বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯

অর্ থ বিভাগের বিবভন্ন অনুবিভাে ও সংস্থার
থ ীঃ িাগেট অনুবিভাে-২
কার্ািল
িাগেট-২ অনুবিভাে কর্তথক উন্নয়ন প্রকগের িাগেট িরাগের অর্ থননবিক বিগেষণসহ উন্নয়ন িাগেট প্রণয়ন সংক্রান্ত কাবের
সমন্বয় এবং নতুন প্রকগের েন্য ককাড প্রদান সংক্রান্ত র্ািি য় কার্ থাির্ি সম্পাদন করা হগয় র্াগক। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
আর্থ িক ক্ষমিা অর্িণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূবের অথ ি অবমুর্ি ও ব্যবোর সম্পবকি প্রবয়ােনীয় নীর্িমািা প্রণয়ন ও র্দ্ধর্ি সম্পবকি
ব্যাখ্যা প্রদান করা েবয় থাবক। উন্নয়ন প্রকবল্পর েন্য র্ববেষ র্েসাব খ ািার অনুবমাদন, বাবণবেিক ব্যাংক মবনানয়ন এবং র্ববেষ
র্েসাব খথবক অথ ি ব্যবোবরর েন্য অথরাইবেেন োর্র সংক্রান্ত কার্ িার্দ সম্পাদন কবর থাবক। পুনর্িরণবর্াগ্য প্রকল্প সাোবের
ব্যবোর, পুনর্িরণ র্র্রবীক্ষণ, সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকবল্পর েনবি রােস্ব বাবেবে স্থানান্তর সংক্রান্ত কাে কবর থাবক। মর্ির্র্রষদ র্বর্াবের
র্নবদ িেনা অনুর্ায়ী র্বর্র্ন্ন মিণািয়/র্বর্াে/সংস্থার র্বর্র্ন্ন প্রকবল্পর র্ির্র্র্র্/টিএর্র্র্র্ প্রণয়নকাবি উন্নয়ন প্রকবল্পর র্দ/েনবি
র্নর্ িারবণর েন্য েঠিি কর্মটির মাধ্যবম সুর্ার্রে প্রদান কবর থাবক। এছাড়া উন্নয়ন বাবেে সংক্রান্ত অন্যান্য কার্ িাবর্ি এ অনুর্বর্াে
েবি সম্পাদন করা েবয় থাবক।

২০১৮-১৯ অথ িবছবর সম্পার্দি উবে বর্াগ্য কার্ িাবল
➢ উন্নয়ন িাগেট িই প্রণয়নীঃ ২০১৮-১৯ অর্ থিছগরর সংগ াবিি এবং ২০১৯-২০ অর্ থিছগরর মঞ্জুবর ও িরাগের দাি সমূহ
(উন্নয়ন) িই ও ২০১৮-১৯ অর্ থিছগরর সম্পূরক আবর্ থক বিবৃবি প্রণয়ন করা হগয়গছ;
➢ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ‘মধ্যহময়াবি িাহেট কাঠাহমা পুবিকা’, ‘টটকসই উন্নয়হে েলিায়ু অর্ থায়ে িাহেট প্রবিহিিে
২০১৯’ োমক ১টি পুবিকা এিং ‘বিবেটাল িাংলাহিহের পহর্ অগ্রযাত্রা: োলবিত্র ২০১৯’ োমক ১টি পুবিকা প্রণয়ে করা
হগয়গছ;
➢ এমটিবিএফ এর আওিায় িাগেট প্রণয়নীঃ আবর্ থক ব্যিস্থাপনার মান উন্নয়ন এিং প্র াসবনক মন্ত্রণালয়/বিভােগক অবিকির
ক্ষমিা প্রদাগনর উগেগে মধ্যগময়াবদ িাগেট কাঠাগমার (এমটিবিএফ) আওিায় ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাে এর ২০১৮-১৯
অর্ থিছগরর সংগ াবিি িাগেট এিং ২০১৯-২০ অর্ থ িছগরর িাগেট প্রণয়ন করা হগয়গছ;
➢ মন্ত্রণালয়সমূগহর িাগেট িাস্তিায়ন কার্ থক্রম পবরি ক্ষণীঃ অনুবিভাগের ১৩টি িাগেট াখার আওিাি ন ২৬টি
মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্ থিছগরর িাগেট িাস্তিায়ন অগ্রেবি পবরি ক্ষণ করা হগয়গছ। ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের
আইিাস++ র্রফবমির আওিায় বাবেে এবিবকউ ন এর র্র্ার্র্ প্রগয়াে করা হগে। BIP (Budget Implementation
Plan) এর মাধ্যগম ত্রৈমাবসক পবরকেনা অনুর্ায় বাবেে বিভােন এিং িাস্তিায়ন বনবিি করা হগে;
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➢ উন্নয়ন প্রকগের েনিল বনি থারণীঃ উন্নয়ন প্রকগের পদ/েনিল বনি থারগণর েন্য অথ ি র্বর্াবের অর্ির্রি সর্িব (বাবেে ও
সামর্িক অথ িনীর্ি) এর সর্ার্র্িবে েঠিি আন্তীঃমন্ত্রণালয় কবমটির ৩২টি সভায় ২০৫টি নতুন প্রকগের
র্ির্র্র্র্বি/টিএর্র্র্র্বি প্রগয়ােন য় পদ/েনিল র্নর্ িারবণর সুপাবর প্রদান করা হগয়গছ;
➢ র্র্রিািন বাবেে খথবক কমিসূর্ি গ্রেণঃ ২০১৮-১৯ অথ িবছবর বাবেে অনুর্বর্াে-২ এর আওিার্ীন কৃর্ষ মিণািবয়র
মাধ্যবম ১৮টি কমিসূর্ি বাস্তবায়ন করা েবয়বছ;
➢ ২০১৮-১৯ অর্ থিছহরর িাহেহট মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিাধীে বিবভন্ন উন্নয়ে প্রকহের প্রকে সাোয্য(আরবপএ) খাহির
িরাহের বিষহয় বিহেষ বেসাি টখালার অনুহমািে, িাবণবেিক ব্াংক মহোেয়ে এিং বিহেষ বেসাি টর্হক অর্ থ ব্িোহরর
েন্য িাহেট অর্রাইহেেে োবর করা েহয়হছ;
➢ ১৩টি িাগেট াখার আওিাি ন ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রবয়ােনীয় খক্ষবে অর্ থ ছাড় করা হগয়গছ;
➢ ১৩টি িাগেট াখার আওিাি ন ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংর্িি একগনক, ক্রয় সংক্রান্ত ও অর্ থননবিক বিষয় সংক্রান্ত
মবন্ত্রসভা কবমটিগি উপস্থাবপি বিষগয় মিামি প্রদান করা হগয়গছ;
➢ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আওিাধীে িপ্তর/অবধিপ্তর ও স্বায়ত্তোবসি সংস্থাসমূহের বিবভন্ন ঋণ চুবি, িাবণেি চুবি ও
প্রিাবিি উন্নয়ে প্রকহের উপর অর্ থ বিভাহগর মিামি প্রিাে করা েহয়হছ;
➢ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের র্নবনাি আইন/বিবি/নীর্িমািার উপর মিামি প্রদান করা হগয়খছঃ
(ক) প্রবােমান নদী ও অন্যান্য েিােবয় াঁিায় মাছ িাষ নীর্িমািা ২০১৭
(খ) ‘র্নেি খেবি র্র্রবার বা স্থায়ীর্াবব অক্ষম খেবিবদর প্রবণাদনা সোয়িা প্রদান নীর্িমািা, ২০১৮’
(ে) ‘রপ্তানী নীর্ি ২০১৮-২১’
(ঘ) ‘আমদার্ন নীর্ি আবদে, ২০১৮-২১’
➢ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আওিাধীে িপ্তর/অবধিপ্তরসমূহের উন্নয়ে প্রকহের যােিােে ক্রহয়র সম্মবি প্রিাে করা েহয়হছ;
➢ ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর িপ্তর/অবধিপ্তর সংবিষ্ট ব্বি কর্তথক সরকাহরর বিরুহে িাহয়রকৃি মামলার ১৪টি Statement of
Facts (SF) ও Grounds for Appeal প্রেরণ করা হয়েয়ে;
➢ ‘উন্নেন েকল্প সমাপ্তির পর অত্যাবশ্যকীে/অপপ্তরহার্ য পদ সৃজন ও জনবল প্তনয়োগ সংক্রান্ত’ পপ্তরপত্র জাপ্তর করা হয়েয়ে;
➢ ‘বাংলায়দশ প্তবপ্তনয়োগ উন্নেন কর্তযপয়ের (BIDA) অনুকূয়ল পপ্তরচালন (অনুন্নেন) খায়ত্ পরামশযক প্রসবা গ্রহণ সংক্রান্ত চুপ্তি
অনুয়মাদন প্তবষয়ে আপ্তথ যক েমত্া পুনঃপ্তনর্ যারণ সংক্রান্ত’ পপ্তরপত্র জাপ্তর করা হয়েয়ে; এবং
➢ বায়জট অনুপ্তবভাগ-২ এর উপর অপ্তপ যত্ দাপ্তেত্ব ও কার্ যাবপ্তল সম্পাদয়ন র্াবত্ীে আপ্তথ যক ও েশাসপ্তনক প্তবপ্তর্-প্তবর্ান অনুসরণ
করা হয়ে এবং ত্ত্ত্বাবর্ায়নর মাধ্যয়ম সম্পাপ্তদত্ কায়জর গুণগত্ মান উন্নেন এবং গপ্তত্শীলত্া আনেন েয়চষ্টা অব্যাহত্
রয়েয়ে।
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