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নম্বর: নম্বর: ৫০.০০.০০০০.০০০.২০.০০২.২০.১৯ 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 সেতু 

রবভাদগর বাদজট অধিশাখার কার্ যবন্টন তাধলকা রনন্মরলরখতভাদব রনদে থশক্রদম েংজশািন করা হল: 

 

সকৌশলগত 

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

পঞ্চবারষ থক পররকল্পনা, সটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পররকল্পনা ২১০০, সেতু ধবভাগ েম্পধকযত নীধত-

পধরকল্পনা, েংধিষ্ট খাতধভধিক নীধত-পধরকল্পনা ইতযাধির েংজর্াগোিজনর ধবষয়টি পরীক্ষাপূব যক সেতু ধবভাজগর বাজেট কাঠাজ া 

হালনাগােকরণ; 

২. সসতু রবভাদগর বারষ থক কম থসম্পােন চুরির (Annual Performance Agreement) োজে বাজেট কাঠাজ ার   

েংগধতোিজনর ধবষয়টি পরীক্ষাপূব যক বাদজট কাঠাদমা হালনাগােকরণ;   

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

রশশু  উন্নয়দন ব্যয় বৃরি রনরিতকরণ; এবাং 

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

পরীক্ষাপূব যক অনুজ ািন; 

বাজেট পর্ যাজলাচনা ও প্রধতজবিন প্রস্তুত 

৫. সসতু রবভাগ (সরিবালয়) এবাং অধীনস্থ সাংস্থা বাাংলাদেশ সসতু কর্তথপদির রাজস্ব আদয়র লিযমাত্রা এবাং ব্যয়সীমা রনধ থারণ; 

৬. অর্ থ রবভাগ কর্তথক প্রণীত রনদে থশনা ও ছক অনুসরণপূব থক রাজস্ব আয়, পররিালন ও উন্নয়ন ব্যদয়র প্রাক্কলন ও ডাটা এরি; 

৭. বারষ থক উন্নয়ন কম থসূরি বরহর্ভ থত উন্নয়ন কম থসূরির (রিম) প্রস্তাব পে থাদলািনা ও অনুদমােদনর জন্য বাদজট ব্যবস্থাপনা করমটির 

সভায় উপস্থাপন; 

৮. 
বাধষ যক ক্রয় পধরকল্পনা (Annual Procurement Plan) -েহ সেতু ধবভাগ ও অিীনস্থ েংস্থা বাংলাজিশ সেতু কর্তযপজক্ষর 

েন্য বাজেট বাস্তবায়ন পধরকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন;  

৯. রাজস্ব আহরণ এবাং অর্ থ রবতরণ ও অর্ থছাড়সহ বাদজদটর বরাদ্দকৃতসম্পদের ব্যবহার সম্পরকথত তথ্যারে সাংগ্রহ, রবদিষণ এবাং 

এ সাংক্রান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন; 

১০.  াধেক ধভধিজত বাজেজট ধনি যাধরত লক্ষয াত্রার ধবপরীজত রােস্ব আহরজের অগ্রগধত এবং বাংলাজিশ সেতু কর্তযপজক্ষর েকল 

কার্ যক্র /প্রকল্প/ক যসূধচর বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রধত পর্ যাজলাচনা; 

১১. অর্ থ রবভাগ প্রণীত রনদে থশনা এবাং ছক অনুোয়ী বাদজট বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন; 

১২. পূণ:উপদোজনসহ মন্ত্রণালয়/রবভাগদক প্রেত্ত আরর্ থক িমতার ের্াের্ ব্যবহার রনরিতকরণ; এবাং অরতররি বরাদদ্দর প্রস্তাব 

পরীিা রনরীিাপূব থক অর্ থ রবভাদগ সপ্ররণ; 

১৩. অরতররি বরাদদ্দর প্রস্তাব (প্রদয়াজন হদল) পরীিা রনরীিাপূব থক অর্ থ রবভাদগ সপ্ররণ; 
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ে ন্বয়, মূল্যায়ন পধরবীক্ষে ও ধনরীক্ষা 

 

১৪. আধে যক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও বাজেট ব্যবস্থাপনা েম্পধকযত ধবধভন্ন ধবষজয় অে য ধবভাগ, পধরকল্পনা কধ শন, অে যননধতক েম্পকয 

ধবভাগ এবং বাস্তবায়ে, পধরবীক্ষে ও মূল্যায়ন ধবভাগেহ অিীন েংস্থােমূগহর  জে ে ন্বয়োিন; 

১৫. প্রধান কম থকৃরত রনদে থশক (Key Performance Indicator) এবাং িলািল রনদে থশক (Output Indicator)  সাংক্রান্ত 

লিযমাত্রার রবপরীদত প্রকৃত অজথনসহ বাদজট বাস্তবায়ন পররবীিণ; 

১৬. অে য বরাদ্দ ও ব্যবহার েংক্রান্ত তথ্যাধি  ন্ত্রোলয়/ধবভাগ/অন্যান্য প্রধতষ্ঠাজনর ওজয়বোইজট ধনয়ধ তভাজব প্রকাশ; 

১৭. ধবভাগীয় ধহোজবর (Departmental Accounts) োজে চীফ একাউন্টে এন্ড ফাইনান্স অধফোজরর কার্ যালজয়র ধহোজবর 

েংগধতোিন; 

১৮. সেতু ধবভাজগর বাধষ যক উপজর্ােন ধহোব প্রেয়ন এবং ধনরীক্ষা প্রতযায়জনর েন্য  হাধহোব ধনরীক্ষক ও ধনয়ন্ত্রজকর কার্ যালজয় 

সপ্ররে; 

১৯. েরকাধর ধহোব েম্পধকযত কধ টি (Public Accounts Committee) এবং অন্যান্য েংেিীয় স্থায়ী কধ টির েন্য বাজেট ও 

আধে যক ধবষজয় প্রধতজবিন প্রস্তুতকরে; 

২০. সে সকল মন্ত্রণালয়/রবভাদগ পৃর্ক অরডট শাখা সনই সসগুদলার সিদত্র অভযন্তরীণ ও রবরধবি রনরীিা প্ররতদবেন পে থাদলািনা ও 

রনরীিা আপরত্তসমূহ রনষ্পরত্তর লদিয ের্াের্ ব্যবস্থা গ্রহণ; 

২১. বাজেট ব্যবস্থাপনা কধ টি, বাজেট ওয়াধকযং গ্রুপ এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কধ টির উপকধ টিজক (র্ধি োজক) োধচধবক েহায়তা 

প্রিান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কধ টির েভার কার্ যধববরেী অে য ধবভাগ ও পধরকল্পনা কধ শজন সপ্ররে ধনধিতকরে; 

২২. আধে যক ও বাজেট ব্যবস্থাপনা েংক্রান্ত ধবধভন্ন ধবষজয় িপ্তর/েংস্থােমূজহর েক্ষ তা বৃধিজত প্রধশক্ষন কার্ যক্র েহ প্রজয়ােনীয়  

ধনজি যশনা ও েহায়তা প্রিান; 

২৩. বাজেট প্রেয়ন, বাস্তবায়ন, ও পধরবীক্ষে এবং প্রিান ক যকৃধত ধনজি যশক, ফলাফল ধনজি যশক েংক্রান্ত তথ্য ও উপাি েংগ্রহ, 

েংরক্ষে এবং ব্যবস্থাপনার লজক্ষয Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পধরচালনা/ব্যবস্থাপনা; 

২৪. বাজেট ব্যবস্থাপনা কধ টি ও বাজেট ওয়াধকযং গ্রুজপর ক যকৃধত মূল্যায়ন েংক্রান্ত  িলজক প্রজয়ােনীয় েহায়তা প্রিান ও প্রধতজবিন 

প্রস্তুতকরে; এবং 

২৫. বাজেট প্রেয়ন, বাস্তবায়ন ও পধরবীক্ষেেহ আধে যক ব্যবস্থাপনা েম্পধকযত ধবষজয় ঊর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রিি অন্য সর্ সকান 

িাধয়ত্ব পালন। 

  

                 

 
০৬/০৭/২০২১ 

(মুহাম্মাে সরজাদয় রাব্বী) 

উপসরিব (বাদজট) 

সিান: ৫৫০৪০৩৪৩ 

rabbi15547@gmail.com 



 

নম্বর: নম্বর: ৫০.০০.০০০০.০০০.২০.০০২.২০.১৯/১(১৫) তাররখ : 

২২ আষাড় ১৪২৮ 

 ০৬ জুলাই ২০২১      

 

রবতরণ: (সজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়): 

 

১. সরিব, অর্ থ রবভাগ, বাাংলাদেশ সরিবালয়, ঢাকা। 

২. সরিব,বাস্তবায়ন, পররবীিণ ও মূল্যায়ন রবভাগ, পররকল্পনা মন্ত্রণালয়, সশদরবাাংলানগর, ঢাকা । 

৩. রনব থাহী পররিালক, বাাংলাদেশ সসতু কর্তথপি, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা। 

৪. সেস্য, সভৌত অবকাঠাদমা রবভাগ, পররকল্পনা করমশন, সশদরবাাংলানগর, ঢাকা। 

৫. সেস্য, কাে থক্রম রবভাগ, পররকল্পনা করমশন, সশদরবাাংলানগর, ঢাকা।  

৬. অরতররি সরিব (উন্নয়ন), সসতু রবভাগ, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা। 

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

৮. পররিালক (প্রশাসন)/(অর্ থ ও রহসাব)/(পররকল্পনা ও উন্নয়ন), বাাংলাদেশ সসতু কর্তথপি, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা। 

৯. প্রধান প্রদকৌশলী, বাাংলাদেশ সসতু কর্তথপি, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা। 

৯. প্রকল্প/কম থসূরি পররিালক (সকল), বাাংলাদেশ সসতু কর্তথপি, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা। 

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

১১. প্রধান রহসাবরিণ কম থকতথা, সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়, রসরজএ ভবন, সসগুনবারগিা, ঢাকা। 

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

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

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