
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ চিফারয়, ঢাকা। 

নাং ০৫.০০.০০০০.১২০.৩০.০০৫.১০-১৪৫ তাচযখ:  

          

চফলয়: াপ্তাচক যকাচয গগদজট ও গগদজ                মুদ্রণ ও চফতযণ াংক্রা । 

 ভন্ত্রণারয়, দপ্তয ও াংস্থায াাংগঠচনক কাঠাদভা পুনচফ িন্যা, নতুন নতুন দপ্তয সৃচি এফাং ফাাংরাদদ যকাযী মুদ্রণারদয়য 

(চফচজ গপ্র) ওদয়ফাইদট চনয়চভত গগদজট প্রকাদয পদর মুচদ্রত গগদজদটয াংখ্যা কচভদয় আনা প্রদয়াজন। এ র    অত্র ভন্ত্রণারদয় 

১৩-০৬-১৯৯০ চিস্টাব্দ তাচযদখয স্মাযক নাং ভ (মুদ্রণ)-৬মুচফ-৩/৮৮-১৬২ এফাং ৩১-০১-১৯৭৫ তাচযদখয চজ-১১-২/৭৩-১২০ এয 

স্মাযক ফাচতর কযা দরা। যকাদযয অধীনস্থ দপ্তযমূদ চফনামূদে াপ্তাচক ও অচতচযক্ত       গগদজট চফতযদণ চন চরচখত 

চনয়ভাফ   অনুযণ কযায জন্য চনদদ িনা প্রদান কযা দরা : 

১.১। এই        াদথ াংযুক্ত চযচি       ই অাং চাদফ গন্য দফ। চযচিদত ফচণ িত তাচরকা গভাতাদফক 

জনস্বাদথ ি কর যকাচয দপ্তয এফাং াং    কদরয চনকট চফনামূদে গগদজট/অচতচযক্ত াংখ্যায গগদজট যফযা 

কযা দফ। 

১.২। ফাাংরাদদ গগদজট চফতযদণয মূর উদেশ্য  প্রচতটি যকাচয দপ্তয/প্রচতষ্ঠানদক চফনামূদে গগদজদটয নূন্যতভ এক 

কচ গপ্রযণ কযা এফাং এয ভাধ্যদভ াং    কভ িকতিাবৃন্দ যকায কর্তিক জাযীকৃত আইন, অধ্যাদদ, নীচতভারা, 

যকাচয আদদ, প্রজ্ঞান, চফজ্ঞচপ্ত ইতযাচদ ম্পদকি ওয়াদকফার দত াদযন। 

 

১.৩। ১.২ নাং অনুদেদদ উ  চখত উদেশ্য াধদনয প্রয়াদ প্রাপ্ত গগদজট ঊর্ধ্িতন কভ িকতিা তাঁয অধ: ন কর 

কভ িকতিাদদয াঠ কযায জন্য গপ্রযণ কযদফন। াং    কর কভ িকতিা গগদজট াঠ কযায দয প্রদতযক দপ্তদয 

একটি চনচদ িি াখায় বচফষ্যদত গযপাদযন্স চাদফ ব্যফাদযয জন্য এগুদরা াংয ণ কযদফ। 

 

১.৪। মুদ্রণ ও প্রকানা অচধদপ্তযাধীন ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অচপ কর ভন্ত্রণারয়/ চফবাদগ চফদল ফা  

ভাযপত এফাং অন্যান্য স্থাদন াধাযণ ডাদকয ভাধ্যদভ গগদজট গপ্রযণ কযদফ। 

১.৫। ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদয দস্যগদণয গগদজট ফাাংরাদদ জাতীয় াংদ চিফারদয়য    ন   চিফ ফযাফদয 

গপ্রযণ কযা দফ। 

১.৬। স্ত্র ফাচনীয কভ িকতিাদদয প্রাপ্তব্য গগদজট ফ্টনদনয উদেদশ্য প্রচতয   ভন্ত্রণারদয়য অধীনস্থ প্রধান প্রাচনক 

কভ িকতিায          গপ্রযণ কযা দফ। 

১.৭। গকান কভ িকতিা ফা দপ্তদযয ঠিকানা চযফতিন দর চযফচতিত ঠিকানা ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অচপদক 

জাচনদয় উক্ত ঠিকানা অনুাদয গগদজদট গপ্রযদণয জন্য অনুদযাধ জানাদত দফ। 

১.৮। চযচিদত ফচণ িত তাচরকায কভ িকতিাগণ ব্যতীত অন্য গকউ চফনামূদে গগদজট াদফ না। তদফ ভ্রভফত: উক্ত 

তাচরকায় গকান দপ্তয ফা কভ িকতিায নাভ ফাদ দে থাকদর অথফা নতুন গকান অচপ সৃজন দর মুদ্রণ ও প্রকানা 

অচধদপ্তদযয ভাচযিারদকয অনুদভাদনক্রদভ তাচরকাভুক্ত ওয়া মাদফ।  

১.৯। গগদজদটয অচতচযক্ত াংখ্যায় প্রকাচতব্য অধ্যাদদ, আইন, এ,আয,ও ইতযাচদ আইন, চফিায ও াংদ চফলয়ক 

ভন্ত্রণারদয় পযভাদয়দয চফযীদত মুচদ্রত ও প্রকাচত দফ। প্রকাচত মুদয় কচ আইন ও চফিায ভন্ত্রণারদয়য 

ভাধ্যদভ াং   গদযদক যফযাদয জন্য গপ্রযণ কযা দফ। াং    ভন্ত্রণারয়/চফবাগ এতদাংক্রা  চফলয়াচদয 

মুদ্রদণয িাচদাত্র আইন ও চফিায ভন্ত্রণারয়দক গদয়ায ভয় তাদদয প্রদয়াজনীয় কচয াংখ্যাও উ  খ কযদফন। 

অচতচযক্ত কচয প্রদয়াজন দর তা গকফরভাত্র আইন ও চফিায ভন্ত্রণারদয়য অনুদযাধক্রদভ মুচদ্রত দফ। 

১.১০। প্রচতফছয ৩১ জানুয়াচযয ভদধ্য          পযভ ও প্রকানা অচপদ ফাৎচযক িাঁদা চযদাধ কদয গকান ব্যচক্ত 

ফা াংস্থা গগদজদটয গ্রাক দত াযদফন। 
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১.১১। িাঁদায চফচনভদয় মাযা গগদজট গ্রাক দফন, তাদদয প্রদত্ত ঠিকানা  াধাযণ ডাকদমাদগ গগদজট গপ্রযণ কযা দফ। 

অফশ্য গকান গ্রাক ইো কযদর স্বয়াং অথফা ভদনানীত প্রচতচনচধয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অচপ 

দত তাদদয কচ াংগ্র কযদত াযদফন। 

১.১২। গগদজদটয মূে, গ্রাকদদয িাঁদায ায, গগদজট মুদ্রদণয কাগদজয ভান, অচতচযক্ত াংখ্যায় প্রকাচতব্য গগদজট 

মুদ্রদণয াংখ্যা ইতযাচদ মুদ্রণ ও প্রকানা অচধদপ্তদযয ভাচযিারক কর্তিক চনধ িাচযত দফ। 

 

১.১৩। যকাচয প্রকানামূ চফক্রদয়য অনুদভাচদত এদজ্টনগণ প্রচতফছয ৩১ জানুয়াচযয ভদধ্য তাদদয ফাৎচযক িাচদায 

চযভাণ ঢাকায গতজগাঁওস্থ          পযভ ও প্রকানা অচপদক জ্ঞাত কযদফন এফাং নগদ মূদেয চফচনভদয় তা 

যফযা গ্রণ কযদফন। এদজ্টন কর গ্রাকদদয ফাৎচযক িাঁদা চযদাদধয দ্ধচত মুদ্রণ ও প্রকানা 

অচধদপ্তদযয ভাচযিারক চনধ িাযণ কযদফন। 

 

১.১৪।  প্রচত ফছয গপ য়াচয ভাদয ভদধ্য অত্র ভন্ত্রণারয় কর্তিক চন ফচণ িত দ্ধচতদত াপ্তাচক গগদজদটয মুদ্রণ াংখ্যা 

চনধ িাচযত দফ:  

(ক) চফনামূদে প্রাকদদয াংখ্যা (চযচি অনুমায়ী) ; 

(খ) প্রচত ফছয ৩১ জানুয়াচয ম ি  িাঁদায চফচনভদয় তাচরকাভুক্ত গ্রাকদদয াংখ্যা ; 

(গ) এদজ্টনদদয চনকট চফক্রয়দমাগ্য াংখ্যা ; এফাং 

(ঘ) ফ িদল মুদ্রণদমাগ্য াংখ্যায অচতচযক্ত ৫%। 

২। উ       ন                    ন          ন                                    । 
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