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বাজেট অনুববভাগ-১
বাজেট-১ অনুববভাগ-এর প্রধান কার্ যক্রম হল োতীয় বাজেট প্রণয়ন কজর তা র্থাসমজয় োতীয় সংসজে উপস্থাপন এবং বববভন্ন প্রকার
ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও বনয়ন্ত্রণ কার্ যক্রম পবরচালনা। সরকাজরর আবথ যক ও অথ যননবতক ব্যবস্থাপনা বাজেট অনুববভাজগর প্রধান কাে।
বাজেট প্রবক্রয়ার মাধ্যজম সম্পে আহরণ এবং তা সুষম বন্টজনর মাধ্যজম োবরদ্র ববজমাচনসহ দেজের অথ যননবতক উন্নয়জন এ অনুববভাগ
ভূবমকা পালন কজর থাজক। এছাড়া, সরকাজরর আয় ও ব্যয় পবরবস্থবত পবরবীক্ষণ, বাজেজটর আবথ যক ও অথ যননবতক ববজেষণ, বাবষ যক
উন্নয়ন কমযসূবচর েন্য বন্টনজর্াগ্য সম্পজের পবরমাণ বনধ যারণ এবং দেবণববন্যাস কাঠাজমার সংরক্ষণ ও আধুবনকায়ন এ অনুববভাজগর
গুরুত্বপূণ য োবয়ত্ব। অবধকন্তু, বাজেট মবনটবরং ও সম্পে কবমটি এবং এ সংক্রান্ত দটকবনকযাল কবমটিজক সাবচববক সহায়তা প্রোন,
আবথ যক সংজেষ সম্পন্ন ববল ও অথ য ববল প্রবক্রয়াকরণ এবং আবথ যক ব্যবস্থাপনার দক্ষজে সংস্কাজরর েন্য ৃহহীত প্রক্প/ককমযসূবচ
বাস্তবায়ন ও তোরবক বাজেট অনুববভাগ-১ এর কার্ যাবলীর অন্তর্ভযক্ত। ২০১৬-১৭ অথ যবছজর বাজেট অনুববভাগ-১ এর
গুরুত্বপূণ যকউজেখজর্াগ্য কমযকাজের বববরণ বনজে দেয়া হজলাোঃ
২০১৬-১৭ অথ যবছজর সম্পাবেত গুরুত্বপূণ যকউজেখজর্াগ্য কমযকাে
 ২০১৬-১৭ অথ যবছজর উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাজের সংজোবধত কর্তযত্ব গত ২৩ মাচ য ২০১৭ বরোঃ তাবরজখ োবর করা হজয়জছ।
 ২০১৬-১৭ অথ যবছজরর সংজোবধত এবং ২০১৭-১৮ অথ যবছজরর বাজেট প্রণয়নপূব যক বনধ যাবরত সময়সূবচ অনুর্ায়ী মহান োতীয়
সংসজে উপস্থাপন করা হজয়জছ।
 ২০১৭-১৮ অথ যবছজরর প্রস্তাববত বাজেজটর সাজথ বনজে ববণ যত ৪টি গুরত্বপূণ য প্রকােনা মহান োতীয় সংসজে উপস্থাপন করা
হজয়জছোঃ
(১) ববকবেত বেশোঃ সমৃদ্ধ বাংলাজেে, বেশ বাজেট ২০১৭-১৮
(২) েলবায়ু সুরক্ষা ও উন্নয়জনর লজক্ষযোঃ বাজেট প্রবতজবেন ২০১৭-১৮
(৩) দেোর বাজেট প্রবতজবেন
(৪) বিবেটাল বাংলাজেজের পজথ অগ্রর্াোোঃ হালবচে ২০১৭
 ২০১৭-১৮ অথ যবছজরর মন্ত্রণালয়বভবিক বাজেট বই প্রকাে করা হজয়জছ র্াজত বনজে ববণ যত ববষয়সমূহ সবন্নজবে করা হজয়জছোঃ
১। মন্ত্রণালয়কববভাজগর বাজেট কাঠাজমা (MBF)
২। সংযুক্ত তহববল প্রাবি (ববস্তাবরত)
৩। মঞ্জুরী ও বরাজের োবীসমূহ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)
৪। ববস্তাবরত বরাে (অনুন্নয়ন)
৫। মঞ্জুরী ও বরাজের োবীসমূহ (উন্নয়ন)
 ২০১৬-১৭ অথ যবছজর বনজোক্ত বাজেট প্রকােনাসমূজহর ইংজরবে সংস্করণ প্রকাে করা হজয়জছোঃ
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Demands for Grants and Appropriations (Non-Development and Development);
Medium Term Budget Framework
Climate Protection and Development: Budget Report 2017-18

২০১৬-১৭ অথ যবছজর অনুন্নয়ন বাজেজটর আওতায় বাস্তবায়জনর লজক্ষয বববভন্ন মন্ত্রণালয়কববভাজগর দমাট ৭৮টি উন্নয়ন
কমযসূবচ অনুজমােন ও অথ যায়জনর ব্যবস্থা করা হজয়জছ।
২০১৬-১৭ অথ যবছজর মৃত সরকাবর কমযকতযাককমযচাবর কর্তযক ৃহহীত সরকাবর ঋণ ও সুে মওকুজের দমাট ৬৩টি প্রস্তাব
বনষ্পবি করা হজয়জছ।
সরকাবর আবথ যক ব্যবস্থাপনার সংস্কার কার্ যক্রমজক অব্যাহত রাখজত সিম পচবাবাবষ যক পবরক্প/নার সাজথ সামজস্যপূপূণ য
Public Financial Management Reform Strategy, 2016-2021 প্রণয়ন করা হজয়জছ।
অথ য ববভাজগর ওজয়বসাইট হালনাগাে কজর চলবত অথ যবছজরর বাজেট, বববভন্ন আবথ যক বববধ, আবথ যক ব্যবস্থাপনায় চলমান
সংস্কার কমযসূবচ সম্পজকয তথ্যাবে সবন্নজবে করা হজয়জছ।
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