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পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামম 

 

প্রবদৃ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাদ্ধিদ্ধিক 

সমাজ প্রদ্ধতষ্ঠার পমে অগ্রযাত্রা 
মাননীয় স্পীকার 

১। আদ্ধম ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর প্রস্তাদ্ধবত বামজট এবং ২০১৫- ১৬ 
অেথবছমরর সম্পূরক বামজট এ মহান সংসমে উপস্থাপমনর জন্য আপনার সানুগ্রহ 
অনুমদ্ধত প্রােথনা করদ্ধছ।   

প্রেম অধ্যায়: সচূনা ও প্রপ্রক্ষাপট 

২। শুরুমতই গিীর শ্রিার সমে স্মরণ করদ্ধছ সবথকামলর সবথমশ্রষ্ঠ বাঙাদ্ধল, 

জাদ্ধতর জনক বেবনু্ধ প্রেখ মুদ্ধজবুর রহমানমক। দ্ধবনম্র শ্রিায় স্মরণ করদ্ধছ প্রসই সকল 
বীর েহীেমের যাাঁরা বায়ান্নর িাষা আমদালন, ঊনসিমরর গণঅিুযত্থান ও 
একািমরর মহান মুদ্ধিযমুি আত্মাহুদ্ধত দ্ধেময়মছন। িারাক্রান্ত হৃেময় স্মরণ করদ্ধছ 
জাতীয় চার প্রনতাসহ পাঁচািমরর ১৫ আগমে োহাোত বরণকারী বেবনু্ধর স্বজন ও 
অন্যান্য েহীেমের। স্মরণ করদ্ধছ স্বস্বরাচার দ্ধবমরাধ্ী ও গণতন্ত্র প্রদ্ধতষ্ঠার আমদালমন 
যাাঁরা জীবন উৎসগথ কমরমছন এবং সাম্প্রদ্ধতককামল অদ্ধিসন্ত্রামস যাাঁরা েহীে হময়মছন 
তাাঁমেরমক। গিীর সমমবেনা জানাই প্রমৌলবাদ্ধে অপেদ্ধির কাপুরুমষাদ্ধচত ও গুপ্ত 
হামলায় দ্ধনহত বযদ্ধিবমগথর স্বজনমের প্রদ্ধত। 

মাননীয় স্পীকার 

৩। প্রেমমই একদ্ধট সুসংবাে দ্ধেময় শুরু করমত চাই। আমামের দ্ধনরন্তর প্রমচষ্টার 
ফমল চলদ্ধত অেথবছমর দ্ধজদ্ধিদ্ধপ প্রবৃদ্ধি ছয় েতাংমের বৃি প্রিমে সাত েতাংমের 
মাইলফলক স্পেথ করমত যামে। শুধ্ ু তাই নয়, স্ববদ্ধিক প্রদ্ধতকূলতার মমধ্যও গত 
সাত বছমর আেথ- সামাদ্ধজক খামত ঘমটমছ অিূতপূবথ উন্নয়ন। এ সমময় মাোদ্ধপছু 
আয় বাড়ার সামে সামে োদ্ধরদ্র্য কমমমছ উমল্লখমযাগয হামর। পাোপাদ্ধে, ঈষথণীয় 
উন্নদ্ধত হময়মছ সামাদ্ধজক দ্ধবদ্ধিন্ন সূচমক। দ্ধবমেষ কমর, প্রযসব প্রেমের মাোদ্ধপছু আয় 
আমামের দ্ধিগুণ, মানব উন্নয়ন সূচমক আমরা তামের অমনমকরই সমকক্ষতা অজথন 
কমরদ্ধছ। আয়- বদৃ্ধির এ ধ্ারাবাদ্ধহকতায় আমরা ইমতামমধ্য দ্ধনম্ন- মধ্যম আময়র প্রেমে 
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উন্নীত হময়দ্ধছ। এসব অজথন সম্ভব হময়মছ মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী জনমনত্রী প্রেখ হাদ্ধসনার 
েূরেেথী ও বদ্ধলষ্ঠ প্রনতৃমে। সুেীঘথ রাজননদ্ধতক জীবমনর সংগ্রাম, তযাগ- দ্ধতদ্ধতক্ষা ও 
অদ্ধিজ্ঞতার আমলামক বেবন্ধুর সুমযাগয কন্যা প্রয উন্নয়ন েেথন লালন কমরন, তা 
বস্তুত বাংলার সবথস্তমরর জনগমণরই আো- আকাঙ্ক্ষার প্রদ্ধতফলন। তাাঁর বযদ্ধিগত 
জীবমনর ট্র্যামজদ্ধিমত প্রিমে না পমড় এমক েদ্ধিমত রূপান্তদ্ধরত করার েৃঢ়তা তাাঁমক 
একজন গণমুখী ও জনকলযামণ দ্ধনমবদ্ধেত মানব উন্নয়মনর প্রনতা দ্ধহমসমব আন্তজথাদ্ধতক 
মমিমল পদ্ধরণত কমরমছ। দ্ধবদ্ধিন্ন সমময় নানা দ্ধবষময় দ্ধতদ্ধন প্রপময়মছন আন্তজথাদ্ধতক 
স্বীকৃদ্ধত। দ্ধবিমক বেমল দ্ধেমত যাাঁরা গুরুেপূণথ িূদ্ধমকা রাখমছন, এমন ৫০ জন 
প্রনতার প্রয তাদ্ধলকা ‘ফরচুন মযাগাদ্ধজন’ সম্প্রদ্ধত প্রকাে কমরমছ, তামতও দ্ধবমেষ স্থান 
প্রপময়মছন আমামের মহান প্রনত্রী মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী। এজন্য তাাঁমক জানাই আন্তদ্ধরক 
অদ্ধিনদন। 

৪। স্বে ও অংেগ্রহণমূলক প্রদ্ধক্রয়ায় বামজট প্রণয়মনর লমক্ষয অন্যান্য বছমরর 
মমতা এবারও আমরা সংসেীয় স্থায়ী কদ্ধমদ্ধটর মাননীয় সেস্য, প্রেমের খযাতনামা 
অেথনীদ্ধতদ্ধবে, প্রপোজীবী, বযবসায়ী সংগঠন, এনদ্ধজও প্রনতৃবৃদ, তৃণমূমলর কৃষকবদৃ, 

সাংবাদ্ধেকবদৃ ও সকল মন্ত্রণালয়/দ্ধবিামগর সদ্ধচবমের মতামত দ্ধনময়দ্ধছ। তাাঁমের 
গুরুেপূণথ অদ্ধিমত ও পরামমেথর জন্য আন্তদ্ধরক কৃতজ্ঞতা জানাই। বামজট প্রণয়মনর 
দ্ধবোল ও শ্রমসাধ্য কমথযমজ্ঞর সমে বরাবরই সম্পৃি োমকন অেথ মন্ত্রণালয়সহ 
দ্ধবদ্ধিন্ন মন্ত্রণালয়/দ্ধবিামগর কমথচারী। তাাঁমের দ্ধনরলস প্রমচষ্টা ও অবযাহত 
সহমযাদ্ধগতার জন্য জানাদ্ধে অমেষ ধ্ন্যবাে। সমবথাপদ্ধর, মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী জনমনত্রী 
প্রেখ হাদ্ধসনা দ্ধবদ্ধিন্ন দ্ধবষময় তাাঁর প্রাজ্ঞ অদ্ধিমত ও গুরুেপণূথ পরামেথ দ্ধেময় বামজট 
প্রণয়মন আমামক সানুগ্রহ সহায়তা কমরমছন। আমার উপমর অবযাহত আস্থা রাখায় 
আদ্ধম তাাঁর প্রদ্ধত জানাই আন্তদ্ধরক কৃতজ্ঞতা। 

৫। গত জানুয়াদ্ধর মামস আদ্ধম ৮৩ বছমর পোপথণ কমরদ্ধছ এবং আজমকর 
প্রস্তাদ্ধবত বামজটদ্ধটসহ আদ্ধম এ প্রেমের প্রমাট ১০দ্ধট বামজট উপস্থাপন করদ্ধছ, যা 
বযদ্ধিগতিামব আমার জন্য অতযন্ত খুদ্ধে ও প্রগৌরমবর দ্ধবষয়। এর মমধ্য ৮দ্ধটই হমে 
মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী প্রেখ হাদ্ধসনার প্রনতৃমের সরকামরর সমময়। এজন্য আদ্ধম মাননীয় 
প্রধ্ানমন্ত্রীর কামছ দ্ধবমেষিামব কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া, ৩৪ বছর আমগ প্রািন রাষ্ট্রপদ্ধত 
হুমসইন মুহাম্মে এরোে আমামক দু’দ্ধট বামজট উপস্থাপমনর সুমযাগ দ্ধেময়মছন বমল 
তাাঁর কামছও আদ্ধম কৃতজ্ঞতা প্রকাে করদ্ধছ। 
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প্রটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রায় পোপথণ 

মাননীয় স্পীকার 

৬। আপদ্ধন জামনন, গত বছর দ্ধছল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (এমদ্ধিদ্ধজ) 

অজথমনর প্রেষ বছর। আনমদর দ্ধবষয় হল, এসব লক্ষয অজথমন স্বমপান্নত প্রেেগুমলার 

মমধ্য আমরা উমল্লখমযাগয সফলতা প্রপময়দ্ধছ। দ্ধবমেষ কমর, োদ্ধরদ্র্য হার ও এর 

বযবধ্ান হ্রাস, অপুষ্ট দ্ধেশুমের আদ্ধধ্কয কমামনা, প্রােদ্ধমক ও মাধ্যদ্ধমক দ্ধেক্ষায় 

প্রজন্িার সমতা অজথন, পাাঁচ বছমরর কম বয়দ্ধস দ্ধেশু- মৃতযুহার হ্রাস, এইচআইদ্ধি, 

যক্ষ্মাসহ দ্ধবদ্ধিন্ন প্ররাগ- বযাদ্ধধ্ েমন ইতযাদ্ধে পমুরাপুদ্ধরই অজথন কমরদ্ধছ। অন্যদ্ধেমক, 

প্রােদ্ধমক দ্ধেক্ষায় িদ্ধতথ, দ্ধেশু ও মাতৃ- মৃতযুহার হ্রাস, দ্ধটকাোন কমথসূদ্ধচর আওতা বদৃ্ধি 

ও সংক্রামক বযাদ্ধধ্ হ্রামসর প্রক্ষমত্র হময়মছ লক্ষণীয় অগ্রগদ্ধত। 

৭। এমদ্ধিদ্ধজ’র ধ্ারাবাদ্ধহকতায় গত প্রসমেম্বর মামস জাদ্ধতসংমঘর ৭০তম 

অদ্ধধ্মবেমন বাংলামেেসহ ১৯৩দ্ধট সেস্য প্রেে ২০১৫ পরবতথী উন্নয়ন এমজন্িা 

দ্ধহমসমব প্রটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (এসদ্ধিদ্ধজ) অনুমমােন কমরমছ, যামত ১৭দ্ধট 

অদ্ধিষ্ট  লক্ষয (goals) এবং ১৬৯দ্ধট লক্ষযমাত্রা (targets) সদ্ধন্নমবে করা হময়মছ। 

এখামন দ্ধবমেষিামব উমল্লখ করা প্রময়াজন প্রয, এসব অদ্ধিষ্ট লক্ষয ও লক্ষযমাত্রা  

দ্ধনধ্থারমণ আমামের অগ্রণী িূদ্ধমকা দ্ধছল। প্রখযাত অেথনীদ্ধতদ্ধবে ি. কাজী 

খলীকুজ্জামান আহমে- এর প্রনতৃমে আমামের প্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধ্ েলই প্রেম ১১দ্ধট অদ্ধিষ্ট 

লমক্ষযর ধ্ারণা প্রেয় এবং সবথসম্মদ্ধতক্রমম প্রসখান প্রেমকই ১৭দ্ধট অদ্ধিষ্ট লমক্ষযর উদ্ভব 

হয়। আমরা সপ্তম পঞ্চবাদ্ধষথক পদ্ধরকপনায় এসদ্ধিদ্ধজ’র এসব দ্ধবষয় অন্তিুথি 

কমরদ্ধছ। ইমতামমধ্য প্রদ্ধতদ্ধট মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগসংদ্ধিষ্ট এসদ্ধিদ্ধজ লক্ষযসমূহ দ্ধচদ্ধিত করা 

হময়মছ এবং এর বাস্তবায়মন একদ্ধট পণূথাে কমথমকৌেল প্রণয়মনর কাজ চলমান 

রময়মছ। প্রধ্ানমন্ত্রীর কাযথালময়র মুখযসদ্ধচব এসদ্ধিদ্ধজ বাস্তবায়ন কদ্ধমদ্ধটর আহবায়ক 

দ্ধহমসমব কাজ করমছন। আদ্ধম মমন কদ্ধর, সম্পে সঞ্চালন ও এর কাযথকাদ্ধরতা 

পদ্ধরবীক্ষমণর লমক্ষয প্রটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা এবং মন্ত্রণালয়/দ্ধবিামগর মধ্যমময়াদ্ধে 

বামজট কাঠামমার অন্তগথত কমথকদৃ্ধত দ্ধনমেথেকসমূমহর মামে প্রযাগসূত্র স্থাপন করা 

জরুদ্ধর। এসব কমথকৃদ্ধত দ্ধনমেথেমকর প্রদ্ধতফলন োকমব মন্ত্রণালয়/দ্ধবিামগর বাদ্ধষথক 

কমথসম্পােন চুদ্ধিমত। 
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সপ্তম পঞ্চবাদ্ধষথক পদ্ধরকপনার অগ্রাদ্ধধ্কার 

৮। ৭ম পঞ্চবাদ্ধষথক পদ্ধরকপনা বাস্তবায়মনর কাজ ইমতামমধ্য শুরু হময়মছ। 
মূলত দ্ধতনদ্ধট দ্ধবষয়মক গুরুে দ্ধেময় এ েদ্ধলল প্রণয়ন করা হময়মছ। প্রেমমই প্রাধ্ান্য 
প্রেয়া হময়মছ প্রবৃদ্ধির গদ্ধতেীলতা, কমথসৃজন ও োদ্ধরদ্র্য দ্ধবমমাচমনর দ্ধবষময়। গুরুে 
প্রেয়া হময়মছ সকল স্তমরর জনগণমক উন্নয়ন প্রদ্ধক্রয়ায় সম্পৃিকরমণর পাোপাদ্ধে এর 
সুফল প্রিামগ বযাপকদ্ধিদ্ধিক অন্তিুথদ্ধিমূলক প্রকৌেল গ্রহমণর উপর। সবমেমষ, গ্রহণ 
করা হময়মছ প্রটকসই উন্নয়মনর এমদ্ধন পে, যামত গুরুে পামব প্রাকৃদ্ধতক সম্পমের 
প্রটকসই বযবহার, অদ্ধনবাযথ নগরায়মনর সফল বযবস্থাপনা এবং প্রাকৃদ্ধতক দুমযথাগ 
প্রমাকামবলায় সক্ষমতা অজথন। 

মাননীয় স্পীকার 

৯। আপদ্ধন জামনন, অদ্ধিঘাত প্রমাকামবলা কমর দ্ধস্থদ্ধতেীল অবস্থায় প্রতযাবতথমন  
বাস্তমবই বাংলামেমের অসাধ্ারণ পারেদ্ধেথতা আমছ। বাংলামেমের জন্মলমি প্রেমে ও 
দ্ধবমেমে প্রচাদ্ধরত নানা রকম দ্ধনরাোমক অমলূক প্রমাণ কমর আমরা এদ্ধগময় চমলদ্ধছ। 
বাংলার মানুমষর অপদ্ধরসীম প্রাণেদ্ধি, কমঠার পদ্ধরশ্রম ও প্রদ্ধতকূল অবস্থা হমত 
উিরমণর সক্ষমতাই এসব দ্ধনরাোমক অমূলক প্রমাণ কমরমছ। বযদ্ধিখামতর 
স্বতঃসূ্ফতথ দ্ধবকাে এবং প্রযাগয প্রনতৃমের প্রকৌেল ও কাযথক্রম অসম্ভবমক সম্ভব কমর 
তুমলমছ। প্রদ্ধত েেমকই আমামের দ্ধজদ্ধিদ্ধপ প্রবৃদ্ধি প্রবমড়মছ প্রায় ১.০ েতাংে দ্ধবন্দু 
(percentage point) হামর। এর ফমল দ্ধবিবাসীর কামছ বাংলামেে আজ এক 
‘উন্নয়ন দ্ধবস্ময়’। 

১০। প্রবৃদ্ধির এ গদ্ধতমক সুসংহত ও েরাদ্ধিত করার সময় হমে এখনই। এজন্য 
প্রেমমই দ্ধনদ্ধিত করমত হমব প্রয, আমামের গদ্ধতেীলতা প্রযন প্রকান মমতই দ্ধেদ্ধেল না 
হয়। দ্ধস্থদ্ধতেীল রাজননদ্ধতক ও অেথননদ্ধতক কমথপদ্ধরমবে এবং চলমান উন্নয়ন 
কাযথক্রমমর ধ্ারাবাদ্ধহকতা রক্ষা করমত পারমলই আমরা এদ্ধগময় যাব। আমামের 
অপযথাপ্ত কমথসংস্থান সমস্যা প্রমাকামবলায় উচ্চতর হামর প্রবৃদ্ধি অজথনই হমব প্রধ্ান 
হাদ্ধতয়ার। একই সমে সমতাদ্ধিদ্ধিক সমাজ প্রদ্ধতষ্ঠার লমক্ষয এ বদৃ্ধিপ্রাপ্ত আময়র 
সুষম বণ্টন দ্ধনদ্ধিত করমত হমব। এ কাজদ্ধট দ্ধকন্তু প্রমামটই সহজ নয়। এ লমক্ষয 
সামাদ্ধজক দ্ধনরাপিার দ্ধেমক সদ্ধবমেষ নজর দ্ধেমত হমব। এ ছাড়া, আর একদ্ধট 
অপদ্ধরহাযথ প্রকৌেল হমে পদ্ধরমবে েূষণ প্ররাধ্ ও এর সংরক্ষণ, যা উন্নয়নমক প্রটকসই 
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করমব। এসব দ্ধবষয় দ্ধনময় আদ্ধম একট ুপমরই দ্ধবস্তাদ্ধরত আমলাচনা করব। আমার েৃঢ় 
দ্ধবিাস, এসব কমথমকৌেল বাস্তবায়মনর মাধ্যমম পণয ও প্রসবা উৎপােমন প্রবৃদ্ধি 
হাদ্ধসল করা যামব এবং একই সমে কমথপদ্ধরমবেমক উন্নত প্ররমখ ও প্রাকৃদ্ধতক 
পদ্ধরমবেমক সংরক্ষণ কমর আমরা এদ্ধগময় প্রযমত পারব। অপদ্ধরসীম প্রাণেদ্ধিমত 
িরপরু এ উেযমী জাদ্ধত অদ্ধচমরই প্রপৌাঁমছ যামব সম্ভাবনার এক নতুন দ্ধেগমন্ত। 
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দ্ধিতীয় অধ্যায় 

সফলতার আরও একদ্ধট বছর: বাস্তবায়ন অগ্রগদ্ধত 

মাননীয় স্পীকার 

১১। মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী প্রেখ হাদ্ধসনার প্রনতৃোধ্ীন সরকামরর দ্ধিতীয় প্রময়ামের 
দ্ধিতীয় বছর ইমতামমধ্য অদ্ধতক্রান্ত হময়মছ। বরাবমরর মত দ্ধবগত বছমরর বামজমটও 
আমরা প্রবে দ্ধকছু কাযথক্রম বাস্তবায়মনর প্রঘাষণা দ্ধেময়দ্ধছলাম। এসব দ্ধবষময়র 
বাস্তবায়ন অগ্রগদ্ধতর একদ্ধট সংদ্ধক্ষপ্ত দ্ধচত্র আদ্ধম এখন মহান সংসমে উপস্থাপন 
করদ্ধছ। 

আেথ-সামাদ্ধজক অবস্থা 

১২। আেথ- সামাদ্ধজক অবস্থা উন্নয়মন োদ্ধরদ্র্য দ্ধবমমাচনই আমামের সকল 
কমথকামন্ির মূল লক্ষয। এজন্য আমরা সব সময় অিযন্তরীণ চাদ্ধহো বাড়ামত প্রচষ্টা 
করদ্ধছ। কৃদ্ধষ খামতর প্রবৃদ্ধি এ চাদ্ধহো বাড়ামনার সুমযাগ কমর দ্ধেময়মছ। তার সমে 
তাল প্ররমখ আমরা দ্ধবদ্ধিন্ন পণযদ্র্বয এবং প্রসবা সরবরাহ বাড়ামত সমচষ্ট প্রেমকদ্ধছ। 
অবমেমষ, আমরা ছয় হমত সামড় ছয় েতাংমের বলয় অদ্ধতক্রম কমর চলদ্ধত 
অেথবছমর ৭.০৫ েতাংে প্রবৃদ্ধি অজথন করব বমল আো করদ্ধছ। এর ফমল মাোদ্ধপছু 
আয় উন্নীত হমব ১ হাজার ৪৬৬ মাদ্ধকথন িলামর। কাদ্ধঙ্ক্ষতহামর না হমলও গদ্ধত 
এমসমছ দ্ধবদ্ধনময়ামগ। অেথনীদ্ধতর গুরুেপূণথ অন্যান্য সূচমকও আমামের অগ্রগদ্ধত 
অবযাহত রময়মছ। পাোপাদ্ধে, োদ্ধরদ্র্য, অসমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, স্যাদ্ধনমটেন,  
মাতৃমৃতযু ও দ্ধেশুমৃতযুর হার, গড় আয়ুষ্কাল, জনসংখযা বদৃ্ধির হার, দ্ধেক্ষা ইতযাদ্ধে 
সামাদ্ধজক সূচমক আমামের অবস্থান আরও সুেৃঢ় হময়মছ।  

কদৃ্ধষ ও খােয দ্ধনরাপিা 

১৩। কৃদ্ধষ খামত িতুথদ্ধক, স্বপ সুমে ঋণ, উন্নত জামতর বীজ সরবরাহ, সার 
সহজলিযকরণ, কৃদ্ধষ উপকরণ সহায়তা কািথ দ্ধবতরণ, কৃদ্ধষ দ্ধবপণন ও প্রদ্ধক্রয়াকরণ 
প্রকন্দ্র স্থাপন, েস্য বহুমুখীকরণ ইতযাদ্ধে কাযথক্রম প্রজারোর করা হময়মছ। পাোপাদ্ধে, 

বযবস্থাপনাগত উৎকষথ সাদ্ধধ্ত হময়মছ। এমত দ্ধবগত অেথবছমরর তুলনায় কৃদ্ধষমত 
প্রকৃত উৎপােন প্রবমড়মছ ২.৬ েতাংে। এ ছাড়া, প্রমাবাইল বযাংদ্ধকং এর মাধ্যমম 
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নগে সহায়তা ও অন্যান্য প্রমণােনা সরাসদ্ধর কৃষমকর দ্ধনকট প্রপৌাঁছামনার উমেযাগ 
দ্ধনময়দ্ধছ। উপমজলা পযথাময় ৪৯৯দ্ধট কৃদ্ধষ তেয ও প্রযাগামযাগ প্রকন্দ্র এবং ইউদ্ধনয়ন 
পযথাময় ৭২৭দ্ধট কৃষক তেয ও পরামেথ প্রকন্দ্র স্থাপন করা হময়মছ। এসব প্রকমন্দ্রর 
মাধ্যমম কৃষকগণ দ্ধবমেষজ্ঞ পযথাময়র প্রসবা পামেন। খুদ্ধের খবর হল, জাদ্ধতসংমঘর 
খােয ও কৃদ্ধষ সংস্থা বাংলামেমের িাসমান সদ্ধি চাষ পিদ্ধতমক Globally Important 

Agricultural Heritage System দ্ধহমসমব প্রঘাষণা কমরমছ। 

১৪। স্বাদু পাদ্ধনর মৎস্য উৎপােমন বাংলামেমের ৪েথ অবস্থান চলদ্ধত অেথবছমরও 
বজায় রময়মছ। অন্যদ্ধেমক দুধ্, মাংস ও দ্ধিমমর উৎপােন এবং জনপ্রদ্ধত প্রাপযতা 
বদৃ্ধির মাধ্যমম জনগমণর পদু্ধষ্ট চাদ্ধহোও প্রমটামনার প্রমচষ্টা চলমছ। সরকাদ্ধর পযথাময় 
খােয সংরক্ষণ ক্ষমতা ২০১৬ এর শুরুমত ২০ লক্ষ ৪০ হাজার প্রমদ্ধট্র্ক টমন উন্নীত 
হময়মছ। খােয সংরক্ষণ বযবস্থা উন্নয়মনর পাোপাদ্ধে খােয ঘাটদ্ধত এলাকামক উিৃি 
এলাকায় পদ্ধরণত করমত কময়কদ্ধট উন্নয়ন প্রকপ বাস্তবায়ন করা হমে।  

দ্ধবদুযৎ ও জ্বালাদ্ধন 

১৫। আমরা যখন ক্ষমতায় আদ্ধস তখন প্রেমে দ্ধছল োরুণ দ্ধবদুযৎ সংকট। আমরা 
৩ বছমর এ সংকট সমাধ্ামন অেীকার বযি কদ্ধর এবং সাফমলযর সামে তার 
বাস্তবায়ন কদ্ধর। তারপমরই আমরা েৃদ্ধষ্ট দ্ধেই দ্ধবদুযৎ সরবরামহ দ্ধনিয়তা দ্ধবধ্ান এবং 
চাদ্ধহোর তুলনায় পযথাপ্ত সরবরামহর বযবস্থা করার দ্ধবষময়। দ্ধবদ্ধিন্ন প্রময়াদ্ধে কাযথক্রম 
বাস্তবায়মনর ফমল দ্ধবদুযৎ ও জ্বালাদ্ধন খামত উমল্লখমযাগয অগ্রগদ্ধত হময়মছ। দ্ধবদুযৎ 
উৎপােন ক্ষমতা প্রম ২০১৬ নাগাে ১৪ হাজার ৫৩৯ প্রমগাওয়ামট উন্নীত হময়মছ। 
এমত মাোদ্ধপছু দ্ধবদুযৎ উৎপােন োাঁদ্ধড়ময়মছ ৩৭১ দ্ধকমলাওয়ামট। বতথমামন প্রেমের 
প্রমাট জনসংখযার ৭৬ েতাংে দ্ধবদুযৎ সুদ্ধবধ্া প্রিাগ করমছন। নবায়নমযাগয জ্বালাদ্ধন 
হমত আসমছ ৪৩০ প্রমগাওয়াট দ্ধবদুযৎ। এ ছাড়া, িারত প্রেমক ৬০০ প্রমগাওয়াট 
দ্ধবদুযৎ আমোদ্ধন করা হমে। 

১৬। দ্ধবদুযৎ উৎপােন ক্ষমতা বতথমামন চাদ্ধহোর তুলনায় প্রবদ্ধে। তোদ্ধপ জনগমণর 
দ্ধবদুযৎ প্রাদ্ধপ্ত এখনও দ্ধনদ্ধিত করা যায় দ্ধন। কারণ, দ্ধবদুযৎ সঞ্চালন ও দ্ধবতরণ 
এখনও যমোপযুি নয়। দ্ধবদুযৎ উৎপােমনর প্রয ক্ষমতা আমছ প্রিািা পযথাময় তার 
মাত্র ৭০ েতাংে সরবরাহ করা যায়। এ অবস্থার উন্নদ্ধতর জন্য দ্ধবদুযৎ সঞ্চালন ও 
দ্ধবতরণ বযবস্থা প্রযমন উন্নত করমত হমব, দ্ধবদুযৎ চুদ্ধর ও দ্ধসমেম লসও প্রতমদ্ধন হ্রাস 
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করমত হমব। মাচথ ২০১৬ পযথন্ত সঞ্চালন ও দ্ধবতরণ লাইন সম্প্রসারণ কমর যোক্রমম 
৯ হাজার ৭৮৯ সাদ্ধকথট দ্ধকমলাদ্ধমটার ও ৩ লক্ষ ৭২ হাজার দ্ধকমলাদ্ধমটামর উন্নীত করা 
হময়মছ। এ ছাড়া, দ্ধসমেম লস হ্রাস ও বযবস্থাপনা উন্নয়মন এ পযথন্ত প্রায় ১ লক্ষ দ্ধপ্র-

প্রপইি দ্ধমটার স্থাপন করা হময়মছ। দ্ধবল পদ্ধরমোধ্, অদ্ধিমযাগ দ্ধনষ্পদ্ধি, সংমযাগ ও 
দ্ধনময়াগ আমবেন এবং দ্ধমটাদ্ধরং কাজমক অমটামমেমনর আওতায় আনা হময়মছ। 
একই সামে, দ্ধসমেম লস ২০০৮ সামলর ১৫.৬ েতাংে হমত মাচথ ২০১৬ প্রেমষ 
১০.৪ েতাংমে প্রনমম এমসমছ।  

পদ্ধরবহন ও প্রযাগামযাগ অবকাঠামমা 

১৭। আমামের অন্যতম অগ্রাদ্ধধ্কারপ্রাপ্ত খাত হমলা পদ্ধরবহন ও প্রযাগামযাগ। 
চলদ্ধত অেথবছমর এ খামতর উমল্লখমযাগয অগ্রগদ্ধতর মমধ্য রময়মছ- পবূথাঞ্চমল ১১৮দ্ধট 
প্রসত ু দ্ধনমথাণ/পনুঃদ্ধনমথাণ, েদ্ধক্ষণাঞ্চমল প্রেখ কামাল, প্রেখ জামাল ও প্রেখ রামসল 
প্রসত ু দ্ধনমথাণ, ঢাকা-দ্ধসমলট মহাসড়কমক ৪ প্রলমন উন্নীতকরমণর সমীক্ষা ও নকো 
প্রণয়মনর কাজ সমাপ্তকরণ। অন্যদ্ধেমক, ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সমপ্রসওময়র সমীক্ষা ও 
নকো প্রণয়ন প্রায় সম্পন্ন হময়মছ। এ ছাড়া, প্রমমট্র্ামরল-৬ এর দ্ধনমথাণ কাজ শুরু 
হময়মছ এবং ২য় কাাঁচপরু, ২য় প্রমঘনা ও ২য় প্রগামতী প্রসতু দ্ধনমথামণর কাজ েীঘ্রই  শুরু 
হমব। সড়ক দ্ধনরাপিা দ্ধনদ্ধিত করার লমক্ষয দুঘথটনাপ্রবণ স্থান দ্ধচদ্ধিত কমর 
ইমতামমধ্য প্রদ্ধতকারমূলক বযবস্থা আমরা গ্রহণ কমরদ্ধছ। পদ্মা প্রসত ুদ্ধনমথাণ কামজও এ 
সমময় যমেষ্ট অগ্রগদ্ধত হময়মছ। দ্ধনমথাণাধ্ীন মগবাজার-প্রমৌচাক ফ্লাইওিামরর ৬৫ 
েতাংে কাজ প্রেষ কমর যান চলাচমলর জন্য উন্মুি কমর প্রেয়া হময়মছ। আন্তজথাদ্ধতক 
প্রযাগামযামগর প্রক্ষমত্র বাংলামেে- মায়ানমামরর মমধ্য সীমান্ত সড়ক দ্ধনমথামণর কাজ 
শুরু হময়মছ। প্ররলখামতও আমামের অগ্রযাত্রা অবযাহত আমছ। প্রফব্রুয়াদ্ধর ২০১৬ 
মামস চালু হময়মছ ৬৪ দ্ধক.দ্ধম. েীঘথ টেী-স্বিরববাজার িাবল লাইন। এ ছাড়া, চলদ্ধত 
অেথবছমর এ পযথন্ত প্রমাট ১৫৬ দ্ধক.দ্ধম. নতুন প্ররলপে দ্ধনমথাণ ও পনুবথাসন করা 
হময়মছ। উপরন্তু, এ সমময় ১২দ্ধট নতুন প্ররলমসত ু দ্ধনমথাণ এবং ৫৮দ্ধট প্ররলমসতু 
পনুঃদ্ধনমথাণ করা হময়মছ। 

তেযপ্রযদু্ধি 

১৮। চলদ্ধত অেথবছমর তেযপ্রযুদ্ধি অবকাঠামমা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং 
ইন্টারমনট প্রসবার গুণগত মান বাড়ামনার প্রক্ষমত্র আমরা অমনকখাদ্ধন অগ্রসর হময়দ্ধছ। 
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এদ্ধপ্রল ২০১৬ প্রেমষ প্রেমে প্রমাবাইল ও ইন্টারমনট গ্রাহমকর সংখযা যোক্রমম প্রায় 
১৩ প্রকাদ্ধট ২০ লক্ষ ও ৬ প্রকাদ্ধট ২০ লমক্ষ উন্নীত হময়মছ। আন্তজথাদ্ধতক ইন্টারমনট 
বযান্িউইিেও ১৮০ দ্ধজদ্ধবএস- এ উন্নীত হময়মছ। অন্যদ্ধেমক, সারামেমে এ পযথন্ত ৫ 
হাজার ২৭৫দ্ধট দ্ধিদ্ধজটাল প্রসন্টার স্থাপন করা হময়মছ। জাতীয় তেয বাতায়মন এ 
যাবত সদ্ধন্নমবদ্ধেত হময়মছ প্রজলা, উপমজলা, দ্ধবিাগ, েপ্তর, অদ্ধধ্েপ্তরসহ ২৫ 
হাজামররও প্রবদ্ধে ওময়বসাইট। সাইবার দ্ধনরাপিা দ্ধনদ্ধিতকরণ ও অপরাধ্মূলক 
কমথকামন্ি তেযপ্রযুদ্ধির বযবহার প্ররামধ্ আমরা শুরু কমরদ্ধছ SIM/RIM প্ররদ্ধজমেেন 
এর কাজ। 

দ্ধেক্ষা 

১৯। দ্ধেক্ষার সুমযাগ বাড়ামত চলদ্ধত অেথবছমরও দ্ধবনামূমলয বই দ্ধবতরণ, উপবৃদ্ধি, 

সৃজনেীল প্রমধ্া অমিষণসহ নানা কাযথক্রম অবযাহত রময়মছ। দ্ধবেযালয়দ্ধবহীন ১ 
হাজার ১২৫দ্ধট গ্রামম নতুন প্রােদ্ধমক দ্ধবেযালয় স্থাপন করা হময়মছ। সকল সরকাদ্ধর 
প্রােদ্ধমক দ্ধবেযালময় প্রাক-প্রােদ্ধমক দ্ধেক্ষা কাযথক্রম চালু কমর কাদ্ধরকুলাম প্রণয়ন, বই 
মুদ্র্ণ ও দ্ধেক্ষক দ্ধনময়ামগর কাজ সম্পন্ন কমরদ্ধছ। প্রােদ্ধমক দ্ধবেযালময় এই উমেমে 
দ্ধনময়াগ করা হময়মছ ৩৪ হাজার ৮৯৫ জন দ্ধেক্ষক। মাধ্যদ্ধমক পযথাময় ৫ হাজার 
১৭দ্ধট দ্ধবেযালয় পনুঃদ্ধনমথাণ ও প্রমরামমতর ফমল দ্ধবেযালয়/দ্ধেক্ষােথী অনুপাত হ্রাস 
প্রপময়মছ। প্রােদ্ধমক দ্ধেক্ষায় উপবৃদ্ধিমিাগীর সংখযা ১ প্রকাদ্ধট ৩০ লমক্ষ উন্নীত 
হময়মছ। অন্যদ্ধেমক, চলদ্ধত অেথবছমর ৬ষ্ঠ প্রশ্রদ্ধণ হমত স্নাতক পযথায় পযথন্ত ৩৮ লক্ষ 
১৬ হাজার দ্ধেক্ষােথীমক উপবদৃ্ধি প্রোন করা হময়মছ, যামের মমধ্য ৭৫ েতাংেই 
ছাত্রী। কাদ্ধরগদ্ধর ও বদৃ্ধিমলূক দ্ধেক্ষা প্রদ্ধতষ্ঠামনর সংখযা ইমতামমধ্য ৭ হাজার ৫০০ 
প্রত উন্নীত হময়মছ।  

স্বাস্থয 

২০। স্বাস্থয অবকাঠামমা উন্নয়ন ও সম্প্রসারমণর লমক্ষয আমরা ২০১১-১৬ প্রময়ামে 
স্বাস্থয, জনসংখযা ও পদু্ধষ্ট খাত উন্নয়ন কমথসদূ্ধচ বাস্তবায়ন করদ্ধছ। পাোপাদ্ধে, এ পযথন্ত 
১৩ হাজার ১২৬দ্ধট কদ্ধমউদ্ধনদ্ধট দ্ধিদ্ধনক আমরা চালু কমরদ্ধছ। সকল প্রজলায় ও ৪৮২দ্ধট 
উপমজলা হাসপাতামল প্রমাবাইল প্রফামন স্বাস্থযমসবা প্রোন কাযথক্রম চালু করা 
হময়মছ। স্বাস্থয দ্ধবষয়ক দ্ধবদ্ধিন্ন প্রদ্ধতষ্ঠানমক অনলাইন দ্ধরমপাদ্ধটথং এর আওতায় আনা 
হময়মছ। ‘স্বাস্থয বাতায়ন’-এর মাধ্যমম ২৪ ঘন্টা দ্ধবনামূমলয দ্ধচদ্ধকৎসা পরামেথ প্রোন 
কাযথক্রম চালু করা হময়মছ।  
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নারী ও দ্ধেশু উন্নয়ন 

২১। অেথননদ্ধতক কমথকামন্ি নারীর অংেগ্রহণ বাড়ামত কমমথাপমযাগী পদ্ধরমবে 
সৃজন, সামাদ্ধজক সমচতনতা স্বতদ্ধর এবং নারীমের সক্ষমতা বদৃ্ধির লমক্ষয দ্ধবদ্ধিন্ন প্রট্র্মি 
প্রদ্ধেক্ষণ, ক্ষুদ্র্ ঋণ দ্ধবতরণ, প্রহামেল কাম প্রট্র্দ্ধনং প্রসন্টার স্থাপন, তেযমকন্দ্র প্রদ্ধতষ্ঠা, 
দ্ধেশু দ্ধেবাযত্ন প্রকন্দ্র পদ্ধরচালনা ইতযাদ্ধে কাযথক্রম পদ্ধরচালনা করদ্ধছ। চলদ্ধত অেথবছমর 
গামমথন্টস এলাকা ও ৬৪দ্ধট প্রজলা েহমর ১ লক্ষ ২০ হাজার কমথজীবী লযাকমটদ্ধটং 
মামক িাতা প্রোন করদ্ধছ। গামমথন্টস কমথীমের জন্য আশুদ্ধলয়ায় ১২তলা প্রহামেমলর 
দ্ধনমথাণ কাজ সম্পন্ন হময়মছ। ২০দ্ধট উপমজলা কমমেমক্স স্থাদ্ধপত ৬০দ্ধট ওয়ান-েপ-

ক্রাইদ্ধসস প্রসমলর মাধ্যমম দ্ধনযথাতমনর দ্ধেকার নারীমের প্রসবা প্রোন করা হমে। দুস্থ, 

এদ্ধতম ও পেদ্ধেশুমের োরীদ্ধরক ও মানদ্ধসক দ্ধবকামের জন্য দ্ধবিাগীয় েহরগুমলামত 
পদ্ধরচালনা করদ্ধছ ৬দ্ধট দ্ধেশু দ্ধবকাে প্রকন্দ্র। দ্ধেশুমের সুরক্ষা ও দ্ধনরাপিা দ্ধবধ্ামনও 
পদ্ধরচাদ্ধলত হমে দ্ধবদ্ধিন্ন কাযথক্রম। 

দ্ধেশু বামজট 

২২। নারীর পাোপাদ্ধে দ্ধেশুর োরীদ্ধরক ও মানদ্ধসক দ্ধবকােমক আমরা সমিামব 
গুরুে দ্ধেদ্ধে। ইমতামমধ্য আমরা জাতীয় দ্ধেশু নীদ্ধত, দ্ধেশুর প্রারদ্ধম্ভক যত্ন ও 
দ্ধবকামের সমদ্ধিত নীদ্ধতমালা প্রণয়ন কমরদ্ধছ। গত অেথবছমর পাাঁচদ্ধট মন্ত্রণালময়র দ্ধেশু 
সংদ্ধিষ্ট কাযক্রথমসমূহ দ্ধবমবচনায় দ্ধনময় প্রেমবামরর মত ‘দ্ধেশুমের দ্ধনময় বামজট 
িাবনা’ দ্ধেমরানামম একদ্ধট প্রদ্ধতমবেন প্রকাে কমরদ্ধছলাম। এর ধ্ারাবাদ্ধহকতায় 
সাতদ্ধট মন্ত্রণালয়/দ্ধবিামগর দ্ধেশু সংদ্ধিষ্ট কাযথক্রমসমূমহ প্রকৃত বরাে দ্ধচদ্ধিত কমর 
‘দ্ধবকদ্ধেত দ্ধেশু: সমৃি বাংলামেে’ দ্ধেমরানামম একদ্ধট পদু্ধস্তকা উপস্থাপন করদ্ধছ। 

সামাদ্ধজক সুরক্ষা 

২৩। োদ্ধরদ্র্য দ্ধবমমাচন ও সামাদ্ধজক ন্যায়দ্ধবচার প্রদ্ধতষ্ঠার মাধ্যম দ্ধহমসমব 
সামাদ্ধজক সুরক্ষা কমথসূদ্ধচর লক্ষাদ্ধিমুখী সম্প্রসারণ এবং এর স্বেতা দ্ধনদ্ধিতকরমণর 
উপর আমরা প্রেম প্রেমকই গুরুে দ্ধেময় আসদ্ধছ। এর ধ্ারাবাদ্ধহকতায় সমামজর 
সুদ্ধবধ্াবদ্ধঞ্চত দ্ধবদ্ধিন্ন প্রগাষ্ঠীমক নানা ধ্রমনর িাতা প্রোন অবযাহত প্ররমখদ্ধছ। 
প্রেেবযাপী প্রদ্ধতবদ্ধন্ধতা সনািকরণ জদ্ধরপ ইমতামমধ্য আমরা সম্পন্ন কমরদ্ধছ। এর 
আওতায় ২ মাচথ ২০১৬ পযথন্ত প্রমাট ১৪ লক্ষ ৯০ হাজার ১০৫ জন প্রদ্ধতবন্ধী 
বযদ্ধিমক েনাি করা হময়মছ। েনািকৃত সকল প্রদ্ধতবন্ধী বযদ্ধির তেয Disability 

Information System Database - এ অন্তিুথি করা হময়মছ।  
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পদ্ধরমবে ও জলবায় ু

২৪। পদ্ধরমবে েূষণ দ্ধনয়ন্ত্রণ, বমনর দ্ধবস্তৃদ্ধত ও জীবনবদ্ধচত্রয সংরক্ষমণর দ্ধবষময় 

আমরা সমচষ্ট রময়দ্ধছ। চলদ্ধত অেথবছমর জাতীয় পদ্ধরমবে নীদ্ধত, ২০১৬ এর খসড়া 

চূড়ান্ত কমরদ্ধছ। অন্যদ্ধেমক, জলবায়ু পদ্ধরবতথন েুাঁদ্ধক প্রমাকামবলায় Bangladesh 

Climate Change Stragtegy and Action Plan এর আওতায় কমথসূদ্ধচ বাস্তবায়ন 

শুরু কমরদ্ধছ। বায়ু েূষণ হ্রামসর লমক্ষয ৪ হাজার ইটিাটায় আধ্ুদ্ধনক প্রযুদ্ধি প্রবতথন 

কমরদ্ধছ। এক হাজামরর উপর দ্ধেপ কারখানায় ইদ্ধটদ্ধপ স্থাপন করা হময়মছ এবং 

আমরা ৫ েতাদ্ধধ্ক দ্ধমল- কারখানায় ইদ্ধটদ্ধপ স্থাপমনর কাজ চলমান রময়মছ। এ ছাড়া, 

টযানাদ্ধর দ্ধেপ প্রদ্ধতষ্ঠানগুমলামক প্রকন্দ্রীয় বজথয প্রোধ্নাগার (দ্ধসইদ্ধটদ্ধপ) স্থাপনপূবথক 

সািামর স্থানাস্তর এবং মুন্সীগমে ঔষধ্ দ্ধেমপর জন্য দ্ধসইদ্ধটদ্ধপসহ দ্ধেপপাকথ 

স্থাপমনর কাজ এদ্ধগময় চলমছ। 

প্রেখ হাদ্ধসনার দ্ধবমেষ উমেযাগ 

২৫। এ পযথাময় একদ্ধট দ্ধবষয় দ্ধবমেষ গুরুে দ্ধেময় উমল্লখ করমত চাই। গত সাত 

বছমর দ্ধবদ্ধিন্ন খামত আমরা প্রযসব উন্নয়ন কাযথক্রম গ্রহণ কমরদ্ধছ, তার মমধ্য 

অমনকগুমলা উমেযাগই আমামের মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর দ্ধচন্তা- প্রসতূ, যা ইমতামমধ্য 

‘প্রেখ হাদ্ধসনার দ্ধবমেষ উমেযাগ’ দ্ধহমসমব স্বীকৃদ্ধত প্রপময়মছ। এসব উমেযামগর মমধ্য 

রময়মছ একদ্ধট বাদ্ধড় একদ্ধট খামার, সামাদ্ধজক দ্ধনরাপিা কমথসূদ্ধচ, ঘমর ঘমর দ্ধবদুযৎ, 

কদ্ধমউদ্ধনদ্ধট দ্ধিদ্ধনক ও দ্ধেশু দ্ধবকাে, নারীর ক্ষমতায়ন, আশ্রয়ণ, দ্ধেক্ষা সহায়তা, 

দ্ধিদ্ধজটাল বাংলামেে, পদ্ধরমবে সুরক্ষা ও দ্ধবদ্ধনময়াগ দ্ধবকাে। আমরা মাননীয় 

প্রধ্ানমন্ত্রীর এসব উমেযাগ বাস্তবায়মন দ্ধবমেষ অগ্রাদ্ধধ্কার দ্ধেদ্ধে। আমার দ্ধবিাস, 

এগুমলার সফল বাস্তবায়মনর মাধ্যমম প্রেমের আেথ- সামাদ্ধজক অগ্রগদ্ধতর প্রক্ষমত্র 

একদ্ধট নতুন মাইলফলক রদ্ধচত হমব।  

২৬। প্রকৃত খামতর কদ্ধতপয় সূচক আমামের সাম্প্রদ্ধতক অজথনমক সহজিামব 

সারদ্ধণ- ১ এ তুমল ধ্রমব। এ ছাড়া, অন্যান্য  খামত অগ্রগদ্ধতর দ্ধচত্র পদ্ধরদ্ধেষ্ট ‘ক’ এ 

সদ্ধন্নমবদ্ধেত রময়মছ। 
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সারদ্ধণ ১: প্রকতৃখামতর কদ্ধতপয় সচূমকর অগ্রগদ্ধত 

অেথবছর 
দ্ধজদ্ধিদ্ধপ 
প্রবদৃ্ধি 

দ্ধবদ্ধনময়াগ (% দ্ধজদ্ধিদ্ধপ) মাোদ্ধপছ ু
জাতীয় আয় 

(মা.ি.) 

দ্ধবদুযৎ উৎপােন 
ক্ষমতা 

(প্রম.ওয়াট) 

খােযেস্য 
উৎপােন 

(লক্ষ প্রম.ট.) 

মলূযস্ফীদ্ধত 
(বাদ্ধষথক গড়) সরকাদ্ধর বযদ্ধিখাত প্রমাট 

২০০৫- ০৬ ৬.৬৭ ৫.৫৬ ২০.৫৮ ২৬.১৪ ৫৪৩ ৫,২৪৫ ২৭২.৭ -  

২০০৬- ০৭ ৭.০৬ ৫.০৯ ২১.০৮ ২৬.১৮ ৫৯৮ ৫,২০২ ২৮০.৬ ৯.৪ 

২০০৭- ০৮ ৬.০১ ৪.৫০ ২১.৭০ ২৬.২০ ৬৮৬ ৫,৩০৫ ৩৫২.৯ ১২.৩ 

২০০৮- ০৯ ৫.০৫ ৪.৩২ ২১.৮৯ ২৬.২১ ৭৫৯ ৫,৭১৯ ৩৪৭.১ ৭.৬ 

২০০৯- ১০ ৫.৫৭ ৪.৬৭ ২১.৫৭ ২৬.২৫ ৮৪৩ ৫,৮২৩ ৩৫৮.১ ৬.৮ 

২০১০- ১১ ৬.৪৬ ৫.২৬ ২২.১৬ ২৭.৪২ ৯২৮ ৭,২৬৪ ৩৬০.৭ ১০.৯ 

২০১১- ১২ ৬.৫২ ৫.৭৬ ২২.৫০ ২৮.২৬ ৯৫৫ ৮,৭১৬ ৩৬৮.৮ ৮.৭ 

২০১২- ১৩ ৬.০১ ৬.৬৪ ২১.৭৫ ২৮.৩৯ ১,০৫৪ ৯,১৫১ ৩৭২.৭ ৬.৮ 

২০১৩- ১৪ ৬.০৬ ৬.৫৫ ২২.০৩ ২৮.৫৮ ১,১৮৪ ১০,৪১৬ ৩৮১.৭ ৭.৪ 

২০১৪- ১৫ ৬.৫৫ ৬.৮২ ২২.০৭ ২৮.৮৯ ১,৩১৭ ১১,৫৩৪ ৩৮৪.২ ৬.৪ 

২০১৫- ১৬সা ৭.০৫ ৭.৬০ ২১.৭৮ ২৯.৩৮ ১,৪৬৬ ১৪,৪২৯ ৩৯০.০ ৬.০ক 

উৎস: বাংলামেে পদ্ধরসংখযান বুযমরা ও দ্ধবদুযৎ দ্ধবিাগ, সা. = সামদ্ধয়ক, ক এদ্ধপ্রল পযথন্ত  
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তৃতীয় অধ্যায় 

চলদ্ধত ২০১৫- ১৬ অেথবছমরর সম্পরূক বামজট 

মাননীয় স্পীকার 
২৭। আপদ্ধন জামনন, জাতীয় রাজস্ব প্রবামিথর (এনদ্ধবআর) অধ্ীমন করনীদ্ধতসহ 
প্রোসদ্ধনক সংস্কার দ্ধবমবচনায় দ্ধনময় আমরা এনদ্ধবআর রাজস্ব আোময়র লক্ষযমাত্রা 
দ্ধনধ্থারণ কমরদ্ধছলাম। দ্ধকন্তু সংস্কার কাযথক্রমসমূহ আোনুরূপিামব বাস্তবায়ন না 
হওয়ায় এ লক্ষযমাত্রা অজথন সম্ভব হমব না বমল ধ্ারণা করদ্ধছ। এ প্রপ্রক্ষাপমট 
এনদ্ধবআর- এর লক্ষযমাত্রা বতথমান অেথবছমর প্রায় ৮ েতাংে কমামত হময়মছ। 
অন্যদ্ধেমক, বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচ, দ্ধবমেষ কমর প্রকপ সহায়তার বযবহামর 
সক্ষমতার ঘাটদ্ধতসহ নানাদ্ধবধ্ কারমণ সরকাদ্ধর বযয় বামজট প্রাক্কলন প্রেমক কম 
হমব। এসব দ্ধবমবচনায় দ্ধনমচর সারদ্ধণমত ২০১৫- ১৬ অেথবছমরর প্রস্তাদ্ধবত 
সংমোদ্ধধ্ত বামজট উপস্থাপন করদ্ধছ। 

সারদ্ধণ ২: ২০১৫- ১৬ অেথবছমরর মলূ ও সম্পরূক বামজট 
(প্রকাদ্ধট টাকায়)  

খাত সংমোদ্ধধ্ত ২০১৫-১৬ ২০১৫-১৬ মাচথ পযথন্ত প্রকতৃ বামজট ২০১৫- ১৬ 

প্রমাট রাজস্ব আয় ১,৭৭,৪০০ ১,১৯,৩২৫ ২,০৮,৪৪৩ 

 (১০.৩)   (৬.৯)   (১২.১)  

এনদ্ধবআর রাজস্ব ১,৫০,০০০ ১,০১,২১১ ১,৭৬,৩৭০ 

এনদ্ধবআর বদ্ধহিূথত রাজস্ব ৫,৪০০ ৪,০৬৬ ৫,৮৭৪ 

কর বযতীত প্রাদ্ধপ্ত ২২,০০০ ১৪,০৪৭ ২৬,১৯৯ 

প্রমাট বযয় 
২,৬৪,৫৬৫ ১,২৫,২৬৮ ২,৯৫,১০০ 

 (১৫.৩)   (৭.২)   (১৭.২)  

অনুন্নয়ন রাজস্ব বযয় 
১,৫০,৩৭৯ ৮৫,০৯১ ১,৬৪,৫৭১ 

 (৮.৭)   (৪.৯)   (৯.৬)  

উন্নয়ন বযয় 
৯৫,৯০৮ ২৮,৯৬৪ ১,০২,৫৫৯ 

 (৫.৫)   (১.৭)   (৬.০)  

তন্মমধ্য, বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচ 
৯১,০০০ ২৮,৭৪৫ ৯৭,০০০ 

 (৫.৩)   (১.৭)   (৫.৭)  

অন্যান্য বযয় 
১৮,২৭৮ ১১,২১৩ ২৭,৯৭০ 

 (১.১)   (০.৬)   (১.৬)  

বামজট ঘাটদ্ধত 
৮৭,১৬৫ ৫,৯৪৪ ৮৬,৬৫৭ 

 (৫.০)   (০.৩)   (৫.০)  

অেথায়ন ৮৭,১৬৫ ৫,৯৪৪ ৮৬,৬৫৭ 

স্ববমেদ্ধেক উৎস 
২৪,৯৯০ ২,৩৫৯ ৩০,১৩৫ 

 (১.৪)   (০.১)   (১.৮)  

অিযন্তরীণ উৎস 
৬২,১৭৫ ৩,৫৮৫ ৫৬,৫২২ 

 (৩.৬)   (০.২)   (৩.৩)  

 তন্মমধ্ য, বযাংক উৎস 
৩১,৬৭৫ -৫,৭০৮ ৩৮,৫২৩ 

 (১.৮)  (০.৩)  (২.২)  

দ্ধজদ্ধিদ্ধপ ১৭,২৯,৫৬৭খ ১৭,২৯,৫৬৭খ ১৭,১৬,৭০০ক 

বন্ধদ্ধনমত দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র েতাংে; ক বামজট প্রণয়নকালীন নাদ্ধমক দ্ধজদ্ধিদ্ধপ; খ নাদ্ধমক দ্ধজদ্ধিদ্ধপর সামদ্ধয়ক দ্ধহসাব; উৎস: অেথ দ্ধবিাগ। 
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২৮। সংমোদ্ধধ্ত রাজস্ব আয়: ২০১৫- ১৬ অেথবছমরর মূল বামজমট রাজস্ব 
সংগ্রমহর লক্ষযমাত্রা ধ্াযথ করা হয় ২ লক্ষ ৮ হাজার ৪৪৩ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র 
১২.১ েতাংে)। অেথবছমরর জুলাই- মাচথ সমময় রাজস্ব আোয় পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধত পযথামলাচনা 
কমর রাজস্ব সংগ্রমহর লক্ষযমাত্রা ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪০০ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র 
১০.৩ েতাংে) প্রাক্কলন করা হময়মছ। এনদ্ধবআর রাজমস্বর প্রক্ষমত্র আয় ও মুনাফার 
উপর কর এবং স্থানীয় পযথাময় মূলয সংমযাজন কর আোয় আোনুরূপ হয়দ্ধন। 
অন্যদ্ধেমক, কর- বদ্ধহিূথত রাজমস্বর আওতায় দ্ধবদ্ধটআরদ্ধস’র উিৃি ও বাংলামেে বযাংক 
প্রেমক লিযাংে কাদ্ধঙ্ক্ষত মাত্রায় পাওয়া যামব না বমল ধ্ারণা করদ্ধছ। 

২৯। সংমোদ্ধধ্ত বযয়: চলদ্ধত অেথবছমরর বামজমট প্রমাট সরকাদ্ধর বযময়র প্রাক্কলন 
করা হয় ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ১০০ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ১৭.২ েতাংে)। 
সংমোদ্ধধ্ত বামজমট বযময়র পদ্ধরমাণ ৩০ হাজার ৫৩৫ প্রকাদ্ধট টাকা কদ্ধমময় প্রমাট ২ 
লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৬৫ প্রকাদ্ধট টাকায় প্রাক্কলন করা হময়মছ (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ১৫.৩ 
েতাংে)। অনুন্নয়নসহ অন্যান্য রাজস্ব বযময়র পদ্ধরমাণ ২৩ হাজার ৮৮৪ প্রকাদ্ধট টাকা 
হ্রাস কমর ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৫৭ প্রকাদ্ধট টাকা দ্ধনধ্থারমণর প্রস্তাব করদ্ধছ। অন্যদ্ধেমক, 

বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচর আকার দ্ধকছুটা হ্রাস কমর ৯১ হাজার প্রকাদ্ধট টাকায় 
দ্ধনধ্থারমণর প্রস্তাব করদ্ধছ। স্বায়িোদ্ধসত সংস্থা ও কমপথামরেমনর দ্ধনজস্ব অেথায়মন 
বাস্তবায়মনর জন্য গহৃীত প্রকমপর বরােসহ সংমোদ্ধধ্ত বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচর 
আকার োাঁড়ামে ৯৩ হাজার ৮৯৫ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ৫.৪ েতাংে)। 

৩০। বামজট ঘাটদ্ধত: চলদ্ধত অেথবছমরর বামজমট ঘাটদ্ধত প্রাক্কলন করা হয় ৮৬ 
হাজার ৬৫৭ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ৫.০ েতাংে)। অন্যদ্ধেমক, সংমোদ্ধধ্ত বামজমট 
ঘাটদ্ধত প্রাক্কলন োাঁদ্ধড়ময়মছ ৮৭ হাজার ১৬৫ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ৫.০ েতাংে)। 
মূল প্রাক্কলমন স্ববমেদ্ধেক উৎস হমত অেথায়মনর পদ্ধরমাণ ৩০ হাজার ১৩৫ প্রকাদ্ধট 
টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ১.৮ েতাংে) দ্ধনধ্থারণ করা হয়। সংমোদ্ধধ্ত বামজমট স্ববমেদ্ধেক 
উৎস হমত অেথায়ন দ্ধকছুটা কদ্ধমময় ২৪ হাজার ৯৯০ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ১.৪ 
েতাংে) এবং অিযন্তরীণ উৎস হমত অেথায়ন ৬২ হাজার ১৭৫ প্রকাদ্ধট টাকায় দ্ধনধ্থারণ 
করা হময়মছ। অিযন্তরীণ উৎমসর মমধ্য বযাংক- বদ্ধহিূথত উৎস, দ্ধবমেষ কমর সঞ্চয়পত্র 
দ্ধবদ্ধক্র উমল্লখমযাগয পদ্ধরমামণ বৃদ্ধির সম্ভাবনায় বযাংক বযবস্থা হমত ঋণ গ্রহণ দ্ধকছুটা 
হ্রাস পামব। প্রকৃতপমক্ষ, চলদ্ধত অেথবছমর ১৫ হাজার প্রকাদ্ধট টাকা লক্ষযমাত্রার 
দ্ধবপরীমত এদ্ধপ্রল পযথন্ত সঞ্চয়পত্র দ্ধবদ্ধক্র হময়মছ ২৬ হাজার ৪৯২ প্রকাদ্ধট টাকার 
দ্ধকছুটা প্রবদ্ধে। 
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চতেুথ অধ্যায় 

স্ববদ্ধিক প্রপ্রক্ষাপমট সামদ্ধষ্টক অেথননদ্ধতক পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধত 

মাননীয় স্পীকার 

৩১। এখন আদ্ধম সাম্প্রদ্ধতক স্ববদ্ধিক প্রপ্রক্ষাপমট আমামের অেথননদ্ধতক পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধত 
তুমল ধ্রব। 

৩২। দ্ধবি ও এেীয় অেথনীদ্ধতর গদ্ধতধ্ারা: প্রেমমই দ্ধবি অেথনীদ্ধতর সাম্প্রদ্ধতক 
গদ্ধতধ্ারা সম্পমকথ দু’দ্ধট কো বলব। দ্ধবি অেথনীদ্ধতর পনুরুিামরর গদ্ধত এখনও দুবথল। 
মূলত উেীয়মান ও উন্নয়নেীল প্রেেসমূমহ প্রবৃদ্ধি গত পাাঁচ বছর ধ্মর একটানা হ্রাস 
পাওয়ায় এমনদ্ধট হময়মছ। অন্যদ্ধেমক, জনসংখযা হ্রাস, উৎপােনেীলতা বদৃ্ধির 
ধ্ীরগদ্ধত ও আদ্ধেথক সংকমটর কারমণ উন্নত প্রেেসমূমহও অেথননদ্ধতক কমথকাণ্ড খুব 
একটা গদ্ধত পায়দ্ধন। পাোপাদ্ধে, দ্ধবিবাদ্ধণজয ও মূলধ্ন প্রবামহ দুবথলতা এবং 
পণযমূমলযর দ্ধনম্নগদ্ধত দ্ধবি উৎপােন প্রবৃদ্ধির উপর প্রনদ্ধতবাচক প্রিাব প্রফমলমছ। 
তমব, সামমনর দ্ধেনগুমলামত রপ্তাদ্ধন বাজারসমূমহ প্রবৃদ্ধি গদ্ধতেীল হওয়ার সম্ভাবনা 
আমামের অেথনীদ্ধতর জন্য শুি বাতথাই বময় আনমব বমল আমার দ্ধবিাস। 

৩৩। এবার ২০১৬ সামল দ্ধবি অেথনীদ্ধতর প্রমক্ষপণ দ্ধনময় দ্ধকছু বলমত চাই। 
আইএমএফ এর দ্ধহসাব অনুযায়ী এ সমময় দ্ধবি উৎপােন বাড়মব ৩.২ েতাংে। 
উন্নত প্রেেসমূমহ প্রবৃদ্ধি ১.৯ েতাংে হমলও উন্নয়নেীল ও উেীয়মান এেীয় 
প্রেেসমূমহ প্রবৃদ্ধি হমব ৬.৪ েতাংে। চীমন কাঠামমাগত পদ্ধরবতথমন সদ্ধবমেষ 
েৃদ্ধষ্টোমনর ফমল বতথমান বছমর দ্ধবি অেথনীদ্ধতর প্রবৃদ্ধির হামর দ্ধকছুটা প্রনদ্ধতবাচক 
প্রদ্ধতদ্ধক্রয়া অবদ্ধে হমব। তোদ্ধপ প্রতমলর মূলয হ্রামসর কারমণ সবথত্র অিযন্তরীণ চাদ্ধহো 
দ্ধকছুটা চাো হমব। একই কারমণ আগামী বছমরও উন্নত ও উন্নয়নেীল প্রেে 
দ্ধনদ্ধবথমেমষ প্রিািা মূলযস্ফীদ্ধত আরও কমমত পামর। 

অিযন্তরীণ অেথননদ্ধতক পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধত 

৩৪। দ্ধজদ্ধিদ্ধপ প্রবদৃ্ধি: এবার অিযন্তরীণ অেথননদ্ধতক পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধতর উপর 
আমলাকপাত করমত চাই। দ্ধবদ্ধবএস- এর চড়ূান্ত দ্ধহমসমব গত ২০১৪- ১৫ অেথবছমর 
আমামের দ্ধজদ্ধিদ্ধপ প্রবৃদ্ধি হময়মছ ৬.৫৫ েতাংে, যা সমপযথাময়র প্রেেগুমলার তুলনায় 
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প্রবদ্ধে। চলদ্ধত অেথবছমর আমরা প্রবৃদ্ধির লক্ষযমাত্রা দ্ধনধ্থারণ কমরদ্ধছলাম ৭.০ 
েতাংে। ইমতামমধ্য বাংলামেে পদ্ধরসংখযান বযুমরা চলদ্ধত অেথবছমরর প্রবৃদ্ধির 
সামদ্ধয়ক দ্ধহসাব প্রকাে কমরমছ, যামত প্রবদৃ্ধি হময়মছ ৭ েতাংমের দ্ধকছু প্রবদ্ধে। এ 
প্রক্ষমত্র কৃদ্ধষ, দ্ধেপ ও প্রসবা খামত প্রবৃদ্ধি হময়মছ যোক্রমম ২.৬, ১০.১ ও ৬.৭ 
েতাংে। 

মাননীয় স্পীকার 

৩৫। দ্ধবদ্ধনময়াগ: আপদ্ধন জামনন, চলদ্ধত অেথবছমরর শুরুমত বযদ্ধিখামতর 
দ্ধবদ্ধনময়ামগ দ্ধকছুটা স্থদ্ধবরতা দ্ধছল। দ্ধকন্তু সাম্প্রদ্ধতক তেয- উপাি হমত প্রেখা যায়, 

বযদ্ধিখামত ঋণ প্রবাহ, আমোদ্ধন- রপ্তাদ্ধন, মূলধ্নী যন্ত্রপাদ্ধতর আমোদ্ধন ঋণপত্র 
প্রখালা ও দ্ধনষ্পদ্ধি এবং সরাসদ্ধর দ্ধবমেদ্ধে দ্ধবদ্ধনময়াগ অমনকখাদ্ধন প্রবমড়মছ। এদ্ধট 

বযদ্ধিখামত দ্ধবদ্ধনময়াগ বদৃ্ধির ইদ্ধেত বহন করমছ। এ ছাড়া, রাজননদ্ধতক ও সামদ্ধষ্টক 

অেথননদ্ধতক দ্ধস্থদ্ধতেীলতা এবং দ্ধবদুযৎ-জ্বালাদ্ধন-পদ্ধরবহনসহ প্রিৌত অবকাঠামমা খাত 
উন্নয়মন আমামের চলমান উমেযাগ বযদ্ধিখামতর দ্ধবদ্ধনময়াগ ক্রমে েরাদ্ধিত করমছ 
বমল আমার মমন হয়। 

৩৬। মলূযস্ফীদ্ধত: চলদ্ধত অেথবছমরর এদ্ধপ্রল প্রেমষ বার মামসর গড়দ্ধিদ্ধিমত 
মূলযস্ফীদ্ধতর হার োাঁদ্ধড়ময়মছ ৬.০ েতাংমে, গত অেথবছমরর একই সমময় যা দ্ধছল 

৬.৬ েতাংে। একই সমময় পময়ন্ট- ট-ু পময়ন্ট দ্ধিদ্ধিমত মূলযস্ফীদ্ধতর হারও ৬.৩ 
েতাংে হমত ৫.৬ েতাংমে প্রনমম এমসমছ। মূলত সমন্তাষজনক কদৃ্ধষ উৎপােন, 

দ্ধবিবাজামর জ্বালাদ্ধন প্রতলসহ পণযমূলয হ্রাস, সামদ্ধষ্টক অেথনীদ্ধতর েক্ষ বযবস্থাপনা ও 
দ্ধস্থদ্ধতেীল রাজননদ্ধতক পদ্ধরমবমে পণয সরবরাহ স্বািাদ্ধবক োকায় মূলযস্ফীদ্ধত হ্রাস 
প্রপময়মছ। আমার দ্ধবিাস, মলূযস্ফীদ্ধত বছরমেমষ ৬.২ েতাংে লক্ষযমাত্রার মমধ্যই 
সীমাবি োকমব। 

৩৭। মদু্র্া ও ঋণ: চলদ্ধত অেথবছমরর মাচথ প্রেমষ বযাপক মদু্র্া সরবরামহর (M2) 

প্রবৃদ্ধি হময়মছ ১৩.৬ েতাংে, যা বাংলামেে বযাংমকর মুদ্র্ানীদ্ধত দ্ধববৃদ্ধতর লক্ষযমাত্রার 
প্রচময় দ্ধকছুটা কম। অন্যদ্ধেমক, একই সমময় দ্ধরজািথ মুদ্র্ার প্রবৃদ্ধি হময়মছ ১৫.৮ 
েতাংে, যা লক্ষযমাত্রার প্রচময় সামান্য প্রবদ্ধে। একই সমময় বযদ্ধিখামত ঋমণর প্রবৃদ্ধি 
লক্ষযমাত্রামক অদ্ধতক্রম কমর ১৫.২ েতাংমে োাঁদ্ধড়ময়মছ। কৃদ্ধষমত সমন্তাষজনক প্রবৃদ্ধি 
ধ্মর রাখমত এ খামত ঋণ প্রোমন আমরা বরাবরই গুরুে দ্ধেময় আসদ্ধছ। চলদ্ধত 
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অেথবছমর প্রমাট ১৬ হাজার ৪০০ প্রকাদ্ধট টাকার ঋণ দ্ধবতরমণর লক্ষযমাত্রা দ্ধনধ্থারণ 
কমরদ্ধছলাম। এর দ্ধবপরীমত এদ্ধপ্রল পযথন্ত প্রমাট ১৪ হাজার ১২৮ প্রকাদ্ধট টাকা দ্ধবতরণ 
করা হময়মছ, যা লক্ষযমাত্রার প্রায় ৮৬ েতাংে। উমল্লখয, গতবছমর একই সমময় ঋণ 
দ্ধবতরমণর পদ্ধরমাণ দ্ধছল লক্ষযমাত্রার প্রায় ৭৯.০ েতাংে। 

৩৮। সুমের হার: আদ্ধেথক খামত েক্ষতা ও প্রদ্ধতমযাদ্ধগতা বদৃ্ধি এবং দ্ধবদ্ধিন্ন পদ্ধলদ্ধস 
প্ররট হ্রামসর মাধ্যমম আমানত ও ঋমণর সুে এবং সুমের হামরর বযবধ্ান দ্ধকছুটা 
কমামত আমরা সক্ষম হময়দ্ধছ। আমানত ও ঋমণর সুমের হামরর বযবধ্ান চলদ্ধত 
অেথবছমরর মাচথ প্রেমষ ৪.৯ েতাংমে প্রনমম এমসমছ। অন্যদ্ধেমক, একই সমময় 
আমানত ও ঋমণর সুমের হার যোক্রমম ৫.৯ ও ১০.৮ েতাংমে প্রনমম এমসমছ। 
আমার দ্ধবিাস, ঋমণর সুমের হামরর এ দ্ধনম্নগদ্ধত দ্ধবদ্ধনময়াগ বাড়ামত সহায়তা করমব। 

৩৯। আমোদ্ধন ও রপ্তাদ্ধন: চলদ্ধত অেথবছমরর জুলাই-এদ্ধপ্রল সমময় আমামের 
রপ্তাদ্ধন আয় োাঁদ্ধড়ময়মছ ২৭.৬ দ্ধবদ্ধলয়ন মাদ্ধকথন িলার, গত অেথবছমরর একই সমময় 
যা দ্ধছল ২৫.৩ দ্ধবদ্ধলয়ন মাদ্ধকথন িলার। একই সমময় ওমিন গামমথন্টস্ ও দ্ধনটওয়যার 

খামত রপ্তাদ্ধন আয় প্রবমড়মছ যোক্রমম ১২.৭ ও ৭.৩ েতাংে। এখামন উমল্লখয, প্রধ্ান 

রপ্তাদ্ধন বাজারগুমলার মমধ্য মাদ্ধকথন যুিরাষ্ট্র ও ইউমরাপ উিয় অঞ্চমলই আমামের 
রপ্তাদ্ধন প্রবমড়মছ। অন্যদ্ধেমক, জুলাই- মাচথ সমময় আমোদ্ধন বযয় হময়মছ প্রায় ৩১.৩ 

দ্ধবদ্ধলয়ন মাদ্ধকথন িলার, গত অেথবছমরর একই সমময় যা দ্ধছল ২৯.৪ দ্ধবদ্ধলয়ন মাদ্ধকথন 

িলার। এ সমময় আমোদ্ধন ঋণপত্র দ্ধনষ্পদ্ধির পদ্ধরমাণ বদৃ্ধিসহ মূলধ্নী যন্ত্রপাদ্ধত ও 
দ্ধেমপর কাাঁচামাল আমোদ্ধনর ঋণপত্র প্রখালা খাদ্ধনকটা প্রবমড়মছ, যা প্রেমের উৎপােন 
সক্ষমতা সম্প্রসারমণর পাোপাদ্ধে দ্ধবেযমান উৎপােন সক্ষমতার বযবহার বদৃ্ধিরও 
আিাস দ্ধেমে। 

৪০। প্রবাস আয়: চলদ্ধত অেথবছমরর প্রেম ১০ মামস প্রেমে প্রবাস আয় এমসমছ 

১২.৩ দ্ধবদ্ধলয়ন মাদ্ধকথন িলার, যা আমামের প্রতযাোর তুলনায় দ্ধকছুটা কম। তমব, 

শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, েক্ষতা উন্নয়ন, দ্ধনরাপে অদ্ধিবাসনসহ আমামের নানামুখী 
পেমক্ষপ ও কূটননদ্ধতক তৎপরতার কারমণ সাম্প্রদ্ধতক মাসগুমলামত প্রবাস দ্ধনময়াগ 
উমল্লখমযাগয হামর বদৃ্ধি পামে। তাই আমার দ্ধবিাস, অদ্ধচমরই প্রবাস আময়র প্রবামহ 
গদ্ধতেীলতা আসমব। 
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৪১। প্রলনমেন িারসাময, দ্ধরজািথ ও মদু্র্া দ্ধবদ্ধনময় হার: চলদ্ধত অেথবছমরর প্রেম ৯ 
মামস চলদ্ধত দ্ধহসামব উিৃি রময়মছ ২.৯ দ্ধবদ্ধলয়ন মাদ্ধকথন িলার। পাোপাদ্ধে, মূলধ্ন ও 
আদ্ধেথক দ্ধহসাব অনুকূমল োকায় সামদ্ধগ্রক প্রলনমেন িারসামময ৩.৫ দ্ধবদ্ধলয়ন মাদ্ধকথন 
িলার উিৃি রময়মছ, যা স্ববমেদ্ধেক মদু্র্ার দ্ধরজািথ বদৃ্ধিমত িূদ্ধমকা পালন কমরমছ। ২৫ 
প্রম ২০১৬ তাদ্ধরমখ আমামের দ্ধরজািথ দ্ধছল ২৮.৬ দ্ধবদ্ধলয়ন মাদ্ধকথন িলার, যা দ্ধেময় ৭ 
মামসর অদ্ধধ্ক আমোদ্ধন বযয় প্রমটামনা সম্ভব। অন্যদ্ধেমক, মাদ্ধকথন িলামরর দ্ধবপরীমত 
টাকার দ্ধবদ্ধনময় হার প্রমাটামুদ্ধট দ্ধস্থদ্ধতেীল রময়মছ। 
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পঞ্চম অধ্যা য় 

২০১৬-১৭ অেথবছমর প্রবদৃ্ধি ও মলূযস্ফীদ্ধতর লক্ষযমাত্রা 
এবং প্রস্তাদ্ধবত বামজট কাঠামমা 

মাননীয় স্পীকার 

৪২। এ পযথাময় আদ্ধম ২০১৬ -১৭ অেথবছমর দ্ধজদ্ধিদ্ধপ প্রবৃদ্ধি ও মূলযস্ফীদ্ধতর 
সম্ভাবনা এবং প্রস্তাদ্ধবত বামজট কাঠামমার উপর আমলাকপাত করব। 

২০১৬- ১৭ অেথবছমর প্রবদৃ্ধি ও মলূযস্ফীদ্ধতর লক্ষযমাত্রা 

মাননীয় স্পীকার 

৪৩। দ্ধজদ্ধিদ্ধপ প্রবদৃ্ধি: আপদ্ধন জামনন, সাম্প্রদ্ধতক মাসগুমলামত বযদ্ধিখামত 
দ্ধবদ্ধনময়াগসংদ্ধিষ্ট দ্ধবদ্ধিন্ন সূচমক ইদ্ধতবাচক পদ্ধরবতথন সূদ্ধচত হময়মছ। আদ্ধম মমন কদ্ধর, 

অবকাঠামমা উন্নয়মন আমামের চলমান প্রমচষ্টার ফমল এ ধ্ারা ২০১৬- ১৭ 
অেথবছমরও বজায় োকমব। সরকাদ্ধর দ্ধবদ্ধনময়ামগর প্রক্ষমত্র বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচর 
আকার ও বাস্তবায়ন বাড়মব। অন্যদ্ধেমক, নতুন প্রবতন প্রস্কল অনুযায়ী সরকাদ্ধর 
কমথচারীগণ প্রবতন ও িাতা দুমটাই পামবন, যা প্রিাগ- বযয় বদৃ্ধিমত সহায়ক হমব। 
রপ্তাদ্ধন বাজারসমূমহ, দ্ধবমেষ কমর মাদ্ধকথন যুিরাষ্ট্র ও ইউমরামপর অেথনীদ্ধতমত 
গদ্ধতেীলতার সম্ভাবনা আমামের রপ্তাদ্ধন আয় বাড়ামব। এ ছাড়া, সাম্প্রদ্ধতক 
মাসগুমলামত প্রবাস দ্ধনময়ামগর সংখযা উমল্লখমযাগয হামর বদৃ্ধি পাওয়ায় অদ্ধচমরই 
প্রবাস আময় গদ্ধতেীলতা আসমব। পাোপাদ্ধে, ক্রমহ্রাসমান মূলযস্ফীদ্ধতর সামে প্রকৃত 
মজুদ্ধর ও প্রবাস আময়র বদৃ্ধি বযদ্ধিখামত প্রিাগ বযয় বাড়ামব। সমবথাপদ্ধর, চলমান 
রাজননদ্ধতক দ্ধস্থদ্ধতেীলতা বজায় োকমব বমল আো করদ্ধছ। এসব দ্ধবমবচনায় আমরা 
২০১৬- ১৭ অেথবছমর ৭.২ েতাংে দ্ধজদ্ধিদ্ধপ প্রবৃদ্ধির লক্ষযমাত্রা দ্ধনধ্থারণ কমরদ্ধছ। 

৪৪। মলূযস্ফীদ্ধত: আগামী বছমর আন্তজথাদ্ধতক বাজামর জ্বালাদ্ধন প্রতলসহ পণযমূলয 
কমার সম্ভাবনা রময়মছ। ইমতামমধ্য অিযন্তরীণ বাজামর জ্বালাদ্ধন প্রতমলর মূলয দ্ধকছুটা 
কমামনা হময়মছ, যা খােয বদ্ধহিূথত মূলযস্ফীদ্ধত হ্রামস িূদ্ধমকা রাখমব। জ্বালাদ্ধন প্রতমলর 
মূমলয দ্ধনম্নমুখী সমিময়র কাজদ্ধট অবযাহত রময়মছ। অন্যদ্ধেমক, কৃদ্ধষমত ধ্ারাবাদ্ধহক 
প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ও অিযন্তরীণ সরবরাহ পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধতর ধ্ারাবাদ্ধহক উন্নয়ন খােয-
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মূলযস্ফীদ্ধত সহনীয় পযথাময় রাখমব বমল ধ্ারণা করদ্ধছ। পাোপাদ্ধে, সামদ্ধষ্টক 
অেথননদ্ধতক বযবস্থাপনার প্রক্ষমত্র রাজস্ব ও মুদ্র্ানীদ্ধতর সমিয় সাধ্ন আমরা অবযাহত 
রাখব। এ প্রপ্রক্ষাপমট ২০১৬- ১৭ অেথবছমর ৫.৮ েতাংে মূলযস্ফীদ্ধতর লক্ষযমাত্রা 
দ্ধনধ্থারণ কমরদ্ধছ। 

২০১৬ -১৭ অেথবছমরর বামজট কাঠামমা 

৪৫। আদ্ধম প্রিমবদ্ধছলাম দ্ধবেযমান বামজট কাঠামমাদ্ধটমক আমূল পদ্ধরবতথন করব। 
দ্ধকন্তু প্রসই উমেযাগ এবামর প্রনয়া সম্ভব হমলা না। দ্ধকন্তু আমগিামগই আদ্ধম আগামীমত 
প্রয কাঠামমা অনুসরণ করব, তার একদ্ধট ধ্ারণা দ্ধেমত চাই এবং এ দ্ধবষময় জনমতও 
পরখ করমত চাই। 

৪৬। িদ্ধবষ্যমতর বামজট কাঠামমামত প্রমাট আময়র একদ্ধট দ্ধেক োকমব এবং 
আমরকদ্ধট দ্ধেক হমব প্রমাট বযময়র। এ দু’দ্ধট প্রক্ষমত্রই সরকার এবং এর অধ্ীনস্ত 
স্বায়িোদ্ধসত প্রদ্ধতষ্ঠামনর আয় ও বযময়র দ্ধহসাব প্রেয়া হমব। উোহরণস্বরূপ বলমত 
চাই প্রয, আময়র দ্ধেমক োকমব এনদ্ধবআর- এর আোয়কতৃ কর- রাজস্ব, এনদ্ধবআর 
বদ্ধহিূথত কর- আয়, কর বযতীত প্রাদ্ধপ্ত ও কমপথামরেন প্রেমক প্রাপ্ত উিৃি। স্ববমেদ্ধেক 
উৎস হমত অনুোন ও ঋণ, অন্যান্য সূমত্র স্ববমেদ্ধেক ঋণ প্রযমন সরবরাহকারী প্রেি 
ঋণ, সঞ্চয়পমত্রর মাধ্যমম সংগ্রহ ও বযাংক হমত সরকাদ্ধর ঋণ- এসবও প্রাদ্ধপ্তর 
দ্ধহসামব োকমব। অন্যদ্ধেমক, বযময়র দ্ধেমক োকমব রাজস্ব ও উন্নয়ন খামত 
বযয়, দ্ধবদ্ধিন্ন প্রদ্ধতষ্ঠামনর উন্নয়ন বযয় এবং অিযন্তরীণ ও স্ববমেদ্ধেক ঋমণর োয় 
পদ্ধরমোধ্। এ কাঠামমাগত পদ্ধরবতথমনর উমেে হমে আয়- বযময়র দ্ধহসাবদ্ধট 
সহজিামব জনগমণর কামছ প্রপৌাঁমছ প্রেয়া। অন্য উমেে হমে, উন্নয়ন বামজট দ্ধনময় 
প্রায়ই দ্ধকছু িুল বেুাবদু্ধের সৃদ্ধষ্ট হয়। প্রযমন- সরকাদ্ধর প্রদ্ধতষ্ঠানগুমলা দ্ধনজস্ব অেথায়মন 
প্রয উন্নয়ন কাযথক্রম পদ্ধরচালনা কমর তা বামজট প্রাক্কলমন যোযেিামব প্রদ্ধতফদ্ধলত 
হয় না। আমার মমন হয়, স্বেতা দ্ধনদ্ধিতকমপ আয় ও বযময়র খাতগুমলা সহজিামব 
সকমলর কামছ তুমল ধ্রা আমামের একদ্ধট কতথবয। এক সমময় বামজট দ্ধনময় িাবনা 
সুধ্ী সমামজ বা জনসাধ্ারমণ প্রতমন স্থান প্রপত না। দ্ধকন্তু, বতথমামন বামজট প্রস্তামব ও 
বামজটদ্ধিদ্ধিক কমথসূদ্ধচর উপর জনগমণর উৎসাহ ও আগ্রহ অমনকখাদ্ধন প্রবমড়মছ। এ 
প্রক্ষমত্র সহজিামব আয়- বযময়র দ্ধহসাব উপস্থাপনা খুবই কাযথকর হমব বমল আদ্ধম 
দ্ধবিাস কদ্ধর। 
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৪৭। এবার আদ্ধম ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর প্রস্তাদ্ধবত আয় ও বযময়র একদ্ধট দ্ধচত্র 
তুমল ধ্রব। 

সারদ্ধণ ৩: ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর প্রস্তাদ্ধবত বামজট কাঠামমা 
(প্রকাদ্ধট টাকায়)  

খাত 
বামজট 

২০১৬- ১৭ 

সংমোদ্ধধ্ত 
২০১৫- ১৬ 

বামজট 
২০১৫- ১৬ 

প্রকতৃ 
২০১৪- ১৫ 

প্রমাট রাজস্ব আয় 
২,৪২,৭৫২ ১,৭৭,৪০০ ২,০৮,৪৪৩ ১,৪৫,৯৬৫ 

(১২.৪) (১০.৩) (১২.১) (৯.৬) 

এনদ্ধবআর কর ২,০৩,১৫২ ১,৫০,০০০ ১,৭৬,৩৭০ ১,২৩,৯৭৭ 

এনদ্ধবআর বদ্ধহিূথত কর ৭,২৫০ ৫,৪০০ ৫,৮৭৪ ৪,৮২১ 

কর বযতীত প্রাদ্ধপ্ত ৩২,৩৫০ ২২,০০০ ২৬,১৯৯ ১৭,১৬৭ 

প্রমাট বযয় 
৩,৪০,৬০৫ ২,৬৪,৫৬৫ ২,৯৫,১০০ ২,০৪,৩৭৬ 

(১৭.৪) (১৫.৩) (১৭.২) (১৩.৫) 

অনুন্নয়ন রাজস্ব বযয় 
১,৮৮,৯৬৬ ১,৫০,৩৭৯ ১,৬৪,৫৭১ ১,১৮,৯৯২ 

(৯.৬) (৮.৭) (৯.৬) (৭.৯) 

উন্নয়ন বযয় 
১,১৭,০২৭ ৯৫,৯০৮ ১,০২,৫৫৯ ৬৩,৬৭৬ 

(৬.০) (৫.৫) (৬.০) (৪.২) 

তন্মমধ্য, বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচ 
১,১০,৭০০ ৯১,০০০ ৯৭,০০০ ৬০,৩৭৬ 

(৫.৬) (৫.৩) (৫.৭) (৪.০) 

অন্যান্য বযয় 
৩৪,৬১২ ১৮,২৭৮ ২৭,৯৭০ ২১,৭০৮ 

(১.৮) (১.১) (১.৬) (১.৪) 

বামজট ঘাটদ্ধত 
৯৭,৮৫৩ ৮৭,১৬৫ ৮৬,৬৫৭ ৫৮,৪১১ 

(৫.০) (৫.০) (৫.০) (৩.৯) 

অেথায়ন ৯৭,৮৫৩ ৮৭,১৬৫ ৮৬,৬৫৭ ৫৮,৪১১ 

স্ববমেদ্ধেক উৎস 
৩৬,৩০৫ ২৪,৯৯০ ৩০,১৩৫ ৭,২৮০ 

(১.৯) (১.৪) (১.৮) (০.৫) 

অিযন্তরীণ উৎস 
৬১,৫৪৮ ৬২,১৭৫ ৫৬,৫২২ ৫১,১৩১ 

(৩.১) (৩.৬) (৩.৩) (৩.৪) 

তন্মমধ্য, বযাংক উৎস 
৩৮,৯৩৮ ৩১,৬৭৫ ৩৮,৫২৩ ৫১৪ 

(২.০) (১.৮) (২.২) (০.০) 

দ্ধজদ্ধিদ্ধপ ১৯,৬১,০১৭ ১৭,২৯,৫৬৭খ ১৭,১৬,৭০০ক ১৫,১৫,৮০২ 

বন্ধদ্ধনমত দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র েতাংে প্রেখামনা হময়মছ; ক বামজট প্রণয়নকালীন নাদ্ধমক দ্ধজদ্ধিদ্ধপ; খ নাদ্ধমক দ্ধজদ্ধিদ্ধপর সামদ্ধয়ক দ্ধহসাব; 
উৎস: অেথ দ্ধবিাগ। 

৪৮। রাজস্ব আময়র প্রাক্কলন: ২০১৬- ১৭ অেথবছমর প্রমাট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন 
করা হময়মছ ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৭৫২ প্রকাদ্ধট টাকা, যা দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ১২.৪ েতাংে। এর 
মমধ্য জাতীয় রাজস্ব প্রবািথ হমত আসমব ২ লক্ষ ৩ হাজার ১৫২ প্রকাদ্ধট টাকা 
(দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ১০.৪ েতাংে)। মূসক আোয় উমল্লখমযাগয পদ্ধরমামণ বদৃ্ধি পামব বমল 
আদ্ধম আোবােী। তদুপদ্ধর, অমটামমেন, কর অবযাহদ্ধতর পদ্ধরমাণ হ্রাস, কর 
প্রোসমনর দ্ধবস্তৃদ্ধত, কমরর আওতা ও দ্ধিদ্ধি সম্প্রসারণ প্রিৃদ্ধত চলমান সংস্কার 
কাযথক্রম আরও প্রজারোর করব। এ পদ্ধরমপ্রদ্ধক্ষমত প্রস্তাদ্ধবত রাজস্ব আোয় সম্ভব হমব 
বমল আদ্ধম েৃঢ়িামব দ্ধবিাস কদ্ধর। ২০১৬- ১৭ অেথবছমর এনদ্ধবআর বদ্ধহিূথত কর 
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আহরমণর লক্ষযমাত্রা ধ্াযথ করা হময়মছ ৭ হাজার ২৫০ প্রকাদ্ধট টাকা, যা দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র 
০.৪ েতাংে। কর- বদ্ধহিূথত রাজস্ব আোময়র লক্ষযমাত্রা দ্ধনধ্থারণ কমরদ্ধছ ৩২ হাজার 
৩৫০ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ১.৬ েতাংে)। সাম্প্রদ্ধতক সমময় দ্ধফ/প্ররটসমূহ 
পনু:দ্ধনধ্থারমণর উমেযাগ এবং মদ্ধনটদ্ধরং প্রজারোর করার প্রপ্রক্ষাপমট এ লক্ষযমাত্রা 
অজথন করা সম্ভব বমল আদ্ধম মমন কদ্ধর। 

৪৯। বযয় প্রাক্কলন: ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর প্রমাট বযয় প্রাক্কলন করা হময়মছ ৩ 
লক্ষ ৪০ হাজার ৬০৫ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ১৭.৪ েতাংে)। অনুন্নয়নসহ অন্যান্য 
খামত বরাে রাখা হময়মছ ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৭৮ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ১১.৪ 
েতাংে) এবং বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসদূ্ধচর আকার ধ্াযথ করা হময়মছ ১ লক্ষ ১০ হাজার 
৭০০ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ৫.৬ েতাংে)। দ্ধবদুযৎ খামত ইদ্ধসএ এর ৩ হাজার 
প্রকাদ্ধট টাকাসহ স্বায়িোদ্ধসত সংস্থার অেথায়মন বাস্তবাদ্ধয়ত প্রকপ বযয় ১২ হাজার 
৬৪৬ প্রকাদ্ধট টাকা। এর ফমল বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচর আকার োাঁড়ামব প্রমাট ১ লক্ষ 
২৩ হাজার ৩৪৬ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ৬.৩ েতাংে)। 

৫০। বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসদূ্ধচ: ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচমত 
বরাে প্রেয়ার প্রক্ষমত্র আঞ্চদ্ধলক সমতা, মানবসম্পে ও অবকাঠামমা উন্নয়ন এবং 
সমবথাপদ্ধর বযময়র গুণগত মামনান্নয়নসহ ফলাফল অজথমনর উপর প্রজার প্রেয়া হময়মছ। 
বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচর খাতওয়াদ্ধর বরাে সারদ্ধণ ৪ এ তুমল ধ্রা হময়মছ। প্রস্তাদ্ধবত 
বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসদূ্ধচমত মানবসম্পে (দ্ধেক্ষা, স্বাস্থয ও সংদ্ধিষ্ট অন্যান্য) খামত 
২৪.৬ েতাংে, সাদ্ধবথক কৃদ্ধষখামত (কৃদ্ধষ, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রদ্ধতষ্ঠান, পাদ্ধন সম্পে 
ও সংদ্ধিষ্ট অন্যান্য) ২৪.৫ েতাংে, দ্ধবদুযৎ ও জ্বালাদ্ধন খামত ১৩.৫ েতাংে, 

প্রযাগামযাগ (সড়ক, প্ররল, প্রসত ুও প্রযাগামযাগসংদ্ধিষ্ট অন্যান্য) খামত ২৫.৮ েতাংে 
এবং অন্যান্য খামত ১১.৬ েতাংে বরামের প্রস্তাব করদ্ধছ।  

সারদ্ধণ ৪: বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসদূ্ধচর খাতওয়াদ্ধর দ্ধবিাজন 
)প্রকাদ্ধট টাকায়(  

মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ 
বামজট 

২০১৬- ১৭ 

সংমোদ্ধধ্ত 

২০১৫- ১৬ 
বামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রকতৃ 
২০১৪- ১৫ 

প্রকতৃ  
২০১৩- ১৪ 

প্রকতৃ  
২০১২- ১৩ 

প্রকতৃ  
২০১১- ১২ 

ক) মানব সম্পে 

১. প্রােদ্ধমক ও গণদ্ধেক্ষা 
মন্ত্রণালয়  

৭,৭১০ ৫,২৪৭ ৫,৫৪২ ৩,৯৭৩ ৪,৩৩৮ ৩,৬৮৬ ২,৪১০ 

(৭.০) (৫.৮) (৫.৭) (৬.৬) (৭.৬) (৭.৪) (৬.৪) 

২. স্বাস্থয ও পদ্ধরবার কলযাণ 
মন্ত্রণালয় 

৬,২৩৫ ৫,১২১ ৫,৩৩১ ৩,৬৬৭ ৩,৪২৪ ৩,৩১৬ ২,৬১২ 

(৫.৬) (৫.৬) (৫.৫) (৬.১) (৬.০) (৬.৭) (৬.৯) 
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মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ 
বামজট 

২০১৬- ১৭ 

সংমোদ্ধধ্ত 

২০১৫- ১৬ 
বামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রকতৃ 
২০১৪- ১৫ 

প্রকতৃ  
২০১৩- ১৪ 

প্রকতৃ  
২০১২- ১৩ 

প্রকতৃ  
২০১১- ১২ 

৩. দ্ধেক্ষা মন্ত্রণালয় 
৬,১৬৭ ৪,২৫৭ ৪,১৯৭ ৪,০৮৮ ৩,০৪৩ ২,২০৬ ১,৮৭৩ 

(৫.৬) (৪.৭) (৪.৩) (৬.৮) (৫.৩) (৪.৪) (৫.০) 

৪. অন্যান্য 
৭,০৯১ ৪,৯৩০ ৬,২৩৮ ৪,৪৬৩ ৩,৩৬৫ ২,২১২ ১,৬৮২ 

(৬.৪) (৫.৪) (৬.৪) (৭.৪) (৫.৯) (৪.৪) (৪.৫) 

উপ-প্রমাট 
২৭,২০৩ ১৯,৫৫৫ ২১,৩০৮ ১৬,১৯১ ১৪,১৭০ ১১,৪২০ ৮,৫৭৭ 

(২৪.৬) (২১.৫) (২২.০) (২৬.৮) (২৪.৯) (২২.৯) (২২.৭) 

খ) কদৃ্ধষ ও পল্লী উন্নয়ন 

৫. স্থানীয় সরকার দ্ধবিাগ  
১৮,৫৪৮ ১৬,৭৩৬ ১৬,৬৫০ ১৩,৪৮২ ১০,৯৭৮ ১০,৭৩৫ ৮,০০০ 

(১৬.৮) (১৮.৪) (১৭.২) (২২.৩) (১৯.৩) (২১.৫) (২১.২) 

৬. পাদ্ধন সম্পে মন্ত্রণালয়  
৩,৭৫৯ ২,৮৬১ ৩,০৬২ ২,০৬১ ১,৯৯৮ ১,৭৮২ ১,৪৪২ 

(৩.৪) (৩.১) (৩.২) (৩.৪) (৩.৫) (৩.৬) (৩.৮) 

৭. কৃদ্ধষ মন্ত্রণালয়  
১,৮৪১ ১,৮১১ ১,৮২৪ ১,৪০৬ ১,২৮২ ১,১১১ ৯৯৭ 

(১.৭) (২.০) (১.৯) (২.৩) (২.২) (২.২) (২.৬) 

৮. অন্যান্য  
২,৯৪৬ ২,৭৯৩ ২,৯৮৫ ২,৫৮১ ২,৩০৯ ১,৯৯৪ ১,৮৭৪ 

(২.৭) (৩.১) (৩.১) (৪.৩) (৪.০) (৪.০) (৫.০) 

উপ-প্রমাট 
২৭,০৯৪ ২৪,২০১ ২৪,৫২১ ১৯,৫৩০ ১৬,৫৬৭ ১৫,৬২২ ১২,৩১৩ 

(২৪.৫) (২৬.৬) (২৫.৩) (৩২.৩) (২৯.১) (৩১.৩) (৩২.৬) 

গ) জ্বালাদ্ধন অবকাঠামমা  

৯. দ্ধবদুযৎ দ্ধবিাগ 
১৩,০৪০ ১৫,৪৭৬ ১৬,৪৮৫ ৪,৬৯৩ ৮,৩৪৮ ৮,৮৪০ ৭,২৪৮ 

(১১.৮) (১৭.০) (১৭.০) (৭.৮) (১৪.৬) (১৭.৭) (১৯.২) 

১০. জ্বালাদ্ধন ও খদ্ধনজ সম্পে 
১,৯১১ ১,০৬৮ ১,৯৯৪ ১,১৫১ ১,৮৮১ ১,২৯৫ ৬৭৯ 

(১.৭) (১.২) (২.১) (১.৯) (৩.৩) (২.৬) (১.৮) 

উপ-প্রমাট 
১৪,৯৫১ ১৬,৫৪৪ ১৮,৪৭৯ ৫,৮৪৪ ১০,২২৯ ১০,১৩৫ ৭,৯২৭ 

(১৩.৫) (১৮.২) (১৯.১) (৯.৭) (১৭.৯) (২০.৩) (২১.০) 

ঘ) প্রযাগামযাগ অবকাঠামমা 

১১. প্ররলপে মন্ত্রণালয় 
৯,১১৫ ৪,৬৩০ ৫,৬৫০ ৩,১৫৮ ২,৯০৪ ২,৯৯৩ ০ 

(৮.২) (৫.১) (৫.৮) (৫.২) (৫.১) (৬.০) (০.০) 
১২. সড়ক পদ্ধর. ও মহাসড়ক 

দ্ধবিাগ 

৮,১৬১ ৬,৩৪৯ ৫,৬৭৫ ৪,০৭৭ ৩,৬৮২ ৩,৬০৫ ৪,৪৭৫ 

(৭.৪) (৭.০) (৫.৯) (৬.৮) (৬.৫) (৭.২) (১১.৯) 

১৩. প্রসতু দ্ধবিাগ 
৯,২৫৮ ৬,২৫৩ ৮,৯২১ ৫,২৯৯ ৩,২৯৭ ৭৮৫ ৪১৮ 

(৮.৪) (৬.৯) (৯.২) (৮.৮) (৫.৮) (১.৬) (১.১) 

১৪. অন্যান্য 
২,০২০ ১,৮৫২ ১,৪১৩ ৭৫৭ ৮৫০ ৫৩২ ২৮৫ 

(১.৮) (২.০) (১.৫) (১.৩) (১.৫) (১.১) (০.৮) 

উপ-প্রমাট 
২৮,৫৫৪ ১৯,০৮৪ ২১,৬৫৯ ১৩,২৯১ ১০,৭৩৩ ৭,৯১৫ ৫,১৭৮ 

(২৫.৮) (২১.০) (২২.৩) (২২.০) (১৮.৮) (১৫.৯) (১৩.৭) 

প্রমাট 
৯৭,৮০২ ৭৯,৩৮৪ ৮৫,৯৬৭ ৫৪,৮৫৬ ৫১,৬৯৯ ৪৫,০৯২ ৩৩,৯৯৫ 

(৮৮.৩) (৮৭.২) (৮৮.৬) (৯০.৯) (৯০.৭) (৯০.৪) (৯০.১) 

১৫. অন্যান্য 
১২,৮৯৮ ১১,৬১৬ ১১,০৩৩ ৫,৫১৭ ৫,৩২১ ৪,৭৬২ ৩,৭৩৭ 

(১১.৬) (১২.৮) (১১.৪) (৯.১) (৯.৩) (৯.৬) (৯.৯) 

প্রমাট এদ্ধিদ্ধপ ১১০,৭০০ক ৯১,০০০খ ৯৭,০০০ ৬০,৩৭৩ ৫৭,০২০ ৪৯,৮৫৪ ৩৭,৭৩২ 

বন্ধদ্ধনমত প্রমাট এদ্ধিদ্ধপ বরামের েতকরা হার প্রেখামনা হময়মছ; ক দ্ধবদুযৎ খামত ইদ্ধসএ এর ৩ হাজার প্রকাদ্ধট টাকাসহ 
স্বায়িোদ্ধসত সংস্থাসমূমহর দ্ধনজস্ব তহদ্ধবল প্রেমক বামজমট অবোন হমব ১২ হাজার ৬৪৬ প্রকাদ্ধট টাকা, যার ফমল বাদ্ধষথক উন্নয়ন 
কমথসূদ্ধচর সবথমমাট বরাে হমব ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৪৬ প্রকাদ্ধট টাকা; খ স্বায়িোদ্ধসত সংস্থাসমূমহর দ্ধনজস্ব তহদ্ধবল প্রেমক 
সংমোদ্ধধ্ত বামজমট অবোন হমব ২ হাজার ৮৯৫ প্রকাদ্ধট টাকা, যার ফমল সংমোদ্ধধ্ত বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচর সবথমমাট বরাে 
হমব ৯৩ হাজার ৮৯৫ প্রকাদ্ধট টাকা; উৎস: অেথ দ্ধবিাগ। 
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৫১। বামজট ঘাটদ্ধত: বামজট ঘাটদ্ধত োাঁড়ামব ৯৭ হাজার ৮৫৩ প্রকাদ্ধট টাকা, যা 

দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ৫.০ েতাংে। ঘাটদ্ধত অেথায়মন স্ববমেদ্ধেক উৎস হমত ৩৬ হাজার ৩০৫ 

প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ১.৯ েতাংে) এবং অিযন্তরীণ উৎস হমত ৬১ হাজার ৫৪৮ 

প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ৩.১ েতাংে)। অিযন্তরীণ উৎমসর মমধ্য বযাংক বযবস্থা হমত 

৩৮ হাজার ৯৩৮ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ২.০ েতাংে) এবং সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য 

বযাংক- বদ্ধহিূথত উৎস হমত ২২ হাজার ৬১০ প্রকাদ্ধট টাকা (দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ১.১ েতাংে) 

আসমব। 

৫২। সামদ্ধগ্রক বযয় কাঠামমা: এ পযথাময় আদ্ধম প্রস্তাদ্ধবত বামজমটর সামদ্ধগ্রক বযয় 

কাঠামমা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) সম্পমকথ বলব। দ্ধবদ্ধিন্ন মন্ত্রণালয় ও দ্ধবিামগর 

সম্পাদ্ধেত কামজর প্রশ্রদ্ধণদ্ধবন্যাস অনুযায়ী কাজগুমলামক আমরা ৩দ্ধট প্রধ্ান িামগ িাগ 

কমরদ্ধছ। এগুমলা হমলা সামাদ্ধজক অবকাঠামমা, প্রিৌত অবকাঠামমা ও সাধ্ারণ প্রসবা 

খাত। 

৫৩। প্রস্তাদ্ধবত বামজমট সামাদ্ধজক অবকাঠামমা খামত বরামের প্রস্তাব করদ্ধছ প্রমাট 

বরামের ২৮.৩ েতাংে, যার মমধ্য মানবসম্পে খামত (দ্ধেক্ষা, স্বাস্থয এবং সংদ্ধিষ্ট 

অন্যান্য খাত) বরাে ২৫.২ েতাংে। অন্যদ্ধেমক, প্রিৌত অবকাঠামমা খামত প্রস্তাব 

করদ্ধছ প্রমাট বরামের ২৯.৭ েতাংে, তার মমধ্য সাদ্ধবথক কৃদ্ধষ ও পল্লী উন্নয়ন খামত 

১৩.৬ েতাংে; প্রযাগামযাগ অবকাঠামমা খামত ১০.২ েতাংে ও দ্ধবদুযৎ ও জ্বালাদ্ধন 

খামত ৪.৪ েতাংে। সাধ্ারণ প্রসবা খামতর জন্য প্রস্তাব করদ্ধছ প্রমাট বরামের ২৪.৫ 

েতাংে। সরকাদ্ধর- প্রবসরকাদ্ধর অংেীোদ্ধরে (PPP), দ্ধবদ্ধিন্ন দ্ধেমপ আদ্ধেথক সহায়তা, 

িতুথদ্ধক, রাষ্ট্রায়ি বাদ্ধণদ্ধজযক ও আদ্ধেথক প্রদ্ধতষ্ঠামন দ্ধবদ্ধনময়ামগর জন্য প্রস্তাব করদ্ধছ ২.২ 

েতাংে। এ ছাড়া, সুে পদ্ধরমোধ্ বাবে প্রস্তাব করা হময়মছ ১১.৭ েতাংে। দ্ধনট 

ঋণোন (Net lending) ও অন্যান্য বযয় খামত প্রস্তাব করা হময়মছ অবদ্ধেষ্ট ৩.৫ 

েতাংে। এ সম্পদ্ধকথত দ্ধবস্তাদ্ধরত তেয সারদ্ধণ ৫- এ উপস্থাপন করা হময়মছ।  
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সারদ্ধণ ৫: সমগ্র বামজমটর খাতওয়াদ্ধর দ্ধবিাজন 
)প্রকাদ্ধট টাকায়(  

মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ 
বামজট 

২০১৬- ১৭ 

সংমোদ্ধধ্ত 

২০১৫- ১৬ 
বামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রকতৃ 
২০১৪- ১৫ 

প্রকতৃ  
২০১৩- ১৪ 

প্রকতৃ  
২০১২- ১৩ 

প্রকতৃ  
২০১১- ১২ 

ক) সামাদ্ধজক 
অবকাঠামমা 

৯৬,৩৬৫ ৭৬,২৬৭ ৬৯,১৮২ ৫৫,৮৩২ ৫২,৭৫৬ ৪২,৯৮৫ ৩৮,৬৮৫ 

(২৮.২৯) (২৮.৮৩) (২৩.৪৪) (২৭.৩২) (২৬.৫৬) (২৪.৬৪) (২৫.৩৪) 

মানব সম্পে 

১. দ্ধেক্ষা মন্ত্রণালয় 
২৬,৮৪৭ ২০,২৫৯ ১৭,১০৩ ১৬,১২৫ ১৪,৮৪১ ১১,৩৩৪ ১০,৫৮৫ 

(৭.৮৮) (৭.৬৬) (৫.৮০) (৭.৮৯) (৭.৪৭) (৬.৫০) (৬.৯৩) 

২. প্রােদ্ধমক ও গণদ্ধেক্ষা 
মন্ত্রণালয় 

২২,১৬২ ১৬,৮৪৭ ১৪,৫০১ ১১,৮৭৫ ১১,৪২২ ৯,৪১৭ ৮,১৫৯ 

(৬.৫১) (৬.৩৭) (৪.৯১) (৫.৮১) (৫.৭৫) (৫.৪০) (৫.৩৪) 

৩. স্বাস্থয ও পদ্ধরবার 
কলযাণ মন্ত্রণালয় 

১৭,৪৮৭ ১৪,৮১১ ১২,৬৯৫ ১০,৪১৬ ৯,৭৫৪ ৮,৫৪৯ ৭,৬৬৭ 

(৫.১৩) (৫.৬০) (৪.৩০) (৫.১০) (৪.৯১) (৪.৯০) (৫.০২) 

৪. অন্যান্য  
১৯,৪২২ ১৫,০৮০ ১৫,৭৭২ ১১,৯১৭ ৯,৬৩৯ ৭,৬৩৪ ৬,৮৭০ 

(৫.৭০) (৫.৭০) (৫.৩৪) (৫.৮৩) (৪.৮৫) (৪.৩৮) (৪.৫০) 

উপ-প্রমাট 
৮৫,৯১৮ ৬৬,৯৯৭ ৬০,০৭১ ৫০,৩৩৩ ৪৫,৬৫৬ ৩৬,৯৩৪ ৩৩,২৮১ 

(২৫.২৩) (২৫.৩২) (২০.৩৬) (২৪.৬৩) (২২.৯৯) (২১.১৭) (২১.৮০) 

খােয ও সামাদ্ধজক দ্ধনরাপিা 

৫. খােয মন্ত্রণালয় 
২,৪৪২ ১,৫০০ ১,৬৭১ ৭৪৩ ৯২৪ ৮১৪ ১,১২২ 

(০.৭২) (০.৫৭) (০.৫৭) (০.৩৬) (০.৪৭) (০.৪৭) (০.৭৩) 

৬. দুমযথাগ বযবস্থাপনা ও 
ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

৮,০০৫ ৭,৭৭০ ৭,৪৪০ ৪,৭৫৬ ৬,১৭৬ ৫,২৩৭ ৪,২৮২ 

(২.৩৫) (২.৯৪) (২.৫২) (২.৩৩) (৩.১১) (৩.০০) (২.৮০) 

উপ-প্রমাট 
১০,৪৪৭ ৯,২৭০ ৯,১১১ ৫,৪৯৯ ৭,১০০ ৬,০৫১ ৫,৪০৪ 

(৩.০৭) (৩.৫০) (৩.০৯) (২.৬৯) (৩.৫৭) (৩.৪৭) (৩.৫৪) 

খ) প্রিৌত অবকাঠামমা  
১,০১,২৯২ ৮৬,৭৬৭ ৯০,৪২২ ৬০,৭৯৯ ৬০,৮৬৩ ৫৯,৩৯৮ ৪৪,৫৪৩ 

(২৯.৭৪) (৩২.৮০) (৩০.৬৪) (২৯.৭৫) (৩০.৬৪) (৩৪.০৫) (২৯.১৮) 

কদৃ্ধষ ও পল্লী উন্নয়ন 

৭. কৃদ্ধষ মন্ত্রণালয় 
১৩,৬৭৫ ১১,১৩৯ ১২,৬৯৯ ১০,৩৪৫ ১২,২৩০ ১৪,৮২২ ৯,৭৬৪ 

(৪.০১) (৪.২১) (৪.৩০) (৫.০৬) (৬.১৬) (৮.৫০) (৬.৪০) 

৮. পাদ্ধন সম্পে মন্ত্রণালয় 
৪,৭১৩ ৩,৭৯১ ৩,৮৮৬ ২,৮৪৩ ২,৭৪৩ ২,৫০৮ ২,১৩৪ 

(১.৩৮) (১.৪৩) (১.৩২) (১.৩৯) (১.৩৮) (১.৪৪) (১.৪০) 

৯. স্থানীয় সরকার দ্ধবিাগ  
২১,৩২২ ১৯,২১৭ ১৮,৮৬৮ ১৫,৫৬১ ১২,৯০০ ১২,৬৭৩ ৯,৪৫৯ 

(৬.২৬) (৭.২৬) (৬.৩৯) (৭.৬১) (৬.৪৯) (৭.২৬) (৬.২০) 

১০. অন্যান্য  
৬,৫৩৬ ৫,৮২০ ৫,৫২৩ ৫,০০৯ ৪,৬৭১ ৪,২৪৪ ৪,৩৯১ 

(১.৯২) (২.২০) (১.৮৭) (২.৪৫) (২.৩৫) (২.৪৩) (২.৮৮) 

উপ-প্রমাট 
৪৬,২৪৬ ৩৯,৯৬৭ ৪০,৯৭৬ ৩৩,৭৫৮ ৩২,৫৪৪ ৩৪,২৪৭ ২৫,৭৪৮ 

(১৩.৫৮) (১৫.১১) (১৩.৮৯) (১৬.৫২) (১৬.৩৮) (১৯.৬৩) (১৬.৮৭) 

দ্ধবদুযৎ ও জ্বালাদ্ধন 
১৫,০৩৬ ১৬,৬১৪ ১৮,৫৪১ ৫,৮৯৩ ১০,২৬৬ ১০,২৮১ ৭,৯৬৯ 

(৪.৪১) (৬.২৮) (৬.২৮) (২.৮৮) (৫.১৭) (৫.৮৯) (৫.২২) 

প্রযাগামযাগ অবকাঠামমা 
১১. সড়ক পদ্ধর. ও 

মহাসড়ক দ্ধবিাগ 

১০,৯১০ ৮,৮১৫ ৭,৯১১ ৬,২২৩ ৫,৬৩১ ৫,৩৬৮ ৭,২৭৮ 

(৩.২০) (৩.৩৩) (২.৬৮) (৩.০৪) (২.৮৪) (৩.০৮) (৪.৭৭) 

১২. প্ররলপে মন্ত্রণালয় 
১১,৯৫০ ৭,২৬১ ৭,৭১৭ ৪,৯৬৯ ৪,৫৯২ ৪,৫৫৭ ১ 

(৩.৫১) (২.৭৪) (২.৬২) (২.৪৩) (২.৩১) (২.৬১) (০.০০) 

১৩. প্রসতু দ্ধবিাগ  
৯,২৮৯ ৬,২৮৫ ৮,৯৫৩ ৫,২৯৯ ৩,২৯৭ ৭৮৫ ৪১৮ 

(২.৭৩) (২.৩৮) (৩.০৩) (২.৫৯) (১.৬৬) (০.৪৫) (০.২৭) 

১৪. অন্যান্য  
২,৬০৩ ২,৩১৬ ১,৭৪৮ ১,০৩৬ ১,১১৭ ৭৯৭ ৫৫৯ 

(০.৭৬) (০.৮৮) (০.৫৯) (০.৫১) (০.৫৬) (০.৪৬) (০.৩৭) 
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মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ 
বামজট 

২০১৬- ১৭ 

সংমোদ্ধধ্ত 

২০১৫- ১৬ 
বামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রকতৃ 
২০১৪- ১৫ 

প্রকতৃ  
২০১৩- ১৪ 

প্রকতৃ  
২০১২- ১৩ 

প্রকতৃ  
২০১১- ১২ 

উপ-প্রমাট 
৩৪,৭৫২ ২৪,৬৭৭ ২৬,৩২৯ ১৭,৫২৭ ১৪,৬৩৭ ১১,৫০৭ ৮,২৫৬ 

(১০.২০) (৯.৩৩) (৮.৯২) (৮.৫৮) (৭.৩৭) (৬.৬০) (৫.৪১) 

১৫. অন্যান্য প্রসক্টর  
৫,২৫৮ ৬,০০৯ ৪,৫৭৬ ৩,৬২১ ৩,৪১৬ ৩,৩৬৩ ২,৫৭০ 

(১.৫৪) (২.২৭) (১.৫৫) (১.৭৭) (১.৭২) (১.৯৩) (১.৬৮) 

গ) সাধ্ারণ প্রসবা 
৮৩,৫০৮ ৫৮,১১০ ৮২,৫৫৯ ৩৯,১১৯ ৩৯,৯২৯ ২৭,৩৯৪ ২৭,১১৬ 

(২৪.৫২) (২১.৯৬) (২৭.৯৮) (১৯.১৪) (২০.১০) (১৫.৭০) (১৭.৭৬) 

জনেঙৃ্খলা ও দ্ধনরাপিা  
২১,০৬২ ১৭,৪১৯ ১৩,৬৩০ ১৩,১৫৮ ১২,৩৪৭ ৯,৬৫৫ ৮,৭৩৭ 

(৬.১৮) (৬.৫৮) (৪.৬২) (৬.৪৪) (৬.২২) (৫.৫৩) (৫.৭২) 

১৬. অন্যান্য  
৬২,৪৪৬ ৪০,৬৯১ ৬৮,৯২৯ ২৫,৯৬১ ২৭,৫৮২ ১৭,৭৩৯ ১৮,৩৭৯ 

(১৮.৩৩) (১৫.৩৮) (২৩.৩৬) (১২.৭০) (১৩.৮৯) (১০.১৭) (১২.০৪) 

প্রমাট 
২,৮১,১৬৫ ২,২১,১৪৪ ২,৪২,১৬৩ ১,৫৫,৭৫০ ১,৫৩,৫৪৮ ১,২৯,৭৭৭ ১,১০,৩৪৪ 

(৮২.৫৫) (৮৩.৫৯) (৮২.০৬) (৭৬.২১) (৭৭.৩১) (৭৪.৩৯) (৭২.২৮) 

ঘ) সুে পদ্ধরমোধ্ 
৩৯,৯৫১ ৩১,৬৬৯ ৩৫,১০৯ ৩০,৯৭৩ ৩০,৯৮৭ ২৩,৯১৫ ২০,৩৫১ 

(১১.৭৩) (১১.৯৭) (১১.৯০) (১৫.১৫) (১৫.৬০) (১৩.৭১) (১৩.৩৩) 

ঙ) দ্ধপদ্ধপদ্ধপ, িতুথদ্ধক ও 
োয় 

৭,৫০৯ ৪,১৫৯ ৬,৫০৯ ৪,১৩২ ৪,০০১ ২,৪২৭ ৫,২১১ 

(২.২০) (১.৫৭) (২.২১) (২.০২) (২.০১) (১.৩৯) (৩.৪১) 

চ) দ্ধনট ঋণোন ও 
অন্যান্য বযয় 

১১,৯৮১ ৭,৫৯৩ ১১,৩২১ ১৩,৫২৫ ১০,০৮৫ ১৮,৩২৯ ১৬,৭৫৮ 

(৩.৫২) (২.৮৭) (৩.৮৪) (৬.৬২) (৫.০৮) (১০.৫১) (১০.৯৮) 

প্রমাট বামজট ৩,৪০,৬০৫ ২,৬৪,৫৬৫ ২,৯৫,১০২ ২,০৪,৩৮০ ১,৯৮,৬২১ ১,৭৪,৪৪৮ ১,৫২,৬৬৪ 

বন্ধদ্ধনমত প্রমাট বামজমটর েতকরা হার প্রেখামনা হময়মছ; উৎস: অেথ দ্ধবিাগ। 

৫৪। এ ছাড়া, মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগদ্ধিদ্ধিক বামজট বরামের প্রস্তাব পদ্ধরদ্ধেষ্ট ‘ক’ এর 
সারদ্ধণ ৬- এ সংযুি করা হল। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

প্রবদৃ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাদ্ধিদ্ধিক 
সমাজ প্রদ্ধতষ্ঠায় আমামের িাবনা ও প্রকৌেল 

মাননীয় স্পীকার 

৫৫। আপদ্ধন জামনন, গত সাত বছর ধ্মর সমন্তাষজনক প্রবৃদ্ধির ধ্ারা আমরা 
অবযাহত প্ররমখদ্ধছ। একই সামে দ্ধনদ্ধিত কমরদ্ধছ এ প্রবৃদ্ধির সুষম বণ্টন। আেথ-
সামাদ্ধজক দ্ধবদ্ধিন্ন সূচমকও প্রপময়দ্ধছ অিূতপূবথ সাফলয। আমামের এ সফলতা আজ 
প্রেমে- দ্ধবমেমে সবার কামছ স্বীকৃত। অন্তিুথদ্ধিমূলক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়মনর এ ধ্ারা 
আমরা অবযাহত রাখমত চাই। আমামের চূড়ান্ত লক্ষয মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী ইমতামমধ্যই 
প্রঘাষণা কমরমছন। ২০৪১ সামলর মমধ্য বাংলামেেমক আমরা একদ্ধট উন্নত ও 
সমৃিোলী প্রেমের পযথাময় উন্নীত করমত চাই। এ লক্ষয অজথমন আমরা চারদ্ধট 
দ্ধবষয়মক দ্ধবমেষিামব গুরুে দ্ধেদ্ধে, যা হমলা দ্ধজদ্ধিদ্ধপসহ মাোদ্ধপছু জাতীয় আময়র 
প্রবৃদ্ধি েরাদ্ধিত করা, উচ্চতর আময়র সুফল সাবথজনীন করা, প্রটকসই ও 
পদ্ধরমবেবান্ধব উন্নয়ন দ্ধনদ্ধিত করা, এবং সামদ্ধষ্টক অেথনীদ্ধতর দ্ধস্থদ্ধতেীলতা বজায় 
রাখা। 

৫৬। প্রবৃদ্ধির চাদ্ধলকােদ্ধি হমে অেথননদ্ধতক কমথকামণ্ড শ্রমেদ্ধির অদ্ধধ্কতর 

অংেগ্রহণ ও মূলধ্ন-মজুে বদৃ্ধি। এ প্রক্ষমত্র আরও িূদ্ধমকা রামখ উৎপােন-
উপকরমণর েক্ষতা বদৃ্ধি ও উৎপােন-স্বনপুমণযর উৎকষথ সাধ্ন। পাোপাদ্ধে, কাযথকর 

চাদ্ধহো বদৃ্ধি উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অজথমন সহায়তা কমর। অন্যদ্ধেমক, উচ্চতর আময়র সুফল 

সাবথজনীন করমত লক্ষযদ্ধিদ্ধিক পনুবথণ্টনমূলক কাযথক্রম গ্রহমণর প্রময়াজন হয়। এ 

ছাড়া, িদ্ধবষ্যৎ প্রজমন্মর জন্য একদ্ধট বাসমযাগয আবাসিূদ্ধম স্বতদ্ধরর লমক্ষয আমামের 
সকল কমথকাণ্ড হমত হমব পদ্ধরমবেবান্ধব। সমবথাপদ্ধর, প্রিািা ও দ্ধবদ্ধনময়াগকারীমের 
মমধ্য আস্থা ও কমমথােযম সৃদ্ধষ্টর লমক্ষয সামদ্ধষ্টক অেথননদ্ধতক সূচকসমূমহর 
দ্ধস্থদ্ধতেীলতা বজায় রাখা জরুদ্ধর। এসব দ্ধবষময় প্রযসব নীদ্ধত- প্রকৌেল আমরা অনুসরণ 
করব তার দ্ধববরণ, এবার আদ্ধম এ মহান সংসেমক অবদ্ধহত করমত চাই। 

৫৭। শ্রমেদ্ধির অংেগ্রহণ: শুরুমতই আমামের শ্রমেদ্ধির হালদ্ধচত্র ও কমথসংস্থান 

সম্পমকথ বলব। দ্ধবদ্ধবএস-এর দ্ধহমসমব ২০১০ হমত ২০১৫ পযথন্ত সমময় শ্রমেদ্ধিমত 



28 

 

নতুনিামব যুি হময়মছ প্রায় ৪৭ লক্ষ নারী- পরুুষ। আপদ্ধন প্রজমন খুদ্ধে হমবন, এমের 
প্রায় ৯৮ েতাংমেরই কমসথংস্থান হময়মছ। এ সমময় প্রকৃত মজুদ্ধর প্রবমড়মছ 
অমনকখাদ্ধন। পাোপাদ্ধে কমমমছ নারী- পরুুমষর মজুদ্ধর বযবধ্ান। তমব, অেথননদ্ধতক 
কমথকামণ্ড কমথক্ষম জনেদ্ধির অংেগ্রহমণর হার এখনও অমনক কম। দ্ধবমেষ কমর, 

পরুুমষর অংেগ্রহমণর হার আোনুরূপ হমলও কমথক্ষম নারীর অংেগ্রহমণর হার 
তুলনামূলকিামব কম। বতথমামন মাত্র ৩৪.১ েতাংে নারী অেথননদ্ধতক কমথকামণ্ড 
দ্ধনময়াদ্ধজত আমছন। নারীমের অদ্ধধ্কতর অংেগ্রহণ দ্ধনদ্ধিত করা প্রগমল প্রবৃদ্ধি 
অমনকখাদ্ধন েরাদ্ধিত হমব। আমামের এক দ্ধহমসমব প্রেখা প্রগমছ, আগামী পাাঁচ বছমর 
নারীমের অংেগ্রহণ ১০.০ েতাংে বাড়ামনা প্রগমল এ প্রেমকই প্রদ্ধতবছমর অদ্ধতদ্ধরি 
দ্ধজদ্ধিদ্ধপ প্রবৃদ্ধি হমব প্রায় ১.০ েতাংে দ্ধবন্দু (percentage point)। 

মাননীয় স্পীকার 

৫৮। আপদ্ধন জামনন, শ্রমেদ্ধির েক্ষতা বদৃ্ধি সময়সামপক্ষ বযাপার। এ প্রপ্রক্ষাপমট 
েক্ষতা উন্নয়মন চলমান কাযথক্রমমর পাোপাদ্ধে স্বপমময়াদ্ধে নীদ্ধত- প্রকৌেল 
বাস্তবায়মন আমরা দ্ধবমেষ গুরুে দ্ধেমত পাদ্ধর, যামত আমামের নারীরা অেথননদ্ধতক 
কমথকামণ্ড অংেগ্রহমণ উৎসাদ্ধহত হন। ইমতামমধ্য আমরা ‘বাংলামেে শ্রম দ্ধবদ্ধধ্মালা, 
২০১৫’ প্রণয়ন কমরদ্ধছ। এমত নারী শ্রদ্ধমকমের জন্য অন্তিুথি কমরদ্ধছ দ্ধবদ্ধিন্ন ধ্রমনর 
কলযাণমূলক বযবস্থা প্রযমন প্রসদূ্ধত কলযাণ সুদ্ধবধ্া, স্বাস্থয-প্রকন্দ্র, দ্ধেশু কক্ষ, সুদ্ধনদ্ধেথষ্ট 
কামজর ঘণ্টা ও ছুদ্ধট, যোসমময় মজুদ্ধর পদ্ধরমোধ্, কলযাণ তহদ্ধবল ইতযাদ্ধে। এ 
ছাড়াও অনুমমােন কমরদ্ধছ ‘গহৃকমথী সুরক্ষা ও কলযাণ নীদ্ধত, ২০১৫’। নারীর জন্য 
উপযুি কমথপদ্ধরমবে সৃজন, সক্ষমতা বদৃ্ধি ও সামাদ্ধজক সমচতনতা স্বতদ্ধরর দ্ধবষময় 
চলমান রময়মছ আমামের নানামুখী কাযথক্রম, যা পমূবথ উমল্লখ কমরদ্ধছ। আমরা এসব 
কাযথক্রম আরও প্রজারোর করব। 

মাননীয় স্পীকার 

৫৯। শ্রমেদ্ধির েক্ষতা: আপদ্ধন জামনন, প্রমাট জনসংখযায় কমথক্ষম জনেদ্ধির 
সংখযা ক্রমেই বাড়মছ, যা ২০৪৩ সাল পযথন্ত অবযাহত োকমব। অেথনীদ্ধতর 
সম্প্রসারমণর জন্য এ ধ্রমনর সুমযাগ একবারই আমস। এ জনদ্ধমদ্ধতক সুদ্ধবধ্া 
(demographic dividend) প্রপমত শ্রমেদ্ধির েক্ষতা বৃদ্ধির প্রকান দ্ধবকপ প্রনই। 
দ্ধবষয়দ্ধট দ্ধবমবচনায় দ্ধনময় আমরা নতুনিামব যুি হওয়া শ্রদ্ধমকমের পাোপাদ্ধে প্রেমে-
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দ্ধবমেমে দ্ধবদ্ধিন্ন খামত কমথরত শ্রদ্ধমক ও বযবস্থাপকমের েক্ষতা উন্নয়মনর জন্য 
নানামুখী কাযথক্রম গ্রহণ করদ্ধছ। একই সামে, যাাঁরা শ্রমেদ্ধিমত নতুন কমর যুি 
হমবন, তাাঁমের জন্য প্রোগত দ্ধেক্ষার পাোপাদ্ধে চাদ্ধহোদ্ধিদ্ধিক বদৃ্ধিমূলক দ্ধেক্ষার 
কাযথক্রমও বাস্তবায়ন করদ্ধছ। 

৬০। আমামের প্রেমে দ্ধেপ- বযবস্থাপনায় মধ্যম ও উচ্চ পযথাময় েক্ষ জনবমলর 
অিাব োকায় দ্ধবমেদ্ধে জনবল দ্ধনময়াগ করমত হমে। এ পদ্ধরমপ্রদ্ধক্ষমত প্রেদ্ধেয় 
বযবস্থাপকমের েক্ষতা উন্নয়মন প্রদ্ধেক্ষমণর উমেযাগ দ্ধনদ্ধে। পাোপাদ্ধে, এ খামত 
িদ্ধবষ্যৎ প্রনতৃে গড়ার লমক্ষয স্নাতমকাির দ্ধেক্ষােথীমের বাজামরর চাদ্ধহো প্রমাতামবক 
প্রদ্ধেক্ষণ প্রোমনর কোও িাবদ্ধছ। এসব দ্ধবমবচনায় সরকাদ্ধর ও প্রবসরকাদ্ধর 

দ্ধবিদ্ধবেযালয়সমূমহ পরীক্ষামলূকিামব Incubator ও Enterprise Development 

Centre গঠমনর দ্ধবষয়দ্ধট আমামের সদ্ধক্রয় দ্ধবমবচনায় রময়মছ। দ্ধবদ্ধিন্ন দ্ধেমপর জন্য 
েক্ষ জনবল স্বতদ্ধরর অংে দ্ধহমসমব ইমতামমধ্য জাহাজ দ্ধনমথাণ দ্ধেপ খামত শ্রদ্ধমকমের 

আন্তজথাদ্ধতক মানসম্পন্ন প্রদ্ধেক্ষণ প্রোমনর বযবস্থা দ্ধনময়দ্ধছ। আমামের অন্যান্য 
কমথপদ্ধরকপনা হমে সকল উপমজলায় কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধেক্ষণ প্রকন্দ্র স্থাপন ও দ্ধবেযমান 
প্রদ্ধেক্ষণ প্রকমন্দ্রর আধ্ুদ্ধনকায়ন, কাদ্ধরকুলাম উন্নয়ন ও বদৃ্ধিমূলক প্রদ্ধেক্ষণ, প্রদ্ধেক্ষক 
প্রদ্ধেক্ষণ, প্রট্র্িদ্ধিদ্ধিক যন্ত্রপাদ্ধত সংগ্রহ ও আনুষদ্ধেক সুমযাগ- সুদ্ধবধ্া সৃদ্ধষ্ট। 

৬১। আমামের প্রমচষ্টা প্রকবল প্রেমের মমধ্যই সীমাবি প্রনই; দ্ধবমেমে কমথরত 
বাংলামেেী অেক্ষ ও আধ্া- েক্ষ শ্রদ্ধমকমের েক্ষতা উন্নয়মনর দ্ধবষয়দ্ধটও দ্ধবমবচনায় 
রময়মছ। দ্ধবমেষ কমর, প্রযসব প্রেমে অদ্ধধ্ক সংখযক অেক্ষ ও আধ্া- েক্ষ শ্রদ্ধমক 

কমথরত আমছন, তাাঁমেরমক আমামের েূতাবাস, প্রবাসী কলযাণ মন্ত্রণালয় ও 
আন্তজথাদ্ধতক অদ্ধিবাসী সংস্থার সহায়তায় েক্ষ কমথী দ্ধহমসমব গমড় প্রতালার উমেযাগ 
গ্রহণ করব। এ ছাড়া, আমামের প্রেমের দ্ধবদ্ধিন্ন কাদ্ধরগদ্ধর প্রদ্ধতষ্ঠান প্রেি সনমের 
আন্তজথাদ্ধতক গ্রহণমযাগযতা অজথমনর কাযথক্রমও চলমব। একই সমে, উন্নতমামনর 
বযবস্থাপক সৃদ্ধষ্টর লমক্ষয বযদ্ধিখামত বযবস্থাপনা দ্ধেক্ষা ও প্রদ্ধেক্ষণ প্রদ্ধতষ্ঠান গমড় 
তুলমত হমব। 

৬২। গতবামরর বামজট বিতৃায় েক্ষতা উন্নয়মন প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক কাঠামমা ও তহদ্ধবল 
গঠমনর দ্ধবষময় উমেযাগ গ্রহমণর কো বমলদ্ধছলাম। এ দ্ধবষময় দ্ধকছ ুঅগ্রগদ্ধত হময়মছ। 
আো করদ্ধছ, ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর শুরুমতই National Human Resource 
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Development Fund (NHRDF) েীষথক তহদ্ধবলদ্ধট কাযথকর করমত পারব। এ ছাড়া, 
এবছরই National Skills Development Authority (NSDA) গঠমনর কাযথক্রম 
সম্পন্ন করব। েক্ষতা উন্নয়মন সকল কাযথক্রম ও আমামের দ্ধচন্তা- িাবনা সম্পমকথ 
বিতৃার স্বপ পদ্ধরসমর বণথনা করা দুরূহ। তাই আদ্ধম উমেযাগ দ্ধনময়দ্ধছ এ দ্ধবষময় 
একদ্ধট পদু্ধস্তকা প্রকামের, যামত সবাই এ সম্পমকথ সমযক ধ্ারণা প্রপমত পামরন। এ 
প্রপ্রক্ষাপমট ‘েক্ষতা উন্নয়ন- উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অজথমনর অগ্রাদ্ধধ্কার’ েীষথক একদ্ধট 
পদু্ধস্তকা উপস্থাপন করদ্ধছ। 

মাননীয় স্পীকার 

৬৩। মলূধ্ন মজেু: আপদ্ধন জামনন, মূলধ্ন মজুে বাড়ামত হমল প্রদ্ধতবছরই 
দ্ধবদ্ধনময়াগ বদৃ্ধির প্রময়াজন হয়। এ প্রক্ষমত্র সরকামরর পাোপাদ্ধে বযদ্ধিখামতর 
দ্ধবদ্ধনময়াগ এ মজুে বাড়ামত িূদ্ধমকা রামখ। বতথমামন দ্ধজদ্ধিদ্ধপর অনুপামত প্রমাট 
দ্ধবদ্ধনময়াগ ২৯.৪ েতাংে। দ্ধকন্তু, মধ্যমময়ামে কাদ্ধঙ্ক্ষত ৮ েতাংে দ্ধজদ্ধিদ্ধপ প্রবৃদ্ধির 
জন্য এ পদ্ধরমাণ দ্ধবদ্ধনময়াগ যমেষ্ট নয়। আমরা প্রদ্ধতবছরই সরকাদ্ধর দ্ধবদ্ধনময়াগ 
বাড়ামনার প্রচষ্টা কমরদ্ধছ, যদ্ধেও সক্ষমতার ঘাটদ্ধতর কারমণ বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচ 
আোনুরূপ বাস্তবায়ন করমত পাদ্ধরদ্ধন। দ্ধবমেষ কমর, দ্ধবমেদ্ধে সাহাযয বযবহামরর হার 
প্রবে কম। এর প্রপ্রক্ষাপমট প্রকপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পযথাময় দ্ধকছু কাঠামমাগত 
পদ্ধরবতথন আনার কাজ শুরু কমরদ্ধছ, প্রযমন প্রকপ অনুমমােমনর পমূবথই প্রকপসংদ্ধিষ্ট 
প্রস্তুদ্ধতমূলক কাজ আমগই সম্পন্ন করার নীদ্ধত ও পিদ্ধত প্রণয়ন। এসব প্রস্তুদ্ধতমূলক 
কাজ সম্পােমনর লমক্ষয বামজমট ১০০ প্রকাদ্ধট টাকা বরামের প্রস্তাব করদ্ধছ। 
পাোপাদ্ধে, প্রকপ বাস্তবায়ন দ্ধনমেথদ্ধেকা প্রণয়মনর কোও িাবদ্ধছ। এ ছাড়া, 
প্রকপসংদ্ধিষ্টমের প্রদ্ধেক্ষণ কাযথক্রম সম্প্রসারণ করব। আরও দ্ধসিান্ত দ্ধনময়দ্ধছ প্রয, 
প্রদ্ধতদ্ধট প্রকমপর জন্য একজন স্বতন্ত্র প্রকপ পদ্ধরচালক োকমবন এবং একজন 
কমথকতথা একাদ্ধধ্ক প্রকমপর পদ্ধরচালক হমত পারমবন না। উপরন্তু, তাাঁর দ্ধনময়াগ 
প্রকপ প্রণয়নকামলই করা হমব। এজন্য অমনক আমগই প্রকপ পদ্ধরচালক পলু 
গঠমনর প্রয কো বলা হময়দ্ধছল, তা আগামী অেথবছমরই বাস্তবায়ন করা হমব। 

৬৪। কাযথকর মূলধ্ন মজুে স্বতদ্ধরমত সরকাদ্ধর দ্ধবদ্ধনময়ামগর পদ্ধরমাণ বাড়ামনাই 
যমেষ্ট নয়, এর গুণগত মান বদৃ্ধির দ্ধেমকও নজর দ্ধেমত হয়। দ্ধকন্তু, আমরা বরাবরই 
প্রেমখদ্ধছ, অেথবছমরর প্রেষ প্রাদ্ধন্তমক তদ্ধড়ঘদ্ধড় বযয় প্রবণতার কারমণ অমনক প্রক্ষমত্র 
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সরকাদ্ধর অমেথর অপচয় হয়, যা প্রকৃত মূলধ্ন সৃদ্ধষ্টমত আোনুরূপ িূদ্ধমকা রামখ না। 
এসব দ্ধবমবচনায়, প্রকমপর সময়ানুগ বাস্তবায়ন এবং এর গুণগত মান বদৃ্ধির লমক্ষয 
প্রকমপর পদ্ধরবীক্ষণ বযবস্থা দ্ধিদ্ধজটালাইজি করার কাজ প্রায় প্রেষ পযথাময়। এ কাজ 
সম্পন্ন হমল চলমান প্রকমপর হালনাগাে তেয তাৎক্ষদ্ধণকিামব প্রস্তুতসহ প্রকমপর 
দ্ধনদ্ধবড় পদ্ধরবীক্ষণ সম্ভব হমব। এমত একমনক সেস্যবৃদ সপ্তাহামন্তই প্রকমপর 
হালনাগাে অবস্থা পযথমবক্ষণ এবং তেনুযায়ী দ্ধনমেথেনা দ্ধেমত পারমবন। এ ছাড়া, 
আমরা এ বছর প্রেমক প্ররজাল্ট- প্রবইজি পদ্ধরবীক্ষণ ও মূলযায়ন পিদ্ধত অনুসরণ 
করব। এ প্রক্ষমত্র সম্পে বযবহামরর পদ্ধরমামণর সামে সামে এর গুণগত মান ও 
ফলাফমলর লক্ষযমাত্রা কতটা অদ্ধজথত হমে, এ দ্ধবষয়দ্ধট আমরা গুরুে দ্ধেময় প্রেখব। 
আো করদ্ধছ, আমামের এ উমেযামগর সামে সকল মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ সম্পৃি হমবন। 
অন্যদ্ধেমক, স্বেতা ও জবাবদ্ধেদ্ধহতা বাড়ামনার লমক্ষয প্রকপসংদ্ধিষ্ট তেয অনলাইমন 
সংগ্রহ ও সরকাদ্ধর ক্রময় ই- দ্ধজদ্ধপ সম্প্রসারণ করব। এসব পেমক্ষমপর ফমল 
প্রকমপর বাস্তবায়ন গদ্ধতেীল ও সময়ানুগ হমব এবং বযময়র গুণগত মান বদৃ্ধি পামব 
বমল আমার দ্ধবিাস। 

৬৫। কাঠামমা রূপান্তমর বহৃৎ প্রকপ: প্রবৃদ্ধি সঞ্চারী ৮দ্ধট বহৃৎ প্রকমপর 
বাস্তবায়ন দ্রুত এদ্ধগময় দ্ধনমত আমরা সমচষ্ট রময়দ্ধছ।  এর সমে নতুন কমর যুি 
হময়মছ পদ্মা প্ররল প্রসতু সংমযাগ এবং কক্সবাজার- প্রোহাজাদ্ধর- রামু- গুনদুম প্ররলপে 
দ্ধনমথাণ প্রকপ। সামমন আরও যুি হমব মাতারবাদ্ধড় কয়লা বদর, প্রিালা গযাস 
পাইপলাইন ও উপকূলীয় অঞ্চমল একদ্ধট প্রপমট্র্ামকদ্ধমমকলস্  কারখানা স্থাপন প্রকপ। 
এসব প্রকমপর জন্য বামজমট বরাে রাখা হমব। ‘কাঠামমা রূপান্তমর বহৃৎ প্রকপ: 
প্রবৃদ্ধি স ঞ্চামর নতুন মাত্রা’ দ্ধেমরানামম একদ্ধট পদু্ধস্তকা উপস্থাপন করদ্ধছ, যামত 
প্রকপগুমলার সামাদ্ধজক ও অেথননদ্ধতক প্রযৌদ্ধিকতা এবং সামদ্ধগ্রক অেথনীদ্ধতমত 
এমের প্রিাব বণথনা করা হময়মছ। প্রকপগুমলার অেথায়মন অনমনীয় স্ববমেদ্ধেক ঋণ 
গ্রহমণর প্রময়াজন হমত পামর। তমব, আমামের অেথনীদ্ধতর ঋণ সামমেথযর পদ্ধরকদ্ধপত 
রূপমরখার মমধ্যই এসব কাযথক্রম সীমাবি োকমব। এ লমক্ষয মধ্য ও েীঘথ প্রময়ামে 
ঋণ সামেথয দ্ধনধ্থারমণর দ্ধবষময় কাজ চলমছ। 

৬৬। এবার বহৃৎ প্রকপগুমলার হালনাগাে বাস্তবায়ন অবস্থা সংমক্ষমপ তুমল 
ধ্রদ্ধছ। পদ্মা প্রসতরু সংমযাগ সড়মকর দ্ধনমথাণ কামজর দ্ধসংহিাগ এবং এর মূল প্রসতু 
ও নেীোসন কামজর এক- পঞ্চমাংে ইমতামমধ্য সম্পন্ন হময়মছ। রূপপুর 
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পারমাণদ্ধবক দ্ধবদুযৎ প্রকন্দ্র স্থাপমনর জন্য আইন প্রণয়নসহ এর পদ্ধরচালনার জন্য 
একদ্ধট প্রকাম্পাদ্ধন গঠন করা হময়মছ। এ ছাড়া, দ্ধঠকাোর প্রদ্ধতষ্ঠামনর সামে সম্পাদ্ধেত 
চারদ্ধট চুদ্ধির মমধ্য দু’দ্ধটর েতিাগ এবং অপর একদ্ধটর ৭০ িাগ কাজ প্রেষ হময়মছ। 
প্রমমট্র্ামরল স্থাপমনর জন্য রাজউক হমত প্রাপ্ত জদ্ধম প্ররদ্ধজমেেনসহ দ্ধজওমটকদ্ধনকযাল 
ও রাইট অব ওময় সামিথর কাজ সম্পন্ন কমরদ্ধছ। আো করদ্ধছ, এর দ্ধিমটইল 
দ্ধিজাইমনর কাজ আগামী আগমে সমাপ্ত হমব।  

৬৭। প্রসানাদ্ধেয়া গিীর সমুদ্র্ বদর স্থাপমন দ্ধজ টু দ্ধজ দ্ধিদ্ধিমত উন্নয়ন সহমযাগী 
প্রেে বা সংস্থা অনুসন্ধামনর কাজ চলমছ। পায়রা বদমরর জন্য জদ্ধম অদ্ধধ্গ্রহমণর 
মাধ্যমম প্রোসদ্ধনক িবন দ্ধনমথাণ ও যন্ত্রপাদ্ধত সংগ্রহ এবং মূল বদর দ্ধনমথামণর জন্য 
অেথ সংগ্রমহর কাজ চলমছ। রামপাল দ্ধবদুযৎ প্রকমপর প্রক্ষমত্র িূদ্ধম উন্নয়ন, সীমানা 
প্রাচীর ও ঢাল সুরক্ষা দ্ধনমথামণর কাজ প্রায় প্রেষ পযথাময়। মাতারবাদ্ধড় দ্ধবদুযৎ প্রকন্দ্র 
স্থাপমন িূদ্ধম অদ্ধধ্গ্রহণ সম্পন্ন হময়মছ এবং এলএনদ্ধজ টাদ্ধমথনাল স্থাপমনর কাজও 
এদ্ধগময় চমলমছ।  

৬৮। বযদ্ধিখামত দ্ধবদ্ধনময়াগ বদৃ্ধি: মূলধ্ন মজুে স্বতদ্ধরমত বাজার বযবস্থায় 
বযদ্ধিখামতর িূদ্ধমকাই প্রধ্ান। তমব, আমার স্বীকার করমত দ্ধিধ্া প্রনই, নানা 
প্রদ্ধতবন্ধকতার কারমণ বযদ্ধিখামতর দ্ধবদ্ধনময়াগ গত কময়ক বছর ধ্মর দ্ধজদ্ধিদ্ধপর ২১-
২২ েতাংমের মমধ্যই সীদ্ধমত রময়মছ। অেচ মধ্যমময়ামে কাদ্ধঙ্ক্ষত দ্ধজদ্ধিদ্ধপ প্রবৃদ্ধি 
অজথমনর জন্য এ হার দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ২৭ েতাংমে উন্নীত করা প্রময়াজন। তমব, আোর 
দ্ধবষয় হমে, সাম্প্রদ্ধতক মাসগুমলামত দ্ধবদ্ধনময়ামগর সমে সম্পৃি কদ্ধতপয় সূচমক 
ইদ্ধতবাচক অগ্রগদ্ধত পদ্ধরলদ্ধক্ষত হমে। এমত বযদ্ধিখামত দ্ধবদ্ধনময়াগ স্থদ্ধবরতা প্রকমট 
যামে বমল প্রতীয়মান হয়। 

৬৯। বযদ্ধিখামত দ্ধবদ্ধনময়ামগর প্রদ্ধতবন্ধকতা েূরীকরমণ আমামের চলমান কাযথক্রম 
সম্পমকথ এবার সংমক্ষমপ দ্ধকছ ুবলমত চাই। গযামসর সমস্যা সমাধ্ামন এর উৎপােন 
বদৃ্ধি ও অনুসন্ধান কাযথক্রম গ্রহণসহ জ্বালাদ্ধন ঘাটদ্ধত পরূমণ এলএনদ্ধজ আমোদ্ধনর 
উমেযাগ দ্ধনময়দ্ধছ। দ্ধবদুযমতর ক্রমবধ্থমান চাদ্ধহো প্রমটামত ২০২১ সামলর মমধ্য ২৪ 
হাজার প্রমগাওয়াট দ্ধবদুযৎ উৎপােমনর লক্ষযমাত্রা দ্ধনধ্থারণ কমরদ্ধছ। প্রযাগামযামগর 
প্রক্ষমত্র ২০১৯ সামলর মমধ্যই গুরুেপূণথ কময়কদ্ধট প্রসত ু ও ঢাকা এদ্ধলমিমটি 
এক্সমপ্রসওময় দ্ধনমথামণর কাজ সম্পন্ন করব। বতথমামন প্রমমট্র্ামরল- ৬ বাস্তবাদ্ধয়ত 
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হমে। অন্যদ্ধেমক, সংমোদ্ধধ্ত ‘েযামটদ্ধজক ট্র্ান্সমপাটথ েযান’ অনুযায়ী আরও প্রমমট্র্া 
লাইন, দ্ধবআরদ্ধট ও সাকুথলার প্ররাি যুি হমব। প্ররলখামত গুরুেপণূথ প্ররলওময় 
কদ্ধরমিারগুমলামক িাবল লাইমন উন্নয়মনর উমেযাগ দ্ধনময়দ্ধছ। এ ছাড়া, ঢাকা হমত 
পদ্মা প্রসত ুহময় যমোর পযথন্ত প্ররলপে দ্ধনমথামণর প্রকপ হামত দ্ধনময়দ্ধছ। এসব দ্ধবষয় 
দ্ধনময় দ্ধবস্তাদ্ধরত কমথপদ্ধরকপনা ‘৭ম অধ্যাময়’ আমলাচনা করব। আদ্ধম মমন কদ্ধর, 

দ্রুততম সমময় বাস্তবাদ্ধয়তবয প্রকপসহ এসব কাযথক্রম পদ্ধরকপনামাদ্ধফক 
বাস্তবাদ্ধয়ত হমল সামমনর দ্ধেনগুমলামত বযদ্ধিখামতর দ্ধবদ্ধনময়াগ দ্ধনদ্ধবথঘ্ন ও গদ্ধতেীল 
হমব। 

৭০। আমরা ইমতামমধ্য সরকাদ্ধর- প্রবসরকাদ্ধর অংেীোদ্ধরে আইন, ২০১৫ 
অনুমমােন কমরদ্ধছ, যার ফমল দ্ধপদ্ধপদ্ধপ প্রকপ বাস্তবায়মন দ্ধকছুটা গদ্ধতেীলতা 
এমসমছ। বস্তুত, এর মমধ্যই প্রায় ১.৫ দ্ধবদ্ধলয়ন মাদ্ধকথন িলার সমমূমলযর ৬দ্ধট দ্ধপদ্ধপদ্ধপ 
প্রকমপর চূড়ান্ত চুদ্ধি স্বাক্ষর প্রেমষ বাস্তবায়ন শুরু হময়মছ। আো করদ্ধছ, এ বছমর 
আরও ৫দ্ধট প্রকমপর চূড়ান্ত চুদ্ধি সম্পাদ্ধেত হমব। অন্যদ্ধেমক, ৪৬দ্ধট অেথননদ্ধতক 
অঞ্চল প্রদ্ধতষ্ঠার অনুমমােন আমরা দ্ধেময়দ্ধছ। প্রবে কময়কদ্ধট অেথননদ্ধতক অঞ্চমল 
প্রেদ্ধে- দ্ধবমেদ্ধে দ্ধবদ্ধনময়াগকারীরা দ্ধেপ স্থাপমনর কাজ শুরু কমরমছ। আো করদ্ধছ, 

দ্ধমরসরাই অেথননদ্ধতক অঞ্চমলর প্রেম সাবমজান এবং মংলা অেথননদ্ধতক অঞ্চমলর 
উন্নয়ন কাজ চলদ্ধত অেথবছমরই সম্পন্ন হমব। এ ছাড়া, িারত, চীন ও জাপামনর জন্য 
সংরদ্ধক্ষত অেথননদ্ধতক অঞ্চলগুমলার স্থান আমরা ইমতামমধ্য দ্ধচদ্ধিত কমরদ্ধছ। 

মাননীয় স্পীকার 

৭১। সামদ্ধগ্রক উৎপােনেীলতা: আমামের দ্ধজদ্ধিদ্ধপ প্রবৃদ্ধিমত উৎপােনেীলতার 
অবোন এখনও আোনুরূপ নয়। অেচ সামদ্ধগ্রক উৎপােনেীলতার উন্নয়ন 
বযদ্ধতমরমক উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অজথন সম্ভব নয়। আপদ্ধন জামনন, উৎপােন প্রক্ষমত্র উন্নত 
প্রযুদ্ধির বযবহার, উপকরণ ও বযবস্থাপনায় নতুনে, সুোসন ও প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক উন্নয়ন 
ইতযাদ্ধে সামদ্ধগ্রক উৎপােনেীলতা বদৃ্ধিমত িূদ্ধমকা রামখ। এসব দ্ধবষয় দ্ধবমবচনায় 
কৃদ্ধষখামত উন্নত বীজ ও নতুন জাত উদ্ভাবমন উৎসাহ প্রোন, উন্নত প্রযুদ্ধির বযবহার 
ও উিম চচথা জনদ্ধপ্রয়করণ, ই-প্রসবা সম্প্রসারণ, দ্ধেপ ও প্রসবা খামত তেযসহ উন্নত 
প্রযুদ্ধির বযবহার ইতযাদ্ধে দ্ধবষময় কাযথক্রম আরও প্রজারোর করব। দ্ধবমেদ্ধে 
দ্ধবদ্ধনময়ামগর প্রক্ষমত্র এ বছর প্রেমক প্রয অগ্রগদ্ধত হমে, তা আরও গদ্ধতেীল রাখমত 
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প্রমচষ্টা অবযাহত োকমব। আদ্ধম মমন কদ্ধর, এমত দ্ধবদ্ধিন্ন খামত উন্নত ও নতুন 
প্রযুদ্ধির হস্তান্তর এবং েক্ষ জনবল সৃদ্ধষ্ট হমব। সুোসন প্রদ্ধতষ্ঠা ও প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক 
উন্নয়মন এবছরও দ্ধকছু নতুন কাযথক্রম হামত দ্ধনদ্ধে, যা পরবতথীমত ‘সংস্কার ও 
সুোসন’ অধ্যাময় দ্ধবস্তাদ্ধরত আমলাচনা করব। 

৭২। সামদ্ধগ্রক চাদ্ধহো: প্রেমের অিযন্তরীণ চাদ্ধহোর প্রক্ষমত্র প্রিাগ-দ্ধবদ্ধনময়াগ 
বদৃ্ধিমত আমামের প্রমচষ্টা সম্পমকথ আমলাচনা কমরদ্ধছ। এবার বদ্ধহঃবাজামর দ্র্বয ও 
প্রসবার চাদ্ধহো সম্প্রসারণ কাযথক্রম সম্পমকথ দ্ধকছু বলমত চাই। রপ্তাদ্ধন পণয ও বাজার 
বহুমুখীকরণসহ অিযন্তরীণ মলূয সংমযাজন বাড়ামত বতথমামন ১৬দ্ধট খামত ৩ হমত 
২০ েতাংে হামর নগে সহায়তা দ্ধেদ্ধে। এ বছর প্রেমক আসবাবপত্র, োদ্ধেক দ্র্বয, 
পমটমটা োচথ এর মত পণযসমূহমক এ সুদ্ধবধ্ার আওতায় এমনদ্ধছ। পাোপাদ্ধে, রপ্তাদ্ধন 
উন্নয়ন তহদ্ধবমলর আকার ১.৮ দ্ধবদ্ধলয়ন মাদ্ধকথন িলামর উন্নীত কমরদ্ধছ। এ ছাড়া, 
সফটওয়যার, খােয প্রদ্ধক্রয়াজাতকরণ ও কৃদ্ধষদ্ধিদ্ধিক দ্ধেমপ সমমূলধ্ন উন্নয়ন 

(ইইএফ) তহদ্ধবল প্রেমক সহায়তা দ্ধেদ্ধে।  

৭৩। শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও দ্ধনরাপে অদ্ধিবাসন:  শ্রমবাজার সম্প্রসারণ,  

দ্ধনরাপে অদ্ধিবাসন, অদ্ধিবাসীমের কলযাণ দ্ধনদ্ধিত করমত আইদ্ধন কাঠামমা 
যুমগাপমযাগীকরমণর পাোপাদ্ধে নানা কাযথক্রম চলমান রময়মছ, যার মাধ্যমম প্রবাস 
আয় বাড়ামনাই আমামের উমেে। এবছরও সরকাদ্ধরিামব স্বপ বযময় দ্ধবমেমে কমথী 
প্রপ্ররমণ আমামের প্রমচষ্টা অবযাহত োকমব। এ ছাড়া, উমল্লখমযাগয সংখযক 
বাংলামেেী রময়মছ এরূপ প্রেমে প্রবাসী কলযাণ উইং চালুর দ্ধবষয় দ্ধবমবচনা করদ্ধছ। 
আমরা দ্ধস্থর কমরদ্ধছ, দ্ধজ টু দ্ধজ োস পিদ্ধতমত আগামী ৫ বছমর মালময়দ্ধেয়ায় ৫ লক্ষ 
কমথীর কমথসংস্থামনর বযবস্থা প্রনব। আো করদ্ধছ, এসব পেমক্ষপ গ্রহমণর ফমল প্রবাস 
আময় আোবযেক উন্নদ্ধত হমব। তমব দ্ধবমেমে মদ্ধহলা শ্রদ্ধমক প্রপ্ররমণর কাযথক্রমদ্ধট 
পনুদ্ধবথমবচনা করা হমব। 

৭৪। আমামের রময়মছ িূদ্ধমর স্বপতা, অেচ উেযমী জনমগাষ্ঠী। অন্যদ্ধেমক, 

দ্ধবমির অমনক প্রেমেই িূদ্ধম ও অবকাঠামমাগত প্রাচুযথ োকমলও জনেদ্ধির স্বপতা 
রময়মছ। এসব প্রেমে আমামের শ্রদ্ধমকমের কমথসংস্থান ও উমেযািামের দ্ধবদ্ধনময়াগ 
সুদ্ধবধ্া সৃদ্ধষ্ট করমত পারমল আমরা উিয় পক্ষই লািবান হমত পাদ্ধর। এ প্রপ্রক্ষাপমট 
েতথসামপমক্ষ দ্ধবমেষ দ্ধকছু খামত আমামের উমেযািামের দ্ধবমেমে দ্ধবদ্ধনময়াগ 
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উৎসাদ্ধহত করার মাধ্যমম উপকরণ আময়র পদ্ধরমাণ অমনকখাদ্ধন বাড়ামনা সম্ভব। এ 
দ্ধবষময় আমরা কাজও শুরু কমরদ্ধছ। আমরা লক্ষয করদ্ধছ, স্বতদ্ধরমপাোকসহ দ্ধবদ্ধিন্ন 
খামত কমথরত দ্ধবমেদ্ধেরা প্রদ্ধতবছরই উমল্লখমযাগয পদ্ধরমাণ আয় স্বমেমে প্রপ্ররণ 
কমরন। প্রেদ্ধেয় বযবস্থাপকমের েক্ষতা উন্নয়মনর মাধ্যমম এমের প্রদ্ধতস্থাপন করা 
প্রগমল উপকরণ আময়র এ বদ্ধহঃপ্রবাহও হ্রাস পামব। পাোপাদ্ধে, প্রপোজীবী ছাড়াও 
পযথটন, তেযপ্রযুদ্ধি ইতযাদ্ধে খামত প্রসবা রপ্তাদ্ধনর দ্ধবষময় প্রমচষ্টা প্রজারোর করা হমব। 
আমার দ্ধবিাস, এসব কাযথক্রমমর মাধ্যমম দ্ধনট উপকরণ আময়র বদৃ্ধি মাোদ্ধপছু 
জাতীয় আয় বাড়ামব, যা জনগমণর জীবনমামনর উন্নয়ন ঘটামব। 

মাননীয় স্পীকার 

৭৫। আময়র সুষম বণ্টন: আপদ্ধন জামনন, একদ্ধট প্রেমের অেথননদ্ধতক উিরণকামল 
প্রবৃদ্ধির সামে সচরাচর অসমতা পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধতর অবনদ্ধত হময় োমক। আমরা এ প্রক্ষমত্র 
বযদ্ধতক্রমী েৃষ্টান্ত স্থাপন কমরদ্ধছ। আমামের অনুসৃত ক্রমবধ্থমান প্রগদ্ধতেীল করনীদ্ধতর 
পাোপাদ্ধে সমামজর অনগ্রসর ও সুদ্ধবধ্াবদ্ধঞ্চত প্রশ্রদ্ধণর অনুকূমল নানা ধ্রমনর 
সহায়তা সুষম আয়-বণ্টমন িূদ্ধমকা রাখমছ। বস্তুত, সামাদ্ধজক দ্ধনরাপিা খামত বরাে 
বতথমামন দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র প্রায় ২.২ েতাংে, যা প্রমাট বামজমটর প্রায় ১৩ েতাংে। 

৭৬। সামাদ্ধজক দ্ধনরাপিা বযবস্থামক মধ্যম আময়র প্রেমের উপমযাগী কমর গমড় 
প্রতালার লমক্ষয আমরা ‘জাতীয় সামাদ্ধজক দ্ধনরাপিা প্রকৌেল’ প্রণয়ন কমরদ্ধছ। এ 
প্রকৌেমলর আওতায় েদ্ধরদ্র্ ও েুাঁদ্ধকগ্রস্ত জনমগাষ্ঠীর জীবনবযাপী েুাঁদ্ধক প্রমাকামবলায় 
আয় হস্তান্তর বযবস্থামক আমরা প্রঢমল সাজাব। এ বযবস্থায় করদ্ধিদ্ধিক সামাদ্ধজক 
দ্ধনরাপিার পাোপাদ্ধে অংেগ্রহণমূলক সামাদ্ধজক বীমা প্রবতথন করা হমব। আদ্ধম মমন 
কদ্ধর, এ বযবস্থা বাস্তবাদ্ধয়ত হমল সামাদ্ধজক দ্ধনরাপিা কমথসূদ্ধচগুমলা লক্ষযদ্ধিদ্ধিক হমব। 
একই সামে, জবাবদ্ধেদ্ধহতা ও স্বেতা বাড়মব। এ ছাড়া, স্বাস্থয ও দ্ধেক্ষা খামত বযয়, 

গ্রামীণ অবকাঠামমা দ্ধনমথাণ, কৃদ্ধষমত প্রমণােনা, ক্ষুদ্র্ ঋণসহ আদ্ধেথক খামত অন্তিুথদ্ধি 
ইতযাদ্ধে কাযথক্রম প্রজারোর করা হমব। 

৭৭। পদ্ধরমবেবান্ধব উন্নয়ন: পদ্ধরমবেগত িারসাময রক্ষায় আইদ্ধন কাঠামমা 
যুমগাপমযাগীকরণ ও বাস্তবায়মনর পাোপাদ্ধে উন্নয়ন প্রকপ গ্রহমণর প্রাক্কামল এর 
পদ্ধরমবেগত মূলযায়ন সম্পন্ন করদ্ধছ। পদ্ধরমবে েূষণ প্ররাধ্, েূষণকারী দ্ধেপসমূহমক 
পদ্ধরমবেবান্ধব জায়গায় স্থানান্তর ও পদ্ধরমবেবান্ধব পমণয অেথায়মন অবযাহত প্ররমখদ্ধছ 
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দ্ধবদ্ধিন্ন কাযথক্রম, যা পমূবথ উমল্লখ কমরদ্ধছ। এসব কাযথক্রম আরও প্রজারোর করা হমব। 
এ ছাড়া, প্রটকসই পদ্ধরমবে সৃদ্ধষ্টমত নতুন বনায়ন, বনিূদ্ধম সংরক্ষণ, উপকূল জুমড় 
সবুজ প্রবষ্টদ্ধন স্থাপন, সামাদ্ধজক বনায়ন, জীবনবদ্ধচত্রয সংরক্ষণ, ইমকা- টুযদ্ধরজম উন্নয়ন 
ইতযাদ্ধে কাযথক্রম অবযাহত োকমব। পদ্ধরমবে সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য দ্ধনজ 
সম্পমের বযবহামর আমরা কাপথণয করদ্ধছ না এবং এ প্রক্ষমত্র আমরা একদ্ধট দ্ধবি 
মমিমলর মযথাো লাি কমরদ্ধছ। গত সাত বছমর এ উমেমে আমরা জলবায়ু ট্র্াে 
ফামণ্ডর আওতায় ৩ হাজার প্রকাদ্ধট টাকা বরাে কমরদ্ধছ। ২০১৬- ১৭ অেথবছমর এ 
ফামন্ি ১০০ প্রকাদ্ধট টাকা বরামের প্রস্তাব করদ্ধছ। 

৭৮। সামদ্ধষ্টক অেথননদ্ধতক দ্ধস্থদ্ধতেীলতা: আমরা রাজস্ব ও মদু্র্া নীদ্ধতর সমিময়র 
মাধ্যমম মূলযস্ফীদ্ধত, দ্ধবদ্ধনময় ও সুমের হার অনুকূমল রাখমত সক্ষম হময়দ্ধছ। 
মধ্যমময়ামেও এ ধ্ারা অবযাহত রাখমত চাই। এ প্রক্ষমত্র বামজমটর আকার, রাজস্ব 
আয়, ঘাটদ্ধত ও অেথায়ন এমনিামব দ্ধনধ্থারণ করদ্ধছ, যামত সামদ্ধষ্টক অেথননদ্ধতক 
দ্ধস্থদ্ধতেীলতা দ্ধবনষ্ট না হয়। চলদ্ধত অেথবছমরর সংমোদ্ধধ্ত বামজমট বযময়র আকার 
দ্ধজদ্ধিদ্ধপর ১৫.৩ েতাংে। এর আকার বাদ্ধড়ময় সপ্তম পঞ্চবাদ্ধষথক পদ্ধরকপনা 
প্রময়ােমেমষ ২১.১ েতাংমে উন্নীত করমত চাই। এজন্য প্রময়াজন হমব রাজস্ব আোয় 
ও স্ববমেদ্ধেক সহায়তার বযবহার বৃদ্ধি এবং স্বোদ্ধসত সংস্থাগুমলার উিৃি আোয়। 

৭৯। এ লমক্ষয রাজস্ব- দ্ধজদ্ধিদ্ধপ অনুপাত বতথমামনর ১০.৩ েতাংে হমত একই 
সমময় ১৬.১ েতাংমে উন্নীত করমত হমব। রাজস্ব খামত করনীদ্ধত ও প্রোসদ্ধনক 
সংস্কার অবযাহত প্ররমখ এ লক্ষযমাত্রা অজথন করমত চাই। এসব সংস্কার দ্ধনময় 
পরবতথীমত দ্ধবস্তাদ্ধরত আমলাচনা করব। কর- বদ্ধহিূথত রাজস্ব বৃদ্ধির লমক্ষয এর আওতা 
বদৃ্ধি এবং হারসমূহ যুদ্ধিযিু করব। এমত বামজট ঘাটদ্ধত দ্ধজদ্ধিদ্ধপর ৫.০ েতাংমেই 
সীদ্ধমত োকমব। বতথমামন অেথায়মনর প্রক্ষমত্র অিযন্তরীণ উৎস, দ্ধবমেষ কমর 
সঞ্চয়পমত্রর দ্ধেমক আমরা দ্ধকছুটা েুাঁমক পমড়দ্ধছ। এরূপ চলমত োকমল সুেবাবে বযয় 
প্রবমড় উন্নয়ন প্রকমপর অেথায়ন বাধ্াগ্রস্ত হমত পামর। তাই অিযন্তরীণ বযয়বহুল 
অেথায়মনর উপর দ্ধনিথরতা কদ্ধমময় পাইপলাইমন োকা দ্ধবমেদ্ধে সহায়তার বযবহার 
বদৃ্ধির দ্ধবষময় সমচষ্ট হমত হমব। একই সামে, সহজ েমতথর বহুপাদ্ধক্ষক ঋণ গ্রহমণ 
আমামের প্রমচষ্টা অবযাহত োকমব। 
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সপ্তম অধ্যায় 

আগামীর পমে অগ্রযাত্রা : খাতদ্ধিদ্ধিক কমথপদ্ধরকপনা 

মাননীয় স্পীকার 

৮০। আমামের দ্ধবগত বছরগুমলার অজথনমক সুসংহত করার পাোপাদ্ধে আেথ-
সামাদ্ধজক উন্নয়মনর ধ্ারা বজায় রাখমত আমরা বিপদ্ধরকর। এ লমক্ষয আমরা 
২০১৬- ১৭ অেথবছরসহ আগামীমত দ্ধবদ্ধিন্ন খামত নানামুখী কমথপদ্ধরকপনা গ্রহণ 
কমরদ্ধছ। এসব কমথপদ্ধরকপনার একদ্ধট সংদ্ধক্ষপ্ত দ্ধচত্র আদ্ধম আপনার মাধ্যমম এ মহান 
সংসমে উপস্থাপন করদ্ধছ। 

(১) মানব সম্পে উন্নয়ন 

দ্ধেক্ষা 

৮১। দ্ধেক্ষা ও মানব সম্পে উন্নয়নমক আমরা সমবথাচ্চ গুরুে দ্ধেময় আসদ্ধছ। তাই 
সামদ্ধগ্রক দ্ধেক্ষা খামতর বযয়মক েীঘথমময়াদ্ধে দ্ধবদ্ধনময়াগ দ্ধহমসমব দ্ধবমবচনা কমর এ 
খামতর উন্নয়মন আমরা দ্ধবদ্ধিন্ন কাযথক্রম গ্রহণ কমরদ্ধছ। 

৮২। প্রাক- প্রােদ্ধমক দ্ধেক্ষা: সকল প্রােদ্ধমক দ্ধবেযালময় প্রাক- প্রােদ্ধমক দ্ধেক্ষা চাল ু
করাসহ কাদ্ধরকুলাম প্রণয়ন, বই মুদ্র্ণ এবং প্রায় ৩৫ হাজার দ্ধেক্ষক দ্ধনময়ামগর কো 
পমূবথই বমলদ্ধছ। আমরা প্রায় ৩ হাজার দ্ধেক্ষক দ্ধনময়াগ এবং তাাঁমের প্রদ্ধেক্ষণ প্রোমনর 
পদ্ধরকপনা আমামের রময়মছ। 

৮৩। প্রােদ্ধমক দ্ধেক্ষা:  ২০১৮ সামলর মমধ্য প্রােদ্ধমক দ্ধেক্ষামক অষ্টম প্রশ্রদ্ধণ পযথন্ত 
উন্নীত করার পদ্ধরকপনা বাস্তবায়মন আমরা কাজ করদ্ধছ। এরই মমধ্য ৭৬০দ্ধট 
প্রােদ্ধমক দ্ধবেযালময় ৬ষ্ঠ এবং ৭ম প্রশ্রদ্ধণ চালু করা হময়মছ। এ ছাড়া, প্রােদ্ধমক দ্ধেক্ষার 
মামনান্নয়মন পাঠযপসু্তক ও দ্ধেক্ষা উপকরণ সরবরাহ, দ্ধেক্ষক দ্ধনময়াগ ও প্রদ্ধেক্ষণ, 
দ্ধবেযালয় ও প্রদ্ধেক্ষণ প্রদ্ধতষ্ঠান দ্ধনমথাণ, পনুঃদ্ধনমথাণসহ আমামের চলমান কাযথক্রম 
অবযাহত োকমব। উপরন্তু, িদ্ধতথর হার বদৃ্ধি ও দ্ধেক্ষােথীমেরমক সু্কমল ধ্মর রাখার 
লমক্ষয উপবৃদ্ধির পাোপাদ্ধে সু্কল দ্ধফদ্ধিং কাযথক্রমমর সম্প্রসারণ এবং এমত প্রবসরকাদ্ধর 
ও বযদ্ধিখাতমক অন্তিুথি করার জন্য ‘জাতীয় সু্কল দ্ধফদ্ধিং নীদ্ধতমালা’ প্রণয়ন করা 
হমে। 
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৮৪। দ্ধনরক্ষরতামিু বাংলামেে: ১৫- ৪৫ বছর বয়দ্ধস দ্ধনরক্ষর জনগণমক 

প্রমৌদ্ধলক সাক্ষরতা ও জীবনেক্ষতামূলক প্রদ্ধেক্ষণ প্রোমনর লমক্ষয উপানুষ্ঠাদ্ধনক দ্ধেক্ষা 

খামত একদ্ধট প্রসক্টর কমথসূদ্ধচ প্রণয়মনর পদ্ধরকপনা গ্রহণ করা হময়মছ। 

৮৫। প্রটকসই ও মানসম্মত মাধ্যদ্ধমক দ্ধেক্ষার সম্প্রসারণ: মানসম্পন্ন দ্ধেক্ষার 

প্রসার এবং দ্ধেক্ষােথীমের সৃজনেীল কমর গমড় তুলমত অবযাহত রাখমত চাই 

সৃজনেীল প্রশ্নদ্ধিদ্ধিক পরীক্ষা পিদ্ধত। এর পাোপাদ্ধে অবযাহত োকমব উপমজলা 

আইদ্ধসদ্ধট প্রট্র্দ্ধনং, দ্ধরমসাসথ প্রসন্টার ও মাদ্ধল্টদ্ধমদ্ধিয়া িাসরুম স্থাপমনর মত চলমান 

কাযথক্রমসমূহ। 

৮৬। দ্ধবেযালয় দ্ধনমথাণ কামজ বযদ্ধি উমেযাগ: সব রকমমর দ্ধবেযালময়র দ্ধনমথাণ 

কাজ একদ্ধট গুরুেপূণথ দ্ধবষয়। বতথমামন প্রায় ৬৩ হাজার প্রশ্রদ্ধণকক্ষ দ্ধনমথামণর 

প্রময়াজন। এ প্রক্ষমত্র সামমেথযর ঘাটদ্ধত োকায় আমামের কাযথক্রম এখনও সীদ্ধমত। 

তাই দ্ধবেযালয় দ্ধনমথাণ কামজ বযদ্ধিখামত উমেযাগ বাঞ্ছনীয়।  

৮৭। জরাজীণথ দ্ধবেযালয় সংস্কার:  প্রােদ্ধমক প্রেমক সব পযথাময়র অমনক দ্ধেক্ষা 

প্রদ্ধতষ্ঠান সংস্কামরর অিামব জরাজীণথ অবস্থায় রময়মছ। এ ছাড়া, দ্ধেক্ষা প্রসামরর 

স্বামেথ প্রকাোও প্রকাোও কুাঁমড়ঘমরও দ্ধবেযালয় স্থাপন করা হময়মছ। এসব জরাজীণথ 

দ্ধবেযালয় সংস্কামরর জন্য ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর বামজমট ২০০ প্রকাদ্ধট টাকা 

বরামের প্রস্তাব করদ্ধছ। এজন্য একদ্ধট নীদ্ধতমালা েীঘ্রই প্রণয়ন করা হমব।   

৮৮। দ্ধেক্ষা প্রক্ষমত্র স্ববষময েরূীকরণ: মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর দ্ধেক্ষা সহায়তা ট্র্াে 

ফান্ি হমত বদৃ্ধি প্রোনসহ গরীব প্রমধ্াবী ছাত্র/ছাত্রী এবং দুস্থ দ্ধেক্ষকমের এককালীন 

অনুোন প্রোন অবযাহত োকমব। দ্ধবমেষ চাদ্ধহোসম্পন্ন দ্ধেশুমের জন্য আমরা 

অদ্ধটদ্ধেক একামিদ্ধম স্থাপমনর উমেযাগ দ্ধনময়দ্ধছ। এ ছাড়া, দ্ধেক্ষা অবকাঠামমার 

দ্ধিজাইমন প্রদ্ধতবন্ধী দ্ধেক্ষােথীমের দ্ধবষময় যোযে গুরুে প্রেয়া হমে। 

৮৯। উচ্চদ্ধেক্ষার প্রসার: মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর প্রদ্ধতশ্রুদ্ধত অনুযায়ী ইমতামমধ্য 

কময়কদ্ধট দ্ধবমেষাদ্ধয়ত পাবদ্ধলক দ্ধবিদ্ধবেযালয় স্থাপন করা হময়মছ। এ ছাড়া, 

প্রদ্ধক্রয়াধ্ীন রময়মছ আরও কাদ্ধরগদ্ধর পাবদ্ধলক দ্ধবিদ্ধবেযালয় স্থাপমনর কাজ। 
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৯০। দ্ধেক্ষা সহায়তা: ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর বামজমট প্রবসরকাদ্ধর দ্ধেক্ষকমের 

কলযামণ ‘প্রবসরকাদ্ধর দ্ধেক্ষা প্রদ্ধতষ্ঠান অবসর সুদ্ধবধ্া প্রবািথ’ এর অনুকূমল ৫০০ প্রকাদ্ধট 

টাকার এনিাওমমন্ট ফান্ি এবং ১০০ প্রকাদ্ধট টাকা এককালীন অনুোন প্রস্তাব 

করদ্ধছ। এ ছাড়া, ‘প্রবসরকাদ্ধর দ্ধেক্ষক কমথচারীমের কলযাণ ট্র্াে’ এর অনুকূমল 

এককালীন ৫০ প্রকাদ্ধট টাকা বরামেরও প্রস্তাব করদ্ধছ।  

স্বাস্থয ও পদ্ধরবার কলযাণ 

৯১। কদ্ধমউদ্ধনদ্ধট দ্ধিদ্ধনক ও প্রটদ্ধলমমদ্ধিদ্ধসন প্রসবা: আমগই উমল্ল খ কমর দ্ধছ প্রয,  

আমরা এ পযথন্ত ১৩ হাজার ১২৬দ্ধট কদ্ধমউদ্ধনদ্ধট দ্ধিদ্ধনক চালু কমরদ্ধছ। েদ্ধরদ্র্ গ্রামীণ ও 

প্রাদ্ধন্তক মানুমষর প্রোরমগাড়ায় স্বাস্থযমসবা প্রপৌাঁমছ দ্ধেমত এর অদ্ধতদ্ধরি আরও ২৩৫দ্ধট 

কদ্ধমউদ্ধনদ্ধট দ্ধিদ্ধনক পযথায়ক্রমম চালুর পদ্ধরকপনা আমামের রময়মছ। এ ছাড়া, প্রজলা 

ও উপমজলা পযথাময়র প্রটদ্ধলমমদ্ধিদ্ধসন প্রসবা প্রকন্দ্র এবং দ্ধিদ্ধিও কনফামরদ্ধন্সং- এর 

মাধ্যমম স্বাস্থযমসবা প্রোমনর চলমান কাযথক্রম অবযাহত োকমব।  

৯২। স্বাস্থয সুরক্ষা কমথসদূ্ধচ: পাইলট দ্ধিদ্ধিমত আমরা ইমতামমধ্য শুরু কমরদ্ধছ 

সামাদ্ধজক স্বাস্থয সুরক্ষা কমথসূদ্ধচ। এর আওতায় প্রােদ্ধমক িামব েদ্ধরদ্র্ জনসাধ্ারণ 

স্বাস্থযকামিথর মাধ্যমম দ্ধবনামূমলয উন্নতমামনর স্বাস্থযমসবা পামবন। এ কমথসদূ্ধচ সফল 

হমল পযথায়ক্রমম তা সারা প্রেমে চালু করব। পাোপাদ্ধে, চালু োকমব গরীব, দুস্থ ও 

গিথবতী মদ্ধহলামের জন্য মাতৃস্বাস্থয িাউচার কমথসদূ্ধচ। 

৯৩। স্বাস্থয, পুদ্ধষ্ট ও জনসংখযা প্রসক্টর কমথসদূ্ধচ: স্বাস্থয, জনসংখযা ও পদু্ধষ্ট খাত 

উন্নয়ন দ্ধবষয়ক একদ্ধট কমথসূদ্ধচ আমরা বাস্তবায়ন কমরদ্ধছ। এর ধ্ারাবাদ্ধহকতায় নতুন 

প্রসক্টর কমথসূদ্ধচ গ্রহমণর লমক্ষয ধ্ারণাপত্র প্রণয়ন এবং প্রকৌেলগত দ্ধবদ্ধনময়াগ 

পদ্ধরকপনা প্রণয়মনর কাজ ইমতামমধ্য সম্পন্ন হময়মছ। 

৯৪। প্রেদ্ধেয় ঔষধ্ উৎপােমন প্রয সুমযাগ সরকার কমর দ্ধেময়মছ, ঔষধ্ 

উৎপােনকারী দ্ধেপ প্রদ্ধতষ্ঠানগুমলা তার খাদ্ধনকটা অপবযবহার করমছ বমল 

অদ্ধিমযাগ উমঠমছ। একই সমে, উৎপাদ্ধেত ঔষমধ্র মূলয দ্ধনয়ন্ত্রমণর োদ্ধবও উমঠমছ। 

আমরা এ দ্ধবষময় সজাগ রময়দ্ধছ এবং প্রময়াজমন দ্ধবদ্ধধ্ প্রমাতামবক বযবস্থা গ্রহণ করব।  
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(২) প্রিৌত অবকাঠামমা 
মাননীয় স্পীকার 

দ্ধবদুযৎ ও জ্বালাদ্ধন 

৯৫। দ্ধবদুযৎ উৎপােন: ২০২১ সাল নাগাে আরও ১৬ হাজার ৮৬ প্রমগাওয়াট 

দ্ধবদুযৎ উৎপােমনর লক্ষযমাত্রা আমামের রময়মছ। বতথমামন ৭ হাজার ২৯৬ 

প্রমগাওয়াট ক্ষমতার ২৯দ্ধট দ্ধবদুযৎ প্রকন্দ্র দ্ধনমথাণাধ্ীন আমছ, ৬ হাজার ৬৮১ 

প্রমগাওয়াট ক্ষমতার ২০দ্ধট দ্ধবদুযৎ প্রকমন্দ্রর েরপত্র প্রদ্ধক্রয়াধ্ীন এবং ৪ হাজার ৪৩৫ 

প্রমগাওয়াট ক্ষমতার ৮দ্ধট দ্ধবদুযৎ প্রকন্দ্র স্থাপন পদ্ধরকপনাধ্ীন রময়মছ। এ ছাড়া, 

বযদ্ধিখামত মমহেখাদ্ধলমত আরও দ্ধবদুযৎ প্রকন্দ্র স্থাপমনর দ্ধচন্তা- িাবনা চলমছ। 

৯৬। দ্ধবদুযৎ উৎপােমন দ্ধবকপ জ্বালাদ্ধনর বযবহার: গযাসদ্ধিদ্ধিক দ্ধবদুযৎ প্রকন্দ্র 

স্থাপমনর পাোপাদ্ধে কয়লা, দ্ধিমজল ও ফামনথস অময়ল, দ্ধনউদ্ধিয়ার এনাদ্ধজথ এবং 

নবায়নমযাগয জ্বালাদ্ধনদ্ধিদ্ধিক দ্ধবদুযৎ উৎপােমনর উপর আমরা প্রজার দ্ধেদ্ধে। 

ইমতামমধ্য কয়লামক মূল জ্বালাদ্ধন দ্ধহমসমব দ্ধবমবচনা কমর দ্ধবদুযৎ উৎপােন প্রকন্দ্র 

স্থাপমনর পদ্ধরকপনা আমরা চূড়ান্ত কমরদ্ধছ। নবায়নমযাগয জ্বালাদ্ধন হমত ২০২১ 

সামলর ম  মধ্য ৩ হাজার ১০০ প্রম গাওয়াট দ্ধবদুয    ৎ উৎপােন, ১০ হাজার দ্ধক.দ্ধম. 

স ঞ্চালন লাইন, ১ লক্ষ ৫০ হাজার দ্ধক.দ্ধম. দ্ধবতরণ লাইন দ্ধনমথামণর পদ্ধরকপনা গ্রহণ 

করা হময়  মছ।  

৯৭। দ্ধবদুযৎ আমোদ্ধন: উপ- আঞ্চদ্ধলক সহমযাদ্ধগতা কাযথক্রমমর আওতায় ২০৩০ 

সামলর মমধ্য পািথবতথী প্রেেসমূহ হমত ৬ হাজার ৫০০ প্রমগাওয়াট দ্ধবদুযৎ আমোদ্ধনর 

পদ্ধরকপনা বাস্তবায়মন আমরা কাজ কমর যাদ্ধে। িারত প্রেমক ৬০০ প্রমগাওয়ামটর 

অদ্ধতদ্ধরি আরও ৫০০ প্রমগাওয়াট দ্ধবদুযৎ আমোদ্ধনর কাযথক্রম চলমছ। 

৯৮। দ্ধবদুযৎ খামত প্রবসরকাদ্ধর দ্ধবদ্ধনময়াগ: প্রবসরকাদ্ধর দ্ধবদ্ধনময়ামগ নতুন দ্ধবদুযৎ 

প্রকন্দ্র স্থাপন ছাড়াও পরুাতন দ্ধবদুযৎ প্রকন্দ্রগুমলা দ্ধরপাওয়াদ্ধরং এবং সরকাদ্ধর-

প্রবসরকাদ্ধর প্রযৌে উমেযামগ নতুন দ্ধবদুযৎ প্রকন্দ্র স্থাপমনর পেমক্ষপ আমরা দ্ধনময়দ্ধছ। 

আইদ্ধপদ্ধপর পাোপাদ্ধে উদ্ভাবনী অেথায়মনর আওতায় Export Credit Agency (ECA) 

এর মাধ্যমম দ্ধবদুযৎ উৎপােমনর জন্যও আমরা কাজ করদ্ধছ। 
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৯৯। গযাস মজেু ও উৎপােন বদৃ্ধির কাযথক্রম: অনুসন্ধান কাযথক্রম তরাদ্ধিত কমর 

গযামসর মজুে বদৃ্ধির কাযথক্রম আমরা গ্রহণ কমরদ্ধছ। ২০২১ সামলর মমধ্য বামপক্স 

কতৃথক ৫৩দ্ধট অনুসন্ধান কূপ, ৩৫দ্ধট উন্নয়ন কূপ এবং ২০দ্ধট ওয়াকথওিার কূপ খনন 

করার পদ্ধরকপনা প্রনয়া হময়মছ। এসব কূপ হমত স্বেদ্ধনক ৯৪৩ হমত ১ হাজার ১০৫ 

দ্ধমদ্ধলয়ন ঘনফটু গযাস উৎপােন হমব বমল আো করদ্ধছ। 

১০০। এলএনদ্ধজ টাদ্ধমথনাল দ্ধনমথাণ: প্রেমের ক্রমবধ্থমান জ্বালাদ্ধন চাদ্ধহো প্রমটামত 
আমরা এলএনদ্ধজ আমোদ্ধন করব। আমোদ্ধনকৃত এলএনদ্ধজ সংরক্ষমণর জন্য 
কক্সবাজামরর মমহেখালীমত প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ঘনদ্ধমটার ধ্ারণক্ষমতা সম্পন্ন 
একদ্ধট Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) দ্ধিদ্ধিক এলএনদ্ধজ 
টাদ্ধমথনাল দ্ধনমথামণর উমেযাগ দ্ধনময়দ্ধছ। এ ছাড়া, কক্সবাজামরর মমহেখালী ও 
পটুয়াখালীর পায়রায় আরও ২দ্ধট Land-based এলএনদ্ধজ টাদ্ধমথনাল দ্ধনমথামণর 
পদ্ধরকপনা আমামের রময়মছ। এলএনদ্ধজ আমোদ্ধনর দ্ধবষয়দ্ধট দ্ধবমবচনায় দ্ধনময় 
সরকার দ্ধবদ্ধিন্ন দ্ধেপ প্রদ্ধতষ্ঠানমক ২০১৮ সাল প্রেমক গযাস সংমযাগ প্রেওয়ার 
প্রদ্ধতশ্রুদ্ধত প্রোন করমছ।  

প্রযাগামযাগ অবকাঠামমা 

১০১। সড়ক- প্রসত ু অবকাঠামমা উন্নয়ন: প্রেমের মহাসড়ক প্রনটওয়াকথমক 
েদ্ধিোলী করার লমক্ষয পদ্ধিমাঞ্চমল ৬০দ্ধট প্রসত ু দ্ধনমথাণ/পনুঃদ্ধনমথাণ, পায়রা নেীর 
উপর প্রলবখুালী প্রসতু এবং মধ্ুমদ্ধত নেীর উপর কালনা প্রসত ু দ্ধনমথাণ প্রকপগুমলার 
বাস্তবায়ন শুরু হময়মছ। কচা নেীর উপর প্রবকুদ্ধটয়া পময়মন্ট অষ্টম বাংলামেে- চীন 
স্বমত্রী প্রসত ু দ্ধনমথামণর লমক্ষয চীমনর সামে অনুোন চুদ্ধি স্বাক্ষদ্ধরত হময়মছ। 
জয়মেবপুর- চন্দ্রা- টাোইল- এমলো পযথন্ত ৭০ দ্ধক.দ্ধম. মহাসড়মক ধ্ীরগদ্ধতসম্পন্ন 
যানবাহমনর জন্য পেৃক প্রলন স্থাপমনর কাজ এদ্ধগময় চমলমছ এবং এমলো-
হাদ্ধটকুমরুল- রংপুর পযথন্ত অংমে ১৯০ দ্ধক.দ্ধম. মহাসড়ক ৪- প্রলমন উন্নীতকরমণর 
পদ্ধরকপনা গ্রহণ কমরদ্ধছ। 

১০২। যানজট দ্ধনরসন: ঢাকা মহানগরসহ দ্ধবদ্ধিন্ন গুরুেপণূথ েহমরর যানজট 
দ্ধনরসমন আমরা অগ্রাদ্ধধ্কার দ্ধেময় কাজ করদ্ধছ। ইমতামমধ্য, ঢাকা মহানগমরর 
যানজট দ্ধনরসমন Bus Rapid Transit (BRT)-এর দ্ধিমপা দ্ধনমথামণর পতূথ কাজ শুরু 
হময়মছ। েীঘ্রই শুরু হমব প্রিদ্ধিমকমটি প্রলন দ্ধনমথামণর কাজ। Strategic Transport 



42 

 

Plan (STP)-প্রক হালনাগাে কমর এর আওতায় ৩দ্ধট দ্ধতনস্তর দ্ধবদ্ধেষ্ট সাকুথলার রুট, 

৫দ্ধট এমআরদ্ধট লাইন ও ২দ্ধট দ্ধবআরদ্ধট লাইন দ্ধনমথামণর পদ্ধরকপনা রময়মছ। এ ছাড়া, 
গণপদ্ধরবহন বযবস্থায় স্বােদয আনার লমক্ষয BRTC বহমর ৬০০দ্ধট বাস ও ৫০০দ্ধট 
ট্র্াক সংগ্রমহর পেমক্ষপ গ্রহণ করা হময়মছ। যানজট দ্ধনসরমন চট্টগ্রাম দ্ধসদ্ধটমত 
আউটার দ্ধরং প্ররাি, ইউলুপ ও ফ্লাইওিার দ্ধনমথামণর কাজ চলমান রময়মছ। এ ছাড়া, 
লালখান বাজার হমত চট্টগ্রাম োহ আমানত দ্ধবমানবদর পযথন্ত ১৬.৫ দ্ধকমলাদ্ধমটার 

েীঘথ এদ্ধলমিমটি এক্সমপ্রসওময় দ্ধনমথামণর উমেযাগও আমরা গ্রহণ কমরদ্ধছ। 

১০৩। পবূথাচল জলদ্ধসাঁদ্ধড় এলাকায় নবদ্ধনদ্ধমথতবয মহানগরসহ রাজধ্ানী ঢাকা এবং 
এর দ্ধনকটস্থ নারায়ণগে, মুন্সীগে, মাদ্ধনকগে, গাজীপুর, নরদ্ধসংেী এলাকার 
যানবাহন দ্ধনয়ন্ত্রমণর জন্য একদ্ধট দ্ধবমেষ বযবস্থা গ্রহণ অপদ্ধরহাযথ মমন হয়। 
মহানগমরর যানজমটর কারণ শুধ্ু রাস্তা এবং উড়াল প্রসতুর অিাবই নয়, যানজট 
দ্ধনয়ন্ত্রণ ও দ্ধনরসমন পদ্ধরকদ্ধপত এবং সমদ্ধিত বযবস্থার দুবথলতাও এর অন্যতম 
কারণ। এজন্য একদ্ধট স্বতন্ত্র প্রমমট্র্াপদ্ধলটন প্রযাগামযাগ কতৃথপক্ষ গঠমনর দ্ধচন্তা- িাবনা 
আমামের রময়মছ। পদ্ধরকপনা প্রণয়ন, যানবাহন দ্ধনয়ন্ত্রণ, যানবাহমনর লাইমসদ্ধন্সং ও 
পরীক্ষা- দ্ধনরীক্ষা, দ্ধবদ্ধিন্ন ধ্রমনর যানবাহমনর পদ্ধরচালনায় সমিয় সাধ্ন এবং একই 
সামে উড়াল প্রসত ুবা পাতাল প্ররল স্থাপমনর মমধ্য সমিয় সাধ্ন হমব এ কতৃথপমক্ষর 
প্রধ্ান োদ্ধয়ে। আো করা যায় প্রয, আগামী অেথবছমরর মমধ্যই এ প্রদ্ধতষ্ঠানদ্ধট 
কাযথকর হমব। 

১০৪। আইদ্ধন কাঠামমা হালনাগােকরণ: প্রযাগামযাগ অবকাঠামমা উন্নয়ন ও 
আধ্ুদ্ধনকায়মনর সামে সামেস্য প্ররমখ আইদ্ধন কাঠামমা হালনাগাে করার লমক্ষয বাস 
র যাদ্ধপি ট্র্ানদ্ধজট (দ্ধবআরদ্ধট) আইন ২০১৬, সড়ক পদ্ধরবহন আইন ২০১৬, 

বাংলামেে সড়ক পদ্ধরবহন কতৃথপক্ষ আইন ২০১৬ ও প্রমমট্র্ামরল দ্ধবদ্ধধ্মালা ২০১৬ 
প্রণয়মনর কাজ এদ্ধগময় চমলমছ। আো করদ্ধছ, অনুমমােমনর জন্য অদ্ধচমরই এগুমলা 
মহান সংসমে উপস্থাপন করা যামব। 

১০৫। প্ররলপে উন্নয়ন: বাংলামেে প্ররলওময়মক একদ্ধট দ্ধনিথরমযাগয, সাশ্রদ্ধয় ও 
পদ্ধরমবেবান্ধব গণপদ্ধরবহমন রূপান্তমর আমামের কাযথক্রম অবযাহত রময়মছ। এ 
লমক্ষয ২০১৬- ১৭ অেথবছমর নতুন প্ররললাইন দ্ধনমথাণ, িাবল লাইমন রূপান্তরকরণ, 

পনুবথাসন, নতুন প্ররলমসতু/আন্িারপাস/ওিারপাস দ্ধনমথাণ, দ্ধবদ্ধিন্ন প্রেেমনর 
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দ্ধসগন্যাদ্ধলং বযবস্থার আধ্ুদ্ধনকায়ন, যাত্রীবাহী প্রকাচ সংগ্রহ ও পনুবথাসন করার 
পদ্ধরকপনা আমামের রময়মছ। 

১০৬। বদর ও প্রনৌপে উন্নয়ন: পায়রা বদরমক একদ্ধট পণূথাে বদর দ্ধহমসমব 
উন্নীত করার লমক্ষয একদ্ধট মহা- পদ্ধরকপনা প্রণয়মনর উমেযাগ প্রনয়া হময়মছ। এ 
ছাড়া, প্রসানাহাট ও তামাদ্ধবমল স্থল বদর স্থাপমন আরও দু’দ্ধট প্রকপ আমরা গ্রহণ 
কমরদ্ধছ। প্রেমের প্রনৌপমের নাবযতা সংরক্ষমণ চলমান প্রেদ্ধজং কাযথক্রম অবযাহত 
রাখার পাোপাদ্ধে এ কামজর পদ্ধরদ্ধধ্ সম্প্রসারমণ আরও প্রেজার সংগ্রমহর পদ্ধরকপনা 
আমামের রময়মছ। এ ছাড়া, চীন সরকামরর আদ্ধেথক সহায়তায় এবং দ্ধজ- ট-ু দ্ধজ 
দ্ধিদ্ধিমত নতুন জাহাজ সংগ্রমহর দ্ধবষয়দ্ধট আমামের দ্ধবমবচনায় রময়মছ। 

১০৭। দ্ধবমানবদর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ: আন্তজথাদ্ধতক প্রযাগামযামগর প্রক্ষমত্র যাত্রী ও 
কামগথা পদ্ধরবহমনর গুরুে দ্ধবমবচনায় দ্ধনময় প্রেমের ৩দ্ধট আন্তজথাদ্ধতক দ্ধবমানবদরসহ 
অন্যান্য দ্ধবমানবদমরর উন্নয়ন ও আধ্ুদ্ধনকায়মন পেমক্ষপ প্রনয়া হময়মছ। এ ছাড়া, 
কক্সবাজার দ্ধবমানবদমরর আধ্ুদ্ধনকায়ন এবং সকল দ্ধবমানবদমরর প্রসইফদ্ধট ও 
দ্ধসদ্ধকউদ্ধরদ্ধট বযবস্থার উন্নয়মনর কাজ শুরু হময়মছ। মাোরীপুর, প্রোহার অেবা 
মুন্সীগমে ‘বেবন্ধু দ্ধবমানবদর’ নামম একদ্ধট আন্তজথাদ্ধতক দ্ধবমানবদর দ্ধনমথামণর 
প্রস্তুদ্ধতমূলক কাজ শুরু হময়মছ। 

পাদ্ধন সম্পে 

১০৮। নেীর নাবযতা পনুরুিার ও বন্যা দ্ধনয়ন্ত্রণ: বহৃৎ নেীসমূমহর নাবযতা ও 
ধ্ারণক্ষমতা বদৃ্ধির লমক্ষয একদ্ধট প্রকমপর মাধ্যমম িূদ্ধম পনুরুিার করা হমে। ঢাকা 
মহানগরীর চারপামের নেীগুমলামত দ্ধবশুি পাদ্ধনর প্রবাহ অবযাহত রাখার পা োপাদ্ধে 
নেীগুমলার প্রেস্ততা দ্ধফদ্ধরময় আনমত চাই। এ লমক্ষয সমদ্ধিত উমেযাগ বাস্তবায়মনর 
জন্য একদ্ধট প্রকপ প্রণয়ন করা হময়মছ। এ ছাড়া, ঢাকার পবূথাঞ্চলমক বন্যামুি 
রাখার লমক্ষয প্রকপ গ্রহমণর প্রদ্ধক্রয়া অবযাহত রময়মছ। বন্যামুি বা বন্যা দ্ধনয়ন্ত্রণ 
প্রকমপ সম্পূরক প্রেদ্ধজং কাযথক্রম বযতীত বাাঁধ্ দ্ধনমথামণর উমেযাগ গ্রহণ একান্তই 
অনুদ্ধচত হমব বমল আদ্ধম মমন কদ্ধর। 

১০৯। উপকূলীয় অঞ্চল বযবস্থাপনা: সমুদ্র্ উপকূলবতথী অঞ্চল বযবস্থাপনায় 
পদ্ধরকদ্ধপত কাযথক্রমমর মমধ্য আমছ- সন্দ্বীপ- উদ্ধড়রচর- প্রনায়াখালী ক্রস- িযাম 
দ্ধনমথাণ, চর আমলকজান্িামরর চাদ্ধরদ্ধেমক প্রবদ্ধড়বাাঁধ্ ও ক্রস- িযাম দ্ধনমথাণ, লবণাি 
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পাদ্ধনর অনুপ্রমবে দ্ধচদ্ধিতকরমণ স্থায়ী পযথমবক্ষণ প্রনটওয়াকথ স্থাপন এবং গাদ্ধণদ্ধতক 
মমিল সমীক্ষা প্রকপ গ্রহণ। পাোপাদ্ধে, সমদ্ধিত উপকূলীয় অঞ্চল বযবস্থাপনা 
পদ্ধরকপনার আওতায় উপকূলীয় অঞ্চল নীদ্ধত, উন্নয়ন প্রকৌেল ও অগ্রাদ্ধধ্কারদ্ধিদ্ধিক 
দ্ধবদ্ধনময়াগ কমথসূদ্ধচ প্রণয়মনর কাজ আমরা হামত দ্ধনময়দ্ধছ। 

(৩) জনকলযাণ 

মাননীয় স্পীকার 

১১০। সামাদ্ধজক সুরক্ষা: দুস্থ, েদ্ধরদ্র্ ও পিাৎপে জনমগাষ্ঠীর কলযামণ আমরা 
বয়স্ক িাতা, মাতৃেকালীন িাতা, দ্ধবধ্বা- স্বামী দ্ধনগৃহীতা- দুস্থ মদ্ধহলা িাতা, প্রদ্ধতবন্ধী 
িাতা, দ্ধেক্ষা উপবৃদ্ধি, প্রদ্ধতবন্ধী দ্ধেক্ষা উপবৃদ্ধি , একদ্ধট বাদ্ধড় একদ্ধট খামার, আশ্রয়ণ 
প্রকপ, কামজর দ্ধবদ্ধনমময় খােয কমথসূদ্ধচ, দ্ধটআর, দ্ধজআর, দুস্থ মাতামের জন্য খােয 
সহায়তা (দ্ধিদ্ধজদ্ধি) ও চর জীদ্ধবকায়নসহ উমল্লখমযাগয সংখযক সামাদ্ধজক সুরক্ষা 
কমথসূদ্ধচ বাস্তবায়ন কমর চমলদ্ধছ, যা আগামীমতও অবযাহত োকমব। এ ছাড়া, স্বিততা 
পদ্ধরহার এবং এগুমলামক আরও লক্ষদ্ধিদ্ধিক করমত বাস্তবায়ন শুরু কমরদ্ধছ National 

Social Security Strategy (NSSS)। 

১১১। ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর জন্য সামাদ্ধজক সুরক্ষার আওতা দ্ধনম্নরূমপ 
বাড়ামনার প্রস্তাব করদ্ধছ: 

 বয়স্ক িাতামিাগীর সংখযা ৫ েতাংে বদৃ্ধি কমর ৩১ লক্ষ ৫০ হাজামর এবং 
িাতার হার ১০০ টাকা বৃদ্ধি কমর ৫০০ টাকায় উন্নীত করা; 

 দ্ধবধ্বা স্বামী দ্ধনগহৃীতা, দুস্থ মদ্ধহলা িাতার হার ১০০ টাকা বাদ্ধড়ময় ৫০০ 
টাকা এবং িাতামিাগীর সংখযা বাদ্ধড়ময় ১১ লক্ষ ৫০ হাজামর উন্নীত করা; 

 দ্ধিদ্ধজদ্ধি কমথসূদ্ধচ’র উপকারমিাগী দুস্থ মদ্ধহলার সংখযা ২ লক্ষ ৫০ হাজার 
বাদ্ধড়ময় ১০ লমক্ষ উন্নীত করা; 

 মাতৃেকালীন িাতামিাগীর সংখযা প্রায় ৯০ েতাংে বাদ্ধড়ময় ৫ লমক্ষ উন্নীত 
করা; 

 প্রেমের সকল প্রপৌরসিায় কমথজীবী লযাকমটদ্ধটং মাোর সহায়তা কমথসূদ্ধচ 
সম্প্রসারমণর মাধ্যমম প্রমাট ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৩০০ জন েদ্ধরদ্র্ মা’প্রক এ 
িাতার আওতায় আনা; 

 অসেল প্রদ্ধতবন্ধী  িাতার হার ১০০ টাকা বাদ্ধড়ময় ৬০০ টাকায় এবং 
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িাতামিাগীর সংখযা ২৫ েতাংে বাদ্ধড়ময় ৭ লক্ষ ৫০ হাজামর উন্নীত করা; 
 দ্ধনউমরা- প্রিমিলপমমন্টাল প্রদ্ধতবন্ধী সুরক্ষা ট্র্ামের তহদ্ধবমল আরও ১০ 

প্রকাদ্ধট ৫০ লক্ষ টাকা বরাে প্রোন; 

 দ্ধহজড়া জনমগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কাযথক্রমমর অধ্ীমন তামের দ্ধবমেষ 
িাতা ৫০০ টাকা হমত বাদ্ধড়ময় ৬০০ টাকায় উন্নীত করা; 

 প্রবমে ও অনগ্রসর জনমগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়মন তামের িাতা ৪০০ টাকা 
হমত বাদ্ধড়ময় ৫০০ টাকায় উন্নীত করা; 

 চা শ্রদ্ধমকমের জীবনমান উন্নয়ন কমথসূদ্ধচর বরাে ১০ প্রকাদ্ধট টাকা হমত 
বাদ্ধড়ময় ১৫ প্রকাদ্ধট টাকায় উন্নীত করা; 

 কযান্সার,দ্ধকিদ্ধন, দ্ধলিার দ্ধসমরাদ্ধসস, প্রোমক পযারালাইজি ও জন্মগত 
হৃেমরাগীমের আদ্ধেথক সহায়তা কমথসূদ্ধচ বরাে ২০ প্রকাদ্ধট টাকা হমত বাদ্ধড়ময় 
৩০ প্রকাদ্ধট টাকায় উন্নীত করা। 

এখামন উমল্লখ করমত চাই প্রয, সামাদ্ধজক দ্ধনরাপিা কমথসূদ্ধচর আওতািুি 
সুদ্ধবধ্ামিাগীমের িাতা ইমলকট্র্দ্ধনক পিদ্ধতমত সরাসদ্ধর প্রোন করা হমব, যার 
মাধ্যমম দ্রুত ও সদ্ধঠক সমময় িাতা প্রাদ্ধপ্ত দ্ধনদ্ধিত হমব এবং আদ্ধেথক খামত অন্তিুথদ্ধি 
বাড়মব।    

১১২। দ্ধেশু উন্নয়ন: দ্ধবদ্ধিন্ন দ্ধহসামব বলা হময়মছ প্রয, ১৪ বছমরর কম বয়মসর প্রায় 
১৫ প্রেমক ২০ লাখ দ্ধেশু নানািামব শ্রদ্ধমমকর কাজ কমর। প্রবদ্ধের িাগই পাদ্ধরবাদ্ধরক 
বযবসা অেবা অনানুষ্ঠাদ্ধনক খামত এ শ্রম োন কমর। অমনক সংগদ্ধঠত খামতও আইন 
অমান্য কমর দ্ধেশু শ্রদ্ধমক দ্ধনময়াগ করা হয়। এজন্য দ্ধনম্নদ্ধলদ্ধখত কাযথক্রম গ্রহণ করা 
হমব:  

 প্রেমমই দ্ধেশু শ্রদ্ধমমকর উপর একদ্ধট জদ্ধরপ দ্রুত সম্পােন; 

 প্রমতযক দ্ধেশুর জন্য দ্ধকছু খােয প্রোমনর বযবস্থা গ্রহণ; এবং 
 এসব দ্ধেশুমক শ্রম োমনর পদ্ধরবমতথ দ্ধেক্ষা গ্রহমণ আকষৃ্ট করার লমক্ষয 

সামাদ্ধজক উমেযাগ গ্রহণ। 

১১৩। প্রদ্ধতবন্ধী কলযাণ: বতথমামন প্রদ্ধতবন্ধীমের সংখযা প্রায় ১ প্রকাদ্ধট ৫০ লক্ষ 
বমল োবী করা হয়। সম্ভবত তামত অক্ষম, বিৃ পরুুষ ও মদ্ধহলারা অন্তিুথি আমছন। 
আমরা আগামী বছর হমত তাাঁমের সুদ্ধবধ্ার জন্য যানবাহমন প্রযমন প্ররলগাদ্ধড়মত, 
প্রনৌযামন বা মহানগমরর বামস দ্ধবমেষ বযবস্থ া গ্রহণ করব। ইমতামমধ্য দ্ধনউমরা-
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প্রিমিলপমমন্টাল প্রদ্ধতবন্ধীমের জন্য দ্ধকছু পেমক্ষপ দ্ধনময়দ্ধছ। সরকাদ্ধর স্থাপনা ও 
গণ- প্রেৌচাগামর প্রদ্ধতবন্ধীমের জন্য দ্ধকছু দ্ধবমেষ সুমযাগ সৃদ্ধষ্ট করব। এসব অদ্ধতদ্ধরি 
সুমযাগ সৃদ্ধষ্টর লমক্ষয প্রমাট ১০০ প্রকাদ্ধট টাকার প্রোক বরামের প্রস্তাব করদ্ধছ। 

১১৪। খােয দ্ধনরাপিা: খােয দ্ধনরাপিা দ্ধনদ্ধিতকরমণ আমরা খােয সংগ্রহ, সংরক্ষণ 
ও প্রদ্ধক্রয়াকরণ বযবস্থা উন্নয়মনর উপর প্রজার দ্ধেময়দ্ধছ। ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর জন্য 
খােযেমস্যর নূযনতম সমাপনী মজুমের লক্ষযমাত্রা দ্ধনধ্থারণ করা হময়মছ ১৩ লক্ষ ২৫ 
হাজার প্রম. টমন, যা পযথায়ক্রমম উন্নীত করা হমব। এ লমক্ষয প্রদ্ধতদ্ধট ৫০ হাজার প্রম. 
টন ধ্ারণক্ষমতাসম্পন্ন ৬দ্ধট দ্ধচল্ড দ্ধেল সাইমলা দ্ধনমথাণ প্রকপ গ্রহমণর উমেযাগ প্রনয়া 
হময়মছ। দ্ধটআর ও দ্ধিদ্ধজএফ এর পদ্ধরবমতথ পল্লী প্ররেদ্ধনং কমথসূদ্ধচ চালু করার কো 
িাবদ্ধছ। এ কাযথক্রমমর মাধ্যমম বতথমান খােয দ্ধবতরমণর পদ্ধরবমতথ সাবথজনীন খােয 
দ্ধনরাপিা দ্ধনদ্ধিত করার প্রয়াস প্রনয়া হমে। বতথমামন ৫০ লাখ হতেদ্ধরদ্র্ পদ্ধরবার 
খােয সহায়তা পায়। এ সহায়তা নতুন বযবস্থায় অবযাহত োকমব। মহানগর ও 
অন্যান্য েহমরও হতেদ্ধরদ্র্ পদ্ধরবামর খােয দ্ধবতরণ করার উমেযাগ প্রনয়া হমব। তমব 
আদ্ধম আো করদ্ধছ, এসব পদ্ধরবামরর সংখযা ক্রমমই কমম আসমব।  

১১৫। দুমযথাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ: দুমযথাগ- পরবতথী সাড়া প্রোন ও ত্রাণ কাযথক্রম 
পদ্ধরচালনার পাোপাদ্ধে জানমামলর েুাঁদ্ধক হ্রামস সাদ্ধবথক বযবস্থাপনা কাঠামমা 
েদ্ধিোলী করার উপর আমরা গুরুে প্রোন করদ্ধছ। সমদ্ধিতিামব দুমযথাগ 
প্রমাকামবলার জন্য ‘দুমযথাগ বযবস্থাপনা পদ্ধরকপনা ২০১৬- ২০২০’, ‘দুমযথাগ 
পরবতথী ধ্বংসস্তপূ বযবস্থাপনা পদ্ধরকপনা’ এবং ‘দুমযথাগ পরবতথী মৃতমেহ বযবস্থাপনা 
নীদ্ধতমালা’ প্রণয়মনর কাজ চলমছ। এ ছাড়া দুমযথামগর অদ্ধিঘাত প্রমাকামবলা এবং 
ঘুদ্ধণথেড়- বন্যা আশ্রয়মকন্দ্র দ্ধনমথাণসহ অন্যান্য দ্ধনয়দ্ধমত কাযথক্রম চলমান োকমব। 

১১৬। প্রবীণ কলযাণ: অসহায় ও েূরামরাগয প্ররামগ আক্রান্ত প্রবীণমের কলযামণ 
পযাদ্ধলময়দ্ধটি প্রকয়ার প্রসন্টার স্থাপন, সক্ষম প্রবীণ বযদ্ধিমের জন্য সাদ্ধিথস পলু গঠন, 

প্রতযন্ত অঞ্চমল জীবনমুখী প্রদ্ধেক্ষণ ও কমথসংস্থামনর বযবস্থা গ্রহণ, প্রবীণ উন্নয়ন 
ফাউমন্িেন গঠন এবং হাসপাতাল ও সমাজমসবা কাযথালয়সমূমহ প্রবীণ প্রসবা কনথার 
চালুর উমেযাগ আমরা দ্ধনময়দ্ধছ। 

১১৭। নারী উন্নয়ন: নারীমের জন্য সুষু্ঠ কমথপদ্ধরমবে স্বতদ্ধর ও দ্ধনরাপিা 
দ্ধনদ্ধিতকরমণর লমক্ষয আমরা কাজ করদ্ধছ। এর মমধ্য উমল্লখমযাগয হমলা- ঢাকাসহ 
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দ্ধবদ্ধিন্ন েহমর কমথজীবী প্রহামেল দ্ধনমথাণ, নারী দ্ধনযথাতন প্রদ্ধতমরামধ্ মাদ্ধল্টমসক্টরাল 
প্রপ্রাগ্রাম বাস্তবায়ন, সাতদ্ধট দ্ধবিাগীয় প্রমদ্ধিমকল কমলজ হাসপাতামল দ্ধিএনএ 
পরীক্ষার জন্য দ্ধবিাগীয় দ্ধিএনএ দ্ধিদ্ধনং লযাবমরটদ্ধর প্রদ্ধতষ্ঠা। েক্ষতা উন্নয়ন ও 
আত্মকমথসংস্থামনর সুমযাগ সম্প্রসারমণর জন্য আমরা দ্ধবদ্ধিন্ন প্রট্র্মি প্রদ্ধেক্ষণ, ক্ষুদ্র্ ঋণ 
ও অগ্রাদ্ধধ্কারদ্ধিদ্ধিক পল্লী ও কৃদ্ধষঋণ দ্ধবতরণ, ‘জদ্ধয়তা’র কাযথক্রম সম্প্রসারমণর 
মত উমেযাগসমূহও অবযাহত রাখমত চাই। 

১১৮। দ্ধবগত কময়ক বছর ধ্মর আমরা ৪০দ্ধট মন্ত্রণালয়/দ্ধবিামগ প্রজন্িার বামজট 
প্রদ্ধতমবেন প্রণয়ন করদ্ধছ। আমামের এ উমেযাগ নারী উন্নয়মন কতটা িূদ্ধমকা রাখমছ 
তা মূলযায়মনর জন্য একদ্ধট সমীক্ষা পদ্ধরচালনার কো িাবদ্ধছ। এ মূলযায়মনর দ্ধিদ্ধিমত 
এ কাযথক্রমমক আরও লক্ষযদ্ধিদ্ধিক করা হমব। 

১১৯। মদু্ধিমযািা কলযাণ: মুদ্ধিমযািামের পনুবথাসমনর লমক্ষয প্রজলা ও উপমজলায় 
মুদ্ধিমযািা কমমেক্স দ্ধনমথামণর কাজ দ্রুত এদ্ধগময় চলমছ। অসেল মুদ্ধিমযািা ও 
তামের প্রপাষ্যমের অনুকূমল দ্ধবদ্ধিন্ন আত্মকমথসংস্থানমূলক প্রদ্ধেক্ষণ প্রোমনর 
পাোপাদ্ধে ঘূণথায়মান তহদ্ধবল প্রেমক ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রোন করা হমে। এ ছাড়া, সাধ্ারণ 
মুদ্ধিমযািামের মাদ্ধসক িাতা বদৃ্ধি করা হময়মছ। যুিাহত ও প্রখতাবপ্রাপ্ত 
মুদ্ধিমযািাগমণর িাতা বৃদ্ধির প্রঘাষণাদ্ধট অদ্ধত সের প্রেয়া হমব। 

১২০। প্রবাসী কলযাণ: অদ্ধিবাসন বযয় হ্রাস, দ্ধরক্রুদ্ধটং এমজদ্ধন্সর কমথকামন্ি স্বেতা 
ও জবাবদ্ধেদ্ধহতা প্রদ্ধতষ্ঠা, অদ্ধনয়দ্ধমত অদ্ধিবাসন প্ররাধ্ এবং দ্ধনরাপে অদ্ধিবাসন 
দ্ধনদ্ধিত করার লমক্ষয আমরা কাজ করদ্ধছ। স্ববমেদ্ধেক কমথসংস্থান ও অদ্ধিবাসীমের 
সাদ্ধবথক কলযামণ শ্রম অদ্ধিবাসন বযবস্থাপনা দ্ধবদ্ধধ্মালা ২০১৬, দ্ধরক্রুদ্ধটং এমজন্ট 
আচরণ ও লাইমসন্স দ্ধবদ্ধধ্মালা ২০১৬, অদ্ধিবাসী কমথী কলযাণ তহদ্ধবল দ্ধবদ্ধধ্মালা 
২০১৬ এবং অদ্ধিবাসী কমথী দ্ধনবন্ধন দ্ধবদ্ধধ্মালা ২০১৬ এর খসড়া প্রণয়ন করা 
হময়মছ। আো করদ্ধছ, অদ্ধত েীঘ্রই এগুমলা চূড়ান্ত করা যামব। 

(৪) দ্ধিদ্ধজটাল বাংলামেে 

মাননীয় স্পীকার 

১২১। অবকাঠামমা উন্নয়ন: আপদ্ধন প্রজমন খুদ্ধে হমবন, দ্ধিদ্ধজটাল বাংলামেে 

বাস্তবায়মন হাই-প্রটক পাকথ, সফটওয়যার প্রটকমনালদ্ধজ পাকথ, আইদ্ধট দ্ধিমলজ স্থাপমনর 
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বযাপক কমথসূদ্ধচ গ্রহণ করা হময়মছ। দ্ধনমথাণাধ্ীন ‘যমোর সফটওয়যার প্রটকমনালদ্ধজ 

পাকথ’ ২০১৬ সামলর মমধ্য দ্ধবদ্ধনময়াগকারীমের বযবহামরর জন্য উনু্মি করা যামব 

বমল আো করদ্ধছ। জাতীয় তেয সম্ভারমক তেযপ্রযুদ্ধিদ্ধিদ্ধিক করার লমক্ষয গাজীপমুরর 

কাদ্ধলয়ানকমর Tier-4 িাটা প্রসন্টার স্বতদ্ধরর কাজ আমরা শুরু কমরদ্ধছ। ই- গিমনথন্স 

কাযথক্রম বাস্তবায়মন ইন্টারঅপামরদ্ধবদ্ধলদ্ধট সমস্যা েূরীকরণ ও প্রদ্ধক্রয়া সহজসাধ্য 

করার জন্য আমরা National Enterprise Architecture (NEA) উন্নয়মনর কাজ 

করদ্ধছ। পটুয়াখালী প্রজলার কুয়াকাটায় প্রেমের দ্ধিতীয় সাবমমদ্ধরন কযাবল SEA-

ME-WE-5 এর ‘কযাবল লযাদ্ধন্িং প্রেেন’ স্থাপমনর কাজ এদ্ধগময় চলমছ। 

১২২। ইন্টারমনট প্রসবা: প্রেমের সবথত্র দ্রুতগদ্ধতর ব্রিবযান্ি ইন্টারমনট প্রসবা 

সম্প্রসারমণর লমক্ষয সকল প্রমমট্র্াপদ্ধলটন েহর, প্রজলা েহর ও উপমজলাগুমলামত 

Base Transmission Station (BTS) স্থাপন, ৩০০ দ্ধক.দ্ধম. অপদ্ধটকযাল ফাইবার 

এবং BTS - সমূমহর আন্তঃসংমযামগর জন্য প্রেেবযাপী ট্র্ান্সদ্ধমেন যন্ত্রপাদ্ধত স্থাপমনর 

পদ্ধরকপনা গ্রহণ করা হময়মছ। এ ছাড়া, দুগথম ১২৮দ্ধট উপমজলার ১ হাজার ৫দ্ধট 

ইউদ্ধনয়ন পদ্ধরষমে অপদ্ধটকযাল ফাইবার কযাবল প্রনটওয়াকথ এবং ৫দ্ধট প্রজলার ১২দ্ধট 

দুগথম উপমজলায় প্ররদ্ধিও দ্ধলংক স্থাপমনর উমেযাগ দ্ধনময়দ্ধছ। অদ্ধধ্কন্ি, মহাকামে 

বাংলামেমের দ্ধনজস্ব স্যামটলাইট ‘বেবন্ধু স্যামটলাইট- ১’ প্রস্তুত, উৎমক্ষপণ ও 

গ্রাউন্ি প্রেেন স্থাপমন একদ্ধট দ্ধবমেদ্ধে প্রকাম্পাদ্ধনর সামে চুদ্ধি সম্পােন কমরদ্ধছ। 

১২৩। সাইবার অপরাধ্ প্রদ্ধতমরাধ্ এবং গ্রাহকমসবার মামনান্নয়ন: Cyberspace ও 

Internet দ্ধিদ্ধিক সাইবার ক্রাইম পযথমবক্ষণ ও প্রদ্ধতমরাধ্সহ সকল প্রকার তমেযর 

দ্ধনরাপিা দ্ধনদ্ধিতকরমণ Internet Safety Solution নামক একদ্ধট মদ্ধনটদ্ধরং ও  

প্ররগুমলটদ্ধর বযবস্থা স্থাপমনর পদ্ধরকপনা আমামের রময়মছ। প্রযিামব আমরা সাইবার 

ক্রাইমমর দ্ধেকার হময়দ্ধছ, তামত এ দ্ধবষময় আমামের সুেৃঢ় বযবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া 

অন্য প্রকান উপায় প্রনই। এ ছাড়া, গ্রাহক প্রসবার মামনান্নয়ন এবং গ্রাহমকর প্রফান 

নাম্বার সুরক্ষার লমক্ষয Mobile Number Portability (MNP) লাইমসন্স প্রোমনর 

পদ্ধরকপনা আমামের সরকামরর রময়মছ। এ দ্ধবষয়ক একদ্ধট গাইিলাইন সম্প্রদ্ধত 

অনুমমাদ্ধেত হময়মছ।  
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(৫) কদৃ্ধষ ও পল্লী উন্নয়ন 
মাননীয় স্পীকার 

১২৪। কদৃ্ধষ উন্নয়ন: কদৃ্ধষর ক্রমবধ্থমান উৎপােমনর ধ্ারামক অবযাহত রাখমত 
আমরা উন্নত জামতর বীজ উৎপােন ও সরবরাহ, কৃদ্ধষ উপকরণ প্রমণােনা প্রোন, 

সুষম সামরর বযবহার দ্ধনদ্ধিতকরণ, কৃদ্ধষ উপকরণ সহায়তা কািথ প্রবতথন ও কৃষমকর 
বযাংক একাউন্ট প্রখালা, কৃদ্ধষ পনুবথাসন সহায়তা প্রোন, কৃদ্ধষ গমবষণা, স্ববদ্ধিক 

জলবায় ু পদ্ধরবতথমনর সামে খাপ খাওয়ামনার উপযুি কৃদ্ধষ প্রযুদ্ধি উদ্ভাবন, কৃদ্ধষ 
গমবষণার জন্য এনিাউমমন্ট ফান্ি মেুর এবং উৎপােন বদৃ্ধি ও মাদ্ধটর স্বাস্থয 
রক্ষামেথ স্বজব সামরর বযবহার উৎসাদ্ধহতকরমণর কাযথক্রম চাদ্ধলময় যাদ্ধে, যা 
আগামীমতও অবযাহত রাখব। সার ও প্রসচ কামজ বযবহৃত দ্ধবদুযৎ ও অন্যান্য কৃদ্ধষ 
উপকরমণ প্রমণােনা বাবে ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর বামজমট ৯ হাজার প্রকাদ্ধট টাকা 
বরামের প্রস্তাব করদ্ধছ।  

১২৫। মৎস্য ও প্রাদ্ধণসম্পে উন্নয়ন: সামুদ্ধদ্র্ক মৎস্য সম্পমের প্রটকসই 
বযবস্থাপনার জন্য দ্ধফদ্ধেং গ্রাউন্ি দ্ধচদ্ধিতকরণ, মৎস্য সম্পমের প্রজাদ্ধতদ্ধিদ্ধিক মজুে 
দ্ধনরূপণ এবং সমবথাচ্চ সহনেীল মৎস্য আহরণ মাত্রা দ্ধনণথময় আমামের উমেযাগ 
অবযাহত োকমব। দ্ধবপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাদ্ধতর সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংে বদৃ্ধির জন্য 
মুি জলােময় অিয়াশ্রম স্থাপন এবং প্রাদ্ধণসম্পমের উন্নয়মন প্রযৌে গমবষণা 
কাযথক্রমও আমরা িদ্ধবষ্যমত অবযাহত রাখব। 

১২৬। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন: পল্লী ও নগর এলাকার প্রযাগামযাগ বযবস্থা 
উন্নয়মনর লমক্ষয আগামী দ্ধতন বছমরর মমধ্য ১৪ হাজার ৬৫০ দ্ধকমলাদ্ধমটার কাাঁচা 
রাস্তা পাকাকরণ, ৩৪ হাজার ৫০০ দ্ধকমলাদ্ধমটার পাকা সড়ক রক্ষণামবক্ষণ, পাকা 
সড়মক ৮৪ হাজার ৩০০ দ্ধমটার দ্ধব্রজ, কালিাটথ দ্ধনমথাণ/রক্ষণামবক্ষণ, ৫৭০দ্ধট হাট-
বাজার, প্রগ্রাে প্রসন্টার উন্নয়ন, ১৭৫দ্ধট উপমজলা কমমেক্স ও ৪৯৪দ্ধট ইউদ্ধনয়ন 
পদ্ধরষে কমমেক্স দ্ধনমথামণর পদ্ধরকপনা আমামের রময়মছ। এ ছাড়া, ক্ষুদ্র্ সঞ্চয় 

উৎসাদ্ধহতকরমণর মাধ্যমম েদ্ধরদ্র্ পদ্ধরবামরর পুাঁদ্ধজ গঠমনর লমক্ষয ‘একদ্ধট বাদ্ধড় একদ্ধট 
খামার’ প্রকপমক সম্প্রসারমণর উমেযাগ আমরা দ্ধনময়দ্ধছ।  
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(৬) দ্ধেপায়ন ও বাদ্ধণজয 
মাননীয় স্পীকার 

১২৭। দ্ধেপ সহায়ক পদ্ধরমবে সদৃ্ধষ্ট: দ্ধেপ সহায়ক পদ্ধরমবে সৃদ্ধষ্টর লমক্ষয দ্ধবদ্ধিন্ন 
আইন, দ্ধবদ্ধধ্, নীদ্ধত প্রণয়ন, পরুমনা আইন সংমোধ্ন ও যুমগাপমযাগী করার উমেযাগ 

আমরা গ্রহণ কমরদ্ধছ। ইমতামমধ্য জাতীয় দ্ধেপনীদ্ধত, ২০১৫ ও প্রট্র্িমাকথস 
দ্ধবদ্ধধ্মালা, ২০১৫ প্রণীত হময়মছ। এ ছাড়া, হস্ত ও কারুদ্ধেপ নীদ্ধতমালা, ২০১৫ ও 
বাংলামেে জাহাজ পনুঃপ্রদ্ধক্রয়াজাতকরণ আইন, ২০১৫ যুমগাপমযাগী কমর েীঘ্রই 
চূড়ান্ত করা হমব। চা দ্ধেমপর উন্নয়ন ও এ দ্ধেমপর শ্রদ্ধমকমের কলযামণ চা আইন, 
২০১৫ ও চা- শ্রদ্ধমক কলযাণ তহদ্ধবল আইন, ২০১৫ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হময়মছ। 
আো করদ্ধছ, অদ্ধচমর এগুমলা চূড়ান্ত করা যামব। 

১২৮। ক্ষদু্র্ ও মাোদ্ধর দ্ধেমপর দ্ধবকাে: এসএমই উমেযািামেরমক সহজ েমতথ 
স্বপ সুমে ঋণ প্রোমন পনুঃঅেথায়ন কাযথক্রম অবযাহত রময়মছ। গামমথন্টস্ দ্ধেমপ 
দ্ধনরাপে কমথপদ্ধরমবে সৃদ্ধষ্ট ও বযদ্ধিখামত দ্ধবদ্ধনময়াগ বদৃ্ধি এবং দ্ধবমেষ অেথননদ্ধতক 
অঞ্চল প্রদ্ধতষ্ঠার মাধ্যমম প্রতযক্ষ স্ববমেদ্ধেক দ্ধবদ্ধনময়াগ আকষথমণ আমরা ‘আরবান 
দ্ধবদ্ধল্ডং প্রসইফদ্ধট প্রমজক্ট’ ও ‘ফমরন িাইমরক্ট ইনমিষ্টমমন্ট প্রমমােন প্রমজক্ট’ নামম 
দু’দ্ধট প্রকপ বাস্তবায়ন করদ্ধছ। 

১২৯। নারী উমেযািা উন্নয়ন: নারী উমেযািা উন্নয়মন গদ্ধতেীলতা বদৃ্ধির লমক্ষয 
বাংলামেে বযাংকসহ প্রমতযক বযাংক ও নন-বযাংক আদ্ধেথক প্রদ্ধতষ্ঠামন নারী উমেযািা 
উন্নয়ন ইউদ্ধনট প্রখালা হমে। ক্ষুদ্র্ উমেযািাগণ যামত জামানমতর অিামব বযাংক ঋণ 
প্রেমক বদ্ধঞ্চত না হয়, প্রস লমক্ষয প্রক্রদ্ধিট গযারাদ্ধন্ট স্কীম চালুর পদ্ধরকপনা আমরা 
দ্ধনময়দ্ধছ। একই সামে, গ্রামীণ জনপমের নারী ও সুদ্ধবধ্াবদ্ধঞ্চত উমেযািারা যামত ঋণ 
প্রপমত পামর, প্রস লমক্ষয উন্নয়ন সহমযাগীমের আদ্ধেথক সহায়তায় ‘চযামলে ফান্ি’ 

গঠন এবং এর বাস্তবায়মনর উমেযাগ প্রনয়া হমব। এ উমেযামগর জন্য চলদ্ধত 
অেথবছমরর মত ২০১৬- ১৭ অেথবছমরও ১০০ প্রকাদ্ধট টাকার প্রতীকী বরাে রাখার 
প্রস্তাব করদ্ধছ। 

১৩০। কমথ পদ্ধরমবে সুরক্ষা: জাহাজ দ্ধেমপ কমথরত শ্রদ্ধমকমের প্রপোগত স্বাস্থয 
সুরক্ষা ও দ্ধনরাপিা দ্ধনদ্ধিত করার লমক্ষয একদ্ধট প্রকপ গ্রহণ কমরদ্ধছ। 
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১৩১। পযথটন দ্ধেমপর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ: আন্তজথাদ্ধতক প্রক্ষমত্র পযথটন দ্ধেমপর 
প্রচার ও দ্ধবপণন, স্থানীয় পযথাময় পযথটন দ্ধেপ সম্পমকথ সমচতনতা স্বতদ্ধর ও পযথটন 
স্পটসমূমহর উন্নয়মন প্রকপ গ্রহমণর পদ্ধরকপনা রময়মছ। মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী এ 
বছরদ্ধটমক পযথটন বছর দ্ধহমসমব দ্ধচদ্ধিত কমরমছন। প্রসজন্য এ বামজমট ১০০ প্রকাদ্ধট 
টাকা বরাে রাখার প্রস্তাব করদ্ধছ। দ্ধপদ্ধপদ্ধপ’র আওতায় কক্সবাজার পযথটন ও 
দ্ধবমনােন দ্ধিমলজ, আন্তজথাদ্ধতক মামনর টুযদ্ধরজম কমমেক্স ও দ্ধসমলমট পাাঁচ তারকা 
মামনর প্রহামটলসহ অন্যান্য সুদ্ধবধ্াদ্ধে দ্ধনমথামণর উমেযাগ গ্রহণ করা হময়মছ। 

১৩২। বস্ত্র ও পাট দ্ধেপ: বস্ত্র ও পাট খামতর উৎপােনেীলতা, কমথসংস্থান ও 
রপ্তাদ্ধন বদৃ্ধির লমক্ষয আমরা কাজ করদ্ধছ। ইমতামমধ্য পাট আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা 
হময়মছ। পাটনীদ্ধত ২০১৬, বস্ত্রদ্ধেপ প্রদ্ধতষ্ঠান আইন ২০১৬ ও বস্ত্রনীদ্ধত ২০১৬ 
প্রণয়মনর উমেযাগ আমরা ইমতামমধ্য গ্রহণ কমরদ্ধছ। আো করদ্ধছ, েীঘ্রই এসব আইন 

ও নীদ্ধত প্রণয়মনর কাজ আমরা সম্পােন করমত পারব। এ ছাড়া, তাাঁত দ্ধেমপর 
সুরক্ষা ও প্রসামর আমামের চলমান কাযথক্রম অবযাহত োকমব। 

১৩৩। বাদ্ধণজয সম্প্রসারণ: দ্ধবিবাজামর মদা সমেও আমামের রপ্তাদ্ধন প্রবৃদ্ধি 
সমন্তাষজনক রময়মছ। রপ্তাদ্ধন পণয ও এর বাজার বহুমুখীকরমণ আমরা প্রমণােনা 
অবযাহত প্ররমখদ্ধছ। ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর বামজমট পাটজাত পমণয ৫০০ প্রকাদ্ধট 
টাকাসহ রপ্তাদ্ধন প্রমণােনা বাবে প্রমাট ৪ হাজার ৫০০ প্রকাদ্ধট টাকা বরাে রাখার 

প্রস্তাব করদ্ধছ।   

(৭) আঞ্চদ্ধলক, উপ- আঞ্চদ্ধলক সহমযাদ্ধগতা ও দ্ধবি সমম্মলন 

মাননীয় স্পীকার 

১৩৪। বদ্ধহঃদ্ধবমির সামে বাংলামেমের কূটননদ্ধতক সম্পকথসহ দ্ধিপাদ্ধক্ষক ও 
আঞ্চদ্ধলক সহমযাদ্ধগতা উন্নয়নই  আমামের লক্ষয। উপ- আঞ্চদ্ধলক সহমযাদ্ধগতার 
আওতায় অষ্টােে সাকথ েীষথ সমম্মলমনর দ্ধেক- দ্ধনমেথেনা অনুযায়ী সাকথিুি 

প্রেেসমূমহর মমধ্য প্ররল ও সড়ক প্রযাগামযাগ প্রদ্ধতষ্ঠার পদ্ধরকপনা আমামের রময়মছ। 
এ ছাড়া, সন্ত্রাসবাে ও সন্ত্রামস অেথায়ন প্ররাধ্ ইতযাদ্ধে দ্ধবষময় আঞ্চদ্ধলক পযথাময় দ্ধবদ্ধিন্ন 
প্রকৌেল ও কাঠামমা দ্ধনধ্থারমণ আমরা বরাবমরর মত প্রনতৃস্থানীয় িূদ্ধমকা পালন কমর 
যাদ্ধে। আমামের প্রনতৃমে দ্ধিমসম্বর ২০১৬ এ বাংলামেমে অনুদ্ধষ্ঠত হমত যামে 
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অদ্ধিবাসন ও উন্নয়ন সম্পদ্ধকথত স্ববদ্ধিক প্রফারাম (GFMD)-এর নবম েীষথ সমম্মলন, 

যা আমামের প্রদ্ধত দ্ধবি প্রনতৃবৃমদর আস্থার প্রদ্ধতফলন। 

১৩৫। প্রসমেম্বর ২০১৬ এ ৬২তম কমনওময়লে পালথামমন্টাদ্ধর সমম্মলন এবং মাচথ 
২০১৭ এ ১৩৬তম ইন্টার- পালথামমন্টাদ্ধর ইউদ্ধনয়ন সমম্মলন ঢাকায় অনুদ্ধষ্ঠত হমব। 

এসব সমম্মলন আময়াজমনর জন্য প্রতীকী বরাে রাখা হময়মছ প্রমাট ৫০ প্রকাদ্ধট টাকা। 

(৮) জলবায় ুপদ্ধরবতথন ও পদ্ধরমবে 

মাননীয় স্পীকার 

১৩৬। জলবায় ু পদ্ধরবতথনজদ্ধনত েুাঁদ্ধক প্রমাকামবলা: জলবায়ু পদ্ধরবতথনজদ্ধনত েুাঁদ্ধক 
প্রমাকামবলার লমক্ষয আমরা ইমতামমধ্য Road Map for National Adaptation 

Plan (NAP) প্রণয়ন কমরদ্ধছ। এ ছাড়া, Road Map for Nationally 

Appropriate Mitigation Actions (NAMA) ও Third National 

Communication (TNC) প্রণয়মনর কাজ চলমছ। এসব কমথ- পদ্ধরকপনার 
মাধ্যমমই জলবায়ু পদ্ধরবতথনজদ্ধনত েুাঁদ্ধক প্রমাকামবলায় আমরা সমদ্ধিতিামব 
অদ্ধিমযাজন ও প্রেমন সংক্রান্ত কাযথক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করব। এ কাযথক্রমমর 
পাোপাদ্ধে জলবায়ু পদ্ধরবতথনজদ্ধনত েুাঁদ্ধক প্রমাকামবলায় আন্তজথাদ্ধতক পযথাময়ও 
আমামের বদ্ধলষ্ঠ িূদ্ধমকা অবযাহত োকমব। 

১৩৭। জীবনবদ্ধচত্রয সংরক্ষণ: প্রদ্ধতমবেী িারত, প্রনপাল ও িূটানমক দ্ধনময় আঞ্চদ্ধলক 
সহমযাদ্ধগতার আওতায় অনবধ্ বন্যপ্রাণী দ্ধেকার ও পাচার প্ররামধ্ একদ্ধট প্রকপ 
বাস্তবায়ন করা হমে। এ ছাড়া, বমরন্দ্র ও হাকালুদ্ধক হাওর এলাকার প্রদ্ধতমবেদ্ধিদ্ধিক 
অদ্ধিমযাজমনর (Econsystem based Adaptation) জন্য নতুন উন্নয়ন প্রকপ 
আমরা গ্রহণ কমরদ্ধছ। জীবনবদ্ধচত্রয রক্ষায় ‘বাংলামেে জীবনবদ্ধচত্রয আইন’ এর খসড়া 
আমরা প্রণয়ন কমরদ্ধছ। আো করদ্ধছ, ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর মমধ্য এটা আমরা 
চূড়ান্ত করমত পারব। 

১৩৮। বনায়ন ও বনিদূ্ধম সংরক্ষণ: দ্ধবিবযাপী জলবায় ু পদ্ধরবতথমনর প্রপ্রক্ষাপমট 
উৎপােন ও সংরক্ষণমুখী বন বযবস্থাপনা প্রকৌেল আমরা গ্রহণ কমরদ্ধছ। উপকূমল 
প্রজমগ ওঠা চর বনায়মনর মাধ্যমম আগামী ৫ বছমর ৫০০ দ্ধক.দ্ধম. এলাকাজমুড় সবুজ 
প্রবষ্টনী স্থাপমনর পদ্ধরকপনা গ্রহণ করা হময়মছ। এ ছাড়া, একই সমময়র মমধ্য 
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প্রেমের স্থলিামগর প্রায় ৫ েতাংে এবং উপকূলীয় ও সামুদ্ধদ্র্ক এলাকার ৭ েতাংে 
সংরদ্ধক্ষত এলাকা অন্তিুথি করার মাধ্যমম আইদ্ধচ লক্ষযমাত্রা (Aichi Goals) 

অজথমনর পদ্ধরকপনা গ্রহণ করা হময়মছ। 

১৩৯। পদ্ধরমবেবান্ধব ইটিাটা সম্প্রসারণ: আমামের প্রেমে ইটিাটাগুমলামত 
সনাতনী পন্থায় ইট প্রপাড়ামনার কারমণ উপদ্ধরস্থ িূদ্ধমর অতযদ্ধধ্ক বযবহার, পদ্ধরমবে 
েূষণ ও জ্বালাদ্ধন অপচয় হময় োমক। এসব ইটিাটার কমথ পদ্ধরমবেও েুাঁদ্ধকপণূথ ও 
অস্বাস্থযকর। এ প্রপ্রক্ষাপমট সনাতনী পন্থার পদ্ধরবমতথ আধ্ুদ্ধনক স্ববজ্ঞাদ্ধনক পিদ্ধতর 
প্রসার হমল এসব সমস্যার সমাধ্ান অমনকাংমেই সম্ভব। দ্ধকন্তু উন্নত প্রযুদ্ধির 
বযবহামর ইটিাটার মাদ্ধলকমের আদ্ধেথক সক্ষমতা ও সমচতনতার অিাব রময়মছ। 
দ্ধবষয়দ্ধট দ্ধবমবচনায় আধ্ুদ্ধনক প্রযুদ্ধির জ্বালাদ্ধন সাশ্রদ্ধয় চুদ্ধল্ল স্থাপন কাযথক্রমমক 
সম্প্রসাদ্ধরত করমত ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর বামজমট ১০০ প্রকাদ্ধট টাকা প্রোক বরাে 
প্রস্তাব করদ্ধছ। এ অেথ বযবহামরর জন্য নীদ্ধতমালা প্রণয়ন করা হমব। 

(৯) আবাসন ও পদ্ধরকদ্ধপত নগরায়ন 

মাননীয় স্পীকার 

১৪০। পদ্ধরকদ্ধপত নগরায়ন ও প্রসৌদযথবধ্থন: পদ্ধরকদ্ধপত নগরায়মনর লমক্ষয 
আমরা উন্নয়ন প্রকপ হামত দ্ধনময়দ্ধছ। ঢাকার দ্ধবেযমান দ্ধিমটইল্ড এদ্ধরয়া েযান 
(DAP)-প্রক পযথামলাচনা কমর আরও বাস্তবসম্মত ও সমময়াপমযাগী করার লমক্ষয 
িযাপ (২০১৬- ২০৩৫) প্রণয়মনর কাযথক্রমও আমরা গ্রহণ কমরদ্ধছ। পদ্ধরমবে 
সংরক্ষণ, পাদ্ধন ধ্ারণক্ষমতা বদৃ্ধি এবং অনবধ্ েখল হমত পনুরুিার কমর 
প্রসৌদযথবধ্থন ও দ্ধবমনােনমূলক কমথকান্ি সদৃ্ধষ্টর লমক্ষয গহৃীত গুলোন-বনানী-
বাদ্ধরধ্ারা প্রলক এবং উিরা প্রলক উন্নয়ন প্রকমপর কাজ দ্রুত এদ্ধগময় চলমছ। 

১৪১। আবাসন সুদ্ধবধ্া সম্প্রসারণ: আবাসন সুদ্ধবধ্ার সম্প্রসারণ এবং নাগদ্ধরক 
সুদ্ধবধ্া সৃদ্ধষ্টর লমক্ষয ঢাকার পবূথাচমল ২৪ হাজার ৬৯৭দ্ধট আবাদ্ধসক েট এবং অন্যান্য 
সুদ্ধবধ্াসহ প্রকপ বাস্তবায়মনর কাজ দ্রুত এদ্ধগময় চলমছ। ঢাকার উিরায় স্বপ ও 
মধ্যম আময়র জনমগাষ্ঠীর জন্য ১৮ হাজার ৭৩২দ্ধট ফ্লযাট দ্ধনমথামণর কাজও চলমান 
রময়মছ।  
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(১০) তেয, সংস্কদৃ্ধত, ধ্মথ ও ক্রীড়া 
মাননীয় স্পীকার 

১৪২। তেয ও প্রচারণা: প্রজলা পযথাময়র প্রপ্রস ও দ্ধমদ্ধিয়ার কাযথক্ষমতা বদৃ্ধির লমক্ষয 
পযথায়ক্রমম প্রমতযক প্রজলায় ‘তেয কমমেক্স’ দ্ধনমথামণর পদ্ধরকপনা রময়মছ। এ ছাড়া, 
দ্ধবিবযাপী বাংলামেেমক  ব্রযাদ্ধন্িং করার লমক্ষয বযাপক প্রচারণা কাযথক্রম হামত 
দ্ধনময়দ্ধছ। পাোপাদ্ধে, বাংলামেে প্রবতার, প্রটদ্ধলদ্ধিেন ও চলদ্ধচ্চত্র দ্ধেমপর 
আধ্ুদ্ধনকায়ন ও সম্প্রসারমণ আমামের কাযথক্রম অবযাহত োকমব। 

১৪৩। ধ্মথ: ধ্মথীয় মলূযমবাধ্ এবং স্বনদ্ধতকতা দ্ধবকামের মাধ্যমম উোর ও 
সাম্প্রোদ্ধয়ক সম্প্রীদ্ধতর সাবথজনীন সমাজ প্রদ্ধতষ্ঠায় আমামের সরকার দ্ধনরলসিামব 
কাজ কমর যামে। ধ্মথীয় জনমগাষ্ঠীর মান- মযথাো সুরক্ষা এবং দ্ধনদ্ধবথমঘ্ন ধ্মথীয় 
আচার- অনুষ্ঠান পালন, ভ্রাতৃেমবাধ্ ও ধ্মথীয় সম্প্রীদ্ধত গমড় প্রতালার প্রক্ষমত্র  চলমান 
নানামুখী কাযথক্রম িদ্ধবষ্যমতও অবযাহত োকমব। 

১৪৪। ধ্মথীয় সম্প্রীদ্ধতর পদ্ধরমবে দ্ধনময় আমরা গবথ করমত পাদ্ধর। প্রেমে এখন প্রায় 
২৪ হাজার মদ্ধদর আমছ। এর মমধ্য ৫ হাজার ৫০০ মদ্ধদমর দ্ধেশু দ্ধেক্ষার প্রকপ 
চালু োকায় এমের অবস্থা তুলনামূলকিামব িামলা। বাদ্ধকগুমলামত অদ্ধধ্কতর 
প্রমরামত ও সংরক্ষমণর প্রময়াজন রময়মছ। একদ্ধট ‘দ্ধহন্দু কলযাণ ট্র্াে’ অমনকদ্ধেন 
আমগই প্রদ্ধতষ্ঠা করা হয় যার সামান্য আয় প্রেমক সীদ্ধমত পদ্ধরসমর মদ্ধদরগুমলার 
উন্নয়ন কাযথক্রম পদ্ধরচাদ্ধলত হয়। এছাড়া, নারায়নগমের লােলবদ দ্ধহন্দু সম্প্রোময়র 
একদ্ধট তীেথস্থান, প্রযখামন প্রদ্ধতবছর প্রেে- দ্ধবমেমের অগদ্ধণত দ্ধহন্দু ধ্মথাবলম্বী পণুযস্নান 
কমর োমকন। তীেথস্থানদ্ধটমত পণুযােথীমের জন্য অবকাঠামমাগত সুমযাগ- সুদ্ধবধ্া 
সম্প্রসারমণর প্রময়াজন রময়মছ। এ দ্ধবষয়গুমলা দ্ধবমবচনায় দ্ধনময় ২০১৬- ১৭ বামজমট 
২০০ প্রকাদ্ধট টাকা  মোক বরামের প্রস্তাব করদ্ধছ। 

১৪৫। সংস্কদৃ্ধত: বাংলামেমের সংসৃ্কদ্ধতই হমলা এ জাদ্ধতর অসাম্প্রোদ্ধয়ক, 
ইহজাগদ্ধতকতা ও নাদদ্ধনকতার দ্ধিদ্ধিপ্রস্তর। এ সাংসৃ্কদ্ধতক প্রচতনাই জাদ্ধতর ঐদ্ধতহ্য 
সংরক্ষণ, সাদ্ধহতয দ্ধবকাে ও সুকুমারবদৃ্ধির বদ্ধহ:প্রকামে দ্ধনরন্তর কাজ কমর যামে। 
আমরা আবহমান ধ্ারায় আমামের সাদ্ধহতয ও সংসৃ্কদ্ধতর সকল অেমণ অবোন 
রাখমত সমচষ্ট আদ্ধছ। প্রফব্রুয়াদ্ধর মামসর িাষা সংগ্রামমর স্মদৃ্ধতর প্রদ্ধত শ্রিা জাদ্ধনময় 
আমরা মাসবযাপী সাংসৃ্কদ্ধতক ও সাদ্ধহদ্ধতযক প্রমলা আময়াজন কমর োদ্ধক। বাংলা 
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একামিদ্ধম আময়াদ্ধজত প্রমলার পদ্ধরসর আমরা প্রসাহরাওয়ােথী উেযামন সম্প্রসারণ 
কমরদ্ধছ। এ ছাড়া, জাতীয় ঐদ্ধতমহ্যর স্মদৃ্ধতদ্ধচি বামগরহামটর ষাট গম্বুজ 
মসদ্ধজে, বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাাঁর পাহাড়পরু ও দ্ধেনাজপমুরর কান্তদ্ধজউ’র মদ্ধদর 
সংলি পরুাকীদ্ধতথ সংরক্ষণ কাযথক্রম এদ্ধগময় চলমছ। আগামী দ্ধেমন ঐদ্ধতহাদ্ধসক 
এলাকা বা দ্ধনেেথমনর রক্ষণামবক্ষণ অেবা প্রমরামত করার োদ্ধয়ে গ্রহমণর জন্য 
সরকার প্রস্ত্িত োকমব।  

১৪৬। ই- বকু: সাধ্ারণ মানুষমক বই পড়ার সুমযাগ কমর প্রেয়ার লমক্ষয ছয়দ্ধট 

প্রজলায় পাবদ্ধলক লাইমব্রদ্ধর দ্ধনমথামণর পাোপাদ্ধে পরুাতন পত্র- পদ্ধত্রকার 

দ্ধিদ্ধজটালাইমজেন এবং দ্ধনবথাদ্ধচত পসু্তকসমূহ ই- বমুক রূপান্তমরর কমথসদূ্ধচ আমরা 

গ্রহণ কমরদ্ধছ।  

১৪৭। ক্ষদু্র্ ন-ৃ প্রগাষ্ঠী: ক্ষুদ্র্ ন-ৃ প্রগাষ্ঠীর সংসৃ্কদ্ধত দ্ধবকামের লমক্ষয হালুয়াঘাট, 

দ্ধেনাজপরু ও নওগাাঁমত ক্ষুদ্র্ ন-ৃ প্রগাষ্ঠীর সাংসৃ্কদ্ধতক একামিদ্ধম দ্ধনমথাণ কাজ চলমান 

রময়মছ। এ ছাড়া, প্রেদ্ধেয় দ্ধেপ ও সংসৃ্কদ্ধত দ্ধবকামের লমক্ষয দ্ধবিাগীয় ও প্রজলা 

দ্ধেপকলা একামিদ্ধম দ্ধনমথাণ প্রকপ আমরা গ্রহণ কমরদ্ধছ। 

১৪৮। যুব ও ক্রীড়া: জাদ্ধত গঠমন যুব সমাজ গুরুেপূণথ অবোন রামখ। তাই এমের 

সদ্ধঠক দ্ধেক্ষা ও প্রদ্ধেক্ষণ প্রোমনর মাধ্যমম েক্ষ কমথী বাদ্ধহনীমত পদ্ধরণত করা এবং 

তামের কমথসংস্থামনর লমক্ষয সরকার কাজ করমছ। অন্যদ্ধেমক, তৃণমূল পযথায় প্রেমক 

ক্রীড়া প্রদ্ধতিা অমিষণ এবং দ্ধনদ্ধবড় প্রদ্ধেক্ষমণর মাধ্যমম েক্ষ প্রখমলায়াড় স্বতদ্ধর ও  

ক্রীড়া উন্নয়মন যোযে অবকাঠামমাগত সুদ্ধবধ্া সৃদ্ধষ্টর চলমান কাজ অবযাহত োকমব। 

ক্রীড়া প্রদ্ধেক্ষণ কাযথক্রমমর জন্য ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর বামজমট ১০০ প্রকাদ্ধট টাকা 

বরামের প্রস্তাব করদ্ধছ। 

(১১) দ্ধনরাপিা ও প্রদ্ধতরক্ষা 

১৪৯। জনগমণর জানমামলর দ্ধনরাপিা রক্ষা এবং দ্ধনদ্ধবথঘ্ন বযবসা- বাদ্ধণজয ও 

অেথননদ্ধতক কমথকান্ি পদ্ধরচালনায় অনুকূল পদ্ধরমবে সৃদ্ধষ্টর জন্য েক্ষ, েদ্ধিোলী ও 

আধ্ুদ্ধনক মন- মানদ্ধসকতা সম্পন্ন আইন-েৃঙ্খলা বাদ্ধহনীর দ্ধবকপ প্রনই। এ লমক্ষয 

সরকার কাজ কমর যামে। পদু্ধলেবাদ্ধহনীমত ৫০ হাজার পে সৃজন ও দ্ধনময়ামগর কাজ 
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এদ্ধগময় চলমছ। এ ছাড়া, চলদ্ধত অেথবছমর ‘বিথার গািথ বাংলামেে’-এ প্রেম বামরর 

মমতা ১০০ জন মদ্ধহলা সেস্য দ্ধনময়াগ প্রেয়া হময়মছ। পযথায়ক্রমম এ সংখযা আরও 

বাড়ামনা হমব। এছাড়া, প্রসনা, প্রনৌ, দ্ধবমান ও সীমান্ত রক্ষায় দ্ধনময়াদ্ধজত বাদ্ধহনীর 

সামেথয ও কাযথক্ষমতা বদৃ্ধি এবং এসব বাদ্ধহনীর আধ্ুদ্ধনকায়মন আমামের প্রমচষ্টা 

অবযাহত োকমব।    

(১২) আন্তজথাদ্ধতক কনমিনেন প্রসন্টারসহ আইকদ্ধনক টাওয়ার  

১৫০। এবার আদ্ধম আমার একদ্ধট স্বমের কো বলমত চাই। আমার এ স্বে 

বাস্তবায়মন প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক ও জনবান্ধব একদ্ধট দ্ধবমেষ প্রকপ সম্পমকথ সবাইমক 

বলব। আপনারা জামনন, পবূথাচল ও এর দ্ধনকটস্থ এলাকা দ্ধনময় একদ্ধট স্বতন্ত্র 

মহানগর গমড় প্রতালার উমেযাগ ইমতামমধ্য প্রনয়া হময়মছ। এ মহানগমর দ্ধপদ্ধপদ্ধপ’র 

আেমল একদ্ধট প্রকপ বাস্তবায়মনর দ্ধবষময় দ্ধচন্তা- িাবনা করদ্ধছ। এর মাধ্যমম একদ্ধট 

আন্তজথাদ্ধতক কনমিনেন প্রসন্টার, একদ্ধট আধ্ুদ্ধনক প্রস্পাটথস কমমেক্স ও ১৪২তলা 

দ্ধবদ্ধেষ্ট আইকদ্ধনক টাওয়ার স্থাপন করা হমব। কনমিনেন প্রসন্টামরর মূল 

দ্ধমলনায়তমন ৫ হাজার প্রলামকর বসার বযবস্থা োকমব এবং প্রস্পাটথস কমমেমক্সর মূল 

প্রেদ্ধিয়ামমর ধ্ারণ ক্ষমতা হমব ৫০ হাজার। প্রকপদ্ধট বাস্তবাদ্ধয়ত হমল এতেঞ্চমল 

কমথসংস্থানসহ বযবসা বাদ্ধণমজযর বযাপক প্রসার হমব। অেথননদ্ধতক কমথচাঞ্চলয সৃদ্ধষ্ট 

হমব। প্রকমপর সুফল পামব সকল পযথাময়র জনগণ। উপরন্তু, প্রেদ্ধে- দ্ধবমেদ্ধে সবার 

কামছই স্থাপনাগুমলা দ্ধবমেষিামব আকষথণীয় ও েৃদ্ধষ্টনদন স্থান দ্ধহমসমব সমােৃত হমব। 

এজন্য আমামের ৭০ একর জদ্ধম ক্রয় করমত হমব এবং এ এলাকামক জাতীয় 

প্রযাগামযাগ বযবস্থার মমধ্য দ্ধনময় আসমত হমব। এর সম্ভাবয বযয় দ্ধনবথামহর জন্য 

বামজমট প্রময়াজনীয় বরাে রাখা হমব। আো করা যায় প্রয, ২০১৮ সামল এ প্রকপদ্ধট 

সম্পন্ন হমব। 
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অষ্টম অধ্যায় 

সুোসন ও প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক উন্নয়ন 

মাননীয় স্পীকার 

১৫১। বাজার বযবস্থায় জনগমণর বযদ্ধিগত সম্পে ও দ্ধবদ্ধনময়ামগর প্রাদ্ধপ্তর উপর 
অদ্ধধ্কার প্রদ্ধতষ্ঠা এবং গণদ্র্বয ও প্রসবায় দ্ধনদ্ধবথঘ্ন প্রমবোদ্ধধ্কার দ্ধনদ্ধিত করমত 
সুোসন প্রদ্ধতষ্ঠা ও প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক উন্নয়ন জরুদ্ধর। এ লমক্ষয প্রচদ্ধলত দ্ধবদ্ধধ্- দ্ধবধ্ান, 

কমথপিদ্ধত, প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক কাঠামমা, সক্ষমতা, জবাবদ্ধেদ্ধহতা ইতযাদ্ধে দ্ধবষময় দ্ধবদ্ধিন্ন 
সংস্কার কাযথক্রম আমরা অবযাহত প্ররমখদ্ধছ। এ ছাড়া, প্রদ্ধতবছরই আমরা দ্ধকছ ুনতুন 
সংস্কার কাযথক্রম গ্রহণ কদ্ধর। এর একদ্ধট সংদ্ধক্ষপ্ত দ্ধচত্র আপনার মাধ্যমম মহান 
সংসমের সামমন তুমল ধ্রদ্ধছ। 

১৫২। সরকাদ্ধর আদ্ধেথক বযবস্থাপনা: সরকাদ্ধর আদ্ধেথক বযবস্থাপনার প্রক্ষমত্র 
আন্তজথাদ্ধতক মানেমন্ি আমামের অবস্থান সম্পমকথ সুষ্পষ্ট ধ্ারণা পাওয়ার উমেমে 
Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) 2015- মূলযায়ন 
সম্পন্ন কমরদ্ধছ। এ মূলযায়ন এবং আমামের পদ্ধরকপনা েদ্ধলমলর আদ্ধেথক বযবস্থাপনা 
সংদ্ধিষ্ট পেনকো দ্ধবমবচনায় দ্ধনময় েীঘ্রই চূড়ান্ত করমত যাদ্ধে ‘সরকাদ্ধর আদ্ধেথক 
বযবস্থাপনা সংস্কার প্রকৌেল ২০১৬- ২১’। িদ্ধবষ্যৎ সংস্কার কাযথক্রম 
সুপদ্ধরকদ্ধপতিামব বাস্তবায়মন এ প্রকৌেল আমামের সহায়তা করমব। এমত দ্ধতনদ্ধট 
দ্ধবষময় গুরুে দ্ধেময়দ্ধছ, যা হল রাজস্ব আহরমণর সক্ষমতা বাড়ামনা, বামজট ও 
দ্ধহসামবর নতুন প্রশ্রদ্ধণদ্ধবন্যাস কাঠামমা (Budget and Accounts Classification 

System, BACS) বাস্তবায়ন, এবং বামজট প্রণয়ন ও দ্ধহসাবায়মন আধ্ুদ্ধনক তেযপ্রযুদ্ধি 
বা Integrated Budget and Accounting System (iBAS++) এর বযবহার। 
পাোপাদ্ধে, দ্ধনরীক্ষা বযবস্থার উন্নয়ন এবং সরকাদ্ধর বযময়র স্বেতা ও জবাবদ্ধেদ্ধহতা 
দ্ধনদ্ধিতকরমণ আমামের চলমান উমেযাগ অবযাহত োকমব। 

১৫৩। এ প্রসমে আদ্ধম আরও উমল্লখ করমত চাই, সরকাদ্ধর অেথায়মন অেথ দ্ধবিাগ 
কতৃথক বাস্তবায়নাধ্ীন একদ্ধট কমথসূদ্ধচর মাধ্যমম আমরা iBAS++ এবং BACS 

বাস্তবায়মনর কাজ এদ্ধগময় দ্ধনদ্ধে। ইমতামমধ্য iBAS++ বযবহার কমর ২০১৬- ১৭ 
অেথবছমরর বামজট প্রণয়ন সম্পন্ন কমরদ্ধছ। এ ছাড়া, এ কমথসূদ্ধচর আওতায় আমরা 
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স্বতদ্ধর কমরদ্ধছ প্রবতন ও প্রপনেন দ্ধনধ্থারমণর অনলাইন পিদ্ধত। নতুন জাতীয় প্রবতন 
প্রস্কল জাদ্ধরর পর সকল প্রপনেনার ও সরকাদ্ধর কমথচারী এ পিদ্ধত বযবহার কমরই 
তাাঁমের প্রবতন দ্ধনধ্থারণ করমছন। আদ্ধম আো করদ্ধছ, এর মাধ্যমম সরকাদ্ধর কমথচারী 
ও প্রপনেনারমের একদ্ধট স্বয়ংসম্পূণথ তেযিান্িার স্বতদ্ধরর কাজ অদ্ধচমরই সম্পন্ন হমব। 

১৫৪। ‘সরকাদ্ধর আদ্ধেথক বযবস্থাপনা সংস্কার প্রকৌেল’-এর আওতায় রাষ্ট্রায়ি 
প্রদ্ধতষ্ঠানগুমলার পদ্ধরচালন ও কাযথসম্পােন পিদ্ধতর উন্নয়মন দ্ধকছু কাজ শুরুর কো 
আমরা িাবদ্ধছ। কাজগুমলা হমলা- এসব প্রদ্ধতষ্ঠামনর জন্য একদ্ধট সমদ্ধিত আদ্ধেথক 
প্রদ্ধতমবেন কাঠামমা স্বতদ্ধর, দ্ধবেযমান আইদ্ধন কাঠামমা পরীক্ষাপূবথক সরকামরর 
মাদ্ধলকানা ও লিযাংে নীদ্ধত মলূযায়ন, আদ্ধেথক কমথকৃদ্ধত ও রাজস্ব েুাঁদ্ধকর সমে সেদ্ধত 
প্ররমখ বামজট দ্ধনধ্থারণ ইতযাদ্ধে। পাোপাদ্ধে, আদ্ধেথক বযবস্থাপনা সংক্রান্ত দ্ধবেযমান 
আইন ও দ্ধবদ্ধধ্মালা পরীক্ষা- দ্ধনরীক্ষা করারও আমামের পদ্ধরকপনা রময়মছ। এছাড়া, 
রাষ্ট্রীয় গযারাদ্ধন্টর মাধ্যমম অবকাঠামমা উন্নয়মন গহৃীত েীঘথমময়াদ্ধে অনমনীয় প্রকৃদ্ধতর 
দ্ধবমেদ্ধে ঋমণর সুে ও দ্ধবদ্ধনময় হার ‘েুাঁদ্ধক প্রেমন তহদ্ধবল’ গঠমনর সম্ভাবযতা দ্ধনময় 
দ্ধচন্তা- িাবনা করদ্ধছ।  

১৫৫। প্রপনেন: বতথমামন আমামের কমথক্ষম জনমগাষ্ঠীর মাত্র ৫ েতাংে সরকাদ্ধর 
চাকুদ্ধরমত দ্ধনময়াদ্ধজত আমছন, যাাঁমের জন্য প্রপনেন সুদ্ধবধ্া রময়মছ। অন্যদ্ধেমক, 

বযদ্ধিখামতর ৯৫ েতাংমের মমধ্য আনুষ্ঠাদ্ধনকিামব দ্ধনযুি প্রায় ৮ েতাংমের দ্ধকছু 
অংে গ্রাচুযইদ্ধট সুদ্ধবধ্া প্রপমলও বাদ্ধকমের জন্য প্রকান প্রপনেন বা গ্রাচুযইদ্ধট প্রনই। 

১৫৬। জনসংখযা বদৃ্ধির হার হ্রাস ও গড় আয় ুবদৃ্ধির কারমণ জনদ্ধমদ্ধতক কাঠামমা 
পদ্ধরবদ্ধতথত হমে। এমত প্রবীণমের সংখযা এবং প্রমাট জনমগাষ্ঠীমত এর অনুপাত 
ক্রমে বদৃ্ধি পামে। অন্যদ্ধেমক, নগরায়মনর কারমণ একক পদ্ধরবামরর সংখযাও 
বাড়মছ, যা িদ্ধবষ্যমত প্রবীণমের আদ্ধেথক ও সামাদ্ধজকিামব দ্ধনরাপিাহীন হওয়ার 
েুাঁদ্ধক বদৃ্ধি করমছ। সরকামরর একার পমক্ষ এ েুাঁদ্ধক প্রমাকামবলা দুরূহ হমব। এ 
প্রপ্রক্ষাপমট সকল শ্রমজীবী জনমগাষ্ঠীসহ প্রবীণমের জন্য একদ্ধট সাবথজনীন ও 
প্রটকসই প্রপনেন পিদ্ধত প্রবতথন এখন সমময়র োদ্ধব। 

১৫৭। এ লমক্ষয আমরা প্রপনেন বযবস্থায় আমূল পদ্ধরবতথন আনার কো িাবদ্ধছ। 
এমত িদ্ধবষ্যমত প্রযাগোনকারী সকল সরকাদ্ধর চাকুদ্ধরজীবীর জন্য দ্ধবেযমান প্রপনেন 
পিদ্ধত পদ্ধরবতথন কমর অংেীোদ্ধরমের দ্ধিদ্ধিমত প্রপনেন পিদ্ধত চালু করব। 
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পযথায়ক্রমম, আধ্া- সরকাদ্ধর ও বযদ্ধিখামত আনুষ্ঠাদ্ধনকিামব এবং অনানুষ্ঠাদ্ধনক বা 
স্ব- কমথসংস্থামন দ্ধনযুি কমথজীবীসহ সকল স্তমরর জনমগাষ্ঠীর জন্য সরকার দ্ধনয়দ্ধন্ত্রত 
একদ্ধট সমদ্ধিত কাঠামমার আওতায় সাবথজনীন প্রপনেন বযবস্থা প্রণয়মনর পদ্ধরকপনা 
গ্রহণ কমরদ্ধছ। দ্ধিদ্ধপএস বযবস্থা প্রযিামব প্রবসরকাদ্ধর খামত একদ্ধট প্রপনেন সুমযাগ 
কমর দ্ধেময়মছ, এখন এটামক সাবথজনীন করার জন্য দ্ধক বযবস্থা প্রনয়া যায় প্রসদ্ধটই হমব 
নতুন পদ্ধরকপনার দ্ধিদ্ধি। এ বযবস্থায় একদ্ধেমক প্রযমন প্রবীণমের আদ্ধেথক ও 
সামাদ্ধজক সুরক্ষা দ্ধনদ্ধিত হমব, অন্যদ্ধেমক প্রেমের আদ্ধেথক খামতর গিীরতা 
দ্ধনদ্ধিতসহ েীঘথমময়াদ্ধে দ্ধবদ্ধনময়াগ চাদ্ধহো পূরমণ সহায়ক তহদ্ধবল সৃদ্ধষ্ট করমব। 

১৫৮। জনপ্রোসন: রূপকপ- ২০২১ বাস্তবায়মনর লমক্ষয প্রদ্ধেদ্ধক্ষত জনবল 
স্বতদ্ধরসহ ই- গিমনথন্স প্রবতথমন প্রময়াজনীয় অবকাঠামমা গমড় প্রতালা হমে। 
ইমতামমধ্য জাতীয় প্রদ্ধেক্ষণ নীদ্ধতমালা সংমোধ্ন করা হময়মছ। সকল সরকাদ্ধর েপ্তমর 
ই- প্রসবার পাোপাদ্ধে পযথায়ক্রমম ই- ফাইদ্ধলং বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ করা হমে। এ 
দ্ধবষময় সংদ্ধিষ্ট কমথচারীমের প্রদ্ধেক্ষণও প্রেয়া হমে। ই- প্রসবার আওতায় জদ্ধমর পচথা, 
আমেমের নকল, দ্ধবদ্ধিন্ন ফরম ও তেযমসবা প্রোন করা হমে। দ্রুততার সামে প্রসবা 
প্রোমনর লমক্ষয প্রজলা প্রোসমকর কাযথালময় উচ্চগদ্ধতর ইন্টারমনট সংমযাগ স্থাপমনর 
কাজও চলমান রময়মছ। 

১৫৯। প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক জবাবদ্ধেদ্ধহতা দ্ধনদ্ধিতকরণ ও সময়াবি কমথসম্পােমনর লমক্ষয 
সকল মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ ও অধ্ীনস্থ েপ্তর/সংস্থার বাদ্ধষথক কমথসম্পােন চুদ্ধি সম্পােন 
ও মূলযায়ন করা হমে। আগামী অেথবছমর এ কাযথক্রম মাঠ পযথাময়ও সম্প্রসারণ করা 
হমব। এর আওতায় প্রদ্ধতদ্ধট মন্ত্রণালয় ও েপ্তর বছমর একদ্ধট প্রসবা সহজীকরণ করমব 
এবং একদ্ধট ই- প্রসবা স্বতদ্ধর করমব যা ইউদ্ধনয়ন দ্ধিদ্ধজটাল প্রসন্টার হমত প্রোন করা 
হমব। সুোসন প্রদ্ধতষ্ঠায় সাদ্ধবথক উমেযামগর সহায়ক প্রকৌেল দ্ধহমসমব ইমতামমধ্য 
‘জাতীয় শুিাচার প্রকৌেল’ প্রণীত হময়মছ। এর আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ 
এবং ৫৭দ্ধট দ্ধচদ্ধিত প্রদ্ধতষ্ঠামন শুিাচামরর কমথপদ্ধরকপনা বাস্তবায়ন ও 
স্বত্রমাদ্ধসকদ্ধিদ্ধিমত পদ্ধরবীক্ষণ করা হমে। আগামী অেথবছমর মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ ছাড়াও 
সকল দ্ধচদ্ধিত প্রদ্ধতষ্ঠামন এ কমথপদ্ধরকপনা প্রণয়ন ও পদ্ধরবীক্ষণ করা হমব। 
পাোপাদ্ধে, জনগমণর তেয অদ্ধধ্কার প্রদ্ধতষ্ঠায় সকল সরকাদ্ধর েপ্তমর ‘স্বপ্রমণাদ্ধেত 
তেয প্রকাে দ্ধনমেথদ্ধেকা প্রণয়ন সহায়ক’ স্বতদ্ধরর উমেযাগ গ্রহণ করা হমব। 
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১৬০। আইমনর োসন: মামলা দ্ধনষ্পদ্ধি প্রজারোরকরমণ সহায়ক পদ্ধরমবে সৃদ্ধষ্টর 

লমক্ষয সকল প্রজলায় চীফ জুদ্ধিদ্ধসয়াল মযাদ্ধজমেট আোলত িবন দ্ধনমথাণ এবং ২৮দ্ধট 

প্রজলা জজ আোলত িবমনর ঊধ্বথমুখী সম্প্রসারণ কাজ চলমান রময়মছ। মামলার 

েীঘথসূত্রতা, হয়রাদ্ধন ও অমহতুক কালমক্ষপণ লাঘমব ‘দ্ধবকপ দ্ধবমরাধ্ দ্ধনষ্পদ্ধি’ 

ইমতামমধ্য বাধ্যতামূলক করা হময়মছ। একই সামে, প্রজলা দ্ধলগযাল এইি 

অদ্ধফসারমক দ্ধবকপ পিদ্ধতমত মামলা দ্ধনষ্পদ্ধির ক্ষমতা প্রেয়া হময়মছ। আো করদ্ধছ, 

এমত দ্ধবকপ দ্ধবমরাধ্ দ্ধনষ্পদ্ধি বযবস্থা প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক রূপ পামব। এ ছাড়া, তেয ও 

প্রযাগামযাগ প্রযুদ্ধি আইমনর অধ্ীমন সংঘদ্ধটত অপরামধ্র দ্ধবচামরর উমেমে একদ্ধট 

‘সাইবার ক্রাইম ট্র্াইবযুনাল’ গঠন করা হময়মছ। 

১৬১। আইদ্ধন প্রসবায় গণমানুমষর প্রমবোদ্ধধ্কার বাড়ামত নানা কাযথক্রমও চলমছ। 

একদ্ধেমক, ন্যােনাল দ্ধলগযাল এইি অগথানাইমজেমনর আওতায় একদ্ধট প্রসল গঠমনর 

মাধ্যমম শ্রদ্ধমকমের আইদ্ধন পরামেথ ও প্রসবা প্রোন করা হমে। অন্যদ্ধেমক, অস্বেল 

জনমগাষ্ঠীমক সরকাদ্ধর খরমচ আইদ্ধন সহায়তা প্রোন করা হমে। পাোপাদ্ধে, েক্ষ ও 

অদ্ধিজ্ঞ আইনজীবীমের এ কাযথক্রমম আকৃষ্ট করমত পযামনল আইনজীবীমের দ্ধফ বদৃ্ধি 

করা হময়মছ। 

১৬২। িদূ্ধম বযবস্থাপনা, জদ্ধরপ ও প্ররকিথ সংরক্ষণ: জনবান্ধব িূদ্ধম প্রসবা প্রোমনর 

লমক্ষয িূদ্ধম বযবস্থাপনা, জদ্ধরপ ও প্ররকিথ আধ্ুদ্ধনকায়মন আমরা দ্ধবদ্ধিন্ন কাযথক্রম 

অবযাহত প্ররমখদ্ধছ। ইমতামমধ্য ১৫২দ্ধট উপমজলার দ্ধিদ্ধজটাল লযান্ি প্রজাদ্ধনং 

মযাপসম্বদ্ধলত প্রদ্ধতমবেন প্রণীত হময়মছ। ২য় পযথাময় আরও ৩০১দ্ধট উপমজলায় এ 

কাযথক্রম চলমছ। জানুয়াদ্ধর ২০১৬ পযথন্ত ১৭২দ্ধট উপমজলার লযান্ি প্রজাদ্ধনং 

প্রদ্ধতমবেন ও GIS Based Digital Land Zoning Map মুদ্র্ণ কাজ সম্পন্ন হময়মছ 

এবং পাবথতয উপমজলাসমূমহ এ কাযথক্রম েীঘ্রই শুরু হমব। 

১৬৩। ২০২০ সামলর মমধ্য সকল উপমজলায় িূদ্ধম প্রসবাসমূহ দ্ধিদ্ধজটাইমজেন 

করার দ্ধবষময় গত বামজট বিতৃায় উমল্লখ কমরদ্ধছলাম। ইমতামমধ্য ৭দ্ধট প্রজলার 

৪৫দ্ধট উপমজলায় দ্ধিদ্ধজটাল িূদ্ধম বযবস্থাপনা পিদ্ধত প্রবতথন করা হময়মছ। অন্যদ্ধেমক, 

২০দ্ধট উপমজলায় িূদ্ধম তেয প্রসবা প্রকন্দ্র প্রদ্ধতষ্ঠার উমেযাগ প্রনয়া হময়মছ। আো কদ্ধর, 

আগামী প্রসমেম্বমরর মমধ্য এসব প্রসবা প্রকন্দ্র স্থাপন সম্পন্ন হমব। এ ছাড়া, দ্ধিদ্ধজটাল 
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পিদ্ধতমত িূদ্ধম জদ্ধরপ, প্ররকিথ প্রণয়ন ও সংরক্ষমণর লমক্ষয প্রােদ্ধমকিামব ৫৫দ্ধট 

প্রজলার দ্ধবেযমান খদ্ধতয়ানসমূহ কদ্ধম্পউটারাইজ করার উমেযাগ প্রনয়া হময়মছ। ঢাকা 

ও নরদ্ধসংেী প্রজলার ৫৩দ্ধট প্রমৌজায় দ্ধিদ্ধজটাল পিদ্ধতমত নক্ো ও খদ্ধতয়ান প্রণয়মনর 

কাজও এদ্ধগময় চমলমছ। পাোপাদ্ধে, ৩দ্ধট উপমজলায় প্রচদ্ধলত খদ্ধতয়ামনর পদ্ধরবমতথ 

িূদ্ধম মাদ্ধলকানা সনে প্রবতথমনর কাযথক্রম চলমান রময়মছ। এ ছাড়া, খাস পকুুর ও 

জলমহামলর তেযিান্িার স্বতদ্ধরর কাজ শুরু হময়মছ। এ ছাড়াও স্যামটলাইট প্রেমক 

প্রাপ্ত মযাপ ও দ্ধবেযমান িূদ্ধম প্ররকমিথর সমিময় স্বপ সমময় নতুন িূদ্ধম বযবস্থা গমড় 

প্রতালার দ্ধবষয়দ্ধটও দ্ধবমবচনায় রময়মছ। নতুন বযবস্থায় প্রমতযক পদ্ধরবার একদ্ধট িূদ্ধম 

সনে পামব, প্রযখামন তার অবস্থান ও অদ্ধধ্কামরর দ্ধিদ্ধিমত প্রশ্রদ্ধণদ্ধবিাগ বদ্ধণথত োকমব 

এবং প্রয প্রকান অবস্থান বা অদ্ধধ্কার দ্ধনদ্ধেথষ্ট নীদ্ধতমালার অধ্ীমন পদ্ধরবতথন তাৎক্ষদ্ধণক 

সংমোদ্ধধ্ত হমব। 

১৬৪। আদ্ধেথক খাত: আদ্ধেথক খামত দ্ধস্থদ্ধতেীলতা রক্ষা, েক্ষতা বদৃ্ধি ও আধ্ুদ্ধনকায়মন 
দ্ধবদ্ধিন্ন সংস্কার কাযথক্রম আমরা অবযাহত প্ররমখদ্ধছ। দ্ধবমেষ নজর দ্ধেময়দ্ধছ রাষ্ট্রায়ি 
বযাংকগুমলার সংস্কামরর দ্ধবষময়। এসব বযাংমকর পদ্ধরচালনা পষথে পনুগথঠন করা 
হমে। একই সামে, পদ্ধরচালন েক্ষতা বদৃ্ধির জন্য বযাংক ও আদ্ধেথক প্রদ্ধতষ্ঠান 
দ্ধবিামগর সমে এমের সমমোতা স্মারক ও বাদ্ধষথক কমথসম্পােন চুদ্ধি সম্পাদ্ধেত 
হময়মছ। দ্ধবদ্ধিন্ন বযাংমক পযথমবক্ষক দ্ধনময়ামগর পাোপাদ্ধে েুাঁদ্ধক বযব্স্স্থাপনা দ্ধবষয়ক 

গাইিলাইন হালনাগােকরমণর কাজ চলমছ। অিযন্তরীণ দ্ধনয়ন্ত্রণ বযবস্থাও প্রজারোর 
করা হময়মছ। অনলাইন বযাংদ্ধকং প্রসবার আওতা বদৃ্ধির লমক্ষয এসব বযাংমকর 
োখাগুমলামক ক্রমািময় ‘প্রকার বযাংদ্ধকং সদ্ধলউেন’ এর আওতায় আনার কাজ 
চলমছ। এ বছর প্রেমক প্রখলাদ্ধপ ও অবমলাপনকৃত ঋমণর েীষথ- ২০দ্ধট দ্ধহসাবও 
তোরদ্ধক করা হমে। সাদ্ধবথকিামব, বযাংক খামত আন্তজথাদ্ধতক সমবথািম রীদ্ধতর সামে 
সেদ্ধত প্ররমখ BASEL III বাস্তবায়ন করা হমে। 

১৬৫। আন্তঃবযাংক প্রলনমেন দ্রুত ও েুাঁদ্ধকমুি রাখার লমক্ষয দ্ধরময়ল টাইম গ্রস 
প্রসমটলমমন্ট বযবস্থা (RTGS) চালু করা হময়মছ। এ বযবস্থায় স্থানীয় মুদ্র্ার পাোপাদ্ধে 
পাাঁচদ্ধট দ্ধবমেদ্ধে মদু্র্ার প্রলনমেন চালুর দ্ধবষময়ও বাংলামেে বযাংক কাজ করমছ। 
ন্যােনাল প্রপমমন্ট সুইচ বাংলামেে (NPSB) এর আওতায় কািথদ্ধিদ্ধিক প্রলনমেনও 
শুরু হময়মছ। 
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১৬৬। বযাংক ও আদ্ধেথক প্রদ্ধতষ্ঠানসহ দ্ধবদ্ধিন্ন জনস্বােথ সংস্থাসমূমহর ফাইন্যাদ্ধন্সয়াল 
দ্ধরমপাদ্ধটথংমক একদ্ধট সুদ্ধনয়দ্ধন্ত্রত কাঠামমার আওতায় আনয়ন, দ্ধহসাব ও দ্ধনরীক্ষা 
প্রপোর প্রদ্ধমতমান প্রণয়ন, প্রদ্ধতপালন, বাস্তবায়ন ও তোরদ্ধকর জন্য ফাইন্যাদ্ধন্সয়াল 
দ্ধরমপাদ্ধটথং কাউদ্ধন্সল গঠমনর দ্ধবষময় অমনকদ্ধেন ধ্মর কাজ করদ্ধছলাম। খুদ্ধের দ্ধবষয় 
হল, এ কাউদ্ধন্সল গঠমন আমরা ফাইন্যাদ্ধন্সয়াল দ্ধরমপাদ্ধটথং আইন, ২০১৫ পাে 
কমরদ্ধছ। দ্ধকন্তু কাউদ্ধন্সলদ্ধট এখনও প্রদ্ধতষ্ঠা করা হয়দ্ধন। এ কাজদ্ধট ২০১৬- ১৭ 
অেথবছমরর মমধ্যই সম্পন্ন হমব। 

১৬৭। পুাঁদ্ধজবাজার: পুাঁদ্ধজবাজামরর েৃঙ্খলা বজায় রাখা, দ্ধবদ্ধনময়াগকারীমের স্বােথ 
রক্ষা, দ্ধসদ্ধকউদ্ধরদ্ধটজ আইন প্রদ্ধতপালন ও প্রাদ্ধতষ্ঠাদ্ধনক সক্ষমতা বদৃ্ধির লমক্ষয দ্ধবদ্ধিন্ন 
সংস্কার কাযথক্রম অবযাহত আমছ। ইমতামমধ্য Bangladesh Securities and 

Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015 প্রণীত হময়মছ। এমত 
অদ্ধিদ্ধহত মূমলয আইদ্ধপও’র জন্য দ্ধফক্সি প্রাইস পিদ্ধত এবং দ্ধপ্রদ্ধময়ামসহ 
আইদ্ধপও’র জন্য বকুদ্ধবদ্ধল্ডং পিদ্ধতর বাধ্যবাধ্কতা আমরাপ করা হময়মছ। বছমর প্রায় 
১৪ হাজার প্রকাদ্ধট টাকা উমিাদ্ধলত হময় নানা খামত বযবহৃত হমে, যা অেথনীদ্ধতমত 
িূদ্ধমকা রাখমছ। দ্ধনরীক্ষা কাযথক্রমম েৃঙ্খলা আনয়মন তাদ্ধলকািুি প্রকাম্পাদ্ধনগুমলার 
জন্য দ্ধনরীক্ষকমের একদ্ধট পযামনল প্রকাে করা হময়মছ। এ ছাড়া, পুাঁদ্ধজবাজার সম্পৃি 
মামলাসমূহ দ্রুত দ্ধনষ্পদ্ধির জন্য গদ্ধঠত প্রস্পোল ট্র্াইবযুনামলর কাযথক্রম শুরু হময়মছ। 
পাোপাদ্ধে, ক্ষদ্ধতগ্রস্ত ক্ষুদ্র্ দ্ধবদ্ধনময়াগকারীমের জন্য গদ্ধঠত সহায়তা তহদ্ধবল হমত এ 
পযথন্ত ৬৩৭ প্রকাদ্ধট টাকা দ্ধবতরণ করা হময়মছ। অন্যদ্ধেমক, কমথকতথামের প্রদ্ধেক্ষণ 
প্রোমন দ্ধবএসইদ্ধস’র সমে িারমতর দ্ধসদ্ধকউদ্ধরদ্ধটজ ও একমচে প্রবামিথর একদ্ধট 
সমমোতা স্মারক স্বাক্ষদ্ধরত হময়মছ, যা কদ্ধমেমনর সক্ষমতা বদৃ্ধিমত িূদ্ধমকা রাখমব। 
এ ছাড়া, পুাঁদ্ধজবাজামরর সাদ্ধবথক উন্নয়ন ও সংস্কামরর জন্য এদ্ধিদ্ধব’র সহায়তায় একদ্ধট 
প্রকপ বাস্তবাদ্ধয়ত হমে। দ্ধনয়মমাদ্ধফক পদ্ধরচাদ্ধলত পুাঁদ্ধজবাজামর দ্ধস্থদ্ধতেীলতা 
এমসমছ। পুাঁদ্ধজবাজার আদ্ধেথক খামতর একদ্ধট স্তম্ভ দ্ধহমসমব দ্ধবকদ্ধেত হবার জন্য 
প্রস্তুত। আো করা যায়, ফটকাবাদ্ধজর অবসান ও দ্ধনমূথমলর ফমল বাজারদ্ধট এবামর 
প্রজমগ উঠমব। 

১৬৮। বীমা: আমামের বীমাখাত ক্রমেই সম্প্রসাদ্ধরত হমে। চলদ্ধত অেথবছমরর 
প্রেম ছয় মামস পদ্ধলদ্ধস গ্রাহমকর সংখযা গত অেথবছমরর একই সমময়র তুলনায় ২২ 
েতাংে বদৃ্ধি প্রপময় ১ প্রকাদ্ধট ৬৫ লমক্ষ োাঁদ্ধড়ময়মছ। বীমা খামত এ প্রবৃদ্ধির ধ্ারা 
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অবযাহত রাখমত দ্ধবদ্ধিন্ন প্রোসদ্ধনক ও আইদ্ধন সংস্কার অবযাহত প্ররমখদ্ধছ। প্রেমের 
অনগ্রসর জনমগাষ্ঠীমক বীমার আওতায় আনমত ১০০ টাকার মাদ্ধসক দ্ধপ্রদ্ধময়ামম 
সামাদ্ধজক দ্ধনরাপিা বীমা চালু করা হময়মছ। এ ছাড়া, উপকূলীয় মৎসজীবী, দ্ধনমথাণ, 

প্রমাটরযান ও গামমথন্টস শ্রদ্ধমক, দুমযথাগপ্রবণ এলাকার মাদ্ধে, প্রজমল ও কৃষক এবং 
প্রবাসীমের কলযামণ দ্ধবমেষ বীমা স্কীম চালু করা হময়মছ। এ খামতর উন্নয়মন 
উমল্লখমযাগয কমথপদ্ধরকপনার মমধ্য রময়মছ স্বাস্থয বীমা, মৎস্য ও পশুসম্পমের বীমা, 
আবহাওয়া- সূচকদ্ধিদ্ধিক েস্য বীমা এবং বীমা খাতসংদ্ধিষ্ট দ্ধনয়ন্ত্রক সংস্থার সক্ষমতা 
বদৃ্ধি। আো করদ্ধছ, এসব কমথপদ্ধরকপনা বাস্তবাদ্ধয়ত হমল প্রেমের অেথনীদ্ধতমত বীমা 
খামতর অবোন বাড়মব। 

১৬৯। পদ্ধরসংখযান ও তেয বযবস্থাপনা: প্রপোোদ্ধরেসম্পন্ন, কাযথকর ও েক্ষ একদ্ধট 
পদ্ধরসংখযান পিদ্ধত গমড় প্রতালার লমক্ষয আমরা ইমতামমধ্য National Strategy for 

the Development of Statistics (NSDS) প্রণয়ন কমরদ্ধছ। এর মাধ্যমম জাতীয় 
পদ্ধরসংখযান পিদ্ধতর সাদ্ধবথক উন্নয়ন ও প্রদ্ধমতকরণ, জাতীয় আয় দ্ধনরূপণ পিদ্ধত 
আধ্ুদ্ধনকায়ন এবং তেযিান্িার যুমগাপমযাগী হমব। এ প্রকৌেল বাস্তবাদ্ধয়ত হমল 
দ্ধনিথরমযাগয অেথননদ্ধতক দ্ধবমিষণ, ফলপ্রসূ জাতীয় নীদ্ধত ও পদ্ধরকপনা প্রণয়ন করা 
সম্ভব হমব।  

১৭০। ইমতামমধ্য দ্ধজদ্ধিদ্ধপ, প্রিািা মূলয সূচক, দ্ধেপ উৎপােন সূচক ও মজুদ্ধর হার 
সূচমকর উপাি সংকলন ও প্রকামের সময়- বযবধ্ান কদ্ধমময় আনা হময়মছ। এ ছাড়া, 
খানা আয়- বযয় জদ্ধরমপর অধ্ীমন প্রেমবামরর মত প্রজলাদ্ধিদ্ধিক োদ্ধরদ্র্য পদ্ধরমামপর 
কাযথক্রম শুরু হময়মছ। পাোপাদ্ধে, স্বত্রমাদ্ধসকদ্ধিদ্ধিমত শ্রমেদ্ধি জদ্ধরমপর কাযথক্রম 
চলমছ। এ ছাড়া, দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র দ্ধহসাব স্বত্রমাদ্ধসকদ্ধিদ্ধিমত প্রণয়মনর জন্য প্রস্ত্িদ্ধতমূলক 
কাজ আগামী অেথবছমর শুরু করব। 
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নবম অধ্যায় 

রাজস্ব আহরণ কাযথক্রম: জনকলযামণ রাজস্ব 

মাননীয় স্পীকার 

১৭১। এবার ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর রাজস্ব আয় সংক্রান্ত পদ্ধরকপনা ও প্রস্তাব 

মহান সংসমে উপস্থাপন করব। ২০১৫- ১৬ অেথবছমর প্রমাট রাজস্ব আোময়র 

সংমোদ্ধধ্ত লক্ষযমাত্রা হমে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪০০ প্রকাদ্ধট টাকা। এর মমধ্য জাতীয় 

রাজস্ব প্রবামিথর লক্ষযমাত্রা ১ লক্ষ ৫০ হাজার প্রকাদ্ধট টাকা। আো করা যায়, অেথবছর 

প্রেমষ জাতীয় রাজস্ব প্রবািথ চলমান অেথবছমর অদ্ধতদ্ধরি তৎপরতা প্রেদ্ধখময় দ্ধনধ্থাদ্ধরত 

লক্ষযমাত্রা অদ্ধতক্রম কমর ১ লক্ষ ৬০ হাজার প্রকাদ্ধট টাকা আোয় করমত সমেথ হমব। 

১৭২। ২০১৬- ১৭ অেথবছমর প্রমাট রাজস্ব আোময়র প্রাক্কলন হমে ২ লক্ষ ৪২ 

হাজার ৭৫২ প্রকাদ্ধট টাকা। এর মমধ্য জাতীয় রাজস্ব প্রবািথমক আোয় করমত হমব ২ 

লক্ষ ৩ হাজার ১৫২ প্রকাদ্ধট টাকা। এদ্ধট আসমলই উচ্চাদ্ধিলাষী লক্ষযমাত্রা। বতথমান 

অেথবছমরর সংমোদ্ধধ্ত লক্ষমাত্রার তুলনায় এ হার হমব ৩৫.৪ েতাংে প্রবদ্ধে। এ অেথ 

আোয় হমব মূলত চারদ্ধট সূত্র হমত- আয়কর, মূসক (িযাট), সম্পূরক শুল্ক ও 

আমোদ্ধন শুল্ক। লক্ষযমাত্রা দ্ধকছুটা উচ্চাদ্ধিলাষী হমলও তা অজথন করার মত জনবল ও 

সক্ষমতা জাতীয় রাজস্ব প্রবামিথর রময়মছ। দ্ধবগত কময়ক বছমর কােমস, িযাট ও 

আয়কর দ্ধবিামগ জনবল বদৃ্ধি করা হময়মছ। এছাড়া দ্ধতনদ্ধট দ্ধবিামগই অমটামমেমনর 

মাধ্যমম সক্ষমতা বদৃ্ধি করা হময়মছ। জাতীয় রাজস্ব প্রবামিথ সুোসন প্রদ্ধতষ্ঠার প্রক্ষমত্রও 

বযাপক বযবস্থা গ্রহণ করা হময়মছ। ফমল আো করা যায় প্রয, জাতীয় রাজস্ব প্রবািথ 

আগামী অেথবছমর তামের উপর অদ্ধপথত োদ্ধয়ে যোযেিামব সম্পন্ন করমত পারমব। 

১৭৩। জাতীয় জীবমন রাজস্ব- বান্ধব সংসৃ্কদ্ধত প্রদ্ধতষ্ঠার জন্য দ্ধবগত ৭ বছর ধ্মরই 

আমরা দ্ধবদ্ধিন্ন উদ্ভাবনীমূলক পেমক্ষপ গ্রহণ কমর যাদ্ধে। জাতীয় রাজস্ব প্রবািথ এবার 

এ সংসৃ্কদ্ধত প্রদ্ধতষ্ঠার নতুন উমেযাগ দ্ধহমসমব দ্ধবদ্ধিন্ন বযবসায়ী সংগঠমনর সমে 

পাটথনারেীপ িায়ালগ কমরমছ। প্রেমের যুব সম্প্রোয় দ্ধবমেষ কমর দ্ধবিদ্ধবেযালময়র 

দ্ধেক্ষােথীরা VAT checkers' application-এর মমতা Software স্বতদ্ধর কমরমছ। 

একই সমে জাতীয় রাজস্ব প্রবামিথর দ্ধতনদ্ধট প্রগাময়দা সংস্থা যো-  প্রকন্দ্রীয় প্রগাময়দা 
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প্রসল, শুল্ক প্রগাময়দা ও িযাট প্রগাময়দা খুবই গুরুেপূণথ িূদ্ধমকা পালন কমরমছ। 

এছাড়া, জাতীয় রাজস্ব প্রবািথ এফদ্ধবদ্ধসদ্ধসআই ও ঢাকাদ্ধিদ্ধিক বযবসায়ী সংগঠনসহ 

দ্ধবিাগীয় প্রচম্বার ও বযবসায়ী সংগঠমনর মতামত দ্ধনময়মছ। প্রটদ্ধলদ্ধিেন চযামনল 

মাদ্ধলকগমণর সংগঠন, পদ্ধত্রকার মাদ্ধলক সংগঠন এবং অেথনীদ্ধতদ্ধবে ও প্রপোজীবীমের 

সামেও আমলাচনা কমরমছ। তামের এই উমেযামগর ফমল তারা কর ও শুমল্কর জন্য 

দ্ধতন হাজামরর মত প্রস্তাব প্রপময়মছ। এত প্রবদ্ধে প্রস্তাব এর আমগ প্রকান দ্ধেন আমসদ্ধন। 

১৭৪। সারাদ্ধবমির মমধ্য কর- দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র অনুপাত বাংলামেমে অতযন্ত দ্ধনম্নস্তমর 
রময়মছ, বতথমামন যা হমলা দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র ১০.৩ েতাংে। আমামের প্রদ্ধতমবদ্ধে 
প্রেেগুমলামত এ হার ২০ প্রেমক ৩২ েতাংে পযথন্ত দ্ধবস্তৃত। আমামের লক্ষযমাত্রা 
অতযন্ত সংযত। আমামের চলদ্ধত প্রময়ামের প্রেষ বছমর এদ্ধট ১৫.৩ েতাংমে উন্নীত 

করার লক্ষয দ্ধনধ্থারণ কমরদ্ধছ। এজন্য সবমচময় কাযথকরী উপায় হমব অবযাহদ্ধতর 
সংসৃ্কদ্ধত প্রেমক প্রবদ্ধরময় আসা এবং প্রস বযাপামর আদ্ধম সরকামরর সকল সদ্ধচবমের 
সমে দ্ধবস্তাদ্ধরত আমলাচনা কমরদ্ধছ। তমব করোতার সংখযা লজ্জাকর। আমামের লক্ষয 
হমে করোতার সংখযা বতথমামনর ১২ লক্ষ প্রেমক আগামী বছমরই ১৫ লমক্ষ উন্নীত 
করা। কর বযবস্থামক সহজীকরণ এবং অমটামমেমনর সহায়তায় কর প্রোমন 
জনগমণর অনীহা েূরীকরমণর প্রমচষ্টা আমরা প্রদ্ধতবছরই কমর োদ্ধক। এবামর িযাট 

অনলাইন প্রমজমক্টর আওতায় মূলয সংমযাজন কর (মূসক) সম্পূণথ অমটামমমটি হমব। 
আয়কমরর প্রক্ষমত্রও ইদ্ধটআইএন চালুর ফমল করোতারা অনলাইমন প্রসবা পামেন। 
অন্যদ্ধেমক, কােমস দ্ধবিামগ ASYCUDA World পিদ্ধতর পাোপাদ্ধে National 

Single Window (NSW) স্থাপন কাযথক্রম শুরু হময়মছ। বযবসায়ীমের প্রমণােনা ও 
তামের বাদ্ধণজয কাযথক্রমমক সহজ এবং গদ্ধতেীল করার উমেমে রাজস্ব প্রবািথ 
Authorized Economic Operator (AEO) বযবস্থা চালু করমত যামে। 

১৭৫। World Trade Organization (WTO) এর অন্যতম সেস্য প্রেে দ্ধহমসমব 
আমরা Trade Facilitation Agreement (TFA) এ স্বাক্ষর কমরদ্ধছ। World Bank, 

ADB ও USAIDসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহমযাগীমের সহায়তায় TFA বাস্তবায়মন 
জাতীয় রাজস্ব প্রবািথ কাজ কমর যামে। TFA বাস্তবাদ্ধয়ত হমল বযবসায়ীমের 
আমোদ্ধন- রপ্তাদ্ধনমত বযয় ও সময় দু’প্রটাই কমম আসমব। প্রস লমক্ষয কােমস 
দ্ধবিামগ আধ্ুদ্ধনকায়ন কাযথক্রম অবযাহত রময়মছ। 
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১৭৬। কর বযবস্থায় পবূথবতথী বছমরর উমেযামগর ধ্ারাবাদ্ধহকতায় অমনক সরলীকরণ 

ও প্রযৌদ্ধিকীকরণ করা হময়মছ। দ্ধবদ্ধিন্ন উপাময় প্রোসদ্ধনক সংস্কার অমনক েূর 

এদ্ধগময়মছ। কর আোয়কারীর প্রসবাোন িূদ্ধমকাদ্ধটমক গুরুে প্রেয়া হমে এবং কর 

প্রোমন হয়রাদ্ধন ও জদ্ধটলতা পদ্ধরহামর নানা পেমক্ষপ কাযথকর হময়মছ। নতুন কমর 

মূলয সংমযাজন কর আইন প্রণয়ন করা হয় ২০১২ সামল এবং প্রসটা ক্রমািময় 

প্রময়াগ করা হমব। প্রতযক্ষ কর আইন অমনক দ্ধেন ধ্মরই ওময়বসাইমট আমছ এবং এ 

বছমর আইনদ্ধট পামসর উমেযাগ প্রনবার কো দ্ধছল। তমব আমরা ইমতামমধ্যই দ্ধসিান্ত 

দ্ধনময়দ্ধছ প্রয, এ আইনদ্ধট জুলাই ২০১৮ সামল পাস করা হমব। 

প্রতযক্ষ কর: আয়কর 

মাননীয় স্পীকার 

১৭৭। আমরা জাদ্ধন প্রয, আয়কর হমলা সমবথািম কর বযবস্থা। এমত আময়র 

অনুপামত করহার বদৃ্ধি পায়, যা সম্পে বণ্টমন মূলযবান অবোন রামখ। এক সময় 

জাতীয় রাজস্ব প্রবািথ এ উৎস হমত আোয় করত প্রমাট রাজমস্বর ১০ েতাংমেরও 

কম। বতথমামন এ উৎস হমত আোময়র পদ্ধরমাণ ৩৭ েতাংমে উন্নীত হময়মছ। এ 

হারমক ২০২০- ২১ সামল ৫০ েতাংমে উন্নীত করার লক্ষযমাত্রা আমরা দ্ধনধ্থারণ 

কমরদ্ধছ। প্রতযক্ষ এ কমরর সংস্কামর প্রমাট সাতদ্ধট নীদ্ধতদ্ধনধ্থারণী প্রক্ষত্র দ্ধচদ্ধিত কমর 

তার আমলামক আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রণয়ন করা হময়মছ। প্রক্ষত্রগুমলা হমলা: (১) 

রাজস্ব প্রযাগান, (২) সমতা ও ন্যাযযতা দ্ধবধ্ান, (৩) প্রবৃদ্ধি ও বযবসাময় সহায়তা, (৪) 

সামাদ্ধজক োদ্ধয়ে পালন, (৫) কর পদ্ধরপালন বদৃ্ধি ও করফাাঁদ্ধক প্ররাধ্, (৬) কর 

বযবস্থায় আন্তজথাদ্ধতক সমবথািম চচথার প্রবতথন, এবং (৭) কর বযবস্থার সহজীকরণ ও 

কর আইমনর প্রাময়াদ্ধগক কাযথকাদ্ধরতা বদৃ্ধি। 

১৭৮। গত বছমর করমুি আময়র সীমা দ্ধছল ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং দ্ধবদ্ধিন্ন 

ধ্রমনর করোতামের জন্য এ সীমার দ্ধকছ ু পদ্ধরবতথন করার সুমযাগ দ্ধছল। আগামী 

বছমর এ করহামর প্রকান পদ্ধরবতথন আনা হমে না। সারদ্ধণ ৬-  এ প্রকাম্পাদ্ধন করোতা 

বযতীত অন্যান্য করোতামের জন্য করহার উমল্লখ করা হমলা: 
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সারদ্ধণ- ৬: প্রকাম্পাদ্ধন করোতা বযতীত অন্যান্য করোতামের জন্য করহার 

(ক) করমিু আময়র সীমা: 
 করোতা করমিু আময়র সীমা (টাকায়) 

সাধ্ারণ করোতা ২ লক্ষ ৫০ হাজার 
মদ্ধহলা ও ৬৫ বছর বা তদুধ্বথ বয়মসর করোতা ৩ লক্ষ 
প্রদ্ধতবন্ধী বযদ্ধি করোতা ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার 
প্রগমজটিুি যুিাহত মুদ্ধিমযািা করোতা ৪ লক্ষ ২৫ হাজার 

(খ) সাধ্ারণ করহার: 
 প্রমাট আয় করহার 

প্রেম ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পযথন্ত প্রমাট আময়র উপর - েূন্য 
পরবতথী ৪ লক্ষ টাকা পযথন্ত প্রমাট আময়র উপর - ১০ েতাংে 
পরবতথী ৫ লক্ষ টাকা পযথন্ত প্রমাট আময়র উপর - ১৫ েতাংে 
পরবতথী ৬ লক্ষ টাকা পযথন্ত প্রমাট আময়র উপর - ২০ েতাংে 
পরবতথী ৩০ লক্ষ টাকা পযথন্ত প্রমাট আময়র উপর - ২৫ েতাংে 
অবদ্ধেষ্ট প্রমাট আময়র উপর-  ৩০ েতাংে 

(গ) দ্ধবমেষ করহার: দ্ধসগামরট, দ্ধবদ্ধড়, জেথা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণয প্রস্তুতকারক করোতার করহার 
দ্ধসগামরট, দ্ধবদ্ধড়, জেথা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণয প্রস্তুতকারী বযবসা 
হমত অদ্ধজথত আয় 

৪৫ েতাংে 

(ঘ) বাংলামেমে অদ্ধনবাসী (অদ্ধনবাসী বাংলামেেী বযতীত) এইরূপ বযদ্ধি প্রশ্রদ্ধণিিু করোতার করহার: 
বাংলামেমে অদ্ধনবাসী (অদ্ধনবাসী বাংলামেেী বযতীত) এইরূপ বযদ্ধি প্রশ্রদ্ধণিুি 
করোতার অদ্ধজথত আয় 

৩০ েতাংে 

(ঙ) দ্ধনবদ্ধন্ধত সমবায় সদ্ধমদ্ধতর করহার: 
দ্ধনবদ্ধন্ধত সমবায় সদ্ধমদ্ধতর অদ্ধজথত আয় ১৫ েতাংে 

উৎস: জাতীয় রাজস্ব প্রবািথ। 

১৭৯।  নযূনতম কর:  দ্ধবেযমান আইমন ঢাকা উির ও েদ্ধক্ষণ এবং চট্টগ্রাম দ্ধসদ্ধট 

কমপথামরেন, অন্যান্য দ্ধসদ্ধট কমপথামরেন এবং  দ্ধসদ্ধট কমপথামরেমনর বাইমরর অন্যান্য 

এলাকার প্রকাম্পাদ্ধন করোতা বযতীত অন্য করোতামেরমক যোক্রমম ৫ হাজার, ৪ 

হাজার ও ৩ হাজার টাকা নূযনতম কর পদ্ধরমোধ্ করমত হয়। অঞ্চলদ্ধিদ্ধিক নূযনতম 

কমরর এ হার বহাল রাখার প্রস্তাব করদ্ধছ। 

১৮০।  প্রকাম্পাদ্ধন করহার: পাবদ্ধলকদ্ধল প্রট্র্মিি প্রকাম্পাদ্ধনর দ্ধবেযমান করহার ২৫ 

েতাংে। নন- পাবদ্ধলকদ্ধল প্রট্র্মিি প্রকাম্পাদ্ধনর জন্য এ করহার ৩৫ েতাংে। অন্যান্য 

প্রক্ষমত্র প্রশ্রদ্ধণমিমে করহার দ্ধকছুটা প্রবদ্ধে রময়মছ। বাংলামেমের প্রকাম্পাদ্ধন করহার 

বতথমামন প্রবে প্রযৌদ্ধিক পযথাময় রময়মছ দ্ধবধ্ায় আদ্ধম দ্ধবেযমান প্রকাম্পাদ্ধন করহার 

বহাল রাখার প্রস্তাব করদ্ধছ। তমব দ্ধবদ্ধড়, জেথা, গুলসহ সকল তামাকজাত পণয 

প্রস্তুতকারক প্রকাম্পাদ্ধনর করহার দ্ধসগামরট প্রস্তুতকারমকর অনুরূপ ৪৫ েতাংে করার 

প্রস্তাব করদ্ধছ। 
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সারদ্ধণ ৭: প্রকাম্পাদ্ধন করহার 

দ্ধববরণ দ্ধবেযমান হার প্রস্তাদ্ধবত হার 
পাবদ্ধলকদ্ধল প্রট্র্মিি প্রকাম্পাদ্ধন ২৫ েতাংে ২৫ েতাংে 
নন- পাবদ্ধলকদ্ধল প্রট্র্মিি প্রকাম্পাদ্ধন ৩৫ েতাংে ৩৫ েতাংে 
পাবদ্ধলকদ্ধল প্রট্র্মিি -বযাংক, বীমা ও আদ্ধেথক প্রদ্ধতষ্ঠান 
(মামচথন্ট বযাংক বযতীত)/ সরকার কতৃথক ২০১৩ সামল অনুমমাদ্ধেত বযাংক, 
বীমা ও আদ্ধেথক প্রদ্ধতষ্ঠান 

৪০ েতাংে ৪০ েতাংে 

নন- পাবদ্ধলকদ্ধল প্রট্র্মিি- বযাংক, বীমা ও আদ্ধেথক প্রদ্ধতষ্ঠান ৪২. ৫ েতাংে ৪২.৫ েতাংে 
মামচথন্ট বযাংক ৩৭. ৫ েতাংে ৩৭. ৫ েতাংে 
দ্ধসগামরট প্রস্তুতকারী প্রকাম্পাদ্ধন 
দ্ধবদ্ধড়, জেথা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণয প্রস্তুতকারী প্রকাম্পাদ্ধন 

৪৫ েতাংে 
২৫ বা ৩৫ েতাংে 

৪৫ েতাংে 
৪৫ েতাংে 

প্রমাবাইল প্রফান: 
পাবদ্ধলকদ্ধল প্রট্র্মিি প্রকাম্পাদ্ধন 
নন- পাবদ্ধলকদ্ধল প্রট্র্মিি প্রকাম্পাদ্ধন 

 
৪০ েতাংে 
৪৫ েতাংে 

 
৪০ েতাংে 
৪৫ েতাংে 

লিযাংে আয় ২০ েতাংে ২০ েতাংে 

উৎস: জাতীয় রাজস্ব প্রবািথ। 

১৮১।  প্রকাম্পাদ্ধন ও ফামমথর নযূনতম কর: করমপামরট করোতারা প্রায়ই নানা 

উপাময় এবং নানা অজহুামত কর প্রেন না অেবা কম কর প্রেন এবং দ্ধবদ্ধিন্ন অবযাহদ্ধত 

ও প্ররয়ামতর সুমযাগ প্রনন। নূযনতম পযথাময় কর আোময়র জন্য অন্যান্য প্রেমের 

উোহরণ অনুসরণ কমর আমরা বতথমামন প্রয প্রকান প্রকাম্পাদ্ধন বা ৫০ লক্ষ টাকার 

অদ্ধধ্ক গ্রস প্রাদ্ধপ্ত আমছ এরূপ প্রকান ফামমথর গ্রস প্রাদ্ধপ্তর উপর অদ্ধিন্ন ০.৩ েতাংে 

হামর নূযনতম কর আমরাপ কমর োদ্ধক। এদ্ধট প্রমামটই যোযে নয়। প্রসজন্য এবামর 

দ্ধসগামরট, দ্ধবদ্ধড়, জেথাসহ তামাকজাত পণয প্রস্তুতকারক করোতা, প্রমাবাইল প্রফান 

অপামরটর এবং অন্যান্য প্রদ্ধতষ্ঠানমক আলাো কমর তামের গ্রস প্রাদ্ধপ্তর উপর 

নূযনতম করহার দ্ধনধ্থারণ করার প্রস্তাব করদ্ধছ যোক্রমম ১ েতাংে, ০.৭৫ েতাংে ও 

০.৬ েতাংে। তমব নূতন দ্ধেপ প্রদ্ধতষ্ঠামনর প্রেম দ্ধতন বছমরর প্রক্ষমত্র দ্ধবেযমান এ 

হার ০.১ েতাংমে অপদ্ধরবদ্ধতথত োকমব। 

১৮২। দ্ধসগামরট বযতীত তামাক জাতীয় অন্যান্য দ্ধনকৃষ্ট পণয হমত অদ্ধজথত 

করমযাগয আয় দ্ধছল খুবই কম। তমব প্রেখা যামে প্রয, এ ধ্রমনর তামাক প্রসবমনর 

হারও অমনক কমম প্রগমছ এবং দ্ধনম্নমামনর দ্ধসগামরমটর গ্রাহক সংখযা বযাপকিামব 

প্রবমড়মছ। এ বাস্তবতা দ্ধবমবচনা কমর তামামকর বযবহার কমামনার লমক্ষয দ্ধসগামরমটর 

মত দ্ধবদ্ধড়, জেথা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণয উৎপােন বযবসা হমত 

অদ্ধজথত করমযাগয আময়র উপর ৪৫ েতাংে হামর কর আমরামপর প্রস্তাব করদ্ধছ। 
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১৮৩। উৎস কর: উৎস কমর কময়কদ্ধট প্রক্ষমত্র করহার প্রযৌদ্ধিক করা এবং 

প্রমগ্রদ্ধসি হার প্রবতথন করার প্রস্তাব করদ্ধছ। একই সমে উৎস কমর ফাাঁদ্ধক প্ররামধ্ 

উৎস কমরর দ্ধরটানথ অদ্ধিট ও মদ্ধনটদ্ধরং প্রজারোর করার প্রস্তাব করদ্ধছ। 

সমতা ও ন্যাযযতা 

১৮৪। সারচাজথ:  বাংলামেমে গত দুই েেক প্রেমক অেথনীদ্ধতর প্রবৃদ্ধির হার গমড় ৬ 

েতাংমের উপমর রময়মছ। তামত অদ্ধত েদ্ধরদ্র্ এবং েদ্ধরমদ্র্র সংখযা কমমলও আয় 

স্ববষময একদ্ধট সমস্যা দ্ধহমসমব দ্ধবরাজ করমছ। এই স্ববষময দ্ধনরসমনর জন্য 

সারচামজথর হার পনুদ্ধবথন্যামসর প্রস্তাব করদ্ধছ। দ্ধনমম্নাি সারদ্ধণ- ৮ এ নীট 

পদ্ধরসম্পমের দ্ধিদ্ধিমত প্রস্তাদ্ধবত আমরাদ্ধপত সারচামজথর হার প্রেয়া হমলা:  

সারদ্ধণ ৮: বযদ্ধি করোতার নীট পদ্ধরসম্পমের প্রেদ্ধেথত মমূলযর দ্ধিদ্ধিমত আমরাদ্ধপত 
সারচামজথর হার 

নীট পদ্ধরসম্পমের মলূযমান ও সারচামজথর হার (আয়কমরর েতকরা হামর) 
দ্ধবেযমান প্রস্তাদ্ধবত 

২ প্রকাদ্ধট ২৫ লক্ষ টাকা পযথন্ত --  েূন্য ২ প্রকাদ্ধট ২৫ লক্ষ টাকা পযথন্ত --  েূন্য 
২ প্রকাদ্ধট ২৫ লক্ষ টাকার অদ্ধধ্ক দ্ধকন্তু ১০ প্রকাদ্ধট টাকার 
অদ্ধধ্ক নয়--  ১০ েতাংে 

২ প্রকাদ্ধট ২৫ লক্ষ টাকার অদ্ধধ্ক দ্ধকন্তু ৫ প্রকাদ্ধট টাকার অদ্ধধ্ক নয় 
--  ১০ েতাংে 

১০ প্রকাদ্ধট টাকার অদ্ধধ্ক দ্ধকন্তু ২০ প্রকাদ্ধট টাকার অদ্ধধ্ক 
নয়--  ১৫ েতাংে 

৫ প্রকাদ্ধট টাকার অদ্ধধ্ক দ্ধকন্তু ১০ প্রকাদ্ধট টাকার 
অদ্ধধ্ক নয় --  ১৫ েতাংে 

২০ প্রকাদ্ধট টাকার অদ্ধধ্ক দ্ধকন্তু ৩০ প্রকাদ্ধট টাকার অদ্ধধ্ক 
নয় --  ২০ েতাংে 

১০ প্রকাদ্ধট টাকার অদ্ধধ্ক দ্ধকন্তু ১৫ প্রকাদ্ধট টাকার 
অদ্ধধ্ক নয় -- ২০ েতাংে 

৩০ প্রকাদ্ধট টাকার অদ্ধধ্ক প্রয প্রকান অংমকর জন্য --  ২৫ 
েতাংে 

১৫ প্রকাদ্ধট টাকার অদ্ধধ্ক দ্ধকন্তু ২০ প্রকাদ্ধট টাকার 
অদ্ধধ্ক নয় --  ২৫ েতাংে 

 ২০ প্রকাদ্ধট টাকার অদ্ধধ্ক প্রয প্রকান অংমকর জন্য -- ৩০ েতাংে 

উৎস: জাতীয় রাজস্ব প্রবািথ। 

নীট পদ্ধরসম্পমের মূলযমান ২ প্রকাদ্ধট ২৫ লক্ষ টাকা অদ্ধতক্রম করমল নূযনতম 

সারচামজথর পদ্ধরমাণ ৩ হাজার টাকা বহাল রাখার প্রস্তাব করদ্ধছ। 

প্রবদৃ্ধি ও বযবসাময় সহায়তা 

১৮৫। স্বতদ্ধর প্রপাোক দ্ধেপ: স্বতদ্ধর প্রপাোক দ্ধেপ বাংলামেমের প্রধ্ান রপ্তাদ্ধন 

খাতগুমলার অন্যতম। প্রেমের দ্ধজদ্ধিদ্ধপ প্রবৃদ্ধি ও কমথসংস্থান স্বতদ্ধরমত এ দ্ধেপ 

গুরুেপূণথ অবোন রাখমছ। অেথননদ্ধতক প্রবৃদ্ধি ও কমথসংস্থামন স্বতদ্ধর প্রপাোক খামতর 

গুরুে দ্ধবমবচনা কমর এ খাতদ্ধটমক সব সময় উমল্লখমযাগয কর সুদ্ধবধ্া প্রোন করা 
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হময়মছ। তার ধ্ারাবাদ্ধহকতায় স্বতদ্ধর প্রপাোক দ্ধেপ খামতর করমপামরট করহার ৩৫ 

েতাংে প্রেমক কদ্ধমময় ২০ েতাংে করার প্রস্তাব করদ্ধছ।  

১৮৬। আবাসন খাত: বাংলামেে দ্ধবমির সবমচময় ঘনবসদ্ধতপূণথ প্রেেগুমলার 
অন্যতম। রাজধ্ানী ঢাকাসহ দ্ধসদ্ধট কমপথামরেনগুমলামত সুমযাগ- সুদ্ধবধ্া প্রবদ্ধে োকায় 
জনসংখযার বড় অংে নগরমখুী। ফমল নগরগুমলার উপর চাপ বাড়মছ। পদ্ধরকদ্ধপত 
আবাদ্ধসক, বাদ্ধণদ্ধজযক ও সামাদ্ধজক স্থাপনা দ্ধনমথামণর মাধ্যমম প্রজলা েহরগুমলামক 
আরও আকষথণীয় করা প্রগমল একদ্ধেমক বড় নগরগুমলামত জনসংখযার চাপ কমমব, 

অন্যদ্ধেমক সমতাদ্ধিদ্ধিক উন্নয়ন সাদ্ধধ্ত হমব। প্রেমের জনসংখযার তুলনায় িূদ্ধমর 
স্বপতা োকার প্রপ্রক্ষাপমট পদ্ধরকদ্ধপত ও স্বপ আয়তমনর আবাসমনর দ্ধবষময় 
সামাদ্ধজক চাদ্ধহো বদৃ্ধি করা প্রময়াজন। এ লমক্ষয দ্ধসদ্ধট কমপথামরেমনর বাইমর 
আবাদ্ধসক ও বাদ্ধণদ্ধজযক িবন এবং প্রেমের প্রয প্রকান স্থামন প্রছাট আবাসন দ্ধনমথামণর 
প্রক্ষমত্র দ্ধরময়ল এমেট খাতমক হ্রাসকৃত উৎস কমরর সুদ্ধবধ্া প্রেয়ার প্রস্তাব করদ্ধছ।  

১৮৭। প্রবৃদ্ধি ও বযবসাময় সহায়তা করার জন্য আরও প্রযসব প্রস্তাব রময়মছ, তার 
মমধ্য উমল্লখমযাগয কময়কদ্ধট হমলা: 

ক) ক্ষুদ্র্ ও মাোদ্ধর উমেযাগ (SME) এর কর অবযাহদ্ধতর সীমা বাদ্ধষথক ৩০ লক্ষ 
টাকা টানথওিার প্রেমক বাদ্ধড়ময় ৩৬ লক্ষ টাকা করা; 

খ) পুাঁদ্ধজবাজামরর মাদ্ধজথন ঋণ ও সুে (১০ লক্ষ টাকা পযথন্ত) মওকুফজদ্ধনত 
সুদ্ধবধ্ার করমযাগযতা প্রেমক ক্ষুদ্র্ দ্ধবদ্ধনময়াগকারীমক অবযাহদ্ধত প্রোন; 

গ) দ্ধরটানথ োদ্ধখল কমরনদ্ধন এরূপ করোতার কর মামলাও দ্ধবকপ দ্ধবমরাধ্ 
দ্ধনষ্পদ্ধি সুদ্ধবধ্ার আওতায় আসার সুমযাগ প্রোন, এবং 

ঘ) বযবসাময়র প্রক্ষমত্র দ্ধনময়াগকতথার জন্য পারকুইদ্ধজট সুদ্ধবধ্ার সীমা বদৃ্ধিকরণ। 

সামাদ্ধজক োদ্ধয়ে পালন 

১৮৮। প্রদ্ধতবন্ধী বযদ্ধিমের জন্য দ্ধবমেষ কর সুদ্ধবধ্া: প্রদ্ধতবন্ধী বযদ্ধিমেরমক 
সমামজর মূলধ্ারায় সম্পৃি করা বতথমান সরকামরর একদ্ধট অেীকার। প্রদ্ধতবন্ধী 
বযদ্ধির দ্ধবমেষ োরীদ্ধরক ও মানদ্ধসক যমত্নর প্রময়াজন হয়। প্রয দ্ধনময়াগকতথা প্রদ্ধতবন্ধী 
বযদ্ধিমক চাকুরী প্রেমবন তার প্রক্ষমত্র পারকুইদ্ধজট সীমা বাদ্ধড়ময় ২৫ লক্ষ টাকা করা 
এবং একই সমে প্রদ্ধতবন্ধী বযদ্ধির প্রাপ্ত দ্ধচদ্ধকৎসা িাতা ১০ লক্ষ টাকা পযথন্ত কর 
অবযাহদ্ধতর প্রস্তাব করদ্ধছ। 
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কর পদ্ধরপালন বদৃ্ধি ও কর ফাাঁদ্ধক প্ররাধ্ 

১৮৯।  কর দ্ধেবস: বতথমামন প্রকাম্পাদ্ধন বযতীত অন্যান্য করোতার জন্য দ্ধরটানথ 
োদ্ধখমলর প্রেষ তাদ্ধরখ ৩০ প্রসমেম্বর। দ্ধকন্তু প্রদ্ধত বছরই করোতামের আমবেমনর 
প্রপ্রদ্ধক্ষমত দ্ধরটানথ োদ্ধখমলর সময় বাড়ামনা হয়। কখমনা কখমনা দ্ধরটানথ োদ্ধখমলর প্রেষ 
তাদ্ধরখ একাদ্ধধ্কবার বদ্ধধ্থত হয়। করোতাগণ প্রদ্ধত বছরই সময় বাড়মব বমল ধ্মর 
দ্ধনময় দ্ধনধ্থাদ্ধরত সমময়র মমধ্য দ্ধরটানথ োদ্ধখল প্রেমক দ্ধবরত োমকন। এর ফমল কর 
দ্ধনধ্থারণ ও রাজস্ব আহরণ কাযথক্রম দ্ধপদ্ধছময় যায়। অপরদ্ধেমক, এমত দ্ধরটানথ জমার 
সবথমেষ সময়সীমা সংক্রান্ত আইদ্ধন দ্ধবধ্ানদ্ধটও গুরুে হারামে। পদৃ্ধেবীর অমনক 
প্রেমে দ্ধরটানথ জমার জন্য অপদ্ধরবতথনীয় প্রিিলাইন দ্ধেবস রময়মছ। আদ্ধম প্রস্তাব করদ্ধছ 
প্রয, বাংলামেমেও দ্ধরটানথ োদ্ধখমলর জন্য একদ্ধট অপদ্ধরবতথনীয় প্রিিলাইন োকমব, যা 
‘কর দ্ধেবস’ নামম অদ্ধিদ্ধহত হমব। সাধ্ারণিামব ৩০ অমক্টাবর হমব ‘কর দ্ধেবস’। 
তমব ৩০ অমক্টাবর সরকাদ্ধর ছুদ্ধটর দ্ধেন হমল ‘কর দ্ধেবস’ হমব তার পরবতথী 
কাযথদ্ধেবস। ‘কর দ্ধেবস’ প্রবতথমনর ফমল প্রেমের কর পদ্ধরপালন সংসৃ্কদ্ধতমত 
যুগান্তকারী পদ্ধরবতথন আসমব বমল আো করা যায়। 

১৯০। কর পদ্ধরপালন বদৃ্ধি ও কর ফাাঁদ্ধক প্ররামধ্ আইদ্ধন পদ্ধরবতথমনর উমল্লখমযাগয 
অন্যান্য প্রস্তাবগুমলা হমলা: 

ক) দ্ধরটানথ োদ্ধখমলর আওতা সম্প্রসারণ কমর সকল সমবায় সদ্ধমদ্ধত, কর 
অবযাহদ্ধত প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হামরর সুদ্ধবধ্া প্রিাগকারী করোতা, 
প্রকাম্পাদ্ধনর প্রেয়ারমহাল্ডার পদ্ধরচালক বা প্রেয়ারমহাল্ডার কমথচারী, প্রকাম্পাদ্ধন 
বা গ্রুপ অব প্রকাম্পাদ্ধনমজর পদ্ধরচালনা পষথমের সেস্য, ফামমথর সকল 
অংেীোর এবং ১৬ হাজার টাকা বা তার অদ্ধধ্ক প্রবতন প্রস্কলিুি সরকাদ্ধর, 

আধ্াসরকাদ্ধর, স্বায়িোদ্ধসত প্রদ্ধতষ্ঠামনর সকল কমথচাদ্ধরর জন্য দ্ধরটানথ 
োদ্ধখল বাধ্যতামূলক করা;  

খ) কর অবযাহদ্ধতপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হামর করমযাগয সো দ্ধরটানথ োদ্ধখমল বযেথ 
হমল সংদ্ধিষ্ট কর বছমর কর অবযাহদ্ধত সুদ্ধবধ্া না প্রেয়া। 

আন্তজথাদ্ধতক সমবথািম চচথা 
১৯১।  বাংলামেমের অেথনীদ্ধতর আকার ও আন্তজথাদ্ধতকতা দুমটাই প্রবমড়মছ। 
অেথননদ্ধতক দ্ধবিায়মনর ফমল বাংলামেমের আন্তঃসীমান্ত প্রলনমেন ও বাদ্ধণদ্ধজযক 
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সম্পকথ প্রবমড় যাওয়ায় বাংলামেমের কর আইমনর আন্তজথাদ্ধতক বযবহারকারীর সংখযা 
বদৃ্ধি প্রপময়মছ। ফমল বাংলামেমের কর আইনমক আন্তজথাদ্ধতক মামন উন্নীত করা 
একান্ত আবেক। এ লমক্ষয আন্তজথাদ্ধতক সমবথািম চচথাসমূহ ক্রমািময় বাংলামেমের 
কর আইমন সংমযাজন করা প্রময়াজন। এ প্রক্ষমত্র উমল্লখমযাগয প্রস্তাবগুমলা হমলা-  

ক) চূড়ান্ত কমরর পদ্ধরবমতথ আন্তজথাদ্ধতকিামব প্রচদ্ধলত নূযনতম কমরর দ্ধবধ্ান 
প্রবতথন, এবং  

খ) ইমলকট্র্দ্ধনক বা প্রমদ্ধেন দ্ধরমিবল দ্ধরটানথ, ফরম, সাদ্ধটথদ্ধফমকট ইতযাদ্ধের 
প্রচলন। 

সহজীকরণ 

১৯২। প্রাদ্ধন্তক করোতার সম্পে দ্ধববরণী োদ্ধখল ঐদ্ধেক করা: বতথমামন মাত্র ১২ 
লক্ষ করোতা দ্ধরটানথ োদ্ধখল করমছন। দ্ধরটানথ োদ্ধখমলর এ সংখযা আরও অমনক প্রবদ্ধে 
হওয়া উদ্ধচত। দ্ধবেযমান আইমন বযদ্ধি করোতার জন্য সম্পে দ্ধববরণী োদ্ধখল 
বাধ্যতামূলক। সম্পে দ্ধববরণী দ্ধকছুটা জদ্ধটল দ্ধবধ্ায় অমনক প্রাদ্ধন্তক করোতা দ্ধরটানথ 
প্রোমন দ্ধনরুৎসাদ্ধহত হন। প্রাদ্ধন্তক করোতার কর পদ্ধরপালন সহজ করার জন্য ২০ 
লক্ষ টাকা পযথন্ত গ্রস সম্পে রময়মছ এরূপ করোতার জন্য সম্পে দ্ধববরণী োদ্ধখল 
ঐদ্ধেক করার প্রস্তাব করদ্ধছ। এর ফমল দ্ধরটানথ োদ্ধখল সহজ হমব।  

১৯৩। বাংলামেমের ক্রমপ্রসারমান অেথনীদ্ধতমত প্রতযক্ষ কর খাত প্রেমক আরও 
প্রবদ্ধে পদ্ধরমামণ রাজস্ব সংগ্রমহর সম্ভাবনা রময়মছ। বযদ্ধি বা করমপামরট কমরর হার 
না বাদ্ধড়ময় মূলত পদ্ধরপালমনর মাধ্যমম রাজস্ব আহরণ ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর 
আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তামবর মূল দ্ধবষয়। রাজস্ব আহরমণর লক্ষযমাত্রা পরূমণ আয়কর 
খামত উমল্লখমযাগয প্রোসদ্ধনক সংস্কারগুমলা হমব দ্ধনম্নরূপ: 

ক) উৎস কর বযবস্থাপনা: বাংলামেমে প্রতযক্ষ কর রাজমস্বর গমড় ৫০ েতাংে 
উৎস কমরর মাধ্যমম আহদ্ধরত হয়, যা স্ববদ্ধিক গমড়র তুলনায় প্রবে কম। 
উোহরণস্বরূপ, বাংলামেমে প্রবতনিাতা খামত উৎস কমরর মাত্র ৪ প্রেমক ৫ 
েতাংে আোয় হয়। উন্নত প্রেেগুমলামত এ হার ৩০ েতাংমের উপমর। 
উৎস কর খামতর বযবস্থাপনা উন্নয়মনর জন্য পেৃক উৎস কর অঞ্চল গঠমনর 
কো আদ্ধম গত বামজট বিৃতায় বমলদ্ধছলাম। এ দ্ধনময় কাজ চলমছ। উৎস 
কর বযবস্থাপনা আরও কাযথকর করার জন্য একদ্ধট নতুন উৎস কর ইউদ্ধনট 
স্থাপন করা হমব এবং ইমলক্ট্রদ্ধনক উৎস কর বযবস্থা প্রচলন করা হমব; 
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খ) তেযপ্রযুদ্ধি আমামেরমক এক নতুন গন্তমবয দ্ধনময় যামে প্রযখামন সনাতনী 

অমনক দ্ধকছুই আর কাজ করমব না। তেযপ্রযুদ্ধি দ্ধবেমবর কারমণ 

অেথননদ্ধতক কমথকামন্ির বড় অংে দ্ধিদ্ধজটাল হময় পড়মছ। ফমল প্রোগত 

সনাতনী জদ্ধরমপর মাধ্যমম করোতা দ্ধচদ্ধিতকরমণর কামজ খুব একটা সুফল 

পাওয়া যামে না। দ্ধবমির অমনমক প্রেমে করোতা দ্ধচদ্ধিতকরণসহ কর 

ফাাঁদ্ধক প্ররামধ্ প্রোগত জদ্ধরমপর স্থমল অনলাইনদ্ধিদ্ধিক স্বয়ংদ্ধক্রয় তেয সংগ্রহ 

বযবস্থা প্রবতথন করা হময়মছ। এসব প্রেমে আয়কর দ্ধবিাগ করোতার বড় 

বড় আদ্ধেথক প্রলনমেন বা অেথননদ্ধতক কমথকামন্ির তেয স্বয়ংদ্ধক্রয়িামব প্রপময় 

যায়। তেযপ্রযুদ্ধির অগ্রযাত্রার সামে তাল দ্ধমদ্ধলময় বাংলামেমে একদ্ধট 

আধ্ুদ্ধনক ও প্রযুদ্ধিমুখী কর তেয ইউদ্ধনট গঠন করা হমব, যা প্রেমের 

অন্যান্য দ্ধসমেমমর সামে আন্তঃসংযুি প্রেমক স্বয়ংদ্ধক্রয়িামব তেয লাি 

করমব এবং কর ফাাঁদ্ধক উেঘাটন ও করোতা দ্ধচদ্ধিতকরমণ কাজ করমব।  

১৯৪। দ্ধবমেমে অেথ পাচার এখন দ্ধনয়দ্ধমত আন্তজথাদ্ধতক আমলাচনার দ্ধবষয় হময় 

োাঁদ্ধড়ময়মছ। ট্র্ান্সফার প্রাইদ্ধসংময়র অপবযবহার বন্ধ কমর আন্তঃসীমান্ত কর ফাাঁদ্ধক 

প্ররাধ্কমপ ইমতামমধ্য জাতীয় রাজস্ব প্রবামিথর ট্র্ান্সফার প্রাইদ্ধসং প্রসল কাজ করমছ। 

দ্ধকন্তু মমন হমে প্রয, এই দ্ধবষয়দ্ধটমক অদ্ধধ্কতর গুরুে সহকামর দ্ধবমবচনা করা 

প্রময়াজন। প্রসই উমেমে যোযে পরীক্ষা- দ্ধনরীক্ষার পর ট্র্ান্সফার প্রাইদ্ধসং, দ্ধবমেদ্ধে 

নাগদ্ধরমকর কাছ প্রেমক কর আোয় এবং অেথ পাচামরর দ্ধবষয়দ্ধট দ্ধবমবচনার জন্য 

একদ্ধট স্বতন্ত্র ইউদ্ধনট জাতীয় রাজস্ব প্রবামিথ সৃজন করা হমব।  

মলূয সংমযাজন কর (িযাট) 

মাননীয় স্পীকার  

১৯৫। জাতীয় রাজস্ব প্রবািথ কতৃথক আহদ্ধরত রাজমস্বর মমধ্য স্থানীয় মূলয সংমযাজন 

কর খামতর অবোন অতযন্ত গুরুেপূণথ। মহামজাট সরকামরর গহৃীত নানামুখী সংস্কার 
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কমথসূদ্ধচ, সম্মাদ্ধনত করোতা ও প্রিািামের কর প্রোমন ইদ্ধতবাচক মমনািাব এবং 

রাজস্ব দ্ধবিামগর সংদ্ধিষ্ট কমথকতথা ও কমথচারীমের আন্তদ্ধরকতার ফলশ্রুদ্ধতমত এ খামত 

রাজস্ব আোময় আোনুরূপ প্রবৃদ্ধি অদ্ধজথত হময়মছ এবং প্রবৃদ্ধির ধ্ারা বতথমান 

সরকামরর এ প্রময়ামেও অবযাহত রময়মছ। 

১৯৬। মূলয সংমযাজন কর আইনদ্ধট অমনক পরীক্ষা- দ্ধনরীক্ষার পর ২০১২ সামল 
গহৃীত হয়। নতুন বযবস্থায় উৎপােন প্রদ্ধক্রয়ার প্রদ্ধত স্তমর মূলয সংমযাজন কর প্রময়াগ 
করার স্বামেথ উৎপােনকারী ও প্রসবাোনকারী দ্ধবদ্ধিন্ন প্রদ্ধতষ্ঠামনর দ্ধনম্ন পযথাময় যোযে 
দ্ধহসাব রাখার বযবস্থাদ্ধট অতযন্ত গুরুেপূণথ। দুিথাগযবেত প্রেখা যামে প্রয, এজন্য 
প্রস্তুদ্ধত এখন পযথন্ত যোযে নয়। এ পদ্ধরমপ্রদ্ধক্ষমত সরকার দ্ধসিান্ত দ্ধনময়মছ প্রয, ২০১২ 
সামল প্রণীত মূলয সংমযাজন কর আইন ২০১৬- ১৭ অেথবছমরও পমুরাপুদ্ধর কাযথকর 

হমব না। তমব, এদ্ধট জুলাই ২০১৭ সাল হমত পমুরাপুদ্ধর কাযথকর হমব। আমামের 
লক্ষয দ্ধকন্তু বেমল যায়দ্ধন। আমরা আইনদ্ধটমক পমুরাপুদ্ধর কাযথকর করব একদ্ধট বছর 
পমর। মূসক ২০১২ আইনদ্ধট কাযথকর করার জন্য মূলয সংমযাজন কর ও সম্পূরক 
শুল্ক দ্ধবদ্ধধ্মালা, ২০১৬ ইমতামমধ্য প্রণয়ন কমর আইন মন্ত্রণালময়র প্রিদ্ধটংও সম্পূণথ 
করা হময়মছ। এছাড়াও আইনদ্ধটমক কাযথকর করার জন্য িযাট অনলাইন প্রমজক্ট নামম 
একদ্ধট প্রকপ ইমতাপমূবথ অনুমমাদ্ধেত হময়মছ। এখন করোতামের অনলাইন 

প্ররদ্ধজমেেন ও অনলাইন দ্ধরটানথ সাবদ্ধমেন েীঘ্রই চালু করা হমব। অদ্ধধ্কন্তু, নতুন 
আইমনর সমে সেদ্ধত প্ররমখ অনলাইনদ্ধিদ্ধিক দ্ধবজমনস প্রমসস দ্ধিজাইমনর কাযথক্রম 
চূড়ান্ত হময়মছ। একই সমে, িযাট অনলাইন প্রমজমক্টর আওতায় উমল্লখমযাগয সংখযক 
প্রদ্ধেক্ষণ কমথসূদ্ধচ ইমতামমধ্যই সম্পূণথ হময়মছ এবং নতুন আইন সম্বমন্ধ সমচতনতা 
বদৃ্ধির জন্য প্রেেবযাপী প্রচারণামূলক কাযথক্রম েীঘথদ্ধেন ধ্মর চলমছ। জাতীয় রাজস্ব 
প্রবািথ নতুন আইনদ্ধট কাযথকর করার উমেমে প্রেমে অমনক জায়গায় অমনক সিা, 

প্রসদ্ধমনার, ওয়াকথেপ ও বযবসায়ী প্রদ্ধতষ্ঠামনর সমে পাটথনারেীপ িায়ালগ সম্পন্ন 
কমরমছ। এসব কাযথক্রম আগামী অেথবছমরও চলমব। নতুন আইমনর দ্ধনবন্ধন গ্রহণ 
প্রেমক শুরু কমর দ্ধরটানথ োদ্ধখল, কর প্রোন ও কর দ্ধরফান্ি গ্রহণ সব ধ্রমনর কাযথক্রম 
করোতারা যার যার অদ্ধফস প্রেমক বা ঘমর বমসই সম্পন্ন করমত পারমবন। আদ্ধম 
বহুবার বমলদ্ধছ প্রয, নতুন মূলয সংমযাজন কর আইনদ্ধট রাজস্ব আহরমণর প্রক্ষমত্র 
সবমচময় উিম আইন। অবদ্ধে এটামক উিম পযথাময় দ্ধনময় যাওয়ার জন্য 
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বযবসায়ীমের প্রবে কাজ করমত হমব। দ্ধবদ্ধিন্ন স্তমর দ্ধহসাব রক্ষার কাজদ্ধট বযাপকিামব 
উন্নত করমত হমব। এমত প্রযমন প্রমতযক বযবসায়ী কম কর বা শুল্ক প্রেমবন দ্ধঠক 
প্রতমদ্ধন সব স্তমর কর আোয় হওয়ার ফমল সরকামরর রাজস্ব উমল্লখমযাগয হামর 
বাড়মব। আদ্ধম আবার আমবেন করব প্রয, আগামী একদ্ধট বছর বযবসায়ী সমাজ প্রয 

অদ্ধতদ্ধরি সময় প্রপমলন প্রসই সমময়র মমধ্য তারা সকল স্তমর দ্ধহসাব রক্ষমণর 
বযবস্থাদ্ধটমক পাকাপাদ্ধক করমবন। এই কাজদ্ধট বস্তুতই সকমলর জন্য একদ্ধট উইন 
উইন অবস্থান প্রস্তুত করমব। বযবসায়ীরা প্রমতযমক কম শুল্ক- করাদ্ধে প্রেমবন এবং 
সরকামরর রাজস্ব আয় দ্ধকন্তু বদৃ্ধি পামব। আদ্ধম এখন নতনু িযাট আইন বাস্তবায়ন 
লক্ষযমক সামমন প্ররমখ মূলয সংমযাজন কর আইন, ১৯৯১ এবং মূলয সংমযাজন কর 
দ্ধবদ্ধধ্মালা, ১৯৯১ এর পিদ্ধতগত সহজীকরণ দ্ধবষয়ক কময়কদ্ধট দ্ধবষয় এই মহান 

সংসমে উপস্থাপন করদ্ধছ: 

ক) মুিবাজার অেথনীদ্ধতমত প্রকান পণয বা প্রসবার মূলয দ্ধনধ্থারমণর দ্ধবষয়দ্ধট 

একান্তই বযবসায়ীর বযাপার। বতথমামন এর জন্য অনুমমােন গ্রহমণর বযবস্থা 
রময়মছ। এ বযবস্থাদ্ধটমক সম্পূণথরূমপ দ্ধবলুদ্ধপ্তর প্রস্তাব করদ্ধছ। এমত মূলয 
সংমযাজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ িদ্ধবষ্যমত কাযথকর করার 
পেদ্ধট প্রেস্ত হমব; 

খ) িযাট কমথকতথামের প্রস্বো ক্ষমতা হ্রাস ও আইনগত সমতা প্রদ্ধতষ্ঠার স্বামেথ 
করোতা প্রদ্ধতষ্ঠান কতৃথক গহৃীত প্ররয়াত িযাট কতৃথপক্ষ িারা যখন কতথন 

অেবা সমিয় হয় প্রস সময় করোতা প্রদ্ধতষ্ঠানমক শুনানীর সুমযাগ প্রেয়ার 
প্রস্তাব করদ্ধছ। এমত করোতারা এখন প্রযমন যখন তখন রীট আমবেন 
োদ্ধখল কমরন তার প্রতমন সুমযাগ োকমব না। সংক্ষুব্ধ বযদ্ধির আদ্ধপল করার 
আইনগত অদ্ধধ্কার সুরক্ষার লমক্ষয মূলয সংমযাজন কর আইমনর যোযে 
পদ্ধরবতথমনর প্রস্তাব করদ্ধছ; 

গ) বতথমান মূলয সংমযাজন কর বযবস্থায় এক মাদ্ধলকানাধ্ীন দ্ধবদ্ধিন্ন প্রদ্ধতষ্ঠান 

পাোপাদ্ধে অবস্থামন প্রেমক বযবসা পদ্ধরচালনা করমল তামক প্রমতযকদ্ধট 
জায়গায়ই স্বতন্ত্রিামব দ্ধনবন্ধন গ্রহণ করমত হয়। আইমনর সংমোধ্ন কমর 
এখন এই প্রিাগাদ্ধন্ত লাঘব করার উমেমে একক মাদ্ধলমকর পাোপাদ্ধে 
অবদ্ধস্থত সকল প্রদ্ধতষ্ঠামনর জন্য একদ্ধট মাত্র দ্ধনবন্ধন গ্রহমণর দ্ধবধ্ান সৃদ্ধষ্টর 
প্রস্তাব করদ্ধছ; 
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ঘ) দ্ধবেযমান মামলাজট হ্রামসর জন্য আমরা অমনক আমগই Alternative 

Dispute Resolution (ADR) বযবস্থা গ্রহণ কমরদ্ধছ। দ্ধকন্তু ADR-এ 
অসতয প্রঘাষণা ও দ্ধমেযা তেয বা েদ্ধললাদ্ধে সরবরাহ এবং কর বা শুল্ক 
ফাাঁদ্ধকর অদ্ধিমযাগ সংক্রান্ত মামলা ও দ্ধবমরাধ্মক এর বাইমর রাখা হময়মছ 
এবং আরও দ্ধবধ্ান আমছ প্রয, আমবেন োদ্ধখমলর সময়সীমা মাত্র ১০ দ্ধেন। 
আইমনর সংমোধ্ন কমর জাল- জাদ্ধলয়াদ্ধতর মাধ্যমম সৃষ্ট কর ফাাঁদ্ধকর প্রক্ষত্র 
ছাড়া অন্য প্রয প্রকান দ্ধবষময় ADR আমবেন োদ্ধখমলর সময়সীমা ২০ 
কাযথদ্ধেবস পযথন্ত বাড়াদ্ধে এবং অন্যদ্ধেমক দ্ধবমরাধ্ দ্ধনষ্পদ্ধির সময়সীমা ৬০ 
কাযথদ্ধেবস প্রেমক হ্রাস কমর ৫০ কাযথদ্ধেবস করার প্রস্তাব করদ্ধছ; এবং 

ঙ) অসাধ্ু বযবসায়ীমের যোযে িযাট প্রোমন বাধ্য করার লমক্ষয প্রকা-
অদ্ধিথমনেন কাউদ্ধন্সমলর দ্ধসিান্ত ও মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর দ্ধনমেথেনার 
আমলামক িযাট কতৃথপমক্ষর কর- দ্ধনধ্থারণ আমেমের এমসসমযামন্টর 
(Assessment) দ্ধবরুমি সংক্ষুব্ধ বযদ্ধি/প্রদ্ধতষ্ঠান কতৃথক উচ্চতর স্তমর মামলা 
বা আদ্ধপল োময়মরর প্রক্ষমত্র মামলা োময়মরর পমূবথই সম্পূণথ দ্ধনধ্থাদ্ধরত 
রাজমস্বর বা অেথেমন্ির ৫০ েতাংে পদ্ধরমোধ্ করার দ্ধবধ্ান প্রণয়মনর 
প্রস্তাব করদ্ধছ। এমত কর ফাাঁদ্ধকর প্রবণতা হ্রাস পামব এবং দ্ধনরঙ্কুে রাজস্ব 
আোয় সুরদ্ধক্ষত হমব মমমথ আো করা যায়।   

মাননীয় স্পীকার  

১৯৭। নতুন মূলয সংমযাজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এ সকল স্তমর 
িযাট আমরাপ ও প্ররয়াত গ্রহমণর বযবস্থা োকায় দ্ধবমেষ প্রকান পযথাময়র বযবসায়ীর 
উপর VAT এর Burden স্বতদ্ধর হমব না। পমণযর সরবরাহ েৃঙ্খমলর অন্তিুথি 
সকলমক মূলয সংমযাজমনর পদ্ধরমামণর উপর িযাট পদ্ধরমোধ্ করমত হমব। এ কারমণ 
অবযাহদ্ধতর সংসৃ্কদ্ধত প্রেমক আমামের ক্রমািময় প্রবদ্ধরময় আসমত হমব। প্রস অদ্ধিপ্রাময় 
িযাট অবযাহদ্ধতর কদ্ধতপয় খাত অেথাৎ প্রদ্ধত প্রকদ্ধজ ১০০ টাকা পযথন্ত মলূযমামনর 
পাউরুদ্ধট, বানরুদ্ধট ও এই ধ্রমনর রুদ্ধট এবং হামত স্বতদ্ধর প্রকক ও দ্ধবসু্কট, ১২০ টাকা 
পযথন্ত োদ্ধেক ও রাবামরর স্বতদ্ধর হাওয়াই চপ্পল এবং োদ্ধেমকর পাদুকা, স্থানীয়িামব 
উৎপাদ্ধেত হািথমবািথ, স্ববদুযদ্ধতক প্রজনামরটর ইতযাদ্ধে পণয এবং ট্র্ামিল এমজদ্ধন্স, 

প্রমদ্ধিমটেন প্রসবা ইতযাদ্ধে প্রক্ষমত্র দ্ধবেযমান িযাট অবযাহদ্ধত প্রতযাহামরর প্রস্তাব করদ্ধছ। 
এছাড়া, হস্তচাদ্ধলত লুমমর স্বতদ্ধর প্রফদ্ধব্রক্স এর উপর দ্ধবেযমান িযাট অবযাহদ্ধত সুদ্ধবধ্া 
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বহাল প্ররমখ পাওয়ার লুম হমত স্বতদ্ধর প্রফদ্ধব্রক্স এর িযাট অবযাহদ্ধত প্রতযাহামরর প্রস্তাব 
করদ্ধছ। একই সামে, মৃতযু সংবােজদ্ধনত দ্ধবজ্ঞাপন বযতীত পদ্ধত্রকায় প্রকাদ্ধেত 
অন্যান্য সকল িাদ্ধসফাইি দ্ধবজ্ঞাপমনর উপর দ্ধবেযমান িযাট অবযাহদ্ধত সুদ্ধবধ্া 
প্রতযাহারপূবথক িাদ্ধসফাইি দ্ধবজ্ঞাপনমক িযামটর আওতায় আনার প্রস্তাব করদ্ধছ।  

১৯৮।  (ক) WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) 

এ বাংলামেে প্রেম স্বাক্ষরকারী একদ্ধট প্রেে। দ্ধবিবযাপী ধ্ূমপান দ্ধবমরাধ্ী রাষ্ট্রীয় 
নীদ্ধতর সামে সামেস্য দ্ধবধ্ান, তামাকজাত পমণযর স্বাস্থযেুাঁদ্ধকমহতু এর বযবহার 
কদ্ধমময় আনা এবং রাজস্ব আয় বদৃ্ধি এ খামতর একদ্ধট বড় চযামলে। েীঘথদ্ধেন যাবৎ 
দ্ধসগামরমটর উপর হমত কর আোময়র প্রক্ষমত্র সরকার কতৃথক দ্ধসগামরমটর মূলযসীমা 
দ্ধনধ্থারণ কমর প্রেয়ার একদ্ধট প্ররওয়াজ প্রচদ্ধলত দ্ধছল-  যা বাজার অেথনীদ্ধতমত প্রমামটও 
কাময নয়। এখন দ্ধসগামরমটর সবথদ্ধনম্ন মূলযই শুধ্ ু দ্ধনধ্থারণ করা হমব এবং প্রসটা 
আমরা ১৮ টাকা প্রেমক বদৃ্ধি কমর ২৩ টাকা দ্ধনধ্থারমণর প্রস্তাব করদ্ধছ। এর সমে অন্য 
প্রস্তাব হমলা সম্পূরক শুল্ক হার ৪৮ েতাংে প্রেমক বদৃ্ধি কমর ৫০ েতাংে দ্ধনধ্থারণ 
করা এবং এর ঊমধ্বথ প্রয দু’দ্ধট স্তমর সম্পূরক শুল্ক দ্ধবেযমান আমছ তামক যোক্রমম ৬১ 
এবং ৬৩ েতাংে প্রেমক বাদ্ধড়ময় ৬২ এবং ৬৪ েতাংে দ্ধনধ্থারণ করার প্রস্তাব করদ্ধছ। 

(খ) দ্ধবদ্ধড়র িয়াবহতা দ্ধসগামরমটর প্রচময়ও প্রবদ্ধে। এক সময় প্রেমের েদ্ধরদ্র্ 
জনগমণর দ্ধবমনােমনর একমাত্র অবলম্বন দ্ধছল দ্ধবদ্ধড়। দ্ধকন্তু বতথমান সরকামরর অদ্ধজথত 
বযাপক অেথননদ্ধতক সমৃদ্ধির ফমল প্রেমের প্রতযন্ত অঞ্চমলও দ্ধবমনােমনর অমনক 
উপাোন প্রপৌাঁমছ প্রগমছ। এছাড়া, দ্ধবদ্ধড় উপখাতদ্ধট অমনক সংকুদ্ধচত হময় প্রগমছ। এ 
খামত দ্ধনময়াদ্ধজত শ্রদ্ধমমকর সংখযাও বতথমামন নগণয। বতথমামন দ্ধফল্টারদ্ধবহীন ২৫ 
েলাকার দ্ধবদ্ধড়র বাজারমূলয হমলা ৭ টাকা ৬ পয়সা আর দ্ধফল্টারযুি ২০ েলাকার 
প্রদ্ধত পযামকমটর মূলয হমলা ৭ টাকা ৯৮ পয়সা। আদ্ধম প্রস্তাব করদ্ধছ প্রয, দু’ধ্রমনর 
দ্ধবদ্ধড়র প্রক্ষমত্র দ্ধবেযমান সম্পূরক শুল্ক হার যোক্রমম ২৫ ও ৩০ েতাংে প্রেমক 
বাদ্ধড়ময় ৩০ ও ৩৫ েতাংমে বদৃ্ধি করা। এমত দ্ধফল্টারদ্ধবহীন ২৫ েলাকার 
পযামকমটর োম হমব সামড় ১০ টাকা আর ২০ েলাকার প্রদ্ধত পযামকমটর োম হমব 
১২ টাকার একটু উপমর। 

(গ) স্বামস্থযর জন্য ক্ষদ্ধতকর দ্ধবদ্ধড়- দ্ধসগামরমটর মত িয়াবহ আমরকদ্ধট পণয হল 
জেথা ও গুল। দ্ধবগত কময়ক বছমর এ পণযদ্ধটর করহার পদ্ধরবতথন করা হয়দ্ধন। জেথা ও 
গুমলর বযবহার দ্ধনরুৎসাদ্ধহত করার লমক্ষয এ পণয দু’দ্ধটর উপর দ্ধবেযমান সম্পরূক 
শুল্ক হার ৬০ েতাংে হমত বদৃ্ধিপূবথক ১০০ েতাংমে দ্ধনধ্থারমণর প্রস্তাব করদ্ধছ; 



78 

 

(ঘ) গত অেথবছমরর বামজমট আমরা প্রমাবাইমলর দ্ধসম টযাক্স বযাপক হামর 
কদ্ধমময়দ্ধছ। এ কারমণ প্রমাবাইমলর দ্ধসম বা দ্ধরম কামিথর মাধ্যমম প্রেি প্রসবার উপর 
দ্ধবেযমান ৩ েতাংে সম্পূরক শুল্ক বদৃ্ধিপূবথক ৫ েতাংে দ্ধনধ্থারমণর প্রস্তাব করদ্ধছ। 

১৯৯। কৃদ্ধষ, দ্ধেপ, িারী প্রমকৌেল দ্ধেপ, প্রটক্সটাইল এবং রপ্তাদ্ধন খামতর ন্যাযয 
স্বােথ সংরক্ষণ এবং প্রেদ্ধেয় দ্ধেমপর দ্ধবকাে ও প্রদ্ধতরক্ষমণর লমক্ষয দ্ধনম্নবদ্ধণথত 
কদ্ধতপয় পণয ও প্রসবার দ্ধবদ্ধিন্ন পযথাময় নতুনিামব িযাট অবযাহদ্ধত বা কদ্ধতপয় প্রক্ষমত্র 
দ্ধবেযমান অবযাহদ্ধতর প্রময়াে বদৃ্ধির প্রস্তাব করদ্ধছ: 

ক) পাটজাত পমণযর প্রক্ষমত্র বতথমামন উৎপােন ও বযবসায়ী পযথাময় িযাট 
অবযাহদ্ধত োকমলও প্রকান দ্ধিলার বা বযবসায়ী কৃতথক প্রটন্িার/প্রকামটেমনর 
মাধ্যমম পাটজাত পমণযর সরবরাহ কাযথক্রম প্রযাগানোর প্রসবা দ্ধহমসমব গণয  
হওয়ায় ৫ েতাংে হামর উৎমস িযাট কতথনমযাগয। পাটজাত পমণযর প্রক্ষমত্র 
সরকামরর দ্ধবেযমান প্রমণােনার অংে দ্ধহমসমব পাটজাত পমণযর প্রযাগানোর 
প্রসবামক িযাট অবযাহদ্ধত প্রোমনর প্রস্তাব করদ্ধছ; 

খ) রাবার উৎপােন দ্ধেপমক প্রমণােনা প্রোমনর লমক্ষয প্রােদ্ধমক তরল অবস্থার 
প্রাকৃদ্ধতক রাবার অেথাৎ লযামটক্স এর উপর উৎপােন পযথাময় দ্ধবেযমান ১৫ 
েতাংে িযাট অবযাহদ্ধতর পাোপাদ্ধে RSS (Ribbed Smoked Sheets) 

এর উপর উৎপােন পযথাময় দ্ধবেযমান ১৫ েতাংে িযাট প্রতযাহামরর প্রস্তাব 
করদ্ধছ; 

গ)  মানদ্ধবক কারমণ এবং আেথ- সামাদ্ধজক খামতর জন্য প্রমণােনা দ্ধহমসমব 
প্ররাগী ও লাে পদ্ধরবহমনর কামজ দ্ধনময়াদ্ধজত অযাম্বুমলন্স পদ্ধরবহন প্রসবামক 
আইমনর দ্ধিতীয় তফদ্ধসমল অন্তিুথদ্ধির মাধ্যমম িযামটর আওতামুি রাখার 
প্রস্তাব করদ্ধছ; 

ঘ)  বতথমামন রাইস হলার এবং এর যন্ত্রাংমের উপর িযাট অবযাহদ্ধত োকমলও 
হুইট ক্রাোমরর প্রক্ষমত্র শুধ্ুমাত্র যমন্ত্রর উপর উৎপােন পযথাময় িযাট অবযাহদ্ধত 
রময়মছ, দ্ধকন্তু হুইট ক্রাোমরর যন্ত্রাংমের উৎপােন পযথাময় িযাট আমরাদ্ধপত 
আমছ। প্রেমের ফাউদ্ধন্ে ও ইদ্ধেদ্ধনয়াদ্ধরং দ্ধেমপর প্রসামরর স্বামেথ স্থানীয়িামব 
উৎপাদ্ধেত হুইট ক্রাোমরর যন্ত্রাংমের উপরও িযাট অবযাহদ্ধতর প্রস্তাব করদ্ধছ; 

ঙ) প্রটক্সটাইল দ্ধেমপর উপখাতমক কর প্রমণােনা প্রোমনর লমক্ষয প্রগ্র- কাপড় 
িাইং, দ্ধপ্রদ্ধন্টং, দ্ধফদ্ধনদ্ধেং ও কযামলন্িাদ্ধরং প্রসবা খাতমক িযাট অবযাহদ্ধত 
প্রোমনর প্রস্তাব করদ্ধছ; 
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চ) প্রেদ্ধেয় িারী প্রযুদ্ধিগত দ্ধেমপর দ্ধবকাে ও প্রদ্ধতমযাদ্ধগতামূলক রপ্তাদ্ধন 
বাদ্ধণজয প্রসামরর লমক্ষয স্থানীয়িামব উৎপাদ্ধেত প্ররদ্ধিজামরটর, দ্ধিজার ও 
এয়ার কদ্ধডিেনার এর উৎপােনমক প্রমণােনা প্রোমনর স্বামেথ প্ররদ্ধিজামরটর, 

দ্ধিজার ও এয়ার কদ্ধন্িেনার এর উৎপােন পযথাময় দ্ধবেযমান িযাট 
অবযাহদ্ধতর প্রময়াে আগামী ৩০ জুন, ২০১৭ পযথন্ত বদৃ্ধির প্রস্তাব করদ্ধছ। 
তমব, একই প্রজ্ঞাপমনর মাধ্যমম প্রমাটর সাইমকল উৎপােমনর প্রক্ষমত্রও 
িযাট অবযাহদ্ধত প্রমযাজয দ্ধছল – যা প্রতযাহামরর প্রস্তাব করদ্ধছ;  

ছ) পাম অময়ল ও সয়াদ্ধবন অময়মলর উৎপােন ও বযবসায়ী পযথাময় দ্ধবেযমান 
িযাট অবযাহদ্ধতর প্রময়াে আগামী ৩০ জুন, ২০১৬ দ্ধরঃ তাদ্ধরমখ প্রেষ হমব। 
প্রিািা সাধ্ারমণর সুদ্ধবধ্ার দ্ধবষয়দ্ধট দ্ধবমবচনায় দ্ধনময় পাম অময়ল ও সয়াদ্ধবন 
অময়মলর উৎপােন পযথাময় প্রমযাজয িযাট অবযাহদ্ধত সুদ্ধবধ্া আগামী ৩০ 
জুন, ২০১৭ পযথন্ত বদৃ্ধির প্রস্তাব করদ্ধছ; এবং 

জ) মধ্যপাড়া কদ্ধঠন দ্ধেলাখদ্ধনর পাের পদ্মামসত ু প্রকপ এবং আরও বহৃৎ 
প্রকমপ বযবহামরর সুমযাগ বদৃ্ধির উমেমে উমিাদ্ধলত পােমরর উপর 
বতথমামন প্রমযাজয ১৫ েতাংে মূলয সংমযাজন কর প্রতযাহার করার প্রস্তাব 
করদ্ধছ।  

মাননীয় স্পীকার  

২০০। আমোদ্ধন, উৎপােন, প্রসবা প্রোন বা পাইকাদ্ধর ও খুচরা বযবসার সকল 
পযথায় বা স্তমর একই দ্ধনয়ম ও হামর কর প্রবতথন করা হমল মূলয সংমযাজন কর 
বযবস্থায় সুফল প্রবদ্ধে পাওয়া যায়। আমরা দ্ধকন্তু ক্ষদু্র্ ও খুচরা বযবসায়ী এবং 
প্রোকানোমরর জন্য অন্য দ্ধনয়মম রাজস্ব আোয় কদ্ধর এবং আগামী বছমরও প্রসই 
দ্ধনয়মদ্ধটই অনুসরণ করা হমব। যারা ৩ েতাংে হামর টানথওিার কর প্রোমন আগ্রহী 
নন, তামের জন্য এলাকাদ্ধিদ্ধিক করহার ধ্াযথ করার প্রস্তাব করদ্ধছ। বতথমামন তারা প্রয 
হামর কর প্রেন প্রসটা বদৃ্ধি কমর এলাকাদ্ধিদ্ধিক যোক্রমম ৭ হাজার টাকা, ১৪ হাজার 
টাকা, ২০ হাজার টাকা এবং ২৮ হাজার টাকার িযাট কাযথকর করার প্রস্তাব করদ্ধছ। 
এছাড়া, পাইকাদ্ধর ও খুচরা বযবসার অন্যান্য সকল পযথাময় ৪ েতাংে হামর মূলয 
সংমযাজন কর আোময়র দ্ধবেযমান বযবস্থা বহাল োকমব। তমব, প্রয সব বযবসায়ী 
প্রকৃত মূলয সংমযাজমনর দ্ধিদ্ধিমত কর দ্ধেমত আগ্রহী হমবন - তামের জন্য উপকরণ 
কর প্ররয়াত গ্রহমণর সুমযাগসহ প্রদ্ধমত হামর ১৫ েতাংে িযাট প্রমযাজয হমব।  
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২০১। বতথমামন মূলয সংমযাজন কর বযবস্থায় ২২দ্ধট প্রসবার প্রক্ষমত্র সংকুদ্ধচত 
দ্ধিদ্ধিমূলয কাযথকর রময়মছ। নতুন মূলয সংমযাজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ 
এর সুষু্ঠ বাস্তবায়মনর লমক্ষয তো একদ্ধট প্রদ্ধমত মূলয সংমযাজন কর বযবস্থা প্রবতথমনর 
অংে দ্ধহমসমব সংকুদ্ধচত দ্ধিদ্ধিমূলয হমত ক্রমািময় প্রবদ্ধরময় আসমত হমব। তারই 
প্রস্তুদ্ধত দ্ধহসামব প্রমাটর গাদ্ধড়র গযামরজ এবং ওয়াকথেপ প্রসবার প্রক্ষমত্র দ্ধবেযমান নীট 
মূসমকর হার ৭.৫ েতাংে হার বদৃ্ধি কমর ১০ েতাংে, িকইয়ািথ প্রসবার প্রক্ষমত্র 
দ্ধবেযমান নীট মূসমকর হার ৭.৫ েতাংে হার বদৃ্ধি কমর ১০ েতাংে, দ্ধনমথাণ সংস্থা 
প্রসবার প্রক্ষমত্র দ্ধবেযমান নীট মূসমকর হার ৫.৫ েতাংে হার বদৃ্ধি কমর ৬ েতাংে, 

প্রপমট্র্াদ্ধলয়ামজাত পণয পদ্ধরবহন এবং অন্যান্য পণয পদ্ধরবহমনর প্রক্ষমত্র  নীট মূসমকর 
হার যোক্রমম ২.২৫ েতাংে ও ৭.৫ েতাংে হার বদৃ্ধি কমর যোক্রমম ৪.৫ েতাংে 
ও ১০ েতাংে, ইদ্ধমমগ্রেন উপমেষ্টা প্রসবার প্রক্ষমত্র দ্ধবেযমান নীট মূসমকর হার ৭.৫ 
েতাংে হার বদৃ্ধি কমর ১৫ েতাংে, স্থান ও স্থাপনা িাড়া গ্রহণকারী প্রসবার প্রক্ষমত্র 
দ্ধবেযমান নীট মূসমকর হার ৯ েতাংে হার বদৃ্ধি কমর ১৫ েতাংে এবং স্পন্সরেীপ 
প্রসবার প্রক্ষমত্র দ্ধবেযমান নীট মূসমকর হার ৭.৫ েতাংে হার বদৃ্ধি কমর ১৫ েতাংে 
দ্ধনধ্থারমণর প্রস্তাব করদ্ধছ।  

২০২। এ খামতর জন্য দ্ধনধ্থাদ্ধরত লক্ষযমাত্রা অজথমনর প্রক্ষমত্র িযামটর আওতা 
সম্প্রসারমণর প্রকান দ্ধবকপ প্রনই। এ উমেেমক দ্ধবমবচনায় প্ররমখ দ্ধনম্নবদ্ধণথত 
প্রক্ষত্রসমূহ মূলয সংমযাজন কমরর আওতায় আনার প্রস্তাব করদ্ধছ: 

ক) ঢাকা ও চট্টগ্রাম দ্ধসদ্ধট কমপথামরেন এলাকায় অবদ্ধস্থত সকল উৎপােনকারী 
প্রদ্ধতষ্ঠানসমূহমক বাধ্যতামূলকিামব িযামটর আওতায় আনয়মনর লমক্ষয 
টানথওিার দ্ধনদ্ধবথমেমষ মূসমকর আওতায় তাদ্ধলকািুদ্ধি সম্পদ্ধকথত প্রজ্ঞাপন 
সংমোধ্মনর প্রস্তাব করদ্ধছ; 

খ) বতথমামন শুধ্ুমাত্র প্রজলা েহমরর অবদ্ধস্থত প্রদ্ধতষ্ঠামনর প্রক্ষমত্র Electronic 

Cash Register/Point of Sale (ECR/POS) বযবহামরর বাধ্যবাধ্কতা 
রময়মছ। প্রজলা েহমরর বাইমর অবদ্ধস্থত বড় বড় দ্ধরমসাটথ, প্রহামটল ও অন্যান্য 
প্রদ্ধতষ্ঠামনর প্রক্ষমত্র ECR/POS প্রমদ্ধেন বযবহার বাধ্যতামূলক করার লমক্ষয 
ECR/POS সংক্রান্ত দ্ধবেযমান সাধ্ারণ আমেে সংমোধ্মনর প্রস্তাব করদ্ধছ।  
দ্ধক উপাময় ECR/POS বযবহার বদৃ্ধি পামব প্রস দ্ধবষময় একদ্ধট িাবনা হমে 
প্রয, এই যন্ত্রদ্ধটমক সরকার সংগ্রহ কমর সব প্রদ্ধতষ্ঠামন ক্রয়মূমলযই সরবরাহ 
করমব। 
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গ) এছাড়া, প্রকৃত বাজার মূলয, অেথননদ্ধতক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়মনর ধ্ারাবাদ্ধহকতায় 

স্থানীয়িামব উৎপাদ্ধেত কময়কদ্ধট পণয প্রযমন- হামত স্বতদ্ধর দ্ধবসু্কট ও প্রকক, 

বড় পকুুদ্ধরয়া কয়লা খদ্ধন প্রকমপ উৎপাদ্ধেত কয়লা, দ্ধবদ্ধিন্ন ধ্রমনর প্রপপার 

ও প্রপপার প্রিাক্ট, িযাপ/দ্ধেপ িযাপ, দ্ধসআর কময়ল, দ্ধজদ্ধপ েীট, দ্ধসআই 

েীট, রদ্ধঙন দ্ধসআই েীট ও দ্ধবদ্ধিন্ন ধ্রমনর এমএস প্রপ্রািামক্টর টযাদ্ধরফ মূলয 

প্রক্ষত্র দ্ধবমেমষ ২০ েতাংে হমত ২৫ েতাংে বদৃ্ধির প্রস্তাব করদ্ধছ। 

মাননীয় স্পীকার 

২০৩। কর আমরাপ, প্রমযাজয প্রক্ষমত্র মওকুফ, দ্ধবেযমান করহার ও করদ্ধিদ্ধির 

প্রযৌদ্ধিকীকরণ প্রস্তাবসহ আমার প্রপেকৃত অন্যান্য সংস্কারমূলক পেমক্ষপগুমলা মহান 

সংসে কতৃথক গহৃীত হমল প্রেমের দ্ধেপখাত, করোতা, প্রিািাসহ সংদ্ধিষ্ট সকমলর 

জন্য একদ্ধট বযবসা ও করবান্ধব অনুকূল পদ্ধরমবে সৃদ্ধষ্ট হমব বমল আো করদ্ধছ। 

এসব পেমক্ষমপর কারমণ দ্ধবগত বছরসমূমহর ন্যায় আগামী অেথবছমরও মূলয 

সংমযাজন কর আহরমণর প্রবৃদ্ধি অবযাহত োকমব বমল আদ্ধম েৃঢ়িামব দ্ধবিাস কদ্ধর। 

আমোদ্ধন শুল্ক 

মাননীয় স্পীকার, 

২০৪। আদ্ধম এখন আমোদ্ধন পযথাময়র শুল্ক ও কর দ্ধবষয়ক প্রস্তাবাবলী মহান 

সংসমের দ্ধবমবচনার জন্য প্রপে করদ্ধছ। দ্ধেপ ও বাদ্ধণজয খামতর সম্ভাবয সকল 

অংেীজন প্রেমক এ বছর আমরা ১ হাজার ৭০০ এর প্রবদ্ধে প্রস্তাব প্রপময়দ্ধছ। এসব 

প্রস্তামবর মমধ্য প্রধ্ান হমে: ক্ষুদ্র্ ও মাোদ্ধরসহ স্থানীয় দ্ধেপমক যোযে প্রদ্ধতরক্ষণ 

(Protection) প্রোন, অবকাঠামমা ও তেযপ্রযুদ্ধি খামতর উন্নয়মন অতযাবেক 

পমণযর শুল্ক- কর হ্রাস বা মওকুফ এবং দ্ধবেযমান শুল্ক- কর কাঠামমার অসংগদ্ধত 

েূরীকরণ বা প্রযৌদ্ধিকীকরণ।    

২০৫। এসব প্রস্তাব পরীক্ষাকামল দ্ধনমম্নাি দ্ধবষয়গুমলা দ্ধবমবচনায় রাখা হময়মছ: 

 আমোদ্ধনয় দ্ধনতয বযবহাযথ বা প্রিাগয পমণযর সরবরাহ স্বািাদ্ধবক রাখা;   
 কৃদ্ধষ, পদ্ধরমবে, প্রিৌত ও সামাদ্ধজক অবকাঠামমা উন্নয়ন সহায়ক প্রযৌদ্ধিক 

সমেথন অবযাহত রাখা;   
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 ক্ষুদ্র্ ও মাোদ্ধরসহ স্থানীয় অগ্রপিাৎমুখী দ্ধেমপর প্রদ্ধতমযাদ্ধগতামূলক 
প্রদ্ধতরক্ষণ প্রোন;  

 শুল্ক ফাাঁদ্ধক ও দ্ধমেযা প্রঘাষণা প্ররামধ্ দ্ধবেযমান শুল্ক স্ল্যাব সীদ্ধমত প্ররমখ শুল্ক-
কর হামরর উোরীকরণ ও প্রযৌদ্ধিকীকরণ;  

 সরকামরর ন্যায়সেত রাজস্ব আোয় দ্ধনদ্ধিতকরণ;  
 শুল্ক বযবস্থাপনার আধ্ুদ্ধনকীকরণ;  
 শুল্ক দ্ধবষময় প্রস্বো পদ্ধরপালন সংসৃ্কদ্ধতর উন্নয়ন।  

২০৬। উপযুথি দ্ধবমবচনাসমূমহর দ্ধিদ্ধিমত প্রযসব প্রস্তাব আমরা দ্ধনবথাচন কমরদ্ধছ 
এগুমলা মহান সংসমে এখন উপস্থাপন করদ্ধছ: 

 দ্ধবেযমান শুল্ক স্ল্যাব ০, ১, ৫, ১০, ২৫ অবযাহত প্ররমখ ১৫ েতাংমের একদ্ধট 
নতুন স্ল্যাব সৃজন করা হময়মছ। অেথাৎ বতথমান শুল্ক স্ল্যাব হমব ০, ১, ৫, ১০, 

১৫, ২৫; 
 প্রিাজয প্রতল, দ্ধচদ্ধন, িাল, দ্ধপাঁয়াজ, রসুন- ইতযাদ্ধে অতযাবেক প্রিাগয পমণয 

দ্ধবেযমান শুল্ক অবযাহদ্ধত বা প্ররয়াদ্ধত সুদ্ধবধ্া আগামী অেথবছমরও অবযাহত 
রাখা;  

 সামাদ্ধজক, প্রিৌত অবকাঠামমা, তেযপ্রযুদ্ধি খামত দ্ধবেযমান শুল্ক অবযাহদ্ধত/ 
প্ররয়াদ্ধত সুদ্ধবধ্া আগামী অেথবছমরও অবযাহত রাখা এবং প্রমযাজয প্রক্ষমত্র 
তার সম্প্রসারণ এবং প্রযৌদ্ধিকীকরণ করা; 

 দ্ধেপ দ্ধবদ্ধনময়াগমক উৎসাদ্ধহত করার লমক্ষয মূলধ্নী যন্ত্রপাদ্ধতমত প্রেি 
শুল্ক- কর প্ররয়াদ্ধত সুদ্ধবধ্া অবযাহত রাখা;  

 যোযে প্রদ্ধতরক্ষমণর লমক্ষয দ্ধবদ্ধিন্ন দ্ধেপ খামত প্রেি দ্ধবেযমান শুল্ক- কর 
অবযাহদ্ধত বা প্ররয়াদ্ধত সুদ্ধবধ্া অবযাহত রাখা, প্রমযাজয বা প্রযৌদ্ধিক প্রক্ষমত্র তা 
সম্প্রসারণ, পুনদ্ধবথন্যাস বা প্রযৌদ্ধিকীকরণ করা; 

 প্রিািা স্বােথ, দ্ধনরাপিা ও প্রেদ্ধেয় দ্ধেমপর ন্যায়সেত স্বামেথ আমোদ্ধন 
পযথাময়র সম্পূরক শুল্ক প্রক্ষত্রদ্ধবমেমষ হ্রাস- বদৃ্ধিপূবথক পমুরা কাঠামমা 
প্রযৌদ্ধিকীকরণ করা (পদ্ধরদ্ধেষ্ট ‘খ’- এর সারদ্ধণ- ১ দ্র্ষ্টবয);  

 গত বামজমট প্রেি প্রঘাষণা প্রমাতামবক সমবথাচ্চ শুল্কমযাগয পমণয দ্ধবেযমান ৪ 
েতাংে প্ররগুমলটদ্ধর দ্ধিউদ্ধট আগামী অেথবছমর হ্রাস কমর ৩ েতাংমে ধ্াযথ 
করা। কদ্ধতপয় প্রক্ষমত্র উি দ্ধিউদ্ধট মওকুফ বা বদৃ্ধির প্রস্তাব (পদ্ধরদ্ধেষ্ট ‘খ’ 
এর সারদ্ধণ- ২); 



83 

 

 দ্ধবেযমান টযাদ্ধরফ কাঠামমা প্রযৌদ্ধিকীকরমণর লমক্ষয প্রমযাজয প্রক্ষমত্র নতুন 
এইচ.এস. প্রকাি সৃজন, প্রযৌদ্ধিকীকরণ, সংমোধ্ন করা;  

 প্ররয়াদ্ধত হামর আমোদ্ধনয় দ্ধেমপর কাাঁচামামলর অপবযবহার প্ররামধ্ দ্ধবমেষ 
পিদ্ধত ও বযবস্থাপনা কাঠামমা প্রণয়ন করা; 

 অবমূলযায়ন বা আন্িার ইনিময়দ্ধসং এর মাধ্যমম রাজস্ব ফাাঁদ্ধক প্ররামধ্ দ্ধবদ্ধিন্ন 
ধ্রমনর অতযাবেক, দ্ধবলাস, প্রিাগয বা বাদ্ধণদ্ধজযক পমণযর টযাদ্ধরফ মূলয 
ধ্াযথ, পনুদ্ধবথন্যাস এবং নূযনতম মূলয ধ্াযথকরণ;  

 Customs Act, 1969 এর কদ্ধতপয় ধ্ারার সংমোধ্ন ও উি Act এর 
অধ্ীন প্রণীত কদ্ধতপয় দ্ধবদ্ধধ্মালা পনুদ্ধবথন্যাস ও কদ্ধতপয় প্রক্ষমত্র নতুন 
দ্ধবদ্ধধ্মালা প্রণয়ন। 

মাননীয় স্পীকার 

২০৭। আদ্ধম এখন দ্ধবদ্ধিন্ন খামত আমামের গহৃীত শুল্ক কর প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন 
করদ্ধছ: 

ক) কদৃ্ধষখাত:  
i)  আমরা বতথমামন খােযেস্য উৎপােমন একদ্ধট উিৃি প্রেে। প্রসই দ্ধবমবচনায় 

চাউল আমোদ্ধনর উপর বতথমান ১০ েতাংে শুমল্কর স্থমল ২৫ েতাংে শুল্ক 
আমরামপর প্রস্তাব করদ্ধছ। একই িামব প্রেদ্ধেয় উৎপােমনর স্বামেথ প্ররপসীি 
প্রকক/সয়ামকক এর শুল্ক ৫ েতাংে হমত বদৃ্ধি কমর ১০ েতাংমে, দুগ্ধজাত 
পণয উৎপােমনর উপকরণ েযাদ্ধবলাইজার ফর দ্ধমল্ক-  এর সম্পূরক শুল্ক ২০ 
েতাংে হমত হ্রাস কমর ১০ েতাংমে ধ্াযথ করার প্রস্তাব করদ্ধছ; 

ii) প্রেমে পদু্ধষ্টর প্রধ্ান উৎস হাাঁস- মুরদ্ধগ খামতর ক্রমাগত ও প্রটকসই উন্নয়মনর 
লমক্ষয তামের জন্য আমোদ্ধন করা খােযসামগ্রীর উপর কদ্ধতপয় নতুন 
পণযসহ দ্ধবেযমান শুল্ক ও কর প্ররয়াত আগামী বছমরও প্রোমনর প্রস্তাব 
করদ্ধছ;  

iii)  কৃদ্ধষখামত বযবহাযথ অদ্ধধ্কাংে যন্ত্রপাদ্ধত বতথমামন শুল্ক ও কর হমত 
অবযাহদ্ধতপ্রাপ্ত অেবা প্ররয়াদ্ধত হামর আমোদ্ধন করা হয়। এসব যন্ত্রপাদ্ধত 
এখন প্রেমেও স্বতদ্ধর হমে। প্রস কারমণ কদ্ধতপয় েতথ সামপমক্ষ এসব 
যন্ত্রাংমের আমোদ্ধন শুল্ক হ্রাস কমর ১ েতাংমে ধ্ামযথর প্রস্তাব করদ্ধছ। এ 
প্রস্তাবগুমলা পদ্ধরদ্ধেষ্ট ‘খ’ এর সারদ্ধণ- ৩ এ সদ্ধন্নমবে করা হময়মছ। 
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খ) দ্ধেপখাত:  আমামের জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিমত দ্ধেপখামতর অবোন ক্রমাগত 
বাড়মছ। কমথসংস্থামনও এ খামতর গুরুে অপদ্ধরসীম। আমামের বতথমান উন্নয়ন 
প্রকৌেল হমে-  দ্ধেপখামত দ্ধবদ্ধনময়াগ বদৃ্ধি, দ্ধবেযমান দ্ধেমপর উৎপােন ক্ষমতার 
সমবথাচ্চ বযবহার, রপ্তাদ্ধনমুখী দ্ধেমপর বহুমুখী প্রসারপবূথক আরও প্রদ্ধতমযাগী 
করা। আমামের নতুন দ্ধেপ প্রদ্ধতষ্ঠামনর দ্ধবকামের উমেমে যোযে সংরক্ষমণর 
বযবস্থা করমত হয়। অবদ্ধে তা আমরা সীদ্ধমত রাখমত প্রচষ্টা কদ্ধর। এ দ্ধনদ্ধরমখ 
আমরা দ্ধেপ খামতর আমোদ্ধন পযথাময়র শুল্ক ও কর প্রস্তাব প্রণয়ন কমরদ্ধছ। আদ্ধম 
এখন প্রসসব প্রস্তাবাবলী আপনার মাধ্যমম মহান সংসমে প্রপে করদ্ধছ।  

i) রপ্তাদ্ধনমখুী দ্ধেপ: (১) বতথমামন রপ্তাদ্ধনমুখী প্রপাোকদ্ধেপমক দু’দ্ধট দ্ধিন্ন 
প্রজ্ঞাপমনর মাধ্যমম অদ্ধিদ্ধনবথাপক যন্ত্রপাদ্ধত ও দ্ধপ্র- প্রফদ্ধব্রমকমটি দ্ধবদ্ধল্ডং 
উপকরমণ দ্ধবমেষ েমতথ প্ররয়াদ্ধত সুদ্ধবধ্া প্রোন করা হয়। প্রপাোক দ্ধেপ 
ছাড়া অন্যান্য রপ্তাদ্ধনমুখী দ্ধেপ প্রদ্ধতষ্ঠানমক উি প্ররয়াদ্ধত সুদ্ধবধ্া প্রোমনর 
জন্য প্রস্তাব করদ্ধছ।  
(২) রপ্তাদ্ধনমুখী প্রপাোক দ্ধেমপ বযবহাযথ কাদ্ধটং প্রটদ্ধবমল মূলধ্নী যন্ত্রপাদ্ধতর 
প্ররয়াদ্ধত সুদ্ধবধ্া প্রোমনর প্রস্তাব করদ্ধছ (পদ্ধরদ্ধেষ্ট  ‘খ’- এর সারদ্ধণ- ৪)। 

ii)  দ্ধনমথাণ দ্ধেপ খাত:  একক খাত দ্ধহমসমব এদ্ধট হমলা আমামের অেথনীদ্ধতর 
সবমচময় গুরুেপূণথ খাত। এ খামতর অধ্ীনস্থ দ্ধবদ্ধিন্ন পমণযর শুল্ক ও কর 
হ্রাস, প্রক্ষত্রদ্ধবমেমষ বদৃ্ধি ও টযাদ্ধরফ মূলয দ্ধনধ্থারমণর প্রস্তাব করা হময়মছ। 
এসব প্রস্তামবর মমধ্য উমল্লখমযাগয হমলা: প্রবাল্ডার প্রোন, ক্রাসি প্রোন, 

প্রফমরা এযালয়, দ্ধবমলট, বার রি, এযামেল, ফ্লাই এযাে ইতযাদ্ধে। তাছাড়া, 
অদ্ধিদ্ধনবথাপক যন্ত্রপাদ্ধত বা েরজা স্থানীয়িামব সংমযাজমনর সুদ্ধবধ্ামেথ এ 
খামতর উচ্চ শুমল্কর কদ্ধতপয় উপকরমণর শুল্ক হ্রাস কমর ১৫ েতাংমে ধ্ামযথর 
প্রস্তাব করদ্ধছ (পদ্ধরদ্ধেষ্ট ‘খ’- এর সারদ্ধণ- ৫)। 

iii) রাসায়দ্ধনক দ্ধেপ খাত: এ খামত যোযে প্রদ্ধতরক্ষমণর লমক্ষয প্রসাধ্ন, 

কাগজ, দ্ধসরাদ্ধমকস ও রাবার দ্ধেমপর কদ্ধতপয় উপকরমণ শুল্ক- কর হ্রাস, 

কদ্ধতপয় স্বতদ্ধর পমণয শুল্ক বদৃ্ধির প্রস্তাব করা হময়মছ (পদ্ধরদ্ধেষ্ট ‘খ’- এর 
সারদ্ধণ- ৬)। শুল্ক হ্রামসর প্রস্তাদ্ধবত এসব উপকরমণর মমধ্য উমল্লখমযাগয 
হমে- প্রপমট্র্াদ্ধলয়াম প্রজদ্ধল, পযারাদ্ধফন ওয়াক্স, কাাঁচা রাবার, রাবার প্রমসস 
অময়ল, প্রলাদ্ধস োচথ, গাম প্ররদ্ধজন। পক্ষান্তমর, শুল্ক বদৃ্ধির প্রস্তাদ্ধবত পণয 
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হমে-  প্রটলকাম পাউিার, ইদ্ধসদ্ধজ ও আল্ট্ট্র্াসাউন্ি প্রপপার, পামপর স্বতদ্ধর 
দ্ধফল্টার ব্লকস ইতযাদ্ধে।  

iv) ইমলকদ্ধট্র্কযাল খাত:  এ খাতদ্ধটমক অদ্ধধ্কতর দ্ধবকামের লমক্ষয এর বযবহাযথ 
কদ্ধতপয় কাাঁচামাল/উপকরমণর শুল্ক হ্রাস, পনুদ্ধবথন্যাস ও কদ্ধতপয় স্বতদ্ধর 
পমণযর শুল্ক বদৃ্ধির প্রস্তাব করা হময়মছ। প্রযসব উপকরমণর শুল্ক হ্রামসর 
প্রস্তাব করা হময়মছ, তার মমধ্য উমল্লখমযাগয হমে-  ইউদ্ধরয়া প্ররদ্ধজন, দ্ধিওদ্ধপ 
(DOP), প্ররাল আকামরর এযািমহদ্ধসি প্রটপ, ফাইবার লাস, কমম্প্রসামরর 
যন্ত্রাংে ও উপকরণ। অন্যদ্ধেমক, লযাম্প প্রহাল্ডার, কযাবল কামনক্টর, বাসবার 
ট্র্াঙ্কদ্ধকং দ্ধসমেম এর শুল্ক বদৃ্ধির প্রস্তাব করা হময়মছ। একই িামব োদ্ধেক 
দ্ধেপখামতর কদ্ধতপয় উপকরমণরও শুল্ক হ্রাস/পনুদ্ধবথন্যামসর প্রস্তাব করা 
হময়মছ (পদ্ধরদ্ধেষ্ট ‘খ’- এর সারদ্ধণ- ৭)।  

v) বস্ত্র খাত: এ খাতদ্ধট একদ্ধট বড় ও েদ্ধিোলী পিাৎমখুী খাত দ্ধহমসমব গমড় 
উমঠমছ। এ খামতর চাদ্ধহোর প্রপ্রদ্ধক্ষমত এবং এদ্ধটমক আরও এদ্ধগময় দ্ধনমত 
দ্ধেদ্ধপং প্রকদ্ধমকযাল এর শুল্ক ২৫ হমত ১৫ েতাংমে, ফ্লাক্স ফাইবার এবং 
স্পানমিক্স/ইলাসমট্র্ামমদ্ধট্র্ক্স নামক কাাঁচামামলর শুল্ক ১০ েতাংে হমত ৫ 
েতাংমে ধ্ামযথর প্রস্তাব করা হময়মছ।  

vi) পদ্ধরবহন খাত:  এ খামতর মমধ্য প্রমাটর সাইমকল সংমযাজন দ্ধেপ একদ্ধট 
গুরুেপূণথ উপ- খাত। প্রগদ্ধতেীল উৎপােমনর মাধ্যমম পিাৎমুখী সংমযাগ 
ঘদ্ধটময় এ খাতমক অমনক েূর এদ্ধগময় প্রনয়া সম্ভব। এ সম্ভাবনার পমে 
দ্ধসমকদ্ধি প্রমাটর সাইমকমল দ্ধবেযমান ৪৫ েতাংে সম্পূরক শুল্ক বাধ্া দ্ধহমসমব 
দ্ধবমবদ্ধচত। এসব দ্ধবমবচনায় কদ্ধতপয় েতথসামপমক্ষ উি ৪৫ েতাংে 
সম্পূরক শুল্ক হ্রাস কমর দু’বছমরর জন্য ২০ েতাংমে ধ্াযথ করার প্রস্তাব করা 
হমলা। একই সমে, পরবতথীমত স্থানীয়িামব প্রগদ্ধতেীল হামর যন্ত্রাংে 
উৎপােন সামপমক্ষ হ্রাসকৃত শুল্কহামর অপরাপর যন্ত্রাংে আমোদ্ধনপূবথক 
প্রেমে উন্নতমামনর প্রমাটর সাইমকল উৎপােমনর লমক্ষয প্ররয়াদ্ধত শুল্ক সুদ্ধবধ্া 
প্রোমনরও প্রস্তাব করদ্ধছ। একই দ্ধবমবচনায় Human Hauler এর 
প্রস্তুত/উৎপােন পযথায় দ্ধবমবচনায় দ্ধবদ্ধিন্ন পযথাময় প্ররয়াদ্ধত হামর শুল্ক- কর 
পনুদ্ধবথন্যাস এবং এলদ্ধপদ্ধজ প্ররাি টযাংকারমক মূলধ্নী পণয দ্ধহসামব এমত 
মূলধ্নী পমণযর প্ররয়াদ্ধত হামর শুল্কায়মনর প্রস্তাব করা হময়মছ। তাছাড়া, 
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জ্বালাদ্ধন বযয় সাশ্রয়ী ও পদ্ধরমবেবান্ধব দ্ধবধ্ায় হাইদ্ধব্রি গাড়ীর দ্ধসদ্ধস- দ্ধিদ্ধিক 
সম্পূরক শুল্ক দ্ধকছুটা হ্রাসপূবথক পনুদ্ধবথন্যামসর প্রস্তাব করা হময়মছ (পদ্ধরদ্ধেষ্ট 
‘খ’- এর সারদ্ধণ- ৮)। 

গ) প্রিৌত অবকাঠামমাখাত: আদ্ধম এখন ২০১৬- ১৭ অেথবছমর প্রিৌত অবকাঠামমা 
খামতর উন্নয়মন আমামের সরকামরর শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী তুমল ধ্রদ্ধছ।  
i) গযাস ও দ্ধবদুযৎ খাত:  গযাস ও দ্ধবদুযৎ খামতর দ্ধবমেষ গুরুে দ্ধবমবচনা কমর 

আমরা দ্ধবগত বছরগুমলামত এ খামতর মূলধ্নী পমণয বযাপক শুল্ক- কর 
অবযাহদ্ধত/প্ররয়ামতর সুমযাগ  দ্ধেময়দ্ধছলাম। এসব অবযাহদ্ধত/প্ররয়াত আগামী 
বছমরও বহাল রাখার প্রস্তাব করদ্ধছ। তাছাড়া, বাময়াগযাস োমন্টর উপকরণ 
প্রোি, এয়ার টাইট প্রোমরজ বযাগ উইে দ্ধজপার, বাময়াগযাস িাইমজোর, 

োদ্ধেক ও লাস ফাইবামরর স্বতদ্ধর গযাস দ্ধসদ্ধলন্িামরর আমোদ্ধন শুল্ক- কর 
হ্রাস কমর প্ররয়াদ্ধত হামর শুল্ক ধ্ামযথর প্রস্তাব করদ্ধছ (পদ্ধরদ্ধেষ্ট ‘খ’- এর 
সারদ্ধণ- ৯)।  

ii) তেযপ্রযদু্ধি খাত: দ্ধিদ্ধজটাল বাংলামেে প্রদ্ধতষ্ঠার লমক্ষয ১৯৯৬ সন হমত 
আমরা তেযপ্রযুদ্ধি খামতর অদ্ধধ্কাংে পমণয আমোদ্ধন শুল্ক ও কর 
অবযাহদ্ধত/প্ররয়াদ্ধত সুদ্ধবধ্া দ্ধেময় আসদ্ধছ। ফমল এ প্রযুদ্ধি প্রেমে বযাপক 
প্রসার লাি কমরমছ। প্রেি এ শুল্ক- কর সুদ্ধবধ্া ২০১৬- ১৭ অেথবছমরও 
বহাল রাখার প্রস্তাব করদ্ধছ। তাছাড়া, চলমান এ অগ্রযাত্রামক আরও এদ্ধগময় 
দ্ধনমত দ্ধসম কািথ, িযাচ কািথ, প্রক্রদ্ধিট কািথ ও সমজাতীয় অন্যান্য স্মাটথ কািথ 
উৎপােমন বযবহাযথ কদ্ধতপয় উপকরমণর শুল্ক হ্রামসর প্রস্তাব করদ্ধছ (পদ্ধরদ্ধেষ্ট 
‘খ’- এর সারদ্ধণ- ১০)।  

ঘ) অন্যান্য দ্ধেপ: ঔষধ্ দ্ধেমপর উন্নয়মন বযবহাযথ প্রস্পোল টাইপ প্ররদ্ধিজামরটর, 

লযাবমরটদ্ধর েযাদ্ধবদ্ধলদ্ধট/দ্ধহউদ্ধমদ্ধিদ্ধট প্রচম্বামর মূলধ্নী যন্ত্রপাদ্ধতর প্ররয়াদ্ধত সুদ্ধবধ্া 
প্রোন, দ্ধেপ কারখানা ও যানবাহমন বযবহাযথ দ্ধগ্রজ এর সম্পূরক শুল্ক প্রতযাহার 
করার ও লুদ্ধব্রমকদ্ধটং অময়মলর শুল্ক ১৫ েতাংমে, স্থানীয় দ্ধেমপর স্বামেথ 
এযালু/এযালু বটম ফময়ল এর শুল্ক ১৫ েতাংমে, প্রকােনা দ্ধেমপর স্বামেথ 
দ্ধচলমেন দ্ধপকচার, েইং কালাদ্ধরং বকুস এর শুল্ক ৫ হমত ১০ েতাংমে ধ্ামযথর 
প্রস্তাব করদ্ধছ। দ্ধবমনােন দ্ধেমপর উন্নয়মনর স্বামেথ কদ্ধতপয় রাইমির আমোদ্ধন 
শুল্ক েতথসামপমক্ষ ১০ েতাংমের অদ্ধতদ্ধরি মওকুফ করার প্রস্তাব করদ্ধছ। 
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ঙ) টযাদ্ধরফ প্রযৌদ্ধিকীকরণ:  
i) দ্ধনতয প্রময়াজনীয় প্রিাগয পণয, কৃদ্ধষ, দ্ধেপ ও অবকাঠামমা খামত গৃহীত ও 

আপনার মাধ্যমম ইমতামমধ্য এ মহান সংসমে উপস্থাদ্ধপত প্রস্তাবাবলীর 
বাদ্ধহমর বতথমান টযাদ্ধরফ প্রহদ্ধিং, এইচ.এস. প্রকাি, শুল্ক- করহার ও কাঠামমা, 
দ্ধবদ্ধিন্ন দ্ধবেযমান প্রজ্ঞাপমন দ্ধবদ্ধিন্ন প্রেকমহাল্ডার কতৃথক দ্ধচদ্ধিত িুল, 

অসংগদ্ধত, অমযৌদ্ধিক কাঠামমার প্রময়াজনীয় সংমোধ্ন বা প্রযৌদ্ধিকীকরমণর 
কাযথক্রমও প্রদ্ধতবামরর মত এবারও আমরা গ্রহণ কমরদ্ধছ। তোনুযায়ী 
পদ্ধরদ্ধেষ্ট ‘খ’-এর সারদ্ধণ- ১১ এ উদ্ধল্লদ্ধখত মমত প্রমযাজয প্রক্ষমত্র টযাদ্ধরফ 
প্রহদ্ধিং, এইচ.এস.প্রকাি সৃজন বা দ্ধবমলাপ ও শুল্ক- কর হামরর অসংগদ্ধত 
সংমোধ্ন, েূরীকরণ, প্রযৌদ্ধিকীকরমণর প্রস্তাব করদ্ধছ;  

ii) প্রটক্সটাইল দ্ধেপখামত প্রজ্ঞাপন ১৭৮/২০১০ এর মাধ্যমম ৩ েতাংে শুল্ক 
হামর খালাসমযাগয রাসায়দ্ধনকসহ দ্ধবদ্ধিন্ন উপকরণ বা কাাঁচামাল মূলত 
প্রমৌদ্ধলক কাাঁচামাল দ্ধবধ্ায় টযাদ্ধরফ প্রযৌদ্ধিকীকরমণর অংে দ্ধহমসমব এবং 
সমপযথাময়র চামড়া খামতর প্ররয়াদ্ধত হামরর সামে সংগদ্ধত রাখার লমক্ষয উি 
পণযসমূমহ দ্ধবেযমান আমোদ্ধন শুল্ক ৩ েতাংে হমত বদৃ্ধি কমর ৫ েতাংে 
ধ্াযথ করার প্রস্তাব করদ্ধছ; 

iii) প্ররফামরল হাসপাতাল প্রদ্ধতষ্ঠা ও উন্নয়মন বযবহাযথ ও প্রজ্ঞাপন ১৩৭/২০০৯ 
এর মাধ্যমম প্রেি শুল্ক অবযাহদ্ধতপ্রাপ্ত পণযসমূহ মূলধ্নী প্রকৃদ্ধতর দ্ধবমবচনায় 
অন্যান্য খামতর মূলধ্নী পমণযর সামে সামেস্যতার লমক্ষয এ পযথাময় এ 
খামত আমোদ্ধনয় পমণয অবযাহদ্ধতর পদ্ধরবমতথ ১ েতাংে আমোদ্ধন শুল্ক 
ধ্ামযথর প্রস্তাব করদ্ধছ। তমব সম্পূরক শুল্ক ও মূলয সংমযাজন কর পমূবথর ন্যায় 
মওকুফ োকমব; 

iv) শুল্ক বযবস্থাপনার েক্ষতা ও মানবৃদ্ধি এবং স্বেতার সামে আমোদ্ধন- রপ্তাদ্ধনর 
প্রসবা প্রোমনর লমক্ষয দ্ধবদ্ধিন্ন দ্ধবষময় দ্ধবেযমান কদ্ধতপয় প্রজ্ঞাপন 
পনুদ্ধবথন্যাসপবূথক নতুন কমর ও প্রক্ষত্রদ্ধবমেমষ নতুন প্রজ্ঞাপন প্রণয়ন করা 
হময়মছ।  

২০৮। যোযে রাজস্ব আহরণ ও স্থানীয় দ্ধেমপর ন্যায়সেত প্রদ্ধতরক্ষমণর লমক্ষয 
শুল্ক- বযবস্থাপনায় বতথমামন সবমচময় বড় চযামলে হমে: আমোদ্ধনয় পমণযর 
অবমূলযায়ন (Under invoicing) জদ্ধনত দ্ধমেযা প্রঘাষণা। এদ্ধট প্ররাধ্ করার লমক্ষয 
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আমরা টযাদ্ধরফ সংস্কার, দ্ধিদ্ধজটালাইমজেনসহ নানামুখী আধ্ুদ্ধনকায়ন কাযথক্রম গ্রহণ 
করদ্ধছ। এসব পেমক্ষমপর পাোপাদ্ধে শুল্কায়মনর দ্ধিদ্ধি দ্ধহমসমব যাচাই ও বযবহামরর 
উমেমে আমোদ্ধনয় অদ্ধধ্কাংে অতযাবেক, প্রিাগয ও বাদ্ধণদ্ধজযক পমণযর উপর 
নূযনতম মূলয ধ্ামযথর প্রস্তাব করদ্ধছ। এমত আমোদ্ধন মূলয সংক্রান্ত দ্ধমেযা প্রঘাষণা তো 
আমোদ্ধনয় পমণযর মূমলযর ক্রমাগত অবমূলযায়ন প্রবণতা হ্রাস পামব বমল আদ্ধম 
আোবােী। তাছাড়া যোযে শুল্ক মূলযায়মনর স্বামেথ চা, বাস ট্র্ামকর টায়ারসহ 
কদ্ধতপয় পমণয টযাদ্ধরফ মূলয ধ্াযথ ও কদ্ধতপয় প্রক্ষমত্র পনুদ্ধবথন্যামসর প্রস্তাবসহ দ্ধবেযমান 
টযাদ্ধরফ মূলয অবযাহত রাখার প্রস্তাব করদ্ধছ (পদ্ধরদ্ধেষ্ট ‘খ’-এর সারদ্ধণ- ১২)।  

২০৯। Customs Act, 1969 এর কদ্ধতপয় ধ্ারার অদ্ধধ্কতর প্রযৌদ্ধিকীকরমণর 
লমক্ষয সংমোধ্মনর প্রস্তাব করদ্ধছ। তাছাড়া, কদ্ধতপয় দ্ধবষময় নতুন দ্ধবদ্ধধ্ বা দ্ধবেযমান 
দ্ধবদ্ধধ্ নতুনিামব প্রণয়মনর প্রস্তাব করা হমে (পদ্ধরদ্ধেষ্ট ‘খ’-এর সারদ্ধণ- ১৩)। 

২১০। ঢাকা মহানগর এখন দু’দ্ধট মহানগমর দ্ধবিি হময়মছ – ঢাকা উির ও ঢাকা 
েদ্ধক্ষণ। আমার বিতৃায় দ্ধবদ্ধিন্ন জায়গায় এই দ্ধবিদ্ধি যোযে উমল্লখ করা হয় দ্ধন। 
তাই প্রযখামন ঢাকা বমলদ্ধছ প্রসখামন দুই ঢাকা মহানগরই বুোমত প্রচময়দ্ধছ। 
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েেম অধ্যায় 

উপসংহার 

মাননীয় স্পীকার 

২১১। দ্ধবগত সাত বছমর আমামের দ্ধনরন্তর কমথপ্রমচষ্টার সামে সবথস্তমরর জনগমণর 
একাত্মতা প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়মনর ধ্ারামক দ্ধনদ্ধবথঘ্ন ও গদ্ধতেীল প্ররমখমছ। এমত সবার 
জীবমন এমসমছ আয়, উন্নদ্ধত ও স্বােদয। সমৃদ্ধি অজথমনর অদ্ধিযাত্রায় অমনকটা পে 
এগুমলও আমামের প্রযমত হমব আরও অমনক েূর। দ্ধবমেষ কমর, োদ্ধরদ্র্যমক সমূমল 
উৎপাটন করমত হমব। সবার জন্য দ্ধনদ্ধিত করমত হমব মানসম্মত দ্ধেক্ষা, স্বাস্থয ও 
কমথসংস্থান। দ্ধবদুযৎ, জ্বালাদ্ধন, পদ্ধরবহন ও প্রযাগামযাগ খামত দ্ধনমথাণ করমত হমব 
প্রময়াজনীয় অবকাঠামমা। সমবথাপদ্ধর, সমামজর সবথমক্ষমত্র প্রদ্ধতষ্ঠা করমত হমব 
সুোসন। 

২১২। আমামের এ অগ্রযাত্রার চযামলেগুমলা আমরা দ্ধচদ্ধিত কমরদ্ধছ। এখন 
সবমচময় বড় প্রময়াজন এসব চযামলে প্রমাকামবলায় বাস্তবানুগ কাযথক্রম। দ্ধবমেষ 
কমর, অেথননদ্ধতক কমথকামন্ি নারীর অদ্ধধ্কতর অংেগ্রহণ, েক্ষতার উন্নয়ন, 

দ্ধবদ্ধনময়ামগ বাস্তবায়ন সক্ষমতা ও গুণগত মান বদৃ্ধি, উৎপােমন উদ্ভাবন ও প্রযুদ্ধির 
প্রসার, রপ্তাদ্ধন পণয ও বাজামরর বহুমুখীকরণ, প্রবামস শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও 
পদ্ধরকদ্ধপত নগরায়ন ইতযাদ্ধে একান্ত জরুদ্ধর। একই সামে, গুরুেপূণথ খাতসমূমহ 
সম্পে সঞ্চালমনর জন্য রাজস্ব আোয়সহ দ্ধবমেদ্ধে সহায়তার বযবহারও বাড়ামনা 
েরকার। পাোপাদ্ধে, জনপ্রোসমন সক্ষমতার উন্নয়ন, ই- গিমনথন্স, িূদ্ধম বযবস্থার 
আধ্ুদ্ধনকায়নসহ আইমনর োসন প্রদ্ধতষ্ঠা করমত পারমল ন্যায়দ্ধিদ্ধিক সমাজ 
দ্ধবদ্ধনমথামণ আমরা এদ্ধগময় প্রযমত পারব বহুেূর। 

২১৩। আমামের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় প্রধ্ান প্রদ্ধতবন্ধক এখন মমন হয় অদ্ধনদ্ধিত 
স্থানীয় োসন বযবস্থা। আমামের প্রদ্ধতদ্ধট প্রজলা জনসংখযায় ও আয়তমন দ্ধবমির প্রায় 
৫০/৬০দ্ধট প্রেমের প্রচময় বড়। এ ঘনবসদ্ধতর স্বপ আয়তমনর প্রেমে ক্ষমতার 
প্রদ্ধতসংক্রম ছাড়া প্রকান উপাময়ই উন্নয়ন উমেযামগ এমন গদ্ধতেীলতা পাওয়া যামব না 
যামত বাদ্ধষথক অেথননদ্ধতক প্রবৃদ্ধির হার ১০ েতাংমে প্রপৌাঁছামত পামর। তাই স্থানীয় 
োসন বযবস্থার গুণগত সংস্কার অতযন্ত জরুদ্ধর। এ োসন বযবস্থায় স্থানীয় সরকামরর 
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োদ্ধয়ে ও ক্ষমতা স্পষ্টিামব দ্ধনধ্থারণ করমত হমব। রাজস্ব সংগ্রহ প্রকন্দ্রীয় সরকামরর 
হামত প্ররমখও স্থানীয় সরকামরর োদ্ধয়ে ও ক্ষমতার সুস্পষ্ট দ্ধবিাজন অদ্ধত সহমজই 
দ্ধনদ্ধেথষ্ট করা প্রযমত পামর। এজন্য প্রময়াজন েৃঢ় রাজননদ্ধতক অেীকার, যার বাস্তবায়ন 
অদ্ধচমরই শুরু করমত হমব। আদ্ধম স্পষ্টিামব ক্ষমতা ও োদ্ধয়মের প্রদ্ধতসংক্রমমর 
(devolution) কো বলদ্ধছ, দ্ধবমকন্দ্রীকরমণর ( decentralization)  কো নয়। 
এছাড়া, জাদ্ধতর জনমকর অন্যতম লক্ষয দ্ধছল প্রজলা সরকার প্রদ্ধতষ্ঠা, যা তাাঁর জীবমন 
কাযথকর হমত পামরদ্ধন। আমার েৃঢ় দ্ধবিাস, গণতাদ্ধন্ত্রক প্রজলা সরকামরর ধ্ারণা এখন 
সুস্পষ্ট। স্থানীয় োসন বযবস্থার সংস্কারই এ প্রজলা সরকার সহমজই প্রদ্ধতষ্ঠা করমত 
পামর। 

মাননীয় স্পীকার 

২১৪। আপদ্ধন জামনন, জাদ্ধতর জনমকর হাত ধ্মরই এমেমের মানুষ প্রপময়মছ 
স্বাধ্ীনতা ও রাজননদ্ধতক মুদ্ধির স্বাে। আবার তাাঁর হামতই রদ্ধচত হময়দ্ধছল প্রেমের 
অগ্রগদ্ধতর প্রােদ্ধমক দ্ধিদ্ধি। এ অগ্রযাত্রা দ্ধবদ্ধিন্ন সমময় নানা ঘাত- প্রদ্ধতঘামত বাধ্াগ্রস্ত 
হমলও তাাঁর সুমযাগয কন্যার বদ্ধলষ্ঠ প্রনতৃমে প্রেমের অেথনীদ্ধত আজ এক সুেৃঢ় 
অবস্থামন প্রপৌাঁমছমছ; আমরা পোপথণ কমরদ্ধছ সমৃদ্ধির প্রসাপামন। আদ্ধম মমন কদ্ধর,  

সমৃদ্ধির আরও উচ্চতর  মসাপামন প্রপৌাঁছামত হমল আমরা প্রযসব কমথসূদ্ধচ জাদ্ধতর জনক 
তনয়ার প্রনতৃমে হামত দ্ধনময়দ্ধছ তা প্রজারোমরর পাোপাদ্ধে একদ্ধট সমদ্ধিত ও 
বযাপকদ্ধিদ্ধিক কমথযজ্ঞ শুরুর এখনই উপযুি সময়। অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুমযথ িরা 
ক্রমবদ্ধধ্থঞ্চু যুবেদ্ধিমক কামজ লাগামনার এক মামহন্দ্র ক্ষণ আমামের িারপ্রামন্ত। 
আমার দ্ধবিাস, েত প্রদ্ধতকূলতার মামেও জনগমণর অকুণ্ঠ সমেথন ও অংেগ্রহণ, 
উেীপ্ত যুবেদ্ধির গঠনমূলক কমমথামেযাগ এবং মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ ও েূরেেথী 
প্রনতৃমে প্রেে এদ্ধগময় যামব এক আমলামকাজ্জ্বল আগামীর পমে। ২০৪১ সামলর 
বাংলামেে দ্ধবিসিায় পদ্ধরদ্ধচদ্ধত লাি করমব একদ্ধট সমৃি, আধ্ুদ্ধনক ও কলযাণ রামষ্ট্রর 
অনুকরণীয় আেেথ দ্ধহমসমব। 

 

জয় বাংলা 
জয় বেবন্ধ ু

বাংলামেে দ্ধচরজীবী প্রহাক। 
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পদ্ধরদ্ধেষ্ট- ক 

 

সারদ্ধণসমমূহর তাদ্ধলকা 
 

সারদ্ধণ দ্ধেমরানাম পৃষ্ঠা 

১ প্রকৃতখামতর কদ্ধতপয় সূচমকর অগ্রগদ্ধত ৯৩ 

২ ২০১৫- ১৬ অেথবছমরর মূল ও সম্পূরক বামজট ৯৩ 

৩ ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর প্রস্তাদ্ধবত বামজট কাঠামমা ৯৪ 

৪ বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচর খাতওয়াদ্ধর দ্ধবিাজন ৯৪ 

৫ সমগ্র বামজমটর খাতওয়াদ্ধর দ্ধবিাজন ৯৬ 

৬ মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগওয়াদ্ধর বামজট বরাে ৯৭ 

৭ আেথ- সামাদ্ধজক খামত অগ্রগদ্ধতর দ্ধচত্র ৯৯ 

৮ রাজস্ব খামতর কদ্ধতপয় সূচমকর অগ্রগদ্ধত ৯৯ 

৯ বদ্ধহঃখামতর কদ্ধতপয় সূচমকর অগ্রগদ্ধত ১০০ 

১০ আদ্ধেথকখামতর কদ্ধতপয় সূচমকর অগ্রগদ্ধত ১০০ 
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সারদ্ধণ ১: প্রকতৃখামতর কদ্ধতপয় সচূমকর অগ্রগদ্ধত 

অেথবছর 
দ্ধজদ্ধিদ্ধপ 
প্রবদৃ্ধি 

দ্ধবদ্ধনময়াগ (% দ্ধজদ্ধিদ্ধপ) মাোদ্ধপছ ু
জাতীয় আয় 

(মা.ি.) 

দ্ধবদুযৎ উৎপােন 
ক্ষমতা 

(প্রম.ওয়াট) 

খােযেস্য 
উৎপােন 

(লক্ষ প্রম.ট.) 

মলূযস্ফীদ্ধত 
(বাদ্ধষথক গড়) সরকাদ্ধর বযদ্ধিখাত প্রমাট 

২০০৫- ০৬ ৬.৬৭ ৫.৫৬ ২০.৫৮ ২৬.১৪ ৫৪৩ ৫,২৪৫ ২৭২.৭ -  
২০০৬- ০৭ ৭.০৬ ৫.০৯ ২১.০৮ ২৬.১৮ ৫৯৮ ৫,২০২ ২৮০.৬ ৯.৪ 
২০০৭- ০৮ ৬.০১ ৪.৫০ ২১.৭০ ২৬.২০ ৬৮৬ ৫,৩০৫ ৩৫২.৯ ১২.৩ 
২০০৮- ০৯ ৫.০৫ ৪.৩২ ২১.৮৯ ২৬.২১ ৭৫৯ ৫,৭১৯ ৩৪৭.১ ৭.৬ 
২০০৯- ১০ ৫.৫৭ ৪.৬৭ ২১.৫৭ ২৬.২৫ ৮৪৩ ৫,৮২৩ ৩৫৮.১ ৬.৮ 
২০১০- ১১ ৬.৪৬ ৫.২৬ ২২.১৬ ২৭.৪২ ৯২৮ ৭,২৬৪ ৩৬০.৭ ১০.৯ 
২০১১- ১২ ৬.৫২ ৫.৭৬ ২২.৫০ ২৮.২৬ ৯৫৫ ৮,৭১৬ ৩৬৮.৮ ৮.৭ 
২০১২- ১৩ ৬.০১ ৬.৬৪ ২১.৭৫ ২৮.৩৯ ১,০৫৪ ৯,১৫১ ৩৭২.৭ ৬.৮ 
২০১৩- ১৪ ৬.০৬ ৬.৫৫ ২২.০৩ ২৮.৫৮ ১,১৮৪ ১০,৪১৬ ৩৮১.৭ ৭.৪ 
২০১৪- ১৫ ৬.৫৫ ৬.৮২ ২২.০৭ ২৮.৮৯ ১,৩১৭ ১১,৫৩৪ ৩৮৪.২ ৬.৪ 
২০১৫- ১৬সা ৭.০৫ ৭.৬০ ২১.৭৮ ২৯.৩৮ ১,৪৬৬ ১৪,৪২৯ ৩৯০.০ ৬.০ক 

উৎস: বাংলামেে পদ্ধরসংখযান বুযমরা ও দ্ধবদুযৎ দ্ধবিাগ, সা. = সামদ্ধয়ক, ক এদ্ধপ্রল পযথন্ত  

 

সারদ্ধণ ২: ২০১৫- ১৬ অেথবছমরর মলূ ও সম্পরূক বামজট 
(প্রকাদ্ধট টাকায়)  

খাত সংমোদ্ধধ্ত ২০১৫-১৬ ২০১৫-১৬ মাচথ পযথন্ত প্রকতৃ বামজট ২০১৫- ১৬ 

প্রমাট রাজস্ব আয় ১,৭৭,৪০০ ১,১৯,৩২৫ ২,০৮,৪৪৩ 

 (১০.৩)   (৬.৯)   (১২.১)  

এনদ্ধবআর রাজস্ব ১,৫০,০০০ ১,০১,২১১ ১,৭৬,৩৭০ 

এনদ্ধবআর বদ্ধহিূথত রাজস্ব ৫,৪০০ ৪,০৬৬ ৫,৮৭৪ 

কর বযতীত প্রাদ্ধপ্ত ২২,০০০ ১৪,০৪৭ ২৬,১৯৯ 

প্রমাট বযয় 
২,৬৪,৫৬৫ ১,২৫,২৬৮ ২,৯৫,১০০ 

 (১৫.৩)   (৭.২)   (১৭.২)  

অনুন্নয়ন রাজস্ব বযয় 
১,৫০,৩৭৯ ৮৫,০৯১ ১,৬৪,৫৭১ 

 (৮.৭)   (৪.৯)   (৯.৬)  

উন্নয়ন বযয় 
৯৫,৯০৮ ২৮,৯৬৪ ১,০২,৫৫৯ 

 (৫.৫)   (১.৭)   (৬.০)  

তন্মমধ্য, বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচ 
৯১,০০০ ২৮,৭৪৫ ৯৭,০০০ 

 (৫.৩)   (১.৭)   (৫.৭)  

অন্যান্য বযয় 
১৮,২৭৮ ১১,২১৩ ২৭,৯৭০ 

 (১.১)   (০.৬)   (১.৬)  

বামজট ঘাটদ্ধত 
৮৭,১৬৫ ৫,৯৪৪ ৮৬,৬৫৭ 

 (৫.০)   (০.৩)   (৫.০)  

অেথায়ন ৮৭,১৬৫ ৫,৯৪৪ ৮৬,৬৫৭ 

স্ববমেদ্ধেক উৎস 
২৪,৯৯০ ২,৩৫৯ ৩০,১৩৫ 

 (১.৪)   (০.১)   (১.৮)  

অিযন্তরীণ উৎস 
৬২,১৭৫ ৩,৫৮৫ ৫৬,৫২২ 

 (৩.৬)   (০.২)   (৩.৩)  

তন্মমধ্ য, বযাংক উৎস 
৩১,৬৭৫ -৫,৭০৮ ৩৮,৫২৩ 

 (১.৮)  (০.৩)  (২.২)  

দ্ধজদ্ধিদ্ধপ ১৭,২৯,৫৬৭খ ১৭,২৯,৫৬৭খ ১৭,১৬,৭০০ক 

বন্ধদ্ধনমত দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র েতাংে; ক বামজট প্রণয়নকালীন নাদ্ধমক দ্ধজদ্ধিদ্ধপ; খ নাদ্ধমক দ্ধজদ্ধিদ্ধপর সামদ্ধয়ক দ্ধহসাব; উৎস: অেথ দ্ধবিাগ। 
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সারদ্ধণ ৩: ২০১৬- ১৭ অেথবছমরর প্রস্তাদ্ধবত বামজট কাঠামমা 
(প্রকাদ্ধট টাকায়)  

খাত 
বামজট 

২০১৬- ১৭ 

সংমোদ্ধধ্ত 

২০১৫- ১৬ 

বামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রকতৃ 

২০১৪- ১৫ 

প্রমাট রাজস্ব আয় 
২,৪২,৭৫২ ১,৭৭,৪০০ ২,০৮,৪৪৩ ১,৪৫,৯৬৫ 

(১২.৪) (১০.৩) (১২.১) (৯.৬) 

এনদ্ধবআর কর ২,০৩,১৫২ ১,৫০,০০০ ১,৭৬,৩৭০ ১,২৩,৯৭৭ 

এনদ্ধবআর বদ্ধহিূথত কর ৭,২৫০ ৫,৪০০ ৫,৮৭৪ ৪,৮২১ 

কর বযতীত প্রাদ্ধপ্ত ৩২,৩৫০ ২২,০০০ ২৬,১৯৯ ১৭,১৬৭ 

প্রমাট বযয় 
৩,৪০,৬০৫ ২,৬৪,৫৬৫ ২,৯৫,১০০ ২,০৪,৩৭৬ 

(১৭.৪) (১৫.৩) (১৭.২) (১৩.৫) 

অনুন্নয়ন রাজস্ব বযয় 
১,৮৮,৯৬৬ ১,৫০,৩৭৯ ১,৬৪,৫৭১ ১,১৮,৯৯২ 

(৯.৬) (৮.৭) (৯.৬) (৭.৯) 

উন্নয়ন বযয় 
১,১৭,০২৭ ৯৫,৯০৮ ১,০২,৫৫৯ ৬৩,৬৭৬ 

(৬.০) (৫.৫) (৬.০) (৪.২) 

তন্মমধ্য, বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচ 
১,১০,৭০০ ৯১,০০০ ৯৭,০০০ ৬০,৩৭৬ 

(৫.৬) (৫.৩) (৫.৭) (৪.০) 

অন্যান্য বযয় 
৩৪,৬১২ ১৮,২৭৮ ২৭,৯৭০ ২১,৭০৮ 

(১.৮) (১.১) (১.৬) (১.৪) 

বামজট ঘাটদ্ধত 
৯৭,৮৫৩ ৮৭,১৬৫ ৮৬,৬৫৭ ৫৮,৪১১ 

(৫.০) (৫.০) (৫.০) (৩.৯) 

অেথায়ন ৯৭,৮৫৩ ৮৭,১৬৫ ৮৬,৬৫৭ ৫৮,৪১১ 

স্ববমেদ্ধেক উৎস 
৩৬,৩০৫ ২৪,৯৯০ ৩০,১৩৫ ৭,২৮০ 

(১.৯) (১.৪) (১.৮) (০.৫) 

অিযন্তরীণ উৎস 
৬১,৫৪৮ ৬২,১৭৫ ৫৬,৫২২ ৫১,১৩১ 

(৩.১) (৩.৬) (৩.৩) (৩.৪) 

তন্মমধ্য, বযাংক উৎস 
৩৮,৯৩৮ ৩১,৬৭৫ ৩৮,৫২৩ ৫১৪ 

(২.০) (১.৮) (২.২) (০.০) 

দ্ধজদ্ধিদ্ধপ ১৯,৬১,০১৭ ১৭,২৯,৫৬৭খ ১৭,১৬,৭০০ক ১৫,১৫,৮০২ 

বন্ধদ্ধনমত দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র েতাংে প্রেখামনা হময়মছ; ক বামজট প্রণয়নকালীন নাদ্ধমক দ্ধজদ্ধিদ্ধপ; খ নাদ্ধমক দ্ধজদ্ধিদ্ধপর সামদ্ধয়ক দ্ধহসাব;  
উৎস: অেথ দ্ধবিাগ। 

সারদ্ধণ ৪: বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসদূ্ধচর খাতওয়াদ্ধর দ্ধবিাজন 
(প্রকাদ্ধট টাকায়) 

মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ 
বামজট 

২০১৬- ১৭ 

সংমোদ্ধধ্ত 

২০১৫- ১৬ 

বামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রকতৃ 

২০১৪- ১৫ 

প্রকতৃ  
২০১৩- ১৪ 

প্রকতৃ  
২০১২- ১৩ 

প্রকতৃ  
২০১১- ১২ 

ক) মানব সম্পে 

১. প্রােদ্ধমক ও গণদ্ধেক্ষা 
মন্ত্রণালয়  

৭,৭১০ ৫,২৪৭ ৫,৫৪২ ৩,৯৭৩ ৪,৩৩৮ ৩,৬৮৬ ২,৪১০ 

(৭.০) (৫.৮) (৫.৭) (৬.৬) (৭.৬) (৭.৪) (৬.৪) 

২. স্বাস্থয ও পদ্ধরবার কলযাণ 
মন্ত্রণালয় 

৬,২৩৫ ৫,১২১ ৫,৩৩১ ৩,৬৬৭ ৩,৪২৪ ৩,৩১৬ ২,৬১২ 

(৫.৬) (৫.৬) (৫.৫) (৬.১) (৬.০) (৬.৭) (৬.৯) 

৩. দ্ধেক্ষা মন্ত্রণালয় 
৬,১৬৭ ৪,২৫৭ ৪,১৯৭ ৪,০৮৮ ৩,০৪৩ ২,২০৬ ১,৮৭৩ 

(৫.৬) (৪.৭) (৪.৩) (৬.৮) (৫.৩) (৪.৪) (৫.০) 

৪. অন্যান্য 
৭,০৯১ ৪,৯৩০ ৬,২৩৮ ৪,৪৬৩ ৩,৩৬৫ ২,২১২ ১,৬৮২ 

(৬.৪) (৫.৪) (৬.৪) (৭.৪) (৫.৯) (৪.৪) (৪.৫) 

উপ-প্রমাট 
২৭,২০৩ ১৯,৫৫৫ ২১,৩০৮ ১৬,১৯১ ১৪,১৭০ ১১,৪২০ ৮,৫৭৭ 

(২৪.৬) (২১.৫) (২২.০) (২৬.৮) (২৪.৯) (২২.৯) (২২.৭) 
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মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ 
বামজট 

২০১৬- ১৭ 

সংমোদ্ধধ্ত 

২০১৫- ১৬ 

বামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রকতৃ 

২০১৪- ১৫ 

প্রকতৃ  
২০১৩- ১৪ 

প্রকতৃ  
২০১২- ১৩ 

প্রকতৃ  
২০১১- ১২ 

খ) কদৃ্ধষ ও পল্লী উন্নয়ন 

৫. স্থানীয় সরকার দ্ধবিাগ  
১৮,৫৪৮ ১৬,৭৩৬ ১৬,৬৫০ ১৩,৪৮২ ১০,৯৭৮ ১০,৭৩৫ ৮,০০০ 

(১৬.৮) (১৮.৪) (১৭.২) (২২.৩) (১৯.৩) (২১.৫) (২১.২) 

৬. পাদ্ধন সম্পে মন্ত্রণালয়  
৩,৭৫৯ ২,৮৬১ ৩,০৬২ ২,০৬১ ১,৯৯৮ ১,৭৮২ ১,৪৪২ 

(৩.৪) (৩.১) (৩.২) (৩.৪) (৩.৫) (৩.৬) (৩.৮) 

৭. কৃদ্ধষ মন্ত্রণালয়  
১,৮৪১ ১,৮১১ ১,৮২৪ ১,৪০৬ ১,২৮২ ১,১১১ ৯৯৭ 

(১.৭) (২.০) (১.৯) (২.৩) (২.২) (২.২) (২.৬) 

৮. অন্যান্য  
২,৯৪৬ ২,৭৯৩ ২,৯৮৫ ২,৫৮১ ২,৩০৯ ১,৯৯৪ ১,৮৭৪ 

(২.৭) (৩.১) (৩.১) (৪.৩) (৪.০) (৪.০) (৫.০) 

উপ-প্রমাট 
২৭,০৯৪ ২৪,২০১ ২৪,৫২১ ১৯,৫৩০ ১৬,৫৬৭ ১৫,৬২২ ১২,৩১৩ 

(২৪.৫) (২৬.৬) (২৫.৩) (৩২.৩) (২৯.১) (৩১.৩) (৩২.৬) 

গ) জ্বালাদ্ধন অবকাঠামমা  

৯. দ্ধবদুযৎ দ্ধবিাগ 
১৩,০৪০ ১৫,৪৭৬ ১৬,৪৮৫ ৪,৬৯৩ ৮,৩৪৮ ৮,৮৪০ ৭,২৪৮ 

(১১.৮) (১৭.০) (১৭.০) (৭.৮) (১৪.৬) (১৭.৭) (১৯.২) 

১০. জ্বালাদ্ধন ও খদ্ধনজ সম্পে 
১,৯১১ ১,০৬৮ ১,৯৯৪ ১,১৫১ ১,৮৮১ ১,২৯৫ ৬৭৯ 

(১.৭) (১.২) (২.১) (১.৯) (৩.৩) (২.৬) (১.৮) 

উপ-প্রমাট 
১৪,৯৫১ ১৬,৫৪৪ ১৮,৪৭৯ ৫,৮৪৪ ১০,২২৯ ১০,১৩৫ ৭,৯২৭ 

(১৩.৫) (১৮.২) (১৯.১) (৯.৭) (১৭.৯) (২০.৩) (২১.০) 

ঘ) প্রযাগামযাগ অবকাঠামমা 

১১. প্ররলপে মন্ত্রণালয় 
৯,১১৫ ৪,৬৩০ ৫,৬৫০ ৩,১৫৮ ২,৯০৪ ২,৯৯৩ ০ 

(৮.২) (৫.১) (৫.৮) (৫.২) (৫.১) (৬.০) (০.০) 
১২. সড়ক পদ্ধর. ও মহাসড়ক 

দ্ধবিাগ 

৮,১৬১ ৬,৩৪৯ ৫,৬৭৫ ৪,০৭৭ ৩,৬৮২ ৩,৬০৫ ৪,৪৭৫ 

(৭.৪) (৭.০) (৫.৯) (৬.৮) (৬.৫) (৭.২) (১১.৯) 

১৩. প্রসতু দ্ধবিাগ 
৯,২৫৮ ৬,২৫৩ ৮,৯২১ ৫,২৯৯ ৩,২৯৭ ৭৮৫ ৪১৮ 

(৮.৪) (৬.৯) (৯.২) (৮.৮) (৫.৮) (১.৬) (১.১) 

১৪. অন্যান্য 
২,০২০ ১,৮৫২ ১,৪১৩ ৭৫৭ ৮৫০ ৫৩২ ২৮৫ 

(১.৮) (২.০) (১.৫) (১.৩) (১.৫) (১.১) (০.৮) 

উপ-প্রমাট 
২৮,৫৫৪ ১৯,০৮৪ ২১,৬৫৯ ১৩,২৯১ ১০,৭৩৩ ৭,৯১৫ ৫,১৭৮ 

(২৫.৮) (২১.০) (২২.৩) (২২.০) (১৮.৮) (১৫.৯) (১৩.৭) 

প্রমাট 
৯৭,৮০২ ৭৯,৩৮৪ ৮৫,৯৬৭ ৫৪,৮৫৬ ৫১,৬৯৯ ৪৫,০৯২ ৩৩,৯৯৫ 

(৮৮.৩) (৮৭.২) (৮৮.৬) (৯০.৯) (৯০.৭) (৯০.৪) (৯০.১) 

১৫. অন্যান্য 
১২,৮৯৮ ১১,৬১৬ ১১,০৩৩ ৫,৫১৭ ৫,৩২১ ৪,৭৬২ ৩,৭৩৭ 

(১১.৬) (১২.৮) (১১.৪) (৯.১) (৯.৩) (৯.৬) (৯.৯) 

প্রমাট এদ্ধিদ্ধপ ১১০,৭০০ক ৯১,০০০খ ৯৭,০০০ ৬০,৩৭৩ ৫৭,০২০ ৪৯,৮৫৪ ৩৭,৭৩২ 

বন্ধদ্ধনমত প্রমাট এদ্ধিদ্ধপ বরামের েতকরা হার প্রেখামনা হময়মছ; ক দ্ধবদুযৎ খামত ইদ্ধসএ এর ৩ হাজার প্রকাদ্ধট টাকাসহ 
স্বায়িোদ্ধসত সংস্থাসমমূহর দ্ধনজস্ব তহদ্ধবল প্রেমক বামজমট অবোন হমব ১২ হাজার ৬৪৬ প্রকাদ্ধট টাকা, যার ফমল বাদ্ধষথক উন্নয়ন 
কমথসূদ্ধচর সবথমমাট বরাে হমব ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৪৬ প্রকাদ্ধট টাকা; খ স্বায়িোদ্ধসত সংস্থাসমমূহর দ্ধনজস্ব তহদ্ধবল প্রেমক 
সংমোদ্ধধ্ত বামজমট অবোন হমব ২ হাজার ৮৯৫ প্রকাদ্ধট টাকা, যার ফমল সংমোদ্ধধ্ত বাদ্ধষথক উন্নয়ন কমথসূদ্ধচর সবথমমাট বরাে 
হমব ৯৩ হাজার ৮৯৫ প্রকাদ্ধট টাকা; উৎস: অেথ দ্ধবিাগ। 
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সারদ্ধণ ৫: সমগ্র বামজমটর খাতওয়াদ্ধর দ্ধবিাজন 
(প্রকাদ্ধট টাকায়) 

মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ 
বামজট 

২০১৬- ১৭ 

সংমোদ্ধধ্ত 

২০১৫- ১৬ 

বামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রকতৃ 

২০১৪- ১৫ 

প্রকতৃ  
২০১৩- ১৪ 

প্রকতৃ  
২০১২- ১৩ 

প্রকতৃ  
২০১১- ১২ 

ক) সামাদ্ধজক 
অবকাঠামমা 

৯৬,৩৬৫ ৭৬,২৬৭ ৬৯,১৮২ ৫৫,৮৩২ ৫২,৭৫৬ ৪২,৯৮৫ ৩৮,৬৮৫ 

(২৮.২৯) (২৮.৮৩) (২৩.৪৪) (২৭.৩২) (২৬.৫৬) (২৪.৬৪) (২৫.৩৪) 

মানব সম্পে 

১. দ্ধেক্ষা মন্ত্রণালয় 
২৬,৮৪৭ ২০,২৫৯ ১৭,১০৩ ১৬,১২৫ ১৪,৮৪১ ১১,৩৩৪ ১০,৫৮৫ 

(৭.৮৮) (৭.৬৬) (৫.৮০) (৭.৮৯) (৭.৪৭) (৬.৫০) (৬.৯৩) 

২. প্রােদ্ধমক ও গণদ্ধেক্ষা 
মন্ত্রণালয় 

২২,১৬২ ১৬,৮৪৭ ১৪,৫০১ ১১,৮৭৫ ১১,৪২২ ৯,৪১৭ ৮,১৫৯ 

(৬.৫১) (৬.৩৭) (৪.৯১) (৫.৮১) (৫.৭৫) (৫.৪০) (৫.৩৪) 

৩. স্বাস্থয ও পদ্ধরবার 
কলযাণ মন্ত্রণালয় 

১৭,৪৮৭ ১৪,৮১১ ১২,৬৯৫ ১০,৪১৬ ৯,৭৫৪ ৮,৫৪৯ ৭,৬৬৭ 

(৫.১৩) (৫.৬০) (৪.৩০) (৫.১০) (৪.৯১) (৪.৯০) (৫.০২) 

৪. অন্যান্য  
১৯,৪২২ ১৫,০৮০ ১৫,৭৭২ ১১,৯১৭ ৯,৬৩৯ ৭,৬৩৪ ৬,৮৭০ 

(৫.৭০) (৫.৭০) (৫.৩৪) (৫.৮৩) (৪.৮৫) (৪.৩৮) (৪.৫০) 

উপ-প্রমাট 
৮৫,৯১৮ ৬৬,৯৯৭ ৬০,০৭১ ৫০,৩৩৩ ৪৫,৬৫৬ ৩৬,৯৩৪ ৩৩,২৮১ 

(২৫.২৩) (২৫.৩২) (২০.৩৬) (২৪.৬৩) (২২.৯৯) (২১.১৭) (২১.৮০) 

খােয ও সামাদ্ধজক দ্ধনরাপিা 

৫. খােয মন্ত্রণালয় 
২,৪৪২ ১,৫০০ ১,৬৭১ ৭৪৩ ৯২৪ ৮১৪ ১,১২২ 

(০.৭২) (০.৫৭) (০.৫৭) (০.৩৬) (০.৪৭) (০.৪৭) (০.৭৩) 

৬. দুমযথাগ বযবস্থাপনা ও 
ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

৮,০০৫ ৭,৭৭০ ৭,৪৪০ ৪,৭৫৬ ৬,১৭৬ ৫,২৩৭ ৪,২৮২ 

(২.৩৫) (২.৯৪) (২.৫২) (২.৩৩) (৩.১১) (৩.০০) (২.৮০) 

উপ-প্রমাট 
১০,৪৪৭ ৯,২৭০ ৯,১১১ ৫,৪৯৯ ৭,১০০ ৬,০৫১ ৫,৪০৪ 

(৩.০৭) (৩.৫০) (৩.০৯) (২.৬৯) (৩.৫৭) (৩.৪৭) (৩.৫৪) 

খ) প্রিৌত অবকাঠামমা  
১,০১,২৯২ ৮৬,৭৬৭ ৯০,৪২২ ৬০,৭৯৯ ৬০,৮৬৩ ৫৯,৩৯৮ ৪৪,৫৪৩ 

(২৯.৭৪) (৩২.৮০) (৩০.৬৪) (২৯.৭৫) (৩০.৬৪) (৩৪.০৫) (২৯.১৮) 

কদৃ্ধষ ও পল্লী উন্নয়ন 

৭. কৃদ্ধষ মন্ত্রণালয় 
১৩,৬৭৫ ১১,১৩৯ ১২,৬৯৯ ১০,৩৪৫ ১২,২৩০ ১৪,৮২২ ৯,৭৬৪ 

(৪.০১) (৪.২১) (৪.৩০) (৫.০৬) (৬.১৬) (৮.৫০) (৬.৪০) 

৮. পাদ্ধন সম্পে মন্ত্রণালয় 
৪,৭১৩ ৩,৭৯১ ৩,৮৮৬ ২,৮৪৩ ২,৭৪৩ ২,৫০৮ ২,১৩৪ 

(১.৩৮) (১.৪৩) (১.৩২) (১.৩৯) (১.৩৮) (১.৪৪) (১.৪০) 

৯. স্থানীয় সরকার দ্ধবিাগ  
২১,৩২২ ১৯,২১৭ ১৮,৮৬৮ ১৫,৫৬১ ১২,৯০০ ১২,৬৭৩ ৯,৪৫৯ 

(৬.২৬) (৭.২৬) (৬.৩৯) (৭.৬১) (৬.৪৯) (৭.২৬) (৬.২০) 

১০. অন্যান্য  
৬,৫৩৬ ৫,৮২০ ৫,৫২৩ ৫,০০৯ ৪,৬৭১ ৪,২৪৪ ৪,৩৯১ 

(১.৯২) (২.২০) (১.৮৭) (২.৪৫) (২.৩৫) (২.৪৩) (২.৮৮) 

উপ-প্রমাট 
৪৬,২৪৬ ৩৯,৯৬৭ ৪০,৯৭৬ ৩৩,৭৫৮ ৩২,৫৪৪ ৩৪,২৪৭ ২৫,৭৪৮ 

(১৩.৫৮) (১৫.১১) (১৩.৮৯) (১৬.৫২) (১৬.৩৮) (১৯.৬৩) (১৬.৮৭) 

দ্ধবদুযৎ ও জ্বালাদ্ধন 
১৫,০৩৬ ১৬,৬১৪ ১৮,৫৪১ ৫,৮৯৩ ১০,২৬৬ ১০,২৮১ ৭,৯৬৯ 

(৪.৪১) (৬.২৮) (৬.২৮) (২.৮৮) (৫.১৭) (৫.৮৯) (৫.২২) 

প্রযাগামযাগ অবকাঠামমা 
১১. সড়ক পদ্ধর. ও 

মহাসড়ক দ্ধবিাগ 

১০,৯১০ ৮,৮১৫ ৭,৯১১ ৬,২২৩ ৫,৬৩১ ৫,৩৬৮ ৭,২৭৮ 

(৩.২০) (৩.৩৩) (২.৬৮) (৩.০৪) (২.৮৪) (৩.০৮) (৪.৭৭) 

১২. প্ররলপে মন্ত্রণালয় 
১১,৯৫০ ৭,২৬১ ৭,৭১৭ ৪,৯৬৯ ৪,৫৯২ ৪,৫৫৭ ১ 

(৩.৫১) (২.৭৪) (২.৬২) (২.৪৩) (২.৩১) (২.৬১) (০.০০) 

১৩. প্রসতু দ্ধবিাগ  
৯,২৮৯ ৬,২৮৫ ৮,৯৫৩ ৫,২৯৯ ৩,২৯৭ ৭৮৫ ৪১৮ 

(২.৭৩) (২.৩৮) (৩.০৩) (২.৫৯) (১.৬৬) (০.৪৫) (০.২৭) 

১৪. অন্যান্য  
২,৬০৩ ২,৩১৬ ১,৭৪৮ ১,০৩৬ ১,১১৭ ৭৯৭ ৫৫৯ 

(০.৭৬) (০.৮৮) (০.৫৯) (০.৫১) (০.৫৬) (০.৪৬) (০.৩৭) 
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মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ 
বামজট 

২০১৬- ১৭ 

সংমোদ্ধধ্ত 

২০১৫- ১৬ 

বামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রকতৃ 

২০১৪- ১৫ 

প্রকতৃ  
২০১৩- ১৪ 

প্রকতৃ  
২০১২- ১৩ 

প্রকতৃ  
২০১১- ১২ 

উপ-প্রমাট 
৩৪,৭৫২ ২৪,৬৭৭ ২৬,৩২৯ ১৭,৫২৭ ১৪,৬৩৭ ১১,৫০৭ ৮,২৫৬ 

(১০.২০) (৯.৩৩) (৮.৯২) (৮.৫৮) (৭.৩৭) (৬.৬০) (৫.৪১) 

১৫. অন্যান্য প্রসক্টর  
৫,২৫৮ ৬,০০৯ ৪,৫৭৬ ৩,৬২১ ৩,৪১৬ ৩,৩৬৩ ২,৫৭০ 

(১.৫৪) (২.২৭) (১.৫৫) (১.৭৭) (১.৭২) (১.৯৩) (১.৬৮) 

গ) সাধ্ারণ প্রসবা 
৮৩,৫০৮ ৫৮,১১০ ৮২,৫৫৯ ৩৯,১১৯ ৩৯,৯২৯ ২৭,৩৯৪ ২৭,১১৬ 

(২৪.৫২) (২১.৯৬) (২৭.৯৮) (১৯.১৪) (২০.১০) (১৫.৭০) (১৭.৭৬) 

জনেঙৃ্খলা ও দ্ধনরাপিা  
২১,০৬২ ১৭,৪১৯ ১৩,৬৩০ ১৩,১৫৮ ১২,৩৪৭ ৯,৬৫৫ ৮,৭৩৭ 

(৬.১৮) (৬.৫৮) (৪.৬২) (৬.৪৪) (৬.২২) (৫.৫৩) (৫.৭২) 

১৬. অন্যান্য  
৬২,৪৪৬ ৪০,৬৯১ ৬৮,৯২৯ ২৫,৯৬১ ২৭,৫৮২ ১৭,৭৩৯ ১৮,৩৭৯ 

(১৮.৩৩) (১৫.৩৮) (২৩.৩৬) (১২.৭০) (১৩.৮৯) (১০.১৭) (১২.০৪) 

প্রমাট 
২,৮১,১৬৫ ২,২১,১৪৪ ২,৪২,১৬৩ ১,৫৫,৭৫০ ১,৫৩,৫৪৮ ১,২৯,৭৭৭ ১,১০,৩৪৪ 

(৮২.৫৫) (৮৩.৫৯) (৮২.০৬) (৭৬.২১) (৭৭.৩১) (৭৪.৩৯) (৭২.২৮) 

ঘ) সুে পদ্ধরমোধ্ 
৩৯,৯৫১ ৩১,৬৬৯ ৩৫,১০৯ ৩০,৯৭৩ ৩০,৯৮৭ ২৩,৯১৫ ২০,৩৫১ 

(১১.৭৩) (১১.৯৭) (১১.৯০) (১৫.১৫) (১৫.৬০) (১৩.৭১) (১৩.৩৩) 

ঙ) দ্ধপদ্ধপদ্ধপ, িতুথদ্ধক ও 
োয় 

৭,৫০৯ ৪,১৫৯ ৬,৫০৯ ৪,১৩২ ৪,০০১ ২,৪২৭ ৫,২১১ 

(২.২০) (১.৫৭) (২.২১) (২.০২) (২.০১) (১.৩৯) (৩.৪১) 

চ) দ্ধনট ঋণোন ও 
অন্যান্য বযয় 

১১,৯৮১ ৭,৫৯৩ ১১,৩২১ ১৩,৫২৫ ১০,০৮৫ ১৮,৩২৯ ১৬,৭৫৮ 

(৩.৫২) (২.৮৭) (৩.৮৪) (৬.৬২) (৫.০৮) (১০.৫১) (১০.৯৮) 

প্রমাট বামজট ৩,৪০,৬০৫ ২,৬৪,৫৬৫ ২,৯৫,১০২ ২,০৪,৩৮০ ১,৯৮,৬২১ ১,৭৪,৪৪৮ ১,৫২,৬৬৪ 

বন্ধদ্ধনমত প্রমাট বামজমটর েতকরা হার প্রেখামনা হময়মছ; উৎস: অেথ দ্ধবিাগ। 

 

সারদ্ধণ ৬: মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগওয়াদ্ধর বামজট বরাে  
(ককোটি টোকোয়) 

মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ 
বামজট 

২০১৬- ১৭ 

সংমোদ্ধধ্ত 

২০১৫- ১৬ 

বামজট 

২০১৫- ১৬ 

রাষ্ট্রপদ্ধতর কাযথালয় ২০ ২০ ১৬ 

জাতীয় সংসে ২৯৫ ২৪৩ ২০৩ 

প্রধ্ানমন্ত্রীর কাযথালয় ১,৩২২ ১,৪৪৫ ৮০২ 

মদ্ধন্ত্রপদ্ধরষে দ্ধবিাগ ৯৭ ৬৫ ৫০ 

দ্ধনবথাচন কদ্ধমেন সদ্ধচবালয় ১,২৯১ ১,৪৯৯ ১,৪৮৬ 

জনপ্রোসন মন্ত্রণালয় ২,০৭৮ ১,৭৬৬ ১,৪৯৮ 

সরকাদ্ধর কমথ কদ্ধমেন ৪৭ ৩৯ ৩৪ 

অেথ দ্ধবিাগ ৮৪,১৩৩ ৪৯,৩৪২ ৯১,৪৪৬ 

অেথ দ্ধবিাগ - মহা দ্ধহসাব দ্ধনরীক্ষক ও দ্ধনয়ন্ত্রমকর কাযথালয় ২৩২ ২০৫ ১৬২ 

অিযন্তরীণ সম্পে দ্ধবিাগ ২,৩০১ ১,৯৪০ ১,৮০০ 

বযাংক ও আদ্ধেথক প্রদ্ধতষ্ঠান দ্ধবিাগ ২,৫২৯ ১,১৬২ ৯২৪ 

অেথননদ্ধতক সম্পকথ দ্ধবিাগ ১,৯৩৩ ১,৮৩৭ ১,৮৩৯ 

পদ্ধরকপনা দ্ধবিাগ ১,৪১১ ১,৩৬১ ১,০৮৭ 

বাস্তবায়ন পদ্ধরবীক্ষণ ও মূলযায়ন দ্ধবিাগ ১৬২ ১৩০ ১৩৯ 

পদ্ধরসংখযান ও তেয বযবস্থাপনা দ্ধবিাগ ৫০০ ৩০২ ৩৯৩ 

বাদ্ধণজয মন্ত্রণালয় ৫৫২ ৪০৬ ৩৫৯ 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১,০৮৭ ৮৭৮ ৯০২ 

প্রদ্ধতরক্ষা মন্ত্রণালয় ২২,১১৫ ২০,৬৮৩ ১৮,৩৭৭ 

সেস্ত্র বাদ্ধহনী দ্ধবিাগ ২৯ ২৬ ২১ 

আইন ও দ্ধবচার দ্ধবিাগ ১,৫২০ ১,২২২ ১,০৪৫ 
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মন্ত্রণালয়/দ্ধবিাগ 
বামজট 

২০১৬- ১৭ 

সংমোদ্ধধ্ত 

২০১৫- ১৬ 

বামজট 

২০১৫- ১৬ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৯,২৮২ ১৫,৯৭৭ ১২,৪০০ 

প্রলদ্ধজসমলদ্ধটি ও সংসে দ্ধবষয়ক দ্ধবিাগ ২৩ ২৩ ২১ 

প্রােদ্ধমক ও গণদ্ধেক্ষা মন্ত্রণালয় ২২,১৬০ ১৬,৮৪৫ ১৪,৫০২ 

দ্ধেক্ষা মন্ত্রণালয় ২৬,৮৫৫ ২০,২৬৬ ১৭,১১২ 

দ্ধবজ্ঞান ও প্রযুদ্ধি মন্ত্রণালয় ২,০৭০ ১,১৫১ ১,৫৫০ 

স্বাস্থয ও পদ্ধরবার কলযাণ মন্ত্রণালয় ১৭,৫১৬ ১৪,৮৪০ ১২,৭২৫ 

তেয ও প্রযাগামযাগ প্রযুদ্ধি দ্ধবিাগ ১,৮৩৫ ১,০৭০ ১,২১৩ 

সমাজ কলযাণ মন্ত্রণালয় ৪,২৭৩ ৩,৩১৫ ৩,২৫৭ 

মদ্ধহলা ও দ্ধেশু দ্ধবষয়ক মন্ত্রণালয় ২,১৫১ ১,৭৬১ ১,৬৭৯ 

শ্রম ও কমথসংস্থান মন্ত্রণালয় ৩০৭ ২৮৬ ৩০২ 

গৃহায়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয় ৩,১২৩ ৩,৯৩৯ ২,৯২১ 

তেয মন্ত্রণালয় ৮৩৯ ৭০০ ৬৫৮ 

সংস্কৃদ্ধত দ্ধবষয়ক মন্ত্রণালয় ৪২১ ৩৭৭ ৩৬৫ 

ধ্মথ দ্ধবষয়ক মন্ত্রণালয় ৫২৪ ৪৯৪ ৪২৮ 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ৯২২ ৮০৮ ৮৩৫ 

স্থানীয় সরকার দ্ধবিাগ ২১,৩২৬ ১৯,২২১ ১৮,৮৭২ 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় দ্ধবিাগ ১,৩৭৭ ১,৪৬৯ ১,৩৫১ 

দ্ধেপ মন্ত্রণালয় ১,৭১৩ ১,২৮৯ ১,৩৭২ 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৬৮৫ ৭৫৮ ২৮৪ 

জ্বালাদ্ধন ও খদ্ধনজ সম্পে দ্ধবিাগ ১,৯৭৩ ১,১২০ ২,০৩৭ 

কৃদ্ধষ মন্ত্রণালয় ১৩,৬৭৮ ১১,১৪২ ১২,৭০৩ 

মৎস্য ও প্রাদ্ধণসম্পে মন্ত্রণালয় ১,৮০২ ১,৫৪৭ ১,৪৮৯ 

পদ্ধরমবে ও বন মন্ত্রণালয় ১,০৩৩ ৯৮৪ ১,০২০ 

িূদ্ধম মন্ত্রণালয় ১,৪৮৬ ১,০৪১ ৮৮৫ 

পাদ্ধন সম্পে মন্ত্রণালয় ৪,৭১৩ ৩,৭৯২ ৩,৮৮৬ 

খােয মন্ত্রণালয় ১,৮৪৯ ১,৭০২ ১,৮৯৯ 

দুমযথাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৮,০০৫ ৭,৭৭১ ৭,৪৪০ 

সড়ক পদ্ধরবহন ও মহাসড়ক দ্ধবিাগ ১০,৯১১ ৮,৮১৬ ৭,৯১২ 

প্ররলপে মন্ত্রণালয় ১১,৯৭৫ ৭,২৮৯ ৭,৭৫১ 

প্রনৌ- পদ্ধরবহণ মন্ত্রণালয় ২,০৫৫ ২,০২৬ ১,৩৭৬ 

প্রবসামদ্ধরক দ্ধবমান পদ্ধরবহণ ও পযথটন মন্ত্রণালয় ৫৪৯ ২৯০ ৩৭২ 

িাক ও প্রটদ্ধলমযাগামযাগ দ্ধবিাগ ২,৫১২ ২,১১৮ ২,৩৭১ 

পাবথতয চট্টগ্রাম দ্ধবষয়ক মন্ত্রণালয় ৮৩৯ ৭৭৯ ৭৭৯ 

দ্ধবদুযৎ দ্ধবিাগ ১৩,০৬৩ ১৫,৪৯৪ ১৬,৫০৪ 

সুপ্রীম প্রকাটথ ১৫৫ ১৩৫ ১১২ 

মুদ্ধিযুি দ্ধবষয়ক মন্ত্রণালয় ৩,০১২ ২,৫৩১ ২,৬৭৯ 

প্রবাসী কলযাণ ও স্ববমেদ্ধেক কমথসংস্থান মন্ত্রণালয় ৫৬০ ৪৭১ ৪৩৯ 

দুনথীদ্ধত েমন কদ্ধমেন ৯১ ৭৪ ৬৩ 

প্রসতু দ্ধবিাগ ৯,২৮৯ ৬,২৮৫ ৮,৯৫৩ 

সবথমমাট: ৩,৪০,৬০৫ ২,৬৪,৫৬৫ ২,৯৫,১০০ 

উৎস: অেথ দ্ধবিাগ। 
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সারদ্ধণ ৭:  আেথ- সামাদ্ধজক খামত অগ্রগদ্ধতর দ্ধচত্র  

বছর 

প্রতযাদ্ধেত গড় 
আয়ষু্কাল 

(বছর) 

জনসংখযা 
বদৃ্ধির হার 

(%) 

েদ্ধরদ্র্ 
জনসংখযা (%) 

অদ্ধতেদ্ধরদ্র্ 
জনসংখযা 

(%) 

সাক্ষরতার হার 

(%) 
দ্ধেশু মতৃযু হার  

(প্রদ্ধত হাজার জীদ্ধবত 
জমন্ম) 

২০০৬ ৬৫.৪ ১.৪৯ ৩৮.৪ ২৪.২ ৫২.৩ ৪৫.০ 

২০০৭ ৬৬.৬ ১.৪৭ ৩৬.৮ ২২.৬ ৫৩.৩ ৪৩.০ 
২০০৮ ৬৬.৮ ১.৪৫ ৩৫.১ ২০.৯৮ ৫৪.৪ ৪১.০ 
২০০৯ ৬৭.২ ১.৩৬ ৩৩.৪ ১৯.৩ ৫৫.৫ ৩৯.০ 
২০১০ ৬৭.৭ ১.৩৬ ৩১.৫ ১৭.৬ ৫৬.৫ ৩৬.০ 
২০১১ ৬৯.০ ১.৩৭ ২৯.৯ ১৬.৫ ৫৭.৭ ৩৫.০ 
২০১২ ৬৯.৪ ১.৩৬ ২৮.৫ ১৫.৪ ৫৮.৮ ৩৩.০ 
২০১৩ ৭০.৪ ১.৩৭ ২৭.২ ১৪.৬ ৫৯.৭* ৩১.০ 
২০১৪ ৭০.৭ ১.৩৭ ২৬.০ ১৩.৮ ৬০.৯* ৩০.০ 
২০১৫ ৭০.৭ ১.৩৭ ২৪.৮ ১২.৯ ৬২.১* - 
২০১৬ -  ১.২৭ ২৩.৬ ১২.১ ৬৩.২* -  

উৎস: বাংলামেে পদ্ধরসংখযান বুযমরা, সাধ্ারণ অেথনীদ্ধত দ্ধবিাগ * প্রট্র্ন্ি দ্ধবমবচনায়। 

সারদ্ধণ ৮: রাজস্ব খামতর কদ্ধতপয় সচূমকর অগ্রগদ্ধত 
(প্রকাদ্ধট টাকায়) 

অেথবছর রাজস্ব আয় এনদ্ধবআর নন- এনদ্ধবআর এনদ্ধটআর প্রমাট বযয় এদ্ধিদ্ধপ 

২০০৫- ০৬ 
৪২,৫৬৬ ৩২,৪৪৬ ১,৫২৬ ৮,৫৯৪ ৫৯,৫৩৬ ১৯,৬৩৩ 
(৮.৮) (৬.৭) (০.৩) (১.৮) (১২.৩) (৪.১) 

২০০৬- ০৭ 
৪৮,৫৪১ ৩৬,১৭৭ ১,৮৫৪ ১০,৫১০ ৬৪,০৫০ ১৮,০৪২ 
(৮.৮) (৬.৬) (০.৩) (১.৯) (১১.৭) (৩.৩) 

২০০৭- ০৮ 
৫৯,৪৬৯ ৪৫,৮১৯ ২,৩১৩ ১১,৩৩৭ ৯০,৬৯৬ ১৮,৫৪৭ 
(৯.৫) (৭.৩) (০.৪) (১.৮) (১৪.৩) (৩.০) 

২০০৮- ০৯ 
৬৪,৫৬৮ ৫০,২১৬ ২,৬৫৩ ১১,৬৯৯ ৮৯,৩১৬ ১৯,৪৩৮ 

(৯.২) (৭.১) (০.৪) (১.৭) (১২.৭) (২.৮) 

২০০৯- ১০ 
৭৫,৯০৫ ৫৯,৭৪২ ২,৭৪৩ ১৩,৪২০ ১,০১,৫২১ ২৫,৫৫৩ 

(৯.৫) (৭.৫) (০.৩) (১.৭) (১২.৭) (৩.২) 

২০১০- ১১ 
৯২,৯৯৩ ৭৬,২২৫ ৩,৩২৩ ১৩,৪৪৫ ১,২৮,২৮৪ ৩৩,২৮৩ 
(১০.২) (৮.৩) (০.৪) (১.৫) (১৪.০) (৩.৬) 

২০১১- ১২ 
১,১৪,৬৭৫ ৯১৫,৯৫ ৩,৬৩৩ ১৯,৪৪৭ ১,৫২,৪৫৩ ৩৭,৫৩৩ 

(১০.৯) (৮.৭) (০.৩) (১.৮) (১৪.৫) (৩.৬) 

২০১২- ১৩ 
১,২৮,৮৪৯ ১,০৩,৩৩২ ৪,১২১ ২১,৩৯৬ ১,৭৫,৬৪৪ ৪৯,৪৭৩ 

(১০.৮) (৮.৬) (০.৩) (১.৮) (১৪.৭) (৪.১) 

২০১৩- ১৪ 
১,৪১,০৮৩ ১,১১,৪২৩ ৪,৬০৯ ২৫,০৫১ ১,৮৯,০৭৭ ৫৫,১৩৪ 

(১০.৫) (৮.৩) (০.৩) (১.৯) (১৪.১) (৪.১) 

২০১৪- ১৫ 
১,৪৫,৯৬৬ ১,২৩,৯৭৭ ৪,৮২১ ১৭,১৬৮ ২,০৪,৩৮৩ ৬০,৩৭৭ 

(৯.৬) (৮.২) (০.৩) (১.১) (১৩.৫) (৪.০) 

২০১৫- ১৬ ম.ূ 
২,০৮,৪৪৩ ১,৭৬,৩৭০ ৫,৮৭৪ ২৬,১৯৯ ২,৯৫,১০০ ৯৭,০০০ 

(১২.১) (১০.২) (০.৩) (১.৫) (১৭.১) (৫.৬) 

২০১৫- ১৬ সং 
১,৭৭,৪০০ ১,৫০,০০০ ৫,৪০০ ২২,০০০ ২,৬৪,৫৬৫ ৯১,০০০ 

(১০.৩) (৮.৭) (০.৩) (১.৩) (১৫.৩) (৫.৩) 

উৎস: অেথ দ্ধবিাগ, বন্ধদ্ধনমত দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র েতাংে; ম:ূ মূল বামজট; সং: সংমোদ্ধধ্ত বামজট। 
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সারদ্ধণ ৯: বদ্ধহঃখামতর কদ্ধতপয় সচূমকর অগ্রগদ্ধত 

অেথবছর রপ্তাদ্ধন 
(দ্ধব.মা.ি.) 

আমোদ্ধন 
(দ্ধব.মা.ি.) 

প্রবাস আয় 
(দ্ধব.মা.ি.) 

দ্ধরজািথ 
(দ্ধব.মা.ি.) 

চলদ্ধত দ্ধহসামবর িারসাময 
(দ্ধজদ্ধিদ্ধপ’র েতাংে) 

দ্ধবদ্ধনময় হার 
(টাকা/িলার) 

২০০৫- ০৬ ১০. ৫ ১৪. ৮ ৪. ৮ ৩. ৫ ১. ১ ৬৭. ২ 

২০০৬- ০৭ ১২. ২ ১৭. ২ ৬. ০ ৫. ১ ১. ২ ৬৯. ১ 

২০০৭- ০৮ ১৪. ১ ২১. ৬ ৭. ৯ ৬. ১ ০. ৮ ৬৮. ৬ 

২০০৮- ০৯ ১৫. ৬ ২২. ৫ ৯. ৭ ৭. ৫ ২. ৪ ৬৮. ৮ 

২০০৯- ১০ ১৬. ২ ২৩. ৭ ১১. ০ ১০. ৭ ৩. ২ ৬৯. ২ 

২০১০- ১১ ২২. ৯ ৩৩. ৭ ১১. ৭ ১০. ৯ - ১. ৩ ৭১. ২ 

২০১১- ১২ ২৪. ৩ ৩৫. ৫ ১২. ৮ ১০. ৪ - ০. ৩ ৮১. ৯ 

২০১২- ১৩ ২৭. ০ ৩৪. ১ ১৪. ৫ ১৫. ৩ ২. ০ ৭৭. ৮ 

২০১৩- ১৪ ৩০. ২ ৪০. ৭ ১৪. ২ ২১. ৫ ১. ০ ৭৭. ৭ 

২০১৪- ১৫ ৩১. ২ ৪০. ৬ ১৫. ৩ ২৫. ০ ০. ৪ ৭৭. ৭ 

২০১৫- ১৬ ২৭.৬ক ৩১.৩খ ১২.৩ক ২৮. ৬গ ১.২খ ৭৮. ৪গ 

উৎস: বাংলামেে বযাংক; ক এদ্ধপ্রল পযথন্ত, খ মাচথ পযথন্ত, গ ২৫ প্রম ২০১৬ পযথন্ত। 

 

 

সারদ্ধণ ১০: আদ্ধেথকখামতর কদ্ধতপয় সচূমকর অগ্রগদ্ধত 

অেথবছর বযাংমকর 
োখা 

আদ্ধেথক খামতর 
গিীরতা 
(এম২/ 
দ্ধজদ্ধিদ্ধপ) 

বযাপক 
মদু্র্া 

সরবরাহ   
(প্রবদৃ্ধি,%) 

বযদ্ধিখামত 
ঋণ দ্ধবতরণ 

(হাজার প্রকাদ্ধট 
টাকা) 

কদৃ্ধষ ঋণ 
দ্ধবতরণ 
(হাজার 

প্রকাদ্ধট টাকা) 

দ্ধেপ ঋণ 
দ্ধবতরণ 
(হাজার 

প্রকাদ্ধট টাকা) 

ঋমণর সুে 
(িাদ্ধড়ত 
গড়,%) 

সুমের 
হার 

বযবধ্ান 
(%) 

২০০৫- ০৬ ৬,৪২৫ ৩৭.৫ ১৯.৩ ১৩২.৩ ৫.৫ ৯.৭ ১২.০৬ ৫.৩৮ 

২০০৬- ০৭ ৬,৫৯৬ ৩৮.৫ ১৭.১ ১৫২.২ ৫.৩ ১২.৪ ১২.৭৮ ৫.৯৩ 

২০০৭- ০৮ ৬,৭৪৭ ৩৯.৬ ১৭.৬ ১৯০.১ ৮.৬ ২০.২ ১২.২৯ ৫.৩৪ 

২০০৮- ০৯ ৬,৯৩৬ ৪২.১ ১৯.২ ২১৭.৯ ৯.৩ ২০.০ ১১.৮৭ ৪.৮৬ 

২০০৯- ১০ ৭,২৪৬ ৪৫.৫ ২২.৪ ২৭০.৮ ১১.১ ২৫.০ ১১.৩১ ৫.৩০ 

২০১০- ১১ ৭,৭১২ ৪৮.১ ২১.৩ ৩৪০.৭ ১২.২ ৩২.২ ১২.৪২ ৫.১৫ 

২০১১- ১২ ৮,০৫৯ ৪৯.০ ১৭.৪ ৪০৭.৯ ১৩.২ ৩৫.৩ ১৩.৭৫ ৫.৬০ 

২০১২- ১৩ ৮,৪২৭ ৫০.৩ ১৬.৭ ৪৫২.২ ১৪.৭ ৪২.৫ ১৩.৬৭ ৫.১৩ 

২০১৩- ১৪ ৮,৭৯৪ ৫২.১ ১৬.১ ৫০৭.৬ ১৬.০ ৪২.৩ ১৩.১০ ৫.৩১ 

২০১৪- ১৫ ৯,১৩১ ৫২.০ ১২.৪ ৫৭৪.৬ ১৬.০ ৫৯.৮ ১১.৬৭ ৪.৮৭ 

২০১৫- ১৬  ৯,৪১০ক ৪৯.৩ক ১৩.৬খ ৬৩৬.৪ক ১২.৮ক ৩০.৫ গ ১০.৭৮ক ৪.৮৬ক 

উৎস: বাংলামেে বযাংক; ক  মাচথ পযথন্ত, খ মাচথ পযথন্ত বছরদ্ধিদ্ধিমত, গ দ্ধিমসম্বর পযথন্ত। 
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পদ্ধরদ্ধেষ্ট- খ 

সারদ্ধণসমমূহর তাদ্ধলকা 
 

সারদ্ধণ দ্ধেমরানাম পৃষ্ঠা 

১ আমোদ্ধন পমণযর প্রক্ষমত্র সম্পূরক শুল্ক হ্রাস, বদৃ্ধি ও আমরাপ 
সংক্রান্ত 

১০৩ 

২ (ক) ২৫ েতাংে আমোদ্ধন শুল্কমযাগয পমণযর মমধ্য প্ররগুমলটদ্ধর 
দ্ধিউদ্ধট (RD) অবযাহদ্ধত প্রাপ্ত পমণযর তাদ্ধলকা (১ জুলাই, ২০১৬ 
হমত কাযথকর) 
(খ) ২৫ েতাংে আমোদ্ধন শুল্ক বযতীত অন্যান্য প্রয সকল পমণয 
প্ররগুমলটদ্ধর দ্ধিউদ্ধট (RD) আমরাপ করা হময়মছ তার তাদ্ধলকা 
(যা, ২ জুন, ২০১৬ হমত কাযথকর) 

১০৪ 

৩ কৃদ্ধষ খাত ১০৫ 

৪ (ক) রপ্তাদ্ধনমুখী দ্ধেপ খামতর জন্য অদ্ধি দ্ধনবথাপক 
যন্ত্রপাদ্ধত/উপকরমণ শুল্ক প্ররয়াত প্রোন 

(খ) রপ্তাদ্ধনমুখী দ্ধেমপর জন্য দ্ধপ্র- প্রফদ্ধব্রমকমটি দ্ধবদ্ধল্ডং স্বতদ্ধরর 
উপকরমণ শুল্ক প্ররয়াত প্রোন 

১০৬ 

৫ দ্ধনমথাণ দ্ধেপ খাত ১০৭ 

৬ রাসায়দ্ধনক দ্ধেপ খাত ১০৭ 

৭ ইমলকদ্ধট্র্ক খাত ১০৭ 

৮ পদ্ধরবহন খাত ১০৮ 

৯ গযাস ও দ্ধবদুযৎ খাত ১০৮ 

১০ তেযপ্রযুদ্ধি খাত ১০৯ 

১১ টযাদ্ধরফ প্রযৌদ্ধিকীকরণ ১০৯ 

১২ টযাদ্ধরফ মূলয ও নূযনতম মলূয দ্ধনধ্থারণ ১১৮ 

১৩ Customs Act, ১৯৬৯ এর সংমোধ্ন ১১৮ 
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সারদ্ধণ-১ 

আমোদ্ধন পমণযর প্রক্ষমত্র সম্পরূক শুল্ক হ্রাস, বৃদ্ধি ও আমরাপ সংক্রান্ত 

(ক) প্রয সকল পমণযর প্রক্ষমত্র সম্পরূক শুল্ক (SD) হ্রাস করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 
H.S.Code Description of goods 

Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2106.90.49 Stabilizer for milk imported by other 20 10 

2 2106.90.50 
Coffee mate in bulk imported by VAT registered milk 

foodstuffs manufacturers 
20 10 

3 2710.19.34 গ্রীজ (খদ্ধনজ) 10 0 

4 2917.32.90 িাইঅকটাইল অমেথামেলট (দ্ধি ও দ্ধপ) 20 10 

5 3917.29.91 
Fibre glass imported by VAT registered electric fan 

manufacturers 
30 0 

6 3919.10.00 
Selfadhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat 

shapes, of plastics, In rolls of a width not exceeding 20 cm 
10 0 

7 3919.90.30 
Scratch off label imported by VAT registered SIM card or 

Smart card manufacturing industry 
10 0 

8 3919.90.91 
Re-seal tape imported by VAT registered sanitary napkin 

manufacturers 
10 0 

9 3921.90.92 
PVC coated magstrip imported by VAT registered SIM card 

or Smart card manufacturing industry 
20 0 

10 8301.40.10 
Lever lock, Mortice lock imported by VAT registered 

manufacturers 
20 0 

11 8415.83.30 
Stability/Humidity chamber imported by pharmaceutical 

industries 
30 0 

12 8418.69.94 Mortuary imported VAT registered hospital 30 0 

13 8418.69.95 
Special type laboratory refrigerator imported by 

pharmaceutical industries 
30 0 

14 9405.92.10 
LED lamp parts imported by VAT registered LED lamp 

manufacturing industry 
45 0 

(খ) প্রয সকল পমণযর উপর সম্পরূক শুল্ক (SD) বদৃ্ধি/ আমরাপ করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing 

Rate(%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 ২৪০২.৯০.০০ হামত বা অযাদ্ধন্ত্রক পিদ্ধতমত স্বতরী দ্ধবদ্ধড় এবং অন্যান্য ১০০ ১৫০ 

2 
প্রহদ্ধিং ২৪.০৩ সকল 

এইচ.এস.প্রকাি 

অন্যান্য প্রস্তুতকৃত তামাক এবং অন্যান্য সমজাতীয় পোেথ; 
তামামক ‘‘homogenised” বা ‘‘reconstituted” দ্ধনজথাস বা 
সুগদ্ধন্ধ 

১০০ ১৫০ 

3 ২৫১৬.৯০.১০ Boulder stone ০ ১০ 

4 ২৫১৭.১০.৯০ Broken or curshed stone ২০ ৩০ 

5 ৩৩০৭.৯০.০০ Other perfumery ২০ ৩০ 

6 

প্রহদ্ধিং ৭২.১৩ সকল 

এইচ.এস.প্রকাি 

(৭২১৩.৯১.১০ বযতীত) 

Bars and rods, hotrolled, in irregularly wound coils, of 

iron or non-alloy steel. 
০ ২০ 

7 

প্রহদ্ধিং ৭২.১৪ সকল 

এইচ.এস.প্রকাি 

(৭২১৪.১৯.১০ বযতীত) 

Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not 

further worked than forged, hotrolled, hotdrawn or 

hotextruded, but including those twisted after rolling. 

০ ২০ 
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Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing 

Rate(%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8 

প্রহদ্ধিং ৭২.১৫ সকল 

এইচ.এস.প্রকাি 

 

Other bars and rods of iron or non-alloy steel. Of 

freecutting steel, not further worked than cold-formed 

or cold-finished 

০ ২০ 

9 
প্রহদ্ধিং ৭২.১৬ সকল 

এইচ.এস.প্রকাি 
Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel. ০ ২০ 

10 ৮৫৩৬.৬১.০০ Lampholders ০ ১০ 

11 ৮৫৩৬.৭০.০০ 
Connectors for optical fibres, optical fibre bundles or 

cables 
০ ১০ 

12 ৮৫৩৬.৯০.০০ Other apparatus ০ ১০ 

 

সারদ্ধণ- ২ 

(ক) ২৫ েতাংে আমোদ্ধন শুল্কমযাগয পমণযর মমধ্য প্ররগুমলটদ্ধর দ্ধিউদ্ধট (RD) অবযাহদ্ধত প্রাপ্ত পমণযর তাদ্ধলকা (১ 

জুলাই, ২০১৬ হমত কাযথকর): 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

(1) (2) (3) 

1 1513.29.00 Palm kernel or babassu oil and fractions thereof (excl. crude) 

2 1901.90.91 
Malt extract; food preparations imported in bulk by VAT registered food processing 

industries 

3 3919.90.20 Perfomance Tape/Closure/Side Tape 

4 4010.31.00 
Endless transmission belts of trapezoidal crosssection (Vbelts), Vribbed, of an outside 

circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm 

5 4010.32.00 
Endless transmission belts of trapezoidal crosssection (Vbelts), other than Vribbed, of 

an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm 

6 4010.33.00 
Endless transmission belts of trapezoidel crosssection (Vbelts), Vribbed, of an outside 

circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm 

7 4010.34.00 
Endless transmission belts of trapezoidel crosssection (Vbelts), other than Vribbed, of 

an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm 

8 4803.00.00 Tissue in jumbo roll 

9 4823.90.94 Air laid paper imported by VAT registered sanitary napkin manufacturers 

10 5603.12.10 Textile back sheet/Non oven air through Bonded (ADL) 

11 7213.91.20 Wire rod imported by VAT registered bicycle parts/ components manufacturers 

12 7318.15.90 Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers 

13 7318.16.00 Nuts 

14 7610.90.10 Aluminium composite panel 

15 8516.79.10 Vaporizer heating machine 

16 8523.21.00 Cards incorporating a magnetic stripe  

17 9602.00.10 Gelatin capsules (empty) 
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(খ) ২৫ েতাংে আমোদ্ধন শুল্ক বযতীত অন্যান্য প্রয সকল পমণয প্ররগুমলটদ্ধর দ্ধিউদ্ধট (RD) আমরাপ করা হময়মছ 

তার তাদ্ধলকা (যা, ২ জুন, ২০১৬ হমত কাযথকর): 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

RD Rate 

(%) 

(1) (2) (3) (4) 

1 
7202.11.00 Ferromanganese: Containing by weight more than 2% of 

carbon 

15 

2 7202.21.00 Ferrosilicon Containing by weight more than 55% of silicon 15 

3 7202.30.00 Ferrosilicomanganese 15 

4 
Heading 72.07 (All 

H.S.Codes) 

Semi-finished products of iron or non-alloy steel. 20 

5 

Heading 72.13 (All 

H.S.Codes) 

(7213.91.10 বযতীত) 

Bars and rods, hotrolled, in irregularly wound coils, of iron or 

nonalloy steel. 

3 

6 

Heading 72.14 (All 

H.S.Codes) 

(7214.91.10 বযতীত) 

Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further 

worked than forged, hotrolled, hotdrawn or hotextruded, but 

including those twisted after rolling. 

3 

7 
Heading 72.15 (All 

H.S.Codes) 

Other bars and rods of iron or non-alloy steel. Of freecutting 

steel, not further worked than cold-formed or coldfinished 

3 

8 
Heading 72.16 (All 

H.S.Codes) 

Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel. 3 

9 
Heading 72.24 (All 

H.S.Codes) 

Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-

finished products of other alloy steel. 

20 

10 7411.10.00 Refined copper tubes 3 

সারদ্ধণ- ৩ 
কদৃ্ধষ খাত 

(ক) কৃদ্ধষ খামতর কদ্ধতপয় পমণযর শুল্ক-কর হ্রাস/বদৃ্ধি সংক্রান্ত: 

Sl. No. Description of goods Existing Rate Proposed Rate 

(1) (2) (3) (4) 

1 Rice CD-10%, RD-10% CD-25% 

2 Rape seeds/Soya cake CD-5% CD-10% 

3 Stabilizer for milk SD-20% SD-10% 

(খ) প্রপাদ্ধল্ট্ট্র্ ও গবাদ্ধে পশু প্রদ্ধতষ্ঠামনর খােয উপকরমণ শুন্য হামর শুল্ক সুদ্ধবধ্া প্রোন: 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing 

Rate (%) 

Proposed S.R.O 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2914.23.00 Ionones and methylionones 10 0 

2 2925.29.00 L-Arginine 5 0 

3 3203.00.00 Colouring matter of vegetable or animal origin 

(including dyeing extrafcts but excluding animal black), 

whether or not chemically defined; preparations as 

specified in note 3 to this chapter based on colouring 

matter of vegetable or animal origin 

5 0 

4 3507.10.00 Rennet and concentrates thereof 10 0 

5 3823.13.00 Tall oil fatty acides 10 0 
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(গ) কৃদ্ধষ যন্ত্রপাদ্ধত স্বতদ্ধরমত বযবহাযথ প্রয সকল উপকরমণর শুল্ক প্ররয়াত প্রোন করা হময়মছ: 

Heading No. H.S.Code Description of goods 

(1) (2) (3) 

40.09 4009.11.00 Tubes, pipes and hoses without fitttings 

 4009.42.00 Tubes, pipes and hoses with fitting 

40.10 4010.32.00 Endless transmission belts  

73.18 7318.15.90 Others screw and bolts 

 7318.16.00 Nuts 

73.20 7320.20.00 Helical springs 

83.01 8301.20.90 Locks of a kind used for motor vehicles 

84.08 8408.90.90 Other engine  

84.09 8409.99.10 Spare parts of diesel engine 

84.82 8482.10.00 Ball bearings 

84.87 8487.90.00 Machinery parts  

87.08 8708.30.00 Brakes & servo brakes and parts thereof 

 8708.40.00 Gear boxes and parts thereof 

 8708.93.00 Clutches & parts thereof 

সারদ্ধণ- ৪ 
(ক) রপ্তাদ্ধনমখুী দ্ধেপ খামতর জন্য অদ্ধি দ্ধনবথাপক যন্ত্রপাদ্ধত/উপকরমণ শুল্ক প্ররয়াত প্রোন: 

Heading H.S. Code Description of goods 

(1) (2) (3) 

73.08 7308.30.00 Fire Resistant Door 

84.24 8424.20.30 Sprinkler system and equipments 

85.28 8528.69.00 Video conference device  

85.31 8531.20.00 
Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light emitting 

diodes (LED) 

94.03 
9403.20.30 

9403.60.20 
Cutting table of a kind used with cutting machine 

94.05 
9405.40.42 LED lamps, bulbs and tubes without fittings.  

9405.40.90 Emergency light with Exit sign and double heads  

(খ) রপ্তাদ্ধনমখুী দ্ধেমপর জন্য দ্ধপ্র-প্রফদ্ধব্রমকমটি দ্ধবদ্ধল্ডং স্বতদ্ধরর উপকরমণ শুল্ক প্ররয়াত প্রোন: 

Heading H.S. Code Description of goods 

(1) (2) (3) 

72.08 7208.26.10 Hot rolled iron or non alloy steel  

7208.27.10 

7208.51.10 

7208.52.10 

72.10 7210.61.10 Flat rolled products of iron or non-alloy steel 

7210.61.20 

7210.61.90 

7210.70.10 

7210.70.20 

72.16 7216.32.00 I-sections 

7216.33.00 H-sections 

73.18 7318.14.10 Self-tapping screws 

7318.15.90 Bolts 

76.07 7607.20.10 Aluminium insulation 
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সারদ্ধণ- ৫ 
দ্ধনমথাণ দ্ধেপ খাত 

দ্ধনমথাণ দ্ধেপ খামতর প্রয সকল পণয/উপকরমণর শুল্ক-কর হ্রাস/বদৃ্ধি করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 
Description of goods Existing Rate Proposed Rate 

(1) (2) (3) (4) 

1 Boulder stone CD-25%, VAT-15% CD-5%, SD-10%, VAT15% 

2 Broken or crushed stone CD-25%, SD-20%, VAT-15% CD-5%, SD-30%, VAT-15% 

3 Ferro alloy RD-25% RD-15% 

4 Billet Specific duty BDT 7000/MT, VAT-0% 
Tariff Value $ 400/MT, CD-0%, 

RD-20%, VAT-15% 

5 Bar & Rod CD-10%, 25%, RD-4%, VAT-15% 
Tariff Value $ 400/MT, CD-5%, 

RD-20%, SD-20%, VAT-15% 

6 Angle CD-10%, 25%, RD-4%, VAT-15% CD-5%, SD-20%, VAT-15% 

7 Fly ash CD-10% CD-5% 

সারদ্ধণ- ৬ 
রাসায়দ্ধনক দ্ধেপ খাত 

রাসায়দ্ধনক দ্ধেপ খামতর প্রয সকল পণয/উপকরমণর শুল্ক-কর হ্রাস/বদৃ্ধি করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 
Description of goods 

Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 

(1) (2) (3) (4) 

1 Petroleum Jelly CD-25% CD-15% 

2 Paraffin Wax CD-25% CD-15% 

3 Smoked sheet of rubber for VAT registered tyre tube manufacturers CD-10% CD-5% 

4 Rubber process oil CD-10% CD-5% 

5 Glossy Starch CD-25% CD-15% 

6 Gum rosin CD-25% CD-15% 

7 Talcum Powder CD-5% CD-10% 

8 ECG and ultrasonogram recording paper CD-5% CD-10% 

9 Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp CD-1% CD-10% 

সারদ্ধণ- ৭ 
ইমলকদ্ধট্র্ক খাত 

ইমলকদ্ধট্র্ক খামতর প্রয সকল পণয/উপকরমণর শুল্ক-কর হ্রাস/বদৃ্ধি করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 
Description of goods 

Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 

(1) (2) (3) (4) 

1 Urea resin CD-25% CD-15% 

2 DOP SD-20% SD-10% 

3 
Adhesive tape in rolls exceeding 20 cm imported by VAT registered 

Manufactures 
CD-25% CD-15% 

4 Adhesive tape in rolls not exceeding 20 cm SD-10% SD-0% 

5 Fibre Glass SD-30% SD-0% 
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Sl. 

No. 
Description of goods 

Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 

(1) (2) (3) (4) 

6 
Parts of compressor, HR Steel Sheet, PTC Relay, Motor Protector Ges 

Compressor Oil 

CD-10%, 

25% 
CD-5% 

7 Lamp holder, Connector SD-0% SD-10% 

8 Busbar trunking system imported by Commercial importer CD-5% CD-10% 

সারদ্ধণ- ৮ 
পদ্ধরবহন খাত 

(ক) প্রমাটর সাইমকল খাত: প্রমাটর সাইমকমলর উৎপােক/প্রগদ্ধতেীল উৎপােকগণমক বছরদ্ধিদ্ধিক উৎপােন 

পদ্ধরকপনার আওতায় তামের কতৃথক আমোদ্ধনয় যন্ত্রাংমের প্রক্ষমত্র দ্ধবমেষ সুদ্ধবধ্া প্রোনপূবথক প্রজ্ঞাপন জারী 
করা হময়মছ।  

(খ) দ্ধহউমযান হলার: Human hauler এর উপর বতথমামন ২৫% আমোদ্ধন শুল্ক, ৩০% সম্পূরক শুল্ক দ্ধবেযমান 

রময়মছ। পণযদ্ধটর জন্য পৃেক এইচ.এস.প্রকাি সৃদ্ধষ্ট কমর প্রজ্ঞাপমনর অধ্ীমন েতথসামপমক্ষ প্ররয়াদ্ধত সুদ্ধবধ্া 
প্রোন করা হময়মছ। 

(গ) হাইদ্ধব্রি প্রমাটর গাদ্ধড়: বতথমামন Hybrid Motor Car এর ২৫০০ দ্ধস.দ্ধস. পযথন্ত আমোদ্ধনর প্রক্ষমত্র প্ররয়াদ্ধত 

সুদ্ধবধ্া প্রমযাজয। প্রস্তাদ্ধবত বামজমট প্রমাটরকামরর পাোপাদ্ধে অন্যান্য হাইদ্ধব্রি গাদ্ধড়র প্রক্ষমত্র এবং হাইদ্ধব্রি 

মাইমক্রাবাস এর প্রক্ষমত্রও দ্ধসদ্ধস দ্ধিদ্ধিক প্ররয়াদ্ধত সুদ্ধবধ্া প্রোনপূবথক প্রজ্ঞাপন জারী করা হময়মছ। 

সারদ্ধণ- ৯ 
গযাস ও দ্ধবদুযৎ খাত 

(ক) গযাস খামত বযবহাযথ প্রয সকল পণয/উপকরমণ শুল্ক-কর প্ররয়াত প্রোন করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 
Description of goods 

Existing 

Rate 
Proposed Rate 

(1) (2) (3) (4) 

1 Stove using Biomass CD-25% CD-15% 

2 Air tight storage bag with zipper CD-0% CD-1% & Include capital machinery SRO 

3 Biogas Digester CD-0% CD-1% & Include capital machinery SRO 

4 LPG cylinder of plastic CD-25% CD-10% 

5 LPG cylinder of glass fibre CD-25% CD-10% 

(খ) প্রসালার দ্ধবদুযৎ খামত বযবহাযথ প্রয সকল পমণয শুল্ক-কর প্ররয়াত প্রোন করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 
H.S.Code Description of goods 

(1) (2) (3) 

1 7610.90.90 Aluminium frame for solar module 
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সারদ্ধণ- ১০ 
তেযপ্রযদু্ধি খাত 

তেযপ্রযদু্ধি খামত বযবহাযথ প্রয সকল উপকরমণর শুল্ক হ্রাস করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 
Description of goods 

Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 

(1) (2) (3) (4) 

1 Scratch off Label for VAT registred SIM or Smart card manufacturers CD-25% CD-15% 

2 Unprinted PVC Sheet, PVC Coated Magstrip  CD-25% CD-15% 

সারদ্ধণ- ১১ 
টযাদ্ধরফ প্রযৌদ্ধিকীকরণ 

(ক) প্রয সকল পমণযর আমোদ্ধন শুল্ক (CD) হ্রাস করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3 2516.90.10 Boulder stone 25 5 

4 2517.10.90 Brokenor crushed stone 25 5 

5 2530.10.00 Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded 10 5 

6 2620.99.10 Fly ash 10 5 

7 2701.11.00 Anthracite 5 0 

8 2701.12.00 Bituminous coal 5 0 

9 2707.50.10 
Rubber process oil imported by VAT registered tyre & tube 

manufacturers 
10 5 

10 2707.99.10 
Rubber process oil imported by VAT registered tyre & tube 

manufacturers 
10 5 

11 2710.19.21 

Lubricating oil, that is oil such as is not ordinarily used for any 

other purpose than lubrication, excluding, any mineral oil 

which has its flashing point below 2200F by Abel’s close test 

25 15 

12 2712.10.00 Petroleum jelly 25 15 

13 2712.20.00 Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil 25 15 

14 3208.90.30 
Coating materials imported by VAT registered cookingware 

manufacturers 
25 15 

15 3209.90.30 
Coating materials imported by VAT registered cookingware 

manufacturers 
25 15 

16 3403.99.10 
Compressor oil imported by VAT registered compressor 

manufacturers 
10 5 

17 3505.10.00 Dextrin and other modified starches 25 15 

18 3505.20.00 Glues 25 15 

19 3506.10.00 Stripping chemical  25 15 

20 3506.99.00 Stripping chemical 25 15 

21 3806.10.90 Gum rosin 25 15 

22 3806.90.20 Poly salt 25 15 

23 3812.30.10 Organotin compounds 25 15 

24 3816.00.00 
Refractory cements, mortars, concretes and similar 

compositions, other than products of Heading 38.01. 
10 5 

25 3909.10.00 Urea resins; thiourea resins 25 15 
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Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

26 3919.90.10 
Self adhesive tape in rolls exceeding 20cm imported by VAT 

registered manufacturers 
25 15 

27 3919.90.30 
Scratch off label imported by VAT registered SIM card or 

Smart card manufacturing industry 
25 10 

28 3920.49.40 
PVC sheet imported by VAT registered SIM card or Smart card 

manufacturing industry 
25 15 

29 3920.69.91 
Polyester paper/Unit binder tape imported by VAT registered 

energy efficient electric fan manufacturers 
25 15 

30 3921.90.92 
PVC coated magstrip imported by VAT registered SIM card or 

Smart card manufacturing industry 
25 15 

31 3926.90.92 LP gas cylinder capactity below 5000 litres 25 10 

32 4001.21.10 
Smoked sheets imported by VAT registered tyre and tube 

manufacturers of a rim size exceeding 16" 
10 5 

33 4823.90.95 
Honeycomb imported by VAT registered fire resistant door 

manufacturers 
25 15 

34 5301.10.00 Flax, raw or retted 10 5 

35 5301.21.00 Broken or scotched 10 5 

36 5301.29.90 Hackled or otherwise processed, but not spun 10 5 

37 5305.00.00 

Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textiles Nee), ramie 

and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or 

included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste 

of these fibres (including yarn waste and garnetted stock). 

10 5 

38 5402.44.00 Elastometric  10 5 

39 6903.90.90 Other 25 15 

40 7211.19.10 
HR steel sheet Imported by VAT registered compressor 

manufacturers 
10 5 

41 

72.13 

(7213.91.10 

বযতীত) 

Bars and rods, hotrolled, in irregularly wound coils, of iron or 

non-alloy steel. 25 5 

42 

72.14 

(7214.91.10 

বযতীত) 

Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further 

worked than forged, hotrolled, hotdrawn or hotextruded, but 

including those twisted after rolling. 

25 5 

43 72.15 
Other bars and rods of iron or non-alloy steel. Of freecutting 

steel, not further worked than cold-formed or coldfinished 
10 5 

44 72.16 Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel. 10,25 5 

45 7224.10.00 Ingots and other primary forms 10 0 

46 7224.90.00 Other 10 0 

47 7308.90.10 
Door coordinator imported by VAT Registered fire resistant 

door manufacturers 
25 15 

48 7318.15.10 
Flus type tower bolt imported by VAT registered fire resistant 

door manufacturers 
25 15 

49 7320.90.10 Other spring imported by VAT registered LPG filling plant 25 10 

50 7321.89.10 Stove using biomass 25 15 

51 7410.21.10 
Refined copper foil imported by VAT registered printed circuit 

manufacturers 
10 5 

52 7607.20.92 
Copolymer coated aluminium tape Imported by VAT registered 

cable manufacturing industries 
25 15 

53 8202.91.00 Straight saw blades, for working metal 10 5 

54 8204.20.00 Interchangeable spanner sockets, with or without handles 10 5 
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Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

55 8301.40.10 
Lever lock, Mortice lock imported by VAT registered fire 

resistant door manufacturers 
25 15 

56 8302.42.10 
Magnatic door holder imported by VAT registered fire resistant 

door manufacturers 
25 15 

57 8302.60.10 
Automatic door closer imported by VAT registered fire 

resistant door manufacturers 
25 15 

58 8414.90.20 
Parts of compressor imported by VAT registered compressor 

manufacturers 
10 5 

59 8415.83.30 
Stability/Humidity chamber imported by pharmaceutical 

industries 
25 1 

60 8418.69.95 
Special type laboratory refrigerator imported by 

pharmaceutical industries 
25 1 

61 8421.39.91 Equipment imported by VAT registered LPG filling plant 25 10 

62 8481.30.11 Check valve Imported by LPG filling plant 25 10 

63 8504.90.40 UPS case imported by VAT registered UPS manufacturers 25 15 

64 8507.20.10 Sealed: for use in UPS (capacity 85 amp or less) 25 15 

65 8517.62.50 
WiFi/Wimax lan card and access point; Firewall (securicy 

hardware) 
25 15 

66 8536.30.10 
Motor protector imported by VAT registered compressor 

manufacturers 
10 5 

67 8536.49.10 
PTC relay imported by VAT registered compressor 

manufacturers 
10 5 

68 8545.11.00 Electrodes of a kind used for furnaces: 10 5 

69 8704.22.15 LPG road tanker/Bobtail tanker in CBU 25 1 

70 9403.20.10 
Furniture specially designed to receive apparatus of heading 

84.71 and 85.17 
10 5 

71 9403.20.30 Cutting table of kind used with cutting machine 25 10 

72 9403.60.20 Cutting table of kind used with cutting machine 25 10 

73 9405.92.10 
LED lamp parts imported by VAT registered LED lamp 

manufacturing industry 
25 0 

(খ) প্রয সকল পমণযর আমোদ্ধন শুল্ক (CD) বদৃ্ধি করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 0714.90.11 Sago Wrapped/canned upto 2.5 kg 5 10 

2 0714.90.19 Other Sago 5 10 

3 1006.20.00 Husked (brown) rice 10 25 

4 1006.30.10 Fortified rice kernels 10 25 

5 1006.30.90 Other 10 25 

6 1006.40.00 Broken rice 10 25 

7 1102.20.00 Maize (corn) flour 10 25 

8 1108.11.00 Wheat starch 10 15 

9 1108.12.00 Maize (corn) starch 10 15 

10 1108.13.00 Potato starch 10 15 

11 1108.20.00 Inulin 5 10 

12 1208.10.00 Soya cake of soya beans 5 10 

13 1208.90.00 Other 0 5 
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Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

14 2306.41.00 Of low erucic acid rape or colza 5 10 

15 2519.90.00 Other 5 10 

16 2526.20.00 Talcum powder crushed or powdered 10 15 

17 2836.99.90 Other 5 10 

18 2839.90.90 Other 5 10 

19 2845.90.00 Other 5 10 

20 2904.90.00 Other 5 10 

21 2933.99.00 Other 0 5 

22 2941.90.90 Other 0 5 

23 3707.10.00 Sensitising emulsions 5 15 

24 3707.90.00 Other 5 15 

25 3812.30.90 Other 5 10 

26 3814.00.00 
Organic composite solvents and thinners not elsewhere specified 

or included; prepared paint or varnish removers. 

10 15 

27 3919.90.91 
Re-seal tape imported by VAT registered sanitary napkin 

manufacturers 

25 15 

28 4010.39.90 Other 1 5 

29 4011.20.90 Other tyre of a kind used on buses or lorries 10 15 

30 4013.90.90 Other inner tubes, of rubber. 10 15 

31 4802.55.10 ECG and ultrasonogram recording paper 5 10 

32 4812.00.00 Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp. 1 10 

33 4901.99.20 Text books for primary and secondary education  10 25 

34 4903.00.00 Children's picture, drawing or colouring books.  5 10 

35 4907.00.90 Other 5 10 

36 6903.10.90 Other 10 15 

37 6903.20.90 Other 10 15 

38 7011.10.00 Glass envelops for electric lighting 10 15 

39 7304.11.10 Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia  10 15 

40 7304.19.10 Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia  10 15 

41 7304.22.10 Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia  10 15 

42 7304.23.10 Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia  10 15 

43 7304.24.10 Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia  10 15 

44 7304.29.10 Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia 10 15 

45 7305.11.00 
Tubes, pipes and hollow profiles Longitudinally submerged arc 

welded  

10 15 

46 7305.12.00 Other, longitudinally welded Tubes, pipes and hollow profiles 10 15 

47 7305.19.00 Other Tubes, pipes and hollow profiles 10 15 

48 7305.20.00 Casing of a kind used in drilling for oil or gas 10 15 

49 7306.11.10 Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia  10 15 

50 7306.19.10 Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia  10 15 

51 7306.21.10 Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia  10 15 

52 7306.29.10 Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia 10 15 

53 7316.00.00 Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel. 10 25 

54 7318.14.10 Imported by prefabricated building industry 10 15 

55 7318.21.00 Spring washers and other lock washers 1 10 

56 7407.10.00 Refined copper wire 10 25 

57 7409.11.00 Refined copper plates in coils 10 25 

58 7411.10.00 Refined copper tubes 5 15 
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Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

59 7607.19.00 Other aluminium foil 10 15 

60 8450.20.10 Household type washing machine capacity not exceeding 12 kg 1 25 

61 8471.60.10 Finger/Biometric scanner 2 5 

62 
8478.10.00 

8478.90.00 

Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or 

included elsewhere in this Chapter. 
1 10 

63 8479.60.00 Evaporative air coolers 10 25 

64 8504.23.90 Transformer having a power handling capacity 10120 MVA 5 10 

65 8504.40.20 UPS/IPS (capacity upto 2,000 VA) 5 10 

66 8537.10.19 
Other busbar trunking system for a voltage not exceeding 1,000 

V 
5 10 

67 8543.70.90 Other 5 10 

68 8544.70.00 Optical fibre cables 10 15 

69 9018.19.10 Patient monitor 1 5 

70 9018.39.90 Other Instruments and appliances used in medical 5 10 

71 9028.90.20 
Parts of Prepayment KWH meter; programmable multifunction 

KWH meter; programmable multitariff KWH meter 
1 10 

(গ) প্রয সকল পমণযর আমোদ্ধন পযথাময় VAT প্রতযাহার করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing 

VAT rate 

Proposed 

VAT rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 7201.10.00 
Non-alloy pig iron containing by weight 0.5% or less of 

phosphorus 
15 0 

2 7201.20.00 
Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5% of 

phosphorus 
15 0 

3 7201.50.00 Alloy pig iron; spiegeleisen. 15 0 

(ঘ) প্রয সকল পমণযর আমোদ্ধন পযথাময় VAT আমরাপ করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing 

VAT rate 

Proposed 

VAT rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 7207.11.00 
Of rectangular (including square) crosssection, the width 

measuring less than twice the thickness 
0 15 

2 7207.12.00 Other, of rectangular (other than square) crosssection 0 15 

3 7207.19.00 Other 0 15 

4 7207.20.00 Containing by weight 0.25% or more of carbon 0 15 

(ঙ) মূলধ্নী যন্ত্রপাদ্ধত সুদ্ধবধ্া প্রোন (শুধ্ ু১% আমোদ্ধন শুল্ক): 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

(1) (2) (3) 

1 3923.29.10 Airtight storage bags with zipper 

2 6909.19.10 Ceramic candle for water filter 

3 6909.19.90 Other 

4 7019.90.11 Biogas digester 

5 8415.83.30 Stability/Humidity chamber imported by pharmaceutical industries 

6 8418.69.95 Special type laboratory refrigerator imported by pharmaceutical industries 

7 8704.22.15 LPG road tanker/Bobtail tanker in CBU 
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(চ) মূলধ্নী যন্ত্রপাদ্ধত সুদ্ধবধ্া প্রতযাহার: 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing S.R.O 

Rate (%) 

Proposed CD 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 4010.39.90 Other 1 5 

2 4812.00.00 Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp. 1 10 

3 7318.21.00 Spring washers and other lock washers 1 10 

4 8450.20.10 
Household type washing machine capacity not 

exceeding 12 kg 
1 25 

5 
8478.10.00 

8478.90.00 

Machinery for preparing or making up tobacco, not 

specified or included elsewhere in this Chapter. 
1 10 

(ছ) ঔষধ্ দ্ধেমপর কাাঁচামাল Table-1 হমত Table-2 প্রত স্থানান্তর: 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing 

Rate (%) 

Proposed S.R.O 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 7607.19.00 Alu/Alu bottom foil 5 10 

(জ) প্রয সকল পমণয সুদ্ধনদ্ধেথষ্ট আমোদ্ধন শুল্ক (Specific CD) আমরাপ করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description of goods 

Existing 

Duty 

Proposed 

Duty 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 7201.10.00 
Non-alloy pig iron containing by weight 0.5% or less of 

phosphorus 
0% 

BDT 1000/ 

per MT 

2 7201.20.00 
Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5% of 

phosphorus 
0% 

BDT 1000/ 

per MT 

3 7201.50.00 Alloy pig iron; spiegeleisen. 0% 
BDT 1000/ 

per MT 

(ে) বতথমামন কাযথকর বাংলামেে কােমস টযাদ্ধরফ এর চযাোর 54 ও 55 িুি অদ্ধধ্কাংে প্রহদ্ধিং এর পণয kg প্রত শুল্কায়ন 

করা হয় আবার কদ্ধতপয় প্রহদ্ধিং এর পণয m2 এ শুল্কায়ন করা হয়। এমত শুল্কায়মন জদ্ধটলতার সৃদ্ধষ্ট হয়। তাই এ জদ্ধটলতা 
েূরীকরমণর লমক্ষয প্রহদ্ধিং 54.07 হমত 54.08 এবং 55.12 হমত 55.16 এর সকল পমণযর Statistical Unit m2 (square 

meter) প্রক পদ্ধরবতথন কমর kg করা হময়মছ। 

(ঞ) প্রয সকল H.S. Code এর দ্ধবপরীমত পমণযর বণথনা পদ্ধরবতথন/সংমোধ্ন করা হময়মছ: 

Sl. No. H.S. Code Existing Description Changed Description 

(1) (2) (3) (4) 

1 3907.60.10 

Polyethylene terephthalate imported by 

VAT/Excise registered textile yarn 

manufacturer 

Polyethylene terephthalate imported 

by VAT registered textile yarn 

manufacturer 

2 8507.20.10 Sealed: for use in UPS 
Sealed: for use in UPS (capacity 85 

amp or less) 

3 8517.62.40 

Grandmaster clock; modulator; 

multiplexer; optical fibre platform; network 

management system  

Grandmaster clock; modulator; 

multiplexer; optical fibre platform; 
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(ট) প্রয সকল H.S. Code একীিতু (Merge) করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 

Existing 

H.S. Code 

Merged 

H.S. Code 
Description of goods 

1 8544.60.10 
8544.60.00 Other electric conductors, for a voltage exceeding 1,000 V 

8544.60.90 

(ঠ) প্রয সকল H.S. Code দ্ধবিাজন (Split) করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 

Existing 

H.S. Code 

Splited 

H.S. Code 
Description of goods 

(1) (2) (3) (4) 

1 2106.90.40 
2106.90.41 

Stabilizer for milk imported by VAT registered milk foodstuffs 

manufacturing and agroprocessing industries 

2106.90.49 Other Stabilizer for milk 

2 2707.50.00 
2707.50.10 

Rubber process oil imported by VAT registered tyre & tube 

manufacturers 

2707.50.90 Other 

3 2707.99.00 
2707.99.10 

Rubber process oil imported by VAT registered tyre & tube 

manufacturers 

2707.99.90 Other 

4 3403.99.00 
3403.99.10 Compressor oil imported by VAT registered compressor manufacturers 

3403.99.90 Other 

5 3917.29.90 
3917.29.91 Fibre glass imported by VAT registered electric fan manufacturers 

3917.29.99 Other 

6 3919.90.90 
3919.90.91 Re-seal tape imported by VAT registered sanitary napkin manufacturers 

3919.90.99 Other 

7 3920.69.90 
3920.69.91 

Polyester paper/Unit binder tape imported by VAT registered energy 

efficient electric fan manufacturers 

3920.69.99 Other 

8 4001.21.00 
4001.21.10 

Smoked sheets imported by VAT registered tyre and tube manufacturers 

of a rim size exceeding 16" 

4001.21.90 Other 

9 6909.19.00 
6909.19.10 Ceramic candle for water filter 

6909.19.90 Other 

10 7013.99.00 
7013.99.10 Opal Glassware 

7013.99.90 Other 

11 7211.19.00 
7211.19.10 HR steel sheet Imported by VAT registered compressor manufacturers 

7211.19.90 Other 

12 7308.90.00 
7308.90.10 

Door coordinator imported by VAT Registered fire resistant door 

manufacturers 

7308.90.90 Other 

13 7318.15.00 
7318.15.10 

Flus type tower bolt imported by VAT registered fire resistant door 

manufacturers 

7318.15.90 Other 

14 7320.90.00 
7320.90.10 Other spring imported by VAT registered LPG filling plant 

7320.90.90 Other 

15 7321.89.00 
7321.89.10 Stove using biomass 

7321.89.90 Other 



116 

 

Sl. 

No. 

Existing 

H.S. Code 

Splited 

H.S. Code 
Description of goods 

(1) (2) (3) (4) 

16 7410.21.00 
7410.21.10 

Refined copper foil imported by VAT registered printed circuit 

manufacturers 

7410.21.90 Other 

17 8301.40.00 
8301.40.10 

Lever lock, Mortice lock imported by VAT registered fire resistant door 

manufacturers 

8301.40.90 Other 

18 8302.42.00 
8302.42.10 

Magnatic door holder imported by VAT registered fire resistant door 

manufacturers 

8302.42.90 Other 

19 8302.49.90 
8302.49.91 Trolley bag/suitcase/travel bag accessories 

8302.49.99 Other 

20 8302.60.00 
8302.60.10 

Automatic door closer imported by VAT registered fire resistant door 

manufacturers 

8302.60.90 Other 

21 8421.39.90 
8421.39.91 Equipment imported by VAT registered LPG filling plant 

8421.39.99 Other  

22 8450.20.00 
8450.20.10 Household type washing machine capacity not exceeding 12 kg 

8450.20.90 Other 

23 8471.60.00 
8471.60.10 Finger/Biometric scanner 

8471.60.90 Other 

24 8481.30.10 
8481.30.11 Check valve Imported by LPG filling plant 

8481.30.19 Other 

25 8536.30.00 
8536.30.10 Motor protector imported by VAT registered compressor manufacturers 

8536.30.90 Other 

26 8536.49.00 
8536.49.10 PTC relay imported by VAT registered compressor manufacturers 

8536.49.90 Other 

27 8702.10.40 
8702.10.41 Human hauler 

8702.10.49 Other 

28 8703.90.30 

 
Hybrid motor cars and other hybrid vehicles, including station wagons 

and racing cars in CBU 

8703.90.31 Of a cylinder capacity not exceeding 1500 cc 

8703.90.32 Of a cylinder capacity exceeding 1500 cc but not exceeding 2000 cc 

8703.90.33 Of a cylinder capacity exceeding 2000 cc but not exceeding 2750 cc 

8703.90.34 Of a cylinder capacity exceeding 2750 cc but not exceeding 4000 cc 

8703.90.39 Of a cylinder capacity exceeding 4000 cc  

29 8703.90.40 

8703.90.41 Hybrid microbus in CBU of a cylinder capacity not exceeding 1800 cc 

8703.90.49 
Hybrid microbus in CBU of a cylinder capacity exceeding 1800 cc but 

not exceeding 2000 cc 

30 9018.19.00 
9018.19.10 Patient monitor 

9018.19.90 Other 

31 9405.92.00 
9405.92.10 

LED lamp parts imported by VAT registered LED lamp manufacturing 

industry 

9405.92.90 Other 
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(ি) প্রয সকল H.S. Code নতনু সদৃ্ধষ্ট করা হময়মছ: 

Sl. 

No. 

New 

H.S. Code 
Description of goods 

(1) (2) (3) 

1 2106.90.50 Coffee mate in bulk imported by VAT registered milk foodstuffs manufacturers 

2 3208.90.30 Coating materials imported by VAT registered cookingware manufacturers 

3 3209.90.30 Coating materials imported by VAT registered cookingware manufacturers 

4 3806.90.20 Poly salt 

5 3919.90.30 
Scratch off label imported by VAT registered SIM card or Smart card manufacturing 

industry 

6 3920.49.40 
PVC sheet imported by VAT registered SIM card or Smart card manufacturing 

industry 

7 3921.90.92 
PVC coated magstrip imported by VAT registered SIM card or Smart card 

manufacturing industry 

8 3926.90.92 LP gas cylinder capactity below 5000 litres 

9 4823.90.95 Honeycomb imported by VAT registered fire resistant door manufacturers 

10 7019.90.20 LP gas cylinder capacity below 5000 litres 

11 7607.20.92 
Copolymer coated aluminium tape Imported by VAT registered cable manufacturing 

industries 

12 8414.80.41 Compressore for Industrial type air conditioner 

13 8414.80.42 
Air conditioner compressore Imported by VAT registered domestic type air conditioner 

manufacturers 

14 8414.80.49 Other 

15 8414.90.20 Of compressor imported by VAT registered compressor manufacturers 

16 8415.83.30 Stability/Humidity chamber imported by pharmaceutical industries 

17 8418.69.94 Mortuary imported VAT registered hospital 

18 8418.69.95 Special type laboratory refrigerator imported by pharmaceutical industries 

19 8504.90.40 UPS case imported by VAT registered UPS manufacturers 

20 8516.79.20 Mosquito/Insect killing bat 

21 8517.62.50 Wi-Fi/Wimax LAN card and access point; Firewall (securicy hardware) 

22 8543.70.40 Electric/Electronic access control 

23 8703.90.50 Electric battery operated motor car 

24 8704.22.15 LPG road tanker/Bobtail tanker in CBU 

25 9018.39.17 Blood lancet 

26 9028.90.20 
Parts of prepayment KWH meter; programmable multifunction KWH meter; 

programmable multitariff KWH meter 

27 9403.20.30 Cutting table of kind used with cutting machine 

28 9403.60.20 Cutting table of kind used with cutting machine 
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সারদ্ধণ- ১২ 

টযাদ্ধরফ মূলয ও নযূনতম মূলয দ্ধনধ্থারণ: 

দ্ধবদ্ধিন্ন উৎস প্রেে হমত আমোদ্ধনকৃত পমণযর শুল্কায়মন জদ্ধটলতা দ্ধনরসমনর লমক্ষয কদ্ধতপয় পমণযর প্রক্ষমত্র টযাদ্ধরফ 

মূলয এবং কদ্ধতপয় পমণযর প্রক্ষমত্র নূযনতম মূলয দ্ধনধ্থারণপূবথক এ সংক্রান্ত দ্ধবেযমান প্রজ্ঞাপন বাদ্ধতলপূবথক নতুন 

প্রজ্ঞাপন জারী করা হময়মছ। 

 

সারদ্ধণ- ১৩ 

Customs Act, 1969 এর সংমোধ্ন: 

শুল্কায়ন প্রদ্ধক্রয়া সহজীকরণ ও কােমস প্রোসমন গদ্ধতেীলতা আনয়মনর লমক্ষয Customs Act, 1969 এর 

Section 2, 6, 9, 18, 115,129, 156, 193A, 196A, 219 & 219A-প্রত প্রময়াজনীয় সংমোধ্নী আনা হময়মছ। 


