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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Expenditure Control Wing
No. MF(EC-1)DP-6/77/55
Dated the 10th March, 1977
Subject: Modification of the Financial Advisers scheme along with delegation of financial powers.
The undersigned is directed to say that the Secretaries’ Committee on Financial and Budgeting
Control reviewed Ministry of Finance’s and O.M No. MF(EC-1)DP-23/75/465, dated 7th January 1976
regarding the Revised Financial Advisers Scheme and made certain recommendations with a view to
improving the working of the scheme to endure a realistic approach to the problems of the
Administrative Ministry/Divisions and to liberalise further the delegation of financial powers to them.
On the basis of these recommendations and keeping in view the present policy of streamlining the
financial administration it has been decided by the Government in supersession of the said order to
modify the revised system of financial control and budgeting as set below with immediate effect:PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER
2.

The secretary (which term shall be deemed to include Acting/Additional Secretary or a Joint
Secretary-in charge) of a Ministry/Division shall continue to be the Principal Accounting Officer
of his Ministry/Division, its Attached Departments and Subordinate offices in respect of
expenditure incurred from the Budget grants controlled by and receipts of, his Ministry/Divisions.
He shall be responsible for ensuring thata)

funds allocated to his Ministry/Division, its Attached Departments or Subordinate offices are
spent for the purpose for which they are allocated;

b) the funds are spent strictly in accordance with the rules and regulations, and the expenditure is
not prima-facie, more than the occasion demands and that every Government servant exercises
the same vigilance in respect of expenditure incurred from public funds as a person of
ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money.
c)

that actual expenditure does not exceed the sanctioned budget allocation made for the
respective items/sub-heads, etc;

d) no expenditure is incurred in anticipation of authorization of an annual Budget/
Supplementary grants, without the prior concurrence of the Ministry of Finance;
e)

there is effective control and supervision over collection stock and inventories;

f)

all payments and receipts are correctly classified under appropriate heads of accounts and the
Departmental Accounts are reconciled every month with the figures communicated by the
Audit Officer;

g) audit objections are promptly settled; and
h) financial and accounting reports and returns, as may be prescribed by the Ministry of Finance
are furnished correctly and in time.
DELEGATION OF FINANCIAL POWERS
3.

The procedures for release of funds for and delegation of powers for execution of development
projects have been prescribed in the following Government orders issued by the Finance Ministry:
a)

Procedure for release of funds to autonomous/Semi-Autonomous agencies for execution of
development projects, vide MFD/Dev.1/Bt.1/2M(7)/76/262, dated 14th February 1976
(Annexure B) as may be amended from time to time.

b) Utilization of funds provided in the Budget for execution of development projects by
Government agencies vide MFD/Dev.1/Bt.1/2M(7)/76/295, dated 20th February 1976
(Annexure C) as may be amended from time to time.
c)

Creation and retention of temporary posts against development schemes vide
MFD/Dev.1/Bt.1/2M(8)/67/296, dated 24th February 1976 (Annexure D). However para 2 of
this Memo will be replaced by the following:
‘2. The Government order creating new posts and retaining existing posts in respect of
approved projects will be issued by the Administrative Ministry/Division direct to the
Accountant-General with copies to the Financial Advisers and Ministry of Finance (Dev.
Wing).’
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4.

In respect of other matters, the powers shown in columns 3 and 4 of Annexure ‘A’ to this
Memorandum shall be delegated to the Ministries/Divisions and to Heads of Departments
respectively and they will be fully competent to exercise these powers (in accordance with the
rules and instructions on the subject) to the extent indicated therein, subject to the availability of
funds for the purpose in the sanctioned budget grant otherwise than as a lump sum provision.

5.

With the concurrence of the Ministry of Finance Administrative Ministries/Divisions may delegate
such of their powers as may be appropriate to the heads of subordinate offices.

6.

Financial powers delegated to the Ministries/Divisions under the Fundamental and Supplementary
Rules, Bangladesh Financial Rules, Treasury Rules etc., will continue to be exercised by them
subject to such modifications as may be necessary in accordance with the provisions of Annexure
‘A’ to this Memorandum.
FINANCIAL ADVISERS

7.

Financial Advisers, Deputy Financial Advisers, Assistant Financial Advisers attached to the
Ministries/Divisions and their staff, being Officers and staff, of the Ministry of Finance will be
under the Administrative control of the Ministry of Finance for all purposes. Their salary, etc.,
shall be paid out of the Budget of the Ministry of Finance and their A. C. R.s. will be written
accordingly by the Ministry of Finance.

8.

Financial Adviser, Deputy Financial Adviser, Assistant Financial Adviser are and will exercise the
full powers of the Joint Secretary, Deputy Secretary and Section Officer respectively of the
Ministry of Finance in respect of all other matters not mentioned in Annexure ‘A’ except that cases
of the following categories shall be referred by them to the concerned Wings of the Ministry of
Financea)

Scrutiny and approval of Budget/Supplementary grant, allocation from the provision for
‘Unexpected Expenditure’.

b) Interpretation, relaxation and revision of financial rules, regulations, orders governing pay,
allowances, pensions, gratuity, provident fund, travelling allowance and daily allowance etc.
c)

Changes in the terms and conditions of service of Government employees including pay and
allowances.

d) Proposals affecting receipts of the Government inclusive of proposals/contracts involving
concessions in the matters of taxes and duties and cases where the government undertakes
directly or indirectly to pay taxes and duties on behalf of any person or firm.

9.

e)

Pre-liberation claims.

f)

Interpretation about delegation orders.

While exercising these powers (other than those mentioned at Annexure ‘A’) the F.A./ D.F.A/
A.F.A. will be guided by rules, procedures standing orders, instructions, etc., issued or to be issued
by Ministry of Finance from time to time.

10. The FAs, DFAs and AFAs will also keep the following in view:a)

In respect of items which have to be submitted to the Ministry of Finance, whenever a
reference is made to the FAs, organization at any level, it should be properly examined at the
level only before sending the case onward to the Ministry of Finance. It will not be advisable
to examine such cases in the FAs’ organization at various levels before a reference is made to
the Ministry of Finance. Only when it is felt that the case need not be referred to the Ministry
of Finance, examination at other levels of the FAs’ organization will be made. In making
reference to the Ministry of Finance (which should be done directly without further reference
to the relevant Ministries/Divisions) the FAs’ organization should always clearly mark the file
to the concerned Officer in the concerned Wing of the Ministry of Finance.

b) In respect of items on which full powers have been assigned to the Financial Advisers, it is
desirable that the cases are examined and disposed of promptly. If reference to the Ministry of
Finance becomes unavoidable in a particular case, it should be referred by the F.As to the
concerned Joint Secretary/Additional Secretary in the Ministry of Finance. It is expected that
on such references the cases will be disposed of at the level of Joint Secretary/Additional
Secretary in the Ministry of Finance without sending them to lower levels for examination.
If reference to previous papers, orders, become necessary, such cases will be sent done to
lower levels for examination or Subordinate Officers will be called for discussions with
relevant papers before disposing of the same.
aথর্ িবভােগর i-বক
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11. Foreign exchange expenditure may be incurred as per procedure laid down in G.O. No. MF/EF2/6(15)/75-76/2043(1000), dated 19th April 1976 issued from this Ministry vide Annexure ‘E’ to
this Memorandum.
12. Financial Advisers shall be included by the Ministries/Divisions in the Committees set up by them
in the preparations, evaluation and approval of development projects/scheme which the
Ministries/Divisions have been authorized to approve. They shall also be associated in the
preparation and processing of other Development Projects.
13. The F.As can be of help to the Ministry/Division in respect of monitoring the use of development
funds by the autonomous bodies (under the administrative control of the respective
Ministry/Division) and also for payment of Governments dues. The F.As are expected to ensure
this by collecting monthly expenditure returns and statements regarding dues of the Governments
to be paid by the autonomous bodies and to keep effective watch over the development
expenditures and progress of payment and repayment of dues. F.A is also expected to keep the
Secretary concerned promptly informed of developments on these two issues. The Financial
Advisers may be associated in the preparation of the respective foreign exchange budgets and their
processing with the Ministry of Finance.
14. The Administrative Ministries/Divisions will arrange for appropriate Office accommodation and
furniture, telephones etc., of the Financial Adviser/Deputy Financial Advisers/Assistant Financial
Advisers and their staff.
REFERENCES TO F. A/MINISTRY OF FINANCE
15. In cases where references to F.A are necessary the Ministries/Divisions shall ensure thata)

the cases are properly examined in the Administrative Ministries/Divisions in accordance with
the relevant rules, procedures and order;

b) the facts of the case, points of reference, justification for the proposal, why expenditure
involved, availability of funds form the Budget Provision, etc., are clearly state in a selfcontained note or precise or office Memorandum
c)

such date and information as may be requested by the Financial Adviser are supplied correctly
so as to help the proper disposal of the issues.
BUDGET PROCEDURE

16. The detailed procedure for the preparation and submission of the Budget Estimate has been set out
in the ‘Secretariat Instructions’. Which the Principal/Accounting Officers will be responsible for
ensuring timely observance of these instructions by the Officials concerned in and under their
Ministries/Divisions, the Financial Advisers will actively assist them in the performance of the
task. This implies, inter alia, that the scrutiny of proposals relating to the expenditure and receipts
of the Ministries and Divisions for inclusion in the Budget will be undertaken as pre-Budget
exercise and will be, as far as possible, carefully examined by the Financial Adviser before they
are recommended to the Budget Wing of the Ministry of Finance, During discussion of the
Estimates in the Ministry of Finance, the Financial Advisers should participate.
17. In respect of matters which fall within the powers delegated to the Ministries/Divisions and Heads
of Departments (vide Annexure ‘A’) they will issue Government order sanctioning expenditure
direct to the Accountant General. The order should mention thati)

it is issued it terms of paras 4 and 17 of this Memo;

ii) fund for the purpose is provided in the sanctioned Budget, otherwise than as a Lump sum
provision. Endorsement of such orders by Ministry of Finance (including F.A.) will not be
necessary.
18. Sanctions issued by the Ministries/ Divisions in other cases (i.e. in respect of matters, not covered
by Annexure ‘A’) shall be sent to the Accountant General with the endorsement of the Assistant
Financial Adviser where the concurrence to the proposal was given by Financial Advisers’
organization and by section officer of The Ministry of Finance where the porposal was concurred
in by other Wings of the Ministry of Finance.

A.F.M. EHASANUL KABIR
Additional Secretary
aথর্ িবভােগর i-বক
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ANNEXURE- D
(See Para 4 of MF(EC-1)DP-6/77/55, dated the 10th March, 1977
Powers delegated to the Ministries/Divisions and Head of Departments (These powers are subject to
available of funds in the budget otherwise than as a Lump-sum provision).
SL.
No.

Item

Powers delegated to Ministries/Divisions

1

2
Creation to temporary posts

2.
3.

Abolition of posts
Re-appropriation funds

3
..
a) Full powers for posts in National Grades V
to X. subject to the following condition:
i) the post cannot reasonably be expected to
continue beyond financial year in which it
is created;
ii) the post is created for a specified period or
till the and of the financial year,
whichever is earlier;
iii) the post is not created to perform any part
of the functions of a post whose sanction
has expired according to (ii) above.
NB-This will not be applicable in case of
Development Project which is covered by
Finance Ministry’s circular, dated 24-21976 (Annx-D)
iv) … within the Budget provision for ‘Pay of
Officer’ ‘ Pay of Establishment’ as the
case may be for the concerned officer;
v) instructions regarding staff composition
and work standards are strictly observed;
and
vi) the post is created on rate or scale of pay
which has been approved by the
Government for a post of similar character
and designation in the same Ministry/
Division.
Full power
Full powers subject to the following general
restrictions:
a) An authority shall not meet by reappropriation and expenditure which he is
not empowered to meet by appropriation.
b) No re-appropriation may be made:
i) from one demand to another;
ii) after the expiry of the financial year;
iii) from lum-sum provision for expen-diture;
iv) for any item of expenditure which has not
been sanctioned by an authority
competent to sanction it;
v) for an item which entails expenditure in
the following financial year; and
vi) expenditure for a purpose which was not
accepted or was reduced by the Ministry
of Finance which includes the FA/ DFA/
AFA.
c) No re-appropriation may be made:
i) between provision for expenditure
changed on the consolidated fund and
provision for other expenditure.
ii) between the Revenue and Capital portions
of a demand;
iii) form and to the provision for secret
service expenditure;
iv) from or to the primary units ‘Pay of
officer’ and ‘Pay of Establishment’ and
v) provision for expenditure in foreign
exchange to expenditure in local currency.

1

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

Powers delegated to
the Head of the
Department
4
Nil

Nil

Nil
Nil
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SL.
No.

Item

Powers delegated to Ministries/Divisions

1

2

3
d) In the case of expenditure on works, the
condition laid down in paragraphs 31 and 32
of Appendix 6 to the Central Public Works
Account Code shall also apply.
To the extent of budget provision specifically
made for individual Project/ Work.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Administrative approval to
works on non-Development
Account.
Expenditure to works on
non-Development Accounts.
Disposal of Government
property:i) Dismantling and selling
of unserviceable
buildings.
ii) Declaring the property
unserviceable.

iii) Sale of unserviceable
stores
iv) Lease of land in
compound of
Government buildings
and leases of canteen, etc.
Write off or irrecoverable
value of stores or public
money due to losses on
account of fraud, theft, etc.
Purchases of vehicle in
replacement of old ones.

Repairs to Government
owned vehicles

Purchase of petrol and
lubricants for Government
owned vehicles
11.
Powers to order refund in
accordance with the rules or
in pursuance of decisions of
court in respect of which no
appeal is proposed to be
filed.
12.
Powers of investigation of
arrear claims of Government
Servants.
13.
Sanctioning of expenditure
debitable to contingencies
under the primary unit ‘other
charges’:(a) Expenditure specifically
shown item-wise in the

Powers delegated to
the Head of the
Department
4

Nil

Full powers on conditions that it is made for
relevant Project/Work included in the Budget.

Nil

Full powers provided the building is declared
unserviceable by competent authority and the
sale is made through public auction.
Full powers provided a certificate is obtained in
accordance with the procedure laid down by
Government.

Nil

Full powers provided that the sale is made by
public auction.
Full powers provided lease is for one year and is
given by public auction/tender.

Upto Taka 50,000
provided a certificate is
obtained in accordance
with procedure laid
down by Government.
As in column-3
As in column-3

Up to Taka 50,000 in each case subject to the
prescribed conditions.

Tk. 10,000 in each case
subject to the
prescribed conditions.

Full powers ifi) specific Budget provision exists; and
ii) the old car is condemned according to the
prescribed procedure.
Up to Tk. 10,000 at any one time to one or any
number of vehicles used by the
Ministries/Divisions on condition thata) The Government Motor Vehicles workshops
certify that they are unable to perform the
work.
b) existing rules are observed.
c) a quarterly statement on such repairs shall be
sent of the F.A. of the Ministries/ Divisions
concerned for his perusal.
Note:-This does not cover splitting up or
staggering of the expenditure so as to keep the
expenditure within Tk. 10,000.
Full powers subject to instruction regarding the
consumption of POL, etc.

Full powers on conditions as in column-3

Full powers subject to prescribed rules

Full powers except arrear claims over six years
and pre-liberation claims.

Full powers

aথর্ িবভােগর i-বক
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As in column-3 except
to the Head of the
Department himself.
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SL.
No.

Item

1

2
budget in detail.
(b) Expenditure in cases where
lump sum provision or
allocation of funds exists
and individual items are not
specified in detail.
i) Local purchase of
Stationery.

ii) Purchase or repairs to
instruments and furniture.

iii) Hire change of office
furniture.

iv) Purchase of liveries, type
writers, duplicators
v) Purchase and repairs of
By-Cycles.
vi) Purchase of periodicals
and Newspapers
vii) Purchase of books and
maps.
viii) Expenditure on carriage
of records
ix) Freight on movement of
Government property.
x) Electricity and water
changes and taxes.
xi) Postal, telegraphic and
telephonic changes other
than those fro residential
telephones.
xii) Service postage
xiii) Hot and cold weather
changes.
xiv) Charges of printing at a
press other than the
Government Press.

xv) Expenditure in emergent
cases on account of
Government work
executed locally.
xvi) Copying and translation
changes
xvii) Law changes
xviii) Fees to Law Officers

Powers delegated to Ministries/Divisions
3

Up to Tk. 2,000 at a time provided that the
Controller of Printing and Stationary has
certified that the stationary in question cannot
be supplied from the Government Stores. No
such certificate will be needed for purchases
costing than Tk. 400.
Full powers.

Tk. 1,000 per annum for each office provided
the furniture is hired only on the opening of a
new office or on account of substantial addition
to the staff and is for temporary period.
Full powers
Full powers subject to the procedure

Powers delegated to
the Head of the
Department
4

Up to Tk. 2,000 per
month subject to
conditions as stated in
column 3.

Repair-Full powers
Purchase- Up to Tk.
5,000 in each case
subject to prescribed
condition, rules, budget
provision.
Up to Taka 500 per
annum subject to
conditions as in
column-3
As in column-3
Ditto.

Full powers

Ditto.

Full powers

Ditto.

Full powers

Ditto.

Full powers

Ditto.

Full powers

As in column-3

Full powers

Ditto.

Full powers
Full powers

Ditto.
Ditto.

Full powers, provided that separate special
Up to Tk. 500 subject
appropriation exists under contingencies for this to a certificate that the
purpose.
job could not be done
in Government Press in
case of office located
in Dacca. For office
located outside Dacca,
this condition may be
waived in emergent
cases.
Full powers
As in column-3

Full powers,

Ditto.

Full powers in accordance with the ‘Local
Remembrance’s Manual’.
Full powers in consultation with the Law
Division except in cases of arbitration where the
arbitrator is an officer of the Division

Same powers as in
Column-3
Up to Tk. 2,000 subject
to condition as in
column-3

aথর্ িবভােগর i-বক
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SL.
No.

Item

1

2

3

Powers delegated to
the Head of the
Department
4

Full powers

Nil

Full powers

As in column-3

Full powers

As in column-3

Powers delegated to Ministries/Divisions

concerned.
xix) Compensation payable
to any individual under
Law rules or judgments
of Courts.
xx) Appointment of staff
chargeable to
contingencies equivalent
to class IV staff.
xxi) Charges for remittance
of pay and allowances of
Establishment by money
order other that leave
salary.
xxii) (A) rent of nonresidential buildings

Full powers subject to following conditions:a) The area does not exceed the scale prescribed
by the Ministry of Public Works and Urban
Development.
b) The building is wholly actually used for
office purpose.
c) The Executive Engineer and in the case of
Dacca the Ministry of Public Works and
Urban Development certify that no
Government building or abandoned house is
available.
d) The rent is within the scale laid down with
the concurrence of the Ministry of Finance.
Note-(1) The certificate is to be obtained
before the house is actually hired.
(2) The Ministry/Division can sanction 6
months rent in advance, when necessary.
(B) Rent of Residential Full powers to the Ministry of Works subject to
buildings:prescribed, conditions with six months rent in
advance, when necessary.
xxiii) Repairs to the hired
Full powers subject to the conditions and extent
and requisitioned
permitted by the lease deed or the law of
buildings.
requisition.
xxiv) Payment of
Full powers in accordance with the approved
scholarships.
rates or scales and sanctioned number.
xxv) Grants-in-aid
i) Full powers if specific Budget provision has
been made for the institution. (At the time of
release of funds the Administrative Ministry
will take into consideration the current
financial position of the institution).
xxvi) Other items (i.e.,
a) Non-recurring Tk. 10,000 and (b) recurring
miscellaneous
items Tk. 2,000 provided it is essential for
expenditure including that
the working of the Ministry/Division and is
on purchase of stores).
not of novel character.

14.

xxvii) Entertainment on
reception and dinners.
Fixation of initial pay of an
officiating Government
servant who is appointed to
officiate in another post on a
time scale of pay.

Full powers subject to availability of funds
number the relevant detailed or sub-heads.
Power to relax relevant rules, so as to fix the in
trial pay in the time-scale of the new post at the
stage at which it would have been fixed under
the rules if the officiating pay in respect of the
old post were his substantive pay, provided thata) the Government servant concerned has held
that post for a period of three years
continuously (including period of leave) or
would have held it for that period had he not
been appointed to the other post; and
b) the appointing authority certifies that the
Government servant was not officiating in all

aথর্ িবভােগর i-বক
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required for technical
Operations of the
Department.
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SL.
No.

Item

1

2

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

Sanction of honoraria of
Government servants in
connection with
departmental examinations
in accordance with the rules.
Power to sanction the
undertaking of work for
which a fee is officered and
acceptance of fee.

Powers delegated to Ministries/Divisions
3
leave or short term vacancy (sanctioned for
less than one year) and was no likely to
revert to a lower post at least for the period
during which he holds the new post.
Full powers is accordance with approved rates
or scales.

Full powers subject to prescribed conditions

Relaxation of the prescribed
time limit for submission of
T.A Bill.

Full powers:
a) If no T.A. advance was drawn
b) When T.A. advance was drawn T.A.
adjustment bill should be submitted within
twelve months of the date of performance of
journey by the Govt. servant failing which
the advance will be recovered.

Relaxation of the prescribed
time limit where the family
of a transferred Govt.
servant could not join him
within six months due to
shortage of accommodation,
education of children or on
medical or on compassionate
grounds.
Relaxation of the time limit
of one month in respect of a
member of the family of a
transferred Government
servant preceding him.
Grant of traveling and daily
allowance to non-Official
members of Commissions/
Committees set up by the
Government and to foreign
experts.
Grant of daily allowance for
compulsory halt due to
dislocation of
communications.
Grant of extraordinary leave
to temporary Government
servants upto one year of
reasons beyond their control.
Grant of leave terms to
officers on contract.
Grant of special disability
leave
Grand of advance to
Government servants from
various Provident Funds

Up to 1 year subject to the following conditions
the family could not join due to shortage of
accommodation, education of children or on
medical or on compassionate grounds and (ii)
The T.A advance if drawn was returned within 6
months.

Permission to postpone

Power to postpone recovery of not more than

Powers delegated to
the Head of the
Department
4

Nil

Full powers subject to
prescribed conditions
provided that the fee
does not exceed Tk.
500 in each case
subject to a maximum
of Tk. 1,000 in a year..
a) As in column-3
b) As in column-3
subject to the
condition that T.A
bill should be
submitted within 12
months.
As in column-3

Full powers, provided that the family per
formed the journey after the transfer orders of
the Government servant have been issued.

As in column-3

Up to maximum rates admissible to secretaries
to Government.

Nil

Full powers.

Full powers

Full powers to the extent covered by model
rules laid down in Service Rules.
Full powers: subject to prescribed condition and
consultation with the Financial Adviser.
Full powers to grant up to four advances subject
to the observance of general conditions
prescribed under the rules governing the grant
of such advances.
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SL.
No.
1

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Item

Powers delegated to Ministries/Divisions

2
recovery of an advance
drawn from the G.P. Fund
for a specified period.

3
one advance for a period not exceeding two
years.

Relaxation of the time limit
of one month in which
purchase of conveyance
should be completed.
Authorization of the final
payment of the provident
fund dues of a deceased
Govt. servant to the
members of his family,
depending with the
production of succession
certificate and guardianship
certificate in the case of
minor heir(s).
Question of deciding the real
legal heir(s) in case where
there is no nomination or the
nomination is incorrect or
invalid.
Condonation of interruption
of service.

Full powers to raise the limit up to 3 months

Full Powers provided that:
a) balance to the credit of the deceased
subscriber in not more than Tk. 5,000.
b) indemnity bond is obtained.
c) Payment is made in accordance with the
Treasury Rules.

Full powers in consultation with the Law
Division.

Powers delegated to
the Head of the
Department
4
recovery of not more
than one advance for a
period not exceeding 2
years except to the
Head of the
Department himself.
As in column-3

Full powers on
production of an
indemnity bond if the
share of each Tk. 100
or less.

As in Column-3

Full powers provided each spell of service is
Nil
qualifying and the interruption is not due to
voluntary retirement or resignation from public
service.
Condonation of deficiency in Up to any period less than a year if both the
Nil
qualifying service for
conditions mentioned below are satisfied:
pension.
i) if a Government servant dies while in service
or retires under circumstances beyond his
control (e.g., on invalidation or abolition of
his post) and but for such contingency he
would have completed another year of
qualifying service; and
ii) the service rendered by him was meritorious.
Nil
Power to sanction training
Full powers subject to the following
abroad
conditions:i) Budget provision exists.
ii) The prescribed procedure is observed.
iii) The terms of deputations are in accordance
with the general orders issued by the Govt.
from time to time.
Loans and Advance to
Full powers provided that the loan is sanctioned As in column-3, except
to the head of the
Government servants
to Government servants whom they are
Department himself.
(Permanent and Temporary) competent to appoint and subject to allocation
made by the Ministry of Finance and
observance of all relevant rules and instruction.
Grant of additional pay to
Full powers subject to the following conditions:
Nil
Government servant
i) Formal appointment order to the 2nd post
performing duties of more
must issue before taking over charge and the
than one post.
officer is fully qualified to hold the 2nd post.
ii) The additional pay does net exceed 20 per
cent of the pay for the first three months,
subject to maximum of Tk. 200 p.m. and at
the rate of 10 percent p.m. thereafter subject
to maximum of Tk. 100 p.m. for the next
three months.
iii) No additional pay will be allowed for the 3rd
post.
iv) No additional pay will be allowed in respect
of a newly created post which has not yet
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SL.
No.

Item

1

2

35.

Powers to sanction pension

36.

Powers to sanction
communication of pension.

37.

Powers to sanction traveling
allowance for Government
servants compelled to
answer Civil or Criminal
change in connection with
official duties.
Sanction of traveling
allowance to a suspended
Government servant who is
required to undertake a
journey for attending
departmental inquiry other
than relating to him.
Powers to grant exemption
from rule limiting a half on
four to ten days.
Powers to prescribe scale of
tents to be supplied to
officers of various grades.
Powers to grant leave to a
Government servant in
respect of whom a medical
committee has reported that
there is no prospect of his
return to duties.
Power to accept certificate
of fitness signed by medical
practitioners.
Traveling Allowance
advance.

38.

39.

40.

41.

42

43.

44.

45.

46.

Powers to appoint a
Government servant in two
or more posts.
Relaxation of prescribed
time limit where the family
could not follow a
Government servant granted
traveling allowances
concession during leave
within the period of the
month on medical grounds
or due to private affairs.
Permission to increase the
number of installment
beyond 24 for the recovery
of G.P. Fund Advance.

Powers delegated to Ministries/Divisions

Powers delegated to
the Head of the
Department
4

3
been filled up by a whole-time incumbent.
v) No additional pay will be allowed when the
period of dual charge is less than 3 weeks.
Full powers subject to existing rules.
Full powers in respect
of officer and staff
appointed by him
subject to accountant
General’s report.
Full powers subject to a report of availability of Full powers in respect
fund from the Ministry of Finance.
of officers and staff to
whom he can sanction
pension and subject to
report of availability of
fund from the Ministry
of Finance.
Full powers
Full powers.

Ditto.

Ditto.

Ditto

Ditto.

Ditto

Ditto.

Ditto

Ditto.

Ditto

Ditto

Full powers subject to budget allocations,
provided that second advance should not be
given unless the first advance has been fully
adjusted.
Full powers

Full powers to the adjustment of traveling
allowance advance within 6 months.

Powers to increase the monthly installment up
to 48.
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING
Finance Division
(ECR Wing)

OFFICE MEMORANDUM
No. MF(EC-1)DP-6/83/378
SUBJECT:

dated Dhaka, the 15th August, 1983

Revision of Delegation of Financial Powers to the Ministries/ Divisions.

The undersigned is directed to say that through various Codal Rules and this Division’s latest O.M.
No. MF(EC-1)DP-6/ 77/ 55, dated 10th March, 1977 on the subject, financial powers have been
delegated to the administrative Ministries/ Divisions so that they can discharge their responsibilities in
financial matters with minimum references to the Finance Division. But experience shows that full
advantage of the existing financial delegations is not always taken of by many Ministries/ Divisions.
Partly due to this and partly due to the inadequacy of the existing delegation of financial powers,
references to the Finance Division have continued to increase leading to considerable delays in the
disposal of business in many cases.
2.

The matter has, therefore, been re-examined in this Division keeping in view the need for further
delegation of financial powers to the Ministries/ Divisions commensurate with their growing
responsibilities in day-to-day administration. After careful consideration of all aspects, the
Government, in supersession of this Division’s O.M. No. MF(EC-1)DP-6/ 77/ 55, dated 10th
March, 1977, have decided that only cases relating to items shown at Annex-I of this O.M. will
henceforth be referred to the Finance Division by the various Ministries/ Divisions. An other
financial matters will be disposed of by the administrative Ministries/ Divisions themselves in
accordance with the provisions laid down in the various Codal Rules and Instructions and Orders
issued on the subject from time to time within the availability of funds in the relevant sanctioned
budget.

3.

All Ministries/ Divisions are expected to be expeditious in the matter of settlement of their
financial liabilities to other Government agencies such as, PDB, BPC, WASA, WDB, PT&T,
Municipal Corporation, etc. In future, no request for allocation of funds for such items in the midst
of the year will be entertained, and the Ministries/ Divisions will be expected to take necessary
provision at the time of preparation of their budgets. Requirement of funds for such purposes, not
accommodated in the budget will have to be met by locating savings from their existing overall
budget provision under the relevant head. In submitting future budget estimates, Ministries/
Divisions will certify that inter-agency claims have been catered for in their budget proposals.

4.

In requesting for funds in excess of budget provision, strict discipline will have to be imposed by
all the administrative Ministries/ Divisions. Article 92(b) of the Constitution of the People’s
Republic of Bangladesh deals with the subject of Budget provision for ‘Unexpected Expenditure’.
This provision is meant for meeting expenditure which, because of ‘their magnitude or indefinite
character’, cannot be specified in detail at the time of preparing the Budget. In order to ensure that
these criteria are fulfilled a specific procedure has been laid down in paragraph 290 of the
Secretariat Instructions, 1976, for the formulation and processing of cases for the allocation of
funds for additional expenditure not included in the Budget. However, from a review of the cases
referred to this Ministry a general conclusion can be drawn that this procedure is often not
followed, either in letter or in spirit, by many of the administrative authorities. It appears that often
administrative Ministries/ Divisions/ Departments look upon the provision for ‘Unexpected
Expenditure’ as an accessible reserve for the financing of all additional needs felt during the year,
regardless of their character, magnitude or priority. The acceptance of many of these proposals
would lead to the pre-emption of other priority requirements which really satisfy the relevant
criteria, or the incurrence of unplanned Budget deficits, or perhaps a combination of both.
The need for strict vigilance and discipline in the implementation of the Budget is greater than
ever before. The procedure for the allocation of funds for additional expenditure has already been
elaborated in this Division’s Circular No. MF/ BW-l/ IF-2/ 76/ 1701 (100), dated the 28th July
1976 and are reproduced below:
I) All proposals for additional funds, whether emanating from a Ministry/ Division or a
Department/ Directorate/ Subordinate Office/ Autonomous Organisation under it, will be
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embodied in a self-contained Summary approved and signed by the Principal Accounting
Officer of the administrative Ministry/ Division concerned, i.e., the Secretary or Additional
Secretary/ Joint Secretary-in- charge.
II) The Summary will provide information in clear terms on the following points:
i) Total expenditure involved in the proposal in the current year and the following years,
both recurring and non-recurring, with detailed break-up.
ii) Full justification of the proposal and the reasons why it could not be foreseen and
necessary provision made in the Budget.
iii) An analysis of the Budget Grant to which the expenditure is debitable, showing:
a) Amount provided Sub-headwise.
b) Particulars of expenditure already incurred under each sub-head; and
c) Particulars of commitments (including sanctions already issued) and plan of
expenditure under each sub-head for the remaining part of the financial year.
iv) The reasons why some of the contemplated expenditure at (iii) (c) above cannot be
dropped/ curtailed to accommodate the present proposal; and
v) The reasons why the proposed expenditure cannot be postponed to a subsequent year.
III) On receiving the proposal, the Finance Division will, in the first place, examine it in respect of
its justification and magnitude and thereafter allocate the additional funds considered
admissible and feasible. While communicating their decision to the Administrative Ministry/
Division, the Finance Division win indicate whether the funds are being allocated from the
Budget provision for ‘Unexpected Expenditure’ or whether they will in due course be
provided either by re-appropriation or by Supplementary Grant. The Administrative Ministry/
Division will thereafter issue the requisite expenditure sanction with the concurrence of the
Ministry of Finance (Budget Wing) by whom a copy thereof is to be endorsed to the Audit
Officer concerned.
IV) If the case has not been formulated in the manner indicated at sub-paragraphs I and II above,
the Finance Division will return the case to the Ministry/ Division concerned without
consideration.
5.

The Secretary-in-charge (which term shall be deemed to include Acting/ Additional Secretary or
Joint Secretary-in-charge) of Ministry/ Division shall continue to be the Principal Accounting
Officer of his Ministry/ Division, its attached Departments and subordinate offices in respect of
receipts as well as expenditure incurred from the budget grants controlled by his Ministry/
Division.
He shall be responsible for ensuring thata) funds allocated to his Ministry/ Division, its attached Departments or subordinate offices are
spent for the purpose for which they are allocated;
b) the funds are spent strictly in accordance with the rules and regulations, and the expenditure is
not, prima-facie, more than the occasion demands and that every Government servant
exercises the same vigilance in respect of expenditure incurred from public funds as a person
of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money;
c) actual expenditure does not exceed the sanctioned budget allocation made for the respective
items/ sub-heads, etc.;
d) no expenditure is incurred in anticipation of authorisation of an annual Budget/ Supplementary
grants, without the prior concurrence of the Ministry of Finance;
e) all payments and receipts are correctly classified under appropriate heads of accounts and the
Departmental Accounts are reconciled every month with the figures communicated by the
Accountant General and Accounts Officer. In respect of Ministries/ Divisions whose accounts
have been ‘departmentalised’, the Chief Accounts Officer will regularly reconcile his accounts
with those of attached Departments/ Subordinate Offices;
f) audit objections are promptly settled.

6.

The Ministries/ Divisions may delegate such of their powers as may be appropriate to the heads of
Attached Departments and Subordinate Offices. However, to ensure uniformity in this respect in
all Govt. Offices and to avoid anomalies, prior consultation ‘with the Finance Division will be
necessary for the purpose. Existing delegations to the heads of Departments and subordinate
offices will continue to be exercised by them till new sub-delegations are made by the relevant
Ministry/ Division as provided in this O.M. It is suggested, however. that in view of
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decentralisation of functions and added authority of Ministries, a thorough review of delegation of
powers all the way down is made by all Ministries within December 1983 and revised instructions
are cleared with Finance Division.
7.

Financial powers delegated to a Ministry/ Division under the Fundamental and Supplementary
Rules, General Financial Rules, Service Rules, Bangladesh Financial Rules, Treasury Rules, etc.,
will continue to be exercised by them subject to such modifications as have been made or may be
made from time to time.

8.

Deputy Financial Adviser (DFA) attached to the Ministry/ Division shall exercise full powers of a
Deputy Secretary of Finance Division, and he will dispose of the cases in respect of items shown at
Annex-I within his competency. The cases which fall beyond the purview of his powers, will be
referred by him to the respective Wing of the Finance Division directly with his comments/
recommendations without routing the same through the relevant Ministry/ Division.

9.

In matters where consultation with other Ministries/ Divisions is required as per procedure, in
particular, with the Establishment Division, Ministry of Works and the Law & PA Division, that
should be done by the concerned Ministry/ Division and cases disposed of accordingly without
reference to the Finance Division unless it comes under the purview of items listed at Annex-I,

10. In respect of matters which fall within the delegated powers of Ministries/ Divisions, they will
issue necessary sanctioning orders direct to the Accountant General/ Chief Accounts Officer. The
order should mention that-a) it is issued in terms of powers delegated to them under this O.M.; and
b) funds for the purpose arc provided ill the sanctioned budget otherwise than as a lump-sum
provision. Endorsement of such orders by Finance Division (including DFA) will not be
necessary.
11. Sanctions issued by the Ministries/ Divisions in respect of items covered Annex-I shall be sent to
the Accountant General/ Chief Accounts Officer with endorsement of the DFA where concurrence
to the proposal is given by the DFA, and by Section Officer of the Finance Division where the
proposal is concurred in by any Wing the Finance Division.
12. The Revision of Delegation of Financial Powers set out in this O.M. will continue until further
orders.

M. SYEDUZZAMAN
Secretary,
Finance Division.
No. MF(EC-I)-DP-6/83/378,

dated Dhaka, the 15th August, 1983.

Copy forwarded, for information and necessary action to: --------------------------------------------------------------------------AOLAD HOSSAIN KHAN
Deputy Secretary,
Finance Division.
Distribution:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CMLA’s Secretariat.
All Secretaries, Addl. Secretaries, Joint Secretaries-in-charge of Ministries/Divisions.
All Ministries (section-wise).
All ZMLAs.
P. S. to the President and the CMLA.
All P. S. to Ministers.
Chairman, National Board of Revenue, Dhaka.
Secretary to the President.
Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka. (6 copies)
Controller General Defence finance (ex-MAG). (10 copies)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Accountant General, Bangladesh Railway, Chittagong (3 copies).
All Accounts Cell of all Ministries.
Financial Adviser, Defence Finance.
All Officers of the Ministry of Finance (including DF As). (2 copies each).
Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka, (10 copies)
Addl. A. G., Ministry of Foreign Affairs (3 copies).
Secretary, Parliament Secretariat, Dhaka.
Secretary, Public Service Commission, Dhaka.
Secretary, Bangladesh Election Commission, Dhaka.
All Heads of Departments (4 copies).
Director General, Works, Audit & WAPDA, Dhaka. (3 copies)
Director General, Commercial Audit, Dhaka.
Addl. Accountant General, T. &. T., Dhaka.
P. A. to Finance Secretary/Addl, Finance Secretary.
Copy to Cabinet Division with reference to that Division’s D. O. No. CD/CS/10/83-100, dated 283-1983.

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

• 18 •

ANNEXURE I
[See para. 2 of MF(EC-I)DP-6/83/378, dated the 15th August, 1983. ]
Subject on which references are to be made to the Finance Division (non-development)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

Commitment in local currency as well as foreign exchange beyond a particular financial year.
Proposals for expenditure in local currency as well as foreign exchange beyond budget provision.
Proposals for non-recurring expenditure in local currency as well as foreign exchange not covered
by specific sanctioned budget provision.
Re-appropriation between: (a) pay heads and other heads, (b) from and to charged expenditure, and
(c) from one major head to another.
Creation of new posts for period exceeding the financial year.
All proposals for new expenditure on works not specifically provided for in the budget.
Purchase of new vehicles under non-development budget.
Preliberation claims.
Break-up of lump provisions.
Sanction of honorarium to Government servants for special and arduous type of work-exceeding
one month’s pay, subject to a maximum of Tk. 1,000.
Postponement of recovery of advances from G. P. Fund beyond two years and increase in the
number of monthly instalments on G. P. Fund advance beyond 60.
Payment of allowance for holding of additional charge beyond 6 (six) months.
Interpretation of Financial Rules, Regulations and Orders, Governing pay and allowances, pension,
gratuity, G. P. Fund, T. A./ D. A.
Change of service conditions regarding pay and allowances.
Proposals affecting receipts of the Government, including proposals on levy of taxes, duties, cesses
or fees.
Sanction of advance increment of pay (other than these provided in the relevant Recruitment Rules
for initial appointments).
Payment of grants-in-aid beyond sanctioned budget provisions.
Drawal of advance exceeding Tk. 5,000 for contingent expenditure not covered by permanent
advance or Imprest.
Local purchase of stationery articles beyond Tk. 7,500 subject to availability of funds in the budget
and non-availability certificate from the Stationery Department.
All proposal for sanction out of centrally controlled budget grants, viz., House building and Motor
Car advances, Commutation etc. requiring funds availability certificate.
Light refreshments from contingencies for meeting/conference/training courses, exceeding Tk. 300
on each occasion, the expenditure being limited to Tk. 6 per head and number of participants not
being less than five.
Proposal for writing off irrecoverable value of stores or public money due to losses on account of
fraud, theft, etc. exceeding Tk. 1,00,000.
Writing off irrecoverable loans and advances (including interest) to Government servants.
Sanction of foreign exchange to covera) expenses on entertainment exceeding US $ 300, and contigencies exceeding $ 100. 00 by a
Cabinet Minister going abroad on official duty.
b) expenses on entertainment and contigencies by officials going abroad on official duty.
Fixation/revision of allowances of officials of the Govt. and of autonomous bodies posted abroad,
Bilateral/international agreements/treaties having financial implications.
Matters relating to floatation of loan.
Alteration in the method of compilation of accounts of Ministry/Division/
Department/Directorate/Subordinate Office.
Any other matter having financial implications (directly or indirectly) not covered by the approved
budget.
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আিথর্ক kমতা aপর্ণ- ১৯৮৫
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
E.C.R and Implementation Wing
dated the 29th July, 1985

O.M.No.MF(EC-1)/DP-4/85/158

SUBJECT: Sub-delegation of financial powers to heads of Departments and subordinate offices
under the various Ministries/ Divisions.
1.

In supersession of this Devision’s O.M.No. MF(EC-1)-DP-20/ 83/ 242 dated 24th September, 1984
and O.M.No. MF(EC-1)/ DP-20/ 83/ 80 dated 10-4-1985, the undersigned is directed to enclose
herewith a ‘Model’ of Sub-Delegation of Financial Power for necessary action.

2.

This ‘Model’ is designed to ensure uniformity in the matter of sub-delegation of financial powers
by the Ministries/ Division to their attached Departments and Subordinate Offices. The list of the
items shown in the ‘Model’ (Annex-A) is not exhaustive, and additions would be made to it as and
when need arises.

3.

Head of attached Departments irrespective of the location of such Departments will exercise the
powers as shown in the ‘Model’. For administrative conveniences, the heads of Subordinate
Offices have been grouped into 3 categories, namely, category I, II and III keeping in mind that the
heads of subordinate Offices at Divisional/ Regional level would come under category I, those at
District level under category II and those at Upazila level under category III. These categories are
strictly for the purpose of delegation of financial powers and do not affect the status of the officers,
etc. Each category, however, has been given specified powers.

4.

The administrative Ministries/ Divisions will now kindly issue necessary orders on the basis of
thes ‘Model’ (Annex-A) in regard to their respective Heads of Departments and subordinate
Offices with copy to A.Gs., C.A.O.’s, District Accounts Officers/ Upazila Accounts Officers as
well as this Ministry. They may also bring out orders specifying the relevant officers under their
control and the categories to which each officer would belong. In issuing sub-delegation orders,
they may quote the Revision of Delegation of Financial Powers order of August 15, 1983 issued
from this Divisions.

5.

In the sub-delegation order, it should be made clear that the concerned officer will be fully
competent to exercise these powers (in accordance with the existing rules and instructions on the
subject) to the nxtent indicated therein subject to the availability of fund for the purpose in the
sanctioned budget grant otherwise than as a lump sum provision.

6.

The Officers who have been delegation special financial powers under the special orders of the
Government may continue to exercise the same. They may also continue to exercise the powers
under various codal rules subject to such modifications as have been made or may be made from
time to time.

7.

While exercising the powers, the officers concerned will be guided by rules, procedures, standing
orders, instruction, etc. issued or to be issued by the Ministry of Finance and relevant
administrative Ministry/ Division from time to time.

8.

The Officers concerned shall also be responsible for ensuring that–
a)

the funds allocated to them are spent for the purpose for which they are allocated;

b) the funds are spent strictly in accordance with the rules and regulations and expenditure is not
prima facie, more than the occasion demands;
c)

that the actual expenditure does not exceed the sanctioned budget allocation made for the
respective items/ sub-heads, etc.

d) no expenditure is incurred in anticipation or authorization or and annual Budget/
Supplementary grants, without the prior concurrence of the Ministry of Finance;
e)

all payments and receipts are correctly classified under the appropriate heads of accounts and
the office accounts are reconciled every month with the figures communicated by the Audit
Officer;
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f)

Audit objections are promptly settled; and

g) financial and accounting reports and returns, as may be prescribed by the Ministry of Finance
are furnished correctly and in time.

M. M. RAHMAN
Secretary.
Enel: One statement.
dated the 29th July, 1985

O.M.No.MF(EC-1)/DP-4/85/158
Copy forwarded for information and necessary action to:-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. HOSSAIN
Joint Secretary.
Distribution:1. CMLA’s secretariat.
2. All Secretaries, Addl. Secretaries, Joing Secretaries-in-charge of Ministries/ Divisions.
3. All ZMLA’s.
4. P.S. to the President and CMLA.
5. All P.S. to Ministers.
6. Chairmen, National Board of Revenue, Dhaka.
7. Secretary to the President.
8. Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka.
9. All Officers of the Ministry of Finance.
10. Secretary, Parliament Secretariat, Dhaka.
11. Secretary, Bangladesh Election Comission, Dhaka.
12. P.A. to Finance Secretary/ Additional Finance Secretary.
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REPRINTED MODEL OF SUB-DELEGATION OF REVISED FINANCIAL POWERS, 1984
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REPRINTED MODEL OF SUB-DELEGATION OF REVISED FINANCIAL POWERS
Sl.
Item No.
No.
1
2
1.
Creation of temprorary posts.
2.
Abolition of posts
3.
Re-Appropriation of funds

4.

5.
6.

3
Nil
Nil
Re-appropriation between heads subordinate
to minor heads subject to the following
conditionsi) Funds may not be re-appropriated from
and to pay heads;
ii) All re-appropriations made must be in
respect of funds placed at the officers
disposal;
iii) No re-appropriation should be made to
meet expenditure which is likely to recur
in future years.
Administrative approval to new works to Taka Thirty thousands in each case
non-Development account; (NonResidential)
Expenditure for works on NonNil
Development Accounts.
Disposal of Govt. propertyi) Dismantling and selling of
Nil
unserviceable buildings.
ii) Planing the property unserviceable
Up to Tk. 75,000 provided a certificate is
obtained in accordance with the procedure
laid down by the Government.

iii) Sale of unserviceable stores

iv) Lease of land in compound of Govt.
building and lease of canteen, etc.

7.

8.

Head of the Department

Officers in Category-III
6
Nil
Nil
Nil

Taka Twenty thousands in
each case

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Up to Tk. 10,000 only
provided a certificate is
obtained in accordance with
the procedure laid down by
the Government.

Full powers provided that the sale is made by Full powers provided that
Public auction.
the sale is made by Public
auction.
Full powers provided lease is for one year and Full powers provided lease
is given by Public auction/ tender.
is for one year and is given
by Public auction/ tender.

Write off of irrecoverable value of stores Up to Tk. 30,000 in each case subject to the
or public money due to losses on account prescribed conditions.
of fraud, theft, etc.
Purchase of vehicles in replacement of
Nil
old ones.
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Subordinate Offices
Officers in Category-II
5
Nil
Nil
Nil

Officers in Category-I
4
Nil
Nil
Nil

Up to Tk. 10,000 in each
case subject to the
prescribed conditions.
Nil
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Remarks

Nil
Up to Tk. 7,500 only
provided a certificate is
obtained in accordance
with the procedure laid
down by the
Government.
Up to Tk. 20,000
Up to Tk. 10,000 provided
provided that the sale is
that the sale is made by
made by Public auction.
Public auction.
Full powers provided Up to Tk. 10,000 provided
lease is for one year and lease is for one year and is
given by Public auction/
is given by Public
tender.
auction/ tender.
Up to Tk. 5,000 in each
Up to Tk. 2,500 in each
case subject to the
case subject to the
prescribed conditions.
prescribed conditions.
Nil
Nil

7

Sl.
Item No.
No.
1
2
9.
Reparis to Govt. owned vehicles.

10.

11.

12.

13.

Head of the Department
3
Up to Tk. 10,000 at any one time to one or
any number of behicles used by the
Departments on condition that:
a) The Govt. Motor vehicles workshops
certify that they are unable to perform the
work.
b) Existing Rules are observed.

Officers in Category-I
4
Up to Tk. 5,000 subject to
the conditons that:

Subordinate Offices
Officers in Category-II Officers in Category-III
5
6
Up to Tk. 3,000 subject Up to Tk. 2,000 subject to
to the conditons that:
the conditons that:

a) Existing Rules are
observed.

a) Existing Rules are
observed.

b) A quarterly statement on b) A quarterly statement
such repairs shall be sent
on such repairs shall
to the deptt. Concerned
be sent to the deptt.
for perusal.
Concerned for
perusal.
Note: This does not
c) A quarterly statement on such repairs shall Note: This does not cover
be sent to the admn. Ministries/ Divisions splitting up or staggering of cover splitting up or
staggering of the
concerned for perusal.
the expenditure so as to
keep the expenditure within expenditure so as to keep
the expenditure within
Tk. 5,000.
Tk. 3,000.
Note: This does not cover splitting up or
staggering of the expenditure so as to keep the
expenditure within Tk. 10,000.
Purchase of petrol and lubricants for
Full powers subject to instruction regarding
Full powers subject to
Full powers subject to
Govt. owned vehicles.
the consumption of POL, etc.
instruction regarding the
instruction regarding the
consumption of POL, etc.
consumption of POL,
etc.
Posers to order refund in accordance with Full powers subject to prescribed rules
Full powers subject to
Full powers subject to
the rules or in pursuance of decisions of
prescribed rules
prescribed rules
court in respect of which no appeal is
proposed to be filled.
Full powers except
Posers of investigation of arrear claims of Full powers except arrear claims over six
Full powers except arrear
arrear claims over 1
Govt. servant.
years and preliberation claims except to the
claims over 1 years and
head of the Department himself.
preliberation claims and the years and preliberation
claim of the officer himself claims and the claim of
the officer himself
sanctioning the
sanctioning the
investigation of claim.
investigation of claim.
Sanctioning of expenditure debitable to
contingencies under the primary unit
contingencies
a) Expenditure specially shown itemNil
Nil
Nil
wise in the budget in detail.
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a) Existing Rules are
observed.
b) A quarterly statement
on such repairs shall be
sent to the deptt.
Concerned for perusal.
Note: This does not cover
splitting up or staggering
of the expenditure so as to
keep the expenditure
within Tk. 2,000.

Full powers subject to
instruction regarding the
consumption of POL, etc.
Nil

Nil

Nil

Remarks
7

Sl.
No.
1

Item No.
2
b) Expenditure in case where lump sum
provision or allocation of funds exists
and individual items are not specified
in detail:
i) Local purchase of stationery

ii) Purchase or repairs to instruments
and furniture.

iii) Purchase of liveries, typewriters,
duplicators

iv) Parchase and repairs of Bicycles
v) Purchase of periodicals &
Newspapers
vi) Purchase of Books and Maps
vii) Expenditure on carriage of
records.
viii) Freight on movement of Govt.
Property
ix) Electricity and water charge and
taxes
x) Postals, telegraphic and telephonic
charges other than those for
residential telephones.
xi) Service postage
xii) Hot and cold weather charges
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Head of the Department
Officers in Category-I
4

3

Subordinate Offices
Officers in Category-II
5

Up to Tk. 2,000 per
month provided that the
controller of Printing and
Stationery has certified
that the stationery in
question cannot be
supplied from the
Government stores.
Reparis: Full powers.
Reparis: Full powers. Purchase: Up to Tk.
Reparis: Full powers.
7,500 in each case subject to prescribed
Purchase: Up to Tk. 3,000 Purchase: Up to Tk.
2,000 in each case
condition rules, budget provision.
in each case subject to
prescribed condition rules, subject to prescribed
condition rules, budget
budget provision.
provision.
Full powers restricted to authorized number
Full powers for purchase of Full powers for purchase
laid down in the organogram approved by the liveries, and full powers for of liveries, and full
powers for replacement
M.L. Committee on organizational setup
replacement of old
of old condemned typecondemned type-writers
writers subject to
subject to conditions as in
conditions as in columncolumn-3
3
Full powers subject to the procedure.
Full powers subject to the
Full powers subject to
procedure.
the procedure.
Full Powers
Full Powers
Full Powers
Up to Tk. 5,000 per month provided that the
controller of Printing and Stationery has
certified that the stationery in question cannot
be supplied from the Government stores.

Up to Tk. 3,000 per month
provided that the controller
of Printing and Stationery
has certified that the
stationery in question
cannot be supplied from the
Government stores.

Remarks
Officers in Category-III
6

Up to Tk. 1,000 per month
provided that the
controller of Printing and
Stationery has certified
that the stationery in
question cannot be
supplied from the
Government stores.
Reparis: Tk. 500.
Purchase: Up to Tk. 1,000
in each case subject to
condition rules, budget
provision.
Full powers for purchase
of liveries, subject to
conditions as in column-3

Full powers for repairs
only.
Nil

Full Powers
Full Powers

Full Powers
Full Powers

Up to Tk. 500
Full Powers

Up to Tk. 250 per annum.
Full Powers

Full Powers

Full Powers

Full Powers

Full Powers

Full Powers

Full Powers

Full Powers

Full Powers

Full Powers

Full Powers

Full Powers

Full Powers

Full Powers
Full Powers

Full Powers
Full Powers

Full Powers
Full Powers

Full Powers
Full Powers
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7

Sl.
No.
1

Item No.

Head of the Department

Officers in Category-I
2
3
4
xiii) Charges for printing at a press
Up to Tk. 2,000 in each case subject to a
Up to Tk. 1,500 in each
other than the Govt. press.
certificate that the job could not be done in
case, subject to condition as
Govt. press in case of office located in Dhaka. in column-3
For offices located outside Dhaka this
condition may be waived in emergent cases.
xiv) Expenditure in emergent cases on
Full powers
Full powers
account of Govt. binding work
executed locally.
xv) Copying and translating charges
Full powers
Nil
xvi) Law charges
Full powers
Nil
xvii) Fees to Law Officers
Up to Tk. 3,000 subject ot susal procedure
Up to Tk. 2,000 subject to
usual procedure
xviii) Compensation payable to any
individual under Law rules or
Nil
Nil
Judgements of court
xix) Appointment of staff chargeable
Nil
Nil
to contingencies equivalent to
class-IV staff.
xx) Charges for remittance of pay and
allowance of estbt. By money order
Full powers
Full powers
other than leave salary.
xxi) (A) Rent of Non-residential
Up to Tk. 10,000 p.m. subject to the fillowing Up to Tk. 7,500 p.m.
Building
conditions:
subject to the fillowing
conditions:
a) The area does not exceed the scale
a) The area does not exceed
prescribed by the Ministry of Public
the scale prescribed by
Works and Urban Development.
the Ministry of Public
Works and Urban
Development.

Subordinate Offices
Officers in Category-II
5
Up to Tk. 1,000 in each
case, subject to condition
as in category-1

Officers in Category-III
6
Up to Tk. 500 in each
case, subject to condition
as in category-1

Full powers

Full powers

Nil
Nil

Nil
Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Full powers

Full powers

Up to Tk. 5,000 p.m.
subject to the fillowing
conditions:
a) The area does not
exceed the scale
prescribed by the
Ministry of Public
Works and Urban
Development.
b) The building is wholly & actually used for b) The building is wholly & b) The building is
office purpose.
actually used for office
wholly & actually
purpose.
used for office
purpose.
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Remarks

Up to Tk. 1,500 p.m.
subject to the fillowing
conditions:
a) The area does not
exceed the scale
prescribed by the
Ministry of Public
Works and Urban
Development.
b) The building is wholly
& actually used for
office purpose.

7

Sl.
No.
1

Item No.
2

Head of the Department
3
c) The executive Engineer and in the case of
Dhaka the Ministry of Public Works and
Urban Development certify that no Govt.
building of abandoned house is available.

d) The certificate is to be obtained before the
house is actually hired.

e) The rent is within the scale laid down by
the Ministry of Works.

14.

15.

16.

(B) Rent of Residential Building
xxii) Repairs to the hired and
requisitioned buildings.

Nil
Full powers subject to the conditions and
extent permitted by the lease deed or law
of requisition.

xxiii) payment of scholarship
xxiv) Grants-in-aid
xxv) Other items (i.e. miscellaneous
expenditure including that on
purchase of stores).
xxvi) Entertainment on reception and
dinners.
Fixation of initial pay of an officiating
Govt. servant who is appointed to
officiate in another post on a time scale
of pay.
Saction of honoraria to Govt. servants in
connection with departmental
examination in accordance with rules.
Powers to sanction the undertaking of
works ofr which a fee is offered and
acceptance of fee.

Nil
Nil
Full powers for purchase of consumable
stores required for technical operation of the
deptt.
Nil

• 28 •

Nil

Subordinate Offices
Officers in Category-I
Officers in Category-II
4
5
c) The Executive Engineer c) The Executive
Engineer and in the
and in the case of Dhaka
case of Dhaka the
the Ministry of Public
Ministry of Public
Works and Urban
Works and Urban
Development certify that
Development certify
no Govt. building of
that no Govt. building
abandoned house is
of abandoned house is
available.
available.
d) The certificate is to be
d) The certificate is to be
obtained before the
obtained before the
house is actually hired.
house is actually
hired.
e) The rent is within the
e) The rent is within the
scale laid down by the
scale laid down by the
Ministry of Works.
Ministry of Works.
Nil
Nil
Up to Tk. 1,000 subject to Up to Tk. 500 subject to
the condition and
the condition and extent
extent permitted by
permitted by the lease
the lease deed or the
deed or the law of
law of requisition.
requisition.
Nil
Nil
Nil
Nil
Up to Tk. 5,000 subject to Up to Tk. 3,000 subject
the condition as in column- to the condition as in
3
column-3
Nil
Nil

Remarks
Officers in Category-III
6
c) The Asstt. Engineer/
SAE of PWD certify
that no Govt. Building
or abandoned house
available.

d) The certificate is to be
obtained before the
house is actually hired.
e) The rent is within the
scale laid down by the
Ministry of Works.
Nil
Nil

Nil
Nil
Up to Tk. 1,000 subject to
the condition as in
column-3
Nil

Nil

Nil

Nil

Not exceeding 1 month’s pay subject to
maximum of Tk. 5,00/-

Nil

Nil

Nil

Full powers subject to prescribed dondition
provided that the fee does not exceed Tk 5000
in each case subject to a miximum of Tk. 5,00
in a year.

Nil

Nil

Nil
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7

Sl.
Item No.
No.
1
2
17. Relaxation of the prescribed time Full
powers: limit for submission of T.A. Bill.

Head of the Department

Subordinate Offices
Officers in Category-II
5
Nil

Officers in Category-III
6
Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Full powers

Full powers

Nil

Full powers in respect of
the staff for whom he is
the appointing authority.
Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Officers in Category-I
4
Full Powers

3
Full Powers
a) If no T.A. advance was drawn.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

Relaxation of the prescribed time limit
where the family of a transferred Govt.
servant could not join him within six
months due to shortage of
accommodation, education, of children or
on medical or on compassionate grounds.
Relaxation of the time limit of one month
in respect of a member of the family of a
transferred Govt. Servants preceding him.

a) If no T.A. advance was
drawn.
b) when T.A. advance was
b) when T.A. advance was drawn T.A.
drawn T.A. adjustment
adjustment bill should be submitted within
bill should be submitted
12 months of the date of performance of
within 12 months of the
journey by the Govt. servant failing which
date of performance of
the advance will be recovered.
journey by the Govt.
servant failing which the
advance will be
recovered.
Up to 1 year subject to
Up to 1 year subject to the following
conditions (i) the family could not join due to condition as in column-3
shortage of accommodation, education of
children or on medical or on compassionate
grounds and (ii) The T.A. Advance if drawn
was returned within 6 months.
Full powers, provided that the family
Full powers, provided that
performed the journey after the transfer orders the family performed the
of the Govt. servant have been issued.
journey after the transfer
orders of the Govt. servant
have been issued.
Nil
Nil

Remarks

Grant of traveling and daily allowance to
non-official members of commissions/
committees set-up by the Govt. & to
frreign experts.
Grant of daily allowance ofr compulsory
Full powers
halt due to dislocation of
communications.
Grant of extraordinary leave to temporary Full powers except to the head of the Deptt.
Govt. servant up to one year for reason
Himself.
beyong their control.
Grant of leave terms to officers on
Nil
contract.
Grant of special disability leave
Nil

• 29 •

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়- ১

7

Sl.
Item No.
No.
1
2
25. Grant of advance to Govt. servants from
various provident funds.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.

Head of the Department

Officers in Category-I
3
4
Up to 3 advances except to the Head of the
Up to 2 advances to those
Deptt. Himself subject to the general
for whom he is the
conditions prescribed in the rules governing
appointing authority subject
such advance.
to the conditions prescribed
in the rules governing such
advance
Permission to postpone recovery of an
Powers to postpone recovery of not more than Powers to postpone
recovery of not more than
advance drawn from the G.P. Fund for a one advance for a period not exceeding 2
one advance for a period
specified period.
years except to the Head of the Department
not exceeding 2 years
himself.
except to the Head of the
Department himself.
Relaxation of the time limit of one month Full powers to raise the limit up to 3 months. Full powers to raise the
in which purchase of conveyance should
limit up to 2 months.
be completed.
Authorisation of the final payment of the Full powers on production of and indemnity Full powers on production
bond it the share of each is Tk. 500 or less.
of and indemnity bond it the
provident fund dues of a decased Govt.
share of each is Tk. 300 or
servant to the members of his family
less.
depending with the production of
succession certificate and guardianship
certificate in the case of minor heir(s).
Question of deciding the real legal heir(s) Full powers in consultation with the Law
Full powers in consultation
in case where there is a nomination or the Division.
with the Law Division.
nomination is incorrect or invalid.
Condonation of interruption of service
Nil
Nil
Condonation of deficiency in qualifying
Nil
Nil
service for pension.
Power to sanction training abroad.
Nil
Nil
Nil
Loans and advances to Govt. servants
Full powers provided that the loan is
(Permanent and Temporary)
sanctioned to Govt. servants whom they are
competent to appoint and subject to allocation
made by the Ministry of Finance and
observance of all relevant rules and
instructions except to the Head of the Deptt.
Hhemself.
Grant of additional allowances to Govt.
Nil
Nil
servant performing duties of more than
one post.
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Subordinate Offices
Officers in Category-II
5
Up to 1 advances except
to the Head of the Deptt.
Himself subject to the
general conditions
prescribed in the rules
governing such advance.
Nil

Remarks
Officers in Category-III
6
Nil

Nil

Full powers to raise the
limit up to 1 months.

Nil

Full powers on
production of and
indemnity bond it the
share of each is Tk. 200
or less.

Full powers on production
of and indemnity bond it
the share of each is Tk.
100 or less.

Nil

Nil

Nil
Nil

Nil
Nil

Nil
Nil

Nil
Nil

Nil

Nil

7

Sl.
Item No.
No.
1
2
35. Powers to sanction pension

Head of the Department
3
Full powers in respecet of officers and staff
appointed by him subject to Audit Officer’s
report

36.

Powers to sanction commutation of
pension.

37.

Powers to sanction traveling allowance
Full powers
for Govt. servants compelled to answer
civil or criminal charges in connection
with official duties.
Sanction of travelling allowance to a
Full powers
Full powers
suspended Govt. servant who is attending
departmental inquiry other than relating
to him.
Powers to grant exemption from rule
Full powers
Full powers
limiting a halt on tour to ten days.
Powers to prescribe scale of tents to be
Full powers
Full powers
supplied to officers of various grades.
Powers to grant leave to a Govt. servant
Full powers
Full powers
in respect of whom a medical committee
has reported that there is no prospect of
his return to duties.
Powers to accept certificate of fitness
Full powers
Full powers
signed by medical practitioners.
Travelling allowance advance
Full powers
Full powers
Powers to appoint a Govt. servant in two
Nil
Nil
or more posts.
Permission to increase the number of
Powers to increase the monthly instalment up Powers to increase the
instalment beyond 24 for the recovery of to 48 except in the case of head of the
monthly instalment up to 36
G.P. fund advance.
Department himself.
except in the case of head of
the Department himself.
Sanction of L.A. estimate
Nil
Nil
Purchase of new car
Nil
Nil
Nil
Entertainment in meeting where nonLight refreshment from contingencies for
officials and/ or foreigners are present
meeting conference training course exceeding
and also for meeting of Board/
Tk 100 on each occasion, The expenditure
committee, etc.
being limited to Tk. 6 per head and number of
participants not being less than five.

38.

39.
40.
41.

42
43.
44.
45.

46.
47.
48.
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Full powers in respect of officers and staff to
whom he can sanction pension and subject to
report of availability of fund from the
Ministry of Finance.

Officers in Category-I
4
Full powers in respecet of
officers and staff appointed
by him subject to Audit
Officer’s report
Full powers in respect of
officer and staff whom he
can sanction pension
subject to repert of
availability of fund.
Full powers
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Subordinate Offices
Officers in Category-II Officers in Category-III
5
6
Full powers in respecet Nil
of officers and staff
appointed by him subject
to Audit Officer’s report
Full powers in respect of Nil
officer and staff whom
he can sanction pension
subject to repert of
availability of fund.
Full powers
Full powers

Full powers

Full powers

Nil

Nil

Nil

Nil

Full powers

Full powers

Full powers

Full powers
Nil

Nil

Nil

Nil

Nil
Nil
Nil

Nil
Nil
Nil

Remarks
7

আিথর্ক kমতা aপর্ণ
(DELEGATION OF FINANCIAL POWERS)

o
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্
ণ
ু
(SUB-DELEGATION OF FINANCIAL POWERS)

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ
তািরখ:

২৪-১১-১৪০৬ বাং
০৭-৩-২০০০ iং
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আিথর্ক kমতা aপর্ণ
(DELEGATION OF FINANCIAL POWERS)

o
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্
ণ
ু
(SUB-DELEGATION OF FINANCIAL POWERS)

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ
তািরখ:

২৪-১১-১৪০৬ বাং
০৭-৩-২০০০ iং
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সচীপt
ূ
kিমক নং
১।
২।
৩।

িবষয়
আিথর্ক kমতা aপর্ণ
(Delegation of Financial Powers)
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্
ণ
ু
(Sub-Delegation of Financial Powers)
ৃ পিরপt
apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত aথর্ বরাd pসে জািরকত
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ
নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/৬৪
িবষয়:

তািরখ:

২৪-১১-১৪০৬ বাং
০৭-৩-২০০০ iং

মntণালয়/ িবভাগেক pদt আিথর্ক kমতার সংেশাধন (annয়ন)।

ৃ গত ১৫/০৮/১৯৮৩ তািরেখ জািরকত
ৃ eম/ eফ(iিস-১)
িনেদর্শkেম জানােনা যাiেতেছ য, aথর্ িবভাগ কতর্ক
ূ pশাসিনক কাযর্kেমর সিহত সাম সয্ রািখয়া মntণালয়/ িবভাগসমহেক
ূ
িডিপ-৬/ ৮৩/ ৩৭৮ নং aিফস sারকমেল
আিথর্ক kমতা aপর্েণর eক আেদশ জাির করা হয়। পরবতর্ীকােল uk আেদেশ pেয়াজন anযায়ী কিতপয় সংেশাধন
আনয়ন করা হয়। সংেশািধত আকাের aদয্াবিধ uহা কাযর্কর আেছ।
২। uপিরuk আিথর্ক kমতা aপর্ণ সংkাn আেদশ জািরর পর iেতামেধয্ দীঘর্ সময় aিতবািহত হiয়ােছ। ei দীঘর্
সমেয় সরকােরর pশাসিনক কাযর্kেম uেlখেযাগয্ পিরবতর্ন সািধত হiয়ােছ। সরকােরর কাযর্িবিধমালা সংেশািধত
ৃ
হiয়ােছ। আিথর্ক বয্বsাপনায় সংsার কাযর্kম গহীত
হiয়ােছ eবং ei কাযkর্েমর আoতায় ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮
হiেত সরকােরর মntণালয়/ িবভাগেক pদt আিথর্ক kমতা aপযর্াp বিলয়া pতীয়মান হiেতেছ। ei pkাপেট
pশাসিনক কাজকমর্ drততার সিহত সmাদেনর sিবধােথর্ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক aিধকতর আিথর্ক kমতা
pদােনর লেkয্ uপিরuk aিফস sারকিট বািতলপবর্ূ ক ei aিফস sারকিট জাির করা হiল। য সকল িবষয় aথর্
িবভােগর িবেবচনার জn pরণ কিরেত হiেব তাহার eকিট সংেশািধত তািলকা সংলgী আকাের ei sারেকর
সিহত সংযk
ু করা হiল।
৩। মntণালয়/ িবভােগর দািয়tpাp সিচব (ভারpাp সিচব iহার anভর্ু k) তঁাহার মntণালয়/ িবভাগ, সংযk
ু িবভাগ
ৃ
ূ
(Attached Department), aিধদpর eবং aধঃsন aিফসসমেহর
pািp eবং মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক িনয়িntত
বােজট ম ির
ু িহসাবরkণ কমর্কতর্ার দািয়t পালন কিরেবন eবং
ু হiেত য বয্য় িনবর্াহ হiেব সi িবষেয মখয্
িনেmাk anশাসনসমহূ pিতপালন িনি ত কিরেবনঃূ
ক) তঁাহার মntণালয়/ িবভাগ, সংযk
ু িবভাগ (Attached Department), aিধদpর িকংবা aধঃsন aিফসসমহেক
য uেdেশয্ aথর্ বরাd করা হয় সi uেdেশয্i তাহা যন বয্িয়ত হয়;
খ) aথর্ বয্েয়র kেt যন pচিলত িবিধ-িবধান কেঠারভােব anসরণ করা হয়। লkয্ রািখেত হiেব য কান
kেti যন pেয়াজেনর aিতিরk aথর্ বয্য় করা না হয়। সরকাির aথর্ বয্েয়র kেt pেতয্কেক eirপ
সতকর্তা aবলmন কিরেত হiেব যirপ সতকর্তা সাধারণ িবচkণতা সmn eকজন বয্িk তাহার িনজs aথর্
বয্েয়র kেt কিরয়া থােকন;
ৃ aেথর্র মেধয্ যন pকত
ৃ বয্য় সীমাবd রাখা হয়;
গ) বােজেট িবিভn কােডর িবপরীেত বরাdকত
ূ সmিত বয্িতেরেক সmরক
ঘ) aথর্ িবভােগর পবর্
ূ ম ুির পাoয়া যাiেব ei pতয্াশায় যন কান aথর্ বয্য় করা না
হয়:
ঙ) সকল pকার pািp o বয্য় যন সিঠক কােড

ু করা হয়;
ূ ক িহসাবভk
ণীিবnাসপবর্

ৃ বয্িয়ত aেথর্র িহসাব সংkাn য সকল তথয্ pদান করা হয়
চ) pিতমােস pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া কতর্ক
তাহার সিহত যাহােত িহসােবর স িত (Reconciliation) িবধান করা হয়। য সকল মntণালয়/ িবভােগর
িহসাব িবভাগীয়করণ করা হiয়ােছ pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া িনয়িমত তঁাহার িহসােবর সিহত ঐ সকল
ূ
মntণালয়/ িবভােগর aধঃsন aিফসসমেহর
িহসােবর স িত িবধােনর বয্বsা কিরেবন।
চ) aিডট আপিtর যন drতত িন িt করা হয়
ু স ত িবেবচনা কিরেব ততটk
ু সংযk
৪। মntণালয়/ িবভাগসমহূ তাহােদর আিথর্ক kমতার মেধয্ যতটk
ু িবভাগ,
ূ
aিধদpর o aধঃsন aিফসসমহেক
aপর্ণ কিরেত পািরেব। সকল সরকাির aিফেস পনঃkমতা
aপর্েণর kেt
ু
ৃ পনঃkমতা
সমrপতা (Uniformity) আনয়েনর uেdেশয্ aথর্ িবভাগ কতর্ক
aপর্েণর (Sub-delegation) eকিট
ু
ু নমনা
নতন
ু (Model) aথর্ িবভােগর ৭-৩-২০০০ ি sাb তািরেখর aম/ aিব/ বয্ঃিনঃ-১/ িডিপ-১/ ২০০০/ ৬৩
aপর্ণ কিরেত পািরেব।
নmর sারক anযায়ী জাির করা হiয়ােছ। iহার আেলােক মntণালয়/ িবভাগসমহূ পনঃkমতা
ু
৫। সময় সময় পিরবতর্ন সােপেk ফা ডােম টাল o সািpেম টারী rলস, জনােরল িফnািnয়াল rলস, Tজাির rলস
ূ
iতয্ািদর আoতায় মntণালয়/ িবভাগসমহেক
য আিথর্ক kমতা aপর্ণ করা হiয়ােছ তাহারা uহ pেয়াগ কিরেত
থািকেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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৬। সংেযািজত তািলকায় বিণর্ত িবষয়ািদ বয্তীত pচিলত িনয়ম/ পdিত anযায়ী য সকল িবষেয় anাn মntণালয়/
িবভােগর সিহত পরামশর্ কিরবার আবশয্কতা রিহয়ােছ সi সকল িবষয় aথর্ িবভােগ pরণ না কিরয়া pশাসিনক
মntণালয়/ িবভাগ সংি মntণালয়/ িবভােগর সিহত পরামশর্ কিরেব।
ু সকল িবষেয় মntণালয়/ িবভাগ সংি
৭। aিপর্ত kমতার আoতাভk
pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া বরাবর ম ুির
ূ uেlখ কিরেত হiেব:
আেদশ জাির কিরেব। uk আেদেশ িনেmাk িবষয়সমহ
ক) ei aিফস sারেকর মাধয্েম aিপর্ত kমতার আoতায় ম ুির আেদশ জাির করা হiয়ােছ; eবং
খ) anেমািদত বােজেট eতdেdেশয্ aথর্ বরাd রাখা হiয়ােছ eবং uহা থাক বরাd আকাের রাখা হয় নাi।
ৃ প ৃ া ন কিরবার pেয়াজন হiেব না।
eirপ kেt ম ির
ু আেদশ aথর্ িবভাগ কতর্ক
ৃ জািরকত
ৃ ম ুির
ূ
৮। সংেযািজত তািলকায় anভর্ু k সংলgীর আiেটমসমেহর
kেt মntণালয়/ িবভাগসমহূ কতর্ক
ৃ প ৃ াি ত হoয়ার পর pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া বরাবর pরণ
আেদশসমহূ aথর্ িবভােগর সংি anিবভাগ কতর্ক
কিরেত হiেব।
৯। বােজেট aথর্ বরাd করা হয় নাi aথবা বােজেট য aথর্ বরাd করা হiয়ােছ তাহা aপযর্াp হiেল eirপ kেt
aিতিরk aথর্ দাবীর psাব aথর্ িবভােগ pরণ কিরবার সময় aথর্ িবভােগর ৭-৩-২০০০ ি sাb তািরেখর aম/
aিব/ বয্ঃিনঃ-১/ িডিপ-১/ ২০০০/ ৬২ নmর পিরপেt বিণর্ত পdিত anসরণ কিরেত হiেব।
১০। ei aিফস sারেকর মাধয্েম pদt আিথর্ক kমতা পরবতর্ী আেদশ না দoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব।
সংযিk
ু : বণর্নামেত।
ড. আকবর আিল খান
সিচব
aথর্ িবভাগ।
নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/৬৪(৭০০০)

তািরখ:

৭-৩-২০০০ iং
২৪-১১-১৪০ বাং

aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn anিলিপ pরণ করা হiল:
িফেরাজ আহেমদ
uপ-সিচব (বয্ঃ িনঃ)
aথর্ িবভাগ।
িবতরণ:
১) মিntপিরষদ সিচব/ মখয্সিচব
, pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়।
ু
২) মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
৩) সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ
৪) চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্, ঢাকা।
৫) মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব।
৬) মাননীয় pধানমntীর eকাn সিচব।
৭) মাননীয় মntী/ pিতমntী/ uপ-মntীগেণর eকাn সিচব
৮) aথর্ িবভােগর সকল শাখা।

aথর্ িবভােগর i-বক
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সংলgী

aথর্ িবভােগ িবেবচনার জn pিরতবয্ িবষয়ািদর তািলকা
সংি aথর্ বৎসর বিহভর্ূ ত য কান আিথর্ক a ীকার।
বােজট বরােdর aিতিরk বয্েয়র psাব।
anেমািদত বােজট sিনিদর্ ভােব বরাd নাi eirপ aনাবতর্ক বয্েয়র psাব।
ক)
ণীিবnাস চােটর্র সংjা anসাের aথর্ৈনিতক কােডর বতন o ভাতা ণী হiেত an aথর্ৈনিতক
ণীেত পনঃuপেযাজন
।
ু
।
খ) eক দায়যk
ু বয্য় হiেত দায়যk
ু নয় eমন বয্েয় aথবা aপর দায়যk
ু বয্েয় পনঃuপেযাজন
ু
৫। ক) পদ সিৃ ।
খ) asায়ী পদ সংরkণ।
গ) পেদর বতনkম, মযর্াদা/ পদবীর পিরবতর্ন।
ঘ) পদ sায়ীকরণ।
ু িনেয়াগ aথবা িনয়িমত pিত ােন আনায়ন।
ঙ) oয়াকর্চাজর্ড/ কি টনেজ ট কমর্চারীেদর নতন
ু বয্েয়র psাব।
৬। বােজেট sিনিদর্ ভােব বরাd নাi eirপ সকল পূতর্ কােজর জn নতন
৭। pাক-sাধীনতাকােলর আিথর্ক দাবী।
ৃ
৮। সময় িবেশেষ সmািদত কেঠার মসাধয্ বা কিতtপূ
ণর্ কােজর জn সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক ২৫০০/টাকার ঊে র্ aথবা eকi বৎসের eক বােরর aিধক সmানী pদান।
৯। বতন o ভাতািদ, মণ o বদিল সংkাn বয্য়, ভিবষয্ তহিবল, পনশন o আnেতািষক িনয়ntণকারী
ূ iতয্ািদর বয্াখয্া।
িবিধিবধান o anাn আিথর্ক িবিধিবধান সmিলত আেদশসমহ
১০। বতন o ভাতািদ সmিকর্ত চাকিরর শতর্ািদর পিরবতর্ন।
১১। কর, l, িফ, সস আেরাপ সংkাn psাবসহ সরকাির pািpর uপর pভাব ফেল eমন য কান psাব।
১২। pাথিমক িনেয়ােগর kেt িবিধ মাতােবক pেযাজয্ বিধর্ত বতন বয্তীত আগাম বিধর্ত বতন ম ুর।
১৩। বােজট বরাd বিহভর্ূ ত anদান ম ুর।
১৪। sায়ী aিgম বা iমেps বিহভর্ূ ত ৩০ (িtশ) হজার টাকার aিতিরk aিgম uেtালন।
ৃ সংি সামgীর apাপয্তা সনদ
১৫। বােজট বরাd eবং মdণ
ু , লখ সামgী, ফরমস o pকাশনা aিধদpর কতর্ক
pািp সােপেk ৪৫ (পঁয়তািlশ) হাজার টাকার মেনাহারী dবয্ািদ sানীয়ভােব kয়।
১৬। িমিটং/ কনফােরn/ pিশkণ কােসর্র pিতিট an ােন হাlা আপয্ায়েনর জn জনpিত ১২ (বার) টাকা eবং
মাট ৬০০/- (ছয়শত) টাকার aিধক বয্য়।
১৭। জািলয়ািত, গািফলিত aথবা anাn কারেণ ৫ (পঁাচ) লk টাকার aিধক aনােদয় kিত aবেলাপন।
১৮। সরকাির কমর্চারীেক pদt aনােদয় ঋণ/ aিgম eবং/ aথবা ঋণ/ aিgেমর aিজর্ত sদ aবেলাপন।
ৃ আপয্ায়ন বয্য় বাবদ ৫০০ (পঁাচশত) মািকর্ন
১৯। ক) িবেদেশ সরকািরভােব মণকারী কিবেনট মntী কতর্ক
ডলার eবং সরবরাহ o সবার aধীন anাn বয্য় বাবদ ২০০ (diশত) মািকর্ন ডলােরর aিধক বয্য়।
ৃ আপয্ায়ন বয্য় বাবদ ৪০০ (চারশত) মািকর্ন
খ) িবেদেশ সরকািরভােব মণকােল pিতমntী/ uপমntী কতর্ক
ডলার eবং সরবরাহ o সবার aধীন anাn বয্য় বাবদ ১৫০ (eকশত প াশ) মািকর্ন ডলােরর aিধক
বয্য়।
ৃ আপয্ায়ন বয্য় বাবদ ৩০০ (িতনশত) মািকর্ন
গ) pিতিনিধ দেলর pধান িহসােব সিচব/ ভারpাp সিচব কতর্ক
ডলার eবং সরবরাহ o সবার aধীন anাn বয্য় বাবদ ১০০ (eকশত) মািকর্ন ডলােরর aিধক বয্য়।
২০। িবেদেশ িনেয়ািজত সরকাির বা sায়tশািসত pিত ােনর কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর ভাতািদ িনধর্ারণ।
২১। আিথর্ক সংে ষ সmিলত িবষয়াবলী, িবেশষতঃ িdপািkক/ আnজর্ািতক সমেঝাতা sারক/ চু িk/ িTিট সmাদন,
আমদানী o রpানী নীিত pণয়ন, িবিনেয়াগ নীিত pণয়ন, মূলয্নীিত pণয়ন, ম নীিত pণয়ন, বেদিশক কমর্
সংsান নীিত o l নীিত িনধর্ারণ।
ূ
২২। মntণালয়/ িবভাগ/ িডপাটর্েম ট/ ডাiেরkেরেটর aধীনs aিফসসমেহর
িহসাব সংকলন পdিতর পিরবতর্ন।
২৩। ঋণ সংgহ (Floation of Loan) সংkাn যাবতীয় িবষয়।
২৪। pতয্k বা পেরাkভােব বােজট বিহভর্ূ ত আিথর্ক সংে ষ সmিলত an য কান িবষয়।
ূ
না হoয়া পযর্n erপ
২৫। aথর্ িবভােগর সােথ পরামশর্kেম থাক বরােdর বয্বহার সংkাn নীিতমালা চড়াn
বরােdর িবভাজন anেমাদন।
ৃ aথবা সmাবয্ সরকাির রাজেsর পিরতয্াগ, মokফ বা রাজs ধাযর্করণ
২৬। সরকাির কাযর্িবিধমালায় বিণর্ত pকত
(Assignment of revenue) িকংবা iহার িবপরীেত a ীকার pদান।
২৭। জনােরল ফাinািnয়াল rলস (িজeফআর) Tজাির rলস e ড সাবিসিডয়ারী rলসসহ aথর্ বয্য় সংkাn
pচিলত িবিধ-িবধানসমহূ িশিথল কিরবার pেয়াজন আেছ eমন aথর্ বয্েয়র psাব।
১।
২।
৩।
৪।
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আিথর্ক kমতা পনঃaপর্
ণ
ু
(Sub-Delegation of Financial Powers)
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ
তািরখ:

নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/৬৩

িবষয়:

৭-৩-২০০০ ি ঃ
২৪-১১-১৪০৬ বঃ

মntণালয়/ িবভােগর aধীন Attached Department eবং aধঃsন aিফেসর pধানেক aিধকতর kমতা
Sub-delegation pদান সmিকর্ত।

ু
ূ সংsার কাযর্kম
সরকােরর বােজট o িহসাব পdিতেত নতন
ণীিবnাস pবতর্নসহ aথর্ বয্বsাপনায় grtপণর্
বাsবায়েনর ফেল আিথর্ক kমতার Sub-delegation e পিরবতর্েনর pেয়াজনীয়তা দখা িদয়ােছ। িবভাগীয় pধান o
ূ
য পিরমাণ আিথর্ক kমতা pদান করা হiয়ােছ
aধঃsন aিফেসর pধানেক pশাসিনক কাযর্সmাদেন iেতাপেবর্
aিধকাংশ kেti তাহা বতর্মােন aপযর্াp বিলয়া pতীয়মান হiেতেছ। তাi সংি
কমর্কতর্াগণ যাহােত pশাসিনক
কাযর্kম aিধকতর sাধীনতার সে drত সmাদন কিরেত পােরন, সi uেdেশয্ ২৯ শ জলাi
১৯৮৫ তািরেখর o.eম.
ু
নং eমeফ (iিস-১) িডিপ-৪/ ৮৫/ ১৫৮ নং sারকিট বািতলkেম eতদসে যk
ু আিথর্ক kমতার Sub-delegation
মেডলিট জাির করা হiল।
ৃ uপিরuk Sub-delegation মেডেলর nায় নতন
ু মেডলিটেত মntণালয়/ িবভােগর aধীন (Attached
২। বািতলকত
ূ
Department) eবং aধঃsন aিফসসমেহর
pধানেক sিনিদর্ আিথর্ক kমতা pদান করা হiয়ােছ। aধঃsন
ূ
aিফসসমেহর
pধানেক কয্াটাগির-১, কয্াটাগির-২, কয্াটাগির-৩ ei ৩িট ণীেত ভাগ করা হiয়ােছ। িবভাগীয়/
ূ কয্াটাগির-১, জলা পযর্ােয়র aিফসসমহ
ূ কয্াটাগির-২, uপেজলা/ থানা পযর্ােয়র
আ িলক পযর্ােয়র aিফসমহ
ূ
ু
aিফসসমহ কয্াটাগির-৩ পযর্ােয়র anভর্k হiেব। ধমাt
আিথর্ক kমতা pেয়ােগর uেdেশয্ eirপ ণী িনধর্ারণ
ু
করা হiয়ােছ। iহার সে সংি কমর্কতর্ার পদমযর্াদার (Status) কান সmকর্ নাi।
ূ ক uহার aধীন িবভাগীয় pধান eবং aধঃsন aিফস pধােনর
৩। pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ei মেডল anসরণপবর্
মেধয্ আিথর্ক kমতা aপর্ণ কিরয়া আেদশ জাির কিরেবন। ei আেদেশর কিপ মহা িহসাব িনয়ntক, pধান
িহসাবরkণ কমর্কতর্া, জলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, uপেজলা/ থানা িহসাবরkণ কমর্কতর্া eবং aথর্ িবভােগ pরণ
ু
ূ ক আেদশ জাির
কিরেত হiেব। pেয়াজনেবােধ কান কমর্কতর্া কাn কয্াটাগিরভk
হiেবন তাহা uেlখপবর্
কিরেবন।
৪। pস তঃ uেlখয্ য, সরকাির িবেশষ আেদশ বেল iেতামেধয্ য সমs কমর্কতর্ােক িবেশষ আিথর্ক kমতা pদান
করা হiয়ােছ তঁাহারা uহা যথারীিত pেয়াগ কিরেবন। তেব সংেযািজত মেডেল pদিশর্ত কান আiেটেমর আিথর্ক
kমতা যিদ িবেশষ আেদেশ pদt ঐ আiেটেমর kমতার চাiেত বশী হয় সi kেt ei মেডেল pদিশর্ত kমতা
সংি কমর্কতর্া pেয়াগ কিরেত পািরেবন।
৫। Sub-delegation আেদেশ ss ভােব uেlখ থািকেত হiেব য, মেডেল বিণর্ত kমতা pেয়ােগর kেt সংি
ূ kমতাবান। তেব ei kেt pেযাজয্ িবিধ-িবধান, সরকাির আেদশ/ িনেদর্শ যথাযথভােব anসরণ
কমর্কতর্া পণর্
কিরেত হiেব eবং সংি আiেটেমর ankেল pেয়াজনীয় বােজট বরাd থািকেত হiেব।
৬। aিপর্ত আিথর্ক kমতা pেয়ােগর kেt সংি
হiেব:
ক)

ূ সmেকর্o সতকর্তা aবলmন কিরেত
কমর্কতর্ােক িনেmাk িবষয়সমহ

য uেdেশয্ aথর্ বরাd দoয়া হiয়ােছ িঠক সi uেdেশয্i uহা বয্য় কিরেত হiেব।

খ) aথর্ বয্েয়র kেt pেযাজয্ িবিধ-িবধান, সরকাির/ আেদশ/ িনেদর্শ iতয্ািদ কেঠারভােব anসরণ কিরেত
ৃ pেয়াজেনর aিতিরk aথর্ বয্য় করা না
হiেব। ei kেt লkয্ রািখেত হiেব য, কান kেti যন pকত
হয়।
ৃ aেথর্র মেধয্i pকত
ৃ বয্য় সীমাবd রািখেত হiেব।
গ) বােজেট িবিভn আiেটম/ কােডর ankেল বরাdকত
ূ সmিত বয্তীত বািষর্ক/ সmরক
ঘ) aথর্ মntণালেয়র পবর্
ূ বােজেট pািpর pতয্াশায় কান বয্য় করা যাiেব না।
ঙ) সকল

ণীর pািp o বয্য় সিঠকভােব

চ) pেতয্ক মােসর শেষ সংি

ূ ক যথাযথ িহসাব কােডর aধীেন দখাiেত হiেব।
ণীিবnাসপবর্

aিডট aিফেসর সে আয়-বয্েয়র িহসাব সমmয় কিরেত hiেব।

ছ) aিডট আপিt drততার সে িন িt কিরেত হiেব; eবং
জ) aথর্ মntণালেয়র িনেদর্শ anসাের িহসাব o আিথর্ক িববরণী/ িরেপাটর্সমহূ িনভর্ূ লভােব িনিদর্ সমেয়র মেধয্
দািখল কিরেত হiেব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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৭। ei আেদশ aিবলেm কাযর্কর হiেব।
ু মেডল।
সংযিk
ু : আিথর্ক kমতার Sub-delegation eর নতন
ড. আকবর আিল খান
সিচব
aথর্ িবভাগ।
নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/৬৩(৭০০০)

তািরখ:

৭-৩-২০০০ ি ঃ
২৪-১১-১৪০৬ বঃ

--------------------------------------------aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn anিলিপ pরণ করা হiল:
িফেরাজ আহেমদ
uপ-সিচব (বয্ঃ িনঃ)
aথর্ িবভাগ।
িবতরণ:
১) মিntপিরষদ সিচব/ মখয্সিচব
, pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়।
ু
২) মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
৩) সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ
৪) চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্, ঢাকা।
৫) সকল িবভাগীয় pধান।
৬) মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব।
৭) মাননীয় pধানমntীর eকাn সিচব।
৮) মাননীয় মntী/ pিতমntী/ uপ-মntীগেণর eকাn সিচব।
৯) aথর্ িবভােগর সকল শাখা।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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ু মেডল
আিথর্ক kমতা Sub-delegation eর নতন
kিমক
নং

১
১।
২।
৩।

৪।

৫।

৬।

আiেটম
২
asায়ী পদ স ৃি
পদ িবলিpকরণ
ু
বােজট বরােdর
পনঃuপেযাজন
ু

aধঃsন aিফসসমহূ
কয্াটাগির-১ eর কয্াটাগির-২ eর কয্াটাগির-৩ eর
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
৩
৪
৫
৬
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
eকi aথর্ৈনিতক কাড রে র মেধয্
পনঃuপেযাজন
করা যাiেব। তেব
ু
শতর্ থােক য,
ক) বতন কাড হiেত an কান
কােড পনঃuপেযাজন
করা
ু
যাiেব না;
ৃ aেথর্র মেধয্
খ) বরাdকত
পনঃuপেযাজন
সীিমত রািখেত
ু
হiেব;
গ) পরবতর্ী aথর্ বৎসের eকi বয্েয়র
ৃ সmাবনা রিহয়ােছ
পনরাবিtর
ু
eমন কান kেt পনঃuপেযাজন
ু
করা যাiেব না।
pিত kেt ২৫.০০ লk টাকা
pিত kেt
শূn
শূn
৫.০০ লk টাকা
িবভাগীয় pধান

ু পতর্
ূ
annয়ন বােজেট নতন
কােজর চু িk anেমাদন/
সmাদন
annয়ন বােজেট anাn
বােজট বরাd থাকা সােপেk ২.০০
ু বয্েয়র pশাসিনক
নতন
লk টাকা
anেমাদন
সরকাির সmিtর িন িt:
শূn
ক) বয্বহােরর aেযাগয্/
পিরতয্k ভবন িবkয়/
ভাি য়া ফলা/ ংস করা
খ) সmিt বয্বহােরর
pচিলত িবিধিবধান পালন সােপেk
aেযাগয্ ঘাষণা
৩.০০ লk টাকা পযর্n।

গ) বয্বহােরর aেযাগয্ dবয্
সামgী িবkয়।

ূ iজারা।
ঘ) সরকাির ভিম

ঙ) কয্াি টন iজারা।

চ) anাn ভাড়া iজারা
আদায়।

বােজট বরাd
থাকা সােপেk
৫০ হাজার টাকা
শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

pচিলত
pচিলত
িবিধিবধান পালন িবিধিবধান পালন
সােপেk ৫০
সােপেk ৩০
হাজার টাকা
হাজার টাকা
পযর্n।
পযর্n।
pকাশয্ িনলাম/ ট ডার/ কােটশেনর pকাশয্ িনলাম/ pকাশয্ িনলাম/
ূ kমতা
শেতর্ পণর্
ট ডার/
ট ডার/
কােটশেনর
কােটশেনর
ূ kমতা শেতর্ ৫০ হাজার
শেতর্ পণর্
টাকা পযর্n
eক বৎসেরর জn pকাশয্ িনলাম/
eক বৎসেরর
eক বৎসেরর
ূ
ট ডার/ কােটশেনর শেতর্ পণর্
জn pকাশয্
জn pকাশয্
kমতা।
িনলাম/ ট ডার/ িনলাম/ ট ডার/
কােটশেনর
কােটশেনর
ূ
শেতর্ পণর্
শেতর্ পণর্ূ
kমতা।
kমতা।
eক বৎসেরর জn pকাশয্ িনলাম/
eক বৎসেরর
eক বৎসেরর
ূ
ট ডার/ কােটশেনর শেতর্ পণর্
জn pকাশয্
জn pকাশয্
kমতা।
িনলাম/ ট ডার/ িনলাম/ ট ডার/
কােটশেনর
কােটশেনর
ূ
শেতর্ পণর্
শেতর্ পণর্ূ
kমতা।
kমতা।
eক বৎসেরর জn pকাশয্ িনলাম/
eক বৎসেরর
eক বৎসেরর
ূ
ট ডার/ কােটশেনর শেতর্ পণর্
জn pকাশয্
জn pকাশয্
kমতা।
িনলাম/ ট ডার/ িনলাম/ ট ডার/
কােটশেনর
কােটশেনর
ূ
শেতর্ পণর্
শেতর্ পণর্ূ
kমতা।
kমতা।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

শূn

pকাশয্ িনলাম/
ট ডার/
কােটশেনর
শেতর্ ২৫ হাজার
টাকা পযর্n
eক বৎসেরর
জn pকাশয্
িনলাম/ ট ডার/
কােটশেনর
শেতর্ ২০ হাজার
টাকা পযর্n।
eক বৎসেরর
জn pকাশয্
িনলাম/ ট ডার/
কােটশেনর
শেতর্ ১০ হাজার
টাকা পযর্n।
eক বৎসেরর
জn pকাশয্
িনলাম/ ট ডার/
কােটশেনর
শেতর্ ২০ হাজার
টাকা পযর্n।
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kিমক
নং

১
৭।

আiেটম
২
জািলয়ািত/ গািফলিত, চু ির
aথবা anাn কারেণ
ভা ডার বা সরকাির aেথর্র
aনােদয় মূলয্ aবেলাপন।

িবভাগীয় pধান
৩
িনধর্ািরত শতর্ সােপেk pিতিট
কiেস ৩০ হাজার টাকা পযর্n।

aধঃsন aিফসসমহূ
কয্াটাগির-১ eর কয্াটাগির-২ eর কয্াটাগির-৩ eর
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
৪
৫
৬
িনধর্ািরত শতর্
িনধর্ািরত শতর্
িনধর্ািরত শতর্
সােপেk pিতিট সােপেk pিতিট সােপেk pিতিট
কiেস ১০
কiেস ৫ হাজার কiেস ২৫০০/টাকা পযর্n।
হাজার টাকা
টাকা পযর্n।
পযর্n।
িনধর্ািরত
িনধর্ািরত
শূn
িবিধমালা
িবিধমালা
ূ
ূ
সােপেk পণর্
সােপেk পণর্
kমতা।
kমতা।

ূ
৮। আপীল দািখেলর psাবনা
িনধর্ািরত িবিধমালা সােপেk পণর্
নাi eirপ kেt
kমতা।
আদালেতর রায়/ আেদশ
aথবা pচিলত িবিধ anযায়ী
aথর্ pতয্াপর্ণ আেদশ
pদােনর kমতা।
৯। সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িবভাগীয় pধােনর sীয় দাবী বয্তীত দpর pধােনর
sাধীনতা পবর্
ূ দাবীসমহূ ছাড়া
aনিধক ১৫ বৎসেরর বেকয়া
sীয় দাবী বয্তীত
বেকয়া দাবী anসnােনর
দাবীসমহূ।
aনিধক ৬
kমতা।
বৎসেরর বেকয়া
দাবীসমহূ।
১০। সরবরাহ o সবার
আoতাধীন (aথর্ৈনিতক
কাড ৪৮০০-৪৮৯৯ eর
আoতায়) আiেটম বয্েয়র
ম রী
ু ।
ক) কান আiেটেম sিনিদর্
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান পালন
pচিলত আিথর্ক
ূ kমতা
বরাd থািকেল
সােপেk পণর্
িবিধ-িবধান
পালন সােপেk
পণর্ূ kমতা
ৃ k কতর্ক
ৃ anেমািদত uপযk
ৃ k
খ) কান আiেটেম sিনিদর্
uপযk
ু কতর্প
ু কতর্প
ৃ
বরাd না থািকেল
িবভাজেন anযায়ী eবং pচিলত
কতর্ক
ূ
িবিধ-িবধান পালন সােপেk পণর্
anেমািদত
kমতা
িবভাজেন
anযায়ী eবং
pচিলত িবিধ
১১। মরামত, সংরkণ o
বােজট বরাd থাকা সােপেk বৎসের
কলাম-৩ eর
পনবর্
১িট যানবাহেনর kেt aনূ র্ ৫০
(২) o (৩) eর
ু াসেনর আoতাধীন
ূ
আiেটমসমেহর
বয্য় ম রী
শতর্ পালন
ু : হাজার টাকা। তেব শতর্ থােক য,
ক) সরকাির যানবাহন
১) সরকাির যানবাহন কারখানা
সােপেk aনূ র্
ৃ pতয্ািয়ত হiেত হiেব য, ২৫ হাজার টাকা
মরামত।
কতর্ক
তাহারা uk মরামত কিরেত
aসমথর্
২) eত সংি pচিলত িবিধিবধান
o সরকাির আেদশ িনেদর্শ
anসরণ কিরেত হiেব
ৃ েkর বয্য় ম ুরী
৩) ঊ ত
র্ ন কতর্প
eড়াiবার uেdেশয্ মাট মরামত
বয্য় িবভাজন করা যাiেব না।
ূ
খ) যntপািত, ikiপেম ট,
বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্
বােজট বরাd
aিফস সর ামািদ o
kমতা।
থাকা সােপেk
আসবাবপt মরামত।
পণর্ূ kমতা।
গ) বাiসাiেকল মরামত।
ঘ) ভাড়া করা ভবন/
িরkiিজশন করা ভবন
মরামত।

পণর্ূ kমতা
ূ
বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্
kমতা। তেব শতর্ থােক য, ভাড়ার
চু িk/ িরkiিজশন আiন anযায়ী
ৃ
মরামেতর দািয়t সরকার কতর্ক
বহনেযাগয্ হiেত হiেব।

পণর্ূ kমতা
কলাম-৩ eর
শেতর্ aনিধক
২৫০০/- টাকা

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

দpর pধােনর
sীয় দাবী বয্তীত
aনিধক ৩
বৎসেরর বেকয়া
দাবীসমহূ।

শূn

pচিলত আিথর্ক
িবিধ-িবধান
পালন সােপেk
ূ kমতা
পণর্
িবধান পালন
ূ
সােপেk পণর্
kমতা

pচিলত আিথর্ক
িবিধ-িবধান
পালন সােপেk
পণর্ূ kমতা
ৃ k
uপযk
ু কতর্প
ৃ
কতর্ক
anেমািদত
িবভাজেন
anযায়ী eবং
pচিলত িবিধ
কলাম-৩ eর
কলাম-৩ eর
(২) o (৩) eর (২) o (৩) eর
শতর্ পালন
শতর্ পালন
সােপেk aনূ র্ সােপেk aনূ র্
১৫ হাজার টাকা ১০ হাজার টাকা

বােজট বরাd
থাকা সােপেk
ূ kমতা।
পণর্
পণর্
ূ kমতা
কলাম-৩ eর
শেতর্ aনিধক
১৫০০/- টাকা

বােজট বরাd
থাকা সােপেk
aনূ র্ ১৫০০/টাকা।
পণর্ূ kমতা
শূn
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১
২
৩
ূ
১২। মলধন
বয্েয়র aধীন
ূ
আiেটমসমেহর
বয্েয়র
ম ির
ু / anেমাদন:
ক) যানবাহন kয়
শূn
খ) পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ eককালীন ৫০ হাজার টাকা পযর্n।
aিফস সর ামািদ/
িনmrপ শতর্ সােপেk:
আসবাবপেtর kয় চু িk ১) anেমািদত বািষর্ক বােজট
anেমাদন।
বরােdর িবভাজেন সংি কাজ
anভর্ু k থািকেত হiেব
২) রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন
pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o
anেমাদন pিসিডuর eবং
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান
যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব
ৃ েkর anেমাদন
৩) ঊ র্তন কতর্প
eড়ােনার uেdেশয্ মাট মরামত
বয্য় িবভাজন করা যাiেব না।
ূ
গ) কিmuটার/ কিmuটার বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্
সফটoয়য্ার/ কিmuটার kমতা। তেব শতর্ থােক য, ভাড়ার
যntাংশ kয়।
চু িk/ িরkiিজশন আiন anযায়ী
ৃ
মরামেতর দািয়t সরকার কতর্ক
বহনেযাগয্ হiেত হiেব।
ূ
ঘ) বাiসাiেকল kয়।
বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্
kমতা। তেব শতর্ থােক য, ভাড়ার
চু িk/ িরkiিজশন আiন anযায়ী
ৃ
মরামেতর দািয়t সরকার কতর্ক
বহনেযাগয্ হiেত হiেব।
১৩। সাহাযয্, ম িরর
ু আoতাধীন
ূ
আiেটমসমেহর
বয্য় ম রী
ু :
ৃ pদান।
ক) বিt
শূn
খ) anদান ম ুির (Grantশূn
in-Aid)
১৪। কান পেদ টাiম sেল
শূn
িনেয়াগpাp aিফিসেয়িটং
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর
pারিmক বতন িনধর্ারণ।
১৫। িবভাগীয় পরীkা সংি
aনূ র্ ১,০০০/-টাকা
কােজর জn িবিধ anসাের
সরকাির কমর্কতর্া/
কমর্চারীেক সmানী pদান।
ূ kমতা। তেব শতর্ থােক য,
১৬। িফ সংি কােজ িনযিkর
পণর্
ু
ম ির
কান eকক kেt ১,০০০/- টাকা
ু ।
eবং বৎসের ২,০০০/- টাকার aিধক
হiেব না।
ূ kমতা।
১৭। মণ ভাতা িবল দািখেলর
aিgম নoয়া না হiেল পণর্
িনধর্ািরত সময়সীমা িশিথল। aিgম নoয়া হiেল মেণর১২
মােসর মেধয্ uেtািলত aিgম সমmয়
কিরেত হiেব। anথায় aিgম
আদায়েযাগয্ হiেব।

aধঃsন aিফসসমহূ
কয্াটাগির-১ eর কয্াটাগির-২ eর কয্াটাগির-৩ eর
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
৪
৫
৬

শূn
শূn
শূn
eককালীন
eককালীন
eককালীন
৫০০০ টাকা
১৫০০০ টাকা
১০০০০ টাকা
পযর্n কলাম-৩ পযর্n কলাম-৩ পযর্n কলাম-৩
eর শতর্
eর শতর্ সােপেk eর শতর্ সােপেk
সােপেk

৩ নং কলােমuেlিখত শতর্
পালন সােপেk
aনিধক ২০
হাজার টাকা
৩ নং কলােমuেlিখত
শতর্াবলী পালন
ূ
সােপেk পণর্
kমতা

৩ নং কলােমuেlিখত শতর্
পালন সােপেk
aনিধক ১০
হাজার টাকা
৩ নং কলােমuেlিখত
শতর্াবলী পালন
ূ
সােপেk পণর্
kমতা

শূn
শূn

শূn
শূn

শূn
শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

৩নং কলােম
uেlিখত
শতর্াবলী পালন
ূ
সােপেk পণর্
kমতা

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

শূn

শূn
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aধঃsন aিফসসমহূ
কয্াটাগির-১ eর কয্াটাগির-২ eর কয্াটাগির-৩ eর
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
৪
৫
৬
৩ নং কলােমর
শূn
শূn
anrপ

১
২
৩
১৮। বাসsােনর aভাব, ছেলaনূ র্ eক বছর। তেব শতর্ থােক
মেয়েদর লখা-পড়া
য,
িচিকৎসাগত aথবা মানিবক ১) বাসsােনর aভাব, ছেলৃ sােন
কারেণ বদিলকত
মেয়েদর লখা-পড়া,
বদিলর ৬ মােসর মেধয্
িচিকৎসাগত aথবা মানিবক
কারেণ পিরবারেক sানাnর
যাগদান কিরেত না পািরেল
কিরেত aসমথর্ হiেল,
সi kেt মণ ভাতা িবল
দািখেলর সময়সীমা িশিথল। ২) aিgম uেtালেনর ৬ মােসর
মেধয্ ফরৎ pদান কিরেল
ৃ কমর্কতর্া/
ূ kমতা। তেব শতর্ থােক য,
১৯। বদিলকত
পণর্
৩ নং কলােমর
ৃ
কমর্চারীর বদিলকত
বদিলল আেদশ জািরর পর সংি
anrপ
কমর্সহেল পিরবােরর কান
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর পিরবারেক
ৃ sােন মণ কিরেত হiেব।
সদেসয্র যাগদােনর
বদিলকত
সময়সীমা ১মাস িশিথল।
ৃ গিঠত
২০। সরকার কতর্ক
শূn
শূn
কিমশন/ কিমিটর বসরকাির
সদসয্ o িবেদশী
িবেশষjেদর মণ ভাতা
eবং দিনক ভাতার ম ুরী।
২১। যাগােযাগ বয্বsার
পণর্ূ kমতা
পণর্ূ kমতা
িবি nতার কারেণ কাথাo
aবsােন বাধয্ হiেল সi
kেt দিনক ভাতা ম ির
ু ।
ূ kমতা
ূ
২২। িনয়ntণ বিহভর্ূ ত কারেণ
sীয় বয্তীত পণর্
sীয় বয্তীত পণর্
সরকাির কমর্কতর্া/
kমতা। তেব
কমর্চারীেক aনূ র্ eক
ei kেt
ু
বৎসেরর aসাধারণ ছিটর
তাহােক সংি
ম ির
কমর্কতর্া/
ু ।
কমর্চারীর
িনেয়াগকারী
ৃ k হiেত
কতর্প
হiেব।
শূn
শূn
২৩। চু িkিভিtক িনেয়ািজত
ু
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর ছিট
ম ির
ু
ু
শূn
শূn
২৪। িবেশষ akমতাজিনত ছিট
ম ির
ু ।
ূ kমতা। তেব ei sীয় বয্তীত পণর্
ূ
২৫। িবিভn pকার ভিবষয্ তহিবল sীয় বয্তীত পণর্
(Provident Fund) হiেত
kেt pচিলত িবিধ িবধান o
kমতা। তেব
সরকাির কমর্কতর্া/
সরকাির আেদশ/ িনেদর্শ পালন
ei kেt
কমর্চারীেক aিgম ম ুির।
কিরেত হiেব।
pচিলত িবিধ
িবধান o
সরকাির আেদশ/
িনেদর্শ পালন
কিরেত হiেব
eবং তাহােক
সংি কমর্কতর্া/
কমর্চারীর
িনেয়াগকারী
ৃ k হiেত
কতর্প
হiেব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

শূn

শূn

শূn

শূn

ূ kমতা
পণর্

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

৪নং কলােমর
anrপ।

৪নং কলােমর
anrপ।
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kিমক
নং

আiেটম

১
২
২৬। িনিদর্ সময় পযর্n ভিবষয্
তহিবল হiেত uেtািলত
aিgম আদায় sিগেতর
anমিত।
২৭। যানবাহন kয় aিgম
uেtালেনর eক মােসর মেধয্
যানবাহন kেয়র সময় সীমা
িশিথল।
ৃ সরকাির কমর্কতর্া/
২৮। মত
কমর্চারীর পিরবােরর
সদসয্েদরেক utরািধকার
সনদপt eবং apাp বয়s
utরািধকারীর kেt
aিভভাবকেtর সনদপt
দািখল সােপেk ভিবষয্ৎ
ূ
তহিবেলর চড়াn
aথর্
pদােনর kমতা aপর্ণ।
২৯।
৩০।
৩১।
৩২।
৩৩।

৩৪।

৩৫।

৩৬।

িবভাগীয় pধান
৩
sীয় বয্তীত aনূ র্ ২ বছেরর জn
eকিট মাt aিgম আদায় sিগেতর
kমতা।

aনূ র্ িতন মাস পযর্n সময়সীমা
ৃ
বিdর
পণর্ূ kমতা।

pেতয্েকর িহসয্াব পিরমাণ aনূ র্
ূ
৫০০০/- টাকা হiেল kিতপরণ
মচেলকা
(Indemnity Bond)
ু
দািখল সােপেk পণর্
ূ kমতা।

কয্াটাগির-১ eর
কমর্কতর্া
৪
sীয় বয্তীত
aনূ র্ ১ বছেরর
জn eকিট মাt
aিgম আদায়
sিগেতর kমতা।
aনূ র্ di মাস
পযর্n সময়সীমা
ৃ
বিdর
পণর্ূ
kমতা।
pেতয্েকর িহসয্া
পিরমাণ aনূ র্
৩০০০/- টাকা
হiেল kিতপরণ
ূ
মচেলকা
ু
(Indemnity
Bond) দািখল
ূ
সােপেk পণর্
kমতা।

aধঃsন aিফসসমহূ
কয্াটাগির-২ eর কয্াটাগির-৩ eর
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
৫
৬
শূn
শূn

aনূ র্ eক মাস
পযর্n সময়সীমা
ৃ
ূ
বিdর
পণর্
kমতা।
pেতয্েকর
িহসয্ার পিরমাণ
aনূ র্ ২০০০/টাকা হiেল
ূ
kিতপরণ
মচেলকা
ু
(Indemnity
Bond) দািখল
ূ
সােপেk পণর্
kমতা।
শূn

বধ utরািধকারী িনধর্ারেণর
আiন মntণালেয়র সিহত
কলাম-৩ eর
ূ kমতা।
pে
পরামশর্kেম পণর্
anrপ।
চাকিরর ধারাবািহকতার
শূn
শূn
শূn
ঘাটিত pমাজর্ন।
পনশেনর জn চাকিরর
শূn
শূn
শূn
ঘাটিত pমাজর্ন।
বেদিশক pিশkণ সংkাn
শূn
শূn
শূn
আিথর্ক ম ুির।
sায়ী/ asায়ী সরকাির
বােজেট বরাd থাকা সােপেk sীয়
শূn
শূn
ূ kমতা।
কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক ঋণ/
বয্তীত পণর্
aিgম pদান।
তেব শতর্ থােক য,
১) তাহােক সংি কমর্কতর্া/
ৃ k
কমর্চারীর িনেয়াগকারী কতর্প
হiেত হiেব
২) ei kেt pেযাজয্ িবিধিবধান o
সরকাির আেদশ/ িনেদর্শ পালন
কিরেত হiেব।
eকi সােথ eকািধক পেদ
শূn
শূn
শূn
দািয়t পালনকারী কমর্কতর্া/
কমর্চারীেক দািয়t ভাতা
ম ির
ু ।
পনশন ম ুির।
িনরীkা aিফেসর িরেপাটর্ সােপেk
৩নং কলােমর
৩নং কলােমর
sীয় বয্তীত পণর্
ূ kমতা।
anrপ।
anrপ।
ei kেt তাহােক সংি কমর্কতর্া/
ৃ k
কমর্চারীর িনেয়াগকারী কতর্প
হiেত হiেব।
ূ
ূ kমতা। তেব তাহােক সংি
ূ kমতা। তেব
পণর্
পনশেনর িবিনময় মলয্
পণর্ূ kমতা। তেব পণর্
পিরেশাধ (Commutation কমর্কতর্া/ কমর্চারীর পনশন ম ুিরর তাহােক সংি
তাহােক সংি
of Pension)
kমতা pাp হiেত হiেব।
কমর্কতর্া/
কমর্কতর্া/
কমর্চারীর
কমর্চারীর
পনশন ম ুিরর পনশন ম ুিরর
kমতা pাp
kমতা pাp
হiেত হiেব।
হiেত হiেব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

শূn

pেতয্েকর
িহসয্াব পিরমাণ
aনূ র্ ১০০০/টাকা হiেল
ূ
kিতপরণ
মচেলকা
ু
(Indemnity
Bond) দািখল
ূ
সােপেk পণর্
kমতা।
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn

শূn

শূn

শূn
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নং

আiেটম

১
২
৩৭। সরকাির দািয়t পালেনর
ৃ
কারেণ udত
ু / দােয়রকত
দoয়ানী/ ফৗজদারী
aিভেযােগর িবষেয় জবাব
pদােন বাধয্ হiেল ei
kেt মণ ভাতা ম ুির।
ৃ
৩৮। সামিয়কভােব বরখাsকত
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর
sীয় বয্তীত িবভাগীয় তদেn
uপিsত হoয়ার pেয়াজন
হiেল ei kেt মণ ভাতা
ম ির
ু ।
৩৯। মণকােল দিনক ভাতা
pদােনর kেt িবিধ
anসাের ধারাবািহকভােব
১০িদন aবsােনর সময়সীমা
হiেত aবয্াহিত pদান।
৪০। কােজ যাগদােনর সmাবনা
ৃ
নাi মিডেকল কিমিট কতর্ক
eirপ িরেপাটর্ pািpর পর
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর
ু ম ির
ছিট
ু ।
ৃ pদt
৪১। িচিকৎসক কতর্ক
সামথর্য্ সনদপt
(Certificate of Fitness)
gহণ।
৪২। মণ ভাতা aিgম ম ুির।
৪৩। di বা তেতািধক পেদ
eকজন সরকাির কমর্কতর্া/
কমর্চারীেক িনেয়াগ pদান।
ৃ
৪৪। uেtািলত/ গহীত
ভিবষয্
তহিবল aিgম আদােয়র
kেt ২৪িটর aিধক িকিs
সংখয্া িনধর্ারণ।

ূ aিধgহণ (eল, e)
৪৫। ভিম
pাkলন ম ির
ু ।
৪৬।

বসরকাির/ িবেদশী বয্িkর
uপিsিতেত anি ত সভা/
সেmলন/ pিশkণ কাসর্
eবং বাডর্ কিমিট/ কিমশন
iতয্ািদর সভায় আপয্ায়ন
বয্য়

৩
পণর্ূ kমতা

aধঃsন aিফসসমহূ
কয্াটাগির-১ eর কয্াটাগির-২ eর কয্াটাগির-৩ eর
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
৪
৫
৬
ূ kমতা
ূ kমতা
পণর্ূ kমতা
পণর্
পণর্

পণর্ূ kমতা

পণর্ূ kমতা

িবভাগীয় pধান

ূ kমতা
পণর্

ূ kমতা
পণর্

পণর্ূ kমতা

পণর্ূ kমতা

শূn

শূn

পণর্ূ kমতা

পণর্ূ kমতা

ূ kমতা
পণর্

শূn

পণর্ূ kমতা

পণর্ূ kমতা

ূ kমতা
পণর্

পণর্ূ kমতা

পণর্ূ kমতা
শূn

পণর্ূ kমতা
শূn

ূ kমতা
পণর্
শূn

শূn
শূn

sীয় বয্তীত aনূ র্ ৪৮িট মািসক
িকিs পযর্n বিধর্তকরেণর kমতা।

sীয় বয্তীত
aনূ র্ ৩৬িট
মািসক িকিs
পযর্n
বিধর্তকরেণর
kমতা।
শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

জনpিত ১২/-টাকা হাের aনূ র্
৩০০/- টাকা।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত
ৃ পিরপt
aথর্ বরাd pসে জািরকত

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ

পিরপt
তািরখ:

নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/৬২
িবষয়:

২৪-১১-১৪০৬ ব াb
৭-৩-২০০০ ি sাb

বােজট বরােdর aিতিরk aথর্ বরাd pসে ।

িনেদর্িশত হiয়া গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর anে দ ৯২(১) (খ) eর pিত সকল মntণালয়/ িবভােগর
দিৃ আকষর্ণ কিরেতিছ। সংিবধােনর uk anে দ anসাের বাৎসিরক বােজেট apতয্ািশত বয্য় বরেdর বয্বsা রাখা
ৃ aথর্ িনঃেশিষত হiয়া িগয়ােছ eমন কান
হiয়া থােক। বােজেট aথর্ সংsান রাখা হয় নাi aথবা বােজেট সংsানকত
কােযর্র জn aিতিরk aেথর্র aপিরহাযর্ pেয়াজন দখা িদেল apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত aথর্ বরাd pািpর
জn aথর্ িবভােগ ei সব psাব pরণ কিরবার সময় pচিলত িনয়ম anযায়ী সিচবালয় িনেদর্িশকা-১৯৭৬ eর ২৯০
anে দ anসরণ কিরেত হয়। িকnু aিভjতায় দখা যায় য, pায় বশীর ভাগ kেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ
ৃ সিচবালয় িনেদর্িশকার uk anে দ যথাযথভােব anসরণপবর্
ূ ক psাব pণয়ন o uপsাপন করা হয় না। aেনক
কতর্ক
kেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খােতর বােজট বরাdেক সংি aথর্ বৎসেরর aিতিরk
ূ
pেয়াজন পরেণর
সি িত (Reserve) িহসােব গণয্ কের। ei kেt aিতিরk চািহদার বিশ য্ িবেশষতঃ য কােজর
ৃ
জn aিতিরk বরােdর psাব করা হiয়ােছ তাহা pকতi
aিনিদর্ o apতয্ািশত ধরেণর িকনা uহা িবেবচনা করা হয়
না। ei সকল psােবর মেধয্ aেনক psাব থােক যাহা gহণ করা হiেল an য সকল psাব জনsােথর্ agািধকার
পাoয়া আবশয্ক সigিল যমন িবেবচনা করা সmব হয় না তমিন iহার ফেল aনাকাি ত বােজট ঘাটিত িকংবা uভয়
pকার পিরিsিতর সিৃ হiেত পাের।
২। বিণর্ত aবsায়, pkাপট িবেবচনায় apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত aথর্ বরােdর জn aথবা বােজেট aথর্
বরাd করা হয় নাi eirপ kেt aথর্ িবভােগ psাব pরণ কােল আিথর্ক িবিধ-িবধান, আেদশ/ িনেদর্শ iতয্ািদ
কেঠারভােব anসরণ কিরেত হiেব। eirপ kেt বােজট বরাd বিহভর্ূ ত aিতিরk বয্েয়র uেdেশয্ aথর্ বরােdর
জn িনmrপ পdিত anসরণ কিরেত হiেব:
ক)

কান মntণালয়/ িবভাগ হiেত utািপত হuক িকংবা iহার aধীনs সংযk
ু দpর (Attached Department)
aিধদpর/ পিরদpর/ aধঃsন aিফস/ sায়tশািসত pিত ান হiেত utািপত হuক, aিতিরk বরােdর সকল
ৃ anেমািদত o sাkিরত
psাবi সংি
pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর মখয্
ু িহসাবরkণ কমর্কতর্া কতর্ক
sয়ংসmণর্
ূ সার-সংেkপ আকাের pরণ কিরেত হiেব।

খ) সার-সংেkেপ িনেmাk িবষয়ািদ সmেকর্ ss তথয্ থািকেত হiেব:
ূ
১) িবsািরত িবভাজনসহ বতর্মান aথর্ বৎসেরর eবং আগামী aথর্ বৎসরসমেহর
আবতর্ক o aনাবতর্ক uভয়
pকােরর বয্য়;
২) বােজেট pেয়াজনীয় aেথর্র সংsান কন রাখা হয় নাi eবং বােজট pাkলন pণয়নকােল যথাসমেয় ei
ূ াংগ যৗিkকতা;
ধরেণর বয্য় কন anমান করা যায় নাi তাহার কারণসহ psােবর পণর্
৩) িনেmাk তথয্ািদসহ য বােজট ম ুরীর িবপরীেত psািবত বয্য় িবকলনেযাগয্ তাহার িবে ষণঃ
(a) iেতামেধয্ বােজেট য বরাd দoয়া হiয়ােছ তাহার কাড িভিtক িববরণ;
(আ) uেlিখত কােডর িবপরীেত iেতামেধয্ য বয্য় িনবর্াহ করা হiয়ােছ তাহার িববরণ;
(i) aথর্ বৎসেরর aবিশ সমেয়র জn uেlিখত কােডর িবপরীেত বয্েয়র য সকল aংগীকার eবং
পিরকlনা রিহয়ােছ aথবা iেতামেধয্ ম ুির pদান করা হiয়ােছ তাহার িববরণ;
(ঈ) uপেরর (i) uপ-anে েদ uিlিখত কিতপয় পিরকিlত (Contemplated) বয্য় পিরহার কিরয়া
aথবা hাস কিরয়া কন psািবত বয্য় সংkলান করা যাiেব না তাহার কারণ;
(u) psািবত বয্য় পরবতী বৎসর পযর্n কন sিগত রাখা যাiেব না তাহার যৗিkক বয্াখয্া।
গ) psাবিট pািpর পর aথর্ িবভাগ uহার যৗিkকতা পরীkা কিরেব। aপিরহাযর্তার িনিরেখ psাবিট gহণেযাগয্
বিলয়া িবেবিচত হiেল aথর্ িবভাগ pেয়াজনীয় aিতিরk aথর্ বরাd pদান কিরেব। ei বয্য় ‘apতয্ািশত বয্য়
বয্বsাপনা’ হiেত aথবা িবদয্মান বরােdর মেধয্ uপেযাজেনর মাধয্েম aথবা যথাসমেয় pেয়াজনীয়
ূ ক ‘সmরক
আn ািনকতা anসরণপবর্
ূ ম ির
ু ’ pদােনর মাধয্েম িমটােনা হiেব তাহা aথর্ িবভাগ sিনিদর্ ভােব
িনধর্ারণপবর্ূ ক pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক aবিহত কিরেব। aতঃপর pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aথর্
িবভােগর সmিতkেম বয্য় ম ুির সরকাির আেদশ জাির কিরেব। uk ম ির
ু আেদেশ বােজট anিবভােগ
aথর্ িবভােগর i-বক
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প ৃ া ন থািকেত হiেব।
ঘ) uপিরuk (ক) eবং (খ) uপ-anে েদ বিণর্ত পdিত anসরণ বয্তীত কান psাব aথর্ িবভােগ pরণ করা
হiেল তাহা িবেবচনা বয্িতেরেক সংি মntণালয়/ িবভােগ ফরৎ পাঠােনা হiেব।
ূ
৩। সকল মntণালয়/ িবভাগসমহেক
uপির-uk পdিত সmেকর্ তাহােদর aধীনs সকল সংযk
ু দpর/ aিধদpর/
ূ ক aবিহত কিরবার anেরাধ জানােনা যাiেতেছ।
পিরদpর/ aধঃsন সংsােক angহপবর্
eম. nrন নবী
যg
ু -সিচব
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখয্
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়।
২। মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
৩। সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ।

aথর্ িবভােগর i-বক
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আিথর্ক kমতা aপর্ণ
(DELEGATION OF FINANCIAL POWERS)

o
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্
ণ
ু
(SUB-DELEGATION OF FINANCIAL POWERS)

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ
তািরখ:

২১-১০-১৪১১ ব াb
৩-২-২০০৫ ি sাb

aথর্ িবভােগর i-বক
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আিথর্ক kমতা aপর্ণ
(DELEGATION OF FINANCIAL POWERS)

o
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্
ণ
ু
(SUB-DELEGATION OF FINANCIAL POWERS)

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ
তািরখ:

২১-১০-১৪১১ ব াb
৩-২-২০০৫ ি sাb

aথর্ িবভােগর i-বক
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সচীপt
ূ
kিমক নং
১।
২।
৩।

িবষয়
আিথর্ক kমতা aপর্ণ
(Delegation of Financial Powers)
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্
ণ
ু
(Sub-Delegation of Financial Powers)
ৃ পিরপt
apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত aথর্ বরাd pসে জািরকত

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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আিথর্ক kমতা aপর্ণ
(Delegation of Financial Powers)

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ
নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/১২
িবষয়:

তািরখ:

২১-১০-১৪১১ ব াb
৩-২-২০০৫ ি sাb

মntণালয়/ িবভাগেক pদt আিথর্ক kমতার সংেশাধন (annয়ন)।

ৃ গত ৭-৩-২০০০০ তািরেখ জািরকত
ৃ aম/ aিব(বয্ঃিনঃ-১)
িনেদর্শkেম জানােনা যাiেতেছ য, aথর্ িবভাগ কতর্ক
ূ pশাসিনক কাযর্kেমর সিহত সাম সয্ রািখয়া মntণালয়/ িবভাগসমহেক
ূ
িডিপ-১/ ২০০০/ ৬৪ নং aিফস sারকমেল
আিথর্ক kমতা aপর্েণর eক আেদশ জাির করা হয়।
২। uপিরuk আিথর্ক kমতা aপর্ণ সংkাn আেদশ জািরর পর iেতামেধয্ দীঘর্ সময় aিতবািহত হiয়ােছ। ei দীঘর্
সমেয় সরকােরর pশাসিনক কাযর্kেম uেlখেযাগয্ পিরবতর্ন সািধত হiয়ােছ। সmpিত kয় সংkাn নীিত o পdিত
সংsার কাযর্kেমর aধীেন বতর্মান সমেয়র pেয়াজন মটােনার uপেযাগী কিরয়া The Public Procurement
Regulations, 2003 eবং Regulations eর Implementation Procedure জাির করা হiয়ােছ। eতdয্তীত
কিতপয় িবষেয় মntণালয়/ িবভাগেক pদt আিথর্ক kমতা aপযর্াp বিলয়া pতীয়মান হiেতেছ। ei pkাপেট
pশাসিনক কাজকমর্ drততার সিহত সmাদেনর sিবধােথর্ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক aিধকতর আিথর্ক kমতা
pদােনর লেkয্ uপিরuk aিফস sারকিট বািতলপবর্ূ ক ei aিফস sারকিট জাির করা হiল। য সকল িবষয় aথর্
িবভােগর িবেবচনার জn pরণ কিরেত হiেব তাহার eকিট সংেশািধত তািলকা সংলgী আকাের ei sারেকর
সিহত সংযk
ু করা হiল।
৩। মntণালয়/ িবভােগর দািয়tpাp সিচব (ভারpাp সিচব iহার anভর্ু k) তঁাহার মntণালয়/ িবভাগ, সংযk
ু িবভাগ
ৃ িনয়িntত
ূ
(Attached Department), aিধদpর eবং aধঃsন aিফসসমেহর
pািp eবং মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক
বােজট ম ির
ু িহসাবরkণ কমর্কতর্ার দািয়t পালন কিরেবন eবং
ু হiেত য বয্য় িনবর্াহ হiেব সi িবষেয মখয্
িনেmাk anশাসনসমহূ pিতপালন িনি ত কিরেবনঃূ
ক) তঁাহার মntণালয়/ িবভাগ, সংযk
ু িবভাগ (Attached Department), aিধদpর িকংবা aধঃsন aিফসসমহেক
য uেdেশয্ aথর্ বরাd করা হয় সi uেdেশয্i তাহা যন বয্িয়ত হয়;
খ) aথর্ বয্েয়র kেt যন pচিলত িবিধ-িবধান কেঠারভােব anসরণ করা হয়। লkয্ রািখেত হiেব য কান
kেti যন pেয়াজেনর aিতিরk aথর্ বয্য় করা না হয়। সরকাির aথর্ বয্েয়র kেt pেতয্কেক eirপ
সতকর্তা aবলmন কিরেত হiেব যirপ সতকর্তা সাধারণ িবচkণতা সmn eকজন বয্িk তাহার িনজs aথর্
বয্েয়র kেt কিরয়া থােকন;
ৃ aেথর্র মেধয্ যন pকত
ৃ বয্য় সীমাবd রাখা হয়;
গ) বােজেট িবিভn কােডর িবপরীেত বরাdকত
ঘ) aথর্ িবভােগর পবর্ূ সmিত বয্িতেরেক সmরক
ূ ম ুির পাoয়া যাiেব ei pতয্াশায় যন কান aথর্ বয্য় করা না
হয়:
ঙ) সকল pকার pািp o বয্য় যন সিঠক কােড

ু করা হয়;
ূ ক িহসাবভk
ণীিবnাসপবর্

ৃ বয্িয়ত aেথর্র িহসাব সংkাn য সকল তথয্ pদান করা হয়
চ) pিতমােস pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া কতর্ক
তাহার সিহত যাহােত িহসােবর স িত (Reconciliation) িবধান করা হয়। য সকল মntণালয়/ িবভােগর
িহসাব িবভাগীয়করণ করা হiয়ােছ pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া িনয়িমত তঁাহার িহসােবর সিহত ঐ সকল
ূ
মntণালয়/ িবভােগর aধঃsন aিফসসমেহর
িহসােবর স িত িবধােনর বয্বsা কিরেবন।
চ) aিডট আপিtর যন drতত িন িt করা হয়
ু স ত িবেবচনা কিরেব ততটk
ু সংযk
৪। মntণালয়/ িবভাগসমহূ তাহােদর আিথর্ক kমতার মেধয্ যতটk
ু িবভাগ,
ূ
aিধদpর o aধঃsন aিফসসমহেক
aপর্ণ কিরেত পািরেব। সকল সরকাির aিফেস পনঃkমতা
aপর্েণর kেt
ু
ৃ পনঃkমতা
সমrপতা (Uniformity) আনয়েনর uেdেশয্ aথর্ িবভাগ কতর্ক
aপর্েণর (Sub-delegation) eকিট
ু
ু নমনা
নতন
ু (Model) aথর্ িবভােগর ২১-১০-১৪১১ ব াb ৩-২-২০০৫ ি sাb তািরেখর aম/ aিব/ বয্ঃিনঃ-১/
িডিপ-১/ ২০০০/ ১৩ নmর sারক anযায়ী জাির করা হiয়ােছ। iহার আেলােক মntণালয়/ িবভাগসমহূ পনঃkমতা
ু
aপর্ণ কিরেত পািরেব।
৫। সময় সময় পিরবতর্ন সােপেk ফা ডােম টাল o সািpেম টারী rলস, জনােরল িফnািnয়াল rলস, Tজাির rলস
ূ
iতয্ািদর আoতায় মntণালয়/ িবভাগসমহেক
য আিথর্ক kমতা aপর্ণ করা হiয়ােছ তাহারা uহ pেয়াগ কিরেত
aথর্ িবভােগর i-বক
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থািকেব।
৬। সংেযািজত তািলকায় বিণর্ত িবষয়ািদ বয্তীত pচিলত িনয়ম/ পdিত anযায়ী য সকল িবষেয় anাn মntণালয়/
িবভােগর সিহত পরামশর্ কিরবার আবশয্কতা রিহয়ােছ সi সকল িবষয় aথর্ িবভােগ pরণ না কিরয়া pশাসিনক
মntণালয়/ িবভাগ সংি মntণালয়/ িবভােগর সিহত পরামশর্ কিরেব।
ু সকল িবষেয় মntণালয়/ িবভাগ সংি
pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া বরাবর ম ির
৭। aিপর্ত kমতার আoতাভk
ু
ূ uেlখ কিরেত হiেব:
আেদশ জাির কিরেব। uk আেদেশ িনেmাk িবষয়সমহ
ক) ei aিফস sারেকর মাধয্েম aিপর্ত kমতার আoতায় ম ির
ু আেদশ জাির করা হiয়ােছ; eবং
খ) anেমািদত বােজেট eতdেdেশয্ aথর্ বরাd রাখা হiয়ােছ eবং uহা থাক বরাd আকাের রাখা হয় নাi।
ৃ প ৃ া ন কিরবার pেয়াজন হiেব না।
eirপ kেt ম ির
ু আেদশ aথর্ িবভাগ কতর্ক
ৃ জািরকত
ৃ ম ুির
ূ
৮। সংেযািজত তািলকায় anভর্ু k সংলgীর আiেটমসমেহর
kেt মntণালয়/ িবভাগসমহূ কতর্ক
ৃ প ৃ াি ত হoয়ার পর pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া বরাবর pরণ
আেদশসমহূ aথর্ িবভােগর সংি anিবভাগ কতর্ক
কিরেত হiেব।
৯। বােজেট aথর্ বরাd করা হয় নাi aথবা বােজেট য aথর্ বরাd করা হiয়ােছ তাহা aপযর্াp হiেল eirপ kেt
aিতিরk aথর্ দাবীর psাব aথর্ িবভােগ pরণ কিরবার সময় aথর্ িবভােগর ২১-১০-১৪১১ ব াb/ ৩-২-২০০৫
ি sাb তািরেখর aম/ aিব/ বয্ঃিনঃ-১/ িডিপ-১/ ২০০০/ ১৪ নmর পিরপেt বিণর্ত পdিত anসরণ কিরেত হiেব।
১০। ei aিফস sারেকর মাধয্েম pদt আিথর্ক kমতা পরবতর্ী আেদশ না দoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব।
সংযিk
ু : বণর্নামেত।
জািকর আহেমদ খান
সিচব
aথর্ িবভাগ।
নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/১২/(৫০০০)

তািরখ:

২১-১০-১৪১১ ব াb
৩-২-২০০৫ ি sাb

aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn anিলিপ pরণ করা হiল:
িদলrবা
uপ-সিচব-১ (বয্ঃ িনঃ)
aথর্ িবভাগ।
িবতরণ:
১) মিntপিরষদ সিচব/ মখয্সিচব
, pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়।
ু
২) মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
৩) সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ
৪) চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্, ঢাকা।
৫) মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব।
৬) মাননীয় pধানমntীর eকাn সিচব।
৭) মাননীয় মntী/ pিতমntী/ uপ-মntীগেণর eকাn সিচব
৮) aথর্ িবভােগর সকল শাখা।
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সংলgী

aথর্ িবভােগ িবেবচনার জn pিরতবয্ িবষয়ািদর তািলকা
সংি aথর্ বৎসর বিহভর্ূ ত য কান আিথর্ক a ীকার।
বােজট বরােdর aিতিরk বয্েয়র psাব।
anেমািদত বােজট sিনিদর্ ভােব বরাd নাi eirপ aনাবতর্ক বয্েয়র psাব।
ক)
ণীিবnাস চােটর্র সংjা anসাের aথর্ৈনিতক কােডর বতন o ভাতা ণী হiেত an aথর্ৈনিতক
ণীেত পনঃuপেযাজন
।
ু
।
খ) eক দায়যk
ু বয্য় হiেত দায়যk
ু নয় eমন বয্েয় aথবা aপর দায়যk
ু বয্েয় পনঃuপেযাজন
ু
৫। ক) পদ সিৃ ।
খ) asায়ী পদ সংরkণ।
গ) পেদর বতনkম, মযর্াদা/ পদবীর পিরবতর্ন।
ঘ) পদ sায়ীকরণ।
ু িনেয়াগ aথবা িনয়িমত pিত ােন আনায়ন।
ঙ) oয়াকর্চাজর্ড/ কি টনেজ ট কমর্চারীেদর নতন
ু বয্েয়র psাব।
৬। বােজেট sিনিদর্ ভােব বরাd নাi eirপ সকল পূতর্ কােজর জn নতন
৭। pাক-sাধীনতাকােলর আিথর্ক দাবী।
ৃ
৮। সময় িবেশেষ সmািদত কেঠার মসাধয্ বা কিতtপূ
ণর্ কােজর জn সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক ২৫০০/টাকার ঊে র্ aথবা eকi বৎসের eক বােরর aিধক সmানী pদান।
৯। বতন o ভাতািদ, মণ o বদিল সংkাn বয্য়, ভিবষয্ তহিবল, পনশন o আnেতািষক িনয়ntণকারী
ূ iতয্ািদর বয্াখয্া।
িবিধিবধান o anাn আিথর্ক িবিধিবধান সmিলত আেদশসমহ
১০। বতন o ভাতািদ সmিকর্ত চাকিরর শতর্ািদর পিরবতর্ন।
১১। কর, l, িফ, সস আেরাপ সংkাn psাবসহ সরকাির pািpর uপর pভাব ফেল eমন য কান psাব।
১২। pাথিমক িনেয়ােগর kেt িবিধ মাতােবক pেযাজয্ বিধর্ত বতন বয্তীত আগাম বিধর্ত বতন ম রু।
১৩। বােজট বরাd বিহভর্ূ ত anদান ম ুর।
১৪। sায়ী aিgম বা iমেps বিহভর্ূ ত ১.০০ (eক) লk টাকার aিতিরk aিgম uেtালন।
ৃ সংি সামgীর apাপয্তা সনদ
১৫। বােজট বরাd eবং মdণ
ু , লখ সামgী, ফরমস o pকাশনা aিধদpর কতর্ক
pািp সােপেk ১.০০ (eক) লk টাকার মেনাহারী dবয্ািদ sানীয়ভােব kয়।
১৬। িমিটং/ কনফােরn/ pিশkণ কােসর্র pিতিট an ােন হাlা আপয্ায়েনর জn জনpিত ১২ (বার) টাকা eবং
মাট ৬০০/- (ছয়শত) টাকার aিধক বয্য়।
১৭। জািলয়ািত, গািফলিত aথবা anাn কারেণ ৫ (পঁাচ) লk টাকার aিধক aনােদয় kিত aবেলাপন।
১৮। সরকাির কমর্চারীেক pদt aনােদয় ঋণ/ aিgম eবং/ aথবা ঋণ/ aিgেমর aিজর্ত sদ aবেলাপন।
ৃ আপয্ায়ন বয্য় বাবদ ৫০০ (পঁাচশত) মািকর্ন
১৯। ক) িবেদেশ সরকািরভােব মণকারী কিবেনট মntী কতর্ক
ডলার eবং সরবরাহ o সবার aধীন anাn বয্য় বাবদ ২০০ (diশত) মািকর্ন ডলােরর aিধক বয্য়।
ৃ আপয্ায়ন বয্য় বাবদ ৪০০ (চারশত) মািকর্ন
খ) িবেদেশ সরকািরভােব মণকােল pিতমntী/ uপমntী কতর্ক
ডলার eবং সরবরাহ o সবার aধীন anাn বয্য় বাবদ ১৫০ (eকশত প াশ) মািকর্ন ডলােরর aিধক
বয্য়।
ৃ আপয্ায়ন বয্য় বাবদ ৩০০ (িতনশত) মািকর্ন
গ) pিতিনিধ দেলর pধান িহসােব সিচব/ ভারpাp সিচব কতর্ক
ডলার eবং সরবরাহ o সবার aধীন anাn বয্য় বাবদ ১০০ (eকশত) মািকর্ন ডলােরর aিধক বয্য়।
২০। িবেদেশ িনেয়ািজত সরকাির বা sায়tশািসত pিত ােনর কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর ভাতািদ িনধর্ারণ।
২১। আিথর্ক সংে ষ সmিলত িবষয়াবলী, িবেশষতঃ িdপািkক/ আnজর্ািতক সমেঝাতা sারক/ চু িk/ িTিট সmাদন,
ূ
আমদানী o রpানী নীিত pণয়ন, িবিনেয়াগ নীিত pণয়ন, মলয্নী
িত pণয়ন, ম নীিত pণয়ন, বেদিশক কমর্
সংsান নীিত o l নীিত িনধর্ারণ।
ূ
২২। মntণালয়/ িবভাগ/ িডপাটর্েম ট/ ডাiেরkেরেটর aধীনs aিফসসমেহর
িহসাব সংকলন পdিতর পিরবতর্ন।
২৩। ঋণ সংgহ (Floation of Loan) সংkাn যাবতীয় িবষয়।
২৪। pতয্k বা পেরাkভােব বােজট বিহভর্ূ ত আিথর্ক সংে ষ সmিলত an য কান িবষয়।
ূ
না হoয়া পযর্n erপ
২৫। aথর্ িবভােগর সােথ পরামশর্kেম থাক বরােdর বয্বহার সংkাn নীিতমালা চড়াn
বরােdর িবভাজন anেমাদন।
ৃ aথবা সmাবয্ সরকাির রাজেsর পিরতয্াগ, মokফ বা রাজs ধাযর্করণ
২৬। সরকাির কাযর্িবিধমালায় বিণর্ত pকত
(Assignment of revenue) িকংবা iহার িবপরীেত a ীকার pদান।
২৭। জনােরল ফাinািnয়াল rলস (িজeফআর) Tজাির rলস e ড সাবিসিডয়ারী rলসসহ aথর্ বয্য় সংkাn
pচিলত িবিধ-িবধানসমহূ িশিথল কিরবার pেয়াজন আেছ eমন aথর্ বয্েয়র psাব।
১।
২।
৩।
৪।
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আিথর্ক kমতা পনঃaপর্
ণ
ু
(Sub-Delegation of Financial Powers)
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ
তািরখ:

নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/১৩
িবষয়:

২১-১০-১৪১১ ব াb
৩-২-২০০৫ ি sাb

মntণালয়/ িবভােগর aধীন Attached Department eবং aধঃsন aিফেসর pধানেক aিধকতর kমতা
Sub-delegation pদান সmিকর্ত।

সmpিত kয় সংkাn নীিত o পdিত সংsার কাযর্kেমর aধীেন বতর্মান সমেয়র pেয়াজন মটােনার uপেযাগী
কিরয়া The Public Procurement Regulations, 2003 eবং Implementation Procedure জাির করা হiয়ােছ।
ু
ূ সংsার কাযর্kম
সরকােরর বােজট o িহসাব পdিতেত নতন
ণীিবnাস pবতর্নসহ aথর্ বয্বsাপনায় grtপণর্
বাsবায়েনর ফেল আিথর্ক kমতার Sub-delegation e পিরবতর্েনর pেয়াজনীয়তা দখা িদয়ােছ। িবভাগীয় pধান o
ূ
aধঃsন aিফেসর pধানেক pশাসিনক কাযর্সmাদেন iেতাপেবর্
য পিরমাণ আিথর্ক kমতা pদান করা হiয়ােছ
aিধকাংশ kেti তাহা বতর্মােন aপযর্াp বিলয়া pতীয়মান হiেতেছ। তাi সংি
কমর্কতর্াগণ যাহােত pশাসিনক
কাযর্kম aিধকতর sাধীনতার সে drত সmাদন কিরেত পােরন, সi uেdেশয্ ৭-৩-২০০০ তািরেখর aম/ aিব/
বয্ঃিনঃ-১/ িডিপ-১/ ২০০০/ ৬৩ নং sারকিট বািতলkেম eতদসে যk
ু আিথর্ক kমতার Sub-delegation মেডলিট
জাির করা হiল।
ৃ uপিরuk Sub-delegation মেডেলর nায় নতন
ু মেডলিটেত মntণালয়/ িবভােগর aধীন (Attached
২। বািতলকত
ূ
Department) eবং aধঃsন aিফসসমেহর
pধানেক sিনিদর্ আিথর্ক kমতা pদান করা হiয়ােছ। aধঃsন
ূ
aিফসসমেহর
pধানেক কয্াটাগির-১, কয্াটাগির-২, কয্াটাগির-৩ ei ৩িট ণীেত ভাগ করা হiয়ােছ। িবভাগীয়/
ূ কয্াটাগির-১, জলা পযর্ােয়র aিফসসমহ
ূ কয্াটাগির-২, uপেজলা/ থানা পযর্ােয়র
আ িলক পযর্ােয়র aিফসমহ
আিথর্ক kমতা pেয়ােগর uেdেশয্ eirপ ণী িনধর্ারণ
aিফসসমহূ কয্াটাগির-৩ পযর্ােয়র anভর্ু k হiেব। ধমাt
ু
করা হiয়ােছ। iহার সে সংি কমর্কতর্ার পদমযর্াদার (Status) কান সmকর্ নাi।
ূ ক uহার aধীন িবভাগীয় pধান eবং aধঃsন aিফস pধােনর
৩। pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ei মেডল anসরণপবর্
মেধয্ আিথর্ক kমতা aপর্ণ কিরয়া আেদশ জাির কিরেবন। ei আেদেশর কিপ মহা িহসাব িনয়ntক, pধান
িহসাবরkণ কমর্কতর্া, জলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, uপেজলা/ থানা িহসাবরkণ কমর্কতর্া eবং aথর্ িবভােগ pরণ
ু
ূ ক আেদশ জাির
কিরেত হiেব। pেয়াজনেবােধ কান কমর্কতর্া কাn কয্াটাগিরভk
হiেবন তাহা uেlখপবর্
কিরেবন।
ূ কাজ সmাদন, পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয় চু িkর kেt সংযk
৪। পতর্
ু ছেক বিণর্ত আিথর্ক kমতা ২৫
কািট টাকা পযর্n মntণালয়/ িবভাগ পযর্ােয়র eবং ২৫ কািট টাকর ঊে র্ kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিটর
anেমাদন pেয়াজন হiেব। anrপভােব পরামশর্ক সবা gহেণর kেt ei sারেক বিণর্ত আিথর্ক kমতা ৫ কািট
টাকা পযর্n মntণালয়/ িবভাগ পযর্ােয়র eবং ৫ কািট টাকার ঊে র্ kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিটর anেমাদন
pেয়াজন হiেব।
ূ ক সংsার িনবর্াহী pধান
৫। pিত aথর্বছেরর rেত বািষর্ক kয় পিরকlনা (Annual Procurement Plan) pণয়নপবর্
িকংবা তঁাহার dারা মেনানীত কমর্কতর্ার িনকট হiেত য anেমাদন gহণ করা হiেব তাহা pশাসিনক anেমাদন
িহসােব িবেবিচত হiেব।
৬। pস তঃ uেlখয্ য, সরকাির িবেশষ আেদশ বেল iেতামেধয্ য সমs কমর্কতর্ােক িবেশষ আিথর্ক kমতা pদান
করা হiয়ােছ তঁাহারা uহা যথারীিত pেয়াগ কিরেবন। তেব সংেযািজত মেডেল pদিশর্ত কান আiেটেমর আিথর্ক
kমতা যিদ িবেশষ আেদেশ pদt ঐ আiেটেমর kমতার চাiেত বশী হয় সi kেt ei মেডেল pদিশর্ত kমতা
সংি কমর্কতর্া pেয়াগ কিরেত পািরেবন।
৭। Sub-delegation আেদেশ ss ভােব uেlখ থািকেত হiেব য, মেডেল বিণর্ত kমতা pেয়ােগর kেt সংি
ূ kমতাবান। তেব ei kেt pেযাজয্ িবিধ-িবধান, সরকাির আেদশ/ িনেদর্শ যথাযথভােব anসরণ
কমর্কতর্া পণর্
কিরেত হiেব eবং সংি আiেটেমর ankেল pেয়াজনীয় বােজট বরাd থািকেত হiেব।
৮। aিপর্ত আিথর্ক kমতা pেয়ােগর kেt সংি
হiেব:
ক)

ূ সmেকর্o সতকর্তা aবলmন কিরেত
কমর্কতর্ােক িনেmাk িবষয়সমহ

য uেdেশয্ aথর্ বরাd দoয়া হiয়ােছ িঠক সi uেdেশয্i uহা বয্য় কিরেত হiেব।

খ) aথর্ বয্েয়র kেt pেযাজয্ িবিধ-িবধান, সরকাির/ আেদশ/ িনেদর্শ iতয্ািদ কেঠারভােব anসরণ কিরেত
ৃ pেয়াজেনর aিতিরk aথর্ বয্য় করা না
হiেব। ei kেt লkয্ রািখেত হiেব য, কান kেti যন pকত
aথর্ িবভােগর i-বক
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হয়।
ৃ aেথর্র মেধয্i pকত
ৃ বয্য় সীমাবd রািখেত হiেব।
গ) বােজেট িবিভn আiেটম/ কােডর ankেল বরাdকত
ূ সmিত বয্তীত বািষর্ক/ সmরক
ঘ) aথর্ মntণালেয়র পবর্
ূ বােজেট pািpর pতয্াশায় কান বয্য় করা যাiেব না।
ঙ) সকল

ণীর pািp o বয্য় সিঠকভােব

চ) pেতয্ক মােসর শেষ সংি

ণীিবnাসপূবর্ক যথাযথ িহসাব কােডর aধীেন দখাiেত হiেব।

aিডট aিফেসর সে আয়-বয্েয়র িহসাব সমmয় কিরেত hiেব।

ছ) aিডট আপিt drততার সে িন িt কিরেত হiেব; eবং
জ) aথর্ মntণালেয়র িনেদর্শ anসাের িহসাব o আিথর্ক িববরণী/ িরেপাটর্সমূহ িনভর্ূ লভােব িনিদর্ সমেয়র মেধয্
দািখল কিরেত হiেব।
৯। ei আেদশ aিবলেm কাযর্কর হiেব।
ু মেডল।
সংযিk
ু : আিথর্ক kমতার Sub-delegation eর নতন
জািকর আহেমদ খান
সিচব
aথর্ িবভাগ।
নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/১৩/(৫০০০)

তািরখ:

২১-১০-১৪১১ ব াb
৩-২-২০০৫ ি sাb

--------------------------------------------aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn anিলিপ pরণ করা হiল:
িদলrবা
uপ-সিচব-১ (বয্ঃ িনঃ)
aথর্ িবভাগ।
িবতরণ:
১) মিntপিরষদ সিচব/ মখয্সিচব
, pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়।
ু
২) মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
৩) সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ
৪) চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্, ঢাকা।
৫) সকল িবভাগীয় pধান।
৬) মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব।
৭) মাননীয় pধানমntীর eকাn সিচব।
৮) মাননীয় মntী/ pিতমntী/ uপ-মntীগেণর eকাn সিচব।
৯) aথর্ িবভােগর সকল শাখা।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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ু মেডল
আিথর্ক kমতা Sub-delegation eর নতন
kিমক
নং

আiেটম

১
১।
২।
৩।

২
asায়ী পদ স ৃি
পদ িবলিpকরণ
ু
বােজট বরােdর
পনঃuপেযাজন
ু

৪।

ু পতর্
ূ
annয়ন বােজেট নতন
কােজর চু িk anেমাদন/
সmাদন
annয়ন বােজেট anাn
ু বয্েয়র pশাসিনক
নতন
anেমাদন
সরকাির সmিtর িন িt:
ক) বয্বহােরর aেযাগয্/
পিরতয্k ভবন িবkয়/
ভাি য়া ফলা/ ংস করা
খ) সmিt বয্বহােরর
aেযাগয্ ঘাষণা

৫।

৬।

গ) বয্বহােরর aেযাগয্ dবয্
সামgী িবkয়।

ূ iজারা।
ঘ) সরকাির ভিম

ঙ) কয্াি টন iজারা।

চ) anাn ভাড়া iজারা
আদায়।

aধঃsন aিফসসমহূ
কয্াটাগির-১ eর কয্াটাগির-২ eর কয্াটাগির-৩ eর
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
৩
৪
৫
৬
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
শূn
eকi aথর্ৈনিতক কাড রে র মেধয্
পনঃuপেযাজন
করা যাiেব। তেব
ু
শতর্ থােক য,
ক) বতন কাড হiেত an কান
কােড পনঃuপেযাজন
করা
ু
যাiেব না;
খ) বরাdকৃত aেথর্র মেধয্
পনঃuপেযাজন
সীিমত রািখেত
ু
হiেব;
গ) পরবতর্ী aথর্ বৎসের eকi বয্েয়র
ৃ সmাবনা রিহয়ােছ
পনরাবিtর
ু
eমন কান kেt পনঃuপেযাজন
ু
করা যাiেব না।
pিত kেt ১.০০ কািট টাকা
pিত kেt
pিত kেt
pিত kেt
১৫.০০ লk
৭.০০ লk টাকা ৩.০০ লk টাকা
টাকা
বােজট বরাd থাকা সােপেk ৮.০০ বােজট বরাd
বােজট বরাd
শূn
লk টাকা
থাকা সােপেk
থাকা সােপেk
২.০০ লk টাকা ৫০ হাজার টাকা
শূn
শূn
শূn
শূn
িবভাগীয় pধান

pচিলত িবিধিবধান পালন সােপেk
pচিলত
pচিলত
৩.০০ লk টাকা পযর্n।
িবিধিবধান পালন িবিধিবধান পালন
সােপেk ৫০
সােপেk ৩০
হাজার টাকা
হাজার টাকা
পযর্n।
পযর্n।
pকাশয্ িনলাম/ ট ডার/ কােটশেনর pকাশয্ িনলাম/ pকাশয্ িনলাম/
ূ kমতা
শেতর্ পণর্
ট ডার/
ট ডার/
কােটশেনর
কােটশেনর
ূ kমতা শেতর্ ৫০ হাজার
শেতর্ পণর্
টাকা পযর্n
eক বৎসেরর জn pকাশয্ িনলাম/
eক বৎসেরর
eক বৎসেরর
ূ
ট ডার/ কােটশেনর শেতর্ পণর্
জn pকাশয্
জn pকাশয্
kমতা।
িনলাম/ ট ডার/ িনলাম/ ট ডার/
কােটশেনর
কােটশেনর
ূ
শেতর্ পণর্
শেতর্ পণর্ূ
kমতা।
kমতা।
eক বৎসেরর জn pকাশয্ িনলাম/
eক বৎসেরর
eক বৎসেরর
ট ডার/ কােটশেনর শেতর্ পণর্ূ
জn pকাশয্
জn pকাশয্
kমতা।
িনলাম/ ট ডার/ িনলাম/ ট ডার/
কােটশেনর
কােটশেনর
ূ
শেতর্ পণর্
শেতর্ পণর্ূ
kমতা।
kমতা।
eক বৎসেরর জn pকাশয্ িনলাম/
eক বৎসেরর
eক বৎসেরর
ূ
ট ডার/ কােটশেনর শেতর্ পণর্
জn pকাশয্
জn pকাশয্
kমতা।
িনলাম/ ট ডার/ িনলাম/ ট ডার/
কােটশেনর
কােটশেনর
ূ
শেতর্ পণর্
শেতর্ পণর্ূ
kমতা।
kমতা।

aথর্ িবভােগর i-বক
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kিমক
নং

১
৭।

আiেটম
২
জািলয়ািত/ গািফলিত, চু ির
aথবা anাn কারেণ
ভা ডার বা সরকাির aেথর্র
ূ aবেলাপন।
aনােদয় মলয্

িবভাগীয় pধান
৩
িনধর্ািরত শতর্ সােপেk pিতিট
কiেস ৩০ হাজার টাকা পযর্n।

aধঃsন aিফসসমহূ
কয্াটাগির-১ eর কয্াটাগির-২ eর কয্াটাগির-৩ eর
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
৪
৫
৬
িনধর্ািরত শতর্
িনধর্ািরত শতর্
িনধর্ািরত শতর্
সােপেk pিতিট সােপেk pিতিট সােপেk pিতিট
কiেস ১০
কiেস ৫ হাজার কiেস ২৫০০/টাকা পযর্n।
হাজার টাকা
টাকা পযর্n।
পযর্n।
িনধর্ািরত
িনধর্ািরত
গn
ূ
িবিধমালা
িবিধমালা
ূ
ূ
সােপেk পণর্
সােপেk পণর্
kমতা।
kমতা।

ূ
৮। আপীল দািখেলর psাবনা
িনধর্ািরত িবিধমালা সােপেk পণর্
নাi eirপ kেt
kমতা।
আদালেতর রায়/ আেদশ
aথবা pচিলত িবিধ anযায়ী
aথর্ pতয্াপর্ণ আেদশ
pদােনর kমতা।
৯। সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িবভাগীয় pধােনর sীয় দাবী বয্তীত দpর pধােনর
sাধীনতা পবর্
ূ দাবীসমহূ ছাড়া
aনিধক ১৫ বৎসেরর বেকয়া
sীয় দাবী বয্তীত
বেকয়া দাবী anসnােনর
দাবীসমহূ।
aনিধক ৬
kমতা।
বৎসেরর বেকয়া
দাবীসমহূ।
ূ kমতা:
১০। সরবরাহ o সবার
িনmrপ শতর্ সােপেk পণর্
পণর্ূ kমতা
আoতাধীন (aথর্ৈনিতক
১) anেমািদত বািষর্ক বােজট
কলাম-৩ eর
কাড ৪৮০০-৪৮৯৯ eর
বরােdর িবভাজেন সংি কাজ
শতর্াবলী
আoতায়) আiেটম kয়/
anভর্ু k থািকেত হiেব
সােপেk।
বয্েয় ম রী
২) রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন
ু / kয় চু িk
anেমাদনঃ
pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o
ক) কান আiেটেম sিনিদর্
anেমাদন pিসিডuর eবং
বরাd থািকেল (aথর্ৈনিতক
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান
কাড ৪৮৭৪ বয্তীত)।
যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব
ূ kমতা:
(খ) কান আiেটেম sিনিদর্ িনmrপ শতর্ সােপেk পণর্
পণর্ূ kমতা
ৃ k কতর্ক
ৃ
বরাd না থািকেল
১) uপযk
কলাম-৩ eর
ু কতর্প
(aথর্ৈনিতক কাড ৪৮৭৪
anেমািদত িবভাজেন সংি
শতর্াবলী
বয্তীত)
কাজ anভর্ু k থািকেত হiেব।
সােপেk
২) রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন
pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o
anেমাদন pিসিডuর eবং
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান
যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব
(গ) পরমশর্ক সবা
১৫ লk টাকা পযর্n িনmrপ শতর্
নাi
কনসালেটnী সািভর্েসস)
সােপেk:
gহেণর (aথর্ৈনিতক কাড
১) anেমািদত বািষর্ক বােজট
৪৮৭৪ eর আoতায়) চু িk
বরােdর িবভাজেন সংি কাজ
anেমাদন/ সmাদন।
anভর্ু k থািকেত হiেব
২) রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন
pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o
anেমাদন pিসিডuর eবং
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান
যথাযথভােব পালন কিরেত
হiেব।
১১। মরামত, সংরkণ o
বােজট বরাd থাকা সােপেk বৎসের
কলাম-৩ eর
পনবর্
১িট যানবাহেনর kেt aনূ র্ ৫০
(২) o (৩) eর
ু াসেনর আoতাধীন
ূ
আiেটমসমেহর
বয্য় ম রী
শতর্ পালন
ু : হাজার টাকা। তেব শতর্ থােক য,
ক) সরকাির যানবাহন
১) সরকাির যানবাহন কারখানা
সােপেk aনূ র্
ৃ pতয্ািয়ত হiেত হiেব য, ২৫ হাজার টাকা
মরামত।
কতর্ক
তাহারা uk মরামত কিরেত
aসমথর্
২) eত সংি pচিলত িবিধিবধান
o সরকাির আেদশ িনেদর্শ
anসরণ কিরেত হiেব
ৃ েkর বয্য় ম ুরী
৩) ঊ ত
র্ ন কতর্প

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

শূn

দpর pধােনর
sীয় দাবী বয্তীত
aনিধক ৬
বৎসেরর বেকয়া
দাবীসমহূ।
ূ kমতা
পণর্
কলাম-৩ eর
শতর্াবলী
সােপেk।

পণর্ূ kমতা
কলাম-৩ eর
শতর্াবলী
সােপেk।

ূ kমতা
পণর্
কলাম-৩ eর
শতর্াবলী
সােপেk

পণর্ূ kমতা
কলাম-৩ eর
শতর্াবলী
সােপেk

নাi

নাi

কলাম-৩ eর
কলাম-৩ eর
(২) o (৩) eর (২) o (৩) eর
শতর্ পালন
শতর্ পালন
সােপেk aনূ র্ সােপেk aনূ র্
২৫ হাজার টাকা ১০ হাজার টাকা
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kিমক
নং

আiেটম

িবভাগীয় pধান

১

২

৩
eড়াiবার uেdেশয্ মাট মরামত
বয্য় িবভাজন করা যাiেব না।
ূ
বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্
kমতা।

খ) যntপািত, ikiপেম ট,
aিফস সর ামািদ o
আসবাবপt মরামত।
গ) বাiসাiেকল মরামত।
ঘ) ভাড়া করা ভবন/
িরkiিজশন করা ভবন
মরামত।

ূ kমতা
পণর্
ূ
বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্
kমতা। তেব শতর্ থােক য, ভাড়ার
চু িk/ িরkiিজশন আiন anযায়ী
ৃ
মরামেতর দািয়t সরকার কতর্ক
বহনেযাগয্ হiেত হiেব।

ূ
১২। মলধন
বয্েয়র aধীন
ূ
আiেটমসমেহর
বয্েয়র
ম ির
ু / anেমাদন:
ক) যানবাহন kয়
শূn
খ) পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ eককালীন ১০ লk টাকা পযর্n।
aিফস সর ামািদ/
িনmrপ শতর্ সােপেk:
আসবাবপেtর kয় চু িk ১) anেমািদত বািষর্ক বােজট
anেমাদন।
বরােdর িবভাজেন সংি কাজ
anভর্ু k থািকেত হiেব
২) রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন
pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o
anেমাদন pিসিডuর eবং
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান
যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব
ৃ েkর anেমাদন
৩) ঊ র্তন কতর্প
eড়ােনার uেdেশয্ মাট মরামত
বয্য় িবভাজন করা যাiেব না।
ূ
গ) কিmuটার/ কিmuটার বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্
সফটoয়য্ার/ কিmuটার kমতা। তেব শতর্ থােক য, ভাড়ার
যntাংশ kয়।
চু িk/ িরkiিজশন আiন anযায়ী
ৃ
মরামেতর দািয়t সরকার কতর্ক
বহনেযাগয্ হiেত হiেব।
ূ
ঘ) বাiসাiেকল kয়।
বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্
kমতা। তেব শতর্ থােক য, ভাড়ার
চু িk/ িরkiিজশন আiন anযায়ী
ৃ
মরামেতর দািয়t সরকার কতর্ক
বহনেযাগয্ হiেত হiেব।
১৩। সাহাযয্, ম িরর
ু আoতাধীন
ূ
আiেটমসমেহর
বয্য় ম রী
ু :
ৃ pদান।
ক) বিt
শূn
খ) anদান ম ুির (Grantশূn
in-Aid)
১৪। কান পেদ টাiম sেল
শূn
িনেয়াগpাp aিফিসেয়িটং
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর
pারিmক বতন িনধর্ারণ।
১৫। িবভাগীয় পরীkা সংি
aনূ র্ ১,০০০/-টাকা
কােজর জn িবিধ anসাের
সরকাির কমর্কতর্া/
কমর্চারীেক সmানী pদান।
ূ kমতা। তেব শতর্ থােক য,
১৬। িফ সংি কােজ িনযিkর
পণর্
ু
ম ির
কান eকক kেt ১,০০০/- টাকা
ু ।
eবং বৎসের ২,০০০/- টাকার aিধক

aধঃsন aিফসসমহূ
কয্াটাগির-১ eর কয্াটাগির-২ eর কয্াটাগির-৩ eর
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
৪
৫
৬

বােজট বরাd
থাকা সােপেk
পণর্ূ kমতা।

বােজট বরাd
থাকা সােপেk
ূ kমতা।
পণর্

পণর্ূ kমতা
কলাম-৩ eর
শেতর্ aনিধক
২৫০০/- টাকা

ূ kমতা
পণর্
কলাম-৩ eর
শেতর্ aনিধক
১৫০০/- টাকা

বােজট বরাd
থাকা সােপেk
aনূ র্ ১৫০০/টাকা।
পণর্ূ kমতা
শূn

শূn
শূn
শূn
eককালীন ১.০০
eককালীন
eককালীন
৩.০০ লk টাকা ২.০০ লk টাকা লk টাকা পযর্n
কলাম-৩ eর
পযর্n কলাম-৩ পযর্n কলাম-৩
eর শতর্
eর শতর্ সােপেk শতর্ সােপেk
সােপেk

৩ নং কলােমuেlিখত শতর্
পালন সােপেk
aনিধক ২০
হাজার টাকা
৩ নং কলােমuেlিখত
শতর্াবলী পালন
ূ
সােপেk পণর্
kমতা

৩ নং কলােমuেlিখত শতর্
পালন সােপেk
aনিধক ১০
হাজার টাকা
৩ নং কলােমuেlিখত
শতর্াবলী পালন
ূ
সােপেk পণর্
kমতা

শূn
শূn

শূn
শূn

শূn
শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

শূn

শূn
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kিমক
নং

আiেটম

১

২

১৭।

১৮।

১৯।

২০।

২১।

২২।

িবভাগীয় pধান

৩
হiেব না।
ূ kমতা।
মণ ভাতা িবল দািখেলর
aিgম নoয়া না হiেল পণর্
িনধর্ািরত সময়সীমা িশিথল। aিgম নoয়া হiেল মেণর১২
মােসর মেধয্ uেtািলত aিgম সমmয়
কিরেত হiেব। anথায় aিgম
আদায়েযাগয্ হiেব।
বাসsােনর aভাব, ছেলaনূ র্ eক বছর। তেব শতর্ থােক
মেয়েদর লখা-পড়া
য,
িচিকৎসাগত aথবা মানিবক ১) বাসsােনর aভাব, ছেলৃ sােন
কারেণ বদিলকত
মেয়েদর লখা-পড়া,
বদিলর ৬ মােসর মেধয্
িচিকৎসাগত aথবা মানিবক
কারেণ পিরবারেক sানাnর
যাগদান কিরেত না পািরেল
কিরেত aসমথর্ হiেল,
সi kেt মণ ভাতা িবল
দািখেলর সময়সীমা িশিথল। ২) aিgম uেtালেনর ৬ মােসর
মেধয্ ফরৎ pদান কিরেল
ৃ কমর্কতর্া/
ূ kমতা। তেব শতর্ থােক য,
বদিলকত
পণর্
ৃ
কমর্চারীর বদিলকত
বদিলল আেদশ জািরর পর সংি
কমর্সহেল পিরবােরর কান
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর পিরবারেক
ৃ sােন মণ কিরেত হiেব।
সদেসয্র যাগদােনর
বদিলকত
সময়সীমা ১মাস িশিথল।
ৃ গিঠত
সরকার কতর্ক
শূn
কিমশন/ কিমিটর বসরকাির
সদসয্ o িবেদশী
িবেশষjেদর মণ ভাতা
eবং দিনক ভাতার ম ুরী।
যাগােযাগ বয্বsার
পণর্ূ kমতা
িবি nতার কারেণ কাথাo
aবsােন বাধয্ হiেল সi
kেt দিনক ভাতা ম ির
ু ।
ূ kমতা
িনয়ntণ বিহভর্ূ ত কারেণ
sীয় বয্তীত পণর্
সরকাির কমর্কতর্া/
কমর্চারীেক aনূ র্ eক
ু
বৎসেরর aসাধারণ ছিটর
ম ির
ু ।

২৩। চু িkিভিtক িনেয়ািজত
ু
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর ছিট
ম ির
ু
ু
২৪। িবেশষ akমতাজিনত ছিট
ম ির
ু ।
২৫। িবিভn pকার ভিবষয্ তহিবল
(Provident Fund) হiেত
সরকাির কমর্কতর্া/
কমর্চারীেক aিgম ম ুির।

aধঃsন aিফসসমহূ
কয্াটাগির-১ eর কয্াটাগির-২ eর কয্াটাগির-৩ eর
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
৪
৫
৬
৩নং কলােম
uেlিখত
শতর্াবলী পালন
ূ
সােপেk পণর্
kমতা
৩ নং কলােমর
anrপ

শূn

শূn

শূn

শূn

৩ নং কলােমর
anrপ

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

পণর্ূ kমতা

ূ kমতা
পণর্

শূn

শূn

শূn

শূn

ূ
sীয় বয্তীত পণর্
kমতা। তেব
ei kেt
তাহােক সংি
কমর্কতর্া/
কমর্চারীর
িনেয়াগকারী
ৃ k হiেত
কতর্প
হiেব।
শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

ূ kমতা। তেব ei
sীয় বয্তীত পণর্
kেt pচিলত িবিধ িবধান o
সরকাির আেদশ/ িনেদর্শ পালন
কিরেত হiেব।

ূ
sীয় বয্তীত পণর্
kমতা। তেব
ei kেt
pচিলত িবিধ
িবধান o
সরকাির আেদশ/
িনেদর্শ পালন
কিরেত হiেব
eবং তাহােক
সংি কমর্কতর্া/
কমর্চারীর
িনেয়াগকারী

৪নং কলােমর
anrপ।

৪নং কলােমর
anrপ।
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kিমক
নং

আiেটম

িবভাগীয় pধান

১

২

৩

২৬। িনিদর্ সময় পযর্n ভিবষয্
তহিবল হiেত uেtািলত
aিgম আদায় sিগেতর
anমিত।
২৭। যানবাহন kয় aিgম
uেtালেনর eক মােসর মেধয্
যানবাহন kেয়র সময় সীমা
িশিথল।
ৃ সরকাির কমর্কতর্া/
২৮। মত
কমর্চারীর পিরবােরর
সদসয্েদরেক utরািধকার
সনদপt eবং apাp বয়s
utরািধকারীর kেt
aিভভাবকেtর সনদপt
দািখল সােপেk ভিবষয্ৎ
ূ
তহিবেলর চড়াn
aথর্
pদােনর kমতা aপর্ণ।
২৯।
৩০।
৩১।
৩২।
৩৩।

৩৪।

৩৫।

৩৬।

৩৭।

sীয় বয্তীত aনূ র্ ২ বছেরর জn
eকিট মাt aিgম আদায় sিগেতর
kমতা।

aনূ র্ িতন মাস পযর্n সময়সীমা
ৃ
বিdর
পণর্ূ kমতা।

pেতয্েকর িহসয্াব পিরমাণ aনূ র্
ূ
৫০০০/- টাকা হiেল kিতপরণ
মচেলকা
(Indemnity Bond)
ু
ূ kমতা।
দািখল সােপেk পণর্

কয্াটাগির-১ eর
কমর্কতর্া
৪
ৃ k হiেত
কতর্প
হiেব।
sীয় বয্তীত
aনূ র্ ১ বছেরর
জn eকিট মাt
aিgম আদায়
sিগেতর kমতা।
aনূ র্ di মাস
পযর্n সময়সীমা
ৃ
বিdর
পণর্ূ
kমতা।
pেতয্েকর িহসয্া
পিরমাণ aনূ র্
৩০০০/- টাকা
ূ
হiেল kিতপরণ
মচেলকা
ু
(Indemnity
Bond) দািখল
ূ
সােপেk পণর্
kমতা।

aধঃsন aিফসসমহূ
কয্াটাগির-২ eর কয্াটাগির-৩ eর
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
৫
৬

শূn

শূn

aনূ র্ eক মাস
পযর্n সময়সীমা
ৃ
ূ
বিdর
পণর্
kমতা।
pেতয্েকর
িহসয্ার পিরমাণ
aনূ র্ ২০০০/টাকা হiেল
ূ
kিতপরণ
মচেলকা
ু
(Indemnity
Bond) দািখল
ূ
সােপেk পণর্
kমতা।
শূn

শূn

pেতয্েকর
িহসয্াব পিরমাণ
aনূ র্ ১০০০/টাকা হiেল
ূ
kিতপরণ
মচেলকা
ু
(Indemnity
Bond) দািখল
ূ
সােপেk পণর্
kমতা।
শূn

বধ utরািধকারী িনধর্ারেণর
আiন মntণালেয়র সিহত
কলাম-৩ eর
ূ kমতা।
pে
পরামশর্kেম পণর্
anrপ।
চাকিরর ধারাবািহকতার
শূn
শূn
শূn
শূn
ঘাটিত pমাজর্ন।
পনশেনর জn চাকিরর
শূn
শূn
শূn
শূn
ঘাটিত pমাজর্ন।
বেদিশক pিশkণ সংkাn
শূn
শূn
শূn
শূn
আিথর্ক ম ুির।
sায়ী/ asায়ী সরকাির
বােজেট বরাd থাকা সােপেk sীয়
শূn
শূn
শূn
ূ kমতা।
কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক ঋণ/
বয্তীত পণর্
aিgম pদান।
তেব শতর্ থােক য,
১) তাহােক সংি কমর্কতর্া/
ৃ k
কমর্চারীর িনেয়াগকারী কতর্প
হiেত হiেব
২) ei kেt pেযাজয্ িবিধিবধান o
সরকাির আেদশ/ িনেদর্শ পালন
কিরেত হiেব।
eকi সােথ eকািধক পেদ
শূn
শূn
শূn
শূn
দািয়t পালনকারী কমর্কতর্া/
কমর্চারীেক দািয়t ভাতা
ম ির
ু ।
পনশন ম ুির।
িনরীkা aিফেসর িরেপাটর্ সােপেk
৩নং কলােমর
৩নং কলােমর
শূn
ূ kমতা।
sীয় বয্তীত পণর্
anrপ।
anrপ।
ei kেt তাহােক সংি কমর্কতর্া/
ৃ k
কমর্চারীর িনেয়াগকারী কতর্প
হiেত হiেব।
ূ
ূ kমতা। তেব তাহােক সংি
ূ kমতা। তেব
পণর্
পনশেনর িবিনময় মলয্
পণর্ূ kমতা। তেব পণর্
শূn
পিরেশাধ (Commutation কমর্কতর্া/ কমর্চারীর পনশন ম ুিরর তাহােক সংি
তাহােক সংি
of Pension)
kমতা pাp হiেত হiেব।
কমর্কতর্া/
কমর্কতর্া/
কমর্চারীর
কমর্চারীর
পনশন ম ুিরর পনশন ম ুিরর
kমতা pাp
kমতা pাp
হiেত হiেব।
হiেত হiেব।
ূ kমতা
ূ kমতা
সরকাির দািয়t পালেনর
পণর্ূ kমতা
পণর্ূ kমতা
পণর্
পণর্
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১

৩৮।

৩৯।

৪০।

৪১।

৪২।
৪৩।

৪৪।

আiেটম

িবভাগীয় pধান

২
ৃ
কারেণ udত
/
ু দােয়রকত
দoয়ানী/ ফৗজদারী
aিভেযােগর িবষেয় জবাব
pদােন বাধয্ হiেল ei
kেt মণ ভাতা ম ুির।
ৃ
সামিয়কভােব বরখাsকত
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর
sীয় বয্তীত িবভাগীয় তদেn
uপিsত হoয়ার pেয়াজন
হiেল ei kেt মণ ভাতা
ম ির
ু ।
মণকােল দিনক ভাতা
pদােনর kেt িবিধ
anসাের ধারাবািহকভােব
১০িদন aবsােনর সময়সীমা
হiেত aবয্াহিত pদান।
কােজ যাগদােনর সmাবনা
ৃ
নাi মিডেকল কিমিট কতর্ক
eirপ িরেপাটর্ pািpর পর
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর
ু ম ির
ছিট
ু ।
ৃ pদt
িচিকৎসক কতর্ক
সামথর্য্ সনদপt
(Certificate of Fitness)
gহণ।
মণ ভাতা aিgম ম ুির।
di বা তেতািধক পেদ
eকজন সরকাির কমর্কতর্া/
কমর্চারীেক িনেয়াগ pদান।
ৃ
uেtািলত/ গহীত
ভিবষয্
তহিবল aিgম আদােয়র
kেt ২৪িটর aিধক িকিs
সংখয্া িনধর্ারণ।

৩

ূ aিধgহণ (eল, e)
৪৫। ভিম
pাkলন ম ির
ু ।
৪৬।

বসরকাির/ িবেদশী বয্িkর
uপিsিতেত anি ত সভা/
সেmলন/ pিশkণ কাসর্
eবং বাডর্ কিমিট/ কিমশন
iতয্ািদর সভায় আপয্ায়ন
বয্য়
৪৭। ট ডার কােটশন বয্তীত
সরাসির kয় ম ুরী
anেমাদন।

পণর্ূ kমতা

aধঃsন aিফসসমহূ
কয্াটাগির-১ eর কয্াটাগির-২ eর কয্াটাগির-৩ eর
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
৪
৫
৬

পণর্ূ kমতা

ূ kমতা
পণর্

ূ kমতা
পণর্

পণর্ূ kমতা

পূণর্ kমতা

শূn

শূn

পণর্ূ kমতা

পণর্ূ kমতা

ূ kমতা
পণর্

শূn

পণর্ূ kমতা

পণর্ূ kমতা

পণর্
ূ kমতা

পণর্ূ kমতা

পণর্ূ kমতা
শূn

পণর্ূ kমতা
শূn

ূ kমতা
পণর্
শূn

শূn
শূn

sীয় বয্তীত aনূ র্ ৪৮িট মািসক
িকিs পযর্n বিধর্তকরেণর kমতা।

sীয় বয্তীত
aনূ র্ ৩৬িট
মািসক িকিs
পযর্n
বিধর্তকরেণর
kমতা।
শূn

শূn

শূn

শূn

শূn

জনpিত ১২/-টাকা হাের aনূ র্
৩০০/- টাকা।

শূn

শূn

শূn

ক) পণয্/ মালামাল/ যntপািত
সর ামািদঃ pিতেkেt eককালীন
১৫ হাজার টাকা পযর্n।
খ) ভৗত সবা: pিত kেt
eককালীন ৫০ হাজার টাকা
পযর্n। Public Procurement
Regulations, 2003 eর pিবধান
১৮(২) eবং Appendix-A eর
সংsানসহ িনmrপ শতর্ সােপেk:
১। anেমািদত বািষর্ক বােজট
বরােdর িবভাজেন সংি কাজ
anভর্ু k থািকেত হiেব।

৩ নং কলােমর
anrপ।

৩ নং কলােমর
anrপ।

৩ নং কলােমর
anrপ।

শূn
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১

২

৩
২। রgেলশনস, ২০০৩ eর
বাsবায়ন pিসিডuর, kয়
pিkয়াকরণ o anেমাদন
pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক
িবিধ িবধান যথাযথভােব পালন
কিরেত হiেব।
ৃ েkর anেমাদন
৩। ঊ র্তন কতর্প
eড়ােনার uেdেশয্ মাট বয্েয়র
িবভাজন করা যাiেব না।
ক) দেশর aভয্nের pিতেkেt
eককালীন ২.০০ লk টাকা
পযর্n।
খ) বাংলােদেশর বেদিশক
ূ
িমশনসমেহর
জn pিতেkেt
eককালীন ৫.০০ লk টাকা
পযর্n। Public Procurement
Regulations, 2003 eর pিবধান
২০ eর ১ o ২০ eর ২ eবং
Appendix-A eর সংsানসহ
িনmrপ শতর্ সােপেk:
১। anেমািদত বািষর্ক বােজট
বরােdর িবভাজেন সংি কাজ
anভর্ু k থািকেত হiেব।
২। রgেলশনস, ২০০৩ eর
বাsবায়ন pিসিডuর, kয়
pিkয়াকরণ o anেমাদন
pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক
িবিধ িবধান যথাযথভােব পালন
কিরেত হiেব।
ৃ েkর anেমাদন
৩। ঊ র্তন কতর্প
eড়ােনার uেdেশয্ মাট বয্েয়র
িবভাজন করা যাiেব না।

৪৮।

ট ডার িবjাপন বয্তীত
কােটশেনর মাধয্েম kয়
ম ির
ু / anেমাদন।

aধঃsন aিফসসমহূ
কয্াটাগির-১ eর কয্াটাগির-২ eর কয্াটাগির-৩ eর
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
কমর্কতর্া
৪
৫
৬

৩ নং কলােমর
anrপ।

৩ নং কলােমর
anrপ।

৩ নং কলােমর
anrপ।

নাট:
ূ কাজ সmাদন o পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kেয়র kেt ছেক বিণর্ত kমতার ঊে র্ ২৫ কািট
১) পতর্
টাকা পযর্n eবং পরামশর্ক সবা gহেণর kেt ৫ কািট টাকা পযর্n kেয়র psাব মntণালয় anেমাদন কিরেব।
ূ কাজ সmাদন o পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kেয়র kেt ছেক বিণর্ত kমতার ঊে র্ ২৫ কািট
২) পতর্
টাকার ঊে র্ eবং পরামশর্ক সবা gহেণর kেt ৫ কািট টাকার ঊে র্ kয় psাব kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিট
anেমাদন কিরেব।
৩) মntণালয়/ িবভাগ কােটশন বয্তীত সরাসির kয় eবং ট ডার িবjাপন বয্তীত কােটশেনর মাধয্েম kেয়র kেt
The Public Procurement Regulations, 2003 eর pিবধান ১৮(২) o ২০ (২) eবং Appendix-A eর সংsান
anযায়ী আিথর্ক kমতা বয্বহার কিরেব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত
ৃ পিরপt
aথর্ বরাd pসে জািরকত
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ

পিরপt
তািরখ:

নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/১৪
িবষয়:

২১-১০-১৪১১ ব াb
৩-২-২০০৫ ি sাb

বােজট বরােdর aিতিরk aথর্ বরাd pসে ।

িনেদর্িশত হiয়া গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর anে দ ৯২(১) (খ) eর pিত সকল মntণালয়/ িবভােগর
দিৃ আকষর্ণ কিরেতিছ। সংিবধােনর uk anে দ anসাের বাৎসিরক বােজেট apতয্ািশত বয্য় বরেdর বয্বsা রাখা
ৃ aথর্ িনঃেশিষত হiয়া িগয়ােছ eমন কান
হiয়া থােক। বােজেট aথর্ সংsান রাখা হয় নাi aথবা বােজেট সংsানকত
কােযর্র জn aিতিরk aেথর্র aপিরহাযর্ pেয়াজন দখা িদেল apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত aথর্ বরাd pািpর
জn aথর্ িবভােগ ei সব psাব pরণ কিরবার সময় pচিলত িনয়ম anযায়ী সিচবালয় িনেদর্িশকা-১৯৭৬ eর ২৯০
anে দ anসরণ কিরেত হয়। িকnু aিভjতায় দখা যায় য, pায় বশীর ভাগ kেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ
ৃ সিচবালয় িনেদর্িশকার uk anে দ যথাযথভােব anসরণপবর্
ূ ক psাব pণয়ন o uপsাপন করা হয় না। aেনক
কতর্ক
kেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খােতর বােজট বরাdেক সংি aথর্ বৎসেরর aিতিরk
ূ
pেয়াজন পরেণর
সি িত (Reserve) িহসােব গণয্ কের। ei kেt aিতিরk চািহদার বিশ য্ িবেশষতঃ য কােজর
ৃ
জn aিতিরk বরােdর psাব করা হiয়ােছ তাহা pকতi
aিনিদর্ o apতয্ািশত ধরেণর িকনা uহা িবেবচনা করা হয়
না। ei সকল psােবর মেধয্ aেনক psাব থােক যাহা gহণ করা হiেল an য সকল psাব জনsােথর্ agািধকার
পাoয়া আবশয্ক সigিল যমন িবেবচনা করা সmব হয় না তমিন iহার ফেল aনাকাি ত বােজট ঘাটিত িকংবা uভয়
pকার পিরিsিতর সিৃ হiেত পাের।
২। বিণর্ত aবsায়, pkাপট িবেবচনায় apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত aথর্ বরােdর জn aথবা বােজেট aথর্
বরাd করা হয় নাi eirপ kেt aথর্ িবভােগ psাব pরণ কােল আিথর্ক িবিধ-িবধান, আেদশ/ িনেদর্শ iতয্ািদ
কেঠারভােব anসরণ কিরেত হiেব। eirপ kেt বােজট বরাd বিহভর্ূ ত aিতিরk বয্েয়র uেdেশয্ aথর্ বরােdর
জn িনmrপ পdিত anসরণ কিরেত হiেব:
ক)

কান মntণালয়/ িবভাগ হiেত utািপত হuক িকংবা iহার aধীনs সংযk
ু দpর (Attached Department)
aিধদpর/ পিরদpর/ aধঃsন aিফস/ sায়tশািসত pিত ান হiেত utািপত হuক, aিতিরk বরােdর সকল
ৃ anেমািদত o sাkিরত
psাবi সংি
pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর মখয্
ু িহসাবরkণ কমর্কতর্া কতর্ক
sয়ংসmণর্
ূ সার-সংেkপ আকাের pরণ কিরেত হiেব।

খ) সার-সংেkেপ িনেmাk িবষয়ািদ সmেকর্ ss তথয্ থািকেত হiেব:
ূ
১) িবsািরত িবভাজনসহ বতর্মান aথর্ বৎসেরর eবং আগামী aথর্ বৎসরসমেহর
আবতর্ক o aনাবতর্ক uভয়
pকােরর বয্য়;
২) বােজেট pেয়াজনীয় aেথর্র সংsান কন রাখা হয় নাi eবং বােজট pাkলন pণয়নকােল যথাসমেয় ei
ূ াংগ যৗিkকতা;
ধরেণর বয্য় কন anমান করা যায় নাi তাহার কারণসহ psােবর পণর্
৩) িনেmাk তথয্ািদসহ য বােজট ম ুরীর িবপরীেত psািবত বয্য় িবকলনেযাগয্ তাহার িবে ষণঃ
a) iেতামেধয্ বােজেট য বরাd দoয়া হiয়ােছ তাহার কাড িভিtক িববরণ;
আ) uেlিখত কােডর িবপরীেত iেতামেধয্ য বয্য় িনবর্াহ করা হiয়ােছ তাহার িববরণ;
i) aথর্ বৎসেরর aবিশ সমেয়র জn uেlিখত কােডর িবপরীেত বয্েয়র য সকল aংগীকার eবং
পিরকlনা রিহয়ােছ aথবা iেতামেধয্ ম ুির pদান করা হiয়ােছ তাহার িববরণ;
ঈ) uপেরর (i) uপ-anে েদ uিlিখত কিতপয় পিরকিlত (Contemplated) বয্য় পিরহার কিরয়া
aথবা hাস কিরয়া কন psািবত বয্য় সংkলান করা যাiেব না তাহার কারণ;
u) psািবত বয্য় পরবতী বৎসর পযর্n কন sিগত রাখা যাiেব না তাহার যৗিkক বয্াখয্া।
গ) psাবিট pািpর পর aথর্ িবভাগ uহার যৗিkকতা পরীkা কিরেব। aপিরহাযর্তার িনিরেখ psাবিট gহণেযাগয্
বিলয়া িবেবিচত হiেল aথর্ িবভাগ pেয়াজনীয় aিতিরk aথর্ বরাd pদান কিরেব। ei বয্য় ‘apতয্ািশত বয্য়
বয্বsাপনা’ হiেত aথবা িবদয্মান বরােdর মেধয্ uপেযাজেনর মাধয্েম aথবা যথাসমেয় pেয়াজনীয়
ূ ক ‘সmরক
আn ািনকতা anসরণপবর্
ূ ম ির
ু ’ pদােনর মাধয্েম িমটােনা হiেব তাহা aথর্ িবভাগ sিনিদর্ ভােব
িনধর্ারণপবর্ূ ক pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক aবিহত কিরেব। aতঃপর pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aথর্
িবভােগর সmিতkেম বয্য় ম ুির সরকাির আেদশ জাির কিরেব। uk ম ির
ু আেদেশ বােজট anিবভােগ
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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প ৃ া ন থািকেত হiেব।
ঘ) uপিরuk (ক) eবং (খ) uপ-anে েদ বিণর্ত পdিত anসরণ বয্তীত কান psাব aথর্ িবভােগ pরণ করা
হiেল তাহা িবেবচনা বয্িতেরেক সংি মntণালয়/ িবভােগ ফরৎ পাঠােনা হiেব।
ূ
৩। সকল মntণালয়/ িবভাগসমহেক
uপির-uk পdিত সmেকর্ তাহােদর aধীনs সকল সংযk
ু দpর/ aিধদpর/
ূ ক aবিহত কিরবার anেরাধ জানােনা যাiেতেছ।
পিরদpর/ aধঃsন সংsােক angহপবর্
আ, ত, ম, ফজলল
ু কিরম
যg
ু -সিচব
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখয্
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়।
২। মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
৩। সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বয্য়িনয়ntণ শাখা-১
নং-aম/aিব(বয্ঃিনঃ-১)/িডিপ-১/২০০০/১১৬

তািরখ: ০৪-০৫-২০০৮ iং

পিরপt
িবষয়:

ৃ জািরকত
ৃ ০৩-০২-০৫ তািরেখর aম/ aিব(বয্ঃিনঃ-১)/ িডিপ-১/ ২০০০/
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ কতর্ক
১২নং sারেকর আিথর্ক kমতা aপর্ণ আেদেশর সংলgীর ১৪নং kিমেকর kমতা সংেশাধন pসে ।

সt
ূ :

aম/aিব/বা-১/(০৩)/২০০৮/৩৬৫ তািরখ:-২১-৪-২০০৮ iং

ৃ জািরকত
ৃ ০৩-০২-২০০৫
uপযর্k
pিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে
য, aথর্ িবভাগ কতর্ক
ূ
ু িবষয় o সেtর
তািরেখর aম/ aিব(বয্ঃিনঃ-১)/ িডিপ-১/ ২০০০/ ১২নং sারেক আিথর্ক kমতা aপর্ণ আেদেশর সংলgীর ১৪নং
ৃ কের
kিমেকর sায়ী aিgম বা iমেps বিহভর্ূ ত aিgম uেtালেনর িবদয্মান kমতা ১.০০ (eক) লk টাকা থেক বিd
৫.০০ (পঁাচ) লk টাকায় unীত করা হল।
রীতা সন
uপ-সিচব
aথর্ িবভাগ
ফান: ৭১৬৮৫৬৯
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব/মখয্
ু সিচব pধানমntীর কাযর্ালয়/সিচব রাTপিতর কাযর্ালয়।
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
৩। সিচব/ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ।
৪। চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্।
৫। মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব।
৬। মাননীয় pধান uপেদ ার eকাn সিচব।
৭। মাননীয় uপেদ া/ সহকারী uপেদ াগেনর eকাn সিচব, --------------------------------------।
৮। aথর্ িবভােগর সকল শাখা --------------------------------------।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

• 71 •

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বয্য় িনয়ntণ শাখা-১
নং-aম/aিব/(বয্ঃিনঃ-১)িডিপ-১/২০০০/১৪০

তািরখ: ০২-০৬-২০০৮ ি ঃ।

িবষয়:

aথর্ িবভােগর ০৩-০২-২০০৫ তািরেখর আিথর্ক kমতা aপর্ণ o আিথর্ক kমতা পনঃaপর্
ণ আেদেশর
ু
সংেশাধন pসে ।

সt
ূ :

মপিব/ শা-k aঃ/ kয়-১১/২০০৮-১৭৯ তািরখ: ০৭-০৪-০৮ ি sাb

ৃ ০৩-০২-২০০৫ তািরেখ
uপযর্k
য, aথর্ িবভাগ কতর্ক
pিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে
ূ
ু িবষয় o সেtর
ৃ আিথর্ক kমতা aপর্ণ o আিথর্ক kমতা পনঃআেদেশর
জািরকত
anে দ-৪ eবং মেডেলর আiেটম নং ৪,১০ (গ), ১১
ু
(ক) ১২ (খ) o ৪৮ eর িনেmাkভােব সংেশাধন করা হল।
kঃনং
১
১।

আiেটম
২
aম/ aিব/ (বয্ঃিনঃ১) িডিপ-১/ ২০০০/
১৩ তাং ৩-২-০৫ eর
৪ নং anে দ

২।

(৪) annয়ন বােজেট
ু পতর্
ূ কােজর
নতন
চু িk anেমাদন/
সmাদন
১০ (গ) পরামশর্ক
সবা (কনসালেটিn
সািভর্েসস) gহেণর
(aথর্ নিতক কাড
৪৮৭৪) eর চু িk
anেমাদন/ সmাদন
১১। মরামত,
সংরkণ o
পনবর্
ু াসেনর
আoতাধীন
ূ
আiেটমসমেহর
বয্য়
ম রী
ু ।
ক) সরকাির যানবাহন
মরামত

৩।

৪।

৫।

ূ
১২। মলধন
বয্েয়র
aধীন
ূ
আiেটমসমেহর
বয্েয়র ম রী
ু /
anেমাদন।
খ) পণয্/ মালামাল/
যntপািত/ aিফস
সর ামািদ/
আসবাবপেtর kয়
চু িk anেমাদন।

ৃ সংেশািধত আিথর্ক kমতা
aথর্ িবভাগ কতর্ক
৩
ূ কাজ সmাদন, পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয় চু িkর kেt
পতর্
সংযk
ু ছেক বিণর্ত আিথর্ক kমতা ৫০ কািট টাকা পযর্n মntণালয়/ িবভাগ
পযর্ােয়র eবং ৫০ কািট টাকার ঊে র্ kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিটর
anেমাদন pেযাজন হেব। anrপভােব পরামশর্ক সবা gহেণর kেt e sারক
বিণর্ত আিথর্ক kমতা ১০ কািট টাকা পযর্n মntণালয়/ িবভাগ পযর্ােয়র eবং ১০
কািট টাকার ঊে র্ kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিটর anেমাদন pেয়াজন।
িবভাগীয় pধানঃ pিতেkেt ২.০০ কািট টাকা। কয্াটাগরী-১ কমর্কতর্া: pিতেkেt
৩০.০০ লk টাকা। কয্াটাগরী-২ কমর্কতর্া: pিতেkেt ১৪.০০ লk টাকা।
কয্াটাগরী-৩ কমর্কতর্া: pিতেkেt ৬.০০ লk টাকা।
িবভাগীয় pধানঃ ৩০ লk টাকা পযর্n িনmrপ শতর্ সােপেk: (১) anেমািদত
বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি
কাজ anভর্ু k থািকেত হiেব। (২)
রgেলশন ২০০৩ eর বাsবায়ন pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o anেমাদন
pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন করেত হiেব।
টাকা। কয্াটাগরী-১ কমর্কতর্া: নাi কয্াটাগরী-২ কমর্কতর্া: নাi কয্াটাগরী-৩
কমর্কতর্া: নাi।
িবভাগীয় pধানঃ বােজট বরাd থাকা সােপেk বৎসের ১িট যানবাহেনর kেt
aনূ র্ ৭৫ হাজার টাকা। তেব শতর্ থােক য, (১) সরকাির যানবাহন মরামত
ৃ pতয্ািয়ত হiেত হiেব য, তাহারা uk মরামত কিরেত
কারখানা কতর্ক
aসামথর্। (২) eতদসংি
pচিলত িবিধিবধান o সরকাির আেদশ িনেদর্শ
ৃ েkর বয্য় ম ুরী eড়াiবার uেdেশয্
anসরণ কিরেত হiেব। (৩) ঊ ত
র্ ন কতর্প
মাট মরামত বয্য় িবভাজন করা যাiেবনা। কয্াটাগির-১ কমর্কতর্া: uপেরাk (১),
(২) o (৩) eর শতর্ পালন সােপেk aনূ র্ ৩৭,৫০০/- টাকা। কয্াটাগরী-২
কমর্কতর্া: uপেরাk (১), (২) o (৩) eর শতর্ পালন সােপেk aনূ র্ ২২,৫০০/টাকা। কয্াটাগরী-৩ কমর্কতর্া uপেরাk (১) (২) o (৩) eর শতর্ পালন সােপেk
aনূ র্ ১৫০০০/- টাকা।
িবভাগীয় pধানঃ eককািলন ২০ লk টাকা পযর্n। িনmrপ শতর্ সােপেk:
১) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি
কাজ anভর্ু k থািকেত
হiেব। (২) রgেলশন ২০০৩ eর বাsবায়ন pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক
ৃ েkর anেমাদন
িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব। (৩) ঊ ত
র্ ন কতর্প
eড়াবার জn মাট মরামত বয্য় িবভাজন করা হiেব না। কয্াটাগির-১ কমর্কতর্া:
eককািলন ৬ লk টাকা uপেরাk (১), (২) o (৩) eর শতর্ পালন সােপেk।
কয্াটাগির-২ কমর্কতর্া: eককািলন ৪ লk টাকা uপেরাk (১), (২) o (৩) eর শতর্
পালন সােপেk। কয্াটাগির-৩ কমর্কতর্া: eককািলন ২ লk টাকা uপেরাk (১),
(২) o (৩) eর শতর্ পালন সােপেk।
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kঃনং
১
৬।

আiেটম
২
আiেটম নং ৪৮ eর
নাট

ৃ সংেশািধত আিথর্ক kমতা
aথর্ িবভাগ কতর্ক
৩
ূ কাজ সmাদন o পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয় চু িkর kেt
(১) পতর্
সংযk
ু ছেক বিণর্ত আিথর্ক kমতা ৫০ কািট টাকা পযর্n পরামশর্ক সবা gহেণর
kেt ১০ কািট টাকা পযর্n মntণালেয়র anেমাদন pেযাজন হেব।
ূ কাজ সmাদন o পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয় চু িkর ছেক
২) পতর্
বিণর্ত kমতার ঊে র্ ৫০ কািট টাকার ঊে র্ eবং পরামশর্ক সবা gহেণর kেt
১০ কািট টাকার ঊে র্ kয় psাব kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিটর anেমাদন
pেয়াজন।

ৃ ০৩-০২-০৫ তািরেখ aম/aিব (বয্ঃিনঃ-১) িডিপ-১/২০০০/১৩নং পিরপেtর anাn িবিধ/
তেব aথর্ িবভাগ কতর্ক
িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব।
রীতা সন
uপ-সিচব
বয্য় িনয়ntণ শাখা-১
িবতরণ:
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

মিntপিরষদ সিচব/ মখয্
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব রা পিতর কাযর্ালয়।
মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ --------------------------------------।
চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্।
মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব।
মাননীয় pধান uপেদ ার eকাn সিচব।
মাননীয় uপেদ া/ সহকারী uপেদ াগেণর eকাn সিচব --------------------------------------।
aথর্ িবভােগর সকল শাখা --------------------------------------।
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বয্য় িনয়nt ণ শাখা-১
নং-aম/aিব(বয্ঃিনঃ-১) িডিপ -১/২০০০(aংশ-২)/২৪০

তািরখ: ১৬-১০-২০০৮ ি sাb

িবষয়: সরকাির সmদ িবkেয়র kেt আিথর্ক kমতা aপর্ণ pসংেগ
সt
ূ : ১) iuo নাট নং মপিব/শাঃkঃaঃ/৩/(১)/২০০১-৩৮২, তািরখ: ০৭-০৯-২০০৮iং
২) মপিব/কঃিবঃশাঃ/uপেদ া পিরষদ-১/২০০৬ (aংশ-১)/১৫৮, তাং ১৪-৯-০৮
ৃ
uপযর্k
pিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে য. aথর্ িবভাগ কতর্ৃ ক ০৩-০২-২০০৫ তািরেখ জািরকত
ূ
ু িবষয় o সেtর
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্
ণ মেডেলর kিমক নং ৬(১) িহসােব eবং ৪৮ নং kিমেকর নাট (৪) o (৫) িহসােব িনেmাk
ু
িবষয়সমহূ anভর্ু k করা হiল:
kিমক
নং
১

২

আiেটম

ু আিথর্ক kমতা
aথর্ িবভাগ কতর্ৃ ক pদt নতন

aম/aিব (বয্ঃিনঃ-১) িডিপ-১/২০০০/
১৩ তািরখ: ০৩-০২-২০০৫ eর
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্
ণ আেদেশর
ু
মেডেলর kিমক নং ৪৮ eর নাট (৪)
o (৫)।

ক) ১.০০ কািট (eক কািট) টাকার ঊে র্ ৫০.০০ কািট (প াশ
কািট) টাকা পযর্n িশl কারখানার uপজাত িবkেয়র psাব
মntণালয়/িবভাগ পযর্ােয় anেমাদন pেয়াজন হiেব। তেব শতর্
থােক য,
১) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি
কাজ
anভর্ু k থািকেত হiেব।
২) রgেলশন, ২০০৮ eর বাsবায়ন p িসিডuর eবং pচিলত
আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব।
ৃ েkর anেমাদন eড়ােনার uেdেশয্ মাট
৩) ঊ র্তন কতর্প
মরামত বয্য় িবভাজন করা যাiেব না।
ূ
খ) ৫০.০০ কািট (প াশ কািট) টাকার ঊে র্ মলয্মােনর
িশl
কারখানার uপজাত িবkেয়র psােব aথর্ৈনিতক িবষয় সংkাn
uপেদ া পিরষদ কিমিটর anেমাদন pেয়াজন হiেব।
pিত kেt aিধদpর/কেপর্ােরশন/sায়t শািসত সংsা/আধা sায়t
ূ
ূ ১.০০ কািট (eক কািট) টাকা।
pধান aনয্ন
শািসত সংsাসমেহর
তেব শতর্ থােক য,
১) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি
কাজ
anভর্ু k থািকেত হiেব।
২) রgেলশন, ২০০৮ eর বাsবায়ন pিসিডuর eবং pচিলত
আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব।
৩) ঊ ত
র্ ন কতর্ৃ পেkর anেমাদন eড়ােনার uেdেশয্ মাট মরামত
বয্য় িবভাজন করা যাiেব না।

aম/aিব(বয্ঃিনঃ-১)িডিপ১/২০০০/১৩ তািরখ: ০৩-০২-২০০৫
eর আিথর্ক kমতা পনঃaপর্
ণ মেডেলর
ু
kিমক নং ৬(১)। িবষয়: িশl
কারখানার uপজাত িবkেয়র kমতা।

ৃ ০৩-০২-২০০৫ তািরেখর aম/ aিব (বয্ঃ িনঃ-১) িডিপ -১/২০০০/১৩ নং পিরপেtর anাn
তেব aথর্ িবভাগ কতর্ক
িবিধ-িবধান aপিরবিতর্ ত থািকেব।
রীতা সন
uপ-সিচব
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বয্য় িনয়ntণ aিধশাখা-১
নং-aম/aিব(বয্ঃিনঃ-১)িডিপ-১/২০০০/৯৭
িবষয়:

তািরখ: ২৬/০৪/২০১১ ি ঃ

aথর্ িবভােগর ০৩.০২.২০০৫ তািরেখর আিথর্ক kমতা পনঃaপর্
ণ আেদেশর সংেশাধন।
ু
ৃ সংেশািধত আিথর্ক kমতা
aথর্ িবভাগ কতর্ক
ূ
ক) sl মেলয্র
পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদঃ pিতেkেt eককালীন
২৫ হাজার টাকা পযর্n।
খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা পযর্n।
গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর
ু িবিনমেয় ফাসর্ eকাuে টর aধীেন সরাসির িমক
িনেয়াগঃ pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n।
ৃ
dেযর্াগ বা সংকট মাকােবলায় aিত জrরী বা
ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক
pেয়াজনীয় পণয্, কাযর্ eবং সবা kয়ঃ pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা
পযর্n। তেব িবেশষ kেt kয়কারী কাযর্ালয় pধােনর পবর্
ু াnেমাদনkেম ৫.০০
লk টাকা পযর্n।
িপিপe-২০০৬, িপিপআর-২০০৮ eর সংsানসহ িনmrপ শতর্ সােপেk
১। anেমািদত বািষর্ক বরাd িবভাজেন সংি কাজ anভর্ু k থাকেত হেব।
২। িপিপe-২০০৬, িপিপআর-২০০৮ eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান
যথাযথভােব পালন করেত হেব।
ৃ েkর anেমাদন eড়ােনার uেdেশয্ মাট বয্েয়র িবভাজন
৩। ঊ র্তন কতর্প
করা যােব না।
aম/aিব (বয্ঃিনঃ-১)/
ক) পণয্ o সংি
সবা kয়ঃ pিতেkেt ২ হাজার টাকা।
িডিপ-১/২০০০/১৩,
খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিতেkেt ৫ লk টাকা পযর্n।
ূ
ূ র সহজলভয্ পণয্ o
তািরখ: ০৩-০২-২০০৫ গ) বাংলােদেশর বেদিশক িমশনসমেহর
জn sl মেলয্
apতয্ািশত ভৗতেসবা: pিতেkেt ১৫ লk টাকা পযর্n।
eর মেডেলর kিমক নং
িপিপe-২০০৬, িপিপবার-২০০৮ eর সংsানসহ িনmrপ শতর্ সােপেk
৪৮- ট ডার িবjাপন
১। anেমািদত বািষর্ক বরাd িবভাজেন সংি কাজ anভর্ু k থাকেত হেব।
বয্তীত কােটশেনর
২। িপিপe-২০০৬, িপিপবার-২০০৮ eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান
মাধয্েম kয় ম রী
ু /
যথাযথভােব পালন করেত হেব।
anেমাদন (িপিপআরৃ েkর anেমাদন eড়ােনার uেdেশয্ মাট বয্েয়র িবভাজন
৩। ঊ র্তন কতর্প
২০০৮ eর িবিধ ৬৯ (১),
করা যােব না।
৮২ (১) eবং ৮৮ (১) eর
সংেশাধন anযায়ী)

kঃনং
আiেটম
১।
aম/aিব (বয্ঃিনঃ-১)/
িডিপ-১/২০০০/১৩,
তািরখ: ০৩-০২-২০০৫
eর মেডেলর kিমক নং
৪৭- ট ডার/ কােটশন
বয্তীত সরাসির kয়
anেমাদন (িপিপআর২০০৮ eর িবিধ ৮১ (১),
৮২ (১) eবং ৭৬ (১) (ট)
eর সংেশাধনী anযায়ী)

২।

ৃ ০৩-০২-২০০৫ তািরেখর aম/aিব (বয্ঃিনঃ-১)/ িডিপ-১/২০০০/১৩ নং পিরপেtর anাn
তেব aথর্ িবভাগ কতর্ক
িবিধ/ িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব।
সািলমা জাহান
uপসিচব (বয্.িন. aিধশাখা-১)
টিলেফান নং ৭১৬৮৫৬৯
i মiলঃ salimaj@finance.gov.bd
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব/মখয্
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়/সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়।
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ।
৩। সিচব/ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ --------------------------------।
৪। চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্।
৫। মহামn রাTপিতর eকাn সিচব।
৬। মাননীয় pধানমntীর eকাn সিচব।
৭। aথর্ িবভােগর সকল শাখা --------------------------------------।
-০-
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা
DELEGATION OF FINANCIAL POWERS FOR
DEVELOPMENT PRJECTS.

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ

তািরখ:

২৯ চt ১৪০০ বাং
১২ eিpল ১৯৯৪ iং
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা
DELEGATION OF FINANCIAL POWERS
FOR DEVELOPMENT PRJECTS.

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ
তািরখ:

২৯ চt ১৪০০ বাং
১২ eিpল ১৯৯৪ iং
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ
নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৯৪/৩৩৯
িবষয়:

তািরখ:

২৯/১২/১৪০০ বাং
১২/০৪/১৯৯৪ iং

unয়ন pকlসমহূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক
aিপর্ত আিথর্ক kমতা ( ডিলেগশন aব িফnানিসয়াল পাoয়ারস) সংেশাধন pসে ।

ৃ িবদয্মান
ূ
সরকার unয়ন pকlসমেহর
বাsবায়েনর সমসয্াবলী দরীকরেণর
লেk ১৯৮২ o ১৯৮৩ সােল জািরকত
ূ
ূ ক pেয়াজেন uহা সংেশাধেনর জn
aিপর্ত আিথর্ক kমতা ( ডিলেগশন aব িফnানিসয়াল পাoয়ারস) পযর্ােলাচনাপবর্
sপািরশমালা pণয়েনর িনিমেt eকিট u পযর্ােয়র আnঃমntণালয় কিমিট গঠন কেরন। uk কিমিটর sপািরশমালার
ৃ গহীত
ৃ
িভিtেত জাতীয় aথর্ৈনিতক পিরষেদর িনবর্াহী কিমিট কতর্ক
িসdােnর আেলােক ei িবভােগর unয়ন uiং eর
০৩-০৮-৮২iং তািরেখর sারক নং eম eফ িড-১/ িবিট-িড-১/ িমস-১(৩১)/ ৮২-৮৩/ ৩ eবং ১৬-০৮-৮৩iং তািরেখর
sারক নং eম eফ িড-১/ িবিট-১/ িমস-৯৬/ ৮৩-৮৪/ ২৩(৫০)-eর সংেশাধনkেম সংযk
ু তািলকায় বণর্না anযায়ী
মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক আিথর্ক kমতা aপর্ণ করা হiল।
২। ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত kমতাসমহূ rলস aব িবজেনজ, ১৯৭৫, (১৯৮৯ পযর্n সংেশািধত) eর সংি
ৃ সরকাির আেদশ/ সাkর্লার পালন সােপেk
ূ সময় সময় জািরকত
ধারাসমহূ, pচিলত িবিধ-িবধান eবং সংি িবষয়সমেহ
pেয়াগ কিরেত হiেব।
৩। মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত আিথর্ক kমতা
ৃ k/ কমর্কতর্াগণেক pদান
pেয়াজনেবােধ aথর্ িবভােগর unয়ন uiং- ক aবিহত কিরয়া তাহারা তাহােদর aধীনs কতর্প
কিরেত পািরেবন।
ৃ k/ কমর্কতর্া
৪। সরকার pতয্াশা কেরন য, ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত aিধকতর আিথর্ক kমতা সংি
কতর্প
সরকাির িবিধ-িবধান anসরণ কিরয়া িমতবয্িয়তা, দরদিশর্
তা o িবচkণতার সিহত pেয়াগ কিরেবন eবং সরকাির aথর্
ূ
বয্েয়র জবাবিদহীতা িনি ত কিরেবন।
৫। ei sারক aিবলেm কাযর্কর হiেব eবং পনরােদশ
না দoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব।
ু
নািসম uিdন আহেমদ
সিচব
নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ-৩/৯৪/৩৩৯/১(৩০০০)

তািরখ:

২৯/১২/১৪০০ বাং
১২/০৪/১৯৯৪ iং

aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn pরণ করা হiল।
মাঃ িসিdkর রহমান চৗধরী
ু
uপ-সিচব (unয়ন)
িবতরণ:
১। সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক
৩। সকল হডস aব িডপাটর্েম টস
৪। সকল pকl পিরচালক
৫। িহসাব মহা িনয়ntক
৬। সকল pধান িহসাবরkণ aিফসার
৭। সকল জলা িহসাবরkণ aিফসার
৮। সকল থানা িহসাবরkণ aিফসার
৯। সকল মntীর eকাn সিচব।
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DELEGATION OF FINANCIAL POWERS FOR THE IMPLEMENTATION OF
DEVELOPMENT PROJECTS
Sl.
No.

Items

Powers Delegated to Ministries/
Division

1
1.

2
Creation and
retention of
temprorary posts.

2.

Re-appropriation
of funds.

3.

Administrative
approval of
approved
development
Projects.
Administrative
Full Power, Subject to following
approval to works conditions:
under development i) It is a part approved
Projects.
PCP/PP/TAPP;
ii) Budget provision exists for

4.

3
Full Power, Subject to following
conditions
i) Provision for the post exists in
approved PCP/PP/TAPP
ii) Specific budget provision and
allotment of fund for the post
exists;
iii) Retention is not made beyond
the approved execution period
of the project
iv) Standing orders of the Govt.
regarding creation of posts
issued from time to time will be
followed.
Note: Copy of the Govt. orders
sanctioning creation and retention
of posts should be furnished to the
Development Wing of the Finance
Division.
Full Power, Subject to following
conditions
a) An authority shall not meet by
re-appropiration an expenditure
which he is not empowered to
meet by appropriation.
b) No re-appropriation shall be
made:
i) from one demand to another,
ii) after expiry of the financial
year;
iii) for an item of expenditure
which has not been sanctioned
by an authority competent to
sanction it;
iv) between revenue and capital
portion of a demand;
v) from or to the primary units
‘Pay of officer’, ‘Pay of
Establishment’ and
‘Contigencies’
vi) from the provision for
expenditure in foreign
exchange to expenditure in
local currency and from
provision for expenditure
against reimbursable Project
aid to expenditure on other
local currency expenditure;
v) from an approved project to an
unapproved project;
c) In case of expenditure on
works, the condition laid down
in paragraps 31 & 32 of
Appendix-6 to central public
works accounts code shall also
apply.
Full Power

Powers
delegated to
Heads of
Departments

Powers delegated to Project Directors of
C-Category
B-Category
CProjects
Projects
Category
(Above Tk.
(Above Tk.
Projects
5.00 Crore
(Upto Tk.
10.00 Crore)
and upto Tk.
10.00 Crore)

5.00 Crore)

4
NIL

5
NIL

6
NIL

7
NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

Up to Tk. 2.00
Crore for nonresidential
buildings
and
civil works and

Up to Tk. 1.00
Crore for nonresidential
buildings
and
civil works and

As in
Column-5

As in
Column-5

aথর্ িবভােগর i-বক
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Sl.
No.

Items

Powers Delegated to Ministries/
Division

Powers
delegated to
Heads of
Departments

Powers delegated to Project Directors of
C-Category
B-Category
CProjects
Projects
Category
(Above Tk.
(Above Tk.
Projects
5.00 Crore
(Upto Tk.
10.00 Crore)
and upto Tk.
10.00 Crore)

meeting the expenditure
involved;
iii) Per unit cost of the work does
not exceed the estimated cost
shown in the PCP/PP/TAPP;

5.

Repairing of
Vehicles/transports
belonging to a
development
project.

6.

Purchase of Petrol,
Oil and lubricants
(POL) for
vehicles/transports
belonging to a
project.

7.

Full power, Subjects to specific
budget provision/allotment of fund
for POL and subject to instructions
issued from time to time
regardingi) Consumption of POL etc:
ii) Use of project
Vehicles/transports.
Local Purchase of Full power, Subject to specific
Up to Tk. 50,000
stantionery articles budget provision/allotment of
at a time subject
funds for the purpose.
to conditions as
in column-3.

8a. Purchase of Office
equipment and
furniture.
Note: Equipment
includes Micro
computer, Word
Processor, Fax,
Photocopier,
Duplicator, Type
writer, etc.
8b. Repairing of
instruments, office
equipments and
furniture, etc.
9a. Purchase of
Bicycles.
9b.
10.

11.

12.

13.

14.

Full power, Subject to conditions
that:
1) Specific budget Provision
exists;
2) Standing rules are observed.

up to Tk. 50.00
lakhs
for
residential
buildings
and
civil
works
subject
to
conditions as in
column-3
Up
to
Tk.
20,000/ for one
Vehicle/transport
in a year subject
to conditions as
in column-3.
As in column-3

3

Up to Tk. 30,000 Up to Tk.
at a time subject 15,000 at a
to conditions as time subject
in column-3.
to conditions
as in
column-3.
As in Column-3 As in Column-

As in
Column-5

As in
column-3

As in
column-6

3

As in
Column-3

As in Column-3

As in Column3

As in
Column-3

As in Column-3

As in Column-3

As in Column3

As in
Column-3

As in Column-3

As in Column-3

As in Column3

As in
Column-3

As in Column-3

As in Column-3

As in Column3

As in
Column-3

Up to Tk. 1.00
Crore, Subject to
conditions as in
in column-3.

Up to Tk. 75.00 Up to Tk.
lakh, Subject to 50.00 lakh,
conditions as in Subject to
in column-3.
conditions as
in in column3.

Full power, Subject for prescribed As in Column-3
conditions, rules, budget and PCP/
PP/TAPP Provisions.

Full power, Subject to prescribed
As in Column-3
conditions, rules, budget and PCP/
PP/TAPP Provisions.

Full power, Subject to budget and
PCP/ PP/TAPP Provision, and
Standing Govt. Procedure.
Repairing of
Full power, Subject to budget
Bicycles.
provision
Purchase of
Full power, Subject to budget
Books, Periodiprovision and observance of
cales, Newspapers relevant standing Government
and maps, ect
orders.
Purchase of
Full power, Subject to PCP/
machinery/stores
PP/TAPP Provision, budget
reqired for
provision and observance of
execution of the
relevant standing Govt. orders.
project
Note: Machinery/
stores shall not
include any item
specified in serial
No. 12 to 15.
Purchase of Motor Full power, Subject to PCP/
Cycles.
PP/TAPP Provision, budget
provision and observance of
relevant Govt. orders.
Purchase of Non- Full power, Subject to PCP/
mechanized boat. PP/TAPP Provision, budget
provision and observance of
relevant Govt. orders.
Purchase of
Full power, Subject to PCP/
Mechanized boat. PP/TAPP Provision, budget

up to Tk. 25.00
lakhs
for
residential
buildings
and
civil
works
subject
to
conditions as in
column-3
Up
to
Tk. As in Column5
10,000/ for one
Vehicle/transport
in a year subject
to conditions as
in column-3.
As in columnAs in column-3

5.00 Crore)

As in in column- Up to Tk. 1.00
3.
lakh, Subject to
conditions as in
in column-3.
As in in columnNIL
3.

As in in column3.

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

NIL

Up to Tk.
35.00 lakh,
Subject to
conditions
as in in
column-3.

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

• 81 •

Sl.
No.

15.

16.

17.

18.

Items

Powers Delegated to Ministries/
Division

provision and observance of
relevant Govt. orders.
Purchase of Motor Full power, Subject to PCP/
Vehicles.
PP/TAPP Provision, budget
provision and observance of
relevant Govt. policy on
procurement of Motor Vehicles for
development Project.
Electricity and
Full power, Subject to budget
Water charges and provision.
taxes.
Postal, Telegraph, Full power, Subject to budget
Telex, Fax and
provision and relevant standing
Telephone charge Govt. orders.
Service Postage.
Full power

Powers
delegated to
Heads of
Departments

Powers delegated to Project Directors of
C-Category
B-Category
CProjects
Projects
Category
(Above Tk.
(Above Tk.
Projects
5.00 Crore
(Upto Tk.
10.00 Crore)

Up to Tk. 60.00 Up to Tk. 50.00
lakh, Subject to lakh, Subject to
conditions as in conditions as in
column-3
column-3

and upto Tk.
10.00 Crore)

5.00 Crore)

NIL

NIL

As in column-3

As in column-3

As in
column-3

As in
column-3

As in column-3

As in column-3,
but only for
inland calls.
As in column-3

As in
column-5

As in
column-5

As in
column-3
As in
column-5

As in
column-3
As in
column-5

As in
column-3

As in
column-3

As in column-3

19. Expenditure for
printing as a press
other that the
Govt. press.

As in column-3
Full power, Subject to budget
provision and provided further that
the job could not be done in Govt.
Press and a no-objection certificate
has been obtained from Govt.
Press. In case of aided projects
donar guidelines may be followed.

20. Expenditure on
carriage of
Records.
21. Freight on
movement of
Gvot. Property.
22. Law charges

Full power, Subject to budget
provision.

As in column-3

Up to Tk. 10,000
Subject to
conditions as in
column-3, for
offices located
outside Dhaka
the condition of
obtaining
certificate from
Govt. Press will
not be required.
As in column-3

Full power, Subject to budget
Provision

As in column-3

As in column-3

As in
column-3

As in
column-3

Full power in accordance with
legal Remembrancer’s Manual.
Full power, Subject to fullowing
conditions:
i) the area does not exceed the
scale prescribed by the
Ministry of works.
ii) the building is actually used for
office purpose;
iii) the Executive Engineer of
public works Department and
in the case of building located
in Dhaka, the Ministry of
works certified that no Govt.
building or abandoned house in
available.
iv) the rent is within the scale laid
down with the concurrence of
the Finance Division of the
Ministry of Finance. The
Ministries/Divisions, however,
will have the authority to
approve increase in rental
charges upto 25% of retes laid
down.
Note: (i) This certificate should be
obtained before the house is
actually hired;
vi) The Ministry/ Division/Head of
Department/ Project Director
can sanction six months, rent in
advance, when necessary.
Full power, Subject to budget
Provision.

As in column-3

As in column-3

NIL

NIL

As in column-3

As in
column-3

As in
column-3

23. Rent of Nonresidential
buildings.

24. Hire charges for
equipments for
technical operation
of the project (e.g.:
Road Roller,
Compaction

For Dhaka &
other
City
corporation up to
Tk. 15,000 and
outside Dhaka &
other City
corporation up to
Tk. 5,000/- per
month, Subject
to conditions as
in column-3

As in column-3
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Sl.
No.

Items

equipment,
Concrete mixer
machine).
25. Expenditure for
registration of
Govt. owned
vehicle/transport.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Powers Delegated to Ministries/
Division

Full power, Subject to budget
provision, PCP/ PP/TAPP
provision and standing Govt. rules.
Note: Ministries/ Division/Head of
Department/ Project Directors may
sanction advance for payment of
charges for registration of vehicle/
transport subject to condition that
the delivery of the
vehicle/transport has been taken
and the vehicle/transport is
included in the PCP/PP/ TAPP.
Purchase/Taking
Full power, Subject to PCP/
lease of land/
PP/TAPP provision, budget
waterbody etc. for Provision and standing Govt.
projects.
Policy/ Procedures.
Consultancy
Full power, Subject to PCP/
Services
PP/TAPP provision, budget
Provision and standing Govt.
Policy/ Procedures.
Appointment of
Full power, Subject to PCP/
Clearing and
PP/TAPP provision, budget
Forwarding Agent. Provision and standing Govt. rules.
Sale/Disposal of
Full Power, Subject to standing
commodities
Govt. Policy/ Procedures.
produced in the
project.
Sale of unservice- Full Power, Provided the stores,
able stores.
have been declared unserviceable
by the competent authority and the
sale is made by public auction/
tender.
Direct purchase
Up to Tk. 5,000/-, Subject to the
(without Tender/
condition that no splitting of
quotation for petty purchases for a particular item or
items)
group of items shall be allowed to
avoid tendering.
Advertisement for For tenders worth over Tk. 1.00
tenders.
lakh, advertisement in national
daily newspapers shall be required,
subject to procedures and
guidelines on procurrment issued
by ERD on 26.5.92. For tenders
upto Tk. 1.00 lakh such
requirement shall not be necessary.
However, wide circulation of
tenders in different offices/
institutions should be made.
Note: No splitting of tenders for a
particular item or group of items
shall be allowed to avoid
advertisement.
Delegation of
If the Ministries/ Division/ Head of
further financial
Department/ Project Directors
powers to the
consider it necessary, they may
subordinate
further delegate powers given
offices/ officers.
above to their subordinate offices/
officers. However, the finance
Division may be kept informed of
any such delegation of financial
power.

Powers
delegated to
Heads of
Departments

As in column-3

Powers delegated to Project Directors of
C-Category
B-Category
CProjects
Projects
Category
(Above Tk.
(Above Tk.
Projects
5.00 Crore
(Upto Tk.
10.00 Crore)

As in column-3

NIL

NIL

UP to Tk. 75.00 UP to Tk. 25.00
lakh, Subject to lakh, Subject to
condition as in
condition as in
column-3
column-3
As in column-3 As in column-3

and upto Tk.
10.00 Crore)

5.00 Crore)

As in
column-3

As in
column-3

NIL

NIL

NIL

NIL

As in
column-3

As in
column-3

As in column-3

As in column-3

As in
column-3

As in
column-3

As in column-3

As in column-3

As in
column-3

As in
column-3

As in column-3

As in column-3

As in
column-3

As in
column-3

As in column-3

As in column-3

As in
column-3

As in
column-3

As in column-3

As in column-3

As in
column-3

As in
column-3
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা
ূ
(aথর্ িবভােগ pিরতবয্ িবষয়সমেহর
তািলকা)
DELEGATION OF FINANCIAL POWERS
FOR DEVELOPMENT PROJECTS.
(LIST OF ITEMS TO BE REFERRED TO THE FINANCE DIVISION)

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ
তািরখ:

১৯ জয্ ১৪০১ বাং
২রা জন
ু ১৯৯৪ iং
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ
নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৩/৯৪/৩৬০
িবষয়:

তািরখ: ২-৬-৯৪iং

unয়ন pকlসমহূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক
aিপর্ত আিথর্ক kমতা ( ডিলেগশন aব িফnািnয়াল পাoয়ারস) সংেশাধন pসে ।

uপেরাk িবষেয় aথর্ িবভােগর ১২/০৪/৯৪ iং তািরেখর aম/ aিব/ uঃগঃশাঃ/ ৯৪/ ৩৩৯ নং sারক-eর
ৃ
ূ
anবিtkেম
জানােনা যাiেতেছ য সংযk
বয্য় ম ুরীর জni কবলমাt aথর্ িবভােগর
ু তািলকায় বিণর্ত িবষয়সমেহর
সmিতর pেয়াজন হiেব। ei sারেকর সিহত সংযk
ু তািলকায় বা ১২/০৪/৯৪ i তািরেখর aম/ aিব/ uঃগঃশাঃ/ ৯৪/
৩৩৯ নং sারেকর সিহত সংযk
ু তািলকায় anভর্ু k হয় নাi ei রকম য কান িবষেয় বয্য় ম ুরীর জn pশাসিনক
ূ
ূ kমতা aপর্ণ করা হiল। মntণালয়/ িবভাগসমহূ rলস aব িবজেনস ১৯৭৫, (১৯৮৯
মntণালয়/ িবভাগ-সমহেক
পণর্
ৃ সরকাির আেদশ পালন সােপেk
পযর্n সংেশািধত) eর সংি ধারাসমহূ, pচিলত িবিধ-িবধান, সংি িবষেয় জািরকত
ei aিপর্ত kমতা pেয়াগ কিরেবন eবং pেয়াজেন aথর্ িবভাগেক aবিহত কিরয়া তাহােদর aধীনs কতর্ৃপk/
কমর্কতর্াগণেক ei kমতা pদান কিরেত পািরেবন।
ei sারক aিবলেm কাযর্কর হiেব eবং পনরােদশ
না দoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব।
ু

নািসম uিdন আহেমদ
সিচব
aথর্ িবভাগ
নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৩/৯৪/৩৬০/১(৩০০০)

তািরখ: ২-৬-৯৪iং

aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn pরণ করা হiল।
মাঃ িসিdkর রহমান চৗধরী
ু
uপ-সিচব (unয়ন-১)
aথর্ িবভাগ।
িবতরণ:
১। সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক
৩। সকল হডস aব িডপাটর্েম টস
৪। সকল pকl পিরচালক
৫। িহসাব মহা িনয়ntক
৬। সকল pধান িহসাবরkণ aিফসার
৭। সকল জলা িহসাবরkণ aিফসার
৮। সকল থানা িহসাবরkণ aিফসার
৯। সকল মntীর eকাn সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

• 85 •

List of items to be referred to the Finance Division:
1.

All itmes requiring concurrence of the Finance Division as per the Procedure for Release of Fund
issued by the Development wing of the Finance Division from time to time.

2.

Proposals for creation of posts for unapproved projects and for creation of posts for which no
provision exists in the approved PP.

3.

Draft contract for appointment on contractual basis under a Development project (other than
consultants).

4.

Proposal for modification of deduction/deposit of DSL, counterpart Fund, any other deductions
determined by the Finance Division.

5.

Proposal for change fo debt-equity structure, financing pattern, conversion of ADP loan into
grant/equity in respect of ongoing/completed development projects.

6.

Change of designation, status and pay of any post mentioned in the approved PP and creation of
posts not included in the Services (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977 and amendments
thereto made by Govt. from time to time.

7.

Fixing of new rate of charge of approved rate of fees, allowances etc.

8.

Sanction of honorarium, to Government servants of others for special or ardous types of work in
connection with a development project.

9.

Sanction of advance increment of pay (except in the cases where the relevant Recruitment Rules
provide for such increments on initial appointment).

10. Sanction of Advance, Imprest and Revolving Fund (other that Permanent advance, davances for
TA/DA, and advances provided under Delegation of Financial powers order No.
aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৯৪/৩৩৯ dated 12.04.1994.
11. Sanction of expenditure in excess of ADP provision except those covered under existing powers of
reappropriation.
12. Purchase of vehicles under unapproved development projects.
Note:Reference to Finance Division would also be necessary in respect of following itmes as per
requirement of the existing Rules of Business and other government relevant orders.
i)

All projects proposals in the from of PCP/TAPP/PP for study and comments.

ii) All staff Appraisal Report from donor agencies, MOUs & DCAs for study and comments
iii) All summaries/proposals to the NEC/ECNEC/Cabinet committees on development projects
and issues related to financing (IMED’s periodical review is excluded) of development
projects.
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা
Delegation of Financial Powers for
Development Projects

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ

তািরখ:

১০i ফাlন
ু , ১৪০৬ বাংলা
২২ ফbrয়ারী, ২০০০ iংেরজী
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা
Delegation of Financial Powers for
Development Projects

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
unয়ন anিবভাগ

তািরখ:

১০i ফাlন
ু , ১৪০৬ বাংলা
২২ ফbrয়ারী, ২০০০ iংেরজী
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
unয়ন বােজট anিবভাগ
১০i ফাlন
ু , ১৪০৬ বাং
২২ শ ফbrয়ারী, ২০০০ iং

তািরখ:

নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৩/৯৬/২৬৭

aিফস sারক
িবষয়:

unয়ন pকlসমহূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক
aিধকতর আিথর্ক kমতা aপর্ণ (Delegation of Financial Powers) pসে ।

ৃ unয়ন pকlসমেহর
ূ
সরকার কতর্ক
বাsবায়ন tরািmত করার লেkয্ িবদয্মান aিপর্ত আিথর্ক kমতা ( ডিলেগশন
aব ফাinািnয়াল পাoয়ারস) পযর্ােলাচনাপবর্ূ ক ১২/০৪/৯৪ iং তািরেখর sারক নং-aম/ aিব/ uঃগঃশাঃ/ ৯৪/ ৩৩৯
eর সংেশাধনkেম সংযk
তািলকার বণর্না anযায়ী মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl
ু
পিরচালকগণেক aিধকতর আিথর্ক kমতা aপর্ণ করা হiল।
ূ rলস aব িবজেনস eর সংি
ূ , pচিলত িবিধ িবধান eবং
২। ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত kমতাসমহ
ধারাসমহ
ৃ সরকাির আেদশ/ সাkর্লার পালন সােপেk pেয়াগ কিরেত হiেব।
ূ সময় সময় জািরকত
সংি িবষয়সমেহ
৩। মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণ ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত আিথর্ক kমতা
ৃ k/ কমর্কতর্াগণেক pদান
pেয়াজনেবােধ aথর্ িবভােগর unয়ন uiংেক aবিহত কিরয়া তাহারা তাহােদর aধীনs কতপর্
কিরেত পািরেবন।
ৃ k/ কমর্কতর্া
কতর্প
৪। সরকার pতয্াশা কের য, ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত aিধকতর আিথর্ক kমতা সংি
সরকাির িবিধ-িবধান anসরণ কিরয়া িমতবয্িয়তা, দরদিশর্
তা o িবচkণতার সিহত pেয়াগ কিরেবন। ei আিথর্ক kমতা
ূ
িবেকndীকরেণর sেযাগ gহণ কিরয়া সংি সকেলর পেk pকেlর s ু o tিরৎ বাsবায়ন eবং সরকাির aথর্ বয্েয়র
জবাবিদিহতা িনি ত করা সmব হেব বিলয়া সরকার আশা কের।
৫। ei sারক aিবলেm কাযর্কর হiেব eবং পনরােদশ
না দoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব।
ু
জািকর আহেমদ খান
aথর্ সিচব
তািরখ:

নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৩/৯৬/২৬৭

১০i ফাlন
ু , ১৪০৬ বাং
২২ শ ফbrয়ারী, ২০০০ iং

aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn pরণ করা হiল:
শখ e, ক, মাতাহার হােসন
uপ-সিচব (unয়ন)
িবতরণ:
১. মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক
২. সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ
৩. সকল হডস aব িডপাটর্েম টস
৪. িহসাব মহা িনয়ntক/ কে Tালার জনােরল িডেফn ফাinাn/ aিতিরk মহা পিরচালক (aথর্), বাংলােদশ রলপথ
ৃ k।
কতর্প
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা
kিমক
নং

িবষয়

১
১

২
asায়ী পদ স ৃি
o সংরkণ

২

বরােdর
uপেযাজন/
পনঃuপেযাজন
ু

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

৩
ূ kমতা:
িনmিলিখত শতর্সােপেk পণর্
১। anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/
িটeিপিপেত পেদর uেlখ থাকেত
হেব।
২। িবদয্মান পদgিলর জn িনিদর্
বােজট বরাd থাকেত হেব।
৩। pকl বাsবায়নকােলর aিতিরk
সমেয়র জn কান পদ সংরkণ
করা যােব না।
৪। পদ স ৃি েত িবদয্মান সরকাির
আেদশ o পরবতর্ীেত সময় সময়
ৃ আেদশ o anসরণ
জািরকত
করেত হেব।
নাট: পদ স ৃি র anেমাদন o
সংরkেণর আেদেশর কিপ aথর্ িবভােগ
pরণ করেত হেব।
ূ kমতা:
িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্
ৃ k aথর্ uপেযাজন কের
ক) য কতর্প
খরচ করার kমতাবান নয় স
ৃ k uপেযাজন/
কতর্প
পনঃuপেযাজন
করেত পারেব না।
ু
ূ কান uপেযাজন/
খ) িনm ktসমেহ
পনঃuপেযাজন
করা যােব না;
ু
১) eক ম রী
ু থেক an
ম রীেত
।
ু
২) aথর্ বছর শষ হoয়ার পর
৩) খরেচর eমন আiেটম যা
ৃ k কতর্ক
ৃ
যেথাপযk
ু কতর্প
anেমািদত হয়িন।
৪) বেদিশক মdায়
খরেচর বরাd
ু
হেত sানীয় মdায়
eবং
ু
পনভর্
ু রণেযাগয্ pকl সাহাযয্
হেত sানীয় মdায়
ু ।
৫) িসিড ভয্াট খাত হেত an কান
খােত (তেব an কান খাত
হেত িসিড ভয্াট খােত বরাd
pেয়াজনেবােধ uপেযাজন/
পনঃuপেযাজন
করা যােব)।
ু
ূ কােজর খরেচর জn
৬) পতর্
পাবিলক oয়াকর্স eকাu টস
কাড eর eয্ােপনিডk-৬ eর
৩১ o ৩২ anে েদর শতর্
pেযাজয্ হেব।
গ) uপের বিণর্ত শতর্ সােপেk unয়ন
ূ
pকlসমেহর
aথর্ aবমিk
ু o
বয্বহার িনেদর্িশকা eর সংলgী-১anযায়ী িবিভn aথর্ৈনিতক কােডর
ূ ক
িবপরীেত বরাd ব টনপবর্
িবভাজন আেদশ জাির eবং
সংেশাধন করেত পারেব।

িবভাগীয়
pধােনর
িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
গ- ণী
ক- ণী
খ- ণী
(২০ কািট
(২০ কািট টাকা
(৫০ কািট
টাকার ঊে ,র্
পযর্n)
টাকার ঊে )র্
৫০ কািট টাকা
পযর্n)

৪
নাi

৫
নাi

৬
নাi

৭
নাi

নাi

নাi

নাi

নাi
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kিমক
নং

১
৩

৪

৫

৬

৭

৮

িবষয়

২
anেমািদত
pকেlর
pশাসিনক
anেমাদন
ূ কাজ
সকল পতর্
সংkাn চু িk
anেমাদন/
সmাদন*১

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

৩
ূ kমতা
পণর্

িবভাগীয়
pধােনর
িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
গ- ণী
ক- ণী
খ- ণী
(২০ কািট
(২০ কািট টাকা
(৫০ কািট
টাকার ঊে ,র্
পযর্n)
টাকার ঊে )র্
৫০ কািট টাকা
পযর্n)

৪
নাi

পণর্ূ kমতা (২৫ কািট টাকা পযর্n)
৭ কািট টাকা
িনmrপ শতর্ সােপেk:
পযর্n (কলাম
১) anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/
৩ eর
িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং
শতর্াবলী
anেমািদত বাৎসিরক kয়
সােপেk)
পিরকlনায় সংি কাজ anভর্ু k
থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর
িবভাজেন সংি কাজ anভর্ু k
থাকেত হেব।
৩) পাবিলক pিকuরেম ট রgেলশনস
২০০৩, uহার বাsবায়ন পdিত,
kয় pিkয়াকরণ o anেমাদন
পdিত eবং pচিলত আিথর্ক িবিধিবধান যথাযথভােব পালন করেত
হেব।
iমেps
মntণালয় pেয়াজন anযায়ী িনmবিণর্ত
নাi
anেমাদন
শেতর্ ক- ণী, খ- ণী, গ- ণীর
pকl পিরচালকেদর জn যথাkেম
২০,০০০ টাকা, ১৫,০০০ টাকা o
১০,০০০ টাকা পযর্n iমেps ম ুর
করেত পারেব:
১) iমেpে র aথর্ নীেচ ৩৭ নং
আiেটেম uেlিখত সাধারণ শতর্
ূ ক বয্বহার করা যােব।
পালনপবর্
২) pকl ময়াদ শষ হoয়ার ২মাস
ূ
ূ চড়াnভােব
পেবর্
iমেps সমmয়
করেত হেব eবং আর কান
iমেps uেtালন করা যােব না।
ূ kমতা:
unয়ন pকেlর িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্
কলাম-৩ e
গাড়ী/ যানবাহন ১) িনিদর্ বােজট বরাd থাকেত হেব।
বিণর্ত
মরামত
২) িবদয্মান িবিধ পালন করেত হেব। শতর্সােপেk
eক বছের
eকিট গাড়ীর
জn
৫০,০০০
টাকা।
pকেlর গাড়ীর পেTাল, aেয়ল o লিbেক
ট kেয়র
কলাম-৩ eর
ু
জn পেTাল,
জn বােজট বরাd থাকা eবং সময়
anrপ
oেয়ল o
সময় িপoeল বয্বহার o pকেlর
ৃ
লিbেক
ট kয়
যানবাহন বয্বহার সmেকর্ জািরকত
ু
ূ kমতা
িনেদর্শনা পালন সােপেk পণর্
ূ kমতা
মিনহারী dবয্ািদ
বােজট বরাd সােপেk পণর্
কলাম-৩ eর
kয় anেমাদন
শতর্ সােপেk
eককালীন
সেবর্া
৭৫,০০০
টাকা পযর্n।

৫
নাi

৬
নাi

৭
নাi

৪ কািট টাকা ৩ কািট টাকা ২ কািট টাকা
পযর্n (কলাম পযর্n (কলাম পযর্n (কলাম
৩ eর
৩ eর
৩ eর
শতর্াবলী
শতর্াবলী
শতর্াবলী
সােপেk)
সােপেk)
সােপেk)

নাi

নাi

নাi

কলাম-৩ e কলাম-৫ eর
anrপ
বিণর্ত
শতর্সােপেk
eক বছের
eকিট গাড়ীর
জn ৩০,০০০
টাকা।

কলাম-৫ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
শতর্ সােপেk
eককালীন
সেবর্া
৫০,০০০
টাকা পযর্n।

কলাম-৩ eর
শতর্ সােপেk
eককালীন
সেবর্া
৩০,০০০
টাকা পযর্n
বয্য় করেত
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kিমক
নং

১

িবষয়

২

১৩

১৪

১৫

১৬

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
গ- ণী
ক- ণী
খ- ণী
(২০ কািট
(২০ কািট টাকা
(৫০ কািট
টাকার ঊে ,র্
পযর্n)
টাকার ঊে )র্

৪

৫০ কািট টাকা
পযর্n)

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন o বােজট
বরাd থাকা eবং িপিসিপ/ িপিপ/
িটeিপিপেত সংি dবয্ anভর্ু k
ূ kমতা।
থাকা সােপেk পণর্

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন o বােজট
বরাd িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত
সংি dবয্ anভর্ু k থাকা সােপেk
পণর্ূ kমতা।
িবদয্মান সরকাির আেদশ, বােজট
বরাd o িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত
সংি dবয্ anভর্ু k থাকা সােপেk
পণর্ূ kমতা।
ূ
বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্
kমতা

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/
িটeিপিপেত সংি আiেটম anভর্ু k
ূ kমতা।
থাকা সােপেk পণর্
pকl
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
বাsবায়েনর জn বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/
যntপািত kয়
িটeিপিপেত সংি আiেটম anভর্ু k
ূ kমতা।
নাট: যntপািত
থাকা সােপেk পণর্
বলেত kিমক ১
নং- ১৩-১৬ ত
uেlিখত dবয্ািদ
বঝােব
না।
ু
মাটর সাiেকল িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
kয়
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/
িটeিপিপেত সংি আiেটম anভর্ু k
ূ kমতা।
থাকা সােপেk পণর্
দশী নৗকা kয় িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/
িটeিপিপেত সংি আiেটম anভর্ু k
থাকা সােপেk পণর্
ূ kমতা।
যািntক নৗকা
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
kয়
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/
িটeিপিপেত সংি আiেটম anভর্ু k
ূ kমতা।
থাকা সােপেk পণর্
মাটর গাড়ী kয় িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/
িটeিপিপেত সংি আiেটম anভর্ু k
ূ kমতা।
থাকা সােপেk পণর্

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
শতর্ সােপেk শতর্ সােপেk
১.০০ কািট ৭৫.০০ লk
টাকা পযর্n। টাকা পযর্n।

কলাম-৩ eর
শতর্ সােপেk
৫০.০০ লk
টাকা পযর্n।

কলাম-৩ eর
শতর্ সােপেk
৩৫.০০ লk
টাকা পযর্n।

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
শতর্সােপেk
৫.০০ লk
টাকা পযর্n
কলাম-৩ eর
নাi
anrপ

কলাম-৩ eর
শতর্সােপেk
৩.০০ লk
টাকা পযর্n
নাi

কলাম-৩ eর
শতর্সােপেk
২.০০ লk
টাকা পযর্n
নাi

নাi

নাi

কলাম-৩ eর
শতর্সােপেk
৩৫.০০ লk
টাকা পযর্n

নাi

১০ (খ) মাটর সাiেকল
o বাiসাiেকল
মরামত
১১ বi, সামিয়কী,
সংবাদপt o
মানিচt kয়

৩

িবভাগীয়
pধােনর
িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

৬
পারেব।
কলাম-৩ eর
anrপ

৯ (ক) aিফস
সর ামািদ o
আসবাবপt kয়
িবঃ dঃ aিফস
সর াম বলেত
মাiেkা
কিmuটার,
oয়াডর্ pেসসর,
ফয্াk
ফেটাকিপয়ার,
ডু িpেকটর,
টাiপরাiটার
iতয্ািদ বঝােব
ু
৯ (খ) aিফস সর াম,
যntপািত
আসবাবপt
iতয্ািদ মরামত
১০ (ক) বাiসাiেকল kয়

১২

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

কলাম-৩ eর
anrপ

৫

নাi

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
শতর্সােপেk শতর্সােপেk
১.০০ কািট ৭৫.০০ লk
টাকা পযর্n
টাকা পযর্n

aথর্ িবভােগর i-বক
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kিমক
নং

১
১৭

১৮

১৯

িবষয়

২
িবdয্ৎ পািনর
িবল eবং anাn
কর পিরেশাধ
ডাক, টিলgাফ,
টেলk, ফয্াk,
i- মiল eবং
টিলেফান িবল
পিরেশাধ
সািভর্স পাে জ

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

৬
কলাম-৩ eর
anrপ

৭
কলাম-৩ eর
anrপ

িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি
আiেটম anভর্ু k থাকা eবং িবদয্মান
িবিধ o শতর্ পালন, বােজট বরাd,
গাড়ী kেয়র িবষেয় aথর্ িবভােগর
ূ সmিত থাকা সােপেk পণর্
ূ kমতা
পবর্
পণর্ূ kমতা

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ
( ধমাt
ু
sানীয় কেলর
জn)
কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ
কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
শতর্ সােপেk
৩০.০০
হাজার টাকা।
তেব ঢাকার
বাiেরর
aিফসgেলার
জn সরকাির
pস থেক
aনাপিt
সািটর্িফেকট
gহেণর
pেয়াজন নাi।
কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ
কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ
কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ
কলাম-৩ eর কলাম-৪ eর
শতর্ সােপেk
anrপ
ঢাকা o
anাn িসিট
কেপর্ােরশেনর
আoতাধীন
eলাকার জn
pিত মােস
২৫,০০০/টাকা পযর্n।
িসিট
কেপর্ােরশনস
ূ
মেহর
বাiের
anাn শহের
pিত মােস
১০,০০০
টাকা পযর্n।

কলাম-৫ eর
anrপ

কলাম-৫ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ
কলাম-৫ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ
কলাম-৫ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ
কলাম-৩ eর
anrপ
নাi

কলাম-৩ eর
anrপ
কলাম-৩ eর
anrপ
নাi

কলাম-৪ eর
anrপ

কলাম-৪ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

ূ kমতা।
বােজট বরাd সােপেk পণর্
তেব সরকাির pস হেত ei কাজ
করেত পারেব না eবং বসরকাির pস
ৃ েkর
হেত মdেণ
সরকাির pস কতর্প
ু
আপিt নাi মেমর্ সািটর্িফেকট িনেত
হেব।

২১

রকডর্পt
পিরবহন খরচ
সরকাির সmদ
পিরবহন বয্য়
আiন সংkাn
বয্য়
aনাবািসক ভবন
ভাড়া

ূ kমতা।
বােজট বরাd সােপেk পণর্

২৪

২৫

pকেlর
টকিনকয্াল
কােজর জn

৫০ কািট টাকা
পযর্n)

৪
৫
কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ

সরকাির pস
বয্তীত anাn
বসরকাির pেস
মd
ু ণ বয্য়

২৩

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
গ- ণী
ক- ণী
খ- ণী
(২০ কািট
(২০ কািট টাকা
(৫০ কািট
টাকার ঊে ,র্
পযর্n)
টাকার ঊে )র্

৩
ূ
বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্
kমতা

২০

২২

িবভাগীয়
pধােনর
িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ূ kমতা।
বােজট বরাd সােপেk পণর্

িরেমমেbnাসর্ ময্াnয়য্াল eর শতর্
ূ kমতা
পালন সােপেk পণর্
ূ kমতা:
িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্
ৃ িনধর্ািরত
ূ মntণালয় কতর্ক
১) পতর্
আয়তন aিতkম করা যােব না
ৃ পেk aিফস িহেসেব
২) ভবন pকত
বয্বহার করা যােব
ূ িবভােগর
৩) ঢাকার বাiের গণপতর্
িনবর্াহী pেকৗশলী eবং ঢাকার জn
ূ মntণালয় ei মেমর্ সািটর্িফেকট
পতর্
pদান করেব য সরকাির ভবন
aথবা পিরতয্k বাড়ী পাoয়া যাে
না।
ৃ
৪) aথর্ িবভােগর সmিতkেম জািরকত
সাkর্লার anযায়ী িনধর্ািরত হাের
ভাড়া pদান করেত হেব। তেব
মntণালয়/ িবভাগ িনধর্ািরত হােরর
চেয় সেবর্া ২৫% বশী হাের
ভাড়া ম রু করেত পারেব।
৫) pেয়াজনেবােধ মntণালয়/ িবভাগ/
িবভাগীয় pধান/ pকl পিরচালক
ছয় মােসর aিgম ভাড়া ম ুর
করেত পারেব।
ূ kমতা।
বােজট বরাd সােপেk পণর্
কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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নং

১

২৬

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

৩২

৩৩

িবষয়

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

২
৩
যntপািতর ভাড়া
( যমন- রাড
রালার,
কmয্াকশন
ikiপেম ট,
কনিkট িমকচার
মিশন, iতয্ািদ)।
সরকাির গাড়ী/
ক) িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি
যানবাহন িনবnন
আiেটম anভর্ু k থাকা eবং
o িফটেনস বাবদ
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন,
ূ
বয্য়
বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্
kমতা।
খ) মntণালয়/ িবভাগ/ িবভাগীয় pধান/
pকl পিরচালক িনবnন িফ o
িফটেনস eর জn pেয়াজনীয় aথর্
aিgম uেtালেনর anেমাদন িদেত
পােরন e শেতর্ য সংি গাড়ী
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপ ত
anভর্ু k রেয়েছ eবং গাড়ীর
সরবরাহ নয়া হেয়েছ।
pকেlর জn
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি
জিম/ জলাশয়
আiেটম anভর্ু k থাকা eবং িবদয্মান
kয়/ িলজ gহণ িবিধ o শতর্ পালন, বােজট বরাd থাকা
ূ kমতা।
সােপেk পণর্
পরামশর্ক সবা িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
gহেণর চু িk
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/
anেমাদন/
িটeিপিপেত সংি আiেটম anভর্ু k
ূ kমতা।
সmাদন *১
থাকা সােপেk পণর্
িkয়ািরং o
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
ফেরায়ািডর্ং
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/
eেজ ট িনেয়াগ িটeিপিপেত সংি আiেটম anভর্ু k
ূ kমতা।
থাকা সােপেk পণর্
pকেl
িবদয্মান সরকাির নীিত/ পdিত
ূ kমতা।
uৎপািদত পেণয্র anসরণ সােপেk পণর্
িবkয়/ িন িt
মরামেতর
পণর্ূ kমতা। তেব শতর্ থােক য, uk
ৃ k কতর্ক
ৃ
aেযাগয্ dবয্ািদ dবয্ািদ uপযk
ু কতর্প
িবkয়
মরামেতর aেযাগয্ বেল ঘািষত হেত
হেব eবং খালা দরপt/ umk
ু
িনলােম িবkয় করেত হেব।
ট ডার/
pিত kেt ১০,০০০ টাকা পযর্n।
কােটশন বয্তীত তেব ট ডার eড়ােনার জn কান
ু
সরাসির kয়
িনিদর্ dবয্ aথবা eকi ণীভk
anেমাদন
dবয্েক ভাগ ভাগ কের kয় করা যােব
না।
ূ kমতা:
pিশkণ,
িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্
সিমনার,
১) kিমক নং ৩৭ e বিণর্ত শতর্ািদ
oয়াকর্সপ o
পালন করেত হেব
গেবষণা বয্য়
২) িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি
আiেটম anভর্ু k থাকেত হেব
eবং বািষর্ক unয়ন বােজট বরাd
থাকেত হেব।
ৃ e সকল
৩) pশাসিনক মntণালয় কতর্ক

িবভাগীয়
pধােনর
িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
গ- ণী
ক- ণী
খ- ণী
(২০ কািট
(২০ কািট টাকা
(৫০ কািট
টাকার ঊে ,র্
পযর্n)
টাকার ঊে )র্
৫০ কািট টাকা
পযর্n)

৪

৫

৬

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

নাi

৭

কলাম-৩ eর
anrপ

নাi

নাi

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
শতর্সােপেk শতর্সােপেk
১.০০ কািট ৫০.০০ লk
টাকা পযর্n
টাকা পযর্n
কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ

নাi

নাi

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
anrপ
anrপ

কলাম-৩ eর
শতর্ সােপেk
pিত kেt
৭,০০০ টাকা
পযর্n
কলাম-৩ eর
শতর্ সােপেk
২৫.০০ লk
টাকা

কলাম-৫ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
শতর্ সােপেk
৫০.০০ লk
টাকা

কলাম-৩ eর
শতর্ সােপেk
৩০.০০ লk
টাকা

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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kিমক
নং

১

৩৪

৩৫

িবষয়

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

িবভাগীয়
pধােনর
িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
গ- ণী
ক- ণী
খ- ণী
(২০ কািট
(২০ কািট টাকা
(৫০ কািট
টাকার ঊে ,র্
পযর্n)
টাকার ঊে )র্

২

৩
৪
৫
কমর্কা ড পিরচালনরা জn িপিসিপ/
িপিপ/ িটeিপিপেত িনধর্ািরত হার o
নীিতমালা anযায়ী eতদসংkাn
িবষেয় সাধারণ িনেদর্শনা, পdিত,
pিশkণ ভাতা, pিশkেকর িফ,
আপয্ায়ন হার iতয্ািদ uেlখপূবক
র্
সাkর্লার জাির করেত হেব।
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত e
িবষেয় কান হার o নীিতমালা
uেlখ না থাকেল সেkেt aথর্
িবভােগর anেমাদনkেম
eতদসংkাn সাkর্লার জাির করেত
হেব।
৪) pিশkণ dবয্ািদ, মিনহারী dবয্ািদ,
হল ভাড়া, সmানী ভাতা, pিশkণ
ভাতা, খাদয্সামgী, oয়াকর্সপ,
সিমনার an ােনর জn আপয্ায়ন
o pশাসিনক বয্য় iতয্ািদর
ূ ক
িবsািরত িবভাজন uেlখপবর্
tমািসক বয্য় পিরকlনা pণয়ন
করেত হেব eবং তা সংি
সকেলর িনকট pরণ করেত হেব।
৫) e সকল কমর্কাে ডর uেdশয্,
সmাবয্ বয্য়, আেয়াজেনর তািরখ,
aংশgহণকারী/ pিশkক/ িরেসাসর্
পাসর্ন eর ণী, পদবী o সংখয্া
uেlখপবর্
ূ ক বাংলােদশ সরকার o
unয়ন সহেযাগী সংsাসহ সকল
uৎস থেক বাsবায়নেযাগয্ সকল
কমর্কাে ডর eকিট যৗথ tমািসক/
ূ ক
বািষর্ক কমর্পিরকlনা pণয়নপবর্
তা সংি সকেলর িনকট pরণ
করেত হেব।
ূ
ট ডার িবjাপন ১.০০ লk টাকার বশী মেলয্র
কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
বয্তীত
ট ডােরর জn iআরিড eর ২৬-৫anrপ
anrপ
ৃ পdিত o
কােটশেনর
৯২iং তািরেখ জািরকত
মাধয্েম kয়
িনেদর্িশকা anযায়ী জাতীয় দিনক
anেমাদন
পিtকায় িবjাপন িদেত হেব। ১.০০
ূ
লk টাকা পযর্n মেলয্র
ট ডােরর জn
uপেরাk পdিত anসরণ করা
pেয়াজন হেব না। তেব িবিভn aিফস/
pিত ােন বয্াপক pচার করেত হেব।
ট ডার eড়ােনার জn কান িনিদর্
ু dবয্েক
dবয্ aথবা eকi ণীভk
আলাদাভােব ভাগ ভাগ কের kয় করা
যােব না।
aধsন
মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব
কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর
কমর্কতর্ােদর
িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালক
anrপ
anrপ
িনকট aিধকতর pেয়াজন মেন করেল aথর্ িবভাগেক
আিথর্ক kমতা
aবিহত রেখ uপযর্k
ু ভােব তােদর
হsাnর
uপর aিপর্ত kমতা তােদর aধীনs
কমর্কতর্ার িনকট aপর্ণ করেত
পারেবন। তেব kিমক নং-৫ e বিণর্ত

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

৫০ কািট টাকা
পযর্n)

৬

৭

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ
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kিমক
নং

১

িবষয়

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

২

৩৬

৩
iমেps সংkাn kমতা aধীনs
কমর্কতর্ার িনকট aপর্ণ করা যােব না
eবং pকl পিরচালেকর নীেচ কান
কমর্কতর্ার িনকট iমেps pদান করা
যােব না।
oয়াকর্সপ,
kিমক নং ৩৩ o ৩৭ e বিণর্ত শতর্ািদ
সিমনার,
পালন সােপেk pশাসিনক মntণালয়
pিশkণ কাসর্, pিত kেt সেবর্া ১,০০,০০০ (eক
গেবষণা কাযর্kম, লk) টাকা পযর্n aিgম uেtালেনর
সামািজক
anেমাদন িদেত পারেব।
uddকরণ
ু
an ােনর জn
বােজট বরােdর
িজoিব eবং
আরিপe (িজoিব
eর মাধয্েম)
aংশ থেক
aিgম
anেমাদন।

িবভাগীয়
pধােনর
িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
গ- ণী
ক- ণী
খ- ণী
(২০ কািট
(২০ কািট টাকা
(৫০ কািট
টাকার ঊে ,র্
পযর্n)
টাকার ঊে )র্
৫০ কািট টাকা
পযর্n)

৪

৫

৬

৭

কলাম-৩ eর
শতর্ পালন
সােপেk pিত
kেt
৫০.০০
(প াশ
হাজার) টাকা
পযর্n

কলাম-৩ eর
শতর্ পালন
সােপেk pিত
kেt ৩০.০০
(িtশ হাজার)
টাকা পযর্n

কলাম-৩ eর
শতর্ পালন
সােপেk pিত
kেt ২০.০০
(িবশ হাজার)
টাকা পযর্n

কলাম-৩ eর
শতর্ পালন
সােপেk pিত
kেt ১৫.০০
(পেনর
হাজার) টাকা
পযর্n

ৃ kেক িনmবিণর্ত সাধারণ শতর্সমহ
ূ পালন করেত হেব:
৩৭। uপযর্k
ু pদt kমতা pেয়াগ করার সময় িবিভn কতর্প
ূ ক aথর্ বয্য় করেত হেব।
১) িবদয্মান আিথর্ক o pাসংিগক anাn িবিধ eবং পdিত anসরণপবর্
২) সংি িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি dবয্/ আiেটম anভর্ু k থাকেত হেব eবং uহার িবপরীেত বােজট
বরাd থাকা সােপেk aথর্ বয্য় করেত হেব।
৩)

য সকল সব বা সরবরাহ সংgহ করা হেব তার িনিদর্ পিরমাণ e সংখয্া িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত
aবশয্i uেlখ থাকেত হেব।

ূ গহীত
ৃ
৪) িবল o ভাuচার dারা পেবর্
agীেমর ৮৫% সমmয় করা না হেল পরবতর্ী aিgম pদান করা যােব না।
৫) aথর্ বছেরর ৩০ শ জেনর
মেধয্ aথবা কমর্কা ড সmাদেনর ২ মােসর মেধয্ সকল aিgম সমmয় করেত হেব
ু
৬) সকল িহসাব সংি

aথর্বছেরর মেধয্ সmn করেত হেব।

ৃ েkর anেমাদন kমতার মেধয্ রাখার জn কান আiেটম ভে
৭) aধsন কতর্প

ভে kয় করা যােব না।

৮) িপিপ anযায়ী o বােজট বরােdর মেধয্i aথর্ বয্য় করা হেয়েছ িকনা eবং পনভর্
ু রণ দাবী দািখল o gহণ সিঠক
ৃ খরচ o পনভর্
সমেয় করা হেয়েছ িকনা তা িনি ত করার লেkয্ pকত
ু রেনর tমািসক pিতেবদন aথর্ িবভােগর
ৃ ৫/১২/৯৯ iং তািরেখর পtাnসাের pstত কের সংি
সকেলর িনকট pরণ
unয়ন uiং হেত জািরকত
করেত হেব।
ূ বতর্ী aথর্ বৎসের গহীত
ৃ
৯) pশাসিনক মntণালেয়র aধীেন বাsবায়নাধীন pকেlর জn পবর্
aিgম eর সমmয়
সmেকর্ eকিট pিতেবদন সংি pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া pশাসিনক মntণালয় o aথর্ িবভােগ জলাi
মােস
ু
pরণ করেবন।
১০) ০২/০৬/৯৪ iং তািরেখর aম/aিব/ uঃগঃশাঃ/ ৩/ ৯৪/ ৩৬০ নmর sারেক uেlিখত িবষয়gিল unয়ন
ূ
pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা (aথর্ িবভােগ pিরতবয্ িবষয়সমেহর
তািলকা) সmিতর জn aবশয্i
aথর্ িবভােগ pরণ করেত হেব।
১১) ডসা/ কানটাসা/ সফ/ iমেps পdিতেত aথর্ বয্বহােরর জn িবিধ o পdিত aবশয্i পালন করেত হেব।
১২) unয়ন সহেযািগর িনেদর্শনা, pেযাজয্ kেt aবশয্i পালন করেত হেব eবং uপের বিণর্ত নীিতমালা o
পdিতর সােথ unয়ন সহেযাগী সংsার নীিত o পdিতর কান িবেরাধ দখা িদেল সেkেt unয়ন সহেযাগী
সংsার নীিত o পdিত pেযাজয্ হেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
unয়ন বােজট শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৭৬/০২/৬২৫
িবষয়:

তািরখ: ১/০৭/২০০৪

unয়ন pকlসমহূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক
aিপর্ত আিথর্ক kমতায় ( ডিলেগশন aব িফnািnয়াল পাoয়ারস) eর কিতপয় aংশ সংেশাধন সংkাn।

সরকার kয় সংkাn নীিত o পdিতর সংsার কাযর্kেমর aংশ িহসােব iেতামেধয্ The Public Procurement
Regulations, 2003 eবং Regulations eর Implementation Procedures জাির কেরেছ। uk Regulations eবং
Implementation Procedures eর সােথ স িত রেখ aথর্ িবভাগ হেত ২২ ফbrয়ারী, ২০০০ তািরেখর aম/ aিব/
ৃ unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা aপর্ণ ছেকর
uঃগঃশাঃ/ ৩/ ৯৬/ ২৬৭ নং পিরপেtর মাধয্েম জািরকত
kিমক নং ৪, ৮, ১২, ২৮, ৩২ eবং ৩৪ eর সংেশাধন করা হেলা (সংযk
ু ছক মাতােবক)। e ছাড়া uk পিরপেtর
anাn িবষয় aপিরবিতর্ত থাকেব।
৬। e আেদশ কাযর্কর হেব eবং পনরােদ
শ না দয়া পযর্n বলবৎ থাকেব।
ু
জািকর আহেমদ খান
সিচব
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৭৬/০২/৬২৫(৭)

তািরখ: ১/০৭/২০০৪

aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেনর জn pরণ করা হiল:
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখয্
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়।
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদসয্ --------------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়।
৬। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
আবdর রuফ তালকদার
ু
িসিনয়র সহকারী সিচব

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

• 98 •

(aথর্ িবভােগর ২২/০২/২০০০ তািরেখর sারক নং-aম/aিব/ uঃগঃশাঃ/৩/৯৬/২৬৭ সংেশাধন/ পনিবর্
ু nাস)
unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা সংেশাধন/ পনিবর্
ু nাস
kিমক
নং

আiেটম/িবষয়

১
৪

২
ূ কাজ সংkাn
সকল পতর্
চু িk anেমাদন/
সmাদন*১

৮

মিনহারী dবািদ kয়
anেমাদন

১২

pকl বাsায়েনর জn
পণয্/ মালামাল/ যntপািত/
সর ামািদ kয় চু িk*১
anেমাদন/ সmাদন
(যntপািত বলেত ৯ (ক)
১০ (ক) eবং ১৩-১৬ ত
uেlিখত সর ামািদ/
যntপািত/ মালামাল বঝােব
ু
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ৃ kমতা
মntণালয়/ িবভােগর িনকট aপর্ণকত

৩

িবভাগীয়
pধােনর িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
খ- ণী
ক- ণী
(৫০ কািট টাকার ঊে )র্

৪
৭ কািট টাকা
পযর্n কলাম ৩
eর শতর্াবলী
সােপেk

৫
৪ কািট টাকা পযর্n কলাম ৩ eর শতর্াবলী সােপেk

pেযাজয্ নয়*২

pেযাজয্ নয়*২

eককালীন ২ লk টাকা পযর্n িনmrপ শতর্ সােপেkঃ
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয়
পিরকlনা eবং anেমািদত বাৎসিরক kয়
পিরকlনায় সংি কাজ anর্ভূ k থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি
কাজ anভর্ু k থাকেত হেব।
৩) রgেলশন ২০০৩, uহার বাsবায়ন pিসিডuর, kয়
pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং pচিলত
আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন করেত হেব।

ূ kমতা (২৫ কািট টাকা পযর্n)
পনর্
িনmrপ শতর্ সােপেkঃ
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় পিরকlনা
eবং anেমািদত বাৎসিরক kয় পিরকlনার সংি কাজ
anভর্ু k থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি কাজ
anভর্ু k থাকেত হেব।
৩) রgেলশন ২০০৩, uহার বাsবায়ন pিসিডuর, kয়
pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক

৫ কািট টাকা
পযর্n কলাম ৩
eর শতর্াবলী
সােপেk

২ কািট টাকা পযর্n কলাম ৩ eর শতর্াবলী সােপেk

পনর্
ূ kমতা (২৫ কািট টাকা পযর্n)
িনmrপ শতর্ সােপেkঃ
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় পিরকlনা
eবং anেমািদত বাৎসিরক kয় পিরকlনার সংি কাজ
anভর্ু k থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি কাজ
ূ থাকেত হেব।
anভk
৩) রgেলশন ২০০৩, uহার বাsবায়ন pিসিডuর, kয়
pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক
িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন করেত হেব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

(২০ কািট টাকার
ঊে ,র্ ৫০ কািট
টাকা পযর্n)

গ- ণী
(২০ কািট টাকা
পযর্n)

৬
৭
৩ কািট টাকা ২ কািট টাকা
পযর্n কলাম ৩ পযর্n কলাম ৩
eর শতর্াবলী
eর শতর্াবলী
সােপেk
সােপেk

কলাম ৫ eর
anrপ

কলাম ৫ eর
anrপ

১ কািট টাকা ৫০ লk টাকা
পযর্n কলাম ৩ পযর্n কলাম ৩
eর শতর্াবলী
eর শতর্াবলী
সােপেk
সােপেk

kিমক
নং

১
২৮

আiেটম/িবষয়

২
না)
পরামশর্ক সবা gহেণর
চু িk anেমাদন/
সmাদন*১

ৃ kমতা
মntণালয়/ িবভােগর িনকট aপর্ণকত

৩
িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন করেত হেব।
ূ kমতা (৫ কািট টাকা পযর্n)
পনর্
িনmrপ শতর্ সােপেkঃ
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় পিরকlনা
eবং anেমািদত বাৎসিরক kয় পিরকlনার সংি কাজ
anভর্ু k থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি কাজ
ূ থাকেত হেব।
anভk
৩) রgেলশন ২০০৩, uহার বাsবায়ন pিসিডuর, kয়
pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক
িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন করেত হেব।

৩২

ট ডার/ কােটশন বয্তীত pেযাজয্ নয়*২
সরাসির kয় anেমাদন

৩৪

ট ডার িবjাপন বয্তীত
কােটশেনর মাধয্েম kয়
anেমাদন
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pেযাজয্ নয়*২

িবভাগীয়
pধােনর িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
খ- ণী
ক- ণী

গ- ণী

(৫০ কািট টাকার ঊে )র্

(২০ কািট টাকার
ঊে ,র্ ৫০ কািট
টাকা পযর্n)

(২০ কািট টাকা
পযর্n)

৪

৫

৬

৭

২ কািট টাকা
পযর্n কলাম ৩
eর শতর্াবলী
সােপেk

১ কািট টাকা পযর্n কলাম ৩ eর শতর্াবলী সােপেk

নাi

নাi

pেযাজয্ নয়*২

ক) পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদঃ pিতেkেt
eককালীন ১৫ হাজার টাকা পযর্n
খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ৫০ হাজার টাকা
পযর্n The Public Procurement Regulations,
2003 eর pিবধান ১৮ (২) eবং Appendix-A eর
সংsানসহ িনmrপ শতর্ সােপেk:
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয়
পিরকlনা eবং anেমািদত বাৎসিরক kয়
পিরকlনায় সংি কাজ anর্ভূ k থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন
সংি কাজ anভর্ু k থাকেত হেব।
৩) রgেলশন ২০০৩, uহার বাsবায়ন pিসিডuর,
kয় pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন
করেত হেব।
ক) দেশর aবয্nের pিতেkেt eককালীন ২ লk টাকা
পযর্n
ূ
খ) বাংলােদেশর বেদিশক িমশনসমেহর
জn
pিতেkেt eককালীন ৫ লk টাকা পযnর্ Public
Procurement Regulations, 2003- eর pিবধান

কলাম ৫ eর
anrপ

কলাম ৫ eর
anrপ

কলাম ৫ eর
anrপ

কলাম ৫ eর
anrপ

pেযাজয্ নয়*২

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

kিমক
নং

১

আiেটম/িবষয়

২

ৃ kমতা
মntণালয়/ িবভােগর িনকট aপর্ণকত

৩

িবভাগীয়
pধােনর িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা
৪

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
খ- ণী
ক- ণী

গ- ণী

(৫০ কািট টাকার ঊে )র্

(২০ কািট টাকার
ঊে ,র্ ৫০ কািট
টাকা পযর্n)

(২০ কািট টাকা
পযর্n)

৫

৬

৭

২০ (২) eবং Appendix-A eর সংsানসহ িনmrপ
শতর্ সােপেk:
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয়
পিরকlনা eবং anেমািদত বাৎসিরক kয়
পিরকlনায় সংি কাজ anর্ভূ k থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন
সংি কাজ anভর্ু k থাকেত হেব।
৩) রgেলশন ২০০৩, uহার বাsবায়ন pিসিডuর,
kয় pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন
করেত হেব।

*১
*২

ূ কাজ সmাদন o পণয্/ মালামাল/ যntপািত সর ামািদ kেয়র kেt ২৫ কািট টাকার ঊে র্ eবং পরামশর্ক সবা gহেণর kেt ৫ কািট টাকার ঊে র্ সকল kয় psাব সরকাির kয় সংkাn
পতর্
মিntপিরষদ কিমিট anেমাদন করেব।
মntণালয়/ িবভাগ িকংবা সংsা/ pিত ােনর িনজs pকেlর জn pেযাজয্ kেt কলাম ৫, ৬ aথবা ৭ anসরণ করেত হেব।
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aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা
Delegation of Financial Powers for
Development Projects

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
unয়ন বােজট anিবভাগ

তািরখ:

০৮ পৗষ, ১৪১১ বাংলা
২২ িডেসmর, ২০০৪ iংেরজী

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা
Delegation of Financial Powers for
Development Projects

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
unয়ন বােজট anিবভাগ

তািরখ:

০৮ পৗষ, ১৪১১ বাংলা
২২ িডেসmর, ২০০৪ iংেরজী

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
unয়ন বােজট anিবভাগ
তািরখ:

নং-aম/aিব/uবা-১/িবিবধ-৭৬/০২/৮৩৮

০৮ পৗষ, ১৪১১ বাং
২২ িডেসmর, ২০০৪ iং

aিফস sারক
িবষয়:

unয়ন pকlসমহূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক
aিধকতর আিথর্ক kমতা aপর্ণ (Delegation of Financial Powers) pসে ।

ৃ unয়ন pকlসমেহর
ূ
সরকার কতর্ক
বাsবায়ন tরািmত করার লেkয্ িবদয্মান aিপর্ত আিথর্ক kমতা (Delegation
OF Financial Powers) পযর্ােলাচনাপবর্ূ ক ২২/০২/২০০০ iং তািরেখর sারক নং-aম/ aিব/ uঃগঃশাঃ-৩/ ৯৬/ ২৬৭
eর সংেশাধনkেম সংযk
তািলকার বণর্না anযায়ী মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl
ু
ৃ সমিmত kয় নীিতমালা (Public
পিরচালকগণেক aিধকতর আিথর্ক kমতা aপর্ণ করা হল। iেতামেধয্ সরকার কতর্ক
Procurement Regulations, 2003) eর আoতায় আনীত সংেশাধন eেত pিতফিলত হেয়েছ eবং মিntপিরষদ
ৃ sায়tশািসত pিত ােনর জn pেযাজয্ নীিতমালায় আনীত
িবভােগর ০৪-৫-৯৪ তািরেখর sারেকর মাধয্েম জািরকত
ৃ জাির করা হেয়েছ তা’o ei আেদেশর সােথ সংযk
সংেশাধনী পিরপt যা iিতমেধয্ aথর্ িবভাগ কতর্ক
ু করা হল
(সংেযাজনী-১)।
ূ rলস aব িবজেনস eর সংি
ূ , pচিলত িবিধ িবধান eবং
২। ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত kমতাসমহ
ধারাসমহ
ৃ সরকাির আেদশ/ সাkর্লার পালনসােপেk pেয়াগ করেত হেব।
ূ সময় সময় জািরকত
সংি িবষয়সমেহ
৩। মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণ ei sারেকর মাধয্েম তঁােদর uপর aিপর্ত
ৃ k/
ূ ক aধীনs কতর্প
আিথর্ক kমতা pেয়াজনেবােধ aথর্ িবভােগর unয়ন বােজট anিবভাগেক aবিহতকরণপবর্
কমর্কতর্াগণেক পনঃaপর্
ণ করেত পারেবন।
ু
ৃ k/ কমর্কতর্া
৪। সরকার pতয্াশা কের য, ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত aিধকতর আিথর্ক kমতা সংি
কতর্প
সরকাির িবিধ-িবধান anসরণ কের িমতবয্িয়তা, দরদিশর্
তা o িবচkণতার সােথ pেয়াগ করেবন। ei আিথর্ক kমতা
ূ
িবেকndীকরেণর sেযাগ gহণ কের সংি
সকেলর পেk pকেlর s ু o tিরৎ বাsবায়ন eবং সরকাির aথর্ বয্েয়র
জবাবিদিহতা িনি ত করা সmব হেব বেল সরকার আশা কের।
শ না দoয়া পযর্n বলবৎ থাকেব।
৫। আিথর্ক kমতা aপর্েণর ei পিরপt aিবলেm কাযর্কর হেব eবং পনরােদ
ু
জািকর আহেমদ খান
aথর্ সিচব
নং-aম/aিব/uবা-১/িবিবধ-৭৬/০২/৮৩৮

তািরখ: ২২ িডেসmর, ২০০৪ iং

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn anিলিপ pরণ করা হল:
১. মিntপিরষদ সিচব, মিnt পিরষদ িবভাগ।
২. মখয্
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়।
৩. মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা।
৪. সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ (সকল)।
৫. সদসয্, --------------------------------------------------- িবভাগ (সকল), পিরকlনা কিমশন।
৬. িহসাব মহা িনয়ntক/ কে Tালার জনােরল িডেফn ফাinাn/ aিতিরk মহা পিরচালক (aথর্), বাংলােদশ রলoেয়
ৃ k।
কতর্প
৭. হডস aব িডপাটর্েম টস------------------------------------ (সকল)।
৮. aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।
৯. pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------- (সকল) মntণালয়/ িবভাগ।
e eস eম মাহববল
ু ু আলম
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৫৭২০৩
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা
kিমক
নং

িবষয়

১
১

২
asায়ী পদ স ৃি o
সংরkণ

২

বরােdর
uপেযাজন/
পনঃuপেযাজন
ু

৩

anেমািদত
pকেlর
pশাসিনক

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

৩
ূ kমতা:
িনmিলিখত শতর্সােপেk পণর্
১। anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/
িটeিপিপেত পেদর uেlখ
থাকেত হেব।
২। িবদয্মান পদgিলর জn িনিদর্
বােজট বরাd থাকেত হেব।
৩। pকl বাsবায়নকােলর
aিতিরk সমেয়র জn কান পদ
সংরkণ করা যােব না।
৪। পদ স ৃি েত িবদয্মান সরকাির
আেদশ o পরবতর্ীেত সময় সময়
ৃ আেদশ o anসরণ
জািরকত
করেত হেব।
নাট: পদ স ৃি র anেমাদন o
সংরkেণর আেদেশর কিপ aথর্
িবভােগ pরণ করেত হেব।
ূ kমতা:
িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্
ৃ k aথর্ uপেযাজন কের
ক) য কতর্প
খরচ করার kমতাবান নয় স
ৃ k uপেযাজন/
কতর্প
পনঃuপেযাজন
করেত পারেব
ু
না।
ূ কান
খ) িনm ktসমেহ
uপেযাজন/ পনঃuপেযাজন
করা
ু
যােব না;
১) eক ম রী
ু থেক an
ম ুরীেত।
২) aথর্ বছর শষ হoয়ার পর
৩) খরেচর eমন আiেটম যা
ৃ k কতর্ক
ৃ
যেথাপযk
ু কতর্প
anেমািদত হয়িন।
৪) বেদিশক মdায়
খরেচর
ু
বরাd হেত sানীয় মdায়
ু
eবং পনভর্
ু রণেযাগয্ pকl
সাহাযয্ হেত sানীয় মdায়
ু ।
৫) িসিড ভয্াট খাত হেত an
কান খােত (তেব an কান
খাত হেত িসিড ভয্াট খােত
বরাd pেয়াজনেবােধ
uপেযাজন/ পনঃuপেযাজন
ু
করা যােব)।
ূ কােজর খরেচর জn
৬) পতর্
পাবিলক oয়াকর্স eকাu টস
কাড eর eয্ােপনিডk-৬
eর ৩১ o ৩২ anে েদর
শতর্ pেযাজয্ হেব।
গ) uপের বিণর্ত শতর্ সােপেk
ূ
unয়ন pকlসমেহর
aথর্
aবমিk
ু o বয্বহার িনেদর্িশকা
eর সংলgী-১- anযায়ী িবিভn
aথর্ৈনিতক কােডর িবপরীেত
ূ ক িবভাজন
বরাd ব টনপবর্
আেদশ জাির eবং সংেশাধন
করেত পারেব।
পণর্ূ kমতা

িবভাগীয়
pধােনর িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
ক- ণী
খ- ণী
গ- ণী
(২০ কািট (২০ কািট
(৫০ কািট টাকার ঊে )র্
টাকার ঊে ,র্ টাকা পযর্n)
৫০ কািট
টাকা পযর্n)

৪
নাi

৫
নাi

৬
নাi

৭
নাi

নাi

নাi

নাi

নাi

নাi

নাi

নাi

নাi
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kিমক
নং

১
৪

৫

৬

৭

৮

িবষয়

২
anেমাদন
ূ কাজ
সকল পতর্
সংkাn চু িk
anেমাদন/
সmাদন*১

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

৩

িবভাগীয়
pধােনর িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
ক- ণী
খ- ণী
গ- ণী
(২০ কািট (২০ কািট
(৫০ কািট টাকার ঊে )র্
টাকার ঊে ,র্ টাকা পযর্n)
৫০ কািট
টাকা পযর্n)

৪

ূ kমতা (২৫ কািট টাকা পযর্n)
পণর্
৭ কািট টাকা
িনmrপ শতর্ সােপেk:
পযর্n (কলাম ৩
১) anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/
eর শতর্াবলী
িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং
সােপেk)
anেমািদত বাৎসিরক kয়
পিরকlনায় সংি কাজ
anভর্ু k থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট
বরােdর িবভাজেন সংি কাজ
anভর্ু k থাকেত হেব।
৩) পাবিলক pিকuরেম ট
রgেলশনস ২০০৩, uহার
বাsবায়ন পdিত, kয়
pিkয়াকরণ o anেমাদন পdিত
eবং pচিলত আিথর্ক িবিধিবধান যথাযথভােব পালন করেত
হেব।
নাi
iমেps anেমাদন মntণালয় pেয়াজন anযায়ী
িনmবিণর্ত শেতর্ ক- ণী, খ- ণী, গণীর pকl পিরচালকেদর জn
যথাkেম ৩০,০০০ টাকা, ২০,০০০
টাকা o ১৫,০০০ টাকা পযর্n
iমেps ম রু করেত পারেব:
১) iমেpে র aথর্ নীেচ ৩৭ নং
আiেটেম uেlিখত সাধারণ শতর্
পালনপবর্ূ ক বয্বহার করা যােব।
২) pকl ময়াদ শষ হoয়ার
ূ
ূ চড়াnভােব
২মাস পেবর্
iমেps
সমmয় করেত হেব eবং আর
কান iমেps uেtালন করা
যােব না।
ূ kমতা: কলাম-৩ e
িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্
unয়ন pকেlর
বিণর্ত
১) িনিদর্ বােজট বরাd থাকেত
গাড়ী/ যানবাহন
শতর্সােপেk
হেব।
মরামত
eক বছের
২) িবদয্মান িবিধ পালন করেত
eকিট গাড়ীর
হেব।
জn ৫০,০০০
টাকা।
pকেlর গাড়ীর
পেTাল, aেয়ল o লিbেক
ট kেয়র কলাম-৩ eর
ু
জn পেTাল,
জn বােজট বরাd থাকা eবং সময় anrপ
oেয়ল o লিbেক
ট সময় িপoeল বয্বহার o pকেlর
ু
ৃ
kয়
যানবাহন বয্বহার সmেকর্ জািরকত
িনেদর্শনা পালন সােপেk পণর্ূ kমতা
মিনহারী dবয্ািদ
pেযাজয্ নয়*২
pেযাজয্ নয়*২
kয় anেমাদন

৫
৪ কািট টাকা পযর্n (কলাম ৩
eর শতর্াবলী সােপেk)

নাi

৬

৭

২ কািট
৩ কািট
টাকা পযর্n টাকা পযর্n
(কলাম ৩
(কলাম ৩
eর
eর শতর্াবলী
সােপেk)
শতর্াবলী
সােপেk)

নাi

নাi

কলাম-৩ e বিণর্ত
কলাম-৫ eর কলাম-৫
শতর্সােপেk eক বছের eকিট anrপ
eর anrপ
গাড়ীর জn ৩০,০০০ টাকা।

কলাম-৩ eর anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ

eককালীন ২ লk টাকা পযর্n কলাম-৫ eর কলাম-৫
anrপ
িনmrপ শতর্ সােপেk:
eর anrপ
১) anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/
িটeিপিপর kয় পিরকlনা
eবং anেমািদত বাৎসিরক
kয় পিরকlনায় সংি
কাজ anভর্ু k থাকেত
হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট
বরােdর িবভাজেন সংি
কাজ anভর্ু k থাকেত
৩) পাবিলক pিকuরেম ট
রgেলশন ২০০৩, uহার
বাsবায়ন পdিত, kয়
pিkয়াকরণ o anেমাদন
পdিত eবং pচিলত
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kিমক
নং

১

িবষয়

২

৯ (ক)

aিফস সর ামািদ
o আসবাবপt kয়
িবঃ dঃ aিফস
সর াম বলেত
মাiেkা কিmuটার
oয়াডর্ pেসসর,
ফয্াk
ফেটাকিপয়ার,
ডু িpেকটর,
টাiপরাiটার
iতয্ািদ বঝােব
ু
৯ (খ) aিফস সর াম,
যntপািত
আসবাবপt
iতয্ািদ মরামত
১০ (ক) বাiসাiেকল kয়

১০ (খ)

১১

মাটর সাiেকল o
বাiসাiেকল
মরামত
বi, সামিয়কী,
সংবাদপt o
মানিচt kয়

১২

pকl বাsবায়েনর
জn পণয্/
মালামাল/ যntপািত/
সর ামািদ kয়
চু িk anেমাদন/
সmাদন*১
(যntপািত বলেত ৯
(ক), ১০ (ক) eবং
১৩-১৬ ত
uেlিখত
সর ামািদ/
যntপািত/ মালামাল
বঝােব
না)
ু

১৩

মাটর সাiেকল
kয়

১৪

দশী নৗকা kয়

১৫

যািntক নৗকা kয়

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

িবভাগীয়
pধােনর িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
ক- ণী
খ- ণী
গ- ণী
(২০ কািট (২০ কািট
(৫০ কািট টাকার ঊে )র্
টাকার ঊে ,র্ টাকা পযর্n)
৫০ কািট
টাকা পযর্n)

৩

৪

৫
৬
৭
আিথর্ক িবিধ-িবধান
যথাযথভােব পালন করেত
হেব
কলাম-৩ eর anrপ
কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন o
বােজট বরাd থাকা eবং িপিসিপ/
িপিপ/ িটeিপিপেত সংি dবয্
ূ kমতা।
anভর্ু k থাকা সােপেk পণর্

কলাম-৩ eর
anrপ

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন o
বােজট বরাd িপিসিপ/ িপিপ/
িটeিপিপেত সংি dবয্ anভর্ু k
ূ kমতা।
থাকা সােপেk পণর্
িবদয্মান সরকাির আেদশ, বােজট
বরাd o িপিসিপ/ িপিপ/
িটeিপিপেত সংি dবয্ anভর্ু k
ূ kমতা।
থাকা সােপেk পণর্
ূ
বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্
kমতা

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর anrপ
anrপ
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/
িটeিপিপেত সংি আiেটম
anভর্ু k থাকা সােপেk পণর্ূ kমতা।
ূ kমতা (২৫ কািট টাকা পযর্n)
পণর্
৫ কািট টাকা ২ কািট টাকা পযর্n (কলাম ৩
িনmrপ শতর্ সােপেk:
eর শতর্াবলী সােপেk)
পযর্n (কলাম ৩
১) anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/
eর শতর্াবলী
সােপেk)
িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং
anেমািদত বাৎসিরক kয়
পিরকlনায় সংি কাজ
anভর্ু k থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট
বরােdর িবভাজেন সংি কাজ
anভর্ু k থাকেত হেব।
৩) পাবিলক pিকuরেম ট
রgেলশন ২০০৩, uহার
বাsবায়ন পdিত, kয়
pিkয়াকরণ o anেমাদন পdিত
eবং pচিলত আিথর্ক িবিধিবধান যথাযথভােব পালন করেত
হেব
কলাম-৩ eর
কলাম-৩ eর শতর্সােপেk
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি
anrপ
৫.০০ লk টাকা পযর্n
আiেটম anভর্ু k থাকা eবং
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
বরাd, kেয়র িবষেয় aথর্ িবভােগর
ূ সmিত থাকা সােপেk পণর্
ূ kমতা
পবর্
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি
আiেটম anভর্ু k থাকা eবং
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
বরাd থাকা সােপেk পণর্ূ kমতা
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি
আiেটম anভর্ু k থাকা eবং
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
বরাd থাকা সােপেk পণর্ূ kমতা

কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ

৫০ লk
১ কািট
টাকা পযর্n টাকা পযর্n
(কলাম ৩
(কলাম ৩
eর
eর শতর্াবলী
সােপেk)
শতর্াবলী
সােপেk)

কলাম-৩ eর
শতর্সােপেk
৩.০০ লk
টাকা পযর্n

কলাম-৩ eর
anrপ

নাi

নাi

কলাম-৩
eর
শতর্সােপ
k ২.০০
লk টাকা
পযর্n
নাi

কলাম-৩ eর
anrপ

নাi

নাi

নাi

aথর্ িবভােগর i-বক
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kিমক
নং

িবষয়

১
১৬

২
মাটর গাড়ী kয়

১৭

িবdয্ৎ পািনর িবল
eবং anাn কর
পিরেশাধ
ডাক, টিলgাফ,
টেলk, ফয্াk, iমiল eবং
টিলেফান িবল
পিরেশাধ

১৮

িবভাগীয়
pধােনর িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
ক- ণী
খ- ণী
গ- ণী
(২০ কািট (২০ কািট
(৫০ কািট টাকার ঊে )র্
টাকার ঊে ,র্ টাকা পযর্n)

৩
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি
আiেটম anভর্ু k থাকা eবং
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
বরাd, গাড়ী kেয়র িবষেয় aথর্
ূ সmিত থাকা সােপেk
িবভােগর পবর্
ূ kমতা
পণর্
ূ
বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্
kমতা

৪
কলাম-৩ eর
শতর্সােপেk
১.০০ কািট
টাকা পযর্n

৫
কলাম-৩ eর শতর্সােপেk
৭৫.০০ লk টাকা পযর্n

কলাম-৩ eর
anrপ

কলাম-৩ eর anrপ

িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি
আiেটম anভর্ু k থাকা eবং
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
বরাd, গাড়ী kেয়র িবষেয় aথর্
ূ সmিত থাকা সােপেk
িবভােগর পবর্
ূ kমতা
পণর্
ূ kমতা
পণর্

কলাম-৩ eর
anrপ

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

১৯

সািভর্স পাে জ

২০

ূ kমতা।
বােজট বরাd সােপেk পণর্
তেব সরকাির pস হেত ei কাজ
করেত পারেব না eবং বসরকাির
pস হেত মdেণ
সরকাির pস
ু
ৃ েkর আপিt নাi মেমর্
কতর্প
সািটর্িফেকট িনেত হেব।
ূ kমতা।
রকডর্পt পিরবহন বােজট বরাd সােপেk পণর্
কলাম-৩ eর
খরচ
anrপ
ূ kমতা।
সরকাির সmদ
বােজট বরাd সােপেk পণর্
কলাম-৩ eর
পিরবহন বয্য়
anrপ
আiন সংkাn বয্য় িরেমমেbnাসর্ ময্াnয়য্াল eর শতর্
কলাম-৩ eর
ূ kমতা
পালন সােপেk পণর্
anrপ
ূ kমতা: কলাম-৩ eর
aনাবািসক ভবন
িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্
ৃ িনধর্ািরত
ূ মntণালয় কতর্ক
ভাড়া
১) পতর্
শতর্ সােপেk
আয়তন aিতkম করা যােব না ঢাকা o anাn
ৃ পেk aিফস
২) ভবন pকত
িসিট
িহেসেব বয্বহার করা যােব
কেপর্ােরশেনর
ূ িবভােগর
৩) ঢাকার বাiের গণপতর্
আoতাধীন
িনবর্াহী pেকৗশলী eবং ঢাকার
eলাকার জn
ূ মntণালয় ei মেমর্
জn পতর্
pিত মােস
সািটর্িফেকট pদান করেব য
৩০,০০০/টাকা পযর্n।
সরকাির ভবন aথবা পিরতয্k
িসিট
বাড়ী পাoয়া যাে না।
কেপর্ােরশনসমূ
৪) aথর্ িবভােগর সmিতkেম
ৃ সাkর্লার anযায়ী
হর বাiের
জািরকত
anাn শহের
িনধর্ািরত হাের ভাড়া pদান
pিত মােস
করেত হেব। তেব মntণালয়/
১৫,০০০ টাকা
িবভাগ িনধর্ািরত হােরর চেয়
পযর্n।
সেবর্া ২৫% বশী হাের ভাড়া
ম রু করেত পারেব।
৫) pেয়াজনেবােধ মntণালয়/
িবভাগ/ িবভাগীয় pধান/ pকl
পিরচালক ছয় মােসর aিgম
ভাড়া ম রু করেত পারেব।
ূ kমতা।
বােজট বরাd সােপেk পণর্
কলাম-৩ eর
pকেlর
anrপ
টকিনকয্াল কােজর
জn যntপািতর
ভাড়া ( যমন- রাড
রালার,
কmয্াকশন
ikiপেম ট,
কনিkট িমকচার
মিশন, iতয্ািদ)।

২১
২২
২৩
২৪

২৫

সরকাির pস
বয্তীত anাn
বসরকাির pেস
মd
ু ণ বয্য়

কলাম-৩ eর
anrপ
কলাম-৩ eর
anrপ

৫০ কািট
টাকা পযর্n)

৬
কলাম-৩ eর
শতর্সােপেk
৩৫.০০ লk
টাকা পযর্n

৭
নাi

কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ

কলাম-৩ eর anrপ ( ধমাt
কলাম-৫ eর কলাম-৫
ু
sানীয় কেলর জn)
anrপ
eর anrপ

কলাম-৩ eর anrপ
কলাম-৩ eর শতর্ সােপেk
৩০.০০ হাজার টাকা। তেব
ঢাকার বাiেরর aিফসgেলার
জn সরকাির pস থেক
aনাপিt সািটর্িফেকট gহেণর
pেয়াজন নাi।
কলাম-৩ eর anrপ
কলাম-৩ eর anrপ
কলাম-৩ eর anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ
কলাম-৫ eর কলাম-৫
anrপ
eর anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ
কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ
নাi
নাi

কলাম-৪ eর anrপ

কলাম-৪ eর কলাম-৪
anrপ
eর anrপ

কলাম-৩ eর anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ
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kিমক
নং

১
২৬

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

৩২

িবষয়

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

িবভাগীয়
pধােনর িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
ক- ণী
খ- ণী
গ- ণী
(২০ কািট (২০ কািট
(৫০ কািট টাকার ঊে )র্
টাকার ঊে ,র্ টাকা পযর্n)

২
৩
৪
৫
ক) িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত
সরকাির গাড়ী/
কলাম-৩ eর কলাম-৩ eর anrপ
সংি আiেটম anভর্ু k থাকা
যানবাহন িনবnন o
anrপ
eবং িবদয্মান িবিধ o শতর্
িফটেনস বাবদ বয্য়
পালন, বােজট বরাd থাকা
ূ kমতা।
সােপেk পণর্
খ) মntণালয়/ িবভাগ/ িবভাগীয়
pধান/ pকl পিরচালক িনবnন
িফ o িফটেনস eর জn
pেয়াজনীয় aথর্ aিgম
uেtালেনর anেমাদন িদেত
পােরন e শেতর্ য সংি গাড়ী
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপ ত
anভর্ু k রেয়েছ eবং গাড়ীর
সরবরাহ নয়া হেয়েছ।
কলাম-৩ eর
নাi
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি
pকেlর জn
anrপ
জিম/ জলাশয় kয়/ আiেটম anভর্ু k থাকা eবং
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
িলজ gহণ
বরাd থাকা সােপেk পণর্ূ kমতা।
ূ kমতা (৫ কািট টাকা পযর্n)
পণর্
১ কািট টাকা পযর্n
পরামশর্ক সবা
২ কািট টাকা
িনmrপ শতর্ সােপেk:
(কলাম -৩ eর শতর্াবলী
gহেণর চু িk
পযর্n
১) anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/
সােপেk)
anেমাদন/
(কলাম -৩ eর
িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং
সmাদন *১
শতর্াবলী
anেমািদত বাৎসিরক kয়
সােপেk)
পিরকlনায় সংি কাজ
anভর্ু k থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট
বরােdর িবভাজেন সংি কাজ
anভর্ু k থাকেত হেব।
৩) পাবিলক pিকuরেম ট
রgেলশন ২০০৩, uহার
বাsবায়ন পdিত, kয়
pিkয়াকরণ o anেমাদন পdিত
eবং pচিলত আিথর্ক িবিধিবধান যথাযথভােব পালন করেত
হেব
কলাম-৩ eর
কলাম-৩ eর anrপ
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি
িkয়ািরং o
anrপ
ফেরায়ািডর্ং eেজ ট আiেটম anভর্ু k থাকা eবং
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট
িনেয়াগ
বরাd থাকা সােপেk পণর্ূ kমতা
কলাম-৩ eর
কলাম-৩ eর anrপ
pকেl uৎপািদত িবদয্মান সরকাির নীিত/ পdিত
anসরণ সােপেk পণর্
ূ kমতা।
anrপ
পেণয্র িবkয়/
িন িt
ূ kমতা তেব শতর্ থােক য, uk
মরামেতর aেযাগয্ পণর্
কলাম-৩ eর
কলাম-৩ eর anrপ
ৃ k কতর্ক
ৃ
dবয্ািদ িবkয়
dবয্ািদ uপযk
anrপ
ু কতর্প
মরামেতর aেযাগয্ বেল ঘািষত
হেত হেব eবং খালা দরপt/ umk
ু
িনলােম িবkয় করেত হেব।
pেযাজয্ নয় *২ ক) পণয্/ মালামাল/ যntপািত/
ট ডার/ কােটশন pেযাজয্ নয় *২
সর ামািদঃ pিতেkেt
বয্তীত সরাসির
eককালীন ১৫ হাজার
kয় anেমাদন
টাকা পযর্n
খ) ভৗত সবা: pিতেkেt
eককালীন ৫০ হাজার
টাকা পযর্n Public
Procurement
Regulations, 2003 eর
pিবধান ১৮ (২) eবং
Appendix-A eর
সংsানসহ িনmrপ শতর্
সােপেk:

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

৫০ কািট
টাকা পযর্n)

৬
৭
কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ

নাi

নাi

নাi

নাi

কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ
কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ

কলাম-৫ eর কলাম-৫
anrপ
eর anrপ
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kিমক
নং

১

৩৩

িবষয়

২

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

৩

িবভাগীয়
pধােনর িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

৪

ূ kমতা:
pিশkণ, সিমনার, িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্
১) kিমক নং ৩৭ e বিণর্ত শতর্ািদ
oয়াকর্সপ o
পালন করেত হেব
গেবষণা বয্য়
২) িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত
সংি আiেটম anভর্ু k
থাকেত হেব eবং বািষর্ক unয়ন
বােজট বরাd থাকেত হেব।
ৃ e
৩) pশাসিনক মntণালয় কতর্ক
সকল কমর্কা ড পিরচালনরা জn
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত
িনধর্ািরত হার o নীিতমালা
anযায়ী eতদসংkাn িবষেয়
সাধারণ িনেদর্শনা, পdিত,
pিশkণ ভাতা, pিশkেকর িফ,
আপয্ায়ন হার iতয্ািদ
ূ ক সাkর্লার জাির
uেlখপবর্
করেত হেব। িপিসিপ/ িপিপ/
িটeিপিপেত e িবষেয় কান হার
o নীিতমালা uেlখ না থাকেল
সেkেt aথর্ িবভােগর
anেমাদনkেম eতদসংkাn
সাkর্লার জাির করেত হেব।
৪) pিশkণ dবয্ািদ, মিনহারী
dবয্ািদ, হল ভাড়া, সmানী ভাতা,
pিশkণ ভাতা, খাদয্সামgী,
oয়াকর্সপ, সিমনার an ােনর
জn আপয্ায়ন o pশাসিনক বয্য়
iতয্ািদর িবsািরত িবভাজন
ূ ক tমািসক বয্য়
uেlখপবর্
পিরকlনা pণয়ন করেত হেব
eবং তা সংি সকেলর িনকট
pরণ করেত হেব।
৫) e সকল কমর্কাে ডর uেdশয্,
সmাবয্ বয্য়, আেয়াজেনর
তািরখ, aংশgহণকারী/
pিশkক/ িরেসাসর্ পাসর্ন eর
ণী, পদবী o সংখয্া
ূ ক বাংলােদশ সরকার
uেlখপবর্
o unয়ন সহেযাগী সংsাসহ
সকল uৎস থেক
বাsবায়নেযাগয্ সকল
কমর্কাে ডর eকিট যৗথ
tমািসক/ বািষর্ক

কলাম-৩ eর
শতর্ সােপেk
৫০.০০ লk
টাকা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
ক- ণী
খ- ণী
গ- ণী
(২০ কািট (২০ কািট
(৫০ কািট টাকার ঊে )র্
টাকার ঊে ,র্ টাকা পযর্n)
৫০ কািট
টাকা পযর্n)

৫
৬
১) anেমািদত িপিসিপ/
িপিপ/ িটeিপিপর kয়
পিরকlনা eবং
anেমািদত বাৎসিরক kয়
পিরকlনায় সংি কাজ
anভর্ু k থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট
বরােdর িবভাজেন সংি
কাজ anভর্ু k থাকেত
হেব।
৩) পাবিলক pিকuরেম ট
রgেলশন ২০০৩, uহার
বাsবায়ন পdিত, kয়
pিkয়াকরণ o anেমাদন
পdিত eবং pচিলত
আিথর্ক িবিধ-িবধান
যথাযথভােব পালন করেত
হেব
কলাম-৩ eর শতর্ সােপেk
কলাম-৩ eর
৩০.০০ লk টাকা
শতর্ সােপেk
২৫.০০ লk
টাকা

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

৭

কলাম-৩
eর শতর্
সােপেk
২০.০০
লk টাকা
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kিমক
নং

িবষয়

১

২

৩৪

ট ডার িবjাপন
বয্তীত কােটশেনর
মাধয্েম kয়
anেমাদন

৩৫

aধsন
কমর্কতর্ােদর িনকট
aিধকতর আিথর্ক
kমতা হsাnর

৩৬

মntণালয়/ িবভােগর িনকট
ৃ kমতা
aপর্ণকত

৩
ূ ক তা
কমর্পিরকlনা pণয়নপবর্
সংি সকেলর িনকট pরণ
করেত হেব।
pেযাজয্ নয় *২

মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব
িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালক
pেয়াজন মেন করেল aথর্ িবভাগেক
aবিহত রেখ uপযর্k
ু ভােব তােদর
uপর aিপর্ত kমতা তােদর aধীনs
কমর্কতর্ার িনকট aপর্ণ করেত
পারেবন। তেব kিমক নং-৫ e
বিণর্ত iমেps সংkাn kমতা
aধীনs কমর্কতর্ার িনকট aপর্ণ করা
যােব না eবং pকl পিরচালেকর
নীেচ কান কমর্কতর্ার িনকট
iমেps pদান করা যােব না।
kিমক নং ৩৩ o ৩৭ e বিণর্ত
oয়াকর্সপ,
সিমনার, pিশkণ শতর্ািদ পালন সােপেk pশাসিনক
মntণালয় pিত kেt সেবর্া
কাসর্, গেবষণা
কাযর্kম, সামািজক ১,০০,০০০ (eক লk) টাকা পযর্n
uddকরণ
aিgম uেtালেনর anেমাদন িদেত
ু
an ােনর জn
পারেব।
বােজট বরােdর
িজoিব eবং
আরিপe (িজoিব
eর মাধয্েম) aংশ
থেক aিgম
anেমাদন।

িবভাগীয়
pধােনর িনকট
ৃ
aপর্ণকত
kমতা

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
ক- ণী
খ- ণী
গ- ণী
(২০ কািট (২০ কািট
(৫০ কািট টাকার ঊে )র্
টাকার ঊে ,র্ টাকা পযর্n)

৪

৫০ কািট
টাকা পযর্n)

৫

pেযাজয্ নয় *২ ক) দেশর aভয্nের
pিতেkেt eককালীন ২
লk টাকা পযর্n
খ) বাংলােদেশর বেদিশক
ূ
িমশনসমেহর
জn
pিতেkেt eককালীন
৫লk টাকা পযর্n, Public
Procurement
Regulations, 2003
pিবধান ২০ (২) eবং
Appendix-A eর
সংsানসহ িনেmাk শতর্
সােপেk:
১) anেমািদত িপিসিপ/
িপিপ/ িটeিপিপর kয়
পিরকlনা eবং
anেমািদত বাৎসিরক
kয় পিরকlনায়
সংি কাজ anভর্ু k
থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক
বােজট বরােdর
িবভাজেন সংি কাজ
anভর্ু k থাকেত হেব।
৩) পাবিলক pিকuরেম ট
রgেলশন ২০০৩,
uহার বাsবায়ন
পdিত, kয়
pিkয়াকরণ o
anেমাদন পdিত eবং
pচিলত আিথর্ক িবিধিবধান যথাযথভােব
পালন করেত হেব
কলাম-৩ eর
কলাম-৩ eর anrপ
anrপ

কলাম-৩ eর শতর্ পালন
কলাম-৩ eর
সােপেk pিত kেt ৩০.০০
শতর্ পালন
সােপেk pিত (িtশ হাজার) টাকা পযর্n
kেt ৫০.০০
(প াশ হাজার)
টাকা পযর্n

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

৬

৭

কলাম-৫ eর কলাম-৫
anrপ
eর anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩
anrপ
eর anrপ

কলাম-৩ eর কলাম-৩
শতর্ পালন
eর শতর্
সােপেk
পালন
সােপেk
pিত kেt
pিত kেt
২০.০০
(িবশ হাজার) ১৫.০০
(পেনর
টাকা পযর্n
হাজার)
টাকা পযর্n
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১

ূ কাজ সmাদন o পণয্/ মালামাল/ যntপািত সর ামািদ kেয়র kেt ২৫ কািট টাকার ঊে র্ eবং পরামশর্ক সবা
পতর্
gহেণর kেt ৫ কািট টাকার ঊে র্ সকল kয় psাব সরকাির kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিট anেমাদন করেব।
* ২
মntণালয়/ িবভাগ িকংবা সংsা/ pিত ােনর িনজs pকেlর জn pেযাজয্ kেt কলাম ৫, ৬ aথবা ৭ anসরণ
করেত হেব।
ৃ kেক িনmবিণর্ত সাধারণ শতর্সমহ
ূ পালন করেত হেব:
৩৭। uপযর্k
ু pদt kমতা pেয়াগ করার সময় িবিভn কতর্প
ূ ক aথর্ বয্য় করেত হেব।
১) িবদয্মান আিথর্ক o pাসংিগক anাn িবিধ eবং পdিত anসরণপবর্
২) সংি িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি dবয্/ আiেটম anভর্ু k থাকেত হেব eবং uহার িবপরীেত বােজট
বরাd থাকা সােপেk aথর্ বয্য় করেত হেব।
৩)

য সকল সব বা সরবরাহ সংgহ করা হেব তার িনিদর্ পিরমাণ e সংখয্া িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত
aবশয্i uেlখ থাকেত হেব।

ূ গহীত
ৃ
৪) িবল o ভাuচার dারা পেবর্
agীেমর ৮৫% সমmয় করা না হেল পরবতর্ী aিgম pদান করা যােব না।
৫) aথর্ বছেরর ৩০ শ জেনর
মেধয্ aথবা কমর্কা ড সmাদেনর ২ মােসর মেধয্ সকল aিgম সমmয় করেত হেব
ু
৬) সকল িহসাব সংি

aথর্বছেরর মেধয্ সmn করেত হেব।

ৃ েkর anেমাদন kমতার মেধয্ রাখার জn কান আiেটম ভে
৭) aধsন কতর্প

ভে kয় করা যােব না।

৮) িপিপ anযায়ী o বােজট বরােdর মেধয্i aথর্ বয্য় করা হেয়েছ িকনা eবং পনভর্
ু রণ দাবী দািখল o gহণ সিঠক
ৃ খরচ o পনভর্
সমেয় করা হেয়েছ িকনা তা িনি ত করার লেkয্ pকত
ু রেনর tমািসক pিতেবদন aথর্ িবভােগর
ৃ ৫/১২/৯৯ iং তািরেখর পtাnসাের pstত কের সংি
unয়ন uiং হেত জািরকত
সকেলর িনকট pরণ
করেত হেব।
ূ বতর্ী aথর্ বৎসের গহীত
ৃ
৯) pশাসিনক মntণালেয়র aধীেন বাsবায়নাধীন pকেlর জn পবর্
aিgম eর সমmয়
সmেকর্ eকিট pিতেবদন সংি pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া pশাসিনক মntণালয় o aথর্ িবভােগ জলাi
মােস
ু
pরণ করেবন।
১০) ০২/০৬/৯৪ iং তািরেখর aম/aিব/ uঃগঃশাঃ/ ৩/ ৯৪/ ৩৬০ নmর sারেক uেlিখত িবষয়gিল unয়ন
ূ
pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা (aথর্ িবভােগ pিরতবয্ িবষয়সমেহর
তািলকা) সmিতর জn aবশয্i
aথর্ িবভােগ pরণ করেত হেব।
১১) ডসা/ কানটাসা/ সফ/ iমেps পdিতেত aথর্ বয্বহােরর জn িবিধ o পdিত aবশয্i পালন করেত হেব।
১২) unয়ন সহেযািগর িনেদর্শনা, pেযাজয্ kেt aবশয্i পালন করেত হেব eবং uপের বিণর্ত নীিতমালা o
পdিতর সােথ unয়ন সহেযাগী সংsার নীিত o পdিতর কান িবেরাধ দখা িদেল সেkেt unয়ন সহেযাগী
সংsার নীিত o পdিত pেযাজয্ হেব।
১৩) aথর্ িবভােগর পিরপt eবং Public Procurement Regulations-2003 anসরেণ দরপt anেমাদেনর
ূ াnেমাদন িনেত হেব।
kেt Ceiling anযায়ী মিntসভা কিমিট/ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর পবর্

aথর্ িবভােগর i-বক
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সংেযাজনী-১
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
unয়ন শাখা-১
নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৭৬/০২/৬৮২

তািরখ: ১১/০৯/২০০৪

পিরপt
িবষয়:

ূ
ূ কাজ সmাদন/ পণয্ kয়/ পরামশর্ক
গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
পতর্
ূ anেমাদন/ সmাদন িবষেয় আিথর্ক kমতা pদান।
সবা gহণ সংkাn চিk

kয় সংkাn নীিত o পdিতর সংsার কাযর্kেমর aধীেন আধিনক
o বতর্মান সমেয়র pেয়াজন মটােনার uপেযাগী
ু
কের সরকার iেতামেধয্ The Public Procurement Regulations, 2003 eবং Regulations eর Implementation
Procedures জাির কেরেছ। uk Regulations eবং Procedures eর 57 (2) o (3) ধারায় kয় সংkাn সািবর্ক
সংsার কাযর্kেমর সােথ স িত রেখ kয় চু িk anেমাদন/ সmাদেনর আিথর্ক kমতা aপর্ণ, পনিবর্
ু nাস o সময়-সমেয়
ূ pকl বাsবায়ন আেরা গিতশীল o কাযর্কর
হাল নাগাদকরেণর সংsান রাখা হেয়েছ। e পিরেpিkেত kয় কাযর্kমসমহ
ৃ িবগত ০৪-০৫-১৯৯৪ তািরেখর sারক নং ম.প.kয়-৩ (৩)/ ৯২/১০৩
করার uেdেশয্ সরকার মিntপিরষদ িবভাগ কতর্ক
ৃ আিথর্ক kমতা aপর্েণর িসdাnিট বািতল কের গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধাeর মাধয্েম জািরকত
ৃ সকল পতর্
ূ কাজ/ পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয়/ সmাদন eবং পরামশর্ক সবা
sায়tশািসত সংsা কতর্ক
gহেণর জn িনmিলিখতভােব আিথর্ক kমতা pদান কেরেছ:
kিমক
নং

ৃ k
kয়/ সংgেহর ধরন o anেমাদনকারী কতর্প

আিথর্ক kমতা
annয়ন
unয়ন খাত
খাত

ূ কাজ/ পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয়/ সmাদেনর kেt:
ক. সকল পতর্
১)

২)

ূ
ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
বাডর্ aব
ূ বয্তীত e
ডাiেরkরস বা সমপযর্ায় (kিমক নং ২ e uেlিখত সংsা/ pিত ানসমহ
ধরেনর an সকল কেপর্ােরশন/ সংsা)
ূ
বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
বাডর্ aব
ডাiেরkরস বা সমপযর্ায় যথা: িবdয্ৎ unয়ন বাডর্/ বাংলােদশ তল, গয্াস eবং খিনজ
সmদ সংsা ( পেTাবাংলা)/ বাংলােদশ রসায়ন িশl সংsা/ বাংলােদশ পেTািরয়াম
কেপর্ােরশন/ বাংলােদশ িচিন o খাদয্ িশl সংsা/ পlী িবdয্তায়ন বাডর্/ ঢাকা িবdয্ৎ
ৃ k/ ঢাকা oয়াসা/ ঢাকা িসিট কেপর্ােরশন/ বসামিরক িবমান চলাচর
িবতরণ কতর্প
ৃ k/ চTgাম বnর কতর্প
ৃ k
কতর্প

৩)

মntণালয়/ িবভাগ (মntী পযর্ায়)

৪)

সরকাির kয় সংkাn মিntসভা কিমিট

১০ কািট
টাকা পযর্n

১০ কািট
টাকা পযর্n

১২ কািট
টাকা পযর্n

১২ কািট
টাকা পযর্n

২৫ কািট
টাকা পযর্n
২৫ কািট
টাকার ঊে র্

২৫ কািট
টাকা পযর্n
২৫ কািট
টাকার ঊে র্

২ কািট
টাকা পযর্n
২ কািট
টাকা পযর্n
৫ কািট
টাকা পযর্n
৫ কািট
টাকার ঊে র্

১ কািট
টাকা পযর্n
২ কািট
টাকা পযর্n
৫ কািট
টাকা পযর্n
৫ কািট
টাকার ঊে র্

(খ) পরামশর্ক সবা (কনসালেটিn সািভর্েসস) gহণঃ
১)
২)

ূ
ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
বাডর্ aব
ডাiেরkরস বা সমপযর্ায় (uপেরর ক (১) eর anrপ)
ূ
বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
বাডর্ aব
ডাiেরkরস বা সমপযর্ায় (uপেরর ক (২) eর anrপ)

৩)

মntণালয়/ িবভাগ (মntী পযর্ায়)

৪)

সরকাির kয় সংkাn মিntসভা কিমিট

ূ anেমাদন/ সmাদেনর ei আিথর্ক kমতা কবলমাt
ূ কাজ সmাদন/ পণয্ kয়/ পরামশর্ক সবা সংkাn চিk
২। পতর্
anেমািদত unয়ন/ annয়ন বােজেট বরাd থাকাসহ রgেলশন ২০০৩, রgেলশন ২০০৩ eর বাsবায়ন
pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন
সােপেk pেযাজয্ হেব।
ূ (Concession
ূ যাi হাক না কন sিবধা pদান চিk
ূ কাজ সmাদন/ পণয্ kয়/ পরামশর্ক সবা gহণ eর মলয্
৩। পতর্
Contact: BOO. BOT, BOOT iতয্ািদ) লীজ (Lease), সরবরাহকারী ঋণ (Suppliers’ Credit) eবং kতা
aথর্ িবভােগর i-বক
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ূ
ঋণ (Buyers Credit) eর আoতায় সmািদত সকল চিk
anেমাদন/ সmাদেনর জn সরকাির kয় সংkাn
মিntসভা কিমিটর িনকট uপsাপন করেত হেব।
৪। ক) anে দ ১ e বিণর্ত বাডর্ aব ডাiেরkরস বা সমপযর্ােয় pদt আিথর্ক kমতায় কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী
ূ / মেডল eতদসংkাn সংযk
ূ
pধান o তদিনেmর কমর্কতর্ােদর জn নয্নতম
আিথর্ক kমতার eকিট নমনা
ু
ূ / মেডল anসরেণ কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা aনিতিবলেm তােদর
করা হল (সংেযাজনী-ক)। নমনা
সকল sেরর kয় সংি
কমর্কতর্ােদর িনকট আিথর্ক kমতা aপর্েণর আেদশ জাির করেব। যােত pেয়াজন
ূ / মেডেল uেlিখত কমর্কতর্াসহ anাn kয় সংি
anসাের নমনা
কমর্কতর্ােদরেকo আিথর্ক kমতা aপর্ণ
করা যােব।
খ)

য সকল কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা iেতামেধয্ তােদর kয় সংি কমর্কতর্ােদর িনকট আিথর্ক kমতা
ূ / মেডেল বিণর্ত আিথর্ক kমতা হেত aিধক হেয় থােক তেব
aপর্ণ কেরেছ eবং uk আিথর্ক kমতা যিদ নমনা
স সকল কমর্কতর্ােদর kেt িবদয্মান আিথর্ক kমতা বহাল/ বলবৎ থাকেব।

গ)

য সকল কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা eখনo তােদর kয় সংি কমর্কতর্ােদর িনকট
ূ / মেডেল বিণর্ত kমতা হেত কম, স সকল
আিথর্ক kমতা aপর্ণ কের নাi বা aপর্ণ কের থাকেলo তা নমনা
ূ / মেডেল বিণর্ত আিথর্ক kমতার আেলােক unীত বা পনিবর্
কমর্কতর্ােদর আিথর্ক kমতা নমনা
ু nাস করার
বয্বsা gহণ করেত হেব।

ূ
ূ াnমিত gহণ সােপেk unয়ন
ঘ) মিntপিরষদ িবভাগ eবং বাsবায়ন পিরবীkণ o মলয্ায়ন
িবভাগ eর পবর্
সহেযাগী সংsা/ দেশর সােথ সংরিkত চু িkেত anর্ভু k আিথর্ক kমতা বয্বহােরর নীিত o পdিতর সােথ e
ূ / মেডেল বিণর্ত নীিত o পdিতর কান িবেরাধ দখা িদেল unয়ন সহেযাগী সংsা/ দেশর
আেদশ eবং নমনা
নীিত o পdিত pেযাজয্ হেব।
৫। মntণালয়/ িবভাগ, বাডর্ aব ডাiেরkরস বা সমপযর্ায়, কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান eবং বাsবায়নকারী
কমর্কতর্া/ pকl পিরচারক/ বয্বsাপকগণ e sরেকর মাধয্েম তােদর aিপর্ত আিথর্ক kমতা সmণর্
ূ বা
ৃ k/ কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করেত পারেবন। e আিথর্ক kমতা aপর্ণকােল
আংিশকভােব তােদর aধীনs সংি কতর্প
কান কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা pেয়াজন anসাের তােদর kয় সংি কমর্কতর্ােদরেক
ূ / মেডেল বিণর্ত kমতার চেয় aিধক আিথর্ক kমতা aপর্ণ করেত পারেব।
নমনা
ূ ক সংsার িনবর্াহী
৬। pিত aথর্ বৎসেরর rেত বাৎসিরক kয় পিরকlনা (Annal Procurment Plan) pণয়নপবর্
pধান িকংবা তার dারা মেনানীত কমর্কতর্ার িনকট হেত য anেমাদন gহণ করা হেব তাi pশাসিনক anেমাদন
িহেসেব িবেবিচত হেব।
৭। e আেদশ aনিতিবলেm কাযর্কর হেব eবং পনরােদশ
না দoয়া পযর্n বলবৎ থাকেব।
ু
জািকর আহেমদ খান
aথর্ সিচব
নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৭৬/০২/৬৮২(১০০)

তািরখ: ১১/০৯/২০০৪

aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn pরণ করা হiল:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখয্
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়।
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদসয্, --------------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়।
৬। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
আশীষ kমার সরকার
িসিনয়র সহকারী সিচব

aথর্ িবভােগর i-বক
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সংেযাজনী-ক
ূ
কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsার িনবর্াহী pধান o তদিনm কমর্কতর্ােদর জn নয্নতম
আিথর্ক
ূ / মেডল:
kমতার Sub-delegation-eর নমনা
১। unয়ন খাত:
kিমক
নং

ৃ k
ূ কাজ সmাদন/ পণয্ kয়/ পরমশর্ক সবা gহেণর ধরন o anেমাদনকারী কতর্প
পতর্

আিথর্ক kমতা
( ছাট o বড় ণীর কেপর্ােরশন/
sায়tশািসত সংsার জn pেযাজয্)

ূ কাজ (িনমর্াণ/ sাপনা) সmাদেনর kেt:
ক) পতর্
১)

কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান

৭ কািট টাকা পযর্n

২)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার
ঊে র্ বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত) *১

৫ কািট টাকা পযর্n

৩)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার
ঊে র্, ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt
িনেয়ািজত) *১

৪ কািট টাকা পযর্n

৪)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার
পযর্n বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত) *১

৩ কািট টাকা পযর্n

খ) পণয্/ যntপািত/ মালামাল/ সর ামািদ/ সংgেহর kেt:
১)

কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান

৫ কািট টাকা পযর্n

২)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার
ঊে র্ বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত) *১

৩ কািট টাকা পযর্n

৩)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার
ঊে র্, ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt
িনেয়ািজত) *১

২ কািট টাকা পযর্n

৪)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার
পযর্n বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত) *১

১ কািট টাকা পযর্n

গ) পরামশর্ক সবা gহেণর kেt:
১)

কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান

১ কািট টাকা পযর্n

২)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার
ঊে র্ বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত) *১

৫০ লk টাকা পযর্n

৩)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার
ঊে র্, ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt
িনেয়ািজত) *১

নাi

৪)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার
পযর্n বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত) *১

নাi

*১ বাডর্ aব ডাiেরkরস/ সংsার িনবর্াহী pধান pেয়াজন বােধ তাহােদর s s সংsায়
কমর্রত কমর্কতর্ােদরেক জাতীয় বতন sলর gড anসরেণo e আিথর্ক kমতা aপর্ণ
করেত পারেবন।
ঘ) ট ডার িবjাপন বয্তীত কােটশেনর মাধয্েম kেয়র kেt: [ রgেলশন ২০০৩ eর pিবধান ২০ (১) anসরেণ]
১)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার
ঊে র্ বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত)

২ লk টাকা পযর্n

২)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার
ঊে র্, ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt
িনেয়ািজত)

২ লk টাকা পযর্n

৩)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার
পযর্n বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত)

২ লk টাকা পযর্n

ঙ) ট ডার/ কােটশন বয্তীত সরাসির kেয়র kেt: [ রgেলশনs ২০০৩ eর pিবধান ১৮ (২) anসরেণ]
১)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০
কািট টাকার ঊে র্ বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt
িনেয়ািজত)

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১

ক) পণয্/ যntপািত: ১৫ হাজার টাকা পযর্n
খ) ভৗত সবা: ৫০ হাজার টাকা পযnর্
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kিমক
নং

ৃ k
ূ কাজ সmাদন/ পণয্ kয়/ পরমশর্ক সবা gহেণর ধরন o anেমাদনকারী কতর্প
পতর্

আিথর্ক kমতা
( ছাট o বড় ণীর কেপর্ােরশন/
sায়tশািসত সংsার জn pেযাজয্)

২)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০
ক) পণয্/ যntপািত: ১৫ হাজার টাকা পযর্n
কািট টাকার ঊে র্, ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ খ) ভৗত সবা: ৫০ হাজার টাকা পযnর্
কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত)

৩)

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০
কািট টাকার পযর্n বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt
িনেয়ািজত)

ক) পণয্/ যntপািত: ১৫ হাজার টাকা পযর্n
খ) ভৗত সবা: ৫০ হাজার টাকা পযnর্

২। annয়ন খাত:
আিথর্ক kমতা
kিমক
নং

ৃ k
kয়/ সংgেহর ধরন o anেমাদনকারী কতর্প

ছাট কােপর্ােরশন/
বড় কােপর্ােরশন/
sায়tশািসত সংsা/ আধা- sায়tশািসত সংsা/ আধাsায়tশািসত সংsা
sায়tশািসত সংsা

ূ কাজ (িনমর্াণ/ sাপনা) eর kেt:
ক.পতর্
১)
২)

কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান
আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ *২

২ কািট টাকা পযর্n
৫০ লk টাকা পযর্n

৪ কািট টাকা পযর্n
১ কািট টাকা পযর্n

১ কািট টাকা পযর্n
২৫ লk টাকা পযর্n

২ কািট টাকা পযর্n
৫০ লk টাকা পযর্n

খ. পণয্/ যntপািত সংgেহর kেt:
১)
২)

কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান
আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ *২

গ. পরামশর্ক সবা gহেণর kেt:
১)
২)

কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান
আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ *২

২৫ লk টাকা পযর্n
৫০ লk টাকা পযর্n
বরাd সােপেk পণর্
ূ kমতা বরাd সােপেk পণর্
ূ kমতা

ঘ. ট ডার িবjাপন বয্তীত কােটশেনর মাধয্েম kেয়র kেt: [ রgেলশন ২০০৩ eর pিবধান ২০ (১) anসরেণ]
১)
২)

কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান
আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ

২ লk টাকা পযর্n
২ লk টাকা পযর্n

২ লk টাকা পযর্n
২ লk টাকা পযর্n

ঙ. ট ডার/ কােটশন বয্তীত সরাসির kেয়র kেt: [ রgেলশন ২০০৩ eর pিবধান ১৮ (২) anসরেণ]
১)
২)

কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান

ক) পণয্/ যntপািত:
খ) ভৗত সবা:

আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ

ক) পণয্/ যntপািত:
খ) ভৗত সবা:

১৫ হাজার টাকা পযর্n
৫০ হাজার টাকা পযর্n
১৫ হাজার টাকা পযর্n
৫০ হাজার টাকা পযর্n

১৫ হাজার টাকা পযর্n
৫০ হাজার টাকা পযর্n
১৫ হাজার টাকা পযর্n
৫০ হাজার টাকা পযর্n

*২ জাতীয় বতন sেলর ৫ম o তদূ র্ gেডর কমর্কতর্াগণ e আিথর্ক kমতা বয্বহার করেত পারেবন। প ম gেডর
িনেmর আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণেক e আিথর্ক সীমার kয় psাব anেমাদেনর জn তােদর িনয়ntণকারী প ম
বা তদূ র্ gেডর কমর্কতর্ােদর িনকট uপsাপন করেত হেব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বােজট শাখা-১২
নং-aম/aিব/uঃবা-১/িবিবধ-৪৬/০৭/৯৯২

তািরখ:

২১/০১/১৪১৫ বাং
০৪/০৫/২০০৮ iং

aিফস sারক
িবষয়:

ৃ
unয়ন pকlসমহূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ, হডস aব িডপাটর্েম টস, pকl পিরচালকবnেক
aিপর্ত আিথর্ক kমতা (Delegation of Financial Power) পনঃিনধর্
ারণ।
ু

সt
ূ :

aম/aিব/uঃবা-১/িবিবধ-৭৬/০২/৮৩৮, তািরখ-২২/১২/২০০৪

uপযর্k
ূ বিণর্ত unয়ন pকl বাsবায়েনর জn আিথর্ক kমতা সংkাn গত ২২/১২/২০০৪ তািরেখ
ু িবষেয় সেt
ৃ পিsকার
ূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ, িবভাগীয় pধান o pকl
জািরকত
৫ kিমেক বিণর্ত unয়ন pকlসমহ
ু
ৃ
পিরচালকবেnর
(ক, খ o গ ণীর) আিথর্ক kমতা িনেদর্শkেম িনেmাkভােব পনঃিনধর্
ারণ করা হল:
ু
আিথর্ক
kমতা
পিsকার
ু
kঃ নং
১
৫

িবষয়

ৃ kমতা
মntণালয়/ িবভােগর িনকট aপর্ণকত

২
৩
iমেps মntণালয়/ িবভাগ pেয়াজন anযায়ী িনmবিণর্ত
anেমাদন শেতর্ ক- ণী, খ- ণী o গ- ণীর pকl
পিরচালকেদর জn যথাkেম ১,০০,০০০ টাকা,
৬০,০০০ টাকা o ৪০,০০০ টাকা পযর্n iমেps
ম রু করেত পারেব:

ৃ
িবভাগীয়
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
pধােনর
kমতা
িনকট
খ- ণী
গ- ণী
ক- ণী
(৫০ কািট (২০ কািট টাকার (২০ কািট
ৃ
aপর্ণকত
টাকার
ঊে ,র্ ৫০ কািট টাকা পযnর্)
kমতা
৪
নাi

ঊে )র্

টাকা পযnর্)

৫
নাi

৬
নাi

৭
নাi

১) iমেpেsর aথর্ unয়ন pকl বাsবায়ন
৩৭নং
সংkাn আিথর্ক kমতা পিsকার
ু
আiেটেম uেlিখত সাধারণ শতর্ পালনপবর্
ূ ক
বয্বহার করা যােব।
ূ
২) pকl ময়াদ শষ হoয়ার ২ মাস পেবর্
ূ
চড়াnভােব
iমেps সমnয় করেত হেব eবং
আর কান iমেps uেtালন করা যােব না।

ক। সেt
ূ uিlিখত পিরপেtর anাn িবিধ-িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব।
ৃ e হার aিবলেm কাযর্কর হেব।
খ। পনঃিনধর্
ারণকত
ু
ু
মাহমduল
হক ভiয়া
ু
যg
ু সিচব (বােজট-২)
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখয্
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়।
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদসয্, ------------------------------ িবভাগ, পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়।
৬। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বােজট শাখা-১২
নং-aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ-৪৬/০৭/৯৯৩

তািরখ:

২১/০১/১৪১৫ বঃ
০৪/০৫/২০০৮ ি ঃ

aিফস sারক
িবষয়:

ৃ
unয়ন pকlসমহূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ, হডস aব িডপাটর্েম টস, pকl পিরচালকবnেক
aিপর্ত আিথর্ক kমতায় (Delegation of Financial Powers) পনঃিনধর্
ারণ।
ু

সt
ূ :

নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৭৬/০২/৮৩৮, তািরখ-২২/১২/২০০৪

uপযর্k
ূ বিণর্ত unয়ন pকl বাsবায়েনর জn আিথর্ক kমতা সংkাn গত ২২/১২/২০০৪ তািরেখ
ু িবষেয় সেt
ৃ পিsকার
ূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ, িবভাগীয়
৪, ১২ o ২৮ নং kিমেক বিণর্ত unয়ন pকlসমেহ
জািরকত
ু
ৃ
pধান o pকl পিরচালকবেnর
(ক, খ o গ ণীর) আিথর্ক kমতা সংযk
ারণ
ু ছক মাতােবক িনেদর্শkেম পনঃিনধর্
ু
করা হল:
ক। সেt
ূ uেlিখত পিরপেtর anাn িবিধ-িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব।
ৃ e হার aিবলেm কাযর্কর হেব।
খ। পনঃিনধর্
ারণকত
ু
মাহমদuল
হক ভঁু iয়া
ু
যg
ু -সিচব (বােজট-২)
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখয্
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়।
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদসয্ --------------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়।
৬। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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আিথর্ক
kমতা
পিsকার
ু
kিমক নং
১
৪

১২

২৮

*১

িবষয়

ৃ kমতা
মntণালয়/ িবভােগর িনকট aপর্ণকত

২
ূ কাজ সংkাn চু িk
সকল পতর্
anেমাদন/ সmাদন*১

৩
ূ kমতা (৫০ কািট টাকা পযর্n)
পণর্
িনmrপ শতর্ সােপেk:
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং anেমািদত বাৎসিরক
kয় পিরকlনার সংি কাজ anভর্ু k থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি কাজ anভর্ু k থাকেত হেব।
৩) পাবিলক pিকuরেম ট রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন পdিত, kয় pিkয়াকরণ o
anেমাদন পdিত eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব anসরণ করেত হেব।
ূ kমতা (৫০ কািট টাকা পযর্n)
pকl বাsায়েনর জn পণয্/ পণর্
মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ িনmrপ শতর্ সােপেk:
kয় চু িk anেমাদন/ সmাদন*১ ১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং anেমািদত বাৎসিরক
kয় পিরকlনার সংি কাজ anভর্ু k থাকেত হেব।
(যntপািত বলেত ৯ (ক) ১০ (ক)
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি কাজ anভর্ু k থাকেত হেব।
eবং ১৩-১৬ ত uেlিখত
সর ামািদ/ যntপািত/ মালামাল ৩) পাবিলক pিকuরেম ট রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন পdিত, kয় pিkয়াকরণ o
anেমাদন পdিত eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব anসরণ করেত হেব।
বঝােব
না)
ু
ূ kমতা (১০ কািট টাকা পযর্n)
পরামশর্ক সবা gহেণর চু িk পণর্
anেমাদন/ সmাদন*১
িনmrপ শতর্ সােপেk:
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং anেমািদত বাৎসিরক
kয় পিরকlনার সংি কাজ anভর্ু k থাকেত হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি কাজ anভর্ু k থাকেত হেব।
৩) পাবিলক pিকuরেম ট রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন পdিত, kয় pিkয়াকরণ o
anেমাদন পdিত eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব anসরণ করেত হেব।

িবভাগীয় pধােনর
ৃ
িনকট aপর্ণকত
kমতা
৪
১৪ কািট টাকা
পযর্n (কলাম ৩
eর শতর্াবলী
সােপেk)

ৃ kমতা
pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত
ক- ণী
খ- ণী
গ- ণী
(৫০ কািট টাকার
(২০ কািট টাকা পযnর্ (২০ কািট টাকা
ঊে )র্
৫০ কািট টাকার ঊে )র্
পযnর্)
৫
৬
৭
৬ কািট টাকা পযর্n
৪ কািট টাকা
৮ কািট টাকা পযর্n
(কলাম ৩ eর শতর্াবলী পযর্n (কলাম ৩
(কলাম ৩ eর
সােপেk)
eর শতর্াবলী
শতর্াবলী সােপেk)
সােপেk)

১০ কািট টাকা
পযর্n (কলাম ৩
eর শতর্াবলী
সােপেk)

৪ কািট টাকা পযর্n
(কলাম ৩ eর
শতর্াবলী সােপেk)

২ কািট টাকা পযর্n
(কলাম ৩ eর শতর্াবলী
সােপেk)

১ কািট টাকা
পযর্n (কলাম ৩
eর শতর্াবলী
সােপেk)

৪ কািট টাকা
পযর্n (কলাম ৩
eর শতর্াবলী
সােপেk)

২ কািট টাকা পযর্n
(কলাম ৩ eর
শতর্াবলী সােপেk)

নাi

নাi

ূ কাজ সmাদন o পণয্/ মালামাল/ যntপািত সর ামািদ kেয়র kেt ৫০ কািট টাকার ঊে র্ eবং পরামশর্ক সবা gহেণর kেt ১০ কািট টাকার ঊে র্ সকল kয় psাব সরকাির kয় সংkাn
পতর্
মিntপিরষদ/ uপেদ া পিরষদ কিমিট anেমাদন করেব।
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aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়- ১

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বােজট শাখা-১২
নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৪৬/০৭/৯৯৪

তািরখ:

২১/০১/১৪১৫ বঃ
০৪/০৫/২০০৮ ি ঃ

পিরপt
িবষয়:

ূ কাজ সmাদন/ পণয্ kয়/ পরামশর্ক
গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
পতর্
ু
সবা gহণ সংkাn চু িk anেমাদন/ সmাদন িবষেয় আিথর্ক kমতা পনঃিনধর্
ারণ pসে ।
ু

সt
ূ :

aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৭৬/০২/৬৮২, তািরখ: ১১/০৯/২০০৪

ৃ সকল
uপযর্k
ূ বিণর্ত পিরপেt গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা কতর্ক
ু িবষেয় সেt
ূ কাজ/ পণয্/ মালামাল/ সর ামািদ kয়/ চু িk সmাদন eবং পরামশর্ক সবা gহেণর জn আিথর্ক kমতা
পতর্
ৃ পনঃিনধর্
িনmrপভােব সরকার কতর্ক
ারণ করা হেয়েছ:
ু
kিমক
নং

আিথর্ক kমতা

ৃ k
kয়/সংেgেহর ধরন o anেমাদকারী কতর্প

unয়ন খাত

annয়ন খাত

২০ কািট
টাকা পযর্n

২০ কািট
টাকা পযর্n

২৪ কািট
টাকা পযর্n

২৪ কািট
টাকা পযর্n

৫০ কািট
টাকার পযর্n
৫০ কািট
টাকার ঊে র্

৫০ কািট
টাকার পযর্n
৫০ কািট
টাকার ঊে র্

৪ কািট
টাকার ঊে র্
৪ কািট
টাকা পযর্n
১০ কািট
টাকা পযর্n
১০ কািট
টাকার ঊে র্

২ কািট
টাকার ঊে র্
৪ কািট
টাকা পযর্n
১০ কািট
টাকা পযর্n
১০ কািট
টাকার ঊে র্

ূ কাজ/ পণয্ মালামাল/ যntপািত kয়/ সmাদেনর kেt:
ক. সকল পতর্
১)

২)

ূ
ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
বাডর্ aব
ূ বয্তীত e
ডাiেরkরস বা সম পযর্ায় (kিমক নং-২ e uেlিখত সংsা/ pিত ানসমহ
ধরেনর an সকল কেপর্ােরশন/ সংsা)
ূ
বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
বাডর্ aব
ডাiেরkরস বা সমপযর্ায়, যথা: বাংলােদশ পািন unয়ন বাডর্/ বাংলােদশ িবdয্ৎ unয়ন
বাডর্/ বাংলােদশ তল, গয্াস eবং খিনজ সmদ সংsা ( পেTাবাংলা)/ বাংলােদশ রসায়ন
িশl সংsা/ বাংলােদশ পেTািলয়াম কেপর্ােরশন/ বাংলােদশ িচিন o খাদয্ িশl সংsা/
ৃ k/ ঢাকা oয়াসা/ ঢাকা িসিট
পlী িবdয্তায়ন বাডর্/ ঢাকা িবdয্ৎ িবতরণ কতর্প
ৃ k/ চTgাম বnর কতর্প
ৃ k।
কেপর্ােরশন/ বসামিরক িবমান চলাচল কতর্প

৩)

মntণালয়/ িবভাগ (মntী/ uপেদ া পযর্ায়)

৪)

সরকাির kয় সংkাn মিntসভা/ uপেদ া কিমিট

খ. পরামশর্ক সবা (কনসালেটিn সািভর্েসস) gহণ:
ূ
ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
বাডর্ aব
১)
ডাiেরkরস বা সম পযর্ায় (uপেরর ক (১) eর anrপ)
ূ
বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
বাডর্ aব
২)
ডাiেরkরস বা সম পযর্ায় (uপেরর ক (২) eর anrপ)
৩)

মntণালয়/ িবভাগ (মntী/ uপেদ া পযর্ায়)

৪)

সরকাির kয় সংkাn মিntসভা/ uপেদ া কিমিট

২। সূেt uেlিখত পিরপেtর ৪ anে েদ বিণর্ত মেডেলর unয়ন খাত (ক,খ,গ) eবং annয়ন খাত (ক,খ,গ) anrপভােব
ূ ক eতদসে সংযk
সংেশাধনপবর্
ু করা হেয়েছ (সংেযাজনী- ক)। মেডেলর anাn aংশ aপিরবিতর্ত থাকেব।
৩। সেt
ূ uেlিখত পিরপেtর anাn িবিধ-িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব।
৪। পনঃিনধর্
ািরত e হার aিবলেm কাযর্কর হেব eবং পরবতর্ী আেদশ না দয়া পযর্n বলবৎ থাকেব।
ু
মাহমদuল
হক ভঁু iয়া
ু
যg
ু -সিচব (বােজট-২)
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখয্
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়।
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদসয্ --------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়।
৬। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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সংেযাজনী-ক
কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsার িনবর্াহী pধান o তদিনm কমর্কতর্ােদর
ূ
জn নয্নতম
আিথর্ক kমতার Sub-delegation-eর নমনা
ু / মেডল:
unয়ন খাত:
kিমক
নং

ৃ k
ূ কাজ সmাদন/ পণয্ kয় পরামশর্ক সবা gহেণর ধরন o anেমাদনকারী কতর্প
পতর্

ক.
১)
২)

ূ কাজ (িনমর্াণ/ sাপনা) সmাদেনর kেt
পতর্
কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান
বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার
ঊে র্ বয্য়িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত)*১
বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার
ঊে র্ ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য়িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt
িনেয়ািজত)*১
বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকা পযর্n
বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়িজত)*১
পণয্/ যntপািত/ মালামাল/ সর ামািদ সংgেহর kেt
কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান
বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার
ঊে র্ বয্য়িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত)*১
বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার
ঊে র্ ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য়িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt
িনেয়ািজত)*১
বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকা পযর্n
বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়িজত)*১
পরামশর্ক সবা gহেণর kেt:
কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান
বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার
ঊে র্ বয্য়িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত)*১
বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার
ঊে র্ ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য়িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt
িনেয়ািজত)*১
বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকা পযর্n
বয্য় িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়িজত)*১

৩)

৪)
খ.
১)
২)
৩)

৪)
গ.
১)
২)
৩)

৪)

আিথর্ক kমতা ( ছাট o বড়
uভয় ণীর কেপর্ােরশন/
sায়tশািসত সংsার জn
pেযাজয্)
পনঃিনধর্
ািরত
ু
১৪ কািট টাকা পযর্n
১০ কািট টাকা পযর্n
৮ কািট টাকা পযর্n

৬ কািট টাকা পযর্n

১০ কািট টাকা পযর্n
৬ কািট টাকা পযর্n
৪ কািট টাকা পযর্n

২ কািট টাকা পযর্n

২ কািট টাকা পযর্n
১ কািট টাকা পযর্n
নাi

নাi

*১ বাডর্ aব ডাiেরkরস/সংsার িনবর্াহী pধান pেয়াজন বােধ তঁােদর s s সংsায় কমর্রত কমর্কতর্ােদরেক জাতীয় বতন sেলর gড anসােরo e
আিথর্ক kমতা aপর্ণ করেত পারেবন।

২। annয়ন খাত:
kিমক
নং

ৃ k
kয়/ সংgেহর ধরন o anেমাদনকারী কতর্প

ক.
১)
২)
খ.
১)
২)
গ.
১)
২)

ূ কাজ (িনমর্াণ/sাপনা) সmাদেনর kেt
পতর্
কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান
আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ*২
পণয্/ যntপািত/ মালামাল/ সর ামািদ সংgেহর kেt
কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান
আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ*২
পরামশর্ক সবা gহেণর kেt:
কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান
আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ*২

আিথর্ক kমতা
ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত
সংsা/ আধা sায়tশািসত সংsা সংsা/ আধা sায়tশািসত সংsা
পনঃিনধর্
ািরত
পনঃিনধর্
ািরত
ু
ু
৪ কািট টাকা পযর্n
৮ কািট টাকা পযর্n
১ কািট টাকা পযর্n
২ কািট টাকা পযর্n
২ কািট টাকা পযর্n
৫০ লk টাকা পযর্n

৪ কািট টাকা পযর্n
১ কািট টাকা পযর্n

৫০ লk টাকা পযর্n
ূ kমতা
বরাd সােপেk পণর্

১ কািট টাকা পযর্n
ূ kমতা
বরাd সােপেk পণর্

ৃ e আিথর্ক kমতা বয্বহার করেত পারেবন। ৫ম gেডর িনেmর আ িলক
*২ জাতীয় বতন sেলর ৫ম o তদূ র্ gেডর কমর্কতর্াবn
aিফস/ iuিনট pধানগণেক e আিথর্ক সীমার kয় psাব anেমাদেনর জn তােদর িনয়ntকারী ৫ম বা তদূ র্ gেডর কমর্কতর্ােদর
িনকট uপsাপন করেত হেব।

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বােজট শাখা-১১
নং-aম/aিব/বা-১১/িবিবধ-৪৬/২০০৭/৩৭৯

তািরখ: ৩০/০৭/২০০৯ ি ঃ

পিরপt
িবষয়:

সংিবিধবd সংsার s-aথর্ায়নপ ু pকেlর kয় psাব anেমাদেন আিথর্ক kমতা aপর্ণ pসে ।

সt
ূ :

aম/aিব/uবা-১/ িবিবধ-৪৬/০৭/৯৯৪, তািরখ: ০৪/০৫/২০০৮

ৃ
uপযর্k
sারেক বিণর্ত আিথর্ক kমতা পনঃিনধর্
ারণ সংkাn পেtর anবিtkেম
সংিবিধবd সংsার
ূ
ু িবষেয় সts
ু
ূ কাজ/ পণয্ মালামাল/ যntপািত kয়/ সmাদন eবং পরামশর্ক
s-aথর্ায়নপ ু pকেlর kয় psাব anেমাদেন সকল পতর্
ৃ pদান/ পনঃিনধর্
সবা gহেণর জn আিথর্ক kমতা িনmrপভােব সরকার কতর্ক
ারণ করা হেয়েছ:
ু
আিথর্ক kমতা
kিমক
ৃ k
kয়/ সংেgেহর ধরন o anেমাদকারী কতর্প
নং
unয়ন খাত annয়ন খাত

ূ কাজ/ পণয্ মালামাল/ যntপািত kয়/ সmাদেনর kেt:
ক. সকল পতর্

৩)

ূ
ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
বাডর্ aব ডাiেরkরস বা সমপযর্ায় (kিমক নং-২ e uেlিখত সংsা/
pিত ানসমূহ বয্তীত e ধরেনর an সকল কেপর্ােরশন/ সংsা)
ূ
বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
বাডর্
aব ডাiেরkরস বা সম পযর্ায়, যথা: বাংলােদশ পািন unয়ন বাডর্/
বাংলােদশ িবdয্ৎ unয়ন বাডর্/ বাংলােদশ তল, গয্াস eবং খিনজ সmদ
সংsা ( পেTাবাংলা)/ বাংলােদশ রসায়ন িশl সংsা/ বাংলােদশ
পেTািলয়াম কেপর্ােরশন/ বাংলােদশ িচিন o খাদয্ িশl সংsা/ পlী
ৃ k/ ঢাকা oয়াসা/ ঢাকা িসিট
িবdয্তায়ন বাডর্/ ঢাকা িবdয্ৎ িবতরণ কতর্প
ৃ k/ চTgাম বnর কতর্প
ৃ k।
কেপর্ােরশন/ বসামিরক িবমান চলাচল কতর্প
মntণালয়/ িবভাগ (মntী/ uপেদ া পযর্ায়)

৪)

সরকাির kয় সংkাn মিntসভা/ uপেদ া কিমিট

১)

২)

খ. পরামশর্ক সবা (কনসালেটিn সািভর্েসস) gহণ:
ূ
১)
ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
বাডর্ aব ডাiেরkরস বা সম পযর্ায় (uপেরর ক (১) eর anrপ)
ূ
২) বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
বাডর্
aব ডাiেরkরস বা সমপযর্ায় (uপেরর ক (২) eর anrপ)
৩) মntণালয়/ িবভাগ (মntী/ uপেদ া পযর্ায়)
৪)

সরকাির kয় সংkাn মিntসভা/ uপেদ া কিমিট

২০ কািট
টাকা পযর্n

২০ কািট
টাকা পযর্n

২৪ কািট
টাকা পযর্n

২৪ কািট
টাকা পযর্n

৫০ কািট
টাকা পযর্n
৫০ কািট
টাকার ঊে র্

৫০ কািট
টাকা পযর্n
৫০ কািট
টাকার ঊে র্

৪ কািট
টাকা পযর্n
৪ কািট
টাকা পযর্n
১০ কািট
টাকা পযর্n
১০ কািট
টাকার ঊে র্

২ কািট
টাকা পযর্n
৪ কািট
টাকা পযর্n
১০ কািট
টাকা পযর্n
১০ কািট
টাকার ঊে র্

২।

সেt
ূ uেlিখত পিরপেtর anাn িবিধ-িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব।

৩।

পনঃিনধর্
ািরত e হার aিবলেm কাযর্কর হেব eবং পরবতর্ী আেদশ না দয়া পযর্n বলবৎ থাকেব।
ু
কাজী শিফkল আযম
যg
ু -সিচব (বােজট-২)

িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখয্
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়।
৩। সিচব, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদসয্ --------------------------------------িবভাগ, পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়।
৬। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া।

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বােজট শাখা-১১
নং-aম/aিব/বা-১১/িবিবধ-৪৬/০৭/৯৫

তািরখ: ০৭/০৩/২০১০

পিরপt
ূ
ূ কাজ সmাদন/ পণয্ kয়/ পরমশর্ক
গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত/ সংsাসমেহর
পতর্
সবা gহণ সংkাn চু িk anেমাদন/ সmাদন িবষেয় আিথর্ক kমতা িনধর্ারণ pসে ।

িবষয়:

সt
ূ :

aম/aিব/uবা-১/ িবিবধ-৪৬/০৭/৯৯৪, তািরখ: ০৪/০৫/২০০৮ ি ঃ

ৃ
ূ জািরকত
uপযর্k
ু িবষেয় িবগত ০৪/০৫/২০০৮ তািরেখ aম/aিব/uবা-১/ িবিবধ-৪৬/০৭/৯৯৪ নং sারকমেল
পিরপেtর সংি
ক (৩) eবং খ (৩) anে েদ বিণর্ত aংেশ মntী/ uপেদ া শbাবলীর পর িনmrেপ pধান িনবর্াচন
কিমশনার যk
ু হেব:
kিমক
নং

ৃ k
kয়/ সংgেহর ধরন o anেমাদনকারী কতর্প

আিথর্ক kমতা
unয়ন খাত

annয়ন খাত

৫০ কািট টাকা
পযর্n

৫০ কািট টাকা
পযর্n

১০ কািট টাকা
পযর্n

১০ কািট টাকা
পযর্n

ূ কাজ/ পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয়/ সmাদেনর
ক. সকল পতর্
kেt:
৩)

মntণালয়/ িবভাগ (মntী/ uপেদ া/ pধান িনবর্াচন কিমশনার পযর্ায়)

খ. পরামশর্ক সবা (কনসালেটিn সািভর্েসস) gহণ:
৩)

মntণালয়/ িবভাগ (মntী/ uপেদ া/ pধান িনবর্াচন কিমশনার পযর্ায়)

িবজয় ভTাচাযর্য্
যg
ু -সিচব (বােজট-২)
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখয্
সংসদ ভবন, তগাo, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
৩। সিচব, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদসয্ --------------------------------------িবভাগ (সকল), পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, সgনবািগচা, ঢাকা।
৬। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বােজট শাখা-১১
নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৩.২০১০-২৮৯

তািরখ: ১৭/০৪/২০১১

aিফস sারক
িবষয়:

সt
ূ :

unয়ন pকl বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ, হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক aিপর্ত
আিথর্ক kমতা (Delegation of Financial Powers) পনঃিনধর্
ারণ।
ু
aম/aিব/uবা-১/িবিধ-৭৬/০২/৮৩৮, তািরখ: ২২/১২/২০০৪ ি ঃ

uপযর্k
ূ বিণর্ত মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক pদt আিথর্ক
ু িবষেয় সেt
ৃ পিsকার
ূ
৮, ১২ o ৩৪ নং kিমেক বিণর্ত unয়ন pকlসমহ
kমতা সংkাn গত ২২/১২/২০০৪ তািরেখ জািরকত
ু
ৃ
বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ, িবভাগীয় pধান o pকl পিরচালকবেnর
(ক, খ o গ ণীর) আিথর্ক kমতা
ৃ িনmrপভােব পনঃিনধর্
সরকার কতর্ক
ারণ করা হেয়েছ:
ু
kিমক
নং

১
৮

৩২

িবষয়

মntণালয়/ িবভাগীয়
িবভােগর pধােনর
িনকট
িনকট
ৃ
ৃ
aপর্ণকত
aপর্ণকত
kমতা
kমতা

২
৩
মিনহারী dবয্ািদ pেযাজয্
kয় anেমাদন
নয়*২

ট ডার/ কােটশন pেযাজয্
বয্তীত সরাসির নয়*২
kেয়র
kেt:
{িপিপআর-২০০৮
eর িবিধ িবিধ৮১(১),
িবিধ৮২(১) o িবিধ৭৬(১)(ট)
eর
সংেশাধন
anযায়ী}

pকl পিরচালেকর িনকট aিপর্ত kমতা
ক- ণী
খ- ণী
(২০ কািট
(৫০ কািট টাকার ঊে )র্

গ- ণী
(২০ কািট
টাকার ঊে র্ টাকা পযর্n)
৫০ কািট
টাকা পযর্n)

৪
৫
৬
৭
pেযাজয্ eককালীন ৫ লk টাকা পযর্n িনmrপ শতর্ কলাম-৫ eর কলাম-৫
anrপ
eর anrপ
নয়*২ সােপেk:
১) anেমািদত
িডিপিপ/
িটিপিপর
kয়
পিরকlনা eবং anেমািদত বািষর্ক kয়
পিরকlনার সংি
কাজ anভর্ু k থাকেত
হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন
সংি কাজ anভর্k থাকেত হেব।
৩) িপিপo-২০০৬, িপিপআর-২০০৮
eবং
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব
পালন করেত হেব।
ূ
পণয্/ যntপািত: pিতেkেt কলাম-৫ eর কলাম-৫
pেযাজয্ ক) sl মেলয্র
eককালীন ২৫ হাজার টাকা পযর্n।
anrপ
eর anrপ
নয়*২
খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk
টাকা পযর্n।
গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর
িবিনমেয় ফাসর্
ু
eকাuে টর aধীেন সরাসির িমক িনেয়াগঃ
pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n।
ৃ
dেযর্াগ বা সংকট
ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক
মাকােবলায় aিত জrরী বা pেয়াজনীয় পণয্,
কাযর্ eবং সবা kয়ঃ pিতেkেt eককালীন
১ লk টাকা পযর্n। তেব িবেশষ kেt
ূ াnমিতkেম
kয়কারী কাযর্ালয় pধােনর পবর্
৫.০০ লk টাকা পযর্n।
িপিপo-২০০৬, িপিপআর-২০০৮ eর সংsানসহ
িনmrপ শতর্ সােপেk:
১) anেমািদত
িডিপিপ/
িটিপিপর
kয়
পিরকlনা eবং anেমািদত বািষর্ক kয়
পিরকlনার সংি
কাজ anভর্ু k থাকেত
হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন
সংি কাজ anভর্k থাকেত হেব।
৩) িপিপo-২০০৬, িপিপআর-২০০৮
eবং
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব
পালন করেত হেব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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kিমক
নং

১
৩৪

িবষয়

মntণালয়/ িবভাগীয়
িবভােগর pধােনর
িনকট
িনকট
ৃ
ৃ
aপর্ণকত
aপর্ণকত
kমতা
kমতা

২
৩
ট ডার িবjাপন pেযাজয্
বয্তীত
নয়*২
কােটশেনর
মাধয্েম
kয়
anেমাদন
{িপিপআর-২০০৮
eর িবিধ-৬৯(১),
িবিধ-৮২(১) eবং
িবিধ ৮৮(১) eর
সংেশাধন
anযায়ী}

pকl পিরচালেকর িনকট aিপর্ত kমতা
ক- ণী
খ- ণী
(২০ কািট
(৫০ কািট টাকার ঊে )র্

গ- ণী
(২০ কািট
টাকার ঊে র্ টাকা পযর্n)
৫০ কািট
টাকা পযর্n)

৪
৫
৬
৭
সবা kয়ঃ pিত kেt কলাম-৫ eর কলাম-৫
pেযাজয্ ক) পণয্ o সংি
eককালীন ৫ লk টাকা পযর্n।
anrপ
eর anrপ
নয়*২
খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিত kেt ১০ লk
টাকা পযর্n।
ূ
গ) বাংলােদেশর বেদিশক িমষনসমেহর
জn
ূ
sl মেলয্র
সহজলভয্ পণয্ o apতয্ািশত
ভৗত সবা: eককালীন ১৫ লk টাকা পযর্n।
িপিপo-২০০৬, িপিপআর-২০০৮ eর সংsানসহ
িনmrপ শতর্ সােপেk:
kয়
১) anেমািদত
িডিপিপ/
িটিপিপর
পিরকlনা eবং anেমািদত বািষর্ক kয়
পিরকlনার সংি
কাজ anভর্ু k থাকেত
হেব।
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন
সংি কাজ anভর্k থাকেত হেব।
৩) িপিপo-২০০৬, িপিপআর-২০০৮
eবং
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব
পালন করেত হেব।

*২ মntণালয়/ িবভাগ িকংবা সংsা/ pিত ােনর িনজs pকেlর জn pেযাজয্ kেt কলাম ৫, ৬ aথবা ৭ anসরণ
করেত হেব।
২। সেt
ূ uেlিখত পিরপেtর anাn িবিধ-িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব।
ৃ e হার aিবলেm কাযর্কর হেব।
৩। পনঃিনধর্
ারণকত
ু
শাহাবিdন
আহমদ
ু
যg
ু -সিচব (বােজট-২)
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখয্
সংসদ ভবন, তগাo, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদসয্ --------------------------------------------------- িবভাগ (সকল), পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, সgনবািগচা, ঢাকা।
৬। --------------------------------------------------- (সকল কমর্কতর্া), aথর্ িবভাগ।
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বােজট anিবভাগ-২, শাখা-১১
নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৩.২০১০-২৯০

তািরখ: ১৭/০৪/২০১১

িবষয়:

ূ
ূ কাজ সmাদন/ পণয্ kয়/ পরামশর্ক
গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর
পতর্
ারণ pসে ।
সবা gহণ সংkাn চু িk anেমাদন/ সmাদেনর িবষেয় আিথর্ক kমতা পনঃিনধর্
ু

সt
ূ :

aম/aিব/uবা-১/িবিবধ-৭৬/০২/৬৮২, তািরখ: ১১/০৯/২০০৪ ি ঃ

ৃ
uপযর্k
ূ বিণর্ত পিরপেt গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা- sায়tশািসত/ সংsা কতর্ক
ু িবষেয় সেt
ূ কাজ/ পণয্/ মালামাল/ সর ামািদ kয়/ চু িkসmাদন eবং পরামশর্ক সবা gহেণর জn নয্নতম
ূ
সকল পতর্
আিথর্ক
kমতার Sub-delegation eর নমনা
ু / মেডল eর unয়ন o annয়ন থােত ট ডার িবjাপন বয্তীত কােটশেনর মাধয্েম
ৃ পনঃিনধর্
kয় eবং ট ডার/ কােটশন বয্তীত সরাসির kেয়র kেt আিথর্ক kমতা িনmrপভােব সরকার কতর্ক
ারণ করা
ু
হেয়েছ:
unয়ন খাত:
kিমক
নং
ঘ.

১)

২)

৩)

ঙ.

১)

িবষয়

pকl পিরচালেকর িনকট aিপর্ত kমতা

ট ডার িবjাপন বয্তীত
কােটশেনর মাধয্েম kেয়র kেt:
{িপিপআর-২০০৮ eর িবিধ-৬৯
(১), িবিধ-৮২ (১) o িবিধ-৬৯ (৬)
(খ) anসরেণ}
বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl
পিরচালক/ pকl বয্বsাপক
(৫০.০০ কািট টাকার ঊে র্
বয্য়িবিশ pকl/ কাযর্kম/
কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত)
বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl
পিরচালক/ pকl বয্বsাপক
(২০.০০ কািট টাকার ঊে র্
৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য়
িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর
দািয়েt িনেয়ািজত)
বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl
পিরচালক/ pকl বয্বsাপক
(২০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য়
িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর
দািয়েt িনেয়িজত)
ট ডার/ কােটশন বয্তীত সরাসির
kেয়র kেt: {িপিপআর-২০০৮
eর িবিধ িবিধ-৮১ (১), িবিধ-৮২
(১) o িবিধ-৭৬ (১) (ট) anসরেণ}
বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl
পিরচালক/ pকl বয্বsাপক
(৫০.০০ কািট টাকার ঊে র্ বয্য়
িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর
দািয়েt িনেয়িজত)

ক) পণয্ o সংি
সবা kয়ঃ pিত kেt ৫ লk টাকা পযর্n।
খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিত kেt ১০ লk টাকা পযর্n।
গ) জাতীয় পতাকাবাহী বাহেনর রkণােবkণ o জrরী মরামত
কােজর জn পণয্ o সংি
সবা kয়ঃ ১৫ লk টাকা পযর্n।
ক) পণয্ o সংি
সবা kয়ঃ pিত kেt ৫ লk টাকা পযর্n।
খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিত kেt ১০ লk টাকা পযর্n।
গ) জাতীয় পতাকাবাহী বাহেনর রkণােবkণ o জrরী মরামত
কােজর জn পণয্ o সংি
সবা kয়ঃ ১৫ লk টাকা পযর্n।

ক) পণয্ o সংি
সবা kয়ঃ pিত kেt ৫ লk টাকা পযর্n।
খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিত kেt ১০ লk টাকা পযর্n।
গ) জাতীয় পতাকাবাহী বাহেনর রkণােবkণ o জrরী মরামত
কােজর জn পণয্ o সংি
সবা kয়ঃ ১৫ লk টাকা পযর্n।

ূ
ক) sl মেলয্র
পণয্/ যntপািত: pিতেkেt eককালীন ২৫ হাজার
টাকা পযর্n।
খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা পযর্n।
গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর
ু িবিনমেয় ফাসর্ eকাuে টর aধীেন
সরাসির িমক িনেয়াগঃ pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n।
ৃ
ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক
dেযর্াগ বা সংকট মাকােবলায় aিত
জrরী বা pেয়াজনীয় পণয্, কাযর্ eবং সবা kয়ঃ pিতেkেt
eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। তেব িবেশষ kেt kয়কারী
ূ াnমিতkেম ৫.০০ লk টাকা পযর্n।
কাযর্ালয় pধােনর পবর্
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kিমক
নং
২)

৩)

িবষয়

pকl পিরচালেকর িনকট aিপর্ত kমতা

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl
পিরচালক/ pকl বয্বsাপক
(২০.০০ কািট টাকার ঊে র্
৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য়
িবিশ pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর
দািয়েt িনেয়ািজত)

ূ
ক) sl মেলয্র
পণয্/ যntপািত: pিতেkেt eককালীন ২৫ হাজার
টাকা পযর্n।
খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা পযর্n।
গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর
ু িবিনমেয় ফাসর্ eকাuে টর aধীেন
সরাসির িমক িনেয়াগঃ pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n।
ৃ
ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক
dেযর্াগ বা সংকট মাকােবলায় aিত
জrরী বা pেয়াজনীয় পণয্, কাযর্ eবং সবা kয়ঃ pিতেkেt
eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। তেব িবেশষ kেt kয়কারী
ূ াnমিতkেম ৫.০০ লk টাকা পযর্n।
কাযর্ালয় pধােনর পবর্
ূ
ক) sl মেলয্র
পণয্/ যntপািত: pিতেkেt eককালীন ২৫ হাজার
টাকা পযর্n।
খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা পযর্n।
গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর
ু িবিনমেয় ফাসর্ eকাuে টর aধীেন
সরাসির িমক িনেয়াগঃ pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n।
ৃ
ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক
dেযর্াগ বা সংকট মাকােবলায় aিত
জrরী বা pেয়াজনীয় পণয্, কাযর্ eবং সবা kয়ঃ pিতেkেt
eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। তেব িবেশষ kেt kয়কারী
ূ াnমিতkেম ৫.০০ লk টাকা পযর্n।
কাযর্ালয় pধােনর পবর্

বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl
পিরচালক/ pকl বয্বsাপক
(২০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য়
িবিশ pকl কাযর্kম/ কাযর্াবলীর
দািয়েt িনেয়ািজত)

annয়ন খাতঃ
kিমক
িবষয়
নং
ঘ.
ট ডার িবjাপন বয্তীত
কােটশেনর মাধয্েম kেয়র kেt:
{িপিপআর-২০০৮ eর িবিধ িবিধ৬৯ (১), িবিধ-৮২ (১) o িবিধ-৬৯
(৬) (খ) anসরেণ}
১) কেপর্ােরশ/ সংsার িনবর্াহী pধান

আিথর্ক kমতা- ছাট কেপর্ােরশন/বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত
সংsা/আধা sায়tশািসত সংsা

ক) পণয্ o সংি
সবা kয়ঃ pিত kেt ৫ লk টাকা পযর্n।
খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিত kেt ১০ লk টাকা পযর্n।
গ) জাতীয় পতাকাবাহী বাহেনর রkণােবkণ o জrরী মরামত
কােজর জn পণয্ o সংি
সবা kয়ঃ ১৫ লk টাকা পযর্n।
ক) পণয্ o সংি
সবা kয়ঃ pিত kেt ৫ লk টাকা পযর্n।
খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিত kেt ১০ লk টাকা পযর্n।
গ) জাতীয় পতাকাবাহী বাহেনর রkণােবkণ o জrরী মরামত
কােজর জn পণয্ o সংি
সবা kয়ঃ ১৫ লk টাকা পযর্n।

২)

আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ

১)

ট ডার/ কােটশন বয্তীত সরাসির
kেয়র kেt: {িপিপআর-২০০৮
eর িবিধ িবিধ-৮১ (১), িবিধ-৮২
(১) o িবিধ-৭৬ (১) (ট) o িবিধ ৮৮
(২) anসরেণ}
কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান

ঙ.

ূ
ক) sl মেলয্র
পণয্/ যntপািত: pিতেkেt eককালীন ২৫ হাজার
টাকা পযর্n।
খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা পযর্n।
গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর
ু িবিনমেয় ফাসর্ eকাuে টর aধীেন
সরাসির িমক িনেয়াগঃ pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n।
ৃ
dেযর্াগ বা সংকট মাকােবলায় aিত
ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক
জrরী বা pেয়াজনীয় পণয্, কাযর্ eবং সবা kয়ঃ pিতেkেt
eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। তেব িবেশষ kেt kয়কারী
ূ াnমিতkেম ৫.০০ লk টাকা পযর্n।
কাযর্ালয় pধােনর পবর্
ঙ) জাতীয় পতাকাবাহী বাহেনর জn বাংলােদেশর বাiের jালানী
তল, যntাংশ kয় বা জrরী ধরেণর মরামত কােজর জn পণয্
o সংি
সবা kয়ঃ ৫০ লk টাকা পযর্n।
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kিমক
নং
২)

িবষয়
আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ

আিথর্ক kমতা- ছাট কেপর্ােরশন/বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত
সংsা/আধা sায়tশািসত সংsা
ূ
ক) sl মেলয্র
পণয্/ যntপািত: pিতেkেt eককালীন ২৫ হাজার
টাকা পযর্n।
খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা পযর্n।
গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর
ু িবিনমেয় ফাসর্ eকাuে টর aধীেন
সরাসির িমক িনেয়াগ: pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n।
ৃ
dেযর্াগ বা সংকট মাকােবলায় aিত
ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক
জrরী বা pেয়াজনীয় পণয্, কাযর্ eবং সবা kয়: pিতেkেt
eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। তেব িবেশষ kেt kয়কারী
ূ াnমিতkেম ৫.০০ লk টাকা পযর্n।
কাযর্ালয় pধােনর পবর্

২।

সেt
ূ uেlিখত পিরপেtর anাn িবিধ-িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব।

৩।

ৃ e হার aিবলেm কাযর্কর হেব।
পনঃিনধর্
ারণকত
ু
শাহাবুিdন আহমদ
যg
ু -সিচব (বােজট-২)

িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ।
২। মখয্
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়।
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। সদসয্ --------------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন।
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়।
৬। --------------------------------------------------- (সকল কমর্কতর্া) aথর্ িবভাগ।
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
unয়ন বােজট শাখা-১
নং-aম/aিব/uবা-১/িবিবধ-৭২/০১(aংশ)/১৪৭৮

তািরখ: ০৯/০৮/২০০৫ ি ঃ

ৃ aম/aিব/unয়ন-১/ িবিবধ-৭২/০১/৬২৬ নং sারক বািতলkেম
aথর্ িবভােগর ০১/০৭/২০০৪ তািরেখ জািরকত
সরকার িসdাn gহণ কেরেছ য, সকল মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর eবং sায়tশািসত সংsা সরকােরর/
সংsার িনজs aথর্ায়েন unয়ন pকl বাsবায়েনর জn eবং রাজs বােজেটর আoতায় ২ (di) িমিলয়ন মািকর্ন ডলার
বা তদূ র্ বেদিশক মdা
ূ বাংলােদশ বয্াংেকর গভনর্র মেহাদয়েক আহবায়ক কের গিঠত
ু বয্য়/ eলিস খালার পেবর্
eতদসংkাn বাছাi কিমিটর sপািরশ gহণ করেত হেব।
২। iহা aনিতিবলেm কাযর্কর হেব।
মাহাmদ আবdল মিজদ
যg
ু -সিচব (unয়ন বােজট)
aথর্ িবভাগ
িবতরণ:
১। গভনর্র, বাংলােদশ বয্াংক।
২। সদসয্ (কাযর্kম) পিরকlনা কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা।
৩। সিচব, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।
৪। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(১৫)/২০০৮/৩১৩
িবষয়:

তািরখ:

০৫/০৪/২০০৮ ি ঃ
২২/১২/১৪১৪ বঃ

unয়ন pকl বাsবায়েন eবং রাজs বােজেটর আoতায় বেদিশক মdা
র্ ীমা
ু বয্য়/ eলিস খালার ঊ স
পনঃিনধর্
ারণ pসে ।
ু

ৃ aম/aিব/uবা-১/ িবিবধ-৭২/ (aংশ)/
uপযর্k
ু িবষেয় সরকার aথর্ িবভােগর গত ০৯.০৮.২০০৫ তািরেখ জািরকত
১৪৭৮ নং sারক বািতলkেম িসdাn gহণ কেরেছ য, সকল মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর eবং sায়tশািসত
সংsা সরকােরর/ সংsার িনজs aথর্ায়েন unয়ন pকl বাsবায়েন eবং রাজs বােজেটর আoতায় ৫ (পঁাচ) িমিলয়ন
ূ বাংলােদশ বয্াংেকর গভনর্র মেহাদয়েক আহবায়ক কের
মািকর্ন ডলােরর ঊে র্ বেদিশক মুdা বয্য়/ eলিস খালার পেবর্
গিঠত eতদসংkাn বাছাi কিমিটর sপািরশ gহণ করেত হেব।
২।

iহা aনিতিবলেm কাযর্কর হেব।
আরাst খান
যg
ু -সিচব (বােজট-১)
ফান: ৭১৬৫২৯০

িবতরণ:
১। গভনর্র, বাংলােদশ বয্াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল, ঢাকা।
২। সদসয্ (কাযর্kম), পিরকlনা কিমশন, শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বােজট anিবভাগ-২
বােজট শাখা-১১
www.mof.gov.bd
নং-aম/aিব/বা-১১/িবিবধ(৮)/২০০৯/৪৯৩
িবষয়:

তািরখ: ০৬/০১/২০১০ ি ঃ

unয়ন pকl বাsবায়ন eবং রাজs বােজেটর আoতায় বেদিশক মdা
র্ ীমা
ু বয্য়/ eলিস খালার ঊ স
পনঃিনধর্
ারণ pসে ।
ু

ৃ aম/aিব/ বা-১/ িবিবধ(১৫)/
uপযর্k
ু িবষেয় সরকার aথর্ িবভােগর গত ০৫.০৪.২০০৮ ি ঃ তািরেখ জািরকত
২০০৮/ ৩১৩ নং sারক বািতলkেম িসdাn gহণ কেরেছ য, সকল মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর eবং
sায়tশািসত সংsা সরকােরর/ সংsার িনজs aথর্ায়েন unয়ন pকl বাsবায়েন eবং রাজs বােজেটর আoতায় ১০
ূ বাংলােদশ বয্াংেকর গভনর্র মেহাদয়েক
(দশ) িমিলয়ন মািকর্ন ডলােরর ঊে র্ বেদিশক মdা
ু বয্য়/ eলিস খালার পেবর্
আহবান কের গিঠত eতদসংkাn বাছাi কিমিটর sপািরশ gহণ করেত হেব।
২। e আেদশ aিবলেm কাযর্কর হেব।
িবজয় ভTাচাযর্
যg
ু -সিচব (বােজট-২)
ফান: ৭১৬৯৯৮৪
িবতরণ:
১। গভনর্র, বাংলােদশ বয্াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল, ঢাকা।
২। সদসয্ (কাযর্kম), পিরকlনা কিমশন, শর-i-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বােজট anিবভাগ-২
বােজট শাখা-১১
www.mof.gov.bd
নং-aম/aিব/বা-১১/িবিবধ(৮)/০৯/৬০৯
িবষয়:

তািরখ: ২১/০৪/২০১০ ি ঃ

unয়ন pকl বাsবায়ন eবং রাজs বােজেটর আoতায় বেদিশক মdা
ু বয্য়/ eলিস খালার জn বাছাi
কিমিটর anেমাদন gহণ না করা pসে ।

ৃ aম/ aিব/ বা-১১/ িবিবধ(৮)/ ২০০৯/
uপযর্k
ু িবষেয় সরকার aথর্ িবভােগর গত ০৬.০১.২০১০ তািরেখ জািরকত
৪৯৩ নং sারক বািতলkেম িসdাn gহণ কেরেছ য, সকল মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর eবং sায়tশািসত
সংsা সরকােরর/ সংsার িনজs aথর্ায়েন unয়ন pকl বাsবায়েন eবং রাজs বােজেটর আoতায় ১০ (দশ) িমিলয়ন
ূ বাংলােদশ বয্াংেকর গভনর্র মেহাদেয়র সভাপিতেt
মািকর্ন ডলােরর ঊে র্ বেদিশক মdা
ু বয্য়/ eলিস খালার পেবর্
গিঠত বাছাi কিমিটর anেমাদন pেয়াজন হেব না। eেkেt সরকারী kয় সংkাn মিntসভা কিমিটর anেমাদন eবং
pেয়াজনীয় aেথর্র সংsান থাকেল eলিস খালা যােব।
২। e আেদশ aিবলেm কাযর্কর হেব।
িবজয় ভTাচাযর্
যg
ু -সিচব (বােজট-২)
ফান: ৭১৬৯৯৮৪
িবতরণ:
১। গভনর্র, বাংলােদশ বয্াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল, ঢাকা।
২। সদসয্ (কাযর্kম), পিরকlনা কিমশন, শর-i-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।
৪। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধয্ায়-১
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