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িবষয়: বাংলােদশবাংলােদশ  াউটাউট --এরএর  অ েলঅ েল  চলিতচলিত  ২০১৮২০১৮--২০১৯২০১৯  অথবছেররঅথবছেরর  পিরচালনপিরচালন  বােজেটবােজেট  বরা কতৃবরা কতৃ
অথঅথ  হেতহেত  ৩য়৩য়  িকি রিকি র  অথঅথ  ছাড়ছাড়  স িকতস িকত।।

আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, চলিত ২০১৮-২০১৯ অথবছের মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর
পিরচালন বােজেট ১২৫০১-১৩৫০০২৪০০-বাংলােদশ াউট -এর অ েল ৩৬৩১ আবতক অ দান খােত
বরা কতৃ ৫০০,০০,০০০/- (পঁাচ কািট) টাকা হেত ৩য় িকি  বাবদ ১,১৩,৭৫০০০.০০ (এক কািট তর ল
পঁচা র হাজার) টাকা িনে া  শেত ছাড় করা হেলা:

অথৈনিতকঅথৈনিতক  
কাডকাড

িববরনিববরন ২০১৮২০১৮--২০২০১৯১৯  অথবছেরঅথবছের  বরা কতৃবরা কতৃ  
অেথরঅেথর  িবভাজনিবভাজন

৩য়৩য়  িকি েতিকি েত  ছাড়েযাগছাড়েযাগ   অেথরঅেথর  
পিরমানপিরমান

৩৬৩১৩৬৩১ আবতকআবতক  অ দানঅ দান
৩৬৩১১০১৩৬৩১১০১ বতনবতন  বাবদবাবদ  সহায়তাসহায়তা
৩১১১১০১ মলূেবতন(কমকতােদর 

বতন)
২,২০,০০,০০০/- ৫৫,০০,০০০/-

৩১১১২০
১

মলূেবতন(কমচারীেদর 
বতন)

৭৬,০০,০০০/- ১৯,০০,০০০

উপেমাটউপেমাট== ২২,,৯৬৯৬,,০০০০,,০০০০০০/-/- ৭৪৭৪,,০০০০,,০০০০০০/-/-
৩৬৩১১০২৩৬৩১১০২ ভাতািদভাতািদ  বাবদবাবদ  সহায়তাসহায়তা
৩১১১৩১
০

বাড়ী ভাড়া ভাতা ১,৩৭,৬০,০০০/- ৩৪,৪০,০০০/-

৩১১১৩২
৫

উৎসব ভাতা ৪৫,০০,০০০/- - 

৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ১৫,০০,০০০/- ৩,৭৫,০০০/-
৩১১১৩১
৬

ধালাই ভাতা ৭০,০০০/- ১৭,৫০০/-

৩১১১৩১
৪

িটিফন ভাতা ১,৪০,০০০/- ৩৫,০০০/-

৩১১১৩০
৬

িশ া সহায়ক ভাতা ৩,৬০,০০০/- ৯০,০০০/-

উপেমাটউপেমাট== ২২,,০৩০৩,,৩০৩০,,০০০০০০/-/- ৩৯৩৯,,৫৭৫৭,,৫০০৫০০/-/-
৩৬৩১১০৩৩৬৩১১০৩ পণপণ   ওও  সবাসবা  বাবদবাবদ  সহায়তাসহায়তা

১



৩২৫৫১০
৫

অ া  মিনহাির(মু ণ ও 
মিনহাির)

৭০,০০০/- ১৭,৫০০/-

উপেমাটউপেমাট== ৭০৭০,,০০০০০০/-/- ১৭১৭,,৫০০৫০০/-/-
সবেমাটসবেমাট== ৫৫,,০০০০,,০০০০,,০০০০০০/-/- ১১,,১৩১৩,,৫০৫০,,০০০০০০/-/-

শতসমহূ:
(ক)  এ অথ ব েয়র ে  সরকােরর চিলত আিথক িবিধ-িবধান ও িনয়মাচার যথাযথভােব
পালন করেত হেব;
(খ)      পরবতী অথ ছােড়র ােবর সােথ ছাড়কতৃ অেথর ব য় িববরণী রণ করেত হেব;
(গ)  অব িয়ত অথ আগামী ৩০ জুন,২০১৯ তািরেখর মেধ  অব ই সরকাির কাষাগাের জমা

দান করেত হেব;
(ঘ)   এ অথ ব েয়র ে  ভিব েত কান ধরেণর অিনয়ম উদঘািটত হেল স জ  সংি  ব য়
িনবাহকারী কতপৃ  দায়ী থাকেবন।

২। এ ব য় চলিত ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর পিরচালন বােজেট মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালেয়র
অধীন পিরচালন বােজেট ১২৫০১- ১৩৫০০২৪০০- বাংলােদশ াউট  এর অ েল বরা কতৃ অথ হেত এ
ব য় িমটােনা হেব।

৩।  ৩য় িকি  বাবদ ছাড়কতৃ ১,১৩,৭৫০০০.০০ (এক কািট তর ল  পঁচা র হাজার) টাকা িনবাহী পিরচালক
(ভার া ), ঢাকা িবেলর মাধ েম মাধ িমক ও উ  িশ ◌া িবভাগ, িশ ◌া ম ণালেয়র িসিনয়র সহকারী সিচব
(বােজট শাখা)-এর িত া র ধান িহসাবর ণ কমকতা, িশ ◌া ম ণালয়, ৪৫, পুরানা প ন, ঢাকা হেত
উে ালন করেত পারেবন। 
            
৪।         যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

১০-১-২০১৯

ধান িহসাবর ণ কমকতা
৪৫, পুরানা প ন, িশ া ম ণালয়, ঢাকা ।

মাঃ ফজলরু রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব

ফান: ৯৫১২২০৫
ইেমইল: moebedgetsection@gmail.com

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৪.০১.০১৪.১৪-২৮৯/১ তািরখ: ২৭ পৗষ ১৪২৫
১০ জা য়াির ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িনবাহী পিরচালক (ভার া ), বাংলােদশ াউটস ভবন, কাকরাইল, ঢাকা । 
২) উপসিচব (বােজট অিধশাখা), মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়,বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।
৩) উপ-সিচব, বােজট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) উপ-সিচব, বােজট-২ শাখা, অথ িবভাগ
৫) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২



৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব কাষ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১০-১-২০১৯

মাঃ ফজলরু রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব

৩


