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অর্ থ ববভাগগর বববভন্ন অনুববভাগ ও ংস্থার  

                      কায থাব ীঃ বাগজট অনুববভাগ-২ 
  

        বাগজট-২ অনুববভাগ কর্তথক 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                        

                                                                     ।                        

     ,               ,                                                           ।                  

                            /     /                        /                             /     

                                                 ।                                                

                      । 

২০১৯-২০                                 

 উন্নয়ন বাগজট বই প্রণয়নীঃ  ২০১৯-২০ অর্ থবছগরর ংগলাবিি     ২০২০-২১ অর্ থবছগরর মঞ্জুবর ও বরাগের দাব মূ 

(উন্নয়ন) বই ও ২০১৯-২০ অর্ থবছগরর ম্পূরক আবর্ থক বববৃবি প্রণয়ন করা গয়গছ; 

 

       /           ‘                            ’     ‘                                       

২০২০’                 করা গয়গছ; 

 

 এমটিববএফ এর আওিায় বাগজট প্রণয়নীঃ  আবর্ থক ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন এবং প্রলাবনক মন্ত্রণায়বববভাগগক অবিকির 

ক্ষমিা প্রদাগনর উগেগে মধ্যগময়াবদ বাগজট কাঠাগমার (এমটিববএফ) আওিায় ২৬টি মন্ত্রণায়বববভাগ    ২০১৯-২০ 

অর্ থবছগরর ংগলাবিি বাগজট এবং ২০২০-২১ অর্ থবছগরর বাগজট প্রণয়ন করা গয়গছ; 

 

 

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

মন্ত্রণায়বববভাগগর ২০১৯-২০ অর্ থবছগরর বাগজট বাস্তবায়ন অগ্রগবি পবরব ক্ষণ করা গয়গছ। ২৬টি মন্ত্রণায়বববভাগগর 

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

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

 
 

 উন্নয়ন প্রকগের জনব বনি থারণীঃ উন্নয়ন প্রকগের পদবজনব বনি থারগণর জন্য                         (      ও 

              )             গঠিি আন্তীঃমন্ত্রণায় কবমটির ৩০টি ভায় ১৯৫টি নতুন প্রকগের       /         

প্রগয়াজন য় পদবজনব           সুপাবরল      করা গয়গছ; 

 

                                ২০১৯-২০                      -২     ও                   

      ১০                          ; 



                ২০১৯-২০ 
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 ২০১৯-২০                       /                                           (     )       

                                       ,                                                        

                                 ; 

 

 ১৩টি বাগজট লাখার আওিাি ন ২৬টি মন্ত্রণায়বববভাগগর               অর্ থ ছাড় করা গয়গছ; 

 

 ১৩টি বাগজট লাখার আওিাি ন ২৬টি মন্ত্রণায়বববভাগগর       একগনক, ক্রয় ংক্রান্ত ও অর্ থননবিক ববয় ংক্রান্ত 

মবন্ত্রভা কবমটিগি উপস্থাবপি ববগয় মিামি প্রদান করা গয়গছ; 
 

 মন্ত্রণায়বববভাগমূগর আওিাি ন দপ্তরবঅবিদপ্তর ও স্বায়ত্তলাবি ংস্থামূগর বববভন্ন ঋণ চুবি, বাবণজি চুবি ও 

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

 

 

 বববভন্ন মন্ত্রণায়বববভাগগর বনগনাি আইনববববিবন বিমাার উপর মিামি প্রদান করা গয়গছীঃ 

(ক) আমদাবন এবং রপ্তাবন (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৮; (খ) আমদাবনকারক, রপ্তাবনকারক এবং ইগেন্টর বনবন্ধন বববিমাা 

২০১৮ এবং বরবভউ, আপ  ও বরবভলন বববিমাা ২০১৮; (গ) ৪ জুন জাি য় চা বদব কঘাণার ম্মবি; (ঘ) ককন্দ্র য় 

প্যাবকং াউজ এর কায থক্রম ন বিমাা; (ঙ) জাি য় কৃব যাবন্ত্রক করণ ন বিমাা ২০২০; ( ) ড়ক রক্ষণাগবক্ষণ িবব 

কবাড থ বববিমাা ২০১৮; ( ) ড়ক ও জনপর্ অবিদপ্তগরর মাড়ক ল্যাে কেবপং ন বিমাা ২০১৯;     ( ) ১২ বডগম্বর 

‘জাি য় িথ্য ও প্রযুবি বদব’ কঘাণায় ম্মবি প্রদান। 
 

 মন্ত্রণায়বববভাগমূগর আওিাি ন দপ্তরবঅবিদপ্ত মূগর উন্নয়ন প্রকগের যানবান ক্রগয়র ম্মবি প্রদান করা গয়গছ; 
 

 ৩টি মন্ত্রণায়বববভাগ এর দপ্তরবঅবিদপ্তর ংবেষ্ট ব্যবি কর্তথক রকাগরর ববরুগে দাগয়রকৃি মামার ৮টি Statement 

of Facts (SF) ও Grounds for Appeal কপ্ররণ করা গয়গছ;  
 

 

 ‘আউটগাব থং প্রবক্রয়ায় কবা গ্রণ ন বিমাা ২০১৮ এর অি গন উন্নয়ন প্রকেবে গমর জন্য প্রগয়াজন য় কবামূ 

         এবং ংবেষ্ট কবামূগর কবামূল্য বনি থারণ’ ংক্রান্ত পবরপৈ জাবর করা গয়গছ;     
 

 ‘নগভ কগরানা ভাইরাগর প্রাদুভ থাগব সৃষ্ট পবরবস্থবি কমাকাববায় ২০১৯-২০ অর্ থবছগরর ংগলাবিি বাব থক উন্নয়ন 

কম থসূবচর আওিায় প্রকেমূ বাস্তবায়ন’ ংক্রান্ত পবরপৈ জাবর করা গয়গছ। 

 


