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“ বাদজট ব্যবস্থাপনা কধমটি”র সভার কার্ মধববরণী 

সভাপধত     : কক এম আলী আজম 

                    সধিব 

                   শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয়  

সভার তাধরখ : ২৩/১০/২০১৯ ধরিঃ 

সময়          : দুপুর ০৩.০০ ঘটিকায় 

স্থান           : শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালদয়র সভাকক্ষ। 

 

 

উপধস্থত কম মকতমাগদণর নাদমর তাধলকা “পধরধশষ্ট-ক” 

 

সভার প্রারদে সভাপধত মদ ােয় উপধস্থত সকলদক স্বাগত কদর সভার কার্ মক্রম শুরু কদরন। সভাপধত মদ ােদয়র অনুমধতক্রদম 

যুগ্মসধিব (বাদজট) জনাব জা ানারা কবগম সভার কার্ মক্রম শুরু কদরন এবাং উপধস্থত সেস্যগণদক অবধ ত কদরন কর্, এমটিধবএফ 

মন্ত্রণালয় ধ দসদব বতমমান ২০১৯-২০ অর্ ম-বছদর শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালদয়র অনুকূদল পধরিালন খাদত ১১৫,২৮,০০,০০০/- (একশত 

পদনর ককাটি আটাশ লক্ষ) টাকা এবাং উন্নয়ন খাদত ১৯৮,২০,০০,০০০/- (একশত আটানব্বই ককাটি ধবশ লক্ষ) টাকাস  সব মদমাট 

৩১৩,৪৮,০০,০০০/- (ধতনশত কতর ককাটি আটিধিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রোন করা  য়। মন্ত্রণালয় এবাং এর আওতািীন েপ্তর/সাংস্থাসমূ  

ও প্রকদের অনুকূদল এ অর্ ম বরাদ্দ প্রোন করা  য়। প্রধত অর্ ম-বছদরর শুু্রুদত অর্ ম ধবভাদগর ধনদে মশনা অনুর্ায়ী বাদজট বাস্তবায়ন 

পধরকেনা প্রণয়ন করা  দয় র্াদক। অর্ ম ধবভাগ কর্দক বাদজট বাস্তবায়ন পধরকেনা প্রণয়ন ও বাদজট ব্যবস্থাপনা কধমটির অনুদমােনক্রদম 

১ম ককায়াট মাদরর ব্যয় ধববরণী অর্ ম ধবভাদগ কপ্ররদণর ধনদে মশনা রদয়দছ। অর্ ম ধবভাদগর ধনদে মশনার কপ্রধক্ষদত গত ২৩/১০/২০১৯ তাধরদখ 

বাদজট ব্যবস্থাপনা কধমটির সভায় ১ম ককায়াট মাদরর রাজস্বপ্রাধপ্ত ও ব্যয় সম্পদকম ধবস্তাধরত আদলািনা  য়। ধবস্তাধরত আদলািনাদে 

ধনদনাক্তভাদব ১ম ককায়াট মাদরর রাজস্বপ্রাধপ্ত ও ব্যদয়র অনুদমােদনর ধসদ্ধাে গৃ ীত  য়: 

 

সধিবালয় 

                                                                                                                        ( াজার টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন প্রস্তাধবত বাদজট বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

২১,০০,০০ প্রাক্কলন ৫,১৭,৩৫ ৫,৭০,৮৬ ৫,৩৯,৪৭ ৪,৭২,৩২  

প্রকৃত ব্যয়   ২,৯৩,৫২ - - - 

      

 

আেজমাধতক প্রধতষ্ঠাদনর িাঁো 

International Labour Organization (ILO)-এর িাঁো 

                                                                                                                         ( াজার টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন প্রস্তাধবত বাদজট বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

৩৮,০০ প্রাক্কলন - ৩৮,০০ - -  

প্রকৃত ব্যয়   ৩১,১২  - - 

      



 

 

শ্রম অধিেপ্তর 

                                                                                                                            ( াজার টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন প্রস্তাধবত বাদজট বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

৪০,০১,০০ প্রাক্কলন ৮,৯৫,৩১ ৮,৫১,০১ ৮,৭৬,৩১ ১৩,৭৮,৩৭  

প্রকৃত ব্যয়   ৮,১৮,০২ - - - 

      

 

 

কলকারখানা ও প্রধতষ্ঠান পধরেশ মন অধিেপ্তর 

                                                                                                                            ( াজার টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন প্রস্তাধবত বাদজট বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

৪১,৮৫,০০ প্রাক্কলন ১০,৪২,০৫ ৯,৬২,৪২ ১১,২০,৬৫ ১০,৬০,৮৮  

প্রকৃত ব্যয়  ৭,৪৭,৫৭ - - - 

      

 

 

 

শ্রম আপীল ট্রাইব্যযনাল ও শ্রম আোলতসমূ  

                                                                                                                            ( াজার টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন প্রস্তাধবত বাদজট বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

১০,৪৯,০০ প্রাক্কলন ২,৪৯,৯৬ ২,৬১,৮০ ২,৬৬,০০ ২,৭১,২৪  

প্রকৃত ব্যয়   ১,৬১,৭৫ - - - 

      

 

 

 

 

ধননতম মজুরী কবার্ ম 

                                                                                                                            ( াজার টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন প্রস্তাধবত বাদজট বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

১,৫৫,০০ প্রাক্কলন ২৫,৮৩ ২৯,৩২ ২৩,০৮ ৭৬,৭৭  

প্রকৃত ব্যয়   ২৪,১৯ - - - 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

২। কর ব্যতীত প্রাধপ্ত: 

  

২০১৯-২০ অর্ ম-বছদর কর ব্যতীত প্রাধপ্ত বাবে শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতািীন েপ্তরসমূদ র জন্য কমাট 

১০,৪৩,০০,০০০/- (েশ ককাটি কততাধিশ লক্ষ) টাকা প্রাধপ্তর লক্ষযমাত্রা িার্ ম করা  দয়দছ। রাজস্বপ্রাধপ্তর ১ম ককায়াট মাদরর ধনদনাক্ত 

বাস্তবায়ন অগ্রগধত অনুদমােন করা  য়: 

 

সধিবালয় 

                                                                                                                           ( াজার টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

৬৩,৯০ প্রাক্কলন ১৫,৫১ ১৬,০০ ১৬,১৫ ১৬,২৪  

প্রকৃত প্রাধপ্ত   ৩,২৪ - - - 

      

 

 

 

শ্রম অধিেপ্তর  

                                                                                                                           ( াজার টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

৭৮,০০ প্রাক্কলন ১৭,৮০ ১৭,৯০ ১৮,৪০ ২৩,৯০  

প্রকৃত প্রাধপ্ত   ১,১৬ - - - 

      

 

 

কলকারখানা ও প্রধতষ্ঠান পধরেশ মন অধিেপ্তর  

                                                                                                                          ( াজার টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

৭,৫০,০০ প্রাক্কলন ১,৮৭,৪৯ ১,৮৭,৫১ ১,৮৭,৫১ ১,৮৭,৪৯  

প্রকৃত প্রাধপ্ত   ২,১৯,৬১ - - - 

      

 

 

 

শ্রম আপীল ট্রাইব্যযনাল ও শ্রম আোলতসমূ  

                                                                                                                        ( াজার টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

১,৫১,০০ প্রাক্কলন ৩৭,৭৪ ৩৭,৭৭ ৩৭,৭৫ ৩৭,৭৪  

প্রকৃত প্রাধপ্ত   ১৮,৯২ - - - 

      

  



 

ধননতম মজুরী কবার্ ম 

                                                                                                                        ( াজার টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

১০ প্রাক্কলন ৪ ২ ২ ২  

প্রকৃত প্রাধপ্ত   ১২ - - - 

      

 

 

৩। উন্নয়ন প্রকে: 

২০১৯-২০ অর্ ম-বছদরর উন্নয়ন প্রকে বাস্তবায়দনর জন্য সব মদমাট ১৯৮,২০,০০,০০০/- (একশত আটানব্বই ককাটি 

ধবশ লক্ষ) টাকা মঞ্জুরী ও বরাদ্দ প্রোন করা  য়। উন্নয়ন প্রকদের ১ম ককায়াট মাদরর ধনদনাক্ত বাদজট বাস্তবায়ন অগ্রগধত অনুদমােন 

করা  য়: 

 

“শ্রম পররদপ্তরোধীন রিদ্যমোন ৬টি  োর্ টোলয় পুনঃরনম টোণ ও আধুরন োয়ন” শীর্ ট  প্র ল্প 

             (লক্ষ টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

২০,০০ প্রাক্কলন ৫,০০ ৫,০০ ৫,০০ ৫,০০  

প্রকৃত ব্যয় ২,৭৯.১৩ - - - 

      

 

 

“কদশশর পোি টত্য অঞ্চশলর শ্ররম শদর  ল্যোণ সুরিধোরদ ও দক্ষত্ো উন্নয়ন  োর্ক্রম সম্প্রসোরণ এিং ক োরদোর রশণ  

ঘোগড়োয় এ টি িহুরিধ সুরিধোসহ শ্রম  ল্যোণ  মশেক্স রনম টোণ” শীর্ ট  প্র ল্প 

(লক্ষ টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

১৫,০০ প্রাক্কলন ৩,৭৫ ৩,৭৫ ৩,৭৫ ৩,৭৫  

প্রকৃত ব্যয় ০.০০ - - - 

      

 

 

“িন্দর ও  োলুরঘোশর্ শ্রম  ল্যোণ ক ন্দ্রসহ শ্রম ীিী কহোশেল রনম টোণ” শীর্ ট  প্র ল্প 

                               (লক্ষ টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

৩০,০০ প্রাক্কলন ৭,৫০ ৭,৫০ ৭,৫০ ৭,৫০  

প্রকৃত ব্যয় ০.০০ - - - 

      

 

 



 

 

“রররমরিশয়শন ক োঅররি টশনশন কসল এ ন্যস্ত  োরখোনোগুশলোর  যোপ ( োশরশেি এ শন েোন) িোস্তিোয়ন শীর্ ট  

রিরনশয়োগ প্র ল্প    

             (লক্ষ টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

১ প্রাক্কলন ১ ০ ০ ০  

প্রকৃত ব্যয় ০.০০ - - - 

      

 

 

 

“ঝুঁর পূণ ট  োশ  রনশয়োর ত্ রশশুশ্রম রনরসন (৪র্ ট পর্ টোয়)” শীর্ ট  প্র ল্প    

             (লক্ষ টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

১৫,০০ প্রাক্কলন ৩,৭৫ ৩,৭৫ ৩,৭৫ ৩,৭৫  

প্রকৃত ব্যয় ২০.০০ - - - 

      

 

 

“ োত্ীয় কপশোগত্ স্বোস্থ্য ও রনরোপত্তো রির্য়  গশির্ণো এিং প্ররশক্ষণ ইন্সটিটিউর্” শীর্ ট  প্র ল্প    

             (লক্ষ টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

১৫,০০ প্রাক্কলন ৪,২৯ ৩,৫৭ ৩,৫৭ ৩,৫৭  

প্রকৃত ব্যয় ০.০০ - - - 

      

 

 

“Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector-RMGP (Phase-2)” 

Project 
 

              (লক্ষ টাকা) 
কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

৬০,৮৪ প্রাক্কলন ১৫,২১ ১৫,২১ ১৫,২১ ১৫,২১  

প্রকৃত ব্যয় ৩৩,৪৭.০০ - - - 

      

 

 

 



“Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in the 

Bangladesh Ready-made Garments Industry” Project 

                                                                                                                                             (লক্ষ টাকা) 

কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

১৪,০০ প্রাক্কলন ৩,৫০ ৩,৫০ ৩,৫০ ৩,৫০  

প্রকৃত ব্যয়  ৩,২৭.০০ - - - 

      

 

“Gender Equality and Women’s Empowerment at Work Place” Project 
 

(লক্ষ টাকা) 
কমাট বাদজট 

বরাদ্দ ২০১৯-২০ 

লক্ষযমাত্রা/অজমন কর ব্যতীত প্রস্তাধবত বাস্তবায়ন পধরকেনা মেব্য 

১ম ককায়াট মার ২য় ককায়াট মার ৩য় ককায়াট মার ৪র্ ম ককায়াট মার 

৩,৩৫ প্রাক্কলন ৮৪ ৮৪ ৮৪ ৮৪  

প্রকৃত ব্যয় ২১.১১ - - - 

      

 
 

৪.০০   রিরিধ: 

ক্ররম  নম্বর রসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়ন োরী 

১। শ্রম ও  ম টসংস্থ্োন মন্ত্রণোলয় এিং এর আওত্োধীন দপ্তরসমূশহর প্রস্তোরিত্ িোশ শর্র 

১ম ক োয়োর্ টোশরর প্রকৃত্ ব্যয় ও রো স্বপ্রোরপ্ত অনুশমোদন  রো হয়। িোশ র্ িোস্তিোয়ন 

পরর ল্পনো অনুর্োয়ী ২য়, ৩য় ও ৪র্ ট ক োয়োর্ টোশরর ব্যয় প্রর উরশমন্ট েযোন অনুর্োয়ী 

র্র্োর্র্ সমশয় িোস্তিোয়ন  রশত্ হশি। 

শ্রম ও  ম টসংস্থ্োন মন্ত্রণোলয় ও 

আওত্োধীন স ল দপ্তর/সংস্থ্ো 

২। মন্ত্রণোলশয়র আওত্োধীন দপ্তরসমূহ অর্ ট রিভোশগর ফরমগুরল ব্যিহোর  শর রো স্ব 

আহরণ ও ব্যশয়র ত্রৈমোরস  প্ররত্শিদন প্রশত্য  প্রোরন্ত  কশর্ হওয়োর পরিত্ী মোশসর 

৩ ত্োররশখর মশে এ মন্ত্রণোলশয়র িোশ র্ শোখোয় কপ্ররণ রনরিত্  রশত্ হশি। প্রোপ্ত 

রহসোশির রভরত্তশত্ সমরিত্ ত্রৈমোরস  প্ররত্শিদন ত্রত্রর  শর BMC সভোয় 

অনুশমোদশনর পর অর্ ট রিভোগ, অর্ ট মন্ত্রণোলশয় ত্ো কপ্ররণ  রশত্ হশি। 

শ্রম ও  ম টসংস্থ্োন মন্ত্রণোলয় ও 

আওত্োধীন স ল দপ্তর/সংস্থ্ো 

৩। 

 

 

িোশ র্ ব্যিস্থ্োপনো  রমটির সভোয় িোরর্ ট   ম টসম্পোদন চুরি ২০১৯-২০-এর 

ত্রৈমোরস  মূল্যোয়ন প্ররত্শিদন উপস্থ্োপন  রো হয়। রিস্তোররত্ আশলোচনোর পর িোরর্ ট  

 ম টসম্পোদন চুরি ২০১৯-২০-এর অগ্রগরত্ প্ররত্শিদন সি টসম্মরত্ক্রশম অনুশমোদন 

 রো হয়। 

শ্রম ও  ম টসংস্থ্োন মন্ত্রণোলয় ও 

আওত্োধীন স ল দপ্তর/সংস্থ্ো 

৪। 

 

 

িোশ র্ ব্যিস্থ্োপনো  রমটির সভোয় ২০১৯-২০ অর্ ট-িছশরর  োত্ীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল 

 ম ট-পরর ল্পনোর ১ম ত্রৈমোরস  মূল্যোয়ন প্ররত্শিদন উপস্থ্োপন  রো হয়। রিস্তোররত্ 

আশলোচনোর পর  োত্ীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  ম ট-পরর ল্পনোর ১ম ত্রৈমোরস  প্ররত্শিদন 

সি টসম্মরত্ক্রশম অনুশমোদন  রো হয়। 

শ্রম ও  ম টসংস্থ্োন মন্ত্রণোলয় ও 

আওত্োধীন স ল দপ্তর/সংস্থ্ো 

 

 

 

অত্ঃপর সভোয় আর ক োন আশলোচয রির্য় নো র্ো োয় সভোপরত্ স লশ  ধন্যিোদ জ্ঞোপন  শর সভোর সমোরপ্ত কঘোর্ণো  শরন। 

 

স্বাক্ষধরত 

২৪/১০/২০১৯ 

(দক এম আলী আজম) 

সধিব 

শ্রম ও কম মসাংস্থান মন্ত্রণালয় 


