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    অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থায 

                        কাম িাফর ীঃ ভর্নটর্যং সর 

 

        ভর্নটর্যং সর যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবয আর্র্ িক ংবেল ম্পর্কিি র্ফলয়ার্দ সমভন: ফাবজট প্রণয়ন ও ভর্নটর্যং, 

যপ্তার্নয র্ফয বি নগদ ায়িা প্রদান, স্ব-অর্ িায়বন ফাস্তফার্য়িব্য প্রকবেয র্ফয বি আর্র্ িক ছাড়ত্র প্রদান, বর্তির্ক, 

ঋণ/গ্যাযার্ি, পুযস্কায/ার্স্ত স্ক ভ য ক্ষা, প্রর্িষ্ঠানমূবয মূরধন পুনর্ফ িন্যা ইিযার্দ র্ফলয় ম্পবকি র্দ্ধান্ত/ভিাভি 

প্রদান কবয র্াবক। ২০১৯-২০ অর্ িফছবয ভর্নটর্যং সর কর্তিক ম্পার্দি উবেখবমাগ্য কাম িাফর  র্নম্নরূ: 

যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবয ফাবজট  

 অর্ ি র্ফবাবগয ভর্নটর্যং সর কর্তিক ২০১৯-২০ অর্ িফছবয ৪৯টি যাষ্টায়্ত্ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনয ফাবজট ম িাবরাচনা, ফাবজট 

ফই প্রকা কযা হয়; 

 ২০১৯-২০ অর্ িফছবয সভাট ৪৯টি যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনয র্ফয বি ২২,৮৬৯.১৩ সকাটি টাকা যকার্য সকালাগাবয 

প্রবদয় অফদান/রবযাং ধাম িপূফ িক ফাবজট প্রণয়ন কযা হয়। 

নগদ ায়িা প্রদান  

ভর্নটর্যং সর ফস্ত্রখাি, াটজাি দ্রব্য, কৃর্লণ্য, চাভড়াজাি দ্রব্য, জাাজ, পার্ন িচায, পটওয়ায, প্লার্িক, ারার ভাং 

ইিযার্দ দ্রব্য যপ্তার্ন খাবি নগদ ায়িা প্রদান কবয র্াবক। 

 ২০১৯-২০ অর্ িফছয বি বফধ উাবয় সযর্ভট্যান্স সপ্রযবণয র্ফয বি ২% াবয নগদ ায়িা প্রদান;   

 ২০১৯-২০ অর্ িফছবয ৩৫টি খাবি নগদ ায়িা প্রদান। খািমূবয ভবে উবেখবমাগ্য বরা: 

 ফস্ত্রখাি, কৃর্ল ও প্রর্িয়াজাি কৃর্ল ণ্য, াটজাি দ্রব্য, চাভড়াজাি দ্রব্য, জাাজ, পার্ন িচায, ারার 

ভাং, প্লার্িক ইিযার্দ। 

 ২০১৯-২০ অর্ িফছবয ১৫টি খাবি ২০১৮-১৯ অর্ িফছবযয র্তরনায় নগদ ায়িায ায ফা অন্যান্য িিার্দ 

র্যফিিন কযা বয়বছ। খািমূবয ভবে উবেখবমাগ্য বরা- 

 ারকা প্রবকৌর ণ্য, কাঁকড়া ও কুঁবচ, ফস্ত্র খাবিয ক্ষুদ্র ও ভাঝার্য র্ে, সট সফাির সেক্স, 

প্রর্িয়াজাি কৃর্লণ্য, র্নবর্টিক ও সপর্িক্স এয র্ভশ্রবণ বির্য াদুকা, পাভ িার্উটিকযার ণ্য 

ইিযার্দ। 

 ২০১৯-২০ অর্ িফছয বি নর্তন ৩টি খাবি নগদ ায়িা প্রদান। খািমূ বরা- 

 ফস্ত্রখাবি র্ফবল নগদ ায়িা, কনর্জউভায ইবরকট্রর্নক্স, ইবরকর্ট্রকযার, সাভ ও র্কবচন অযাপ্লাবয়ন্স 

ণ্য এফং চার।   

 নগদ ায়িা ংিান্ত অন্যান্য কাম িার্দ। 
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স্ব-অর্ িায়ন প্রকবে আর্র্ িক ছাড়ত্র প্রদান  

ভর্নটর্যং সর যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবয র্নজস্ব অবর্ ি র্ফর্নবয়াগ প্রকবে আর্র্ িক ছাড়ত্র/Liquidity Certificate প্রদান 

কবয র্াবক। ২০১৯-২০ অর্ িফছবয যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনয অধ বন ংস্থায র্নজস্ব অবর্ ি ২৩টি প্রকে ফাস্তফায়বনয রবক্ষয আর্র্ িক 

ছাড়ত্র/Liquidity Certificate প্রদান কযা য়। িন্মবে- 

 প্রধানভন্ত্র য কাম িারবয়য আওিাধ ন ফাংরাবদ অর্ িননর্িক অঞ্চর কর্তিবক্ষয অনুকূবর ৩টি; 

 সনৌ-র্যফন ভন্ত্রণারবয়য আওিাধ ন চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্তিক্ষ ও সভাংরা ফন্দয কর্তিবক্ষয অনুকূবর মর্ািবভ ৩টি 

ও ১টি; 

 জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ র্ফবাবগয আওিাধ ন ফাংরাবদ সবট্রার্রয়াভ কব িাবযবনয অ    অংগ প্রর্িষ্ঠাবনয 

অনুকূবর ২টি, সবট্রাফাংরায অধ ন সকাম্পার্নমূবয অনুকূবর ৮টি; 

 সফাভর্যক র্ফভান র্যফন ও ম িটন ভন্ত্রণারবয়য অ    সফাভর্যক র্ফভান চরাচর কর্তিবক্ষয অনুকূবর ৪টি;  

 িথ্য ও সমাগাবমাগ প্রযুর্ি ভন্ত্রণারবয়য অধ ন র্ফটিআযর্ এয অনুকূবর ১টি ও সটর্রটক ফাংরাবদ র্রর্ভবটড এয 

অনুকূবর ১টি। 

ঋণ/গ্যাযার্ি 

 ফাংরাবদ কৃর্ল উন্নয়ন কব িাবযন (র্ফএর্ডর্) কর্তিক যাষ্ট্র য় চুর্িয আওিায় ায আভদার্নয রবক্ষয সানার  

এফং জনিা ব্যাংক বি Loan against Trust Receipt (LTR) ঋণ গ্রবণয জন্য অর্ ি ভন্ত্রণারবয়য 

কাউিায গ্যাযার্িয সভয়াদ বৃর্দ্ধয র্ফলবয় ভিাভি প্রদান। 

বর্তির্ক 

 কৃর্ল, কৃর্ল র্বর্ত্তক র্ে ও ায আভদার্নয  উয সট্রড গ্যা/বর্তির্ক প্রদান ংিান্ত কাম িার্দ ম্পাদন;   

 কৃর্লর্বর্ত্তক ও সচ কাবম িয া  র ব্যফহৃি র্ফদুযৎ র্ফবর সযয়াি প্রদান ংিান্ত কাজ ম্পাদন। 

 

 অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি কাম িাফর  

 চট্টগ্রাভ ফন্দয ট্যার্যবপয Section-ii সি  Car Carrier Charges নাবভ ২.১৫ নং আইবটভ র্ববফ একটি 

নর্তন ট্যার্যপ আইবটভ ংবমাজবনয র্ফলবয় অর্ ি র্ফবাবগয ম্মর্ি প্রদান; 

 র্ে ভন্ত্রণারয় কর্তিক র্ফর্িি ৩টি, প্রাইববটাইবজন কর্ভন কর্তক র্ফর্িি ১২টি, শ্রর্ভক-কভ িচায বদয 

ব্যফস্থানায় স্তান্তর্যি ৯টি এফং র্রকইবডন সবর ন্যস্তকৃি ৫টি সভাট ২৯টি ফস্ত্রকবরয দায়-সদনা (২৯টি 

ফস্ত্রকবরয র্নকট র্ফটিএভর্’য াওনা ১,২৮৪.৬০ সকাটি টাকা) র্ফলবয় অর্ ি র্ফবাবগয র্দ্ধান্ত প্রদান; 

 ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিি  র্যট র্টিন নং ৫৭৫০/২০১৭ এয ইংবযর্জ দপাওয়ায  জফাফ প্রদান;     

 র্র্বর র্যর্বউ র্টিন নং-৩৬০/২০১৮ এয র্যবপ্রর্ক্ষবি ০৩/০১/২০১৯ িার্যবখয যায়/আবদ সভািাবফক 

বর্তির্কয টাকা র্যবাধ;     

 রূান্তর্যি প্রাকৃর্িক গ্যা সকাম্পার্ন র্র. এয অধ ন ফযাদ্দকৃি আইর্ডএ সির্ডট নং – ২২৬৩ এয আওিায় প্রাপ্ত 

ঋবণয অর্ ি ইকযইটিবি রূান্তয;      

 র্ফটিআযর্’য র্নজস্ব অর্ িায়বন ফাস্তফায়নাধ ন “Preparatory Functions and Supervision in 

Launching a Communication and Broadcasting Satellite Project (1
st
 Revised)”  ল িক 

প্রকবেয ২০১৮-১৯ অর্ িফছবযয ব্যয় র্নফ িাবয র্ফলবয় ভিাভি প্রদান;  

 ফঙ্গফন্ধু যাটাবটরাইট উৎবক্ষন উ    র্ফটিআযর্ ও HSBC France এয ভবে স্বাক্ষর্যি ঋণ চুর্িয িি 

সভািাবফক HSBC France সক র্ফর্বন্ন প্রকায র্প (Commitment Fee, Agency Fee and Offshore 
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Security Fee     Legal Fee),  Repayment (Principal + Interest) এফং Unutilized Amount 

এয উয ৫% াবয Advanced Repayment („Echu‟) ফাফদ ১৪,৩০০ রক্ষ টাকা র্যবাবধয জন্য 

র্ফটিআযর্’য ২০১৮-১৯ অর্ িফছবযয ফাবজবট অর্ির্যি ফযাবদ্দয র্ফলবয় ভিাভি প্রদান;    

 ভাভান্য সুপ্র ভ সকাবট িয যাবয়য সপ্রর্ক্ষবি ফাংরাবদ র্চর্ন ও খাদ্য র্ে কব িাবযবনয অফয গ্রণকায  

কভ িকিিা ও কভ িচায বদয গ্রাচুযটিয (আনুবিার্লক) অং যকার্য কভ িকিিা ও কভ িচায বদয ন্যায় প্রণ ি র্াফ 

অনুমায়  অর্ ি ভন্ত্রণারয় বি র্ফএএপআইর্’য অনুকূবর পান্ড ফযাদ্দ ও ছাড়কযণ; 

 ফাংরাবদ অর্ িননর্িক ভ ক্ষা ২০১৯ এয ফাংরা ও ইংবযর্জ ংস্কযবণ অন্তর্ভ ির্িয জন্য সপব্রুয়ায /১৯ ম িন্ত 

িথ্যার্দ/উাত্ত ারনাগাদপূফ িক সপ্রযণ; 

 ফাংরাবদ ে  র্ফদুযিায়ন সফাড ি এয কভ িকিিা/কভ িচায বদয ২০১৭-১৮ অর্ িফছবযয Key Performance 

Indicators (KPI) অজিবনয র্যবপ্রর্ক্ষবি ইনবর্িব সফানা প্রদান র্ফলবয় ভিাভি প্রদান; এফং 

 যকার্য িয় ংিান্ত ভর্ন্ত্রবা কর্ভটিবি উস্থার্ি র্ফর্আইর্ ও র্ফএর্ডর্ কর্তিক ায আভদার্ন, জাি য় 

গৃায়ন কর্তিক্ষ, যাজউক, র্ফটিএভর্, র্এএর্ফ, র্র্এ এয র্নভ িাণ ও নানার্ফধ িয়/র্ফিয় র্ফর্বন্ন চুর্ি 

ংিান্ত র্ফলবয়য উয ভিাভি প্রদান। 

 

     র্ফর্ফধ 

 চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্তিবক্ষয র্নজস্ব অর্ িায়বন ফাস্তফায়বনয জন্য প্রস্তার্ফি “র্ভউর্জয়াভ ও ভনুবভি”  ল িক প্রকবেয 

র্ডর্র্’য ওয ভিাভি প্রদান; এফং 

 যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠানমূবয র্ফর্ফধ র্ফলবয়য উয ভিাভি প্রদান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


