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বাজেট অনুববভাগ-২ 
  

বাজেট অনুববভাগ-২ কর্তকৃ উন্নয়ন প্রকজের বাজেট বরাজের অর্নৃনবিক ববজেষণসহ ববস্তাবরি উন্নয়ন বাজেট প্রস্তুি ও প্রকাশ এবং 

নতুন প্রকজের েন্য ককাড প্রদান সংক্রান্ত যাবিীয় কাযাৃবলী সম্পাদন করা হজয় র্াজক। িাছাড়া, ‘উন্নয়ন প্রকে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

আবর্কৃ ক্ষমিা’ শীষকৃ পুবস্তকা প্রণয়ন এবং ‘মঞ্জুরী ও বরাজের দাবীসমূহ (উন্নয়ন)’ বই প্রস্তুি ও প্রকাশ করা হজয় র্াজক। পাশাপাবশ 

এ অনুববভাগ উন্নয়ন প্রকে সুষ্ঠু বাস্তবায়জনর েন্য অর্ ৃঅবমুবি ও ব্যবহার সম্পজক ৃপ্রজয়ােনীয় নীবিমালা ও পদ্ধবি বনর্াৃরণ কজর। 

পুনভরৃণজযাগ্য প্রকে সাহাজের ব্যবহার, পুনভরৃণ পবরবীক্ষণ, প্রকেসমূজহর পদ রােস্ব বাজেজট স্থানান্তর সংক্রান্ত কাে কজর র্াজক। 

২০১৬-১৭ অর্বৃছজর সম্পাবদি উজেখজযাগ্য কাযাৃবলীীঃ 

 

 উন্নয়ন বাজেট বই প্রণয়নীঃ  ২০১৬-১৭ অর্ ৃবছজরর সংজশাবর্ি ও ২০১৭-১৮ অর্বৃছজরর ববস্তাবরি বাজেট (উন্নয়ন) বই 

এবং ২০১৬-১৭ অর্বৃছজরর সম্পূরক আবর্কৃ বববৃবি প্রণয়ন করা হজয়জছ। এছাড়া ৪০টি মন্ত্রণালয়/ববভাজগর ‘কেন্ডার বাজেট’ 

পুবস্তকা প্রণয়ন, ‘েলবায়ু সুরক্ষা ও উন্নয়ন’ নামক ১টি পুবস্তকা প্রণয়ন, এবং ‘বডবেটাল বাংলাজদজশর পজর্ অগ্রযাত্রা: 

হালবিত্র’ নামক ১টি পুবস্তকা প্রণয়ন করা হজয়জছ।   

 

 এমটিববএফ এর আওিায় বাজেট প্রণয়নীঃ  আবর্কৃ ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন এবং প্রশাসবনক মন্ত্রণালয়/ববভাগজক অবর্কির 

ক্ষমিা প্রদাজনর উজেজে মধ্যজময়াবদ বাজেট কাঠাজমার (এমটিববএফ) আওিায় ২৬টি মন্ত্রণালয়/ববভাজগর ২০১৬-১৭ 

অর্বৃছজরর সংজশাবর্ি বাজেট এবং ২০১৭-১৮ অর্বৃছজরর বাজেট প্রণয়ন করা হজয়জছ । 
 

 মন্ত্রণালয়সমূজহর বাজেট বাস্তবায়ন কাযকৃ্রম পবরবীক্ষণীঃ অনুববভাজগর ১৩টি বাজেট শাখার আওিার্ীন ২৬টি 

মন্ত্রণালয়/ববভাজগর ২০১৬-১৭ অর্বৃছজরর বাজেট বাস্তবায়জনর অগ্রগবি পবরবীক্ষণ করা হজয়জছ। 
 

 উন্নয়ন প্রকজের েনবল বনর্াৃরণীঃ উন্নয়ন প্রকজের পদ/েনবল বনর্াৃরজণর েন্য গঠিি আন্তীঃমন্ত্রণালয় কবমটির ৩৬টি সভায় 

২৭২টি নতুন প্রকজের েন্য প্রজয়ােনীয় পদ/েনবজলর সুপাবরশ করা হজয়জছ। 

 

 উন্নয়ন প্রকজের পদ রােস্ব খাজি স্থানান্তরীঃ জুলাই ১৯৯৭ সাজলর পূজব ৃ শুরু হওয়া সমাপ্ত প্রকজের পদ রােস্ব খাজি 

স্থানান্তজরর প্রস্তাব ববজবিনার েন্য গঠিি স্থায়ী কবমটির সভার সুপাবরজশর আজলাজক ২টি মন্ত্রণালয়/ববভাজগর ২টি প্রকজের 

২০ টি পদ রােস্ব খাজি স্থানান্তজর অর্ ৃববভাজগর সম্মবিপত্র োবর করা হজয়জছ। 
 

 অনুন্নয়ন বাজেট কর্জক কমসৃূবি গ্রহণীঃ ২০১৬-১৭ অর্বৃছজর অনুববভাজগর বাজেট শাখাসমূজহর আওিার্ীন বববভন্ন 

মন্ত্রণালয়/ববভাজগর মাধ্যজম বাস্তবায়জনর েন্য ১১টি কমসৃূবি গ্রহণ করা হজয়জছ। এর মজধ্য কৃবষ মন্ত্রণালজয়র ৪টি, বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালজয়র ১টি, িথ্য ও কযাগাজযাগ প্রযুবি ববভাজগর ৬টি কমসৃূবি রজয়জছ। 

 ২০১৬-১৭ অর্বৃছজর বাজেজট মন্ত্রণালয়/ববভাজগর আওিার্ীন বববভন্ন প্রকজের প্রকে সাহাে (আরবপএ) খাজির বরাজের 

বাজেট অর্রাইজেশন োবর করা হজয়জছ। 

 ১৩টি বাজেট শাখার আওিার্ীন ২৬টি মন্ত্রণালয়/ববভাজগর অর্ ৃছাড় করা হজয়জছ। 
 

 ১৩টি বাজেট শাখার আওিার্ীন ২৬টি মন্ত্রণালয়/ববভাজগর একজনক, ক্রয় সংক্রান্ত ও অর্নৃনবিক ববষয় সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা 

কবমটিজি উপস্থাবপিব্য ববষজয় মিামি প্রদান করা হজয়জছ। 

 বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাজগর বববভন্ন আইন/বববর্র খসড়ার উপর মিামি প্রদান করা হজয়জছ। িন্মজধ্য বনজনাি 

আইন/বববর্সমূহ উজেখজযাগ্যীঃ 
 

(ক) োিীয় বীে আইন, ২০১৬ 

(খ) বীে নীবি, ২০১৬ 

(গ) বাংলাজদশ কৃবষ উন্নয়ন কজপাৃজরশন আইন, ২০১৬ 
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(ঘ) ভূগভসৃ্থ পাবন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৬ 

(ঙ) বাংলাজদশ সামুবিক মৎস্য আইন, ২০১৬ 

(ি) বাংলাজদশ মৎস্য গজবষণা ইনবিটিউট আইন, ২০১৬ 

(ছ) শ্রম আইন, ২০১৭ 

(ে) বস্ত্র আইন, ২০১৬ 

(ঝ) কবসামবরক ববমান িলািল আইন-২০১৭ 

(ঞ) পবরিযি সম্পবি (সম্পূরক ববর্ানবলী) আইন, ২০১৬ 

(ট) সংজশাবর্ি হাউবেং এযান্ড বববডং বরসাি ৃইনবিটিউট আইন, ২০১৬  

(ঠ) গােীপুর উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আইন, ২০১৬ 

 ২৬টি মন্ত্রণালয়/ববভাজগর আওিার্ীন ১১০টি দপ্তর/অবর্দপ্তর ও স্বায়িশাবসি সংস্থার বববভন্ন ঋণ চুবি, বাবণেয চুবি, 

নীবিমালা’র ওপর অর্ ৃববভাজগর মিামি প্রদান করা হজয়জছ। 

 উন্নয়ন প্রকে বাস্তবায়জনর কক্ষজত্র মন্ত্রণালয়/ববভাগ/ববভাগীয় প্রর্ান/প্রকে পবরিালকগজণর উপর অবপিৃ আবর্কৃ ক্ষমিা 

(Delegation of Financial Powers for Development Projects) কজপাৃজরশন/ স্বায়িশাবসি/আর্া-স্বায়িশাবসি 

সংস্থাসমূজহর পূিকৃাে সম্পাদন/পণ্যক্রয়/পরামশকৃ কসবা গ্রহণ সংক্রান্ত চুবি অনুজমাদন/সম্পাদন ববষকয় আবর্কৃ ক্ষমিা, 

সংবববর্বদ্ধ সংস্থা স্ব-অর্াৃয়নপুষ্ট প্রকজের ক্রয় প্রস্তাব অনুজমাদজন আবর্কৃ ক্ষমিা এবং পাববলক-প্রাইজভট পাটনৃারবশপ 

কটকবনকযাল এযাবসসট্যান্স ফাইন্যাবন্সং (বপবপবপটিএএফ) িহববল হজি ব্যজয়র কক্ষজত্র প্রজযােয অবপিৃ আবর্কৃ ক্ষমিা  

(Delegation of Financial Powers) পুনীঃবনর্াৃরণ করা হজয়জছ। 

 বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাগ এবং এর অর্ীন্ত অবর্দপ্তর/দপ্তর/পবরদপ্তর/সংস্থা কর্তকৃ বাস্তবায়নার্ীন উন্নয়ন প্রকজের আওিায়  

প্রবশক্ষণ/জসবমনার/ওয়াকশৃপ পবরিালনা ও ব্যজয়র হার পুনীঃবনর্াৃরণ করা হজয়জছ। 

 ১৩টি বাজেট শাখার আওিার্ীন ২৬টি মন্ত্রণালয়/ববভাজগর বববভন্ন সমাপ্ত প্রকজের েনবল কর্তকৃ দাজয়রকৃি রীট মামলার 

ববষজয় দফাওয়ারী েবাব ও আপীজলর গ্রাউন্ডস প্রস্তুি কজর অর্ ৃববভাজগর আইন ককাজষ কপ্ররণ করা হজয়জছ। 

 বাজেট অনুববভাগ-২ এর উপর অবপিৃ দাবয়ত্ব ও কাযাৃবলী সম্পাদজন যাবিীয় আবর্কৃ ও প্রশাসবনক বববর্-ববর্ান অনুসরণ 

করা হজে। বনয়বমি মূল্যায়ন এবং িত্ত্বাবর্াজনর মাধ্যজম সম্পাবদি কাজের নগনগিমান উন্নয়ন এবং গবিশীলিা আনয়জন 

প্রজিষ্টা অব্যাহি রজয়জছ। 


