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নম্বর: ৫০.০০.০০০০.০০০.২০.০০২.২০.১৮ তাররখ : 

২২ আষাড় ১৪২৮ 

০৬ জুলাই ২০২১      

অরিস আদেশ 

 

অর্ থ রবভাদগর ২০ জুন ২০২১ তাররদখর ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৩.২০২১.৫৮৯ সাংখ্যক স্মারদকর আদলাদক এ রবভাদগর 

বাদজট ওয়ারকথাং গ্রুপ রনন্মরলরখতভাদব রনদে থশক্রদম গঠন করা হল: 

 

বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুজের গঠন ও ্ার্ কেরররি 

(১) গঠন: 

 

ক্রম পেরব ও কম থস্থল পে 

১. যুগ্ম সরিব (প্রশাসন), সসতু রবভাগ সভাপরত 

২. উপসরিব (বাদজট), সসতু রবভাগ সেস্য 

৩. উপসরিব (উন্নয়ন), সসতু রবভাগ সেস্য 
৪. উপপররিালক (পররকল্পনা ও উন্নয়ন), বাাংলাদেশ সসতু কর্তথপক্ষ সেস্য 

৫. উেসরিব, বাজেট -১৬, অর্ ক রবভাগ সেস্য 

৬. পররকল্পনা করমশদনর সাংরিষ্ট সহ্ারী/রসরনয়র সহকারী প্রধান সেস্য 
৭. িীফ এ্াউন্টস এন্ড ফাইনান্স অরফসার, সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় সেস্য 
৮. রসরনয়র সহকারী সরিব (বাদজট), সসতু রবভাগ সেস্য সরিব 

৯. রহসাবরক্ষক কম থকতথা, সসতু রবভাগ সেস্য 

 

(২) ্ার্ কেরররি: 

রনদন্মাক্ত েরলল/প্রাক্কলন/রববরণীসমূহ পরীক্ষা ও চূড়ান্ত কদর বাদজট ব্যবস্থাপনা করমটির অনুদমােদনর জন্য উপস্থাপন করদত হদব: 

 

১. সসতু রবভাদগর বাদজদটর সদে সরকাদরর সাংরিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও েীর্ থদময়ারে নীরতসমূহ সেমন বাাংলাদেদশর সপ্ররক্ষত 

পররকল্পনা, পঞ্চবারষ থক পররকল্পনা, সটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পররকল্পনা ২১০০, সসতু রবভাগ 

সম্পর্কত নীরত েরর্ল্পনা, সিংরিষ্ট খাতরভরি্ নীরত-েরর্ল্পনা ইতযারির সিংজর্াগসািজনর রবষয়টি েরীক্ষাপূব ক্  সসতু 

রবভাজগর বাজেট ্াঠাজ া প্রণয়ন/হালনাগাি্রণ; 

২. সসতু রবভাদগর বারষ থক কম থসম্পােন চুরক্তর (Annual Performance Agreement) সাজর্ বাজেট ্াঠাজ ার   

সিংগরতসািজনর রবষয়টি েরীক্ষাপূব ক্  বাদজট কাঠাদমা প্রণয়ন/হালনাগাি্রণ; 

৩. সরকাদরর স্বল্প, মধ্য ও েীর্ থদময়ারে নীরত-পররকল্পনায় সসতু রবভাগ কর্তথক সামারজক খাদত রবদশষত: োররদ্র রনরসন, নারী 

ও রশশু  উন্নয়দন ব্যয় বৃরি রনরিতকরণ; 

৪. জলবায়ু পররবতথদনর প্রভাব সমাকাদবলায় (অরভদোজন ও প্রশমন) প্রদয়াজনীয় ব্যয় বাদজট কাঠাদমায় অন্তর্ভ কক্ত্রজণর 

রবষয়টি   েরীক্ষাপূব ক্  অনুজ ািন; এবিং 

৫. সসতু রবভাজগর রনেস্ব নীরত-েরর্ল্পনার আজলাজ্ বাজেট সিংরিষ্ট েরর্ল্পনা/্ কেরর্ল্পনা অনুজ ািন; 

বাজেট েরর্ল্পনা, প্রণয়ন/হালনাগাি 

৬.  ন্ত্রণালয়/রবভাজগর খসড়া বাজেট ্াঠাজ া (প্রর্  ও রিতীয় ভাগ) প্রণয়ন/হালনাগাি্রণ; 

৭. সরিবালয় এবাং সাংযুক্ত/অধীন েপ্তর/সাংস্থার রাজস্ব আদয়র লক্ষযমাত্রা এবাং ব্যয়সীমা রনধ থারণ/হালনাগােকরণ; 

৮. রাজস্ব আয়, পররিালন ও উন্নয়ন ব্যদয়র রবস্তাররত প্রাক্কলণ ও প্রদক্ষপণ প্রস্তুতকরণ; এবাং 

৯. বারষ থক এয় পররকল্পনা (Annual Procurement Plan) সহ সসতু রবভাগ ও অধীনস্থ সাংস্থা বাাংলাদেশ সসতু কর্তথপদক্ষর 

বাদজট বাস্তবায়ন  পররকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণয়ন; 
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প্ররতজবিন প্রস্তুত ও রবরবি  

১০. বাদজদট রনধ থাররত লক্ষযমাত্রার রবপরীদত রাজস্ব আহরণ এবাং ব্যদয়র অগ্রগরত সাংক্রান্ত ত্রত্রমারসক প্ররতদবেন প্রস্তুতকরণ; 

১১. প্রধান কম থকৃরত রনদেশ থক (Key Performance Indicator) এবাং িলািল রনদেশ থক (Output Indicator) সাংক্রান্ত 

লক্ষযমাত্রার রবপরীদত প্রকৃত অজথন সাংক্রান্ত বারষ থক প্ররতদবেন প্রস্তুত; 

১২. বাদজট বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত প্ররতদবেন; 

১৩. বাদজট ব্যবস্থাপনা করমটির সভার কাে থপত্র প্রণয়ন; এবাং 

১৪. বাদজট ব্যবস্থাপনা করমটি অর্বা প্রধান রহসাবোনকারী অরিসার (Principal Accounting Officer) কর্তথক প্রেত্ত 

বাদজট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পররবীক্ষণ এবাং পে থাদলািনা সাংক্রান্ত অন্য সে সকান রবষয়। 

  

 
০৬/০৭/২০২১ 

(মুহাম্মাে সরজাদয় রাব্বী) 

উপসরিব (বাদজট) 

সিান: ৫৫০৪০৩৪৩ 

rabbi15547@gmail.com 
 

 

নম্বর: ৫০.০০.০০০০.০০০.২০.০০২.২০.১৮/১(১০) তাররখ : 
 ২২ আষাড় ১৪২৮ 

০৬ জুলাই ২০২১      

 

রবতরণ: (সজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়): 

 

১. সরিব, অর্ থ রবভাগ, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা [দৃরষ্ট আকষ থণ: উপসরিব (বাদজট-১৬)] 

২. রনব থাহী পররিালক, বাাংলাদেশ সসতু কর্তথপক্ষ, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা। 

৩. . সেস্য, সভৌত অবকাঠাদমা রবভাগ, পররকল্পনা করমশন, সশদরবাাংলানগর, ঢাকা [সাংরিষ্ট রসরনয়র সহকারর প্রধান] 

৪. যুগ্মসরিব (প্রশাসন), সসতু রবভাগ, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা। 

৫. উপসরিব (উন্নয়ন)/বাদজট)/(প্রশাসন), সসতু রবভাগ, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা। 

৬. প্রধান রহসাবরক্ষণ কম থকতথা, সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়, রসরজএ ভবন, সসগুনবারগিা, ঢাকা। 

৭. সরিব মদহােদয়র একান্ত সরিব, সসতু রবভাগ, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা। 

৮. রসরনয়র সহকারী সরিব (বাদজট), সসতু রবভাগ, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা। 

৯. উেেররিাল্ (েরর্ল্পনা ও উন্নয়ন), বাাংলাদেশ সসতু কর্তথপক্ষ, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা। 

১০. সপ্রাগ্রামার, সসতু রবভাগ, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা [অরিস আদেশটি ওদয়বসাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ] 

 

 

 

 

 
০৬/০৭/২০২১ 

(মুহাম্মাে সরজাদয় রাব্বী) 

উপসরিব (বাদজট) 

সিান: ৫৫০৪০৩৪৩ 

rabbi15547@gmail.com 

 

 


