
২০২০-২১ অর্ থ বছরেে আেএডিডিরে প্রকরেে অনুকূরে 

বোদ্দ প্রদানিূব থক িডেকেনা কডিশরনে সেক্টে ডবভারে 

সপ্রেরেে ডনয়িাবেী 

প্রকরেে অনুকূরে বোদ্দ প্রদারনে ডনয়িাবেীীঃ  

প্রকল্পওয়ারী বরাদ্দ প্রদান বা পুনব বটণের  কাজটট মূলতঃ শুরু করণবন 

মন্ত্রোলয়/ববভাণের অপাণরটর বা ডেস্ক কম বকতবা। কার্ বক্রম ববভাে, ADP/RADP 

Management System (AMS)-এর মাধ্যণম মন্ত্রোলয়/ববভাণের অনুকূণল 

এবেবপ/আরএবেবপ’র সম্পদ ডসক্টর বভবিক বরাদ্দ প্রদান করণব। AMS-এ লে-ইন 

করণল মন্ত্রোলয়/ববভাণের আওতায় বাস্তবায়নাধ্ীন প্রকল্পসমূহ ডসক্টর অনুর্ায়ী 

ডদখণত পাওয়া র্াণব। কার্ বক্রম ববভাে হণত মন্ত্রোলয়/ববভাণের ববপরীণত ডসক্টর 

বভবিক প্রদি বসবলিং (বরাদ্দ) এর মণধ্য সীবমত ডেণক ডসক্টণরর আওতাভুক্ত প্রকণল্পর 

অনুকূণল বরাদ্দ প্রদান করণত হণব।  

 

উদাহরনঃ ধ্বর ‘ক’ মন্ত্রোলণয়র ৩টট প্রকল্প ২ টট ডসক্টণরর আওতায় র্োক্রণম ডসক্টর-১ এর 

আওতায় ২টট ও ডসক্টর-২ এর আওতায় ১টট প্রকল্প রণয়ণে এবিং ‘ক’ মন্ত্রোলণয়র বসবলিং (বরাদ্দ) 

বনম্নরূপঃ 

ক্র. নিং মন্ত্রোলয়/ববভাে ডসক্টর ডসক্টর বভবিক ডমাট 

বরাদ্দ 

জজওবব প্রকল্প সাহার্য 

১ ‘ক’ ডসক্টর-১ ৫০ ৪০ ১০ 

২ ডসক্টর-২ ৬০ ৬০ ০ 

 

তাহণল ২০২০-২১ অে ব বেণরর আরএবেবপণত ‘ক’ মন্ত্রোলণয়র প্রকল্প বভবিক বরদ্দ 

প্রস্তাব হণব বনম্নরূপঃ  

মন্ত্রোলয় -ক ২০২০-২১ অে ব বেণরর সিংণ াবধ্ত বাবষ বক উন্নয়ন কম বসূবিণত 

বরাদ্দ 

  

 ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ 

   বযয় খাত আমদানীশুল্ক 

ও বসবে ভযাট 

প্রকল্প 

সাহার্য 

(টাকািং ) 

অনযানয 

 

 

 ডমাট  টাকা 

(রাজস্ব) 

মূলধ্ন 

(টাকািং ) 

রাজস্ব    



ডসক্টর-১    

প্রকল্প-১  ৩০ ২০  

(৫) 

২৫ ৫  ১০   

প্রকল্প-২  ২০ ২০ 

(৬) 

১৪ ৬     

 

ডমাট 

ডসক্টর-১ 

 ৫০ ৪০ 

(১১) 

৩৯ ১১  ১০   

ডসক্টর-২    

প্রকল্প-১  ৬০ ৬০ ৬০  ১০    

ডমাট 

ডসক্টর-২ 

 ৬০ ৬০ ৬০  ১১    

 

 

প্রকল্প বভবিক বরদ্দ প্রদাণনর ডেণে অনুসরেীয় ধ্াপসমূহ 

ধ্াপ-১:   

মন্ত্রনালয়/ববভাণের অপাণরটর ডনজ ডনজ ইউজাে আইডি ও িােওয়াি 

বযবহার কণর AMS ( http://adp.plancomm.gov.bd ) এ লেইন করণবনঃ  

 

ধ্াপ-২:  

বাম বদণকর ডমনু তাবলকায় ‘বোদ্দ’ ডমনুণত বিক করণল সাব-ডমনু আসণব। 

সাব-ডমনু তাবলকার ‘প্রকে অনুোরে বোদ্দ’ সাব-ডমনুণত প্রণব  করণত হণব। 

(বরাদ্দ>প্রকল্প অনুসাণর বরাদ্দ) 

http://adp.plancomm.gov.bd/


 

 

 
  

 

 

 

ধ্াপ-৩:  

প্রকল্প অনুসাণর বরাদ্দ প্রদাণনর জনয ‘বোদ্দ প্রস্তাব’ বাটন এ বিক করণল 

আপনার মন্ত্রোলয়/ববভাণের প্রকণল্পর জনয ডসক্টণরর বসবলিং বাম পাণ  এবিং 

মন্ত্রোলণয়র বসবলিং োন পাণ  ডদখণত পাণবন। এ োড়া উক্ত ডসক্টণরর প্রকল্প তাবলকা 

নীণি ডদখা র্াণব। 

 

পা াপাব  দুইটট কলাণম ২০২০-২১ আরএবেবপ িাবহদা (ডমাট, জজওবব ও প্রকল্প 

সাহার্য) এবিং ২০২০-২১ আরএবেবপ বরাদ্দ (ডমাট, জজওবব ও প্রকল্প সাহার্য) প্রস্তাব 



ডদখা র্াণব। বরাদ্দ প্রস্তাব অিংণ  িাবহদার অনুরূপ তেয ডদখা র্াণব। র্বদ ডকান বনবদবষ্ট 

প্রকণল্পর বরাদ্দ প্রস্তাব অিংণ  প্রদব বত তেয অপবরববতবত অবস্থায় ২০২০-২১ 

অে ববেণরর আরএবেবপ’ডত িূড়ান্ত বরাদ্দ বহণসণব প্রস্তাব করার ডেণে শুধ্ ু‘েংেক্ষে’ 

এ বিক করণত হণব। ডকান প্রকণল্পর অনুকূণল বরাদ্দ প্রস্তাব অিংণ  প্রদব বত তেয 

পবরবতবণনর প্রণয়াজন হণল ‘আপণেট’ বাটন এ বিক কণর বরাদ্দ প্রস্তাব পবরবতবন 

করণত হণব এবিং ‘েংেক্ষে’ করণত হণব।  

( বরাদ্দ -> প্রকল্প অনুসাণর বরাদ্দ ->আপণেট -> সিংরেে ) 

ধ্াপ-৪:  

প্রকল্পটট সমাবির জনয বনধ্ বাবরত তাবলকাভুক্ত োকণল ‘সমাবির জনয বনধ্ বাবরত’ বণে 

বিবিত কণর উচ্চ অগ্রাবধ্কার বনব বািন করণত হণব। 

ধ্াপ-৫:  

এরূপ ভাণব সকল প্রকণল্প বরাদ্দ প্রস্তাব সম্পন্ন করা হণল োনবদণক বনণি 

‘চূড়ান্ত জিা’ বাটনটট ডদখা র্াণব। 

 

ধ্াপ-৬:  

 ‘চূড়ান্ত জিা’ বাটনটট বিক করার পর ‘িিারেটেরক সপ্রেে করুে’ বাটনটট 

সজক্রয় হণব এবিং প্রকল্পসমূণহর বরাদ্দ প্রস্তাব আবব যকভাণব মোণরটরণক ডপ্ররে 

করণত হণব। অনুরূপভাণব মন্ত্রোলয়/ববভাণের মোণরটর প্রণয়াজনীয় সিংণ াধ্ন 

পূব বক িূড়ান্ত বরাদ্দ প্রস্তাব আবব যকভাণব পবরকল্পনা কবম ণনর সিংবিষ্ট ডসক্টণর 

ডপ্ররে করণবন।  



 

 


