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অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন অনুর্বভাে ও সংস্থাসমূবের
ি ীঃবাবেট অনুর্বভাে-১
কার্াবল
বাবেট-১ অনুর্বভাে োি য় বাবেট প্রণয়ন কবর িা র্র্াসমবয় োি য় সংসবদ উপস্থাপন এবং র্বর্ভন্ন প্রকার ব্যয়
ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রম পর্রচালনা কবর। সরকাবরর আর্র্ িক ও অর্ িননর্িক ব্যবস্থাপনা বাবেট অনুর্বভাবের প্রধান কাে। বাবেট
প্রর্ক্রয়ার মাধ্যবম সম্পদ আেরণ এবং িা সুষম বন্টবনর মাধ্যবম দার্রদ্র্য র্ববমাচনসে দদবের অর্ িননর্িক উন্নয়বন এ অনুর্বভাে
ভূর্মকা পালন কবর র্াবক। এছাড়া, সরকাবরর আয় ও ব্যয় পর্রর্স্থর্ি পর্রব ক্ষণ, বাবেবটর আর্র্ িক ও অর্ িননর্িক র্ববেষণ,
বার্ষ িক উন্নয়ন কমিসূর্চর েন্য বন্টনবর্াগ্য সম্পবদর পর্রমাণ র্নধ িারণ এবং দের্ণর্বন্যাস কাঠাবমার সংরক্ষণ ও আধুর্নকায়ন এ
অনুর্বভাবের গুরুত্বপূণ ি দার্য়ত্ব। অর্ধকন্তু, বাবেট মর্নটর্রং ও সম্পদ কর্মটি এবং এ সংক্রান্ত দটকর্নকযাল কর্মটিবক সার্চর্বক
সোয়িা প্রদান, আর্র্ িক সংবেষ সম্পন্ন র্বল ও অর্ ি র্বল প্রর্ক্রয়াকরণ এবং আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার দক্ষবে সংস্কাবরর েন্য গৃে ি
প্রকল্প/কমিসূর্চ বাস্তবায়ন ও িদারর্ক বাবেট অনুর্বভাে-১ এর কার্ িাবল র অন্তর্ভিক্ত। ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর বাবেট অনুর্বভাে-১
এর গুরুত্বপূণ ি/উবেখবর্াগ্য কমিকাবের র্ববরণ র্নবে দদওয়া েবলাীঃ
২০১৮-১৯ অর্ িবছবর সম্পার্দি গুরুত্বপূণ ি/উবেখবর্াগ্য কমিকাে
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর পর্রচালন ও উন্নয়ন বাবেট বরাবের সংবোর্ধি কর্তিত্ব েি ৩১ মাচ ি ২০১৯ িার্রবখ োর্র করা
েবয়বছ;
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবরর সংবোর্ধি এবং ২০১৯-২০ অর্ িবছবরর বাবেট প্রণয়নপূব িক র্নধ িার্রি সময়সূর্চ অনুর্ায় মোন
োি য় সংসবদ উপস্থাপন করা েবয়বছ;
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর র্নবোক্ত বাবেট প্রকােনাসমূবের ইংবরর্ে সংস্করণ প্রকাে করা েবয়বছীঃ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budget Speech
Budget in Brief
Annual Financial Statement
Medium Term Macro Economic Policy Statement
Blooming Children: Prosperous Bangladesh: Child Focused Budget 2019-20
Gender Budget Report
Consolidated Fund Receipts
Demands for Grants and Appropriations (Operational and Development)
Medium Term Budget Framework (MTBF)
Climate Financing for Sustainable Development: Budget Report 2019-20
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➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর পর্রচালন বাবেবটর আওিায় র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাবের দমাট ৩৮টি উন্নয়ন কমিসূর্চ অনুবমাদন ও
বাস্তবায়বনর লবক্ষয অর্ িায়বনর ব্যবস্থা করা েবয়বছ;
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর মৃি সরকার্র কমিকিিা/কমিচার্র কর্তিক গৃে ি সরকার্র ঋণ ও সুদ মওকুবের দমাট ৫০টি প্রস্তাব
র্নষ্পর্ি করা েবয়বছ;
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর সরকার্র কমিচার বদর েন্য ব্যাংর্কং ব্যবস্থার মাধ্যবম গৃে র্নমিাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত দমাট ১০১টি
প্রস্তাব র্নষ্পর্ি করা েবয়বছ;
➢ সরকার্র আর্র্ িক ব্যবস্থাপনার সংস্কার কার্ িক্রমবক অব্যােি রাখবি সপ্তম পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনার সাবর্ সামঞ্জস্যপূণ ি
Public Financial Management Reform Strategy, 2016-2021 প্রণয়ন করা েবয়বছ;
➢ অর্ ি র্বভাবের ওবয়বসাইট োলনাোদ কবর চলর্ি অর্ িবছবরর বাবেট, র্বর্ভন্ন আর্র্ িক র্বর্ধ, আর্র্ িক ব্যবস্থাপনায় চলমান
সংস্কার কমিসূর্চ সম্পবকি িথ্যার্দ সর্ন্নববে করা েবয়বছ;
➢ ২০১৯-২০ অর্ িবছবরর প্রস্তার্বি বাবেবটর সাবর্ র্নবে বর্ণ িি ৪টি গুরত্বপূণ ি প্রকােনা মোন োি য় সংসবদ উপস্থাপন করা
েবয়বছীঃ
1)
2)
3)
4)

র্বকর্েি র্েশীঃ সমৃদ্ধ বাংলাবদে। র্েশ বাবেট ২০১৯-২০;
দটকসই উন্নয়বন েলবায়ু অর্ িায়নীঃ বাবেট প্রর্িববদন ২০১৯-২০;
দেোর বাবেট প্রর্িববদন ২০১৯-২০;
র্ির্েটাল বাংলাবদবের পবর্ অগ্রর্াোীঃ োলর্চে ২০১৯।

➢ ২০১৯-২০ অর্ িবছবর ৪৩টি মন্ত্রণালয়/র্বভাবের ‘দেোর বাবেট প্রর্িববদন’ প্রণয়ন করা েবয়বছ;
➢ ২০১৯-২০ অর্ িবছবরর মন্ত্রণালয়/ র্বভাের্ভর্িক বাবেট বই প্রকাে করা েবয়বছ র্াবি র্নবে বর্ণ িি র্বষয়সমূে সর্ন্নববে
করা েবয়বছীঃ
১। মন্ত্রণালয়/র্বভাবের বাবেট কাঠাবমা (MBF);
২। সংযুক্ত িের্বল প্রার্প্ত (র্বস্তার্রি);
৩। মঞ্জুর্র ও বরাবের দাব সমূে (পর্রচালন ও উন্নয়ন);
৪। র্বস্তার্রি বরাে (পর্রচালন); এবং
৫। মঞ্জুর্র ও বরাবের দাব সমূে (উন্নয়ন)।
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