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অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থায 

      কাম িাফর ীঃ াভর্িক অর্ িন র্ি অনুর্ফবাগ 
  

        াভষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাগেয আনুষ্ঠাষ্টনক মাত্রা শুরু য় ২০০৮ াগরয অগটাফয ভাগ। শুরু থর্গকই াভষ্টিক 

অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাে অর্ থ ষ্টফবাগেয াভষ্টিক কভ থকাগে গুরুত্বপূর্ থ অফদান থযগে আগে। এ অনুষ্টফবাগেয গুরুত্বপূর্ থ কাম থাফরী 

ষ্টনগে উগেে কযা গরাোঃ 

 

ক) অর্ থনীষ্টিয চাযটি োি ির্া প্রকৃি, যাজস্ব, মুদ্রা ও আষ্টর্ থক োি এফং ফষ্টস্থোঃ োগিয আন্তোঃম্পগকথয ষ্টবষ্টিগি 

Aggregate Fiscal Discipline ষ্টনষ্টিি কযায রক্ষ্য াভগন থযগে াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক চরকমূগয ষ্টাফ ও 

প্রগক্ষ্র্ ভধ্যগভয়াষ্টদ াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক কাঠাগভা (Medium Term Macroeconomic Framework- 

MTMF) প্রর্য়ন এফং ষ্টনয়ষ্টভিবাগফ িা ারনাোদকযগর্য কাজটি কগয াভষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাে। ভাননীয় অর্ থভন্ত্রীয 

বাষ্টিগত্ব অনুষ্টষ্ঠি ‘আষ্টর্ থক, মুদ্রা ও ষ্টফষ্টনভয় ায ংক্রান্ত থকা-অষ্টড থগনন কাউষ্টির’ এয বায় এ কাঠাগভায চূড়ান্ত 

অনুগভাদন থদয়া য়। উক্ত বায জন্য িথ্যফহুর কাম থত্র প্রর্য়ন োড়াও আনুলষ্টিক কর কাম থাষ্টদ ম্পাদন কগয র্াগক 

াভষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাে। 

ে)  যকাষ্টয অর্ থ ও ফাগজট ব্যফস্থানা আইন, ২০০৯ এয ১১ ধাযাভগি প্রষ্টিফেয ফাগজট ফক্তৃিায াগর্ জািীয় 

ংগদ থ কযগি য় ভধ্যগভয়াষ্টদ াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক নীষ্টি ষ্টফবৃষ্টি (Medium Term Macroeconomic Policy 

Statement)। নীষ্টি ষ্টফবৃষ্টি প্রর্য়গনয কাজটি কগয াভষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাে। ষ্টফশ্ব ও থদীয় অর্ থনীষ্টিয েষ্টিপ্রকৃষ্টি 

ষ্টফগেলগর্য াাাষ্ট এ নীষ্টি ষ্টফবৃষ্টিগি যকাগযয ভধ্যগভয়াষ্টদ চযাগরঞ্জ ও ম্ভাব্য নীষ্টি-থকৌগরয িথ্যষ্টনবথয 

ষ্টফগেলর্ধভী আগরাচনা অন্তর্ভ থক্ত র্াগক। াাাষ্ট, ভধ্যগভয়াগদ থদগয অর্ থননষ্টিক প্রবৃষ্টিয ম্ভাফনা, াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক 

চরকমূগয ভধ্যগভয়াষ্টদ প্রগক্ষ্র্, যকাগযয যাজস্ব নীষ্টিয থকৌরেি অিাষ্টধকাযমূ, যকাগযয যাজস্ব আয়, যকাষ্টয 

ব্যয়, ফাগজট ঘাটষ্টি, অর্ থায়ন, অর্ থায়গনয উৎ, যকাগযয ঋর্ থকৌর ইিযাষ্টদ ষ্টফলগয় ষ্টফগেলর্ তুগর ধযা য়। 

ে) প্রষ্টিফেয ভাননীয় অর্ থভন্ত্রী জািীয় ংগদ থম ফাগজট ফক্তৃিা থ কগযন িায েড়া প্রর্য়গনয কাজও ম্পাদন 

কগয াভষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাে। ফাগজগট থঘাষ্টলি প্রষ্টিশ্রুষ্টিমূগয ফাস্তফায়ন অিেষ্টি ষ্টযফীক্ষ্র্ কযা এ অনুষ্টফবাগেয 

অন্যিভ প্রধান কাজ। ত্রত্রভাষ্টক ষ্টবষ্টিগি ভন্ত্রর্ারয়/ষ্টফবােমূ গি ফাগজট ফাস্তফায়ন অিেষ্টিয িথ্য ংি কযা য়। 

ফাগজট ফাস্তফায়ন অিেষ্টিয িথ্য, যকাগযয আয়-ব্যগয়য ষ্টাফ ও াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক ষ্টযষ্টস্থষ্টিয ষ্টচত্র তুগর ধগয প্রস্তুি 

কযা য় ‘ফাগজট ফাস্তফায়ন অিেষ্টি ও আয় ব্যগয়য েষ্টিধাযা এফং াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক ষ্টফগেলর্ ংক্রান্ত প্রষ্টিগফদন’। 

যকাষ্টয অর্ থ ও ফাগজট ব্যফস্থানা আইন, ২০০৯ এয ১৫(৪) ধাযা অনুমায়ী এ প্রষ্টিগফদন থ কযা য় জািীয় ংগদ। 

ভাভষ্টয়ক জািীয় গুরুত্বপূর্ থ আর্ থ-াভাষ্টজক ষ্টফলগয় ধাযনা/গকৌরত্র প্রর্য়ন াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক অনুষ্টফবাগেয আয 

একটি গুরুত্বপূর্ থ কাজ। ফাগজট প্রর্য়নকাগর প্রাষ্টিকিা ষ্টফগফচনায় এ কর ধাযর্াগত্র উস্থাষ্টি নীষ্টিগকৌরেি 

সুাষ্টযমূ ষ্টফগফচনা কযা য়। প্রর্ীি একর ধাযর্াগত্রয ভগধ্য কগয়কটি ইগিাভগধ্য যকাগযয থফ ষ্টকছু গুরুত্বপূর্ থ 

নীষ্টি-থকৌগরয ষ্টবষ্টি ষ্টগগফও কাজ কগযগে। এোড়া, অর্ থ ষ্টফবাে ংষ্টেি কাম থাষ্টদ এফং আর্ থ-াভাষ্টজক গুরুত্বপূর্ থ ষ্টফষ্টবন্ন 

ষ্টফলগয় ষ্টনয়ষ্টভি াপ্তাষ্টক উস্থানা কাম থক্রভ ষ্টযচারনা ও ভন্বগয়য কাজ কগয াভষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাে।  

ঘ)  অর্ থ ষ্টফবাগেয ওগয়ফাইগট ষ্টনয়ষ্টভি প্রকাষ্টি যাজস্ব প্রষ্টিগফদনমূ, থমভন- Monthly Report on 

Fiscal Position, Monthly Macro Fiscal Update ও Annual Report on Fiscal Position ত্রিষ্টয কগয 

এ অনুষ্টফবাে। এ কর প্রষ্টিগফদগন ংকষ্টরি যকাগযয যাজস্ব আযর্ ও ব্যয় ংক্রান্ত িথ্য-উাি এফং াভষ্টিক 

অর্ থননষ্টিক চরকমূগয ারনাোদ ষ্টচত্র থদগ-ষ্টফগদগ যকাষ্টয-থফযকাষ্টয প্রষ্টিষ্ঠান, ষ্টক্ষ্া ও েগফলর্াগকন্দ্রমূ 

ষ্টনয়ষ্টভি ব্যফায কগয র্াগক। এোড়াও আন্তজথাষ্টিক মুদ্রা িষ্টফর, থক্রষ্টডট থযটিং ংস্থামূ যকাগযয আষ্টর্ থক 
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ব্যফস্থানায উৎকল থ মূল্যায়গনয থক্ষ্গত্র এ কর প্রষ্টিগফদন ষ্টফগফচনায় থনয়। িদুর্য দদবয আর্ ি-াভার্জক অগ্রগর্ি ও 

াভর্িক অর্ িননর্িক র্যর্স্থর্িয ারনাগাদ িথ্য ম্বর্রি পুর্িকা প্রস্তুি কবয এ অনুর্ফবাগ। 

ঙ)  প্রবেবেয দেবে উৎকল ি আনা এফং প্রবেন ও প্রকৃি র্াবফয ব্যফধান কর্ভবে আনায ভাধ্যবভ াভর্িক 

অর্ িননর্িক চরকমূ র্ফলেক প্রাক্করবনয গ্রেবমাগ্যিা ফাড়াবনায রবেে এ অনুর্ফবাগ কর্তিক াভর্িক অর্ িননর্িক ভবডর 

তির্যয প্রস্তুর্ি গ্রে কযা বেবছ। িাছাড়া PFM Action Plan 2018-2023 ফািফােবন ঠিকবাবফ যাজস্ব আে ও 

যকার্য ব্যবেয প্রবেন র্নধ িাযে কযায র্নর্ভবে একটি ডাইনার্ভক ম্যাবরাইবকাবনাবভর্িক ভবডর তিয য রবেে অে 

অনুর্ফবাবগয অধ ন “Improvement of Fiscal Forecasting through Development of Macroeconometric 

Model”  ল িক স্ক ভ ফািফােবনয উবযাগ দনো বেবছ।    

চ)  র্িন ধাব দভাট ১৫ রে দরাবকয দেিা উন্নেবনয রবেে অর্ ি র্ফবাগ কর্তিক ২০১৫-১৬ অর্ িফছয দর্বক ১০ ফছয 

দভোর্দ ‘Skills for Employment Investment Program (SEIP)’ ফািফােন কযা বে। অর্ ি র্ফবাবগ এ প্রকল্প 

ংর্িি মাফি ে কাম িার্দ াভর্িক অর্ িন র্ি অনুর্ফবাগ ম্পাদন কবয।  

ছ)      দদব কভ িংস্থান খাবি ংস্কাবযয রবেে র্ফশ্ব ব্যাংক এয াবর্ ন র্ি ােিা ঋে (Development Policy 

Credit) কভ িসূর্চ গ্রে কযা বেবছ। র্িন ফছয দভোর্দ এই কভ িসূচ য অধ ন প্রর্ভ ও র্িি ে ফৎবযয কাম িরভ ম্পন্ন কযা 

বেবছ, মায আওিাে দদব কভ িংস্থান বৃর্িয জন্য র্ফর্নবোগ র্যবফবয উন্নেন, শ্রর্ভবকয সুযো ও র্র্ছবে ড়া 

দরাকজবনয কবভ ি প্রবফ ত্বযার্িি কযায জন্য ১৯টি আইন/ন র্ি ফা ির্ি প্রেেন ফা ংস্কাবযয কাজ পরবাবফ ম্পন্ন 

বেবছ। 

জ)       দকার্বড-১৯ তফর্শ্বক ভাভার্যয অর্ িননর্িক প্রবাফ কাম িকযবাবফ দভাকাবফরা এফং অর্ িননর্িক পুনরুিায কাম িরভ 

ত্বযার্িি কযবে অর্ ি র্ফবাগ ভূর্ভকা দযবখবছ। ংরভবেয শুরুবিই অর্ ি র্ফবাগ কবযানাবাইযাবয ম্ভাব্য অর্ িননর্িক 

প্রবাফমূ র্চর্িি কযি: একর র্ফরূ প্রবাফ বি উেযবে াভর্গ্রক কভ িন্থা গ্রবেয সুার্য কবয। এছাড়া, ভানন ে 

প্রধানভন্ত্র য সুবমাগ্য র্দকর্নবদ িনাে প্রে ি ২১টি কাম িরভ ম্বর্রি প্রাে ১.১৩ রে দকাটি টাকায প্রবোদনা প্যাবকজটি 

কাম িকযবাবফ ফািফােবন প্রবোজন ে অর্ ি দমাগান র্নর্িি কবয। এছাড়াও, কবযানায কাযবে যাজস্ব আযে ব্যাকাবয 

হ্রাবয দপ্রোবট ফাবজট ঘাটর্ি  র্ভি যাখায রবেে অর্ ি র্ফবাগ র্ফশ্বব্যাংক, আইএভএপ, এ ে উন্নেন ব্যাংক, 

এআইআইর্ফ, জাইকা উন্নেন বমাগ বদয র্নকট বি ফাবজট ােিাফাফদ অর্ির্যক্ত অর্ ি দমাগান র্নর্িিকযবে 

র্রে ভূর্ভকা ারন কবযবছ। অর্ ি র্ফবাগ এ প্রবনাদনা কভ িসূচ মূ  র্যফ েে ির্ি চালু কবয র্নের্ভিবাবফ র্যফ েন 

কযবছ। াভর্িক অর্ িন র্ি অনুর্ফবাবগয এ কর কভ িকাবেয পবর াভর্েক দফকাযত্ব দূয কযে, নব্য দর্যবেয ংখ্যা 

হ্রা াভগ্র ক অর্ িননর্িক পুনরুিাবযয কাম িরভ দজাযদায বেবছ; 

ছ)  াভর্িক অর্ িননর্িক অনুর্ফবাবগয গুরুত্বপূে ি কাবজয িার্রকাে আবযা যবেবছ- Standard & Poor‟s (S&P), 

Moody‟s ও Fitch আন্তজথাষ্টিক থক্রষ্টডট থযটিং ংস্থামূগয াগর্ বা অনুষ্ঠান এফং াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক ষ্টযষ্টস্থষ্টি 

ষ্টফলগয় িাগদয ারনাোদ িথ্য যফযাকযর্; াকথ, কভনওগয়রর্ ষ্টফষ্টবন্ন ষ্টিাষ্টক্ষ্ক ও ফহুাষ্টক্ষ্ক অর্ থননষ্টিক 

গমাষ্টেিা থপাযাভ ংষ্টেি ষ্টফলয়াষ্টদয প্রষ্টক্রয়াকযর্; াভষ্টিক অর্ থননষ্টিক ষ্টযষ্টস্থষ্টি ষ্টফলগয় িথ্য-উাি/ষ্টফগেলর্াত্মক 

থরো (Write-up)/কাষ্টি ষ্টিপ/ফক্তৃিায েড়া/ভন্তব্য ইিযাষ্টদ প্রস্তুিকযন। 
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২০১9-20 অর্ থফেগয াভষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টফবাে কর্তথক ম্পাষ্টদি উগেেগমাগ্য কাম থাফরী ও অজথনমু 

ভধ্যবভোর্দ ফাবজট কাঠাবভা ম্পর্কিি কাম িাফর : 

 নববম্বয ২০১৯ ও এর্প্রর ২০২০ ভবে ভধ্যবভোর্দ াভর্িক অর্ িননর্িক কাঠাবভা (Medium Term 

Macroeconomic Framework – MTMF) ারনাগাদকযে;  

 ভধ্যবভোর্দ াভর্িক অর্ িননর্িক কাঠাবভা ারনাগাদকযবেয রবেে এভটিএভএপ ওোর্কিং গ্রুবয বা 

আবোজন; 

 আর্র্ িক, মুো ও র্ফর্নভে ায ংরান্ত ন র্ি র্নধ িাযে এফং এবদয ভবধ্য মর্ামর্ ভিে াধবনয রবেে নববম্বয 

২০১৯ ভাব এিদংরান্ত দকা-অর্ড িবনন কাউর্িবরয একটি বা আবোজন: 

 এিদর্ফলবে গৃ ি কাম িরবভয ভবধ্য র্ছর বায কাম িে প্রেেন, দযকড ি দনাট প্রস্তুিকযে, ায 

ংবে ভানন ে অর্ িভন্ত্র  ভ ব উস্থান এফং বাে গৃ ি র্িান্ত ংর্িি 

ভন্ত্রোরে/র্ফবাগ/ংস্থাবক অফর্িকযবেয মাফি ে ার্চর্ফক কাম িার্দ ম্পাদন। 

 যকার্য অর্ ি ও ফাবজট ব্যফস্থানা আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১১ অনুমাে  জাি ে ংবদ উস্থাবনয রবেে 

ভধ্যবভোর্দ (২০২০-২১ বি ২০২২-২৩ ম িন্ত) াভর্িক অর্ িননর্িক ন র্ি র্ফবৃর্ি (ফাংরা ও ইংবযজ  ংস্কযে) 

প্রেেন; 

 ডাইনার্ভক ম্যাবরাইবকাবনাবভর্িক ভবডর তিয য রবেে াভর্িক অর্ িন র্ি অনুর্ফবাবগয অধ ন 

“Improvement of Fiscal Forecasting through Development of Macroeconometric Model” 

 ল িক স্ক ভ ফািফােবনয ১ভ ফৎবযয কাম িরভ ফািফােন; এফং     

 Macro-Fiscal Database তির্যয কাজ ম্পাদন। 

ফাবজট ংর্িি কাম িাফর : 

 ফাবজট ফক্তৃিায ইনপুট ংগ্রবয রবেে র্ফর্বন্ন ভন্ত্রোরে/র্ফবাগ/দপ্তয/ংস্থায প্রধানগবেয ফযাফবয আধাযকার্য 

ে দপ্রযে, ইনপুট ংগ্র ও ংকরন; 

 ফাবজট ফক্তৃিায খড়া প্রেেন; 

 ফাবজট ফক্তৃিায ইংবযর্জ অনুফাদ কযায কাবজ অংগ্রে; 

 ভানন ে প্রধানভন্ত্র  ও ভানন ে অর্ িভন্ত্র য ভান  ফাবজট ফক্তৃিায খড়া প্রেেন; 

 র্ফগি এক দবকয (২০০৯-২০১০ বি ২০১৯-২০) ফাবজবট দঘার্লি উবেখবমাগ্য কাম িরবভয ফািফােন অগ্রগর্ি 

র্ফলেক প্রর্িবফদন/ াযর্ে প্রস্তুিকযে (ইবিাভবধ্য পরবাবফ ফািফার্েি, ফািফােনাধ ন, চরভান ইিোর্দ); 

 ফাবজট ফািফােন অগ্রগর্ি র্ফলবে তেভার্ক র্বর্েবি িথ্য ংগ্র, ফাবজট ফািফােন অগ্রগর্ি দভর্িক্স প্রেেন 

এফং িা ারনাগাদকযে; 

 যকার্য অর্ ি ও ফাবজট ব্যফস্থানা আইন, ২০০৯ এয ধাযা ১৫ অনুমাে  জাি ে ংবদ উস্থাবনয রবেে 

২০১৯-২০ অর্ িফছবযয ফাবজট ফািফােন ও আে ব্যবেয গর্িধাযা এফং াভর্িক অর্ িননর্িক র্ফবিলে ংরান্ত 

তেভার্ক ও অধ িফার্ল িক প্রর্িবফদন প্রেেন; 

 ভানন ে অর্ িভন্ত্র  ভ ব উস্থার্ি ফাবজটপূফ ি র্ির্পং এয জন্য াভর্িক অর্ িননর্িক র্যর্স্থর্ি ংর্িি অংবয 

জন্য িথ্য উাে প্রদান এফং  াওোয বেন্ট স্লাইড প্রস্তুিকযে;  

 র্ফশ্বব্যাংবকয ফাবজট াবাট ি Development Policy Credit (DPC) ংরান্ত কাম িরবভয ধাযাফার্কিাে 

DPC-২ ম্পন্ন এফং িায আওিাে র্ফশ্ব ব্যাংক বি ফাবজট াবাট ি ঋে র্ববফ ২৫২.০৭ র্ভ: ভা: ডরাবযয 

ভর্যভান ২,১৩৮.৮৪ দকাটি টাকা ছাড়কযবে প্রবোজন ে কাম িার্দ ম্পাদন; 
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 দকার্বড-১৯ তফর্শ্বক ভাভার্যয অর্ িননর্িক প্রবাফ কাম িকযবাবফ দভাকাবফরা এফং অর্ িননর্িক পুনরুিায কাম িরভ 

ত্বযার্িি কযবে উন্নেন বমাগ বদয র্নকট বি ফাবজট ােিা ফাফদ এর্ডর্ফ-এয র্নকট বি ৫০০.০ র্ভর্রেন  

ভা: ডরায, এআইআইর্ফ-এয র্নকট বি ২৫০.০ র্ভর্রেন ভা. ডরায ছাড়কযবে প্রবোজন ে কাম িার্দ ম্পাদন। 

এছাড়া ২০২০-২১ অর্ িফছবয ২,০০০.০০ র্ভর্রেন ভা. ডরায ফাবজট াবাট ি ছাড়কযবেয রবেে জাান, 

র্ফশ্বব্যাংক, এর্ডর্ফ, ইইউ, জাভ িার্ন এফং দকার্যোয ইর্ডর্এপ-এয াবর্ প্রবোজন ে কাম িরভ ম্পন্নকযে; এফং 

 দকার্বড-১৯ তফর্শ্বক ভাভার্যয অর্ িননর্িক প্রবাফ কাম িকযবাবফ দভাকাবফরা এফং অর্ িননর্িক পুনরুিায কাম িরভ 

ত্বযার্িিকযবে ভানন ে প্রধানভন্ত্র য সুবমাগ্য র্দকর্নবদ িনাে প্রে ি ২১টি কাম িরভ ম্বর্রি প্রাে ১.২০ রে দকাটি 

টাকায প্রবোদনা কভ িসূচ মূবয র্যফ েে ির্ি চালু কবয িা র্নের্ভিবাবফ র্যফ েন কযা। 

দরর্ডট দযটিং ংরান্ত কাম িাফর : 

 দদবয উন্নি ঋেভান ফজাে যাখায কাবজ ােিায উবেবে Standard & Poor‟s (S&P), Moody‟s ও 

Fitch আন্তজিার্িক দরর্ডট দযটিং ংস্থামূবয াবর্ র্নের্ভি বা অনুষ্ঠান এফং াভর্িক অর্ িননর্িক 

র্যর্স্থর্ি র্ফলবে িাবদয ারনাগাদ িথ্য যফযাকযে। 

র্যবাটি িং ও পুর্িকা প্রেেন 

 Monthly Macro-fiscal Update  ল িক ১২টি প্রর্িবফদন প্রস্তুিপূফ িক অর্ ি র্ফবাবগয ওবেফাইবট প্রকা; 

 Monthly Report on Fiscal Position  ল িক ১২টি র্যবাট ি প্রস্তুিকযে এফং িা অর্ ি র্ফবাবগয 

ওবেফাইবট প্রকা; 

 ফাংরাবদ স্ববল্পান্নি দদবয স্ট্োটা দর্বক উেযবেয দমাগ্যিা অজিবনয দপ্রোবট অর্ িননর্িক ম্পকি র্ফবাগ 

বি প্রকার্ি স্মযর্েকায জন্য অর্ ি র্ফবাবগয াপল্য ও অজিন র্ফলেক দরখন  প্রেেন; 

 ‘Socioeconomic Progress  and Recent Macroeconomic Situation’  ল িক পুর্িকা প্রকা; এফং 

 „Bangladesh Marches On’  ল িক পুর্িকা প্রকা। 

জাি ে গুরুত্বপূে ি র্ফর্বন্ন র্ফলবে গবফলোকভ ি ম্পাদন: প্রে ি ধাযোে/র্রর্ দনাট প্রেেন 

 “নদ  বাঙ্গন কফর্রি এরাকায জনাধাযবেয জন্য ভানন ে প্রধানভন্ত্র য পুনফ িান ােিা” ম্পর্কিি 

ধাযোে; 

 যপ্তার্ন বৃর্িবি র্ববেিনাভ, বাযি, ইবদাবনর্ো ও র্াইল্যাে কর্তিক প্রদে ন র্ি/আর্র্ িক ােিামূ 

নাক্তকযে এফং ফাংরাবদবয জন্য উযুক্ত ন র্ি উবযাগ র্চর্িকিযে; 

 Analyzing the Determinants of Foreign Direct Investment in Bangladesh; এফং 

 দদবয াভর্িক অর্ িন র্িবি দকার্বড-১৯ এয প্রবাফ র্নের্ভি মূল্যােন ও সুার্যভারা প্রনেন। 

র্িার্েক ও ফহুার্েক অর্ িননর্িক বমার্গিা ংরান্ত কাম িার্দ: 

 Local Consultative Group (LCG) working group এয কাম ি ম্পাদন; 

 াকি, কভনওবেরর্ র্ফর্বন্ন র্িার্েক ও ফহুার্েক অর্ িননর্িক বমার্গিা দপাযাভ ংর্িি র্ফলোর্দয 

প্রর্রোকযে; 

 Inter-Governmental Expert Group (IGEG) on Financial Issues এফং SAARC Finance এয 

াবর্ ম্পৃক্ত কাম িার্দ ম্পাদন; 

 র্ফর্বন্ন আন্তজিার্িক চুর্ক্ত, দমভন- ফার্েজে চুর্ক্ত, র্ফর্নবোগ ােিা চুর্ক্ত ইিোর্দ র্ফলবে ভিাভি প্রদান; 

 LDC Graduation এফং Istanbul Plan of Action ংরান্ত কাম িরভ ম্পাদন; এফং  

 ফার্েজে ন র্ি ংর্িি কাম িরভ ম্পাদন। 



ফার্ল িক প্রর্িবফদন ২০১৯-২০ 

                                                                                                                                                        |21| 

অন্যান্য:  

 ভানন ে প্রধানভন্ত্র  ও ভানন ে অর্ িভন্ত্র  ফযাফবয জাি ে ংবদ উস্থার্ি দদবয াভর্িক অর্ িননর্িক 

র্যর্স্থর্ি ংরান্ত প্রবনােয তির্য এফং ংবদ দপ্রযে; 

 ভানন ে অর্ িভন্ত্র  ও অর্ ি র্চফ ভবাদবেয র্নবদ িনাভবি িথ্য-উাে/র্ফবিলোধভী দরখা (Write-up)/কার্ি 

র্িপ/ফক্তৃিায খড়া/ভন্তব্য ইিোর্দ প্রেেন; 

 SDG (বটকই উন্নেন অব ি) ংরান্ত অর্ ি র্ফবাবগয মাফি ে কাম িাফর  ম্পাদন ও ভিে; 

 “Skills for Employment Investment Program (SEIP)” ংরান্ত মাফি ে কাম িাফর  ম্পাদন; 

 অর্ ি র্ফবাবগয অধ বন National Human Resource Development Fund (NHRDF) র্ফলেক 

কাম িরভ; 

 লান্মার্ক র্বর্েবি প্রে ি ‘SAARC Finance News Letter‟ এয জন্য িথ্য প্রস্তুি ও দপ্রযে; 

 াপ্তার্ক উস্থানা কাম িরভ র্যচারনা; 

 Indian Ocean Rim Association (IORA)-এয আওিাে Women’s Financial Inclusion 

র্ফলবে Regional Policy Development-এয কাবজ যযাষ্ট্র ভন্ত্রোরেবক ােিা প্রদান; এফং 

 SAARC Finance গ্রুবয বাে প্রর্ির্নর্ধত্বকযে। 

 

 

 

 


