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বাজেট অনুববভাগ-২ 
  

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

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

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

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

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

২০১৭-১৮ অর্বৃছজর সম্পাবদি উজেখজযাগ্য কাযাৃবলীসমূহ বনম্নরূপ: 

 

 উন্নয়ন বাজেট বই প্রণয়নঃ  ২০১৭-১৮ অর্ ৃ বছজরর সংজশাবর্ি ও ২০১৮-১৯ অর্বৃছজরর মঞ্জুবর ও বরাজের দাবীসমূহ 

(উন্নয়ন) বই এবং ২০১৭-১৮ অর্বৃছজরর সম্পূরক আবর্কৃ বববৃবি প্রণয়ন করা হজয়জছ।  

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

ক্ষমিা প্রদাজনর উজেজে মধ্যজময়াবদ বাজেট কাঠাজমার (এমটিববএফ) আওিায় ২৬টি মন্ত্রণালয়/ববভাজগর ২০১৭-১৮ 

অর্বৃছজরর সংজশাবর্ি বাজেট এবং ২০১৮-১৯ অর্ ৃবছজরর বাজেট প্রণয়ন করা হজয়জছ ।  
 

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

মন্ত্রণালয়/ববভাজগর ২০১৭-১৮ অর্বৃছজরর বাজেট বাস্তবায়জনর অগ্রগবি পবরবীক্ষণ করা হজয়জছ। ২৬টি মন্ত্রণালয়/ববভাজগর 

আইবাস++ সংস্কার আওিায় বাজেট এবিবকউশন এর যর্াযর্ প্রজয়াগ করা হজে। BIP (Budget Implementation 

Plan) মাধ্যজম ত্রৈমাবসক বাজেট পবরকেনা অনুযায়ী ববভােন এবং বাস্তবায়ন বনবিি হজে। 
 

 উন্নয়ন প্রকজের েনবল বনর্াৃরণঃ উন্নয়ন প্রকজের পদ/েনবল বনর্াৃরজণর েন্য গঠিি আন্তঃমন্ত্রণালয় কবমটির ২২টি সভায় 

১৪৩টি নতুন প্রকজের ববপরীজি প্রজয়ােনীয় পদ/েনবজলর সুপাবরশ করা হজয়জছ। 

 

 উন্নয়ন প্রকজের পদ রােস্ব খাজি স্থানান্তরঃ ১৯৯৭ সাজলর পূজব ৃশুরু হওয়া সমাপ্ত প্রকজের পদ রােস্ব খাজি স্থানান্তজরর 

প্রস্তাব ববজবচনার েন্য গঠিি স্থায়ী কবমটির সভার সুপাবরজশর আজলাজক ৬টি মন্ত্রণালয়/ববভাজগর ৬টি প্রকজের ৬৮টি পদ 

রােস্ব খাজি স্থানান্তজর অর্ ৃববভাজগর সম্মবিপৈ োবর করা হজয়জছ। 
 

 অনুন্নয়ন বাজেট কর্জক কমসৃূবচ গ্রহণঃ ২০১৭-১৮ অর্বৃছজর  বাজেট অনুববভাগ-২ শাখাসমূজহর আওিার্ীন কৃবষ 

মন্ত্রণালজয়র মাধ্যজম ৪০টি কমসৃূবচ বাস্তবায়ন করা হজয়জছ। 

 ২০১৭-১৮ অর্বৃছজরর বাজেজট মন্ত্রণালয়/ববভাজগর আওিার্ীন বববভন্ন প্রকজের প্রকে সাহাে (আরবপএ) খাজির বরাজের 

বাজেট অর্রাইজেশন োবর ও ব্যাংক মজনানয়ন করা হজয়জছ। 

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

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

কবমটিজি উপস্থাবপি ববষজয় মিামি প্রদান করা হজয়জছ। 

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

আইন/বববর্সমূহ উজেখজযাগ্যঃ 
 

(ক) বনহি কেজল পবরবার বা স্থায়ীভাজব অক্ষম কেজলজদর প্রজণাদনা সহায়িা নীবিমালা, ২০১৭ 

(খ) যজশার কেলার ভবদহ এলাকায় মৎস্য কের স্থাপজনর েন্য নীবিমালা, ২০১৭ 

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

নীবিমালা’র ওপর অর্ ৃববভাজগর মিামি প্রদান করা হজয়জছ। 
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 উন্নয়ন প্রকেসমূজহর অর্ ৃঅবমুবি ও ব্যবহার বনজদবৃশকা ২০১২ সংজশার্ন কজর “উন্নয়ন প্রকেসমূজহর অর্ ৃঅবমুবি ও 

ব্যবহার বনজদবৃশকা ২০১৮” োবর করা হজয়জছ। উন্নয়ন প্রকজের সুষ্ঠু বাস্তবায়জনর লজক্ষয অর্ ৃ ববভাগ iBAS
++

 এর সাজর্ 

সমন্বয় কজর অর্ ৃছাড় প্রবক্রয়া সহে ও সময়জপাজযাগী করা হজয়জছ। 

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

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

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

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

প্রজচষ্টা অব্যাহি রজয়জছ। 


