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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
খা� ম�ণালয় 
বােজট-১ শাখা

িবষয়: ম�ণালেয়র বােজট কাঠােমা (MBF), ২০২১-২২ অথ � বছেরর �াি� ও �েয়র �া�লন এবং ২০২২-২৪ অথ � বছর পয �� �ে�পন
�ড়া�করণসহ অধ �বািষ �ক APA অ�েমাদেনর লে�� অ�ি�ত বােজট �ব�াপনা কিম�র সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
ড. �মাছা�ৎ নাজমানারা খা�ম 
সিচব

সভার তািরখ ১০/০২/২০২১ ি��া�
সভার সময় �বলা ১১.০০ ঘ�কা।
�ান �ম আ�পস এর মা�েম।
উপি�িত কিপ সং��

(656/potrojariAttachmentRef/12787/0/81)  (সভার হািজরা

(659/potrojariAttachmentRef/12787/0/81))  

আেলাচনা ও িস�া�:

    সভার ��েত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভাপিত সভার কাজ আর� কেরন। িতিন সভার আেলাচ��চী সকলেক অবিহত

কের সভার আেলাচ� িবষয় উপ�াপেনর জ� অিত:সিচব (বােজট ও অিডট) �ক অ�েরাধ জানান।

০২।     অিতির� সিচব (বােজট ও অিডট) জানান �য, অথ � িবভাগ �থেক ২০২১-২২ অথ � বছের খা� ম�ণালেয়র জ� �াি� ও

�েয়র �া�লন এবং ২০২২-২৪ পয �� �ে�পন পাওয়া �গেছ। ২০২১-২২ অথ � বছেরর জ� রাজ� �াি�র ল��মা�া �দওয়া হেয়েছ

১৪৫৯০,৭০,০০ হাজার টাকা এবং �েয়র ল��মা�া �দওয়া হেয়েছ ২০৩২৬,২৪,০০ হাজার টাকা। স�া� �বেদিশক সহায়তা

িহেসেব উ�য়ন খােত ৩৭৪,২৭,০০ হাজার টাকা �দওয়া হেয়েছ যা সব �েমাট �য়সীমার অ�� ��। উ� �াি� ও �েয়র �া�লন ও

�ে�পন অথ � িবভাগ ক��ক �দ� বােজট পিরপ�-১ ও িসিলং এর আেলােক ফরম- ১,২,৩,৪,৫,৬,৭ ও ৮ �ত

এবং MBF হালনাগাদ সংেশাধন �ব �ক ��ত করা হেয়েছ। 

০৩।     খা� ম�ণালেয়র রাজ� �াি�র �া�লন ও �ে�পন িনে�া�ভােব িনধ �ারণ করা হয়। 

সারণী-১

(হাজার টাকায়)

�িত�ান

�কাড নং- ১৪৮০১

বােজট ২০২০-২১ �া�লন ২০২১-২২ �ে�পন ২০২২-২৩ �ে�পন ২০২৩-২৪

সিচবালয় ১১,০০ ১১,২৫ ১২,১০ ১২,৩০

িনরাপদ খা� ক��প� ১,২১,০০ ১,৩৩,০০ ১,৪৬,৪১ ১,৬১,০৫

উপেমাট = ১,৩২,০০ ১,৪৪,২৫ ১,৫৮,৫১ ১,৭৩,৩৫

খা� অিধদ�র ১৩২৬২,৯৫,৪৩ ১৪৫৮৯,২৫,৭৫ ১৬০৪৮,১৮,৪৯ ১৭৬৫৩,০১,৬৫

�মাট = ১৩২৬৪,২৭,৪৩ ১৪৫৯০,৭০,০০ ১৬০৪৯,৭৭,০০ ১৭৬৫৪,৭৫,০০

https://mofood.nothi.gov.bd/656/potrojariAttachmentRef/12787/0/81
https://mofood.nothi.gov.bd/659/potrojariAttachmentRef/12787/0/81
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০৪।       খা� ম�ণালেয়র জ� �মাট �েয়র িসিলং ২০৩২৬,২৪,০০ হাজার টাকা যা িবগত ওয়ািক�ং �েপর সভার িস�া� মেত

ফরম-২ এ পিরচালন ইউিনট অ�যায়ী �য় িবভাজন করা হেয়েছ। এর মে� ২০২১-২২ অথ � বছেরর জ� সব �েমাট পিরচালন �য়

১৯৫৭৬,২৪,০০ হাজার টাকা যা BMC সভায় �ড়া� করা হয়। ফরম ৪,৬ ও ৮ এ ��ত�ত সিচবালয় পিরচালন �েয়র িবভাজন

িনে�া�ভােব িনধ �ারণ করা হয়। 

০৫।    সিচবালয় পিরচালন �য়:

সারণী-২

(হাজার টাকায়)

�কাড নং খাত বােজট ২০২০-২১�া�লন ২০২১-২২ �ে�পন 

২০২২-২৩

�ে�পন ২০২৩-২৪

৩১১১ �লেবতন (অিফসার) ৫,১৭,০০ ৫,৪২,৮৫ ৫,৬৯,৯৯ ৫,৯৮,৪৯

৩১১১ �লেবতন (কম �চারী) ৮৬,০০ ১,০২,০০ ১,০৭,১০ ১,১২,৪৬

৩১১১ ভাতািদ ৩,৬৯,০০ ৪,৩৯,৫২ ৪,৬১,৫১ ৪,৮৪,৫৮

৩২১১ �শাসিনক �য় ১,৯৫,০০ ১,২০,০৫ ১,২৬,০৪ ১,৩২,৩৫

৩২২১ িফ, চাজ� ও কিমশন ১,০০ ৫,০৫ ৫,৫০ ৬,০০

৩২৩১ �িশ�ণ ৩,০০,০০ ৩,১১,০০ ৩,২৬,৩৫ ৩,৪২,৪৫

৩২৪৩ �পে�াল ওেয়ল ও �ি�েকট ৩৪,০০ ৩৫,৭০ ৩৭,৪৯ ৩৯,৩৫

৩২৪৪ �মণ ও বদিল ৬৬,০০ ৬৯,৩০ ৭২,৭৭ ৭৬,৪০

৩২৫৫ ��ণ ও মিনহাির ২৩,১৭ ২৪,৩৪ ২৫,৫৪ ২৬,৮২

৩২৫৬ সাধারণ সরবরাহ ও ক�চামাল সাম�ী ৭,৯২ ৮,৪০ ৮,৯০ ৯,৪৪

৩২৫৭ �পশাগত �সবা, স�ানী ও িবেশষ �য় ৯৬,৯১ ৮৯,৬৮ ৯৩,৬৬ ৯৭,৮৯

৩২৫৮ �মরামত ও সংর�ণ ২,০৬,০০ ২,১৬,৩০ ২,২৭,১২ ২,৩৮,৪৬

৩৮২১ আবত�ক ও �ানা�র ০ ২,০০ ২,১০ ২,২০

৪১১২ য�পািত ও সর�ামািদ ৬৯,৭০ ১,০৪,৬৪ ১,১১,৯৮ ১,১৮,২৬

৪১১৪ উইপন িসে�ম (অ�া� সর�াম) ৩,৩০ ৩,৫০ ৩,৭১ ৩,৯৩

৭২১৫ ঋণ ৪৯,০০ ৫১,৪৫ ৭৩,১২ ৯৮,৫৭

৩২১১ চ�দা ৩৪,০০ ৩৫,৭০ ৩৭,৪৯ ৩৯,৩৬

৩২৫৭১০৩ গেবষণা .... ২০,০০ ২২,০০ ২৪,২০

১৪৮০১  �মাট সিচবালয় = ২০,৫৮,০০ ২১,৮১,৪৮ ২৩,১২,৩৭ ২৪,৫১,১১
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০৬। বাংলােদশ িনরাপদ খা� ক��প� (পিরচালন �য়):

               খা� ম�ণালেয়র ২০২১-২২ অথ � বছেরর িনরাপদ খা� ক��পে�র �েয়র �া�লন ও পরবত� ২ বছেরর �ে�পন

িনে�া�ভােব িনধ �ারণ করা হয়। 

সারণী-৩

(হাজার টাকায়)

অথ �ৈনিতক
�কাড

 

বাংলােদশ িনরাপদ খা�
ক��প�

 

বােজট
২০২০-২১

�া�লন
২০২১-২২

�ে�পন
২০২২-২৩

�ে�পন
২০২৩-২৪

৩৬৩১ �বতন বাবদ সহায়তা ৭,২৭,৩৬ ৭,৪৩,৩৬ ৭,৮১,৫০ ৮,২১,৪৩

৩৬৩১ ভাতািদ বাবদ সহায়তা ৬,০৬,৫১ ৬,৪৬,৮৩ ৬,৮৮,৩৯ ৭,৪৫,৬১

৩৬৩১ প� ও �সবা বাবদ সহায়তা ২৫,৫৮,৯৮ ২৮,৬৬,৮১ ৩১,১০,৮১ ৩৩,৬৭,৯৮

৩৬৩২ য�পািত অ�দান ১,৩০,০০ ১,৪৩,০০ ১,৫৭,৩০ ৭,৭২,০৩

৩৬৩২ যানবাহন বাবদ অ�দান ৫,০০,০০ ৫,০০,০০ ৩,০০,০০ ১০,০০

৩৬৩২ ত� ও �যাগােযাগ  ��ি�
অ�দান

১,০৬,৭০ ৫০,০০ ৫৪,০০ ৫৮,৩৫

৩৬৩২ অ�া� �লধন অ�দান ১,০০,৪৫ ৬০,০০ ৬৬,০০ ৭২,৬০

 �মাট বাংলােদশ িনরাপদ খা�
ক��প� =

৪৭,৩০,০০ ৫০,১০,০০ ৫১,৫৮,০০ ৫৮,৪৮,০০

০৭। খা� অিধদ�েরর িবেশষ ও সাধারণ কায ��ম:

               খা� ম�ণালেয়র জ� �মাট পিরচালন �েয়র িসিলং ১৯৫৭৬,২৪,০০ হাজার টাকা যা িবগত ওয়ািক�ং �েপর সভায়

ফরম-২ এ পিরচালন ইউিনট অ�যায়ী িবভাজন করা হেয়েছ। এর মে� খা� অিধদ�েরর ২০২১-২২ অথ � বছেরর িবেশষ ও সাধারণ

কায ��েমর আওতায় সব �েমাট ১৯৫০৪,৩২,৫২ হাজার টাকা �য় ধরা হেয়েছ। যা িনে�া�ভােব িনধ �ারণ করা হয়। 

০৮।    িবেশষ কায ��ম: খা� সং�হ ও িবতরণ: 

সারণী-৪

(হাজার টাকায়)

অথ �ৈনিতক
�কাড

 

আইেটম

 

বােজট
২০২০-২১

�া�লন
২০২১-২২

�ে�পন
২০২২-২৩

�ে�পন
২০২৩-২৪

 িবেশষ কায ��ম     
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 �খালা বাজাের খা�শ� িব�য় বাবদ
ভ��কী

৪৮১৭,১৬,০৮ ৪৩৯৬,৯৯,৭২ ৪৯১৩,০৫,৭৫ ৫৩৯৬,৮৭,৯০

 �বেদিশক ঋণ �ারা খা� আমদািন ৬১৩,১৮,০০ ৩০১,৭৫,০০ ২৯৬,৭০,০০ ৩৬৯,৭৫,০০

 িনজ� স�দ �ারা আমদািন ১১১২,৩৫,৮৪ ৩৭৯৩,১২,৫০ ৩৩০৮,৪২,০০ ৪১৪১,২০,০০

 অভ��রীণ সং�হ ৯৯১০,৮৬,৮০ ৮৭০৮,০৮,০৫ ১০৩৬৯,১৭,০০ ১০৯৮৮,৫০,০০

 খা� পিরচালন �য় ১৫৬৬,১৭,৬১ ১৬৬৬,৭০৫০ ১৮৯৪,৭২,৫৩ ১৯৯৩,৭৫,৬১

 �মাট (িবেশষ কায ��ম)= ১৮০১৯,৭৪,৩
৩

১৮৮৬৬,৬৫,৭৭ ২০৭৮২,০৯,২৮ ২২৮৯০,০৮,৫১

০৯।    খা� অিধদ�র (পিরচালন �য়): 

খা� অিধদ�েরর �মাট সাধারণ কায ��েম �েয়র �া�লন ৬৩৭,৬৬,৭৫ হাজার টাকা যা BMC সভায় পিরচালন ইউিনট অ�যায়ী

�ড়া� করা হয়। 

সারণী-৫

(হাজার টাকায়)

আইেটম

 

বােজট ২০২০-২১�া�লন ২০২১-২২�ে�পন ২০২২-২৩�ে�পন ২০২৩-২৪

খা� অিধদ�র ১৭৭,৬১,৯৭ ১৯২,০৯,৮৬ ১৯৮,৭৪,৮১ ২০৯,৩৫,১৭

�ধান িনয়�ক, ঢাকা �রশিনং ৪,৫৪,৮৬ ৫,৪৮,৭৯ ৫,৭৯,৬০ ৬,১১,৭১

আ�িলক কায �ালয় ২১,৮৭,৯৬ ২৩,২৫,৬৩ ৩০,৪৪,৩৩ ৩২,৬৯,৮২

�জলা কায �ালয় ৩৫,৭৩,৮১ ৪২,২৭,০৫ ৪৫,০৩,১৭ ৪৭,৯২,৬৮

উপেজলা কায �ালয় ৮৬,৭৮,২২ ১০০,০৬,৮৫ ১০৬,৫৫,৪৫ ১১২,৩৫,৯৮

সাইেলা স�হ ৪০,৩৭,১০ ৪১,৬১,৩০ ৪৪,২৩,২৬ ৪৬,৭৭,৫৫

িসএসিড স�হ ৪১,৩৩,৭৪ ৫০,৩৯,৪৭ ৫৩,৬৯,৪৪ ৫৭,০০,৭৮

এলএসিড স�হ ১৬২,৫১,৯১ ১৭০,৪৫,৯৯ ১৭৯,৭৫,৯৪ ১৮৮,৭২,১৮

সরকাির আটাকল ৪,৪৯,৯৬ ৫,০০,৩৮ ৫,৩৭,৯৬ ৫,৮৮,৬১

িনয়�ক, চলাচল ও সংর�ণ ৬,২৪,৪৭ ৭,০১,৪২ ৭,৪২,৩৬ ৭,৮৪,৯১

�মাট সাধারণ কায ��ম  ৫৮১,৫৪,০০ ৬৩৭,৬৬,৭৫ ৬৭৭,০৬,৩১ ৭১৪,৬৯,৩৮

�মাট খা� অিধদ�র (পিরচালন �য়) ১৮৬০১,২৮,৩৩ ১৯৫০৪,৩২,৫২ ২১৪৫৯,১৫,৫৯ ২৩৬০৪,৭৭,৮৯

১০। উ�য়ন �য়:
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খা� ম�ণালেয়র ২০২১-২২ অথ � বছেরর উ�য়ন �য় ৭৫০,০০,০০ হাজার টাকা ধরা হেয়েছ। �ক� িভি�ক �া�লন ও পরবত� ২

বছেরর �ে�পন িনে�া�ভােব িনধ �ারণ করা হয়। 

সারণী-৬

(হাজার টাকায়)

�
:
নং

আইেটম

 

বােজট
২০২০-
২১

�া�
লন

২০
২১-
২২

�ে�পন
২০২২-২৩

�ে�পন
২০২৩-২

৪

১
।

আ�িনক খা� সংর�ণাগার �ক� ৩৭৫,০৫,০
০

৩৮৯,
৮৫,০০

৭০০,০০,০
০

৫৯৫,৭২,৮৩

২
।

সারােদেশ �রাতন খা� �দাম ও আ�ষি�ক �িবধািদর �মরামত এবং ন�ন
অবকাঠােমা িনম �াণ

৯০,০০,০০ ১৯০,০
০,০০

০ ০

৩
।

খা�শে�র �ি�মান িনি�ত করার লে�� ি�িম� কােন �ল �মিশন ও
�াবেরটরী �াপন এবং অবকাঠােমা িনম �াণ

১০,০০,০০ ৬৬,০
০,০০

০ ০

৪
।

�দেশর িবিভ� �ােন বসবাসরত দির�, অন�সর, �� �-�গা�ী এবং �েয �াগ�বণ এলাকার
জনেগা�ীর িনরাপদ খা� সংর�েণর জ� হাউজেহা� সাইেলা সরবরাহ

৮,০০ ৪২,০৮
,৩০

০ ০

৫
।

 ১.০৫ ল� �ম. টন ধারণ �মতা স�� ন�ন খা� �দাম িনম �াণ ৩৬,১৫,০০ ০ ০ ০

৬
।

অন�েমািদত �কে�র জ� �থাক বরা� ৮৩,৭২,০০ ৬২,০
৬,৭০

১২৫,০০,০
০

৩১১,৭৭,১৭

 সব �েমাট উ�য়ন (অ�েমািদত ও অন�েমািদত) ৫৯৫,০০,০
০

৭৫০,
০০,০

০

৮২৫,০০,
০০

৯০৭,০০,০০

অথ � িবভাগ �দ� িসিলং এর মে� �েয়র সীমা রাখার জ� সভাপিত মেহাদয় িনেদ �শনা �দান কেরন।

১১। সারসংে�প:

সারণী-৭

(হাজার টাকায়)

�:নং আইেটম বােজট ২০২০-২১ �া�লন

২০২১-২২

�ে�পন ২০২২-২৩ �ে�পন ২০২৩-২৪

১। পিরচালন �য়

 

১৮৬৬৯,১৬,৩৩ ১৯৫৭৬,২৪,০০ ২১৫৩৩,৮৫,৯৬ ২৩৬৮৭,৭৭,০০
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২। উ�য়ন �য় ৫৯৫,০০,০০ ৭৫০,০০,০০ ৮২৫,০০,০০ ৯০৭,০০,০০

 �মাট= ১৯২৬৪,১৬,৩৩ ২০৩২৬,২৪,০০ ২২৩৫৮,৮৫,৯৬ ২৪৫৯৪,৭৭,০০

১২।     সভায় িব�ািরত আেলাচনা কের সব �স�িত�েম িনে�া� িস�া� �হীত হয়:

১২.১. সভায় উপ�ািপত সারণী ১-২ এ খা� ম�ণালেয়র ২০২১-২২ অথ � বছেরর �াি� ও �েয়র �া�লন এবং ২০২৩-২৪

পয �� �ে�পেনর িবভাজন �ড়া� অ�েমাদন করা হেলা।

১২.২. সভায় উপ�ািপত খা� ম�ণালেয়র ২০২১-২২ অথ � বছেরর ম�ণালেয়র বােজট কাঠােমা MBF �ড়া� করা হেলা।

১২.৩.  এফিপএমইউ এর গেবষণা কায � পিরচালনা ও সাবি�পশন িফ এর জ� অথ � বরা� এবং ন�ন �কাড �খালার

িবষেয় িস�া� হয়।

১২.৪. ম�ণালেয়র ২০২০-২১ অথ � বছেরর বািষ �ক কম � স�াদন �ি�র অধ �বািষ �ক অ�গিতর �িতেবদন অ�েমাদন করা

হেলা;

১৩।     পিরেশেষ সভাপিত মেহাদয় উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

ড. �মাছা�ৎ নাজমানারা খা�ম 
 সিচব

�ারক ন�র: ১৩.০০.০০০০.০৫৩.৩০.০০১.২০.২৮২ তািরখ: 
১৪ �ফ�য়াির ২০২১

১ ফা�ন ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 ১) অিতির� সিচব (সকল), খা� ম�ণালয়

 ২) মহাপিরচালক, খা� অিধদ�র
 ৩) �চয়ার�ান, বাংলােদশ িনরাপদ খা� ক��প�

 ৪) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক (এফিপএমইউ), খা� ম�ণালয়
 ৫) ��সিচব (সকল), খা� ম�ণালয়

 ৬) ��-�ধান, �িষ, িশ� ও শি� এবং সম�য় অ�িবভাগ, পিরক�না কিমশন
 ৭) উপ-সিচব, বােজট-৩ শাখা, অথ � িবভাগ

 ৮) উপ-সিচব (সকল), খা� ম�ণালয়
 ৯) উপ পিরচালক, উপ পিরচালক (পািন-১), বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভাগ

 ১০) পিরচালক, িহসাব ও অথ � িবভাগ, খা� অিধদ�র
 ১১) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, খা� ম�ণালয় (সিচব মেহাদেয়র অবগিতর জ�)

 ১২) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, খা� এবং �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়, ১৬, আ�ল গিণ �রাড, ঢাকা
 ১৩) ��া�ামার, আইিস� �সল, খা� ম�ণালয় (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�)

 ১৪) সহকারী সিচব, কম �স�াদন �ব�াপনা, খা� ম�ণালয়
 ১৫) িহসাব র�ণ কম �কত�া , িহসাব শাখা, খা� ম�ণালয়
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�মাঃ আ� সাঈদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট)


