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           অে ি র্ফবাবগয ২০১৯-২০ অে িফছবযয  

                                 উবেখবমাগ্য অর্িন 

         যকার্য আর্ে িক ব্যফস্থানায আধুর্নকায়বনয ভাধ্যবভ দদবয আে ি-াভার্র্ক উন্নয়ন এফং র্নগবণয র্নকট বর্ 

দফা দ ৌঁছাবনায দেবে ২০১৯-২০ অে িফছবয অে ি র্ফবাগ উবেখবমাগ্য ভূর্ভকা দযবখবছ। এবফয ভবধ্য রেযণীয় অর্িনমূ 

বরাোঃ  

 

 দকার্বড-১৯ ভাভার্যর্র্নি প্রর্িকূরিা বেও অে ি র্ফবাগ প্রর্ি ফছবযয ন্যায় র্ািীয় ংবদ ফাৎর্যক 

ফাবর্ট ও ভধ্যবভয়ার্দ াভর্িক অে িনৈনর্িক নীর্ি-র্ফবৃর্ি দ কবযবছ; 

  র্ািীয় ফাবর্বটয াবে ‘মধ্যমময়াদি বামেট কাঠামমা পুদিকা’, ‘টটকসই উন্নয়মে েলবায়ু অর্ থায়ে বামেট 

প্রদিমবিে ২০২০’ ইিযার্দ র্ফলবয় পুস্তক প্রকা কযা বয়বছ; 

 অে ি র্ফবাবগয ফার্ল িক কভ িকাবেয প্রর্িপরন ঘটিবয়  ফার্ল িক প্রর্িবফদন প্রকা কযা বয়বছ; 

 ভধ্যবভয়ার্দ াভর্িক অে িনৈনর্িক কাঠাবভায আওিায় অে িনীর্িয ৪টি প্রধান খাি িো প্রকৃি, যার্স্ব, আর্ে িক ও 

মুদ্রা খাি এফং ফর্োঃখাবিয িরকমূবয প্রাক্করণ ও ভধ্যবভয়ার্দ প্রবেণ কযায ভাধ্যবভ অে ি র্ফবাগ আর্ে িক 

খাবিয ার্ফ িক শৃঙ্খরা ও াভর্িক অে িনৈনর্িক র্স্থর্িীরিা ফর্ায় যাখবি েভ বয়বছ; 

 ফার্ণর্র্যকবাবফ র্যিার্রি ৪৯টি যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্িষ্ঠাবনয ফাবর্ট (১ভ ও ২য় খে) এফং ফাবর্ট ংর্েপ্ত ায 

প্রকা কযা বয়বছ; 

 াভার্র্ক খাবি রেযার্বমুখী ম্পদ ঞ্চারবন দার্যদ্রয হ্রা দবয় ২০১৯ াবর ২০.৫ িাংব এফং প্রিযার্ি 

গড় আয়ুষ্কার ৭২.৬ ফছবয উন্নীি বয়বছ;  

 যকার্য আর্ে িক ব্যফস্থানায কাম িক্রভবক অব্যাি যাখবি ৭ভ ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনায াবে াভঞ্জস্যপূণ িবাবফ 

Public Financial Management Reform Strategy, 2016-21 প্রণয়ন কযা বয়বছ এফং ফিিভাবন 

উায ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ িরবছ; 

 র্যিারন ফাবর্বটয আওিায় ফাস্তফায়বনয রবেয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয দভাট ১৮টি উন্নয়ন কভ িসূর্ি 

অনুবভাদন ও অে িায়বনয ব্যফস্থা কযা বয়বছ; 

  মৃি যকার্য কভ িকিিা/কভ িিাযী কর্তিক গৃীি যকার্য ঋণ ও সুদ ভওকুবপয ২৭টি প্রস্তাফ র্নষ্পর্ত্ত কযা বয়বছ; 

 যকার্য কভ িিাযীবদয র্ন্য গৃ র্নভ িাণ ঋণ প্রদান নীর্িভারা-২০১৮ প্রণয়ন কযা বয়বছ। যকার্য 

িাকুর্যর্ীফীবদয র্ন্য ব্যাংর্কং ব্যফস্থায ভাধ্যবভ স্বল্প সুবদ গৃ র্নভ িাণ ঋণ প্রদান কযা বে। যাষ্ট্রীয় 

ভার্রকানাধীন িপর্রী ব্যাংক এফং ফাংরাবদ াউ র্ফর্ডং পাইন্যান্স কব িাবযন ফাস্তফায়নকাযী প্রর্িষ্ঠান 

র্ববফ ঋণ কাম িক্রভটি র্যিারনা কযবছ এফং ২০১৯-২০ অে িফছবয গৃ র্নভ িাণ ঋণ প্রদান ংক্রান্ত ৩২০টি 

প্রস্তাফ র্নষ্পর্ত্ত কযা বয়বছ; 

 SEIP প্রকবল্পয আওিায় দে র্নর্ি গবড় দিারায প্রর্ক্রয়া অব্যাি আবছ। এ প্রকবল্পয কার্যগর্য ায়িায় 

National Human Resource Development Fund (NHRDF) ও National Skills 

Development Authority (NSDA)  প্রর্ির্ষ্ঠি বয়বছ। প্রর্িষ্ঠান দু’টি কাম িকয বর দেিা উন্নয়বনয 

দেবে এক মৄগান্তকাযী অধ্যায় সূর্িি বফ; 

 Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এয উন্নি বা িন iBAS
++ র্বেভ 

উন্নয়বনয কার্ অব্যাি যবয়বছ। iBAS
++ 

এয ফাবর্ট প্রণয়ন ভর্ডউর এয আওিায় ২০১৫-১৬ বি ২০২০-২১ 

অে িফছয ম িন্ত ফাবর্ট প্রণয়ন কযা বয়বছ। কর ভন্ত্রণারয় ও অর্ধদপ্তবয ফাবর্ট প্রণয়বনয কার্ iBAS
++

 এয 

ভাধ্যবভ ম্পন্ন বে। ফিিভাবন ফাবর্ট প্রণয়বনয এই ভর্ডউরটি দর্রা-উবর্রা ম িাবয় প্রফিিবনয কার্ িরবছ;                                                                                                              
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 iBAS
++ 

এয র্াফযেণ ভর্ডউর ও দর্নাবযর দরর্ায ভর্ডউবরয কার্ ভাপ্ত বয়বছ। ফিিভাবন দদবয কর 

র্াফযেণ অর্পব iBAS
++

 এয র্াফযেণ ভর্ডউরটি িালু যবয়বছ। এয পবর ২০১৯-২০ এয জুন দলার্র্ং 

সুিারুরূব ম্পন্ন কযা বয়বছ; 

 দদবয কর স্থাবন অনরাইবন দফিন র্ফর দার্খর কাম িক্রভ িালু কযা বয়বছ। ফিিভাবন দদড় রবেযও দফী 

কভ িকিিা অনরাইবন দফিন র্ফর দার্খর কযবছন; 

 নন-দগবর্বটড কভ িিাযীবদয অনরাইবন দফিন র্ফর দার্খর এফং ইএপটিবি দফিন প্রদান র্িফারয় কর 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয অর্ধকাং অর্ধদপ্তবযয দয দপ্তবয িালু কযা বয়বছ;  

 যকার্য কভ িিাযীগবণয দনন ডাটাবফর্ ম্পন্ন কযা বয়বছ। প্রায় ৮ রে ১৫ ার্ায দননববাগীয িথ্য 

ডাটাবফবর্ অন্তর্ভ িি কযা বয়বছ এফং এফ দননববাগীবদয ভার্ক দনন অনরাইনর্বর্ত্তক দবভন্ট র্বেভ 

ইএপটিয ভাধ্যবভ র্যবাধ কযা বে। ফিিভাবন কর র্াফযেণ কাম িারবয় ইএপটিয ভাধ্যবভ দনন প্রদান 

কযা বে। ২,৪০,০০০ দননায ইএপটিয ভাধ্যবভ দনন াবেন। একটি দকন্দ্রীয় দনন প্রদান কাম িারয় 

প্রর্িষ্ঠা কযা বয়বছ, মায ভাধ্যবভ কর দননাযবক ই-র্র্ও প্রদান কযা বফ এফং EFT এয ভাধ্যবভ 

দনন প্রদান কযা বফ। ২০২০-২১ অে িফছবয কর দননাযবক ইএপটিয আওিায় আনা বফ; 

 প্রায় ১১,৫০,০০০ যকার্য কভ িিাযীয অনরাইন ডাটাবফইর্ ম্পন্ন ওয়ায় িাবদয দফিন বািা ফাফদ ফাবর্ট 

প্রণয়ন, অফয গ্রবণয িথ্য এফং EFT এয ভাধ্যবভ দফিন র্যবাবধয রেযভাো র্নধ িাযণ কযা বয়বছ; 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য অধীন ৭টি SAE (Self Accounting Entity) গণপূিি অর্ধদপ্তয, ড়ক ও র্নে 

অর্ধদপ্তয, র্নস্বাস্থয প্রবক র অর্ধদপ্তয, ফন অর্ধদপ্তয, দযরওবয়, ডাক র্ফবাগ ও র্র্র্র্ডএপ- এ iBAS
++

 এয 

র্াফযেণ ভর্ডউর িালু কযা বয়বছ। এগুবরা দেবক ইবরকট্রর্নক এডবাইবয ভাধ্যবভ ব্যাংক দেবক অে ি 

র্যবাধ কযা বে, মায পবর র্ফর প্রদাবনয দেবে অর্ধকিয স্বেিা র্নর্িি কযা বে; 

 র্ািীয় ঞ্চয় র্িবভয অনরাইন ম্যাবনর্বভন্ট র্বেভ িালু কযা বয়বছ। এটি একটি দকন্দ্রীয় ইন্টাযবনট র্বর্ত্তক 

পটওয়যায, মায ভাধ্যবভ কর প্রকায ঞ্চয়ে র্ফক্রয়, রবযাং প্রদান এফং এ ম্পর্কিি মাফিীয় র্াফায়ন 

ম্পন্ন বে। ঞ্চয়বেয র্কর্স্তয সুদ এফং আর নগদায়বনয অে ি ইএপটিয ভাধ্যবভ র্যবাবধয ব্যফস্া 

যবয়বছ এফং ঞ্চয়েবক দাযবর (scrip-less) কযা বয়বছ। এয পবর দমভন ঞ্চয়ে ক্রবয়য ীভা 

ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ বে, পবর ঞ্চয়বেয সুদ ফাফদ প্রচুয অে ি ব্যয় র্নয়ন্ত্রণ কযা মাবে, দিভর্ন গ্রাক 

দফায ভান উন্নয়ন বে। এই দফা ফিিভাবন াযাবদব ঞ্চয়ে র্ফক্রয়কাযী কর আউটবরবট িালু কযা 

বয়বছ। ডাকঘয ঞ্চয় র্িভবকও অনরাইন কযা বয়বছ; 

 স্বায়ত্বার্ি প্রর্িষ্ঠানমূবক ছাড়কৃি অব্যর্য়ি অে ি দমন দট্রর্ার্যয ফাইবয বড় না োবক, দ উবেবে নগদ 

ব্যফস্থানাবক র্িারীকযবণয রবেয স্বায়ত্বার্ি প্রর্িষ্ঠাবনয র্ন্য iBAS
++

  এ নতুন ভর্ডউর ংবমার্ন 

কযা বয়বছ। এই ভর্ডউরটি কভ িিার্য কল্যাণ দফাড ি, র্ািীয় গৃায়ন কর্তিে ও ভানফম্পদ উন্নয়ন ির্ফর-এ 

পরবাবফ াইরটিং এয য র্ফদুযৎ র্ফবাবগয কর প্রকল্প, ফাংরাবদ দরাক প্রান প্রর্েণ দকন্দ্র ও েী 

উন্নয়ন একাবডর্ভ, ফগুড়াবি িালু কযা বয়বছ; 

 ঘবয ফব িারান র্ভাদাবনয উবেবে অবটাবভবটড িারান ও ই-িারান ফািায়ন িালু কযা বয়বছ। এয পবর 

একর্দবক দমভন নাগর্যকগণ বর্ই যাষ্ট্রীয় দকালাগাবয অে ি র্ভা র্দবি াযবফন, পরশ্রুর্িবি যকাবযয যার্স্ব 

আযণ বৃর্ি াবফ, দিভর্ন স্বেিাও বৃর্ি াবফ; এফং 

 দূিাফামূবয আর্ে িক শৃঙ্খরা ও স্বেিা বৃর্িয উবেবে দূিাফামূবয র্ন্য iBAS
++

 এ পৃেক াফ-

ভর্ডউর ংবমার্ন কযা বয়বছ এফং পরবাবফ িাযটি দূিাফাব উা িালু কযা বয়বছ। 

 

                     

 

                                                                                                                               ।৫৮। 


