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অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন অনুর্বভাে ও সংস্থার
ি ীঃ সামর্িক অর্নি র্ি অনুর্বভাে
কার্াবল
সামষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টিভাগের আনুষ্ঠাষ্টনক যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সাগের অগটাির মাগস। শুরু থর্গকই সামষ্টিক
অর্ থনীষ্টি অনুষ্টিভাে অর্ থ ষ্টিভাগের সামষ্টিক কমথকাগে গুরুত্বপূর্ থ অিদান থরগে আসগে। এ অনুষ্টিভাগের গুরুত্বপূর্ থ কায থািেী
ষ্টনগে উগেে করা হগোোঃ
অর্ থনীষ্টির চারটি োি ির্া প্রকৃি, রাজস্ব, মুদ্রা ও আষ্টর্ থক োি এিং িষ্টহস্থোঃ োগির আন্তোঃসম্পগকথর ষ্টভষ্টিগি
Aggregate Fiscal Discipline ষ্টনষ্টিি করার েক্ষ্য সামগন থরগে সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক চেকসমূগহর ষ্টহসাি ও
প্রগক্ষ্পর্সহ মধ্যগময়াষ্টদ সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক কাঠাগমা (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF)
প্রর্য়ন এিং ষ্টনয়ষ্টমিভাগি িা হােনাোদকরগর্র কাজটি কগর সামষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টিভাে। মাননীয় অর্ থমন্ত্রীর
সভাপষ্টিগত্ব অনুষ্টষ্ঠি ‘আষ্টর্ থক, মুদ্রা ও ষ্টিষ্টনময় হার সংক্রান্ত থকা-অষ্টড থগনশন কাউষ্টিে’ এর সভায় এ কাঠাগমার চূড়ান্ত
অনুগমাদন থদয়া হয়। উক্ত সভার জন্য িথ্যিহুে কায থপত্র প্রর্য়ন োড়াও আনুষষ্টিক সকে কায থাষ্টদ সম্পাদন কগর র্াগক
সামষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টিভাে;
ক)

ে)
সরকাষ্টর অর্ থ ও িাগজট ব্যিস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ১১ ধারামগি প্রষ্টিিের িাগজট িক্তৃিার সাগর্ জািীয়
সংসগদ থপশ করগি হয় মধ্যগময়াষ্টদ সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক নীষ্টি ষ্টিবৃষ্টি (Medium Term Macroeconomic Policy
Statement)। নীষ্টি ষ্টিবৃষ্টি প্রর্য়গনর কাজটি কগর সামষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টিভাে। ষ্টিশ্ব ও থদশীয় অর্ থনীষ্টির েষ্টিপ্রকৃষ্টি
ষ্টিগেষগর্র পাশাপাষ্টশ এ নীষ্টি ষ্টিবৃষ্টিগি সরকাগরর মধ্যগময়াষ্টদ চযাগেঞ্জ ও সম্ভাব্য নীষ্টি-থকৌশগের িথ্যষ্টনভথর
ষ্টিগেষর্ধমী আগোচনা অন্তর্ভথক্ত র্াগক। পাশাপাষ্টশ, মধ্যগময়াগদ থদগশর অর্ থননষ্টিক প্রবৃষ্টির সম্ভািনা, সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক
চেকসমূগহর মধ্যগময়াষ্টদ প্রগক্ষ্পর্, সরকাগরর রাজস্ব নীষ্টির থকৌশেেি অিাষ্টধকারসমূহ, সরকাগরর রাজস্ব আয়, সরকাষ্টর
ব্যয়, িাগজট ঘাটষ্টি, অর্ থায়ন, অর্ থায়গনর উৎস, সরকাগরর ঋর্ থকৌশে ইিযাষ্টদ ষ্টিষগয় ষ্টিগেষর্ তুগে ধরা হয়;
ে)
প্রষ্টিিের মাননীয় অর্ থমন্ত্রী জািীয় সংসগদ থয িাগজট িক্তৃিা থপশ কগরন িার েসড়া প্রর্য়গনর কাজও সম্পাদন
কগর সামষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টিভাে। িাগজগট থঘাষ্টষি প্রষ্টিশ্রুষ্টিসমূগহর িাস্তিায়ন অিেষ্টি পষ্টরিীক্ষ্র্ করা এ অনুষ্টিভাগের
অন্যিম প্রধান কাজ। ত্রত্রমাষ্টসক ষ্টভষ্টিগি মন্ত্রর্ােয়/ষ্টিভােসমূহ হগি িাগজট িাস্তিায়ন অিেষ্টির িথ্য সংিহ করা হয়।
িাগজট িাস্তিায়ন অিেষ্টির িথ্য, সরকাগরর আয়-ব্যগয়র ষ্টহসাি ও সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক পষ্টরষ্টস্থষ্টির ষ্টচত্র তুগে ধগর প্রস্তুি
করা হয় ‘িাগজট িাস্তিায়ন অিেষ্টি ও আয় ব্যগয়র েষ্টিধারা এিং সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক ষ্টিগেষর্ সংক্রান্ত প্রষ্টিগিদন’।
সরকাষ্টর অর্ থ ও িাগজট ব্যিস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ১৫(৪) ধারা অনুযায়ী এ প্রষ্টিগিদন থপশ করা হয় জািীয় সংসগদ।
সমসামষ্টয়ক জািীয় গুরুত্বপূর্ থ আর্ থ-সামাষ্টজক ষ্টিষগয় ধারনা/গকৌশেপত্র প্রর্য়ন সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক অনুষ্টিভাগের আর
একটি গুরুত্বপূর্ থ কাজ; িাগজট প্রর্য়নকাগে প্রাসষ্টিকিা ষ্টিগিচনায় এ সকে ধারর্াপগত্র উপস্থাষ্টপি নীষ্টিগকৌশেেি
সুপাষ্টরশসমূহ ষ্টিগিচনা করা হয়। প্রর্ীি এসকে ধারর্াপগত্রর মগধ্য কগয়কটি ইগিামগধ্য সরকাগরর থিশ ষ্টকছু গুরুত্বপূর্ থ
নীষ্টি-থকৌশগের ষ্টভষ্টি ষ্টহগসগিও কাজ কগরগে। এোড়া, অর্ থ ষ্টিভাে সংষ্টেি কায থাষ্টদ এিং আর্ থ-সামাষ্টজক গুরুত্বপূর্ থ ষ্টিষ্টভন্ন
ষ্টিষগয় ষ্টনয়ষ্টমি সাপ্তাষ্টহক উপস্থাপনা কায থক্রম পষ্টরচােনা ও সমন্বগয়র কাজ কগর সামষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টিভাে;
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অর্ থ ষ্টিভাগের ওগয়িসাইগট ষ্টনয়ষ্টমি প্রকাষ্টশি রাজস্ব প্রষ্টিগিদনসমূহ, থযমন- Monthly Report on
Fiscal Position, Monthly Macro Fiscal Update ও Annual Report on Fiscal Position ত্রিষ্টর কগর
এ অনুষ্টিভাে। এ সকে প্রষ্টিগিদগন সংকষ্টেি সরকাগরর রাজস্ব আহরর্ ও ব্যয় সংক্রান্ত িথ্য-উপাি এিং সামষ্টিক
অর্ থননষ্টিক চেকসমূগহর হােনাোদ ষ্টচত্র থদগশ-ষ্টিগদগশ সরকাষ্টর-থিসরকাষ্টর প্রষ্টিষ্ঠান, ষ্টশক্ষ্া ও েগিষর্াগকন্দ্রসমূহ
ষ্টনয়ষ্টমি ব্যিহার কগর র্াগক। এোড়াও আন্তজথাষ্টিক মুদ্রা িহষ্টিে, থক্রষ্টডট থরটিং সংস্থাসমূহ সরকাগরর আষ্টর্ থক
ব্যিস্থাপনার উৎকষ থ মূল্যায়গনর থক্ষ্গত্র এ সকে প্রষ্টিগিদন ষ্টিগিচনায় থনয়। িদুপর্র দদবের আর্ ি-সামার্িক অগ্রের্ি ও
সামর্িক অর্ িননর্িক পর্রর্স্থর্ির হালনাোদ িথ্য সম্বর্লি পুর্িকা প্রস্তুি কবর এ অনুর্বভাে;
ঘ)

ঙ)
প্রবেপবের দেবে উৎকষ ি আনা এবং প্রবেপন ও প্রকৃি র্হসাববর ব্যবধান কর্মবে আনার মাধ্যবম সামর্িক
অর্ িননর্িক চলকসমূহ র্বষেক প্রাক্কলবনর গ্রহেবর্াগ্যিা বাড়াবনার লবেে এ অনুর্বভাে সামর্িক অর্ িননর্িক মবেল তির্রর
প্রবচিা চার্লবে আসবে। সাম্প্রর্িক সমবে এ উবযাে আবরা দিারদার করা হবেবে;
চ)
র্িন ধাবপ দমাট ১৫ লে দলাবকর দেিা উন্নেবনর লবেে অর্ ি র্বভাে কর্তিক ২০১৫-১৬ অর্ িবের দর্বক ১০ বের
দমোর্দ ‘Skill for Employment Investment Program (SEIP)’ বািবােন করা হবে। অর্ ি র্বভাবে এ প্রকল্প
সংর্িি র্াবি ে কার্ িার্দ সামর্িক অর্ িন র্ি অনুর্বভাে সম্পাদন কবর; এবং
সামর্িক অর্ িননর্িক অনুর্বভাবের গুরুত্বপূে ি কাবির িার্লকাে আবরা আবে- Standard & Poor’s (S&P),
Moody’s ও Fitch আন্তজথাষ্টিক থক্রষ্টডট থরটিং সংস্থাসমূগহর সাগর্ সভা অনুষ্ঠান এিং সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক পষ্টরষ্টস্থষ্টি
ষ্টিষগয় িাগদর হােনাোদ িথ্য সরিরাহকরর্; সাকথ, কমনওগয়ের্সহ ষ্টিষ্টভন্ন ষ্টিপাষ্টক্ষ্ক ও িহুপাষ্টক্ষ্ক অর্ থননষ্টিক
সহগযাষ্টেিা থ ারাম সংষ্টেি ষ্টিষয়াষ্টদর প্রষ্টক্রয়াকরর্; সামষ্টিক অর্ থননষ্টিক পষ্টরষ্টস্থষ্টি ষ্টিষগয় িথ্য-উপাি/ষ্টিগেষর্াত্মক
থেো (Write-up)/কাষ্টি ষ্টি /িক্তৃিার েসড়া/মন্তব্য ইিযাষ্টদ প্রস্তুিকরন।
ে)

২০১8-২০১9 অর্ থিেগর সামষ্টিক অর্ থনীষ্টি অনুষ্টিভাে কর্তথক সম্পাষ্টদি উগেেগযাগ্য কায থািেী ও অজথন সমুহ
মধ্যবমোর্দ বাবিট কাঠাবমা সম্পর্কিি কার্ িাবল :
➢ নবভম্বর ২০১৮ ও এর্প্রল ২০১৯ সমবে মধ্যবমোর্দ সামর্িক অর্ িননর্িক কাঠাবমা (Medium Term
Macroeconomic Framework – MTMF) হালনাোদকরে;
➢ মধ্যবমোর্দ সামর্িক অর্ িননর্িক কাঠাবমা হালনাোদকরবের লবেে এমটিএমএফ ওোর্কিং গ্রুবপর দুবটা সভা
আবোিন;
➢ আর্র্ িক, মুদ্রা ও র্বর্নমে হার সংক্রান্ত ন র্ি র্নধ িারে এবং এবদর মবধ্য র্র্ার্র্ সমন্বে সাধবনর লবেে নবভম্বর
২০১৮ ও এর্প্রল ২০১৯ মাবস এিদসংক্রান্ত দকা-অর্ে িবনেন কাউর্িবলর দমাট দুবটা সভা আবোিন:
•

এিদর্বষবে গৃহ ি কার্ িক্রবমর মবধ্য র্েল সভার কার্ িপে প্রেেন, দরকে ি দনাট প্রস্তুিকরে, সার
সংবেপ মানন ে অর্ িমন্ত্র সম বপ উপস্থাপন, এবং সভাে গৃহ ি র্সদ্ধান্ত সংর্িি
মন্ত্রোলে/র্বভাে/সংস্থাবক অবর্হিকরবের র্াবি ে সার্চর্বক কার্ িার্দ সম্পাদন।

➢ সরকার্র অর্ ি ও বাবিট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ধারা ১১ অনুর্াে িাি ে সংসবদ উপস্থাপবনর লবেে
মধ্যবমোর্দ (২০১৯-২০ হবি ২০২১-২২ পর্ িন্ত) সামর্িক অর্ িননর্িক ন র্ি র্ববৃর্ি (বাংলা ও ইংবরি সংস্করে)
প্রেেন;
➢ বাংলাবদবের অর্ িন র্ির িন্য Macro-fiscal Forecasting Model তির্র ও দ র্ িবমোর্দ দগ্রার্ মবেল
(Long Term Growth Model - LTGM) তির্রর কাি সম্পাদন; এবং
➢ Macro-Fiscal Database তির্রর কাি সম্পাদন।
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বাবিট সংর্িি কার্ িাবল :
➢ বাবিট বক্তৃিার ইনপুট সংগ্রবহর লবেে মন্ত্রোলে/র্বভাে/দপ্তর/সংস্থার প্রধানেবের বরাববর আধাসরকার্র পে
দপ্ররে, ইনপুট সংগ্রহ ও সংকলন;
➢ বাবিট বক্তৃিার খসড়া প্রেেন;
➢ বাবিট বক্তৃিার ইংবরর্ি অনুবাদ করার কাবি অংেগ্রহে;
➢ র্বেি এক দেবকর (২০০৯-২০১০ হবি ২০১৮-১৯) বাবিবট দর্ার্ষি উবেখবর্াগ্য কার্ িক্রবমর বািবােন অগ্রের্ি
র্বষেক প্রর্িববদন/ সারর্ে প্রস্তুিকরে (ইবিামবধ্য সফলভাবব বািবার্েি, বািবােনাধ ন, চলমান ইিোর্দ);
➢ বাবিট বািবােন অগ্রের্ি র্বষবে তেমার্সক র্ভর্িবি িথ্য সংগ্রহ, বাবিট বািবােন অগ্রের্ি দমর্িক্স প্রেেন
এবং িা হালনাোদকরে;
➢ সরকার্র অর্ ি ও বাবিট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৫ অনুর্াে িাি ে সংসবদ উপস্থাপবনর লবেে
২০১৮-১৯ অর্ িবেবরর বাবিট বািবােন ও আে ব্যবের ের্িধারা এবং সামর্িক অর্ িননর্িক র্ববিষে সংক্রান্ত
তেমার্সক ও অধ িবার্ষ িক প্রর্িববদন প্রেেন;
➢ মানন ে প্রধানমন্ত্র সম বপ উপস্থার্পি বাবিটপূব ি র্ির্ফং এর িন্য সামর্িক অর্ িননর্িক পর্রর্স্থর্ি সংর্িি
অংবের িন্য িথ্য উপাি প্রদান এবং স্লাইে প্রস্তুিকরে; এবং
➢ র্বশ্বব্যাংবকর বাবিট সাবপাট ি Development Policy Credit (DPC) সংক্রান্ত কার্ িক্রবমর ধারাবার্হকিাে
DPC-১ সম্পন্ন এবং িার আওিাে র্বশ্ব ব্যাংক হবি বাবিট সাবপাট ি ঋে র্হবসবব ২৫১.৩৮ র্ম: মা: েলাবরর
সমপর্রমান ২১১০.৩৬ দকাটি টাকা োড়করবে প্রবোিন ে কার্ িার্দ সম্পাদন ।
দক্রর্েট দরটিং সংক্রান্ত কার্ িাবল :
➢ দদবের উন্নি ঋেমান বিাে রাখার কাবি সহােিার উবেবে Standard & Poor’s (S&P), Moody’s ও
Fitch আন্তিিার্িক দক্রর্েট দরটিং সংস্থাসমূবহর সাবর্ সভা অনুষ্ঠান এবং সামর্িক অর্ িননর্িক পর্রর্স্থর্ি র্বষবে
িাবদর হালনাোদ িথ্য সরবরাহকরে।
র্রবপাটিংি ও পুর্িকা প্রেেন
➢
➢
➢
➢

Monthly Macro-fiscal Update ে ষ িক ১২ টি প্রর্িববদন প্রস্তুিপূব িক অর্ ি র্বভাবের ওবেবসাইবট প্রকাে;
Monthly Report on Fiscal Position প্রস্তুিকরে এবং িা অর্ ি র্বভাবের ওবেবসাইবট প্রকাে;

➢

‘Socioeconomic Progress and Recent Macroeconomic Situation’ ে ষ িক পুর্িকা প্রকাে;
‘Bangladesh Marches On’ে ষ িক পুর্িকা প্রকাে; এবং
অর্ িমন্ত্রোলে সম্পর্কিি ‘অগ্রর্াোর দে বের (২০০৮-০৯ হবি ২০১৭-১৮)’ে ষ িক পুর্িকা প্রকাে।

➢
➢

িাি ে উন্নেন দমলা উপলবেে ‘এর্েবে র্াবে বাংলাবদে’ ে ষ িক র্লফবলট প্রেেন;
বাংলাবদে স্ববল্পান্নি দদবের স্ট্োটাস দর্বক উিরবের দর্াগ্যিা অিিবনর দপ্রোপবট অর্ িননর্িক সম্পকি র্বভাে
হবি প্রকার্েি স্মরর্েকার িন্য অর্ ি র্বভাবের সাফল্য ও অিিন র্বষেক দলখন প্রেেন;

িাি ে গুরুত্বপূে ি র্বর্ভন্ন র্বষবে েববষো কমিসম্পাদন: প্রে ি ধারোপে/পর্লর্স দনাট প্রেেে
➢ Promoting Transparency and Better Governance: The Case of Bangladesh Customs
Portal; এবং
➢ The Blue Economy: Bangladesh Perspective (draft).
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র্িপার্েক ও বহুপার্েক অর্ িননর্িক সহবর্ার্েিা সংক্রান্ত কার্ িার্দ:
➢ Local Consultative Group (LCG) working group এর কার্ ি সম্পাদন;
➢ সাকি, কমনওবেলর্সহ র্বর্ভন্ন র্িপার্েক ও বহুপার্েক অর্ িননর্িক সহবর্ার্েিা দফারাম সংর্িি র্বষোর্দর
প্রর্ক্রোকরে;
➢ Inter-governmental Expert Group (IGEG) on Financial Issues এবং SAARC Finance এর
সাবর্ সম্পৃক্ত কার্ িার্দ সম্পাদন;
➢ র্বর্ভন্ন আন্তিিার্িক চুর্ক্ত, দর্মন- বার্েিে চুর্ক্ত, র্বর্নবোে সহােিা চুর্ক্ত ইিোর্দ র্বষবে মিামি প্রদান;
➢ LDC Graduation এবং Istanbul Plan of Action সংক্রান্ত কার্ িক্রম সম্পাদন; এবং
➢ বার্েিে ন র্ি সংর্িি কার্ িক্রম সম্পাদন।
অন্যান্য:
➢ মানন ে প্রধানমন্ত্র ও অর্ িমন্ত্র বরাববর িাি ে সংসবদ উপস্থার্পি দদবের সামর্িক অর্ িননর্িক পর্রর্স্থর্ি
সংক্রান্ত প্রবনাির তির্র এবং সংসবদ দপ্ররে;
➢ মানন ে অর্ িমন্ত্র ও অর্ ি সর্চব মবহাদবের র্নবদ িেনামবি িথ্য-উপাি/র্ববিষোত্মক দলখা (Write-up)/কার্ি
র্িফ/বক্তৃিার খসড়া/মন্তব্য ইিোর্দ প্রদান;
➢ SDG (বটকসই উন্নেন অভ ি) সংক্রান্ত র্াবি ে কার্ িাবল সম্পাদন ও সমন্বে;
➢ “Skills for Employment Investment Program (SEIP)” সংক্রান্ত র্াবি ে কার্ িাবল সম্পাদন;
➢ অর্ ি র্বভাবের অধ বন National Human Resource Development Fund (NHRDF) র্বষেক
কার্ িক্রম;
➢ ষান্মার্সক র্ভর্িবি প্রে ি ‘SAARC Finance News Letter’ এর িন্য িথ্য প্রস্তুি ও দপ্ররে;
➢ Corporate social responsibility (CSR) / Social Obligation Fund (SOF) সংক্রান্ত োইেলাইন
প্রস্তুিকরে; এবং
➢ সাপ্তার্হক উপস্থাপনা কার্ িক্রম পর্রচালনা।
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