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aধয্ায়- ৩: বােজট o মধয্েময়াদী বােজট 
 
 

সিূচপt 
 

  িবষয় পt নmর তািরখ পৃ া 
০১  সরকাির aথর্ o বােজট বয্বsাপনা আiন, ২০০৯  09-07-2009 ২৭১ 

০২  বােজট কিমিট    

 ০১ ‘বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিট’ নােম নতুন sায়ী কিমিট গঠন 
aম/aিব/বাu/uঃuঃ- ১/সmদ 
কিমিট(২)/৮৯/৮৮ 

19-09-1990 ২৭৯ 

 ০২ ‘বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিট’-eর গঠন o কাযর্পিরিধ পুনিবর্nাস aম/aিব/বা- ১/বােজট(০৮)/২০০৫/১৭০৯ 14-08-2005 ২৮০ 

 ০৩ 
‘বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিটর কািরগরী কিমিট’ পুনগর্ঠন কের 
‘মধয্েময়ািদ বােজট সমnয় o কািরগরী কিমিট’ নােম eকিট নতনু কিমিট গঠন 
করেত সরকার িসdাn gহণ কেরেছন। কিমিটর গঠন o কাযর্পিরিধ 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(০৮)/২০০৫/১৭১০ 14-08-2005 ২৮২ 

 ০৪ 
‘বােজট বয্বsাপনা কিমিট’ নােম eকিট নতুন কিমিট গঠন করার জn 
িসdাn গৃহীত হেয়েছ। পুনিবর্nাসকৃত কিমিটর গঠন o কাযর্পিরিধ (Terms 
of reference) 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(০৪)/২০০৫/১৮০৩ 22-08-2005 ২৮৪ 

 ০৫ ‘সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা সংkাn oয়ািকর্ং grপ’ গঠন o কাযর্পিরিধ aম/aিব/বা- ১/বােজট(৩৬)/২০০৫/১৮১৯ 28-08-2005 ২৮৭ 

 ০৬ 
 ‘মntণালয়িভিtক খসড়া বয্য়সীমা িনধর্ারণ o বােজট pাkলন পরীkা সংkাn 
oয়ািকর্ং grপ’ নােম eকিট oয়ািকর্ং grপ গঠন করেত সরকার িসdাn gহণ 
কেরেছন। oয়ািকর্ং grেপর গঠন o কাযর্পিরিধ 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(৩৬)/২০০৫/১৮২০ 28-08-2005 ২৮৯ 

 ০৭ 
‘বােজট বাsবায়ন মিনটিরং uপ- কিমিট’ নােম ‘মধয্েময়ািদ বােজট সমnয় o 
কািরগির কিমিট’র eকিট uপ- কিমিট গঠন করেত সরকার িসdাn gহণ 
কেরেছন। বােজট বাsবায়ন মিনটিরং uপ- কিমিট- eর গঠন o কাযর্পিরিধ 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(৩৬)/২০০৫/৮৬ 23-02-2006 ২৯১ 

০৩  sায়tশািসত pিত ােন জনবল সৃজন সংkাn কিমিট    

 ০১ 
sায়tশািসত pিত ানসমূেহর রাজs খােত পদ সৃজেনর psাব পরীkা 
কিরয়া sপািরশ pদােনর জn কিমিট গঠন 

aম/aিব/(p- ১)/সাkর্লার- ০১/২০০৬/১৭৬ 10-05-2006 ২৯৪ 

 ০২ 
s- শািসত/ রাTায়t/ িবিধবd সংsা o iহার aধীনs aংগ pিত ানসমেূহর 
পদ সৃি , পদ aবেলাপন, পদ rপাnর eবং sায়ীকরণ pসেঙ্গ। 

নংaম/aিব/মিনঃ/পদ/sায়ী/সৃি /কিমিট/২০০
৬/৯৯২ 

02-05-2006 ২৯৫ 

০৪  কমর্সূিচ িনেয়াগ o anাn psাব যাচাi সংkাn টাsেফাসর্    

 ০১ 
রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়নেযাগয্ unয়ন কমর্সিূচসমেূহর জনবল, 
যানবাহন o aিফস সরঞ্জাম eবং পরামশর্ক িনেয়ােগর psাব যাচাi সংkাn 
আnঃমntণালয় কিমিট পুনগর্ঠন pসেঙ্গ। 

aম/aিব/বা- ১/নীিত(২)/২০০৩/৩৪৩ 04-04-2004 ২৯৭ 

 ০২ সরকার pিতrত িবিভn সংsার কমর্সিূচ বাsবায়ন পিরবীkণ কিমিটর গঠন o 
কাযর্পিরিধ। ০৭.১০১.০২৪.০০.০০.২৭.২০০৮- ৩৫৩ 21-05-2012 ২৯৯ 

০৫  আিথর্ক তথয্ pবােহর মান unয়ন সংkাn টাsেফাসর্    

  
সরকােরর রাজs o বয্য় (eিডিপসহ), বিহঃaথর্ায়ন, নন- বয্াংক aভয্nরীণ 
aথর্ায়ন, সরকার কতৃর্ক সািভর্সেযাগয্ েদনা pভৃিত েkেt মািসক িভিtেত 
aিধকতর িনভর্রেযাগয্ তথয্ pবাহ িনি ত করার লেkয্ eকিট টাsেফাসর্ গঠন 

aম/aিব/বাu- ১/িবিবধ(৪০)/২০০১/১৫২৭ 25-11-2001 ৩০১ 

০৬  aথর্ িবভােগর িবিভn কিমিট    

  aথর্ িবভােগর িবিভn কিমিটেত সভাপিত মেনানয়ন pসেঙ্গ। ০৭.০৮৩.০৩২.০৪.০০.০৩৪.২০১০- ৩৩১ 17-06-2010 ৩০৩ 

০৭  কিমিটেত েযাগদান    

 ০১ 
িবিভn মntণালয়/ িবভােগ গিঠত েটন্ডার/ কনেভনশন/ পারেচজ কিমিটেত 
aথর্ িবভােগর pিতিনিধ েযাগদান pসেঙ্গ। aম/aিব(p- ৩)/িববধ- ২৮/৮৬/১১০০ 06-11-2000 ৩০৫ 

 ০২ 
পদ সিৃ  বা aিফস সরঞ্জামািদ anভরু্িkর psােব সংsাপন মntণালেয়র সoবয্ 
anিবভােগর সmিত pদােনর লেkয্ আেয়ািজত সভায় aথর্ িবভােগর pিতিনিধ 
েpরণ। 

aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ৬/িবিবধ- ৫/২০০১/২১৪ 13-07-2005 ৩০৬ 

০৮  কমর্সূিচ    

 ০১ রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকৃত কমর্সূিচসমূেহর aথর্ ছােড়র পdিত pসেঙ্গ।  aম/aিব/বা- ১/নীিত(১)/২০০৪/২৯৭৫ 18-11-2004 ৩০৮ 

 ০২ ১০.০০ েকািট (দশ েকািট) টাকার aিধক বয্য় সmিলত unয়ন কমর্সূিচ 
রাজs বােজট হেত aথর্ায়েনর psাব েpরণ না করা pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১/নীিত(১)/২০০৪/৮৭৩ 17-04-2005 ৩০৯ 

 ০৩ 
annয়ন বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn কমর্সূিচ pিkয়াকরণ, 
anেমাদন/ সংেশাধন, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মূলয্ায়েনর নীিতমালা। aম/aিব/বা- ১/নীিত(০১)/২০০৬/৯৩৬ 17-10-2007 ৩১০ 

 ০৪ 
annয়ন বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn কমর্সূিচ pিkয়াকরণ, 
anেমাদন/ সংেশাধন, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মূলয্ায়েনর নীিতমালা। ০৭.১০৩.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০- ২৪৭ 22-07-2010 ৩১৭ 
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০৯  কমর্কতর্া- কমর্চারীগেণর িবিভn ঋণ o aিgম    

 ০১ গৃহ িনমর্াণ o েমাটর গাড়ী aিgম pদােনর নীিতমালা aম/aিব/বাu(uঃuঃ২)/িবিবধ(৭)/৯০/৭৩৪ 20-10-1990 ৩২৬ 

 ০২ 
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীগেণর গৃহ িনমাণর্/ েমাটরগাড়ী/ েমাটরসাiেকল 
o anাn পিরবহণ/ বাi- সাiেকল aিgম ঋণ সংkাn। 

aম/aিব/বাu(uঃuঃ- ২)/১৯৪- ঋণ o 
aিgম(৫০)/৯৬/৭৭৫ 

30-09-1996 ৩২৮ 

 ০৩ সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীগেণর মটর সাiেকল kয় aিgম ঋণ সংkাn। aম/aিব/(uঃuঃ- ২)/৯৯৪- ঋণ o 
aিgম(৩৯)/৯৫/(aংশ)/৩৪ 

23-09-1997 ৩২৯ 

 ০৪ েমাটরগাড়ী, েমাটরসাiেকল o সাiেকল aিgম বরাd সংkাn। aম/aিব(uঃu- ৩)e(১)/৮৯(aংশ)/১২৯৬ 17-12-1989 ৩৩০ 
 ০৫ কিmuটার aিgম pদােনর নীিতমালা aম/aিব/বাu- ১/১eম(৪৯)/৯৮/৩৭২ 26-08-1999 ৩৩১ 
 ০৬ সরকাির কমর্কতর্াগেণর কিmuটার kয় aিgম ঋণ pদান সংkাn। aম/aিব/বাu- ১/১eম(৪৯)/৯৮/৪১২ 23-09-1999 ৩৩৩ 

 ০৭ ১ম o ২য় ে ণীর কমর্কতর্ােদর ankেল কিmuটার aিgম মঞ্জুরী 
সmিকর্ত। 

aম/aিব/(বা- ২)/১i-
িবিবধ(২)/৯৫/১২(১০০) 

16-01-2001 ৩৩৪ 

 ০৮ সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর গৃহ িনমর্াণ/ মটর গাড়ী/ মটর সাiেকল/ 
কিmuটার/ বাi সাiেকল ঋণ o aিgম সংkাn। 

নং- aম/aিব/বা-
১/িবিবধ(৪৭)/২০০৭/১০৫৫ 

04-12-2007 ৩৩৫ 

 ০৯ েমাটরগাড়ী aিgম ঋণ gহেণর জn মূল েবতন ১৫,০০০ টাকা িনধর্ারণ aম/aিব/বাশা- ২/িবিবধ(০১)/২০০৯/১৮৪ 30-03-2011 ৩৩৬ 

১০  েমরামত o সংরkণ    

  সরকােরর িনয়ntণাধীন/ মািলকানাধীন েভৗত aবকাঠােমাসমূেহর s ু 
েমরামত o সংরkণ িনি তকরণ pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১/িবিবধ(৪৬)/২০০২/১৯৮৫ 10-12-2002 ৩৩৮ 

১১  চাদঁা pদান    

 ০১ 
িবিভn আnজর্ািতক o আঞ্চিলক সংsায় বাংলােদশ কতরৃ্ক চাঁদা pদান 
pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৪ 24-05-2003 ৩৪০ 

 ০২ 
িবিভn আnজর্ািতক o আঞ্চিলক সংsার বাংলােদশ কতরৃ্ক চাঁদা pদান 
pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৫ 24-05-2003 ৩৪৪ 

 ০৩ 
িবিভn আnজর্ািতক o আঞ্চিলক সংsায় বাংলেদশ কতরৃ্ক চাঁদা pদান 
pসেঙ্গ। aম/aিব/বাu- ১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৭ 24-05-2003 ৩৪৫ 

১২  aথর্ ছাড়করণ    

 ০১ 
রাজs বােজেটর আoতায় sায়tশািসত সংsার ankেল বরাdকৃত aথর্ 
ছােড়র পdিত সহজীকরণ pসংেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১/িবিবধ(২২)/২০০৫/১৭৯৯ 21-08-2005 ৩৪৮ 

 ০২ 
রাজs বােজেটর আoতায় sায়tশািসত সংsার ankেল বরাdকৃত aথর্ 
ছােড়র পdিত সহজীকরণ pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১/িবিবধ(২২)/২০০৫/৭৮৯ 06-08-2009 ৩৫০ 

১৩  িবল দািখল/ িবল দািখেলর সময়সীমা    

 ০১ 
সরবরাহ o েসবা খােতর আoতায় িবdৎ, েটিলেফান, পািন, ভূিমকর, 
েপৗরকর, গয্াস iতয্ািদ িবল সময়মত পিরেশাধ pসেঙ্গ 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(৩২)/২০০৬/১০৭৭ 13-12-2007 ৩৫২ 

 ০২ 
িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs দরpরসমূেহর জুন/ ০২ পযর্n 
বেকয়া িবdয্ৎ িবল পিরেশােধর লেkয্ aথর্ বরাd eবং িবdয্ৎ সরবরাহকারী 
সংsার িনকট DSL বাবদ সরকােরর পাoনা আদায়/ সমnয় pসেঙ্গ। 

aম/aিব/বােজট- ১১/২০০২/১৭০(৭১) 15-05-2004 ৩৫৩ 

 ০৩ 

২০০৫- ০৬ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিুkর 
সময়সীমা, জুন মােস বয্য় িবল দািখল o িন িt eবং জুন মােস isয্েযাগয্ 
েচকসমেূহর েময়াদ সংkাn ০৩/০৫/২০০৬ তািরেখর sারক নং- aম/ aিব/ 
বা- ১/ িবিবধ (০৯)/ ২০০৬/ ৩৬৮ সংেশাধন pসেঙ্গ। 

aম/aিব/বা- ১/িবিবধ(৯)/২০০৬/৪৬২ 01-06-2006 ৩৫৪ 

 ০৪ 
২০০৬- ০৭ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিুkর 
সময়সীমা, জুন মােস বয্য় িবল দািখল o িন িt eবং জুন মােস isয্েযাগয্ 
েচকসমেূহর েময়াদ সংkাn। 

aম/aিব/িবিবধ(০৯)/২০০৬/৩৭৫ 09-04-2007 ৩৫৬ 

 ০৫ 
২০০৯- ১০ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ 
aবমুিk eবং িবল দািখেলর সময়সীমা বৃিd। ০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০- ২৭২ 02-06-2010 ৩৫৮ 

 ০৬ 
২০০৯- ১০ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমুিkর 
সময়সীমা, জনু মােস বয্য় িবল দািলখ o িন িt eবং জুন মােস isয্েযাগয্ 
েচকসমেূহর েময়াদ সংkাn। 

০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০- ৪১৪ 09-08-2010 ৩৫৯ 

 ০৭ 
unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমুিkর সময়সীমা, জুন 
মােস বয্য় িবল দািখল o িন িt eবং জুন মােস isয্েযাগয্ েচকসমেূহর 
েময়াদ সংkাn। 

০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০- ১৮০ 29-04-2012 ৩৬০ 
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  িবষয় পt নmর তািরখ পৃ া 

১৪  সরকাির কমর্চারীর ঋণ মokফ    

 ০১ 

চাকিররত aবsায় মতৃযু্বরণকারী/ কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর utরাধীকারীর িনকট 
aথবা সmণূর্ মানিসক pিতবnী বা পঙ্গু হেয় aবসর gহণকারী dদর্শাgs 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর িনকট েথেক aনাদায়ী eবং সহেজ আদায়েযাগয্ নয় 
eমন গহৃ িনমর্াণ, গৃহ েমরামত, েমাটারকার, মটরসাiেকল, বাi- সাiেকল eবং 
কিmuটার ঋেণর aপিরেশািধত aংশ, sদ বা দন্ড sদ মokফ সংkাn 
সংেশািধত নীিতমালা। 

aম/aিব/বা- ৬/০৯৩৮- ৬২০১(১)/০৬/৮৭১ 28-03-2007 ৩৬৩ 

১৫  সমীkা/ িনরীkা    

 ০১ 
িবিভn মntণালয়/ িবভােগর রাজs বােজেটর আoতায় বরাdকৃত িনরীkা/ 
সমীkা িফ বয্বহােরর িদক িনেদর্শনা। aম/aিব/বা- ১/নীিত(০২)/২০০৬/৫১২ 22-05-2007 ৩৬৬ 

১৬  বয্য় বরাd    

 ০১ 
কর ভবন িনমর্ােণর জn জাতীয় রাজs েবােডর্র ankেল জিম েরিজেTশন 
o য্াm িডuিট পিরেশাধ েথেক aবয্াহিত সংkাn। 

aম/aিব/বা- ৬/eনিবআর- ২/৯৮-
৯৯/aংশ- ১/৫৩৩ 

05-04-2009 ৩৭০ 

 ০২ 
সরকাির pিত ােনর eক িবভাগ েথেক an িবভােগ জিম হsাnেরর েkেt 
GFR-280 eর িবধান যথাযথভােব anসরণ করা pসেঙ্গ। ০৭.১০১.০১৮.০০.০০.১৪.২০১০- ২৫১ 08-04-2010 ৩৭১ 

১৭  েথাক বরাd হেত েবতন    

  েথাক বরাd হেত েবতন ভাতা pদান সংkাn। aম/aিব/বােজট- ১১/িবিবধ- ৩৮/০৪/৩০৭ 04-06-2009 ৩৭৩ 

১৮  জনবল o নতনু বয্েয়র psাব    

 ০১ 
িবিভn িবভাগ/ মntণালয় েথেক রাজsখােত পদ সৃি / সংরkণ/ 
িনয়িমতকরণ/ sায়ীকরণ, পদবী পিরবতর্ন, নতুন বয্েয়র psাব, aিতিরk 
বরাd iতয্ািদ আিথর্ক সংে ষ সmিলত psাব (Cheeklist) 

aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ৬/িবিবধ- ১/২০০০/২৫৮ 12-12-2000 ৩৭৫ 

 ০২ সরকাির সmদ বয্বহাের কৃ  সাধেনর লেkয্ বয্য় hাস pসেঙ্গ। aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ৬/িবিবধ- ২/২০০৯/২০০ 10-06-2009 ৩৭৭ 

১৯  গািড়র মলূয্ িনধর্ারণ    

 ০১ িবিভn ধরেনর গািড়র মূলয্ িনধর্ারণ pসেঙ্গ। ০৭.১৫৬.০২৬.০৬২.০০.০১.২০০৪- ৩৭৯ 26-09-2009 ৩৮০ 

 ০২ িবিভn ধরেনর গািড়র মূলয্ িনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম(aিব)/বয্ঃিনঃ- ৬/িবিবধ-
০১/২০০৪/৩৮৪ 

30-09-2009 ৩৮১ 

 ০৩ িবিভn ধরেনর গািড়র মূলয্ িনধর্ারণ pসেঙ্গ। ০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৪- ৬২০ 28-11-2011 ৩৮২ 

২০  রাTায়t pিত ানেক sানীয়/ ৈবেদিশক মdুায় ঋণ pদান    

 ০১ িবিভn sায়tশািসত/ আধা- sায়tশািসত সংsা eবং পাবিলক েসkর 
কেপর্ােরশনসমহূেক sানীয়/ ৈবেদিশক মdুায় ঋণ pদােনর সংেশািধত শতর্াবলী aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ১৩/০৪/৩৬৮ 17-03-2004 ৩৮৬ 

 ০২ 
িবিভn sায়tশািসত/ আধা- sায়tশািসত সংsা, পাবিলক েসkর কেপর্ােরশন 
eবং রাTায়t েকাmানীসমহূেক sানীয়/ ৈবেদিশক মdুায় ঋণ pদােনর 
সংেশািধত শতর্াবলী। 

০৭.১১৪.০৩১.৩৬.০০.০০৭.২০১১.৪৩ 21-03-2011 ৩৯৩ 

২১  বােজট o মধয্েময়ািদ বােজট    

 ০১ 

২০০৭- ০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত eবং ২০০৮- ০৯ aথর্ বছেরর বােজেট 
anভুর্িkর জn pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতৃর্ক psািবত বােজট 
pাkলনসমেূহর pাথিমক পরীkার েkেt anসরণীয় সাধারণ নীিতমালা eবং 
আগামী ২০০৮- ০৯ aথর্ বছেরর psািবত বােজেটর pথম সংsরণ 
চূড়াnকরণ। 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(৩৬)/২০০৬/৬০ 27-01-2008 ৪০১ 

 ০২ 
মধয্েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতাভুk মntণালয়/ িবভাগসমেূহর 
২০০৭- ০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন (annয়ন) pণয়ন 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(৩৭)২০০৭/৭৩ 29-01-2008 ৪০৪ 

 ০৩ 
মধয্েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতাভুk মntণালয়/ িবভাগসমূেহর বােজট 
কাঠােমা pণয়ন। aম/aিব/বােজট- ৪৩/২০০৯/৯৯০ 05-11-2009 ৪০৬ 

 ০৪ 
মধয্েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতাভুk মntণালয়/ িবভাগসমুেহর বােজট 
কাঠােমা pণয়ন। ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০৩১.২০১০- ৭৩০ 28-11-2010 ৪১০ 

 ০৫ 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমূেহর ২০১১- ১২ aথর্বছেরর 
বােজট pাkলন eবং ২০১২- ১৩, ২০১৩- ১৪, ২০১৪- ১৫ o ২০১৫- ১৬ 
aথর্বছেরর বােজট pেkপণ pণয়ন সংkাn। 

০৭.১০১.০২০.০০.০০.১৫.২০১০- ৩৩৫ 30-03-2011 ৪৩৫ 

 ০৬ 
মntণালয়/ িবভাগ o anাn pিত ানসমূেহর মধয্েময়ািদ বােজট কাঠােমা 
সংেশাধন o হালনাগাদকরণ। ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০৩১.২০১০- ৭৯২ 01-11-2011 ৪৫২ 

 ০৭ 
মধয্েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতাভুk মntণালয়/ িবভাগসমেূহর 
২০১১- ১২ aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন (annয়ন eবং unয়ন) 
pণয়ন। 

০৭.১০১.০২০.০০.০০.০১৫.২০১১- ৮১৬ 28-11-2011 ৪৮১ 
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aধ ায়-৩ 
বােজট o মধ েময়ািদ বােজট 
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সরকাির aথর্ o বােজট 
ব বsাপনা আiন, ২০০৯ 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
 

aিতিরk সংখ া 
কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

বহsিতবারৃ , জলাi ু ৯, ২০০৯ 

 
বাংলােদশ জাতীয় সংসদ 

 
ঢাকা, ৯i জলাiু , ২০০৯/ ২৫েশ আষাঢ়, ১৪১৬ 

 সংসদ কতর্ক গহীত িনmিলিখৃ ৃ ত আiনিট ৯i জলাiু , ২০০৯ (২৫ েশ আষাঢ়, ১৪১৬) তািরেখ রাTপিতর সmিত লাভ 
কিরয়ােছ eবং eতdারা ei আiনিট সবর্সাধারেণর aবগিতর জn pকাশ করা যাiেতেছঃ- 

২০০৯ সেনর ৪০নং আiন 

সরকাির aেথর্র রkণােবkণ, সংযk তহিবেল aথর্ pদান বা uহা হiেত aথর্ pত াহার aথবা ু pজাতেntর সরকাির 
িহসােব aথর্ pদান বা uহা হiেত aথর্ pত াহার eবং তৎসংি  িবষয়ািদ সmেকর্ িবধানকেl pণীত আiন। 

 েযেহত গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর ু ৮৫ anে দ anযায়ী সরকাির aেথর্র রkণােবkণ, সংযk তহিবেল ু
aথর্ pদান বা uহা হiেত aথর্ pত াহার aথবা pজাতেntর সরকাির িহসােব aথর্ pদান বা uহা হiেত aথর্ pত াহার, 
বােজট ঘাটিত o সরকাির ঋণ ধারণেযাগ  পযর্ােয় রাখা, আnঃpজn সমতা িনি ত করা, সামি ক aথর্ৈনিতক 
িsিতশীলতার unয়ন eবং বােজট pণয়েন s তা o জবাবিদিহতা িনি ত করা eবং তদসংি  িবষয়ািদ সmেকর্ িবধান 
করা সমীচীন o pেয়াজনীয়; 

 েসেহত eতদdারা িনmrপ আiন করা হiলু : 
 

pথম aধ ায় 

pারিmক 

১। সংিkp িশেরানাম o pবতর্ন।— 

১) ei আiন সরকাির aথর্ o বােজট ব বsাপনা আiন, ২০০৯ নােম aিভিহত হiেব। 

২) iহা aিবলেm কাযর্কর হiেব। 

২। সংjা।— 

িবষয় বা pসে র পিরপন্থী েকান িকছ না থািকেলু , ei আiেন— 

১) ‘aথর্ বছর’ aথর্ সংিবধােনর ১৫২ anে েদর uিlিখত aথর্ বছর; 

২) ‘aথর্ িবভাগ’ aথর্ গণpজাতntী বাংলােদশ সরকােরর aথর্ মntণালেয়র aথর্ িবভাগ; 

৩) ‘anাn pিত ান’ aথর্ সংিবধােনর ৮৮ anে দ anযায়ী সংযk তহিবেলর uপর দায়যk ব েয়র সিহত সংি  ু ু
ব িk o pিত ান; 

৪) ‘aপচয়’ aথর্ বািষর্ক বােজেট েয uেdেশ  (purpose) aথর্ বরাd pদান করা হiয়ােছ েস uেdেশ  aথর্ ব য় aথবা 
ব বহার না কিরয়া an েকান uেdেশ  aথর্ ব য় aথবা ব বহার করা; 

৫) ‘ঋণ gহণ’ aথর্ সরকার কতর্ক বাংলােদেশর aভ nের aথবা বািহর হiেত aথর্ সংgহৃ , যাহা েফরত pদােনর 
বাধ বাধকতা রিহয়ােছ; 

৬) ‘ঋণ pদান’ aথর্ সরকার কতর্ক েকান sায়tশািসত pিত ান aথবা sানীয় সরকার pিত ান aথবা েকান সরকাির ৃ
কমর্চারী aথবা েকান ব িkেক sদযk aথবা sদমkভােব িনিদর্  েময়ােদ aথর্ pদানু ু , যাহা gহীতার িনকট হiেত 
আদােয়র বাধ বাধকতা রিহয়ােছ; 

৭) ‘গ ারািন্ট’ aথর্ েকান sায়tশািসত pিত ান aথবা রাTায়t বািণিজ ক pিত ান aথবা sানীয় সরকার pিত ান 
aথবা েবসরকাির pিত ান কতর্ক aভ nরীণ aথবা বিহঃuৎস হiেত গহীত ঋেণর আসল o sদ eবং eতদসংkাn ৃ ৃ
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an েকান চাজর্ আংিশক aথবা সmণর্rেপ পিরেশােধ সংি  pিত ান aসমথর্ হiেল সরকার কতর্ক তাহা ূ ৃ
পিরেশােধর িন য়তা pদান, eবং সরকার কতর্ক pদt কাuন্টার গ ারাৃ িন্টo iহার anভর্k হiেবু ; 

৮) ‘দpর’ aথর্ েকান মntণালয় aথবা িবভােগর aধীন েকান সংযk দpর বা পিরদpর বা aিধদpরু ; 

৯) ‘দায়যk ব য়ু ’ সংিবধােনর ৮৮ anে েদর িবধান anযায়ী তহিবেলর uপর দায়যk ব য়ু ; 

১০) ‘িনধর্ািরত’ aথর্ িবিধ dারা িনধর্ািরত, তেব িবিধ pণীত না হoয়া পযর্n সরকার কতর্ক িলিখত আেদশ dারা িনধর্ািরতৃ ; 

১১) ‘িনবর্াহী কতর্পkৃ ’ aথর্ pধানমntী, েktমত, pধান uপেদ া aথবা েকান মntণালেয়র দািয়েt িনেয়ািজত মntী, 
েktমত, uপেদ া aথবা pিতমntী aথবা anাn pিত ােনর pধান; 

১২) ‘p n দায়’ aথর্ েকান সংsা aথবা েবসরকাির pিত ান কতর্ক সংগহীত ঋেণর িবপরীেত সরকার কতর্ক গ ারািন্ট ৃ ৃৃ
pদান করা হiয়ােছ eমন েkেt সংি  সংsা aথবা েবসরকাির pিত ান কতর্ক ঋণ পিরেশােধ ব থর্তাজিনত ৃ
কারেণ সরকােরর uপর আেরািপত হiেত পাের eমন সmাব  দায়; 

১৩) ‘pজাতেntর সরকাির িহসাব’ aথর্ সংিবধােনর ৮৬ anে েদ uিlিখত pজাতেntর সরকাির িহসাব; 

১৪) ‘pধান খাত’ aথর্ aথর্ মntণালয়, িবভাগ বা anাn pিত ােনর সমদয় আয় aথবা ব য় বরাd সmিলত খাতু , eবং 
েকান িবেশষ pকিতর ব য় বরাৃ d সmিলত খাতo iহার anভর্k হiেবু ; 

১৫) ‘বােজট ঘাটিত’ aথর্ সংযk তহিবেল ঋণ বাবদ pািp ব তীত েমাট pািp aেপkা uk তহিবল হiেত ঋেণর ু
আসল বাবদ পিরেশাধ ব তীত েমাট পিরেশাধ েবশী হiবার কারেণ udত ঘাটিতূ ; 

১৬) ‘বািষর্ক বােজট’ aথর্ সংিবধােনর ৮৭ anে েদ uিlিখত বািষর্ক আিথর্ক িববিতৃ ; eবং সংিবধােনর ৮৯ anে েদ 
uিlিখত ম রী দাবীসহ anাn বােজট দিললo iহার anভর্k হiেবু ু ; 

১৭) ‘বাংলােদশ ব াংক’ aথর্ Bangladesh Bank Order, 1972 (President Order No. 127 of 1972) eর ধারা ৩ 
eর aধীন pিতি ত বাংলােদশ ব াংক; 

১৮) ‘মধ েময়াদী বােজট’ aথর্ সরকােরর নীিত o uেdেশ র সে  বােজট বরােdর eবং বােজট বরােdর সংে  
কমর্কিতর ৃ (performance) েযাগসt pিত ার ব বsা সmিলত িতন aথর্ বৎসর েময়ািদ বােজট যাহােত সরকােরর ূ
আয় o ব েয়র বােজট বৎসেরর pাkলন eবং তৎপরবতর্ী di বৎসেরর pেkপণ anভর্k থািকেবু ; 

১৯) ‘মলধন ব য়ূ ’ aথর্ eমন েকান ব য় aথবা িবিনেয়াগ, যাহা হiেত eক বৎসেরর aিধককাল uপকার aথবা েসবা 
পাoয়া যাiেব; 

২০) ‘রাজs ব য়’ aথর্ কর, েলভী বা l aথবা eতদসmিকর্ত an েকান চাজর্ eবং কর বিহর্ভত anাn খাত হূ iেত 
সংগহীত aথর্ যাহা সংযk তহিবেল জমা কিরেত হiেবৃ ু ; 

২১) ‘রাজs ব য়’ aথর্ সরকােরর আবতর্ক pকিতর চলিত ব য়ৃ ; 

২২) ‘সংিবধান’ aথর্ গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধান; 

২৩) ‘সংsা’ aথর্ আiেনর aধীন pিতি ত েকান সংিবিধবd কতর্পkৃ , sায়tশািসত aথবা রাTায়t pিত ান aথবা sানীয় 
সরকার pিত ান; 

২৪) ‘সংযkু তহিবল’ aথর্ সংিবধােনর ৮৪ anে েদ বিণর্ত সংযk তহিবলু । 

২৫) ‘সরকাির ঋণ’ aথর্ সরকার কতর্ক aভ nরীণ eবং বিহঃখাত হiেত গহীত ঋণ o ঋেণর িsিতৃ ৃ ; 

২৬) ‘িহসাবরkণ কাযর্ালয়’ aথর্ িহসাব মহািনয়ntক eর কাযর্ালয়, কেন্Tালার েজনােরল aব িডেফn ফাinাn eর 
কাযর্ালয়, মntণালয় বা িবভাগ বা anাn pিত ােনর pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্ার কাযর্ালয়, েজলা িহসাবরkণ 
কাযর্ালয় eবং uপেজলা িহসাবরkণ কাযর্ালয়। 

 

িdতীয় aধ ায় 

আিথর্ক ব বsাপনা 

৩। আিথর্ক ব বsাপনা।— 

১) সরকার সামি ক aথর্ৈনিতক িsিতশীলতার unিত সাধন eবং বািষর্ক বােজট ঘাটিত ধারণেযাগ  পযর্ােয় রাখার জn 
কাযর্কর সকল ব বsা gহণ কিরেব। 

২) সরকার s  আিথর্ক o সরকাির ঋণ ব বsাপনার লেk  িনধর্ািরত পdিত anসরণ কিরেব eবং ঋেণর িsিত ু
পিরেশাধেযাগ  সীমার মেধ  রািখবার uেdেশ  িনmবিণর্ত ব বsাপনাসমহ gহণ কিরেবূ , যথা:- 
ক) aভ nরীণ uৎস হiেত সংগহীত ঋেণর পিরমাণ kমাnেয় hাস করা eবং uk uৎস হiেত সংগহীত বািষর্ক ৃ ৃ

ঋেণর পিরমাণ সহনীয় পযর্ােয় রাখা; 
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খ) সরকার কতর্ক pদt গ ারািন্টজিনত pৃ n দায় (contingent liability) ধারণেযাগ  পযর্ােয় রাখা; eবং 
গ) aভ nরীণ o বিহঃuৎস হiেত গহীত সরকাির ঋেণর িsিতর পিরমাণ েমাট েদশজ uৎপাদেনর শতকরা aংশ ৃ

িহসােব pিত বৎসর kমাnেয় hাস করা। 

৩) দনিnন নগদ aেথর্র চািহদা পরণ কিরবার জn সরকার বাংলােদশ ব াংূ ক হiেত িনধর্ািরত সীমার মেধ  uপায়-
uপকরণ aিgম gহণ কিরেত পািরেব eবং uপায়-uপকরণ aিgম gহেণর েkেt িনধর্ািরত সীমা aিতkম কিরেল, 
বাংলােদশ ব াংক হiেত aিতিরk aথর্ oভার Dাফট িহসােব gহণ ব িতত সরকার বাংলােদশ ব াংক হiেত েকান 
ঋণ gহণ কিরেত পািরেব না। 

৪) uপ-ধারা (৩) e যাহা িকছi থাkক না েকনু , বাংলােদশ ব াংক, িনধর্ািরত সময়সীমা পযর্n, সরকার কতর্ক জািরকত ৃ ৃ
pাiমারী িসিকuিরিটসমহ েযমনূ , েTজাির িবল, বন্ড pভিত kয় কিরেত পািরেবৃ । 

৫) সরকার, িনধর্ািরত পdিতেত, বােজট ঘাটিত, aভ nরীণ uৎস o বিহঃuৎস হiেত গহীত ঋণ eবং গ ারািন্টজিনত ৃ
p n দায় iত ািদর বািষর্ক লk মাtা, aভ nরীণ o বিহঃuৎস হiেত গহীত ঋেণর িsিতৃ -সীমা eবং বাংলােদশ 
ব াংক কতর্ক pাiমারী িসিকuিরিট kেয়র সময়সীমা িনধর্ারণ কিরেবৃ । 

৪।  aথর্ বরােd সমতা o s তা িনি তকরণ।— 

সরকার, জনsােথর্, aথর্ বরােdর েkেt aিধকতর সমতা o s তা িনি ত কিরেব eবং uk uেdেশ  sিনিদর্ ভােব 
িনmবিণর্ত কাযর্ব বsা gহণ কিরেব: 

ক) আ িলক সমতা িনি তকরণ; 

খ) নারী-পrেষর সমতা িনি তকরণু ; 

গ) দািরd িনরসন সংkাn কাযর্kেম kমাnেয় aিধক aথর্ বরাd pদান; 

ঘ) সংsাসমহেক anদানূ , ভতর্িকু , ঋণ ik iিট iত ািদ বাবদ pদt aথর্ বােজেট যথাসmব ss ভােব pদশর্ন; eবং 

ঙ) aথর্ বরাd o ব বহার সংkাn তথ ািদ সকল মntণালয় বা িবভাগ কতর্ক তাহােদর oেয়বসাiেট িনয়িমত pকাশ ৃ
করা। 

৫। আিথর্ক ব বsাপনায় সkমতা বিdৃ ।— 

সরকার, িনধর্ািরত পdিতেত, s  o কাযর্কর আিথর্ক ব বsাপনা pিত ার লেk  pেয়াজনীয় িশkা o pিশkেণর ু
ব বsা gহণ কিরেব eবং ukrেপ িশিkত eবং pিশkণpাp জনবেলর দkতা, aিভjতা o েসেবার সেবর্াtম ব বহার 
িনি ত কিরেব। 

 

ততীয় aধ ায়ৃ  

সংযk তহিবল o pজাতেntর সরকাির িহসাবু  

৬। সংযk তহিবল eবং pজাতেntর সরকাির িহসাব রkণােবkণ o িনয়ntণু ।— 

aথর্ িবভাগ সংযk তহিবল eবং pজাতেntর সরকাির িহসাব রkণােবkণ o িনয়ntেণর দািয়t পালন কিরেবু । 

৭। সংযk তহিবেল aথর্ জমা o pত াহারু ।— 

১) সংযk তহিবেল িনmবিণর্ত aথর্ সংগহীত পdিতেত জমা কিরেব হiেবু ৃ , যথা:- 
ক) সংিবধােনর ৮৪(১) anে দ anযায়ী সরকার কতর্ক pাp সকল রাজsৃ , সংগহীত সকল ঋণৃ , ঋণ পিরেশাধ 

হiেত pাp সকল aথর্; eবং 
খ) সরকার কতর্ক ৃ pাp সকল anদান। 

২) aথর্ িবভাগ সংযk তহিবেলর জn eকিট uপযk o কাযর্কর ব বsাপনা eবং ব াংিকং িহসাব পdিত pিত া ু ু
কিরেব। 

৮। সংযk তহিবল হiেত pত াপর্ণ o েফরতেযাগ  aথর্ uেtালনু ।— 

রাজs আহরণকারী েকান দpর কতর্ক করৃ , েলভী aথবা eতদসmিকর্ত an েকান চাজর্ বাবদ pাp aথর্ সংযk ু
তহিবেল জমা কিরবার পর সংি  দpর uk তহিবল হiেত আiনগতভােব pত পর্ন o েফরৎেযাগ  pেয়াজনীয় aথর্ 
সংযk তহিবল হiেত uেtালন কিরেত পািরেবু । 
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৯। pজাতেntর সরকাির িহসােব aথর্ জমা o uk িহসাব হiেত aথর্ পিরেশাধ।— 

১) সংযk তহিবেল জমাকত aথর্ ব তীত সরকার কতর্ক বা সরকােরর পেk pাp an সকল aথর্ সংিবধােনর ু ৃ ৃ ৮৪(২) 
anে েদর িবধান anযায়ী pজাতেntর সরকাির িহসােব জমা হiেব। 

২) aথর্ িবভাগ pজাতেntর সরকাির িহসাব aথর্ জমা o পিরেশােধর বাৎসিরক pাkলন psত কিরেব eবং uk িহসােব 
aথর্ জমা বা uk িহসাব হiেত aথর্ পিরেশাধ িনধর্ািরত পdিতেত পিরবীkণ কিরেব। 

 

চতথর্ aধ ায়ু  

বােজট ব বsাপনা 

১০। বােজট।— 

১) aথর্ মntী, pেত ক aথর্ বৎসর আরm হiবার পেবর্ বািষর্ক বােজট সংসেদ েপশ কিরেবনূ । 

২) বািষর্ক বােজেট দায়যk বু য় হiেত anাn ব য় পথকভােব pদশর্ন কিরেত হiেবৃ । 

৩) বািষর্ক বােজেট anাn ব য় হiেত রাজs খােতর ব য় পথকভােব pদশর্ন কিরেত হiেবৃ । 

৪) aথর্ মntী বািষর্ক বােজেটর সে  eকিট মধ েময়ািদ বােজট সংসেদ েপশ কিরেবন eবং মধ েময়ািদ বােজেট 
সরকােরর আয় o ব েয়র বােজট-বৎসেরর pাkলন ছাড়াo তদপরবতর্ী di বৎসেরর pেkপন anভর্k থািকেবু । 

৫) মধ েময়ািদ বােজেট সরকােরর নীিত o uেdেশ র সে  aথর্ বরাd eবং aথর্ বরােdর সে  মntণালয় বা 
িবভাগসময়েহর কমর্কিতর ৃ (performance) েযাগসt pদশর্ন কিরেত হiেবূ । 

১১। নীিত িববিত ৃ (policy Statement)।— 

সরকার, pিত বৎসর বািষর্ক বােজেটর সে  সামি ক aথর্ৈনিতক পিরিsিতর uপর eকিট নীিত িববিত সংসেদ েপশ ৃ
কিরেব, যাহােত িনmবিণর্ত িবষয়সমহ anভর্k থািকেবূ ু - 

ক) anিনর্িহত anমানসমেহর ূ (underlying assumptions) িবে ষণসহ aথর্নীিতর pবিdৃ -সmাবনার পযর্ােলাচনা eবং 
সামি ক aথর্ৈনিতক সচকসমেহর মধ েময়ািদ লk মাtাূ ূ ; 

খ) সরকােরর েকৗশলগত agািধকারসমহূ, আিথর্ক নীিত (Fiscal Policy) anদানসহ (যিদ pেযাজ  হয়) রাজs আয়, 
বােজট ঘাটিত o বােজট ঘাটিতর aথ ায়ন; 

গ) aভ nরীণ o বিহঃuৎস হiেত ঋণ সংgহ েকৗশেলর মল ায়নূ , aভ nরীণ o বিহঃuৎস হiেত ঋণ gহেণর 
লk মাtা, পdিত o মাধ ম, বিহঃঋেণর িবপরীেত বেদিশক মdার িবিনময় ঝুিঁকু , সংsাসমেহর জn pদt ঋণ বা ূ
গ ারািন্টর পিরমাণ eবং েবসরকাির pিত ানসমেহর জn গ ারািন্টর পিরমাণ iত ািদূ । 

১২। সংেশািধত বােজট।— 

১) aথর্ মntী, pেয়াজেন pেত ক aথর্ বৎসের eকিট সংেশািধত বােজট সংসেদ েপশ কিরেবন। 

২) সংেশািধত বােজট, যথাসmব, pেত ক বৎসেরর মাচর্ মােসর মেধ  েপশ কিরেত হiেব। 

৩) সংেশািধত বােজট েপশ কিরবার েkেt সংিবধােনর ৮৭, ৮৮, ৮৯ o ৯০ anে েদর িবধানবলী anসরণ কিরেত 
হiেব eবং pেযাজ  েkেt, সংিবধােনর ৯১ anে দ anযায়ী eকিট সmরক আিথর্ক িববিত বা aিতিরk আিথর্ক ূ ৃ
িববিতo সংসেদ েপশ কিরেত হiেবৃ । 

১৩। বােজট বরাd সmেকর্ aবিহতকরণ o aথর্ ছাড়।— 

১) বািষর্ক বা সংেশািধত বােজট anেমািদত হiবার পর aথর্ িবভাগ, দায়যk ব য়সহ anেমািদত বরাd সmেকর্ ু
pশাসিনক মntণালয় বা িবভাগ eবং anাn pিত ানসমহ eবং সংি  িহসাবরkণ কাযর্ালয়সমহেক সtর aবিহত ূ ূ
কিরেব। 

২) pশাসিনক মntণালয় বা িবভাগ o anাn pিত ানসমহূ  uহােদর ankেল বরাdকত aথর্ aধীৃ নs িনয়ntণকারী 
aথবা ব য়ন কমর্কতর্ােদর মেধ , িনধর্ািরত পdিতেত, পনঃবরােdরু . পনঃবরােdর ব বsা কিরেবু । 

৩) pকািশত মntণালয় বা িবভাগ o anাn pিত ানসমহ িনধর্ািরত পdিত anসরেণূ  বােজট বা, েktমত, সংেশািধত 
বােজট anযায়ী aথর্ aবমk aথবাু  ছাড় কিরেব। 
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১৪। aথর্ sানাnর o পনঃuপেযাজনু ।— 

১) সংসেদর পবর্াnেমাদন ব িতেরেক apত ািশত ব য় খাত ব তীত eক ম রী হiেত an েকান ম রীর িবপরীেত eবং ূ ু ু
দায়যk ব য় হiেত anাn ব েয় aথর্ sানাnর aথবা পনঃuপেযাজন করা যাiেব নাু ু । 

২) aথর্ িবভােগর সmিত ব িতেরেক েকান pধান খােতর anভর্k রাজs ব য় হiেত মলধন ব েয় aথবা মলধন ব য় ু ূ ূ
হiেত রাজs ব েয় aথবা েবতন o ভাতা ে ণী হiেত an েকান ে ণীেত েকান aথর্ পনঃuপেযাজন করা যাiেব ু
না। 

১৫। বােজট পিরবীkণ।— 

১) সরকার, বােজট বাsবায়েনর agগামী িনয়িমত পিরবীkেণর লেk  িনেদর্শমালা pণয়ন কিরেত পািরেব। 

২) সকল মntণালয় বা িবভাগ eবং anাn pিত ান, িনধর্ািরত পdিতেত, uহােদর aভ nরীণ িনরীkা কাযর্kম 
পিরচালনা কিরেব। 

৩) সকল মntণালয় বা িবভাগ eবং anাn pিত ান, িনধর্ািরত পdিতেত, uহােদর আিথর্ক o a-আিথর্ক কমর্সmাদেনর 
uপর বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন eবং pকাশ কিরেব। 

৪) aথর্ মntী, বােজট িনধর্ািরত লk মাtার িবপরীেত রাজs সংgহ eবং ব েয়র গিতধারা tমািসক িভিtক পযর্ােলাচনা 
কিরেবন eবং uk পযর্ােলাচনার ফলাফল eবং করণীয় সmিকর্ত pিতেবদন সংসেদর পরবতর্ী aিধেবশেন 
uপsাপন কিরেবন। 

১৬। বােজট ব বsাপনা কিমিট।— 

১) বােজট ব বsাপনার লেk  সকল মntণালয় বা িবভাগ eবং anাn pিত ােন pধান িহসাবদানকারী aিফসােরর 
(Principal Accounting Officer) সভাপিতেt eকিট বােজট ব বsাপনা কিমিট থািকেব eবং uk কিমিটর 
কাযর্kেম সহায়তা কিরবার জn eক বা eকািধক oয়ািকর্ং grপ গঠন করা যাiেব। 

২) সরকােরর েকৗশলগত uেdশ  o নীিত িবে ষণ o মntণালয় বা িবভাগিভিtক নীিত pণয়ন eবং বাsবায়েনর জn 
pকl বা কমর্সিচ gহণ eবং বােজট pণয়নূ , বাsবায়ন o পিরবীkণ কােজ pািত ািনক সkমতা eবং দkতা 
aজর্েনর লেk  সরকার সকল মntণালয় বা িবভাগ eবং anাn pিত ােন eকিট বােজট ব বsাপনা anিবভাগ বা 
aিধশাখা বা শাখা pিত া কিরেব। 

১৭। আিথর্ক িহসাব সংরkণ o pিতেবদন pণয়ন।— 

১) সকল pধান িহসাবদানকারী aিফসার িনধর্ািরত পdিতেত s s মntণালয় বা িবভাগ aথবা anাn pিত ােনর িহসাব 
সংরkণ কিরেবন eবং uk িহসাব সংি  িহসাবরkণ কাযর্ালয় কতর্ক রিkত িহসােবর সিহত িনয়িমতভােব ৃ
স িতসাধন কিরেবন। 

২) pধান িহসাবদানকারী aিফসার aথর্ বৎসর েশষ হiবার পর বািষর্ক uপেযাজন িহসাব pণয়ন কিরেবন eবং িনরীkা 
pত য়েনর জn uহা মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর বরাবের েpরণ কিরেবন। 

৩) s  পিরবীkণ িনি ত কিরবার জn িহসাবরkণ কাযর্ালয় মািসক eবং tমািসক আিথর্ক তথ  o uপাt সmিলত ু
pিতেবদন pণয়ন কিরয়া aথর্ িবভােগ েpরণ কিরেব eবং aথর্ িবভাগ uk pিতেবদেনর uপর িভিt কিরয়া 
pেয়াজেন িবে ষণ সmিলত pিতেবদন pকাশ কিরেব। 

৪) িহসাব মহা-িনয়ntেকর কাযর্ালয়, সরকােরর সাংবৎসিরক pািp, পিরেশাধ eবং িবিভn pকােরর িsিত সmিলত বািষর্ক 
আিথর্ক িহসাব pণয়নপবর্ক িনরীkা pত য়েনর জn মহাূ -িহসাব িনরীkক o িনয়ntক eর িনকট uপsাপন কিরেবন। 

 

প ম aধ ায় 

pধান িহসাবদানকারী aিফসার eবং িনবর্াহী কতর্পkৃ  

১৮। pধান িহসাবদানকারী aিফসার (Principal Accounting Officer)।— 

১) pেত ক মntণালয় বা িবভাগ eবং anাn pিত ােন eকজন pধান িহসাবদানকারী aিফসার থািকেব। 

২) মntণালয় বা িবভােগর সিচব সংি  মntণালয় বা িবভােগর pধান িহসাবদানকারী aিফসােরর দািয়t পালন 
কিরেবন। 
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৩) anাn pিত ান, aথর্ িবভােগর সিহত পরামশর্kেম, uহার eকজন কমর্কতর্ােক uk pিত ােনর pধান 
িহসাবদানকারী aিফসার িহসােব দািয়t pদান কিরেবন। 

১৯। pধান িহসাবদানকারী aিফসােরর দািয়t o কতর্ব ।— 

pধান িহসাবদানকারী aিফসােরর দািয়t o কতর্ব  হiেব িনmrপ, যথা:- 

ক) সংি  মntণালেয়র বা িবভাগ aথবা anাn pিত ােন দk o s  আিথর্ক ব বsাপনা, aভ nরীণ িনয়ntণ ব বsা 
িনি তকরণ; 

খ) সংি  মntণালয় বা িবভাগ aথবা anাn pিত ােনর সmেদর কাযর্কর o s  ব বহার িনি তকরণু ; 

গ) সংি  মntণালয় বা িবভাগ aথবা anাn pিত ান eবং aধীনs দpর o সরকাির pিত ানসমেহর সকল আিথর্ক ূ
ব য় িনবর্ােহর েkেt iহার যথাথর্তা (bonafide) eবং সংি  আiন o িবিধ-িবধান pিতপালন করা হiয়ােছ িকনা 
uহা িনি করণ; 

ঘ) সংি  মntণালয় বা িবভাগ aথবা anাn pিত ান কতর্ক আহরণেযাগ  সকল রাজs সংgেহর eবং aনnেমাৃ িদত o 
aপচয়মলক ব য় pিতেরােধর লেk  যথাযথ ব বsা gহণূ ; 

ঙ) িনধর্ািরত পdিত anসরণপবর্ক বােজট pণয়ন করা হiয়ােছ িকনা eবং সরকােরর েকৗশলগত uেdশ  পরণকেl ূ ূ
eবং মntণালয় বা িবভাগ aথবা anাn pিত ােনর নীিত বাsবায়েন agািধকার িভিtেত যথাযথ বরাd pদান করা 
হiয়ােছ িকনা uহা িনি করণ; 

চ) সরকাির িহসাব সmিকর্ত sায়ী কিমিটর িসdাnসমহ drত বাsবায়েনর িনিমt যথাযথ ব বsা gহণূ । 

২০। িনবর্াহী কতর্পেkর আিথর্ক দািয়tৃ ।— 

১) িনবর্াহী কতর্পk তাহার িনয়ntণাধীন মntণালয় বা িবভাগ বা anাৃ n o pিত ানসমহ কতর্ক ei আiেনর িবধানসমহ ূ ূৃ
eবং anাn আিথর্ক িবিধ pিতপালন িনি ত কিরবার লেk  pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ কিরেবন। 

২) িনবর্হী কতর্পk আিথর্ক সংে ষ রিহয়ােছ eirপ েয েকান িসdাn pচিলত সকল িবিধৃ -িবধান পালনপবর্ক aবশ i ূ
িলিখতভােব gহণ িনি ত কিরেবন। 

 

ষ  aধ ায় 

ঋণ o গ ারািন্ট 

২১। ঋণ সংgহ।— 

১) সরকার, েদেশর aভ nর aথবা বিহঃuৎস হiেত ঋণ সংgহ কিরেত পািরেব। 

২) সরকােরর পেk ঋণ সংgেহর জn দািয়tpাp মntণালয় বা িবভাগ aথবা anাn pিত ানসমহ ব তীত an েকান ূ
মntণালয়, িবভাগ, দpর বা সংsা েকান pকার ঋণ সংgহ কিরেত পািরেব না। 

৩) সরকার িনmবিণর্ত uেdশ  পরণকেl ঋণ সংgহ কিরেত পািরেবূ , যথা:- 
ক) বােজট ঘাটিতর aথর্ায়ন; 
খ) েকান pকl বা কমর্সিচ বাsবায়নূ ; 
গ) েকান সংsায় পনঃলgীু ; 
ঘ) পেবর্ গহীত ঋেণর পিরেশাধ aথবাূ ৃ  েময়াদ utীেণর্র কারেণ েকান ঋেণর aথর্ায়ন; eবং 
ঙ) সংসদ কতর্ক anেমািদত an েয েকান uেdশৃ । 

২২। গ ারািন্ট।— 

সরকােরর পেk aথর্ িবভাগ ব তীত an েকান মntণালয় বা িবভাগ েকান pকার গ ারািন্ট pদান কিরেত পািরেব না। 
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সpম aধ ায় 

আিথর্ক aসদাচরণ 

২৩। আিথর্ক aসদাচরণ।— 

১) েকান সরকাির কমর্কতর্া aথবা কমর্চারী ei আiেনর aধীন তাহার uপর aিপর্ত দািয়t পালেনর েkেt- 
ক) i াকতভােব aথবা aবেহলাজিনত কারেণ ব থর্ হiেলৃ , aথবা 
খ) েকান aনnেমািদত বা aপচয়মলক ব য় িনবর্াহ বা ব য় িনবর্ােহর আেদশ pদান কিরেলূ , aথবা েকান আিথর্ক 

ব য় িনবর্ােহর েkেt iহার যথাথর্তা (bonafide) eবং সংি  আiন িবিধ-িবধান যথাযথ anসরণ করা 
হiয়ােছ িকনা তাহা িনি ত কিরেত ব থর্ হiেল িতিন আিথর্ক aসদাচরণ কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হiেব। 

২) uপ-ধারা (১) eর aধীন আিথর্ক aসদাচরেণর জn aিভযk সরকাির কমর্কতর্া বাু  কমর্চারীর িবrেd সরকাির 
কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর জn pেযাজ  আiন বা pেযাজ  িবিধ anযায়ী শািsমলক ব বsা gহণ করা যাiেবূ । 

 

a ম aধ ায় 

িবিবধ 

২৪। িবিধ pণয়েনর kমতা।— 

ei আiেনর uেdশ  পরণকেlূ , সরকার, সরকাির েগেজেট pjাপন dারা, িবিধ pণয়ন কিরেত পািরেব। 

২৫। জিটলতা িনরসেন সরকােরর kমতা।— 

ei আiেনর েকান িবধােনর as তার কারেণ uহা কাযর্কর কিরবার েkেt েকান asিবধা েদখা িদেল, সরকার 
anাn িবধােনর সিহত সাম স  রািখয়া, সরকাির েগেজেট pjাপন dারা uk িবধােনর s ীকরণ বা ব াখ া pদানপবর্ক ূ
uk িবষেয় করণীয় সmেকর্ িদক িনেদর্শনা িদেত পািরেব। 

২৬। িবদ মান িবিধ o আেদশসমেহর pেয়াগূ ।— 

ei আiেনর েকান িবধােনর সিহত aস িতপণর্ না হoয়া সােপেkূ , সরকাির aথর্ o বােজট ব বsাপনা সংkাn 
িবদ মান িবিধ, pিবধান, ম াnয়াল, েকাড o আেদশ, ei আiেনর aধীন নতন িবিধু , pিবধান ম াnয়াল, েকাড pণয়ন বা 
আেদশ জাির না হoয়া পযর্n, বলবৎ থািকেব। 

২৭। মল পাঠ eবং iংেরজী পাঠূ ।— 

ei আiেনর মল পাঠ বাংলােত হiেব eবং iংেরজীেত aনিদত uহার eকিট িনভর্রেযাগ  পাঠ থািকেবূ ূ : 

তেব শতর্ থােক েয, বাংলা o iংেরজী পােঠর মেধ  িবেরােধর েkেt বাংলা পাঠ pাধাn পাiেব। 
 
 

pণব চkবতর্ী 
aিতিরk সিচব 

o 
সিচব (দািয়tpাp) 
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বােজট কিমিট 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
uপায় o uপকরণ শাখা-১ 

 
িবjিp 

১৯-৯-৯০ iং নং-aম/aিব/বাu/uঃuঃ-১/সmদ কিমিট(২)/৮৯/৮৮ তািরখ: ৩-৬-৯৭ বাং 

িবjিp নং- eসিস-৪/ ৪৮/ ৫৯ তািরখ ১৬/২/৮৫ iং eর মাধ েম গিঠত সmদ সংkাn sায়ী কিমিট পনগর্ঠন ু
কিরয়া ‘বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিট’ নােম nতন sায়ী কিমিট গঠন কিরেত সরকার িসdাn gহণ কেরেছন। কিমিটর 
গঠন o কাযর্পিরিধ/ anসnান সূচী (Terms of reference) িনmrপ হiেব: 

১) গঠন: 
aথর্ মntণালেয়র দািয়েt িনেয়ািজত মাননীয় মntী - সভাপিত 
সিচব, aথর্ িবভাগ - সদস  
সিচব, বিহঃসmদ িবভাগ - সদস  
সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ - সদস  
সিচব, বািণজ  মntণালয় - সদস  
সিচব, িশl মntণালয় - সদস  
সিচব, খাদ  মntণালয় - সদস  
গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক - সদস  
সদস , কাযর্kম, পিরকlনা কিমশন - সদস  
সিচব, পিরকlনা মntণালয় - সদস  
েচয়ারম ান, ট ািরপ কিমশন - সদস  
aিতিরk সিচব, বােজট, aথর্ িবভাগ - সদস -সিচব 

২) কাযর্পিরিধ/ anসnান সচীূ  (Terms of reference): 
১) বােজেট anভর্k সরকােরর কর o কর বিহঃভর্ত রাজs eবং anাn আয় পযর্ােলাচনা eবং uহা ু ূ

আদােয়র পিরিsিত পযর্ােলাচনা করা। 
২) বািষর্ক unয়ন কমর্সিচর জn বেদিশক সাহােয র pাkলন পযর্ােলাচনা o e িবষেয় পিরকlনা ূ

কিমশনেক পরামশর্ pদান। 
৩) বােজেট ব য় psাবসমেহর agগিত িবেবচনা করাূ । 
৪) আয় o ব য় পিরিsিত আnপািতক হাের না হেল uহার কারণ িনণর্য় eবং সংেশাধনমলক ব বsা gহণূ ; 
৫) রাজs বিdর লেk  কর o কর বিহভর্ত আেয়র সাম স  িবধান eবং নতন আেয়র েkt িবেবচনাৃ ূ ু । 
৬) কর psাবসমেহর আিথর্ক o aথর্ৈনিতক pিতিkয়া িবেবচনা eবং তদnযায়ী ব বsা gহণূ । 
৭) আগামী aথর্ বছেরর ব েয়র pাkলেনর িভিtেত আয় বিdর সmাব  েktসমহ িচিhতকরণৃ ূ । 
৮) আয় o ব েয়র সাম স  িবধান সােপেk ব য় psাবসমেহূ র জn pািধকার িনণর্েয়র নীিত pণয়ন; 
৯) uপেরাk িবষয়gেলার সািহত সmkৃ anাn িবষয়। 

২। aথর্ িবভােগর বােজট anিবভাগ ei কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান করেব। কিমিট anতঃ di মােস eকবার 
বঠেক বিসেব। 

 
সয়দ আিমর uল-মলকূ  
যgু-সিচব (বােজট) 

িবতরণ: 
১। মাননীয় মntী, aথর্ মntণালয়। 
২। সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৩। সিচব, বিহঃসmদ িবভাগ। 
৪। সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ। 
৫। সিচব, বািণজ  মntণালয়। 
৬। সিচব, িশl মntণালয়। 
৭। সিচব, খাদ  মntণালয়। 
৮। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক। 
৯। সদস , কাযর্kম, পিরকlনা কিমশন। 
১০। সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
১১। সিচব, পিরকlনা মntণালয়। 
১২। েচয়ারম ান, ট ািরফ কিমশন। 
১৩। aিতিরk সিচব, বােজট, aথর্ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ শাখা-১ 

 
িবjিp 

১৪-০৮-২০০৫ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(০৮)/২০০৫/১৭০৯ তািরখ: 

৩০-০৪-১৪১২ বঃ 
 

aথর্ িবভােগর গত ১৯/০৯/৯০ তািরেখর িবjিp নং-aম/ aিব/ বাu/ uঃuঃ-১/ সmদ কিমিট (২)/৮৯/৮৮-eর 
মাধ েম গিঠত ‘বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিট’-eর গঠন o কাযর্পিরিধ পনিবর্nাস করেত সরকার িসdাn gহণ ু
কেরেছন। কিমিটর পনিবর্nাু িসত গঠন o কাযর্পিরিধ (Terms of reference) িনmrপ হেব:- 
 
গঠন: 

১. মাননীয় মntী, aথর্ মntণালয় o পিরকlনা মntণালয় সভাপিত 
২. গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক সদস  
৩. সিচব, aথর্ িবভাগ সদস  
৪. সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ সদস  
৫. সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ সদস  
৬. সিচব, পিরকlনা িবভাগ সদস  
৭. সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন সদস  
৮. সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন সদস  
৯. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ সদস -সিচব 

কাযর্পিরিধ: 

১. সmেদর pাপ তা িনrপণ o বােজট বাsবায়েনর agগিত পযর্ােলাচনা; 
২. সামি ক aথর্ৈনিতক পিরিsিত িবে ষণ eবং মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা anেমাদন; 
৩. মntণালয়/ িবভাগিভিtক pাথিমক সmাব  ব য়সীমা (Preliminary Indicative Expenditure Ceiling) o 

pাথিমক আেয়র লk মাtা (Preliminary Revenue Target) anেমাদন; 
৪. বােজট পিরপেtর সে  pেদয় সmাব  ব য়সীমা (Indicative Expenditure Ceiling) eবং আেয়র লk মাtা 

(Revenue Target) anেমাদন ; 
৫. মntণালয়/ িবভাগিভিtক ব য়সীমা o আেয়র লk মাtাসহ মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা চড়াnকরণ eবং ূ

জাতীয় aথর্ৈনিতক পিরষেদর anেমাদেনর জn uপsাপন o pেয়াজন হেল তা সংেশাধন/ পিরবতর্ন করা; 
৬. সরকােরর আয় o ব য় পিরিsিত পযর্ােলাচনা eবং আয় o ব য় আnপািতক হাের না হেল তার কারণ িনণর্য় 

eবং সংেশাধনমলক ব বsা gহণূ ; 
৭. আয় o ব েয়র সাম স  িবধান সােপেk ব য় psাবসমেহূ র জn agািধকার িনণর্েয়র নীিত pণয়ন; 
৮. মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত বাsবায়েনর জn aথর্ িবভাগ, পিরকlনা িবভাগ/ কিমশন eবং anাn 

মntণালয়/ িবভাগসমহেক সািবর্ক িদক িনেদর্শনা pদানূ ; 
৯. মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত বাsবায়ন পযর্ােয় সংি  মntণালয়/ িবভাগ/ সংsাসমেহর মেধ  েকান ূ

িবষেয় মতৈdততার udব হেল eর িন িt করা; 
১০. মধ েময়ািদ বােজট সমnয় o কািরগির কিমিট কতর্ক েপশকত িবষয়ািদর িনৃ ৃ িt eবং pেয়াজনীয় িসdাn 

pদান; 
১১. uিlিখত িবষয়সমেহর সােথ সংি  anাn িবূ ষয়। 

২। aথর্ িবভােগর বােজট anিবভাগ-১ বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান করেব। কিমিট 
pিত িতন মােস anত eকবার সভায় িমিলত হেব। তেব pেয়াজন হেল কিমিটর সভাপিতর anেমাদনkেম েয েকান 
সময় কিমিটর জrরী সভা আহবান করা যােব। 

 
 

ডঃ েমাহাmদ তােরক 
যgু-সিচব (বােজট) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ: 
১। মাননীয় মntী, aথর্ মntণালয় o পিরকlনা মntণালয়। 
২। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক। 
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৩। সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৪। সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ। 
৫। সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ। 
৬। সিচব, পিরকlনা িবভাগ। 
৭। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৮। সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৯। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ শাখা-১ 

১৪-০৮-২০০৫ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(০৮)/২০০৫/১৭১০ তািরখ:

৩০-০৪-১৪১২বঃ 
 
aথর্ িবভােগর গত ১৯/০৯/৯০ তািরেখর িবjিp নং-aম/ aিব/ বাu/ uঃuঃ-১/ সmদ কিমিট (২)/ ৮৯/ ৮৭-eর 

মাধ েম গিঠত ‘বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিটর কািরগরী কিমিট’ পনগর্ঠন কের ু ‘মধ েময়ািদ বােজট সমnয় o 
কািরগরী কিমিট’ নােম eকিট নতন কিমিট গঠন কু রেত সরকার িসdাn gহণ কেরেছন। কিমিটর গঠন o কাযর্পিরিধ 
(Terms of reference) িনmrপ হেব:- 
 

গঠন: 
১. সিচব, aথর্ িবভাগ সভাপিত 
২. সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা িবভাগ িবকl সভাপিত 
৩. িবভাগীয় pধান, কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন সদস  
৪. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ সদস  
৫. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ সদস  
৬. যgু-সিচব (সmদ o ঋণ ব বsাপনা), aথর্ িবভাগ সদস  
৭. পিরকlনা কিমশেনর েসkর িডিভশনসমেহর ূ ১ জন কের pিতিনিধ সদস  

(যgু-pধােনর নীেচ নয়) 
৮. পিরকlনা কিমশেনর সাধারণ aথর্নীিত িবভােগর ১ জন pিতিনিধ সদস  

(যgু-pধােনর নীেচ নয়) 
৯. পিরচালক ( বেদিশক সাহায  িহসাব), aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ সদস  
১০. জাতীয় রাজs েবােডর্র eকজন pিতিনিধ সদস  
১১. aিতিরk িহসাব মহা িনয়ntক (িহসাব o পdিত), িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযর্ালয় সদস  
১২. uপ-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ সদস -সিচব 
 

কাযর্পিরিধ: 
১) মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা o বােজট কাঠােমা anযায়ী জাতীয় বােজট pণয়ন কােজর সািবর্ক 

সমnয় o পিরবীkণ; 
২) সরকােরর আয় o ব য় পিরিsিতর িবশদ o kমাগত পযর্ােলাচনা eবং e িবষেয় বােজট মিনটিরং o সmদ 

কিমিটর িনকট pিতেবদন uপsাপন; 
৩) anেমািদত সময়সিচ anযায়ী মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর িবিভn পযর্ােয়র কাযর্kমসমহ যথাসমেয় ূ ূ

বাsবায়ন িনি ত করা; 
৪) মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা সংkাn িবষেয় মিntসভা, জাতীয় aথর্ৈনিতক পিরষদ eবং বােজট মিনটিরং o 

সmদ কিমিটর সভায় গহীত িসdাnসমেহর বাsবায়ন পিরবীkণ o িনি ত করাৃ ূ ; 
৫) মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত বাsবায়ন পযর্ােয় সংি  মntণালয়/ িবভাগ/ সংsাসমেহর মেধ  েকান ূ

িবষেয় মতৈdততার udব হেল eর িন িtর পদেkপ gহণ eবং েকান কারেণ িন িt সmব না হেল িবষয়িট 
বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিটেত uপsাপন; 

৬) anেমািদত বােজট anযায়ী মntণালয়/ িবভাগিভিtক আয় o ব েয়র agগিত মিনটর করা; 
৭) মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার s  বাsবায়েনর লেk  বােজট pিkয়ার িবিভn িবষয় পিরবীkণু  o মল ায়েনর ূ

লেk  eক বা eকািধক uপ কিমিট গঠন; 
৮) uিlিখত িবষয়সমেহর সােথ সংি  anাn িবষয়ূ । 

২। aথর্ িবভােগর বােজট anিবভাগ-১ মধ েময়ািদ বােজট সমnয় o কািরগরী কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান 
করেব। কিমিট pিত di মােস anত eকবার সভায় িমিলত হেব। তেব pেয়াজন হেল েয েকান সময় কিমিটর জrরী 
সভা আহবান করা যােব। তাছাড়া, pেয়াজনেবােধ সংি  েয েকান মntণালয়েক কিমিটর সভায় pিতিনিধ েpরেণর জn 
anেরাধ জানােনা যােব। 

 
 

ডঃ েমাহাmদ তােরক 
যgু-সিচব (বােজট) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 283 • 

িবতরণ: 
১। সিচব, aথর্ িবভাগ। 
২। েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাডর্। 
৩। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৪। সদস , কিষ o পlী pিত ান িবভাগৃ , পিরকlনা কিমশন। 
৫। সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৬। সদস , আথর্-সামািজক aবকাঠােমা, পিরকlনা কিমশন। 
৭। সদস , িশl o শিk িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৮। সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৯। িবভাগীয় pধান কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
১০। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
১১। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
১২। যgু-সিচব (সmদ o ঋণ ব বsাপনা), aথর্ িবভাগ। 
১৩। পিরচালক ( বেদিশক সাহায  িহসাব), aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ। 
১৪। aিতিরk িহসাব মহা িনয়ntক (িহসাব o পdিত), িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযর্ালয়। 
১৫। uপ-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ, শাখা-১ 

২২-০৮-২০০৫ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(০৪)/২০০৫/১৮০৩ তািরখ: 

০৭-০৫-১৪১২বঃ 
 
 িবগত ৩১/১০/১৯৯৫ তািরেখ জািরকত aথর্ িবভােগর sারক নংৃ -aম/ aিব/ বাu/ সঃব ঃমঃসাঃ-১/৪/৯৫/১৫৭-
eর েpিkেত িবিভn মntণালয়/ িবভােগ গিঠত ‘বােজট কিমিট’-eর গঠন o কাযর্পিরিধ পনিবর্nাস কের ু ‘বােজট 
ব বsাপনা কিমিট’ নােম eকিট নতন কিমিট গঠন করার জn িসdাn গহীত হেয়েছু ৃ । পনিবর্nাসকত কিমিটর গঠন o ু ৃ
কাযর্পিরিধ (Terms of reference) িনmrপ হেব:- 

কিমিটর গঠন: 

১. সিচব/মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্াু  সভাপিত 
২. রাজs বােজট o unয়ন বােজেটর সে  সংি  aিতিরk সিচব/যgু-সিচব সদস  
৩. পিরকlনা uiং/ েসেলর pধান সদস  
৪. pধান pধান দpর/ সংsাসমেহর pধানগণ ূ (aনিধক ৬ জন) সদস  
৫. aথর্ িবভােগর সংি  uপ-সিচব কািরগরী সদস  
৬. পিরকlনা কিমশেনর সংি  uপ-pধান কািরগরী সদস  
৭. pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া সদস  
৮. বােজট oয়ািকর্ং gেপর pধান সদস -সিচব 

কাযর্পিরিধ: 

১. রাজs আয় eবং annয়ন o unয়ন ব য়সহ মntণালয়/ িবভােগর সািবর্ক বােজট ব বsাপনা; 
২. েকৗশলগত uেdশ  (strategic objectives) eবং agািধকােরর িভিtেত মntণালেয়র মধ েময়ািদ বােজট 

কাঠােমা pstত করা; 
৩. দািরd িনরসন েকৗশল পt aথবা সংি  নীিত িনধর্ারণী দিলেল anভর্k মধ েময়ািদ েকৗশলগত uেdশ সমহ ু ূ

aজর্েনর জn pেয়াজনীয় কমর্সিচূ / pকl িচিhত করা eবং িচিhত কমর্সিচূ / pকlসমেহর agািধকাূ র িনণর্য় 
করা; 

৪. সরকােরর নীিত িনধর্ারক পযর্ায় েথেক pাp সmদ সীমার (Resource Ceiling) মেধ  aথর্ িবভাগ o 
পিরকlনা কিমশন কতর্ক pদt িদকিনেদর্শনা anসরণ কের মntণালেয়র মধ েময়ািদ বােজট pাkলন pণয়ন ৃ
করা; 

৫. pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া কতর্ক েপৃ শকত মািসক িহসােবর স িতসাধন ৃ (reconciliation of accounts) 
eবং uk িহসােবর িভিtেত anেমািদত বােজেটর িবপরীেত রাজs আহরেণর agগিত eবং দpর/ সংsা/ 
pকloয়ারী eবং aথর্ৈনিতক ে ণীিবnাসoয়ারী ব য় মািসক িভিtেত মিনটর করা, pেয়াজনীয় েkেt 
সংেশাধনমলূক ব বsা gহণ করা eবং বােজট বরাd aেপkা ব েয়র পিরমাণ যােত েবশী না হয় তা িনি ত 
করা; 

৬. আিথর্ক kমতা aপর্ণ আেদশ anযায়ী েয সকল েkেt সংি  মntণালয়/ িবভাগ পনঃuপেযাজন করেত ু
kমতাবান েস সকল েkেt পনঃuপেযাজন psাবসমহ পরীkা কের uপযkু ুূ  িসdাn gহণ eবং েয সকল 
েkেt পনঃuপেযাজন psােব aথর্ িবভাগু / পিরকlনা কিমশেনর সmিত pেয়াজন েস সকল েkেt psাবিট 
aথর্ িবভাগ/ পিরকlনা কিমশেন েpরেণর পেবর্ িবশদভােব পরীkা করা eবং sপািরশ pদান করাূ ; 

৭. মntণালয়/ িবভােগর কমর্সmাদন পিরমােপর জn মধ েময়ািদ লk মাtা িনধর্ারণ eবং uপযk কমর্কিত ু ৃ
িনেদর্শক (Performance Indicator) udাবন eবং e সকল লk মাtা eবং কমর্কিত িনেদর্শক ৃ
হালনাগাদকরণ; 

৮. পবর্ িনধর্ািরত লk মাtার িবপরীেত pকত কমর্সmাদন মিনটর করা eবং লk মাtাসমূ ৃ ূহ যােত aিজর্ত হয় তা 
িনি ত করার লেk  uপযk ব বsা gহণ করাু ; 

৯. aভ nরীণ o িবিধবd (Internal and Statutory) িনরীkা pিতেবদনসমহ পযর্ােলাচনা eবং pেয়াজনীয় েkেt ূ
pশাসিনক o শ লামলক ব বsা gহণৃ ূ ; 

১০. মntণালয়/ িবভােগর আিথর্ক o a-আিথর্ক (Financial and Non-financial) কমর্সmাদেনর uপর pিত বছর 
eকিট pিতেবদন pণয়ন o pকাশ করা; 

১১. eকi েসkেরর আoতাধীন aিভn কমর্সিচসমহ সmেকর্ সংি  anাn মntণালয়সমেহর সে  আেলাচনা o ূ ূ ূ
ব বsা gহেণর েkেt সমnয়কারী িহেসেব কাজ করা। 
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২। uেlখ , বােজট ব বsাপনা কিমিটেক সহায়তা করার জn মntণালয়/ িবভােগর সিচব মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs 
দpর/ সংsাসমহ েথেক uপযk কমর্কতর্াগণেক িনেয় eকিট বােজট oয়ািকর্ং grপ গঠন করেবনূ ু । কিমিটর সভাপিত 
pেয়াজন মেন করেল দািরd িনরসন েকৗশলপেtর সােথ বােজেটর েযাগসt pিত াূ , েকৗশলগত uেdশ সমহ o ূ
agািধকার িনণর্য়, কমর্সmাদন পিরমােপর uেdেশ  কমর্কিত িনেদর্শক ৃ (performance indicator) sাপন - e 
জাতীয় িবেশষ েকান কাজ সmn করার জn uপযk কমর্কতর্াগেণর সমnেয় বােজট ব বsাপনা কিমিটর uপু -কিমিট 
গঠন করেত পারেবন। e ছাড়া মntণালয়/ িবভােগর aধীনs দpর/ সংsাসমহ তােদর s s বােজট বােজট pণয়নূ , 
বােজট বাsবায়ন eবং মিনটর করার জn িনজs বােজট ব বsাপনা কিমিট গঠন করেব। দpর/ সংsাসমেহর ূ
বােজট ব বsাপনা কিমিটর গঠন o কাযর্পিরিধ সংি  মntণালয়/ িবভাগ িনধর্ারণ করেব। 

৩। বােজট ব বsাপনা কিমিট মধ েময়ািদ বােজট pণয়েনর িবিভn পযর্ােয় বছের anতঃ সাতিট সভায় িমিলত হেব। 
তেব, pেয়াজনেবােধ কিমিটর সভাপিত েয েকান সময় িবেশষ সভা আহবান করেত পারেবন। কিমিটর সভার 
কাযর্িববরণী aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করেত হেব eবং aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশন 
িনয়িমতভােব বােজট ব বsাপনা কিমিটর কাযর্kম মিনটর করেব। 

৪। বিণর্ত aবsায়, িনেmাk পদেkপসমহ gহেণর জn সকল মntণালয়ূ / িবভাগেক anেরাধ জানােনা হেলা: 

ক) iেতাপেবর্ গিঠত বােজট কিমিট বািতলপবর্ক ূ ূ ১নং anে েদ বিণর্ত গঠন কাঠােমা o কাযর্পিরিধ anযায়ী 
‘বােজট ব বsাপনা কিমিট’ নােম eকিট নতন কিমিট গঠনু ; 

খ) বােজট ব বsাপনা কিমিটেক সহায়তা করার জn মntণালয় o aধীনs দpর/ সংsাসমহ েথেক uপযk ূ ু
কমর্কতর্াগণেক িনেয় eকিট বােজট oয়ািকর্ং grপ গঠন; 

গ) মntণালেয়র aধীনs দpর/ সংsাসমহেক তােদর s s বােজট pণয়নূ , বােজট বাsবায়ন eবং মিনটর করার 
জn িনজs বােজট ব বsাপনা কিমিট গঠেনর িনেদর্শ pদান। 

৫। uেlখ , েয সকল মntণালয়/ িবভাগ eখেনা মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত pবিতর্ত হয়িন, েস সকল মntণালয়/ 
িবভােগর েkেt বােজট ব বsাপনা কিমিটর কাযর্পিরিধর সংি  aংশসমহ আপাতত pেযাজ  হেব নাূ । তেব বােজট 
pাkলন aথর্ িবভােগ েpরেণর পেবর্ aবশ i বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক পরীিkত o anেমািদত হেত হেবূ ৃ । 

 
 

ডঃ েমাহাmদ তােরক 
যgু-সিচব (বােজট) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট হাuজ, ১৮৯ শহীদ সয়দ নজrল iসলাম সরণী, ঢাকা। 
৪। সিচব, আপন িবভাগ, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৫। সিচব, জন িবভাগ, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৬। সিচব, জাতীয় সংসদ সিচবালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৭। সিচব, িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৮। সিচব, সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯। সিচব, সরকাির কমর্ কিমশন সিচবালয়, পরাতন িবমান বnরু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
১০। সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১। সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
১২। সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
১৩। সিচব, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ণ িবভাগূ , েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
১৪। সিচব, বািণজ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৫। সিচব, পররাT মntণালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৬। সিচব, pিতরkা মntণালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
১৭। সিচব, আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮। সিচব, sরাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯। সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২০। সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২১। সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntু ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২। সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 286 • 

২৩। সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৪। সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৫। সিচব, ম o কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৬। সিচব, গহায়ণ o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৭। সিচব, তথ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৮। সিটব, সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৯। সিচব, ধমর্ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩০। সিচব, যব o kীড়া মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩১। সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩২। সিচব, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৩। সিচব, িশl মntণালয়, িশl ভবন, মিতিঝল, ঢাকা। 
৩৪। সিচব, বst o পাট মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৫। সিচব, jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৬। সিচব, কিষ মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৭। সিচব, মৎস  o প সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৮। সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৯। সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪০। সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪১। সিচব, খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪২। সিচব, েযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৩। সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৪। সিচব, েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৫। সিচব, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৬। সিচব, পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৭। সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৮। সিচব, মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু , eেলনবাড়ী, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৪৯। সিচব, pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫০। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫১। সদস , কিষ o পlী pিত ান িবভাগৃ , পিরকlনা কিমশন। 
৫২। সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫৩। সদস , আথর্-সামািজক aবকাঠােমা, পিরকlনা কিমশন। 
৫৪। সদস , িশl o শিk িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫৫। সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫৬। aিতিরk সিচব,pশাসন,aথর্ িবভাগ,aথর্ মntণালয়। 
৫৭। িহসাব মহা-িনয়ntক, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫৮। িসিজিডeফ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫৯। েরিজTার, বাংলােদশ spীম েকাটর্, ঢাকা। 
৬০। যgু-সিচব (বােজট), aথর্ িবভাগ। 
৬১। যgু-সিচব (unয়ন), aথর্ িবভাগ। 
৬২। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, -------------------------------------- মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
 

২৮-০৮-২০০৫ি ঃ
নং-aম/aিব/বা-১/বােজট (৩৬)/২০০৫/১৮১৯ তািরখ: 

১৩-০৫-১৪১২বঃ
পিরপt 

 
মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতায় বােজট pণয়েনর জn pেয়াজনীয় সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা pণয়ন/ 

হালনাগানকরণ সংkাn কাযর্াবলী s ভােব সmn করার লেk  ু ‘সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা সংkাn oয়ািকর্ং grপ’ 
নােম eকিট oয়ািকর্ং grপ গঠন করেত সরকার িসdাn gহণ কেরেছন। oয়ািকর্ং grেপর গঠন o কাযর্পিরিধ (Terms of 
reference) িনmrপ হেব:- 

 
গঠন: 

১. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ সভাপিত 
২. পিরকlনা কিমশেনর সাধারণ aথর্নীিত িবভােগর সংি  যgু -pধান িবকl সভাপিত 
৩. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ সদস  
৪. যgু-সিচব, সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ সদস  
৫. জাতীয় রাজs েবােডর্র eকজন pিতিনিধ সদস  
৬. aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভােগর eকজন pিতিনিধ সদস  
৭. বাংলােদশ পিরসংখ ান ব েরার eকজন pিতিনিধু  সদস  
৮. aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভাগ, aথর্ িবভাগ-eর eকজন pিতিনিধ সদস  
৯. মdানীিত eবং আnজর্ািতক েলনেদেনর ভারসাম  ু (BOP) eবং িবিনময় হার নীিতর সদস  
 (Exchange Rate Policy) সে  সংি  বাংলােদশ ব াংেকর diজন pিতিনিধ 
১০. পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভােগর eকজন pিতিনিধ সদস  
১১. জাতীয় স য় পিরদpেরর eকজন pিতিনিধ সদস  
১২. uপ-সিচব (বােজট-১) সদস -সিচব 

 

pেয়াজনেবােধ কিমিট সংি  িবষেয়র uপর েকান িবেশষjেক সদস  িহেসেব েকা-aপট করেত পারেব। 

কাযর্পিরিধ: 

১) মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা pণয়ন aথবা হালনাগাদকরেণর লেk  সাmpিতক aথর্ৈনিতক 
pবণতা o ভিবষ ত গিত pকিত সmেকর্ িবে ষণৃ ; 

২) eকিট মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক নীিতকাঠােমা (Medium Term Macroeconomic Policy 
Framework) pstত করা; 

৩) মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক মেডল ব বহােরর মাধ েম সামি ক aথর্ৈনিতক পবর্াভাস pদােনর েkেt ূ
মেডেল ব বhত ধারণা/ anমানসমেহর িবশদ িবে ষণ o েযৗিkকতা uপsাপন eবং মেডল েথেক pাp ূ
pেkপণসমহ পযর্ােলাচনা করাূ ; 

৪) মধ েময়ােদ রাজs আদােয়র সmাব  গিত pকিত o মধ েময়ােদ রাজs আদােয়র uপর সাmpিতক রাজsৃ  
নীিতর সmাব  pিতিkয়া িবে ষণ; 

৫) কর রাজs eবং কর ব তীত pািpর pধান pধান খাতoয়াির মধ েময়ািদ pেkপণ; 
৬) সামি ক aথর্ৈনিতক নীিত o রাজs নীিতর সে  মdানীিত eবং িবিনময় হার নীিতর সাম স তা পরীkা eবং ু

e সংkাn pেkপণ; 
৭) বেদিশক সহায়তা সংkাn িবষয়ািদ/ েকৗশল িবে ষণ eবং বেদিশক সহায়তা ব বsাপনার uপর 

মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার pভাব পযর্ােলাচনা; 
৮) বেদিশক সহায়তার pেkপণ; 
৯) aভ nরীণ o বেদিশক ঋেণর কাঠােমা o ঋণ ব বsাপনা েকৗশল পযর্ােলাচনা eবং মধ েময়ািদ ঋণ 

পিরেশাধ pেkপণ; 
১০) সরকােরর সািবর্ক ব য়নীিত পযর্ােলাচনা eবং সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমার সে  সাম স পণর্ সামিgক ব য় ূ

(aggregate expenditure) pেkপণ। 
 
 

e আর eম নজমস ছািকবু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
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েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 
িবতরণ: 
১। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক (বাংলােদশ ব াংেকর di জন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
২। সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার anেরাধসহ) 
৩। েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাডর্ (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার anেরাধসহ)। 
৪। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
৫। সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন যgু-pধান-েক মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক 

aবিহত করার anেরাধসহ)। 
৬। aথর্ৈনিতক uপেদ া, aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভাগ, aথর্ িবভাগ (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক 

aবিহত করার anেরাধসহ)। 
৭। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
৮। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
৯। যgু-সিচব, (সmদ o ঋণ ব বsাপনা), aথর্ িবভাগ। 
১০। মহা-পিরচালক, বাংলােদশ পিরসংখ ান ব েরা ু (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
১১। পিরচালক, জাতীয় স য় পিরদpর (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার anেরাধসহ)। 
১২। uপ-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ শাখা-১ 

২৮-০৮-২০০৫ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(৩৬)/২০০৫/১৮২০ তািরখ: 

১৩-০৫-১৪১২বঃ 

পিরপt 

মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতায় বােজট pণয়েনর জn মntণালয়/ িবভাগিভিtক খসড়া ব য়সীমা িনধর্ারণ 
eবং বােজট pাkলন পরীkা সংkাn কাযর্াবলী s ভােব সmn করার লেk  ু ‘মntণালয়িভিtক খসড়া ব য়সীমা িনধর্ারণ 
o বােজট pাkলন পরীkা সংkাn oয়ািকর্ং grপ’ নােম eকিট oয়ািকর্ং grপ গঠন করেত সরকার িসdাn gহণ কেরেছন। 
oয়ািকর্ং grেপর গঠন o কাযর্পিরিধ (Terms of reference) িনmrপ হেব:- 
 
গঠন: 

১. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ সভাপিত 
২. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ সদস  
৩. যgু-সিচব, ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন, aথর্ িবভাগ সদস  
৪. পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ; আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ; সদস  
 কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ; েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ eবং 
 িশl o শিk িবভােগর ১ জন কের pিতিনিধ 
৫. বােজট pণয়েনর সে  সংি  aথর্ িবভােগর সকল uপ-সিচব সদস  
৬. aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভােগর eকজন pিতিনিধ সদস  
৭. uপ-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ সদস -সিচব 

 

কাযর্পিরিধ: 

১) িনেmাk িবষয়সমহ িবেবচনায় েরেখ মধ েময়ািদ ব য় পযর্ােলাচনাঃূ  
- িবগত বছরসমেহর ব েয়র ধারাূ ; 
- aথর্ৈনিতক pবিdৃ , দািরd িনরসন eবং েজন্ডার বষম  দরীকরেণর uপর সmদ বন্টেনর pভাবূ ; 
- সরকাির সmদ ব বহােরর েkেt কাযর্কািরতা o দkতা বিdর লেk  ব বsাপনা সংৃ sার; 
- aথর্ৈনিতক ে ণী anযায়ী ব েয়র pেkপণ। 

২) েসkর/মntণালয়িভিtক ব য় agািধকার িনধর্ারণঃ 
- েকৗশলগত agািধকার eবং আnঃখাত/মntণালয়িভিtক সmদ বন্টেনর সােথ সmk িবষয়সমহৃ ূ ; 
- েসkেরর anভর্k agাু িধকারpাp ব য় কমর্সিচসমহূ ূ ; 
- সmদ বন্টন সংkাn িসdাn gহণেক pভািবত কের eমন anাn িবষয়; 

৩) েসkর/মntণালয়িভিtক খসড়া ব য়সীমা িনধর্ারণঃ 
- েযৗিkকতা uপsাপনসহ েসkর/মntণালয়িভিtক খসড়া ব য়সীমা িনধর্ারণ; 
- মntণালয়িভিtক ব য়সীমার িবভাজন pstত eবং uk িবভাজেনর েযৗিkকতা uপsাপন: 

৪) মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক েপশকত বােজট pাkলনসমহ পরীkাঃৃ ৃ ূ  
- মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক েপশকত বােজট pাkলনসমহ aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশন কতর্ক পরীkা ৃ ৃৃ ূ
সমnয়; 

- aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশন কতর্ক বােজট pাkলন পরীkা মিনটর করা যােত তা মধ েময়ািদ ৃ
বােজট কাঠােমা পdিত eবং সরকাির নীিত o েকৗশেলর সােথ সাম স পণর্ হয়ূ । 

 
 

e আর eম নজমস ছািকবু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ: 
১। সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার anেরাধসহ) 
২। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
৩। সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ 
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িবভাগেক aবিহত করার anেরাধসহ)। 
৪। সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত 

করার anেরাধসহ)। 
৫। সদস , আথর্-সামািজক aবকাঠােমা, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত 

করার anেরাধসহ)। 
৬। সদস , িশl o শিk িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
৭। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
৮। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
৯। যgু-সিচব, ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন, aথর্ িবভাগ। 
১০। uপ-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ। 
১১। uপ-সিচব (বােজট-২/৩/৪/৫/৬), aথর্ িবভাগ। 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 291 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
 

পিরপt 
২৩-০২-২০০৬ ি ঃ

নং-aম/ aিব/ বা-১/ বােজট (৩৬)/২০০৫/৮৬ তািরখ: 
১১-১১-১৪১২ বঃ 

 ‘বােজট বাsবায়ন মিনটিরং uপ-কিমিট’ নােম ‘মধ েময়ািদ বােজট সমnয় o কািরগির কিমিট’র eকিট uপ-কিমিট 
গঠন করেত সরকার িসdাn gহণ কেরেছন। বােজট বাsবায়ন মিনটিরং uপ-কিমিট-eর গঠন o কাযর্পিরিধ (Terms of 
reference) িনmrপ হেব: 

গঠন: 
১) aিতিরk সিচব (বােজট), aথর্ িবভাগ সভাপিত 
২) যgু-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ সদস  
৩) যgু-সিচব (বােজট-২), aথর্ িবভাগ সদস  
৪) সিচব (সmদ o ঋণ ব বsাপনা), aথর্ িবভাগ সদস  
৫) পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, েভৗত aবকাঠােমা 

িবভাগ, কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, আথর্ সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ 
eবং িশl o শিk িবভাগ o িবভাগসমেহর eকজন কের pিতিনিধ ূ (যgু-pধােনর নীেচ 
নয়)  

সদস  

৬) পিরচালক (সমnয়), বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ  সদস  
৭) পিরচালক (ফাবা), aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ সদস  
৮) aিতিরk িহসাব মহা িনয়ntক (িহসাব o পdিত), িহসাব মহািনয়ntেকর কাযর্ালয় সদস  
৯) uপ-সিচব (বােজট-১)  সদস -সিচব 
 
uেlখ , pেয়াজন েবােধ সংি  মntণালয়/ িবভােগর eক বা eকািধক pিতিনিধ eবং pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্ােক 
সভায় uপিsত থাকার জn anেরাধ জানােনা যােব। 

কাযর্পিরিধ 

১. মntণালয়/ িবভাগoয়ারী eবং aথর্ৈনিতক ে ণীিবnাসoয়ারী রাজs আদােয়র agগিত মািসক িভিtেত মিনটর করা 
eবং pকত রাজs আদায় লk মাtার তলনায় ৃ ু ১০ শতাংেশর কম হেল সংি  মntণালয়/ িবভােগর সে  
আেলাচনাkেম eর কারণ uদঘাটন eবং লk মাtা aজর্েনর জn যথাযথ পদেkপ gহেণর জn সংি  মntণালয়/ 
িবভাগেক pেয়াজনীয় িদক িনেদর্শনা pদান; 

২. anেমািদত বােজেটর িবপরীেত মntণালয়/ িবভাগoয়ারী eবং aথর্ৈনিতক ে ণী িবnাসoয়ারী annয়ন o unয়ন 
ব য় িবেশষ কের সরবরাহ o েসবা eবং েমরামত o সংরkণ ব েয়র agগিত মািসক িভিtেত মিনটর করা; 

৩. েয uেdেশ  বােজেট aথর্ বরাd pদান করা হেয়েছ েস বাবদ aথর্ ব য় করা হে  িক না eবং sিনিদর্  aথর্ বরাd না 
থাকা সেtto েকান কােজ aথর্ ব য় করা হে  িক না তা মিনটর করা eবং pেযাজ  েkেt সংেশাধনমলক ব বsা ূ
gহণ করা; 

৪. দািরd িনরসন eবং েজন্ডার বষম  িনরসনমলক কমর্সিচূ ূ / pকlসহ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহ কতর্ক ূ ৃ
বাsবায়নাধীন pধান pধান কমর্সিচূ / pকlসমহ বাsবায়েনর agগিত পযর্ােলাচনাূ ; 

৫. েকান মntণালয়/ িবভােগর েkেt pিত েকায়াটর্ার eর জn িনধর্ািরত ব য় eবং pকত ব েয়র মেধ  ব াপক ৃ
aসাম স  পিরলিkত হেল সংি  মntণালয়/ িবভােগর সে  আেলাচনাkেম eর কারণ uদঘাটন eবং e িবষেয় 
যথাযথ পদেkপ gহেণর জn সংি  মntণালয়/ িবভাগেক pেয়াজনীয় িদকিনেদর্শনা pদান; 

৬. anেমািদত বােজট বরাd aেপkা ব েয়র পিরমাণ যােত েবশী না হয় তা িনি ত করা eবং pেযাজ  েkেt 
সংেশাধনমলক ব বsা gহণ করাূ ; 

৭. মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমােত pিতফিলত সংি  মntণালয়/ িবভাগসমেহর কমর্সmাদেনর লk মাtার ূ (Output 
Target) িবপরীেত pকত কমর্সmাদন মৃ িনটর করা eবং েকান মntণালয়/ িবভােগর pকত কমর্সmাদন লk মাtার ৃ
তলনায় asাভািবক পিরমােণ কম হেল e িবষেয় সংি  মntণালয়ু / িবভােগর সে  আেলাচনাkেম eর কারণ 
uদঘাটন eবং যথাযথ পদেkপ gহেণর জn pেয়াজনীয় িদকিনেদর্শনা pদান; 

৮. pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমেহর বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার কাযর্িববরণীূ / িসdাn িনয়িমতভােব 
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পযর্ােলাচনা; 

৯. uপ-কিমিটর সভার আেলাচনার eকিট সার-সংেkপ িনয়িমতভােব মধ েময়ািদ বােজট সমnয় o কািরগরী কিমিট’র 
সভায় uপsাপন করা; 

১০. েয সকল িবষয় মাননীয় aথর্ মntীর েগাচরীভত করাূ  pেয়াজন েস সকল িবষয় িচিhত করা eবং তঁার িনকট 
uপsাপেনর ব বsা করা। 

 বােজট বাsবায়ন মিনটিরং uপ-কিমিট pিতমােস anত eকবার সভায় িমিলত হেব। তেব pেয়াজন হেল মােস 
eকািধক সভার আেয়াজন করা যােব। aথর্ িবভােগর বােজট anিবভাগ-১ বােজট বাsবায়ন মিনটিরং uপ-কিমিটেক 
সািচিবক সহায়তা pদান করেব। 

 
 

e আর eম নজমস ছািকবু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ: 
১। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
২। সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ 

িবভাগেক aবিহত করার anেরাধসহ)। 
৩। সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত 

করার anেরাধসহ)। 
৪। সদস , আথর্-সামািজক aবকাঠােমা, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত 

করার anেরাধসহ)। 
৫। সদস , িশl o শিk িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
৬। সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত 

করার anেরাধসহ)। 
৭। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
৮। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
৯। যgু-সিচব, সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
১০। পিরচালক (সমnয়), বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ , েশের-i-বাংলা নগর, ঢাকা। 
১১। পিরচালক (ফাবা), aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, েশের-i-বাংলা নগর, ঢাকা। 
১২। aিতিরk িহসাব মহা িনয়ntক (িহসাব o পdিত), িহসাব মহািনয়ntেকর কাযর্ালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৩। uপ-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ। 
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sায়tশািসত pিত ােন জনবল সজনৃ  
সংkাn কিমিট 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

pশাসন o সমnয় anিবভাগ 
pশাসন শাখা-১ 

২৭/০১/১৪১৩ বাং
নং-aম/aিব/ (p-১)/ সাkর্লার-০১/২০০৬/১৭৬ তািরখ:

১০/০৫/২০০৬iং
aিফস আেদশ 

 
 sায়tশািসত pিত ানসমেহর রাজs খােত পদ সজেনর psাব পরীkা কিরয়া sপাূ ৃ িরশ pদােনর জn িনmবিণর্ত 
কিমিট গঠন করা হiল: 

১) aিতিরk সিচব (sায়ী কিমিটর সভাপিত) - সভাপিত 
২) মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল - সদস  
৩) যgু-সিচব (ব য় িনয়ntণ) - সদস  

 
২। sায়tশািসত pিত ানসমেহর ূ ১৯৯৭ সােলর পেবর্ r হiয়া সমাp হoয়া unয়ন pূ কেlর পদ/ জনবল খােত 
sানাnেরর psাবসমহ aথর্ িবভােগর sারক নংূ -aম/aিব/ বা-১০/ িবিবধ-৫২/৯৬/১৭৪২, তািরখ: ১২/০২/২০০৬ eর 
মাধ েম গিঠত পনগর্িঠত sায়ী কিমিট পরীkাকরতঃ sপািরশ করেবু । 

 
 

েমাঃ েমাখেলছর রহমানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব (pশাসন-১) 

েফান: ৭১৬৮৬৫৭ 
িবতরণ: 
১। সকল aিতিরk সিচব, aথর্ িবভাগ। 
২। aথর্ৈনিতক uপেদ া, aথর্ িবভাগ। 
৩। সকল য সু -সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৪। মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

মিনটিরং েসল 
ভবননং-৬ (২১ তলা) 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

নং-aম/aিব/মিনঃ/পদ/sায়ী/সিৃ /কিমিট/২০০৬/৯৯২ তািরখ: ০২.০৫.০৬ 

 
িবষয়: s-শািষত/ রাTায়t/ িবিধবd সংsা o iহার aধীনs aংগ pিত ানসমেহর পদ সিূ ৃ , পদ aবেলাপন, পদ 

rপাnর eবং sায়ীকরণ pসে । 
 
s-শািষত/ রাTায়t/ িবিধবd সংsা o iহার aধীনs aংগ pিত ানসমেহর পদ সিূ ৃ , পদ aবেলাপন, পদ rপাnর eবং 
sায়ীকরেণর িবষেয় পরীkা-িনরীkাপবর্ক sপািরশ pদােনর িনিমt যথাযথ কতর্পেkর anেমাদনkেম িনmrপভােব aথর্ ূ ৃ
িবভােগর eকিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। 
 
১। মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। আহবায়ক 
২। uপ-সিচব, বােজট anিবভাগ-১/ ২, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। সদস  
৩। uপ-সিচব, ব য় িনয়ntণ anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। সদস  
৪। সংsার সিহত সংি  মিনটিরং েসেলর পিরচালক/ িফনানিসয়াল eনািল / গেবষণা কমর্কতর্া সিচব 

 
 

ডঃ নারায়ণ চnd িসংহ 
গেবষণা কমর্কতর্া 
েফান: ৯৫৫১২৫৫ 

িবতরণ: 
১। মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪। যgু-সিচব, ব য় িনয়ntণ anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫। পিরচালক-১, পিরচালক/িফনানিসয়াল eনািল /গেবষণা কমর্কতর্া, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। aিফস কিপ। 
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কমর্সিচূ  িনেয়াগ o anাn psাব যাচাi 
সংkাn টাsেফাসর্ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ, শাখা-১ 

০৪/০৪/২০০৪ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(২)/২০০৩/৩৪৩ তািরখ: 

২১/১২/১৪১০ বঃ 
পিরপt 

িবষয়: রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়নেযাগ  unয়ন কমর্সিচসমেহর জনবলূ ূ , যানবাহন o aিফস সর াম eবং 
পরামশর্ক িনেয়ােগর psাব যাচাi সংkাn আnঃমntণালয় কিমিট পনুগর্ঠন pসে । 

 রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn িনিদর্ কত কমর্সিচৃ ূ সমেহূ র s  o পিরকিlত বাsবায়ন যােত বাধাgs ু
না হয় eবং erপ কমর্সিচর aথর্ায়েনর িসdাn যােত pচিলত িবিধূ -িবধােনর পিরপন্থী না হয় েস লেk  েকান কমর্সিচ ূ
রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn anভর্িkর েkেt anসরণীয় নীিতমালা সংkাn eকিট পিরপtু  aথর্ িবভাগ 
হেত iেতামেধ  জাির করা হেয়েছ (নং-aম/ aিব/ বা-১/ নীিত (২)/ ২০০৩/ ২৪০১, তাং-৩০-১১-২০০৩)। uk 
পিরপেt রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়নেযাগ  কমর্সিচেত েকান জনবল িনেয়াগূ , যানবাহন kয় o পরামশর্ক িনেয়াগ 
সাধারণভােব িনrৎসািহত করা হেয়েছ। aপিরহাযর্ েkেt জনবল িনেয়াগ, যানবাহন o anাn aিফস সর াম সংgহ 
eবং পরামশর্ক িনেয়ােগর pেয়াজনীয়তা যাচাiেয়র জn িনmrপ eকিট কিমিট গঠন করা হয়ঃ 

১) aিতিরk সিচব-৩, aথর্ িবভাগ সভাপিত 
২) সংি  মntণালেয়র যgু-সিচব সদস  
৩) যgু-সিচব (স ঠন o ব বsাপনা), সংsাপন মntণালয়/তার pিতিনিধ সদস  
৪) aথর্ িবভােগর বােজট anিবভােগর সংি  uপ-সিচব সদস  

২। uপিরuk কিমিটর কাযর্পিরিধ ধমাt জনবলু , যানবাহন, anাn aিফস সর ামািদ o পরামশর্েকর pেয়াজনীয়তা 
যাচাiেয়র মেধ  সীমাবd না েরেখ eর আoতা eবং কাযর্পিরিধ বিdৃ  কের িনmrপভােব কিমিট পনুগর্ঠন করা হেলা: 

১) aিতিরk সিচব-৩, aথর্ িবভাগ সভাপিত 
২)  পিরকlনা কিমশেনর সংি  িবভাগীয় pধান সদস  
৩) সংি  মntণালেয়র যgু-সিচব সদস  
৪) যgু-সিচব (স ঠন o ব বsাপনা), সংsাপন মntণালয়/তার pিতিনিধ সদস  
৫) যgসিচব ু (বােজট), aথর্ িবভাগ  সদস  
৬) যgু-সিচব (unয়ন), aথর্ িবভাগ সদস  
৭) uপ-aথর্ৈনিতক uপেদ া (পিলিস), aথর্ িবভাগ সদস  
৮) aথর্ িবভােগর বােজট anিবভােগর সংি  uপ-সিচব সদস -সিচব 

কিমিটর কাযর্পিরিধ (Terms of reference) 
ক) সমি ক aথর্ৈনিতক unয়ন/ দািরd িবেমাচন কমর্সিচর আেলােক রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়নেযাগ  ূ

কমর্সিচর gহণেযাগ তা পরীkা করাূ । 
খ) eিডিপভk pকেlর সােথ psািবত কমর্সিচর dততা আেছ িকনা তা পরীkা করাু ূ । 
গ) aপিরহাযর্ েkেt জনবল িনেয়াগ, যানবাহন o anাn aিফস সর াম সংgহ eবং পরামশর্ক িনেয়ােগর 

pেয়াজনীয়তা যাচাiসহ কমর্সিচর িবিভn ূ Component eর আিথর্ক সংে ষ পরীkা করা। 
ঘ) কিমিট pেয়াজন anযায়ী সদস  co-opt করেত পারেব। 

কিমিট pেয়াজন anযায়ী সভায় িমিলত হেব। aথর্ িবভােগর বােজট anিবভােগর সংি  শাখা e কিমিটেক 
সািচিবক সহায়তা pদান করেব। 

 
 

আরাst খান 
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। pধানমntীর মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগঁাo, ঢাকা। 
৩। বাংলােদেশর মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, ১৮৯ শহীদ সয়দ নজrল iসলাম সরণী, aিডট হাuজ, কাকরাiল, 

ঢাকা। 
৪। সিচব/ভারpাp সিচব --------------------------------------। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
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০৪/০৪/২০০৪ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(২)/২০০৩/৩৪৩ তািরখ: 
২১/১২/১৪১০ বঃ 

 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 
১। সিচব, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২। aিতিরk সিচব-৩, aথর্ িবভাগ। 
৩। যgু-সিচব (বােজট), বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৪। যgু-সিচব (unয়ন), unয়ন anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৫। যgু-সিচব (স ঠন o ব বsাপনা), সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। uপ-aথর্ৈনিতক uপেদ া (পিলিস), aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৭। uপ-সিচব (বােজট-১/২/৩), বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
 
 

আরাst খান 
uপ-সিচব (বােজট-১) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ শাখা-১ 

 
িবjিp 

২১.০৫.২০১২ ি ঃ 
নং-০৭.১০১.০২৪.০০.০০.২৭.২০০৮-৩৫৩ তািরখ: 

০৭.০২.১৪১৯ বঃ 
 

সরকার pিতrত িবিভn সংsার কমর্সিচ বাsবায়েনর sােথর্ ূ ‘সরকােরর সংsার কাযর্kম বাsবায়ন পিরবীkণ 
কিমিট’ নােম িনmrপ eকিট কিমিট গঠন করা হল: 
 
ক) গঠন (Composition): 

১. aিতিরk সিচব (বােজট o ব য় িনয়ntণ), aথর্ িবভাগ আhায়ক 
২. ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভােগর eকজন pিতিনিধ (যgু-সিচেবর নীেচ নয়) সদস  
৩. বাংলােদশ ব াংেকর eকজন pিতিনিধ সদস  
৪. জাতীয় রাজs েবােডর্র ২ জন pিতিনিধ সদস  
৫. jালানী o খিনজ সmদ িবভােগর eকজন pিতিনিধ (যgু-সিচেবর নীেচ নয়) সদস  
৬. িবd ৎ  িবভােগর eকজন pিতিনিধ (যgু-সিচেবর নীেচ নয়) সদস  
৭. কিষ মntণালেয়র  eকজন pিতিনিধ ৃ (যgু-সিচেবর নীেচ নয়) সদস  
৮. মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ সদস  
৯. uপ সিচব (বােজট- ১), aথর্ িবভাগ সদস -সিচব 

খ) কাযর্পিরিধ (Terms of Reference): 

১. সmেদর pাপ তা িনrপণ o বােজট বাsবায়েনর agগিত পযর্ােলাচনা; 
২. সামি ক aথর্ৈনিতক পিরিsিত িবে ষণ eবং মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা anেমাদন; 

 
 

িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

dilarab@finance.gov.bd 
িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়): 
১. গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল, ঢাকা। 

(eকজন কমর্কতর্ােক কিমিটর সদস  িহেসেব মেনানয়ন pদােনর anেরাধসহ)। 
২. সিচব, ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

(eকজন যgু-সিচবেক কিমিটর সদস  িহেসেব মেনানয়ন pদােনর anেরাধসহ)। 
৩. েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাডর্, েসgনবািগচা, ঢাকা। 

(diজন কমর্কতর্ােক কিমিটর সদস  িহেসেব মেনানয়ন pদােনর anেরাধসহ)। 
৪. সিচব, jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

(eকজন যgু-সিচবেক কিমিটর সদস  িহেসেব মেনানয়ন pদােনর anেরাধসহ)। 
৫. সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

(eকজন যgু-সিচবেক কিমিটর সদস  িহেসেব মেনানয়ন pদােনর anেরাধসহ)। 
৬. সিচব, কিষ মntৃ ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

(eকজন যgু-সিচবেক কিমিটর সদস  িহেসেব মেনানয়ন pদােনর anেরাধসহ)। 
৭. মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ 
৮. aিতিরk সিচব (বােজট o ব য় িনয়ntণ), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯. uপ সিচব (বােজট- ১), aথর্ িবভাগ 
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আিথর্ক তথ  pবােহর মান unয়ন সংkাn 
টাsেফাসর্ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
২৫-১১-২০০১ ি ঃ

নং-aম/aিব/বাu-১/িবিবধ(৪০)/২০০১/১৫২৭ তািরখ: 
১১-০৮-১৪০৮ বঃ 

pjাপন 

 সরকােরর রাজs o ব য় (eিডিপসহ), বিহঃaথর্ায়ন, নন-ব াংক aভ nরীণ aথর্ায়ন, সরকার কতর্ক সািভর্সেযাগ  ৃ
েদনা pভিত েkেt মািসক িভিtেত aিধকতর িনভর্রেযাগ  তথ  pবাহ িনি ত করার লেk  িনmrপ eকিট টাsেফাসর্ ৃ
গঠন করা হেলা: 
 

সরকােরর আিথর্ক তথ  pবােহর মান-unয়ন সংkাn টাsেফাসর্ 
১) যgু-সিচব (বােজট), aথর্ িবভাগ আহবায়ক 
২) মহাপিরচালক/aিতিরk মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ সদস  
৩) মহাব বsাপক, মdা ব বsাপনা o িহসাব িবভাগু , বাংলােদশ ব াংক সদস  
৪) পিরচালক (ফাবা), aথর্েনিতক সmকর্ িবভাগ সদস  
৫) পিরচালক (গেবষণা o পিরসংখ ান), জাতীয় রাজs েবাডর্ সদস  
৬) জনাব আরাst খান, uপ-সিচব, aথর্ িবভাগ সদস  
৭) জনাব আবdল জbার খান, uপpধান, কাযর্kম o সমnয় িবভাগ, পিরকlনা কিমশন সদস  
৮) aিতিরk পিরচালক, জাতীয় স য় পিরদpর সদস  
৯) জনাব েমাঃ মিহudীন খান, িসিনয়র সহকারী সিচব, aথর্ িবভাগ সদস  
১০) uপ-িহসাব মহািনয়ntক (িহসাব) সদস  
১১) pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, aভ nরীণ সmদ িবভাগ সদস  

২। টাsেফােসর্র কাযর্পিরিধ o দািয়tাবলী িনmrপঃ 

ক) সরকােরর রাজs o ব য় (eিডিপসহ), বিহঃaথর্ায়ন, নন-ব াংক aভ nরীণ aথর্ায়ন, সরকার কতর্ক ৃ
সািভর্সেযাগ  েদনা pভিত েkেt সংি  সকল eেজিnৃ / সংsা/ দpর কতর্ক মািসক িভিtেত তথ  সংgহৃ / 
pকাশ িনি ত করা; 

খ) ukrেপ সংগহীতৃ / দািখলকত তথৃ -uপাt পযর্ােলাচনা eবং pেয়াজনীয় েkেt িবিভn uৎস হেত pাp তেথ র 
মেধ  স িত িবধান করা; eবং 

গ) সরকােরর আিথর্ক তথ -uপাt সংgহ/ pকােশর েkেt মান-unয়েনর জn sপািরশ েপশ করা। 

৩। টাsেফাসর্ মােস anতঃ eকিট সভায় িমিলত হেব। 

৪। aথর্ িবভােগর বােজট anিবভােগর বােজট-১ শাখা টাsেফাসর্েক সািচিবক সহায়তা pদান করেব। 
 

রাTপিতর আেদশkেম 
 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 

 
uপ-িনয়ntক, 
বাংলােদশ সরকাির মdাণালয় ু (িবিজেpস) 
েতজগাঁo, ঢাকা। 
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aথর্ িবভােগর িবিভn কিমিট 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

pশাসন শাখা-৩ 
www/mof.gov.bd 

নং-০৭.০৮৩.০৩২.০৪.০০.০৩৪.২০১০-৩৩১ তািরখ: ১৭ জনু, ২০১০ 

িবষয়: aথর্ িবভােগর িবিভn কিমিটেত সভাপিত মেনানয়ন pসে । 

 uপযর্k িবষেয়র েpিkেত aথর্ িবভােগর aিতিরk সিচবdয়েক তাঁেদর নােমর পাে র্ বিণর্ত কিমিটর সভাপিত ু
িহেসেব িনেদর্শkেম মেনানয়ন pদান করা হেলা: 
 
kিমক নং নাম o পদবী কিমিটর নাম 

১ জনাব েমাঃ iমদাdল হক 
aিতিরk সিচব, aথর্ িবভাগ 

১) মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার pকেlর িডিপিপ pণয়নকােল পদ/ 

েলাকবেলর সংখ া িনধর্ারণ সংkাn কিমিট। 

২) জলাiু /১৯৯৭ eর পেবর্ r হেয় েশষ হoয়া pকlসমেহর পদ ূ ূ
sানাnর িবষেয় পনগিঠত sায়ী কিমিটু । 

২ সয়দ মn জrল iসলামু  
aিতিরk সিচব, aথর্ িবভাগ 

১) রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়নেযাগ  unয়ন কমর্সিচর psাব ূ

যাচাi সংkাn আnঃমntণালয় কিমিট। 

২) িবেদেশ pিশkণ সংkাn sায়ী িনবর্াচন কিমিট। 
 
 

খিলল আহমদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 

৭১৬৮১৩৪ 
akhalil@finance.gov.bd 

নং-০৭.০৮৩.০৩২.০৪.০০.০৩৪.২০১০-৩৩১ তািরখ: ১৭ জনু, ২০১০ 

 সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpিরত হেলা: 

 
১। জনাব েমাঃ iমদাdল হক, aিতিরk সিচব, aথর্ িবভাগ। 
২। সয়দ মn জrল iসলামু , aিতিরk সিচ, aথর্ িবভাগ। 
৩। যgু-সিচব (সকল) --------------------------------------, aথর্ িবভাগ। 
৪। িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট-১/৩/১১), aথর্ িবভাগ। 
৫। aথর্ সিচেবর eকাn সিচব। 
৬। aিফস কিপ। 
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কিমিটেত েযাগদান 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

pশাসন শাখা-৩ 
www/mof.gov.bd 

নং-aম/aিব(p-৩)/িবিবধ-২৮/৮৬/১১০০ তািরখ: ৬-১১-২০০০ iং 

সাkর্লার 

িবষয়: িবিভn মntণালয়/ িবভােগ গিঠত েটন্ডার/ কনেভনশন/ পারেচজ কিমিটেত aথর্ িবভােগর pিতিনিধ েযাগদান 
pসে । 

সtূ : ১) aম/aিব(p-৩)/িবিবধ-২/aংশ-১/৮৪/৪৮৭ তািরখ: ২৮-৭-৮৫iং। 
২) aম/aিব(p-৩)/িবিবধ-২৮/৮৬/৮৮১ তািরখ: ৮-১১-৮৬iং। 

সেtািlিখত সাkর্লাের ei মেমর্ সকল মntণালয়ূ / িবভাগেক aবিহত করা হiয়ােছ েয, মntণালয/ িবভাগেক যেথ  
আিথর্ক kমতা aপর্ণ করায় িবিভn মntণালয়/ িবভােগর েটন্ডার/ কনেভনশন/ পারেচজ কিমিটেত aথর্ িবভােগর েকান 
pিতিনিধ থািকেব না। uk সাkর্লার জািরর পরo িবিভn মntণালয়/ িবভাগ হiেত বিণর্ত কিমিটেত aথর্ িবভােগর 
pিতিনিধ েpরেণর anেরাধ করা হiেতেছ। যিদ েকান মntণালয়/ িবভাগ মেন কের েয, uিlিখত কিমিটেত িবেশষ েkt 
িহসােব aথর্ িবভােগর pিতিনিধ anভর্ুk কিরবার pেয়াজনীয়তা রিহয়ােছ তাহা হiেল কিমিট গঠেনর পেবর্ aথর্ িবভােগর ূ
সিহত পরামশর্kেম ei ধরেণর কিমিটেত aথর্ িবভােগর pিতিনিধ anভর্k কিরেত হiেবু । 

 
 

েমাঃ আিমnল iসলাম খান 
uপ-সিচব (p-২) 

িবতরণ: 
১। সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
২। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 306 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন anিবভাগ 
ব য় িনয়ntণ শাখা- ৬ 

নং-aম/aিব/ব ঃিনঃ-৬/িবিবধ-৫/২০০১/২১৪ তািরখ: ১৩-০৭-২০০৫ iং 

 
িবষয়: পদ সি  বা aিফস সর ামািদ anভর্িkর psােব সংsাপন মntণালৃ ু েয়র সoব  anিবভােগর সmিত pদােনর 

লেk  আেয়ািজত সভায় aথর্ িবভােগর pিতিনিধ েpরণ। 
 
uপযর্k িবষেয় িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু , িবিভn সরকাির aিফেসর জn নতন পদ সি  eবং িটoeNiু ৃ ’েত 

সর ামািদ anভর্িkর জn সংsাপন মntণালেয়র স ঠন o বু বsাপনা anিবভােগ েয আnঃমntণালয় সভা anি ত হয় 
তােত aথর্ িবভােগর pিতিনিধ েpরেণর জn সংsাপন মntণালয় েথেক anেরাধ জানােনা হয়। সরকাির pিত ােনর পদ 
সি  o িটoeNiৃ ’েত সর ামািদ anভর্িkর েkেt সংsাপন মntণালেয়র সmিতর পর aথর্ু  িবভােগর ব য় িনয়ntণ 
anিবভােগর সmিতর pেয়াজন হয়। aথর্ িববােগর pিতিনিধ সংsাপন মntণালেয়র সভায় uপিsত েথেক তাৎkিণকভােব 
eকরকম মতামত িদেয় পের িভn মতামত েদয়া সমীচীন নয়। ফেল eকi িবষেয় dত ভিমকা সি  হoয়ার আশংকা ূ ৃ
েথেক যায়। 

eমতাবsায়, aথর্ িবভাগ মেন কের েয, uk িবষেয় সংsাপন মntণালেয়র সmিত pদােনর জn আেয়ািজত সভায় 
aথর্ িবভােগর pিতিনিধ uপিsিতর pেয়াজন েনi। চািহদা utাপনকারী মntণালেয়র psাব, িবদ মান সাংগঠিনক 
কাঠােমা, পদেসাপান iত ািদ িবেবচনায় িনেয় সংsাপন মntণালয় িনেজেদর মতামত pদান করেত পাের। 

 
 

আবdlাহ আল েমাহসীন েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩০ 

সিচব 
সংsাপন মntণালয়। 

নং-aম/aিব/ব ঃিনঃ-৬/িবিবধ-৫/২০০১/২১৪ তািরখ: ১৩-০৭-২০০৫ iং 

aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা:- 

১) যgু-সিচব (pশাসন o সমnয়), aথর্ িবভাগ। 
২) uপ-সিচব (ব ঃিনঃ ১/ ২) 
৩) িসিনয়র সহকারী সিচব/ সহকারী সিচব (ব ঃিনঃ ১/ ২/ ৩/ ৪/ ৫/ o ৭, aথর্ িবভাগ। 
৪) যgু-সিচব (ব ঃিনঃ o পঃ) eর ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৫) aিফস কিপ। 

 
 

আবdlাহ আল েমাহসীন েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩০ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
১৮-১১-২০০৪ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(১)/২০০৪/২৯৭৫ তািরখ: 
০৪-০৮-১৪১১ বঃ 

িবষয়: রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচসমেহর aথর্ ছােড়র পdিত pসেৃ ূ ূ । 
 
 রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচসমেহর aথর্ ছােড়র পdিত িনmrপভােব anসরণ করার জn িনেদর্শkেম ৃ ূ ূ
anেরাধ করা হেলা: 

ক) রাজs বােজট হেত কমর্সিচসমেহর aথর্ ছােড়র েkেt unয়ন বােজেটর aথর্ ছােড়র পdিত anসরণ করেত ূ ূ
হেব; 

খ) রাজs বােজেট unয়ন কমর্সূিচসমেহর ankেল েথাক বরাd িহসােব বরাdকত aেথর্র িবভাজেন aথর্ িবভােগর ূ ৃ
anেমাদন gহণ করেত হেব; eবং 

গ) রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচর েkেt pকেlর েkেt pেযাজ  ৃ ূ Delegation of Financial 
Power pেযাজ  হেব। 

 
 

েমাঃ আিমnল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। সিচব/ভারpাp সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদস , --------------------------------------িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৫। িহসাব মহা-িনয়ntক, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ডাকা। 
৬। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
 

১৮-১১-২০০৪ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(১)/২০০৪/২৯৭৫ তািরখ: 

০৪-০৮-১৪১১ বঃ 
 সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 

১। যgু-সিচব (unয়ন), aথর্ িবভাগ। 
২। uপসিচব (unয়ন-১/২/৩), aথর্ িবভাগ। 
৩। aথর্ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৪। িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট-৫), aথর্ িবভাগ। 
৫। aিতিরk aথর্ সিচব-৩ মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৬। যgরু - সিচব মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৭। uপসিচব (বােজট-১/২/৩) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 

 
 

েমাঃ আিমnল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 309 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ, শাখা-১ 

১৭/০৪/২০০৫ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(১)/২০০৪/৮৭৩ তািরখ: 

০৪/০১/১৪১২ বং
 

পিরপt 
 
িবষয়: ১০.০০ েকািট (দশ েকািট) টাকার aিধক ব য় সmিলত unয়ন কমর্সিচ রাজs বােজট হেত aথর্াূ য়েনর psাব 

েpরণ না করা pসে । 
 
 uপযর্k িবষেয়র pসে  রাজs বােজট হেত aনিধক ু ১০.০০ েকািট (দশ েকািট) টাকা ব য় সmিলত েপৗণঃপিণকু / 
আবতর্ক pকিতর unয়ন কমর্সিচ বাsবায়ন করাi যিkযkৃ ূ ু ু । কােজi ১০.০০ েকািট (দশ েকািট) টাকার aিধক ব য় 
সmিলত unয়ন কমর্সিচ রাজs বােজট হেত aথর্ায়েনর psাব aথর্ িবভােগ েpরণ না করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ ূ
করা হেলা। 

 
 

েমাঃ আিমnল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফানঃ ৭১৬০৬৬৯ 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। সিচব/ভারpাp সিচব, ................................ মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-২, শাখা-১১ 
১৭/১০/২০০৭ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(০১)/২০০৬/৯৩৬ তািরখ: 
০২/০৭/১৪১৪ ি ঃ 

 
পিরপt 

 
িবষয়: annয়ন বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn কমর্সিচ ূ pণয়ন o pিkয়াকরণ, anেমাদন o সংেশাধেনর 

নীিতমালা। 

annয়ন বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn কমর্সূিচ pিkয়াকরণ, anেমাদন o সংেশাধেনর িবষেয় iেতাপেবর্ ূ
সমেয় সমেয় জািরকত নীিতমালার পিরবেতর্ িনেm বিণর্ৃ ত নীিতমালা/ পdিত anসরণ করার িসdাn gহণ করা হেয়েছ: 

২. কমর্সিচ pিkয়াকরণূ  

২.১ কমর্সিচ pণয়েনর েkেt ূ ‘annয়ন বােজট হেত aথর্ায়েনকত কমর্সিচরৃ ূ  psাব (Proposal/Proforma for 
Programme Financed from the Non-Development Budget-PPNB)’ ‘িপিপeনিব’ শীষর্ক ছক 
(সংেযাজনী-ক) ব বহার করেত হেব। কমর্সিচ সনাk করার পর বাsবায়নকারী aিধদpরূ / সংsা িনিদর্  ছেক 
psাব pণয়নপবর্ক pশাসিনক মntণালয়ূ / িবভােগ েpরণ করেব। কমর্সিচর েমাট ব য় ূ ১০.০০ েকািট টাকার 
মেধ  সীমাবd রাখেত হেব। 

২.২ িনধর্ািরত ছেক psাব পাoয়ার পর pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ িনmবিণর্ত িবষয়সমহ পরীkা কের েদখােবঃূ  
ক) কমর্সিচর িনধর্ািরত ছক যথাযথভােব পরণ eবং pাসি ক সকল তথ ািদ pূ ূ দান করা হেয়েছ িকনা; 
খ) বািষর্ক unয়ন কমর্সিচর ূ (ADP) anভর্k েকান pকেlর সােথ psািবত কমর্সিচর dততা আেছ িকনাু ূ ; 

২.৩ uপযর্k িবষয়সমহ পরীkার পর কমর্সিচিট gহণেযাগ  িবেবিচত হেল তা সংি  মntণালয়ু ূ ূ / িবভােগর বােজট 
ব বsাপনা কিমিটেত (BMC) uপsাপন করেত হেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট িনেmাk িবষয়সমহ পরীkা ূ
করেব: 
ক) জাতীয় দািরd িনরসন েকৗশল aথবা anrপ েকান জাতীয় েকৗশল/ পিরকlনা eবং/ aথবা মntণালয়/ 

িবভােগর িনজs নীিত িনধর্ারণী দিলেল বিণর্ত েকৗশলগত uেdশ  o লk মাtা aজর্েনর জn psািবত 
কমর্সিচিট gহণূ / বাsবায়েনর আবশ ক িকনা; 

খ) কমর্সিচর pাkিলত aংগিভিtক ূ (Component) ব য় িবদ মান বাজার মল  aথবা মntণালয়ূ / িবভােগর 
আoতায় বাsবায়নাধীন anrপ anাn pকl/ কমর্সিচর সােথ সাম স পণর্ িকনাূ ূ ; 

গ) কমর্সিচর জনবল eবং সংূ gহ পিরকlনা (Procurement Plan) eবং সকল aংগিভিtক ব েয়র আিথর্ক 
সংে ষ। 

২.৪ বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক psািবত কমর্সিচিট িবেবচনার পর িপিপeনিব সংেশাধেনর pেয়াজন হেল ৃ ূ
বাsবায়নকারী দpর/ সংsা eেত pেয়াজনীয় সংেশাধন করেব eবং সংেশািধত িপিপeনিব মntণালয়/ িবভােগ 
েpরণ করেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট psািবত কমর্সিচিট anেমাদেনর জn aথর্ িবভােগ েpরেণর জn ূ
sপািরশ করেল কমর্সিচিট anেমাদেনর জn সংি  মntণালয়ূ / িবভাগ aথর্ িবভােগ েpরণ করেব। িপিপeনিবর 
সােথ ব বsাপনা কিমিটর সভার কাযর্িববরণীর anিলিপ aবশ i সংযk করেত হেবু । 

২.৫ সংি  মntণালয়/ িবভাগ েথেক annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর psাব পাoয়ার পর aথর্ িবভােগর ৃ ূ
সংি  anিবভাগ বােজট uk psাব িবsািরতভােব পরীkা করেব। aথর্ িবভােগ pাp psাব trিটপণর্ o তথূ  
uপােtর িদক aসmণর্ িবেবিচত হেল eবং annয়ন বােজট হেত aথ ায়নকত কমর্সিচ anেমাদেনর জn ূ ূৃ
sপািরশ pদােনর জn গিঠত আnঃমntণালয় কিমিটেত uপsাপন সিঠক হেব না মেমর্ যgু -সিচব (বােজট)/ aথর্ 
সিচব পযর্ােয় িসdাn গহীত হেল psাবিটর kিটৃ / aসmণূর্তাসমেহর বণর্নাসহ pেয়াজনীয় সংেশাধেনর জn ূ
aথর্ িবভাগ psাব pািpর ১৫ কাযর্ িদবেসর মেধ  সংি  মntণালয়/ িবভাগ anেরাধ জানােব। e জাতীয় 
েkেt aথর্ িবভাগ েথেক psাবিট েফরৎ পাoয়ার পরবতর্ী ২০ (িবশ) কাযর্ িদবেসর মেধ  সংি  মntণালয়/ 
িবভাগ তা সংেশাধন কের পনরায় aথর্ িবভােগ েpরণ করেবু । 

২.৬ সংি  মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর মলৃ ূ ূ / সংেশািধত psাবিট 
trিটমk o যথাযথ িবেবিচত হেল aথর্ িবভাগ তা িবেবচনার জn e সংkাn আnঃমntণালয় কিমিটেত ু
uপsাপন করেব। কিমিট psািবত কমর্সিচিট anেমাদেনর জn sপািরশ করেল aথর্ িবভাগ তা মাননীয় ূ
aথর্মntী/ uপেদ ার anেমাদেনর জn েপশ করেব। তেব aথর্ সিচব pেয়াজনীয় মেন করেল েকান কমর্সিচ ূ
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anেমাদেনর িবষেয় আnঃমntণালয় কিমিটর েকান sপািরশ পনঃপরীkার জn আnঃু মntণালয় কিমিটেত েpরণ 
করেত পারেবন। মাননীয় aথর্মntী/ uপেদ ার anেমািদত হoয়ার পরবতর্ী ১০ কাযর্ িদবেসর মেধ  aথর্ িবভাগ 
কতর্ক চড়াn anেমাদন পt জাির করেবৃ ূ । তেব আnঃমntণালয় কিমিট েকান কমর্সিচ anেমাদেনর জn ূ
sপািরশ না করেল েসেkেt িবষয়িট pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক পরবতর্ী ৫ (পঁাচ) কাযর্ িদবেসর মেধ  
aবিহত করা হেব। 

৩. কমর্সসিচর েময়াদকালূ  
কমর্সিচর েময়াদকাল সাধারণত িতন বছেরর মেধ  সীমাবd িবেশষ েkেt eবং কমর্সিচর pকিত িবেবচনায় ei ূ ূ ৃ

েময়াদকাল িতন বছেরর েবশী হেত পাের। 

৪. জনবল 
কমর্সিচ sূ  বাsবায়েনর জn aপিরহাযর্ েkেt িপিপeনিবেত pেয়াজনীয় সংখ ক পেদর সংsান রাখা যােবু । তেব 

erপ পেদ েকানkেমi সরাসির েকান জনবল িনেয়াগ করা যােব না। সংি  বাsবায়নকারী দpর/ সংsা aথবা an 
েকান সরকাির দpর/ সংsা েথেক েpষেণ িনেয়ােগর মাধ েম e সকল পদ পরণ করেত হেবূ । 
৫. যানবাহন 

কমর্সিচর আoতায় েকান pকার যানবাহন kেযর সংsাপন রাখা যােব নাূ । pকত pেয়াজন anযায়ী দিনকৃ / মািসক 
িভিtেত যানবাহন ভাড়া েনoয়া েযেত পাের। 
৬. েমরামত o সংরkণ 

কমর্সিচর aংগিভিtক ব য় িহসােব েমরামত o সংরkণ থােত েকান বরাdূ  psাব করা যােব না। তেব pেয়াজন 
েবােধ ধমাt েমরামত o সংরkণ কােজর জn েকান কমর্সিচ gহণ করা হেল e বাবদ pেয়াজনীয় aথর্ সংsাপেনর ু ূ
psাব করা যােব। 

৭. pিশkণ 
কমর্সিচর আoতায় সাধারণভােব বেদিশক pিশkণ িনrৎসািহত করা হেবূ । েযৗিkক েkেt েদেশর aভ nের 

pিশkণ/ েসিমনার/ িশkা সফেরর সংsান রাখা েযেত পাের। 

৮. িপিপআর o pচিলত িবিধিবধান anসরণ 
কমর্সিচর আoতায় সকল dবূ / েসবা kেয়র েkেt পাবিলক pিকuরেমন্ট েরgেলশন (িপিপআর) িবধানাবলী 

anসরণ করেত হেব। eছাড়াo pেযাজ  েkেt pচিলত আিথর্ক o anাn িবিধ-িবধান েকান ব িতkম ছাড়াi pিতপালন 
করেত হেব। 

৯. কমর্সিচ পিরচালকূ  
pিতিট কমর্সিচর জn sতnt পিরচালক িনেয়াগ করেত হেবূ । মntণালয়/ িবভাগ/ দpর/ সংsার েকান uপযk ু

কমর্কতর্ােক aিতিরk দািয়t িহসােব কমর্সিচ পিরচালেকর দািয়t pূ দান করা েযেত পাের। কমর্সিচ পিরচালক িহসােব ূ
eমন কমর্কতর্া িনেয়াগ pদান করেত হেব েযন িতিন সমg কমর্সিচর েময়াদকাল eকনাগােড় কাজ করেত পােরনূ । 

১০. কমর্সিচ সংেশাধনূ  
রাজs বােজেটর আoতায় psািবত কমর্সিচ sl ব েয় eবং sl সমেয় বাsবািয়ত হেব িবধায় কমর্সূ ূিচ pণয়েনর 

সময় িবেশষ সতকর্তা aবলmন করেত হেব েযন anেমাদেনর পের তা সংেশাধেনর pেয়াজন না হয়। তেব েযৗিkক 
কারেণ েময়াদ বিd pেয়াজন হেল pশাসিনক মntণালয়ৃ / িবভােগর বােজট ব বsাপনা কিমিট কমর্সিচর a িভিtক ূ
(Component wise) ব য় o েমাট ব য় aপিরবিতর্ত েরেখ সেবা র্ eক বছর পযর্n েময়াদ বিd করেত পারেবৃ । কমর্সিচর ূ
েময়াদ eক বছেরর েবশী বিdর pেয়াজন হেল বা ব য় বিdর েkেt anেমািদত েময়াদ েশষ হoয়ার কমপেk িতন মাস ৃ ৃ
পেবর্ সংি  মntণালয়ূ / িবভাগ েযৗিkকতাসহ েময়াদ বিdর psাব aথর্ িবভােগ েpরৃ ণ করেত হেব। েময়াদ o ব য় বিdর ৃ
psাব anেমাদেনর েkেt সংি  আnঃমntণালয় কিমিটর sপািরশ gহণkেম aথর্ িবভাগ anেমাদন pদান করেব। 
uেlখ , কমর্সিচর aংগিভিtক ূ (Component) বরাd পিরবতর্েনর েkেt আnঃমntণালয় কিমিটর sপািরশ pেয়াজন হেব 
না। 

 
 

e আর eম নজমস ছািকবু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সকল সদস , পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৫। যgু-সিচব (স ঠন o ব বsাপনা) সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। সকল যgু-সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৭। সকল uপ সিচব, বােজট anিবভাগ ১/২, aথর্ িবভাগ। 
৮। সকল িসিনয়র সহকারী সিচব বােজট anিবভাগ ১/২, aথর্ িবভাগ। 
৯। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 313 • 

সংেযাজনী-ক 
annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর psাব ৃ ূ (PPNB) 

 
১. psািবত কমর্সিচর ূ নাম: 
২. বাsবায়নকারী দpর/ সংsাঃ 
৩. pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগঃ 
৪. psািবত কমর্সিচর বাsবায়ন কালঃূ  
৫. psািবত কমর্সিচর uেdশ  o েযৗিkকতাঃূ  

(িবsািরতভােব pেয়াজেন পথক শেট বণর্না করেত হেব eবং iেতাপেবর্ psািবত কমর্সিচৃ ূ ূ / pকেlর েকান পযর্ায় 
unয়ন বােজেটর আoতায় বাsবািয়ত হেয় থাকেল IMED কতর্ক pণীত মল ায়ন pিতৃ ূ েবদন েpরণ করেত হেব) 

৬. NSAPR বা মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ  o লk মাtার সােথ psািবত কমর্সিচর সংি তাঃূ  
 
৭। psািবত কমর্সিচর আoতায় গহীতব  কাযর্kমসমেহর ূ ৃ ূ (Activities) eবং কাযর্kমসমেহর সmাব  ফলাফল ূ

(Output)/ pভাব (Outcome): 
 

কাযর্kম ফলাফল (Output)/ pভাব (Outcome)  
  
  

 
৮। psািবত কমর্সিচর pাkিলত ব য়ূ : -------------------------------------- (লk টাকায়) 
 
৯। েমাট কমর্সিচ ব েয়র aথর্ৈনিতক ে ণীিবnাসূ * 

(লk টাকায়) 
aথর্ৈনিতক grপ ব য় েমাট কমর্সিচ ব েয়র শতকরা aংশূ  মnব  

    
    
    

* সংেযাজনী-১ e pদt ছেক aথর্ৈনিতক েকাডoয়ারী বািষর্ক ব য় িবভাজন pদান করেত হেব। 
 
১০। েমাট কমর্সিচ ব েয়র বছরoয়ারী িবভাজনূ  

(লk টাকায়) 
বছর বছেরর েমাট ব য় েমাট কমর্সিচ ব েয়র ূ

শতকরা aংশ 
মnব  

    
    
    
    

 
১১। কমর্সিচর আoতায় ূ সি র জn psািবত পদসমহৃ ূ  
 
kিমক নং psািবত পেদর নাম সংখ া েবতন েsল দািয়t 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
     
     
     

* সকল পদ aিতিরk দািয়েt/ েpষেণ পরণ করেত হেবূ । 
 
 
১২। কমর্সিচর আoতায় সংgহ পিরকlনা ূ (Procurement Plan): 
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১৩.১ aিফস সর াম/যntপািত 
kিমক 
নং 

সর াম/যntপািতর িববরণ psািবত 
সংখ া 

সংি  দpর/ সংsার 
রাজsখােত সংgহীত 
anrপ সর ােমর 

সংখ া 

সংি  দpর/ সংsার 
unয়নখােত 

সংgহীত anrপ 
সর ােমর সংখ া 

মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
      
      
      

 
১৩.২ পরামশর্ক 
পরামশর্ক পেদর নাম পরামশর্েকর সংখ া জন মাস মািসক সmানী কােজর িববরণ 
     

 
১৩.৩ িনমর্াণ* 
িনমর্াণ কােজর ধরন 

(aিফস ভবন/ 
আবািসক ভবন/ 
সড়ক/ anাn) 

েমাট 
আয়তন 

(বগর্ ফটু ) 

েমাট িনমর্াণ ব য় pিত বগর্ ফেটর ু
িনমর্াণ ব য় 

pিতিকেলািমটার 
িনমর্াণ ব য় 

(রাsার েkেt) 

মnব  

      
      
      

* িবsািরত pান (নকশা) eবং pাkলন পথকভােব সংেযাজন করেত হেবৃ । 
 
১৪. pিশkণ সংkাn তথ  

pিশkেণর ধরন েময়াদ sান ব য় েযৗিkকতা 
     
     
     

 
১৫. আiেটমoয়ারী আিথর্ক (Financial) o েভৗত (Physical) লk মাtা (সংেযাজনী-২ e pদিশর্ত ছেক িববরণ pদান 
কrন) 
 
১৬. psািবত কমর্সিচ েকান েকান eলাকায় বাsবায়ন করা হেবূ ? 
 
 ঐ eলাকার সংি  দpর/ সংsা কতর্ক আর িকিক কমর্সিচ বাsবায়াধীন রেয়েছৃ ূ ? 
 
 

-------------------------------------------------------- 
বাsবায়নকারী দpর/ সংsা pধােনর sাkর o সীল 

 
------------------------------------------------------------ 
মntণালয়/ িবভােগর সিচেবর sপািরশসহ sাkর o সীল 
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সংেযাজনী-১ 
 
psািবত কমর্সিচর pাkিলত ব য়ূ : 
 

(লk টাকায়) 
aথর্ৈনিতক 

েকাডসহ আiেটম 
১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর ৪থর্ বছর ৫ম বছর েমাট েমাট কমর্সিচ ূ

ব েয়র শতকরা 
aংশ 

        
        
        
        
        
        
        
        

সবর্েমাট:       
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সংেযাজনী-২ 
 

বছরoয়ারী েভৗত eবং আিথর্ক লk মাtা 
 
কমর্সিচর ূ নাম: 
 
মntণালয়/ িবভােগর নাম: 

(লk টাকায়) 
সবর্েমাট েভৗত o আিথর্ক লk মাtা pথম বছর িdতীয় বছর 

েভৗত েভৗত 
বােজট 
খাত 

aথর্ৈনিত
কেকাড 

েকােডর 
িববরণ পিরমাণ

a -
িভিtক
ব য় 

সবর্েমাট
ব য় 

 
oেয়ট আিথর্ক

a  
িভিtক 
শতকরা 
ব য় 

কমর্সিচর ূ
শতকরা 
ব য় 

আিথর্ক 
a িভিt

ক 
শতকরা 
ব য় 

কমর্সিচর ূ
শতকরা 
ব য় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
 (ক) রাজs ব য় 

             
             

 (খ) মলধন ব য়ূ  
             
             

সবর্েমাট ব য় (ক+খ)             
 
 
 

pেত ক সংি  aে র pাkিলত ব য়   
pেত ক aে র Weight (oেয়ট)  

সকল েভৗত aে র সবর্েমাট ব য়   
pেত ক বছেরর পিরমাণ/ সংখ ার লk মাtা 

ভ ত a িভিtক শতকরা ব য়  
কমর্সিচর েময়ােদ সংি  aে র সবর্েমাট পিরমাণূ / সংখ া 

১০০ 

 
কমর্সিচর েভৗত শতকরা ব য়ূ   pেত ক aে র oেয়ট × aে র শতকরা হার 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-২, শাখা-১১ 

নং-০৭.১০৩.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-২৪৭ তািরখ: ২২/০৭/২০১০ 

 
পিরপt 

 
িবষয়: annয়ন বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn কমর্সিচ pিkয়াকরণূ , anেমাদন/ সংেশাধন, বাsবায়ন, 

পিরবীkণ o মল ায়েনর নীিতমালাূ । 
 

 annয়ন বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn কমসর্িচ pিkয়াকরণূ , anেমাদন/ সংেশাধন, বাsবায়ন, পিরবীkন o 
মল ায়েনর িবষেয় iেতাপেবর্ সমেয় সমেয় জািরকত নীিতমালার পিরবেতর্ িনেm বিণর্ত নীিতমালাূ ূ ৃ / পdিত anসরণ করার 
িসdাn gহণ করা হেয়েছ: 

২.০ কমর্সিচ pিkয়াকরণূ  

২.১ কমর্সিচ pণয়েনর েkেt annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর psাব ূ ূৃ (Proposal/ Proforma for 
Programme Financed from the Non-Development Budget-PPNB) িপিপeনিব শীষর্ক ছক (সংেযাজনী-
ক) ব বহার করেত হেব। কমর্সিচ সনাk করার পর বাsবায়নকারী aিধদpরূ / সংsা িনিদর্  ছেক psাব 
pণয়নপবর্ক pশাসিনক মntণালয়ূ / িবভােগ েpরণ করেব। 

২.২ annয়ন বােজেটর আoতায় pণীত কমর্সিচর েমাট ব য় সাধারণভেব ূ ১০.০০ েকািট টাকার মেধ  সীমাবd রাখেত 
হেব। psািবত কমর্সিচর pিতিট আiেটেমর বরাd িবsািরত বােজট েকাডূ  (১৩ িডিজট) anযায়ী পথকভােব ৃ
pদশর্ন করেত হেব (সংেযাজনী-খ েমাতােবক)। 

২.৩ বাsবায়নকারী দpর/ সংsা হেত িনধর্ািরত ছেক psাব পাoয়ার পর pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ িনmবিণর্ত 
িবষয়সমহ িনি ত করেবূ : 

ক) কমর্সিচর িনধর্ািরত ছক যথাযথভােব পরণ eবং pাসি ক ূ ূ সকল তথ ািদ pদান; 

খ) বািষর্ক unয়ন কমর্সিচর ূ (ADP) anভর্k েকান pকেlর সােথ psািবত কমর্সিচর dততা পিরহার করাু ূ ; 

গ) চলমান কমর্সিচর সােথ psািবত কমর্সিচর dততা পিরহার করাূ ূ ; eবং 

ঘ) কমর্সিচর জn িনধর্ািরত aিধেkেtর asভর্kূ ু । 

২.৪ uপযর্kু িবষয়সমহ পরীkার পর কমর্সিচিট gহণেযাগ  িবেবিচত হেল তা সংি  মntণালয়ূ ূ / িবভােগর বােজট 
ব বsাপনা কিমিটেত (BMC) uপsাপন করেত হেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট িনেmাk িবষয়সমহ পরীkা ূ
করেব: 

ক) জাতীয় েকৗশল/ পিরকlনা eবং/ aথবা মntণালয়/ িবভােগর িনজs নীিত িনধর্ারণী দিলেল বিণর্ত েকৗশলগত 
uেdশ  o লk মাtা aজর্েনর জn psািবত কমর্সিচিট gহণূ / বাsবায়েনর আবশ কতা; 

খ) কমর্সিচর pাkিলত aংগিভিtক ূ (Component) ব য় িবদ মান বাজার মল  aথবা মntণালয়ূ / িবভােগর 
আoতায় বাsবায়নাধীন anrপ anাn pকl/ কমর্সিচর সােথ সাম স তাূ ; 

গ) মntণালেয় বােজট কাঠােমার (MBF) মধ  েময়ািদ ব য় পিরকlনায় psািবত কমর্সিচিটর agািধকার ূ
তািলকাভিkু ; eবং 

ঘ) কমর্সিচর জনবল eবং সংgহ পিরকlনা ূ (Procurement Plan) eবং সকল aংগিভিtক ব েয়র আিথর্ক 
সংে ষ। 

২.৫ বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক psািবত কমর্সিচিট িবেবচনার পর িপিপeনিব সংেশাধেনর pেয়াজন হেল ৃ ূ
বাsবায়নকারী দpর/ সংsা eেত pেয়াজনীয় সংেশাধন করেব eবং সংেশািধত িপিপeনিব মntণালয়/ িবভােগ 
েpরণ করেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট psািবত কমর্সিচিটূ  anেমাদেনর জn aথর্ িবভােগ েpরেণর জn 
sপািরশ করেল কমর্সিচিট anেমাদেনর জn সংি  মntণালয়ূ / িবভাগ aথর্ িবভােগ েpরণ করেব। িপিপeনিবর 
সােথ বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার কাযর্িববরণীর anিলিপ সংযk করেত হেবু । 

২.৬ সংি  মntণালয়/ িবভাগ েথেক annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর psাব পাoয়ার পর aথর্ িবভােগর ৃ ূ
সংি  বােজট শাখা/ aিধশাখা uk psাব িবsািরতভােব পরীkা করেব। pাp psাব trিটপণর্ o তথ  uপােtর ূ
িদক aসmণর্ িবেবিচত হেল eবং annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচূ ূৃ  anেমাদেনর লেk  sপািরশ 
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pদােনর গিঠত আnঃমntণালয় কিমিটেত uপsাপন সিঠক হেব না মেমর্ যgু -সিচব/ aথর্ সিচব পযর্ােয় িসdাn 
গহীত psাবিটর kিটৃ / aসmণর্তাসমেহর বণর্নাসহ pেয়াজনীয় সংেশাধেনর জn aথর্ িবভাগ সংি  মntণালয়ূ ূ / 
িবভাগ anেরাধ জানােব। eছাড়াo, psািবত কমর্সিচিট e নীিতমালার সােথ সাম স পণর্ না হেল aথর্ িবভাগূ ূ  তা 
pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ েফরৎ পাঠােব। 

২.৭ সংি  মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর মলৃ ূ ূ / সংেশািধত psাবিট 
kিটমk যথাু ু যথ িবেবিচত হেল aথর্ িবভাগ ৩০ (িtশ) কাযর্িদবেসর মেধ  তা িববেচনার জn e সংkাn 
আnঃমntণালয় কিমিটেত eকিট sয়ংসmণর্ েনাটসহ uপsাপন করেবূ । 

২.৮ কিমিট psািবত কমর্সিচর anেমাদেনর জn sপািরশ করেল aথর্ িবভাগ তা মাননীয় aথর্ মntীর anেমাদেনর ূ
জn েপশ করেব। তেব aথর্ সিচব pেয়াজনীয় মেন করেল েকান কমর্সিচ anেমাদেনর িবষেয় আnঃমntণালয় ূ
কিমিট েকান sপািরশ পনঃপরীkার জn আnঃমntণালয় কিমিটেত েpরণ করেত পারেবনু । মাননীয় aথর্ মntী 
কতর্ক anেমািদত হoয়ার পরবতর্ী ৃ ৭ (সাত) কাযর্ িদবেসর মেধ  aথর্ িবভাগ কতর্ক চড়াn anেমাদন পt জাির ৃ ূ
করা হেব। তেব আnঃমntণালয় কিমিট েকান কমর্সিচ anেমাদেনর জn sপািরশ না করেল েসেkেt িবষয়িট ূ
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক পরবতর্ী ৫ (পঁাচ) কাযর্ িদবেসর মেধ  aবিহত করা হেব। 

৩.০ কমর্সিচর আoতাূ  

৩.১ সরকােরর েকৗশলগত uেdেশ  o মntণালেয়র িনজs নীিতর সােথ সাম স পণর্ eবং তা aজর্েন সহায়ক েকবল ূ
মাt erপ কমসিচi gহণ করা যােবূ । িনেm বিণর্ত eক বা eকািধক বিশ  psািবত কমর্সিচর থাকেত হেবূ । 
ক) sl ব েয় unয়নমলক কাযর্ সmাদনূ ; 
খ) দািরd িবেমাচনমলক কাযর্kমূ ; 
গ) pবিd সহায়ক কাযর্kমৃ ; eবং 
ঘ) মানব সmদ unয়নমলক কাযর্kমূ । 

৩.২ annয়ন বােজেটর আoতায় িনেm বিণর্ত কাযর্kম বাsবায়েনর জn কমর্সিচ pিkয়াকরণ করা েযেত পােরূ : 
ক) বjািনক o udাবনী গেবষণা; 
খ) কিmuটার হাডর্oয়ার/ সফটoয়ার সংgহ/ unয়ন eবং LAN/ WAN sাপন eবং e সংkাn pিশkণ; 
গ) িনমর্াণ o পতর্ কাজূ ; 
ঘ) িবদ মান sাপনাসমেহর েমরামত o সংরkণূ / পতর্ কােজর নতন তফিসলসহ ূ ু ; eবং 
ঙ) িবেশষািযত যntপািত সংgহ/ েমরামত। 

৪.০ কমর্সিচর psাব েpরেণর সময়সীমাূ : িবেশষ েkt ছাড়া রাজs বােজেটর আoতায় unয়ন কমর্সিচ বাsব লেk  ূ
সংি  aথর্ বছেরর pথম pািnেকর (জলাi েথেক েসেpmরু ) মেধ  e সংkাn psাব aবশ i aথর্ িবভােগ 
করেত হেব। 

৫.০ কমর্সিচর েময়াদকালঃূ  কমর্সিচর েময়াদকাল সাধারণত িতন বছেরর মেধ  সীমাবd থাকেব eবং িনধর্ািরত সমেয়ূ র 
মেধ  কমর্সিচর মাধ েম gহীত কাযর্kম সmn করেত হেবূ । তেব, কমর্সিচর pকিত o িবেবচনায় e েময়াদকাল ূ ৃ
েkt িবেশেষ িতন বছেরর েবশী হেত পাের। 

৬.০ জনবলঃ কমর্সিচ বাsবায়েনর জn aপিরহাযর্ েkেt িপিপeনিবেত pেয়াজনীয় সংখ ক পেদর সংsান রাখা যােবূ । 
তেব erপ পেদ েকানkেমi সরাসির েকান জনবল িনেয়াগ করা যােব না। বাsবায়নকারী সংি  দpর/ সংsা 
aথবা an েকান সরকাির দpর/ সংsা েথেক েpষেণ িনেয়াগ/ aিতিরk দািয়t pদােনর মাধ েম e সকল পদ 
পরণ করেত হেবূ । 

৭.০ যানবাহনঃ কমর্সিচর আoতায় েকান pকার যানবাহন kূ েমর সংsাপন রাখা যােব না। তেব, pকত pেয়াজন ৃ
anযায়ী দিনক/ মািসক িভিtেত যানবাহন ভাড়া েনoয়া েযেত পাের। 

৮.০ েমরামত o সংরkণঃ কমর্সিচর aংগিভিtক ব য় িহসােব ূ ‘েমরামত o সংরkণ’ খােত েকান বরাd psাব করা 
যােব না। তেব pেয়াজন েবােধ ধমাt েমরামত oু  সংরkণ কােজর জn েকান কমর্সিচ gহণ করা হেল e বাবদ ূ
pেয়াজনীয় aথর্ সংsােনর psাব করা যােব। 

৯.০ pিশkণ: কমর্সিচর আoতায় সাধারণভােব বেদিশক pিশkণ িনrৎসািহত করা হেবূ । েযৗিkক েkেt েদেশর 
aভ nের pিশkণ/ েসিমনার/ িশkা সফেরর সংsান রাখা েযেত পাের। 
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১০.০ কমর্সিচর বাsবায়নূ , aথর্ ছাড় o ব বহার 

১০.১ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ বােজট বরােdর িভিtেত সংি  কমর্সিচর িতন িকিsর সমপিরমাণ aথর্ eকেt ছাড় ূ
করেত পারেব eবং সংেশািধত বােজট বরাd anযায়ী েশষ িকিsেত aথর্ ছাড় করেত পারেব। 

১০.২ কমর্সিচর আoতায় সকল pকার পণূ / েসবা kেয়র েkেt pচিলত আিথর্ক o anাn pশাসিনক িবিধ-িবধান 
pিতপালন করেত হেব। 

১০.৩ মািসক eিডিপ সমnয় সভায় কমর্সিচ বাsবায়ন agগিত পযর্ােলাচনা করেত হেবূ । 

১০.৪ কমর্সিচ বাsবায়ন সমািpর পর eকিট সমািp pিতেবদন কূ মর্সিচর পিরচালক pণয়ন করেবন eবং তা aথর্ সিচব ূ
eবং সংি  মntণালয়/ িবভােগর সিচেবর িনকট েpরণ করেবন। 

১১.০ কমর্সিচ পিরচালকঃ ূ pিতিট কমর্সিচর জn sতnt পিরচালক িনেয়াগ করেত হেবূ । মntণালয়/ িবভাগ/ দpর/ সংsার 
েকান uপযk কমর্কতর্ােক aিতিরk দাু িয়t িহসােব কমর্সিচ পিরচালেকর দািয়t pদান করা েযেত পােরূ । 
কমর্সিচ পিরচালক িহসােব eমন কমর্কতর্া িনেয়াগ pদান করেত হেব েযন িতিন সমg কমর্সিচর েময়াদকােল ূ ূ
eকনাগােড় কাজ করেত পােরন। 

১২.০ কমর্সিচ পিরবীkণ o মল ায়নূ ূ  

১২.১ সংি  মntণালয়/ িবভােগর বােজট ব বsাপনা anিবভাগ/ aিধশাখা রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়নাধীন 
কমর্সিচসমেহর বাsবায়ন agগিত পরীিবkণ করেবূ ূ । বাsবায়ন agগিত সmিকর্ত pিতেবদন (সংেযাজনী -ঘ 
anযায়ী) tমািসক িভিtেত BMC সভায় িবেবচনার জn uপsাপন করা হেব eবং eর eকিট anিলিপ aথর্ 
িবভােগর aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভােগ েpরণ করেত হেব। 

১২.২ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহ pেয়াজনেবােধ sতnt pিত ােনর মাধ েম কমর্সিচর পিরবীkণ o মল ায়ন ূ ূূ
করােত পারেব eবং e বাবদ pেয়াজনীয় aথর্ মntণালেয়র aিডট/ সমীkা িফ হেত েমটােনা যােব। 

১২.৩ aথর্ িবভােগর আoতাধীন aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভাগ িবিভn কমর্সিচ পরীিবkণ o মল ায়ন করেব eবং e ূ ূ
সংkাn pিতেবদন aথর্ সিচব eবং সংি  মntণালয়/ িবভােগর সিচেবর িনকট েpরণ করেব। 

১৩.০ কমর্সিচ সংেশাধনূ  

১৩.১ annয়ন বােজেটর আoতায় psািবত কমর্সিচূ  sl ব েয় eবং sl সমেয় বাsবািয়ত হেব িবধায় কমর্সিচ ূ
pণয়েনর সময় িবেশষ সতকর্তা aবলmন করেত হেব েযন anেমাদেনর পের তা সংেশাধেনর pেয়াজন না হয়। 
তেব েযৗিkক কারেণ েময়াদ বিd pেয়াজন হেল pশাসিনক মntণালয়ৃ / িবভােগর বােজট ব বsাপনা কিমিট 
কমর্সিচরূ  a িভিtক (Component wise) ব য় o েমাট ব য় aপিরবিতর্ত েরেখ সেবা র্ eকবছর পযর্n েময়াদ 
বিd করেত পারেবৃ । 

১৩.২ কমর্সিচর ব য় বিdর psাব anেমাদেনর েkেt সংি  আnঃমntণালয় কিমিটর sপািরশ gহণkেম aথর্ িবভাগ ূ ৃ
anেমাদন pদান করেব। erপ সংেশাধেনর েkেt কমর্সিচর েমাট ব য় ূ ১০.০০ েকািট টাকার ঊে র্ pাkলন 
করা যােবনা। তেব, কমর্সিচর aংগিভিtক ূ (Component) বরাd পিরবতর্েনর েkেt আnঃমntণালয় কিমিটর 
sপািরশ pেয়াজন হেব না। 

১৪.০ যথাযথভােব কতর্পেkর anেমাদনkেম e পিরপt জাির করা হেলাৃ । 
 
 

আbর রuফ তালকদারু ু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সকল সদস , পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৫। যgু-সিচব (স ঠন o ব বsাপনা) সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। সকল যgু-সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৭। সকল uপ সিচব, বােজট anিবভাগ ১/ ২, aথর্ িবভাগ। 
৮। সকল িসিনয়র সহকারী সিচব বােজট anিবভাগ ১/ ২, aথর্ িবভাগ। 
৯। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
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সংেযাজনী-ক 
annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর psাব ৃ ূ (PPNB) 

 

১. psািবত কমর্সিচর ূ নাম: 

২. বাsবায়নকারী দpর/ সংsাঃ 

৩. pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগঃ 

৪. psািবত কমর্সিচর বাsবায়ন কালঃূ  

৫. psািবত কমর্সিচর uেdশ  o েযৗিkকতাঃূ  

(িবsািরতভােব pেয়াজেন পথক শীেট বণর্না করেত হেব eবং iেতাপেবর্ psািবত কমর্সিচৃ ূ ূ / pকেlর েকান পযর্ায় 
unয়ন বােজেটর আoতায় বাsবািয়ত হেয় থাকেল IMED কতর্ক pণীত মল ায়ন pিতেবৃ ূ দন েpরণ করেত হেব) 

৬. মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ  o লk মাtার সােথ psািবত কমর্সিচর সংি তাঃূ  

৭. psািবত কমর্সিচর আoতায় গহীতব  কাযর্kমসমেহর ূ ৃ ূ (Activities) সmাব  ফলাফল (Output): 
 

লk মাtা ফলাফল িনেদর্শক পিরমােপর eকক 
১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর 

১। িনেদর্শক-ক     
২। িনেদর্শক-খ     
৩। িনেদর্শক-গ     

 
৮. psািবত কমর্সিচর pাkিলত ব য়ঃূ  -------------------------------------- (লk টাকায়) 
 
৯. েমাট কমর্সিচ ব েয়র aথর্ৈনিতক ে ণীিবnাসূ * 

(লk টাকায়) 
aথর্ৈনিতক grপ ব য় েমাট কমর্সূিচ ব েয়র শতকরা aংশ মnব  

    
    
    

* সংেযাজনী-খ e pদt ছেক aথর্ৈনিতক েকাডoয়ারী বািষর্ক ব য় িবভাজন pদান করেত হেব। 
 
১০. েমাট কমর্সিচ ব েয়র বছরoয়ারী িবভাজন o ব য় পিরকlনাূ  

(লk টাকায়) 
 ব য় পিরকlনা 

 ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর 
pািnক ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ 

েমাট ব য়             
েমাট বরােdর শতকরা হার             

 
১১। কমর্সিচর আoতায় সি র জn psািবত পদসমহূ ৃ ূ  

kিমক নং psািবত পেদর নাম সংখ া েবতন েsল দািয়t 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     
     
     

* সকল পদ aিতিরk দািয়েt/ েpষেণ পরণ করেত হেবূ । 
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১২। কমর্সিচর আoতায় সংgহ পিরকlনা ূ (Procurement Plan): 

১২.১ aিফস সর াম/ যntপািত 

kিমক 
নং 

সর াম/ যntপািতর িববরণ psািবত 
সংখ া 

সংি  দpর/ 
সংsার রাজs খােত 
সংgহীত anrপ 
সর ােমর সংখ া 

সংি  দpর/ সংsার 
unয়ন খােত 

সংgহীত anrপ 
সর ােমর সংখ া 

মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
      
      
      

১২.২ পরামশর্ক 

পরামশর্ক পেদর 
নাম 

পরামশর্েকর 
সংখ া 

জন মাস মািসক সmানী কােজর িববরণ 

     

১২.৩ িনমর্াণ* 

িনমর্াণ কােজর ধরন 
(aিফস ভবন/ 
আবািসক ভবন/ 
সড়ক/ anাn) 

েমাট 
আয়তন 

(বগর্ ফটু ) 

েমাট িনমর্াণ 
ব য় 

pিত বগর্ ফেটর ু
িনমর্াণ ব য় 

pিতিকেলািমটার 
িনমর্াণ ব য় 

(রাsার েkেt) 

মnব  

      
      
      

* িবsািরত pান (নকশা) eবং pাkলন পথকভােব সংেযাজন করেত হেবৃ । 

১৩। pিশkণ সংkাn তথ  

pিশkেণর ধরন েময়াদ sান ব য় েযৗিkকতা 
     
     
     

 
১৪। আiেটমoয়ারী আিথর্ক (Financial) o েভৗত (Physical) লk মাtা (সংেযাজনী-গ e pদিশর্ত ছেক িববরণ pদান 
কrন) 
 
১৫। psািবত কমর্সিচ েকান েকান eলাকায় বাsবায়ন করা হেবূ ? ঐ eলাকার সংি  দpর/ সংsা কতর্ক আর ৃ কী কী 
কমর্সিচ বাsবায়াধীন রেয়েছূ ? 

 
 

------------------------------------------------------ 
বাsবায়নকারী দpর/ সংsা pধােনর sাkর o সীল 

 
 
 

------------------------------------------------------ 
মntণালয়/ িবভােগর সিচেবর sপািরশসহ sাkর o সীল 
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সংেযাজনী-খ 
 
psািবত কমর্সিচর pাkিলত ব য়ূ : 
 
িবsািরত বােজট েকাড 

(১৩ িডিজট) 
আiেটম ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর েমাট বছর েমাট কমর্সিচ ূ

ব েয়র শতকরা 
aংশ 

৩-০৯০০-০০০০-
৪৫০১ 

aিফসারেদর 
েবতন 

     

       
       
       
       
       
       
       

সবর্েমাট:      
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সংেযাজনী-গ 
বছরoয়ারী েভৗত eবং আিথর্ক লk মাtা 

 
কমর্সিচর ূ নাম: 
 
মntণালয়/ িবভােগর নাম: 

(লk টাকায়) 
সবর্েমাট েভৗত o আিথর্ক লk মাtা pথম বছর িdতীয় বছর ততীয় বছরৃ  

েভৗত েভৗত েভৗত বােজট 
খাত 

aথর্ৈনিতক 
েকাড পিরমাণ 

a িভিtক 
ব য় 

সবর্েমাট 
ব য় 

Weight 
(oেয়ট)  আিথর্ক a িভিtক 

শতকরা ব য় 
কমর্সিচর ূ

শতকরা ব য় 
আিথর্ক a িভিtক 

শতকরা ব য় 
কমর্সিচর ূ

শতকরা ব য় 
আিথর্ক a িভিtক 

শতকরা ব য় 
কমর্সিচর ূ

শতকরা ব য় 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

(ক) রাজs ব য় 

               

               

(খ) মলধন ব য়ূ  

               

               

সবর্েমাট ব য় (ক+খ)               
 
 

pেত ক সংি  aে র pাkিলত ব য়   
pেত ক aে র Weight (oেয়ট)  = 

সকল েভৗত aে র সবর্েমাট ব য়   
pেত ক বছেরর পিরমাণ/ সংখ ার লk মাtা 

ভ ত a িভিtক শতকরা ব য় = 
কমর্সিচর েময়ােদ সংি  aে র সবর্েমাট পিরমাণূ / সংখ া 

×১০০ 

 
কমর্সিচর েভৗত শতকরা ব য়ূ  = pেত ক a র Weight (oেয়ট) × aে র শতকরা হার 
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সংেযাজনী-ঘ 
কমর্সিচ বাsবায়ন পিরবীkণ pিতেবদনূ  

 
ক) aথর্ ব বহার 

 ব য় পিরকlনা pকত বৃ য়* 
 ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর 

pািnক ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ 
েমাট বরােdর শতকরা হার                         

* pািnক িভিtক pকত ব য় ৃ ১৫% eর কম হেল পর্থকভােব তার ব াখ া pদান করেত হেব। 
 
 
খ) বাsব agগিত 

মল পিরকlনাূ ** pকত aজর্নৃ *** aংগিভিtক ব েয়র 
১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর 

pািnক ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ 
১।                         
২।                         
৩।                         
৪।                         

* পিরমােপর যথাযথ eকক িনণর্য় করেত হেব। 
* pািnক িভিtক pকত aজর্ন ৃ ১০% eর কম হেল পর্থকভােব তার ব াখ া pদান করেত হেব। 
 
গ) pাkিলত ফলাফর (Output Target) 

লk মাtা pকত aজর্নৃ  ফলাফল িনেদর্শক পিরমােপর 
eকক ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর 

১। িনেদর্শক-ক        
২। িনেদর্শক-খ        
৩। িনেদর্শক-গ        
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কমর্কতর্া-কমর্চারীগেণর িবিভn ঋণ o 
aিgম 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 
নং-aম/aিব/বাu(uঃuঃ২)/িবিবধ(৭)/৯০/৭৩৪ তািরখ: ২০-১০-১৯৯০ ি ঃ 
 

aথর্ িবভাগ হiেত ২১-১০-৮৯iং তািরেখ জািরকত aমৃ (ব ঃিন-১) িডিপ-৩/ ৮৭/ ২৬৯ নং sারেকর pিত দি  ৃ
আকষর্ণ কিরয়া িনেদর্শkেম জানােনা যাiেতেছ েয, গহ িনমর্াণ o েমাটর গাড়ী aিgমৃ  pদােনর িবষয়িট pশাসিনক 
মntণালয় কতর্ক িবেবিচত হiেব eবং aিgম pদােনর েkেt িনmিলিখত নীিতমালা anসরণ কিরেত হiেবৃ । 

নীিতমালা 

১। aথর্ িবভাগ হiেত aথর্ বৎসেরর rেতi িবিভn মntণালয়/ িবভাগ তাহােদর aধীনs দpর/ পিরদpর/ 
aিধদpরসমেহর বােজট বরাূ d জানাiয়া সকল িস,e,o/ eবং pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক পt জাির করা 
হiেব। 

২। বােজট বরােdর (িবভাজন anসাের) aিতিরk ব য় করা চিলেব না। সংেশািধত বােজেট বরাd বিd করা হiেব ৃ
না। 

৩। সকল দpর/ aিধদpর/ পিরদpর তাহােদর আেবদনপtসমহ সংি  মntণাূ লয়/ িবভােগ জমা িদেবন। 

৪। মntণালয়/ িবভাগ েপশকত আেবদনপtgিল পরীkা িনরীkা কিরেবন eবং পবর্ িনধর্ািরত নীিতর িভিtেত ৃ ূ
বােজট বরােdর িভিtেত ম রীপt pদান কিরেবনু । 

৫। েকান asায়ী কমর্চারীর চাকিরকাল ৫ (পঁাচ) বৎসর aিতkাn না হiেল aিgম পাoয়ার েযাগ  হiেব না। 
আেবদনপেtর সােথ aবশ i diজন sায়ী কমর্চারী হiেত জামানতপt (Surity Bond) দািখল কিরেত 
হiেব। 

৬। চিbশ মােসর মল েবতেনর সমান সেবর্া  ূ ৮০,০০০/- (আিশ হাজার) টাকা aথবা িনিমর্ত গেহর পবর্ধাযর্ কত ৃ ূ ৃ
মল  aথবা পবর্াnিমত িনমর্াণ ব য় যাহা কম হূ ূ iেব তাহাi েকান সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক তাহার কমর্sেল 
বসবােসর জn গহkয় aথবা গহিনমর্াণ aথবা জিম kয় o গহিনমর্ােণর জn ম র করা যাiেত পােরৃ ৃ ৃ ু । 

৭। pদt গহ িনমর্াণ aিgম সেবর্া  ৃ ১২০ মািসক িকিsেত আদায় কিরেত হiেব। aিgেমর pথম িকিs uেtালেনর 
dাদশ মােসর েবতন gহেণর পর হiেত আদায় r হiেব। 

৮। েকান সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারী তঁাহার কমর্জীবেন eকবাের aিধক গহ িনমর্াণ aিgম পাiেবন নাৃ । গহ িনমর্াণ ৃ
aিgেমর aথর্ sদসহ পিরেশাধ হiয়া েগেল েমরামত aিgম পাiেত পােরন। সংি  িস,e,o aিফস হiেত 
aবশ i aিgম পিরেশাধ সংkাn সনদ দািখল কিরেত হiেব। পেবর্ গহীত গহ িনমর্াণ aিgম িকংবা iহার ূ ৃ ৃ
sেদর েকান aংশ aনাদায়ী থািকেল গহ েমরামত aিgম ম র করা যাiেব নাৃ ু । 

৯। গহ েমরামত aিgম িহেসেব বার মােসর মল েবতেনর সমান সেবর্া  ৃ ূ ৪০,০০০/- (চিlশ হাজার) টাকা aথবা 
পবূর্াnিমত েমরামত ব য় যাহা কম হiেব ম র করা যাiেত পােরু । uk aিgম সেবর্া  ৬০ মািসক িকিsেত 
আদায় কিরেত হiেব। aিgম uেtালেনর পর pথম মােসর েবতন gহেণর পর হiেত আদায় r হiেব। 

১০। েয সরকাির কমর্কতর্ার/ কমর্চারীর বয়স ৪৫ বৎসর হiয়ােছ িকংবা িযিন ২০ বৎসর সরকাির চাকির কিরয়ােছন, 
aবসর gহেণর পর িতিন েযখান বসবাস কিরেবন বিলয়া িsর কিরয়ােছন, েসখােন গহ িনমর্ােণর জn aিgম ৃ
ম র করা যাiেত পােরু । 

১১। বার মােসর মল েবতেনর সমান সেবর্া  ূ ৪০,০০০/- (চিlশ হাজার) টাকা aথবা েমাটর গাড়ীর পবর্াnিমত বা ূ
পবর্ধাযর্ কূ ৃত মেল র যাহা কম হiেব তাহাi েকান সরকাির কমর্কতর্ােক েমাটর গাড়ী aিgম িহসােব ম র করা ূ ু
যাiেত পাের। তেব মল েবতন ূ ৩,০০০/- (িতন হাজার) কেমর েকান সরকাির কমর্কতর্ােক েমাটর গাড়ী aিgম 
ম র করা যাiেব নাু । aিgম uেtালেনর pথম মােসর েবতন gহেণর পর হiেত সবর্ািধক ৬০ (ষাট) মািসক 
িকিsেত uk aিgম আদায় কিরেত হiেব। 

১২। েয জিমর uপর গহ িনমর্াণ করা হiেব aবশ i তাহােত আেবদনকারীর st থািকেব eবং pচিলত িবিধমেত ৃ
st সংkাn কাগজপt দািখল কিরেত হiেব। সংি  aিফস pধােনর sপািরশ ছাড়া েকান aিgম pদান করা 
যাiেব না eবং aিgেমর aথর্ যাহােত sদসহ পিরেশাধ করা হয় তাহার জn aিফস pধানেক েখয়াল রািখেত 
হiেব। 

১৩। ম রীকত aিgম ু ৃ ২িট িকিsেত pদান কিরেত হiেব। ১ম িকিsর পিরমাণ ম রীকত সমদয় aেথর্র ু ৃ ু ৬০% eর 
েবশী হiেব না। িdতীয় িকিs pদােনর আেগ aবশ i সংি  জিমর বnকী দিলল (Mortgage Deed) 
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সরকােরর ankেল সmািদত হiেত হiেব। িdতীয় িকিsর আেবদেনর সােথ pথম িকিsেত pদt aেথর্র 
িহসাব pদান কিরেত হiেব। 

১৪। ক াডার সািভর্েসর aিফসার েয মntণালেয়/ িবভােগ কমর্রত আেছন েসi মntণালয়/ িবভােগর বরাd হiেত 
aিgম gহণ কিরেত পািরেবন। তেব eiেkেt aিgম pদােনর ম রী আেদেশর anিলিপ aবশ i ক াডার ু
িনয়ntণকারী মntণালয়/ িবভােগ েpরণ কিরেত হiেব। aবস  সিচবালয় o pশাসিনক ক াডােরর aিফসারেদর 
জn pচিলত পdিত anযায়ী সংsাপন মntণালয় হiেত aিgম ম ুরীর আেদশ জাির হiেব। 

১৫। েডপেটশেন িনেয়ািজত কমর্কতর্াু , কমর্চারী েয মntণালয়/ সংsার aধীেন কমর্রত রিহয়ােছন েসখােন হiেত 
aিgম gহণ কিরেত পািরেবন, তেব ei uেdেশ  তাহার মল িনয়ntণকারী কতর্পk হiেত ছাড়পt gহণ ূ ৃ
কিরেত হiেব। aিgম gহেণর ম জরী পেtু র anিলিপo িনয়ntণকারী কতর্পkেক pদান কিরেত হiেবৃ । 
sায়tশািসত সংsার িনজs আiেন েডপেটশেন িনযk ব িkেক aিgম pদােনর িবধান তািকেল সংি  ু ু
কমর্কতর্া েডপেটশনাধীন সংsা হiেত aিgম uেtালন কিরেত পািরেবনু । e েkেto মল িনয়ntণকারী ূ
কতর্পেkর ছাড়পt gহণ কিরেত হiেব eবং ম রপেtর anিলিপ uk কতর্পkেক িদেত হiেবৃ ৃু । 

১৬। পনরােদশ না েদoয়া পযর্ n aিgেমর uপর বািষর্ক শতকরা ু ১০.৭৫ টাকা sেদর হার বহাল থািকেব। িকিs 
anযায়ী aিgম পিরেশােধ ব থর্ হiেল ১২.২৫ টাকা চkবিd হাের sদ আৃ দায় কিরেত হiেব। kয়কত জিম ৃ
সরকােরর ankেল বnক pদান করা না হiেল বা ব থর্ হiেল ১ম িকিsেত pদt টাকা ১২.২৫% হাের 
sেদমেল eককালীন আদায় কিরেত হiেবূ । 

১৭। ম রী আেদশ জািরর পর uহার দiিট anিলিপ প া েনর জn aথর্ িবভােগ েpরণ কিরেত হiেবু ৃ ৃ । aথর্ িবভাগ 
মেন কিরেল সংি  কাগজপt পরীkার জn চািহেত পােরন। ম রী আেদশসমহ প া েনর জn eক সে  ু ূ ৃ
aথর্ িবভােগ েpরণ কিরেত হiেব। 

১৮। aিgম ম রীর eবং usেলর সকল দািয়t eখন pশাসিনক মntণালেয়রু । দিললgিল সিঠকভােব সmাদন করা, 
সিঠক িহসাব রাখা eবং বরাd aেথর্র মেধ  ম রী সীিমত রািখবার িবষয়িট pশাসিনক মntণালয় িনি ত ু
কিরেব। 

১৯। aিgেমর আেবদন িবেবচনা/ পরীkাকােল aবশ i িব,eফ,আর/ িজ,eফ,আর, e uেlিখত aিgম সংkাn 
িনয়মাবলী o at িবষেয় aথর্ িবভাগ হiেত জািরকত িনেদর্শাবিল যথাযথ pিতপািলতৃ  হiেত হiেব। যিদ েকান 
েkেt বতর্মান নীিতমালা পবর্বতর্ী েকান আেদেশর পিরপন্থী হয় তেব বতর্মান নীিতমালাi চড়াn িহসােব ূ ূ
িবেবিচত হiেব। 

২। ১৯৯০-৯১ aথর্ সােলর গহ িনমর্াণ o েমাটর গাড়ী বাবদ বােজট বরাd o মntণালয়ৃ / িবভাগ o aধীনs পিরদpর/ 
দpর oয়ারী িবভাজন eদতসে  সংযk করা হiলু । 

 
 

েমাঃ আমজাদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব 

িবতরণ 
১। সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
২। মহা িহসাব নীিরkক o িনয়ntক। 
৩। িহসাব মহা িনয়ntক। 
৪। সকল পিরদpর/ দpর pধান। 
৫। সকল িসeo। 
৬। aথর্ িবভােগর সকল যg সিচব o তদ র্ পযর্ েয়র কমর্ু ূ কতর্া। 
৭। বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
uপায় o uপকরণ-২ শাখা 

 ১৫-০৬-১৪০৩ বঃ 
নং-aম/aিব/বাu(uঃuঃ-২)/১৯৪-ঋণ o aিgম(৫০)/৯৬/৭৭৫ তািরখ: 

৩০-০৯-১৯৯৬ ি ঃ 
 
িবষয়: সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীগেণর গহৃ িনমাণর্/েমাটরগাড়ী/েমাটরসাiেকল o anাn পিরবহন/ বাi-সাiেকল 

aিgম ঋণ সংkাn। 
 
 িনেদর্িশত হেয় aথর্ িবভােগর ২০-১০-৯০iং তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ বাu (uঃuঃ-২)/ িবিবধ (৭)/৯০/৭৩৪ 
sারেকর আংিশক সংেশাধন o anবিtkেম জানােনা যাে  েযৃ , গহ িনমর্াৃ ণ, েমাটারগাড়ী, েমাটর সাiেকল o anাn 
পিরবহণ/ বাi-সাiেকল aিgম ঋণ pদােনর পিরমাণ/ সীমা সরকার িনmrপভােব পনঃিনধর্ারণ কু রেলাঃ- 

ক) গহ িনমর্াৃ ণ aিgম ২৪ মােসর মল েবতেনর সমান সেবর্া  ূ ৮০,০০০/- (আিশ হাজার) টাকার sেল ৩৬ মােসর 
মল েবতেনর সমান সেবর্া  ূ ১.২০ লk (eকলk িবশ হাজার) টাকা eবং গহ েমরামত বাবদ ৃ ১২ মােসর মল ূ
েবতেনর সমান সেবর্া  ৪০,০০০/- (চিলর্শ হাজার) টাকার sেল ১৮ মােসর মল েবতেনর সমানূ / সেবর্া  
৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা aিgম ঋণ িহসােব িনধর্ারণ করা হল। গহ িনমর্াৃ ণ ঋণ সেবর্া  ১২০ মািসক 
িকিs eবং গহ েমরামত ৃ সেবর্া  ৬০ (ষাট) মািসক িকিsেত আদায়েযাগ । 

খ) েমাটর গাড়ী aিgম ঋেণর েkেt ১২ মােসর মল েবতেনর সমান সেবর্া  ূ ৪০,০০০/- (চিlশ হাজার) টাকার 
sেল ১২ মােসর মল েবতেনর সমানূ / সেবর্া  ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা aিgম ঋণ িহসােব িনধর্ারণ করা 
হল। সবর্ািধক মািসক িকিs ৬০ (ষাট) মািসক িকিsেত uk agীম ঋণ আদায়েযাগ । েয সকল কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর মূল েবতন ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা বা তদ র্ েকবলমাt তারাi e ঋণ পাoয়ার েযাগূ । 

গ) েমাটর সাiেকল aিgম ঋণ ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকার sেল ২৫,০০০/- (পিচশ হাজার) টাকা িনধর্ারণ 
করা হল। e ঋণ সবর্ািধক মািসক িকিs ৪৮ মািসক িকিsেত আদায়েযাগ । েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর মূল 
েবতন ২,০০০/- (di হাজার) টাকা বা তদ র্ েকবলমাt তারাi e ঋণ পাoয়ার েযাগূ । 

ঘ) বাi- সাiেকল aিgম ঋণ ১,২০০/- (বার শত) টাকার sেল ৩,০০০/- (িতন হাজার) টাকা িনধর্ারণ করা হল। 
e ঋণ সবর্ািধক মািসক িকিs ৩০ (িtশ) মািসক িকিsেত আদায়েযাগ । 

ঙ) পনঃিনধর্ািরত ঋণ o agীেমর পিরমাণূ / সীমা eবং sেদর হার ১লা জলাiু , ১৯৯৬ iং তািরখ হেত কাযর্কর 
হেব। তেব, ১৯৯৬-৯৭ সােলর আেগ যারা aিgম ঋণ gহণ কেরেছন তােদর েkেt aিgম ঋেণর সময়সীমা 
pযাজ  হেব না। 

চ) ১৯৯৬-৯৭ aথর্ বছর হেত যারা aিgম ঋণ gহণ করেবন তােদর সবার েkেt নয়া sেদর হার কাযর্কর হেব। 
১৯৯৬-৯৭ সােলর পেবর্ গহীত ঋণ o aিgেমর েkেt ূ ৃ ০১-০৭-১৯৯৬ iং তািরেখ িকংবা পরবতর্ীেত pেদয় 
sেদর েkেt নয়া হার pেযাজ  হেব। তেব, uk তািরেখর পেবর্ pেদয় িকn apদt sেদর েkেt নয়া হার ূ ু
pেযাজ  হেব না। 

ছ) আেলাচ  aিgম ঋণসমেহর েkেt aথর্ িবভাগ কতর্ক ূ ৃ ২০-১০-৯০ iং তািরেখর জািরকত sারেকর িবদ মান ৃ
anাn শতর্াবলী aপিরবিতর্ত থাকেব। 

 uপেরাk সকল aিgম ঋেণর েkেt বািষর্ক ১০% হাের sদ pেযাজ  হেব। িকিs anযায়ী aিgম ঋণ পিরেশােধ 
ব থর্ হেল ১১% চkবিd হাের দন্ড sদ আদায়েযাগৃ । 

 
eেক eম আিজজলু হক 
িসিনয়র সহকারী সিচব 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ/pধানমntীর মখ  সিচবু , ঢাকা। 
২। সিচব, রাTপিতর সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। সিচব, --------------------------------------সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। িহসাব মহা িনয়ntক, িস,িজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫। সকল পিরদpর/দpর pধান --------------------------------------। 
৬। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া --------------------------------------। 
৭। বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৮। জনাব --------------------------------------। 
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বােজট anিবভাগ 
uঃ uঃ-২ শাখা। 

 
নং-aম/aিব/বাu(uঃu-২)/১৯৪-ঋণ o aিgম(৩৯)/৯৫/(aংশ)/৩৪ তািরখ: ২৩/৯/৯৭ iং 
 
িবষয়: সরকাির কমর্কতর্া-কমর্চারীগেণর মটর সাiেকল kয় aিgম ঋণ সংkাn। 

aথর্ িবভােগর ৩০/০৯/৯৬ iং তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ বাu(uঃuঃ-২)/ ১৯৪ ঋণ o aিgম(৫০)/ ৯৬/ ৭৭৫ 
সংখ ক sারেকর আংিশক সংেশাধনপবর্ক মটর সাiেকল kয় aিgম ঋেণর ূ িবষয়িট িনেmাkভােব িনেদর্শkেম 
পনঃিনধর্ারণ করা হু ’ল। 

ক) মটর সাiেকল kয় aিgম ঋণ িবদ মান ২৫,০০০/- টাকার sেল ৩৫,০০০/- টাকায় unীত করা হ’ল। 

খ) িকিsর সংখ া িবদ মান ৪৮ েথেক বিd কের ৃ ৬০ e unীত করা হ’ল। 

গ) e sিবধা সকল সরকাির কমর্কতর্া-কমর্চারীগেণর েkেt আেদশ জািরর তািরখ হেত কাযর্কর হেব। 

ঘ) aথর্ িবভাগ কতর্ক ৃ ৩০/৯/৯৬ iং তািরেখ জািরকত eতদসংkাn sারেক বিণর্ত anাn শতর্ািদ aপিরবিতর্ত ৃ
থাকেব। 

 
 

েমাঃ আbল লিতফু  
সহকারী সিচব 

১। সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ/pধানমntীর মখ  সিচবু । 
২। সিচব, রাTপিতর সিচবালয়। 
৩। সিচব ------------------------------------------------------ মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। িহসাব মহা িনয়ntক, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া --------------------------------------------------। 
৬। সকল িসঃ সহকারী সিচব/সহকারী সিচব, বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
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বােজট anিবভাগ 
uপায় o uপকরণ শাখা-৩ 

 
০৩/০৯/৯৬ বাং 

নং-aম/aিব/বাu(uঃu-৩)৩e(১)/৮৯(aংশ)/১২৯৬ তািরখঃ 
১৭/১২/৮৯ iং 

 
িবষয়: েমাটর গাড়ী, েমাটর সাiেকল o সাiেকল aিgম বরাd সংkাn। 

uপিরuk িবষয় সরকার ei মেমর্ িসdাn gহণ কিরয়ােছন েয, সমs কমর্কতর্া-কমর্চারী েমাটর গাড়ী/ েমাটর 
সাiেকল/ সাiেকল aিgম gহণ কিরয়া sদাসলসহ সমs দায়েদনা পিরেশাধপবর্ক যথাযথ কতর্পেkর িনকট হiেত ূ ৃ
িবেমাচনপt লাভ কিরয়ােছন/ কিরেবন তঁাহারা িdতীয় বার uেlিখত aিgম gহেণর েযাগ  হiেবন। 

২।  ei আেদশ aিবলেm কাযর্কর হiেব। 
 
 

e, আর ধল 
uপ-সিচব 

িবতরণ: 
১। সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
২। কেmােTালার েজনােরল িডেফn ফাinাn (িসিজিডeফ), বাংলােদশ, ঢাকা। 
৩। সকল িবভাগীয় কিমশনার। 
৪। সকল েজলা pশাসক। 
৫। মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ ঢাকা। 
৭। পিরচালক (পতর্ূ ), বাংলােদশ, ঢাকা। 
৮। পিরচালক (ডাক, তার o dলাপনী), বাংলােদশ, ঢাকা। 
৯। সকল pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, বাংলােদশ, ঢাকা। 
১০। পিরচালক, sানীয় রাজs িহসাব িনরীkা পিরদpর। 
১১। সকল েজলা জজ। 
১২। সকল েজলা িহসাব কমর্কতর্া। 
১৩। সকল aিধদpর। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 
২৬/০৮/১৯৯৯ ি ঃ

নং- aম/aিব/বাu-১/১eম(৪৯)/৯৮/৩৭২ তািরখঃ 
১১/০৫/১৪০৬ বং

 
সরকাির কমর্কতর্াগেণর কিmuটার ব বহাের দkতা বিdর sােথর্ সরকার কিmuটার kেয়র জn আgহী কমর্কতর্াগণেক ৃ
aিgম pদােনর িসdাn gহণ কিরেয়েছন। ei aিgম pদােনর েkেt িনmিলিখত নীিতমালা anসরণ কিরেত হiেব: 
 
নীিতমালা: 

১. aথর্ িবভাগ হiেত aথর্ বৎসেরর rেতi িবিভn মntণালয়/ িবভাগ o তাহােদর aধীনs দpর/পিরদpরসমেহর ূ
বােজট বরাd জানাiয়া িস.e.o eবং pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক পt জাির করা হiেব। 

২. বােজট বরােdর (িবভাজন anসাের) aিতিরk ব য় করা চিলেবনা। সংেশািধত বােজেট বরাd বিd করা হiেব নাৃ । 

৩. সকল দpর/aিধদpর/পিরদpর তাহােদর আেবদন পtসমহ সংি  ূ মntণালয়/ িবভােগ জমা িদেবন। 

৪. মntণালয়/ িবভােগ েপশকত আেবদনপtgিল পরীkাৃ -িনরীkা কিরেবন eবং পবর্িনধর্ািরত নীিত anসরণ কিরয়া ূ
বােজট বরােdর িভিtেত ম রী পt pদান কিরেবনু । 

৫. েবতনেsল িনিবর্েশেষ সকল pথম ে ণীর সরকাির কমর্কতর্া কিmuটার aিgম pদােনর জn আেবদন কিরেত 
পািরেবন। তেব েকান asায়ী কমর্কতর্া aিgম পাoয়ার েযাগ  হiেব না। আেবদনপেtর সােথ aবশ i diজন sায়ী 
কমর্কতর্া হiেত জামানতপt (Surety Bond) দািখল কিরেত হiেব। 

৬. কিmuটার, s ািবলাiজার o িpন্টার kেয়র জn eকজন কমর্কতর্ােক ১২ (বার) মােসর মল েবতন aথবা সেবর্া  ূ
৬০,০০০/- টাকা aিgম ঋণ pদান করা যাiেব। 

৭. pদt aিgম ঋণ সেবর্া  ৬০ (ষাট) মািসক িকিsেত আদায় কিরেত হiেব। aিgম uেtালেনর পরবতর্ী মােসর 
েবতন হiেত িকিs আদায় r হiেব। 

৮. েকান সরকাির কমর্কতর্া eকবার কিmuটার aিgম ঋণ gহেণর পরবতর্ী ১০ (দশ) বছেরর মেধ  পনরায় কিmuটার ু
aিgম ঋেণর জn আেবদন কিরেত পািরেবন না। 

৯. ১২ (বার) মােসর মল েবতেনর সমান সেবর্া  ূ ৬০,০০০/-(ষাট হাজার) টাকা aথবা কিmuটােরর পবর্ ধাযর্কত ূ ৃ মলূ , 
যাহা কম হiেব তাহাi; েকান সরকাির কমর্কতর্ােক কিmuটার kের aিgম িহসােব ম র করা যাiেত পােরু । 

১০. সংি  aিফস pধােনর sপািরশ ছাড়া েকান aিgম pদান করা যাiেব না eবং aিgেমর aথর্ যাহােত sদসহ 
পিরেশাধ করা হয় তাহার জn aিফস pধানেক েখয়াল রািখেত হiেব। ম রীকত aিgেমর aথর্ uেtালেনর পরবতর্ী ু ৃ
১ (eক) মােসর মেধ  সংি  কমর্কতর্ােক কিmuটার kেয়র pমাণ  কাগজপt aিgম ম রকারী কতর্পেkর িনকট ু ৃ
েপশ কিরেত হiেব। সংি  কমর্কতর্া কিmuটার kেয়র pামাণ কাগজ পt েপশ কিরেত ব থর্ হiেল aথবা 
কিmuটার kেয়র জn ম রীকত aিgেমর aথর্ কিmuটার kেয়র পিরবেতর্ an েকান uেdেশ  ব য় করা হiেল ু ৃ
সংি  কমর্কতর্ার িবrেd িবভাগীয়/আiনাnগ ব বsা gহণ কিরেত হiেব। 

১১. ক াডার সািভর্েসর aিফসার েয মntণালয়/ িবভােগর pশাসিনক িনয়ntণাধীন েসi মntণালয়/ িবভােগর বরাd হiেত 
aিgম gহণ কিরেত পািরেবন। তেব ei েkেt aিgম pদােনর ম রী আেদেশর anিলিপ aবশ i কমর্কতর্া েয ু
মntণালয়/ িবভােগ কমর্রত আেছন েসখােন েpরণ কিরেত হiেব। ক াডার বিহর্ভত কমর্কতর্াগণ sীয় মntণালয়ূ / 
িবভাগ/ দpর/ পিরদpর/ aিধদpর-eর বরাd হiেত aিgম gহণ কিরেত পািরেব। 

১২. sায়tশািসত সংsার েডপেটশেন িনেয়ািজত কমর্কতর্ােদর েkেt যিদ সংি  sায়tশািসত সংsার িনজs আiেন ু
েডপেটশেন িনযk ব িkেক aিgম pদােনর িবধান থােক তেব সংি  কমর্কতর্াু ু  েডপেটশনাধীন সংsা হiেত aিgম ু
uেtালন কিরেত পািরেবন। eেkেt মল িনয়ntণাধীন কতর্পেkর ছাড়পt gহণ কিরেত হiেব eবং ম রী পেtর ূ ৃ ু
anিলিপ uk কতর্পkেক িদেত হiেবৃ । 

১৩. পনরােদশ না েদoয়া পযর্n aিgেমর uপর sেদর হার হiেব বািষর্ক শতকরা ু ১০.০০ টাকা। িকিs anযায়ী aিgম 
পিরেশােধ ব থর্ হiেল বািষর্ক শতকরা ১১.০০ টাকা চkবিd হাের sদ আদায় কিরেত হiেবৃ । 

১৪. ম রী আেদশ জািরর পর uহার diিট anিলিপ প া েনর জn aথর্ িবভােগ েpরণ কিরেত হiেবু ৃ । aথর্ িবভাগ মেন 
কিরেল সংি  কাগজপt পরীkার জn চািহেত পােরন। ম রী আেদশসমহ প া েনর জn eক ু ূ ৃ সে  aথর্ িবভােগ 
েpরণ কিরেত হiেব। 

১৫. aিgম ম রীর eবং usেলর সকল দািয়t pশাসিনক মntণালেয়রু । সংি  দিলল পt সিঠকভােব সmাদন কিরয়া 
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সিঠক িহসাব রাখা eবং বরাdকত aেথর্র মেধ  ম রী সীিমতৃ ু  রািখবার িবষয়িট pশাসিনক মntণালয় িনি ত 
কিরেবন। 

১৬. aিgেমর eবদন িবেবচনা/পরীkাকােল aবশ i, িজ,eফ,আর e uিlিখত aিgম সংkাn িনয়মাবলী o aথর্ িবভাগ 
হiেত জািরকত িনেদর্শাবলী যথাযথ pিতপালন কিরেত হiেবৃ । 

১৭. েয সকল কমর্কতর্ােক কিmuটার kেয়র জn ঋণ pদান করা হiেব, তাঁহােদর জn সংsাপন মntণালয়/ 
িপeিসিস’েত ১৫ িদেনর Orientation training-eর ব বsা কিরেব। pিশkণ েকােসর্ আgহী কমর্কতর্ােদর 
মেনানয়ন তাহােদর s s মntণালয়/ িবভাগ হiেত সংsাপন মntণালয় িপeিসিস’েত পাঠাiেত হiেব। 

 
 
 

েমাঃ আমজাদ েহােসন 
uপ সিচব (বােজট-১) 

সিচব, 
............................................................. 
....................................... মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 
 

০৮/০৬/২০০০ বাং
নং- aম/aিব/বাu-১/১eম(৪৯)/৯৮/৪১২ তািরখঃ 

২৩/০৯/১৯৯৯ iং
 

িবষয়: সরকাির কমর্কতর্াগেণর কিmuটার kয় aিgম ঋণ pদান সংkাn। 

aথর্ িবভােগর ২৬-০৮-১৯৯৯ iং তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ বাu-১/ ১eম(৪৯)/ ৯৮/ ৩৭২ সংখ ক sারেকর 
১১ নং anে দিট িনmrেপ সংেশাধন করা হ’ল: 

১১. ক াডার সািভর্েসর aিফসার েয মntণালয়/ িবভােগ কমর্রত আেছন েসi মntণালয়/ িবভােগর বরাd হiেত 
aিgম gহণ কিরেত পািরেবন। তেব ei েkেt aিgম pদােনর ম রী আেদেশর anিলিপ aবশ i ক াডার ু
িনয়ntণকারী মntণালয়/ িবভােগ েpরণ কিরেত হiেব। aবশ  pশাসন ক াডােরর aিফসারেদর জn pচিলত 
পdিত anযায়ী সংsাপন মntণালয় হiেত aিgম ম রী আেদশ জাির কিরেত হiেবু । ক াডার বিহর্ভত ূ
কমর্কতর্াগণ sীয় মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর/ দpর eর বরাd হiেত aিgম gহণ কিরেত 
পািরেবন। 

 
 

েমাঃ আমজাদ েহােসন 
uপ সিচব (বােজট-১) 

সিচব, 
............................................................. 
....................................... মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ, বােজট শাখা- ২ 
 
নং-aম/aিব/(বা-২)/১i-িবিবধ(২)/৯৫/১২(১০০) তািরখ: ১৬-০১-২০০১ iং 
  
িবষয়: ১ম o ২য় ে ণী কমর্কতর্ােদর ankেল কিmuটার aিgম ম ির সmিকর্তু । 

সরকাির কমর্কতর্াগেণর কিmuটার ব বহাের দkতা বিdর sােথর্ pথম ে ণীর কমর্কতর্ােদর nায় কিmuটার kেয় ৃ
আgহী িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্ােদর ankেলo সরকার িনেmাk শতর্সােপেk কিmuটার aিgম pদােনর িসdাn gহণ 
কেরেছন: 

ক) ন নপেk pাথিমক পযর্ােয়র কিmuটার pিশkণ েনi eমন েকান িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্ার ankেল কিmuটার ূ
aিgম ম র করা যােব নাু । 

খ) কিmuটার, sািবলাiজার o িpন্টার kেয়র জn eকজন িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্ােক ৫০,০০০/- টাকা aিgম 
pদান করা যােব। 

গ) p t aিgম সেবর্া  ৫০ িকিsেত আদায়েযাগ  হেব। aিgম uেtালেনর পরবতর্ী মােসর েবতন হেত িকিs 
আদায় r হেব। 

ঘ) কিmuটার aিgেমর জn দািখলেযাগ  আেবদন পেtর সােথ aিgম gহেণ ুক কমর্কতর্ােক e মেমর্ a ীকার 
নামা pদান করেত হেব েয, কিmuটার aিgম gহেণর পরo গহীত সকল aিgম পিরেশােধর মািসক িকিs ৃ
সংি  কমর্কতর্ার মল েবতেনর eকূ -ততীয়াংেশর aিধক হেব না eবং aিgম ম রীর পেবর্ pশাসিনক ৃ ু ূ
মntণালয়েক eতd িবষেয় িনি ত হেত হেব। 

২। কিmuটার aিgম সংkাn ২৬/৮/৯৯ iং তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ বাu-১/ ১eম(৪৯)/ ৯৮/ ৩৭২ নং sারেক 
বিণর্ত কিmuটার aিgেমর পিরমাণ ৬০,০০০/- টাকার sেল ১ম o ২য় ে ণীর কমর্কতর্া িনিবর্েশেষ ৫০,০০০/- টাকায় 
eবং aিgম আদায় ৬০ িকিsর sেল ৫০ িকিsেত পনঃিনধর্ারণ করা হেলাু । 

৩। eতd তীত, কিmuটার aিgম সংkাn িবষেয় aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত ৃ ৃ ২৬-৮-৯৯iং তািরেখ জািরকত aমৃ / 
aিব/ বাu-১/ ১eম(৪৯)/ ৯৮/ ৩৭২ eবং ২৩-৯-৯৯ iং তািরেখর sারক aম/ aিব/ বাu-১/১eম(৪৯)/ ৯৮/ ৪১২-েত 
বিণর্ত নীিতমালার anাn শতর্ািদ aপিরবিতর্ত থাকেব। 

৪। ei আেদশ aিবলেm কাযর্কর হেব। 
 
 

েমাঃ েমাsা গাuছল হকু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৮৬১২৯২৩ 

সিচব 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ-১, শাখ-১ 

০৪-১২-২০০৭ ি ঃ
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(৪৭)/২০০৭/১০৫৫ তািরখ: 

২০-০৮-১৪১৪ বঃ
 
িবষয়: সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর গহ িনমর্াণৃ / মটর গাড়ী/ মটর সাiেকল/ কিmuটার/ বাi সাiেকল ঋণ o 

aিgম সংkাn। 
 
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর গহ িনমর্াণৃ / মটর গাড়ী/ মটর সাiেকল/ কিmuটার/ বাi সাiেকল kেয়র িনিমt ঋণ o 
aিgম pদােনর েkেt িবদ মান নীিতমালা aপিরবিতর্ত েরেখ ম ির আেদশু  জারীর sিবধােথর্ সরকার চলিত ২০০৭-০৮ 
aথর্ বছর হেত িনেmাk িসdাn gহণ কেরেছ: 

ক) সকল মntণালয়/ িবভােগর ankেল বরাdকত গহ িনমর্াণ aিgমৃ ৃ / মটর গাড়ী aিgম/ মটর সাiেকল aিgম/ 
কিmuটার aিgম/ বাi সাiেকল aিgেমর িবপরীেত pদিশর্ত # # (ডাবল hাস) িচh pত াহার করা হল; 

খ) মntণালয়/ িবভাগ pেয়াজনীয় েkেt ঋণ o aিgম খােত বরাdকত aথর্ িবভাজনপবর্কৃ ূ  aধীনs দpর/ িবভাগ/ 
েজলা পযর্ােয় ns করেত পারেব;  

গ) িবিভn pকার ঋণ o aিgম সংkাn ম ির আেদশসমহ পু ূ ৃ াংকেণর জn aথর্ িবভােগ েpরণ করেত হেব না;  

ঘ) ঋণ o aিgম সংkাn pচিলত যাবতীয় আিথর্ক িবিধ-িবধান o িনয়মাচার যথাযথভােব pিতপালন কের ম ির ু
আেদশ জারী করেত হেব;  

ঙ) েকান aবsােতi বরাd aেপkা aিতিরk ম ির আেদশ জারী করা যােব নাু । সবর্েমাট ম ির বােজেট ু
pাkিলত বরােdর মেধ  ব য় সীমাবd রাখেত হেব; eবং  

চ) বরাdকত aথর্ হেত মৃ িুর pদানকৃত aেথর্র িহসাব পরবতর্ীেত aথর্ িবভােগ েpরণ করেত হেব। 
 
২।   e আেদশ aিবলেm কাযর্কর হেব। 

 
 

েমাঃ আবdর রিহম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-২ 
Website: www.mof.gov.bd 

 
৩০/০৩/২০১১ ি ঃ

নং- aম/aিব/বাশা-২/িবিবধ(০১)/২০০৯/১৮৪ তািরখঃ 
১৬/১২/১৪১৭ বং

 
িবষয়: িবিভn িবষেয় ৩িট aিgম gহেণর পর ৪থর্ aিgম gহেণর িবষেয় মতামত pদান pসে । 
 
সtূ : নং-৪২.০৩২.০০২.০২.০০.০০৪.২০১০-১৪৮০, তািরখঃ ১৪/১২/২০১০। 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtর পিরেpিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু ূ , aথর্ িবভাগ কতর্ক ৃ ৩০/০৯/১৯৯৬ তািরেখ 
জািরকত aমৃ / aিব/ বাu(uঃuঃ-২)/ ১৯৪- ঋণ o aিgম (৫০)/ ৯৬/ ৭৭৫ তািরেখ জািরকত সরকাির কমর্কতর্াৃ -
কমর্চারীগেণর গহ িনমর্াণৃ / েমাটর গাড়ী/ েমাটর সাiেকল o anাn পিরবহণ/ বাi-সাiেকল aিgম ঋণ সংkাn 
নীিতমালা anযায়ী ‘েয সকল কমর্কতর্া-কমর্চারীর মল েবতন ূ ৬,০০০/- টাকা বা তদ র্ েকবলমাt তাঁরাi e ঋণ পাoয়ার ূ
েযাগ ’। েস েমাতােবক জাতীয় েবতনেsল, ১৯৯১ anযায়ী ঐ সমেয় ৭ম েgেড (৪১০০-৬৫০০/-) চাকিররত কমর্কতর্া-
কমর্চারীগণ যঁােদর মল েবতন ূ ৬,০০০/- টাকা িছল, জাতীয় েবতনেsল, ২০০৯ anযায়ী uk েsেলর Corresponding 
Scale ১৫০০০-২৬২০০/- টাকা িনধর্ারণ করা হেয়েছ। েস পিরেpিkেত েযেহত pশাসিনক কমর্কতর্া জনাব েমাঃ আbল ু ু
গফর সরদারু -eর বতর্মান েবতন েsল ৮০০০-১৬৫৪০/- টাকা eবং uপিরিlিখত ১৫০০০-২৬২০০/- টাকার েsেলর 
তলনায় কম েসেহত তাঁর ankেল েমাটর কার aিgম ঋণ pদােনর েকান sেযাগ েনiু ু । 

 
 

েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

সিচব, 
পািনসmদ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ, শাখা-১ 

১০/১২/২০০২ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(৪৬)/২০০২/১৯৮৫ তািরখ: 

২৬/০৮/১৪০৯ বঃ 
পিরপt 

 
িবষয়: সরকােরর িনয়ntণাধীন/ মািলকানাধীন েভৗত aবকাঠােমাসমেহর s  েমরামত o সংরkণ িনি তকরণ pূ ু সে । 
 

 সরকােরর িনজs aথর্ায়েন িকংবা েkt িবেশষ বেদিশক সহায়তায় িনিমর্ত ব য়বhল o জনgrtসmn sাপনা 
যথা-aিফস ভবন, আবািসক ভবন, িশkা pিত ান, হাসপাতাল, খাদ  gদাম, সড়ক o মহাসড়ক, েসত pভিতর ব বহার ু ৃ
uপেযািগতা akুN রাখার sােথর্ eসব sাপনার িনরিবি n s  রkণােবkণ aপিরহাযর্ু । সরকােরর সmেদর সীমাবdতা 
sেto e সব sাপনার িনয়িমত সংরkেণর জn বরাdকত aথর্ ব েয়র কাযর্কািরতা িনেয় সংশয় o as তা রেয়েছৃ । 
তাছাড়া, aিভjতায় েদখা যায় েয, e ধরেণর বরােdর িসংহভাগ সাধারণভােব aথর্ বছেরর েশষ tমািসক পযর্ােয় ব িয়ত 
হয়; পববতর্ী tমািসকসমেহর ব েয়র পিরমাণ িনতাni কম থােকূ ূ । aিধকnু, বরাdকত aেথর্র েভৗগিলক o sাপনািনভর্র ৃ
বন্টেনর েkেt বাsব চািহদার আেলােক সমতামলক নীিত anসরণ করা হয় িকনা তা িনেয়o s তার aভাব রেয়েছূ । 
 

২। uপযর্k েpkাপেটু , পিলশ aিধদpরু , সড়ক o জনপথ aিধদpর, গণপতর্ aিধদpরূ , sানীয় সরকার pেকৗশলী 
aিধদpর, ফ ািসিলিটজ িডপাটর্েমন্ট, খাদ  aিধদpর o িসeমeমiu-eর িনয়ntণাধীন সরকাির েভৗত aবকাঠােমাসমেহর ূ
িনমর্ােণাtর রkণােবkেণর মান-unয়েনর লেk  িনmবিণর্ত িসdাn gহণ করা হেয়েছ: 

ক) eখন হেত সংি  sাপনার রkণােবkেণর দািয়tpাp দpর েকান িনিদর্  aথর্ বছের েমরামত o সংরkণ 
খােতর আoতায় সmাদনেযাগ  কাজসমেহর িবsািরত িববরণ সংবিলত eকিট তািলকা বছর rর পেবর্i ূ ূ
চড়াn করেব eবং uk তাূ িলকার eকps anিলিপ aথর্ িবভােগ েপশ করেব; 

খ) সরকাির sাপনার বািষর্ক রkণােবkণ কমর্সিচ pণয়নকােল সংি  sাপনাসমেহর িনমর্াণকালূ ূ , িনমর্াণ ব য়, 
আয়তন, sাপত  িকংবা anrপ anাn বিশ  iত ািদর uপর যথাযথ grt pদান করেত হেব; 

গ) সািবর্ক সmদ পিরিsিতর আেলােক e বাবদ েয aথর্ বরাd করা হেব তা ধমাt তািলকাভk কােজর ু ু
িবপরীেত eবং বছরব ািপ সাম স পণর্ anূ পােত সংি  aিধদpর ব য় করেব, তেব েমাট বরােdর aনিধক 
১০% েথাক আকাের সংরিkত রাখা হেব, যা সংি  aথর্ বছের udত aিনধর্ািরতূ / জrরী চািহদা িমটােনার 
লেk  েকস-টু-েকস িভিtেত aথর্ িবভােগর anেমাদনkেম বায় করা যােব; 

ঘ) aথর্ িবভাগ o সংি  pশাসিনক মntণালয় কতর্ক েযৗথভােব বরাdকত aেথর্র বন্টন o ব য় সmাদন pিkয়া ৃ ৃ
মিনটর eবং িনরীkা করা হেব। 

 uপযর্k িসdােnর আেলােক ু চলিত aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট সংি  খােতর বরাd িনিদর্ ভােব িনধর্ারেণর 
sিবধােথর্ চলিত aথর্ বছের সmাদনেযাগ  (iিতমেধ  সmািদত কাযর্ািদসহ) রkণােবkণ কমর্সিচ eবং আগামী aথর্ ূ
বছের সmাদেনর pেয়াজনীয়তা রেয়েছ eমন রkণােবkণ কমর্সিচর িবষয়িট িবsাূ িরত তািলকা আগামী ১৫i 
েফbrয়ারী/২০০৩ iং তািরেখর মেধ  aথর্ িবভােগ সরবরাহ করেত িনেদর্শkেম anেরাধ জানােনা যাে । 

 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৮৬১০৬৬৯ 

িবতরণ: 
১। সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। সিচব, েযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪। সিচব, sারাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫। সিচব, গহায়ণ o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৭। সিচব, খাদ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮। সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
২৪-০৫-২০০৩ ি ঃ

নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৪ তািরখ: 
১০-০২-১৪১০ বঃ 

পিরপt 

িবষয়: িবিভn আnজর্ািতক o আ িলক সংsায় বাংলােদশ কতর্ক চাঁদা pদান pসেৃ । 

 িবিভn আnজর্ািতক o আ িলক সংsায় বাংলােদশ কতর্ক চঁাদা pদােনর বাsব uপেযািগতা যাচাiেয়র জn গিঠত ৃ
সিচব কিমিটর sপািরশ িবেবচনাপবর্ক সরকার e মেমর্ িসdাn gহণ কেরেছ েযূ , িনmিলিখত আnজর্ািতক o আ িলক 
সংsায় বাংলােদশ কতর্কৃ চঁাদা pদান aব াহত থাকেব: 

kিমক নং মntণালয়/ িবভােগর নাম সংsার নাম o pধান কাযর্ালয় 
১। পররাT মntণালয় কমনoেয়লথ সিচবালয়, মালর্েবােরা হাuজ পলমল, লন্ডন, যkরাজু  
২। ঐ iসলামী সেmলন সংsা, েজdা, েসৗিদ আরব 
৩। ঐ জািতসংঘ, িনuiয়কর্, যkরাTু  
৪। ঐ জািতসংঘ শািnরkার কাযর্kম eবং Tাiব নালু , জািতসংঘ সিচবালয়, িনuiয়কর্ 
৫। ঐ aগর্ানাiেজশন ফর pিহিভশন aব েকিমক াল oিয়পn, েনদারল ান্ড 
৬। ঐ pিভশনাল েটকিনক াল েসেkটািরেয়ট ফর িদ কমিpেহিসভ িনuিkয়ার েট ব ান চুিk 

সংsা, িভেয়না aিTয়া 
৭। ঐ িনuিkয়ার নন pিলফােরশন চুিk িরিভu কনফােরn, েজেনভা, siজারল ান্ড 
৮। ঐ কিমিট aন েরিসয়াল িডসিkিমেনশন, জািতসংঘ pাজা, িনuiয়কর্ 
৯। ঐ দিkণ eিশয় আ িলক সহেযািগতা (সাকর্), কাঠমন্ডুু , েনপাল 
১০। aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, aথর্ 

মntণালয় 
eিডিব, ম ািনলা িফিলপাiন 

১১। ঐ iu,eস,e,আi,িড, যkরাTু  
১২। ঐ iu,eন,িড,িপ-সদর দpর, িনuiয়কর্ 
১৩। ঐ iu,eন,িড,িপ-sানীয় দpর, আiিডিব ভবন, আগারগঁাo, ঢাকা 
১৪। ঐ জািতসংেঘর েস ােসবক বািহনী, বন, জামর্ানী 
১৫। ঐ জািতসংেঘর পিরেবশ pকl, নাiেরাবী েকিনয়া 
১৬। ঐ iuিনেসফ, িনuiয়কর্, iu,eস, e 
১৭। ঐ জািতসংেঘর জনসংখ া িবষয়ক কাযর্kম 
১৮। ঐ iueন ফান্ড ফর Dাগ eিবuজ কেন্Tাল, িভেয়না, aিTয়া 
১৯। ঐ জািতসংঘ নারী unয়ন তহিবল, িনuiয়কর্ 
২০। ঐ কািরগরী সহেযািগতার জn কমনoেয়লথ তহিবল, ীলংকা 
২১। ঐ িসংগাপরু-কলেmা pান াফ কেলজ, ম ািনলা, িফিলপাiন 
২২। ঐ আnজর্ািতক কিষ unয়ন তহিবলৃ  
২৩। ঐ iসলািমক unয়ন ব াংক, েজdা, েসৗিদ আরব 
২৪। ঐ আiিডিব eর দীঘর্ েময়াদী বািণিজ ক pকl, েজdা, েসৗিদ আরব 
২৫। গহায়ণ o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ  United Nations Centre for Human Settlements, নাiেরািব, েকিনয়া 
২৬। িশl মntণালয় iন্টাnাশনাল aগর্ানাiেজশন ফর ান্ডাডর্ারাiেজশন (আieসo) েজেনভা 
২৭। ঐ oয়াlর্ iনেটেলকচুয়াল pপািটর্ aগর্ানাiেজশন (oয়াiেপা), েজেনভা, siজারল ান্ড 
২৮। ঐ eিশয়ান pডাকিটিভিট aগর্ানাiেজশন (eিপo), েটািকo, জাপান 
২৯। যব o kীড়া মntণালয়ু  কমনoেয়লথ iয়থ েডেভলপেমন্ট েpাgামু , মালর্েবােরা হাuজ, লন্ডন 
৩০। িশkা মntণালয় iuেনেsা (UNESCO), প ািরস, াn 
৩১। জাতীয় রাজs েবাডর্, 

আiআরিড, aথর্ মntণালয় 
কলেmা-p ান ব েরা Dাগ eডভাiজাির েpাgামু , কলেmা ীলংকা 

৩২। ঐ কমনoেয়লথ eেসািসেয়শন aব ট াk eডিমিনেTশন, লন্ডন, iu,েক 
৩৩। ঐ oয়াlর্ কা মs aগর্ানাiেজেশন, bােসলস 
৩৪। আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক 

মntণালয় 
কমনoেয়লথ ম ািজেTট o জােজস eেসািসেয়শন, লন্ডন 

৩৫। ঐ কমনoেয়লথ িলগ াল eডভাiজাির সািভর্েসস, লন্ডন 
৩৬। ঐ eিশয়ান-আি কান িলগ াল কনসালেটিটভ কিমিট, লন্ডন 
৩৭। কিষ মntণালয়ৃ  Food & Agriculture Organization  
৩৮। ঐ Centre for Agriculture & Bio-Science International (CABI), লন্ডন 
৩৯। ঐ Centre for Grains Pulses, Roots & Tubers (CGPRT), iেnােনিশয়া 
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৪০। ঐ International Seed Testing Association (ISTA), জিরখু , siজারল ান্ড  
৪১। ঐ Asia-pacific Association of Agriculture Research Institute (APAARI), 

ব াংকক, থাiল ান্ড 
৪২। িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ 

pযিk মntণালয়ু  
Commonwealth Science fund, যkরাTু  

৪৩। ঐ Asia & Pacific Centre for Transfer of Technology, নয়ািদিl, ভারত   
৪৪। ঐ COMSTECH, iসলামাবাদ,পািকsান 
৪৫। ঐ Commission on Science and Technology for sustainable Development in 

the South, iসলামাবাদ 
৪৬। ঐ IAEA, িভেয়না, aিTয়া 
৪৭। ঐ TCF, িভেয়না, aিTয়া 
৪৮। জাতীয় সংসদ সিচবালয় আnঃসংসদীয় iuিনয়ন (আiিপiu), েজেনভা 
৪৯। ঐ কমনoেয়লথ পালর্ােমন্টারী eেসািসেয়শন (িসিপe), লন্ডন, যkুরাT 
৫০। sানীয় সরকার িবভাগ কমনoেয়লথ েলাকাল গভণর্েমন্ট েফারাম, লন্ডন 
৫১। পিরকlনা িবভাগ, পিরকlনা 

মntণালয় 
iন্টাnাশনাল ে িটিsক াল iনি িটuট, েনদারল ান্ড 

৫২। ম o কমর্সংsান মntণালয় আnজর্ািতক ম সংsা (আieলo) েজেনভা  
৫৩। ঐ iন্টারnাশনাল aগর্ানাiেজশন ফর মাiেgশন (আioeম), েজেনভা  
৫৪। ঐ iসলািমক iনি িটuট aব েটকেনালিজ, গাজীপর ু (আi আi িট) বাংলােদশ (o, 

আi,িস eর eকিট pিত ান) 
৫৫। বািণজ  মntণালয় Global System of Trade Performance (GSTP) েজেনভা  
৫৬। ঐ িব  বািণজ  সংsা (ডিbu িট o), েজেনভা  
৫৭। মৎস o প  সmদ মntণালয় Network & Aquaculture Centre (নাকা), ব ংকক, থাiল ান্ড 
৫৮। pিতরkা মntণালয় িব  আবহাoয়া সংsা, েজেনভা 
৫৯। ঐ Technical Support Unit (TSU), ব ংকক, থাiল ান্ড 
৬০। ঐ বিটশ কমনoেয়লথ ek সািভর্ৃ েসস লীগ 
৬১।  ঐ আnজািতর্ক হাiেDাgািফক সংsা (আieiচo) 
৬২। পিরেবশ o বন মntণালয় Montreal Protocol on Substances that Deplete Ozone Layer, নাiেরািব, 

েকিনয়া 
৬৩। ঐ Basel Convention of the Control of the Transboundary Movement of 

Hazardous Waste and their Disposal, েজেনভা, siজারল ান্ড  
৬৪। ঐ United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC), 

বন, জর্ামানী  
৬৫। ঐ Convention of Biology Diversity (CBD), মিন্Tয়াল, কানাডা  
৬৬। ঐ United Nations Environment Programme (UNEP),নাiেরািব, েকিনয়া 
৬৭। ঐ United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), বন 
৬৮। ঐ Convention of wetlands RAMSAR, েজেনভা, siজারল ান্ড 
৬৯। ঐ Global Tiger Forum (GTF),নয়ািদিl, ভারত 
৭০। পাট মntণালয়  International Agreement on Jute & Jute Products, ঢাকা, বাংলােদশ 
৭১। েযাগােযাগ মntণালয় Permanent International Association of Road Congress (PIARC), প ািরস, 

াn 
৭২। sাs  o পিরবার কল াণ 

মntণালয় 
পাটনাসর্ iন পপেলশন eন্ড েডেভলপেমন্ট ু (িপিপিড), ঢাকা, বাংলােদশ 

৭৩। ঐ িব  sাs  সংsা, েজেনভা, siজারল ান্ড 
৭৪। ঐ iন্টারnাশনাল কাuিnল aন ম ােনজেমন্ট aব পপেলশন েpাgাম ু

(আiিসueমিপিপ), kয়ালালামপরু, মালয়িশয়া 
৭৫। sরাT মntণালয় আnজর্ািতক aপরাধ পিলশ সংsা ু (iন্টারেপাল), িলয়ন, াn 
৭৬। পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক 

মntণালয় 
পাবর্ত  unয়ন িবষয়ক আnজর্ািতক েকnd (iিসমড), কাঠমন্ডুু , েনপাল 

৭৭। েবসামিরক িবমান পিরবহণ o 
পযর্টর মntণালয় 

িব  পযর্টন সংsা মািdদ, ে ন 

৭৮। ডাক o েটিলেযাগােযাগ 
মntণালয়  

International Telecommunications Union (ITU) েজেনভা, siজারল ান্ড 

৭৯। ঐ Universal Postal Union (UPU), বাণর্, siজারল ান্ড 
৮০। ঐ Asia Pacific Telecommunity (APT), ব াংকক, থাiল ান্ড  
৮১। ঐ Asia Pacific Postal Union (APPU), ম ািনলা, িফিলপাiন 
৮২। পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ িসরডাপ, ঢাকা, বাংলােদশ 
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৮৩। খাদ  মntণালয় Association of Food & Agriculture Marketing Agencies in Asia & the 

Pacific (AFMA), ব াংকক, থাiল ান্ড 
৮৪। যব o kীড়া মntণালয়ু  eিশয়ান েটিনস েফডােরশন হংকং 
৮৫। ঐ আnজর্ািতক েটিনস েফডােরশন (eেসািসেয়ট সদস ), লন্ডন 
৮৬। ঐ আnজর্ািতক েটিনস েফডােরশন (পণর্ূ ) 
৮৭। ঐ eিশয়ান েরািয়ং েফডােরশন, পািকsান 
৮৮। ঐ আnজর্ািতক েরািয়ং েফডােরশন, siজারল ান্ড 
৮৯। ঐ আnজর্ািতক Dাগণ েবাডর্ হংকং 
৯০। ঐ eিশয়ান Dাগণ েবাডর্, চীন 
৯১। ঐ েসন্Tাল eিশয়ান েরািয়ং, পািকsান 
৯২। ঐ eিশয়ান েটিবল েটিনস iuিনয়ন, চীন 
৯৩। ঐ আnজর্ািতক েটিবল েটিনস েফডােরশন, যkরাT ু  
৯৪। ঐ কনেফডােরশন aব eিশয়া িড-েরালার েsিটং, জাপান 
৯৫। ঐ আnজর্ািতক িড-েরালার েsিটং, েsন 
৯৬। ঐ eিশয়ান ক ারাম েফডােরশন, মালdীপ 
৯৭। ঐ আnজর্ািতক ক ারাম েফডােরশন, ভারত 
৯৮। ঐ সাকর্ িbজ eেসািসেয়শন, ঢাকা 
৯৯। ঐ eিশয়া, আি কা o মধ pাচ  িbজ েফডােরশন, পািকsান 
১০০। ঐ িব  িbজ েফডােরশন, প ািরস 
১০১। ঐ আnজর্ািতক ব াডিমন্টন েফডােরশন, যkরাজু  
১০২। ঐ eিশয়ান সাiিkং েফযােরশন, মালয়িশয়া 
১০৩। ঐ iuিনয়ন সাiিkং iন্টারnাশনাল, siজারল ান্ড 
১০৪। ঐ eিশয়ান ফটবল েফডােরু শন মালয়িশয়া 
১০৫। ঐ েফডােরশন iন্টারnাশনাল িদ ফটবল eেসািসেয়শনু , siজারল ান্ড 
১০৬। ঐ eিশয়ান eেমচার কাবািড েফডােরশন, ীলংকা 
১০৭। ঐ দিkণ eিশয়ান কাবািড েফডােরশন, ভারত 
১০৮। ঐ আnজর্ািতক o আ িলক েsায়াস েরেকট েফডােরশন, মালয়িশয়া 
১০৯। ঐ eিশয়ান হিক েফডােরশন, মালয়িশয়া 
১১০। ঐ আnজর্ািতক হিক েফডােরশন, েবলিজয়াম 
১১১। ঐ িব  হিক ম াগািজন (চার বছর anর), bােসলs 
১১২। ঐ েফডােরশন aব eিশয়ান eেমচার বিkং, িসংগাপরু 
১১৩। ঐ eেমচার iন্টারnাশনাল বিkং eেসািসেয়শন,আেমিরকা 
১১৪। ঐ eেমচার বিkং eেসািসেয়শন aব কমনoেয়লথ, িসংগাপরু 
১১৫। ঐ eিশয়ান বিড িবিlং েফডােরশন, িসংগাপরু 
১১৬। ঐ iন্টারnাশনাল েফডােরশন aব বিড িবিlং কানাডা 
১১৭। ঐ কমনoেয়লথ বিড িবিlং েফডােরশন, িসংগাপরু 
১১৮। ঐ সাuথ eিশয়ান বিড িবিlং েফডােরশন, ভারত 
১১৯। ঐ িব  দাবা েফডােরশন, siজারল ান্ড 
১২০। ঐ eিশয়ান বােsটবল কনেফডােরশন, মালয়িশয়া 
১২১। ঐ আnজর্ািতক বােsটবল েফডােরশন, জামর্ানী 
১২২। ঐ সাuথ eিশয়ান বােsটবল eেসািসেয়শন 
১২৩। ঐ eিশয়ান িজমনাি ক eেসািসেয়শন 
১২৪। ঐ আnজর্ািতক িজমনাি ক েফডােরশন, siজারল ান্ড 
১২৫। ঐ জেডা iuিনয়ন aব eিশয়াু , িফিলপাiন 
১২৬। ঐ iন্টারnাশনাল জেডা েফডােরশনু , েকািরয়া 
১২৭। ঐ কমনoেয়লথ জেডা eেসািসেয়শনু , যkরাজু  
১২৮। ঐ oয়াlর্ কারােত েফডােরশন, জাপান 
১২৯। ঐ eিশয়ান iuিনয়ন aব কারােত aগর্ানাiেজশন, জাপান 
১৩০। ঐ eিশয়ান িটং েফডােরশন, িসংগাপরু 
১৩১। ঐ iন্টারnাশনার িটং েsাটর্স েফডােরশন, জামর্ানী 
১৩২। ঐ eিশয়ান eেমচার siিমং েফডােরশন, ঢাকা 
১৩৩। ঐ আnজর্ািতক সঁাতার সংsা, siজারল ান্ড 
১৩৪। ঐ সাuথ eিশয়ান siিমং েফডােরশন, েনপাল 
১৩৫। ঐ eিশয়ান hান্ডবল েফডােরশন, সাফাত, kেয়ত 
১৩৬। ঐ আnজর্ািতক hান্ডবর েফডােরশন, siজারল ান্ড 
১৩৭। ঐ কমনoেয়লথ hান্ডবল eেসািসেয়শন, লন্ডন, যkরাজু  
১৩৮। ঐ দিkণ eিশয়ান hান্ডবল েফডােরশন, ভারত 
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kিমক নং মntণালয়/ িবভােগর নাম সংsার নাম o pধান কাযর্ালয় 
১৩৯। ঐ eিশয়ান ভিলবল কনেফডােরশন,চীন 
১৪০। ঐ আnজর্ািতক ভিলবল েফডােরশন, siজারল ান্ড 
১৪১। ঐ আnজর্ািতক ৭িট সংsার সদস  (সামিয়ক), ৫িট সংsা লন্ডেন, ২িট জাপােন 
১৪২। ঐ আnজর্ািতক তায়েকায়ানেডা েফডােরশন, েকািরয়া 
১৪৩। ঐ eিশয়ান ভারেtালন েফডােরশন, িসংগাপরু 
১৪৪। ঐ আnজর্ািতক ভারেtালন েফডােরশন, হাে রী 
১৪৫। ঐ িসআieসeস, েডনমাকর্ 
১৪৬। ঐ আiিসeসিস, েনদারল ান্ড 
১৪৭। ঐ eিডিপeসিস, aেsTিলয়া 
১৪৮। ঐ আnজর্ািতক িkেকট কাuিnল 
১৪৯। ঐ eিশয়ান eেমচার eথেলিটক েফডােরশন, িসংগাপরু 
১৫০। ঐ আnজর্ািতক eেমচার eথেলিটক েফডােরশন, াn 
১৫১। ঐ সাuথ eিশয়ান eথেলিটক েফডােরশন, পািকsান 
১৫২। ঐ eিশয়ান েরসিলং েফডােরশন, দিkণ েকািরয়া 
১৫৩। ঐ আnজর্ািতক েরসিলং েফডােরশন (ফলা), siজারল ান্ড 
১৫৪। ঐ oয়াlর্ েTিডশনাল মাশর্াল আটর্ েফডােরশন, লন্ডন 
১৫৫। ঐ েফডােরশন aব েTিডশনাল মাশর্াল আটর্, লসeে লাস 
১৫৬। ঐ aল iিন্ডয়া েফডােরশন aব েTিডশনাল মাশর্াল আটর্, ভারত 
১৫৭। ঐ eিশয়ান কনেফডােরশন aন িবিলয়াডর্ ে াটর্স, ঢাকা 
১৫৮। ঐ iন্টারnাশনাল িবিলয়াডর্ eন্ড sকার েফডােরশনু , আয়ারল ান্ড 
১৫৯। ঐ eিশয়ান েখা েখা েফডােরশন, ভারত 
১৬০। ঐ eিশয়ান ব াডিমন্টন েফডােরশন 
১৬১। পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ eআরিডo, নয়ািদিl, ভারত 

 
 
২। uপেরাk িসdােnর আেলােক যথািবিহত ব বsা gহেণর জn সংি  সকলেক anেরাধ জানােনা হেলা। 

 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

 
 
২৪-০৫-২০০৩ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৪/১(১৪) তািরখ: 
১০-০২-১৪১০ বঃ 

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 

১। সিচব, সিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, সংসদ ভবন, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট শাখা........., বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
 
 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ, শাখা-১ 

২৪-০৫-২০০৩ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৫ তািরখ: 

১০-০২-১৪১০ বঃ 
 

পিরপt 
 
িবষয়: িবিভn আnজর্ািতক o আ িলক সংsার বাংলােদশ কতর্ক চাঁদা pদান pসেৃ । 
 
 িবিভn আnজর্ািতক o আ িলক সংsায় বাংলােদশ কতর্ক চঁাদা pদােনর বাsব uপেযািগৃ তা যাচাiেয়র জn গিঠত 
সিচব কিমিটর sপািরশ িবেবচনাপবর্ক সরকার e মেমর্ িসdাn gহণ কেরেছ েযূ , িনmিলিখত আnজর্ািতক o আ িলক 
সংsায় চাঁদা pদান aব াহত থাকেব তেব চাঁদার পিরমাণ hাস করার িবষেয় pশাসিনক মntণালয় pেয়াজনীয় ব বsা gহণ 
করেব: 
 
kিমক 
নং 

মntণালয়/ িবভােগর নাম সংsার নাম o pধান কাযর্ালয় 

১।  িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু  Third World Academy of Science িtেয়s, iতালী 
২।  েনৗ-পিরবহন মntণালয়ঃ আnজর্ািতক েনৗ-সংsা, লন্ডন 
৩।  ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়ঃ CTO, লন্ডন 
৪।  িশkা মntণালয় ISESCO, রাবাত মরেkা 
৫।  -ঐ- কমনoেয়লথ aব লািনর্ং (COL) কানাডা 
৬।  মৎস o প  সmদ মntণালয়ঃ BOBP, ব াংকক, থাiল ান্ড 
 
২। uপযর্k িসdােnর আেলােক সংি  সংsাু সমেহ pেদয় চঁাদার পিরমাণ hাস করার লেk  aিবলেm কাযর্কর পদেkপ ূ
gহণ eবং ফলাফল সmেকর্ aথর্ িবভাগেক aবিহত করেত anেরাধ জানােনা যাে । 

 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

িবতরনঃ 
সিচব/ভারpাp সিচব, সংি  সকল মntণালয়/ িবভাগ 
 

২৪-০৫-২০০৩ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৫ তািরখ: 

১০-০২-১৪১০ বঃ 
 
 সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 
 
১। সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভু বন, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট শাখা........., বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 

 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
 

২৪-০৫-২০০৩ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বাu-১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৭ তািরখ: 

১০-০২-১৪১০ বঃ 
 

পিরপt 
 
িবষয়: িবিভn আnজর্ািতক o আ িলক সংsায় বাংলােদশ কতর্ক চাঁদা pদান pসেৃ । 
 
 িবিভn আnজর্ািতক o আ িলক সংsায় বাংলােদশ কতর্ক চঁাদা pদােনর বাsব uপেযািগতা যাচােয়র জn গিঠত ৃ
সিচব কিমিটর sপািরশ িবেবচনাপবর্ক সরকার e মেমর্ িসdাn gহণ কেরেছ েযূ , িনmবিণর্ত আnজর্ািতক o আ িলক 
সংsায় চাঁদা pদান করবার pেয়াজন েনiঃ 
  
kিমক নং মntণালয়/ িবভােগর নাম সংsার নাম o pধান কাযর্ালয় 
১। aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, aথর্ 

মntণালয় 
ক ািপটাল unয়ন তহিবল, িনuiয়কর্, iu,eস, e 

২। ঐ জািতসংঘ িশl unয়ন তহিবল, িভেয়না, aিTয়া 
৩। ঐ কমনoেয়লথ ফাuেন্ডশন, লন্ডন 
৪। ঐ দিkণ o দিkন-পবর্ eিশয়ার কািরগরী সহেযািগতাূ , লন্ডন 
৫। ঐ বাংলােদশ-কলেmা pান িশkাথর্ীেদর কািরগরী সহায়তা 
৬। ঐ েটািকoর eশীয় পিরসংখ ান pিত ান, েটািকo, জাপান 
৭। ঐ eিশয়া প ািসিফক unয়ন েকnd, kয়ালালামপরু, মালয়িশয়া 
৮। কিষ মntণালয়ৃ  International Tropical fruits Network (ITFNct) 
৯। িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ 

pযিk মntণালয়ু  
NAM S &T Centre নয়ািদিl, ভারত 

১০।  Islamic Foundation for Science, Technology and 
Development, েজdা, েসৗিদ আরব। 

 ১১।  ICGFI, িভেয়না, aিTয়া 
১২। বািণজ  মntণালয় Islamic Centre for Development of Trade (ICDT), 

ক াসাb াংক, মরেkা 
১৩। পিরেবশ o বন মntণালয় South Asia Scas Action Plan (SASAP), কলেmা, ীলংকা 
১৪। েবসামিরক িবমান পিরবহণ o 

পযর্টন মntণালয় 
প ািসিফক eিশয়া Tােভল eেসািসেয়শন, সান ািnসেকা, iueসe

১৫। সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ  Research Centre for Islamic History Art and Culture, 
isাmল ু  

১৬। গহায়ণ o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ  nাশনাল িফিজক াল pািনং pেজk (েফiজ-১), iu,eন,িড,িপ 
১৭।  আরবান হাuিজং পিলিস eন্ড েpাgাম েডেভলপেমন্ট(েফiজ-১), 

iu,eন,িড,িপ 
১৮।  nাশনাল িফিজক াল pািনং pেজk(েফiজ-২), iu,eন,িড,িপ, 

iu,eন,িস,eiচ,eস 
১৯।  আরবান হাuিজং পিলিস eন্ড েpাgাম েডেভলপেমন্ট(েফiজ-২), 

iu,eন,িড,িপ 
২০।  হাuিজং েডেভলপেমন্ট pেজk, iu.eন.িড.িপ,iu.eন.িস.eiচ.eস 
২১।  আরবান eন্ড েসন্টার েসkর িরিভu pেজk, iu.eন.িড.িপ, 

iu.eন.িস.eiচ.eস 
২২। জাতীয় স য় পিরদpর, 

আiআরিড, aথর্ মntণালয় 
আnজর্ািতক স য় ব াংক iনি িটuট (বতর্মােন oয়াlর্ েসিভংস 
ব াংক iনি িটuট), েজেনভা 

২৩।  আnজর্ািতক স য় ব াংক iনি িটuট, আ িলক কাযর্ালয়, ব াংকক 
২৪। মৎস o প  সmদ মntণালয় Office International Dcs Epizootcs (O/E),প ািরস, া  
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২। e িসdাn aিবলেm কাযর্কর হেব eবং uপেরাk িসdােnর আেলােক যথািবিহত ব বsা gহেণর জn সংি  
সকলেক anেরাধ জানােনা হেলা। 

 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

িবতরণ: সিচব/ভারpাp সিচব, সংি  সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
২৪-০৫-২০০৩ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বাu-১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৭ তািরখ:
১০-০২-১৪১০ বঃ 

 সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 

১। সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট শাখা........., বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 

 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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aথর্ ছাড়করণ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
২১-০৮-২০০৫ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(২২)/২০০৫/১৭৯৯ তািরখ: 
০৬-০৫-১৪১২ বঃ 

 
পিরপt 

 
িবষয়: রাজs বােজেটর আoতায় sায়tশািসত সংsার ankেল বরাdকত aথর্ ছােড়র পdিত সহজীকরণ pসংেৃ । 
 
 িবিভn মntণালয়/ িবভােগর aধীনs sায়tশািসত সংsাসমেহর ফান্ড ছাড়করেণ pশাসিনক মntণালয়ূ / িবভাগেক 
aিধকতর kমতা pদান eবং aথর্ ছাড়করেণর pচিলত পdিত সংsারপবর্ক সরকার িনmrপ পdিত anসরেণর িসdাn ূ
gহণ কেরেছ: 

ক) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aধীনs sায়tশািসত সংsাসমেহর ankেল বরাdকত aথর্ ধমাt িবভাজন ূ ৃ ু
anেমাদেনর জn aথর্ িবভােগ েpরণ করেব। 

খ) aথর্ িবভাগ সাহায  ম রুী বাবদ sায়tশািসত সংsাসমেহর ankেল বরাdকত aেথর্র িবভাজন anেমাদন করেবূ ৃ । 
aথর্ িবভাগ কতর্ক anেমািদত িবভাজন anযায়ী pশাসিনক মntণালয়ৃ / িবভাগ সরকাির আেদশ জাির করেব eবং তা 
সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া বরাবের প া ন করার জn aথর্ িবভাৃ েগ েpরণ করেব। 

গ) aথর্ িবভােগর anেমািদত িবভাজন anযায়ী tমািসক িভিtেত pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ sায়tশািসত সংsার 
ankেল বরাdকত aেথর্র ৃ ১ম, ২য় eবং ৩য় িকিs পযর্n িকিsর সময়কােল িকিsoয়ারী ছাড় করেব। e aথর্ ছােড়র 
সরকাির আেদেশ aথর্ িবভােগর প া ন ৃ (Endorsement) pেয়াজন হেব না। 

ঘ) aথর্ িবভােগর anেমািদত িবভাজন anযায়ী pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক সরকাির আেদশ জাির করা হেল ৃ
সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া তদাnযায়ী aথর্ ছােড়র pেয়াজনীয় পদেkপ িনেব। 

ঙ) ততীয় িকিs পযর্n ছাড়কত ৃ ৃ aেথর্র pকত ব েয়র pিতেবদনসহ pশাসিনক মntণালয়ৃ / িবভাগ চতথর্ িকিsর aথর্ ু
ছােড়র psাব anেমাদেনর জn aথর্ িবভােগ েpরণ করেব। aথর্ িবভাগ anেমািদত িবভাজন anযায়ী চতথর্ িকিsর ু
aথর্ ছােড় সmিত pদান করেব eবং ekেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক জািরকত aথর্ ছােড়র সরকাির ৃ ৃ
আেদেশ aথর্ িবভােগর প া েনর pেয়াজন হেবৃ । 

চ) সংেশািধত বােজেট েকান sায়tশািসত সংsার ankেল বরােdর hাস/ বিd ঘটেল pশাসিনক মntণালয়ৃ / িবভাগ 
সংেশািধত িবভাজনসহ (চতথর্ িকিsসহ সmণর্ aথর্ু ূ ) চতথর্ িকিsর aথর্ ছাু েড়র psাব aথর্ িবভােগ েpরণ করেব। aথর্ 
িবভাগ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর সংেশািধত িবভাজন psাব anেমাদন করেব eবং চতথর্ িকিsর aথর্ ছােড় ু
সmিত pদান করেব। eেkেt সংেশািধত িববাজন eবং চতথর্ িকিsর aথর্ ছাড় সংkাn সরকাির আেদশdেয় aথর্ ু
িবভােগর প া েনর ৃ (Endorsement) pেয়াজন হেব। 

 
ড. েমাহাmদ তােরক 
যgু-সিচব (বােজট) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়): 
১. মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২. মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩. মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট হাuজ, ১৮৯ শহীদ সয়দ নজrল iসলাম সরণী, ঢাকা। 
৪. সিচব, আপন িবভাগ, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৫. সিচব, জন িবভাগ, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৬. সিচব, জাতীয় সংসদ সিচবালয়, েশের বংলানগর, ঢাকা। 
৭. সিচব, িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৮. সিচব, সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯. সিচব, সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়, েতজগঁাo, ঢাকা। 
১০. সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১. সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১২. সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৩. সিচব, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ , েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৪. সিচব, বািণজ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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১৫. সিচব, পররাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৬. সিচব, pিতরkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৭. সিচব, আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮. সিচব, sরাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯. সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২০. সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২১. সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২. সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৩. সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৪. সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৫. সিচব, ম o কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৬. সিচব, গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৭. সিচব, তথ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৮. সিটব, সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৯. সিচব, ধমর্ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩০. সিচব, যব o kীড়া মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩১. সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩২. সিচব, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৩. সিচব, িশl মntণালয়, িশl ভবন, মিতিঝল, ঢাকা। 
৩৪. সিচব, বst o পাট মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৫. সিচব, jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৬. সিচব, কিষ মntৃ ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৭. সিচব, মৎস  o pািণসmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৮. সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৯. সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪০. সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪১. সিচব, খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪২. সিচব, েযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৩. সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৪. সিচব, েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৫. সিচব, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৬. সিচব, পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৭. সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৮. সিচব, মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু , eেলনবাড়ী, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৪৯. সিচব, pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫০. িহসাব মহা-িনয়ntক, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা 
৫১. িসিজিডeফ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫২. েরিজTার, বাংলােদশ spীম েকাটর্, ঢাকা। 
৫৩. pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, ............................................ মntণালয়/ িবভাগ। 

 
২১-০৮-২০০৫ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(২২)/২০০৫/১৭৯৯/১(৬) তািরখ: 
০৬-০৫-১৪১২ বঃ 

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 

১। যgু-সিচব (বােজট), aথর্ িবভাগ। 
২। যgু-সিচব (unয়ন), aথর্ িবভাগ। 
৩। uপ-সিচব (বােজট-১/২/৩), aথর্ িবভাগ। 
৪। uপ-সিচব (unয়ন-১/২/৩), aথর্ িবভাগ। 
৫। িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৬। িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), unয়ন anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 

 
েমাঃ আিমnল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
০৬/০৮/২০০৯ ি ঃ 

নং-aম/aিব/ বা-১/ িবিবধ(২২)/২০০৫/৭৮৯ তািরখ: 
২২/০৪/১৪১৬ বঃ

 
িবষয়: রাজs বােজেটর আoতায় sায়tশািসত সংsার ankেল বরাdকত aথর্ ছােড়র পdািত সহজীকরণ pসেৃ । 
 
সtূ : aথর্ িবভােগর ২১-০৮-২০০৫ তািরেখর aম/aিব/ বা-১/ িবিবধ (২২)/২০০৫/১৭৯৯ নং পিরপt 
 
 uপযর্k িবষেয় সেtাk sারেকর anবিtkেম িনেদর্িশত হেয় জানােনা যাে  েযু ূ ৃ , মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার 
আoতাভk মntু ণালয়/ িবভাগসমেহর িনয়ntাধীন sায়tশািসতূ / েবসরকাির pিত ানসমেহর ankেল রাজs বােজেটর ূ
আoতায় সাহায  ম রী িহেসেব বরাdকত aেথর্র িবভাজন anেমাদেনর জn aথর্ িবভােগ েpরেণর pেয়াজন েনiু ৃ । 
২১.০৮.২০০৫ তািরেখর aম/aিব/ বা-১/ িবিবধ (২২)/২০০৫/১৭৯৯ নং পিরপেtর anাn শতর্ aপিরবিতর্ত থাকেব। 

 
 

রণিজৎ kমার চkবতর্ী 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগঁাo, ঢাকা। 
৩। মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট হাuজ, ১৮৯ শহীদ সয়দ নজrল iসলাম সরণী, ঢাকা। 
৪। সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫। সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৭। সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮। সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯। সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১০। সিচব, গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১। সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১২। সিচব, পিl unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৩। সিচব, jালানী o খিনজ সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৪। সিচব, কিষ মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৫। সিচব, মৎস o প সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৬। সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৭। সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮। সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯। সিচব, খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২০। সিচব, েসত িবভাগু , েসত ভবনু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২১। সিচব, সড়ক o েরলপথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২। সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৩। সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৪। সিচব, মহা-িনয়ntক, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
১৩/১২/২০০৭ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(৩২)/২০০৬/১০৭৭ তািরখ: 
২৯/০৮/১৪১৪ বঃ 

 
িবষয়: সরবরাহ o েসবা খােতর আoতায় িবdৎ, েটিলেফান, পািন, ভিমকরূ , েপৗরকর, গ াস iত ািদ িবল সময়মত 

পিরেশাধ pসে । 
 
 সকল সরকাির aিফস/ দpর/ aিধদpর/ পিরদpর/ সংsার সরবরাহ o েসবা খােতর আoতায় িবd ৎ, েটিলেফান, 
পািন, ভিমকরূ , েপৗরকর, গ াস iত ািদ ব য় িনবর্ােহর জn pেত ক আিথর্ক বছের িনয়িমত বােজট বরাd pদান করা হেয় 
থােক। বােজট সভায় আেলাচনা o পযর্ােলাচনার িভিtেত ei খােতর বরাd িনrপন করা হয়। কােজi েকান আিথর্ক 
বছের িবd ৎ িবলসহ anাn Utility িবল বেকয়া থাকার aবকাশ েনi। eতদসেtto িবিভn সরকাির, আধা-সরকাির o 
sায়tশািসত pিত ােনর িনকট িবd ৎ িবল aপিরেশািধত থাকার িচt aথর্ িবভােগর েগাচিরভত হেূ । যথাযথভােব 
বরাd psাব uপsাপন eবং pাkিলত বরাd যথাসমেয় ব বহার িনি ত করা েগেল e খােত বেকয়া থাকেব না। 
 
২। চলিত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজট eবং আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজট আেলাচনা সভা 
an ােনর লেk  iেতামেধ  বােজট pাkলন ফরম সংি  মntণালয়/ িবভােগ েpরণ করা হেয়েছ। িবd ৎ িবলসহ সকল 
Utility িবল পিরেশােধর pত য়নসহ বােজট pাkলন aথর্ িবভােগ েpরণ করেত হেব মেমর্ িসdাn gহণ করা হেয়েছ। 
 
৩। িবষয়িট aতীব জrরী িহেসেব গণ করত বােজট pাkলেনর সােথ িবd ৎ িবলসহ সকল Utility িবল পিরেশাধ করা 
হেয়েছ মেমর্ pত য়ন pদােনর জn সকলেক িবেশষভােব anেরাধ জানােনা যাে । 

 
 

আরাst খান 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

 
িবতরণ: 
১। সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৭৭/৭, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৫। সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৬। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
৭। িহসাব মহািনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 

 
 

েখাnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৮৭৯১ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ, শাখা-১১ 

০১ জ  ১৪১১ বঃ 
নং-aম/aিব/বােজট-১১/২০০২/১৭০(৭১) তািরখ: 

১৫ েম, ২০০৪ ি ঃ 

িবষয়: িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs দরpরসমেহর জনূ ু /০২ পযর্n বেকয়া িবd ৎ িবল পিরেশােধর লেk  
aথর্ বরাd eবং িবd ৎ সরবরাহকারী সংsার িনকট DSL বাবদ সরকােরর পাoনা আদায়/ সমnয় pসে । 

 uপযর্k ু িবষেয় সদয় দি  আকষর্ণপবর্ক িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযৃ ূ , িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs 
দpরসমেহর জনূ ু /২০০২ পযর্n বেকয়া িবd ৎ িবল পিরেশােধর লেk  চলিত ২০০৩-০৪ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট 
সবর্েমাট ১৬৭,৮৭,৮৫,০০০/- (eকশত সাতষিT েকািট সাতািশ লk পঁচািশ হাজার) টাকা aিতিরk বরাd pদান করা 
হেয়েছ। িবd ৎ সরবরাহকারী সংsার pাপ  বেকয়া eবং সংি  মntণালয়/ িবভােগর ankেল (সিচবালয় aংেশ) 
বরাdকত aিতিরk aেথর্র পিরমাণ পিরিশৃ -ক e েদখােনা হেলা। জনু/২০০২ পযর্n বেকয়া িবd ৎ িবল পিরেশােধর 
েkেt িনmবিণর্ত ব বsাসমহ anসরণ করেত হেবূ । 

ক) সংি  মntণালয়/ িবভাগ ২০/০৫/২০০৪ তািরেখর মেধ  তার aধীনs aপােরশনাল iuিনটসমেহর মেধ  ূ
বেকয়ার িভিtেত বরাdকত aথর্ পনঃবরাd করেব eবং aথর্ িবভাগ o িবd ৎ িবল িবভাগেক aবিহত করেবৃ ু ; 

খ) সংি  িবd ৎ সরবরাহকারী সংsাসমেহর মেধ  পlী িবd তায়ন েবাডর্ ূ (আরiিব) -eর কােছ সরকােরর েকান 
DSL বেকয়া েনi িবধায় েকবলমাt আরiিব-eর বেকয়া বাবদ aথর্ নগদ পিরেশাধ করা যােব। বাংলােদশ 
িবd ৎ unয়ন েবাডর্ (িপিডিব), ঢাকা িবd ৎ িবতরণ কতর্পk ৃ (েডসা) eবং ঢাকা iেলকিTিসিট সাpাi েকাঃ িলঃ 
(েডসেকা) -eর pাপ  বেকয়ার িবপরীেত েকান নগদ aথর্ পিরেশাধ না কের িনেচর (গ) uপ-anে েদ বিণর্ত 
পdিত anযায়ী বেকয়া িবd ৎ িবল বাবদ pেদয় aথর্ e সকল সংsার কােছ সরকােরর pাপ  িডeসeল eর 
সােথ সমnয় করেত হেব; 

গ) সংি  িহসাবরkণ aিফসসমহ িবিভn সরকাির aিফস কতর্ক েপশকত বেকয়া িবd ৎ িবল যথািনয়েম পাস ূ ৃ ৃ
করেব, িকn েকান েচকু /eডভাiস is  করার পিরবেতর্ িবd ৎ সরবরাহকারী সংsাসমহেক িবd ৎ িবল pদােনর ূ
pমাণ srপ সািটর্িফেকট pদান করেব। মাঠ পযর্ােয় েজলা/ uপেজলা িহসাবরkণ aিফসসমেহর েkেt ূ
মntণালয়িভিtক বেকয়া পিরেশােধর সািটর্িফেকট is  করেত হেব eবং is কত সািটর্িফেকেটর কিপ সংি  ৃ
মntণালেয়র pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া বরাবের েpরণ করেত হেব। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া pাp 
সািটর্িফেকট pদিশর্ত বেকয়া িবd ৎ িবেলর টাকার aংেকর পিরমাণ eকt কের তার িনজ aিফেস 
পিরেশাধকত বেকয়া িবd ৎ িবেলর টাকার aংেকর সােথ িমিলেয় িবd ৎ সরবরাহকারী সংsার ankৃ েল 
সমপিরমাণ DSL বাবদ জমা িহসােব েরকডর্ভk কের িহসােবর pেয়াজনীয় সমnয় েদখােবন eবং aথর্ ু
িবভােগর যgু-সিচব (unয়ন) বরাবের DSL আদায় বাবদ pত ায়নপt েpরণ করেবন। 

২। pস ত uেlখ , বেকয়া িবd ৎ িবল পিরেশােধর লেk  ২০০২-০৩ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেটo সংি  
মntণালয়/ িবভাগসমহ eবং িবd ৎ সরবরাহকারী সংsাসমেহর সােথ আেলাচনাkেম বেকয়ার সmত পিরমােণর িভিtেত ূ ূ
aথর্ বরাd করা হেয়িছল। িকn লk  করা েগেছ েযু , aথর্ বরাd থাকা সেtt o েকান েকান মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক সমদয় ৃ ু
বেকয়া িবd ৎ িবল পিরেশাধ করা হয়িন। চলিত ২০০৩-০৪ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট বেকয়া িবd ৎ িবল 
পিরেশােধর জn বরাdকত aেথর্ যােত uিlিখত পdিতৃ  যথাযথভােব anসরণপবর্ক সমদয় বেকয়া িবd ৎ িবল পিরেশাধ ূ ু
ককরা হয় েস িবষয়িট িনি ত করার pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা যাে । 

 
 

রেমnd নাথ িব াস 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
দরভাষঃ ূ ৭১৭২১৮৪ 

িবতরণ: 
১। সিচব, --------------------------------------, মntণালয়/ িবভাগ। 
২। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৩। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
০১/০৬/২০০৬ ি ঃ

নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(৯)/২০০৬/৪৬২ তািরখ: 
১৮/০২/১৪১৩ বঃ

পিরপt 

িবষয়: ২০০৫-০৬ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিkর সময়সীমাু , জন মােস ব য় িবল ু
দািখল o িন িt eবং জন মােস is েযাগ  েচকসমেহর েময়াদ সংkাn ু ূ ০৩/০৫/২০০৬ তািরেখর sারক 
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ (০৯)/২০০৬/৩৬৮ সংেশাধন pসে । 

 uপযর্k িবষেয় o সেtাk sারেক জািরকত পিরপেtর aথর্ aবমিkু ূ ুৃ , িবল দািখল iত ািদ িবষেয় েয সময়সীমা 
িনধর্ারণ করা হেয়িছল তা িবেশষতঃ বািষর্ক unয়ন কমর্সিচ চড়াnকরেণ িবলm হবার কারূ ূ েণ নতনভােব িনধর্ারণ করার ু
pেয়াজন েদখা িদেয়েছ। 

২। বিণর্ত aবsায়, ২০০৫-০৬ aথর্ বছের সরকাির আিথর্ক ব বsাপনায় শংখলা বজায় রাখার pেয়াজেন পনঃিনধর্ািরত ৃ ু
সময়সীমা িনmrেপ িনধর্ািরত হেয়েছ: 

ক) unয়ন বােজেটর চতথর্ূ / েশষ িকিsর aথর্ aবমিkর psাব aথর্ িবু ভােগ েpরেণর েশষ সময়সীমা ০৮i জনু, 
২০০৬; 

খ) unয়ন বােজেটর আপিtকত নিথ aথর্ িবভােগ েpরেণর েশষ সময়সীমা ৃ ১১i জনু, ২০০৬; 
গ) unয়ন বােজেটর সকল pিkয়া সmn কের aথর্ aবমিkর আেদশ জািরর েশষ সময়সীমা ু ১৩i জনু, ২০০৬; 
ঘ) unয়ন o annয়ন uভয়খােত নতন ব য়ু  িবল দািখেল সবর্েশষ তািরখ ১৫i জনু, ২০০৬; 
ঙ) unয়ন o annয়ন uভয় খােত েফরত িবল দািখেল সবর্েশষ তািরখ ২০i জনু, ২০০৬; 
চ) unয়ন o annয়ন uভয় বােজেটর আoতায় িবল িন িt o েচক is  করার কাজ aবশ i ২৯েশ জনু, ২০০৬ 

তািরেখর মেধ  সmn করেত হেব; 
ছ) ১৪i জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n is কত েচকসমেহর েময়াদ ৃ ূ ৩০েশ জনু, ২০০৬ eবং ১৫i জন হেত ু ৩০েশ 

জনু, ২০০৬ তািরেখর মেধ  is কত েচকসমেহর েময়াদ ৃ ূ ১৫i জলাiু , ২০০৬ তািরখ পযর্n বহাল থাকেব; 

ব াখ া: েTজাির িবিধমালার eস.আর ৮৫ anযায়ী পেবর্ িনরীিkত েচেকর েময়াদ is র তািরূ খ হেত িতন 
মাস বহাল থােক। েTজাির িবিধমালার uk িবিধর কাযর্কািরতা সামিয়কভােব sিগত কের e আেদশ বেল ১৫i 
জনু, ২০০৬ তািরেখর পেবর্ aথর্াৎ ূ ১ eিpল, ২০০৬ েথেক ১৪ জনু, ২০০৬ পযর্n সময়কােল is কত েচেকর ৃ
েময়াদ িতন মােসর sেল ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n বলবৎ থাকেব। 

জ) েয সব েkেt বােজট বরােdর আoতায় িবেদশ হেত পণ  iত ািদ আমদািনর ব বsা রেয়েছ েস সব েkেt 
সংি  আমদািন o মল  পিরেশােধর pিkয়া aবশ i ূ ৩০েশ জনু, ২০০৬ তািরেখর মেধ  সmn করেত হেব; 
েয েkেt ৩০েশ জনু, ২০০৬ তািরেখর মেধ  আমদািন o মল  পিরূ েশােধর pিkয়া সmn করা যােব না েস 
েkেt asিবধার কারণ, চলিত বছের sািপত eলিস,র িবপরীেত আগামী aথর্ সােল পিরেশাধ  aেথর্র পিরমাণ 
pভিত িবsািরতভােব uেlখপবর্ক sয়ংসmণর্ pিতেবদন ৃ ূ ূ ২২ েশ জনু, ২০০৬ তািরেখর মেধ  aথর্ িবভােগ 
েpরণ করেত হেব; eবং 

ঝ) ৩০েশ জনু, ২০০৬ তািরেখর পর চলিত aথর্ বছেরর বােজট বরােdর িবপরীেত বাংলােদশ ব াংক কতর্ক েকান ৃ
আমদানী eলিস sাপন িকংবা িন িtর ব বsা gহণ করা হেব না। 

৩। eসব ব বsা মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ দpর/ সংsা িনিবর্েশেষ pেযাজ  হেব eবং eসেবর বাsবায়ন anসরণ 
করার জn aথর্ িবভাগ, িহসাব মহািনয়ntক কাযর্ালয় o বাংলােদশ ব াংেকর কমর্কতর্া সমnেয় গিঠত পিরদশর্ণ দল কতর্ক ৃ
িহসাবরkণ কাযর্ালয়, বাংলােদশ ব াংক o েসানালী ব াংক শাখা পিরদশর্ন করা হেব। 

 
 

আরাst খান 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট ভবন, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল বা/ e, ঢাকা। 
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৫। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৬। সিচব, --------------------------------------। 
৭। িবভাগীয় কিমশনার --------------------------------------। 
৮। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৯। কেন্Tালার েজনােরল, িডেফn ফাinাn, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১০। মহাপিরচালক, িহসাব িনরীkা, ডাক o েটিলেফান, বাংলােদশ, ঢাকা। 
১১। মহাপিরচালক, েরলoেয় িহসাব িনরীkা, চTgাম। 
১২। aিতিরk মহাপিরচালক (aথর্), বাংলােদশ েরলoেয়, েরলভবন, আbল গিণ েরাডু , ঢাকা। 
 

০১/০৬/২০০৬ ি ঃ
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ (৯)/২০০৬/৪৬২ তািরখ: 

১৮/০২/১৪১৩ বঃ

সদয় aবগিত o যথাযথ ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 

১। সকল aিধদpর/ পিরদpর/ দpর pধান। 
২। সকল েজলা pশাসক। 
৩। সকল uপেজলা িনবর্াহী aিফসার। 
৪। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। সকল িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক। 
৬। সকল েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৭। সকল মntণালয়/ িবভােগর িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৮। সকল uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৯। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 

 
 

েমাহাmদ আলতাফ-uল-আলম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
০৯-০৪-২০০৭ ি ঃ

নং-aম/aিব/িবিবধ(০৯)/২০০৬/৩৭৫ তািরখ: 
২৬-১২-১৪১৩ বঃ

পিরপt 
 
িবষয়: ২০০৬-০৭ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিkর সময়সীমাু , জন মােসু  ব য় িবল 

দািখল o িন িt eবং জন মােস is েযাগ  েচকসমেহর েময়াদ সংkাnু ূ । 

aথর্ বছেরর েশষ িদেক িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ দpর কতর্ক দািখলকত িনয়িমত িবল o েফরত ৃ ৃ
িবলসমেহর uপর িনরীkা কতর্পk যােত পবর্ূ ৃ ূ -িনরীkার কাজ s  o যথাযথভােব সmু n করেত পাের েস লেk  িবগত 
কেয়ক বছর যাবত সংেশািধত বােজেটর আoতায় বছর েশেষ িনয়িমত o েফরত িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখ 
িনধর্ারণপবর্ক পিরপt জাির করা হেয় আসেছূ । 

২। িনয়িমত o েফরত িবল দািখেলর erপ সময়সীমা িনধর্ারেণর aপর eকিট মখ  uেdশ  হেু , aথর্ বছেরর 
েশষিদেক দািকলকত িনয়িমত o েফরত িবলসমহ যথাযথভােব িন িtর জn পযর্াp সময় েদয়া যােত সংি  aথর্ ৃ ূ
বছেরর বরাdকত aেথর্র িবপরীেত িবল িন িtৃ , েচক জাির o পিরেশাধ সংি  aথর্ বছেরর মেধ i সmn করা হয়। 

৩। aথর্ বেছেরর েশষ িদেক asাভািবক বিধর্ত হাের ব য় করা হেল সরকােরর নগদ aথর্ ব বsাপনায় aনাকাি ত 
সমস ার সি  হেত পাের eবং সরকাির িহসাব o নদগ পিরিsিতর মেধ  সমnয় সাধন drহ হেয় পেড়ৃ । 

৪। বিণর্ত aবsায়, aথর্ বেছরর েশষ ব য় িবল দািখল, েচক is  o েচক নগদায়েনর েkেt কেঠার শ লা বজায় রাখার ৃ
pেয়াজেন িনmrপ সময়সীমা িনধর্ারণ করা হ’ল: 

kিমক 
নং 

িবষয় িনধর্ািরত 
সময়সীমা 

১. unয়ন বােজেটর আoতায় েকান aথর্ aবমিkর সময়সীমাু  ৩১ েম, ২০০৭ 
২. unয়ন o annয়ন uভয় খােত নতন ব য় িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখু  ১০ জনু, ২০০৭ 
৩. unয়ন o annয়ন uভয় খােত েফরত িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখ ১৪ জনু, ২০০৭ 
৪. unয়ন o annয়ন uভয় বােজেটর আoতায় িবল িন িt o েচক is র সবর্েশষ তািরখ ২৮ জনু, ২০০৭ 
৫. ১৪i জনু, ২০০৭ তািরখ পযর্n is কত েচকসমেহর েময়াদৃ ূ  ২৮ জনু, ২০০৭ 
৬. ১৪i জনু, ২০০৭ তািরেকর পরিদন হেত ২৮েশ জনু, ২০০৭ তািরেখর মেধ  is কত ৃ

েচকসমেহর েময়াদূ  
১৫ জলাiু , 
২০০৭ 

৭. বােজট বরােdর আoতায় িবেদশ হেত পণ  iত ািদ আমদািনর েkেt সংি  আমদািন o 
মল  পিরেশােধর সবর্েশষ তািরখূ  

২৮ জনু, ২০০৭ 

৮. বােজট বরােdর আoতায় িবেদশ হেত পণ  iত ািদ আমদািন o মল  পিরেশােধর pিkয়াূ  
সmn করা যােব না েস েkেt asিবধার কারণ, চলিত বছের sািপত eলিস’র িবপরীেত 
আগামী aথর্বেছর পিরেশািধতব  aেথর্র পিরমাণ pভিত িবsািরতভােব uেlখপবর্ক ৃ ূ
sয়ংসmণর্ pিতেবদন aথর্ িবভােগ েpরেণর সবর্েশষ তািরখূ  

২১ জনু, ২০০৭ 

৯. বােজট বরােdর িবপরীেত বাংলােদশ ব াংক কতর্ক েকান আমদািন eলিস sাপন িকংবা ৃ
িন িtর সবর্েশষ তািরখ 

২৮ জনু, ২০০৭ 

৫। uপযর্k ছেক বিণর্ত সময়সীমা মntণালয়ু / িবভাগ/ aিধদpর/ দpর/ সংsা িনিবর্েশেষ pেযাজ  হেব eবং eসেবর 
বাsবায়ন anসরণ করার জn aথর্ িবভাগ, িহসাব মহািনয়ntক কাযর্ালয় o বাংলােদশ ব াংেকর কমর্কতর্া সমnেয় গিঠত 
পিরদশর্ন দল কতর্ক িহসাবরkণ কাযর্ালয়ৃ , বাংলােদশ ব াংক o েসানালী ব াংক শাখা পিরদশর্ন করা হেব। 

৬। েTজাির িবিধমালার eস.eর. ৮৫ anযায়ী পবর্ িনরীিkত েচেকর েময়াদ eতদসে  uপযk কতর্পেkর anেমাদন ূ ু ৃ
মেত sিগত করা হ’ল। 

৭। িবষয়িট aত n grtপণর্ eবং আিথর্ক শ লা ব বsাপনা সংি  িবধায় aবশ  পালনীয়ূ ৃ । 
 

আরাst খান 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 
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িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট ভবন, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল বা/e, ঢাকা। 
৫। সিচব, ------------------------------------------------------। 
৬। িবভাগীয় কিমশনার, --------------------------------------------------। 
৭। িহসাব মহা-িনয়ntক, বাংলােদশ, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৮। কেন্Tালার েজনােরল িডেফn ফাinn, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৯। মহা-পিরচালক, িহসাব িনরীkা, ডাক o েটিলেফান, বাংলােদশ, ঢাকা। 
১০। মহা-পিরচালক, েরলoেয় িহসাব িনরীkা, চTgাম। 
১১। aিতিরk মহা-পিরচালক (aথর্), বাংলােদশ েরলoেয়, েরলভবন, আbল গিণ েরাডু , ঢাকা। 
 

০৯-০৪-২০০৭ ি ঃ
নং-aম/aিব/িবিবধ(০৯)/২০০৬/৩৭৫ তািরখ: 

২৬-১২-১৪১৩ বঃ
সদয় aবগিত o যথাযথ ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 

১। সকল aিধদpর/ পিরদpর/ দpর pধান। 
২। সকল েজলা pশাসক। 
৩। সকল uপেজলা িনবর্াহী aিফসার। 
৪। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। সকল িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক। 
৬। সকল েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৭। সকল মntণালয়/ িবভােগর িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৮। সকল uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৯। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 

 
েমাঃ আবdর রিহম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-২ 
১৯/০২/১৪১৭ বঃ 

নং-০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-২৭২ তািরখ: 
০২/০৬/২০১০ ি ঃ 

পিরপt 
 
িবষয়: ২০০৯-১০ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিk eবং িবল দািখেলর সময়সীমা বিdু ৃ । 
 
সtূ : নং-০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-১৪০, তািরখ: ২০/০৪/২০১০ 
 
 সেtাk পিরপেtর anবিtkেম ূ ৃ ২০০৯-১০ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিk ু
eবং িবল দািখেলর সময়সীমা িনেmাkভােব িনেদর্শkেম পনঃিনধর্ারণ করা হলু : 
 
kিমক 
নং 

িবষয় সবর্েশষ সময়সীমা 

১. annয়ন o unয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিkর সবর্েশষ তািরখু  ১০ জনু, ২০১০ 
২. unয়ন o annয়ন uভয় খােত নতন ব য় িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখু  ১৫ জনু, ২০১০ 
৩. unয়ন o annয়ন uভয় খােত েফরত িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখ ২০ জনু, ২০১০ 
৪. েজলা eবং uপেজলা পযর্ােয় সকল pকার িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখ ২২ জনু, ২০১০ 

 
 

আbর রuফ তালকদারু ু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়) 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল বা/e, ঢাকা। 
৫। সিচব, --------------------------------------। 
৬। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৭। কেন্Tালার েজনােরল, িডেফn ফাinাn, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-২ 
০৯/০৮/২০১০ ি ঃ 

নং-০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-৪১৪ তািরখ: 
২৫/০৪/১৪১৭ বং

 
িবষয়: ২০০৯-১০ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিkর সময়সীমাু , জন মােস বু য় িবল 

দািলখ o িন িt eবং জন মােস is েযাগ  েচকসমেহর েময়াদ সংkাnু ূ । 
 
সtূ : aথর্ িবভােগর পিরপt নং- ০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-১৪০, তাং- ২০/০৪/২০১০ ি ঃ 
 
 লk  করা যাে  েয, গত ২০০৯-১০ aথর্ বছের জািরকত সেtাk পিরপেtর িনেদর্শমেত is কত েচৃ ৃূ কসমহ ূ
যথাসমেয় ব াংক জমা না েদoয়ার কারেণ েচেকর েময়াদ utীণর্ হেয় যায়। e পিরেpিkেত েচক pাপকগণ যােত তঁােদর 
পাoনা েথেক বি ত না হন েস জn সরকার েচক নগদায়েনর িবষেয় িনmrপ িসdাn gহণ কেরেছ: 

ক) েবতন-ভাতা, েপনশন, িজিপ ফান্ড eবং মণ সংkাn ব িkগত পাoনা পিরেশােধর লেk  is কত তামািদ ৃ
েচকসমহ েচক is কারী কতর্পেkর িনকট ূ ৃ ৩১ আগs, ২০১০ eর মেধ  জমা pদান করেত হেব। েচক is কারী 
কতর্পk pেয়াজনীয় পরীkাৃ -িনরীkা কের েচেক p t aথর্ নগদায়ন করা না হেয় থাকেল uk েচক বািতল কের 
নতন েচকু  is র ব বsা gহণ করেব। 

খ) uপাnে দ- (ক) e uিlিখত েচকসমেহর বাiের anাn তামািদ েচক পনরায় is র েkেt সংি  মntণালয়ূ ু / 
দpর/ সংsার িবভাগীয় pধান কতর্ক েচক সময়মত না ভা ােনার কারণ eবং e সংkাn কাজ o সরবরাহ ৃ
যথাযথভােব সmn করা হেয়েছ মেমর্ pত য়নসহ আগামী ৩১ আগs, ২০১০ তািরেখর মেধ  েচক is কারী 
কতর্পেkর িনকট আেবদন েপশ করেত হেবৃ । তেব ১,০০,০০০/- (eক লk) বা তদ র্ aে র েচেকর েkেt ূ
মntণালয়/ িবভােগর সিচব (Principal Accounting Officer) eর pত য়ন িনেত হেব। is কারী কতর্পk ৃ
আেবদনসমহ eবং সংি  কতর্পেkর pত য়ন পরীkাূ ৃ -িনরীkা কের েচেক p t aথর্ নগদায়ন করা না হেল uk 
েচক বািতল কের নতন েচক জািরর ব বsা gহণ করেবু । 

 
০২। সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্াগণ িবিভn মntণালয়/ দpর/ সংsািভিtক জমাকত েময়ােদাtীণর্ o নতন is কত ৃ ৃু
েচেকর তািলকা ৩ মােসর মেধ  aথর্ িবভােগ েpরণ করেব। 

 
 

আbর রuফ তালকদারু ু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাু তন সংসদ ভবন, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল বািনিজ ক eলাকা, ঢাকা। 
৫। সিচব/ভারpাp সিচব, ........................................................................। 
৬। িবভাগীয় কিমশনার, ...........................................................................। 
৭। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা (তাঁর aধীনs সকল কাযর্ালয়েক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
৮। কেন্টালার েজনােরল, িডেফn ফাinাn, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা (তাঁর aধীনs সকল কাযর্ালয়েক aবিহত 

করার anেরাধসহ)। 
৯। মহাপিরচালক, েরলoেয় aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১০। মহাপিরচালক, ডাক, তার o দরালাপিন aিডট aিধদpরূ , িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১১। মহাপিরচালক, পতর্ aিডট aিধদpরূ , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১২। মহাপিরচালক, িসিভল aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৩। মহাপিরচালক, বেদিশক সাহায প  pকl aিডট aিধদpরু , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৪। মহাপিরচালক, pিতরkা aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৫। aিতিরk মহাপিরচালক, (aথর্) বাংলােদশ েরলoেয়, েরলoেয় ভবন, আbল গিণ েরাডু , ঢাকা। 
১৬। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া ................................................................................। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
Website: www.mof.gov.bd 

২৯/০৪/২০১২ ি ঃ
নং-০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-১৮০ তািরখ: 

১৬/০১/১৪১৯ বঃ
পিরপt 

 
িবষয়: unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিkর সময়সীমাু , জন মাু েস ব য় িবল দািখল o িন িt eবং 

জন মােস is েযাগ  েচকসমেহর েময়াদ সংkাnু ূ । 

aথর্ বছেরর েশষ িদেক িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ দpর কতর্ক দািখলকত িনয়িমত িবল o েফরত িবলসমেহর ৃ ৃ ূ
uপর িনরীkা কতর্পk যােত পবর্ৃ ূ -িনরীkার কাজ s  o যথাযথভােব সু mn করেত পাের েস লেk  aথর্ বছর েশেষ ব য় 
িবল দািখল, েচক is  o িচক নগদায়েনর েkেt শ লা বজায় রাখার pেয়াজেন িনmrপ সৃ ময়সীমা িনধর্ারণ করা হ’ল: 

kিমক 
নং 

িবষয় িনধর্ািরত 
সময়সীমা 

১. unয়ন বােজেটর আoতায় েকান aথর্ aবমিkর সময়সীমাু  ৩১ েম, ২০১২ 
২. unয়ন o annয়ন uভয় খােত নতন ব য় িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখু  ১২ জনু, ২০১২ 
৩. unয়ন o annয়ন uভয় খােত েফরত িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখ ১৭ জনু, ২০১২ 
৪. unয়ন o annয়ন uভয় বােজেটর আoতায় িবল িন িt o েচক is র সবর্েশষ তািরখ ২৮ জনু, ২০১২ 
৫. **১৭i জনু, ২০১২ তািরখ পযর্n is কত েচকসমেহর েময়াদৃ ূ  ২৮ জনু, ২০১২ 
৬. **১৭i জনু, হেত ২৮েশ জনু, ২০১২ তািরেখর মেধ  is কত েচকসমেহর েময়াদৃ ূ  ১৮ জলাiু , ২০১২
৭. বােজট বরােdর আoতায় িবেদশ হেত পণ  iত ািদ আমদািনর েkেt সংি  আমদািন o 

মল  পিরেশােধর সবর্েশষ ূ তািরখ 
২৮ জনু, ২০১২ 

৮. েযসব েkেt ২৮েশ জনু, ২০১২ তািরেখর মেধ  আমদািন o মল  পিরেশােধর pিkয়া ূ
সmn করা যােব না েস েkেt asিবধার কারণ, চলিত বছের sািপত eলিস’র িবপরীেত 
আগামী aথর্বেছর পিরেশািধতব  aেথর্র পিরমাণ pভিত িবsািরতভােব uেlখপবর্ক ৃ ূ
sয়ংসmণর্ pিতেবদন aথর্ িবভােগ েpরেণর সবর্েশষ তািরখূ  

২১ জনু, ২০১২ 

৯. বােজট বরােdর িবপরীেত বাংলােদশ ব াংক কতর্ক েকান আমদািন eলিস sাপন িকংবা ৃ
িন িtর সবর্েশষ তািরখ 

২৮ জনু, ২০১২ 

২। uপযর্k ছেক বিণর্ত সময়সীমা মntণালয়ু / িবভাগ/ aিধদpর/ দpর/ সংsা িনিবর্েশেষ সকেলর েkেti pেযাজ  হেব 
eবং eসেবর বাsবায়ন anসরণ করার জn aথর্ িবভাগ, িহসাব মহািনয়ntক কাযর্ালয় o বাংলােদশ ব াংেকর কমর্কতর্া 
সমnেয় গিঠত পিরদশর্ন দল কতর্ক িহসাবরkণ কাযর্ালয়ৃ , বাংলােদশ ব াংক o েসানালী ব াংক শাখা পিরদশর্ন করা হেব। 

৩। e পিরপেtর িনেদর্শনা pেয়ােগর sােথর্ েTজারী িবিধমালার e.আর. ৮৫-eর কাযর্কািরতা sিগত থাকেব। 

৪। িবষয়িট aত n grtপণর্ eবং আিথর্ক শ লা ব বsাপনা সংি  িবধায় aবশ  পালনীয়ূ ৃ । 
 

েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট ভবন, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল বা/e, ঢাকা। 
৫। সিচব, ------------------------------------------------------। 
৬। িহসাব মহা-িনয়ntক, বাংলােদশ, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৭। কেন্Tালার েজনােরল িডেফn ফাinn, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৮। aিতিরk মহা-পিরচালক (aথর্), বাংলােদশ েরলoেয়, েরলভবন, আbল গিণ েরাডু , ঢাকা। 
৯। িবভাগীয় কিমশনার, --------------------------------------------------। 
১০। মহা-পিরচালক, েরলoেয় িহসাব িনরীkা, চTgাম। 
১১। মহা-পিরচালক, ডাক, তার o দরালাপিন aিডট aিধদpরূ , িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
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১২। মহা-পিরচালক, পতর্ aিডট aিধদpরূ , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৩। মহা-পিরচালক, িসিভল aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৪। মহা-পিরচালক, বেদিশক সাহায প  pকl aিডট aিধদpরু , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৫। মহা-পিরচালক, pিতরkা aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৬। মহা-পিরচালক, sানীয় o রাজs aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৭। মহা-পিরচালক, বািণজ  aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৮। মহা-পিরচালক, দতাবাসা aিডট aিধদpরূ , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৯। মহা-পিরচালক, পারফরেমn aিডট aিধদpর, ২য় ১২ তলা সরকাির aিফস ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
 
 

২৯/০৪/২০১২ ি ঃ
নং-০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-১৮০/১(১০০০) তািরখ: 

১৬/০১/১৪১৯ বঃ
সদয় aবগিত o যথাযথ ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 

১। সকল aিধদpর/ পিরদpর/ দpর pধান। 
২। সকল েজলা pশাসক। 
৩। সকল uপেজলা িনবর্াহী aিফসার। 
৪। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। সকল িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক। 
৬। সকল েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৭। সকল মntণালয়/ িবভােগর িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৮। সকল uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৯। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 

 
েমাঃ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 
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সরকাির কমর্চারীর ঋণ মokফ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-৬ 
১৪-১২-১৪১৩ বং

নং-aম/aিব/বা-৬/০৯৩৮-৬২০১(১)/০৬/৮৭১ তািরখ:
২৮-০৩-২০০৭ ি ঃ

িবষয়: চাকিররত aবsায় মত বরণকারীৃ ু / কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর utরাধীকারীর িনকট aথবা সmণর্ মানিসক ূ
pিতবnী বা প  হেয় aবসর gহণকারী dদর্শাgs কমর্কতর্াু / কমর্চারীেদর িনকট েথেক aনাদায়ী eবং সহেজ 
আদায়েযাগ  নয় eমন গহ িনমর্াণৃ , গহ েমরামতৃ , েমাটারকার, মটরসাiেকল, বাi-সাiেকল eবং কিmuটার 
ঋেণর aপিরেশািধত aংশ, sদ বা দন্ড sদ মokফ সংkাn সংেশািধত নীিতমালা। 

 uপযর্k িবষেয় aথর্ িবভাগ কতর্ক িবগত ু ৃ ০৯-০৭-০২ iং তািরেখ aম/ aিব/ বা-২/ ০৯৩৮-৬২০১ (১৩)/ ২০০১/ 
৭৮০ (১০০) নং sারকমেল জািরকত চাকিররত aবsায় মত বরণকারী aথবা akমতা জিনত কারেণ aবসরpাp ূ ুৃ ৃ
কমর্কতর্া/ কমর্চারী কতর্ক গহীত িবিভn pকার ঋণ o aিgেমর aপিরেশািধত আসল o sদ মokফ সংkাn নীিতমালা ৃ ৃ
িনেদর্শkেম কিতপয় েkেt সংেশাধনপবর্ক িনmrেপ জাির করা হেলাূ : 

নীিতমালাঃ 

ক) ঋণ gহীতা সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারী চাকিররত aবsায় মত বরণ করেল aথবা akমতা জিনত কারেণ ৃ ু
aবসর gহণ করেল গহীত ঋেণর aপিরেশািধত আসল o sদ মokেফর িবষয় িবেবচনােযাগ  হেবৃ । eেkেt 
aবসর psিত ছিট কালo ু (eলিপআর) eেkেt চাকিরকাল িহেসেব গণ  হেব। 

খ) ঋণ gহণকারী কমর্কতর্া/ কমর্চারীর pাপ  েপনশন িবষয়ািদ মত র পেবর্ িন িt হেয় থাকেল তােদর েkেt ৃ ু ূ
মokেফর psাব িবেবচনােযাগ  হেব না। 

গ) আেবদনপtসমেহ eককালীন pাপ  g াচুiিট পিরেশাধ করা হেয়েছ িকনা ূ uেlখপবর্ক মntণালেয়র দািয়েt ূ
িনেয়ািজত মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্ার sপািরশসহ েpরণ করেত হেবু । 

ঘ) চাকিররত aবsায় েকান সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারী দায়েদনাgs িনঃs পিরবার পিরজন েরেখ মত বরণ করেল ৃ ু
aথবা সmণর্ মানিসক pিতবnী বা প  হেয় aবসর gহূ ু ণ করেল তােদর েkেt pাপ  সরকাির sিবধািদ 
িবেবচনাkেম sদ o আসল মokফেযাগ  হেব। 

ঙ) ds/ aসহায় পিরবার পিরজন েরেখ চাকিররত aবsায় মত বরণকারীৃ ু / akমতাজিনত কারেণ aবসরpাp 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েkেt aপিরেশািধত sদ সmণর্ মokফেযাগ  হেবূ । 

চ) sদ o আসল মokেফর psাব িবেবচনার জn িনmrপ কিমিট গঠন করা হেলা: 
১) aিতিরk সিচব (pশাসন) সভাপিত 
২) যgু-সিচব (বােজট) সদস  
৩) যgু-সিচব (pশাসন) সদস  
৪) মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর eকজন pিতিনিধ সদস  
৫) সংsাপন মntণালেয়র eকজন pিতিনিধ সদস  
৬) uপ-সিচব (বােজট-২) সদস  
৭) িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট-৬) সদস  

ছ) sদ o আসল মokেফর িহসাব eকিট েরিজTাের রাখেত হেব। েকান aথর্ বছের মokেফর পিরমাণ বােজেট 
বরাdকত aে র aিতিরk হেব নাৃ । কিমিট pিত মােস eকিট সভা করেব। 

জ) আসল মokেফর েkেt িনmrপ নীিতমালা anসত হেবৃ : 
১) সরকার েথেক pাপ  eককালীন আিথর্ক sিবধািদ েমাট ৬.৭৫ লk টাকা বা তদ র্ হেল ূ (ঘ) েত uেlিখত 

aবsা ব তীত সাধারণভােব আসল মokফ িবেবচনায় আনা হেব না; 
২) aপিরেশািধত ঋেণর পিরমাণ aবসরজিনত eককালীন pােপ র aেধর্ক বা েবশী হেল সmণর্ূ  আসল 

মokেফর িবষয় িবেবচনা করা েযেত পাের। aপিরেশািধত ঋেণর পিরমাণ aবসরজিনত eককালীন 
pােপ র aেধর্েকর কম হেল মত ব িkর পিরবােরর সদস  সংখ াৃ , েছেল েমেয়েদর বয়স, েলখাপড়া o 
আিথর্ক aবsা iত ািদ িবেবচনাপবর্ক কিমিট আসল মokেফর িসdাn িনেবূ । 

 
েমাহাmদ কামrল iসলাম েচৗধরীু  

িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান-৭১৬৮৩০৬ 
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িবতরণ (েজ তার িভিtেত নয়) 
১। মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কাযর্ালয়, েতজগঁাo, ঢাকা। 
২। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল, ঢাকা। 
৪। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, ১৮৯- শহীদ সয়দ নজrল iসলাম সরণী, ঢাকা। 
৫। সিচব, (সকল) মntণালয়/ িবভাগ -------------------------------------- 
৬। মহাপিরচালক, -------------------------------------- 
৭। যgু-সিচব (pশাসন o সমnয়), pশাসন anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮। যgু-সিচব, (বােজট-১ o ২) বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
৯। িহসাব মহা িনয়ntক/ কেন্Tালার েজনােরল aব িডেফn ফাinাn, িসিজo ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১০। েজলা pশাসক (সকল) -------------------------------------- 
১১। uপ-সিচব (সকল), বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
১২। িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
১৩। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক (সকল) -------------------------------------- 
১৪। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া -------------------------------------- 
১৫। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল) -------------------------------------- 
১৬। uপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্া (সকল) -------------------------------------- 
১৭। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল) -------------------------------------- 
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সমীkা/ িনরীkা 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
২২/০৫/২০০৭ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(০২)/২০০৬/৫১২ তািরখ: 
০৮/০২/১৪১৪ বঃ 

 
পিরপt 

 
িবষয়: িবিভn মntণালয়/ িবভােগর রাজs বােজেটর আoতায় বরাdকত িনরীkাৃ / সমীkা িফ ব বহােরর িদক 

িনেদর্শনা। 
 
 pিতিট মntণালয়/ িবভাগ বােজট বাsবায়নকােল সরকাির ব েয়র িমতব িয়তা (Economy), দkতা (Efficiency) o 
কাযর্কািরতা (Effectiveness) িনি ত করার জn eকিট sতnt সttা িহেসেব িনরবি n পিরবীkণ o মল ায়ন পিরচালনা ূ
করা আবশ ক। বােজট বাsবায়েন uৎকষর্ আনয়েনর েkেt erপ ব বsা আnজর্ািতকভােব sীকতৃ । 
 
০২। মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা ব বsা (Medium Term Budget Framework) pবতর্েনর ফেল পিরকlনা pণয়ন, 
ব েয়র agািধকার িনধর্ারণ o বােজট বাsবায়েন মntণালয়/ িবভাগসমেহর ভিমকা utেরাtর বিd পােূ ূ ৃ । eেত 
মntণালয়/ িবভাগসমেহর বােজট বাsবায়েন সেবর্া  gূ ণগত মান িনি ত করার জn সিচব o মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্ার ু
সরাসির িনয়ntেণ sাধীনভােব পিরবীkণ o মল ায়ন কাযর্kম পিরচাূ লনার মাধ েম eকিট িব s o িনভর্রেযাগ  িনজs 
িরেপািটর্ং ব বsার pেয়াজনীয়তা aতীেতর তলনায় বতর্মােন aিধকতর anভু ূ ত হে । 
 
০৩। িবিভn মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক বােজেটর ৃ (রাজs o unয়ন) আoতায় গহীত unয়ন pকl o কমর্সিচসহ মntণালয়ৃ ূ / 
িবভাগসমহেক pূ দt সকল বােজট বরােdর s  ব বহার িনি তকরণু , pকl/ কমর্সিচর ফলpsতা যাচাiূ , aভী  লk  
aজর্েন সফলতা িবচার, uপযk sপািরশ সmিলত pিতেবদন pণয়ন o pেয়াজনীয় সংেশাধনমলক কাযর্kম gহণ iত ািদ ু ূ
uেdশ  িবেবচনায় িনেয় িনরীkা/ সমীkা কাযর্kম পিরচালনা করার জn ২০০৩-০৪ aথর্ বছর হেত মntণালয়/ 
িবভাগসমহেক ূ ‘িনরীkা/ সমীkা িফ’ খােত বােজট বরাd pদান করা হে । 
 
০৪। িবগত aথর্বছরসমেহ েদখা েগেছূ , িবিভn মntণালয় ‘িনরীkা/ সমীkা িফ’ খােত pদt বরাd ব য় করেত পােরিন 
aথবা বােজট বরােdর সিঠক uেdশ  anধাবন করেত না েপের eর s  ব বহার িনি ত করেত পােরিনু । ekেণ 
মntণালয়/ িবভাগসমহ যােত uk িফূ -eর s  o কাযর্কর ব বহার িনি ত করেত পােরু , েস লেk  িনmিলিখত 
িদকিনেদর্শনা anসরণ করা েযেত পাের: 
 
 ক) লk  o uেdশ ঃ 

• সরকাির সmেদর ফলpসূ ব বহার িনি ত করা; 
• মntণালয়/ িবভােগর রাজs o unয়ন বােজেটর আoতায় গহীত কমর্সিচৃ ূ / pকl পিরবীkণ o মল ায়ন ূ

করা; 
• মntণালয়/ িবভােগর রাজs o unয়ন বােজেটর আoতায় anাn ব েয়র যথাথর্তা যাচাi করা; 
• মntণালয়/ িবভােগর রাজs আদায় কাযর্kম পযর্ােলাচনা করা; 
• sতnt o sাধীন পিরবীkণ o মল ায়ন কাযর্kম পিরচালনার মাধ েম eকিট িব s o িনভর্রেযাগ  ূ

িরেপািটং ব বsার pবতর্ন করা; eবং 
• িনরীkা/ সমীkা pিতেবদেন uিlিখত sপািরেশর িভিtেত pেয়াজনীয় সংেশাধনমলক পদেkপ gহণ ূ

কের মntণালয় কতর্ক গহীত কমর্সিচৃ ৃ ূ / pকlসমেহর সফল বাূ sবায়ন িনি ত করা। 

খ) িনরীkা/ সমীkা pিত ান িনেয়াগ পdিতঃ 
• Public Procurement Regulation 2003 anযায়ী িনরীkা/ সমীkা pিত ান িনবর্াচন o িনেয়াগ করেত 

হেব। eেkেt মntণালেয়র কাযর্পিরিধ, pকl/ কমর্সিচ িবষেয় িনরীkাূ / সমীkা pিত ােনর েপশাগত 
দkতােক pাধাn িদেত হেব। pেয়াজনেবােধ eকািধক pিত ানেক s-s িবেশষািয়ত েkেt দkতা 
িবেবচনায় িনেয়াগ করা যােব। 

গ) িনরীkা/ সমীkা pিত ােনর কমর্পিরিধ: 
• কমর্সিচূ / pকlসমেহর আিথর্ক agূ গিত (Financial Progress) o বাsব agগিত (Physical 

Progress) পযর্ােলাচনা; 
• কমর্সিচূ / pকlসমেহর aভী  লk  ূ (Objectives) aজর্েন সফলতা/ ব থর্তা সmেকর্ আেলাকপাত; 
• কমর্সিচূ / pকlসমেহর কমর্কিত মল ায়ন ূ ূৃ (Performance Evaluation) ; 
• রাজs বােজেটর আoতায় কমর্সিচ বিহভর্ত anাn ব েয়র যথাথর্তা যাচাiূ ূ ; 
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• রাজs আদায় কাযর্kম, আদােয়র হার o আoতা বিdর েkt িনধর্ারণ িবষেয় মnবৃ ; 
• মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs দpর/ সংsাসমেহর aভ nরীণ িনয়ntণ ব বsার dবর্লতা িচিhত করা o ূ

pিতকার িবষেয় মতামত pদান; eবং 
• pেযাজ  সরকাির আিথর্ক িবিধ-িবধানসমহ pিতপালন িবষেয় পযর্ােলাচনাূ । 

ঘ) িনরীkা/ সমীkা pিতেবদন দািখল o pিতেবদেনর uপর কাযর্kম gহণঃ 
• িনরীkা/ সমীkা pিত ান pশাসিনক মntণালেয়র িনেদর্শ anযায়ী pেয়াজনীয় সংখ ক pিতেবদন pণয়ন 

কের সিচেবর িনকট দািখল করেব; 
• aথর্ িবভাগ, পিরকlনা মntণালেয়র পিরকlনা িবভাগ, পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ eবং 

সংি  েসkর/ িবভােগ িনরীkা/ সমীkা pিতেবদেনর কিপ েpরণ করেত হেব; 
• মntণালেয়র বােজট ব বsাপনা কিমিট (BMC) িনরীkা/ সমীkা pিতেবদনসমহ পযর্ােলাচনা কের ূ

pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব; 
• মntণালেয়র ‘বােজট ব বsাপনা কিমিট’ pিতেবদেন িচিhত সমস া o sপািরশসমহ পযর্ােলাচনা কের ূ

pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব; 
• বােজট ব বsাপনা কিমিটর sপািরশ বাsবায়েন সিচব pেয়াজনীয় সরকাির আেদশ জািরর ব বsা gহণ 

করেবন; eবং 
• িনরীkা/ সমীkা pিতেবদেনর uপর বােজট ব বsাপনা কিমিটর sপািরশ o eর আেলােক গহীত ৃ

কাযর্kমসমহ aথর্ িবভাগ o পিরকlনা িবভাগেক aবিহত রাখেত হেবূ । 

ঙ) aথর্ িবভাগ কতর্ক করণীয়ঃৃ  
• pাp িনরীkা/ সমীkা pিতেবদনসমহূ, pিতেবদেনর uপর মntণালয়সমেহর বােজট ব বsাপনা কিমিটর ূ

পযর্ােলাচনা, sপািরশ o গহীত কাযর্kমসমহ aথর্ িবভােগর পিরদশর্ন aিধশাখাসমেহর তttাবধােন ৃ ূ ূ
পরীkা-িনরীkা কের pিতেবদন pণয়ন করেব eবং pেয়াজনীয় েkেt সেরজিমেন পিরদশর্েনর কাযর্kম 
gহণ করেত পারেব; 

• পিরদশর্ন aিধশাখাসমহ e সংkাn িবষেয় মntণালয়ূ / িবভাগিভিtক নিথ সংরkণ করেব; 
• aথর্ িবভােগর সংি  বােজট anিবভাগ কতর্ক মntণালয়ৃ / িবভাগসমেহর বােজট বরাd pিkয়ার aংশ ূ

িহেসেব আবিশ কভােব পিরদশর্ন aিধশাখাসমেহর তttাবধােন pstতকত pিতেবদেন বিণর্ত sূ ৃ পািরশসমহ ূ
িবেবচনায় িনেব; 

• পিরদশর্ন aিধশাখাসমহ e সংkাn কাযর্kম sচাrrেপ সmn করার sােথর্ pেয়াজনেবােধ মntণালয়ূ / 
িবভাগসমেহর েkেt pেযাজ  পdিত anসরেণ িনরীkাূ / সমীkা pিত ান িনেয়ােগর uেদ াগ িনেব; eবং 

• পিরদশর্ন aিধশাখাসমহ pেয়াজনেবােধূ  সরাসির িনজs ব বsাপনায় aথবা িনরীkা/ সমীkা pিত ান 
িনেয়ােগর মাধ েম েয েকান কমর্সূিচ বা pকেlর িনরীkা/ সমীkা কাযর্kম পিরচালনা করেত পারেব। 

চ) পিরকlনা কিমশন কতর্ক করণীয়ঃৃ  
• পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ eবং সংি  েসkর/ িবভাগ িনরীkা/ সমীkা pিতেবদন 

পযর্ােলাচনা করেব eবং pেযাজ  sপািরশ/মতামত সংি  মntণালয়/ িবভােগ েpরণ করেব; 
• pিতেবদন পযর্ােলাচনার েkেt সংি  েসkর/ িবভাগ মntণালয়/ িবভাগ িভিtক নিথ সংরkণ করেব eবং 

আরeিডিপ/eিডিপ-েত pকl anভর্িk বা সmু দ বন্টেনর েkেt সংি  কমর্সিচ িবেবচনায় িনেবূ । 
• pিতেবদনাধীন কমর্সিচিট চলমান বািষর্ক unয়ন কমর্সিচেত anভর্k an েকান unয়ন pকেlর সােথ ূ ূ ু

সাংঘিষর্ক বা eকi/ aিভn লk  aজর্েনর জn eিডিপর িবদ মান/ psািবত েকান unয়ন pকেlর 
সমাথর্ক হেল সংি  মntণালয়/ িবভােগর িনকট ব াখ া চাiেত পারেব। 

• unয়ন কমর্সিচ pিkয়াকরণ o বাsবায়ন পযর্ােয় সরকাির িবিধূ -িবধান যথাযথভােব anসরণ হেয়েছ িক-
না তা খিতেয় েদখেত পারেব। 

 
০৫। ০৪ নmর anে েদ বিণর্ত িদকিনেদর্শনার আেলােক যথাযথ কাযর্kম gহণ করার জn মntণালয়/ িবভাগসমহেক ূ
anেরাধ করা যাে । 
 
 

আরাst খান 
যgু-সিচব 

বােজট anিবভাগ-১ 
িবতরণ: 
১। মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কাযর্ালয়, েতজগঁাo ঢাকা। 
২। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। সিচব, -------------------------------------- সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
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৪। মহা িহসাব িনরীk o িনয়ntক। 
৫। সদস  (কাযর্kম িবভাগ), পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলানগর, ঢাকা। 
৬। েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাডর্/ট ািরফ কিমশন। 
৭। aিতিরk সিচব (pশাসন o সমnয়, সmদ o ঋণ ব বsাপনা), aথর্ িবভাগ। 
৮। aিতিরk সিচব (ব াংিকং), aথর্ িবভাগ। 
৯। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
১০। যgু-সিচব (স:ঋ:ব :), সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
১১। aথর্ৈনিতক uপেদ া, aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
১২। িহসাব মহা িনয়ntক/কেন্Tালার েজনােরল aব িডেফn ফাinাn, aিতিরk মহাপিরচালক aথর্, বাংলােদশ েরলoেয়। 
১৩। uপ-সিচব (বােজট-১), বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
১৪। uপ-সিচব (বােজট-), বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
১৫। িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট-), বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
১৬। িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট-), বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
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ব য় বরাd 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ, বােজট শাখা-৬ 

নং-aম/aিব/বা-৬/eনিবআর-২/৯৮-৯৯/aংশ-১/৫৩৩ তািরখ: ০৫-০৪-২০০৯ ি ঃ 
 
িবষয়: কর ভবন িনমর্ােণর জn জাতীয় রাজs েবােডর্র ankেল জিম েরিজেTশন o াm িডuিট পিরেশাধ েথেক 

aব াহিত সংkাn। 
 
সtূ : aম/aসিব-২/বােজট-৩৬/২০০৯-৫৫ তািরখ: ২৬ জাnয়ারী, ২০০৯ ি ঃ 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtাk sারেকর বরােত জানােনা যাে  েযু ূ , aভ nরীণ সmদ িবভােগর aধীন জাতীয় রাজs 
েবােডর্র কর ভবন িনমর্ােন বরাdকত জিমর েরিজেTশন খরচ ববাদ aিতিরk বরাd্ সংkাn িবষেয় যgৃ ু -সিচব (বােজট-
১) eর সভাপিতেt গত ০২-০৩-২০০৯ তািরেখ eক আnঃমntণালয় সভা anি ত হয়। uk সভায় inেপkর েজনােরল 
aব েরিজেTশন, সদস  েবাডর্ pশাসন, জাতীয় রাজs েবাডর্, uপ-সিচব(pশা-২), গহায়ণ o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , uপ-সিচব 
aভ nরীণ সmদ িবভাগসহ aথর্ িবভােগর সংি  কমর্কতর্াগণ uপিsত িছেলন। 
 
২। সভায় GFR-eর ২৮০ িবিধ eবং েরিজে শন ম াnয়াল anযায়ী সরকাির eক িবভাগ েথেক an িবভােগ জিম 
হsাnিরত হেল েরিজেTশন o াm িডuিট বাবদ aথর্ ব েয়র sেযাগ েনi মেমর্ uপিsত সকল সদস  eকমত েপাষণ 
কেরন (সভার েরকডর্ েনাটস সংযkু)। 
 
৩। e পিরেpিkেত কর ভবন িনমর্ােণর জিম েরিজেTশণ o াm িডuিট পিরেশাধ বাবদ aথর্ িবভােগর িবগত ২৭-১১-
২০০৮ iং তািরেখর aম/ aিব/ বা-৬/ eনিবআর-২/ ৯৮-৯৯/ ৯৮-৯৯/ aংশ-১/ ৪৬৬ নং sারক মেল জািরকত জাতীয় ূ ৃ
রাজs েবােডর্র ankেল apত ািশত ব য় ব বsাপনা খাত েথেক ১৮.০০ লk টাকা বরাd সংkাn ম রী আেদশ ু
বািতলkেম িবনা খরেচ uk েরিজেTশন সmn করেত েরিজেTশন কতর্পkেকৃ  িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। তেব 
শতর্ থােক েয, sানীয় কর pদান হেত aব াহিত সংkাn িবষয় sানীয় সরকার িবভাগ-eর সংি  শাখায় েযাগােযাগkেম 
িন িt করেত হেব। 

 
 

েমাহাmদ কামrল iসলাম েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান-৭১৬৮৩০৬ 

িবতরণ: 
১। সিচব aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 (দ:ৃআ: জনাব েমাঃ আফজাল েহােসন, uপ-সিচব) 
২। জনাব মnী নজrল iসলামু , আi,িজ,আর (চঃদাঃ), inেপkর েজনােরল aব েরিজেTশন, আবdল গিণ েরাড, ঢাকা। 
৩। জনাব েমাঃ ফিরদ uিdন, সদস , জাতীয রাজs েবাডর্, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৪। জনাব েমাঃ আফজাল েহােসন, uপ-সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫। েবগম েমাহিসনা iয়াছিমন, uপ-সিচব (p-২), গহায়ণ o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

নং-aম/aিব/বা-৬/eনিবআর-২/৯৮-৯৯/aংশ-১/৫৩৩ তািরখ: ০৫-০৪-২০০৯ ি ঃ 

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 
১। যgু-সিচব (বা-১) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 

 
 

েমাহাmদ কামrল iসলাম েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

www.mof.gov.bd 
বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 

০৮-০৪-২০১০ ি ঃ 
নং-০৭.১০১.০১৮.০০.০০.১৪.২০১০-২৫১ তািরখ:

২৫-১২-১৪১৬ বঃ
 
িবষয়: সরকাির pিত ােনর eক িবভাগ েথেক an িবভােগ জিম হsাnেরর েkেt GFR-280 eর িবধান 

যথাযথভােব anসরণ করা pসে । 
 
 

লk  করা যাে  েয, গহায়ন o গণপৃ তূর্ মntণালয়সহ িবিভn মntণালয়/ িবভাগ েথেক an েকান িবভােগ জিম হsাnর 
করা হেল জিমর মল  o েরিজেTশন িফ বাবদ মল  পিরেশাধ করা হেয় থােকূ ূ । pকত পেk সরকােরর eক িবভাগ েথেক ৃ
an িবভােগ জিম হsাnেরর েkেt GFR-280 (1) e uেlখ আেছ েয, When any land or building is transferred 
from one department of Government to another, the transfer should be free of charge. 

২। eমতাবsায়, সংি  সকেলর jাতােথর্ জানােনা যাে  েয, জিমর মল  eবং েরিজেTশন িফ বাবদ মল  পিরেশাধ ূ ূ
ব িতেরেকi সরকােরর eক িবভাগ েথেক an িবভােগ জিম হsাnর হেব eবং erপ হsাnেরর জn েকােনা aথর্ 
বরােdর pেয়াজন হেব না। 

 
 

েমাঃ আবdর রিহম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

িবতরণ 
১. মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২. সিচব, ----------------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৩. গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল, ঢাকা। 
৪. মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫. সকল aিধদpর/ দpর/ পিরদpেরর pধান। 
৬. সকল িবভাগীয় কিমশনার। 
৭. সকল েজলা pশাসক। 
৮. সকল uপেজলা/ থানা িনবর্াহী aিফসার। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ-২ 
বােজট শাখা-১১ 

িবষয়: েথাক বরাd হেত েবতন ভাতা pদান সংkাn। 

 জলাi ু ১৯৯৭ eর পেবর্ r হoয়া eবং sায়ী কিমিটর িসdােnূ র জn aেপkমান সমাp pকlসমেহর কমর্রত ূ
পেদর িবপরীেত iেতাপেবর্ িডেসmর ূ ২০০৮ পযর্n রাজs খােতর েথাক বরাd েথেক েবতন-ভাতা pদােন বােজট 
anিবভােগর sপািরশ করা হেয়েছ। e পযর্ােয় েয সকল pকl পনগর্িঠত sায়ী কিমিটর িবেবচনার জn aেপkমান ু
রেয়েছ aথবা sায়ী কিমিটর সভায় uপsািপত হেয়েছ িকn aথর্ িবভােগর সmিতপt eখনo জাির করা হয়িন েস সকল ু
pকlসমেহর েkেt সংsাপন মntণালেয়র sপািরশকত পেদর িবপরেত ধ কমর্রত জনবেলর ankেল জাnয়ারী ূ ৃ ু ০৯ 
হেত মাচর্ ০৯ পযর্n সমেয়র েবতন-ভাতা েথাক বরাd হেত পিরেশাধ করা েযেত পাের। েয সকল সমাp pকেlর েkেt 
পনগিঠর্ত sায়ী কিমিটর সভার িসdাn anযায়ী ু ৩১ মাচর্ ০৯ eর পেবর্i aথর্ িবভােগর সmিতপt জাির করা হেবূ , েস 
েkেt সmিতপt জািরর পবর্িদন পযর্n uk েবতনূ -ভাতা pেদয় হেব। uেlখ , যথাযথ কতর্পৃk কতর্ক sপািরশকত হেয় ৃ ৃ
থাকেল eবং sানািnেরর aেপkায় থাকেলi েকবল েস ধরেনর কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন-ভাতা pেদয় হেব। 
 
২।  েথাক বরাd হেত aিনিদর্ কাল েবতন-ভাতা pদান সমীচীন হেব না িবধায় সংি  pকlসমেহর পদ sানাnরূ /পদ 
সি  ৃ (pেযাজ মেত) সহ িনেয়াগ pিkয়া drত সmnকরেণ pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn সংি  মntণালয়/ 
িবভাগসমহেক anেরাধ করেতo িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলাূ । 

 
 

েমাঃ মিফdর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫৭২০৩ 

িবতরণ: 
১। uপ-সিচব (বােজট anিবভাগ-১/২/৩/৪/৫/৬), aথর্ িবভাগ। 
২। িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট শাখা ৩), aথর্ িবভাগ। 
৩। যgু-সিচব (বােজট-১) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৪। যgু-সিচব(বােজট-২) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
iu, o েনাট নং-aম/aিব/বােজট-১১/িবিবধ-৩৮/০৪/৩০৭ তািরখ:০৪/০৬/২০০৯ 
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জনবল o নতনু  ব েয়র psাব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
ব য় িনয়ntণ শাখা-৬ 

নং-aম/aিব/ব ঃিনঃ-৬/িবিবধ-১/২০০০/২৫৮ তািরখ: ১২-১২-২০০০ iং 

aিফস আেদশ 
১। িবিভn িবভাগ/ মntণালয় েথেক রাজsখােত পদ সিৃ / সংরkণ/ িনয়িমতকরণ/ sায়ীকরণ, পদবী পিরবতর্ন, নতন ু

ব েয়র psাব, aিতিরk বরাd iত ািদ আিথর্ক সংে ষ সmিলত psাব aথর্ িবভােগর ব য় িনয়ntণ anিবভােগ েpরণ 
করা হয়। িকn েবশ িকছ েkেt e সকল psােবর সােথ pেয়াজনীয় তথ াবলী সmিলত কাগজপtু ু / আেদশ িনেদর্শ 
থােক না। ফেল eসব psাবাবলী পরীkার aসmণর্তা uেlখপবর্ক নানািবধ তথ  চাoয়া হয়ূ ূ । আবার েকান েকান 
েkেt eকi িবষেয় eকািধকবার তথ  চাoয়া হয়। eর ফেল psাবািদর uপর িসdাn gহেণ যেথ  িবলm ঘেট। 
psাব পাoয়ার সে  সে  uহার aসmণর্তার িদকসমহ শাখা পযর্ােয় িচিhতপবর্ক psাবকারী কতর্পেkর জানােনা ূ ূ ূ ৃ
হেল ব য় িনয়ntণ anিবভাগ হেত drততার সােথ িন িtমলক িসdাn pদান সmব হূ েব। 

 
২। eতdেdেশ  ব য় িনয়ntণ anিবভােগর সকল শাখা পযর্ােয় anসরেণর জn িmবিণর্ত িবষয়িভিtক eকিট েচক িল  

(Cheeklist) pণয়ন করা হেলা। 
েচক িল  (Cheeklist) 

১) পদ সিৃ / সংরkণ/ sায়ীকরণ/ পদবী পিরবতর্ন সংkাn। 

ক) নতন পদ সজন o পদ aবেলাপনু ৃ : 
১) সংsাপন মntণালেয়র সoব  anিবভােগর সmিতপt েদoয়া; 
২) আিথর্ক সংে েষর পিরমাণ o aিতিরk ব য় িকভােব েমটােনা হেব তার uেlখ; 
৩) পদ সজেনর েযৗিkকতা ব াখ া করা হেয়েছ িকনাৃ ; 
৪) সংি  দpর/ সংsা/ pিত ান/ িবভাগ/ মntণালেয়র সাংগঠিনক কাঠােমার কিপ; 
৫) psাবিট সংি  িবভাগ/ মntণালেয়র মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্া ু (Principal Accounts Officer) 

eর anেমাদনkেম েpরণ করা হেয়েছ িক না; 
৬) pকেlর পদ রাজs খােত sানাnেরর েkেt সংsাপন মntণালেয়র সmিত, aথর্ িবভােগর sায়ী 

কিমিটর সmিত o সংি  pকেlর িপিপ eবং আi,eম,i,িডর মল ায়নূ । 

খ) পদ সংরkণ: 
১) psাবিটেত ন নপেk সংি  মntণালয়ূ / িবভােগর যgু-সিচব-eর anেমাদন রেয়েছ িক না; 
২) সংsাপন মntণালেয়র সmিতর কিপ; 
৩) সংি  বছেরর পবর্বতর্ী বছেরর পদ সংরkণ করা হেয়েছূ  িক না; 

গ) পদ sায়ীকরণ: 
১) সংsাপন মntণালেয়র সmিতপt; 
২) sায়ীকরেণর েযৗিkকতা; 
৩) পদgেলা সংি  বছেরর পবর্বতর্ী বছের সংরিkত হেয়েছ িক নাূ ; 

ঘ) পেদর েবতন, মযর্াদা/ পদবী পিরবতর্ন: 
১) সংsাপন মntণালেয়র সmিতপt; 
২) েযৗিkকতা সmিকর্ত ব াখ া; 
৩) িনেয়াগ িবিধর কিপ; 
৪) সংি  সাংগঠিনক কাঠােমার কিপ; 
৫) আিথর্ক সংে ষ o aিতিরk ব য় িকভােব িমটােনা হেব তার uেlখ; 

২) oয়াকর্চাজর্ড/ কিন্টনেজন্ট কমর্চারীেদর িনয়িমত pিত ােন আনয়ন সংkাn: 
১) s ািন্ডং কিমিটর িসdাn o uk কিমিটর িসdােnর আেলােক সংsাপন মntণালেয়র সmিতপt; 
২) সংsাপন মntণালেয়র ২৮/০৩/৬৯, ২৩/০১/৮৬ o ২০/০২/৯০ তািরেখর sারেকর শতর্ািদ িনেmাkভােব 

pিতপািলত হেয়েছ িক না; 
ক) psািবত পদধারীগণ ২৩-১-৮৬ iং তািরেখ aথবা eর পেবর্ িনেয়াগpাp িকনাূ ; 
খ) িনয়িমতকরেণর জn psািবত কমর্চারীর সংখ া িবদ মান oয়াকর্চাজর্ড কমর্চারীর েমাট সংখ ার 

৫০% eর মেধ  রেয়েছ িকনা; 
গ) psাবাধীন কমর্চারীর চাকিরর বয়স ন নতম ূ ১০ বছর হেয়েছ িকনা; 
ঘ) psাবাধীন কমর্চারীর চাকির বtাn িবেশষ কের জn তািরখৃ , েযাগদােনর তািরখ, েযাগদােনর 

তািরেখ বয়স, িনেয়াগপt/ সািভর্স বiেয়র সংি  পাতা রেয়েছ িকনা; 
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৩) নতন ব য় psাব o নতন ব েয় র তফিসল সংkাnু ু : 
১) ব েয়র pাkলনিট (Estimate) যথাযথ কতর্পk কতর্ক pণীত o anেমািদত হেয়েছ িকনাৃ ৃ ; 
২) sিনিদর্  সময়সীমার মেধ  aথর্ িবভােগ েpরণ করা হেয়েছ িকনা; 
৩) psাবিট ব েয়র aপিরহাযর্তার ব াখ া রেয়েছ িকনা; 
৪) psািবত pkলেনর আিথর্ক সংে ষ। 

৪) সরকাির aিফেসর জn বাড়ী ভাড়াকরণ সংkাn: 
১) psািবত aিফস েsেসর পিরমাণ সরকাির pািধকার anসাের রেয়েছ িকনা? না থাকেল uহার কারণ; 
২) aিফসিটর কােজর ধরন; 
৩) psািবত ভাড়ার হার সরকাির ভাড়ার হােরর েচেয় িক পিরমাণ েবশী; 
৪) বািষর্ক aিতিরk আিথর্ক সংেmেষর পিরমাণ; 
৫) psািবত বাড়ী ভাড়ার জn পিtকায় িবjাপন/ েকােটশন/ েটন্ডার আহবান করা হেয় থাকেল; 
৬) psািবত বািড়ভাড়া েনয়ার sপেk েযৗিkকতা। 
৭) সরকাির আবাসন পিরদpেরর ছাড়পt (নতন ভাড়ার েkেtূ ) 

৫) বােজট বরােdর aিতিরk aথর্ বরাd সংkাn: 
১) psাবিট aথর্ িবভােগর ০৭-০৩-২০০০ iং তািরেখর aম/ aিব/ (ব য় িনয়ntণ-১)/ িডিপ-১/ ২০০০/ ৬২ 

পিরপt eর ২(ক) o (খ) েমাতােবক েpরণ করা হেয়েছ িকনা/ িনেmাk তথ াবলী আেছ িকনা? 
ক) psাবিটর েযৗিkকতাসহ সংি  pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ-eর মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্ার ু

(Principal Accounts Officer) কতর্ক anেমািদত o sাkিরত sয়ংসmণর্ সার সংেkপসহ েpিরত ৃ ূ
হেয়েছ িকনা; 

খ) চলিত o আগামী aথর্ বছরসমেহ আবূ তর্ক o aনাবতর্ক ব েয়র িবভাজন; 
গ) বােজেট aেথর্র সংsান না থাকার কারণ; 
ঘ) বরাdকত বােজেটর েকাডিভিtক িববরণ o ব য় িনবর্ােহর িববরণৃ ; 
ঙ) aথর্ বছের পিরকিlত ব য় পিরহার কের psািবত ব য় সংkলান করা যায় িকনা বা পরবতর্ী বছর 

পযর্n psািবত ব য় sিগত রাখা যায় িকনা, iত ািদ। 

৬) বেকয়া দাবীসমহ sাধীনতা পবর্কালীন বেকয়াদাবীূ ূ : 
১) বেকয়া দাবীর েযৗিkকতা eবং iেতাপেবর্ দাবী utাপন না করার কারণূ ; 
২) psাবিট সংি  মntণালয়/ িবভােগর মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্া কতর্ক anেমািদত িকনাু ৃ । 

৩। েচকিলে  বিণর্ত কাগজপtািদ সংি  psােবর সে  সংযk না থাকেল শাখা পযর্ােয়i আপিt utাপনপবর্ক psাব ু ু
েpরণকারী িবভাগ/ মntণালয়েক aবিহত করেত হেব। 

৪। uপেরাk েচকিল  মলতঃ িনেদর্শমলকূ ূ । েচকিলে  বিণর্ত সাkর্লার/ pমাণপt/ কাগজপtািদ ছাড়াo েকােনা 
psােবর আেদশ/ িনেদর্শ anসাের নিথ ঊ র্তন কতর্পেkর িনকট িসdােnর জn uপsাপন করেত হেবৃ । 

 
 

েমাঃ আিমnর রহমান 
যgু-সিচব (ব য় িনয়ntণ) 

িবতরণ: 
১। ব য় িনয়ntণ anিবভােগর সকল কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
২। যgু-সিচব (ব ঃিনঃ) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৩। aিফস কিপ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
ব য় িনয়ntণ শাখা-৬ 

 
১০-০৬-২০০৯ ি ঃ 

নং-aম/aিব/ব ঃিনঃ-৬/িবিবধ-২/২০০৯/২০০ তািরখ: 
২৭-০২-১৪১৬ বঃ

পিরপt 
 

িবষয়: সরকাির সmদ ব বহাের ক  সাধেনর লেk  ব য় hাস pৃ সে । 
 
 বি ক aথর্ নিতক মnার েpkাপেট কমর্সংsান সিৃ , সামি ক চািহদা বিdৃ , সামািজক িনরাপtামলক কাযর্kম o ূ
দািরd িনরসনমলক িবিভn কাযkেমর জn pেয়াজনীয় aথর্ সংsান িনি ত করার লেk  anাn েkেt সরকাির ব য় ূ ৃ
সংেকাচন o কৃ সাধন pেয়াজন। eমতাবsায়, িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং aধীনs aিধদpর/ পিরদpর/ দpর/ 
সংsাসমেহর িবিভn pকার ব েয়র েkেt aপচয় েরাধ eবং েযৗিkকতার িনিরেখ পণ  o েসবা gহণ িনি তকরেণর ূ
লেk  সরকার িনmrপ িনেদর্শনা pিতপালেনর িসdাn gহণ কেরেছ: 

১। ক) বছেরর rেত Procurement Plan eবং সরকাির ভবন/ sাপনা/ সড়ক িনমর্াণ o েমরামত/ সংরkেণর 
sিনিদর্  পিরকlনা তরী করেত হেব। ei পিরকlনায় uেlখ থাকেব েকাথায় কতিট ভবন/ sাপনা/ সড়ক 
িনমর্াণ o েমরামত/ সংsার করা হেব। aথর্ িবভাগ eসব পিরকlনা পরীkা িনরীkা কের aথর্ বরাd/ ছাড় 
করেব। 

খ) pিত বছর সংি  িবেশষj কিমিট কতর্ক s ান্ডাডর্ হার ৃ (েযমন pিত বগর্ফেটর িনমানর্ু / েমরামত ব য়, pিত 
িকঃিমঃ সড়েকর িনমর্াণ/ েমরামত ব য়) িনধর্ারণ করা েযেত পাের। eেkেt কিমিটেত বাংলােদশ pেকৗশল 
িব িবদ ালেয়র eকজন pিতিনিধসহ anতঃdiজন External Expart থাকেত হেব। 

২। ক) সরকাির দpের ১৬০০ িসিসর ঊে র্ িসডান গাড়ী eবং ২৭০০ িসিসর ঊে র্ জীপগাড়ী ব বহার করা যােবনা। 

খ) বােজেট যানবাহন kেয়র জn aথর্ বরােdর psােব pামাণ  কাগজপtসহ িনেm বিণর্ত তথ gেলা িদেত হেব। 
১) kেয়র জn psািবত যানবাহন anেমািদত িটoeন্ডiেত anভর্k আেছ িকনাু ; 
২) psােব যথাযথ কতর্পেkর anেমাদন আেছ িকনাৃ ; 
৩) pিতsাপেনর েkেt গাড়ী aেকেজা েঘাষণা কের িবিk করা হেয়েছ িকনা; 
৪) গািড় aেকেজা েঘাষনার pিkয়া যথাযথভােব anসরণ করা হেয়েছ িকনা। 

গ) নতন kয়কত যানবাহন িসeনিজ চািলত হেত পােরু ৃ । সরকাির যানবাহন িসeনিজেত rপাnেরর জn িবদ মান 
িনেদর্শনা বাsবায়ন িনি ত করেত হেব। 

৩। িবd ৎ সা েয়র লেk  eনািজর্ েসিভং বাl ব বহার করেত হেব। 

৪। pািধকার কমর্কতর্াগেণর আবািসক েটিলেফােনর nায় সকল দাpিরক েটিলেফােনর ব য়সীমা s-uেদ ােগ িনয়ntেণ 
রাখেত হেব। 

৫। সরকােরর িবিভn সভা/ েসিমনার uপলেk  আপ ায়ন ব েয়র আিধক  পিরহার করেত হেব। 

৬। সরকাির/ আধা-সরকাির pিত ােনর কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর eক কমর্sল েথেক an কমর্sেল ঘন ঘন বদিল 
যথাসmব পিরহার করেত হেব। সচরাচর eকi কমর্sেল ৩ (িতন) বছর পযর্n চাকিরর েময়াদকাল anসরণ করা 
বা নীয়। 

৭। ক) িবিভn মntণালয়/ িবভাগ, িডিসিpন েফােসর্স eবং spীমেকাটর্ ব তীত anাn সকল দpর/ সংsা/ pিত ােনর 
িনরাপtা pহরী, মািল eবং িkনার/ siপারসহ ৪থর্ ে ণীর কমর্চারী িনেয়ােগর পিরবেতর্ Out Sourcing eর 
মাধেম েসবা gহণ করার বতর্মান িনয়ম চাল রাখেত হেবু । 

খ) রাজs বােজেটর আoতাভk ু ৪থর্ ে ণীর েয সকল পদ aবসর জিনত বা an েকােনা কারেণ শn হেব েসখােনূ  
Out Sourcing করেত হেব। 

৮। ক) unয়ন pকেlর জনবল যথাসmব রাজs বােজটভk জনবেলর মধ  েথেক েpষেণর মাধ েম িনেয়াগ িদেত ু
হেব। 
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খ) সমাp pকেlর যানবাহেনর jালানী ব য় রাজsখাত েথেক বহন করা যােব না। 

৯। ক) pািধকার pাp কমর্কতর্ােদর pেটাকল pদােনর েkেt eকজেনর েবশী কমর্কতর্ােক pেটাকল কােজ িনেয়াগ 
করা যােব না। 

খ) িভআiিপেদর আগমন uপলেk  েকান েগiট/ েতারণ িনমর্াণ করা যােব না। 

১০। সরকাির কােযর্াপলেk  িবেদশ মেনর েkেt মণকারী সদস / কমর্কতর্ার সংখ া েযৗিkক (rational) হেত হেব। 

১১। ক) িবেদশs বাংলােদশ িমশনসমেহ আপ ায়ন ব েয়ূ র েkেt িমতব য়ী হেত হেব। 

খ) িবেদশs বাংলােদশ িমশেনর বািড় ভাড়া বিd ৃ ৫% eর েবশী হেল aথর্ িবভােগর anেমাদন gহেণর িবধান 
রেয়েছ। e িবধান pিতপালন করেত হেব। e িনেদর্শনাসমহ aিবলেm কাযর্কর হেব eবং পনরােদশ না েদয়া ূ ু
পযর্n বহাল থাকেব। 

 
 

ফজেল কিবর 
aিতিরk সিচব (সািন) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতগগাo, ঢাকা। 
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়। 
৫। সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৬। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ 

(aধীনs সকল দpরেক িনেদর্শনার pদােনর anেরাধ করা হেলা।) 
৭। িবভাগীয় কিমশনার (সকল)। 
৮। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
৯। িহসাব মহা-িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১০। িসিজিডeফ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১১। aিতিরk মহা পিরচালক (aথর্), বাংলােদশ েরলoেয়, েরল ভবন, আbল গিণ েরাডু , ঢাকা। 
১২। েজলা pশাসক (সকল)। 
১৩। uপেজলা িনবর্াহী aিফসার (সকল)। 
১৪। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক (সকল)। 
১৫। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল)। 
১৬। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল)। 
১৭। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল)। 
১৮। aিফস কিপ। 
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গাড়ীর মল  িনধর্ারণূ  
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
ব য় িনয়ntণ শাখা-৬ 
www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৫৬.০২৬.০৬২.০০.০১.২০০৪-৩৭৯ তািরখ: ২৬/০৯/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: িবিভn ধরেনর গািড়র মল  িনধর্ারণ pসেূ । 
 
 uপযর্k িবষেয় িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু , বতর্মােন গাড়ীর মল  বিd পাoয়ায় পনরায় িবিভn েকাmানীর ূ ৃ ু
(pগিত iন্ডািTজ, নাভানা, যর্াগস, মািlেমাড Tাnেপাটর্, প ািসিফক মটরস, utরা মটরস) জীপ, কার, বাস, িমিনবাস, 
মাiেkাবাস, মটরসাiেকল o িপক-আপ eর মল  সংgহ কের uk তলনামলক মল  পযর্ােলাচনায় িনেmাkভােব গািড়র ূ ু ূ ূ
মল  পনঃিনধর্ারণ করা হেলাূ ু :- 

১) জীপ = ৪৭.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 
২) কার = ২৪.০০ লk টাকা (১৬০০ িসিসর ঊে র্ নয়) (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 
৩) মাiেkাবাস = ২৫.৫০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 

৪) িপক-আপ (িসংেগল ক ািবন) = ২২.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফসহ)। 
৫) িপক-আপ (ডাবল ক ািবন) = ২৫.৭৫ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফসহ)। 
৬) মটর সাiেকল = ১.৫০ লk টাকা (১২৫ িসিস)  

 
 eমতাবsায়, িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর/ দpরসমেহর যানবাহন kেয় anমিতসহ uপেরাk ূ
মেত aথর্ বরাd pদােনর জn ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভােগর সকল শাখাসমহেক িনেদর্শkেম anেরাধ ূ
করা যাে । 

 
 

িবলিকস জাহান িরিম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান নং-৯৫৫০৭৩০ 

i-েমiলঃ bilquisj@finance.gov.bd 
 
িবতরণ: 
১। যgু-সিচব (বােজট-১/ ২), aথর্ িবভাগ। 
২। uপ-সিচব-১/ ২/ ৩ (ব ঃিনঃ), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৩। uপ-সিচব (ব ঃিনঃ ১/ ২/ ৩/ ৪/ ৫ o ৮ aিধশাখা), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৪। িসিনয়র সহকারী সিচব, (ব ঃিনঃ ৩,৬ o ৭), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৫। aথর্ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৬। aিতিরk সিচব (বাঃ o ব ঃিনঃ) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৭। যgু-সিচব (ব ঃিনঃ), মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৮। aিফস কিপ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
ব য় িনয়ntণ শাখা-৬ 
www.mof.gov.bd 

নং-aম(aিব)/ব ঃিনঃ-৬/িবিবধ-০১/২০০৪/৩৮৪ তািরখ: ৩০/০৯/২০০৯ ি ঃ 
 
িবষয়: িবিভn ধরেনর গািড়র মল  িনধর্ারণ pসেূ । 
 
 uপযর্k িবষেয় িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু , বতর্মােন গাড়ীর মল  বিd পাoয়ায় পনরায় িবিভn েকাmানীর ূ ৃ ু
(িনশান (প ািসিফক), যর্াগস (িমতs িবিশ) িলঃ, pগিত iন্ডািTজ o নাভানা িলঃ) িনকট হেত কার, জীপ, মাiেkাবাস o 
িপক-আপ eর মল  সংgহ কের uk তলনামলক মল  পযর্ােলাচনায় িনেmাkভােব গািড়র মল  ূ ু ূ ূ ূ পনঃিনধর্ারণ করা হেলাু :- 

১) জীপ = ৪০.৫০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 
২) কার = ১৬.৫০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 
৩) মাiেkাবাস = ২৪.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 

৪) িপক-আপ (িসংেগল ক ািবন) = ২০.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফসহ)। 
৫) িপক-আপ (ডাবল ক ািবন) = ২৪.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফসহ)। 
 
 eমতাবsায়, িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর/ দpরসমেহর যানবাহন kেয় anমিতসহ ূ uপেরাk 
মেত aথর্ বরাd pদােনর জn ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভােগর সকল শাখাসমহেক িনেদর্শkেম anেরাধ ূ
করা যাে । 

 
 

িবলিকস জাহান িরিম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান নং-৯৫৫০৭৩০ 

i-েমiলঃ bilquisj@finance.gov.bd 
 
১। uপ-সিচব-১/ ২/ ৩ (ব ঃিনঃ), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
২। uপ-সিচব (ব ঃিনঃ ১/ ২/ ৪/ ৫/ ৭/ ৮ o ৯ aিধশাখা), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৩। িসিনয়র সহকারী সিচব, (ব ঃিনঃ ৩ o ৬), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৪। aথর্ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৫। aিতিরk সিচব (সাঃিনঃ) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৬। যgু-সিচব (ব ঃিনঃ), মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৭। aিপস কিপ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
ব য় িনয়ntণ শাখা-৬ 
www.mof.gov.bd 

নং- ০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৪-৬২০ তািরখ: ২৮/১১/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: িবিভn ধরেনর গািড়র মল  িনধর্ারণ pসেূ । 
 
 uপযর্k িবষেয় িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু , বতর্মােন গাড়ীর মল  বিd পাoয়ায় পনরায় িবিভn েকাmানীর ূ ৃ ু
(pগিত iন্ডািTজ, নাভানা, েরংগস, প ািসিফক মটরস, utরা মটরস) জীপ, মাiেkাবাস, মটরসাiেকল o িপক-আপ 
eর মল  সংgহ কের uk তলনামলক মল  পযর্ােলাচনায় িনেmাkভােব গািড়র মল  পনঃিনধর্ারণ করা হেলাূ ু ূ ূ ূ ু : 

১) কার = ২৪.০০ লk টাকা 
(১৬০০ িসিসর uে র্ নয়)

(েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 

২) জীপ = ৫৩.৭০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 

৩) িপক-আপ (িসংেগল ক ািবন) = ২৮.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফসহ)। 

৪) িপক-আপ (ডাবল ক ািবন) = ৫১.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফসহ)। 

৫) মাiেkাবাস = ২৭.৫০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 

৬) মটর সাiেকল = ১.৫০ লk টাকা (১২৫ িসিস) 

 
 eমতাবsায়, িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর/ দpরসমেহর যানবাহন kেয় anমিতসহ uপেরাk ূ
মেত aথর্ বরাd pদােনর জn ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভােগর সকল শাখাসমহেক িনেদর্শkেম anেরাধ ূ
করা যাে । 

 
 

মহmদ রিবuল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান নং-৯৫৫০৭৩০ 

i-েমiলঃ mabiul@finance.gov.bd 
 
১। যgু-সিচব (বােজট- ১/২), aথর্ িবভাগ। 
২। uপ-সিচব-১/ ২/ ৩ (ব ঃিনঃ), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৩। uপ-সিচব (ব ঃিনঃ ১/ ২/ ৪ o ৫ aিধশাখা), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৪। িসিনয়র সহকারী সিচব, (ব ঃিনঃ ৩, ৬ o ৭), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৫। aথর্ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৬। aিতিরk সিচব (বাঃ o ব ঃিনঃ) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৭। যgু-সিচব (ব ঃিনঃ o pশাসন), মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৮। aিফস কিপ। 
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রাTায়t pিত ানেক sানীয়/ বেদিশক 
মdায়ু  ঋণ pদান 
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sানীয়/ বেদিশক মdায় ঋেণর লgী eবং ু
পনঃলgীর শতর্াবলীু  

 
 
 

(LENDING AND RELENDING TERMS 
OF LOCAL CURRENCY/ FOREIGN 

LOANS) 
 
 
 
 
 

aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 

aথর্ মntণালয় 
[www.gobfinance.org] 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 385 • 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sানীয়/ বেদিশক মdায় ঋেণর লgী eবং ু
পনঃলgীর শতর্াবলীু  

 
 
 

(LENDING AND RELENDING TERMS 
OF LOCAL CURRENCY/ FOREIGN 

LOANS) 
 
 
 
 
 

aথর্ িবভাগ 

unয়ন বােজট anিবভাগ 

aথর্ মntণালয় 
[www.gobfinance.org] 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
unয়ন বােজট anিবভাগ 

নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-১৩/০৪/৩৬৮ তািরখ: ১৭/০৩/২০০৪ ি ঃ 
 
িবষয়: িবিভn sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা eবং পাবিলক েসkর কেপর্ােরশনসমহেকূ  sানীয়/ বেদিশক 

মdায়ু  ঋণ pদােনর সংেশািধত শতর্াবলী। 
 
 সরকার িবিভn sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা eবং পাবিলক েসkর কেপর্ােরশনসমহেক sানীয় মdায় pদt ূ ু
ঋণ, বেদিশক মdায় ঋেণর লgী eবং পনঃলgীর sেদর হার eবং শতর্াবলী পনঃিবর্েবচনা কের eকিট সংেশািধত ু ু ু
নীিতমালা pণয়েনর িসdাn gহণ কেরেছন। 
 
২। সংেশািধত নীিতমালািট aিবলেm কাযর্কর হেব eবং চলিত o নতন uভয় ঋেণর েkেt pেযাজ  হেবু । তেব চলিত 
বেদিশক ঋেণর েkেt বেদিশক ঋণ চুিk anযায়ী সহায়ক ঋেণর শতর্াবলী পিরবতর্েনর জn unয়ন সহেযাগীর 
সmিতর pেয়াজন হেল সংি  unয়ন সহেযাগীর সmিতkেম তা কাযর্কর করা হেব। 

৩। ঋণ gহণকারী সংsাসমহ pশাসিনক মntণালয়ূ / িবভাগ o aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভােগর মাধ েম সংি  unয়ন 
সহেযাগীর pেয়াজনীয় সmিত gহেণর uেদ াগ gহণ করেব eবং েস anযায়ী সংি  সহায়ক ঋণ চুিk সংেশাধেনর 
pেয়াজনীয় পদেkপ িনেব। 
 
৪। e িবষেয় পেবর্ ূ জািরকত সকল আেদশ eতdারা বািতল করা হৃ ’ল। 

 
 

েমাহাmদ আবdল মিজদ 
যgু-সিচব (unয়ন বােজট) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৩। সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। িহসাব মহা-িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫। েচয়ারম ান/ ব বsাপনা পিরচালক/ মহাপিরচালক (সকল সংsা) --------------------------------------। 
৬। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
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Lending and Relending Terms for Public Investment 
(Autonomous Bodies/Semi-Autonomous Bodies/ Sector Corporations) 

 
 

Sector/ 
Corporation 

Interest 
on Local 
Currency 
Loan (%)  

Interest on 
Foreign 

Currency 
Loan (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 
1. Industry 

a) Large Scale 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

i) For fertilizer industries the interest 
rate on relending of foreign loans 
will be 4.5%. 

 
ii) Debt: equity ratio shall be 67:33 to 

60:40 as may be determined by the 
Government. 

iii) Generally the government should 
not finance in any manufacturing 
unit except Research & Develop-
ment (R&D) purpose. For R&D 
project government may provide 
grant.  

b) Small Scale 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

i) For units producing goods 
exclusively for export, interest rate 
may be reduced to 3.5 on foreign 
loan. 

ii) Debt: equity ratio shall be 67:33 to 
60:40 as may be determined by the 
Government. 

2. Transportation/ Communication  

a) Bangladesh 
Biman. 5 6 15 Years (Grace 

Period 2 Years)

Debt: equity ratio shall be 67:33 to 
60:40 as may be determined by the 
Government. 

b) BRTC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years)

Debt: equity ratio shall be 67:33 to 
60:40 as may be determined by the 
Government. 

c) B.S.C. 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years)

Debt: equity ratio shall be 67:33 to 
60:40 as may be determined by the 
Government. 

d) BIWTC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years)

Debt: equity ratio shall be 67:33 to 
60:40 as may be determined by the 
Government. 

e) BIWTA 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years)

i) BIWTA takes up projects on 
consideration of social welfare or 
public interests which may not be 
commercially viable all such 
projects should be financed on the 
basis of grants. However, when it 
executes revenue earning projects, 
the terms of financing should be 
the same as applicable to BIWTC. 

ii) Debt: equity ratio shall be 67:33 to 
60:40 as may be determined by the 
Government. 

f) Bangladesh 
Railway 2 --- --- 

According to the Railway Act, all 
Government investments are at a 
constant rate of return at 2%. For 
foreign currency loan, the rate of 
interest and other terms and conditions 
stipulated in the Cardit Agreements 
shall apply. 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 388 • 

Sector/ 
Corporation 

Interest 
on Local 
Currency 
Loan (%)  

Interest on 
Foreign 

Currency 
Loan (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

g) T & T Board 2 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

 

3. Port 

a) Chittagong Port 
Authority 5 6 20 Years (Grace 

Period 5 Years)

Government would encourage to 
finances all project from internally 
generated resources. 

b) Mongla Port 
Authority 5 6 20 Years (Grace 

Period 5 Years)

Government would encourage to 
finances all project from internally 
generated resources. 

4. Utilities/ Service cum Commercial: 
a) Bangladesh 

Power 
Development 
Board 

3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

Debt: equity ratio shall continue to be 
40:60. 

b) Bangladesh 
Rural 
Electrification 
Board. 

0 

0.75% 
during 

moratorium 
period. 2% 

during 
repayment 

period. 

30 Years (Grace 
Period 5 Years)

Local currency investment will 
continue to be treated as grant unitl 
further orders. 

c) WASA, Dhaka 
(Sewerage and 
water Supply). 

4 5 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

Recovery of full cost should be 
justified (investment and operation). 
But because of Public interest in terms 
of urbanization/ human settlement, 
larger equity participation or limited 
grants by Government may be 
considered in appropriate cases.  

d) WASA, 
Chittagong 
(Sewerage and 
water Supply). 

4 5 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

Recovery of full cost should be 
justified (investment and operation). 
But because of Public interest in terms 
of urbanization/ human settlement, 
larger equity participation or limited 
grants by Government may be 
considered in appropriate cases. 

e) BOGMC and its 
subsidiaries 4 5 15 Years (Grace 

Period 3 Years)

i) These terms should apply only for 
transmission and distribution 
projects. 

ii) Debt: equity ratio shall be in the 
region of 60:40 and 67:33. 

5. Agriculture, Forest, Fisheries and Water Resources: 

a) Flood Control 
and Irrigation 
(BWDB) 

----- ----- ----- 

The present practice of financing on 
grant basis may continue. Loan 
financing may be considered in future 
in the context of administration of 
water rates e.g. collection procedures 
assessment rates, etc.  

b) Bangladesh 
Forest 
Industries 
Development 
Corporation. 

----- ----- ----- 

In principle the government should not 
finance in this sub-sector except 
Research & Development purpose. For 
R&D programme government may 
provide grant.  

c) Bangladesh 
Fisheries 
Development 
Corporation. 

----- ----- ----- 

In principle the government should not 
finance in this sub-sector except 
Research & Development purpose. For 
R&D programme government may 
provide grant.  
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Sector/ 
Corporation 

Interest 
on Local 
Currency 
Loan (%)  

Interest on 
Foreign 

Currency 
Loan (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

d) Agricultural co-
operative, and 
Rural 
Development 
projects 

----- ----- ----- 

i) For infrastructure projects 
financing should be no the basis of 
grants; 

ii) For credit programmes interest rate 
and other terms will depend on 
general interest rate policy of the 
Bangladesh Bank.  

6. Urban Development Projects: 

a) RAJUK 
b) CDA 
c) KDA 
d) RTDA 
e) DCC 
f) CCC 
g) KCC 
h) RCC 
i) BCC 
j) SCC 

5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

i) These conditions should apply to 
area/ residential estates 
development schemes which serve 
primarily/ mainly high income 
urban groups. Such schemes may 
be financed on 100% loan. 

ii) For infrastructure projects 
government should provide the 
entire amount as grant. 

iii) For projects with infrastructural 
and commercial components, 
Government may determine the 
proportions of grant and loan 
depending on their relative weights 
in the total project cost. 

iv) For low-income housing or 
projects having important social 
welfare implications, Government 
may consider appropriate mix of 
loan and grants.  

7. Exploration of Natural Resources: 

Exploration of 
Natural Resources --- --- --- 

These projects bear high risk and 
uncertainly. Such projects should, 
therefore, continue to be financed on 
grant basis. But the cost of exploration 
should be reflected in the sale price of 
such resources if and when 
commercially viable extraction/ 
production becomes possible.  

8. Tourism/ Service Industry: 

a) Parjatan 
Corporation. 5 6 15 Years (Grace 

Period 3 Years)

i) BPC’s projects should have short 

gestation period. 

ii) When projects for infrastructural 
development are undertaken at the 
instance of Government loan and 
grant may be mixed in proportions 
corresponding with the relative 
importance of infrastructural and 
commercial components in the 
total cost of the projects. 
Government will determine the 
appropriate mix.  

General Conditions: 

1) For Aided Projects relending terms (rates of interest, repayment period, grace period etc.) will be 
as agreed in the negotiated Credit Agreement. 
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2) Relending rates indicated here will not apply in case of Suppliers Credit where it could be arranged 
in more favourable terms and conditions. Concerned institution/ Corporation will bear foreign 
exchange risk to reply the loan as per Credit Agreement. 

3) Grace period may be varied when the gestation period of a Project is longer with or without 
changing the repayment period. 

4) Feasibility studies should normally be undertaken by Autonomous Bodies and Public corporations 
out of their own resources. In appropriate cases Government may also direct such agencies to 
undertake feasibility studies for various projects. In the later case, funds will be provided by the 
Government as grant. 

 
 

Muhammad Abdul Mazid 
Joint Secretary (Development Budget) 

Finance Division 
Ministry of Finance 
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sানীয়/ বেদিশক মdায় ঋেণর লgী eবং ু
পনঃলgীর শতর্াবলীু  

 
 

(LENDING AND RELENDING TERMS 
OF LOCAL/ FOREIGN CURRENCY 

LOANS) 
 
 
 
 
 
 

aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 

aথর্ মntণালয় 
[www.gobfinance.rog] 
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sানীয়/ বেদিশক মdায় ঋেণর লgী eবং ু
পনঃলgীর শতর্াবলীু  

 
 

(LENDING AND RELENDING TERMS 
OF LOCAL/ FOREIGN CURRENCY 

LOANS) 
 
 
 
 
 
 

aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 

aথর্ মntণালয় 
[www.mof.gov.bd] 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 
oেয়বসাiট: www.mof.gov.bd 

০৭ চt, ১৪১৭ বঃ 
নং-০৭.১১৪.০৩১.৩৬.০০.০০৭.২০১১.৪৩ তািরখ: 

২১ মাচর্, ২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: িবিভn sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা, পাবিলক েসkর কেপর্ােরশন eবং রাTায়াt েকাmানীসমহেক ূ

sানীয়/ বেদিশক মdায় ঋণ pদােনর সংেশািধত শতর্াবলীু । 
 
 সরকার িবিভn sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা, পাবিলক েসkর কেপর্ােরশন eবং রাTায়াt 
েকাmানীসমহেক sানীয় মূ ুdায় pদt ঋণ, বেদিশক মdায় ঋেণর লgী eবং পনঃলgীর sেদর হার eবং শতর্াবলী ু ু
পনঃিনধর্ারণপবর্ক eকিট সংেশািধত নীিতমালা pণয়ন কেরেছু ূ । 
 
২। e পিরপt জািরর পবর্বতর্ী সমেয় সmািদত সকল ঋেণর লgীূ / পনঃলgীর েkেt aথর্ িবভােগর ু ১৭/০৩/২০০৪ 
তািরেখর aম/aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-১৩/ ০৪/ ৩৬৮ নং পিরপেt বিণর্ত শতর্াবলী aপিরবিতর্ত থাকেব। 
 
৩। সংেশািধত নীিতমালািট aিবলেm কাযর্কর হেব eবং তা পিরপt জািরর পরবতর্ী সমেয় সmািদতব  নতন ঋেণর ু
লgী/ পনঃলgীর েkেt pেযাজ  হেবু । 
 
৪। যথাযথ কতর্পেkর anেমাদনkেম e পিরপtৃ  জাির করা হেলা। 

 
 

কাজী শিফkল আযম 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

 
িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৩। বাংলােদশ মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। সদস  (সকল), পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৬। িহসাব মহা-িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৭। েচয়ারম ান/ ব বsাপনা পিরচালক/ মহাপিরচালক (সকল সংsা) --------------------------------------। 
 

০৭ চt, ১৪১৭ বঃ 
নং-০৭.১১৪.০৩১.৩৬.০০.০০৭.২০১১.৪৩ তািরখ: 

২১ মাচর্, ২০১১ ি ঃ 
 
সদয় aবগিত o কাযর্ােথর্: 
১। aিতিরk মহা পিরচালক (aথর্), বাংলােদশ েরলoেয়, েবল ভবন, ঢাকা। 
২। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
৩। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 

 
 

িট, েক, eম েমাশেফkর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 
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Lending and Relending Terms for Public Investment 
(State Owned Enterprises/ Autonomous Bodies/ 

Semi-Autonomous Bodies/ State Owned Companies) 
 

A. State Owned Enterprises: 

1. Sector: Industry 
 

Corporation 
Interest on 

lending 
(GoB loan) 

(%)  

Interest on 
relending 
(Foreign 
loan) (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

BCIC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

BJMC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

BSEC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

BSFIC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

BTMC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

BFIDC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

i) For fertilizer industries the interest 
rate on relending of foreign loans 
will be 4.5%. 

 
ii) Debt: equity ratio shall be ranged 

from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

Others ----- ----- ----- 

Government will determine lending/ 
relending terms on a case-by-case 
basis considering the above mentioned 
terms and conditions. 

2. Sector: Power, Gas and Water 

WASA 4 5 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Recovery of full cost should be 
justified (investment and operation). 
But because of Public interest in terms 
of urbanization/ human settlement, 
larger equity participation or limited 
grants by Government may be 
considered in appropriate cases.  

Bangladesh 
Power 

Development 
Board 

3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Debt: equity ratio shall continue to be 
40:60 

PETROBANG
LA and its 
subsidiaries 

4 5 15 Years (Grace 
Period 3 Years) 

i) Debt: equity ratio shall ranged 
from 67:33 to 60:40. 

ii) These terms should apply only for 
transmission, production, mining 
and distribution projects. 

3. Sector: Transportation and Communication  

BSC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

BIWTC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

BRTC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

Chittagong Port 
Authority 5 6 20 Years (Grace 

Period 5 Years) 
Mongla Port 

Authority 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Government would encourage 
financing all projects from internally 
generated resources.  

4. Sector: Commercial 
BPC and 

its Subsidiaries 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
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Corporation 
Interest on 

lending 
(GoB loan) 

(%)  

Interest on 
relending 
(Foreign 
loan) (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

TCB 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

determined by the Government. 

5. Sector: Agriculture, Fisheries and Rural Development 

BADC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

i) Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

ii) For infrastructural projects 
financing should be on the basis of 
grants. 

iii) For credit programs interest rate 
and other terms will depend on 
general interest rate policy of the 
Bangladesh Bank. 

Bangladesh 
Fisheries 

Development 
Corporation 

4 5 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

i) Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

ii) For Research and Development 
Programme Government may 
provide grant. 

Others ----- ----- ----- 

Government will determine lending/ 
relending terms on a case-by-case 
basis considering the above mentioned 
terms and conditions. 

6. Sector: Infrastructure  

RAJUK 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

CDA 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

KDA 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

RDA 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Others 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

i) These conditions should apply to 
area/ residential estates 
development schemes which serve 
primarity/ mainly high income 
urban groups. Such schemes may 
be financed on 100% loan. 

ii) For projects with infrastructural 
and commercial components, 
Government may determine the 
proportions of grant and loan 
depending on their relative weights 
in the total project cost. 

National 
Housing 
Authority 

5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

iii) For low income housing, 
infrastructure or projects having 
important social welfare 
implications. Government may 
consider appropriate mix of loans 
and grants. 

7. Sector: Service 
Bangladesh 

Freedom 
Fighters 

Welfare Trust 

4 5 15 Years (Grace 
Period 3 Years) 

BFDC 5 6 15 Years (Grace 
Period 3 Years) 

Bangladesh 
Parjatan 

Corporation 
5 6 15 Years (Grace 

Period 3 Years) 

i) Projects should have short 
gestation period. 

ii) Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

iii) When projects for infrastructural 
development are undertaken, for 
instance, Government loan and 
grant may be mixed in properties 
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Corporation 
Interest on 

lending 
(GoB loan) 

(%)  

Interest on 
relending 
(Foreign 
loan) (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

Bangladesh 
Civil Aviation 

Authority 
5 6 15 Years (Grace 

Period 3 Years) 

corresponding with the relative 
importance of infrastructural and 
commercial components in the 
total cost of the projects. 
Government will determine the 
appropriate mix. 

BIWTA 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

i) Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

ii) When projects having important 
social welfare/ Public interests 
which may not be commercially 
viable, should be financed on the 
basis of grants. However, when it 
executes revenue earning projects, 
the terms of financing should be 
the same as applicable to BIWTC. 

BSCIC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

BEPZA 6 7 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

Bangladesh 
Water 

Development 
Board 

5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

The present practice of financial for 
Flood Control and Irrigation projects 
on grants basis may continue. Loan 
financing may be considered in future 
in the context of administration of 
water rates e.g. collection procedures 
assessment rates etc.  

Bangladesh 
Tea Board 5 6 15 Years (Grace 

Period 2 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

Bangladesh 
Handloom 

Board 
4 5 15 Years (Grace 

Period 2 Years) 

Bangladesh 
Sericulture 

Board 
4 5 15 Years (Grace 

Period 2 Years) 

BSRTI 4 5 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

i) Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

ii) When projects having important 
social welfare/ Public interests 
which may not be commercially 
viable, should be financed on the 
basis of grants. 

EPB 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Bangladesh 
Bridge 

Authority 
5 6 15 Years (Grace 

Period 2 Years) 

BTRC 6 7 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

BERC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Bangladesh 
Rural 

Electrification 
Board 

2 

0.75% 
during 

moratoriu
m period. 
2% during 
repayment 

period 

33 Years (Grace 
Period 8 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 
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Corporation 
Interest on 

lending 
(GoB loan) 

(%)  

Interest on 
relending 
(Foreign 
loan) (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

Others ---- ---- ---- 
Government will determine lending/ 
relending terms on a case-by-case 
basis. 

B. Autonomous Bodies 

DCC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

CCC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

KCC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

RCC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

BCC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

SCC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Pourashave 
(Category-A) 5 6 20 Years (Grace 

Period 5 Years) 
Pourashave 

(Category-B) 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Pourashave 
(Category-C) 5 6 20 Years (Grace 

Period 5 Years) 

i) These conditions should apply to 
area/ residential estates 
development schemes which serve 
primary/ mainly high income 
urban groups. Such schemes may 
be financed on 100% loan. 

ii) For projects with infrastructural 
and commercial components, 
Government may determine the 
proportions of grant and loan 
depending on their relative weights 
in the total project cost. 

iii) For low income housing, 
infrastructure or projects having 
important social welfare 
implications, Government may 
consider appropriate mix of loans 
and grants. 

Others ---- ---- --- 

Government will determine lending/ 
relending terms on a case-by-case 
basis considering the above mentioned 
terms and conditions.  

C. State Owned Companies 
1. Financial 

(Banks 
and 
others) 

---- ---- ---- 

i) For credit programmes interest rate 
and other terms will depend on 
general interest rate policy of the 
Bangladesh Bank. 

ii) Government will determine 
lending/ terms on a case-by-case 
basis. Terms mentioned will also 
be considered to determine 
relending terms.  

2. Non-Financial State Qwned Corporation 
Biman 

Bangladesh 
Airlines Ltd. 

5 6 
20 Years (Grace 
Period 2 Years) 

BTCL 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Tele Talk 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

DPDC 3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

DESCO 3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

NWPDC 3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

EGCB 3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Debt: equity ratio shall continue to be 
40:60 
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Corporation 
Interest on 

lending 
(GoB loan) 

(%)  

Interest on 
relending 
(Foreign 
loan) (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

PGCB 3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Others ---- ---- ---- 

Lending/ Relending rates for State 
Owned Companies as well as terms on 
repayment period will be determined 
by the Government on a case-by-case 
basis. For that, Government will 
consider company’s capital structure 
and its nature of business. Terms 
mentioned in loan agreements will 
also be considered to determine 
relending terms.  

General Conditions: 

a) For Aided Projects relending terms (rates of interest, repayment period, grace period etc.) will be 
as agreed in the negotiated Credit Agreement (if there is any). 

b) Relending rates indicated here will not apply in case of Suppliers Credit where it could be arranged 
in more favourable terms and conditions. Concerned institution/ Corporation will bear foreign 
exchange risk to reply the loan as per Credit Agreement. 

c) Grace period may be varied when the gestation period of a Project is longer with or without 
changing the repayment period. No principal or interest payment is to be made during grace 
period. But interest will accrue during the grace period and will be taken into consideration while 
fixing amortization schedule. 

d) Feasibility studies should normally be undertaken by Autonomous Bodies and Public corporations 
out of their own resources. In appropriate cases Government may also direct such agencies to 
undertake feasibility studies for various projects. In the later case, funds will be provided by the 
Government as grant. 

e) At present, the Lending & Relending terms are not applicable for Bangladesh Railway (BR) 
because it is considered as a Government Directorate and Foreign Loans are given to BR as grants 
from the Government. For possible future operation of BR as a Corporate Body, all Government 
investments will be at a constant rate of return at 2% according to the Railway Act. For Foreign 
currency loan, the rate of interest and other terms and conditions stipulated in the Credit 
Agreements shall apply. 

 
 

Kazi Shafiqul Azam 
Joint Secretary (Budget-1) 

Finance Division 
Ministry of Finance 
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Name of State Owned Enterprises/ Autonomous Bodies/ 
Semi-Autonomous Bodies/ State Owned Companies 

 
BADC : Bangladesh Agriculture Development Corporation  
BCC : Barisal City Corporation 
BCIC : Bangladesh Chemical Industries Corporation  
BEPZA : Bangladesh Export Processing Zone Authority  
BERC : Bangladesh Energy Regulation Commission  
BFDC : Bangladesh Film Development Corporation  
BFIDC : Bangladesh Forest Industries Development Corporation  
BIWTA : Bangladesh Inland Water Transport Authority 
BIWTC : Bangladesh Inland Water Transport Corporation 
BJMC : Bangladesh Jute Mills Corporation 
BPC : Bangladesh Petroleum Corporation  
BPDB : Bangladesh Power Development Board 
BR : Bangladesh Railway 
BREB : Bangladesh Rural Electrification Board 
BSE : Bangladesh Shipping Corporation 
BSCIC : Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation  
BSEC : Bangladesh Steel and Engineering Corporation 
BSFIC : Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation 
BSRTI : Bangladesh Sericulture Research and training Institute  
BTCL : Bangladesh Telecommunication Company Limited  
BTMC : Bangladesh Textile Mills Corporation  
BTRC : Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission  
CCC : Chittagang City Corporation 
CDA : Chittagang Development Authority  
DCC : Dhaka City Corporation 
DESCO : Dhaka Electric Supply Company Ltd. 
DPDC : Dhaka Power Distribution Company  
EGCB : Electricity Generation Company of Bangladesh 
EPB : Export Promotion Bureau  
KCC : Khulna City Corporation 
KDA : Khulna Development Authority 
NHA : National Housing Authority 
NWPDC : North West Power Distribution Company 
PGCB : Power Grid Company of Bangladesh Limited 
RCC : Rajshahi City Corporation 
RAJUK : Rajdhani Unnayan Kartipakkaha 
RDA : Rajshahi Development Authority 
SCC : Sylhet City Corporation 
TCB : Trading Corporation of Bangladesh 
WASA : Water and Sewerage Authority  
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বােজট o মধ েময়ািদ বােজট 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
২৭-০১-২০০৮ ি ঃ

নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(৩৬)/২০০৬/৬০ তািরখ: 
১৪-১০-১৪১৪ বঃ 

 
িবষয়: ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত eবং ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজেট anভর্ু িkর জn pশাসিনক 

মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক psািবত বােজট pাkলনসমেহর pাথিমক পরীkার েkেt anসরণীয় সাধারণ ৃ ূ
নীিতমালা eবং আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর psািবত বােজেটর pথম সংsরণ চড়াnকরণূ । 

pিত aথর্ বছেরর nায় e বছরo সরকােরর সািবর্ক সmদ pাপ তা o agািধকার নীিতর িনরীেখ িবিভn মntণালয়/ 
িবভাগ/ সংsা কতর্ক psািবত pাkলন পরীkা করা হেবৃ । বতর্মােন রাজs pািpর হার িবেবচনায় চলিত ২০০৭-০৮ aথর্ 
বছেরর সংেশািধত eবং আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর রাজs বােজেট anভর্িkর জn pশাসু িনক মntণালয়/ িবভাগ 
কতর্ক psািবত ব য় pাkলনসমহ সতকর্তার সােথ িনিবড়ভােব পযর্ােলাচনার িনিমt িনেmাk নীিতমালা anসত হেবৃ ূ ৃ :- 

২। সামি ক েpkাপট: 
ক) বােজট বরাd pদানকােল Value For Money নীিতর সেবর্া  pিতফলন িনি ত করেত হেব eবং িবিভn 

মntণালয়/ িবভাগ/ সংsা েথেক pাp psািবত pাkলন পরীkা-িনরীkাকােল বাংলােদশ সিচবালয় িনেদর্শমালার 
বােজট সংkাn িনেদর্শাবলী যথাযথভােব anসরণ করেত হেব। 

খ) National Strategy for Accelerated Poverty Reduction (NSAPR) -eর আoতায় গহীত ৃ
কমর্সিচসমেহূ ূ র িদেক লk  েরেখ agািধকারpাp খাতসমহ েযমন aথর্ৈনিতক unয়নূ , দািরd িবেমাচন o নারী 
unয়েনর জn েয সকল খাত রেয়েছ েস সকল খাতেক grt িদেত হেব। 

গ) Medium Term Macroeconomic Framework-eর িদেক লk  েরেখ বােজট ঘাটিত o সামি ক 
aথর্ৈনিতক সচেক েয িনূ েদর্শনা pদান করা হেয়েছ বােজট বরােdর েkেt তার pিতফলন েদখােত হেব। 

ঘ) সকল মntণালয়/ িবভােগর জn সংেশািধত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর eবং আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর 
সmাব  েমাট ব য় কী হেব তা গত কেয়ক বছেরর Trend o িবিভn খােত সরকােরর agািধকােরর িদেক লk  
েরেখ বরাd িনধর্ারণ করেত হেব। 

ঙ) সরকােরর আয় বিdর সহায়ক খাতসহ দািরd িনরসনমলক খাতgেলােক agািধকার িদেয় বােজট বরাd করেত ৃ ূ
হেব। 

চ) সরকােরর রাজs আয় বিdর লেk  pেয়াজনীয় ব বsা রাখেত হেবৃ । 

৩। সাংগঠিনক কাঠােমা o সর াম তািলকা (TO&E): 
ক) anেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা o সর াম তািলকার (TO&E) -র িভিtেত েবতন-ভাতা o যানবাহন সংি  

খােত ন নতম pেয়াজন anযায়ী বরাd ধরেত হেব eবং ূ TO&E-েত anভর্kু / uেlখ েনi eমন েকান 
জনবল/যানবাহেনর জn েকানkেমi বরাd ধরা যােব না। jালানীখােত বরােdর েkেt েপেTাল িসeনিজ o 
িডেজল চািলত যানবাহেনর ধরন o সংখ া পথকভােব িনrপণপবর্ক তদnযায়ী বরাd pদােনর িবষয়িট ৃ ূ
িবেবচনায় রাখেত হেব। 

খ) ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজেট যানবাহন kয় বাবদ বরাd ধরার েkেt psািবত যানবাহন নতন না ু
pিতsাপন েস িবষেয় িনি ত হেত হেব। pিতsাপেনর েkেt পরাতন যানবাহনিট িবিধ েমাতােবক ু
aচল/aেকেজা েঘাষণার পর িবষয়িট িনি t করা হেয়েছ-e মেমর্ pামাণ  কাগজপt থাকেত হেব, িবেশষ কের 
ব য় িনয়ntণ anিবভােগর sপািরশ ব তীত নতন গাড়ী kয় িকংবা পরাতন গাড়ী pিতsাপেনর জn েকান বরাd ু ু
ধরা যােব না। 

৪। েবতন-ভাতািদ: 

কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন-ভাতািদ বরােdর েkেt sাভািবক aবসর/ জনবল sষমকরেণর ফেল hাসকত ৃ
জনবেলর েবতন/ভাতা বাবদ েকান aথর্ যােত pাkলেন anভর্k না হয় তা িনি ত করেত হেবু । েকান aবsােতi 
যথাযথ কতর্পেkর anেমাদন েনi eমৃ ন নতন জনবল িনেয়ােগর ankেল েকান aথর্ বরাd pদান করা যােব নাু । 
eছাড়াo িনেmাk ভাতািদর িবষেয় িনmrপ নীিত anসত হেবৃ : 
ক) কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন: সংি  িহসাবরkণ কাযর্ালয় কতর্ক সরবরাহকত িবগত aথর্ বছেরর pকত ৃ ৃ ৃ

ব েয়র িনরীেখ pেয়াজনেবােধ ২০০৭-০৮ সংেশািধত বােজেট েবতন-ভাতা pাkলন hাস/ বিd eবং তার uপর ৃ
আেরা ৬% বিd ধের আগামী aথর্ বছেরর বােজট িনধর্ারণ করা েযেত পােরৃ । তেব eেkেt eলিপআর বাবদ 
বরাdকত aথর্ বাদ িদেয় তার uপর uিlিখত বিd েযাগ কের বরাd িনধর্ারণ করেত হেবৃ ৃ । 
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খ) aবসর ভাতা: চলিত ২০০৭-০৮ eবং আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছের েয সব কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসর gহণ 
করেবন তােদর সংখ া সিঠকভােব িনrপণপবর্ক ছিট নগদায়ন বাবদ pেয়াজনীয় aথর্ মল েবতেনর সােথ েযাগ ূ ু ূ
করেত হেব। 

গ) েপনশন: মntণালয়/ িবভাগoয়ারী েপনশন সংkাn তথ ািদ হালনাগাদ করার কাজ r করা হেয়েছ। eর s  ু
বাsাবয়েনর িনিমt সংি  মntণালয়/ িবভাগ-eর pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া-েক িহসাব মহা-িনয়ntেকর 
কাযর্ালয় হেত তথ ািদ িনেয় eকিট পণর্া  বাsব চািহদা িনrপণ করেব eবং েসূ  মেত ২০০৮-০৯ aথর্ বছের 
বরাd pদশর্ন করেত হেব। 

ঘ) বাড়ী ভাড়া ভাতা: ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেটর েkেt চলিত বছেরর বাড়ী ভাড়া ভাতা খােত 
সবর্েশষ মাস পযর্n pাp তেথ র িভিtেত বােজট িনধর্ারণ করেত হেব। ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজেটর 
েkেt সংেশািধত বােজেটর uপর ৫% বিd ধের বরাd িনধর্ারণ করেত হেবৃ । 

ঙ) ািn িবেনাদন ভাতা: ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট কমর্কতর্া o কমর্চারীর ধাযর্কত েবতেনর ৃ
১/৩৬ ভাগ eবং ২০০৮-০৯ aথর্ বছের কমর্কতর্া o কমর্চারীর ধাযর্কত েবতেনর ৃ ১/৩৬ ভাগ ািn িবেনাদন 
ভাতা িহসােব িনধারণ করা েযেত পাের। 

চ) uৎসব ভাতা: সংেশািধত ২০০৭-০৮ বােজেট কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর ধাযর্কত েবতেনর ৃ ১/৬ eবং আগামী 
২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজেট কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর ধাযর্কত েবতেনর ৃ ১/৬ ভাগ uৎসব ভাতা বাবদ 
ধরেত হেব। 

ছ) িচিকৎসা ভাতা: কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর িবদ মান সংখ ার িভিtেত চলিত aথর্ বছেরর (২০০৭-০৮) 
সংেশািধত বােজেট মাথািপছ বািষর্ক ু ৬,০০০ টাকা হাের eবং আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজেট 
মাথািপছ বািষর্ক ু ৬,০০০ টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা বাবদ বরাd ধরেত হেব। 

জ) িটিফন ভাতা: কমর্চারীেদর িবদ মান সংখ ার িভিtেত বািষর্ক ১২০০ টাকা হাের বরাd ধরেত হেব। 
ঝ) যাতায়াত ভাতা: সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্ার pিতsাkিরত িবগত aথর্ বছেরর (২০০৬-০৭) pকত ৃ

ব েয়র িভিtেত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট o ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজট িনধর্ারণ করেত 
হেব। 

ঞ) anাn ভাতা: জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫-eর আoতায় নতন হাের ভাতা pচিলত িনয়েমু  pাপ  হার eবং 
িবগত aথর্ বছেরর (২০০৬-০৭) pকত ব েয়র িভিtেত ধরেত হেবৃ । 

৫। সরবরাহ o েসবা: 
১. ব য় সংেকাচেনর জn aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত পিরপt anযায়ী সরবরাহ o েসবা খােতর েয সকল ৃ ৃ

আiেটমgেলার বরাd ১০% কতর্ন করার কথা বলা হেয়েছ চলিত aথর্ বছেরর (২০০৭-০৮) সংেশািধত বােজট 
বরােdর েkেt তা আবিশ কভােব িনি ত করেত হেব। 

২. চলিত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত o আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজেট সরবরাহ o েসবা 
খােতর বরাd বিdর sেযাগ খবi সীিমতৃ ু । পkাnের, সরবরাহ o েসবা খােতর েয েকান uপখােত বরাd আরo 
hােসর েযৗিkকতা দি েগাচর হেল তা িবেবচনায় আনেত হেবৃ । 

৩. বেকয়া দাবী পিরেশােধর জn aথর্ বরাd িবেবচনাকােল গত aথর্ বছর o পবর্বতর্ী বছরসমেহ বেকয়া ূ ূ
পিরেশােধর জn বরাdকত aেথর্র ব বহার িবেবচনায় রাখেত হেবৃ । 

৪. pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aধীনs কমর্কতর্ােদর আয়কর পিরেশািধত হেয়েছ মেমর্ িন য়তা pদান করেব। 

৬। েমরামত o পতর্ ূ কাজ: 

চলিত aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট e খােত aিতিরk বরাd পিরহার করেত হেব। তেব েমরামত o পতর্ কােজর ূ
জn বরাd pদান/ ব েয়র িবষেয় বাsবািয়তব  িবিভn কমর্সিচর agািধকার িনধর্ারেণর িবষয়িট সিচূ বালয় 
িনেদর্শমালা eবং িজeফআর-eর সংি  িবিধ anযায়ী সিঠকভােব পরীkা করেত হেব। 

৭। নতন ব য়ু / aিতিরk বরাd: 

নতন ব য়ু / aিতিরk বরাd দাবী পথকভােব pদশর্ন করা না হেল eবং দাবীর পেk িবsািরত তথ  সিnেবিশত না ৃ
থাকেল বরাd ধরা যােব না। নতন ব েয়র ু psাব সিচবালয় িনেদর্শমালা eবং িজeফআর-eর সংি  িবিধ anযায়ী 
পরীkা করেত হেব। 

৮। apত ািশত ব য়ঃ 

apত ািশত ব য় ব বsাপনা খাত েথেক pদt aিতিরk বরাd চলিত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট 
সমnয়পবর্ক pদশর্ন িনি ত করেবূ । 
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৯। unয়ন কমর্সচীঃূ  

িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eর ankেল রাজs বােজেটর আoতায় anেমািদত unয়ন কমর্সিচgেলার ankেল চলিত ূ
২০০৭-০৮ aথর্ বছের রাজs বােজট ৬৬০২ িবেশষ কমর্সিচ খােত েথাক বরাd হেত anেমািদত বরাd সংি  ূ
েকােডর িবপরীেত সংেশািধত বােজেট pিতফলন িনি ত করেত হেব। 

১০। চলিত aথর্ বছেরর (২০০৭-০৮) সংেশািধত eবং আগামী aথর্ বছেরর (২০০৮-০৯) বােজট pণয়েনর েkেt বিণর্ত 
নীিতমালা anসাের িবিভn মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp psািবত pাkলন পরীkা-িনরীkা o বােজেটর ১ম সংsরণ 
চড়াnকরেণর কাযর্াবলী সংি  মntূ ণালয়/ িবভােগর বােজট সভার ১৫িদন পেবর্ সmn কের তা pশাসিনক ূ
মntণালয়/ িবভােগ েpরণ িনি ত করার জn বােজট anিবভাগ-১ o বােজট anিবভাগ-২ eর সকল িসিনয়র 
সহকারী সিচব eবং pশাসিনক কমর্কতর্া-েক িনেদর্শ pদান করা হেলা। 

১১।  e িবষেয় আর েকান ব াখ া/তেথ র pেয়াজন হেল uপ সিচব (বােজট-১) eবং িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট-১) 
-eর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের। 

 
 

আরাst খান 
যg সিচব ু (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ: কাযর্ােথর্ - 
১। uপ-সিচব (বােজট-১/২/৩/৪/৫/৬), বােজট anিবভাগ- ১/২, aথর্ িবভাগ 
২। uপ সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট শাখা ........, বােজট anিবভাগ-১/২, aথর্ িবভাগ 
৩। pশাসিনক কমর্কতর্া, বােজট শাখা ........, বােজট anিবভাগ-১/২, aথর্ িবভাগ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ-১ 

 
২৯-০১-২০০৮ ি  

নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(৩৭)২০০৭/৭৩ তািরখ: 
১৬-১০-১৪১৪ ব 

িবষয়: মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমেহর ূ ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত 
বােজট pাkলন (annয়ন) pণয়ন। 

মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমেহর বােজট কাঠােমা চড়াn কের বােজূ ূ ট 
পিরপt-২ জাির eবং িবsািরত বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়ন িকছটা সময়ু  সােপk হেব। চলিত aথর্বছেরর 
বােজেটর s  o সময়মত বাsবায়ন িনি ত করার লেk  aিবলেm চলিত aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pণয়েনর কাজ ু
আরm করা pেয়াজন। ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েনর েkেt িনেmাk নীিতমালা/ পdিত 
anসরণ করেত হেব: 

২. সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েণর েkেt anসরণীয় নীিতমালা 

২.১ সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েণর েkেt anসরণীয় সাধারণ নীিতমালা 
১. ২০০৭-০৮ aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন eমনভােব pstত করেত হেব যােত চলিত aথর্ বছেরর মল ূ

বােজেট pদিশর্ত েমাট annয়ন ব েয়র মেধ  মntণালয়/ িবভােগর সমদয় ব য় সংkলানেযাগ  হয়ু ; 
২. সংি  মntণালেয়র নীিত o uেdশ  aজর্েনর লেk  agািধকার pাp কাযর্kম বাsবায়েনর pেয়াজেন চলিত 

aথর্ বছেরর মল বােজেট pদিশর্ত েমাট annয়ন ব েয়র মেধ  সংkলান সােপেk সংি  মntণালয়ূ / িবভাগ 
িবিভn aপােরশন iuিনট aথবা আiেটেমর বরাd hাস/ বিd করেত পারেবৃ । 

৩. ২০০৭-০৮ aথর্বছেরর সংেশািধত ব েয়র pাkলন pণয়নকােল মল বােজেট pদিশর্ত েমাট unূ য়ন ব েয়র মেধ  
েকান aথর্ aব িয়ত থাকেব বেল anিমত হেল uk aব িয়ত aথর্ annয়ন বােজেট sানাnর করা যােব না। 

২.২ রাজs pািpর ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত pাkলন 
রাজs pািpর ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েণর জn ফরম-১ ব বহার করেত হেব। e 

েkেt সাধারণভােব গত di aথর্বছর eবং চলিত aথর্বছেরর pথম ছয় মােসর রাজs আদােয়র ধারা (Revenue 
Collection Trend) িবেবচনা করেত হেব eবং তার িভিtেত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত pাkলন pstত করেত 
হেব। iেতামেধ  েকান আiেটেমর আদােয়র হার বিdৃ  করা হেয় থাকেল পনিনর্ধর্ািরত হাের সmাব  aিতিরk রাজs ু
আদােয়র িবষয়িটo িবেবচনায় রাখেত হেব eবং psািবত pাkলেন তা pিতফিলত করেত হেব। 

২.৩ annয়ন ব েয়র ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত pাkলন (কমর্সিচ ব তীতূ ) 
annয়ন ব েয়র (কমর্সিচ ব তীতূ ) ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত pাkলন pণয়েণর জn ফরম-২ ব বহার 

করেত হেব। e েkেt িনেmাk িদকিনেদর্শনা anসরণ করেত হেব: 
১) েবতন-ভাতার সংেশািধত pাkলন pণয়েনর েkেt সাধারণভােব িবগত aথর্ বছর (২০০৬-০৭) eবং চলিত 

aথর্ বছেরর (২০০৭-০৮) ১ম ৬ (ছয়) মােসর ব েয়র ধারা (Expenditure Trend) িবেবচনা করেত হেব eবং 
তার িভিtেত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত pাkলন pstত করেত হেব; 

২) মল  বিd ব িতেরেক সরবরাহ o েসবা খােতর anভর্k েকান আiেটেমর বরাd বিd করা যােব নাূ ুৃ ৃ ; 
৩) মল বােজেট সংsান িছলনা eমন েকান সmূ দ সংgেহর জn সংেশািধত বােজেট aথর্ বরাd চাoয়া যােব না; 
৪) চলিত aথর্ বছের apত ািশত ব য় ব বsাপনা খাত েথেক েকান aথর্ বরাd করা হেয় থাকেল e বছেরর 

সংেশািধত বােজেট তার pিতফলন িনি ত করেত হেব; 
৫) aথর্ িবভােগর anেমাদনkেম aথবা মntণালয়/ িবভােগর িনজs kমতাবেল েকান aথর্ পনঃuপেযাজন করা ু

হেয় থাকেল সংেশািধত বােজেট সংি  েকােড পনঃuপেযাজনকত aেথর্র pিতফলন িনি ত করেত হেবু ৃ ; 
৬) ব য় সংেকাচন o ক তাসাধন সংkাn aথর্ িবভােগর ৃ ০৮-০৯-২০০৫ তািরেখর aম/ aিব/ বা-১/ বােজট 

(৩১)/২০০৪/১৮৮০ নং পিরপেt কিতপয় আiেটেমর বরাd hাস করায় মল বােজট হেত hাসকত বরাd বাদ ূ ৃ
িদেয় সংি  আiেটমসমেহর সংেশািধত বরাd িনধর্ারণ করেত হেবূ । 

২.৪ রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচর pাkলনৃ ূ  
রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচর ৃ ূ ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েণর জn 

ফরম-৩ ব বহার করেত হেব। চলিত aথর্ বছেরর বােজেট anভর্k চলমান কমর্সিচ eবং iেতামেধ  anেমািদত নতন ু ুূ
কমর্সিচর জn aথর্ বরােdর psাব pাkলেন anভর্k করেত হেবূ ু । aনnেমািদত েকান কমর্সিচর জn aথর্ বরােdর ূ
psাব করা যােব না। সংি  কমর্সিচর সকল ব য় িবsািরত aথর্ৈনিতক েকাড anযায়ী pদশর্ন করেত হেবূ । সংি  
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মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ  o মধ েময়ািদ লk মাtা aজর্েনর লেk  anেমািদত ব য়সীমার মেধ  agািধকারpাp 
কমর্সিচর জn বরাd বিdর psাব করা েযেতূ ৃ  পাের। তেব, েস েkেt সংি  কমর্সিচর জn anেমািদত েমাট ব য়সীমা ূ
যােত aিতkাn না হয় তার pিত লk  রাখেত হেব। 

৩. বােজট pাkলেনর সে  pেদয় anাn তথ / কাগজপt 

aথর্ িবভাগ/ পিরকlনা কিমশেন েpরেণর পেবর্ বােজট pাkলন o pেkপণসমহ ূ ূ সংি  pশাসিনক মntণালেয়র 
বােজট ব বsাপনা কিমিট িবsািরতভােব পরীkা o anেমাদন করেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট িনি ত করেব েয, 
বােজট pাkলনসমহ েযন ei পিরপেt বিণর্ত নীিতমালাূ / পdিত যথাযথভােব anসরেণর মাধ েম pstত করা হয়। 
psািবত pাkলেনর সে  বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার কাযর্িববরণী সংযk করেত হেবু । 

৪. s ীকরণ: 
বােজট পিরপেt pদt নীিতমালা/ িদকিনেদর্শনার িবষেয় েকান s ীকরণ বা ব খ ার pেয়াজন হেল aথর্ িবভােগ 

sািপত েহl েডs কমর্কতর্াগেদর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের। েহl েডs কমর্কতর্াগেণর নাম o েফান নং 
পিরিশ -১ e েদয়া হল। 

৫. বােজট pাkলন দািখল করার সময়সীমা 
চলিত ২০০৭-০৮ aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলনসমহ আগামী ূ ১৫ েফbতয়ারী, ২০০৮ তািরেখর মেধ  aথর্ 

িবভােগর বােজট anিবভাগ-১/২, পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ o সংি  েসkর 
িডিভশেন eক pসহ কের েpরণ করার জn anেরাধ করা হল। 

 
আরাst খান 

যgু-সিচব (বােজট-১) 
িবতরণ: 

১. সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২. সিচব, কিষ মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩. সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪. সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫. সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬. সিচব, েযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৭. সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮. সিচব, pাথিমক o গণ িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯. সিচব, মৎস  o প  সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১০. সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১. সিচব, খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১২. সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৩. সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৪. সিচব, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৫. সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৬. সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

২৯-০১-২০০৮ ি  
নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(৩৭)২০০৭/৭৩ তািরখ: 

১৬-১০-১৪১৪ ব 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হল: 

১. সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২. সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৩. সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৪. সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৫. সদস , আথর্ সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৬. সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৭. যgু-সিচব (বােজট-১/২), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮. সকল uপ-সিচব, বােজট anিবভাগ-১/২, aথর্ িবভাগ। 
৯. সংি  সকল িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট anিবভাগ-১/২, aথর্ িবভাগ। 

 
e.আর.eম. নজমস ছািকবু  

uপ-সিচব (বােজট-১) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 
বােজট পিরপt-১ 

০৫/১১/২০০৯ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বােজট-৪৩/২০০৯/৯৯০ তািরখ: 

২১/০৭/১৪১৬ বঃ 
 

িবষয়: মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমেহর বােজট কাঠােমা pণয়নূ । 

 সরকাির ব েয়র দkতা o কাযর্কািরতা বিd eবং সরকােরর েকৗশলগত লk  o uেdশ সমহ aজর্ন িনি ত করার ৃ ূ
লেk  মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত pবতর্ন করা হেয়েছ। মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতেত বােজট pণয়ন 
pিkয়া িতনিট পযর্ােয় সmn হয়। egেলা হে : (১) েকৗশলগত পযর্ায়, (২) pাkলন পযর্ায় eবং (৩) বােজট anেমাদন 
পযর্ায়। বােজট pণয়ন pিkযায় e িতনিট pধান পযর্ায় কেয়কিট ধােপ িবভk। েকৗলশগত পযর্ােয়র pথম ধােপ সংি  
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহ কতর্ক eকিট বােজট কাঠােমা pণয়নূ ৃ / হালনাগাদ করেত হেব। e পিরপেt বিণর্ত 
নীিতমালা anযায়ী সংি / িবভাগ বােজট pণয়ন/ হালনাগাদ কের aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েপশ করেব। aথর্ 
িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশন সংি  মntণালয়/ িবভাগসমেহর সে  আেলাচনা কের মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা ূ
পdিতর আoতাভk pিতিট মntণালয়ু / িবভােগর বােজট কাঠােমা চড়াn করেবূ । 

২. মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা (MBF) pণয়েনর uেdশ : মntণালয়/ িবভাগসমেহর বােজট কাঠােমা pণয়নূ / 
হালনাগাদ করার uেdশ সমহ হেূ : (১) সরকােরর েমৗিলক নীিত িনধর্ারণী দিললসমেহ pিতফিলত েকৗশলগত ূ
uেdশ , নীিত o agািধকােরর সে  বােজট বরােdর েযাগসt pিত া করাূ ; (২) মধ েময়ােদ pাpব  সmেদর 
িভিtেত সংি  মntণালয়/ িবভােগর জn eকিট বাsবসmত ব য় পিরকlনা pstত করা eবং (৩) বােজট বরাd 
eবং মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs দpর/ সংsাসমেহর কমর্সmাদগেনর মেধ  েযাগসt pিত া করাূ ূ । 

৩. pাথিমক সmাব  ব য়সীমা eবং আেয়র লk মাtা: সংি  মেntণালয়/ িবভাগসমেহর জn নাজs pািpর pাথিমকূ  
লk মাtা (Preliminary Revenue Target) o pাথিমক সmাব  ব য়সীমা (Preliminary Indicative 
Expenditure Ceiling) সংেযাজনী-১ e সংযk করা হলু । রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা িনধর্ারেণর uেdশ  
হে  সংি  মntণালয় কতর্ক রাজs আহরেনর মধৃ েময়ািদ লk মাtা সmেকর্ ধারণা pদান করা। pাথিমক সmাব  
ব য়সীমা িনধর্ারেণর uেdশ  হে  সংি  মধ েময়াদী কী পিরমাণ সmদ েপেত পাের েস সmেকর্ ধারনা pদান করা 
eবং pদt ব য়সীমার মেধ  যােত annয়ন uভয় pকার ব য় সmিলত eকিট সমিnত বােজট pstত করা যায় তা 
িনি ত করা। uেlখ , মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমােত pদিশর্ত ব য় পিরকlনা, বােজট বাsবায়েন দkতা 
eবং সািবর্ক সmদ pাপ তার িনিরেখ uেlিখত ব য়সীমা hাস/ বিd েপেত পােরৃ । 

৪. মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমার গঠন: মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা dিট pধান ভােগ (Parts) eবং 
৫িট aংেশ (Sections) িবভk থাকেব। pথম ভাগ (Part-A) সংি  মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক eবং িdতীয় ভাগ ৃ
(Part-B) সংি  মntণালয়/ িবভােগর িনয়ntণাধীন িবিভn aিধদpর/ সংsা কতর্ক pstৃ ত করেত হেব। বােজট 
কাঠােমার বণর্নামলক aংশ pstত করার েkেt anসরণীয় পdিতূ /িনেদর্শনা সংেযাজনী-২ সংযk করা হেলাু । 
মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমার pথম o িdতীয় ভােগ anভkর্ aংশসমহ eবং ফরমসমহ নীেচর ছেক ু ূ ূ
সংেkেপ েদখােনা হল: 

বােজট কাঠােমা-pথম ভাগ 
(মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ )  

বােজট কাঠােমা-িdতীয় ভাগ 
(aিধদpর/ সংsা কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ )  

aংশ-১: মntণালয়/ িবভােগর িমশন েsটেমন্ট o pধান 
কাযর্াবলী 

aংশ-২: মntণালয়/ িবভােগর েকৗশলগত uেdশ  o 
pধান কাযর্kমসমহূ 

aংশ-৩: দািরd িনরসন o নারী unয়ন সংkাn তথ  
aংশ-৪: agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহূ ূ  
ফরম-১: মntণালয়/ িবভােগর pধান কমর্কত ৃ

িনেদর্শকসমহ ূ (Key Performance 
Indicators) 

ফরম-২: রাজs pািpর pাথিমক pাকlন 
ফরম-৩: aিধদpর/ সংsাoয়ারী ব য়সীমা 

aংশ-৫.১: মntণালয়/ িবভােগর িনয়ntাধীন aিধদpর/ 
সংsার সাmpিতক aজর্ন 

aংশ-৫.২: pধান কাযর্kমসমহূ, কাযর্kেমর সmাব  
ফলাফল eবং েকৗশলগত uেdশ  

aংশ-৫.৩: ফলাফল িনেদর্শক eবং লk মাtা 
(Output Indicators and Targets) 

aংশ-৫.৪: বােজট pাkলন o pেkপন 
aংশ-৫.৫: aপােরশেন iuিনট/ pকl/ কমর্সিচর ূ

তািলকা 
ফরম-৪: aিধদpর/ সংsার pাথিমক ব য় pাkলন o 

pেkপণ 

৫. মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা pণয়েনর pিkয়াঃ 

৫.১ বােজট কাঠােমার pথম ভাগ pstত করা: মntণালয়/ িবভােগর বােজট ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভােগর 
pধান মধ েময়ািদ বােজট pণয়ন সংkাn কােজর সািবর্ক সমnয় o তদারিকর দািয়t পালন করেবন। বােজট 
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ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভােগ কমর্রত কমর্কতর্াগণ মntণালয়/ িবভােগর খসড়া বােজট কাঠােমা eবং 
pাkলন pstত করেবন। েয সকল মntণালয়/ িবভােগ eখনo বােজট ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভাগ sাপন 
করা হয়িন েসখােন unয়ন eবং annয়ন বােজেটর সােথ ২/৩ জন কমর্কতর্ােক sিনিদর্ ভােব খসড়া বােজট 
কাঠােমা eবং pাkলন pstত করার দািয়t pদান করেত হেব। 

৫.২ রাজs pািpর লk মাtা eবং সmাব  ব য়সীমা িনধর্ারণ: বােজট কাঠােমার pথম ভােগর aংশ ১-৪ eবং ফরম-
১ pstত করার পর ei পিরপেtর সে  uk মntণালয়/ িবভােগর জn pদt রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা 
eবং pাথিমক সmাব  ব য়সীমার (সংেযাজনী-১) িভিtেত মntণালয়/ িবভােগর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntাধীন 
aিধদpর, sায়tশািসত সংsা o সরকাির anদান pাp েবসরকাির pিত ানসমেহর রাজs pািpর pাথিমক ূ
লk মাtা (ফরম-২ anসরেণ) eবং pাথিমক ব য়সীমা (ফরম-৩ anসরেণ) িনধর্ারণ করেত হেব। িসিলং 
িনধর্ারেণর েkেt সংেযাজনী-৩ e বিণর্ত পdিত anসরণ করেত হেব। 

৫.৩ বােজট oয়ািকর্ং grপ কতর্ক বােজট কাঠােমার pথম ভাগ পরীkাৃ : রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা eবং 
pাথিমক ব য় সীমা সহ খসড়া বােজট কাঠােমার pথম ভাগ বােজট oয়ািকর্ং grপ িবsািরতভােব পরীkা করেব 
eবং বােজট ব বsাপনা কিমিটর জn তােদর sপািরশ pstত করেব। 

৫.৪ বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক বােজট কাঠােমার pথম ভাগ পরীkা o anেমাদনৃ : বােজট oয়ািকর্ং grেপর 
sপািরশসহ বােজট কাঠােমার pথম ভাগ (খসড়া) বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভায় েপশ করেত হেব। বােজট 
ব বsাপনা কিমিট বােজট কাঠােমার pথম ভােগর anভর্k িবিভn aংশ eবং ফরমসমহু ূ , িবেশষ কের 
িমশনেsটেমন্ট, েকৗশলগত uেdশ , agািধকার খাত/ কমর্সিচ eবং রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা o ূ
pাথিমক ব য়সীমা িবেsািরতভােব পরীkা করেব eবং pেয়াজন েবােধ সংেশাধন/ পিরমাজর্েনর পর anেমাদন 
করেব। 

৫.৫ aিধদpর/ সংsাসমেহর বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত করার anেরাধ jাপনূ : বােজট ব বsাপনা কিমিট 
কতর্ক anেমাদেনর পর সংি  মntণালয়ৃ / িবভাগ বােজট কাঠােমার pথম aংশ (িবিভn দpর/ সংsার 
ব য়সীমাসহ) সকল aিধpর/ সংsার িনকট েpরণ করেব eবং বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ (ফরম-৪ anযায়ী 
pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ) pstত কের মntণালেয় েpরণ করার জn anেরাধ জানােব। েবসরকাির 
pিত ানসমহেক েকবল ফরমূ -৪ পরণ কের মntণালেয় েপশ করার জn anেরাধ জানােত হেবূ । 

৫.৬ aিধদpর/ সংsাসমেহর বােজট কাূ ঠােমার িdতীয় ভাগ pstত করা: aিধদpর/ সংsাসমেহর pধান বােজট ূ
কাঠােমার িdতীয় ভাগ pণয়ন সংkাn কােজর সািবর্ক সমnয় o তদারিকর দািয়t পালন করেবন। খসড়া 
বােজট কাঠােমা eবং িবsািরত বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়ন সংkাn দািয়t পালেনর জn pেত ক 
aিধদpর/ সংsা annয়ন বােজট pণয়েনর সে  সংি  eকজন কমর্কতর্া eবং eিডিপ/ unয়ন বােজট 
pণযেনর সংে  সংি  eকজন কমর্কতর্ােক sিনিদর্ ভােব দািয়t pদান করেবন। uিlিখত কমর্কতর্াগণ বােজট 
কাঠােমার ১য় aংেশ ei পিরপেt pদt িদক িনেদর্শনা anসরেণ (সংেযাজনী-২) pstত করেবন। বােজট 
কাঠােমার ২য় aংেশ িচিhত মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্নূ / বাsবায়েনর জn pেয়াজনীয় 
কাযর্kমসমেহর মধ  েথেক pেত ক aিধদpরূ / সংsা uk aিধদpর/ সংsার সংি  কাযর্kমসমহ িচিhত ূ
কের বােজট কাঠােমার ৫.২ aংেশ সিnেবশ করেব। বােজট কাঠােমার ৫.৫ aংেশ aিধদpর/ সংsার 
কাযর্kমসমহ বাsবায়েনর সে  সংি  কমর্সিচূ ূ / pকlসমেহর তািলকা agািধকােরর kম anযায়ী anভর্k ূ ু
থাকেব eবং ফরম-৪ e সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn pূ েয়াজনীয় বরােdর পিরমাণ 
pদশর্ন করেত হেব। uেlখ , বােজট কাঠােমার ৫.৫ aংশ eবং ফরম-৪ e anেমািদত কমর্সিচূ / pকl eবং 
aনnেমািদত/ সmাব  কমর্সিচূ / pকlসমেহর তািলকা পথকভােব েদখােত হেবূ ৃ । 

৫.৭ pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়ন: মntণালেয়র িনয়ntাধীন িবিভn দpর/ সংsা কতর্ক বােজট কাঠােমার ৃ
৫ম aংেশ pstত করার পর সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn ূ ২০১০-১১, ২০১১- ১২ 
o ২০১২-১৩ aথর্ বছেরর pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়ন করেত হেব। pাথিমক ব য় pাkলন o 
pেkপণ pণয়েনর েkেt সংেযাজনী-৪ e বিণর্ত পdিত anসরণ করেত হেব। 

৫.৮ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ : aিধদpর/ সংsার দািয়tpাp কমর্কতর্াবn খসড়া বােজট ৃ
কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত কের সংি  aিধদpর/ সংsার বােজট ব বsাপনা কিমিটর anেমাদেনর জn 
েপশ করেবন। aিধদpর/ সংsার বােজট ব বsাপনা কিমিট খসড়া বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ 
িবsািরতভােব পরীkা করেব, েকান kেt e পিরপেt pদt নীিতমালা যথাযথভােব anসরণ না করা হেয় 
থাকেল বােজট কাঠােমার সংি  aংশ সংেশাধন/ পিরমাজর্নপবর্ূ ক চড়াn করেবূ । 

৫.৯ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ েpরণ: সংি  aিধদpর/ সংsার বােজট 
ব বsাপনা কিমিট aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকloযারী pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপনসহ বােজট 
কাঠােমার িdতীয় ভাগ চড়াn করার পর সংিূ  aিধদpর/ সংsার pধান তা pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ 
েpরণ করেবন। 
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৫.১০বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ : aিধদpর/ সংsাসমহূ েথেক aপােরশন iuিনট/ 
কমর্সিচূ / pকloয়ারী pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপনসহ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পাoয়ার পর 
মntণালয়/ িবভােগর দািয়tpাp কমর্কতর্াবn তা িবsািরতভােব পরীkা করেবনৃ । aিধদpর/ সংsা কতর্ক ৃ
বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত করার েkেt e পিরপেt pদt নীিতমালা যথাযথভােব anসরণ করা 
হেয়েছ িকনা তা িনি ত করেত হেব। pেযাজ  েkেt যথাযথ সংেশাধন সmn হoয়ার পর দািয়tpাp 
কমর্কতর্াবn মntণালেয়র িনয়ntাধীন সকল aিধদpরৃ / সংsা কতর্ক pstত বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ বােজট ৃ
oয়ািকর্ grেপর anেমাদেনর জn েপশ করেবন। 

৫.১১ মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা চড়াnকরণূ : বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ বােজট oয়ািকর্ grেপর 
anেমািদত হoয়ার পর বােজট কাঠােমার pথম ভাগসহ তা সংি  মntণালয়/ িবভােগর বােজট ব বsাপনা 
কিমিটর সভায় েপশ করেত হেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট মntণালয়/ িবভােগর সামিgক বােজট কাঠােমা 
anেমাদন করেব। 

৫.১২ বােজট কাঠােমা েpরণ: মntণালয়/ িবভােগর বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক মntণালেয়র বােজট কাঠােমা ৃ
anেমািদত হoয়ার পর তা aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করেত হেব। মntণালয়/ িভবােগর 
বােজট ব বsাপনা কিমিট িনি ত করেব েয, psািবত বােজট কাঠােমা eবং সংি  pাkলন o pেkপনসমহ ূ
েযন e পিরপেt বিণর্ত pিkয়া/ পdিত যথযথভােব anসরেণর মাধ েম pstত করা হয়। psািবত বােজট 
কাঠােমার সে  বােজট ব বsাপনা কিমিটর সংি  সভাসমেহর কাযর্িববরণী সংযk করেত হেবূ ু । 

৬. দািরd o নারী unয়ন সংkাn তথ : বােজট কাঠােমার pথম ভাগ (aংশ-৩) মntণালয়/ িবভােগর েকৗশলগত 
uেdশ সমহ দািরd eবং নারী unয়নেক কীভােব pভািবত করেব সংি  মntণালয়ূ / িবভাগ েস িবষেয় আেলাকপাত 
করেব। কাঠােমার িdতীয় ভােগর ফরম-৪ eর ৯ o ১০ কলােম যথাkেম দািরd িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর 
গহীত সকল কমর্সিচৃ ূ / pকlসমেহর pভাব িনেদর্শ করেত হেবূ । মntণালয়/ িবভাগ eবং aিধদpর/ সংsাসমহ ূ
pিতিট pকl/ কমর্সিচর মাধ েম দািরd িনরসন o নারী unয়েন েমাট pকl ব েয়র কত শতাংশ ব বহার হেব তা ূ
uেlখ করেত হেব। দািরd o েজন্ডার সংkাn তথ  pদােনর িবষেয় িবsািরত িনেদর্শনা সংেযাজনী-৫ e pদান 
করা হেয়েছ। 

৭. সংি  কমর্কতর্ােদর জn pিশkণ: বােজট পিরপt-১ জািরর পরপরi aথর্ িবভাগ কতর্ক মntণালয়ৃ / িবভাগ/ 
aিধদpর/ সংsা পযর্ােয়র সংি  কমর্কতর্ােদরেক বােজট কাঠােমা pণয়েনর uপর pিশkণ pদান করা হেব যােত 
তােদর বােজট কাঠােমা pণয়েনর কাজ r করেত পােরন। 

৮. সভার কাযর্পt: বােজট oয়ািকর্ং grপ eবং বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার িনধর্ািরত তািরেখর anত eকিদন 
আেগ সভার কাযর্পt বােজট ব বsাপনা কিমিট/ বােজট oয়ািকর্ং grেপর সকল সদস র িনকট েpরণ করেত হেব। 

৯. বােজট কাঠােমা তরীেত গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমাৃ ূ : বােজট পিরপt-১ pািpর পর সংি  মntণালয়/ 
িবভাগ eবং িনয়ntনাধীন aিধদpর/ সংsা কতর্ক গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমা সংেযাজনীৃ ৃ ূ -৬ e pদশর্ন 
করা হল eবং uk সময়সীমা কেঠারভােব anসরণ করার জn সংি  সকলেক anেরাধ জানােনা যাে । 

১০. s ীকরণ: বােজট পিরপেt pদt নীিতমালা/ িদকিনেদর্শনার িবষেয় েকান ীকরণ বা ব াখ ার pেয়াজন হেল 
aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেনর েহl েডk কমর্কতর্ােদর সােথ েযাগােযাগ করা েযেরত পাের। aথর্ িবভাগ 
eবং পিরকlনা কিমশেনর েহl েডk কমর্কতর্ােদর নাম o েফান নmর সংেযাজনী-৭ e েদয়া হল। 

১১. বােজট কাঠােমা েপশ করার সময়সীমা: আগামী ৩১ িডেসmর, ২০০৯ তািরেখর মেধ  মntণালয়/ িবভােগর বােজট 
কাঠােমা aথর্ িবভােগর সংি  anিবভাগ eবং পিনকlনা কিমশেনর কাযর্kম কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, সাধারণ 
aথর্নীিত িবভাগ o সংি  েসkর িডিভশেন eক ps কের েpরণ করার জn anেরাধ করা হল। uেlখ , যিদ েকান 
মntণালয়/ িবভােগর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unেয়ন বােজেটর সে  eকািধক েসkর িডিভশন সংি  থােক তাহেল 
সংি  সকল েসkর িডিভশেন বােজট কাঠােমা েpরণ করেত হেব। িনধর্ািরত তািরেখর মেধ  যােত বােজট কাঠােমা 
aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করা হয় তা িনি ত করার জn সংি  মntণালয়/ িবভাগসমেহর সিচব o ূ
মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্ােদরেক িবু েশষভােব anেরাধ করা হল। 

 
কাজী শিফkল আযম 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়): 
১। সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। সিচব, কিষ মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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৩। সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪। সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫। সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। সিচব, সড়ক o েরলপথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৭। সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮। সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯। সিচব, মৎস o প সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১০। সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১। সিচব, খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১২। সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৩। সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৪। সিচব, পিl unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৫। সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৬। সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৭। সিচব, গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮। সিচব, jালানী o খিনজ সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯। সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২০। সিচব, েসত িবভাগু , েসত ভবনু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২১। সিচব, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২। সিচব, েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৩। সিচব, িশl মntণালয়, িশl ভবনম মিতিঝল, ঢাকা। 
২৪। সিচব, বst o পাট মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৫। সিচব, তথ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৬। সিচব, ম o কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৭। সিচব, pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৮। সিচব, যব o kীড়া মntু ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৯। সিচব, মkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু , eেলনবািড়, েতজগঁাo, ঢাকা। বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩০। সিচব, পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩১। সিচব, সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩২। সিচব, ধমর্ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 

০৫/১১/২০০৯ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বােজট-৪৩/২০০৯/৯৯০ তািরখ: 

২১/০৭/১৪১৬ বঃ 
 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হল: 
১. সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
২. সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৩. সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৪. সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৫. সদস , আথর্ সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৬. সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৭. যgু-সিচব (বােজট-২), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮. সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯. সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
 

আবdর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 
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জrরী 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ 

 
বােজট পিরপt -১ 

২৮/১১/২০১০ ি ঃ
নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০৩১.২০১০-৭৩০ তািরখ: 

১৪/০৮/১৪১৭ বঃ 

িবষয়: মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমেহর বােজট কাঠােমা pণয়নূ । 

 সরকাির ব েয়র দkতা o কাযর্কািরতা বিd eবং সরকােরর েকৗশলগত লk  o uেdশ সমহ aজর্ন িনি ত করার ৃ ূ
লেk  মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত pবতর্ন করা হেয়েছ। মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতেত বােজট pণয়ন 
pিkয়া িতনিট পযর্ােয় সmn হয়। e gেলা হে : (১) েকৗশলগত পযর্ায়, (২) pাkলন পযর্ায় eবং (৩) বােজট anেমাদন 
পযর্ায়। বােজট pণয়ন pিkয়ার e িতনিট pধান পযর্ায় কেয়কিট ধােপ িবভk। েকৗশলগত পযর্ােয়র pথম ধােপ সংি  
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহূ কতর্ক eকিট বােজট কাঠােমা pণয়নৃ / হালনাগাদ করেত হেব। e পিরপেt বিণর্ত 
নীিতমালা anযায়ী সংি  মntণালয়/ িবভাগ বােজট কাঠােমা pণয়ন/ হালনাগাদ কের aথর্ িবভাগ o পিরকlনা 
কিমশেন েপশ করেব। aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশন সংি  মntণালয়/ িবভােগসমেহর সে  আেলাচনা কের ূ
মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতাভk pিতিট মntণালয়ু / িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমা 
চড়াn করেবূ । 

২. মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমা (MBF) pণয়েনর uেdশ : মntণালয়/ িবভাগসমেহর ূ
বােজট কাঠােমা pণয়ন/ হালনাগাদ করার pধান uেdশ সমহ হেূ : (১) সরকােরর েমৗিলক নীিত িনধর্ারণী দিললসমেহ ূ
pিতফিলত েকৗশলগত uেdশ , নীিত o agািধকােরর সে  বােজট বরােdর েযাগst pিত া করা; (২) মধ েময়ােদ 
pাpব  সmেদর িভিtেত সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর জn eকিট বাsবসmত ব য় পিরকlনা 
pstত করা eবং (৩) বােজট বরাd eবং মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs দpর/ সংsাসমেহর কমর্সmাদেনর মেধ  েযাগst ূ
pিত া করা। 

৩. pাথিমক সmাব  ব য়সীমা eবং আেয়র লk মাtা: সংি  মntণালয়/ িবভাগসমেহর জn রাজs pািpর pাথিমক ূ
লk মাtা (Preliminary Revenue Target) o pাথিমক সmাব  ব য়সীমা (Preliminary Indicative Expenditure 
Ceiling) সংেযাজনী-১ e সংযk করা হলু । রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা িনধর্ারেণর uেdশ  হে  সংি  মntণালয় 
কতর্ক রাজs আহরেণর মধ েময়ািদ লk মাtা সmেকর্ ধারণা pদান করাৃ । pাথিমক সmাব  ব য়সীমা িনধর্ারেণর uেdশ  
হে  সংি  মntণালয় মধ েময়ােদ কী পিরমাণ সmদ েপেত পাের েস সmেকর্ ধারণা pদান করা eবং pদt ব য়সীমার 
মেধ  যােত annয়ন o unয়ন uভয় pকার ব য় সmিলত eকিট সমিnত বােজট pstত করা যায় তা িনি ত করা। 
uেlখ , মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমােত pদিশর্ত ব য় পিরকmনা, বােজট বাsবায়েন দkতা eবং সািবর্ক সmদ 
pাপ তার িনিরেখ uেlিখত ব য়সীমা hাস/ বিd েপেত পােরৃ । 

৪. মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমার গঠন: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
বােজট কাঠােমা d’িট pধান ভােগ (Parts) eবং ৫িট aংেশ (Sections) িবভk থাকেব। pথম ভাগ (Part-A) সংি  
মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক eবং িdতীয় ভাগ ৃ (Part-B) সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িনয়ntণাধীন 
িবিভn aিধদpর/ সংsা কতর্ক pstত করেত হেবৃ । বােজট কাঠােমার বণর্নামলক aংশ pstত করারূ  েkেt anসরণীয় 
পdিত/ িনেদর্শনা সংেযাজনী-২ e সংযk করা হলু । মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমার pথম 
o িdতীয় ভােগ anভর্k aংশসমহ eবং ফরমসমহ নীেচর ছেক সংেkেপ েদখােনা হলু ূ ূ : 

বােজট কাঠােমা-pথম ভাগ 
(মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক ৃ পরণ করেত হেবূ ) 

বােজট কাঠােমা-িdতীয় ভাগ 
(aিধদpর/ সংsা কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ ) 

aংশ-১: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
িমশন েsটেমন্ট o pধান কাযর্াবিল 

aংশ-২: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
েকৗশলগত uেdশ  o pধান কাযর্kমসমহূ 

aংশ-৩: দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সংkাn তথ  
aংশ-৪: agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহূ ূ  
ফরম-১: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 

aংশ-৫.১: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsার সাmpিতক aজর্ন 

aংশ-৫.২: pধান কাযর্kমসমহূ, কাযর্kেমর সmাব  
ফলাফল eবং েকৗশলগত uেdশ  

aংশ-৫.৩: ফলাফল িনেদর্শক eবং লk মাtা (Output 
Indicators and Targets) 

aংশ-৫.৪: বােজট pাkলন o pেkপন 
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বােজট কাঠােমা-pথম ভাগ 
(মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক ৃ পরণ করেত হেবূ ) 

বােজট কাঠােমা-িdতীয় ভাগ 
(aিধদpর/ সংsা কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ ) 

pধান কমর্কিত িনেদর্শকসমহ ৃ ূ (Key 
Performance Indicators) 

ফরম-২: রাজs pািpর pাথিমক pাkলন o pেkপণ 
ফরম-৩: aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা 

aংশ-৫.৫: aপােরশন iuিনট/ pকl/ কমর্সিচর তািলকাূ  
ফরম-৪: aিধদpর/ সংsার pাথিমক ব য় pাkলন o 

pেkপণ 

৫. মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমা pণয়েনর pিkয়াঃ 

৫.১ বােজট কাঠােমার pথম ভাগ pstত করা: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট ব বsাপনা 
aিধশাখা/ anিবভােগর pধান মধ েময়ািদ বােজট pণয়ন সংkাn কােজর সািবর্ক সমnয় o তদারিকর দািয়t 
পালন করেবন। বােজট ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভােগ কমর্রত কমর্কতর্াগণ মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn 
pিত ােনর খসড়া বােজট কাঠােমা eবং pাkলন pstত করেবন। েয সকল মntণালয়/ িবভােগ eখনo বােজট 
ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভাগ sাপন করা হয়িন েসখােন unয়ন eবং annয়ন বােজেটর সােথ সংি  ২/৩ 
জন কমর্কতর্ােক sিনিদর্ ভােব খসড়া বােজট কাঠােমা eবং pাkলন pstত করার দািয়t pদান করেত হেব। 

৫.২ রাজs pািpর লk মাtা eবং সmাব  ব য়সীমা িনধর্ারণ: বােজট কাঠােমার pথম ভােগর aংশ ১-৪ eবং ফরম-
১ pstত করার পর ei পিরপেtর সে  uk মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর জn pদt রাজs 
pািpর pাথিমক লk মাtা eবং pাথিমক সmাব  ব য়সীমার (সংেযাজনী-১) িভিtেত মntণালয়/ িবভাগ eবং 
anাn pিত ােনর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর, sায়tশািসত সংsা o সরকাির anদান pাp 
েবসরকাির pিত ানসমেহর রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা ূ (ফরম-২ anসরেণ) eবং pাথিমক ব য়সীমা 
(ফরম-৩ anসরেণ) িনধর্ারণ করেত হেব। িসিলং িনধর্ারেণর েkেt সংেযাজনী-৩ e বিণর্ত পdিত anসরণ 
করেত হেব। 

৫.৩ বােজট oয়ািকর্ং grপ কতর্ক বােজৃ ট কাঠােমার pথম ভাগ পরীkা: রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা eবং 
pাথিমক ব য়সীমাসহ খসড়া বােজট কাঠােমার pথম ভাগ বােজট oয়ািকর্ং grপ িবsািরতভােব পরীkা করেব 
eবং বােজট ব বsাপনা কিমিটর জn তােদর sপািরশ pstত করেব। 

৫.৪ বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক বােজট কাঠােমার pথম ভাগ পরীkা o anেমাদনৃ : বােজট oয়ািকর্ং grেপর 
sপািরশসহ বােজট কাঠােমার pথম ভাগ (খসড়া) বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভায় েপশ করেত হেব। বােজট 
ব বsাপনা কিমিট বােজট কাঠােমার pথম ভােগর anভর্k িবিভn aংশ eবং ফরমসমহু ূ , িবেশষ কের িমশন 
েsটেমন্ট, েকৗশলগত uেdশ , agািধকার খাত/ কমর্সিচ eবং রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা o pাথিমক ূ
ব য়সীমা িবsািরতভােব পরীkা করেব eবং pেয়াজন েবােধ সংেশাধন/ পিরমাজর্েনর পর anেমাদন করেব। 

৫.৫ aিধদpর/ সংsাসমহেক বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাূ গ pstত করার anেরাধ jাপন: বােজট ব বsাপনা কিমিট 
কতর্ক anেমাদেনর পর সংি  মntণালয়ৃ / িবভাগ বােজট কাঠােমার pথম aংশ (িবিভn দpর/ সংsার 
ব য়সীমাসহ) সকল aিধদpর/ সংsার িনকট েpরণ করেব eবং বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ (ফরম-৪ 
anযায়ী pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ) pstত কের মntণালেয় েpরণ করার জn anেরাধ জানােব। 
েবসরকাির pিত ানসমহেক েকবল ফরমূ -৪ পরণ কের মntণালেয় েপশ করার জn anেরাধ জানােত হেবূ । 

৫.৬ aিধদpর/ সংsাসমহ কতর্ক বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত করাূ ৃ : aিধদpর/ সংsার pধান বােজট 
কাঠােমার িdতীয় ভাগ pণয়ন সংkাn কােজর সািবর্ক সমnয় o তদারিকর দািয়t পালন করেবন। খসড়া 
বােজট কাঠােমা eবং িবsািরত বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়ন সংkাn দািয়t পালেনর জn pেত ক 
aিধদpর/ সংsা annয়ন বােজট pণয়েনর সে  সংি  eকজন কমর্কতর্া eবং eিডিপ/ unয়ন বােজট 
pণয়েনর সে  সংি  eকজন কমর্কতর্ােক sিনিদর্ ভােব দািয়t pদান করেবন। uিlিখত কমর্কতর্াগণ বােজট 
কাঠােমার ২য় aংশ ei পিরপেt pদt িদক িনেদর্শনা anসরেণ (সংেযাজনী-২) pstত করেবন। বােজট 
কাঠােমার ২য় aংেশ িচিhত মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্নূ / বাsবায়েনর জn pেয়াজনীয় 
কাযর্kমসমেহর মধ  েথেক pেত ক aিধদpরূ / সংsা uk aিধদpর/ সংsার সংি  কাযর্kমসমহ িচিhত ূ
কের বােজট কাঠােমার ৫.২ aংেশ সিnেবশ করেব। বােজট কাঠােমার ৫.৫ aংেশ aিধদpর/ সংsার 
কাযর্kমসমহ বাsবায়েনর সে  সংি  কমর্সিচূ ূ / pকlসমেহর তািলকা agািধকােরর kম anযায়ী anভর্k ূ ু
থাকেব eবং ফরম-৪ e সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn pেয়াজনীয় বরােdর পিরমাণ ূ
pদশর্ন করেত হেব। uেlখ , বােজট কাঠােমার ৫.৫ aংশ eবং ফরম-৪ e anেমািদত কমর্সিচূ / pকl eবং 
aনnেমািদত/ সmাব  কমর্সিচূ / pকlসমেহর তািলকা পথকভােব েদখােত হেবূ ৃ । 

৫.৭ pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়ন: মntণালেয়র িনয়ntণাধীন িবিভn দpর/ সংsা কতর্ক বােজট ৃ
কাঠােমার ৫ম aংশ pstত করার পর সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn ূ ২০১১-১২, 
২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়ন 
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করেত হেব। pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়েনর েkেt সংেযাজনী-৪ e বিণর্ত পdিত anসরণ 
করেত হেব। 

৫.৮ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ : aিধদpর/ সংsার দািয়tpাp কমর্কতর্াবn খসড়া বােজট ৃ
কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত কের সংি  aিধদpর/ সংsার বােজট ব বsাপনা কিমিটর anেমাদেনর জn 
েপশ করেবন। aিধদpর/ সংsার বােজট ব বsাপনা কিমিট খসড়া বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ 
িবsািরতভােব পরীkা করেব, েকান েkেt e পিরপেt pদt নীিতমালা যথাযথভােব anসরণ না করা হেয় 
থাকেল বােজট কাঠােমার সংি  aংশ সংেশাধন/ পিরমাজর্ন পবর্ক চড়াn করেবু ূ । 

৫.৯ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ েpরণ: সংি  aিধদpর/ সংsার বােজট 
ব বsাপনা কিমিট aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকloয়াির pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ বােজট 
কাঠােমার িdতীয় ভাগ চড়াn করার পর সংি  aিধদpরূ / সংsার pধান তা pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ 
েpরণ করেবন। 

৫.১০ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ : aিধদpর/ সংsাসমহ েথেক aপােরশন iuিনটূ / 
কমর্সিচূ / pকloয়াির pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পাoয়ার পর 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর দািয়tpাp কমর্কতর্াবn তা িবsািরতভােব পরীkা করেবনৃ । 
aিধদpর/ সংsা কতর্ক বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত করার েkেt e পিরপেt pদt নীিতমালা ৃ
যথাযথভােব anসরণ করা হেয়েছ িকনা তা িনি ত করেত হেব। pেযাজ  েkেt যথাযথ সংেশাধন সmn 
হoয়ার পর দািয়tpাp কমর্কতর্াবn মntণালেয়র িনয়ntণাধীন সকল aিধদpরৃ / সংsা কতর্ক pstত বােজট ৃ
কাঠােমার িdতীয় ভাগ বােজট oয়ািকর্ং grেপর anেমাদেনর জn েপশ করেবন। 

৫.১১ মntণালয় িবভােগর বােজট কাঠােমা চড়াnকরণূ : বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ বােজট oয়ািকর্ং grপ কতর্ক ৃ
anেমািদত হoয়ার পর বােজট কাঠােমার pথম ভাগসহ তা সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভায় েপশ করেত হেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn 
pিত ােনর সামিgক বােজট কাঠােমা anেমাদন করেব। 

৫.১২ বােজট কাঠােমা েpরণ: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক ৃ
মntণালেয়র বােজট কাঠােমা anেমািদত হoয়ার পর তা aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করেত 
হেব। মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট ব বsাপনা কিমিট িনি ত করেব েয, psািবত বােজট 
কাঠােমা eবং সংি  pাkলন o pেkপণসমহ েযন e পিরপেt বিণর্ত pিkয়াূ / পdিত যথাযথভােব 
anসরেণর মাধ েম pstত করা হয়। psািবত বােজট কাঠােমার সে  বােজট ব বsাপনা কিমিটর সংি  
সভাসমেহর কাযর্িববরণী সংযk করেত হেবূ ু । 

৬. দািরd  o নারী unয়ন সংkাn তথ : বােজট কাঠােমার pথম ভােগ (aংশ-৩) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn 
pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ দািরd  িনরসন eবং নারী unয়নেক কীভােব pভািবূ ত করেব সংি  মntণালয়/ 
িবভাগ েস িবষেয় আেলাকপাত করেব। বােজট কাঠােমার িdতীয় ভােগর ফরম-৪ eর ৯ o ১০ নং কলােম যথাkেম 
দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর গহীত সকল কমর্সিচৃ ূ / pকlসমেহর pভাব িনেদর্শ করেত হেবূ । মntণালয়/ 
িবভাগ eবং aিধদpর/ সংsাসমহ pিতিট pকlূ / কমর্সিচর মাধ েম দািরd  িনরসন o নারী unয়েন েমাট pকl ব েয়র ূ
কত শতাংশ ব বহার হেব তা uেlখ করেত হেব। দািরd  o েজন্ডার সংkাn তথ  pদােনর িবষেয় িবsািরত িনেদর্শনা 
সংেযাজনী-৫ e pদান করা হেয়েছ। 

৭. সংি  কমর্কতর্ােদর জn pিশkণ: বােজট পিরপt-১ জািরর পরপরi aথর্ িবভাগ কতর্ক মntণালয়ৃ / িবভাগ eবং 
aিধদpর/ সংsা পযর্ােয়র সংি  কমর্কতর্ােদরেক বােজট কাঠােমা pণয়েনর uপর pিশkণ pদান করা হেব যােত তাঁরা 
aিবলেm বােজট কাঠােমা pণয়েনর কাজ r করেত পােরন। 

৮. সভার কাযর্পt: বােজট oয়ািকর্ং grপ eবং বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার িনধর্ািরত তািরেখর anত eকিদন 
আেগ সভার কাযর্পt বােজট ব বsাপনা কিমিট/ বােজট oয়ািকর্ং grেপর সকল সদেস র িনকট েpরণ করেত হেব। 

৯. বােজট কাঠােমা তিরেত গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমাৃ ূ : বােজট পিরপt-১ pািpর পর সংি  মntণালয়/ 
িবভাগ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsা কতর্ক গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমা ৃ ৃ ূ সংেযাজনী-৬ e pদশর্ন করা হল 
eবং uk সময়সীমা কেঠারভােব anসরণ করার জn সংি  সকলেক anেরাধ জানােনা যাে । 

১০. s ীকরণ: বােজট পিরপেt pদt নীিতমালা/ িদক িনেদর্শনার িবষেয় েকান s ীকরণ বা ব খ ার pেয়াজন হেল 
aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs কমর্কতর্ােদর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের। aথর্ িবভাগ eবং 
পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম o েফান নmর সংেযাজনী-৭ e েদয়া হল। 

১১. বােজট কাঠােমা েপশ করার সময়সীমা: আগামী ৩১ জাnয়ারী, ২০১১ তািরেখর মেধ  মntণালয়/ িবভাগ eবং 
anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমা aথর্ িবভােগর সংি  anিবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, 
সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ o সংি  েসkর িডিভশেন eক ps কের েpরণ করার জn anেরাধ করা হল। uেlখ , যিদ 
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েকান মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন বােজেটর সে  eকািধক েসkর িডিভশন 
সংি  থােক তাহেল সংি  সকল েসkর িডিভশেন বােজট কাঠােমা েpরণ করেত হেব। িনধর্ািরত তািরেখর মেধ  যােত 
বােজট কাঠােমা aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করা হয় তা িনি ত করার জn সংি  মntণালয়/ 
িবভাগসমেহর সিচব o মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্ােদরেক িবেশষভােব anেরাধ করা হলূ ু । 

 
 

কাজী শিফkল আযম 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৫২৯০ 

িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়): 
১. মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২. মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়, কাকরাiল, ঢাকা। 
৩. সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব  ভবন, ঢাকা। 
৪. সিচব, সংসদ সিচবালয়, েশের বংলানগর, ঢাকা। 
৫. সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, েতজগঁাo, ঢাকা। 
৬. সিচব, িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৭. সিচব, সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮. সিচব, সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৯. সিচব, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১০. সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১. সিচব, ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১২. সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৩. সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৪. সিচব, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ , েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৫. সিচব, পিরসংখ ান িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৬. সিচব, বািণজ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৭. সিচব, পররাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮. সিচব, pিতরkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯. সিচব, আiন o িবচার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২০. সিচব, sরাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২১. সিচব, েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২. সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৩. সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৪. সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৫. সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৬. সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৭. সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৮. সিচব, ম o কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৯. সিচব, গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩০. সিচব, তথ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩১. সিটব, সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩২. সিচব, ধমর্ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৩. সিচব, যব o kীড়া মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৪. সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৫. সিচব, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৬. সিচব, িশl মntণালয়, িশl ভবন, মিতিঝল, ঢাকা। 
৩৭. সিচব, বst o পাট মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৮. সিচব, jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৯. সিচব, কিষ মntৃ ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪০. সিচব, মৎস  o pািণসmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪১. সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪২. সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৩. সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৪. সিচব, খাদ  িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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৪৫. সিচব, dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৬. সিচব, সড়ক o েরলপথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৭. সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৮. সিচব, েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৯. সিচব, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫০. সিচব, পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫১. সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫২. েরিজ ার, spীম েকাটর্, ঢাকা। 
৫৩. সিচব, মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু , eেলনবাড়ী, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৫৪. সিচব, pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৫. সিচব, dনর্ীিত দমন কিমশন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫৬. সিচব, েসত িবভাগু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

২৮/১১/২০১০ ি ঃ
নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০৩১.২০১০-৭৩০ তািরখ: 

১৪/০৮/১৪১৭ বঃ 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হল: 

১. সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২. সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৩. সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৪. সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৫. সদস , আথর্ সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৬. সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৭. যgু-সিচব (বােজট-২), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮. সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯. সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 

 
 

আবdর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 
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pাথিমক সmাব  ব য়সীমা 
(েকািট টাকায়) 

pাথিমক সmাব  ব য়সীমা মntণালয়িবভাগ 
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬

রাTপিতর কাযর্ালয়  
সংসদ সিচবালয়  
pধানমntীর কাযর্ালয়  
মিntপিরষদ িবভাগ  
িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়  
সংsাপন মntণালয়  
সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়  
aথর্ িবভাগ  
মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntকর কাযর্ালয়  
aভ nরীণ সmদ িবভাগ  
ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ  
aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ  
পিরকlনা িবভাগ  
বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ   
পিরসংখ ান িবভাগ  
বািণজ  মntণালয়  
পররাT মntণালয়  
pিতরkা মntণালয়  
আiন o িবচার িবভাগ  
sরাT মntণালয়  
েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ  
pাথিমক o গণিশkা মntণালয়  
িশkা মntণালয়  
িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু   
sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়  
সমাজ কল াণ মntণালয়  
মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়  
ম o কমর্সংsান মntণালয়  

গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ   
তথ  মntণালয়  
সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ   
ধমর্ িবষয়ক মntণালয়  
যব o kীড়া মntণালয়ু   
sানীয় সরকার িবভাগ  
পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ  
িশl মntণালয়  
বst o পাট মntণালয়  
jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ  
কিষ মntণালয়ৃ   
মৎস  o pািণসmদ মntণালয়  
পিরেবশ o বন মntণালয়  
ভিম মntণালয়ূ   
পািন সmদ মntণালয়  
খাদ  িবভাগ  
dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ  
সড়ক o েরলপথ িবভাগ  
েনৗ-পিরবহণ মntণালয়  
েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়  
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়  
পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়  
িবd ৎ িবভাগ  
spীম েকাটর্  
মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু   
pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়  
dনর্ীিত দমন কিমশন  
েসত িবভাগু   
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সংেযাজনী-২ 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমাঃ pথম ভাগ 

(সংি  মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ ) 
 

মntণালয়/ িবভাগঃ -------------------------------------- 
 
aংশ-১: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িমশন েsটেমন্ট o pধান কাযর্াবিল 

১.১ মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িমশন েsটেমন্টঃ 

মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িমশন েsটেমন্ট ei aংেশ সংেkেপ বণর্না করেত হেব। িমশন েsটেমেন্ট 
মntণালয় কী aজর্ন করেত চায়, কীভােব aজর্ন করেব eবং কার জn aজর্ন করেত চায়- e িতনিট িবষয় তেল ধরেত ু
হেব। 
 
১. ২ মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর pধান কাযর্াবিলঃ 
সরকােরর কাযর্ বন্টন আেদশ (Allocation of Business) anযায়ী মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর pধান 
কাযর্াবিল সংেkেপ ei aংেশ িলিপবd করেত হেব। erপ কাযর্াবিলর সংখ া সেবর্া  ৮িট েত সীমাবd রাখেত হেব। 
 
aংশ-২: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ  eবং pধান কাযর্kমসমহূ 

 
েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  pধান কাযর্kমসমহ ূ (Key Activities)  বাsবায়নকারী aিধদpর/ সংsা 

১ ২ ৩ 

rপকl ২০২১, ৬  প  বািষর্ক 
পিরকlনা eবং/ aথবা 
মntণালেয়র নীিত িনধর্ারণী দিলল 
েথেক মntণালেয়র েকৗশলগত 
মধ েময়ািদ uেdশ সমহ িচিhত ূ
কের e কলােম িলিপবd করেত 
হেব। পরsর সmকর্যk ু
েকৗশলগত uেdশ সমহ eকিtত ূ
কের তািলকা সংিkp করা েযেত 
পাের।  

eখােন pধান কাযর্kম বলেত বােজেট 
বরাdকত aেথর্ েয কাজ করা হেব তার ৃ
বণর্নােক বঝােবু । 
েকৗশলগত uেdশ  aজর্ন/ বাsবায়েনর জn 
pেয়াজনীয় pধান কাযর্kমসমহ িচিhত কের ূ
ei কলােম সিnেবশ করেত হেব। e সকল 
কাযর্kম aবশ i মntণালেয়র মল কাযর্াবিলর ূ
সে  সাম স পণর্ হেত হেবূ । pিতিট 
েকৗশলগত uেdেশ র িবপরীেত েমাট 
কাযর্kেমর সংখ া সেবর্া  ৬িটর মেধ  সীমাবd 
রাখেত হেব।  

২ নং কলােম বিণর্ত কাযর্kমসমহ ূ
েয aিধদpর/ সংsা কতর্ক ৃ
বাsবািয়ত হেব তার নাম e 
কলােম uেlখ করেত হেব। 
pিতিট েকৗশলগত uেdেশ র 
িবপরীেত pদিশর্ত কাযর্kমসমহ ূ
বাsবায়েন pত k eবং grtপণর্ ূ
ভিমকা রাখেব েকবল ঐ সকল ূ
aিধদpর/ সংsার নাম uেlখ 
করেত হেব।  
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aংশ-৩: দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সংkাn তথ  

৩.১ দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর uপর েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাবূ : 

· uপেরর aংশ-২ eর ১ নং কলােম বিণর্ত েকৗশলগত uেdশ সমহ eবং e aংেশ বিণর্ত েকৗশলগত ূ
uেdশ সমহ যােত aিভn হয় ূ তা িনি ত করেত হেব; 

· pিতিট েকৗশলগত uেdশ  eবং সংি  কাযর্kমসমহ সরকােরর দািরd  িনরসন eবং নারী unয়ন সংkাn ূ
uেdশ  পরেণ কীভােব aবদান রাখেব তা পথকভােব বণর্না করেত হেবূ ৃ ; 

· দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর uপর েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব বূ ণর্নার েkেt সংেযাজনী-৫ e pদt 
িবsািরত িনেদর্শনা anসরণ করেত হেব। 

 

৩.২ দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সmিকর্ত বরাd: 

চড়াn বােজট কাঠােমােত ূ (MBF) দািরd  িনরসন o নারী unয়েন মntণালয়/ িবভাগ িভিtক বরাd সmিলত eকিট সারিণ 
RCGP ডাটােবজ েথেক pstতপবর্ক ei aংেশ সংেযাজন করা হেবূ । বােজট কাঠােমা চড়াnকরেণর পর aথর্ িবভাগ ূ
কতর্ক ei সারিণ pstত করা হেবৃ । 

 
aংশ-৪: agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহ ূ ূ (Priority Spending Areas/ Programmes) 

agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহ ূ ূ  সংি  েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  

agািধকার খাত বলেত কেয়কিট sিনিদর্  কাজ বা কাযর্kেমর 
সমnেয় গিঠত কমর্সিচেক বঝায় যা েকান pিত ােনর েকৗশলগত ূ ু
uেdশ  aজর্েন grtপণর্ aবদান রােখূ । 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ ূ
বাsবায়েনর েkেt সবচাiেত েবশী aবদান রাখেব eমন ব য় খাত/ 
কমর্সিচসমহ িচিhত কের agািধকার anযায়ী e কলােম সিnেবশ ূ ূ
করেত হেব। 
e সকল ব য় খাত/ কমর্সিচ মntণালেয়র মল কাযর্াবিলর সে  ূ ূ
সাম স পণর্ হেত হেব agািধকােরর kমাnসাের সিnেবশ করেত ূ
হেব। 
agািধকার খাত/ কমর্সিচর সংখ া সেবর্াূ  ৬িটর মেধ  সীমাবd 
রাখেত হেব। 
eকিট agািধকার খাত/ কমর্সিচ সmেকর্ ূ ৪০-৬০ শেbর eকিট 
anে েদ সংিkp বণর্না pদান করেত হেব।  

e কলােম pেত ক agািধকার খাত/ 
কমর্সিচর িবপরীেত সংি  েকৗশলগত ূ
uেdশ / uেdশ সমহ uেlখ করেত হেবূ । 

 

১.  
২.  
৩.  
৪.  
৫.  
৬.  
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ফরম-১ 
মntণালয়/ িবভােগর pধান কমর্কিত িনেদর্শকসমহ ৃ ূ (Key Performance Indicators) 

কলাম-১: মntণালয়/ িবভােগর জn pধান কমর্কিত িনেদর্শকসমহ ৃ ূ (KPI) িচিhত কের e কলােম সিnেবশ করেত হেব। 
েকৗশলগত uেdশ  aজর্েন পিরমাপেযাগ  KPI (outcome or higher level output)সমহূ বণর্না করেত 
হেব। KPI’eর সংখ া ৪ েথেক ৬ িটর মেধ  সীমাবd রাখেত হেব। 

কলাম-২: aংশ-২ e বিণর্ত সংি  েকৗশলগত uেdেশ র kিমক নmর ei কলােম uেlখ করেত হেব। 
কলাম-৩: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শক পিরমােপর eকক ৃ (লk জন, িকেলািমটার, শতাংশ, লk টন iত ািদ) e কলােম 
uেlখ করেত হেব। 
কলাম-৪: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত ৃ ২০০৯-১০ aথর্বছেরর লk মাtা e কলােম uেlখ করেত হেব। 
কলাম-৫: pিতিট িনেদর্শেকর িবপরীেত ২০০৯-১০ aথর্বছেরর pকত aজর্ন e কলােম uেlখ করেত হেবৃ । 
কলাম-৬: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত ৃ ২০১০-১১ aথর্বছেরর লk মাtা e কলােম uেlখ করেত হেব। 
কলাম-৭: ২০১০-১১ aথর্বছেরর জn িনধর্ািরত লk মাtা সবর্েশষ pাp তথ / agগিতর আেলােক পনিনর্ধর্ারণ করা ু

pেয়াজন হেল সংেশািধত লk মাtা e কলােম uেlখ কrন। ২০১০-১১ aথর্বছেরর মল লk মাtা সংেশাধন ূ
করার pেয়াজন নাi বেল pতীয়মান হেল মল লk মাtা e কলােম পনrেlখ করেত হেবূ ু । 

কলাম-৮ েথেক ১০: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত আগামী িতন বছেরর লk মাtা ধাযর্ কের কলাম ৃ ৮-১০ e 
সিnেবশ করেত হেব। 

 
লk মাtা pকত ৃ  লk মাtা সংেশািধ

ত 
লk মাtা

মধ েময়ািদ লk মাtা িনেদর্শ
ক 

সংি  
েকৗশলগ

ত 
uেdেশ  

পিরমা
েপর 

eকক 
২০০৯-
১০ 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) 
১।             
২।             
৩।             
৪।             
৫।             
৬।             

 
িনেদর্শকসমহ ূ ৬  প  বািষর্ক পিরকlনা eবং/ aথবা মntণালেয়র নীিত িনধর্ারণী দিলেল িচিhত pভাব িনেদর্শকসমেহর ূ
(Outcome Indicators) সােথ সাম স পণর্ হেত হেব eবংূ  নীেচ বিণর্ত SMART criteria পরণ করেত হেবূ : 

১. Specific – the indicator is clearly defined. 
২. Measurable – information and data are available. 
৩. Achievable – the indicator targets are realistically set. 
৪. Relevant – the indicator is relevant to the objective 
৫. Time bound - there is a clear timeframe for achieving the target. 
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বােজট কাঠােমাঃ িdতীয় ভাগ 
(সংি  aিধদpর/ সংsা কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ ) 

aিধদpর/ সংsার নাম -------------------------------------- 
 

aংশ-৫: aিধদpর/ সংsার সাmpিতক aজর্ন, pধান কাযর্kমসমহ eবং ফলাফল িনেদর্শক o লk মাtাূ  
 

৫.১ সাmpিতক aজর্ন: 
aিধদpর/ সংsার িবগত িতন বছেরর pধান aজর্নসমেহর uপর সংেkেপ বণর্না pদান করেত হেবূ । সাmpিতক aজর্ন 
সংkাn বণর্নায় pাসি ক তথ / পিরসংখ ান anভর্k থাকা বা নীু য় যােত uk বণর্না েথেক সংি  aিধদpর/ সংsার 
কােজর আoতা eবং aজর্েনর পিরমাণ সmেকর্ ধারণা পাoয়া যায়। e সংkাn বণর্না ১০০-১২০ শেbর মেধ  সীিমত 
রাখেত হেব। 

 
৫.২ pধান কাযর্kমসমহূ, কাযর্kেমর সmাব  ফলাফল eবং েকৗশলগত uেdশ : 

pধান কাযর্kমসমহূ 
(Key Activities)  

কাযর্kেমর সmাব  ফলাফল 
(Output Related to the Activity)  

সংি  েকৗশলগত uেdশ  

১ ২ ৩ 
বােজট কাঠােমার pথম ভােগর aংশ-২ e 
িচিhত কাযর্kমসমেহর মধ  েথেক সংি  ূ
aিধদpর/ সংsা কতর্ক বাsবািয়ত হয় eমন ৃ
কাযর্kমসমহ িচিhূ ত কের ei কলােম 
সিnেবশ করেত হেব। 
pধান কাযর্kমসমহ বেলট পেয়েন্টর পিরবেতর্ ূ ু
kিমক নmর dারা িচিhত করেত হেব।  

সংি  কাযর্kেমর aজর্নেযাগ  ফলাফল ei কলােম 
িলিপবd করেত হেব। 
ফলাফল (Output) হে  েকান aিধদpর/ সংsা 
কতর্ক গহীত কাযর্kেমর পিরৃ ৃ মাপেযাগ  ফল। pিতিট 
ফলাফল সংkাn বণর্না ১০-২০ শেbর মেধ  সীিমত 
থাকেব।  

বােজট কাঠােমার pথম 
ভােগর aংশ-২ e িচিhত 
সংি  েকৗশলগত 
uেdেশ র নmর e কলােম 
uেlখ করেত হেব।  

   

   

 
৫.৩ কাযর্kেমর ফলাফল িনেদর্শক eবং লk মাtা (Output Indicators and Targets) t 

মধ েময়ািদ ফলাফল িনেদর্শক eবং লk মাtাসমহ ei aংেশ িনেmাk সারিণেত সিnেবশ করেত হেবূ । সকল aিধদpর/ 
সংsা ei তথ  pদান করেব। 

aিধদpর/ সংsার pধান কাযর্kমেক সেবর্া  pিতফিলত কের erপ সবর্েমাট ৫িট ফলাফল িনেদর্শক িনণর্য়পবর্ক eূ i 
aংেশ সিnেবশ করেত হেব। তেব েয সকল aিধদpর/ সংsার কাযর্kেমর মাধ েম দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর 
uপর তাৎপযর্পণর্ pভাব পড়েব েস সকল েkেt দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সmিকর্ত পথক ূ ৃ ২িট িনেদর্শক িনণর্য় 
করেত হেব তেব সবর্েমাট িনেদর্শেকর সংখ া ৫িটর aিধক হেব না। িনেদর্শকসমহ uপের ফরমূ -১ e বিণর্ত SMART 
criteria পরণ করেত হেবূ । ফলাফল িনেদর্শেকর ছক পরেণর েkেt aিধদpরূ / সংsাসমহেকঃূ  

• ফলাফল িনেদর্শকসমেহর সংিkp বণর্না pদান করেত হেবূ ; 
• pিতিট ফলাফল িনেদর্শক পিরমােপর eকক uেlখ করেত হেব; 
• pিতিট িনেদর্শেকর িবপরীেত ২০০৯-১০ aথর্বছেরর pকত aজর্ন uেlখ করেত হেবৃ ; 
• pিতিট ফলাফল িনেদর্শেকর িবপরীেত ২০১০-১১ aথর্বছেরর লk মাtা o সংেশািধত লk মাtা (যিদ 

থােক) uেlখ করেত হেব; 
• pিতিট ফলাফল িনেদর্শেকর িবপরীেত আগামী িতন বছেরর লk মাtা কলাম ৬-৮ e সিnেবশ করেত হেব। 
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লk মাtা pকত ৃ  লk মাtা সংেশািধত 

লk মাtা 
মধ েময়ািদ লk মাtা ফলাফল

িনেদর্শক 
পিরমােপর 

eকক 

২০০৯-
১০ 

২০০৯-
১০ 

২০১০-১১ ২০১০-১১ ২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১।            

২।            

৩।            

৪।            

৫।            

৬।            

 
৫.৪ বােজট pাkলন o pেkপন 

চড়াn বােজট কাঠােমােত ূ (MBF) aিধদpর/ সংsা িভিtক সংি  aথর্বছেরর pাkলন eবং পরবতর্ী চার aথর্বছেরর 
pেkপণ সmিলত বােজট বরােdর eকিট সারিণ ei aংেশ সংেযাজন করা হেব। বােজট কাঠােমা চড়াnকরেণর পর aথর্ ূ
িবভাগ কতর্ক ei সারিণ pstত করা হেবৃ । 

৫.৫ সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকেlর তািলকা 

aিধদpর/ সংsার সংি  কাযর্kম বাsবায়েনর সােথ সmk aপােরশন iuিনটৃ / কমর্সিচূ / pকlসমেহর নাম ei ূ
aংেশ িলিপবd করেত হেব। aিধদpর/ সংsার agািধকােরর kমাnসাের কমর্সিচূ / pকেlর তািলকা িনেmর সারিণেত 
সংযk করেত হেবু । 

aপােরশনiuিনটকমর্সিচpকেlরনামূ  
১ 

সংি pধানকাযর্kম 
২ 

aপােরশন iuিনট (annয়ন) 
aিধদpর/ সংsার সংি  কাযর্kম বাsবায়েনর লেk  annয়ন বােজেটর েকান aপােরশন 
iuিনেটর আoতায় বােজেট aথর্ বরাd pদান করা হেল aথবা aথর্ বরােdর pেয়াজন হেল 
সংি  aপােরশন iuিনেটর নাম uেlখ করেত হেব।  

· aিধদpর/ সংsার েকান কাযর্kেমর সােথ 
সmিকর্ত তা uেlখ করেত হেব (েসকশন-
৫.২ e বিণর্ত সংি  কাযর্kেমর kিমক 
নmর ei কলােম uেlখ করেত হেব)  

anেমািদত কমর্সিচূ / pকl * 

· anেমািদত কমর্সিচূ / pকl বলেত যথাযথ কতর্পk কতর্ক anেমািদত হেয়েছ eমন ৃ ৃ
চলিত কমর্সিচূ / pকlেক বঝােবু ।  

· েসকশন-৫.২ e বিণর্ত সংি  কাযর্kেমর 
kিমক নmর ei কলােম uেlখ করেত 
হেব 

aনnেমািদত কমর্সিচূ / pকl * 

· aনnেমািদত কমর্সিচূ / pকl বলেত কমর্সিচর ছকূ / pকেlর িডিপিপ pstত করা 
হেয়েছ eবং সংি  মntণালয় aথবা aথর্ িবভাগ/ পিরকlনা কিমশেন anেমাদেনর 
জn pিkয়াধীন রেয়েছ eমন কমর্সিচূ / pকlেক বঝােবু ।  

· েসকশন-৫.২ e বিণর্ত সংি  কাযর্kেমর 
kিমক নmর ei কলােম uেlখ করেত 
হেব 

সmাব  কমর্সিচূ / pকl * 

· সmাব  কমর্সিচূ / pকl বলেত aিধদpর/ সংsার সংি  কাযর্kম বাsবায়েনর জn 
pেয়াজনীয় বেল িচিhত হেয়েছ তেব eখেনা কমর্সিচর ছকূ / pকেlর িডিপিপ pstত 
করা হয় িন eমন কমর্সিচূ / pকlেক বঝােবু ।  

· েসকশন-৫.২ e বিণর্ত সংি  কাযর্kেমর 
kিমক নmর ei কলােম uেlখ করেত 
হেব 

* কমর্সিচ o pকl পথকভােব pদশর্ন করেত হেবূ ৃ । 
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সংেযাজনী-৩ 

রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা eবং pাথিমক সmাব  ব য়সীমা িনধর্ারেণর েkেt anসরণীয় পdিত 

১) সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর জn pদt রাজs pািpর pাথিমক লk মাtার িভিtেত 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpরসমেহর জn রাজs pািpর ূ
pাথিমক লk মাtা িনধর্ারণ করেত হেব। সাmpিতক বছরসমেহ সংি  দpেরর িনজs আয় o আেয়র uৎসূ / 
আiেটমসমহ পযর্ােলাচনা করেত হেব pাথিমকভােব চলিত aথর্বছেরর বােজট বরাdূ েক রাজs pািpর লk মাtা 
িনধর্ারেণর িভিt িহসােব ধরা েযেত পাের। 

২) েকান sায়tশািসত সংsা কতর্ক সরকােরর pাপ  লভ াংশ জমা দােনর জn িনধর্ািরত থাকেল সংি  সংsা েথেক ৃ
pািpর লk মাtা ধাযর্ করেত হেব। 

৩) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর জn pেয়াজনীয় কাযর্kমসমহ ূ ূ
বাsবায়েনর সে  সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn pিতবছর pেয়াজনীয় aেথর্র সmাব  ূ
পিরমাণ িবেবচনা কের সিচবালয় aংশ eবং িবিভn aিধদpর/ সংsা/ েবসরকাির pিত ােনর ব য়সীমা িনধর্ারণ 
করেত হেব। 

৪) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর, সংsা o সরকাির 
anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর ূ ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ 
aথর্বছেরর ব য়সীমা eমনভােব িনধর্ারণ করেত হেব েযন তা সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
জn pদt pাথিমক ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  হয়। 

৫) বােজট বরােdর দkতা যােত ss ভােব দি েগাচর হয় েস জn যতdর সmব sিনিদর্  uেdশৃ / কাযর্kেমর 
িবপরীেত aথর্ বরাd করেত হেব। েসকারেণ েথাক বরােdর পিরমাণ ন নতম পযর্ােয় রাখার েচ া করেত হেবূ । তেব, 
aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা িনধর্ারেণর সমেয় িকছ aথর্ সিচবালয় aংেশ সংরিkত রাখা েযেত পাের যােত কের ু
পরবতর্ী পযর্ােয় aিধদpর/ সংsাসমহ কতর্ক েপশকত aিতিরk aেথর্রূ ৃ ৃ  চািহদা পরণ করা সmব হয়ূ । ei সংরিkত 
aথর্ সামিয়কভােব সিচবালয় aংেশ েথাক িহসােব রাখেত হেব eবং পরবতর্ীেত aিধদpর/ সংsাসমহ কতর্ক বােজট ূ ৃ
কাঠােমার aংশ-৫ o ফরম-৪ মntণালেয় দািখল করার পর সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn ূ
pিতবছর pেয়াজনীয় aেথর্র সmাব  পিরমাণ িবেবচনা কের aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা পনিনর্ধর্ারণ করার ু
pেয়াজন হেল েস েkেt ব বহার করেত হেব। 

৬) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িনয়ntণাধীন sায়tশািসত সংsাসমেহর মেধ  েযসকল সংsা সরকাির ূ
anদােন পিরচািলত হয় eবং চলিত (২০১০-১১) aথর্ বছেরর বােজেট েযসকল সংsার জn বরাd anভর্k রেয়েছ ু
েকবল েস সকল সংsােকi ব য়সীমা/ বরাd িনধর্ারেণর সময় িবেবচনা করা যােব। সরকাির anদােন পিরচািলত 
sায়tশািসত সংsাসমেহর জn ব য়সীমাূ / বরাd িনর্ধর্ারেণর সময় সাmpিতক বছরসমেহ সংি  সংsার িনজs আয় ূ
o আেয়র uৎস/ আiেটমসমহ পযর্ােলাচনা করেত হেব eবং আগামী পঁাচ বছের সmাব  িনজs আেয়র aথর্ বাদ ূ
িদেয় সংি  সংsার জn ব য়সীমা/ সরকাির anদােনর পিরমাণ িনধর্ারণ করেত হেব। 

৭) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িনয়ntণাধীন েয সকল sায়tশািসত সংsা বািণিজ ক িভিtেত পিরচািলত 
হয় eবং েয সকল সংsার বােজট psাব aথর্ িবভােগর মিনটিরং েসেল েpরণ করেত হয়, ব য়সীমা িনধর্ারেণর সময় 
েস সকল সংsােক িবেবচনা করার pেয়াজন নাi। তেব, e জাতীয় সংsার েকান unয়ন pকl বািষর্ক unয়ন 
কমর্সিচেত anভর্k থাকেল aথবা e জাতীয় েকান সংsার জn সরকার কতর্ক েকান ঋণূ ু ৃ / ik iিট/ ভতর্িক ু
pদােনর িবষেয় যথাযথ পযর্ােয় িসdাn গহীত হেয় থাকেল সংি  সংsার ankেল pেয়াজনীয় বরাd রাখেত হেবৃ । 

৮) চলিত (২০১০-১১) aথর্ বছেরর মলূ বােজেট anভর্k সরকাির anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর েkেt ু ূ
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর জn pেয়াজনীয় কাযর্kমসমহ ূ ূ
বাsবায়েনর সে  eসকল pিত ােনর সmkতার আেলােক eবং আগামী পঁাচ বছের সংিৃ  সংsার সmাব  িনজs 
আেয়র পিরমাণ িবেবচনায় িনেয় সরকাির anদান/ বরােdর পিরমাণ িনধর্ারণ করেত হেব। 

৯) দািরd  িনরসন েকৗশলপt eবং সরকােরর anাn নীিত িনধর্ারণী দিলেল uেlিখত েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্ন ূ
িনি ত করার লেk  িনধর্ািরত কাযর্kমসমহূ  বাsবায়নকেl সংি  pকl/ কমর্সিচ aথর্ায়েনর জn মntণালেয়র ূ
বােজট কাঠােমা চড়াn করার পর aিধদpরূ / সংsাoয়াির ব য়সীমা পনঃিনধর্ারেণর pেয়াজন হেত পােরু । েস েkেt, 
সামিয়ক ভােব সিচবালয় খােত েথাক বাবদ সংরিkত কের রাখা aথর্ পযর্ােলাচনাপবর্ক ূ ২০১১-১২, ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা পনঃিনধর্ারণ করা েযেত পাের ু
তেব লk  রাখেত হেব erপ পনঃিনধর্ািরত বরাd মntণালয়ু / িবভাগ eবং anাn pিত ােনর জn pদt সািবর্ক 
ব য়সীমা েযন aিতkম না কের। 
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সংেযাজনী-৪ 
 

aিধদpর/ সংsা কতর্ক pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়েনর েkেt anসরণীয় পdিতৃ  

১) দািরd  িনরসন েকৗশলপt eবং সরকােরর সংি  নীিত িনধর্ারণী দিলেল pিতফিলত েকৗশলগত uেdশ সমহ ূ
aজর্েনর জn pেয়াজনীয় কাযর্kমসমহ বাsবায়েনর সেূ  সংি তার মাtা eবং drত বাsবায়েনর pেয়াজনীয়তা 
িবেবচনা কের কমর্সিচূ / pকlসমেহর agািধকার িনধর্ারণ করেত হেবূ ; 

২) aথর্ বরােdর েkেt চলমান anেমািদত কমর্সিচূ / pকlসমহেক agািধকার pদান করেত হেবূ । তেব, েকান 
anেমািদত কমর্সিচূ / pকl মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর জn ূ
pেয়াজনীয় কাযর্kমসমহ বাsবায়েনর সে  সংি  না হেল e জাতীয় pকlেক aথর্ বরােdর েkেt agািধকার ূ
pদান করা যােব না। 

৩) anেমাদেনর জn pিkয়াধীন unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন pকেlর িবপরীেতo বরাd pদশর্ন করা যােব। তেব, 
anেমািদত না হoয়া পযর্n e জাতীয় unয়ন কমর্সিচ বা pকেlর জn বােজেট aথর্ বরাd pািpর েকান িন য়তা ূ
থাকেব না। 

৪) pাথিমক ব য় pাkলেন anভর্k কমর্সিচু ূ / pকেlর জn বরাd িনধর্ারেণর সমেয় লk  রাখেত হেব েযন uk 
কমর্সিচূ / pকেlর জn anেমািদত েমাট ব য়সীমা aিতkাn না হয়। 

৫) ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছের সমাp হেয় যােব eমন েকান কমর্সিচূ / 
pকেlর জn বরাd যােত কমর্সিচূ / pকl সমািpর পরবতর্ী aথর্ বছেরর pাkলেন anভর্k না হয় তা িনি ত ু
করেত হেব। 

৬) েকান aিধদpর/ সংsার সকল কমর্সিচূ / pকেlর জn বরাd uk aিধদpর/ সংsার জn pদt ব য়সীমার মেধ  
সংkলান করা সmব না হেল েস েkেt pথেমi u  agািধকারসmn কমর্সিচূ / pকlসমেূহর aথর্ায়ন িনি ত 
করেত হেব eবং agািধকার তািলকার িভিtেত কম agািধকারসmn pকl/ কমর্সিচ বরােdর পিরমাণ hাস কের ূ
pদt ব য়সীমার মেধ  সংkলান করেত হেব। eেতo সmবপর না হেল aেপkাকত কম agািধকারসmn pকlৃ / 
কমর্সিচ বাদ িদেয় সংিূ  aিধদpর/ সংsার pদt েমাট ব য়সীমার মেধ  সংkলােনর জn পদেkপ gহণ করেত 
হেব। 
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সংেযাজনী-৫ 
দািরd  o েজন্ডার সংkাn ছক eবং ফরম পরণ সংkাn িবsািরত িনেদর্িশকাূ  

 িনেmাk িবষয়সমেহর pিত লk  েরেখ দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর মntূ ণালেয়র েকৗশলগত uেdেশ র pভাবসমহ ূ
সংেkেপ বণর্না করেত হেব (৫০ শেbর aিধক নয়)  

• দািরd  িনরসন েকৗশলপেt (eনeসeিপআর) বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সmিকর্ত েকৗশলসমেহর ূ (uদাহরণ: 
eনeসeিপআর eর পিলিস ম ািTk) সােথ েযাগসtূ ; 

• েযখােন সহজলভ , দিরd জনেগা ীর সংখ া o শতকরা anপাত, িবেশষত দিরd নারীর সংখ া যারা েকৗশলসমেহর dারা ূ
pত k pভািবত; 

• uপযর্k pভাবসমহ sl েময়ািদ ু ূ (uদাহরণ: সামািজক িনরাপtা েব নী কমর্সিচর আoতায় eককালীন sিবধাূ ) নািক 
দীঘর্েময়ািদ (uদাহরণ: দkতা বিdৃ , pিশkণ, kdঋণু , সরকাির িবিনেয়াগ, যার মাধ েম দিরd জনেগা ী/ নারীসমাজ uপকত ৃ
হেব।) 

 
েনাট: 

১। দািরেd র সংjা িনrপেণর জn বাংলােদশ পিরসংখ ান ব েরা ু Basic Needs Method ব বহার কের থােক। ei Basic 
Needs Method anযায়ী জনেগা ীর েয aংশ Minimum Basic Need (২১২২ িক. ক ােলারী/ pিত জেন pিতিদন) 
সীমার নীেচ তােদরেক দিরd িহসােব আখ ািয়ত করা হয়। 

২। মানব দািরd  (Human Poverty) মানব unয়নসচক ূ (HDI) dারা িনধর্ারণ করা হয়। ei সচক িনধর্ারণ করেত িশkাূ , 
sাs , পি  iত ািদেক িবেবচনা করা হয়ু । িশkা, sাs  o পি  iত ািদ pািp মানব দািরd  hাস কেরু ।  

দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব যাচাiেয়র মানদন্ডসমহ িনেm ূ ূ
বিণর্ত হেলা। e সকল মানদন্ড েকান েকৗশেলর মাধ েম যত েবশী pিতফিলত হেব, eর pভাব তত েবশী শিkশালী 
হেব। uেlখ , সকল মানদন্ড সকল মntণালেয়র জn pেযাজ  নাo হেত পাের। pেযাজ  মানদন্ডসমহ ব বহার কের ূ
বােজট কাঠােমার aংশ-৩ পরণ করার জn anেরাধ করা হেলাূ । যিদ দািরd  িনরসন aথবা/ o নারী unয়েনর uপর 
েকান মধ েময়ািদ েকৗশেলর pত k pভাব নাi বেল pতীয়মান হয়, তেব তাo uেlখ করেত হেব। 

ক) দািরd  িনরসেনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব যাচাiেয়র মানদন্ডসমহঃূ ূ  

১। কমর্সংsান/ আয়বধর্ক কাযর্kমঃ দিরd জনেগা ীর জn িক কমর্সংsান/ আয় বধর্ক কাযর্kেমর sেযাগ সি  ৃ
হেব? হেল িকভােব? 

২। পিরবীkণ o মল ায়ন ব বsাঃ ূ সরকার কতর্ক গহীত দািরd  hাস কমর্সিচর পিরবীkণ o মল ায়ন ব বsা ৃ ৃ ূ ূ
বলবৎ আেছ িকনা, থাকেল তা েজারদার করার পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা? যিদ না থােক তেব েকৗশলগত 
uেdশ সমহ aিজর্ত হেল পিরবীkণ o মল ায়ন ব বsার pবতর্ন হেবূ ূ  িকনা? হেল তা িকভােব হেব? 

৩। সরকাির সmদ o েসবা pািpঃ দিরd জনেগা ীর ankেল সরকাির সmদ (েযমন: খাস জিম, জলাশয় o 
সামািজক বনায়ন iত ািদ) eবং েসবা (েযমন: িশkা, sাs , িবd ৎ, িব d পািন iত ািদ) pািpর sেযাগ বিd ৃ
পােব িকনা eবং েপেল তা িকভােব? 

৪। তথ  o pযিk pিpর sেযাগ বিdু ৃ / তথ  pযিkর unয়নঃু  কিষৃ , মৎস  eবং aকিষজাত কমর্কােন্ডর েkেt ৃ
তথ  o pযিk pািpর sেযাগ বিd পােব িকনা বা pযিkর ু ুৃ (আiিসিট সহ) unয়ন tরািnত করার pেয়াজনীয় 
পদেkপ eবং দিরd জনেগা ীর মােঝ তা pদশর্ন o সmpসারেণর ব বsা েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল িকভােব 
েনয়া হেয়েছ? 

৫। মানব দkতা বিdৃ : aনাn ািনক aথর্ৈনিতক কমর্কােন্ড জিড়ত জনেগা ীর দkতা বিdর জn pেয়াজনীয় ৃ
কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৬। আiন o নীিতসমহ pণয়ন o unয়নূ : দিরd জনেগা ীর ankেল সামািজক িনরাপtা েব নী, সামািজক বীমা 
eবং মবাজাের pেবশ সহিজকরণ সmিকর্ত আiন o নীিতসমহ unয়েনর জn pেয়াজনীয় পদেkপ েনয়া ূ
হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৭। sাs , পি  o িশkা ু pদান/ unয়নঃ দিরd জনেগা ীর sাs , পি  o িশkার unয়ন কেl েকান কাযর্kম ু
েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৮। pিশkণ: দিরd জনেগা ীেক pেয়াজনীয় pিশkণ pদােনর কাযর্kম আেছ িকনা থাকেল তা িক eবং িকভােব 
েনয়া হেয়েছ? 

৯। িব d পািন o েসিনটারী েলিTন pািpঃ দিরd জনেগা ী িব d পািন o েসিনটারী েলিTন sিবধািদ pািpর 
লেk  pেয়াজনীয় পদেkপ/ কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব e sিবধািদ তারা পােব? 
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১০। সেচতনতা বিdৃ : দিরd জনেগা ীেক তােদর aিধকার o েসবা pািpেত সেচতনতা বিd o সেবর্াপির সামািজক ৃ
সেচতনতা বিd কেl pেয়াজনীয় পদেkপৃ / কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িকভােব/ েকান pিkয়ায় 
েনয়া হেয়েছ? 

১১। তথ  pযিkেত দিরdেদর ু pিশkণ: তথ  pযিkর েkেt দিরd জনেগা ীর pেয়াজনীয় ু pিশkণ pািp o 
ব বহার বিdর জn পদেkপৃ / কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

১২। দিরdেদর kমতায়নঃ সমােজ eবং কমর্েkেt িবিভn িসdাn gহেণ eবং রাজৈনিতক কাঠােমােত দিরdেদর 
aংশgহণ বিdর মাধ েম তােদর kমতায়ন pিkয়া uৃ nয়ন/ uৎসািহত করার পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা বা 
িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

খ) নারী unয়েনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব যাচাiেয়র মানদন্ডসমহূ ূ : 

১। sাs  েসবা pািp o পি র unয়নঃু  নারীর pজনন eবং সাধারণ sাs  sরkায় sিনিদর্  eবং কাযর্কর 
পদেkপ gহণ করা হেয়েছ িকনা? eছাড়াo গহীত ব বsািদর dারা মিহলােদর িবেশষতঃ গভর্বতী eবং ৃ
snদানকারী মােয়েদর পি র uিnিতসাধন হেব িকনাু ? হেল তা িকভােব হেয়েছ? 

২। সরকাির সmদ o েসবা লাভঃ নারীর ankেল সরকাির সmদ (েযমন: খাসজিম, জলাশয় o সামািজক 
বনায়ন) o েসবা (েযমন: িশkা, sাs , িবd ৎ, িব d পািন iত ািদ) pািpর sেযাগ সmpসািরত হেয়েছ 
িকনা? হেল তা িকভােব হেয়েছ? 

৩। িশkা o pিশkণ pািpঃ নারীর জn িশkা o pিশkণ pািpর sেযাগ সি  হেয়েছ িকনা বা sেযাগ ৃ
সmpসািরত হেয়েছ িকনা? হেল তা িকভােব হেয়েছ? 

৪। নারীর দিনক কমর্ঘন্টা hাসঃ নারীর দিনক সািবর্ক কমর্ঘন্টা hাস করেত সkম eমন পদেkপ/ কাযর্kম 
েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব কমর্ঘন্টা hাস করেত পাের? 

৫। ম বাজার eবং আয়বধর্ক কমর্কােন্ড নারীর aংশgহণঃ ম বাজার eবং আয়বধর্ক কমর্কােন্ড নারীর 
aংশgহণ বিd o সহজীকরেণর লেk  pেয়াজনীয় ব বsা েনয়া হেয়েছ িকনা eবং হেয় থাকেল িকভােব তা ৃ
েনয়া হেয়েছ? 

৬। নারীর সামািজক িনরাপtা বিdকরণ eবং সmাব  kিত o ঝুিঁক hাস করাঃৃ  নারীর সামািজক িনরাপtা 
বিdকরণ eবং সmাৃ ব  kিত o ঝুিঁক hাস করার লেk  pেয়াজনীয় পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা aথবা িক িক 
পদেkপ েনয়ার ফেল নারীর সামািজক িনরাপtা বিd পােব eবং িবেশষত pকিতক dেযর্ােগর কারেণ তােদর ৃ ৃ
সmাব  kিত o ঝঁুিক hাস পােব? 

৭। নারীর kমতায়নঃ পিরবাের, সমােজ eবং কমর্েkেt িবিভn িসdাn gহেণ eবং রাজৈনিতক কাঠােমােত 
নারীর aংশgহণ বিdর মাধ েম নারীর kমতায়ন pিkয়া unয়নৃ / uৎসািহত করার পদেkপ েনয়া হেয়েছ 
িকনা েনয়া হেল িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৮। িবিভn েফারােম নারীর aংশgহণঃ জাতীয় o আnজর্ািতক েফারামসমেহ নারী সmূ িকর্ত িবষয়সমহ utাপনূ / 
anভর্kকরেণর জn pেয়াজনীয় পদেkপু / কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা বা েনয়া হেয় থাকেল িকভােব তা 
েনয়া হেয়েছ? 

৯। নারীর িনরাপtা o aবাধ গিতিবিধ িনি ত করাঃ পাবিলক েsসসমেহ নারীর aবাধ গিতিবিধ িনি ত করা ূ
eবং পিরবাের, পাবিলক েsসসমহূসহ সমােজ নারীর িনরাপtা িবধান িনি তকরেণর জn pেয়াজনীয় 
পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা বা েনয়া হেয় থাকেল িকভােব তা েনয়া হেয়েছ? 

১০। পিরবীkণ o মল ায়ণঃূ  নারী-পrষ সমতা সংkাn িবষয়সমেহর েkেt পিরবীkণ o মল ায়ন েজারদার ু ূ ূ
করার জn pেয়াজনীয় ব বsা/ পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা? েনয়া হেল িকভােব/ িক pিkয়ায় েনয়া হেয়েছ? 

১১। নারীর সামািজক মযর্াদা বিdৃ : নারীর সামািজক মযর্াদা বিdকেl pেয়াজনীয় ব বsাৃ / পদেkপ েনয়া হেয়েছ 
িকনা (uদাহারণ srপ, apাp বয়েস নারীর িববাহ/ বাল  িববাহ o েযৗতক pথা hাস পাু oয়া) ? হেল 
িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

১২। নারীর আiন o িবচার pািpঃ আiন o িবচার pািpেত নারীর ankেল sেযাগ সি  বা sেযাগ সmpসারেণর ৃ
জn ব বsা/ পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

১৩। তথ  pযিkর েkেt নারীর ু pিশkণ: তথ  pযিkু র েkেt নারীর pিশkণ pািp eবং তা ব বহােরর জn 
pেয়াজনীয় sেযাগ সি  হেয়েছ িকনা বা িকভােব ei pিশkণ pািp o তাৃ ’র ব বহার িনি ত হেব? 

১৪। সিহংসতা o িনযর্াতন hাসঃ নারীর uপর সিহংসতা o িনযর্াতন hাসকেl িক পদেkপ/ ব বsা েনয়া হেয়েছ 
বা িকভােব পািরবািরক o পাবিলক েsসসমেহ নারীর uপর সিহংসতাূ / িনযর্াতন hাস করা হেব? 
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ফরম ৪ eর কলাম ৯ eবং ১০ পরণ িনেদর্িশকাূ  
বােজট কাঠােমার িdতীয় ভােগর ফরম-৪ eর ৯ o ১০ নং কলােম যথাkেম দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর 
গহীত কমর্সিচৃ ূ / pকlসমেহর pভাূ ব িনেদর্শ করেত হেব। ফরম ৪ ব বহার কের aিধদpর/ সংsাসমহ তােদর ূ সকল 
pকl o কাযর্kমসমেহর জn সmাব  ব েয়র pাkলন o pেkপণ তরী করেবূ । মntণালয়/ িবভাগ eবং aিধদpর/ 
সংsাসমহ pিতিট pকlূ / কমর্সিচর মাধ েম সরাসির দািরd  িনরসন ূ (uপের বিণর্ত ১২ িট মানদেন্ডর িভিtেত) eবং 
নারী unয়েন (uপের বিণর্ত ১৪ িট মানদেন্ডর িভিtেত) েমাট pকl ব েয়র কত শতাংশ ব বহার করা হেব তা uেlখ 
করেত হেব। দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন েকান pকl/ কমর্সিচর যিদ সরাসির েকান pভাব না থােক েসেkেt ূ
সংি  কলােম ‘০’ pদান করা েযেত পাের। িকn যিদ তা দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন লk িভিtক হেয় থােক ু
তেব সংি  কলােম ‘১০০’ pদান করেত হেব। anাn pকl/ কমর্সিচর েkেt দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন ূ
বরােdর িভিtেত ১-৯৯% eর মেধ  েযিট যিkযk তা pদান করেত হেবু ু । দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর 
pকl/ কমর্সিচর pভােবর মাtা ূ (Degree) িনেদর্শ করার েkেt িনেmাk িবষয়সমহ ূ (Factors) িবেবচনা করেত হেব: 

 
দািরd  িনরসন/ নারী 

unয়েনর uপর েমাট pকl 
ব েয়র কত শতাংশ (%) 

ব বহার হেব 

pভােবর মাtা (Degree) িনেদর্শ করার েkেt িবেবচ  িবষয়সমহ ূ  

‘০’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর ১২ eবং ১৪ িট মানদেন্ডর িভিtেত েয সকল 
pকl/ কমর্সিচ দিরd জনেগা ীূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত k েকান pভাব েফলেব না।  

‘১ - ৩৩’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর মানদন্ডসমেহর িভিtেত েয সকল pকlূ / 
কমর্সিচসমহ দিরd জনেগা ীূ ূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত kভােব ন্যনতমূ / sl pভাব 
েফেল।  

‘৩৪ - ৬৬’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর মানদন্ডসমেহর িভূ িtেত েয সকল pকl/ 
কমর্সিচসমহ দিরd  জনেগা ীূ ূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত kভােব মধ ম pভাব েফেল।  

‘৬৭ - ৯৯’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর মানদন্ডসমেহর িভিtেত েয সকল pকlূ / 
কমর্সিচ দিরd জনেগা ীূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত kভােব তাৎপযর্পণর্ o েটকসi pভাব ূ
েফেল।  

‘১০০’ pকl/ কমর্সিচসমহ েযgেলার দাির য hাসূ ূ / নারীর unয়ন tরািnত করার sিনিদর্  লk  রেয়েছ 
eবং নারী সমাজ/ িবিভn দিরd জনেগা ী pকl/ কমর্সিচর uপকারেভাগী িহসােব sপ ভােব ূ
িচিhত।  
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সংেযাজনী-৬ 
 

বােজট কাঠােমা pণয়েনর িবষেয় সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsা কতর্ক গহীতবৃ ৃ  
পদেkপসমহ eবং সময়সীমাূ  

 
kিমক গহীতব  পদেkপসমহৃ ূ  দািয়t সময়সীমা  

১. বােজট কাঠােমার pথম ভােগর (aংশ-১-৪ eবং ফরম-১) খসড়া 
pstত করা 

মntণালয়/ িবভােগর 
দািয়tpাp কমর্কতর্াগণ 

২০ িডেসmর 

২. িবিভn aিধদpর/ সংsা/ pিত ানসমেহর রাজs pািpর pাথিমক ূ
লk মাtা eবং pাথিমক ব য়সীমার খসড়া pstত করা (ফরম-২ o 
ফরম-৩)  

মntণালয়/ িবভােগর 
দািয়tpাp কমর্কতর্াগণ 

২০ িডেসmর 

৩. aিধদpর/ সংsা/ pিত ানসমেহর রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা ূ
o pাথিমক ব য়সীমাসহ খসড়া বােজট কাঠােমার pথম ভাগ 
িবsািরতভােব পরীkা o বােজট ব বsাপনা কিমিটর জn sপািরশ 
pstত করা 

মntণালয়/ িবভােগর বােজট 
oয়ািকর্ং grপ 

২৩ িডেসmর 

৪. বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক aিধদpরৃ / সংsা/ pিত ানসমেহর ূ
রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা o pাথিমক ব য়সীমাসহ বােজট 
কাঠােমার pথম ভাগ পরীkা o anেমাদন 

মntণালয়/ িবভােগর বােজট 
ব বsাপনা কিমিট 

২৯ িডেসmর 

৫. বােজট কাঠােমার pথম ভাগ মntণালেয়র িনয়ntণাধীন pিতিট 
aিধদpর/ সংsায় েpরণ eবং বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত 
কের মntণালেয় েpরণ করার জn তােদরেক anেরাধ jাপন 

মntণালয়/ িবভােগর 
সংি  শাখা 

৩০ িডেসmর 

৬. সংি  aিধদpর/ সংsা কতর্ক বাৃ েজট কাঠােমার িdতীয় ভােগর 
(বােজট কাঠােমার aংশ-৫) খসড়া pstত করা 

সংি  aিধদpর/ সংsার 
দািয়tpাp কমর্কতর্াবnৃ 

১৬ জাnয়ারর্ী 

৭. মntণালয়/ িবভােগর িনয়ntণাধীন িবিভn দpর/ সংsা কতর্ক ৃ
aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকloয়াির খসড়া pাথিমক ব য় 
pাkলন o pেkপণ pণয়ন (ফরম-৪)  

সংি  aিধদpর/ সংsার 
দািয়tpাp কমর্কতর্াবnৃ 

১৬ জাnয়ারর্ী 

৮. সংি  aিধদpর/ সংsার pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ 
বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ  

সংি  দpর/ সংsার 
বােজট ব বsাপনা কিমিট 

১৭ জাnয়ারর্ী 

৯. সংি  aিধদpর/ সংsা কতর্ক pstত বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ ৃ
(pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ) pশাসিনক মntণালয়/ 
িবভােগ েpরণ 

সংি  aিধদpর/ সংsা  ২০ জাnয়ারর্ী 

১০. বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ  মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট oয়ািকর্ং grপ  

২৫ জাnয়ারর্ী 

১১. মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা চড়াnকরণূ  মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট ব বsাপনা কিমিট 

২৭ জাnয়ারর্ী 

১২. বােজট কাঠােমা aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ সংি  মntণালয়/ িবভাগ ৩১ জাnয়ারর্ী 
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সংেযাজনী-৭ 
aথর্ িবভােগর েহl েডs* eর কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর 

kিমক  মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর 
১.  রাTপিতর কাযর্ালয় জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  

িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২.  সংসদ সিচবালয় জনাব রেমnd নাথ িব াস 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৩.  pধানমntীর কাযর্ালয় জনাব রেমnd নাথ িব াস 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৪.  মিntপিরষদ িবভাগ জনাব রেমnd নাথ িব াস 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৫.  িনবর্াচন কিমশন সিচবালয় জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

৬.  সংsাপন মntণালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৭.  সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৮.  aথর্ িবভাগ জনাব খnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৯.  মহািহসাব িনরীkক o 
িনয়ntকর কাযর্ালয় 

জনাব খnকার eহেতশামুল কবীর 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

১০.  aভ nরীণ সmদ িবভাগ েবগম iসমত মাহমদাু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১১.  ব াংক o আিথর্ক pিত ান 
িবভাগ 

জনাব খnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

১২.  aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ েবগম iসমত মাহমদাু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৩.  পিরকlনা িবভাগ জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৪.  বাsবায়ন, পিরবীkণ o 
মল ায়ন িবভাগূ  

জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৫.  পিরসংখ ান িবভাগ জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৬.  বািণজ  মntণালয় জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

১৭.  পররাT মntণালয় েবগম িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

ড. েমাঃ জাফর udীন 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

১৮.  pিতরkা মntণালয় জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৯.  আiন o িবচার িবভাগ ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২০.  sরাT মntণালয় েবগম iসমত মাহমদাু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 
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kিমক  মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর 
২১.  েলিজসেলিটভ o সংসদ 

িবষয়ক িবভাগ 
ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২২.  pাথিমক o গণিশkা মntণালয় জনাব খnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৩.  িশkা মntণালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৪.  িবjান eবং তথ  o 
েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু  

জনাব রেমnd নাথ িব াস 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

২৫.  sাs  o পিরবার কল াণ 
মntণালয় 

জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২৬.  সমাজ কল াণ মntণালয় জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-৯ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

২৭.  মিহলা o িশ  িবষয়ক 
মntণালয় 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

২৮.  ম o কমর্সংsান মntণালয় জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

২৯.  গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ  জনাব েমাঃ খায়rল আমীন 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-১৮ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

 

৩০.  তথ  মntণালয় েবগম িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

ড. েমাঃ জাফর udীন 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩১.  সংsিত িবষয়ক ৃ মntণালয় েবগম রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৭১৬০০৩২ 

ড. েমাঃ জাফর udীন 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩২.  ধমর্ িবষয়ক মntণালয় েবগম রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৭১৬০০৩২ 

ড. েমাঃ জাফর udীন 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৩.  যব o kীড়া মntণালয়ু  েবগম রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৭১৬০০৩২ 

ড. েমাঃ জাফর udীন 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৪.  sানীয় সরকার িবভাগ জনাব েমাঃ মাহমdল হাসানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১১ 
েফান: ৯৫৫৭২০৩ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৫.  পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৬.  িশl মntণালয় জনাব িট েক eম মশিফkর রহমানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৪ 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৭.  বst o পাট মntণালয় জনাব িট েক eম মশিফkর রহমানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৪ 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৮.  jালানী o খিনজ সmদ 
িবভাগ 

জনাব eম রায়হান আকতার 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৫ 
েফান: ৯৫৬৫১৮৪ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৩৯.  কিষ মntণালয়ৃ  েবগম নাজমা েমাবারক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২০ 
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনাব 
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪০.  মৎস  o pািণসmদ মntণালয় েবগম uেm েরহানা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৯ 
েফান: ৯৫৫৬৬৭৬ 

জনাব 
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪১.  পিরেবশ o বন মntণালয় েবগম নাজমা েমাবারক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২০ 
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনাব 
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 
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kিমক  মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর 
৪২.  ভিম মntূ ণালয় জনাব েমাঃ খায়rল আমীন 

uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-১৮ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

 

৪৩.  পািন সmদ মntণালয় েবগম uেm েরহানা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৯ 
েফান: ৯৫৫৬৬৭৬ 

জনাব 
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৪.  খাদ  িবভাগ জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-৯ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

৪৫.  dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ 
িবভাগ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-৯ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

৪৬.  সড়ক o েরলপথ িবভাগ জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৪৭.  েনৗ-পিরবহণ মntণালয় জনাব খ ম কবীrল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৪৮.  েবসামিরক িবমান পিরবহণ o 
পযর্টন মntণালয় 

জনাব খ ম কবীrল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৪৯.  ডাক o েটিলেযাগােযাগ 
মntণালয় 

জনাব খ ম কবীrল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৫০.  পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক 
মntণালয় 

জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৫১.  িবd ৎ িবভাগ জনাব eম রায়হান আকতার 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৫ 
েফান: ৯৫৬৫১৮৪ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৫২.  spীম েকাটর্ ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৫৩.  মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু  েবগম িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

ড. েমাঃ জাফর udীন 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৫৪.  pবাসী কল াণ o বেদিশক 
কমর্সংsান মntণালয় 

জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৫৫.  dনর্ীিত দমন কিমশন ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৫৬.  েসত িবভাগু  জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

* জনাব আবdর রuফ তালকদারু , uপ-সিচব (বােজট-১) েহl েডs eর সমnয়কারী (Coordinator) িহেসেব দািয়t পালন করেবন 
eবং েকান িবষেয় s ীকরণ/ সহায়তার pেয়াজন হেল তঁার aিধশাখার আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমহ ছাড়াo েয েকান মntণালয়ূ / 
িবভাগ কতর্ক তঁার সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পােরৃ । 
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পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs eর কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর: 

 

kিমক নং নাম o পদবী 
 

িবভাগ েফান নং 

১.  জনাব বলাi ক  হাজরাৃ  
uপ-pধান 

কাযর্kম িবভাগ 
 

৯১১ ৭০৫৭ 

২.  জনাব মিশuর রহমান 
সহকারী pধান  

কাযর্kম িবভাগ 
 

৮১১ ৫৪৪২ 

৩.  জনাব e. েক. eম আিনsর রহমান 
সহকারী pধান  

কাযর্kম িবভাগ 
 

৮১১ ৫৪৪২ 

৪.  েবগম খািদজা পারিভন 
িসিনয়র সহকারী-pধান 

েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ 
 

৯১১ ৬৫৫৯ 

৫.  জনাব আblাহ খানু  
িসিনয়র সহকারী-pধান 

েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ 
 

৯১১ ৫৮২১ 

৬.  জনাব েমাঃ eনােয়ত েহােসন 
uপ-pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ 
 

৯১১ ৪৬৬৭ 

৭.  জনাব pভাস চnd রায় 
িসিনয়র সহকারী pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ 
 

৮১১ ৯৯৪১ 

৮.  জনাব েমাঃ েসিলম 
িসিনয়র সহকারী pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ 
 

৯১১ ৭৪৮২ 

৯.  েবগম iসমাত জাহান 
সহকারী pধান 

কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ 
 

৯১১ ৭০৭৮ 

১০.  জনাব মতর্জা জলকারনাiন েনামানু ুু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ 
 

৯১১ ৪৬৫৭ 

১১.  জনাব মাহফজা রহমানু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১০০৬২৭ 

১২.  জনাব েমাঃ দীন iসলাম 
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১১৬৭৫৭ 

১৩.  ড. ম rল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১১৭১৩০ 
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সংেযাজনী-৮ 
 

ফরম-২ 
রাজs pািpর pাথিমক pাkলন o pেkপণ 
মntণালয়/ িবভাগঃ -------------------------------------- 
 

লk টাকায় েমাট রাজs আেয়র শতকরা হাের সংি  দpেরর িহস া 
pকত আয়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ দpরসংsা 

২০০৮-
০৯ 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

ব াখ ামলক মnবূ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
রাজs আেয়র pাথিমক লk মাtা                               

সিচবালয়                               

aিধদpর-ক                               

aিধদpর-খ                               

aিধদpর-গ                               

সবর্েমাট                              
লk মাtার তলনাু য় কম (-)/ gবশী 
(+)                                
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ফরম-৩ 
মntণালয়/ িবভাগঃ -------------------------------------- 
aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা/ বরাd 
 

লk টাকায় েমাট বরােdর শতকরা হাের সংি  দpর/ সংsার িহস া  
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ aিধদpর/ সংsা/ aপােরশন iuিনট 

২০০৮-
০৯ 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

ব াখ ামলক ূ
মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
মntণালয়/ িবভােগর জn pদt 

pাথিমক সmাব  ব য়সীমা                               
                                
                                

সিচবালয়                               
annয়ন                              
unয়ন                               
  তnেধ                                
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত নতন pকেlর জn ু
েথাক                               
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
                               
আnজর্ািতক সংsাসমেহর চাঁদাূ                                
                                

 aিধদpর-ক*                               
annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর ূ
বরাd                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
                               

 aিধদpর-খ*                               
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লk টাকায় েমাট বরােdর শতকরা হাের সংি  দpর/ সংsার িহস া  
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ aিধদpর/ সংsা/ aপােরশন iuিনট 

২০০৮-
০৯ 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

ব াখ ামলক ূ
মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহূ র 
বরাd                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               

                               
সংsা-ক                               

annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর ূ
বরাd                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               

সংsা-খ                               
annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnমািদত/ সmাব  pকlসমেহর ূ
বরাd                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               

                                
েবসরকাির সংsা/ pিত ান-ক                               
েবসরকাির সংsা/ pিত ান-খ                               
                                
েমাট annয়ন                               
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লk টাকায় েমাট বরােdর শতকরা হাের সংি  দpর/ সংsার িহস া  
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ aিধদpর/ সংsা/ aপােরশন iuিনট 

২০০৮-
০৯ 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

ব াখ ামলক ূ
মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
   তnেধ  কমর্সিচর জn বরাদূ                                
েমাট unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর ূ
বরাd                                
সবর্েমাট (annয়ন+unয়ন)                                
* েকান aিধদpেরর eকািধক aপারশন iuিনট থাকল pেত ক aপােরশন iuিনেটর বরাd পথকভাব pদশর্ন করেত হব eবং uk aিধদpেরর েমাৃ ট বরাdo pদশর্ন করেত হেব।।  
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ-১ 

 
বােজট পিরপt-২ 

৩০/০৩/২০১১ ি ঃ
নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.১৫.২০১০-৩৩৫ তািরখ: 

১৬/১২/১৪১৭ বঃ 
 
িবষয়: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর ূ ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, 

২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর বােজট pেkপণ pণয়ন সংkাn। 

 সকল মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান কতর্ক pণীত বােজট কাঠােমা ৃ (Budget Framework) iেতামেধ  
aথর্ িবভাগ, পিরকlনা কিমশন o সংি  মntণালয়সমেহর মেধ  anি ত িtপkীয় সভায় পযর্ােলাচনা করা হেয়েছ eবং ূ
eকিট সmত খসড়া বােজট কাঠােমা pstত করা হে । মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতেত বােজট pণয়েনর পরবতর্ী 
ধাপ িহেসেব বােজট কাঠােমা চড়াnকরণ eবং সংি  মntণালয়ূ / িবভাগ eবং anাn pিত ানসমহ কতর্ক িবsািরত ূ ৃ
বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়ন করেত হেব। 

২. সmাব  ব য়সীমা: বােজট কাঠােমােত pদিশর্ত ব য় পিরকlনা, হালনাগাদকত মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক ৃ
কাঠােমােত (MTMF) pেkিপত সবর্েমাট ব য় eবং pাসি ক anাn িবষয়ািদ িবেবচনা কের সংি  মntণালয়/ িবভাগ 
eবং anাn pিত ানসমেহর জn ূ ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর জn 
সmাব  আয় o ব য়সীমা িনধর্ারণ করা হেয়েছ, যা পিরিশ -১ e সংযk করা হলু । সmাব  ব য়সীমার িভিtেত আগামী 
২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ 
pstত করেত হেব। pেত ক মntণালেয়র ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর েমাট 
annয়ন eবং unয়ন ব য় পিরিশ -১ e pদিশর্ত ব য়সীমার মেধ  সীমাবd থাকেব eবং unয়ন ব েয়র pাkলন/ 
pেkপেণ aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ কতর্ক আগামী ৃ ৫ aথর্বছেরর জn বেদিশক সহায়তার েয pেkপণ (পিরিশ  -২) 
pstত করা হেয়েছ, েস anযায়ী pকl সাহায  (PA) o পনভর্রণেযাগ  pকl সাহােয র ু (RPA) pিতফলন িনি ত 
করেত হেব। uেlখ , িনেmাk ধারণাসমেহর ূ (Assumptions) িভিtেত সংি  মntণালয়/ িবভাগসমেহর জn ব য়সীমা ূ
িনধর্ারণ করা হেয়েছ: 

 িজিডিপ pবিdর সে  ব য় বিdর সাম স  রাখাৃ ৃ , যােত সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর ূ
বতর্মান কাযর্kেমর ধারাবািহকতা রিkত হয়; 

 সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমহ যােত মধ েময়ািদ েকৗশলগত uেdশ  eবং সরকােরর ূ
নীিত o agািধকােরর িভিtেত মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর কাযর্kম পিরচালনা eবং ূ
মধ েময়ািদ লk মাtাসমহ aজর্ন করেত সkম হয়ূ ; 

 সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমহ যােত েমৗিলক নীিত িনধর্ারণী দিললসমেহর সােথ ূ ূ
সাম স পণর্ভােব দািরd  িনরসন সহায়ক বরাd বিd করেত সkম হয় eবং দিরd জনেগা ীেক pেদয় েসবার ু ৃ
মান o পিরমাণ বিd পায়ৃ ; eবং 

 সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর বাsবায়ন সkমতার ূ (utilization capacity) 
সীমাবdতার কারেণ যােত বােজেট বরাdকত aথর্ aব বhৃ ত না থােক। 

৩. মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpরূ , sায়tশািসত সংsা o 
সরকাির anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর সmাবূ  ব য়সীমা সংেশাধন/ পনিনর্ধর্ারণঃু  aথর্ িবভাগ, পিরকlনা 
কিমশন o সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর মেধ  anি ত িtপkীয় সভায় মntণালয়ূ / িবভাগ eবং 
anাn pিত ান eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsাসমেহর ব য়সীমা পযর্ােলাচনা কের কিতপয় িবষেয় পযর্েবkণ o ূ
পরামশর্/ িদকিনেদর্শনা pদান করা হয়। pেত ক মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর জn pদt েমাট সmাব  ূ
ব য়সীমা eবং uিlিখত িনেদর্শনার আেলােক মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর, 
sায়tশািসত সংsা o সরকাির anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর ব য়সীমা সংেশাধনূ / পনিনর্ধর্ারণ করেত হেবু । e 
েkেt সাধারণভােব িনেmাk পdিত anসরণ করেত হেব: 
১০) সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান eবং দpর/ সংsার pকত বাsবায়ন kমতা িবেবচনা কের ৃ

ব য়সীমা পনিনর্ধর্ারণ করেত হেবু ; 
১১) বােজট বরােdর দkতা যােত ss ভােব দি েগাচর হয় েসজn sিনিদর্  uেdশৃ / কাযর্kেমর িবপরীেত aথর্ 

বরাd করেত হেব। সাধারণভােব বােজেট েকান pকার েথাক বরাd রাখা যােব না; 
১২) সরকাির anদােন পিরচািলত sায়tশািসত সংsাসমেহর জn ব য়সীমাূ / বরাd পনিনর্ধর্ারেণর সময় সংি  ু

সংsার চলিত aথর্বছেরর িনজs আয় o আেয়র uৎস/ আiেটমসমহ পযর্ােলাচনা করেত হেবূ । চলিত 
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aথর্বছেরর তলনায় pিত বছর কমপেk ু ১২ শতাংশ pবিd ধের আগামী পঁাচ বছেরর জn uk সংsার আেয়র ৃ
লk মাtা িনধর্ারণ করেত হেব eবং িনজs আেয়র aথর্ বাদ িদেয় সংি  সংsার জn ব য়সীমা/ সরকাির 
anদােনর পিরমাণ িনধর্ারণ করেত হেব; 

১৩) সরকাির anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর েkেt pিত ােনর িনজs আেয়র পিরমাণ িবেবচনায় িনেয় ূ
ব য়সীমা পনিনর্ধর্ারণ করেত হেব eবং সরকাির anদােনর পিরমাণ ন নতম পযর্ােয় রাখেত হেবু ূ । 

৪. বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়ন কের মntণালয় েপশ করার জn aিধদpর/ সংsাসমহেক anূ েরাধ jাপনঃ 
সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান uিlিখত পdিত anসরণ কের সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন িবিভn 
দpর/ সংsার ব য়সীমা সংেশাধন/ পনিনর্ধর্ারেণর পর েযৗিkকতাসহ e সংkাn psাব বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভায় ু
েপশ করেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক ব য়সীমা anেমাদেনর পর uিlিখত ব য়সীমার মেধ  ৃ ২০১১-১২ 
aথর্বছেরর িবsািরত বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ 
pণয়ন কের েপশ করার জn িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsাসমহেক anেরাধ জানােত ূ হেব। 

৫. pাkলন/ pেkপণ pstিতর েkেt anসরণীয় নীিতমালা: মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতায় ২০১১-১২ 
aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ pণয়েনর েkেt 
িনেmাk নীিতমালা/ পdিত anসরণ করেত হেব: 

৫.১ বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়েণর েkেt anসরণীয় সাধারণ নীিতমালা 
 সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর/ sায়tশািসত সংsা/ anদানpাp 

েবসরকাির pিত ান কতর্ক ৃ ২০১১-১২ aথর্বছেরর annয়ন o unয়ন ব েয়র pাkলন eমনভােব pstত করেত 
হেব েযন তা মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান eবং সংি  aিধদpর/ সংsা/ pিত ােনর জn uk 
মntণালেয়র বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক anেমািদত ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  হয়ৃ ; 

 ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণo eমনভােব pstত করেত হেব যােত 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান eবং সংি  aিধদpর/ সংsা/ pিত ােনর pেত ক aথর্বছেরর 
annয়ন o unয়ন ব য় সংি  aথর্বছেরর জn uk মntণালেয়র বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক anেমািদত ৃ
ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  হয়; 

 ২০১১-১২ aথর্বছেরর annয়ন ব য়, annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচ eবং unয়ন ব েয়র ৃ ূ
pাkলন ফরেম জনবল, পrষু / মিহলা কমর্কতর্া/ কমর্চারীর সংখ া, aিফস সর ামািদ eবং পrষু / মিহলা 
uপকারেভাগীর সংখ া - iত ািদ তথ  যথাযথভােব সিnেবশ করেত হেব। 

৫.২ রাজs pািpর pাkলন o pেkপণ pণয়ন: রাজs pািpর ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ pণয়েনর জn ফরম-১ ব বহার করেত হেব। e েkেt চলিত 
২০১০-১১ aথর্বছেরর সংেশািধত pাkলনেক িভিt িহসােব ধরেত হেব eবং চলিত aথর্বছেরর তলনায় pিত বছর ু
কমপেk ১২ শতাংশ pবিd ধের মntণালয়ৃ / িবভাগ eবং anাn pিত ান eবং িনয়ntণাধীন aিধদpরসমেহর জn ূ
আগামী পঁাচ বছেরর রাজs pািpর pাkলন/ pেkপণ pstত করেত হেব। iেতামেধ  েকান আiেটেমর আদােয়র হার 
বিd করা হেয় থাকেল পনঃিনধর্ািরত হাের সmাব  aিতিরk রাজs আদােয়র িবষয়িটo িবেবচনায় রাখেত হেব eবং ৃ ু
psািবত pাkলেন তার pিতফলন িনি ত করেত হেব। 

৫.৩ annয়ন ব েয়র pাkলন o pেkপণ pণয়ন 
৫.৩.১ annয়ন ব েয়র (কমর্সিচ ব তীতূ ) pাkলন eবং pেkপণ: সংি  aিধদpর/ aপােরশন iuিনেটর ২০১০-১১ 
aথর্বছেরর বােজেট anভর্kু / pদিশর্ত িবsািরত aথর্ৈনিতক েকাড anযায়ী ফরম-২ ব বহার কের uk aিধদpর/ 
aপােরশন iuিনেটর ২০১১-১২ aথর্বছেরর annয়ন বােজেটর pাkলন o ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o 
২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ pstত করেত হেব। aথর্ িবভােগর পবর্াnেমাদন ব িতেরেক ু ২০১০-১১ aথর্বছেরর 
বােজেট anভর্k েনi eমন েকান aথর্ৈনিতক েকােডর িবপরীেত বরাd pদশর্ন করা যােব নাু । ২০১১-১২ aথর্বছেরর 
annয়ন বােজেটর anভর্k আiেটমoয়ারী ব েয়র pাkলন pstত করার েkেt িনেmাk নীিতমালাু / পdিত anসরণ 
করেত হেব: 

ক) কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন ভাতা: aথর্ িবভাগ কতর্ক েpিরতৃ  ছেক pstত েবতন ভাতার িববরণীর িভিtেত 
pেত ক aপােরশন iuিনেটর আoতায় কমর্রত/ িবদ মান কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর ২০১১-১২ aথর্বছেরর েবতন 
o ভাতািদর pাkলন pণয়ন করেত হেব। েয সকল েkেt uিlিখত িববরণী eখেনা pstত করা সmব হয়িন েস 
সকল েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কের কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন/ ভাতার pাkলন pণয়ন করেত হেব: 
১) কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন: কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতেনর pাkলন pণয়েনর েkেt চলিত 

aথর্বছেরর সংেশািধত বরােdর uপর ৩.৫ (িতন দশিমক পঁাচ) শতাংশ বিd ধের ৃ ২০১১-১২ aথর্ বছেরর 
pাkলন pণয়ন করা েযেত পাের। 

২) বাড়ী ভাড়া ভাতা: কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর বাড়ী ভাড়া pাkলন pণয়েনর েkেt চলিত aথর্বছেরর 
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সংেশািধত বরােdর uপর ৩.৫ (িতন দশিমক পঁাচ) শতাংশ বিd ধের ৃ ২০১১-১২ aথর্ বছেরর pাkলন 
pণয়ন করা েযেত পাের; 

৩) uৎসব ভাতা: কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর েবতন বাবদ ধাযর্কত বরােdরৃ  ১/৬ ভাগ aথর্ uৎসব ভাতা বাবদ 
বরাd িহসােব ধরেত হেব; 

৪) িচিকৎসা ভাতা: কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর িবদ মান সংখ ার িভিtেত মাথািপছ বািষর্ক ু ৮,৪০০ টাকা হাের 
িচিকৎসা ভাতা বাবদ বরাd ধরেত হেব; 

৫) িটিফন ভাতা: নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারীেদর িবদ মান সংখ ার িভিtেত মাথািপছ বািষর্ক ু ১,৮০০ 
টাকা হাের িটিফন ভাতা বাবদ বরাd ধরেত হেব। তেব, েয সকল কমর্চারী pিত ান হেত লা ভাতা 
aথবা িবনামেল  dপেরর খাবার পান তঁােদর েkেt িটিফনভাতা pেযাজ  হেব নাূ ু ; 

৬) যাতায়াত ভাতা: চলিত aথর্বছেরর সংেশািধত বরাd o pাপ  হার anসরণ কের ১১-২০ নং েsলভk ু
কমর্চারীগেণর জn যাতায়াত ভাতার pাkলন করেত হেব; 

৭) ািn িবেনাদন ভাতা: সাধারণভােব কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর েবতন বাবদ ধাযর্কত বরােdর ৃ ১/৩৬ ভাগ 
aথর্ ািn িবেনাদন ভাতা বাবদ বরাd িহসােব ধরা েযেত পাের; 

৮) anাn ভাতা: চলিত aথর্বছেরর সংেশািধত বরাd o pাপ  হার anসরণ কের anাn ভাতার ২০১১-১২ 
aথর্বছেরর pাkলন pণয়ন করা েযেত পাের। 
uেlখ , সংি  aথর্বছরসমেহ েযসব কমর্কতর্াূ / কমর্চারী aবসর utর ছিটেতু  (িপআরeল) যােবন তােদর 
সংখ া o মল েবতন eবং eলিপআরকালীন েবতন ূ o ছিট নগদায়ন বাবদ pেয়াজনীয় aথর্ iত ািদ তথ  ু
সmিলত eকিট পথক িববরণী বােজট pাkলেনর সােথ সংেযাজন করেত হেবৃ । 

খ) aবসরভাতা o আnেতািষক: সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর pধান িহসাবরkণ ূ
কমর্কতর্া/ িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযর্ালয় হেত তথ ািদ সংgহ কের aবসরভাতা o আnেতািষক বাবদ বরােdর 
বাsব চািহদা িনrপণ করেবন eবং েস েমাতােবক aবসরভাতা o আnেতািষক বাবদ ২০১১-১২ aথর্বছেরর 
pাkলন pণয়ন করেত হেব। 

গ) সরবরাহ o েসবা: সাধারণভােব ২০০৯-১০ aথর্বছেরর pকত ব য় eবং চলিত aথর্বছেরর pথম ৃ ৬ মােসর 
pকত ব েয়র িভিtেত ৃ ২০১১-১২ aথর্বছেরর pাkলন pণয়ন করা েযেত পাের। সরবরাহ o েসবা খােতর 
anভর্k েকান আiেটেমর হারু / মল  বিd ব িতেরেক e খােত েকান বিধর্ত বরাd ধরা যােব নাূ ৃ । 

ঘ) েমরামত o সংরkণ: েমরামত o সংরkণ বাবদ ব েয়র pাkলেনর সে  সংি  sাপনার িনমর্াণ কাল, িনমর্াণ 
ব য়, আয়তন eবং যানবাহন/ যntপািত o সর াম সংgেহর বছর, সংখ া iত ািদ তথ  সmিলত eকিট তািলকা 
pstত কের (ফরম-৩ e pদিশর্ত ছক anযায়ী) pাkলেনর সােথ সংেযাজন করেত হেব। 

ঙ) সmদ সংgহ/ kয়: েয সকল সmদ সংgহ/ kয় aথবা pিতsাপন করা হেব তার আnমািনক মল সহ ূ
িবsািরত তািলকা সংযk করেত হেবু । স ঠন o সর াম তািলকায় anভর্k েনi eমন েকান যানবাহনু / 
যntপািত o সর াম kেয়র জn বরাd pাkলেন anভর্k করা যােব নাু । যানবাহন pিতsাপেনর েkেt পরুাতন 
যানবাহন pচিলত িবিধ anযায়ী aচল/ aেকেজা েঘাষণা o িন িtর pামাণ  কাগজপt eবং pিতsাপেনর 
িবষেয় aথর্ িবভােগর ব য় িনয়ntণ anিবভােগর ছাড়পt psােবর সে  সংেযাজন করেত হেব। 

চ) uপেরর িনেদর্শনা anসরেণ eবং ২০১১-১২ aথর্বছেরর pাkলেনর িভিtেত ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-
১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ pstত করেত হেব। মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা eমনভােব pstত 
করেত হেব েযন সংি  pেত ক aথর্বছেরর annয়ন ব য় anেমািদত ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  হয়। 

৫.৩.২ annয়ন বােজট হেত সাহায  ম ুরীpাp sায়tশািসত সংsা eবং েবসরকাির pিত ানসমেহর বােজট pাkলন ূ
o pেkপণ pণয়ন: annয়ন বােজট হেত সাহায  ম রীpাp sায়tশািসত সংsা eবং েবসরকাির pিত ানসমেহর ু ূ
২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলেন কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন/ ভাতা eবং anাn আiেটেমর চািহদা িনrপেণর 
েkেto uপেরর (ক) েথেক (ঙ) e বিণর্ত পdিত anসরণ করেত হেব eবং সংি  pিত ােনর িনজs আেয়র aথর্ বাদ 
িদেয় সাহায  ম রীর pাkলন pstত করেত হেবু । sায়tশািসত সংsাসমহ কতর্ক িনিদর্  ফাংশনাল eবং aপাূ ৃ েরশনাল 
েকােডর িবপরীেত িবsািরত aথর্ৈনিতক েকাড anযায়ী ফরম-২ ব বহার কের uk সংsার ২০১১-১২ aথর্বছেরর 
annয়ন বােজেটর pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ pstতপবর্ক ূ
বােজট ডাটােবেজ (iBAS) eিন্T করেত হেব। 

৫.৪ রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচর pাkলন o pেkপণ ৃ ূ pণয়ন: রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত ৃ
unয়ন কমর্সিচর ূ ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ 
aথর্বছেরর বােজট pেkপণ pণয়েনর জn ফরম-৪ ব বহার করেত হেব। চলিত aথর্বছেরর বােজেট anভর্k চলমান ু
কমর্সিচ eবং iেতামেধ  anেমািদত নতন কমর্সিচর জn aথর্ বরােdর psাব pাkলেন anভর্k করেত হেবূ ূু ু । ২০১১-১২ 
aথর্বছেরর বােজট pাkলেন সাধারণভােব aনnেমািদত কমর্সিচর জn েকান aথর্ বরাd করা যােব নাূ । তেব, ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপেণ anেমাদেনর জn pিkয়াধীন unয়ন কমর্সিচর িবপরীেত ূ
বরাd pদশর্ন করা যােব। সংি  কমর্সিচর সকল ব য় িবsািরত aথর্ৈনিতক েকাড anযায়ী pদশর্ন করেত হেবূ । ২০১০-
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১১ েথেক ২০১৩-১৪ aথর্বছের সমাp হেয় যােব eমন েকান কমর্সিচর জn বরাd যােত কমর্সিচ সমািpর পরবতর্ী ূ ূ
aথর্বছেরর pাkলন/ pেkপেণ anভর্k না হয় তা িনি ত করেত হেবু । 

৫.৫ বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন ব েয়র pাkলন o pেkপণ 
৫.৫.১ বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন ব েয়র pাkলন/ pেkপণ pণয়েনর েkেt anসরণীয় সাধারণ নীিতমালা: 
বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন ব েয়র pাkলন/ pেkপণ pণয়েনর েkেt সংি  মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ সংsা 
aথর্িবভােগ anি ত িtপkীয় সভায় িনধর্ািরত মান দেন্ডর িভিtেত pকloয়ারী বরাd পযর্ােলাচনা eবং pেয়াজনীয় 
েkেt পনিনর্ধর্ারণ করেত পারেবু । তেব e েkেt সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর জn pদt েমাট ূ
unয়ন ব য়সীমা aিতkম করা যােব না। uেlখ , মntণালয়/ িবভাগেক pদt ব য়সীমার মেধ  pকl সাহায  (িডিপe, 
আরিপe), নগদ বেদিশক মdা iত ািদ বাবদ ব য় anভর্k রেয়েছ িবধায় unয়ন ব েয়র pাkলনু ু / pেkপণ pstেতর 
সময় pকl সাহায , নগদ বেদিশক মdা iত ািদ ব য় anভর্k কের pাkলনু ু / pেkপণ pstত করেত হেব। e বাবদ 
aিতিরk েকান aথর্ বরাd pদান করা হেব না। েকান pকেlর জn বরাd িনধর্ারেণর সমেয় লk  রাখেত হেব েযন uk 
pকেlর জn anেমািদত েমাট ব য়সীমা aিতkাn না হয়। তাছাড়া uিlিখত aথর্বছরসমেহ ূ সমািpর জn িনধর্ািরত 
pকlসমেহর বছরoয়ারী eকিট তািলকা pদান করূ েত হেব। uেlখ , pকlসমেহর নাম agািধকােরর kম anযায়ী ূ
uেlখ করেত হেব। ২০১১-১২ aথর্বছেরর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচেত নতন pকl anভর্িkর িবষেয় সংি  মntণালয়ূ ু ু / 
িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর psাব পরীkা কের পিরকlনা কিমশন pচিলূ ত িনয়েম যথাসমেয় pেয়াজনীয় 
ব বsা gহণ করেব। 
৫.৫.২ ২০১১-১২ aথর্বছেরর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন বােজেটর pাkলন o ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-
১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ: ২০১১-১২ aথর্বছেরর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন ব েয়র pাkলন pণয়েনর 
জn ফরম-৫, ফরম-৬ (েকবল খাদ  সাহায প  pকেlর েkেt pেযাজু ) eবং ফরম-৭ ব বহার করেত হেব eবং 
িনেmাk নীিতমালা/ পdিত anসরণ করেত হেব: 

১) িবদ মান anেমািদত pকlসমেহর মেধ  েয সকল pকl ূ ২০১১-১২ aথর্বছের চাল থাকেব েকবল ঐ ু
সকল pকেlর জn aথর্ বরােdর psাব uk aথর্বছেরর pাkলেন anভর্k করা যােবু ; 

২) ২০১১-১২ aথর্বছেরর unয়ন ব েয়র pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ 
aথর্বছেরর pেkপণ eমনভােব pstত করেত হেব েযন সংি  aথর্বছেরর েমাট unয়ন ব য় anেমািদত 
ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  হয়; 

৩) ২০১০-১১ েথেক ২০১৩-১৪ aথর্বছের সমাp হেয় যােব eমন েকান pকেlর জn বরাd যােত pকl 
সমািpর পরবতর্ী aথর্বছেরর pাkলন o pেkপেণ anভর্k না হয় তা িনি ত করেত হেবু । ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপেণ anেমাদেনর জn pিkয়াধীন unয়ন 
pকেlর িবপরীেতo বরাd pদশর্ন করা যােব; 

৪) বেদিশক সাহায প  pকেlর েkেt aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ কতর্ক ু ৃ ২০১১-১২ aথর্বছেরর জn 
বেদিশক সহায়তার েয pাkলন (পিরিশ -২) pstত করা হেয়েছ, েস anযায়ী pকl সাহায  (PA) o 
পনভর্রণেযাগ  pকl সাহােয র ু (RPA) pিতফলন িনি ত করেত হেব। তেব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ 
কতর্ক সংি  মntণালয়ৃ / িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর সােথ আেলাচনাkেম pকl সাহায  o ূ
পনভর্রণেযাগ  pকl সাহােযু র পিরমাণ িনধর্ারণ করা হেল েস েমাতােবক pকloয়ারী pকl সাহায  o 
পনভর্রণেযাগ  pকl সাহােয র pাkলন pstত করেত হেবু ; 

৫) যথাযথ কতর্পk কতর্ক anেমািদত aথবা eসিপiিসৃ ৃ / িডeসিপiিস কতর্ক anেমাদেনর জn sপািরশকত ৃ ৃ
eবং বেদিশক সাহায  চুিk সmািদত aথবা বেদিশক সাহায  pািpর sিনি ত a ীকারpাp pকl 
ব তীত েকান aনnেমািদত pকেlর জn বািষর্ক unয়ন কমর্সিচেত anভর্িkর psাব করা যােব নাূ ু ; 

৬) ২০১০-১১ সােলর eিডিপভk sিগত বা শn বরাd েদয়া aথবা বরাdহীনভােব সংযk aনnেমািদু ূ ু ত 
pকlসমহ ূ ২০১১-১২ aথর্বছেরর eিডিপেত sয়ংিkয়ভােব anভর্k হেব নাু । তেব agািধকার pকেlর 
েkেt িবেশষ েযৗিkকতা সােপেk ২০১১-১২ aথর্বছেরর eিডিপেত নতন pকl িহেসেব anভর্িkর জn ু ু
psাব করা যােব; 

৭) ধীরগিত সmn pকl হেত বরাd hাস/ সংেশাধন কের drত বাsবায়নগিত সmn pকেl pেয়াজনাnগ 
বরাd pদান করেত হেব। বরাd pদােনর েkেt বেদিশক সাহায pাp সরকােরর agািধকার সmn pকl 
eবং ২০১১-১২ aথর্বছের সমািpর জn িনধর্ািরত pকlেক agািধকার িদেত হেব; 

৮) চলিত pকlসমেহর anেমািদত pকl দিলেল uিlিখত pাkিলত ব য় eবং e পযর্n kমপ ীভত ব েয়র ূ ু ূ
িভিtেত যিkস ত o সmাব  ব য় িবেবচনায় িনেয় ু ২০১১-১২ aথর্বছেরর জn বরােdর পিরমাণ িনধর্ারণ 
করেত হেব। pকl সাহায  বরােdর েkেt unয়ন সহেযাগী েদশ/ সংsার সােথ sাkিরত চুিkর েময়ােদর 
িবষয়িট িবেবচনায় রাখেত হেব; 

৯) বেদিশক সাহায pাp (সাহায  চুিk sাkিরত/ সাহায  pািpর sিনি ত a ীকারpাp) pকেlর েkেt 
আেলাচ  aথর্বছের pাপ  বেদিশক সাহায  ব বহােরর জn পিরপরক sানীু য় মdা বরােdর ু (Matching 
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Taka coverage) সংsান রাখেত হেব; 
১০) ২০১১-১২ aথর্বছেরর eিডিপেত eলাকা/ a লিভিtক sষম unয়েনর লেk  গহীত pকlসমেহর জn ৃ ূ

বরাd pদান িনি ত করেত হেব; 
১১) ২০১১-১২ aথর্বছের সমািpর জn িনধর্ািরত pকেlর ankেল anেমািদত িডিপিপ/ আরিডিপিপ’র সংsান 

েমাতােবক pেয়াজনীয় বরাd pদান িনি ত করেত হেব eবং দািরd  িবেমাচেনর সােথ সরাসির সংি  
pকেl pেয়াজনীয় বরাd pদােনর িবষয়িট িবেবচনায় রাখেত হেব; 

১২) চলিত unয়ন pকেl সময়াnগ বাsবায়েনর লেk  pেয়াজনীয় sানীয় মdার বরাd িনি তকরণ সােপেk ু
ধ aপিরহাযর্ নতন pকেlর জn sানীয় মdার সংsান রাখেত হেবু ু ু ; 

১৩) সরকােরর আমদািন l o মল  সংেযাজন কেরর ূ (CD/ VAT) হার eবং আমদািন পণ  মেল র িনধর্ািরত ু
িবিনময় হার anযায়ী CD/ VAT বাবদ pেয়াজনীয় বরােdর সংsান রাখেত হেব; 

১৪) aনnেমািদত/ anেমাদেনর জn pিkয়াধীন pকেlর ankেল ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলেন 
সাধারণভােব েকান বরাd রাখা যােব না, তেব erপ pকl aথর্ায়েনর লেk  েমাট unয়ন বরােdর সেবর্া  
৫ শতাংশ মntণালেয়র বােজেটর সিচবালয় aংেশ েথাক বরাd রাখা েযেত পাের। 

১৫) চলিত aথর্বছের সমািpর জn িনধর্ািরত েকান pকl sীলoভার pকl িহসােব আগামী aথর্বছেরর বািষর্ক 
unয়ন কমর্সিচেত anভর্িkর psাব যথাযথ পযর্ােয় anেমািদত হেল সংি  pকেlর জn ূ ু ২০১১-১২ 
aথর্বছের aথর্ বরােdর psাব করা যােব; 

১৬) বেদিশক সাহায  pািpর sিবধােথর্ ২০১১-১২ সােলর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচেত নীিতগতভােব ূ
anভর্িkেযাগ  pকlসমেহর তািলকা ু ূ ফরম-৮ anযায়ী pদান করেত হেব। 

৫.৬ annয়ন o unয়ন ব েয়র সংিkp িববরণ o মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা: annয়ন ব য় eবং unয়ন ব েয়র 
pাkলন o pেkপণসমহ uপেরর anে দ ূ ৫.৩ েথেক ৫.৫ anযায়ী মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর ূ
সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsাসমেহর িবপরীেত িনিদর্  েকােড যথাযথ তথূ / uপাt eিন্T করা হেল 
বােজট ডাটােবজ েথেক sয়ংিkয়ভােব ফরম-৯, ফরম-১০ eবং ফরম-১১ anযায়ী ২০১১-১২ েথেক ২০১৫-১৬ aথর্বছর 
পযর্n সমেয়র জn annয়ন ব য় eবং unয়ন ব েয়র সংিkp িববরণ eবং মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা (annয়ন o 
unয়ন) pstত হেব। 

৫.৭ বােজট pাkলন o pেkপণসমহ পরীূ kা o চড়াnকরণূ : িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsাসমহ িনধর্ািরত তািরেখর মেধ  ূ
s s aিধদpর/ সংsার বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়ন কের মntণালেয় েপশ করেব। বােজট oয়ািকর্ং grপ aিধদpর/ 
সংsাসমহ েথেক pাp pাkলন o pেkপণসমহ পরীkা করূ ূ েব eবং sপািরশসহ বােজট ব বsাপনা কিমিটর anেমাদেনর 
জn েপশ করেব। 

৬. ব য়সীমার aিতিরk বরােdর psাব: সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর জn aথর্ িবভােগ ূ
anি ত িtপkীয় সভার আেলাচনার িভিtেত েয ব য়সীমা িনধর্ারণ করা হেয়েছ তা-i সেবর্া  বরাd eবং e বরাd বিdর ৃ
েকান aবকাশ থাকেব না। মধ েময়ািদ েকৗশলগত uেdশ  eবং নীিত o agািধকার anযায়ী pেয়াজনীয় সকল 
কাযর্kম/ pকেlর জn বরাd ব য়সীমার মেধ  সংkলান করা সmব না হেল েস েkেt agািধকার তািলকার িভিtেত 
aেপkাকৃত কম agািধকারসmn কাযর্kম/ pকl বাদ িদেয় aথবা e জাতীয় কাযর্kম/ pকেlর বরােdর পিরমাণ 
hাস কের aেপkাকত u  agািধকারসmn কাযর্kমৃ / pকেlর জn pেয়াজনীয় aথর্সংsােনর ব বsা করেত হেব। 

৭. বােজট pাkলেনর সে  uপsািপতব  anাn তথ / কাগজপt 

৭.১ বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার কাযর্িববরণী: aথর্ িবভাগ/ পিরকlনা কিমশেন েpরেণর পেবর্ বােজট ূ
pাkলন o pেkপণসমহ সংি  pশাসিনক মntণালেয়র বােজট ব বsাপনা কিমিট বােজট oয়ািকর্ং grেপর ূ
সহায়তায় িবsািরতভােব পরীkা o anেমাদন করেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট িনি ত করেব েয, বােজট 
pাkলন o pেkপণসমহ েযন ei পিরপেt বিণর্ত নীিতমালাূ / পdিত যথাযথভােব anসরেণর মাধ েম pstত 
করা হেয়েছ। psািবত pাkলন/ pেkপণ aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণকােল eর সােথ বােজট 
ব বsাপনা কিমিটর সংি  সভাসমেহর কাযর্িববরণী সংযk করেত হেবূ ু । 

৭.২ anেমািদত স ঠন o সর ােমর তািলকা: psািবত pাkলেনর সােথ সংি  দpর/ aপােরশন iuিনেটর 
anেমািদত স ঠন o সর াম eর তািলকা eবং aথর্ িবভাগ কতর্ক সরবরাহকত িনধর্ািরত ছৃ ৃ ক েমাতােবক 
জনবেলর হালনাগাদ তথ ািদ aবশ i েpরণ করেত হেব। anেমািদত স ঠন o সর াম eর তািলকায় 
পরবতর্ীেত েকান pকার সংেশাধন/ সংেযাজন হেয় থাকেল pামাণ  কাগজপt, স ঠন o সর াম eর তািলকার 
সােথ সংযk করেত হেবু । 

৮. সংি  মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক গহীতবৃ ৃ  পদেkপসমহ eবং সময়সীমাূ : বােজট পিরপt-২ anসরেণ সংি  
মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমা ৃ ৃ ূ পিরিশ -৩ e pদশর্ন করা হল eবং uk সময়সীমা 
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যথাযথভােব anসরণ করার জn সংি  সকলেক anেরাধ করা হল। 

৯. s ীকরণঃ বােজট পিরপেt pদt নীিতমালা/ িদকিনেদর্শনার িবষেয় েকান s ীকরণ বা ব াখ ার pেয়াজন হেল 
aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেন sািপত েহl েডs কমর্কতর্ােদর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের। েহl েডs 
কমর্কতর্াগেণর নাম o েফান নাmার পিরিশ -৪ e েদয়া হল। 

১০. বােজট pাkলন দািখল করার সময়সীমা: ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, 
২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণসমহ আগামী ূ ৩০ eিpল, ২০১১ তািরেখর মেধ  aথর্ িবভােগর বােজট 
anিবভাগ-১/২, পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ o সংি  েসkর িডিভশেন eক ps 
কের েpরণ করার জn anেরাধ জানােনা হল। uেlখ , যিদ েকান মntণালেয়র বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন বােজেটর 
সে  eকািধক েসkর িডিভশন সংি  থােক তাহেল সংি  সকল েসkর িডিভশেন বােজট pাkলেনর সংি  aংশ 
েpরণ করেত হেব। িনধর্ািরত তািরেখর মেধ  যােত বােজট pাkলনসমহ aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করা ূ
হয় তা িনি ত করার জn সংি  মntণালয়/ িবভাগসমেহর সিচব o মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্ােদরেক িবেশষভােব ূ ু
anেরাধ করা যাে । 

 
 

কাজী শিফkল আযম 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৫২৯০ 

িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়): 
১) মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২) মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়, কাকরাiল, ঢাকা। 
৩) সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব  ভবন, ঢাকা। 
৪) সিচব, সংসদ সিচবালয়, েশের বংলানগর, ঢাকা। 
৫) সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৬) সিচব, িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৭) সিচব, সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮) সিচব, সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়, েতজগঁাo, ঢাকা। 
৯) সিচব, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১০) সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১) সিচব, ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১২) সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৩) সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৪) সিচব, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ , েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৫) সিচব, পিরসংখ ান িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৬) সিচব, বািণজ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৭) সিচব, পররাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮) সিচব, pিতরkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯) িpিnপাল াফ aিফসার, সশst বািহনী িবভাগ, ঢাকা। 
২০) সিচব, আiন o িবচার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২১) সিচব, sরাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২) সিচব, েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৩) সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৪) সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৫) সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৬) সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৭) সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৮) সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৯) সিচব, ম o কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩০) সিচব, গহায়ন o গণপতর্ মৃ ূ ntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩১) সিচব, তথ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩২) সিটব, সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৩) সিচব, ধমর্ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৪) সিচব, যব o kীড়া মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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৩৫) সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৬) সিচব, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৭) সিচব, িশl মntণালয়, িশl ভবন, মিতিঝল, ঢাকা। 
৩৮) সিচব, বst o পাট মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৯) সিচব, jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪০) সিচব, কিষ মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪১) সিচব, মৎস  o pািণসmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪২) সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৩) সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৪) সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৫) সিচব, খাদ  িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৬) সিচব, dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৭) সিচব, সড়ক o েরলপথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৮) সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৯) সিচব, েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫০) সিচব, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫১) সিচব, পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫২) সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৩) েরিজ ার, spীম েকাটর্, ঢাকা। 
৫৪) সিচব, মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু , পিরবহন পল ভবনু , ঢাকা। 
৫৫) সিচব, pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৬) সিচব, dনর্ীিত দমন কিমশন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫৭) সিচব, েসত িবভাগু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

৩০/০৩/২০১১ ি ঃ
নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.১৫.২০১০-৩৩৫ তািরখ: 

১৬/১২/১৪১৭ বঃ 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হল: 

১) সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২) সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৩) সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৪) সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৫) সদস , আথর্ সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৬) সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৭) যgু-সিচব (বােজট-২), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮) সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯) সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 

 
 

আবdর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 
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পিরিশ -১ 
রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা 

(েকািট টাকায়) 

রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা মntণালয়িবভাগ 
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

রাTপিতর কাযর্ালয়      
সংসদ সিচবালয়      
pধানমntীর কাযর্ালয়      
মিntপিরষদ িবভাগ      
িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়      
সংsাপন মntণালয়      
সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়      
aথর্ িবভাগ      
মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntকর কাযর্ালয়      
aভ nরীণ সmদ িবভাগ      
ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ      
aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ      
পিরকlনা িবভাগ      
বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ       
পিরসংখ ান িবভাগ      
বািণজ  মntণালয়      
পররাT মntণালয়      
pিতরkা মntণালয়      
সশst বািহনী িবভাগ      
আiন o িবচার িবভাগ      
sরাT মntণালয়      
েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ      
pাথিমক o গণিশkা মntণালয়      
িশkা মntণালয়      
িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk ু
মntণালয় 

     

sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়      
সমাজ কল াণ মntণালয়      
মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়      
ম o কমর্সংsান মntণালয়      

গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ       
তথ  মntণালয়      
সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ       
ধমর্ িবষয়ক মntণালয়      
যব o kীড়া মntণালয়ু       
sানীয় সরকার িবভাগ      
পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ      
িশl মntণালয়      
বst o পাট মntণালয়      
jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ      
কিষ মntণালয়ৃ       
মৎস  o pািণসmদ মntণালয়      
পিরেবশ o বন মntণালয়      
ভিম মntণালয়ূ       
পািন সmদ মntণালয়      
খাদ  িবভাগ      
dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ      
সড়ক o েরলপথ িবভাগ      
েনৗ-পিরবহণ মntণালয়      
েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন 
মntণালয় 
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রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা মntণালয়িবভাগ 
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়      
পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়      
িবd ৎ িবভাগ      
spীম েকাটর্      
মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু       
pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান 
মntণালয় 

     

dনর্ীিত দমন কিমশন      
েসত িবভাগু       
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সmাব  ব য়সীমা 
 

পিরিশ -১ 
রাজs ব েয়র pাথিমক লk মাtা 

 
(েকািট টাকায়) 

রাজs ব েয়র pাথিমক লk মাtা মntণালয়িবভাগ 
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

রাTপিতর কাযর্ালয়      
সংসদ সিচবালয়      
pধানমntীর কাযর্ালয়      
মিntপিরষদ িবভাগ      
িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়      
সংsাপন মntণালয়      
সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়      
aথর্ িবভাগ      
মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntকর কাযর্ালয়      
aভ nরীণ সmদ িবভাগ      
ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ      
aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ      
পিরকlনা িবভাগ      
বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ       
পিরসংখ ান িবভাগ      
বািণজ  মntণালয়      
পররাT মntণালয়      
pিতরkা মntণালয়      
সশst বািহনী িবভাগ      
আiন o িবচার িবভাগ      
sরাT মntণালয়      
েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ      
pাথিমক o গণিশkা মntণালয়      
িশkা মntণালয়      
িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk ু
মntণালয় 

     

sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়      
সমাজ কল াণ মntণালয়      
মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়      
ম o কমর্সংsান মntণালয়      

গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ       
তথ  মntণালয়      
সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ       
ধমর্ িবষয়ক মntণালয়      
যব o kীড়া মntণালয়ু       
sানীয় সরকার িবভাগ      
পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ      
িশl মntণালয়      
বst o পাট মntণালয়      
jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ      
কিষ মntণালয়ৃ       
মৎস  o pািণসmদ মntণালয়      
পিরেবশ o বন মntণালয়      
ভিম মntণালয়ূ       
পািন সmদ মntণালয়      
খাদ  িবভাগ      
dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ      
সড়ক o েরলপথ িবভাগ      
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রাজs ব েয়র pাথিমক লk মাtা মntণালয়িবভাগ 
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

েনৗ-পিরবহণ মntণালয়      
েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন 
মntণালয় 

     

ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়      
পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়      
িবd ৎ িবভাগ      
spীম েকাটর্      
মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু       
pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান 
মntণালয় 

     

dনর্ীিত দমন কিমশন      
েসত িবভাগু       
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পিরিশ -২ 
সmাব  বেদিশক সহায়তার pাkলন 

 
** aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ e সংkাn pাkলন চড়াn করেল তা পরবতর্ীেত জানােনা হেবূ । 
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পিরিশ -৩ 

 
 

বােজট পিরপt-২ pািpর পর সংি  মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমাৃ ৃ ূ  
 
 

গহীতব  পদেkপসমহৃ ূ  দািয়t সময়সীমা  

• মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর সিচবালয় ূ
aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর, sায়tশািসত সংsা o 
সরকাির anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর সmাব  ূ
ব য়সীমা সংেশাধন/ পনিনর্ধর্ারণু  

বােজট ব বsাপনা কিমিট 
 

০৩ eিpল, ২০১১ 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর 
pেkপণসমহ aথর্বছেরর pেkপণ pণয়ন কের মntণালেয় ূ
েpরণ করার জn িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsাসমহেক ূ
anেরাধ jাপন 

সংি  মntণালয়/ িবভাগ ০৫ eিpল, ২০১১ 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর 
pেkপণসমহ aথর্বছেরর pেkপণ pণয়ন কের সংি  ূ
মntণালেয় েpরণ 

সংি  aিধদpর/ সংsা 

 

১৮ eিpল, ২০১১ 

• িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsাসমহ কতর্ক েপশকত বােজট ূ ৃ ৃ
pাkলন o pেkপণসমহ পরীkাূ  

সংি  মntণালয়/ িবভাগ ২৫eিpল, ২০১১ 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর 
pেkপণসমহ aথর্বছেরর pেkপণসমহ anেমাদনূ ূ  

বােজট ব বsাপনা কিমিট ২৭ eিpল, ২০১১ 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর 
pেkপণসমহ aথর্বছেরর pেkপণ তথূ / uপাtসমহ ূ
বােজট ডাটােবেজ (iBAS) eিন্Tপবর্ক aথর্ িবভাগ o ূ
পিরকlনা কিমশেন েpরণ 

সংি  মntণালয়/ িবভাগ ৩০ eিpল, ২০১১ 
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পিরিশ -৪ 
aথর্ িবভােগর েহl েডs* eর কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর 

 
kিমক  মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম,পদবী o েটিলেফান নmর 

১) রাTপিতর কাযর্ালয় জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২) সংসদ সিচবালয় সায়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৩) pধানমntীর কাযর্ালয় সায়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৪) মিntপিরষদ িবভাগ সায়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৫) িনবর্াচন কিমশন সিচবালয় জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

৬) সংsাপন মntণালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৭) সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৮) aথর্ িবভাগ িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৯) মহািহসাব িনরীkক o 
িনয়ntকর কাযর্ালয় 

িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

১০) aভ nরীণ সmদ িবভাগ েবগম iসমাত মাহমদাু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১১) ব াংক o আিথর্ক pিত ান 
িবভাগ 

িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

১২) aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ েবগম iসমাত মাহমদাু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৩) পিরকlনা িবভাগ জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৪) বাsবায়ন, পিরবীkণ o 
মল ায়ন িবভাগূ  

জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৫) পিরসংখ ান িবভাগ জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৬) বািণজ  মntণালয় জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

১৭) পররাT মntণালয় জনাব েখাnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

১৮) pিতরkা মntণালয় জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 
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kিমক  মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম,পদবী o েটিলেফান নmর 

১৯) সশst বািহনী িবভাগ জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২০) আiন o িবচার িবভাগ ড. েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২১) sরাT মntণালয় েবগম iসমত মাহমদাু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২২) েলিজসেলিটভ o সংসদ 
িবষয়ক িবভাগ 

ড. েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৩) pাথিমক o গণিশkা মntণালয় িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৪) িশkা মntণালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৫) িবjান eবং তথ  o 
েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু  

সায়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

২৬) sাs  o পিরবার কল াণ 
মntণালয় 

জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২৭) সমাজ কল াণ মntণালয় জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-৯ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

২৮) মিহলা o িশ  িবষয়ক 
মntণালয় 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

২৯) ম o কমর্সংsান মntণালয় জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩০) গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ  জনাব েমাঃ মিহবর রহমানু ু  
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-১৮ 
েফান: ৭১৬০০৩১ 

 

৩১) তথ  মntণালয় জনাব খnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩২) সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ  েবগম রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৭১৬০০৩২ 

 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৩) ধমর্ িবষয়ক মntণালয় েবগম রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৭১৬০০৩২ 

 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৪) যব o kীড়া মntণালয়ু  েবগম রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৭১৬০০৩২ 

 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৫) sানীয় সরকার িবভাগ জনাব েমাঃ মাহমdল হাসানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১১ 
েফান: ৯৫৫৭২০৩ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৬) পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ জনাব শাh েমািমন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬৮৭৯১ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৭) িশl মntণালয় জনাব িট েক eম েমাশেফkর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৪ 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 
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৩৮) বst o পাট মntণালয় জনাব িট েক eম েমাশেফkর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৪ 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৯) jালানী o খিনজ সmদ 
িবভাগ 

জনাব eম রায়হান আখতার 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৫ 
েফান: ৯৫৬৫১৮৪ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৪০) কিষ মntণালয়ৃ  েবগম নাজমা েমাবারক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২০ 
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪১) মৎস  o pািণসmদ মntণালয় েবগম uেm েরহানা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৯ 
েফান: ৯৫৫৬৬৭৬ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪২) পিরেবশ o বন মntণালয় েবগম নাজমা েমাবারক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২০ 
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৩) ভিম মntণালয়ূ  জনাব েমাঃ মিহবর রহমানু ু  
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-১৮ 
েফান: ৭১৬০০৩১ 

 

৪৪) পািন সmদ মntণালয় েবগম uেm েরহানা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৯ 
েফান: ৯৫৫৬৬৭৬ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৫) খাদ  িবভাগ জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-৯ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

৪৬) dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ 
িবভাগ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-৯ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

৪৭) সড়ক o েরলপথ িবভাগ জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৪৮) েনৗ-পিরবহণ মntণালয় জনাব সােরায়ার আলম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৪৯) েবসামিরক িবমান পিরবহণ o 
পযর্টন মntণালয় 

জনাব সােরায়ার আলম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৫০) ডাক o েটিলেযাগােযাগ 
মntণালয় 

জনাব সােরায়ার আলম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৫১) পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক 
মntণালয় 

জনাব শাh েমািমন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬৮৭৯১ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৫২) িবd ৎ িবভাগ জনাব eম রায়হান আখতার 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৫ 
েফান: ৯৫৬৫১৮৪ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৫৩) spীম েকাটর্ ড. েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৫৪) মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু  জনাব েখাnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৫৫) pবাসী কল াণ o বেদিশক 
কমর্সংsান মntণালয় 

জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৫৬) dনর্ীিত দমন কিমশন ড. েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 
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kিমক  মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম,পদবী o েটিলেফান নmর 

৫৭) েসত িবভাগু  জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

* জনাব আবdর রuফ তালকদারু , uপ-সিচব (বােজট-১) েহl েডs eর সমnয়কারী (Coordinator) িহেসেব দািয়t 
পালন করেবন eবং েকান িবষেয় s ীকরণ/ সহায়তার pেয়াজন হেল তাঁর aিধশাখার আoতাভk মntণালয়ু / 
িবভাগসমহ ছাড়াo েয েকান মntণালয়ূ / িবভাগ কতর্ক তঁার সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পােরৃ । 

 
পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs eর কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর: 

 

kিমক নং নাম o পদবী 
 

িবভাগ েফান নং 

১) জনাব বলাi ক  হাজরাৃ  
uপ-pধান 

কাযর্kম িবভাগ ৯১১ ৭০৫৭ 

২) জনাব মিশuর রহমান 
সহকারী pধান  

কাযর্kম িবভাগ ৮১১ ৫৪৪২ 

৩) জনাব e. েক. eম আিনsর রহমান 
সহকারী pধান  

কাযর্kম িবভাগ ৮১১ ৫৪৪২ 

৪) জনাব নিকব িবন মাহববু 
যgু-pধান 

সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ ৯১১ ৭৩৩৪ 

৫) েবগম খািদজা পারিভন 
িসিনয়র সহকারী-pধান 

েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ ৯১১ ৬৫৫৯ 

৬) জনাব আblাহ খানু  
িসিনয়র সহকারী-pধান 

েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ ৯১১ ৫৮২১ 

৭) জনাব েমাঃ eনােয়ত েহােসন 
uপ-pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ ৯১১ ৪৬৬৭ 

৮) জনাব pভাস চnd রায় 
িসিনয়র সহকারী pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ ৮১১ ৯৯৪১ 

৯) জনাব েমাঃ েসিলম 
িসিনয়র সহকারী pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ ৯১১ ৭৪৮২ 

১০) েবগম iসমাত জাহান 
সহকারী pধান 

কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ ৯১১ ৭০৭৮ 

১১) জনাব মতর্জা জলকারনাiন েনামানু ুু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ ৯১১ ৪৬৫৭ 

১২) জনাব মাহফজা রহমানু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১০০৬২৭ 

১৩) জনাব েমাঃ দীন iসলাম 
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১১৬৭৫৭ 

১৪) ড. ম rল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১১৭১৩০ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 
 

বােজট পিরপt -১ 
০১.১১.২০১১ি ঃ 

নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০৩১.২০১০-৭৯২ তািরখ: 
১৭.০৭.১৪১৮বঃ 

িবষয়: মntণালয়/ িবভাগ o anাn pিত ানসমেহর মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা সংেশাধন o হালনাগাদকরণূ । 

 সরকাির ব েয়র দkতা o কাযর্কািরতা বিd eবং সরকােরর েকৗশলগত লk  o uেdশ সমহ aজর্ন িনি ত ৃ ূ
করার লেk  মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত pবতর্ন করা হেয়েছ। e পdিতেত বােজট pণয়ন pিkয়া িতনিট pধান 
পযর্ােয় িবভk। যথা- (১) েকৗশলগত পযর্ায়, (২) pাkলন পযর্ায়, eবং (৩) বােজট anেমাদন পযর্ায়। েকৗশলগত 
পযর্ােয়র pথম ধােপ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানেক িবদ মান বােজট কাঠােমা হালনাগাদ করেত 
হয়। e পিরপেt িববত pিkয়াৃ / পdিত anসরেণর মাধ েম সকল মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান তােদর 
বােজট কাঠােমা সংেশাধন/ হালনাগাদ কের aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করেব। পরবতর্ীেত aথর্ িবভাগ 
eবং পিরকlনা কিমশন সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর সােথ আেলাচনাkেম বােজট কাঠােমা চড়াn ূ
করেব। 

২. মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমা (MBF) সংেশাধন বা হালনাগাদকরেণর uেdশ : 
মntণালয়/ িবভাগসমেহর বােজট কাঠােমা সংেশাধনূ / হালনাগাদ করার pধান uেdশ  হে : (১) সরকােরর েমৗিলক নীিত 
িনধর্ারণী দিললসমেহ pিতফিলত েকৗশলগত নীিত o agািধকােরর সােথ বােজট বরােdর েযাগst pিত া করাূ ; (২) 
মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs দpর/ সংsাসমেহর কমর্কিতর সােথ বােজট বরােdর েযাগসt aিধকতর শিkশালী করাূ ৃ ূ ; 
eবং (৩) মধ েময়ােদ pাpব  সmেদর িভিtেত সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর জn eকিট 
বাsবসmত ব য় পিরকlনা pstত করা। 

৩. রাজs pািpর লk মাtা eবং pাথিমক সmাব  ব য়সীমা: রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা িনধর্ারেণর uেdশ  হে  
িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ান কতর্ক রাজs আহরেণর মধ েময়ািদ লk মাtা সmর্েক ধারণা pদান করাৃ । 
pাথিমক সmাব  ব য়সীমা িনধর্ারেণর uেdশ  হে  মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ানসমহ মধ েময়ােদ কী পিরমাণ ূ
সmদ েপেত পাের েস সmেকর্ ধারণা pদান করা eবং pদt ব য়সীমার মেধ  annয়ন o unয়ন ব য় সmিলত eকিট 
সমিnত বােজট কাঠােমা pstত করা। মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ানসমেহর জn রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা ূ
(Preliminary Revenue Target) o pাথিমক সmাব  ব য়সীমা (Preliminary Indicative Expenditure Ceiling) 
সংেযাজনী-১ e pদশর্ন করা হল। 

৪. বােজট কাঠােমার (MBF) গঠন: মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমা d’িট pধান ভােগ (Parts) 
eবং ৬িট aংেশ (Sections) িবভk থাকেব। pথম ভাগ (Part-A) সংি  মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ান eবং 
িdতীয় ভাগ (Part-B) সংি  মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর িনয়ntণাধীন িবিভn aিধদpর/ সংsা pstত করেব। 
মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমার pথম o িdতীয় ভােগ anভর্ুk aংশসমহ eবং ফরমসমহ নীেচর ূ ূ
সারিণেত সংেkেপ েদখােনা হল: 

 
 

মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা-pথম ভাগ 
(মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ান কতর্ক ৃ পরূণীয়)  

 
 

মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা-িdতীয় ভাগ 
(aিধদpর/ সংsা কতর্ক ৃ পরূণীয়)  

aংশ-১: মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর িমশন 
েsটেমন্ট o pধান কাযর্াবিল 

aংশ-২: মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর 
েকৗশলগত uেdশ  o কাযর্kমসমহূ 

aংশ-৩: দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সংkাn তথ  
aংশ-৪: agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহূ ূ  
aংশ-৫: মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর pধান 

কমর্কিত িনেদর্শকসমহ ৃ ূ (KPI) 
ফরম-১: রাজs pািpর pাথিমক pাkলন o pেkপণ 
ফরম-২: aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা 

aংশ-৬.১: aিধদpর/ সংsাসমেহর সাmpিতক aজর্নূ  
aংশ-৬.২: কাযর্kমসমহূ, ফলাফল িনেদর্শক eবং 

লk মাtা (Activities, Output Indicators 
and Targets) 

aংশ-৬.৩: aপােরশন iuিনট, কমর্সিচূ  eবং pকloয়াির 
মধ েময়ািদ ব য় pাkলন 

ফরম-৩: aিধদpর/ সংsার pাথিমক ব য় pাkলন o 
pেkপণ 
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মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা সংেশাধন বা হালনাগাদ করার েkেt anসরণীয় ছক 
(Format) eবং পdিত/ িনেদর্শনা সংেযাজনী-২ e pদশর্ন করা হল। 

৫. বােজট কাঠােমা সংেশাধন o হালনাগাদকরণ pিkয়াঃ 

৫.১ বােজট কাঠােমার pথম ভাগ সংেশাধন o হালনাগাদকরণ: মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর বােজট 
ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভােগর pধান মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা সংেশাধন o হালনাগাদ কােজর সািবর্ক 
সমnয় o তদারিক করেবন। বােজট ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভােগর কমর্কতর্াগণ খসড়া বােজট কাঠােমা 
pstত করেবন। েয সকল মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােন eখনo বােজট ব বsাপনা aিধশাখা/ 
anিবভাগ sাপন করা হয়িন েসখােন unয়ন eবং annয়ন বােজেটর সােথ সংি  ২/৩ জন কমর্কতর্ােক 
sিনিদর্ ভােব খসড়া বােজট কাঠােমা সংেশাধন o হালনাগাদ করার দািয়t pদান করেত হেব। 

৫.২ রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা eবং pাথিমক ব য়সীমা িনধর্ারণ: বােজট কাঠােমার pথম ভােগর aংশ ১-৫ 
eর pেয়াজনীয় সংেশাধন o হালনাগাদ করার পর মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর সিচবালয় aংশ eবং 
িনয়ntণাধীন aিধদpর, sায়tশািসত সংsা o সরকাির anদান pাp েবসরকাির pিত ানসমেহর রাজs pািpর ূ
pাথিমক লk মাtা eবং pাথিমক ব য়সীমা িনধর্ারণ করেত হেব। aিধদpর, sায়tশািসত সংsা o সরকাির 
anদান pাp েবসরকাির pিত ানসমেহর রাজs pািpর pাথিমকূ  লk মাtা eবং pাথিমক ব য়সীমা িনধর্ারেণর 
েkেt সংেযাজনী-৩ e বিণর্ত পdিত anসরণ করেত হেব। 

৫.৩ বােজট oয়ািকর্ং grপ কতর্ক বােজট কাঠােমার pথম ভাগ পরীkাকরণৃ : বােজট oয়ািকর্ং grপ (BWG) রাজs 
pািpর pাথিমক লk মাtা eবং pাথিমক ব য়সীমাসহ খসড়া বােজট কাঠােমার pথম ভাগ প াnপ ভুােব ু ু
পরীkা করেব eবং বােজট ব বsাপনা কিমিটর (BMC) জn sপািরশমালা pstত করেব। 

৫.৪ বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক বােজট কাঠােমার pথম ভাগ পরীkা o anেমাদনৃ : বােজট oয়ািকর্ং grেপর 
sপািরশসহ বােজট কাঠােমার pথম ভােগর খসড়া বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভায় েপশ করেত হেব। বােজট 
ব বsাপনা কিমিট বােজট কাঠােমার pথম ভােগ anভর্k িবিভn aংশ eবং ফরমসমহু ূ , িবেশষ কের 
েকৗশলগত uেdশ  o কাযর্kম, pধান কমর্কিত িনেদর্শক o ফরমসমহ eবং রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা ৃ ূ
o pাথিমক সmাব  ব য়সীমা িবsািরতভােব পরীkা করেব eবং pেয়াজনীয় সংেশাধন/ পিরমাজর্েনর পর 
anেমাদন করেব। 

৫.৫ aিধদpর/ সংsাসমহেক বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত করার anেরাধ jাপনূ : বােজট ব বsাপনা 
কিমিট কতর্ক anেমািদত বােজট কাঠােমার ৃ (MBF) pথম ভাগ (িবিভn দpর/ সংsার রাজspািp o 
ব য়সীমাসহ) িনয়ntণাধীন সকল aিধদpর/ সংsার িনকট েpরণ করেত হেব। uk pথম ভােগর আেলােক 
aিধদpর/ সংsাসমহ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ ূ (ফরম-৩ anযায়ী pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ) 
pেয়াজনীয় সংেশাধন/ হালনাগাদ করেব। সরকােরর কাছ েথেক anদান/ সাহায  ম রী ু (Grants) gহণকারী 
েবসরকাির pিত ানসমূহ েকবল ফরম-৩ পরণ কের pশাসিনক মntণালেয় েpরণ করেবূ । 

৫.৬ aিধদpর/ সংsা কতর্ক বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ সংেশাধনৃ / হালনাগাদকরণ: aিধদpর/ সংsার pধান 
বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ সংেশাধন/ হালনাগাদ সংkাn কােজর সািবর্ক সমnয় o তদারিক করেবন। 
annয়ন eবং eিডিপ/ unয়ন বােজট pণয়েনর সে  সংি  eকজন কের কমর্কতর্ােক িবsািরত বােজট 
pাkলন o pেkপণসহ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভােগর খসড়া pণয়েনর sিনিদর্  দািয়t pদান করেত হেব। 
uিlিখত কমর্কতর্াগণ ei পিরপেt pদt িদক িনেদর্শনা (সংেযাজনী-২) anসরণ কের বােজট কাঠােমার 
িdতীয় ভাগ pstত করেবন। 

৫.৭ pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়ন: aিধদpর/ সংsা কতর্ক মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ ৃ
pstত করার পর সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn ূ ২০১২-১৩ aথর্বছেরর pাথিমক 
ব য় pাkলন eবং ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ o ২০১৬-১৭ aথর্বছেরর pেkপণ pণয়ন করেত হেব। 
pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়েনর েkেt সংেযাজনী-৪ e বিণর্ত পdিত anসরণ করেত হেব। 

৫.৮ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ : aিধদpর/ সংsার দািয়tpাp কমর্কতর্াবn বােজট ৃ
কাঠােমার িdতীয় ভােগর খসড়া pstত কের বােজট ব বsাপনা কিমিটর anেমাদেনর জn েপশ করেবন। e 
কিমিট পিরপেt pদt নীিতমালা/ িদক-িনেদর্শনা anযায়ী বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ eবং ২০১২-১৩ 
aথর্বছেরর pাথিমক ব য় pাkলনসহ ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ o ২০১৬-১৭ pেkপণসমহ ূ
প াnপ ভুােব পরীkাপবর্ক pেয়াজনীয় সংেশাধনু ু ু / পিরমাজর্নkেম চড়াn করেবূ । 

৫.৯ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ েpরণ: aিধদpর/ সংsার বােজট ব বsাপনা 
কিমিট কতর্ক মৃ ধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ eবং pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ anেমাদেনর 
পর তা’ সংি  pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ েpরণ করেত হেব। 

৫.১০ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ : aিধদpর/ সংsাসমহ েথেক বােজট কাঠােমার িdতীয় ূ



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 454 • 

ভাগসহ pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ পাoয়ার পর মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর দািয়tpাp 
কমর্কতর্াবn তা িবsািরতভােব পরীkা করেবন eবং eেkেt পিরপেt বিণর্ত নীিতমালা যথাযথভােব anসরণ ৃ
করা হেয়েছ িকনা তা িনি ত করেবন। pেযাজ  েkেt যথাযথ সংেশাধন/ পিরমাজর্ন কের দািয়tpাp 
কমর্কতর্াবn বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ আেরা পরীkাৃ -িনরীkা (scrutiny) o বােজট ব বsাপনা কিমিটর 
জn sপািরশ pণয়েনর লেk  বােজট oয়ািকর্ং grেপর সভায় uপsাপন করেবন। 

৫.১১ মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা চড়াnকরণূ : বােজট oয়ািকর্ং grেপর sপািরশসহ সামিgক বােজট 
কাঠােমা মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভায় েপশ করেত হেব। বােজট 
ব বsাপনা কিমিট পযর্ােলাচনাkেম মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর সামিgক বােজট কাঠােমা 
anেমাদন করেব। 

৫.১২ বােজট কাঠােমা েpরণ: মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক বােজট ৃ
কাঠােমা anেমািদত হoয়ার পর তা aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করেত হেব। বােজট ব বsাপনা 
কিমিট িনি ত করেব েয, psািবত বােজট কাঠােমা eবং সংি  pাkলন o pেkপণসমহ e পিরপেt বিণর্ত ূ
pিkয়া/ পdিত যথাযথভােব anসরেণর মাধ েম pstত করা হেয়েছ। psািবত বােজট কাঠােমার সে  বােজট 
ব বsাপনা কিমিটর সংি  সভাসমেহর কাযর্িববরণী সংযk করেত হেবূ ু । 

৬. দািরd  o নারী unয়ন সংkাn তথ : মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ দািরd  ূ
িনরসন eবং নারী unয়নেক কীভােব pভািবত করেব sিনিদর্  তথ -uপাtসহ েস সmিকর্ত েযৗিkকতা বােজট 
কাঠােমার pথম ভােগর aংশ ৩-e িলিপবd করেত হেব। দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর oপর মntণালয়/ 
িবভাগ কতর্ক গহীতৃ ৃ / গহীতব  কমর্সিচৃ ূ / pকlসমেহর েমাট বরােdর কত শতাংশ ব বহার হেব তাূ ’ বােজট 
কাঠােমার িdতীয় ভােগর ফরম-৩ eর যথাkেম ১১ o ১২ নং কলােম uেlখ করেত হেব। দািরd  িনরসন o নারী 
unয়েন েকৗশলগত uেdেশ র pভাব িবে ষণ eবং pকl ব েয়র ব বহার িনণর্েয়র েkেt সংেযাজনী-৫ eর 
িনেদর্শনা anসরণ করেত হেব। 

৭. সংি  কমর্কতর্ােদর জn pিশkণ: aথর্ িবভাগ কতর্ক মntণালয়ৃ / িবভাগ/ anাn pিত ান eবং দpর/ সংsা 
পযর্ােয়র সংি  কমর্কতর্ােদরেক বােজট কাঠােমা সংেশাধন o হালনাগাদকরণ pিkয়ার oপর pিশkণ pদান করা 
হেব। 

৮. সভার কাযর্পt: বােজট oয়ািকর্ং grপ eবং বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার িনধর্ািরত তািরেখর anত eকিদন 
আেগ সভার কাযর্পt বােজট ব বsাপনা কিমিট/ বােজট oয়ািকর্ং grেপর সকল সদেস র িনকট েpরণ করেত হেব। 

৯. বােজট কাঠােমা তিরেত গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমাৃ ূ : মntণালয়/ িবভাগ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর/ 
সংsা কতর্ক গহীতব  পদেkপসমহ eবং egেলা সmাদেনর সময়সীমা ৃ ৃ ূ সংেযাজনী-৬ e pদশর্ন করা হল eবং uk 
সময়সীমা কেঠারভােব anসরণ করেত হেব। 

১০. s ীকরণ: e পিরপেt িববত নীিতমালাৃ / িদক-িনেদর্শনার িবষেয় েকান s ীকরণ বা ব াখ ার pেয়াজন হেল aথর্ 
িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs কমর্কতর্ােদর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের। aথর্ িবভাগ eবং 
পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েফান নmর সংেযাজনী-৭ e েদয়া হল। 

১১. বােজট কাঠােমা েপশ করার সময়সীমা: আগামী ২৯ িডেসmর ২০১১ তািরেখর মেধ  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn 
pিত ােনর বােজট কাঠােমা aথর্ িবভােগর সংি  anিবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, সাধারণ 
aথর্নীিত িবভাগ o সংি  েসkর িডিভশেন eক ps কের েpরণ করেত হেব। uেlখ , যিদ েকান মntণালয়/ িবভাগ 
eবং anাn pিত ােনর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন বােজেটর সে  eকািধক েসkর িডিভশন সংি  থােক 
তাহেল সংি  সকল েসkর িডিভশেন সংেশািধত/ হালনাগাদকত বাৃ েজট কাঠােমা েpরণ করেত হেব। 

১২. পিরপেtর িদক-িনেদর্শনা o সময়সীমা anসরণ: e পিরপেtর সকল িদক-িনেদর্শনা যথাযথভােব anসরণপবর্ক ু
বােজট কাঠােমা, রাজs pািp eবং ব য় pাkলন o pেkপণসমহ pণয়ন কের িনধর্ািরত তািরেখর ূ (২৯/১২/২০১১) 
মেধ  aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ িনি ত করার জn সংি  সকল মntণালয়/ িবভােগর সিচব o মখ  ু
িহসাবরkণ কমর্কতর্ােদরেক িবেশষভােব anেরাধ করা হল। 

 
 

শাহাবিdন আহমদু  
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৯৫১ ১০৫০ 

িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়): 
১) মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২) মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়, কাকরাiল, ঢাকা। 
৩) সিচব, জন িবভাগ, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
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৪) সামিরক সিচব, আপন িবভাগ, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৫) সিচব, সংসদ সিচবালয়, েশের বাংলানগর, ঢাকা। 
৬) সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, েতঁজগাo, ঢাকা। 
৭) সিচব, িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৮) সিচব, জনpশাসন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯) সিচব, সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়, েতজগঁাo, ঢাকা। 
১০) সিচব, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১) সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১২) সিচব, ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৩) সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৪) সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৫) সিচব, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ , েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৬) সিচব, পিরসংখ ান িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৭) সিচব, বািণজ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮) সিচব, পররাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯) সিচব, pিতরkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২০) িpিnপাল sাফ aিফসার, সশst বািহনী িবভাগ, ঢাকা। 
২১) সিচব, আiন o িবচার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২) সিচব, sরাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৩) সিচব, েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৪) সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৫) সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৬) সিচব, িবjান o pযিk িবভাগু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৭) সিচব, তথ  o েযাগােযাগ pযিk িবভাগু , ব ানসডক, আগারগঁাo, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২৮) সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৯) সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩০) সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩১) সিচব, ম o কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩২) সিচব, গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৩) সিচব, তথ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৪) সিচব, সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৫) সিচব, ধমর্ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৬) সিচব, যব o kীড়া মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৭) সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৮) সিচব, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৯) সিচব, িশl মntণালয়, িশl ভবন, মিতিঝল, ঢাকা। 
৪০) সিচব, বst o পাট মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪১) সিচব, jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪২) সিচব, কিষ মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৩) সিচব, মৎস  o pাণী সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৪) সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৫) সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৬) সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৭) সিচব, খাদ  িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৮) সিচব, dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৯) সিচব, সড়ক িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫০) সিচব, েরলপথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫১) সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫২) সিচব, েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৩) সিচব, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৪) সিচব, পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৫) সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৬) সিচব, মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু , সরকাির পিরবহণ পলু, বাংলােদশ সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা। 
৫৭) সিচব, pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৮) সিচব, dনর্ীিত দমন কিমশন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫৯) সিচব, েসত িবভাগু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬০) েরিজTার, বাংলােদেশর spীম েকাটর্, ঢাকা। 
 

নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০৩১.২০১০-৭৯২ তািরখ: ০১.১১.২০১১ি ঃ
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১৭.০৭.১৪১৮বঃ 

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হল: 

১) সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২) সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৩) সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৪) সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৫) সদস , আথর্ সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৬) সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৭) যgু-সিচব বােজট-২), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮) সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯) সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 

 
 

েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 
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সংেযাজনী-১ 
রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা 

 
(েকািট টাকায়) 

রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা kিম
ক নং মntণালয়িবভাগ ২০১২-

১৩ 
২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১ রাTপিতর কাযর্ালয়      
২ সংসদ সিচবালয়      
৩ pধানমntীর কাযর্ালয়      
৪ মিntপিরষদ িবভাগ      
৫ িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়      
৬ জনpশাসন মntণালয়      
৭ সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়      
৮ aথর্ িবভাগ      
৯ মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়      
১০ aভ nরীণ সmদ িবভাগ      
১১ ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ      
১২ aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ      
১৩ পিরকlনা িবভাগ      
১৪ বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ       
১৫ পিরসংখ ান িবভাগ      
১৬ বািণজ  মntণালয়      
১৭ পররাT মntণালয়      
১৮ pিতরkা মntণালয়      
১৯ সশst বািহনী িবভাগ      
২০ আiন o িবচার িবভাগ      
২১ sরাT মntণালয়      
২২ েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ      
২৩ pাথিমক o গণিশkা মntণালয়      
২৪ িশkা মntণালয়      
২৫ িবjান eবং pযিk িবভাগু       
২৬ তথ  o েযাগােযাগ pযিk িবভাগু       
২৭ sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়      
২৮ সমাজ কল াণ মntণালয়      
২৯ মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়      
৩০ ম o কমর্সংsান মntণালয়      
৩১ গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ       
৩২ তথ  মntণালয়      
৩৩ সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ       
৩৪ ধমর্ িবষয়ক মntণালয়      
৩৫ যব o kীড়া মntণালয়ু       
৩৬ sানীয় সরকার িবভাগ      
৩৭ পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ      
৩৮ িশl মntণালয়      
৩৯ বst o পাট মntণালয়      
৪০ jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ      
৪১ কিষ মntণালয়ৃ       
৪২ মৎস  o pাণী সmদ মntণালয়      
৪৩ পিরেবশ o বন মntণালয়      
৪৪ ভিম মntণালয়ূ       
৪৫ পািন সmদ মntণালয়      
৪৬ খাদ  িবভাগ      
৪৭ dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ      
৪৮ সড়ক িবভাগ      
৪৯ েরলপথ িবভাগ      
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রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা kিম
ক নং মntণালয়িবভাগ ২০১২-

১৩ 
২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

৫০ েনৗ-পিরবহণ মntণালয়      
৫১ েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন 

মntণালয় 
     

৫২ ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়      
৫৩ পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়      
৫৪ িবd ৎ িবভাগ      
৫৫ spীম েকাটর্ aব বাংলােদশ      
৫৬ মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু       
৫৭ pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান 

মntণালয় 
     

৫৮ dনর্ীিত দমন কিমশন      
৫৯ েসত িবভাগু       
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pাথিমক সmাব  ব য়সীমা 
 

(েকািট টাকায়) 
pাথিমক সmাব  ব য়সীমা kিমক

নং মntণালয়িবভাগ 
২০১২-১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

১ রাTপিতর কাযর্ালয়      
২ সংসদ সিচবালয়      
৩ pধানমntীর কাযর্ালয়      
৪ মিntপিরষদ িবভাগ      
৫ িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়      
৬ জনpশাসন মntণালয়      
৭ সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়      
৮ aথর্ িবভাগ      
৯ মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়      
১০ aভ nরীণ সmদ িবভাগ      
১১ ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ      
১২ aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ      
১৩ পিরকlনা িবভাগ      
১৪ বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ       
১৫ পিরসংখ ান িবভাগ      
১৬ বািণজ  মntণালয়      
১৭ পররাT মntণালয়      
১৮ pিতরkা মntণালয়      
১৯ সশst বািহনী িবভাগ      
২০ আiন o িবচার িবভাগ      
২১ sরাT মntণালয়      
২২ েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ      
২৩ pাথিমক o গণিশkা মntণালয়      
২৪ িশkা মntণালয়      
২৫ িবjান eবং pযিk িবভাগু       
২৬ তথ  o েযাগােযাগ pযিkু  িবভাগ       
২৭ sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়      
২৮ সমাজ কল াণ মntণালয়      
২৯ মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়      
৩০ ম o কমর্সংsান মntণালয়      
৩১ গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ       
৩২ তথ  মntণালয়      
৩৩ সংsিত িবষয়ক মntৃ ণালয়      
৩৪ ধমর্ িবষয়ক মntণালয়      
৩৫ যব o kীড়া মntণালয়ু       
৩৬ sানীয় সরকার িবভাগ      
৩৭ পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ      
৩৮ িশl মntণালয়      
৩৯ বst o পাট মntণালয়      
৪০ jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ      
৪১ কিষ মntণালয়ৃ       
৪২ মৎস  o pাণী সmদ মntণালয়      
৪৩ পিরেবশ o বন মntণালয়      
৪৪ ভিম মntণালয়ূ       
৪৫ পািন সmদ মntণালয়      
৪৬ খাদ  িবভাগ      
৪৭ dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ      
৪৮ সড়ক িবভাগ      
৪৯ েরলপথ িবভাগ      
৫০ েনৗ-পিরবহণ মntণালয়      
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pাথিমক সmাব  ব য়সীমা kিমক
নং মntণালয়িবভাগ 

২০১২-১৩ 
২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

৫১ েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়      
৫২ ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়      
৫৩ পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়      
৫৪ িবd ৎ িবভাগ      
৫৫ spীম েকাটর্ aব বাংলােদশ      
৫৬ মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু       
৫৭ pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়      
৫৮ dনর্ীিত দমন কিমশন      
৫৯ েসত িবভাগু       
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সংেযাজনী-২ 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমাঃ pথম ভাগ 

(সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান কতর্ক পরণীয়ৃ ু ) 
 
মntণালয়/ িবভাগ: -------------------------------------- 
মধ েময়ািদ ব য় কাঠােমা 

(হাজার টাকায়) 
pেkপণ  বােজটঃ 

২০১২১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
annয়ন      
unয়ন      
েমাট      
      
রাজs       
মলধনূ       
েমাট      

aংশ-১: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িমশন েsটেমন্ট o pধান কাযর্াবিল 

১.১ মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িমশন েsটেমন্টঃ 

সংjা - িমশন েsটেমন্ট: সংিkp o ss ভােব মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ান সি  o চলমান রাখার uেdশ  ৃ
pকাশ করাi হেলা িমশন েsটেমন্ট।  

 
িমশন েsটেমন্ট খবi সংেkেপ uপsাপন করা বা নীয়ু । ss ভােব িমশন েsটেমন্ট ব k করার লেk  মntণালয়/ 
িবভাগ/ anাn pিত ানেক িনেm বিণর্ত িবষয়gেলা িবেবচনায় রাখেত হেব: 

• মntণালয়/ িবভােগর েমৗল uেdশ  কী aথর্াৎ কী aজর্ন করেত চায়; 
• কীভােব aজর্ন করেত চায়; eবং 
• কার জn aজর্ন করেত চায় aথ াৎ eর uপকারেভাগী (external beneficiary) েক/ কারা। 

১. ২ মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর pধান কাযর্াবিলঃ 

মntণালয়/ িবভােগর েkেt সরকােরর কাযর্বন্টন আেদশ (Allocation of Business) anযায়ী pধান কাযর্াবিলর 
তািলকা সংেkেপ ei aংেশ িলিপবd করেত হেব। erপ কাযর্াবিলর সংখ া সেবর্া  ৮িট েত সীমাবd রাখেত হেব। 

 
aংশ-২: েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  eবং কাযর্kমসমহ ূ (Activities) 
 

েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  কাযর্kমসমহ ূ (Activities) বাsবায়নকারী aিধদpর/ সংsা 

১ ২ ৩ 
েpিkত পিরকlনা ২০১০-২১, ৬  
প  বািষর্ক পিরকlনা eবং/ aথবা 
মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর 
নীিত িনধর্ারণী দিলল েথেক েকৗশলগত 
মধ েময়ািদ uেdশ সমহ িচিhত করেত ূ
হেব। 
 
পরsর সmকর্যk েকৗশলগত ু
uেdশ সমহ eকিtত কের তািলকা ূ
সংিkp করা েযেত পাের।  

কাযর্kম হে  sিনিদর্  কাজ যা সংি  
pিত ােনর বাiেরর লk েগা ীেক (external to 
the orgranization) pত ািশত পণ  o েসবা 
(output) pদােনর জn gহণ করা হেয় থােক। 
লk েগা ী বলেত সাধারণত eকক o 
সমি গতভােব uপকারেভাগী জনগণেক বঝােবু । 

েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  aজর্েন সহায়ক 
o কাযর্কর pধান কাযর্kমসমহ িচিhত কের ei ূ
কলােম সিnেবশ করেত হেব। 

e সকল কাযর্kম aবশ i সংি  মntণালয়/ 
িবভাগ o anাn pিত ােনর মল কাযর্াবিলর ূ
সে  সাম স পণর্ হেত হেবূ ।  

২ নং কলােম বিণর্ত কাযর্kমসমহ ূ
েযসব aিধদpর/ সংsা কতর্ক ৃ
বাsবািয়ত হেব তােদর নাম e 
কলােম uেlখ করেত হেব। 
 
েয সকল aিধদpর/ সংsা 
কাযর্kমসমহ বাsবায়েন pত k ূ
eবং grtপণর্ ভিমকা রাখেব ূ ূ
েকবল তােদর নাম uেlখ করেত 
হেব। 
 

aংশ-৩: দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সংkাn তথ  

৩.১ দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর oপর মধ েময়ািদ েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাবঃূ  

· uপেরর aংশ-২ eর ১ নং কলােম বিণর্ত েকৗশলগত uেdশ সমহ eবং e aংেশ বিণর্ত েকৗশলগত ূ
uেdশ সমহ যােত aিভn হয় তা িনি ত ূ করেত হেব; 
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· pিতিট েকৗশলগত uেdশ  eবং তৎসংি  কাযর্kমসমহ সরকােরর দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন ূ
কীভােব aবদান রাখেব তা পথকভােব বণর্না করেত হেবৃ ; 

· দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর oপর েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব বণর্নার েkেt ূ সংেযাজনী-৫ e pদt 
িনেদর্শনা anসরণ করেত হেব। 

৩.২ দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সmিকর্ত বরাd: 

চড়াn বােজট কাঠােমােত ূ (MBF) দািরd  িনরসন o নারী unয়েন মntণালয়/ িবভাগিভিtক বরাd সmিলত eকিট সারিণ 
RCGP ডাটােবজ েথেক pstত পবর্ক ei aংেশ সংেযাজন করা হেবু । বােজট কাঠােমা চড়াnকরেণর পর aথর্ িবভাগ ূ
কতর্ক ei সারিণ pstত করা হেবৃ । 

aংশ-৪: agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহ ূ ূ (Priority Spending Areas/ Programmes) 

agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহূ ূ  সংি  েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  

agািধকার খাত বলেত কেয়কিট sিনিদর্  কাজ বা কাযর্kেমর সমnেয় গিঠত 
কমর্সিচেক বঝায় যা েকান pিত ােনর েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  aজর্েন ূ ু
grtপণর্ aবদান রােখূ । 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর ূ
েkেt সবচাiেত েবশী aবদান রাখেব eমন ব য় খাত/ কমর্সিচসমহ িচূ ূ িhত 
কের e কলােম সিnেবশ করেত হেব। 
e সকল ব য় খাত/ কমর্সিচ মntণালেয়র মল কাযর্াবিলর সে  সাম স পণর্ হেত ূ ূ ূ
হেব eবং agািধকােরর kমাnসাের সিnেবশ করেত হেব। 
agািধকার খাত/ কমর্সিচর সংখ া সেবর্া  ূ ৬িটর মেধ  সীমাবd রাখেত হেব। 
eকিট agািধকার খাত/ কমর্সিচ সmেকর্ ূ ৪০-৬০ শেbর eকিট anে েদ 
সংিkp বণর্না pদান করেত হেব।  

e কলােম pেত ক agািধকার খাত/ কমর্সিচর ূ
িবপরীেত সংি  েকৗশলগত uেdশ / 
uেdশ সমহ uেlখ করেত হেবূ । 

 

১.  
২.  
৩.  
৪.  
৫.  
৬.  
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aংশ-৫: মntণালয়/ িবভােগর pধান কমর্কিত িনেদর্শকসমহ ৃ ূ (Key Performance Indicators) 
 
কলাম-১: মntণালয়/ িবভােগর জn pধান কমর্কিত িনেদর্শকসমহ ৃ ূ (KPI) িচিhত কের e কলােম সিnেবশ করেত হেব। 

েকৗশলগত uেdশ  aজর্েন পিরমাপেযাগ  KPI (outcome or higher level output) -সমহ বণর্না করেত ূ
হেব। KPI -eর সংখ া ৪ েথেক ৬ িটর মেধ  সীমাবd রাখেত হেব। 

কলাম-২: aংশ-২ e বিণর্ত সংি  েকৗশলগত uেdেশ র kিমক নmর ei কলােম uেlখ করেত হেব। 
কলাম-৩: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শক পিরমােপর eকক ৃ (লk জন, িকেলািমটার, শতাংশ, লk টন iত ািদ) e কলােম 
uেlখ করেত হেব। 
কলাম-৪: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত ৃ ২০১০-১১ aথর্বছেরর সংেশািধত লk মাtা e কলােম uেlখ করেত 
হেব। 
কলাম-৫: pিতিট িনেদর্শেকর িবপরীেত ২০১০-১১ aথর্বছেরর pকত aজর্ন e কলােম uেlখ করেত হেবৃ । 
কলাম-৬: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত ৃ ২০১১-১২ aথর্বছেরর মল লk মাtা e কলােম uেlখ করেত হেবূ । 
কলাম-৭: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত ৃ ২০১১-১২ aথর্বছেরর জn সংেশািধত লk মাtা e কলােম uেlখ 

কrন। 
কলাম-৮ েথেক ১২: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত মধ েময়ািদ ৃ (আগামী পঁাচ বছেরর: ২০১২/১৩ হেত 

২০১৬/১৭ aথর্বছর) লk মাtা ধাযর্ কের কলাম ৮-১২ e সিnেবশ করেত হেব। 
 

মধ েময়ািদ লk মাtা িনেদর্শক সংি  
েকৗশল 
গত 

uেdেশ  

পিরমা
েপর 

eকক 

সংেশািধত 
লk মাtা 
২০১০-১১

pকতৃ  
২০১০-
১১ 

লk মাtা
২০১১-
১২ 

সংেশািধত 
লk মাtা 
২০১১-১২ ২০১২-

১৩ 
২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) 
১। ....            

২। ....            

৩। ....            

৪। ....            

৫। .....            

৬। ....            

 
 

িনেদর্শকসমহ ূ ৬  প  বািষর্ক পিরকlনা eবং/ aথবা মntণালেয়র নীিত িনধর্ারণী দিলেল িচিhত pভাব িনেদর্শকসমেহর ূ
(Outcome Indicators) সােথ সাম স পণর্ হেত হেব eবং নীেচ বিণর্ত ূ SMART criteria পরণ করেত হেবূ : 

· Specific – িনেদর্শকসমহ sিনিদর্  eবং সহজেবাধ  হেত হেবূ  
· Measurable – িনেদর্শকসমহ পিরূ মােপর জn pেয়াজনীয় তথ  o uপাt সহজpাপ  হেত হেব 
· Achievable – িনেদর্শকসমহ বাsবসmত o aজর্নেযাগ  হেত হেবূ  
· Relevant – িনেদর্শকসমহ েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  eর সােথ স িতপণর্ হেত হেবূ ূ  
· Time bound - িনেদর্শকসমহ aজর্েনর িনিদর্  সময়সীমা থাকেত ূ হেব 
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বােজট কাঠােমাঃ িdতীয় ভাগ 
(সংি  aিধদpর/ সংsা কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ ) 

aিধদpর/ সংsার নাম  -------------------------------------- 
 

aংশ-৬: aিধদpর/ সংsার সাmpিতক aজর্ন, কাযর্kমসমহূ, ফলাফল িনেদর্শক o লk মাtা eবং ব য় pাkলন 
 

৬.১ সাmpিতক aজর্নঃ 
aিধদpর/ সংsার িবগত িতন বছেরর (২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ o ২০১০-১১) pধান aজর্নসমহ সংেkেপ বণর্না করেত ূ
হেব। সাmpিতক aজর্ন সংkাn বণর্নায় pাসি ক তথ / পিরসংখ ান anভর্k থাকা বা নীয় যােত সংি  aিধদpরু / 
সংsার কােজর আoতা eবং aজর্েনর পিরমাণ সmেকর্ s  ধারণা পাoয়া যায়। e সংkাn বণর্না ১০০-১২০ শেbর 
মেধ  সীিমত রাখেত হেব। 

 
৬.২ কাযর্kমসমহূ, ফলাফল িনেদর্শক eবং িনেদর্শেকর লk মাtাঃ 

মধ েময়ািদ লk মাtা ২০১০১১ ২০১১১২ কাযর্k
ম 

ফলাফল 
িনেদর্শ
ক 
 

সংি  
েকৗশলগত 
uেdশ  eর 
kিমক 

পিরমােপ
র eকক

 সংেশািধ
ত লk  
মাtা 

pকতৃ  
aজর্ন

লk মা
tা 

সংেশািধ
ত 

লk মাtা

২০১২১
৩ 

২০১৩১
৪ 

২০১৪১
৫ 

২০১৫১
৬ 

২০১৬১
৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
             
             
             

 
৬.৩ aপােরশন iuিনট, কমর্সিচূ  eবং pকloয়াির* মধ েময়ািদ ব য় pাkলনঃ 

মধ েময়ািদ ব য় pাkলন aপােরশন iuিনট 
কমর্সিচূ  eবং 
pকেlর নাম 

সংি  কাযর্kম 
 

pকতৃ  
২০১০
১১ 

বােজট 
২০১১
১২ 

সংেশা
িধত 

২০১১১
২ 

২০১২
-১৩ 

২০১৩
-১৪ 

২০১৪
-১৫ 

২০১৫
-১৬ 

২০১৬
-১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
aপােরশন iuিনট: aিধদpর/ সংsার 

সংি  কাযর্kম 
(aংশ ৬.২ e 

বিণর্ত কাযর্kেমর 
kিমক নং)  

        

২. anেমািদত 
কমর্সিচূ : 

         

কমর্সিচূ - ক ,         
কমর্সিচূ - খ  ,         

েমাট- annয়ন          

৩. anেমািদত 
pকl: 

         

pকl - ক ,         

pকl - খ ,         

pকl - গ ,         

েমাট- unয়ন           

েমাট ব য় (২+৩)           

* কমর্সিচ eবং pকেlর নােমর তািলকা agািধকার kম anযায়ী সিnেবশ করেত হেবূ । 
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সংেযাজনী-৩ 
aিধদpর o সংsার রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা eবং pাথিমক সmাব  ব য়সীমা িনধর্ারেণর 

েkেt anসরণীয় পdিত 

১) সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর জn pদt রাজs pািpর pাথিমক লk মাtার িভিtেত 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpরসমূেহর জn রাজs pািpর 
pাথিমক লk মাtা িনধর্ারণ করেত হেব। সাmpিতক বছরসমেহ সংি  দpেরর িনজs আয় o আেয়র uৎসূ / 
আiেটমসমহ পযর্ােলাচনা করেত হেব eবং pাথিমকভােব চলিত aথর্বছেরর বােজট বরাdেক রাজs pািpর ূ
লk মাtা িনধর্ারেণর িভিt িহসােব ধরা েযেত পাের। 

২) েকান sায়tশািসত সংsা কতর্ক সরকােরর pাপ  লভ াংশ জমা দােনর জn িনধর্ািরত থাকেল সংি  সংsা েথেক ৃ
pািpর লk মাtা ধাযর্ করেত হেব। 

৩) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর জn pেয়াজনীূ য় কাযর্kমসমহ ূ
বাsবায়েনর সে  সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn pিতবছর pেয়াজনীয় aেথর্র সmাব  ূ
পিরমাণ িবেবচনা কের সিচবালয় aংশ eবং িবিভn aিধদpর/ সংsা/ েবসরকাির pিত ােনর ব য়সীমা িনধর্ারণ 
করেত হেব। 

৪) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর, সংsা o সরকাির 
anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর ূ ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ eবং ২০১৬-১৭ 
aথর্বছেরর ব য়সীমা eমনভােব িনধর্ারণ করেত হেব েযন তা সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
জn pদt pাথিমক ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  হয়। 

৫) বােজট বরােdর দkতা যােত ss ভােব দি েগাচর হয় েস জn যতdর সmব sিনিদর্  uেdশৃ / কাযর্kেমর 
িবপরীেত aথর্ বরাd করেত হেব eবং েথাক বরােdর পিরমাণ ন নতম পযর্ােয় রাূ খেত হেব। তেব, aিধদpর/ 
সংsাoয়াির ব য়সীমা িনধর্ারেণর সমেয় িকছ aথর্ সিচবালয় aংেশ সামিয়কভােব সংরিkত রাখা েযেত পাের যােত ু
কের পরবতর্ী পযর্ােয় েকােনা aিধদpর/ সংsা কতর্ক েপশকত aিতিরk aেথর্র চািহদা পরণ করা সmব হয়ৃ ৃ ূ । ei 
সংরিkত aথর্ সামিয়কভােব সিচবালয় aংেশ েথাক িহসােব রাখেত হেব eবং পরবতর্ীেত aিধদpর/ সংsাসমহ ূ
কতর্ক বােজট কাঠােমার aংশৃ -৬ o ফরম-৩ মntণালেয় দািখল করার পর সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / 
pকlসমেহর জn pিতবছর pেয়াজনীয় aেথর্র সmাব  পিরমাণ িবেবচনা কের aিধদpরূ / সংsাoয়াির ব য়সীমা 
পনিনর্ধর্ারণ করার pেয়াজন হেল েস েkেt ব বহার করেত হেবু । 

৬) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িনয়ntণাধীন sায়tশািসত সংsাসমেহর মেধ  েয সকল সংsা সরকাির ূ
anদােন পিরচািলত হয় eবং চলিত (২০১১-১২) aথর্বছেরর বােজেট েয সকল সংsার জn বরাd anভর্k রেয়েছ ু
েকবল েস সকল সংsােকi ব য়সীমা/ বরাd িনধর্ারেণর সময় িবেবচনা করা যােব। সরকাির anদােন পিরচািলত 
sায়tশািসত সংsাসমেহর জn ব য়সীমাূ / বরাd িনর্ধর্ারেণর সময় সাmpিতক বছরসমেহ সংি  সংsার িনজs আয় ূ
o আেয়র uৎস/ আiেটমসমহ পযর্ােলাচনা করেত হেব eবং আগামী পঁাচ বছের সmাব  িনজs আেয়র aথর্ বাদ ূ
িদেয় সংি  সংsার জn ব য়সীমা/ সরকাির anদােনর পিরমাণ িনধর্ারণ করেত হেব। 

৭) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িনয়ntণাধীন েয সকল sায়tশািসত সংsা বািণিজ ক িভিtেত পিরচািলত 
হয় eবং েয সকল সংsার বােজট psাব aথর্ িবভােগর sায়tশািসত pিত ান anিবভাগ/ মিনটিরং েসেল েpরণ 
করেত হয়, ব য়সীমা িনধর্ারেণর সময় েস সকল সংsােক িবেবচনায় আনার pেয়াজন নাi। তেব, e জাতীয় সংsার 
েকান unয়ন pকl বািষর্ক unয়ন কমর্সূিচেত anভর্k থাকেল aথবা e জাতীয় েকান সংsার জn সরকার কতর্ক ু ৃ
েকান ঋণ/ ik iিট/ ভতর্িক pদােনর িবষেয় যথাযথ পযর্ােয় িসdাn গহীত হেয় থাকেল সংি  সংsার ankেল ু ৃ
pেয়াজনীয় বরাd রাখেত হেব। 

৮) চলিত (২০১১-১২) aথর্বছেরর মল বােজেট anভর্k সরকাূ ু ির anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর েkেt ূ
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর জn pেয়াজনীয় কাযর্kমসমহ ূ ূ
বাsবায়েনর সে  eসকল pিত ােনর সmkতার আেলােক eবং আগামী পঁাচ বছের সংি  সংsার সmাব  িনৃ জs 
আেয়র পিরমাণ িবেবচনায় িনেয় সরকাির anদান/ বরােdর পিরমাণ িনধর্ারণ করেত হেব। 
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সংেযাজনী-৪ 
pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়েনর েkেt anসরণীয় পdিত 

১) কমর্সিচ o pকlসমহেক সেবর্া  agািধকার ূ ূ (Top Priority), agািধকার (Medium Priority) o কম 
agািধকার (Low Priority) -e িতনিট ভােগ িবভk করেত হেব। pিতিট ভােগ/ grেপর মেধ র কমর্সিচ o ূ
pকlসমহেক আবার u  েথেক কম agািধকােরর kম anযায়ী তািলকাভk করেত হেবূ ু । anেমািদত, 
aনnেমািদত eবং সmাব  কমর্সিচ o pকlসমেহর তািলকা aৎলাদাভাূ ূ েব ফরম-৩ e uেlখ করেত হেব। 

২) agািধকােরর িভিtেত সmদ বন্টন করেত হেব। 

৩) anেমাদেনর জn pিkয়াধীন unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন pকেlর িবপরীেতo বরাd pদশর্ন করা েযেত পাের। তেব, 
anেমািদত না হেল e জাতীয় unয়ন কমর্সিচ বা pকেlর জn বােজেট aথর্ বূ রাd pািpর েকান িন য়তা থাকেব 
না। 

৪) pাথিমক ব য় pাkলেন anভর্k কমর্সিচু ূ / pকেlর জn বরাd িনধর্ারেণর সমেয় লk  রাখেত হেব েযন uk 
কমর্সিচূ / pকেlর জn anেমািদত েমাট ব য়সীমা aিতkাn না হয়। 

৫) ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছের সমাp হেয় যােব eমন েকান কমর্সিচূ / 
pকেlর জn বরাd যােত কমর্সিচূ / pকl সমািpর পরবতর্ী aথর্বছেরর pাkলেন anভর্k না হয় তা িনি ত ু
করেত হেব। 

৬) েকােনা aিধদpর/ সংsার সকল কমর্সিচূ / pকেlর জn pদt বরাd তার ব য়সীমার মেধ  সংkলান করা সmব না 
হেল pথমত u  agািধকার o agািধকারসmn কমর্সিচূ / pকlসমেহর aথর্ায়ন িনি ত করেত হেবূ । তারপর কম 
agািধকারসmn বা anনেমািদত pকl/ কমর্সিচ সmবপর হেল বাদ িদেত হেব aথবা বরােdর পিরমাণ hাস কের ূ
pদt ব য়সীমার মেধ  েমাট unয়ন ব য় সংkলান করেত হেব। 
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সংেযাজনী-৫ 
দািরd  o েজন্ডার সংkাn ছক eবং ফরম পরণ সংkাn িবsািরত িনেদর্িশকাূ  

িনেmাk িবষয়সমেহর pিত লk  েরেখ দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdেশ র ূ
pভাবসমহ সংেkূ েপ বণর্না করেত হেব (৫০ শেbর aিধক নয়)  

• দািরd  িনরসন েকৗশলপেt (eনeসeিপআর) বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সmিকর্ত েকৗশলসমেহর ূ
(uদাহরণ: eনeসeিপআর eর পিলিস ম ািTk) সােথ েযাগst; 

• েযখােন সহজলভ , দিরd জনেগা ীর সংখ া o শতকরা anপাত, িবেশষত দিরd নারীর সংখ া যারা 
েকৗশলসমেহর dারা pত k pভািবতূ ; 

• uপযর্k pভাবসমহ sl েময়ািদ ু ূ (uদাহরণ: সামািজক িনরাপtা েব নী কমর্সিচর আoতায় eককালীন sিবধাূ ) 
নািক দীঘর্েময়ািদ (uদাহরণ: দkতা বিdৃ , pিশkণ, kdঋণু , সরকাির িবিনেয়াগ, যার মাধ েম দিরd জনেগা ী/ 
নারীসমাজ uপকত হেবৃ ।) 

 
েনাট: 
১। দািরেd র সংjা িনrপেণর জn বাংলােদশ পিরসংখ ান ব েরা ু Basic Needs Method ব বহার কের থােক। 

ei Basic Needs Method anযায়ী জনেগা ীর েয aংশ Minimum Basic Need (২১২২ িক. ক ােলারী/ 
pিত জেন pিতিদন) সীমার নীেচ তােদরেক দিরd িহসােব আখ ািয়ত করা হয়। 

২। মানব দািরd  (Human Poverty) মানব unয়নsচক (HDI) dারা িনধর্ারণ করা হয়। ei সচক িনধর্ারণ করেত ূ
িশkা, sাs , পি  iত ািদেক িবেবচনা করা হয়ু । িশkা, sাs  o পি  iত ািদ pািp মানব ু দািরd  hাস কের।  

দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব যাচাiেয়র মানদন্ডসমহ িনেm ূ ূ
বিণর্ত হেলা। e সকল মানদন্ড েকান েকৗশেলর মাধ েম যত েবশী pিতফিলত হেব, eর pভাব তত েবশী শিkশালী 
হেব। uেlখ , সকল মানদন্ড সকল মntণালেয়র জn pেযাজ  নাo হেত পাের। pেযাজ  মানদন্ডসমহ ব বহার কের ূ
বােজট কাঠােমার aংশ-৩ পরণ করার জn anেরাধ করা হেলাূ । যিদ দািরd  িনরসন aথবা/ o নারী unয়েনর uপর 
েকান মধ েময়ািদ েকৗশেলর pত k pভাব নাi বেল pতীয়মান হয়, তেব তাo uেlখ করেত হেব। 

ক) দািরd  িনরসেনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব যাচাiেয়র মানদন্ডসমহঃূ ূ  

১। কমর্সংsান/ আয়বধর্ক কাযর্kমঃ দিরd জনেগা ীর জn িক কমর্সংsান/ আয় বধর্ক কাযর্kেমর sেযাগ সি  ৃ
হেব? হেল িকভােব? 

২। পিরবীkণ o মল ায়ন ব বsাঃ ূ সরকার কতর্ক গহীত দািরd  hাস কমর্সিচর পিরবীkণ o মল ায়ন ব বsা বলবৎ ৃ ৃ ূ ূ
আেছ িকনা, থাকেল তা েজারদার করার পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা? যিদ না থােক তেব েকৗশলগত 
uেdশ সমহ aিজর্ত হেল পিরবীkণ o মল ায়ন ব বsার pবতর্ন হেব িকনাূ ূ ? হেল তা িকভােব হেব? 

৩। সরকাির সmদ o েসবা pািpঃ দিরd জনেগা ীর ankেল সরকাির সmদ (েযমন: খাস জিম, জলাশয় o 
সামািজক বনায়ন iত ািদ) eবং েসবা (েযমন: িশkা, sাs , িবd ৎ, িব d পািন iত ািদ) pািpর sেযাগ বিd ৃ
পােব িকনা eবং েপেল তা িকভােব? 

৪। তথ  o pযিk pিpর ু sেযাগ বিdৃ / তথ  pযিkর unয়নঃু  কিষৃ , মৎস  eবং aকিষজাত কমর্কােন্ডর েkেt তথ  ৃ
o pযিk pািpর sেযাগ বিd পােব িকনা বা pযিkর ু ুৃ (আiিসিট সহ) unয়ন tরািnত করার pেয়াজনীয় 
পদেkপ eবং দিরd জনেগা ীর মােঝ তা pদশর্ন o সmpসারেণর ব বsা েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল িকভােব 
েনয়া হেয়েছ? 

৫। মানব দkতা বিdৃ : aনাn ািনক aথর্ৈনিতক কমর্কােন্ড জিড়ত জনেগা ীর দkতা বিdর জn pেয়াজনীয় ৃ
কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৬। আiন o নীিতসমহ pণয়ন o unয়নূ : দিরd জনেগা ীর ankেল সামািজক িনরাপtা েব নী, সামািজক বীমা 
eবং মবাজাের pেবশ সহিজকরণ সmিকর্ত আiন o নীিতসমহ unয়েনর জn pেয়াজনীয় পদেkপ েনয়া ূ
হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৭। sাs , পি  o িশkা pদানু / unয়নঃ দিরd জনেগা ীর sাs , পি  o িশkার unয়ন কেl েকান কাযর্kম েনয়া ু
হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৮। pিশkণ: দিরd জনেগা ীেক pেয়াজনীয় pিশkণ pদােনর কাযর্kম আেছ িকনা থাকেল তা িক eবং িকভােব 
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েনয়া হেয়েছ? 

৯। িব d পািন o েসিনটারী েলিTন pািpঃ দিরd জনেগা ী িব d পািন o েসিনটারী েলিTন sিবধািদ pািpর 
লেk  pেয়াজনীয় পদেkপ/ কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব e sিবধািদ তারা পােব? 

১০। সেচতনতা বিdৃ : দিরd জনেগা ীেক তােদর aিধকার o েসবা pািpেত সেচতনতা বিd o ৃ সেবর্াপির সামািজক 
সেচতনতা বিd কেl pেয়াজনীয় পদেkপৃ / কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িকভােব/ েকান pিkয়ায় 
েনয়া হেয়েছ? 

১১। তথ  pযিkেত দিরdেদর ু pিশkণ: তথ  pযিkর েkেt দিরd জনেগা ীর pেয়াজনীয় pিশkণ pািp o ু
ব বহার বিdরৃ  জn পদেkপ/ কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

১২। দিরdেদর kমতায়নঃ সমােজ eবং কমর্েkেt িবিভn িসdাn gহেণ eবং রাজৈনিতক কাঠােমােত দিরdেদর 
aংশgহণ বিdর মাধ েম তােদর kমতায়ন pিkয়া unয়নৃ / uৎসািহত করার পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা বা 
িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

খ) নারী unয়েনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব যাচাiেয়র মানদন্ডসমহঃূ ূ  

১। sাs  েসবা pািp o পি র unয়নঃ নারীর pজনন eবং সাধারণ sাs  sরkায় sিনিদর্  eবং কাযর্কর পদেkপ ু
gহণ করা হেয়েছ িকনা? eছাড়াo গহীত ব বsািদর dারা মিহলােদর িবেশষতঃ গভর্বতী eবং snদানকারী ৃ
মােয়েদর পি র uিnিতসাধন হেব িকনাু ? হেল তা িকভােব হেয়েছ? 

২। সরকাির সmদ o েসবা লাভঃ নারীর ankেল সরকাির সmদ (েযমন: খাসজিম, জলাশয় o সামািজক বনায়ন) 
o েসবা (েযমন: িশkা, sাs , িবd ৎ, িব d পািন iত ািদ) pািpর sেযাগ সmpসািরত হেয়েছ িকনা? হেল তা 
িকভােব হেয়েছ? 

৩। িশkা o pিশkণ pািpঃ নারীর জn িশkা o pিশkণ pািpর sেযাগ সি  হেয়েছ িকনা বা sেযাগ সmpসািরত ৃ
হেয়েছ িকনা? হেল তা িকভােব হেয়েছ? 

৪। নারীর দিনক কমর্ঘন্টা hাসঃ নারীর দিনক সািবর্ক কমর্ঘন্টা hাস করেত সkম eমন পদেkপ/ কাযর্kম েনয়া 
হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব কমর্ঘন্টা hাস করেত পাের? 

৫। ম বাজার eবং আয়বধর্ক কমর্কােন্ড নারীর aংশgহণঃ ম বাজার eবং আয়বধর্ক কমর্কােন্ড নারীর 
aংশgহণ বিd o সহজীকরেণর লেk  pেয়াজনীয় ব বsা েনয়া হেয়েছ িকনা eবং হেয় থাকেল িকভােব তা ৃ
েনয়া হেয়েছ? 

৬। নারীর সামািজক িনরাপtা বিdকরণ eবং সmাব  kিত o ঝুিঁক hাস করাঃৃ  নারীর সামািজক িনরাপtা বিdকরণ ৃ
eবং সmাব  kিত o ঝুিঁক hাস করার লেk  pেয়াজনীয় পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা aথবা িক িক পদেkপ 
েনয়ার ফেল নারীর সামািজক িনরাপtা বিd পােব eবং িবেশষত pকিতক dেযর্ােগর কারেণ তােদর সmাব  ৃ ৃ
kিত o ঝুিঁক hাস পােব? 

৭। নারীর kমতায়নঃ পিরবাের, সমােজ eবং কমর্েkেt িবিভn িসdাn gহেণ eবং রাজৈনিতক কাঠােমােত নারীর 
aংশgহণ বিdর মাধ েম নারীর kমতায়ন pিkয়া unয়নৃ / uৎসািহত করার পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা েনয়া 
হেল িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৮। িবিভn েফারােম নারীর aংশgহণঃ জাতীয় o আn�জর্ািতক েফারামসমেহ নারী সmিকর্ূ ত িবষয়সমহ utাপনূ / 
anভর্kু করেণর জn pেয়াজনীয় পদেkপ/ কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা বা েনয়া হেয় থাকেল িকভােব তা েনয়া 
হেয়েছ? 

৯। নারীর িনরাপtা o aবাধ গিতিবিধ িনি ত করাঃ পাবিলক sটসমেহ নারীর aবাধ গিতিবিধ িনি ত করা eবং ূ
পিরবাের, পাবিলক sটসমেহ সমােজ নারীর িনরাপtা িবধান িনিূ তকরেণর জn pেয়াজনীয় পদেkপ েনয়া 
হেয়েছ িকনা বা েনয়া হেয় থাকেল িকভােব তা েনয়া হেয়েছ? 

১০। পিরবীkণ o মল ায়ণঃূ  নারী-পrষ সমতা সংkাn িবষয়সমেহর েkেt পিরবীkণ o মল ায়ন েজারদার করার ু ূ ূ
জn pেয়াজনীয় ব বsা/ পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা? েনয়া হেল িকভােব/ িক pিkয়ায় েনয়া হেয়েছ? 

১১। নারীর সামািজক মযর্াদা বিdৃ : নারীর সামািজক মযর্াদা বিdকেl pেয়াজনীয় ব বsাৃ / পদেkপ েনয়া হেয়েছ 
িকনা (uদাহারণ srপ, apাp বয়েস নারীর িববাহ/ বাল  িববাহ o েযৗতক pথা hাস পাoয়াু ) ? হেল িকভােব 
েনয়া হেয়েছ? 

১২। নারীর আiন o িবচার pািpঃ আiন o িবচার pািpেত নারীর ankেল sেযাগ সি  বা sেযাগ সmpসারেণর ৃ
জn ব বsা/ পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল িকভােব েনয়া হেয়েছ? 
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১৩। তথ  pযিkর েkেt নারীর ু pিশkণ: তথ  pযিkর েkেt নারীর pিশkণ pািp ু eবং তা ব বহােরর জn 
pেয়াজনীয় sেযাগ সি  হেয়েছ িকনা বা িকভােব ei pিশkণ pািp o তাৃ ’র ব বহার িনি ত হেব? 

১৪। সিহংসতা o িনযর্াতন hাসঃ নারীর uপর সিহংসতা o িনযর্াতন hাসকেl িক পদেkপ/ ব বsা েনয়া হেয়েছ বা 
িকভােব পািরবািরক o পাবিলক sটসমেহূ  নারীর uপর সিহংসতা/ িনযর্াতন hাস করা হেব? 

ফরম ৩ eর কলাম ১১ eবং ১২ পরেণর সহায়ক িনেদর্িশকাূ  
 
বােজট কাঠােমার িdতীয় ভােগর ফরম-৩ eর ১১ o ১২ নং কলােম যথাkেম দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর 
গহীত কমর্সিচৃ ূ / pকlসমেহর pভাব িনেদর্শ করেত হেবূ । ফরম ৩ ব বহার কের aিধদpর/ সংsাসমহ তােদর ূ সকল 
pকl o কাযর্kমসমেহর জn সmাব  ব েয়র pাkলন o pেkপণ তরী করেবূ । মntণালয়/ িবভাগ eবং aিধদpর/ 
সংsাসমহ pিতিট pকlূ / কমর্সিচর মাধ েম সরাসির দািরd  িনরসন ূ (uপের বিণর্ত ১২ িট মানদেন্ডর িভিtেত) eবং 
নারী unয়েন (uপের বিণর্ত ১৪ িট মানদেন্ডর িভিtেত) েমাট pকl ব েয়র কত শতাংশ ব বহার করা হেব তা uেlখ 
করেত হেব। দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন েকান pকl/ কমর্সিচর যিদ সরাসির েকান pভাব না থােক েসেkেt ূ
সংি  কলােম ‘০’ pদান করা েযেত পাের। িকn যিদ তা দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন লk িভিtক হেয় থােক ু
তেব সংি  কলােম ‘১০০’ pদান করেত হেব। anাn pকl/ কমর্সিচর েkেt দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন ূ
বরােdর িভিtেত ১-৯৯% eর মেধ  েযিট যিkযk তা pদান করেতু ু  হেব। দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর 
pকl/ কমর্সিচর pভােবর মাtা ূ (Degree) িনেদর্শ করার েkেt িনেmাk িবষয়সমহ ূ (Factors) িবেবচনা করেত হেব: 
 

দািরd  িনরসন/ নারী 
unয়েনর uপর েমাট 

pকl ব েয়র কত শতাংশ 
(%) ব বহার হেব 

pভােবর মাtা (Degree) িনেদর্শ করার েkেt িবেবচ  িবষয়সমহূ  

‘০’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর ১২ eবং ১৪ িট মানদেন্ডর িভিtেত েয সকল 
pকl/ কমর্সিচ দিরd জনেগা ীূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত k েকান pভাব েফলেব না।  

‘১ - ৩৩’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর মানদন্ডসমেহর িভিtেত েয সকল pকlূ / 
কমর্সিচসমহ দিরd জনেগা ীূ ূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত kভােব nয্নতম/ sl pভাব েফেল।  

‘৩৪ - ৬৬’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর মানদন্ডসমেহর িভিtেত েয সকল pকlূ / 
কমর্সূিচসমহ দিরd  জনেগা ীূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত kভােব মধ ম pভাব েফেল।  

‘৬৭ - ৯৯’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর মানদন্ডসমেহর িভিtেত েয সকল pকlূ / কমর্সিচ ূ
দিরd জনেগা ী/ নারীর সামিgক কল ােণ pত kভােব তাৎপযর্পণর্ o ূ েটকসi pভাব েফেল।  

‘১০০’ pকl/ কমর্সিচসমহ েযgেলার দাির য hাসূ ূ / নারীর unয়ন tরািnত করার sিনিদর্  লk  রেয়েছ 
eবং নারী সমাজ/ িবিভn দিরd জনেগা ী pকl/ কমর্সিচর uপকারেভাগী িহসােব sপ ভােব ূ
িচিhত।  
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সংেযাজনী-৬ 
বােজট কাঠােমা সংেশাধন/ হালনাগাদ িবষেয় মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ান eবং aিধদpর/ সংsা কতর্কৃ 
গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমাৃ ূ  
 
kিমক 
নং 

গহীতব  পদেkপসমহৃ ূ  দািয়t সময়সীমা 

১) বােজট কাঠােমার pথম ভােগর aংশ-১ েথেক aংশ ৫ সংেশাধন o 
হালনাগাদকরণ 

মntণালয়/ িবভােগর 
দািয়tpাp কমর্কতর্াগণ 

২৪ নেভmর 
২০১১ 

২) িবিভn aিধদpর/ সংsা/ pিত ােনর রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা 
eবং pাথিমক ব য়সীমার খসড়া pstত করা (ফরম-১ o ফরম-২)  

মntণালয়/ িবভােগর 
দািয়tpাp কমর্কতর্াগণ 

২৪ নেভmর 
২০১১ 

৩) aিধদpর/ সংsা/ pিত ানসমেহর রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা o ূ
pাথিমক ব য়সীমাসহ খসড়া বােজট কাঠােমার pথম ভাগ 
প াnপ ভােব পরীkা o বােজট ব বsাপনা কিমিটর জn sপািরশ ু ু ু
pstত করা 

মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট oয়ািকর্ং grপ 

২৮ নেভmর 
২০১১ 

৪) বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক aিধদpরৃ / সংsা/ pিত ানসমেহর ূ
রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা o pাথিমক ব য়সীমাসহ বােজট 
কাঠােমার pথম ভাগ পরীkা o anেমাদন 

মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট ব বsাপনা 

কিমিট 

৩০ নেভmর 
২০১১ 

৫) বােজট কাঠােমার pথম ভাগ মntণালেয়র িনয়ntণাধীন pিতিট 
aিধদpর/ সংsায় েpরণ eবং বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত 
কের মntণালেয় েpরণ করার জn তােদরেক anেরাধ jাপন 

মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট ব বsাপনা 

aিধশাখা/ anিবভাগ 

০১ িডেসmর 
২০১১ 

৬) সংি  aিধদpর/ সংsা কতর্ক বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ ৃ (aংশ 
৬) pstতকরণ 

সংি  aিধদpর/ 
সংsার দািয়tpাp 
কমর্কতর্াবnৃ 

১৩ িডেসmর 
২০১১ 

৭) মntণালয়/ িবভােগর িনয়ntণাধীন িবিভn দpর/ সংsা কতর্ক aপােরশন ৃ
iuিনট/ কমর্সিচূ / pকloয়াির খসড়া pাথিমক ব য় pাkলন o 
pেkপণ pণয়ন (eমিবeফ -eর িdতীয় aংেশর ফরম ৩)  

সংি  aিধদpর/ 
সংsার দািয়tpাp 
কমর্কতর্াবnৃ 

১৫ িডেসmর 
২০১১ 

৮) সংি  aিধদpর/ সংsার pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ 
বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ / anেমাদন 

সংি  দpর/ সংsার 
বােজট ব বsাপনা 

কিমিট 

১৮ িডেসmর 
২০১১ 

৯) সংি  aিধদpর/ সংsা কতর্ক pstত বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ ৃ
(pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ 
েpরণ 

সংি  aিধদpর/ 
সংsা 

২০ িডেসmর 
২০১১ 

১০) বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ  মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট oয়ািকর্ং grপ 

২৬ িডেসmর 
২০১১ 

১১) মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা চড়াnকরণূ  মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট ব বsাপনা 

কিমিট 

২৭ িডেসmর 
২০১১ 

১২) বােজট কাঠােমা aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট ব বsাপনা 

aিধশাখা/ anিবভাগ 

২৯ িডেসmর 
২০১১ 
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সংেযাজনী-৭ 
aথর্ িবভােগর েহl েডs* eর কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর 
 
kিমক নং মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম,পদবী o েটিলেফান নmর 

১) রাTপিতর কাযর্ালয় জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২) সংসদ সিচবালয় জনাব সােয়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৩) pধানমntীর কাযর্ালয় জনাব সােয়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৪) মিntপিরষদ িবভাগ জনাব সােয়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৫) িনবর্াচন কিমশন সিচবালয় জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

৬) জনpশাসন মntণালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৭) সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৮) aথর্ িবভাগ িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৯) মহািহসাব িনরীkক o 
িনয়ntেকর কাযর্ালয় 

িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

১০) aভ nরীণ সmদ িবভাগ েবগম uিমর্ তামাnা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১১) ব াংক o আিথর্ক pিত ান 
িবভাগ 

িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

১২) aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ েবগম uিমর্ তামাnা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৩) পিরকlনা িবভাগ জনাব eস eম মঈন udীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৭১৬ ৭৩১৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৪) বাsবায়ন, পিরবীkণ o 
মল ায়ন িবভাগূ  

জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৭১৬৭১৩৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৫) পিরসংখ ান িবভাগ জনাব eস eম মঈন udীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৭১৬৭১৩৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৬) বািণজ  মntণালয় জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

১৭) পররাT মntণালয় ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

১৮) pিতরkা মntণালয় জনাব eস eম মঈন udীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৭১৬৭১৩৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 
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kিমক নং মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম,পদবী o েটিলেফান নmর 

১৯) সশst বািহনী িবভাগ জনাব eস eম মঈন udীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৭১৬৭১৩৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২০) আiন o িবচার িবভাগ জনাব েমাঃ তািরkল iসলাম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২১) sরাT মntণালয় েবগম uিমর্ তামাnা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২২) েলিজসেলিটভ o সংসদ 
িবষয়ক িবভাগ 

জনাব েমাঃ তািরkল iসলাম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৩) pাথিমক o গণিশkা মntণালয়  িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৪) িশkা মntণালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৫) িবjান o pযিk িবভাগু  েবগম সােয়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

২৬) তথ  o েযাগােযাগ pযিk ু
িবভাগ  

েবগম সােয়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

২৭) sাs  o পিরবার কল াণ 
মntণালয় 

জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২৮) সমাজ কল াণ মntণালয় জনাব েবগম জাnাতল েফরেদৗসু  
বােজট শাখা-৯ 
েফান: ৭১৬ ০০ ৩২ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

২৯) মিহলা o িশ  িবষয়ক 
মntণালয় 

েবগম জাnাতল েফরেদৗসু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৯ 
েফান: ৭১৬ ০০ ৩২ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩০) ম o কমর্সংsান মntণালয় জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩১) গহায়ন o গণপতর্ মntণালয় ৃ ূ  জনাব eস eম মাহবব আলমু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট -১৮ 
েফান: ৭১৬০০৩১ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৩২) তথ  মntণালয় ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৩) সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ  রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৯৫৫ ৮৫ ৮৮ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৪) ধমর্ িবষয়ক মntণালয় রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৯৫৫ ৮৫ ৮৮ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৫) যব o kীড়া মntণালয়ু  রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৯৫৫ ৮৫ ৮৮ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৬) sানীয় সরকার িবভাগ জনাব েমাঃ মাহমdল হাসানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১১ 
েফান: ৯৫৫৭২০৩ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৭) পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১২ 
েফান: ৭১৬৮৭৯১ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 
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৩৮) িশl মntণালয় জনাব িট েক eম মশেফkর রহমানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৪ 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৯) বst o পাট মntণালয় জনাব িট েক eম মশেফkু র রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৪ 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৪০) jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ জনাব eম রায়হান আখতার 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৫ 
েফান: ৯৫৬৫১৮৪ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

৪১) কৃিষ মntণালয় েবগম নাজমা েমাবােরক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২০ 
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪২) মৎস  o pাণীসmদ মntণালয় েবগম uেm েরহানা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৯ 
েফান: ৯৫৫৬৬৭৬ 

জনাব ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৩) পিরেবশ o বন মntণালয় েবগম নাজমা েমাবােরক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২০ 
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৪) ভিম মntণালয়ূ  জনাব eস eম মাহবব আলমু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট -১৮ 
েফান: ৭১৬০০৩১ 

ড. ক া গােয়ৃ ন 
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৫) পািন সmদ মntণালয় েবগম uেm েরহানা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৯ 
েফান: ৯৫৫৬৬৭৬ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৬) খাদ  িবভাগ েবগম জাnাতল েফরেদৗসু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৯ 
েফান: ৭১৬ ০০ ৩২ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৪৭) dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ 
িবভাগ 

েবগম জাnাতল েফরেদৗসু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৯ 
েফান: ৭১৬ ০০ ৩২ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৪৮) সড়ক িবভাগ জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

৪৯) েরলপথ িবভাগ জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

৫০) েনৗ-পিরবহণ মntণালয় জনাব e,eন,eম ফয়জল হকু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

৫১) েবসামিরক িবমান পিরবহণ o 
পযর্টন মntণালয় 

জনাব e,eন,eম ফয়জল হকু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

৫২) ডাক o েটিলেযাগােযাগ 
মntণালয় 

জনাব e,eন,eম ফয়জল হকু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৫৩) পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক 
মntণালয় 

জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১২ 
েফান: ৭১৬৮৭৯১ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৫৪) িবd ৎ িবভাগ জনাব eম রায়হান আখতার 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৫ 
েফান: ৭১৬৮৭৯১ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

৫৫) spীম েকাটর্ জনাব েমাঃ তািরkল iসলাম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৫৬) মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু  ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 
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৫৭) pবাসী কল াণ o বেদিশক 
কমর্সংsান মntণালয় 

জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৫৮) dনর্ীিত দমন কিমশন জনাব েমাঃ তািরkল iসলাম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমাু ন 
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৫৯) েসত িবভাগু  জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

* জনাব েমাঃ হািববর রহমানু , uপ-সিচব (বােজট-১) েহl েডs eর সমnয়কারী (Coordinator) িহেসেব দািয়t পালন করেবন 
eবং েকান িবষেয় s ীকরণ/ সহায়তার pেয়াজন হেল তঁার aিধশাখার আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমহ ছাড়াo েয েকান মntণালয়ূ / 
িবভাগ কতর্ক তঁার সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পােরৃ । 
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পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs eর কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর: 
 

kিমক 
নং 

নাম o পদবী িবভাগ েফান নং 

১) েমাঃ আলমগীর েহাসাiন 
uপ-pধান 

কাযর্kম িবভাগ ৯১১ ৭০৫৭ 

২) জনাব e. েক. eম আিনsর রহমান 
িসিনয়র সহকারী pধান  

কাযর্kম িবভাগ ৮১১ ৫৪৪২ 

৩) জনাব মিশuর রহমান 
সহকারী pধান  

কাযর্kম িবভাগ ৮১১ ৫৪৪২ 

৪) েবগম নাiমা rবােয় ৎ 
সহকারী pধান 

েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ ৮১২৫৯৪৮ 

৫) জনাব ভiয়া েমাহাmদ েরজাuর রহমান িসিdকীু  
সহকারী pধান 

েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ  

৬) জনাব মinল iসলাম িততাস 
uপ-pধান 

Pamstec, 
আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ 

৯১১ ৪৬৬৭ 

৭) জনাব pভাস চnd রায় 
িসিনয়র সহকারী pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ 
 

৮১১৯৯৪১ 

৮) জনাব েতৗিহদ আহেমদ সজল 
সহকারী pধান 

িশkা, 
আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ  

৯১০০৬৩৩ 

৯) েশখ শািকল uিdন আহমদ 
িসিনয়র সহকারী pধান 

পlী pিত ান uiং; কিষৃ , পািন সmদ 
o পlী pিত ান িবভাগ  

৯১১৭০৭৮ 
০১১৯১৫২৪০৮৫ 

১০) জনাব e. eiচ. eম কামrjামান 
িসিহয়র সহকারী pধান 

েসচ uiং, 
কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান 
িবভাগ 

৯১১৭৫৪১ 
০১৫৫২৪০০০২০ 

১১) জনাব তািরফল বারীু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১১৬৭৫৭ 

১২) ড. ম rল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১১৭১৩০ 
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সংেযাজনী-৮ 

ফরম-১ 
রাজs pািpর pাথিমক pাkলন o pেkপণ 

মntণালয়/ িবভাগঃ -------------------------------------- 
 

লk টাকায় েমাট রাজs আেয়র শতকরা হাের দpর/ সংsার িহস া 
pকত আয়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ দpরসংsা 

২০০৯-১০ ২০১০-
১১ 

২০১১-১২ ২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১১-১২ ২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

ব াখ ামলকমnবূ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
মntণালয়/ িবভােগর রাজs আেয়র 
pাথিমক লk মাtা                               
সিচবালয়                               
aিধদpর-ক                               
aিধদpর-খ                               
aিধদpর-গ                               

সবর্েমাট                              
লk মাtার তলনায়ু  
কম (-)/ েবশী (+)                                
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ফরম-২ 
মntণালয়/ িবভাগঃ -------------------------------------- 

aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা 
 

লk টাকায় েমাট বরােdর শতকরা হাের দpর/ সংsার িহস া 
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ aিধদpরসংsা 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

ব াখ ামলকমnবূ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
মntণালয়/ িবভােগর pাথিমক সmাব  ব য়সীমা                               
                                
সিচবালয়                               
annয়ন                              
unয়ন                               
তnেধ                                 
anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
aনnেমািদত নতন pকেlু র জn েথাক                               
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
                              
আnজর্ািতক সংsাসমেহর চাঁদাূ                                
                                
aিধদpর-ক*                               
annয়ন                               
unয়ন                               
তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর বরাd ূ                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
                               
 aিধদpর-খ*                               
annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর বরাd ূ                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
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লk টাকায় েমাট বরােdর শতকরা হাের দpর/ সংsার িহস া 
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ aিধদpরসংsা 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

ব াখ ামলকমnবূ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
সংsা-ক                               
annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর বরাd ূ                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
সংsা-খ                               
annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর বরাd ূ                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
                                

েবসরকাির সংsা/ pিত ান-ক                               
েবসরকাির সংsা/ pিত ান-খ                               
                                

েমাট annয়ন                               
   তnেধ  কমর্সিচর জn বরাদূ                                
েমাট unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর বরাd ূ                                
সবর্েমাট (annয়ন+unয়ন)                                
* েকান aিধদpেরর eকািধক aপােরশন iuিনট থাকেল pেত ক aপােরশন iuিনেটর বরাd পথকভােব pদশর্ন করেত হেব eবংuk aিধদpেরর েমাট বরাdo pদশর্ন করেত হেবৃ ।  
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ফরম-৩ 
aিধদpর/ সংsার pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ 

মntণালয়/ িবভাগ: ------------------------------------- 
aিধদpর/ সংsা: ------------------------------------- 

লk টাকায় 
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ 

দpরসংsা aংশ ৬২ e 
বিণর্ত 

কাযর্kেমর 
kিমক নmর 

২০০৯-
১০ 

২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-
১৭ 

বরােdর কত % 
দািরd িনরসেন 
ব বহার হেব 

বরােdর কত 
% নারী 
unয়েন 

ব বহার হেব 

ব াখ া মলূক 
মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
সংি  দpর/ সংsার জn িনধর্ািরত ব য়সীমা                         
 annয়ন ব য়                         
১-সাধারণ annয়ন ব য়***                         
aিফসারেদর েবতন                         
কমর্চারীেদর েবতন                         
ভাতািদ                         
সরবরাহ o েসবা                         
েমরামত o সংরkণ                         
সাহায , ম রীু                          
সmদ সংgহ/ kয়                         
                          
২-রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচৃ ূ                          
anেমািদত কমর্সিচসমহ ূ ূ *                         
কমর্সিচূ -ক                         
কমর্সিচূ -খ                         
uপেমাট                      
anেমাদেনর জn pিkয়াধীন/ সmাব  কমর্সিচসমহ ূ ূ                       
কমর্সিচূ -ক                         
কমর্সিচূ -খ                         

uপেমাট                      
েমাট annয়ন ব য় (১+২)                      

                       
৩-unয়ন ব য়                         
anেমািদত pকlসমহ ূ *                         
pকl-ক                         
pকl-খ                         

uপেমাট                      
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লk টাকায় 
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ 

দpরসংsা aংশ ৬২ e 
বিণর্ত 

কাযর্kেমর 
kিমক নmর 

২০০৯-
১০ 

২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-
১৭ 

বরােdর কত % 
দািরd িনরসেন 
ব বহার হেব 

বরােdর কত 
% নারী 
unয়েন 

ব বহার হেব 

ব াখ া মলূক 
মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমহ ূ                       
pকl-ক                         
pকl-খ                          

uপেমাট                      
েমাট unয়ন ব য়                      

সবর্েমাট ব য়                      
*রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচ eবং unয়ন বােজটভk pকlসমেহর নাম agািধকােরর kম anযায়ী uেlখ করেত হেবৃ ূ ু ূ । কমর্সিচূ / pকlসমেহর agািধকার িনধর্ারেণর েkেt েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর ূ ূ
জn pেয়াজনীয় কাযর্kমসমহ বাsবায়েনর সংূ ি তার মাtা eবং drত বাsবায়েনর pেয়াজনীয়তা িবেবচনায় রাখেত হেব।  
** মntণালয়/ িবভাগ eবং aিধদpর/ সংsাসমহ pিতিট pকlূ / কমর্সিচর মাধ েম দািরd  িনরসন o নারী unয়েন ূ ২০১১-১২ aথর্বছের বরাdকত aেথর্র কত শতাংশ সরাসির ব বহার করা হেব তা ৃ িনিদর্  কের ০ েথেক ১০০ eর 
মেধ  uেlখ করেত হেব। erপ মল ায়েনর েkেt সংেযাজনীূ -৫ eর িনেদর্শনা anসরণ করেত হেব।  
*** েকান aিধদpেরর আoতায় eকািধক aপােরশন iuিনট থাকেল pেত ক aপােরশন iuিনেটর বরাd পথকভােব pদশর্ন করেত হেবৃ ।  

িব.d. pকl/ কমর্সিচূ  agািধকার kম anযায়ী িলিপবd করেত হেব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

www.mof.gov.bd 
বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 

বােজট পিরপt 
২৮/১১/২০১১ ি ঃ

নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০১৫.২০১১-৮১৬ তািরখ: 
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িবষয়: মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমেহর ূ ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত 

বােজট pাkলন (annয়ন eবং unয়ন) pণয়ন। 

 মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতায় সকল মntণালয়/ িবভােগর চলিত aথর্বছেরর বােজট s  o ু
সময়মত বাsবায়ন িনি ত করার লেk  চলিত aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট সttর pণয়ন করা pেয়াজন। ২০১১-১২ 
aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন pstেতর েkেt িনেmাk নীিতমালা/ পdিত anসরণ করেত হেব: 

১.১ সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েনর েkেt anসরণীয় সাধারণ নীিতমালা 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন aবশ i চলিত aথর্ বছেরর মল বােজেট pদিশর্ত েমাট ূ
ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  করেত হেব; 

• সংি  মntণালেয়র নীিত o uেdশ  aজর্েনর লেk  agািধকার pাp কাযর্kম বাsবায়েনর pেয়াজেন চলিত 
aথর্ বছেরর মল বােজেট pদিশর্ত েমাট ব য়সীমাূ র মেধ  সংkলান সােপেk সংি  মntণালয়/ িবভাগ িবিভn 
aপােরশনাল iuিনট aথবা আiেটেমর বরাd hাস/ বিd করেত পারেবৃ । 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত ব েয়র pাkলন pণয়নকােল anেমািদত মল বােজেট pদিশর্ত েমাট unয়ন ূ
ব েয়র মেধ  েকান aথর্ aব িয়ত থাকেব বেল anিমত হেল uk aব িয়ত aথর্ েকানkেমi annয়ন বােজেট 
sানাnর করা যােব না। 

১.২ ২০১১-১২ aথর্ বছেরর রাজs pািpর সংেশািধত pাkলেনর পdিত 

২০১১-১২ aথর্ বছেরর রাজs pািpর সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েণর জn ফরম-১ ব বহার করেত হেব। e েkেt 
সাধারণভােব গত di aথর্বছেরর pথম ছয় মােসর eবং চলিত aথর্বছেরর pথম িতন মােসর রাজs আদােয়র ধারা 
(Revenue Collection Trend) িবেবচনা করেত হেব eবং তার িভিtেত ২০১১-১২ aথর্ বছেরর সংেশািধত pাkলন 
pstত করেত হেব। iেতামেধ  েকান আiেটেমর আদােয়র হার বিd করাৃ  হেয় থাকেল পনিনর্ধর্ািরত হাের সmাব  aিতিরk ু
রাজs আদােয়র িবষয়িটo িবেবচনায় রাখেত হেব eবং psািবত pাkলেন তা pিতফিলত করেত হেব। 

১.৩ ২০১১-১২ aথর্বছেরর annয়ন ব েয়র সংেশািধত pাkলন (কমর্সিচ ব তীতূ ) -eর পdিত 

annয়ন ব েয়র (কমর্সিচ ব তীূ ত) ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত pাkলন pণয়েণর জn ফরম-২ ব বহার করেত 
হেব। e েkেt িনেmাk িদকিনেদর্শনা anসরণ করেত হেব: 

• সাধারণভােব িবগত di aথর্বছেরর (২০০৯-১০ eবং ২০১০-১১) pথম ছয় মােসর eবং চলিত aথর্বছেরর 
(২০১১-১২) pথম িতন মােসর pকত ব েয়র ধাৃ রা (Expenditure Trend) িবেবচনা করেত হেব eবং তার 
িভিtেত ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত pাkলন pstত করেত হেব; 

• েকবলমাt aিফসারেদর েবতন ভাতা eবং pিত ান কমর্চারীেদর েবতন ভাতা খােত ২০১১-১২ aথর্বছেরর ৩ 
মােসর pকত ব েয়র িভিtেত ৃ ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত pাkলন pstত করেত হেব। তেব eরদপ 
pাkলন তরীর েkেt সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্ার পরামশর্ gহণ করা েযেত পাের; 

• মল  বিd ব িতেরেক সরবরাহ o েসবা খােতর anভর্k েকান আiেটেমর বরাd বিd করা যােব নাূ ুৃ ৃ ; 
• মল বােজেট সংsান িছলনা eমনূ  েকান সmদ সংgেহর জn সংেশািধত বােজেট aথর্ বরাd করা যােব না; 
• চলিত aথর্ বছের apত ািশত ব য় ব বsাপনা খাত েথেক েকান aথর্ বরাd করা হেয় থাকেল সংেশািধত 

বােজেট তার pিতফলন িনি ত করেত হেব; 
• aথর্ িবভােগর anেমাদনkেম aথবা মntণালয়/ িবভােগর aিপর্ত kমতাবেল েকান aথর্ পনঃuপেযাজন করা ু

হেয় থাকেল সংেশািধত বােজেট সংি  েকােড পনঃuপেযাজনকত aেথর্র pিতফলন িনি ত করেত হেবু ৃ ; 
১.৪ রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচর pাkলেনর পdিতৃ ূ  

রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচর ৃ ূ ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েণর জn ফরম-
৩ ব বহার করেত হেব। চলিত aথর্ বছেরর বােজেট anভর্k চলমান কমর্সিচ eবং iেতামেধ  anেমািদত নতন কমর্সিচর ু ুূ ূ
জn aথর্ বরােdর psাব pাkলেন anভর্k করেত হেবু । aনnেমািদত েকান কমর্সিচর জn aথর্ বরােdর psাব কূ রা 
যােব না। সংি  কমর্সিচর সকল ব য় aবশ i িবsািরত aথর্ৈনিতক েকাড anযায়ী pদশর্ন করেত হেবূ । সংি  



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 482 • 

মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ  o মধ েময়ািদ লk মাtা aজর্েনর লেk  anেমািদত ব য়সীমার মেধ  agািধকারpাp 
কমর্সিচর জn বরাd বিdর pূ ৃ sাব করা েযেত পাের। তেব, েস েkেt সংি  কমর্সিচর জn anেমািদত েমাট ব য়সীমা ূ
যােত aিতkাn না হয় তার pিত লk  রাখেত হেব। 

১.৫ সংেশািধত বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন বােজট pণয়েনর পdিত 

২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত বািষর্ক unয়ন কমর্সিচ ূ (িবিনেয়াগ কমর্সিচ o কািরগির সহায়তা কমর্সিচূ ূ )/ unয়ন 
বােজট pণয়েনর জn ফরম-৪ o ফরম-৫ (েকবল খাদ  সাহায প  pকেlর েkেt pেযাজু ) eবং ফরম-৬ (unয়ন 
ব েয়র pাkলন o pেkপণ) যথাযথভােব পরণ করেত হেবূ ।: 

• সংেশািধত eিডিপেত pকl সংখ া সীিমত রাখেত হেব। সরকােরর agািধকার pকl anভর্k করার জn ু
সরকােরর েকৗশলগত লk  o uেdশ সমেহর আেলােক agািধকার িঠক কের pেয়াজেন anাn কম ূ
grtপণর্ pকl বাদ িদেত হেবূ । আরeিডিপ’র মল aংেশ বরাdিবহীনভােব েকান pকl রাখা যােব নাূ ; 

• eকi সংsার আoতায় বাsবািয়তব  eকi uেdশ / pকিতর eকািধক kd pকl psাব পথকভােব pণয়ন ৃ ু ৃ
না কের eকেt eকিট pকেlর (g  pকl) আoতায় psাব করা যথাযথ হেব। সংেশািধত eিডিপেত 
দািরd িবেমাচেন সহায়ক o মানবসmদ unয়েনর সােথ সmk খাতসমহেক grt িদেত হেবৃ ূ । 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর eিডিপ বিহভর্ত েযসব pকl iেতামেধ  anেমািদত হেয়েছ eবং তােদর ankেল ূ
বরাd pদান করা হেয়েছ েসসব pকl আরeিডিপেত বরাdসহ anভর্k করেত হেবু ; 

• বেদিশক সাহায প  pকlু , ঘিণর্ঝড় o বnা utর পনবর্াসন সmিকর্ত pকl eবং ূ ু ২০১১-১২ aথর্বছের 
সমািpর জn িনধর্ািরত pকlেক agািধকার িদেত হেব; বেদিশক সাহায  চুিk সmািদত হেয়েছ eমন সব 
pকl সংেশািধত eিডিপেত anভর্িkর েkেt agািধকার পােবু ; 

• ‘যথাযথ কতর্পk কতর্ক anেমািদতৃ ৃ ’ aথবা ‘eসিপiিস কতর্ক anেমাদেনর জn sপািরশকতৃ ৃ ’ eবং 
‘ বেদিশক সাহায  চুিk সmািদত aথবা বেদিশক সাহায  pািpর sিনি ত aংগীকারpাp pকl’ ব তীত 
েকান aনnেমািদত কািরগির সহায়তা pকl সংেশািধত বািষর্ক unয়ন কমর্সিচেত anভর্িkর psাব করা যােব ূ ু
না; 

• সংেশািধত eিডিপেত নতন pকlু / eিডিপেত বরাdিবহীনভােব সংযk েযসব pকেlর িডিপিপ জাnয়ারীু , 
২০১২ eর মেধ  পিরকlনা কিমশেন েpরণ করা সmব হেব না েসসব pকl আরeিডিপেত anভর্k করা ু
যােব না; 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত eিডিপেত eলাকা/ a লিভিtক sষম unয়েনর লেk  গহীত ৃ
pকlসমেহর বরাূ d pদান িনি ত করেত হেব; 

• চলিত pকlসমেহর anেমািদত pকl দিলেল uেlিখত pাkিলত ব য় eবং e পযর্n kমপি ভত ব েয়র ূ ু ূ
িভিtেত যিkস ত o সmাব  ব য়েনর িবেবচনায় সংেশািধত eিডিপেত aথর্ বরােdর psাব করেত হেবু । 
pকl সাহায  বরােdর েkেt aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ কতর্ক িনধর্ািরত বরাd চড়াn বেল গণ  করা হেবৃ ূ ; 

• বেদিশক সাহায প  ু (সাহায চুিk sাkিরত/ সাহায  pািp sিনি ত) pকেlর েkেt ২০১১-১২ aথর্বছের 
pাপ  বেদিশক সাহায  ব বহােরর িনিমেt পিরপরক sানীয় মdাূ ু  বরােdর (Matching Taka Cover) দাবী/ 
psাবেক agািধকার িদেত হেব; 

• ধীর গিত সmn pকl হেত বরাd কতর্ন কের drতত বাsবায়ন গিত সmn grtপণর্ pকেl pেয়াজনাnগ ূ
বরাd pদান করেত হেব। eছাড়া বরাd pদােনর েkেt কিষৃ , কিষিভিtক িশৃ l, িবd ৎ uৎপাদন, বnা utর 
পনবর্াসন eবং ঘিণর্ঝড় o জেলা ােসর kয়kিত পনবর্াসন সংkাn pকlেক agািধকার িদেত হেবু ুূ ; 

• চলিত unয়ন pকেlর সময়াnগ বাsবায়েনর লেk  pেয়াজনীয় sানীয় মdার বরাd িনি তকরণ সােপেki ু
ধমাt aপিরহাযর্ নতু ুন pকেlর জn sানীয় মdার বরাd psাব করেত হেবু ; 

• সরকােরর আমদানী l o মল  সংেযাজন কেরর ূ (CD/ VAT) হার eবং আমদানী পণ  মেল র িনধর্ািরত ূ
িবিনময় হার anসাের িসিডভ াট বাবদ pেয়াজনীয় বরােdর psাব করেত হেব। 

২. বােজট pাkলেনর সে  pেদয় anাn তথ / কাগজপt 

বােজট pাkলন o pেkপণসমহ pশাসিনক মntণালয়ূ / িবভাগসমেহর বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক িবsািরতভােব ূ ৃ
পরীkা o anেমাদনপবর্ক aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেন েpরণ করেত হেবূ । বােজট ব বsাপনা কিমিট িনি ত 
করেব েয, বােজট pাkলনসমহ ei পিরপেt বিণর্ত নীিতমালাূ / পdিত যথাযথভােব anসরেণর মাধ েম pstত করা 
হেয়েছ। psািবত pাkলেনর সে  বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার কাযর্িববরণী aবশ i সংযk করেত হেবু । 

৩. s ীকরণ 

বােজট পিরপেt pদt নীিতমালা/ িদকিনেদর্শনার িবষেয় েকান s ীকরণ বা ব াখ ার pেয়াজন হেল aথর্ িবভােগ sািপত 
েহl েডs কমর্কতর্াগেণর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের। েহl েডs কমর্কতর্াগেণর নাম o েফান নং পিরিশ -১ e 
েদয়া হল। 
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৪. বােজট pাkলন দািখল করার সময়সীমা 

চলিত ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলনসমহ আগামী ূ ৩১ িডেসmর, ২০১১ তািরেখর মেধ  aথর্ িবভােগর 
বােজট anিবভাগ-১/২, পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ o সংি  েসkর িডিভশেন eক 
pসহ কের েpরণ করার জn anেরাধ করা হল। 

 
 

শাহাবিdন আহমদু  
যg সিচব ু (বােজট-১) 
েফান: ৯৫১১০৫০ 

 
সিচব 
--------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ/ pিত ান 
 

২৮/১১/২০১১ ি ঃ
নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০১৫.২০১১-৮১৬ তািরখ: 

১৪/০৮/১৪১৮ বঃ 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হল: 

১) uপ-সিচব (বােজট-১/২/৩), বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
২) uপ-সিচব (বােজট-৪/ ৫/৬), বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
৩) uপ সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
৪) uপ সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
৫) aথর্ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৬) aিতিরk সিচব (বােজট o ব য় িনয়ntণ), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৭) যgু-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮) যgু-সিচব (বােজট-২), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 

 
িদলারা েবগম 

িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

 


	02_Index_chapter-03
	chpt-3-budget

