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ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১২.২০.০০২.২০-১৫১ তািরখ: 
০৫ নেভ র ২০২০

২০ কািতক ১৪২৭

িবষয:় আিথকআিথক  িত ানিত ান   িবভােগরিবভােগর   ২০২০২০২০--২১২১   অথবছেররঅথবছেরর   ১ম১ম   মা িসকমািসক ( ( লাইলাই -- সে রসে র   ২০২০২০২০) ) এরএর
বােজটবােজট   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   পিরবী ণপিরবী ণ ।।

: অথ িবভােগর ারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২০-৫৮; তািরখ: ৩১.০৮.২০২০

উপ  িবষেয ়  পে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, আিথক িত ান িবভােগর ২০২০-২১ অথবছেরর বােজট
বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ সং া  ১ম মািসক ( লাই- সে র ২০২০) অজন এ িবভােগর বােজট ব াপনা
কিম  ক ক অ েমাদন বক (কাযিববরণী সং ) িনধািরত সমেয়র মে  ibas++ সফটওয় াের দািখল করা হেযে়ছ।

এমতাব ায,় ibas++ িসে ম হেত ডাউনেলাড ত মািসক িতেবদন  (সং ) েয়াজনীয় ব া হেণর জ
িনেদশ েম এসে  রণ করা হেলা।

সং ি : বণনামেত। 

৫-১১-২০ ২০

িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়

মাসা াৎ জাহরা খা ন
উপসিচব

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপ-সিচব, বােজট-১ শাখা, অথ িবভাগ

ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১২.২০.০০২.২০-১৫১/১(৩) তািরখ: ২০ কািতক ১৪২৭
০৫ নেভ র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, শাসন, লা ও সম য় অ িবভাগ, আিথক িত ান িবভাগ

. ১



২) সিচব, বােজট শাখা, আিথক িত ান িবভাগ
৩) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, আিথক িত ান িবভাগ

৫-১১-২০ ২০

মাসা াৎ জাহরা খা ন 
উপসিচব

. ২



D:\Budget\Report\3. Implement\2020-21\1st Qtr\0. FID 2020-21 Implement 1st Qtr.docx 1 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাগ 

অথ ি মন্ত্রণালয় 

িাজেট অর্িশাখা 

www.fid.gov.bd 

 

র্িষয়: আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাগের ২০২০-২১ অথ িিছগরর ১ম ত্রৈমার্িক (জুলাই-সিগেম্বর ২০২০) এর িাগেট িাস্তিায়ন অগ্রের্ি 

পর্রিীক্ষণ। 

 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাগ এিং এ র্িভাজগর আওিািীন িাজেট সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্থা ও প্রকল্পসমূজের ২০২০-২১ অথ িিছজরর িাজেট 

িাস্তিায়ন অগ্রগর্ি প্রর্িজিদন পৃথক-পৃথকভাজি র্নজে উজেখ করা েজলা: 

 

১.১  পর্রচালন ব্যয়: 

 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাগ এিং এ র্িভাজগর আওিািীন িাজেট সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্থা ও প্রকল্পসমূজের ২০২০-২১ অথ িিছজরর িাজেট িাস্তিায়ন 

অগ্রগর্ি পৃথক-পৃথকভাজি র্নজে উজেখ করা েজলা: 

 

১.১.১. সর্চিালয়:  

(োোর টাকায়) 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাে 
িাগেট 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাৈা/ 

প্রকৃি ব্যয় 

১ম সকায়াট িার 

(জুলাই-গিগেম্বর ২০) 

২য় সকায়াট িার 

(অগটাির-র্িগিম্বর ২০) 

৩য় সকায়াট িার 

(োনুয়ার্র-মার্ ি ২১) 

৪থ ি সকায়াট িার 

(এর্প্রল-জুন ২১) 

(১ম-৪থ ি)  সকায়াট িার 

(জুলাই ২০- জুন ২১) 

কম ির্ারীগের প্রর্িোন ৫৯০০০ 

লক্ষযমাৈা 15198 13448 12948 17406 ৫৯০০০ 

প্রকৃি ব্যয় 14308    ১৪৩০৮ 

শিকরা হার 94%    24% 

পণ্য ও সিিার ব্যিহার ৪০৪০০ 

লক্ষযমাৈা 10096 10096 10096 10112 ৪০৪০০ 

প্রকৃি ব্যয় 3663    ৩৬৬৩ 

শিকরা হার 36%    9% 

অ-আর্থ িক িম্পে ৪৬০০ 

লক্ষযমাৈা 1150 1150 1150 1150 ৪৬০০ 

প্রকৃি ব্যয় 1579    ১৫৭৯ 

শিকরা হার 137%    34% 

িাধারণ সথাক িরাদ্দ * ০ 

লক্ষযমাৈা 0    ০ 

প্রকৃি ব্যয় ০    ০ 

শিকরা হার 0%    0% 

সমাট ির্র্িালয় ১০৪০০০ 

লক্ষযমাৈা ২৬৪৪৪ ২৪৬৯৪ ২৪১৯৪ ২৮৬৬৮ ১০৪০০০ 

প্রকৃি ব্যয় ১৯৫৫০    ১৯৫৫০ 

শিকরা হার 74%    19% 

 

১.১.২. স্বায়ত্তশার্সি ও অন্যান্য প্রর্িষ্ঠান: 

(োোর টাকায়) 

প্রকগের নাম 
িাগেট 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাৈা/ 

প্রকৃি ব্যয় 

১ম সকায়াট িার 

(জুলাই-গিগেম্বর ২০) 

২য় সকায়াট িার 

(অগটাির-র্িগিম্বর ২০) 

৩য় সকায়াট িার 

(োনুয়ার্র-মার্ ি ২১) 

৪থ ি সকায়াট িার 

(এর্প্রল-জুন ২১) 

(১ম-৪থ ি)  সকায়াট িার 

(জুলাই ২০- জুন ২১) 

িাাংলাগেশ ইনর্িটিউট অি 

কযার্পটাল মাগকিট 
১২২৫০০ 

লক্ষযমাৈা ৩০৬৮০ ২৭৯০৫ ৩২২৮০ ৩১৬৩৫ ১২২৫০০ 

প্রকৃি ব্যয় ১৯৮৮৫    ১৯৮৮৫ 

শিকরা হার 65%    16% 

িাাংলাগেশ ইন্সুগরন্স 

একাগির্ম 
২০০০০ 

লক্ষযমাৈা ৫৩৭৫ ৪৫৭৫ ৪৫৭৫ ৫৪৭৫ ২০০০০ 

প্রকৃি ব্যয় ৪৩৮২    ৪৩৮২ 

শিকরা হার 82%    22% 

িীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ 

কর্তিপক্ষ 
২৫ 

লক্ষযমাৈা ০ ০ ০ ২৫ ২৫ 

প্রকৃি ব্যয়     ০ 

শিকরা হার 0%    0% 

মাইগরাগরর্িট সরগুগলটরী 

অথর্রটি 
২৫ 

লক্ষযমাৈা ০ ০ ০ ২৫ ২৫ 

প্রকৃি ব্যয়     ০ 

শিকরা হার 0%    0% 

পল্লী কম ি িহায়ক ফাউগেশন 

(র্পগকএিএফ) 
২৫০০০০০ 

লক্ষযমাৈা ২৫০০০০০ ০ ০ ০ ২৫০০০০০ 

প্রকৃি ব্যয় ২৫০০০০০    ২৫০০০০০ 

শিকরা হার  100%    100% 

িাাংলাগেশ র্মউর্নর্িপাল 

সিগভলপগমন্ট ফাে 

(র্িএমর্িএফ) 

৫০০০০ 

লক্ষযমাৈা ১২৫০০ ১২৫০০ ১২৫০০ ১২৫০০ ৫০০০০ 

প্রকৃি ব্যয় ১২১১৫    ১২১১৫ 

শিকরা হার  97%    24% 

িাাংলাগেশ ব্যাাংক ২৫ 

লক্ষযমাৈা ০ ০ ০ ২৫ ২৫ 

প্রকৃি ব্যয় ০    ০ 

শিকরা হার  0%    0% 
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প্রকগের নাম 
িাগেট 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাৈা/ 

প্রকৃি ব্যয় 

১ম সকায়াট িার 

(জুলাই-গিগেম্বর ২০) 

২য় সকায়াট িার 

(অগটাির-র্িগিম্বর ২০) 

৩য় সকায়াট িার 

(োনুয়ার্র-মার্ ি ২১) 

৪থ ি সকায়াট িার 

(এর্প্রল-জুন ২১) 

(১ম-৪থ ি)  সকায়াট িার 

(জুলাই ২০- জুন ২১) 

িাাংলাগেশ র্ির্কউর্রটিে 

অযাে এক্সগর্ঞ্জ কর্মশন 
২৫ 

লক্ষযমাৈা ০ ০ ০ ২৫ ২৫ 

প্রকৃি ব্যয় ০    ০ 

শিকরা হার  0%    0% 

সিগকে স্মল এে র্মর্িয়াম 

িাইেি এন্টারপ্রাইে 

সিগভলপগমন্ট প্রগেট 

(এিএমইর্ির্প-২) 

৭৫০০০০ 

লক্ষযমাৈা ১৮৭৫০০ ১৮৭৫০০ ১৮৭৫০০ ১৮৭৫০০ ৭৫০০০০ 

প্রকৃি ব্যয় ১১৬২৮২    ১১৬২৮২ 

শিকরা হার  62%    16% 

সমাট স্বায়ত্তশার্িি ও 

অন্যান্য প্রর্িষ্ঠান 
৩৪৪২৬০০ 

লক্ষযমাৈা ২৭৩৬০৫৫ ২৩২৪৮০ ২৩৬৮৫৫ ২৩৭২১০ ৩৪৪২৬০০ 

প্রকৃি ব্যয় ২৬৫২৬৬৪    ২৬৫২৬৬৪ 

শিকরা হার  97%    77% 

 

১.২.  উন্নয়ন ব্যয়: 
 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাজগর আওিািীন প্রকল্পসমূজের েন্য ২০২০-২১ অথ িিছজর িরাদ্দকৃি উন্নয়ন িাজেজটর র্িপরীজি িাস্তিায়ন অগ্রগর্ি 

উজেখ করা েজয়জছ: 

 

১.২.১  উন্নয়ন প্রকল্প (িার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চ ির্ের্ভ িি): 

(োোর টাকায়) 

প্রকগের নাম 
িাগেট 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাৈা/ 

প্রকৃি ব্যয় 

১ম সকায়াট িার 

(জুলাই-গিগেম্বর ২০) 

২য় সকায়াট িার 

(অগটাির-র্িগিম্বর ২০) 

৩য় সকায়াট িার 

(োনুয়ার্র-মার্ ি ২১) 

৪থ ি সকায়াট িার 

(এর্প্রল-জুন ২১) 

(১ম-৪থ ি)  সকায়াট িার 

(জুলাই ২০- জুন ২১) 

িাাংলাগেগশ ত্রির্র সপাশাক 

খাগির র্নরাপত্তাের্নি িাংস্কার 

ও পর্রগিশেি উন্নয়ন প্রকে 

১৩৯৭৩৪০ 

লক্ষযমাৈা ০ ৪০০০০০ ৪০০০০০ ৫৯৭৩৪০ ১৩৯৭৩৪০ 

প্রকৃি ব্যয় ০    ০ 

শিকরা হার  0%    0% 

ফগরন র্িগরট ইনগভিগমন্ট 

প্রগমাশন প্রগেট 
৬০০০০০ 

লক্ষযমাৈা ১৫০০০০ ১৫০০০০ ১৫০০০০ ১৫০০০০ ৬০০০০০ 

প্রকৃি ব্যয় ১৪৫৪০১    ১৪৫৪০১ 

শিকরা হার 97%    24% 

আরিান র্ির্ডাং সিফটি প্রগেট ১০০০০০০ 

লক্ষযমাৈা ৭০০০০ ৩১০০০০ ৩১০০০০ ৩১০০০০ ১০০০০০০ 

প্রকৃি ব্যয় ৫৪৬১৫    ৫৪৬১৫ 

শিকরা হার 78.02%    5% 

র্ফন্যার্ন্সয়াল সিটর িাগপাট ি 

প্রগেট (এফএিএির্প) 
২০৪০০০০ 

লক্ষযমাৈা ২০৪০০০ ৮১৬০০০ ১০২০০০০ ০ ২০৪০০০০ 

প্রকৃি ব্যয় ০    ০ 

শিকরা হার 0.00%    0.00% 

সিগকে স্মল এে র্মর্িয়াম 

িাইেি এন্টারপ্রাইে 

সিগভলপগমন্ট প্রগেট 

(এিএমইর্ির্প-২) 

৩৭৫০০০০ 

লক্ষযমাৈা ৯৩৭৫০০ ৯৩৭৫০০ ৯৩৭৫০০ ৯৩৭৫০০ ৩৭৫০০০০ 

প্রকৃি ব্যয় ৬৯৬৩০৫    ৬৯৬৩০৫ 

শিকরা হার  74%    19% 

পল্লী কম ি িহায়ক ফাউগেশন 

(র্পগকএিএফ) 
৫৮৯১৭১২ 

লক্ষযমাৈা ৪৫১০০০ ১৩৫৭১৬৯ ১২৪২০০০ ২৮৪১৫৪৩ ৫৮৯১৭১২ 

প্রকৃি ব্যয় ৪৭৮১৩৬    ৪৭৮১৩৬ 

শিকরা হার  106%    8% 

িাাংলাগেশ র্মউর্নর্িপাল 

সিগভলপগমন্ট ফাে 

(র্িএমর্িএফ) 

২০০০০০০ 

লক্ষযমাৈা 360000 530000 550000 560000 ২০০০০০০ 

প্রকৃি ব্যয় ২৬৬৫২০    ২৬৬৫২০ 

শিকরা হার  74%    13% 

সিাস্যাল সিগভলপগমন্ট 

ফাউগেশন (এির্িএফ) 
৬০০০০০ 

লক্ষযমাৈা ১২০০০০ ১৮০০০০ ১৫০০০০ ১৫০০০০ ৬০০০০০ 

প্রকৃি ব্যয় ২৩৯৭৫৯    ২৩৯৭৫৯ 

শিকরা হার  200%    40% 

স্মল এে মার্েিনাল িাইেি 

ফারমাি ি এর্গ্রকালর্ারাল 

সপ্রািার্টর্ভটি ইমপ্রূভগমন্ট এে 

িাইভারর্ির্ফগকশন 

ফাইন্যার্ন্সাং প্রগেট 

৫২৪৪৮ 

লক্ষযমাৈা ০ ১২৪৪৮ ২০০০০ ২০০০০ ৫২৪৪৮ 

প্রকৃি ব্যয় ০    ০ 

শিকরা হার  0%    0% 

রুরাল এে সপর্র-আরিান 

হাউর্োং র্ফন্যান্স প্রগেট 
২০০০০০০ 

লক্ষযমাৈা ৩০০০০০ ৬০০০০০ ৬০০০০০ ৫০০০০০ ২০০০০০০ 

প্রকৃি ব্যয় ২৭৫০০০    ২৭৫০০০ 

শিকরা হার  92%    14% 

সমাট উন্নয়ন প্রকে  

(িার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্র্ 

ির্হর্ভ িি) 

১৯৩৩১৫০০ 

লক্ষযমাৈা ২৫৯২৫০০ ৫৬৭৩৩৩৪ ৪৯৭৯৫০০ ৫৪৬৯০৪৩ ১৯৩৩১৫০০ 

প্রকৃি ব্যয় 2155737    2155737 

শিকরা হার  83%    11% 
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১.২.২  উন্নয়ন প্রকল্প (িার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চ): 

(োোর টাকায়) 

প্রকগের নাম 
িাগেট 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাৈা/ 

প্রকৃি ব্যয় 

১ম সকায়াট িার 

(জুলাই-গিগেম্বর ২০) 

২য় সকায়াট িার 

(অগটাির-র্িগিম্বর ২০) 

৩য় সকায়াট িার 

(োনুয়ার্র-মার্ ি ২১) 

৪থ ি সকায়াট িার 

(এর্প্রল-জুন ২১) 

(১ম-৪থ ি)  সকায়াট িার 

(জুলাই ২০- জুন ২১) 

র্ফন্যার্ন্সয়াল সিটর িাগপাট ি 

প্রগেট (এফএিএির্প) 
৬৬৩২০০ 

লক্ষযমাৈা ৫০০০০ ২০০০০০ ৪১৩২০০ ০ ৬৬৩২০০ 

প্রকৃি ব্যয় ৭৭৯৪৮    ৭৭৯৪৮ 

শিকরা হার 156%    12% 

প ুঁর্েিাোর উন্নয়ন কম িসূর্র্-

৩ 
১১৬৫০০ 

লক্ষযমাৈা ১০৯৬ ৬৩৬২৭ ৪৭৩০৬ ৪৪৭১ ১১৬৫০০ 

প্রকৃি ব্যয় ৪৪৩    ৪৪৩ 

শিকরা হার  40%    0% 

িাাংলাগেগশ ত্রির্র সপাশাক 

খাগির র্নরাপত্তাের্নি 

িাংস্কার ও পর্রগিশেি 

উন্নয়ন প্রকে 

৩৭৭৪০০ 

লক্ষযমাৈা ৭২৫৬৩ ৯৫৪০৮ ৯৪৪৩৫ ১১৪৯৯৪ ৩৭৭৪০০ 

প্রকৃি ব্যয় ৪৫৭    ৪৫৭ 

শিকরা হার  1%    0% 

সিগকে স্মল এে র্মর্িয়াম 

িাইেি এন্টারপ্রাইে 

সিগভলপগমন্ট প্রগেট 

(এিএমইর্ির্প-২) 

৭৭৭০০ 

লক্ষযমাৈা ৩০০ ৭৭৪০০ ০ ০ ৭৭৭০০ 

প্রকৃি ব্যয় ২৫২    ২৫২ 

শিকরা হার  84%    0% 

িাাংলাগেশ িীমা খাি উন্নয়ন 

প্রকে 
২০৫৪৮০০ 

লক্ষযমাৈা ১০২৭৪০ ২০৫৪৮০ ৮২১৯২০ ৯২৪৬৬০ ২০৫৪৮০০ 

প্রকৃি ব্যয় ১৭৯৫৬    ১৭৯৫৬ 

শিকরা হার  17%    1% 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাগের 

অননুগমার্েি প্রকগের েন্য 

িাংরর্ক্ষি (গথাক) 

১২১৮০০ 

লক্ষযমাৈা ০ ০ ০ ১২১৮০০ ১২১৮০০ 

প্রকৃি ব্যয় ০    ০ 

শিকরা হার  0%    0% 

সমাট উন্নয়ন প্রকে 

(িার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্র্) 
৩৪১১৪০০ 

লক্ষযমাৈা ২২৬৬৯৯ ৬৪১৯১৫ ১৩৭৬৮৬১ ১০৪৪১২৫ ৩৪১১৪০০ 

প্রকৃি ব্যয় ৯৭০৫৬    ৯৭০৫৬ 

শিকরা হার  43%    3% 

 

১.৩.  মমাট পর্রচালন ও উন্নয়ন ব্যয়: 

(োোর টাকায়) 

মন্ত্রণালয়/র্িভাে 
িাগেট 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাৈা/ 

প্রকৃি ব্যয় 

১ম সকায়াট িার 

(জুলাই-গিগেম্বর ২০) 

২য় সকায়াট িার 

(অগটাির-র্িগিম্বর ২০) 

৩য় সকায়াট িার 

(োনুয়ার্র-মার্ ি ২১) 

৪থ ি সকায়াট িার 

(এর্প্রল-জুন ২১) 

(১ম-৪থ ি)  সকায়াট িার 

(জুলাই ২০- জুন ২১) 

আর্থ িক প্রর্িষ্ঠান র্িভাগ ২৬২৮৯৫০০ 

লক্ষ্যমাত্রা ৫৫৮১৬৯৮ ৬৫৭২৪২৩ ৬৬১৭৪১০ ৬৭৭৯০৪৬ ২৬২৮৯৫০০ 

প্রকৃি ব্যয় ৪৯২৫০০৬    ৪৯২৫০০৬ 

শিকরা হার 88%    19% 

 

 

 

       

 

      (সমাোঃ সোলাম সমাস্তফা) 

                                                                                   উপসর্চি 

               ম ান: ৯৫৪৬৩৩৩ 
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