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নম্বর: ৫০.০০.০০০০.০০০.২০.০০২.২০.১৭ 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 ব্যবস্থাপনা করমটি রনন্মরলরখতভাদব রনদে থশক্রদম গঠন করা হল: 

 

বাজেট ব্যবস্থাপনা করমটি গঠন ও কার্ যপরররি 

 

(১) গঠন: 

 

ক্রম পেরব ও কম থস্থল পে 

১. সরিব, সসতু রবভাগ সভাপরত 

২. অরতররক্ত সরিব (উন্নয়ন), সসতু রবভাগ সেস্য 

৩. যুগ্মসরিব (প্রশাসন) ও বাদজট ওয়ারকথাং গ্রুদপর প্রধান, সসতু রবভাগ সেস্য-সরিব 
৪. যুগ্মসরিব (উন্নয়ন), সসতু রবভাগ সেস্য 

৫. পররিালক (পররকল্পনা ও উন্নয়ন), বাাংলাদেশ সসতু কর্তথপক্ষ (রনব যাহী পররচালক, এর প্ররতরনরধ) সেস্য 

৬. উপসরিব (বাদজট), বাজেট অরিশাখা,  সসতু রবভাগ সেস্য (কাররগরর) 

৭. অর্ থ রবভাদগর সাংরিষ্ট উপসরিব সেস্য 

৮. পররকল্পনা করমশদনর সভৌত অবকাঠাদমা রবভাদগর সাংরিষ্ট উপসরিব/উপপ্রধান সেস্য 

৯. বাস্তবায়ন, পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর প্ররতরনরধ (পররিালক পেমর্ থাো রনদি নয়) সেস্য 

১০. অর্ যননরিক সম্পকয রবভাজগর একেন প্ররিরনরি (উপসরচব পদমর্ যাদার রনজচ নয়) সেস্য 

১১. সািারণ অর্ যনীরি রবভাজগর একেন প্ররিরনরি (উপসরচব পদমর্ যাদার রনজচ নয়) সেস্য 

১২. িীি একাউন্টস এন্ড িাইনান্স অরিসার, সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় সেস্য 
 

(২) কার্ যপরররি: 

ককৌশলগি 

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

পঞ্চবারষ থক পররকল্পনা, সটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ পররকল্পনা ২১০০, কসতু রবভাগ সম্পরকযি নীরি-

পররকল্পনা, সংরিষ্ট খািরভরিক নীরি-পররকল্পনা ইিযারদর সংজর্াগসািজনর রবষয়টি পরীক্ষাপূব যক কসতু রবভাজগর বাজেট কাঠাজমা 

অনুদমােন; 

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

রবষয়টি পরীক্ষাপূব যক বাদজট কাঠাদমা অনুদমােন;   

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 (অরভদর্াজন ও প্রশমন) প্রদয়াজনীয় ব্যয় বাদজট কাঠাদমায় অন্তর্ভ যক্তকরজণর 

রবষয়টি   পরীক্ষাপূব যক অনুজমাদন; এবং  

৫. কসতু রবভাজগর রনেস্ব নীরি-পররকল্পনার আজলাজক বাজেট সংরিষ্ট পররকল্পনা/কম যপররকল্পনা অনুজমাদন; 
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বাজেট পর্ যাজলাচনা ও অনুজমাদন 

৬. সসতু রবভাগ (সরিবালয়) এবাং অধীনস্থ সাংস্থা বাাংলাদেশ সসতু কর্তথপদক্ষর রাজস্ব আদয়র লক্ষযমাত্রা এবাং ব্যয়সীমা অনুদমােন; 

৭. রাজস্ব আয় ও প্রারি, পররিালন ও উন্নয়ন ব্যদয়র প্রাক্কলন এ প্রদক্ষপণ অনুদমােন; 

৮. বারষ থক উন্নয়ন কম থসূরি বরহর্ভ থত উন্নয়ন কম থসূরির (রিম) প্রস্তাব পর্ থাদলািনা ও অনুদমােন; 

৯. ববদেরশক সাহায্যপুষ্ট  প্রকল্প গ্রহদণর রবষদয় অনুদমােন; 

১০. সসতু রবভাদগর অনুদমারেত বাদজট বরহর্ভ থত অপ্রতযারশত ব্যদয়র রবষয়টি (র্রে র্াদক) অর্ থ রবভাদগ সপ্ররদণর পূদব থ পরীক্ষাপূব যক 

অনুজমাদন; 

১১. বারষ যক ক্রয় পররকল্পনা (Annual Procurement Plan) -সহ কসতু রবভাগ ও অিীনস্থ সংস্থা বাংলাজদশ কসতু কর্তযপজক্ষর েন্য 

বাজেট বাস্তবায়ন পররকল্পনা (Budget Implementation Plan) অনুজমাদন; এবং 

১২. মারসক রভরিজি বাজেজট রনি যাররি লক্ষযমাত্রার রবপরীজি রােস্ব আহরজণর অগ্রগরি এবং বাংলাজদশ কসতু কর্তযপজক্ষর সকল 

কার্ যক্রম/প্রকল্প/কম যসূরচর বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্ররি পর্ যাজলাচনা এবং রােস্ব লক্ষযমাত্রা অেযন ও 

বাজেট বরাদ্দ অজপক্ষা ব্যজয়র পররমাণ র্াজি কবশী না হয় কস লজক্ষয প্রজয়ােনীয় রদক-রনজদ যশনা প্রদান; 

মূল্যায়ন পররবীক্ষণ ও রনরীক্ষা 

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

লক্ষযমাত্রার রবপরীদত প্রকৃত অজথন পররবীক্ষণ এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ র্াদত অরজথত হয় তা রনরিত করার লদক্ষয উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 

এবাং এ সাংক্রান্ত বারষ থক প্ররতদবেন পর্ থাদলািনা ও অনুদমােন; 

১৪. বাজেট ব্যবস্থাপনা করমটির সভায় ত্রত্রমারসক রভরিজি রােস্ব আহরণ এবং ব্যজয়র অগ্রগরি সংক্রান্ত প্ররিজবদন পর্ যাজলাচনা ও 

অনুজমাদন; 

১৫. রনরীক্ষা প্রতযয়দনর জন্য মহারহসাবরনরীক্ষক ও রনয়ন্ত্রদকর কার্ থালদয় সপ্ররদণর পূদব থ সসতু রবভাদগর বারষ থক উপদর্াজন রহসাব 

অনুদমােন; 

১৬. অভযন্তরীণ ও রবরধবি রনরীক্ষা প্ররতদবেন পর্ থাদলািনা ও রনরীক্ষা আপরিসমূহ রনষ্পরির লদক্ষয প্রদয়াজনীয় রেকরনদে থশনা প্রোন; 

১৭. বাজেট ব্যবস্থাপনা করমটি এবং প্রিান রহসাবদানকারী অরিসার কর্তযক বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, িদাররক এবং রনরীক্ষণ 

সম্পরকযি কর্ ককান দারয়ত্ব পালন; এবং 

১৮. বাজেট ব্যবস্থাপনা করমটির কম যকৃরি রনদে থশক (Performance Indicator) মূল্যায়ন করার কক্ষজত্র Peer Review কারী দলজক 

প্রজয়ােনীয় সহজর্ারগিা প্রদান; 

অন্যান্য 

১৯. সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ও অগ্রারধকার রনণ থয়, কম থকৃরত রনদে থশক (Performance Indicator) এবাং িলািল রনদে থশক রনদে থশক 

(Output Indicator) সাংক্রান্ত লক্ষযমাত্রা রনধ থারণসহ এ জাতীয় রবদশষ সকান কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত কম থকতথাগদণর 

সমন্বদয় বাদজট ব্যবস্থাপনা করমটির উপকরমটি গঠন করা সর্দত পাদর; 

২০. বাদজট ব্যবস্থাপনা করমটি বছদর কমপদক্ষ সাত বা তদতারধক সভায় রমরলত হদব। তদব প্রদয়াজনদবাদধ করমটির সভাপরত সর্ সকান 

সময় রবদশষ সভা আহ্বান করদত পারদবন; এবাং 

২১. বাজেট ব্যবস্থাপনা করমটির সভাপরি প্রজয়ােনজবাজি কর্-ককান সদস্য ককাঅপ্ট করজি পারজবন। 

              
 

 
০৬/০৭/২০২১ 

(মুহাম্মাে সরজাদয় রাব্বী) 

উপসরিব (বাদজট) 

সিান: ৫৫০৪০৩৪৩ 

rabbi15547@gmail.com 

 



 

নম্বর: ৫০.০০.০০০০.০০০.২০.০০২.২০.১৭/১(১৪) তাররখ : 

২২ আষাড় ১৪২৮ 

 ০৬ জুলাই ২০২১      

 

রবতরণ: (সজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়): 

 

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

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

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

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

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

৬. অরতররক্ত 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 কর্তথপক্ষ, সসতু ভবন, বনানী, ঢাকা। 

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

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

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

১১. প্রধান রহসাবরক্ষণ 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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(মুহাম্মাে সরজাদয় রাব্বী) 

উপসরিব (বাদজট) 

সিান: ৫৫০৪০৩৪৩ 

rabbi15547@gmail.com 

 

 


