
ফার্ল িক প্রর্িবফদন ২০২০-২১ 



23 

 

      অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থায 

            কাম িাফর ীঃ ব্যয় ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ 

 
        ব্যয় ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ যকাবযয যাজস্ব ফাবজটভুক্ত ও ফাবজট ফর্ িভূি মাফি য় ব্যয় ব্যফস্থানা ার্ফ িক আর্র্ িক 

শংখরা ও কাম িকয  আর্র্ িক ব্যফস্থানা মর্ামর্বাবফ র্যারন কবয র্াবক। এ অনুর্ফবাগ থর্বক র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও 

অধ নস্থ অর্ধদপ্তয/র্যদপ্তযমূবয াংগঠর্নক কাঠাবভাবি নতুন দ সৃজন, র্ফদ্যভান দ র্ফলুপ্তকযণ, অস্থায়  দ ংযক্ষণ ও 

যকার্য র্ফর্ধ-র্ফধাবনয আবরাবক দ স্থায় কযণ, গার্ি ও অর্প  যঞ্জাভার্দ টিওএন্ডই’থি অন্তভু িক্তকযণ, দ উন্ন িকযণ, 

দফ  র্যফিিন, আউটবার্ িং এয ভাধ্যবভ থফা ক্রয় ইিযার্দ প্রস্তাফ মাচাই-ফাছাইপূফ িক ম্মর্ি প্রদান কযা বয় র্াবক। এছািা 

আর্র্ িক ক্ষভিা র্ফবকর্িকযণ, যকার্য অর্পমূবয জন্য র্ফর্বন্ন ধযবণয মানফাবনয মূল্য র্নধ িাযণ                   

থফযকার্য ফার্ি বািাকযণ ও বািায ায র্নধ িাযণ, থফযকার্য স্কুর/কবরজমূ জাি য়কযবণয রবক্ষয প্রবয়াজন য় ংখ্যক দ 

সৃর্ি/ংযক্ষণ, র্ফর্বন্ন স্বাস্থয থফা প্রর্িষ্ঠাবনয থফা চালুকযণ ও য্যা ংখ্যা উন্ন িকযণ, র্ফবদস্থ ফাংরাবদ র্ভবন কভ িযি 

স্ববদর্বর্িক কভ িকিিা-কভ িচায বদয ফার্ি বািা, বফবদর্ক ও আপ্যায়ন বািা, র্ক্ষা বািা, র্চর্কৎা বািা র্নধ িাযবণয 

প্রস্তাফমূ য ক্ষা-র্নয ক্ষাপূফ িক ম্মর্ি/ভিাভি প্রদান কযা য়। 

এ অনুর্ফবাবগয ২০২০-২১ অর্ িফছবযয গুরুত্বপূণ ি কাম িাফর মূ র্নবে ংবক্ষব উস্থান কযা বরা: 

দ সৃজন/ংযক্ষণ/স্থানান্তয/স্থায় কযণ 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও অধ নস্থ অর্পমূবয ১ভ থেড থর্বক ২০িভ থেড ম িন্ত থভাট ১৮,৪৩৭টি দ সৃজবন  

ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ; 
 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও অধ নস্থ অর্পমূবয  ১ভ থর্বক ২০ থেড ম িন্ত থভাট ৩,৯৩২টি দ স্থায় কযবণ  ম্মর্ি 

প্রদান কযা বয়বছ; এফং 
 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও অধ নস্থ অর্পমূবয ১ভ থর্বক ২০ থেড ম িন্ত থভাট ৪২,২৯৮টি দ র্ফলুপ্তকযবণ ম্মর্ি 

প্রদান কযা বয়বছ। 

অর্প যঞ্জাভার্দ ও মানফান প্রর্িস্থান/টিওএন্ডইবি অন্তভু িক্তকযণ/ক্রয় 

       -১৯                                                                 -        

                                                       ২০২০-২১                     

                      থয়বছ। এ থপ্রর্ক্ষবি ব্যয় ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ বি র্যবেয ভাধ্যবভ কর যকার্য, 

আধা-যকার্য, স্বায়িার্ি ও অন্যান্য প্রর্িষ্ঠাবনয র্যচারন ও উন্নয়ন ফাবজবটয আওিায় ২০২০-২০২১ অর্ িফছবয 

নতুন/প্রর্িস্থাক মানফান ক্রয় স্থর্গি যাখা য়। এবি ২০২০-২০২১ অর্ িফছবয যকার্য মানফান ক্রয় খাবি 

যকাবযয শুধুভাে যাজস্ব ফাবজবটযই ১০০৬,১৫,৯৪,৯৩২/- টাকা ব্যয় াশ্রয় বয়বছ। 

 ২০২০-২১ অর্ িফছবয ১০টি যকার্য দপ্তবযয টিওএন্ডইবি থভাট ১,১৩৯টি মানফান অন্তভু িক্তকযবণ ম্মর্ি প্রদান কযা 

থয়বছ। এয ভবধ্য উবেখবমাগ্য বরা প্রর্িযক্ষা ভন্ত্রণারবয়য অধ ন ফাংরাবদ থনাফার্ন বি ৬৪০টি, থনৌ ফার্ন বি 

২৬টি এফং স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য অধ ন র্ফর্জর্ফবি ৩২টি এফং ফাংরাবদ পুর্র ফার্ন বি ২৫৯টি। 

                                                           ০১          ০৬           

                         কযা বয়বছ। 



ফার্ল িক প্রর্িবফদন ২০২০-২১ 



24 

 

                                                                     ০৪          

                      কযা বয়বছ। 

দ উন্ন িকযণ/দ সৃজন 

 কবযানাকার ন ও কবযানা যফিী র্ফর্বন্ন জটিরিায় আক্রান্ত থযাগ বদয র্চর্কৎা থফা এফং স্দায়ুঘটিি বফকল্য, র্শু 

প্রর্িফন্ধ , হৃদবযাগ ও ফুফুবয র্ফর্বন্ন থযাগ বদয র্চর্কৎা যফিী পুনফ িান থফা প্রদাবনয জন্য জুর্নয়য 

কনারবটন্ট (র্পর্জকযার থভর্ডর্ন এন্ড র্যযার্ফর্রবটন) এয ১০০ টি কযাডায দ সৃজথন ম্মর্ি প্রদান কযা 

বয়বছ। 

 যুফ উন্নয়ন অর্ধদপ্তবযয ৩৩টি থজরায যুফ প্রর্ক্ষণ থকি, ফগুিা যুফ থকি ও থজরা ম িাবয়য উর্যচারবকয 

কাম িারবয়য জন্য যাজস্বখাবি ১,০৩২টি দ সৃজবন ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ। 

                                                     ১১৩              ১৯৮          

          কযা বয়বছ।  

                                  -                         (NAAND)              

৫০             ১২    আউটবার্ িং                             কযা বয়বছ। 

 ফার্ণজয ভন্ত্রণারবয়য অধ ন জাি য় থবাক্তা অর্ধকায ংযক্ষণ অর্ধদপ্তবযয জন্য ১৪৮টি দ সৃজন কযা বয়বছ। 

                                               ০৫                                ০২        

০১                          ২০২০-২১         ০৩             ১২০    ২০২১-২২         

০২             ৮০      ০২                 ৪৪    ০১                 ১৩         

২৫৭                                      কযা বয়বছ। 

                                                                                   ১৯৫  

                          ৫ ২৭৮                                 ১০২                   

৪০ ৭২৮                         ৪৭ ৬৩৭                                     প্রদান কযা 

বয়বছ। 

                                                                               ২১৬  

                           কযা বয়বছ। 

                                                                               ২৬৪  

                           কযা বয়বছ। 

                                                                                        

      ১০               থদয়া বয়বছ। 

 র্ফর্বন্ন উবজরা াািাবরয জন্য ৯৭১টি কযাডায ও ৭২১টি নন-কযাডায দ থভাট ১,৬৯২টি দ; থজরা 

াািাবরয জন্য ৫৯১টি কযাডায ও ১,৭১৮টি নন-কযাডায দ থভাট ২,৩০৯টি দ এফং অন্যান্য স্বাস্থয 

প্রর্িষ্ঠাবনয জন্য ৪৪৩টি কযাডায ও ১৩৭টি নন-কযাডায দ থভাট ৫৮০টি দ যাজস্ব খাবি সৃজবন ম্মর্ি জ্ঞান 

কযা বয়বছ। 

অন্যান্য কাম িাফর  

           (Single Budget)                     (Programme)                         

     (Delegation of Financial Powers-২০২০                । 

                                                                                         । 
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 আউটবার্ িং (Outsourcing) প্রর্ক্রয়ায় থফা েণ ন র্িভারা, ২০১৮ জার্য ওয়ায য র্ফর্বন্ন দপ্তয থর্বক 

আউটবার্ িং থফায চার্দায র্যবপ্রর্ক্ষবি অর্ ি র্ফবাগ বি থফা ক্রবয় ম্মর্ি জ্ঞান কযা বে। ২০২০-২১ 

অর্ িফছবয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয অধ নস্থ দপ্তযমূবয জন্য থভাট ৭,৯৪১ জন আউটবার্ িং থফাকভীয থফা 

ক্রবয় ম্মর্ি প্রদান কযা বয়বছ। এয ভবধ্য কযাটাগর্য-১ এয ২২৬ জন, কযাটাগর্য-২ এয ২৭৫ জন, কযাটাগর্য-৩ এয 

০৮ জন, কযাটাগর্য-৪ এয ৭৯১ জন ও কযাটাগর্য-৫ এয ৬,৬৪১ জন থফাকভী যবয়বছ। িন্বধ্য থকার্বড-১৯ 

র্যর্স্থর্ি থভাকাবফরায় র্ফর্বন্ন যকার্য াািার/স্বাস্থয থফা প্রর্িষ্ঠান ও থভর্ডবকর কবরবজয জন্য ৪,০৯৭ জন 

আউটবার্ িং থফাকভীয থফা ক্রবয় ম্মর্ি জ্ঞান কযা বয়বছ; 

                                                                                           

                                                                                       

         । 

 ২০২০-২১ অর্ িফছবযয অফর্ি ভবয় (২৬/০৪/২০২১-৩০/০৬/২০২১) র্যচারন ও উন্নয়ন ফাবজবটয আওিায় নতুন 

পূিি কাজ (র্নভ িাণ/স্থানা) এয কাম িাবদ (Notification of Award) প্রদান স্থর্গি যাখায পবরও যকাবযয র্ফপুর 

অর্ ি াশ্রয় য় মা কবযানা ভাভায  থভাকাবফরায় যকাবযয আর্র্ িক ব্যফস্থানায় গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা থযবখবছ। 

                   ৫৩৪                                                         কযা 

বয়বছ। 

                                             ১৪৭                  ৩৫৪               

                       প্রদান কযা বয়বছ। 

                                                                                  

                                                       ৮৬,২১৩                  ১৫০/- 

     ১,২৯,৩১,৯৫০/-                    কযা বয়বছ। 

                                                   ১২৫/-          ১৫০/-                

     থদয়া বয়বছ। 

                                                                                      

          ১৭                               -২০২০              ১৭,০০,০০০/-           

                  কযা বয়বছ। 

 


