উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্ থ অবমুক্তি
ও ব্যবোর ক্তনহদ থক্তিকা

অর্ থ মন্ত্রণালয়
অর্ থ ক্তবভাগ
বাহেট অনুক্তবভাগ-২
৭ আষাঢ়, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২১ জুন, ২০১৮ ক্তিস্টাব্দ

অক্তিহসর কাহে ব্যবোহরর েন্য

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্ থ অবমুক্তি
ও ব্যবোর ক্তনহদ থক্তিকা

অর্ থ মন্ত্রণালয়
অর্ থ ক্তবভাগ
বাহেট অনুক্তবভাগ-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
অর্ থ মন্ত্রণালয়, অর্ থ ববভাগ
বাদজট অবিশাখা-১১
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পবরপত্র
ববষয়: উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের অর্ থ অবমুবি ও ব্যবোর বনদে থবশকা-2018।
উন্নয়ন প্রকদল্পর অর্ থ ব্যদয়র ক্ষেদত্র স্বচ্ছতা ও জবাববেবেতা বনবিতকরণ, প্রকল্প পবরচালকদের অবিকতর
েমতা অপথণ, প্রকল্প বাস্তবায়দন গবতশীলতা আনয়ন, অর্ থবছদরর প্রারদেই প্রকদল্পর কার্ থক্রম শুরু করা এবাং অর্ থবছদরর
ক্ষশষ পর্ থাদয় তবিঘবি কদর অর্ থ ব্যদয় বনরুৎসাবেতকরদণর মাধ্যদম Value for money বনবিতকরদণর লদেে
সরকার এই মদমথ বসদ্ধান্ত গ্রেণ কদরদছ ক্ষর্, মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবিেপ্তর/পবরেপ্তর/অন্যান্য প্রবতষ্ঠান কর্তথক বাস্তবায়নািীন
অনুদমাবেত উন্নয়ন প্রকদল্পর প্রকল্প পবরচালকগণ বাদজট বরাদের আদলাদক প্রকদল্পর বজওবব অাংশ (বসবি ভোট ও ভূবম
অবিগ্রেণ ব্যতীত) আবর্ থক বববি ববিান পালন সাদপদে ১ম এবাং ২য় বকবস্তর অর্ থ বকবস্তবভবিক ব্যবোর করদত পারদব।
এদেদত্র প্রশাসবনক মন্ত্রণালয়/ববভাগ ক্ষর্দক অর্ থছাদির এবাং ববভাজন আদেশ জারিি ক্ষকান প্রদয়াজন েদব না। ১ম ও
২য় বকবস্তর অর্ থ স্বয়াংবক্রয়ভাদব ছাি েদয়দছ বদল গণ্য েদব। ৩য় ও ৪র্ থ বকবস্তর অর্ থ প্রশাসবনক মন্ত্রণালয়/ববভাগ
বকবস্তবভবিক ছাি করদব। তদব ৪র্ থ বকবস্তর অর্ থ ছাদির ক্ষেদত্র অর্ থ ববভাদগর সম্মবত গ্রেণ করদত েদব।
০২।
স্বায়িশাবসত সাংস্থা কর্তথক বজওবব অর্ থায়দন বাস্তবায়নািীন প্রকদল্পর ক্ষেদত্র বজওবব অর্ থ ছাদির ববদ্যমান
পদ্ধবত, উন্নয়ন সেদর্াগী সাংস্থার ঋণ/অনুোদন বাস্তবায়নািীন প্রকদল্পর প্রকল্প সাোদের (বপএ) অাংদশর অর্ থ ব্যদয়র
ক্ষেদত্র বাদজট অর্রাইদজশন এবাং সরকাদরর মাধ্যদম আরবপএ অর্ থ ছাদির ববদ্যমান পদ্ধবত অপবরববতথত র্াকদব।
০৩।
এতদ্সাংক্রান্ত অর্ থ ববভাদগর ১৩/১১/২০১২ তাবরদখর ৫৪০ নাং স্মারদক জাবরকৃত উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের অর্ থ
অবমুবি ও ব্যবোর বনদে থবশকা এতদ্বারা বাবতল করা েদলা এবাং সাংদশাবিত পদ্ধবত সাংযুি ছদক বণ থনা করা েদলা।
০৪।
জনস্বাদর্ থ জারিকৃত এ আদেশ ১ জুলাই ২০১৮ েদত কার্ থকর েদব এবাং ুননরাদেশ না ক্ষেয়া পর্ থন্ত বলবৎ
র্াকদব।
স্বা/(রূবীনা আমীন)
অবতবরি সবচব
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মবন্ত্রপবরষে সবচব, মবন্ত্রপবরষে ববভাগ/ মুখ্য সবচব, প্রিানমন্ত্রীর কার্ থালয়, ঢাকা।
গভর্ নি, বাাংলাদেশ ব্যাাংক, মবতবিল, ঢাকা।
বাাংলাদেদশর মোবেসাব বনরীেক ও বনয়ন্ত্রক, অবিট ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।
বসবনয়র সবচব/সবচব,....................................................................... (সকল), ঢাকা।
সেস্য (সকল), পবরকল্পনা কবমশন, ক্ষশদর বাাংলা নগর, ঢাকা।
বেসাব মোবনয়ন্ত্রক, বাাংলাদেশ/কদরালার ক্ষজনাদরল, বিদেন্স োইন্যান্স/অবতবরি মোপবরচালক (অর্ থ), বাাংলাদেশ
ক্ষরলওদয়।
৭। মো-পবরচালক/প্রিান প্রদকৌশলী/পবরচালক, অবিেপ্তর/পবরেপ্তর (সকল)।
৮। ক্ষচয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পবরচালক, স্বায়ত্তশাবসত/আিা-স্বায়ত্তশাবসত (সকল) সাংস্থা।
৯। প্রিান বনব থােী কমথকতথা, বসটি কদপথাদরশন/দপৌরসভা (সকল)।
১০। অর্ থ ববভাদগর সকল কমথকতথা।
১১। প্রিান বেসাবরেণ কমথকতথা, .............................................................. (সকল) মন্ত্রণালয়/ববভাগ।
১২। ববভাগীয় বেসাব মোবনয়ন্ত্রক, সকল ববভাগ।
স্বা/(ক্ষমাঃ ক্ষেলাল উেীন)
উপসবচব
ক্ষোন: ৯৫৫৭২০৩
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

সূক্তিপত্র
ক্রক্তমক
নং
১.

ক্তেওক্তব অংি (ক্তসক্তি ভযাট ও ভূক্তম অক্তিগ্রেণ ব্যক্তিি) বরাহের অর্ থ ব্যয় এবং অবমুক্তি

১

২.

শুল্ক ও মূল্য সংহ ােন কর (CD VAT) পক্তরহিাহির ক্তনক্তমত্ত অর্ থ ব্যয় এবং অবমুক্তি

৩

৩.

ভূক্তম অক্তিগ্রেহণর ক্তনক্তমত্ত অর্ থ অবমুক্তি

৬

৪.

পুনভথরণহ াগ্য প্রকল্প সাোয্য (বাংলাহদি সরকাহরর মাধ্যহম) অর্ থ অবমুক্তি

৭

৫.

পুনভথরণহ াগ্য প্রকল্প সাোয্য (ক্তবহিষ ক্তেসাহবর মাধ্যহম) বরাহের অর্রাইহেিন োরি

৭

(ক) SAFE Account

৭

(খ) CONTASA Account

৮

(গ) Imprest Account

৯

(ঘ) DOSA Account

৯

(ঙ) DPA (Direct Project Aid) Special Account

৯

৬.

খাদ্য সাোয্যপুষ্ট প্রকহল্পর বরােকৃি অর্ থ/খাদ্য-সামগ্রী অবমুক্তি

১০

৭.

প্রক্তিরুপ িেক্তবল এর ক্তবপরীহি স্থানীয় মুদ্রা বরাে অবমুক্তি ও ব্যবোর

১০

৮.

ক্তেওক্তব অর্ থায়হন নগদ ববহদক্তিক মুদ্রা অবমুক্তি ও ব্যবোর (এক্তিক্তপর ১৮ নং কলাহম অন্যান্য বাবদ
বরাে)

১১

৯.

ক্তসটি কহপথাহরিন/হপৌরসভা/হেলা পক্তরষদ/উপহেলা/ইউক্তনয়ন পক্তরষদ/গ্রাম সরকার/পাব থিয িট্টগ্রাম উন্নয়ন
পক্তরষদ/পাব থিয জেলা পক্তরষদসমূহের উন্নয়ন সোয়িা জর্াক ছাড়াও অন্যান্য জর্াক বরাে অবমুক্তি

১১

১০.

পুণঃ উপহ ােন/ পুণঃ বরাে/অক্তিক্তরি বরাে ও অর্ থ অবমুক্তি

১২

১১.

এক্তিক্তপ বক্তেভূথি টাকা অবমুক্তি (নগদায়ন)

১৩

১২.

এক্তিক্তপ বক্তেভূথি ক্তেওক্তব অর্ থ অবমুক্তি/বাহেট অর্রাইহেিন (ক্তপহকএসএি/এসক্তিএি/ক্তবএমক্তিএি/
ইিকল/ক্তবআইএিএিএল ইিযাক্তদ)

১৩

১৩.

সরকারি ক্তেসাব েহি জিক প্রদানক্ষম অক্তিদপ্তর/ পক্তরদপ্তর/সংস্থাসমূহের েন্য উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ থ অবমুক্তি

১৪

১৪.

জবসরকারি সংস্থা/হেচ্ছাহসবী সংগঠহনর অর্ থ অবমুক্তি

১৪

১৫.

উন্নয়ন বাহেহটর অব্যক্তয়ি অর্ থ সমপথণ/িালাহনর মাধ্যহম সরকাক্তর জকাষাগাহর েমা প্রদান

১৫

১৬.

অর্ থ ব্যহয়র ক্তববরণী দাক্তখল

১৫

১৭.

স্থানীয় মূল্য সংহ ােন কর (ভযাট)/ আয়কর পক্তরহিাি সংক্রান্ত

১৫

১৮.

উন্নয়ন প্রকহল্পর আওিায় পদ সৃক্তষ্ট ও সংরক্ষণ

১৫

১৯.

উন্নয়ন প্রকহল্প অর্ থ বরাে, ক্তবভােন, অবমুক্তি, ব্যবোর এবং ক্তেসাব সংরক্ষহণর সািারণ িিথাবলী

১৬

২০.

প্রিাসক্তনক মন্ত্রণালহয়র ক্তপ্রক্তিপাল একাউক্তটং অক্তিসার এবং প্রিান ক্তেসাবরক্ষণ কমথকিথার দাক্তয়ত্বসমূে

১৮

ক্তবষয়

পৃষ্ঠা

সংলগ্নী
ক্রবমক নাং
সাংলগ্নী-১
সাংলগ্নী-২
সাংলগ্নী-৩
সাংলগ্নী-৪
সাংলগ্নী-৫
সাংলগ্নী-৬
সাংলগ্নী-৭
সাংলগ্নী-৮
সাংলগ্নী-৯
সাংলগ্নী-১০
সাংলগ্নী-১১
সাংলগ্নী-১২
সাংলগ্নী-১৩
সাংলগ্নী-১৪
সাংলগ্নী-১৫
সাংলগ্নী-১৬
সাংলগ্নী-১৭
সাংলগ্নী-১৮
সাংলগ্নী-১৯
সাংলগ্নী-২০
সাংলগ্নী-২১
সাংলগ্নী-২২
সাংলগ্নী-২৩
সাংলগ্নী-২৪
সাংলগ্নী-২৫
সাংলগ্নী-২৬
সাংলগ্নী-২৭
সাংলগ্নী-২৮
সাংলগ্নী-২৯
সাংলগ্নী-৩০
সাংলগ্নী-৩১
সাংলগ্নী-৩২
সাংলগ্নী-৩৩
সাংলগ্নী-৩৪

ববষয়

পৃষ্ঠা নম্বর

ববভাজন অনুদমােদনর নমুনা সরকারি আদেশ
বজওবব অর্ থ অবমুবির নমুনা সরকাবর আদেশ
স্বায়িশাবসত/ আিা-স্বায়িশাবসত/ স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূে কর্তথক বাস্তবায়নািীণ উন্নয়ন
প্রকল্পসমূদের বজওবব অর্ থ অবমুবির নমুনা সরকাবর আদেশ
সময়-বভবিক কমথ-পবরকল্পনা
অর্ থ বরাে, অর্ থ অবমুবি, প্রকৃত খরচ ও ুননভথরদণর বববরণী
শুল্ক ও মূল্য সাংদর্াজন কর বাবে অর্ থ অবমুবির নমুনা সরকাবর আদেশ
বসবি ভোট অবমুবির/ বরাে এবাং ব্যবোদরর বাৎসবরক বববরণী
ুননভর থণদর্াগ্য প্রকল্প সাোে বরাদের নমুনা সরকাবর আদেশ
বজওববর মাধ্যদম আরবপএ এর ুননভথরদণর অগ্রগবত প্রবতদবেন
ুননভথরণদর্াগ্য প্রকল্পসমূদের জন্য ক্ষসে তেববল পবরচালনা পদ্ধবত
ক্ষসে/ ইমদপ্রষ্ট/ ক্ষকানটাসা/ িসা তেববদলর অর্ থ সদ্বেবোর সাংক্রান্ত সমন্বয় আদেদশর নমুনা
ক্ষকানটাসা তেববল পবরচালনা সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপর্
ইমদপ্রষ্ট তেববল পবরচালনা সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
বাবণবজেক ব্যাাংদক ইমদপ্রষ্ট তেববল পবরচালনা সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
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িসা (DOSA) তেববল পবরচালনা সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
বিবপএ (ববদশষ বেসাদবর মাধ্যদম) তেববল পবরচালন পদ্ধবত
বাবষ থক বরকনবসবলদয়শন প্রবতদবেদনর নমুনা
আরবপএ ববদশষ বেসাদবর অর্ থ ব্যদয়র ত্রত্রমাবসক প্রবতদবেদনর নমুনা
স্বায়ত্ত্বশাবসত/ আিা-স্বায়ত্ত্বশাবসত/ স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূে কর্তথক বাস্তবায়নািীন উন্নয়ন
প্রকল্পসমূদের ুননভথরণদর্াগ্য প্রকল্প সাোে অবমুবির নমুনা সরকাবর আদেশ
বিএসএল পবরদশাদির ত্রত্রমাবসক প্রবতদবেদনর নমুনা
পে সৃবষ্ট ও সাংরেণ আদেদশর নমুনা
ক্ষচক প্রোনেম সরকাবর সাংস্থাসমূে কর্তথক বাদজট ববের্ভথত ব্যয় ক্ষরাি প্রসঙ্গে
ক্ষচক প্রোনেম সরকাবর সাংস্থাসমূে কর্তথক বাদজট ব্যয় ক্ষরাি প্রসদে
বববভন্ন উন্নয়ন প্রকদল্প অরিম অর্ থ উদিালন প্রসদে
উন্নয়ন বাদজদটর অর্ থ ছাদির ক্ষেদত্র কবতপয় অনুসরণীয় ববষয়
বাদজট বরাদের অর্ থ অবমুবি ও ব্যবোর সাংক্রান্ত
র্র্ার্র্ পদ্ধবত অনুসরণ ব্যবতদরদক ববল োবখদলর মাধ্যদম অর্ থ উদিালন
উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায় ক্ষলাকবল বনদয়াগ ও ক্ষবতন প্রোন প্রসদে
উন্নয়ন প্রকদল্প জনবল বনদয়াগ, ক্ষময়ােকাল, ক্ষবতন ইতোবে বনি থারণ
উন্নয়ন প্রকদল্প সাকুল্য ও ক্ষেলবভবিক জনবল বনদয়াগ প্রসদে
উন্নয়ন প্রকদল্প কমথরত জনবদলর সাকুল্য ক্ষবতন নতুন জাতীয় ক্ষবতন ক্ষেল/২০১৫ এর
িারাবাবেকতা বৃবদ্ধকরণ
জাতীয় ক্ষবতন ক্ষেল/২০১৫ অনুসরদণ উন্নয়ন প্রকদল্পর বববভন্ন ক্ষগ্রদির পদে আউটদসাবস থাং এর
মাধ্যদম ক্ষসবা ক্রদয়র ক্ষেদত্র সব থসাকুল্য ক্ষসবা মূল্য বনি থারণ
১ জুলাই, ১৯৯৭ ক্ষর্দক চালু েদয় সমাপ্ত প্রকদল্পর জনবদলর ক্ষবতন ভাতা প্রোন প্রসদে
উন্নয়ন প্রকদল্পর অর্ থ ছাি, বরাদের ববভাজন, পে সৃবষ্ট ইতোবে আদেদশ অর্ থ ববভাগ কর্তথক
পৃষ্ঠাাংকন (Endorsement) পদ্ধবত রবেতকরণ প্রসদে

২1
২2
২3
২6
২7
28
29
৩0
৩2
৩3
৩6
39
৪1
৪3
৪5
৪6
৪7
48
49
৫0
৫1
৫2
৫3
54
৫5
৫6
৫7
59
৬1
৬6
68
69

ক্রবমক নাং
সাংলগ্নী-৩৫
সাংলগ্নী-৩৬
সাংলগ্নী-৩৭
সাংলগ্নী-৩৮
সাংলগ্নী-৩৯
সাংলগ্নী-৪০
সাংলগ্নী-৪১
সাংলগ্নী-৪২
সাংলগ্নী-৪৩
সাংলগ্নী-৪৪
সাংলগ্নী-৪৫
সাংলগ্নী-৪৬
সাংলগ্নী-৪৭
সাংলগ্নী-৪৮
সাংলগ্নী-৪৯
সাংলগ্নী-৫০
সাংলগ্নী-৫১
সাংলগ্নী-৫২
সাংলগ্নী-৫৩
সাংলগ্নী-৫৪
সাংলগ্নী-৫৫
সাংলগ্নী-৫৬
সাংলগ্নী-৫৭
সাংলগ্নী-৫৮

ববষয়
১৯৯৭ সাদলর পূদব থ শুরু েওয়া সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকদল্পর পে/জনবল রাজস্বখাদত স্থানান্তর
সম্পবকথত প্রস্তাবসমূে পরীো কবরয়া সুপাবরশ প্রোদনর জন্য সবচব কবমটি গঠন
১৯৯৭ সাদলর পূদব থ শুরু েদয় সমাপ্ত েওয়া উন্নয়ন প্রকদল্পর পে রাজস্বখাদত স্থানান্তর সম্পবকথত
স্থায়ী কবমটি
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থার বববভন্ন প্রকদল্পর বিবপবপ প্রণয়নকাদল পে/দলাকবদলর সাংখ্যা
বনি থারদণর জন্য কবমটি গঠন
৩০ জুন ১৯৯৭ বা তৎপূদব থ শুরু েদয় সমাপ্ত েওয়া উন্নয়ন প্রকদল্পর ক্ষর্ সকল জনবল রাজস্ব
খাদত স্থানান্তদরর সুদর্াগ পানবন, তাদের এককালীন আবর্ থক সুববিা প্রোন
উন্নয়ন প্রকদল্প বনদয়াবজত কমথকতথা/কমথচারীদের মোঘ থ ভাতা এবাং বচবকৎসা ভাতা প্রোন
সাংক্রান্ত
উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের জনবল বনদয়াগ, ক্ষময়ােকাল, ক্ষবতন-ভাতা ইতোবে বনি থারণ ববষয়ক
নীবতমালা
'কাজ নাই মজুরী নাই' বভবিদত বনদয়াবজত জনবদলর সুববিাবলী সাংক্রান্ত নীবতমালা
'কাজ নাই মজুরী নাই' বভবিদত বনদয়াবজত জনবদলর সুববিাবলী সাংক্রান্ত নীবতমালা
বাবতলকরণ সাংক্রান্ত মবন্ত্রপবরষে ববভাদগর পরিপত্র
উন্নয়ন প্রকল্প সমাবপ্তর পর অতোবশ্যকীয় পে রাজস্ব বাদজদট স্থানান্তর সাংক্রান্ত জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালদয়র পবরপত্র
উন্নয়ন প্রকল্প সমাবপ্তর পর অতোবশ্যকীয়/অপবরোর্ থ পে রাজস্ব বাদজদট স্থানান্তর সাংক্রান্ত
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র পবরপত্র
উন্নয়ন প্রকদল্প জনবল বনদয়াগ প্রসদে
উন্নয়ন প্রকদল্প কমথরত জনবদলর শ্রাবন্ত ববদনােন ভাতা প্রাপ্যতা প্রসদে
এক প্রকদল্পর কমথচারীদক অন্য প্রকদল্প ুননঃবনদয়াগ প্রসদে
সাকুল্য ক্ষবতদন বনদয়াবজত কমথকতথা/কমথচারীদের প্রকল্প সমাবপ্তদত এককালীন আবর্ থক সুববিা
প্রোন প্রসদে
জুলাই/১৯৯৭ এবাং তৎপরবতীদত শুরু েওয়া সমাপ্ত প্রকদল্পর পে রাজস্বখাদত স্থানান্তর এবাং
ক্ষর্াক বরাে ক্ষর্দক ক্ষবতন ভাতা প্রোন সাংক্রান্ত।
বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাগ এবাং এর অিীনস্থ অবিেপ্তর/েপ্তর/পবরেপ্তর/সাংস্থা কর্তথক
বাস্তবায়নািীন উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায় প্রবশেণ/দসবমনার/ওয়াকথশপ সাংক্রান্ত কমথকান্ড
পবরচালনা ও ব্যদয়র োর সাংক্রান্ত।
এক বমবলয়ন মাবকথন িলার এবাং তদুি থ ত্রবদেবশক মুদ্রা ব্যয়/এলবস ক্ষখালার পূদব থ বাছাই কবমটির
সুপাবরশ গ্রেণ সাংক্রান্ত সরকাবর আদেশ
পাঁচ বমবলয়ন মাবকথন িলার এবাং তদুি থ ত্রবদেবশক মুদ্রা ব্যয়/এলবস ক্ষখালার পূদব থ বাছাই কবমটির
সুপাবরশ গ্রেণ সাংক্রান্ত সরকাবর আদেশ
উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবাং রাজস্ব বাদজদটর আওতায় ত্রবদেবশক মুদ্রা ব্যয়/এলবস ক্ষখালার
জন্য বাছাই কবমটির অনুদমােন গ্রেণ না করা প্রসদে
নতুন বপবসবপ/বপবপ/টিএবপবপদত নতুন জনবল বনি থারদণর জন্য তথ্য-ছক সাংদশািন প্রসদে
উন্নয়ন বাদজদটর আওতায় ক্ষমাটরর্ান ক্রয় প্রসদে
স্বায়িশাবসত/আিাস্বায়িশাবসত/স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূে কর্তথক বাস্তবাবয়ত উন্নয়ন
প্রকল্পসমূদের অবমুি অর্ থ বাবণবজেক ব্যাাংদক রাখা সাংক্রান্ত
এবিবপ বাস্তবায়দন অবজথত আবর্ থক অগ্রগবতর সাংবেপ্ত পাবেক/মাবসক প্রবতদবেন
উন্নয়ন প্রকদল্পর ববস্তাবরত ব্যয় খাদত অর্ থননবতক ক্ষকাি ব্যবোদরর নমুনা

পৃষ্ঠা নম্বর
৭2
৭3
৭4
৭5
৭6
৭7
79
৮3
৮4
৮5
৮6
৮7
88
89
৯0
৯1
৯3
৯4
৯5
৯6
98
১০0
১০1
১০2

উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির অর্ ম অবমুচি এবং ব্যবহার পদ্ধচি
ক্র.নং
১
১।

চবষয়
২
চিওচব অং (চসচি ভ্যাট ও
ভূচর্ অচিগ্রহণ ব্যিীি)
বরামের অর্ ম ব্যয় এবং
অবমুচি

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

ক)
(১)

(২)

(৩)

(৪)

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
অনুসরণীয় িমাবলী
প্রকল্প/কর্মসূচি
৩
৪
৫
র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ/অচিিপ্তর/পচরিপ্তর/সরকাচর
(১) ক্ষয ক্ষকান চকচির অর্ ম ছােকরমণ পচরকল্পনা কচর্ ন (১) উন্নয়ন বামিট বরামের চভ্চিমি ক্ষর্াট
বরােমক সর্ান িার ভ্ামগ ভ্াগ কমর িার
প্রচিষ্ঠান এর ক্ষেমে:
ও অর্ ম চবভ্ামগর পূব ম অনুমর্ািন চনমি হমব।
চকচিমি (চকচি চভ্চিক/একমে) বরােকৃি
মবছমরর
প্রকল্প পচরিালকগণ সংচিষ্ট অর্
বামিট (২) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে
অর্ ম ৩ নং কলামর্ বচণ মি পদ্ধচি অনুযায়ী
বরামের চভ্চিমি প্রময়ািন অনুযায়ী চিওচব অংম র
চিএসএল চকচিচভ্চিক নগমি ির্া সামপমে একই
ব্যবহার/অবমুি করা যামব। এছাোও
জুলাই-ক্ষসমেম্বর সর্ময় ১র্ চকচি, অমটাবর-চিমসম্বর
চনয়র্ প্রমযািয হমব।
অচিচরি বরাে অচিচরি চকচিমি/পরবিী
সর্ময় ২য় চকচির অর্ ম ব্যবহার করমি পারমব। (৩) ৩য় চকচি পয মন্ত অর্ ম ছামে পচরকল্পনা কচর্ মনর
চকচি/চকচিসমূমহর সামর্ সর্ন্বয় কমর অর্ ম
এমেমে অর্ ম ছামের ক্ষকান প্রময়ািন হমব না। ২য়
সংচিষ্ট চবভ্ামগর এবং সংম াচিি বাচষ মক উন্নয়ন
চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ অবমুি করা যামব।
চকচির সর্ময় ১র্ চকচির অর্ ম অব্যচয়ি র্াকমল ২
কর্মসূচি চূোন্ত হওয়ার পূমব ম ৪র্ ম চকচির অর্ ম ছামে
(দুই) চকচির অর্ ম একমে ব্যবহার করা যামব।
(২) প্রকমল্পর ক্ষর্য়াি অর্ মবছমরর র্ধ্যবিী ক্ষকান
কায মক্রর্ চবভ্ামগর সম্মচির প্রময়ািন হমব।
সর্ময় সর্াচপ্তর িন্য চনি মাচরি র্াকমল,
ম
প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ িানুয়াচর-র্াি সর্ময়
ক্ষসমেমে উি সর্ময়র র্মধ্য ক্ষয ক’টি চকচি
৩য় চকচির অর্ ম অবমুি করমি পারমব। ৩য় চকচির
হমব ক্ষস সংখ্যক চকচিমি ভ্াগ কমর অর্ ম
সর্ময় ১র্ ও ২য় চকচির অর্ ম অব্যচয়ি র্াকমল
ব্যয়/ছাে করা যামব। িমব প্রকমল্পর সব মম ষ
৩(চিন)টি চকচিই একমে অবমুি করা যামব। চনচি মষ্ট
চকচির অর্ ম ছামের ক্ষেমে প্র াসচনক
সর্ময়র পূমব ম একমে এক বা একাচিক চকচির অর্ ম
র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ কর্তমক অর্ ম চবভ্ামগর
ব্যময়র প্রময়ািন হমল অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচি গ্রহণ
সম্মচি গ্রহণ করমি হমব।
করমি হমব।
(৩) উন্নয়ন বামিট/এচিচপ চূোন্ত হওয়ার পর
সংম াচিি বাচষ মক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাে এবং অর্ ম
প্রকমল্পর চবপরীমি প্রিি বরাে এবং
চবভ্াগ কর্তমক িাচরকৃি সংম াচিি কর্তমত্ব (revised
চিচপচপ এর অংগচভ্চিক বরামের আমলামক
authority) অনুযায়ী অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্
প্রকল্প পচরিালকগণ আইবাস চসমেমর্
এচপ্রল-জুন সর্ময় ৪র্ ম চকচিসহ ক্ষয ক্ষকান চকচির অর্ ম
অর্ মননচিক ক্ষকািচভ্চিক চবিাচরি বামিট
সংচিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ কর্তমক অবমুি করা যামব।
এচি চনচিি করমব। পরবিীমি বামিট
উপমরর (১), (২) ও (৩) এ বচণ মি পদ্ধচি
বরাে অনুযায়ী চবিাচরি বামিট এচির
ব্যচিমরমক ক্ষকান অর্ ম ছামের প্রময়ািন হমল অর্ ম
ক্ষকান সংম ািমনর প্রময়ািন হমল িা সংচিষ্ট
চবভ্ামগর সম্মচি গ্রহণ করমি হমব। িাছাো ১র্র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ প্রকল্প
৪র্ ম চকচির অর্ ম এককালীন ছামের প্রময়ািন হমল
পচরিালক করমি পারমব।
পচরকল্পনা কচর্ মনর কায মক্রর্ চবভ্াগ ও অর্ ম
(৪) উন্নয়ন বামিমটর মূল বরামে ক্ষকান পচরবিমন
চবভ্ামগর সম্মচির প্রময়ািন হমব।
হমল সংম াচিি বরামের সামর্ সার্ঞ্জস্য ক্ষরমে
1

ক্র.নং

চবষয়

১

২

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

ে)
(৫)

(৬)

(৭)

(৮)

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
প্রকল্প/কর্মসূচি
৪

৩
স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠান এর
ক্ষেমে:
প্রকল্প বািবায়নকারী সংচিষ্ট সংস্থার চনকট
সরকামরর পাওনা চিএসএল চকচিচভ্চিক পচরম াি
সামপমে প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ উন্নয়ন
বামিট বরাে অনুযায়ী ২য় চকচি পয মন্ত অর্ ম
অবমুি করমি পারমব। িমব (ক) জুলাই-ক্ষসমেম্বর
সর্ময় ১র্ চকচি এবং অমটাবর-চিমসম্বর সর্ময়
২য় চকচির অর্ ম ছাে করা যামব। (ে) ২য় চকচি
ছােকালীন সর্ময় ১র্ চকচি অছােকৃি র্াকমল
২(দুই) চকচিই একমে ছাে করা যামব। (গ) ৩য়
চকচিসহ চনচি মষ্ট সর্ময়র পূমব ম একমে এক বা
একাচিক চকচির অর্ ম ছামের ক্ষেমে অর্ ম চবভ্ামগর
সম্মচি গ্রহণ করমি হমব।
সরকামরর পাওনা চি. এস. এল. পচরম াি এবং
অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ সংম াচিি বাচষ মক
উন্নয়ন কর্মসূচির বরাে অনুযায়ী ৪র্ ম চকচির অর্ ম
অবমুি করা যামব।
সংম াচিি এচিচপ/বামিট চূোন্ত হওয়ার পূমব ম ৪র্ ম
চকচির অর্ ম অর্বা বচি মি বরামের অর্ ম অবমুচি
করমি হমল পচরকল্পনা কচর্ মনর কায মক্রর্ চবভ্ামগর
ও অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচি প্রময়ািন হমব।
র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর অননুমর্াচিি প্রকমল্পর ক্ষর্াক/
পচরকল্পনা কচর্ মনর চবম ষ প্রময়ািমন উন্নয়ন
সহায়িা োি/ এক প্রকল্প ক্ষর্মক অন্য প্রকমল্প
পুণ:উপমযািমনর র্াধ্যমর্ বরাে প্রিান করা হমল
ক্ষসমেমে বরাে প্রিামনর পমর ১র্ বার (ময ক্ষকান
চকচি) অর্ ম ছামে অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচি গ্রহণ
করমি হমব। অন্যান্য চকচির ক্ষেমে উপর্য মি চনয়র্
পচরপালন করমি হমব।
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অনুসরণীয় িমাবলী
৫
অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ আইবাস এচি
সংম ািন করমি হমব।
(৫) উন্নয়ন বামিট/এচিচপ চূোন্ত হওয়ার পর
রািস্ব ও মূলিন োি পচরবিমন করমি হমল
পচরকল্পনা কচর্ ন ও অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচি
গ্রহণ করমি হমব এবং আইবাস চসমেমর্ িা
অন্তর্ভমি করমি হমব। িাছাো অননুমর্াচিি/
সংম াচিি অননুমর্াচিি/অনুমর্াচিি প্রকমল্প
পচরকল্পনা কচর্ ন কর্তমক নতুন বরামের
ক্ষেমে উি বরাে বামিমট অন্তর্ভমচির িন্য
অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচি গ্রহণ করমি হমব।
(৬) অর্ ম চবভ্াগ/প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগ অর্ ম
ছামের প্রিাব ক্ষপ্ররমণর সর্য় সংলগ্নী -৪ ও ৫
অনুযায়ী প্রময়ািনীয় িথ্য প্রিান করমি হমব।
স্বায়ি াচসি/আিাস্বায়ি াচসি
প্রচিষ্ঠামনর
ক্ষেমে অচিচরি চহমসমব সংচিষ্ট প্রকমল্পর
ব্যাংক একাউমের ক্ষেটমর্ে প্রিামবর সংমগ
ক্ষপ্ররণ করমি হমব।
(৭) চিএসএল বাবি সরকামরর প্রাপ্য অর্ ম নগমি
ির্া প্রিান ব্যচিমরমক ক্ষকান চকচির অর্ ম
অবমুি করমি হমল অর্ ম চবভ্ামগর পূব ম
সম্মচি চনমি হমব।
(৮) অর্ ম অবমুচি/ব্যময়র লমেয সকল ক্ষেমে
আইবাস চসমের্ ব্যবহার করমি হমব।

ক্র.নং
১
২।

চবষয়
২
শুল্ক ও মূল্য সংমযািন কর
(CD VAT) পচরম ামির
চনচর্মি অর্ ম ব্যয় এবং
অবমুচি

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি
৩
ক) র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ/অচিিপ্তর/পচরিপ্তর/সরকাচর
প্রচিষ্ঠান এর ক্ষেমে:
(1) প্রকল্প পচরিালকগণ শুল্ক ও মূল্য সংমযািন কমরর
(CD VAT) িন্য চনি মাচরি বরাে ক্ষর্মক ৫ নং
কলামর্ বচণ মি িম অনুসরণপূব মক অর্ ম চবভ্াগ ও
প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়মক অবচহি ক্ষরমে প্রময়ািমনর
চভ্চিমি (সংচিষ্ট অর্ ম বছমরর জুলাই - র্াি ম সর্ময়)
অর্ ম ব্যবহার/ব্যয় করমি পারমব।
(2) আরএচিচপ চূোন্ত হওয়ার পর সংম াচিি বরাে
এবং অর্ ম চবভ্াগ কর্তমক িাচরকৃি সংম াচিি কর্তমত্ব
(revised authority) অনুযায়ী এচপ্রল-জুন
সর্ময় অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ এই োমির অর্ ম
প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ কর্তমক অবমুি করা
যামব।
ে) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠান এর
ক্ষেমে:
(৩) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ শুল্ক ও মূল্য সংমযািন
কমর (CD VAT) বাবি বরাে ৫ নং কলামর্
বচণ মি িম অনুসরণপূব মক সংচিষ্ট অর্ ম বছমরর
জুলাই-র্াি ম সর্ময় অবমুি করমি পারমব।
আরএচিচপ চূোন্ত হওয়ার পর সংম াচিি বরাে
এবং অর্ ম চবভ্াগ কর্তমক িাচরকৃি সংম াচিি কর্তমত্ব
(revised authority) অনুযায়ী অর্ ম চবভ্ামগর
সম্মচিক্রমর্ এই োমির অর্ ম প্র াসচনক
র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ কর্তমক অবমুি করা যামব।

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
অনুসরণীয় িমাবলী
প্রকল্প/কর্মসূচি
৪
৫
(১) পচরকল্পনা কচর্ ন এবং অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ (1) ১৯৬৯ সামলর শুল্ক আইমনর (এযাট নং ৪,
১৯৬৯) ৩৪ নং িারা অনুযায়ী শুল্ক কর্তমপমের
প্রকৃি প্রময়ািমনর চভ্চিমি চনি মাচরি পচরর্াণ চসচি
ভ্যামটর অর্ ম প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ অবমুি
অিীমন ‘চহসাব িলচি (Account
করমি পারমব।
Current) খুমল ক্ষসোমন চসচি ভ্যাট বাবি
অবমুিকৃি অর্ ম ির্া চিমি হমব।
(২) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমেও
অচিিপ্তর/পচরিপ্তর/সংস্থার নামর্ একটি র্াে
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
‘চহসাব িলচি’ খুলমি হমব এবং প্রমিযক
প্রকমল্পর িন্য পৃর্ক পৃর্ক চহসাব বই রােমি
হমব। প্রকমল্পর র্ালার্াল একাচিক বন্দমরর
র্াধ্যমর্ আর্িাচন করা হমল সংচিষ্ট বন্দমরর
কাষ্টর্স কর্তমপমের অিীমন অচিিপ্তর/
পচরিপ্তর/সংস্থার নামর্ পৃর্ক ‘চহসাব িলচি’
ক্ষোলা ক্ষযমি পামর। ‘চহসাব িলচি’ ক্ষোলা না
হমল ক্ষকান অর্ ম ছাে করা যামব না।
(2) অর্ ম ছামের প্রিাব ‘সংলগ্নী-৭’ সহ পাঠামি
হমব এবং সরকাচর আমি সংলগ্নী-৬-এ বচণ মি
চনি মাচরি ছক অনুযায়ী িাচর করমি হমব।
(3) প্রিান চহসাবরেণ কর্মকিমা চসচি ভ্যাট বাবি
র্ঞ্জুচরকৃি অর্ ম “চহসাব িলচি”ক্ষি
।
(4) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ চসচি ভ্যাট
অবমুচির পচরর্াণ, পচরম াি এবং ’চহসাব
িলচি’র ক্ষির
ইিযাচির
বাৎসচরক
চববরণী (সংলগ্নী-৭ অনুযায়ী) অর্ ম চবভ্াগ,
চসএও অচিস এবং িািীয় রািস্ব ক্ষবামি ম
ক্ষপ্ররণ করমব।
(5) সংচিষ্ট কাষ্টর্স কর্তমপে িামির আওিায়
পচরিাচলি ’চহসাব িলচি’ক্ষি ৩০ জুমনর
ব্যামলন্স সংলগ্নী-৭ অনুযায়ী সংচিষ্ট প্র াসচনক
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ক্র.নং

চবষয়

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

১

২

৩

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
প্রকল্প/কর্মসূচি
৪

অনুসরণীয় িমাবলী

(6)

(7)

(8)

(9)

4

৫
র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ, অর্ ম চবভ্াগ এবং চসএও
অচিমস জুলাই র্ামস ক্ষপ্ররণ করমব।
প্রকল্প পচরিালক যিেণ পয মন্ত চসচি ভ্যাট
পচরম াি করার িন্য অমর্ মর প্রময়ািন আমছ
বমল চনচিি না হমব িিেণ পয মন্ত এ বাবি
অর্ ম ব্যয় করমব না। ক্ষর্াট ব্যয়/ছােকৃি অর্ ম
যামি সংচিষ্ট অর্ মবছমরর র্মধ্যই ব্যয় হয় িাও
চনচিি করমি হমব।
উন্নয়ন প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মসূচির িন্য প্রকল্প
সাহামের অমর্ ম ক্ষর্াটরযান ক্রয়/আর্িাচন
ক্ষেমে চসচিভ্যামটর অর্ ম ছামের পূমব মই অর্ ম
চবভ্ামগর পূব ম সম্মচি গ্রহণ করমি হমব।
প্রকল্প িলাকালীন চসচিভ্যাট পচরম ামির পর
যচি ক্ষকান অর্ ম অব্যচয়ি ক্ষর্মক যায় িমব িা
সংচিষ্ট ‘চহসাব িলচিমি’ই ির্া র্াকমব
এবং এ অর্ ম পরবিী অর্ মবছমরর বরামের
সামর্ সর্ন্বয় পূব মক প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়
চসচিভ্যাট অবমুচির আমি িাচর করমি
পারমব।
প্রকমল্পর ক্ষ ষ বমষ ম অর্বা িার পূমব ম প্রকল্প
িচলল অনুযায়ী সমুিয় র্ালার্াল যন্ত্রপাচি
ইিযাচি আর্িাচন সর্াপ্ত হময় র্াকমল সমুিয়
চসচি ভ্যাট পচরম ামির পর ‘চহসাব িলচি’
ক্ষি ির্া র্াকা অব্যচয়ি অর্ ম বছর ক্ষ ষ
হমল
সরকাচর
ক্ষকাষাগামর
(১০৯০১০১১০১৪৩৫-১৪৪১২০২ ক্ষকামি ির্া
চিমি হমব। যচি বছর ক্ষ ষ হওয়ার পূমব মই
অব্যচয়ি অর্ ম ির্া প্রিান করার সুমযাগ
র্ামক ক্ষসমেমে প্রকমল্পর ক্ষয অর্ মননচিক
ক্ষকাি হমি অর্ ম উমিাচলি হময়মছ ক্ষসই
অর্ মননচিক ক্ষকামি ির্া প্রিান করমি হমব।

ক্র.নং

চবষয়

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

১

২

৩

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
প্রকল্প/কর্মসূচি
৪
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অনুসরণীয় িমাবলী
৫
(১০) উন্নয়ন সহমযাগী ক্ষি /সংস্থা যচি স্থানীয়
বািার ক্ষর্মক আর্িাচনকৃি যন্ত্রপাচি/
যানবাহন ক্রময় অর্ মায়ন কমর এবং চুচির
িম অনুসামর যচি চসচিভ্যামটর অর্ ম
সরকামরর পচরম ামির চবিান র্ামক ক্ষস
ক্ষেমে প্রিান চহসাবরেণ কর্মকিমা
চনম্নবচণ মি িম সামপমে চসচি ভ্যামটর বরাে
ক্ষর্মক সরবরাহকারীর অনুকূমল ক্ষিক িাচর
করমি পারমবেঃ
(ক) প্রকল্প িচলমল ক্রয়কৃি র্ালার্ামলর সংখ্যা ও
অর্ ম বরাে সম্পমকম সুস্পষ্ট সংস্থান র্াকমি
হমব। চসচিভ্যাট ব্যিীি সরবরাহ মূমল্যর বাকী
অং িািা ক্ষি /সংস্থা কর্তমক পচরম াচিি
হওয়ার সর্র্ মমন প্রার্াণ্য কাগিপে র্াকমি হমব
এবং র্ালার্াল প্রাচপ্তর প্রার্াণ্য কাগিপে
কাষ্টর্স এযামসসমর্ে চরমপাট ম িাচেল করমি
হমব;
(ে) প্রকল্প িচলমল চসচিভ্যাট োমি বরাে
র্াকমি হমব;
(গ) মূল্য পমে (Price Quotation)/িরপমে
সুচনচেমষ্টভ্ামব চসচিভ্যাট অংম র অমর্ মর
পচরর্াণ উমেে র্াকমি হমব;
(ঘ) ‘মূল্যপমে বচণ মি চসচিভ্যাট উন্নয়ন সহমযাগী
সংস্থা কর্তমক পচরম াি করা হয় না এবং িা
বাংলামি সরকার কর্তমক প্রিানমযাগ্য’ এই
র্মর্ম প্রকল্প পচরিালমকর প্রিযয়ন র্াকমি হমব;
(ঙ) ‘সরবরাহকারীর অনুকূমল শুধুর্াে চসচিভ্যাট
অংম র ক্ষিক প্রিান করা যামব’ এই র্মর্ম অর্ ম
অবমুচির আমিম উমেে র্াকমব।

ক্র.নং

চবষয়

১
৩।

২
ভূচর্ অচিগ্রহমণর চনচর্ি অর্ ম
অবমুচি

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

ক)
(1)

(3)

ে)
(১)

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
অনুসরণীয় িমাবলী
প্রকল্প/কর্মসূচি
৩
৪
৫
র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ/অচিিপ্তর/পচরিপ্তর/সরকাচর
(১) পচরকল্পনা কচর্ ন এবং অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ (১) স্থাবর সম্পচি অচিগ্রহণ ও ভূচর্ িেল
প্রকৃি প্রময়ািমনর চভ্চিমি চনি মাচরি পচরর্াণ ভূচর্
আইন, ২০১৭ (২০১৭ সামলর ২১ নং আইন)
প্রচিষ্ঠান এর ক্ষেমে:
ম
অচিগ্রহমণর
অর্
প্র
াসচনক
র্ন্ত্র
ণ
ালয়/চবভ্াগ
অবমুি
এর িারা ৮ অনুযায়ী ক্ষিলা প্র াসমকর
প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ ভূচর্ অচিগ্রহমণর িন্য
করমি পারমব।
অনুকূমল ছাে করা যামব।
চনি মাচরি বরাে ক্ষর্মক ৫ নং কলামর্ বচণ মি িম
অনুসরণ পূব মক অর্ ম চবভ্াগমক অবচহি ক্ষরমে (২) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমেও (২) প্রিান চহসাবরেণ কর্মকিমা ভূচর্ অচিগ্রহণ
প্রময়ািমনর চভ্চিমি (সংচিষ্ট অর্ ম বছমরর জুলাইবাবি অমর্ মর ক্ষিক ক্ষিলা প্র াসমকর অনুকূমল
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
র্াি ম সর্ময়) অর্ ম অবমুি করমি পারমব।
প্রিান করমব।
আরএচিচপ চূোন্ত হওয়ার পর সংম াচিি বরাে
এবং অর্ ম চবভ্াগ কর্তমক িাচরকৃি সংম াচিি
কর্তমত্ব (revised authority) অনুযায়ী এচপ্রলজুন সর্ময় অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ এই োমির
অর্ ম প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ কর্তমক অবমুি
করা যামব।
স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠান এর
ক্ষেমে:
স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে
প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ ভূচর্ অচিগ্রহমণর িন্য
চনি মাচরি বরাে ৫নং কলামর্ বচণ মি িম
অনুসরণপূব মক সংচিষ্ট অর্ ম বছমরর জুলাই-র্াি ম
সর্ময় অবমুি করমি পারমব। আরএচিচপ চূোন্ত
হওয়ার পর সংম াচিি বরাে এবং অর্ ম চবভ্াগ
কর্তমক িাচরকৃি সংম াচিি কর্তমত্ব (revised
authority) অনুযায়ী অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্
এই োমির অর্ ম র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ কর্তমক অবমুি
করা যামব।
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চবষয়

১
৪।

২
পুনভ্মরণমযাগ্য প্রকল্প সাহাে
(বাংলামি সরকামরর
র্াধ্যমর্)

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

(১)

(২)

(৩)

(৪)

৫।

পুনভ্মরণমযাগ্য প্রকল্প সাহাে (১)
(চবম ষ চহসামবর র্াধ্যমর্)
বরামের অর্রাইমি ন িাচর
(ক) SAFE Account
(Special Account for
Foreign Exchange)

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
অনুসরণীয় িমাবলী
প্রকল্প/কর্মসূচি
৩
৪
৫
প্রকল্প পচরিালকগণ ক্রচর্ক ১ এর ৫নং কলামর্ (১) চকচি চভ্চিক বরাে এবং ক্ষয ক্ষকান চকচির অর্ ম (১) উন্নয়ন বামিট বরামের চভ্চিমি ক্ষর্াট িার
বচণ মি িমসামপমে বাচষ মক বামিট বরামের
ছােকরমণ পচরকল্পনা কচর্ ন ও অর্ ম চবভ্ামগর পূব ম
চকচিমি বরােকৃি অর্ ম ব্যয়/অবমুি করা
চভ্চিমি ২য় চকচি পয মন্ত অর্ ম ব্যবহার/ব্যয় করমি
যামব। এছাোও অচিচরি বরাে অচিচরি
অনুমর্ািন চনমি হমব।
পারমব। িমব (ক) জুলাই-ক্ষসমেম্বর সর্ময় ১র্ (২) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমেও
চকচিমি অবমুি করা যামব।
চকচি এবং অমটাবর-চিমসম্বর সর্ময় ২য় চকচির
(২) বরােকৃি অর্ ম প্রকমল্পর ঋণচুচি অনুসামর
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
অর্ ম ব্যয় করা যামব। (ে) ২য় চকচি সর্ময় ১র্
ক্ষযাগ্য আইমটমর্র উপর এবং অনুমর্াচিি
চকচি অব্যচয়ি র্াকমল ২ (দুই) চকচিই একমে
চিচপচপ-র োিচভ্চিক বরামের আমলামক
ব্যয় করা যামব। (গ) চনচি মষ্ট সর্ময়র পূমব ম একমে
ব্যয় করমি হমব;
এক বা একাচিক চকচির অর্ ম ব্যময়র ক্ষেমে অর্ ম
(৩) িলচি প্রকমল্পর ৩য় চকচির অর্ ম ছামের
চবভ্ামগর সম্মচি গ্রহণ করমি হমব।
সর্য় ১র্ চকচির এবং ৪র্ ম চকচির অর্ ম
সংচিষ্ট অর্ মবছমরর িানুয়াচর-জুন সর্ময় ৩য় ও ৪র্ ম
ছামের সর্য় ২য় চকচির ব্যময়র ৭৫%
চকচিসহ ক্ষয ক্ষকান চকচির বরাে, অর্ ম চবভ্ামগর
উন্নয়ন সহমযাগীর চনকট পুনভ্মরমণর িাবী
সম্মচিক্রমর্ অবমুি করা যামব। এককালীন (১র্ক্ষপ এবং িাবীকৃি অমর্ মর ৭৫% উন্নয়ন
৪র্ ম চকচি) ক্ষকান অর্ ম অবমুচির িন্য পচরকল্পনা
সহমযাগীর চনকট হমি পুনভ্মরণ করমি হমব।
কচর্ মনর কায মক্রর্ চবভ্ামগর ও অর্ ম চবভ্ামগর
(৪) প্র াসচনক
র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ অমটাবর,
সম্মচির প্রময়ািন হমব।
িানুয়াচর, এচপ্রল ও জুলাই র্ামসর ১৫
স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে
িাচরমের র্মধ্য পূব মবিী ৩(চিন) র্ামসর
চিএসএল চকচিচভ্চিক নগমি ির্া সামপমে একই
পুনভ্মরণমযাগ্য প্রকল্প
সাহামের
চনয়র্ প্রমযািয হমব।
প্রকল্পচভ্চিক বরাে, ব্যয়, িাবী এবং
সংম াচিি বাচষ মক উন্নয়ন কর্মসূচি চূোন্ত হওয়ার
প্রকৃি প্রাচপ্ত সংক্রান্ত ত্রের্াচসক চববরণী
পূমব ম ৪র্ ম চকচির অর্ ম অবমুচিমি পচরকল্পনা
চনি মাচরি ছমক (সংলগ্নী- ৯) অর্ ম চবভ্ামগ
কচর্ মনর কায মক্রর্ চবভ্ামগর ও অর্ ম চবভ্ামগর
এবং সংচিষ্ট চসএও অচিমস ক্ষপ্ররণ করমব।
সম্মচির প্রময়ািন হমব। অর্ ম চবভ্ামগ প্রিাব
ক্ষপ্ররমণর সর্য় সংলগ্নী-৪৪ পূরণ করমি হমব।
প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর প্রিাব অনুযায়ী (1) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর প্রিামবর চভ্চিমি এবং (1) SAFE িহচবমলর যাবিীয় কায মক্রর্ অর্ ম
অর্ মবছমরর শুরুমি অর্ ম চবভ্াগ উন্নয়ন বামিট বরাে
পচরকল্পনা কচর্ মনর সম্মচিক্রমর্ অর্ ম চবভ্াগ
চবভ্ামগর ৫/০৮/১৯৯৩ িাচরমে িাচরকৃি
অনুযায়ী বাংলামি ব্যাংক/বাচণচিযক ব্যাংক
অর্রাইমি ন িাচর করমব।
পচরপে (সংলগ্নী-১০) অনুযায়ী পচরিাচলি
বরাবমর অর্রাইমি ন আমি িাচর করমব। (2) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে
হমব।
অর্ারাইমি ন প্রাচপ্তর পর বাংলামি ব্যাংক িার
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
(2) অর্ ম চবভ্ামগ অর্রাইমি ন িাচরর প্রিাব
চকচিমি (প্রর্মর্ এক িতুর্ মাং ) অর্ ম প্রকল্প
ক্ষপ্ররমণর সর্য়েঃ (ক) আইবাস অনুযায়ী
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চবষয়

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

১

২

৩
একাউমে স্থানান্তর করমব। পূমব মর ছােকৃি অর্ ম
সর্ন্বয় করা হ’ক্ষল পরবিী চকচির অর্ ম ছাে করা
হমব। িমব প্রকমল্পর ক্ষর্য়াি অর্ মবছমরর র্ধ্যবিী
ক্ষকান সর্ময় সর্াচপ্তর িন্য চনি মাচরি র্াকমল িার
চকচির পচরবমিম প্রময়ািন অনুযায়ী অর্ ম স্থানান্তর
করা যামব।
(২) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
প্রকল্প/কর্মসূচি
৪

অনুসরণীয় িমাবলী

(3)

(4)

(5)
(ে) CONTASA
Account
(Convertible Taka
Special Account)

(1) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর প্রিাব অনুযায়ী (1) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর প্রিামবর চভ্চিমি এবং (1)
অর্ মবছমরর শুরুমি অর্ ম চবভ্াগ উন্নয়ন বামিট বরাে
পচরকল্পনা কচর্ মনর সম্মচিক্রমর্ অর্ ম চবভ্াগ
অনুযায়ী বাংলামি ব্যাংক/বাচণচিযক ব্যাংক
অর্রাইমি ন অমি িাচর করমব।
বরাবমর অর্রাইমি ন আমি িাচর করমব। এই
অর্রাইমি মনর চভ্চিমি প্রকল্প বািবায়নকারী (2) স্বায়ি াচসি/আিাস্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে (2)
কর্তমপে বাচণচিযক ব্যাংমকর সংরচেি
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
CONTASA চহসাব ক্ষর্মক অর্ ম উমিালন করমি
পারমব।
(২) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
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৫
বামিট বরামের চবিাচরি চবভ্ািন, (ে)
সংলগ্নী-৫ অনুযায়ী েরি/পুনভ্মরণ চববরণী,
(গ) সংলগ্নী-১১ অনুযায়ী সর্ন্বয় আমি ,
(ঘ) চনি মাচরি ছক অনুযায়ী ব্যাংক ক্ষেটমর্ে
এবং (ঙ) বাংলামি ব্যাংক/বাচণচিযক
ব্যাংক কর্তমক প্রিি পূব মবিী অর্ মবছমর
ক্ষস্প াল চহসাব হমি ক্ষলনমিমনর চরমপামট মর
চভ্চিমি প্রস্তুিকৃি চহসাব প্রাচপ্ত র্াচসক
চভ্চিমি চনয়চর্ি চহসাব প্রাচপ্ত সম্পমকম
চসএও কর্তমক ক্ষিয়া প্রিযয়ন পে ক্ষপ্ররণ
করমি হমব।
বাংলামি ব্যাংক/বাচণচিযক ব্যাংক হমি
অর্ ম উমিালন, স্থানান্তমরর বা পচরম ামির
সকল আমি প্রকল্প পচরিালমকর স্বাের
এবং সীল সম্বচলি হমি হমব।
অর্রাইমি ন আমি ছাো বাংলামি
ব্যাংক/বাচণচিযক ব্যাংক ক্ষকান অর্ ম
স্থানান্তর/পচরম াি করমি পারমব না।
বামিট অর্রাইমি মনর সকল ক্ষেমে
আইবাস চসমের্ ব্যবহার করমি হমব।
CONTASA চহসামবর ব্যবহার পদ্ধচি এবং
এিিসংক্রান্ত যাবিীয় কায মাবলী অর্ ম
চবভ্ামগর ০৪/০৫/১৯৯২ িাচরমের পচরপে
(সংলগ্নী-১২) অনুযায়ী পচরিাচলি হমব।
৫ নং ক্রচর্মকর ৫ নং কলামর্ বচণ মি
অন্যান্য িমাবলী অনুসরণ করমি হমব।

ক্র.নং
১

চবষয়
২
(গ) Imprest Account

(ঘ) DOSA (Dollar
Special Account)

(ঙ) DPA (Direct
Project Aid)
Special Account

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
অনুসরণীয় িমাবলী
প্রকল্প/কর্মসূচি
৩
৪
৫
(1) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর প্রিাব অনুযায়ী (1) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর প্রিামবর চভ্চিমি এবং (1) Imprest চহসামবর ব্যবহার পদ্ধচি এবং
অর্ মবছমরর শুরুমি অর্ ম চবভ্াগ উন্নয়ন বামিট বরাে
পচরকল্পনা কচর্ মনর সম্মচিক্রমর্ অর্ ম চবভ্াগ
এিিসংক্রান্ত যাবিীয় কায মাবলী অর্ ম
অনুযায়ী বাংলামি ব্যাংক/বাচণচিযক ব্যাংক বরাবমর
অর্রাইমি ন িাচর করমব।
চবভ্ামগর ২৫/০৪/১৯৯৩ ও ২৪/১০/১৯৯৬
অর্রাইমি ন আমি িাচর করমব। এই অর্রাইমি মনর (2) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে
িাচরমের পচরপে (সংলগ্নী-১৩ ও ১৪)
চভ্চিমি প্রকল্প বািবায়নকারী কর্তমপে সংচিষ্ট
অনুযায়ী পচরিাচলি হমব।
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
বাচণচিযক ব্যাংমক সংরচেি িামির প্রকল্প পচরিালনা
(2) ৫ নং ক্রচর্মকর ৫ নং কলামর্ বচণ মি
চহসাব হমি প্রময়ািনীয় অর্ ম উমিালন করমি পারমব।
অন্যান্য িমাবলী অনুসরণ করমি হমব।
(2) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে একই
চনয়র্ প্রমযািয হমব।
(1) ঋণচুচির িম অনুসামর অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ (1) পচরকল্পনা কচর্ মনর সম্মচিক্রমর্ অর্ ম চবভ্াগ (1) DOSA চহসামবর
ব্যবহার
এবং
বাংলামি ব্যাংমক ইউ এস িলামর একটি চবম ষ
অর্রাইমি ন িাচর করমব।
মাবলী
এিিসংক্রান্ত যাবিীয় কায
অর্ ম
চহসাব (DOSA) ক্ষোলা যামব।
চবভ্ামগর ৫/০১/১৯৯৩ িাচরমের পচরপে
(2) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে
(সংলগ্নী-১৫) অনুযায়ী পচরিাচলি হমব।
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
(2) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর প্রিাব অনুযায়ী অর্ মবছমরর
শুরুমি অর্ ম চবভ্াগ উন্নয়ন বামিট বরাে অনুযায়ী বাংলামি
(2) ৫ নং ক্রচর্মকর ৫ নং কলামর্ বচণ মি
ব্যাংক বরাবমর অর্রাইমি ন আমি িাচর করমব। এই
অন্যান্য িমাবলী অনুসরণ করমি হমব।
অর্রাইমি মনর চভ্চিমি বাংলামি ব্যাংমক রচেি
DOSA চহসাব হমি প্রময়ািনীয় অর্ ম উমিালন করা যামব।
(3) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
(1) ঋণচুচির িম অনুসামর অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ (১) পচরকল্পনা কচর্ মনর সম্মচিক্রমর্ অর্ ম চবভ্াগ (1) DPA Special Account চহসামবর
অর্রাইমি ন িাচর করমব।
ব্যবহার এবং এিিসংক্রান্ত যাবিীয়
বাংলামি ব্যাংমক DPA Special Account
কায মাবলী অর্ ম চবভ্ামগর ০১/০৯/২০১৫
ক্ষোলা যামব।
(২) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে
িাচরমের ২৫৯ পচরপে (সংলগ্নী-১৬)
একই
চনয়র্
প্রমযািয
হমব।
(2) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর প্রিাব অনুযায়ী
অনুযায়ী পচরিাচলি হমব।
অর্ মবছমরর শুরুমি অর্ ম চবভ্াগ উন্নয়ন বামিট বরাে
অনুযায়ী বাংলামি ব্যাংক বরাবমর অর্রাইমি ন
(2) ৫ নং ক্রচর্মকর ৫ নং কলামর্ বচণ মি
আমি িাচর করমব। এই অর্রাইমি মনর চভ্চিমি
অন্যান্য িমাবলী অনুসরণ করমি হমব।
বাংলামি ব্যাংমক রচেি DPA Special Account
চহসাব হমি প্রময়ািনীয় অর্ ম উমিালন করা যামব।
(3) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি
প্রচিষ্ঠামনর
ক্ষেমে একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
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চবষয়

১
৬।

২
োদ্য সাহােপুষ্ট প্রকমল্পর
বরােকৃি অর্ ম/ োদ্য-সার্গ্রী
অবমুচি

৭।

প্রচিরুপ িহচবল এর
চবপরীমি স্থানীয় মুদ্রা বরাে
অবমুচি ও ব্যবহার

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
অনুসরণীয় িমাবলী
প্রকল্প/কর্মসূচি
৩
৪
৫
(১) স্থানীয় মুদ্রা (নগি অর্ ম) অবমুচির ক্ষেমে ১নং (1) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ পচরকল্পনা কচর্ ন এবং (1) উন্নয়ন সহমযাগীর সামর্ চুচি স্বােচরি না
ক্রচর্মকর ৩নং কলামর্ বচণ মি চবিান অনুসরণ
অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ ত্রবমিচ ক সাহােপুষ্ট/
হমল োদ্য সাহােপুষ্ট প্রকমল্পর ক্ষকান চকচির
করমি হমব। োদ্য স্য অবমুচির ক্ষেমে ৩য় চকচি
সরকামরর চনিস্ব সম্পমি বািবাচয়ি প্রকমল্পর
োদ্য সার্গ্রী উমিালন করা যামব না।
পয মন্ত প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয় অবমুি করমি পারমব
প্রময়ািনীয় অর্ ম ও োদ্য সার্গ্রী উমিালন করমি (2) োদ্য সাহােপুষ্ট প্রকমল্পর স্থানীয় মুদ্রা (নগি
এবং আমিম র একটি কচপ অর্ ম চবভ্ামগ ক্ষপ্ররণ
পারমব। োদ্য সার্গ্রী ক্ষিম ক্ষপৌছামনার চবষয়টি
অমর্ ম যচি র্ামক) অবমুচির ক্ষেমে ১নং
করমি হমব।
চনচিি করমি হমব।
ক্রচর্মকর ৫নং কলামর্র বচণ মি িমাবলী
(২) সরকামরর চনিস্ব সম্পমি বািবাচয়ি প্রকমল্পর (২) স্বায়ি াচসি/আিা-স্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমেও
অনুসরণ করমি হমব।
ক্ষেমে প্র াসচনক র্ন্ত্রনালয়/চবভ্াগ সংচিষ্ট
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
(3) োদ্য সাহােপুষ্ট প্রকমল্প পুনভ্মরণমযাগ্য প্রকল্প
অর্ মবছমরর জুলাই-র্াি ম সর্ময় চিন চকচির
সাহামের অর্ ম (নগি অমর্ ম যচি র্ামক)
সর্পচরর্াণ োদ্য সার্গ্রী উমিালন করমি পারমব।
অবমুচির ক্ষেমে ৪নং ক্রচর্মক বচণ মি
(৩) িতুর্ ম চকচির োদ্য সার্গ্রী (এচপ্রল-জুন সর্ময়)
চবিান অনুসরণ করমি হমব।
পচরকল্পনা কচর্ ন ও অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিমি
(৪) উন্নয়ন সহমযাগীর সামর্ চুচি স্বােচরি এবং
এবং সংম াচিি বাচষ মক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাে
চনি মাচরি োদ্য সার্গ্রী ক্ষিম এমস ক্ষপৌমছ র্াকমল
চূোন্ত হমল শুধু অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ অবমুি
প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ সংচিষ্ট অর্ মবছমরর
করা যামব।
জুলাই-র্াি ম সর্ময় চিন চকচির সর্পচরর্াণ
োদ্য সার্গ্রী উমিালন করমি পারমব।
১নং ক্রচর্মকর ৩নং কলামর্ বচণ মি চবিান প্রমযািয হমব। ১ নং ক্রচর্মকর ৪ নং কলামর্ বচণ মি চবিান প্রমযািয হমব।
(১) অর্ মননচিক সম্পকম চবভ্াগ কর্তমক িািা
সংস্থার সম্মচির চভ্চিমি (Project
Implementation
Letter-PIL)
চিচিি প্রকমল্প ত্রবমিচ ক মুদ্রা বরামের
চবপরীমি এবং প্রচিরুপ িহচবমলর
(কাউোর পাট ম িান্ড) ির্া/পচরম াি করার
লমেয স্থানীয় মুদ্রায় এই অর্ ম অবমুি হমব।
অবমুচির আমি সংলগ্নী-২ অনুযায়ী িাচর
করমি হমব এবং িামি প্রচিরুপ িহচবমলর
অর্ ম অবমুচির আমিম ‘স্থানীয় মুদ্রা, অর্ ম
অবমুচির পর সর্পচরর্াণ অর্ ম বাংলামি
ব্যাংমক রচেি সংচিষ্ট প্রচিরুপ িহচবল ক্ষর্মক
সরকাচর চহসাব োমি অর্ ম স্থানান্তমরর’ চনমি ম
র্াকমি হমব। চিও এর একটি কচপ বাংলামি
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চবষয়

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

১

২

৩

৮।

চিওচব অর্ মায়মন নগি
ত্রবমিচ ক মুদ্রা অবমুচি ও
ব্যবহার (এচিচপর ১৮ নং
কলামর্ অন্যান্য বাবি বরাে)

৯।

চসটি কমপমামর ন/ ক্ষপৌরসভ্া/
ক্ষিলা পচরষি/ উপমিলা/
ইউচনয়ন পচরষি/ গ্রার্
সরকার/পাব মিয িট্টগ্রার্ উন্নয়ন
পচরষি/পাব মিয ক্ষিলা
পচরষিসমূমহর উন্নয়ন
সহায়িা ক্ষর্াক ছাোও অন্যান্য
ক্ষর্াক বরাে অবমুচি

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
প্রকল্প/কর্মসূচি
৪

অনুসরণীয় িমাবলী

৫
ব্যাংকমক চিমি হমব।
(৩) স্থানীয় মুদ্রার ক্ষেমে প্রচিরুপ িহচবল
(কাউোর পাট ম িান্ড)-এর অর্ ম ছামের লমেয
প্রচি চকচিমি অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচি গ্রহণ
করমি হমব। এমেমে অর্ ম অবমুচির
প্রিামবর সামর্ পূব মবিী চকচির অর্ ম ব্যময়র
চবিাচরি প্রচিমবিন অর্ ম চবভ্াগ ও চসচিএ
িপ্তমর ক্ষপ্ররণ করমি হমব।
(৪) চসএও কর্তমক স্থানীয় মুদ্রায় অর্ ম ছামের পর
পরই উি টাকা প্রচিরুপ িহচবল হমি
ক্ষিচবট করার প্রময়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহমণর
িন্য চসচিএ কায মালয়মক অবচহি করমি
হমব এবং ব্যবস্থা গ্রহমণর পর চসচিএ
কায মালয় অর্ ম চবভ্াগমক অবচহি করমব।
চিওচব অর্ মায়মন এচিচপর্ভি প্রকমল্পর নগি ত্রবমিচ ক মুদ্রায় বরামের (এচিচপর ১৮ নং কলামর্ অন্যান্য বাবি বরাে ) অর্ ম চবভ্ামগর ২১/০৪/২০১০ িাচরমের ৬০৯ নং
স্মারমক ঋণপে ক্ষোলার পূমব ম বাছাই কচর্টির
ক্ষয ক্ষকান চকচির টাকা ছামে অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচি গ্রহণ করমি হমব।
সম্মচি গ্রহমণর চবিান রচহি করা হময়মছ।
এেমে সরকাচর ক্রয় সংক্রান্ত র্চন্ত্রসভ্া কচর্টির
অনুমর্ািন এবং প্রময়ািনীয় অমর্ মর সংস্থান
র্াকমল এলচস ক্ষোলা যামব।
চসটি কমপমামর ন, ক্ষপৌরসভ্া, ক্ষিলা পচরষি, উপমিলা, ইউচনয়ন পচরষি, গ্রার্ সরকার, পাব মিয িট্টগ্রার্ উন্নয়ন (1) চসটি কমপমামর ন, ক্ষপৌরসভ্া, ক্ষিলা পচরষি,
পচরষি,পাব মিয ক্ষিলা পচরষিসমূমহর উন্নয়ন সহায়িা সহ অন্যান্য ক্ষর্াক িন্য িায মকৃি উন্নয়ন সহায়িার ক্ষর্াক বরাে
উপমিলা পচরষি, ইউচনয়ন পচরষি, পাব মিয
ক্ষিলা পচরষিসহ সকল ‘ক্ষর্াক বরাে’,
ত্রের্াচসক চভ্চিমি অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ অবমুি করা যামব।
উপর্যি কর্তমপমের অনুমর্াচিি চনণ মায়ক
অনুসামর বেন এবং চনণ মায়ক ক্ষর্ািামবক
চবভ্ািন প্রস্তুিপূব মক অর্ ম ছাে করমি হমব।
(2) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ এই র্মর্ম
চনচিি হময় প্রিযয়ন প্রিান করমব ক্ষয,
পূব মবিী অবমুি অমর্ মর িকরা ৮০ ভ্াগ
ইমিার্মধ্য ব্যবহার করা হময়মছ। চসটি
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ক্র.নং

চবষয়

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

১

২

৩

১০।

পুণেঃ উপমযািন/ পুণেঃ
(১) প্র
বরাে/অচিচরি বরাে ও অর্ ম

অবমুচি



অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
প্রকল্প/কর্মসূচি
৪

অনুসরণীয় িমাবলী

৫
কমপমামর ন, ক্ষপৌরসভ্া, ক্ষিলা পচরষি,
উপমিলা পচরষি, ইউচনয়ন পচরষি পাব মিয
ক্ষিলা পচরষি সহ সকল ক্ষর্াক বরামের
টাকা সংচিষ্ট কর্তমপে কর্তমক গৃহীি উন্নয়ন
প্রকল্প ব্যিীি অন্য ক্ষকান োমি ব্যয় করা
যামব না।
(3) অর্ মবছমরর ক্ষ মষ (৩০ জুন িাচরমে)
‘ক্ষর্াক বরামের’ অব্যচয়ি অর্ ম (যচি
র্ামক) অর্ মবছর ক্ষ ষ হমল সরকাচর
ক্ষকাষাগামর (১০৯০১০১১০১৪৩৫-১৪৪১২০২
ক্ষকামি ির্া চিমি হমব। যচি বছর ক্ষ ষ
হওয়ার পূমব মই অব্যচয়ি অর্ ম ির্া প্রিান
করা যায় ক্ষসমেমে র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ/প্রকল্প
ক্ষকাি/ময অর্ মননচিক ক্ষকামি অর্ ম উমিাচলি
হময়মছ ক্ষসই ক্ষকামি ির্া প্রিান করমি হমব।
(4) চসটি কমপমামর ন, ক্ষপৌরসভ্া, ক্ষিলা পচরষি,
উপমিলা পচরষি, ইউচনয়ন পচরষি, পাব মিয
ক্ষিলা পচরষিসহ সকল ক্ষর্াক বরামের
অমর্ মর িন্য পৃর্ক ব্যাংক একাউমে চহসাব
পচরিালনা করমি হমব।
(5) পূব মবিী অর্ ম বছমরর অব্যচয়ি অমর্ মর চববরণ
চনি মাচরি ছমক সংলগ্নী-১৭ অনুযায়ী পরবিী
বছমরর ১৫ জুলাই িাচরমের র্মধ্য অর্ ম
চবভ্ামগ ক্ষপ্ররণ করমি হমব।
াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ চনম্নচলচেি িমসামপমে ক্ষকান প্রকমল্পর প্রিান োি সমূমহর বরাে পুণেঃউপমযািমনর র্াধ্যমর্ পুনেঃবরাে প্রিান করমি পারমবেঃ
প্রকমল্পর এচিচপ বরামের (রািস্ব ও মূলিন অপচরবচিমি ক্ষরমে) প্রিান োিসমূমহর বরাে পুনেঃউপমযািন করা যামব। এমেমে অনুমর্াচিি চিচপচপর ক্ষকান
কমম্পামনমের ব্যয় অচিক্রর্ করা যামব না।
এক প্রকমল্পর অর্ ম অন্য প্রকমল্প পুণেঃউপমযািমনর র্াধ্যমর্ বরাে প্রিান করা যামব না। িমব এরুপ পুণেঃউপমযািমনর প্রময়ািন হমল ক্ষসমেমে অর্ ম চবভ্াগ ও
পচরকল্পনা কচর্ মনর কায মক্রর্ চবভ্ামগর সম্মচির প্রময়ািন হমব
প্রকমল্পর অনুমর্াচিি চিচপচপ’র এক অংমগর অর্ ম অন্য অংমগ পুনেঃউপমযািমনর ক্ষেমে পচরকল্পনা কচর্ মনর ও অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচি গ্রহণ করমি হমব।
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ক্র.নং

চবষয়

১

২

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

(2)

(৩)
(৪)
১১।

এচিচপ বচহভূমি টাকা অবমুচি (১)
(নগিায়ন)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)

১২।

এচিচপ বচহভূমি চিওচব অর্ ম
অবমুচি/বামিট
অর্রাইমি ন (চপমকএসএি/
এসচিএি/চবএর্চিএি/
ইিকল/চবআইএিএিএল
ইিযাচি)

(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
অনুসরণীয় িমাবলী
প্রকল্প/কর্মসূচি
৩
৪
৫
 চসচি ভ্যাট বাবি বরােকৃি অর্ ম অন্য ক্ষকান োমি পুণেঃউপমযািন করা যামব না।
 প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ এই উপমযািন সংম াচিি বাচষ মক উন্নয়ন কর্মসুিীমি প্রচিিলন চনচিি করমব।
প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ চনম্নচলচেি িমসামপমে এক প্রকমল্পর চসচিভ্যামটর অর্ ম অন্য প্রকমল্পর চসচিভ্যামটর বরামের র্মধ্য পুনেঃউপমযািন করমি পারমবেঃ
 উি পুণেঃউপমযািন অবশ্যই উন্নয়ন বামিমটর র্মধ্য হমি হমব।
 একই অর্ মবছমর পরবিী সর্ময় প্রময়ািন হমব এরুপ প্রকমল্পর বরাে হমি উপমযািন করা যামব না।
 এই পুনেঃউপমযািন শুধু অর্ মবছমরর জুলাই-র্াি ম পয মন্ত সর্ময় করা যামব।
 প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ এই উপমযািন সংম াচিি বাচষ মক উন্নয়ন কর্মসুিীমি প্রচিিলন চনচিি করমব।
ক্ষকান প্রকমল্পর অনুকূমল ছােকৃি অর্ ম সর্পমণপূব মক পুনরায় িা অন্য প্রকমল্প পুনেঃউপমযািন করার প্রিাব অর্ ম চবভ্াগ কর্তমক চবমবিনা করা হমব না।
র্হান িািীয় সংসমি উপস্থাপমনর চনচর্মি সংম াচিি উন্নয়ন বামিট (র্ঞ্জুচর ও বরাে িাবী) চূোন্ত হওয়ার পমর পুনেঃউপমযািন/পুনেঃবরাে/অচিচরি বরামের
চভ্চিমি অর্ ম অবমুচির ক্ষকান প্রিাব অর্ ম চবভ্াগ কর্তমক চবমবিনা করা হমব না।
উন্নয়ন সহমযাগীর সামর্ সম্পাচিি চুচির িমানুসামর োদ্য র্ন্ত্রণালয় প্রাপ্য োদ্য মস্যর চবক্রয়লব্ধ অর্ ম বাংলামি ব্যাংমকর চনচি মষ্ট চহসামব স্থানান্তর সংক্রান্ত
র্াচনটাইমি ন আমি িাচরপূব মক সংচিষ্ট সকলমক অবচহি করমব। অিেঃপর প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ অর্ ম চবভ্ামগর সংচিষ্ট বামিট াো হমি এ োমি
বরােকৃি অর্ ম অবমুচি/স্থানান্তমরর সম্মচি গ্রহমণর িন্য অর্ ম চবভ্ামগর প্রিাব ক্ষপ্ররণ করমব।
প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয় প্রিামবর সামর্ (১) আইবাস অনুযায়ী বামিট বরামের চবিাচরি চবভ্ািন (২) অবমুচি, ব্যয় ও অব্যচয়ি টাকা সম্পমকম ব্যাংক ক্ষষ্টটমর্ে এবং
(৩) চুচি অনুসামর প্রিাচবি টাকা চিময় চক কাি করা হমব ও পূব মবিী বছমরর টাকা চিময় চক কাি করা হময়মছ িার চববরণ িাচেল করমব।
অর্ ম চবভ্ামগর বামিট অনুচবভ্াগ ক্ষর্মক সম্মচি পাওয়ার পর প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ সংচিষ্ট প্রিান চহসাবরেণ কর্মকিমা (চসএও) বরাবমর চিও িাচর করমব। অর্ ম
চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ িাচরকৃি সরকাচর আমি সমূমহর ক্ষপ্রচেমি সংচিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর চসএও সর্ন্বয় (Reconciliation) আমি িাচর করমব।
োদ্য র্ন্ত্রণালয় োদ্য স্য র্াচনটাইমি মনর র্াধ্যমর্ প্রাপ্ত অমর্ মর চহসাব চসএও োদ্য/সংচিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ, অর্ ম চবভ্ামগর সংচিষ্ট বামিট উইং, চসচিএ ও বাংলামি ব্যাংকমক
অবচহি করমব। সংচিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ বরাে অনুযায়ী ব্যময়র চহসাব চসএও সংচিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ, চসএও োদ্য র্ন্ত্রণালয় ও বামিট অনুচবভ্াগমক িানামব।
বামিট অনুচবভ্াগ এই োমি বরােকৃি অর্ ম, র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগওয়ারী চবভ্ািমনর কচপ োদ্য র্ন্ত্রণালয়, দুময মাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ র্ন্ত্রণালময় ক্ষপ্ররণ করমব। সংচিষ্ট
র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ প্রচি অর্ মবছমরর ক্ষ ষ সপ্তামহ সর্ন্বয় আমি িাচর কমর িার একটি কচপ চসএও োদ্য র্ন্ত্রণালয়, চসচিএ, অর্ ম চবভ্ামগর সংচিষ্ট অনুচবভ্ামগ ক্ষপ্ররণ করমব।
অনুমর্াচিি প্রকল্প িকুমর্মের সংস্থান ক্ষর্ািামবক িামন্ডর গভ্চন মং ক্ষবাি ম কর্তমক সুপাচর কৃি বামিট প্রিাব যর্াসর্ময় অর্ ম চবভ্ামগ ক্ষপ্ররণ করমি হমব।
বামিমটর সংচিষ্ট াো িা পরীোমন্ত প্রময়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করমব।
সংস্থা প্রিান চবভ্ািন আমি (সংলগ্নী-১), সংলগ্নী-৪ ও সংলগ্নী-৫ যর্াযর্ভ্ামব পূরণ কমর ব্যাংক একাউমের ক্ষষ্টটমর্েসহ প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর র্াধ্যমর্ অর্ ম
চবভ্ামগ অর্ ম ছামের/ বামিট অর্রাইমি মনর প্রিাব ক্ষপ্ররণ করমব।
বামিট অনুচবভ্ামগর সম্মচি চনময় অর্ ম ছাে করমি হমব।
ব্যবস্থাপনা পচরিালক আয়ন-ব্যয়ন কর্মকিমা হমবন।
যাবিীয় চবল-ভ্াউিার চবচি অনুযায়ী চনরীচেি হমি হমব এবং চনরীো প্রচিমবিমনর কচপ প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগ িাচেল করমি হমব।
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চবষয়

১
১৩।

২
সরকাচর চহসাব হমি ক্ষিক
প্রিানের্ অচিিপ্তর/
পচরিপ্তর/ সংস্থাসমূমহর িন্য
উন্নয়ন প্রকমল্পর অর্ ম অবমুচি

১৪।

ক্ষবসরকাচর সংস্থা/মস্বচ্ছামসবী
সংগঠমনর অর্ ম অবমুচি

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
অনুসরণীয় িমাবলী
প্রকল্প/কর্মসূচি
৩
৪
৫
(1) অনুমর্াচিি প্রকল্পসমূমহর ক্ষেমে যর্াযর্ কর্তমপমের র্ঞ্জুচর গ্রহণক্রমর্ ব্যচয়ি অমর্ মর উপর চভ্চি কমর এবং উন্নয়ন (1) উন্নয়ন বামিট/এচিচপ চূোন্ত হওয়ার পর
বামিট বরামের র্মধ্য ব্যয় সীচর্ি ক্ষরমে ৩য় চকচি পয মন্ত ক্ষিক ইসুয করমি এবং প্রচি ক্ষিমকর অপর পৃষ্ঠায়
প্রকমল্পর চবপরীমি প্রিি বরাে এবং
বামিট বরামের র্মধ্য ব্যয় সীচর্ি আমছ এই র্মর্ম ক্ষিক উমিালনকারীমক প্রিযয়ন করমি হমব। এ চবষময় অর্ ম
চিচপচপ এর অংগচভ্চিক বরামের আমলামক
চবভ্ামগর ১২/১২/৯২ িাচরমের অর্/অচব/বা-৩/চবচবি-১/৯২/৭১৫ নং স্মারমকর চনমি ম াবলী যর্াযর্ভ্ামব
প্রকল্প পচরিালকগণ আইবাস চসমেমর্
চবিাচরি বামিট এচি (অর্ মননচিক
অনুসরণ করমি হমব।
ক্ষকািচভ্চিক) চনচিি করমব। পরবিীমি
(2) অননুমর্াচিি প্রকমল্পর ক্ষেমে পচরকল্পনা কচর্ ন এবং অর্ ম চবভ্ামগর পূব ম সম্মচি ব্যিীি ক্ষকান অর্ ম ব্যয় করা
বামিট বরাে অনুযায়ী চবিাচরি বামিট
যামব না বা ক্ষিক প্রিান করা যামব না।
এচির ক্ষকান সংম ািমনর প্রময়ািন হমল িা
(3) বামিট বচহভূমি অচিচরি এবং অননুমর্াচিি ক্ষকান ব্যয় ক্ষর্টামনার িন্য ক্ষিক ইসুয করা যামব না।
সংচিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্
(4) চিওচব, আরচপএ সরকামরর র্াধ্যমর্, স্থানীয় ভ্যাট/ট্যামের অর্ ম ছামের ক্ষেমে একই পদ্ধচি অনুসরণ করমি
প্রকল্প পচরিালক করমি পারমব।
হমব।
(2) িতুর্ ম চকচির অর্ ম ছামের ক্ষেমে অর্ ম
(5) ক্ষয সকল সরকাচর িপ্তর/সংস্থার বাংলামি ব্যাংমকর রচেি সরকাচর একাউমের অনুকূমল ক্ষিক ইসুযইং ের্িা
চবভ্ামগর সম্মচি ব্যচিমরমক
সংচিষ্ট
রময়মছ িামিরও ক্রচর্ক নং ৫ এ উচেচেি িসা, ক্ষসি, ইর্মপ্রষ্ট, ক্ষকানটাসা চহসাব পচরিালনা পদ্ধচি অনুসরণ
অর্চরটি ক্ষকান ক্ষিক প্রিান করমল বাংলামি
করমি হমব।
ব্যাংক ক্ষস ক্ষিমকর চবপরীমি ক্ষকান টাকা
(৬) সংম াচিি বাচষ মক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাে এবং অর্ ম চবভ্াগ কর্তমক িাচরকৃি সংম াচিি কর্তমত্ব (revised
উমিালমন সম্মচি চিমব না। অর্ ম চবভ্াগ
authority) অনুযায়ী অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ ক্ষয ক্ষকান চকচির অর্ ম সংচিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ কর্তমক অবমুি
কর্তমক সম্মচিক্রমর্ একটি কচপ বাংলামি
করা যামব। অন্যান্য সকল ক্ষেমে ক্ষকান অর্ ম ছামের প্রময়ািন হমল পচরকল্পনা কচর্ মনর কায মক্রর্ চবভ্ামগর ও
ব্যাংমক (সরকাচর চহসাব চবভ্ামগ) ক্ষপ্ররণ
অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচির প্রময়ািন হমব। িাছাো এককালীন (১র্-৪র্ ম চকচি) ক্ষকান অর্ ম অবমুচির িন্য পচরকল্পনা
করমি হমব।
কচর্ মনর কায মক্রর্ চবভ্ামগর ও অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচির প্রময়ািন হমব।
(3) এছাোও সংলগ্নী-২২ ও ২৩ অনুসরণ করমি হমব।
(১) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ সংলগ্নী-২ এর ৫ নং (১) চকচি চভ্চিক বরাে এবং ক্ষয ক্ষকান চকচির অর্ ম ছাে (1) উন্নয়ন বামিট বরামের চভ্চিমি ক্ষর্াট িার
কলামর্ বচণ মি িমসামপমে বাচষ মক বামিট বরামের
করমণ পচরকল্পনা কচর্ ন ও অর্ ম চবভ্ামগর পূব ম
চকচিমি অর্ ম অবমুি করমি হমব।
চভ্চিমি ২য় চকচি পয মন্ত অর্ ম অবমুি করমি
অনুমর্ািন চনমি হমব।
(2) ৩য় চকচির অর্ ম ছামের সর্য় ১র্ চকচির
পারমব। িমব (ক) জুলাই-ক্ষসমেম্বর সর্ময় ১র্ (২) অননুমর্াচিি প্রকমল্পর ১র্-৩য় চকচির অর্ ম ছামে
এবং ৪র্ ম চকচির অর্ ম ছামের সর্য় ২য়
চকচি এবং অমটাবর-চিমসম্বর সর্ময় ২য় চকচির
পচরকল্পনা কচর্ মনর সংচিষ্ট চবভ্ামগর এবং
চকচির অর্ ম ব্যয় ও ব্যবহামরর চহসাব ও
অর্ ম ছাে করা যামব। (ে) ২য় চকচি ছােকালীন
সংম াচিি বাচষ মক উন্নয়ন কর্মসূচি চূোন্ত হওয়ার পূমব ম
প্রিযয়ন সংচিষ্ট অচিিপ্তর/ িপ্তমরর র্াধ্যমর্
সর্ময় ১র্ চকচি অছােকৃি র্াকমল ২(দুই) চকচিই
৪র্ ম চকচির অর্ ম ছামে পচরকল্পনা কচর্ মনর কায মক্রর্
চসএও অচিমস িাচেমলর পর অর্ ম অবমুি
একমে ছাে করা যামব। (গ) চনচি মষ্ট সর্ময়র পূমব ম
চবভ্ামগর ও অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচির প্রময়ািন হমব।
করা যামব।
একমে এক বা একাচিক চকচির অর্ ম ছামের ক্ষেমে
(3) যাবিীয় চবল-ভ্াউিার চবচি অনুযায়ী
অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচি গ্রহণ করমি হমব।
চনরীচেি হমি হমব এবং চনরীো
(২) সংচিষ্ট অর্ ম বছমরর িানুয়াচর-জুন সর্ময় ৩য় ও ৪র্ ম চকচির
প্রচিমবিমনর কচপ প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/
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চবষয়

১

২

১৫।

উন্নয়ন বামিমটর অব্যচয়ি
অর্ ম সর্পমণ/িালামনর র্াধ্যমর্
সরকাচর ক্ষকাষাগামর ির্া
প্রিান

১৬।

অর্ ম ব্যময়র চববরণী িাচেল

১৭।

স্থানীয় মূল্য সংমযািন কর
(ভ্যাট)/ আয়কর পচরম াি
সংক্রান্ত

১৮।

উন্নয়ন প্রকমল্পর আওিায় পি
সৃচষ্ট ও সংরেণ

অনুমর্াচিি প্রকল্প/কর্মসূচি

অননুমর্াচিি (সংম াচিি অননুমর্াচিি সহ)
প্রকল্প/কর্মসূচি
৪

অনুসরণীয় িমাবলী

৩
৫
চবভ্াগ ও সংচিষ্ট অচিিপ্তর/িপ্তমর িাচেল
বরাে, অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ ছাে করা যামব।
করমি হমব।
মক
(৩) সংম াচিি বাচষ উন্নয়ন কর্মসূচি চূোন্ত হওয়ার
পূমব ম ৪র্ ম চকচির অর্ ম অবমুচিমি পচরকল্পনা
কচর্ মনর কায মক্রর্ চবভ্ামগর সম্মচি এবং
িানুয়াচর-জুন সর্ময় ১র্ ও ২য় চকচির অর্ ম ছামে
অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচির প্রময়ািন হমব।
(১) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ, সরকাচর িপ্তর/অচিিপ্তর কর্তমক বািবাচয়ি প্রকমল্পর অব্যচয়ি সমুিয় অর্ ম ৩০ জুন িাচরমের র্মধ্য (চিও িাচরর ের্িা প্রাপ্ত কর্মকিমা
চসএও বরাবমর আমি িাচরর র্াধ্যমর্) সর্পমণ করমি হমব এবং চববরণীর কচপ (সংলগ্নী-১৭ অনুযায়ী) অর্ ম চবভ্ামগ ক্ষপ্ররণ করমি হমব।
(২) উন্নয়ন বামিমটর আওিায় স্বায়ি াচসি/আিাস্বায়ি াচসি/স্থানীয় সরকার প্রচিষ্ঠামনর প্রকল্পসমূমহর িন্য বরােকৃি অমর্ মর চবপরীমি উমিাচলি অমর্ মর অব্যচয়ি সমুিয়
অর্ ম অর্ মবছর ক্ষ ষ হমল সরকাচর ক্ষকাষাগামর (১০৯০১০১১০১৪৩৫-১৪৪১২০২ ক্ষকামি) ির্া চিমি হমব। যচি বছর ক্ষ ষ হওয়ার পূমব মই অব্যচয়ি অর্ ম ির্া প্রিান করা যায়
ক্ষসমেমে র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ/প্রকল্প ক্ষকাি/ ক্ষয অর্ মননচিক ক্ষকাি হমি অর্ ম উমিালন কমরমছ ক্ষসই অর্ মননচিক ক্ষকামি ির্া প্রিান করমি হমব।
(১) উন্নয়ন প্রকমল্পর পচরবীেণ প্রচিমবিন প্রণয়মনর চনচর্মি অর্ ম ব্যময়র িথ্যাচি ত্রের্াচসক চভ্চিমি অর্ ম চবভ্ামগ ক্ষপ্ররণ চনচিি করমি হমব।
(২) অর্ মবছর ক্ষ মষ সংলগ্নী-১৭ অনুসামর প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ উহার অিীনস্থ প্রকল্প সমূমহর চরকনচসচলময় ন প্রচিমবিন ১৫ জুলাই এর র্মধ্য চসএও এর কায মালয়
এবং অর্ ম চবভ্ামগ ক্ষপ্ররণ চনচিি করমি হমব।
(৩) প্রচি অর্ মবছর ক্ষ মষ সংলগ্নী-১৭ ক্ষর্ািামবক প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ উহার অিীনস্থ প্রকল্পসমূমহর ব্যয় চববরণী জুলাই র্ামসর ৩য় সপ্তামহর র্মধ্য অর্ ম চবভ্ামগ ক্ষপ্ররণ করমব।
(1) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ উন্নয়ন সহমযাগীর সামর্ (1) পচরকল্পনা কচর্ ন এবং অর্ ম চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ (1) প্রকমল্পর সরবরাহ ক্ষসবা োমি প্রময়ািনীয়
সম্পাচিি চুচির
িম অনুসামর ঠিকািার/
প্রময়ািন অনুযায়ী অর্ ম ছাে করা যামব।
বরাে র্াকমি হমব।
কনসালমটে এর উপর প্রমযািয মূল্য সংমযািন (2) স্বায়ি াচসি/আিাস্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে (2) আর্িাচনর িন্য চনি মাচরি চসচি ভ্যাট োমির
কর/আয়কর পচরম ামির িন্য প্রময়ািমনর চভ্চিমি
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
বরাে ক্ষর্মক স্থানীয় মূল্য সংমযািন কর বা
সরবরাহ ক্ষসবা োমির বরামের ছােকৃি অর্ ম ক্ষর্মক
আয়কমরর অর্ ম পচরম াি করা যামব না।
প্রময়ািন অনুযায়ী অর্ ম পচরম াি করমি পারমব।
(2) স্বায়ি াচসি/আিাস্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে
একই পদ্ধচি প্রমযািয হমব।
(1) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ সংচিষ্ট প্রকমল্পর (১) প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ আন্তেঃ র্ন্ত্রণালয় কচর্টির
সকল প্রকার প্রকমল্পর পি সৃচষ্ট ও সংরেমণর
অনুমর্াচিি িনবমলর িন্য পি সৃচষ্ট ও সুপাচর এবং পচরকল্পনা কচর্ ন ও অর্ ম চবভ্ামগর
আমি সংলগ্নী-২০ অনুযায়ী সংচিষ্ট অর্ মবছর
সংরেমণর আমি িাচর করমব এবং িার সম্মচিক্রমর্ প্রকমল্পর পি সৃচষ্ট/সংরেমণর আমি িাচর
চভ্চিক হমি হমব এবং ক্ষবিন চনি মারমণর ক্ষেমে
সাকুল্য ক্ষবিন চনি মারণী আমি অনুসরণ করমি
অনুচলচপ অর্ ম চবভ্ামগ ক্ষপ্ররণ করমি হমব।
করমি পারমব।
হমব।
(2) স্বায়ি াচসি/আিাস্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে (২) স্বায়ি াচসি/আিাস্বায়ি াচসি প্রচিষ্ঠামনর ক্ষেমে
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
একই চনয়র্ প্রমযািয হমব।
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১৯।
(১)

উন্নয়ন প্রকমল্প অর্ ম বরাে, চবভ্ািন, অবমুচি, ব্যবহার এবং চহসাব সংরেমণর সািারণ িমাবলী
প্রকমল্প চকছু চকছু অং বা অংগ বািবায়মনর পূমব ম সংচ ষ্ট র্ন্ত্রণালয় ক্ষর্মক প্র াসচনক অনুমর্ািন প্রিামনর চবিান
রময়মছ। প্রকমল্পর দ্রুি ও সুষ্ঠু বািবায়মনর লমেয চবচভ্ন্ন অং বা আইমটমর্র িন্য েন্ড েন্ড ভ্ামব প্র াসচনক
অনুমর্ািন িামনর পচরবমিম সািারণভ্ামব আগষ্ট র্ামসর র্মধ্যই সংচ ষ্ট অর্ মবছমরর বামিট অনুযায়ী বািবায়নমযাগ্য
সকল অং বা আইমটমর্র িন্য একমে (চবম ষ ব্যচিক্রর্ ব্যচিি) একবামর প্র াসচনক অনুমর্ািন প্রিান করমি হমব।

(২)

উন্নয়ন বামিট/এচিচপ চূোন্ত হওয়ার পর প্রকমল্পর চবপরীমি প্রিি বরাে এবং চিচপচপ এর অংগচভ্চিক বরামের
আমলামক প্রকল্প পচরিালকগণ আইবাস চসমেমর্ চবিাচরি বামিট এচি (চবিাচরি অর্ মননচিক ক্ষকািচভ্চিক) চনচিি
করমব। পরবিীমি বামিট বরাে অনুযায়ী চবিাচরি বামিট এচির ক্ষকান সংম ািমনর প্রময়ািন হমল িা সংচিষ্ট
র্ন্ত্রণালয়/চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ প্রকল্প পচরিালকগণ করমি পারমব।

(৩)

উন্নয়ন বামিমটর মূল বরামে ক্ষকান পচরবিমন হ’ক্ষল (মূলিন ও আবিমক) সংম াচিি বরামের সামর্ সার্ঞ্জস্য ক্ষরমে অর্ ম
চবভ্ামগর সম্মচিক্রমর্ আইবাস এচি সংম ািন করমি হমব।

(৪)

প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ এই র্মর্ম চনচিি করমব ক্ষয, িামির চনয়ন্ত্রণািীন সকল প্রকল্প ক্ষর্মক এই চনমি মচ কায়
বচণ মি সংলগ্মী-৫, ৯, ১৮, ২০ ও ৫৭ অনুযায়ী চববরণী ও প্রচিমবিন চনয়চর্িভ্ামব অর্ ম চবভ্ামগর বামিট অনুচবভ্ামগর
সংচিষ্ট াোয় চনি মাচরি ছক অনুযায়ী ক্ষপ্ররণ করা হময়মছ। হালনাগাি এ সকল চববরণী ও প্রচিমবিন অর্ ম চবভ্ামগ
পাওয়া না ক্ষগমল অর্ ম অবমুচিমি সম্মচি জ্ঞাপন এবং অন্যান্য আরচপএ োমির অর্ ম ছামে অর্রাইমি ন িাচর করা
হমব না।

(৫)

চহসাব র্হা চনয়ন্ত্রক কর্তমক চনি মাচরি পদ্ধচিমি প্রকল্প পচরিালক অিযাবশ্যকীয়ভ্ামব সংচ ষ্ট র্ন্ত্রণালময়র প্রিান
চহসাবরেণ কর্মকিমার চনকট চহসাব িাচেল চনচিি করমবন।

(৬)

প্রকমল্পর ক্ষর্য়াি উিীণ ম হওয়ার পর এচিচপ/আরএচিচপমি প্রকমল্পর নামর্র পামবম প্রকমল্পর সর্াচপ্তর িাচরে উমেে পূব মক
প্রকল্প অন্তর্ভমি করা হমল িার চভ্চিমি অর্ ম অবমুি ও ব্যবহার করা যামব। অন্যর্ায় ক্ষর্য়াি উিীমণ মর পর ক্ষকান অর্ ম
অবমুি করা যামব না।

(৭)

ক্ষকান অচনয়চর্ি ব্যয়, ের্িা /অমর্ মর অপব্যবহার হমল এই স্মারক বমল প্রিি ের্িা স্বয়ংচক্রয়ভ্ামব প্রিযাহার হময়মছ বমল
গণ্য হমব।

(৮)

অর্ ম চবভ্ামগর ১৬/০৮/২০১৫ িাচরমে িাচরকৃি ৫৭৪ নং (অর্ ম চবভ্ামগর ক্ষপ্রচরিব্য চবষয়সমূমহর িাচলকা) এবং
১৬/০৮/২০১৫ িাচরমে িাচরকৃি ৫৭৫ নং (‘‘উন্নয়ন প্রকল্প বািবায়ন সংক্রান্ত আচর্ মক ের্িা’’) স্মারকদ্বময়র িমাবলী
যর্াযর্ভ্ামব অনুসরণ করমি হমব।

(৯)

উন্নয়ন প্রকমল্পর বরাে হমি অচগ্রর্ গ্রহমণর ক্ষেমে অর্ ম চবভ্ামগর ২৩-০২-৯৮ িাচরমের অর্/অচব/উ:-১/চবচবি৪৬/৯৮/৭২ নং পচরপে অনুসরণ পূব মক (সংলগ্নী-২৪) প্রিাচবি অচগ্রমর্র চিন র্াস চভ্চিক ব্যময়র চনম্ন ছমক বচণ মি
পচরকল্পনা (Quarter wise Expenditure plan) সহ প্রিাব অর্ ম চবভ্ামগ পাঠামি হমবেঃ

অর্ মননচিক
(েরি) োি
ও ক্ষকাি নং
১

(১০)

চবিাচরি োি ও
ক্ষকাি নং

২

বামিট
চবভ্ািন
অনুযায়ী
বরাে
৩

জুলাই-ক্ষসমেম্বর
সর্ময়
আনুর্াচনক ব্যয়
৪

অমটাবরচিমসম্বর সর্ময়
আনুর্াচনক ব্যয়
৫

িানুয়ারী-র্াি ম
সর্ময়
আনুর্াচনক ব্যয়
৬

এচপ্রল-জুন
সর্ময়
আনুর্াচনক ব্যয়
৭

(ক) ক্ষকান ক্ষকান ক্ষেমে পুন: উপমযািন বা সংম াচিি এচিচপ এর র্াধ্যমর্ প্রকমল্প ক্ষর্াট বরামের পচরর্াণ হ্রাস করা
হময় র্ামক। এ িরমণর প্রকমল্পর ক্ষেমে অমনক সর্য় ক্ষিো যায় ক্ষয, সংম াচিি এচিচপ হওয়ার পূমব মই মূল এচিচপ-র
অনুসরমণ সংম াচিি ক্ষর্াট বরামের ক্ষিময় অচিচরি অর্ ম প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয় কর্তমক অবমুি করা হময়মছ। এ িরমনর
ক্ষেমে ক্ষয প্রকল্প ক্ষর্মক বরাে প্রিযাহার করা হময়মছ িার িন্য অবমুিকৃি অর্ ম হমি প্রকৃি পমে কী পচরর্াণ অর্ ম ব্যয়
করা হময়মছ এ সম্পমকম প্রিান চহসাবরেণ কর্মকিার চনকট ক্ষর্মক প্রিযয়ন সংগ্রহপূব মক িাচেল করমি হমব। এই
প্রিযয়ন ব্যচিমরমক সংচিষ্ট ক্ষয প্রকমল্পর বরাে বাোমনা হময়মছ ঐ প্রকমল্পর অর্ ম অবমুচিমি সম্মচি ক্ষিয়া যামব না।
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(ে) মূল এচিচপর বরাে অনুসামর অবমুিকৃি ও ব্যচয়ি অমর্ মর তুলনায় যচি সংম াচিি এচিচপমি বরাে কমর্ যায়
এবং যচি সংম াচিি এচিচপর বরামের তুলনায় ক্ষকান োমির অর্ ম অচিচরি অবমুি ও ব্যচয়ি হময় র্ামক ক্ষস ক্ষেমে
প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ পচরকল্পনা কচর্ মনর সম্মচিমি োি সর্ন্বয় পূব মক ৪র্ ম চকচির অর্ ম অবমুচির িন্য অর্ ম
চবভ্ামগ প্রিাব ক্ষপ্ররণ করমব।
(১১)

প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয় উন্নয়ন বামিট বরামের চভ্চিমি চনচি মষ্ট প্রকমল্পর িন্য চবচভ্ন্ন অর্ মননচিক ক্ষকামির চবপরীমি
প্রকমল্পর বরাে বেন পূব মক সংলগ্নী-১ অনুসামর (মূলিন ও আবিমক োি অপচরবচিমি ক্ষরমে) চবভ্ািন আমি িাচর ও
সংম ািন করমি পারমব। িম র্াকমব ক্ষয , চসচি ভ্যাট োমি এচিচপমি ক্ষয বরাে রময়মছ িা ক্ষর্মক অন্য ক্ষকান োমি
অর্ ম পুন:উপমযািন/স্থানান্তর করা যামব না।

(১২)

ক. অর্ মচবভ্াগ কর্তমক অর্ ম প্রিামনর অর্রাইমি ন িাচর করা না হমল সংচ ষ্ট অর্ ম বছমর িসা, ক্ষকানটাসা, ক্ষসি ও
ইর্মপ্রষ্ট চহসাব হমি বাংলামি ব্যাংক ও বাচণচিযক ব্যাংক কর্তমক সংচ ষ্ট প্রকমল্পর অনুকূমল ক্ষকান অর্ ম প্রিান করা
যামব না।
ে. বাংলামি ব্যাংক এবং বাচণচিযক ব্যাংক কর্তমক জুলাই র্ামসর ১৫ িাচরমের র্মধ্য চনম্ন ছমক প্রকল্প চহসামবর
পূব মবিী অর্ মবছমরর ক্ষলনমিন সম্পমমক অর্ ম চবভ্াগ ও চসএও এর চনকট চববরণী িাচেল করমি হমব।
১. প্রকমল্পর নার্

:

২. অর্ ম বছর

:

৩. চহসাব নম্বর ও প্রকৃচি:

র্াস ও সন
১

ক্ষলনমিমনর বাৎসচরক চববরণী
প্রারচিক ির্া
র্াচসক ির্া
র্াচসক প্রিান
২
৩
৪

সর্াপনী ব্যামলন্স
৫

র্ন্তব্য
৬

৪. অর্ ম চবভ্ামগর অর্রাইমি ন অনুযায়ী অর্ ম বৎসমর ছােকৃি অমর্ মর পচরর্াণ:
৫. প্রকল্প চহসাব ক্ষর্মক এই অর্ মবছমর প্রিি ক্রর্পুচঞ্জভূি অমর্ মর পচরর্াণ:
৬. অর্রাইমি মনর ক্ষিময় কর্/মব ী প্রিান (৪-৫) :
(১৩)

প্রমিযক প্রকমল্পর িন্য পৃর্ক ব্যাংক চহসাব সংরেণ করমি হমব। চসএও এবং উন্নয়ন সহমযাগী সংস্থা ক্ষর্মক প্রাপ্ত সকল
অর্ ম এই চহসামব ির্া চনচিি করমি হমব। এই চহসামবর অর্ ম শুধুর্াে সংচিষ্ট প্রকমল্পর চপচপ অনুযায়ী চনি মাচরি কর্মসূচি
বািবায়মনর িন্য ব্যবহার করা যামব। এই চহসাব ক্ষর্মক ক্ষকান অর্ ম অন্য ক্ষকানভ্ামব অন্য উমেমশ্য স্থানান্তর করা যামব
না।

(১৪)

অবমুিকৃি অর্ ম অব্যচয়ি ক্ষর্মক র্াকমল িার কারণ ব্যাখ্যা করমি হমব এবং অবমুচিমযাগ্য অর্ ম অবমুি করা হমল িা
চনি মাচরি সর্ময়র র্মধ্য ব্যয় করা সিব হমব। এর স্বপমে িথ্যাচিসহ (অনুমর্াচিি প্রকল্প িচলল অনুসামর) প্রিযয়ন
চিমি হমব এবং সংলগ্নী-২৫, ২৬ এর চনমি ম না অনুসরণ করমি হমব।

(১৫)

প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়/চবভ্াগ ক্ষর্মক অর্ ম অবমুচি ও ব্যময়র ত্রের্াচসক চহসাব (সংলগ্নী-৫ ও ৯ অনুযায়ী) এবং র্াচসক
প্রকল্প পয মামলািনা সভ্ার কায মচববরণী চনয়চর্িভ্ামব ক্ষপ্ররণ করমব।

(১৬)

চিচপচপ/টিচপচপ চূোন্তকরমণর সর্য় প্রকল্প মূল্যায়ন সভ্া/প্রাক-একমনক সভ্া, একমনক সভ্া, চিচপইচস/এসচপইচস সভ্ার
কায মচববরণীসমূমহ অর্ ম চবভ্ামগর র্িার্ি অন্তর্ভমিপূব মক চপচপমি সচন্নমব করমি হমব ।

(১৭)

প্রকমল্পর অবমুচি ও ব্যময়র চহসাব প্রচি র্ামসর ১৫ ও ৩০ িাচরমে প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয় অর্ ম চবভ্ামগ ক্ষপ্ররণ করমব
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প্র াসচনক র্ন্ত্রণালময়র চপ্রচন্সপাল একাউচেং অচিসার এবং প্রিান চহসাবরেণ কর্মকিমার িাচয়ত্বসমূহ

(১)

চহসাব ও চনরীো ব্যবস্থার চবমকন্দ্রীকরণ এবং প্রচিটি র্ন্ত্রণালময়র িন্য প্রিান চহসাবরেণ কর্মকিমার কায মালয়
প্রচিষ্ঠার পর উন্নয়ন বামিমটর অর্ ম ব্যয় ও ব্যবহামর আচর্ মক শংেলা চবষয়ক নীচি, চবচি-চবিান এবং চনয়র্কানুন
অনুসরণ চনচিিকরমণ প্রিান চহসাবরেণ কর্মকিমা প্র াসচনক র্ন্ত্রণালময়র সচিব ির্া চপ্রচন্সপাল একাউচেং
অচিসারমক সাচব মক সহায়িা প্রিান করমবন।

(২)

প্র াসচনক র্ন্ত্রণালময়র চপ্রচন্সপাল একাউচেং অচিসার এবং প্রিান চহসাবরেণ কর্মকিমামক এই স্মারমকর চবচভ্ন্ন
িমাচি ও পদ্ধচি অনুসরমণর ক্ষেমে যর্াযর্ সিকমিা অবলম্বন করমি হমব।

(৩)

এই স্মারমক বচণ মি িমাচি/পদ্ধচির ক্ষকানরুপ রচহিকরণ/চ চর্লিার প্রময়ািনীয়িা অনুভূি হমল িার ক্ষযৌচিকিাসহ
অবশ্যই অর্ ম চবভ্ামগর (বামিট অনুচবভ্াগ) সম্মচি গ্রহণ করমি হমব এবং ক্ষকানরুপ রচহিকরণ/ চ চর্লকরমণ অর্ ম
চবভ্ামগর (বামিট অনুচবভ্াগ) সম্মচিপমের চভ্চিমি িাচরকৃি সরকাচর আমি ব্যিীি প্রিান চহসাবরেণ কর্মকিমা
ক্ষকানক্রমর্ই অর্ ম প্রিান করমি পারমবন না।

(৪)

সরকাচর অচিস, অচিিপ্তর এবং পচরিপ্তমরর আওিািীন প্রকল্পসমূমহর ক্ষেমে প্রকৃি েরমির পর চবল ভ্াউিামরর
চভ্চিমি অর্ ম পচরম াি করমি হমব। অর্ ম চবভ্াগ কর্তমক ১৬/০৮/২০১৫ িাচরমে িাচরকৃি আচর্ মক ের্িা অপমণ
সংক্রান্ত আমিম র ক্রচর্ক নং-৩২ এ বচণ মি ক্ষেে ব্যিীি অন্যান্য ক্ষেমে অর্ ম চবভ্ামগর পূব ম অনুমর্ািন ব্যিীি ক্ষকান
অচগ্রর্ অর্ ম পচরম াি করা যামব না। সংলগ্নী-২৭ ও ৫৮ অনুসামর ও অন্যান্য যর্াযর্ চনয়র্ পদ্ধচি অনুসরন পূব মক অর্ ম
উমিালন ও ব্যয় চনচিি করমি হমব।

(5)

অর্ ম অবমুচি ও ব্যবহার চনমি মচ কা অনুযায়ী ক্ষকান ক্ষেমে ব্যবস্থা গৃহীি না হময় র্াকমল ও সংচিষ্ট চববরণী যর্াসর্ময়
পাওয়া না ক্ষগমল প্রিান চহসাবরেণ কর্মকিমা িা অর্ ম চবভ্াগ এবং প্র াসচনক র্ন্ত্রণালয়মক অবচহি করমবন।

(6)

ক্ষয সকল ক্ষেমে সরকাচর আমি অর্ ম চবভ্ামগর পূব ম অনুমর্ািনক্রমর্ িাচরর আবশ্যকিা রময়মছ ক্ষস সকল ক্ষেমে অর্ ম
চবভ্ামগর সম্মচিপমের চভ্চিমি িাচরকৃি সরকাচর আমি ব্যচিি ক্ষকান অর্ ম অবমুি করা যামব না।

(7)

প্রিান চহসাবরেণ কর্মকিমা প্রকমল্পর চিওচব এবং আরচপএ অংম র (সরকামরর র্াধ্যমর্) অর্ ম অবমুচি, েরি ও
পুনভ্মরমণর ত্রের্াচসক চহসাব সংলগ্নী-৫ ও ৯ (ময অং প্রমযািয) অনুসামর অর্ ম চবভ্াগ, প্রকল্প পচরিালক এবং
প্র াসচনক র্ন্ত্রণালময় ক্ষপ্ররণ করমবন। অর্ ম বছর ক্ষ মষ সংলগ্নী-১৭ অনুযায়ী চরকনচসচলময় ন প্রচিমবিন অর্ ম চবভ্ামগ
িাচেল করমব।

(৮)

প্রকল্প পচরিালকগণ কর্তমক সরাসচর প্রাপ্ত ত্রবমিচ ক সাহাে, ক্ষসি/মকানটাসা/ইর্মপ্রষ্ট/িসা পদ্ধচির র্াধ্যমর্ অর্ ম
উমিালন, ব্যয় ও পুনভ্মরণ সংক্রান্ত চহসাব/িথ্য চনয়চর্ি প্রিান চহসাবরেণ কর্মকিমামক ক্ষপ্ররণ চনচিি করমি হমব। এ
ব্যাপামর চপ্রচন্সপাল একাউচেং অচিসার র্ন্ত্রণালময়র অচিনস্থ সকল প্রকল্প পচরিালকমক চনমি ম িান, র্াচসক প্রকল্প
পয মামলািনা সভ্ায় িার পালন পচরবীেণ, এবং সংলগ্নী-১১ অনুসামর সর্ন্বয় আমি িাচর চনচিি করমবন। প্রিান
চহসাবরেণ কর্মকিমা প্রকল্প সাহামের চহসাব/ িথ্য িাঁর অচিমস চনয়চর্ি ক্ষপৌৌঁছামি ব্যর্ ম প্রকল্প পচরিালকমির নামর্র
িাচলকা চপ্রচন্সপাল একাউচেং অচিসার এবং অর্ ম চবভ্াগমক অবচহি রােমবন। প্রময়ািনমবামি এসব প্রকমল্পর চিওচব
অংম র অর্ ম অবমুচির সামর্ উপমরাি িথ্য প্রিামনর িমামরাপ ও িার পালন অনুসরণ করা ক্ষযমি পামর।
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সংলগ্নী-১
(ডিডিডি/টিডিডি’র প্রাক্কডলত ব্যয় ও ডিভাজন অনুম াদমনর নমুনা সরকাডর আমদশ)
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
...................... ন্ত্রণালয়
নং ...............................
প্রপ্ররকঃ
প্রািকঃ
ডিষয়ঃ

তাডরখঃ ...............................

..............................
..............................
প্রধান ডিসািরক্ষণ অডিসার
.......................... ন্ত্রণালয়।
................... অর্ থ িৎসমর অনুম াডদত /অননুম াডদত /.................................. (প্রকমের না ) প্রকে প্রকাি নং ....... জন্য উন্নয়ন
িামজমে ধার্ থকৃত িরামের ডিভাজন।

উিমর উমেডখত প্রকেটির জন্য িতথ ান অর্ থ িৎসমরর ................... উন্নয়ন িামজমে ঞ্জুরী নং ....... ন্ত্রণালময়র না
................................. ও প্রকাি নং ....... প্রকমের না ................................. ও প্রকাি নং ....... এর অধীন িরােকৃত োকা ...................
কর্ায় ................... এর ডনমনাক্ত ডিভাজমনর সরকাডর অনুম াদন জানাইমত আডদষ্ট িইয়াডি। মূলধন ও রাজস্ব খামতর ডনডদ থষ্ট ব্যয় খাত অনুসামর
এই ডিভাজন আমদশ জাডর করা িইয়ামি।
(অংকসমূি িাজার োকায়)

ডজওডি
পুনভথরণমর্াগ্য
(ডজওডির
াধ্যম )
আিতথক ব্যয়
৩১১১১০১
৩১১১২০১
৩১১১৩০১
৩২১১১০১
৩২৩১১০১
৩২৪১১০১
..........
..........
..........
৩২৫৫১০১
৩২৫৭১০১
৩২৫৮১০১
৩৯১১১১১
মূলধন ব্যয়
৪১১১১০১
৪১১১৩১৭
..........
৪১১২১০১
৪৯১১১১১

প্রকে সািায্য
িসা, প্রকানোসা,
প্রসি, ই মপ্রষ্ট,
ডিমশষ ডিসাি

সি থম াে
ডিডিএ

মূল প্রিতন (অডিসার)
মূল প্রিতন (ক চথ ারী)
দাডয়ত্ব ভাতা
পুরস্কার
বিমদডশক প্রডশক্ষণ
অভযন্তরীণ ভ্র ণ ব্যয়
...........................
...........................
...........................
কডিউোর সা গ্রী
কনসালমেডি
প্র ােরর্ান (ম রা ত ও সংরক্ষণ)
সংরডক্ষত
প্র াে - আিতথক ব্যয়
আিাডসক ভিন
অন্যান্য ভিন ও স্থািনা
...........................
প্র ােরর্ান
সংরডক্ষত
প্র াে - মূলধন ব্যয়

(অনুম াডদত প্রকমের প্রক্ষমে) এই ডিভাজমন িডরকেনা কড শন ও অর্ থ ডিভামগর সম্মডত রময়মি।
( না ঃ
)
সিকারী সডচি/ডসডনয়র সিকারী সডচি
প্রিান নম্বরঅনুডলডিঃ ১। সডচি, অর্ থ ডিভাগ (দৃডষ্ট আকষ থণ: ডসডনয়র সিকারী সডচি, িামজে শাখা ......, অর্ থ ডিভাগ)।
২। সডচি/সদস্য, িডরকেনা ডিভাগ/কার্ থক্র ডিভাগ (দৃডষ্ট আকষ থণ: ডসডনয়র সিকারী প্রধান, ............ ডিভাগ)।
৩। িা-ব্যিস্থািক, সরকাডর ডিসাি ডিভাগ, িাংলামদশ ব্যাংক।
২।

(ডি:দ্র:- অপ্রাসংডগক অংশ কাটিয়া ডদন। উির্য থক্ত সারডণমত উদািরণ ডিমসমি ডকছু অর্ থননডতক প্রকাি প্রদশথণ করা িময়মি। িামজে িরামের ডিভাজন/আইিাস এডি সংলগ্নী-৫৮ এ প্রদডশথত
ডিস্তাডরত অর্ থননডতক প্রকাি অনুসরণপূি থক করমত িমি। আইিাস ডসমেম িামজে িরামের অর্ থননডতক প্রকাি ডভডিক ডিস্তাডরত এডি প্রদান করা িমল আলাদাভামি ডিভাজন আমদশ জারীর
প্রময়াজন িমি না। অনুম াডদত প্রকমের ডিভাজন আমদশ (প্রময়াজমন) প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ডিভাগ জাডর করমত িারমি। অননুম াডদত প্রকমের প্রক্ষমে িডরকেনা কড শনও অর্ থ ডিভামগর
সম্মডত গ্রিণ করমত িমি।)
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সংলগ্নী-২
(স্থানীয় মুদ্রা (ডজওডি) অিমুডক্তর নমুনা সরকাডর আমদশ)
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
..................... ন্ত্রণালয়
নং: .................................
প্রপ্ররকঃ
প্রািকঃ
ডিষয়ঃ

তাডরখঃ ...............................

................................
................................
প্রধান ডিসািরক্ষণ অডিসার
............................... ন্ত্রণালয়
.................অর্ থিৎসমর .............................. ন্ত্রণালময়র (না ও প্রকাি নং সি) প্রকে িাস্তিায়মনর জন্য অর্ থিরাে।
এই ডিভাগ/ ন্ত্রণালয় কর্তথক ........................ তাডরমখ ............... নং সরকাডর আমদমশ অনুম াডদত প্রর্াক িরামের ডিভাজন
অনুর্ায়ী আড এই ম থ আডদষ্ট িইয়া ডজওডি িরাে িইমত ডননরুমি অর্ থ িরামের সরকাডর ঞ্জুডর জ্ঞািণ কডরমতডি।

২.
৩.
৪.
5.

িাস্তিায়নকারী
সংস্থার না ও
প্রকাি নং

প্রকমের না
ও প্রকাি নং

১

২

অনুম াডদত/
অননুম াডদত
৩

ডকডস্তর না
১ /২য়/৩য়/৪র্ থ

রাজস্ব খামতর
অর্ থ

মূলধন খামতর
অর্ থ

প্র াে অিমুক্ত
অর্ থ

৪

৫

৬

৭

এই ব্যয় চলডত অর্ থিিমরর উন্নয়ন িামজমের ঞ্জুডর নং .....,.................................................. ন্ত্রণালয় ( না ও প্রকাি নং) িইমত
িিন করা িইমি ।
উিমরাক্ত অর্ থ শুধু োকা িরামের অংক ডনমদ থশ কমর। (শুল্ক ও মূল্য সংমর্াজন কর এিং পুনভথরণমর্াগ্য প্রকে সািাময্যর জন্য িরাে
োকা এই অংমকর িডি থভুত।)
এই িরামের অধীমন ব্যয় অনুম াডদত প্রকে িমক িডণ থত দিাওয়ারী িরাে অনুর্ায়ী কডরমত িইমি এিং প্র াে ব্যয় অনুম াডদত প্রকে
ব্যময়র অডতডরক্ত িইমি না।
এই আমদশ অর্ থ ডিভামগর .................................. তাডরমখর ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২............................... নং স্মারমকর
াধ্যম ন্ত্রণালয়/ডিভাগমক প্রদি ক্ষ তািমল জাডর করা িইল।
( না ঃ
)
সিকারী সডচি/ডসডনয়র সিকারী সডচি
প্রিান নম্বরঃ-

দ্রষ্টব্যঃ ১. অপ্রাসংডগক অংশ কাটিয়া ডদন ।
2. অননুম াডদত প্রকমের অর্ থ অিমুডক্তমত িডরকেনা কড শন এিং অর্ থ ডিভামগর পূি থ অনুম াদন প্রময়াজন িমি। িডরকেনা কড শন
এিং অর্ থ ডিভাগ অর্ থ িরামের স য় র্ডদ প্রকান শতথ আমরাি কমরন তমি তািা সরকাডর আমদমশ উমেখ কডরমত িইমি।
3. প্রচক ইস্যযডয়ং অর্ডরটি/সংস্থা প্রক্ষমে ডজও এর ১টি কডি ব্যাংলামদশ ব্যাংকমক প্রপ্ররণ করমত িমি।
4. প্রডতরুি তিডিমলর অর্ থ িামের ডজও’র কডি িাব্যিস্থািক, সরকাডর ডিসাি ডিভাগ, িাংলামদশ ব্যাংমক ডদমত িমি।
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সংলগ্নী-৩
(স্বায়িশাডসত/ আধা-স্বায়িশাডসত/ স্থানীয় সরকার প্রডতষ্ঠানসমূি কর্তথক
িাস্তিায়নাধীন উন্নয়ন প্রকেসমূমির স্থানীয় মুদ্রা (ডজওডি) অংমশর অর্ থ অিমুডক্তর নমুনা সরকাডর আমদশ)
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
.......................... ন্ত্রণালয়
নং ..............................

তাডরখঃ ...................................

প্রপ্ররকঃ

................................
................................

প্রািকঃ

প্রধান ডিসািরক্ষণ অডিসার,
................................ ন্ত্রণালয়।

ডিষয়ঃ

............. অর্ থ িৎসমর .................................... ন্ত্রণালময়র (না ও প্রকাি নং সি) প্রকে িাস্তিায়মনর জন্য অর্ থ িরাে।

এই ন্ত্রণালয়/ডিভাগ কর্তথক ..................... তাডরমখ ................. নং সরকাডর আমদমশ অনুম াডদত প্রর্াক িরামের ডিভাজন
অনুর্ায়ী আড এই ম থ আডদষ্ট িইয়া স্থানীয় মুদ্রা (ডজওডি) অংমশর িরাে িইমত ..................... সংস্থার অনুকূমল ডননরুমি অর্ থ িামে
সরকাডর ঞ্জুডর জ্ঞািন কডরমতডি।
িাস্তিায়নকারী
সংস্থার না
ও প্রকাি নং
১

২.
৩.
৪.
৫.
৬.

প্রকমের
না ও
প্রকাি নং
২

অনুম াডদত/
অননুম াডদত

ডকডস্তর না
১ /২য়/৩য়/৪র্ থ

৩

৪

ঋমণর
অমর্ থর
িডর াণ
৫

ডিডনময়ামগর
অমর্ থর
িডর াণ
৬

অনুদামনর
অমর্ থর
িডর াণ
৭

রাজস্ব
খামতর
অর্ থ
৮

মূলধন
খামতর
অর্ থ
৯

(ক)
(খ)

উিমরাক্ত অর্ থ অনুদান/ ডিডনময়াগ/ ঋণ ডিসামি প্রদওয়া িইল।
এই ব্যয় চলডত অর্ থ িৎসমরর ...................................... উন্নয়ন িামজমের ঞ্জুডর নং ............................ ন্ত্রণালময়র
(না ও প্রকাি নং ........................................) প্রকে (না ও প্রকাি নং .................................................)
অর্ থননডতক প্রকাি নং .................... িইমত িিন করা িইমি।

(গ)

ঋমণর অর্ থ ডননডলডখত শতথািলীর ডভডিমত িডরমশাধ কডরমত িইমিঃ
1.
িাডষ থক ................... িামর (কর্ায় ...........................) সা ডয়কভামি এই ঋমণর স্যদ ডদমত িইমি।
2.
এই ঋণ .................. টি (কর্ায় ............................) স ান িাৎসডরক/ ষান্মাডসক ডকডস্তমত আসল ও
স্যদসি িডরমশাধ কডরমত িইমি।
3. ঋমণর োকা প্রতালার তাডরখ িইমত .............. িৎসর ির এই ঋমণর োকা আদায়মর্াগ্য প্রর্
..................... িৎসর ির্ থন্ত আিডরত োকার উির সকল স্যদ ডদমত িইমি।

(ঘ)

তািাো অর্ থ ডিভাগ ও সংস্থার মধ্য ........................... তাডরমখ সিাডদন ঋণচুডক্ত অনুর্ায়ী ঋমণর স্যদ-আসল িডরমশাধ
করমত িমি।

উিমরাক্ত অর্ থ শুধু োকা িরামের অংক ডনমদ থশ কমর। (শুল্ক ও মূল্য সংমর্াজন কর এিং পুনভথরণমর্াগ্য প্রকে সািাময্যর জন্য িরাে োকা
এই অংমকর িডি থভুত।)
এই িরামের অধীমন ব্যয় অনুম াডদত প্রকে িমক িডণ থত দিাওয়ারী িরাে অনুর্ায়ী কডরমত িইমি এিং প্র াে ব্যয় অনুম াডদত প্রকে ব্যময়র
অডতডরক্ত িইমি না।
চলডত অর্ থিিমর উিমরাক্ত ডিএসএল এর ডিিরীমত প্রর্ / ডিতীয়/ র্ততীয়/ চতুর্ থ ডকডস্ত িািদ ......................... োকা নগদ জ া প্রদান
করা িময়মি।
এই আমদশ অর্ থ ডিভামগর .................................. তাডরমখর ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২............ নং স্মারমকর অধীমন অে
ডিভাগমক/ ন্ত্রণালয়মক প্রর্ ক্ষ তা অিথণ করা িইয়ামি, প্রসই অনুসামর জাডর করা িমলা।
এই ন্ত্রণালয়/ডিভাগ কর্তথক প্রডতস্বাক্ষডরত ডিল উিস্থািমনর াধ্যম সংস্থার িমক্ষ সংস্থার ............................. এই অর্ থ
উঠাইমত িাডরমিন।
( না ঃ
)
সিকারী সডচি/ডসডনয়র সিকারী সডচি
প্রিান নং-

দ্রষ্টব্যঃ

প্র াে
অিমুক্ত
অর্ থ
১০

১. অপ্রাসংডগক অংশ কাটিয়া ডদন।
২. অর্ থ ডিভাগ কর্তথক অনুম াডদত িডরিতথন ব্যতীত অন্যান্য প্রক্ষমে ঋমণর জন্য ষ্টযান্ডািথ লগ্মী/ পুণলগ্মী শতথ প্রমর্াজয িইমি।
৩. ঋণ ডিসামি প্রদি অমর্ থর প্রক্ষমে স্থানীয় অর্ থননডতক প্রকাি নং ৭২১৫২০১ িমত ৭২১৫২০৮ (প্রমর্াজয প্রকাি) উমেখ করমত িমি।
প্রকমের িরামের অনুদান িািদ প্রদানমর্াগ্য অংমশর জন্য অর্ থননডতক প্রকাি ৩৬৩২১০১ িমত ৩৬৩২১০৫ (প্রমর্াজয প্রকাি) ব্যিিার
করমত িমি।
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সংলগ্নী-৪
স য়-ডভডিক ক -থ িডরকেনা
ন্ত্রণালয়/ডিভাগঃ- ................................................
িাস্তিায়নকারী সংস্থাঃ- ...........................................
প্রকমের না ও প্রকাি নং- ......................................
ডিডিডির িরাে অনুর্ায়ী
.............(চলডত) অর্ থ িিমর িরাে অনুর্ায়ী
লক্ষয াো
অর্ থননডতক
ডিিরণ/ অংমগর না
িরাে
প্রভৌত
আডর্ থক
ডস্ক
প্রকাি
সংখ্যা
ডজওডি
ডিএ

প্রডত স্বাক্ষর
ডসডনয়র সিকারী সডচি, প্র: ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
না ও প্রিানঃ(প্রনাে:

কামজর অগ্রগডত জুলাই ......... িমত
......... াস ির্ থন্ত
প্রভৌত
আডর্ থক
ডস্ক
সংখ্যা
ডজওডি ডিএ

প্রভৌত

লক্ষয াো
......... িমত ......... াস ির্ থন্ত
আডর্ থক
ডস্ক সংখ্যা
ডজওডি
ডিএ

স্বাক্ষর
প্রকে িডরচালক
না ও প্রিানঃক) ডিস্তাডরত অর্ থননডতক প্রকাি অনুসরণপূি থক ক িথ ডরকেনা প্রণয়ন করমত িমি এিং আডর্ থক লক্ষয াোর প্রক্ষমে ডজওডি ও ডিএ আলাদাভামি প্রদশথন করমত িমি।
খ) প্রমতযক ন্ত্রণালয়/ডিভাগ উিমরাক্ত তথ্যাডদ অর্ থ ডিভামগ অর্ থ িামের প্রস্তাি প্রপ্ররমণর স য় র্র্ার্র্ভামি প্রপ্ররণ করমি)

ন্তব্য
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সংলগ্নী-৫
অর্ থ িরাে, অর্ থ অিমুডক্ত, প্রকৃত খরচ ও পুনভথরমণর ডিিরণী
প্রকাি
ন্ত্রণালয়/ডিভাগঃ
............................................................................................................................
িাস্তিায়নকারী সংস্থাঃ
..........................................................................................................................
প্রকমের না ঃ
...........................................................................................................................
অনুম াডদত/অননুম াডদত/সংমশাডধত অননুম াডদতঃ..................... .............................................................................
প্রকে প্র য়াদঃ
..........................................................................................................................
চলডত িাডষ থক উন্নয়ন ক সূথ চীমত/উন্নয়ন িামজমে িরামের িডর াণঃ

১।

অর্ থায়মনর উৎস

ডজওডি (ডসডিভযাে
িামদ)
রাজস্ব
মূলধন

আরডিএ (সরকামরর
াধ্যম )
রাজস্ব
মূলধন

ডিমশষ
ডিসামির
(আরডিএ)

ডিডিএ

ডসডিভযাে

অন্যান্য

সি থম াে

এডিডি/উন্নয়ন িামজে
িরাে
সংমশাডধত এডিডি িরাে

অর্ থ িাে/অর্রাইমজশন সংক্রান্ত তথ্যাডদ

২।

অিমুক্তকৃত অর্ থ
১. প্রর্ ডকডস্ত
২. ডিতীয় ডকডস্ত
৩. র্ততীয় ডকডস্ত
৪. সি থম াে অিমুক্ত
এই ডকডস্তমত অিমুক্তমর্াগ্য

ক্র পুডিভূত অিমুক্তকৃত অমর্ থর িডর াণ

৩।

ডিগত অর্ থ িৎসর ির্ থন্ত
ক.
খ.
গ.
ঘ.

চলডত অর্ থ িিমর

সি থম াে

ডজওডি
ডজওডি-এর াধ্যম পুনভথরণমর্াগ্য প্রকে সািায্য
প্রকে সািায্য (ডিমশষ ডিসামির াধ্যম )
ডিডিএ
সি থম াে অিমুক্তঃ

৪। চলডত অর্ থ িিমরর প্রকৃত ব্যয়ঃ
প্রকাি নং

ডিিরণ
ডজওডি

১
৩১১১১০১
৩১১১২০১
৩১১১৩০১
৩২১১১০১
৩২৩১১০১
৩২৪১১০১
..........
..........
..........
৩২৫৫১০১
৩২৫৭১০১
৩২৫৮১০১

আিতথক ব্যয়
মূল প্রিতন (অডিসার)
মূল প্রিতন (ক থচারী)
দাডয়ত্ব ভাতা
পুরস্কার
বিমদডশক প্রডশক্ষণ
অভযন্তরীণ ভ্র ণ ব্যয়
...........................
...........................
...........................
কডিউোর সা গ্রী
কনসালমেডি
প্র ােরর্ান (ম রা ত ও
সংরক্ষণ)

চলডত অর্ থ িিমর িামজে িরাে
আরডিএ
িসা/
ডিডিএ
সরকামরর প্রকানোসা/মসি/
াধ্যম
ই মিপ্রষ্ট
২
৩
৪

সি থম াে

ডজওডি

৫

৬

চলডত অর্ থ িিমরর........................ াস ির্ থন্ত ব্যয়
আরডিএ
িসা/
ডিডিএ সি থম াে
সরকামরর প্রকানোসা/প্রসি/
াধ্যম
ই মিপ্রষ্ট
৭
৮
৯
১০
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প্রকাি নং

ডিিরণ
ডজওডি

১
৩৯১১১১১
মূলধন ব্যয়ঃ
৪১১১১০১
৪১১১৩১৭
..........
৪১১২১০১
৪৯১১১১১

চলডত অর্ থ িিমর িামজে িরাে
আরডিএ
িসা/
ডিডিএ
সরকামরর প্রকানোসা/মসি/
াধ্যম
ই মিপ্রষ্ট
২
৩
৪

সি থম াে

ডজওডি

৫

৬

চলডত অর্ থ িিমরর........................ াস ির্ থন্ত ব্যয়
আরডিএ
িসা/
ডিডিএ সি থম াে
সরকামরর প্রকানোসা/প্রসি/
াধ্যম
ই মিপ্রষ্ট
৭
৮
৯
১০

সংরডক্ষত
প্র াে আিতথক ব্যয়
আিাডসক ভিন
অন্যান্য ভিন ও স্থািনা
...........................
প্র ােরর্ান
সংরডক্ষত
প্র াে মূলধন ব্যয়ঃ
সি থম াে

৫। ক্র পুডিভূত প্রকে ব্যয়ঃ
প্রকাি নং

৩১১১১০১
৩১১১২০১
৩১১১৩০১
৩২১১১০১
৩২৩১১০১
৩২৪১১০১
..........
..........
..........
৩২৫৫১০১
৩২৫৭১০১
৩২৫৮১০১
৩৯১১১১১
মূলধন ব্যয়ঃ
৪১১১১০১
৪১১১৩১৭
..........
৪১১২১০১
৪৯১১১১১

ডিিরণ

প্রকে দডলল অনুর্ায়ী প্র াে িরাে
ডজওডি আরডিএ
িসা,
সরকামর
প্রকানোসা,
র
প্রসি,
াধ্যম
ই মিপ্রষ্ট
১
২
৩

ডিডিএ

সি থম াে

৪

৫

শুরু প্রর্মক ..............সন................... ির্ থন্ত ক্র পুডিতভূত ব্যয়
ডজওডি আরডিএ
িসা,
ডিডিএ
সি থম াে
সরকামরর
প্রকানোসা,
াধ্যম
প্রসি,
ই মিপ্রষ্ট
৬
৭
৮
৯
১০

আিতথক ব্যয়
মূল প্রিতন (অডিসার)
মূল প্রিতন (ক থচারী)
দাডয়ত্ব ভাতা
পুরস্কার
বিমদডশক প্রডশক্ষণ
অভযন্তরীণ ভ্র ণ ব্যয়
......................
......................
......................
কডিউোর সা গ্রী
কনসালমেডি
প্র ােরর্ান (ম রা ত ও
সংরক্ষণ)
সংরডক্ষত
প্র াে আিতথক ব্যয়
আিাডসক ভিন
অন্যান্য ভিন ও স্থািনা
.......................
প্র ােরর্ান
সংরডক্ষত
প্র াে মূলধন ব্যয়
সি থম াে ব্যয়ঃ

৬। ক)

আরডিএ সরকামরর াধ্যম পুনভথরমণর অিস্থাঃঅিমুক্ত অমর্ থর িডর াণ

িতথ ান অর্ থ িিমর
................. াস ির্ থন্ত
ক্র পুডিভূত। শুরু প্রর্মক িতথ ান
অর্ থ িিমরর ................. াস
ির্ থন্ত

পুনভথরণ দািীর িডর াণ

পুনভথরণ প্রাডির িডর াণ

িার্ থকয

অব্যাডয়ত
ব্যামলনস

১১
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(খ)

আরডিএ (ডিমশষ ডিসামির াধ্যম ) পুণভথরমণর অিস্থাঃ
অর্রাইমজশন জাডরর িডর াণ
োকায়
বিমদডশক
দ্রায়

পুনভথরণ দািীর িডর াণ
োকায়
বিমদডশক
দ্রায়

পুনভথরণ প্রাডির িডর াণ
োকায়
বিমদডশক
দ্রায়

োকায়

িার্ থকয
বিমদডশক
দ্রায়

িতথ ান অর্ থ িিমরর .......
.................. াস ির্ থন্ত
পূি থিতী ..............অর্ থিির
পূি থিতী ..............অর্ থিির
পূি থিতী ..............অর্ থিির
ক্র পুডিভূত............... াস
ির্ থন্ত

প্রডত স্বাক্ষর
র্যগ্ম-সডচি/অডতডরক্ত সডচি
ন্ত্রণালয়/ডিভাগ

স্বাক্ষরঃ প্রকে িডরচালক
(না ও িদিী)
( প্রিান নং)

(ডি:দ্র:- অপ্রাসংডগক অংশ কাটিয়া ডদন। উির্য থক্ত সারডণমত উদািরণ ডিমসমি ডকছু অর্ থননডতক প্রকাি প্রদশথণ করা িময়মি। সংলগ্নী-৫৮ এ প্রদডশথত ডিস্তাডরত অর্ থননডতক
প্রকাি অনুসরণপূি থক ির পূরণ করমত িমি।)
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সংলগ্নী- ৬
(শুল্ক ও মূল্য সংমর্াজন কর িািদ অর্ থ অিমুডক্তর নমুনা সরকাডর আমদশ)
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
........................... ন্ত্রণালয়
..........................ডিভাগ
নং: .................................

তাডরখঃ ................................

প্রপ্ররকঃ ................................
................................
প্রািকঃ প্রধান ডিসািরক্ষণ ক থকতথা
.......................... ন্ত্রণালয়
ডিষয়ঃ ...............................অর্ থ িৎসমর অনুম াডদত /অননুম াডদত........ ন্ত্রণালময়র ( না ও প্রকাি নং)
.........(প্রকমের না ) প্রকে প্রকাি নং ...... এর শুল্ক ও মূল্য সংমর্াজন কর িডরমশামধর জন্য ........অর্ থ
িরাে /অিমুডক্ত সংক্রান্ত ।
উিমর উমেডখত প্রকেটির জন্য ............(প্রকমের িাস্তিায়নাধীন সংস্থা/ডিভাগ এর না ) অনুকুমল শুল্ক ও
মূল্য সংমর্াজন কর ( ডসডি ভযাে ) িডরমশাধ িািদ োকা ..................... (কর্ায়.................)
অিমুডক্তর সরকাডর ঞ্জুডর জ্ঞািন কডরমত আড আডদষ্ট িইয়াডি ।
২.

এই ব্যয় িতথ ান অর্ থ িৎসমরর (...............) উন্নয়ন িামজমের ঞ্জুডর নং .......... ন্ত্রণালময়র (না ও
প্রকাি নং) .................. (প্রকমের না ও প্রকাি নং ) .............. িইমত িিন করা িইমি ।

৩.

ডননডলডখত শতথসামিমক্ষ এই অর্ থ অনুদান/ ডিডনময়াগ/ঋণ ডিসামি ঞ্জুডর করা িইল।

৪.

প্রকে িডরচালক কর্তথক প্রডতস্বাক্ষডরত ডিল দাডখল িইমি এিং শুল্ক আইমনর ৩৪ নং ধারা অনুর্ায়ী কড শনার
অি কাষ্ট স - ..........এর আওতাধীন ........ব্যাংমকর ......শাখার ....... নং একাউন্ট কামরন্ট-এর অনুকূমল
প্রচক জাডর কডরমত িইমি।

৫.

এই আমদশ অর্ থ ডিভামগর .................... তাডরমখর ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২........................ নং
স্মারমকর াধ্যম ডিভাগমক/ ন্ত্রণালয়মক প্রদি ক্ষ তািমল জাডর করা িইল।

৬.
ডকডস্ত/অডতডরক্ত িরামের অর্ থ অিমুডক্তমত অর্ থ ডিভামগর িামজে অনুডিভামগর. ............. তাডরমখর
.............অ /অডি/উঃিাঃ. ...../ ...../ ............. নং স্মারমূকমল (অনুডলডি সংর্যক্ত) সম্মডত রময়মি।
( না ঃ
)
সিকারী সডচি/ডসডনয়র সিকারী সডচি
প্রিানঃ
দ্রষ্টব্যঃ

অপ্রাসংডগক অংশ কাটিয়া ডদন ।
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সংলগ্নী-৭
(ডসডি ভযাে অিমুডক্তর/ িরাে এিং ব্যিিামরর িাৎসডরক ডিিরণী)
...................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ
...................... (সংস্থা/অডধদির)
ডিষয়ঃ ................................... অর্ থিিমরর এডিডি/আরএডিডি িরাে িইমত ডসডি ভযাে অিমুডক্ত/ িরাে এিং
ব্যিিামরর িাৎসডরক ডিিরণী।
প্রকমের না ঃ.......................................................................................
িাস্তিায়কারী
সংস্থা ও প্রকাি
নং

প্রকমের
না ও
প্রকাি নং

ডিসাি চলডত
নম্বর

ডিসাি চলডতমত
িতথ ান অর্ থ
িিমরর প্রারডিক
প্রজর

১

২

৩

৪

ন্ত্রণালময়র ক থকতথার প্রডতস্বাক্ষর
( না ও প্রিান)
দ্রষ্টব্যঃ

জুলাই ামসর ১৫ তাডরমখর মধ্য প্রপ্ররণমর্াগ্য।

চলডত অর্ থ
িিমর এ
ডিসাি
চলডতমত
জ াকৃত অর্ থ
৫

চলডত অর্ থ
৩০ জুন
িিমর এ
তাডরমখ ডিসাি
ডিসাি চলডত
চলডতমত
প্রর্মক ব্যয়কৃত অব্যডয়ত প্রজর
অর্ থ
৬
(৪+৫-৬)=৭

প্রকে িডরচালমকর স্বাক্ষর
না ও প্রিানঃ
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সংলগ্নী- ৮
(সরকামরর াধ্যম পুনভর থণমর্াগ্য প্রকে সািায্য িরামের নমুনা সরকাডর আমদশ )

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
............................... ন্ত্রণালয়
....................................ডিভাগ
নং: ....................................

তাডরখঃ
...................................

প্রপ্ররকঃ ......................................
......................................
প্রািকঃ প্রধান ডিসািরক্ষণ অডিসার
................................. ন্ত্রণালয়
ডিষয়ঃ অনুম াডদত/ ডিডসডি অনুম াডদত/ অননুম াডদত ........................... (প্রকমের না ) প্রকে প্রকাি নং
...........................এর জন্য উন্নয়ন সিমর্াগী (মদশ / সংস্থার না ) চুডক্ত নং ........................এর অধীমন
প্রদি পুনভর থণমর্াগ্য প্রকে সািাময্যর (ডজওডি’র াধ্যম ) অর্ থ িরাে সংক্রান্ত ।
উিমর উমেডখত প্রকেটির জন্য
......................ডকডস্ত ির্ থন্ত/...................ডকডস্তমত
..........................ডিভামগর অনুকূমল সরকামরর াধ্যম পুনভর থণমর্াগ্য প্রকে সািায্য িািদ োকা
...........(কর্ায়..........) এর সরকাডর িরাে ঞ্জুডর িািন কডরমত আড আডদষ্ট িইয়াডি। এই ব্যয় িতথ ান
অর্ থ িৎসমরর ( ...........) উন্নয়ন িামজমের ঞ্জুডর নং ......... ন্ত্রণালময়র ( না ও প্রকাি নং)
.............প্রকমের না ও প্রকাি নং .........িইমত িিন করা িইমি।
২.

প্রকে িক/ ডিডসডিমত িডণ থত দিাওয়ারী িরাে অনুর্ায়ী এিং উন্নয়নসিমর্াগী প্রদশ/ সংস্থার সডিত
সিাডদত কার্ থকর চুডক্তর শতথ প্র াতামিক এই অর্ থ ব্যয় কডরমত িইমি।

৩.

অর্ থ ডিভামগর .......................তাডরমখর ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২........নম্বর স্মারমকর অধীমন অে
ন্ত্রণালয়/ ডিভাগ প্রক প্রর্ ক্ষ তািথণ করা িইয়ামি প্রসই অনুর্ায়ী এই আমদশ জাডর করা িইল ।

৪.

ডকডস্ত/অডতডরক্ত িরামের অর্ থ অিমুডক্তমত অর্ থ ডিভামগর িামজে অনুডিভামগর. ............. তাডরমখর
........................ নং স্মারক মূমল (অনুডলডি সংর্যক্ত) সম্মডত রময়মি।
( না ঃ
)
সিকারী সডচি/ডসডনয়র সিকারী সডচি
প্রিানঃ

দ্রষ্টব্যঃ

১.
২.

অপ্রাসংডগক অংশ কাটিয়া ডদন ।
অনুম াডদত প্রকমের ৩য় ও ৪র্ থ ডকডস্তমত পুনভর থণমর্াগ্য প্রকে সািাময্যর অর্ থ অিমুডক্তর জন্য এিং অননুম াডদত প্রকমের
সকল ডকডস্তর অর্ থ অিমুডক্তর জন্য অর্ থ ডিভামগর পূি থ অনুম াদন প্রময়াজন ।
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সংলগ্নী-৯
(ডজওডি’র াধ্যম আরডিএ এর পুনভথরমণর অগ্রগডত প্রডতমিদন)
...................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ
প্রকে সািায্য পুনভথরমণর বে াডসক প্রডতমিদন
(........................িমত.....................................ির্ থন্ত)

ন্ত্রণালয়/ডিভাগ:
িাস্তিায়নকারী সংস্থা:

অিমুক্ত অমর্ থর িডর াণ

পুনভথরণ দািীর িডর াণ

পুনভথরণ প্রাডির িডর াণ

(লক্ষ োকায়)
িার্ থকয

চলডত অর্ থ িিমর
................. াস ির্ থন্ত
পূি থিতী ....... অর্ থিির
পূি থিতী ....... অর্ থিির
পূি থিতী ....... অর্ থিির
ক্র পুডিভূত। শুরু প্রর্মক
িতথ ান অর্ থ িিমরর ........
................. াস ির্ থন্ত

প্রডতস্বাক্ষর
প্রশাসডনক ন্ত্রণালময়র ডসডন: সি: সডচি
না ও প্রিান

প্রকে িডরচালমকর স্বাক্ষর
স্বাক্ষর ও ডসল।
প্রিান নম্বর
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সংলগ্নী-১০
(পুনভথরণমর্াগ্য প্রকেসমূমির জন্য প্রসি তিডিল িডরচালনা িদ্ধডত)

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন উইং
নং - অ / অডি/ উঃ গঃ শাঃ ১৬/ ৯৩/ ২৩৪

তাডরখঃ ০৫/০৮/১৯৯৩ইং

ডিষয়ঃ পুনভথরণমর্াগ্য প্রকেসমূমির জন্য প্রসি ডিসাি িডরচালন িদ্ধডত।
পুনভথরণমর্াগ্য প্রকেসমূমির জন্য প্রসি ডিসাি িডরচালন এিং িাংলামদশ ব্যাংমকর সাি-প্রসি একাউন্ট িইমত িাডণডজযক ব্যাংমক
রডক্ষত সংডিষ্ট প্রকমের একাউমন্ট স্থানীয় মুদ্রায় অর্ থ স্থানান্তমরর ডনয় ািলীঃ
(ক)

প্রর্ সি পুণভথরণমর্াগ্য প্রকমের জন্য এখন ির্ থন্ত িাডণডজযক ব্যাংমক ডিসাি প্রখালা িয় নাই এই ধরমনর প্রকমের ডিসাি প্রখালার
জন্য প্রকে কর্তথিক্ষ প্রশাসডনক ন্ত্রণালময়র াধ্যম ডিডসএ -এর অনুডলডিসি অর্ থ ডিভামগর উন্নয়ন উইং এর ডনকে প্রস্তাি
কডরমি। অর্ থ ডিভাগ প্রশাসডনক ন্ত্রণালয় কর্তথক প্রস্তাডিত প্রর্ প্রকান একটি ব্যাংকমক মনানীত কডরমি। প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়
ডিডভন্ন প্রকমের জন্য ডভন্ন ডভন্ন ব্যাংমকর না প্রস্তাি কডরমি। ডনধ থাডরত ব্যাংমকর শাখা ডনধ থারণ প্রকে কর্তথিমক্ষর স্যিাডরশ
অনুর্ায়ী ব্যাংমকর প্রধান কার্ থালয় ডস্থর কডরমি।

(খ)

প্রকিল াে স্থানীয় মুদ্রায় খরচ ডনি থামির জন্য প্রময়াজনীয় অর্ থ (অর্ থাৎ োকা) িাংলামদশ ব্যাংক িইমত িাডণডজযক ব্যাংমক
রডক্ষত সংডিষ্ট প্রকে একাউমন্ট স্থানান্তর করা র্াইমি।

(গ)

িাংলামদশ ব্যাংমকর সাি প্রসি একাউন্ট িইমত িাডণডজযক ব্যাংমক রডক্ষত সংডিষ্ট প্রকে একাউমন্ট প্রারডিকভামি
স্থানান্তরমর্াগ্য অমর্ থর িডর াণ উন্নয়ন উিমর্াগী কর্তথক ঐ প্রকমের জন্য প্রদি প্রারডিক জ ার প্রিশী িইমি না।

(ঘ)

িরিতী কামল স্থানান্তরমর্াগ্য অমর্ থর িডর াণ ঐ প্রকমের জন্য উন্নয়ন সিমর্াগী কর্তথক পুণভথরণমর্াগ্য অমর্ থর প্রিশী িইমি না।
এই শতথ সকল প্রকমের জন্য স ভামি প্রমর্াজয িইমি।

(ঙ)

চলডত অর্ থ িৎসমর সি থম াে স্থানান্তরমর্াগ্য অমর্ থর িডর াণ প্রকান মতই িাডষ থক উন্নয়ন ক সূথ চী উন্নয়ন িামজমে সংডিষ্ট
প্রকমের জন্য পুণভথরণমর্াগ্য প্রকে সািায্য খামত িরােকৃত অমর্ থর প্রিশী িইমি না। (র্তক্ষন ির্ থন্ত সংমশাডধত িাডষ থক উন্নয়ন
ক সূথ চী অনুর্ায়ী উিার প্রিরমির িইমি না) তমি ডিমশষ প্রক্ষমে এিং অর্ থ ডিভামগর পূি থানুম াদনক্রম র্ডদ প্রকান দির/ সংস্থা
প্রকান ডনডদ থষ্ট অর্ থ িৎসমরর িরােকৃত অমর্ থর মধ্য সীড ত রাডখয়া ডনজস্ব উৎস িইমত ব্যয় ডনি থাি কডরয়া উক্ত অর্ থ িৎসমর
দাতার ডনকে িইমত পুনভথরমণর জন্য দািী প্রিশ কমরন এিং দাতা র্ডদ ঐ একই িৎসমর পুনভথরমণর িডরিমতথ িরিতী অর্ থ
িৎসমর উক্ত অর্ থ পুণভথরণ কমরন তমি প্রকে কর্তথিমক্ষর ডিসামি স্থানান্তমরর পূি থিতী িৎসমরর িামজে িরােই এই উমেময
িামজে িরাে ডিসামি গ্রিনমর্াগ্য িইমি এিং এই িডর াণ অমর্ থর জন্য িরিতী িৎসমরর িামজমে িরামের প্রময়াজন িইমি
না। তমি এরুি ব্যয় এিং অর্ থ স্থানান্তমরর জন্য অর্ থ ডিভামগর পূি থানুম াদন অিযই প্রময়াজন িইমি।

(চ)

প্রর্মিতু প্রসি-তিডিল প্রকে সািায্য/ পুনভথরণমর্াগ্য প্রকে সািাময্যর একটি অডগ্র অংশ প্রর্মিতু সংডিষ্ট প্রকমের অনুকূমল
িাডষ থক উন্নয়ন ক সূথ চী/ উন্নয়ন িামজমের পুনভথরণমর্াগ্য প্রকে সািায্য িরাে িইমত প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ ডিভাগ কর্তথক অর্ থ
ডিভামগর পূি থসম্মডত ব্যডতমরমক প্রকান অর্ থ অিমুক্ত করা র্াইমি না।

(ি)

িাংলামদশ ব্যাংক িইমত প্রকে একাউমন্ট স্থানান্তরকৃত অর্ থ পুণরামদশ না প্রদওয়া ির্ থন্ত সংডিষ্ট প্রকে িক/ উন্নয়ন ঋণ চুডক্ত
অনুর্ায়ী খরচ ডনি থামির জন্য এই একাউমন্ট রডক্ষত অব্যডয়ত অমর্ থর িডর াণ সিমকথ অর্ থ ডিভাগ, িাংলামদশ ব্যাংক, িডিঃ
সিদ ডিভাগ ও প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়মক অিডিত কডরমিন।

(জ)

উন্নয়ন সিমর্াগীর ডনকে িইমত প্রাি িাংলামদশ ব্যাংমকর সাি-প্রসি একাউমন্ট রডক্ষত প্রসি -তিডিমল অব্যডয়ত অর্ থ (অর্ থ
ডিভামগর অর্ারাইমজশন সামিমক্ষ একাউমন্ট স্থানান্তডরত না িইমল) ঐ একাউমন্ট জ া র্াডকমি।

(ঝ)

িাংলামদশ ব্যাংমকর সাি-প্রসি একাউন্ট িইমত স্থানান্তরকৃত প্রসি তিডিমলর অর্ থ প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থা প্রকিল াে
সংডিষ্ট প্রকে/ উন্নয়ন ঋণ চুডক্তর অনুর্ায়ী গ্রিনমর্াগ্য ব্যয়সমূি (Admissible Ligible Expenditure) ডনি থামির
জন্য (অর্ থাৎ প্রর্ সকল ব্যয় উন্নয়ন সিমর্াগী কর্তথক পুনভথরণমর্াগ্য) োকায় খরচ কডরমত িাডরমিন।
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(ঞ)

প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থা বিমদডশক মুদ্রার প্রময়াজন অনুভি কডরমল তািামদর অনুম াডদত ব্যাংমকর াধ্যম িাংলামদশ
ব্যাংমক উিা স্থানান্তমরর জন্য অনুমরাধ কডরমিন। তমি এ ধরমনর অনুমরাধ সংডিষ্ট ডসএও কর্তথক পৃষ্ঠাংকন কডরমত িইমি।
িাংলামদশ ব্যাংক ডসএও -এর ডনকে অনুমরাধ প্রাডির ির সংডিষ্ট ব্যাংমক প্রময়াজনীয় বিমদডশক মুদ্রা স্থানান্তর কডরমিন। সাি
প্রসি একাউন্ট িইমত িিনমর্াগ্য ব্যয়সমূি বিমদডশক মুদ্রায় ডনি থামির জন্য স িডর াণ োকা জ া দান িদ্ধডত এ প্রক্ষমে
িাংলামদশ ব্যাংক কর্তথক প্ররিাই প্রদওয়া িইমি এিং উক্ত প্রলনমদমনর প্রক্ষমে আনুষ্ঠাডনক বিমদডশক মুদ্রা ডিডন য় িার
(Official Rate of Exchange) প্রমর্াজয িইমি।

(ে)

প্রর্ সকল সরকাডর দির/ সংস্থার িাংলামদশ ব্যাংমকর রডক্ষত সরকাডর একাউমন্টর অনুকূমল প্রচক ইসূযর ক্ষ তা রডিয়ামি
তািামদর িাডণডজযক ব্যাংমক প্রকান একাউন্ট (মসি -তিডিল সিযিিামরর জন্য) খুডলিার প্রময়াজন নাই। এই সকল দির/ সংস্থা
িাংলামদশ ব্যাংক রডক্ষত তািামদর স্ব স্ব একাউমন্টর াধ্যম প্রসি -তিডিল িডরচালনা কডরমত িামরন। তমি এই সকল দির/
সংস্থা পৃর্ক ডিসাি িডি, প্ররকি থ ইতযাডদ সংরক্ষণ কডরমিন র্ািামত প্রসি -তিডিল সংক্রান্ত ইতযাডদ খরচাডদ সংস্থার অন্যান্য
খরচাডদ িইমত পৃর্কভামি ডচডিত করা র্ায়।

(ঠ)

প্রসি -তিডিল সংক্রান্ত অর্ থ প্রকিল াে িাডষ থক উন্নয়ন ক সূথ চীমত অনুম াডদত উন্নয়ন প্রকমের প্রক্ষমে স্থানান্তর করা র্াইমি।
অননুম াডদত উন্নয়ন প্রকমের প্রক্ষমে সংডিষ্ট দির/ সংস্থা প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ ডিভাগ এিং িডরকেনা কড শমনর সম্মডত
গ্রিণপূি থক অর্ থ ডিভামগ প্রসি -তিডিল এর অর্ থ স্থানান্তমরর প্রস্তাি প্রিশ কডরমত িামরন।

(ি)

িাংলামদশ ব্যাংক তার সাি প্রসি- একাউন্ট সংক্রান্ত একটি াডসক প্রডতমিদন প্রডতটি প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থা এিং
সংডিষ্ট ডসও -এর ডনকে প্রডত ামসর প্রর্ সিামি প্রপ্ররণ কডরমিন। এই াডসক প্রডতমিদন সংস্থামক প্রসি -তিডিল এর
খরচকৃত অর্ থ পুনভথরমণর জন্য দাতা সংস্থার ডনকে দািী প্রিমশ (Reimbursement Claim) সািায্য কডরমি।

(ঢ)

প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থা প্রসি -তিডিল এর অর্ থ উমিালমনর অব্যিডিত িমরই খরচ কডরমিন এিং খরমচর িরিরই উিা
পুনভথরমণর জন্য দাতা সংস্থার ডনকে দািী প্রিশ কডরমিন। প্রসি তিডিল িইমত একমে প্রকমের ডতন ামসর স্থানীয় মুদ্রায়
খরমচর প্রিশী অর্ থ োকায় স্থানান্তর করা র্াইমি না।

(ণ)

িাংলামদশ ব্যাংক (ডিসাি ডিভাগ) প্রডতটি সাি-প্রসি একাউমন্টর বে াডসক ডরমিাে থ র্র্াক্রম ৭ই অমটাির, ৭ই জানুয়ারী এিং
৩০প্রশ জুমনর মধ্য অর্ থ ডিভাগ (িামজে উইং) িডিঃসিদ ডিভাগ (নিমদডশক সািায্য িামজে শাখা) সংডিষ্ট ডসএও এিং
ন্ত্রণালয়/ ডিভামগ প্রপ্ররণ কডরমিন। সরকাডর দির/ সংস্থা উন্নয়ন প্রকে িাস্তিায়মনর জন্য সার প্রসি একাউন্ট িইমত প্রসিাল
একাউমন্ট স্থানান্তরকৃত র্ািতীয় প্রসি তিডিল এর এিং প্রসি একাউন্ট িইমত ব্যডয়ত বিমদডশক মুদ্রা খরচাডদর প্রকৃত ও সঠিক
ডিসামি সংরক্ষমণর জন্য সংডিষ্ট প্রকে কর্তথিক্ষ দাডয় র্াডকমিন। উিমর িডণ থত িদ্ধডত অনুর্ায়ী িাংলামদশ ব্যাংক িইমত প্রাি
ডিসামির সডিত সংডিষ্ট ডসএও তািার ডনকে রডক্ষত ডিসাি ড লাইমিন। ৭ই এডপ্রল তাডরমখর মধ্য প্রপ্রডরত িাংলামদশ
ব্যাংমকর ডরমিাে থ সংডিষ্ট সংস্থা/ দির. প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ ডিভাগ ও িডরকেনা কড শনমক ঐ প্রকমের সংমশাডধত িাডষ থক
উন্নয়ন ক সূথ চীমত প্রডতিমলর জন্য প্রকে সািায্য/ পুনভথরণমর্াগ্য প্রকে সািায্য (োকাংশ) এর সংমশাডধত িরাে চাডিদা
িরীক্ষায় সািায্য কডরমি।

(ত)

িাংলামদশ ব্যাংক কর্তথক প্রপ্রডরত ৩০প্রশ জুন এর বে াডসক ডরমিাে থ অনুর্ায়ী সংডিষ্ট প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ ডিভাগ সঠিক
ডিসাি ডনরুিণ এর জন্য প্রডত (অর্ থ) িিমরর ৩০প্রশ জুন তাডরমখ স গ্র অর্ থ িৎসমর প্রসি তিডিমলর অর্ থ প্রাডি ও খরচ সিকীয়
একটি স ন্বয় আমদশ (Adjustment GO) জাডর কডরমিন। প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ ডিভাগ কর্তথক প্রডতটি প্রকে এর জন্য
চলডত অর্ থ িৎসমর প্রসি একাউন্ট িইমত স্থানাডন্তরত তিডিমলর প্রকৃত প্রডতিলনপূি থক Adjustment GO র্র্াস ময়
জাডরর ডিষয়টি সংডিষ্ট ডসএও ডনডিত কডরমিন।

(র্)

প্রসি তিডিল সংক্রান্ত সকল খরচাডদ এিং প্রলনমদন সংডিষ্ট অনুম াডদত প্রকে িক/ উন্নয়ন ঋণ চুডক্ত/ প্রকে চুডক্তমত িডণ থত
শতথাডদ সামিমক্ষ কডরমত িইমি। এতদসংক্রান্ত অর্ থডিভামগর ২৯/০৫/১৯৮৫ইং তাডরমখর এ এিডি-১/ ডিটি-১/ ১এ-২৬/ ৮৪৮৫/ ত৭৬/ ১(১০০) নম্বর স্মারমক িডণ থত শতথাডদও র্র্ার্র্ ভামি িালন কডরমত িইমি।

(দ)

ঋণিে (Letter of Credit) প্রখালা এিং Retirement সংক্রান্ত র্ািতীয় কার্ থািলী সরকামরর ডিদ্য ান বিমদডশক মুদ্রা
ডনয়ন্ত্রণ ডিডধ অনুসামর িডরচাডলত িইমি।

স্বাক্ষর/প্র াঃ ডসডেকুর রি ান প্রচৌধূরী
উি-সডচি (উন্নয়ন-১)
অর্ থডিভাগ
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সংলগ্নী-১১
(মসি/ ই মপ্রষ্ট/ প্রকানোসা/ িসা তিডিমলর অর্ থ ব্যিিার সংক্রান্ত স ন্বয় আমদমশর নমুনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
............................... ন্ত্রণালয়/ ডিভাগ
নং ................................

তাডরখঃ ...................................

প্রপ্ররকঃ ......................................
......................................
প্রািকঃ প্রধান ডিসািরক্ষণ অডিসার
........................ ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
ডিষয়ঃ

অনুম াডদত ................. (প্রকমের না ).............. (মসি/ প্রকানোসা/ ই মপ্রষ্ট/ িসা) প্রকে প্রকাি নং
.................. এর জন্য উন্নয়ন ঋণচুডক্ত নং ....................... এর অধীমন ............... অর্ থ িৎসমর বিমদডশক
সািাময্যর ডিমশষ তিডিল (মসি/ প্রকানোসা/ ই মপ্রষ্ট/ িসা) ব্যিিামরর স ন্বয় আমদশ।
আড আডদষ্ট িইয়া উিমর উমেডখত প্রকমের ডিিরীমত ................ অর্ থ িৎসমরর সংমশাডধত িাডষ থক উন্নয়ন
ক সূথ চীর প্রকে সািায্য িরাে িইমত প্রসি তিডিল (মকানোসা/ ই মপ্রষ্ট/ িসা) সিযিিামরর ডনমনাক্ত স ন্বময়র জন্য
........................ সংস্থা/ দির/ কমিথামরশমনর অনুকূমল সরকাডর ঞ্জুডর জ্ঞািণ কডরমতডি।
(অংকসমূি লক্ষ োকায়)

২।
৩।
৪।

৫।

..........সমনর
িাডষ থক/সংমশাডধত
িাডষ থক উন্নয়ন
ক সূথ চীমত প্রকে
সািায্য িরাে

প্রসি, প্রকানোসা,
িসা ও ই মপ্রষ্ট
(প্রকে ডিসাি) এ
প্রাি অমর্ থর
িডর াণ
(নিমদডশক
মুদ্রসি)

িরামের
তুলনায়
ক /মিশী
প্রাডির িডর াণ
(১-২)

অর্ থ ডিভাগ কর্তথক
জাডরকৃত প্র াে
অর্রাইমজশন

িসা, প্রকানোসা,
প্রসি ও ই মপ্রষ্ট
ডিসাি প্রর্মক
অিামরটিং
ডিমসমি প্র াে
স্থানান্তর

অিামরটিং
ডিসাি িমত
প্র াে ব্যয়

অর্রাইমজশমনর
তুলনায় প্রকৃত ব্যয়
ক /মিশী
(৬-৭)

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

উিমর ১নং কলাম িডণ থত......... োকার মধ্য িইমত .......... োকা (িরামের স িডর াণ অর্িা ক প্রাডির
িডর াণ) .................... অর্ থ িৎসমরর সংমশাডধত উন্নয়ন িামজমের ঞ্জুডর নং ................ ন্ত্রণালময়র না ও
প্রকাি নং ................. প্রকে না ও প্রকাি নং ................... িমত িিন করা িময়মি।
উিমর ৩নং কলাম িডণ থত অডতডরক্ত প্রাডির স িডর াণ অর্ থ ................. োকা ............... অর্ থ িৎসমরর উন্নয়ন
িামজমের ঞ্জুরী নং ................... িাস্তিায়নকারী সংস্থার না ................. প্রকমের না ও প্রকাি ...................
এর সডিত স ন্বয় করা িমি।
উন্নয়ন সিমর্াগী কর্তথক (মসি/ প্রকানোসা/ ই মপ্রষ্ট/ িসার াধ্যম ) এই প্রকমের জন্য ৩০ জুন, ............ তাডরখ
ির্ থন্ত প্রকে একাউমন্ট প্রদি অমর্ থর ক্র পুডিভূত িডর াণ ................... বিমদডশক মুদ্রায় ...........................
(স িডর াণ ...................... োকা), খরমচর িডর াণ ................. োকা, পুণভথরণ দািী প্রিমশর িডর াণ
............... োকা (নিমদডশক মুদ্রা ......................)। এ ির্ থন্ত োকা ....................... (নিমদডশক মুদ্রা ........... )
পুণভথরণ করা িময়মি। প্রকে একাউমন্ট ব্যালামির িডর াণ ............... োকা (নিমদডশক মুদ্রা ................... ) াে।
অর্ থ ডিভাগ, অর্ থ ন্ত্রণালময়র (অর্রাইমজশন জাডরর নং ও তাডরখ) এর অধীমন এই ন্ত্রণালয়/ ডিভাগমক প্রর্ ক্ষ তা
অিথণ করা িইয়ামি প্রসই অনুসামর এই স ন্বয় আমদশ জাডর করা িইল।
( না ঃ
)
সিকারী সডচি/ডসডনয়র সিকারী সডচি
প্রিানঃ

অনুডলডিঃ
১। িাব্যিস্থািক, এিআরটিএ ডি, িাংলামদশ ব্যাংক।
২। ডসডনয়র সিকারী সডচি, িামজে-১১, িামজে অনুডিভাগ-২, অর্ থ ডিভাগ, িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা।
৩। িাব্যিস্থািক, ............................. (িাডণডজযক ব্যাংক)
* বিমদডশক মুদ্রার প্রক্ষমে বিমদডশক মুদ্রার না সি িডর াণ উমেখ করমত িমি।
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সংলগ্নী-১২
(মকানোসা তিডিল িডরচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞািন)

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF
BANGLADESH
MINISTRY OF FIANCE
Finance Division
Development Wing

No. MF/FD/DRS/3/91/444(20)

DATED: May 04, 1992

From : Mr. Md. Shareefullah
Joint Secretary (Dev)
To :

The Secretary/Addl.Secretary-in-Charge of
…………………………….Ministry/Division

Subject :

Procedure for operation of convertible taka special account
(CONTASA) of IDA aided development projects under Government
Deptts/Autonomous/Semi-Autonomous Bodies (Revised)

The Government has decided, in consultation with IDA, to introduce a Convertible
Taka Special Account (CONTASA) for IDA aided autonomous bodies. It is, however, to
be noted that on going projects funded by IDA for which SAFE accounts has been in
operation since 1985 shall not come under the purview of CONTASA until a renew has
been completed by the Government and IDA and both parties are in agreement to
change the status of projects currently operation under SAFE to allow them to operate
under CONTASA. The following procedures shall be applicable for the operation of
CONTASA.
1.

Opening of the Account:
(a)

With prior approval of the Finance Division and wehre permitted by the IDA
Development Credit Agreement, one project Executing Agency may open
under the title of the project one CONTASA WITH A COMMERCIAL BANK
(Explanation where more than one project executive agencies are involved,
each such agency can open one such CONTASA). CONTASA will be interest
bearing and convertible to foreign exchange axstipulated in 2(i).

(b)

The specimen signature of the Project Implementing Authority/Project
Director responsible for operating the account shall have to be attested by the
Head of the Deptt./Agency and the Administrative Ministry/Division in the
specimen signature card of the Bank.

(c)

In cases where several drawing authorities are involved in a CONTASA, the
Administrative Ministry/Division may in appropriate cases, authorize them for
drawing from the CONTASA under intimation to the Finance Division. In such
cases, too, the procedure (b) shall have to be flollowed.
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2.

Procedure for depositing to and fund utilization from CONTASA:
(a)

Immediately after the deposit of foreign currency by IDA with the Bangladesh
Bank the latter shall transfer the Taka equivalent to the commercial bank for
crediting the same to the CONTASA of the project.

(b)

The Finance Division shall issue authorization showing budget allocation
against the project in the project aid head at the beginning of each financial
year. This authorization will show the respective head of account and the
break up of the fund for different phases of implementation of the same
project given by the Administrative Ministry/Division. The Administrative
Ministry/Division could revise this break-up, if necessary, and have revised
authority issued by the Finance Division reflecting the original authorization.

(c)

In cases where expenditure in addition to the authorization is necessary, the
Administrative Ministry/Division may incur such additional expenditure with
prior permission and authorization from the Finance Division. The total
expenditure, including the among of additional expenditure, shall not exceed
the amount available in the projects CONTASA.

(d)

In case of Project Concept Paper (PCP) approved/ unapproved projects
permission from the Planning Commission and Finance Division will be
needed for issuing authorization.

(e)

Project Director/Project Implementing Authority shall not pay any bill from
CONTASA. Unless authorization or additional authorization as the case may
be issued from the Finance Division against the project.

(f)

Payment from CONTASA shall be made on the basis of work done goods
supplied consultants services and training provided (for payment in foreign
currency, please see (j) below.

(g)

However, advance payment stipulated in the respected contracts would be
made from CONTASA for any work to be done goods to be supplied,
consultants services and training to be provided so specified in the
Development Credit Agreement/ Project Agreement or agreement.

(h)

The bill against which payment could be made available from CONTASA
shall contain attestation of the Project Director/Project Implementing Authority
in services and training provided. The Project Director/Project Implementing
Authority shall maintain accounts of each bill in a separate ledger.

(i)

The commercial bank shall send a month-wise report concerning CONTASA
maintained with them to the Project Implementing Agency. Administrative
Ministry/Division, concerned Chief Accounts Officer and the Finance Division
in the first week of the following month. The Project Implementing Agency
shall prepare a statement of expenditure based on such report/account
showing the head of account and shall send it to the necessary entries in the
Government Account according to the report.

(j)

All project expenditure eligible for IDA financing in local currency and any
expenditure in foreign currency up to US$ 50,000.00 equivalent or less shall be
met from CONTASA. The limits would be agreed with IDA for new IDA project to
be negotiated which require a CONTASA account based on the total amount of
each project.
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(k)

3.

Proceeds of all IDA Credit converted into Taka for deposit in CONTASA shall be
freely convertible and may be used to meet eligible expenditure in Taka as well as
in foreign currency subject to the provision stipulated in para “2(I)” above.

General Conditions:
(a)

Project Implementing Agency/Project Implementing Unit (PIU) must submit claims
in Taka for reimbursement for the bills paid on monthly basis to IDA immediately
after the end of each month. The implementing agency must reconcile the bank
statement and submit both the reconciliation and bank statements will
replenishment applications, in accordance with the intervals specified in IDA’s
disbursement letter for each project.

(b)

All expenditure /payment under CONTASA shall be incurred/ made as per
approved project proforma (PP) and terms and conditions of FCA and Project
Agreement.

(b)

At the end of the financial, year Administrative Ministry/Division shall issue an
adjustment G.O. in respect of Autonomous and Semi-Autonomous bodies
showing therein project-wise ADP allocation, revised ADP allocation, Taka
received under CONTASA and expenditure thereof up to 30th June. If such G.O.
is not issued by the 31st July, no fund from CONTASA can be used thereafter.

(c)

CONTASA shall be audited every year by the Foreign Aided Projects Audit
Department of the Government.

(d)

Instruction regarding interest accrued and bank charges in respect of CONTASA
shall be issued separately at a later date.

Md. Shareef Ullah
Joint Secretary
Distribution:
1.
Comptroller & Auditor General, Bangladesh
2.
Governor, Bangladesh Bank, Dhaka
3.
Controller General of Accounts, Bangladesh
4.
Director, Directorate of Audits, Foreign Aided Projects
AG Bhaban, Segunbagicha, Dhaka
5.
Director, Foreign Aid Budget & Accounts Branch, ERD.
6.
The Chief Accounts Officer of all concerned Ministries.
7.
All Officers of this Wing.
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সংলগ্নী-১৩
(ই মপ্রষ্ট তিডিল িডরচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞািন)
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF
BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
Development Wing
No. MF/FD/DRS/25/92(P-1)141(200)

Dated: 25-4-1993

From: Mr. Md. Shareef Ullah
Joint Secretary (Dev)
To:

The Secretary/Addl.Secretary-in-Charge of
…………………………….Ministries/Divisions

Subject:

Operational procedure for enhanced Imprest Account Facility under
ADB Loans

1.

The undersigned is directed to say that the Government of Bangladesh and the
Asian Development Bank (ADB), have agreed to enhance the use of existing
Imprest Account facility to a more comprehensive facility, similar to the World
Bank’s SAFE. Such Imprest Account will cover all loan categories (except for
unallocated and service charge during construction), both foreign and local
expenditures. In principle, all new ADB loans will adopt the Imprest Account
Procedures, if executing agency’s accounting and administrative capability is
satisfactory to ADB. ADB’s Statements of Expenditure (SOE) procedures should be
combined with Imprest Accounts to facilitate replenishment/liquidation. Detailed
Procedures of Imprest Accounts of Expenditure will be included in ADB’s
disbursement letter which will be sent to the concerned parties after signing of Loan
Agreements.

2.

Opening of Imprest Accounts:
Executing Agency (EA) through their Administrative Ministry/Division, will apply to
the Finance Division, Ministry of Finance for permission to open an Imprest
Account under new procedure. Finance Division will issue permission and instruct
Bangladesh Bank (BB) to open an Imprest Account with (BB). The MOF will
designate a Commercial Bank, on the basis of the recommendation of the
Administrative Ministry, where a corresponding account to the Imprest Account
(Second Stage Imprest Account in local currency) would be opened. Such account
in the Commercial Bank will be interest bearing and the interests so earned, will be
deposited on the 1 of July every year to the Government Account under the head
24-interest-24-Kha-Foreign Loan Interest Imprest Account. Government
departments and agencies having power to issue checks on Government Accounts
are not required to open Second Stage Imprest Accounts with Commercial Banks.
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3.

Government’s Budget Allocations.
FD, MOF will issue, at the beginning of each financial year, an advice to BB informing
Annual Development Program (ADP) allocation for all ADP-Financed approved project
which have Imprest Accounts and will authorize BB to release funds from Imprest
Accounts to the Executing Agencies. Thus BB gets an umbrella authorization for
approved projects from FD to release fund and does not have to get FD's clearance as
they are within the limit of current year's ADP allocation. EA's have to ensure they do not
submit to ADB Withdrawal Applications for advance exceeding current year's ADP
allocations.

4.

Ceiling of Imprest Fund should, whenever possible, be stated in the loan agreement or
in the Minutes of the Loan Negotiations. Otherwise, the amount of the initial advance (3
to 6 months requirement) establishes a requirement. Executing Agencies will submit a
Withdrawal application and an Estimate of Expenditure Sheet for initial advance to ADP
Headquarters through ADB Bangladesh Resident Office. ADB's Controller's Department
in Dhaka possesses the transfer and will advise Executing Agencies accordingly.

5.

Payments of Expenditure:
Executing Agencies will make

6.

(i)

all local payments from the Imprest Accounts, and

(ii)

Foreign Exchange payments (limit US$ 50,000 equivalent per payment from
imprest fund held at the Commercial Ban. Imprest fund can be utilized for all kinds
of payments and transactions including small letter of credit (L/C) amounting US$
50,000 or less. Such small L/C transactions can be made between the shipper
and the buyer without going through commitment letter procedures. $ 50,000 limit
will be reviewed by the Government and the ADB periodically. Procedures for
opening/settlement of small L/C and for direct payments in Foreign Exchange will
be circulated by Bangladesh Bank.

Liquidation & Replenishment:
For replenishment, Executing Agencies accumulate payment of documents and then
submit withdrawal applications to Bangladesh Resident Office of ADB, in principle on a
monthly basis. Withdrawal appalications must be supported by the standard
documentation as required under ADB procedures along with the Bank statements of
Imprest Account. Bangladesh Resident Office of ADB reviews the applications and
sends them to ADB's Controller Departments for replenishment. This process will
continue till, (i) amount one year before loan closing date or (ii) the time when the
undisbursed balance of the loan becomes twice the amount of the prevailing ceiling of
the Imprest fund, whichever come first; after-which, withdrawal applications received will
be treated as liquidation against outstanding Imprest Fund.

7.

Programme Loans:
For Programme Loans, above stated procedures will generally apply.

8.

Audit:
Imprest Accounts and Statements of Expenditure should be annually audited by the
Comptroller and Auditor General (C&AG). Audit of Imprest Accounts and Statements of
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Expenditure may be carried out as part of the regular annual report of Executing
Agency's general accounts and financial statements, but the opinion of that part of the
examination relating to Imprest Accounts and statements of Expenditure should be
separately set out in the auditor's report.
Joint Secretary (Development)
Finance Division
Distribution:
1.
Secretary.................Ministry/Division
2.
Governor, Bangladesh Bank
3.
Comptroller & Auditor General of Bangladesh
4.
Controller General of Accounts (CGA)
5.
Director, Directorate of Audits, Foreign Aided Projects.
6.
Bangladesh Resident Office of ADB.
7.
Managing Director.....................................Bank
8.
All Chief Accounts Officers
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সংলগ্নী-১৪
(িাডণডজযক ব্যাংমক ই মপ্রষ্ট তিডিল িডরচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞািন)
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF
BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
Development Wing

No. MF/FD/DRS/85/96/931

Date: 24 October 1996
CIRCULAR

Subject:

Procedures for Operation of Revised Imprest Accounts for ADB
aided Development projects under Govt.Deptts/ Autonomous/ SemiAutonomous Bodies.

The Government of the People's Republic of Bangladesh (GOB) in consultation with
Asian Development Bank (ADB) have decided to introduce Revised Imprest Accounts
with commercial Banks for ADB aided development projects under Government
Departments, Autonomous/Semi-Autonomous bodies. It is, however, to be noted that
ongoing projects funded by ADB under Imprest Account procedure as per Finance
Division's circular No.MF/ FD/ DRS/ 25/92 (P-1)/141(200), dated 25-4-93 shall not
come under the purview of Revised Imprest Account procedures. Such Imprest
Accounts will cover all loan categories (except for unallocated and service charge
during construction), both foreign and local expenditure. All new ADB loans will adopt
the Imprest Account Procedures. ADB\rquotas Statements of Expenditure procedures
should be combined with Imprest Accounts to facilitate replenishment/liquidation.
Detailed Procedures of New Imprest Accounts and Statements of Expenditure will be
included in ADB's disbursement letter, which will be sent to the concerned parties after
signing of Loan Agreements.
1.

Opening of Imprest Accounts:
Executing Agencies, through their Administrative Ministry/Division, will apply to the
Finance Division, Ministry of Finance for permission to open an Imprest Account
under new procedure. Finance Division will issue permission to open an Imprest
Account with a commercial Bank, on the basis of the recommendations of the
Administrative Ministry (Administrative Ministry/Division will recommend at least three
names of Commercial Banks). Such account in the Commercial Bank will be interest
bearing and the interests so earned, will be deposited in Taka at the months of
January and July every year to the Government Account under the Head "24-interst24-Kha-Foreign Loan Interest".

2.

Government's Budget Allocation:
Finance Division, Ministry of Finance will issue, at the beginning of each financial year,
an advice to the Commercial Banks informing Annual Development Programme
(ADP) allocation for the project which has Imprest Account and will authorize to
release funds from Imprest Accounts to the Executing Agencies. Executing Agencies
have to ensure that, they do not submit to ADB withdrawal applications for advance
exceeding current year's ADB allocation.

3.

Initial Advance and ceiling:
Ceiling of Imprest Fund should, whenever possible, be stated in the loan agreement
or in the Minutes of the Loan Negotiations. Otherwise, the amount of the initial
advance (3 to 6 months requirement) establishes a requirement. Executing Agencies
will submit a Withdrawal application and an Estimate of Expenditure Sheet for initial
advance to ADB Headquarters through ADB Bangladesh Resident Office. ADB's
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Controller's Department in Dhaka possesses the transfer and will advise Executing
Agencies accordingly.
4.

Payments of Expenditure:
Executing Agencies will make
(i)
all local payments from the Imprest accounts, and
(ii)
Foreign Exchange payments (limit US$ 50,000 equivalent per payment) from
imprest fund held at the Commercial Bank. Imprest fund can be utilized for all
kinds of payments and transactions including small letter of credit (L/C)
amounting US$ 50,000 or less. Such small L/C transactions can be made
between the shipper and the buyer without going through commitment letter
procedures. $ 50,000 limit will be reviewed by the Government and ADB
periodically. Procedures for opening/settlement of small L/C and for direct
payments in Foreign Exchange will be circulated by Bangladesh Bank.

5.

Liquidation and Replenishment:
For replenishment, Executing Agencies accumulate payment documents and then
submit withdrawal applications to Bangladesh Resident Office of ADB, in principle on
a monthly basis. Withdrawal applications must be supported by the standard
documentation as required under ADB procedures along with the Bank statements of
Imprest Account. Bangladesh Resident Office of ADB reviews the applications and
sends them to ADB's Controller Departments for replenishment. This process will
continue till (i) amount one year before loan closing date, or (ii) the time when the
undisbursed balance of the loan becomes twice the amount of the prevailing celing of
the Imprest fund, whichever come first after-which, withdrawal applications received
will be treated as liquidation against outstanding Imprest Fund.

6.

Programme Loans:
For programme Loans, above stated procedures will generally apply.

7.

Audit:
Imprest Accounts and Statements of Expenditure should be annually audited by the
Comptroller and Auditor General (C&AG). Audit of Imprest Accounts and Statements
of Expenditure may be carried out as part of the regular annual audit of Executing
Agency general accounts and financial statements, but the opinion of that part of the
examination relating to Imprest Accounts and statements of Expenditure should be
separately set out in the auditor's report.
Md. Mozammel Huq
Joint Secretary (Development)
Finance Division
Ministry of Finance

Distribution:
1.
Secretary..............................................Ministry/Division
2.
Governor, Bangladesh Bank
3.
Comptroller and Auditor General of Bangladesh
4.
Controller General of Accounts (CGA)
5.
Director, Directorate of Audits, Foreign Aided Projects
6.
Bangladesh Resident Office of ADB
7.
Managing Director.........................................Bank
8.
All Chief Accounts Officers
9.
All Officers of Development Wing of Finance Division.
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সংলগ্নী-১৫
(িসা (DOSA) তিডিল িডরচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞািন)

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন শাখা-১
নং: অ /অডি/উ:গ:শা:/১০/৯২/৮৪(১০০)

তাডরখঃ ০৫/০১/১৯৯৩ ইং

ডিষয়ঃ আই,ডি,এ, প্রক্রডিে ২৩৯৩-ডিডি’র অধীমন িাস্তিায়নাধীন কাডরগরী সিায়তা প্রকে-৬(টি,এ-৬) এর
জন্য িলার প্রেশাল একাউন্ট (িসা) িডরচালনা িদ্ধডত।
িলার ডিমশষ ডিসাি িদ্ধডত িডরচালন ও অর্ থ ব্যিিামরর ডনয় ািলীঃ
(ক)

আই,ডি,এ, প্রক্রডিে ২৩৯৩-ডিডি’র অধীমন িলার প্রেশাল একাউন্ট (িসা) নাম িাংলামদশ ব্যাংমক ইউ এস
িলামর একটি ডিমশষ ডিসাি প্রখালা িইমি এিং আমলাচয প্রকে(টি,এ-৬) চালুকালীন স য় ির্ থন্ত ইিা
কার্ থকর র্াডকমি।

(খ)

িলার ডিমশষ ডিসামি আই,ডি,এ প্রারডিক জ াসি পুনভথরমণর ডভডিমত অর্ থ জ া কডরমি।

(গ)

আই,ডি,এ িাংলামদশ ব্যাংমকর ডিমশষ িলার ডিসামি সরাসডর বিমদডশক মুদ্রা জ া প্রদওয়ার সামর্ সামর্
িাংলামদশ ব্যাংক, প্রকে িডরচালক, অসডি এিং অর্ থ ন্ত্রণালময়র উন্নয়ন অনুডিভাগমক অিডিত কডরমি।

অর্ থ ব্যিিামরর ডনয় ািলী:
(ক)

কাডরগরী সিায়তা প্রকে-৬ এিং উি প্রকেসমূি এডিডি/সংমশাডধত এডিডিমত ঋণচুডক্ত নং ২৩৯৩
ডিডিসি প্রডতিডলত কডরমত িইমি।

(খ)

অর্ থননডতক সিকথ ডিভামগর প্রকে িডরচালমকর ডনকে অর্রাইমজশন জাডরর প্রস্তাি প্রপ্ররমণর স য় উিপ্রকমের সংডিষ্ট প্রশাসডনক ন্ত্রণালময়র খরমচর ডিভাজন উমেখপূি থক প্রকে সািায্য অংমশর বিমদডশক
মুদ্রা ও োকাংশ েষ্টভামি উমেখ কডরমি। উি প্রকমের প্রশাসডনক ন্ত্রণালয় িইমত প্রাি ডিভাজমনর
ডভডিমত অর্রাইমজশন জাডরর জন্য প্রকে িডরচালক (অর্ থননডতক সিকথ ডিভাগ), অর্ থ ডিভাগমক অনুমরাধ
কডরমিন। প্রময়াজনমিামধ সা ডগ্রক িামজে িরামের মধ্য প্রশাসডনক ন্ত্রণালয় এই ডিভাজন সংমশাধন
কডরমত িাডরমি। তমি অর্ থননডতক সিকথ ডিভাগমক অিগত করাইমত িইমি।

(গ)

প্রকে িডরচালক িইমত প্রাি তমথ্যর ডভডিমত অর্ থ ডিভাগ প্রডত অর্ থ িিমর উিপ্রকে সমূমির ডিিরীমত
উন্নয়ন িামজমে প্রদডশথত প্রকে সািায্য ডিসামি প্রদখামনা িরামের অর্রাইমজশন জাডর কডরমি।

(ঘ)

সংডিষ্ট অর্ থ িিমরর িামজে িরামের তুলনায় অডতডরক্ত অর্ থ ব্যময়র প্রময়াজন িইমল উি প্রকে
িাস্তিায়নকারী কর্তথিক্ষ সংডিষ্ট প্রশাসডনক ন্ত্রণালময়র াধ্যম িডরকেনা কড শমনর পূি থ অনুম াদনসি
প্রকে িডরচালকমক অিডিত কডরমিন। তদনুর্ায়ী সংমশাডধত অর্রাইমজশন জাডর কডরিার জন্য প্রকে
িডরচালক অর্ থ ডিভাগমক অনুমরাধ কডরমিন।

(ঙ)

অনুম াডদত প্রকমের প্রক্ষমে অর্রাইমজশন জাডরর পূমি থ িডরকেনা কড শমনর সম্মডত লাডগমি।

(চ)

অর্ থ ডিভাগ িইমত প্রকমের ডিিরীমত অর্রাইমজশন জাডর না িওয়া ির্ থন্ত প্রকে িডরচালক/িাস্তিায়নকারী
কর্তথিক্ষ িসা িইমত প্রকান অর্ থ ব্যয় কডরমত িাডরমিন না।
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(ি)

প্রর্ ডিমলর ডিিরীমত িসা ডিসাি িইমত অর্ থ িডরমশাধ করা িইমি তািামত উি প্রকে িাস্তিায়নকারী
কর্তথিমক্ষর প্রতযয়ন র্াডকমত িইমি। প্রডতটি ডিমলর উি প্রকে কর্তথিক্ষ উি প্রকমের জন্য ডনডদ থষ্ট পৃর্ক
প্রলজার সংরক্ষণ কডরমিন।

(জ)

িাংলামদশ ব্যাংক িসা সংক্রান্ত আদান প্রদামনর াডসক প্রডতমিদন প্রকে িডরচালক, ডিশ্বব্যাংমকর স্থানীয়
অডিমস িরিতী ামসর ২য় সিামি প্রপ্ররণ কডরমি। এই প্রডতমিদমনর উির ডভডি কডরয়া প্রকে
িডরচালক িরিতীমত ডিশ্বব্যাংমকর ডনকে পুনভথরণ দািী কডরমিন। প্রডত িির ৩০ জুন উিপ্রকেওয়ারী
খরমচর একটি প্রডতমিদন প্রকে িডরচালক সংডিষ্ট ডস,এ,ও প্রক প্রদান কডরমিন র্ািা সংডিষ্ট ডসএও
সরকাডর ডিসামি প্রডতিলন কডরমিন।

(ঝ)

’িসা’ িইমত বিমদডশক মুদ্রা ও োকাংমশ ব্যয় করা র্াইমি তমি োকাংশ ব্যময়র স য় চলডত ডিডন য়
িার অনুর্ায়ী িলারমক োকায় রুিান্তর কডরমত িইমি।

(ঞ)

অনুম াডদত ডিল িডরমশামধর জন্য ১৫ ডদন পূমি থ উি প্রকে িাস্তিায়নকারী কর্তথিক্ষ প্রকে িডরচালমকর
ডনকে ডিল প্রিশ কডরমিন। প্রকে িডরচালক তািা িরীক্ষা কডরয়া প্রময়াজনীয় অর্ থ িডরমশামধর জন্য
িাংলামদশ ব্যাংমক প্রপ্ররণ কডরমিন। প্রকে িডরচালক িাংলামদশ ব্যাংমক প্রপ্রডরত িমের অনুডলডি সংডিষ্ট
উি প্রকে কর্তথিমক্ষর ডনকে প্রপ্ররণ কডরমিন।

(ে)

ডিল িডরমশামধর িমর াডসক ডভডিমত প্রকে িডরচালক পুনভথরমণর জন্য উন্নয়ন সিমর্াগীমদর ডনকে
াডকথন িলামর দািী প্রিশ কডরমিন।

(ঠ)

’িসা’র াধ্যম সিাডদত সকল খরচাডদ ও প্রলনমদন সংডিষ্ট অনুম াডদত প্রকে িক ঋণচুডক্ত/প্রকে
চুডক্তমত িডণ থত শতথাডদ অনুর্ায়ী কডরমত িইমি।

(ি)

সরকামরর বিমদডশক সািায্যপুষ্ট প্রকে অডিে দির কর্তথক িসা এিং এর অধীমন িডরচাডলত কাডরগরী
সিায়তা প্রকে-৬ এর উিপ্রকেসমূি প্রডত িির অডিে কডরমত িইমি। অডিে িইয়ামি এই ম থ অর্ থ
ডিভাগমক এিং আই,ডি,এ-প্রক অিডিত কডরমত িইমি।

(ঢ)

কাডরগরী সিায়তা প্রকে-৬ এর সকল িতথ ান ও ভডিষ্যৎ উি প্রকমের জন্য িসা িদ্ধডত কার্ থকর
র্াডকমি।

(ণ)

দাতা সংস্থা, অর্ থ ডিভাগ এিং অর্ থননডতক সিকথ ডিভাগ িইমত কাডরগরী সিায়তা প্রকে-৬ সংক্রান্ত প্রর্
সকল আমদশ জাডর করা িইমি প্রকে িডরচালক তািা উি প্রকে িাস্তিায়নকারী কর্তথিক্ষমক অিডিত
কডরমিন।
স্ব/এ শরীি উল্যাি
র্যগ্ম সডচি(উন্নয়ন)
অর্ থ ডিভাগ।
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সংলগ্নী-১৬
(ডিমদশী সংস্থার সামর্ জডেত ডিধায় ইংমরডজ)
Goverment of the Peoples' Repubilc
Ministry of Finance, Finance1
Budget Wing-2 Section-11

No.07.111.024.05.37.043.2015-259

Date: 01/09/2015
Circular

Subject: Operational Procedures for Direct Project Aid (DPA) Special Account Under
Transfer Procedure for JICA Funded Projects.
1.

The Government has decided to introduce a Special Account for the DPA mode of payment
for the JICA funded Projects. the following Procedures shall be applicable for the Operation
of such DPA Special Account (under Transfer Procedure);

2.

Opening the Account:
Project executing authorities through their Administrative Ministry shall request the Finance
Division, Ministry of Finance for Permission to Open a DPA Special Account. Finance
Division will instruct Bangladesh Bank to Open a special account in foreign currency for
DPA on a pro-forma basis outside Treasury Single Account (TSA), the same way special
account is opened for RPA Special Accounts (Such as SAFE, CONTASA, etc.) with a
difference that no parallel project bank account is required to be opened in commercial bank.

3.

Government's Budget Allocation:
Finance Division shall intimate budget allocation to Bangladesh bank for each year based on
budget provision made in the Annual Budget under Direct Project Aid.

4.

Payment Procedure:
a)
The Project executing authority on approval of the claim after proper scrutiny shall
send all the necessary papers to the development partner that should invariably
include 13-digit expenditure codes to which expenditure will bee booked in the
government accounts.

5.

b)

The development partner on receipt of the papers shall validate the payment and in
turn sends the documents along with the foreign currency remittance to Bangladesh
bank.

c)

Bangladesh Bank without undue delay shall pay the claimant as instructed by the
development partner in local currency or foreign currency, as the case may be.
Bangladesh Bank shall invariably ask for 13 digit expenditure code if not mentioned in
the document submitted to it by the development partner and hold payment until
confirmation.

Record of Transaction and Reporting:
a)

Bangladesh Bank shall record the fund as receipt in the DPA Special Account outside
TSA and simultaneously credit the converted local currency into the TSA in Bank
Window 1316 if it is Loan or 1328 if it is Grant, Titled DPA Special Account which
becomes the basis for record of the amount as Loan to GoB or Grant to GoB in the
government account.

b)

Bangladesh Bank shall show the payment in both the DPA special account
maintained on a Pro-forma basis and the respective Ministry Window (identified from
ministry code in the 13 digit) in the TSA and shall send the vouchers along with debit
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scroll to Controller General Accounts (CGA/Chief Accounts Officer (CAO) which
becomes the basis for record of expenditure in the government accounts by the
CGA/CAO.
c)

6.

Bangladesh Bank shall also send copy of payment information to the project
Executing Authority for updating its own record and subsequent reconciliation.

The Project Executing Authority white submitting the monthly accounts to CAO, shall send
two separate sets of report:
a)

The first set shall only incorporate expenditure met from project operating account
maintained with commercial bank under RPA category such as SAFE, CONTASA,
IMPREST etc. with a Bank Statement attached. If expenditure is reconcilable with
bank statement and figures are reliable and accurate, CAO shall include the
expenditure in the Government accounts by debiting relevant expenditure code and
crediting Foreign Aid Deposit under economic code 8489.

b)

The second set shall only incorporate DPA expenditure incurred under 5 (b) above,
CAO should not include any such expenditure in Government Accounts because the
expenditure has already been entered in the government accounts from debit scroll
sent by the Bangladesh Bank (sec.5 above) But CAO should check and reconcile the
DPA expenditure from the report with its own record.

7.

Reconciliation:
The Project Executing Authority shall reconcile its DPA special account expenditure
information received from Bangladesh Bank with CAO figures monthly.

8.

Henceforth, all ministries/divisions are encouraged to make arrangement with the
development partners to follow the above procedures for DPA Component of the projects
undertaken under their jurisdiction.

9.

Economic Relation Division (ERD), Ministry of Finance is specially requested to keep in view
the above procedure and endeavor to make suitable provisions in the respective loan of
grant agreement made with the development partners.
sd/(shahabuddin Ahmed)
Additional Secretary (Budget Wing-2)
Finance Division

Distribution (not according to seniority)
1.
Cabinet Secretary, Cabinet Division, Bangladesh Secretariat, Dhaka.
2.
Principal Secretary, Prime Minister's office.
3.
Comptroller & Auditor General of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh.
4.
Senior Secretary/ Secretary.....................................Ministry/Division.
5.
Member .............................................................(All), Planning Commission
6.
Controller General of Accounts, Bangladesh, Dhaka.
7.
Chief Accounts officer..................................................(All).
8.
Office Copy.
No.07.111.024.05.37.043.2015-259
Copy (for necessary action/information):
1.
Joint Secretary, Japan Wing, Economic Relations Division, Dhaka.
2.
Director, Directorate of Audits, Foreign Aided Projects.
3.
General Manager, FRTMD, Bangladesh Bank, Motijheel, Dhaka.
4.
Senior Representative, JICA Bangladesh Office, Dhaka.

Date: 01/09/2015

(Md. Helal Uddin)
Senior Assistant Secretary
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সংলগ্নী-১৭
( িাডষ থক ডরকনডসডলময়শন প্রডতমিদমনর নমুনা )
সকল ন্ত্রণালয়/ডিভামগর অধীন ডিডভন্ন সরকাডর অডধদির/িডরদির/স্বায়িশাডসত/আধা-স্বায়িশাডসত প্রডতষ্ঠামনর িাস্তিায়নাধীন প্রকেসমূমির ডিগত------------ অর্ থ িিমর িিমরর অর্ থ অিমুডক্ত ব্যয়, ও অব্যডয়ত অর্ থ স িথন/সরকাডর প্রকাষাগামর জ া
প্রদওয়ার ডিিরণীঃ
ন্ত্রণালময়র
না

িাস্তিায়নকারী
সংস্থা

প্রকমের না

ডিগত...........সামলর িামজে িরাে

ডজওডি

প্রকে সািায্য

আরডিএ
(ডজওডি)

আরডিএ
(ডিমশষ
ডিসাি)

ডিগত..........সামলর অিমুডক্তর িডর াণ

প্র াে

ডিডিএ

ডজও
ডি

প্রকে সািায্য

আরডিএ
(ডজওডি)

আরডিএ(
ডিমশষ
ডিসাি)

ডিগত..........সামলর প্রকৃত ব্যয়

প্র াে

ডিডিএ

ডজও
ডি

প্রকে সািায্য

আরডিএ
(ডজওডি)

আরডিএ
(ডিমশষ
ডিসাি)

প্র াে

অব্যডয়ত অর্ থ স িথন/সরকাডর
প্রকাষাগামর জ াদামনর ডিিরণী
(কডিসি)
োকা
িে/চালান
নং, তাং

ডিডিএ

প্রশাসডনক ন্ত্রণালময়র ডসডন: সি: সডচি
না ও প্রিান
থ তথা এিংঅর্ থ ডিভামগ প্রপ্ররণ ডনডিত করমি। প্রচক ইস্যযইং
( অপ্রময়াজনীয় অংশ কাটিয়া ডদন। প্রমতযক ন্ত্রণালয়/ডিভাগ তার অডধনস্থ সংস্থাসমূি উিমরাক্ত তথ্যাডদ সঠিকভামি িিরামন্ত (১৫ই জুলাইময়র মধ্য) সংডিষ্ট প্রধান ডিসািরক্ষণ ক ক
থ তথার কার্ থালয় ও অর্ থ ডিভামগ প্রপ্ররণ করমি। ন্ত্রণালময়র প্রধান ডিসািরক্ষণ ক ক
থ তথার কার্ থালয় উিমরাক্ত তথ্যাডদ প্রতযায়ন
অর্ডরটির প্রক্ষমে িাংলামদশ ব্যাংক উিমরাক্ত তথ্যাডদ িিরামন্ত (১৫ই জুলাই) সংডিষ্ট ন্ত্রণালময়র প্রধান ডিসািরক্ষণ ক ক
পূি থক অর্ থ ডিভামগ প্রপ্ররণ করমি ৩১ প্রশ জুলাই এর মধ্য)
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সংলগ্নী-১৮
( আরডিএ ডিমশষ ডিসামির অর্ থ ব্যময়র বে াডসক প্রডতমিদমনর নমুনা )
................ অর্ থিিমর পুনভথরণমর্াগ্য প্রকে সািাময্যর বে াডসক ডিিরণী:
১.
২.
৩.
৪.

ন্ত্রণালয়/ডিভামগর না ও প্রকাি নম্বর
িাস্তিায়নকারী কর্তথিমক্ষর না ও প্রকাি নম্বর
উন্নয়ন সিমর্াগীর না
................................ ামসর প্রডতমিদন
আরডিএ (ডিমশষ ডিসামির াধ্যম ) পুণভথরমণর অিস্থাঃ
ডিিরণ

অর্রাইমজশন জাডরর
িডর াণ
োকায়
বিমদডশক
দ্রায়

পুনভথরণ দািীর িডর াণ
োকায়

বিমদডশক
দ্রায়

পুনভথরণ প্রাডির িডর াণ
োকায়

বিমদডশক
দ্রায়

িার্ থকয
োকায়

বিমদডশক
দ্রায়

িতথ ান অর্ থ িিমরর .......
.................. াস ির্ থন্ত
পূি থিতী ..............অর্ থিির
পূি থিতী ..............অর্ থিির
পূি থিতী ..............অর্ থিির
ক্র পুডিভূত............... াস
ির্ থন্ত

প্রডত স্বাক্ষর
র্যগ্ম-সডচি
ন্ত্রণালয়/ডিভাগ

দ্রষ্টব্যঃ
রক্ষণ

স্বাক্ষরঃ প্রকে িডরচালক
(না ও িদিী)
( প্রিান নং)

১.

অক্টোবর, জোনুয়োরী, এপ্রিল ও জুন মোক্ের ১৫তোপ্ররক্ের মক্ে পূব ববতী মোক্ের ব্যক্য়র প্রববরণী অর্ ব প্রবভোগ ও িধোন প্রিেোব

২.
৩.

কমবকতবোর দপ্তক্র পেশ কপ্ররক্ত িইক্ব।
িক্তেক েংস্থো তোিোক্দর প্রনয়ন্ত্রণোধীক্ন ‘আরপ্রেএ’ বরোদ্দেম্বপ্রলত েকল িকক্ের জন্য একটি একীভূত প্রববরণী পেশ কপ্ররক্বন।
যপ্রদ িপ্রতক্বদনকোরী কমবকতবো অপ্রতপ্ররক্ত পকোন তথ্য িদোন কপ্ররক্ত চোক্িন তক্ব িক্য়োজনীয় ব্যোখ্যোেি িদোন কপ্ররক্বন।
িধোন প্রিেোবরক্ষণ কমবকতবো কর্তবক প্রিেোব প্রনয়প্রমত িোপ্রপ্তর িতেোয়ন ব্যপ্রতক্রক্ক অর্ ব প্রবভোগ িক্ত অর্রোইক্জশন জোপ্রর করো

৪.
িক্ব নো।
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সংলগ্নী-১৯
(স্বায়িশাডসত/ আধা-স্বায়িশাডসত/ স্থানীয় সরকার প্রডতষ্ঠানসমূি কর্তথক
িাস্তিায়নাধীন উন্নয়ন প্রকেসমূমির ডজওডি’র াধ্যম পুনভথরণমর্াগ্য প্রকে সািায্য অিমুডক্তর নমুনা সরকাডর আমদশ)
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
................................. ন্ত্রণালয়
................................. ডিভাগ
নং ....................................
প্রপ্ররকঃ

তাডরখঃ ....................................

................................
................................
প্রধান ডিসািরক্ষণ অডিসার,
................................ ন্ত্রণালয়।

প্রািকঃ
ডিষয়ঃ

উন্নয়ন সিমর্াগী সংস্থা/মদমশর না ) চুডক্ত নং ................................... এর অধীমন প্রদি ডজওডি’র াধ্যম পুনভথরণমর্াগ্য প্রকে
সািাময্যর অর্ থ অিমুডক্ত সংক্রান্ত।

আড আডদষ্ট িইয়া উিমর উডেডখত প্রকমের ডিিরীমত িতথ ান িৎসমরর িাডষ থক উন্নয়ন ক সূথ চীমত ডজওডি’র াধ্যম পুনভথরণমর্াগ্য
প্রকে সািায্য িািদ িরাে িইমত .............................. সংস্থার অনুকূমল ডননরুমি অর্ থ িামে সরকাডর ঞ্জুডর জ্ঞািন কডরমতডি।
িাস্তিায়নকারী
সংস্থার না
ও প্রকাি নং

প্রকমের
না ও
প্রকাি

অনুম াডদত/
অননুম াডদত

ডকডস্তর না
১ /২য়/৩য়/৪র্ থ

ঋমণর
অমর্ থর
িডর াণ

ডিডনময়ামগর
অমর্ থর
িডর াণ

অনুদামনর
অমর্ থর
িডর াণ

রাজস্ব
খামতর
অর্ থ

মূলধন
খামতর
অর্ থ

প্র াে
অিমুক্ত
অর্ থ

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

এই ব্যয় িতথ ান অর্ থ িৎসমরর ............................................. উন্নয়ন িামজমের ঞ্জুডর নং ............................. ন্ত্রণালময়র (না ও প্রকাি
নং ........................................) প্রকে (না ও প্রকাি নং .................................................) অর্ থননডতক প্রকাি নং .................... িইমত
িিন করা িইমি।
2.

3.

ডননডলডখত শতথ সামিমক্ষ এই অর্ থ অনুদান/ ডিডনময়াগ/ ঋণ ডিসামি ঞ্জুর করা িইলঃ
(ক)
িাডষ থক .................. িামর (কর্ায় .............................................................) সা ডয়কভামি এই ঋমণর উির স্যদ
ডদমত িইমি।
(খ)
িাডষ থক ........................ টি (কর্ায় ...........................................) স ান িাৎসডরক ষানাডষক ডকডস্তমত আসল ও
স্যদ িডরমশাধ কডরমত িইমি।
(গ)
ঋমণর োকা উমিালমনর তাডরখ িইমত ...................... িৎসর ির এই ঋমণর োকা আদায়মর্াগ্য। প্রর্ .................
িৎসর ির্ থন্ত আিডরত োকার উির প্রকিল স্যদ ডদমত িমি।
প্রতযায়ন করা র্াইমতমি প্রর্ঃ
1) িতথ ান িৎসমরর িামজে িরাে িইমত ১ / ২য় ডকডস্ত ির্ থন্ত োকা ........................... (কর্ায় ............................)
অর্ থাৎ িােকৃত অমর্ থর শতকরা ৭৫ ভাগ অর্িা তািা অমিক্ষা প্রিশী অর্ থ পূণ থভরমণর জন্য দাতা সংস্থা/ প্রদমশর ডনকে দািী
প্রিশ করা িইয়ামি।
2) ১ / ২য় ডকডস্ত ির্ থন্ত োকা .............................. (কর্ায় .................................) অিমুক্ত করা িইয়ামি এিং তািা
িইমত োকা ..................................... (কর্ায় .......................................) অর্ থাৎ িােকৃত অমর্ থর শতকরা ৭৫
ভামগর ক অর্ থ পুনভথরমণর জন্য দাতা প্রদমশর ডনকে দািী করা িইয়ামি। প্রসই কারমণই অর্ থ ন্ত্রণালময়র সম্মডতক্রম এই
আমদশ জাডর করা িইমতমি।
3) প্রকে িমক িডণ থত দিাওয়ারী িরাে অনুর্ায়ী এিং দাতা সংস্থা/ প্রদমশর সডিত সিাডদত ঋণচুডক্তর শতথ প্র াতামিক এই
অর্ থ ব্যয় কডরমত িইমি।
( না ঃ
)
সিকারী সডচি/ডসডনয়র সিকারী সডচি
দ্রষ্টব্যঃ

১.
২.
৩.

অপ্রাসংডগক অংশ কাটিয়া ডদন
অর্ থডিভামগর অনুম াডদত িডরিতথন ব্যডতত অন্যান্য প্রক্ষমে ঋমণর জন্য ষ্টযান্ডাি থ লগ্নী/
পূণলগ্নী শতথ প্রমর্াজয িইমি।
ঋণ ডিসামি প্রদি অমর্ থর প্রক্ষমে স্থানীয় অর্ থননডতক প্রকাি নং ৭২১৫২০১ িমত ৭২১৫২০৮
(প্রমর্াজয প্রকাি) উমেখ করমত িমি। প্রকমের িরামের অনুদান িািদ প্রদানমর্াগ্য অংমশর জন্য
অর্ থননডতক প্রকাি ৩৬৩২১০১ িমত ৩৬৩২১০৫ (প্রমর্াজয প্রকাি) ব্যিিার করমত িমি।
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সংলগ্নী-২০
ডিষয়ঃ

ms¯’vi bvg

eZ©gvb erm‡ii wWGmGj cÖvc¨

ˆe‡`wkK FY
1.
2.
3.
4.

1

( ডিএসএল িডরমশামধর বে াডসক প্রডতমিদমনর নমুনা )
......................... অর্ থ িৎসমরর ১ / ২য়/ ৩য়/ ৪র্ থ ডকডস্তর ডিএসএল আদাময়র বে াডসক ডিিরণী

Avmj t
my` t
Avmj t
my` t
Avmj t
my` t
Avmj t
my` t
‡gvU t

2

¯’vbxq gy`ªvq
FY
3

eZ©gvb/ wKw¯‡Z Av`vqK…Z
MZ A_©eQ‡i †gvU wWGmGj)
wWGmGj

bM` Rgv

mgš^q

†gvU

bM` Rgv

mgš^q

†gvU

ˆe‡`wkK FY

4

5

6

7

8

9

10

থ তথা প্রডতস্বাক্ষর
ন্ত্রণালময়র ক ক
(না , িদিী ও িদিী)
দ্রষ্টব্য:

eZ©gvb erm‡i wWGmGj -Gi †Ri

৭, ৮ ও ৯ নং কলাম প্রর্ ডিসাি প্রদান করা িইমি তািামত ৪, ৫ ও ৬ নং কলাম র অন্তভুথক্ত র্াডকমি।

¯’vbxq gy`ªvq
FY
11

স্বাক্ষর
(না : প্রকে িডরচালক)
প্রিান নং-

†gvU
12
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সংলগ্নী-২১
(িদ সৃডষ্ট ও সংরক্ষণ আমদমশর নমুনা)
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
..................... ন্ত্রণালয়
নং: .................................

তাডরখঃ ...............................

প্রপ্ররকঃ ................................
................................
প্রািকঃ প্রধান ডিসািরক্ষণ অডিসার
............................... ন্ত্রণালয়
ডিষয়ঃ ............ ন্ত্রণালয়াধীন ..........শীষ থক প্রকমের ডিডিডি/টিএডিডি’র সংস্থান অনুর্ায়ী প্রকমের ক কথ তথাক চথ ারীমদর িদ সৃডষ্ট ও সংরক্ষণ প্রসমে।
মিাদয়,
অে
ন্ত্রণালয়/ডিভামগর ডিগত ..........স্মারক প্র াতামিক .............
ন্ত্রণালয়/ডিভামগর
........................প্রকমের (মকাি নং-......) অনুম াডদত/অননুম াডদত ডিডিডি/টিএডিডি অনুর্ায়ী প্রকেটি
িাস্তিায়মনর ডনড মি আডদষ্ট িইয়া ডননিডণ থত িদসমূমির .......... তাডরখ িইমত............ তাডরখ ির্ থন্ত সৃডষ্ট ও
সংরক্ষমণর সরকাডর ঞ্জুডর জ্ঞািন কডরমতডিঃক্রড ক নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.

২।
৩।
৪।
৫।

িমদর না

িদ সংখ্যা

প্রিতন প্রগ্রি

সি থম াে/সি থসাকল্য
প্রিতন

ডনময়ামগর িদ্ধডত
অডতডরক্ত দাডয়ত্ব/সাি থক্ষডণক
প্রপ্রষমণ
সরাসডর
আউে প্রসাডস থং
শূণ্য

এ ব্যয় ঞ্জুডর নং ............ ডিসামির খাত...................... এিং প্রকমের জন্য ........ অর্ থ িিমরর উন্নয়ন
িামজে িরাে িইমত িিন করা িইমি।
উডেডখত প্রকমের প্রকে িডরচালক আয়ন ব্যয়ন ক কথ তথা ডিমসমি দাডয়ত্ব িালন করমিন।
এই আমদশ অর্ থ ডিভামগর .................................. তাডরমখর ....................................... নং স্মারমকর
অধীমন অে ডিভাগমক/ ন্ত্রণালয়মক প্রর্ ক্ষ তা অিণ থ করা িইয়ামি প্রসই অনুসামর জাডর করা িইল।
ডকডস্ত/অডতডরক্ত িরামের অর্ থ অিমুডক্তমত অর্ থ ডিভামগর িামজে অনুডিভামগর. ............. তাডরমখর .............
০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০৬১.২০১২............. নং স্মারকমূমল (অনুডলডি সংর্যক্ত) সম্মডত রময়মি।
( না ঃ
)
সিকারী সডচি/ডসডনয়র সিকারী সডচি
প্রিানঃ

দ্রষ্টব্যঃ

১. অপ্রাসংডগক অংশ কাটিয়া ডদন ।
২. অননুম াডদত প্রকমের িদ সংরক্ষমণ িডরকেনা কড শন এিং অর্ থ ডিভামগর পূি থ সম্মডতর প্রময়াজন িমি। িডরকেনা
কড শন এিং অর্ থ ডিভাগ সম্মডত প্রদামনর স য় র্ডদ প্রকান শতথ আমরাি কমরন তমি তা সরকাডর আমদমশ উমেখ
করমত িমি।
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সংলগ্নী-২২
(প্রচক প্রদানক্ষ সরকাডর সংস্থাসমূি কর্তথক িামজে িডিভুথত ব্যয় প্ররাধ প্রসমে)
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয় (অর্ থ ডিভাগ)
িামজে অনুডিভাগ
শাখা-৩

নং: অ /অডি/িা-৩/ডিডিধ-১/৯২/৭১৫

তাডরখঃ

১২/১২/১৯৯২ইং
২৮/০৮/১৩৯৯িাং

ডিষয়ঃ প্রচক প্রদানক্ষ সরকাডর সংস্থাসমূি কর্তথক িামজে িডিভূথত ব্যয় প্ররাধ প্রসমে।
অর্ থ ডিভামগর ১১-১০-৯২ ইং তাডরমখর স্মারক নং অ /অডি/িা-৩/ডিডিধ-১/৯২/৬৮১ এর াধ্যম
উিমরাক্ত ডিষময়র সডিত সংডিষ্ট সকল ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/ডনয়ন্ত্রণকারী কর্তথিক্ষমক তািামদর অনুকূমল িরােকৃত
িামজে প্রময়াজন অনুর্ায়ী স্ব-স্ব অধীনস্থ ডনি থািী ক কথ তথা /ডিডভশনমক ডিভাজন কডরয়া প্রদওয়ার জন্য এিং প্রকান
অিস্থামতই ডিভাজনকৃত /িরােকৃত অমর্ থর অডতডরক্ত ব্যয় না করার ডনমদ থশদামনর জন্য অনুমরাধ জানামনা িয়।
এক্ষমণ উক্ত আমদমশর অনুবৃডিক্রম সংডিষ্ট ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/ডনয়ন্ত্রণকারী কর্তথিক্ষ /ডনি থািী ক কথ তথা/ডিডভশন/অডিস
কর্তথক র্র্ার্র্ অনুসরমণর জন্য ডননডলডখত ডনমদ থশািলী জাডর করা িইলঃ
(ক)
(খ)
(গ)

(ঘ)
(ঙ)
(চ)

িামজে ডিভাজমনর অনুডলডি সংডিষ্ট ডসএও, িডরচালক ডিসাি ডনরীক্ষা ও প্রজলা ডিসাি
ডনরীক্ষা ক কথ তথামক প্রপ্ররণ কডরমত িইমি।
াডসক ডিসাি ডিিরণীর সামর্ সামর্ িামজমে িরামের িডর াণ উমেখপূি থক প্র াে ব্যময়র
িডর াণ জানাইমত িইমি।
প্রমতযক ডিসািরক্ষণ অডিস িামজে িরাে অনুর্ায়ী ডিভাগওয়ারী অডিে প্ররডজোর
রক্ষণামিক্ষণ কডরমিন। র্ডদ িামজে িরামের অডতডরক্ত ব্যয় িডরলডক্ষত িয় তমি তািা
তাৎক্ষডণকভামি অর্ থ ডিভাগ, প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়, ডিভাগীয় প্রধান, িাডিসাি ডনরীক্ষক ও
ডনয়ন্ত্রক এিং িডরচালক ডিসাি ডনরীক্ষামক অিডিত কডরমত িইমি।
াডসক ডিসাি ডিিরণীমত অডনডিত খামত প্রিডিে-প্রক্রডিে এর কারণ ও ন্তব্য সডন্নমিডশত
কডরমত িইমি।
৩০ জুমনর মধ্য অিযই স িথণ ও পুণ:উিমর্াজমনর প্রডতমিদন সংডিষ্ট ডনয়ন্ত্রণকারী
কর্তথিক্ষ/ডিভাগীয় প্রধান/প্রধান প্রমকৌশলী কর্তথক অর্ থ ডিভামগ প্রপ্ররণ কডরমত িইমি।
িামজে িরামের মধ্য ব্যয় সীড ত রাখার উমেময ডিডভন্ন প্রচক প্রদানক্ষ ক থকতথাগণমক
প্রচক প্রদামনর স য় প্রচমকর উল্টা ডিমঠ ডননরুি প্রতযয়নিে প্রদান কডরমত িইমি।
(1)
ডিসাি খাত..............................
(2)
প্র াে িরামের িডর াণ......................
(3)
িতথ ান প্রচকসি গ্রস ব্যময়র িডর াণ...................
(4)
অিডশষ্ট.........................

উিমরাক্ত ডসদ্ধান্তসমূি িাস্তিায়মনর জন্য সংডিষ্ট সকলমক অনুমরাধ করা র্াইমতমি।
স্বাক্ষর
িাডিবুর রি ান
র্যগ্মসডচি (িামজে)
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সংলগ্নী-২৩
(প্রচক প্রদানক্ষ সরকাডর সংস্থাসমূি কর্তথক িামজে ব্যয় প্ররাধ প্রসমে)

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
িামজে অনুডিভাগ, শাখা-৩
নং: অ /অডি/িাঃ-৩/ডিডিধ-১/৯৫/৫১১

তাডরখঃ ২৬/০২/১৯৯৫ ইং

ডিষয়ঃ প্রচক প্রদানক্ষ সরকাডর সংস্থাসমূি কর্তথক িামজে িডিভূথত ব্যয় প্ররাধ প্রসমে।
সাসমিনস খামতর ডিসাি ির্ থামলাচনায় প্রদখা প্রর্ায় প্রর্, িামজে িডিভূথত ব্যয় প্ররামধর লমক্ষয এ
র্ািৎ জাডরকৃত ডনমদ থশািলী র্র্ার্র্ভামি প্রডতিাডলত িইমতমি না। এই সিডকথত ডিষয়াডদ ির্ থামলাচনাক্রম
িডরডস্থডতর অিনডত প্ররাধকমে সংডিষ্ট সকল ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/ডনয়ন্ত্রণকারী কর্তথিক্ষ/ডনি থািী ক কথ তথা/
ডিডভশন/অডিস কর্তথক র্র্ার্র্ অনুসরমণর জন্য ডননডলডখত ডনমদ থশািলী জাডর করা িইলঃ
(ক)
(খ)

(গ)

অর্ থ ডিভামগর ১২-১২-১৯৯২ ইং তাডরমখর অ /অডি/িা-৩/ডিডিধ-১/৯২/৭১৫ নং স্মারমক িডণ থত
ডনমদ থশািলী র্র্ার্র্ভামি অনুসরণ কডরমত িইমি এিং প্রচমকর উল্টা ডিমঠ িামজে িরাে
সিডকথত প্রতযয়ন িাো প্রকান প্রচক গ্রিণ করা র্াইমি না।
গণপূতথ ডিভাগসি সকল প্রমকৌশল ডিভাগ র্ািামত ডনডদ থষ্ট অর্ থ িৎসমরর মধ্য িরােকৃত অর্ থ
ব্যয় কডরমত িামর প্রসইজন্য ৩০ এডপ্রমলর মধ্য সকল ডিিাে থম ন্ট তািামদর কামজর জন্য
গণপূতথ ডিভাগমক প্রময়াজনীয় অর্ থ ন্যস্ত কডরমি এিং উক্ত তাডরমখর ির গণপূতথ ডিভাগ অন্য
ডিিাে থম মন্টর কামজর জন্য প্রকান অর্ থ গ্রিণ কডরমি না।
সংমশাডধত িামজমে পূতথ কামজর িরাে বৃডদ্ধ করা িইমি না।

উিমরাক্ত ডসদ্ধান্তসমূি অনডতডিলমম্ব িাস্তিায়মনর জন্য সংডিষ্ট সকলমক অনুরাধ করা র্াইমতমি।

স্বা/প্র া: নুরুন্নিী
র্যগ্ম সডচি (িামজে)

52

সংলগ্নী-২৪
(ডিডভন্ন উন্নয়ন প্রকমে অডগ্র অর্ থ উমিালন সংক্রান্ত স্মারক)
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন শাখা-১
নং: অ /অডি/উ:-১/ডিডিধ-৪৬/৯৮/৭২

তাডরঃ ২৩/২/১৯৯৮ ইং

ডিষয়ঃ ডিডভন্ন উন্নয়ন প্রকমে অডগ্র অর্ থ উমিালন প্রসমে।
ডননস্বাক্ষরকারী আডদষ্ট িইয়া জানাইমতমি প্রর্, ডিডভন্ন ন্ত্রণালয়/ডিভামগর আওতাধীন ডকছু ডকছু উন্নয়ন
প্রকে িাস্তিায়মনর জন্য অডগ্র অর্ থ উমিালমনর ডনড মি অর্ থ ডিভামগ প্রস্তাি প্রপ্ররণ করা িইমতমি। িতথ ামন
িলিৎ ডিডধ অনুর্ায়ী অর্ থ ডিভামগর পূি থ সম্মডত িাো প্রকান িাস্তিায়নাধীন প্রকমের জন্য অডগ্র অর্ থ উমিালন
করা র্ায় না। এই সকল প্রস্তাি অর্ থ ডিভামগ প্রপ্ররমণর স য় র্র্ার্র্ভামি প্রপ্ররণ করা িয় না। িমল প্রস্তািসমূি
ডনষ্পডিমত ডিলম্ব ঘটিয়া র্ামক।
২।
এ তািস্থায় ন্ত্রণালয়/ডিভাগমক সংডিষ্ট প্রকমের জন্য ইতঃপূমি থ প্রকান অডগ্র উমিালন করা িময় র্াকমল
তা স ন্বয় করা িময়মি ডকনা প্রস ডিষময় সংডিষ্ট ডস,এ,ও এর প্রতযায়নসি অর্ থ উমিালমনর প্রস্তাি অর্ থ ডিভামগ
প্রপ্ররণ করমত িমি।

স্বা/অডরডজৎ প্রচৌধুরী
ডসডনয়র সিকারী সডচি
১।
২।
৩।
৪।

িা ডিসাি ডনরীক্ষক ও ডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ, ঢাকা।
সডচি,.........................................(সকল ন্ত্রণালয়/ডিভাগ)
প্রধান ডিসািরক্ষণ ক থকতথা,.................(সকল ন্ত্রণালয়/ডিভাগ)
িামজে অনুডিভামগর সকল ক থকতথা, অর্ থ ডিভাগ।
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সংলগ্নী-২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন অনুডিভাগ
নং- অ /অডি/উ:-১/ডিডিধ-৪৬/৯৫/৫৮২

তাডরখ:- ০৮/০৪/২০০২ ইং

উন্নয়ন প্রকমে অর্ থ অিমুডক্তর প্রক্ষমে িতথ ামন প্রচডলত িদ্ধডত অনুর্ায়ী প্রডত আডর্ থক িৎসমরর
এডিডি/িামজে ব্যময়র প্র াে িরাে সাধারণ ডনয়ম চার ডকডস্তমত ভাগ কমর অিমুক্ত করা িময় র্ামক। ডকন্তু অর্ থ
অিমুডক্ত এিং ব্যময়র প্রক্ষমে এ ন একটি সংস্কৃডত গমে উমঠমি প্রর্ প্রদখা র্ায়, অর্ থ িিমরর উমেখমর্াগ্য স য়
অডতক্রান্ত িমলও অর্ থ অিমুডক্তর উমদ্যাগ প্রনয়া িয় না। অমনক প্রক্ষমে অর্ থ িিমরর প্রশষ ামস, প্রশষ সিামি , এ ন
ডক প্রশষ কার্ থডদিমস অর্ থ অিমুক্ত করা িয়। অর্ থ অিমুডক্তর এই অস য়ানুিডতথতা উন্নয়ন প্রকে িাস্তিায়নসূচীর
সামর্ অসা িস্যপূণ থ এিং এর িমল অর্ থ ব্যময়র প্রক্ষমে অর্ থ ডিডধ অনুসরমণ অডনয় , অিব্যয় এিং অিব্যিিামরর
সিািনা র্ামক। িাডষ থক উন্নয়ন ক সূথ চী/উন্নয়ন িামজমের িরামের তা াডদ এোমনার লমক্ষয অর্ থ িিমরর প্রশষ প্রামন্ত
প্রক্ষে ডিমশমষ অর্ থ অিমুডক্ত এিং তডেঘডে কমর সাধারনত: প্রসই অর্ থ ব্যময়র উমদ্যাগ প্রনয়া িয়। এর িমল
উন্নয়ন প্রকমের উমেয/ক থসূচীডভডিক িাস্তিায়ন ব্যিত িয়। অডধকন্তু অর্ থ িিমরর মধ্য অিমুক্ত অর্ থ িমত প্রকান
অর্ থ অব্যডয়ত র্াকমল অর্ থ িিমরর প্রশষ কার্ থডদিমস িা এর পূমি থ তা সরকাডর খামত স িথণ/মকাষাগামর প্রিরত
প্রদামনর ডিধানটিও অডধকাংশ প্রক্ষমে অনুসৃত িয় না। লক্ষয করা ডগময়মি , অর্ থিির স াডির ির অিমুক্ত অর্ থ
অব্যডয়ত প্ররমখ সরকাডর প্রকাষাগামর জ া না ডদময় িরিতী অর্ থিিমর প্রস অর্ থ ব্যয় করা িম , র্া আডর্ থক ংংখলার িডরিথী।
২।
উন্নয়ন িামজমে আডর্ থক ংংখলা ডনডিত করার লমক্ষয সরকার ডননরুি ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমি র্া উন্নয়ন
িামজমের সকল প্রক্ষমে প্রমর্াজয িমি:
(1) ৩০ জুন এর মধ্য প্রর্ অর্ থ ব্যয় করা সিি িমি না প্রস অর্ থ অিমুডক্তর প্রস্তাি অর্ থ ডিভামগ
প্রপ্ররণ করা র্ামি না:
(2) অর্ থ িিমরর প্রশমষ অিমুক্ত প্রকান অর্ থ অব্যডয়ত র্াকমল তা সরকাডর খামত স িথণ/মকাষাগামর
জ া ডদময় প্রশাসডনক ন্ত্রণালময়র াধ্যম প্রডতমিদন ও চালামনর কডি, ব্যাংক ডিসামির
ডিিরণীসি িরিতী অর্ থ িিমরর জুলাই ামসর মধ্য অর্ থ ডিভামগর উন্নয়ন অনুডিভামগ দাডখল
করমত িমি।
(3) অর্ থ ডিভাগ প্রর্মক অর্ থ িামে সম্মডত দামনর প্রক্ষমে প্রকান শতথ আমরাি করা িমল ডজ.ও.-প্রত তা
র্র্ার্র্ভামি প্রডতিডলত না করা িমল ডজ.ও. পৃষ্ঠাংকমনর জন্য উিা অর্ থ ডিভাগ কর্তথক গ্রিণ
করা িমি না।
স্বা/(ম ািাম্মদ আিদুল ডজদ)
উি-সডচি (উন্নয়ন-১)
ডিতরণ:১। সডচি.................................................. ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
২। ডিসাি িাডনয়ন্ত্রমকর কার্ থালয়, প্রসগুনিাডগচা, ঢাকা।
৩। প্রধান ডিসািরক্ষণ ক কথ তথা,
................................................(সকল)........................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
৪। অর্ থ ডিভামগর সকল ক থকতথা।
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সংলগ্নী-২৬
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন অনুডিভাগ
নং- অ /অডি/উ:-১/ডিডিধ-৪৬/৯৫(অংশ-৩)/৭৬০

তাডরখ:- ৫/৬/২০০২ ইং

ডিষয়:- িামজে িরামের অর্ থ অিমুডক্ত ও ব্যিিার সংক্রান্ত।
লক্ষয করা ডগময়মি প্রর্, ডকছু ডকছু প্রক্ষমে িামজমে িরােকৃত অমর্ থর তা াডদ এোমনার জন্য অর্ থ
িিমরর প্রশষ ির্ থাময় এমস প্রময়াজমনর সামর্ সংগডত না প্ররমখ অর্ থ অিমুক্ত ও ব্যয় করার উমদ্যাগ প্রনওয়া
িয়। প্রডতিালনীয় িদ্ধডত র্র্ার্র্ অনুসরণ না কমর এভামি অর্ থ ব্যময়র িমল সরকামরর সীড ত সিমদর
অিব্যিিার, অিচয় এিং নানা অডনয়ম র সিািনা র্ামক। স ময়র স্বেতামিতু িরােকৃত অর্ থ িারা প্রকান
ক সূথ চী িাস্তিায়ন সিি না িমল প্রময়াজমন িরিতী অর্ থ িিমর নতুন িরামের আওতায় প্রস স স্ত কাজ
সিন্ন করা র্ায়। কামজই অিডরিার্ থতা না র্াকা সমেও প্রকিল তা াডদ এোমনার লমক্ষয তাোহুো কমর
িৎসমরর প্রশমষ অর্ থ ব্যময়র আিযকতা প্রনই।
২।
জাতীয় সংসমদ নতুন িামজে অনুম াডদত িওয়ার িরিরই িরাে অনুর্ায়ী অর্ থ অিমুডক্ত ও ব্যময়র
ক সূথ চী িামত প্রনওয়া প্রর্মত িামর এিং প্রচডলত ডিডধ ডিধান অনুসামর প্রশাসডনক ন্ত্রণালয় ডকডস্ত ডভডিক
স য়সূচী অনুর্ায়ী অর্ থ িাে ও ব্যয় ডনডিত করমত িামর। প্রকান কারমণ অর্ থ িৎসমরর প্রশমষ ঐ িৎসমরর
িরামের ডিিরীমত অর্ থ ব্যয় না করার কারমণ নতুন অর্ থ িিমরর িামজমে প্রকান প্রকে িাস্তিায়মন িরাে
অপ্রতুল প্রতীয় ান িমল ডিষয়টি অর্ থ ডিভাগ ও িডরকেনা কড শমনর নজমর আনমল প্রময়াজনীয় িরাে দামনর
ডিষয়ও ডিমিচনা করা প্রর্মত িামর। কামজই অতযািযকীয়তা না র্াকমল অর্ থ িৎসমরর প্রশমষ অর্ থ ব্যয়
িডরিার করার জন্য সংডিষ্ট সকল কর্তথিক্ষমক অনুমরাধ করা র্াম ।
৩।
সিমদর স্যষ্ঠু ব্যিিার ডনডিত করমত সরকার ডসদ্ধান্ত ডনময়মি প্রর্, এখন প্রর্মক বদিচয়মনর ডভডিমত
ডনধ থাডরত প্রকমে/সংস্থায় অর্ থ িৎসমরর প্রশষ ডতন ামস ব্যডয়ত অমর্ থর ডিমশষ ডনরীক্ষা িডরচালনা করা িমি।
স্বাক্ষর
(ডসডেকুর রি ান প্রচৌধুরী)
র্যগ্ম-সডচি(উন্নয়ন)
অর্ থ ডিভাগ।
ডিতরণ:১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

ডন্ত্র িডরষদ সডচি, ডন্ত্র িডরষদ ডিভাগ।
সডচি,.......................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
িাডিসাি ডনরীক্ষক ও ডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ।
অডতডরক্ত সডচি-১/২, অর্ থ ডিভাগ।
র্যগ্ম-সডচি, উন্নয়ন/িামজে/প্রশাসন, অর্ থ ডিভাগ।
উি-সডচি, উন্নয়ন-১/২/৩/৪, অর্ থ ডিভাগ।
ডসডনয়র সিকারী সডচি/সিকারী সডচি, উন্নয়ন অনুডিভাগ, অর্ থ ডিভাগ।
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সংলগ্নী-২৭
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন অনুডিভাগ-১
নং অ / অডি/ উঃ ১/ ডিডিধ-১/ ৯৬/ ২৩৭

তাডরখঃ ০৮/০৬/২০০০ ইং /
২৫/০২/১৪০৭ িাং

ডিষয়ঃ র্র্ার্র্ িদ্ধডত অনুসরণ ব্যডতমরমক ডিল দাডখমলর াধ্যম অর্ থ উমিালন।
স্যেঃ

ডসএডজ অডিমসর িে নং - ডসএডজ/ িদ্ধডত-১/ উন্নয়ন প্রকে/ ৫৪০(খন্ড-৩/ ৪৪৭, তাডরখঃ ১৯/০৪/২০০০ইং
িাডিসাি ডনরীক্ষক ও ডনয়ন্ত্রমকর অডিস সূমে িডণ থত িে ারিত জাডনময়মি প্রর্, উন্নয়ন প্রকেসি ডিডভন্ন
ক থসূচীর প্রক্ষমে প্রময়াজনীয় ঞ্জুডর আমদশ ব্যতীত এিং র্র্ার্র্ স্বাভাডিক িদ্ধডত অনুসরণ না কমর প্রেজাডর
ডিডধ ২৭ অিলম্বমন ডিসািরক্ষণ অডিমস ডিল দাডখলপূি থক অর্ থ উমিালন করা িম । ডিষয়টি অর্ থডিভামগ
িরীক্ষাপূি থক এ সিমকথ সকমলর অিগডতর জন্য জানামনা র্াম প্রর্, শুধু াে ভূড কি, িন্যা িা অনুরুি
প্রাকৃডতক দূমর্ থাগজডনত কারমণ সৃষ্ট িডরডস্থডতমত জান াল রক্ষা এিং ডনরািিা ডিধামনর প্রন জ জডেত র্াকমল
প্রেজাডর রুল ২৭ অিলম্বমন ডিল দাডখলপূি থক অর্ থ উমিালন করা র্ামি।

2.

উির্যক্ত িণ থনানুসামর প্রেজাডর রুল ২৭ অিলম্বমন উন্নয়ন প্রকমের আওতায় প্রকান অর্ থ এিং রাজস্ব িামজমের
আওতায় উিমর অনুঃ ১ এ িডণ থত প্রক্ষে ব্যতীত অন্য প্রকান প্রক্ষমে প্রকান অর্ থ উমিালন আডর্ থক ডিডধর িডরিথী
িমি। প্রেজাডর ডিডধ ২৭ অিলম্বন কমর প্রর্ন উিমর অনুঃ ১ এ িডণ থত প্রক্ষে ব্যডতত অন্য প্রকান প্রক্ষমে প্রকান অর্ থ
উমিালন করা না িয় এই ডিষয়টি সংডিষ্ট প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়, তামদর অধীনস্থ কর্তথিক্ষ, প্রকে িডরচালক এিং
ডিসাি িাডনয়ন্ত্রকসি সকল প্রজলা ও উিমজলা ডিসািরক্ষণ ক কথ তথাবৃন্দ ডনডিত করমিন।

উিমর িডণ থত ডিষয়ািলী অনুসরণপূি থক অর্ থ উমিালন ও ব্যয় ডনডিত করার জন্য অনুমরাধ করা িল।
স্বাক্ষর
প্রশখ. এ. প্রক প্র াতািার প্রিামসন
উি সডচি (উন্নয়ন-১)
ডিতরণঃ
1.
িা ডিসাি ডনরীক্ষক ও ডনয়ন্ত্রক
2.
সডচি, ........................................... ন্ত্রণালয়/ ডিভাগ
3.
ডিসাি িা ডনয়ন্ত্রক/ কমিালার প্রজনামরল ডিমিি িাইমনি/ অডতডরক্ত িা ডনয়ন্ত্রক, প্ররল কর্তথিক্ষ।
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সংলগ্নী-২৮
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন অনুডিভাগ, শাখা-৩
নং: অ /অডি/উঃ-৩/িউমিা-১৬/৯৮(অংশ-১)/২৭৪

তাডরখঃ ১৯/০৬/২০০০ইং

ডিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকমের আওতায় প্রলাকিল ডনময়াগ ও প্রিতন প্রদান প্রসমে।
অর্ থ ডিভামগর স্মারক নং অ / অডি/ উঃ-১/ ডিডিধ-৫২/ ৯৬/ ৩২০ তাডরখ ০৩/০৭/১৯৯৭ইং, সংস্থািন
ন্ত্রণালময়র স্মারক নং স / সওব্য/ টি -৪(২) উঃ প্রঃ ডনঃ/ ৪৭/ ৯৭/-১৮৮ তাডরখ ২১/০৮/১৯৯৭ইং এিং িডরকেনা
ন্ত্রণালময়র স্মারক নং িডর/ স ন্বয়-২/ ১৫/ ৯৪/ ২২৯ তাডরখ ১০/০৬/১৯৯৯ ইং এর াধ্যম ১ জুলাই ১৯৯৭ইং প্রর্মক
চালুকৃত প্রকমের (ডিতীয় িা র্ততীয় ির্ থাময়র প্রকেসি) প্রলাকিল ডনময়াগ এিং সাকুল্য (Consolidated pay)
প্রিতন প্রদামনর ডিডধ ও িদ্ধডত প্রিতথণ করা িময়মি।
২।
উিথর্যক্ত ডিডধর ব্যতযয় ঘটিময় প্রকান প্রকান প্রক্ষমে প্রকে দডলমল প্রস্কল ডভডিক প্রলাক ডনময়ামগর ব্যিস্থা
অন্তভুথক্ত করা িম । উিমর অনুম দ নং-১ -এ উমেডখত স্মারকসমূি অনুসামর ১লা জুলাই, ১৯৯৭ ইং প্রর্মক চালু সকল
প্রকমের (ডিতীয় িা র্ততীয় ির্ থাময়র প্রকেসি) প্রলাকিল ডনময়াগ ও সাকুল্য প্রিতন প্রদামনর ডিষয়টি ডনডিত করার
অনুমরাধ করা িল।

স্বাক্ষর
প্রশখ, এ, প্রক, প্র াতািার প্রিামসন
উি সডচি (উন্নয়ন-১)
ডিতরণঃ
১.
সডচি,
.................................... ন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২.
িা-ডিসাি ডনরীক্ষক ও ডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ।
৩.
ডিসাি িাডনয়ন্ত্রক।
৪.
উন্নয়ন অনুডিভামগর সকল ক থকতথা।

57

সংলগ্নী-২৯
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন অনুডিভাগ
অ /অডি/উঃিা-১/ডিডিধ-৫২/৯৬/৩২০

তাডরখঃ

১৯/৩/১৪০৪ িাং
০৩/০৭/১৯৯৭ ইং

িডরিে
সরকার ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমি প্রর্, উন্নয়ন প্রকমে জনিল ডনময়াগ, প্র য়াদকাল, প্রিতন ইতযাডদ ডনধ থারমণর ব্যািামর
থত
ডননিডণ িদ্ধডত অনুসরণ করমত িমিঃ(ক)

িতথ ামন প্রর্ সকল প্রকমে প্রস্কলডভডিক িমদ জনিল ডনময়াগ করা িময়মি তা িিাল রাখা প্রর্মত িামর এিং
প্রর্ সকল প্রকমে ইমতা মধ্য আংডশকভামি জনিল প্রস্কলডভডিক িমদ ডনময়াগ প্রদান করা িময়মি প্রস সকল
প্রকমের অিডশষ্ট জনিল প্রস্কলডভডিক ডনময়াগ প্রদান করা প্রর্মত িামর।

(খ)

প্রর্ সকল প্রকমে আমদৌ প্রকান জনিল ডনময়াগ প্রদান করা িয় নাই প্রস সকল প্রকমে এিং ১লা জুলাই, ১৯৯৭
তাডরখ িইমত সকল নতুন প্রকমের িমদ সাকুমল্য প্রিতমন চুডক্তডভডিক প্রকিল াে প্রকে প্র য়াদকালীন
স ময়র জন্য ডনময়াগ প্রদান করা িমি। অর্ থ ডিভাগ জাতীয় প্রিতন প্রস্কল অনুসরমণ প্রগ্রিডভডিক (২০টি),
সাকুমল্য প্রিতন কাঠাম া (Consolidated pay) ডনধ থারণ কমর প্রদমি (অর্ থ ডিভাগ কর্তথক ডনধ থাডরত
সাকুমল্য প্রিতন কাঠাম া সংমর্াজনী ক এ প্রদখা প্রর্মত িামর)। তমি রাজস্ব িামজেভুক্ত স্থায়ী
ক কথ তথা/ক চথ ারীগণ ডনজ প্রিতনক্রম ডলময়ন সংরক্ষণ সামিমক্ষ প্রপ্রষমণ ডনময়াগ লামভর প্রর্াগ্য িমিন।

২।
উিমরাক্ত ডসদ্ধান্ত সংডিষ্ট ডিডসডি/ডিডি প্রময়াজনীয় সংমশাধন/প্রণয়ন করার জন্য সকল ন্ত্রণালয়/ডিভাগসমূিমক
অনুমরাধ করা িমলা।
স্বা/তাডরখঃ ০৩/০৭/৯৭
(ম াঃ প্র াজামম্মল িক)
র্যগ্ম-সডচি।
প্রিানঃ ৮৬৪৪৮৪
ডিতরণঃ
১।
ডন্ত্রিডরষদ সডচি/ মুখ্য সডচি, প্রধান ন্ত্রীর কার্ থালয়।
২।
সডচি (সকল) ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
৩।
সদস্য, (সকল) িডরকেনা কড শন।
৪।
ডিসাি িা-ডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ।
৫।
অর্ থ ডিভামগর সকল ক কথ তথা।
অ /অডি/উঃিা-১/ডিডিধ-৫২/৯৬/৩২০

তাডরখঃ

১৯/৩/১৪০৪ িাং
০৩/০৭/১৯৯৭ ইং

অনুডলডি সদয় অিগডত ও প্রময়াজনীয় কার্ থামর্ থঃ
১।
অর্ থ ন্ত্রী মিাদময়র একান্ত সডচি, গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার।
২।
িা ডিসাি ডনরীক্ষক ও ডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ।
স্বা/তাডরখঃ ০৩/০৭/৯৭
(অডরডজত প্রচৌধুরী)
ডসডনয়র সিকারী সডচি।
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সংমর্াজনী-ক
সাকুমল্য প্রিতন ডনধ থারণী িক
প্রগ্রি
১
প্রগ্রি নং-১
প্রগ্রি নং-২
প্রগ্রি নং-৩
প্রগ্রি নং-৪
প্রগ্রি নং-৫
প্রগ্রি নং-৬
প্রগ্রি নং-৭
প্রগ্রি নং-৮
প্রগ্রি নং-৯
প্রগ্রি নং-১০
প্রগ্রি নং-১১
প্রগ্রি নং-১২
প্রগ্রি নং-১৩
প্রগ্রি নং-১৪
প্রগ্রি নং-১৫
প্রগ্রি নং-১৬
প্রগ্রি নং-১৭
প্রগ্রি নং-১৮
প্রগ্রি নং-১৯
প্রগ্রি নং-২০

প্রারডিক প্রিতন
২
১০,০০০
৮,৬০০
৭,৮০০
৭,১০০
৬,৩০০
৪,৮০০
৪,১০০
৩,২০০
২,৮৫০
২,৩০০
১,৭২৫
১,৫৫০
১,৪৭৫
১,৩৭৫
১,৩০০
১,২০০
১,১২৫
১,০৫০
৯৭৫
৯০০

১০% িডধ থত
প্রিতন
৩
১,০০০
৮৬০
৭৮০
৭১০
৬৩০
৪৮০
৪১০
৩২০
২৮৫
২৩০
১৭৩
১৫৫
১৪৮
১৩৮
১৩০
১২০
১১৩
১০৫
৯৮
৯০

প্র াে প্রিতন

িাডে ভাো

ডচডকৎসা ভাতা

৪
১১,০০০
৯,৪৬০
৮,৫৮০
৭,৮১০
৬,৯৩০
৫,২৮০
৪,৫১০
৩,৫২০
৩,১৩৫
২,৫৩০
১,৮৯৮
১,৭০৫
১,৬২৩
১,৫১৩
১,৪৩০
১,৩২০
১,২৩৮
১,১৫৫
১,০৭৩
৯৯০

৫
৪,৪০০
৩,৭৮৪
৩,৪৩২
৩,১২৪
২,৭৭২
২,৩৭৬
২,০৩০
১,৫৮৪
১,৪১১
১,২৫০
৯৪৯
৮৫৩
৮১১
৭৫৬
৭১৫
৬৬০
৬৬০
৬৩৫
৫৯০
৫৪৫

৬
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০

প্র াে সাকুমল্য
প্রিতন
৭
১৫,৫৫০
১৩,৩৯৪
১২,১৬২
১১,০৮৪
৯,৮৫২
৭,৮০৬
৬,৬৯০
৫,২৫৪
৪,৬৯৬
৩,৯৩০
২,৯৯৭
২,৭০৮
২,৫৮৪
২,৪১৯
২,২৯৫
২,১৩০
২,০৪৮
১,৯৪০
১,৮১৩
১,৬৮৫

(1) িাডেভাোঃ জাতীয় প্রিতন প্রস্কল, ১৯৯১-এর ১৫নং অনুম দ ব্যয়িহুল এলাকার জন্য ডনধ থাডরত িার প্র াতামিক করা িময়মি।
(2) উৎসিভাতা/টিএ ডিএঃ উৎসি ভাতা প্রদান এিং টিএ ডিএ ডনধ থারমণর প্রক্ষমে উিমরাত্তু িমকর ৪নং কলাম িডণ থত প্রিতনমক মূল প্রিতন
ডিসামি ধরা প্রর্মত িামর।
(3) আয়করঃ আয়কর প্রদামনর প্রক্ষমে িতথ ামন প্রচডলত সরকাডর ডিডধ-ডিধান প্রমর্াজয িমি।
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সংলগ্নী-৩০
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন শাখা-১
নং- অ /অডি/উ:-১/ডিডিধ-৫২/৯৬/৬৭

তাডরখ:- ২২/০৪/২০০১ ডি:
িডরিে

প্রবষয়ঃ উন্নয়ন িকক্ে েোকুল্য ও পেলপ্রভপ্রিক জনবল প্রনক্য়োগ িেক্ে।
েরকোর প্রেদ্ধোন্ত গ্রিণ কক্রক্ে পয, উন্নয়ন িকক্ে প্রনক্য়োগ, পময়োদকোল ও জনবক্লর পবতন প্রনধ বোরক্নর পক্ষক্ে প্রনম্নবপ্রণ বত েদ্ধপ্রত
অনুেরণ করক্ত িক্ব:১।

২।

৩।

১লো জুলোই ১৯৯৭ পর্ক্ক শুরু িওয়ো েকল িকক্ের (প্রিতীয়, র্ততীয় বো েরবতী েয বোক্য়র িকেেি) পলোকবলক্ক,
প্রনক্ম্ন অনুক্েদ নং ২-পত বপ্রণ বত পক্ষে ব্যতীত, েোকুল্য পবতক্ন প্রনক্য়োগ করক্ত িক্ব। “েংক্যোজনী- ক” পত িদপ্রশতব
েোকুল্য পবতন কোঠোক্মো অনুযোয়ী প্রবপ্রভন্ন পগ্রক্ে প্রনক্য়োপ্রজত পলোকবলক্ক পবতন িদোন করক্ত িক্ব। িকে েমোপ্রপ্তর
ের েোকুল্য পবতক্ন প্রনক্য়োপ্রজত কমবকতবোককমবচোরীগণ অর্ ব প্রবভোক্গর অমকঅপ্রবকউ:-১কপ্রবপ্রবধ-৫২ক৯৬ক৪১৬ তোপ্ররে: ১৪১০-১৯৯৭ স্মোরক অনুযোয়ী আপ্রর্ বক সুপ্রবধো িোপ্য িক্বন।
িকক্ে অন্তর্ভবক্ত প্রশক্ষক ও প্রচপ্রকৎেক েক্দর মক্ে পয েকল েদ িকে েমোপ্রপ্তর ের রোজস্ব েোক্ত স্থোনোন্তপ্ররত
িওয়োর পযোগ্য ঐ েকল েক্দ েোকুল্য পবতক্নর েপ্ররবক্তব পেল প্রভপ্রিক পলোকবল প্রনক্য়োগ িদোন করো পযক্ত েোক্র।
তক্ব এ ধরক্নর ব্যপ্রতক্রম করোর জন্য ঐ েকল েদ ও েক্দর েংখ্যো িকে েোরেক্ে স্পষ্ট কক্র উক্লে করক্ত
িক্ব এবং একক্নক (ECNEC) পর্ক্ক এ ধরক্নর ব্যপ্রতক্রক্মর জন্য িপ্রতক্ক্ষক্ে অনুক্মোদন প্রনক্ত িক্ব। প্রবষয়টি
একক্নক (ECNEC) েভোর কোয বপ্রববরণীক্ত সুপ্রনপ্রদ বষ্টভোক্ব উক্লে র্োকক্ত িক্ব।
উেক্রোক্ত প্রেদ্ধোন্ত অনুযোয়ী েংপ্রশষ্ট প্রেপ্রেপ্রেকপ্রেপ্রে িক্য়োজনীয় েংক্শোধনকিণয়ক্নর জন্য েকল মন্ত্রণোলয়কপ্রবভোগক্ক
অনুক্রোধ করো িল।
স্বা/(স র চন্দ্র ডসনিা)
উি-সডচি।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

ডন্ত্রিডরষদ সডচি/মুখ্য সডচি, প্রধান ন্ত্রীর কার্ থালয়।
সডচি, ----------------------------------- ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
সদস্য (সকল),------------------------------ডিভাগ,িডরকেনা কড শন।
ডিসাি িা ডনয়ন্ত্রক, প্রসগুনিাডগচা, ঢাকা, িাংলামদশ।
থ তথা, অর্ থ ডিভাগ।
সকল ক ক

নং- অ /অডি/উ:-১/ডিডিধ-৫২/৯৬/৬৭

তাডরখঃ ২২/০৪/২০০১ ডি:

অনুডলডি সদয় অিগডত ও কার্ থামর্ থঃ
১।
অর্ থ ন্ত্রী মিাদময়র একান্ত সডচি, গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার।
২।
িাডিসাি ডনরীক্ষক ও ডনয়ন্ত্রক, অডিে িাউস, ঢাকা, িাংলামদশ।
স্বা/(ম াঃ আিদুল িাডল )
ডসডনয়র সিকারী সডচি
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সংমর্াজনী - ক
সংমশাডধত সাকুমল্য প্রিতন ডনধ থারণী িক
প্রগ্রি
১
প্রগ্রি নং-১
প্রগ্রি নং-২
প্রগ্রি নং-৩
প্রগ্রি নং-৪
প্রগ্রি নং-৫
প্রগ্রি নং-৬
প্রগ্রি নং-৭
প্রগ্রি নং-৮
প্রগ্রি নং-৯
প্রগ্রি নং-১০
প্রগ্রি নং-১১
প্রগ্রি নং-১২
প্রগ্রি নং-১৩
প্রগ্রি নং-১৪
প্রগ্রি নং-১৫
প্রগ্রি নং-১৬
প্রগ্রি নং-১৭
প্রগ্রি নং-১৮
প্রগ্রি নং-১৯
প্রগ্রি নং-২০

প্রারডিক প্রিতন
২
১৫,০০০
১২,৯০০
১১,৭০০
১০,৭০০
৯,৫০০
৭,২০০
৬,১৫০
৪,৮০০
৪,৩০০
৩,৪০০
২,৫৫০
২,৩৭৫
২,২৫০
২,১০০
১,৯৭৫
১,৮৭৫
১,৭৫০
১,৬২৫
১,৫৬০
১,৫০০

িাডে ভাো
৩
৬০০০.০০
৫,১৬০.০০
৪,৬৮০.০০
৪,২৮০.০০
৪,০৫০.০০
৩,২৪০.০০
২,৭৬৮.০০
২,১৬০.০০
১,৯৩৫.০০
১,৭০০.০০
১,২৭৫.০০
১,১৮৮.০০
১,১২৫.০০
১,০৫০.০০
৯৯০.০০
৯৯০.০০
৯৬৩.০০
৮৯৪.০০
৮৫৮.০০
৮৫০.০০

ডচডকৎসা ভাতা
৪
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০

প্র াে সাকুমল্য প্রিতন
৫
২১,২০০.০০
১৮,২৬০.০০
১৬,৫৮০.০০
১৫,১৮০.০০
১৩,৭৫০.০০
১০,৬৪০.০০
৯,১১৮.০০
৭,১৬০.০০
৬,৪৩৫.০০
৫,৩০০.০০
৪,০২৫.০০
৩,৭৬৩.০০
৩,৫৭৫.০০
৩,৩৫০.০০
৩,১৬৫.০০
৩,০৬৫.০০
২,৯১৩.০০
২,৭১৯.০০
২,৬১৮.০০
২,৫৫০.০০

১.

িাডে ভাোঃ
প্রর্ সকল প্রকমের জন্য িাসস্থামনর ব্যিস্থা করা আমি প্রস সকল প্রকমের জন্য ৩ নং কলা প্রমর্াজয িমি না।

২.

উৎসি ভাতা/টি,এ,ডি,এঃ
উৎসি ভাতা প্রদান এিং টি,এ,ডি,এ, ডনধ থারমণর প্রক্ষমে উক্ত ২ নং কলাম প্রদডশথত প্রারডিক প্রিতনমক মূল প্রিতন ডিসামি ধরা
প্রর্মত িামর।

৩.

টিডিন ভাতাঃ
প্রর্ সকল ক চথ ারী তামদর প্রডতষ্ঠান প্রর্মক লাঞ্চ ভাতা িান না, তামদর প্রক্ষমে ১০০/-(একশত োকা) িামর টিডিন ভাতাসি
সাকল্য প্রিতন প্রদান করমত িমি।

৪.

িািােী ভাতাঃ
থ তথা ও ক চথ ারীমক ২ নং কলাম প্রদডশথত প্রারডিক প্রিতমনর ৩০ % িামর সমি থাচ্চ
িাি থতয প্রজলাসমূমি ডনর্যক্ত সকল ক ক
াডসক ১২০০ (এক িাজার দুই শত) োকা িািােী ভাতা প্রদান করমত িমি।

৫.

র্াতায়াত ভাতাঃ
উক্ত প্রগ্রি নং-১১ প্রর্মক ২০ নং প্রগ্রি ভুক্ত ক চথ ারীগমণর ক স্থথ ল ঢাকা, নারায়নগি, চট্টগ্রা , রাজশািী, খুলনা, িডরশাল, ডসমলে
এর ডসটি কমিথামরশন/মিৌরএলাকায় অিডস্থত ি’প্রল ডতডন াডসক ৮০/- (আডশ) োকা িামর র্াতায়াত ভাতাও িামিন।

৬.

আয়করঃ
আয়কর প্রদামনর প্রক্ষমে িতথ ামন প্রচডলত সরকাডর ডিডধ ডিধান প্রমর্াজয িমি।
( )
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সংলগ্নী-৩১
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়, অর্ থ ডিভাগ
িামজে শাখা-১১
নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০০৫.২০১০-১৫

তাডরখঃ ১৪/০১/২০১৬ ডিঃ
িডরিে

ডিষয়ঃ- উন্নয়ন প্রকমে ক রথ ত জনিমলর সাকুল্য প্রিতন নতুন জাতীয় প্রিতন প্রস্কল/২০১৫ এর ধারািাডিকতায় বৃডদ্ধকরণ।
গত ১৫ ডিমসম্বর, ২০১৫ তাডরমখ সরকার কর্তথক জাতীয় প্রিতন প্রস্কল ২০১৫ (সরকাডর-প্রিসা ডরক) কার্ থকর কমর
প্রজ্ঞািন জাডরর প্রপ্রডক্ষমত অর্ থ ডিভামগর ২৬/০১/২০১০ তাডরমখর অ /অডি/িামজে-১১/ডিডিধ-৫২/২০০৩/(অংশ-২)/৩৫ নং
িডরিমে জাডরকৃত সাকুল্য প্রিতন ডনধ থারণী িক ডননরূিভামি সংমশাধনপূি থক জাডর করা িমলাঃ
(ক) ঢাকা প্র মোিডলেন এলাকার জন্যঃ
প্রগ্রি

সংমশাডধত
মূল প্রিতন

১

২

িাডে ভাো
৩০-৬- ০১/৭/২০১৬
২০১৬
িমত প্রমদয়
ির্ থন্ত
প্রমদয়
৩
৪

ডচডকৎসা ভাতা
ডিদ্য ান
প্রিতন
িার
প্রস্কল
২০১৫
অনুর্ায়ী
৫
৬

টিডিন ভাতা
ডিদ্য ান
প্রিতন
প্রস্কল
২০১৫
অনুর্ায়ী
৭
৮

প্র াে সাকুল্য প্রিতন
৩০-৬-২০১৬
০১/৭/২০১৬
ির্ থন্ত প্রমদয়
িমত প্রমদয়

প্রগ্রি-১

৭৮০০০

২০০০০

৩৯০০০

৭০০

১৫০০

০

০

৯
(২+৩+৫+৭)
৯৮৭০০

১০
(২+৪+৬+৮)
১১৮৫০০

প্রগ্রি-২

৬৬০০০

১৬৭৫০

৩৩০০০

৭০০

১৫০০

০

০

৮৩৪৫০

১০০৫০০

প্রগ্রি-৩

৫৬৫০০

১৪৫০০

২৮২৫০

৭০০

১৫০০

০

০

৭১৭০০

৮৬২৫০

প্রগ্রি-৪

৫০০০০

১২৮৭৫

২৫০০০

৭০০

১৫০০

০

০

৬৩৫৭৫

৭৬৫০০

প্রগ্রি-৫

৪৩০০০

১১৯০০

২১৫০০

৭০০

১৫০০

০

০

৫৫৬০০

৬৬০০০

প্রগ্রি-৬

৩৫৫০০

১০১৭৫

১৯৫২৫

৭০০

১৫০০

০

০

৪৬৩৭৫

৫৬৫২৫

প্রগ্রি-৭

২৯০০০

৮২৫০

১৫৯৫০

৭০০

১৫০০

০

০

৩৭৯৫০

৪৬৪৫০

প্রগ্রি-৮

২৩০০০

৬৬০০

১২৬৫০

৭০০

১৫০০

০

০

৩০৩০০

৩৭১৫০

প্রগ্রি-৯

২২০০০

৬৫০০

১২১০০

৭০০

১৫০০

০

০

২৯২০০

৩৫৬০০

প্রগ্রি-১০

১৬০০০

৪৮০০

৯৬০০

৭০০

১৫০০

০

০

২১৫০০

২৭১০০

প্রগ্রি-১১

১২৫০০

৩৮৪০

৭৫০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৭১৯০

২১৭০০

প্রগ্রি-১২

১১৩০০

৩৫৪০

৬৭৮০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৫৬৯০

১৯৭৮০

প্রগ্রি-১৩

১১০০০

৩৩০০

৬৬০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৫১৫০

১৯৩০০

প্রগ্রি-১৪

১০২০০

৩৩০০

৬৪০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৪৩৫০

১৮৩০০

প্রগ্রি-১৫

৯৭০০

৩১৮৫

৬৩০৫

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৩৭৩৫

১৭৭০৫

প্রগ্রি-১৬

৯৩০০

৩০৫৫

৬০৪৫

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৩২০৫

১৭০৪৫

প্রগ্রি-১৭

৯০০০

২৯২৫

৫৮৫০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১২৭৭৫

১৬৫৫০

প্রগ্রি-১৮

৮৮০০

২৮৬০

৫৭২০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১২৫১০

১৬২২০

প্রগ্রি-১৯

৮৫০০

২৮০০

৫৬০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১২১৫০

১৫৮০০

প্রগ্রি-২০

৮২৫০

২৮০০

৫৬০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১১৯০০

১৫৫৫০
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(খ) চেগ্রা , খুলনা, রাজশািী, ডসমলে, িডরশাল, রংপুর, নারায়ণগি ও গাডজপুর ডসটি কমিথামরশন এিং সাভার প্রিৌর
এলাকার জন্যঃ
প্রগ্রি

সংমশাডধত
মূল প্রিতন

১

২

িাডে ভাো
৩০-৬- ০১/৭/২০১৬
২০১৬
িমত প্রমদয়
ির্ থন্ত
প্রমদয়
৩
৪

ডচডকৎসা ভাতা
ডিদ্য ান
প্রিতন
িার
প্রস্কল
২০১৫
অনুর্ায়ী
৫
৬

টিডিন ভাতা
ডিদ্য ান
প্রিতন
প্রস্কল
২০১৫
অনুর্ায়ী
৭
৮

প্র াে সাকুল্য প্রিতন
৩০-৬-২০১৬
০১/৭/২০১৬
ির্ থন্ত প্রমদয়
িমত প্রমদয়

প্রগ্রি-১

৭৮০০০

১৬০০০

৩১২০০

৭০০

১৫০০

০

০

৯
(২+৩+৫+৭)
৯৪৭০০

১০
(২+৪+৬+৮)
১১০৭০০

প্রগ্রি-২

৬৬০০০

১৩৪০০

২৬৪০০

৭০০

১৫০০

০

০

৮০১০০

৯৩৯০০

প্রগ্রি-৩

৫৬৫০০

১১৬০০

২২৬০০

৭০০

১৫০০

০

০

৬৮৮০০

৮০৬০০

প্রগ্রি-৪

৫০০০০

১০৩০০

২০০০০

৭০০

১৫০০

০

০

৬১০০০

৭১৫০০

প্রগ্রি-৫

৪৩০০০

৯৭০০

১৭২০০

৭০০

১৫০০

০

০

৫৩৪০০

৬১৭০০

প্রগ্রি-৬

৩৫৫০০

৮৩২৫

১৫৯৭৫

৭০০

১৫০০

০

০

৪৪৫২৫

৫২৯৭৫

প্রগ্রি-৭

২৯০০০

৬৭৫০

১৩০৫০

৭০০

১৫০০

০

০

৩৬৪৫০

৪৩৫৫০

প্রগ্রি-৮

২৩০০০

৫৪০০

১০৩৫০

৭০০

১৫০০

০

০

২৯১০০

৩৪৮৫০

প্রগ্রি-৯

২২০০০

৫৪০০

৯৯০০

৭০০

১৫০০

০

০

২৮১০০

৩৩৪০০

প্রগ্রি-১০

১৬০০০

৪০০০

৮০০০

৭০০

১৫০০

০

০

২০৭০০

২৫৫০০

প্রগ্রি-১১

১২৫০০

৩২০০

৬২৫০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৬৫৫০

২০৪৫০

প্রগ্রি-১২

১১৩০০

২৯৫০

৫৬৫০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৫১০০

১৮৬৫০

প্রগ্রি-১৩

১১০০০

২৮০০

৫৫০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৪৬৫০

১৮২০০

প্রগ্রি-১৪

১০২০০

২৮০০

৫৪০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৩৮৫০

১৭৩০০

প্রগ্রি-১৫

৯৭০০

২৬৯৫

৫৩৩৫

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৩২৪৫

১৬৭৩৫

প্রগ্রি-১৬

৯৩০০

২৫৮৫

৫১১৫

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১২৭৩৫

১৬১১৫

প্রগ্রি-১৭

৯০০০

২৫০০

৫০০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১২৩৫০

১৫৭০০

প্রগ্রি-১৮

৮৮০০

২৫০০

৫০০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১২১৫০

১৫৫০০

প্রগ্রি-১৯

৮৫০০

২৫০০

৫০০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১১৮৫০

১৫২০০

প্রগ্রি-২০

৮২৫০

২৫০০

৫০০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১১৬০০

১৪৯৫০

(গ) অন্যান্য স্থামনর জন্যঃ
প্রগ্রি

১

সংমশাডধত
মূল প্রিতন

২

িাডে ভাো
৩০-৬২০১৬
ির্ থন্ত
প্রমদয়
৩

ডচডকৎসা ভাতা

০১/৭/২০১৬
িমত প্রমদয়

ডিদ্য ান
িার

৪

৫

প্রিতন
প্রস্কল
২০১৫
অনুর্ায়ী
৬

টিডিন ভাতা
ডিদ্য ান

৭

প্র াে সাকুল্য প্রিতন

প্রিতন
প্রস্কল
২০১৫
অনুর্ায়ী
৮

৩০-৬-২০১৬
ির্ থন্ত প্রমদয়

০১/৭/২০১৬
িমত প্রমদয়

১০
(২+৪+৬+৮)
১০৬৮০০

প্রগ্রি-১

৭৮০০০

১৪০০০

২৭৩০০

৭০০

১৫০০

০০

০০

৯
(২+৩+৫+৭)
৯২৭০০

প্রগ্রি-২

৬৬০০০

১১৭২৫

২৩১০০

৭০০

১৫০০

০০

০০

৭৮৪২৫

৯০৬০০

প্রগ্রি-৩

৫৬৫০০

১০১৫০

১৯৭৭৫

৭০০

১৫০০

০০

০০

৬৭৩৫০

৭৭৭৭৫

প্রগ্রি-৪

৫০০০০

৯০১৩

১৭৫০০

৭০০

১৫০০

০০

০০

৫৯৭১৩

৬৯০০০

প্রগ্রি-৫

৪৩০০০

৮৫০০

১৫০৫০

৭০০

১৫০০

০০

০০

৫২২০০

৫৯৫৫০

প্রগ্রি-৬

৩৫৫০০

৭৪০০

১৪২০০

৭০০

১৫০০

০০

০০

৪৩৬০০

৫১২০০
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প্রগ্রি

সংমশাডধত
মূল প্রিতন

িাডে ভাো

ডচডকৎসা ভাতা

০১/৭/২০১৬
িমত প্রমদয়

ডিদ্য ান
িার

১১৬০০

টিডিন ভাতা
ডিদ্য ান

৭০০

প্রিতন
প্রস্কল
২০১৫
অনুর্ায়ী
১৫০০

প্র াে সাকুল্য প্রিতন

প্রগ্রি-৭

২৯০০০

৩০-৬২০১৬
ির্ থন্ত
প্রমদয়
৬০০০

৩০-৬-২০১৬
ির্ থন্ত প্রমদয়

০০

প্রিতন
প্রস্কল
২০১৫
অনুর্ায়ী
০০

০১/৭/২০১৬
িমত প্রমদয়

৩৫৭০০

৪২১০০

প্রগ্রি-৮

২৩০০০

৪৮০০

৯২০০

৭০০

১৫০০

০০

০০

২৮৫০০

৩৩৭০০

প্রগ্রি-৯

২২০০০

৪৮০০

৮৮০০

৭০০

১৫০০

০০

০০

২৭৫০০

৩২৩০০

প্রগ্রি-১০

১৬০০০

৩৬০০

৭২০০

৭০০

১৫০০

০০

০০

২০৩০০

২৪৭০০

প্রগ্রি-১১

১২৫০০

২৮৮০

৫৬২৫

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৬২৩০

১৯৮২৫

প্রগ্রি-১২

১১৩০০

২৬৫৫

৫০৮৫

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৪৮০৫

১৮০৮৫

প্রগ্রি-১৩

১১০০০

২৫০০

৪৯৫০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৪৩৫০

১৭৬৫০

প্রগ্রি-১৪

১০২০০

২৫০০

৪৮০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৩৫৫০

১৬৭০০

প্রগ্রি-১৫

৯৭০০

২৪৫০

৪৮৫০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১৩০০০

১৬২৫০

প্রগ্রি-১৬

৯৩০০

২৩৫০

৪৬৫০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১২৫০০

১৫৬৫০

প্রগ্রি-১৭

৯০০০

২২৫০

৪৫০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১২১০০

১৫২০০

প্রগ্রি-১৮

৮৮০০

২২৫০

৪৫০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১১৯০০

১৫০০০

প্রগ্রি-১৯

৮৫০০

২২৫০

৪৫০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১১৬০০

১৪৭০০

প্রগ্রি-২০

৮২৫০

২২৫০

৪৫০০

৭০০

১৫০০

১৫০

২০০

১১৩৫০

১৪৪৫০

শতথািলীঃ
(১) এ সাকুল্য প্রিতন প্রগ্রি অনুসামর ১ জুলাই, ২০১৫ তাডরমখ প্রিতন ডনধ থাডরত িমি এিং এই ডনধ থাডরত প্রিতন ১ জুলাই,
২০১৫ িমত প্রদান করা িমি। তমি, অন্যান্য সকল ভাতাডদ ৩০ জুন,২০১৫ তাডরমখ প্রাপ্য অংমক ৩০ জুন, ২০১৬
ির্ থন্ত প্রদান করা িমি;
(২)

০১/০৭/৯৭ তাডরমখর পূমি থ শুরু িওয়া প্রকমে প্রস্কলডভডিক ডনময়াডজত জনিমলর প্রক্ষমে জাতীয় প্রিতন প্রস্কল ২০১৫, ১
জুলাই, ২০১৫ িমত কার্ থকর িমি;

(৩)

সাকুল্য প্রিতন, ২০১৫ কার্ থকর িিার তাডরখ অর্ থাৎ ১ জুলাই, ২০১৫ িমত িাঘ থভাতা অিলুি িময়মি িমল গণ্য িমি
এিং ১ জুলাই, ২০১৫ িমত ইমতা মধ্য আিডরত িাঘ থভাতা প্রাপ্য িমকয়ার সডিত স ন্বয় করমত িমি;

(৪)

িডধ থত সাকুল্য প্রিতন রাজস্ব িামজমের আওতায় গৃিীত ক সূথ চী এিং উন্নয়ন প্রকে িাস্তিায়মনর জন্য অস্থায়ী
ডভডিমত চুডক্তডভডিক ডনময়াডজত জনিমলর প্রক্ষমেও প্রমর্াজয িমি;

(৫)

প্রিতন বৃডদ্ধর কারমণ প্রময়াজনীয় িডধ থত ব্যয় প্রকে/ক সূথ ডচর ডিদ্য ান রাজস্বখামতর িরামের মধ্যই সংস্থান করমত
িমি এিং অনুম াডদত প্রকমের মূলধন খামতর িরাে িমত প্রকান অর্ থ প্রদান করা র্ামি না। তমি প্রকে/ক থসূডচর
রাজস্ব খামতর প্রিতন-ভাতাডদ উিখামত প্রময়াজনীয় িরাে না র্াকমল রাজস্ব খামতর অন্যান্য উিখাতসমূমির মধ্য
স ন্বময়র াধ্যম িডধ থত অমর্ থর সংস্থান করা প্রর্মত িামর;

(৬)

প্রর্ সকল প্রকমের জনিমলর জন্য িাসস্থামনর ব্যিস্থা রময়মি প্রস সকল জনিমলর প্রক্ষমে উিমরাক্ত সংডিষ্ট িমকর ৩
ও ৪ নং কলা প্রমর্াজয িমি না;
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উৎসি ভাতা/টি.এ,ডি.এঃ
০১/০৭/২০১৬ তাডরখ িমত উৎসি ভাতা প্রদান এিং টি.এ,ডি.এ ডনধ থারমণর প্রক্ষমে উিমরাক্ত িমকর ২ নং কলাম প্রদডশথত
প্রারডিক প্রিতনমক মূল প্রিতন ডিমসমি ধরা প্রর্মত িামর। তমি ৩০/০৬/২০১৬ ির্ থন্ত ডিদ্য ান মূল প্রিতমনর ডভডিমত উক্ত
ভাতাডদ প্রমদয় িমি।
িািােী ভাতাঃ
িাি থতয প্রজলাসমূমির প্রজলা সদর ও সদর উিমজলায় ডনর্যক্ত সকল ক চথ ারীর জন্য মূল প্রিতমনর ২০% িামর সমি থাচ্চ
৩,০০০/- (ডতন িাজার) োকা এিং অন্যান্য উিমজলার জন্য মূল প্রিতমনর ২০% িামর সমি থাচ্চ ৫,০০০/- (িাঁচ িাজার) োকা
িািাডে ভাতা প্রমদয় িমি।
র্াতায়াত ভাতাঃ
সাকুল্য প্রিতন িমকর প্রগ্রি নং ১১-২০ ভুক্ত জনিমলর প্রক্ষমে ডসটি কমিথামরশন এলাকায় ক স্থথ ল িমল তাঁরা র্াতায়াত ভাতা
িািদ ডিদ্য ান াডসক ১৫০/- োকার স্থমল ৩০০/- োকা ০১/০৭/২০১৬ তাডরখ িমত প্রাপ্য িমি।
ডশক্ষা সিায়কভাতাঃ
(1)

সকল ক থচারীর জন্য সন্তান প্রডত াডসক ৫০০/- (িাঁচ শত) োকা িামর এিং অনডধক ২(দুই) সন্তামনর জন্য
াডসক সমি থাচ্চ ১০০০/- (এক িাজার) োকা ডশক্ষা সিায়ক ভাতা প্রমদয় িমি, তমি স্বা ী ও স্ত্রী উভয়ই প্রকমে
ক রথ ত িমল সন্তামনর সংখ্যা প্রর্ প্রকান একজমনর প্রক্ষমেই গণনা কমর ভাতার িডর াণ ডনধ থারণ করমত িমি।

(2)

থ
িয়মসর সাটিডিমকে
দাডখল সামিমক্ষ ২১ (একুশ) িৎসর ির্ থন্ত িয়সী সন্তামনরা ডশক্ষা সিায়কভাতা প্রাপ্য িমি।

(3)

ডশক্ষা সিায়ক ভাতার ডিষময় অর্ থ ন্ত্রণালয়, অর্ থ ডিভামগর ১৪/১০/২০১৫ ডি: তাডরমখর
০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০৩০.২০১০-৭৯ নং স্মারক অনুসরণ করমত িমি।

িাংলা নিিষ থভাতাঃ
(1)

ক থরত জনিল আিডরত মূল প্রিতমনর ২০% িামর িাংলা নিিষ থভাতা প্রাপ্য িমি।

(2)

উি-অনুম দ (১) এ উডেডখত িাংলা নিিষ থভাতা ১৪২৩ িোব্দ িমত প্রিডতথত িমি।

(3)

িাংলা নিিষ থভাতা িািার প্রক্ষমে অর্ থ ন্ত্রণালয়, অর্ থ ডিভামগর ১৪/১০/২০১৫ ডি: তাডরমখর
০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০১৮.১৪-৭৮ নং প্রজ্ঞািন অনুসরণ করমত িমি।

ভাতাডদর প্রাপ্যতাঃ
(১)

১ জুলাই ২০১৬ তাডরখ িমত প্রমর্াজয প্রক্ষমে িডধ থত িামর িা প্রক্ষে ত োকার অংমক ডনধ থাডরত ভাতাডদ প্রমদয় িমি।

(২)

১ জুলাই ২০১৫ তাডরখ িমত ৩০ জুন ২০১৬ তাডরখ ির্ থ ত স য়কামল নি-ডনময়াগপ্রাি জনিল সাকুল্য প্রিতন,
২০১৫ অনুর্ায়ী প্রাপ্য প্রিতন আিরণ করমি এিং অন্যান্য সকল ভাতাডদ ৩০ জুন, ২০১৫ তাডরমখ ডনময়াগপ্রাি িমল
প্রর্ িামর ভাতাডদ প্রাি িমতন প্রস িামর ৩০ জুন ২০১৬ তাডরখ ির্ থন্ত আিরণ করমিন।
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আয়করঃ
আয়কমরর আওতাভুক্ত সকল জনিল িাধ্যতামূলকভামি আয়কর আইমনর ডিধান প্র াতামিক ডনমজর প্রিতন খামতর
আয়করসি প্র াে আয় ডনরূিণ ও ডনজস্ব আয় িমত আয়কর িডরমশাধপূি থক র্র্াস ময় আয়কর ডরোণ থ দাডখল করমত িমি।
স্বা/(রুিীনা আ ীন )
অডতডরক্ত সডচি
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

ডন্ত্রিডরষদ সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ, িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা।
মুখ্য সডচি, প্রধান ন্ত্রীর কার্ থালয়, ঢাকা।
ডসডনয়র সডচি/সডচি, ............................................................. ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
সদস্য, ............................................................ডিভাগ, (সকল), িডরকেনা কড শন।
ডিসাি িাডনয় এক, প্রসগুনিাডগচা, ঢাকা।
থ তথা।
অর্ থ ডিভামগর সকল ক ক
থ তথা, ........................................................ ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
প্রধান ডিসািরক্ষণ ক ক

নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০০৫.২০১০-১৫

তাডরখঃ ১৪/০১/২০১৬ ডি:

অনুডলডিঃ (সদয় জ্ঞাতামর্ থ)
১।
িাডিসাি ডনরীক্ষক ও ডনয়ন্ত্রক, অডিে ভিন, ঢাকা।
২।
অর্ থ ন্ত্রী মিাদময়র একান্ত সডচি, অর্ থ ন্ত্রণালয়।
৩।
ডসডনয়র সডচমির একান্ত সডচি, অর্ থ ডিভাগ।
৪।
ডসডনয়র ডসমে এনাডলষ্ট, অর্ থ ডিভাগ (অর্ থ ডিভামগর ওময়ি সাইমে প্রকামশর অনুমরাধ জানামনা িমলা)।

স্বা/(ম াঃ প্রিলাল উেীন)
ডসডনয়র সিকারী সডচি
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সংলগ্নী-৩২
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়, অর্ থ ডিভাগ
িামজে শাখা-১১
নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০০৫.২০১০-২৬০

তাডরখঃ ২৬/০৫/২০১৬ ডিঃ
িডরিে

ডিষয়ঃ- জাতীয় প্রিতন প্রস্কল/২০১৫ অনুসরমণ উন্নয়ন প্রকমের ডিডভন্ন প্রগ্রমির িমদ আউেমসাডস থং (Out Sourcing) এর
াধ্যম প্রসিা ক্রময়র প্রক্ষমে সি থসাকুল্য প্রসিামূল্য ডনধ থারণ।

জাতীয় প্রিতন প্রস্কল/২০১৫ অনুসরমণ উন্নয়ন প্রকমের ডিডভন্ন প্রগ্রমির িমদ আউেমসাডস থং (Out Sourcing) এর
াধ্যম প্রসিাক্রময়র প্রক্ষমে ডননিডণ থত শতথািলী সামিমক্ষ াডসক নুযনত প্রসিামূল্য ডননরূিভামি ডনধ থারণ করা িমলাঃ
প্রগ্রি

১
প্রগ্রি-৬
প্রগ্রি-৭
প্রগ্রি-৮
প্রগ্রি-৯
প্রগ্রি-১০
প্রগ্রি-১১
প্রগ্রি-১২
প্রগ্রি-১৩
প্রগ্রি-১৪
প্রগ্রি-১৫
প্রগ্রি-১৬
প্রগ্রি-১৭
প্রগ্রি-১৮
প্রগ্রি-১৯
প্রগ্রি-২০

ঢাকা প্র মোিডলেন এলাকার জন্য

০১/০৭/২০১৫
িমত
৩০/০৬/২০১৬
ির্ থন্ত প্রমদয়
২
৪৬৩৭৫
৩৭৯৫০
৩০৩০০
২৯২০০
২১৫০০
১৭১৯০
১৫৬৯০
১৫১৫০
১৪৩৫০
১৩৭৩৫
১৩২০৫
১২৭৭৫
১২৫১০
১২১৫০
১১৯০০

০১/৭/২০১৬ িমত
প্রমদয়

৩
৫৬৫২৫
৪৬৪৫০
৩৭১৫০
৩৫৬০০
২৭১০০
২১৭০০
১৯৭৮০
১৯৩০০
১৮৩০০
১৭৭০৫
১৭০৪৫
১৬৫৫০
১৬২২০
১৫৮০০
১৫৫৫০

চেগ্রা , খুলনা, রাজশািী, ডসমলে, িডরশাল,
রংপুর, নারায়ণগি ও গাডজপুর ডসটি
কমিথামরশন এিং সাভার প্রিৌর এলাকার জন্য
০১/০৭/২০১৫ িমত
০১/৭/২০১৬ িমত
৩০/০৬/২০১৬
প্রমদয়
ির্ থন্ত প্রমদয়
৪

৫
৪৪৫২৫
৩৬৪৫০
২৯১০০
২৮১০০
২০৭০০
১৬৫৫০
১৫১০০
১৪৬৫০
১৩৮৫০
১৩২৪৫
১২৭৩৫
১২৩৫০
১২১৫০
১১৮৫০
১১৬০০

অন্যান্য স্থামনর জন্য

০১/০৭/২০১৫ িমত
৩০/০৬/২০১৬
ির্ থন্ত প্রমদয়
৬

৫২৯৭৫
৪৩৫৫০
৩৪৮৫০
৩৩৪০০
২৫৫০০
২০৪৫০
১৮৬৫০
১৮২০০
১৭৩০০
১৬৭৩৫
১৬১১৫
১৫৭০০
১৫৫০০
১৫২০০
১৪৯৫০

৪৩৬০০
৩৫৭০০
২৮৫০০
২৭৫০০
২০৩০০
১৬২৩০
১৪৮০৫
১৪৩৫০
১৩৫৫০
১৩০০০
১২৫০০
১২১০০
১১৯০০
১১৬০০
১১৩৫০

০১/৭/২০১৬
িমত প্রমদয়

৭
৫১২০০
৪২১০০
৩৩৭০০
৩২৩০০
২৪৭০০
১৯৮২৫
১৮০৮৫
১৭৬৫০
১৬৭০০
১৬২৫০
১৫৬৫০
১৫২০০
১৫০০০
১৪৭০০
১৪৪৫০

শতথািলীঃ
(১) ৬-২০ নং প্রগ্রমির িমদ আউেমসাডস থং এর াধ্যম প্রসিা প্রদানকারী জনিমলমক াডসক ন্যযনত প্রসিা মূমল্যর
অডতডরক্ত র্র্াক্রম ঃ ৩৫,৫০০/-, ২৯,০০০/-, ২৩,০০০/-, ২২,০০০/-, ১৬,০০০/-, ১২,৫০০/-, ১১,৩০০/-, ১১,০০০/, ১০,২০০/-, ৯৭০০/-, ৯৩০০/- ৯০০০/-, ৮৮০০/-, ৮৫০০/-, ৮২৫০/- োকা ডিমসমি ১টি কমর িিমর প্র াে ২টি
উৎসি প্রমণাদনা প্রমদয় িমি, র্া ০১/০৭/২০১৬ তাডরখ িমত কার্ থকর িমি;
-অির পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য-
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(২)

৬-২০ নং প্রগ্রমির িমদ আউেমসাডস থং এর াধ্যম প্রসিা প্রদানকারী জনিমলমক াডসক ন্যযনত প্রসিা
মূমল্যর অডতডরক্ত র্র্াক্রম ঃ ৭১০০/-, ৫৮০০/-, ৪৬০০/-, ৪৪০০/-, ৩২০০/-, ২৫০০/-, ২২৬০/-,
২২০০/-, ২০৪০/-, ১৯৪০/-, ১৮৬০/-, ১৮০০/-, ১৭৬০/-, ১৭০০/-, ১৬৫০/- োকা ডিমসমি িিমর ১টি
কমর নিিষ থ প্রমণাদনা প্রমদয় িমি, র্া ১৪২৩ িোব্দ িমত কার্ থকর িমি;

(৩)

আউেমসাডস থং জনিমলর াডসক ন্যযনত প্রসিামূল্য, উৎসি প্রমণাদনা ও নিিষ থ প্রমণাদনা ক্রস প্রচমকর
াধ্যম প্রসিাগ্রিণকারী কর্তথিক্ষ অর্িা জনিল সরিরািকারী প্রডতষ্ঠান কর্তথক প্রমদয় িমি;

(৪)

০১/০৭/২০১৫ তাডরখ িমত গৃিীত িাঘ থভাতা ০১/০৭/২০১৫ তাডরখ িমত সি থসাকুল্যজডনত প্রাপ্য
িমকয়ার সামর্ স ন্বয় িমি;

(৫)

আয়কমরর আওতাভুক্ত সকল জনিমলর জন্য আয়কর আইন প্র াতামিক আয়কর ডরোণ থ দাডখল
িাধ্যতামূলক িমি।
স্বা/(রুিীনা আ ীন)
অডতডরক্ত সডচি

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

ডন্ত্রিডরষদ সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ, িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা।
মুখ্য সডচি, প্রধান ন্ত্রীর কার্ থালয়, ঢাকা।
ডসডনয়র সডচি/সডচি, ............................................................. ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
সদস্য, ............................................................ডিভাগ, (সকল), িডরকেনা কড শন।
ডিসাি িাডনয়ন্ত্রক, প্রসগুনিাডগচা, ঢাকা।
অর্ থ ডিভামগর সকল ক কথ তথা।
প্রধান ডিসািরক্ষণ ক কথ তথা, ........................................................ ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।

নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০০৫.২০১০-

তাডরখঃ ২৬/০৫/২০১৬ ডি:

অনুডলডিঃ (সদয় জ্ঞাতামর্ থ)
১।
িাডিসাি ডনরীক্ষক ও ডনয়ন্ত্রক, অডিে ভিন, ঢাকা।
২।
অর্ থ ন্ত্রী মিাদময়র একান্ত সডচি, অর্ থ ন্ত্রণালয়।
৩।
ডসডনয়র সডচমির একান্ত সডচি, অর্ থ ডিভাগ।
৪।
ডসডনয়র ডসমে এনাডলষ্ট, অর্ থ ডিভাগ (অর্ থ ডিভামগর ওময়ি সাইমে প্রকামশর অনুমরাধ জানামনা িমলা)।
স্বা/(ম াঃ প্রিলাল উেীন)
ডসডনয়র সিকারী সডচি
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সংলগ্নী-৩৩
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন শাখা-১
নং- অ /অডি/উ:-১/ডিডিধ-৫২/৯৬(অংশ-১)/৩২৪

তাডরখ:- ৯/৯/২০০১ ডি:
িডরিে

ডিষয়:- ১লা জুলাই, ১৯৯৭ প্রর্মক চালু িময় স াি প্রকমের জনিমলর প্রিতন ভাতা প্রদান প্রসমে।
সংস্থািন ন্ত্রণালময়র ২১/৮/১৯৯৭ ইং তাডরমখর স /সওব্য/টি -৪(২)/উ:প্র:ডন/৪৭/৯৭-১৮৮ স্মারক এিং
থ
অর্ ডিভামগর স্মারক নং- অ /অডি/উ:-৩/িউমিা-১৬/৯৮(অংশ-১)/২৭৪ তাডরখ:- ১৯/০৬/২০০০ ইং অনুর্ায়ী ১
জুলাই, ১৯৯৭ সাল প্রর্মক শুরু িওয়া প্রকমের জনিল সাকুল্য প্রিতন ও চুডক্ত ডভডিক ডনময়ামগর ডিধান
রময়মি। ডনময়াগ চুডক্তর শতথ অনুর্ায়ী এই ডনময়াগিেই অব্যিডত িে ডিসামি এিং প্রকে স াডির ির ডদন
প্রর্মক প্রকমের জনিল ক থরত নাই িমল গন্য িমি। প্রস প্র াতামিক ১লা জুলাই ১৯৯৭ িমত চালু প্রকমের
(২য়/৩য় ির্ থায়সি) প্রক্ষমে প্রকে স াডির ির সংডিষ্ট জনিমলর প্রিতন ভাতা প্রদামনর আর প্রকান অিকাশ
প্রনই।
স্বাক্ষর/
(মশখ এ, প্রক, প্র াতািার প্রিামসন)
উি-সডচি।
ডিতরন:১। সডচি............................................ ন্ত্রণালয়/ডিভাগ। (সকল)
২। সকল ক থকতথা, উন্নয়ন অনুডিভাগ।
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সংলগ্নী-৩৪
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন অনুডিভাগ
অ /অডি/উঃিা-১/ডিডিধ-১/২০০৪/৬১৫

তাডরখঃ

২৩/০৬/২০০৪

ডিষয়ঃ- উন্নয়ন প্রকমের িরামের ডিভাজন, িদ সৃডষ্ট ইতযাডদ আমদমশ অর্ থ ডিভাগ কর্তথক পৃষ্ঠাংকন (Endorsement)
িদ্ধডত রডিতকরণ প্রসমে।
উন্নয়ন প্রকে দ্রত িাস্তিায়নকমে ডিদ্য ান িদ্ধডত সিজতর করমণর অব্যািত িদমক্ষি ডিসামি অর্ থ িাে, িরামের
ডিভাজন , প্রকমের িদসৃডষ্ট ইতযাডদ ডিষময় িতথ ান প্রচডলত িদ্ধডত সংস্কারপূি থক সরকার ডননরুি িদ্ধডত অনুসরমণর
ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমিঃ
(ক) অর্ থ িামের প্রর্ সকল নডর্মত অর্ থ ডিভামগর সম্মডত প্রময়াজন প্রস সকল নডর্ িরীক্ষা পুি থক অর্ থ ডিভামগর সম্মডত
সম্বডলত িে (সংর্যক্ত নমুনা অনুর্ায়ী) সি নডর্ প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ডিভামগ প্রিরত িাঠামনা িমি। অর্ থ ডিভাগ
প্রর্মক উক্ত সম্মডত িমের একটি অনুডলডি সংডিষ্ট ন্ত্রণালয়/ডিভামগর প্রধান ডিসািরক্ষণ ক কথ তথামক প্রদান করা
িমি। অর্ থ ডিভামগর সম্মডত িমের ডভডিমত (সম্মডতিে সংমর্াজন করতঃ) প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ডিভাগ অর্ থ িামের
সরকাডর আমদশ জাডর করমি। উক্ত সরকাডর আমদমশ অর্ থ ডিভামগর পৃষ্ঠাংকন (Endorsement) প্রময়াজন িমি না।
(খ) সংডিষ্ট প্রধান ডিসািরক্ষণ ক থকতথা উিমরর (ক) অনুর্ায়ী ইমতা মধ্য প্রাি অর্ থ ডিভামগর সম্মডত িমের ডনমদ থশনা
অনুসামর প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ডিভাগ কর্তথক সরকাডর আমদশ জাডর করা িমল তদানুর্ায়ী অর্ থ িামের প্রময়াজনীয়
িদমক্ষি ডনমি।
(গ) উন্নয়ন িামজে িরাে অনুর্ায়ী প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ডিভাগমক সকল প্রকমের (অনুম াডদত/অননুম াডদত) ডিভাজন
আমদশ অর্ থ িিমরর শুরুমতই (১৫ জুলাইময়র মধ্য) জাডর কমর অর্ থ ডিভামগ প্রপ্ররণ করমত িমি। উক্ত ডিভাজন
আমদমশর ডভডিমত অর্ থ ডিভাগ ঞ্জুরী ও িরামের দািীর ডিিরণ ডিস্তাডরত (উন্নয়ন) প্রণয়ন করমি। এরুি প্রকান
ডিভাজন আমদমশ আলাদাভামি অর্ থ ডিভামগর পৃষ্ঠাংকন প্রময়াজন িমি না।
(ঘ) অনুম াডদত/অননুম াডদত সকল উন্নয়ন প্রকমের িদ (আন্তঃ ন্ত্রণালয় কড টির স্যিাডরশ অনুর্ায়ী) সৃডষ্টর ও
সংরক্ষমণর আমদশ প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ডিভাগ জাডর করমি। এরূি আমদশ জাডরর প্রক্ষমে অর্ থ ডিভামগর পৃষ্ঠাংকন
প্রময়াজন িমি না।
(ঙ) উিমরর সমুদয় সরকাডর আমদমশর একটি কডি অর্ থ ডিভামগর সংডিষ্ট শাখায় অিগডতর জন্য প্রপ্ররণ করমত িমি।
২।
িমি।

সরকাডর আমদমশ পৃষ্ঠাংকন িদ্ধডত রডিতকরমণর উিমরাক্ত িদ্ধডত আগা ী ১/০৭/২০০৪ তাডরখ প্রর্মক কার্ থকর
স্বা/(ম ািাম্মদ আব্দুল ডজদ)
র্যগ্ম-সডচি (উন্নয়ন)।

ডিতরণঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

ডন্ত্রিডরষদ সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ।
মুখ্যসডচি, প্রধান ন্ত্রীর কার্ থালয়।
সডচি ....................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
সদস্য........................................ িডরকেনা কড শন।
ডিসাি িা-ডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ, প্রসগুনিাডগচা, ঢাকা।
অডতডরক্ত িািডরচালক (অর্ থ), িাংলামদশ প্ররলওময়, প্ররল ভিন, ঢাকা।
িা-ব্যিস্থািক, সরকাডর ডিসাি ডিভাগ, িাংলামদশ ব্যাংক, ঢাকা।
প্রধান ডিসাি রক্ষণ ক কথ তথা........................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
অর্ থ ডিভামগর সকল ক কথ তথা।
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নমুনা-ক
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন িামজে শাখা-........
অ /অডি/উঃিা-

তাডরখঃ

ডিষয়ঃ- .................. অর্ থিিমরর উন্নয়ন িামজেভুক্ত প্রকমের অর্ থ িােকরণ প্রসমে।
উিমরর ডিষময় ডনমদ থশক্রম জানামনা র্াম প্রর্, ........................................................ ন্ত্রণালয়/ডিভামগর
অধীমন িাস্তিায়নাধীন................................................................প্রকমের (মকাি নম্বর ................................)
উন্নয়ন িামজে িরাে অনুর্ায়ী স্থানীয় মুদ্রায়/আরডিএ (সরকামরর াধ্যম )/ডসডি ভযাে িািদ ১ /২য়/৩য়/৪র্ থ/ অডতডরক্ত
ডকডস্তমত ............................................................লক্ষ (কর্ায়.........................................................) োকা
(মূলধন ........................., রাজস্ব................................. এিং ডসডিভযাে...................................লক্ষ োকা)
িােকরমণ অর্ থ ডিভামগর সম্মডত জ্ঞািন করা ি'মলা।
(..............................)
ডসডনয়র সিকারী সডচি
প্রিান নং-..............
১।

সডচি
.................................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা।

২।

প্রধান ডিসািরক্ষণ ক কথ তথা
................................................. ন্ত্রণালয়/ডিভাগ। উিমরাক্ত সম্মডত িমের ডনমদ থশনা অনুসামর প্রশাসডনক

ন্ত্রণালয়/ডিভাগ কর্তথক সরকাডর আমদশ জাডর করা িমল তদানুর্ায়ী অর্ থ িামের প্রময়াজনীয় িদমক্ষি গ্রিমণর জন্য তাঁমক
অনুমরাধ করা িমলা।
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নমুনা-খ
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন িামজে শাখা-........
তাডরখঃ

অ /অডি/উঃিা-

ডিষয়ঃ- ........................... অর্ থিিমরর উন্নয়ন িামজে িডিভূথত প্রকমের অর্ থ িাে সংক্রান্ত।
উিমরাক্ত ডিষময় ডনমদ থশক্রম জানামনা র্াম প্রর্, ......................................... ........... ন্ত্রণালয়/ডিভামগর
অধীমন িাস্তিায়নাধীন ............................................প্রকমের জন্য নতুন প্রকাি নম্বর ................................. প্রদান
করা

িময়মি।

উমেডখত

প্রকমের

অনুকূমল

স্থানীয়

মুদ্রায়/আরডিএ(সরকামরর

াধ্যম )/ডসডিভযাে

িািদ........................লক্ষ (কর্ায়..................................................................) োকা (মূলধন......................,
রাজস্ব.............................. এিং ডসডিভযাে .........................................লক্ষ োকা) এককালীন িােকরমণ অর্ থ
ডিভামগর সম্মডত জ্ঞািন করা িমলা।
২।

................. অর্ থিিমরর সংমশাডধত উন্নয়ন িামজমে উিমরাক্ত প্রকমের প্রকাি নম্বর এিং িরাে র্র্ার্র্ভামি

প্রডতিলন করা িমি।

(..............................)
ডসডনয়র সিকারী সডচি
প্রিান নং-..............
১।

সডচি
.................................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা।

২।

প্রধান ডিসািরক্ষণ ক কথ তথা
................................................. ন্ত্রণালয়/ডিভাগ। উিমরাক্ত সম্মডত িমের ডনমদ থশনা অনুসামর প্রশাসডনক

ন্ত্রণালয়/ডিভাগ কর্তথক সরকাডর আমদশ জাডর করা িমল তদানুর্ায়ী অর্ থ িামের প্রময়াজনীয় িদমক্ষি গ্রিমণর জন্য তাঁমক
অনুমরাধ করা িমলা।
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সংলগ্নী-৩৫
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ
কড টি ডিষয়ক শাখা।
প্রজ্ঞািন
ঢাকা, ২২ জানুয়ারী ২০০৩/০৯ াঘ ১৪০৯
নং- িডি/কঃডিঃশাঃ/সক-০১/২০০৩/২৭-গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার ১৯৯৭ সামলর পূমি থ শুরু িওয়া স াি
উন্নয়ন প্রকমের িদ/জনিল রাজস্বখামত স্থানান্তর সিডকথত প্রস্তািসমূি িরীক্ষা কডরয়া স্যিাডরশ প্রদামনর জন্য ডননরুি সডচি
কড টি গঠন কডরয়ামিঃ
(ক)

কড টির গঠনঃ
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)

ডন্ত্রিডরষদ সডচি,
সডচি, সংস্থািন ন্ত্রণালয়
সডচি, অর্ থ ডিভাগ
সডচি, িাস্তিায়ন িডরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন ডিভাগ
সডচি সংডিষ্ট ন্ত্রণালয়/ডিভাগ

-

আিিায়ক
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য

কড টির কার্ থিডরডধঃ

(খ)

কড টি ডিডভন্ন ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/সংস্থার ১৯৯৭ সামলর পূমি থ শুরু িওয়া স াি উন্নয়ন প্রকমের িদ/জনিল
রাজস্বখামত স্থানান্তর সিডকথত প্রস্তািসমূি িরীক্ষা কডরয়া রাজস্বখামত স্থানান্তরমর্াগ্য িদ/জনিমলর ব্যািামর স্যডনডদ থষ্ট
স্যিাডরশ প্রদান কডরমি।
২।

অর্ থ ডিভাগ কড টিমত সাডচডিক সিায়তা প্রদান কডরমি।

৩।

ইিা অডিলমম্ব কার্ থকর িইমি।
রাষ্ট্রিডতর আমদশক্রম
স্বা/তাডরখঃ ২২/০১/২০০৩
(মুিাম্মদ আবুল কামশ )
র্যগ্ম-সডচি
কড টি ও উন্নয়ন।

উি-ডনয়ন্ত্রক
িাংলামদশ ির স ও প্রকাশনা অডিস
প্রতজগাঁও, ঢাকা।
অনুডলডিঃ
(1)
(2)

ডন্ত্রিডরষদ সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ।
সকল সদস্য।
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সংলগ্নী-৩৬
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়, অর্ থ ডিভাগ
িামজে অনুডিভাগ-২
উং-অ /অডি/িা-১২/ডিডিধ-৫২/৯৬/১৭৪২

তাডরখঃ ১২/০২/২০০৬ ডিঃ
প্রজ্ঞািন

১৯৯৭ সামলর পূমি থ শুরু িময় স াি িওয়া উন্নয়ন প্রকমের িদ রাজস্বখামত স্থানান্তর সিডকথত প্রস্তািসমূি িরীক্ষা
কমর স্যিাডরশ প্রদামনর জন্য ডন্ত্রিডরষদ ডিভামগর গত ২২/০১/২০০৩ তাডরমখর স্মারক নং িডি/কঃডিঃশাঃ/সকথ কমরমিঃ
০১/২০০৩/২৭ সূমে গঠিত এ সংক্রান্ত সডচি কড টির স্থমল সরকার ডননরুি স্থায়ী কড টি পুনগঠন
(ক) কড টির গঠনঃ
১.
অডতডরক্ত সডচি,
২.
র্যগ্ম-সডচি (সংগঠন ও ব্যিস্থািনা)
৩.
র্যগ্ম-সডচি
৪.
র্যগ্ম-সডচি (ব্যয়-ডনয়ন্ত্রণ ও িডরদশথণ)
৫.
র্যগ্ম-সডচি (িাস্তিায়ন ও প্রডিডধ)
৬.
র্যগ্ম-সডচি (িামজে-২)

অর্ থ ডিভাগ
সংস্থািন ন্ত্রণালয়
সংস্থািন ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
অর্ থ ডিভাগ
অর্ থ ডিভাগ

সভািডত
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য-সডচি

(খ) কড টির কার্ থিডরডধঃ
কড টি ডিডভন্ন ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/সংস্থার ১৯৯৭ সামলর পূমি থ শুরু িময় স াি িওয়া উন্নয়ন প্রকমের িদ রাজস্বখামত
স্থানান্তর সিডকথত প্রস্তাি িরীক্ষা কমর রাজস্বখামত স্থানান্তরমর্াগ্য িদ সমূমির ডিষমর্ স্যডনডদ থষ্ট স্যিাডরশ প্রদান
করমি।
২।

স্থায়ী কড টির স্যিাডরমশ াননীয় অর্ থ ও িডরকেনা ন্ত্রীর অনুম াদন গ্রিণ প্রময়াজন িমি।

৩।

ইিা অডিলমম্ব কার্ থকর িমি।
স্বা/১২.০২.২০০৬
( ািমুদউল িক ভূইূঁ য়া)
র্যগ্ম-সডচি (িামজে-২)

উি-ডনয়ন্ত্রক
িাংলামদশ ির স ও প্রকাশনা অডিস
প্রেঁজগাও, ঢাকা।
ডিতরণঃ
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

অডতডরক্ত সডচি, অর্ থ ডিভাগ।
র্যগ্ম-সডচি (সংগঠন ও ব্যিস্থািনা), সংস্থািন ন্ত্রণালয়।
র্যগ্ম-সডচি, সংস্থািন ন্ত্রণালয়।
র্যগ্ম-সডচি (ব্যয়-ডনয়ন্ত্রণ ও িডরদশথণ) , অর্ থ ডিভাগ।
র্যগ্ম-সডচি (িাস্তিায়ন ও প্রডিডধ) , অর্ থ ডিভাগ।
র্যগ্ম-সডচি (িামজে-২) , অর্ থ ডিভাগ।
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সংলগ্নী-৩৭
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ
কড টি ডিষয়ক শাখা।
প্রজ্ঞািন
ঢাকা, ২২ জানুয়ারী ২০০৩/০৯ াঘ ১৪০৯
নং- িডি/কঃডিঃশাঃ/সক-০১/২০০৩/২৮-গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার প্রডতটি ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/সংস্থার
ডিডভন্ন প্রকমের ডিডসডি/ডিডি প্রণয়নকামল িদ/মলাকিমলর সংখ্যা ডনধ থারমণর জন্য ডননরুিভামি কড টি গঠন কডরয়ামিঃ
(ক)

কড টির গঠনঃ
(১)
(২)
(৩)

অডতডরক্ত সডচি, অর্ থ ডিভাগ
র্যগ্ম-সডচি, সংস্থািন ন্ত্রণালয়
সংডিষ্ট প্রশাসডনক ন্ত্রণালময়র র্যগ্ম-সডচি

-

আিিায়ক
সদস্য
সদস্য

কড টির কার্ থিডরডধঃ

(খ)

কড টি প্রডতটি ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/সংস্থার ডিডভন্ন প্রকমের ডিডসডি/ডিডি প্রণয়নকামল প্রকমের প্রময়াজন অনুসামর
িদ/মলাকিমলর ধরন ও সংখ্যা ডনধ থারমণর জন্য স্যিাডরশ প্রদান কডরমি।
২।

অর্ থ ডিভাগ কড টিমক সাডচডিক সিায়তা প্রদান কডরমি।

৩।

ইিা অডিলমম্ব কার্ থকর িইমি।
রাষ্ট্রিডতর আমদশক্রম
স্বা/তাডরখঃ ২২/০১/২০০৩
(মুিাম্মদ আবুল কামশ )
র্যগ্ম-সডচি
কড টি ও উন্নয়ন।

উি-ডনয়ন্ত্রক
িাংলামদশ ির স ও প্রকাশনা অডিস
প্রতজগাঁও, ঢাকা।
অনুডলডিঃ
(১) অডতডরক্ত সডচি, অর্ থ ডিভাগ।
(২) সকল সদস্য।
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সংলগ্নী-৩৮
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন িামজে-১
অ /অডি/উঃিাঃ-১/ডিডিধ-৩৮/৯৪/৪৬৪

তাডরখঃ ২৪/০৫/০৪
িডরিে

সরকার ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমি প্রর্, ৩০ জুন ১৯৯৭ িা তৎপূমি থ শুরু িময় স াি িওয়া উন্নয়ন প্রকমের প্রর্ সকল
জনিল রাজস্ব খামত স্থানান্তমরর স্যমর্াগ িানডন, তামদর ডনমন িডণ থত শমতথ এককালীন আডর্ থক স্যডিধা প্রদান করা র্ামিঃ
(ক)

(খ)
(গ)
(ঘ)

থ তথা/ক চথ ারী প্রকে স াডিমত রাজস্ব খামত স্থানান্তডরত
উন্নয়ন প্রকমে প্রস্কলডভডিক িমদ ডনময়াগকৃত ক ক
িমদ স্থায়ী িওয়ার স্যমর্াগ না প্রিমল এরুি িাদ িো সকল ক কথ তথা/ক চথ ারীমক প্রকমে চাকডরকালীন
স ময় প্রডত িির চাকডরর জন্য ২ ামসর (মশষ আিডরত মূল প্রিতমনর ডভডিমত) স িডর াণ অর্ থ আডর্ থক
সিায়তা ডিসাি প্রদান করা র্ামি।
প্রকে চাকডরকালসি প্রকে স াডির ির উন্নয়ন অনুডিভাগ প্রর্মক রাজস্বখামত িদ স্থানান্তমরর সম্মডত িে
জাডরর তাডরখ ির্ থন্ত চাকডরকাল গণনার ডভডিমত এরুি আডর্ থক সিায়তা প্রদান করা র্ামি।
উন্নয়ন অনুডিভাগ প্রর্মক ৫/১১/২০০১ তাডরমখর পূমি থ জাডরকৃত সম্মডতিে অনুর্ায়ী রাজস্ব খামত স্থানান্তডরত
প্রকমের িাদ িো জনিল এরুি আডর্ থক স্যডিধা িামিন না।
উিমরর (ক) এ িডণ থত আডর্ থক স্যডিধা প্রদামনর জন্য সংডিষ্ট প্রডতষ্ঠামন (রাজস্ব খামত স্থানান্তডরত প্রকমে)
অর্িা ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/দিমর (মর্ প্রক্ষমে প্রকেটি রাজস্ব খামত স্থানান্তডরত িয় নাই) এককালীন প্রময়াজনীয়
িরাে গ্রিণ করমত িমি।
স্বা/২৪/৫/২০০৪
(ম ািাম্মদ আিদুল ডজদ)
র্যগ্ম-সডচি (উন্নয়ন)

ডিতরণঃ
১।
ডন্ত্রিডরষদ সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ।
২।
মুখ্য সডচি, প্রধান ডন্ত্রর কার্ থালয়।
৩।
সডচি, .............................................. ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
৪।
ডিসাি িা ডনয়ন্ত্রক, প্রসগুনিাডগচা, ঢাকা।
অ /অডি/উঃিাঃ-১/ডিডিধ-৩৮/৯৪/৪৬৪
১।
২।

তাডরখঃ ২৪/০৫/০৪

প্রধান ডিসািরক্ষণ ক কথ তথা......................................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
অর্ থ ডিভামগর সকল ক কথ তথা।
স্বা/(আব্দুর রউি তালুকদার)
ডসডনয়র সিকারী সডচি
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সংলগ্নী-৩৯
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়, অর্ থ ডিভাগ
িামজে শাখা-১১
নং- ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০০২.২০১০-৭৬০

তাডরখঃ ২৪/১১/২০১৩ ডিঃ

ডিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকমে ডনময়াডজত ক থকতথা/ক চথ ারীমদর িাঘ থ ভাতা প্রদান।
আডদষ্ট িময় জানামনা র্াম প্রর্, সরকার অন্তি থতীকালীন ব্যিস্থা ডিমসমি ডননিডণ থত শমতথ উন্নয়ন প্রকমে
ডনময়াডজত সকল ির্ থাময়র ক কথ তথা-ক চথ ারীগণমক (আউে প্রসাডস থংসি) ডননিডণ থত শমতথ মূল প্রিতমনর ২০ (ডিশ) শতাংশ
িামর াডসক সি থডনন ১৫০০/- (এক িাজার িাঁচশত) োকা এিং সমি থাচ্চ ৬,০০০/- (িয় িাজার) োকা িামর িাঘ থ ভাতা
প্রদামনর ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমিঃ
শতথািলীঃ
(১)
সাকুল্য প্রিতমন ডনময়াডজত ক কথ তথা-ক চথ ারীমদর ২০ শতাংশ িামর িাঘ থ ভাতা প্রদামনর প্রক্ষমে অর্ থ
ডিভামগর ২৬/০১/২০১০ তাডরমখর অ /অডি/িা-১১/ডিডিধ-৫২/২০০৩/(অংশ-২)/৩৫ নং স্মারকমূমল
জারীকৃত ‘‘সাকুল্য প্রিতন’’ ডনধ থারনী িমকর ২নং কলাম র প্রারডিক প্রিতন, মূল প্রিতন ডিমসমি
ডিমিডচত িমি ;
(২)
উন্নয়ন প্রকমে ‘আউে প্রসাডস থং' এর াধ্যম প্রসিা গ্রিণ নীডত ালা, ২০০৮-এর ৪(ক) অনুমচিদ অনুর্ায়ী
১৬-২০ নং প্রগ্রিভুক্ত ৩য় ও ৪র্ থ প্রেণীর িমদ ‘আউে প্রসাডস থং' এর প্রক্ষমেও অর্ থ ডিভামগর ২৬/০১/২০১০
তাডরমখর ৩৫ নং স্মারকমূমল জারীকৃত ‘‘সাকুল্য প্রিতন’’ ডনধ থারনী িমকর ২নং কলাম র প্রারডিক
প্রিতন, মূল প্রিতন ডিমসমি ডিমিডচত িমি ;
(৩)
িাঘ থ ভাতার সি থডনন িডর াণ িমি াডসক ১৫০০/- (এক িাজার িাঁচশত) োকা এিং সমি থাচ্চ িডর াণ
াডসক ৬,০০০/- (িয় িাজার) োকা;
(৪)
জুলাই ১৯৯৭ সামলর পূমি থ শুরু িওয়া প্রকান প্রকমে প্রস্কলডভডিক ডনময়াডজত প্রকান জনিল র্ডদ
অব্যািতভামি ক রথ ত র্ামকন, প্রসমক্ষমে তাঁরাও অর্ থ ডিভামগর িাস্তিায়ন অনুডিভামগর ০৭/১০/২০১৩
তাডরমখর ০৭.০০.০০০০.১৬১.০৭.০০.০০০.১৩-২২৯ নং প্রজ্ঞািন প্র াতামিক ২০ (ডিশ) শতাংশ িামর
িাঘ থভাতা প্রাপ্য িমিন;
(৫)
উিমর িডণ থত িাঘ থ ভাতা প্রদামনর িমল চলডত অর্ থ িিমর (২০১৩-১৪) অডতডরক্ত প্রর্ অমর্ থর প্রময়াজন
িমি তা প্রকমের রাজস্ব খামতর িরাে িমত পুনঃ উিমর্াজমনর াধ্যম প্র োমত িমি। প্রকমের রাজস্ব
খাত প্রর্মক এ িািদ ব্যয় প্র োমনা সিি না িমল অর্ থ ডিভামগর সম্মডতক্রম তা মূলধন খাত িমত
প্র োমনা প্রর্মত িামর। এ িািদ নতুন প্রকান অর্ থ িরাে করা িমি না এিং প্র াে প্রকে ব্যয়ও বৃডদ্ধ করা
র্ামি না;
(6)
এ আমদশ জনস্বামর্ থ জাডর করা িমলা এিং ১ জুলাই, ২০১৩ তাডরখ িমত কার্ থকর িময়মি িমল গণ্য
িমি।
স্বোক(টি,মক,এ প্র াশমিকুর রি ান)
ডসডনয়র সিকারী সডচি
প্রিানঃ ৯৫৫৭২০৩
১।
ডন্ত্রিডরষদ সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ।
২।
মুখ্য সডচি, প্রধান ন্ত্রীর কার্ থালয়।
৩।
িা-ডিসাি ডনরীক্ষক ও ডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ।
৪।
ডসডনয়র সডচি/সডচি/ভারপ্রাি সডচি, ................................................. ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
৫।
অডতডরি সডচি (সকল), অর্ থ ডিভাগ।
৬।
র্যগ্ম-সডচি/উি-সডচি/ডসডনয়র সিকারী সডচি/সিকারী সডচি ..........................., অর্ থ ডিভাগ।
৭।
ডিসাি িাডনয়ন্ত্রক, প্রসগুন িাডগচা, ঢাকা।
৮।
প্রধান ডিসাি রক্ষণ ক কথ তথা, ...................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
৯।
াননীয় অর্ থ ন্ত্রীর একান্ত সডচি, অর্ থ ন্ত্রণালয়, িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা।
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সংলগ্নী-৪০
(একই নম্বর ও তাডরমখর প্রজ্ঞািন প্রডতস্থাডিত িমি)
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
সংস্থািন ন্ত্রণালয়
সংগঠন ও ব্যিস্থা অনুডিভাগ

প্রজ্ঞািন
নং-স /সওব্য/টি -৪(২)উঃপ্র।ডনঃ/৪৭/৯৭-১৮৮

২১/০৮/১৯৯৭ ইং
তাডরখঃ---------------------০৬/০৫/১৪০৪ িাং

সরকার ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমি প্রর্, উন্নয়ন প্রকেসমূি জনিল ডনময়াগ, প্র য়াদকাল, প্রিতন-ভাতা ইতযাডদ ডনময়ামগর ব্যািামর ডনধ থাডরত
নীডত ালা সম্বডলত ডনমদ থশািলী অনুসরণ করমত িমিঃ
(১)
(২)

(৩)

(৪)

(৫)
(৬)
(৭)
(৮)
(৯)
(১০)

সরকার অনুম াডদত প্রকমের িদ অর্ থ ডিভামগর ১২/০৪/৯৪ ইং তাডরমখর নং-অ /অডি/উঃিঃশাঃ/৩/৯৪-৩৩৯ অনুর্ায়ী সৃডষ্ট
এিং সংরক্ষণ িমি;
অনুম াডদত ডনময়াগ ডিডধ অনুসামর এিং ডনময়াগ কড টির স্যিাডরশক্রম সংর্যক্ত িক প্র াতামিক প্রকমের ডিডভন্ন প্রিতন প্রগ্রি ১১০ ির্ থন্ত প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ডিভামগর সডচি এিং ১১-২০ ির্ থন্ত িডরচালক কর্তথক চুডক্তডভডিক সাকুল্য প্রিতমন
(Consolidater Pay) জনিল ডনময়াগ প্রাি িমি;
চুডক্তডভডিক ডনময়াডজত জনিমলর সাকুল্য প্রিতন ও অন্যান্য স্যডিধা অর্ থ ডিভামগর স্মারক নং-অ /অডি/উঃ১/ডিডিধ-৫২/৯৬৩২০ তাডরখ ৩/৭/৯৭ ইং এর িডরিে অনুর্ায়ী ডনধ থাডরত িমি। এ ডিষময় অর্ থ ডিভাগ কর্তথক িরিতীমত অন্য প্রকান িডরিে
থ তথা-ক চথ ারীগণ ডনজ প্রিতনক্রম প্রকে িমদ ডনময়াগ
জাডর িমল তা অনুসরণীয় িমি। তমি রাজস্ব িামজেভুক্ত স্থায়ী ক ক
লামভর প্রর্াগ্য িমি;
প্রকে (ডিডনময়াগ/টিএ প্রকে) িমক উমেডখত জনিমলর ডিস্তাডরত তাডলকা ডিডি/ডিডসডি/টিএডিডির সংডিষ্ট ক্রড মক ডননরুি
ডিষয়গুডলর উমেখ র্াকমত িমিঃ
(ক)সাকুল্য প্রিতনসি িমদর তাডলকা ;
(খ) অডভজ্ঞতাসি ডনধ থাডরত ডশক্ষাগত প্রর্াগ্যতা ;
(গ) িমদর কতথব্য ও দাডয়মত্বর (Charter of duties) ডিিরণ।
প্রকমের জনিল সাি থক্ষডণকভামি প্রকমের কামজ ডনয়াডজত র্াকমি এিং চুডক্তডভডিক জিনমলর প্রক্ষমে প্রচডলত আচরণ ডিডধ ও
অন্যান্য ডিডধসমূি প্রমর্াজয িমি ;
কামজর ান (Performance) সমন্তাষজনক না িমল প্রকে িডরচালক/উির্য থক্ত কর্তথিক্ষ এক ামসর প্রনাটিশ প্রদান কমর
প্রকমে ডনময়াডজত জনিমলর চুডক্ত িাডতল করমত িারমি। তমি চুডক্ত িাডতমলর পূমি থ সরকাডর িাওনা আদায় করার ব্যিস্থা
গ্রিণ করমত িমি;
চুডক্ত ডভডিক ডনময়াডজত জনিল অস্থায়ী ক চথ ারীমদর ন্যায় ছুটি প্রাপ্য িমি ;
প্রকমের ডনময়াডজত জনিলমক অন্য িমদ িদলী করা র্ামি না ; তমি প্রর্ প্রকমে তামক ডনময়াগ করা িময়মি প্রস প্রকে আওতায়
অন্য স্থামন প্রকে িডরচালক তামক িদডল করমত িারমি ;
প্রকে প্র য়াদ প্রশমষ চুডক্তিেই অব্যিডত িে ডিমসমি গণ্য িমি ;
এই ডনমদ থশ জাডরর ির এতদসংক্রান্ত ডিষময় সংস্থািন ন্ত্রণালয় কর্তথক ইমতাপূমি থ জাডরকৃত (১) স (উঃ ও িাঃ-১)-৮/৯৩১০২, তাডরখঃ৩০/৭/৯৪, (২) স (উঃ ও িাঃ-১)-৮/৯৩-১২ তাডরখঃ ১৮/১/৯৫ এিং (৩) স (উঃ ও িাঃ-১)-৮/৯৩-১৩ তাডরখঃ
১৮/১/৯৫ ইং িাডতল িমল গণ্য িমি।

২। এই প্রজ্ঞািন জনস্বামর্ থ জাডর করা িল।

নং-স /সওব্য/টি -৪(২)উঃপ্র।ডনঃ/৪৭/৯৭-১৮৮
সদয় অিগডত ও প্রময়াজনীয় ব্যিসিা গ্রিমণর জন্য অনুডলডি প্রপ্ররণ করা িলঃ
১।
সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ/মূখ্য সডচি, প্রধান এীর কার্ থালয়
২।
সডচি, রাষ্ট্রিডতর কার্ থালয়, আিন ডিভাগ/ জন ডিভাগ, িংগ ভিন, ঢাকা।
৩।
সডচি------------------------------------------ ন্ত্রণালয়/ডিভাগ (সকল)।

স্বা/(ম াঃ ামি আল )
সডচি
১/০৮/১৯৯৭ ইং
তাডরখঃ----------------------

স্বা/(ম ািারক প্রিামসন)
এসাইনম ন্ট অডিসার
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সংর্যক্ত িক

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
--------------------- ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/দির/সংস্থা
প্রকমে চুডক্তডভডিক ডনময়ামগর িক
সংস্থািন ন্ত্রণালময়র প্রজ্ঞািন সংখ্যা স /ওওব্য/টি -৪(২)-উঃপ্রঃডনঃ/৪৭/৯৭-১৮৮ তাডরখ ২১/৮/১৯৯৭ ইং
প্র াতামিক এিং প্রকমের ডসমলকশন কড টির স্যিাডরশক্রম আিনামক জনাি/মিগ -------------------------------------------------------ডিতা/স্বা ী--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ঠিকানা ------------------------------------------------------------------------------------------------------প্রকমের প্রকাি নং----------------------------------------- িমদ -------------------------------- িৎসমরর জন্য চুডক্তডভডিক
ডনময়াগদান করা িল। এই ডনময়ামগর শতথািলী ডননরুি িমিঃ
১।

প্রিতন ভাতাঃ সাকুল্য প্রিতনঃ োকা---------------------- (অর্ থ ডিভামগর স্মারক নং-অ /অডি/উঃ১/ডিডিধ-৫২/৯৬৩২০ তাডরখ ৩/৭/৯৭ ইং িার অনুর্ায়ী)। এিাো সরকার কর্তথক এতদসংক্রান্ত ডিষময় অন্য প্রকান িডরিে/স্মারক
জাডর করা িমল তাও প্রমর্াজয িমি।

২।

প্রকমে ডনময়াডজত সকল জনিল চুডক্তকালীন স ময় সাি থক্ষডণকভামি প্রকমের কামজ ডনময়াডজত র্াকমি এিং এই
চুডক্তিেই প্র য়াদ প্রশমষ অব্যািডত িে ডিসামি গণ্য িমি ।

৩।

চাকুরী সংক্রান্ত প্রর্ প্রডিধাডনক ব্যিস্থা রময়মি তৎসিকীয় আচরণ ডিডধ এিং অন্যান্য ডিডধসমূি প্রমর্াজয িমি।

৪।

চুডক্তডভডিক জনিলমক প্রকে িডরচালক একই প্রকে আওতায় অন্যস্থামন িদডল করমত িারমি।

৫।

প্রকান কারণ দশথামনা ব্যডতমরমক প্রর্ প্রকান িক্ষ িমত এক ামসর প্রনাটিমশ অর্িা এক ামসর প্রিতন প্রদান সামিমক্ষ
এই চুডক্তিে িাডতল করমত িারমি। তমি চুডক্তিে িাডতমলর পূমি থ সরকাডর িাওনা িডরমশাধ করা িইমি।

৬।

র্া এই চুডক্তমত উমেখ করা িয়ডন, তা এিং এরূি অন্যান্য ডিষময় প্রকমে ডনময়াডজত চুডক্তডভডিক জনিল অস্থায়ী
ক চথ ারীমদর প্রক্ষমে প্রমর্াজয ডিডধসমূমির আওতাধীন র্াকমি।
ডনময়াগকারী কর্তথিক্ষ
------------------------------------------

উিমর উডেডখত শতথাধীমন আড ------------------------- তাডরখ িমত এই ডনময়াগ গ্রিণ করমত সম্মত িলা এিং
চুডক্তডভডক্তক িমদ প্রর্াগদান করলা ।
(সংডিষ্ট ক কথ তথার
স্বাক্ষর)
স্বাক্ষীঃ
১।
২।
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সংলগ্নী-৪১
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন শাখা-১
নং-অ /অডি/উঃ-১/ডিডিধ-৬/২০০৩/১৪৮৯

তাডরখঃ ১৪/০৭/২০০৩
িডরিে

ডিষয়ঃ কাজ নাই জুরী নাই' ডভডিমত ডনময়াডজত জিনমলর স্যডিধািলী সংক্রান্ত নীডত ালা।
িতথ ামন স াি উন্নয়ন প্রকমের িদ রাজস্ব খামত স্থানান্তমরর স য় কডতিয় িমদর প্রক্ষমে ‘কাজ নাই জুরী নাই'
ডভডিমত জনিল ডনময়ামগর স্যিাডরশ করা িম । এরুি ডনময়াজমনর প্রক্ষমে জিনমলর আডর্ থক স্যডিধাডদ ও এতদসংক্রান্ত
অন্যান্য শতথািলী সংর্যক্ত নীডত ালা অনুর্ায়ী ডনধ থাডরত িমি। এিাোও সরকাডর অডিমস /স্বায়িশাডসত সংস্থায়/উন্নয়ন
প্রকমে দািডরক প্রময়াজন অনুর্ায়ী ‘কাজ নাই জুরী নাই' ডভডিমত জনিল ডনময়াজন করা িমল একই নীডত ালা অনুসরণ
করমত িমি।
২।

র্র্ার্র্ কর্তথিমক্ষর অনুম াদনক্রম এই িডরিে জাডর করা িমলা।
স্বা/(ডসডেকুর রি ান প্রচৌধুরী)
র্যগ্ম-সডচি (উন্নয়ন)

১।
২।
৩।
৪।
৫।

ডন্ত্রিডরষদ সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ।
মূখ্য সডচি, প্রধান ন্ত্রীর কার্ থালয়।
সডচি,-------------------------- ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
সদস্য,-------------------------- ডিভাগ, িডরকেনা কড শন।
ডিসাি িা ডনয়ন্ত্রক, অর্ থ ন্ত্রণালয়।

নং-অ /অডি/উঃ-১/ডিডিধ-৬/২০০৩/১৪৮৯(২)

তাডরখঃ ১৪/০৭/২০০৩

অনুডলডি অিগডত ও কার্ থামর্ থ প্রপ্ররণ করা িমলাঃ
১।
২।

অর্ থ ডিভামগর সকল ক কথ তথা।
প্রধান ডিসািরক্ষণ ক কথ তথা,---------------------------------- ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
স্বা/(আব্দুর রউি তালুকদার)
ডসডনয়র সিকারী সডচি
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কাজ নাই জুরী নাই' ডভডিমত ডনময়াডজত জনিমলর স্যডিধািলী সংক্রান্ত
সরকাডর অডিমস/স্বায়িশাডসত সংস্থায়/উন্নয়ন প্রকমে দািডরক প্রময়াজন অনুর্ায়ী এ এল এস এস/
ঝাড়ুদার/মেডিল িয়/িরাস এ ধরমনর ৪র্ থ প্রেণীর সকল িমদ কাজ নাই জুরী নাই ডভডিমত জনিল ডনময়াজমনর প্রক্ষমে
ডননরুি িদ্ধডত অনুসরণ করমত িমিঃক)

িামজে িরােঃ
কাজ নাই জুরী নাই ডভডিমত ক রথ ত জিনমলর জুরী সরিরাি ও প্রসিা খামতর আওতাধীন প্রকাি নং ৪৮৫১
প্রর্মক িডরমশাধ করা িমি এিং তার জন্য প্রময়াজনীয় িরাে িামজমে রাখমত িমি। প্রিতন ও ভাতাডদ খামত এ
িািদ প্রকান িরাে র্াকমি না।

খ)

ডনময়াজন িদ্ধডতঃ
িাৎসডরক/ াডসক প্র য়ামদর জন্য বদডনক জুরীর ডভডিমত প্রময়াজনীয় জনিল সংডিষ্ট অডিমস ডনময়াজন প্রদান
করা প্রর্মত িামর।
িাৎসডরক প্র য়ামদ
িাৎসডরক প্র য়ামদ ডনময়াজমনর প্রক্ষমে এক িৎসমরর জন্য চুডক্তমত ‘কাজ নাই জুরী নাই’ ডিসামি
ডনময়াজন প্রদান করা প্রর্মত িামর। এক িৎসর কাজ প্রশমষ ক িমক্ষ এক সিামির ডিরডত ডদময় পুনরায়
আরও এক িৎসমরর জন্য চুডক্ত ডনময়াজন প্রদান করা প্রর্মত িামর। এ প্রডক্রয়া একাডধক িার চলমত
িামর।
াডসক প্র য়ামদ
াডসক প্র য়ামদ ডনময়াজমনর প্রক্ষমে এক ামসর জন্য চুডক্তমত ‘কাজ নাই জুরী নাই’ ডিসামি ডনময়াজন
প্রদান করা প্রর্মত িামর এিং এ প্রডক্রয়া একাডধক িার চলমত িামর। এক াস কামজর ির ক িমক্ষ
একাডধক ডিরডত ডদময় পুনরায় এক ামসর জন্য চুডক্তমত ডনময়াজন প্রদান করমত িমি।
এতদ্দুময সংডিষ্ট অডিমস একটি প্ররডজোর সংরক্ষণ করমত িমি এিং তামত না , ঠিকানা, িডি, িদিী
ইতযাডদ তথ্য ডলমখ/সংর্যক্ত কমর রাখমত িমি এিং প্রডতডদন কামজর প্রশমষ তামত স্বাক্ষর ডদমত িমি।
প্ররডজষ্ট্রামরর তথ্য অনুর্ায়ী ামসর প্রশমষ একমে জুরী িডরমশাধ করমত িমি।

গ)

জুরীঃ
কাজ নাই জুরী নাই ডভডিমত ডনময়াগকৃত জনিলমক বদডনক ১২০.০০ োকা িামর জুরী িডরমশাধ করা প্রর্মত

িামর।
** অর্ থ ডিভাগ স ময় স ময় উিমরাক্ত বদডনক জুরীর িার পুনঃ ডনধ থারণ করমত িামর।
(ঘ)

জুরীর িার বৃডদ্ধর স্যডিধাঃ
সরকাডর /স্বায়িশাডসত সংস্থায়/উন্নয়ন প্রকমে প্রডত দুই িৎসর কামজর অডভজ্ঞতার জন্য জুরীর বদডনক িার ১০
(দশ) োকা িাোমনা প্রর্মত িামর।

(ঙ)

অন্যান্য স্যমর্াগ স্যডিধাঃ
চুডক্ত অনুর্ায়ী িাৎসডরক/ াডসক প্র য়ামদ ‘কাজ নাই জুরী নাই’ ডভডিমত এক িির কাজ করার ির
ঐ ব্যডক্তমক ৩০ ডদমনর স িডর ান জুরী এককালীন িডরমতাডষক ডিসামি প্রদান করা প্রর্মত িামর।
তমি শতথ র্াকমি প্রর্, তাঁর কাজ সমন্তাষজনক এিং কামজর প্র াে স য় সংডিষ্ট িিমর নুযনত িমক্ষ
২৫০ ডদন িমত িমি।
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সংডিষ্ট অর্ থিিমর এিং পূি থিতী অর্ থ িিমর প্র াে কামজর স য় ন্যযনত িমক্ষ ১৫০ ডদন িমল
থ
ডনময়াজনকৃত ব্যডক্তমক দুই ঈদ/দূগাপুজা/মিৌদ্ধ
পূডণ থ া উিলমক্ষ সমি থাচ্চ ৩০ (ডেশ) ডদমনর জুরীর
স ান অর্ থ উৎসি প্রিানাস ডিসামি প্রদওয়া র্ামি। দুই ঈমদর জন্য প্রাপ্য প্রিানাস দুই ভামগ আগ কমর
প্রডত ঈমদ আলাদাভামি প্রদান করমত িমি।
(চ)

ডনময়াজমনর জন্য িয়সসী াঃ
কাজ নাই জুরী নাই ডভডিমত ডনময়াজমনর জন্য িয়স ক িমক্ষ ১৮ িৎসর িমত িমি। ৫৭ িৎসমরর অডধক
িয়মসর ব্যডক্তমক কাজ নাই জুরী নাই ডিসামি ডনময়াজন করা র্ামি না।

(ি)

চুডক্ত ডভডিমত ডনময়াজমনর নমুনাঃ
কাজ নাই জুরী নাই ডভডিমত জনিল িাৎসডরক/ াডসক প্র য়ামদ ডনময়াজমনর প্রক্ষমে এতদসংমগ সংর্যক্ত মিল
চুডক্তিে (সংমর্াজনী ক) অনুসরণ করমত িমি এিং উক্ত মিল অনুর্ায়ী জনিল ডনময়াজন প্রদান করমত িমি।
ডনময়াজমনর স য় সংডিষ্ট ব্যডক্তর পূি থ-িডরডচডত এিং তার চডরে সিমকথ প্রখাজ-খির ডনময় সংডিষ্ট কর্তথিক্ষ
ডনডিত িমিন র্ামত সংডিষ্ট ব্যডক্তর ক কথ ান্ড িারা অডিমসর কামজর িডরমিশ ও ডনরািিা ডিডিত না িয়।

(জ)

চুডক্ত ডভডিমত ডনময়াজমনর সংখ্যাঃ


নতুন উন্নয়ন প্রকমের প্রক্ষমে ডন্ত্রিডরষদ ডিভামগর ২২/০১/২০০৩ তাডরমখর িডি/কঃডিঃশাঃ/সক০১/২০০৩/২৮ নং প্রজ্ঞািন অনুর্ায়ী গঠিত জনিল ডনধ থারণ সংক্রান্ত কড টি কর্তথক ডনধ থাডরত সংখ্যক
জনিল ‘কাজ নাই জুরী নাই’ ডভডিমত ডনময়াজন প্রদান করা র্ামি।



স াি প্রকমের িদ/জনিল রাজস্ব খামত স্থানান্তমরর প্রক্ষমে ডন্ত্রিডরষদ ডিভামগর ২২/০১/২০০৩
তাডরমখর িডি/কঃডিঃশাঃ/সক-০১/২০০৩/২৭ নং প্রজ্ঞািন অনুর্ায়ী গঠিত সডচি কড টি স্যিাডরশ
অনুর্ায়ী ডনধ থাডরত জনিল ‘কাজ নাই জুরী নাই’ ডভডিমত ডনময়াজন প্রদান করা র্ামি।



সরকাডর/স্বায়িশাডসত সংস্থার প্রকিল াে দািডরক প্রময়াজমন ৪র্ থ প্রেণীর িদ সমূমি ‘কাজ নাই জুরী
নাই’ ডভডিমত ডনময়াজন প্রদান করা র্ামি। তমি ডনয়ড ত এিং ‘কাজ নাই জুরী নাই’ ডভডিমত
ডনময়াডজত ৪র্ থ প্রেণীর প্র াে ক চথ ারীর সংখ্যা অনুম াডদত সাংগঠডনক কাঠাম া (TO & E) অনুর্ায়ী
ডনধ থাডরত প্র াে ৪র্ থ প্রেণীর সংখ্যার মধ্য সী ািদ্ধ রাখমত িমি।
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সংমর্াজনী -ক

কার্ থালময়র না ও ঠিকানা
জনাি----------------------------------গ্রা -----------------------------------িাকঘর--------------------------------র্ানা-----------------------------------প্রজলা ---------------------------------ডিষয়ঃ ‘কাজ নাই জুরী নাই' ডিসামি ডনময়াজন প্রসমে।
জনাি,
আিনামক ----------------- (অডিমসর না ) সা ডয়ক ডভডিমত ডকছু জরুডর কাজ সিাদন করার জন্য অদক্ষ
ক ী ডিমসমি বদডনক জুরী --------------- (--------------------) োকা িামর---------------------- িমত------------------তাডরখ ির্ থন্ত ডনমনাক্ত শতথািলী সামিমক্ষ ডনময়াজন প্রদয়া ি’ল।
শতথািলীঃ
১।
এ ডনময়াজন আমদমশর সামর্ ----------------------------- (অডিমসর না ) ডনয়ড ত ডনময়ামগর প্রকান সিকথ
র্াকমি না।
২।
এ ডনময়াজন-------------------------------------------------------- তাডরমখর ির স্বয়ংডক্রয়ভামি িাডতল িমল
গণ্য িমি।
৩।
কর্তথিক্ষ ই া করমল এ ডনময়াজন----------------তাডরমখর পূমি থ প্রকান কারণ দশথান ব্যডতমরমক িাডতল করমত
িারমিন।
৪।
বদডনক িাডজরা তর্া প্রকৃত অর্ থ সিাদমনর ডভডিমত িাডরেড ক প্রদান করা িমি। কামজ অনুিডস্থত র্াকমল
প্রকান জুরী প্রদয়া িমি না।
৫।

আিনার ডনময়াজমনর অন্যান্য শতথাডদ অর্ থ ডিভামগর ১৪/০৭/২০০৩ তাডরমখর অ /অডি/উঃ-১/ডিডিধ৬/২০০৩/১৪৮৯ নং স্মারক অনুর্ায়ী িডরচাডলত িমি।

৬।

এ ডনময়াজন --------------------- তাডরখ প্রর্মক কার্ থকর করা িল।
আিনার অনুগত,
(------ক কথ তথার না ---)
িদিী
অডিমসর না ও ঠিকানা

অনুডলডি ডিতরণঃ
১।
প্রধান ডিসাি রক্ষণ ক কথ তথা,------------- ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
২।
সংস্থািন শাখা
৩।
অডিস কডি।
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সংলগ্নী-৪২
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ
কড টি ডিষয়ক শাখা
নং- িডি/কঃডিঃশাঃ/কিগ-১১(অংশ-১১)/২০০১-১০৬

২৫/০৫/২০০৪ ডিঃ
তাডরখঃ---------------১১/০২/১৪১১ িাঃ

ডিষয়ঃ ‘কাজ নাই জুরী নাই' ডভডিমত ডনময়াডজত জনিমলর স্যডিধািলী সংক্রান্ত নীডত ালা প্রসমে।
সরকার এই ম থ ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমি প্রর্, ‘কাজ নাই জুরী নাই' সাকুথলার (অর্ থ ডিভগ িমত ১৪ জুলাই ২০০৩
তাডরমখ জাডরকৃত) এর কার্ থকাডরতা স্থডগত। প্রর্ সি িদ ‘কাজ নাই জুরী নাই' ডভডিমত সৃডষ্ট করা িময়মি। প্রশাসডনক
উন্নয়ন সংক্রান্ত সডচি কড টি প্রসসি িদ ও িদ সমূমির ডনময়াডজত ব্যডক্তগমণর আিযকতা র্াচাই কমর প্রদখমি। প্রকিল াে
অতযািযকীয় িদগুমলা স্থায়ীভামি সৃডষ্ট করা প্রর্মত িামর। অিডশষ্ট িদগুমলা ডিলুি িময় র্ামি। স্থায়ীভামি সৃডষ্ট করার জন্য
ডচডিত িদগুমলার ডিিরীমত িতথ ামন ‘কাজ নাই জুরী নাই' ডভডিমত ডনময়াডজত ব্যডক্তবৃন্দমক র্র্াডনয়ম ডনয়ড ত করার
ব্যিস্থা করা প্রর্মত িামর। ডিলুডির জন্য ডচডিত /ডনডদ থষ্টকৃত িমদ ডনময়াডজত ব্যডক্তমদর চুডক্তর প্র য়াদ প্রশমষ অব্যািডত প্রদয়া
প্রর্মত িামর।
উির্য থক্ত ডসদ্ধান্ত িাস্তিায়মনর লমক্ষয প্রময়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিমণর জন্য ডনমদ থশক্রম তাঁমক অনুমরাধ করা িমলা।

২।

স্বাক্ষডরত
(শািনাজ আমরডিন)
ডসডনয়র সিকারী সডচি
প্রিানঃ ৭১৬৭৬১০
ডিতরণঃ
(১)
(২)

সডচি, অর্ থ ডিভাগ।
সডচি, সংস্থািন ন্ত্রণালয়।

অনুডলডিঃ কার্ থামর্ থ
(1)

সডচি ----------------------------------- ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
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সংলগ্নী-৪৩
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
সংস্থািন ন্ত্রণালয়
সওব্য ১(৪) অডধশাখা
নং-স (সওব্য-৪)-১ি-১/২০০৮-২৫৫

তাডরখঃ ২৪ ডিমসম্বর, ২০০৮ ডি:
িডরিে

ডিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকে স াডির ির অতযািযকীয় িদ রাজস্ব িামজমে স্থানান্তর।
সরকার ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমি প্রর্, উন্নয়ন প্রকমের াধ্যম গৃিীত ক সূথ ডচ প্রকে স াডির ির িডরচালনার জন্য রাজস্ব
িামজমে িদ সৃজন ও স্থানাস্তমরর ডিষময় ডননরুি ডিধান অনুসৃত িমি:
১। এখন প্রর্মক প্রর্ সকল উন্নয়ন প্রকে অনুম াডদত িমি তামত প্রকে চলাকালীন িমদর চাডিদার িাশািাডশ প্রকে স াডির ির সংডিষ্ট
প্রডতষ্ঠামনর ডিদ্য ান িমদর অডতডরক্ত প্রর্সি িদ অিডরিার্ থ িমল গণ্য িমি প্রস সকল িমদর চাডিদাও একই িিডতমত ির্ থামলাচনা কমর
উন্নয়ন প্রকে িক (DPP)-এ অন্তভূথক্ত করমত িমি। অত:ির (DPP) প্রত অন্তভূথক্ত রাজস্বখামত স্থানান্তরমর্াগ্য অিডরিার্ থ িমদর প্রক্ষমে
প্রক্ষমে ডিডধ প্র াতামিক সংস্থািন ন্ত্রণালময়র সম্মডত গ্রিণ করমত িমি। ডন্ত্রিডরষদ ডিভামগর ২২/১/২০০৩ তাডরমখর
িডি/কঃডিঃশাঃ/ ক-১/২০০৩/২৮ নং প্রজ্ঞািন মূমল গঠিত উন্নয়ন প্রকমের িদ/জনিল ডনধ থারণ সংক্রান্ত কড টি পুংখানুপুঙ্খ িরীক্ষাডনরীক্ষা করার াধ্যম প্রকে চলাকালীন ও স াডির ির রাজস্বখামতর অিডরিার্ থ উভয় প্রকার িমদর প্রেণী ও সংখ্যা ডনধ থারমণর
স্যিাডরশ প্রদান করমি।
২। প্রকে স াডির সামর্ সামর্ রাজস্বখামত স্থানান্তরমর্াগ্য অিডরিার্ থ িদ স্বয়ংডক্রয়ভামি অস্থায়ীডভডিমত রাজস্ব িামজমে স্থানান্তডরত
িমি। সংডিষ্ট প্রশাসডনক ন্ত্রণালয় সংস্থািন ন্ত্রণালয় ও অর্ থ ডিভাগমক অিডিত প্ররমখ রাজস্ব িামজমে িদ স্থানান্তমরর আমদশ/প্রজ্ঞািন
জাডর করমি। এমক্ষমে সংস্থািন ও অর্ থ ন্ত্রণালময়র পুনরায় সম্মডত গ্রিমণর প্রময়াজন িমিনা।
৩। প্রকমের াধ্যম গৃিীত প্রকান ক থসূডচ িারা উিমজলা, প্রজলা ও ডিভাগীয় ির্ থাময় প্রকান দির, র্ানা ও তদন্ত প্রকন্দ্র স্থািন এিং িদ
সৃজন করা িমল প্রস প্রক্ষমে প্রশাসডনক উন্নয়ন সংক্রান্ত সডচি কড টির স্যিাডরশ ও ডনকার এর পূি থ অনুম াদন গ্রিণ করমত িমি।
৪।
উন্নয়ন প্রকে স াডির ির রাজস্বখামত স্থানান্তডরত িমদ ডনময়াগ ডিডধ ও ডিদ্য ান ডিডধ-ডিধান অনুসরণ কমর জনিল
ডনময়াগ করমত িমি। তমি প্রকে স াডির পূমি থ ডনময়াগ প্রডক্রয়া শুরু করা প্রর্মত িামর। এিাোও প্রচডলত ডিডধ-ডিধান ও িদ্ধডত অনুসরণ
কমর রাজস্বখামত স্থানান্তডরত িদগুমলা সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরমণর ব্যিস্থা গ্রিণ করমত িমি। স্থায়ীকরণ প্রডক্রয়া সিন্ন িওয়ার ির
সরকাডর আমদশসমূমির কডিসি টিওএন্ডই সংমশাধমনর প্রস্তাি সংস্থািন ন্ত্রণালময় প্রপ্ররণ করমত িমি।
৫।
উন্নয়ন প্রকে িাস্তিায়মনর জন্য জনিল ডনময়ামগর প্রক্ষমে অর্ থ ন্ত্রণালময়র অর্ থ ডিভাগ কর্তথক ২২/০৫/২০০৮ ডিঃ তাডরমখর
অ /অডি/িা-১২/ডিডিধ-৬৫/০৭(অংশ)/১০৪০ নং স্মারমক জাডরকৃত িডরিে অনুসরণ করমত িমি।
এ িডরিে জনস্বামর্ থ জাডর করা িমলা এিং তা ০১ জানুয়াডর, ২০০৯ ডিঃ িমত কার্ থকর িমি।

৬।

স্বাক্ষর/২৪/১২/২০০৮
(ম াঃ প্র াসম ি উডেন)
সডচি
ডিতরণঃ

1. ডন্ত্রিডরষদ সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ/মুখ্য সডচি, প্রধান উিমদষ্টার কার্ থালয়।
2. সডচি, ....................................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
3. সডচি, িাংলামদশ সরকাডর ক কথ ড শন সডচিালয়, প্রশমর িাংলা নগর, ঢাকা।
4. উি-ডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ ির স ও প্রকাশনা অডিস, প্রতজগাঁও, ঢাকা
স্বাক্ষর/(ম াঃ জা াল উেীন আিম দ)
উি-সডচি
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সংলগ্নী-৪৪
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
সংস্থািন ন্ত্রণালয়
সওব্য শাখা-১
০২ বিশাখ, ১৪১৭
তাডরখঃ ----------------১৫ এডপ্রল, ২০১০

নং-০৫.১৬১.০১৫.০০.০০.০০৭.২০০৯-৭৮(ক)
িডরিে
ডিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকে স াডির ির অতযািযকীয়/অিডরিার্ থ িদ রাজস্ব িামজমে স্থানান্তর।

সংস্থািন ন্ত্রণালময়র ২৪-১২-২০০৮ তাডরমখর স্মারক নং স (সওব্য-৪)-১ি-১/২০০৮-২৫৫ মূমল জাডরকৃত িডরিমে
উমেখ করা িময়ডিল প্রর্, ০১ জানুয়াডর ২০০৯ িমত প্রর্ সকল উন্নয়ন প্রকে সংডিষ্ট কর্তথিক্ষ কর্তথক অনুম াডদত িমি তামত প্রকে
চলাকালীন প্রময়াজনীয় িমদর িাশািাডশ প্রকে স াডির ির সংডিষ্ট প্রডতষ্ঠামনর ডিদ্য ান িমদর অডতডরক্ত প্রর্ সি িদ অিডরিার্ থ
িমল গণ্য িমি, প্রস সকল িমদর চাডিদাও একই িদ্ধডতমত ির্ থামলাচনা কমর উন্নয়ন প্রকে িক (উক্ত) অন্তভুথক্ত করমত িমি।
অতঃির DPP-প্রত উক্তরুমি অন্তভুথক্ত অতযািযকীয়/অিডরিার্ থ িদসমূি রাজস্বখামত স্থানান্তমরর প্রক্ষমে ডিডধ প্র াতামিক
সংস্থািন ন্ত্রণালময়র সম্মডত গ্রিণ করমত িমি।
২।
ডকন্তু উক্ত িডরিেটি জাডরর ির উন্নয়ন প্রকে প্রণয়ন ও অনুম াদমনর প্রক্ষমে িডরিেটির ডিডধ-ডিধান র্র্ার্র্ভামি
অনুসৃত না িওয়ায় উক্ত িডরিমের ডনমদ থশনা মত রাজস্বখামত স্থানান্তরমর্াগ্য অিডরিার্ থ িমদর চাডিদা DPP-প্রত অন্তভুথক্ত কমর
রাজস্বখামত স্থানান্তরমর্াগ্য অিডরিার্ থ িদসমূি রাজস্বখামত স্থানান্তমরর ডনড ি প্রকান প্রস্তাি অদ্যািডধ সংস্থািন ন্ত্রণালময় িাওয়া
র্ায়ডন। উন্নয়ন প্রকমের প্র য়াদ প্রশমষ অতযািযকীয় /অিডরিার্ থ িদসমূি র্র্াস ময় এিং র্র্ার্র্ উিাময় DPP-প্রত অন্তভুথক্ত না
করা িমল অিডরিার্ থ িদসমূি রাজস্বখামত স্থানান্তমরর প্রক্ষমে ভডিষ্যমত জটিলতা সৃডষ্ট িমত িামর।
৩।
উিমরাক্ত অিস্থার িডরমপ্রডক্ষমত সরকার কর্তথক ডসদ্ধান্ত গ্রিণ করা িময়মি প্রর্, ভডিষ্যৎ জটিলতা িডরিামরর লমক্ষয
সংস্থািন ন্ত্রণালময়র ২৪-১২-২০০৮ তাডরমখর ২৫৫ নং স্মারমক জাডরকৃত িডরিমের ডনমদ থশনাগুমলা আগা ী ০১ জুলাই ২০১০
িমত িাধ্যতামূলকভামি অনুসরণ করমত িমি।
৪।
ডন্ত্রিডরষদ ডিভামগর ২২-০১-২০০৩ তাডরমখর স্মারক নং িডি/কঃডিঃশাঃ/ ক-০১/২০০০/২৮ এর আমলামক গঠিত
উন্নয়ন প্রকমের িদ/জনিল ডনধ থারণ সংক্রান্ত কড টি সরকামরর উিমরাক্ত ডনমদ থশনা িাস্তিায়ন ডনডিত করমি।
৫।
অর্ থ ডিভাগ ও িডরকেনা ডিভাগ ভডিষ্যমত গৃিীত উন্নয়ন প্রকমের অতযািযকীয়/অিডরিার্ থ িদসমূি DPP-প্রত
অন্তভুথডক্তর ডিষময় আগা ী ১ জুলাই ২০১০ িমত িাধ্যতামূলকভামি অনুসরমণর প্রক্ষমে প্রময়াজনীয় িদমক্ষি গ্রিণ করমি।
স্বাক্ষডরত
১৫/০৪/২০১০
(ইকিাল ািমুদ)
সডচি
ডিতরণঃ সদয় অিগডত ও প্রময়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিমণর জন্য
১.
ডন্ত্রিডরষদ সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ/মূখ্য সডচি, প্রধান ন্ত্রীর কার্ থালয়।
২.
সডচি ............................................................................ ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
৩.
সদস্য (সকল) .......................................................... িডরকেনা ডিভাগ/িাস্তিায়ন, িডরিীক্ষণ ও
মূল্যায়ন ডিভাগ।
৪.
সডচি, িাংলামদশ সরকাডর ক কথ ড শন সডচিালয়, প্রশমর িাংলা নগর, ঢাকা।
৫.
উি-ডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ ির স ও প্রকাশনা অডিস, প্রতজগাঁও ঢাকা (িাংলামদশ প্রগমজমের িরিতী সংখ্যক
প্রকামশর জন্য অনুমরাধসি)।
স্বাক্ষডরত
১৫/০৪/২০১০
(ডিশ্বনার্ িডণক)
উি-সডচি (সওব্য-১)

86

সংলগ্নী-৪৫
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়, অর্ থ ডিভাগ
িামজে অনুডিভাগ-২,
িামজে শাখা-১২
নং-অ /অডি/িা-১২/ডিডিধ-৬৫/০৭(অংশ)/১০৪০

তাডরখঃ

১২/০২/২০০৬ িঃ
২২/০৫/২০০৮ ডিঃ

িডরিে
ডিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকমে জনিল ডনময়াগ প্রসমে।
উমিমগর সামর্ লক্ষয করা র্াম প্রর্, ডজডিডির শতকরা িামর অনুন্নয়ন ব্যময়র িডর াণ উন্নয়ন ব্যময়র তুলনায় ক্র াগত
বৃডদ্ধ িাম । সাম্প্রডতক কামল অনুন্নয়ন ব্যময়র িডর াণ দাঁডরময়মি উন্নয়ন ব্যময়র ডিগুমনরও প্রিশী। অনুন্নয়ন ব্যয় বৃডদ্ধর এ ধারা
অব্যািত র্াকমল অদূর ভডিষ্যমত উন্নয়ন ক সূথ ডচর জন্য প্রময়াজনীয় অর্ থায়মন স স্যা সৃডষ্ট িমত িামর এিং িলশ্রুডতমত দ্রত
দাডরদ্র ডনরসন ও উচ্চতর অর্ থননডতক প্রবৃডদ্ধ অজথমনর ানি সিদ উন্নয়নসি সা াডজক ও প্রভৌত অিকাঠাম া উন্নয়মন সরকামরর
প্রর্ ডিডনময়াগ দরকার তা িাধাগ্রস্থ িমত িামর।
২।
অনুন্নয়ন ব্যয় ক্র শঃ বৃডদ্ধ িাওয়ার অন্যত প্রধান কারণ উন্নয়ন প্রকমের িদ/জনিল রাজস্ব িামজমে স্থানান্তর।
অডধকাংশ প্রক্ষমে রাজস্ব িামজেভুক্ত জনিল িারাই উন্নয়ন প্রকে িাস্তিায়ন সিি িমলও উন্নয়ন প্রকমে নতুন জনিল ডনময়াগ করা
থ তথা/ক চথ ারীমদর ডনময়াগ অিসামনর কর্া র্াকমলও সংডিষ্ট
িয়। প্রকে স াডির সামর্ সামর্ ডনময়াগপ্রাি ক ক
থ তথা/ক চথ ারীমদর মধ্য রাজস্ব িামজমে স্থানান্তমরর প্রতযাশা সৃডষ্ট িয় এিং অমনকস য় অনাকাডঙ্খত িডরডস্থডতর উদ্ভি িয়।
ক ক
৩।
উির্য থক্ত অিস্থার িডরমপ্রডক্ষমত সরকার ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমি প্রর্, ভডিষ্যমত িাস্তিাডয়তব্য প্রকে স াডির ির রাজস্ব
িামজমের উির চাি র্ামত ন্যযনত ির্ থাময় র্ামক প্রস লমক্ষয এখন প্রর্মক উন্নয়ন প্রকেসমূি সিাব্য সকল প্রক্ষমে রাজস্ব িামজেভুক্ত
ডনয়ড ত জনিল িারা িাস্তিায়ন করমত িমি। এ প্রক্ষমে ডনমন িডণ থত িদ্ধডত অনুসরণ করমত িমিঃ
(ক)

থ তথা/ক থচারীমদর
উন্নয়ন প্রকমে নতুন জনিল ডনময়ামগর িডরিমতথ সংডিষ্ট দির/সংস্থার রাজস্ব িামজেভুক্ত ডনয়ড ত ক ক
ধ্য প্রর্মক প্রপ্রষমণ ডনময়াগ/অডতডরক্ত দাডয়ত্ব প্রদামনর াধ্যম প্রকমের িদসমূি পূরণ করমত িমি;

(খ)

থ তথা/ক চথ ারীমদর ধ্য প্রর্মক প্রপ্রষমণ
উন্নয়ন প্রকমের প্রকান িদ সংডিষ্ট/সংস্থার রাজস্ব িামজেভুক্ত ডনয়ড ত ক ক
ডনময়াগ/অডতডরক্ত দাডয়ত্ব প্রদামনর াধ্যম পূরণ করা সিি না িমল এ জাতীয় িমদ স ধ ী দির/সংস্থার রাজস্ব
িামজেভুক্ত ডনয়ড ত ক থকতথা/ক চথ ারীমদর ধ্য প্রর্মক ডনময়ামগর ব্যিস্থা করা প্রর্মত িামর;

(গ)

উন্নয়ন প্রকমের প্রকান িমদ সরাসডর ডনময়ামগ আিযক িমল সংডিষ্ট িদটি/িদসমূি রাজস্ব িামজেভুক্ত ডনয়ড ত
থ তথা/ক চথ ারীমদর ধ্য প্রর্মক প্রপ্রষমণ ডনময়াগ/অডতডরক্ত দাডয়ত্ব প্রদামনর াধ্যম পূরণ করা সিি নয় তার ব্যাখ্যা
ক ক
এিং সরাসডর ডনময়ামগর প্রর্ৌডক্তকতা নতুন প্রকমের িদ/জনিল ডনধ থারমণর জন্য গঠিত আন্তঃ ন্ত্রণালয় কড টির সভায়
উিস্থািন করমত িমি;

(ঘ)

নতুন প্রকমের িদ/জনমিল ডনধ থারমণর জন্য গঠিত আন্তঃ ন্ত্রণালয় কড টি িদ সৃডষ্টর ডিস্তাডরতভামি িরীক্ষা কমর প্রপ্রষমণ
ডনময়াগমর্াগ্য িদ এিং সরাসডর ডনময়াগমর্াগ্য িমদর সংখ্যা স্যডনডদ থষ্টভামি উমেখপূি থক িদ সৃডষ্টর স্যিাডরশ প্রদান করমি।

৪।

উির্য থক্ত ডসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী প্রময়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিমণর জন্য সংডিষ্ট সকলমক ডিমশষভামি অনুমরাধ করা িল।

৫।

এ আমদশ অডিলমম্ব কার্ থকর িমি।
স্বা/২২.০৫.২০০৮
( ািমুদ উল িক ভূইূঁ য়া)
র্যগ্ম-সডচি (িামজে-২)

ডিতরণঃ
১।
ডন্ত্রিডরষদ সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ।
২।
মুখ্য সডচি, প্রধান ন্ত্রীর কার্ থালয়।
৩।
সডচি, .............................................. ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
৪।
সভািডত/সদস্য, নতুন প্রকমের জনিল ডনধ থারমনর জন্য গঠিত আন্তঃ ন্ত্রণালয় কড টি।
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সংলগ্নী-৪৬
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়, অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন অনুডিভাগ
অ /অডি/উঃ ১/ডিডিধ-৫২/৯৬/৩৫

তাডরখঃ ২৭/০৩/২০০১ ডিঃ

ডিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকমে ক থরত জনিমলর োডন্ত ডিমনাদন ভাতা প্রাপ্যতা প্রসমে।
উন্নয়ন প্রকেসমূি সরকাডর িমলও (মস্কল/সাকুল্য প্রিতমন ডনময়াগ) অস্থায়ী এিং প্র য়াদ ডভডিক ডিধায় উন্নয়ন প্রকমের
চাকুরী চুডক্তডভডিক িমল গণ্য করা িয়। এ কারমণ উন্নয়ন প্রকমের ক কথ তথা/ক চথ ারীবৃন্দ (মস্কল/সাকুল্য প্রিতমন
ডনময়াগ) োডন্ত ডিমনাদন ভাতা প্রাপ্য িমি না।
প্রস অনুর্ায়ী প্রময়াজনীয় িদমক্ষি গ্রিণ করার জন্য সকল ন্ত্রণালয়/ডিভাগমক ডনমদ থশক্রম অনুমরাধ করা িমলা।
স্বাক্ষর
২৭/০৩/২০০১
(ম াঃ আিদুল িাডল )
ডসডনয়র সিকারী সডচি (উঃ১)
ডিতরণঃ
১।
২।
৩।

সডচি, .................................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ
ডিসাি িাডনয়ন্ত্রক, প্রসগুন িাডগচা, ঢাকা।
অর্ থ ডিভামগর সকল ক থকতথা।
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সংলগ্নী-৪৭
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়, অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন িামজে শাখা-১
অ /অডি/উঃ ১/ডিডিধ-৫২/৯৬(অংশ-১)/১৪৬৪

তাডরখঃ ৩১/০৭/২০০৫ ডিঃ

ডিষয়ঃ এক প্রকমের ক থচারীমক অন্য প্রকমে পুনঃডনময়াগ প্রসমে।
সূেঃ ডসডজএ/প্রডস/প্রকে/৪৭০/খন্ড-১/১৮৩, তাডরখঃ ২৫/১১/২০০৪
উির্য থক্ত ডিষয় ও সূমের প্রপ্রডক্ষমত ডনমদ থশক্রম জানামনা র্াম প্রর্, উন্নয়ন প্রকমের জনিল চুডক্তডভডিমত প্রস্কল
ডভডিক িা সাকুল্য প্রিতমন প্রকে প্র য়ামদর জন্য ডনময়াগ করা িয়। প্রকান প্রকমের স াডির ির িা প্রকে স াি িওয়ার
আমগই প্রশষ আিডরত প্রিতমনর ডভডিমত অন্য প্রকমে পূমি থর প্রিতন ধারািাডিকতায় জনিল ডনময়ামগর প্রকান স্যমর্াগ
প্রনই। প্রকমের সকল ডনময়াগই নতুন ডনময়াগ। এমক্ষমে িডরকেনা ডিভাগ, িডরকেনা ন্ত্রণালময়র ১০/০৬/১৯৯৯
তাডরমখর িডি/স ন্বয়-২/১৫/২২৯ নং িডরিে অনুসরণমর্াগ্য িমি।
স্বাক্ষর
৩১/০৭/২০০৫
(ম াঃ আিদুল িাডল )
ডসডনয়র সিকারী সডচি (উঃ১)
ডিসাি িা-ডনয়ন্ত্রক
ডিসাি িাডনয়ন্ত্রমকর কার্ থালয়
সডচিালয় ভিন, র্ততীয় প্রিজ
প্রসগুন িাডগচা, ঢাকা।
দৃঃ আঃ জনাি সমন্তাষ কু ার শীল,
উি-ডিসাি িা-ডনয়ন্ত্রক (িদ্ধডত)
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সংলগ্নী-৪৮
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়, অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন অনুডিভাগ
নং- অ /অডি/উঃ ১/ডিডিধ-৫২/৯৬/৪১৬

২৯ আডশ্বন, ১৪০৪
তাডরখঃ ----------------১৪ অমটাির, ১৯৯৭

অর্ থ ডিভামগর ০৩/০৭/৯৭ তাডরমখর অ /অডি/উঃ ১/ডিডিধ-৫২/৯৬/৩২০ ও ৩২১ নং স্মারক দুইটির
অনুবৃডিক্রম সরকার ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমি প্রর্,
ক) প্রর্ সকল প্রকমে ইমতা মধ্য সাকুল্য প্রিতমন ক কথ তথা/ক চথ ারী ডনময়াগ করা িময়মি তারা প্রকে স াডিমত প্রডত
িৎসর (১২ াস) চাকুরীর জন্য ২ (দুই) ামসর সাকুল্য প্রিতমনর স িডর াণ অর্ থ আডর্ থক সািায্য ডিমসমি িামিন।
এ ধরমনর স্যডিধা প্রকিল াে সাকুল্য প্রিতমন ডনময়াডজত ক কথ তথা/ক চথ ারীমদর প্রক্ষমে প্রমর্াজয িমি। তমি র্ারা
প্রকে স াডির ির রাজস্ব িামজমের ডনয়ড ত িমদ ডনর্যক্ত িমিন তারা আডর্ থক সািায্য িামিন না।
ে) প্রকে স াডির ির প্রকান ক থকতথা/ক চথ ারীর চাকুরীর প্র য়ামদ প্রকান ভগ্নাংশ িমল প্রস প্রক্ষমে তাঁরা আনুিাডতক
িামর আডর্ থক স্যডিধা িামিন।
গ) এই সংক্রান্ত প্রময়াজনীয় অমর্ থর সংকুলান সংডিষ্ট প্রকমের ডিডসডস/ডিডি/টিএডিডিমত অন্তভূথক্ত করমত িমি এিং
িাস্তিায়নকারী ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/সংস্থা উিা ডনডিত করমি।
উিমরাক্ত ডসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী প্রময়াজনীয় িদমক্ষি গ্রিণ করার জন্য সকল ন্ত্রণালয়/ডিভাগমক অনুমরাধ জ্ঞািন
করা িমলা।
স্বাক্ষর/(ম াঃ প্র াজামম্মল িক)
র্যগ্ম সডচি
প্রিানঃ ৮৬৪৪৮৪
ডিতরণঃ
১। সডচি, ........................................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
২। সদস্য, ...................................., িডরকেনা কড শন, প্রশমর িাংলা নগর, ঢাকা।
৩। ডিসাি িাডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ
৪। অর্ থ ডিভামগর সকল ক থকতথা।
অনুডলডি সদয় অিগডতর ডনড িঃ
১। অর্ থ ন্ত্রী মিাদময়র একান্ত সডচি, গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার।
২। িা-ডিসাি ডনরীক্ষক ও ডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ
স্বাক্ষর/(অরডজৎ প্রচৌধুরী)
ডসডনয়র সিকারী সডচি
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সংলগ্নী-৪৯
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়, অর্ থ ডিভাগ,
উন্নয়ন িামজে শাখা-১
www.mof.gov.bd
নং - অ / অডি/ উিা-১/ ডিডিধ-৫২/ ৯৬ (অংশ-১)/ ৭০৭

তাডরখঃ ৩০/০৯/২০০৪ ডি:

ডিষয়ঃ জুলাই/১৯৯৭ এিং তৎিরিতীমত শুরু িওয়া স াি প্রকমের িদ রাজস্বখামত স্থানান্তর এিং প্রর্াক িরাে প্রর্মক
প্রিতন ভাতা প্রদান সংক্রান্ত।
উির্য থক্ত ডিষময় সংস্থািন ন্ত্রণালময়র ২১/৮/১৯৯৭ তাডরমখ জাডরকৃত স /সওব্য/টি -৪(২)/উঃপ্রঃডনঃ/ ৪৭/৯৭১৮৮ এিং অর্ থ ডিভাগ িমত ৯/৯/২০০১ তাডরমখ অ /অডি/উঃ-১/ ডিডিধ-৫২/ ৯৬ (অংশ-১)/৩২৪ নং িডরিমের ডিধান
অনুর্ায়ী ১ জুলাই, ১৯৯৭ তাডরখ িমত শুরু িওয়া প্রকমে জনিল সাকুল্য প্রিতন ও চুডক্তডভডক্তক ডনময়ামগর ডিধান রময়মি।
ডনময়াগ চুডক্তর শতথ অনুর্ায়ী প্রকমের জনিমলর অনুকূমল প্রদয়া ডনময়াগিেই প্রকে প্রশমষ অব্যিডতিে ডিমসমি গণ্য িমি।
অর্ থাৎ প্রকে প্রশমষ জনিল আর ক রথ ত প্রনই িমল গণ্য িমি।
২।

উিমরাক্ত অিস্থা ডিদ্য ান র্াকা সমেও জুলাই/৯৭ এিং তদিরিতীমত শুরু িওয়া প্রকমের িদ রাজস্বখামত স্থানান্তর

ডিষময় ডিডভন্ন ন্ত্রণালয় কর্তথক সংস্থািন ন্ত্রণালয় িমত সম্মডত গ্রিণক্রম অর্ থ ডিভামগ ‘‘িদ স্থানান্তর’’ এিং প্রর্াক িরাে
িমত প্রিতন ভাতা প্রদামনর প্রস্তাি প্রপ্ররণ করা িম । উিমরাডেডখত ডিদ্য ান নীডতগত ডসদ্ধামন্তর আমলামক ঐসি প্রক্ষমে অর্ থ
ডিভামগর অসম্মডত জানামত িম ।
৩।

ইমতাপূমি থ জুলাই/৯৭ এিং তদিরিতীমত শুরু িওয়া প্রকমের িদ রাজস্বখামত স্থানান্তর ডিষময় সংস্থািন ন্ত্রণালয়

কর্তথক প্রদি স্যিাডরশিে পুনঃ ির্ থামলাচনা কমর রাজস্ব কাঠাম ামত ‘‘নতুন িদ সৃডষ্ট’’র আংডগমক স্যিাডরশ করার জন্য অর্ থ
ডিভাগ িমত সংস্থািন ন্ত্রণালয়মক অনুমরাধ করা িময়মি। এ অিস্থায় জুলাই/৯৭ এিং তদিরিতীমত শুরু িওয়া প্রকমের িদ
রাজস্বখামত স্থানান্তর এিং প্রর্াক িরাে িমত প্রিতন ভাতার প্রস্তাি অর্ থ ডিভামগ প্রপ্ররণ না কমর এ জাতীয় স াি প্রকমের
াধ্যম সৃষ্ট স্থািনা ডকংিা সৃডজত ক স্যথ চী রাজস্ব খামত প্রেকসই করার লমক্ষ, প্রর্ৌডক্তকতার ডভডওমত প্রমর্াজন প্রিামধ ’নতুন
িদ সৃডষ্ট’র জন্য সংস্থািন ন্ত্রণালময়র স্যিাডরশ প্রাডির সামিমক্ষ অর্ থ ডিভামগর ব্যয় ডনয়ন্ত্রণ অনুডিভামগ িদ সৃজমনর
প্রস্তাি প্রপ্ররমনর জন্য ডনমদ থশক্রম অনুমরাধ করা িমলা।
স্বাক্ষর/৩০/০৯/২০০৪
(আশীষ কু ার সরকার)
ডসডনয়র সিকারী সডচি
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সংলগ্নী-৫০
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়, অর্ থ ডিভাগ
িামজে শাখা-১১
নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৪.২০১০-১৮

তাডরখঃ ১২/০১/২০১৭ ডিঃ
িডরিে

ডিষয়ঃ ডিডভন্ন ন্ত্রণালয়/ডিভাগ এিং এর অধীনসি অডধদির/দির/িডরদির/সংস্থা কর্তথক িাস্তিায়নাধীন উন্নয়ন
প্রকমের আওতায় প্রডশক্ষণ/মসড নার/ওয়াকথশি সংক্রান্ত ক কথ ান্ড িডরচালনা ও ব্যময়র িার সংক্রান্ত।

অর্ থ ডিভাগ কর্তথক ১৬ আগষ্ট, ২০১৫ এ জাডরকৃত Delegation of Financial Power for
Development Projects- শীষ থক পুডস্তকায় প্রডশক্ষণ/মসড নার/ওয়াকথশি সংক্রান্ত ক কথ ান্ড িডরচালনার জন্য
প্রকে দডলমল প্রকান িার ও নীডত ালা না র্াকমল প্রসমক্ষমে প্রডশক্ষণ ভাতা, প্রডশক্ষণ ডি, আপ্যায়ন িার ইতযাডদ ডিষময়
অর্ থ ডিভামগর অনুম াদনক্রম িডরিে জাডর করার ডিধান রময়মি।
উন্নয়ন প্রকে স্যষ্ঠুভামি িাস্তিায়মনর স্যডিধামর্ থ ডিডভন্ন ন্ত্রণালয়/ডিভাগ এিং এর অধীনস্থ অডধদির/
দির/িডরদির/সংস্থা কর্তথক িাস্তিায়নাধীন প্রর্ সকল উন্নয়ন প্রকমের প্রকে দডলমল প্রডশক্ষণ/মসড নার/ওয়াকথশি- এর
জন্য িামজে িরাে আমি ডকন্তু এ সংক্রান্ত ক কথ ামন্ডর জন্য আইমে ডভডিক প্রকান িার ডনধ থারণ করা প্রনই, প্রস সকল
প্রকমের উক্ত ক কথ ান্ডগুমলা িাস্তিায়মনর জন্য প্রকমের অর্ থায়মনর উৎস ডনডি থমশমষ সাধারণ কযাোগরীর কডতিয়
প্রক্ষমে ডননরূি িার ডনধ থারণ করা িমলা এিং ডকছু ডকছু ডিমশষ প্রক্ষমে প্রকমের প্রকে িডরচালক এিং সংডিষ্ট
ন্ত্রণালয়/ডিভামগর মুখ্য ডিসািরক্ষণ ক কথ তথামক ক্ষ তা অিথণ করা িমলাঃ
আইমে

ডনধ থাডরত িার (োকায়)

১। প্রডশক্ষণঃ
ক) প্রডশক্ষণার্ী/অংশগ্রিণকারীঃ
(১) জনপ্রডত ভাতা (িডিরাগত)

৪৫০-১১০০/-

(২) জনপ্রডত ভাতা (সিানীয়)

৩০০-৫০০/-

(৩) জনপ্রডত বদডনক র্াতায়াত ভাতা (স্থানীয়)

১৫০-২৫০/-

(৪) জনপ্রডত র্াতায়াত ভাতা (িডিরাগত)- এককালীন

থ তথার অনুম াদনক্রম িার
প্রশাসডনক ন্ত্রণালময়র মুখ্য ডিসািরক্ষণ ক ক
ডনধ থারণ করমত িমি।

খ) ডরমস থাস িাস থন/প্রডশক্ষক
(১) ঘন্টা প্রডত িার
(২) জনপ্রডত ভাতা (িডিরাগত)
(৩) জনপ্রডত র্াতায়াত ভাতা (িডিরাগত)- এককালীন

১১৫০/থ তথার অনুম াদনক্রম
প্রশাসডনক ন্ত্রণালময়র মুখ্য ডিসািরক্ষণ ক ক
িার ডনধ থারণ করমত িমি।

(গ) প্রকাস থ িডরচালক (প্রমর্াজয প্রক্ষমে)
১) সম্মানী ভাতা-প্রডতমকামস থর জন্য এককালীন

৬০০০/-

(ঘ) প্রকাস থ প্রকাঅডিমথ নের (প্রমর্াজয প্রক্ষমে)
১) সম্মানী ভাতা-প্রডতমকামস থর জন্য এককালীন

৪০০০/-

(ঙ) আপ্যায়ন
(১) ডরমেসম ন্ট (চা-নাস্তা) জনপ্রডত (অধ থমিলার জন্য ১ িার এিং
সারাডদন ব্যািী িমল ২িার ডরমেসম ন্ট এর ব্যিস্থা করা র্ামি)

প্রডতিামরর জন্য ৪০/- োকা
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আইমে
(২) উমিাধনী/স ািনী দুপুমরর খািার/রামতর খািার জনপ্রডত

উিমজলা ৩০০/প্রজলা শির ৪০০/ঢাকাসি অন্যান্য ডিভাগীয় শির ৪৫০/-

২। প্রসড নার/ওয়াকথশি
ক) ডরমেসম ন্ট (চা-নাস্তা) জনপ্রডত (অধ থমিলার জন্য ১িার এিং
সারাডদন ব্যািী িমল ২িার ডরমেসম ন্ট এর ব্যিস্থা করা র্ামি)

প্রডতিামরর জন্য ৪০ োকা

(খ) দুপুমরর খািার জনপ্রডত

উিমজলা ৩০০/প্রজলা শির ৪০০/ঢাকাসি অন্যান্য ডিভাগীয় শির ৪৫০/জাতীয়/আন্তজথাডতক প্রসড নার/ওয়াকথশমির জন্য প্রশাসডনক ন্ত্রণালময়র
থ তথার অনুম াদনক্রম িার ডনধ থারণ করমত িমি।
মুখ্য ডিসািরক্ষণ ক ক

(গ) অনডধক ৩ ঘন্টাব্যািী প্রসড নার/ওয়াকথশমির জন্য শুধু াে ডরমেসম ন্ট-এর ব্যিস্থা করমত িমি।
৩। স্থান ডনডি থমশমষ এ ধরমণর প্রডশক্ষণ/মসড নার/ওয়াকথশমির জন্য িল ভাো, সাউন্ড ডসমে , ব্যানার, প্রেশনারী, ব্যাগ ইতযাডদ প্রকমের প্রকৃত
প্রময়াজন অনুর্ায়ী কৃ তা অিলম্বমনর াধ্যম প্রকে িডরচালক কর্তথক ডনধ থারণ করমত িমি।

৪। উির্য থক্ত আইমেম র িাইমর প্রকমের ডিমশষত্ব অনুর্ায়ী অন্য প্রকান আইমেম র িার ডিডিডিমত িরাে সামিমক্ষ অর্ থ
ডিভাগমক অিডিত প্ররমখ প্রশাসডনক ন্ত্রণালময়র মুখ্য ডিসািরক্ষণ ক কথ তথার অনুম াদনক্রম ডনধ থারণ করমত িমি।
৫।

এ আমদশ অডিলমম্ব কার্ থকর িমি।
স্বা(শািাবুডেন আি দ)
অডতডরক্ত সডচি
প্রিানঃ ৯৫৭৬০০৯

ডিতরণঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

ডন্ত্রিডরষদ সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ।
মুখ্য সডচি, প্রধান ন্ত্রীর কার্ থালয়।
িা-ডিসাি ডনরীক্ষক ও ডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ।
সডচি, ........................................................ ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
সদস্য, ....................................................... ডিভাগ, িডরকেনা কড শন।
ডিসাি িাডনয়ন্ত্রক, অর্ থ ন্ত্রণালয়, প্রসগুনিাডগচা, ঢাকা।
অর্ থ ডিভামগর সকল ক কথ তথা।
প্রধান ডিসািরক্ষণ ক থকতথা, ......................................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
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সংলগ্নী-৫১
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
নং- অ /অডি/উ:-১/উন্নয়ন-১/ডিডিধ-৭২/০১/৩৬১

তাডরখ:- ৫/১১/২০০১

সরকার এই ম থ ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কডরয়ামিন প্রর্ এখন িইমত সকল ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/অডধদির/িডরদির
এিং স্বায়িশাডসত সংস্থামক সরকামরর/সংস্থার ডনজস্ব অর্ থায়মন প্রকে িাস্তিায়মনর জন্য (সাপ্লায়াস থ প্রক্রডিে সি) িা
রাজস্ব িামজমের আওতায় এক ড ডলয়ন াডকথন িলার িা তদুধ থ বিমদডশক মুদ্রা ব্যয়/এলডস প্রখালার পূমি থ
ডননিডণ থত িািাই কড টির স্যিাডরশ গ্রিণ কডরমত িইমি:
(১) গভন থর, িাংলামদশ ব্যাংক

:

আিিায়ক

(২) সদস্য, প্রপ্রাগ্রাড ং
িডরকেনা কড শন

:

সদস্য

(৩) সডচি, অর্ থ ডিভাগ,
অর্ থ ন্ত্রণালয়

:

সদস্য

(৪) সডচি, সংডিষ্ট ন্ত্রণালয়/ডিভাগ

:

সদস্য

অর্ থ ডিভাগ িািাই কড টির সাডচডিক সিায়তা প্রদান কডরমি। এই ডিষময় সকল প্রস্তাি র্র্াস ময় অর্ থ
ডিভামগ প্রপ্ররণ কডরমত িইমি।
স্বাক্ষর/
(মশখ এ, প্রক, প্র াতািার প্রিামসন)
উি-সডচি (উন্নয়ন)
(1)
(2)
(3)
(4)

গভন থর, িাংলামদশ ব্যাংক।
সদস্য(মপ্রাগ্রাড ং), িডরকেনা কড শন।
সডচি, অর্ থ ডিভাগ।
সডচি, সকল ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।

(অর্ থ ডিভামগর ০১/০৭/২০০৪ তাডরমখর অ /অডি/উিা-১/ডিডিধ-৭২/০১(অংশ)/৬২৬ নং িডরিমের াধ্যম এক ড ডলয়ন
িলার সংমশাধন কমর িাঁচ ড ডলয়ন িলার করা িময়মি।)
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সংলগ্নী-৫২
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন িামজে শাখা-১
অ /অডি/উন্নয়ন-১/ডিডিধ-৭২/০১(অংশ)/৬২৬

তাডরখঃ ০১/০৭/২০০৪

অর্ থ ডিভামগর ০৫/১১/২০০১ তাডরমখ জাডরকৃত অ /অডি/উঃিাঃ-১/ডিডিধ-৭২/০১/৩৬১ নং স্মারক আংডশক
সংমশাধনক্রম সরকার ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমি প্রর্, সকল ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/অডধদির/িডরদির এিং স্বায়িশাডসত সংস্থা
সরকামরর/সংস্থা ডনজস্ব অর্ থায়মন উন্নয়ন প্রকে িাস্তিায়মনর জন্য এিং রাজস্ব িামজমের আওতায় িাঁচ ড ডলয়ন াডকথন
িলার এিং তদুধ থ বিমদডশক মুদ্রা ব্যয়/এলডস প্রখালার পূমি থ িাংলামদশ ব্যাংমকর গভন থর মিাদয়মক আিিায়ক কমর গঠিত
এতদসংক্রান্ত িািাই কড টির স্যিাডরশ গ্রিণ করমত িমি।

২।

উিমরাক্ত স্মারমকর অন্যান্য ডিধানািলী অিডরিডতথত র্াকমি।
স্বা/(ম ািাম্মদ আিদুল ডজদ)
র্যগ্ম-সডচি (উন্নয়ন)

ডিতরণঃ
১।
২।
৩।
৪।

গভন থর, িাংলামদশ ব্যাংক।
সদস্য (কার্ থক্র ), িডরকেনা কড শন।
সডচি, .............................................. ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
অর্ থ ডিভামগর সকল ক কথ তথা।
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সংলগ্নী-৫৩
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়, অর্ থ ডিভাগ
িামজে শাখা-১১
অ /অডি/উঃ ১/ডিডিধ-(৮)/০৯/৬০৯

তাডরখঃ ২১/০৪/২০১০ ডিঃ

ডিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকে িাস্তিায়ন এিং রাজস্ব িামজমের আওতায় বিমদডশক মুদ্রা ব্যয়/এলডস প্রখালার জন্য িািাই
কড টির অনুম াদন গ্রিণ না করা প্রসমে।
উির্য থক্ত ডিষময় সরকার অর্ থ ডিভামগর গত ০৬.০১.২০১০ তাডরমখ জাডরকৃত অ /অডি/উঃ ১/ডিডিধ(৮)/০৯/৪৯৩ নং স্মারক িাডতলক্রম ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমি প্রর্, সকল ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/ অডধদির/িডরদির এিং
স্বায়িশাডসত সংস্থা সরকামরর/সংস্থার ডনজস্ব অর্ থায়মন উন্নয়ন প্রকে িাস্তিায়মন এিং রাজস্ব িামজমের আওতায় ১০
(দশ) ড ডলয়ন াডকথন িলামরর উমবথ বিমদডশক মুদ্রা ব্যয়/এলডস প্রখালার পূমি থ িাংলামদশ ব্যাংমকর গভন থর মিাদময়র
সভািডতমত্ব গঠিত িািাই কড টির অনুম াদন গ্রিমণর প্রময়াজন িমি না। এমক্ষমে সরকাডর ক্রয় সংক্রান্ত ডন্ত্রসভা
কড টির অনুম াদন এিং প্রময়াজনীয় অমর্ থর সংস্থান র্াকমল এলডস প্রখালা র্ামি।
২।

এ আমদশ অডিলমম্ব কার্ থকর িমি।
স্বাক্ষর/(ডিজয় ভোচার্ থ)
র্যগ্ম সডচি (িামজে-২)
প্রিানঃ ৭১৬৯৯৮৪

ডিতরণঃ
১। গভন থর, িাংলামদশ ব্যাংক, প্রধান কার্ থালয়, ডতডঝল, ঢাকা।
২। সদস্য (কার্ থক্র ), িডরকেনা কড শন, প্রশমর িাংলা নগর, ঢাকা।
৩। সডচি, ........................................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
৪। অর্ থ ডিভামগর সকল ক থকতথা।
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সংলগ্নী-৫৪
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন িামজে শাখা-১
তাডরখঃ ১৩/১০/২০০৪

অ /অডি/উঃিা-১/ডিডিধ-৫২/২০০৪/৭২৩

ডিষয়ঃ নতুন ডিডসডি/ডিডি/টিএডিডিমত নতুন জনিল ডনধ থারমণর জন্য তথ্য-িক সংমশাধন প্রসমে।
উন্নয়ন িামজমের আওতায় ডিডভন্ন

ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/দিতর/সংস্থার অধীমন গৃিীত উন্নয়ন প্রকমের জন্য

ডিডসডি/ডিডি/টিএডিডিমত নতুন িদ/জনিল ডনধ থারমণর প্রক্ষমে এতদসংক্রান্ত কড টিমত উিস্থািমনর জন্য ডিদ্য ান তথ্য-িক
সংমশাধন করা িময়মি। এখন প্রর্মক সংমশাডধত িক (সংর্যক্ত িক) প্র াতামিক তথ্যাডদ/কাগজিে র্র্ার্র্ কর্তথিমক্ষর
স্বাক্ষমর অর্ থ ডিভামগ প্রপ্ররণ করার জন্য ডনমদ থশক্রম অনুমরাধ করা িমলা।

স্বা/তাডরখঃ ১৩/১০/০৪
(আশীষ কু ার সরকার)
ডসডনয়র সিকারী সডচি।
সডচি
............................................................(সকল) ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।

97
নতুন প্রকমের জনিল ডনধ থারণ সংক্রান্ত তথ্য
(ক)

(খ)

প্রকে সংক্রান্ত১
২
৩
৪
৫

প্রস্তাডিত প্রকমের না ঃ
িাস্তিায়নকারী সংস্থাঃ
প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ডিভাগঃ
প্রকমের প্র য়াদকালঃ
প্রকে ব্যয়ঃ

৬

প্রকমের লক্ষয ও উমেযঃ

িাস্তিায়নকাল

িমদর না

িমদর সংখ্যা

প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ডিভামগর অধীমন স াি অন্যান্য প্রকমের (রাজস্ব খামত স্থানান্তমরর প্রডক্রয়াধীন) জনিমলর সংডক্ষি সারঃপ্রকমের না

(ঘ)

(লক্ষ োকায়)
''
''

প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ডিভামগ অধীমন িাস্তিায়নাধীন অন্যান্য সকল প্রকমের জনিমলর সংডক্ষি সারঃ
প্রকমের না

(গ)

(ক) ডজওডি(খ) প্রকে সািায্য(গ) প্র াে ব্যয়

িাস্তিায়নকাল

িমদর না

িমদর সংখ্যা

িতথ ামন প্রকান ির্ থাময় আমি

অন্যান্য প্রাসংডগক তথ্যাডদঃ১।
২।

প্রস্তাডিত প্রকমের ডিডসডি/টিএডিডিিাস্তিায়নকারী সংস্থার সাংগঠডনক কাঠাম া-

(ঙ)

প্রস্তাডিত প্রকমের জনিল সংক্রান্ত-

ক্রড ক

প্রস্তাডিত িমদর না ও
সাকুল্য প্রিতন

সংস্থার রাজস্ব খামত একই
িা িারেডরক িদলীমর্াগ্য
িমদর সংখ্যা

৬ প্রসে
৬ প্রসে

প্রস্তাডিত িমদর সংখ্যা
িাস্তিায়ন ির্ থায়

িাস্তিায়ন প্রশমষ

ন্ত্রব্য

প্র াে িদঃ

র্যগ্ম-সডচি/উি-সডচি
প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ডিভাগ
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সংলগ্নী-৫৫
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
অর্ থ ডিভাগ
উন্নয়ন অনুডিভাগ
তাডরখঃ ২৪/১২/২০০২

অ /অডি/উঃিা-১/ডিডিধ-৭৬/৯৬/১১৫০
িডরিে
ডিষয়ঃ উন্নয়ন িামজমের আওতায় প্র াোরর্ান ক্রয় প্রসমে।

সরকার ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমি প্রর্, উন্নয়ন িামজমের আওতায় ডিডভন্ন ন্ত্রণালয়/ডিভাগ/দিতর/সংস্থার অধীমন
িাস্তিাডয়ত উন্নয়ন প্রকমের জন্য প্র ােরর্ান খামত িরােকৃত অর্ থ ব্যময়র প্রক্ষমে অর্ থ ডিভামগর পূি থ সম্মডত গ্রিণ করমত িমি।
২।

অর্ থ ডিভামগ এরুি প্রস্তাি প্রপ্ররমণর প্রক্ষমে ডনধ থাডরত িক প্র াতামিক প্রময়াজনীয় তথ্য প্রদান করমত িমি।
স্বা/তাডরখঃ ২৪/১২/০২
(ম ািাম্মদ আব্দুল ডজদ)
উি-সডচি।

ডিতরণঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

ডন্ত্রিডরষদ সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ।
মুখ্যসডচি, প্রধান ন্ত্রীর কার্ থালয়।
িা-ডিসাি ডনরীক্ষক ও ডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ।
অডিে ভিন, ১৮৯, শিীদ নজরুল ইসলা সরণী, ঢাকা।
সডচি ....................................... ন্ত্রণালয়/ডিভাগ।
ডিসাি িা-ডনয়ন্ত্রক, িাংলামদশ।
অর্ থ ডিভামগর সকল ক কথ তথা।
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উন্নয়ন প্রকমে প্র ােরর্ান ক্রময়র প্রস্তামি প্রময়াজনীয় তথ্য

১। িাস্তিায়নকারী দির/সংস্থার না
২। উক্ত দির/সংস্থার িতথ ান প্র াোরর্ামনর সংখ্যা (রাজস্ব
এিং উন্নয়ন পৃর্কভামি)
৩। প্রস্তাডিত প্রকমের শুরু ও স াডির তাডরখ
৪। প্রকমের অনুম াদমনর ির্ থায়
৫। ডিডি অনুর্ায়ী প্র ােরর্ামনর সংখ্যা ও িরাে
৬। প্রকমে িতথ ান প্র ােরর্ামনর সংখ্যা
৭। িতথ ান অর্ থ িিমর প্র ােরর্ান ক্রময়র জন্য িরাে
(অনুম াডদত ডিভাজন অনুর্ায়ী)
৮। প্রস্তাডিত প্র ােরর্ান ক্রময়র অর্ থায়মন উৎস
৯। প্রকে িাস্তিায়মনর জন্য প্র ােরর্ান ক্রময়র স্বিমক্ষ
প্রর্ৌডক্তকতা
১০। প্রাসংডগক তথ্যাডদ (র্ডদ র্ামক)
১১। প্রকমের প্র াোরর্ান ক্রময়র প্রস্তামি প্রশাসডনক
ন্ত্রণালময়র স্যডনডদ থষ্ট িক্তব্য

(না ও স্বাক্ষর)
র্যগ্ম-সডচি
প্রশাসডনক ন্ত্রণালয়/ডিভাগ
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সংলগ্নী-৫৬
গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলামদশ সরকার
অর্ থ ন্ত্রণালয়
আডর্ থক প্রডতষ্ঠন ডিভাগ
নীডত ও আডর্ থক প্রমণাদনা শাখা
িামজে অডধশাখা-১১
www.fld.gov.bd
নং-৫৩.০০.০০০০.৩৩১.২২.০০১.১৮.১৮-৯৩

১৯ বচে ২০২৪
তাডরখঃ ...................
০২ এডপ্রল ২০১৮

ডিষয়ঃ Annual Development Progrm (ADP) এর আওতায় প্রাি অর্ থ এিং সরকাডর, আধা-সরকাডর প্রডতষ্ঠান,
স্বায়িশাডসত ও আধা-স্বায়িশাডসত সংস্থার ডনজস্ব তিডিমলর অর্ থ আ ানত রাখা প্রসমে।
p§œ x

আডর্ থক প্রডতষ্ঠান ডিভামগর ডিজ্ঞডি নং-: ৫৩.০০.০০০০.৩৩১.৯৯.০০১.১৭-২৮১ তাডরখ: ২৬-১১-২০১৭

উির্য থক্ত ডিষময় িডণ থত অর্ থ আ ানত রাখা সংক্রান্ত সূমে উডেডখত স্মারমকর ডনমদ থশনা পুনডি থমিচনাক্রম সরকার
ডননরুি ডসদ্ধান্ত গ্রিণ কমরমি:
‘স্বায়িশাডসত ও আধা-স্বায়িশাডসত সংস্থার প্রকে িাস্তিায়মনর জন্য Annual Development Progrm
(ADP) এর আওতায় প্রাি অর্ থ এিং সরকাডর, আধা-সরকাডর প্রডতষ্ঠান, স্বায়িশাডসত ও আধা-স্বায়িশাডসত সংস্থার প্র াে
ডনজস্ব তিডিমলর অর্ থ ৫০% ির্ থন্ত িাংলামদমশ ব্যাংডকং ব্যিসায় ডনময়াডজত প্রিসরকাডর ব্যাংকসমূমি অর্িা এ ডিভাগ
কর্তথক সূেস্থ স্মারমক িডণ থত অ-ব্যাংক আডর্ থক প্রডতষ্ঠামন (NBFI) অর্িা উভয় ধরমনর প্রডতষ্ঠামন আ ানত রাখা র্ামি’।
০২। এ ডনমদ থশনা ৩১-০৩-২০১৮ তাডরখ প্রর্মক কার্ থকর ম থ গণ্য িমি।
০৩। সূমে িডণ থত স্মারমকর (ক) ও (খ) অনুম মদর িরিতী কার্ থকাডরতা এতিারা িাডতল করা িমলা।
০৪। র্র্ার্র্ কর্তথিমক্ষর অনুম াদনক্রম এ ডনমদ থশনা জাডর করা িমলা।
স্বাঃ/
(ম াসাম্মৎ প্রজািরা খাতুন)
উিসডচি
প্রিান: ৯৫৯২৪৫০
ডিতরণঃ সদয় জ্ঞাতামর্ থ/জ্ঞাতামর্ থ ও কার্ থামর্ থ (মজযষ্ঠতার ক্র ানুসামর নয়):
১। ডন্ত্রিডরষদ সডচি, ডন্ত্রিডরষদ ডিভাগ, িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা।
২। াননীয় প্রধান ন্ত্রীর মূখ্য সডচি, প্রধান ন্ত্রীর কার্ থালয়, ঢাকা।
৩। গভন থর, িাংলামদশ ব্যাংক, প্রধান কার্ থালয়, ঢাকা।
৪। ডসডনয়র সডচি, ............................................................ ন্ত্রণালয়/ডিভাগ (সকল)।
৫। সডচি, ............................................................ ন্ত্রণালয়/ডিভাগ (সকল)।
৬। চীি এডিডকউটিভ অডিসার/ব্যিস্থািনা িডরচালক/,
...........................................................................................................তিডসলী ব্যাংক (সকল)।
৭। র্যগ্ম-সডচি (িামজে-১/২), অর্ থ ডিভাগ, িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা।
৮। র্যগ্ম-সডচি (মেজাডর ও ঋণ ব্যিস্থািনা), অর্ থ ডিভাগ, িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা।
৯। াননীয় অর্ থ ন্ত্রীর একান্ত সডচি, অর্ থ ন্ত্রণালয়, িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা।
১০। াননীয় অর্ থ প্রডত ন্ত্রীর একান্ত সডচি, অর্ থ ন্ত্রণালয়, িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা।
১১। ডসডনয়র সডচি মিাদময়র একান্ত সডচি, আডর্ থক প্রডতষ্ঠান ডিভাগ, িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা।
১২। ব্যিস্থািনা িডরচালক....................................................................................................................................
..................................................................................................(সংডিষ্ট) অ-আডর্ থক প্রডতষ্ঠান (NBFI)।
থ তথা (সকল) আডর্ থক প্রডতষ্ঠান ডিভাগ, িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা।
১৩। অডতডরক্ত সডচি মিাদময়র ব্যডক্তগত ক ক
১৪। প্রপ্রাগ্রা ার, আইটি শাখা, আডর্ থক প্রডতষ্ঠান ডিভাগ, িাংলামদশ সডচিালয়, ঢাকা (ডিজ্ঞডিটি এ ডিভামগর ওময়ি সাইমে প্রকামশর অনুমরাধসি)
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সংলগ্নী-৫৭
এডিডি িাস্তিায়মন অডজথত আডর্ থক অগ্রগডতর সংডক্ষি িাডক্ষক/ াডসক প্রডতমিদন
প্রডতমিদনাধীন ামসর না (............ তাডরখ ির্ থন্ত)
১। ন্ত্রণালয়/ডিভামগর না ঃ
২। (ক) ................ অর্ থিিমরর এডিডিভূক্ত প্রকে সংখ্যা

: প্র াে প্রকে:ডিডনময়াগ প্রকে:কাডরগডর সিায়তা প্রকে:অন্যান্য, র্ডদ র্ামক-

(খ) অনুম াদমনর ির্ থায় অনুর্ায়ী প্রকে সংখ্যা

: অনুম াডদত প্রকে: অননুম াডদত প্রকে: সংমশাডধত অননুম াডদত প্রকে-

৩। উডেডখত এডিডি/সংমশাডধত এডিডি িরাে
(লক্ষ োকায়)

: প্র াে: োকা: প্রকে সািায্য: ডসডি ভযাে-

৪। প্রডতমিনাধীন াস ির্ থন্ত অর্ থ অিমুডক্তর িডর ান
(লক্ষ োকায়)

: প্র াে : োকা (ডসডি ভযাে সি) : প্রকে সািায্য-

৫। প্রডতমিদনাধীন াস ির্ থন্ত প্রকৃত ব্যয়
(লক্ষ োকায়)

: প্র াে: োকা (ডসডি ভযাে সি) : প্রকে সািায্য-

৬। িরামের ডভডিমত অর্ থ ব্যময়র শতকরা িার (%)

: প্র াে: োকা (ডসডি ভযাে সি) : প্রকে সািায্য: ডসডি ভযাে-

ন্ত্রণালয়/ডিভামগর িমক্ষ প্রডতমিদন প্রদানকারী ক কথ তথার স্বাক্ষরঃ
না ঃ
িদিীঃ
অডিস সীল ও তাডরখঃ
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সংলগ্নী-৫৮
(প্রকমের ডিডিডি/টিএডিডি অনুর্ায়ী িিরওয়ারী প্রাক্কডলত ব্যয় ডিিরণীর ডিস্তাডরত ব্যয় খামত অর্ থননডতক প্রকাি ব্যিিামরর নমুনা)
ডিস্তাডরত ব্যয় খাত
িামজে প্রস্তাি, ডিভাজন আমদশ, খরচ ও পুন থভরণ ডিিরণী ইতযাডদ প্রস্তুতকামল ডনমন িডণ থত ডিসামির প্রেণীডিন্যাস িা গ্রুডিং অনুসরণ করমত িমি।
Economic
3
31
311
3111
31111

Description (English)
Recurrent Expenditure
Compensation of employees

Compensation)

Wages and salaries
Wages and salaries in cash
Officers' pay

3111101
3111102

Basic pay (Officer)
Personal pay

3111103
3111104
3111105

Special pay
Command pay
Qualification pay

3111106
3111107
3111108

Appointment pay
Flying pay
SSG pay

3111109

Disturbance pay

3111199

Other pay

31112
3111201
3111202

Description (Bangla)
আ

Staff's pay
Basic pay (Employee)
Personal pay

3111203
3111204

Qualification pay
Appointment pay

3111205
3111206
3111207

Flying pay
SSG pay
Good conduct pay

3111208
31113
3111301

Worthyness pay
Allowances
Charge allowance

3111302
3111303

Conveyance allowance
Daily/Subsistence allowance

3111304
3111305
3111306

Dearness allowance
Deputation allowance
Education allowance

3111307
3111308

Foreign allowance
Hazardous job allowance

3111309
3111310
3111311

Hill allowance
Housing rent allowance
Medical allowance

3111312
3111313
3111314

Mobile/cellphone allowance
Transport maintenance allowance
Tiffin allowance

3111315
3111316

Uniform allowance
Washing allowance

3111317

Defence services allowance

disturbance
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Economic
3111318

Description (English)
Batsman allowance

3111319
3111320

Haircut allowance
Ration allowance

3111321
3111322
3111323

Internee/Apprenticeship allowance
Retainer allowance
Chawki allowance

3111324
3111325

Compensatory allowance
Festival allowance

3111326
3111327
3111328

Fixed travel allowance
Overtime allowance
Rest and recreation allowance

3111329
3111330

Training allowance
Allowances for chief, headman and karbaries

3111331
3111332
3111333

Refreshment allowance
Honorarium allowance
Domestic aid allowance

3111334
3111335
3111336

Medal allowance
Bangla new year allowance
Sumtuary allowance

3111337

Disturbance allowance

3111338

Other allowances

3111339
3111340
3111341

Cook allowance
Security allowances
Judicial allowance

3112
312
3121

Description (Bangla)

আ
-

disturbance

Wages and salaries in kind
Employer's social contributions
Imputed employer's social contributions

3122

আ

Actual employer's social contributions
Use of goods and services

32
321
3211
32111

Administrative expenses
Administrative expenses
Administrative Expenses

3211101
3211102

Awards and rewards
Cleaning and washing

3211103
3211104
3211105

Compensation
Contingent Staff
Delegation expenses

3211106
3211107
3211109

Entertainment expenses
Hiring charge
Labour wages to non-employees

আ

3211110
3211111

Legal expenses
Seminar/Conference expenses

আ

3211112
3211113
3211114

Subscriptions
Electricity
Utility service charge

3211115
3211116
3211117

Water
Courier
Internet/Fax/Telex

3211118

Mail bags

আ

Utility service

104
Economic
3211119

Description (English)
Postage

3211120
3211121

Telephone
Rent of machine and equipment

3211122
3211123
3211124

Rent of residential building
Rent of other assets
Rent of satellite/frequency

3211125
3211126

Advertising expenses
Audio- video/film production

3211127
3211128
3211129

Books & periodicals
Publications
Rent of office building rental

3211130
3211131

Conveyance expenditure
Outsourcing

3211132
3211133

Heating charge
Rent of venue
Fees, charges and commissions

3221
32211
3221101

Fees, charges and commissions
Fees, charges and commissions
Audit fee

322

3221102
3221103

License fee
Pre-shipment inspection fee

3221104
3221105
3221106

Registration fee
Testing fee
Freight and transport charge

3221107
3221108

Copying charge
Bank charge

3221109
3221110
3221111

Management charges
Commission
Navigation fee

3221112
3221113

Examination fee
Maritime Charge

3221114

Port charges

3221115
3221116

Railway charges
Plan/structure approval fee

323
3231
32311
3231101
3231102
32312
3231201
3231202
324
3241
32411

3242

Description (Bangla)

Training
Training
Foreign training
Foreign training
Advance for foreign training
Domestic training
Domestic training
Advance for Domestic training
Travel and transport
Domestic travel and transfer
Domestic travel and transfer

3241101
3241102

Domestic travel expenses
Domestic transfer expenses

3241103

Advance for domestic travel
Foreign travel and transfer

আ

-

আ

-

Maritime

105
Economic
32421

Description (English)
Foreign travel and transfer

3242101
3242102

Foreign travel expenses
Foreign transfer expenses

3242103

Advance for foreign travel
Petrol, oil and lubricants
Petrol, oil and lubricants

3243
32431
3243101
3243102
325
3251
32511

Petrol, oil and lubricants
Gas and fuel
Supplies, materials and general expenses
Agriculture supplies
Agriculture supplies

3251101
3251102

Animal husbandry
Animal vaccines and medicines

3251103
3251104
3251105

Milk and dairy products
Demonstration farming
Fertilizer

3251106
3251107
3251108

Fish & animal feed
Insecticide
Poultry

3251109

Seeds and plants
Medical and surgical supplies

32521
3252101
3252102

Medical and surgical supplies
Bedding
Birth control supplies

3252

3252103
3252104

IUD and Norplant (Clinical family planning)
Dietary supplements

3252105
3252106
3252108

Medical and surgical supplies
Oxygen supplies
Sanitation materials

3252109

Medicines and vaccines
Public order and safety supplies
Public order and safety supplies

3253
32531
3253101
3253102
3253103
3254
32541

Arms and ammunitions
Security materials
Hiring of security services
Food supplies
Food supplies

3254101
3254102
3254103

Fish & fish products
Foodstuffs
Rations

3254104
3254105

Subsistence rations
Food freight charge

3254106
3254107

Food handling Charges
Gunny bags
Printing and stationery

3255
32551
3255101
3255102
3255103

Description (Bangla)

Printing and stationery
Computer consumables
Printing and binding
Passport books

-

আ

sanitation

106
Economic
3255104
3255105
3255106
3256
32561
3256101

Description (English)
Stamps and seals
Other stationery
Map
General supplies and materials
General supplies and materials
General supplies

3256102
3256103

Chemicals
Consumable stores

3256105
3256106
3256107

Raw materials and spare parts
Uniforms
Sports materials
Professional services, honorariums and
special expenses

3257
32571
3257101
3257102
3257103
3257104
3257105
32572
3257201

Professional services
Consultancy
Intelligence
Research
Survey
Innovation
Honorarium/remuneration for other than employees
Remuneration to public representative

3257202
3257203

Constituency allowance
Contract allowance

3257204
3257205
3257206

Operation allowance for electoral area office
Telephone allowance for public representatives
Honorarium/remuneration (other than
employees)

32573

Special expenses

3257301
3257302
3257303

Ceremonies/Festivals
Medical expenditure
Military operations contingency

3257304
3257305

Gardening
Investigation

3258
32581
3258101

Description (Bangla)

Repairs and maintenance
Repairs and maintenance
Motor vehicle

3258102
3258103
3258104

Furniture
Computer
Office equipment

আ

3258105
3258106

Other Machineries and equipment
Residential buildings

আ

3258107
3258108
3258109

Non-residential buildings
Other buildings & structures
Meteorological equipment

আ

3258110
3258111

Roads & highways
Bridges

3258112
3258113
3258114

Rural roads
Culverts
Irrigation & drainage structures

3258115

Sanitation & water supply

drainage
sanitation
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Economic
3258116

Description (English)
Signal/wireless equipment

3258117
3258118

Lines and wares
Mast and aerials

3258119
3258120
3258121

Electrical installations
Rolling stock
Railway installations

3258123
3258124

Aircraft
Pillar maintenance

3258125

Military hardware

3258126
3258127

Telecommunications equipments
Fittings & fixtures

3258128
3258129
3258130

Water vehicle
Engineering and other equipments
Under water vehicles

3258131
3258132

Medical and surgical equipment
Gas line maintenance

3258133
3258134
3258135

Tarmac/Runway
Mechineries & equipment
Shed

3258136
3258137

Play/Training Ground
Embankment

3258138
3258139
3258140

Sluice gate
Pump house
Transport maintenance expense

33
34

Consumption of fixed capital
Interest
To nonresidents

341
3411
34111
3411101
342
3421
34211
3421101

Interest on foreign loan
Interest on foreign loan
Interest on foreign loan
To residents other than general government
Interest on domestic loan
Treasury bond interest
Treasury bond (one year)

3421102
3421103
3421104

Treasury bond (two years)
Treasury bond (three years)
Treasury bond (four years)

3421105
3421106
3421107

Treasury bond (five years)
Treasury bond (six years)
Treasury bond (seven years)

3421108
3421109

Treasury bond (nine years)
Treasury bond (ten Years)

3421110
3421111
3421112

Treasury bond (eleven years)
Treasury bond (twelve years)
Treasury bond (fifteen years)

3421113
3421114

Treasury bond (twenty years)
Treasury bond (twenty five years)

3421115
3421116

Block loan against ad-hoc treasury bill
Special treasury bond

Description (Bangla)

আ
hardware)

108
Economic
3421117
3421118
34212

Description (English)
Treasury bond (eight years)
Treasury bond (thirteen years)
Floating loan interest

3421201

Ways and means

3421202

Overdraft interest

3421203

Treasury bill (twenty-eight days)

3421204
3421205
3421206

Treasury bill (ninety-one days)
Treasury bill (one hundred eighty two days)
Treasury bill (three hundred sixty-four days)

34213
3421301

Promissory note (IBRD)
Cash credit accommodation
Other promissory note

34214
3421401

Interest on national savings
Bonus saving certificate

3421402
3421403
3421404

Bangladesh saving certificate
Family savings certificates
Defence savings certificate

3421405
3421406
3421407

Savings certificates with six months profit
Savings certificates with three months profit
Three years saving certificate

3421408
3421409

Three years deposit savings certificate
Five years savings certificate

3421410
3421411
3421412

Deposit of pension saving certificate
Postal saving bank-ordinary deposit
Postal fixed and term deposit

3421413
3421414

Postal bonus deposit
Postal cash card deposit

3421415
3421416
3421417

Postal life insurance and annuity
Prize bond
Wage earner's development bond

3421418
3421419
3421420

Three years national investment bond
US dollar premium bond
US dollar investment bond
Bonus Saving Certificate
Interest on provident fund

3421501
3421502
3421503

General provident fund (civil)
General provident fund (defence)
General provident fund (railway)

3421504
3421505

General provident fund (postal)
General provident fund (T & T)

3421506
34216
3421601
3421602

Contributory provident fund
Other interest
Food account

343

Loan management expenses
Interest to other general government units
Subsidies

351

To public corporations

35

ways and means)
-

overdraft

Promissory notes and other notes
Promissory note (IDA)

3421302
3421303
3421304

3421421
34215

Description (Bangla)
আ

আ
আ

আ

-

আ
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Economic
3511
35111
3511101
3511102
3511103
3511104

Description (English)
Public nonfinancial corporations subsidies
Primary production subsidy
Agriculture subsidy
Fertilizer subsidy
Food subsidy
Fuel subsidy

35112
3511201

Export subsidy
General export subsidy

3511202
35113
3511301

Jute goods export subsidy
Other subsidies
Hajj flights subsidy

3511302
3511303

Inland water transport subsidy
Electrification subsidy

3511304

Other subsidies
To financial public corporations
Agriculture loan

3512
35121
3512101
3512102
352
3521
35211
3521101
3521102
3521103

আ

Private nonfinancial enterprises
Primary production subsidy
Agriculture subsidy
Fertilizer subsidy
Food subsidy
Fuel subsidy
Export subsidy

3521201
3521202
35213

General export subsidy
Jute goods export subsidy
Other subsidies

3522
3523

আ

Agriculture loan
Subsidy to group insurance
To private enterprises

3521104
35212

3521301
3521302
3521303

Description (Bangla)
আ

Hajj flights subsidy
Inland water transport subsidy
Electrification subsidy
আ

Private financial enterprises
To other sectors

36
361
3611

Grants
To foreign governments
Current

আ

3612
362

Capital
To international organizations

আ

3621
3622
363

Current
Capital
Grants to other general government units

আ

Current grants
General Grant
Salary support

আ

3631
36311
3631101
3631102
3631103

Allowance support
Goods and service support

3631104
3631105

Pension and retirement benefit support
Honourarium Grant

110
Economic
3631106

Description (English)
Revolving fund grant

3631107
3631199

Special Grant
Other grant

3632
36321
3632101

Capital grants
Capital grants
Project grant

3632102
3632103

Machinery grant
Motor vehicle grant

3632104

Research grant
Social benefits
Social security benefits

37
371
3711
3712

Description (Bangla)

Social security benefits in cash
Social security benefits in kind

372
3721
37211

Social assistance benefits
Social assistance benefits in cash
Social assistance benefits in cash

3721101
3721102
3721103

Relief work (cash)
Welfare Grants
Burial grant

3721105
3721106

Grant for medical treatment
Old age pension

3721107
3721108
3721109

Pension for meritorious and praiseworthy deeds
Grants (Cash)
Child food

3721110

Cattle food
Social assistance benefits in kind

37221
3722101
3722102

Social assistance benefits in kind
Relief work (rice)
Relief work (wheat)

3722

3722103
3722104
3722105
373
3731

-

Corrugated sheets
Blanket
School feeding
Employment-related social benefits
Employment-related social benefits in cash

37311
3731101
3731102

Employment-related social benefits in cash
Gratuity
Pension (commutation)

3731103
3731104

Pension
Medical allowance to pensioners

3731105
3731106
3731107

Dearness allowance to pensioners
Festival allowance to pensioners
Ration allowance to pensioners

3731108

Bangla new year allowance to pensioner
Employment-related social benefits in kind
Other expenses

3732
38
381
3811
38111
38112

Property expense other than interest
Dividends
To nonresidents
To residents

আ

111
Economic
3812
3813

Description (English)
Withdrawals from income of quasi-corporations
Property expense for investment income
disbursements

3814
3815

Rent
Reinvested earnings on foreign direct investment

382
3821
38211

Transfers not elsewhere classified
Current transfers not elsewhere classified
Other miscellaneous expenditure

3821101
3821102

Customs duty
Land development tax

3821103
3821104
3821105

Municipal rates and taxes
Value added tax
Compensation in lieu of duty draw back

3821106
3821107
3821108

Payment as per court decree/judgement/ order
Book grant
Religious grant

3821109
3821110

Electricity grant
Sporting event

3821111
3821112
3821113

Seed and horticulture
Training grant
Donation/Gift

3821114
3821115

Discretionary grant
Cultural grant

3821116
3821117
3821118

Insurance
Stipend/scholarship
Funaral expeness

3821119
3821120
3821121

Fuel expense
Badding
Water grant

3821122

Equity reinvestment

3821123

Support to Bank for rehabilitation of sick
Industries

3821124
3821125

Write off of loans advances
Income Tax

3821199

Transfer, Adjustment and Others (Capital)
Capital transfers not elsewhere classified
Premiums, fees, and claims related to
nonlife insurance and standardized
guarantee schemes

3822
383

3831

Premiums, fees, and current claims

38311
38312
38313
39

Premiums
Fees for standardized guarantee schemes
Current claims
Reserve
Reserve
Reserve

391
3911
39111
3911111

Reserve
General block allocation

3911112

Unexpected expenditure

Description (Bangla)
আ

আ

আ
আ

আ

আ
-

Equity

আ

112
Economic
4
41

Description (English)
Capital Expenditure
Non financial assets
Fixed assets

411
4111
41111
4111101

Buildings and structures
Dwellings
Residential buildings

41112
4111201

buildings other than dewllings
Non-residential buildings

41113
4111301
4111302

Other structures
Monuments
Roads & highways

4111303
4111304

Bridges
Rural roads

4111305
4111306
4111307

Culverts
Irrigation structures
Drainage structures

4111308
4111309

Sinking of tube well
Sanitation & water supply

4111310

Excavation

4111311
4111312
4111313

Railway installations
Telecommunication
Lines and wires

4111314
4111315

Mast and aerials
Small capital works

4111316
4111317
4111318

Gas line
Other buildings & structures
Tarmac/Runway

4111319
4111320

Shed
Play/Training Ground

4111321
4111322
4111323

Embankment
Sluice gate
Pump house

41114
4111401
4112
41121
4112101
4112102
4112103
4112104
4112105
41122

আ

আ

drainage
sanitation

য়

Land improvements
Landscaping
Machinery and equipment
Transport equipment
Motor vehicle
Water vehicle
Aircraft
Rolling stock

আ

Under water vehicle
Machinery and equipment other than
transport equipment

4112201

ICT equipments

4112202
4112203
4112204

Computers and accessories
Radio equipments
Telecommunication equipments
Information, computer, and
telecommunications (ICT) equipment

4112205

Description (Bangla)

আ

113
Economic
41123

Description (English)
Machinery and equipment not elsewhere
classified

4112301

Ballot box

4112302
4112303

Camera and accessories
Electrical equipment

4112304
4112305
4112306

Engineering and other equipments
Firefighting equipment
Laboratory equipment

4112307
4112308

Meteorological equipment
Military hardware

4112309

Mobile instrument

4112310
4112311

Office equipment
Tents and other equipments

4112312
4112313
4112314

Teaching and learning materials
Solar electric panels
Furniture

4112315
4112316

Medical Machinery
Other Machineries and equipment

4112317
4113
41131
4113101
4113102

4113202
41133

Mineral exploration and evaluation
Computer software and databases

4113301
4113302
41134

Computer software
Databases
Entertainment, literary, and artistic originals

41135
41136

Other intellectual and property products
Costs of ownership transfer on
nonproduced assets other than land

412

আ
hardware)

আ

আ

Animal resources yielding repeat products
Tree, crop, and plant resources yielding
repeat products
Intellectual property products
Research and development

4114101
4114102

আ

Cultural equipment
Other fixed assets
Cultivated biological resources

41132
4113201

4114
41141

Description (Bangla)

আ

য়
য়

Weapons systems
Weapons Systems
Military Vehicles
Other equipment
Inventories)

Inventories

4121
41211
4121101

Materials and supplies
Public order and safety supplies

4122
4123

Security materials
Work in progress
Finished goods

4124
41241

Goods for resale
Food stuff

4124101
4124102
4124103

Purchase of rice
Purchase of wheat
Purchase of edible oil

য়
য়

4124104

Purchase of corn

য়

য়

114
Economic
4124105
4125
41251
4125101
413
4131

Description (English)
Purchase of other foods

Description (Bangla)
য়

Military inventories

Military inventories)

Military inventories

Military inventories)

Military inventories

Military inventories)

Valuables
Valuables

41311
4131101
414
4141
41411
4141101
4141102

Valuables
Museum artifacts, paintings, archives and films
Nonproduced assets
Land
Land

4142

Acquisition/purchase of land
Not Use
Mineral and energy resources

41421
4143
41431

Mineral and energy resources
Other naturally occurring assets
Noncultivated biological resources

4143101
4143102

Water resources

41433
4143301
4143302

Other natural resources
Radio spectra
Natural resources not elsewhere classified

4144102
4144103
4144104
41442
49
491
4911
49111
4911111
5

আ

Animal resources yielding repeat products
Tree, crop, and plant resources yielding
repeat products

41432

4144
41441
4144101

আ

আ

Intangible nonproduced assets
Contracts, leases, and license
Marketable operating leases
Permits to use natural resources
Permits to undertake specific activities
Entitlement to future goods and services
on an exclusive basis
Goodwill and marketing assets
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Capital block allocation
Holding Gains/Losses

51

Assets
Non financial assets
Fixed assets

511
5111
51111
5111101
5111102
5111103
5111104
51112
5111201
5111202

Buildings and structures
Residential buildings
Non-residential buildings
Other structures
Land improvements
Machinery and equipment
Transport equipment
Machinery and equipment other than

আ

আ

য়

115
Economic
5111203
51113
5111301

Description (English)
transport equipment
Machinery and equipment not elsewhere
classified
Other fixed assets
Cultivated biological resources

5111302
5111303
5111304

Intellectual property products
Computer software and databases
Entertainment, literary, and artistic originals

5111305
5111306

Other intellectual and property products
Costs of ownership transfer on
nonproduced assets other than land

51114
5111401
5112

Description (Bangla)

Weapons systems
Weapons systems
Inventories)

Inventories

51121

Materials and supplies

51122
51123
51124

Work in progress
Finished goods
Goods for resale

5112401
51125

Food stuff
Military inventories

5113

Military inventories)

Valuables

51131
5113101
5114
51141
5114101

Valuables
Valuables
Nonproduced assets
Land
Land

51142
5114201

Mineral and energy resources
Mineral and energy resources

51143
5114301
5114302

Other naturally occurring assets
Noncultivated biological resources
Water resources

5114303
51144
5114401

Other natural resources
Intangible nonproduced assets
Contracts, leases, and license

5114402

Goodwill and marketing assets
Financial assets

512
5121
51211
5121101

Domestic financial assets
Monetary gold and Special Drawing Rights (SDRs)
Monetary gold

5121102
51212

Special drawing rights
Currency and deposit

5121201
51213
5121301

Bangladesh bank deposit
Advances
Advances

51214

Debt securities

51215
5121501

Loans
Loan to government employees

5121502
5121503

Loan to autonomous bodies
Loan to Consolidated Fund

আ
আ
আ

Debt securities)

116
Economic
51216

Description (English)
Equity and investment fund shares

Description (Bangla)
Equity

5121601

Equity

Equity)

5121602

Investment fund shares or units
Insurance, pension, and standardized
guarantee schemes

51217
5121701

Non life insurance technical reserves

5121702
5121703

Life insurance and annuity entitlements
Pension entitlements

5121704
5121705

Claims of pension fund on pension manager
Provisions for calls under standardized
guarantee schemes

51218
5121801

Financial derivatives and employee stock options
Financial derivatives

5121802
51219
5121901

Employee stock options
Other accounts receivable
Trade credit and advances

5121902
5122

Miscellaneous other accounts receivable
Foreign financial assets

আ

51222
51223

Currency and deposit
Debt securities

51224

Loans

51225

Equity and investment fund shares

Equity

5122501

Equity

Equity)

5122502

Investment fund shares or units
Insurance, pension, and standardized
guarantee schemes

51226
5122601
5122602
5122603

Non life insurance technical reserves
Life insurance and annuity entitlements
Pension entitlements

5122604
5122605

Claims of pension fund on pension manager
Provisions for calls under standardized
guarantee schemes

51227

Financial derivatives and employee stock options

5122701
51228

Financial derivatives
Other accounts receivable (Other
accounts payable)

52

Debt securities)

Liabilities
Domestic liabilities

521
5211
52111
52112

Currency and deposit
National savings
Deposits (Interest bearing)

52113
5212

Deposits (Not Interest bearing)
Debt securities

52121
52122
5213

Treasury bills
Treasury bonds
Loans

52131

Ways and means

52132
52133

Borrowing from Public Account
Bank Loans

5214

Equity and investment fund shares

Debt securities)

ways and means)

Equity

117
Economic
52141

Description (English)
Equity

52142
5215

Investment fund shares or units
Insurance, pension and standardized
guarantee schemes

52151

Non life insurance technical reserves

52152
52153
52154

Life insurance and annuity entitlements
Pension entitlements
Claims of pension fund on pension manager
Provisions for calls under standardized
guarantee schemes

52155
52156
5216
52161

Claims of provident funds
Financial derivatives and employee stock options
Financial derivatives

52162
5217

Employee stock options
Other accounts payable

52171
52172
52173
522
5221
5222

Description (Bangla)
Equity)

Trade credit and advances
Miscellaneous other accounts payable
Other suspense accounts

য়
য়

Foreign liabilities
Currency and deposit
Debt securities

5223
52231

Loans
External loans

5224

Debt securities)

Equity and investment fund shares

Equity

52241

Equity

Equity)

52242

Investment fund shares or units
Insurance, pension and standardized
guarantee schemes

5225
52251
52252
52253

Non life insurance technical reserves
Life insurance and annuity entitlements
Pension entitlements

52254
52255

Claims of pension fund on pension manager
Provisions for calls under standardized
guarantee schemes
Financial derivatives and employee stock
options

5226
52261
52262
5227
52271
52272
6

Financial derivatives
Employee stock options
য়

Other accounts payable
Trade credit and advances
Miscellaneous other accounts payable

য়

Volume Changes
61

Assets
Non financial assets
Fixed assets

611
6111
61111
6111101
6111102
6111103

Buildings and structures
Residential buildings
Non-residential buildings
Other structures

আ

আ

118
Economic
6111104
61112
6111201
6111202
6111203
61113
6111301
6111302
6111303
6111304
6111305
6111306
61114
6111401
6112
61121
61122

Description (English)
Land improvements
Machinery and equipment
Transport equipment
Machinery and equipment other than
transport equipment
Machinery and equipment not elsewhere
classified
Other fixed assets
Cultivated biological resources
Intellectual property products
Computer software and databases
Entertainment, literary, and artistic originals
Other intellectual and property products
Costs of ownership transfer on
nonproduced assets other than land
Weapons systems
Weapons systems
Acquisition of inventories
Materials and supplies
Work in progress

61123
61124
6112401

Finished goods
Goods for resale
Food stuff

61125

Military inventories

6113

Acquisition of Valuables

61131
6113101
6114

Valuables
Valuables
Acquisition of nonproduced assets

61141
6114101

Land
Land

61142
6114201
61143

Mineral and energy resources
Mineral and energy resources
Other naturally occurring assets

6114301
6114302
6114303

Military inventories)

Noncultivated biological resources
Water resources
Other natural resources

61144
6114401

Intangible nonproduced assets
Contracts, leases, and license

6114402

Goodwill and marketing assets
Financial assets
Domestic financial assets

612
6121

Description (Bangla)
য়

61211
6121101

Monetary gold and Special Drawing Rights (SDRs)
Monetary gold

6121102
61212
6121201

Special drawing rights
Currency and deposit
Bangladesh bank deposit

61213
6121301
61214

Advances
Advances
Debt securities

61215

Loans

আ
আ
আ

Debt securities)

119
Economic
6121501
6121502
6121503
61216

Description (English)
Loan to government employees

Description (Bangla)

Loan to autonomous bodies
Loan to Consolidated Fund
Equity and investment fund shares

Equity

6121601

Equity

Equity)

6121602

Investment fund shares or units
Insurance, pension, and standardized
guarantee schemes

61217
6121701
6121702
6121703

Non life insurance technical reserves
Life insurance and annuity entitlements
Pension entitlements

6121704
6121705

Claims of pension fund on pension manager
Provisions for calls under standardized
guarantee schemes
Financial derivatives and employee stock
options

61218
6121801
6121802
61219
6121901
6121902
6122
61221

Financial derivatives
Employee stock options
Other accounts receivable
Trade credit and advances
Miscellaneous other accounts receivable
Foreign financial assets
Currency and deposit

6122101
61222

Bank deposit
Debt securities

61223

Loans

61224

আ

Debt securities)

Equity and investment fund shares

Equity

6122401

Equity

Equity)

6122402

Investment fund shares or units
Insurance, pension, and standardized
guarantee schemes

61225
6122501
6122502

Non life insurance technical reserves
Life insurance and annuity entitlements

6122503
6122504
6122505

Pension entitlements
Claims of pension fund on pension manager
Provisions for calls under standardized
guarantee schemes
Financial derivatives and employee stock
options

61226
6122601
6122602
61227
6122701
6122702
62
621
6211
62111
6211101
6211102

Financial derivatives
Employee stock options
Other accounts receivable
Trade credit and advances
Miscellaneous other accounts payable
Liabilities
Domestic liabilities
Currency and deposit
National savings
Saving certificates
Postal savings

য়

120
Economic
6211103

Description (English)
Savings Bonds

62112
6211201

Deposits (Interest bearing)
Contributory provident fund

6211202
62113
6211301

State provident fund
Deposits (Not Interest bearing)
Departmental and judicial deposit

6211302
6211303

Renewal, reserve and depreciation
Deposit against supplies and work

6211304
6211305

Food and commodity aid deposit
Other deposits
Debt securities

6212
62121
6212101
62122

Treasury bills
Treasury bills
Treasury bonds

6212201

Treasury bonds
Loans

6213
62131
6213101

য়

য়

Debt securities)

Ways and means

ways and means)

Ways and means

ways and means)

62132

Borrowing from Public Account

6213201
62133
6213301

Borrowing from Public Account
Bank loans
Bank loans

6214

Description (Bangla)

Equity and investment fund shares

Equity

62141

Equity

Equity)

62142

Investment fund shares or units
Insurance, pension and standardized
guarantee schemes

6215
62151
62152

Non life insurance technical reserves
Life insurance and annuity entitlements

62153
62154
62155

Pension entitlements
Claims of pension fund on pension manager
Provisions for calls under standardized
guarantee schemes
Financial derivatives and employee stock
options

6216
62161
62162
6217
62171
62172
6217201
6217202
6217203
6217204
6217205
62173

Financial derivatives
Employee stock options
Other accounts payable
Trade credit and advances
Miscellaneous other accounts payable
Cheques and bills suspense account
Letter of credit

য়
Letter of credit)

Taka and coinage
Gas accounts for government employees
living in government accommodations

আ

Welfare fund
Other suspense accounts

6217301
6217302

Departmental suspense accounts
Departmental challan remittance

য়

6217303

Departmental cheques remittance

য়

121
Economic
6217304
6217305
6217306
6217307
622
6221
6222

Description (English)
Intra department transfers

Description (Bangla)
আ

Cash and bank remittance
Exchange accounts in between CGA and CGDF
Exchange accounts between CGA and
railway accounts
য়

Foreign liabilities
Currency and deposit
Debt securities

6223
62231
6223101
6223102
6224
62241

Transactions with IMF
Equity and investment fund shares
Investment fund shares or units
Insurance, pension and standardized
guarantee schemes

62251

Non life insurance technical reserves

62252
62253
62254

Life insurance and annuity entitlements
Pension entitlements
Claims of pension fund on pension
manager
Provisions for calls under standardized
guarantee schemes
Financial derivatives and employee stock
options

6226
62261
62262
6227
62271
62272
7

আ
Equity
Equity)

Equity

62242
6225

62255

Debt securities)

Loans
External loans
External loans

Financial derivatives
Employee stock options
Other accounts payable
Trade credit and advances

য়
য়

Miscellaneous other accounts payable
Assets
Assets
Fixed assets

71
711
7111
71111
7111101

Buildings and structures
Residential buildings
Residential buildings

71112
7111201

Non-residential buildings
Non-residential buildings

71113
7111301
7111302

Other structures
Monuments
Roads & highways

7111303
7111304

Bridges
Rural roads

7111305
7111306
7111307

Culverts
Irrigation structures
Drainage structures

7111308
7111309

Sinking of tube well
Sanitation & water supply

আ
আ

drainage
sanitation

122
Economic
7111310

Description (English)
Excavation of religious sites and
monuments

7111311

Railway installations

7111312
7111313

Telecommunication
Lines and wires

7111314
7111315
7111316

Mast and aerials
Small capital works
Gas line

7111317
7111318

Other buildings & structures
Tarmac/Runway

71114
7112
71121

Motor vehicle
Water vehicle
Aircraft

7112104
7112105

Rolling stock
Under water vehicle
Machinery and equipment other than
transport equipment

7112201
7112202
7112203

ICT equipments
Computers and accessories
Radio equipments

7112204
7112205

Telecommunication equipments
Information, computer, and
telecommunications (ICT) equipment
Machinery and equipment not elsewhere
classified

71123
7112301
7112302

Ballot box
Camera and accessories

7112303
7112304

Electrical equipment
Engineering and other equipments

7112305
7112306
7112307

Fire fighting equipment
Laboratory equipment
Meteorological equipment

7112308

Military hardware

7112309
7112310

Mobile instrument
Office equipment

7112311
7112312

Tents and other equipments
Teaching and learning materials

7112313
7112314
7112315

Solar electric panels
Furniture
Medical Machinery

7112316
7112317

Other Machineries and equipment
Cultural equipment
Other fixed assets

7113
71131
7113101
7113102

য়

Land improvements
Machinery and equipment
Transport equipment

7112101
7112102
7112103

71122

Description (Bangla)

Cultivated biological resources
Animal resources yielding repeat products
Tree, crop, and plant resources yielding
repeat products

আ

আ

আ

আ
hardware)

আ

আ
আ

123
Economic
71132

Description (English)
Intellectual property products

7113201
7113202

Research and development
Mineral exploration and evaluation

71133
7113301
7113302

Computer software and databases
Computer software
Databases
Entertainment, literary, and artistic
originals

71134
71135
71136
7114
712

Description (Bangla)
য়
য়

Other intellectual and property products
Costs of ownership transfer on
nonproduced assets other than land
Weapons systems
inventories

7121
7122

Materials and supplies
Work in progress

7123
7124
71241

Finished goods
Goods for resale
Food stuff

Inventories)

7124101
7124102
7124103

Purchase of rice
Purchase of wheat
Purchase of edible oil

য়
য়

7124104
7124105

Purchase of corn
Purchase of other foods

য়

7125

য়
য়
Military inventories)

Military inventories

713
7131

Valuables
Valuables

71311
7131101
714

Valuables
Museum artifacts, paintings, archives and films
Nonproduced assets

7141
71411

Land
Land

7141101
7142
71421

Acquisition/purchase of land
Mineral and energy resources
Mineral and energy resources

7143
71431

Other naturally occurring assets
Noncultivated biological resources

7143101
7143102
71432
71433
7143301
7143302
7144
71441
7144101
7144102
7144103
7144104

Animal resources yielding repeat products
Tree, crop, and plant resources yielding
repeat products
Water resources
Other natural resources
Radio spectra
Natural resources not elsewhere classified
Intangible nonproduced assets
Contracts, leases, and license
Marketable operating leases
Permits to use natural resources
Permits to undertake specific activities
Entitlement to future goods and services
on an exclusive basis

আ

আ
আ

124
Economic
71442
72

Description (English)
Goodwill and marketing assets
Financial assets
Domestic financial assets

721
7211
72111
72112

Monetary gold and Special Drawing Rights (SDRs)
Monetary gold
Special drawing rights

7212
72121

Currency and deposit
Treasury single account

7212101
72122
7212201

Bangladesh bank deposit
Non TSA account
Bank deposit

72123
7212301

Cash in hand
Cash in hand

7212302
72124
7212401

Bank deposit (Non TSA)
Cash in transit
Sonali bank deposit

7213
72131
7213101

Advances
Advances
Drawing and disbursement officer's advance

7213102
7213103

Advance against TA on transfer
Advances holders/Imprest holders

7213104
7213105
7214

Advance from special account
Advance pay on transfer (repayable)
Debt securities

7215
72151
7215101

Loans
Loan to government employees
House building loan

7215102
7215103

Computer loan
Interest free loan

7215104
7215105
7215106

Motor car loan
Motor cycle loan
Bicycle loan

72152
7215201

Development loan
Operating loan
Interest free loan

7215205
7215206
7215207

On lent foreign loan
Co-operative loan
Agriculture loan

7215301

আ
আ
আ

আ

Debt securities)

Loan to autonomous bodies
Loan to autonomous bodies

7215202
7215203
7215204

7215208
72153

Description (Bangla)

Special Loan
Loan to Consolidated Fund
Loan to Consolidated Fund
Equity and investment fund shares

Equity

72161

Equity

Equity)

7216101
7216102
72162

Share capital
International financial institutions
Investment fund shares or units

7216

আ

আ

125
Economic
7217

Description (English)
Insurance, pension, and standardized
guarantee schemes

72171

Non life insurance technical reserves

72172
72173

Life insurance and annuity entitlements
Pension entitlements

72174
72175

Claims of pension fund on pension manager
Provisions for calls under standardized
guarantee schemes
Financial derivatives and employee stock
options

7218
72181
72182
7219
72191
72192

Financial derivatives
Employee stock options
Other accounts receivable
Trade credit and advances
Miscellaneous other accounts receivable

7219201
7219202

Bangladesh bank - security services
advance payments to suppliers

7219203
7219204
7219205

Forest department advance
Railway advance
Reimbursable project aid
Reimbursable project aid through special
account

7219206
722
7221
72211
7221101

Description (Bangla)

Foreign financial assets
Currency and deposit
Currency and deposit

-

আ
আ

7222

Bank deposit
Debt securities

7223
7224

Loans
Equity and investment fund shares

Equity

Equity

Equity)

72241
72242
7225

Investment fund shares or units
Insurance, pension, and standardized
guarantee schemes

72251
72252

Non life insurance technical reserves
Life insurance and annuity entitlements

72253
72254

Pension entitlements
Claims of pension fund on pension
manager
Provisions for calls under standardized
guarantee schemes
Financial derivatives and employee stock
options

72255
7226
72261
72262
7227
72271
72272

Debt securities)

Financial derivatives
Employee stock options
Other accounts receivable
Trade credit and advances
Miscellaneous other accounts payable

য়

