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      অথ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থায 

            কাম িাফর ীঃ ব্যয় ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ 

 
        ব্যয় ব্যফস্থানা অনুর্ফবাগ (পূফ িফতী ব্যয় র্নয়ন্ত্রণ ও অবযন্তয ণ র্নয ক্ষা অনুর্ফবাগ) যকাবযয যাজস্ব ফাবজটভুক্ত ও 

ফাবজট ফর্ িভূত মাফত য় ব্যয় ব্যফস্থানা ার্ফ িক আর্থ িক শংখরা ও আর্থ িক ব্যফস্থানা মথামথবাবফ র্যারন কবয থাবক। 

এ অনুর্ফবাগ থথবক র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও অধ নস্থ অর্ধদপ্তয/র্যদপ্তযমূবয াংগঠর্নক কাঠাবভায আওতায় ও 

কাঠাবভায অর্তর্যক্ত নতুন দ সৃজন, অস্থায়  দ ংযক্ষণ, যঞ্জাভ তার্রকা র্যফতিন/র্যফধ িন, দ উন্ন তকযণ, অস্থায়  

দমূ যকাবযয র্ফর্ধ-র্ফধাবনয আবরাবক স্থায় কযণ ও নফায়ন, দফ  র্যফতিন ইতযার্দ প্রস্তাবফ ম্মর্ত/ভতাভত প্রদান কযা 

বয় থাবক। আর্থ িক ক্ষভতা র্ফবকর্িকযণ, ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পমূবয দ যাজস্ব খাবত স্থানান্তয, যকার্য অর্পমূবয জন্য 

র্ফর্বন্ন ধযবনয মানফাবনয মূল্য র্নধ িাযণ, থফযকার্য ফার্ি বািাকযণ ও বািায ায র্নধ িাযণ ংক্রান্ত প্রস্তাফ, থফযকার্য 

স্কুর/কবরজমূ জাত য়কযবণয রবক্ষয প্রবয়াজন য় ংখ্যক দ সৃর্ি/ংযক্ষণ ম্পর্কিত প্রস্তাফমূ য ক্ষা-র্নয ক্ষাপূফ িক 

ভতাভত প্রদান কযা য়। এ অনুর্ফবাবগয ২০১৯-২০ অথ ি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 থথবক ২০ থেড ম িন্ত থভাট ১,০০,২১৩টি দ সৃজবন  

ম্মর্ত প্রদান কযা বয়বছ; 
 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও অধ নস্থ অর্পমূবয  ১ভ থথবক ২০ থেড ম িন্ত থভাট ২,৩৬৫টি দ স্থায় কযবণ  ম্মর্ত 

প্রদান কযা বয়বছ; এফং 
 

 র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ ও অধ নস্থ অর্পমূবয ১ভ থথবক ২০ থেড ম িন্ত থভাট ৩৭৫টি দ র্ফলুপ্তকযবণ ম্মর্ত 

প্রদান কযা বয়বছ। 

অর্প যঞ্জাভার্দ ও মানফান প্রর্তস্থান/টিওএন্ডইবত অন্তভু িক্তকযণ/ক্রয় 

 ফাংরাবদ উ-াইকর্ভন করকাতায জন্য “Toyota Fortuner 4X4” ভবডবরয      য অনুরূ একটি নতুন 

গার্ি ফাংরাবদর্ মু  য় ২৫,৬৭,৭০৪/-(পঁর্ি রক্ষ াতলর্ি াজায াতত িায) টাকায় ক্রবয় ম্মর্ত থদয়া বয়বছ; 

 কাস্টভস, এক্সাইজ ও বযাট কর্ভনাবযট, মবায অর্পবয টিওএন্ডইভুক্ত ১টি নুতন জ  গার্ি ২,৭০০ র্:র্: 

৫৭,০০,০০০/(াতান্ন রক্ষ ) টাকায় ক্রবয় ম্মর্ত থদয়া বয়বছ; 

 উবজরা র্নফ িা  অর্পাযবদয ব্যফাবযয জন্য ২০১৯-২০ অথ িফছবয ৫০টি জ  গার্ি ক্রবয়য জন্য ৪৭,০০,০০,০০০/-

(াতির্ি থকাটি) টাকা এফং ২০২০-২১ অথ িফছবয ৫০টি জ  গার্ি ক্রবয়য জন্য ৪৭,০০,০০,০০০/-(াতির্ি 

থকাটি) টাকা ব্যবয়য ম্মর্ত প্রদান কযা বয়বছ; 

 মুদ্রণ ও প্রকানা অর্ধদপ্তবযয টিওএন্ডইবত একটি ট্রাক অন্তভু িক্তকযবণ অথ ি র্ফবাবগয ম্মর্ত জ্ঞান কযা বয়বছ;  

 ৩৮টি থজরা প্রাবকয কাম িারবয়য টিওএন্ডইবত র্ফদ্যভান ২টি কবয কাবযয র্যফবতি ২টি কবয জ  গার্ি 

অন্তভু িক্তকযবণ অথ ি র্ফবাবগয ম্মর্ত জ্ঞান কযা বয়বছ; 

 কর র্ফবাগ য় কর্ভনাবযর কাম িারবয়য টিওএন্ডইবত ১টি কবয থভাট ৮টি র্র্ কযাবভযা অন্তভু িক্তকযবণ অথ ি 

র্ফবাবগয ম্মর্ত জ্ঞান কযা বয়বছ; 

 ভুর্ভ ভন্ত্রণারবয়য আওতাধ ন নতুনবাবফ সৃর্জত ১৭টি কায  কর্ভনায যাজস্ব াবকিবরয টিওএন্ডইবত ১৭টি ডাফর 

থকর্ফন র্কআ অন্তভু িক্তকযবণ অথ ি র্ফবাবগয ম্মর্ত জ্ঞান কযা বয়বছ; 
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 ফাংরাবদ অযা  র্ডবটন কাউর্ির এয অনুকূবর টিওএন্ডইভুক্ত ৪টি জ  ৯১.৬৬ রক্ষ টাকায় ক্রবয় ম্মর্ত প্রদান 

কযা বয়বছ; 

 ফাংরাবদ থফতাবযয ৩টি মানফান ১.২৯ থকাটি টাকা ব্যবয় ক্রবয় ম্মর্ত প্রদান কযা বয়বছ;  

 স্থান য় যকায প্রবকৌর অর্ধদপ্তয (এর  ইর্ড) এয াংগঠর্নক কাঠাবভাবত ১,৫১৪টি মানফান, ১,১৩৪টি অর্প 

যঞ্জাভ, ৪৭৯টি র্নভ িাণ মন্ত্রার্ত, ১৬৭টি াবব ি মন্ত্রার্ত, ১২০টি ল্যাফবযটর্য মন্ত্রার্ত অন্তভু িক্তকযবণ ম্মর্ত প্রদান 

কযা বয়বছ; 

 থরফাননস্থ  শ্রভ  উ    র জন্য ১টি স্টাপ কায ৪০,৭৫,২০০/-টাকায় ক্রবয় ম্মর্ত প্রদান কযা বয়বছ; 

 র্বরট, ফর্যার ও যংপুয র্ফবাবগয ৩টি শ্রভ আদারবতয টিওএন্ডইবত ৩টি কায অন্তভু িক্তকযবণ ম্মর্ত প্রদান কযা 

বয়বছ; 

 থযাভস্থ শ্রভ উইংবয়য জন্য ৩৯,৯৭,১৪০/-টাকায় ১টি স্টাপ কায (প্রর্তস্থাবনয ভাধ্যবভ) ক্রবয় ম্মর্ত প্রদান কযা 

বয়বছ; 

 র্যকল্পনা র্ফবাবগয টিওএন্ডইভুক্ত পুযাতন ১টি ভাইবক্রাফা ও ১টি কায প্রর্তস্থাক র্াবফ নতুন ১টি ভাইবক্রাফা 

৪৪.০০ রক্ষ (চুয়ার্ি রক্ষ) টাকা ও ১টি কায ৩৫.০০ (য়র্ি রক্ষ) টাকায ভবধ্য (অনুর্ধ্ি ১,৬০০র্র্) ক্রবয় অথ ি 

র্ফবাবগয ম্মর্ত প্রদান কযা বয়বছ;     

 প্রর্তযক্ষা ভন্ত্রণারবয়য র্িফ ভবাদয় কর্তিক ব্যফ ত জ  গার্ি নম্বয ঢাকা থভবট্রা-ঘ১৩-৮৭১৯ এয নতুন ৫টি টায়ায 

(থেয়ায টায়ায) স্থাবনয জন্য ১,৬৭,৮০০/-(এক রক্ষ াতলর্ি াজায আটত) টাকা ব্যয় অনুবভাদবন ম্মর্ত 

থদয়া বয়বছ। 

দ উন্ন তকযণ/দ সৃজন 

 ফাংরাবদ থফতাবযয ভা-র্যিারক দ ২য় থেড বত ১ভ থেড, প্রধান প্রবকৌর  ৩য় থেড বত ২য় থেবড এফং 

অর্ত: প্রধান প্রবকৌর য দ ৪থ ি থেড বত ৩য় থেড-এ উন্ন তকযবণ ম্মর্ত প্রদান কযা বয়বছ; 

       নফাফগঞ্জ, নিাইর, যাঙ্গাভাটি, ফান্দযফান, ঝারকাঠি ও      থজরায় ১টি কবয ৬টি নায  ও র্শু র্নম িাতন 

দভন ট্রাইব্যযনার স্থাবনয জন্য ৩০টি দ সৃজবন ম্মর্ত প্রদান কযা বয়বছ; 

 টুয়াখার  থজরায যাঙ্গাফার  উবজরায র্র্নয়য জুর্ডর্য়ার ম্যার্জবেট আদারবতয জন্য ৫টি দ সৃজবন ম্মর্ত 

প্রদান কযা বয়বছ; 

 আনায ও োভ প্রর্তযক্ষা অর্ধদপ্তবযয াংগঠর্নক কাঠাবভাবত ৬টি উ-ভার্যিারক দ এফং ৭টি র্যিারক দ 

সৃজবন ম্মর্ত প্রদান কযা বয়বছ; 

 ফড িায গাড ি ফাংরাবদ (র্ফর্জর্ফ) এয াংগঠর্নক কাঠাবভাবত ৪,২৮২টি দ সৃজবন ম্মর্ত প্রদান কযা বয়বছ; 

 াফ িতয িট্রোবভ য যার্ড এযাকন ব্যাটার্রয়ন (য যাফ) এয একটি ব্যাটার্রয়ন (য যাফ-১৫) গঠবনয জন্য ৬৭৭টি দ 

সৃজবন ম্মর্ত প্রদান কযা বয়বছ; 

 ঢাকা থকি য় কাযাগায, থকযান গঞ্জ এয র্নযাত্তায জন্য ঢাকা থজরা পুর্র কাঠাবভাবত ১১০টি দ সৃজবন ম্মর্ত 

প্রদান কযা বয়বছ; 

 র্ফগঞ্জ থজরায াবয়স্তাগঞ্জ উবজরা “র্” থশ্রণ  বত “র্ফ” থশ্রণ বত উন্ন তকযবণয      ১০টি দ সৃজবন ম্মর্ত 

প্রদান কযা বয়বছ; 
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 পায়ায ার্ব ি র্র্বর র্ডবপি অর্ধদপ্তবযয াংগঠর্নক কাঠাবভাবত “  ন   র্ট্রটবভন্ট াাতার” স্থাবনয জন্য ৩৮টি 

দ সৃজবন ম্মর্ত ও ২৪ জনফবরয থফা ক্রবয়য প্রস্তাফ থপ্রযবণ র্নবদ িনা থদয়া বয়বছ;     

 ফাংরাবদ থযাড ট্রািবাট ি অথর্যটি (র্ফআযটিএ) এয থভাফাইর থকাট ি র্যিারনায জন্য ১৪টি দ সৃজবন ম্মর্ত প্রদান 

কযা বয়বছ। 

অন্যান্য কাম িাফর  

 র্ভর্রটার্য ইর্ঞ্জর্নয়ায ার্ব িব (এভইএ)-এয ওয়াকিিাজিড কভ িিায বদয িাকর্য র্নয়র্ভতকযবণ ম্মর্ত    ন  র  

বয়বছ;  

 াফ িতয থজরায রং দু ভবডর কবরজ জাত য়কযবণ ম্মর্ত প্রদান কযা বয়বছ; 

 উবজরা স্বাস্থয কভবেক্স কার্য়ান , টুংগ ািা, থকাটার ািা ৫০ য্যা বত ১০০ য্যায় উন্ন তকযবণ ম্মর্ত প্রদান 

কযা বয়বছ; 

 থবারা দয াাতার এয য্যা ংখ্যা ১০০ বত ২৫০ য্যায় উন্ন তকযণ ও থফা িালুকযবণ ম্মর্ত প্রদান কযা 

বয়বছ; এফং 

 ফাস্তফায়ন র্যফ ক্ষণ ও মূল্যায়ন র্ফবাবগয যাজস্ব ফাবজবট অস্থায়      সৃর্জত ৪১টি দ ০১/০৬/২০২০ তার্যখ বত 

স্থায় কযবণ অথ ি র্ফবাবগয ম্মর্ত প্রদান কযা বয়বছ। 

 


