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...

সভাপিত ড. সালমা মমতাজ 
 অিতির  সিচব

সভার তািরখ ২৩ /০৮/২০২১ ি :।
সভার সময় সকাল ১১:৩০

ান ক  নং-৪০৭, ৫ম তলা, খা  ম ণালয়।
উপি িত উপি িতর তািলকা
    

সভাপিত, অিতির  সিচব (বােজট ও অিডট অ িবভাগ )  সবাইেক েভ া জািনেয় সভা  কেরন। িতিন সভার
 আেলাচ   িবষয়  উপ াপেনর  জ   উপসিচব ( বােজট -১ ) ক অ েরাধ জানান। 
উপসিচব ( বােজট -১ ) জানান য,  খা  ম ণালেয়র ২০২০-২১ অথ বছেরর ৪থ কায়াটােরর (২০২১-২২ অথ বছেরর ১ম
সভা) বােজট বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা সভায় সবস িত েম িত  অথ বছর শেষ খা  ম ণালেয়র  রাজ  াি
 যথাযথ হেয়েছ িকনা তা পযােলাচনা করার জ  ০৬ (ছয়) সদ  িবিশ  কিম  গঠন করার  হেয়েছ। কিম  িত অথ
বছর শেষ রাজ  াি  যথাযথ হেয়েছ িকনা স িবষেয় পযােলাচনা কের িতেবদন দান করেব। এর পিরে ি েত  
২০২০-২১ অথবছের রাজ  াি  ি র কারণ অ স ান  ও  পযােলাচনা করার জ   অ েরাধ কেরন। সভায় উপি ত
সদ গণ রাজ  ি র কারণ েলা িনেয় িব ািরত আেলাচনা কেরন।
আেলাচনাআেলাচনা ::
২০২০-২০২১ অথ বছের খা  ম ণালেয় সংেশািধত বােজেট রাজ  াি র ল মা া িছল ১,৯৫,০৮,০০০/- টাকা িক

ত রাজ  াি  হেয়েছ ২,৮৪,০৫,০০০/- ( ই কা  রািশ ল  াচ হাজার) টাকা। যা ল  মা ার চেয় রাজ  াি
৮৮,৯৭, ০০০/- (আটািশ ল  সাতান ই হাজার ) টাকা বিশ হেয়েছ। রাজ  ি র কারণ পযােলাচনা/ অ স ান কের
দখা যায় অিধকাংশ রাজ  াি  এেসেছ বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প , খা  অিধদ র এবং েযাগ ব াপনা ও
াণ ম ণালয় ক ক ল কাড বহােরর কারেণ। ২০২০-২১ অথবছের রাজ  াি  ি র কারণ অ স ান  ও

 পযােলাচনা কের রাজ  ি র যথাযথ কারণ উে খ বক খা  ম ণালেয়র িহসাব র ণ কমকতােক ০৭(সাত) কম
িদবেসর মে  ত  রণ করেত বলা হেয়িছল  স ি েত  িহসাব র ণ কমকতা িনে া  ত  রণ কেরন  এবং
জানান য, ইিত মে  ল কাড পিরহার কের  িনজ  কাড বহার কের চালােনর মা েম অথ জমা দােনর জ
েযাগ ব াপনা  ও াণ ম ণালয়, খা  অিধদ র, েযাগ ব াপনা অিধদ র, বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প ,

এফিপএমইউ এবং ম ণালেয়র সকল শাখায় প  দয়া হেয়েছ।
কাড ও খােতর নাম কাথা হেত এেসেছ টাকার পিরমান সমাধান/ম  

১৪২১৩০১-অনাবািসক ােরজ ভাড়া (ড.সালমা 
মমতাজ অিত: সিচব)

৯,৬০০/- ( েত ক মােস 
৮০০/- টাকা)

সমাধান হেয়েছ। ( কাড 
ল িছল)

১৪২১৩০২-আবািসক মেহদী হাসান সাহাগ ৯১,০২০/- ( েত ক মােস 
৬০০০/- টাকা)

সমাধান হেয়েছ। ( কাড 
ল িছল)
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১৪২২৩২৬-পির া িফ জলা ও উপেজলা অিফস 
হেত এেসেছ

২৫৫০/-

১৪২২৪০৫-সািভস চাজ িবিভ  ধরেনর পি কায় 
এড এর িবল থেক 
এেসেছ ( যমন ট ার, ই 
ট ার, পির ার রজা  

ইত ািদ

৮৫১০/- এটা ম ণালেয়র আয়

১৪২৩২০৪-সরকারী 
গাড়ীর লােনর িকি র 
টাকা এবং কমকতােদর 
সরকারী গাড়ী বহােরর 
টাকা

মা: তাহিম ল হক ার 
এর বতন িবল হেত 
এেসেছ। এখেনা আসেছ।
সরকারী কমকতাগন 
চালােন জমা িদে  এটা 
সরকারী আয়

৪০,০১৯/-+৩৯৮৩৯=
৭৯,৮৫৮/-

সা  ম ণালেয় 
যাগােযাগ করা হে । 

চালােন গাড়ী জমার টাকা 
ম ণালেয়র আয়

১৪৩১১০১-জিরমানা সা াইয়ার বেকয়া 
আয়কর জমা িদেয়েছন

২৩৩৪/- িমসেকািডং যা সমাধান 
করা হেয়েছ আর হেবনা।

১৪৪১২০২- অ িয়ত 
টাকা

অভ রী শাসন-১, 
অভ রীণ শাসন-২, 
কমস াদন ও 
অভ রীন সং হ শাখা 
হেত িবিভ  সমেয় 
আয়কর, ভ াট ও 
অ িয়ত টাকা জমা 
িদেয়েছ এছাড়াও 
পির ার িফ বাবদ 
টিলটক টাকা জমা 

িদেয়েছ তেব আয় ও 
ভ াট এর টাকা 
জমাদােনর িবষয়  
সমাধান করা হেয়েছ। 
অ িয়ত টাকা 
ম ণালেয়র আয়

২০০০০+৩০০০+
৫১০০+৯১২৫+
৪০১৫০+৭৯৯২০+৭৫৬
৪৪
+৯৫০০+১৩৪০+৫০০০
+৫৩১৫+
৫২০৬৫০+৪০,৪৫,৯৩১.
৫৪+
৩৭,১০৬৩৪=৮৫,৩১,৩
০৯

ভ াট ও আয়কেরর 
িবষয়  সমাধান করা 
হেয়েছ। পরবত েত আর 
আসেবনা।

১৪৪১২৯৯-৪ িনরাপদ খা  ক প  
ম ণালেয়র কােড টাকা 
জমা িদেয়েছ। এখন 
থেক িনরাপদ খা  

তােদর িনেজ  কােড 
টাকা জমা করেল 
ম ণালেয়র কােড আয় 
কমেব।

১,৯৩,৭২,৫৯৩ িনরাপদ খা  িনেজ  
কােড টাকা জমা করেল 

সম ার সমাধান হেব। 
িবষয়  িনরাপদ খাে র 
সােথ যাগােযাগ করা 
করা হেয়েছ।

খা  অিধদ েরর িবিভ  
অিফস ম ণালেয়র 
কােড টাকা জমা 

িদেয়িছল। এখন থেক 
খা  অিধদ র তােদর 
িনেজ  কােড টাকা জমা 
করেল ম ণালেয়র কােড 
আয় কমেব।

২,৭৮,৩৫০ খা  অিধদ র 
ম ণালেয়র কােড টাকা 
জমা না কের তােদর 
িনেজ  কােড টাকা জমা 
করেল সম ার সমাধান 
হেব। িবষয়  খা  
অিধদ েরর সােথ 
যাগােযাগ করা হেয়েছ।
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এছাড়াও অ া  
ম ণালয় হেত িবিভ  
সমেয় টাকা খা  
ম ণালেয়র কােড জমা 

দান কিরেতেছন। 
ঠা র াও+রা

৮৫০০০+৫৪০০০

সভায় া  ত ািদ যাচাই-বাছাই করা হয়। 

িস ািস া ::  
িব ািরত আেলাচনা শেষ  অথ িবভাগেক সািবক িবষয় জানােনার জ  িস া   িহত হয়।

 

ড. সালমা মমতাজ 
অিতির  সিচব

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৫৩.২৪.০০৪.১৮.১৮১ তািরখ: 
২৬ সে র ২০২১

১১ আি ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
২) পিরচালক (সং াপন ও পিরিব ণ), সং াপন, আিথক ও জনস দ ব াপনা এবং পিরবী ণ িবভাগ, বাংলােদশ
িনরাপদ খা  ক প
৩) উপ সিচব (অিতির  দািয় ), বােজট ও িহসাব অিধশাখা, খা  ম ণালয়
৪) উপ-সিচব, বােজট-৩ শাখা, অথ িবভাগ
৫) উপ সিচব (বােজট-১), বােজট-১ শাখা, খা  ম ণালয়
৬) িহসাব র ণ কমকতা, িহসাব শাখা, খা  ম ণালয়

 

মাঃ আ  সাঈদ 
উপ সিচব (বােজট-১)
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