
অথ ম ণালয়। ছিব: যুগা র

ব েয়র ু পিরক না হেণর িনেদশ অথ
ম ণালেয়র
অথবছেরর েত মরামত ও সং ার কাজ করেত হেব * েত ক মােসর তৃতীয় স ােহর
মেধ  আেগর মােসর সব ইউিটিলিট িবল পিরেশােধর িনেদশ * শষিদেক মা ািতির  িবল
পিরেশােধর চাপ এড়ােত সতকতা জাির * িত মােসর অ গিত িতেবদন পাঠােত হেব অথ
িবভােগ

কাশ : ০১ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

েত ক ম ণালয়েক বােজেটর টাকা ব েয়র ে  ু পিরক না হেণর িনেদশ িদেয়েছ অথ ম ণালয়।
আগামী  বৃহ িতবােরর  মেধ  পিরক নার  িতেবদন  অথ  ম ণালেয়  দািখল  করেত  বলা  হেয়েছ।
পাশাপািশ  িত  িতন  মােসর  ( াি ক)  বােজট  বা বায়েনর  িতেবদনও  পাঠােত  বলা  হেয়েছ
ম ণালয় েলােক।

এছাড়া রাজ  আহরণেক  িদেয় কায়াটারিভি ক ল  িনধারণ ও তা অজন করেত বলা হয়। স িত
এসব িনেদশনা িদেয় পিরপ  জাির কেরেছ অথ ম ণালয়। সংি  সূে  পাওয়া গেছ এসব তথ ।

পিরপে  বলা  হয়,  িবগত  বছর েলার  অিভ তায়  দখা  গেছ,  িবিভ  ম ণালয়,  িবভাগ  ও  অ া
িত ােনর বােজট বা বায়ন অথবছেরর থমিদেক ধীরগিতেত চেল। একইভােব রাজ  আদােয় ধীরগিত

ল  করা যায়। পাশাপািশ সরকাির চাকিরজীবীেদর বতন-ভাতা ছাড়া অ  সব ব েয় থগিত িবরাজ

  িমজান চৗধুরী
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কের।

িবেশষ কের িবিভ  ইউিটিলিট িবল পিরেশাধ,  মরামত সংর ণ,  িনমাণ ও পূত কাজ এবং মালামাল
সং েহর ে  অথবছেরর শষিদেক পদে প নয়া হয়। এেত অেনক ে  সরকাির ব েয়র ণগত মান
িনি ত করা স ব হয় না।

এসব কারেণ বছেরর শেষ এেস সরকারেক অপিরকি ত ঋেণর দায়ভার হণ করেত হয়। ফেল বােজট
শৃ লা িনি ত করা যায় না।

আরও বলা হয়, সরকােরর আয় ও ব েয়র মেধ  ভারসাম হীনতা থাকেছ না। এর একিট ধান কারণ রাজ
আহরণ ও সরকাির অথ ব েয়র ু পিরক না নই। ুভােব এবং সময়মেতা বােজট বা বায়ন স ব
হেল অপিরকি ত সরকাির ঋণ হণ থেক বর হওয়া যত।

পাশাপািশ ঋণজিনত ব য় উে খেযাগ  পিরমােণ কমােনা স ব হেতা। এজ  েত ক ম ণালয়েক ু
ব েয়র পিরক না হণ করেত হেব।

অথ ম ণালেয়র  সংি  ঊ তন এক কমকতা  যুগা রেক বেলন,  ম ণালয় েলােক বােজট বা বায়ন
মিনটিরং  করেত  এ  িনেদশ  দয়া  হেয়েছ।  এসব  তেথ র  িভি েত  অথবছেরর  থম  াি ক  (জুলাই-
সে র) বােজট বা বায়ন হার জাতীয় সংসেদ কাশ করা হেব।

স ত চলিত অথবছের ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট টাকার বােজট ঘাষণা দয়া হয়। তা বা বায়েন
রাজ  আদায় করেত হেব ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৮১০ কািট টাকা। এছাড়া পিরচালনা ব য় ধরা হেয়েছ ২ লাখ
৭৭ হাজার ৯৩৪ কািট টাকা এবং উ য়ন হে  ২ লাখ ১১ হাজার ৬৮৩ কািট টাকা।

ব য়  পিরক না  :  ব য়  পিরক না  সে  অথ  িবভােগর  পিরপে  বলা  হয়,  সরকাির  কমকতা  ও
কমচারীেদর  বতন-ভাতাসহ  অ  সব আইেটেমর  িবপরীেত  িতন মাস  অ র ব য়  সমা পািতক হাের
িনধারণ করেত হেব। পাশাপািশ চাকিরজীবীেদর উৎস ও াি িবেনাদন ভাতার িহসাবিট সখােন অ ভু
করেত হেব।

চাকিরজীবীেদর  বিধত  (বািষক  ইনি েম ট)  বতেনর  িবষয়িট  িবেবচনায়  িনেত  হেব।  এছাড়া  েত ক
মােসর তৃতীয় স ােহর মেধ  আেগর মােসর সরকােরর সব ইউিটিলিট িবল পিরেশােধর িনেদশ দয়া হয়।

একইভােব সরবরাহ ও সবা খােত অ ভু  অ  আইেটেমর ে  িতন মাসিভি ক বরা  িনধারণ করেত
হেব। তেব এিট হেব অ া  বছেরর ব েয়র প াটান িবেবচনায়।

ব য় পিরক না িবষেয় আরও বলা হয়, অথবছেরর থম থেকই সব ধরেনর সরকাির কােজর মরামত ও
সং ার কাজ  করেত হেব। যােত িবিভ  কায়াটাের এসব কােজর িবল পিরেশােধ ভারসাম  বজায়
রাখা যায়।

আর শষ িতন মােস মা ািতির  পিরমােণর িবল পিরেশােধর চাপ সৃি  না হয় এ জ  সতক করা হয়
ম ণালয় েলােক। ম ণালয় ও িবভাগ েলােক আরও বলা হয়, স দ সং হ ও েয়র ে  পিরচালনা
ও উ য়ন উভয় বােজেটর আওতায় পণ  ও সবা েয়র একিট ‘সং হ পিরক না’ ত করেত হেব।

এই পিরক না অ যায়ী িত িতন মাস অ র ব েয়র িহসাব যথাযথ দশন করেত হেব।

বেদিশক অ দান : বেদিশক অ দান ও ঋণ সং েহর পিরক না তির কের অথ িবভােগ পাঠােনার
িনেদশ দয়া হয়। আর সাহায  ম ুির ও অ দােনর অথ চারিট সমান িকি েত অবমু  করেত চার দফা
ল মা া িনধারণ করেত বলা হেয়েছ।

রাজ  আহরণ : অথ িবভাগ থেক বলা হয়, ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট িবিভ  আইেটেমর িবপরীেত
রাজ  আহরেণর ল মা া  িনধারণ করেত বলা  হয়। এে ে  মৗ মিভি ক কারেণ কােনা  আইেটম
িবপরীত রাজ  আদায় কমেবিশ হেল তা িবেবচনা িনেত হেব।

এছাড়া সিঠকভােব রাজ  আহরণ করেত িবিভ  আইেটেমর িবপরীেত ধাযকৃত ল মা ার ে  িতন মাস
অ র  রাজ  আদােয়র  ল  িনধারণ  করেত  বলা  হয়।  সখােন  এনিবআর  িনয়ি ত  করসমূহ,
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এনিবআরবিহভূত করসমূহ  এবং  কর ছাড়া  াি  সং া  বােজট বা বায়ন পিরক না  ণয়ন করেত
আলাদাভােব ফরম ব বহার করেত বলা হেয়েছ।

এজ  চলিত বােজট ুভােব বা বায়ন িনি ত করেত বছেরর েত পিরক না হণ, যথাযথভােব
সিট বা বায়ন এবং িনয়িমত পযেব েণর জ  েত ক ম ণালয়েক িনেদশ দয়া হয়।
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