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(FRBM) ফপস্ক্যার রযনফফফফরফি যান্ড ফাজেি 

ভযাজনেজভন্ট যাক্ট 

FRMB অআন ফা ফপস্ক্যার রযনফফফফরফি যান্ড ফাজেি ভযাজনেজভন্ট যাজক্টয ভধযজভ বাযতীয় ংদ 

অফথিক ফিফতীরতা প্রাফতষ্ঠাফনককযণ, অফথিক ঘািফত হ্রা, াভফিক থিননফতক ফিফতীরতা ফাডাজনা 

এফং বাযাভযূণি ফাজেজিয ফদজক গ্রগফত কজয েনাধাযজণয তফফজরয াভফগ্রক যক্ষণাজফক্ষজণয 

েনয কামিকয কজযফির। FRMB অআনফি অফথিক ফদ্ধান্ত গ্রজণ স্বচ্ছতা প্রচায কজয এফং 

অন্তঃোগফতক আকয যআফি ফনফিত কজয। 

FRMB অআন 2003 নযাজয, বাযতীয় ংদ যকাযজক অফথিক ৃঙ্খরা প্রফতষ্ঠা কযজত, 

েনাধাযজণয জথিয প্রাজনয উন্নফত কযজত, অফথিক ফফচক্ষণতা রোযদায কযজত এফং রদজয 

অফথিক ঘািফত হ্রা কযায রজক্ষয একফি রক্ষয ফনধিাযণ কজয। ফপস্ক্যার রযনফফফফরফি যান্ড ফাজেি 

ভযাজনেজভন্ট যাক্ি নাভক WBPSC ফফলয়ফি গুরুত্বূণি কাযণ এফি WBCS Exam রত আা ফাযফায 

ফেজ্ঞাা কযা য়। 

FRBM অআন ফক? 

FRBMA এয যজযা কথাফিয থি র ফপস্ক্যার রযনফফফফরফি যান্ড ফাজেি ভযাজনেজভন্ট যাক্ট। 

বাযতীয় ংদ ফপস্ক্যার রযনফফফফরফি যান্ড ফাজেি ভযাজনেজভন্ট যাক্ট (FRBM অআন), অফথিক 

ফিফতীরতা প্রাফতষ্ঠাফনককযণ, বাযজতয অফথিক ঘািফত হ্রা, াভফিক থিননফতক ফিফতীরতা ফৃফদ্ধ 
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এফং বাযাভযূণি ফাজেজিয ফদজক গ্রগফত কজয েনাধাযজণয তফফজরয াভফগ্রক যক্ষণাজফক্ষণ এফং 

অফথিক ক্ষফতগ্রিতা রোযদায কযায েনয কামিকয কযায েনয ফনজয় এজফির। 

FRBM অআজনয ভূর রক্ষয ফির রদজয যােস্ব ঘািফত ভযজি রপরা এফং 2008 াজরয ভাচি ভাজয 

ভজধয অফথিক ঘািফত ফেফিফয নীয়তায 3% এ হ্রা কযা। 

● তজফ, 2007 াজরয বফফিক অফথিক ংকজিয কাযজণ, অআজনয রক্ষয ফাস্তফায়জনয েনয  

প্রাথফভকবাজফ ভয়ীভা িফগত কযা জয়ফির এফং তাযজয 2009 াজর আা কযা জয়ফির। 

2011 াজর, থিননফতক উজদিা কাউফির চরভান যনরুদ্ধায প্রফিয়াফিয উদৃ্ধফত ফদজয় বাযত 

যকাযজক FRBMA-এয ফফধানগুফর যনযায় চারয কযায েনয যকাফযবাজফ উত্াফত কজযফির। 

● এন রক ফং অফথিক ঋণ ও ফাজেি ফযচারনা অআন, 2003 , মা থি ভন্ত্রক (বাযত) তদাযফক 

কজয, তায মিাজরাচনা কফভফিয ফতিভান রচয়াযভযান। 

FRBM অআন 2003 এয অআন প্রজয়াগ 

 

বাযজতয তত্কারীন থিভন্ত্রী মফন্ত ফনা ভায় 2000 াজরয ফিজম্বয ভাজ ফপস্ক্যার 

রযনফফফফরফি যান্ড ফাজেি ভযাজনেজভন্ট ফফর (FRBM ফফর) চারয কজযন। FRBM অআনফি উচ্চ 

যকাযী ঋণ, উচ্চ যােস্ব ও যােস্ব ঘািফত এফং ফেফিফ নযাজতয উচ্চ ঋজণয কাযজণ প্রস্তাফফত 

জয়ফির। 
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● উজেয ও কাযণ রঘালণায ধীজন, ফফরফি প্রথজভ োতীয় ও যােয উবয় স্তজযআ বাযজতয 

যকাযী জথিয বয়াফ ফিাজক তয জর ধজযফির। 

● এয রক্ষয ফির কর স্তজযয যকাযী কভিকতিাজদয ফাজেি ংমজভয ফবফি রখাজনা। 

● 2006 াজরয 31 র ভাজচিয ভজধয যােস্ব ঘািফত দূয কযায ফফসৃ্তত রক্ষয ফনজয় FRBM ফফরফি 

েভা রদওয়া জয়ফির, এফি কামিকয ওয়ায জয ফতন ফিজযয েনয ফযোবি ফযাংক প 

আফন্ডয়ায কাি রথজক যকাযী ঋণ রযাধ কযা এফং 31 র ভাচি, 2006 াজরয ভজধয যােস্ব 

ঘািফত ফেফিফয 2 তাংজ নাফভজয় অনা জয়ফির। 

● উযন্তু, ফযকল্পনাফি 2011 াজরয ভজধয প্রতযাফত ফেফিফয 50% এ যকাজযয দায়ফদ্ধতা 

হ্রা কযায অহ্বান োফনজয়ফির। 

FRBM অআজনয উজেযভূ 

ফপস্ক্যার রযনফফফফরফি যান্ড ফাজেি ভযাজনেজভন্ট যাজক্টয ভূর রক্ষযগুজরা ফির: 

● রদজ স্বচ্ছ অফথিক ফযফিানা ফযফিা গজড রতারা। 

● ভজয়য াজথ াজথ রদজয ঋজণয অযও নযায়ঙ্গত এফং ফনয়ন্ত্রণজমাগয ফফতযণ যফযা 

কযা। 

● বাযজতয েনয দীঘিজভয়াদী অফথিক ফিফতীরতা েিন কযা। 
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● এিাডাও, এআ অআনফি বাযতীয় ফযোবি ফযাংকজক বাযজত ভযদ্রাস্ফীফত ফযচারনায েনয 

প্রজয়ােনীয় নভনীয়তা যফযা কযায কথা ফজরজি। 

FRBM অআজনয বফফিযভূ 

রকন্দ্রীয় যকাযজক তায দ্বাযা প্রণীত ফফফধগুফরয ভাধযরভ ফনম্নফরফখতগুফর ফনফদিি কযজত জফ: 

● অআনফি স্বাক্ষফযত ওয়ায ফদন রথজক শুরু কজয ফাফলিক হ্রাজয রক্ষযভাত্রা ফনধিাযণ কজয, 31 

র ভাচি, 2008 াজরয ভজধয যােস্ব ঘািফত হ্রা কযায েনয একফি রকৌর। 

● রদজয ফাফলিক যােস্ব ঘািফতয ফেফিফ হ্রাজয তকযা ফাজফ গযাযাফন্ট এফং রভাি দায়ফদ্ধতা 

অকাজয অকফস্ভক ঋণ েিজনয েনয ফাফলিক রক্ষয। 

FRBM অআন নযমায়ী, ফনম্নফরফখত নফথগুফর প্রফত ফিয ফাজেজিয াজথ প্রকা কযা অফযক। 

● ভযাজিা থিননফতক কাঠাজভা ফফফৃফত 

● ভধযজভয়াফদ অফথিক নীফত ফফফৃফত 

● অফথিক নীফত রকৌর ফফফৃফত 

ভধযজভয়াফদ অফথিক নীফত ফফফযণীজত, অফথিক স্বাজিযয েনয চাযফি ফফলয় নযভান ফাজফ অজরাচনা 

কযা জফ 

● ফেফিফয তকযা ফাজফ যােস্ব ঘািফত 

● ফেফিফয তকযা ফাজফ যােজকাল ঘািফত 
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● ফেফিফয তকযা ফাজফ কয যােস্ব, এফং 

●  ফেফিফয তকযা ফাজফ রভাি ফজকয়া ঋণ 

FRBM যাক্ট - এন রক ফং কফভফি 

2003 াজর, ফপকযার রযনফফফফরফি যান্ড ফাজেি ভযাজনেজভন্ট (FRBM) যাক্ট া কযা য়, মা 

যােস্ব ঘািফত দূয কযায েনয যকাজযয রক্ষয ফনধিাযণ কজয। রক্ষযগুফর কজয়কফায ফযফতিন জয়জি। 

● যকায এনজক ফংজয়য রনতৃজত্ব 2016 াজরয রভ ভাজ FRBM অআন ভূরযায়জনয েনয একফি 

কফভফি গঠন কজয। রক্ষযগুফর যকায দ্বাযা তযফধক কজঠায জত রদখা রগজি। 

● কফভফিয ভজত, যকাজযয উফচত 2020 াজরয 31 র ভাচি মিন্ত ূফিফতিী ফিযগুফরজত 

ফেফিফয 3% যােস্ব ঘািফতয রক্ষয ফনধিাযণ কযা, তাযজয 2020-21 াজর এফি 2.8 তাং 

এফং 2023 াজর 2.5  তাংজ নাফভজয় অনা। 

FRBM যাক্ট 2003 এয ফিজল ফযফতিন 

2021 াজরয রকন্দ্রীয় ফাজেজি FRBM অআজনয ফকিয ংজাধনী রদখা রগজি মা ফনম্নরূ: 

● ফাজেি ঘািফতয েনয চরভান রক্ষযগুফর 2021-22 এফং 2022-23 উবয় রক্ষজত্রআ FRBM 

অআজনয ভধযজভয়াফদ অফথিক নীফত ফফফযণীজত াম্প্রফতক ংজাধনীজত ন্তবয িক্ত কযা য়ফন। 

● 2022 াজরয ফাজেজি যকাজযয রক্ষয র 2025-26 াজরয ভজধয যােস্ব ঘািফত ফেফিফয 

4.5% এযও কভ কযা। 
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● 2022-23 থিফিজযয ফাজেি ঘািফতয রক্ষযভাত্রা ফেফিফয 6.4% জফ ফজর ধাযণা কযা জচ্ছ। 

এফি তায ফযয় ফন কযায েনয যকায কত িাকা ধায কজয তায একফি ফযভা। 

● 2022-23 থিফিজয যােস্ব ঘািফত ফেফিফয 3.8% জফ ফজর অা কযা জচ্ছ। এফি বফফলযজত 

রাব নাও কযজত াজয এভন ফযয়গুফর কবায কযায েনয যকাজযয থি ধায কযায 

প্রজয়ােনীয়তা ফণিনা কজয। 

● ংজাফধত ফাফ নযমায়ী, যােজকাল ঘািফত ফাজেজিয ূফিাবাজয তয রনায় 6.9%এয রচজয় 

ফকিযিা রফফ জফ, এফং যােজস্বয ঘািফত 4.7% কভ জফ। 

● 2022-23 াজর, প্রাথফভক ঘািফতয রক্ষয ফেফিফয 2.8% জফ ফজর অা কযা জচ্ছ। 

FRBM অআন ফক? 

 

FRBM অআন এভন একফি অআন মা 2003 াজর বাযত যকায যােস্ব ঘািফত হ্রা এফং যােস্ব ঘািফত দূয কযায ভজতা 

রক্ষয গুফর প্রফতষ্ঠায ভাধযজভ অফথিক ৃঙ্খরা প্রজয়াজগয েনয প্রজয়াগ কজযফির। 

FRBM অআজনয ূণিরূ ফক? 

 

FRBM যাজক্টয ূণি রূ র ফপকযার রযনফফফফরফি যান্ড ফাজেি ভযাজনেজভন্ট যাক্ট। 

FRBM যাক্ট 2003 এয উজেযভূ ফক? 

 

ফপকযার রযনফফফফরফি যান্ড ফাজেি ভযাজনেজভন্ট যাক্ট ফা FRBM যাক্ট 2003 ফনম্নফরফখত উজেযগুফর ফনজয় প্রফতফষ্ঠত 

জয়ফির 

● বাযজতয অফথিক রক্ষযভাত্রা এফং অফথিক ফযফিানা ফযফিায় স্বচ্ছতা েিন কযা।  

● অফথিক ফিফতীরতা েিন কযা।  
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● রক্ষয ফনধিাযণ করুন এফং ভযদ্রাস্ফীফত রভাকাজফরায েনয অযফফঅআজক নভনীয়তা প্রদান  

● ফিজযয য ফিয ধজয বাযজতয ঋজণয নযায়ঙ্গত ফন্টন। 

● বার যােস্ব এফং অফথিক নীফত রক্ষয এফং ফাস্তফায়ন। 

 

FRBM যাক্ট 2003 এয ফিজল ফযফতিন কজফ জয়জি?  

 

2021 াজরয রকন্দ্রীয় ফাজেজি FRBM অআজনয ফকিয ংজাধনী রদখা রগজি এফং এফিআ ফিজল ংজাধন।  

 

FRBM অআন 2003 রক চারয কযফিজরন? 

 

বাযজতয তত্কারীন থিভন্ত্রী মফন্ত ফনা ভায় 2000 াজরয ফিজম্বয ভাজ ফপস্ক্যার রযনফফফফরফি যান্ড ফাজেি 

ভযাজনেজভন্ট ফফর (FRBM ফফর) চারয কজযন। FRBM অআনফি উচ্চ যকাযী ঋণ, উচ্চ যােস্ব ও যােস্ব ঘািফত এফং ফেফিফ 

নযাজতয উচ্চ ঋজণয কাযজণ প্রস্তাফফত জয়ফির। 

 

 


