
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  ম ণালয় 
বােজট-১ শাখা

িবষয়: খা  ম ণালেয়র ২০১৯-২০ অথবছেরর ৩য় ও ৪থ কায়াটােরর বােজট বা বায়ন অ গিত, এিপএ অ েমাদন এবং খসড়া এিপএসহ াচার পিরক না
পযােলাচনা সং া  বােজট ব াপনা কিম র সভার কাযিববরণী।

সভাপিত ড. মাছা ৎ নাজমানারা খা ম 
 সিচব

সভার তািরখ ২৩/০৭/২০২০ ি .
সভার সময় বলা ১১.৩০ টা।

ান ম আ◌্যপস এর মা েম।
উপি িত কিপ সং
(উপি ত কমকতােদর হািজরা)
আেল াচন াআেল াচন া  ওও  িস ািস া  : :

            সভার েত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভাপিত মেহাদয় সভার কাজ আর  কেরন। িতিন সভার আেলাচ  িবষয় উপ াপেনর জ  অিতির  সিচব (বােজট
ও অিডট) ক অ েরাধ জানান। অিতির  সিচব (বােজট ও অিডট) জানান য, অথ িবভাগ থেক জারী ত পিরপ  অ সরেণ খা  ম ণালেয়র ২০১৯-২০ অথবছেরর রাজ

াি  ও য় বােজেটর কায়াটার িভি ক বা বায়ন পিরক না বােজট ব াপনা কিম র সভায় অ েমাদন কের অথ িবভােগ রণ করা হেয়েছ। উ  পিরপে  িত কায়াটার
শেষ বােজট বা বায়ন পিরক নার অ গিত িতেবদন বােজট ব াপনা কিম র সভায় অ েমাদন কের অথ িবভােগ রেণর িনেদশনা রেয়েছ। এ ি েত ম ণালেয়র

সংি  শাখাস হ, বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প , খা  অিধদ র এবং পিরক না কাষ থেক া  তে র িভি েত খা  ম ণালেয়র ২০১৯-২০ অথ বছেরর ৩য়  এবং ৪থ
কায়াটােরর বােজট বা বায়ন অ গিত িতেবদন অ েমাদেনর জ  উপ াপন করা হেলা।

০২০২ । ।  র াজরাজ   ািাি  : :

খা  ম ণালেয়র ২০১৯-২০ অথবছের রাজ  াি র সবেমাট সংেশািধত বােজট া লন ১২৮০৪,৬০,৮৫ হাজার টাকা ত ে  সিচবালয় ২৯৫,০০ হাজার টাকা, বাংলােদশ
িনরাপদ খা  ক প  ১,১০,০০ হাজার টাকা এবং খা  অিধদ েরর ১২৮০০,৫৫,৮৫ হাজার টাকা। এর মে  ৩য় এবং ৪থ কায়াটােরর (জা য়াির- ন/২০২০) এর যথা েম নন

া  -এর ল মা া ৬,৮৮,৭৫ ও ৬,৯৮,৭৫ হাজার টাকা। উ  বােজট পিরক নার মািসক বা বায়ন অ গিত িন পঃ 

স ারণ ীস ারণ ী -- ১১                                             
                                                                             (হাজার টাকায়)                                                                           

িববরণিববরণ ব ােজটব ােজট ( (২০১২০১৯৯--২০২০ ))   ল মা াল মা া  তত   আয়আয়   ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার   পযপয   মাটমাট  
ল মা াল মা া

৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার   পযপয   মাটমাট  ািাি

লল  বর াবর া সংেশািধতসংেশািধত ৩য়৩য়   কায়াটারকায়াটার ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার ৩য়৩য়   কায়াটারকায়াটার ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার

সিচব ালয় ১০,০০ ২৯৫,০০ ২,৫০ ২,৫০ ৫,৩৮,২৯ ৫,৩৮,২৯ ২৯৫,০০ ১৩,৬১,৫৪
িনর াপদ খা  
ক প

১,১০,০০ ১,১০ ,০০ ২৫,০০ ৩৫,০০ ০ ০ ১,১০,০০ ০

মাটমাট  সিচব ালয়সিচব ালয় ৪৪,, ০৫০৫,, ০০০০ ৪৪,, ০৫০৫,, ০০০০

খা  অিধদ র
(ক) নন ট  
(খ) খা  িব য়

২৬ ,৪৫,০০

১২৩৩৮,৮১,৮৫

২৬ ,৫৫,০০

১২৭৭৪,০০,৮৫

৬ ,৬১,২৫

০

৬ ,৬১,২৫

০

৩,২৬ ,৪০

০

৮,৩৫,৫১

১১৪৯৫,৯০,০০

২৬ ,৫৫,০০

১২৭৭৪,০০,৮৫

২৯,১২,৯৭

১১৪৯৫,৯০,০০
সবেমাটসবেমাট ১২৩৬৬১২৩৬৬ ,, ৪৬৪৬ ,,৮৫৮৫ ১২৮০৪১২৮০৪,,৬০৬০ ,,৮৫৮৫ ৬৬ ,,৮৮৮৮,, ৭৫৭৫ ৬৬ ,, ৯৮৯৮,, ৭৫৭৫ ২২৬২২২৬২,,৬০৬০ ,, ৭০৭০ ৪৯৩৭৪৯৩৭,, ০৫০৫,, ৭১৭১ ১২৮০৪১২৮০৪,,৬০৬০ ,,৮৫৮৫ ১১৫৩৮১১৫৩৮,,৬৪৬৪,, ৫১৫১

কাযপে  দিশত খা  অিধদ েরর াি র মে  নন- া  আদায় এবং খা  িব য় বাবদ আদায় ত অথ আলাদা কের দখােনার জ  সিচব মেহাদেয়র িনেদশনার ি েত
আলাদা কের দখােনা হেয়েছ।
০৩০৩ । । সিচবালয়সিচবালয়   ((প িরচালনপ িরচালন   য়য় )) ::

খা  ম ণালেয়র ২০১৯-২০ অথ বছের সংেশািধত বােজট বরা  ১৬২৭৪,৮৩,৫৫ হাজার টাকা। এর মে  পিরচালন য় ১৫৮১০,৮৬,৫৫ হাজার টাকা। সিচবালয় অংেশর
পিরচালন য় ১৮,৫২,১৯ হাজার টাকা। উ  বরা  থেক ৩য় এবং ৪থ কায়াটার (জা য়াির- ন/২০২০) এর া িলত েয়র ল মা া ধরা হেয়েছ যথা েম ৪,৯২,৯৭ ও
৭,৪১,৪৬ হাজার টাকা। সিচবালেয়র ৩য় এবং ৪থ কায়াটার এর বােজট বা বায়ন অ গিত িন পঃ   

স ারণ ীস ারণ ী -- ২২

িববরণিববরণ ব ােজটব ােজট ( (২০১২০১৯৯--২০২০ ))   ল মা াল মা া  তত   য়য়   ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার   পযপয   মাটমাট  ল মা াল মা া ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার   পযপয   মাটমাট  য়য়

. ১



লল  বর াবর া সংেশািধতসংেশািধত ৩য়৩য়   কায়াটারকায়াটার ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার ৩য়৩য়   কায়াটারকায়াটার ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার

অিফসার েদর  বতন ৫,৫৬ ,০০ ৪,৯০,০০ ১,২০,০০ ১,৭৬ ,০০ ১,০৫,৮৭ ১,০৫,৮৪ ৪,৯০,০০ ৪,৬৫,০১
িত ান  কমচার ীেদর  বতন ৭৯,০০ ৮৫,০০ ১৮,৫০ ১৮,৫০ ২০,৫২ ১৭,৭৮ ৮৫,০০ ৮২,৯৯

ভাতািদ ৩,৭৫,৯৮ ৩,৪৯,৯৮ ৭৫,৩৪ ১,১৪,৩৩ ৬৬ ,৮৪ ১,০৭,০১ ৩,৪৯,৯৮ ৩,৪২,০৫
প  ও সব া ৫,৮৯,৪০ ৬ ,৩০,৬৬ ১,০৬ ,৪৭ ২,৮২,৪৬ ৭৩,৪৫ ৩৮,৪১ ৬ ,৩০,৬৬ ৩,৩৪,৪৮
মর ামত ও সংর ণ ২,১৭,৬৯ ১,৮৬ ,৫০ ৫২,৫০ ৬৬ ,৪০ ৪০,৮৫ ৪৩,০৮ ১,৮৬ ,৫০ ১,৬৮,৯৯
উপহ ার ৪,০০ ৩,০০ ০ ০ ০ ৮ ৩,০০ ১,০১

লধন য় ১,৫৫,৭৭ ৬ ,৬০০ ৪৮,০০ ৮৩,৭৭ ২,৮১ ২২,০৯ ৬ ,৬০০ ২৮,৩০
ঋণ ৭,২১৬ ১০,০০ ৭২,১৬ ০ ৫,০০ ১০,০০ ৫,০০

আ জািতক সং ার  াদা ৩,০০ ৩,১০৫ ০ ০ ০ ২৮,০২ ৩,১০৫ ২৮,০২
সবেমাটসবেমাট ২০২০ ,, ৫৩৫৩,, ০০০০ ১৮১৮,, ৫২৫২,, ১৯১৯ ৪৪,, ৯২৯২,, ৯৭৯৭ ৭৭,, ৪১৪১,, ৪৬৪৬ ৩৩,, ১০১০ ,,৩৪৩৪ ৩৩,,৬৭৬৭,,৩১৩১ ১৮১৮,, ৫২৫২,, ১৯১৯ ১৪১৪,, ৫৫৫৫,,৮৫৮৫

সিচব মেহাদেয়র িজ াসার ি েত  প  সবা খােতর আওতায় িশ ণ,িনেয়াগ ও মণ য় খােত কেরানা মহামািরর কারেণ য় কম হেয়েছ এবং ম ণালেয়র আওতাধীন িবিভ
দ েরর ৫২৯  নটওয়াক সংেযােগর মে  ৯১  নটওয়াক সংেযাগ ব  থাকায় সিচব মেহাদয় জ ির িভি েত ছাটখােটা মরামত কাজ স াদন কের  নটওয়াক সংেযাগ সচল রাখার
জ  সংি  সকলেক িনেদশ দন।
০৪০৪ । । বাংল ােদশবাংল ােদশ   িনরাপদিনরাপদ   খাখা   ক পক প :-:-

                বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক পে র ২০১৯-২০ অথ বছেরর সংেশািধত বােজট বরা  ৩৪,৬০,১৩ হাজার টাকা। উ  বরা  থেক ৩য় এবং ৪থ কায়াটার
(জা য়াির- ন/২০২০) এর া িলত য় ধরা হেয়েছ ৫,৭৪,২৫ ও ৬,৫৪,২২ হাজার টাকা। বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক পে র ৩য় এবং ৪থ কায়াটার এর বােজট বা বায়ন
অ গিত িন প:

স ারণ ীস ারণ ী -- ৩৩

(হাজার টাকায়)

িববরণিববরণ ব ােজটব ােজট ( (২০১২০১৯৯--২০২০ ))   ল মা াল মা া  তত   য়য়   ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার   পযপয   মাটমাট  ল মা াল মা া ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার   পযপয   মাটমাট  য়য়
লল  বর াবর া সংেশািধতসংেশািধত ৩য়৩য়   কায়াটারকায়াটার ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার ৩য়৩য়   কায়াটারকায়াটার ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার

বতন ব াবদ সহ ায়তা ১,১৯,২৩ ৩,১৩,০৩ ২৯,৮১ ৩৪,৮০ ৪৭,৯২ ৪৩,৪৪ ৩,১৩,০৩ ১,৪৯,৬২
ভাতািদ ব াবদ সহ ায়তা ১,০০,১৫ ২,৪৪,৩৩ ২৫,০৪ ২৮,০৩ ৪১,৩৬ ৫৩,৭১ ২,৪৪,৩৩ ১,৫৮,২৫
প  সহ ায়তা ১৩,০৭,৩২ ১৯,৭৪,৮১ ৩,২৬ ,৮৩ ৩,৮৮,৮৩ ২,১০,৬১ ২,৬৩,৯৪ ১৯,৭৪,৮১ ৯,৫০,২২
যানব াহ ন ব াবদ অ দান ৭,২১,৯৬ ৭,২১,৯৬ ১,৮০,৪৯ ১,৯০,৪৮ ১০,৫৪ ৫,২৭ ৭,২১,৯৬ ৬২,৯২
য পািত অ দান ১২,১৯ ১,৩১,০০ ৩,০৫ ৪,৫৫ ৩১ ০ ১,৩১,০০ ২,২৮
ত ি  অ দান  ১৩,৫৫ ২৫,০০ ৩,৩৯ ৩,৩৮ ০ ০ ২৫,০০ ০
অ া  অ দান ২২,৬০ ৫০,০০ ৫,৬৫ ৪,১৫ ০ ৪৫,৫৫ ৫০,০০ ৪৮,৩১
সবেমাটসবেমাট ২২২২,, ৯৭৯৭,, ০০০০ ৩৪৩৪,,৬০৬০ ,, ১৩১৩ ৫৫,, ৭৪৭৪,, ২৫২৫ ৬৬ ,, ৫৪৫৪,, ২২২২ ৩৩,, ১০১০ ,, ৭৪৭৪ ৪৪,, ১১১১,, ৯১৯১ ৩৪৩৪,,৬০৬০ ,, ১৩১৩ ১৩১৩,, ৭১৭১,,৬০৬০

িনরাপদ খা  ক পে র য় কম হওয়ার কারেণ চয়ার ান জানান কমকতা িনেয়াগ কায ম স ণ েপ স  না হওয়ায় এবং কেরাণার কারেণ অ া  কনাকাটায় িব তা
ি  হেয়েছ িবধায় য় কম হেয়েছ।

০৫০৫ । । খাখা   অিধদ রঅিধদ র :  : প িরচালনপ িরচালন   য়য় ।।

আেলাচ  অথবছের খা  অিধদ েরর ািত ািনক পিরচালন য় খােত সংেশািধত বরা  ৫৩৬,০৮,৪৩ হাজার টাকা। উ  বরা  হেত ৩য় এবং ৪থ কায়াটােরর েয়র
ল মা া  ১৫৬১৫৬ ,, ৩৪৩৪ ,, ৩২৩২  ওও  ১৭০১৭০ ,, ২১২১,, ৫৯৫৯ হাজার টাকা। খা  অিধদ েরর ৩য় ও ৪থ  কায়াটােরর ািত ািনক য় বরাে র বা বায়ন অ গিত িন পঃ

সারণীসারণী-- ৪৪
(হাজার টাকায়)

িববরণিববরণ ব ােজটব ােজট ( (২০১২০১৯৯--২০২০ ))   ল মা াল মা া  তত   য়য়   ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার   পযপয   মাটমাট  ল মা াল মা া ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার   পযপয   মাটমাট  য়য়
লল  বর াবর া সংেশািধতসংেশািধত ৩য়৩য়   কায়াটারকায়াটার ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার ৩য়৩য়   কায়াটারকায়াটার ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার

খা  অিধদ র ১৮০,৩৮,০০ ১৬৩,৯১,৬৭ ৬৫,২৪,৭৪ ৬৩,৪৫,৭৪ ৮,৪৬ ,৭৫ ৯১,৭৯,০১ ১৬৩,৯১,৬৭ ১২৫,৮৯,২৫
ধ ান  িনয় ক, ঢাকা রশিনং ১,৭৬ ,০০ ৪,২৮,৮০ ১,০৭,৯১ ১,২৯,৮০ ৭

৭,৬৪
১,০২,১৩ ৪,২৮,৮০ ৪,২৪,৫৫

সাইেলাস হ ৩৫,৮০,০০ ৩৬ ,৮৪,৯৪ ৭,৪৬ ,১৬ ৮,২৯,৭৪ ৮,৫৮,০২ ৯,৩৬ ,২১ ৩৬ ,৮৪,৯৪ ৩৪,৭৯,৯৮
আ িলক কাযালয় ২৫,০৮,০০ ১৭,১৯,১৮ ৮,৯৩,৬১ ১১,৩৯,০৫ ১,১১,৮২ ৮,০২,৭১ ১৭,১৯,১৮ ১২,৪৮,১১
জলা কাযালয় ২৯,৬৬ ,০০ ৩৩,১৯,১২ ৭,০০,৫৭ ৮,০১,৪৫ ৭,১৮,৩৯ ৯,২৯,৬০ ৩৩,১৯,১২ ৩০,৪১,৩৮
উপেজলা কাযালয় ৬৭,৭৫,০০ ৭৯,৯৮,০৩ ১৬ ,১৫,৬০ ১৮,২৫,০৩ ১৫,৩২,১৬ ১৮,৪০,১৮ ৭৯,৯৮,০৩ ৬৮,০৬ ,৯১
সরকাির  আটাকল ৩,৬১,০০ ৪,১৩,৯৯ ৮৪,৫৫ ৯৬ ,২২ ৬৪,৪৪ ১,১৩,২০ ৪,১৩,৯৯ ৩,৫৭,৩৬
িনয় ক, চলাচল ও সংর ণ ৭,৮০,০০ ৫,৭৮,৫১ ১,৭৮,২১ ২,১৩,৩৭ ১,০৭,৯৭ ১,৩২,৫০ ৫,৭৮,৫১ ৫,৩১,৬৮
িসএসিড ৪০,০১,০০ ৩৮,৬৫,৪৬ ৮,৭৬ ,৭০ ১০,১৮,০৪ ৮,৮৭,০০ ১০,৯১,২৭ ৩৮,৬৫,৪৬ ৩৭,৩৬ ,২২
এলএসিড ১৭৬ ,৭১,০০ ১৫২,০৮,৭৩ ৩৯,০৬ ,২৭ ৪৬ ,২৩,১৫ ৩৩,৬৭,৪৭ ৪০,০৫,০৯ ১৫২,০৮,৭৩ ১৩৭,৫৮,২৯
সবেমাটসবেমাট ৫৭১৫৭১,, ৫৬৫৬ ,, ০০০০ ৫৩৬৫৩৬ ,, ০৮০৮,, ৪৩৪৩ ১৫৬১৫৬ ,,৩৪৩৪,,৩২৩২ ১৭০১৭০ ,, ২১২১,, ৫৯৫৯ ৮৫৮৫,, ৭১৭১,,৬৬৬৬ ১৯১১৯১,,৩১৩১,, ৯০৯০ ৫৩৬৫৩৬ ,, ০৮০৮,, ৪৩৪৩ ৪৫৯৪৫৯,, ৭৩৭৩,, ৭৩৭৩

কেরানা পিরি িতর কারেণ কাদার ক ক কাজ স  না হওয়ায় এবং গািড় য় কায ম স  না হওয়ায় অিধদ েরর ািত ািনক য় িক টা কম হেলও সভায় উ  েয় সে াষ
কাশ কের।

০৬০৬ । । িবেশষিবেশষ   কায মকায ম : :

আেলাচ  অথবছের খা  ভ ি , পিরচালন য়সহ খা  সং হ কায েম (খা  বােজট) সংেশািধত বরা  ১৫২২১,৬৫,৮০ হাজার টাকা। উ  বরা  থেক ৩য় এবং ৪থ
কায়াটার (জা য়াির- ন/২০২০) এর েয়র ল মা া  ২৭৫৭২৭৫৭ ,, ০৪০৪ ,, ৪২৪২  ওও  ৩১৪৯৩১৪৯,, ২৩২৩ ,, ৯৫৯৫  হাজার টাকা। খা  বােজট এর ৩য় ও ৪থ কায়াটােরর বােজট বা বায়ন অ গিত

িন পঃ

. ২



স ারণ ীস ারণ ী -- ৫৫
 (হাজার টাকায়)

িববরণিববরণ ব ােজটব ােজট ( (২০১২০১৯৯--২০২০ ))   ল মা াল মা া  তত   য়য়   ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার   পযপয   মাটমাট  
ল মা াল মা া

৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার   পযপয   মাটমাট  য়য়

লল  বর াবর া সংেশািধতসংেশািধত ৩য়৩য়   কায়াটারকায়াটার ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার ৩য়৩য়   কায়াটারকায়াটার ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার

খা  ভ িক ৩৫৭৩,৫৩,৮৯ ৩,৯৯৩,৬৬ ,১৫ ৭৬৩,৯৯,৮৪ ৭৮৭,৭১,৩৮ ৬৮৬ ,৫৮,৮২ ১২১৮,৩৬ ,১২ ৩,৯৯৩,৬৬ ,১৫ ৩৭৩২,৭১,০৭
বেদিশক অ দােন  আমদান ী ৩৪৩,৪৮,৪০ ২৬৬ ,০৫,০০ ০ ৩৪৩,৪৮,৪০ ০ ১৬৩,৬১,৮৪ ২৬৬ ,০৫,০০ ১৬৩,৬১,৮৪
িনজ  স দ ার া আমদান ী ২০৭৫,০৭,৬৮ ৯৫১,৯৯,৬৬ ৪২,৩৮,০৮ ০ ১০৬ ,০০,০০ ১৪০,০৯,০৬ ৯৫১,৯৯,৬৬ ৭৪৭,৫৭,৯৬
অভ র ীন  সং হ ৮৫৭০,০০,০০ ৮৭৭৭,৯৫,৭৩ ১৭১০,০০,০০ ১৭৬১,৫০,০০ ১০৫০,১৯,০০ ২৮৫১,২৩,৩৬ ৮৭৭৭,৯৫,৭৩ ৭৬৩৬ ,১৪,৫৫
খা  পিরচালন য় ১০৮৬ ,৯৯,৯০ ১২৩১,৯৯,২৬ ২৪০,৬৬ ,৫০ ২৫৬ ,৫৪,২৭ ৩২৮,১৮,৯৩ ৩৬৭,০৫,১৪ ১২৩১,৯৯,২৬ ১০৮৯,৭৯,১৯
সবেমাটসবেমাট  সং হসং হ   ওও  িবতরণিবতরণ ১৫৬৪৯১৫৬৪৯,, ০৯০৯,,৮৭৮৭ ১৫২২১১৫২২১,,৬৫৬৫,,৮০৮০ ২৭৫৭২৭৫৭,, ০৪০৪,, ৪২৪২ ৩১৪৯৩১৪৯,, ২৪২৪,, ০৫০৫ ২১৭০২১৭০ ,, ৯৬৯৬ ,, ৭৫৭৫ ৪৭৪০৪৭৪০ ,,৩৫৩৫,, ৫২৫২ ১৫২২১১৫২২১,,৬৫৬৫,,৮০৮০ ১৩৩৬৯১৩৩৬৯,,৮৪৮৪,,৬ ১৬১

ল মা া অ যায়ী গম আমদািন না হওয়ায়  এবং চাল ও গম সং হ না হওয়ায় য় িক টা কম হেয়েছ বেল খা  অিধদ র জানায়।
০৭০৭। । উ য়নউ য়ন   য়য়  :  : 

আেলাচ  সংেশািধত বােজেট ম ণালেয়র উ য়ন খােত মাট বরা  ৪৬৩,৯৭,০০ হাজার টাকা। উ  ৫  কে র ৩য় ও ৪থ কায়াটার বােজট বা বায়েনর ল মা া যথা েম
১৭৩,৪২,৩৯ ও ৩৬৫,৫৫,৩৩ হাজার টাকা ধরা হেয়েছ। ক স েহর কায়াটার িভি ক বােজট বা বায়ন অ গিত িন প:       

স ারণ ীস ারণ ী -- ৬৬
                                                          (হাজার টাকায়)

িববরণিববরণ ব ােজটব ােজট ( (২০১২০১৯৯--২০২০ ))   ল মা াল মা া  তত   য়য়   ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার   পযপয   
মাটমাট  ল মা াল মা া

৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার   পযপয   
মাটমাট  য়য়

লল  বর াবর া সংেশািধতসংেশািধত ৩য়৩য়   কায়াটারকায়াটার ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার ৩য়৩য়   কায়াটারকায়াটার ৪থ৪থ   কায়াটারকায়াটার

আ িনক খা  সংর ন াগার  ক ৬৯৯,৯০,০০ ৩২০,৭০,০০ ১৩০,৬৮,৩৯ ২৯৩,৮১,৩৩ ৩১,০৭,৯৮ ৩৪,৯৮,৮৭ ৩২০,৭০,০০ ১২৮,৬৬ ,৯১
সার ােদেশ ১.০৫ ল  ম.টন ধ ারণ মতার  ন ন খা  দাম িনমাণ ৭০,৯৬ ,০০ ৬৫,৭১,০০ ১৭,৭৪,০০ ১৭,৭৪,০০ ১১,২৭,৬৭ ৮৫৭,৬৪ ৬৫,৭১,০০ ৩৬ ,৬৭,৪৮
ই উশনালাইেজশন অব  ড  সফ  ইন ব াংলােদশ সফার  ড  ৩,৯৮,০০ ২৪৮,০০ ০ ০ ০ ৮৪,৪৬ ২৪৮,০০ ১,৯২,০৮
সার ােদেশ র াতন খা  দাম ও আ ষংিগক িবধ ািদ মর ামত ও নব াসন কাজ শীষক 

ক
১০০,০০,০০ ৭৫,০০,০০ ২৫,০০,০০ ৪০,০০,০০ ১৬ ,৩৩,৩০ ১৬ ,৩৪,৫৯ ৭৫,০০,০০ ৪৯,৭৮,২৮

ল থাক ১৪,০০,০০ ০ ১৪,০০,০০

খা  শে র  ি মান  িন ি ত কর ার  লে  ি িপ  কােণল মিশন ও লবেরটির  াপন 
এবং অবকাঠােমা িনমাণ

৮,০০ ০ ০ ৮,০০

সবেমাটসবেমাট== ৮৮৮৮৮৮,,৮৪৮৪,, ০০০০ ৪৬৩৪৬৩,, ৯৭৯৭,, ০০০০ ১৭৩১৭৩,, ৪২৪২,,৩৯৩৯ ৩৬৫৩৬৫,, ৫৫৫৫,,৩৩৩৩ ৫৮৫৮,,৬৮৬৮,, ৯৫৯৫ ৬০৬০ ,, ৭৫৭৫,, ৫৬৫৬ ৪৬৩৪৬৩,, ৯৭৯৭,, ০০০০ ২১৭২১৭,, ০৪০৪,, ৭৫৭৫

কেরানার কারেণ উ য়ন কাজ াহত হেয়েছ। ভিব েত া  বরা  যথাযথ বহার  িনি ত করার জ  ক  পিরচালকগণেক সিচব মেহাদয় িনেদশ দন
০৮০৮।  ।  সভারসভার  িব ািরতিব ািরত   আেল াচন াআেল াচন া  কেরকের  সবস িত েমসবস িত েম  িন ে ািন ে া   িস ািস া   িহতিহত   হয়হয় ::
৮.১৮.১  সভায়সভায়   উ প ািপতউ প ািপত   কাযপ ে রকাযপ ে র  সারণীসারণী   ১১--৬৬   এএ  ২০১৯২০১৯--২০২০   অথঅথ  বছ েররবছ েরর  ৩য়৩য়   ওও  ৪থ৪থ   কায় াটােররকায় াটােরর  ািাি   ওও  েয়রেয়র    অ গ িত রঅ গিত র  িত েবদনিত েবদন   িন েদশ েমিন েদশ েম
অ েমাদনঅ েমাদন   করাকরা  হয়হয় ;;
৮.২৮.২  সভায়সভায়   উ প ািউ প াি   ২০১৯২০১৯--২০২০   অথঅথ  বছ েররবছ েরর    বািষকবািষক   কমকম  সংেয াজনসংেয াজন   ি রি র   অ গ িত রঅ গিত র  িত েবদনিত েবদন     অ েমাদনঅ েমাদন   করাকরা  হয়হয় ;;
৮.৩৮.৩   সভায়সভায়   উ প ািপতউ প ািপত   ২০২০২০২০ --২১২১  অথঅথ  বছ েরবছ ের  খসড়াখসড়া  এিপএএিপএ  এবংএবং  াচ ারাচার   বা বায়নবা বায়ন   প িরক ন াপ িরক ন া  অ েমািদতঅ েমািদত   হয়হয় ।।
৯৯। । প িরেশ েষপ িরেশ েষ   মম  অ াপ েসরঅ াপ েসর  মা েমমা েম  ধ বাদধ বাদ   জািন েয়জািন েয়   সভারসভার  সমািসমাি   ঘ াষণাঘ াষণা  করাকরা  হয়হয় ।।

 

ড. মাছা ৎ নাজমানারা খা ম 
সিচব

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৫২.২৪.০০১.১৭.৬৫ তািরখ: 
২৬ লাই ২০২০

১১ াবণ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিতির  সিচব, শাসন, খা  ম ণালয়
২) অিতির  সিচব, বােজট ও অিডট অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
৩) অিতির  সিচব , সং হ ও সরবরাহ অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
৪) অিতির  সিচব, পিরক না ও উ য়ন অ িবভাগ, খা  ম ণালয়
৫) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক (এফিপএমইউ), খা  ম ণালয়
৬) চয়ার ান, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প
৭) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
৮) সিচব, শাসন-১ অিধশাখা, খা  ম ণালয়
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৯) -সিচব, বােজট-১ অিধশাখা, অথ িবভাগ
১০) উপ- ধান , পিরক না অিধশাখা, খা  ম ণালয়
১১) উপ সিচব (অিতির  দািয় ), বােজট ও িহসাব অিধশাখা, খা  ম ণালয়
১২) া ামার, আইিস  সল, খা  ম ণালয়

 

মাঃ ইউ ছ পাটওয়ারী 
বােজট অিফসার
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