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রফলয়িঃ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূদয ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফাদজট প্রা্কলরন এফাং  ২০১৮-১৯  ২০১৯-

২০ অথ থফছদযয প্রদেণ প্রণয়ন াংক্রান্ত।  
 

 কর ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূ কর্তথক প্রণীত ফাদজট কাঠাদভা (Budget Framework) 

ইদতাভদে অথ থ রফবাগ, রযকল্পনা করভন  াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়মূদয ভদে অনুরষ্ঠত রত্রেীয় বায় ম থাদরাচনা কযা দয়দছ 

এফাং উক্ত বায ম থদফেদণয আদরাদক একটি ম্মত ফাদজট কাঠাদভা প্রণয়দনয কাজ চরভান যদয়দছ। ভেদভয়ারদ ফাদজট 

কাঠাদভা দ্ধরতদত ফাদজট প্রণয়দনয রিতীয় ম থাদয় ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূদক রফস্তারযত ফাদজট প্রা্কলরন 

 প্রদেণ প্রণয়ন কযদত দফ।  

২.০  ম্ভাব্য আয়  ব্যয়ীভািঃ ফাদজট কাঠাদভাদত প্রদর থত ব্যয় রযকল্পনা, ারনাগাদকৃত ভেদভয়ারদ াভরষ্টক 

অথ থননরতক কাঠাদভা (MTMF) প্রদেরত ফ থদভাট ব্যয় এফাং প্রারিক অন্যান্য রফলয়ারদ রফদফচনা কদয াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূদয জন্য ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ থফছদযয জন্য ম্ভাব্য আয়  

ব্যয়ীভা রনধ থাযণ কযা দয়দছ (রযরষ্ট-১ক  ১খ)। এ রযদত্রয ভােদভ আয়  ব্যদয়য ম্ভাব্য ীভা াংরিষ্ট কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানদক অফরত কযা দে। 

২.১  এ রযদত্রয ভােদভ প্রদত্ত ‘যাজস্ব প্রারিয ম্ভাব্য রেযভাত্রা’য রবরত্তদত আগাভী ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফাদজট 

প্রা্কলরন এফাং ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ থফছদযয প্রদেণ প্রস্তুত কযদত দফ। উদেখ্য, অধীনস্থ অরধদিয/াংস্থামূদয 

আদয়য ম্ভাব্য রেযভাত্রা রনধ থাযণ এফাং অফরত কযায ক্ষেদত্র ভন্ত্রণারয়/রফবাগ রযরষ্ট-১গ  –এ প্রদর থত ছক ব্যফায 

কযদফ।   

২.২  এ রযদত্রয ভােদভ প্রদত্ত ‘ম্ভাব্য ব্যয়ীভা’য রবরত্তদত আগাভী ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফাদজট প্রা্কলরন এফাং 

২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ থফছদযয প্রদেণ প্রস্তুত কযদত দফ। উদেখ্য,  অধীনস্থ অরধদিয/াংস্থামূদয ব্যদয়য ম্ভাব্য 

ীভা রনধ থাযণ এফাং অফরত কযায ক্ষেদত্র ভন্ত্রণারয়/রফবাগ রযরষ্ট-১ঘ  –এ প্রদর থত ছক ব্যফায কযদফ।   

২.৩  কর ভন্ত্রণারয় ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ থফছদযয ক্ষভাট অনুন্নয়ন এফাং উন্নয়ন ব্যয় রযরষ্ট-১খ এ 

প্রদর থত ব্যয়ীভায ভদে ীভাফদ্ধ যাখদফ। একইবাদফ, কর অরধদিয/াংস্থা ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ 

অথ থফছদযয ক্ষভাট অনুন্নয়ন এফাং উন্নয়ন ব্যয় রযরষ্ট-১ঘ এ প্রদর থত ব্যয়ীভায ভদে ীভাফদ্ধ যাখদফ।  

২.৪ উন্নয়ন ব্যদয়য প্রা্কলরন/প্রদেদণ অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ কর্তথক আগাভী ৩ অথ থফছদযয জন্য বফদদরক ায়তায 

ক্ষম প্রদেণ (রযরষ্ট -২) প্রস্তুত কযা দয়দছ, ক্ষ অনুমায়ী প্রকল্প াায্য (PA)  পুনবথযণদমাগ্য প্রকল্প াাদয্যয (RPA) 

প্ররতপরন রনরিত কযদত দফ। উদেখ্য, রনদনাক্ত অনুভানমূদয (Assumptions) রবরত্তদত াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগমূদয জন্য ব্যয়ীভা রনধ থাযণ কযা দয়দছ: 

  রজরডর প্রবৃরদ্ধয দি ব্যয় বৃরদ্ধয াভঞ্জস্য যাখা, মাদত াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূদয 

ফতথভান কাম থক্রদভয ধাযাফারকতা যরেত য়; 

  ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূ মাদত ভেদভয়ারদ ক্ষকৌরগত উদেশ্য এফাং িভ ঞ্চফারল থক 

রযকল্পনা  ক্ষপ্ররেত রযকল্পনায় অন্ত •র্ভ থক্ত যকাদযয নীরত  অগ্রারধকাদযয রবরত্তদত কাম থক্রভ রযচারনা এফাং 

ভেদভয়ারদ রেযভাত্রামূ অজথন কযদত েভ য়; 

  যকাদযয রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূ মাদত ক্ষভৌররক নীরত রনধ থাযণী দরররমূদয 

াদথ াভঞ্জস্যপূণ থবাদফ দারযদ্র্য রনযন ায়ক ফযাে বৃরদ্ধ কযদত েভ য় এফাং দরযদ্র্ জনদগাষ্ঠীদক প্রদদয় 

ক্ষফায ভান  রযভাণ বৃরদ্ধ ায়; এফাং 

  ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূদয ফাদজট ফযাদেয দফ থাত্তভ ব্যফায (Optimum 

Utilization) রনরিত কযা ম্ভফ য়।  
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৩.০ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূদয রচফারয় এফাং রনয়ন্ত্রণাধীন অরধদিয, স্বায়ত্তারত াংস্থা  যকারয 

অনুদানপ্রাি ক্ষফযকারয প্ররতষ্ঠানমূদয ম্ভাব্য ব্যয়ীভা াংদাধন/ পুনিঃরনধ থাযণিঃ অথ থ রফবাগ, রযকল্পনা করভন  াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূদয ভদে অনুরষ্ঠত রত্রেীয় বায় ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠান এফাং 

রনয়ন্ত্রণাধীন অরধদিয/ াংস্থামূদয ব্যয়ীভা ম থাদরাচনা কদয করতয় রফলদয় ম থদফেণ  যাভ থ/রদক-রনদদ থনা প্রদান 

কযা য়। প্রদতযক ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূদয জন্য প্রদত্ত ক্ষভাট ম্ভাব্য ব্যয়ীভা এফাং উক্ত 

যাভ থ/রনদদ থনায আদরাদক ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠান এফাং রনয়ন্ত্রণাধীন অরধদিয, স্বায়ত্তারত াংস্থা  

যকারয অনুদান প্রাি ক্ষফযকারয প্ররতষ্ঠানমূদয ব্যয়ীভা াংদাধন/পুনিঃরনধ থাযণ কযদত দফ। এদেদত্র াধাযণবাদফ 

রনদনাক্ত দ্ধরত অনুযণ কযদত দফিঃ 

(1) াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠান এফাং দিয/াংস্থায প্রকৃত ফাস্তফায়ন েভতা রফদফচনা কদয 

ব্যয়ীভা পুনিঃরনধ থাযণ কযদত দফ; 

(2) ক্ষকৌরগত উদেশ্য অজথদন ায়ক য় ক্ষরূ সুরনরদ থষ্ট কাম থক্রদভয রফযীদত অথ থ ফযাে কযদত দফ। 

াধাযণবাদফ ফাদজদট ক্ষকান প্রকায ক্ষথাক ফযাে প্রস্তাফ কযা মাদফ না;     

(3) যকারয অনুদাদন রযচাররত স্বায়ত্তারত াংস্থামূদয ফযাে রনধ থাযদণয ক্ষেদত্র াংরিষ্ট াংস্থায চররত 

অথ থফছদযয রনজস্ব আয়  আদয়য উৎ/আইদটভমূ ম থাদরাচনা কযদত দফ। পূদফ থয অথ থফছদযয প্রা্কলররত 

আদয়য তুরনায় প্ররত ফছয কভদে ১২ তাাং প্রবৃরদ্ধ ধদয আগাভী ২০১৭-১৮,  ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ 

অথ থফছদযয জন্য উক্ত াংস্থায আদয়য রেযভাত্রা রনধ থাযণ কযদত দফ। তদফ, ফারল থক আদয়য প্রবৃরদ্ধ ১২ 

তাাং এয ক্ষচদয় ক্ষফী য়ায ম্ভাফনা থাকদর ক্ষঅনুমায়ী ফারল থক আদয়য রাফ কযদত দফ অথফা 

রত্রেীয় বায় ম্মত প্রা্কলররত  প্রদেরত আয় াংরিষ্ট অথ থফছদয ক্ষদখাদত দফ। রনজস্ব আদয়য অথ থ ফাদ 

রদদয় াংরিষ্ট াংস্থায জন্য ব্যয়ীভা/যকারয অনুদাদনয রযভাণ রনধ থাযণ কযদত দফ;  

(4) যকারয অনুদানপ্রাি ক্ষফযকারয প্ররতষ্ঠানমূদয ক্ষেদত্র প্ররতষ্ঠাদনয রনজস্ব আদয়য রযভাণ রফদফচনায় রনদয় 

ব্যয়ীভা রনধ থাযণ কযদত দফ এফাং যকারয অনুদাদনয রযভাণ নুযনতভ ম থাদয় যাখদত দফ। 

৪.০ ফাদজট প্রা্কলরন  প্রদেণ প্রণয়ন কদয ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ ক্ষপ্রযণ কযায জন্য অরধদিয/ াংস্থামুদক অনুদযাধ জ্ঞানিঃ 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠান উরেরখত দ্ধরত অনুযণ কদয রচফারয় অাং এফাং রনয়ন্ত্রণাধীন রফরবন্ন দিয/াংস্থায 

ব্যয়ীভা াংদাধন/পুনরন থধ থাযদণয য ক্ষমৌরক্তকতা এ াংক্রান্ত প্রস্তাফ ফাদজট ব্যফস্থানা করভটিয বায় উস্থান কযদফ। 

ফাদজট ব্যফস্থানা করভটি কর্তথক ব্যয়ীভা অনুদভাদদনয য উরেরখত ব্যয়ীভায ভদে ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয রফস্তারযত ফাদজট 

প্রা্কলরন এফাং ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ থফছদযয প্রদেণ প্রণয়ন কদয ক্ষপ্রযণ কযায জন্য রনয়ন্ত্রণাধীন অরধদিয/ 

াংস্থামূদক অনুদযাধ জানাদত দফ।   

৫.০ প্রা্কলরন/প্রদেণ প্রস্তুরতয ক্ষেদত্র অনুযণীয় নীরতভারািঃ ভেদভয়ারদ ফাদজট কাঠাদভায আতায় ২০১৭-১৮ 

অথ থফছদযয ফাদজট প্রা্কলরন এফাং  ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ থফছদযয প্রদেণ প্রণয়দনয ক্ষেদত্র রনদনাক্ত নীরতভারা/দ্ধরত 

অনুযণ কযদত দফিঃ 

৫.১ ফাদজট প্রা্কলরন  প্রদেণ প্রণয়নিঃ 

  াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠান এফাং রনয়ন্ত্রণাধীন অরধদিয/স্বায়ত্তারত াংস্থা/অনুদানপ্রাি 

ক্ষফযকারয প্ররতষ্ঠান কর্তথক ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয অনুন্নয়ন  উন্নয়ন ব্যদয়য প্রা্কলরন এভনবাদফ প্রস্তুত কযদত 

দফ ক্ষমন তা ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য প্ররতষ্ঠান এফাং াংরিষ্ট অরধদিয/াংস্থা/প্ররতষ্ঠাদনয জন্য উক্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয ফাদজট ব্যফস্থানা করভটি কর্তথক অনুদভারদত ব্যয়ীভায ভদে াংকুরানদমাগ্য য়; 

  ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ থফছদযয প্রদেণ এভনবাদফ প্রস্তুত কযদত দফ মাদত ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য 

প্ররতষ্ঠান এফাং াংরিষ্ট অরধদিয/াংস্থা/প্ররতষ্ঠাদনয প্রদতযক অথ থফছদযয অনুন্নয়ন  উন্নয়ন ব্যয় াংরিষ্ট 

অথ থফছদযয জন্য উক্ত ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয ফাদজট ব্যফস্থানা করভটি কর্তথক অনুদভারদত ব্যয়ীভায ভদে 

াংকুরানদমাগ্য য়;  

  ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয অনুন্নয়ন ব্যয়, অনুন্নয়ন ফাদজট দত অথ থায়নকৃত উন্নয়ন কভ থসূরচ এফাং উন্নয়ন ব্যদয়য 

প্রা্কলরন পযদভ জনফর, পুরুল/ভররা কভ থকতথা/কভ থচাযীয াংখ্যা, অরপ যঞ্জাভারদ এফাং পুরুল/ভররা 

উকাযদবাগীয াংখ্যা-ইতযারদ তথ্য মথামথবাদফ রন্নদফ কযদত দফ। 

৫.২  যাজস্ব প্রারিয প্রা্কলরন  প্রদেণ প্রণয়নিঃ যাজস্ব প্রারিয ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফাদজট প্রা্কলরন এফাং ২০১৮-১৯  

২০১৯-২০ অথ থফছদযয প্রদেণ প্রণয়দনয জন্য পযভ-১ ব্যফায কযদত দফ। এদেদত্র চররত ২০১৬-১৭ অথ থফছদযয াংদারধত 

ফাদজটদক রবরত্ত ধদয ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয প্রা্কলরন প্রস্তুত কযদত দফ। এযয, প্রদেরত ফছযমূদ পূফ থফতী অথ থফছদযয 

তুরনায় প্ররত ফছয কভদে ১২ তাাং প্রবৃরদ্ধ ধদয ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য প্ররতষ্ঠান এফাং রনয়ন্ত্রণাধীন অরধদিযমূদয 
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জন্য যাজস্ব প্রারিয প্রদেণ প্রস্তুত কযদত দফ। ইদতাভদে ক্ষকান আইদটদভয আদাদয়য ায বৃরদ্ধ কযা দয় থাকদর 

পুনিঃরনধ থারযত াদয ম্ভাব্য অরতরযক্ত যাজস্ব আদাদয়য রফলয়টি রফদফচনায় যাখদত দফ এফাং প্রস্তারফত প্রা্কলরদন তায 

প্ররতপরন রনরিত কযদত দফ।   

৫.৩  অনুন্নয়ন ব্যদয়য প্রা্কলরন  প্রদেণ প্রণয়ন 

৫.৩.১  অনুন্নয়ন ব্যদয়য (কভ থসূরচ ব্যতীত) প্রা্কলরন এফাং প্রদেণিঃ াংরিষ্ট অরধদিয/অাদযন ইউরনদটয ২০১৬-১৭ 

অথ থফছদযয ফাদজদট অন্তর্ভ থক্ত/প্রদর থত রফস্তারযত অথ থননরতক ক্ষকাড অনুমায়ী পযভ-২ ব্যফায কদয উক্ত অরধদিয/অাদযন 

ইউরনদটয ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয অনুন্নয়ন ফাদজদটয প্রা্কলরন ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০  অথ থফছদযয প্রদেণ প্রস্তুত কযদত দফ। 

অথ থ রফবাদগয পুফ থানুদভাদন ব্যরতদযদক ২০১৬-১৭ অথ থফছদযয ফাদজদট অন্তর্ভ থক্ত ক্ষনই এভন ক্ষকান অথ থননরতক ক্ষকাদডয রফযীদত 

ফযাে প্রদ থন কযা মাদফ না।  

৫.৩.২ অনুন্নয়ন ফাদজদট অন্তর্ভ থক্ত আইদটভয়ারয ব্যদয়য ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয প্রা্কলরনিঃ  

(ক) কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয ক্ষফতন বাতা: অথ থ রফবাগ দত ক্ষপ্ররযত ছদক প্রস্তুত ক্ষফতন বাতায রফফযণীয রবরত্তদত 

প্রদতযক অাদযন ইউরনদটয আতায় কভ থযত/রফদ্যভান কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ক্ষফতন  

বাতারদয প্রা্কলরন প্রণয়ন কযদত দফ। ক্ষমকর ক্ষেদত্র উরেরখত রফফযণী এখদনা প্রস্তুত কযা ম্ভফ য়রন 

ক্ষকর ক্ষেদত্র রনদনাক্ত দ্ধরত অনুযণ কদয কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয ক্ষফতন/বাতায প্রা্কলরন প্রণয়ন কযদত 

দফিঃ 

(1) কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয ক্ষফতন: কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয ক্ষফতদনয প্রা্কলরন প্রণয়দনয ক্ষেদত্র চররত 

অথ থফছদযয াংদারধত ফযাদেয উয দফ থাচ্চ ৫.৫ (াঁচ দরভক াঁচ) তাাং বৃরদ্ধ ধদয ২০১৭-১৮ 

অথ থ ফছদযয প্রা্কলরন প্রণয়ন কযা ক্ষমদত াদয;   

(2) নফফল থ বাতা: কভ থকতথা  কভ থচাযীদদয ক্ষফতন ফাফদ প্রা্কলররত ফযাদেয ১/৬০ বাগ অথ থ নফফল থ বাতা 

ফাফদ ফযাে রাদফ ধযদত দফ; 

(3) ফাড়ী বাড়া বাতা: কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয ফাড়ী বাড়া বাতা প্রা্কলরন প্রণয়দনয ক্ষেদত্র চররত অথ থফছদযয 

াংদারধত ফযাদেয উয ৫.৫ তাাং বৃরদ্ধ ধদয ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয প্রা্কলরন প্রণয়ন কযা ক্ষমদত 

াদয; 

(4) উৎফ বাতা: কভ থকতথা  কভ থচাযীদদয ক্ষফতন ফাফদ ধাম থকৃত ফযাদেয ১/৬ বাগ অথ থ উৎফ বাতা 

ফাফদ ফযাে রাদফ ধযদত দফ;  

(5) রচরকৎা বাতা: কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয রফদ্যভান াংখ্যায রবরত্তদত ভাথারছু ফারল থক ১৮,০০০ টাকা 

াদয রচরকৎা বাতা ফাফদ ফযাে ধযদত দফ; 

(6) টিরপন বাতা: নন-ক্ষগদজদটড ক্ষফাভরযক কভ থচাযীদদয রফদ্যভান াংখ্যায রবরত্তদত ভাথারছু ফারল থক 

২,৪০০ টাকা াদয টিরপন বাতা ফাফদ ফযাে ধযদত দফ। তদফ, ক্ষমকর কভ থচাযী প্ররতষ্ঠান দত রাঞ্চ 

বাতা অথফা রফনামূদে দুপুদযয খাফায ান তাঁদদয ক্ষেদত্র টিরপন বাতা প্রদমাজয দফ না;  

(7) মাতায়াত বাতা: রটি কদ থাদযন এরাকায় কভ থযত ১১-২০ নাং ক্ষেরভূক্ত কভ থচাযীদদয রফদ্যভান 

াংখ্যায রবরত্তদত ভাথারছু ফারল থক ৩,৬০০ টাকা াদয মাতায়াত বাতা ফাফদ ফযাে ধযদত দফ; 

(8) শ্রারন্ত রফদনাদন বাতা: াধাযণবাদফ কভ থকতথা  কভ থচাযীদদয ক্ষফতন ফাফদ ধাম থকৃত ফযাদেয ১/৩৬ 

বাগ অথ থ শ্রারন্ত রফদনাদন বাতা ফাফদ ফযাে রাদফ ধযা ক্ষমদত াদয;  

(9) অন্যান্য বাতা: চররত অথ থফছদযয াংদারধত ফযাে  প্রাপ্য ায অনুযণ কদয অন্যান্য বাতায 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয প্রা্কলরন প্রণয়ন কযা ক্ষমদত াদয; এফাং  

(10) াংরিষ্ট অথ থফছযমূদ ক্ষমফ কভ থকতথা/কভ থচাযী অফয উত্তয ছুটিদত (রআযএর) মাদফন তাদদয 

াংখ্যা  মূর ক্ষফতন এফাং রআযএরকারীন ক্ষফতন  ছুটি নগদায়ন ফাফদ প্রদয়াজনীয় অথ থ ইতযারদ 

তথ্য ম্বররত একটি পৃথক রফফযণী ফাদজট প্রা্কলরদনয াদথ াংদমাজন কযদত দফ; 

(খ) যফযা  ক্ষফা: াধাযণবাদফ ২০১৫-১৬ অথ থফছদযয প্রকৃত ব্যয় এফাং চররত অথ থফছদযয (২০১৬-১৭) প্রথভ 

৬ ভাদয প্রকৃত ব্যদয়য রবরত্তদত ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয প্রা্কলরন প্রণয়ন কযা ক্ষমদত াদয। যফযা  ক্ষফা 

খাদতয অন্তর্ভ থক্ত ক্ষকান আইদটদভয ায/মূে বৃরদ্ধ ব্যরতদযদক এ খাদত ক্ষকান ফরধ থত ফযাে ধযা মাদফ না;   

(গ) ক্ষভযাভত  াংযেণ: ক্ষভযাভত  াংযেণ ফাফদ ব্যদয়য প্রা্কলরদনয দি াংরিষ্ট স্থানায রনভ থাণ কার, 

রনভ থাণ ব্যয়, আয়তন এফাং মানফান/মন্ত্রারত  যঞ্জাভ াংগ্রদয ফছয, াংখ্যা ইতযারদ তথ্য ম্বররত একটি 

তাররকা প্রস্তুত কদয (পযভ-৩ এ প্রদর থত ছক অনুমায়ী) প্রা্কলরদনয াদথ াংদমাজন কযদত দফ; 
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(ঘ) ম্পদ াংগ্র/ক্রয়: ক্ষমকর ম্পদ াংগ্র/ক্রয় অথফা প্ররতস্থান কযা দফ তায আনুভারনক মূে 

রফস্তারযত তাররকা াংযুক্ত কযদত দফ। াংগঠন  যঞ্জাভ তাররকায় অন্তর্ভ থক্ত ক্ষনই এভন ক্ষকান 

মানফান/মন্ত্রারত  যঞ্জাভ ক্রদয়য জন্য ফযাে প্রা্কলরদন অন্তর্ভ থক্ত কযা মাদফ না। মানফান প্ররতস্থাদনয 

ক্ষেদত্র পুযাতন মানফান প্রচররত রফরধ অনুমায়ী অচর/অদকদজা ক্ষঘালণা  রনষ্পরত্তয প্রাভাণ্য কাগজত্র এফাং 

প্ররতস্থাদনয রফলদয় অথ থ রফবাদগয ব্যয় রনয়ন্ত্রণ অনুরফবাদগয ছাড়ত্র প্রস্তাদফয দি াংদমাজন  কযদত 

দফ।  

৫.৩.৩  অনুন্নয়ন ফাদজদট অন্তর্ভ থক্ত ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ থফছদযয আইদটভয়ারয ব্যদয়য প্রদেণিঃ 
(১) কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয ক্ষফতন: কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয ক্ষফতন রনধ থাযদণয ক্ষেদত্র পূফ থফতী অথ থফছদযয ফযাদেয 

উয দফ থাচ্চ ৫.৫ (াঁচ দরভক াঁচ) তাাং বৃরদ্ধ ধদয প্রদেণ প্রণয়ন কযা ক্ষমদত াদয; 

(২) নফফল থ বাতা: কভ থকতথা  কভ থচাযীদদয ক্ষফতন ফাফদ ধাম থকৃত ফযাদেয ১/৬০ বাগ অথ থ নফফল থ বাতা ফাফদ 

ফযাে রাদফ ধযদত দফ;  

(৩) ফাড়ী বাড়া বাতা: ফাড়ী বাড়া বাতা রনধ থাযদণয ক্ষেদত্র পূফ থফতী অথ থফছদযয ফযাদেয উয দফ থাচ্চ ৫.৫ (াঁচ 

দরভক াঁচ) তাাং  বৃরদ্ধ ধদয প্রদেণ প্রণয়ন কযা ক্ষমদত াদয; 

(৪) উৎফ বাতা: কভ থকতথা  কভ থচাযীদদয ক্ষফতন ফাফদ ধাম থকৃত ফযাদেয ১/৬ বাগ অথ থ উৎফ বাতা ফাফদ 

ফযাে রাদফ ধযদত দফ;  

(৫) অন্যান্য: টিরপন, মাতায়াত, রচরকৎা, শ্রারন্ত রফদনাদন এফাং অন্যান্য বাতায ফছযয়াযী প্রা্কলরন প্রণয়দনয 

ক্ষেদত্র উদযয ৫.৩.২(ক) ৫-৮ অনুদেদদ ফরণ থত রনদদ থাফরী অনুযণ কযদত দফ; 

(৬) অফয উত্তয ছুটিদত (রআযএর): জনফর াংরিষ্ট ক্ষযকদড থ উরেরখত ফয় অনুমায়ী াংরিষ্ট অথ থফছযমূদ 

ক্ষমফ কভ থকতথা/কভ থচাযী অফয উত্তয ছুটিদত (রআযএর) মাদফন তাদদয াংখ্যা  মূর ক্ষফতন এফাং 

রআযএরকারীন ক্ষফতন  ছুটি নগদায়ন ফাফদ প্রদয়াজনীয় ফযাদেয াংস্থান যাখদত দফ; 

(৭) যফযা  ক্ষফা: ২০১৬-১৭ অথ থফছদযয াংদারধত ফাদজদটয তুরনায় ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয প্রবৃরদ্ধদক 

রবরত্ত ধদয যফতী ফছযগুদরায প্রদেণ প্রণয়ন কযদত দফ; 

(৮) ক্ষভযাভত  াংযেণ: এদেদত্র উদযয  ৫.৩.২(ঘ) অনুদেদদ ফরণ থত রনদদ থাফরী অনুযণ কযদত দফ; 

(৯) ম্পদ াংগ্র/ক্রয়: কর ভন্ত্র •ণারয়/রফবাগ/অন্যান্য প্ররতষ্ঠান কর্তথক ম্পদ াংগ্র/ক্রদয়য ক্ষমৌরক্তকতা, দয 

ইতযারদ উদেখপূফ থক ম্পদদয াংগ্র/প্ররতস্থাদনয প্রদয়াজনীয়তায রনরযদখ যফতী ফছযগুদরায জন্য 

ফছযয়াযী ব্যয় রযকল্পনা প্রণয়নপূফ থক ক্ষ অনুমায়ী প্রদেণ প্রস্তুত কযদত দফ।  

৫.৩.৪  অনুন্নয়ন ফাদজট দত াায্য ভঞ্জুরযপ্রাি স্বায়ত্তারত াংস্থা এফাং ক্ষফযকারয প্ররতষ্ঠানমূদয ফাদজট প্রা্কলরন  

প্রদেণ প্রণয়নিঃ অনুন্নয়ন ফাদজট দত াায্য ভঞ্জুরযপ্রাি স্বায়ত্তারত াংস্থা এফাং ক্ষফযকারয প্ররতষ্ঠানমূদয ২০১৭-১৮ 

অথ থফছদযয ফাদজট প্রা্কলরদন কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয ক্ষফতন/বাতা এফাং অন্যান্য আইদটদভয চারদা রনরূদণয ক্ষেদত্র উদযয 

৫.৩.২ (ক) ক্ষথদক (ঙ) এ ফরণ থত দ্ধরত অনুযণ কযদত দফ। াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাদনয রনজস্ব আদয়য অথ থ াায্য ভঞ্জুরযয 

প্রা্কলরদনয াদথ আরাদাবাদফ ক্ষদখাদত  দফ এফাং প্রা্কলরন  প্রদেণ প্রস্তুত কযায ক্ষেদত্র ৫.৩.৩ অনুদেদদয রনদদ থাফরী 

অনুযণ কযদত দফ। স্বায়ত্তারত াংস্থামূ কর্তথক রনরদ থষ্ট পাাংনার এফাং অাদযনার ক্ষকাদডয রফযীদত রফস্তারযত 

অথ থননরতক ক্ষকাড অনুমায়ী পযভ-২(ক) ব্যফায কদয উক্ত াংস্থায ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয অনুন্নয়ন ফাদজদটয প্রা্কলরন এফাং 

২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ থফছদযয প্রদেণ প্রস্তুতপূফ থক ফাদজট ডাটাদফদজ (iBAS
++

) এরি কযদত দফ।  

৫.৪ যাজস্ব ফাদজট দত অথ থায়নকৃত উন্নয়ন কভ থসূরচয প্রা্কলরন  প্রদেণ প্রণয়নিঃ যাজস্ব ফাদজট দত অথ থায়নকৃত 

উন্নয়ন কভ থসূরচয ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফাদজট প্রা্কলরন এফাং ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ থফছদযয ফাদজট প্রদেণ প্রণয়দনয 

জন্য পযভ-৪ ব্যফায কযদত দফ। চররত অথ থফছদযয (২০১৬-১৭) ফাদজদট অন্তর্ভ থক্ত চরভান কভ থসূরচ এফাং ইদতাভদে 

অনুদভারদত নতুন কভ থসূরচয জন্য ফযাদেয প্রস্তাফ ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয প্রা্কলরদন অন্তর্ভ থক্ত কযদত দফ। ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয 

ফাদজট প্রা্কলরদন অননুদভারদত কভ থসূরচয জন্য ক্ষকান ফযাে প্রস্তাফ কযা মাদফ না। তদফ ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ থফছদযয 

প্রদেদণ অনুদভাদদনয জন্য প্ররক্রয়াধীন কভ থসূরচয রফযীদত ফযাে প্রদ থন কযা মাদফ। াংরিষ্ট কভ থসূরচয কর ব্যয় রফস্তারযত 

অথ থননরতক ক্ষকাড অনুমায়ী প্রদ থন কযদত দফ। ২০১৬-১৭ ক্ষথদক ২০১৮-১৯ অথ থফছদয ভাপ্য ক্ষকান কভ থসূরচয জন্য ফযাে 

কভ থসূরচ ভারিয যফতী অথ থফছদযয প্রা্কলরন/প্রদেদণ অন্তর্ভ থক্ত কযা মাদফ না। 

৫.৫ ফারল থক উন্নয়ন কভ থসূরচ/উন্নয়ন ব্যদয়য প্রা্কলরন  প্রদেণ   

৫.৫.১ ফারল থক উন্নয়ন কভ থসূরচ/উন্নয়ন ব্যদয়য প্রা্কলরন/প্রদেণ প্রণয়দনয ক্ষেদত্র অনুযণীয় াধাযণ নীরতভারািঃ ফারল থক 

উন্নয়ন কভ থসূরচ/উন্নয়ন ব্যদয়য প্রা্কলরন/প্রদেণ প্রণয়দনয ক্ষেদত্র াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/অরধদিয/াংস্থা অথ থ রফবাদগ 

অনুরষ্ঠত রত্রেীয় বায় রনধ থারযত ভানদদেয রবরত্তদত প্রকল্পয়াযী ফযাে ম থাদরাচনা এফাং প্রদয়াজনীয় ক্ষেদত্র পুনিঃরনধ থাযণ 
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কযদত াযদফ। তদফ এদেদত্র াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূদয জন্য প্রদত্ত ক্ষভাট উন্নয়ন ব্যয়ীভা 

ক্ষকানবাদফই অরতক্রভ কযা মাদফ না। উদেখ্য, ভন্ত্রণারয়/রফবাগদক প্রদত্ত ব্যয়ীভায ভদে প্রকল্প াায্য (রডরএ/আযরএ), 

নগদ বফদদরক মুদ্র্া ইতযারদ ফাফদ ব্যয় অন্তর্ভ থক্ত যদয়দছ। পদর উন্নয়ন ব্যদয়য প্রা্কলরন/প্রদেণ প্রস্তুদতয ক্ষেদত্র ব্যয়ীভায় 

প্রদত্ত প্রকল্প াায্য, নগদ বফদদরক মুদ্র্া ইতযারদ ব্যয় রফদফচনা কদয প্রা্কলরন/প্রদেণ প্রস্তুত কযদত দফ। এফাফদ ব্যয়ীভায 

অরতরযক্ত ক্ষকান অথ থ ফযাে প্রদান কযা দফ না। ক্ষকান প্রকদল্পয জন্য ফযাে রনধ থাযদণয ভদয় রেয যাখদত দফ ক্ষমন উক্ত 

প্রকদল্পয জন্য অনুদভারদত ক্ষভাট প্রকল্প ব্যয় এফাং ক্ষভয়াদ অরতক্রান্ত না য়। এছাড়া াংরিষ্ট অথ থফছযমূদ ভাপ্য প্রকল্পমূদয 

ফছযয়াযী একটি তাররকা প্রদান কযদত দফ। উদেখ্য, প্রকল্পমূদয নাভ অগ্রারধকাদযয ক্রভ অনুমায়ী উদেখ কযদত দফ। 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফারল থক উন্নয়ন কভ থসূরচদত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভ থরক্তয রফলদয় াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য 

প্ররতষ্ঠানমূদয প্রস্তাফ যীো কদয রযকল্পনা করভন প্রচররত রনয়দভ মথাভদয় প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ।  

৫.৫.২ ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয উন্নয়ন ব্যদয়য প্রা্কলরনিঃ ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয উন্নয়ন ব্যদয়য প্রা্কলরন প্রণয়দনয জন্য পযভ-

৭ ব্যফায কযদত দফ। াংরিষ্ট কর অথ থফছদযয প্রা্কলরন এফাং প্রদেদণ অথ থননরতক গ্রুরবরত্তক ডাটা এরি কযদত দফ। 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয প্রা্কলরদন অননুদভারদত প্রকদল্পয জন্য ফযাে অন্তর্ভ থক্ত কযা মাদফ না। তদফ, ২০১৮-১৯ এফাং ২০১৯-২০ 

অথ থফছদযয প্রদেদণ অনুদভারদত  অননুদভারদত/ম্ভাব্য কর প্রকদল্পয জন্য ফযাে  যাখদত দফ। পযভ-৭ এ ডাটা এরি কযা 

দর তা ক্ষথদক ফারল থক উন্নয়ন কভ থসূরচয প্রা্কলরন াংক্রান্ত পযভ-৫ (খাদ্য াায্য ব্যতীত প্রকদল্পয ক্ষেদত্র প্রদমাজয)  পযভ-৬ 

(দকফর খাদ্য াায্যপুষ্ট প্রকদল্পয ক্ষেদত্র প্রদমাজয) স্বয়াংরক্রয়বাদফ প্রস্তুত দফ। এদেদত্র রনদনাক্ত নীরতভারা/দ্ধরত অনুযণ 

কযদত দফ: 

(1) রফদ্যভান অনুদভারদত প্রকল্পমূদয ভদে ক্ষমকর প্রকল্প ২০১৭-১৮ অথ থফছদয চালু থাকদফ ক্ষকফর ঐকর 

প্রকদল্পয জন্য অথ থ ফযাদেয প্রস্তাফ উক্ত অথ থফছদযয প্রা্কলরদন অন্তর্ভ থক্ত কযা;  

(2) ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয উন্নয়ন ব্যদয়য প্রা্কলরন এফাং ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ থফছদযয প্রদেণ এভনবাদফ 

প্রস্তুত কযদত দফ ক্ষমন াংরিষ্ট অথ থফছদযয ক্ষভাট উন্নয়ন ব্যয় অনুদভারদত ব্যয়ীভায ভদে াংকুরানদমাগ্য য়; 

(3) ২০১৬-১৭ ক্ষথদক ২০১৮-১৯ অথ থফছদয ভাপ্য ক্ষকান প্রকদল্পয জন্য ফযাে প্রকল্প ভারিয যফতী অথ থফছদযয 

প্রা্কলরন  প্রদেদণ অন্তর্ভ থক্ত কযা মাদফ না। তদফ, ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ অথ থফছদযয প্রদেদণ 

অননুদভারদত/ম্ভাব্য কর প্রকদল্পয জন্য ফযাে  প্রদ থন কযা মাদফ; 

(4) বফদদরক াায্যপুষ্ট প্রকদল্পয ক্ষেদত্র অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ কর্তথক ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জন্য বফদদরক 

ায়তায ক্ষমপ্রা্কলরন (রযরষ্ট-২) প্রস্তুত কযা দয়দছ, ক্ষঅনুমায়ী প্রকল্প াায্য (PA)  পুনবথযণদমাগ্য প্রকল্প 

াাদয্যয (RPA) প্ররতপরন রনরিত কযদত দফ;   

(5) মথামথ কর্তথে কর্তথক অনুদভারদত অথফা এরইর/রডএরইর কর্তথক অনুদভাদদনয জন্য সুারযকৃত এফাং 

বফদদরক াায্য চুরক্ত ম্পারদত অথফা বফদদরক াায্য প্রারিয সুরনরিত অিীকাযপ্রাি প্রকল্প ব্যতীত অন্য 

ক্ষকান অননুদভারদত প্রকদল্পয জন্য ফযাে ফারল থক উন্নয়ন কভ থসূরচদত অন্তর্ভ থরক্তয প্রস্তাফ কযা মাদফ না; 

(6) ২০১৬-১৭ অথ থফছয এরডরভূক্ত স্থরগত ফা শূন্য ফযাে ক্ষদয়া অথফা ফযােীনবাদফ াংযুক্ত অননুদভারদত  

প্রকল্পমূ ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয এরডরদত স্বয়াংরক্রয়বাদফ অন্তর্ভ থক্ত দফ না। তদফ অগ্রারধকায প্রকদল্পয ক্ষেদত্র 

রফদল ক্ষমৌরক্তকতা াদদে ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয এরডরদত নতুন প্রকল্প রদদফ অন্তর্ভ থরক্তয জন্য প্রস্তাফ কযা 

মাদফ; 

(7) ধীযগরত ম্পন্ন প্রকল্প দত ফযাে হ্রা/াংদাধন কদয দ্রুত ফাস্তফায়নগরত ম্পন্ন প্রকদল্প প্রদয়াজনানুগ ফযাে 

প্রদান কযদত দফ। ফযাে প্রদাদনয ক্ষেদত্র বফদদরক াায্যপুষ্ট যকাদযয অগ্রারধকায ম্পরকথত প্রকল্প এফাং 

২০১৭-১৮ অথ থফছদয ভাপ্য প্রকল্পদক অগ্রারধকায রদদত দফ;  

(8) চররত প্রকল্পমূদয অনুদভারদত প্রকল্প দররদর উরেরখত প্রা্কলররত ব্যয় এফাং এম থন্ত ক্রভপুঞ্জীভূত ব্যদয়য 

রবরত্তদত যুরক্তিত  ম্ভাব্য ব্যয় রফদফচনায় রনদয় ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয জন্য ফযাদেয রযভাণ রনধ থাযণ 

কযদত দফ। প্রকল্প াায্য ফযাদেয ক্ষেদত্র উন্নয়ন দমাগী ক্ষদ/াংস্থায াদথ স্বােরযত চুরক্তয ক্ষভয়াদদয 

রফলয়টি রফদফচনায় যাখদত দফ;  

(9) বফদদরক াায্যপুষ্ট (াায্য চুরক্ত স্বােরযত/াায্য প্রারিয সুরনরিত অিীকাযপ্রাি) প্রকদল্পয ক্ষেদত্র আদরাচয 

অথ থফছদয প্রাপ্য বফদদরক াায্য ব্যফাদযয জন্য রযপূযক স্থানীয় মুদ্র্া ফযাদেয (Matching Taka 

Coverage) াংস্থান যাখদত দফ; 

(10) ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয এরডরদত এরাকা/অঞ্চররবরত্তক সুলভ উন্নয়দনয রদেয গৃীত প্রকল্পমূদয জন্য ফযাে 

প্রদান রনরিত কযদত দফ; 
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(11) ২০১৭-১৮ অথ থফছদয ভাপ্য প্রকদল্পয অনুকূদর অনুদভারদত রডরর/আযরডরর'য াংস্থান ক্ষভাতাদফক 

প্রদয়াজনীয় ফযাে প্রদান রনরিত কযদত দফ এফাং দারযদ্র্য রফদভাচদনয াদথ যারয াংরিষ্ট প্রকদল্প 

প্রদয়াজনীয় ফযাে প্রদাদনয রফলয়টি রফদফচনায় যাখদত দফ;   

(12) চররত উন্নয়ন প্রকদল্প ভয়ানুগ ফাস্তফায়দনয রদেয প্রদয়াজনীয় স্থানীয় মুদ্র্ায ফযাে রনরিতকযণ াদদে শুধু 

অরযাম থ নতুন প্রকদল্পয জন্য স্থানীয় মুদ্র্ায াংস্থান যাখদত দফ; 

(13) যকাদযয আভদারন শুল্ক  মূে াংদমাজন কদযয (CD/VAT) ায এফাং আভদারন ণ্য মূদেয রনধ থারযত 

রফরনভয় ায অনুমায়ী CD/VAT ফাফদ প্রদয়াজনীয় ফযাদেয াংস্থান যাখদত দফ;  

(14) অননুদভারদত/অনুদভাদদনয জন্য প্ররক্রয়াধীন প্রকদল্পয অনুকূদর ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফাদজট প্রা্কলরদন 

াধাযণবাদফ ক্ষকান ফযাে যাখা মাদফ না, তদফ এরূ প্রকল্প অথ থায়দনয রদেয ক্ষভাট উন্নয়ন ফযাদেয দফ থাচ্চ ৫ 

তাাং ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয ফাদজদটয রচফারয় অাংদ ক্ষথাক রাদফ ফযাে যাখা ক্ষমদত াদয; 

(15) চররত অথ থফছদয ভাপ্য ক্ষকান প্রকল্প স্পীরবায প্রকল্প রাদফ ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফারল থক উন্নয়ন 

কভ থসূরচদত অন্তর্ভ থরক্তয প্রস্তাফ মথামথ ম থাদয় অনুদভারদত দর াংরিষ্ট প্রকদল্পয জন্য অথ থ ফযাদেয প্রস্তাফ কযা 

মাদফ;  

(16) বফদদরক াায্য প্রারিয সুরফধাদথ থ ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফারল থক উন্নয়ন কভ থসূরচদত নীরতগতবাদফ 

অন্তর্ভ থরক্তদমাগ্য প্রকল্পমূদয তাররকা পযভ-৮ অনুমায়ী প্রদান কযদত দফ।   

৫.৬ অনুন্নয়ন  উন্নয়ন ব্যদয়য াংরেি রফফযণ  ভেদভয়ারদ ফাদজট কাঠাদভািঃ প্রা্কলরন  প্রদেণমূ উদযয 

অনুদেদ ৫.৩ ক্ষথদক ৫.৫ অনুমায়ী রনরদ থষ্ট ক্ষকাদড এরি কযা দর ২০১৭-১৮ ক্ষথদক ২০১৯-২০ অথ থফছদযয জন্য পযভ-৯, পযভ-

১০ এফাং পযভ-১১ ফাদজট ডাটাদফজ (iBAS
++

) এরি ক্ষথদক স্বয়াংরক্রয়বাদফ প্রস্তুত দফ। 

৫.৭ রযকল্পনা করভন  অথ থননরতক ম্পকথ রফবাদগয ভতাভত িঃ রনয়ন্ত্রণাধীন অরধদিয/াংস্থামূ রনধ থারযত তারযদখয 

ভদে স্ব স্ব অরধদিয/াংস্থায ফাদজট ব্যফস্থানা করভটিয অনুদভাদদনয য প্রা্কলরন  প্রদেণ ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ ক্ষপ্রযণ 

কযদফ। ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয ফাদজট য়ারকথাং গ্রু রচফারয় অাং প্রাি প্রা্কলরন  প্রদেণ যীোক্রদভ সুারয প্রণয়ন 

কযদফ। ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয ফাদজট য়ারকথাং গ্রুদয সুারযকৃত অনুন্নয়ন  উন্নয়ন ফাদজট (প্রা্কলরন  প্রদেণ) অথ থননরতক 

ম্পকথ রফবাগ এফাং রযকল্পনা করভদনয কাম থক্রভ  াংরিষ্ট ক্ষক্টয রডরবদন প্রকল্পরবরত্তক ফযাদেয য ভতাভদতয জন্য 

ক্ষপ্রযণ কযদত দফ। অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ এফাং রযকল্পনা করভদনয কাম থক্রভ  াংরিষ্ট ক্ষক্টয রডরবন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ দত প্রাি প্রা্কলরন/প্রদেদণয য প্রকল্পরবরত্তক ফযাদেয য ভতাভত াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ ক্ষপ্রযণ 

কযদফ। উদেখ্য, অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ ক্ষকফর  প্রকল্প াায্য ফযাদেয রফলদয় প্রকল্পরবরত্তক ভতাভত প্রদান কযদফ।  

৫.৮ ফাদজট প্রা্কলরন  প্রদেণমূ যীো  চূড়ান্তকযণিঃ ফাদজট ব্যফস্থানা করভটি রচফারয় অরধদিয/াংস্থা দত 

প্রাি অনুন্নয়ন  উন্নয়ন ফাদজট (প্রা্কলরন  প্রদেণ) রফলদয় ফাদজট য়ারকথাং গ্রুদয সুারয এফাং রযকল্পনা করভদনয 

কাম থক্রভ এফাং াংরিষ্ট ক্ষক্টয রডরবন এফাং অথ থননরতক ম্পকথ রফবাদগয ভতাভত যীোপূফ থক াভরগ্রক ফাদজট প্রা্কলরন  

প্রদেণ অনুদভাদন কযদফ।   

৬.০ ব্যয়ীভায অরতরযক্ত ফযাদেয প্রস্তাফিঃ াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূদয জন্য অথ থ রফবাদগ 

অনুরষ্ঠত রত্রেীয় বায আদরাচনায রবরত্তদত ক্ষমব্যয়ীভা রনধ থাযণ কযা দয়দছ তা-ই দফ থাচ্চ ফযাে এফাং এফযাে বৃরদ্ধয ক্ষকান 

অফকা থাকদফ না। অনুদভারদত ম্পদীভায ভদে কর দিয/াংস্থা কর্তথক প্রস্তারফত প্রকল্প/কভ থসূরচমূদয ফযাে াংকুরান 

কযা ম্ভফ না দর রত্রেীয় বায সুারয, ভন্ত্রণারদয়য ক্ষকৌরগত উদেশ্য এফাং প্রধান কভ থকৃরত রনদদ থকমূদয (KPI) 

রেযভাত্রা অজথদনয ক্ষেদত্র াংরিষ্ট প্রকল্প/কভ থসূরচমূদয গুরুত্ব রফদফচনায় রনদয় ফাদজট য়ারকথাং গ্রু প্রকল্প/কভ থসূরচমূদয 

পুনিঃঅগ্রারধকায রনধ থাযণপূফ থক ফাদজট ব্যফস্থানা করভটিয জন্য সুারয প্রণয়ন কযদফ। ক্ষদেদত্র অগ্রারধকায তাররকায 

রবরত্তদত অদোকৃত কভ অগ্রারধকাযম্পন্ন কাম থক্রভ/প্রকল্প ফাদ রদদয় অথফা এজাতীয় কাম থক্রভ/প্রকদল্পয ফযাদেয রযভাণ 

হ্রা কদয অদোকৃত উচ্চ অগ্রারধকাযম্পন্ন কাম থক্রভ/প্রকদল্পয জন্য প্রদয়াজনীয় অথ থ াংস্থাদনয ব্যফস্থা কযদত দফ। ফাদজট 

য়ারকথাং গ্রুদয সুারয ম থাদরাচনা কদয ফাদজট ব্যফস্থানা করভটি চূড়ান্ত • রদ্ধান্ত গ্রণ কযদফ।  

৭. ০ গ্রু অথ থননরতক ক্ষকাডয়াযী উন্নয়ন প্রকল্প ব্যদয়য ভ্বয়য়/াংদাধন: রযকল্পনা করভদনয াংরিষ্ট ক্ষক্টয  

কাম থক্রভ রফবাগ ফারল থক উন্নয়ন কভ থসূরচভূক্ত প্রকদল্পয অথ থননরতক গ্রু ক্ষকাডয়াযী ব্যয় প্রা্কলরন  প্রদেণ ম থাদরাচনা কযদফ 

এফাং াংরিষ্ট ভন্ত্র •ণারয়/রফবাদগয াদথ যাভ থক্রদভ চূড়ান্ত কযদফ। জাতীয় অথ থননরতক রযলদ (এনইর) কর্তথক অনুদভাদদনয 

য আইফা (iBAS++)-এ আদরাড (upload) কযায জন্য কাম থক্রভ রফবাগ চূড়ান্ত এরডর ইদরদরারনকযারর 

(electronically) অথ থ রফবাদগ ক্ষপ্রযণ কযদফ। কাম থক্রভ রফবাগ কর্তথক চূড়ান্ত াংদাধদনয আদরাদক াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

প্রদমাজয প্রকল্প/প্রকল্পমূদয ব্যয় প্রা্কলরন  প্রদেদণয গ্রু অথ থননরতক ক্ষকাডয়াযী রফবাজদন প্রদয়াজনীয় ভ্বয়য়/াংদাধন 

রনরিত কযদফ। 
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৮.০ ফাদজট প্রা্কলরদনয দি প্রদদয় অন্যান্য/কাগজত্র 

৮.১ ফাদজট ব্যফস্থানা করভটিয বায কাম থরফফযণীিঃ অথ থ রফবাগ/রযকল্পনা করভদন ক্ষপ্রযদণয পূদফ থ ফাদজট প্রা্কলরন  

প্রদেণমূ াংরিষ্ট প্রারনক ভন্ত্রণারদয়য ফাদজট ব্যফস্থানা করভটি ফাদজট য়ারকথাং গ্রুদয ায়তায় রফস্তারযতবাদফ 

যীো  অনুদভাদন কযদফ। ফাদজট ব্যফস্থানা করভটি রনরিত কযদফ ক্ষম, ফাদজট প্রা্কলরন  প্রদেণমূ এই রযদত্র 

ফরণ থত নীরতভারা/দ্ধরত মথামথবাদফ অনুযদণয ভােদভ প্রস্তুত কযা দয়দছ। প্রস্তারফত প্রা্কলরন/প্রদেণ অথ থ রফবাগ  

রযকল্পনা করভদন ক্ষপ্রযণকাদর এয াদথ ফাদজট ব্যফস্থানা করভটিয াংরিষ্ট বামূদয কাম থরফফযণী াংযুক্ত কযদত দফ। 

৮.২ অনুদভারদত াংগঠন  যঞ্জাদভয তাররকািঃ প্রস্তারফত প্রা্কলরদনয াদথ াংরিষ্ট দিয/অাদযন ইউরনদটয 

অনুদভারদত াংগঠন  যঞ্জাভ এয তাররকা এফাং অথ থ রফবাগ কর্তথক যফযাকৃত রনধ থারযত ছক ক্ষভাতাদফক জনফদরয 

ারনাগাদ তথ্যারদ অফশ্যই ক্ষপ্রযণ কযদত দফ। অনুদভারদত াংগঠন  যঞ্জাভ এয তাররকায় যফতীদত ক্ষকান প্রকায 

াংদাধন/াংদমাজন দয় থাকদর প্রাভাণ্য কাগজত্র, াংগঠন  যঞ্জাভ এয তাররকায াদথ াংযুক্ত কযদত দফ।  

৯.০ াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কর্তথক গৃীতব্য দদেমূ এফাং ভয়ীভািঃ ফাদজট রযত্র-২ অনুযদণ াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কর্তথক গৃীতব্য দদেমূ এফাং ভয়ীভা (রযরষ্ট-৩) মথামথবাদফ অনুযণ কযদত দফ ।  

১০.০ স্পষ্টীকযণিঃ ফাদজট রযদত্র প্রদত্ত নীরতভারা/রদকরনদদ থনায রফলদয় ক্ষকান স্পষ্টীকযণ ফা ব্যাখ্যায প্রদয়াজন দর 

অথ থ রফবাগ এফাং রযকল্পনা করভদন দারয়ত্বপ্রাি ক্ষল্প ক্ষডে কভ থকতথাদদয (রযরষ্ট-৪) াদথ ক্ষমাগাদমাগ কযা ক্ষমদত াদয।  

১১.০  ফাদজট প্রা্কলরন দারখর কযায ভয়ীভািঃ ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফাদজট প্রা্কলরন এফাং ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ 

অথ থফছদযয প্রদেণমূ আগাভী ০৫ ক্ষভ, ২০১৭ তারযদখয ভদে অথ থ রফবাদগয ফাদজট অনুরফবাগ-১/২, রযকল্পনা করভদনয 

কাম থক্রভ রফবাগ, াধাযণ অথ থনীরত রফবাগ  াংরিষ্ট ক্ষক্টয রডরবদন এক প্রস্থ কদয ক্ষপ্রযণ কযায জন্য অনুদযাধ কযা 'র। 

উদেখ্য, মরদ ক্ষকান ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয ফারল থক উন্নয়ন কভ থসূরচ/উন্নয়ন ফাদজদটয দি একারধক ক্ষক্টয রডরবন াংরিষ্ট থাদক 

তাদর াংরিষ্ট কর ক্ষক্টয রডরবদন ফাদজট প্রা্কলরদনয াংরিষ্ট অাং ক্ষপ্রযণ কযদত দফ। রনধ থারযত তারযদখয ভদে মাদত 

ফাদজট প্রা্কলরনমূ অথ থ রফবাগ  রযকল্পনা করভদন ক্ষপ্রযণ কযা য় তা রনরিত কযায জন্য াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং 

অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূদক রফদলবাদফ অনুদযাধ কযা 'র।  
 

স্বােরযত/- 
(ক্ষভাাম্মদ মুররভ ক্ষচৌধুযী) 
অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-১) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১ ১০৫০ 
muslimc@finance.gov.bd 

 

রফতযণ (দজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়): 
1. ভরন্ত্ররযলদ রচফ, ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

2. ফাাংরাদদদয ভা-রাফ রনযীেক  রনয়ন্ত্রক, ভা-রাফ রনযীেক  রনয়ন্ত্রদকয কাম থারয়, কাকযাইর, ঢাকা। 

3. ররনয়য রচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা।  

4. ররনয়য রচফ, ভূরভ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

5. ররনয়য রচফ, ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

6. ররনয়য রচফ, রল্প ভন্ত্রণারয়, রল্প বফন, ভরতরঝর, ঢাকা। 

7. ররনয়য রচফ, জাতীয় াংদ রচফারয়, ক্ষদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

8. ররনয়য রচফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয়, ক্ষতজগা  y, ঢাকা। 

9. ররনয়য রচফ, অবযন্তযীণ ম্পদ রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

10. ররনয়য রচফ, ক্ষররজদরটিব  াংদ রফলয়ক রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

11. রচফ, ফারণজয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

12. রচফ, অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ, ক্ষদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

13. রচফ, প্ররতযো ভন্ত্রণারয়, ক্ষদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

14. রচফ, জনরনযাত্তা রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

15. রচফ, সুযো ক্ষফা রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

16. রচফ, স্বাস্থয ক্ষফা রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

17. রচফ, স্বাস্থয রো  রযফায কোণ রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

18. রচফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা।  

19. রচফ, রযকল্পনা রফবাগ, ক্ষদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

20. রচফ, প্রাথরভক  গণরো ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 
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21. রচফ, রফদুযৎ রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

22. রচফ, ব্যাাংক  আরথ থক প্ররতষ্ঠান রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

23. রচফ, ভাজ কোণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

24. রচফ, ভররা  রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

25. রচফ, কৃরল ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

26. রচফ, ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

27. রচফ, ক্ষযরথ ভন্ত্রণারয়, ক্ষযর বফন, আফদুর গরণ ক্ষযাড, ঢাকা। 

28. রচফ, ডাক  ক্ষটররদমাগাদমাগ রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

29. রচফ, মুরক্তযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, যকারয রযফণ পুর, ফাাংরাদদ রচফারয় ররাংক ক্ষযাড, ঢাকা। 

30. রচফ, ক্ষতু রফবাগ, ক্ষতু বফন, ভাখারী, ঢাকা। 

31. রচফ, জ্বারানী  খরনজ ম্পদ রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

32. রচফ, জন রফবাগ, যাষ্ট্ররতয কাম থারয়, ফিবফন, ঢাকা। 

33. াভরযক রচফ, আন রফবাগ, যাষ্ট্ররতয কাম থারয়, ফিবফন, ঢাকা। 

34. রচফ, স্থানীয় যকায রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

35. রচফ, রনফ থাচন করভন রচফারয়, ক্ষদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

36. রচফ, যকারয কভ থকরভন রচফারয়, আগাযগা y, ঢাকা। 

37. রচফ, ফাস্তফায়ন, রযফীেণ  মূোয়ন রফবাগ, ক্ষদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

38. রচফ, রযাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগ, ক্ষদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

39. রচফ, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, ক্ষগুনফারগচা, ঢাকা। 

40. রপ্ররিার স্টাপ অরপায, স্ত্র ফারনী রফবাগ, ঢাকা। 

41. রচফ, আইন   রফচায রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

42. রচফ, ভােরভক  উচ্চ রো রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

43. রচফ, কারযগরয  ভাদ্র্াা রো রফবাগ, যকারয রযফণ পুর, ফাাংরাদদ রচফারয় ররাংক ক্ষযাড, ঢাকা। 

44. রচফ, রফজ্ঞান  প্রযুরক্ত ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

45. রচফ, তথ্য  ক্ষমাগাদমাগ প্রযুরক্ত রফবাগ, ১৪/য়াই, ক্ষদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।  

46. রচফ, শ্রভ  কভ থাংস্থান ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

47. রচফ, গৃায়ন  গণপূতথ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

48. রচফ, তথ্য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

49. রচফ, াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

50. রচফ, ধভ থ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

51. রচফ, যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

52. রচফ, েী উন্নয়ন  ভফায় রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

53. রচফ, ভৎস্য  প্রাণী ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

54. রচফ, রযদফ  ফন ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

55. রচফ, খাদ্য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

56. রচফ, দুদম থাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

57. রচফ, ক্ষনৌ-রযফণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

58. রচফ, ক্ষফাভরযক রফভান রযফণ  ম থটন ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

59. রচফ, াফ থতয চট্টগ্রাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

60. রচফ, প্রফাী কোণ  বফদদরক কভ থাংস্থান ভন্ত্রণারয়, ইোটন, ঢাকা। 

61. রচফ, দুনীরত দভন করভন, ক্ষগুনফারগচা, ঢাকা। 

62. ক্ষযরজষ্ট্রায ক্ষজনাদযর, ফাাংরাদদদয সুপ্রীভ ক্ষকাট থ, ঢাকা। 

63. অরতরযক্ত রচফ (প্রান  টিরডএভ), অথ থ রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

 
নাং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০১১.২০১৬-২৩৮                                     তারযখ: ২০/০৪/২০১৭ররিঃ 

দয় অফগরত  প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অনুররর ক্ষপ্রযণ কযা র:  
1. দস্য, কাম থক্রভ রফবাগ, রযকল্পনা করভন, ক্ষদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
2. দস্য, ক্ষবৌত অফকাঠাদভা রফবাগ, রযকল্পনা করভন, ক্ষদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
3. দস্য, কৃরল, ারন ম্পদ  েী প্ররতষ্ঠান রফবাগ, রযকল্পনা করভন, ক্ষদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
4. দস্য, আথ থ াভারজক অফকাঠাদভা রফবাগ, রযকল্পনা করভন, ক্ষদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
5. দস্য, াধাযণ অথ থনীরত রফবাগ, রযকল্পনা করভন, ক্ষদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
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       - ১ক 

যাজস্ব প্রারিয প্রাথরভক রেযভাত্রা 

 

         (দকাটি টাকায়) 

ক্ররভক 

নাং 
ভন্ত্রণারয় /রফবাগ 

যাজস্ব প্রারিয প্রাথরভক রেযভাত্রা 

            

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

1                    

2               

3                     

5                   

6                          

7                   

8                     

9              

10           -                                      

11                      

12                              

13                        

14                  

15                                  

16                                

17                  

18                 

19                  

20                     

21                      

22                    

23                                 

24                           

25                           

26                        

27      ক্ষফা রফবাগ    

28 স্বাস্থয রো               রফবাগ    

29                              

30                     

31                             

32                         

33                         

34              

35                       

36                     

37                     
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ক্ররভক 

নাং 
ভন্ত্রণারয় /রফবাগ 

যাজস্ব প্রারিয প্রাথরভক রেযভাত্রা 

            

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

38                      

39                           

৪০               

41                    

42                            

43               

44                         

45                       

46               

47                    

48               

49                                

50                              

51                 

52    -                 

53                                         

54                              

55                              

56                

৫৭               

৫৮                       

৫৯                                         

6০                    

৬১              

৬২             দ্র্া                 

৬৩                    
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       - ১খ 

প্রাথরভক ম্ভাব্য ব্যয়ীভা 

         (দকাটি টাকায়) 

ক্ররভক 

নাং 
ভন্ত্রণারয় /রফবাগ 

প্রাথরভক ম্ভাব্য ব্যয়ীভা 

            

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

1                    

2               

3                     

5                   

6                          

7                   

8                     

9              

10          -                                      

11                      

12                              

13                        

14                  

15                                  

16                                

17                  

18                 

19                  

20                     

21                      

22                    

23                                 

24                           

25                           

26                        

27      ক্ষফা রফবাগ    

28 স্বাস্থয রো               রফবাগ    

29                              

30                     

31                             

32                         

33                         

34              

35                       

36                     

37                     

38                      
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ক্ররভক 

নাং 
ভন্ত্রণারয় /রফবাগ 

প্রাথরভক ম্ভাব্য ব্যয়ীভা 

            

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

39                           

৪০               

41                    

42                            

43               

44                         

45                       

46               

47                    

48               

49                                

50                              

51                 

52    -                 

53                                         

54                              

55                              

56                

৫৭               

৫৮                       

৫৯                                         

6০                    

৬১              

৬২             দ্র্া                 

৬৩                    
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       -১ ( ) 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগিঃ .............................................. 

অরধদিয/াংস্থায়ারয                    

         (াজায টাকায়) 

অরধ   /     

যাজস্ব প্রারিয রেযভাত্রা 

            

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয যাজস্ব       রেযভাত্রা    

রচফারয়    

অরধদিয-ক    

অরধদিয-খ    

অরধদিয-গ    

    

    

ফ থক্ষভাট    

রেযভাত্রায তুরনায়  

কভ (-)/ক্ষফী (+) 
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       -১ (ঘ) 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগিঃ ................................................ 

অরধদিয/াংস্থায়ারয ব্যয়ীভা 

         (াজায টাকায়) 

অরধ   /     

ম্ভাব্য ব্যয়ীভা 

            

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

                               

            

          

         

                  
    

                        
    

      - *     

          

         

                  
    

      - *     

          

         

                     

    -     

         

        

                     

    -     

         

        

                     

                    -     

         

        

                     

                    -     

         

        

                     

              

             

                        

 

*                                                                                                   
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রযরষ্ট-২ 
ম্ভাব্য বফদদরক ায়তায প্রা্কলরন 

 
**  অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ এতদাংক্রান্ত প্রা্কলরন চূড়ান্ত কযদর তা যফরতথদত জানাদনা দফ। 
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রযরষ্ট-৩ 

ফাদজট রযত্র-২ অনুাদয ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কর্তথক গৃীতব্য দদে এফাং ভয়ীভা 

গৃীতব্য দদে দারয়ত্ব ভয়ীভা  

 ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফাং অন্যান্য প্ররতষ্ঠানমূদয  রচফারয় অাং এফাং 

অরধদিয, স্বায়ত্তারত াংস্থা  যকারয অনুদানপ্রাি ক্ষফযকারয 

প্ররতষ্ঠানমূদয ম্ভাব্য ব্যয়ীভা াংদাধন/ পুনিঃরনধ থাযণ। 

ফাদজট ব্যফস্থানা করভটি 

 

২৬ এরপ্রর, ২০১৭ 

 ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফাদজট প্রা্কলরন এফাং ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ 

অথ থফছদযয প্রদেণমূ অথ থফছদযয প্রদেণ প্রণয়ন কদয 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ ক্ষপ্রযণ কযায জন্য রনয়ন্ত্রণাধীন অরধদিয/াংস্থামূদক 

অনুদযাধ জ্ঞান। 

াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ 
রফবাগ 

২৬ এরপ্রর, ২০১৭ 

 ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফাদজট প্রা্কলরন এফাং ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ 

অথ থফছদযয প্রদেণমূ অথ থফছদযয প্রদেণ প্রণয়নপূফ থক স্ব-স্ব 

অরধদিয/াংস্থায ফাদজট ব্যফস্থানা করভটিয অনুদভাদনক্রদভ াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগ ক্ষপ্রযণ। 

াংরিষ্ট অরধদিয/ 
াংস্থা 

২৮ এরপ্রর, ২০১৭ 

 অরধদিয/াংস্থা কর্তথক ক্ষপ্ররযত ফাদজট প্রা্কলরন  প্রদেণ যীোকযণ। ফাদজট য়ারকথাং গ্রু, 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

২৮ এরপ্রর, ২০১৭ 

 ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয ফাদজট য়ারকথাং গ্রুদয সুারযকৃত অনুন্নয়ন  

উন্নয়ন ফাদজট (প্রা্কলরন  প্রদেণ) অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ এফাং 

রযকল্পনা করভদনয কাম থক্রভ  াংরিষ্ট ক্ষক্টয রডরবদন প্রকল্পরবরত্তক 

ফযাদেয য ভতাভদতয জন্য ক্ষপ্রযণ কযদফ। 

াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ 
রফবাগ 

০২ ক্ষভ, ২০১৭ 

 অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ এফাং রযকল্পনা করভদনয কাম থক্রভ  

াংরিষ্ট ক্ষক্টয রডরবন ভন্ত্রণারয়/রফবাগ দত প্রাি প্রা্কলরন/প্রদেদণয 

য প্রকল্পরবরত্তক ফযাদেয য ভতাভত  াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ 

ক্ষপ্রযণ কযদফ। উদেখ্য, অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ ক্ষকফর  প্রকল্প াায্য 

ফযাদেয রফলদয় প্রক্ল্ল্পরবরত্তক ভতাভত প্রদান কযদফ। 

অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ এফাং 

কাম থক্রভ রফবাগ  াংরিষ্ট ক্ষক্টয 

রডরবন, রযকল্পনা করভন 

০৩ ক্ষভ, ২০১৭ 

 রচফারয় অরধদিয/াংস্থা দত প্রাি অনুন্নয়ন  উন্নয়ন ফাদজট 

(প্রা্কলরন  প্রদেণ)  রফলদয় ফাদজট য়ারকথাং গ্রুদয সুারয এফাং 

রযকল্পনা করভদনয কাম থক্রভ  াংরিষ্ট ক্ষক্টয রডরবন এফাং 

অথ থননরতক ম্পকথ রফবাদগয  ভতাভত যীোপূফ থক াভরগ্রক ফাদজট 

প্রা্কলরন  প্রদেণ অনুদভাদন। 

ফাদজট ব্যফস্থানা করভটি ০৪ ক্ষভ,  ২০১৭ 

 ২০১৭-১৮ অথ থফছদযয ফাদজট প্রা্কলরন এফাং ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ 

অথ থফছদযয প্রদেণমূ/তথ্য/ উাত্তমূ ফাদজট ডাটাদফদজ (iBAS) 
এরিপূফ থক অথ থ রফবাগ  রযকল্পনা করভদন ক্ষপ্রযণ। 

াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ 
রফবাগ 

০৫ ক্ষভ, ২০১৭ 
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রযরষ্ট-৪ 
অথ থ রফবাদগয ক্ষল্প ক্ষডে* এয কভ থকতথাদদয নাভ, দফী  ক্ষটররদপান নম্বয 

 

ক্ররভক নাং ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ক্ষল্প ক্ষডে কভ থকতথাদদয নাভ, দফী  ক্ষটররদপান নম্বয 

1.  অথ থ রফবাগ 

রদরাযা ক্ষফগভ 

উরচফ, ফাদজট-১ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ  ৯৫১৪১৪৬ 

জনাফ ক্ষভািঃ ারফবুয যভান 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-১) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

2.  প্রাথরভক  গণরো ভন্ত্রণারয় 

রদরাযা ক্ষফগভ 

উরচফ, ফাদজট-১ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ  ৯৫১৪১৪৬ 

জনাফ ক্ষভািঃ ারফবুয যভান 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-১) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

3.  ব্যাাংক  আরথ থক প্ররতষ্ঠান রফবাগ 

রদরাযা ক্ষফগভ 

উরচফ, ফাদজট-১ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ  ৯৫১৪১৪৬ 

জনাফ ক্ষভািঃ ারফবুয যভান 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-১) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

4.  ভােরভক  উচ্চ রো রফবাগ 

জনাফ মুাম্মদ আরনসুয যভান 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ২ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৫০৩০৮ 

জনাফ ক্ষভািঃ ারফবুয যভান 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-১) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

5.  কারযগরয  ভাদ্র্াা রো রফবাগ 

জনাফ মুাম্মদ আরনসুয যভান 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ২ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৫০৩০৮ 

জনাফ ক্ষভািঃ ারফবুয যভান 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-১) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

6.  যকারয কভ থকরভন রচফারয় 

জনাফ মুাম্মদ আরনসুয যভান 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ২ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৫০৩০৮ 

জনাফ ক্ষভািঃ ারফবুয যভান 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-১) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

7.  খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

রদরাযা ক্ষফগভ 

উরচফ, ফাদজট-৩ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাফ ক্ষভািঃ ারফবুয যভান 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-১) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

8.  দুদম থাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

রদরাযা ক্ষফগভ 

উরচফ, ফাদজট-৩ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাফ ক্ষভািঃ ারফবুয যভান 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-১) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৪৩ 

9.  যাষ্ট্ররতয কাম থারয় 

জনাফ ক্ষভািঃ আফদু ছাভাদ 

উরচফ, ফাদজট - ৪ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষযজাউর আান 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-২) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২২ 

10.  রনফ থাচন করভন রচফারয় 

জনাফ ক্ষভািঃ আফদু ছাভাদ 

উরচফ, ফাদজট - ৪ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষযজাউর আান 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-২) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২২ 

11.  স্বাস্থয ক্ষফা রফবাগ 

জনাফ ক্ষভািঃ আফদু ছাভাদ 

উরচফ, ফাদজট - ৪ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষযজাউর আান 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-২) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২২ 

12.  
স্বাস্থয রো  রযফায কোণ 

রফবাগ 

জনাফ ক্ষভািঃ আফদু ছাভাদ 

উরচফ, ফাদজট - ৪ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০১৩ 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষযজাউর আান 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-২) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২২ 

13.  প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয় 

জনাফ ক্ষভাাম্মদ াইদুর ইরাভ 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ৫ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০১৬ 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষযজাউর আান 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-২) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২২ 

14.  রফজ্ঞান  প্রযুরক্ত ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ক্ষভাাম্মদ াইদুর ইরাভ 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ৫ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০১৬ 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষযজাউর আান 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-২) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২২ 

15.  অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ 

জনাফ ক্ষভািঃ যারজবুর আান 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ৬ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষযজাউর আান 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-২) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২২ 

16.  জনরনযাত্তা রফবাগ 

জনাফ ক্ষভািঃ যারজবুর আান 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ৬ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষযজাউর আান 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-২) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২২ 

17.  সুযো ক্ষফা রফবাগ 

জনাফ ক্ষভািঃ যারজবুর আান 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ৬ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৩৮ 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষযজাউর আান 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-২) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২২ 

18.  প্ররতযো ভন্ত্রণারয় 

ক্ষফগভ নাজভা ক্ষভাফাদযক 

উরচফ, ফাদজট - ৭ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২৯ 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষযজাউর আান 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-২) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২২ 

19.  স্ত্র ফারনী রফবাগ 

ক্ষফগভ নাজভা ক্ষভাফাদযক 

উরচফ, ফাদজট - ৭ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২৯ 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষযজাউর আান 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-২) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২২ 
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ক্ররভক নাং ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ক্ষল্প ক্ষডে কভ থকতথাদদয নাভ, দফী  ক্ষটররদপান নম্বয 

20.  যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

ক্ষভাাম্মদ রপজনূয যভান 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট- ৮  

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

জনাফ ক্ষভা: আরজজুর আরভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৩) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০০৫ 

21.  তথ্য ভন্ত্রণারয় 

ক্ষভাাম্মদ রপজনূয যভান 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট- ৮  

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

জনাফ ক্ষভা: আরজজুর আরভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৩) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০০৫ 

22.  মুরক্তযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ক্ষভাাম্মদ রপজনূয যভান 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট- ৮  

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৩৬৫৫ 

জনাফ ক্ষভা: আরজজুর আরভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৩) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০০৫ 

23.  ভাজ কোণ ভন্ত্রণারয় 

ক্ষখ পরযদ 

উরচফ, ফাদজট - ৯ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

জনাফ ক্ষভা: আরজজুর আরভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৩) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০০৫ 

24.  ভররা  রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ক্ষখ পরযদ 

উরচফ, ফাদজট - ৯ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৫৮৫৮৮ 

জনাফ ক্ষভা: আরজজুর আরভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৩) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০০৫ 

25.  ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ 

জনাফ ক্ষভাাম্মদ আজাদ ছাোর 

উরচফ, ফাদজট - ১০ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৩০ 

জনাফ ক্ষভা: আরজজুর আরভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৩) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০০৫ 

26.  দুনীরত দভন করভন 

জনাফ ক্ষভাাম্মদ আজাদ ছাোর 

উরচফ, ফাদজট - ১০ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৩০ 

জনাফ ক্ষভা: আরজজুর আরভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৩) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০০৫ 

27.  জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ক্ষভাাম্মদ আজাদ ছাোর 

উরচফ, ফাদজট - ১০ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৩০ 

জনাফ ক্ষভা: আরজজুর আরভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৩) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪০০৫ 

28.  অবযন্তযীণ ম্পদ রফবাগ 

জনাফ ক্ষভাাম্মদ কত আরী 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ২১  

ক্ষপানিঃ ৯৫৪০২৮৬ 

জনাফ ক্ষভািঃ আব্দুর ক 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৭) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৬ 

29.  জাতীয় াংদ রচফারয় 

জনাফ ক্ষভাাম্মদ কত আরী 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ২১  

ক্ষপানিঃ ৯৫৪০২৮৬ 

জনাফ ক্ষভািঃ আব্দুর ক 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৭) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৬ 

30.  
ফাাংরাদদদয ভারাফ রনযীেক  

রনয়ন্ত্রদকয কাম থারয় 

জনাফ ক্ষভাাম্মদ কত আরী 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ২১  

ক্ষপানিঃ ৯৫৪০২৮৬ 

জনাফ ক্ষভািঃ আব্দুর ক 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৭) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৬ 

31.  আইন  রফচায রফবাগ 

জনাফ ক্ষভািঃ আফদুয যভান খান 

উরচফ, ফাদজট - ২২ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনাফ ক্ষভািঃ আব্দুর ক 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৭) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৬ 

32.  
ক্ষররজদরটিব  াংদ রফলয়ক 

রফবাগ 

জনাফ ক্ষভািঃ আফদুয যভান খান 

উরচফ, ফাদজট - ২২ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনাফ ক্ষভািঃ আব্দুর ক 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৭) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৬ 

33.  সুপ্রীভ ক্ষকাট থ 

জনাফ ক্ষভািঃ আফদুয যভান খান 

উরচফ, ফাদজট - ২২ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনাফ ক্ষভািঃ আব্দুর ক 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৭) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৬ 

34.  াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ক্ষভািঃ আফদুয যভান খান 

উরচফ, ফাদজট - ২৩ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনাফ ক্ষভািঃ আব্দুর ক 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৭) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৬ 

35.  ধভ থ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ক্ষভািঃ আফদুয যভান খান 

উরচফ, ফাদজট - ২৩ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনাফ ক্ষভািঃ আব্দুর ক 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৭) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৬ 

36.  যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ক্ষভািঃ আফদুয যভান খান 

উরচফ, ফাদজট - ২৩ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৪০২৮৪ 

জনাফ ক্ষভািঃ আব্দুর ক 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৭) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৬ 

37.  স্থানীয় যকায রফবাগ 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষরার উেীন 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ১১ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৫৭২০৩ 

ক্ষফগভ রুফীনা আভীন 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৪) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪৬১ 

38.  েী উন্নয়ন  ভফায় রফবাগ 

ক্ষফগভ পরযদা ইয়ারভন 
ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ১২ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

ক্ষফগভ রুফীনা আভীন 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৪) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪৬১ 

39.  ফারণজয ভন্ত্রণারয় 

ক্ষফগভ পরযদা ইয়ারভন 
ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ১২ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০৩৩ 

ক্ষফগভ রুফীনা আভীন 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৪) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪৬১ 
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40.  
প্রফাী কোণ  বফদদরক 

কভ থাংস্থান ভন্ত্রণারয় 

বয়দ যাদদুর ক্ষাদন 

উরচফ, ফাদজট - ১৩ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৬৫৪৯৬ 

ক্ষফগভ রুফীনা আভীন 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৪) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪৬১ 

41.  শ্রভ  কভ থাংস্থান ভন্ত্রণারয় 

বয়দ যাদদুর ক্ষাদন 

উ রচফ, ফাদজট - ১৩ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৬৫৪৯৬ 

ক্ষফগভ রুফীনা আভীন 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৪) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪৬১ 

42.  ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষরার উেীন 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ১৪ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

ক্ষফগভ রুফীনা আভীন 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৪) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪৬১ 

43.  রল্প ভন্ত্রণারয় 

জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষরার উেীন 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ১৪ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪৩০৬ 

ক্ষফগভ রুফীনা আভীন 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৪) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪৬১ 

44.  রফদুযৎ রফবাগ 

ভীয তাদয়পা ররেকা  

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ১৫ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

ক্ষফগভ আযরপন আযা ক্ষফগভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৫) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১১০৪৯ 

45.  জ্বারানী  খরনজ ম্পদ রফবাগ 

ভীয তাদয়পা ররেকা  

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ১৫ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৬৫১৮৪ 

ক্ষফগভ আযরপন আযা ক্ষফগভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৫) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১১০৪৯ 

46.  ড়ক রযফন  ভাড়ক রফবাগ 

জনাফ ক্ষভািঃ ইয়াীন 

উ রচফ, ফাদজট - ১৬ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৫৪৫১১ 

ক্ষফগভ আযরপন আযা ক্ষফগভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৫) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১১০৪৯ 

47.  ক্ষতু রফবাগ 

জনাফ ক্ষভািঃ ইয়াীন 

উ রচফ, ফাদজট - ১৬ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৫৪৫১১ 

ক্ষফগভ আযরপন আযা ক্ষফগভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৫) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১১০৪৯ 

48.  ক্ষনৌ-রযফন ভন্ত্রণারয় 

ক্ষখ ক্ষভাদভনা ভরন 

উ রচফ, ফাদজট - ১৭ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

ক্ষফগভ আযরপন আযা ক্ষফগভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৫) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১১০৪৯ 

49.  ক্ষযরথ ভন্ত্রণারয় 

ক্ষখ ক্ষভাদভনা ভরন 

উ রচফ, ফাদজট - ১৭ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৪৩০৮ 

ক্ষফগভ আযরপন আযা ক্ষফগভ 

অরতরযক্ত রচফ (ফাদজট-৫) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১১০৪৯ 

50.  াফ থতয চট্টগ্রাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ড. খুযীদ আরভ 

উরচফ, ফাদজট - ১৮ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

ড. কৃষ্ণা গাদয়ন 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৬) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২১ 

51.  ভূরভ ভন্ত্রণারয় 

ড. খুযীদ আরভ 

উরচফ, ফাদজট - ১৮ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৫৬৬৭৬ 

ড. কৃষ্ণা গাদয়ন 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৬) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২১ 

52.  রযদফ  ফন ভন্ত্রণারয় 

ক্ষফগভ পাযজানা আদভদ 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ১৯ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৬৮৮২১ 

ড. কৃষ্ণা গাদয়ন 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৬) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২১ 

53.  ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

ক্ষফগভ পাযজানা আদভদ 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ১৯ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৬৮৮২১ 

ড. কৃষ্ণা গাদয়ন 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৬) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২১ 

54.  কৃরল ভন্ত্রণারয় 

ক্ষফগভ যনক জাান 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ২০ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

ড. কৃষ্ণা গাদয়ন 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৬) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২১ 

55.  ভৎস্য  প্রারণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

ক্ষফগভ যনক জাান 

ররনয়য কাযী রচফ, ফাদজট - ২০ 

ক্ষপানিঃ ৯৫৬৯৭৫৩ 

ড. কৃষ্ণা গাদয়ন 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৬) 

ক্ষপানিঃ ৯৫৭৬০২১ 

56.  
ক্ষফাভরযক রফভান রযফণ  ম থটন 

ভন্ত্রণারয় 

ক্ষফগভ াদয়ভা াীন সুরতানা 

উরচফ, ফাদজট-২৪ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৮ 

ক্ষখ ক্ষভাাম্মদ রীভ উো 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৮) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৭ 

57.  গৃায়ন  গণপূতথ ভন্ত্রণারয় 

ক্ষফগভ াদয়ভা াীন সুরতানা 

উরচফ, ফাদজট-২৪ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৮  

ক্ষখ ক্ষভাাম্মদ রীভ উো 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৮) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৭ 

58.  ডাক  ক্ষটররদমাগাদমাগ রফবাগ 

ক্ষফগভ াদয়ভা াীন সুরতানা 

উরচফ, ফাদজট-২৪ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৮ 

ক্ষখ ক্ষভাাম্মদ রীভ উো 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৮) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৭ 

59.  তথ্য  ক্ষমাগাদমাগ প্রযুরক্ত রফবাগ 

ক্ষফগভ াদয়ভা াীন সুরতানা 

উরচফ, ফাদজট-২৪ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৮ 

ক্ষখ ক্ষভাাম্মদ রীভ উো 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৮) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৭ 



25 

 

ক্ররভক নাং ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ক্ষল্প ক্ষডে কভ থকতথাদদয নাভ, দফী  ক্ষটররদপান নম্বয 

60.  রযকল্পনা রফবাগ 

ক্ষফগভ ভাকসুযা নূয 

যুগ্ম রচফ, ফাদজট-২৬ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৪০২৮৫ 

ক্ষখ ক্ষভাাম্মদ রীভ উো 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৮) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৭ 

61.  
ফাস্তফায়ন রযফীেণ  মূোয়ন 

রফবাগ 

ক্ষফগভ ভাকসুযা নূয 

যুগ্ম রচফ, ফাদজট-২৬ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৪০২৮৫ 

ক্ষখ ক্ষভাাম্মদ রীভ উো 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৮) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৭ 

62.  
রযাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা  

রফবাগ 

ক্ষফগভ ভাকসুযা নূয 

যুগ্ম রচফ, ফাদজট-২৬ অরধাখা 

ক্ষপানিঃ ৯৫৪০২৮৫ 

ক্ষখ ক্ষভাাম্মদ রীভ উো 

যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-৮) 

ক্ষপানিঃ ৯৫১৪৪১৭ 

*  জনাফ ক্ষভািঃ ারফবুয যভান, যুগ্ম-রচফ (ফাদজট-১) ক্ষল্প ক্ষডে এয ভ্বয়য়কাযী (Coordinator) রদদফ দারয়ত্ব ারন কযদফন 

এফাং ক্ষকান রফলদয় স্পষ্টীকযণ/ায়তায প্রদয়াজন দর তাঁয অরধাখায আতার্ভক্ত ভন্ত্রণারয়/রফবাগমূ ছাড়া ক্ষমদকান 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কর্তথক তাঁয াদথ ক্ষমাগাদমাগ কযা ক্ষমদত াদয।   
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রযকল্পনা করভদনয ক্ষল্প ক্ষডে এয কভ থকতথাদদয নাভ, দফী  ক্ষটররদপান নম্বয 

 

ক্ররভক 

নাং 
নাভ  দফী রফবাগ ক্ষপান নাং 

1.  
জনাফ প্রান্ত কুভায চক্রফতী 

যুগ্ম-প্রধান 
কাম থক্রভ রফবাগ 

৯১১৫৭৪৮ 

০১৮১৯২৬০২৩৭ 

2.  
প্রদকৌরী ক্ষভািঃ নরজফ 

উ-প্রধান 
কাম থক্রভ রফবাগ 

৯১১৭০৫৭ 

০১৫৫২৩১৯৩২৬ 

3.  
ড. নুরুন নাায 

উ-প্রধান 
কাম থক্রভ রফবাগ 

৯১১৬৫৪০ 

০১৭৭৭৩৩০৬৪৪ 

4.  
জনাফ ক্ষভািঃ রুহুর আমভ 

ররনয়য কাযী প্রধান 
কাম থক্রভ রফবাগ 

৯১৮০৬৩১ 

০১৯১২২৪১৪১২ 

5.  
জনাফ ক্ষভািঃ ক্ষভাস্তারপজুয যভান 

ররনয়য কাযী প্রধান 
কাম থক্রভ রফবাগ 

৯১৮০৯৩৭ 

০১৯১৪৮৭৮৩২০ 

6.  
ক্ষফগভ আরফদা সুরাতানা 

কাযী প্রধান 
াধাযণ অথ থনীরত রফবাগ 

৯১৮০৯৩০ 

০১৮১৬৩৪৭৩৩৯ 

7.  
জনাফ প্রদী কুভায ভদাত্তভ 

উ-প্রধান 
আথ থ-াভারজক অফকাঠাদভা রফবাগ 

৯১১৮৩৯২ 

০১৭১৫৪০১৮৮৫ 

8.  
জনাফ ক্ষভািঃ মুখদরছুয যভান 

উ-প্রধান 
আথ থ-াভারজক অফকাঠাদভা রফবাগ ৯১১৪৬৬৭ 

9.  
জনাফ রভঞা মুাম্মদ আযাপ ক্ষযজা পরযদী 

ররনয়য কাযী প্রধান 
আথ থ-াভারজক অফকাঠাদভা রফবাগ ৯১১৭৪৫৮ 

10.  
জনাফ ক্ষভাািঃ আভানত আরী 

গদফলণা কভ থকতথা 
আথ থ-াভারজক অফকাঠাদভা রফবাগ ৯১৮০৯৯১ 

11.  
ক্ষফগভ নারগ থ খানভ 

উ-প্রধান 
কৃরল, ারন ম্পদ  েী প্ররতষ্ঠান রফবাগ 

৯১১৪৮৬৪ 

০১৭৪১৩০৭৩৩৬ 

12.  
ক্ষফগভ ইযাত জাান তররভ 

উ-প্রধান 
কৃরল, ারন ম্পদ  েী প্ররতষ্ঠান রফবাগ 

৯১১৭৫৪৬ 

০১৭৪৭৩৬৭৫৪০ 

13.  
জনাফ ক্ষভািঃ আ.ন.ভ ক্ষযাকন উরেন 

উ-প্রধান 
কৃরল, ারন ম্পদ  েী প্ররতষ্ঠান রফবাগ 

৯১২১১৮৩ 

০১৭১২৮১৮৬৫২ 

14.  
ক্ষফগভ আরজজুন নাায 

উ-প্রধান 
কৃরল, ারন ম্পদ  েী প্ররতষ্ঠান রফবাগ 

৯১১৪৬৫৭ 

০১৭১১৪৫২২৫৫ 

15.  
ড. ক্ষভািঃ রভজানুয যভান 

ররনয়য কাযী প্রধান 
কৃরল, ারন ম্পদ  েী প্ররতষ্ঠান রফবাগ 

৯১১৫৪১৬ 

০১৭১৫৪২৪৫৪৫ 

16.  
ক্ষখ ক্ষভািঃ যীপ উরেন 

উ-প্রধান 
রল্প  রক্ত রফবাগ 

৯১১৬৪৯২ 

০১৭১২০৭৭০২৩ 

17.  
জনাফ ক্ষভািঃ জারার ারফবুয যভান 

ররনয়য কাযী প্রধান 
রল্প  রক্ত রফবাগ 

৯১১৭২০৭ 

০১৯৩১৪০৫৪৬৭ 

18.  
জনাফ ক্ষভািঃ আরাউেীন ভূঞা 

কাযী প্রধান 
রল্প  রক্ত রফবাগ 

৯১৮০৬৪০ 

০১৭৩১৩০৩৩০৮ 

19.  
জনাফ মুাম্মদ রভজানুয যভান রভয়া 

কাযী প্রধান 
ক্ষবৌত অফকাঠাদভা রফবাগ 

৯১৮০৮৫৭ 

০১৭৬১৫১৯৮১৫ 

20.  
জনাফ ক্ষভািঃ আরযপৄর ইরাভ 

কাযী প্রধান 
ক্ষবৌত অফকাঠাদভা রফবাগ 

৯১১৯১১২ 

০১৭৮২১৭৬৯৮৪ 
 


