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ার্থ কমভন/Finance Commission 

ার্থ কমভন একমি াাংমফধামনক াংস্থা মা ককন্দ্র ও যাজ্য উবয় যকারযয জ্নয যাজ্স্ব ফযাদ্দ 

করয। 1951 ারর যাষ্ট্রমি কিৃথক বাযিীয় াংমফধারনয 280 ানুরেরেয াধীরন ার্থ কমভন 

প্রমিমিি রয়মির। বাযরিয ার্থ কমভন গঠরনয ভূর ধাযণামি মির ককন্দ্র ও যাজ্য যকারযয 

ভরধয একমি ুস্থ াঅমর্থক এফাং ায়ক ম্পকথ স্থান কযা। 

ার্থ কমভন WBCS Exam-য জ্নয বাযিীয় যাজ্নীমি এফাং ার্থনীমিয একমি াাং। ার্থ 

কমভন, এয কামথাফরী, যচনা এফাং বাযরিয ঞ্চে ার্থ কমভন ম্পরকথ ফথরল খফয ম্পরকথ 

াঅযও জ্ানুন। 

ার্থ কমভন মক? 

বাযরিয ার্থ কমভন একমি াাংমফধামনক াংস্থা মা ভাভময়ক প্ররয়াজ্নীয়িা ানুারয ককন্দ্র ও 

যাজ্য যকাযগুমরয ভরধয করযয যাজ্স্ব ফযাদ্দ এফাং মফিযরণয উরদ্দরয প্রমিমিি য়। 

● বাযিীয় াংমফধারনয 280 ানুরেরে ার্থ কমভনরক একমি াঅধা-মফচাযমফবাগীয় াংস্থা 

মারফ উরেখ কযা রয়রি। 

● ার্থ কমভন প্রমি 5 ফিয ান্তয ফা ভধয-কভয়ারে প্ররয়াজ্ন ানুমায়ী যাষ্ট্রমি দ্বাযা গমঠি 

য়। 
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ফথরল এফাং াম্প্রমিক িভ কমভনমি 2017 াররয নরবম্বরয 15িভ ার্থ কমভন গঠন কযা 

রয়মির, মায বামিত্ব করযমিররন এনরক মাং, মমমন ূরফথ বাযরিয মযকল্পনা কমভরনয েয 

মিররন। 

ম্প্রমি, াজ্য় নাযায়ণ ঝা 15িভ ার্থ কমভরন েয মারফ কমাগ কেন এফাং শ্রী মিকান্ত 

োরয স্থরামবমলি ন, মমমন কমভরনয েয ে কর্রক েিযাগ করযন এফাং বাযিীয় মযজ্াবথ 

ফযাাংরকয গবনথয মারফ মনমুি ন। 

বাযরিয ার্থ কমভন 

নীরচ ার্থ কমভরনয করয়কমি গুরুত্বূণথ াাআরাাআি উরেখ কযা রয়রি 

 

বাযরিয ার্থ কমভন 

 

াাআরাাআিভূ 

ার্থ কমভন াঅমিথরকর াঅমিথরকর 280 

ার্থ কমভরনয ফিথভান 

কচয়াযভযান 

এন কক মাং 
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15িভ ার্থ কমভন 2021-22 কর্রক 2025-26 ার মথন্ত কম 

ুামযগুররা ানুযণ কযরি রফ 

14িভ ার্থ কমভন কচয়াযভযান - ওয়াাআমব কযমি। প্রমিরফেরন 

উেম্ব এফাং ানুবূমভক কয স্তান্তরযয কর্া ফরা 

রয়রি। 

প্রর্ভ ার্থ কমভন 1951 াররয 22 নরবম্বয শ্রী কক ম কনওমগয 

াধীরন প্রর্ভ ার্থ কমভন গমঠি য়। 

ার্থ কমভন কক মনরয়াগ করয? 

 

বাযরিয যাষ্ট্রমি 

 

বাযরিয ার্থ কমভরন কিজ্ন 

েয যরয়রি? 

1 কচয়াযভযান + 4 েয 

 

ার্থ কমভরনয াআমিা 

1920 াররয কগাডায মেরক বাযরিয ার্থ কমভরনয মফধারনয খডা তিময কযা রয়মির মারি 

বাযরি মিমিরেয াঅমধিয মফস্তাযকাযী ফযফাগুমররক ুাংি কযা মায়। াাভযগুমর াংরাধন 
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কযায প্ররচষ্টায াাং মারফ, ডাঃ মফ াঅয াঅরম্বেকয, িৎকারীন াঅাআন ভন্ত্রী, 1952 ারর কক.ম. 

কনওমগয বামিরত্ব প্রর্ভ ার্থ কমভন প্রমিিা করযমিররন। 

কমভরনয াঅাআন ও মফমধগুমরয খডাগুমর এয প্রমিিায মবমি মারফ কাজ্ করযমির। ককন্দ্র ও 

যাজ্যগুমরয ভরধয াঅমর্থক ফযফধান ফন্ধ কযায জ্নয বাযিীয় াংমফধারন ারনকগুমর েরে 

ান্তবুথি কযা রয়মির, মায ভরধয যরয়রি 268 ানুরেে, মা ককন্দ্রীয় যকাযরক শুরৃ াঅরযারয 

ানুভমি কেয় িরফ কয াংগ্র এফাং ফজ্ায় যাখায জ্নয এমি যাজ্যগুমরয উয কিরড কেয়। 

ার্থ কমভরনয গঠন 

ার্থ কমভন একজ্ন কচয়াযভযারনয ারর্ াঅযও চাযজ্ন েয মনরয় গমঠি, মাযা বাযরিয 

যাষ্ট্রমি দ্বাযা মনমুি ন। এাআ কর েয যাষ্ট্রমি কিৃথক িায াঅরের মনমেথষ্ট ভরয়য জ্নয 

োময়ত্ব ারন করযন। বাযরিয যাষ্ট্রমি ার্থ কমভমিয েযরেয মনরয়াগ ও ুনমনথরয়ারগয জ্নয 

ভস্ত ামধকায াংযমেি করযরিন। 

বাযরিয াংমফধান াংেরক ার্থ কমভরনয েযরেয মনফথাচরনয প্রমিয়া মনধথাযণ এফাং কাআ 

ানুমায়ী িারেয কমাগযিা মনধথাযরণয েভিা মেরয়রি। বাযরিয াংে কচয়াযাথন এফাং কমভরনয 

েযরেয জ্নয কমাগযিা মনধথাযণ করয মারেয জ্নাধাযরণয মফলরয় মরর্ষ্ট ামবজ্ঞিা যরয়রি। 

বাযরিয ার্থ কমভরনয েয 
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বাযরিয ার্থ কমভরনয েযযা একজ্ন কচয়াযভযান এফাং চাযজ্ন েয মনরয় গমঠি। 

কচয়াযভযান কমভরনয উয মনয়ন্ত্রণ কনন এফাং এয কামথিভ মথরফেণ করযন। 

● ফিথভারন, বাযরিয ার্থ কমভরনয কচয়াযাথন ররন নন্দ মকরায মাং, 

ফামক চায েয ররন 

● াজ্য় নাযায়ণ ঝা 

● ারাক রাাময 

● ানু মাং 

● ডাঃ যরভ চাাঁে। 

● ার্থ কমভরনয মচফ ররন শ্রী াযমফন্দ কভিা। 

ার্থ কমভরনয েযরেয কমাগযিা 

কচয়াযভযান িাডাও, ার্থ কমভরনয ানয চাযজ্ন েযরক াফযাআ মনম্নমরমখি প্ররয়াজ্নীয়িাগুমর 

ূযণ কযরি রফ: 

● উচ্চ াঅোররিয একজ্ন মফচাযক ফা াঅমর্থক মফলরয় ার্থ ফা ামবজ্ঞিায কেরে মরর্ষ্ট 

কমাগযিাম্পন্ন ফযমি মনরয়াগ াওয়ায কমাগয। 

● একজ্ন েয ার্থ কমভমিয াাং রি াযরফন মমে িায াঅমর্থক এফাং যকারযয জ্নয 

াযাকাউন্ট মযচারনা ম্পরকথ মফরল জ্ঞান র্ারক। 
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● প্রারনয াাাম াঅমর্থক ও ার্থননমিক মফলরয় মফসৃ্তি জ্ঞান এফাং ামবজ্ঞিা যরয়রি 

এভন একজ্ন ফযমি। 

ককানও েরযয েযে ার্থ কমভমি কর্রক ারমাগয কঘালণা কযা কমরি ারয মমে িারক 

ভানমকবারফ ারমাগয ফা ককানও ধযরণয তনমিক মিয়াকরার জ্মডি ফরর ভরন কযা য়। ভরন 

যাখরফন, ভস্ত েয বাযরিয যাষ্ট্রমি দ্বাযা মনমুি ন, িাাআ মিমন প্রার্থীরেয ারমাগয কঘালণা 

কযরি ারযন ফা েযরেয ুনযায় মনরয়াগ কযরি ারযন। 

ার্থ কমভরনয েযরেয কভয়াে 

ার্থ কমভরনয েযরেয কভয়াে বাযরিয যাষ্ট্রমি দ্বাযা মনধথামযি য়। াধাযণি, েযরেয 5 

ফিরযয জ্নয মনমুি কযা য় িরফ মনমেথষ্ট মনমেথষ্ট রিথয াধীরন, েযরেয ুনযায় মনরয়াগ কযা 

কমরি ারয। 

ার্থ কমভরনয কামথাফরী 

বাযরিয ার্থ কমভরনয ারনক কাজ্ যরয়রি। ার্থ কমভন বাযরিয যাষ্ট্রমিয কারি মনম্নমরমখি 

মফলয়গুমর ুাময কযায কর্া।: 

1. করযয মনি াঅরয়য ফন্টন ককন্দ্র ও যাজ্যগুমরয ভরধয বাগ করয কনওয়া উমচি। 

2. যাজ্য যকাযরক ককন্দ্রীয় যকায কম ানুোন-াআন-এাআড মযচারনা করয িা াংি 

িমফররয ফাাআরয। 
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3. কম ককানও মফলয় উরেখ কযা রয়রি মা বাযরিয যাষ্ট্রমিয দ্বাযা াউন্ড পাাআনযারেয 

স্বারর্থ। 

4. যাজ্য ার্থ কমভরনয ুামযরয মবমিরি যারজ্যয ঞ্চারয়ি ও কৌযবাগুমরয ম্পরেয 

মযূযক মারফ একমি যারজ্যয াংি িমফর প্রামযি কযায জ্নয প্ররয়াজ্নীয় 

ফযফস্থাগুমর। 

5. ার্থ কমভন িায মনজ্স্ব দ্ধমি মনধথাযণ করয এফাং িায কামথম্পােরন েভিা কবাগ 

করয। 

6. প্রমি 5 ফিয ান্িয ার্থ কমভন ককন্দ্র ও যাজ্যগুমরয ভরধয কয ফন্টরনয াাাম 

যাজ্যগুমররক ানুোন-াআন-এাআড মযচারনা কযায নীমিগুমরয মবমি মনধথাযণ করয। 

ার্থ কমভরনয বূমভকা 

বাযরিয ার্থ কমভন কম ুামযগুমর তিময করযরি িা ককফরভাে যাভথোিা প্রকৃমিয এফাং 

যকারযয জ্নয ফাধযিাভূরক নয়। এমি মূ্পণথরূর ককন্দ্রীয় যকারযয উয মনবথয করয কম য় 

িায ুামযগুমর কামথকয কযা ফা যাজ্যগুমররক ার্থ প্রোন কযা। 

● াঅেথগিবারফ, এিা ফরা মঠক রফ কম এমি াংমফধারন মরমখি ফা ফমণথি নয় কম ার্থ 

কমভন দ্বাযা উত্থামি ুামযগুমর বাযি যকাযরক াঅফদ্ধ করয ফা ার্থ কমভন দ্বাযা 

প্রস্তামফি িমফর গ্রণ কযায জ্নয যাজ্যগুমরয রে াঅাআনী ামধকায উত্থান করয। 
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● বাযরিয াংমফধান ার্থ কমভনরক বাযরি াঅমর্থক মুিযাষ্ট্রীয়িায বাযারভযয চাকা মারফ 

িত্ত্বাফধান করয। ূফথফিথী মযকল্পনা কমভন, মা একমি া-াাংমফধামনক এফাং া-

াংমফমধফদ্ধ াংস্থা মির, 2014 ার মথন্ত যারজ্যয াঅমর্থক ম্পরকথয কেরে িায বূমভকারক 

হ্রা করযমির। চিুর্থ ার্থ কমভরনয কচয়াযাথন ডাঃ ম মব যাজ্াভন্নায এমি িুরর 

ধরযমিররন কম, ার্থ কমভন এফাং মযকল্পনা কমভন কপডারযর াঅমর্থক স্থানান্তরয িারেয 

োময়ত্ব এফাং োময়ত্বকক ওবাযরযা করযরি। 

● মযকল্পনা কমভরনয মযফরিথ 2015 ারর নীমি াঅরয়াগ নারভ একমি নিুন াংস্থা মনরয়াগ 

কযা রয়মির। 

ার্থ কমভরনয প্রমিরফেন 

ার্থ কমভরনয তিময মযরািথ বাযরিয যাষ্ট্রমিয কারি জ্ভা কেওয়া য়। াংরেয প্রমিমি কে 

যাষ্ট্রমিয মনরেথনা ও কনিৃরত্ব ার্র্ কমভরনয প্রমিরফেন মফরফচনা করয। বাযরিয ার্থ কমভন 

কিৃথক প্রেি ুামযগুমরয পরস্বরূ, মনম্নমরমখি েরেগুমর গ্রণ কযা য়- 

1. এয ভরধয যরয়রি কয ও শুরৃ ফণ্টন াংিান্ত ুাময, মা যাষ্ট্রমিয মনরেথর কামথকয 

কযরি রফ। 

2. ককন্দ্রীয় ায়িা এফাং ঋণ োরণয কররামরয়াভ কভারডয ভুনাপা বাগ করয কামথকয কযায 

জ্নয মনফথাী াঅরেগুমর কামথকয কযা রফ। 
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3. যকাযী াংস্থাগুমর ার্থ কমভরনয কেওয়া ুামযগুমরয দ্বাযা াঅফদ্ধ নয়, এফাং িাযা 

মূ্পণথরূর যাভথোিা। এমি মূ্পণথরূর যকারযয উয মনবথয করয কাযণ বাযি 

যকারযয ুামযরয মবমিরি যাজ্যগুমররক ার্থ প্রোন কযা রফ। 

মপনাে কমভন াপ াআমন্ডয়া এয িামরকা 

 

ার্থ কমভন বামি ার 

প্রর্ভ কক.ম. মনওমগ 1951 

মদ্বিীয় কক. ান্থানাভ 1956 

িৃিীয় এ কক চন্দ 1960 

চিুর্থ ডাঃ ম মব যাজ্াভন্নায 1964 

ঞ্চভ ভাফীয িযাগী 1968 

লি িহ্মানন্দ কযমি 1972 

প্তভ কজ্ এভ করাি 1977 

াষ্টভ ওয়াাআ মফ চহ্বান 1982 

নফভ এন.কক.ম. াররব 1987 

েভ কক.ম. ান্ত 1992 

একাে এ এভ খুরু 1998 

দ্বাে ডাঃ ম যঙ্গযাজ্ন 2002 

েরয়াে ডাঃ মফজ্য় ককরকায 2007 
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চিুেথ ওয়াাআমব কযমি 2013 

ঞ্চে এন কক মাং 2017 

 

বাযরিয ার্থ কমভরনয ফিথভান কচয়াযভযান কক? 

 

ঞ্চে ার্থ কমভরনয ফিথভান কচয়াযাথন ররন এন কক মাং, মমমন 2017 াররয নরবম্বরয 

বাযরিয যাষ্ট্রমি মনমুি ন। এনরক মাং 2021-22 কর্রক শুরু করয 2025-26 ার মথন্ত 5 

ফিরযয জ্নয ুামযগুমর মযরফন কযরফন। 

বাযরি একমি ার্থ কমভরনয প্ররয়াজ্নীয়িা কী? 

 

বাযরিয মুিযাষ্ট্রীয় কাঠারভা কেমিরক তদ্বি স্তরয ান কযায ানুভমি কেয়, মা ককন্দ্র ও 

যাজ্যগুমরয ভরধয যরয়রি, িারেয ভরধয েভিা এফাং োময়ত্ব বাগ করয। ািএফ, ভস্ত োময়রত্বয 

াাাম, করযয েভিাগুমর যাজ্য এফাং ককন্দ্রীয় যকাযগুমরয ভরধয ফযাকবারফ মফবি। 

 

বাযরি ার্থ কমভরনয ভূর ুামযগুমর কী কী? 

 

ঞ্চে ার্থ কমভন কডরভাগ্রামপক াযপযরভেরক 12.5%, াঅয় 45%, জ্নাংখযা ও এরাকারক 

15% এফাং করযয মযভাণ 2.5% দ্বাযা মফরফচনা কযায যাভথ কেয়। 

ককন্দ্র ও যাজ্যগুমরয জ্নয ার্থ কমভনায কক মনরয়াগ করযন এফাং ককান ভয়কাররয জ্নয? 
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 বাযরিয যাষ্ট্রমি ককন্দ্রীয় যকারযয জ্নয ার্থ কমভনায মনরয়াগ করযন এফাং একমি 

যারজ্যয গবনথযরক যারজ্যয জ্নয ার্থ কমভনায মনরয়াগ কযরি য়। উবয় কিৃথরেযাআ 5 

ফিরযয জ্নয ার্থ কমভরনয োময়ত্ব ারন কযায কর্া যরয়রি। 

 


