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ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১২.২০.০০৩.২০.৬০ তািরখ: 
২৯ এি ল ২০২০

১৬ বশাখ ১৪২৭

িবষয:় আিথকআিথক  িত ানিত ান   িবভাগিবভাগ   ওও  আওতাধীনআওতাধীন   অ াঅ া   িত ানস েহরিত ানস েহর   ২০২০২০২০--২১২১   অথবছেররঅথবছেরর   ব ােজটবােজট   া লনা লন
এবংএবং  ২০২১২০২১--২২২২   ওও  ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথবছেররঅথবছেরর   ে পণে পণ   ণয়নণয়ন।।

: অথ িবভােগর বােজট পিরপ -২ নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০১০.২০১৯-৭৪৯; তািরখ: ২৭ এি ল ২০২০

উপ  িবষেয়  পে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, অথ িবভাগ ক ক ম ণালয়/িবভাগ ও িত ান/ ক স েহর
২০২০-২১ অথবছেরর বােজট া লন এবং ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অথবছেরর ে পণ নয়েণর লে  বােজট পিরপ -২ জাির
করা হেয়েছ। পিরপ -২ এবং এতদসং া  ফরমস হ এ িবভােগর/অথ িবভােগর ওেয়বসাইট হেত সং হ করা যােব।

২। এমতাব ায়, বােজট পিরপ -২ এর িনেদশনামেত ২০২০-২১ অথবছেরর া লন (পিরচালন এবং উ য়ন) এবং ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩
অথবছেরর ে পণ এর ত  পিরপে  উি িখত ছক অ যায়ী িব ািরত িবভাজন িনে া  ছেক আগামী ৩০ এি ল ২০২০ তািরেখর মে
বােজট অিধশাখায় (budget@fid.gov.bd ই- মইেল) রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

ছক-ক (পিরচালন বােজট)
সংেশািধত ২০১৯-২০, ািবত ২০২০-২১ এবং ে পণ ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩

(হাজার টাকায়)
ম ণালয়/িবভাগ/দ র/

সং া/ ক  (খাত 
িভি ক)

বােজট
২০১৯-২০

সংেশািধত
২০১৯-২০

ািবত বােজট 
২০২০-২১

ে পণ

২০২১-২২ ২০২২-২৩

ছক-খ (উ য়ন বােজট)
সংেশািধত ২০১৯-২০, ািবত ২০২০-২১ এবং ে পন ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩

(হাজার টাকায়)
ম ণালয়/িবভাগ/দ র/স
◌ং া/ ক বােজট

২০১৯-২
০

সংেশািধত 
২০১৯-২০

ািবত বােজট ২০২০-২১ ে পণ

ধরণ

িজওিব িপএ

মাটউ য়ন কে র নাম GoB
GoB 
(RP
A)

RP
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(Oth
ers)

DP
A  ২০২১-২২  ২০২২-২৩

রাজ
লধন

সং ি : বণনামেত ৭ (সাত) পাতা
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িবতরণ :
১) গভনর, বাংলােদশ াংক, ধান কাযালয়, ঢাকা।
২) চয়ার ান, বাংলােদশ িসিকউির জ অ া  এ েচ  কিমশন, 
িসিকউির জ কিমশন ভবন, ই-৬/িস, আগার াও, ঢাকা
৩) চয়ার ান, বীমা উ য়ন ও িনয় ণ ক প , ৩৭ িদল শা 
বা/এ, ঢাকা
৪) এি িকউ ভ ভাইস- চয়ার ান, মাইে াে িডট র েলটরী 
অথির , ৮ শিহদ সাংবািদক সিলনা পারভীন সড়ক, লেফ া 

াজা (৭ম তলা), বড় মগবাজার, ঢাকা।
৫) ব াপনা পিরচালক, প ী কম-সহায়ক ফাউে শন, ভবন নং-
ই-৪/িব, আগার াও, ঢাকা।
৬) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ হাউসিবি ং ফাই া  
কেপােরশন, ধান কাযালয়, ঢাকা-উ য়ন কে র জ ।
৭) পিরচালক, বাংলােদশ ইনিসওের  একােডিম, বাংলােদশ 
ইনিসওের  একােডিম ভবন, ৫৩, মহাখালীবা/এ, ঢাকা।
৮) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ িমউিনিস াল ডেভলপেম  
ফা , ামীণ াংক ভবন, লেভল-১৩, িমর র-২, ঢাকা।
৯) ব াপনা পিরচালক, সা াল ডেভলপেম  ফাউে শন, 
জড-হাউজ, হাি ং- ৬/৬, ক-এফ, লালমা য়া, মাহা দ র, 

ঢাকা।
১০) িনবাহী িসেড , বাংলােদশ ইনি উট অব ক ািপটাল 
মােকট, িবিজআইিস টাওয়ার, ৩৪, তাপখানা রাড, ঢাকা।
১১) উপসিচব ( ক  ব াপনা শাখা ১/২), আিথক িত ান 
িবভাগ-( েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ)।
১২) িহসাবর ণ কমকতা, আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয় 
( েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ)।

ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১২.২০.০০৩.২০.৬০/১(৩) তািরখ: ১৬ বশাখ ১৪২৭
২৯ এি ল ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, শাসন, লা ও সম য় অ িবভাগ, আিথক িত ান িবভাগ।
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, আিথক িত ান িবভাগ (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৩) িসিনয়র ি ি পাল অিফসার, আইিস  সল, আিথক িত ান িবভাগ (ওেয়বসাইেটর বােজট সংি  ােন দশেনর
অ েরাধসহ)।
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