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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

অথ থ বফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয় 

প্রান  ভন্বয় অনুবফবাগ 

প্রান াখা-১ 
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বফলয়ঃ ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদ ২০১৭-২০১৮ অথ থফছদযয ফাদজট উস্থানায াদথ াংবিষ্ট দাবয়ত্বাফবর ম্পাদদনয জন্য ১৯/০৪/২০১৭বরঃ 

 তাবযদখ অথ থ বফবাদগ অনুবিত আন্ত: ভন্ত্রণারয় বায কাম থবফফযণী। 

 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছদযয ফাদজট জাতীয় াংদদ উন্থাদনয াদথ াংবিষ্ট কর দাবয়ত্ব (ফাদজট ডকুদভন্ট  ফাদজট ফক্তৃতায কব 

বফতযণ, ফাদজদটাত্তয াাংফাবদক দেরন, কূটনীবতক বফবষ্ট ব্যবক্তফদগ থয জন্য াংদদয এবি া বফতযণ, জাতীয় ম্প্রচায ভাধ্যদভ ফাদজট 

ফকৃ্ততা প্রচায ইতযাবদ) সুিবুাদফ ম্পাদদনয জন্য ভবন্বত কাম থক্রভ গ্রদণয  উদেদে ১৯/০৪/২০১৭বর: তাবযখ রযাজ বুধফায দুপুয ২.৩০ টায় অথ থ 

বফবাদগয বাকদে অবতবযবক্ত বচফ (প্রান  টিবডএভ) জনাফ এ আয এ নজমুস্  ছাবকফ-এয বাবতদত্ব একটি আন্ত: ভন্ত্রণারয় বা অনুবিত 

য়।  বায় উবস্থত কভ থকতথাবৃদেয তাবরকা বযবষ্ট-‘ক’ রত যাখা র। 
 

২। বাবত ভদাদয় উবস্থত করদক স্বাগত জাবনদয় বায কাজ শুরু কদযন। বতবন ফদরন রম, আগাভী ০১/০৬/২০১৭ তাবযদখ জাতীয় 

াংদদ ভাননীয় অথ থভন্ত্রী ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফাদজট উস্থান কযদফন। ভাননীয় অথ থভন্ত্রী মথাভদয় এফাং সুিুবাদফ মাদত ফাদজট উস্থান কযদত 

াদযন রবদদক রেয রযদখ ফাদজট প্রণয়ন অন্যান্য াবফ থক কাজ বনধ থাবযত তাবযদখয ভদধ্য ম্পাদন কযদত দফ। াংবিষ্ট করদক দফ থাচ্চ ন বনিা, 

আন্তবযকতা, দচতনতা  তকথতায াংদগ ভয়াফদ্ধ কভ থ/দাবয়ত্ব ারদনয প্রবত বতবন গুরুত্বাদযা কদযন।  অত:য বাবত ভদাদদয়য 

অনুভবতক্রদভ ড. রভা: নজরুর ইরাভ, উ-বচফ (প্রান), অথ থ বফবাগ বায আদরাচযসূবচ অনুমায়ী আদরাচনা শুরু কদযন।  বায় াংবিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ  অন্যান্য দপ্তয/কাম থারদয়য  উবস্থত কভ থকতথাগণ আদরাচনায় অাংগ্রণ কদযন। বফস্তাবযত আদরাচনায য আদরাচয বফলদয় াংবিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ দপ্তদযয কভ থকতথাগদণয উয বনম্নরূ দাবয়ত্ব অ থদণয বদ্ধান্ত গৃীত য়ঃ 
 

ক্রবভক 

নাং 

আদরাচযসূচী বদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয দাবয়দত্ব/ব্যফস্থানায় কভ থ ম্পাদদনয 

বনধ থাবযত ভয় 

(১) ফাদজট ডকুদভন্ট 

‘াংগ্র  াংযেণ’ 

(ক) ফাদজট ডকুদভন্ট এয কবায  মুদ্রদণয 

জন্য পূদফ থই বফবজ রপ্রদ রপ্রযণ, ডকুদভন্ট-

এয ছবফ এফাং রটক্সট সুতনী এভদজ রত কযায 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

অবতবযক্ত-বচফ (ফাদজট-২)/ 

উ-বচফ (প্রান)/ 

উ অথ থননবতক উদদষ্টা 

(ভীো), অথ থ বফবাগ/ 

অবতবযক্ত বচফ (বরব),  

ব্যাাংক  আবথ থক প্রবতিান বফবাগ 

(ক) ১১/০৫/২০১৭ 

তাবযদখয ভদধ্য  

 

 

 

 

(খ) ৩০  ৩১ রভ, 

২০১৭ তাবযদখয 

ভদধ্য। 

(খ) ফাদজট উস্থানায ১বদন পূদফ থ  

(৩১/০৫/১৭ তাবযদখ) বফ,বজ রপ্র রথদক 

ফাদজট ডকুদভন্ট াংগ্র  াংদদ 

রৌছাদনায ব্যফস্থা কযদত দফ। তদফ বফবজ 

রপ্রদক ফাদজট ডকুদভন্ট বপ্রবন্টাং 

যফযাদয মাফতীয় কভ থ ৩০রভ, ১৭ 

তাবযদখয ভদধ্য সুম্পন্ন কযদত দফ। 

(গ) ফাদজট ডকুদভন্ট াংগ্রদয বনবভত্ত 

বফআযটিবদক ভাঝাযী ট্রাক  যফযাদয 

জন্য ত্র রপ্রযণসহ                 

স         দফ।  

উ-বচফ (প্রান)  কাযী 

বচফ (প্রান-৬ াখা), অথ থ বফবাগ 

ফাদজট উস্থাদনয 

০২ প্তা পূদফ থ। 

(ঘ)  ভবনটবযাং রর ব্যাাংক, ফীভা  

আবথ থক প্রবতিান বফবাদগয ডকুদভন্ট প্রস্তুত 

য়ায াংদগ াংদগ  াংদদ রৌছাদনায 

ব্যফস্থা কযদত দফ। 

জনাফ রভা: াবকভ উবেন 

অবত:ভাবযচারক (চ: দা:), 

ভবনটবযাং রর  জনাফ রভাঃ 

আবযপৄয যভান কাযী রপ্রাগ্রাভায  

ব্যাাংক  আবথ থক প্রবতিান বফবাগ 

৩০ রভ, ২০১৭ 

তাবযদখয ভদধ্য। 

(২) ফাদজট ডকুদভন্ট এয 

বনযাত্তা বফধান 

ফাদজট ডকুদভন্টগুদরায বনযাত্তায জন্য 

পুবর প্রযায ব্যফস্থা কযদত দফ। 

উ-বচফ (প্রান)/কাযী বচফ 

(প্রা-৬ াখা), অথ থ বফবাগ। 

 

ফাদজট উস্থাদনয 

০২ বদন পূদফ থ 

(৩) ফাদজট ডকুদভন্ট  

াংদ বফদন রপ্রযণ ।  

 

(ক) ফাদজট ডকুদভন্ট প্যাদকট কযা এফাং 

াংদদ রনয়ায জন্য প্রদয়াজনীয় াংখ্যক 

কভ থচাযী বনদয়াগ কযদত দফ। 

অবতবযক্ত বচফ (ফাদজট-১), যুগ্ম-

বচফ (ফাদজট-১), অথ থ বফবাগ।  

-ঐ- 

(খ) এ ব্যাাদয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথাগণদক 

ায়তা প্রদান কযদত দফ। 

অবতবযক্ত বচফ (ফাদজট-৩)/ উ-

বচফ (প্রান), অথ থ বফবাগ। 

ফাদজট া য়ায 

পূফ থ ম থন্ত চরভান 

থাকদফ। 

(গ) ফাদজট ডকুদভন্ট াংদ বফদন রপ্রযদণয 

জন্য প্রদয়াজনীয় পুবর প্রযা  বযফদণয 

ব্যফস্থা কযদত দফ। 

উ-বচফ (প্রান)  কাযী 

বচফ (প্রা-৬ াখা), অথ থ বফবাগ। 

ফাদজট উস্থাদনয 

০২ বদন পূদফ থ 

 

(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 
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-২- 

 

ক্রবভক 

নাং 

আদরাচযসূচী বদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয দাবয়দত্ব/ব্যফস্থানায় কভ থ ম্পাদদনয 

বনধ থাবযত ভয় 

(৪) াংদ বফদন ফাদজট 

ডকুদভন্ট  াংযেণ 

এফাং এয রগানীয়তা  

বনযাত্তা বফধান। 

(ক) ৩১/৫/১৭ তাবযদখ পুবর প্রযায় ফাদজট 

ডকুদভন্ট াংদ বফদন রপ্রযণ কযদত দফ।  

জনাফ রখ রভাােদ রীভউল্লা, 

যুগ্ম-বচফ (ফাদজট-৮), উ-বচফ 

(প্রান), অথ থ বফবাগ এফাং 

অবতবযক্ত বচফ (এ,এ), জাতীয় 

াংদ বচফারয়। 

ফাদজট উস্থাদনয 

০১ বদন পূদফ থ 

 

(খ) ফাদজট ডকুদভন্ট াংদদ রৌৌঁছাদনায 

জন্য ফাদজট উস্থাদনয আদগয বদন 

(৩১/৫/১৭ তাবযখ) কার ১০.০০টা রথদক 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক ভাইদক্রাফাদয ব্যফস্থা 

কযদত দফ।  

রখ রভাােদ রীভ উল্লা, যুগ্ম-

বচফ (ফাদজট-৮), উ-বচফ 

(প্রান)/ কাযী বচফ (প্রা-৬ 

াখা), অথ থ বফবাগ । 

-ঐ- 

(গ) ফাদজট   ডকুদভন্ট  াংদদ রৌৌঁছাদনায 

কর ব্যফস্থা গ্রণ এফাং াবফ থক তত্বাফধাদন 

অথ থ বফবাদগয একজন যুগ্ম-বচফ দাবয়দত্ব 

থাকদফন। 

রখ রভাােদ রীভউল্লা, যুগ্ম-

বচফ (ফাদজট-৮) 

ফাদজট উস্থাদনয 

০২ বদন পূদফ থ 

(ঘ) যুগ্ম-বচফ (ফাদজট-৮) রক ায়তা 

প্রদাদনয জন্য অথ থ বফবাদগয একজন উ-

বচফ দাবয়দত্ব থাকদফন। 

উ-বচফ (প্রান), অথ থ বফবাগ। ফাদজট উস্থাদনয 

০২ প্তা পূফ থ রথদক 

ফাদজট উস্থানায 

রল ম থন্ত 

(ঙ) াংদ বচফারদয়য বনবদ থষ্ট কদে 

(এনবফআয এয জন্য কে নাং-ঃ ব্লঃ ৩১৩, 

অথ থ বফবাদগয জন্য কে নাং-দঃ ঃ ৩৩৪ 

এফাং  বভবডয়ায জন্য াংদ ব্লক, কে নাং 

৭৮২) ফাদজট ফইগুদরা যাখায ব্যফস্থা কযদত 

দফ। 

রখ রভাােদ রীভ উল্লা, যুগ্ম-

বচফ, উ-বচফ (প্রান), অথ থ 

বফবাগ এফাং  

অবতবযক্ত বচফ (এ,এ), জাতীয় 

াংদ বচফারয়। 

ফাদজট উস্থাদনয 

০১ বদন পূদফ থ 

 

(চ) ফাদজট অনুবফবাদগয দুইজন কভ থকতথা 

(উ বচফ/ববনয়য কাযী বচফ) াংদ 

বফদনয ফযােকৃত কদে ফইগুদরায 

যেণাদফেণ  ফন্টদনয দাবয়দত্ব  থাকদফন। 

 

জনাফ আবনসুয যভান, ববনয়য 

কাযী বচফ (ফাদজট-২), জনাফ 

রভা: ররার উবেন, ব: কাযী-

বচফ (ফাদজট-১১), অথ থ বফবাগ। 

ফাদজট উস্থাদনয 

আদগয বদন  

ফাদজট উস্থাদনয 

বদন। 

(ছ) জাতীয় াংদ বচফারদয় ফাদজট 

ডকুদভদন্টয বনযাত্তা বফধাদন একজন 

অবতবযক্ত বচফ দাবয়দত্ব থাকদফন । 

অবতবযক্ত বচফ (এএ),  

জাতীয় াংদ বচফারয়। 

ফাদজট উস্থাদনয 

০১ বদন পূফ থ রথদক 

(জ) াংদ বচফারদয়য অবতবযক্ত বচফ 

(এএ) এয বনকট বনবদ থষ্ট ভদয় ডকুদভন্ট 

স্তান্তয কযদত দফ। 

 

 

জনাফ রখ রভাােদ রীভউল্লা, 

যুগ্ম-বচফ (ফাদজট-৮),  উ-বচফ 

(প্রান), উ অথ থননবতক উদদষ্টা 

(ভীো),  উ-বচফ  (ফাদজট-৩ 

অবধাখা), জনাফ রভাঃ আবযপৄয 

যভান, কাযী রপ্রাগ্রাভায, ব্যাাংক 

 আবথ থক প্রবতিান বফবাগ, জনাফ 

াবকভ উবেন, অবত: ভাবযচারক 

(চ: দা:), ভবনটবযাং রর  

অবতবযক্ত বচফ (এএ), জাতীয় 

াংদ বচফারয়। 

ফাদজট উস্থাদনয 

০১ বদন পূদফ থ 

(ঝ) াংদ বচফারদয়য অবতবযক্ত বচফ 

(এএ) রক  ফাদজট অনুবফবাদগয একজন 

কভ থকতথা ায়তা প্রদান কযদফন। 

জনাফ রভা: ররার উবেন, ব: 

কাযী বচফ (ফাদজট-১১), অথ থ 

বফবাগ। 

ফাদজট উস্থাদনয 

০২ বদন পূফ থ রথদক 

ফাদজট উস্থানায 

রল ম থন্ত 

(ঞ) ফাদজট উস্থান না য়া ম থন্ত 

ডকুদভদন্টয বনযাত্তা  রগানীয়তা  বনবিত 

কযদত দফ। 

অবতবযক্ত বচফ (এএ), জাতীয় 

াংদ বচফারয়। 

ফাদজট উস্থান 

রল না য়া ম থন্ত 

 

(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 
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(৫) জাতীয় াংদদয ফাদজট ডকুদভন্ট/ফাদজট ফক্ততৃা স্তান্তয  বফতযণ : 

 (ক) ভাননীয় াংদ দস্যবৃে, কূটনীবতক/বফবষ্ট অবতবথবৃে এফাং াংফাদ ভাধ্যদভয ভদধ্য বফতযদণয জন্য ফাদজট ডকুদভন্ট, ফাদজট ফক্তৃতা এফাং অন্যান্য 

পুস্তদকয বনদম্নফবণ থত বনবদ থষ্ট াংখ্যক রট াংদ বচফারদয়য দাবয়ত্ব প্রাপ্ত কভ থকতথায বনকট ফাদজট উস্থানায বদন স্তান্তয কযা এফাং বনদম্নয ছদকয বফবাজন 

অনুমায়ী বফতযদণয দাবয়ত্ব প্রদান : 
ক্রবভক 

নাং 

ব্যফাযকাযী ব্যবক্তফগ থ/ 

প্রবতিাদনয নাভ 

ফাদজট 

ডকুদভদন্টয 

াংখ্যা/ 

প্যাদকট 

ইাংদযজী 

ফাদজট 

ডকুদভদন্টয 

াংখ্যা/ 

প্যাদকট 

ফাাংরা 

ফাদজট 

ফক্তৃতায 

কবয 

াংখ্যা 

ইাংদযজী 

ফাদজট 

ফক্তৃতায 

কবয 

াংখ্যা 

ফাদজদটয 

াংবেপ্ত 

াদযয 

কব 

(ফাাংরা) 

ফাদজদটয 

াংবেপ্ত 

াদযয 

কব 

(ইাংদযজী) 

স্তান্তয/বফতযদণয 

দাবয়দত্ব 
 

কভ থ 

ম্পাদদনয 

বনধ থাবযত 

ভয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

(১) ভাননীয় াংদ 

দস্যবৃে 

৭২৫ --- ৭২৫ ৪৫০ -- --- অবতবযক্ত বচফ (এএ), 

জাতীয় াংদ বচফারয়। 
ফাদজট ফক্তৃতা 

শুরু য়ায 

০৩ ঘন্টা পূদফ থ 

(২) গ্যারাযীদত  

অফস্থানকাযী 

কূটনীবতকবৃে  

রদী-বফদদী  বফবষ্ট 

অবতবথবৃে  

--- --- ৮০০ ৪০০ ৮০০ ৪০০  

 

-ঐ- 

 

 

-ঐ- 

(৩) াংফাদ ভাধ্যভ ৮০০ ৫০০ ৮০০ ৫৫০ -- --- বযচারক (গণাংদমাগ-

১), াংদ বচফারয় 

(বঃ উ প্রধান তথ্য 

কভ থকতথা, তথ্য অবধদপ্তয 

এয াদথ 

আদরাচনাক্রদভ), 

অবতবযক্ত বচফ (এএ), 

জাতীয় াংদ বচফারয়। 

 

 

 

 

-ঐ- 

(৪) জাতীয় াংদ 

বচফারয় 

৭৫ ১৫ ১০০ ৫০ --- --- অবতবযক্ত বচফ 

(এএ), জাতীয় াংদ 

বচফারয় 

 

-ঐ- 

(৫) অবতবযক্ত প্রদয়াজদন --- --- ১০০ ৫০ --- --- -ঐ- -ঐ- 

(৬) াংদ বফদন অফবস্থত 

ভাননীয় অথ থভন্ত্রীয 

কদেয জন্য 

৪৫ ৩৫ ১০০ ১০০ ২৫ ২৫ অবতবযক্ত বচফ 

(এএ), জাতীয় াংদ 

বচফারয়। 

 

-ঐ- 

(৭) বফদদদ অফবস্থত 

ফাাংরাদদ 

বভনমূদয জন্য 

--- --- ১৫০ ৩০০ --- --- ভাবযচারক 

(প্রান), যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় 

ফাদজট 

উস্থাদনয 

০২ বদন দয 

(খ) ফাাংরাদদ অথ থননবতক ভীো-২০১৭ এফাং ব্যাাংক, ফীভা  আবথ থক প্রবতিানমূদয কাম থাফরী ২০১৬-২০১৭ এফাং অ-আবথ থক প্রবতিানমূদয ফাদজদটয 

াংবেপ্ত-ায নাভক পুবস্তকামূ বনদম্নাক্তবাদফ অথ থ বফবাগ রথদক যফযা  বফতযদণয দাবয়ত্ব প্রদান : 
ক্র: 

নাং 

ব্যফাযকাযী 

ব্যবক্তফগ থ/  

প্রবতিাদনয নাভ 

ফাাংরাদদ অথ থননবতক 

ভীো-১৭ এয াংখ্যা 

ব্যাাংক, ফীভা  আবথ থক 

প্রবতিানমূদয 

কাম থাফবর ২০১৬-২০১৭ 

এয াংখ্যা 

অ-আবথ থক 

প্রবতিানমূদয 

২০১৭-১৮ অথ থ 

ফছদযযয ফাদজটয 

াংবেপ্ত-ায-২০১৭ 

স্তান্তয/ বফতযদণয দাবয়দত্ব কভ থ 

ম্পাদদনয 

বনধ থাবযত ভয় 

(১) ভাননীয় াংদ 

দস্যবৃে 

৭২৫ ৪৭৫ ৭২৫ অবতবযক্ত বচফ  (এএ), জাতীয় 

াংদ বচফারয় 

ফাদজট ফক্তৃতা 

শুরু য়ায 

০৩ ঘন্টা পূদফ থ 

(২) াাংফাবদক/বআইবড ৮০০ ৩০০ ৮০০ বযচারক (গণাংদমাগ-১), াংদ 

বচফারয় (বঃ উ প্রধান তথ্য 

কভ থকতথা, তথ্য অবধদপ্তয এয াদথ 

আদরাচনাক্রদভ), অবতবযক্ত বচফ 

(এএ), াংদ বচফারয়। 

-ঐ- 

(৩) াংদ বচফারয় ৭৫ ২০ ৭৫ অবতবযক্ত বচফ (এএ), াংদ 

বচফারয়। 

-ঐ- 

(৪) বফদদদ অফবস্থত 

ফাাংরাদদ 

বভনমূদয জন্য 

১৫০ ৭৫ ৭৫ ভাবযচারক (প্রান), যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় 

ফাদজট 

উস্থাদনয 

০২ বদন দয 

(গ)  জাতীয় যাজস্ব রফাড থ ফাদজট উস্থাদনয পূদফ থ ভাননীয় াংদ দস্যবৃদেয জন্য বনধ থাবযত ৮৩০টি কয কাম থক্রদভয পুবস্তকা ম্ববরত প্যাদকট যফযা শুধুভাত্র 

অথ থ বফদরয অবতবযক্ত ৫০০ (াচঁ ত) কব জাতীয় াংদ বচফারদয় রপ্রযণ বনবিত কযদফ। 

(ঘ) অথ থ বফবাদগয অথ থননবতক উদদষ্টা অনুবফবাগ আগাভী ১০/৫/১৭ তাবযদখয ভদধ্য এফাং ব্যাাংক  আবথ থক প্রবতিান বফবাগ আগাভী ১০/৫/১৭ তাবযদখয ভদধ্য এফাং 

ভবনটবযাং রর ১০/৫/১৭ তাবযদখয ভদধ্য স্ব স্ব রপ্র ম্যাটায বফবজ রপ্রদ াঠাদফ। 

(ঙ)  যুগ্ম-বচফ (ফাদজট-১), অথ থ বফবাগ ছাাদনা কবয অবতবযক্ত বদদফ ফাদজট ডকুদভন্ট  ফাদজট ফক্তৃতায প্রদয়াজনীয় াংখ্যক ববড প্রস্তুতপূফ থক তা 

বফতযদণয ব্যফস্থা কযদফন। 

(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 
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ক্রবভক 

নাং 

আদরাচযসূচী বদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয দাবয়দত্ব/ব্যফস্থানায় কভ থ ম্পাদদনয বনধ থাবযত 

ভয় 

 
(৬) ফাদজট 

ডকুদভন্ট/ফাদজট 

ফক্তৃতা সুশৃঙ্খর  

সুিবুাদফ বফবরকযণ।  

 

ফাদজট ডকুদভন্ট, ফাদজট ফক্ততৃায কব, 

ইতযাবদ জাতীয় াংদদ এফাং াংফাদ ভাধ্যদভ 

সুশৃঙ্খর  সুিবুাদফ বফতযদণয কাজ জাতীয় 

াংদ বচফারদয়য একজন উ-বচফ  

একজন বযচারক কর্তথক াংবিষ্ট 

কভ থচাযীদদয াাদে ম্পাদন কযদত দফ। 

 

উ-বচফ (আইন াখা-১) এফাং 

বযচারক (গণাংদমাগ-১), জাতীয় 

াংদ বচফারয়। 

ফাদজট ফক্তৃতা শুরু য়ায 

০৩ ঘন্টা পূদফ থ 

(৭) ফাদজট ফক্তৃতায বদদন 

াংদদ  বফবষ্ট 

ব্যবক্তফগ থ/ বত্রকায 

ম্পাদকগণদক 

আভন্ত্রণ। 

 

(ক) ফাাংরাদদ যকাদযয প্রাক্তন 

অথ থভন্ত্রী/উদদষ্টা/অথ থ বচফ এফাং বফবষ্ট 

োবনত ব্যবক্তফগ থদক ফাদজট অবধদফদন 

আভন্ত্রণ জানাদনা দফ। 

 

অবতবযক্ত বচফ (ফাদজট-১), উ-

বচফ (প্রান), কাযী বচফ 

(প্রা-১), অথ থ বফবাগ এফাং 

অবতবযক্ত বচফ (এএ), জাতীয় 

াংদ বচফারয়। 

ফাদজট রদয ০২ প্তা 

পূদফ থ 

(খ) ফাদজট উস্থাদনয বদন বফবষ্ট দ থক 

গ্যারাযীদত াংফাদদত্রয ম্পাদক   

ইদরক্ট্রবনক বভবডয়ায প্রধান বনফ থাীয অনুকূদর  

প্রদয়াজনীয় আভন্ত্রণত্র/ া প্রদাদনয একটি 

তাবরকা (অনবধক ৬০ জন) মথাভদয় 

জাতীয় াংদ বচফারদয় রপ্রযদণয ব্যফস্থা 

কযদত দফ। 

 

ববনয়য  তথ্য কভ থকতথা (প্রদটাকর),  

তথ্য অবধদপ্তয। 

 

 

-ঐ- 

(গ) আভবন্ত্রত অবতবথবৃে জাতীয় ফাদজট 

প্রণয়দনয কাদজ ম্পৃক্ত কভ থকতথাগদণয 

আভন্ত্রণত্র াংদ বচফারয় দত 

যফযা/গ্রদণয  ব্যফস্থা কযদত দফ। 

 

অবতবযক্ত বচফ (এএ), জাতীয় 

াংদ বচফারয়, জনাফ দীক 

কাবন্ত ার, অবতবযক্ত বচফ, উ-

বচফ (প্রান), কাযী বচফ 

(প্রান-১ াখা), অথ থ বফবাগ।  

 

 

-ঐ- 

(ঘ) অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয ববনয়য 

বচফ/বচফ  কভ থকতথাগদণয আভন্ত্রণত্র 

াংবিষ্ট ভন্ত্রণারদয়য বনকট জাতীয় াংদ 

বচফারয় যাবয যফযা কযদফ। 

আভবন্ত্রতদদয বনভন্ত্রণ   উবস্থবত বনবিত 

কযায ব্যফস্থা বনদত দফ। বনভন্ত্রদণয বফলয়টি 

ভন্বয় কযদফন অথ থ বফবাদগয অবতবযক্ত 

বচফ, জনাফ দীক কাবন্ত ার। 

 

জনাফ দীক কাবন্ত ার, অবতবযক্ত 

বচফ, অথ থ বফবাগ 

 

 

-ঐ- 

(৮) কূটনীবতকদদয জন্য 

াংদদয এবি া/ 

আভন্ত্রণত্র াংগ্র  

বফতযণ  

 

(ক) ঢাকাস্থ কর কূটননবতক বভন এফাং 

আন্তজথাবতক াংস্থায প্রধানগদণয জন্য 

মথাভদয় াংদদয এবিা/আভন্ত্রণত্র 

(প্রদয়াজনীয় াংখ্যক-ইাংদযবজদত) াংদ 

বচফারয় রথদক যাবয াংবিষ্টদদয বনকট 

রৌৌঁছাদনায ব্যফস্থা  কযদত দফ। 

 

যাষ্ট্রাচায প্রধান, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

এফাং অবতবযক্ত বচফ (এএ), 

জাতীয় াংদ বচফারয়। 

 

 

 

-ঐ- 

(খ) ঢাকাস্থ কর কূটননবতক বভন এফাং 

আন্তজথাবতক াংস্থায প্রধানগণদক াংদ 

বচফারয় কর্তথক কূটনীবতক গ্যারাযীদত 

ফায ব্যফস্থা কযদত দফ। 

 

 -ঐ- ফাদজট উস্থাদনয ০৩ 

ঘন্টা পূদফ থ 

 
(অঃ পৃঃ দ্রঃ) 
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-৫- 

 
ক্রবভক 

নাং 

আদরাচযসূচী বদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয দাবয়দত্ব/ব্যফস্থানায় কভ থ ম্পাদদনয 

বনধ থাবযত ভয় 

 

  (গ) কূটনীবতকদদয একটি ারনাগাদকৃত  

(update) তাবরকা আগাভী ১৫/৫/২০১৭ তাবযদখয 

ভদধ্য প্রস্তুত কদয াংদ বচফারদয় রপ্রযণ কযদত 

দফ।   আভবন্ত্রত কূটনীবতকবৃদেয উবস্থবতয 

confirmation স  হ      হ  ,          

             স    স         হ   হ । 

যাষ্ট্রাচায প্রধান, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

এফাং অবতবযক্ত বচফ (এএ), 

জাতীয় াংদ বচফারয়। 

১৫/০৫/২০১৭ 

তাবযদখয ভদধ্য 

(ঘ) আভবন্ত্রত কুটনীবতকবৃদেয াংদ বফদন প্রদফদয 

সুবফধাদথ থ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় রথদক ২জন কভ থকতথাদক 

অবধদফন আযম্ভ য়ায ২ (দুই) ঘন্টা পূদফ থ াংদ 

বফদন উবস্থত থাকায ব্যফস্থা কযদত দফ।  

 

-ঐ- 

ফাদজট উস্থাদনয 

০২ ঘন্টা পূদফ থ 

(৯) রফতায  টিববদত 

ফাদজট ফক্তৃতা 

যাবয ম্প্রচায  

কযা এফাং অন্যান্য 

টিবব  রযবড 

চযাদনদর াংদ 

ফাাংরাদদ 

রটবরববন  

ফাাংরাদদ 

রফতাদযয রৌজদন্য 

ম্প্রচায কযা। 

(ক) ফাদজট ফক্তৃতা ফাাংরাদদ রফতায এফাং াংদ 

ফাাংরাদদ রটবরববদন যাবয ম্প্রচায কযায 

ব্যাাদয মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। াাাব 

াংদ ফাাংরাদদ রটবরববদনয রৌজদন্য অন্যান্য 

প্রাইদবট টিবব চযাদনদর  ফাাংরাদদ রফতাদযয 

রৌজদন্য অন্যান্য রযবড চযাদনদর একই াদথ 

ম্প্রচাদযয ব্যফস্থা কযদত দফ। 

ভাবযচারক, ফাাংরাদদ 

রটবরববন, যুগ্ম-বচফ 

(ম্প্রচায), তথ্য ভন্ত্রণারয়, 
ভাবযচারক, াংদ ফাাংরাদদ 

রটবরববন, ভা-বযচারক, 

ফাাংরাদদ রফতায। 

 

ফাদজট উস্থাদনয 

াদথ াদথ 

(খ)             স স      হ     প  প ই    

            website  এ  প            

     হ   এফাং BSS রক বরাংক বদদত দফ।  

যুগ্ম-স    (     -১), FSMU, 

         । 

 

-ঐ- 

(গ) অথ থ বফবাদগয দয়ফাইদট ফাদজট ফকৃ্ততা 

যাবয প্রদ থদনয জন্য রাইব বিবভাং কযায 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

FSMU, যুগ্ম-বচফ (ফাদজট-১), 

উ-বচফ (প্রান), অথ থ বফবাগ 

 

-ঐ- 

(১০)             

         

(ক)              Slide Presentation 

                                  হ  

     হ  । 

 

অবতবযক্ত স    (এএস),      

স স  স      / যুগ্ম-স    

(     -১)/ FSMU,     

     । 

 

-ঐ- 

(খ) ফাদজট উস্থাদনয ২ বদন পূফ থ রথদক Slide 

Presentation ট্রায়ার রদয়ায জন্য অথ থ বফবাদগয 

াংবিষ্ট কভ থকতথাগদণয াংদ বচফারদয় প্রদফ  

Presentation ট্রায়ার কাদজ াংদ বচফারয় 

কর্তথক াবফ থক দমাবগতা প্রদান কযদত দফ। 

অবতবযক্ত স    (এএস),       

স স  স      / রডপুটি াদজথন্ট 

এযাট আভ থ (অাদযন্স), জাতীয় 

াংদ বচফারয়/ FSMU,     

     । 

ফাদজট উস্থাদনয 

০২ বদন  পূদফ থ 

(১১)    বজ   স হ   

       ই 

    । 

        স হ          ই এ              

স    ,         প           হ       

হ  । 

যুগ্ম-স    (     -১)    প-

স    (   স ),          । 

ফাদজট রদয ০২ 

বদন য 

(১২)   স       ই  ।                         web site এ   খ  

           প ই        এ   হ            

স                        হ  । 

 প-স    (   স   ভন্বয়)/ 

কাযী বচফ (প্রা-৬ াখা), 

             ববনয়য তথ্য 

কভ থকতথা, অথ থ বফবাগ। 

ফাদজট রদয আদগয 

বদন 

(১৩) ফাদজদটাত্তয 

াাংফাবদক দেরন 

আদয়াজন কযা।  

 

(ক) ফাদজট ফক্তৃতায যফতী বদদন স্থান  ভয় 

বনধ থাযণপূফ থক ফাদজদটাত্তয াাংফাবদক দেরদনয 

ব্যফস্থা কযা (ভাননীয় অথ থভন্ত্রী স্থান  ভয় বনধ থাযণ 

কযদফন)। 

অবতবযক্ত বচফ (প্রান  

ভন্বয়), অথ থ বফবাগ; ভা-

বযচারক, গণদমাগাদমাগ 

অবধদপ্তয; যুগ্ম-বচফ (দপ্র),  

তথ্য ভন্ত্রণারয়; 

উ-বচফ (প্রান)  কাযী 

বচফ (প্রান-৬), অথ থ বফবাগ; 

ববনয়য উ-প্রধান তথ্য অবপায 

(দপ্র), তথ্য অবধদপ্তয।  

 ফাদজট উস্থাদনয 

এক প্তা পূফ থ দত 

ফাদজট উস্থাদনয 

দযয বদন ম থন্ত। 

(খ) াাংফাবদকদদয জন্য ১৫০টি আদনয ব্যফস্থা 

কযদত দফ।  

(গ) আভবন্ত্রতদদয জন্য  আন াংযেদণয ব্যফস্থা 

কযদত দফ।   

(ঘ) াাংফাবদক দেরদন উবস্থত অন্যান্য 

কভ থকতথাগদণয আদনয ব্যফস্থা  কযদত দফ। 

 

( :  :  :) 
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ক্রবভক 

নাং 

আদরাচযসূচী বদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয দাবয়দত্ব/ ব্যফস্থানায়। কভ থ ম্পাদদনয 

বনধ থাবযত ভয় 

 

  (ঙ) াাংফাবদক দেরদনয াদথ   ম্পকৃ্ত 

ভাননীয় ভন্ত্রী/প্রবতভন্ত্রী, বচফ/ কভ থকতথাগদণয 

ডায়াদ ফায ব্যফস্থা কযদত দফ। 

 

-ঐ- 
ফাদজট উস্থাদনয 

দযয বদন 

(চ) াাংফাবদকদদয আভন্ত্রণত্র,  ১০টি 

কড থদর ভাইদক্রাদপান এফাং ডায়াদ 

প্রদয়াজনীয়  াংখ্যক ভাইদক্রাদপাদনয ব্যফস্থা 

কযদত দফ। ভাইদক্রাদপানগুদরা ব্যফাদযয 

ভয় ঠিকবাদফ মাদত কাজ কদয রজন্য 

পূদফ থই Trial এয ব্যফস্থা কযদত দফ। 

(ছ) াাংফাবদক দেরন কদেয একটি খড়া 

বটিাং প্লান ১ (এক) প্তা পূদফ থ অবতবযক্ত 

বচফ (প্রান  টিবডএভ) রক রদখাদফন। 

উ-বচফ (প্রান), অথ থ বফবাগ এফাং 

ববনয়য তথ্য অবপায, তথ্য অবধদপ্তয। 

 

-ঐ- 

 
৩। প্রান-১ াখা  প্রান-৬ াখা কর্তথক পৃথক ২টি রচক বরস্ট ৈতবয কদয ঐ রচক বরস্ট অনুমায়ী কর দাবয়ত্ব সুিবুাদফ ম্পাদন কযদত 

দফ। 

 

৪। আয রকান আদরাচয বফলয় না থাকায় উবস্থত করদক ধন্যফাদ জাবনদয় বাবত বায ভাবপ্ত রঘালণা কদযন। 

 
স্বােবযত/-২৩/৪/১৭ 

(এ আয এভ নজমুস্  ছাবকফ) 

অবতবযক্ত বচফ (প্রান  টিবডএভ) 

অথ থ বফবাগ 

 

                        
নাং-০৭.০০.০০০০.০৮১.০৬.০২৫.১৭-২১১                                                                                    তাবযখঃ ২৩/০৪/২০১৭বর: 

         
অনুবরব দয় অফগবত  প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্ররণয জন্য রপ্রযণ কযা র (দজিযতায বববত্তদত নয়)  : 

 
১। ব: বচফ/বচফ, যযাষ্ট ভন্ত্রণারয়/স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়/তথ্য ভন্ত্রণারয়/বযক্পননা বফবাগ/জাতীয় াংদ বচফারয়/অথ থননবতক 

ম্পকথ বফবাগ/ব্যাাংক  আবথ থক প্রবতিান বফবাগ/অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ  রচয়াযম্যান, জাতীয় যাজস্ব রফাড থ। 

 ২। অবতবযক্ত বচফ (কর)/অথ থননবতক উরদষ্টা, অথ থ বফবাগ । 

 ৩। ভাবযচারক, ভবনটবযাং রর, অথ থ বফবাগ।  

৪। যুগ্ম-বচফ (কর), অথ থ বফবাগ । 
 ৫। ভাবযচারক, ফাাংরাদদ রটবরববন/াংদ ফাাংরাদদ রটবরববন/ফাাংরারদ রফতায, ঢাকা । 

 ৬। প্রধান তথ্য কভ থকতথা, তথ্য অবধদপ্তয, ঢাকা। 

 ৭। ব্যফস্থানা বযচারক  প্রধান ম্পাদক, ফাাংরাদদ াংফাদ াংস্থা (ফা), ঢাকা। 

 ৮। ভাবযচারক, গণদমাগারমাগ অবধদপ্তয, ঢাকা । 

 ৯। ভাবযচারক, মুদ্রণ ররখ াভগ্রী, পযভ  প্রকানা অবধদপ্তয, রতজগাঁ, ঢাকা। 

 ১০। উ বযচারক, ফাাংরাদদ যকাযী মুদ্রণারয়, রতজগাঁ, ঢাকা। 

১১। বায় উবস্থত াংবিষ্ট কভ থকতথা .................................................................................................. 

১২। ভাননীয় অথ থভন্ত্রী/অথ থ প্রবতভন্ত্রীয একান্ত বচফ । 

১৩। ববনয়য বচফ ভরাদরয়য একান্ত বচফ, অথ থ বফবাগ। 

১৪। রডপুটি াদজথন্ট এযাট আভ থ (অাদযন্স), জাতীয় াংদ বচফারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

১৫। ব: বদস্টভ এনাবরস্ট, এপএএভইউ, অথ থ বফবাগ। (তাঁদক কাম থবফফযণীটি অথ থ বফবাদগয দয়ফাইদট প্রকাদয   

  অনুদযাধ) 

১৬।  অবতবযক্ত বচফ (প্রান  টিবডএভ) ভদাদদয়য ব্যবক্তগত কভ থকতথা, অথ থ বফবাগ। 

 

স্বােবযত/-২৩/৪/১৭ 

(রভা: পযাদ বভঞা) 

কাযী বচফ  

রটবরঃ ৯৫৭৬০২৩ 

  farhadm@finance.gov.bd 
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প     -  
 

১৯/০৪/২০১৭   :      খ         স    (   স    টিবডএভ) এ  স  প             

২০১৭-১৮                 স       :        স     প                       (               ) 

 

 

 

                       প        স      

(1)  জনাফ রভাােদ মুবরভ রচৌধূযী 

অবতবযক্ত বচফ (ফাদজট-১) 

         ,            । 

(2)  রফগভ আযবপন আযা রফগভ 

       স    (ফাদজট-৫) 

-ঐ- 

(3)  জনাফ াাবুবেন আদভদ 

অবতবযক্ত বচফ 

-ঐ- 

(4)       রভাােদ ইউসুপ 

অবতবযক্ত স    (াভবষ্টক অথ থনীবত) 

-ঐ- 

(5)       এ এ              

অবতবযক্ত স    (ফাস্তফায়ন) 

-ঐ- 

(6)  জনাফ রভা: আবজজুর আরভ 

অবতবযক্ত বচফ (ফাদজট-৩) 

-ঐ- 

(7)                   স 

অবতবযক্ত স    (প্রান  ভন্বয়) 
-ঐ- 

(8)          : রযজাউর আান 

অবতবযক্ত স    (ফাদজট-২) 

-ঐ- 

(9)                  

অবতবযক্ত স    (ফাদজট-৪) 

-ঐ- 

(10)  রফগভ তবভনা রফগভ 

অবতবযক্ত বচফ (ব্যয় বনয়ন্ত্রণ) 

-ঐ- 

(11)  জনাফ রভা: াবফবুয যভান 

অবতবযক্ত বচফ (প্রবফবধ-২) 

-ঐ- 

(12)  জনাফ রভা: াবফবুয যভান 

যুগ্ম-বচফ (ফাদজট-১) 

-ঐ- 

(13)  নাবযন সুরতানা 

যুগ্ম-বচফ (প্রান-৫) 

-ঐ- 

(14)  ড. রভা: নজরুর ইরাভ 

উ-বচফ (প্রান) 

-ঐ- 

(15)  বদরাযা রফগভ 

উ-বচফ (ফাদজট-১) 

-ঐ- 

(16)  জনাফ আবুর ভনসুয 

উ-অথ থননবতক উদদষ্টা 

-ঐ- 

(17)  শ্রীবনফা রদফনাথ 

ববনয়য কাযী প্রধান 

-ঐ- 

(18)  জনাফ রভা: রুহুর আবভন ভবল্লক 

কাযী বচফ (প্রান-৬) 

-ঐ- 

(19)  জনাফ রভা: পযাদ বভঞা 

কাযী বচফ (প্রান-১) 

-ঐ- 

(20)  জনাফ াবকভ উবেন 

অবতবযক্ত ভাবযচারক (চ: দা) 

ভবনটবযাং রর, অথ থ বফবাগ 

(21)  জনাফ বফশ্বনাথ ফবণক 

যুগ্ম-বচফ 

অবযন্তযীণ ম্পদ বফবাগ 

(অ: পৃ: দ্র:) 
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-২- 

 

                       প        স      

(22)  জনাফ এভদাদুর ক রচৌধূযী 

উ-বচফ 

ব্যাাংক  আবথ থক প্রবতিান বফবাগ 

(23)  জনাফ বযভর যকায 

উ-বচফ (প্রান-২) 

তথ্য ভন্ত্রণারয় 

(24)  জনাফ বনয়াজ যভান 

বযচারক 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

(25)  ৈয়দ জাবকয রাদন 

প্রথভ বচফ (কয) 

জাতীয় যাজস্ব রফাড থ 

(26)  ড. আবু নূয যাদদ আদেদ 

প্রথভ বচফ 

-ঐ- 

(27)  ড. আফদুয যবভ 

প্রথভ বচফ (দফাড থ প্রান) 

-ঐ- 

(28)  জনাফ নীবত চন্দ্র যকায 

যুগ্ম-বচফ 

ফাাংরাদদ জাতীয় াংদ বচফারয় 

(29)  জনাফ রভা: নাজমুর ক 

উ-বচফ (আইন-১) 

-ঐ- 

(30)  জনাফ রভা: নুরুর হুদা 

উ-বযচারক (বআয) 

-ঐ- 

(31)  জনাফ মু: াইপৄল্লাহ্  

বযচারক (প্রান) 

গণদমাগাদমাগ অবধদপ্তয 

(32)  জনাফ রভা: ফবউয যভান 

এএ 

-ঐ- 

(33)  রফগভ রভাফাদশ্বযা কাদদযী 

ব: তথ্য অবপায 

তথ্য অবধদপতয 

(34)  রখ মুােদ রযপাত আরী 

আঞ্চবরক বযচারক 

ফাাংরাদদ রফতায 

(35)  জনাফ আব্দুর ভাদরক 

উ-বযচারক 

ফাাংরাদদ যকাবয মুদ্রণারয় 

 


