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সামষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টিভাগ 

 

সামষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টিভাগগর আনুষ্ঠাষ্টনক যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সাগের অগটাির মাগস। এ অনুষ্টিভাগগর উগেখযোগযায ক কায থািেীর 

মগে রগয়গে: আষ্টর্ থক নীষ্টি, মুদ্রানীষ্টি, ষ্টিষ্টনময় হার নীষ্টি ও িষ্টহ:খযোাি সংক্রান্ত ষ্টিষয়াষ্টির প্রগয়াজনীয় ষ্টিগেষণ ও সমন্বয় সাধন; 

খযোসড়া মেগময়াষ্টি সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক কাঠাগমা (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF) প্রণয়ন 

এিং ষ্টনয়ষ্টমিভাগি হােনাগািকরণ। এ অনুিষ্টভাগ িাগজট অনুষ্টিভাগগর সাগর্ সমন্বগয়র মােগম মেগময়াষ্টি িাগজট পূি থাভাস ও 

মেগময়াষ্টি সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক নীষ্টি ষ্টিবৃষ্টি (Medium Term Macroeconomic Policy Statement-MTMPS) 

প্রণয়ন; িাগজট িক্তৃিার খযোসড়া প্রণয়ন; সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক পষ্টরষ্টিষ্টির ওপর প্রষ্টিগিিন/িথ্য ষ্টিিরণী প্রণয়ন; সরকাষ্টর সম্পি 

ব্যিহাগরর ক্ষেগত্র কায থকাষ্টরিা ও িেিা বৃষ্টির েগেে ব্যিিাপনা সংস্কাগরর সুপাষ্টরশ প্রণয়ন; সরকাগরর গুরুত্বপূণ থ নীষ্টিগি 

ষ্টসিান্ত ও উগযাগসমূগহর মে ও িীর্ থগময়াষ্টি আষ্টর্ থক সংগেষ  উন্নয়গনর জন্য সুপাষ্টরশ প্রণয়ন; রাষ্ট্রায়ত্ত িাষ্টণষ্টজেক 

প্রষ্টিষ্ঠানসমূগহর quasi-fiscal কায থক্রগমর ফগে সম্ভাব্য আনুষষ্টিক িায় (contingent liabilities) এিং িহষ্টিেষ্টিহীন 

িায়সমূহ (Unfunded liabilities) সংক্রান্ত ষ্টিষয়াষ্টি; ইকনষ্টমক মগেষ্টেং সংক্রান্ত কায থািষ্টে; িাগজট িাস্তিায়ন পষ্টরিীেণ 

ইিোষ্টি কায থক্রম সম্পািন কগর র্াগক। ২০১৬-১৭ অর্ থিেগর এ অনুষ্টিভাগ কর্তথক সম্পাষ্টিি উগেখযোগযায ক কায থািেী ষ্টনগে উগেখযো 

করা হগোোঃ 

মেগময়াষ্টি িাগজট কাঠাগমা সম্পষ্টকথি কায থািেীোঃ 

 মেগময়াষ্টি সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক কাঠাগমা প্রণয়ন ও ষ্টনয়ষ্টমি হােনাগািকরণ; এ কাঠাগমাগি রগয়গে অর্ থনীষ্টির চারটি 

খযোাি ির্া-প্রকৃি, রাজস্ব, আষ্টর্ থক ও িষ্টহ:খযোাগির চেকসমূগহর মেগময়াষ্টি প্রগেপণ 

 মেগময়াষ্টি সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক কাঠাগমা হােনাগািকরগণর েগেে এমটিএমএফ ওয়াষ্টকথং গ্রুগপর সভা আগয়াজন 

 আষ্টর্ থক, মুদ্রা ও ষ্টিষ্টনময় হার সংক্রান্ত নীষ্টি ষ্টনধ থারণ এিং এগির মগে যর্াযর্ সমন্বয় সাধগনর েগেে নগভম্বর ২০১৬ 

ও এষ্টপ্রে ২০১৭ মাগস এিিসংক্রান্ত ক্ষকা-অষ্টে থগনশন কাউষ্টিগের ক্ষমাট দুইটি সভা আগয়াজন, ক্ষকা-অষ্টে থগনশন 

কাউষ্টিগের সভার কায থপত্র প্রণয়ন, ক্ষরকে থ ক্ষনাটস প্রস্তুিকরণ, সারসংগেপ মাননীয় অর্ থমন্ত্রী সমীগপ উপিাপন, সভার 

ষ্টসিান্তসমূহ সংষ্টেি মন্ত্রণােয়/ষ্টিভাগ/ সংিাগক অিষ্টহিকরণসহ যািিীয় সাষ্টচষ্টিক কায থাষ্টি সম্পািন 

 সরকাষ্টর অর্ থ িাগজট ব্যিিাপনা আইন ২০০৯ এর ১১ ধারামগি জািীয় সংসগি উপিাপগনর েগেে মেগময়াষ্টি 

(২০১৭-১৮হগি ২০১৯-২০ পয থন্ত)  সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক নীষ্টি ষ্টিবৃষ্টি ( িাংো ও ইংগরষ্টজ সংস্করণ) প্রণয়ন; (এ নীষ্টি 

ষ্টিবৃষ্টিগি মেগময়াগি অর্ থনীষ্টির প্রবৃষ্টির সম্ভািনা, সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক চেকসমূগহর মেগময়াষ্টি প্রগেপন, 

সরকাগরর রাজস্ব নীষ্টির ক্ষকৌশেগি অগ্রাষ্টধকারসমূহ, সরকাগরর রাজস্ব আয়, সরকাষ্টর ব্যয়, িাগজট র্াটষ্টি, অর্ থায়ন, 

অর্ থায়গনর উৎস, সরকাগরর ঋণ ক্ষকৌশে ইিোষ্টি ষ্টিষগয় ষ্টিগেষণ করা হগয় র্াগক) 

 িাংোগিগশর অর্ থনীষ্টির জন্য Macro-fiscal Forecasting Model তিষ্টর ও িীর্ থগময়াষ্টি ক্ষগ্রার্ মগেে Long 

Term Growth  Model  (LTGM) কাজ সম্পািন 

  Macro-fiscal Database তিষ্টরর কাজ সম্পািন 

িাগজট সংষ্টেি কায থািেী 

 িাগজট িক্তৃিার ইনপুট সংগ্রগহর েগেে মন্ত্রণােয়/ষ্টিভাগ/ িপ্তর/সংিার প্রধানগগণর িরািগর উপানুষ্ঠাষ্টনক পত্র ক্ষপ্ররণ, 

ইনপুট সংগ্রহ ও সংকেন 

 িাগজট িক্তৃিার  খযোসড়া প্রণয়ন 

 িাগজট িক্তৃিার  ইংগরষ্টজ অনুিাি 

 িাগজট িক্তৃিায় সরকাগরর ষ্টিগি পাঁচ িেগরর (২০১১-১২ হগি ২০১৬-১৭) িাগজট ক্ষর্াষ্টষি উগেখযোগযায ক কায থক্রগমর 

িাস্তিায়ন অগ্রগষ্টি ষ্টিষয়ক প্রষ্টিগিিন/সারষ্টণ প্রস্তুিকরণ (ইগিামগে সফেভাগি িাস্তিাষ্টয়ি, িাস্তিায়নাধীন, চেমান 

ইিোষ্টি) 

 িাগজট িাস্তিায়ন অগ্রগষ্টি ষ্টিষগয় তত্রমাষ্টসক ষ্টভষ্টত্তগি িথ্য সংগ্রহ, িাগজট িাস্তিায়ন অগ্রগষ্টি ম্যাষ্টিক্স প্রণয়ন এিং িা 

হােনাগািকরণ 

 সরকাষ্টর অর্ থ ও িাগজট ব্যিিাপনা আইন ২০০৯ এর ১৫ ধারামগি ২০১৬-১৭ অর্ থিেগরর িাগজট িাস্তিায়ন ও আয় 

ব্যগয়র গষ্টিধারা এিং সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক ষ্টিগেষণ সংক্রান্ত তত্রমাষ্টসক ও অধ থিাষ্টষ থক প্রষ্টিগিিন জািীয় সংসগি 

উপিাপন 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীগপ উপিাষ্টপি িাগজটপূি থ ষ্টিষ্টফং এর জন্য সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক পষ্টরষ্টিষ্টি সংষ্টেি অংগশর 

জন্য িথ্য উপাত্ত প্রিান, স্লাইে প্রস্তুিকরণ 

 ষ্টিশ্বব্যাংগকর িাগজট সাগপাট থ Development Policy Credit সংক্রান্ত কায থ সম্পািন 
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ক্ষক্রষ্টেট ক্ষরটিং সংক্রান্ত কায থািেী 

 Standard & Poor’s (S&P), Moody’s ও Fitch আন্তজথাষ্টিক ক্ষক্রষ্টেট ক্ষরটিং সংিার সাগর্ সভা অনুষ্ঠান, 

সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক পষ্টরষ্টিষ্টি ষ্টিষগয় হােনাগাি িথ্য সরিরাহ এিং অন্যান্য সাষ্টচষ্টিক সহায়িা প্রিান 

   ষ্টরগপাটিং 

 Monthly Macro-fiscal Update শীষ থক প্রষ্টিগিিন প্রস্তুিকরণ এিং অর্ থ ষ্টিভাগগর ওগয়ি সাইগট প্রকাশ 

 Monthly Fiscal Report প্রস্তুিকরণ এিং িা অর্ থ ষ্টিভাগগর ওগয়িসাইগট প্রকাশ 

 Year-end Report on Fiscal Position প্রণয়ন এিং িা অর্ থ ষ্টিভাগগর ওগয়িসাইগট প্রকাশ 

জািীয় গুরুত্বপূণ থ ষ্টিষ্টভন্ন ষ্টিষগয় গগিষণাকম থ সম্পািন, ধারণাপত্র/পষ্টেষ্টস ক্ষনাট প্রণয়ন 

 Agriculture Subsidy: Its Fiscal and Economic Impact on Bangladesh Economy 

 Social Safety Nets in Bangladesh: An Analysis and Future Issues 

 Impact of Macroeconomic Variables on the Stock Market Returns in Bangladesh: Does a 

Meaningful Impact Exist? 

 Trade Liberalization in Bangladesh: Present Status and Policy Implication 

 FDI inflows in Bangladesh: Identifying its major determinants 

 Workers’ Remittance Inflow, Financial Development and Economic Growth: A Study on 

Bangladesh. 

ষ্টিপাষ্টেক ও িহুপাষ্টেক অর্ থননষ্টিক সহগযাষ্টগিা সংক্রান্ত কায থাষ্টি 

 Local Consultative Group ( LCG) working group এর কায থ সম্পািন 

 সাকথ, কমনওগয়ের্সহ ষ্টিষ্টভন্ন ষ্টিপাষ্টেক ও িহুপাষ্টেক অর্ থননষ্টিক সহগযাষ্টগিা ক্ষফারাম সংষ্টেি ষ্টিষয়াষ্টি প্রষ্টক্রয়াকরণ 

 Inter-governmental Expert Group (IGEG) on Financial Issues এিং SAARC Finance এর সাগর্ 

সম্পৃক্ত কায থাষ্টি সম্পািন 

 ষ্টিষ্টভন্ন আন্তজথাষ্টিক চুষ্টক্ত ক্ষযমন-িাষ্টণজে চুষ্টক্ত, ষ্টিষ্টনগয়াগ সহায়িা চুু্ষ্টক্ত ইিোষ্টি ষ্টিষগয় মিামি প্রিান 

 িাষ্টণজে নীষ্টি সংষ্টেি কায থক্রম সম্পািন 

 অন্যান্য 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অর্ থমন্ত্রী িরািগর জািীয় সংসগি উপিাষ্টপি ক্ষিগশর সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক পষ্টরষ্টিষ্টি সংক্রান্ত 

প্রগোাত্তর তিষ্টর এিং সংসগি ক্ষপ্ররণ 

 মাননীয় অর্ থমন্ত্রী/সষ্টচি মগহািগয়র ষ্টনগি থশানামগি িথ্য-উপাত্ত/ষ্টিগেষণাত্মক ক্ষেখযোা/ কাষ্টি ষ্টিফ/ িক্তৃিার খযোসড়া/ মন্তব্য 

ইিোষ্টি প্রিান 

 SDG (ক্ষটকসই উন্নয়ন অভীি) সংক্রান্ত যািিীয় কায থািেী 

 “Skills for Employment Investment Program (SEIP)” সংক্রান্ত যািিীয় কায থািেী 

 Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭ প্রণয়ন সংষ্টেি কাজ 

  অর্ থ ষ্টিভাগগর অধীগন  National Human Resource Development Fund (NHRDF) কায থক্রম 

 ষান্মাষ্টসক ষ্টভষ্টত্তগি প্রণীি “SAARC Finance News Letter” এর জন্য িথ্য প্রস্তুি ও ক্ষপ্ররণ 

  CSR/SOF সংক্রান্ত গাইেোইন প্রস্তুিকরণ 

 িাগজগট ক্ষর্াষ্টষি সরকাগরর অর্ থননষ্টিক নীষ্টি-ক্ষকৌশে িাস্তিায়গনর েগেে ধারণাপত্র/পষ্টেষ্টস ক্ষপপার তিষ্টর এিং 

উপিাপনা কায থক্রম পষ্টরচােনার েগেে কম থপষ্টরকল্পনা প্রণয়ন 

 


