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অর্ ি র্ফবাবগয র্ফর্বন্ন অনুর্ফবাগ ও ংস্থামূবয  

                    কাম িাফর ীঃ ফাবজট অনুর্ফবাগ-১ 
 

 

        ফাবজট-১ অনুর্ফবাগ জাি য় ফাবজট প্রণয়ন কবয িা মর্াভবয় জাি য় ংবদ উস্থান এফং র্ফর্বন্ন প্রকায ব্যয় 

ব্যফস্থানা কাম িক্রভ র্যচারনা কবয। যকাবযয আর্র্ িক ও অর্ িননর্িক ব্যফস্থানা ফাবজট অনুর্ফবাবগয প্রধান কাজ। ফাবজট 

প্রর্ক্রয়ায ভাধ্যবভ ম্পদ আযণ এফং িা সুলভ ফন্টবনয ভাধ্যবভ দার্যদ্র্য র্ফবভাচন দদবয অর্ িননর্িক উন্নয়বন এ অনুর্ফবাগ 

ভূর্ভকা ারন কবয র্াবক। এছাড়া, যকাবযয আয় ও ব্যয় র্যর্স্থর্ি র্যফ ক্ষণ, ফাবজবটয আর্র্ িক ও অর্ িননর্িক র্ফবেলণ, 

ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চয জন্য ফন্টনবমাগ্য ম্পবদয র্যভাণ র্নধ িাযণ এফং দের্ণর্ফন্যা কাঠাবভায ংযক্ষণ ও আধুর্নকায়ন এ 

অনুর্ফবাবগয গুরুত্বপূণ ি দার্য়ত্ব। অর্ধকন্তু, ফাবজট ভর্নটর্যং ও ম্পদ কর্ভটি এফং এ ংক্রান্ত দটকর্নকযার কর্ভটিবক ার্চর্ফক 

ায়িা প্রদান, আর্র্ িক ংবেল ম্পন্ন র্ফর ও অর্ ি র্ফর প্রর্ক্রয়াকযণ এফং আর্র্ িক ব্যফস্থানায দক্ষবে ংস্কাবযয জন্য ৃহ ি 

প্রকল্প/কভ িসূর্চ ফাস্তফায়ন ও িদাযর্ক ফাবজট অনুর্ফবাগ-১ এয কাম িাফর য অন্তর্ভ িক্ত। ২০২০-২১ অর্ িফছবয ফাবজট অনুর্ফবাগ-১ 

এয গুরুত্বপূণ ি/উবেখবমাগ্য কভ িকাবেয র্ফফযণ র্নবে দদওয়া বরাীঃ 

 

২০২০-২১ অর্ িফছবয ম্পার্দি গুরুত্বপূণ ি/উবেখবমাগ্য কভ িকাে 

 ২০২০-২১ অর্ িফছবয র্যচারন ও উন্নয়ন ফাবজট ফযাবেয ংবার্ধি কর্তিত্ব র্ফগি ০৪ ভাচ ি ২০২১ িার্যবখ জার্য কযা 

বয়বছ; 

 ২০২০-২১ অর্ িফছবযয ংবার্ধি এফং ২০২১-২২ অর্ িফছবযয ফাবজট প্রণয়নপূফ িক র্নধ িার্যি ভয়সূর্চ অনুমায়  ভান 

জাি য় ংবদ উস্থান কযা বয়বছ; 

 ২০২০-২১ অর্ িফছবয র্নবোক্ত ফাবজট প্রকানামূ প্রকা কযা বয়বছীঃ 

 বাজজট বক্তৃতা 

 বাজজজটর সংক্ষিপ্তসার 

 বাক্ষষ িক আক্ষথ িক ক্ষববৃক্ষত 

 সম্পূরক আক্ষথ িক ক্ষববৃক্ষত 

 মধ্যজময়াক্ষদ সামক্ষিক অথ িনৈক্ষতক ৈীক্ষত ক্ষববৃক্ষত 

 ২০২০-২১ অর্ িফছবয র্নবোক্ত ফাবজট প্রকানামূবয ইংবযর্জ ংস্কযণ প্রকা কযা বয়বছীঃ 

 Budget Speech 

 Budget in Brief 

 Annual Financial Statement 

 Medium Term Macro Economic Policy Statement 

 ২০২০-২১ অর্ িফছবয র্যচারন ফাবজবটয আওিায় র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয দভাট ৪১টি উন্নয়ন কভ িসূর্চ অনুবভাদন ও 

ফাস্তফায়বনয রবক্ষয অর্ িায়বনয ব্যফস্থা কযা বয়বছ; 

 ২০২০-২১ অর্ িফছবয মৃি যকার্য কভ িকিিা/কভ িচায  কর্তিক ৃহ ি যকার্য ঋণ ও সুদ ভওকুবপয দভাট ২৪টি প্রস্তাফ 

র্নষ্পর্ি কযা বয়বছ; 

 ২০২০-২১ অর্ িফছবয যকার্য কভ িচায বদয জন্য ব্যাংর্কং ব্যফস্থায ভাধ্যবভ ৃহ র্নভ িাণ ঋণ প্রদান ংক্রান্ত দভাট ৭৫১টি 

প্রস্তাফ র্নষ্পর্ি কযা বয়বছ; 
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  সসবা প্রদাজৈর সিজে সম্পজদর সহজলভ্যতা আজরা ভ্াজলাভ্াজব ক্ষৈক্ষিত করার লজিয আক্ষথ িক পূব িাভ্াস (Fiscal 

Forecasting), বাজজট প্রণয়ৈ ও বাজজট বাস্তবায়ৈ, আক্ষথ িক প্রক্ষতজবদৈ উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা বৃক্ষিকরজণর উদ্দজে 

Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) ৈাজম 

ক্ষবশ্ব ব্াংজকর সহায়তায় ১০০ ক্ষমক্ষলয়ৈ ডলাজরর একটি পাঁচ বছর সময়াক্ষদ কম িসূক্ষচ হাজত সৈয়া হজয়জছ; এবং 

 ২০২১-২২ অর্ িফছবযয ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগর্বর্িক ফাবজট ফই প্রকা কযা বয়বছ মাবি র্নবে ফর্ণ িি র্ফলয়মূ একবে 

র্ন্নবফ কযা বয়বছীঃ 

 ভন্ত্রণারবয়য ফাবজট কাঠাবভা (MBF); 

 ংমৄক্ত ির্ফর প্রার্ি (র্ফস্তার্যি); 

 ভঞ্জুর্য ও ফযাবেয দাফ মূ (র্যচারন ও উন্নয়ন); 

 র্ফস্তার্যি ফযাে (র্যচারন); 

 ভঞ্জুর্য ও ফযাবেয দাফ মূ (উন্নয়ন)। 

 

 


