serum Free Light Chain Assay 

য ক্ষায র্প র্নধ িাযণ। 

২৮. র্বরট ফন র্ফবাবগয র্নন্ত্রণাধ ন যাতাযগুর র্ফবল জ ফনফর্চত্রু ংযক্ষণ এরাকায যাজস্ব আদাবয ায/র্প র্নধ িাযণ। 

২৯. ভৎস্য  প্রার্ণম্পদ ভন্ত্রণারবয অধ ন ফাংরাবদ প্রার্ণম্পদ গবফলণা ইনর্স্ট্র্টউট, ফাংরাবদ জাত  র্চর্ড়াখানা 

এফং যংপুয র্ফবনাদন  উযান এয র্নজস্ব আবয একর্ট র্নর্দ িি র্যভাণ অথ ি ঐ প্রর্তষ্ঠাবন ব্য কযায অনুভর্ত/ ম্মর্ত 

প্রদান ংক্রান্ত। 

৩০. র্তিা ব্যাবযজ, র্যাজগি য যক্ষা ফাঁধ  যাজা  য যক্ষা ফাঁধ ইতুার্দ প্রকবেয াফর্রক টবরট, যান্নায স্থান, 

বৃক্ষবযাণ, ার্ন যফযাবয জন্য নাভভাত্র প্রবফ র্প র্নধ িাযণ  প্রাপ্ত আ বত ব্য কযায অনুভর্ত ংক্রান্ত। 

৩১. ফন অর্ধদপ্তবযয আতা যর্ক্ষত এরাকা র্ফর্বন্ন আইবটবভয র্প র্নধ িাযণ ংক্রান্ত। 

৩২. ফন অর্ধদপ্তবযয আতাধ ন কক্সফাজায উত্তয ফন র্ফবাবগয ফন র্ফশ্রাভাগাবযয প্রিার্ফত বাড়ায ায  পুনীঃর্ন িধ িাযণ। 

৩৩. Broadband Wireless Access BWA রাইবর্ন্পং গাইডরাইন ংবাধবনয অনুবভাদন। 

৩৪. ভাধফক্যে ইবকাাকি এয প্রবফ র্প  অন্যান্য স্থানায যাজস্ব র্নধ িাযবণয প্রিাবফ ম্মর্ত প্রদান। 

৩৫. সুন্দযফবনয রফণ ার্নয যাজস্ব ায পুনীঃর্নধ িাযণ। 

৩৬. ফন অর্ধদপ্তবযয আতাধ ন ভাভাা ইবকাাকি এয ট্রগইট  ট্ররক এয ইজাযা র্প বৃর্দ্ধয প্রিাবফ ম্মর্ত প্রদান।  

৩৭. ফঙ্গফন্ধু ট্রখ মুর্জফ াপায  াকি, গাজ পুবয অফর্স্থত র্ফর্বন্ন ইবববিয র্প র্নধ িাযবণয প্রিাবফ ম্মর্ত প্রদান। 

৩৮. “কাজ যফাগ ইবকাাবকিয” প্রবফ র্প  র্ফর্বন্ন ইবববিয যাজস্ব র্নধ িাযবণয প্রিাবফ ম্মর্ত প্রদান। 

৩৯. ‘Visit Bangladesh’ কভ িসূর্চয আতা যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয আভন্ত্রবণ ২৩র্ট ট্রদ ট্রথবক আগত ৪৪ জন স্বনাভধন্য 

ট্ররখক, ার্র্তুক  গণভাধ্যভ ব্যর্িবত্বয সুন্দযফন কটকা মুদ্রনকত র্যদ িন /ভ্রভণকয’  যাজস্ব ভক্যপকযণ।  

৪০. জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু ট্রখ মুর্জবুয যভান এয জন্ত ফার্ল িক  উদমান উরবক্ষ ১৭ ভাচ ি/২০২০ াবর াপায  াকি 

 ইবকাাকি অন্যান্য াবকি র্ফনামূবল্য প্রবফ ংক্রান্ত। 

৪১. ফন অর্ধদপ্তবযয আতাধ ন  যর্ক্ষত এরাকা ভধুপুয ন্যানার াকি এয র্ফর্বন্ন আইবটভ/খাবত যাজস্ব আদাবয প্রিার্ফত 

ায অনুবভাদন। 

৪২. ট্রফাভর্যক র্ফভান চরাচর কর্তিক্ষ (বফর্ফচক)-এয আ বৃর্দ্ধয র্নর্ভত্ত মাত্র  র্নযাত্তা  র্ফভানফন্দয উন্নন র্প 

অনুবভাদন।  

৪৩. ট্রকার্বড-১৯  য ক্ষা- র্নয ক্ষায ইউজায র্প’য ায র্নধ িাযবণ অথ ি র্ফবাবগয ভতাভত প্রদান। 

৪৪. IGW Operators Forum (IOF) কর্তিক আবফদনকৃত র্ফরম্ব র্প ব্যত ত আইর্জডর্িউ অাবযটযগবণয 

ফার্ল িক রাইবন্প র্প র্যবাবধয ভ ভা আগাভ  র্ডবম্বয, ২০২০ ম িন্ত বৃর্দ্ধকযণ। 


