aধয্ায়- ২: unয়ন pকl o জনবল sানাnর
সূিচপt
িবষয়
০১

পt নmর

তািরখ

পৃ া

29-12-2004

১৩৮

unয়ন pকlসমূেহর aথর্ aবমুিk o বয্বহার িনেদর্িশকা।
০১ unয়ন pকlসমূেহর aথর্ aবমুিk o বয্বহার িনেদর্িশকা।
১.
২.
৩.
৪.

৫.
৬.
৭.
৮.

aম/aিব/uঃবাঃ- ১/িবিবধ৪৬/২০০৪/৮৪৬

১৪২

sানীয় মুdা (িজoিব aংশ) (িসিড ভয্াট বয্িতত) বরােdর aথর্ aবমুিk
শুl o মূলয্ সংেযাজন কর (CD VAT) পিরেশােধর িনিমেt aথর্ aবমুিk
পুনভর্রণেযাগয্ pকl সাহাযয্ (বাংলােদশ সরকােরর মাধয্েম)
পুনভর্রণেযাগয্ pকl সাহাযয্ (িবেশষ িহসােবর মাধয্েম) বরােdর
aথরাiেজশন জাির
ক) SAFE Account (Sapecial Account for Fereign Exchange)
খ) CONTASA Account (Convertible Taka Special Account)
গ) Imprest Account
ঘ) DOSA (Dollar Special Account)
খাদয্ সাহাযয্পু pকেlর বরাdকৃত aথর্/ খাদয্- সামgী aবমুিk
pিতrপ তহিবল eর িবপরীেত sানীয় মুdা বরাd aবমুিk o বয্বহার
িজoিব aথর্ায়েন নগদ ৈবেদিশক মুdা aবমুিk o বয্বহার (eিডিপর ১৮
নং কলােম anাn বাবদ বরাd)

১৪২
১৪৪
১৪৪
১৪৪
১৪৫
১৪৫
১৪৫
১৪৫
১৪৬
১৪৬

িসিট কেপর্ােরশন/ েপৗরসভা/ েজলা পিরষদ/ uপেজলা/ iuিনয়ন পিরষদ/ gাম
সরকার/ পাবর্তয্ চTgাম unয়ন পিরষদ/ পাবর্তয্ েজলা পিরষদসমূেহর unয়ন
সহায়তা েথাক ছাড়াo anাn েথাক বরাd aবমুিk

১৪৬

১৪৭

৯.
১০.
১১.

পুনঃuপেযাজন/ পুনঃবরাd/ aিতিরk বরাd
eিডিপ বিহভূত
র্ টাকা aবমুিk (নগদায়ন)
eিডিপ বিহভূত
র্ িজoিব aথর্ aবমুিk (িপেকeসeফ/ eসিডeফ/
িবeমিডeফ iতয্ািদ)
১২ সরকাির িহসাব হেত েচক pদানkম aিধদpর/ পিরদpর/ সংsাসমূেহর
জn unয়ন pকেlর aথর্ aবমুিk
১৩. েবসরকাির সংsা/ েsচ্ছােসবী সংগঠেনর aথর্ aবমুিk
১৪. unয়ন বােজেটর aবয্িয়ত aথর্ সমপর্ণ
১৫. িবsািরত unয়ন বােজট pণয়ন
১৬. aথর্ বয্েয়র িববরণী দািখল
১৭. sানীয় মূলয্ সংেযাজন কর (ভয্াট)/ আয়কর পিরেশাধ সংkাn
১৮. unয়ন pকেlর আoতায় পদ সৃি o সংরkণ
১৯. unয়ন pকেl aথর্ বরাd, িবভাজন, aবমুিk, বয্বহার eবং িহসাব
সংরkেণর সাধারণ শতর্াবলী
২০. pশাসিনক মntণালেয়র িpিnপাল eকাuিন্টং aিফসার eবং pধান
িহসাবরkণ কমর্কতর্ার দািয়tসমূহ
সংলgী- ১ িবভাজন anেমাদেনর নমুনা সরকাির আেদশ
সংলgী- ২ aথর্ aবমুিkর নমুনা সরকাির আেদশ
সংলgী- ৩ sায়tশািসত/ আধা- sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমূহ কতৃর্ক

১৪৭
১৪৮

১৪৮
১৪৮
১৪৯
১৪৯
১৪৯
১৪৯
১৪৯
১৫০
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫

বাsবায়নাধীণ unয়ন pকlসমূেহর aথর্ aবমুিkর নমুনা সরকাির আেদশ

সংলgী- ৪ সময়- িভিtক কমর্- পিরকlনা
সংলgী- ৫ aথর্ aবমুিk, pকৃত খরচ o পুনভর্রেণর িববরণী
সংলgী- ৬ শুl o মূলয্ সংেযাজন কর বাবদ aথর্ বরাd/ aবমুিkর নমুনা
সরকাির আেদশ
সংলgী- ৭ িসিড ভয্াট aবমুিkর/ বরাd eবং বয্বহােরর বাৎসিরক িববরণী
সংলgী- ৮ পুনভরর্ণেযাগয্ pকl সাহাযয্ বরােdর নমুনা সরকাির আেদশ
সংলgী- ৯ িজoিবর মাধয্েম আরিপe eর পুনভর্রেণর মািসক/ৈtমািসক
pিতেবদন
সংলgী- পুনভর্রণেযাগয্ pকlসমূেহর জn েসফ তহিবল পিরচালনা পdিত
aম/aিব/uঃগঃশাঃ১৬/৯৩/২৩৪
১০
সংলgী- েসফ/ iমেp / েকানটাসা/ ডসা তহিবেলর aথর্ সdয্বহার সংkাn
সমnয় আেদেশর নমুনা
১১

aথর্ িবভােগর i-বুক

১৫৭
১৫৮
১৬০
১৬১
১৬২
১৬৩

05-08-1993

১৬৪

১৬৬
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সংলgী-

িবষয়
েকানটাসা তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন

MF/FD/DRS/3/91/444(20)

১২
সংলgী-

সংলgী২৭
সংলgী২৮
সংলgী২৯
সংলgী৩০
সংলgী৩১
সংলgী৩২
সংলgী৩৩

সংলgী৩৪
সংলgী৩৫
সংলgী৩৬

পৃ া

04-05-1992

১৬৭

MF/FD/DRS/25/92(P-1)141(200) 25-04-1993 ১৬৯
বািণিজয্ক বয্াংেক iমেp তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন
MF/FD/DRS/85/96/931

১৪
সংলgী১৫
সংলgী১৬
সংলgী১৭
সংলgী১৮
সংলgী১৯
সংলgী২০
সংলgী২১
সংলgী২২
সংলgী২৩
সংলgী২৪
সংলgী২৫
সংলgী২৬

তািরখ

iমেp তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন

১৩
সংলgী-

পt নmর

ডসা (DOSA) তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন
eক িমিলয়ন মািকর্ন ডলার বা তদূধব্র্ ৈবেদিশক মুdা বয্য়/ eলিস
েখালার পূেবর্ বাছাi কিমিটর sপািরশ gহণ সংkাn সরকাির আেদশ

24-10-1996

১৭১

aম/aিব/uঃগঃশাঃ/১০/৯২/৮৪(১০০) 05-01-1993 ১৭৩
aম/aিব/uঃ- ১/unয়ন- ১/িবিবধ৭২/০১/৩৬১

05-11-2001

বািষর্ক িরকনিসিলেয়শন pিতেবদেনর নমুনা

১৭৫
১৭৬

েচক pদানkম সরকাির সংsাসমূহ কতৃর্ক বােজট বিহভূতর্ বয্য় েরাধ aম/aিব/বা- ৩/িবিবধ- ১/৯২/৭১৫
pসেঙ্গ
েচক pদানkম সরকাির সংsাসমূহ কতৃর্ক বােজট বয্য় েরাধ pসেঙ্গ
aম/aিব/বাঃ- ৩/িবিবধ- ১/৯৫/৫১১

12-12-1992

১৭৭

26-02-1995

১৭৮

পদ সৃি o সংরkণ আেদেশর নমুনা

১৭৯

িবিভn unয়ন pকেl aিgম aথর্ uেtালন pসেঙ্গ।
unয়ন বােজেটর aথর্ ছােড়র েkেt কিতপয় anসরণীয় িবষয়
বােজট বরােdর aথর্ aবমুিk o বয্বহার সংkাn
যথাযথ পdিত anসরণ বয্িতেরেক িবল দািখেলর মাধয্েম aথর্
uেtালন
anাn আরিপe aথর্ বয্েয়র ৈtমািসক pিতেবদেনর নমুনা

aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৪৬/৯৮/৭২

23-02-1998

১৮০

aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৪৬/৯৫/৫৮২

08-04-2002

১৮১

aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৪৬/৯৫(aংশ05-06-2002 ১৮২
৩)/৭৬০
aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ১/৯৬/২৩৭

08-06-2000

১৮৪

sায়ttশািসত/ আধা- sায়ttশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমূহ কতৃক
র্
বাsবায়নাধীন unয়ন pকlসমূেহর পুনভর্রণেযাগয্ pকl সাহাযয্
aবমুিkর নমুনা সরকাির আেদশ

১৮৫

িডeসeল পিরেশােধর ৈtমািসক pিতেবদেনর নমুনা

১৮৭

unয়ন pকেlর আoতায় েলাকবল িনেয়াগ o েবতন pদান pসেঙ্গ aম/aিব/uঃ- ৩/পuেবা১৬/৯৮(aংশ- ১)/২৭৪
unয়ন pকেl সাkলয্ o েsলিভিtক জনবল িনেয়াগ pসেঙ্গ
aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/৬৭
pকেlর িপিপ/ িটeিপিপ anযায়ী বছরoয়ারী pাkিলত বয্য়
িববরণীর িবsািরত বয্য় খােত aথর্ৈনিতক েকাড বয্বহােরর নমুনা।
১লা জুলাi, ১৯৯৭ েথেক চালু হেয় সমাp pকেlর জনবেলর
েবতন ভাতা pদান pসেঙ্গ।
িজoিব aথর্ায়েন pকl বাsবায়েনর লেkয্ ৈবেদিশক মূdা বয্বহার
pসেঙ্গ
sায়tশািসত/ আধাsায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমূহ কতৃর্ক
বাsবািয়ত unয়ন pকlসমূেহর aবমুk aথর্ বািণিজয্ক বয্াংেক রাখা
সংkাn।
েবসরকাির বয্াংেক Annual Development Programme eবং সরকাির,
আধা- সরকাির pিত ান, sায়tশািসত o আধা- sায়tশািসত সংsার aথর্
আমানত রাখা pসেঙ্গ।

eিডিপ বাsবায়েন aিজর্ত আিথর্ক agগিতর সংিkp পািkক/
মািসক pিতেবদন
unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন iতয্ািদ
িনধর্ারণ।
unয়ন বােজেটর আoতায় েমাটরযান kয় pসেঙ্গ।

aথর্ িবভােগর i-বুক

১৮৩

19-06-2000

১৮৮

22-04-2001

১৮৯
১৯১

aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৫২/৯৬(aংশ09-09-2001 ১৯৪
১)/৩২৪
aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৪৬/৩০৭

14-08-2001

১৯৫

aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৪৬/৯৫/১৪৬

16-11-2003

১৯৬

aম/aিব/বয্াংিকং নীিত শাখা- ২/নীিত23-10-2003 ১৯৭
৩/২০০৩/৪৫৪(২০০)
১৯৮

aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/৩২০

03-07-1997

১৯৯

aম/aিব/uঃবাঃ- ১/িবিবধ৭৬/০২/১১৫০

24-12-2002

২০১
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তািরখ

পৃ া

সংলgী৩৭
সংলgী৩৮

unয়ন pকেlর aথর্ ছাড়, বরােdর িবভাজন, পদ সৃি iতয্ািদ আেদেশ aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধaথর্ িবভাগ কতৃক
র্ পৃ াঙ্কন (Endorsement) পdিত রিহত করণ pসেঙ্গ ১/২০০৪/৬১৫

িবষয়

পt নmর

26-06-2004

২০৩

১৯৯৭ সােলর পূেবর্ শুr হoয়া সমাp unয়ন pকেlর পদ/ জনবল
রাজsখােত sানাnর সmিকর্ত psাবসমূহ পরীkা কিরয়া sপািরশ
pদােনর জn সিচব কিমিট গঠন

মপিব/কঃিবঃশাঃ/সক- ০১/২০০৩/২৭

22-01-2003

২০৬

সংলgী৩৯
সংলgী৪০
সংলgী৪১

মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার িবিভn pকেlর িপিসিপ/ িপিপ
pণয়নকােল পদ/ েলাকবেলর সংখয্া িনধর্ারেণর জn কিমিট গঠন
নতুন িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত নতুন জনবল িনধর্ারেণর জn তথয্
ছক সংেশাধন pসেঙ্গ।

মপিব/ কঃিবঃশাঃ/ সক- ০১/ ২০০৩/
২৮
aম/aিব/uঃবাঃ- ১/িবিবধ৫২/০৪/৭২৩

22-01-2003

২০৭

13-10-2004

২০৮

৩০ জুন ১৯৯৭ বা তৎপূেবর্ শুr হেয় সমাp হoয়া unয়ন pকেlর েয
সকল জনবল রাজs খােত sানাnেরর sেযাগ পানিন, তােদর eককালীন aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ- ৩৮/৯৪/৪৬৪ 24-05-2004 ২১০
আিথর্ক sিবধা pদান

সংলgী- unয়ন pকেl িনেয়ািজত কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর মহাঘর্ভাতা eবং
৪২
িচিকৎসা ভাতা pদান সংkাn।
সংলgী- পাঁচ িমিলয়ন মািকর্ন ডলার বা তদূধব্র্ ৈবেদিশক মুdা বয্য়/ eলিস
েখালার পূেবর্ বাছাi কিমিটর sপািরশ gহণ সংkাn সরকাির আেদশ।
৪৩
সংলgী- িজoিব’র মাধয্েম আরিপe- eর পুনভর্রেণর agগিত pিতেবদন।
৪৪
সংলgী- pকেlর বােজট বরাd িবভাজন (সংিkp)
৪৫
সংলgী- unয়ন pকlসমূেহর জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন- ভাতািদ
৪৬
iতয্ািদ িনধর্ারণ িবষয়ক নীিতমালা
সংলgী- ‘কাজ নাi মজুরী নাi’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী
সংkাn নীিতমালা
৪৭
সংলgী- ‘কাজ নাi মজুরী নাi’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী
সংkাn নীিতমালা sিগতকরণ সmিকর্ত পিরপt।
৪৮
০২ unয়ন pকlসমূেহর aথর্ aবমুিk o বয্বহার িনেদর্িশকা।
নতুন িপিসিপ/ িপিপ pণয়নকােল মntণালয়/ িবভােগর সিচব কতৃর্ক pতয্ায়ন
০৩
pসেঙ্গ।
০২

25-01-2004

২১১

01-07-2004

২১২
২১৩
২১৪

সম/সoবয্/িটম৪(২)/uঃpঃিনঃ/৪৭/৯৭- ১৮৮

21-08-1997

২১৫

aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৬/২০০৩/১৪৮৯ 14-07-2003 ২১৭
মপিব/কঃিবঃশাঃ/কপগ- ১১(aংশ25-05-2004 ২২১
১১)/২০০১- ১০৬
08-11-2006 ২২২
aম/aিব/িবিবধ(৩৩)/২০০৬/৭২৪
aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৫২/৯৬(aংশ09-02-2004 ২২৩
২)/২৮২

unয়ন pকেlর জনবেলর েবতন- ভাতা
০১
০২
০৩
০৪

unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন iতয্ািদ িনধর্ারণ পdিত
unয়ন pকেl জনবেলর সাkেলয্ েবতন িনধর্ারণ সংkাn।
unয়ন pকেl জনবেলর সাkেলয্ েবতন িনধর্ারণ সংkাn।
unয়ন pকেl জনবেলর সাkেলয্ েবতন িনধর্ারণ সংkাn।
unয়ন pকেl কমর্রত কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর সাkলয্ েবতন জাতীয় েবতন
০৫
েsল/ ২০০৫- eর ধারাবািহকতায় বৃিdকরণ।
unয়ন pকেl কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর সাkলয্ েবতন জাতীয় েবতন েsল,
০৬
২০০৯- eর ধারাবািহকতায় বৃিdকরণ।
০৭ unয়ন pকেl কমর্রত জনবেলর ািn িবেনাদন ভাতা pাপয্তা pসেঙ্গ।
০৮ unয়ন pকেl িনেয়ািজত কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর মহাঘর্ভাতা pদান সংkাn।
০৩

aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/৩২১
aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/১১১
aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/৪৩০
aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/৪৭৪
নংaম/aিব/বােজট- ১২/িবিবধ৫২/২০০৩/১৫৭৩
নংaম/aিব/বােজট- ১১/িবিবধ৫২/২০০৩/(aংশ- ২)/৩৫
aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫/৯৬/৩৫
aম/aিব/বা- ১২/িবিবধ৫২/৯৬(aংশ- ১)/১৪৯৬

03-07-1997

২২৫

23-03-1998

২২৬

12-08-1998

২২৮

18-08-1999

২৩০

24-10-2005

২৩২

26-01-2010

২৩৫

27-03-2001

২৩৮

24-09-2008

২৩৯

17-03-2004

২৪১

01-11-2004

২৪২

16-05-2005

২৪৩

19-02-2008

২৪৪

13-04-2010

২৪৫

22-03-2011

২৪৬

aথর্ aবমুিk
০১ unয়ন pকেlর েশষ িকিsর aবমুিk o বয্বহার সংkাn।
০২ ৩য় িকিs পযর্n aথর্ ছােড়র kমতা pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমূহেক aপর্ণ
০৩ unয়ন pকেlর েশষ িকিsর aথর্ aবমুিk o বয্বহার সংkাn।
০৪ sায়tশািসত সংsার eবং unয়ন pকেlর ৩য় িকিsর aথর্ ছাড়করণ pসেঙ্গ।
unয়ন pকেlর ৪থর্ িকিsর aথর্ ছােড়র kমতা pশাসিনক মntণালয়/
িবভাগসমূহেক aপর্ণ।
unয়ন pকেlর ৪থর্ িকিsর aথর্ ছােড়র kমতা pশাসিনক মntণালয়/
০৬
িবভাগসমূহেক aপর্ণ।
০৫

০৪

aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ৫২/২০০৩/২৫৮
aম/aিব/unয়ন- ১/িবিবধ৭২/০১(aংশ)/৬২৬

aম/aিব/uঃ১/িবিবধ৪৬/২০০৪/৩৭০
aম/aিব/uঃবাঃ- ১/িবিবধ৪৬/৯৫/৭৪৮
aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ৬৪/২০০৪/১১৬৮
aম/aিব/বা১/িবিবধ(১৫)/২০০৬/১৪৯
০৭.১১১.০২০.০০.০০.০০৯.২০১০/
১৯৩
০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০২৭.২০১১১৫৪

pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকর্শপ সংkাn বয্য়

aথর্ িবভােগর i-বুক

• IX •

িবষয়

পt নmর

িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs aিধদpর/ দpর/ পিরদpর/ সংsা কতৃক
র্
০১ বাsবায়নাধীন unয়ন pকেlর আoতায় pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকর্শপ সংkাn
কমর্কান্ড পিরচালনা o বয্েয়র হার িনধর্ারণ pসেঙ্গ।
িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs aিধদpর/ দpর/ পিরদpর/ সংsা কতৃক
র্
০২ বাsবায়নাধীন unয়ন pকেlর আoতায় pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকর্শপ সংkাs
কমর্কান্ড পিরচালনা o বয্েয়র হার সংkাn।

০৩ unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ pসেঙ্গ।
০৫

তািরখ

পৃ া

aম/aিব/বা- ১২/িবিবধ৯৫/০৮/১০৫৩

27-05-2008

২৪৮

০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৪.২০১০৪৬১

04-10-2010

২৫০

aম/aিব/বা- ১২/িবিবধ৬৫/০৭(aংশ)/১০৪০

22-05-2008

২৫২

31-01-1987

২৫৪

14-10-1997

২৫৫

30-03-2000

২৫৬

24-09-2001

২৫৮

03-10-2001

২৫৯

24-03-2008

২৬০

15-12-2009

২৬১

30-09-2004

২৬২

12-02-2006

২৬৩

22-09-2011

২৬৪

31-10-2011

২৬৫

07-08-2008

২৬৭

unয়ন pকl হেত রাজs খােত জনবল sানাnর
সমাp unয়ন pকেlর পদসমূহ রাজs বােজেট sানাnর eবং pেয়াজনীয় aথর্
বরাd pসেঙ্গ।
pকl সমািpেত pিত বৎসর চাকিরর জn ২ মােসর সাkলয্ েবতেনর
০২
সমপিরমাণ আিথর্ক সাহাযয্
০৩ সমাp unয়ন pকেlর জনবল রাজs বােজেট sানাnর পdিত
০১

০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
০৬

aম/unয়ন- ৯/িহসাব- ১২/৮৬৮৭/২৮৮
aম/aিব/unয়ন- ১/িবিবধ৫২/৯৬/৪১৬
aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/১২৯
aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/(aংশসমাp unয়ন pকেlর পদ রাজs বােজেট sানাnেরর psাব েpরণ pসেঙ্গ
২)/৩৩৫
aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধসমাp unয়ন pকl েথেক রাজs বােজেট পদ sানাnর pসেঙ্গ
৫২/৯৬/(aংশ- ২)/৩৪০
unয়ন pকl েথেক রাজsখােত sানাnিরত পেদর পদধারীেদর চাকিরকাল
aম/aিব/(বাs- ৪)/িবিবধগণনা কের টাiম েsল eবং িসেলকশন েgড pদান সংkাn
২০(uঃেsঃ)/০৭/৪৭
unয়ন pকl েথেক রাজsখােত sানাnিরত পেদর পদধারীেদর চাকিরকাল
নংaম/aিব/(বাs- ৪)/িবিবধগণনা কের টাiম েsল eবং িসেলকশন েgড pদান সংkাn
২০(uঃেsল)/২০০৭/৯১
জুলাi/ ১৯৯৭ eবং তদপরবতর্ীেত শুr হoয়া সমাp pকেlর পদ রাজs খােত aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৫২/৯৬(aংশ১)/৭০৭
sানাnর eবং েথাক বরাd েথেক েবতন- ভাতা pদান pসেঙ্গ
১৯৯৭ সােলর পূেবর্র unয়ন pকেlর পদ রাজsখােত sানাnর sপািরশ
aম/aিব/বা- ১২/িবিবধ৫২/৯৬/১৭৪২
pদােনর জn মিntপিরষদ িবভােগর সিচব কিমিটর sেল sায়ী কিমিট পুনগর্ঠন
unয়ন pকl েথেক রাজsখােত হানাnিরত পেদর পদধারীেদর চাকিরকাল
aম/aিব(বাs- ৪)/িবিবধ২০/uঃেsঃ/২০০৭/(aংশ)/৭৪
গণনা কের টাiমেsল eবং িসেলকশন েgড pদান সংkাn।
জুলাi’ ১৯৯৭ মােস বা পরবতর্ীেত শুr হoয়া unয়ন pকl বাsবায়ন পরবতর্ী ০৭.১৫৪.০২৮.৩২.০১.০০৫.২০১১.৪
০৭
সমেয় নতুন পদ সৃজন সংkাn
আuট েসািসর্ং নীিতমালা
aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ৫/িবিবধ১/২০০৭/৫৯৭

আuট েসািসর্ং (Out Sourcing) সংkাn নীিতমালা।

aথর্ িবভােগর i-বুক
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aধ ায়-২
unয়ন pকl o রাজs খাত

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২
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ূ
unয়ন pকlসমেহর
aথ aবমিk
ু
o ব বহার িনেদিশকা

aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন বােজট anিবভাগ
১৫ েপৗষ, ১৪১১ বাংলা
২৯ িডেসmর, ২০০৪ iংেরজী

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২
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েকবলমাt aিফেসর কােজ ব বহােরর জn

ূ
unয়ন pকlসমেহর
aথ aবমিk
ু
o ব বহার িনেদিশকা

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন বােজট শাখা-১
তািরখ:

নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৪৬/২০০৪/৮৪৬

১৫ েপৗষ, ১৪১১ বাংলা
২৯ িডেসmর, ২০০৪ iংেরজী

aিফস sারক
ূ
িবষয়: unয়ন pকlসমেহর
aথ aবমিk
ু o ব বহার িনেদিশকা।
ৃ aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৪৬/ ৯৭/ ৯৮১ নং
uপেরাk িবষেয় িবগত ২রা নেভmর ২০০২ তািরেখ জািরকত
ূ
ূ
sারকিট বািতলপবক
সরকার unয়ন pকlসমেহর
aথ aবমিk
eবং ব বহার সmেক িনেm বিণত িবsািরত
ু
ূ pবতেনর িসdাn gহণ কেরেছন।
পdিতসমহ
ূ
২। পনরােদশ
না েদoয়া পযn unয়ন pকlসমেহর
aথ aবমিk
eবং ব বহার সmিকত ei িনেদিশকা কাযকর
ু
ু
থাকেব।
ূ pেয়ােগ েকান aস িত পিরলিkত হেল িকংবা পdিত unয়েন েকান sপািরশ
৩। e িনেদিশকায় বিণত পdিতসমহ
থাকেল তা aথ িবভােগর unয়ন বােজট anিবভােগর নজের আনার anেরাধ করা হল।
েমাহাmদ আবdল মিজদ
যg
ু -সিচব (unয়ন বােজট)
েফান নং-৭১৬৪৪৮৪
নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৪৬/২০০৪/৮৪৬(১০০০)

তািরখ:

১৫ েপৗষ, ১৪১১ বাংলা
২৯ িডেসmর, ২০০৪ iংেরজী

aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn:
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

মিntপিরষদ সিচব/ pধানমntীর মখ
ু সিচব।
গভনর, বাংলােদশ ব াংক।
সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ।
মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
পিরকlনা কিমশেনর সদস বগ।
েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাড/ ট ািরফ কিমশন।
িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ/ কে Tালার েজনােরল, িডেফনস ফাiনানস/ aিতিরk মহাপিরচালক (aথ),
বাংলােদশ েরলoেয়।
৮। মহা-পিরচালক/ pধান pেকৗশলী/পিরচালক, সকল aিধদpর/ পিরদpর।
৯। েচয়ারম ান/ ব বsাপনা পিরচালক, সকল sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা।
১০। pধান িনবাহী কমকতা, সকল িসিট কেপােরশন/ সকল েপৗরসভা।
১১। pধান িহসাবরkণ কমকতা, সকল মntণালয়/ িবভাগ।
১২। িবভাগীয় িহসাব মহািনয়ntক, সকল িবভাগ।
১৩। েজলা িহসাবরkণ কমকতা/ থানা িহসাবরkণ কমকতা, সকল েজলা/ থানা।
১৪। aথ িবভােগর সকল কমকতা।
মহmদ
মাহফজর
ু
ু ু রহমান
uপ-সিচব (unয়ন বােজট-১)
েফান নং-৭১৬৯৭৮৭

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

• 138 •

সচীপt
ূ
kিমক
নং
১.
২.
৩.
৪.

৫.
৬.
৭.
৮.

৯.
১০.
১১.
১২
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.

িবষয়

পৃ া

sানীয় মdা
ু (িজoিব aংশ) (িসিড ভ াট ব িতত) বরােdর aথ aবমিk
ু
ূ সংেযাজন কর (CD VAT) পিরেশােধর িনিমেt aথ aবমিk
l o মল
ু
পনভরণেযাগ
pকl সাহায (বাংলােদশ সরকােরর মাধ েম)
ু
পনভরণেযাগ
pকl সাহায (িবেশষ িহসােবর মাধ েম) বরােdর aথরাiেজশন জাির
ু
ক) SAFE Account (Sapecial Account for Fereign Exchange)
খ) CONTASA Account (Convertible Taka Special Account)
গ) Imprest Account
ঘ) DOSA (Dollar Special Account)
ৃ aথ/ খাদ -সামgী aবমিk
খাদ সাহায প ু pকেlর বরাdকত
ু
pিতrপ তহিবল eর িবপরীেত sানীয় মdা
ু বরাd aবমিk
ু o ব বহার
িজ o িব aথায়েন নগদ বেদিশক মdা
ু aবমিk
ু o ব বহার (eিডিপর ১৮ নং কলােম anাn
বাবদ বরাd)
িসিট কেপােরশন/ েপৗরসভা/ েজলা পিরষদ/ uপেজলা/ iuিনয়ন পিরষদ/ gাম সরকার/ পাবত
ূ
চTgাম unয়ন পিরষদ/ পাবত েজলা পিরষদসমেহর
unয়ন সহায়তা েথাক ছাড়াo anাn েথাক
বরাd aবমিk
ু
পনঃuপেযাজন
/ পনঃবরাd
/ aিতিরk বরাd
ু
ু
ূ টাকা aবমিk
eিডিপ বিহভত
ু (নগদায়ন)
ূ িজoিব aথ aবমিk
eিডিপ বিহভত
ু (িপেকeসeফ/ eসিডeফ/ িবeমিডeফ iত ািদ)
ূ
সরকাির িহসাব হেত েচক pদানkম aিধদpর/ পিরদpর/ সংsাসমেহর
জn unয়ন pকেlর
aথ aবমিk
ু
েবসরকাির সংsা/ েs ােসবী স ঠেনর aথ aবমিk
ু
unয়ন বােজেটর aব িয়ত aথ সমপণ
িবsািরত unয়ন বােজট pণয়ন
aথ ব েয়র িববরণী দািখল
ূ সংেযাজন কর (ভ াট)/ আয়কর পিরেশাধ সংkাn
sানীয় মল
unয়ন pকেlর আoতায় পদ সিৃ o সংরkণ
unয়ন pকেl aথ বরাd, িবভাজন, aবমিk
ু , ব বহার eবং িহসাব সংরkেণর সাধারণ শতাবলী
pশাসিনক মntণালেয়র িpিnপাল eকাuি টং aিফসার eবং pধান িহসাবরkণ কমকতার
দািয়tসমহূ

aথ িবভােগর i-বক
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সংলgীসমহূ
kিমক নং
সংলgী-১
সংলgী-২
সংলgী-৩
সংলgী-৪
সংলgী-৫
সংলgী-৬
সংলgী-৭
সংলgী-৮
সংলgী-৯
সংলgী-১০
সংলgী-১১
সংলgী-১২
সংলgী-১৩
সংলgী-১৪
সংলgী-১৫
সংলgী-১৬
সংলgী-১৭
সংলgী-১৮
সংলgী-১৯
সংলgী-২০
সংলgী-২১
সংলgী-২২
সংলgী-২৩
সংলgী-২৪
সংলgী-২৫
সংলgী-২৬
সংলgী-২৭
সংলgী-২৮
সংলgী-২৯
সংলgী-৩০
সংলgী-৩১
সংলgী-৩২
সংলgী-৩৩
সংলgী-৩৪
সংলgী-৩৫
সংলgী-৩৬
সংলgী-৩৭
সংলgী-৩৮
সংলgী-৩৯

িবষয়
িবভাজন anেমাদেনর নমনা
ু সরকাির আেদশ
aথ aবমিkর
নমনা
ু
ু সরকাির আেদশ
ৃ বাsবায়নাধীন
ূ কতক
sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ
unয়ন pকlসমূেহর aথ aবমিkর
নমনা
ু
ু সরকাির আেদশ
সময়-িভিtক কম-পিরকlনা
ৃ খরচ o পনভরেণর
aথ aবমিk
িববরণী
ু , pকত
ু
ূ সংেযাজন কর বাবদ aথ বরাd/ aবমিkর
l o মল
নমনা
ু
ু সরকাির আেদশ
িসিড ভ াট aবমিkর
/ বরাd eবং ব বহােরর বাৎসিরক িববরণী
ু
পনভরণেযাগ
pকl সাহায বরােdর নমনা
ু সরকাির আেদশ
ু
িজoিবর মাধ েম আরিপe eর পনভরেণর
মািসক/ tমািসক pিতেবদন
ু
ূ
পনভরণেযাগ
pকlসমেহর
জn েসফ তহিবল পিরচালনা পdিত
ু
েসফ/ iমেps/ েকানটাসা/ ডসা তহিবেলর aথ সd বহার সংkাn সমnয় আেদেশর
নমনা
ু
েকানটাসা তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন
iমেps তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন
বািণিজ ক ব াংেক iমেps তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন
ডসা (DOSA) তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন
ূ বাছাi
eক িমিলয়ন মািকন ডলার বা তদূ বেদিশক মdা
ু ব য়/ eলিস েখালার পেব
কিমিটর sপািরশ gহণ সংkাn সরকাির আেদশ
বািষক িরকনিসিলেয়শন pিতেবদেনর নমনা
ু
ৃ
েচক pদানkম সরকাির সংsাসমহূ কতক বােজট বিহভূ ত ব য় েরাধ pসে
ৃ বােজট ব য় েরাধ pসে
েচক pদানkম সরকাির সংsাসমহূ কতক
পদ সিৃ o সংরkণ আেদেশর নমনা
ু
িবিভn unয়ন pকেl aিgম aথ uেtালন pসে ।
unয়ন বােজেটর aথ ছােডর েkেt কিতপয় anসরণীয় িবষয়
বােজট বরােdর aথ aবমিk
ু o ব বহার সংkাn
যথাযথ পdিত anসরণ ব িতেরেক িবল দািখেলর মাধ েম aথ uেtালন
anাn আরিপe aথ ব েয়র tমািসক pিতেবদেনর নমনা
ু
ৃ বাsবায়নাধীন
ূ কতক
sায়ttশািসত/ আধা-sায়ttশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ
ূ
unয়ন pকlসমেহর
পনভরণেযাগ
pকl সাহায aবমিkর
নমনা
ু
ু সরকাির আেদশ
ু
িডeসeল পিরেশােধর tমািসক pিতেবদেনর নমনা
ু
unয়ন pকেlর আoতায় েলাকবল িনেয়াগ o েবতন pদান pসে
unয়ন pকেl সাkল o েsলিভিtক জনবল িনেয়াগ pসে
pকেlর িপিপ/ িটeিপিপ anযায়ী বছরoয়ারী pাkিলত ব য় িববরণীর িবsািরত ব য়
খােত aথৈনিতক েকাড ব বহােরর নমনা
ু । িবsািরত খাত
১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ েথেক চালু হেয় সমাp pকেlর জনবেলর েবতন ভাতা pদান pসে ।
ূ ব বহার pসে
িজoিব aথায়েন pকl বাsবায়েনর লেk বেদিশক মdা
ৃ বাsবািয়ত unয়ন
ূ কতক
sায়tশািসত/ আধাsায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ
ূ
pকlসমেহর
aবমk
ু aথ বািণিজ ক ব াংেক রাখা সংkাn।
eিডিপ বাsবায়েন aিজত আিথক agগিতর সংিkp পািkক/মািসক pিতেবদন
unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন iত ািদ িনধারেণ
unয়ন বােজেটর আoতায় েমাটরযান kয় pসে ।
ৃ
unয়ন pকেlর aথ ছাড়, বরােdর িবভাজন, পদ সিৃ iত ািদ আেদেশ aথ িবভাগ কতক
প ৃ া ন (Endorsement) পdিত রিহত করণ pসে ।
ূ
১৯৯৭ সােলর পেব
r হoয়া সমাp unয়ন pকেlর পদ/ জনবল রাজsখােত sানাnর
সmিকত psাবসমহূ পরীkা কিরযা sপািরশ pদােনর জn সিচব কিমিট গঠন
মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার িবিভn pকেlর িপিসিপ/ িপিপ pণয়নকােল পদ/ েলাকবেলর
aথ িবভােগর i-বক
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kিমক নং
সংলgী-৪০
সংলgী-৪১
সংলgী-৪২
সংলgী-৪৩
সংলgী-৪৪
সংলgী-৪৫
সংলgী-৪৬
সংলgী-৪৭
সংলgী-৪৮

িবষয়
সংখ া িনধারেণর জn কিমিট গঠন
ু িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত নতন
ু জনবল িনধারেণর জn তথ ছক সংেশাধন pসে ।
নতন
ূ
৩০ জন
r হেয় সমাp হoয়া unয়ন pকেlর েয সকল জনবল
ু ১৯৯৭ বা তৎপেব
রাজs খােত sানাnেরর sেযাগ পানিন, তােদর eককালীন আিথক sিবধা pদান
unয়ন pকেl িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীেদর মহাঘভাতা eবং িচিকৎসা ভাতা pদান
সংkাn।
ূ বাছাi
পঁাচ িমিলয়ন মািকন ডলার বা তদূ
বেদিশক মdা
ু ব য়/ eলিস েখালার পেব
কিমিটর sপািরশ gহণ সংkাn সরকাির আেদশ।
িজoিব’র মাধ েম আরিপe-eর পনভরেণর
agগিত pিতেবদন।
ু
pকেlর বােজট বরাd িবভাজন (সংিkp)
ূ
unয়ন pকlসমেহর
জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন-ভাতািদ iত ািদ িনধারণ িবষয়ক
নীিতমালা
‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী সংkাn নীিতমালা
‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী সংkাn নীিতমালা
sিগতকরণ সmিকত পিরপt।

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

পৃ া
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unয়ন pকl/কমসিচর
aথ aবমিk
ূ
ু eবং ব বহার পdিত
kিমক
িবষয়
anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত
নং
pকl/ কমসিচ
ূ
১
২
৩
১।
sানীয় মdা
ু (িজoিব aংশ) ১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ বােজট বরােdর িভিtেত pেয়াজন
ৃ িজoিব aংেশর িতন িকিs
anযায়ী sানীয় মdায়
বরাdকত
(িসিড ভ াট ব িতত)
ু
পযn aথ জলাi
aথ বছেরর) সমেয় aবমk
বরােdর aথ aবমিk
ু
ু -মাচ (সংি
ু
করেত পারেব। ei সময়সীমা aিতkাn হেল েয েকান িকিsর
aথ ছােড় aথ িবভােগর সmিত pেয়াজন হেব।
২) সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ
ূ বরাd anসাের aথ িবভােগর
ু িকিs সহ েয েকান িকিsর aথ eিpল - জন
সmিতkেম চতথ
ু
(সংি
aথ বছেরর) সমেয় aবমk
ু করা যােব। eককালীন
(১ম-৪থ িকিs) েকান aথ aবমিkর
জn পিরকlনা
ু
কিমশেনর কাযkম িবভােগর o aথ িবভােগর সmিতর
pেয়াজন হেব।
৩) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt pকl
বাsবায়নকারী সংি সংsার িনকট সরকােরর পাoনা িড. eস.
eল. িকিsিভিtক পিরেশাধ সােপেk pশাসিনক মntণালয়/
িবভাগ unয়ন বােজট বরাd anযায়ী di িকিsর সমপিরমাণ
aথ জলাi
aথ বছেরর) সমেয় aবমk
ু
ু -িডেসmর (সংি
ৃ
করেত পারেব। ততীয়
িকিsর aথ সরকােরর পাoনা িডeসeল
পিরেশাধ eবং aথ িবভােগর সmিত kেম জাnয়ারী - মাচ
(সংি aথ বছেরর) সমেয় aবমk
ু করা যােব।
৪) সরকােরর পাoনা িড. eস. eল. পিরেশাধ eবং aথ িবভােগর
সmিতkেম সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচর
বরাd anযায়ী
ূ
ু িকিsর aথ eিpল - জন
চতথ
aথ বছেরর) সমেয়
ু (সংি
aবমk
ু করা যােব।
ূ
ূ চতথ
ু িকিsর
৫) সংেশািধত eিডিপ/ বােজট চড়াn
হoয়ার পেব
aথ aথবা বিধত বরােdর aথ aবমিk
করেত হেল
ু
পিরকlনা কিমশেনর কাযkম িবভােগর o aথ িবভােগর
সmিত pেয়াজন হেব।
ূ সংেযাজন কর ১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ l o মল
ূ সংেযাজন কেরর
২।
l o মল
(CD VAT) পিরেশােধর
(CD VAT) জn িনধািরত বরাd েথেক ৫ নং কলােম বিণত
ূ
িনিমেt aথ aবমিk
শত anসরণপবক
aথ িবভাগেক aবিহত েরেখ pেয়াজেনর
ু
িভিtেত (সংি aথ বছেরর জলাi
- মাচ সমেয়) aথ aবমk
ু
ু
করেত পারেব।
২) সংেশািধত বরাd anযায়ী eিpল - জন
ু সমেয় aথ িবভােগর
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aনnেমািদত (সংেশািধত
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচ
ূ
৪
১) েয েকান িকিsর aথ ছাড় করেণ
পিরকlনা কিমশন o aথ
িবভােগর পব
ূ anেমাদন িনেত
হেব।
২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত
pিত ােনর েkেt িডeসeল
িকিsিভিtক নগেদ জমা সােপেk
eকi িনয়ম pেযাজ হেব।
ৃ
৩) ততীয়
িকিs পযn aথ ছােড়
পিরকlনা কিমশেনর সংি
িবভােগর eবং সংেশািধত বািষক
ূ
unয়ন কমসিচ
হoয়ার
ূ চড়াn
ূ চতথ
ু িকিsর aথ ছােড়
পেব
কাযkম িবভােগর সmিতর
pেয়াজন হেব।

১) পিরকlনা কিমশন eবং aথ
ৃ
িবভােগর সmিতkেম pকত
pেয়াজেনর িভিtেত িনধািরত
পিরমাণ িসিড ভ ােটর aথ
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ
aবমk
ু করেত পারেব।

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

anসরণীয় শতাবলী
৫
১) unয়ন বােজট বরােdর িভিtেত েমাট চার িকিsেত (িকিs িভিtক/ eকেt)
ৃ aথ aবমk
বরাdকত
ু করা যােব। eছাড়াo aিতিরk বরাd aিতিরk িকিsেত
aবমk
ু করা যােব।
২) aথ বছেরর rেত (১৫i জলাiেয়র
মেধ ) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ যথাযথ
ু
ৃ
কতপেkর
anেমাদনkেম িবভাজন আেদশ জাির করেব। anেমািদত িপিসিপ/
িপিপ/ িটeিপিপ a িভিtক বরাd anসরেণi িবভাজন আেদশ জাির করেত হেব।
ূ
ূ
unয়ন বােজট/ eিডিপ চড়াn
হoয়ার পর রাজs মলধন
পিরবতন করাসহ
aনnেমািদত/ সংেশািধত aনnেমািদত pকেlর েkেt িবভাজন পিরকlনা
ৃ anেমািদত হেত হেব।
কিমশন o aথ িবভাগ কতক
৩) psািবত িবভাজন eবং anেমািদত pকl ছেক বিণত সংsােনর মেধ েকান
ূ সmিত িনেত
পাথক হেল তা পিরবতেন পিরকlনা কিমশন o aথ িবভােগর পব
হেব।
ূ বরােd েকান পিরবতন হ’েল সংেশািধত বরােdর সােথ
৪) unয়ন বােজেটর মল
সাম স েরেখ সংেশািধত িবভাজন আেদশ জাির করেত হেব।
৫) িবভাজন anেমাদেনর সরকাির আেদশ সংলgী-১ -e বিণত িনধািরত ছক anযায়ী
eবং aথ aবমিkর
আেদশ সংলgী-২ (sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsার
ু
েkেt aথ aবমিkর
আেদশ সংলgী- ৩) anযায়ী জাির করেত হেব।
ু
৬) aথ িবভােগ aথ ছােড়র psাব েpরেণর সময় সংলgী - ৪ o ৫ anযায়ী pেয়াজনীয়
তথ pদান করেত হেব। sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt
aিতিরk িহেসেব ব াংক eকাuে টর েsটেম ট psােবর সে েpরণ করেত হেব।
ৃ সকল সরকাির
৭) pশাসিনক মntণালয় েথেক aথ aবমিk
সংkাn জািরকত
ু
আেদেশর anিলিপ aথ িবভােগর সংি unয়ন শাখায় েpরণ করেত হেব।
৮) িডeসeল বাবদ সরকােরর pাপ aথ নগেদ জমা pদান ব িতেরেক েকান িকিsর
ূ সmিত িনেত হেব।
aথ aবমk
ু করেত হেল aথ িবভােগর পব

১) ১৯৬৯ সােলর l আiেনর (e াk নং ৪, ১৯৬৯) ৩৪ নং ধারা anযায়ী l
ৃ
কতপেkর
aধীেন ‘িহসাব চলিত (Account Current)’ খেল
ু েসখােন িসিড ভ াট
বাবদ aবমkকত
ু ৃ aথ জমা িদেত হেব। aিধদpর/ পিরদpর/ সংsার নােম eকিট
ৃ পথক
ৃ িহসাব
মাt ‘িহসাব চলিত’ খলেত
হেব eবং pেত ক pকেlর জn পথক
ু
বi রাখেত হেব। pকেlর মালামাল eকািধক বnেরর মাধ েম আমদানী করা হেল
ৃ
সংি
বnেরর কা মস কতপেkর
aধীেন aিধদpর/ পিরদpর/ সংsার নােম

kিমক
নং
১
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িবষয়
২

anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত
aনnেমািদত (সংেশািধত
anসরণীয় শতাবলী
pকl/ কমসিচ
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচ
ূ
ূ
৩
৪
৫
ৃ ‘িহসাব চলিত’ েখালা েযেত পাের। ‘িহসাব চলিত’ েখালা না হেল েকান aথ
সmিতkেম ei খােতর aথ aবমk
পথক
ু করা যােব। সংেশািধত ২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত
ূ
ূ
বািষক unয়ন কমসিচ
চড়াn
হoয়ার পেব
পিরকlনা
pিত ােনর েkেto eকi িনয়ম
ছাড় করা যােব না।
ূ
কিমশেনর কাযkম িবভাগ o aথ িবভােগর সmিতkেম ei
pেযাজ হেব।
২) aথ ছােড়র psাব সংলgী-৭ সহ পাঠােত হেব eবং সরকাির আেদশ সংলgী - ৬ -e
খােতর aথ aবমk
বিণত িনধািরত ছক anযায়ী জাির করেত হেব।
ু করা যােব।
৩) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi
৩) pধান িহসাবরkণ কমকতা িসিড ভ াট বাবদ aেথর েচক ধু মাt কা মস
ৃ
কতপেkর
সংি eকাu ট কাের ট eর ankেল pদান করেবন।
িনয়ম pেযাজ হেব।
৪) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ িসিড ভ াট aবমিkর
পিরমাণ, পিরেশাধ eবং ‘িহসাব
ু
চলিত’র েজর iত ািদর বাৎসিরক িববরণী (সংলgী -৭ anযায়ী) aথ িবভাগ,
িস.e.o. aিফস eবং জাতীয় রাজs েবােড েpরণ করেব।
ৃ
৫) সংি কা মস কতপk
তােদর আoতায় পিরচািলত ‘িহসাব চলিত’ েত ৩০ জেনর
ু
ব ােলn সংলgী -৭ anযায়ী সংি pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ, aথ িবভাগ eবং
িসeo aিফেস জলাi
মােস েpরণ করেব।
ু
৬) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ যতkণ পযn িসিড ভ াট পিরেশাধ করার জn aেথর
pেয়াজন আেছ বেল িনি ত না হেব ততkণ পযn e বাবদ aথ ছাড় করেব না।
ৃ aথ যােত সংি aথ বৎসেরর মেধ i ব য় হয় তাo িনি ত করেত
েমাট ছাড়কত
হেব। unয়ন pকl/ unয়ন কমসিচর
জn pকl সাহােয র aেথ মটরযান kয়/
ূ
ূ
ূ সmিত gহণ
আমদানীর েkেt িসিডভ ােটর aথ ছােড়র পেবi
aথ িবভােগর পব
করেত হেব
৭) pকl চলাকালীন সমেয় িসিডভ াট পিরেশােধর পর যিদ েকান aথ aব িয়ত েথেক
যায় তেব তা সংি
‘িহসাব চলিতেত’i জমা থাকেব eবং e aথ পরবতী aথ
ূ
বছেরর বরােdর সােথ সমnয়পবক
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ িসিডভ াট
aবমিkর
আেদশ জাির করেত পারেব।
ু
ূ pকl দিলল anযায়ী সমদয়
মালামাল
৮) pকেlর েশষ বেষ aথবা তার পেব
ু
যntপািত iত ািদ আমদানী সমাp হেয় থাকেল সমদয়
ু িসিড ভ াট পিরেশােধর পর
‘িহসাব চলিত েত জমা থাকা aব িয়ত aথ সরকাির েকাষাগাের (১/ মntণালয়/
িবভাগ/ aিধদpর eর েকাড.........../ pকেlর েকাড .........../ ২৬৭১) জমা
িদেত হেব।
ৃ যntপািত/
৯) unয়ন সহেযাগী েদশ/ সংsা যিদ sানীয় বাজার েথেক আমদানীকত
যানবাহন kেয় aথায়ন কের eবং চু িkর শত anসাের যিদ িসিডভ ােটর aথ
সরকােরর পিরেশােধর িবধান থােক েস েkেt pধান িহসাবরkণ কমকতা িনmবিণত
শত সােপেk িসিড ভ ােটর বরাd েথেক সরবরাহকারীর ankেল েচক জাির করেত
পারেব:
ৃ মালামােলর সংখ া o aথ বরাd সmেক ss সংsান
ক) pকl দিলেল kয়কত
ূ র বাকী aংশ দাতা েদশ/ সংsা
থাকেত হেব। িসিডভ াট ব তীত সরবরাহ মেল
ৃ পিরেশািধত হoয়ার সমথেন pামাণ কাগজপt থাকেত হেব eবং
কতক
মালামাল pািpর pামাণ কাগজপt কা মস e ােসসেম ট িরেপাট দািখল করেত

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

kিমক
নং
১

৩.

৪.

িবষয়

aনnেমািদত (সংেশািধত
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচ
ূ
৪

anসরণীয় শতাবলী

৫
হেব;
খ) pকl দিলেল িসিডভ াট খােত বরাd থাকেত হেব;
ূ পেt (Price Quotation)/ দরপেt sিনিd ভােব িসিডভ াট aংেশর
গ) মল
aেথর পিরমাণ uেlখ থাকেত হেব;
ৃ পিরেশাধ করা হয় না
ূ পেt বিণত িসিডভ াট unয়ন সহেযাগী সংsা কতক
ঘ) ‘মল
ৃ pদান েযাগ ’ ei মেম pকl পিরচালেকর
eবং তা বাংলােদশ সরকার কতক
pত য়ন থাকেত হেব;
ঙ) ‘সরবরাহকারীর ankেল ধমাt
িসিডভ াট aংেশর েচক pদান করা যােব’ ei
ু
মেম aথ aবমিkর
আেদেশ uেlখ থাকেব।
ু
ৃ aথ aবমk
পনভরণেযাগ
pকl
১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ (৫) নং কলােম বিণত ১) িকিs িভিtক বরাd eবং েয
১) unয়ন বােজট বরােdর িভিtেত েমাট চার িকিsেত বরাdকত
ু করা
ু
েকান িকিsর aথ ছাড় করেণ
শতসােপেk বািষক বােজট বরােdর িভিtেত সংি
aথ
যােব। eছাড়াo aিতিরk বরাd aিতিরk িকিsেত aবমk
সাহায (বাংলােদশ
ু করা যােব।
ৃ aথ pকেlর ঋণচু িk anসাের েযাগ আiেটেমর uপর eবং
পিরকlনা কিমশন o aথ
বছেরর জলাi
২) বরাdকত
সরকােরর মাধ েম)
ু
ু -িডেসmর সমেয় di িকিs পযn aথ aবমk
ূ anেমাদন িনেত
করেত পারেব।
anেমািদত িবভাজন anযায়ী ব য় করেত হেব;
িবভােগর পব
ৃ aেথর ৭৫%
২) সংি
aথ বছেরর জাnয়ারী-জন
৩) চলিত pকেlর েkেt পেবর
ূ
aবমk
হেব।
ু সমেয় ৩য় o ৪থ িকিs সহ
ু aথ ৭৫% ব য় করা, ব য়কত
েয েকান িকিsর বরাd, aথ িবভােগর সmিতkেম ছাড় করা ২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত
unয়ন সহেযািগর িনকট পন
ু ভরেণর দাবী েপশ eবং দাতা সংsার িনকট হেত
ৃ aেথর ৭৫% পনভরণ
দাবীকত
হেত হেব;
যােব। eককালীন (১ম-৪থ িকিs) েকান aথ aবমিkর
জn
pিত ােনর েkেto eকi িনয়ম
ু
ু
ৃ
পিরকlনা কিমশেনর কাযkম িবভােগর o aথ িবভােগর
৪) aথ aবমিkর
সকল সরকাির আেদশ (সংলgী-৮ anযায়ী) পথকভােব
জাির করেত
pেযাজ হেব।
ু
হেব eবং ei আেদেশর anিলিপ aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব। তেব
সmিতর pেয়াজন হেব।
sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt সংলgী-২৬ anযায়ী সরকাির
৩) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt িডeসeল
িকিsিভিtক নগেদ জমা সােপেk eকi িনয়ম pেযাজ হেব।
আেদশ জাির করেত হেব।
ূ
ূ ৪থ
৪) সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ
হoয়ার পেব
৫) uপেরর (৩) uপ-anে েদ বিণত শত যথাযথভােব পালন করা হেয়েছ ei মেম
ূ চড়াn
সরকাির আেদেশ পিরsারভােব uেlখ করেত হেব;
িকিsর aথ aবমিkেত
পিরকlনা কিমশেনর কাযkম
ু
িবভােগর o aথ িবভােগর সmিতর pেয়াজন হেব। aথ
৬) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aেkাবর, জাnয়ারী, eিpল o জলাi
মােসর ১৫
ু
ূ করেত হেব।
ূ
িবভােগর psাব েpরেণর সময় সংলgী-৪৪ পরণ
তািরেখর মেধ পববতী
৩(িতন) মােসর পনভরণেযাগ
pকl সাহােয র
ু
ৃ pািp সংkাn tমািসক িববরণী
pকlিভিtক বরাd, ব য়, দাবী eবং pকত
িনধািরত ছেক (সংলgী- ৯) aথ িবভােগ eবং সংি
িস.e.o. aিফেস েpরণ
করেব।
ৃ
পনভরণেযাগ
pকl ১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর psাব anযায়ী aথ বছেরর ১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর ১) SAFE তহিবেলর যাবতীয় কাযkম aথ িবভােগর ৫/০৮/১৯৯৩ তািরেখ জািরকত
ু
সাহায (িবেশষ িহসােবর
পিরপt (সংলgী-১০) anযায়ী পিরচািলত হেব।
rেত aথ িবভাগ unয়ন বােজট বরাd anযায়ী বাংলােদশ
psােবর িভিtেত eবং
মাধ েম)
বরােdর
ব াংক/ বািণিজ ক ব াংক বরাবের aথরাiেজশন আেদশ জাির
২) aথ িবভােগ aথরাiেজশন জািরর psাব েpরেণর সময়ঃ (ক) সংলgী-১ anযায়ী
পিরকlনা কিমশেনর
িবভাজন আেদশ, (খ) সংলgী-৫ anযায়ী খরচ/ পনভরণ
িববরণী, (গ) সংলgী -১১
aথরাiেজশন জাির
করেব। aথারাiেজশন pািpর পর বাংলােদশ ব াংক চার
সmিতkেম aথ িবভাগ
ু
ু
িকিsেত (pথেম eক চতথাংশ
) aথ pকl eকাuে ট sানাnর
anযায়ী সমnয় আেদশ, (ঘ) িনধািরত ছক anযায়ী ব াংক ে টেম ট eবং (ঙ)
ক) SAFE Account
aথরাiেজশন জাির করেব।
(Special Account for
ৃ pদt পববতী
ৃ aথ সমnয় করা হ’েল পরবতী িকিsর ২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত
ূ
ূ
করেব। পেবর
ছাড়কত
বাংলােদশ ব াংক/ বািণিজ ক ব াংক কতক
aথ বছের েsশাল
Fereign Exchange)
ৃ িহসাব pািp মািসক িভিtেত
িহসাব হেত েলনেদেনর িরেপােটর িভিtেত pstতকত
aথ ছাড় করা হেব।
pিত ােনর েkেt eকi িনয়ম
ৃ েদয়া pত য়ন পt েpরণ করেত
িনয়িমত িহসাব pািp সmেক িস.e.o. কতক
২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi
pেযাজ হেব।
হেব।
িনয়ম pেযাজ হেব।
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২

anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত
pকl/ কমসিচ
ূ
৩

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

kিমক
নং
১

িবষয়
২

anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত
pকl/ কমসিচ
ূ
৩

aনnেমািদত (সংেশািধত
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচ
ূ
৪

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর psাব anযায়ী aথ বছেরর ১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর
rেত aথ িবভাগ unয়ন বােজট বরাd anযায়ী বাংলােদশ
psােবর িভিtেত eবং
ব াংক/ বািণিজ ক ব াংক বরাবের aথরাiেজশন আেদশ জাির
পিরকlনা কিমশেনর
করেব। ei aথরাiেজশেনর িভিtেত pকl বাsবায়নকারী
সmিতkেম aথ িবভাগ
ৃ
কতপk
বািণিজ ক ব াংেকর সংরিkত CONTASA িহসাব
aথরাiেজশন aেদশ জাির
েথেক aথ uেtালন করেত পারেব।
করেব।
২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi ২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত
িনয়ম pেযাজ হেব।
pিত ােনর েkেt eকi িনয়ম
pেযাজ হেব।
(গ) Imprest Account ১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর psাব anযায়ী aথ বছেরর ১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর
rেত aথ িবভাগ unয়ন বােজট বরাd anযায়ী বাংলােদশ
psােবর িভিtেত eবং
ব াংক/ বািণিজ ক ব াংক বরাবের aথরাiেজশন আেদশ জাির
পিরকlনা কিমশেনর
করেব। ei aথরাiেজশেনর িভিtেত pকl বাsবায়নকারী
সmিতkেম aথ িবভাগ
ৃ
কতপk
সংি
বািণিজ ক ব াংেক সংরিkত তােদর pকl
aথরাiেজশন জাির করেব।
পিরচালনা িহসাব হেত pেয়াজনীয় aথ uেtালন করেত ২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত
পারেব।
pিত ােনর েkেt eকi িনয়ম
২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi
pেযাজ হেব।
িনয়ম pেযাজ হেব।
১) ঋণচু িkর শত anসাের aথ িবভােগর সmিতkেম বাংলােদশ ১) পিরকlনা কিমশেনর
(ঘ) DOSA
সmিতkেম aথ িবভাগ
ব াংেক iu eস ডলাের eকিট িবেশষ িহসাব (DOSA) েখালা
(Dollar Special
Account)
aথরাiেজশন জাির করেব।
যােব।
২) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর psাব anযায়ী aথ বছেরর ২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত
rেত aথ িবভাগ unয়ন বােজট বরাd anযায়ী বাংলােদশ
pিত ােনর েkেt eকi িনয়ম
ব াংক বরাবের aথরাiেজশন আেদশ জাির করেব। ei
pেযাজ হেব।
aথরাiেজশেনর িভিtেত বাংলােদশ ব াংেক রিkত DOSA
িহসাব হেত pেয়াজনীয় aথ uেtালন করা যােব।
৩) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi
িনয়ম pেযাজ হেব।
খাদ সাহায পু pকেlর ১) sানীয় মdা
েkেt ১নং kিমেকর ৩ নং ১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ
ু (নগদ aথ) aবমিkর
ু
ৃ aথ/ খাদ বরাdকত
কলােম বিণত িবধান anসরণ করেত হেব। খাদ শষ
পিরকlনা কিমশন eবং aথ
সামgী aবমিk
aবমিkর
েkেt ৩য় িকিs পযn pশাসিনক মntণালয় aবমk
িবভােগর সmিতkেম বেদিশক
ু
ু
ু

(খ) CONTASA
Account
(Convertible Taka
Special Account)

৫.
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aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

anসরণীয় শতাবলী
৫
৩) বাংলােদশ ব াংক/ বািণিজ ক ব াংক হেত aথ uেtালন, sানাnেরর বা পিরেশােধর
সকল আেদেশ pকl পিরচালেকর sাkর eবং eমেবাস সীল সmিলত হেত হেব।
৪) aথরাiেজশন aেদশ ছাড়া বাংলােদশ ব াংক/ বািণিজ ক ব াংক েকান aথ
sানাnর/ পিরেশাধ করেত পারেব না।
১) CONTASA িহসােবর ব বহার পdিত eবং eতদসংkাn যাবতীয় কাযাবলী aথ
িবভােগর ৪/০৫/১৯৯২ তািরেখর পিরপt (সংলgী-১২) anযায়ী পিরচািলত হেব।
২) ৪ নং kিমেকর ৫ নং কলােম বিণত anাn শতাবলী anসরণ করেত হেব।

১) Imprest িহসােবর ব বহার পdিত eবং eতদসংkাn যাবতীয় কাযাবলী aথ
িবভােগর ২৫/০৪/১৯৯৩ o ২৪/১০/১৯৯৬ তািরেখর পিরপt (সংলgী -১৩ o
১৪) anযায়ী পিরচািলত হেব।
২) ৪ নং kিমেকর ৫ নং কলােম বিণত anাn শতাবলী anসরণ করেত হেব।

১) DOSA িহসােবর ব বহার eবং eতদসংkাn যাবতীয় কাযাবলী aথ িবভােগর
৫/০১/১৯৯৩ তািরেখর পিরপt (সংলgী-১৫) anযায়ী পিরচািলত হেব।
২) ৪ নং kিমেকর ৫ নং কলােম বিণত anাn শতাবলী anসরণ করেত হেব।

১) unয়ন সহেযািগর সােথ চু িk sাkিরত না হেল খাদ সাহায পু pকেlর েকান
িকিsর খাদ সামgী uেtালন করা যােব না।
২) খাদ সাহায পু pকেlর sানীয় মdা
েkেt ১
ু (নগদ aেথ যিদ থােক) aবমিkর
ু

kিমক
নং
১

৬.

৭.

৮.

anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত
aনnেমািদত (সংেশািধত
anসরণীয় শতাবলী
pকl/ কমসিচ
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচ
ূ
ূ
২
৩
৪
৫
সাহায পু / সরকােরর িনজs
করেত পারেব eবং আেদেশর eকিট কিপ aথ িবভােগ েpরণ
নং kিমেক ৫নং কলােমর বিণত শতাবলী anসরণ করেত হেব।
সmেদ বাsবািয়ত pকেlর
করেত হেব।
৩) খাদ সাহায পু pকেl পনভরণেযাগ
pকl সাহােয র aথ (নগদ aেথ যিদ
ু
pেয়াজনীয় aথ o খাদ সামgী
থােক) aবমিkর
েkেt ৩ নং kিমেক বিণত িবধান anসরণ করেত হেব।
২) সরকােরর িনজs সmেদ বাsবািয়ত pকেlর েkেt
ু
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ সংি
aথ বছেরর জলাi
uেtালন করেত পারেব। খাদ
৪) unয়ন সহেযািগর সােথ চু িk sাkিরত eবং িনধািরত খাদ সামgী েদেশ eেস
ু -মাচ
সমেয় িতন িকিsর সমপিরমাণ খাদ সামgী uেtালন করেত
েপৗেছ থাকেল pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ সংি aথ বছেরর জলাi
সামgী েদেশ েপৗছােনার িবষয়িট
ু -মাচ সমেয়
পারেব।
িতন িকিsর সমপিরমাণ খাদ সামgী uেtালন করেত পারেব।
িনি ত করেত হেব।
ু িকিsর খাদ সামgী (eিpল-জন
৩) চতথ
ু সমেয়) পিরকlনা ২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত
কিমশন o aথ িবভােগর সmিতেত eবং সংেশািধত বািষক
pিত ােনর েkেto eকi িনয়ম
ূ
unয়ন কমসিচর
বরাd চড়াn
হেল ধু aথ িবভােগর
pেযাজ হেব।
ূ
সmিতkেম aবমk
ু করা যােব।
pিতrপ তহিবল eর
১ নং kিমেকর ৩ নং কলােম বিণত িবধান pেযাজ
১ নং kিমেকর ৪ নং কলােম বিণত ১) ১ নং kিমেকর ৫ নং কলােম বিণত শতাবলী anসরণ করেত হেব।
ৃ দাতা সংsার সmিতর িভিtেত (Project
িবপরীেত sানীয় মdা
িবধান pেযাজ হেব।
২) aথৈনিতক সmক িবভাগ কতক
ু
হেব।
Implementation Letter - PIL) িচিhত pকেl বেদিশক মdা
বরােdর
বরাd aবমিk
ু
ু o ব বহার
িবপরীেত eবং pিতrপ তহিবল (কাu টার পাট ফা ড) জমা/ পিরেশাধ করার লেk
sানীয় মdায়
ei aথ aবমk
আেদশ সংলgী - ২ anযায়ী জাির
ু
ু হেব। aবমিkর
ু
করেত হেব eবং তােত pিতrপ তহিবেলর aথ aবমিkর
আেদেশ ‘sানীয় মdা
ু
ু ,
aথ aবমিkর
পর সমপিরমাণ aথ বাংলােদশ ব াংেক রিkত সংি
pিতrপ
ু
তহিবল েথেক সরকাির িহসাব খােত aথ sানাnেরর’ িনেদশ থাকেত হেব। িজ. o.
‘eর eকিট কিপ বাংলােদশ ব াংকেক িদেত হেব।
ৃ sানীয় মdায়
ছােড়র পর পরi uk টাকা pিতrপ তহিবল হেত
৩) িস.e.o. কতক
ু
েডিবট করার pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn িস.িজ.e. কাযালয়েক aবিহত করেত
হেব eবং ব বsা gহেণর পর িস.িজ.e. কাযালয় aথ িবভাগেক aবিহত করেব।
ু pকেlর নগদ বেদিশক মdায়
ূ
িজ o িব aথায়েন নগদ
িজ o িব aথায়েন eিডিপভk
বরােdর (eিডিপর ১৮ নং কলােম erপ ব েয়র পিরমাণ পঁাচ িমিলয়ন মািকন ডলার বা তদূ হেল ঋণপt েখালার পেব
ু
ৃ sারক {সংলgী aথ িবভােগর ০৫/১১/২০০১ o ০১/০৭/২০০৪ তািরেখ জািরকত
বেদিশক মdা
ু aবমিk
ু o anাn বাবদ বরাd) েয েকান িকিsর টাকা ছােড় aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব।
১৬ eবং ৪৩} anযায়ী বাছাi কিমিটর সmিত pহণ করেত হেব।
ব বহার (eিডিপর ১৮ নং
কলােম anাn বাবদ
বরাd)
১) িসিট কেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ (পাবত েজলা পিরষদ সহ) eবং
িসিট কেপােরশন/
িসিট কেপােরশন, েপৗরসভা,েজলা পিরষদ,uপেজলা, iuিনয়ন
ৃ
কতপেkর
anেমািদত
uপেজলার unয়ন সহায়তার ‘েথাক বরাd’, uপযk
েপৗরসভা/ েজলা পিরষদ/ পিরষদ,gাম সরকার,পাবত চTgাম unয়ন পিরষদ,পাবত েজলা
ু
ৃ
ূ
ূ
িনণায়ক anসাের ব টন eবং িনণায়ক েমাতােবক িবভাজন pstতপবক
aথ ছাড়
uপেজলা/ iuিনয়ন
পিরষদসমেহর
unয়ন সহায়তা সহ anাn েথাক জn ধাযকত
unয়ন সহায়তার েথাক বরাd tমািসক িভিtেত aথ িবভােগর
করেত হেব।
পিরষদ/ gাম সরকার/
সmিতkেম aবমk
২) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ei মেম িনি ত হেয় pত য়ন pদান করেব েয,
পাবত চTgাম unয়ন
ু করা যােব।
ূ
পববতী
aবমk
পিরষদ/ পাবত েজলা
ু aেথর শতকরা ৮০ ভাগ iেতামেধ ব বহার করা হেয়েছ। িসিট
ূ
কেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ, পাবত েজলা পিরষদসহ সকল েথাক বরাdপিরষদসমেহর
unয়ন
ৃ
ৃ গহীত
ৃ
eর টাকা সংি কতপk
কতক
unয়ন pকl ব িতত an েকান খােত ব য়
সহায়তা েথাক ছাড়াo
করা যােব না।
anাn েথাক বরাd

• 146 •

িবষয়

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

kিমক
নং
১

িবষয়
২
aবমিk
ু

৯.

পনঃuপেযাজন
/
ু
পনঃবরাd
/ aিতিরk
ু
বরাd

anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত
pকl/ কমসিচ
ূ
৩

aনnেমািদত (সংেশািধত
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচ
ূ
৪

anসরণীয় শতাবলী

৫
৩) aথ বছেরর েশেষ (৩০ জন
ু তািরেখ) ‘েথাক বরােdর’ aব িয়ত aথ (যিদ থােক)
ৃ
সংি কতপk
সরকাির েকাষাগাের চালােনর মাধ েম জমা/ সমপণ করেব eবং তা
aথ িবভাগেক aবিহত করেত হেব।
৪) িসিট কেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ, uপেজলা, iuিনয়ন পিরষদ, gাম
সরকার, পাবত চTgাম unয়ন পিরষদ o পাবত েজলা পিরষদসহ সকল ‘েথাক
ৃ ব াংক eকাuে ট িহসাব পিরচালনা করেত হেব।
বরাd’ aেথর জn পথক
ূ
৫) পববতী
aথ বছেরর aব িয়ত aেথর িববরণ িনধািরত ছেক সংলgী-১৭ anযায়ী
পরবতী বছেরর ১৫i জলাi
তািরেখর মেধ aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব।
ু
ূ
১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর িনmিলিখত শতসােপেk েকান pকেlর pধান খাতসমেহর
বরাd পনঃuপেযাজেনর
মাধ েম পনঃবরাd
pদান করেত পারেব:
ু
ু
ূ
ূ
 ব oয়ারী িবভাজেন (রাজs o মলধন
aপিরবিতত েরেখ) pধান খাতসমেহর
বরাd পনঃuপেযাজেনর
মাধ েম anেমািদত িপিপর েকান কেmােনে টর ব য় aিতkম করা যােব না।
ু
 eক pকেlর aথ an pকেl পনঃuপেযাজেনর
মাধ েম বরাd pদান করা যােব না। তেব erপ পনঃuপেযাজেনর
pেয়াজন হেল েসেkেt পিরকlনা কিমশেনর কাযkম িবভাগ eবং
ু
ু
aথ িবভােগর সmিতর pেয়াজন হেব eবং িপিপ’র eক aংেগর aথ an aংেগ uপেযাজেনর েkেt পিরকlনা কিমশন o aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব।
ৃ aথ an েকান খােত পনঃuপেযাজন
 িসিড ভ াট বাবদ বরাdকত
করা যােব না।
ু
 pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ei uপেযাজন সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচেত
pিতফলন িনি ত করেব।
ূ
করেত পারেব:
২) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ িনmিলিখত শতসােপেk eক pকেlর িসিডভ ােটর aথ an pকেlর িসিডভ ােটর বরােdর মেধ পনঃuপেযাজন
ু
 uk পুনঃuপেযাজন aবশ i unয়ন বােজেটর মেধ হেত হেব।
 eকi aথ বছের পরবতী সমেয় pেয়াজন হেব erপ pকেlর বরাd হেত uপেযাজন করা যােব না।
- মাচ পযn সমেয় করা যােব।
 ei পনঃuপেযাজন
ধু মাt aথ বছেরর জলাi
ু
ু
 pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ei uপেযাজন সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচেত
pিতফলন িনি ত করেব।
ূ
ৃ িবেবচনা করা হেব না।
ৃ aথ সমপণপবক
ূ পনরায়
৩) েকান pকেlর ankেল ছাড়কত
তা an pকেl পনঃuপেযাজন
করার psাব aথ িবভাগ কতক
ু
ু

১০.

ূ টাকা
eিডিপ বিহভত
aবমিk
ু (নগদায়ন)

১১.

ূ িজoিব
eিডিপ বিহভত
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৪) সংসেদ uপsাপেনর িনিমেt সংেশািধত unয়ন বােজট (ম রী
/ পনঃবরাd
/ aিতিরk বরােdর িভিtেত aথ aবমিkর
েকান psাব aথ
ু
ু
ু
ু o বরাd দাবী) চূ ড়াn হoয়ার পের পনঃuপেযাজন
ৃ িবেবচনা করা হেব না।
িবভাগ কতক
ূ
১) unয়ন সহেযািগর সােথ সmািদত চু িkর শতাnসাের খাদ মntণালয় pাপ খাদ শেষ র িবkয়লb aথ বাংলােদশ ব াংেকর িনিদ িহসােব sানাnর সংkাn মািনটাiেজশন আেদশ জািরপবক
ৃ aথ হেত টাকা pািpর সmিত gহণ করেব। বােজট
সংি সকলেক aবিহত করেব। aতঃপর pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aথ িবভােগর বােজট anিবভাগ হেত ei খােত বরাdকত
anিবভােগর uk সmিতসহ unয়ন anিবভােগ aথ aবমিk
ু / sানাnেরর জn নিথেত psাব েpরণ করেব।
২) pশাসিনক মntণালয় psােবর সােথ (১) িবভাজন (সংলgী-৪৫ anযায়ী), (২) aবমিk
ু , ব য় o aব িয়ত টাকা সmেক ব াংক ে টেম ট eবং (৩) চু িk anসাের psািবত টাকা িদেয় িক কাজ
ূ
করা হেব o পববতী
বছেরর টাকা িদেয় িক কাজ করা হেয়েছ তার িববরণ দািখল করেব।
ৃ
৩) unয়ন anিবভাগ েথেক সmিত পাoয়ার পর pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ সংি pধান িহসাবরkণ কমকতা (িস.e.o.) বরাবের িজ. o. জাির করেব। aথ িবভােগর সmিতkেম জািরকত
ূ
ূ
মntণালয় সমnয় (Reconciliation) আেদশ জাির করেব।
সরকাির আেদশসমেহর
েpিkেত িস.e.o. tান o পনবাসন
৪) খাদ মntণালয় খাদ শস মািনটাiেজশেনর মাধ েম pাp aেথর িহসাব িস.e.o. খাদ , বােজট uiং, unয়ন uiং, িসিজe o বাংলােদশ ব াংকেক aবিহত করেব। সংি মntণালয়/ িবভাগ
বরাd anযায়ী ব েয়র িহসাব িস.e.o. খাদ o dেযাগ ব বsাপনা মntণালয় o unয়ন বােজট anিবভাগেক জানােব।
ৃ aথ, মntণালয়/ িবভাগoয়ারী িবভাজেনর কিপ খাদ o dেযাগ ব বsাপনা মntণালয় o unয়ন anিবভােগ েpরণ করেব। সংি মntণালয় pিত aথ
৫) বােজট anিবভাগ ei খােত বরাdকত
বছেরর েশষ সpােহ সমnয় আেদশ জাির কের তার eকিট কিপ িস.e.o. খাদ o dেযাগ ব বsাপনা মntণালয়, িস.িজ.e., খাদ o dেযাগ ব বsাপনা মntণালয়, aথ িবভােগর বােজট
anিবভাগ o unয়ন anিবভােগ েpরণ করেব।
ৃ sপািরশকত
ৃ বােজট psাব যথাসমেয় aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব।
১) anেমািদত pকl ডkেমে টর সংsান েমাতােবক ফাে ডর গভিনং েবাড কতক

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

kিমক
নং
১

১২.

১৩.

anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত
aনnেমািদত (সংেশািধত
anসরণীয় শতাবলী
pকl/ কমসিচ
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচ
ূ
ূ
২
৩
৪
৫
aথ aবমিk
২) unয়ন বােজট anিবভাগ uহা পরীkােn রাজs বােজট anিবভােগ েpরণ করেব।
ু
ূ কের ব াংক eকাuে টর ে টেম টসহ aথ িবভােগ aথ ছােড়র psাব েpরণ করেব।
(িপেকeসeফ/
৩) সংsা pধান িবভাজন আেদশ (সংলgী-১), সংলgী-৪ o সংলgী-৫ যথাযথভােব পরণ
eসিডeফ/ িবeমিডeফ ৪) বােজট anিবভােগর সmিত িনেয় aথ ছাড় করেত হেব eবং বােজট anিবভাগ aথ ছােড়র িজo সমsাkর করেব।
৫) ব বsাপনা পিরচালক আয়ন-ব য়ন কমকতা হেবন। aথ িবভােগর সংি িসিনয়র সহকারী সিচেবর pিতsাkিরত িবেলর িভিtেত সংি pধান িহসাবরkণ কমকতা aথ ছাড় করেব।
iত ািদ)
৬) যাবতীয় িবল-ভাuচার িবিধ anযায়ী িনরীিkত হেত হেব eবং িনরীkা pিতেবদেনর কিপ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ দািখল করেত হেব।
ৃ
ূ
সরকাির িহসাব হেত েচক ১) anেমািদত o িপিসিপ anেমািদত pকlসমেহর
েkেt যথাযথ কতপেkর
ম ুরী gহণkেম ব িয়ত ১) সংলgী -১ o ২ anযায়ী pশাসিনক মntণালয় িবভাজন eবং aথ aবমিkর
আেদশ
ু
ৃ
িকিs পযn েচক
pদানkম aিধদpর/
aেথর uপর িভিt কের eবং unয়ন বােজট বরােdর মেধ ব য় সীিমত েরেখ ততীয়
জাির করেব।
ূ
ু িকিsর aথ ছােড়র েkেt aথ িবভােগর সmিত ব িতেরেক সংি aথিরিট
is করেত eবং pিত েচেকর aপর প ৃ ায় বােজট বরােdর মেধ ব য় সীিমত আেছ ei মেম েচক
পিরদpর/ সংsাসমেহর
২) চতথ
uেtালনকারীেক pত য়ন করেত হেব। e িবষেয় aথ িবভােগর ১২/১২/৯২ iং তািরেখর aম/ aিব/
জn unয়ন pকেlর aথ
েকান েচক pদান করেল বাংলােদশ ব াংক েস েচেকর িবপরীেত েকান টাকা
বা-৩/ িবিবধ-১/ ৯২/ ৭১৫ নং sারেকর িনেদশাবলী যথাযথভােব anসরণ করেত হেব।
aবমিk
uেtালেন সmিত িদেব না। aথ িবভােগর সmিতপেtর eকিট কিপ বাংলােদশ
ু
ূ সmিত ব তীত পেব
ূ েকান
ব াংেক (সরকাির িহসাব িবভােগ) েpরণ করেত হেব।
২) aনnেমািদত pকেlর েkেt পিরকlনা কিমশন eবং aথ িবভােগর পব
aথ ব য় করা যােব না বা েচক pদান করা যােব না।
৩) eছাড়াo সংলgী -১৮ o ১৯ anসরণ করেত হেব।
ূ aিতিরk eবং aনnেমািদত েকান ব য় েমাটােনার জn েচক is করা যােব না।
৩) বােজট বিহভত
৪) িজoিব, আরিপe সরকােরর মাধ েম, sানীয় ভ াট/ ট ােkর aথ ছােড়র েkেt eকi পdিত anসরণ
করেত হেব।
৫) েয সকল সরকাির দpর/ সংsার বাংলােদশ ব াংেকর রিkত সরকাির eকাuে টর ankেল েচক
is iং kমতা রেয়েছ তােদরo kিমক নং ৪ e uিlিখত ডসা, েসফ, iমেps, েকানটাসা িহসাব
পিরচালনা পdিত anসরণ করেত হেব।
ু িকিs সহ েয
৬) সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচর
ূ বরাd anসাের aথ িবভােগর সmিতkেম চতথ
েকান িকিsর aথ eিpল - জন
ু (সংি aথ বছেরর) সমেয় aবমk
ু করা যােব। eককালীন (১ম-৪থ
িকিs) েকান aথ aবমিkর
জn পিরকlনা কিমশেনর কাযkম িবভােগর o aথ িবভােগর সmিতর
ু
pেয়াজন হেব।
েবসরকাির সংsা/
১) unয়ন বােজট বরােdর িভিtেত েমাট চার িকিsেত aথ aবমk
১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ (৫) নং কলােম বিণত ১) িকিs িভিtক বরাd eবং েয
ু করেত হেব।
ূ
েকান িকিsর aথ ছাড় করেণ
েs ােসবী স ঠেনর aথ
শতসােপেk বািষক বােজট বরােdর িভিtেত সংি
aথ
২) পববতী
িকিsর aথ ব য় o ব বহােরর িহসাব o pত য়ন সংি aিধদpর/ দpেরর
পিরকlনা কিমশন o aথ
aবমিk
বছেরর জলাi
মাধ েম িস.e.o. aিফেস দািখেলর পর পরবতী িকিsর aথ েথাক িহেসেব aবমk
ু
ু
ু
ু -িডেসmর সমেয় di িকিs পযn aথ aবমk
ূ anেমাদন িনেত
িবভােগর পব
করেত পারেব।
করা যােব।
হেব।
২) সংি
aথ বছেরর জাnয়ারী - জন
৩) যাবতীয় িবল -ভাuচার িবিধ anযায়ী িনরীিkত হেত হেব eবং িনরীkা
ু সমেয় ৩য় o ৪থ িকিsর
২) aনnেমািদত pকেlর pথমবরাd, aথ িবভােগর সmিতkেম ছাড় করা যােব।
pিতেবদেনর কিপ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ o সংি aিধদpর/ দpের দািখল
ৃ
ূ n হoয়ার পেব
ূ ৪থ
ততীয়
িকিsর aথ ছােড়
৩) সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ
করেত হেব।
ূ চড়া
পিরকlনা কিমশেনর সংি
িকিsর aথ aবমিkেত
পিরকlনা কিমশেনর কাযkম
ু
িবভােগর সmিত eবং জাnয়ারী - জন
িবভােগর eবং সংেশািধত বািষক
ু সমেয় pথম o িdতীয়
ূ
িকিsর aথ ছােড় aথ িবভােগর সmিতর pেয়াজন হেব।
হoয়ার
unয়ন কমসিচ
ূ চড়াn
ূ চতথ
ু িকিsর aথ ছােড়
পেব
পিরকlনা কিমশেনর কাযkম
িবভােগর o aথ িবভােগর
সmিতর pেয়াজন হেব।
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িবষয়

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

kিমক
িবষয়
anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত
aনnেমািদত (সংেশািধত
anসরণীয় শতাবলী
নং
pকl/ কমসিচ
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচ
ূ
ূ
১
২
৩
৪
৫
ৃ বাsবািয়ত pকেlর aব িয়ত সমদয়
১৪.
unয়ন বােজেটর aব িয়ত ১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ, সরকাির দpর/ aিধদpর/ কতক
aথ ৩০ জন
ু
ু তািরেখর মেধ (িজo জািরর kমতা pাp কমকতা িস.e.o. বরাবের
aথ সমপণ
আেদশ জািরর মাধ েম) সমপণ করেত হেব eবং িববরণীর কিপ (সংলgী - ১৭ anযায়ী) aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব।
ৃ aেথর িবপরীেত uেtািলত aেথর aব িয়ত সমদয়
ূ
২) unয়ন বােজেটর আoতায় sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ােনর pকlসমেহর
জn বরাdকত
aথ ৩০ জন
ু
ু
তািরেখর মেধ বাংলােদশ ব াংেক েকাড নং - ১/ মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার েকাড-------/ pকেlর েকাড--------/ ২৬৭১ ‘aিতিরk pদt আদায়’ খােত জমা িদেয় চালােনর কিপ সহ aথ
িবভাগেক aবিহত করেত হেব।
ৃ unয়ন বােজট বরােdর িভিtেত িবsািরত ব য় িবভাজন আেদশ জাির করেব। unয়ন বােজট বরােdর িভিtেত িবsািরত ব য় িবভাজন পিরিশ -১ (সংলgী১৫.
িবsািরত unয়ন বােজট
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতক
ূ
) েথাক িহসােব
pণয়ন
৪৫) o সংলgী - ৩০ anসাের pstত কের ১৫i জলাi
eর মেধ aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব। িবভাজন আেদশ যথাসমেয় পাoয়া না েগেল pকl বরাd (রাজs o মলধন
ু
ূ
pদশন করতঃ িবsািরত unয়ন বােজট চড়াn
করা হেব। e েkেt েথাক বরােd pদিশত aথ ছােড়র েkেt aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব।
১৬.
aথ ব েয়র িববরণী দািখল ১) unয়ন pকেlর পািkক পিরবীkণ pিতেবদন pনয়েনর িনিমেt সংলgী - ৩৪ anযায়ী aথ aবমিk
ু o ব েয়র তথ ািদ pিত মােসর ১৫ o ৩০ তািরেখ aথ িবভােগ েpরণ িনি ত করেত
হেব।
২) ১৫ জাnয়ারী o ১৫ জলাi
eর মেধ pকloয়ারী aথ aবমিk
ু
ু o ব েয়র ষাnািসক িববরণী (সংলgী - ৫, ৯) aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব। aথ বছর েশেষ সংলgী - ১৭ anসাের
ূ
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ uহার aধীনs pকlসমেহর
িরকিnিলেয়শন pিতেবদন ১৫ জলাi
ু ’ eর মেধ িস.e.o. eর কাযালয় eবং aথ িবভােগ েpরণ িনি ত করেত হেব।
ূ
৩) pিত aথ বছর েশেষ সংলgী-১৭ েমাতােবক pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ uহার aধীনs pকlসমেহর
ব য় িববরণী জলাi
মােসর ৩য় সpােহর মেধ aথ িবভােগ েpরণ করেব।
ু
ূ সংেযাজন কর ১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ unয়ন সহেযািগর সােথ সmািদত ১) পিরকlনা কিমশন eবং aথ ১) pকেlর সরবরাহ েসবা খােত pেয়াজনীয় বরাd থাকেত হেব।
১৭.
sানীয় মল
ূ সংেযাজন কর
(ভ াট)/ আয়কর পিরেশাধ
চু িkর শত anসাের িঠকাদার/ কনসালেট ট eর uপর pেযাজ
িবভােগর সmিতkেম pেয়াজন ২) আমদানীর জn িনধািরত িসিড ভ াট খােতর বরাd েথেক sানীয় মল
ূ সংেযাজন কর/ আয়কর পিরেশােধর জn pেয়াজেনর
সংkাn
মল
anযায়ী aথ ছাড় করা যােব।
বা আয়কেরর aথ পিরেশাধ করা যােব না।
ৃ aথ েথেক ২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত
িভিtেত সরবরাহ েসবা খােতর বরােdর ছাড়কত
pেয়াজন anযায়ী aথ পিরেশাধ করেত পারেব।
pিত ােনর েkেt eকi িনয়ম
২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi
pেযাজ হেব।
পdিত pেযাজ হেব।
১৮.
unয়ন pকেlর আoতায় ১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ সংি
pকেlর anেমািদত ১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ সকল pকার pকেlর পদ স ৃি o সংরkেণর আেদশ সংলgী - ২০ anযায়ী সংি
পদ স ৃি o সংরkণ
জনবেলর জn পদ স ৃি o সংরkেণর আেদশ জাির করেব
আnঃ মntণালয় কিমিটর sপািরশ aথ বছর িভিtক হেত হেব eবং েবতন িনধারেণর েkt সংলgী - ২৯ anসরণ করেত
eবং তার anিলিপ aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব।
eবং পিরকlনা কিমশন o aথ হেব।
২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi
িবভােগর সmিতkেম pকেlর
িনয়ম pেযাজ হেব।
পদ স ৃি / সংরkেণর আেদশ
জাির করেত পারেব।
২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত
pিত ােনর েkেto eকi িনয়ম
pেযাজ হেব।
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১৯। unয়ন pকেl aথ বরাd, িবভাজন, aবমিk
ু , ব বহার eবং িহসাব সংরkেণর সাধারণ শতাবলী
ূ সংি মntণালয় েথেক pশাসিনক anেমাদন pদােনর িবধান
১) pকেl িকছু িকছু aংশ বা aংগ বাsবায়েনর পেব
রেয়েছ। pকেlর drত o s ু বাsবায়েনর লেk িবিভn aংশ বা আiেটেমর জn খ ড খ ড ভােব pশাসিনক
anেমাদন দােনর পিরবেত সাধারণভােব আগ মােসর মেধ i সং ি aথ বছেরর বােজট anযায়ী বাsবায়নেযাগ
সকল aংশ বা আiেটেমর জn eকেt (িবেশষ ব িতkম ব িতত) eকবাের pশাসিনক anেমাদন pদান করেত
হেব।
২) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ei মেম িনি ত করেব েয, তােদর িনয়ntণাধীন সকল pকl েথেক ei িনেদিশকায়
বিণত সংলgী-৫, ৯, ১৭, ২৫, ২৭ o ৩৪ anযায়ী িববরণী o pিতেবদন িনয়িমতভােব aথ িবভােগর unয়ন
anিবভােগর সংিশ শাখায় িনধািরত ছক anযায়ী েpরণ করা হে । হাল নাগাদ e সকল িববরণী o pিতেবদন
aথ িবভােগ পাoয়া না েগেল aথ aবমিkেত
সmিত jাপন eবং anাn আরিপe খােতর aথ ছােড়
ু
aথরাiেজশন জাির করা হেব না।
ৃ িনধািরত পdিতেত pকl পিরচালক aত াবশ কীয়ভােব সংি
৩) িহসাব মহা িনয়ntক কতক
িহসাবরkণ কমকতার িনকট িহসাব দািখল িনি ত করেবন।

মntণালেয়র pধান

৪) pকেlর েময়াদ utীণ হoয়ার পর eিডিপ/ আরeিডিপ -েত pকেlর নােমর পাে pকেlর সমািpর তািরখ
ু করা হেল তার িভিtেত aথ aবমk
ূ pকl anতভk
uেlখপবক
ু o ব বহার করা যােব। anথায় েময়াদ utীেণর
পর েকান aথ aবমk
ু করা যােব না।
৫) েকান aিনয়িমত ব য়, kমতা/ aেথর aপব বহার হেল ei sারক বেল pদt kমতা sয়ংিkয়ভােব pত াহার
হেয়েছ বেল গণ হেব।
ৃ (aথ িবভােগর েpিরতব িবষয়সমেহর
ূ
৬) aথ িবভােগর ২/৬/১৯৯৪ তািরেখ জািরকত
তািলকা) eবং ২২/১২/০৪
ৃ ‘unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথক kমতা’ শীষক sারকdেয়র শতাবলী যথাযথভােব
তািরেখ জািরকত
anসরণ করেত হেব।
৭) unয়ন pকেlর বরাd হেত aিgম gহেণর েkেt aথ িবভােগর ২৩-০২-৯৮ তািরেখর aম/aিব/uঃ-১/িবিবধূ
৪৬/৯৮/৭২ নং পিরপt anসরণপবক
(সংলgী- ২১) psািবত aিgেমর িতন মাস িভিtক ব েয়র িনm ছেক
বিণতপিরকlনা (Quarterwise Expenditure plan) সহ psাব aথ িবভােগ পাঠােত হেব:
aথৈনিতক
(খরচ) খাত o
েকাড নং
১

৮) ক)

িবsািরত খাত o
েকাড নং
২

বােজট িবভাজন জলাi
ু সমেয়
ু -েসেpmর aেkাবর-িডেসmর জাnয়ারী-মাচ eিpল-জন
anযায়ী বরাd সমেয় আnমািনক সমেয় আnমািনক সমেয় আnমািনক আnমািনক ব য়
বয়
বয়
বয়
৩
৪
৫
৬
৭

েকান েকান েkেt পনঃuপেযাজন
বা সংেশািধত eিডিপ eর মাধ েম pকেl েমাট বরােdর পিরমাণ hাস করা
ু
ূ
ূ
হেয় থােক। eধরেণর pকেlর েkেt aেনক সময় েদখা যায় েয, সংশািধত eিডিপ হoয়ার পেবi
মল
ৃ aবমk
eিডিপ -র anসরেণ সংেশািধত েমাট বরােdর েচেয় aিতিরk aথ pশাসিনক মntণালয় কতক
ু করা
ৃ
হেয়েছ। e ধরেনর েkেt েয pকl েথেক বরাd pত াহার করা হেয়েছ তার জn aবমkকত
ু ৃ aথ হেত pকত
পেk িক পিরমাণ aথব য় করা হেয়েছ e সmেক pধান িহসাবরkণ কমকতার িনকট েথেক pত য়ন
ূ
সংgহপবক
দািখল করেত হেব। ei pত য়ন ব িতেরেক সংি
েয pকেlর বরাd বাড়ােনা হেয়েছ ঐ
pকেlর aথ aবমিkেত
সmিত েদয়া যােব না।
ু

ূ eিডিপর বরাd anসাের aবমkকত
ু
খ) মল
যিদ সংেশািধত eিডিপেত বরাd কেম যায়
ু ৃ o ব িয়ত aেথর তলনায়
ু
eবং যিদ সংেশািধত eিডিপর বরােdর তলনায়
েকান খােতর aথ aিতিরk aবমk
ু o ব িয়ত হেয় থােক েস
ূ
েkেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ পিরকlনা কিমশেনর কাযkম িবভােগর সmিতেত খাত সমnয়পবক
৪থ
িকিsর aথ aবমিkর
জn aথ িবভােগ psাব েpরণ করেব।
ু
৯) pশাসিনক মntণালয় unয়ন বােজট বরােdর িভিtেত িনিদ pকেlর জn িবিভn aথৈনিতক েকােডর িবপরীেত
ূ
ূ সংলgী-১ anসাের (মলধন
pকেlর/ বছর oয়ারী বরাd ব টনপবক
o রাজs aপিরবিতত েরেখ) িবভাজন আেদশ
জাির o সংেশাধন করেত পারেব। শত থাকেব েয, িসিড ভ াট খােত eিডিপ েত েয বরাd রেয়েছ তা েথেক an
েকান খােত aথ পনঃuপেযাজন
/ sানাnর করা যােব না।
ু
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ৃ aথ pদােনর aথরাiেজশন জাির করা না হেল সংি
১০) ক) aথিবভাগ কতক
ৃ সংি
iমেps িহসাব হেত বাংলােদশ ব াংক o বািণিজ ক ব াংক কতক
করা যােব না।

aথ বছের ডসা, েকানটাসা, েসফ o
pকেlর ankেল েকান aথ pদান

ৃ জলাi
খ) বাংলােদশ ব াংক eবং বািণিজ ক ব াংক কতক
মােসর ১৫ তািরেখর মেধ িনm ছেক pকl িহসােবর
ু
পববতী
ূ
aথ বছেরর েলনেদন সmেক aথিবভাগ o িসeo eর িনকট িববরণী দািখল করেত হেব।
১. pকেlর নাম

: -----------------------------------------------------------------------------

২. aথ বছর

: -----------------------------------------------------------------------------

ৃ
৩. িহসাব নmর o pকিত
: ----------------------------------------------------------------------------েলনেদেনর বাৎসিরক িববরণী
মাস o সন
১

pারিmক জমা
২

মািসক জমা
৩

মািসক pদান
৪

সমাপণী ব ােলn
৫

মnব
৬

ৃ aেথর পিরমাণ : ---------------------------৪. aথ িবভােগর aথরাiেজশন anযায়ী aথ বৎসের ছাড়কত
ূ aেথর পিরমাণ
৫. pকl িহসাব েথেক ei aথ বৎসের pদt kমপিু ভত

: ----------------------------

৬. aথরাiেজশেনর েচেয় কম/ েবশী pদান (৪-৫)

: ----------------------------

ৃ ব াংক িহসাব সংরkণ করেত হেব। িসeo eবং unয়ন সহেযাগী সংsা েথেক pাp
১১) pেত ক pকেlর জn পথক
সকল aথ ei িহসােব জমা িনি ত করেত হেব। ei িহসােবর aথ ধমাt
সংি pকেlর িপিপ anযায়ী
ু
িনধািরত কমসিচ
ূ বাsবায়েনর জn ব বহার করা যােব। ei িহসাব েথেক েকান aথ an েকানভােব an uেdেশ
sানাnতর করা যােব না।
১২) aবমkকত
aথ aবমk
ু ৃ aথ aব িয়ত েথেক থাকেল তার কারণ ব াখ া করেত হেব eবং aবমিkেযাগ
ু
ু করা হেল
তা িনধািরত সমেয়র মেধ ব য় করা সmব হেব eর sপেk তথ ািদসহ (anেমািদত pকl দিলল anসাের)
pত ায়ন িদেত হেব eবং সংলgী-২২, ২৩ eর িনেদশনা anসরণ করেত হেব।
১৩) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ েথেক aথ aবমিk
ু o ব েয়র tমািসক িহসাব (সংলgী-৫ o ৯ anযায়ী) eবং মািসক
pকl পযােলাচনা সভার কাযিববরণী িনয়িমতভােব েpরণ করেব।
ূ
ূ ায়ন সভা/pাক-eকেনক সভা, eকেনক সভা, িডিপiিস/eসিপiিস সভার
১৪) িপিপ চড়াnকরেণর
সময় pকl মল
ূ aথ িবভােগর মতামত anভkপবক
ু
ূ িপিপেত সিnেবশ করেত হেব।
কাযিববরণীসমেহ
১৫) pকেlর aবমিk
ু o ব েয়র িহসাব pিত মােসর ১৫ o ৩০ তািরেখ pশাসিনক মntণালয় aথ িবভােগ েpরণ করেব।
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ূ
২০। pশাসিনক মntণালেয়র িpিnপাল eকাuি টং aিফসার eবং pধান িহসাবরkণ কমকতার দািয়tসমহ
১) িহসাব o িনরীkা ব বsার িবেকndীকরণ eবং pিতিট মntণালেয়র জn pধান িহসাবরkণ কমকতার কাযালয় pিত ার
ৃ
পর unয়ন বােজেটর aথ ব য় o ব বহাের আিথক শংখলা
িবষয়ক নীিত, িবিধ-িবধান eবং িনয়মকাnন anসরণ
িনি ত করেণ pধান িহসাবরkণ কমকতা দািয়t pশাসিনক মntণালেয়র সিচব তথা িpিnপাল eকাuি টং
aিফসারেক সািবক সহায়তা pদান করেবন।
ৃ pদােন pশাসিনক মntণালেয়র
২) ei sারেকর িবিভn শতািদ/ পdিত পালেনর pত k দািয়t aথ aবমিk
ু eবং কতt
ূ েকান ব য় সmাদন
িpিnপাল eকাuি টং aিফসার eবং pধান িহসাবরkণ কমকতার িবধায় eর সােথ aস িতপণ
aথবা ব েয়র anমিত pদান, যথাসতকতা aবলmন করেত হেব।
ূ হেল তার েযৗিkকতাসহ
৩) ei sারেক বিণত শতািদ/পdিতর েকানrপ রিহতকরণ/িশিথলতার pেয়াজনীয়তা anভত
aবশ i aথ িবভােগর (unয়ন anিবভাগ) সmিত gহণ করেত হেব eবং েকানrপ রিহতকরণ/ িশিথলকরেণ aথ
ৃ সরকাির আেদশ ব তীত pধান িহসাবরkণ কমকতা
িবভােগর (unয়ন anিবভাগ) সmিতপেtর িভিtেত জািরকত
েকানkেমi aথ pদান করেত পারেবন না।
ৃ খরেচর পর িবল ভাuচােরর
ূ
৪) সরকাির aিফস, aিধদpর eবং পিরদpেরর আoতাধীন pকlসমেহর
েkেt pকত
ৃ ২২/১২/২০০৪ তািরেখ জািরকত
ৃ আিথক kমতা aপণ
িভিtেত aথ পিরেশাধ করেত হেব। aথ িবভাগ কতক
ূ anেমাদন ব তীত েকান
সংkাn আেদেশর kিমক নং ৩৬ e বিণত েkt ব তীত anাn েkেt aথ িবভােগর পব
ূ aথ
aিgম aথ পিরেশাধ করা যােব না। সংলgী-২৪ o ৩০ anসাের o anাn যথাযথ িনয়ম পdিত anসরণপবক
uেtালন o ব য় িনি ত করেত হেব।
ৃ
৫) aবমিk
না হেয় থাকেল o সংি
িববরণী যথাসমেয় পাoয়া না
ু িনেদিশকা anযায়ী েকান েkেt ব বsা গহীত
েগেল pধান িহসাবরkণ কমকতা uহা aথ িবভাগ eবং pশাসিনক মntণালয়েক aবিহত করেবন।
ূ anেমাদনkেম জািরর আবশ কতা রেযেছ েস সকল েkেt aথ
৬) েয সকল েkেt সরকাির আেদশ aথ িবভােগর পব
ৃ সরকাির আেদশ ব িতত েকান aথ aবমk
িবভােগর সmিতপেtর িভিtেত জািরকত
ু / ব বsািদ gহণ করা যােব না।
৭) pধান িহসাবরkণ কমকতা pকেlর িজoিব eবং আরিপe aংেশর (সরকােরর মাধ েম) aথ aবমিk
ু , খরচ o
পনভরেণর
tমািসক িহসাব সংলgী-৫ o ৯ (েয aংশ pেযাজ ) anসাের aথ িবভাগ, pকl পিরচালক eবং
ু
pশাসিনক মntণালেয় েpরণ করেবন। aথ বছর েশেষ সংলgী-১৭ anযায়ী িরকনিসিলেয়শন pিতেবদন aথ িবভােগ
দািখল করেব।
ৃ সরাসির pাp বেদিশক সাহায , েসফ/েকানটাসা/iমেps/ডসা পdিতর মাধ েম aথ
৮) pকl পিরচালনকগণ কতক
uেtালন, ব য় o পনভরণ
সংkাn িহসাব/তথ িনয়িমত pধান িহসাবরkণ কমকতােক েpরণ িনি ত করেত হেব।
ু
e ব াপাের িpিnপাল eকাuি টং aিফসার মntণালেয়র aধীনs সকল pকl পিরচালকেক িনেদশদান, মািসক
pকl পযােলাচনা সভায় uহার পালন পিরবীkণ, eবং সংলgী-১১ anসাের সমnয় আেদশ জাির িনি ত করেবন।
pধান িহসাবরkণ কমকতা pকl সাহােয র িহসাব/ তথ তঁার aিফেস িনয়িমত েপঁৗছােত ব থ pকl
পিরচালকেদর নােমর তািলকা িpিnপাল eকাuি টং aিফসার eবং aথ িবভাগেক aবিহত রাখেবন। pেয়াজনেবােধ
e সব pকেlর িজoিব aংেশর aথ aবমিkর
সােথ uপেরাk তথ pদােনর শতােরাপ o তার পালন anসরণ
ু
করা েযেত পাের।
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সংলgী-১
(িপিপ/িটeিপিপ’র pাkিলত ব য় o িবভাজন anেমাদেনর নমনা
ু সরকাির আেদশ)
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
...................... মntণালয়
নং ...............................

তািরখ: ...............................

েpরক:

..............................
..............................

pাপক:

pধান িহসাবরkণ aিফসার
.......................... মntণালয়।

িবষয়:

................... aথ বৎসের anেমািদত/ aনnেমািদত/ .................................. (pকেlর নাম) pকl
ৃ বরােdর িবভাজন anেমাদন সংkাn।
েকাড নং ....... জn unয়ন বােজেট ধাযকত

uপের uেlিখত pকlিটর জn বতমান aথ বৎসেরর ................... unয়ন বােজেট ম ুরী নং ....... মntণালেয়র নাম
ৃ
................................. o েকাড নং ....... pকেlর নাম ................................. o েকাড নং ....... eর aধীন বরাdকত
ূ
টাকা ................... কথায় ................... eর িনেmাk িবভাজেনর সরকাির anেমাদন জানাiেত আিদ হiয়ািছ। মলধন
o
রাজs খােতর িনিদ ব য় খাত anসাের ei িবভাজন আেদশ জাির করা হiয়ােছ।
ূ হাজার টাকায়)
(aংকসমহ

িজoিব

pকl সাহায
ডসা, েকানটাসা, েসফ,
পনভরণেযাগ
ু
(িজoিবর মাধ েম) iমেps, িবেশষ িহসাব

সবেমাট
িডিপe

রাজs ব য়
৪৫০০
৪৬০০
৪৭০০
৪৮০০
৪৯০০
৫৯০০
৬৬০০

aিফসারেদর েবতন
pিত ান কমচারীেদর েবতন
ভাতািদ
সরবরাহ oেসবা
েমরামত,সংরkণ o
পনবাসন
ু
সাহায o ম ুরী
anাn রাজs ব য়

েমাট: রাজs ব য়
ূ
মলধন
বয়
৬৮০০
৬৯০০
৭০০০
৭১০০
৭২০০
৭৩০০
৭৯০০
৭৯৮০

সmদ সংgহ/ kয়
ূ aিধgহণ/kয়
ভিম
ূ
িনমাণ o পত
েশয়ার o ik িয়িটেত
িবিনেয়াগ
ূ
মলধন
ম রী
ু
ঋণ o aিgম pদান
ূ
মলধন
খােত িসিডভ াট
ূ
িবিনেয়াগ মলধন
বয়

ূ
েমাট: মলধন
বয়
সবেমাট ব য়:

২। (anেমািদত pকেlর েkেt) ei িবভাজেন পিরকlনা কিমশন o aথ িবভােগর সmিত রেয়েছ।
(নাম:
)
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান নmর:anিলিপ: ১। িসিনয়র সহকারী সিচব.........................................
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ।
২। িসিনয়র সহকারী pধান .........................................
পিরকlনা কিমশন।
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক।
(িব: d:- apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন। িবভাজন pদশেন সংলgী-৩০ e pদিশত aথৈনিতক েকাড anসরণ করেত হেব। anেমািদত/ িপিসিপ
anেমািদত pকেlর িবভাজন আেদশ pশাসিনক মntণালয/ িবভাগ জাির করেত পারেব। aনnেমািদত pকেlর েkেt পিরকlনা কিমশনo aথ
িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব।)
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সংলgী-২
(sানীয় মdা
নমনা
ু (িজoিব) aবমিkর
ু
ু সরকাির আেদশ)
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
..................... মntণালয়
নং: .................................

তািরখ: ...............................

েpরক:

................................
................................

pাপক:

pধান িহসাবরkণ aিফসার
...............................মntণালয়

িবষয়:

................. aথবৎসের .............................. মntণালেয়র (নাম o েকাড নং সহ) pকl বাsবায়েনর
জn aথবরাd।

ৃ ------------------------ তািরেখ ------------ নং সরকাির আেদেশ anেমািদত েথাক
ei িবভাগ/মntণালয় কতক
বরােdর িবভাজন anযায়ী আিম ei মেম আিদ হiয়া িজoিব বরাd হiেত িনmrেপ aথ বরােdর সরকাির ম ু রী
jাপন কিরেতিছ।
বাsবায়নকারী সংsার
নাম o েকাড নং
১

pকেlর
নাম o েকাড নং
২

anেমািদত/ িপিসিপ িকিsর নাম
anেমািদত/
১ম/ ২য়/
aনnেমািদত
৩য়/ ৪থ
৩

ূ
রাজs খােতর মলধন
খােতর েমাট aবমk
ু
aথ
aথ
aথ

৪

৫

৬

৭

২. ei ব য় বতমান aথ বৎসেরর unয়ন বােজেটর ম ুরী নং -----, --------------------------মntণালয় (নাম o েকাড
নং) হiেত বহন করা হiেব।
ূ সংেযাজন কর eবং পনভরণেযাগ
৩. uপেরাk aথ ধু টাকা বরােdর aংক িনেদশ কের। ( l.o মল
pকl
ু
সাহােয র জn বরাd টাকা ei aংেকর বিহভূ ত।)
৪. ei বরােdর aধীেন ব য় anেমািদত pকl ছেক বিণত দফাoয়ারী বরাd anযায়ী কিরেত হiেব eবং েমাট ব য়
anেমািদত pকl ব েয়র aিতিরk হiেব না।
৫. ei আেদশ aথ িবভােগর ----------------- তািরেখর aম/ aিব/ uঃবাঃ১/ ------------------------- নং sারেকর
মাধ েম িবভাগেক/ মntণালয়েক pদt kমতাবেল জাির করা হiল।
aথ িবভােগর unয়ন anিবভােগর -------------- তািরেখর ------------৬. িকিs/ aিতিরk বরােdর aথ aবমিkেত
ু
ূ (anিলিপ সংযk
aম/ aিব/ uঃবাঃ. -----/ ------/ ----------- নং sারকমেল
ু ) সmিত রেয়েছ।
(নাম:
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান নmর:-

)

anিলিপ: ১। িসিনয়র সহকারী সিচব.........................................
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ।
২। িসিনয়র সহকারী pধান .........................................
পিরকlনা কিমশন।
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক।
d ব : ১. apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন।
ূ anেমাদন pেয়াজন হেব। পিরকlনা কিমশন
২. aনnেমািদত pকেlর aথ aবমিkেত
পিরকlনা কিমশন eবং aথ িবভােগর পব
ু
eবং aথ িবভাগ aথ বরােdর সময় যিদ েকান শত আেরাপ কেরন তেব তাহা সরকাির আেদেশ uেlখ কিরেত হiেব।
৩. েচক is িয়ং aথিরিট/সংsা েkেt িজ,o eর ১িট কিপ ব াংলােদশ ব াংকেক েpরণ করেত হেব।
৪. pিতrপ তহিবেলর aথ ছােড়র িজo’র কিপ মহাব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংেক িদেত হেব।

aথ িবভােগর i-বক
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সংলgী-৩
ৃ বাsবায়নাধীন unয়ন
ূ কতক
(sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ
ূ
pকlসমেহর
sানীয় মdা
নমনা
ু (িজoিব) aংেশর aথ aবমিkর
ু
ু সরকাির আেদশ)
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
.......................... মntণালয়
নং ..............................

তািরখ: ...................................

েpরক:

................................
................................

pাপক:

pধান িহসাবরkণ aিফসার,
................................ মntণালয়।

িবষয়:

........... aথ বৎসের ................................. মntণালেয়র (নাম o েকাড নং সহ) pকl বাsবায়েনর জn
aথ বরাd।

ৃ ..................... তািরেখ ................. নং সরকাির আেদেশ anেমািদত েথাক
ei মntণালয়/ িবভাগ কতক
বরােdর িবভাজন anযায়ী আিম ei মেম আিদ হiয়া sানীয় মdা
ু (িজoিব) aংেশর বরাd হiেত .....................
সংsার ankেল িনmrেপ aথ ছােড় সরকাির ম রী
ু jাপন কিরেতিছ।
বাsবায়নকা pকেlর
রী সংsার
নাম o
নাম o েকাড েকাড নং
নং
১
২

anেমািদত/
িপিসিপ
anেমািদত/
aনnেমািদত
৩

িকিsর নাম ঋেণর
১ম/২য়/
aেথর
৩য়/ ৪থ পিরমাণ
৪

৫

িবিনেয়ােগর anদােনর
aেথর
aেথর
পিরমাণ
পিরমাণ
৬

৭

রাজs
খােতর
aথ

ূ
মলধন
খােতর
aথ

েমাট
aবমk
ু
aথ

৮

৯

১০

ক. uপেরাk aথ anদান/ িবিনেয়াগ/ ঋণ িহসােব েদoয়া হiল।
খ. ei ব য় বতমান aথ বৎসেরর ---------------------- unয়ন বােজেটর ম রী
ু নং -------------- মntণালেয়র
(নাম o েকাড নং --------------------) pকl (নাম o েকাড নং ------------------------) aথৈনিতক েকাড
নং ---------- হiেত বহন করা হiেব।
গ. ঋেণর aথ িনmিলিখত শতাবলীর িভিtেত পিরেশাধ কিরেত হiেব:
১. বািষক --------- হাের (কথায় -------------) সামিয়কভােব ei ঋেণর sদ িদেত হiেব।
২. ei ঋণ --------- িট (কথায় --------------) সমান বাৎসিরক/ ষাnািসক িকিsেত আসল o sদসহ
পিরেশাধ কিরেত হiেব।
৩. ঋেণর টাকা েতালার তািরখ হiেত ------- বৎসর পর ei ঋেণর টাকা আদায়েযাগ pথম ---------বৎসর পযn আহিরত টাকার uপর সকল sদ িদেত হiেব।
ঘ. তাছাড়া aথ িবভাগ o সংsার মেধ ------------- তািরেখ সmািদন ঋণচু িk anযায়ী ঋেনর sদ-আসল
পিরেশাধ করেত হেব।
ূ সংেযাজন কর eবং পনভরণেযাগ
২. uপেরাk aথ ধু টাকা বরােdর aংক িনেদশ কের। ( l.o মল
pকl
ু
সাহােয র জn বরাd টাকা ei aংেকর বিহভূ ত।)
৩. ei বরােdর aধীেন ব য় anেমািদত pকl ছেক বিণত দফাoয়ারী বরাd anযায়ী কিরেত হiেব eবং েমাট ব য়
anেমািদত pকl ব েয়র aিতিরk হiেব না।
ৃ / চতু থ িকিs বাবদ ------------ টাকা
৪. চলিত aথবছের uপেরাk িডeসeল eর িবপরীেত pথম/ িdতীয়/ ততীয়
নগদ জমা pদান করা হেয়েছ।
৫. ei আেদশ aথ িবভােগর ----------------- তািরেখর ------------------- নং sারেকর aধীেন at
িবভাগেক/মntণালয়েক েয kমতা aপণ করা হiয়ােছ, েসi anসাের জাির করা হল।
ৃ pিতsাkিরত িবল uপsাপেনর মাধ েম সংsার পেk সংsার -------------- ei aথ
৬. ei মntণালয়/ িবভাগ কতক
uঠাiেত পািরেবন।
aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

• 155 •

(নাম:
)
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান নmর:anিলিপ: ১। িসিনয়র সহকারী সিচব.........................................
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ।
২। িসিনয়র সহকারী pধান .........................................
পিরকlনা কিমশন।
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক।
d ব : ১. apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন।
ৃ anেমািদত পিরবতন ব তীত anাn েkেt ঋেণর জn া ডাড লgী/ পণলgী
২. aথ িবভাগ কতক
শত
ু
pেযাজ হiেব।
৩. ঋণ িহসােব pদt aেথর েkেt sানীয় বাsবায়নকারী সংsার জn aথৈনিতক েকাড নং ৭০৩৭ eবং anাn
সংsার েkেt ৭৩০১ aথৈনিতক েকাড uেlখ করেত হেব। pকেlর বরােdর anদান বাবদ pদানেযাগ
রাজs aংেশর জn aথৈনিতক েকাড ৫৯০০ aথ নিতক েকাড সাহায ম ুরী aধীেন ব বহার করেত হেব
ূ
eবং anদান বাবদ pদানেযাগ মলধন
aংেশর জn ৭২০০ aথৈনিতক েকাড uেlখ করেত হেব।
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সংলgী-৪
সময়-িভিtক কম-পিরকlনা
মntণালয়/ িবভাগঃ- ................................................
বাsবায়নকারী সংsাঃ- ...........................................
pকেlর নাম o েকাড নং-......................................
িপিপর বরাd anযায়ী
aংেগর নাম

বরাd

১

২

.............(চলিত) aথ বছের বরাd
anযায়ী লk মাtা
েভৗত
আিথক
িsম
সংখ া
৩
৪
৫

pিত sাkর
িসিনয়র সহকারী সিচব, pঃ মntণালয়/ িবভাগ।
নাম o েফান:-
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কােজর agগিত জলাi
......... হেত
ু
.........মাস পযn
েভৗত
আিথক
িsম
সংখ া
৬
৭
৮

sাkর
pকl পিরচালক
নাম o েফান:-

aথ িবভােগর i-বক
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লk মাtা
......... হেত .........মাস পযn
েভৗত
আিথক
িsম সংখ া
৯

১০

১১

মnব

১২

সংলgী-৫
ৃ খরচ o পনভরেণর
aথ বরাd, aথ aবমিk
িববরণী
ু , pকত
ু
েকাড
মntণালয়/ িবভাগ

: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

বাsবায়নকারী সংsা

: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

pকেlর নাম

: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

anেমািদত/aনnেমািদত/িপিসিপ anেমািদত/ সংেশািধত aনnেমািদত : ---------------------------------------------------------pকl েময়াদ

: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

১। চলিত বািষক unয়ন কমসিচেত
/unয়ন বােজেট বরােdর পিরমাণ:
ূ
aথায়েনর uৎস

িজoিব (িসিডভ াট
বােদ)
ূ
রাজs
মলধন

আরিপe (সরকােরর
মাধ েম)
ূ
রাজs
মলধন

িবেশষ
িহসােবর
(আরিপe)

িডিপe

িসিডভ াট

anাn

সবেমাট

unয়ন বােজট বরাd
সংেশািধত eিডিপ বরাd

২। aথ ছাড়/aথরাiেজশন সংkাn তথ ািদ:
aবমkকত
ু ৃ aথ
১. pথম িকিs
২. িdতীয় িকিs
ৃ
৩. ততীয়
িকিs
৪. সবেমাট aবমk
ু
ei িকিsেত aবমkেযাগ
ু

ূ aবমkকত
৩। kমপিু ভত
ু ৃ aেথর পিরমাণ:
িবগত aথ বৎসর পযn
ক.
খ.
গ.
ঘ.

চলিত aথ বছের

সবেমাট

িজoিব
িজoিব-eর মাধ েম পনভরণেযাগ
pকl সাহায
ু
pকl সাহায (িবেশষ িহসােবর মাধ েম)
িডিপe
সবেমাট aবমk
ু :

ৃ ব য়:
৪। চলিত aথ বছেরর pকত
েকাড নং

িববরণ
িজoিব

১

চলিত aথ বছের বােজট বরাd
আরিপe ডসা, েকানটাসা, িডিপe
সরকােরর
েসফ, iমেps
মাধ েম
২
৩
৪

সবেমাট

৫

চলিত aথ বছের ................................. মাস পযn ব য়
িজoিব
আরিপe
ডসা, েকানটাসা, িডিপe
সবেমাট
সরকােরর
েসফ, iমেps
মাধ েম
৬
৭
৮
৯
১০

রাজs ব য়
৪৫০০

aিফসারেদর েবতন

৪৬০০

pিত ান কমচারীেদর েবতন

৪৭০০

ভাতািদ

৪৮০০

সরবরাহ oেসবা

৪৯০০

েমরামত, সংরkণ o
পুনবাসন

৫৯০০

সাহায o ম রী
ু
anাn রাজs ব য়

৬৬০০

েমাটঃ রাজs ব য়
ূ
মলধন
বয়
৬৮০০

সmদ সংgহ/ kয়

৬৯০০

ূ aিধgহণ/kয়
ভিম

৭০০০

িনমাণ o পূত

৭১০০

েশয়ার o ik িয়িটেত
িবিনেয়াগ

৭২০০

ূ
মলধন
ম রী
ু
ঋণ o aিgম pদান

৭৩০০
৭৯০০

ূ
মলধন
খােত িসিডভ াট

৭৯৮০

ূ
িবিনেয়াগ মলধন
বয়

ূ
েমাটঃ মলধন
বয়
৩.(ক)

সবেমাট ব য়ঃ

aথ িবভােগর i-বক
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ূ pকl ব য়ঃ
৫। kমপিু ভত
েকাড নং

িববরণ

pকl দিলল anযায়ী েমাট বরাd
িজoিব

১

আরিপe
সরকােরর
মাধ েম
২

ডসা,
িডিপe
েকানটাসা,
েসফ, iমেps

৩

৪

সবেমাট

৫

r েথেক ..............সন................... পযn
ূ বয়
kমপিু তভত
ডসা,
িজoিব আরিপe
িডিপe সবেমাট
েকানটাসা,
সরকােরর
মাধ েম েসফ, iমেps
৬
৭
৮
৯
১০

aব ািয়ত
ব ােলn

১১

রাজs ব য়
৪৫০০

aিফসারেদর েবতন

৪৬০০

pিত ান কমচারীেদর েবতন

৪৭০০

ভাতািদ

৪৮০০

সরবরাহ oেসবা

৪৯০০

সমরামত,সংরkণ o পনবাসন
ু

৫৯০০

সাহায o ম রী
ু

৬৬০০

anাn রাজs ব য়

েমাটঃ রাজs ব য়
ূ
মলধন
বয়
৬৮০০

সmদ সংgহ/ kয়

৬৯০০

ূ aিধgহণ/kয়
ভিম

৭০০০

িনমাণ o পূত

৭১০০

েশয়ার o ik িয়িটেত
িবিনেয়াগ

৭২০০

ূ
মলধন
ম রী
ু

৭৩০০

ঋণ o aিgম pদান

৭৯০০

ূ
মলধন
খােত িসিডভ াট

৭৯৮০

ূ
িবিনেয়াগ মলধন
বয়

ূ
েমাটঃ মলধন
বয়
৩.(ক)

সবেমাট ব য়ঃ

৬। ক) আরিপe সরকােরর মাধ েম পুনভরেণর aবsাঃaবমk
ু aেথর পিরমাণ

পনভরণ
দাবীর পিরমাণ
ু

পনভরণ
pািpর পিরমাণ
ু

পাথক

বতমান aথ বছের .................
মাস পযn
ূ । r েথেক বতমান
kমপিু ভত
aথ বছেরর .........................
মাস পযn

খ)

আরিপe (িবেশষ িহসােবর মাধ েম) পণভরেণর
aবsাঃ
ু

বতমান aথ বছেরর .......
.................. মাস পযn
ূ ............... মাস
kমপিু ভত
পযn

aথরাiেজশন জািরর পিরমাণ
পনভরণ
দাবীর পিরমাণ
পনভরণ
pািpর পিরমাণ
ু
ু
টাকায়
বেদিশক মdায়
টাকায়
বেদিশক মdায়
টাকায়
বেদিশক
ু
ু
মdায়
ু

pিত sাkর
যg
ু -সিচব
মntণালয়/ িবভাগ

টাকায়

পাথক
বেদিশক
মdায়
ু

sাkরঃ pকl পিরচালক
(নাম o পদবী)
(েফান নং)

aথ িবভােগর i-বক
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সংলgী- ৬
ূ সংেযাজন কর বাবদ aথ aবমিkর
( l o মল
নমনা
ু
ু সরকাির আেদশ)
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
...........................মntণালয়
..........................িবভাগ
নং: .................................

তািরখ: ................................

েpরক:

................................
................................

pাপক:

pধান িহসাবরkণ কমকতা
..........................মntণালয়

িবষয়:

...............................aথ বৎসের anেমািদত/ aনnেমািদত........মntণালেয়র (নাম o েকাড নং)
ূ সংেযাজন কর পিরেশােধর জn ........aথ
.........(pকেlর নাম) pকl েকাড নং ...... eর l o মল
বরাd/ aবমিk
ু সংkাn।

uপের uেlিখত pকlিটর .......... আiেটম আমদািনর জn ............(pকেlর বাsবায়নাধীন সংsা/িবভাগ
ূ সংেযাজন কর (িসিড ভ াট) পিরেশাধ বাবদ টাকা .....................
eর নাম) ankেল l o মল
(কথায়.................) aবমিkর
সরকাির ম রী
ু
ু jাপন কিরেত আিম আিদ হiয়ািছ।
২. ei ব য় বতমান aথ বৎসেরর (...............) unয়ন বােজেটর ম ুরী নং .......... মntণালেয়র (নাম o েকাড নং)
.................. (pকেlর নাম o েকাড নং) .............. হiেত বহন করা হiেব।
৩. িনmিলিখত শতসােপেk ei aথ anদান/ িবিনেয়াগ/ ঋণ িহসােব ম রী
ু করা হiল।
ৃ pিতsাkিরত িবল দািখল হiেব eবং l আiেনর ৩৪ নং ধারা anযায়ী কিমশনার
ক) pকl পিরচালক কতক
aব কা মস - ..........eর আoতাধীন ........ব াংেকর ......শাখার ....... নং eকাu ট কাের ট-eর ankেল
েচক জাির কিরেত হiেব।
খ) ei আেদশ aথ িবভােগর .................................. তািরেখর aম/ aিব/ uঃবাঃ১/ ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... নং sারেকর মাধ েম িবভাগ/ মntণালয়েক pদt kমতাবেল জাির করা হiল।
গ) িকিs/ aিতিরk বরােdর aথ aবমিkেত
aথ িবভােগর unয়ন anিবভােগর. ............. তািরেখর
ু
ূ (anিলিপ সংযk
.............aম/ aিব/ uঃবাঃ. ...../ ...../ ............. নং sারকমেল
ু ) সmিত রেয়েছ।
(নাম:
)
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান:
anিলিপ: ১। িসিনয়র সহকারী সিচব.........................................
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ।
২। িসিনয়র সহকারী pধান .........................................
পিরকlনা কিমশন।
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক।
d বঃ

apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন।
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সংলgী-৭
(িসিড ভ াট aবমিkর
/ বরাd eবং ব বহােরর বাৎসিরক িববরণী)
ু
...................... মntণালয়/ িবভাগ
...................... (সংsা/ aিধদpর)
িবষয়:

................................... aথ বৎসের eিডিপ হiেত িসিড ভ াট aবমিk
ু / বরাd eবং ব বহােরর বাৎসিরক
িববরণী।

pকেlর নাম:.......................................................................................
বাsবায়নকারী
সংsা o েকাড
নং

pকেlর
নাম o
েকাড নং

িহসাব চলিত
নmর

িহসাব চলিতেত
বতমান aথ
বছেরর
pারিmক েজর

১

২

৩

৪

মntণালেয়র কমকতার pিতsাkর
(নাম o েফান)
d বঃ

চলিত aথ
বছের e
িহসাব
চলিতেত
ৃ aথ
জমাকত
৫

চলিত aথ
বছের e
িহসাব চলিত
ৃ
েথেক ব য়কত
aথ
৬

৩০ জন
ু
তািরেখ িহসাব
চলিতেত
aব িয়ত েজর
(৪+৫-৬)=৭

pকl পিরচালেকর sাkর
নাম o েফান:

জলাi
মােসর ১৫তািরেখর মেধ েpরণেযাগ ।
ু
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সংলgী- ৮
(সরকােরর মাধ েম পনভরণেযাগ
pকl সাহায বরােdর নমনা
ু সরকাির আেদশ )
ু
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
...............................মntণালয়
....................................িবভাগ
নং: ....................................

তািরখ: ...................................

েpরক:

......................................
......................................

pাপক:

pধান িহসাবরkণ aিফসার
.................................মntণালয়

িবষয়:

anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত/ aনnেমািদত ........................... (pকেlর নাম) pকl েকাড নং
...........................eর জn unয়ন সহেযাগী (েদশ/ সংsার নাম) চু িk নং ........................eর aধীেন
pদt পনভরণেযাগ
pকl সাহােয র (িজoিব’র মাধ েম) aথ বরাd সংkাn।
ু

uপের
uেlিখত
pকlিটর
জn
......................িকিs
পযn/...................িকিsেত
..........................িবভােগর ankেল সরকােরর মাধ েম পনভরণেযাগ
pকl সাহায বাবদ টাকা
ু
...........(কথায়..........) eর সরকাির বরাd ম রী
াপন কিরেত আিম আিদ হiয়ািছ। ei ব য় বতমান aথ বৎসেরর
ু
(...........) unয়ন বােজেটর ম ুরী নং ......... মntণালেয়র (নাম o েকাড নং) .............pকেlর নাম o েকাড নং
.........হiেত বহন করা হiেব।
২.

pকl ছক/ িপিসিপেত বিণত দফাoয়ারী বরাd anযায়ী eবং unয়নসহেযাগী েদশ/ সংsার সিহত সmািদত
কাযকর চু িkর শত েমাতােবক ei aথ ব য় কিরেত হiেব।

৩.

aথ িবভােগর .......................তািরেখর .................................নmর sারেকর aধীেন at মntণালয়/
িবভাগ েক েয kমতাপণ করা হiয়ােছ েসi anযায়ী ei আেদশ জাির করা হiল।

৪.

িকিs/aিতিরk বরােdর aথ aবমিkেত
aথ িবভােগর unয়ন anিবভােগর. ............. তািরেখর
ু
ূ (anিলিপ সংযk
.............aম/aিব/uঃবাঃ. ...../ ...../ ............. নং sারকমেল
ু ) সmিত রেয়েছ।
(নাম:
)
সহকারী সিচব/িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান:

anিলিপ: ১। িসিনয়র সহকারী সিচব.........................................
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ।
২। িসিনয়র সহকারী pধান .........................................
পিরকlনা কিমশন।
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক।
d ব : ১. apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন।
২. anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত pকেlর ৩য় o ৪থ িকিsেত পনভরণেযাগ
pকl সাহােয র aথ aবমিkর
ু
ু
ূ anেমাদন pেয়াজন।
জn eবং aনnেমািদত pকেlর সকল িকিsর aথ aবমিkর
জn aথ িবভােগর পব
ু
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সংলgী-৯
(িজoিব’র মাধ েম আরিপe eর পনভরেণর
agগিত pিতেবদন)
ু
......................................মntণালয়/ িবভাগ
িজoিব’র মাধ েম আরিপe পনভরেণর
tমািসক pিতেবদন
ু
(........................হেত.....................................পযn)
মntণালয়/ িবভাগ
মাস
বাsবায়নকারী সংsা

:
:
:

pকেlর নাম pকেlর r বৎসর pকেlর r
o দাতা সংsার েথেক বতমান aথ
চলিত মাস
নাম
বৎসর পযn েমাট পযn আরিপe
ৃ
(বাsবায়নাধীন আরিপe বরােdর
খােত pকত
কাল)
পিরমাণ
বয়

চলিত মাস
পযn
পনভরেণর
ু
দাবীর
পিরমাণ

দাবীর
িবপরীেত
পনভরেণর
ু
পিরমাণ

দাবী েপেশর দাবীর aেথর
মেধ
aেপkায়
আেচ eর
পনভরেণর
ু
পিরমাণ (৩- aেপkায় আেছ
eর পিরমাণ
৪)

pিতsাkর
pশাসিনক মntণালেয়র িসিনঃ সহঃ সিচব/ pধান
নাম o েফান

aথ িবভােগর i-বক
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সংলgী-১০
ূ
(পনভরণেযাগ
pকlসমেহর
জn েসফ তহিবল পিরচালনা পdিত)
ু
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন uiং
নং -aম/aিব/uঃগঃশাঃ১৬/৯৩/২৩৪
িবষয়:

তািরখ: ০৫/০৮/১৯৯৩iং

ূ
পনভরণেযাগ
pকlসমেহর
জn েসফ িহসাব পিরচালন পdিত।
ু

ূ
পনভরণেযাগ
pকlসমেহর
জn েসফ িহসাব পিরচালন eবং বাংলােদশ ব াংেকর সাব-েসফ eকাu ট হiেত
ু
বািণিজ ক ব াংেক রিkত সংি pকেlর eকাuে ট sানীয় মdায়
aথ sানাnেরর িনয়মাবলীঃ
ু
ক) েয সব পণভরণেযাগ
pকেlর জn eখন পযn বািণিজ ক ব াংেক িহসাব েখালা হয় নাi ei ধরেণর pকেlর
ু
ৃ
িহসাব েখালার জn pকl কতপk
pশাসিনক মntণালেয়র মাধ েম িডিসe -eর anিলিপসহ aথ িবভােগর unয়ন
ৃ psািবত েয েকান eকিট ব াংকেক
uiং eর িনকট psাব কিরেব। aথ িবভাগ pশাসিনক মntণালয় কতক
মেনানীত কিরেব। pশাসিনক মntণালয় িবিভn pকেlর জn িভn িভn ব াংেকর নাম psাব কিরেব। িনধািরত
ৃ
ব াংেকর শাখা িনধারণ pকl কতপেkর
sপািরশ anযায়ী ব াংেকর pধান কাযালয় িsর কিরেব।
খ) েকবলমাt sানীয় মdায়
খরচ িনবােহর জn pেয়াজনীয় aথ (aথাৎ টাকা) বাংলােদশ ব াংক হiেত বািণিজ ক
ু
ব াংেক রিkত সংি pকl eকাuে ট sানাnর করা যাiেব।
গ) বাংলােদশ ব াংেকর সাব েসফ eকাu ট হiেত বািণিজ ক ব াংেক রিkত সংি pকl eকাuে ট pারিmকভােব
ৃ ঐ pকেlর জn pদt pারিmক জমার েবশী হiেব না।
sানাnরেযাগ aেথর পিরমাণ unয়ন uপেযাগী কতক
ৃ পণভরণেযাগ
ঘ) পরবতী কােল sানাnরেযাগ aেথর পিরমাণ ঐ pকেlর জn unয়ন সহেযাগী কতক
aেথর েবশী
ু
হiেব না। ei শত সকল pকেlর জn সমভােব pেযাজ হiেব।
ঙ) চলিত aথ বৎসের সবেমাট sানাnরেযাগ aেথর পিরমাণ েকান মেতi বািষক unয়ন কমসিচ
ূ unয়ন বােজেট
ৃ aেথর েবশী হiেব না। (যতkন পযn
সংি
pকেlর জn পণভরণেযাগ
pকl সাহায খােত বরাdকত
ু
সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ
ূ anযায়ী uহার েহরেফর হiেব না) তেব িবেশষ েkেt eবং aথ িবভােগর
ৃ aেথর মেধ সীিমত রািখয়া িনজs
ূ
পবাnেমাদনkেম
যিদ েকান দpর/ সংsা েকান িনিদ aথ বৎসেরর বরাdকত
uৎস হiেত ব য় িনবাহ কিরয়া uk aথ বৎসের দাতার িনকট হiেত পনভরেণরজn
দাবী েপশ কেরন eবং দাতা
ু
ৃ
যিদ ঐ eকi বৎসের পনভরেণর
পিরবেত পরবতী aথ বৎসের uk aথ পুণভরণ কেরন তেব pকl কতপেkর
ু
ূ
িহসােব sানাnেরর পববতী
বৎসেরর বােজট বরাdi ei uেdেশ বােজট বরাd িহসােব gহণেযাগ হiেব eবং ei
পিরমাণ aেথর জn পরবতী বৎসেরর বােজেট বরােdর pেয়াজন হiেব না। তেব erপ ব য় eবং aথ sানাnেরর
ূ
জn aথ িবভােগর পবাnেমাদন
aবশ i pেয়াজন হiেব।
চ) েযেহতু েসফ-তহিবল pকl সাহায / পনভরণেযাগ
pকl সাহােয র eকিট aিgম aংশ েযেহতু সংি pকেlর
ু
ankেল বািষক unয়ন কমসিচ
pকl সাহায বরাd হiেত pশাসিনক মntণালয়/
ূ / unয়ন বােজেটর পনভরণেযাগ
ু
ৃ aথ িবভােগর পবসmিত
ূ
িবভাগ কতক
ব িতেরেক েকান aথ aবমk
ু করা যাiেব না।
ৃ aথ পন
ছ) বাংলােদশ ব াংক হiেত pকl eকাuে ট sানাnরকত
ু রােদশ না েদoয়া পযn সংি pকl ছক/ unয়ন
ঋণ চু িk anযায়ী খরচ িনবােহর জn ei eকাuে ট রিkত aব িয়ত aেথর পিরমাণ সmেক aথ িবভাগ,
বাংলােদশ ব াংক, বিহঃ সmদ িবভাগ o pশাসিনক মntণালয়েক aবিহত কিরেবন।
জ) unয়ন সহেযািগর িনকট হiেত pাp বাংলােদশ ব াংেকর সাব-েসফ eকাuে ট রিkত েসফ -তহিবেল aব িয়ত aথ
(aথ িবভােগর aথারাiেজশন সােপেk eকাuে ট sানাnিরত না হiেল) ঐ eকাuে ট জমা থািকেব।
ৃ েসফ তহিবেলর aথ pকl বাsবায়নকারী সংsা
ঝ) বাংলােদশ ব াংেকর সাব-েসফ eকাu ট হiেত sানাsরকত
ূ (Admissible Ligible
েকবল মাt সংি
pকl/ unয়ন ঋণ চু িkর anযায়ী gহণেযাগ ব য়সমহ
ৃ পনভরণেযাগ
Expenditure) িনবােহর জn (aথাৎ েয সকল ব য় unয়ন সহেযাগী কতক
) টাকায় খরচ কিরেত
ু
পািরেবন।
aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২
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ঞ) pকl বাsবায়নকারী সংsা বেদিশক মdার
pেয়াজন anভব কিরেল তাহােদর anেমািদত ব াংেকর মাধ েম
ু
ৃ পৃ া ন
বাংলােদশ ব াংেক uহা sানাnেরর জn anেরাধ কিরেবন। তেব e ধরেনর anেরাধ সংি িসeo কতক
কিরেত হiেব। বাংলােদশ ব াংক িসeo -eর িনকট anেরাধ pািpর পর সংি ব াংেক pেয়াজনীয় বেদিশক মdা
ু
ূ বেদিশক মdায়
sানাnর কিরেবন। সাব েসফ eকাu ট হiেত বহনেযাগ ব য়সমহ
িনবােহর জn সমপিরমাণ টাকা
ু
ৃ েরহাi েদoয়া হiেব eবং uk েলনেদেনর েkেt আn ািনক
জমা দান পdিত e েkেt বাংলােদশ ব াংক কতক
বেদিশক মdা
িবিনময়
হার
(Official
Rate
of
Exchange)
pেযাজ হiেব।
ু
ট) েয সকল সরকাির দpর/ সংsার বাংলােদশ ব াংেকর রিkত সরকাির eকাuে টর ankেল েচক iসূ র kমতা
রিহয়ােছ তাহােদর বািণিজ ক ব াংেক েকান eকাu ট (েসফ -তহিবল সd বহােরর জn) খিলবার
pেয়াজন নাi। ei
ু
সকল দpর/ সংsা বাংলােদশ ব াংক রিkত তাহােদর s s eকাuে টর মাধ েম েসফ -তহিবল পিরচালনা কিরেত
ৃ িহসাব বিহ, েরকড iত ািদ সংরkণ কিরেবন যাহােত েসফ -তহিবল
পােরন। তেব ei সকল দpর/ সংsা পথক
ৃ
সংkাn iত ািদ খরচািদ সংsার anাn খরচািদ হiেত পথকভােব
িচিhত করা যায়।
ঠ) েসফ -তহিবল সংkাn aথ েকবলমাt বািষক unয়ন কমসিচেত
anেমািদত unয়ন pকেlর েkেt sানাnর করা
ূ
দpর/ সংsা pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ eবং পিরকlনা
যাiেব। aনnেমািদত unয়ন pকেlর েkেt সংি
ূ aথ িবভােগ েসফ -তহিবল eর aথ sানাnেরর psাব েপশ কিরেত পােরন।
কিমশেনর সmিত gহণপবক
ড) বাংলােদশ ব াংক তার সাব েসফ- eকাu ট সংkাn eকিট মািসক pিতেবদন pিতিট pকl বাsবায়নকারী সংsা
িসo -eর িনকট pিতমােসর pথম সpােহ েpরণ কিরেবন। ei মািসক pিতেবদন সংsােক েসফ eবং সংি
ৃ aথ পনভরেণর
তহিবল eর খরচকত
জn দাতা সংsার িনকট দাবী েপেশ (Reimbursement Claim) সাহায
ু
কিরেব।
ঢ) pকl বাsবায়নকারী সংsা েসফ -তহিবল eর aথ uেtালেনর aব বিহত পেরi খরচ কিরেবন eবং খরেচর
পরপরi uহা পনভরেণরজn
দাতা সংsার িনকট দাবী েপশ কিরেবন। েসফ তহিবল হiেত eকেt pকেlর িতন
ু
মােসর sানীয় মdায়
খরেচর েবশী aথ টাকায় sানাnর করা যাiেব না।
ু
ণ) বাংলােদশ ব াংক (িহসাব িবভাগ) pিতিট সাব-েসফ eকাuে টর tমািসক িরেপাট যথাkেম ৭i aেkাবর, ৭i
জাnয়ারী eবং ৩০েশ জেনর
মেধ aথ িবভাগ (unয়ন uiং) বিহঃসmদ িবভাগ ( বেদিশক সাহায বােজট শাখা)
ু
সংি িসeo eবং মntণালয়/ িবভােগ েpরণ কিরেবন। সরকাির দpর/ সংsা unয়ন pকl বাsবায়েনর জn সাব
ৃ যাবতীয় েসফ তহিবল eর eবং েসফ eকাu ট হiেত ব িয়ত
েসফ eকাu ট হiেত েস Tাল eকাuে ট sানাnরকত
ৃ
ৃ o সিঠক িহসােব সংরkেণর জn সংি pকl কতপk
বেদিশক মdা
দািয় থািকেবন। uপের
ু খরচািদর pকত
বিণত পdিত anযায়ী বাংলােদশ ব াংক হiেত pাp িহসােবর সিহত সংি
িসeo তাহার িনকট রিkত িহসাব
িমলাiেবন। ৭i eিpল তািরেখর মেধ েpিরত বাংলােদশ ব াংেকর িরেপাট সংি
সংsা/ দpর. pশাসিনক
মntণালয়/ িবভাগ o পিরকlনা কিমশনেক ঐ pকেlর সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচেত
pিতফেলর জn
ূ
pকl সাহায / পনভরণেযাগ
pকl সাহায (টাকাংশ) eর সংেশািধত বরাd চািহদা পরীkায় সাহায কিরেব।
ু
ৃ েpিরত ৩০েশ জন
ত) বাংলােদশ ব াংক কতক
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ
ু eর tমািসক িরেপাট anযায়ী সংি
সিঠক িহসাব িনrপণ eর জn pিত (aথ) বছেরর ৩০েশ জন
ু তািরেখ সমg aথ বৎসের েসফ তহিবেলর aথ pািp
ৃ
o খরচ সmকীয় eকিট সমnয় আেদশ (Adjustment GO) জাির কিরেবন। pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতক
ৃ pিতফলনপবক
ূ
pিতিট pকl eর জn চলিত aথ বৎসের েসফ eকাu ট হiেত sানাnিরত তহিবেলর pকত
Adjustment GO যথাসমেয় জািরর িবষয়িট সংি িসeo িনি ত কিরেবন।
থ) েসফ তহিবল সংkাn সকল খরচািদ eবং েলনেদন সংি
anেমািদত pকl ছক/ unয়ন ঋণ চু িk/ pকl
চু িkেত বিণত শতািদ সােপেk কিরেত হiেব। eতদসংkাn aথিবভােগর ২৯/০৫/১৯৮৫iং তািরেখর eমeফিড১/ িবিট-১/ ১e-২৬/ ৮৪-৮৫/ ৩৭৬/ ১(১০০) নmর sারেক বিণত শতািদo যথাযথ ভােব পালন কিরেত হiেব।
দ) ঋণপt (Letter of Credit) েখালা eবং Retirement সংkাn যাবতীয় কাযাবলী সরকােরর িবদ মান বেদিশক
মdা
ু িনয়ntণ িবিধ anসাের পিরচািলত হiেব।
েমাঃ িসিdkর রহমান েচৗধূরী
uপ-সিচব (unয়ন-১)
aথিবভাগ

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

• 165 •

সংলgী-১১
(েসফ/ iমেps/ েকানটাসা/ ডসা তহিবেলর aথ ব বহার সংkাn সমnয় আেদেশর নমনা
ু )
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
............................... মntণালয়/ িবভাগ
নং: ................................

তািরখ: ...................................

েpরক:

......................................
......................................

pাপক:

pধান িহসাবরkণ aিফসার
........................ মntণালয়/ িবভাগ।

িবষয়:

anেমািদত ................. (pকেlর নাম).............. (েসফ/ েকানটাসা/ iমেps/ ডসা) pকl েকাড নং ..................
eর জn unয়ন ঋণচু িk নং ....................... eর aধীেন ............... aথ বৎসের বেদিশক সাহােয র িবেশষ তহিবল
(েসফ/ েকানটাসা/ iমেps/ ডসা) ব বহােরর সমnয় আেদশ।

আিম আিদ হiয়া uপের uেlিখত pকেlর িবপরীেত ................ aথ বৎসেরর ম রী
ু o বরােdর দাবীসমহূ (unয়ন)
e pকl সাহায (টাকাংশ) সংেশািধত বািষক unয়ন বরাd হেত েসফ তহিবল (েকানটাসা/ iমেps/ ডসা) সd বহােরর
িনেmাk সমnেয়র জn ........................ সংsা/ দpর/ কেপােরশেনর ankেল সরকাির ম ুরী jাপন করিছ।
(aংকসমহূ লk টাকায়)

..........সেনর
বািষক/সংেশািধত
বািষক unয়ন
কমসিচেত
pকl
ূ
সাহায বরাd
১

ু
ডসা,েকানটাসা, aথরাiেজশেনর
েসফ,েকানটাসা,ডসা বরােdর তলনায়
aথ িবভাগ
ৃ জািরকত
ৃ েসফ o iমেps তলনায়
ৃ
ু
কতক
o iমেps (pকl
pকত
কম/ েবশী
েমাট
িহসাব েথেক
িহসাব) e pাp aেথর pািpর পিরমাণ
ব য় কম/েবশী
aথরাiেজশন
েমাট ব য়
পিরমাণ ( বেদিশক
(৬-৭)
(১-২)
মdা
ু সহ)
২
৩
৪
৫
৬

২। uপের ১নং কলােম বিণত ......... টাকার মেধ হiেত .......... টাকা (বরােdর সমপিরমাণ aথবা কম pািpর পিরমাণ)
.................... aথ বৎসেরর সংেশািধত unয়ন বােজেটর ম ুরী নং ................ মntণালেয়র নাম o েকাড নং .................
pকl নাম o েকাড নং ................... হেত বহন করা হেয়েছ।
৩। uপের ৩নং কলােম বিণত aিতিরk pািpর সমপিরমাণ aথ ................. টাকা ............... aথ বৎসেরর unয়ন বােজেটর
ম রী
ু নং ................... বাsবায়নকারী সংsার নাম ................. pকেlর নাম o েকাড ................... eর সিহত সমnয়
করা হেব।
ৃ (েসফ/ েকানটাসা/ iমেps/ ডসার মাধ েম) ei pকেlর জn ৩০েশ জন
৪। unয়ন সহেযাগী কতক
ু , ............ তািরখ পযn
........................... (সমপিরমাণ
pকl eকাuে ট pদt aেথর kমপ ু ীভূ ত পিরমাণ ................... বেদিশক মdায়
ু
দাবী েপেশর পিরমাণ ............... টাকা ( বেদিশক মdা
...................... টাকা), খরেচর পিরমাণ ................. টাকা, পণভরণ
ু
ু
......................)। e পযn টাকা ....................... ( বেদিশক মdা
করা হেয়েছ। pকl eকাuে ট
ু ..................) পণভরণ
ু
ব ালােnর পিরমাণ ............... টাকা ( বেদিশক মdা
ু .....................) মাt।
৫। aথ িবভােগর (unয়ন anিবভাগ) aথ মntণালেয়র (aথরাiেজশন জািরর নং o তািরখ) eর aধীেন ei মntণালয়/ িবভাগেক েয
kমতা aপণ করা হiয়ােছ েসi anসাের ei সমnয় আেদশ জাির করা হiল।
(নাম:
)
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান:
anিলিপ:
মহাব বsাপক, আnজািতক িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক।
িসিনয়র সহকারী সিচব, unয়ন-১, unয়ন anিবভাগ, সিচবালয়, ঢাকা।
মহাব বsাপক, ............................. (বািণিজ ক ব াংক)
েkেt বেদিশক মdার
নাম সহ পিরমাণ uেlখ করেত হেব।
* বেদিশক মdার
ু
ু
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সংলgী-১২
(েকানটাসা তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন)
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF
BANGLADESH
MINISTRY OF FIANCE
Finance Division
Development Wing
No. MF/FD/DRS/3/91/444(20)
From:

Mr. Md. Shareefullah
Joint Secretary (Dev)

To:

The Secretary/Addl.Secretary-in-Charge of
…………………………….Ministry/Division

Dated: May 04, 1992

Subject: Procedure for operation of convertible taka special account (CONTASA) of IDA aided
development projects under Government Deptts/Autonomous/Semi-Autonomous Bodies
(Revised).
The Government has decided, in consultation with IDA, to introduce a Convertible Taka Special
Account (CONTASA) for IDA aided autonomous bodies. It is, however, to be noted that on going
projects funded by IDA for which SAFE accounts has been in operation since 1985 shall not come
under the purview of CONTASA until a renew has been completed by the Government and IDA and
both parties are in agreement to change the status of projects currently operation under SAFE to allow
them to operate under CONTASA. The following procedures shall be applicable for the operation of
CONTASA.
1.

Opening of the Account:
a)

With prior approval of the Finance Division and wehre permitted by the IDA Development
Credit Agreement, one project Executing Agency may open under the title of the project one
CONTASA WITH A COMMERCIAL BANK (Explanation where more than one project
executive agencies are involved, each such agency can open one such CONTASA).
CONTASA will be interest bearing and convertible to foreign exchange axstipulated in 2(i).

b) The specimen signature of the Project Implementing Authority/Project Director responsible
for operating the account shall have to be attested by the Head of the Deptt./Agency and the
Administrative Ministry/Division in the specimen signature card of the Bank.
c)

2.

In cases where several drawing authorities are involved in a CONTASA, the Administrative
Ministry/Division may in appropriate cases, authorize them for drawing from the CONTASA
under intimation to the Finance Division. In such cases, too, the procedure (b) shall have to be
flollowed.

Procedure for depositing to and fund utilization from CONTASA:
a)

Immediately after the deposit of foreign currency by IDA with the Bangladesh Bank the latter
shall transfer the Taka equivalent to the commercial bank for crediting the same to the
CONTASA of the project.

b) The Finance Division shall issue authorization showing budget allocation against the project
in the project aid head at the beginning of each financial year. This authorization will show the
respective head of account and the break up of the fund for different phases of implementation
of the same project given by the Administrative Ministry/Division. The Administrative
Ministry/Division could revise this break-up, if necessary, and have revised authority issued
by the Finance Division reflecting the original authorization.
c)

In cases where expenditure in addition to the authorization is necessary, the Administrative
Ministry/Division may incur such additional expenditure with prior permission and
authorization from the Finance Division. The total expenditure, including the among of
additional expenditure, shall not exceed the amount available in the projects CONTASA.

d) In case of Project Concept Paper (PCP) approved/ unapproved projects permission from the
Planning Commission and Finance Division will be needed for issuing authorization.
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e)

Project Director/Project Implementing Authority shall not pay any bill from CONTASA.
Unless authorization or additional authorization as the case may be issued from the Finance
Division against the project.

f)

Payment from CONTASA shall be made on the basis of work done goods supplied
consultants services and training provided (for payment in foreign currency, please see (j)
below.

g) However, advance payment stipulated in the respected contracts would be made from
CONTASA for any work to be done goods to be supplied, consultants services and training to
be provided so specified in the Development Credit Agreement/ Project Agreement or
agreement.
h) The bill against which payment could be made available from CONTASA shall contain
attestation of the Project Director/Project Implementing Authority in services and training
provided. The Project Director/Project Implementing Authority shall maintain accounts of
each bill in a separate ledger.
i)

The commercial bank shall send a month-wise report concerning CONTASA maintained with
them to the Project Implementing Agency. Administrative Ministry/Division, concerned Chief
Accounts Officer and the Finance Division in the first week of the following month. The
Project Implementing Agency shall prepare a statement of expenditure based on such
report/account showing the head of account and shall send it to the necessary entries in the
Government Account according to the report.

j)

All project expenditure eligible for IDA financing in local currency and any expenditure in
foreign currency up to US$ 50,000.00 equivalent or less shall be met from CONTASA. The
limits would be agreed with IDA for new IDA project to be negotiated which require a
CONTASA account based on the total amount of each project.

k) Proceeds of all IDA Credit converted into Taka for deposit in CONTASA shall be freely
convertible and may be used to meet eligible expenditure in Taka as well as in foreign
currency subject to the provision stipulated in para ‘2(I)’ above.
3.

General Conditions:
a)

Project Implementing Agency/Project Implementing Unit (PIU) must submit claims in Taka
for reimbursement for the bills paid on monthly basis to IDA immediately after the end of
each month. The implementing agency must reconcile the bank statement and submit both the
reconciliation and bank statements will replenishment applications, in accordance with the
intervals specified in IDA’s disbursement letter for each project.

b) All expenditure/ payment under CONTASA shall be incurred/ made as per approved project
proforma (PP) and terms and conditions of FCA and Project Agreement.
c)

At the end of the financial, year Administrative Ministry/Division shall issue an adjustment
G.O. in respect of Autonomous and Semi-Autonomous bodies showing therein project-wise
ADP allocation, revised ADP allocation, Taka received under CONTASA and expenditure
thereof up to 30th June. If such G.O. is not issued by the 31st July, no fund from CONTASA
can be used thereafter.

d) CONTASA shall be audited every year by the Foreign Aided Projects Audit Department of
the Government.
e)

Instruction regarding interest accrued and bank charges in respect of CONTASA shall be
issued separately at a later date.

Md. Shareef Ullah
Joint Secretary
Distribution:
1. Comptroller & Auditor General, Bangladesh
2. Governor, Bangladesh Bank, Dhaka
3. Controller General of Accounts, Bangladesh
4. Director, Directorate of Audits, Foreign Aided Projects
AG Bhaban, Segunbagicha, Dhaka
5. Director, Foreign Aid Budget & Accounts Branch, ERD.
6. The Chief Accounts Officer of all concerned Ministries.
7. All Officers of this Wing.
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সংলgী-১৩
(iমেps তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন)
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF
BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
Development Wing
No. MF/FD/DRS/25/92(P-1)141(200)
From:

Mr. Md. Shareef Ullah
Joint Secretary (Dev)

To:

The Secretary/Addl.Secretary-in-Charge of
…………………………….Ministries/Divisions

Dated: 25-4-1993

Subject: Operational procedure for enhanced Imprest Account Facility under ADB Loans

1.

The undersigned is directed to say that the Government of Bangladesh and the Asian Development
Bank (ADB), have agreed to enhance the use of existing Imprest Account facility to a more
comprehensive facility, similar to the World Bank’s SAFE. Such Imprest Account will cover all
loan categories (except for unallocated and service charge during construction), both foreign and
local expenditures. In principle, all new ADB loans will adopt the Imprest Account Procedures, if
executing agency’s accounting and administrative capability is satisfactory to ADB. ADB’s
Statements of Expenditure (SOE) procedures should be combined with Imprest Accounts to
facilitate replenishment/liquidation. Detailed Procedures of Imprest Accounts of Expenditure will
be included in ADB’s disbursement letter which will be sent to the concerned parties after signing
of Loan Agreements.

2.

Opening of Imprest Accounts:
Executing Agency (EA) through their Administrative Ministry/Division, will apply to the Finance
Division, Ministry of Finance for permission to open an Imprest Account under new procedure.
Finance Division will issue permission and instruct Bangladesh Bank (BB) to open an Imprest
Account with (BB). The MOF will designate a Commercial Bank, on the basis of the
recommendation of the Administrative Ministry, where a corresponding account to the Imprest
Account (Second Stage Imprest Account in local currency) would be opened. Such account in the
Commercial Bank will be interest bearing and the interests so earned, will be deposited on the 1 of
July every year to the Government Account under the head 24-interest-24-Kha-Foreign Loan
Interest Imprest Account. Government departments and agencies having power to issue checks on
Government Accounts are not required to open Second Stage Imprest Accounts with Commercial
Banks.

3.

Government’s Budget Allocations.
FD, MOF will issue, at the beginning of each financial year, an advice to BB informing Annual
Development Program (ADP) allocation for all ADP-Financed approved project which have
Imprest Accounts and will authorize BB to release funds from Imprest Accounts to the Executing
Agencies. Thus BB gets an umbrella authorization for approved projects from FD to release fund
and does not have to get FD’s clearance as they are within the limit of current year’s ADP
allocation. EA’s have to ensure they do not submit to ADB Withdrawal Applications for advance
exceeding current year’s ADP allocations.

4.

Ceiling of Imprest Fund should, whenever possible, be stated in the loan agreement or in the
Minutes of the Loan Negotiations. Otherwise, the amount of the initial advance (3 to 6 months
requirement) establishes a requirement. Executing Agencies will submit a Withdrawal application
and an Estimate of Expenditure Sheet for initial advance to ADP Headquarters through ADB
Bangladesh Resident Office. ADB’s Controller’s Department in Dhaka possesses the transfer and
will advise Executing Agencies accordingly.
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5.

Payments of Expenditure:
Executing Agencies will make
i) all local payments from the Imprest Accounts, and
ii) Foreign Exchange payments (limit US$ 50,000 equivalent per payment from imprest fund
held at the Commercial Ban. Imprest fund can be utilized for all kinds of payments and
transactions including small letter of credit (L/C) amounting US$ 50,000 or less. Such small
L/C transactions can be made between the shipper and the buyer without going through
commitment letter procedures. $ 50,000 limit will be reviewed by the Government and the
ADB periodically. Procedures for opening/settlement of small L/C and for direct payments in
Foreign Exchange will be circulated by Bangladesh Bank.

6.

Liquidation & Replenishment:
For replenishment, Executing Agencies accumulate payment of documents and then submit
withdrawal applications to Bangladesh Resident Office of ADB, in principle on a monthly basis.
Withdrawal appalications must be supported by the standard documentation as required under
ADB procedures along with the Bank statements of Imprest Account. Bangladesh Resident Office
of ADB reviews the applications and sends them to ADB’s Controller Departments for
replenishment. This process will continue till, (i) amount one year before loan closing date or (ii)
the time when the undisbursed balance of the loan becomes twice the amount of the prevailing
ceiling of the Imprest fund, whichever come first; after-which, withdrawal applications received
will be treated as liquidation against outstanding Imprest Fund.

7.

Programme Loans:
For Programme Loans, above stated procedures will generally apply.

8.

Audit:
Imprest Accounts and Statements of Expenditure should be annually audited by the Comptroller
and Auditor General (C&AG). Audit of Imprest Accounts and Statements of Expenditure may be
carried out as part of the regular annual report of Executing Agency’s general accounts and
financial statements, but the opinion of that part of the examination relating to Imprest Accounts
and statements of Expenditure should be separately set out in the auditor’s report.

Joint Secretary (Development)
Finance Division
Ministry of Finance
Distribution:
1. Secretary.................Ministry/Division
2. Governor, Bangladesh Bank
3. Comptroller & Auditor General of Bangladesh
4. Controller General of Accounts (CGA)
5. Director, Directorate of Audits, Foreign Aided Projects.
6. Bangladesh Resident Office of ADB.
7. Managing Director.....................................Bank
8. All Chief Accounts Officers
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সংলgী-১৪
(বািণিজ ক ব াংেক iমেps তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন)
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF
BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
Development Wing
No.MF/FD/DRS/85/96/931

Date: 24 October 1996

CIRCULAR
Subject: Procedures for Operation of Revised Imprest Accounts for ADB aided Development
projects under Govt.Deptts/ Autonomous/ Semi-Autonomous Bodies.

The Government of the People’s Republic of Bangladesh (GOB) in consultation with Asian
Development Bank (ADB) have decided to introduce Revised Imprest Accounts with commercial
Banks for ADB aided development projects under Government Departments, Autonomous/SemiAutonomous bodies. It is, however, to be noted that ongoing projects funded by ADB under Imprest
Account procedure as per Finance Division’s circular No.MF/ FD/ DRS/ 25/92 (P-1)/141(200), dated
25-4-93 shall not come under the purview of Revised Imprest Account procedures. Such Imprest
Accounts will cover all loan categories (except for unallocated and service charge during construction),
both foreign and local expenditure. All new ADB loans will adopt the Imprest Account Procedures.
ADB\rquotas Statements of Expenditure procedures should be combined with Imprest Accounts to
facilitate replenishment/liquidation. Detailed Procedures of New Imprest Accounts and Statements of
Expenditure will be included in ADB’s disbursement letter, which will be sent to the concerned parties
after signing of Loan Agreements.
1.

Opening of Imprest Accounts:
Executing Agencies, through their Administrative Ministry/Division, will apply to the Finance
Division, Ministry of Finance for permission to open an Imprest Account under new procedure.
Finance Division will issue permission to open an Imprest Account with a commercial Bank, on
the basis of the recommendations of the Administrative Ministry (Administrative
Ministry/Division will recommend at least three names of Commercial Banks). Such account in
the Commercial Bank will be interest bearing and the interests so earned, will be deposited in Taka
at the months of January and July every year to the Government Account under the Head ‘24interst-24-Kha-Foreign Loan Interest’.

2.

Government’s Budget Allocation:
Finance Division, Ministry of Finance will issue, at the beginning of each financial year, an advice
to the Commercial Banks informing Annual Development Programme (ADP) allocation for the
project which has Imprest Account and will authorize to release funds from Imprest Accounts to
the Executing Agencies. Executing Agencies have to ensure that, they do not submit to ADB
withdrawal applications for advance exceeding current year’s ADB allocation.

3.

Initial Advance and ceiling:
Ceiling of Imprest Fund should, whenever possible, be stated in the loan agreement or in the
Minutes of the Loan Negotiations. Otherwise, the amount of the initial advance (3 to 6 months
requirement) establishes a requirement. Executing Agencies will submit a Withdrawal application
and an Estimate of Expenditure Sheet for initial advance to ADB Headquarters through ADB
Bangladesh Resident Office. ADB’s Controller’s Department in Dhaka possesses the transfer and
will advise Executing Agencies accordingly.

4.

Payments of Expenditure:
Executing Agencies will make
i) all local payments from the Imprest accounts, and
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ii) Foreign Exchange payments (limit US$ 50,000 equivalent per payment) from imprest fund
held at the Commercial Bank. Imprest fund can be utilized for all kinds of payments and
transactions including small letter of credit (L/C) amounting US$ 50,000 or less. Such small
L/C transactions can be made between the shipper and the buyer without going through
commitment letter procedures. $ 50,000 limit will be reviewed by the Government and ADB
periodically. Procedures for opening/settlement of small L/C and for direct payments in
Foreign Exchange will be circulated by Bangladesh Bank.
5.

Liquidation and Replenishment:
For replenishment, Executing Agencies accumulate payment documents and then submit
withdrawal applications to Bangladesh Resident Office of ADB, in principle on a monthly basis.
Withdrawal applications must be supported by the standard documentation as required under ADB
procedures along with the Bank statements of Imprest Account. Bangladesh Resident Office of
ADB reviews the applications and sends them to ADB’s Controller Departments for
replenishment. This process will continue till (i) amount one year before loan closing date, or (ii)
the time when the undisbursed balance of the loan becomes twice the amount of the prevailing
celing of the Imprest fund, whichever come first after-which, withdrawal applications received will
be treated as liquidation against outstanding Imprest Fund.

6.

Programme Loans:
For programme Loans, above stated procedures will generally apply.

7.

Audit:
Imprest Accounts and Statements of Expenditure should be annually audited by the Comptroller
and Auditor General (C&AG). Audit of Imprest Accounts and Statements of Expenditure may be
carried out as part of the regular annual audit of Executing Agency general accounts and financial
statements, but the opinion of that part of the examination relating to Imprest Accounts and
statements of Expenditure should be separately set out in the auditor’s report.

Md. Mozammel Huq
Joint Secretary (Development)
Finance Division
Ministry of Finance
Distribution:
1. Secretary..............................................Ministry/Division
2. Governor, Bangladesh Bank
3. Comptroller and Auditor General of Bangladesh
4. Controller General of Accounts (CGA)
5. Director, Directorate of Audits, Foreign Aided Projects
6. Bangladesh Resident Office of ADB
7. Managing Director.........................................Bank
8. All Chief Accounts Officers
9.
All Officers of Development Wing of Finance Division.
10.
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সংলgী-১৫
(ডসা (DOSA) তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন)
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ/১০/৯২/৮৪(১০০)
িবষয়:

তািরখ: ০৫/০১/১৯৯৩ iং

আi,িড,e, েkিডট ২৩৯৩-িবিড’র aধীেন বাsবায়নাধীন কািরগরী সহায়তা pকl-৬(িট,e-৬) eর জn
ডলার েsশাল eকাu ট (ডসা) পিরচালনা পdিত।
ডলার িবেশষ িহসাব পdিত পিরচালন o aথ ব বহােরর িনয়মাবলীঃ

ক) আi,িড,e, েkিডট ২৩৯৩-িবিড’র aধীেন ডলার েsশাল eকাu ট (ডসা) নােম বাংলােদশ ব াংেক iu eস
ডলাের eকিট িবেশষ িহসাব েখালা হiেব eবং আেলাচ pকl(িট,e-৬) চালকালীন
সময় পযn iহা কাযকর
ু
থািকেব।
খ) ডলার িবেশষ িহসােব আi,িড,e pারিmক জমাসহ পনভরেণর
িভিtেত aথ জমা কিরেব।
ু
গ) আi,িড,e বাংলােদশ ব াংেকর িবেশষ ডলার িহসােব সরাসির বেদিশক মdা
ু জমা েদoয়ার সােথ সােথ
বাংলােদশ ব াংক, pকl পিরচালক, aসিব eবং aথ মntণালেয়র unয়ন anিবভাগেক aবিহত কিরেব।
aথ ব বহােরর িনয়মাবলী:
ক) কািরগরী সহায়তা pকl-৬ eবং uপ pকlসমহূ eিডিপ/সংেশািধত eিডিপেত ঋণচু িk নং ২৩৯৩ িবিডসহ
pিতফিলত কিরেত হiেব।
খ) aথৈনিতক সmক িবভােগর pকl পিরচালেকর িনকট aথরাiেজশন জািরর psাব েpরেণর সময় uপূ
pকেlর সংি pশািসনক মntণালেয়র খরেচর িবভাজন uেlখপবক
pকl সাহায aংেশর বেদিশক মdা
ু
o টাকাংশ s ভােব uেlখ কিরেব। uপ pকেlর pশাসিনক মntণালয় হiেত pাp িবভাজেনর িভিtেত
aথরাiেজশন জািরর জn pকl পিরচালক (aসিব), aথ িবভাগেক anেরাধ কিরেবন। pেয়াজনেবােধ
সামিgক বােজট বরােdর মেধ pশাসিনক মntণালয় ei িবভাজন সংেশাধন কিরেত পািরেব। তেব aসিবেক
aবগত করাiেত হiেব।
ূ
িবপরীেত unয়ন
গ) pকl পিরচালক হiেত pাp তেথ র িভিtেত aথ িবভাগ pিত aথ বছের uপpকlসমেহর
বােজেট pদিশত pকl সাহায িহসােব েদখােনা বরােdর aথরাiেজশন জাির কিরেব।
ু য় aিতিরk aথ ব েয়র pেয়াজন হiেল uপ pকl বাsবায়নকারী
ঘ) সংি aথ বছেরর বােজট বরােdর তলনা
ৃ
ূ anেমাদনসহ pকl পিরচালকেক
কতপk
সংি pশাসিনক মntণালেয়র মাধ েম পিরকlনা কিমশেনর পব
aবিহত কিরেবন। তদnযায়ী সংেশািধত aথরাiেজশন জাির কিরবার জn pকl পিরচালক aথ িবভাগেক
anেরাধ কিরেবন।
ঙ) anেমািদত pকেlর েkেt aথরাiেজশন জািরর পেব
ূ পিরকlনা কিমশেনর সmিত লািগেব।
চ) aথ িবভাগ হiেত pকেlর িবপরীেত aথরাiেজশন জাির না হoয়া পযn pকl পিরচালক/বাsবায়নকারী
ৃ
কতপk
ডসা হiেত েকান aথ ব য় কিরেত পািরেবন না।
ছ) েয িবেলর িবপরীেত ডসা িহসাব হiেত aথ পিরেশাধ করা হiেব তাহােত uপ pকl বাsবায়নকারী
ৃ
ৃ
ৃ
কতপেkর
pত য়ন থািকেত হiেব। pিতিট িবেলর uপ pকl কতপk
uপ pকেlর জn িনিদ পথক
েলজার সংরkণ কিরেবন।
জ) বাংলােদশ ব াংক ডসা সংkাn আদান pদােনর মািসক pিতেবদন pকl পিরচালক, িব ব াংেকর sানীয়
aিফেস পরবতী মােসর ২য় সpােহ েpরণ কিরেব। ei pিতেবদেনর uপর িভিt কিরয়া pকl পিরচালক
পরবতীেত িব ব াংেকর িনকট পনভরণ
দাবী কিরেবন। pিত বছর ৩০ জন
ু uপpকloয়ারী খরেচর eকিট
ু
িসeo সরকাির িহসােব
pিতেবদন pকl পিরচালক সংি
িস,e,o েক pদান কিরেবন যাহা সংি
pিতফলন কিরেবন।
ঝ) ‘ডসা’ হiেত বেদিশক মdা
ু o টাকাংেশ ব য় করা যাiেব তেব টাকাংশ ব েয়র সময় চলিত িবিনময় হার
anযায়ী ডলারেক টাকায় rপাnর কিরেত হiেব।
aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২
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ৃ
ূ uপ pকl বাsবায়নকারী কতপk
ঞ) anেমািদত িবল পিরেশােধর জn ১৫ িদন পেব
pকl পিরচালেকর
িনকট িবল েপশ কিরেবন। pকl পিরচালক তাহা পরীkা কিরয়া pেয়াজনীয় aথ পিরেশােধর জn বাংলােদশ
ব াংেক েpরণ কিরেবন। pকl পিরচালক বাংলােদশ ব াংেক েpরণ কিরেবন। pকl পিরচালক বাংলােদশ
ৃ
ব াংেক েpিরত পেtর anিলিপ সংি uপ pকl কতপেkর
িনকট েpরণ কিরেবন।
ট) িবল পিরেশােধর পের মািসক িভিtেত pকl পিরচালক পনভরেণর
জn unয়ন সহেযািগেদর িনকট মািকন
ু
ডলাের দাবী েপশ কিরেবন।
ঠ) ‘ডসা’র মাধ েম সmািদত সকল খরচািদ o েলনেদন সংি
বিণত শতািদ anযায়ী কিরেত হiেব।

anেমািদত pকl ছক ঋণচু িk/pকl চু িkেত

ৃ ডসা eবং eর aধীেন পিরচািলত কািরগরী
ড) সরকােরর বেদিশক সাহায পু pকl aিডট দsর কতক
ূ pিত বছর aিডট কিরেত হiেব। aিডট হiয়ােছ ei মেম aথ
সহায়তা pকl-৬ eর uপpকlসমহ
িবভাগেক eবং আi,িড,e-েক aবিহত কিরেত হiেব।
ঢ) কািরগরী সহায়তা pকl-৬ eর সকল বতমান o ভিবষ ৎ uপ pকেlর জn ডসা পdিত কাযকর থািকেব।
ণ) দাতা সংsা, aথ িবভাগ eবং aসিব হiেত কািরগরী সহায়তা pকl-৬ সংkাn েয সকল আেদশ জাির করা
ৃ
হiেব pকl পিরচালক তাহা uপ pকl বাsবায়নকারী কতপkেক
aবিহত কিরেবন।
eম শরীফ uল াহ
যg
ু সিচব(unয়ন)
aথ িবভাগ।

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

• 174 •

সংলgী-১৬
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
নং-aম/aিব/uঃ-১/unয়ন-১/িবিবধ-৭২/০১/৩৬১

তািরখ: ৫/১১/২০০১

সরকার ei মেম িসdাn gহণ কিরয়ােছন েয eখন হiেত সকল মntণালয/িবভাগ/aিধদpর/পিরদpর eবং
sায়tশািসত সংsােক সরকােরর/সংsার িনজs aথায়েন pকl বাsবায়েনর জn (সাpায়াস েkিডট সহ) বা রাজs
ূ িনmবিণত বাছাi
বােজেটর আoতায় eক িমিলয়ন মািকন ডলার বা তদূ
বেদিশক মুdা ব য়/eলিস েখালার পেব
কিমিটর sপািরশ gহণ কিরেত হiেব:
১)

গভনর, বাংলােদশ ব াংক

:

আহবায়ক

২)

সদস , েpাgািমং, পিরকlনা কিমশন

:

সদস

৩)

সিচব, aথ িবভাগ, aথ মntণালয়

:

সদস

৪)

সিচব, সংি

:

সদস

মntণালয়/ িবভাগ

aথ িবভাগ বাছাi কিমিটর সািচিবক সহায়তা pদান কিরেব। ei িবষেয় সকল psাব যথাসমেয় aথ িবভােগ েpরণ
কিরেত হiেব।
েশখ e, েক, েমাতাহার েহােসন
uপ-সিচব(unয়ন)।
১)
২)
৩)
৪)

গভনর, বাংলােদশ ব াংক।
সদস (েpাgািমং), পিরকlনা কিমশন।
সিচব, aথ িবভাগ।
সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ।

*

aথ িবভােগর ০১/০৭/২০০৪ তািরেখর আেদেশ uহা সংেশাধন কের ৫ (পঁাচ) িমিলয়ন ডলার করা হেয়েছ (সংলgী৪৩)।

aথ িবভােগর i-বক
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• 175 •

সংলgী-১৭
(বািষক িরকনিসিলেয়শন pিতেবদেনর নমনা
ু )
ূ
সকল মntণালয়/ িবভােগর aধীন িবিভn সরকাির aিধদpর/ পিরদpর/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর বাsবায়নাধীন pকlসমেহর
িবগত------------ aথ বছের বছেরর aথ aবমিk
ু ব য়, o
aব িয়ত aথ সমপণ/ সরকাির েকাষাগাের জমা েদoয়ার িববরণীঃ
মntণালেয়র
নাম

বাsবায়নকারী
সংsা

pকেlর নাম

িবগত...........সােলর বােজট বরাd

িজoিব
আরিপe
(িজoিব)

pকl সাহায
আরিপe িডিপe
(িবেশষ
িহসাব)

ৃ বয়
িবগত..........সােলর pকত

িবগত..........সােলর aবমিkর
পিরমাণ
ু

েমাট

িজoিব

pকl সাহায
আরিপe আরিপe িডিপe
(িজoিব) (িবেশষ
িহসাব)

pশাসিনক মntণালেয়র িসিনঃ সহঃ সিচব
নাম o েফান

েমাট

িজoিব
আরিপe
(িজoিব)

pকl সাহায
আরিপe
(িবেশষ
িহসাব)

েমাট

aব িয়ত aথ সমপণ/সরকাির
েকাষাগাের জমাদােনর
িববরণী(কিপসহ)
টাকা
পt/চালান নং, তাং

িডিপe

pকl পিরচালেকর sাkর o িসল
নাম o পদবী

(apেয়াজনীয় aংশ কািটয়া িদন। pেত ক মntণালয়/ িবভাগ তার aধীনs সংsাসমহূ uপেরাk তথ ািদ সিঠকভােব বছরােn (১৫i জলাiেয়র
মেধ ) সংি pধান িহসাবরkণ কমকতা eবংaথ িবভােগ েpরণ
ু
িনি ত করেব। েচক is iং aথিরিটর েkেt বাংলােদশ ব াংক uপেরাk তথ ািদ বছরােn (১৫i জলাi
ু ) সংি মntণালেয়র pধান িহসাবরkণ কমকতার কাযালয় o aথ িবভােগ েpরণ করেব। মntণালেয়র
ূ aথ িবভােগ েpরণ করেব ৩১ েশ জলাi
pধান িহসাবরkণ কমকতার কাযালয় uপেরাk তথ ািদ pত ায়নপবক
eর মেধ )
ু
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aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

সংলgী-১৮
ৃ বােজট বিহভত
ূ ব য় েরাধ pসে )
(েচক pদানkম সরকাির সংsাসমহূ কতক
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়(aথ িবভাগ)
বােজট anিবভাগ
শাখা-৩
নং-aম/aিব/বা-৩/িবিবধ-১/৯২/৭১৫
িবষয়:

তািরখ:

১২/১২/১৯৯২iং
২৮/০৮/১৩৯৯বাং

ৃ বােজট বিহভত
ূ ব য় েরাধ pসে ।
ূ কতক
েচক pদানkম সরকাির সংsাসমহ

aথ িবভােগর ১১-১০-৯২ iং তািরেখর sারক নং aম/ aিব/ বা-৩/ িবিবধ-১/ ৯২/ ৬৮১ eর মাধ েম uপেরাk
ৃ
ৃ বােজট pেয়াজন
িবষেয়র সিহত সংি সকল মntণালয়/ িবভাগ/ িনয়ntণকারী কতপkেক
তাহােদর ankেল বরাdকত
ৃ /
anযায়ী s-s aধীনs িনবাহী কমকতা/ িডিভশনেক িবভাজন কিরয়া েদoয়ার জn eবং েকান aবsােতi িবভাজনকত
ৃ aেথর aিতিরk ব য় না করার িনেদশদােনর জn anেরাধ জানােনা হয়। ekেণ uk আেদেশর anবিtkেম
ৃ
বরাdকত
ৃ / িনবাহী কমকতা/ িডিভশন/ aিফস কতক
ৃ যথাযথ anসরেণর জn
সংি
মntণালয়/ িবভাগ/ িনয়ntনকারী কতপk
িনmিলিখত িনেদশাবলী জাির করা হiল:
ক) বােজট িবভাজেনর anিলিপ সংি
েpরণ কিরেত হiেব।

িসeo, পিরচালক িহসাব িনরীkা o েজলা িহসাব িনরীkা কমকতােক

ূ
খ) মািসক িহসাব িববরণীর সােথ সােথ বােজেট বরােdর পিরমাণ uেlখপবক
েমাট ব েয়র পিরমাণ জানাiেত
হiেব।
গ) pেত ক িহসাবরkণ aিফস বােজট বরাd anযায়ী িবভাগoয়ারী aিডট েরিজsার রkণােবkণ কিরেবন। যিদ
বােজট বরােdর aিতিরk ব য় পিরলিkত হয় তেব তাহা তাৎkিনকভােব aথ িবভাগ, pশাসিনক মntণালয়,
িবভাগীয় pধান, মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক eবং পিরচালক িহসাব িনরীkােক aবিহত কিরেত হiেব।
ঘ) মািসক িহসাব িববরণীেত aিনি ত খােত েডিবট-েkিডট eর কারণ o মnব সিnেবিশত কিরেত হiেব।
ঙ) ৩০ জেনর
মেধ aবশ i সমপণ o পনঃuপেযাজেনর
pিতেবদন সংি
ু
ু
ৃ aথ িবভােগ েpরণ কিরেত হiেব।
pধান/pধান pেকৗশলী কতক

ৃ /িবভাগীয়
িনয়ntণকারী কতপk

চ) বােজট বরােdর মেধ ব য় সীিমত রাখার uেdেশ িবিভn েচক pদানkম কমকতাগণেক েচক pদােনর সময়
েচেকর ulা িপেঠ িনmrপ ptয়নপt pদান কিরেত হiেব।
১) িহসাব খাত..............................
২) েমাট বরােdর পিরমাণ......................
৩) বতমান েচকসহ gস ব েয়র পিরমাণ...................
৪) aবিশ .........................
ূ বাsবায়েনর জn সংি
uপেরাk িসdাnসমহ

সকলেক anেরাধ করা যাiেতেছ।
হািববরু রহমান
যgসিচব
(বােজট)
ু

aথ িবভােগর i-বক
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সংলgী-১৯
ৃ বােজট ব য় েরাধ pসে )
ূ কতক
(েচক pদানkম সরকাির সংsাসমহ
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
বােজট anিবভাগ, শাখা-৩
নং-aম/aিব/বাঃ-৩/িবিবধ-১/৯৫/৫১১
িবষয়:

তািরখ: ২৬/০২/১৯৯৫ iং

ৃ বােজট বিহভত
ূ ব য় েরাধ pসে ।
ূ কতক
েচক pদানkম সরকাির সংsাসমহ

ৃ
ূ ব য় েরােধর লেk e যাবৎ জািরকত
সাসেপn খােতর িহসাব পযােলাচনায় েদখা েযায় েয, বােজট বিহভত
িনেদশাবলী যথাযথভােব pিতপািলত হiেতেছ না। ei সmিকত িবষয়ািদ পযােলাচনাkেম পিরিsিতর aবনিত
ৃ / িনবাহী কমকতা/ িডিভশন/ aিফস কতক
ৃ যথাযথ
েরাধকেl সংি
সকল মntণালয়/ িবভাগ/ িনয়ntণকারী কতপk
anসরেণর জn িনmিলিখত িনেদশাবলী জাির করা হiল:
ক) aথ িবভােগর ১২-১২-১৯৯২ iং তািরেখর aম/ aিব/ বা-৩/ িবিবধ-১/ ৯২/ ৭১৫ নং sারেক বিণত
িনেদশাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব eবং েচেকর ulা িপেঠ বােজট বরাd সmিকত pত য়ন
ছাড়া েকান েচক gহণ করা যাiেব না।
ৃ aথ ব য় কিরেত পাের
ূ িবভাগসহ সকল pেকৗশল িবভাগ যাহােত িনিদ aথ বৎসেরর মেধ বরাdকত
খ) গণপত
ূ িবভাগেক pেয়াজনীয় aথ ns
েসiজn ৩০ eিpেলর মেধ সকল িডপাটেম ট তাহােদর কােজর জn গণপত
ূ িবভাগ an িডপাটেমে টর কােজর জn েকান aথ gহণ কিরেব না।
কিরেব eবং uk তািরেখর পর গণপত
ৃ করা হiেব না।
ূ কােজর বরাd বিd
গ) সংেশািধত বােজেট পত
uপেরাk িসdাnসমহূ aনিতিবলেm বাsবায়েনর জn সংি

সকলেক anরাধ করা যাiেতেছ।
েমাঃ nrnবী
যg
ু সিচব (বােজট)
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সংলgী-২০
(পদ সিৃ o সংরkণ আেদেশর নমনা
ু )
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
..................... মntণালয়
নং: .................................

তািরখ: ...............................

েpরক:

................................
................................

pাপক:

pধান িহসাবরkণ aিফসার
...............................মntণালয়

িবষয়:

............ মntণালয়াধীন ..........শীষক pকেlর িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপ’র সংsান anযাযী pকেlর
কমকতা-কমচারীেদর পদ সিৃ o সংরk pসে ।

মেহাদয়,
at মntণালয়/ িবভােগর িবগত .......... sারক েমাতােবক ............. মntণালয়/ িবভােগর .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. pকেlর (েকাড নং- ......) anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত/ aনnেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপ anযায়ী
ূ
pকlিট বাsবায়েনর িনিমেt আিদ হiয়া িনmবিণত পদসমেহর
.......... তািরখ হiেত............ তািরখ পযn সিৃ o
সংরkেণর সরকাির ম রী
ু jাপন কিরেতিছ kিমক
নং
১.

পেদর নাম

পদ সংখ া

েবতন েgড

সবেমাট/
সবসাkল েবতন

িনেয়ােগর পdিত
aিতিরk দািয়t/
সাবkিণক
েpষেণ
সরাসির
িনেয়াগ pিkয়াধীন
শণ
ূ

২.
৩.
৪.
৫.

২। e ব য় ম রী
ু নং ............ িহসােবর খাত...................... eবং pকেlর জn ........ aথ বছেরর unয়ন বােজট
বরাd হiেত বহন করা হiেব।
৩। uিlিখত pকেlর pকl পিরচালক আয়ন ব য়ন কমকতা িহেসেব দািয়t পালন করেবন।
৫. ei আেদশ aথ িবভােগর .................................. তািরেখর ....................................... নং sারেকর
aধীেন at িবভাগেক/মntণালয়েক েয kমতাপণ করা হiয়ােছ েসi anসাের জাির করা হiল।
৬. িকিs/aিতিরk বরােdর aথ aবমিk
ু েত aথ িবভােগর unয়ন anিবভােগর. ............. তািরেখর
ূ (anিলিপ সংযk
.............aম/aিব/uঃবাঃ. ...../ ...../ ............. নং sারকমেল
ু ) সmিত রেয়েছ।
(নাম:
)
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান নmর:anিলিপ: ১। িসিনয়র সহকারী সিচব.........................................
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ।
২। িসিনয়র সহকারী pধান .........................................
পিরকlনা কিমশন।
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক।
d বঃ

১. apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন।
ূ সmিতর pেয়াজন হেব।
২. aনnেমািদত pকেlর পদ সংরkেণ পিরকlনা কিমশন eবং aথ িবভােগর পব
পিরকlনা কিমশন eবং aথ িবভাগ সmিত pদােনর সময় যিদ েকান শত আেরাপ কেরন তেব তা সরকাির
আেদেশ uেlখ করেত হেব।
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সংলgী-২১
(িবিভn unয়ন pকেl aিgম aথ uেtালন সংkাn sারক)
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৪৬/৯৮/৭২
িবষয়:

তািরখ: ২৩/২/১৯৯৮ iং

িবিভn unয়ন pকেl aিgম aথ uেtালন pসে ।

িনmsাkরকারী আিদ হiয়া জানাiেতেছ েয, িবিভn মntণালয়/ িবভােগর আoতাধীন িকছু িকছু unয়ন pকl
বাsবায়েনর জn aিgম aথ uেtালেনর িনিমেt aথ িবভােগ psাব েpরণ করা হiেতেছ। বতমােন বলবৎ িবিধ
ূ সmিত ছাড়া েকান বাsবায়নাধীন pকেlর জn aিgম aথ uেtালন করা যায় না। ei
anযায়ী aথ িবভােগর পব
সকল psাব aথ িবভােগ েpরেণর সময় যথাযথভােব েpরণ করা হয় না। ফেল psাবসমহূ িন িtেত িবলm ঘিটয়া
থােক।
২। eমতাবsায় মntণালয়/ িবভাগেক pেয়াজনেবােধ িনmিলিখত িবষয়ািদর uপর সংি
pধান িহসাবরkণ কমকতার
sিনিd মতামত eবং sপািরশসহ aিgম aথ uেtালেনর psাব aথ িবভােগ েpরেণর জn anেরাধ jাপন করা
যাiেতেছ:
ৃ aথ হiেত aিgম uেtালেনর psাব করা হiেতেছ eবং সংি
ক) েকান িকিsর ছাড়কত
িটeিপিপেত uk psািবত aেথর সংsান আেছ িকনা?

িপিপ/ িপিসিপ/

খ) aিgম aথ uেtালেনর েযৗিkকতা;
ূ েকান aথ aিgম uেtািলত করা হiয়া থািকেল uহার সমnয় করা হiয়ােছ িকনা?
গ) পেব
ঘ) eতদসmিকত িবষেয় সংি

িস,e,o,র an েকান মতামত।

aিরিজৎ েচৗধরী
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব
১।
২।
৩।
৪।

মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা।
সিচব,.........................................(সকল মnণালয়/ িবভাগ)
pধান িহসাবরkণ কমকতা,.................(সকল মntণালয়/ িবভাগ)
unয়ন anিবভােগর সকল কমকতা, aথ িবভাগ।
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সংলgী-২২
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৪৬/৯৫/৫৮২

তািরখ: ০৮/০৪/২০০২ iং

unয়ন pকেl aথ aবমিkর
েkেt বতমােন pচিলত পdিত anযায়ী pিত আিথক বৎসেরর eিডিপ/বােজট
ু
ব েয়র েমাট বরাd সাধারণ িনয়েম চার িকিsেত ভাগ কের aবমk
ু করা হেয় থােক। িকnু aথ aবমিk
ু eবং ব েয়র
েkেt eমন eকিট সংsিত
ু
ৃ গেড় uেঠেছ েয েদখা যায়, aথ বছেরর uেlখেযাগ সময় aিতkাn হেলo aথ aবমিkর
uেদ াগ েনয়া হয় না। aেনক েkেt aথ বছেরর েশষ মােস, েশষ সpােহ, eমন িক েশষ কাযিদবেস aথ aবমk
ু করা
ূ eবং eর ফেল aথ ব েয়র
হয়। aথ aবমিkর
ei aসময়াnবিততা unয়ন pকl বাsবায়নসচীর
সােথ aসাম স পণ
ু
ূ
েkেt aথ িবিধ anসরেণ aিনয়ম, aপব য় eবং aপব বহােরর সmাবনা থােক। বািষক unয়ন কমসিচ
ূ /unয়ন বােজেটর
বরােdর তামািদ eড়ােনার লেk aথ বছেরর েশষ pােn েkt িবেশেষ aথ aবমিk
ু eবং তিড়ঘিড় কের সাধারণত:
েসi aথ ব েয়র uেদ াগ েনয়া হয়। eর ফেল unয়ন pকেlর uেdশ /কমসিচিভিtক
বাsবায়ন ব হত হয়। aিধকnু
ূ
aথ বছেরর মেধ aবমk
ূ তা সরকাির
ু aথ হেত েকান aথ aব িয়ত থাকেল aথ বছেরর েশষ কাযিদবেস বা eর পেব
ৃ হয় না। লk করা িগেয়েছ, aথ বছর
খােত সমপণ/েকাষাগাের েফরত pদােনর িবধানিটo aিধকাংশ েkেt anসত
সমািpর পর aবমk
ু aথ aব িয়ত েরেখ সরকাির েকাষাগাের জমা না িদেয় পরবতী aথ বছের েস aথ ব য় করা হে ,
ৃ
যা আিথক শংখলার
পিরপ থী।
ৃ
২। unয়ন বােজেট আিথক শংখলা
িনি ত করার লেk সরকার িনmrপ িসdাn gহণ কেরেছ যা unয়ন বােজেটর
সকল েkেt pেযাজ হেব:
১) ৩০ জন
psাব aথ িবভােগ েpরণ করা যােব না:
ু eর মেধ েয aথ ব য় করা সmব হেব না েস aথ aবমিkর
ু
২) aথ বছেরর েশেষ aবমk
ু েকান aথ aব িয়ত থাকেল তা সরকাির খােত সমপণ/েকাষাগাের জমা িদেয়
pশাসিনক মntণালেয়র মাধ েম pিতেবদন o চালােনর কিপ, ব াংক িহসােবর িববরণীসহ পরবতী aথ বছেরর
জলাi
মােসর মেধ aথ িবভােগর unয়ন anিবভােগ দািখল করেত হেব।
ু
৩) aথ িবভাগ েথেক aথ ছােড় সmিত দােনর েkেt েকান শত আেরাপ করা হেল িজ,o েত তা যথাযথভােব
ৃ gহণ করা হেব না।
pিতফিলত না করা হেল িজ,o, প ৃ া েনর জn uহা aথ িবভাগ কতক
েমাহাmদ আবdল মিজদ
uপ-সিচব(unয়ন-১)
িবতরণ:
১। সিচব..................................................মntণালয়/ িবভাগ।
২। িহসাব মহািনয়ntেকর কাযালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা।
৩। pধান িহসাবরkণ কমকতা,
................................................(সকল)...........................মntণালয়/ িবভাগ।
৪। aথ িবভােগর সকল কমকতা।
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সংলgী-২৩
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৪৬/৯৫(aংশ-৩)/৭৬০

তািরখ:-৫/৬/২০০২ iং

িবষয়: বােজট বরােdর aথ aবমিk
ু o ব বহার সংkাn।
ৃ aেথর তামািদ eড়ােনার জn aথ বছেরর েশষ পযােয়
লk করা িগেয়েছ েয, িকছু িকছু েkেt বােজেট বরাdকত
eেস pেয়াজেনর সােথ স িত না েরেখ aথ aবমk
ু o ব য় করার uেদ াগ েনoয়া হয়। pিতপালনীয় পdিত যথাযথ
anসরণ না কের eভােব aথ ব েয়র ফেল সরকােরর সীিমত সmেদর aপব বহার, aপচয় eবং নানা aিনয়েমর
ৃ aথ dারা েকান কমসিচ
সmাবনা থােক। সমেয়র slতােহতু বরাdকত
ূ বাsবায়ন সmব না হেল pেয়াজেন পরবতী aথ
ু বরােdর আoতায় েস সমs কাজ সmn করা যায়।কােজi aপিরহায তা না থাকা সেtto েকবল তামািদ
বছের নতন
eড়ােনার লেk তাড়াhড়া কের বৎসেরর েশেষ aথ ব েয়র আবশ কতা েনi।
ু বােজট anেমািদত হoয়ার পরপরi বরাd anযায়ী aথ aবমিk
২। জাতীয় সংসেদ নতন
ু o ব েয়র কমসিচ
ূ হােত
েনoয়া েযেত পাের eবং pচিলত িবিধ িবধান anসাের pশাসিনক মntণালয় িকিs িভিtক সময়সচী
ূ anযায়ী aথ ছাড় o
ব য় িনি ত করেত পাের। েকান কারেণ aথ বৎসেরর েশেষ ঐ বৎসেরর বরােdর িবপরীেত aথ ব য় না করার কারেণ
ু aথ বছেরর বােজেট েকান pকl বাsবায়েন বরাd apতল
ু pতীয়মান হেল িবষয়িট aথ িবভাগ o পিরকlনা
নতন
কিমশেনর নজের আনেল pেয়াজনীয় বরাd দােনর িবষয়o িবেবচনা করা েযেত পাের। কােজi aত াবশ কীয়তা না
ৃ
anেরাধ করা যাে ।
থাকেল aথ বৎসেরর েশেষ aথ ব য় পিরহার করার জn সংি সকল কতপkেক
৩। সmেদর s ু ব বহার িনি ত করেত সরকার িসdাn িনেয়েছ েয, eখন েথেক দবচয়েনর িভিtেত িনধািরত
pকেl/সংsায় aথ বৎসেরর েশষ িতন মােস ব িয়ত aেথর িবেশষ িনরীkা পিরচালনা করা হেব।

িসিdkর রহমান েচৗধরী
ু
যg
ু -সিচব(unয়ন)
aথ িবভাগ।
িবতরণ:
১। মিnt পিরষদ সিচব, মিnt পিরষদ িবভাগ।
২। সিচব,..........................................মntণালয়/ িবভাগ।
৩। মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
৪। aিতিরk সিচব-১/২, aথ িবভাগ।
৫। যg
ু -সিচব, unয়ন/বােজট/pশাসন, aথ িবভাগ।
৬। uপ-সিচব, unয়ন-১/২/৩/৪, aথ িবভাগ।
৭। িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচব, unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ।
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সংলgী-২৪
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ-১
তািরখ:

নং aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-১/৯৬/২৩৭

০৮/০৬/২০০০ iং
২৫/০২/১৪০৭ বাং

িবষয়:

যথাযথ পdিত anসরণ ব িতেরেক িবল দািখেলর মাধ েম aথ uেtালন।

st:

িসeিজ aিফেসর পt নং-িসeিজ/পdিত-১/unয়ন pকl/৫৪০(খ ড-৩)/৪৪৭ তািরখ: ১৯/০৪/২০০০iং

মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর aিফস সেt
ূ বিণত পt মারফত জািনেয়েছ েয unয়ন pকlসহ িবিভn কমসিচর
ূ
েkেt pেয়াজনীয় ম ুরী আেদশ ব তীত eবং যথাযথ sাভািবক পdিত anসরণ না কের েTজাির িবিধ ২৭ aবলmেন
ূ
ূ
িহসাবরkণ aিফেস িবল দািখলপবক
aথ uেtালন করা হে । িবষয়িট aথিবভােগ পরীkাপবক
e সmেক সকেলর
ৃ
ূ
aবগিতর জn জানােনা যাে েয, ধমাt
ভিমকm, বnা বা anrপ pাকিতক dেযাগজিনত কারেণ স ৃ পিরিsিতেত
ু
ূ
জানমাল রkা eবং িনরাপtা িবধােনর p জিড়ত থাকেল েTজাির rল ২৭ aবলmেন িবল দািখলপবক
aথ uেtালন
করা যােব।
২. uপযk
ু বণনাnসাের েTজাির rল ২৭ aবলmেন unয়ন pকেlর আoতায় েকান aথ eবং রাজs বােজেটর
আoতায uপের anঃ ১ e বিণত েkt ব তীত an েকান েkেt েকান aথ uেtালন আিথক িবিধর পিরপ থী হেব।
েTজাির িবিধ ২৭ aবলmন কের েযন uপের anঃ ১ e বিণত েkt ব িতত an েকান েkেt েকান aথ uেtালন করা না
ৃ , pকl পিরচালক eবং িহসাব মহািনয়ntকসহ
হয় ei িবষয়িট সংি
pশাসিনক মntণালয়, তােদর aধীনs কতপk
ৃ িনি ত করেবন।
সকল েজলা o uপেজলা িহসাবরkণ কমকতাবn
৩. uপের বিণত িবষয়াবলী anসরণপবক
ূ aথ uেtালন o ব য় িনি ত করার জn anেরাধ করা হল।
েশখ. e. েক েমাতাহার েহােসন
uপ সিচব (unয়ন-১)
িবতরণ:
১. মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক
২. সিচব, ........................................... মntণালয়/ িবভাগ
ৃ ।
৩. িহসাব মহা িনয়ntক/ কে Tালার েজনােরল িডেফn ফাiেনn/ aিতিরk মহা িনয়ntক, েরল কতপk
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সংলgী-২৫
(আরিপe িবেশষ িহসােবর aথ ব েয়র tমািসক pিতেবদেনর নমনা
ু )
................ aথবছের পনভরণেযাগ
pকl সাহােয র tমািসক িববরণী:
ু
১.

মntণালয়/ িবভােগর নাম o েকাড নmর

ৃ
২. বাsবায়নকারী কতপেkর
নাম o েকাড নmর
৩. unয়ন সহেযািগর নাম
৪. ................................ মােসর pিতেবদন
আরিপe (িবেশষ িহসােবর মাধ েম) পণভরেণর
aবsাঃ
ু

বতমান aথ বছেরর
.................. মাস পযn
ূ
kমপিু ভত
................... মাস পযn

aথরাiেজশন জািরর
পিরমাণ
টাকায়
বেদিশক
মdায়
ু

পনভরণ
দাবীর পিরমাণ
ু
টাকায়

বেদিশক
মdায়
ু

পনভরণ
pািpর
ু
পিরমাণ
টাকায়
বেদিশক
মdায়
ু

পাথক
টাকায়

pিত sাkর
যg
ু -সিচব
মntণালয়/ িবভাগ

sাkরঃ pকl পিরচালক
(নাম o পদবী)
(েফান নং-

মntণালেয়র কমকতা pিতsাkর
(নাম, পদবী o পদবী)

sাkরঃ pকl পিরচালক
(নাম:
েফান নং-

বেদিশক
মdায়
ু

)

)

ূ
d ব ঃ ১. aেkাবর, জাnয়ারী, eিpল o জন
মােসর ব েয়র িববরণী aথ িবভাগ o pধান
ু মােসর ১৫তািরেখর মেধ পববতী
িহসাবরkণ কমকতার দpের েপশ কিরেত হiেব।
২. pেত ক সংsা তাহােদর িনয়ntণাধীেন ‘আরিপe’ বরাdসmিলত সকল pকেlর জn eকিট eকীভূ ত িববরণী েপশ
কিরেবন।
৩. যিদ pিতেবদনকারী কমকতা aিতিরk েকান তথ pদান কিরেত চােহন তেব pেয়াজনীয় ব াখ াসহ pদান কিরেবন।
ৃ িহসাব িনয়িমত pািpর pত ায়ন ব িতেরেক aথ িবভাগ হেত aথরাiেজশন জাির করা
৪. pধান িহসাবরkণ কমকতা কতক
হেব না।
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সংলgী-২৬
ৃ বাsবায়নাধীন unয়ন
ূ কতক
(sায়ttশািসত/ আধা-sায়ttশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ
ূ
pকlসমেহর
িজoিব’র মাধ েম পনভরণেযাগ
pকl সাহায aবমিkর
নমনা
ু
ু সরকাির আেদশ)
ু
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
................................. মntণালয়
................................. িবভাগ
নং ....................................

তািরখ: ....................................

েpরক:

................................
................................

pাপক:

pধান িহসাবরkণ aিফসার,
................................ মntণালয়।

িবষয়:

unয়ন সহেযাগী সংsা/ েদেশর নাম চু িk নং ................................... eর aধীেন pদt িজoিব’র মাধ েম
পনভরণেযাগ
pকl সাহােয় র aথ aবমিk
ু সংkাn।
ু

আিম আিদ হiয়া uপের uিlিখত pকেlর িবপরীেত বতমান বৎসেরর বািষক unয়ন কমসিচেত
িজoিব’র
ূ
মাধ েম পনভরণেযাগ
pকl সাহায বাবদ বরাd হiেত .............................. সংsার ankেল িনmrেপ aথ ছােড়
ু
সরকাির ম ুরী jাপন কিরেতিছ।
বাsবায়ন pকেlর
কারী
নাম o
সংsার নাম েকাড নং
o েকাড নং

১

২

anেমািদত/ িকিsর নাম
িপিসিপ
১ম/২য়/৩
anেমািদত/
য়/৪থ
aনnেমািদত

৩

৪

ঋেণর িবিনেয়ােগর anদােনর
aেথর
aেথর
aেথর
পিরমাণ
পিরমাণ
পিরমাণ

৫

৬

রাজs
খােতর
aথ

ূ
মলধন
খােতর aথ

েমাট
aবমk
ু
aথ

৮

৯

১০

৭

ei ব য় বতমান aথ বৎসেরর ............................................. unয়ন বােজেটর ম রী
ু নং .............................
মntণালেয়র (নাম o েকাড নং ........................................) pকl (নাম o েকাড নং
.................................................) aথৈনিতক েকাড নং .................... হiেত বহন করা হiেব।
2.

িনmিলিখত শত সােপেk ei aথ anদান/ িবিনেয়াগ/ ঋণ িহসােব ম রু করা হiল:
ক. বািষক .................. হাের (কথায় .............................................................) সামিয়কভােব ei
ঋেণর uপর sদ িদেত হiেব।
খ. বািষক ........................ িট (কথায় ...........................................) সমান বাৎসিরক ষাnািষক িকিsেত
আসল o sদ পিরেশাধ কিরেত হiেব।
গ. ঋেণর টাকা েতালার তািরখ হiেত ...................... বৎসর পর ei ঋেণর টাকা আদায়েযাগ । pথম
................. বৎসর পযn আহিরত টাকার uপর েকবল sদ িদেত হেব।

3. pত ায়ন করা যাiেতেছ েযঃ
1)

বতমান বৎসেরর বােজট বরাd হiেত ১ম/ ২য় িকিs পযn টাকা ........................... (কথায়
ৃ aেথর শতকরা ৭৫ভাগ aথবা তাহা aেপkা েবশী aথ পণভরেণর
ূ
............................) aথাৎ ছাড়কত
জn দাতা সংsা/ েদেশর িনকট দাবী েপশ করা হiয়ােছ।

2)

১ম/ ২য় িকিs পযn টাকা .............................. (কথায় .................................) aবমk
ু করা হiয়ােছ
ৃ
eবং তাহা হiেত টাকা ..................................... (কথায় .......................................) aথাৎ ছাড়কত
aেথর শতকরা ৭৫ভােগর কম aথ পনভরেণরজn
দাতা েদেশর িনকট দাবী করা হiয়ােছ। েসi কারেণi aথ
ু
মntণালেয়র সmিতkেম ei আেদশ জাির করা হiেতেছ।
aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২
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3) pকl ছেক বিণত দফাoয়ারী বরাd anযায়ী eবং দাতা সংsা/ েদেশর সিহত সmািদত চু িkেত
শতেমাতােবক ei aথ ব য় কিরেত হiেব।
(নাম:
)
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান:
anিলিপ: ১। িসিনয়র সহকারী সিচব.........................................
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ।
২। িসিনয়র সহকারী pধান .........................................
পিরকlনা কিমশন।
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক।
d ব : ১. apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন
ূ
২. aথিবভােগর anেমািদত পিরবতন ব িতত anাn েkেt ঋেণর জn া ডাড লgী/ পণলgী
শত pেযাজ হiেব।
৩. ঋণ িহসােব pদt aেথর েkেt sানীয় বাsবায়নকারী সংsার জn aথৈনিতক েকাড নং ৭০৩৭ eবং anাn সংsার
েkেt ৭৩০১ aথৈনিতক েকাড uেlখ করেত হেব। pকেlর বরােdর anদান বাবদ pদানেযাগ রাজs aংেশর জn
aথৈনিতক েকাড ৫৯০০ aথ নিতক েকাড সাহায ম ুরী aধীেন ব বহার করেত হেব। eবং anদান বাবদ
ূ
pদানেযাগ মলধন
aংেশর জn ৭২০০ aথৈনিতক েকাড uেlখ করেত হেব।

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২
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সংলgী-২৭
(িডeসeল পিরেশােধর tমািসক pিতেবদেনর নমনা
ু )
িবষয়:

সংsার নাম

১.
২.
৩.
৪.

বতমান বৎসেরর িডeসeল pাপ
বেদিশক ঋণ
২

১

......................... aথ বৎসেরর ১ম/ ২য়/ ৩য়/ ৪থ িকিsর িডeসeল আদােয়র tমািসক িববরণী

sানীয় মdায়
ঋণ
ু
৩

নগদ জমা
৪

ৃ
বতমান/ িকিsেত আদায়কত
িডeসeল
সমnয়
েমাট
৫
৬

গত aথবছের েমাট িডeসeল)
নগদ জমা
৭
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েমাট
৯

বেদিশক ঋণ
১০

আসলঃ
sদঃ
আসলঃ
sদঃ
আসলঃ
sদঃ
আসলঃ
sদঃ
েমাটঃ

মntণালেয়র কমকতা pিতsাkর
(নাম, পদবী o পদবী)

d ব:

সমnয়
৮

বতমান বৎসের িডeসeল -eর েজর

sাkর
(নাম: pকl পিরচালক)
েফান নং-

ূ থািকেব।
৭, ৮ o ৯ নং কলােম েয িহসাব pদান করা হiেব তাহােত ৪, ৫ o ৬ নং কলােমর anভk

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-২

sানীয় মdায়
ঋণ
ু
১১

েমাট
১২

সংলgী-২৮
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ, শাখা-৩
নং-aম/aিব/uঃ-৩/পuেবা-১৬/৯৮(aংশ-১)/২৭৪
িবষয়:

তািরখ: ১৯/০৬/২০০০iং

unয়ন pকেlর আoতায় েলাকবল িনেয়াগ o েবতন pদান pসে ।

aথ িবভােগর sারক নং aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/ ৯৬/ ৩২০ তািরখ ০৩/০৭/১৯৯৭iং, সংsাপন মntণালেয়র
sারক নং সম/ সoব / িটম-৪(২) uঃ pঃ িনঃ/ ৪৭/ ৯৭/-১৮৮ তািরখ ২১/০৮/১৯৯৭iং eবং পিরকlনা মntণালেয়র
১৯৯৭iং েথেক চালকত
sারক নং পির/ সমnয়-২/ ১৫/ ৯৪/ ২২৯ তািরখ ১০/০৬/১৯৯৯iং eর মাধ েম ১লা জলাi
ু
ু ৃ
ৃ
pকেlর (িdতীয় বা ততীয়
পযােয়র pকlসহ) েলাকবল িনেয়াগ eবং সাkল (Consolidated pay) েবতন pদােনর
িবিধ o পdিত pবতন করা হেয়েছ।
ূ করা
২। uপযk
ু িবিধর ব ত য় ঘিটেয় েকান েকান েkেt pকl দিলেল েsল িভিtক েলাক িনেয়ােগর ব বsা anভk
ূ
হে । uপের anে দ নং-১ -e uেlিখত sারকসমহ anসাের ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭iং েথেক চালু সকল pকেlর
ৃ
(িdতীয় বা ততীয়
পযােয়র pকlসহ) েলাকবল িনেয়াগ o সাkল েবতন pদােনর িবষয়িট িনি ত করার anেরাধ করা
হল।
েশখ, e, েক, েমাতাহার েহােসন
uপ সিচব (unয়ন-১)
িবতরণ:
১. সিচব, .................................... মntণালয়, ঢাকা।
২. মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
৩. িহসাব মহািনয়ntক।
৪. unয়ন anিবভােগর সকল কমকতা।

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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সংলgী-২৯
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬/৬৭

তািরখ: ২২/০৪/২০০১ ি :

পিরপt
িবষয়:

unয়ন pকেl সাkল o েsলিভিtক জনবল িনেয়াগ pসে ।

সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, unয়ন pকেl িনেয়াগ, েময়াদকাল o জনবেলর েবতন িনধারেণর েkেt
িনmবিণত পdিত anসরণ করেত হেব:
ৃ
১। ১লা জলাi
১৯৯৭ েথেক r হoয়া সকল pকেlর (িdতীয়, ততীয়
বা পরবতী পযােয়র pকlসহ) েলাকবলেক,
ু
িনেm anে দ নং ২েত বিণত েkt ব িতত, সাkল েবতেন িনেয়াগ করেত হেব। সংেযাজনী - ক েত pদিশত
সাkল েবতন কাঠােমা anযায়ী িবিভn েgেড িনেয়ািজত েলাকবলেক েবতন pদান করেত হেব। pকl সমািpর
পর সাkল েবতেন িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীগণ aথ িবভােগর aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/ ৯৬/ ৪১৬
তািরখ: ১৪-১০-১৯৯৭ sারক anযায়ী আিথক sিবধা pাপ হেবন।
ু িশkক o িচিকৎসক পেদর মেধ েয সকল পদ pকl সমািpর পর রাজs খােত sানাnিরত
২। pকেl anভk
হoয়ার েযাগ ঐ সকল পেদ সাkল েবতেনর পিরবেত েsল িভিtক েলাকবল িনেয়াগ pদান করা েযেত পাের।
তেব e ধরেনর ব িতkম করার জn ঐ সকল পদ o পেদর সংখ া pকl সারপেt s কের uেlখ করেত হেব
eবং eকেনক (ECNEC) েথেক e ধরেনর ব িতkেমর জn pিতেkেt anেমাদন িনেত হেব। িবষয়িট eকেনক
(ECNEC) সভার কাযিববরণীেত ss ভােব uেlখ থাকেত হেব।
৩। uপেরাk িসdাn anযায়ী সংি
anেরাধ করা হল।

িপিসিপ/িপিপ pেয়াজনীয় সংেশাধন/pণয়েনর জn সকল মntণালয়/ িবভাগেক

সমর চnd িসনহা
uপ-সিচব।
েফান- ৮৬১৮৩৯৫
১।
২।
৩।
৪।
৫।

মিnt পিরষদ সিচব/মখ
ু সিচব, pধান মিntর কাযালয়।
সিচব, -----------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
সদস (সকল),------------------------------িবভাগ,পিরকlনা কিমশন।
িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা, বাংলােদশ।
সকল কমকতা, aথ িবভাগ।

নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬/৬৭

তািরখ: ২২/০৪/২০০১ ি :

anিলিপ সদয় aবগিত o কাযােথ:
১। aথ মntীর মেহাদেয়র eকাn সিচব,
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার।
২। মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ঢাকা, বাংলােদশ।
েমাঃ আবdল হািলম
িসিনয়র সহকারী সিচব

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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সংেযাজনী - ক
সংেশািধত সাkেল েবতন িনধারণী ছক

১.

েgড

pারিmক েবতন

বািড় ভাড়া

িচিকৎসা ভাতা

১
েgড নং-১
েgড নং-২
েgড নং-৩
েgড নং-৪
েgড নং-৫
েgড নং-৬
েgড নং-৭
েgড নং-৮
েgড নং-৯
েgড নং-১০
েgড নং-১১
েgড নং-১২
েgড নং-১৩
েgড নং-১৪
েgড নং-১৫
েgড নং-১৬
েgড নং-১৭
েgড নং-১৮
েgড নং-১৯
েgড নং-২০

২
১৫,০০০
১২,৯০০
১১,৭০০
১০,৭০০
৯,৫০০
৭,২০০
৬,১৫০
৪,৮০০
৪,৩০০
৩,৪০০
২,৫৫০
২,৩৭৫
২,২৫০
২,১০০
১,৯৭৫
১,৮৭৫
১,৭৫০
১,৬২৫
১,৫৬০
১,৫০০

৩
৬০০০.০০
৫,১৬০.০০
৪,৬৮০.০০
৪,২৮০.০০
৪,০৫০.০০
৩,২৪০.০০
২,৭৬৮.০০
২,১৬০.০০
১,৯৩৫.০০
১,৭০০.০০
১,২৭৫.০০
১,১৮৮.০০
১,১২৫.০০
১,০৫০.০০
৯৯০.০০
৯৯০.০০
৯৬৩.০০
৮৯৪.০০
৮৫৮.০০
৮৫০.০০

৪
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০
২০০.০০

েমাট সাkেল
েবতন
৫
২১,২০০.০০
১৮,২৬০.০০
১৬,৫৮০.০০
১৫,১৮০.০০
১৩,৭৫০.০০
১০,৬৪০.০০
৯,১১৮.০০
৭,১৬০.০০
৬,৪৩৫.০০
৫,৩০০.০০
৪,০২৫.০০
৩,৭৬৩.০০
৩,৫৭৫.০০
৩,৩৫০.০০
৩,১৬৫.০০
৩,০৬৫.০০
২,৯১৩.০০
২,৭১৯.০০
২,৬১৮.০০
২,৫৫০.০০

বািড় ভাড়া:
েয সকল pকেlর জn বাসsােনর ব বsা করা আেছ েস সকল pকেlর জn ৩ নং কলাম pেযাজ হেব না।

২. uৎসব ভাতা/িট,e,িড,eঃ
ূ েবতন
uৎসব ভাতা pদান eবং িট,e,িড,e, িনধারেণর েkেt uk ২ নং কলােম pদিশত pারিmক েবতনেক মল
িহসােব ধরা েযেত পাের।
৩. িটিফন ভাতা:
েয সকল কমচারী তােদর pিত ান েথেক লা
ভাতাসহ সাkল েবতন pদান করেত হেব।

ভাতা পান না, তােদর েkেt ১০০/-(eকশত টাকা) হাের িটিফন

৪. পাহািড় ভাতা:
ূ িনযk
পাবত েজলাসমেহ
ু সকল কমকতা o কমচারীেক ২ নং কলােম pদিশত pারিmক েবতেনর ৩০ % হাের
সেববা মািসক ১২০০ (eক হাজার di শত) টাকা পাহািড় ভাতা pদান করেত হেব।
৫. যাতায়াত ভাতা:
ু কমচারীগেণর কমsল ঢাকা, নারায়নগ ,চTgাম,রাজশাহী, খলনা
uk েgড নং-১১ েথেক ২০ নং েgড ভk
ু ,
বিরশাল, িসেলট eর িসিট কেপােরশন/েপৗরeলাকায় aবিsত হ’েল িতিন মািসক ৮০/- (আিশ) টাকা হাের যাতায়াত
ভাতাo পােবন।
৬. আয়করঃ
আয়কর pদােনর েkেt বতমােন pচিলত সরকাির িবিধ িবধান pেযাজ হেব।
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সংলgী-৩০
(pকেlর িপিপ/িটeিপিপ anযায়ী বছরoয়ারী pাkিলত ব য় িববরণীরিবsািরত ব য় খােত
aথৈনিতক েকাড ব বহােরর নমুনা)
িবsািরত ব য় খাত
বােজট psাব, িবভাজন আেদশ, খরচ o পুনভরণ িববরণী iত ািদ pstতকােল িনেm বিণত িহসােবর ে ণীিবnাস বা
grিপং anসরণ করেত হেব।
রাজs ব য়
৪৫০০ aিফসারেদর েবতন
৪৫০১ aিফসারেদর েবতন

৪৮০০ সরবরাহ o েসবা
৪৮০১

মণ ব য়

৪৮০২ বদিল ব য়
৪৬০০ pিত ান কমচারীেদর েবতন
৪৬০১ pিত ান কমচারীেদর েবতন
৪৭০০ ভাতািদ

৪৮৫৩ বেলট
pফ
ু
ু জ ােকট
৪৮৫৪ ব বহায dব ািদ kয়

৪৮০৪ আnষি ক pিত ান

৪৮৫৫ dg eবং dgজাত dব ািদ kয়

৪৮০৫ aিতিরk কােজর ভাতা

৪৮৫৬ কঁাচামাল o খচরা
যntাংশ
ু

৪৮০৬ ভাড়া aিফস

৪৮৫৭

৪৮০৭

৪৮৫৮ বীজ o uিdদ

ভাড়া আবািসক

িনবারণ o সংরkণ

৪৭০১ মহাঘ ভাতা

৪৮০৮ ভাড়া সর ামািদ

৪৮৫৯ কীটনাশক ঔষধ

৪৭০৫ বাড়ীভাতা ভাতা

৪৮০৯ ভাড়া eিশয়ািভশন

৪৮৬০ েঢuিটন

৪৭০৯

৪৮১০

েপৗরকর

৪৮৬১

৪৭১৩ uৎসব েবানাস

ািn িবেনাদন ভাতা

৪৮১১

ূ
ভিমকর

৪৮৬২ টীকা o ঔষধ

৪৭১৭

৪৮১৩

কা ম, l/ ভ াট

৪৮৬৩ মৎস o মৎস জাত dব

িচিকৎসা ভাতা

সার

৪৭২১ পাহািড় ভাতা

৪৮১৪

anাn কর

৪৮৬৪ মৎস o প র খাদ

৪৭২৫ েধালাi ভাতা

৪৮১৫

ডাক

৪৮৬৬ হঁাস-মরগী
ু

৪৮১৬

েটিলফন
ু /েটিলgাম/ েটিলিp টার

৪৮৬৭

৪৮১৭

েটলk/ ফ াk

৪৮৬৮ িচিকৎসা o ast িচিকৎসা

৪৭২৯

বেদিশক ভাতা

৪৭৩৩ আপ ায়ন ভাতা/ব য় িনয়ামক
ভাতা
৪৭৩৭ দািয়tভার ভাতা

৪৮১৮

েরিজেTশন িফ

৪৮১৯

পািন

প পালন
সর ামািদ সরবরাহ

৪৮৬৯ িচিকৎসা ব য়

৪৭৪১ িরেটনার ভাতা

৪৮২১

িবd্ৎ

৪৮৭০

ূ ভাতা
৪৭৪৫ kিতপরণ

৪৮২২

গ াস o jালানী

৪৮৭১

িবছানাপt

৪৭৪৯ েরশন ভাতা

৪৮২৩ েপেTাল o লিbেক
ট
ু

৪৮৭২

পথ

৪৮২৪ বীমা/ ব াংক চাজস

৪৮৭৩

েরশন

৪৮২৫ বাতা সংsার চঁাদা

৪৮৭৪

কnালেটnী

৪৭৫৭ i টানী/ িশkানিবশ ভাতা

৪৮২৬ কিমশন/ sদ

৪৮৭৫

পির ার পির nতা

৪৭৬১

৪৮২৭

মdণ
ু o pকাশনা

৪৮৭৭

সামিরক সরবরাহ

৪৭৬৫ যাতায়াত ভাতা

৪৮২৮ ে শনারী, িসল o s াmস

৪৮৭৯

astশst o েগালাবাrদ

৪৭৭৩ িশkা ভাতা

৪৮২৯

ৃ
৪৮৮০ জনশংখল
o িনরাপtা

৪৭৭৫ েপাশাক ভাতা

৪৮৩০ s াmস, টাকা েনাট মdণ
ু

৪৮৮১

৪৭৭৭

৪৮৩১

৪৮৮২ আiন সংkাn ব য়

৪৭৫৩

দিনক/ েখারাকী ভাতা

খাদ dব সংgহ

৪৭৫৫ িটিফন ভাতা
মণ ভাতা (িফkড)

pিশkণ ভাতা (িফkড)

গেবষণা ব য়
বiপt o সামিয়কী

িনরাপtা pহরী

৪৭৮১ ঝিক
ু ভাতা

৪৮৩২ aিডo, িভিডo/ চলি t িনমাণ

৪৮৮৩ সmানী ভাতা/ িফ/ পাির িমক

৪৭৮৫ চু িk ভাতা

৪৮৩৩ pচার o িবjাপন

৪৮৮৪ পরীkা িফক সংkাn ব য়

৪৭৮৯ িনবাচনী eলাকা ভাতা

৪৮৩৪ েখলার সামgী

৪৮৮৫ েটি ং িফ

৪৭৯৩ েটিলেফান ভাতা

৪৮৩৬ iuিনফম

৪৮৮৬ সােভ

৪৭৯৫ anাn ভাতা

৪৮৩৭

৪৮৮৭

পাসেপাট বi

৪৮৩৮ েগােয়nা কাযাবলী

কিপ/ anিলিপ ব য়

৪৮৮৮ কিmuটার সামgী

৪৮৪০ pিশkণ ব য়

৪৮৮৯ aিডট িফ

৪৮৪২ েসিমনার, কনফােরn

৪৮৯০ an ান/ uৎসবািদ

৪৮৪৪ pিতিনিধ েpরণ

৪৮৯১

েখারাকী

৪৮৪৫ আপ ায়ন ব য়

৪৮৯২

রয় ালিট

৪৮৪৬ পিরবহন ব য়

৪৮৯৩ হায়ািরং চাজ

৪৮৪৭

৪৮৯৪ সংসদ aিধেবশন

পরু ার

৪৮৪৮ ম ােনজেম ট চাজ

৪৮৯৫ কিমিট িমিটং/ কিমশন

ূ
৪৮৪৯ kিতপরণ

৪৮৯৬ েমiলব াগ

৪৮৫১

৪৮৯৭

aিনয়িমত িমক

৪৮৫২ রাসায়িনক dব ািদ kয়

aথ িবভােগর i-বক
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৪৯০০

েমরাতম, সংরkণ o পণবাসন
ূ
৪৯০১

েমাটর যানবাহন

৫৯০০

সাহায , ম ুরী
৫৯০১

সাধারণ ম রী
ু

৫৯৬৭ কল াণ তহিবল

৪৯০৬ আসবাবপt

৫৯০৩ েবতনবাবদ সহায়তা

৫৯৬৯ Tা ফা ড
ৃ পণ
ূ বাসন ম রী
৫৯৭১ কিষ
ু

৪৯১১

কিmuটার o aিফস সর াম

৫৯০৫ েপাশাকবাবদ ম রী
ু

৪৯১৬

যntপািত o সর াম

৫৯০৭

৪৯২১

aিফস ভবন

৫৯০৯ বাসা ভাড়াবাবদ ম ুরী

ূ
৫৯৭৫ ঘূিণঝড় পণবাসন
ম ুরী

ব ালটবk েমরামত o
সংরkণ

৫৯১১

িচিকৎসাবাবদ ম ুরী

৫৯৭৬ পlী সড়ক িনমাণ ম রী
ু

৫৯১৩

uৎসব েবানাস

৫৯৭৭ anাn

৫৯১৪

েপনশন ম ুরী

৫৯৯৭ লাiফ ফা ড ঘাটিত

৫৯১৫

iuিনয়ন পিরষদ সদস েদর
সmানী

৫৯১৬

iuিনয়ন পিরষদ
েচয়ারম ানেদর সmানী

৪৯২৪

৪৯২৬ আবািসক ভবন
৪৯২৭

িশkা pিত ান

৪৯৩১

anাn ভবন o হাপনা

৪৯৩২ pেকৗশল সর াম
৪৯৩৬ সড়ক, েসতু o মহাসড়ক
৪৯৪১

gাম সড়ক o কালভাট

৪৯৫১

৬৬০০ েথাক বরাd
৬৬০১ সমাp unয়ন pকl

েখলাধলা
ু ম রী
ু

৬৬০৫ িবেশষ aপােরশন

৫৯১৯

বi পs
ু ক ম রী
ু

৬৬১১ হj

েDেনজ কাঠােমা

৫৯২১

গেবষণা ম রী
ু

৬৬১৩ সরকাির o েবসরকাির

sাs িবধান o পািন
সরবরাহ

৫৯২৩ সাংsিতক
ম রী
ৃ
ু
৫৯২৫ কল াণ anদান

৪৯৫৫ িসগnাল/oয়ারেলস সর াম

৫৯২৭

দাফন anদান

৪৯৫৬ েটিলেযাগােযাগ সর াম

৫৯২৯

গাড়ীবাবদ ম ুরী

৫৯৩১

েবসরকাির িশkকেদর েবতন
সহায়তা

৫৯৩৩

েবসরকাির িশkা pিত ান
anদান

৪৯৫৮ লাiন o তার
৪৯৫৯ খিট
ু o eিরয় াল
৪৯৬১

ূ
৫৯৭৩ বnা পনবাসন
ম ুরী

৫৯১৭

৪৯৪৬ েসচ aবকাঠােমা
৪৯৪৭

ৃ
গহবাবদ
ম ুরী

বd িতক aবকাঠােমা

৪৯৬৬ েরািলং ক

কেলেজর বi kয়
৬৬১৫ সরকাির o েবসরকাির
কেলেজর ল াবেরটির
যntপািত
৬৬১৭ িশkা সpাহ
ৃ পরীkা
৬৬১৮ জিনয়র
বিt
ু
৬৬২১

শল িচিকৎসা dব ািদ
(eমeসআর)

৪৯৭১

েরলoেয় aবকাঠােমাসমহূ

৫৯৩৫ চলি t িনমাণ anদান

৬৬৩১ নবায়ন o সংরিkত ফা ড

৪৯৭৬

জলযান

৫৯৩৭

৬৬৩৫ aিনি ত খােত হানাnর

৪৯৮১

আকাশযান

৪৯৮৬ পণবাসন
ু
৪৯৯১

anাn েমরামত o সংরkণ

ধমীয় uেdেশ ম রী
ু

৫৯৩৯ কমচারী কল াণ তহিবল
৫৯৪১

েযৗথবীমা

৫৯৪৩ িভিজিড
৫৯৪৪ িভিজeফ
৫৯৪৫ িটআর
৫৯৪৭

িজআর

৫৯৪৯ tাণ o দান
৫৯৫১

চঁাদা/uপহার

৬৬৪৩

েমরামত o সংরkণ েথাকসরকাির sল
ু o কেলজ

৬৬৪৫

েমরামত o সংরkণ েথাক েবসরকাির sল
ু o কেলজ

৬৬৪৭

েমরামত o সংরkণ েথাক কািরগরী িশkা pিত ান

৬৬৫০

িবদ ালেয় খাদ pদান
কমসিচ
ূ

৫৯৫৩ েs াধীন ম ুরী

৬৬৫১ apত ািশত

কমচারীেদর িচিকৎসা বাবদ
৫৯৫৫
ম রী
ু

৬৬৬১ কােজর িবিনমেয় খাদ

৫৯৫৭

৬৬৭৫ েচারাচালান িবেরাধী কাযkম

বnা

৬৬৭১ কল াণ তহিবল

৫৯৫৯ aনাবিৃ

৬৬৮১ েথাকবরাd

৫৯৬১

৬৬৮৩ কেmনেসশন iন িলu aফ
িডuিট D ব াক

িবদূ ৎ ব য়

৫৯৬২ পািন ম রী
ু
ৃ / sলারিশপ
৫৯৬৩ বিt

৬৬৮৫ কর pত পণ

৫৯৬৫ িবেশষ ম রী
ু
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ূ
মলধন
বয়
৬৮০০

সmদ সংgহ/kয়

ূ
৭০০০ িনমাণ o পত

৭৩০০ ঋণ o aিgম pদান

৬৮০১ aিফসভবন

৭০০১

ূ unয়ন
ভিম

৭৩০১ unয়নখােত নগদঋণ

৬৮০৩ আবািসক ভবন

৭০০৬

aিফসভবন

৭৩১১ annয়নখােত নগদঋণ

৬৮০৫ anান ভবন

৭০১১

বাসভবন

৭৩২১

৬৮০৭

৭০১৬

anাn ভবন o aবকাঠােমা

৭৩৩১ sদমুk ঋণ

েমাটরযান

বেদিশক ঋণ

৬৮০৯ জলযান

৭০২১

সড়ক o মহাসড়ক

ৃ
৭৩৩৫ কিষঋণ

৬৮১১

আকাশযান

৭০২৬

েসতু

৭৩৩৭

৬৮১২

ক ােমরা

৭০৩১

gাম সড়ক o aবকাঠােমা

৭৩৩৯ সমবায় ঋণ

৬৮১৩ যntপািত o anাn
সর াম

৭০৩৬

েসচ aবকাঠােমা

৭০৪১

পািন িনsাশন aবকাঠােমা

৭০৪৬

sাs পিরচযা o পািন
সরবরাহ

৬৮১৪ pেকৗশল সর াম
৬৮১৫ কিmuটার o যntাংশ
৬৮১৭

কিmuটার সফটoয়ার

৭০৫১

েটিলেযাগােযাগ

৬৮১৯

aিফস সর াম

৭০৫৫

sল ক ািপট াল oয়াকস

৬৮২১

আসবাবপt

৭০৫৬

৬৮২৩ েটিলেযাগােযাগ সর াম

৭০৬১

বদূ িতক সর াম
েরলoেয় aবকাঠােমাসমহূ

৬৮২৪ ব ালটবk (সংgহ)

৭০৬৬

খিনজ anসnান

৬৮২৫ েবতার সর াম

৭০৭১

খিনজ সmদ আহরণ

৭০৭৬

sিতেসৗধ
o
ৃ
ধমীয় হানসমহূ খনন

৭০৮১

anাn

৬৮২৭

বদূ িতক সর াম

৬৮২৮ িমিলটারী হাডoয়ার
৬৮২৯ েরািলং sক

হানীয় সং হােক েদয়ঋণ

ূ
৭৯০০-৭৯৭৯ মলধন
খােত িসিড-ভ াট
ূ
৭৯০১ মলধন
খােত িসিড-ভ াট
ূ
৭৯৮০-৭৯৯৮ মলধন
েথাক o িবিবধ
ূ
মলধন
বয়
ূ
৭৯৮১ িবিবধ মলধন
বয
ূ
৭৯৮২ unয়ন মলধন
েথাক

৬৮৩০ আবহাoয়া সর াম
৬৮৩১ েরলoেয় aবকাঠােমা
৬৮৩৩ সড়ক o মহাসড়ক

৭১০০ েশয়ার o ik িয়িটেত িবিনেয়াগ
৭১০১

ূ
েশয়ার মলধন

৬৮৩৪ িমিলটারী হাডoয়ার (বেকয়া)

৭১১১

ik িয়িট

৬৮৩৫ েসতু

৭১২১

আnজািতক আিথক
pিত ান

৭১২৩

নগদ ঋণেক ik িয়িটেত
rপাnর

৬৮৩৭ gাম সড়ক o কালভাট
৬৮৩৯ েসচ aবকাঠােমা
৬৮৪১ পািন িনsাশন aবকাঠােমা
৬৮৪৩

sাs পিরচযা o পািন
সরবরাহ

৬৮৪৫ বনায়ন

৭১২৭

বেদিশক ঋনেক
ik িয়িটেত rপাnর

৭১৪১

anাn িবিনেয়াগ

৬৮৪৭ sিতেসৗধ
ৃ
৬৮৪৯

যাdঘর সামgী, েপiি টং o
আকাiভস িফlস iত ািদ

৬৮৫০ নলkপ o যntাংশ

৬৯০০

ূ
৭২০০ মলধন
ম রী
ু
৭২০১

আিথক pিত ান

৭২০৬

ূ pিত ান
আিথকখাত বিহভত

৬৮৫১ anাn

৭২১১

েটিলgাফ o েটিলেফান

৬৮৫২ বেলট
pতফ জ ােকট
ু

৭২১৬

েরলoেয়

৬৮৫৩ aিg িনবাপক সর াম

৭২২১

ডাকিবভাগ

৬৮৬৫ তাবু o সর াম

৭২২৬

িজলা পিরষদ

৭২৩১

িসিট কেপােরশন

ূ aিধgহণ/kয়
ভিম

৭২৩৬

েপৗরসভা

৬৯০১

ূ aিধgহণ/kয়
ভিম

৭২৪১

anাn হানীয় pিত ান

৬৯১১

বন

৭২৪৬

েবসরকাির িশkা pিত ান

৬৯২১

aভ nরীণ জলাশয়

৬৯৩১

ু
ভগভসহ
সmদ

৭২৫১

anাn েবসরকাির িশkা
pিত ান

৬৯৪১

anাn

৭২৫৬

anাn
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সংলgী-৩১
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬(aংশ-১)/৩২৪

তািরখ:- ৯/৯/২০০১ ি ঃ

পিরপt
িবষয়: ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ েথেক চালু হেয় সমাp pকেlর জনবেলর েবতন ভাতা pদান pসে ।
সংsাপন মntণালেয়র ২১/৮/১৯৯৭ iং তািরেখর সম/ সoব / িটম-৪(২)/ uঃpঃিন/ ৪৭/ ৯৭-১৮৮ sারক eবং aথ
িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ uঃ-৩/ পuেবা-১৬/ ৯৮(aংশ-১)/ ২৭৪ তািরখ: ১৯/০৬/২০০০ iং anযায়ী ১লা
জলাi
১৯৯৭ সাল েথেক r হoয়া pকেlর জনবল সাkল েবতন o চু িkিভিtক িনেয়ােগর িবধান রেয়েছ। িনেয়াগ
ু
চু িkর শত anযায়ী ei িনেয়াগপti aব হিত পt িহসােব eবং pকl সমািpর পর িদন েথেক pকেlর জনবল
কমরত নাi বেল গণ হেব। েস েমাতােবক ১লা জলাi
১৯৯৭ হেত চালু pকেlর (২য়/৩য় পযায়সহ) েkেt pকl
ু
সমািpর পর সংি জনবেলর েবতন ভাতা pদােনর আর েকান aবকাশ েনi।
েশখ e, েক, েমাতাহার েহােসন
uপ-সিচব।
িবতরণ:
১। সিচব............................................মntণালয়/ িবভাগ।
(সকল)
২। সকল কমকতা, unয়ন anিবভাগ।
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সংলgী-৩২
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৪৬/৩০৭
িবষয়:

তািরখ: ১৪/৮/২০০১ ি ঃ

ূ ব বহার pসে ।
িজoিব aথায়েন pকl বাsবায়েনর লেk বেদিশক মdা

সরকােরর িনজs aথায়েন বািষক unয়ন কমসিচর
আoতায় িকছু pকেlর জn নগদ বেদিশক মdা
ূ
ু বরাd আেছ
(eিডিপ কলাম নং-১৮ anাn)। e জাতীয় pকl বাsবায়েনর জn বেদিশক মdা
ু বরাd ব বহােরর pেয়াজন হেল aথ
ূ সmিত gহণ করেত anেরাধ করা হে ।
িবভােগর পব
ূ
uেlখ েয, unয়ন pকlসমেহর
aথ aবমিk
ু o ব বহার িনেদিশকা eর anেচছদ নং-১.২৩ (ক) e বিণত পdিত
পরবতী িসdাn না েদয়া পযn sিগত বেল িবেবিচত হেব।
জািকর আহেমদ খান
সিচব
aথ িবভাগ।
সিচব,
jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ।

aথ িবভােগর i-বক
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সংলgী-৩৩
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ িবভাগ, aথ মntণালয়
unয়ন বােজট শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৪৬/৯৫/১৪৬
িবষয়:

তািরখ: ১৬/১১/২০০৩

ৃ বাsবািয়ত unয়ন pকlসমেহর
ূ কতক
ূ
sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ
aবমk
ু aথ বািণিজ ক ব াংেক রাখা সংkাn।

uপেরাk িবষেয় aথ িবভােগর ২০/২/২০০২ তািরেখর aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৪৬/ ৯৫/ ৪৫৪ নং sারকিট
eতdারা বািতল করা হেলা।
ৃ aম/ aিব/ ব াংকীং নীিত শাখা-২/ নীিত-৩/
২। uপেরাk িবষেয় aথ িবভােগর ২৩/১০/২০০৩ তািরেখ জািরকত
২০০৩/ ৫৫৪ নং িবjিp anসরেণ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা pকl বাsবায়েনর জn Annual
Development Program (ADP) eর আoতায় সরকার েথেক pাp তহিবেলর সেবা ২০% পযn দশ বা তেতািধক
ূ জমা রাখেত পারেব।
বছর যাবৎ বাংলােদেশ ব াংিকং ব বসায় িনেয়ািজত েবসরকাির ব াংকসমেহ
ৃ
৩। যথাযথ কতপেk
র আেদশkেম ei পিরপt জাির করা হ’েলা।
কাজী শিফkল আযম
uপ-সিচব (unয়ন বােজট-১)
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখ
ু -সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
৩। গভনর, বাংলােদশ ব াংক।
৪। সিচব, ................................................................................ মntণালয়/ িবভাগ।
৫। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা।
৬। pধান িহসাবরkণ কমকতা,......................................... মntণালয়/ িবভাগ।
৭। aথ িবভােগর সকল কমকতা।
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
ব াংিকং নীিত শাখা- ২
নং-aম/aিব/ব াংিকং নীিত শাখা-২/নীিত-৩/২০০৩/৪৫৪(২০০)

তািরখ: ২৩-১০-২০০৩ ি ঃ

সংেশািধত িবjিp
িবষয়:

েবসরকাির ব াংেক Annual Development Programme eবং সরকাির, আধা-সরকাির pিত ান,
sায়tশািসত o আধা-sায়tশািসত সংsার aথ আমানত রাখা pসে ।

সt
ূ :

aম/aিব/ব াংিকং নীিত শাখা-২/নীিত-১/২০০৩/৪৫৬ তািরখ: ০৯-০৯-২০০৩ ি ঃ।
eতdারা িনেদশkেম সেtািlিখত
িবjিpর িনmrপ সংেশাধন করা হ’ল:ূ
১) sায়tশািসত o আধা-sায়tশািসত সংsা pকl বাsবায়েনর জn Annual Development Programme
(ADP)-eর আoতায় সরকার েথেক pাp তহিবেলর সেবা ২০% পযn দশ বা তেতািধক বছর যাবৎ
ূ জমা রাখেত পারেব।
বাংলােদেশ ব াংিকং ব বসায় িনেয়ািজত েবসরকাির ব াংকসমেহ
২) পঁাচ বা তেতািধক বছর বাংলােদেশ ব াংিকং ব বসায় িনেয়ািজত েবসরকাির ব াংেক সরকাির, আধা-সরকাির
pিত ান, sায়tশািসত o আধা-sায়tশািসত সংsা তােদর েমাট িনজs আমানেতর সেবা ২৫% aথ জমা
রাখেত পারেব।

২। ei সংেশাধনী aিবলেm কাযকর হেব।
ু
e,েক,eম kদরতlাh
িমঞা
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৭১৬৯১৬৪
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২। pধানমntীর মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়, ঢাকা।
৩। গভনর, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযালয়, ঢাকা।
৪। সিচব -------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ (সকল)।
৫। ব বsাপনা পিরচালক/ চীফ eিkিকuিটভ aিফসার ---------------------------- তফিসলী ব াংক (সকল)।
৬। যg
ু -সিচব (বােজট)/ (unয়ন), aথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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সংলgী-৩৪
eিডিপ বাsবায়েন aিজত আিথক agগিতর সংিkp পািkক/মািসক pিতেবদন
pিতেবদনাধীন মােসর নাম (............ তািরখ পযn):
১।
২।

মntণালয়/ িবভােগর নাম
ু pকl সংখ া
ক) ---------- সেনর eিডিপভk

:
:

েমাট pকl-

:

িবিনেয়াগ pকl-

:

কািরগির সহায়তা pকl-

:

anাn, যিদ থােক-

:

anেমািদত pকl-

:

aনnেমািদত pকl-

:

সংেশািধত aনnেমািদত pকl-

:

েমাট-

:

টাকা-

:

pকl সাহায -

:

িসিড ভ াট-

pিতেবদনাধীন মাস পযn aথ aবমিkর
পিরমাণ
ু

:

েমাট -

(লk টাকায়)

:

টাকা (িসিড ভ াট সহ) -

:

pকl সাহায -

:

েমাট-

:

টাকা (িসিড ভ াট সহ) -

:

pকl সাহায -

:

েমাট-

:

টাকা (িসিড ভ াট সহ) -

:

pকl সাহায -

:

িসিড ভ াট-

খ) anেমাদেনর পযায় anযায়ী pকl সংখ া

৩।

uিlিখত eিডিপ/সংেশািধত eিডিপ বরাd
(লk টাকায়)

৪।

৫।

ৃ বয়
pিতেবদনাধীন মাস পযn pকত
(লk টাকায়)

৬।

বরােdর িভিtেত aথ ব েয়র শতকরা হার (%)

মntণালয়/ িবভােগর পেk pিতেবদন pদানকারী কমকতার sাkরঃ
নাম:
পদবী:
aিফস সীল o তািরখ:

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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সংলgী-৩৫
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৩২০

তািরখ:

১৯-৩-১৪০৪ বাং
৩-৭-১৯৯৭ iং

পিরপt
সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন iত ািদ িনধারেণর ব াপাের
িনmবিণত পdিত anসরণ করেত হেব:ক) বতমান েয সকল pকেl েsল িভিtক পেদ জনবল িনেয়াগ করা হেয়েছ তা বহাল রাখা েযেত পাের eবং েয সকল
pকেl iিতমেধ আংিশকভােব জনবল েsলিভিtক পেদ িনেয়াগ pদান করা হেয়েছ েস সকল pকেlo aবিশ
জনবল েsল িভিtক িনেয়াগ pদান করা েযেত পাের।
খ) েয সকল pকেl আেদৗ েকান জনবল িনেয়াগ pদান করা হয় নাi েস সকল pকেl eবং ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭
ু pকেlর সমদয়
তািরখ হiেত সকল নতন
পেদ সাkেল েবতেন চু িkিভিtক েকবলমাt pকl েময়াদকালীন
ু
সমেয়র জn িনেয়াগ pদান করা হেব। aথ িবভাগ জাতীয় েবতন েsল anসরেণ েgড িভিtক (২০ িট), সাkেল
ৃ িনধািরত সাkেল েবতন
েবতন কাঠােমা (Consolidated pay) কাঠােমা িনধারণ কের েদেব (aথ িবভাগ কতক
ু sায়ী কমকতা/ কমচারীগণ িনজ েবতেkেম
কাঠােমা সংেযাজনী ক e েদখা েযেত পাের)। তেব রাজs বােজটভk
িলেয়ন সংরkণ সােপেk েpষেণ িনেয়াগ লােভর েযাগ হেবন।
২। uপেরাk িসেdাn anযায়ী সংি
ূ
িবভাগসমহেক
anেরাধ করা হেলা।

িপিসিপ/ িপিপ pেয়াজনীয় সংেশাধন/ pণয়ন করার জn সকল মntণালয়/

িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
২। সিচব,----------------------------------- (সকল) মntণালয়/ িবভাগ।
৩। সদস ,----------------------------------- (সকল) পিরকlনা কিমশন।
৪। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ।
৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা।
নং-aম/aিব/ uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৩২০

েমাঃ েমাজােmল হক
যg
ু -সিচব
েফান: ৮৬৪৪৮৪
bঃু ৩৭৪৪

তািরখ:

১৯-৩-১৪০৪ বাং
৩-৭-১৯৯৭ iং

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ:১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার।
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
aিরিজৎ েচৗধরী
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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সংেযাজনী ক
সাkেল েবতন িনধারণ ছক
েgড
েgড নং-১
েgড নং-২
েgড নং-৩
েgড নং-৪
েgড নং-৫
েgড নং-৬
েgড নং-৭
েgড নং-৮
েgড নং-৯
েgড নং-১০
েgড নং-১১
েgড নং-১২
েgড নং-১৩
েgড নং-১৪
েgড নং-১৫
েgড নং-১৬
েgড নং-১৭
েgড নং-১৮
েgড নং-১৯
েgড নং-২০

pারিmক
েবতন
১০,০০০
৮,৬০০
৭,৮০০
৭,১০০
৬,৩০০
৪,৮০০
৪,১০০
৩,২০০
২,৮৫০
২,৩০০
১,৭২৫
১,৫৫০
১,৪৭৫
১,৩৭৫
১,৩০০
১,২০০
১,১২৫
১,০৫০
৯৭৫
৯০০

১০% বিধত
েবতন
১,০০০
৮৬০
৭৮০
৭১০
৬৩০
৪৮০
৪১০
৩২০
২৮৫
২৩০
১৭৩
১৫৫
১৪৮
১৩৮
১৩০
১২০
১১৩
১০৫
৯৮
৯০

েমাট েবতন
১১,০০০
৯,৪৬০
৮,৫৮০
৭,৮১০
৬,৯৩০
৫,২৮০
৪,৫১০
৩,৫২০
৩,১৩৫
২,৫৩০
১,৮৯৮
১,৭০৫
১,৬২৩
১,৫১৩
১,৪৩০
১,৩২০
১,২৩৮
১,১৫৫
১,০৭৩
৯৯০

বািড়ভাড়া

িচিকৎসাভাতা

৪,৪০০
৩,৭৮৪
৩,৪৩২
৩,১২৪
২,৭৭২
২,৩৭৬
২,০৩০
১,৫৮৪
১,৪১১
১,২৫০
৯৪৯
৮৫৩
৮১১
৭৫৬
৭১৫
৬৬০
৬৬০
৬৩৫
৫৯০
৫৪৫

১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০

েমাট সাkল
েবতন
১৫,৫৫০
১৩,৩৯৪
১২,১৬২
১১,০৮৪
৯,৮৫২
৭,৮০৬
৬,৬৯০
৫,২৫৪
৪,৬৯৬
৩,৯৩০
২,৯৯৬
২,৭০৮
২,৫৮৪
২,৪১৯
২,২৯৫
২,১৩০
২,০৪৮
১,৯৪০
১,৮১২
১,৬৮৫

১) বািড় ভাড়া: জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১৫ নং anে দ ব য়বhল eলাকার জn িনধািরত হার েমাতােবক করা
হেয়েছ।
২) uৎসব ভাতা/ িটe িডe: uৎসব ভাতা pদান eবং িটe িডe িনধারেণর েkেt uপেরাk ছেকর ৪নং কলােম বিণত
ূ েবতন িহসােব ধরা েযেত পাের।
েবতনেক মল
৩) আয়কর: আয়কর pদােনর েkেt বতমােন pচিলত সরকাির িবিধ িবধান pেযাজ হেব।
aিরিজৎ েচৗধরী
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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সংলgী-৩৬
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন বােজট শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৭৬/০২/১১৫০

তািরখ: ২৪/১২/২০০২

পিরপt
িবষয়:

unয়ন বােজেটর আoতায় েমাটরযান kয় pসে ।

সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, unয়ন বােজেটর আoতায় িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ দফতর/ সংsার aধীেন
ৃ aথ ব েয়র েkেt aথ িবভােগর পব
ূ সmিত gহণ করেত
বাsবািয়ত unয়ন pকেlর জn েমাটরযান খােত বরাdকত
হেব।
২। aথ িবভােগ erপ psাব েpরেণর েkেt িনধািরত ছক েমাতােবক pেয়াজনীয় তথ pদান করেত হেব।
েমাহাmদ আbল
ু মিজদ
uপ-সিচব।
িবতরণ:
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
িহসাব মহা-িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা।
pধান িহসাবরkণ কমকতা --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
aথ িবভােগর সকল কমকতা।

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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unয়ন pকেl েমাটরযান kেয়র psােব pেয়াজনীয় তথ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।

বাsবায়নকারী দpর/ সংsার নাম
uk দpর/ সংsায় বতমান েমাটরযােনর সংখ া (রাজs eবং unয়ন
ৃ
পথকভােব
)
psািবত pকেlর r o সমািpর তািরখ
pকেlর anেমাদেনর পযায়
িপিপ anযায়ী েমাটরযােনর সংখ া o বরাd
pকেl বতমান েমাটরযােনর সংখ া
pকেl বতমান েমাটরযােনর সংখ া o বরাd (anেমািদত িবভাজন
anযায়ী)
psািবত েমাটরযান kেয়র aথায়েনর uৎস
pকl বাsবায়েনর জn েমাটরযান kেয়র sপেk েযৗিkকতা
pাসংিগক তথ ািদ (যিদ থােক)
pকেlর েমাটরযান kেয়র psােব pশাসিনক মntণালেয়র sিনিদ
বkব

(নাম o sাkর)
যg
ু -সিচব
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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সংলgী-৩৭
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন বােজট-১
নং-aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ-১/২০০৪/৬১৫
িবষয়:

unয়ন pকেlর aথ ছাড়, বরােdর িবভাজন, পদ সিৃ
(Endorsement) পdিত রিহত করণ pসে ।

তািরখ: ২৩/০৬/২০০৪ ি ঃ

ৃ পৃ া ন
iত ািদ আেদেশ aথ িবভাগ কতক

unয়ন pকl drত বাsবায়নকেl িবদ মান পdিত সহজতর করেণর aব াহত পদেkপ িহসােব aথ ছাড়, বরােdর
ূ সরকার িনmrপ পdিত anসরেণর িসdাn gহণ
িবভাজন, pকেlর পদ সিৃ িবষেয় বতমান pচিলত পdিত সংsারপবক
কেরেছ:
ূ
ক) aথ ছােড়র েয সকল নিথেত aথ িবভােগর সmিত pেয়াজন েস সকল নিথ পরীkাপবক
aথ িবভােগর সmিত
সmিলত পt (সংযk
ু anযায়ী) সহ নিথ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ েফরত পাঠােনা হেব। aথ িবভাগ
ু নমনা
েথেক uk সmিত পেtর eকিট anিলিপ সংি
মntণালয়/ িবভােগর pধান িহসাবরkণ কমকতােক pদান
করা হেব। aথ িবভােগর সmিত পেtর িভিtেত (সmিতপt সংেযাজন করতঃ) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ
aথ ছােড়র সরকাির আেদশ জাির করেব। uk সরকাির আেদেশ aথ িবভােগর েকান প ৃ া ন
(Endorsement) pেয়াজন হেব না।
খ) সংি
pধান িহসাবরkণ কমকতা uপেরর (ক) anযায়ী iেতামেধ pাp aথ িবভােগর সmিতপেtর
ৃ সরকাির আেদশ জাির করা হেল তদাnযায়ী aথ ছােড়র
িনেদশনা anসাের pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতক
pেয়াজনীয় পদেkপ িনেব।
গ) unয়ন বােজট বরাd anযায়ী pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক সকল pকেlর (anেমািদত/ aনnেমািদত)
িবভাজন আেদশ aথ বছেরর rেতi (১৫ জলাiেয়র
মেধ ) জাির কের aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব। uk
ু
িবভাজন আেদেশর িভিtেত aথ িবভাগ ম রী
ু o বরােdর দাবীর িবsািরত িববরণ (unয়ন) pণয়ন করেব।
erপ েকান িবভাজন আেদেশ আলাদাভােব aথ িবভােগর প ৃ া ন pেয়াজন হেব না।
ঘ) anেমািদত/ aনnেমািদত সকল unয়ন pকেlর পদ (আnঃমntণালয় কিমিটর sপািরশ anযায়ী) স ৃি র o
সংরkেণর আেদশ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ জাির করেব। erপ আেদশ জািরর েkেt aথ িবভােগর
প ৃ া ন pেয়াজন হেব না।
ঙ) uপেরর সমদয়
সরকাির আেদেশর eকিট কিপ aথ িবভােগর সংি
ু
হেব।

শাখায় aবগিতর জn েpরণ করেত

২। সরকাির আেদশ প ৃ া ন পdিত রিহতকরেণর uপেরাk পdিত আগামী ১/০৭/২০০৪ তািরখ েথেক কাযকর হেব।
েমাহাmদ আবdল মিজদ
যg
ু -সিচব (unয়ন)
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখ
ু সিচব, pধান uপেদ ার কাযালয়।
৩। সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদস -------------------------------------- পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা।
৬। aিতিরk মাহপিরচালক (aথ), বাংলােদশ েরলoেয়, েরল ভবন, ঢাকা।
৭। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা।
৮। pধান িহসাবরkণ কমকতা, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
৯। aথ িবভােগর সকল কমকতা।

aথ িবভােগর i-বক
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নমনা
ু -ক
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন বােজট- -------------------------------------নং-aম/aিব/uঃবা-------------------------------------িবষয়:

তািরখ: ---------------

ু pকেlর aথ ছাড়করণ pসে ।
২০০৪-০৫ aথ বছেরর unয়ন বােজটভk

uপেরাk িবষেয় িনেদশkেম জানােনা যাে

েয, ---------------------------------------------------- মntণালয়/

িবভােগর aধীন বাsবায়নাধীন ----------------------------------------------------------------- pকেlর (েকাড নmর ----------------------) unয়ন বােজট বরাd anযায়ী sানীয় মdায়
ু / আরিপe (সরকােরর মধ েম)/ িসিডভ াট বাবদ ১ম/
২য়/ ৩য়/ ৪থ/ aিতিরk িকিsেত ------------------------------- লk) (কথায়: -----------------------------------------ূ
-------) টাকা (মলধন
বাবদ --------------------------, রাজs বাবদ ------------------------ eবং িসিড ভ াট বাবদ ------------------------- লk টাকা) ছাড়করেণ aথ িবভােগর সmিত jাপন করা হ’েলা।

(-----------------------------------)
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান নং-----------------িবতরণ:
১। সিচব
-------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ
বাংলােদশ সিচবালয়।
২। pধান িহসাবরkণ কমকতা
--------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। uপেরাk সmিতপেtর িনেদশনা anসাের
ৃ সরকাির আেদশ জাির করা হেল তদাnযায়ী aথ ছােড়র pেয়াজনীয় পদেkপ gহেণর
pশাসিনক মntণালয় কতক
জn তঁােক anেরাধ করা হেলা।

aথ িবভােগর i-বক
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নমনা
ু -খ
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন বােজট- -------------------------------------নং-aম/aিব/uঃবা-------------------------------------িবষয়:

তািরখ: ----------------------------

ূ pকেlর aথ ছাড় সংkাn।
unয়ন বােজট বিহভত

uপেরাk িবষেয় িনেদশkেম জানােনা যাে

েয, ---------------------------------------------------- মntণালয়/

ু
িবভােগর aধীন বাsবায়নাধীন ----------------------------------------------------------------- pকেlর জn নতন
েকাড নmর ----------------------- pদান করা হেয়েছ। uিlিখত pকেlর ankেল sানীয় মdায়
ু / আরিপe (সরকােরর
মধ েম)/ িসিড ভ াট বাবদ ------------------------------- লk (কথায়: -------------------------------------------------)
ূ
টাকা (মলধন
বাবদ --------------------------, রাজs বাবদ ------------------------ eবং িসিড ভ াট বাবদ ------------------------- লk টাকা) eককালীন ছাড়করেণ aথ িবভােগর সmিত jাপন করা হ’েলা।
২। ২০০৪-০৫ aথ বছেরর সংেশািধত unয়ন বােজেট uপেরাk pকেlর েকাড নmর eবং বরাd যতাযথভােব
pিতফলন করা হেব।

(-----------------------------------)
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান নং-----------------িবতরণ:
১। সিচব
-------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ
বাংলােদশ সিচবালয়।
২। pধান িহসাবরkণ কমকতা
--------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। uপেরাk সmিতপেtর িনেদশনা anসাের
ৃ সরকাির আেদশ জাির করা হেল তদাnযায়ী aথ ছােড়র pেয়াজনীয় পদেkপ
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতক
gহেণর জn তঁােক anেরাধ করা হেলা।

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 205 •

সংলgী-৩৮
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
মিntপিরষদ িবভাগ
কিমিট িবষয়ক শাখা

pjাপন
ঢাকা, ২২ জাnয়ারী ২০০৩/ ০৯ মাঘ ১৪০৯
ূ
নং-মপিব/কঃিবঃশাঃ/সক-০১/২০০৩/২৭ গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার ১৯৯৭ সােলর পেব
r হoয়া সমাp
ূ পরীkা কিরযা sপািরশ pদােনর জn িনmrপ
unয়ন pকেlর পদ/ জনবল রাজsখােত sানাnর সmিকত psাবসমহ
সিচব কিমিট গঠন কিরয়ােছ:
ক) কিমিটর গঠন:
১)

মntপিরষদ সিচব,

-

আহবায়ক

২)

সিচব, সংsাপন মntণালয়

-

সদস

৩)

সিচব, aথ িবভাগ

-

সদস

৪)

সিচব, সংি

-

সদস

মntণালয়/ িবভাগ

খ) কিমিটর কাযপিরিধ:
ূ
কিমিট িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার ১৯৯৭ সােলর পেব
r হoযা সমাp unয়ন pকেlর পদ/ জনবল
ূ পরীkা কিরয়া রাজsখােত sানাnরেযাগ পদ/ জনবেলর ব াপাের sিনিদ
রাজsখােত sানাnর সmিকত psাবসমহ
sপািরশ pদান কিরেব।
২। aথ িবভাগ কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান কিরেব।
৩। iহা aিবলেm কাযকর হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম
মহাmদ
আবল
ু
ু কােশম
যg
ু -সিচব
কিমিট o unয়ন।
uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ ফরমস o pকাশনা aিফস
েতজগঁাo, ঢাকা।
anিলিপ:
১) মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২) সকল সদস ।
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সংলgী-৩৯
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
মিntপিরষদ িবভাগ
কিমিট িবষয়ক শাখা

pjাপন
ঢাকা, ২২ জাnয়ারী ২০০৩/ ০৯ মাঘ ১৪০৯
নং-মপিব/কঃিবঃশাঃ/সক-০১/২০০৩/২৮ গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার pিতিট মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার িবিভn
pকেlর িপিসিপ/ িপিপ pণয়নকােল পদ/ েলাকবেলর সংখ া িনধারেণর জn িনmrপভােব কিমিট গঠন কিরয়ােছ:
ক) কিমিটর গঠন:
১)

aিতিরk সিচব, aথ িবভাগ

-

আহবায়ক

২)

যg
ু -সিচব, সংsাপন মntণালয়

-

সদস

৩)

সংি

-

সদস

pশাসিনক মntণালেয়র যg
ু -সিচব

খ) কিমিটর কাযপিরিধ:
কিমিট pিতিট মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার িবিভn pকেlর িপিসিপ/ িপিপ pণয়নকােল pকেlর pেয়াজন anসাের
পদ/ েলাকবেলর ধরন o সংখ া িনধারেণর জn sপািরশ pদান কিরেব।
২। aথ িবভাগ কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান কিরেব।
৩। iহা aিবলেm কাযকর হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম
মহাmদ
আবল
ু
ু কােশম
যg
ু -সিচব
কিমিট o unয়ন।
uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ ফরমস o pকাশনা aিফস
েতজগঁাo, ঢাকা।
anিলিপ:
১) aিতিরk সিচব, aথ িবভাগ।
২) সকল সদস ।

aথ িবভােগর i-বক
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সংলgী-৪০
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন বােজট শাখা-১
aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৫২/০৪/৭২৩

তািরখ: ১৩/১০/২০০৪

ু িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত নতন
ু জনবল িনধারেণর জn তথ ছক সংেশাধন pসে ।
িবষয়:- নতন
unয়ন বােজেটর আoতায় িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ দpর/ সংsার aধীেন unয়ন pকেlর জn িপিসিপ/ িপিপ/
ু পদ/ জনবল িনধারেণর েkেt eতদসংkাn কিমিটেত uপsাপেনর জn িবদ মান তথ -ছক সংেশাধন
িটeিপিপেত নতন
ৃ
করা হেয়েছ। eখন েথেক সংেশািধত ছক (সংযk
sাkের aথ
ু ছক) েমাতােবক তথ ািদ/ কাগজপt যথাযথ কতপেkর
িবভােগ েpরণ করার জn িনেদশkেম anেরাধ করা হেলা।
আশীষ kমার সরকার
িসিনয়র সহকারী সিচব।
সিচব
............................................(সকল) মntণালয়/ িবভাগ।

aথ িবভােগর i-বক
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ু pকেlর জনবল িনধারণ সংkাn তথ
নতন
ক) pকl সংkাn
১।
২।
৩।
৪।
৫।

psািবত pকেlর নাম
বাsবায়নকারী সংsা
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ
pকেlর েময়াদকাল
pকl ব য়

:
:
:
:
:

(লk টাকায়)
ক) িজoিব
খ) pকl সাহায
গ) েমাট ব য়

৬।

pকেlর লk o uেdশ

:

খ) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর aধীেন বাsবায়নাধীন anাn সকল pকেlর জনবেলর সংিkp সার:
pকেlর নাম

বাsবায়নকাল

পেদর নাম

পেদর সংখ া

গ) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর aধীেন সমাp anাn pকেlর (রাজs কােত sানাnেরর pিkয়াধীন) জনবেলর
সংিkp সার:pকেlর নাম

বাsবায়নকাল

পেদর নাম

পেদর সংখ া

বতমােন েকান পযােয়
আেছ

ঘ) anাn pাসংিগত তথ ািদ:১। psািবত pকেlর িপিসিপপ/ িটeিপিপ ২। বাsবায়নকারী সংsার সাংগঠিনক কাঠােমা

৬ েসট
- ৬ েসট

ঙ) psািবত pকেlর জনবল সংkাn:kিমক

psািবত পেদর নাম
o সাkল েবতন

সংsার রাজs খােত eকi
বা পারsিরক
পদিলেযাগ পেদর সংখ া

psািবত পেদর সংখ া
বাsবায়ন পযােয়
বাsবায়ন েশেষ

মnব

েমাট পদ:
যg
ু -সিচব/ uপ-সিচব
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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সংলgী-৪১
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন বােজট-১
নং-aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ-৩৮/৯৪/৪৬৪

তািরখ: ২৪/০৫/০৪ ি ঃ

পিরপt
সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, ৩০ জন
ূ
r হেয় সমাp হoয়া unয়ন pকেlর েয সকল
ু ১৯৯৭ বা তৎপেব
জনবল রাজs খােত sানাnেরর sেযাগ পানিন, তােদর িনেm বিণত শেত eককালীন আিথক sিবধা pদান করা যােবঃ
ৃ কমকতা/ কমচারী pকl সমািpেত রাজsখােত sানাnিরত পেদ
ক) unয়ন pকেl েsলিভিtক পেদ িনেয়াগকত
sায়ী হoয়ার sেযাগ না েপেল erপ বাদ পড়া সকল কমকতা/ কমচারীেক pকেl চাকিরকালীন সমেয় pিত
ূ েবতেনর িভিtেত) সমপিরমাণ aথ আিথক সহায়তা িহসােব
বছর চাকিরর জn ২ মােসর (েশষ আহিরত মল
pদান করা যােব।
খ) pকl চাকিরকালসহ pকl সমািpর পর unয়ন anিবভাগ েথেক রাজs খােত পদ sানাnেরর সmিত পt
জািরর তািরখ পযn চাকিরকাল গণনার িভিtেত erপ আিথক সহায়তা pদান করা যােব।
ৃ সmিতপt anযায়ী রাজsখােত sানাnিরত
ূ জািরকত
গ) unয়ন anিবভাগ েথেক ৫/১১/২০০১ তািরেখর পেব
pকেlর বাদ পড়া জনবল erপ আিথক sিবধা পােবন না।
ঘ) uপেরর (ক) e বিণত আিথক sিবধা pদােনর জn সংি pিত ােন (রাজs খেত sানাnিরত pকেl) aথবা
মntণালয়/ িবভাগ/ দpের (েয েkেt pকlিট রাজs খােত sানাnিরত হয় নাi) eককালীন pেয়াজনীয় বরাd
gহণ করেত হেব।
েমাহাmদ আbল
ু মিজদ
যg
ু -সিচব (unয়ন বােজট)
িবতরণ:
১।
২।
৩।
৪।

মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
সিচব -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা।

নং-aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ-৩৮/৯৪/৪৬৪(২)

তািরখ: ২৪/০৫/০৪ ি ঃ

১। pধান িহসাবরkণ কমকতা, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
২। aথ িবভােগর সকর কমকতা।
আbরু রuফ তালকদার
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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সংলgী-৪২
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন বােজট শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/২০০৩/২৫৮

তািরখ: ২৫/১/২০০৪ ি ঃ

পিরপt
িবষয়:

unয়ন pকেl িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীেদর মহাঘভাতা eবং িচিকৎসা ভাতা pদান সংkাn।

আিদ হেয় জানােনা যাে েয, সরকার anবতীকালীন ব বsা িহেসেব িনেm বিণত শেত unয়ন pকেl িনেয়ািজত
ূ েবতেনর শতকরা ১০ (দশ) ভাগ
সকল পযােয়র কমকতা/ কমচারীসহ েpষেণ িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীগণেক মল
হাের মহাঘভাতা eবং িচিকৎসাভাতা ২০০ টাকার পিরবেত ৩০০ টাকা হাের pদােনর িসdাn gহণ কেরেছন:
শতাবলীঃ১) সাkল েবতেন িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীেদর ১০ ভাগ হাের মহাঘভাতা pদােনর েkেt aথ িবভােগর
ৃ সাkল েবতন িনধারণী ছেকর ২নং কলােমর pারিmক েবতনেক মল
ূ েবতন
২২/৪/২০০১ তািরেখ জািরকত
িহেসেব ধরেত হেব;
২) pকেl েpষেণ িনেয়ািজত রাজs খােতর িনয়িমত েলাকবল eবং pকেl েsল িভিtক িনেয়ািজত েলাকবেলর
েkেt aথ িবভােগর বাsবায়ন anিবভােগর ১৯/৭/২০০৩ তািরেখর aম/aিব (বাs-১)/ িবিবধ-৮
(মঃভাতা)/২০০৩/১২৫ (১০০০) নং sারক েমাতােবক ১০ ভাগ মহাঘভাতা pাপ হেবন;
৩) কমরত কমচারীেদর েkেt e মহাঘভাতার পিরমাণ নূ নতম মািসক ২০০ (diশত) টাকা হেব;
৪) uপের বিণত ভাতািদ pদােনর ফেল চলিত aথ বছের aিতিরk েয aেথর pেয়াজন হেব তা pকেlর রাজs
ু েকান aথ বরাd করা হেব না eবং
খােতর বরাd হেত পনঃuপেযাজেনর
মাধ েম েমটােত হেব। e বাবদ নতন
ু
ৃ করা যােব না;
েমাট pকl ব য় বিd
ূ ধন খাত
৫) pকেlর রাজs খাত েথেক e বাবদ ব য় েমটােনা সmব না হেল aথ িবভােগর সmিতkেম তা মল
েথেক েমটােনা েযেত পাের;
৬) unয়ন pকেl কাজ নাi মজরী
ু নাi িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর েkেt e আেদশ pেযাজ হেব না।
২। e আেদশ ১ জলাi
২০০৩ তািরখ েথেক কাযকর হেব।
ু
আbরু রuফ তালকদার
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব
িবতরণ:
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
িহসাব মহা িনয়ntক, aথ মntণালয়।
pধান িহসাবরkণ কমকতা -------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
aথ িবভােগর সকল কমকতা।

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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সংলgী-৪৩
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন বােজট শাখা-১
নং-aম/aিব/unয়ন-১/িবিবধ-৭২/০১(aংশ)/৬২৬

তািরখ: ০১-০৭-২০০৪ ি ঃ

ৃ aম/ aিব/ uঃবাঃ-১/ িবিবধ-৭২/ ০১/ ৩৬১ নং sারক আংিশক
aথ িবভােগর ৫/১১/২০০১ তািরেখ জািরকত
সংেশাধনkেম সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, সকল মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর eবং sায়tশািসত সংsা
সরকােরর/ সংsার িনজs aথায়েন unয়ন pকl বাsবায়েনর জn eবং রাজs বােজেটর আoতায় পঁাচ িমিলয়ন মািকন
ূ বাংলােদশ ব াংেকর গভনর মেহাদয়েক আহবায়ক কের গিঠত
ডলার বা তদূ
বেদিশক মdা
ু ব য়/ eলিস েখালার পেব
eতদসংkাn বাছাi কিমিটর sপািরশ gহণ করেত হেব।
২। uপেরাk sারেকর anাn িবধানাবলী aপিরবতীত থাকেব।
েমাহাmদ আবdল মিজদ
যg
ু -সিচব(unয়ন)
িবতরণ:
১।
২।
৩।
৪।

গভনর, বাংলােদশ ব াংক।
সদস (কাযkম), পিরকlনা কিমশন।
সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
aথ িবভােগর সকল কমকতা।

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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সংলgী-৪৪
(িজoিব’র মাধ েম আরিপe eর পনভরেণর
agগিত pিতেবদন)
ু
---------------------------- মntণালয়/ িবভাগ
িজoিব’র মাধ েম আরিপe পনভরেণর
pিতেবদন
ু
(------------------------ হেত -------------------------- পযn)
মntণালয়/ িবভাগ :
বাsবায়নকারী সংsা :
pকেlর নাম :
aবমk
ু aেথর
পিরমাণ

পনভ
ু রণ দাবীর
পিরমাণ

পনভরণ
pািpর
ু
পিরমাণ

(লk টাকায়)
পাথক

বতমান aথ বছের --------------মাস পযn
ূ ।
kমপিু ভত
r েথেক বতমান aথ বছেরর
---------------------- মাস পযn

pিতsাkর
pশাসিনক মntণালেয়র িসিনঃ সহঃ সিচব/ pধান
নাম o েফান

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

pকl পিরচালেকর sাkর
o সীল।
েফান নmর
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সংলgী-৪৫
pকেlর বােজট বরাd িবভাজন (সংিkp)
মntণালয়

: ------------------------------------------------------------------------------------------ েকাড:

বাsবায়নকারী সংsা

: ------------------------------------------------------------------------------------------ েকাড:

pকেlর নাম

: ------------------------------------------------------------------------------------------ েকাড:

pকেlর েময়াদ

: ------------------------------------------------------------------------------------------

anেমাদেনর পযায়

: ------------------------------------------------------------------------------------------

pকl পিরচালেকর নাম

: ------------------------------------------------------------------------------------------

েটিলেফান নং

: ------------------------------------------------------------------------------------------

aথৈনিতক েকাড ের o
িববরণ

িজoিব

১

সবেমাট

pকl সাহায
আরিপe

anাn আরিপe

আরিপe ব িতত

(িজoিব’র মাধ েম)

(ডসা, েকানটাসা, েসফ, iমেপ )

(pকl সাহায (িডিপ)

২

৩

৪

৫

ক- রাজs ব য়
৪৫০০

aিফসারেদর েবতন

৪৬০০

pিত ান কমচারীেদর েবতন

৪৭০০

ভাতািদ

৪৮০০

সরবরাহ oেসবা

৪৯০০

েমরামত, সংরkণ o পনবাসন
ু

৫৯০০

সাহায o ম রী
ু
েথাক বরাd

৬৬০০

েমাটঃ রাজs ব য়
ূ
খ- মলধন
বয়
৬৮০০
৬৯০০

সmদ সংgহ/ kয়
ূ aিধgহণ/kয়
ভিম

৭০০০

িনমাণ o পূত

৭১০০

েশয়ার o ik িয়িটেত িবিনেয়াগ

৭২০০

ূ
মলধন
ম রী
ু
ঋণ o aিgম pদান

৭৩০০
৭৯০০৭৯৭৯

ূ ন খােত িসিডভ াট
মলধ

৭৯৮০৭৯৯৮

ূ
ূ
মলধন
েথাক o িবিবধ মলধন
বয়

ূ
েমাট- মলধন
বয়
সবেমাট ব য়ঃ

মntণালেয়র দািয়tpাp
কমকতার sাkর (সীলসহ)

pকl পিরচালক

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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সংলgী-৪৬
(eকi নmর o তািরেখর pjাপন pিতsািপত হেব)
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
সংsাপন মntণালয়
সংগঠন o ব বsাপনা anিবভাগ

pjাপন
তািরখ:

নং-সম/সoব /িটম-৪(২)/uঃpঃিনঃ/৪৭/৯৭-১৮৮

২১/০৮/১৯৯৭ iং
০৬/০৫/১৪০৪ বাং

ূ জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন-ভাতািদ iত ািদ
সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, unয়ন pকlসমেহ
িনধারেণর ব াপাের িনmবিণত নীিতমালা সmিলত িনেদশাবলী anসরণ করেত হেব:
১) সরকার anেমািদত pকেlর পদ aথ িবভােগর ১২/৪/৯৪iং তািরেখর নং- aম/ aিব/ uঃগঃশাঃ/ ৩/ ৯৪৩৩৯ anযায়ী সিৃ eবং সংরkণ হেব;
২) anেমািদত িনেয়াগ িবিধ anসাের eবং িনেয়াগ কিমিটর sপািরশkেম সংযk
ু ছক েমাতােবক pকেlর
িবিভn েবতন েgড ১-১০ পযn pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর সিচব eবং ১১-২০ পযn pকl পিরচালক
ৃ চু িkিভিtক সাkল েবতেন (Consolidater Pay) জনবল িনেয়াগ pাp হেব;
কতক
৩) চু িkিভিtক িনেয়ািজত জনবেলর সাkল েবতন o anাn sিবধা aথ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ uঃ১/
ৃ
িবিবধ-৫২/ ৯৬-৩২০ তািরখ: ৩/৭/৯৭iং eর পিরপt anযায়ী িনধািরত হেব। e িবষেয় aথ িবভাগ কতক
ু sায়ী কমকতা-কমচারীগণ
পরবতীেত an পিরপt জাির হেল তা anসরণীয় হেব। তেব রাজs বােজেটভk
িনজ েবতনkেম pকl পেদ িনেয়াগ লােভরেযাগ হেব;
৪) pকl (িবিনেয়াগ/ িটe pকl) ছেক uিlিখত জনবেলর িবsািরত তািলকা িপিপ/ িপিসিপ/ িটeিপিপ’র
সংি kিমেক িনmিলিখত িবষয়gিলর uেlখ থাকেত হেব:
৫) pকেlর জনবল সাবkিণকভােব pকেlর কােজ িনেয়ািজত থাকেব eবং চু িkিভিtক জনবেলর েkেt
ূ pেযাজ হেব;
pচিলত আচরণ িবিধ o anাn িবিধসমহ
ৃ
৬) কােজর মান (Performance) সেnাষজনক না হেল pকl পিরচালক/ uপযk
eক মােসর েনািটশ
ু কতপk
ূ সরকাির
pদান কের pকেl িনেয়ািজত জনবেলর চু িk বািতল করেত পারেব। তেব চু িk বািতেলর পেব
পাoনা আদায় করার ব বsা gহণ করেত হেব;
ু pাপ হেব;
৭) চু িkিভিtক িনেয়ািজত জনবল asায়ী কমচারীেদর nয় ছিট
৮) pকেlর িনেয়ািজত জনবল an পেদ বদিল করা যােব না; তেব েয pকেl তােক িনেয়াগ করা হেয়েছ েস
pকl আoতায় an sােন pকl পিরচালক তােক বদিল করেত পারেব;
৯) pকl েময়াদ েশেষ চু িkপti aব হিত পt িহেসেব গণ হেব;
ৃ iেতাপেব
ৃ (১) সম(uঃoবাঃূ জািরকত
১০) ei িনেদশ জািরর পর eতদসংkাn িবষেয় সংsাপন মntণালয় কতক
১)-১৮/ ৯৩-১০, তািরখ: ৩০/৭/৯৪, (২) সম(uঃoবাঃ-১)-৮/ ৯৩-১২ তািরখ: ১৮/১/৯৫ eবং (৩)
সম(uঃoবাঃ-১)-৮/৯৩-১৩ তািরখ: ১৮/১/৯৫iং বািতল বেল গণ হেব।
২। ei pjাপন জনsােথ জাির করা হল।
েমাঃ মােহ আলম
সিচব
তািরখ:

নং-সম/সoব /িটম-৪(২)/uঃpঃিনঃ/৪৭/৯৭-১৮৮/১(৫৫)

২১/০৮/১৯৯৭ iং
০৬/০৫/১৪০৪ বাং

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হল:
১। সিচব, মntপিরষদ িবভাগ/ মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
২। সিচব, রাTপিতর কাযালয়, আপন িবভাগ/ জন িবভাগ, ব ভবন, ঢাকা।
৩। সিচব, ------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ (সকল)।
েমাবারক েহােসন
eসাiনেম ট aিফসার
েফান: ৩৭২৭
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সংযk
ু ছক
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
................................. মntণালয়/ িবভাগ/ দpর/ সংsা
pকেl চু িkিভিtক িনেয়ােগর ছক
সংsাপন মntণালেয়র pjাপন সংখ া সম/ সoব / িটম-৪(২)-uঃpিনঃ/ ৪৭/ ৯৭-১৮৮ তািরখ ২১/৮/১৯৯৭iং
েমাতােবক eবং pকেlর িসলকশন কিমিটর sপািরশkেম আপনােক জনাব/ েবগম ------------------------------------িপতা/ sামী --------------------------------------------------------------------------------------------------------------িঠকানা -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pকেlর েকাড নং ----------------------------------- পেদ ---------------------- বৎসেরর জn চু িkিভিtক িনেয়াগদান
করা হ’ল। ei িনেয়ােগর শতাবলী িনmrপ হেব:
১। েবতন ভাতা: সাkল েবতন: টাকা -------------------------- (aথ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধৃ eতদসংkাn িবষেয় an েকান পিরপt/
৫২/ ৯৬-৩২০ তািরখ: ৩/৭/৯৭iং হার anযায়ী)। eছাড়া সরকার কতক
sারক জাির করা হেল তাo pেযাজ হেব।
২। pকেl িনেয়ািজত সকল জনবল চু িkকালীন সমেয় সাবkিণকভােব pকেlর কােজ িনেয়ািজত থাকেব eবং ei
চু িkপti েময়াদ েশেষ aব হিতপt িহসােব গণ হেব।
৩। চাকির সংkাn েয pিবধািনক ব বsা রেয়েছ তৎসmকীয় আচরণ িবিধ eবং anাn িবিধসমহূ pেযাজ হেব।
৪। চু িkিভিtক জনবলেক pকl পিরচালক eকi pকl আoতায় ansােন বদিল করেত পারেব।
৫। েকান কারণ দশন ব িতেরেক েয েকান পk হেত eক মােসর েনািটেশ aথবা eক মােসর েবতন pদান সােপেk
ূ সরকাির পাoনা পিরেশাধ করা হiেব।
ei চু িkপt বািতল করেত পারেব। তেব চু িkপt বািতেলর পেব
৬। যা ei চু িkেত ulখ করা হয়িন, তা eবং erপ anাn িবষেয় pকেl িনেয়ািজত চু িkিভিtক জনবল asায়ী
ূ
কমচারীেদর েkেt pেযাজ িবিধসমেহর
আoতাধীন থাকেব।
ৃ
িনেয়াগকারী কতপk
--------------------------------------------------------------uপের uিlিখত শতাধীেন আিম ----------------------- তািরখ হেত ei িনেয়াগ gহণ করেত সmত হলাম eবং
ু পেদ েযাগদান করলাম।
চু িkভk

(সংি

কমকতার sাkর)

sাkী:
১।
২।
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সংলgী-৪৭
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৬/২০০৩/১৪৮৯

তািরখ: ১৪/০৭/২০০৩

পিরপt
িবষয়:

‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী সংkাn নীিতমালা।

বতমােন সমাp unয়ন pকেlর পদ রাজs খােত sানােnেরর সময় কিতপয় পেদর েkেt ‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’
িভিtেত জনবল িনেয়ােজেনর sপািরশ করা হে । erপ িনেয়াজেনর েkেt জনবেলর আিথক sিবধািদ o eতদসংkাn
anাn শতাবলী সংযk
ু নীিতমালা anযায়ী িনধািরত হেব। eছাড়াo সরকাির aিফেস/ sায়tশািসত সংsায়/ unয়ন
pকেl দাpিরক pেয়াজন anযায়ী ‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত জনবল িনেয়াজন করা হেল eকi নীিতমালা
anসরণ করেত হেব।
ৃ
২। যথযথ কতপেkর
anেমাদনkেম ei পিরপt জাির করা হেলা।

িসিdkর রহমান েচৗধরী
ু
যg
ু -সিচব (unয়ন)
১।
২।
৩।
৪।
৫।

মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
সদস , -------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন।
িহসাব মহা িনয়ntক, aথ মntণালয়।

নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৬/২০০৩/১৪৮৯

তািরখ: ১৪/০৭/২০০৩

anিলিপ aবগিত o কাযােথ েpরণ করা হেলা:
১। aথ িবভােগর সকল কমকতা।
২। pধান িহসাবরkণ কমকতা, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
আbরু রuফ তালকদার
িসিনয়র সহকারী সিচব
ৃ ১৪/০৭/২০০৩iং তািরেখর নং- aম/ aিব/ uঃ১/ িবিবধ-৬/ ২০০৩/ ১৪৮৯
(িবঃdঃ – aথ িবভাগ হেত জািরকত
sারকিট মিntপিরষদ িবভােগর ২৪-০৬-২০০৪ iং তািরেখ নং- মপিব/ কঃিবঃশা/ কপগ-১১(aংশ-১/১)/ ২০০১-১২০
sারক dারা বািতল করা হয়।)
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‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী সংkাn
সরকাির aিফেস/ sায়tশািসত সংsায়/ unয়ন pকেl দাpিরক pেয়াজন anযায়ী eম eল eস eস/ ঝাড়দার
ু /
েটিবল বয়/ ফরাস e ধরেনর ৪থ ে ণীর সকল পেদ ‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত জনবল িনেয়াজেনর েkেt িনmrপ
পdিত anসরণ করেত হেব:
ক) বােজট বরাd
‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত কমরত জনবেলর মজরী
ু সরবরাহ o েসবা খােতর আoতাধীন েকাড নং
৪৮৫১ েথেক পিরেশাধ করা হেব eবং তার জn pেয়াজনীয় বরাd বােজেট রাখেত হেব। েবতন o ভাতাদী খােত
e বাবদ েকান বরাd থাকেব না।
খ) িনেয়াজন পdিত
বাৎসিরক/ মািসক েময়ােদর জn দিনক মজরীর
িভিtেত pেয়াজনীয় জনবল সংি
ু
করা েযেত পাের।
•

aিফেস িনেয়াজন pদান

বাৎসিরক েময়ােদ
ূ
বাৎসিরক েময়ােদ িনেয়াজেনর েkেt eক বৎসেরর জn চিkেত
‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িহসােব িনেয়াজন
pদান করা েযেত পাের। eক বৎসর কাজ েশেষ কমপেk eক সpােহর িবরিত িদেয় পনরায়
আরo eক
ু
ূ
বৎসেরর জn চিkেত
িনেয়াজন pদান করা েযেত পাের। e pিkয়া eকািধকবার চলেত পাের।

•

মািসক েময়ােদ
ূ
মািসক েময়ােদ িনেয়াজেনর েkেt eক মােসর জn চিkেত
‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িহসােব িনেয়াজন pদান
করা েযেত পাের eবং e pিkয়া eকািধক বার চলেত পাের। eক মাস কােজর পর কমপেk eকিদন িবরিত
ূ
িদেয় পনরায়
eক মােসর চিkেত
িনেয়াজন pদান করেত হেব।
ু
eতdেশ
সংি aিফেস eকিট েরিজTার সংরkণ করেত হেব eবং তােত নাম, িঠকানা, ছিব, পদবী iত ািদ
ু
তথ িলেখ/ সংযk
ু কের রাখেত হেব eবং pিতিদন কােজর েশেষ তােত sাkর িনেত হেব। েরিজTাের তথ
anযায়ী মােসর েশেষ eকেt মজরী
ু পিরেশাধ করেত হেব।

গ) মজরী
ু
ৃ জনবলেক দিনক ১২.০০ টাকা হাের মজরী
‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত িনেয়াগকত
ু পিরেশাধ করা েযেত
পাের।
*

aথ িবভাগ সমেয় সমেয় uপেরাk দিনক মজরীর
হার পনঃিনধারণ
করেত পাের।
ু
ু

ৃ
ঘ) মজরী
sিবধা
ু হার বিdর
সরকাির/ sায়tশািসত সংsায়/ unয়ন pকেl pিত di বৎসর কােজর aিভjতার জn মজরীর
দিনক হার
ু
১০ (দশ) টাকা বাড়ােনা েযেত পাের।
ঙ) anাn sেযাগ sিবধা
•

ূ
চিk
anযায়ী বাৎসিরক/ মািসক েময়ােদ ‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত eক বছর কাজ করার পর ঐ
ব িkেক ৩০ িদেনর সমপিরমাণ মজরী
ু eককালীন পািরেতািষক িহসােব pদান করা েযেত পাের। তেব শত
থােক েয, তঁার কাজ সেnাষজনক eবং কােজর েমাট সময় সংি বছের নূ নতম পেk ২৫০ িদন হেত হেব।

•

ৃ
ূ
সংি aথ বছের eবং/ বা পববতী
aথ বছের েমাট কােজর সময় নূ নতম পেk ১৫০ িদন হেল িনেয়াজনকত
ূ / েবৗd পিণমা
ূ
ব িkেক di ঈদ/ বড়িদন/ dগাপজা
uপলেk সেবা ৩০ (িtশ) িদেনর মজরীর
সমান aথ
ু
uৎসব েবানাস িহসােব েদoয়া যােব। di ঈেদর জn pাপ েবানাস di ভােগ ভাগ কের pিত ঈেদ
আলাদাভােব pদান করেত হেব।

চ) িনেয়াজেনর জn বয়সসীমা
‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত িনেয়াজেনর জn বয়স কমপেk ১৮ বৎসর হেত হেব। ৫৭ বৎসেরর aিধক
বয়েসর ব িkেক কাজ নাi মজরী
ু নাi িহসােব িনেয়াজন করা যােব না।
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ূ
ূ
ছ) চিkর
িভিtেত িনেয়াজেনর নমনা
‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত জনবল বাৎসিরক/ মািসক েময়ােদ িনেয়াজেনর েkেt eতদসে সংযk
ু
ূ
মেডল চিkপt (সংেযাজনী-ক) anসরণ করেত হেব eবং uk মেডল anযায়ী জনবল িনেয়াজন pদান করেত
হেব।
ূ -পিরিচিত eবং তার চিরt সmেক েখাজ-খবর িনেয় সংি
িনেয়াজেনর সময় সংি
ব িkর পব
িনি ত হেবন যােত সংি ব িkর কমকা ড dারা aিফেসর কােজর পিরেবশ o িনরাপtা িবি ত না হয়।

ৃ
কতপk

ূ
জ) চিkর
িভিtেত িনেয়াজেনর সংখ া
•

ু unয়ন pকেlর েkেt মিntপিরষদ িবভােগর ২২/০১/২০০৩ তািরেখর মপিব/ কঃিবঃশাঃ/ সকনতন
ৃ িনধািরত সংখ ক জনবল
০১/২০০৩/২৮ নং pjাপন anযায়ী গিঠত জনবল িনধারণ সংkাn কিমিট কতক
‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত িনেয়াজন pদান করা যােব।

•

সমাp pকেlর পদ/ জনবল রাজs খােত sানাnেরর েkেt মিntপিরষদ িবভােগর ২২/১/২০০৩ তািরেখর
মপিব/ কঃিবঃশাঃ/ সক-০১/২০০৩/২৭ নং pjাপন anযায়ী গিঠত সিচব কিমিট sপািরশ anযায়ী িনধািরত
জনবল ‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত িনেয়াজন pদান করা যােব।

•

ূ ‘কাজ নাi মজরী
সরকাির/ sায়tশািসত সংsার েকবল মাt দাpিরক pেয়াজেন ৪থ ে ণীর পদসমেহ
ু নাi’
িভিtেত িনেয়াজন pদান করা যােব। তেব িনয়িমত eবং ‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত িনেয়ািজত ৪থ
ে ণীর েমাট কমচারীর সংখ া anেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা (To & E) anযায়ী িনধািরত েমাট ৪থ ে ণীর
সংখ ার মেধ সীমাবd রাখেত হেব।
•
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সংেযাজনী-ক
কাযালেয়র নাম িঠকানা
জনাব -------------------------------------gাম -------------------------------------ডাকঘর -------------------------------------থানা -------------------------------------েজলা -------------------------------------িবষয়:

‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িহসােব িনেয়াজন pসে ।

জনাব,
আপনােক -------------------------------------- (aিফেসর নােম) সামিয়ক িভিtেত িকছু জrরী কাজ সmাদন
করার জn aদk কমী িহেসেব দিনক মজরী
ু -------------------------------------- (------------------------------------)
টাকা হাের --------------------- হেত ----------------- তািরখ পযn িনেmাk শতাবলী সােপেk িনেয়াজন েদয়া হল।
শতাবলীঃ
১। e িনেয়াজন আেদেশর সােথ -------------------------------------- (aিফেসর নাম) িনয়িমত িনেয়ােগর েকান সmক
থাকেব না।
২। e িনেয়াজন -------------------------------------- তািরেখর পর sয়ংিkয়ভােব বািতল বেল গণ হেব।
ৃ
৩। কতপk
i া করেল e িনেয়াজন -------------------------------------- তািরেখর পেব
ূ
েকান কারণ দশান
ব িতেরেক বািতল করেত পারেবন।
৪।

ৃ কম সmাদেনর িভিtেত পাির িমক pদান করা হেব। কােজ anপিsত থাকেল েকান
দিনক হািজরা তথা pকত
মজরী
ু েদয়া যােব না।

৫। আপনার িনেয়াজেনর anাn শতািদ aথ িবভােগর ১৪/০৭/২০০৩ তািরেখর aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ৬/২০০৩/১৪৮৯ নং sারক anযায়ী পিরচািলত হেব।
৬। e িনেয়াজন --------------------------------------তািরখ েথেক কাযকর করা হল।
আপনার anগত
(কমকতার নাম)
পদবী
aিফেসর নাম o িঠকানা
anিলিপ িবতরণ:
১। pধান িহসাবরkণ কমকতা --------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
২। সংsাপন শাখা।
৩। aিফস কিপ।

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 220 •

সংলgী-৪৮
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
মিntপিরষদ িবভাগ
কিমিট িবষয়ক শাখা
নং-মপিব/কঃিবঃশাঃ/কপগ-১১(aংশ-১১)/২০০১-১০৬
িবষয়:

তািরখ:

২৫-০৫-২০০৪ ি ঃ
১১-০২-১৪১১ বাঃ

‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী সংkাn নীিতমালা pসে ।

সরকার ei মেম িসdাn gহণ কেরেছ েয, ‘কাজ নাi মজরী
২০০৩
ু নাi’ সাkলার (aথ িবভাগ হেত ১৪ জলাi
ু
ৃ ) eর কাযকািরতা sিগত থাকেব। েয সব পদ ‘কাজ নাi মজরী
তািরেখ জািরকত
ু নাi’ িভিtেত সিৃ করা হেয়েছ
ূ
‘pশাসিনক unয়ন সংkাn সিচব কিমিট’ েস সব পদ o পদসমেহর
িনেয়ািজত ব িkগেণর আবশ কতা যাচাi কের
েদখেব। েকবলমাt aত াবশকীয় পদgেলা sায়ীভােব সিৃ করা েযেত পাের। aবিশ পদgেলা িবলp
ু হেয় যােব।
ৃ
sায়ীভােব সিৃ করার জn িচিhত পদgেলার িবপরীেত বতমােন ‘কাজ নাi মজরী
ু নাi’ িভিtেত িনেয়ািজত ব িkবnেক
ৃ পেদ িনেয়ািজত ব িkবnেক
ৃ
যথািনয়েম িনয়িমত করার ব বsা করা েযেত পাের। িবলিpর
জn িচিhত/ িনিদ কত
চু িkর
ু
েময়াদ েশেষ aব াহিত েদয়া েযেত পাের।
২। uপযk
ু িসdাn বাsবায়েনর লেk pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn িনেদশkেম তঁােক anেরাধ করা হেলা।

শাহনাজ আেরিফন
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৭১৬৭৬১০
িবতরণ:
১) সিচব, aথ িবভাগ।
২) সিচব, সংsাপন মntণালয়।
anিলিপ: কাযােথ
১) সিচব -------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১
নং-aম/aিব/িবিবধ(৩৩)/২০০৬/৭২৪

তািরখ:

৮ নেভmর ২০০৬
২৪ কািতক ১৪১৩

পিরপt
িবষয়:

ূ র aথ aবমিk
unয়ন pকlসমেহ
ু o ব বহার িনেদিশকা।

ৃ aম/ aিব/ uঃ বা-১/
সmেদর সেবাtম ব বহার িনি ত করার লেk িবগত ২৯-১২-২০০৪ তািরেখ জািরকত
িবিবধ-৪৬/ ২০০৪/ ৮৪৬ নmর sারেকর ১নং kিমেক sানীয় মdা
ু (িজoিব aংশ) (িসিড ভ াট ব িতত) বরােdর aথ
aবমিk
ু সংkাn িনেদিশকায় aথ বরাd/ ছােড়র েkেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক pদt kমতা িনmrেপ সংেশাধন
করা হেলা:
ু unয়ন pকl
ক) চলিত aথ বছেরর জলাi
২০০৬ eর পর সmণ
ু
ূ sানীয় সmেদ বাsবায়নেযাগ েয সকল নতন
ৃ
ৃ anেমািদত হেয়েছ েস সকল নতন
ু pকেlর aথ বরাd/ ছাড় eখন েতেক pশাসিনক
যথাযথ কতপk
কতক
মntণালয় করেত পারেব না। pকেlর aথৈনিতক grt o agািধকার িবেবচনায় e ধরেণর pকেl aথ
বরাd/ ছােড়র pেয়াজন েদখা েদয় তাহেল pশাসিনক মntণালয়েক পিরকlনা কিমশন eবং aথ িবভােগর
সmিত gহণ করেত হেব।
খ) েয সকল চলমান pকেl eখন পযn চলিত aথ বছেরর েমাট বােজট বরােdর ১০% ব য় সmn কেরিন েস
সকল pকেlর aথ বরাd/ ছােড়র েkেto ক-anে েদর শত anসরণ করেত হেব।
২। uপেরর ক o খ uপ-anে েদ বিণত েkt ব তীত anাn সকল pকেlর েkেt (১নং kিমেকর anাn aংশসহ
ৃ aম/ aিব/ uঃবা-১/ িবিবধ-৪৬/ ২০০৪/
anাn kিমেকর সকল িনেদশনা) িবগত ২৯-১২-২০০৪ তািরেখ জািরকত
৮৪৬ নmর sারেকর aথ aবমিk
ু সংkাn আেদশ বহাল থাকেব।
আরাst খান
যg
ু -সিচব (বােজট-১)
েফান: ৭১৬৫২৯০
িবতরণ:
১। মখ
ু সিচব, pধান uপেদ ার কাযালয়, েতজগঁাo, ঢাকা।
২। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩। গভনর, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা।
৪। সিচব, সকল মntণালয়।
৫। মহা িহসাব িনরীkক, িনয়ntক।
৬। পিরকlনা কিমশেনর সদস বগ।
৭। েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাড/ ট ািরফ কিমশন।
৮। িহসাব মহা-িনয়ntক/ কে Tালার েজনােরল িডেফn ফাinn/ aিতিরk মহা-পিরচালক (aথ) বাংলােদশ েরলoেয়।
৯। মহা-পিরচালক/ pধান pেকৗশলী/ পিরচালক, সকল aিধদpর/ পিরদpর।
১০। েচয়ারম ান/ ব বsাপনা পিরচালক, সকল sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা।
১১। pধান িনবাহী কমকতা, সকল িসিট কেপােরশন/ েপৗরসভা।
১২। pধান িহসাবরkণ কমকতা, সকল মntণালয়/ িবভাগ।
১৩। িবভাগীয় িহসাব মহা-িনয়ntক, সকল িবভাগ।
১৪। েজলা িহসাবরkণ কমকতা/ থানা িহসাবরkণ কমকতা, (সকল েজলা/ থানা)।
১৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা।

aথ িবভােগর i-বক
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aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন বােজট শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬(aংশ-২)/২৮২

তািরখ: ০৯/২/২০০৪ ি ঃ

িবষয়:

ৃ pত ায়ন pসে ।
ু িপিসিপ/ িপিপ pণয়নকােল মntণালয়/ িবভােগর সিচব কতক
নতন

সt
ূ :

পিরকlনা িবভােগর uপাn ািনক পt নং-পিব/eনiিস/eকেনক o সমnয়-২১/২০০৩/৮১, তািরখ:
১৮/১/২০০৪

ু pকেlর জনবল িনধারণ সংkাn আnঃমntণালয় কিমিটেত (মিntপিরষদ িবভােগর ২২/০১/২০০৩ তািরেখর
নতন
মপিব/ কঃিবঃশাঃ/ সক-০১/২০০৩/২৮ নং pjাপেন গিঠত) িবেবচনার জn psাব েpরেণর সময় psািবত িপিপ/
ৃ িনmrপ pত ায়ন pদান করার
িপিসিপেত সেt
ূ বিণত পেtর শতাnযায়ী সংি মntণালয়/ িবভােগর সিচব মেহাদয় কতক
জn িনেদশkেম anেরাধ করা হেলা:
‘pত য়ন করা যাে েয, আেলাচ pকl ছেক pদt pকেlর pাkিলত েমাট ব য়, ব েয়র aংগিভিtক
িবভাজন, আিথক o বাsব (Physical) লk মাtার িবষয়ািদ eবং e সংkাn সকল তথ o uপাt পরীkাূ লk o uেdশ eবং
িনরীkা করা হেয়েছ eবং iহা সিঠকভােব িনধারণ করা হেয়েছ। pকlিটর মল
pকlিটর ফলাফল সmিকত িবষয়িট সরকােরর দািরd িবেমাচন েকৗশলপt (PRSP) জাতীয় agািধকার,
ূ নীিত, পিরকlনা eবং সmদ পিরিsর সে স িতপণ
ূ আেছ’।
unয়েনর মল
২। uপেরাk pত য়ন ব তীত েকান psাব জনবল িনধারণ কিমিটেত িবেবচনার জn েপশ করা যােব না।
আbরু রuফ তালকদার
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব
িবতরণ:
১। সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
২। সদস , -------------------------------------- পিরকlনা কিমশন।
৩। aিতিরk সিচব-১, aথ িবভাগ।
৪। যg
ু -সিচব, (সo ব ), সংsাপন মntণালয়।

aথ িবভােগর i-বক
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aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৩২১

তািরখ:

১৯-৩-১৪০৪ বাং
৩-৭-১৯৯৭ iং

পিরপt
সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন iত ািদ িনধারেণর ব াপাের
িনmবিণত পdিত anসরণ করেত হেব:ক) বতমান েয সকল pকেl েsল িভিtক পেদ জলবল িনেয়াগ করা হেয়েছ তা বহাল রাখা েযেত পাের eবং েয
সকল pকেl iিতমেধ আংিশকভােব জনবল েsলিভিtক পেদ িনেয়াগত pদান করা হেয়েছ েস সকল
pকেlo aবিশ জনবল েsল িভিtক িনেয়াগ pদান করা েযেত পাের।
খ) েয সকল pকেl আেদৗ েকান জনবল িনেয়াগ pদানক করা হয় নাi েস সকল pকেl eবং ১লা জলাi
ু ,
ু pকেlর সমদয়
১৯৯৭ তািরখ হiেত সকল নতন
পেদ সাkেল েবতেন চু িk িভিtক েকবলমাt pকl
ু
েময়াদকালীন সমেয়র জn িনেয়াগ pদান করা হেব। aথ িবভাগ জাতীয় েবতন েsল anসরেণ েgড িভিtক
ৃ িনধািরত
(২০ িট), সাkেল েবতন (Consolidated pay) কাঠােমা িনধারণ কের েদেব (aথ িবভাগ কতক
ু
সাkেল েবতন কাঠােমা সংেযাজনী ক e েদখা েযেত পাের)। তেব রাজs বােজটভk
sায়ী কমকতা/
কমচারীগণ িনজ েবতেkেম িলেয়ন সংরkণ সােপেk েpষেণ িনেয়াগ লােভর েযাগ হেবন।
২। uপেরাk িসেdাn anযায়ী সংি
ূ
িবভাগসমহেক
anেরাধ করা হেলা।

িডপিসিপ/ িপিপ pেয়াজনীয় সংেশাধন/ pণয়ন করার জn সকল মntণালয়/

িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব/মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
২। সিচব,---------------------------------- (সকল) মntণালয়/ িবভাগ।
৩। সদস , --------------------------------- (সকল) পিরকlনা কিমশন।
৪। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ।
৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা।
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৩২১

েমাঃ েমাজােmল হক
যg
ু -সিচব
েফান: ৮৬৪৪৮৪
bঃু ৩৭৪৪

তািরখ:

১৯-৩-১৪০৪ বাং
৩-৭-১৯৯৭ iং

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ:
১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার।
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
aিরিজৎ েচৗধরী
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব

aথ িবভােগর i-বক
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
unয়ন শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/১১১
িবষয়:

তািরখ: ২৩-৩-৯৮ iং।

unয়ন pকেl জনবেলর সাkেল েবতন িনধারণ সংkাn।

ৃ
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pবিতত হoয়ার পিরেpিkেত aথ িবভােগর ০৩-০৭-১৯৯৭ iং তািরেখ জািরকত
ূ
aম/aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/৯৬/৩২০ নং পিরপেtর সােথ সংযk
ু সাkল েবতন িনধারণী ছকিট সংেশাধনপবক
pেয়াজনীয় কাযােথ eতদসংkাn সংযk
ু করা হেলা। uk পিরপেtর aপরাপর aংশ aপিরবিতত থাকেব।
২। সংেশািধত সাkল েবতন িনধারণী ‘ছক’ anযায়ী ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ iং তািরখ হেত ৩০ েশ জন
ু , ১৯৯৮ iং
তািরখ পযn pেদয় হেব।
সংযিk
ু : বণনা েমাতােবক।
েমাঃ েমাজােmল হক
যg
ু -সিচব (unয়ন)
েফান:-৮৬৪৪৮৪
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
২। সিচব,--------------------------------------- (সকল) মntণালয়/ িবভাগ।
৩। সদস , ---------------------------------------(সকল) পিরকlনা কিমশন।
৪। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ।
৫। unয়ন anিবভােগর সকল কমকতা, aথ িবভাগ।
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ:নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/১১১

তািরখ: ২৩-৩-৯৮ iং।

১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার।
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
aিরিজৎ েচৗধরী
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৮৬০৬৭৮

aথ িবভােগর i-বক
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সংেশািধত সাkেল েবতন িনধারণ ছক
েgড

pারিmক েবতন

বািড়ভাড়া

িচিকৎসাভাতা

১
েgড নং-১
েgড নং-২
েgড নং-৩
েgড নং-৪
েgড নং-৫
েgড নং-৬
েgড নং-৭
েgড নং-৮
েgড নং-৯
েgড নং-১০
েgড নং-১১
েgড নং-১২
েgড নং-১৩
েgড নং-১৪
েgড নং-১৫
েgড নং-১৬
েgড নং-১৭
েgড নং-১৮
েgড নং-১৯
েgড নং-২০

২
১৩,৪০০
১১,৫২৪
১০,৪৫২
৯,৫৪৪
৮,৪৭২
৬,৪৩২
৫,৪৯৪
৪,২৮৮
৩,৮৩৪
৩,০৫২
২,২৮৯
২,১০৭
১,৯৯৯
১,৮৬৫
১,৭৫৭
১,৬৫৩
১,৫৪৫
১,৪৩৭
১,৩৬৫
১,২৯৬

৩
৪,৪০০
৩,৭৮৪
৩,৪৩২
৩,১২৪
২,৭৭২
২,৩৭৬
২,০৩০
১,৫৮৪
১,৪১১
১,২৫০
৯৪৯
৮৫৩
৮১১
৭৫৬
৭১৫
৬৬০
৬৬০
৬৩৫
৫৯০
৫৪৫

৪
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০

িটিফন ভাতা
৫

১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০

েমাট সাkল
েবতন
৬
১৭,৯৫০
১৫,৪৫৮
১৪,০৩৪
১২,৮১৮
১১৩৯৪
৮৯৫৮
৭৬৭৪
৬০২২
৫৩৯৫
৪,৪৫২
৩,৩৮৮
৩,১১০
২,৯৬০
২,৭৭১
২,৬২২
২,৪৬৩
২,৩৫৫
২,২২২
২,১০৫
১,৯৯১

১) বািড় ভাড়া: জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১৫ নং anে দ ব য়বhল eলাকার জn িনধািরত হার েমাতােবক করা
হেয়েছ।
২) uৎসব ভাতা/ িটe িডe: uৎসব ভাতা pদান eবং িটe িডe িনধারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর
ূ েবতন িহসােব ধরা েযেত পাের।
pািরিmক েবতনেক মল
৩) েয সকল কমচারী তােদর pিত ান েথেক লা

ভাতা পান, তােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ হেব না।

৪) আয়করঃ আয়কর pদােনর েkেt বতমােন pচিলত সরকাির িবিধ িবধান pেযাজ হেব।
aিরিজৎ েচৗধরী
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
unয়ন শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৪৩০
িবষয়:

তািরখ: ১২-৮-৯৮ iং।

unয়ন pকেl জনবেলর সাkেল েবতন িনধারণ সংkাn।

ৃ aম/ aিব/ uঃজাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর পিরেpিkেত aথ িবভােগর ২৩-০৩-১৯৯৮ iং তািরেখ জািরকত
ূ
১/ িবিবধ-৫২/ ৯৬/ ১১১ নং পিরপেtর সােথ সংযk
pেয়াজনীয় ব বsা
ু সাkল েবতন িনধারণী ছকিট সংেশাধনপবক
gহণােথ eতদসে সংযk
ু করা হেলা।
২। সংযk
ু , ১৯৯৮ iং তািরখ হেত ৩০ েশ জন
ু ,
ু সাkল েবতন িনধারণী িববরণী anযায়ী সাkল েবতন ১লা জলাi
১৯৯৯ iং তািরখ পযn pেদয় হেব।
সংযিk
ু : বণনা েমাতােবক।
েমাঃ েমাজােmল হক
যg
ু -সিচব (unয়ন)
েফান:-৮৬৪৪৮৪
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
২। সিচব, ---------------------------------------(সকল) মntণালয়/ িবভাগ।
৩। সদস , ---------------------------------------(সকল) পিরকlনা কিমশন।
৪। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ।
৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা।
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৪৩০

তািরখ: ১২-৮-৯৮ iং।

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ:১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার।
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
aিরিজৎ েচৗধরী
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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সাkেল েবতন িনধারণ ছক
েgড
১
েgড নং-১
েgড নং-২
েgড নং-৩
েgড নং-৪
েgড নং-৫
েgড নং-৬
েgড নং-৭
েgড নং-৮
েgড নং-৯
েgড নং-১০
েgড নং-১১
েgড নং-১২
েgড নং-১৩
েgড নং-১৪
েgড নং-১৫
েgড নং-১৬
েgড নং-১৭
েgড নং-১৮
েgড নং-১৯
েgড নং-২০

pারিmক েবতন
২
১৫,০০০
১২,৯০০
১১,৭০০
১০,৭০০
৯,৫০০
৭,২০০
৬,১৫০
৪,৮০০
৪,৩০০
৩,৪০০
২,৫৫০
২,৩৭৫
২,২৫০
২,১০০
১,৯৭৫
১,৮৭৫
১,৭৫০
১,৬২৫
১,৫৬০
১,৫০০

বািড়ভাড়া
৩
৪,৪০০
৩,৭৮৪
৩,৪৩২
৩,১২৪
২,৭৭২
২,৩৭৬
২,০৩০
১,৫৮৪
১,৪১১
১,২৫০
৯৪৯
৮৫৩
৮১১
৭৫৬
৭১৫
৬৬০
৬৬০
৬৩৫
৫৯০
৫৪৫

িচিকৎসাভাতা
৪
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০
১৫০

িটিফন ভাতা
৫

১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০

েমাট সাkল েবতন
৬
১৯,৫৫০
১৬,৮৩৪
১৫,২৮২
১৩,৯৭৪
১২,৪২২
৯,৭২৬
৮,৩৩০
৬,৫৩৪
৫,৮৬১
৪,৮০০
৩,৬৪৯
৩,৩৭৮
৩,২১১
৩,০০৬
২,৮৪০
২,৬৮৫
২,৫৬০
২,৪১০
২,৩০০
২,১৯৫

d ব:
১) বািড় ভাড়া: জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১৫ নং anে েদর ব য়বhল eলাকার জn িনধািরত হার েমাতােবক
করা হেয়েছ।
২) uৎসব ভাতা/ িটe িডe: uৎসব ভাতা pদান eবং িটe িডe িনধারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর
ূ েবতন িহসােব ধরা েযেত পাের।
pািরিmক েবতনেক মল
৩) িটিফনভাতা: েয সকল কমচারী তােদর pিত ান েথেক লা
না।

ভাতা পান, তােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ হেব

৪) আয়করঃ আয়কর pদােনর েkেt বতমােন pচিলত সরকাির িবিধ িবধান pেযাজ হেব।
aিরিজৎ েচৗধরী
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
unয়ন শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৪৭৪
িবষয়:

তািরখ: ১৮-৮-৯৯ iং।

unয়ন pকেl জনবেলর সাkেল েবতন িনধারণ সংkাn।

ৃ aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/৯৬/ ৪৩০ নং পিরপেtর সােথ সংযk
aথ িবভােগর ১২-৮-৯৮ iং তািরেখ জািরকত
ু
ূ pেয়াজনীয় ব বsা gহণােথ eতদসংkাn সংযk
সাkল েবতন িনধারণী ছকিট সংেশাধনপবক
ু করা হেলা।
২। সংেশািধত সাkল েবতন িনধারণী ছক (সংেযাজনী-ক) anযায়ী ১লা জলাi
ু , ১৯৯৯ iং তািরখ হেত পরবতী িনেদশ
না েদoয়া পযn সাkল েবতন pেদয় হেব।
সংযিk
ু : বণনামেত।
েমাঃ েমাজােmল হক
যg
ু -সিচব (unয়ন)
েফান:-৮৬৪৪৮৪
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
২। সিচব, --------------------------------------(সকল) মntণালয়/ িবভাগ।
৩। সদস , -------------------------------------- (সকল) পিরকlনা কিমশন।
৪। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ।
৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা।
তািরখ: ১৮-৮-১৯৯৯ iং

নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৪৭৪
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ:১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার।
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।

aিরিজৎ েচৗধরী
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৮৬০৬৭৮

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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সংেযাজনী ক
সংেশািধত সাkেল েবতন িনধারণ ছক
েgড
েgড নং-১
েgড নং-২
েgড নং-৩
েgড নং-৪
েgড নং-৫
েgড নং-৬
েgড নং-৭
েgড নং-৮
েgড নং-৯
েgড নং-১০
েgড নং-১১
েgড নং-১২
েgড নং-১৩
েgড নং-১৪
েgড নং-১৫
েgড নং-১৬
েgড নং-১৭
েgড নং-১৮
েgড নং-১৯
েgড নং-২০

pারিmক েবতন
১৫,০০০
১২,৯০০
১১,৭০০
১০,৭০০
৯,৫০০
৭,২০০
৬,১৫০
৪,৮০০
৪,৩০০
৩,৪০০
২,৫৫০
২,৩৭৫
২,২৫০
২,১০০
১,৯৭৫
১,৮৭৫
১,৭৫০
১,৬২৫
১,৫৬০
১,৫০০

বািড়ভাড়া
৬,০০০
৫,১৬০
৪,৬৮০
৪,২৮০
৪,০৫০
৩,২৪০
২,৭৬৮
২,১৬০
১,৯৩৫
১,৭০০
১,২৭৫
১,১৮৮
১,১২৫
১,০৫০
৯৯০
৯৯০
৯৬৩
৮৯৪
৮৫৮
৮৫০

িচিকৎসাভাতা
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০
২০০

েমাট সাkল েবতন
২১,২০০
১৮,২৬০
১৬,৫৮০
১৫,১৮০
১৩,৭৫০
১০,৬৪০
৯,১১৮
৭,১৬০
৬,৪৩৫
৫,৩০০
৪,০২৫
৩,৭৬৩
৩,৫৭৫
৩,৩৫০
৩,১৬৫
৩,০৬৫
২,৯১৩
২,৭১৯
২,৬১৮
২,৫৫০

ৃ pjাপেন
১) বািড় ভাড়া: aথ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগর ০৮/০৭/১৯৯৯ iং তািরেখ জািরকত
uিlিখত ব য়বhল eলাকার জn িনধািরত হার েমাতােবক করা হেয়েছ। তেব েয সকল pকেlর জn বাসsােনর
ব বsা করা আেছ েস সকল pকেlর জn ৩ নং কলাম pেযাজ হেব না।
২) uৎসব ভাতা/ িট,e,িড,e,: uৎসব ভাতা pদান eবং িটe িডe িনধারেণর েkেt uk ২নং কলােম pদিশত
ূ েবতন িহসােব ধরা েযেত পাের।
pারিmক েবতনেক মল
৩) িটিফন ভাতা: েয সকল কমচারী তােদর pিত ান েথেক লা
টাকা) হাের সাkল েবতন pদান করেত হেব।

ভাতা পান না, তােদর েkেt মািসক ১০০/- (eকশত

ূ িনযk
৪) পাহািড় ভাতা: পাবত েজলাসমেহ
ু সকল কমকতা/ কমচারীেক ২ নং কলােম pদিশত pারিmক েবতেনর
৩০% হাের সেবা মািসক ১,২০০/- (eক হাজার diশত) টাকা পাহািড় ভাতা pদান করেত হেব।
ু কমচারীগেণর কমsল ঢাকা, চTgাম, খলনা
৫) যাতায়াত ভাতা: uk েgড নং ১১ েথেক ২০ েgডভk
ু , নারায়নগ ,
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর িসিট কেপােরশন/ েপৗর eলাকায় aবিsত হেল িতিন মািসক ৮০/- (আিশ) টাকা
হাের যাতায়াত ভাতাo পােবন।
৬) আয়কর: আয়কর pদােনর েkেt বতমােন pচিলত সরকাির িবিধ িবধান pেযাজ হেব।
aিরিজৎ েচৗধরী
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব

aথ িবভােগর i-বক
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eকi নmর o sারেক pিতsািপত পt
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
বােজট-২ anিবভাগ
নং-aম/aিব/বােজট-১২/িবিবধ-৫২/২০০৩/১৫৭৩

তািরখ: ২৪/১০/২০০৫ iং

পিরপt
িবষয়:

unয়ন pকেl কমরত কমকতা/ কমচারীেদর সাkল েবতন জাতীয় েবতন েsল/২০০৫-eর ধারাবািহকতায়
ৃ
বিdকরণ
।

গত ২৮ েম ২০০৫ তািরেখ সরকার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ (সরকাির-েবসামিরক) কাযকর কের pjাপন
ৃ
জািরর েpিkেত aথ িবভােগর ২২/০৪/২০০১ তািরেখর aম/aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/৯৬/৬৭ নং পিরপেt জািরকত
ূ জাির করা হেলা:
সাkল েবতন িনধারণী ছক িনmrপভােব সংেশাধনপবক
ক) ঢাকা েমেTািপিলটন eলাকার জn:
েgড

সংেশািধত
ূ েবতন
মল

১

২

েgড-১
েgড-২
েgড-৩
েgড-৪
েgড-৫
েgড-৬
েgড-৭
েgড-৮
েgড-৯
েgড-১০
েgড-১১
েgড-১২
েgড-১৩
েgড-১৪
েgড-১৫
েgড-১৬
েgড-১৭
েgড-১৮
েgড-১৯
েgড-২০

২৩০০০
১৯৩০০
১৬৮০০
১৫০০০
১৩৭৫০
১১০০০
৯০০০
৭৪০০
৬৮০০
৫১০০
৪১০০
৩৭০০
৩৫০০
৩৩০০
৩১০০
৩০০০
২৮৫০
২৬০০
২৫০০
২৪০০

বািড় ভাড়া
৩০-৬০১/৭/০৬
০৬ পযn
হেত pেদয়
pেদয়
৩
৪

৬০০০
৫১৬০
৪৬৮০
৪২৮০
৪০৫০
৩২৪০
২৭৬৮
২১৬০
১৯৩৫
১৭০০
১২৭৫
১১৮৮
১১২৫
১০৫০
৯৯০
৯৯০
৯৬৩
৮৯৪
৮৫৮
৮৫০

১১৫০০
৯৬৫০
৮৪০০
৭৫০০
৬৮৭৫
৬০৫০
৪৯৫০
৪০৭০
৩৭৪০
৩০৬০
২৪৬০
২২২০
২১০০
১৯৮০
১৮৬০
১৮২০
১৮২০
১৬৯০
১৬২৫
১৫৯০

িচিকৎসা ভাতা
েবতন েsল
িবদ মান
২০০৫
হার
anযায়ী
৫
৬

৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০

৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০

িটিফন ভাতা
েবতন েsল
িবদ মান
২০০৫
anযায়ী
৭
৮

০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০

০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০

েমাট সাkল েবতন
৩০-৬-০৬
পযn pেদয়
৯

২৯৪০০
২৪৮৬০
২১৮৮০
১৯৬৮০
১৮২০০
১৪৬৪০
১২১৬৮
৯৯৬০
৯১৩৫
৭২০০
৫৮৭৫
৫৩৮৮
৫১২৫
৪৮৫০
৪৫৯০
৪৪৯০
৪৩১৩
৩৯৯৪
৩৮৫৮
৩৭৫০

০১/৭/০৬
হেত pেদয়
১০

৩৫০০০
২৯৪৫০
২৫৭০০
২৩০০০
২১১২৫
১৭৫৫০
১৪৪৫০
১১৯৭০
১১০৪০
৮৬৬০
৭১৬০
৬৫২০
৬২০০
৫৮৮০
৫৫৬০
৫৪২০
৫২৭০
৪৮৯০
৪৭২৫
৪৫৯০

(খ) চTgাম, খলনা
ু , রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল েমেTাপিলটন eলাকা eবং নারায়নগ e ট ী েপৗর eলাকার জn:
েgড

সংেশািধত
ূ েবতন
মল

১

২

েgড-১
েgড-২
েgড-৩
েgড-৪
েgড-৫
েgড-৬
েgড-৭
েgড-৮

২৩০০০
১৯৩০০
১৬৮০০
১৫০০০
১৩৭৫০
১১০০০
৯০০০
৭৪০০

বািড় ভাড়া
৩০-৬০১/৭/০৬
০৬ পযn
হেত pেদয়
pেদয়
৩
৪

৬০০০
৫১৬০
৪৬৮০
৪২৮০
৪০৫০
৩২৪০
২৭৬৮
২১৬০

৯২০০
৭৭২০
৬৭২০
৬০০০
৫৫০০
৪৯৫০
৪০৫০
৩৩৩০

িচিকৎসা ভাতা
েবতন েsল
২০০৫
anযায়ী
৫
৬

িবদ মান
হার

৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০

৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০

িটিফন ভাতা
েবতন েsল
িবদ মান
২০০৫
anযায়ী
৭
৮

০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০

aথ িবভােগর i-বক
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০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০

েমাট সাkল েবতন
৩০-৬-০৬
০১/৭/০৬
পযn
হেত pেদয়
pেদয়
৯
১০

২৯৪০০
২৪৮৬০
২১৮৮০
১৯৬৮০
১৮২০০
১৪৬৪০
১২১৬৮
৯৯৬০

৩২৭০০
২৭৫২০
২৪০২০
২১৫০০
১৯৭৫০
১৬৪৫০
১৩৫৫০
১১২৩০
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েgড
১

েgড-৯
েgড-১০
েgড-১১
েgড-১২
েgড-১৩
েgড-১৪
েgড-১৫
েgড-১৬
েgড-১৭
েgড-১৮
েgড-১৯
েgড-২০

সংেশািধত
ূ েবতন
মল
২

৬৮০০
৫১০০
৪১০০
৩৭০০
৩৫০০
৩৩০০
৩১০০
৩০০০
২৮৫০
২৬০০
২৫০০
২৪০০

বািড় ভাড়া
৩০-৬০১/৭/০৬
০৬ পযn
হেত pেদয়
pেদয়
৩
৪

১৯৩৫
১৭০০
১২৭৫
১১৮৮
১১২৫
১০৫০
৯৯০
৯৯০
৯৬৩
৮৯৪
৮৫৮
৮৫০

৩০৬০
২৫৫০
২০৫০
১৮৫০
১৭৫০
১৬৫০
১৫৪০
১৫৪০
১৫৪০
১৪৩০
১৩৭৫
১৩৭০

িচিকৎসা ভাতা
েবতন েsল
িবদ মান
২০০৫
হার
anযায়ী
৫
৬

৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০

৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০

িটিফন ভাতা
েবতন েsল
িবদ মান
২০০৫
anযায়ী
৭
৮

০০
০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০

০০
০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০

েমাট সাkল েবতন
৩০-৬-০৬
০১/৭/০৬
পযn
হেত pেদয়
pেদয়
৯
১০

৯১৩৫
৭২০০
৫৮৭৫
৫৩৮৮
৫১২৫
৪৮৫০
৪৫৯০
৪৪৯০
৪৩১৩
৩৯৯৪
৩৮৫৮
৩৭৫০

১০৩৬০
৮১৫০
৬৭৫০
৬১৫০
৫৮৫০
৫৫৫০
৫২৫০
৫১৪০
৪৯৯০
৪৬৩০
৪৪৭৫
৪৩৭০

(গ) anাn sােনর জn:
েgড

সংেশািধত
ূ েবতন
মল

১

২

েgড-১
েgড-২
েgড-৩
েgড-৪
েgড-৫
েgড-৬
েgড-৭
েgড-৮
েgড-৯
েgড-১০
েgড-১১
েgড-১২
েgড-১৩
েgড-১৪
েgড-১৫
েgড-১৬
েgড-১৭
েgড-১৮
েgড-১৯
েgড-২০

২৩০০০
১৯৩০০
১৬৮০০
১৫০০০
১৩৭৫০
১১০০০
৯০০০
৭৪০০
৬৮০০
৫১০০
৪১০০
৩৭০০
৩৫০০
৩৩০০
৩১০০
৩০০০
২৮৫০
২৬০০
২৫০০
২৪০০

বািড় ভাড়া
৩০-৬০১/৭/০৬
০৬ পযn
হেত pেদয়
pেদয়
৩
৪

৬০০০
৫১৬০
৪৬৮০
৪২৮০
৪০৫০
৩২৪০
২৭৬৮
২১৬০
১৯৩৫
১৭০০
১২৭৫
১১৮৮
১১২৫
১০৫০
৯৯০
৯৯০
৯৬৩
৮৯৪
৮৫৮
৮৫০

৮০৫০
৬৭৫৫
৫৮৮০
৫২৫০
৪৮১৩
৪৪০০
৩৬০০
২৯৬০
২৭২০
২২৯৫
১৮৪৫
১৬৬৫
১৫৭৫
১৪৮৫
১৪০০
১৪০০
১৪০০
১৩০০
১২৫০
১২৫০

িচিকৎসা ভাতা
েবতন েsল
িবদ মান
২০০৫
হার
anযায়ী
৫
৬

৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০
৪০০

৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০
৫০০

িটিফন ভাতা
েবতন েsল
িবদ মান
২০০৫
anযায়ী
৭
৮

০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০

০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০

েমাট সাkল েবতন
৩০-৬-০৬
পযn pেদয়
৯

২৯৪০০
২৪৮৬০
২১৮৮০
১৯৬৮০
১৮২০০
১৪৬৪০
১২১৬৮
৯৯৬০
৯১৩৫
৭২০০
৫৮৭৫
৫৩৮৮
৫১২৫
৪৮৫০
৪৫৯০
৪৪৯০
৪৩১৩
৩৯৯৪
৩৮৫৮
৩৭৫০

০১/৭/০৬
হেত pেদয়
১০

৩১৫৫০
২৬৫৫৫
২৩১৮০
২০৭৫০
১৯০৬৩
১৫৯০০
১৩১০০
১০৮৬০
১০০২০
৭৮৯৫
৬৫৪৫
৫৯৬৫
৫৬৭৫
৫৩৮৫
৫১০০
৫০০০
৪৮৫০
৪৫০০
৪৩৫০
৪২৫০

শতাবলীঃ
১) e সাkল েবতন েgড aিবলেm কাযকর হেব। েকান বেকয়া pেদয় হেব না।
ূ
২) ০১/০৭/৯৭ তািরেখর পেব
r হoয়া pকেl েsরিভিtক িনেয়ািজত জনবেলর েkেt জাতীয় েবতন েsল ২০০৫
aিবলেm কাযকর হেব। েকান বেকয়া pেদয় হেব না।
ৃ
৩) বিধত সাkল েবতন রাজs বােজেটর আoতায় গহীত
কমসিচ
ূ বাsবায়েনর জn asায়ী িভিtেত চু িkিভিtক
িনেয়ািজত জনবেলর েkেto pেযাজ হেব।
ৃ
৪) েবতন বিdর
কারেণ pেয়াজনীয় বিধত ব য় pকl/ কমসিচর
ূ িবদ মান রাজsখােতর বরােdর মেধ i সংsান করেত
ূ
হেব eবং anেমািদত pকেlর মলধন
খােতর বরাd হেত েকান aথ pদান করা যােব না। তেব রাজs খােতর
ূ
েবতন-ভাতািদ uপখােত pেয়াজনীয় বরাd না থাকেল রাজs খােতর anাn uপখাতসমেহর
মেধ সমnেয়র
মাধ েম বিধত aেথর সংsান করা েযেত পাের।
aথ িবভােগর i-বক
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৫) েয সকল pকেlর জনবেলর জn বাসsােনর ব বsা রেয়েছ েস সকল জনবেলর েkেt uপেরাk সংি
o ৪ কলােম pেযাজ হেব না।

ছেকর ৩

৬) ০১/০৭/২০১০ তািরখ হেত uৎসব ভাতা pদান eবং িট, e, িড, e িনধারেণর েkেt uপেরাk ছেকর ২ নং কলােম
ূ েবতন িহেসেব ধরা েযেত পাের। তেব ৩০/০৬/২০০৬ পযn িবদ মান মল
ূ েবতেনর
pদিশত pারিmক েবতনেক মল
িভিtেত uk ভাতািদ pেদয় হেব।
ূ িনযk
৭) পাবত েজলাসমেহ
ু সকল কমকতা/ কমচারীেক সাkল েবতনছেকর ২ নং কলােম pদিশত pারিmক
েবতেনর ৩০% হাের সেবা মািসক ১,৫০০/- (eক হাজার পঁাচশত) টাকা পাহািড় ভাতা ০১/০৭/০৬ তািরখ হেত
pেযাজ হেব।
ু কমচারীগেণর কমsল ঢাকা, চTgাম, খলনা
৮) সাkল েবতন ছেকর েgড নং ১১-২০ ভk
ু , রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল
েমেTাপিলটন eলাকা eবং নারায়নগ o ট ী েপৗর eলাকায় aবিsত হেল তঁারা যাতায়াত ভাতা বাবদ িবদ মান
মািসক ৮০/- টাকার sেল ১০০/- টাকা ০১/০৭/২০০৬ তািরখ হেত pাপ হেবন।
মহাmদ
মাহফজর
ু
ু ু রহমান
uপ-সিচব
েফান: ৭১৬৯৭৮৭
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

মিntপিরষদ সিচব/ মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
সিচব -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
সদস , -------------------------------------- িবভাগ, (সকল), পিরকlনা কিমশন।
িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা, বাংলােদশ।
-------------------------------------- (সকল কমকতা), aথ িবভাগ।
pধান িহসাবরkণ কমকতা, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।

নং-aম/aিব/বােজট-১২/িবিবধ-৫২/২০০৩/১৫৭৩

তািরখ: ২৪/১০/২০০৫ iং

anিলিপ সদয় aবগিত o কাযােথ
১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার।
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ঢাকা, বাংলােদশ।
আশীষ kমার সরকার
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
বােজট-২ anিবভাগ
নং-aম/aিব/বােজট-১১/িবিবধ-৫২/২০০৩/(aংশ-২)/৩৫

তািরখ: ২৬/০১/২০১০ ি

াb

পিরপt
িবষয়:

unয়ন pকেl কমকতা/ কমচারীেদর সাkল েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-eর ধারাবািহকতায়
ৃ
বিdকরণ
।

ৃ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ (সরকাির-েবসামিরক) কাযকর কের
০২ িডেসmর ২০০৯ তািরেখ সরকার কতক
pjাপন জািরর েpিkেত aথ িবভােগর ২৪/১০/২০০৫ তািরেখর aম/aিব/ বােজট-১২/ িবিবধ-৫২/০৩/১৫৭৩ নং
ৃ সাkল েবতন িনধারণী ছক িনmrপভােব সংেশাধনপবক
ূ জাির করা হেলা:
পিরপেt জািরকত
ক) ঢাকা েমেTািপিলটন eলাকার জn:

েgড

সংেশািধ
ূ
ত মল
েবতন

১
েgড-১
েgড-২
েgড-৩
েgড-৪
েgড-৫
েgড-৬
েgড-৭
েgড-৮
েgড-৯
েgড-১০
েgড-১১
েgড-১২
েgড-১৩
েgড-১৪
েgড-১৫
েgড-১৬
েgড-১৭
েgড-১৮
েgড-১৯
েgড-২০

২
৪০০০০
৩৩৫০০
২৯০০০
২৫৭৫০
২২২৫০
১৮৫০০
১৫০০০
১২০০০
১১০০০
৮০০০
৬৪০০
৫৯০০
৫৫০০
৫২০০
৪৯০০
৪৭০০
৪৫০০
৪৪০০
৪২৫০
৪১০০

বািড় ভাড়া
িচিকৎসা ভাতা
িটিফন ভাতা
েমাট সাkল েবতন
৩০-৬েবতন
েবতন
০১/৭/২০১
২০১০
িবদ মান
েsল
েsল
৩০-৬-২০১০ ০১/৭/২০১০
০ হেত
িবদ মান
পযn
হার
২০০৯
২০০৯
পযn pেদয়
হেত pেদয়
pেদয়
pেদয়
anযায়ী
anযায়ী
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯(২+৩+৫+৭) ১০(২+৪+৬+৮)
১১৫০০
২০০০০
৫০০
৭০০
০০
০০
৫২০০০
৬০৭০০
৯৬৫০
১৬৭৫০
৫০০
৭০০
০০
০০
৪৩৬৫০
৫০৯৫০
৮৪০০
১৪৫০০
৫০০
৭০০
০০
০০
৩৭৯০০
৪৪২০০
৭৫০০
১২৮৭৫
৫০০
৭০০
০০
০০
৩৩৭৫০
৩৯৩২৫
৬৮৭৫
১১৯০০
৫০০
৭০০
০০
০০
২৯৬২৫
৩৪৮৫০
৬০৫০
১০১৭৫
৫০০
৭০০
০০
০০
২৫০৫০
২৯৩৭৫
৪৯৫০
৮২৫০
৫০০
৭০০
০০
০০
২০৪৫০
২৩৯৫০
৪০৭০
৬৬০০
৫০০
৭০০
০০
০০
১৬৫৭০
১৯৩০০
৩৭৪০
৬৫০০
৫০০
৭০০
০০
০০
১৫২৪০
১৮২০০
৩০৬০
৪৮০০
৫০০
৭০০
০০
০০
১১৫৬০
১৩৫০০
২৪৬০
৩৮৪০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৯৪৬০
১১০৯০
২২২০
৩৫৪০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৮৭২০
১০২৯০
২১০০
৩৩০০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৮২০০
৯৬৫০
১৯৮০
৩৩০০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৭৭৮০
৯৩৫০
১৮৬০
৩১৮৫
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৭৩৬০
৮৯৩৫
১৮২০
৩০৫৫
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৭১২০
৮৬০৫
১৮২০
২৯২৫
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬৯২০
৮২৭৫
১৬৯০
২৮৬০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬৬৯০
৮১১০
১৬২৫
২৮০০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬৪৭৫
৭৯০০
১৫৯০
২৮০০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬২৯০
৭৭৫০

খ) চTgাম, খলনা
ু , রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল েমেTাপিলটন eলাকা eবং নারায়নগ e ট ী eলাকার জn:

েgড

সংেশািধ
ূ
ত মল
েবতন

১
েgড-১
েgড-২
েgড-৩
েgড-৪
েgড-৫
েgড-৬
েgড-৭

২
৪০০০০
৩৩৫০০
২৯০০০
২৫৭৫০
২২২৫০
১৮৫০০
১৫০০০

বািড় ভাড়া
িচিকৎসা ভাতা
িটিফন ভাতা
েমাট সাkল েবতন
৩০-৬েবতন
েবতন
০১/৭/২০১
িবদ মান
৩০-৬-২০১০ ০১/৭/২০১০
২০১০
েsল
েsল
িবদ মান
০ হেত
পযn
হার
২০০৯
২০০৯
পযn pেদয়
হেত pেদয়
pেদয়
pেদয়
anযায়ী
anযায়ী
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯(২+৩+৫+৭) ১০(২+৪+৬+৮)
৯২০০
১৬০০০
৫০০
৭০০
০০
০০
৪৯৭০০
৫৬৭০০
৭৭২০
১৩৪০০
৫০০
৭০০
০০
০০
৪১৭২০
৪৭৬০০
৬৭২০
১১৬০০
৫০০
৭০০
০০
০০
৩৬২২০
৪১৩০০
৬০০০
১০৩০০
৫০০
৭০০
০০
০০
৩২২৫০
৩৬৭৫০
৫৫০০
৯৭০০
৫০০
৭০০
০০
০০
২৮২৫০
৩২৬৫০
৪৯৫০
৮৩২৫
৫০০
৭০০
০০
০০
২৩৯৫০
২৭৫২৫
৪০৫০
৬৭৫০
৫০০
৭০০
০০
০০
১৯৫৫০
২২৪৫০
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েgড

সংেশািধ
ূ
ত মল
েবতন

১
েgড-৮
েgড-৯
েgড-১০
েgড-১১
েgড-১২
েgড-১৩
েgড-১৪
েgড-১৫
েgড-১৬
েgড-১৭
েgড-১৮
েgড-১৯
েgড-২০

২
১২০০০
১১০০০
৮০০০
৬৪০০
৫৯০০
৫৫০০
৫২০০
৪৯০০
৪৭০০
৪৫০০
৪৪০০
৪২৫০
৪১০০

বািড় ভাড়া
িচিকৎসা ভাতা
িটিফন ভাতা
েমাট সাkল েবতন
৩০-৬েবতন
েবতন
০১/৭/২০১
২০১০
িবদ মান
েsল
েsল
৩০-৬-২০১০ ০১/৭/২০১০
০ হেত
িবদ মান
হার
পযn pেদয়
হেত pেদয়
পযn
২০০৯
২০০৯
pেদয়
pেদয়
anযায়ী
anযায়ী
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯(২+৩+৫+৭) ১০(২+৪+৬+৮)
৩৩৩০
৫৪০০
৫০০
৭০০
০০
০০
১৫৮৩০
১৮১০০
৩০৬০
৫৪০০
৫০০
৭০০
০০
০০
১৪৫৬০
১৭১০০
২৫৫০
৪০০০
৫০০
৭০০
০০
০০
১১০৫০
১২৭০০
২০৫০
৩২০০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৯০৫০
১০৪৫০
১৮৫০
২৯৫০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৮৩৫০
৯৭০০
১৭৫০
২৮০০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৭৮৫০
৯১৫০
১৬৫০
২৮০০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৭৪৫০
৮৮৫০
১৫৫০
২৬৯৫
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৭০৫০
৮৪৪৫
১৫৪০
২৫৮৫
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬৮৪০
৮১৩৫
১৫৪০
২৫০০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬৬৪০
৭৮৫০
১৪৩০
২৫০০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬৪৩০
৭৭৫০
১৩৭৫
২৫০০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬২২৫
৭৬০০
১৩৭০
২৫০০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬০৭০
৭৪৫০

গ) anাn sােনর জn:

েgড

১
েgড-১
েgড-২
েgড-৩
েgড-৪
েgড-৫
েgড-৬
েgড-৭
েgড-৮
েgড-৯
েgড-১০
েgড-১১
েgড-১২
েgড-১৩
েgড-১৪
েgড-১৫
েgড-১৬
েgড-১৭
েgড-১৮
েgড-১৯
েgড-২০

বািড় ভাড়া
িচিকৎসা ভাতা
িটিফন ভাতা
েমাট সাkল েবতন
সংেশািধ
েবতন
েবতন
৩০-৬ূ
ত মল
০১/৭/২০১০ িবদ মা
েsল
িবদ মা
েsল
৩০-৬-২০১০ ০১/৭/২০১০
২০১০ পযn
েবতন
হেত pেদয়
ন হার
২০০৯
ন
২০০৯ পযn pেদয়
হেত pেদয়
pেদয়
anযায়ী
anযায়ী
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯(২+৩+৫+৭) ১০(২+৪+৬+৮)
৪০০০০
৮০৫০
১৪০০০
৫০০
৭০০
০০
০০
৪৮৫৫০
৫৪৭০০
৩৩৫০০
৬৭৫৫
১১৭২৫
৫০০
৭০০
০০
০০
৪০৭৫৫
৪৫৯২৫
২৯০০০
৫৮৮০
১০১৫০
৫০০
৭০০
০০
০০
৩৫৩৮০
৩৯৮৫০
২৫৭৫০
৫২৫০
৯০১৩
৫০০
৭০০
০০
০০
৩৪৫০০
৩৫৪৬৩
২২২৫০
৪৮১৩
৮৫০০
৫০০
৭০০
০০
০০
২৭৫৬৩
৩১৪৫০
১৮৫০০
৪৪০০
৭৪০০
৫০০
৭০০
০০
০০
২৩৪০০
২৬৬০০
১৫০০০
৩৬০০
৬০০০
৫০০
৭০০
০০
০০
১৯১০০
২১৭০০
১২০০০
২৯৬০
৪৮০০
৫০০
৭০০
০০
০০
১৫৪৬০
১৭৫০০
১১০০০
২৭২০
৪৮০০
৫০০
৭০০
০০
০০
১৪২২০
১৬৫০০
৮০০০
২২৯৫
৩৬০০
৫০০
৭০০
০০
০০
১০৭৯৫
১২৩০০
৬৪০০
১৮৪৫
২৮৮০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৮৮৪৫
১০১৩০
৫৯০০
১৬৬৫
২৬৫৫
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৮১৬৫
৯৪০৫
৫৫০০
১৫৭৫
২৫০০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৭৬৭৫
৮৫৫০
৫২০০
১৪৮৫
২৫০০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৭২৮৫
৮৮৫০
৪৯০০
১৪০০
২৪৫০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬৯০০
৮২০০
৪৭০০
১৪০০
২৩৫০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬৭০০
৭৯০০
৪৫০০
১৪০০
২২৫০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬৫০০
৭৬০০
৪৪০০
১৩০০
২২৫০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬৩০০
৭৫০০
৪২৫০
১২৫০
২২৫০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৬১০০
৭৩৫০
৪১০০
১২৫০
২২৫০
৫০০
৭০০
১০০
১৫০
৫৯৫০
৭২০০

শতাবলী:
১) e সাkল েবতন েgড anসাের ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধািরত হেব eবং ei িনধািরত েবতন ১ জলাi
ু ,
২০০৯ হেত pদান করা হেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ২০১০
পযn pদান করা হেব।
ূ
r হoয়া pকেl েsলিভিtক িনেয়ািজত জনবেলর েkেt জাতীয় েবতন েsল ২০০৯,
২) ০১/০৭/৯৭ তািরেখর পেব
১ জলাi
ু , ২০০৯ হেত কাযকর হেব।
৩) সাkল েবতন, ২০০৯ কাযকর হবার তািরখ aথাৎ ১ জলাi
ু , ২০০৯ হেত মহাঘভাতা aবলp
ু হেয়েছ বের গণ হেব
eবং ১ জলাi
ু , ২০০৯ হেত iেতামেধ আহিরত মহাঘভাতা pাপ বেকয়ার সিহত সমnয় করেত হেব।
aথ িবভােগর i-বক
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ৃ
৪) বিধত সাkল েবতন রাজs বােজেটর আoতায় গহীত
কমসিচ
ূ বাsবায়েনর জn asায়ী িভিtেত চু িkিভিtক
িনেয়ািজত জনবেলর েkেto pেযাজ হেব।
ৃ
৫) েবতন বিdর
কারেণ pেয়াজনীয় বিধত ব য় pকl/ কমসিচর
ূ িবদ মান রাজsখােতর বরােdর মেধ i সংsান করেত
ূ
হেব eবং anেমািদত pকেlর মলধন
খােতর বরাd হেত েকান aথ pদান করা যােব না। তেব রাজs খােতর
ূ
েবতন-ভাতািদ uপখােত pেয়াজনীয় বরাd না থাকেল রাজs খােতর anাn uপখাতসমেহর
মেধ সমnেয়র
মাধ েম বিধত aেথর সংsান করা েযেত পাের।
৬) েয সকল pকেপর জনবেলর জn বাসsােনর ব বsা রেয়েছ েস সকল জনবেলর েkেt uপেরাk সংি
৪ কলােম pেযাজ হেব না।

ছেকর ৩ o

uৎসব ভাতা/ িট,e,িড,e:
০১/০৭/২০১০ তািরখ হেত uৎসব ভাতা pদান eবং িট, e, িড, e িনধারেণর েkেt uপেরাk ছেকর ২ নং কলােম
ূ েবতেনর
ূ েবতন িহেসেব ধরা েযেত পাের। তেব ৩০/০৬/২০১০ পযn িবদ মান মল
pদিশত pারিmক েবতনেক মল
িভিtেত uk ভাতািদ pেদয় হেব।
পাহািড় ভাতা:
ূ িনযk
পাবত েজলাসমেহ
ু সকল কমকতা/ কমচারীেক সাkল েবতন ছেকর ২ নং কলােম pদিশত pারিmক েবতেনর
৩০% হাের সেবা মািসক ৩,০০০/- (িতন হাজার) টাকা পাহািড় ভাতা ০১/০৭/২০১০ তািরখ হেত pেযাজ হেব।
যাতায়াত ভাতা:
ু কমচারীগেণর কমsল ঢাকা, চTgাম, খলনা
সাkল েবতন ছেকর েgড নং ১১-২০ ভk
ু , রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল
েমেTাপিলটন eলাকা eবং নারায়নগ o ট ী েপৗর eলাকায় aবিsত হেল তঁারা যাতায়াত ভাতা বাবদ িবদ মান মািসক
১০০/- টাকার sেল ১৫০/- টাকা ০১/০৭/২০১০ তািরখ হেত pাপ হেবন।
িশkা সহায়তা ভাতা:
ৃ
হেব।
aথ িবভাগ েথেক নীিতমালা জাির হoয়ার পর e িবষেয় িসdাn গহীত
ৃ :
সবিনm েবতন বিd
ৃ
সাkল েবতন েgড, ২০০৯ eর আoতায় বিণত পdিতেত েবতন িনধারেণর ফেল েকান কমকতা/ কমচারীর েবতন বিdর
ৃ / কমচারীর েবতন
পিরমাণ েকান aবsােতi ২০০০/- টাকার িনেm হেব না। eেkেt েবতন িনধারেণর পর েকান কমকতা
ৃ
বিdর
পিরমাণ যিদ ২০০০/- টাকার কম হয়, েয পিরমাণ aংক কম হেব তাহা ব িkগত েবতন িহেসেব pেদয় হেব।
rিবনা আিমন
uপ-সিচব
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
২। সিচব -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৩। সদস , ----------------------------------িবভাগ, (সকল), পিরকlনা কিমশন।
৪। িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা, বাংলােদশ।
৫। -------------------------------------- (সকল কমকতা), aথ িবভাগ।
৬। pধান িহসাবরkণ কমকতা, --------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
নং-aম/aিব/বােজট-১১/িবিবধ-৫২/২০০৩/(aংশ-২)/৩৫

তািরখ: ২৬/০১/২০১০ ি

াb

anিলিপ সদয় aবগিত o কাযােথ
১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার।
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ঢাকা, বাংলােদশ।
েমাঃ মিফdর রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৯৫৫৭২০৩

aথ িবভােগর i-বক
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ।
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫/৯৬/৩৫
িবষয়:

তািরখ: ২৭/০৩/২০০১ ি ঃ

unয়ন pকেl কমরত জনবেলর ািn িবেনাদন ভাতা pাপ তা pসে ।

unয়ন pকlসমহূ সরকাির হেলo (েsল/ সাkল েবতেন িনেয়াগ) asায়ী eবং েময়াদ িভিtক িবধায় unয়ন
ৃ (েsল/ সাkল
pকেlর চাকির চু িkিভিtক বেল গণ করা হয়। e কারেণ unয়ন pকেlর কমকতা/ কমচারীবn
েবতেন িনেয়াগ) ািn িবেনাদন ভাতা pাপ হেব না।
েস anযায়ী pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করার জn সকল মntণালয়/ িবভাগেক িনেদশkেম anেরাধ করা হল।
েমাঃ আবdল হািলম
িসিনয়র সহকারী সিচব (uঃ১)
িবতরণ
১। সিচব, -------------------------------------- (সকল মntণালয়/ িবভাগ)
২। িহসাব মহা িনরীkক, েসgনবািগচা, ঢাকা।
৩। aথ িবভােগর সকল কমকতা।

aথ িবভােগর i-বক
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
বােজট শাখা-১২
নং-aম/aিব/ বা-১২/ িবিবধ-৫২/৯৬(aংশ-১)/১৪৯৬
িবষয়:

তািরখ: ২৪/০৯/২০০৮ ি ঃ

unয়ন pকেl িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীেদর মহাঘভাতা pদান সংkাn।

আিদ হেয় জানােনা যাে েয, সরকার anবতীকালীন ব বsা িহসােব িনmবিণত শেত unয়ন pকেl িনেয়ািজত
ূ েবতেনর শতকরা ২০ (িবশ) ভাগ হাের মহাঘভাতা pদােনর িসdাn gহণ
সকল পযােয়র কমকতা/ কমচারীগণেক মল
কেরেছ:
শতাবলীঃ
১) সাkল েবতেন িনেয়ািজত কমকতা-কমচারীেদর শতকরা ২০ (িবশ) ভাগ হাের মহাঘভাতা pদােনর েkেt aথ
ৃ সাkল েবতন িনধারণী ছেকর ২ নং কলােম pারিmক েবতনেক
িবভােগর ২৪/১০/২০০৫ তািরেখর জািরকত
ূ েবতন িহেসেব ধরেত হেব;
মল
ূ
২) জলাi
১৯৯৭ সােলর পেব
r হoয়া েকান pকেl েsলিভিtক িনেয়ািজত যিদ েকান জনবল aব াহতভােব
ু
কমরত থােকন েসেkেt তারাo aথ িবভােগর বাsবায়ন anিবভােগর ০১/০৭/০৮ তািরেখর aম/aিব/ বাs৪/ িবিবধ-২২/ (মঃভাতা)/২০০৮/১০৯ (১০০০) নং sারক েমাতােবক শতকরা ২০ ভাগ মহাঘভাতা pাপ
হেবন;
৩) uপের বিণত ভাতািদ pদােনর ফেল চলিত aথ বছের aিতিরk েয aেথর pেয়াজন হেব তা pকেlর রাজs
খােতর বরাd হেত পনঃuপেযাজেনর
মাধ েম েমটােত হেব। pকেlর রাজs খাত েথেক e বাবদ ব য়
ু
ূ
ু
েমটােনা সmব না হেল aথ িবভােগর সmিতkেম তা মলধন
খাত েথেক েমটােনা েযেত পাের। e বাবদ নতন
ৃ করা যােব না;
েকান aথ বরাd করা হেব না eবং েমাট pকl ব য় বিd
৪) e আেদশ ১লা জলাi
২০০৮ েথেক কাযকর হেব।
ু
েমাঃ মিফdর রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৭১৬৮৭৯১
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখ
ু সিচব, pধান uপেদ ার কাযালয়।
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
৪। সিচব -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা।
৬। যg
ু -সিচব, বােজট-১/২, বাsবায়ন, ব য় িনয়ntণ o পিরদশণ anিবভাগ, aথ িবভাগ।
৭। uপ-সিচব/ িসিনয়র সহকরী সিচব -------------------------------------- aথ িবভাগ।
৮। pধান িহসাবরkণ কমকতা, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
৯। aথ সিচব মেহাদেয়র ব িkগত কমকতা, aথ িবভাগ।

aথ িবভােগর i-বক
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
unয়ন শাখা-১
নং-aম/aিব/ uঃ১/ িবিবধ-৪৬/২০০৪/৩৭০
িবষয়:

তািরখ: ১৭/৩/২০০৪ iং।

unয়ন pকেlর েশষ িকিsর aবমিk
ু o ব বহার সংkাn।

ৃ
unয়ন pকেlর aথ aবমিkর
েkেt বতমান pচিলত পdিত anযায়ী pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতক
ু
anেমািদত pকেlর েkেt aথ বৎসেরর unয়ন বােজেট েমাট বরােdর di/ িতন িকিs পযn aবমk
ু করেত পাের।
িকnু aথ aবমk
ু eবং ব েয়র েkেt েদখা যায় েয, চলিত aথ বছের েফbrয়ারী/০৪ মাস পযn aথ ছাড় eবং ব েয়র
পিরমাণ যেথ নয়। unয়ন বােজেট aেনক েkেt বরােdর তামািদ eড়ােনার লেk pেয়াজন না থাকা সেtto aথ
বছেরর েশষ pােn aথ aবমk
e ধরেনর িবলm eকিদেক েযমন
ু o aথ uেtালেনর uেদ াগ েনয়া হয়। aথ aবমিkর
ু
আিথক িবিধ anসরেণ aিনয়ম, aপব য় eবং aপব বহােরর sেযাগ সিৃ কের anিদেক unয়ন pকেlর uেdশ /
কমসিচ
ূ িভিtক বাsবায়ন ব হত হয়। তাছাড়া aবমk
ু aথ হেত েকান aথ aব িয়ত থাকেল aথ বছেরর েশষ
ূ তা িবিধ েমাতােবক সমপণ/ সরকাির েকাষাগাের েফরত pদােনর িবধান anসরেণর েkেto
কাযিদকেস বা eর পেব
জিটলতা েদখা েদয়। aব িয়ত aথ যথাসমেয় সমপণ/ সরকাির েকাষাগাের জমা না িদেয় পরবতী aথ বছের েস aথ ব য়
করা আিথক শ ৃ লার পিরপ থী।
২। বিণত aবsায়, সরকার আিথক শ ৃ লা িনি ত করার লেk িনmrপ িসdাn gহণ কেরেছ যা unয়ন বােজেটর সকল
pকেlর ঝােড়র েkেt pেযাজ হেব;
ূ িকিsর aথ aবমিkর
১) বতমােন aথ বৎসেরর unয়ন বােজেটর আoতায় ১৫/৫/২০০৪ তািরেখর মেধ চতথ
ু
sয়ংসmণ
ূ psাব aথ িবভােগ পাঠােত হেব eবং সকল pিkয়া সmn কের ৩১/৫/০৪ তািরেখর িভতর aথ
ূ ৪থ িকিsর
aবমিkর
আেদশ জাির করেত হেব। uেlখ েয, সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ
ু
ূ pণয়েনর পেব
aথ aবমk
ু করেত হেল পিরকlনা কিমশেনর কাযkম িবভােগর সmিতর pেয়াজন হেব।
ৃ ঐ িনধািরত সমেয়র পর aবমিkর
২) িবেশষ কারণ ব িতত aথ িবভাগ কতক
েকান psাব gহণ করা হেব না।
ু
৩) ৩০ জন
psাব aথ িবভােগ েpরণ করা
ু
ু , ২০০৪ eর মেধ েয aথ ব য় করা সmব হেব না েস aথ aবমিkর
যােব না।
৪) aথ বছেরর েশেষ aবমk
ু েকান aথ aব িয়ত থাকেল তা সমপণ/ সরকাির েকাষাগাের জমা িদেয় pশাসিনক
মntণালেয়র মাধ েম pিতেবদন o চালােনর কিপ, ব াংক িহসােবর িববরণীসহ পরবতী aথ বছেরর ১৫ জলাi
ু
eর মেধ aথ িবভােগর unয়ন anিবভােগ দািখল করেত হেব।
কাজী শিফkল আযম
uপ-সিচব (unয়ন-১)
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদস , -------------------------------------- পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা।
৬। aিতঃ মহাপিরচালক (aথ), বাংলােদশ েরলoেয়, েরল ভবন, ঢাকা।
৭। মহা ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক।
৮। pধান িহসাবরkণ কমকতা --------------------------------------।
৯। aথ িবভােগর সকর কমকতা।
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
unয়ন বােজট শাখা- ১
নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৪৬/৯৫/৭৪৮

তািরখ: ০১-১১-২০০৪ ি ঃ

পিরপt
ৃ ২/১১/২০০২ তািরেখ জািরকত
ৃ unয়ন pকেlর aথ aবমিk
aথ িবভাগ কতক
o ব বহার িনেদিশকা eর
ু
ৃ
ু anেমািদত
anবিtkেম
সরকার e মেম িসdাn gহণ কেরেছ েয, ২০০৪-২০০৫ aথ বছেরর unয়ন বােজটভk
ৃ বাsবািয়ত pকl ব তীত) ৩য় িকিs পযn aথ ছােড়র kমতা
সরকাির pকেlর (sায়tশািসত pিত ান কতক
ূ
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহেক
aপণ করা হেলা।
ৃ
২। uপযk
anেমাদনkেম ei পিরপt জাির করা হেলা।
ু কতপেkর
e eস eম মাহববল
ু ু আলম
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৯৫৫৭২০৩
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
৩। সদস , -------------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন।
৪। সিচব, -------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৫। িহসাব মহািনয়ntক, িসিজe ভবন, ঢাকা।
৬। pধান িহসাবরkণ কমকতা, ------------------------------------------------ মntণালয়/ িবভাগ।
৭। aথ িবভােগর সকল কমকতা।
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aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন বােজট anিবভাগ
নং-aম/aিব/ uঃবাঃ ১/ িবিবধ-৬৪/২০০৪/১১৬৮
িবষয়:

তািরখ: ১৬/৫/২০০৫ ি ঃ

unয়ন pকেlর েশষ িকিsর aথ aবমিk
ু o ব বহার সংkাn।

ূ
২০০৪-০৫ aথ বছেরর সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ
না হoয়ার েpkাপেট ০৭-০৪-২০০৫
ূ aদ াবিধ চড়াn
ৃ পেtর ২ (১) uপ-anে দিট িনmrপভােব
তািরেখর aম/aিব/ uঃবাঃ১/িবিবধ-৪৬/২০০৪/১০৬৪ নং sারেক জািরকত
pিতsাপন করা হল:
ূ িকিsর aথ aবমিk
বতমােন aথ বছেরর unয়ন বােজেটর আoতায় ০৫/০৬/২০০৫ তািরেখর মেধ চতথ
ু র
sয়ংসmণ
ূ psাব aথ িবভােগ পাঠােত হেব। সকল pিkয়া সmn কের ০৭/০৬/২০০৫ তািরেখর িভতর aথ
aবমিkর
আেদশ জাির eবং িহসাবরkণ aিফেস ১৮/০৬/২০০৫ তািরেখর মেধ িবল দািখল করেত হেব।
ু
ূ ৪থ িকিsর aথ aবমk
uেlখ , সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ
ু হেল পিরকlনা কিমশেনর
ূ pণয়েনর পেব
কাযkম িবভােগর সmিতর pেয়াজন হেব।
ূ
২। uপযk
unয়ন pকেlর aথ
ু sারক পেtর anাn িবষয় aপিরবিতত থাকেব। পিরবিতত তািরখ anসরণপবক
ছােড়র pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn িনেদশkেম anেরাধ করা হল।
মহাmদ
মাহফজর
ু
ু ু রহমান
uপ-সিচব (unয়ন বােজট-১)
েফান: ৭১৬৯৭৮৭
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখ
সংসদ ভবন, েতজগঁাo, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়, পরাতন
ু
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদস , -------------------------------------- পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা।
৬। aিতঃ মহাপিরচালক (aথ), বাংলােদশ েরলoেয়, েরল ভবন, ঢাকা।
৭। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক।
৮। pধান িহসাবরkণ কমকতা --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
৯। aথ িবভােগর সকল কমকতা।
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(১৫)/২০০৬/১৪৯
িবষয়:

তািরখ:

১৯/০২/২০০৮ ি ঃ
০৭/১১/১৪১৪ বঃ

sায়tশািসত সংsার eবং unয়ন pকেlর ৩য় িকিsর aথ ছাড়করণ pসে ।

সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, েস সকল sায়tশািসত সংsার িডeসeল েনi eবং েয সকল pকেlর RPA
পনভরেণর
দাবী েপেশর pেয়াজন েনi েস সকল sায়tশািসত সংsার o pকেlর aথ aবমিkর
িবষেয় িনmrপ িবধান
ু
ু
ৃ হেব:
anসত
ৃ
ক) েয সকল sায়tশািসত সংsার িডeসeল েনi েস সকল sায়tশািসত সংsার ততীয়
িকিsর aথ pশাসিনক
মntণালয়/ িবভাগ aথ িবভােগর সmিত ব িতেরেকi ছাড় করেত পারেব। তেব ৪থ িকিsর aথ ছােড়র জn
aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব;
খ) েয সকল pকেlর RPA পনভরেণর
দাবী েপেশর pেয়াজন েনi েস সকল pকেlর ৩য় িকিsর aথ
ু
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aথ িবভােগর সmিত ব িতেরেক aবমk
ু করেত পারেব। তেব ৪থ িকিsর aথ
ছােড়র জn aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব।
২। e িবধান জনsােথ জাির করা হেলা eবং aিবলেm কাযকর হেব।
েমাঃ আবdর রিহম খান
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৭১৬০৬৬৯
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২। মখ
সংসদ ভবন, েতজগঁাo, ঢাকা।
ু সিচব, pধান uপেদ ার কাযালয়, পরাতন
ু
৩। সিচব/ ভারpাp সিচব ------------------------------------ মntণালয়/ িবভাগ।
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ:
১।
২।
৩।
৪।
৫।

সকল uপ সিচব (বােজট anিবভাগ-১), aথ িবভাগ।
সকল uপ সিচব (বােজট anিবভাগ-২), aথ িবভাগ।
সকল িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট anিবভাগ-১), aথ িবভাগ।
সকল িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট anিবভাগ-২), aথ িবভাগ।
aথ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব।, aথ িবভাগ।
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
বােজট anিবভাগ-২, শাখা-১১
নং-০৭.১১১.০২০.০০.০০.০০৯.২০১০/১৯৩

তািরখ: ১৩/০৪/২০১০

পিরপt
িবষয়:

ূ
unয়ন pকেlর ৪থ িকিsর aথ ছােড়র kমতা pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহেক
aপণ।

ৃ pদান আেদশ (Revised Authority) জাির করার
২০০৯-১০ aথ বছেরর সংেশািধত বােজেটর ব েয়র কতt
ু pকlসমেহর
ূ
েpিkেত চলিত aথ বছেরর সংেশািধত unয়ন বােজটভk
৪থ িকিsর aথ ছােড়র েkেt, িবদ মান aথ
ছােড়র িনেদিশকায় যাi থাkক না েকন, সরকার িনmrপ পdিত anসরেণর িসdাn gহণ কেরেছ:
ৃ বাsবায়নাধীন
ক) ২০০৯-১০ aথ বছেরর সংেশািধত বরাd anযায়ী সিচবালয়, aিধদpর/ দpর/ পিরদpর কতক
anেমািদত সকল pকেlর ৪থ িকিsর aথ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ছাড় করেব, তেব শত থাকেব েযঃ
ৃ Revised Authority েত মলধন
ূ
১) ০৮/০৪/২০১০ তািরেখ জািরকত
o রাজs ব য় বাবদ pকloয়ারী
pদt বরাd anযায় সংেশািধত িবভাজন আেদশ জাির করেত হেব;
ৃ aথ সংেশািধত বরােdর সােথ সমnয়পবক
ূ ছাড়কত
ূ
২) iতঃপেব
aবিশ aথ ৪থ িকিsেত eকসােথ ছাড়
করা যােব।
খ) aনnেমািদত pকেlর (সংেশািধত aনnেমাদন সহ) aথ ছােড়র েkেt িবদ মান পdিত (পিরকlনা কিমশন
o aথ িবভােগর সmিত gহণ) বহাল থাকেব;
ৃ
ূ কতক
গ) sায়tশািসত/ সংিবিধবd সংsা, sানীয় সরকার pিত ান eবং সরকাির মািলকানাধীন েকাmািনসমহ
বাsবায়নাধীন pকেlর ৩য়/ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র িবদ মান পdিত বহাল থাকেব।
ঘ) পনভরণেযাগ
pকl সাহােয র (সরকােরর মাধ েম) aংেশর ৩য়/ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র েkেt িবদ মান
ু
িনেদশনা anযায়ী aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব।
ঙ) unয়ন বােজেট েথাক বাবদ রিkত সকল pকার বরাd ছােড়র েkেt িবদ মান িনেদশনা anযায়ী aথ
িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব।
চ)

ূ সংেযাজন কেরর (CD/ VAT) জn িনধািরত বরাd েথেক pেয়াজনীয় aথ (eিpল-জন
l o মল
ু সমেয়)
pেয়াজনীয় িভিtেত pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ছাড় করেব।

ূ
২। পনভরনেযাগ
pকl সাহায (সরকােরর মাধ েম), aনnেমািদত o sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ
ু
ৃ বাsবায়নাধীন pকlসমহূ eবং েথাক বরাdর ৩য়/ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র psাব আগামী ২৬ েম ২০১০
কতক
তািরেখর মেধ aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব।
৩। uপেরর িনেধশনা anযায়ী সকল মntণালয়/ িবভােগেক drত unয়ন pকেlর aথ ছাড় করার জn িনেদশkেম
anেরাধ করা হেলা।
ু pকlসমেহর
ূ
৪। unয়ন বােজটভk
৪থ িকিsর aথ ছােড়র মntণালয়/ িবভাগেক pদt uপেরাk kমতা েকবলমাt
২০০৯-১০ aথ বছেরর েkেt pেযাজ হেব।
rিবনা আিমন
uপ-সিচব (বােজট-৪)
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২। মখ
সংসদ ভবন, েতজগঁাo, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়, পরাতন
ু
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদস , -------------------------------------- িবভাগ (সকল), পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা।
৬। -------------------------------------- (সকল কমকতা), aথ িবভাগ।
৭। pধান িহসাবরkণ কমকতা, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
বােজট anিবভাগ-২, শাখা-১১
নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০২৭.২০১১-১৫৪

তািরখ: ২২/০৩/২০১১

পিরপt
িবষয়:

ূ
unয়ন pকেlর ৪থ িকিsর aথ ছােড়র kমতা pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহেক
aপণ।

ৃ pদান আেদশ (Revised Authority) জাির করার
২০১০-১১ aথ বছেরর সংেশািধত বােজেটর ব েয়র কতt
ু pকlসমেহর
ূ
েpিkেত চলিত aথ বছেরর সংেশািধত unয়ন বােজটভk
৪থ িকিsর aথ ছােড়র েkেt, িবদ মান aথ
ছােড়র িনেদিশকায় যাi থাkক না েকন, সরকার িনmrপ পdিত anসরেণর িসdাn gহণ কেরেছ:
ৃ বাsবায়নাধীন
ক) ২০১০-১১ aথ বছেরর সংেশািধত বরাd anযায়ী সিচবালয়, aিধদpর/ দpর/ পিরদpর কতক
anেমািদত সকল pকেlর ৪থ িকিsর aথ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ছাড় করেব, তেব শত থাকেব েযঃ
ৃ Revised Authority েত মলধন
ূ
১) ১৫/০৩/২০১১ তািরেখ জািরকত
o রাজs ব য় বাবদ pকloয়ারী
pদt বরাd anযায়ী সংেশািধত িবভাজন আেদশ জাির করেত হেব;
ৃ aথ সংেশািধত বরােdর সােথ সমnয়পবক
ূ ছাড়কত
ূ
২) iতঃপেব
aবিশ aথ ৪থ িকিsেত eকসােথ ছাড়
করা যােব।
খ) aনnেমািদত pকেlর (সংেশািধত aনnেমাদন সহ) aথ ছােড়র েkেt িবদ মান পdিত (পিরকlনা কিমশন
o aথ িবভােগর সmিত gহণ) বহাল থাকেব;
ৃ
ূ কতক
গ) sায়tশািসত/ সংিবিধবd সংsা, sানীয় সরকার pিত ান eবং সরকাির মািলকানাধীন েকাmািনসমহ
বাsবায়নাধীন pকেlর ৩য়/ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র িবদ মান পdিত বহাল থাকেব।
ঘ) পনভরণেযাগ
pকl সাহােয র (সরকােরর মাধ েম) aংেশর ৩য়/ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র েkেt িবদ মান
ু
িনেদশনা anযায়ী aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব।
ঙ) unয়ন বােজেট েথাক বাবদ রিkত সকল pকার বরাd ছােড়র েkেt িবদ মান িনেদশনা anযায়ী aথ
িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব।
চ)

l o মূল সংেযাজন কেরর (CD/ VAT) জn িনধািরত বরাd েথেক pেয়াজনীয় aথ (eিpল-জন
ু সমেয়)
pেয়াজনীয় িভিtেত pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ছাড় করেব।

ূ
২। পনভরনেযাগ
pকl সাহায (সরকােরর মাধ েম), aনnেমািদত o sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ
ু
ৃ বাsবায়নাধীন pকlসমহূ eবং েথাক বরাdর ৩য়/ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র psাব আগামী ২৬ েম ২০১১
কতক
তািরেখর মেধ aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব।
৩। uপেরর িনেধশনা anযায়ী সকল মntণালয়/ িবভােগেক drত unয়ন pকেlর aথ ছাড় করার জn িনেদশkেম
anেরাধ করা হেলা।
ু pকlসমেহর
ূ
৪। unয়ন বােজটভk
৪থ িকিsর aথ ছােড়র মntণালয়/ িবভাগেক pদt uপেরাk kমতা েকবলমাt
২০১০-১১ aথ বছেরর েkেt েpেযাজ হেব।
rিবনা আিমন
uপ-সিচব (বােজট-৪)
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২। মখ
সংসদ ভবন, েতজগঁাo, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়, পরাতন
ু
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদস , -------------------------------------- িবভাগ (সকল), পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা।
৬। -------------------------------------- (সকল কমকতা), aথ িবভাগ।
৭। pধান িহসাবরkণ কমকতা, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
বােজট শাখা-১২
নং-aম/aিব/ বা-১২/ িবিবধ-৯৫/০৮/১০৫৩

তািরখ: ২৭/০৫/২০০৮ iং।

পিরপt
িবষয়:

ৃ বাsবায়নাধীন unয়ন
িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs aিধদpর/ দpর/ পিরদpর/ সংsা কতক
pকেlর আoতায় pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকশপ সংkাn কমকা ড পিরচালনা o ব েয়র হার িনধারণ
pসে ।

ৃ ২২ িডেসmর, ২০০৪ e জািরকত
ৃ Delegation of Finance Power for Development
aথ িবভাগ কতক
Projects-শীষক পিsকার
pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকশপ সংkাn কমকা ড পিরচালনার জn pকl দিলেল েকান হার
ু
o নীিতমালা না থাকেল েসেkেt pিশkণ ভাতা, pিশkণ িফ, আপ ায়ন হার iত ািদ িবষেয় aথ িবভােগর
anেমাদনkেম পিরপt জািরর িবধান রেয়েছ।
unয়ন pকl s ু ভােব বাsবায়েনর sিবধােথ িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs/ aিধদpর/ দpর/
ৃ বাsবায়নাধীন েয সকল unয়ন pকেlর pকl দিলেল pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকশপ-eর জn
পিরদpর/ সংsা কতক
বােজট বরাd আেছ িকnু e সংkাn কমকাে ডর জn আiেটম িভিtক েকান হার িনধারণ করা েনi, েস সকল pকেlর
uk কমকা ডgেলা বাsবায়েনর জn pকেlর aথায়েন uৎস িনিবেশেষ সাধারণ ক াটাগরীর কিতপয় েkেt িনmrপ
হার িনধারণ করা হেলা eবং িকছু িকছু িবেশষ েkেt pকেlর pকl পিরচালক eবং সংি মntণালয়/ িবভােগর মখ
ু
িহসাবরkণ কমকতােক kমতা aপণ করা হেলা:
আiেটম
১। pিশkণ:
ক) pিশkণাথী:
১) জনpিত দিনক ভাতা (sানীয়)
২) জনpিত দিনক ভাতা (বিহরাগত)
৩) জনpিত দিনক যাতায়াত ভাতা (sানীয়)
৪) জনpিত যাতায়াত ভাতা (বিহরাগত) –eককালীন

খ) িরেসাস পাসন/ pিশkক
১) ঘ টা pিত হার
২) জনpিত দিনক ভাতা (বিহরাগত)
৩) জনpিত যাতায়াত ভাতা (বিহরাগত) -eককালীন
গ) েকাস পিরচালক (pেযাজ েkেt)
১) সmানী ভাতা-pিতেকােসর জn eককালীন
ঘ) েকাস েকাaিডেনটর (pেযাজ েkেt)
১) সmানী ভাতা-pিতেকােসর জn eককালীন
ঙ) আপ ায়ন
১) িরে সেম ট (চা-নাsা) জনpিত (aধেবলার জn ১ বার eবং
সারািদন ব াপী হেল ২ বার িরে শেম ট-eর ব বsা করা যােব)
চ) uেdাধনী/ সমাপনী dপেরর
খাবার/ রােতর খাবার জনpিত
ু

২। েসিমনার/ oয়াকশপ
ক) িরে সেম ট (চা-নাsা) জনpিত (aধেবলার জn ১ বার eবং
সারািদনব াপী হেল ২ বার িরে সেম ট-eর ব বsা করা যােব)
খ) dপেরর
খাবার জনpিত
ু

িনধািরত হার (টাকায়)

১৫০-২০০/২০০-৫০০/৭০-১০০/pশাসিনক মntণালেয়র মখ
ু িহসাবরkণ
কমকতার anেমাদনkেম েস হার
িনধারণ করেত হেব।
৫০০/pশাসিনক মntণালেয়র মখ
ু িহসাবরkণ
কমকতার anেমাদনkেম হার িনধারণ
করেত হেব।
৩০০০/২০০০/২৫/uপেজলা১৫০/েজলা শহর১৭৫/ঢাকাসহ anাn িবভাগী শহর- ২০০/২৫/uপেজলা১৫০/েজলা শহর১৭৫/ঢাকাসহ anাn িবভাগী শহর- ২০০/জাতীয়/ আnজািতক েসিমনার/
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আiেটম

িনধািরত হার (টাকায়)
oয়াকশেপর জn pশাসিনক মntণালেয়র
মখ
ু িহসাবরkণ কমকতার
anেমাদনkেম হার িনধারণ করেত হেব।
গ) aনিধক ৩ ঘ টাব াপী েসিমনার/ oয়াকশেপর জn ধমাt
িরে সেম ট-eর ব বsা করেত হেব।
ু
৩। sান িনিবেশেষ e ধরেণর pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকশেপর জn হলভাড়া, সাu ড িসেsম, ব ানার, েsশনারী,
ৃ
ৃ pেয়াজন anযায়ী কৃ তা aবলmেনর মাধ েম pকেlর pকl পিরচালক কতক
ব াগ iত ািদ pকেlর pকত
িনধারণ করেত হেব।
৪। uপযk
ু আiেটেমর বািহের pকেlর িবেশষt anযায়ী an েকান আiেটেমর হার aথ িবভাগেক aবিহত েরেখ
pশাসিনক মntণালেয়র মখ
ু িহসাবরkণ কমকতার anেমাদনkেম িনধারণ করেত হেব।
৫। iহা aিবলেm কাযকর হেব।
মাহমদ
ু uল হক ভঁূ iয়া
যg
ু -সিচব (বােজট-২)
েফান: ৭১৬৪৪৮৪
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
৩। মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
৪। সিচব, -------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৫। সদস , -------------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন।
৬। িহসাব মহািনয়ntক eর কাযালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা।
৭। aথ িবভােগর সকল কমকতা।
৮। pধান িহসাবরkণ কমকতা, ------------------------------------------------ মntণালয়/ িবভাগ।
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
বােজট anিবভাগ-২, শাখা-১১
নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৪.২০১০-৪৬১

তািরখ: ০৪/১০/২০১০

পিরপt
িবষয়:

ৃ বাsবায়নাধীন unয়ন
িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs aিধদpর/ দpর/ পিরদpর/ সংsা কতক
pকেlর আoতায় pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকশপ সংkাs কমকা ড পিরচালনা o ব েয়র হার সংkাn।

ৃ ২২ িডেসmর, ২০০৪ e জািরকত
ৃ Delegation of Financial Power for Development
aথ িবভাগ কতক
Projects-শীষক পিsকায়
pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকশপ সংkাn কমকা ড পিরচালনার জn pকl দিলেল েকান হার
ু
o নীিতমালা না থাকেল েসেkেt pিশkণ ভাতা, pিশkণ িফ, আপ ায়ন হার iত ািদ িবষেয় aথ িবভােগর
anেমাদনkেম পিরপt জাির করার িবধান রেয়েছ।
unয়ন pকl s ু ভােব বাsবায়েনর sিবধােথ িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs aিধদpর/ দpর/
ৃ বাsবায়নাধীন েয সকল unয়ন pকেlর pকl দিলেল pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকশপ-eর জn
পিরদpর/ সংsা কতক
বােজট বরাd আেছ িকnু e সংkাn কমকাে ডর জn আiেটম িভিtক েকান হার িনধারণ করা নাi, েস সকল pকেlর
uk কমকা ডgেলা বাsবায়েনর জn pকেlর aথায়েনর uৎস িনিবেশেষ সাধারণ ক াটাগিরর কিতপয় েkেt িনmrপ
হার িনধারণ করা হেলা eবং িকছু িকছু িবেশষ েkেt pকেlর pকl পিরচালক eবং সংি মntণালয়/ িবভােগর মখ
ু
িহসাবরkণ কমকতােক kমতা aপণ করা হেলা:
আiেটম
১। pিশkণ:
ক) pিশkণাথী:
১) জনpিত দিনক ভাতা (sানীয়)
২) জনpিত দিনক ভাতা (বিহরাগত)
৩) জনpিত দিনক যাতায়াত ভাতা (sানীয়)
৪) জনpিত দিনক যাতায়াত ভাতা (বিহরাগত) eককালীন
খ) িরেসাস পাসন/ pিশkক
১) ঘ টা pিত হার
২) জনpিত দিনক ভাতা (বিহরাগত)
৩) জনpিত দিনক যাতায়াত ভাতা (বিহরাগত) eককালীন
গ) েকাস পিরচালক (pেযাজ েkেt)
১) সmানী ভাতা-pিতেকােসর জn eককালীন
ঘ) েকাস aিডেনটর (pেযাজ েkেt)
১) সmানী ভাতা-pিতেকােসর জn eককালীন
ঙ) আপ ায়ন
১) িরে শেম ট (চা-নাsা) জনpিত (aধেবলার জn ১ বার
eবং সারািদন ব াপী হেল ২ বার িরে শেম ট-eর ব বsা
করা যােব)
চ) uেdাধনী/ সমাপনী dপেরর
খাবার/ রােতর খাবার জনpিত
ু

িনধািরত টাকার হার

২০০-৩০০/৩০০-৩৭৫/১০০-১৫০/pশাসিনক মntণালেয়র মখ
ু িহসাবরkণ কমকতা
anেমাদনkেম হার িনধারণ করেত হেব।
৮৫০/pশাসিনক মntণালেয়র মখ
ু িহসাবরkণ কমকতা
anেমাদনkেম হার িনধারণ করেত হেব।
৪৫০০/৩০০০/৪০/-

uপেজলা ২০০/েজলা শহার ২৫০/ঢাকাসহ anাn িবভাগীয় শহর ৩০০/-

২। েসিমনার/ oয়াকশপ
ক) িরে শেম ট (চা-নাsা) জনpিত (aধেবলার জn ১ বার
eবং সারািদন ব াপী হেল ২ বার িরে শেম ট-eর ব বsা
করা যােব)
খ) dপেরর
খাবার জনpিত
ু

৪০/-

uপেজলা ২০০/েজলা শহার ২৫০/ঢাকাসহ anাn িবভাগীয় শহর ৩০০/জাতীয়/ আnজািতক েসিমনার/ oয়াকশেপর জn
pশাসিনক মntণালেয়র মখ
ু িহসাবরkণ কমকতার
anেমাদনkেম হার িনধারণ করেত হেব।
গ) aনিধক ৩ ঘ টাব াপী েসিমনার/ oয়াকশেপর জn ধমাt
িরে শেম ট-eর ব বsা করেত হেব।
ু
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৩। sান িনিবেশেষ e ধরেনর pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকশেপর জn হল ভাড়া, সাu ড িসে ম, ব ানার, েsশনারী, ব াগ
ৃ িনধারণ করেত
ৃ pেয়াজন anযায়ী কৃ aবলmেনর মাধ েম pকেlর পিরচালক কতক
iত ািদ pকেlর pকত
হেব।
৪। uপযk
ু আiেটেমর বাiের pকেlর িবেশষt anযায়ী an েকান আiেটেমর হার িডিপিপেত বরাd সােপেk aথ
িবভাগেক aবিহত েরেখ pশাসিনক মntণালেয়র মখ
ু িহসাবরkণ কমকতার anেমানkেম িনধারণ করেত হেব।
৫। e আেদশ aিবলেm কাযকর হেব।
শাহাবিdন
আহমদ
ু
যg
ু -সিচব (বােজট-২)
েফান: ৭১৬৯৯৮৪
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয়।
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
৪। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৫। সদস , -------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন।
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, aথ মntণালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা।
৭। aথ িবভােগর সকল কমকতা।
৮। pধান িহসাবরkণ কমকতা -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
বােজট anিবভাগ-২,
বােজট শাখা-১২
নং-aম/aিব/বা-১২/িবিবধ-৬৫/০৭(aংশ)/১০৪০

তািরখ:

০৮/০২/১৪১৫ বঃ
২২/০৫/২০০৮ iং

পিরপt
িবষয়:

unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ pসে ।

ু
uেdেগর সােথ লk করা যাে েয, িজিডিপর শতকরা হাের annয়ন ব েয়র পিরমাণ unয়ন ব েয়র তলনায়
ৃ পাে । সাmpিতক কােল annয়ন ব েয়র পিরমাণ দািড়েয়েছ unয়ন ব েয়র িdgেণরo েবশী। annয়ন ব য়
kমাগত বিd
ৃ
জn pেয়াজনীয় aথায়েন সমস া সিৃ হেত পাের eবং
বিdর
e ধারা aব hত থাকেল aদর
ূ ভিবষ েত unয়ন কমসিচর
ূ
ৃ aজেনর িনিমt মানব সmদ unয়নসহ সামািজক o েভৗত
ফলrিতেত drত দািরd িনরসন o u তর aথৈনিতক pবিd
aবকাঠােমা unয়েন সরকােরর েয িবিনেয়াগ দরকার তা বাধাgs হেত পাের।
২।

ৃ পাoয়ার anতম pধান কারণ unয়ন pকেlর পদ/ জনবল রাজs বােজেট sানাnর।
annয়ন ব য় kমশঃ বিd
ু জনবল dারাi unয়ন pকl বাsবায়ন সmব হেলo unয়ন pকেl নতন
ু
aিধকাংশ েkেt রাজs বােজটভk
জনবল িনেয়াগ করা হয়। pকl সমািpর সােথ সােথ িনেয়াগpাp কমকতা/ কমচারীেদর িনেয়াগ aবসােনর কথা
তাকেলo সংি
কমকতা/ কমচারীেদর মেধ রাজs বােজেট sানাnেরর pত াশা সিৃ হয় eবং aেনক সময়
aনাকাি ত পিরিsিতর udব হয়।

৩।

uপযk
ু aবsার পিরেpিkেত সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, ভিবষ েত বাsবািয়তব pকl সমািp পর রাজs
ূ সmাব সকল েkেt
বােজেটর uপর চাপ যােত নূ নতম পযােয় থােক েস লেk eখন েথেক unয়ন pকlসমহ
ু িনয়িমত জনবল dারা বাsবায়ন করেত হেব। e েkেt িনেm বিণত পdিত anসরণ করেত
রাজs বােজটভk
হেব:
ু জনবল িনেয়ােগর পিরবেত সংি দpর/ সংsার রাজs বােজটভk
ু িনয়িমত কমকতা/
ক) unয়ন pকl নতন
ূ পরণ
ূ
কমচারীেদর মধ েথেক েpষেণ িনেয়াগ/ aিতিরk দািয়t pদােনর মাধ েম unয়ন pকেlর পদসমহ
করেত হেব;
ু িনয়িমত কমকতা/ কমচারীেদর মধ েথেক
খ) unয়ন pকেlর েকান পদ সংি দpর/ সংsার রাজs বােজটভk
ূ করা সmব না হেল e জাতীয় পেদ সমধমী দpর/
েpষেণ িনেয়াগ/ aিতিরk দািয়t pদােনর মাধ েম পরণ
ু িনয়িমত কমকতা/ কমচারীেদর মধ েথেক েpষেণ িনেয়ােগর ব বsা করা েযেত
সংsার রাজs বােজটভk
পাের;
ু
গ) unয়ন pকেlর েকান পেদ সরাসির িনেয়াগ আবশ ক হেল েকন সংি পদিট/ পদসমহূ রাজs বােজটভk
ূ করা
িনয়িমত কমকতা/ কমচারীেদর মদ েথেক েpষেণ িনেয়াগ/ aিতিরk দািয়t pদােনর মাধ েম পরণ
ু pকেlর পদ/ জনবল িনধারেণর জn গিঠত
সmব নয় তার ব াখ া eবং সরাসির িনেয়ােগর েযৗিkকতা নতন
আnঃমntণালয় কিমিটর সভায় uপsাপন করেত হেব;
ু pকেlর পদ/ জনবল িনধারেণর জn গিঠত আnঃমntণালয় কিমিট পদ সিৃ র psাব িবsািরতভােব
ঘ) নতন
ূ
পরীkা কের েpেষেণ িনেয়াগেযাগ পদ eবং সরাসির িনেয়াগেযাগ পেদর সংখ া sিনিদ ভােব uেlখপবক
পদ সিৃ র sপািরশ pদান করেব।

৪।

uপযk
ু িসdাn anযায়ী pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn সংি

৫।

e আেদশ আিবলেm কাযকর হেব।

সকলেক িবেশষভােব anেরাধ করা হল।

মাহমদuল
হক ভঁু iয়া
ু
যg
ু -সিচব
িবতরণ:
১।
মিntপিরষদ সিচব, মিntপিনষদ িবভাগ।
২।
মখ
ু সিচব, pধান uপেদ ার কাযালয়।
৩।
সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
ু pকেlর জনবল িনধারেণর জn গিঠত আnঃমntণালয় কিমিট।
৪।
সভাপিত/ সদস , নতন
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
unয়ন uiং
নং-aম/unয়ন-৯/িহসাব-১২/৮৬-৮৭/২৮৮

তািরখ:

pাপক:

সিচব
সংsাপন মntণালয়

িবষয়:

ূ রাজs বােজেট sানাnর eবং pেয়াজনীয় aথ বরাd pসে ।
সমাp unয়ন pকেlর পদসমহ

১৭-১০-১৩৯৩
৩১-০১-১৯৮৭

জনাব
ূ রাজs বােজেট sানাnর o pিkয়া সহজতর o
আিম আিদ হiয়া জানাiেতিছ েয, সমাp unয়ন pকেlর পদসমহ
tরািnতকরণােথ সরকার িনেmাk িসdাn gহণ কিরয়ােছন:
ূ
ূ
ক) anেমািদত pকl ছেক বিণত পদসমেহর
মেধ েয সকল পদ pকl বাsবায়নকােল anতঃ eকবার পরণ
ূ সমnেn aথ িবভাগ o
করা হiয়ােছ (aথাৎ পের সামিয়কভােব শn
ূ থািকেতo পাের) eবং েয পদসমহ
ূ সংি
সংsাপন মntণালেয়র (স ঠন o ব বsাপনা uপ-িবভাগ) aিভn সmিত রিহয়ােছ eবং েয পদসমহ
ু করা সmব, েসi সকল পদসমহূ সরাসির
সংsা/ িবভােগর anেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমােতi anভk
রাজs বােজেট sানাnর/ সিৃ করা যাiেব eবং তাহার জn রাTপিতর সিচবালেয়র anেমাদন pেয়াজন হiেব
না।
ূ sানাnের aথ িবভাগ o সংsাপন মntণালেয়র (স ঠন o ব বsাপনা uপ-িবভাগ) aিভn
খ) েয সকল পদসমহ
ূ করা সmব
ূ সংsা/ িবভােগর anেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমােত aংগীভত
সmিত রিহয়ােছ িকnু েসi পদসমহ
ূ নেহ, েসi সকল পদসমহূ রাজs বােজেট
নেহ aথবা anেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমার সিহত সাম স পণ
sানাnর কিরেত রাTপিতর সিচবালেয়র anেমাদেনর pেয়াজন হiেব।
গ) েয সকল পদসমহূ sানাnের aথ িবভাগ o সংsাপন মntণালেয়র (স ঠন o ব বsাপনা uপ-িবভাগ) মেধ
ূ
মতাৈনক রিহয়ােছ তাহাo চড়াn
িসdােnর জn রাTপিতর সিচবালেয় েpরণ কিরেত হiেব।
ৃ ৯-১১-১৯৮৬ তািরেখর ১৬১/ কমন/ বাsবায়ন-৩-১ নং
২। pধান সামিরক আiন pশাসেকর সিচবালেয়র জািরকত
sারেক বিণত পdিত/ িনেদশাবলী যতাযথভােব পালন কিরেত হiেব।
কাজী সামsল আলম
যg
ু -সিচব
aথ িবভাগ
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aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ
নং-aম/aিব/unয়ন-১/িবিবধ-৫২/৯৬/৪১৬

তািরখ:

২৯ আি ন, ১৪০৪ ব াb
১৪ aেkাবর, ১৯৯৭ ি

াb

পিরপt
aথ িবভােগর ৩-৭-৯৭ iং তািরেখর aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/ ৯৬/ ৩২০ o ৩২১ নং sারক diিটর
ৃ
anবিtkেম
সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েযঃক) েয সকল pকেl iেতামেধ সাkেল েবতন কমকতা/ কমচারী িনেয়াগ করা হেয়েছ তারা pকl সমািpেত
pিত বৎসর (১২ মাস) চাকিরর জn ২ (di) মােসর সাkেল েবতেনর সমপিরমাণ aথ আিথক সাহায
িহেসেব পােবন। e ধরেনর sিবধা েকবলমাt সাkল েবতেন িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীেদর েkেt
pেযাজ হেব। তেব যারা pকl সমািpর পর রাজs বােজেটর িনয়িমত পেদ িনযk
ু হেবন তারা আিথক
সাহায পােবন না।
খ) pকl সমািpর পর েকান কমকতা/ কমচারীর চাকিরর েময়ােদ েকান ভgাংশ হেল েস েkেt তঁারা আnপািতক
হাের আিথক sিবধা পােবন।
ু কেরেত হেব
গ) ei সংkাn pেয়াজনীয় aেথর সংkলান সংি pকেlর িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপ েত anভk
eবং বাsবায়নকারী মntণালয়/ িবভাগ/ সংsা uহা িনি ত করেব।
uপেরাk িসdাn anযায়ী pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করার জn সকল মntণালয়/ িবভাগেক anেরাধ jাপন করা
হল।

িবতরণ:
১। সিচব, -------------------------------------- (সকল) মntণালয়/ িবভাগ।
৩। সদস , -------------------------------------- (সকল) পিরকlনা কিমশন।
৪। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ।
৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা।

েমাঃ েমাজােmল হক
যg
ু -সিচব (unয়ন)
েফান:-৮৬৪৪৮৪
৩৭৪৪ (b)ু

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ:নং-aম/aিব/unয়ন-১/িবিবধ-৫২/৯৬/৪১৬

তািরখ:

২৯ আি ন, ১৪০৪ ব াb
১৪ aেkাবর, ১৯৯৭ ি

াb

১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার।
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
aিরিজৎ েচৗধরী
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৮৬০৬৭৮
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aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ।
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬/১২৯

তািরখ:

১৬-১২-১৪০৬বাং
৩০-৩-২০০০ iং

পিরপt
সরকাির খােত সমাp unয়ন pকেlর জনবল রাজs বােজেট sানাnর সামিgক pিkয়া সmn কিরেত বতমােন
দীঘ সময় লািগয়া যায়। iহােত িবিভn ধরেণর সমস ার সিৃ হiেতেছ। ei িবলm o সমস া পিরহাের সরকার িসdাn
gহণ কিরয়ােছ েয, eখন হiেত সরকাির খােত সমাp unয়ন pকেlর জনবল রাজs বােজেট sানাnর িবষেয় িনm বিণত
পdিত anসরণ কিরেত হiেব।
ূ
১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ রাজs বােজেট sানাnরেযাগ পেদর psাব pকl সমািpর anতঃ ছয়মাস পেব
যগপৎভােব
সংsাপন মntণালেয়র oe ডeম uiং eবং aথ িবভােগর unয়ন uiংেয় েpরণ কিরেব। মntণালেয়র
ু
psােব রাজs বােজেট sানাnরেযাগ জনবেলর েযৗিkকতা, নূ নতম জনবেলর সংখ া eবং pিত ানিটর psািবত
সাংগঠিনক কাঠােমাসহ (যিদ থােক) িবে ষণধমী eকিট sয়ংসmণ
ূ psাবনা থািকেত হiেব। psােব s ভােব
আরo uেlখ থািকেত হiেব েয, সমাp pকlিটর জনবেলর েবতন ভাতািদ পিরেশােধর uেdেশ pকেlর েময়াদ
ৃ বা নতন
ু পযায় (phase) িহসােব eিডিপ ভিkর
ু
বিd
psাব করা হiেব না। psােব িক িক তথ থাকা pেয়াজন ei
িবষেয় সংsাপন মntণালয় eক মােসর মেধ eকিট েচক িল তয়ারী কিরয়া aথ িবভাগসহ সকল মntণালেয় েpরণ
ৃ িবষেয় আেরকিট েচক িল pstত
কিরেব। aথ িবভাগ uk েচক িল পাoয়ার পর aথ মntণালেয়র সিহত সmk
কিরয়া ৬ সpােহর মেধ পিরপt আকাের সকেলর jাতােথ জাির কিরেব। pশাসিনক মntণালেয়র psােব uপিরuk েচক িল / পিরপেt বিণত তথ ািদ থািকেব।
২) pশাসিনক মntণালয় হiেত psাব pািpর পর সংsাপন মntণালয় ১ মােসর মেধ aথ িবভােগ তাহােদর মতামত/
sপািরশ েpরণ কিরেব। ei সময়কাল ২ মাস aিতkাn হiেল uk psােব সংsাপন মntণালেয়র েকান আপিt নাi
মেম aথ িবভােগ (sায়ী কিমিট) গণ কিরেব। uেlখ েয anে দ (১) e বিণত েচক িলে র তথ সহ psাব না
পাoয়া েগেল ei সময়সীমা pেযাজ হiেব না। তেব েচক িলে র িক িক তথ পাoয়া যায় নাi তা সংsাপন
মntণালয়, pশাসিনক মntণালয় o aথ িবভাগ psাব pািpর eক মােসর মেধ aবিহত কিরেব। পরবতী সমেয় েচক
িল anসাের তথ ািদ পাoয়ার পর হiেত uপির-uk সময়সীমা গণ করা হiেব।
৩) aথ িবভাগ (sায়ী কিমিট) pশাসিনক মntণালেয়র psাব pািpর পর সংsাপন মntণালয় হiেত িনধািরত ১ মােসর
মেধ sপািরশ পাiেল sপািরশ pািpর ১ মােসর মেধ eবং েকান sপািরশ না পাiেল বা সংsাপন মntণালয় হiেত
েকান িdমত সংবিলত পt না পাiেল pশাসিনক মntণালয় েpিরত psাব pািpর তািরখ হiেত ৩ মােসর মেধ
ূ
তাহােদর িসdাn চড়াn
কিরয়া সংি
সকলেক aবিহত কিরেব। aথ িবেভােগর সmিতর িভিtেত pশাসিনক
ৃ anে দ (১) e
মntণালয় পরবতী pেয়াজনীয় সরকাির আেদশ জাির কিরেব। eখােন uেlখ েয, aথ িবভাগ কতক
বিণত জািরেযাগ পিরপt anসাের তথ ািদ না পাoয়া েগেল তাহাo aথ িবভাগ pশাসিনক মntণালয় eবং সংsাপন
মntণালয়েক psাব pািpর ১ মােসর মেধ aবিহত কিরেব। পরবতী সমেয় uk পিরপt anসাের তথ ািদ পাoয়ার
পর হiেত uিlিখত সময়সীমা গণ কিরেত হiেব।
ৃ pকl সমািp pিতেবদেনর
৪) সমাp unয়ন pকেlর জনবল রাজs বােজেট sানাnেরর জn আieমiিড কতক
pেয়াজন হiেব না।
৫) িশkা o sাs pিত ান সmিকত pকেlর েkেt সংি pশাসিনক মntণালয় pকl বাsবায়ন সমািpর aনিধক
ূ হiেত সংsাপন o aথ মntণালেয় psাব েpরণ কিরেব।
eক বৎসর িকnু anত ছয় মাস পব
ৃ
uেlখ েয, জাতীয় aথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী কিমিটর ২৬-১-২০০০ iং তািরেখ anি ত সভায় গহীত
িসdােnর
anসরেণ e পিরপt জাির করা হiল।
িসিdkর রহমান েচৗধরী
ু
যg
ু -সিচব (unয়ন)।
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নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬/১২৯

তািরখ:

১৬-১২-১৪০৬বাং
৩০-৩-২০০০ iং

anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn েpরণ করা হiল:১।
২।
৩।
৪।

মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, কাকরাiল, ঢাকা।
সিচব, --------------------------------------সকল মntণালয়/ িবভাগ।
সদস , -------------------------------------- সকল পিরকlনা কিমশন।
িহসাব মহা িনয়ntক/ কে Tালার েজনােরল িডেফn ফাinাn/ aিতিরk মহা পিরচালক (aথ) বাংলােদশ েরলপথ
ৃ ।
কতপk
৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা।
৬। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার।
েমাঃ আবdস সালাম
িসিনয়র সহকারী সিচব
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/(aংশ-২)/৩৩৫
িবষয়:

তািরখ: ২৪/৯/২০০১ ি ঃ

সমাp unয়ন pকেlর পদ রাজs বােজেট sানাnেরর psাব েpরণ pসে ।

সমাp unয়ন pকেlর পদ রাজs বােজেট sানাnেরর psাব aথ িবভােগ পাবার পর তার pিkয়াকরণ পdিত
কের
সহজতর করা হেয়েছ eবং slতম সমেয় িসdাn gহেণর লেk aথ িবভােগর eতদসংkাn sায়ী কিমিট পনগঠন
ু
১৩-৯-০১ তািরেখ aিতঃ সিচব-১ eর সভাপিতেt u kমতা সmn sায়ী কিমিট গঠন করা হেয়েছ। ei কিমিট
িনmবিণত দািয়t পালন করেব:
ক) রাজs বােজেট sানাnর o সিৃ েযাগ পদ সংখ া িনবাচন।
খ) sানাnরেযাগ পেদর েবতন েsল িনধারণ।
গ) েকান েকান শেতর িভিtেত পদ sানাnর হেব তা িনধারণ।
ৃ িবেবচনার sিবধােথ pশাসিনক
২। রাজs খােত sানাnরেযাগ পদ সmিকত সামিgক িবষয়বালী sায়ী কিমিট কতক
মntণালয়/ িবভাগ েথেক পদ sানাnেরর psাব aথ িবভােগ (unয়ন anিবভাগ) েpরণকােল eতদসে সংযk
ু
তািলকায় বিণত কাগজপt o anাn তথ থাকা pেয়াজন। eখন েথেক সংযk
ু তািলকা anযায়ী eবং তািলকায়
uেlিখত সকল সংলgীসহ রাজs বােজেট sানাnেরর psাব aথ িবভােগ (unয়ন anিবভাগ) েpরণ করা আবশ ক।
ৃ anেমািদত হেত হেব
uেlখ , েsল িনধারণসহ পদ sানাnর সংkাn psাবিট pশাসিনক মntণালেয়র সিচব কতক
eবং psােবর সােথ েpিরত কাগজপtািদ ফেটাকিপ হেল তা সত ািয়ত হেত হেব।
৩। sায়ী কিমিটর সভায় িবেবচনার জn িনধািরত কাগজপtািদ সিঠকবােব পাবার পর পর unয়ন anিবভাগ তার eক
েসট কের বাsবায়ন anিবভাগ, ব য় িনয়ntণ anিবভাগ o বােজট anিবভােগ েpরণ করেব যােত সংি
ূ pstিতসহ sায়ী কিমিটর সভায়
anিবভােগর যg
ু -সিচব পদ সিৃ eবং েবতন েsল িনধারণসহ সকল িবষেয় পব
েযাগদান করেত পােরন।
ৃ anেমাদেনর পর তােত রাজs খােতর পদ aবলিpর
ূ aথ সিচব কতক
৪। sায়ী কিমিটর sপািরশসমহ
িবষয় জিড়ত
ু
ৃ pশাসিনক মntণালয়েক জানােনা হেব। pশাসিনক মntণালয় aথ িবভােগর ব য়
থাকেল তা unয়ন anিবভাগ কতক
িনয়ntণ anিবভােগর সmিতসহ সংি পেদর িবলিp
ু আেদশ জাির কের তা aথ িবভােগ (unয়ন anিবভাগ) েpরণ
করেব। পদ িবলিp
ু আেদশ পাবার পর রাজs কােত sানাnরেযাগ সকল পেদর েবতন েsল uেlখসহ পদ sানাnর
সংkাn সmিতপt aথ িবভাগ েথেক জাির করা হেব।
ৃ পদ sানাnেরর সmিতপt জািরপবক
ূ
৫। aথ িবভাগ (ব য়-িনয়ntণ anিবভাগ) কতক
তা সংি সকল aিফেস েpরণ
ু
ূ
করা হেব। ei সmিতপেt বিণত শতাবলী anভিkপবক
pশাসিনক মntণালয় রাজs বােজেট পদ সিৃ র আেদশ
জাির করেব eবং তা প ৃ া েনর জn ব য় িনয়ntণ anিবভােগ েpরণ করেব। পদ সিৃ র আেদশ সকল শতাবলী
ু
ূ
anভিkসহ
সিঠকভােব জাির হেয় থাকেল ব য় িনয়ntণ anিবভাগ তা প ৃ া নপবক
সংি সকল aিফেসর িনকট
েpরণ করেব।
৬। uপযkভােব
সমাp unয়ন pকেlর পদ রাজs খােত sানাnেরর লেk pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anেরাধ
ু
করা হল।
েশখ e,েক, েমাতাহার েহােসন
uপ-সিচব(uঃ-১)।
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব।
২। pধান uপেদ ার মখ
ু সিচব, pধান uপেদ ার কায ালয়, েতজগঁাo, ঢাকা।
৩। সিচব -------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। aিতঃ সিচব (বােজট-১/ ২), aথ িবভাগ।
৫। যg
ু -সিচব (uঃ)/ uপ-সিচব/ িসিনয়র সহঃ সিচব/ সহঃ সিচব unয়ন ------, aথ িবভাগ।
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aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন-১
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬/(aংশ-২)/৩৪০
িবষয়:

তািরখ: ০৩/১০/২০০১ ি ঃ

সমাp unয়ন pকl েথেক রাজs বােজেট পদ sানাnর pসে ।

সমাp unয়ন pকেlর জনবল রাজs বােজেট sানাnেরর বতমান pচিলত pিkয়ায় eকািধকবার eকi িবষেয় aথ
িবভােগর িবিভn anিবভােগর সmিতর জn নিথ েpরণ করেত হয়। e পdিতেত দীঘ সময় aিতবািহত হয় eবং সংি
দpেরর কাজ-কম বাsবায়েন সমস া েদখা েদয় o sানাnরেযাগ পেদ কমরত েলাকবেলর েবতন-ভাতা েপেত জিটলতার
সmখীন
হেত হয়। েয েkেt পদ sানাnরেযাগ হেব তা দীঘ জিটল pিkয়ায়র পিরবেত slতম সমেয় সহজতর
ু
ূ
পdিতর মাধ েম চড়াn
করার লেk eখন েথেক িনmrপ পdিত anসরণ করেত হেব:১) aথ িবভাগ (unয়ন anিবভাগ) eর sারক নং- aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/ ৯৬(aংশ-২)/ ৩৩৫ তািরখ২৪/৯/২০০১ ি ঃ anযায়ী unয়ন anিবভােগ sায়ী কিমিটর কাগজপt pািpর পর পরi unয়ন anিবভাগ তার
eকেসট কের বােজট anিবভাগ, বাsবায়ন anিবভাগ o ব য় িনয়ntণ anিবভােগ েpরণ করেব। ব য় িনয়ntণ,
বােজট, বাsবায়ন, unয়ন anিবভাগ sায়ী কিমিটর জn আবশ ক কাগজপt পাবার পর aভ nরীণভােব পরীkা
ূ
করেব যােত কের sায়ী কিমিটর সভায় pেয়াজনীয় পণা
তথ , কাগজপt o pstিতর িভিtেত িসdাn gহণ করা
সmবপর হয়।
২) unয়ন anিবভাগ েথেক sায়ী কিমিটর জn কাগজপt পাবার পর বাsবায়ন anিবভাগ ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ
ৃ
েবতন েsল িনধারণ সংkাn িবষেয় যথাযথ কতপেkর
anেমাদন gহণ করেব যােত sায়ী কিমিটর সভায় e িবষেয়
িসdাn gহণ করা সmবপর হয়।
৩) sায়ী কিমিটর সভার কাযিববরণীেত রাজs খােত sানাnরেযাগ পেদর পদবী, েবতন েsল eবং পদ সিৃ র
ূ s ভােব uেlখ করেত হেব। sায়ী কিমিটর সবার sপািরশ anসাের
শতাবলীসহ anাn pাসংিগক িবষয়সমহ
sানাnরেযাগ পদসংখ া o eতদসংkাn শতাবলী iত ািদ িবষেয় নিথর মাধ েম aথ সিচেবর anেমাদন gহণ
করেত হেব।
ৃ anেমাদেনর পর তােত রাজs খােতর পদ aবলিpর
৪) sায়ী কিমিটর sপািরশ aথ সিচব কতক
িবষয় জিড়ত থাকেল
ু
ৃ pশাসিনক মntণালয়েক জানােনা হেব। pশাসিনক মntণালয় aথ িবভােগর ব য় িনয়ntণ
তা unয়ন anিবভাগ কতক
anিবভােগর সmিতসহ সংি পেদর িবলিp
ু আেদশ জাির কের তা aথ িবভােগ (unয়ন anিবভাগ) েpরণ করেব।
ৃ anেমািদত পদসংখ া, শতাবলী iত ািদ
৫) পদ aবলিp
ু আেদশ পাবার পর (েয েkেt pেযাজ ) aথ সিচব কতক
ু
ূ
anভিkপবক
রাজs বােজেট পদ সিৃ র সmিতপেtর খসড়া unয়ন anিবভাগ pstত করেব eবং তা ব য় িনয়ntণ
anিবভােগ েpরণ করেব।
৬) unয়ন anিবভাগ েথেক রাজs বােজেট পদ sানাnেরর সmিতপেtর খসড়া পাবার পর েস anযায়ী ব য় িনয়ntণ
ূ
তা pশাসিনক মntণালয় o unয়ন anিবভাগসহ সংি
সকল
anিবভাগ পদ sানাnেরর সmিতপt জািরপবক
aিফেস েpরণ করেব।
ৃ জািরকত
ৃ পেt বিণত শতাবলী anভিkপবক
ু
ূ
৭) pশাসিনক মntণালয় ব য় িনয়ntণ anিবভাগ কতক
রাজs বােজেট
পদ সিৃ র আেদশ জাির করেব eবং তা প ৃ া েনর জn ব য় িনয়ntণ anিবভােগ েpরণ করেব। পদ সিৃ র আেদশ
ু
সকল শতাবলী anভিkসহ
সিঠকভােব জাির হেয় থাকেল ব য় িনয়ntণ anিবভাগ তা প ৃ া নপবক
ূ
বাsবায়ন
anিবভাগ, বােজট anিবভাগ, unয়ন anিবভাগসহ সংি সকল aিফেসর িনকট েpরণ করেব।
৮) uপযk
ু পdিত anসরেণর িবষয়িট িনি ত করার জn সংি

সকলেক িনেদশkেম anেরাধ করা হল।
েশখ e,েক, েমাতাহার েহােসন
uপ-সিচব
aথ িবভাগ।

িবতরণ:
১। aিতঃ সিচব (বােজট-১/ ২), aথ িবভাগ।
২। যg
ু -সিচব, বােজট/ ব য় িনয়ntণ/ বাsবায়ন/ unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ।
৩। unয়ন anিবভােগর সকল কমকতা।
সদয় aবগিতর জn anিলিপ:aথ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব।
aথ িবভােগর i-বক
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়-৪ aিধশাখা
নং-aম/aিব/(বাs-৪)/িবিবধ-২০(uঃেsঃ)/০৭/৪৭

তািরখ: ২৪-০৩-০৮ ি ঃ

িবষয়:

unয়ন pকl েথেক রাজsখােত sানাnিরত পেদর পদধারীেদর চাকিরকাল গণনা কের টাiম েsল eবং
িসেলকশন েgড pদান সংkাn।

সt
ূ :

সংsাপন মntণালেয়র নিথ নং সম(িবিধ-৩)/িবিবধ-৩০/০৬

uপযk
ু িবষেয় িনm sাkরকারী িনেদশkেম জানাে েয, unয়ন pকl েথেক রাজsখােত sানাnিরত পেদর
পদধারীেদর pকেlর চাকিরকাল গণনা কের টাiমেsল eবং িসেলকশন েgড pদান করার aবকাশ নাi। e pসে
aথ িবভােগর বােজট anিবভােগর ০২-০৩-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব/ বাশাঃ২/-৫-িবিধ-১(uঃ)/ ২০০৬/ ২১ নং
sারকিট eতদসে সংযk
ু করা হেলা।
aেdnd েশখর রায়
uপ-সিচব
েফান: ৯৫৬৫৭৩৩
সিচব
সংsাপন মntণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়
ঢাকা।
নং-aম/aিব/(বাs-৪)/িবিবধ-২০(uঃেsঃ)/০৭/৪৭

তািরখ: ২৪-০৩-০৮ ি ঃ

aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা বরাবর েpরণ করা হেলা।
aেdnd েশখর রায়
uপ-সিচব
েফান: ৯৫৬৫৭৩৩

aথ িবভােগর i-বক
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
বাsবায়ন anিবভাগ
বাsবায় শাখা -৪
নং-aম/aিব/(বাs-৪)/িবিবধ-২০(uঃেsল)/২০০৭/৯১
িবষয়:

তািরখ: ১৫-১২-২০০৯ ি ঃ

unয়ন pকl েথেক রাজsখােত sানাnিরত পেদর পদধারীেদর চাকিরকাল গণনা কের টাiম েsল eবং
িসেলকশন েgড pদান সংkাn।

সt
ূ : ১) aম/aিব/(বাs-৪)/িবিবধ-২০(uঃেsঃ)/০৭/৪৭, তািরখ: ২৪-০৩-২০০৮ ি ঃ
২) িহসাব মহা িনয়ntক eর কাযালেয়র ৯-৯-২০০৮ তািরেখর sারক নং িসিজe/পdিত-১/unয়ন/৪৭০/৪০৪
৩) িহসাব মহা িনয়ntক eর কাযালেয়র ২০-৪-২০০৮ তািরেখর sারক নং িসিজe/ পdিত-২/ খ ড-৫(১৬)/
২০০৬-০৭/৮৩২
৪) সংsাপন মntণালেয়র ছায়ানিথ নmর-সম(িবিবধ-৩ aিধঃ)-িবিবধ-৩০/২০০৬/২৫৯, ১২-৭-২০০৯ ি ঃ
ূ
uপযk
pিত দিৃ আকষণপবক
িনেদশkেম জানােনা যাে েয, unয়ন pকl েথেক রাজsখােত
ূ
ু িবষেয় সেtর
ৃ
sানাnিরত পেদর পদধারীেদর টাiম েsল eবং িসেলকশন েgড pদােনর েkেt pশাসিনক জিটলতা, আিথক শংখলা
বজায় রাখার লেk aথ িবভােগর িনmিলিখত ব াখ া/ িসdাn pদান করা হেলা:ক) pকেlর চাকিরেত থাকাকালীন সমেয় pকেlর ব বsাপনায় যিদ েকান কমকতা/ কমচারীেক টাiমেsল o
িসেলকশন েgড pদান করা হেয় থােক eবং তৎপর েপনশেন িগেয় থােকন তা কতন বা বতনেযাগ eমন মতামত/
ৃ ২৪-৩-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব/ (বাs-৪)/ িবিবধ-২০(uঃেsঃ)/ ০৭/ ৪৭নং
বkব aথ িবভাগ েথেক জািরকত
sারেক বলা হয়িন।
খ) pকl েথেক রাজs খােত sানাnিরত পেদর পদধারীেদর pকেlর চাকিরকােলর সিহত রাজsখােতর চাকিরকাল
যk
ু / গণনা কের aথাৎ pকেlর o রাজsখােতর চাকিরর সমি র িভিtেত টাiমেsল o িসেলকশন েgড pেদয়
নয়।
ৃ জািরকত
ৃ pকl হেত রাজs বােজেট sানাnিরত পেদর পদধারীেদর িনয়িমতকরণ o
গ) সংsাপন মntণালয় কতক
েজ তা িনধারণ িবিধমালা-২০০৫ eর ৫(৬) anে দ anযায়ী pকl েথেক রাজsখােতsানাnেরর পর ধমাt
ু
রাজsখােতর চাকিরকাল গণনা কের েজ তার িভিtেত pাপ তা anযায়ী eতদসংkাn িবিধ-িবধান anসরেণ
টাiমেsল o িসেলকশন েgড pেদয় হেব।
মিতuর রহমান
uপ-সিচব
েফান: ৭১৬১৪৩১
সিচব
সংsাপন মntণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
নং-aম/aিব/(বাs-৪)/িবিবধ-২০(uঃেsল)/২০০৭/৯১

তািরখ: ১৫-১২-২০০৯ ি ঃ

িহসাব মহা িনয়ntক
িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযালয়
ৃ
সিচবালয় ভবন, ততীয়
েফজ
েসgনবািগচা, ঢাকা।
মিতuর রহমান
uপ-সিচব
েফান: ৭১৬১৪৩১

aথ িবভােগর i-বক
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aথ মntণালয়
aথ িবভাগ
unয়ন বােজট শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬(aংশ-১)/৭০৭
িবষয়:

জলাi
ু /১৯৯৭ eবং তদপরবতীেত
েথেক েবতন-ভাতা pদান pসে ।

তািরখ: ৩০/০৯/২০০৪ iং

r হoয়া সমাp pকেlর পদ রাজs খােত sানাnর eবং েথাক বরাd

ৃ সম/ সoব / িটম-৪ (২)/ uঃpঃিনঃ/
১। uপযk
ু িবষেয় সংsাপন মntণালেয়র ২১/৮/১৯৯৭iং তািরেখ জািরকত
ৃ aম/aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/৯৬ (aংশ৪৭/৯৭-১৮৮ eবং aথ িবভাগ হেত ০৯/০৯/২০০১ iং তািরেখ জািরকত
১)/৩২৪ নং পিরপেtর িবধান anযায়ী ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হেত r হoয়া pকেlর জনবল সাkল েবতন
o চু িkিভিtক িনেয়ােগর িবধান রেয়েছ। িনেয়াগ চু িkর শত anযায়ী pকেlর জনবেলর ankেল েদয়া
িনেয়াগপti pকl-েশেষ aব াহিতপt িহেসেব গণ হেব। aথাৎ pকl-েশেষ জনবল আর কমরত েনi বেল গণ
হেব।
২। uপেরাk aবsা িবদ মান থাকা সেtto জলাi
ু /৯৭ eবং তদপরবতীেত r হoয়া সমাp pকেlর পদ রাজsখােত
ৃ
sানাnর িবষেয় িবিভn মntণালয় কতক সংsাপন মntণালয় হেত সmিত gহণkেম aথ িবভােগ পদ sানাnর eবং
েথাক বরাd হেত েবতন-ভাতা pদােনর psাব েpরণ করা হে । uপেরািlিখত িবদ মান নীিতগত িসdােnর
আেলােক ঐসব েkেt aথ িবভােগর aসmিত জানােত হে ।
৩। iেতামেধ জলাi
ু /৯৭ তদপরবতীেত r হoয়া সমাp pকেlর পদ রাজsখােত sানাnর িবষেয় সংsাপন মntণালয়
ৃ pদt sপািরশkেম পনঃ
ূ
কতক
পদ সিৃ র’ আংিগেক sপািরশ করার জn
ু পযােলাচনা কের রাজs কাঠােমা ‘নতন
aথ িবভাগ হেত সংsাপন মntণালয়েক anেরাধ করা হেয়েছ। e aবsায় জলাi
ু /৯৭ eবং তদপরবতীেত r হoয়া
সমাp pকেlর পদ sানাnর eবং েথাক বরাd হেত েবতন-ভাতার psাব aথ িবভােগ েpরণ না কের e জাতীয়
ৃ
সমাp pকেlর মাধ েম স ৃ sাপনা িকংবা সিজত
কমসিচ
ূ রাজs খােত েটকসi (Sustain) করার লেk ,
ু পদ সিৃ র জn সংsাপন মntণালেয়র sপািরশ pািp সােপেk aথ
েযৗিkকতার িভিtেত, pেয়াজনেবােধ নতন
ৃ
িবভােগর ব য় িনয়ntণ anিবভােগ পদ সজেনর
psাব েpরেণর জn িনেদশkেম anেরাধ করা হেলা।
আশীষ kমার সরকার
িসিনয়র সহকারী সিচব
িবতরণ:
১। সিচব
আiআরিড/ iআরিড/ মntণালয়/ িবভাগ।
sানীয সরকার িবভাগ/ খাদ o dেযাগ ব বsাপনা/
aথিবভাগ (যg
ু -সিচব-ব াংিকং)

aথ িবভােগর i-বক
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
বােজট anিবভাগ-২
নং-aম/aিব/বা-১২/িবিবধ-৫২/৯৬/১৭৪২

তািরখ: ১২/০২/২০০৬ ি ঃ

pjাপন
ূ
১৯৯৭ সােলর পেব
r হেয় সমাp হoয়া unয়ন pকেlর পদ রাজsখােত sানাnর সmিকত psাবসমহূ পরীkা
কের sপািরশ pদােনর জn মিntপিরষদ িবভােগর গত ২২/০১/২০০৩ তািরেখর sারক নং মপিব/ কঃিবঃশাঃ/ সককেরেছ।
০১/২০০৩/২৭ সেt
ূ গিঠত e সংkাn সিচব কিমিটর sেল সরকার িনmrপ sায়ী কিমিট পনগঠন
ু
ক) কিমিট গঠন:
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

aিতিরk সিচব
যg
ু সিচব (স ঠন o ব বsাপনা)
যg
ু -সিচব
যg
ু -সিচব (ব য় িনয়ntণ o পিরদশণ)
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ)
যg
ু -সিচব (বােজট-২)

aথ িবভাগ
সংsাপন মntণালয়
সংি মntণালয়
aথ িবভাগ
aথ িবভাগ
aথ িবভাগ

সভাপিত
সদস
সদস
সদস
সদস
সদস -সিচব

খ) কিমিটর কাযপিরিধ:
ূ
কিমিট িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার ১৯৯৭ সােলর পেব
r হেয় সমাp হoয়া unয়ন pকেlর পদ
ূ
রাজsখােত sানাnর সmিকত psাব িনরীkা কের রাজsখােত sানাnরেযাগ পদসমেহর
িবষেয় sিনিদ sপািরশ pদান
করেব।
২। sায়ী কিমিটর sপািরশ মাননীয় aথ o পিরকপনা মntীর anেমাদন gহণ pেয়াজন হেব।
৩। iহা aিবলেm কাযকর হেব।
মাহমদuল
হক ভঁু iয়া
ু
যg
-সিচব
(বােজট-২)
ু
uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ ফরমস o pকাশনা aিফস
েতজগঁাo, ঢাকা।
িবতরণ:
১. aিতিরk সিচব, aথ িবভাগ।
২. যg
ু সিচব (স ঠন o ব বsাপনা), সংsাপন মntণালয়।
৩. যg
ু -সিচব, সংি মntণালয়।
৪. যg
ু -সিচব (ব য় িনয়ntণ o পিরদশণ), aথ িবভাগ।
৫. যg
ু -সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ), aথ িবভাগ।
৬. যg
ু -সিচব (বােজট-২), aথ িবভাগ।
anিলিপ:
১. মিntপিরষদ সিচেবর eকাn সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২. aথ সিচেবর eকাn সিচব, aথ িবভাগ।
৩. সংsাপন সিচেবর eকাn সিচব, সংsাপন মntণালয়।
৪. আieমiিড সিচেবর eকাn সিচব, পিরকlনা মntণালয়।
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ িবভাগ, aথ মntণালয়
বাsবায়ন anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-৪

www.mof.gov.bd
নং-aম/aিব(বাs-৪)/িবিবধ-২০/uঃ েsঃ/২০০৭/(aংশ)/৭৪
িবষয়:
সt
ূ :

তািরখ: ২২/০৯/২০১১ ি ঃ।

unয়ন pকl েথেক রাজsখােত হানাnিরত পেদর পদধারীেদর চাকিরকাল গণনা কের টাiমেsল eবং
িসেলকশন েgড pদান সংkাn।
১) মিntপিরষদ িবভােগর sারক নং-০৪.২১১.০১৫.০১.০০.০০৯.২০১০-৫৯ তাং ০৩/০২/২০১১ ি ঃ।
২) জনpশাসন মntণালেয়র sারক নং-০৫.১২৩.০১৫.০০.০০.০২১.২০১১-২৬৪ তাং ২৮/০৭/২০১১ ি ঃ।

ৃ eসআরo িহেসেব
ূ
uপযk
pিত দিৃ আকষণপবক
জানােনা যাে েয, জনpশাসন মntণালয় কতক
ূ
ু িবষয় o সেtর
ৃ unয়ন pকl হেত রাজsখােত হানাnিরত পেদর পদধারীেদর েজ তা িনধারণ িবিধমালা-২০০৫ eর িবিধ-৬
জািরকত
ৃ েকান কমকতা বা কমচারীর unয়ন pকেl চাকিরকাল তাহার েবতন, ছিট
ু , েপনশন o
e বিণত আেছ ‘িনয়িমতকত
আnসাি ক sিবধািদ িনধারেণর েkেt গণনা করা হiেব।’ e িবিধেত pকেlর চাকিরকাল গণনা কের টাiমেsল o
িসেলকশন েgড pদােনর িবষেয় িকছু বলা হয়িন। eেkেt unয়ন pকl হেত রাজsখােত হানাnিরত পেদর
পদধারীেদর pকেlর চাকিরকাল গণনা কের টাiমেsল eবং িসেলকশন েgড pদােনর aবকাশ েনi মেম aথ িবভাগ
ৃ গহীত
ৃ
ূ pদt মতামত/ ব াখ া যথাথ। (aথ িবভােগর িসdােnর anিলিপ সংযk
কতক
িসdােnর িভিtেত পেব
ু )।
ু eবং েপনশন o আnসাি ক
uেlখ েয, ‘টাiম েsল’ o ‘িসেলকশন েgড’ আিথক sিবধা হেলo েবতন, ছিট
sিবধািদ িনধারেণর সােথ eর েকান সmক েনi। কারণ ‘টাiম েsল’, ‘িসেলকশন েgড’ pািpর েkেt sিনিদ কিতপয়
িবিধ-িবধান/ পdিত anসরণীয়। েসেkেt সংি পদিট রাজsখােতর পদ হেত হয়। রাজsখােত হানাnিরত কমকতা/
কমচারীেদর চাকির রাজsখােত িনয়িমতকরেণর তািরখ েথেক িনিদ সময়কাল গণনা কের চাকিরর সেnাষজনক েরকড
ৃ
eবং eসeসিব/িডিপিস-eর sপািরশ o যথাযথ কতপেkর
anেমাদনkেম ‘টাiম েsল’, ‘িসেলকশন েgড’ pদান করা
ু ,
হয়। unয়ন pকl হেত রাজsখােত হানাnিরত কমরত কমচারীেদর pকেlর চাকিরকাল গণনা কের েবতন, ছিট
েপনশন o আnসাি ক sিবধািদ িনধারেণর েkেt pােয়ািগক হেলo টাiমেsল o িসেলকশন েgড pদােনর েkেt
pকেlর চাকিরকাল গণনােযাগ নেহ।
ৃ জািরকত
ৃ ‘unয়ন pকl হেত রাজs বােজেট হানাnিরত পেদর
eমতাব হায়, জনpশাসন মntণালয় কতক
পদধারীেদর িনয়িমতকরণ o েজ তা িনধারণ িবিধমালা, ২০০৫’ eর আoতায় unয়ন pকl হেত রাজsখােত
হানাnিরত পেদর পদধারীেদর pকেlর চাকিরকাল গণনা কের ‘টাiমেsল’ eবং ‘িসেলকশন েgড’ pদােনর aবকাশ
ৃ pদt iেতাপেবকার
ূ
েনi মেম aথ িবভাগ কতক
মতামত/ ব াখ া যথাথ eবং জনpশাসন মntণালেয়র uk িবিধমালার
ূ নয় মেম িনেদশkেম পনরায়
সােথ সাংঘিষক িকংবা aস িতপণ
জানােনা হেলা।
ু
সংযুিk: বণনামেত।
িজনাত আরা
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৭১৬১৪৩১
১। মিntপিরষদ সিচব
মিntপিরষদ িবভাগ,
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২। সিচব
জনpশাসন মntণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
ব য় িনয়ntণ aিধশাখা-৪
www.mof.gov.bd
sারক নং-০৭.১৫৪.০২৮.৩২.০১.০০৫.২০১১.৪০৭
িবষয়:

জলাi
ু ’ ১৯৯৭ মােস বা পরবতীেত
সংkাn।

তািরখ: ৩১.১০.২০১১

ু পদ সজন
ৃ
r হoয়া unয়ন pকl বাsবায়ন পরবতী সমেয় নতন

জনpশাসন মntণালেয়র ০৯.০৯.২০০১ তািরেখর pjাপন anযায়ী ১লা জলাi
১৯৯৭ তািরেকর পর r হoয়া
ু
ূ
unয়ন pকlসমেহর
জনবল সরাসির রাজsখােত sানাnেরর sেযাগ েনi। anিদেক aথ িবভােগর ৩০.০৯.২০০৪
ৃ aম/ aিব/ uবা-১/ িবিবধ-৫২/ ৯৬(aংশ-১)/ ৭০৭ নং sারক সmিলত eক পিরপেt (কিপ সংযk
তািরেখ জািরকত
ু )
ৃ
কমসিচ
জলাi
১৯৯৭ eবং তৎপরবতী সমেয় r হoয়া সমাp pকেlর মাধ েম স ৃ sাপনা িকংবা সিজত
ূ রাজsখােত
ু
ু পদ সজেনর
ৃ
েটকসi (sustain) করার লেk েযৗিkকতার িভিtেত নতন
িবধান রাখা হেয়েছ। েস েমাতােবক জলাi
ু ,
ু পদ
১৯৯৭ মােস বা পরবতীেত r হoয়া সমাp pকেlর কাযkম aব াহত রাখেত হেল pশাসিনক মntণালয় নতন
স ৃজেনর psাব করেত পাের। e েkেt পdিত হল েয, pশাসিনক মntণালয় জনpশাসন মntণালেয়র sপািরশসহ পদ
ৃ
সজেনর
psাব aথ িবভােগ েpরণ করেব। erপ psাব aথ িবভাগ পরীkা-িনরীkা কের তার oপর pেয়াজনীয় সmিত
pদান করেব। পরবতী পযােয় e িবষেয় মাননীয় pধানমntীর anেমাদন gহেণর pেয়াজন হেব।
সাmpিতক সমেয় লk করা যাে েয, েকান েকান মntণালয় হেত জলাi
ু ’ ১৯৯৭ মােস বা eর পরবতী সমেয় r
হoয়া unয়ন pকl সমািpর পর pকেlর জনবল রাজsখােত sানাnেরর কাযkম gহেণর েkেt বিণত পিরপেt
ব ত য় ঘিটেয় pথেমi মাননীয় pধানমntীর anেমাদন gহণ করা হে eবং uk anেমাদনসহ তা aথ িবভােগ েpরণ
করা হে যা eকi সােথ সরকােরর Rules of Business- 1996 (Revised up to January 2010)- eর ১০ o ১৩
ৃ িবিধর ব ত য় ঘটােনার িবষয়িট uেlখ কের গত ৬ েম
ধারারo পিরপ থী। uেlখ েয, Rules of Business-e িববত
ৃ িবিভn মntণালেয়র সিচব বরাবর িলিখত uপাn ািনক পেto
২০০৯ তািরেখ তৎকালীন মিntপিরষদ সিচব কতক
আেলাচ িবিধমালার িদক-িনেদশনা anসরেণর anেরাধ জানােনা হয় (কিপ সংযk
ু )। তা সেtto eখনo e ধরেণর
ব ত য় হে ।
ূ
eমতাবsায়, e ধরেণর psাব েpরেণর pাkােল pশাসিনক মntণালয়সমহেক
aথ িবভােগর ৩০/০৯/২০০৪
ৃ
তািরেখর uk পিরপt anসরণ eবং pশাসিনক শংখলা
রkােথ Rules of Business-eর িবধান anরণ িনি ত কের
ৃ
পদ সজেনর
কাযkম gহেণর পরামশ িনেদশkেম aবিহত করা হেলা।
nসরাত জাবীন বাn
uপসিচব (পিরিচিত-৫৮৯১)
েফান: ৯৫৭০০৩৫
Email: nusratj@finance.gov.bd
িবতরণ:
১. মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২. মখ
সংসদ ভবন, েতজগঁাo, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযালয় পরাতন
ু
৩. সিচব/ ভারpাp সিচব ----------------------------------- (সকল মntণালয়/ িবভাগ)।
৪. aথ িবভােগর সকল কমকতা ----------------------------------।
৫. সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথ িবভােগ।

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 265 •

আuট েসািসং নীিতমালা

aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 266 •

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ
ব য় িনয়ntণ-৫, aিধশাখা
নং-aম/aিব/ব ঃিনঃ-৫/িবিবধ-১/২০০৭/৫৯৭
িবষয়:

তািরখ: ০৭-০৮-২০০৮ iং।

আuট েসািসং (Out Sourcing) সংkাn নীিতমালা।

ূ আuট েসািসং eর
সরকাির দpর, sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ান, িবিভn কেপােরশন eবং pকlসমেহ
মাধ েম েসবা gহেণর লেk eতদিবষেয় সরকার িনmrপ নীিতমালা pণয়ন করেলন, যথা:
১। সংিkp িশরনাম।- e নীিতমালা আuট েসািসং (Out Sourcing) eর মাধ েম েসবা gহণ নীিতমালা, ২০০৮ নােম
aিভিহত হেব।
২। সংjা।- িবষয় িকংবা pসে র পিরপ থী িকছু না থাকেল, e নীিতমালায়ৃ
ৃ
। pকেlর েkেt
ক) কতপk
বলেত েসবা gহণকারী সংsার িনেয়াগিবিধেত বিণত িনেয়াগকারী কতপk
বঝােব
ু
ৃ
;
pকেlর িপিপ/িডিপিপ/িটeিপিপেত বিণত িনেয়াগকারী কতপk
বঝােব
ু
ৃ pদt kমতাসmn েকান pিত ান কতক
ৃ anেমািদত
ৃ pিত ান বলেত সরকার বা সরকার কতক
খ) sীকত
েরিজsাড pিত ান বঝােব
;
ু
ৃ
গ) িনেয়াগিবিধ বলেত েসবা gহণকারী কতপেkর
জn pেযাজ িনেয়াগ িবিধমালা/pিবিধমালা বঝােব
।
ু
েসবাgহেণর েkেt:
৩। আuট েসািসং (Out Sourcing) eর মাধ েম েসবা gহেণর েkেt িনেmাk িবষয়gেলা anসরণেযাগ হেব:
ক) আuট েসািসং eর মাধ েম েয সব পেদর িবপরীেত েসবা gহণ করা হেব ঐসব পেদর মাধ েম েসবা gহেণর
uেlখ থাকেত
িবষয়িট সংি িনেয়াগিবিধেত eবং pকেlর েkেt pকেl িপিপ/িডিপিপ/িটeিপিপেত s
হেব;
খ) েয সমs পদ আuট েসািসং eর জn িচিhত হেব েস সকল পেদ sায়ী, asায়ী বা সামিয়ক েকানrপ িনেয়াগ
েদয়া যােব না;
গ) সংsাপন মntণালয় eবং aথ িবভােগর সmিতkেম েয েকান সংsা আuট েসািসং eর মাধ েম েসবা gহণ
করেত পারেব;
ৃ
ৃ
ু ে ণীর েয েকান পেদর েসবা gহেণর
ঘ) কতপk
pেয়াজন মেন করেল আuট েসািসং eর মাধ েম ততীয়
o চতথ
psাব pশাসিনক মntণালেয়র মাধ েম েpরণ করেত পারেব।
ৃ pিত ান হেত েসবা
ূ
ূ
৪। েসবা gহেণর েময়াদ:- দিনক/ মািসক/ বাৎসিরক িভিtেত pিতেযািগতামলক
মেল
sীকত
gহণ করা যােব।
ৃ সরবরাহকত
ৃ pিত ান কতক
ৃ ৪থ
৫। িনেয়ােগর জn বয়সসীমা:-আuট েসািসং (Out Sourcing) eর মাধ েম sীকত
ে ণীর সমপযােয়র জনবেলর বয়স সবিনm ১৮ (আঠার) o aনিধক ৬০ (ষাট) বছর হেব। ৪থ ে ণী ব তীত anাn
িনেয়াগ িবিধমালায় anrপ পেদর জn িনধািরত সবিনm বয়সসীমা pেযাজ হেব। তেব সেবা বয়সসীমা aনিধক
৬০ (ষাট) বছর হেব।
৬। েসবা gহেণর েkেt েযাগ তা:ু ে ণীর anাn পেদর েkেt
ক) eমeলeসeস eর েkেt িশkাগত েযাগ তা নূ নতম eসeসিস পাশ eবং চতথ
িশkাপত েযাগ তা নূ নতম a ম ে ণী পাশ হেত হেব।
খ) গাড়ীচালক eর েkেt িশkাগত েযাগ তা eসeসিস পাশ হেত হেব।
ৃ
ৃ
গ) ততীয়
ে ণীর anাn পেদর েkেt কতপেkর
েসবা pদানকারী জনবল িনেয়ােগর জn েযাগ তা িনধারণ
করেত হেব।
তেব শত থােক েয e েযাগ তা িনেয়াগ িবিধমালার anrপ পেদর জn িনধািরত েযাগ তার েচেয় কম হেব
না।
aথ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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৭। েসবা gহেণর শত:-আuট েসািসং (Out Sourcing) eর মাধ েম েসবা gহেণর েkেt,
ৃ
ৃ pিত ােনর সােথ চু িk সmািদত
ক) েকান ব িk িবেশেষর সােথ কতপেkর
চু িk (Contract) হেব না। sীকত
হেব। েকান ব িkর নােম িনেয়াগপt is করা যােব না;
খ) আuট েসািস eর পদgেলা িক ধরেনর হেব, eর িনেয়াগ েযাগ তা, বয়স, শারীিরক/মানিসক ssতা iত ািদ পদ
সিৃ র িজ,o-েত s ভােব uেlখ করেত হেব। েকান েkেt িজ,o-েত egেলার uেlখ না থাকেল
ৃ
ৃ
িনেয়াগকারী কতপk
anrপ পদ রেয়েছ eমন েকান িনেয়াগ িবিধমালা eবং eতদিবষেয় সরকার কতক
ৃ িনেদশনা anসরণ কের িনেয়াগ েযাগ তা িনধারণ করেত হেব;
anেমািদত/জািরকত
গ) েয সকল পেদর িবপরীেত েসবা gহণ করা হেব েস সকল পেদর জn সংsাপন মntণালয় o aথ িবভােগর
ৃ প ৃ াি ত িজ,o থাকেত হেব।
সmিতসহ aথ িবভাগ কতক
ঘ) পদ সিৃ র িজ,o-েত েয সংখ ক পদ আuট েসািসং eর জn সিৃ করা হেব তার aিধক েলাকবেলর েসবা
আuট েসািসং eর মাধ েম gহণ করা যােব না।
ঙ) Dাiভােরর েসবা আuট েসািসং eর মাধ েম gহেণর েkেt গাড়ীসহ Dাiভােরর েসবা gহণেক agিধকার
pদান করেত হেব;
ৃ সমেয় সমেয় জািরকত
ৃ আiন, িবিধমালা,
চ) আuট েসািসং eর মাধ েম েসবা gহেণর েkেt সরকার কতক
িনেদশনা iত ািদ anসরণেযাগ হেব।
ড. েমাহাmদ তােরক
সিচব
aথ িবভাগ
নং-aম/aিব/ব ঃিনঃ-৫/িবিবধ-১/২০০৭/৫৯৭

তািরখ: ০৭-০৮-২০০৮ iং।

anিলিপ aবগিত o কাযােথ েpরণ করা হেলা:
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

মিntপিরষদ সিচব/মখ
ু সিচব, pধান uপেদ ার কাযালয়/সিচব, রাTপিতর কাযালয়, ঢাকা।
মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
সিচব/ভারpাp সিচব --------------------------------------(সকল মntণালয়/ িবভাগ)
েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাড, ঢাকা।
মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব।
মাননীয় pধান uপেদ ার eকাn সিচব।
aথ িবভােগর সকল কমকতা।
aথ uপেদ া মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথ িবভাগ।
সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথ িবভাগ।
তহিমনা েবগম
uপ-সিচব-২ (ব ঃিনঃ)

aথ িবভােগর i-বক
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