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অর্ থ ববভাগগর বববভন্ন অনুববভাগ ও ংস্থার  

                      কায থাব ীঃ বাগজট অনুববভাগ-২ 
  

 

        বাগজট-২ অনুববভাগ উন্নয়ন প্রকগের বাগজট বরাগের অর্ থননবিক ববগেণ উন্নয়ন বাগজট                       

    নতুন প্রকগের জন্য ককাড প্রদান ংক্রান্ত যাবি য় কায থা    ম্পাদন করা গয় র্াগক।                              

                                      ও                                    ও                 

                 ।             ন্য                           ,   বণবজিক                              

                                                               ।                             , 

              ,                                                           ।                  

                            /     /                        /                             /     

                                                 ।                                                

                      । 

২০২০-২১                                 

 উন্নয়ন বাগজট বই প্রণয়নীঃ  ২০২০-২১ অর্ থবছগরর ংগলাবিি     ২০২১-২২ অর্ থবছগরর মঞ্জুবর ও বরাগের দাব মূ 

(উন্নয়ন) বই ও ২০২০-২১ অর্ থবছগরর ম্পূরক আবর্ থক বববৃবি প্রণয়ন করা গয়গছ। 

 

       /           ‘                            ’     ‘                                       

২০২১’                 করা গয়গছ। 

 

 এমটিববএফ এর আওিায় বাগজট প্রণয়নীঃ  আবর্ থক ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন এবং প্রলাবনক মন্ত্রণায়/ববভাগগক অবিকির 

ক্ষমিা প্রদাগনর উগেগে মধ্যগময়াবদ বাগজট কাঠাগমার (এমটিববএফ) আওিায় ২৬টি মন্ত্রণায়/ববভাগ    ২০২০-২১ 

অর্ থবছগরর ংগলাবিি বাগজট এবং ২০২১-২২ অর্ থবছগরর বাগজট প্রণয়ন করা গয়গছ। 

 

 

 মন্ত্রণায়মূগর বাগজট বাস্তবায়ন কায থক্রম পবরব ক্ষণীঃ অনুববভাগগর ১৩টি বাগজট লাখার আওিাি ন ২৬টি 

মন্ত্রণায়/ববভাগগর ২০২০-২১ অর্ থবছগরর বাগজট বাস্তবায়ন অগ্রগবি পবরব ক্ষণ করা গয়গছ। ২৬টি মন্ত্রণায়/ববভাগগর 

IBAS++                   ও          এবিবকউলন এর যর্াযর্ প্রগয়াগ করা গে। BIP (Budget 

Implementation Plan)    মাধ্যগম ত্রৈমাবক পবরকেনা অনুযায়        ববভাজন এবং বাস্তবায়ন বনবিি করা 

গে। 

 
 

 নতুন প্রকগের জনব বনি থারণীঃ নতুন প্রকগের পদ/জনব বনি থারগণর জন্য                         (      ও 

              )             গঠিি কবমটির মধ্যগম ৩১টি ভায় ১৯৫টি নতুন প্রকগের          প্রগয়াজন য় 

পদ/জনব           সুপাবরল      করা গয়গছ। 

 

                                ২০২০-২১                      -২     ও      স্থান য় রকার ববভাগ ও 

                   ২১                          । 
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 ২০২০-২১                       /                                           (     )       

                                       ,                                                        

                                 ; 

 

 ১৩টি বাগজট লাখার আওিাি ন ২৬টি মন্ত্রণায়/ববভাগগর               অর্ থ ছাড় করা গয়গছ; 

 

 ১৩টি বাগজট লাখার আওিাি ন ২৬টি মন্ত্রণায়/ববভাগগর       একগনক, ক্রয় ংক্রান্ত ও অর্ থননবিক ববয় ংক্রান্ত 

মবন্ত্রভা কবমটিগি উপস্থাবপি ববগয় মিামি প্রদান করা গয়গছ; 
 

 মন্ত্রণায়/ববভাগমূগর আওিাি ন দপ্তর/অবিদপ্তর ও স্বায়ত্তলাবি ংস্থামূগর বববভন্ন ঋণ চুবি, বাবণজি চুবি ও 

প্রস্তাববি উন্নয়ন প্রকগের উপর অর্ থ ববভাগগর মিামি প্রদান করা গয়গছ; 

 

 

 বববভন্ন মন্ত্রণায়/ববভাগগর বনগনাি আইন/বববি/ন বিমাার উপর মিামি প্রদান করা গয়গছীঃ 

‘ভূবম উন্নয়ন কর আইন, ২০২০ এর খড়ার উপর মিামি প্রদান ' (২) বাংাগদল বনবলে উন্নয়ন কগপ থাগরলন আইন, 

২০২০ এর খড়ার উপর মিামি প্রদান ' (৩) বাংাগদল পাবন ম্পদ অবিদপ্তর আইন, ২০১৯ এর খড়ার উপর মিামি 

প্রদান ' (৪) বগট উন্নয়ন কর্তথপক্ষ আইন-২০২০ এর খড়ার উপর মিামি প্রদান ' (৫) বাংাগদল ট্রাগভ এগজন্স  

(বনবন্ধন ও বনয়ন্ত্রণ) বববিমাা-২০১৪ এর মিামি প্রদান' (৬) বডবজটা বাংাগদল পুরস্কার ন বিমাা, ২০২০ এর খড়ার 

উপর মিামি প্রদান (৭) বাংাগদল কটবগযাগাগযাগ বনয়ন্ত্রণ (ংগলািন) আইন, ২০২০ এর খড়ার উপর মিামি প্রদান 

(৮) ামাবজক দায়বদ্ধিা িবব (ংগলাবিি) বববিমাা, ২০২০ এর খড়ার উপর মিামি প্রদান (৯) বাংাগদল কৃব 

বজগনাবমি ইনবিটিউট আইন, ২০২০ (১০) মৎস্য আগরাণত্তর পবরচয থা ককন্দ্র পবরচানা বনগদ থবলকা, ২০২০, (১১) মান 

বনয়ন্ত্রণ গগবণাগার ন বিমাা, ২০২০ এর মিামি প্রদান (১২) পল্ল  উন্নয়ন একাগডম , রংপুর-২০২১, কলখ াবনা পল্ল  

উন্নয়ন একাগডম , জামাপুর-২০২১ আইন এর উপর মিামি। 

 স্বাস্থি ও পবরবার কল্যাণ মন্ত্রণায় ও কৃব মন্ত্রণাগয়র আওিাি ন দপ্তর/অবিদপ্ত মূগর উন্নয়ন প্রকগের যানবান ক্রগয়র 

ম্মবি প্রদান করা গয়গছ; 

 বাংাগদল পাটক কগপ থাগরলন (ববগজএমব) এর অি ন ২১টি জুট বমগর অবানকৃি ও অবরপ্রাপ্ত স্থায়  শ্রবমকগদর 

পাওনা পবরগলাি করা গয়গছ; 

 কানা  ব্যাংক ব: কর্তথক বাংাগদল পাটক কগপ থাগরলন (ববগজএমব) এর অি ন ৬টি জুট বমগর অবানকৃি ও 

অবরপ্রাপ্ত স্থায়  শ্রবমকগদর অনুকূগ ইসুিকৃি ঞ্চয়পগৈর মপবরমাণ টাকা পুনভথরণ করা গয়গছ; 

 ‘২০২০-২১ অর্ থবছগরর বাব থক উন্নয়ন কম থসূবচভুি প্রকেমূগর অগ্রাবিকার বনি থারণ’ এবং ‘ত্রবগদবলক মুদ্রা বরজাগভ থর 

একটি অংল াভজনক প্রকগে বববনগয়াগ ংক্রান্ত িবব গঠন’ পবরপৈ জাবর করা গয়গছ। 

 


