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বাজেট অনুববভাগ-১ 
 

বাজেট-১ অনুববভাগ োতীয় বাজেট প্রণয়ন কজে তা যথাসমজয় োতীয় সংসজে উপস্থাপন এবং বববভন্ন প্রকাে ব্যয় ব্যবস্থাপনা 

কায যক্রম পবেচালনা কজে। সেকাজেে আবথ যক ও অথ যননবতক ব্যবস্থাপনা বাজেট অনুববভাজগে প্রধান কাে। বাজেট প্রবক্রয়াে মাধ্যজম 

সম্পে আহেণ এবং তা সুষম বন্টজনে মাধ্যজম োবেদ্র্য ববজমাচনসহ দেজেে অথ যননবতক উন্নয়জন এ অনুববভাগ ভূবমকা পালন কজে 

থাজক। এছাড়া, সেকাজেে আয় ও ব্যয় পবেবস্থবত পবেবীক্ষণ, বাজেজটে আবথ যক ও অথ যননবতক ববজেষণ, বাবষ যক উন্নয়ন কম যসূবচে েন্য 

বন্টনজযাগ্য সম্পজেে পবেমাণ বনধ যােণ এবং দেবণববন্যাস কাঠাজমাে সংেক্ষণ ও আধুবনকায়ন এ অনুববভাজগে গুরুত্বপূণ য োবয়ত্ব। 

অবধকন্তু, বাজেট মবনটবেং ও সম্পে কবমটি এবং এ সংক্রান্ত দটকবনকযাল কবমটিজক সাবচববক সহায়তা প্রোন, আবথ যক সংজেষ সম্পন্ন 

ববল ও অথ য ববল প্রবক্রয়াকেণ এবং আবথ যক ব্যবস্থাপনাে দক্ষজে সংস্কাজেে েন্য ৃহহীত প্রক্প/ককম যসূবচ বা্তবায়ন ও তোেবক বাজেট 

অনুববভাগ-১ এে কায যাবলীে অন্তর্ভ যক্ত। ২০১৭-১৮ অথ যবছজে বাজেট অনুববভাগ-১ এে গুরুত্বপূণ যকউজেখজযাগ্য কম যকাজেে বববেণ বনজে 

দেওয়া হজলাোঃ 

 

২০১৭-১৮ অথ যবছজে সম্পাবেত গুরুত্বপূণ যকউজেখজযাগ্য কম যকাে 

 ২০১৭-১৮ অথ যবছজে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বোজেে সংজোবধত কর্তযত্ব গত এবপ্রল ২০১৮ তাবেজখ োবে কো হজয়জছ। 

 ২০১৭-১৮ অথ যবছজেে সংজোবধত এবং ২০১৮-১৯ অথ যবছজেে বাজেট প্রণয়নপূব যক বনধ যাবেত সময়সূবচ অনুযায়ী মহান োতীয় 

সংসজে উপস্থাপন কো হজয়জছ। 

 ২০১৮-১৯ অথ যবছজেে প্র্তাববত বাজেজটে সাজথ বনজে ববণ যত ৪টি গুেত্বপূণ য প্রকােনা মহান োতীয় সংসজে উপস্থাপন কো 

হজয়জছোঃ  

(১) ববকবেত বেশোঃ সমৃদ্ধ বাংলাজেে, বেশ বাজেট ২০১৮-১৯ 

(২) দটকসই উন্নয়জন েলবায়ু অথ যায়ন, বাজেট প্রবতজবেন ২০১৮-১৯ 

            (৩) দেোে বাজেট প্রবতজবেন, ২০১৮-১৯ 

            (৪) বিবেটাল বাংলাজেজেে পজথ অগ্রযাোোঃ হালবচে ২০১৮ 

 ২০১৮-১৯ অথ যবছজে ৪৩টি মন্ত্রণালয়কববভাজগে  ‘দেোে বাজেট প্রবতজবেন’ প্রণয়ন কো হজয়জছ। 

 ২০১৮-১৯ অথ যবছজেে মন্ত্রণালয়বভবিক বাজেট বই প্রকাে কো হজয়জছ যাজত বনজে ববণ যত ববষয়সমূহ সবন্নজবে কো হজয়জছোঃ 

 

১। মন্ত্রণালয়কববভাজগে বাজেট কাঠাজমা (MBF) 

২। সংযুক্ত তহববল প্রাবি (বব্তাবেত) 

৩। মঞ্জুবে ও বোজেে োবীসমূহ (পবেচালন ও উন্নয়ন) 

৪। বব্তাবেত বোে (অনুন্নয়ন) 

৫। মঞ্জুবে ও বোজেে োবীসমূহ (উন্নয়ন)  

 ২০১৮-১৯ অথ যবছজে বনজোক্ত বাজেট প্রকােনাসমূজহে ইংজেবে সংস্কেণ প্রকাে কো হজয়জছোঃ 

 Budget Speech 

 Budget in Brief 

 Annual Financial Statement 

 Blooming Children: Prosperous Bangladesh: Child Focused Budget 2018-19 

 Gender Budget Report 
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 Consolidated Fund Receipts 

 Demands for Grants and Appropriations (Operational and Development); 

 Medium Term Budget Framework (MTBF) 

 Climate Financing for Sustainable Development: Budget Report 2018-19 

 

 ২০১৭-১৮ অথ যবছজে অনুন্নয়ন বাজেজটে আওতায় বববভন্ন মন্ত্রণালয়কববভাজগে দমাট ৪৮টি উন্নয়ন কম যসূবচ অনুজমােন ও 

বা্তবায়জনে লজক্ষয অথ যায়জনে ব্যবস্থা কো হজয়জছ। 

 ২০১৭-১৮ অথ যবছজে মৃত সেকাবে কম যকতযাককম যচাবে কর্তযক ৃহহীত সেকাবে ঋণ ও সুে মওকুজেে দমাট ৫৭টি প্র্তাব 

বনষ্পবি কো হজয়জছ। 

 সেকাবে আবথ যক ব্যবস্থাপনাে সংস্কাে কায যক্রমজক অব্যাহত োখজত সিম পঞ্চবাবষ যক পবেক্প/নাে সাজথ সামঞ্জস্যপূণ য  

Public Financial Management Reform Strategy, 2016-2021 প্রণয়ন কো হজয়জছ।  

 অথ য ববভাজগে ওজয়বসাইট হালনাগাে কজে চলবত অথ যবছজেে বাজেট, বববভন্ন আবথ যক বববধ, আবথ যক ব্যবস্থাপনায় চলমান 

সংস্কাে কম যসূবচ সম্পজকয তথ্যাবে সবন্নজবে কো হজয়জছ।  
 


