
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদের সাংববধাদের অেদুেে-৮৭(১) অেযুায়ী প্রদতেক অর্থ বৎসর সম্পদকথ  উক্ত 
বৎসদরর জেে সরকাদরর অেবুিত আয় ও বেয় সাংববলত একটি বববৃবি (এই ভাদগ "বাবষথক আবর্থক 
বববৃবি" োদি অবভবিত) সাংসদে উপস্থাবপত িইদব। ইিাই বাদজট োদি অবভবিত। 

জেনারেল ফাইনযানসিয়াল রুলি, এে রুল-৬৭ জে বলা আরে জে, চােটি প্রসেসলসিরে প্রাক্কলন প্রস্তুে 
কসেরে হইরব। একটি প্রসেসলসি মলূ দফেরে িংেক্ষরেে েনয োখা হইরব। বাসকগুসল একরোরে (১) 
িংসিষ্ট সহিাবেক্ষে অীফি (২) অর্থ সবভাে এবং (৩) িংসিষ্ট প্রশািসনক মন্ত্রোলয়/সবভারে 
িাঠাইরে হইরব। জেরক্ষরে প্রশািসনক মন্ত্রোলয়/সবভাে স্বয়ং প্রাক্কলন প্রস্তুরেে দাসয়রে সনরয়াসেে, 

জিরক্ষরে মাে সেনটি প্রসেসলসিে আবশযই হইরব। একটি প্রসেসলসি মন্ত্রোলয়/সবভারেে িংেক্ষরেে েনয 
োখা হইরব এবং সিেীয় ও েৃেীয় প্রসেসলসি ের্াক্ররম িংসিষ্ট সহিাবেক্ষে কমথকেথ া ও অর্থ সবভারে 
িাঠাইরে হইরব। 

জেনারেল ফাইনযান্সসিয়াল রুলি-এে রুল ৮৭ জে বসেথে আরে জে, বাসষথক উন্নয়ে কমথিূচী প্রেয়ন 
িকল মন্ত্রোলয় সবরশষশে সনবথাহী এরেসন্সিমূরহে িহরোসেোে উিে সনভথ েশীল। উন্নয়ন কমথিূচী 
িাো সক অেথ রনে অসভপ্রায় জি িম্পরকথ  েসতে প্ররেযকরকই িরচেন হইরে হইরব এবং সকভারব জিই 
লরক্ষয অগ্রিে হওয়া োয় জি িম্পরকথ  অবেে হইরে হইরব। প্রসে বৎিে িসেকল্পনা কসমশন প্রস্তাসবে 
এবং িংরশাসিে বাসষথক কমথিূচী প্রেয়রনে সনরদথ সশকা োেী করে। 

োপ্তবরক বাদজট প্রণয়ে পদ্ধবত 

অর্থ মন্ত্রোলয় আসর্থক বৎিরেে বারেট প্রেয়ন কসেয়া র্ারক জিরহেু প্ররেযক মন্ত্রোলয়/সবভাে 
প্ররয়ােনীয় ের্য উিাত্ত িংগ্রহ িূবথক অর্থ মন্ত্রোলরয় জপ্রেে করে োহাে উিে সভসত্ত কসেয়া অর্থ 
মন্ত্রোেয় আসর্থক বৎিরেে বারেট প্রস্তুে করে। িকল মন্ত্রোলয়/সবভাে এই িব ের্য উিাত্ত এবং 
উিাদানিমূরহে েনয োেস্ব আদায় এবং বযয় সনবথাহকােী অিীনস্ত অসফিিমূরহে স্থানীয় 
কমথকেথ ােরেে উিে সনভথ ে কসেয়া র্ারক। 

বারেট প্রেয়রনে িকল কােথ িমািারনে সনসমত্ত অর্থ মন্ত্রোলয় ৩১ আেরেে মরিয বারেট ফেম 
প্ররেযক মন্ত্রোলয়/সবভারে ফেরম উসিসখে ের্যাসদ িেবোরহে েনয জপ্রেে করে।  

সবেে অর্থ বৎিরেে বাস্তব অসভজ্ঞোে সনেীরক্ষ আোমী আসর্থক বৎিরেে েনয িম্ভাবয আয় বযরয়ে 
সহিাব প্রস্তুে কেে: চলসে আসর্থক বৎিরেে সেন মারিে প্রকৃে খেচিহ (Actual Expenditure) 

প্রস্তুেকৃে সহিাব অরটাবে মারিে ৩১ োসেরখে মরিয অিীনস্থ অসফিিমূহ হইরে মন্ত্রোলয় জিৌোরেই 
হইরব। 

অর্থ মন্ত্রোলরয়ে বারেট শাখা সবসভন্ন মন্ত্রোলয় হইরে প্রাপ্ত প্রাক্কলন নরভম্বে মাি হইরে িেীক্ষা 
সনেীক্ষাে কাে আেম্ভ করে। োনুয়াসে মারিে ২০ োসেরখে মরিয অর্থ মন্ত্রোলয় িকল কােথাসদ 
িম্পন্ন কসেয়া মাচথ  মারি অর্থ মন্ত্রোলয় প্রশািসনক মন্ত্রোলয়/সবভারেে িসহে আরলাচনা কেে: 
োহারদে মোমে সবরবচনািূবথক িংরশািন ও বারেট সহিারবে প্রার্সমক কাে চূতান্ত করে। প্রশািসনক 
মন্ত্রোলয়/সবভােিমূহ োনুয়ােী মারিে ২২ োসেরখে মরিয আোমী আসর্থক বৎিরেে বারেরট অন্তভূথ ক্ত 



কসেবাে সনসমত্ত নেুন বযরয়ে প্রস্তাব জিশ করে এবং িেবেী িেথারয় আোমী আসর্থক বৎিরেে 
বারেরট সক সক নেুন বযয় বোরেে িংস্থান কোে োয় িেকাে োহা সস্থে করেন। 

 


