


i 

 

সূচিপত্র 

চিষয় পৃষ্ঠা 

প্রথম অধ্যায়ঃ সূিনা ও প্রপ্রক্ষাপট 

শ্রদ্ধাঞ্জচ,  ৃতজ্ঞতজা  ১-২ 

চিজীয় অধ্যায়ঃ চিগজ চিননর সফ,জার আন,ানে আগামীর পথ রিনা 
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২৩-২৯ 
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পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নােম 

 

aগর্গিতর ধারাবািহকতা 
সম্ভাবনাময় আগামীর পেথ বাংলােদশ 

 

মাননীয় স্পীকার 

2। আিম 3124-25 aথ র্বছেরর সম্পূরক বােজট eবং 3125-26 aথ র্বছেরর 
স্তািবত বােজট e মহান সংসেদ uপস্থাপেনর জনয্ আপনার সানুগর্হ aনুমিত 
াথ র্না করিছ। 

থম aধয্ায় 

সূচনা o ে ক্ষাপট 
3। বাংলােদেশর iিতহােস ei থমবার eকিট িনব র্ািচত সরকার পূণ র্ েময়ােদ 
দািয়তব্ পালন েশেষ আবারo পূণ র্ েময়ােদ িনব র্ািচত হেয়েছ। জনগেণর e রায় 
আমােদর সরকােরর oপর ত েদর িবপুল আস্থারi eক aননয্ নিজর। সাংিবধািনক 
বাধয্বাধকতা না থাকা সেত্তব্o মাননীয় ধানম ী েশখ হািসনা eকিট সব র্দলীয় 
সরকােরর aধীেন িনব র্াচন aনুষ্ঠােনর বয্বস্থা কেরন। aতয্ন্ত দু:েখর িবষয় েয, 
eকিট বড় রাজৈনিতক দল ei িনব র্াচনেক aেহতুক বয়কট কের গণতাি ক 
িকর্য়ােক বয্াহত করার েচষ্টা কের। যাi েহাক, আমরা মেন কির, সরকােরর e 
ধারাবািহকতা েদেশর uন্নয়েনর aগর্যা ােক uচ্চতর eক েসাপােন েপৗঁেছ েদেব।  

4। দ্ধাঞ্জিলঃ দশম জাতীয় সংসেদর থম বােজট aিধেবশেনর ei 
ঐিতহািসক মুহূেতর্ আিম িবন  িচেত্ত স্মরণ করিছ হাজার বছেরর ে ষ্ঠ বাঙ্গালী 
জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমানেক। গভীর দ্ধায় স্মরণ করিছ বঙ্গবন্ধুর 
সুেযাগয্ সহকম  জাতীয় চার েনতােক। আিম দ্ধার সােথ স্মরণ করিছ আমােদর 
মুিক্তযুদ্ধ, ৈসব্রাচার িবেরাধী আেন্দালন eবং যুদ্ধাপরাধীেদর িবচার-িবেরাধী 
aগণতাি ক uগর্ সা দািয়ক েমৗলবাদী শিক্তর হােত িনহত aগিণত শহীদেদর। 
ত েদর ei আত্মতয্াগ সমৃদ্ধ বাংলােদশ গঠেনর পেথ আমােদর aগর্যা ায় িচরন্তন 
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aনুে রণার uৎস হেয় থাকেব। আিম ধনয্বাদ জানািচ্ছ িনব র্াচনী কােজ িনেয়ািজত 
সকল পয র্ােয়র aসামিরক o সামিরক কম র্কতর্া o কম র্চারীবৃন্দেক — যারা জীবেনর 
ঝুিঁক িনেয়  িনব র্াচনী দািয়তব্ পালন কের গণতাি ক ধারাবািহকতা রক্ষার গুরুতব্পূণ র্ 
কাজিট সুচারুরূেপ সম্পন্ন কেরেছন।  

5। কৃতজ্ঞতাঃ আিম আন্তিরক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিছ মাননীয় ধানম ী েশখ 
হািসনার িত। পিরণত বয়েস িতিন আমােক িদব্তীয়বােরর মত সরকােরর aথ র্ম ীর 
দািয়তব্ aপ র্ণ কেরেছন। আমার oপর ত র ei aকুন্ঠ আস্থার িত দ্ধাশীল েথেক 
আিম e গুরুদািয়তব্ পালেন আমার সকল য়াস িনেয়ািজত রাখব। 

6। বােজট ণয়েনর াক্কােল বরাবেরর মত eবারo আিম কথা বেলিছ 
সংসদীয় স্থায়ী কিমিটর মাননীয় সদসয্, েদেশর গণয্মানয্ বয্িক্তবগ র্, খয্ািতমান 
aথ র্নীিতিবদ, েপশাজীবী, বয্বসািয়ক সংগঠন, eনিজo েনতৃবৃন্দ, সাংবািদক eবং 
সকল ম ণালয় o িবভােগর সিচবেদর সেঙ্গ। eছাড়াo বােজট িবষেয় কৃষেকর 
িচন্তাভাবনা জানেত আিম ঢাকার বাiের িসেলেট eকিট মতিবিনময় সভায় েযাগ 
িদেয়িছ। eসব সভায় aংশগর্হণকারী িতিট বয্িক্তর কােছ আিম আন্তিরকভােব 
কৃতজ্ঞ। আিম েচষ্টা কেরিছ স্তািবত বােজেট ত েদর মূলয্বান পরামশ র্গুেলা যতটা 
সম্ভব িতফিলত করেত। আিম আেরা ধনয্বাদ জানািচ্ছ aথ র্ িবভাগ, জাতীয় রাজসব্ 
েবাড র্ eবং সকল শাসিনক ম ণালয় o িবভােগর বােজট-সংিশ্লষ্ট কম র্কতর্া o 
কম র্চারীেদর, য রা aক্লান্ত পির ম কের বােজট ণয়েনর ei কষ্টসাধয্ কােজ 
আমােক সহায়তা কেরেছন।  
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িদব্তীয় aধয্ায় 

িবগত িদেনর সফলতার আেলােক আগামীর পথ রচনা 
 

মাননীয় স্পীকার  

7। 3132 সােলর মেধয্ বাংলােদশেক eকিট জ্ঞানিভিত্তক o যুিক্তিনভর্র 
মধয্ম আেয়র েদশ িহেসেব গেড় েতালার আকাঙ্ক্ষা িনেয় গত েময়ােদর শুরুেত 
আমরা ণয়ন কেরিছলাম ‘ে িক্ষত পিরকল্পনা (3121-3132)’। eটাi িছল 
বাংলােদেশর iিতহােস ণীত থম দীঘ র্েময়ািদ সুস্পষ্ট কম র্সূিচ, যা আমােদর 
uন্নয়েনর aগর্যা ায় পথিনেদ র্শক িহেসেব কাজ কের আসেছ। আিম দব্য্থ র্হীন কেন্ঠ 
েঘাষণা করেত চাi - ‘রূপকল্প 3132’ েক সামেন েরেখ 311৯ সােল uন্নয়েনর েয 
aিভযা া আমরা শুরু কেরিছলাম e েময়ােদo তা aবয্াহত থাকেব।  

8।  গত েময়ােদ আমােদর মূল লক্ষয্ িছল aথ র্ৈনিতক uন্নয়েনর সুদৃঢ় িভত 
রচনা করা। েস লেক্ষয্ আমরা গুরুতব্ িদেয়িছলাম েভৗত o সামািজক aবকাঠােমা 
িবিনম র্াণ, িবদুয্ৎ জব্ালািন o তথয্ যুিক্ত খােতর uন্নয়ন eবং েবসরকাির খােতর 
িবকােশাপেযাগী পিরেবশ সৃিষ্টর oপর। িবগত েময়ােদর েশষিদেক িনব র্াচনেকি ক 
সিহংসতা েদেশর aথ র্নীিতেক aেনকখািন ক্ষিতগর্স্ত করেলo 311৯ সাল েথেক শুরু 
হoয়া aথ র্ৈনিতক সংস্কার ততিদেন েদশেক eক সুদৃঢ় িভিত্তর oপর দ ড় কিরেয় 
িদেয়িছল। ফেল ক্ষিত সামেল িনেয় িনব র্াচেনাত্তর সমেয় aথ র্নীিত aিত ত তার 
গিত িফের েপেয়েছ।  

9। eখন আিম গত েময়ােদ আমােদর aজর্েনর eকিট িফিরিস্ত ei মহান 
সংসেদর সামেন তুেল ধরেত চাi। আমরা েযসব aঙ্গীকার কেরিছলাম তার সব েয 
বাস্তবায়ন হেয়েছ তা বলেবা না, তাi পিরিশেষ্ট িতনিট ছেক েযসব নীিত, কম র্সূিচ 
বা কায র্কর্ম সাথ র্কভােব বাস্তবািয়ত হেয়েছ, েযগুেলা বাস্তবায়ন করা যায় িন eবং 
েযগুেলা বাস্তবািয়ত হেচ্ছ েসগুেলােক তুেল ধরা হেয়েছ। 

৯। মন্দা েমাকােবলাঃ  আমােদর সরকােরর aনয্তম ধান সাফলয্ দক্ষতার 
সােথ িবশব্ মন্দার aিভঘাত েমাকােবলা করা। e িবষেয় আমােদর সরকােরর গৃহীত 
পদেক্ষপগুেলার যথাথ র্তা সব র্মহেল শংিসত হেয়েছ। িবগত প চ বছের জাতীয় 
আেয়র aবয্াহত বৃিদ্ধ (গেড় 7.3 শতাংশ), সহনীয় মূলয্স্ফীিত, সামিষ্টক 
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aথ র্ৈনিতক িস্থিতশীলতা, রপ্তািন খােতর সুদৃঢ় aবস্থান, চলিত িহসােব aনুকূল 
ভারসাময্, েরকড র্ aেঙ্কর ৈবেদিশক মু ার িরজাভ র্, ঋণ পিরেশােধর সক্ষমতার 
মানদন্ড aক্ষুন্ন থাকা- eসবi মন্দা েমাকােবলায় আমােদর সাফেলয্র uজ্জব্ল মাণ।  

21। আiেনর শাসন িতষ্ঠাঃ আমরা  জািতর িপতা o ত র পিরবারবগ র্েক 
হতয্ার িবচােরর রায় কায র্কর কেরিছ। 2৯82 সােল সংঘিটত গণহতয্া, 
মানবতািবেরাধী aপরাধ eবং যুদ্ধাপরােধর িবচােরর জনয্ আন্তজর্ািতক aপরাধ 
াiবুয্নাল গঠন, 21 জন যুদ্ধাপরাধীর িবচারকাজ সম্পন্নকরণ eবং iেতামেধয্ 

eকজেনর ফ িসর রায় কায র্কর করার মাধয্েম যুদ্ধাপরাধীেদর িবচার করার 
aঙ্গীকার বাস্তবায়েনর পেথo আমরা aেনকখািন aগর্সর হেয়িছ। 

22।  জীবনযা ার মােনান্নয়নঃ মূলয্স্ফীিত শমেনর পাশাপািশ সরকাির 
কম র্চারীেদর জনয্ নতুন েবতন েস্কল o মহাঘ র্ ভাতা দান, আয়বধ র্ক কম র্সৃজন, 
নূয্নতম মজুিরর হার বৃিদ্ধ, সামািজক িনরাপত্তা কম র্সূিচর আoতা স সারণ 
iতয্ািদ কায র্কর্েমর ফেল মানুেষর কৃত আয় o কর্য়ক্ষমতা বৃিদ্ধ েপেয়েছ। eকi 
সােথ িশক্ষা, সব্াস্থয্ o সয্ািনেটশেনর মত uন্নয়েনর সামািজক চালকসমূেহo 
লক্ষয্ণীয় aগর্গিত হেয়েছ। 3116-17 সােলর িভিত্ত মূেলয্ মাথািপছু আয় 311৯ 
সােলর 954 ডলার েথেক েবেড় 3125 সােল 2 হাজার 2৯1 মািকর্ন ডলাের uন্নীত 
হেয়েছ। দাির  o চরম দািরে র হার 311৯ সােলর 44.5 o 2৯.4 শতাংশ হেত 
াস েপেয় 3124 সােল যথাকর্েম 37.5 o 22.৯ শতাংেশ েনেম eেসেছ।  

23। িবদুয্ৎ o জব্ালািনঃ  িবদুয্ৎ খােত িবগত প চ বছের আমােদর িনরন্তর 
কম র্ য়ােসর সুফল জনগেণর কােছ আজ দৃশয্মান। িবদুয্ৎ uৎপাদেনর সক্ষমতা 
বতর্মােন 21 হাজার 452 েমগাoয়ােট uন্নীত হেয়েছ, 311৯ সােল যা িছল মা  5 
হাজার ৯42 েমগাoয়াট। জনগণ েলাডেশিডং eর দু:সহ য ণা েথেক মুিক্ত েপেয়েছ। 
তেব eখনo সঞ্চালন o িবতরণ বয্বস্থায় দুব র্লতার ফেল eবং িকছু বহু পুরেনা 
িবদুয্ৎ েকে র কায র্করী uৎপাদন কেম যাoয়ায় uৎপাদন ক্ষমতা পুেরাপুির বয্বহার 
করা যােচ্ছ না। ei দুরবস্থা েথেক আশু পির ােণর জনয্ আমরা িবেশষ বয্বস্থা গর্হণ 
করিছ। eকi সােথ জব্ালািন খােতo আমরা েপেয়িছ uেল্লখেযাগয্ সাফলয্। আমােদর 
ঐকািন্তক েচষ্টায় ৈদিনক 9৯6 িমিলয়ন ঘনফুট aিতিরক্ত গয্াস জাতীয় িগর্েড যুক্ত 
হেয়েছ।  

24।  িডিজটাল বাংলােদশঃ িবগত প চ বছের আমরা আiিসিট সহায়ক বয্াপক 
aবকাঠােমা o পিরেবশ সৃজন কেরিছ। ফেল বাংলােদশ iেতামেধয্i যুিক্তিনভর্র 
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আধুিনক রাে র aবয়ব েপেয়েছ। আমােদর িতিষ্ঠত  5 হাজার 637িট iuিনয়ন 
তথয্ o েসবােক  েথেক িতিদন গেড় 51 লক্ষ মানুষ i-েসবা পােচ্ছ। েদেশ 
েটিলেডনিসিট eবং iন্টারেনট েডনিসিট যথাকর্েম 88.9 eবং 34.8 শতাংেশ uন্নীত 
হেয়েছ।  i-কমাস র্, i-েপেমন্ট eবং i-গভেন র্ন্স eর বয্াপক সার ঘেটেছ। 
বাংলােদেশ uৎপািদত সফটoয়য্ার eবং আiিসিট সািভ র্েসস যুক্তরা , iuেরাপ, 
জাপান, কানাডা, aে িলয়াসহ িবেশব্র 41িট েদেশ রপ্তািন হেচ্ছ। 32িট েজলার 
263িট uপেজলার িডিজটাল লয্ান্ড েজািনং ময্াপ সমব্িলত িতেবদন স্তুত করা 
হেয়েছ। বতর্মােন আেরা 51িট েজলায় লয্ান্ড েজািনং কায র্কর্ম চলমান রেয়েছ। 

25। কৃিষ o খাদয্ িনরাপত্তাঃ কৃিষখােতর uন্নয়েনর জনয্ আমরা সােরর মূলয্ 
কৃষেকর কর্য়ক্ষমতার মেধয্ রাখা, কৃিষখােত েণাদনা, কৃিষ uপকরণ সহায়তা কাড র্,  
21 টাকায়  কৃষেকর নােম বয্াংক eকাuন্ট েখালা, iuিনয়ন o ব্লক পয র্ােয় িবকর্য় 
িতিনিধর মাধয্েম সার িবতরণ iতয্ািদ বহুমুখী কায র্কর্ম গর্হণ কির। সমিনব্ত 

eসকল কায র্কর্েমর সফলতায় aনুিমত সমেয়র পূেব র্i আমরা খাদয্ uৎপাদেন 
সব্য়ংসম্পূণ র্তা aজর্ন কেরিছ। খাদয্ িনরাপত্তা িনিশ্চত করেত আমরা খাদয্ গুদােমর 
ধারণক্ষমতা বািড়েয়িছ। েয়াজনমত িটআর, িভিজeফ, িভিজিড, কািবখা iতয্ািদ 
কম র্সূিচর মাধয্েম িবনামূেলয্ aথবা সব্ল্পমূেলয্ খাদয্ িবতরণ aবয্াহত েরেখিছ। ফেল 
েপৗন:পুিনক মঙ্গার হাত েথেক রক্ষা েপেয়েছ uত্তরাঞ্চেলর দির  জনগণ। 
কৃিষখােতর aজর্নেক েটকসi করা, কৃিষেক বািণিজয্ক কৃিষেত রূপান্তর eবং খাদয্ 
o পুিষ্ট িনরাপত্তা িবধােনর লেক্ষয্ আমরা ণয়ন কেরিছ ‘জাতীয় কৃিষ নীিত 
3124’।  

26। িশক্ষাঃ িনরক্ষরতা দূরীকরণ, মানসম্মত িশক্ষার সার o দক্ষ জনসম্পদ 
গড়ার লক্ষয্ িনেয় গত েময়ােদর েগাড়ােতi আমরা ণয়ন কেরিছ ‘িশক্ষানীিত 
3121’। eছাড়াo আমরা দির  েমধাবী িশক্ষাথ েদর জনয্ ‘িশক্ষা সহায়তা াস্ট 
আiন 3123’ eবং ে ষ্ঠ িতভার সব্ীকৃিত দােন ‘সৃজনশীল েমধা aেনব্ষণ 
নীিতমালা- 3123’ ণয়ন কেরিছ। আমােদর েচষ্টায় াথিমক েথেক মাধয্িমক 
স্তর পয র্ন্ত শতভাগ িশক্ষাথ  িতবছর িবনামূেলয্ বi পােচ্ছ। aবয্াহত আেছ 7ষ্ঠ 
ে িণ েথেক স্নাতক পয র্ায় পয র্ন্ত uপবৃিত্ত দান কায র্কর্ম। aিভন্ন মানদেন্ড 
িশক্ষাথ েদর েমধা যাচাi eর জনয্ পঞ্চম o aষ্টম ে িণেত পাবিলক পরীক্ষা বতর্ন 
কেরিছ। াথিমক পয র্ােয় 37 হাজার 2৯4িট িবদয্ালয় সরকািরকরণ eবং 
eকiসেঙ্গ 2 লক্ষ 5 হাজার 887 জন িশক্ষকেক আত্মীকরণ করা হেয়েছ। eছাড়া 
ei স্তের 4 হাজার ৯12 জন ধান িশক্ষক, 94 হাজার 4৯3 জন সহকারী িশক্ষক 
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িনেয়াগ করা হেয়েছ। থাগত কাঠােমার বাiের 8িট িবভাগীয় শহের 7 হাজার 
757িট িশখন েকে র মাধয্েম 2 লক্ষ 77 হাজার কম র্জীবী িশশুেদর (21-25 বছর) 
েমৗিলক িশক্ষা দান করা হেয়েছ। িবপুলসংখয্ক িশক্ষক িনেয়ােগর ফেল সরকাির 
াথিমক িবদয্ালেয় িশক্ষক-িশক্ষাথ  aনুপাত 2:5৯ e uন্নীত হেয়েছ। াক- াথিমক 
ে িণেত aিতিরক্ত িশক্ষক িনেয়ােগর জনয্ 48 হাজার 783িট পদ সৃিষ্ট করা হেয়েছ। 
াথিমক o মাধয্িমক পয র্ায় ছাড়াo uচ্চ িশক্ষার সাের পয র্াপ্ত িশক্ষা aবকাঠােমা 
িনম র্াণ o স সারণ করা হেয়েছ। িশক্ষােক্ষে  শুধু uপবৃিত্ত দােন নয় aবকাঠােমা 
িনম র্ােণ eবং িশক্ষকেদর aবস্থা uন্নয়েন আেরা বয্াপকভােব বয্িক্ত uেদয্ােগর জনয্ 
আিম সিবেশষ আেবদন জানািচ্ছ। 

27। সব্াস্থয্ঃ তৃণমূল পয র্ায় পয র্ন্ত সব্াস্থয্ o পুিষ্টেসবা েপৗঁছােনার িত িত 
বাস্তবায়েন আমরা নতুন হাসপাতাল িনম র্াণ, িবদয্মান হাসপাতালসমূেহ শযয্াসংখয্া 
বৃিদ্ধর পাশাপািশ ায় 51 হাজার জনবল িনেয়াগ কেরিছ। িনম র্াণ করা হেয়েছ 23 
হাজার 688িট কিমuিনিট িক্লিনক, 6িট নতুন েমিডকয্াল কেলজ, 23িট নািস র্ং 
iন্সিটিটuট, 6িট নতুন iন্সিটিটuট aব েহলথ েটকেনালিজ eবং 25৯িট iuিনয়ন 
সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ েক । eকi সােথ তথয্ যুিক্তর বয্াপক বয্বহার 
সব্াস্থয্খােত নতুন মা া েযাগ কেরেছ। েটিলেমিডিসন o iন্টারেনট সংেযােগর 
কলয্ােণ iuিনয়ন o uপেজলা েথেকi িবেশষািয়ত হাসপাতােলর িচিকৎসােসবা 
গর্হণ সম্ভব হেচ্ছ। 6 বছেরর িনেচ িশশু মৃতুয্ হার হাজাের 52 eবং জীিবত জেন্ম 
মাতৃমৃতুয্র হার হাজাের 2.৯5 e েনেম eেসেছ। েদশবাসীর aবগিতর জনয্ আিম 
আেরা জানােত চাi েয, বাংলােদেশ ৈতির ঔষধ েদশীয় চািহদার ায় ৯8 ভাগ 
েমটােনা ছাড়াo িবেশব্র ৯2িট েদেশ রপ্তািন হেচ্ছ। 

28। েযাগােযাগঃ েযাগােযাগ খাত uন্নয়ন o িনরাপদ পিরবহন িনিশ্চতকরেণর 
লেক্ষয্ আমরা ণয়ন কেরিছ ‘জাতীয় সমিনব্ত বহুমাধয্মিভিত্তক পিরবহন নীিতমালা 
3124’, 31 বছর েময়ািদ ‘েরাড মাস্টার প্লয্ান’ eবং ‘নয্াশনাল েরাড েসiফিট 
য্ােটিজক eয্াকশান প্লয্ান 3122-3124’। আমােদর েচষ্টায় িবগত প চ বছের 

েযাগােযাগ খােত ভূত uন্নিত সািধত হেয়েছ। িবশব্েরাড-িবমানবন্দর সংেযাগস্থেল 
ফ্লাioভার, িমরপুর-িবমানবন্দর ফ্লাioভার, বনানী ফ্লাioভার, েময়র েমাহাম্মদ 
হািনফ ফ্লাioভারসহ ঢাকা o চট্টগর্ােম েবশ কেয়কিট ফ্লাioভার িনম র্াণ করা 
হেয়েছ। েবগুনবািড় হািতরিঝল কেল্পর বাস্তবায়ন যানজট কমােনার সােথ সােথ 
ঢাকা শহেরর েসৗন্দয র্ বধ র্ন কেরেছ। নবীনগর-িডiিপেজড-চ া সড়কিট চার েলেন 
uন্নীত হেয়েছ। ত eিগেয় চলেছ ঢাকা চট্টগর্াম মহাসড়কেক চার েলেন uন্নীত করার 
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কাজ। eছাড়াo আমরা িতস্তা েসতুর িনম র্াণ কাজ সম্পন্ন কেরিছ। িসদ্ধান্ত িনেয়িছ 
িনজসব্ aথ র্ায়েন পদ্মােসতু িনম র্াণ করার। iেতামেধয্ ei েসতু িনম র্ােণর ারিম্ভক 
কাজ aেনকখািন eিগেয়েছ। eকi সােথ, িনরাপদ মাধয্ম িহেসেব েরলপেথর গুরুতব্ 
িবেবচনায় আমরা পৃথক েরলপথ ম ণালয় িতষ্ঠা কেরিছ। নতুন ে ন চালু eবং 
িবদয্মান সািভ র্স o ে নলাiন স সারণ কেরিছ। eছাড়া, ঢাকার চারিদেক বৃত্তাকার 
েনৗপথ ৈতির কের oয়াটার বাসo চালু করা হেয়েছ।  

29। সামািজক সুরক্ষা দাির  িনরসন, সামািজক ৈবষময্ াস o নয্ায়িবচার 
িতষ্ঠার লেক্ষয্ আমরা সামািজক সুরক্ষা বয্বস্থার আoতাধীন িবিভন্ন ভাতার হার o 
পিরিধ স সারণ কেরিছ। েদশবয্াপী িতবিন্ধতা শনাক্তকরণ জিরপ চালােনা হেচ্ছ। 
েপাশাক িমকেদর কলয্াণ িনিশ্চত করেত নূয্নতম মজুির দুi দফায় 2 হাজার 
711 টাকা হেত 6 হাজার 411 টাকায় পুনঃিনধ র্ারণসহ মনীিত সংেশাধন 
কেরিছ। তেব বুঝেত হেব েয, eত গরীব েদেশ সামািজক িনরাপত্তা িনিশ্চত করেত 
আমােদর আরo সময় লাগেব। 

2৯।  নারী o িশশু uন্নয়নঃ নারী o িশশুেদর সািব র্ক uন্নয়েনর লেক্ষয্ আমরা 
স্তুত কেরিছ ‘নারী uন্নয়ন নীিত 3122’ eবং ‘জাতীয় িশশু নীিত 3122’। eছাড়াo 
নারী o িশশুেদর িত সিহংসতা েরােধ ণয়ন করা হেয়েছ ‘পািরবািরক সিহংসতা 
( িতেরাধ o সুরক্ষা) আiন 3121’। সরকােরর িবিভন্ন কম র্সূিচেত মিহলােদর 
aংশীদািরতব্ িনিশ্চত করেত 51িট ম ণালেয়র েজন্ডার সংেবদনশীল বােজট ণয়ন 
করা হেয়েছ। িবিভন্ন িশেল্প িশশু ম িনিষদ্ধ করা হেয়েছ। aিটিস্টক িশশু-
িকেশারেদর কলয্ােণ aিটজম াস্ট গঠনসহ জাতীয় o আন্তজর্ািতক পয র্ােয় িবিভন্ন 
কম র্সূিচ গর্হণ করা হেয়েছ। জাতীয় সংসেদ মিহলােদর সংরিক্ষত আসেনর সংখয্া 
বৃিদ্ধ, স্থানীয় সরকার িতষ্ঠানসমূেহ সংরিক্ষত নারী আসেনর সংখয্া eক 
তৃতীয়াংেশ uন্নীতকরণ eবং eসকল আসেন সরাসির িনব র্াচেনর বয্বস্থা গর্হণ নারীর 
ক্ষমতায়েন আমােদর সরকােরর আন্তিরকতারi বিহঃ কাশ। 

31।  বাসী কলয্াণ o কম র্সংস্থানঃ িবগত প চ বছের েদেশ o িবেদেশ ায় 2 
েকািট মানুেষর কম র্সংস্থান হেয়েছ। সরকােরর সফল কুটৈনিতক তৎপরতায় 73িট 
নতুন েদশসহ েমাট 26৯িট েদেশ কম  ে রণ সম্ভব হেচ্ছ; েসৗিদ আরেব বসবাসরত 
9 লক্ষািধক বাংলােদিশ ৈবধ হoয়ার সুেযাগ েপেয়েছ। িজ টু িজ পদ্ধিতেত েযৗিক্তক 
aিভবাসন বয্েয় িবিভন্ন েদেশ আমরা িমক রপ্তািন করিছ। aিভবাসন বয্বস্থাপনা 
িডিজটালাiেজশেনর ফেল েরিজে শনসহ সকল কায র্কর্ম aনলাiেন সম্পন্ন করা 
সম্ভব হেচ্ছ। আমরা বাসী কলয্াণ বয্াংক স্থাপন কের সব্ল্প সুেদ aিভবাসন ঋণ o 
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সহেজ েরিমটয্ান্স ে রণ সুিবধা দান করিছ। aিভবাসী িমকেদর সব্াথ র্ সংরক্ষেণ 
2৯93 সােলর iিমেগর্শন aিড র্নয্ান্স বািতল কের ‘ৈবেদিশক কম র্সংস্থান o 
aিভবাসন আiন 3124’ ণয়ন কেরিছ।  

32।  জন শাসনঃ জন শাসনেক আধুিনক o েসবামুখী করেত আমরা কম র্কতর্া-
কম র্চারীেদর aবসর গর্হেণর বয়সসীমা বাড়ােনা, হাসপাতাল িনম র্াণ, মাতৃতব্কালীন 
ছুিটর েময়াদ বৃিদ্ধ, ‘েবতন o চাকুির কিমশন, 3124’ গঠনসহ িবিভন্ন সংস্কারমূলক 
পদেক্ষপ িনেয়িছ। িনব র্াহী িবভাগ হেত িবচার িবভাগেক পৃথকীকরণ o িবচার 
িবভােগর জনয্ সব্ত  েবতন েস্কল িনধ র্ারেণর মাধয্েম আমরা সব্াধীন িবচার িবভাগ 
িতষ্ঠার সাংিবধািনক aঙ্গীকার পালন কেরিছ। গঠন কেরিছ সব্াধীন মানবািধকার 
কিমশন eবং তথয্ aিধকার কিমশন। ণয়ন কেরিছ তথয্ aিধকার আiন। রা ীয় 
o সামািজক পয র্ােয় শুদ্ধাচার িতষ্ঠার লক্ষয্ িনেয় স্তুত কেরিছ ‘জাতীয় শুদ্ধাচার 
েকৗশল’। আমরা আশা করিছ েয, েবতন o সািভ র্স কিমশন শাসিনক সংস্কােরর 
িবষেয় মূলয্বান পরামশ র্ িদেত সক্ষম হেব। তােদর িতেবদন পাoয়ার পের eেক্ষে  
আেরা সংস্কারমূলক পদেক্ষপ গর্হণ করা হেব। 

33।  আন্তজর্ািতক সব্ীকৃিতঃ িবগত প চ বছের আমােদর সরকােরর গৃহীত 
কম র্কােন্ডর সাফেলয্ আন্তজর্ািতক aঙ্গেন বাংলােদেশর ময র্াদা o ভাবমূিতর্ uজ্জব্ল 
হেয়েছ। aভয্ন্তরীণ o আন্তজর্ািতক িবিভন্ন েক্ষে  সাফলয্ aজর্েনর ে িক্ষেত 
বাংলােদশ o মাননীয় ধানম ী eমিডিজ aয্াoয়াড র্, iিন্দরা গান্ধী শািন্ত পুরস্কার, 
iuেনেস্কা কালাচারাল ডাiভািস র্িট পদক, eফeo িডেপ্লামা aয্াoয়াড র্ eবং সাuথ 
সাuথ েকা-aপােরশন aয্াoয়াড র্ e ভূিষত হেয়েছন।  

মাননীয় স্পীকার 

34। আমােদর লক্ষয্ঃ e েময়ােদ আমরা আমােদর আথ র্-সামািজক aজর্নেক 
সুসংহত করেত চাi eবং পূব র্েময়ােদ গৃহীত দীঘ র্েময়ািদ পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর 
পেথ ত aগর্সর হেত চাi। আগামীর তয্াশা েমাটা দােগ eখােন আিম তুেল ধরেত 
চাi। আগামী 6 বছের আমরা সরকাির বয্য়েক আেরা বাড়ােত চাi eবং েসজনয্ 
আমােদর aভয্ন্তরীণ রাজসব্ সংগর্হ বাড়ােত হেব। িবগত 6 বছের aভয্ন্তরীণ সম্পদ 
আহরণ েবেড়েছ জাতীয় আেয়র 21.8 শতাংশ েথেক 24.4 শতাংশ। eকiসেঙ্গ 
সরকাির বয্য় aথ র্াৎ বােজেটর আকার েবেড়েছ জাতীয় আেয়র 26.8 শতাংশ েথেক 
29.4 শতাংশ। আগামী 6 বছেরর লক্ষয্মা া হেব সম্পদ আহরণেক 28 শতাংেশ 
eবং জাতীয় বােজেটর আকারেক 33 শতাংেশ uন্নীত করা। পাশাপািশ েমৗিলক 
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কাঠােমাগত সংস্কার িবেশষ কের স্থানীয় সরকার শিক্তশালীকরণ, ভূিম বয্বস্থার 
সংস্কার, সুশাসন eবং ািতষ্ঠািনক uন্নয়েনর মাধয্েম 3132 সােলর বাংলােদশেক 
কৃতi eকিট মধয্ম আেয়র েদেশ uন্নীত করাi হেব আমােদর aভীষ্ট লক্ষয্। মানব-

uন্নয়ন কায র্কর্ম হেব ei েময়ােদ আমােদর aগর্ািধকার াপ্ত খাত। ei লক্ষয্মা া 
aজর্েন আমােদর সরকােরর নীিত-েকৗশল eবং কম র্পিরকল্পনা eবােরর বােজট 
বক্তৃতায় আিম তুেল ধরেবা। আিম িবশব্াস কির, স্তািবত বােজট সমৃদ্ধ বাংলােদশ 
গঠেনর পেথ আমােদর aগর্যা ায় eকিট uজ্জব্ল মাiলফলক হেয় থাকেব। 

 
স্থানীয় সরকার পুনগ র্ঠন o ক্ষমতা িবেক ীকরণ 

35। আমরা রা  পিরচালনায় eবং জাতীয় uন্নয়ন কম র্কােন্ডর সকল স্তের 
জনগেণর কায র্কর aংশগর্হণ িনিশ্চত করেত চাi। e লেক্ষয্ স্থানীয় পয র্ােয় ক্ষমতা 
িবেক ীকরণ আমােদর aনয্তম িনব র্াচনী aঙ্গীকার।  সংিবধােনর িনেদ র্শনার 
আেলােক স্থানীয় সরকার িতষ্ঠানসমূহেক শিক্তশালী করার লেক্ষয্ আমরা 
iেতামেধয্ েবশ িকছু গুরুতব্পূণ র্ পদেক্ষপ গর্হণ কেরিছ। আমােদর গত েময়ােদ 
iuিনয়ন, uপেজলা o েজলা পিরষদ eবং েপৗর কতৃর্পক্ষসমূেহর ক্ষমতা o দািয়তব্ 
স সারণ করা হেয়েছ। েদেশর aিধকাংশ স্থানীয় সরকার িতষ্ঠােনর িনব র্াচন 
সফলভােব সম্পন্ন হেয়েছ। e েময়ােদ দািয়তব্ েনবার পরপরi বয্াপক uৎসাহ 
uদ্দীপনার মধয্ িদেয় সব কয়িট ধান রাজৈনিতক দেলর aংশগর্হেণ uপেজলা 
িনব র্াচন সম্পন্ন হেয়েছ। আিম িবশব্াস কির স্থানীয় সরকার িনব র্াচেনর e ধারা 
aবয্াহত থাকেব eবং aদূর ভিবষয্েত েজলা পিরষেদর িনব র্াচন aনুিষ্ঠত হেব। 

36। সব র্স্তের স্থানীয় সরকার বয্বস্থােক aিধকতর শিক্তশালী o দািয়তব্শীল 
করার লেক্ষয্ আমরা eকিট সমিনব্ত কম র্পিরকল্পনা গর্হণ করব। পাশাপািশ েচষ্টা 
কের যাব রা  o সমাজ জীবেনর সব র্েক্ষে  সুশাসন িতষ্ঠার। সরকােরর সকল 
কােজ িনিশ্চত করব সব্চ্ছতা, জবাবিদিহতা o দায়বদ্ধতা। e কারেণ আমরা বতর্মান 
েক ীভূত শাসিনক কাঠােমার গণতাি ক পুনিব র্নয্াস o িবেক ীকরণ করেত চাi। 
েজলা পিরষদ, uপেজলা পিরষদ eবং iuিনয়ন পিরষেদর কােছ aপ র্ণ করেত চাi 
aিধকতর ক্ষমতা o দািয়তব্। ক্ষমতার aথ র্বহ িবেক ীকরণ িনিশ্চত করেত আমরা 
িবদয্মান স্থানীয় সরকার কাঠােমা পুনগ র্ঠন করব। জনগণেক কায র্কর uপােয় েসবা 
দােনর লেক্ষয্ িশক্ষা, সব্াস্থয্, আiন-শৃঙ্খলা, স্থানীয় aবকাঠােমা uন্নয়ন o 
সামািজক িনরাপত্তাসহ িবিভন্ন েমৗিলক েসবা o uন্নয়ন কায র্কর্ম সুস্পষ্ট 
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স্তরিবনয্ােসর মাধয্েম স্থানীয় সরকার িতষ্ঠানসমূেহর কােছ নয্স্ত করব। সব্চ্ছতার 
সব্ােথ র্ সব র্স্তের স সারণ করব i-গভেন র্ন্স। 

শাসিনক সংস্কার o স্থানীয় সরকার শিক্তশালীকরণ 

37। ক্ষমতা িবেক ীকরেণর সােথ সােথ আমােদরেক শাসিনক সংস্কােরর 
িবষেয়o কায র্কর পদেক্ষপ গর্হণ করেত হেব। তেব আমােদর বতর্মান শাসিনক 
কাঠােমা েক ীভূত শাসনবয্বস্থার সােথ সামঞ্জসয্ রক্ষা কের িবকিশত হoয়ায় 
বয্াপক সংস্কার ছাড়া eেক িবেক ীকৃত শাসনবয্বস্থার uপেযাগী কের েতালা দুরুহ 
হেব। স্থানীয় সরকার িতষ্ঠানসমূহেক শিক্তশালী করেত হেল e সকল িতষ্ঠােনর 
কােছ aিধকতর ক্ষমতা o দািয়তব্ aপ র্েণর পাশাপািশ aিপ র্ত ক্ষমতা aনুযায়ী 
যথাযথভােব দািয়তব্ পালেনর মাধয্েম জনগণেক যােত তয্ািশত েসবা দান করা 
সম্ভব হয় েসজনয্ দক্ষ o িশিক্ষত আমলাতে র েয়াজন হেব। সািব র্কভােব স্থানীয় 
সরকার বয্বস্থােক শিক্তশালী করেত হেল আমােদরেক েয সকল িবষেয় কায র্কর 
পদেক্ষপ গর্হণ করেত হেব েসগুেলা হেচ্ছঃ 

 েক ীয় সরকােরর েকান েকান কাজ স্থানীয় সরকার িতষ্ঠানসমূেহর 
কােছ aপ র্ণ করা যায় তা সুস্পষ্টভােব িচিহ্নত করা eবং eসকল কাজ 
পয র্ায়কর্েম স্থানীয় সরকার িতষ্ঠানসমূেহর কােছ aপ র্েণর eকিট পথ-
নকশা স্তুত করা; 

 েজলা পিরষদ, uপেজলা পিরষদ o iuিনয়ন পিরষেদর মেধয্ দািয়তব্ 
িবভাজন সুিনিদ র্ষ্ট করা; 

 স্থানীয় সরকার িতষ্ঠানসমূেহর uপেযাগী িবেশষািয়ত আমলাত  সৃিষ্ট 
eবং তােদর জনয্ uপযুক্ত িশক্ষেণর বয্বস্থা করা; 

 েক ীয় সরকার eবং স্থানীয় সরকার িতষ্ঠানসমূেহর মেধয্ রাজসব্ 
ভাগাভািগর (revenue sharing) eকিট নয্াযয্ বয্বস্থা িতষ্ঠা করা।  

38। eসকল িবষেয় আমার িকছু ধয্ান-ধারণা আিম iতঃপূেব র্ ei মহান সংসেদ 
েপশ কেরিছ। e িবষয়গুেলা িনেয় সংসদ eবং সংসেদর বাiের বয্াপক আেলাচনা 
o িবতকর্ হoয়া েয়াজন। eকিট েদেশর শাসন বয্বস্থা েসেদেশর সমাজ, iিতহাস 
o রাজৈনিতক বয্বস্থার uপর িভিত্ত কের কর্মানব্েয় িবকিশত হয়। e কারেণ 
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শাসিনক সংস্কার শুধু সময়সাধয্i নয় দুরুহo বেট। তেব আিম আশাবাদী, aিচেরi 
জাতীয় ঐকমেতয্র িভিত্তেত ক্ষমতা িবেক ীকরণ, শাসিনক সংস্কার eবং স্থানীয় 
সরকার বয্বস্থােক শিক্তশালী করার eকিট গর্হণেযাগয্ রূপেরখা ণয়ন কের তার 
বাস্তবায়ন শুরু করেত আমরা সক্ষম হব।  

মাননীয় স্পীকার 

39। ভূিম মািলকানা সনদঃ কৃিষ o িশল্প খােত তয্ািশত িবিনেয়াগ আকষ র্ণ 
করেত সুষু্ঠ ভূিম বয্বস্থাপনার েকান িবকল্প েনi। বলেত বাধা েনi আমরা eেক্ষে  
eখনo aেনকটা িপিছেয় রেয়িছ। আিম বরাবর বেল eেসিছ আমরা েদেশর খাদয্ 
িনরাপত্তা িনিশ্চত করার পাশাপািশ ত িশল্পায়ন িনিশ্চত করেত চাi। e লক্ষয্ 
হািসেল আমােদর ধান কাজ হেব িবজ্ঞানসম্মত ভূিম বয্বস্থাপনা চালু করা eবং 
ততার সেঙ্গ েদেশর সমস্ত জিমর েরকড র্ িডিজটাiজড করা। ভূিম বয্বস্থাপনার 
েক্ষে  আমােদর সািব র্ক কায র্কর্েমর মূল লক্ষয্ হেব জনগেণর েদারেগাড়ায় ভূিম 
সংকর্ান্ত েসবা েপৗঁেছ েদয়া eবং পুেরা িকর্য়ািটেক বয্বসাবান্ধব কের েতালা। e 
uেদ্দেশয্ আমরা ভূিম মািলকানা সনদ (Authoritative Land Records, 
ALR) বতর্ন করেত চাi। iেতামেধয্ 14িট uপেজলায় ভূিম বয্বস্থাপনার সােথ 
জিড়ত ভূিম aিফস, েসেটলেমন্ট aিফস o সাব-েরিজি  aিফেসর মেধয্ েনটoয়াকর্ 
স্থাপেনর মাধয্েম ভূিম মািলকানা সনদ দােনর uেদয্াগ েনয়া হেয়েছ। কর্মানব্েয় 
আমরা েদশবয্াপী e কায র্কর্ম িবস্তৃত করব। ei কাজিট তগিতেত সম্পাদেনর জনয্ 
আমরা িপিপিপ িকর্য়া aবলমব্ন করার িচন্তা-ভাবনা  করিছ। 

3৯। ভূিম জিরপ o েরকড র্ সংরক্ষণঃ আপনােদর জানা আেছ গত েময়ােদ পাiলট 
কল্প আকাের িবিচ্ছন্নভােব আমরা ভূিম জিরপ o েরকড র্ সংরক্ষণ বয্বস্থা 
িডিজটালাiজ করার কাজ শুরু কেরিছলাম। ঢাকা েজলার সাভার uপেজলার 6িট েমৗজা 
o নরিসংদী েজলার পলাশ uপেজলার 59িট েমৗজার িডিজটাল জিরপ o েরকড র্ 
ণয়েনর কাজ চলেছ। 8িট েজলার 56িট uপেজলায় িডিজটাল ভূিম বয্বস্থাপনা পদ্ধিত 

(DLMS) বতর্ন eবং জনগণেক ভূিমর তথয্ািদ সম্পিকর্ত েসবা দােনর লেক্ষয্ 
31িট uপেজলায় 31িট ভূিম তথয্ েসবা েক  (Land Information Service 
Centre) বাস্তবায়েনর কাজ শুরু হেয়েছ। আগামী aথ র্বছেরর মেধয্ 66িট েজলায় 
িবদয্মান খিতয়ান কিম্পuটারাiেজশন eর কাজ সম্পন্ন করা হেব। 

মাননীয় স্পীকার 
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41। পল্লী aবকাঠােমাঃ গর্ামীণ জনগেণর জীবনযা ার মান uন্নয়েন গত েময়ােদ 
আমরা পল্লী aবকাঠােমা িনম র্ােণ িবেশষ গুরুতব্ িদেয়িছ। e সমেয় আমরা ায় সােড় 
36 হাজার িকেলািমটার সড়ক eবং 2 লক্ষ 62 হাজার িমটার েসতু o কালভাট র্ িনম র্াণ 
কেরিছ। 59 হাজার িকেলািমটােরর aিধক িবদয্মান পাকা-রাস্তা রক্ষণােবক্ষেণর কাজ 
কেরিছ। পাশাপািশ ভূ-uপিরস্থ পািনসম্পেদর সিঠক বয্বস্থাপনা o েসচ সুিবধা 
স সারেণর লেক্ষয্ পুনঃখনন কেরিছ 2 হাজার 248 িকেলািমটার খাল । eর ফেল 
ায় ৯2 হাজার েহক্টর জিমেত েসচ স সারণ করা সম্ভব হেয়েছ।  

42। িবশুদ্ধ পািন o সয্ািনেটশনঃ আমরা গর্ামাঞ্চেল 2 লক্ষ 48 হাজার 
আেস র্িনকমুক্ত পািনর uৎস স্থাপন কেরিছ। পাiপ লাiেনর মাধয্েম পািন সরবরাহ 
বয্বস্থা চালু কেরিছ 97িট গর্ােম। েদেশর সয্ািনেটশেনর হার বৃিদ্ধর েক্ষে o আমােদর 
সফলতা ঈষ র্ণীয়। আমােদর aবয্াহত েচষ্টায় বতর্মােন েদেশ সয্ািনটাির লয্াি ন 
বয্বহারকারী পিরবােরর সংখয্া শতকরা ৯6 ভাগ aিতকর্ম কেরেছ, যা সাকর্ভুক্ত 
েদশসমূেহর মেধয্ সেব র্াচ্চ।  

43। েগর্াথ েসন্টারঃ গর্ামীণ aথ র্নীিতেত গিত সঞ্চােরর লেক্ষয্ আমরা ায় 2 হাজার 
525িট েগর্াথ েসন্টার o হাট-বাজােরর uন্নয়েনর কাজ সম্পন্ন কেরিছ। uপেজলা 
সড়কসহ aনয্ানয্ গর্াম সড়েকর মাধয্েম ায় ৯6 শতাংশ েগর্াথ েসন্টারেক েজলা 
সদেরর সােথ সংেযাগ েদয়া সম্ভব হেয়েছ। eছাড়াo িনতয্ েয়াজনীয় বয্ািদ 
নয্াযয্মূেলয্ েভাক্তার িনকট েপৗেঁছ িদেত iেতামেধয্ সারা েদেশর 595 িট সমবায় 
বাজার চালু কেরিছ। সমবােয়র মাধয্েম েদশজ দুগ্ধ uৎপাদন বৃিদ্ধর লেক্ষয্ েদেশর 
িবিভন্ন aঞ্চেল  স্থাপন কেরিছ 1৯ িট দুগ্ধ শীতলীকরণ েক ।  
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তৃতীয় aধয্ায় 

3124-25 aথ র্বছেরর বােজটঃ সমনব্য় eবং সংেশাধন 

মাননীয় স্পীকার 

44। রাজৈনিতক aিস্থরতার ে ক্ষাপেট 3124-25 বােজট সংেশাধনঃ eবাের 
আিম েয aথ র্বছর ei মােস েশষ হেচ্ছ তার বােজেট েয সমনব্য় o সংেশাধন করা 
হেয়েছ েস সমব্েন্ধ আেলাকপাত করেত চাi। দশম জাতীয় সংসদ িনব র্াচনেক সামেন 
েরেখ চলিত aথ র্বছেরর থম ছয় মােস েদেশ চরম রাজৈনিতক aিস্থরতা সৃিষ্ট করা 
হয়। িবিভন্ন রাজৈনিতক দল o েজাট জুলাi, 3124 হেত জানুয়াির, 3125 পয র্ন্ত 
সমেয় েমাট 56 িদন হরতাল-aবেরাধ পালন কের। eবােরর হরতাল-aবেরাধ 23 
বা 35 ঘন্টার মেধয্ সীমাবদ্ধ িছল না, েকান েকান সময় eর কায র্কাল িছল 
সপ্তাহবয্াপী। eর ফেল েযাগােযাগ বয্বস্থা বাধাগর্স্ত হয়, বন্দেরর কায র্কর্ম স্থিবর হেয় 
পেড় eবং পাiকাির o খুচরা পয র্ােয় েকনা-েবচা েনেম আেস ায় শূেনয্র েকাঠায় 
আর eর েনিতবাচক ভাব পেড় সরাসির সরকােরর রাজসব্ সংগর্েহর oপর। 
eবােরর হরতাল-aবেরােধর আেরকিট uেল্লখেযাগয্ িদক িছল রা ীয় সম্পদ 
ধব্ংেসর মেহাৎসব। বাংলােদশ েরলoেয়, িবআরিটিসসহ সরকাির-েবসরকাির 
যানবাহন িছল আকর্মেণর ধান লক্ষয্বস্তু। eকi সােথ বাদ পেড়িন সরকাির 
aিফস-আদালত eবং িশক্ষা িতষ্ঠান। e সমেয় বয্াপক সম্পদ ধব্ংেসর পাশাপািশ 
ঘেট aেনক াণহািনর ঘটনাo। িবশব্বয্াংেকর িহসাব aনুযায়ী রাজৈনিতক ei 
aিস্থরতার কারেণ েদেশর aথ র্নীিতেত েমাট ক্ষিতর aঙ্ক দ িড়েয়েছ 22 হাজার 
েকািট টাকা যা িজিডিপ’র ায় eক শতাংেশর সমান।  

45। রাজৈনিতক aিস্থরতা সরকােরর কর রাজসব্ সংগর্েহর oপর েয িবরূপ 
ভাব েফেলেছ েস িবষেয় eখােন uেল্লখ করা েয়াজন। 3122-23 aথ র্বছের মূল 
বােজেট কর রাজসব্ সংগর্েহর লক্ষয্মা া িছল ৯6 হাজার 8 শত 96 েকািট টাকা যা 
সংেশািধত বােজেট 611 েকািট বৃিদ্ধ করা হয়। 3123-24 aথ র্বছের মূল বােজেট 
কর রাজসব্ বাবদ সংগর্েহর লক্ষয্মা া িছল 2 লক্ষ 27 হাজার 935 েকািট টাকা, যা 
সংেশািধত বােজেট aপিরবিতর্ত রাখা হয়। পক্ষান্তের 3124-25 aথ র্বছের েকবল 
মা  রাজৈনিতক aিস্থরতার কারেণ কর রাজসব্ সংগর্েহর লক্ষয্মা া 22 হাজার 
েকািট টাকা াস কের সংেশািধত বােজেট 2 লক্ষ 41 হাজার 289 েকািট টাকায় 
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পুনঃিনধ র্ারণ করেত হেয়েছ। eসব িবেবচনা কের সংেশািধত বােজটিট যা দ ড়ােব 
তা পৃথকভােব সারিণ-2 e েপশ করিছ।  

সারিণ-2: সংেশািধত বােজট 3124-25 
        (েকািট টাকায়) 

খাত সংেশািধত 
3123-24 

বােজট     
3123-24 

িহসাব 
3123-24 (মাচ র্ পয র্ন্ত) 

েমাট রাজসব্ আয় 1,56,671 1,67,459 98,531 
 (13.3) (14.1) (8.3) 

তন্মেধয্,   
        eনিবআর কর  1,25,000 1,36,090 77,254 
        eনিবআর বিহভূ র্ত কর 5,178 5,129 3,132 
        কর বয্তীত ািপ্ত 26,493 26,240 18,145 
েমাট বয্য় 2,16,222 2,22,491 1,15,180 

 (18.3) (18.7) (9.8) 
        (ক) aনুন্নয়ন রাজসব্ বয্য় 1,15,998 1,13,471 69,828 

 (9.8) (9.7) (5.9) 
        (খ) uন্নয়ন বয্য় 65,145 72,275 25,642 

 (6.6) (7.2) (3.3) 
তন্মেধয্,  

বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচ 60,000 65,870 24,735 
 (5.1) (5.5) (2.1) 

         (গ) aনয্ানয্ বয্য় 35,079 36,745 19,710 
 (3.0) (3.1) (1.7) 

বােজট ঘাটিত -59,551 -55,032 -16,649 
 (-5.0) (-4.6) (-1.4) 

aথ র্ায়ন  
          (ক)  ৈবেদিশক uৎস 18,569 21,068 1,426 

      (2.7) (2.9) (1.2) 
          (খ) aভয্ন্তরীণ uৎস 40,982 33,964 15,231 

 (4.6) (3.৯) (2.4) 
  তন্মেধয্ বয্াংিকং uৎস 29,982 25,993 13,233 

 (2.5) (2.2) (1.1) 
িজিডিপ  1,181,000 1,188,800 1,181,000 

*বন্ধনীেত িজিডিপ’র শতকরা হাের েদখােনা হেয়েছ  
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তেব eখােন বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচ বাস্তবায়নসহ সরকােরর সািব র্ক আয়-বয্য় o 
ঘাটিতর eকিট িবেশ্লষণ তুেল ধরিছ। 

 সংেশািধত রাজসব্ আয়ঃ 3124-25 aথ র্বছেরর মূল বােজেট সািব র্ক 
রাজসব্ আেয়র লক্ষয্মা া িছল 2 লক্ষ 78 হাজার 56৯ েকািট টাকা 
(িজিডিপ'র 25.2 শতাংশ)। সংেশািধত বােজেট রাজসব্ আদােয়র 
লক্ষয্মা া 21 হাজার 899 েকািট টাকা াস কের 2 লক্ষ 67 হাজার 
782 েকািট টাকা  ধায র্ করা হেয়েছ। আশা করিছ, চলিত aথ র্বছের 
রাজসব্ আদােয়র e সংেশািধত লক্ষয্মা া aজর্ন করা সম্ভব হেব। 
পাশাপািশ গত aথ র্বছেরর কৃত আদােয়র তুলনায়o রাজসব্ আয় 
(িজিডিপ-র ায় 2.1 শতাংশ) বাড়ােনা সম্ভব হেব।  

 সংেশািধত েমাট বয্য়ঃ চলিত aথ র্বছেরর মূল বােজেট সব র্েমাট 
সরকাির বয্েয়র াক্কলন িছল 3 লক্ষ 33 হাজার 5৯2 েকািট টাকা 
(িজিডিপ'র 29.8 শতাংশ)। সংেশািধত বােজেট তা 7 হাজার 37৯ 
েকািট টাকা াস েপেয় দ িড়েয়েছ 3 লক্ষ 27 হাজার 333 েকািট 
টাকায় (িজিডিপ'র 29.4 শতাংশ)। কল্প সাহােযয্র পিরমাণ াস 
পাoয়ায় বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচর বরাদ্দ িকছুটা াস েপেয় 71 হাজার 
েকািট টাকায় eেস দ িড়েয়েছ। সব্ায়ত্তশািসত সংস্থা o কেপ র্ােরশেনর 
িনজসব্ aথ র্ায়েন বাস্তবািয়ত কল্পসমূেহর বয্য় াক্কলন 4 হাজার 816 
েকািট  টাকাসহ 3124-25 aথ র্বছেরর সংেশািধত eিডিপর আকার 
দ ড়ােব েমাট 74  হাজার 816 েকািট টাকা। aনয্িদেক রাজসব্ o 
aনয্ানয্ বয্য় খােতর মেধয্ সরকাির কম র্কতর্া o কম র্চারীেদর জনয্ 
মহাঘ র্ ভাতা, সরবরাহ o েসবা, বীর মুিক্তেযাদ্ধােদর সম্মানী ভাতা, 
aবসর o আনুেতািষক eবং িনম র্াণ o পূতর্ খােত বরাদ্দ বৃিদ্ধ েপেয়েছ। 
িপিপিপ, েশয়ার o iকুয্িয়িটেত িবিনেয়াগ, রাজসব্ বােজেটর আoতায় 
বাস্তবায়নাধীন uন্নয়ন কম র্সূিচ eবং a তয্ািশত খাত হেত স্থানান্তেরর 
মাধয্েম e বয্েয়র aথ র্ সংস্থান করা হেয়েছ। 

 বােজট ঘাটিতঃ মূল বােজেট াক্কিলত ঘাটিত ধরা হেয়িছল িজিডিপ'র 
5.7 শতাংশ। সংেশািধত বােজেট তা’ সামানয্ বৃিদ্ধ েপেয় দ ড়ােব 
িজিডিপ'র 6.1 শতাংেশ। e ঘাটিতর মেধয্ িজিডিপ'র 2.7 শতাংশ 



 

16 

 

ৈবেদিশক uৎস েথেক eবং বািক 4.6 শতাংশ aভয্ন্তরীণ uৎস েথেক 
েমটােনা হেব। eর মেধয্ বয্াংক বয্বস্থা েথেক আসেব 3.6 শতাংশ।  

 সংেশািধত বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচ বাস্তবায়নঃ সরকার গঠেনর পর 
েথেকi কল্প সাহাযয্ বয্বহাের সক্ষমতা বাড়ােনার মাধয্েম আমরা 
বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচর বাস্তবায়ন েজারদার করেত সেচষ্ট হেয়িছ। 
পিরকল্পনা কিমশন বৃহৎ 21িট ম ণালেয়র কল্পসমূহ বাস্তবায়েনর 
aগর্গিত িনয়িমত পয র্ােলাচনা করেছ। আিম িনেজ িবিভন্ন সমেয় 
সবগুেলা ম ণালয়/িবভােগর সােথ ৈবঠক কেরিছ। aথ র্ৈনিতক সম্পকর্ 
িবভাগ, কল্প বাস্তবায়নকারী ম ণালয়সমূহ eবং uন্নয়ন সহেযাগীেদর 
মেধয্ িনয়িমত ি পক্ষীয় সভা aনুিষ্ঠত হেয়েছ। বাস্তবায়ন সমসয্ায় 
আকর্ান্ত কল্পসমূেহর সেরজিমন পিরবীক্ষণ কায র্কর্ম চলমান আেছ। 
eছাড়া, aথ র্ৈনিতক সম্পকর্ িবভাগ ধীর বাস্তবায়ন aগর্গিত সম্পন্ন 
61িট কল্প িচিহ্নত কের সেরজিমন পিরদশ র্েনর uেদয্াগ গর্হণ 
কেরেছ। মাননীয় ধানম ীর সভাপিতেতব্ গিঠত ফাস্ট য্াক কল্প 
মিনটিরং কিমিট গুরুতব্পূণ র্ কল্পসমূেহর aগর্গিত িনয়িমত পিরবীক্ষণ 
করেছ। কল্প সাহােযয্র বয্বহার বৃিদ্ধর  য়াস আমরা aবয্াহত 
রাখেবা। আমােদর সরকােরর সমেয় বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচর 
বাস্তবায়েনর েক্ষে  আমরা uেল্লখেযাগয্ সাফলয্ aজর্ন কেরিছ। 3119-
1৯ সােল েযখােন বািষ র্ক uন্নয়ন কায র্কর্েম কৃত বয্য় হয় 2৯ হাজার 
549 েকািট টাকা (িজিডিপ’র 4.3 শতাংশ) eবার তা হেচ্ছ 74 
হাজার 816 েকািট টাকা (িজিডিপ’র 6.5 শতাংশ)। 

46। আপনার মাধয্েম আিম েদশবাসীেক জানােত চাi েয — চলিত aথ র্বছেরর 
শুরুেত আমরা েয বয্য় াক্কলন কেরিছ িবেরাধী দেলর ধব্ংসাত্মক কায র্কলাপ সেত্তব্o 
বছর েশেষ তার সংেশািধত াক্কলন মূল াক্কলন হেত মা   শতকরা 3.9 ভাগ 
কম। aথ র্াৎ িতকূল পিরিস্থিতেতo আমােদর বাস্তবায়ন দক্ষতা বৃিদ্ধর ধারা 
aবয্াহত রেয়েছ eবং আমােদর uন্নয়ন সহেযাগীেদর সেঙ্গ কায র্কর সহেযািগতাo 
eকiসেঙ্গ বৃিদ্ধ পােচ্ছ।  

47। গত 6 জানুয়ািরর িনব র্াচন পরবত  সমেয় েয রাজৈনিতক িস্থিতশীলতা 
বজায় রেয়েছ তা aক্ষুন্ন থাকার oপর সংেশািধত e াক্কলেনর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন 
aেনকাংেশ িনভ র্র করেব। আিম e মহান সংসেদর মাধয্েম সবার িত আহব্ান 
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জানােত চাi েয আসুন েদেশর aথ র্ৈনিতক কম র্কান্ড ক্ষিতগর্স্ত কের eমন সকল 
কম র্কান্ডেক আমরা সিম্মিলতভােব িতহত কির।    
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চতুথ র্ aধয্ায় 

ৈবিশব্ক ে ক্ষাপেট আমােদর aথ র্নীিত 

48।  িবশব্ aথ র্নীিতর বতর্মান ে ক্ষাপেট আমােদর aথ র্ৈনিতক aগর্গিত o সম্ভাবয্ 
বৃিদ্ধ িনেয় eবার িকছু বলেত চাi।  

49। িবশব্ aথ র্নীিতর গিতধারাঃ মাননীয় স্পীকার, আপিন জােনন, সহায়ক 
মু ানীিত o রাজসব্ সুসংহতকরেণর কারেণ গত বছেরর েশষ ভাগ হেত িবশব্ 
aথ র্নীিতেত, িবেশষ কের, uন্নত েদশসমূেহর aথ র্নীিতেত iিতবাচক পিরবতর্ন লক্ষয্ 
করা যােচ্ছ। eসব েদেশ সামিগর্ক চািহদার uন্নিত হoয়ায় eকিদেক েযমন েবকারতব্ 
কেমেছ, েতমিন aনয্িদেক েভাক্তা o িবিনেয়াগকারীেদর আস্থা িফের eেসেছ। যার 
ফেল েভাগ o িবিনেয়ােগ uৎসাহবয্ঞ্জক aগর্গিত পিরলিক্ষত হেচ্ছ। সামিগর্কভােব, 
যুক্তরা , জাপান o iuেরা aঞ্চেলর aথ র্নীিত পুনরায় সুদৃঢ় aবস্থােন তয্াবতর্ন 
করেত শুরু কেরেছ। যার ে িক্ষেত আieমeফ eর সব র্েশষ পূব র্াভাস aনুযায়ী 3125 
o 3126 সােল িবশব্ aথ র্নীিতর বৃিদ্ধ দ ড়ােব যথাকর্েম 4.7 o 4.৯ শতাংেশ। 
uন্নত েদশসমূেহর েক্ষে  e বৃিদ্ধ হেব যথাকর্েম 3.3 o 3.4 শতাংশ। aনয্িদেক, 
uন্নয়নশীল eশীয় েদশসমূেহ বৃিদ্ধ দ ড়ােব যথাকর্েম 7.8 o 7.9 শতাংেশ। 

4৯। aভয্ন্তরীণ aথ র্ৈনিতক পিরিস্থিতঃ িবশব্ aথ র্নীিতর শ্লথগিতর মেধয্o আমরা 
সেন্তাষজনক aথ র্ৈনিতক বৃিদ্ধ aবয্াহত রাখেত েপেরিছ। গত aথ র্বছেরর িদব্তীয় 
ভােগ হরতাল aবেরাধ o রাজৈনিতক aিস্থরতা থাকা সেত্তব্o আমরা 7.12 শতাংশ 
(3116-17 িভিত্তবছর) িজিডিপ বৃিদ্ধ aজর্ন করেত সক্ষম হেয়িছ। eর েপছেন 
িশল্পখােত ায় 21.1 শতাংশ বৃিদ্ধ গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা েরেখেছ। aনয্িদেক, িতকূল 
আবহাoয়া o শসয্মূলয্ কম থাকায় কৃিষখােত বৃিদ্ধ িকছুটা কম হেয়েছ। বনজ, 
মৎসয্ o ািণসম্পদ খােত uেল্লখেযাগয্ বৃিদ্ধ হেলo শসয্খােত aগর্গিত হেয়েছ 
তুলনামূলকভােব কম। পাশাপািশ, হরতাল, aবেরাধ o রাজৈনিতক সিহংসতার 
কারেণ সরবরাহ বয্বস্থা িবিঘ্নত হoয়ায় েসবা খােত বৃিদ্ধ আশানুরূপ িছল না। 
চািহদার িদক েথেক িবেশ্লষণ করেল েদখা যায়, বাস আেয়র কারেণ বয্িক্তখােত 
েভাগবয্য় বাড়েলo িবিনেয়াগ েবিশ বােড়িন। e তুলনায় সরকাির খােত িবিনেয়াগ 
েবেড়েছ uেল্লখেযাগয্ পিরমােণ। aপরিদেক, ৈবেদিশক বািণেজয্র েবলায় রপ্তািন 
বাড়েলo আমদািন ততটা বােড়িন। বাংলােদেশর aথ র্ৈনিতক aবস্থানিট িবিভন্ন 
গুরুতব্পূণ র্ সূচেকর মাধয্েম সারিণ-3 e uপস্থাপন করা হেয়েছ। 
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সারিণ-3: বাংলােদেশর গুরুতব্পূণ র্ aথ র্ৈনিতক সূচক* 
খাত সূচক eকক/ বৃিদ্ধ 311৯-21

( কৃত) 
3121-22
( কৃত) 

3122-23
( কৃত) 

3123-24 
( কৃত) 

কৃত
 খ
াত

 
কৃত িজিডিপ বৃিদ্ধ (%) 7.18 7.82 7.34 7.14 

    কৃিষ বৃিদ্ধ (%) 6.35 6.24 4.22 3.28 
    িশল্প বৃিদ্ধ (%) 7.5৯ 9.31 9.৯1 9.৯৯ 
    েসবা বৃিদ্ধ (%) 7.58 7.33 6.৯7 6.84 
েমাট িবিনেয়াগ িজিডিপর % 35.52 36.26 37.65 37.95 
    বয্িক্তখাত িজিডিপর % 2৯.51 2৯.62 31.15 29.৯৯ 
    সরকাির িজিডিপর % 6.12 6.75 7.61 8.96 
মাথািপছু আয় মা. ডলার 862 927 951 ৯34 
মূলয্স্ফীিত বৃিদ্ধ (%) 8.4 9.9 21.7 8.8 

রা
জসব্

 খ
াত

 রাজসব্ আয় িজিডিপর % 21.৯ 22.8 23.5 23.5 
    কর রাজসব্ িজিডিপর % ৯.1 21.1 21.5 21.5 
সরকাির বয্য় িজিডিপর % 25.7 27.2 27.4 27.9 
    eিডিপ বয্য় িজিডিপর % 4.8 5.3 5.1 5.8 

মু
া খ
াত

 

মু া সরবরাহ বৃিদ্ধ (%) 33.5 32.5 28.5 27.8 
    aভয্ন্তরীণ 
ঋণ 

বৃিদ্ধ (%) 28.7 41.9 29.9 22.1 

    বয্িক্তখােত 
ঋণ 

বৃিদ্ধ (%) 35.3 36.9 2৯.8 21.9 

বি
হঃ
খা
ত 

বাস আয় িবিলয়ন
মা.ডলার 

21.৯ 22.7 23.9 25.6 

রপ্তািন আয় িবিলয়ন
মা.ডলার 

27.3 33.৯ 35.4 38.1 

আমদািন 
িসeন্ডeফ 

িবিলয়ন
মা.ডলার 

34.8 44.7 46.6 45.2 

মু া িবিনময় 
হার 

টাকা/ডলার
(গড়) 

7৯.29 82.28 8৯.21 8৯.৯4 

ৈবেদিশক মু ার 
গর্স িরজাভ র্ 

িবিলয়ন
মা.ডলার 

21.8 21.৯ 21.4 26.4 

সূ : িবিবeস, বাংলােদশ বয্াংক o aথ র্িবভাগ।  
* 311৯-21 হেত 3123-24 পয র্ন্ত তথয্ 2৯৯6-৯7 িভিত্ত বছেরর িহসােব েদoয়া হেয়েছ।  

51। আপিন জােনন, চলিত aথ র্বছেরর শুরুেত আমরা িজিডিপ বৃিদ্ধর 
লক্ষয্মা া িস্থর কেরিছলাম 8.3 শতাংশ। িকন্তু, aথ র্বছেরর থমভােগ আেগর 
বছেরর ধারাবািহকতায় নাশকতামূলক কম র্কান্ড চলেত থাকায় aথ র্নীিতর িবিভন্ন 
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খােত েনিতবাচক ভাব পেড়। যার ফেল চলিত aথ র্বছের 8.3 শতাংশ বৃিদ্ধর 
লক্ষয্মা া aজর্ন সম্ভব হেব না। iেতামেধয্ কািশত বাংলােদশ পিরসংখয্ান 
বুয্েরার সামিয়ক িহেসব মেত চলিত 3124-25 aথ র্বছের িজিডিপ বৃিদ্ধ দ ড়ােব 
7.23 শতাংেশ। আশার কথা েয, জাতীয় সংসদ িনব র্াচেনাত্তর সমেয় রাজৈনিতক 
সুিস্থিত aথ র্ৈনিতক কম র্কােন্ড সব্াভািবক গিত িফিরেয় eেনেছ। তাছাড়া, হরতােলর 
ক্ষিত পুিষেয় িনেত সরকােরর পিরপূরক নীিত সহায়তা িবিনেয়াগ o রপ্তািন খােত 
uৎসাহ uদ্দীপনা সৃিষ্ট কেরেছ। ফেল িশল্প o েসবা খাত বছেরর থম ভােগর ক্ষিত 
পুিষেয় িনেত পারেব বেল আিম মেন কির। eছাড়া, aনুকূল আবহাoয়া আর 
আমােদর ধারাবািহক নীিত o uপকরণ সহায়তার কারেণ eবছর আuশ o েবােরা 
ধােনর বাম্পার ফলন হেয়েছ যার িভিত্তেত কৃিষ খােত ভােলা বৃিদ্ধর সম্ভাবনা 
েদখিছ।  

52। বৃিদ্ধর লক্ষয্মা া o aনুমানঃ  eবার আিম আগামী 3125-26 aথ র্বছেরর 
বৃিদ্ধর লক্ষয্মা া িনেয় বলেত চাi। পূব র্াভাস aনুযায়ী সামেনর বছের িবশব্ 

aথ র্ৈনিতক বৃিদ্ধ আেরা গিতশীল হoয়ার সােথ সােথ আমােদর রপ্তািন, িবিনেয়াগ 
o েরিমটয্ান্স বাহ বৃিদ্ধ পােব বেল আমরা আশা করিছ। e সমেয় আন্তজর্ািতক 
বাজাের খাদয্শসয্ o জব্ালািনর মূলয্ িকছুটা কমেব eরূপ aনুমান করা হেচ্ছ। 
পাশাপািশ, uৎপাদনশীল খােত ঋেণর বাহ িনিব র্ঘ্ন রাখা হেব eবং িবিনেয়াগ 
সহায়ক মু ানীিত aনুসরণ করা হেব। িবদুয্ৎ, জব্ালািন, বন্দর o েযাগােযাগ খােত 
েভৗত aবকাঠােমা uন্নয়েন সরকাির েচষ্টা aবয্াহত থাকেব। মানব সম্পদ o 
দক্ষতা uন্নয়েন নানামুখী uেদয্াগ থাকেব। রাজসব্, আিথ র্ক খাত o পুিঁজবাজাের 
সংস্কার কায র্কর্ম চলেব। িবেদিশ িবিনেয়াগ o সহায়তা বাড়েব। কৃিষেত ঋণ o 
uপকরণ সহায়তা বজায় থাকেব। সেব র্াপির, আিম aনুকূল আবহাoয়া o 
রাজৈনিতক িস্থিতশীলতা তয্াশা করিছ। eসব aনুমান o তয্াশার িভিত্তেত 
আমরা আগামী 3125-26 aথ র্বছের 8.4 শতাংশ িজিডিপ বৃিদ্ধর লক্ষয্মা া 
িনধ র্ারণ কেরিছ। 

53।  মূলয্স্ফীিতঃ জনজীবেন সব্িস্ত বজায় রাখার জনয্ মূলয্স্ফীিত সহনীয় পয র্ােয় 
রাখেত আমরা যেথষ্ট সফল হেয়িছ। গত aথ র্বছেরর জুন েশেষ পেয়ন্ট টু পেয়ন্ট 
িভিত্তেত সাধারণ মূলয্স্ফীিতর হার িছল 9.1 শতাংশ, যা চলিত aথ র্বছেরর eি ল 
েশেষ 8.5 শতাংেশ েনেম eেসেছ। eকi সমেয় খাদয্-বিহভূ র্ত মূলয্স্ফীিত কেম 6.3 
শতাংেশ দ িড়েয়েছ। চলিত aথ র্বছেরর শুরুেত হরতাল o aবেরাধ চলেত থাকায় 
পণয্ সরবরাহ িবিঘ্নত হেয়েছ। যার ফেল খাদয্ মূলয্স্ফীিত িকছুটা েবেড়েছ। তেব 
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আিম আশা করিছ, িতেবশী েদশসহ বিহিব র্েশব্ খাদয্মূলয্ কমেত থাকায় সামেনর 
িদনগুেলােত খাদয্পেণয্র মূলয্ আেরা কমেব। আন্তজর্ািতক বাজাের খাদয্-জব্ালািন 
মূলয্ াস eবং েদশীয় aথ র্নীিতেত সেন্তাষজনক কৃিষ uৎপাদন o সহায়ক 
মু ানীিতর ভােব বাংলােদেশর সাধারণ মূলয্স্ফীিত জুন 3125 নাগাদ 8.1 
শতাংেশর কাছাকািছ eবং আগামী aথ র্বছর েশেষ মূলয্স্ফীিত আেরা কেম আসেব 
বেল আিম িবশব্াস কির। 

54। মু া o ঋণঃ  আমরা বয্াংিকং খােত  দক্ষতা বৃিদ্ধর েচষ্টা aবয্াহত 
েরেখিছ, eর ফেল আমানত o ঋেণর সুেদর হােরর বয্বধান কেম েফ য়াির 3125 
েশেষ 6.1 শতাংেশর কাছাকািছ দ িড়েয়েছ। আমরা কৃিষ, ক্ষু  o মাঝাির িশল্প 
খাতসহ েদেশর বৃিদ্ধ-বান্ধব খাতগুেলােত েয়াজনীয় o aবয্াহত ঋণ বাহ 
িনিশ্চত করেতo সেচষ্ট রেয়িছ। কৃিষ o পল্লীঋণ খােত েমাট 25 হাজার 6৯6 েকািট 
টাকা লক্ষয্মা ার িবপরীেত চলিত aথ র্বছেরর থম নয় মােস 89.5 শতাংশ 
িবতরণ করেত েপেরিছ। িডেসমব্র 3124 নাগাদ ক্ষু  o মাঝাির িশল্প খােত 
ঋণ বােহর বৃিদ্ধ িছল গত বছেরর eকi সমেয়র তুলনায় 25.৯ শতাংশ েবিশ। 
aপরিদেক, িশল্পখােত েময়ািদ ঋণ িবতরণ চলিত aথ র্বছেরর িদব্তীয় ািন্তেক 4.8 
শতাংশ েবেড়েছ। সব র্েশষ মু ানীিতেত জুন 3125 পয র্ন্ত বয্াপক মু া o িরজাভ র্ মু া 
সরবরােহর বৃিদ্ধর লক্ষয্মা া যথাকর্েম 28.1 eবং 27.3 শতাংশ িনধ র্ারণ করা 
হেয়েছ। েফ য়াির 3125 েশেষ বয্াপক মু া o িরজাভ র্ মু া সরবরাহ বািষ র্ক 
িভিত্তেত যথাকর্েম 26.9 o 24.4 শতাংশ েবেড়েছ, যা লক্ষয্মা ার মেধয্ সীিমত 
রেয়েছ। আিম মেন কির, বিহঃখােতর uন্নিতর সােথ সােথ মু া o ঋণ সরবরােহর 
িনধ র্ািরত লক্ষয্মা া aজর্ন সম্ভব হেব। আগামী বছের বৃিদ্ধ o মূলয্স্ফীিতর 
লক্ষয্মা ার সােথ সংগিত েরেখ বয্াপক মু া o aভয্ন্তরীণ ঋেণর সার হেব বেল 
আশা করিছ।  

55। আমদািন o রপ্তািনঃ  চলিত aথ র্বছের eি ল পয র্ন্ত গত বছেরর eকi 
সমেয়র তুলনায় রপ্তািন েবেড়েছ ায় 24.3 শতাংশ। aনয্িদেক, গত বছর পণয্ o 
েসবার আমদািন বয্য় াস েপেলo চলিত aথ র্বছের মাচ র্ পয র্ন্ত তা েবেড়েছ 28.6 
শতাংশ। িবশব্ aথ র্নীিতর আশাবয্ঞ্জক পিরবতর্েনর ে ক্ষাপেট সামেনর বছরগুেলােত 
আমােদর রপ্তািন o আমদািন বািণেজয্ আেরা গিত সঞ্চার হেব। আমরা aনুমান 
করিছ আগামী aথ র্বছের রপ্তািন আয় o আমদািন বয্য় দুেটাi ায় 26 শতাংশ 
বাড়েত পাের।           
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56। বাস আয় o জনশিক্ত রপ্তািনঃ গত aথ র্বছের 23.7 শতাংশ বৃিদ্ধর 
িবপরীেত চলিত 3124-25 aথ র্বছের eি ল পয র্ন্ত বাস আয় 5.9 শতাংশ াস 
েপেয়েছ। eেক্ষে  আিম বলেবা 3124 সােল শুধু আমােদর েক্ষে i নয়, িবশব্বয্াপী 
বাস আয় কেমেছ। িবশব্বয্াংেকর মেত দিক্ষণ eিশয়ার েদশগুেলােত 3124 সােল 
বাস আেয়র বৃিদ্ধ িছল মা  3.4 শতাংশ। ভারেত তা 2.8 শতাংশ। আিম ধারণা 
করিছ, েসৗিদ আরেব কম র্রত িমকেদর চাকির ৈবধকরেণর িপছেন aেনক টাকা 
বয্য় হoয়ায় মধয্ াচয্ হেত আমােদর বাস আয় কেমেছ।  জনশিক্ত রপ্তািনর 
চলমান ধারা িবেবচনায় িনেয় eর রপ্তািন বাড়ােত eকিদেক আমরা িবিভন্ন ধরেনর 
পদেক্ষপ িনিচ্ছ। চিলত বাজারসমূেহ কম র্সংস্থােনর সুেযাগ স সারণ eবং 
সম্ভাবনাময় বাজারসমূেহ কম র্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্টর লেক্ষয্ কূটৈনিতক তৎপরতা 
o নতুন ম uiং েখালা হেচ্ছ। aনয্িদেক, জনশিক্ত রপ্তািনেত আমরা আিথ র্ক 
সহায়তা দান করিছ। দক্ষ জনশিক্ত গেড় েতালার জনয্ আমােদর িবিভন্ন uেদয্াগ 
aবয্াহত থাকেব। eছাড়াo আমরা িজ টু িজ পদ্ধিতেত জনশিক্ত রপ্তািন চালু 
কেরিছ। েবসরকাির চয্ােনেল জনশিক্ত রপ্তািন যােত িনরুৎসািহত না হয় েস িবষেয়o 
দৃিষ্ট রাখিছ আমরা। আমার িবশব্াস আমােদর েনয়া পদেক্ষেপর কারেণ আগামী 
aথ র্বছের বাস আয় সব্াভািবক বৃিদ্ধর ধারায় িফের আসেব। আমােদর বাসী 
মজীবীেদর কােছ আমার আকুল আেবদন আপনারা িবেদেশ aপরাধ o aনয্ায় 
কােজ িলপ্ত হেবন না। তােত আপনােদর যেথষ্ট aসুিবধা েতা হয়i uপরন্তু েদেশর 
ভাবমূিতর্ িবপন্ন হয় eবং aিধকতর িমক রপ্তািন  িবিঘ্নত হয়।          

57। ৈবেদিশক মু ার িরজাভর্ o মু া িবিনময় হারঃ গত aথ র্বছেরর েশেষ 
ৈবেদিশক মু ার িরজাভ র্ িছল 26.4 িবিলয়ন মািকর্ন ডলার। চলিত aথ র্বছের মাচ র্ 
পয র্ন্ত বািণজয্ ঘাটিত কমার সােথ সােথ মূলধন o আিথ র্ক িহসােব aন্তঃ বােহর 
কারেণ ৈবেদিশক মু ার িরজাভ র্ িস্থিত ধারাবািহকভােব বৃিদ্ধ েপেয়েছ। সব র্েশষ 38 
েম 3125 তািরেখ ৈবেদিশক মু ার গর্স িরজাভ র্ িছল 31.3 িবিলয়ন মািকর্ন ডলার 
যা িদেয় ায় ছয় মােসর আমদািন বয্য় েমটােনা সম্ভব। পাশাপািশ, মািকর্ন ডলােরর 
িবপরীেত টাকার মূলয্মানo িস্থিতশীল রেয়েছ। বিহিব র্েশব্ o েদশীয় aথ র্নীিতেত 
uৎসাহবয্ঞ্জক aগর্গিতর ে ক্ষাপেট আগামী বছের বািণজয্ ঘাটিত বাড়েলo বাস 
আয়, ঋণ সহায়তা o িবেদিশ িবিনেয়ােগর েক্ষে  iিতবাচক পিরবতর্েনর কারেণ 
ৈবেদিশক মু ার িরজাভ র্ সেন্তাষজনক পয র্ােয় থাকেব বেল আমরা আশা করিছ। 
eকi সােথ ৈবেদিশক মু ার িবিনময় হারo েমাটামুিট িস্থিতশীল থাকেব। 
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পঞ্চম aধয্ায় 

3125-26 aথ র্বছেরর বােজট কাঠােমা 

মাননীয় স্পীকার 

58। মধয্েময়ািদ সামিষ্টক aথ র্ৈনিতক কাঠােমাঃ েয ৈবিশব্ক ে ক্ষাপট ei মা  
বণ র্না করলাম eবং eকটু আেগ আমােদর আগামীর পথরচনা িনেয় েয বক্তবয্ 
েরেখিছ তারi আেলােক আমােদর 3125-26 aথ র্বছেরর বােজট কাঠােমা ণয়ন 
করা হেয়েছ। স্তািবত বােজেটর মূল লক্ষয্ হেব − বতর্মােন aনুসৃত রাজসব্ o মু া 
নীিত-েকৗশেলর ধারাবািহকতা রক্ষা o সামিষ্টক aথ র্ৈনিতক িস্থিতশীলতা বজায় 
রাখা। আপনােদর জানা আেছ - iেতামেধয্ আমরা রাজসব্ খােত আiনগত, 
পদ্ধিতগত, কাঠােমাগত o জনশিক্ত সংকর্ান্ত িবিভন্ন সংস্কার কায র্কর্ম গর্হণ কেরিছ। 
আগামী বােজেট চলমান eসব সংস্কােরর মাধয্েম রাজসব্ আহরণ কায র্কর্মেক 
েজারদার করার য়াস aবয্াহত থাকেব। পাশাপািশ aবয্াহত থাকেব বয্য় িনয় েণর 
মাধয্েম রাজসব্ খােতর পিরসর বৃিদ্ধর েচষ্টা। eখােন বেল রাখা ভাল েয, বােজট 
ণয়েন েযসব তথয্-uপাত্ত বয্বহার করা হেয়েছ েসগুেলা 2৯৯6-৯7 সােলর 
িভিত্তমূেলয্র uপর সাজােনা। যিদo 3116-17 সােলর িভিত্তমূেলয্ িবিবeস 
iেতামেধয্ সব তথয্েক নতুনভােব সািজেয়েছ। বােজট ণয়েনর কাজ আসেল ায় 
7 মাস আেগ শুরু হয় eবং েসজনয্ eখােন নতুন িভিত্তমূেলয্ দত্ত তথয্-uপাত্ত গর্হণ 
করা যায় িন। শুধুমা  সারিণ-5 e 3124-25 aথ র্বছেরর সামিয়ক িহসাব 3116-
17 িভিত্তমূেলয্ uপস্থাপন করা হেয়েছ েযেহতু িবিবeস eখনo তা পূব র্বত  
িভিত্তমূেলয্ িদেত পাের িন।  সারিণ-4 e বােজট কাঠােমার eকিট রূপেরখা েদয়া 
হেয়েছ।  

সারিণ-4: বােজট কাঠােমা 
(েকািট টাকায়) 

খাত বােজট 
3124-25 

সংেশািধত
3123-24

বােজট
3123-24

কৃত
3122-23

কৃত
3122-23

কৃত 
3121-22 

কৃত 
311৯-21 

2 2 3 4 9 ৯ 21 22 
েমাট রাজসব্ আয় 1,82,954 1,56,671 1,67,459 1,28,128 1,14,693 92,993 75,905 

 (13.7) (13.3) (14.1) (12.3) (12.5) (11.8) (11.0) 
  তন্মেধয্,    
     eনিবআর কর  149720 125000 136090 1,03,332 91,595 76,225 59,742 
    eনিবআর বিহভূ র্ত কর 5572 5178 5129 4,120 3,633 3,323 2,743 
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খাত বােজট 
3124-25 

সংেশািধত
3123-24

বােজট
3123-24

কৃত
3122-23

কৃত
3122-23

কৃত 
3121-22 

কৃত 
311৯-21 

2 2 3 4 9 ৯ 21 22 
     কর বয্তীত ািপ্ত 27662 26493 26240 20,676 19,465 13,445 13,420 

েমাট বয্য়: 2,50,506 2,16,222 2,22,491 1,74,013 1,52,428 1,28,249 1,02,977 
 (18.7) (18.3) (18.7) (16.8) (16.7) (16.3) (14.9) 

(ক) aনুন্নয়ন রাজসব্ বয্য় 128231 115998 113471 99,376 89,299 77,488 67,013 

 (9.57) (9.82) (9.55) (9.57) (9.76) (9.84) (9.70) 
(খ) uন্নয়ন বয্য় 86345 65145 72275 53,172 40,672 35,734 28,115 

 (7.5) (6.6) (7.2) (6.2) (5.5) (5.6) (5.2) 
    তন্মেধয্,        

  **বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচ 80,315 60,000 65,870 49,474 37,508 33,284 25,553 

 (6.0) (5.1) (5.5) (4.8) (4.1) (4.2) (3.7) 
(গ) aনয্ানয্ বয্য় 35930 35079 36745 21,465 22,457 15,027 7,849 

 (2.7) (3.0) (3.1) (2.1) (2.5) (1.9) (1.1) 
বােজট ঘাটিত -67,552 -59,551 -55,032 -45,885 -37,735 -35,256 -27,072 

 (-5.0) (-5.0) (-4.6) (-4.4) (-4.1) (-4.5) (-3.9) 
   aথ র্ায়ন   

 (ক)  ৈবেদিশক uৎস 24275 18569 21068 23,7৯2 8,2৯4 6,18৯ ৯,365 

     (2.9) (2.7) (2.9) (2.3) (1.9) (1.7) (2.4) 
   (খ)     aভয্ন্তরীণ uৎস 43277 40982 33964 44,2৯4 41,654 41,322 26,931 

 (4.3) (4.6) (3.৯) (4.3) (4.4) (4.9) (3.4) 
  তন্মেধয্ বয্াংিকং uৎস 31221 29982 25993 27464 27191 25210 -2092 

 (2.3) (2.5) (2.2) (2.6) (3.0) (3.2) (-0.3) 
িজিডিপ  1,339,500 1,181,000 1,188,800 1,037,987 914,784 787,495 690,571 

*বন্ধনীেত িজিডিপ’র শতকরা হাের েদখােনা হেয়েছ  
** সব্ায়তব্শািসত সংস্থাসমূেহর িনজসব্ তহিবল েথেক সংেশািধত বােজেট aবদান হেব 4,816 েকািট টাকা। aথ র্াৎ 
েমাট সংেশািধত বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচর আকার হেব 74,816 েকািট টাকা।  
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59। আগামী বছেরর সারািট বােজট স্তােব (uন্নয়ন o aনুন্নয়ন িমিলেয়) 
খাতoয়াির িবভাজন o aগর্ািধকার সারিণ-5 e তুেল ধেরিছ। 

সারিণ-5: সমগর্ বােজেটর খাতoয়াির িবভাজন 
           (েকািট টাকায়) 

ম ণালয়/িবভাগ বােজট
3124-25

সংেশািধত
3123-24 

বােজট
3123-24

িহসাব 
3122-23

িহসাব 
3121-22

িহসাব  
3121-22 

িহসাব  
311৯-21 

2 3 4 5 6 7 8 9 
(ক) সামািজক aবকাঠােমা 63,036 54,329 51,555 42,974 38,677 36,219 30,984 

 (25.16) (25.13) (23.17) (24.70) (25.37) (28.24) (30.52) 

   মানব সম্পদ   
   2. িশক্ষা ম ণালয় 15,540 14363 13,163 11,334 10,579 10,079 8,712 

 (6.20) (6.64) (5.92) (6.51) (6.94) (7.86) (8.58) 

3. াথিমক o গণিশক্ষা ম ণালয় 13,673 11,964 11,930 9,413 8,157 8,304 6,838 
 (5.46) (5.53) (5.36) (5.41) (5.35) (6.47) (6.74) 

  4. সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ 
ম ণালয় 

11,146 9,955 9,470  8,549 7,667 7,287 6,271 

 (4.45) (4.60) (4.26) (4.91) (5.03) (5.68) (6.18) 
  5. aনয্ানয্  13,706 10,462 9,052 7,626 6,869 6,118 4,987 

 (5.47) (4.84) (4.07) (4.38) (4.51) (4.77) (4.91) 
uপ-েমাট : 54,065 46,744 43,615 36,922 33,272 31,788 26,808 

 (21.58) (21.62) (19.60) (21.22) (21.83) (24.78) (26.41) 
  খাদয্ o সামািজক িনরাপত্তা    
  6. খাদয্ ম ণালয় 1,685 1,225 1,417 814 1,122 1,194 353 

 (0.67) (0.57) (0.64) (0.47) (0.74) (0.93) (0.35) 
  7. দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা o াণ 

ম ণালয় 
7,286 6,360 6,523 5,238 4,283 3,237 3,823 

 (2.91) (2.94) (2.93) (3.01) (2.81) (2.52) (3.77) 
uপ-েমাট : 9,৯82 8,696 8,৯51 7,163 6,516 5,542 (5,287) 

 (4.69) (4.62) (4.68) (4.59) (4.66) (4.56) (5.22) 
(খ) েভৗত aবকাঠােমা  75,533 61,768 67,147 58,974 44,447 38,814 31,014 

 (30.15) (28.57) (30.18) (33.89) (29.16) (30.26) (30.55) 
   কৃিষ o পল্লী uন্নয়ন   
   8. কৃিষ ম ণালয় 12,390 12279 12,270 14,822 9,760 8,438 7,350 

 (4.95) (5.68) (5.51) (8.52) (6.40) (6.58) (7.24) 
   9. পািন সম্পদ ম ণালয় 3,619 2771 2,593 2,481 2,134 2,040 1,838 

 (1.44) (1.28) (1.17) (1.43) (1.40) (1.59) (1.81) 
   ৯.  স্থানীয় সরকার িবভাগ  15,464 13322 12,961 12,314 9,442 9,037 7,653 

 (6.17) (6.16) (5.83) (7.08) (6.19) (7.05) (7.54) 
   21. aনয্ানয্  5,337 4722 4,448 4,217 4,385 3,648 2,766 

 (2.13) (2.18) (2.00) (2.42) (2.88) (2.84) (2.72) 
uপ-েমাট : 47,921 44,1৯5 43,383 44,945 36,832 34,274 2৯,718 

 (14.69) (15.31) (14.50) (19.44) (16.87) (18.06) (19.31) 
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ম ণালয়/িবভাগ বােজট
3124-25

সংেশািধত
3123-24

বােজট
3123-24

িহসাব 
3122-23

িহসাব 
3121-22

িহসাব  
3121-22 

িহসাব  
311৯-21 

2 3 4 5 6 7 8 9 
  িবদুয্ৎ o জব্ালািন 11,540 9,902 11,351 10,280 7,969 7,233 3,469 

   (4.61) (4.58) (5.10) (5.91) (5.23) (5.64) (3.42) 
   েযাগােযাগ aবকাঠােমা   
   22. সড়ক িবভাগ 6,858 5,741 5,550 5,369 7,278 5,584 4,828 

 (2.74) (2.66) (2.49) (3.09) (4.77) (4.35)  4.76 
   13. েরলপথ ম ণালয় 6,359 5,258 5,589 4,557 1 0 0 

 (2.54) (2.43) (2.51) (2.62) (0.00) (0.00) (0.00) 
   14. েসতু িবভাগ  8,737 2,090 7,000 784 418 385 331 

 (3.49) (0.97) (3.15) (0.45) (0.27) (0.30) (0.33) 
    15. aনয্ানয্  1,182 1,137 1,121 797 558 503 890 

 (0.47) (0.53) (0.50) (0.46) (0.37) (0.39) (0.88) 
uপ-েমাট : 23,136 14,226 19,260 11,507 8,255 6,472 6,049 

 (9.24) (6.58) (8.66) (6.61) (5.41) (5.05) (5.96) 
    26. aনয্ানয্ েসক্টর  4,047 4,546 4,264 3,353 2,502 1,946 1,889 

 (1.62) (2.10) (1.92) (1.93) (1.64) (1.52) (1.86) 
(গ) সাধারণ েসবা 59,058 49,489 49,947 27,409 26,995 25,160 20,590 

 (23.58) (22.89) (22.45) (15.75) (17.71) (19.620 (20.28) 
  জনশৃংখলা o িনরাপত্তা  12,557 12,027 10,537 9,655 8,737 7,819 6,582 

 (5.01) (5.56) (4.74) (5.55) (5.73) (6.10) (6.48) 
   27. aনয্ানয্  46,510 37,462 39,410 17,717 18,258 17,341 14,008 

 (18.57) (17.33) (17.71) (10.18) (11.98) (13.52) (13.80) 
েমাট : 2৯8,738 276,697 279,75৯ 23৯,468 221,22৯ 211,2৯4 93,699 

 (89.৯) (87.7) (86.9) (85.4) (83.3) (89.2) (92.5) 
(ঘ) সুদ পিরেশাধ 31,043 26,540 27743 23,915 20,351 15,622 14,904 

 (12.39) (12.27) (12.47) (13.74) (13.35) (12.18) (14.68) 
(ঙ) িপিপিপ, ভতুর্িক o দায় 8,447 4,868 7318 2,417 5,211 1,899 3,199 

 (3.37) (2.25) (3.29) (1.39) (3.42) (1.48) (3.15) 
(চ) িনট ঋণ দান o aনয্ানয্ বয্য় 13,389 19,228 18781 18,324 16,759 10,554 825 

 (5.34) (8.89) (8.44) (10.53) (10.99) (8.23) (0.81) 
েমাট বােজটঃ 250,506 216,222 222,491 174,013 152,448 128,268 101,521 

*বন্ধনীেত বােজেটর শতকরা হাের েদখােনা হেয়েছ 

5৯। রাজসব্ আয় াক্কলনঃ 3125-26 aথ র্বছের েমাট রাজসব্ আয় াক্কলন করা 
হেয়েছ 2 লক্ষ 93 হাজার ৯65 েকািট টাকা - যা িজিডিপ'র 24.8 শতাংশ। eর 
মেধয্ জাতীয় রাজসব্ েবাড র্ সূে  2 লক্ষ 5৯ হাজার 831 েকািট টাকার কর রাজসব্ 
াক্কলন করা হেয়েছ (িজিডিপ’র 22.3 শতাংশ)। eনিবআর-বিহভূ র্ত সূ  েথেক কর 
রাজসব্ াক্কলন করা হেয়েছ 6 হাজার 683 েকািট টাকা (িজিডিপ’র 1.5 শতাংশ)। 
eছাড়া, কর-বিহভূ র্ত খাত েথেক রাজসব্ আহিরত হেব 38 হাজার 773 েকািট টাকা 
(িজিডিপ'র 3.2 শতাংশ)।  
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61। বয্য় াক্কলনঃ 3125-26 aথ র্বছের বােজেটর েমাট বয্য় াক্কলন করা 
হেয়েছ 3 লক্ষ 61 হাজার 617 েকািট টাকা (িজিডিপ’র 29.8 শতাংশ)। eবাের 
বােজেট aনুন্নয়নসহ aনয্ানয্ খােত েমাট বরাদ্দ রাখা হেয়েছ 2 লক্ষ 81 হাজার 2৯2 
েকািট টাকা (িজিডিপ’র 23.8 শতাংশ) eবং বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচেত বরাদ্দ ধরা 
হেয়েছ 91 হাজার 426 েকািট টাকা (িজিডিপ’র 7.1 শতাংশ)। 

62। বােজট ঘাটিত o aথ র্ায়নঃ সািব র্কভােব বােজট ঘাটিত দ ড়ােব 78 হাজার 
663 েকািট টাকা, যা িজিডিপ'র 6.1 শতাংশ। ঘাটিত aথ র্ায়েন ৈবেদিশক সূ  
েথেক 35 হাজার 386 েকািট টাকা (িজিডিপ'র 2.9 শতাংশ) eবং aভয্ন্তরীণ সূ  
হেত 54 হাজার 388 েকািট টাকা (িজিডিপ'র 4.3 শতাংশ) সংগর্হ করা হেব। 
aভয্ন্তরীণ uৎেসর মেধয্ বয্াংক বয্বস্থা হেত সংগৃহীত হেব 42 হাজার 332 েকািট 
টাকা (িজিডিপ’র 3.4 শতাংশ) eবং সঞ্চয়প  o aনয্ানয্ বয্াংক-বিহভূ র্ত খাত 
েথেক 23 হাজার 67 েকািট টাকা (িজিডিপ’র 1.৯ শতাংশ)।  

63। বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচঃ বরাবেরর মত আমরা আঞ্চিলক সমতা, uন্নত 
aবকাঠােমা eবং গুণগত বয্েয়র িবষয়িট িবেবচনায় েরেখ বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচর 
আকার িনধ র্ারণ কেরিছ। াধানয্ িদেয়িছ েদেশর সািব র্ক uন্নয়নেক। বািষ র্ক uন্নয়ন 
কম র্সূিচর খাতoয়াির বরাদ্দ সারিণ-6 e তুেল ধরা হেয়েছ। 3125-26 aথ র্বছেরর 
স্তািবত বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচেত মানবসম্পদ (িশক্ষা, সব্াস্থয্ eবং সংিশ্লষ্ট 

aনয্ানয্) খােত 35.4 শতাংশ; সািব র্ক কৃিষখােত (কৃিষ, পল্লী uন্নয়ন o পল্লী 
িতষ্ঠান, পািনসম্পদ eবং সংিশ্লষ্ট aনয্ানয্) 36.9 শতাংশ; িবদুয্ৎ o জব্ালািন 
খােত 25.4 শতাংশ; েযাগােযাগ (সড়ক, েরল, েসতু eবং েযাগােযাগ সংিশ্লষ্ট 
aনয্ানয্) খােত 34.4 শতাংশ eবং aনয্ানয্ খােত 23.36 শতাংশ বরােদ্দর স্তাব 
করা হেয়েছ।  

সারিণ-6: বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচর খাতoয়াির িবভাজন 
 (েকািট টাকায়) 

ম ণালয়/িবভাগ বােজট
3124-25

সংেশািধত
3123-24

বােজট
3123-24

িহসাব 
3122-23

িহসাব 
3121-22

িহসাব  
3121-22 

িহসাব  
311৯-21 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(ক) মানব সম্পদ     
2. াথিমক o গণিশক্ষা ম ণালয়  5,778 4,529 5,278 3,683 2,408 3,151 2,700 
 (8.3) (8.6) (9.1) (8.5) (7.5) (৯.6) (21.7) 
2. সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ ম ণালয় 4,349 3,816 3,602 3,316 2,612 2,551 2,468 
 (6.5) (7.5) (6.6) (7.8) (8.1) (8.8) (৯.8) 
3. িশক্ষা ম ণালয় 3,647 3,148 3,100 2,206 1,867 1,598 1,352 
 (5.6) (6.3) (5.8) (5.6) (6.1) (5.9) (6.4) 
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ম ণালয়/িবভাগ বােজট
3124-25

সংেশািধত
3123-24

বােজট
3123-24

িহসাব 
3122-23

িহসাব 
3121-22

িহসাব  
3121-22 

িহসাব  
311৯-21 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4.aনয্ানয্ 5,745 3,948 3,160 2,205 1,683 1,236 790 
 (8.3) (7.7) (5.9) (5.6) (5.6) (4.8) (4.2) 

uপ-েমাট : 2৯,62৯ 26,552 26,251 22,521 9,681 9,647 8,421 
 (35.4) (36.8) (34.1) (34.2) (33.9) (36.7) (39.7) 
(খ) কৃিষ o পল্লী uন্নয়ন  
5. স্থানীয় সরকার িবভাগ 13,467 11,405 11,195 10,425 7,989 7,573 6,444 
  (16.8) (19.0) (17.0) (21.1) (21.3) (22.8) (25.2) 
6. পািন সম্পদ ম ণালয় 2,831 2,025 1,850 1,756 1,442 1,349 1,138 
  (3.5) (3.4) (2.8) (3.5) (3.8) (4.1) (4.5) 
7.কৃিষ ম ণালয় 1,524 1,332 1,364 1,111 997 1,025 905 
  (1.9) (2.2) (2.1) (2.2) (2.7) (3.1) (3.5) 
8.aনয্ানয্ 2,924 2405 2323 1,968 1,882 1246 807 
  (4.7) (5.1) (4.6) (5.1) (6.1) (4.8) (4.3) 

uপ-েমাট : 31,857 28,278 27,843 26,371 23,421 22,2৯4 ৯,3৯5 
 (36.9) (39.7) (36.5) (41.9) (43.9) (44.7) (47.5) 
(গ) জব্ালািন aবকাঠােমা   
9. িবদুয্ৎ িবভাগ 9,273 7,951 9,053 8,840 7,248 6,028 2,098 
 (22.6) (24.4) (24.8) (28.৯) (2৯.4) (29.2) (9.3) 
10. জব্ালািন o খিনজ সম্পদ 2,223 1,909 2,255 1,295 679 987 1,260 
 (3.9) (4.3) (4.5) (3.7) (2.9) (4.1) (5.৯) 

uপ-েমাট : 22,5৯7 ৯,971 22,419 21,246 8,৯38 8,126 4,469 
 (25.4) (27.5) (28.3) (31.6) (32.2) (32.2) (24.2) 
(ঘ) েযাগােযাগ aবকাঠােমা  
11. েরলপথ ম ণালয় 
 

4,485 3,549 3,878 2,993 0 0 0 
(5.6) (5.9) (5.9) (6.0) (0.0) (0.0) (0.0) 

23. সড়ক িবভাগ 
 

4,608 3,646 3,457 3,605 4,475 2,952 2,546 
(5.7) (6.1) (5.2) (7.3) (11.9) (8.9) (10.0) 

24. েসতু িবভাগ 8,735 2,090 7,000 785 418 384 331 
(21.৯) (4.6) (21.7) (2.7) (2.2) (2.3) (2.4) 

14.aনয্ানয্ 884 857 881 532 286 295 176 
(2.2) (2.5) (2.4) (2.2) (1.9) (1.৯) (1.8) 

uপ-েমাট : 29,823 21,253 26,327 8,৯26 6,28৯ 4,742 4,164 
(34.4) (27.৯) (34.2) (27.1) (24.9) (21.৯) (22.৯) 

েমাট : 81,584 63,721 69,4৯7 55,831 44,৯97 41,486 34,126 
(87.7) (87.7) (88.7) (90.4) (90.6) (91.3) (90.1) 

15. aনয্ানয্ ৯,953 8,4৯1 8,585 5,865 4,633 3,৯1৯ 3,649 
  (12.25) (12.32) (11.35) (9.61) (9.39) (8.74) (9.93) 

*েমাট eিডিপ 80,315 60,000 65,870 49,474 37,508 33,284 25,553 
বন্ধনীেত বােজেটর শতকরা হাের েদখােনা হেয়েছ  
** সব্ায়তব্শািসত সংস্থাসমূেহর িনজসব্ তহিবল েথেক ei বােজেট aবদান হেব 6,796েকািট টাকা। aথ র্াৎ েমাট 
বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচর আকার হেব 97,111 েকািট টাকা।  
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64। সামিগর্ক বয্য় কাঠােমাঃ e পয র্ােয় আিম স্তািবত বােজেটর সামিগর্ক বয্য় 
কাঠােমার (uন্নয়ন o aনুন্নয়ন) eকিট রূপেরখা দান করিছ। িবিভন্ন ম ণালয় o 
িবভােগর সম্পািদত কােজর ে িণিবনয্াস aনুযায়ী কাজগুেলােক আমরা 4িট ধান 
ভােগ ভাগ কেরিছ। eগুেলা হেলা সামািজক aবকাঠােমা, েভৗত aবকাঠােমা o 
সাধারণ েসবা খাত। স্তািবত বােজেট সামািজক aবকাঠােমা খােত বরােদ্দর স্তাব 
করা হেয়েছ েমাট বরােদ্দর 36.27 শতাংশ, যার মেধয্ মানবসম্পদ খােত (িশক্ষা, 
সব্াস্থয্ eবং সংিশ্লষ্ট aনয্ানয্ খাত) বরােদ্দর স্তাব করা হেয়েছ 32.69 শতাংশ। 
েভৗত aবকাঠােমা খােত স্তাব করা হেয়েছ েমাট বরােদ্দর 41.26 শতাংশ, যার 
মেধয্ রেয়েছ সািব র্ক কৃিষ o পল্লী uন্নয়ন খােত 25.7৯ শতাংশ; বৃহত্তর েযাগােযাগ 
খােত ৯.35 শতাংশ eবং িবদুয্ৎ o জব্ালািন খােত 5.72 শতাংশ। সাধারণ েসবা 
খােত স্তাব করা হেয়েছ েমাট বরােদ্দর 34.69 শতাংশ, সরকাির-েবসরকাির 
aংশীদািরতব্ (PPP), িবিভন্ন িশেল্প আিথ র্ক সহায়তা, ভতুর্িক, রা ায়ত্ত বািণিজয্ক o 
আিথ র্ক িতষ্ঠােন িবিনেয়াগজিনত বয্য় বাবদ বরােদ্দর স্তাব করা হেয়েছ 4.5 
শতাংশ; সুদ পিরেশাধ বাবদ স্তাব করা হেয়েছ 23.4৯ শতাংশ; িনট ঋণদান 
(Net lending) o aনয্ানয্ বয্য় খােত বয্িয়ত হেব aবিশষ্ট 6.45 শতাংশ। আিম 
আশা করিছ − ৈবিশব্ক o aভয্ন্তরীণ বাস্তবতার িনিরেখ েয বােজট কাঠােমািট 
আমরা আগামী aথ র্বছের বাস্তবায়ন করেত যািচ্ছ তা’ েযমন বৃিদ্ধ সহায়ক হেব 
েতমিন তা মূলয্স্ফীিতেক সংযত রাখেব। জনগণ eেত ত েদর আশা-আকাঙ্খার 
িতফলন েদখেবন।  
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ষষ্ঠ aধয্ায় 

সরকােরর গুরুতব্পূণ র্ নীিত-েকৗশল 

মাননীয় স্পীকার 

65। আমরা uন্নয়নেক শুধু aথ র্ৈনিতক বৃিদ্ধর মাপকািঠেত িবচার কিরনা। e 
কারেণ uচ্চতর বৃিদ্ধর সােথ সােথ আমরা সম্পেদর সুষম বন্টন, দাির  িবেমাচন, 
সামািজক, aথ র্ৈনিতক, আঞ্চিলক o িলঙ্গ-ৈবষময্ িনরসেন িনরলসভােব কাজ 
করিছ। আমরা মেন কির বৃিদ্ধ হoয়া uিচত aন্তভু র্িক্তমূলক (inclusive)। 
uন্নয়েনর ফসল সবার কােছ েপৗঁেছ েদয়ার মােঝi আমােদর কৃত সাফলয্ িনিহত।  

 
সািব র্ক বৃিদ্ধর লক্ষয্মা া o েকৗশল 

66। আপনােদর জানা আেছ ‘রূপকল্প 3132’ eর আেলােক 3132 সােলর মেধয্ 
আমরা বাংলােদশেক eকিট মধয্ম আেয়র েদেশ পিরণত করেত চাi। eকটু আেগi 
বেলিছ আমরা আগামী aথ র্বছের বৃিদ্ধ aজর্েনর লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ কেরিছ 8.4 
শতাংশ, 3132 সােল যা হেব 21 শতাংশ। eবার আিম e লক্ষয্ aজর্েন আমােদর 
নীিত-েকৗশেলর eকটা রূপেরখা আপনােদর সামেন তুেল ধরব। 

 পূেব র্র ধারাবািহকতায় আমরা িবদুয্ৎ, গয্াস eবং বন্দর uন্নয়েন aগর্ািধকার 
দান করব। িবদুয্েতর বতর্মান uৎপাদন 21 হাজার েমগাoয়াট েথেক 
বািড়েয় uন্নীত করব 35 হাজার েমগাoয়ােট eবং কৃত সরবরাহ যােত 
uৎপাদেনর 91 শতাংেশর নীেচ না হয় তা িনিশ্চত করেবা; 

 আমরা সািব র্ক জাতীয় বৃিদ্ধেত িশেল্পর িহসয্া 36 শতাংশ েথেক 51 
শতাংেশ uন্নীত করার লক্ষয্মা া eখেনা ধের রাখিছ। ক্ষু  o মাঝাির িশেল্প 
aিধক গুরুতব্ েদব। িশল্পখােত uৎপাদন বৃিদ্ধর জনয্ সংিশ্লষ্ট বয্িক্তেদর 
দক্ষতা uন্নয়েনর uেদয্াগ েনব; 
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 aবকাঠােমা uন্নয়েন েবসরকাির খােতর িবিনেয়াগ আকষ র্েণর জনয্ 
সরকাির-েবসরকাির aংশীদািরেতব্ (িপিপিপ) কল্প বাস্তবায়নেক uৎসািহত 
করব; 

 iেতামেধয্ িপিপিপ'র মাধয্েম বাস্তবায়েনর জনয্ ছয়িট খােত 45িট কল্প 
নীিতগতভােব aনুেমাদন করা হেয়েছ; যার মেধয্ 44িট কেল্প পরামশ র্ক 
িনযুক্ত হেয়েছন। ei পদেক্ষপi কল্প বাস্তবায়েনর থম ধাপ। েয সমস্ত 
িপিপিপ কল্প aনুেমািদত হেয়েছ তােদর eকিট তািলকা সারিণ-7 e েদয়া 
হেলা। আিম আশা করিছ েয, িপিপিপ িবষয়ক আiন aিবলেমব্ সংসেদ 
uপস্থাপন করেবা: 

সারিণ-7: aনুেমািদত িপিপিপ কেল্পর তািলকা 

45িট িপিপিপ কেল্পর তািলকা eবং সম্ভাবয্ বয্য় (িমিলয়ন মািকর্ন ডলার) 
কর্িমক 
নং 

খাত কেল্পর নাম সম্ভাবয্ বয্য় 
(িমিলয়ন মািকর্ন ডলার) 

2 3 4 5
2 পিরবহন ঢাকা eিলেভেটড eক্সে সoেয় 2311 
3 পিরবহন িপিপিপ eর মাধয্েম মংলা বন্দের দু’িট েজিট িনম র্াণ 61 
4 সব্াস্থয্ চট্টগর্াম েমিডকয্াল কেলেজ 51 েবেডর 

েহােমাডায়ালাiিসস েসন্টার স্থাপন 
3

5 সব্াস্থয্ ঢাকার িকডিন হাসপাতােল িকডিন ডায়ালাiিসস 
েসন্টার স্থাপন 

2

6 আi িট কািলয়াৈকের হাiেটক পাকর্ স্থাপন -
7 আi িট মহাখািলেত আi িট পাকর্ স্থাপন 31 
8 আi িট িসেলেট হাiেটক পাকর্ স্থাপন 31 
9 সব্াস্থয্ বয়স্ক নাগিরকেদর জনয্ সব্াস্থয্ o হসিপটািলিট 

কমেপ্লক্স িনম র্াণ 
7

৯ পিরবহন হজরত শাহজালাল আন্তজর্ািতক িবমান বন্দের মািল্ট 
েমাড সােভর্iেলন্স িসেস্টম স্থাপন 

36 

21 পিরবহন শািন্তনগর- মাoয়া ফ্লাioভার িনম র্াণ 411 
22 পিরবহন ঢাকা আশুিলয়া eিলেভেটড eক্স সoেয় 2611 
23 পিরবহন ঢাকা বাiপাসেক 5 েলেন uন্নীতকরণ ( জয়েদবপুর-

েদবগর্াম-ভুলতা-মদনপুর) 
211 

24 aসামিরক 
আবাসন 

িমরপুর সয্ােটলাiট হাuিজং স্থাপন 71 
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কর্িমক 
নং 

খাত কেল্পর নাম সম্ভাবয্ বয্য় 
(িমিলয়ন মািকর্ন ডলার) 

2 3 4 5 
25 aসামিরক 

আবাসন 
িপিপিপ eর আoতায় িবeসeস ভবন িনম র্াণ 7 

26 পিরবহন বঙ্গবন্ধু ি েজ ডুয়াল েগজ ডাবল লাiন িনম র্াণ 2111 
27 পিরবহন ফুলছিড়- বাহাদুরাবাদ eমিজ েরলoেয় ি জ 2611 
28 পিরবহন মৎসয্ o ািণ সম্পেদর জনয্ িপিপিপ কল্প 3 
29 পিরবহন েহমােয়তপুর-িসংগাiর-মািনকগঞ্জ িপিপিপ সড়ক 96 
2৯ পিরবহন ঢাকা- চট্টগর্াম eেক্সস কে াল্ড হাioেয় 2611 
31 পিরবহন যা াবািড়-সুলতানা কামাল ি জ-তারােবা িপিপিপ েরাড 61 
32 পিরবহন লালিদয়া বাল্ক টািম র্নাল িনম র্াণ 71 
33 পয র্টন কক্সবাজাের পয র্টন o িবেনাদনেক  িনম র্াণ 261 
34 িশক্ষা কমলাপুর েরলoেয় হসিপটাল eর আধুিনকায়ন eবং 

েমিডকয্াল কেলজ o নািস র্ং iন্সিটিটu স্থাপন 
211 

35 পয র্টন চট্টগর্ােমর জািকর েহােসন েরােড প চ তারকা হেটল 
িনম র্াণ 

211 

36 িশক্ষা চট্টগর্াম িসআরিব েরলoেয় হসিপটাল eর আধুিনকায়ন 
eবং েমিডকয্াল কেলজ স্থাপন 

86 

37 পিরবহন ধীরা েম নতুন আiিসিড িনম র্াণ 311 
38 aসামিরক 

আবাসন 
কুিমল্লায় েরলoেয়র aবয্বহৃত জিমেত শিপংমলসহ 
েহােটল কাম েগস্ট হাuজ িনম র্াণ 

46 

39 aসামিরক 
আবাসন 

চট্টগর্ােম েরলoেয়র aবয্বহৃত জিমেত শিপংমলসহ 
েহােটল কাম েগস্ট হাuজ িনম র্াণ 

23 

3৯ পিরবহন খানপুের আiিসিট  িনম র্াণ o পিরচালনা 41 
41 সব্াস্থয্ ৈসয়দপুর েরলoেয় হসিপটাল eর আধুিনকায়ন eবং 

েমিডকয্াল কেলজ স্থাপন 
86 

42 সব্াস্থয্ পাকিশ েরলoেয় হসিপটাল eর আধুিনকায়ন eবং 
েমিডকয্াল কেলজ  স্থাপন 

86 

43 সব্াস্থয্ খুলনায় aবয্বহৃত জিমেত  নতুন আধুিনক েমিডকয্াল 
eবং 361 েবেডর হাসপাতাল িনম র্াণ 

211 

44 পিরবহন পাটুিরয়া- েগায়ালন্দ -েত 3য় পদ্মা মািল্টপারপাস ি জ 2611 
45 পিরবহন 4য় সমু  বন্দর 2311 

                                              েমাট 22,249 

 আমরা িবিনেয়াগ বান্ধব পিরেবশ সৃিষ্ট করব। বয্বসা-বয্য় ােসর জনয্ 
িবিভন্ন েয়াজনীয় ািতষ্ঠািনক সংস্কার aবয্াহত রাখব। কায র্কর পদেক্ষপ 
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েনব বয্িক্তখােত ঋণ বাহ o িবিনেয়াগ বৃিদ্ধর লেক্ষয্ সুেদর হার কমােনার; 

 িশল্প িতষ্ঠান স্থাপেনর েক্ষে  জিমর a তুলতা eকিট বড় সংকট। 
আগামী aথ র্বছের eজনয্ বৃহৎ কেল্পর ভূিম aিধগর্হেণর জনয্ িবেশষ 
বরাদ্দ রাখা হেয়েছ; 

 রপ্তািন খাতেক গিতশীল করার জনয্ ৈতির েপাশাক, ঔষধ, জাহাজ, চামড়া 
eবং আiিট খােত aিতিরক্ত েণাদনা দানসহ নানামুখী বয্বস্থা েনয়া 
হেব। eছাড়া, রপ্তািন বৃিদ্ধর জনয্ নতুন বাজার সৃিষ্ট eবং নতুন পণয্ রপ্তািনর 
েচষ্টা েজারদার করা হেব; 

 আমরা কৃিষ uৎপাদন বৃিদ্ধর ধারাবািহকতা বজায় রাখার লেক্ষয্ সরকাির 
েণাদনা aবয্াহত রাখব। uেদয্াগ েনব দুধ, মাংস o িডেমর uৎপাদন 
বৃিদ্ধর; 

 আমরা িমেকর দক্ষতা বৃিদ্ধর uেদয্াগ েনব। aবয্াহত রাখব দক্ষ িমক 
রপ্তািনর মাধয্েম কম র্সংস্থান o বাস আয় (েরিমটয্ান্স) বৃিদ্ধর িকর্য়া; 

 িমক দক্ষতা uন্নয়েন আমােদর aঙ্গীকার বাস্তবায়েনর জনয্ aনয্তম 
uেদয্াগ হেচ্ছ 61 েকািট টাকা িদেয় eকিট তহিবল গঠন; 

 গর্ামীণ aথ র্নীিতেক চাঙ্গা রাখেত গর্ামীণ aবকাঠােমা, পল্লী আবাসন, 
সয্ািনেটশন, ভূিম o পািন, মৎসয্ o ািণসম্পদ, পল্লী িবদুয্তায়ন eবং 
গর্ামাঞ্চেল aকৃিষ ক্ষু  o মাঝাির িশেল্পর (eসeমi) িবকাশেক eকিট 
সামিগর্ক পিরকল্পনার আoতায় eেন গত কেয়ক বছর হেত েয়াজনীয় 
বােজট বরাদ্দ েদয়া হেচ্ছ। ভিবষয্েত e খাতগুেলােক আরo গিতশীল করার 
েয়াজনীয় পদেক্ষপ েনব আমরা; 

 হাoর eলাকার সমসয্া eকটু িভন্ন কৃিতর, েসখােন জীবন রক্ষাo eকিট 
বড় দািয়তব্ eবং েযাগােযাগ সমসয্া েতা সবাi জােনন। ei eলাকার 
uন্নয়েনর জনয্ িনয়িমত কেল্পর বাiের 61 েকািট টাকার eকিট েথাক 
বরাদ্দ eবােরর বােজেট রাখিছ; 

 চরাঞ্চল শুধু uপকূলীয় eলাকায় নয় েদেশর aভয্ন্তেরo aেনক আেছ। 
চরাঞ্চেল চাষবাস শুরু হoয়ার পের তােদর ধান সমসয্া হয় েযাগােযােগর 
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aভােব uৎপাদন বাজারজাতকরণ। eiসব eলাকার জনয্o 61 েকািট 
টাকার eকিট েথাক বরাদ্দ েদবার স্তাব করিছ। 

 
দাির  o ৈবষময্ িনরসেনর গিতধারা, লক্ষয্মা া o েকৗশল 

67। দাির  o aসমতাঃ আমরা iেতামেধয্i eকিট ক্ষুধা o দাির মুক্ত সমাজ 
িনম র্ােণর সহ াব্দ লক্ষয্মা া aজর্ন কেরিছ।  দাির  িবেমাচেন আমােদর সাফলয্ 
েদশীয় পিরমণ্ডেলর বাiের আন্তজর্ািতক aঙ্গেনo সুনাম কুিড়েয়েছ। আপনােদর 
িনশ্চয়i জানা আেছ - 311৯ সােল মহােজাট সরকােরর দািয়তব্ গর্হণকােল েদেশ 
দির  জনেগাষ্ঠীর সংখয্া িছল ায় 6 েকািট, যার মেধয্ চরম দািরে  িনপিতত িছল 
ায় 3 েকািট 99 লাখ মানুষ। আমােদর পূব র্বত  েময়ােদ গড়পড়তায় 2.27 শতাংশ 
হাের জনসংখয্া বাড়েলo দির  o চরম দির  জনসংখয্া কেম দ িড়েয়েছ যথাকর্েম 
ায় 4 েকািট 96 লাখ eবং 2 েকািট 68 লােখ। লক্ষয্ণীয় েয, িবগত 33 বছের 
েমাট েয জনসংখয্া দাির সীমা aিতকর্ম কেরেছ তার শতকরা 56 ভাগi aিতকর্ম 
কেরেছ গত 6 বছের।  

68। আমরা 3132 সােলর মেধয্ দািরে র হার 24.6 শতাংেশ নািমেয় আনার 
লক্ষয্মা া িঠক কেরিছলাম। আমােদর aিজর্ত সাফেলয্র ধারাবািহকতায় 
iনশাআল্লাহ 3132 সােলর মেধয্ দাির  21.3 শতাংেশ েনেম আসেব। শুধু তাi নয় 
3129 সােলর পের eেদশ েথেক চরম দাির  সম্পূণ র্রূেপ িনমূ র্ল হেব। aিত-দাির  
িনরসেন আমার বােজট স্তােব ায় 2611 েকািট টাকার কায র্কর্ম গর্হণ কেরিছ। 
লক্ষয্ করা যায় েয, দাির  কমার সােথ সােথ আমােদর সরকােরর েময়াদকােল 
েদেশ দাির  বয্বধানo াস েপেয়েছ uেল্লখেযাগয্ হাের। েমাট জাতীয় আেয় েযমন 
দির তম জনেগাষ্ঠীর আেয়র aংশ বৃিদ্ধ েপেয়েছ েতমিন কেমেছ সব র্ােপক্ষা ধনী 
জনেগাষ্ঠীর আেয়র aংশ। aঞ্চলিভিত্তক aসমতা কেমেছ, কেমেছ গর্াম o শহেরর 
বয্বধান।  

69। দাির  িবেমাচন o ৈবষময্ দূরীকরেণ আমােদর সাফেলয্র মূেল রেয়েছ 
aন্তভু র্িক্তমূলক বৃিদ্ধ সহায়ক (Inclusive growth) নীিতেকৗশল। মুক্তবাজার 
বয্বস্থায় েদেশর aথ র্নীিতর িসংহভাগi থােক বয্িক্তখােতর িনয় েণ। তাi দাির  
িবেমাচেনর uেদ্দেশয্ eকিদেক আমরা বয্িক্তখােতর িবকােশ সহায়ক ভূিমকা পালন 
কেরিছ, aনয্িদেক সামািজক সুরক্ষা কম র্সূিচর আoতায় িনিশ্চত কেরিছ সম্পেদর 
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সুষম পুনব র্ন্টন। সামািজক সুরkা বয্বsােক আমরা মূলত 4িট sের িবনয্s কের 
িবিভn ধরেনর কাযর্kম gহণ কেরিছঃ   

 িবেশষ ভাতা pদােনর মাধয্েম দািরd েমাকােবলায় aিতদিরd জনেগা ীর 
সkমতা সৃি ; 

 kdুঋণ বা তহিবল pদােনর মাধয্েম aিতদিরd জনেগা ীর আt-
কমর্সংsান বা কমর্সৃজন; 

 িবনামেূলয্ বা slমূেলয্ খাদয্ সহায়তা pদােনর মাধয্েম হতদিরেdর 
খাদয্ িনরাপtা িনি তকরণ; 

 িশkা, sাsয্েসবা o pিশkণ pদােনর মাধয্েম দািরd েমাকােবলায় 
aিতদিরd জনেগা ীর সামথর্য্ বৃিd; 

6৯। সামািজক সুরক্ষা বলয়ঃ 3121 সােল পিরচািলত eক খানা জিরেপ েদখা 
িগেয়েছ েদেশর শতকরা 35.68 ভাগ পিরবার সামািজক সুরক্ষা বলেয়র সুিবধা 
েভাগ করেছ। আর গর্ামাঞ্চেল eধরেণর সুিবধােভাগী পিরবার শতকরা 41.23 ভাগ। 
আমরা িবগত 6 বছের িশক্ষা uপবৃিত্ত, িতবন্ধী িশক্ষাথ েদর জনয্ িশক্ষা uপবৃিত্ত, 
aসচ্ছল িতবন্ধী ভাতা, বয়স্ক ভাতা, মাতৃতব্কালীন ভাতা, িবধবা o সব্ামী 
পিরতয্ক্তােদর ভাতা, eকিট বািড় eকিট খামার, আ য়ণ কল্প, কােজর িবিনমেয় 
খাদয্ কম র্সূিচ, িট আর, িজ আর, দুস্থ মাতােদর জনয্ খাদয্ সহায়তা (িভিজিড) o চর 
জীিবকায়নসহ uেল্লখেযাগয্ সংখয্ক সামািজক সুরক্ষা কম র্সূিচ বাস্তবায়ন কেরিছ। 
সামািজক o aথ র্ৈনিতকভােব ৈবষেময্র িশকার িহজড়া, দিলত, হিরজন, েবেদ 
জনেগাষ্ঠীেক সমােজর মূল ে াতধারায় যুক্ত করার জনয্ িবেশষ ভাতা, 
কম র্সংস্থানমূলক িশক্ষণ o িশক্ষা uপবৃিত্ত দান করিছ। খাদয্ সহায়তার বয্বস্থা 
কেরিছ দািরে র িশকার চা- িমকেদর জনয্। 

71। eছাড়াo সামািজকভােব aবেহিলত জনেগাষ্ঠীর আবািসক সমসয্া সমাধােন 
আমরা uেদয্াগ িনেয়িছ। বতর্মােন ঢাকা িসিট কেপ র্ােরশেনর পিরচ্ছন্নতা কম েদর 
জনয্ আবাসন ৈতিরর কাজ চলমান রেয়েছ। গরীব, বিঞ্চত, aবেহিলত o পিরতয্ক্ত 
েগাষ্ঠীর জনয্ সুেযাগ সৃিষ্টর uেদ্দেশয্ িবভাগীয় o েজলা শহের আবাসনসহ uপযুক্ত 
কায র্কর্ম চালু করার লেক্ষয্ eবােরর বােজেট 61 েকািট টাকা েথাক বরােদ্দর স্তাব 
করা হেয়েছ। 



 

36 

 

72। সামািজক িনরাপত্তা েকৗশলঃ আিম দৃঢ়তার সােথ বলেত চাi দাির  ােস 
সরকােরর e uেদয্াগ আগামীেতo চলমান থাকেব। তেব ততার সেঙ্গ দাির  
িবেমাচেনর লেক্ষয্ আমরা e সামািজক িনরাপত্তা কম র্সূিচগুেলােক আরo 
লক্ষয্িভিত্তক করব। e uেদ্দেশয্ আমরা eকিট সমিনব্ত জাতীয় সামািজক িনরাপত্তা 
েকৗশল (National Social Protection Strategy-NSPS) ণয়েনর কাজ ায় 
চূড়ান্ত কের eেনিছ। eকi সােথ সামািজক িনরাপtা কমর্সূিচর uপকারেভাগী সিঠক 
o কাযর্করভােব বাছাiেয়র লেkয্ নয্াশনাল পপুেলশন েরিজsার (National 
Population Register) o aিত দিরdেদর তািলকা (Hard Core Poor 
Listing) ৈতিররo uেদয্াগ gহণ কেরিছ আমরা। 

73। দাির  িবেমাচেনর নীিত-েকৗশলঃ আিম e পয র্ন্ত দাির  o ৈবষময্ িনরসেন 
আমােদর েনয়া নীিতেকৗশল o  কম র্সূিচগুেলা আপনােদর সামেন তুেল ধেরিছ। 
বতর্মােন বাংলােদেশ সামািজক িনরাপত্তা েবষ্টনীর পিরিধ যেথষ্ট বয্াপক। মূলত 
আমােদর িতিট নীিত-েকৗশল েযমন বৃিদ্ধ সহায়ক েতমিন দির -বান্ধব। আমরা 
িবশব্াস কির শুধু সামািজক সুরক্ষা বয্বস্থার আoতা বৃিদ্ধর মাধয্েম কায র্করভােব 
দাির  o সামািজক ৈবষময্ দূর করা সম্ভব নয়। eেক্ষে  সফলতার জনয্ েয়াজন 
দির  জনগেণর aন্তিন র্িহত ক্ষমতােক জািগেয় েতালা। আমােদর কাজ হেব eমন 
eকটা পিরেবশ সৃিষ্ট করা েযখােন eকিদেক দির  জনগণ তােদর সক্ষমতা বয্বহার 
কের িনজ িনজ aবস্থার uন্নিত ঘটােব aনয্িদেক শারীিরক  o মানিসক 
িতবন্ধীেদর জনয্ থাকেব শিক্তশালী সামািজক সুরক্ষা বয্বস্থা। eবার আিম দাির  

o ৈবষময্ দূর করার জনয্ আমােদর আেরা িকছু পিরকল্পনা ei মহান সংসেদ তুেল 
ধরেত চাiঃ   

 দির -বান্ধব বৃিদ্ধ িনিশ্চত করার লেক্ষয্ আমরা aনুকূল সামিষ্টক 
aথ র্ৈনিতক পিরেবশ বজায় রাখব। uেদয্াগ েনব শাসিনক 
িবেক ীকরেণর। aতীেতর ধারাবািহকতায় িশক্ষা, সব্াস্থয্, পিরবার কলয্াণ, 
িবজ্ঞান o যুিক্ত তথা সািব র্ক মানবসম্পদ খােত aগর্ািধকার িভিত্তেত 
বরাদ্দ দান করব;  

 িশল্প o েসবাখােত পয র্াপ্ত কম র্সৃজন eবং মশিক্তেত মিহলােদর aংশগর্হণ 
uৎসািহত করার িকর্য়া চলমান থাকেব। পাশাপািশ আমরা েদেশর িবিভন্ন 
aঞ্চেল িশল্প িতষ্ঠার জনয্ uেদয্াক্তােদর uৎসািহত করব;  
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 আঞ্চিলক ৈবষময্ দূর করার লেক্ষয্ আমরা বয্বসা-বািণজয্ স সারেণ 
আেরা uেদয্াগী হব। eলেক্ষয্ uন্নত রাস্তাঘাট o েটিলেযাগােযাগ 
aবকাঠােমা িনম র্াণ aবয্াহত গিতেত চলেব। eছাড়াo আমরা িতিট 
iuিনয়ন সদরেক পিরকিল্পত পল্লী জনপদ িহেসেব আর uপেজলা সদর o 
বিধ র্ষ্ণু িশল্প েক গুেলােক আধুিনক শহর-uপশহর িহেসেব গেড় তুলেত 
চাi;  

 আমরা দাির বণ eলাকায় aিধকহাের মঘন o কৃিষিনভর্র িশল্প 
স্থাপেনর মাধয্েম দির  জনেগাষ্ঠীর কম র্সংস্থান o আয় বৃিদ্ধর uেদয্াগ েনব। 
iেতামেধয্ দির  জনেগাষ্ঠীর জনয্ ািতষ্ঠািনক ঋণ eবং সার, বীজ, েসচ 
সুিবধা, িবদুয্ৎ eবং পল্লী aবকাঠােমা সহজলভয্ করা হেয়েছ, ভিবষয্েতo 
eর ধারাবািহকতা বজায় থাকেব; 

 পাব র্তয্ চট্টগর্ােম বসবাসরত ক্ষু  নৃ-েগাষ্ঠী আথ র্-সামািজক uন্নয়ন o ত েদর 
সাংস্কৃিতক সব্াত য্ ধের রাখার  লেক্ষয্ e aঞ্চেলর uন্নয়েন িবেশষ গুরুতব্ 
েদব; 

 আমরা িতবন্ধী বয্িক্তেদর সুরক্ষা িনিশ্চত করার িবষয়িটেক ািতষ্ঠািনক 
রূপ েদব। e লেক্ষয্ জাতীয় িতবন্ধী ফাuেন্ডশনেক aিধদপ্তের রূপান্তেরর 
কাজ ততার সােথ সমাপ্ত করব। aসচ্ছল িতবন্ধী o িতবন্ধী 
িশক্ষাথ েদর ভাতার হার o পিরিধ স সারণ করব। iেতামেধয্ 3125-26 
aথ র্বছের aসচ্ছল িতবন্ধী ভাতােভাগীর সংখয্া 5 লক্ষ জন o ভাতােভাগী 
িতবন্ধী িশক্ষাথ র সংখয্া 61 হাজার জেন uন্নীত করার িসদ্ধান্ত েনয়া 
হেয়েছ; 

 eছাড়াo িতবন্ধীেদর কলয্ােণ আগামী aথ র্বছেরর স্তািবত বােজেট 
িনuেরা েডেভলপেমন্টাল িতবন্ধীেদর জনয্ গিঠত াস্ট-e 31 েকািট টাকা 
o শারীিরক িতবন্ধী কলয্াণ ােস্টর aনুকূেল 6 েকািট টাকা তহিবল 
দােনর স্তাব করিছ; 

 সেব র্াপির ঝুিঁকেত থাকা দির  জনেগাষ্ঠীেক জলবায়ু পিরবতর্েনর ক্ষিতকর 
ভাব েমাকােবলায় সক্ষম কের তুলব।  
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কম র্সংস্থােনর লক্ষয্মা া o েকৗশল 

মাননীয় স্পীকার 

74। আমােদর কম র্সংস্থান নীিতর মূল লক্ষয্ হেলা uৎপাদনমুখী কম র্সংস্থান সৃিষ্ট 
করা eবং েদেশর aদক্ষ জনেগািষ্ঠেক আধা-দক্ষ o দক্ষ জনশিক্তেত রুপান্তিরত 
করা। আিম eকটু আেগi িবিনেয়াগ o জাতীয় আেয় বৃিদ্ধ aজর্েনর েয লক্ষয্মা ার 
কথা বেলিছ, িবেশষজ্ঞেদর মেত তা পূরেণর পেথ ধান aন্তরায় িতনিটঃ (2) 
aনুন্নত েযাগােযাগ aবকাঠােমা, (3) িবদুয্ৎ o জব্ালািনর সব্ল্পতা eবং (4) দক্ষ 
জনশিক্তর aভাব। 

75। দক্ষতা uন্নয়নঃ আপনারা িনশ্চয়i লক্ষয্ কেরেছন লক্ষয্মা ার িবপরীেত 
িবদুয্ৎ uৎপাদেন আমরা aভূতপূব র্ সাফলয্ aজর্ন কেরিছ। পদ্মা েসতুসহ aনয্ানয্ 
সড়ক, েরল, েনৗ o বন্দর aবকাঠােমা িনম র্ােণর কায র্কর্মo eিগেয় চেলেছ 
তগিতেত। ei মােসi িনব র্ািচত িঠকাদােরর সেঙ্গ পদ্মা েসতু িনম র্ােণর মূল চুিক্তিট 
সম্পািদত হেব বেল আিম িনিশ্চত। eখন নজর েদয়া েয়াজন দক্ষ জনেগাষ্ঠী গেড় 
েতালার oপর। তাi eবাের মানবসম্পদ uন্নয়ন হেচ্ছ আমােদর ধান 
aগর্ািধকার াপ্ত কায র্কর্ম। আিম আনেন্দর সােথ ei মহান সংসদেক aবিহত করেত 
চাi েয, দক্ষতা uন্নয়েন আমরা uন্নয়ন সহেযাগী িবিভন্ন েদশ o সংস্থা, িশল্প সংগঠন 
o েবসরকাির িতষ্ঠানসমূেহর সমনব্েয় দশ বছর েময়ািদ eকিট যুগান্তকারী কায র্কর্ম 
হােত িনেয়িছ। 

76। দক্ষতা uন্নয়ন িশক্ষণঃ থম পয র্ােয় আগামী িতন বছের িতনিট 
ম ণালেয়র 43 িট িশক্ষণ েক , বাংলােদশ বয্াংেকর eসeমi িডপাট র্েমন্ট, 
িপেকeসeফ eবং নয়িট িশল্প সংগঠেনর মাধয্েম েমাট 3 লক্ষ 71 হাজার জনেক 
আন্তজর্ািতক মােনর িশক্ষণ দান করা হেব। িশক্ষণ াপ্তেদর মধয্ েথেক িশল্প-
িতষ্ঠােন চাকুিরর িনশ্চয়তা েদয়া হেব কমপেক্ষ 81 শতাংশ কম েক। চািহদা 
িবেবচনায় থম পয র্ােয় িশক্ষেণর জনয্ আমরা ছয়িট aগর্ািধকার খাত িনধ র্ারণ 
কেরিছ। eর মেধয্ রেয়েছ (2) েপাশাক িশল্প, (3) িনম র্াণ খাত, (4) তথয্ যুিক্ত, (5) 
হালকা েকৗশল, (6) চামড়া o পাদুকা িশল্প eবং (7) জাহাজ িনম র্াণ। 

77। আমরা আগামী দশ বছের েদেশ ায় 26 লক্ষ দক্ষ o িশিক্ষত জনশিক্ত 
ৈতিরর লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ কেরিছ। আমােদর পিরকল্পনা বাস্তবািয়ত হেল েদেশর 
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েয়াজন িমিটেয় িবেদেশo দক্ষ জনশিক্ত রপ্তািন  করা সম্ভব হেব। পাশাপািশ 
েরিমেটন্স আয় 21 বছের ায় িতনগুেণরo েবিশ বৃিদ্ধ করা যােব।  

 
নারী ক্ষমতায়ন o িশশু কলয্ােণর েকৗশল 

মাননীয় স্পীকার 

78। আমরা িবশব্াস কির েয, েদেশর uন্নয়ন তব্রািনব্ত করেত হেল েমাট 
জনসংখয্ার aেধ র্ক, পশ্চাৎপদ েগাষ্ঠী aথ র্াৎ নারীেদর eিগেয় িনেয় েযেত হেব। েসi 
uেদ্দেশয্ রা  o জনজীবেনর সকল েক্ষে  নারীর aিধকার িতষ্ঠা eবং সকল 
কার ৈবষময্ দূরীকরেণর লেক্ষয্ আমরা গত েময়ােদ েবশ ক’িট যুগান্তকারী আiন 

o নীিতমালা ণয়ন কেরিছ। আেগর ধারাবািহকতায় আমরা নারীর িত সিহংসতা 
িতেরাধ, েযৗন িনপীড়ন o হয়রািন েরাধ, নারী o িশশু পাচার েরােধ সংিশ্লষ্ট 
আiেনর যথাযথ েয়াগ করব। জাতীয় aথ র্নীিতেত নারীেক সমৃ্পক্ত করার লেক্ষয্ 
আমরা িশক্ষা o কম র্েক্ষে  নারীর িনরাপত্তা িনিশ্চত করব। পাশাপািশ ধেম র্র 
aপবয্াখয্ার মাধয্েম নারীিবেদব্ষী চারণা o সামািজক িবিধ-িনেষধ আেরােপর 
িবরুেদ্ধ সামািজক, রাজৈনিতক o আiনগত িতেরাধ গেড় তুলব। নারীেক সব্াবলমব্ী 
কের েতালার লেক্ষয্ ক্ষু ঋণ কায র্কর্ম স সারণ করব, aবয্াহত রাখব নারী 
uেদয্াক্তােদর জনয্ িবেশষ েণাদনা দােনর কায র্কর্ম। eবােরo নারী uন্নয়েনর 
জনয্ 211 েকািট টাকার েথাক বরাদ্দ aবয্াহত থাকেব। 

79। নারীর ক্ষমতায়নঃ আমরা aতয্ন্ত গিব র্ত েয দশম সংসেদর মাননীয় 
স্পীকার, সংসদ েনতা o ধান ম ী o িবেরাধীদেলর েনতা 4 জন সব্নামধনয্ নারী। 
আমােদর গত েময়ােদ জাতীয় সংসেদ সংরিক্ষত মিহলা আসেনর সংখয্া 61 e 
uন্নীত হেয়েছ। eছাড়াo স্থানীয় সরকার িতষ্ঠানসমূেহ িনব র্ািচত িতিনিধেদর eক 
তৃতীয়াংশ নারীেদর জনয্ সংরিক্ষত রাখা হেয়েছ। আপনারা েজেন আনিন্দত হেবন 
েয, 3124 সােল কািশত েগ্লাবাল েজন্ডার গয্াপ িরেপাট র্ aনুযায়ী নারীর 
রাজৈনিতক ক্ষমতায়েনর েক্ষে  বাংলােদেশর aবস্থান eখন িবেশব্ 8ম। শুধু 
রাজনীিতর েক্ষে i নয়, গত েময়ােদ শাসনসহ িবিভন্ন িতষ্ঠােনর uচ্চপেদ আমরা 
aিধক সংখয্ায় নারীেদর িনেয়াগ িদেয়িছ eবং ভিবষয্েতo e ধারা aবয্াহত 
থাকেব। 
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7৯। নারী uন্নয়ন নীিতঃ নারীর ক্ষমতায়ন তথা ত েদর সািব র্ক uন্নয়েন জাতীয় 
নারী uন্নয়ন নীিত, 3122 হেব আমােদর িনেদ র্শনা দিলল। আমােদর সরকার তার 
গত েময়ােদর েশষভােগ eকােজর জনয্ eকটা িভিত্ত ৈতির কের িগেয়েছ। মিহলা o 
িশশু িবষয়ক ম ণালয় 3124 সােলর আগস্ট মােস ‘জাতীয় নারী uন্নয়ন নীিত, 
3122 বাস্তবায়নকেল্প জাতীয় কম র্পিরকল্পনা’ ণয়ন কেরেছ। e কম র্পিরকল্পনায় 
নারী uন্নয়েন িতিট ম ণালয় o িবভােগর করণীয় িনেদ র্শ করা হেয়েছ। তােদর 
বােজট পিরকল্পনােতo e িবষয়গুেলােক aন্তভু র্ক্ত করার জনয্ aনুেরাধ জানােনা 
হেয়েছ।  

81। আমরা মেন কির বতর্মান সমেয় নারী uন্নয়নেক রা  o সমােজর সামিগর্ক 
uন্নয়ন েথেক আলাদা কের েদখার েকান সুেযাগ েনi। বরং আধুিনক িবেশব্ িতিট 
uন্নয়ন পিরকল্পনায় নারী aিধকােরর িবষয়িট সম্পৃক্ত করা হয়। আমরা িতিট 
uন্নয়ন পিরকল্পনা o নীিতমালােক নারীর িত সংেবদনশীল (Gender 
Responsive) করার uেদয্াগ েনব। eর ফেল ম ণালয়গুেলা মধয্েময়ািদ বােজট 
সীমার মেধয্i নারীর কলয্ােণ েবশীর ভাগ কম র্সূিচ বাস্তবায়ন করেত সক্ষম হেব। 
eছাড়া আেগর মত eবােরo 51িট ম ণালেয়র জনয্ েজন্ডার বােজট ণয়ন করা 
হেয়েছ। 

82। িশশুর কলয্াণঃ িশশুরাi আমােদর ভিবষয্ত। আমরা তােদর সািব র্ক 
uন্নয়েন aঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা িশশু-িকেশারেদর পুিষ্ট চািহদা পূরণ eবং শারীিরক 
o মানিসক িবকােশর লেক্ষয্ িশক্ষা, কর্ীড়া, িবেনাদন o সৃজনশীল সাংস্কৃিতক 
কম র্কােণ্ডর সুেযাগ বাড়াব। জািতসংঘ িশশু aিধকার সনদ aনুসরেণ হালনাগাদ 
করব জাতীয় িশশুনীিত। েপাশাক িশল্পসহ aনয্ানয্ ক্ষু  o মাঝাির িশল্প eবং 
a ািতষ্ঠািনক খােত কর্মানব্েয় িশশু ম িনিষদ্ধ করার জনয্ বয্বস্থা েনয়া হেচ্ছ। 
িশশুেদর িত ৈবষময্ o সিহংসতা বেন্ধ েনয়া হেব যথাযথ uেদয্াগ। eখােন eকিট 
িবষেয় আিম সবার দৃিষ্ট আকষ র্ণ করেত চাi। আমরা গভীর uেদব্েগর সেঙ্গ লক্ষয্ 
কেরিছ, গত িনব র্াচেনর াক্কােল কিতপয় ধম র্ান্ধ েগাষ্ঠী o িবেরাধী রাজৈনিতক 
িশিবর েকামলমিত িশশুেদর রাজৈনিতক হানাহািন, নাশকতা o সিহংসতার ঢাল 
িহেসেব বয্বহার কেরেছ। আিম দৃঢ়ভােব বলেত চাi, আমরা সিহংস কােজ িশশুেদর 
বয্বহার করার েঘার িবেরাধী eবং ভিবষয্েত e ধরেনর েযেকান কম র্কাণ্ড আমরা 
কেঠার হােত দমন করব।  

83। সব্ত  িশশু বােজট ণয়েনর জনয্ িবিভন্ন মহল েথেক দািব uেঠেছ। eজনয্ 
েকu েকu েবশ কায র্করী পরামশ র্o িদেয়েছন। 3127 aথ র্বছর েথেক আমরা 
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পরীক্ষামূলকভােব িশশু বােজটo uপস্থাপন করার আশা রািখ। 3125-26 
aথ র্বছেরর জনয্ িশশুেদর uন্নয়ন কেল্পর জনয্ 61 েকািট টাকার eকিট বরাদ্দ 
রাখার স্তাব করিছ। 
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সপ্তম aধয্ায় 

aথ র্নীিতর গুরুতব্পূণ র্ খাতসমূেহ সম্পদ সঞ্চালন 

 

মানব সম্পদ uন্নয়ন 

িশক্ষা 

মাননীয় স্পীকার 

84। িশক্ষানীিত বাস্তবায়নঃ িশক্ষা খােত 311৯-3124 কালপেব র্ aনুসৃত 
নীিত o সাফেলয্র ধারাবািহকতা aক্ষুণ্ণ রাখাi হেচ্ছ আমােদর ধান aঙ্গীকার। 
iনশাআল্লাহ e েময়ােদi আমরা জাতীয়  িশক্ষা নীিত 3121 eর aিধকাংশ 
বাস্তবায়ন করব। eলেক্ষয্ আমরা িশক্ষার মােনান্নয়েন সেব র্াচ্চ গুরুতব্ েদব। েবগবান 
করব আধুিনক যুিক্তিনভর্র পাঠদান পদ্ধিত o aবকাঠােমা িনম র্ােণর চলমান 
কায র্কর্ম। uেদয্াগ েনব াথিমক েথেক uচ্চ-মাধয্িমক পয র্ন্ত সকল স্তের ছা -িশক্ষক 
aনুপাত গর্হণেযাগয্ মা ায় নািমেয় আনার। মূলধারার সেঙ্গ সঙ্গিত েরেখ আমরা 
মা াসা িশক্ষােক যুেগাপেযাগী করব। eসব িশক্ষা িতষ্ঠােন চালু করব তথয্ যুিক্তর 
oপর েকাস র্ o aনাস র্ েকাস র্। 

85। কািরগির িশক্ষার সারঃ বতর্মান বাজার aথ র্নীিতর যুেগ িশক্ষার aনয্তম 
uেদ্দশয্ হল িশক্ষাথ েক েমধা o েযাগয্তা aনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পেদ পিরণত করা। 
আমরা e লক্ষয্ aজর্েন uচ্চিশক্ষার পাশাপািশ বৃিত্তমূলক o কািরগির  িশক্ষার oপর 
িবেশষ গুরুতব্ েদব। বৃিত্তমূলক o কািরগির িশক্ষার িবিভন্ন িতষ্ঠান, সরকাির o 
েবসরকাির খােতর মেধয্ সহেযািগতা o সমনব্য় বৃিদ্ধর uেদয্াগ েনব। েতয্ক 
uপেজলায় বাস্তবায়নাধীন েটকিনকয্াল স্কুল িতষ্ঠার কাজ ত সম্পন্ন করব। 
মাধয্িমক o uচ্চ-মাধয্িমক পয র্ােয় কর্মানব্েয় িতিট িবদয্ালয় o মা াসায় 
েভােকশনাল ে িনং েকাস র্ চালু করব।   

86। িশক্ষার পিরেবশঃ  আমরা েয েকান মূেলয্ িশক্ষার সুষু্ঠ পিরেবশ বজায় 
রাখেত চাi। িশক্ষাঙ্গেন স াস, aপরাজনীিত, দলীয়করণ o েসশনজট দূর করেত 
আমােদর েচষ্টা aবয্াহত থাকেব। আেরা েচষ্টা থাকেব স্কুল o কেলেজর পিরচালন 
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বয্বস্থােক দলাদিলমুক্ত, aিধকতর গণতাি ক, aংশগর্হণমূলক, দািয়তব্শীল, সব্চ্ছ o 
জবাবিদিহমূলক করার।  

87। সৃজনশীল েমধা aেনব্ষণঃ  আমরা iেতামেধয্ সৃজনশীল শ্নপে র মাধয্েম 
িশক্ষাথ েদর েমৗিলক িচন্তার িবকাশেক uৎসািহত করার কাজ শুরু কেরিছ। যিদo e 
কাজিট িছল aতয্ন্ত কিঠন, তবুo িশক্ষক, িশক্ষাথ  o aিভভাবকেদর আন্তিরক 
েচষ্টায় আমরা তা বাস্তবায়ন করেত েপেরিছ। আমােদর লক্ষয্ কর্মানব্েয় সবগুেলা 
িবষেয় সৃজনশীল শ্নপ  চালু করা। eর পাশাপািশ গতবছর েদেশ থমবােরর মত 
“সৃজনশীল েমধা aেনব্ষণ” কায র্কর্ম আেয়াজন কের আমরা ‘েসরা িতভােদর’ 
সব্ীকৃিত িদেয়িছ। e ধারা আগামীেতo aবয্াহত থাকেব। 

88। uচ্চিশক্ষাঃ িনব র্াচনী aঙ্গীকার aনুযায়ী আমরা uচ্চিশক্ষা সােরর uেদ্দেশয্ 
িতিট েজলায় eকিট কের সরকাির o েবসরকাির িবশব্িবদয্ালয় িতষ্ঠার কাজ 

aবয্াহত রাখব। eকi সেঙ্গ সরকাির o েবসরকাির িবশব্িবদয্ালয়গুেলােত গেবষণা 
o িবজ্ঞান চচ র্ােক uৎসািহত করব। 

মাননীয় স্পীকার 

89। িনরক্ষরতা দূরীকরণঃ  আমরা iেতামেধয্ াথিমক িবদয্ালেয় ায় শতভাগ 
ভিতর্ িনিশ্চত কেরিছ। আমােদর eবােরর লক্ষয্ হেব বাংলােদশেক িনরক্ষরতামুক্ত 
করা। e uেদ্দশয্ হািসেলর জনয্ াথিমক িশক্ষা বয্বস্থাপনার েক্ষে  আমরা েবশ 
কেয়কিট uেল্লখেযাগয্ পদেক্ষপ গর্হণ কেরিছ, যার মেধয্ রেয়েছ াথিমক িশক্ষা 
নীিতমালা ণয়ন, িবদয্ালয় পিরচালনা কিমিট eবং uপেজলা o মহানগর িশক্ষা 
কিমিট পুনগ র্ঠন, eবং uপানুষ্ঠািনক িশক্ষানীিতর বাস্তবায়ন। সারা েদেশ েমৗিলক 
সাক্ষরতা কায র্কর্েমর আoতায় আমরা 56 লক্ষ িনরক্ষর িকেশার o 26-56 বছেরর 
বয্িক্তেদর েমৗিলক সাক্ষরতা o জীবনদক্ষতামূলক  িশক্ষণ দান করব। 

8৯। aষ্টম ে িণ পয র্ন্ত াথিমক িশক্ষাঃ আমরা জাতীয় িশক্ষা নীিত 3121 eর 
লক্ষয্মা া aনুযায়ী 3129 সােলর মেধয্ াথিমক িশক্ষা aষ্টম ে িণ পয র্ন্ত 
িনধ র্ারেণর লেক্ষয্ িবিভন্ন কায র্কর্ম গর্হণ কেরিছ। iেতামেধয্ 865িট াথিমক 
িবদয্ালেয় 7ষ্ঠ eবং 8ম ে িণ চালু করা হেয়েছ। পয র্ায়কর্েম aনয্ সকল াথিমক 
িবদয্ালেয় e কায র্কর্ম চালু করা হেব। 
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91। াক- াথিমক eবং eকীভূত িশক্ষাঃ আমরা সকল াথিমক িবদয্ালেয় 
াক- াথিমক িশক্ষা কায র্কর্ম চালু কেরিছ। iেতামেধয্ e সংকর্ান্ত কািরকলাম 
ণয়ন eবং বi মু ণ করা হেয়েছ। eছাড়াo সকল িতবন্ধী িশশু eবং দুগ র্ম 

eলাকাবাসীেদর কথা িচন্তা কের আমরা eকীভূত িশক্ষা (iনক্লুিসভ eডুেকশন) 
ময্ানুেয়ল ণয়ন কেরিছ eবং িশক্ষকেদর িশক্ষণ দান কেরিছ। 

সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ  

মাননীয় স্পীকার 

92। কিমuিনিট িক্লিনকঃ সব্াস্থয্খােত গত েময়ােদ আমােদর aজর্ন iেতামেধয্ 
েদেশ o িবেদেশ সব্ীকৃিত েপেয়েছ। e খােতর uন্নয়েন আমােদর েচষ্টা ভিবষয্েতo 
aবয্াহত থাকেব। জনগেণর েদারেগাড়ায় সব্াস্থয্েসবা েপৗেঁছ িদেত আমরা িত 7 
হাজার জেনর জনয্ 2িট িহেসেব 24 হাজার 611িট কিমuিনিট িক্লিনক স্থাপেনর 
uেদয্াগ িনেয়িছলাম। iেতামেধয্ 23 হাজার 668িট কিমuিনিট িক্লিনক চালু হেয়েছ, 
িনম র্াণাধীন রেয়েছ ৯54িট। আমরা e িক্লিনকগুেলার মাধয্েম সূিতেদরo 
িচিকৎসােসবা দান করিছ। আমােদর uেদ্দশয্ - eমিডিজ লক্ষয্মা া aনুযায়ী 
মাতৃমৃতুয্ হার িত লক্ষ জীিবত জেন্ম 254 e নািমেয় আনা। িশশুমৃতুয্ হার 
কমােনার েক্ষে  আমােদর aগর্গিত সেন্তাষজনক হেলo আমরা e হার আেরা 
কিমেয় আনেত চাi। 

93। েটিলেমিডিসন o সব্াস্থয্বীমাঃ আমরা 3132 সােলর মেধয্ গড় আয়ু 83 
বছের uন্নীত করব, জন্মহার ােসর লেক্ষয্ জনন সব্াস্থয্েসবা সহজলভয্ করার 
েচষ্টা চািলেয় যাব। eবাের দািয়তব্ গর্হণ কেরi আমরা মাঠ পয র্ােয় ডাক্তােরর 

uপিস্থিত িনিশ্চত করার oপর িবেশষ গুরুতব্ িদেয়িছ। eর পাশাপািশ েটিলেমিডিসন 
েসবা আেরা স সারেণর কাজ হােত িনেয়িছ। িচিকৎসা েসবার খরচ দির  
জনেগাষ্ঠীর নাগােল আনেত আমরা যথাসম্ভব ত সমেয়র মেধয্ সামািজক সব্াস্থয্ 
বীমা চালুর uেদয্াগ েনব। আনুষ্ঠািনক খােত (Formal sector) কম র্রত জনেগাষ্ঠীর 
জনয্ সামািজক সব্াস্থয্বীমা চালুর াথিমক uেদয্াগo িনেয়িছ আমরা। 

94। িচিকৎসা িশক্ষার মােনান্নয়নঃ সরকােরর সহায়ক নীিত-পিরেবেশর কারেণ 
iেতামেধয্ েদেশর aভয্ন্তের েবশ ক’িট সরকাির o েবসরকাির েমিডেকল কেলজ, 
নািস র্ং iন্সিটিটuট o েমিডেকল েটকনলিজ iন্সিটিটuট িতিষ্ঠত হেয়েছ। সব্াস্থয্েসবা 
সংকর্ান্ত িশক্ষা স সারেণর পাশাপািশ eর মােনান্নয়েনর য়াস aবয্াহত থাকেব। e 
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লেক্ষয্ আমরা িচিকৎসা o িচিকৎসা িশক্ষা িনয় ণকারী িতষ্ঠােনর দক্ষতা বৃিদ্ধর 
uেদয্াগ েনব। আমরা iuনািন, আয়ুেব র্দ o েহািমoপয্ািথসহ েদশজ িচিকৎসার 
uন্নয়েন কাজ করব। uেদয্াগী হব েভষজ ঔষেধর মান িনয় েণ uপযুক্ত কাঠােমা, 
ািতষ্ঠািনক o যুিক্তগত সুেযাগ-সুিবধা বাড়ােনার। আপনারা েজেন খুিশ হেবন েয, 

iেতামেধয্ আমরা জাতীয় ঔষধনীিত-3116 যুেগাপেযাগীকরেণর কাজ চূড়ান্ত কের 
eেনিছ। কাজ চলেছ াগ েটিস্টং লয্াবেরটির আধুিনকায়েনর।  

 
িবদুয্ৎ o জব্ালািন 

মাননীয় স্পীকার 

95। িবদুয্ৎ: িবদুয্ৎ uৎপাদেন আমােদর aগর্গিতর ধারা e েময়ােদo aবয্াহত 
থাকেব। আমােদর েনয়া মধয্ o দীঘ র্েময়ািদ পিরকল্পনাগুেলা বাস্তবািয়ত হেল 
iনশাআল্লাহ আগামী প চ বছের েদেশর িতিট ঘের িবদুয্ৎ সরবরাহ করা সম্ভব 
হেব। আপানােদর জানা আেছ আমরা 3132 সােলর মেধয্ 31 হাজার েমগাoয়াট 
িবদুয্ৎ uৎপাদেনর লক্ষয্মা া িস্থর কেরিছলাম। কর্মবধ র্মান চািহদা o আমােদর 
সক্ষমতার ে ক্ষাপেট e লক্ষয্মা া বতর্মােন 35 হাজার েমগাoয়ােট uন্নীত করা 
হেয়েছ। সংেশািধত e লক্ষয্মা া aজর্েন আমরা িবিভন্ন েময়ােদ েবশ ক’িট মাiল 
ফলক িস্থর কেরিছ; 3128 সােলর িহসাব িদেয়িছ eজনয্ েয েযসব েকে র জনয্ 
চুিক্ত হেয়েছ েসগুেলা ঐ সমেয়র মেধয্ uৎপাদেন যােব: 

 aভয্ন্তরীণ uৎপাদন বাড়ােনার পাশাপািশ িতেবশী ভারত, ভুটান o 
েনপােলর সেঙ্গ িদব্পািক্ষক, ি পািক্ষক o আঞ্চিলক সহেযািগতার মাধয্েম 
িবদুয্ৎ uৎপাদন o বন্টেনর uেদয্াগ েনয়া; 

 3128 সাল নাগাদ িবদুয্ৎ uৎপাদন ক্ষমতা 29 হাজার 273 েমগাoয়ােট 
uন্নীত করা; 

 বতর্মােন েদেশর ায় 89 শতাংশ িবদুয্ৎ uৎপািদত হয় াকৃিতক গয্াস 
েথেক। 3128 সাল eর মেধয্ 2 হাজার 537 েমগাoয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 
কয়লািভিত্তক িবদুয্ৎ েক  স্থাপন; 

 রূপপুর e 3 হাজার েমগাoয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দু’িট পারমাণিবক িবদুয্ৎ 
েক  িনম র্াণ; 
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 3126 সােলর মেধয্ নবায়নেযাগয্ জব্ালািন হেত 911 েমগাoয়াট িবদুয্ৎ 
uৎপাদন; 

 নবায়নেযাগয্ জব্ালািনর জনয্ eকিট িবেশষ তহিবল iেতামেধয্ িতষ্ঠা করা 
হেয়েছ। ei তহিবেল ei বছেরর বরাদ্দ িনেয় েমাট 511 েকািট টাকার 
কায র্কর্ম পিরচালনা করা যােব; 

 িবদুয্ৎ বয্বস্থাপনায় সব্চ্ছতা, জবাবিদিহতা o  দক্ষতা বৃিদ্ধর  লেক্ষয্ 71 
হাজার eর aিধক  ি -েপiড িমটার স্থাপন। 

96। জব্ালািনঃ আমরা াকৃিতক গয্ােসর যুিক্তসঙ্গত uেত্তালন o বয্বহার 
িনিশ্চত করব। েদশীয় সংস্থা বােপেক্সর সক্ষমতা বৃিদ্ধর েচষ্টা aবয্াহত রাখব। 
েজার েদব নতুন গয্াস o েতলেক্ষ  aনুসন্ধােন। জাতীয় সব্াথ র্ সমুন্নত েরেখ সমু  
uপকূল o গভীর সমুে  গয্াস o েতল aনুসন্ধােন আন্তজর্ািতক িতষ্ঠানগুেলার সেঙ্গ 
সহেযািগতার েক্ষ  স সারণ করব। পাশাপািশ uেদয্াগ েনব 3126-27 সাল নাগাদ 
েমাট 32িট কূপ খনেনর মাধয্েম গয্াস uৎপাদন বৃিদ্ধর। 

97। আমরা গয্াস বয্বস্থাপনায় দক্ষতা বৃিদ্ধর মাধয্েম aপচয় ােসর uেদয্াগ 
েনব। eছাড়াo িবেদশ েথেক eলeনিজ আমদািনর িকর্য়াo aবয্াহত থাকেব। 
eজনয্ মেহশখািল দব্ীেপ eলeনিজ টািম র্নালসহ েয়াজনীয় aবকাঠােমা িনম র্ােণর 
িবষয়িট আমােদর সিকর্য় িবেবচনায় রেয়েছ। 

98। uেল্লখয্ েয, িবদুয্ৎ o জব্ালািন খােতর হালিচ  িনেয় মহান সংসেদ eকিট 
পৃথক পুিস্তকা uপস্থাপন করা হেয়েছ। 

 
কৃিষ, পািনসম্পদ eবং পল্লী uন্নয়ন  

মাননীয় স্পীকার 

99। কৃিষ খাত: আমােদর গত েময়ােদ বাংলােদশ কৃিষেক্ষে  aভূতপূব র্ সাফলয্ 
aজর্ন কেরিছল। আমরা ভিবষয্েতo eর  ধারাবািহকতা বজায় রাখেত চাi।  
আমার িবশব্াস aদূর ভিবষয্েত আমরা eকিট বড় কৃিষ রপ্তািনকারক েদেশ পিরণত 
হব। আিম কৃিষ-সংিশ্লষ্ট সকলেক e বেল আশব্স্ত করেত চাi - eেদেশর কৃিষ 
খাতেক আেরা শিক্তশালী কের গেড় েতালার লেক্ষয্ আমােদর েনয়া নীিত-
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েকৗশলগ্ুেলা েয েকান মূেলয্ আমরা aবয্াহত রাখব। eবার আিম কর্মানব্েয় e খােত 
আমােদর ধান ধান কম র্েকৗশেলর eকটা িফিরিস্ত আপনােদর সামেন তুেল ধরিছ: 

 uৎপাদন খরচ কমােনার লেক্ষয্ বরাবেরর মত সার, বীজ, েসচসহ কৃিষ 
uপকরেণ সহায়তা দান করা হেব।  আিম e খােত আগামী aথ র্বছের ৯ 
হাজার েকািট টাকা সহায়তা দােনর স্তাব করিছ; 

 পূেব র্র ধারাবািহকতায় বয্াংক eর মাধয্েম বগ র্া চাষীেদর জামানত ছাড়া 
কৃিষ ঋণ দান করব। কৃিষ ঋণ িবতরণ o সহায়তা দােন কাড র্ eর 
বয্বহারo aবয্াহত থাকেব। eছাড়া আমরা কৃষেকর সকল তথয্ সমব্িলত 
ডাটােবiজ ৈতির করব;  

 িবগত আমেলর মত আগামীেতo কৃিষ পুনব র্াসন সহায়তা eবং েণাদনা 
aবয্াহত রাখেবা; 

 কৃষকেদর মােঝ uন্নত জােতর বীজ সরবরােহর পিরমাণ ভিবষয্েত আরo 
বৃিদ্ধ করব; 

 আমরা ৈজব যুিক্ত o েজেনিটক েকৗশেলর uদ্ভাবন o বয্বহাের িবেশষ 
গুরুতব্ েদব; 

 েয়াজনীয় েণাদনা দােনর মাধয্েম কৃিষিভিত্তক িশল্প গেড় েতালােক 
িবেশষভােব uৎসািহত করব; 

 বরাবেরর মেতা eবারo কৃিষ গেবষণােক সেব র্াচ্চ গুরুতব্ েদoয়া হেব। 
পােটর মেতা aনািবষ্কৃত aনয্ানয্ aথ র্করী ফসেলর জীবনরহসয্ আিবষ্কার 
eবং খরা, লবণাক্ততা o জলমগ্নতা সিহষ্ণু uচ্চফলনশীল জাত uদ্ভাবেনর 
সূিচত ধারােক আরo েবগবান করা হেব। কৃিষ গেবষণায় জলবায়ু 
পিরবতর্েনর ভাব সহনশীল রাখার জনয্ সিবেশষ সেচতন থাকেত হেব 
eবং eজনয্ ত যুিক্তগত আিবষ্কাের েজার িদেত হেব। 

9৯। মৎসয্ o ািণসম্পদ: মৎসয্ o ািণসম্পদ ািণজ আিমষ- eর চািহদা 
পূরেণর মাধয্েম জনগেণর পুিষ্টহীনতা দূর করার েক্ষে  গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা পালন 
করেছ। পাশাপািশ কম র্সৃজেনর মাধয্েম দাির  িবেমাচনসহ িজিডিপ-েতo 
uেল্লখেযাগয্ aবদান রাখেছ। আবার রপ্তািন বািণেজয্o eখােতর aবদান 
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uেল্লখয্েযাগয্। মৎসয্ o ািণসম্পদ খােতর সািব র্ক uন্নয়েনর  লেক্ষয্ আমরা 
iেতামেধয্ aেনক কায র্কর্ম গর্হণ করিছ eবং ভিবষয্েতo আমােদর e েচষ্টা 
aবয্াহত থাকেব। আমরা eেক্ষে  েযসব নীিত-কায র্কর্ম গর্হণ করব তার 
uেল্লখয্েযাগয্ কেয়কিটর oপর eখােন আেলাকপাত করেত চাi :    

 আমরা মাছ , দুধ, িডম, মুরগী, গবািদ পশুর বািণিজয্ক uৎপাদন 
বৃিদ্ধেত সহায়ক পিরেবশ সৃিষ্টর  uেদয্াগ েনব; 

 জাতীয় মাছ iিলশ uৎপাদন বৃিদ্ধর লেক্ষয্  সমিনব্ত কায র্কর্ম 
আেগর মেতাi আগামীেত aবয্াহত থাকেব; 

 জাতীয় িচংিড় নীিতমালা, 3125 ণয়েনর কাজ যত শীঘর্ সম্ভব 
সম্পন্ন করব;  

 বেঙ্গাপসাগের বাংলােদেশর aিজর্ত aিতিরক্ত 2 লক্ষ 22 হাজার 
742 বগ র্ িকেলািমটার eলাকায় সামুি ক মৎসয্সম্পেদর েটকসi 
বয্বস্থাপনার uেদয্াগ েনয়া হেব। eলেক্ষয্ আমরা িফিসং গর্াuন্ড 
িচিহ্নতকরণ, মৎসয্ সম্পেদর জািতিভিত্তক মজুদ িনরূপণ eবং 
সেব র্াচ্চ সহনশীল মৎসয্ আহরেণর মা া িনণ র্য় করার uেদয্াগ েনব; 

 আমরা কৃত মৎসয্জীবীেদরেক সনাক্ত কের িনবন্ধন o 
পিরচয়প  দান করব; 

 জলাশয় সংিশ্লষ্ট সুফলেভাগী o মৎসয্জীবীেদর সমনব্েয় গিঠত 
সমবায়িভিত্তক সংগঠেনর মাধয্েম মৎসয্চাষ বয্বস্থাপনা বতর্েনর 
uেদয্াগ গর্হণ করব; 

 iেতামেধয্ আমরা গবািদ পশু-পািখর িটকা uৎপাদন, িচিকৎসা 
েসবা দান, কৃি ম জনেনর মাধয্েম জাত uন্নয়ন eবং 
খামারীেদর িশক্ষণ দান কায র্কর্ম চালু কেরিছ ভিবষয্েতo তা 
aবয্াহত রাখব। 
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মাননীয় স্পীকার 

৯1। খাদয্ িনরাপত্তা: খাদয্ িনরাপত্তা িনিশ্চত করার oপর আমরা বরাবরi 
সেব র্াচ্চ গুরুতব্ িদেয়িছ। জাতীয় খাদয্নীিত eবং বাংলােদশ খাদয্ িবিনেয়াগ 
পিরকল্পনা, 311৯ (Bangladesh Country Investment Plan, CIP 2009) 
eর আoতায় eখােত েয়াজনীয় বরাদ্দo দান কেরিছ। দক্ষ বয্বস্থাপনার কারেণ 
আমােদর গত েময়ােদ বাজাের খাদয্ সরবরাহ সেন্তাষজনক িছল, খাদয্মূলয্ িছল 
জনগেণর কর্য়সীমার মেধয্। খাদয্ বয্বস্থাপনার দক্ষতা বৃিদ্ধর e েচষ্টা ভিবষয্েতo 
aবয্াহত থাকেব। e েময়ােদ আমােদর লক্ষয্ সকেলর জনয্ পুিষ্ট মানসম্মত সুষম o 
িনরাপদ খাদয্ িনিশ্চত করা। গত aেক্টাবের ‘িনরাপদ খাদয্ আiন, 3124 ণীত 
হেয়েছ। বতর্মােন eর আoতায় িবিধমালা o বাংলােদশ িনরাপদ খাদয্ কতৃর্পক্ষ 
গঠেনর কাজ িকর্য়াধীন রেয়েছ। েভজাল o ক্ষিতকর রাসায়িনক বয্মুক্ত খাদয্ 
িনিশ্চত করার ei িকর্য়ায় আমরা আপনােদর সবার সিকর্য় সহেযািগতা কামনা 
কির। 

৯2। খাদয্মূলয্ িস্থিতশীল রাখার পাশাপািশ আমরা কৃষেকর uৎপািদত শেসয্র 
নয্াযয্মূলয্o িনিশ্চত কেরিছ। েণাদনা মূেলয্ কৃষেকর িনকট েথেক খাদয্ সংগর্েহর 
ei িকর্য়া ভিবষয্েতo aবয্াহত থাকেব। আপদকালীন সমেয়র কথা িবেবচনা কের 
গত েময়ােদ দািয়তব্ গর্হেণর পর আমরা খাদয্ গুদােমর ধারণ ক্ষমতা 3126 সােলর 
মেধয্ 31 লক্ষ েমি ক টেন uন্নীত করার পিরকল্পনা গর্হণ কেরিছলাম। iেতামেধয্ 
সরকাির খাদয্ গুদামসমূেহর েমাট ধারণ ক্ষমতা েবেড় দ িড়েয়েছ 2৯.49 লক্ষ 
েমি ক টেন। iনশাআল্লাহ 3131 সাল নাগাদ আমরা সরকাির খাদয্ গুদামসমূেহর 
েমাট ধারণ ক্ষমতা 36 লক্ষ েমি ক টেন uন্নীত করেত সক্ষম হব। 

মাননীয় স্পীকার 

৯3। পািনসম্পদ বয্বস্থাপনা: নদীমাতৃক কৃিষিনভ র্র বাংলােদেশর সািব র্ক 
uন্নয়েনর জনয্ সুষু্ঠ পািনসম্পদ বয্বস্থাপনা aতয্ন্ত জরুির। বড় বড় নদীগুেলার 
ভািটেত aবস্থান করায় জলবায়ু পিরবতর্নজিনত ঝুিঁকo আমােদর েবিশ। aিস্তেতব্র 
সব্ােথ র্i পািন-বয্বস্থাপনা আমােদর aনয্তম ধান aগর্ািধকার। iেতামেধয্ আমরা 
পািন সম্পদ uন্নয়েনর লেক্ষয্ ে িজং eর মাধয্েম নদী খননসহ নাবয্তা বৃিদ্ধ, পািন 
ধারণ ক্ষমতা বৃিদ্ধ, বনয্া িনয় ণ, েসচ-সুিবধা স সারণ, লবণাক্ততা েরাধ eবং 
সমু  হেত ভূিম uদ্ধাের aসংখয্ কল্প গর্হণ কেরিছ। ভিবষয্েতo আমােদর e 
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েচষ্টা aবয্াহত থাকেব। eবাের পািন বয্বস্থাপনার মাধয্েম কািঙ্খত uন্নয়ন 
হািসেলর লেক্ষয্ আমােদর ভিবষয্ৎ কম র্পন্থার eকটা িববরণ েদব।    

 বাংলােদশ o ভারেতর মেধয্ বািহত aিভন্ন 65িট নদ-নদীর পািন বণ্টন o 
বয্বস্থাপনার লেক্ষয্ আমরা আঞ্চিলক o আন্তজর্ািতক পয র্ােয় আেলাচনা 
চািলেয় যাব। iেতামেধয্i িতস্তা o েফনী নদীর aন্তব র্ত কালীন পািন বণ্টন 
চুিক্তর ে মoয়াকর্ ৈতির করা হেয়েছ। গঙ্গা o ক্ষ্মপু  নেদর aববািহকায় 
েযৗথভােব পািন সম্পদ বয্বস্থাপনা o জলিবদুয্ৎ uৎপাদেনর িবষেয় 
কায র্কর্ম aবয্াহত আেছ। বাংলােদেশর মূলয্বান ভূ-খন্ড, িবoিপ o গুরুতব্পূণ র্ 
স্থাপনা রক্ষায় আেগর ধারাবািহকতায় 3126-27 aথ র্বছর পয র্ন্ত আেরা ায় 
63 িকেলািমটার নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়েনর পিরকল্পনা 
আমােদর রেয়েছ; 

 আমরা আগামী 6 aথ র্বছের আরo 2.74 লক্ষ েহক্টর eলাকােক বনয্ামুক্ত 
কের 65 হাজার েহক্টর eলাকায় েসচ সুিবধা স সারণ করব; 

 2৯3 িক.িম. েসচ খাল খনন o 3 হাজার 222 িক.িম. পুন:খনন, 7 হাজার 
81৯ িক.িম. িনষ্কাশন খাল খনন/পুন:খনন, 315 িট েসচ াকচার িনম র্াণ 
eবং 38৯ িট েমরামেতর uেদয্াগ েনব; 

 eছাড়া 2 হাজার 31৯ িক.িম. ব ধ িনম র্াণ, 26 হাজার 469 িক.িম. ব ধ 
েমরামত, 5 হাজার 651িট বনয্া িনয় ণ কাঠােমা িনম র্াণ aথবা েমরামত, 
2 হাজার 554 িক.িম. নদী তীর সংরক্ষণ নতুন o েমরামত কােজর 
লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ কেরিছ; 

 েদেশর ধান ধান নদী গঙ্গা-পদ্মা, হ্মপু -যমুনা eবং েমঘনা’েত 
কয্ািপটাল ে িজং করা হেব। বুিড়গঙ্গা, তুরাগ, পুংিল o ধেলশব্রী নদীেত 
চলমান কয্ািপটাল ে িজং কায র্কর্ম aবয্াহত থাকেব; 

 আমরা সমু  হেত ভূিম uদ্ধােরর জনয্ সন্দব্ীপ-uিড়রচর-েনায়াখালী কর্স-
ডয্াম িনম র্াণ, চর আেলকেজন্ডােরর চািরিদেক েবিড়ব ধ o aবকাঠােমা 
িনম র্াণ, চর মাiনকা-চর iসলাম-চর মন্তাজ কর্স-ডয্াম িনম র্াণসহ লবণাক্ত 
পািনর aনু েবশ েরােধর বয্বস্থা েনব। দির  জনেগাষ্ঠীর পুনব র্াসেনর লেক্ষয্ 
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uপকূলীয় eলাকায় আিড় ব ধ িনম র্াণ কের 31 হাজার েহক্টর ভূিম uদ্ধােরর 
বয্বস্থা েনব আমরা; 

 আধুিনক পদ্ধিত o যুিক্তর মাধয্েম বতর্মােন 49িট পেয়েন্ট 4 িদেনর 
আগাম পূব র্াভাস দান করা হেচ্ছ। আগামীেত তা 8 িদেন uন্নীত করা হেব 
o বনয্াবাতর্া জনগেণর িনকট ত েপৗঁছােনার বয্বস্থা েনয়া হেব; 

 গঙ্গা বয্ােরজ িনম র্ােণর িবষেয় আমােদর েনয়া uেদয্াগ চলমান থাকেব; 

 বাংলােদশ হাoর o জলাভূিম uন্নয়ন েবােড র্র আoতায় িসেলট, 
েমৗলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হিবগঞ্জ, াহ্মণবািড়য়া, িকেশারগঞ্জ o েন েকানা 
েজলায় হাoর uন্নয়েন কায র্কর্ম গর্হণ করা হেব। মােছর uৎপাদন, ফসেলর 
েসচ সুিবধা, জনগণ o েজেলেদর কম র্সংস্থান বৃিদ্ধর লেক্ষয্ ে িজং eর 
মাধয্েম ব oেড়র তলার গভীরতা বৃিদ্ধর uেদয্াগ েনব। 

৯4। পািন সরবরাহ o সয্ািনেটশন খােত দীঘ র্েময়ািদ uন্নয়েনর লেক্ষয্ আমরা 
েসক্টর েডেভলপেমন্ট প্লয্ান 3122-3136 ণয়ন কেরিছলাম। আমােদর aনুেমািদত 
কল্পগুেলা সমাপ্ত হেল পল্লী eলাকায় পািন সরবরাহ কভােরজ 99 শতাংশ হেত 
বৃিদ্ধ েপেয় ৯4 শতাংেশ uন্নীত হেব। eছাড়াo ভূ-গভর্স্থ uৎেসর পিরবেতর্ কর্মানব্েয় 
ভূ-uপিরস্থ uৎেসর oপর িনভ র্রশীলতা বৃিদ্ধর uেদয্াগ ভিবষয্েতo aবয্াহত থাকেব।  

মাননীয় স্পীকার 

৯5। পল্লী uন্নয়ন: আমােদর সরকার সুষম uন্নয়েন িবশব্াসী। গর্াম o শহেরর 
মেধয্ িবদয্মান বয্বধান কিমেয় আনার মাধয্েম আমরা গর্াম েথেক শহের 
aিভবাসেনর হার গর্হণেযাগয্ মা ায় কিমেয় আনেত চাi। eলেক্ষয্ আমরা 
গর্ামাঞ্চেল কােজর সুেযাগ সৃিষ্ট করব, বৃিদ্ধ করব নাগিরক সুেযাগ সুিবধা। আমরা 
িতিট iuিনয়ন সদরেক পিরকিল্পত পল্লী জনপদ িহেসেব গেড় তুলব। 3126 
সােলর মেধয্ 3 হাজার 62িট েগর্াথ েসন্টােরর সব কিটেক েজলা সদেরর সােথ 
সংযুক্ত করব। আবাসন, িশক্ষা o কৃিষিনভর্র িশেল্পর সার ঘটাব। িচিকৎসােসবা, 
িবদুয্ৎ, গয্াস, পানীয় জল o পয়ঃিনষ্কাশন বয্বস্থার uন্নয়েনর মাধয্েম uপেজলা 
সদর o বিধ র্ষ্ণু িশল্প েক গুেলােক গেড় তুলব আধুিনক শহর-uপশহর িহেসেব। 

৯6। িনব র্াচনী iশেতহাের েদয়া oপেরর ei িত িতগুেলা বাস্তবায়েনর লেক্ষয্ 
আমরা 3132 সাল েময়ািদ eকিট মাস্টার প্লয্ান aনুসরণ কের গর্ামীণ সড়ক 
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েনটoয়াকর্ uন্নয়ন o রক্ষণােবক্ষেণর কায র্কর্ম aবয্াহত েরেখিছ। আগামী aথ র্বছের 
6 হাজার িকেলািমটার নতুন সড়ক িনম র্াণ, 21 হাজার িকেলািমটার পাকা সড়ক 
রক্ষণােবক্ষণ, 41 হাজার িমটার ি জ o কালভাট র্ িনম র্াণ o েমরামত eবং 
রক্ষণােবক্ষণ করার পিরকল্পনা রেয়েছ। আশা করিছ, eর ফেল েদেশর সড়ক 
েনটoয়াকর্ কভােরজ 43.26 শতাংশ  েথেক বৃিদ্ধ েপেয় 44.91 শতাংেশ uন্নীত 
হেব।   

 
জলবায়ু পিরবতর্ন o পিরেবশ 

মাননীয় স্পীকার 

৯7। জলবায়ু পিরবতর্ন কম র্পিরকল্পনা: ৈবিশব্ক জলবায়ু পিরবতর্েন সবেচেয় 
েবিশ ঝুিঁকগর্স্ত েদশগুেলার মেধয্ বাংলােদশ aনয্তম। বতর্মােন জলবায়ু পিরবতর্ন 
সংকর্ান্ত িবিভন্ন iসুয্েত আন্তজর্ািতক েফারােম সব্েল্পান্নত েদেশর হেয় আমরা েনতৃতব্ 
িদিচ্ছ। জলবায়ু পিরবতর্নজিনত সংকট েমাকােবলা eবং পিরেবশ সংরক্ষেণর জনয্ 
আমরা গত েময়ােদ েযসব কায র্কর পদেক্ষপ িনেয়িছলাম eবারo তা aবয্াহত 
থাকেব।  

৯8। েয়াজেনর িনিরেখ আমরা বাংলােদশ জলবায়ু পিরবতর্ন কম র্পিরকল্পনা 
(Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009) 
মূলয্ায়ন o হালনাগাদ করারo uেদয্াগ েনব।  e কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর জনয্ 
জলবায়ু পিরবতর্ন াস্ট ফােন্ড গত প চ  aথ র্বছের আমরা সব র্েমাট 3,666 েকািট 
টাকা বরাদ্দ দান কেরিছ। ভিবষয্েত e বরাদ্দ কমেত থাকেব eবং পিরবেতর্ 
uন্নয়ন সহেযাগী েদশসমূেহর aথ র্ায়েন গিঠত বাংলােদশ ক্লাiেমট েচঞ্জ েরিজিলেয়ন্স 
ফান্ড বৃিদ্ধর uেদয্াগ েজারদার করা হেব। uন্নয়ন সহেযাগী েদশসমূহ e ফােণ্ড 297.৯ 
িমিলয়ন মািকর্ন ডলার দান কেরেছ। eর পাশাপািশ, আমরা জাতীয় জলবায়ু 
সংকর্ান্ত aিভেযাজন পিরকল্পনার পথ নকশা (Road Map for National 
Adaptation Plan, NAP) o জাতীয় জলবায়ু িবপয র্য় পিরকল্পনার পথ নকশা 
(Road Map for Nationally Appropriate Mitigation Actions, 
NAMA) ণয়েনর কাজ শুরু কেরিছ। জলবায়ু িবষয়ক সরকাির বয্েয় সব্চ্ছতা o 
জবাবিদিহতা িনিশ্চত করার লেক্ষয্ আমরা eকিট সমিনব্ত ক্লাiেমট িফসকয্াল 
ে মoয়াকর্ ণয়ন কেরিছ। 
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৯9। িশল্প বজর্য্ o শহেরর পয়ঃ ণালী হেত সৃষ্ট বেজর্য্ েদেশর ধান ধান 
নদীগুেলার পািন মারাত্মকভােব দূিষত হেয় পেড়েছ। ঢাকা শহেরর চারিদেক িঘের 
থাকা নদীগুেলােত e দূষেণর মা া সবেচেয় েবিশ। দূষণ হেত রক্ষার জনয্ বুিড়গঙ্গা, 
শীতলক্ষয্া, বালু o তুরাগ নদী-েক িতেবশগত সংকটাপন্ন eলাকা িহেসেব েঘাষণা 
করা হেয়িছল। iেতামেধয্ eসব নদীর দূষণ িনয় ণ o uন্নয়েন খসড়া িনেদ র্িশকা 
ণয়ন করা হেয়েছ। ei aবস্থা েথেক পির ােণর জনয্ দূষণকারীেদর oপর iেকা-
টয্াক্স আেরাপ করা হেব। হাজারীবােগ চামড়া িশল্পেক আগামী মােচ র্র মেধয্ সাভাের 
স্থানান্তর করার বয্বস্থা iেতামেধয্ চূড়ান্ত হেয়েছ। 

৯৯। আমরা সারােদেশর িসিট কেপ র্ােরশন, েপৗরসভা, েজলা শহেরর েপৗর বজর্য্ 
পিরেবশসম্মত বয্বস্থাপনার মাধয্েম কেম্পাস্ট সাের (ৈজব সার) রূপান্তর eবং 
িবদয্মান iটভাটাসমূহেক িনিদ র্ষ্ট সমেয়র মেধয্ পিরেবশ বান্ধব uন্নত যুিক্তর 
iটভাটায় রূপান্তেরর কাজ aবয্াহত রাখব। বায়ু দূষণ কমােনার লেক্ষয্ 22িট 
সাব র্ক্ষিণক বায়ুমান পিরবীক্ষণ েস্টশন eর মাধয্েম িনয়িমত বায়ুমান পরীক্ষার কাজ 
চলমান থাকেব।  

211। বনভূিম o জীবৈবিচ য্ সংরক্ষণ: বরাবেরর মত e েময়ােদo আমরা 
িবদয্মান বনভূিম সংরক্ষণ, নতুন বন সৃিষ্ট o জীবৈবিচ য্ সংরক্ষেণ গুরুতব্ েদব। 
uপকূল o চরাঞ্চেল েটকসi বনায়েনর oপরo গুরুতব্ েদব। চরাঞ্চেলর সমসয্ার 
মেধয্ aভয্ন্তরীণ েযাগােযাগ o কৃিষপণয্ ভাণ্ডােরর aভাব কট। eছাড়াo aনয্ানয্ 
সামািজক সুেযাগ-সুিবধা চরাঞ্চেল খুবi কম। ei aবস্থার পিরবতর্েনর লেক্ষয্ আিম 
eকটু আেগi 61 েকািট টাকার eকিট েথাক বরােদ্দর স্তাব কেরিছ। আমরা জাতীয় 
জীবৈবিচ য্ কম র্েকৗশল 3131 (National Biodiversity Strategy & Action 
Plan, 2020) জািতসংঘ জীবৈবিচ য্ সনেদর আoতায় গৃহীত েকৗশলগত 
পিরকল্পনা 3122-3131 eর সােথ সামঞ্জসয্পূণ র্ করার uেদয্াগ িনেয়িছ।   

212। দুেয র্াগ েমাকােবলা: গত েময়ােদ আমরা aন্তভু র্িক্তমূলক বৃিদ্ধ aজর্েন েজার 
েদয়ার পাশাপািশ দুেয র্ােগ ক্ষিতগর্স্ত বয্িক্তেদর uদ্ধার o পুনব র্াসেনর জনয্ েয়াজনীয় 
aবকাঠােমা িনম র্াণ o সহায়তা দান কায র্কর্ম হােত িনেয়িছলাম। eর আoতায় 
েদেশর িবিভন্ন স্থােন বতর্মােন ঘূিণ র্ঝড় আ য়েক , ঘূিণ র্ঝড় সহনীয় ঘর o বনয্া 
আ য়েক  িনম র্ােণর কাজ চলমান রেয়েছ। গর্ামীণ o েটিলটক েকাম্পািনর 
সহায়তায় বনয্া বণ িসরাজগঞ্জ eবং ঘূিণ র্ঝড় বণ কক্সবাজার েজলায় aবস্থানরত 
সকলেক মুেঠােফােন সতকর্বাতর্া পাঠােনা হেচ্ছ। Interactive Voice Response 
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(IVR) eর মাধয্েম েয েকান aপােরটর হেত জানা যােচ্ছ আবহাoয়ার সব র্েশষ 
তথয্। 

213। আমরা ভূিমকম্পসহ aনয্ানয্ দুেয র্াগ-পরবত  uদ্ধার কায র্কর্ম পিরচালনার 
জনয্ য পািত েকনার কাজ শুরু কেরিছ। eছাড়াo দুেয র্াগ ঝুিঁক িনরুপণ eবং 
ঝুিঁক ােস স্থানীয় কম র্পিরকল্পনা o বয্বহািরক গাiড ণয়েনর কাজ চলেছ। 
iেতামেধয্ কািশত হেয়েছ ভূিমকম্প ঝুিঁক মানিচ । আমরা ভূিমকেম্প সম্ভাবয্ 
ক্ষয়ক্ষিত কমােনার লেক্ষয্ ঢাকা, চট্টগর্াম o িসেলট িসিট কেপ র্ােরশন eলাকার জনয্ 
কিন্টনেজিন্স প্লয্ান স্তুত কেরিছ।  

 
েভৗত aবকাঠােমা 

মাননীয় স্পীকার 

214। েযাগােযাগ aবকাঠােমা uন্নয়ন o স সারণঃ আমােদর সিম্মিলত েচষ্টায় 
িবগত প চ বছের েদেশর aথ র্নীিতেত aভূতপূব র্ uন্নিত হেয়েছ। eর সেঙ্গ পাল্লা িদেয় 
েবেড়েছ সড়ক, েরল o জলপেথ েযাগােযােগর েয়াজনীয়তা। িবদয্মান সড়ক 
aবকাঠােমা কর্মবধ র্মান aথ র্ৈনিতক কম র্কােণ্ডর সেঙ্গ তাল িমিলেয় চলার জনয্ 
যেথষ্ট নয়। তাi আমরা aগর্ািধকার িভিত্তেত িবদয্মান সড়কগুেলার েমরামত, 
সংরক্ষণ, মােনান্নয়ন o স সারেণর কাজ  aবয্াহত রাখব। e েময়ােদ আমােদর 
aগর্ািধকার তািলকায় রেয়েছঃ 

 পদ্মা েসতু যার িনম র্াণ কাজ সংকর্ান্ত  চুিক্ত ei মােসi সম্পন্ন হেব eবং 
eর পর চার বছেরর মেধয্ aথ র্াৎ 3129 সােল েসতু িনম র্াণ সম্পন্ন হেব; 

 চট্টগর্ােম কণ র্ফুলী নদীর তলেদেশ টােনল িনম র্াণ করা; 

 পয র্ায়কর্েম েদেশর ধান ধান মহাসড়কগুেলা চার-েলেন uন্নীত করা; 

 েরলখাত সংস্কােরর মাধয্েম eর আধুিনকায়েনর লেক্ষয্ িবিনেয়াগ aবয্াহত 
রাখা;  

 ঢাকা মহানগরীেক িঘের সাকুর্লার েরলপথ িনম র্াণ করা; 
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 পটুয়াখালীেত েদেশর তৃতীয় সমু  বন্দর পায়রা িনম র্াণ করা; 

 মেহশখালীেত গভীর  সমু বন্দর িনম র্াণ  eবং eলeনিজ টািম র্নাল িতষ্ঠা 
করা; 

 যা ী পিরবহণ সক্ষমতা বৃিদ্ধ o বয্বস্থাপনা uন্নয়েনর মাধয্েম বাংলােদশ 
িবমানেক লাভজনক িতষ্ঠােন রূপান্তর করা। 

215। পদ্মা েসতুঃ পদ্মা েসতু আমােদর aনয্তম ধান aগর্ািধকার। e েসতু িনম র্াণ 
সম্পন্ন হেল েদেশর দিক্ষণ-পিশ্চমাঞ্চেলর 2৯িট েজলার সােথ ঢাকাসহ েদেশর 
uত্তরাঞ্চেলর সরাসির েযাগােযাগ েনটoয়াকর্ গেড় uঠেব eবং িজিডিপর বৃিদ্ধ 
শতকরা আেরা 2.3 ভাগ বৃিদ্ধ পােব। আিম আনেন্দর সােথ ei মহান সংসদেক 
জানােত চাi - শত বাধা-িবপিত্ত েপিরেয় আমরা লক্ষয্মা া aনুযায়ী পদ্মা েসতু 
িনম র্ােণর কােজ eিগেয় চেলিছ। iেতামেধয্  কেল্পর ভূিম aিধগর্হণ o পুনব র্াসেনর 
কাজ ায় েশষ হেত চেলেছ।  দুিদক েথেক eে াচ রাস্তা িনম র্ােণর কাজo eিগেয় 
চলেছ। আিম আবারo দৃঢ়তার সােথ বলেত চাi ei মােসi মূল েসতু eবং জুলাi-
আগষ্ট মােস নদী শাসেনর কােজর জনয্ িঠকাদার িনযুক্ত করা সম্ভব হেব।  

216।  যানজট িনরসনঃ ঢাকা শহেরর যানজট িনরসেনর লেক্ষয্ ফ্লাioভার 
িনম র্াণসহ আমােদর েনয়া িবিভন্ন কায র্কর্েমর িবষেয় আিম বক্তৃতার শুরুেতi 
আপনােদর জািনেয়িছ। eবার আিম আেরা দু’eকিট িবষয় আপনােদর aবিহত 
করেত চাi। পিরকল্পনা aনুযায়ী আমরা ঢাকা পিরবহণ সমনব্য় কতৃর্পক্ষ (DTCA) 
eর aধীন uত্তরা েথেক মিতিঝল পয র্ন্ত MRT Line-6 বাস্তবায়েন যথাযথ বয্বস্থা 
গর্হণ কেরিছ। iেতামেধয্ মি সভা েমে ােরল আiন, 3125 নীিতগতভােব 
aনুেমাদন কেরেছ। হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তজর্ািতক িবমান বন্দর েথেক ঢাকা 
চট্টগর্াম মহাসড়েকর কুতুবখালী পয র্ন্ত 57.84 িকেলািমটার দীঘ র্ ঢাকা eিলেভেটড 
eক্সে সoেয় িনম র্ােণর জনয্ িবিনেয়াগকারী িতষ্ঠােনর সােথ চুিক্ত সব্াক্ষিরত 
হেয়েছ। e ছাড়া িপিপিপ’র আoতায় হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তজর্ািতক িবমান 
বন্দর েথেক চ া পয র্ন্ত 53 িকেলািমটার দীঘ র্ ‘ঢাকা-আশুিলয়া eিলেভেটড 
eক্সে সoেয়’ িনম র্ােণর াক-সম্ভাবয্তা সমীক্ষা সম্পন্ন হেয়েছ। বুিড়গঙ্গার  aপর 
পােড় েকাথাo আন্তজর্ািতক কনেভনশন েসন্টার িনম র্ােণর পিরকল্পনা আমােদর 
রেয়েছ eবং েসখােন তগিতেত েযাগােযােগর জনয্ শািন্তনগর েথেক বুিড়গঙ্গার 
oপাের uড়াল রাস্তা িনম র্ােণ িপিপিপ িকর্য়ার aধীেন uেদয্াগ েনয়া হেচ্ছ। 



 

56 

 

217।   েরলপথ: আমরা সুলভ, িনরাপদ o জব্ালািন সা য়ী েযাগােযাগ মাধয্ম 
েরেলর oপর িবেশষ গুরুতব্ িদেয়িছ eবং ভিবষয্েতo আমরা তা aবয্াহত রাখব। 
সা িতককােল যুদ্ধাপরাধীেদর িবচার িবেরাধী eকিট চকর্ জনগেণর aেথ র্ চািলত 
জাতীয় e সম্পেদর বয্াপক ক্ষিত সাধন কেরেছ। আমরা e ক্ষিত পুিষেয় িনেত 
যথাযথ বয্বস্থা িনেয়িছ। আিম দৃঢ়তার সেঙ্গ বলেত চাi — জাতীয় সম্পদ 
রক্ষণােবক্ষেণর দািয়তব্ আমােদর সবার। জনগেণর সম্পদ রক্ষায় আমরা ভিবষয্েত 
আiনানুগ কেঠার বয্বস্থা গর্হেণ িপছপা হবনা।	

218। েরল aবকাঠােমা uন্নয়ন o স সারেণর লেক্ষয্ বতর্মােন েমাট ায় 552 
িকেলািমটার দীঘ র্ নতুন েরললাiন িনম র্াণ o পুনঃিনম র্ােণর কায র্কর্ম চলমান 
রেয়েছ। আমরা েরলপেথ ঢাকা েথেক চট্টগর্ােমর েযাগােযাগ সময় সা য়ী করার 
লেক্ষয্ ঢাকা-চট্টগর্াম কিরেডারেক ডাবল লাiেন uন্নীত করার কাজo চলেছ। 
পাশাপািশ  3য় ৈভরব o 3য় িততাস েরল েসতু িনম র্ােণর কাজ চলমান আেছ। ঢাকা-
িসেলট েরল সংেযাগ খুবi নাজুক aবস্থায় আেছ eবং e েথেক পির ােণর জনয্ 
যথাযথ কায র্কর্ম গর্হণ করা হেব। চািহদার জিরপ সম্পন্ন কের শােয়স্তাগঞ্জ aথবা 
মঙ্গেল eকিট কেন্টiনার টািম র্নােলর সম্ভাবয্তা িবচার করা হেব। eেক্ষে  

ভারেতর ি পুরা o কিরমগঞ্জ eলাকায় কর্মবধ র্মান বািণেজয্র িবষয়িটo িবেবচনায় 
আসেব। আমরা ঢাকা-মংলা েরলপথo িনম র্াণ করব।  

219। বাংলােদশ েরলoেয়েক বািণিজয্কভােব সফল করার সােথ সােথ জনগেণর 
সম্পৃক্ততা বাড়ােনার জনয্ েরেলর জিমর যথাযথ বয্বহার িনিশ্চতকরেণ েরেলর 
aবয্হৃত ভূিমেত েমিডকয্াল কেলজ, ফাiভ স্টার েহােটল, শিপংমল iতয্ািদ 
িনম র্ােণর পিরকল্পনা আেছ আমােদর। িপিপিপ eর আoতায় আমরা ধীরা েমর 
কােছ আiিসিড িনম র্ােণর কায র্কর্ম হােত িনেয়িছ।  

21৯।   েনৗ-পিরবহন: গত েময়ােদ আমরা aবলুপ্ত নদী o েনৗ-পথ uদ্ধার eবং 
িবিভন্ন েনৗ-পেথর নাবয্তা সংরক্ষেণ যথাযথ পদেক্ষপ িনেয়িছ। aৈবধ দখল, নদী 
দূষণেরাধ, aৈবধ কাঠােমা িনম র্াণ o নানািবধ aিনয়ম েরাধ কের নদীর যথাযথ 
রক্ষণােবক্ষেণর সব্ােথ র্ আমরা জাতীয় নদী রক্ষা কিমশন আiন, 3124 eর আoতায় 
গঠন কেরিছ  নদী রক্ষা কিমশন। েনৗ-পিরবহণ uন্নয়েন আমােদর কায র্কর্েমর ফল 
আমরা েপেয়িছ সা িতক রাজৈনিতক aিস্থরতা o aবেরােধর সময়। েনৗ-পথ 
বয্বহােরর কারেণ e সমেয় বয্বসা-বািণজয্ চালু রাখা সম্ভব হেয়েছ। আমরা e 
কায র্কর্েমর ধারাবািহকতা বজায় রাখব।  



 

57 

 

221। বন্দর aবকাঠােমা: বয্বসা-বািণজয্ স সারেণর লেক্ষয্ চট্টগর্াম o মংলা 
সমু বন্দর eবং  স্থল-বন্দরগুেলায় চলমান uন্নয়ন কােজর ধারাবািহকতা aবয্াহত 
থাকেব। িবগত সমেয় আিম কক্সবাজার েজলার েসানািদয়ায় িপিপিপ eর আoতায় 
eকিট গভীর সমু  বন্দর িনম র্ােণর uেদয্াগ েনয়ার কথা বেলিছলাম। েবসরকাির খাত 
েথেক তয্ািশত সাড়া না পাoয়ায় e কল্পিট গভন র্েমন্ট টু গভন র্েমন্ট (G to G) 
পদ্ধিতেত বাস্তবায়ন করার পদেক্ষপ গর্হণ করা হেয়েছ। eছাড়াo পটুয়াখালী েজলায় 
পায়রা বন্দর িতষ্ঠার লেক্ষয্ ণয়ন করা হেয়েছ পায়রা বন্দর কতৃর্পক্ষ আiন, 
3124। 

222। িবমান পিরবহন: 3125 সােলর থমভােগ 3িট েবািয়ং 888-411 সংগর্হ 
করা হেয়েছ। যা ীেসবা বৃিদ্ধর uেদ্দেশয্ 3126 সােলর মেধয্ আরo 3িট েবািয়ং 
848-911 uেড়াজাহাজ সংগর্েহর কাজ িকর্য়াধীন রেয়েছ। আশা করিছ - 312৯ 
সােলর মেধয্ আেরা 5িট েবািয়ং 898-9 uেড়াজাহাজ িবমান বহের যুক্ত হেব।  তেব 
বাংলােদশ িবমােনর বয্বস্থাপনায় বািণিজয্ক সব্াথ র্েক াধানয্ িদেত হেব eবং 
েলাকসান বন্ধ করার যথাযথ পদেক্ষপ িনেত হেব। পাশাপািশ হযরত শাহজালাল 
আন্তজর্ািতক িবমানবন্দরসহ aনয্ানয্ িবমান বন্দেরর স সারণ o আপেগর্েডশেনর 
কাজ চলমান থাকেব। iেতামেধয্ আমরা শাহজালাল িবমানবন্দের িদব্তীয় রানoেয় 
িনম র্ােণর uেদয্াগ িনেয়িছ। িশগিগির আমরা কক্সবাজার িবমানবন্দরেক 
আন্তজর্ািতকমােন uন্নীত করব।  

 
আবাসন o সুপিরকিল্পত নগরায়ন 

মাননীয় স্পীকার 

223।    পিরকিল্পত নগরায়ন: কর্মবধ র্মান জনসংখয্ার ে ক্ষাপেট পিরকিল্পত 
নগরায়ন আমােদর জনয্ eকিট বড় সমসয্া। িবষয়িটর গুরুতব্ aনুধাবন কের আমরা 
গত েময়ােদ ঢাকা, খুলনা o চট্টগর্াম মহানগরীর িডেটiল্ড eিরয়া প্লয্ান eবং িসেলট, 
চট্টগর্াম o বিরশাল িবভাগীয় শহেরর াকচারাল প্লয্ান ণয়ন কেরিছলাম। eবাের 
ঢাকার িডেটiল্ড eিরয়া প্লয্ান (DAP) পিরমাজর্ন কের আেরা বাস্তবসম্মত o 
সমেয়াপেযাগী করব। e লেক্ষয্ আমরা ডয্াপ (3127-3146) ণয়েনর কাজ শুরু 
কেরিছ। নগরায়ন সমসয্া সমাধােনর ধান uপায় হেব েদেশর গর্ামীণ eলাকায় 
uন্নত বা ঘনবসিতপূণ র্ গর্ামেক েক  কের পল্লী জনবসিত েক  গেড় েতালা eবং 
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নয্াশনাল হাioেয়র সেঙ্গ সংযুক্ত কের টাuনিশপ িনম র্াণ করা। চলমান েগর্াথেসন্টার 
স্থাপেনর কল্পেক eকiসেঙ্গ েজারদার করেত হেব। 

224। িনরাপদ পানীয় জেলর বয্বস্থাঃ আমরা শহরাঞ্চেল ভূ-গভর্স্থ uৎেসর 
পিরবেতর্ কর্মানব্েয় ভূ-uপিরস্থ uৎেসর oপর িনভ র্রশীলতা বৃিদ্ধর uেদয্াগ 
িনেয়িছলাম। স িত সােয়দাবাদ পািন েশাধনাগার কেল্পর িদব্তীয় পয র্ায় সমাপ্ত 
হেয়েছ। ফেল ৈদিনক আরo 33.6 েকািট িলটার িবশুদ্ধ পািন ঢাকা oয়াসার 
িসেস্টেম েযাগ হেয়েছ। বতর্মােন ঢাকা oয়াসার েমাট পািন uৎপাদন ক্ষমতা েবেড় 
353 েকািট িলটাের uন্নীত হেয়েছ। পাশাপািশ ঢাকা oয়াসা পদ্মা (জশলিদয়া) 
পািনেশাধনাগার o সােয়দাবাদ পািন েশাধনাগােরর (তৃতীয় পয র্ায়) বাস্তবায়েনর 
uেদয্াগ িনেয়েছ। ভিবষয্েত eর ফেল ভূ-uপিরস্থ uৎস েথেক 81 শতাংশ eবং ভূ-
গভর্স্থ uৎস েথেক 41 শতাংশ পািন সরবরাহ করা সম্ভব হেব। eছাড়াo িসেলট, 
বিরশাল o রাজশাহীেত চলমান পািন সরবরাহ বৃিদ্ধর কল্পগুেলােত ভূ-uপিরস্থ 
পািন বয্বহােরর িদেক সিবেশষ নজর েদয়া হেয়েছ।  

225। আবাসন সুিবধা স সারণঃ আমরা ‘সকেলর জেনয্ আবাসন’ িনিশ্চত 
করেত চাi। e লেক্ষয্ আমরা রাজধানী ঢাকাসহ aনয্ানয্ িবভাগীয় শহর o িবিভন্ন 
েজলা, uপেজলা পয র্ােয় েমাট 55 হাজার 427িট প্লট uন্নয়ন o 43 হাজার 369িট 
ফ্লয্াট িনম র্ােণর কাজ হােত িনেয়িছ। আশা করিছ, aদূর ভিবষয্েত সারােদেশর জনয্ 
eকিট সমিনব্ত জাতীয় নগরায়ন নীিতমালা ণয়ন করেত পারব। পাশাপািশ 
পিরকিল্পত নগরায়ন o নাগিরক সুিবধা বৃিদ্ধর জনয্ আমরা যানজট িনরসন, নগেরর 
েসৗন্দয র্ বৃিদ্ধ o uন্নত পয়ঃিনষ্কাশন বয্বস্থা ৈতির করব।   

 
িডিজটাল বাংলােদশ 

মাননীয় স্পীকার 

226। িডিজটাল aবকাঠােমা: বােজট বক্তৃতার শুরুেতi আিম িডিজটাল 
বাংলােদশ গড়ায় আমােদর  aঙ্গীকােরর কথা েদশবাসীর সামেন তুেল ধেরিছ। 
আমােদর বতর্মান েময়ােদ েদেশর িবিভন্ন স্থােন হাiেটক পাকর্, সফটoয়য্ার 
েটকেনালিজ পাকর্, আiিসিট iনিকuেবটর eবং কিম্পuটার িভেলজসহ aনয্ানয্ 
aবকাঠােমা ৈতিরর কায র্কর্মসমূহ ত সম্পন্ন করা হেব। বতর্মােন 9 হাজার িট 
ডাকঘর eবং 611 িট uপেজলা ডাকঘরেক e-center- e রূপান্তের কাজ চলেছ। 
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আমরা 3য় সাবেমিরন েকবল্ কনেসািট র্য়াম eর সদসয্ হেয়িছ। িশগিগির eর সােথ 
আমরা যুক্ত হেত যািচ্ছ। িশক্ষা বয্বস্থায় তথয্ যুিক্তর বয্াপক স সারণ ছাড়াo 
শাসন, বয্াংিকং, িচিকৎসা, বয্বসা-বািণজয্ eবং গণেযাগােযােগর মাধয্ম িহেসেব 
তথয্ যুিক্তর বয্বহাের বাংলােদশ eখন দিক্ষণ eিশয়ার শীেষ র্।  িডিজটাল 
বাংলােদশ গঠেন আমােদর aগর্গিত eবং ভিবষয্ৎ কম র্পিরকল্পনা সম্পিকর্ত eকিট 
পুিস্তকা  ei মহান সংসেদ পৃথকভােব uপস্থাপন করা হেয়েছ।  

227। িবজ্ঞান o যুিক্ত:  িবজ্ঞান চচ র্া eবং িবজ্ঞান o যুিক্ত িবষয়ক গেবষণায় 
uৎসাহ দােনর লেক্ষয্ আমরা aনুদান দান কের থািক। আগামী 
aথ র্বছরগুেলােতo e ধরেনর কায র্কর্ম aবয্াহত থাকেব। আমরা সমু  িবজ্ঞান 
সম্পিকর্ত গেবষণার লেক্ষয্ কক্সবাজােরর রামুেত eকিট আন্তজর্ািতক মােনর েমিরন 
eয্াকুিরয়ামসহ জাতীয় সমু  গেবষণা iনিস্টিটuট স্থাপেনর কাজ শুরু কেরিছ। তেব, 
িবজ্ঞান িশক্ষার সার o মােনান্নয়েনর সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্ িবষয় হেলা মাধয্িমক 
পয র্ােয় িবজ্ঞান িশক্ষােক েজারদার করা। 

 
িশল্পায়ন o বািণজয্ 

মাননীয় স্পীকার 

228।    িশেল্প িবকাশ: 3132 সােলর মেধয্ বাংলােদশেক eকিট মধয্ম আেয়র 
েদেশ পিরণত করেত হেল িশল্পায়েনর েকান িবকল্প েনi। িবগত 6 বছেরর নয্ায় 
আগামী 6 বছরo সরকার কম র্সংস্থান সৃিষ্ট o িবিনেয়াগ আকষ র্েণর জনয্ েযসব 
কম র্েকৗশল aগর্ািধকােরর িভিত্তেত িবেবচনা করেবা িনেচ তার eকটা িফিরিস্ত তুেল 
ধরিছঃ 

 েভৗত aবকাঠােমাগত সুেযাগ-সুিবধা বৃিদ্ধ; 

 আiন o িবিধ সহজ করা; 

 oয়ান-স্টপ সািভ র্স কায র্কর করা; 

 িবিনেয়াগবান্ধব রাজৈনিতক o সামািজক পিরেবশ সৃিষ্ট; 

 রপ্তািন পণয্ বহুমুখী করা; 
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 িবিনেয়াগকারীেদর যুিক্তসঙ্গত রাজসব্ o আিথ র্ক েণাদনা দান; 

 খাদয্ o কৃিষ িকর্য়াজাতকরণ, জাহাজ িনম র্াণ, হালকা েকৗশল, ঔষধ, 
প্লািস্টক, েখলনা, গৃহস্থািল সহায়ক সামগর্ী, আiিট, চামড়া o রাসায়িনক 
িশেল্পর মত সম্ভাবনাময় িশল্প uেদয্াক্তােদর শুল্ক-কর o আিথ র্ক সহায়তা 
দান। eকiসেঙ্গ েদেশর িসিট কেপ র্ােরশেনর বাiের িশল্প িতষ্ঠান 
স্থাপেনর জনয্ সিবেশষ কর সুিবধা দান; 

 প্লািস্টক-িনভ র্র িশেল্পর বয্াপক িবকােশর সম্ভাবনা িবেবচনা কের প্লািস্টক 
iিঞ্জিনয়ািরং eবং েটকেনালিজর জনয্ eকিট iন্সিটিটuট িতষ্ঠায় 21 
েকািট টাকার aনুদান। 

229। নূয্নতম মজুির:  জন্মলগ্ন েথেকi বাংলােদশ আoয়ামী লীগ সমােজ 
সুিবধাবিঞ্চত কৃষক o িমকেদর সািব র্ক uন্নয়েন কাজ কের েগেছ। েদেশর 
aথ র্নীিতেত গােম র্ন্টস িমকেদর aবদান eবং বতর্মান সমেয় জীবনযা ার বয্য় 
িবেবচনা কের আমরা iেতামেধয্ গােম র্ন্টস িমকেদর নূয্নতম মজুির বৃিদ্ধ কের 6 
হাজার 411 টাকায় পুন:িনধ র্ারণ কেরিছ। জীবনধারেণর বয্য়, মূলয্স্ফীিত eবং 
বৃিদ্ধর হােরর সেঙ্গ সঙ্গিত েরেখ িমকেদর নূয্নতম মজুির িনধ র্ারণ o েদেশর 
ৈতির-েপাশাক িশল্প কারখানার িনরাপত্তা িনিশ্চত করার লেক্ষয্ সরকার, মািলক o 
িমক পক্ষ সিম্মিলতভােব eকিট ি -পক্ষীয় কম র্পিরকল্পনাo গর্হণ কেরেছ। 

eিবষেয় আieলoর uেদয্ােগ বুেয়ট, iuেরাপীয় iuিনয়েনর uেদয্ােগ Accord 
eবং পিশ্চম েগালােধ র্র েপাশাক আমদািনকারকেদর uেদয্ােগ Alliance িটপূণ র্ 
কারখানা শনাক্ত করেত আমােদর সাহাযয্ করেছ। আমরা কারখানা o িশল্প 
িতষ্ঠান পিরদশ র্ন aিধদপ্তরেক শিক্তশালী কেরিছ eবং ei uেদয্াগিটেক আেরা 

eিগেয় িনেত হেব। 

22৯। ক্ষু  o মাঝাির িশল্পঃ মঘন ক্ষু , মাঝাির o কুিটর িশেল্পর িবকােশর জনয্ 
সব্ল্প সুেদ ঋণ o পুনঃaথ র্ায়েনর সুেযাগ aবয্াহত থাকেব। আমরা নারী uেদয্াক্তােদর 
জনয্ ঋণ সহায়তা সুিবধা স সারণ করব। পাশাপািশ e িশেল্পর aভয্ন্তরীণ o 
আন্তজর্ািতক বাজার স সারণেক uৎসািহত করব।  

231। বািণজয্ স সারণঃ িতেবশী েদশগুেলার সােথ বািণিজয্ক সম্পকর্ uন্নয়েন 
আমরা বরাবরi িবেশষ গুরুতব্ িদেয়িছ। iেতামেধয্ ভারত তামাক o মদ জাতীয় 
36িট পণয্ বয্তীত আমােদর সব পেণয্র শুল্ক o েকাটামুক্ত েবেশর সুিবধা িদেয়েছ। 
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স িত oআiিসভুক্ত েদশসমূেহর সমনব্েয় গিঠত TPS-OIC–েত আমরা 587িট 
পেণয্র aফার িলস্ট ে রণ কেরিছ। চুিক্তিট বাস্তবািয়ত হেল বাংলােদশ OIC সদসয্ 
েদশসমূেহ রপ্তািন বাড়ােত সক্ষম হেব। eছাড়াo eিশয়া পয্ািসিফক ে ড eিগর্েমন্ট 
(APTA) eর আoতায় 5থ র্ রাuন্ড টয্ািরফ েনেগািসেয়শন চূড়ান্ত কেরিছ আমরা।  

232। পয র্টন িশল্প:  পয র্টন িশেল্পর সােরর লেক্ষয্ আমরা েদেশর িবিভন্ন স্থােন 
পয র্টন সুিবধািদর uন্নয়ন o সংস্কার কায র্কর্ম পিরচালনা করিছ। িপিপিপ’র 
আoতায় কক্সবাজাের eক্সক্লুিসভ টুয্িরষ্ট েজান িনম র্ােণর uেদয্াগ গর্হণ কেরিছ। 
পয র্টন িশেল্পর uন্নয়ন িনেয় চলমান কায র্কর্ম o আমােদর ভিবষয্ৎ  পিরকল্পনা 
িবষেয় িবস্তািরত তথয্সমব্িলত eকিট পুিস্তকা মহান সংসেদ uপস্থাপন করা হেয়েছ। 

মাননীয় স্পীকার 

233। ৈবেদিশক কম র্সংস্থানঃ দাির  িবেমাচেনর মূল চািলকা শিক্ত হ’ল 
কম র্সংস্থান সৃিষ্ট। আমােদর আন্তিরক েচষ্টায় জানুয়াির 311৯ েথেক িডেসমব্র 
3124 পয র্ন্ত িবেদেশ কম র্সংস্থান হেয়েছ  35.6 লক্ষ কম র। ম বাজাের দক্ষ 
জনশিক্ত ে রেণর লেক্ষয্ িবিভন্ন েজলায় 38 িট িশক্ষণ েক  eবং 16 িট 
iনিস্টিটuট aব েমিরন েটকেনালিজ স্থাপেনর কাজ চলেছ। aিভবাসন বয্য় 
কমােনার লেক্ষয্ সরকাির পয র্ােয় গভন র্েমন্ট টু গভন র্েমন্ট (G to G) পদ্ধিতেত 
জনশিক্ত ে রেণ বাংলােদেশর মেডল iেতামেধয্ aনয্ানয্ েদেশ বয্াপক আগর্েহর 
সৃিষ্ট কেরেছ। 

234। িবেদশগামী কম েদর জীবন o জীিবকার িনরাপত্তা িনিশ্চত করার লেক্ষয্ 
আমরা aিভবাসন বয্বস্থাপনােক িডিজটালাiজড কেরিছ। e লেক্ষয্ aনলাiন 
েরিজে শন বাধয্তামূলক করা হেয়েছ। eছাড়াo িফঙ্গার ি ন্ট সমব্িলত স্মাট র্ কাড র্ 
দান, aনলাiেন িভসা যাচাi, তািরত কম েদর aনলাiেন aিভেযাগ দািখেলর 
সুেযাগ সৃিষ্ট করা হেয়েছ। ‘ৈবেদিশক কম র্সংস্থান নীিত 3117’ সংেশাধনপূব র্ক 
সমেয়াপেযাগী করার লেক্ষয্ ‘ৈবেদিশক কম র্সংস্থান নীিত 3125’ eর খসড়া 
ণয়েনর কাজ ায় চূড়ান্ত পয র্ােয় রেয়েছ।  

235। ম বাজার স সারেণর লেক্ষয্ আমরা েবশ িকছু পদেক্ষপ গর্হণ কেরিছ। 
িবগত েজাট সরকােরর সমেয় িবেশব্র ৯8 িট েদেশ কম  ে রণ করা হ’ত। ম 
কূটনীিতর সাফেলয্র কারেণ বতর্মােন িবেশব্র 26৯ িট েদেশ বাংলােদশ েথেক কম  
ে িরত হেচ্ছ। বতর্মােন ায় 98 লক্ষািধক বাংলােদশী কম  িবেদেশ কম র্রত 
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রেয়েছ। ম বাজার স সারণ o বাসী িমকেদর কলয্ােণ কাজ করার লেক্ষয্ 
iেতামেধয্ আমরা 23 িট নতুন ম uiং খুেলিছ। খুব তাড়াতািড় আেরা 22িট েদেশ 
e কায র্কর্ম শুরু করেত পারব বেল আশা করিছ। 

সংস্কৃিত 

মাননীয় স্পীকার 

236। আমরা eকিট aসা দািয়ক, uদার o গণতাি ক বাংলােদশ িবিনম র্ােণ 
aঙ্গীকারবদ্ধ। e লক্ষয্ পূরেণ আমরা বরাবরi আবহমান বাংলার সাংস্কৃিতক ঐিতহয্ 
সংরক্ষেণ পৃষ্ঠেপাষকতা কেরিছ eবং ভিবষয্েতo কের যাব। বাংলা ভাষা o 
সািহতয্, চারু o কারুকলা, সংগীত, যা া, নাটক, চলিচ্চ , েলাকিশল্প eবং 
সৃজনশীল কাশনা িশল্পসহ ািতষ্ঠািনক uেদয্াগসমূহেক uৎসািহত করার নীিত 
aবয্াহত থাকেব। আমােদর েগৗরবময় iিতহাস িবেশব্র সামেন তুেল ধরার লেক্ষয্ 
েদেশর িবিভন্ন স্থােন ত্নতািত্তব্ক aনুসন্ধান eবং ত্নতািত্তব্ক ঐিতহয্বাহী 
িনদশ র্নসমূেহর সংস্কার o সংরক্ষেণর কােজ েয়াজনীয় বরাদ্দ দান করা হেব। 
বতর্মােন পাহাড়পুর েবৗদ্ধিবহার, বােগরহােটর ষাটগমুব্জ মসিজদ, িদনাজপুেরর 
কান্তিজu মিন্দর o মহাস্থানগেড় সংস্কার o সংরক্ষণ  কায র্কর্ম চলমান রেয়েছ।  
িবেদেশ কিতপয় িনিদ র্ষ্ট মহানগের আমােদর সাংস্কৃিতক ঐিতহয্, িশল্প o সািহতয্ 
কেম র্র পিরিচিতর জনয্ আমরা আগামীেত বয্বস্থা গর্হণ করেবা। আিম সংস্কৃিত 
খােত নানা uন্নয়ন কম র্কােণ্ড গিত সঞ্চােরর জনয্ আবােরা 211 েকািট টাকার eকিট 
েথাক বরাদ্দ দােনর স্তাব করিছ। 

 
ধম র্ 

মাননীয় স্পীকার 

237। িনব র্াচনী aঙ্গীকার aনুযায়ী আমরা জনগেণর ধম য় সব্াধীনতা িনিশ্চত 
করেত দৃঢ় িতজ্ঞ। আমরা সকল ধেম র্র িশক্ষা o মূলয্েবােধর িত সমভােব 
দ্ধাশীল। সকেলর সহেযািগতায় আমরা েযেকান মূেলয্ েদেশর aভয্ন্তের জিঙ্গবাদ 
িনমূ র্েলর মাধয্েম সা দািয়ক স ীিত বজায় েরেখ সামেন eিগেয় যাব। eেক্ষে  
সামািজক সেচতনতা সৃিষ্টর সােথ সােথ েয়াজনীয় আiনগত রক্ষাকবেচর 
যেথাপযুক্ত বয্বহার িনিশ্চত করব। eকিট িবজ্ঞানমনস্ক o uদার মানিবক সমাজ 
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গেড় েতালার লেক্ষয্ কৃত ধম য় িশক্ষা সার, িবিভন্ন ধম য় aবকাঠােমা িনম র্াণ o 
সংস্কার, িবিভন্ন ধেম র্র ঐিতহয্ বহনকারী িতষ্ঠানগুেলােক পৃষ্ঠেপাষকতা েদয়া 
aবয্াহত রাখব। iেতামেধয্ মাননীয় ধানম ীর aিভ ায় aনুযায়ী আল েকারআন 
িডিজটাল oেয়বসাiট স্তুত করা হেয়েছ। আমরা হজ্জ বয্বস্থাপনােক 
আধুিনকায়েনর লেক্ষয্ তথয্ যুিক্তর বয্বহার চালু কেরিছ। সুষু্ঠ হজ্জ বয্বস্থাপনার 
কারেণ েসৗিদ সরকার বাংলােদেশর ভূয়সী শংসা কের aিভনন্দনপ  িদেয়েছ। 
iনশাআল্লাহ e বছর 2 লক্ষ 2 হাজার 869 জন হজ্জ ত পালেনর জনয্ েসৗিদ আরেব 
েযেত পারেবন।   

 
কর্ীড়া 

মাননীয় স্পীকার 

238। আন্তজর্ািতক টুন র্ােমন্ট আেয়াজন o কর্ীড়া বয্বস্থাপনার েক্ষে  আমােদর 
সাফলয্ আন্তজর্ািতকভােব সব্ীকৃত হেয়েছ। িবশব্কাপ িকর্েকট-3122 আেয়াজেনর  
ধারাবািহকতায় eবার দািয়তব্ গর্হেণর পরপরi সফলভােব eিশয়া কাপ িকর্েকট-
3125 o আiিসিস িট-টুেয়িন্ট িবশব্কাপ-3125 আেয়াজন কেরিছ। ভিবষয্েতo e 
ধরেনর বড় বড় টুন র্ােমন্ট আেয়াজেনর মাধয্েম eকিট কর্ীড়ামনস্ক সুস্থ জািত গঠেনর  
েচষ্টা চািলেয় যাব। আমরা আন্তজর্ািতক কর্ীড়াঙ্গেন কৃিতেতব্র সব্াক্ষর রাখার জনয্ 
েখেলায়াড়েদর মােনান্নয়েন িবেশষ মনেযাগ েদব। িনেয়াগ েদব দক্ষ িশক্ষক। 
েখলাধুলা সাের িবিভন্ন েজলায় েখলাধুলার সরঞ্জাম দান, মাঠ সংস্কার o 
েস্টিডয়াম সংস্কার o িনম র্ােণর কাজ চলমান থাকেব। eছাড়াo আমরা কর্ীড়া 
সংগঠনগুেলােত দলাদিল, দুন িত o aবয্বস্থাপনা েরােধ কেঠার বয্বস্থা েনব। 
uপেজলা পয র্ােয় েখলার মাঠ িনিদ র্ষ্ট করার কােজ হাত েদয়া হেব, তেব বয্য়বহুল 
েস্টিডয়াম িনম র্াণ পিরহার করেত হেব। eজনয্ 61 েকািট টাকার eকিট েথাক বরাদ্দ 
স্তাব করিছ। 
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মুিক্তযুেদ্ধর েচতনা 

মাননীয় স্পীকার 

239। মুিক্তযুেদ্ধর স্মৃিত সংরক্ষণ: আমরা মহান মুিক্তযুেদ্ধর েচতনােক ধের 
রাখেত চাi। আমােদর সািহতয্ o সংস্কৃিত ei েচতনার ধান বাহক eবং ধারক। 
aিতিরক্ত য়াস িহসােব আমরা মুিক্তযুেদ্ধর iিতহাস, ঐিতহয্ o স্মৃিত সংরক্ষণ 
eবং বীর মুিক্তেযাদ্ধােদর কলয্ােণ িবিভন্ন কম র্সূিচ বাস্তবায়ন কের আসিছ। 
েসাহরাoয়াদ  uদয্ােন েযখান েথেক জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান 
2৯82 সােলর 8 মাচ র্ সব্াধীনতা েঘাষণা কেরিছেলন, েসi ঐিতহািসক স্থােন eকিট 
গ্লাস টাoয়ােরর িনম র্াণ সম্পন্ন কেরিছ। e েময়ােদ আমােদর aগর্ািধকার তািলকায় 
রেয়েছঃ 

 মুিক্তযুেদ্ধর স্মৃিত িবজিড়ত িতিট যুদ্ধেক্ষ , বধয্ভূিম, গণকবর িচিহ্নত o 
স্মৃিতস্তম্ভ িনম র্ােণর চলমান কায র্কর্ম aবয্াহত রাখা; 

 মুিক্তযুদ্ধ o মুিক্তেযাদ্ধােদর স্মৃিতিবজিড়ত স্থােন যাদুঘর o পাঠাগার গেড় 
েতালা; 

23৯। আমরা বীর মুিক্তেযাদ্ধােদর কলয্াণােথ র্ মুিক্তেযাদ্ধােদর সম্মানী ভাতার হার 
বৃিদ্ধ কেরিছ। মাননীয় ধানম ীর aিভ ােয় মুিক্তেযাদ্ধােদর মািসক সম্মানী আগামী 
জুলাi, 3125 েথেক 6 হাজার টাকা িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। আমরা মুিক্তেযাদ্ধা o 
ত েদর েপাষয্েদর কলয্ােণ মুিক্তেযাদ্ধা, তােদর পু  কনয্া eবং পু -কনয্ােদর পু  
কনয্ার জনয্ সরকাির সুিবধািদ বিধ র্ত কেরিছ। পাশাপািশ েদশবয্াপী আমরা ভূিমহীন 
o aসচ্ছল মুিক্তেযাদ্ধােদর আবাসন বয্বস্থা িনিশ্চত করার uেদয্াগ িনিচ্ছ।  
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aষ্টম aধয্ায় 

সংস্কার o সুশাসন 

মাননীয় স্পীকার  

241। সরকাির বয্য় বয্বস্থাপনা: আমােদর সুিচিন্তত আিথ র্ক বয্বস্থাপনার কারেণ 
গত েময়ােদ রাজসব্ সংগর্হ eবং সরকাির বয্য় uভয়i েবেড় িদব্গুেণরo েবিশ 
হেয়েছ। কর্মানব্েয় রাজসব্ সংগর্হ বাড়ােনার পাশাপািশ সরকাির aেথ র্র সেব র্াত্তম 
বয্বহার িনিশ্চত করেত আমরা আিথ র্ক-বয্বস্থাপনা সংস্কােরর কাজ aবয্াহত 
েরেখিছ। আিম বােজট বক্তৃতার e aংেশ সংস্কার কায র্কর্েমর aগর্গিত eবং ভিবষয্ৎ 
পিরকল্পনা িনেয় িকছু  বলেত চাi।  

242। বােজট বয্বস্থাপনােক কম র্কৃিতমুখী eবং সরকােরর নীিত-েকৗশেলর সেঙ্গ 
সামঞ্জসয্পূণ র্ করার জনয্ আমরা iেতামেধয্ সকল ম ণালয় o িবভােগ মধয্েময়ািদ 
বােজট কাঠােমার আoতায় বােজট ণয়ন পদ্ধিত চালু কেরিছ। সুষু্ঠভােব বােজট 
বাস্তবায়েনর সব্ােথ র্ পদেক্ষপ িনেয়িছ সরকাির বয্য় eবং কর্য় সংকর্ান্ত বািষ র্ক 
কম র্পিরকল্পনা ৈতিরর। আমার িবশব্াস eর ফেল সরকাির বয্েয়র গুণগত মান 
িনিশ্চত হেব eবং aথ র্বছেরর েশেষ তিড়ঘিড় কের বয্েয়র বণতা াস পােব। 
আন্তজর্ািতক রীিতর সােথ সামঞ্জসয্ েরেখ আমােদর বােজট o িহসােবর ে িণিবনয্াস 
কাঠােমা সংেশাধেনর কাজ সম্পন্ন করা হেয়েছ। েয়াজনীয় িশক্ষণ eবং 
আনুষিঙ্গক aবকাঠােমা িনম র্াণ েশেষ আগামী aথ র্বছের e পদ্ধিত চালু করা হেব। 

243। আমরা 3124-25 aথ র্বছর েথেক বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচেত সব্ায়ত্তশািসত 
িতষ্ঠানসমূেহর সব্-aথ র্ায়েন েনয়া কল্পগুেলা aন্তভু র্ক্ত কের চেলিছ। বােজট ণয়েন 
সব্চ্ছতা o দায়বদ্ধতা িনিশ্চত করার জনয্ সব সূে  াপ্ত সরকাির aেথ র্র িহসাব 
রাখার uেদ্দশয্ েথেকi ei পদেক্ষপ েনয়া হয়। আমরা লক্ষয্ করিছ েয, েবশ িকছু 
সব্ায়তব্শািসত িতষ্ঠান তােদর আয়-বয্েয়র িহসাব সিঠকভােব সরকারেক েদয় না। 
ei রীিতিট আিথ র্ক শৃঙ্খলার পিরপন্থী eবং ei বণতােক বন্ধ করার জনয্ আমরা 
সব্ায়তব্শািসত িতষ্ঠানসমূেহর আয়-বয্েয়র িহসাব সংরক্ষেণর পদ্ধিতেত 3125-26 
aথ র্বছেরi সংস্কার সাধন করার বয্বস্থা গর্হণ করেবা। 

244। রাজসব্ খাত: রাজসব্ সংগর্েহর িকর্য়া o পদ্ধিত সংস্কােরর কাজ aবয্াহত 
রেয়েছ। কর শাসেনর aেটােমশন o aবকাঠােমা uন্নয়ন eবং করদাতাবান্ধব 
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কায র্কর্ম o uদুব্দ্ধকরণ কম র্সূিচ গর্হেণর ফেল রাজসব্ িবেশষতঃ আয়কর সংগর্েহ 
uেল্লখয্েযাগয্ বৃিদ্ধ aিজর্ত হেয়েছ। রাজসব্ স্তাব uত্থাপনকােল আিম e িবষেয় 
িবস্তািরত uেল্লখ করেবা।  

245। আিথ র্ক খাত: েদেশ বয্াংক o আিথ র্ক খােতর শৃঙ্খলা রক্ষােথ র্ আমরা 
বাংলােদশ বয্াংেকর তদারিক ভূিমকা শিক্তশালী কেরিছ। বয্াংক েকাম্পািনসমূেহর 
কম র্কান্ডেক গিতশীল করার লেক্ষয্ বয্াংক েকাম্পািন আiন,	2৯৯2 সংেশাধন কের 
বয্াংক েকাম্পািন	 (সংেশাধন) আiন,	3124 জাির করা হেয়েছ। গর্ামীণ বয্াংেকর 
পিরচালক িনব র্াচন সব্চ্ছ o িতিনিধতব্মূলক করেত আমরা গর্ামীণ বয্াংক আiন,	
3124 eর aধীেন েয়াজনীয় িবিধমালা জাির কেরিছ।		 

246। 3124-25 aথ র্বছের েবসরকাির খােত বাসী বাংলােদশীেদর মািলকানায় 
4িট সহ েমাট ৯িট নতুন বািণিজয্ক বয্াংক স্থাপেনর aনুেমাদন দান করা 
হেয়িছল। iেতামেধয্ সব ক’িট বয্াংক তােদর বয্বসািয়ক কায র্কর্ম শুরু কেরেছ। 
iেতামেধয্ বয্াংকগুেলা সারােদেশ 82িট শাখা স্থাপন কেরেছ। কৃিষখােত িবিনেয়াগ 
বৃিদ্ধর লেক্ষয্ e বয্াংকগুেলােক তােদর েমাট ঋেণর শতকরা 6 ভাগ e খােত 
িবিনেয়ােগর জনয্ িনেদ র্শনা েদয়া হেয়েছ।  

247। আমরা আিথ র্কখােত দির  জনগণেক সম্পৃক্ত করার লেক্ষয্ েমাবাiল 
বয্াংিকং (Mobile Banking) কায র্কর্ম শুরু কেরিছ। e বছেরর শুরুেত 
বাংলােদেশর মািন লন্ডািরং o স াসী কম র্কান্ড aথ র্ায়ন িতেরাধ বয্বস্থা 
আন্তজর্ািতক সংস্থা িফনয্ািন্সয়াল eয্াকশন টাস্ক েফাস র্ (eফeিটeফ) eর সব্ীকৃিত 
লাভ কেরেছ। আমরা ঝুিঁকযুক্ত ধূসর েদেশর তািলকা েথেক পিরণত হেয়িছ eকিট 
ঝুিঁকমুক্ত েদেশ।  

248। বীমা খাত: আমরা িবদয্মান িবশৃঙ্খলার aবসান ঘিটেয় eকিট বয্বসা বান্ধব 
বীমা খাত গেড় তুলেত চাi। e লেক্ষয্ আমরা eকিট যুেগাপেযাগী বীমানীিত 
ণয়েনর uেদয্াগ িনেয়িছ। বীমা খােতর আiন o কাঠােমাগত সংস্কােরর লেক্ষয্ 
গঠন কেরিছ বীমা uন্নয়ন o িনয় ণ কতৃর্পক্ষ।  

249। পুিঁজবাজার: 3121-22 সােল পুিঁজবাজাের eকিট বড় ধরেনর ধস নােম। 
ক্ষু  িবিনেয়াগকারীরা তােত িবেশষভােব ক্ষিতগর্স্ত হয়। e িবষেয় সরকার eকিট 
তদন্ত কিমশন গঠন কের eবং বয্াপক সংস্কার কম র্সূিচ হােত েনয়। eকিট নতুন 
িসিকuিরিট eক্সেচঞ্জ কিমশন িতষ্ঠা করা হয় eবং তারা দুi বছের পুিঁজবাজােরর 
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আiন o িবিধমালা সংস্কার কের সুশাসন িনিশ্চত কেরন। সেব র্াপির তােদর uেদয্ােগ 
eবং ঢাকা o চট্টগর্াম স্টক eক্সেচেঞ্জর সহেযািগতায় ‘eক্সেচেঞ্জস 
িডিমuচ্ুয়য্ালাiেজশন আiন‐3124’	 aনুযায়ী eক্সেচঞ্জ eর িসিকuিরিটজ 
েলনেদেনর aিধকার (Trading Right)	 েথেক eর মািলকানা o বয্বস্থাপনা 
পৃথকীকরেণর কাজ ায় সম্পন্ন করা হেয়েছ। আমােদর িবিভন্ন পদেক্ষেপর ফেল 
গত 3124 সােলর শুরু েথেক	 	 িডeসi’র মূলয্সূচক eবং বাজার মূলধন েমাটামুিট 
িস্থিতশীল aবস্থায় আেছ।	

24৯। বয্বসা পিরেবশ: বয্বসা-বািণেজয্ আiিন জিটলতা দূর করেত আমরা 
িবকল্প িবেরাধ িনষ্পিত্ত, আয়কর, ভয্াট  o  কাস্টমস্ আiেন েয়াজনীয় িবিধিবধান 
সংেযাজন eবং েদoয়ািন কায র্িবিধ সংেশাধেনর কাজ করিছ। িবচার বয্বস্থা eবং 
আমদািন o রপ্তািন সংকর্ান্ত েসবা দান িকর্য়ায় গিতশীলতা আনেত আমরা 
aেটােমশন িকর্য়া শুরু কেরিছ। িসদ্ধান্ত িনেয়িছ ‘aথ র্ৈনিতক aঞ্চল আiন, 3121’ 
eর আoতায় েদেশর িবিভন্ন স্থােন প চিট aথ র্ৈনিতক aঞ্চল িতষ্ঠার। 

251। েবতন o চাকুির কিমশন গঠন: বয্মূেলয্র সােথ সামঞ্জসয্ েরেখ 
যেথাপযুক্ত জীবনমান িনিশ্চত করার জনয্ জাতে র কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর 
যথাযথ েবতন-ভাতা দােনর জনয্ েবতন o চাকুির কিমশন, 3124 গঠন করা 
হেয়েছ। আশা করিছ চলিত বছেরর িডেসমব্র মােসর মেধয্ কিমশন তােদর 
িতেবদন সরকােরর িনকট দািখল করেব। মাননীয় ধানম ীর েঘাষণা aনুযায়ী 
আমরা 3125-26 aথ র্বছর হেতi নতুন েবতন কাঠােমা পয র্ায়কর্েম বাস্তবায়ন 
করব। eর পাশাপািশ বাংলােদশ বয্াংক eবং সরকাির মািলকানাধীন বয্াংকগুেলার 
জনয্o সব্ত  েবতন-ভাতা বতর্েনর িবষয়িটo বতর্মােন চূড়ান্ত পয র্ােয় রেয়েছ। নতুন 
েস্কেল েবতন-ভাতা িনধ র্ািরত হoয়ার পর সব েবতন-ভাতার uপর আয়কর 
আেরােপর বয্বস্থা গর্হণ করা হেব। 
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252। সংসদীয় কায র্কর্ম: আমরা জাতীয় সংসেদর সাব র্েভৗমেতব্ িবশব্াসী। 
সংসদেক কায র্কর করেত আমরা েয়াজনীয় সব ধরেনর বয্বস্থা গর্হণ কেরিছ। 
স্থাপন কেরিছ আধুিনক ডাটা েসন্টার eবং চালু কেরিছ িডিজটাল পদ্ধিতেত েশ্নর 
aগর্গণয্তা িনধ র্ারেণর পদ্ধিত। eছাড়া দশ র্নাথ  িফ’র িবিনমেয় িবেদশীেদর জনয্ 
eবং িফ বয্তীত েদেশর িবিভন্ন স্কুল, কেলজ, িবশব্িবদয্ালেয়র eবং িশক্ষণ 
িতষ্ঠােনর িশক্ষাথ বৃেন্দর জনয্ সংসদ কায র্কর্ম, লাiে ির o ভবেনর স্থাপতয্ 
িনম র্াণ ৈশলী পিরদশ র্েনর বয্বস্থা করা হেয়েছ। 23 বছেরর নীেচ িশশুেদর জনয্ চালু 
করা হেয়েছ িশশু গয্ালাির। আশা করা যায় eর মাধয্েম eেদেশর সাধারণ জনগণ 
জাতীয় সংসদ িবষেয় সময্ক ধারণা লাভ করেত পারেবন।  

253। সরকাির aথ র্ বয্েয় সব্চ্ছতা o জবাবিদিহতা িনিশ্চত করার পাশাপািশ 
বােজট ণয়েন জাতীয় সংসেদর নজরদািরর সক্ষমতা  বৃিদ্ধকেল্প কিমিট গঠন করা 
হেয়েছ। কিমিটর কায র্কর্ম সম্পেকর্ জনসাধারণেক aবিহত করেত িতনিট পৃথক 
oেয়বসাiট চালু করা হেয়েছ। সংসদীয় কিমিটসমূেহর কায র্কর্েম গিতশীলতা 
আনেত আমরা ময্ােনজেমন্ট iনফরেমশন িসেস্টম (Management 
Information System, MIS) uন্নয়েনর কাজ করিছ। eছাড়াo সংসেদর 
কায র্কর্ম আধুিনকায়েনর লেক্ষয্ eকিট আiিট েকৗশলপ  ণয়েনর uেদয্াগ গর্হণ 
কেরিছ আমরা। 

মাননীয় স্পীকার 

254। আiেনর শাসন: িবচার িবভােগর সব্াধীনতা সমুন্নত রাখেত আমরা সব 
সময়i আন্তিরক। মামলা িনষ্পিত্ত তব্রািনব্ত করেত িবচার িবভােগর কম র্দক্ষতা বৃিদ্ধ, 
নতুন আদালত o াiবুয্নাল গঠন, েয়াজনীয় েভৗত aবকাঠােমা িনম র্াণ o 
সংস্কােরর লেক্ষয্ আমােদর েনয়া uেদয্াগ e েময়ােদo চলমান থাকেব। আমরা 
iেতামেধয্i িবচারকেদর আিথ র্ক সুেযাগ-সুিবধাo বৃিদ্ধ কেরিছ।  

255। আমরা সাiবার কর্াiম দূর করেত সাiবার কর্াiম eয্াক্ট-3124 পাস 
কেরিছ। eর আoতায় ঢাকায় স্থাপন কেরিছ 12িট সাiবার াiবুয্নাল। চলিত aথ র্ 
বছের বাংলােদশ িসিকuিরিট eন্ড eকেচঞ্জ কিমশেনর জনয্ 12িট েস্পশাল 
াiবুয্নালo সৃিষ্ট করা হেয়েছ। িবকল্প পদ্ধিতেত িবেরাধ িনষ্পিত্তর পদ্ধিত 
বাধয্তামূলকভােব েয়ােগর জনয্ e সংকর্ান্ত িবিধমালা চূড়ান্ত কেরিছ, যা সু ীম 
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েকাট র্ রুলস কিমিট কতৃর্ক জািরর aেপক্ষায় রেয়েছ। aনয্িদেক eকi িবষেয় 
েফৗজদাির কায র্িবিধ সংেশাধন িবলo মি পিরষেদ uপস্থাপেনর জনয্ চূড়ান্ত পয র্ােয় 
রেয়েছ।   

256। দুন িত দমন: আমরা দুন িত দমেন বরাবরi সেব র্াচ্চ গুরুতব্ িদেয়িছ। তেব 
আমরা মেন কির, শুধু আiন ণয়ন কের সমাজ েথেক দুন িত দূর করা সম্ভব নয়। 
eর জনয্ েয়াজন েজারােলা আiিন, রাজৈনিতক, সামািজক o ািতষ্ঠািনক 
uেদয্াগ। আমরা iেতামেধয্ দুন িত দমন কিমশন আiন, 3115-eর েয়াজনীয় 
সংেশাধন কেরিছ। দুন িত দমন কিমশনেক আরo কায র্কর করার লেক্ষয্ 
েয়াজনীয় সংখয্ক জনবল িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ। জনগেণর মােঝ দুন িত িবেরাধী 
গণসেচতনতা গেড় েতালার জনয্ সমােজর জ্ঞানী-গুণী বয্িক্তবেগ র্র সমনব্েয় মহানগর, 
েজলা o uপেজলায় দুন িত িতেরাধ কিমিট গঠন করা হেয়েছ। সততা, ৈনিতকতা 
o মূলয্েবাধ uন্নয়েনর মাধয্েম ছা -সমাজেক দুন িত িতেরাধমূলক কায র্কর্েম 
সম্পৃক্ত করেত িবিভন্ন িশক্ষা িতষ্ঠােন e পয র্ন্ত  গঠন করা হেয়েছ 31 হাজার 
997িট সততা সংঘ। জনগেণর মােঝ দুন িত িবেরাধী মেনাভাব সৃিষ্টর জনয্ েদেশর 
িবিভন্ন স্থােন e সম্পিকর্ত েপাষ্টার, িবলেবাড র্ দশ র্েনর বয্বস্থাo েনয়া হেয়েছ। 
সেব র্াপির সরকাির কােজ সব্চ্ছতা আনার জনয্ আমরা সরকাির দপ্তর সমূেহ কর্মানব্েয় 
তথয্- যুিক্তর বয্বহার বাড়ািচ্ছ। 

257। জনশৃঙ্খলা: আমরা জঙ্গীবাদ, স াস o সা দািয়কতা দূর কের রা  o 
সমােজর সব র্েক্ষে  শািন্ত, শৃঙ্খলা o িস্থিতশীলতা িতষ্ঠা করেত চাi। e লেক্ষয্ 
আমরা আiন-শৃঙ্খলা বািহনীর সকল শাখােক aিধকতর শিক্তশালী o দক্ষ কের 
গেড় তুেলিছ। তােদর সিজ্জত কেরিছ আধুিনক সাজ-সরঞ্জােম। ভিবষয্েত সমেয়র 
সােথ তাল িমিলেয় আiন শৃঙ্খলা বািহনীেক আরo uন্নত করা হেব। আমরা 
iেতামেধয্i তােদর আিথ র্ক সুিবধা আেগর তুলনায় বহুগুেণ বৃিদ্ধ কেরিছ। তােদর 
জীবনযা ার মােনান্নয়ন, আবাসন, িশক্ষা, িচিকৎসাসহ aনয্ানয্ সুেযাগ-সুিবধা বৃিদ্ধর 
e ধারা েয়াজেনর িনিরেখ ভিবষয্েতo aবয্াহত থাকেব।  

258। আমরা পুিলশ o aনয্ানয্ আiন-শৃঙ্খলা বািহনীেক দলীয় ভাবমুক্ত েরেখ 
আরo গণসমৃ্পক্ত করেত চাi। িনব র্াচনী িত িত aনুযায়ী কর্মানব্েয় পুিলশ বািহনীর 
িতসংকর্েমর uেদয্াগo েনব আমরা। াকৃিতক o মানবসৃষ্ট িবপয র্য় েমাকােবলায় 
আমরা ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফন্স বািহনীর সক্ষমতা বৃিদ্ধর জনয্ ত েদর 
িশিক্ষত কের তুলিছ। েসiসােথ জরুির পিরিস্থিত েমাকােবলার জনয্ আধুিনক 
য পািত o সরঞ্জাম সংগর্েহর কাজ করিছ। িবিডআর িবে ােহর মম র্ািন্তক aধয্ায়েক 
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েপছেন েফেল নতুন সীমান্ত রক্ষী বািহনী সৃিষ্ট কেরিছ। েচষ্টা চালািচ্ছ তােদর দক্ষতা 
বৃিদ্ধরo। eছাড়া আমরা মাদক বয্ িনয় ণ aিধদপ্তর, আনসার, িভিডিপ, কারারক্ষী o 
েকাস্টগাড র্  eর দক্ষতা বৃিদ্ধর েচষ্টা aবয্াহত েরেখিছ। 

মাননীয় স্পীকার 

259। তথয্ aিধকার: আমরা িবশব্াস কির গণমাধয্েমর সব্াধীনতা eবং তেথয্ 
aবাধ বাহ েযেকান গণতাি ক শাসন বয্বস্থার েমৗিলক uপাদান। জনগেণর তথয্ 
জানার aিধকার িনিশ্চত করেত আমরা iতঃপূেব র্ তথয্ কিমশন গঠন কেরিছলাম।  
আমরা eেক আেরা কায র্কর o ফল সূ করেত চাi। eজনয্ aবয্াহতভােব eিবষেয় 
জনসেচতনতা বৃিদ্ধর েচষ্টা চািলেয় যািচ্ছ। মাধয্িমক স্তেরর পাঠয্সূিচেতo তথয্ 
aিধকার আiন aন্তভু র্ক্ত কেরিছ। দৃিষ্ট িতবন্ধীেদর aবিহত করার জনয্ ে iল 
পদ্ধিতেত আiনিট কাশ কেরিছ।  

25৯। eিবষেয় সবাi eকমত হেবন েয আমােদর সরকােরর েময়ােদi 
সেব র্াচ্চসংখয্ক েবতার, েটিলিভশন চয্ােনল o সংবাদপ  তথয্ পিরেবশেনর কাজ 
কের যােচ্ছ। eছাড়াo আমােদর েময়ােদ তথয্ যুিক্তর িবকােশর ফেল aনলাiন 
পি কা o সামািজক গণমাধয্েমর বয্বহারo আেগর তুলনায় বহুগুেণ বৃিদ্ধ েপেয়েছ। 
e ধারা ভিবষয্েত আেরা েবগবান হেব, iনশাআল্লাহ। তেব তথয্ যুিক্তর ei aবাধ 
বাহ েযন aেনয্র সব্াধীনতা eবং সা দািয়ক o ধম য় স ীিত িবনােশর কারণ 
না হেয় oেঠ েসিদেকo আমরা  সজাগ দৃিষ্ট রাখব। 

মাননীয় স্পীকার 

261। পররা  নীিত: গত েময়ােদ দািয়তব্ গর্হেণর পর আমরা মুিক্তযুেদ্ধর েচতনার 
িভিত্তেত পররা  নীিত পুনঃ বতর্ন কেরিছ। বাংলােদশ েযেকান েদেশর aভয্ন্তরীণ 
িবষেয় হস্তেক্ষেপর েঘার িবেরাধী। আমরা মেন কির সমতা o নয্ােয়র িভিত্তেত 
আন্তঃরা ীয় সম্পকর্, সহেযািগতা o uন্নয়ন aংশীদািরেতব্র িভিত্ত গেড় েতালা 
েয়াজন। কূটৈনিতক েক্ষে  গত েময়ােদ আমরা িনেম র্াহভােব e নীিত aনুসরণ 
কেরিছ eবং ভিবষয্েতo কের যাব। 

262। আঞ্চিলক, uপ-আঞ্চিলক o িদব্পািক্ষক সহেযািগতা: আঞ্চিলক, uপ-
আঞ্চিলক o িদব্পািক্ষক সহেযািগতার েক্ষে  আমােদর সাফলয্ িনঃসেন্দেহ 
uেল্লখেযাগয্। েযমন, িতেবশী রা  ভারেতর সােথ আমােদর িনরাপত্তা সংিশ্লষ্ট 
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িবষয়, ভারত হেত িবদুয্ৎ আমদািন o ভারেতর বাজাের বাংলােদশী পেণয্র 
শুল্কমুক্ত েবশািধকার িনিশ্চত করার েক্ষে  আমরা গত েময়ােদ দৃশয্মান সফলতা 
aজর্ন কেরিছ। আমােদর েচষ্টা থাকেব ততার সােথ ভারেতর সেঙ্গ aিভন্ন নদীর 
পািন বন্টন, স্থল সীমান্ত িচিহ্নতকরণ o িছটমহল সংকর্ান্ত সমসয্ার গর্হণেযাগয্ 
সমাধােন uপনীত হoয়া। আমরা িময়ানমার েথেক আগত েরািহঙ্গােদর সব্েদশ 
তয্াবতর্ন o নতুনভােব তােদর aনু েবশ েরােধ কূটৈনিতক uেদয্াগ aবয্াহত 
রাখব।  

263। সমু সীমা িনধ র্ারণ: আমরা বেঙ্গাপসাগেরর মহীেসাপােন আমােদর 
aিধকার সু িতিষ্ঠত করার জনয্ িতেবশী েদশ ভারেতর সেঙ্গ চলমান সািলেশ 
আমােদর aবস্থান গুরুেতব্র সােথ তুেল ধরব। iিন্ডয়ান oশান রীম eেসািসেয়শন 
(আioআরe)-e কায র্কর aংশগর্হেণর মাধয্েম সমুন্নত রাখব ভারত মহাসাগের 
বাংলােদেশর সব্াথ র্। eছাড়া িবিসআieম (বাংলােদশ, চায়না, iিন্ডয়া িময়ানমার) 
iেকানিমক কিরেডার সৃিষ্টর uেদয্ােগo সিকর্য় ভূিমকা পালন করব আমরা।  

264। জনগেণর ক্ষমতায়ন o uন্নয়ন মেডল: iেতামেধয্ জলবায়ু পিরবতর্ন o 
আন্তজর্ািতক aিভবাসন সংকর্ান্ত দরকষাকিষ eবং 3126 সাল-পরবত  িবশব্জনীন 
uন্নয়ন আেলাচনায় আমােদর সিকর্য় aংশগর্হণ আন্তজর্ািতক মহেল সমাদৃত হেয়েছ। 
সব্ীকৃিত েপেয়েছ মাননীয় ধানম ী েশখ হািসনার ‘জনগেণর ক্ষমতায়ন o uন্নয়ন 
মেডল’। আমােদর লক্ষয্ হেব  3126 সাল-পরবত  uন্নয়ন লক্ষয্মা া বাস্তবায়ন 
সম্পিকর্ত িবিভন্ন িতেবদেন দাির  দূরীকরণ, আঞ্চিলক ৈবষময্ িনরসন, িবশব্ শািন্ত 
িতষ্ঠা o uন্নয়েন e মেডলিটর াসিঙ্গকতা তুেল ধরা eবং তা বাস্তবায়েনর েচষ্টা 
করা। পাশাপািশ আমরা মুসিলম uম্মাহ, িড-9 o iসলািম সহেযািগতা সংস্থায় 
(oআiিস) আমােদর িনিবড় aংশগর্হণ aবয্াহত রাখব। 

মাননীয় স্পীকার 

265। রা ীয় িতরক্ষা: eকুশ শতেকর চয্ােলঞ্জ েমাকােবলায় সক্ষম eকিট 
শিক্তশালী o আধুিনক সশ  বািহনী গেড় তুলেত আমরা িত িতবদ্ধ। আমরা 
iেতামেধয্ েসনা, েনৗ o িবমান বািহনীেত aতয্াধুিনক যুদ্ধ সরঞ্জাম েযাগ কেরিছ। 
স সারণ কেরিছ বািহনীসমূেহর িশক্ষণ সুিবধা। সশ বািহনী আধুিনকায়েনর e 
েচষ্টা ভিবষয্েতo aবয্াহত থাকেব। আিম আনেন্দর সেঙ্গ ei মহান সংসেদ 
জানােত চাi - আমােদর েনৗবহের ei থমবােরর মত েদেশ ৈতির যুদ্ধজাহাজ যুক্ত 
করা হেয়েছ। uেল্লখয্, আমােদর সশ  বািহনী বতর্মােন েদেশ eবং েদেশর বাiের 
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aতয্ন্ত সুনােমর সােথ দািয়তব্ পালন করেছ। সংখয্ার িবচাের জািতসংঘ িমশেন 
ৈসনয্ ে রণকারী েদশসমূেহর মেধয্ বাংলােদেশর aবস্থান িবেশব্ থম।  
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নবম aধয্ায় 

রাজসব্ আহরণ কায র্কর্ম 

মাননীয় স্পীকার 

266। শুরুেতi বেলিছ েয, সরকাির কায র্কর্মেক শিক্তশালী eবং বিধ র্ত করা 
আমােদর aনয্তম লক্ষয্। eতক্ষণ েয কায র্কর্েমর িববরণ িদলাম তার aথ র্ায়ন 
েকমন কের হেব eিদেক eবার দৃিষ্ট িনবদ্ধ করেবা। 

267। রাজসব্ আদায়েক জাতীয় আেয়র 24.6 শতাংশ েথেক আগামী প চ বছের 
28 শতাংেশ িনেত চাi। eজনয্ রাজসব্ বৃিদ্ধর যথাযথ েকৗশল েযমন দরকার েতমিন 
দরকার আদােয়র জনয্ জনবল বৃিদ্ধ। জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র জনবল বৃিদ্ধর জনয্ 
iেতামেধয্ ৯ হাজােরর মত নতুন পদ সৃিষ্ট করা হেয়েছ। eসব পেদ িনযুিক্ত 
বয্য়সােপক্ষ eবং সময় সােপক্ষ। eখন ei িকর্য়ািট চলমান। গতবার আমরা 
রাজসব্ সম্পিকর্ত eকিট গুরুতব্পূণ র্ আiন (মূলয্ সংেযাজন কর আiন) পাস কেরিছ, 
যা চূড়ান্তভােব কায র্কর হেব 3126-27 aথ র্বছের। আয়কর আiেনর খসড়াo বহুিদন 
ধের oেয়বসাiেট আেছ। আয়কর আiন eবং শুল্ক আiেনর সংস্কার ei েময়ােদ 
চূড়ান্ত করা আমােদর লক্ষয্। মূলয্ সংেযাজন কর িবিধমালা 3125 eর খসড়া 
iেতামেধয্ ৈতির হেয়েছ। িবিভন্ন কর আদােয় নতুন যুিক্তর বয্বহাের আমরা 
সিবেশষ গুরুতব্ দান করিছ। eজনয্ িতিট রাজসব্ খােত aেটােমশন চলন 
আমােদর লক্ষয্। 

268। েদেশ সংগৃহীত েমাট aভয্ন্তরীণ সম্পেদর িসংহভাগ সংগর্হ করেলo ায় 
35 হাজার কম র্কতর্া/ কম র্চারী সমৃদ্ধ জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র িনজসব্ েকান শাসিনক 
ভবন েনi। আিম আনেন্দর সােথ জানািচ্ছ েয, ায় 45 বছর পর আগারগ oস্থ 
রাজসব্ ভবেনর জনয্ বরাদ্দকৃত জিম aৈবধ দখলদারেদর কবল েথেক স িত uদ্ধার 
করা হেয়েছ। ায় 3 eকর জিমর uপর 257 েকািট টাকা বয্েয় স্তািবত 23 
তলািবিশষ্ট রাজসব্ ভবেনর িনম র্াণকাজ শীঘর্i শুরু হেব।  

269। আগামী 3125-26 aথ র্বছেরর জনয্ জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র কর রাজসব্ 
লক্ষয্মা া ধরা হেয়েছ 2 লক্ষ 5৯ হাজার 831 েকািট টাকা। 5 ধরেনর কর o শুেল্কর 
মাধয্েম েয রাজসব্ আদায় হেব তা সারিণ-8-েত েদখােনা হেলা। ei aথ র্ আদায় হেব 
কর o শুেল্কর িনেম্নাক্ত সূ  েথেকঃ  
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সারিণ-8 
(েকািট টাকায়) 

আয় o কেপ র্ােরট কর আবগারী, আমদািন o স্থানীয় মূলয্ সংেযাজন কর 
o টাণ র্oভার কর 

আয়কর কেপ র্ােরট 
কর 

মণ 
কর 

েমাট আবগারী
শুল্ক 

আমদািন
মূসক 

স্থানীয়
মূসক 

টাণ র্oভার 
কর 

েমাট 

36,591 42,231 ৯11 68,611 2261 27,961 48,681 21 66,691 
 
আমদািন শুল্ক সম্পূরক শুল্ক সব র্েমাট 

আমদািন সম্পূরক শুল্ক স্থানীয় সম্পূরক শুল্ক েমাট
25,691 5386 28896 33,171 2,5৯,831 

 
26৯। ei লক্ষয্মা ার 49.51 শতাংশ আয়কর খাত েথেক, 48.85 শতাংশ 
মূসক খাত েথেক eবং বাকী 34.97 শতাংশ শুল্ক খাত েথেক সংগৃহীত হেব। 
বাংলােদেশ মূসক িনবিন্ধত িতষ্ঠােনর সংখয্া বতর্মােন 9 লক্ষ। aনয্িদেক েদেশ 
ায় 29 লক্ষ িনবিন্ধত আয়কর দাতা থাকেলo িনয়িমত করদাতা মা  23 লক্ষ। 
সম্ভাবয্ করদাতার সংখয্া eর কেয়ক গুণ হoয়া uিচত বেল aেনেক মেন কেরন। 
তাi uন্নয়েনর জনয্ েয়াজনীয় aভয্ন্তরীণ সম্পেদর েযাগান দােনর জনয্ আমরা 
করদাতা o কর আদায়কারীেদর েমৗিলক কর-িশক্ষা দান, সেচতনতা সৃিষ্ট, কর 
িবভাগেক eকিট বয্বসা-বান্ধব o কর-বান্ধব িবভাগ িহেসেব গেড় েতালা eবং 
সনাতনী িনরীক্ষা পদ্ধিতর uপর িনভ র্র না কের ঝুিঁক বয্বস্থাপনা o মিনটিরং eর 
uপর গুরুতব্ দান করিছ। িবশব্ বয্াংেকর আিথ র্ক সাহাযয্পুষ্ট ভয্াট aনলাiন কেল্পর 
আoতায় করদাতােদর জনয্ eকিট কর-বান্ধব পিরেবশ সৃিষ্টর বয্াপক কায র্কর্ম েনয়া 
হেচ্ছ। সেব র্াপির, রাজসব্ িবভােগর aেটােমশেনর uপর গুরুতব্ েদয়া হেচ্ছ eবং eেত 
eনিবআর -eর আoতাধীন িতনিট িবভাগ- শুল্ক, আয়কর o মূসক eর কােজ সমনব্য় 
o সহেযািগতার পিরেবশ সৃিষ্টর মাধয্েম সক্ষমতা বৃিদ্ধর য়াস েনয়া হেব। eর ফেল 
আগামী বছরগুেলার রাজসব্ লক্ষয্মা া aজর্ন সম্ভব হেব বেল আিম মেন কির। 

271। eকিট করদাতা-বান্ধব রাজসব্ শাসন গেড় তুলেত হেল করদাতােদর কর 
দােন uদুব্দ্ধ করার পাশাপািশ কর আদায়কারীেদর েসবাধম  দৃিষ্টভিঙ্গ চচ র্া করা 
েয়াজন। চলমান বািণজয্ uদারীকরণ কম র্সূিচর আoতায় শুল্কহার েযৗিক্তকীকরেণর 
ফেল আমদািন-িনভ র্র রাজসব্ কর্মানব্েয় াস পােচ্ছ eবং স্থানীয় পয র্ােয় মূলয্ 
সংেযাজন কর (মূসক) o তয্ক্ষ কেরর গুরুতব্ বাড়েছ। e aবস্থায় যুিক্তর 
uৎকষ র্তার সুেযাগেক কােজ লািগেয় জাতীয় রাজসব্ েবাড র্েক eকিট আধুিনক o 
েসবাধম  িতষ্ঠােন রূপান্তেরর কাজ চলেছ। আিম eখন eকিট আধুিনক রাজসব্ 
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শাসন গেড় েতালার লেক্ষয্ সরকার কতৃর্ক গৃহীত িবিভন্ন পদেক্ষপ মহান সংসেদ 
তুেল ধরিছঃ 

(ক) আয়কর িরটান র্ ফরম সহজীকরণঃ কর দান িকর্য়ােক সহজীকরেণর 
uেদ্দেশয্ দুi পৃষ্ঠার সহজেবাধয্ আয়কর িরটান র্ ফরম চালু করা হেয়েছ। 
রাজসব্ েবােড র্র oেয়বসাiট েথেক eিট সহেজi ডাuনেলাড করা যায়। 

(খ) e-Payment System: জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র e-Payment প্লয্াটফেম র্র 
আoতায় Q-Cash েনটoয়াকর্ বয্বহার কের আয়কর, শুল্ক o মূসক পিরেশাধ 
করা যায়। ei পদ্ধিতেক আরo গিতশীল করেত স িত করদাতার বয্াংক 
eকাuন্ট হেত aনলাiেন কর পিরেশােধর বয্বস্থা সংেযািজত হেয়েছ। 

(গ) e-TIN Registration System: জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র িনজসব্ uেদয্ােগ 
eবং আieফিস’র আিথ র্ক o কািরগির সহায়তায় গত 2 জুলাi 3124 েথেক 
করদাতােদর সুিবধােথ র্ aনলাiেন TIN িনবন্ধন পদ্ধিত চালু করা হেয়েছ। 
iেতামেধয্ 23 লােখর েবিশ করদাতা ei পদ্ধিত বয্বহার কের করদাতা 
িহসােব িনেজেদর িনবন্ধন কেরেছন। 

(ঘ) e-TDS System: aিধকতর রাজসব্ আদােয়র লেক্ষয্ আieফিস’র আিথ র্ক 
সহেযািগতায় e-TDS (Electronic Tax Deduction at Source) 
বয্বস্থাপনা বতর্েনর uেদয্াগ েনয়া হেয়েছ। e পদ্ধিত চালু হেল uৎেস কিতর্ত 
কর বয্বস্থাপনায় aিধকতর শৃঙ্খলা িতষ্ঠা করা যােব। 

(ঙ) Tax Administration Retrival System: Tax Administration 
Capacity and Tax Payers Service (TACTS) কেল্পর মাধয্েম 
েক ীয় জিরপ aঞ্চেল Tax Information Retrival System ৈতির করা 
হেচ্ছ। eিট কায র্কর হেল িবআরিটe, ভূিম েরিজে শন aিফসসহ সংিশ্লষ্ট 
aনয্ানয্ aিফস হেত তথয্ সংগর্হ কের কেরর পিরিধ িবস্তৃত করা eবং কর 
ফ িক েরাধ করা সহজতর হেব। 

(চ) e-Filing: eিডিব’র আিথ র্ক সহেযািগতায় Strengthening 
Governance Management Project (SGMP) কেল্পর মাধয্েম e-
Filing (Electronic Return Filing and Return Digitalization)-
সহ আয়কর aনুিবভােগর সািব র্ক কায র্কর্ম aেটােমশেনর লেক্ষয্ সফট্oয়য্ার, 
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হাড র্oয়য্ার, েনটoয়ািকর্ং, সাভ র্ার iতয্ািদ স্থাপন কায র্কর্ম বাস্তবায়নাধীন যা 
3126 সােলর েশষ নাগাদ সম্পন্ন হেব। 

(ছ) Tax Payers Service Centre: করদাতােদর uন্নত েসবা দােনর 
মাধয্েম সব্পিরপালন (Self Compliance) বৃিদ্ধর লেক্ষয্ ঢাকা, চট্টগর্াম, 
িসেলট, খুলনা, কুিমল্লা o রাজশাহীেত কর তথয্ o েসবা েক  চালু করা 
হেয়েছ। খুব শীঘর্i রংপুর, বগুড়া o বিরশােল আেরা 4িট েসবা েক  চালু 
করা হেব। পয র্ায়কর্েম aনয্ানয্ গুরুতব্পুণ র্ স্থােন কর তথয্ o েসবা েক  চালু 
করা হেব। 

(জ) Transfer Pricing and Anti-money Laundering: আগামী 2 
জুলাi 3125 েথেক জাতীয় রাজসব্ েবােড র্ ান্সফার াiিসং েসল কায র্কর্ম 
শুরু করেব। মািন লন্ডািরং িতেরাধ o কর aপরাধ দমেন ei েসল কায র্কর 
হেব। 

(ঝ) ভয্াট aনলাiন কল্প বাস্তবায়নঃ আগামী 2 জুলাi 3126 েথেক মূলয্ 
সংেযাজন আiন o সম্পূরক শুল্ক আiন, 3123 বাস্তবায়ন করা হেব। e 
লেক্ষয্ আieমeফ-eর সহেযািগতায় eকিট বাস্তবায়ন পিরকল্পনার আoতায় 
662 েকািট টাকার eকিট কল্প হােত েনয়া হেয়েছ। e কেল্প িবশব্বয্াংেকর 
ায় 71 িমিলয়ন মািকর্ন ডলােরর আিথ র্ক o আieমeফ-eর কািরগির 
সহেযািগতা থাকেছ। কেল্পর িকuরেমন্ট কায র্কর্ম চলেছ।  

(ঞ) েপপারেলস শুল্ক বয্বস্থাপনা চালুকরণঃ  েদেশর ধান ধান শুল্ক েস্টশন 
েযমন, কাস্টম হাuস, চট্টগর্াম, কাস্টম হাuস, ঢাকা, আiিসিড, কমলাপুের 
ASYCUDA World iেতামেধয্ চালু হেয়েছ। পয র্ায়কর্েম তা সকল শুল্ক 
েস্টশেন চালু করা হেব। আশা করা যায়, e বছেরর েশষ নাগাদ সারােদেশ 
েপপারেলস শুল্ক বয্বস্থাপনা চালু করা যােব। 

(ট) WCO-eর ণীত মান o পদ্ধিত aনুসরণঃ আন্তজর্ািতকভােব বাংলােদশ 
কাস্টমস্ ডিব্লuিটo-েত eখন আেগর েয েকান সমেয়র তুলনায় aিধক সিকর্য় 
ভূিমকা পালন কের আসেছ। iেতামেধয্ বাংলােদশ WCO-eর 
International Convention on Simplification and 
Harmonization of Customs Procedure বা Revised Kyoto 
Convention (RKC) e সব্াক্ষর কেরেছ। eর ফেল বাংলােদশ কাস্টমস্ 
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WCO-eর ণীত মান o uৎকৃষ্ট বয্বস্থা aনুসরণ করেব। eজনয্ বাংলােদশ 
iেতামেধয্ 5 বছর েময়ািদ েকৗশলপ  ৈতির কেরেছ। 

(ঠ) িবকল্প িবেরাধ িনষ্পিত্ত (eিডআর) েসেলর কম র্কাণ্ড: 2 জুলাi 3123 েথেক 
eিডআর েসেলর কায র্কর্ম শুরু হয়। e পয র্ন্ত 3৯6িট মামলা eিডআর েসেল 
eেসেছ, যার সােথ 989 েকািট টাকার রাজসব্ সংিশ্লষ্ট িছল। e মামলাগুেলার 
মেধয্ iেতামেধয্ 712 েকািট টাকার 362িট মামলা িনষ্পিত্ত হেয়েছ। 

(ড) েসরা করদাতােদর সম্মাননা দান: েদেশর শীষ র্ আয়করদাতােদর সব্ীকৃিত o 
uৎসািহত করার জনয্ 311৯-21 সাল েথেক জাতীয়ভােব 21 জন বয্িক্ত o 
21িট েকাম্পািন করদাতােক টয্াক্স কাড র্সহ িসআiিপ ময র্াদা দান করা 
হেচ্ছ। eছাড়াo েজলা পয র্ােয়র 4 জন েসরা করদাতা eবং 4 জন 
দীঘ র্েময়ািদ করদাতােক আনুষ্ঠািনক সব্ীকৃিত িহেসেব েকর্স্ট দান করা হেচ্ছ। 

(ঢ) েসরা মূসক দাতােদর সম্মাননা দান:  িতবছর েদেশর শীষ র্ মূসক 
দানকারী িতষ্ঠানেক তােদর aবদােনর সব্ীকৃিত িহেসেব eকিট 
সম্মাননাপ সহ েকর্স্ট দান করা হয়। e সম্মাননা জাতীয় পয র্ােয় uৎপাদন 
খােত 4িট, েসবা খােত 4িট eবং বয্বসা খােত 4িট কের েমাট ৯িট 
িতষ্ঠানেক eবং েজলা পয র্ােয় uৎপাদন, েসবা o বয্বসা খােত eকিট কের 
েমাট 4িট পুরস্কার দান করা হেচ্ছ। 

(ণ) আয়কর েমলা o কর িদবস পালন: িতবছর 27-33 েসেপ্টমব্র সমেয় 
েদেশর সব র্  আয়কর েমলা eবং 26 েসেপ্টমব্র তািরেখ আয়কর িদবস 
িতপািলত হেচ্ছ। তাছাড়া িতবছর 21 জুলাi তািরেখ েদেশ মূসক িদবস 

eবং 37 জানুয়াির তািরেখ আন্তজর্ািতক শুল্ক িদবস পািলত হেচ্ছ। 

272। বাংলােদেশর রাজসব্ আহরণ দীঘ র্িদন আমদািন শুল্ক িনভ র্র িছল। ei 
িনভ র্রতা কর্েম কর্েমi কমেছ। তাছাড়া, ভিবষয্েত আমােদর িবশব্বাজারিট হেব 
মুক্তবাজার, তাi আমদািন শুল্ক সূে  আর রাজসব্ আসেব না। 3125-26 aথ র্বছেরর 
জনয্ েযসব স্তাব করা হেয়েছ তােত আমদািন শুেল্কর পিরমাণ হেচ্ছ 34.97 
শতাংশ eবং আমদািন পেণয্র uপের স্তািবত মূসেকর িহসয্া হেব মা  24 
শতাংশ। তাi বলা েযেত পাের েয, তয্ক্ষ কর eবােরর বােজট স্তােব রাজসব্ 
খােত শীেষ র্ স্থান পােব। eখন আিম eেক eেক তয্ক্ষ কর, আমদািন শুল্ক o 
সম্পূরক শুল্ক eবং মূলয্ সংেযাজন কর সংকর্ান্ত স্তাবাবলী েপশ করেবা। 
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তয্ক্ষ কর 

আয়কর 

মাননীয় স্পীকার 

273। থেম আিম 3125-3126 aথ র্বছেরর জনয্ বয্িক্ত ে িণর করদাতার 
করমুক্ত আেয়র সীমা eবং েযাজয্ আয়কর হার সংকর্ান্ত স্তাব uপস্থাপন করিছ। 
সারিণ-9-e আয়কর o কেপ র্ােরট কর বয্িক্ত eবং েকাম্পািনর uপর েয হাের 
আগামী aথ র্বছের আেরািপত হেব েসi স্তাব িনেম্ন েদয়া হেলা: 

সারিণ-9 t স্তাব
(ক) বয্িক্ত করদাতার করমুক্ত আেয়র সীমা

করদাতা িবদয্মান স্তািবত 
সাধারণ করদাতা 3 লক্ষ 31 হাজার 3 লক্ষ 31 হাজার 
মিহলা o 76 বছর uধব্র্ করদাতা 3 লক্ষ 61 হাজার 3 লক্ষ 86 হাজার 
িতবন্ধী করদাতা 4 লক্ষ 4 লক্ষ 61 হাজার 
েগেজটভুক্ত যুদ্ধাহত মুিক্তেযাদ্ধা করদাতা 3 লক্ষ 31 হাজার 5 লক্ষ  

(খ) সাধারণ বয্িক্ত ে িণর করহারঃ
 

েমাট আয় কর হার 
থম 3 লক্ষ 31 হাজার টাকা পয র্ন্ত েমাট আেয়র uপর-- শূনয্
পরবত  4 লক্ষ টাকা পয র্ন্ত েমাট আেয়র uপর- 21 শতাংশ 
পরবত  5 লক্ষ টাকা পয র্ন্ত েমাট আেয়র uপর- 26 শতাংশ 
পরবত  6 লক্ষ টাকা পয র্ন্ত েমাট আেয়র uপর- 31 শতাংশ 
পরবত  41 লক্ষ টাকা পয র্ন্ত েমাট আেয়র uপর- 36 শতাংশ 
aবিশষ্ট েমাট আেয়র uপর  41 শতাংশ 
 (গ) েকাম্পািনর আয়কর হারঃ

িববরণ িবদয্মান হার স্তািবত হার 
পাবিলকিল ে েডড েকাম্পািন  38.6 শতাংশ 38.6 শতাংশ 
নন-পাবিলকিল ে েডড 48.6 শতাংশ 46 শতাংশ 
বয্াংক, বীমা o aথ র্লগ্নীকারী িতষ্ঠান 
(মােচ র্ন্ট বয্াংক বয্তীত) 

53.6 শতাংশ 53.6 শতাংশ 

মােচ র্ন্ট বয্াংক 48.6 শতাংশ 48.6 শতাংশ 
িসগােরট স্তুতকারীঃ   
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(ক) পাবিলকিল ে েডড 
(খ) নন-পাবিলকিল ে েডড 

51 শতাংশ
56 শতাংশ 

51 শতাংশ 
56 শতাংশ 

েমাবাiল েফানঃ 
(ক) পাবিলকিল ে েডড 
(খ) নন-পাবিলকিল ে েডড 

 
51 শতাংশ 
56 শতাংশ 

 
51 শতাংশ 
56 শতাংশ 

লভয্াংশ আয় 31 শতাংশ 31 শতাংশ 
বয্বসািয়ক টান র্oভােরর uপর েদয় নূয্নতম 
কর 

1.61 শতাংশ 1.41 শতাংশ  

 
274। eেত িনেম্নাক্ত কিতপয় িবষেয় আপনােদর দৃিষ্ট আকষ র্ণ করিছ: 

 সম্পেদর সুষম বন্টন িনিশ্চত করার লেক্ষয্ eবং ধনী গরীেবর ৈবষময্ 
াস করার uেদ্দেশয্ কেরর নয্াযয্তা o গিতশীলতার নীিত aনুসরণ 
কের uচ্চ আয় aজর্নকারী করদাতার 55 লক্ষ 31 হাজার টাকার 
aিধক আেয়র uপর েযাজয্ কেরর হার 36 শতাংেশর স্থেল 41 
শতাংশ করার স্তাব করিছ।  

 নারীর ক্ষমতায়ন eবং মিহলাগণেক েদেশর aথ র্ৈনিতক কম র্কােন্ড 
aিধকতর সম্পৃক্ত হেত েণাদনা দােনর জনয্ eবং িসিনয়র 
িসিটেজনগেণর করদায় কমােনার লেক্ষয্ মিহলা করদাতা o 76 বছর 
uধব্র্ িসিনয়র িসিটেজনেদর করমুক্ত আয় সীমা 3 লক্ষ 61 হাজার 
টাকার পিরবেতর্ 3 লক্ষ 86 হাজার টাকা করার স্তাব করিছ। িতবন্ধী 
করদাতােদর িত সমােজর eবং রাে র পালনীয় ভূিমকা িবেবচনায় 
িতবন্ধী করদাতােদর করমুক্ত আয় সীমা 4 লক্ষ টাকার পিরবেতর্ 4 
লক্ষ 61 হাজার টাকায় িনধ র্ারেণর স্তাব করিছ। eছাড়া, মহান 
সব্াধীনতা যুেদ্ধর েগেজটভুক্ত যুদ্ধাহত মুিক্তেযাদ্ধােদর করমুক্ত আেয়র 
সীমা 5 লক্ষ টাকা িনধ র্ারণ করার স্তাব করিছ।   

 েদেশর কম র্ক্ষম সকল জনগেণর জনয্ কম র্সংস্থান িনিশ্চত করেত েদশী 
o িবেদশী িবিনেয়াগ বাড়ােনার uেদ্দেশয্ কেপ র্ােরট (নন-িলেস্টড) 
কেরর হার 48.61 শতাংশ eর স্থেল 46 শতাংশ করার স্তাব করিছ। 
eছাড়া, েকাম্পানী o aংশীদারী বয্বসার টান র্oভােরর uপর েদয় 
নূয্নতম কেরর হার 1.61 শতাংশ েথেক কিমেয় 1.41 শতাংশ করার 
স্তাব করিছ।  
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275। বাংলােদশেক মধয্ম আেয়র েদেশ পিরণত করেত হেল িবিভন্ন েক্ষে  
পদেক্ষপ িনেত হেব। েসi পদেক্ষপগুেলা িনেত জািতেক uৎসাহ িদেত eবং uদুব্দ্ধ 
করেত িনেম্নাক্ত পদেক্ষপ েনবার স্তাব করিছ। eগুেলােক িতন িহসােব েপশ করা 
যায়: যথা- কর aবকাশ, কর েরয়ািত aথবা করহার পিরবতর্ন eবং িবিবধ। 

কর aবকাশ 

 নারী-িশক্ষা eবং কািরগির িশক্ষােক uৎসাহ দােনর লেক্ষয্ সরকার 
aনুেমািদত গাল র্স-স্কুল বা কেলজ eবং েভােকশনাল o েটকিনকয্াল 
iনিস্টিটuশেন বয্াংিকং চয্ােনেল দত্ত aনুদানেক সম্পূণ র্ করমুক্ত 
করার স্তাব করিছ।  

 েদশেক aথ র্ৈনিতকভােব সমৃদ্ধশালী করেত হেল গেবষণার মাধয্েম 
aিজর্ত জ্ঞান কােজ লাগােনার েকান িবকল্প েনi। আiন দব্ারা সৃষ্ট 
জাতীয় পয র্ােয়র কৃিষ, িশল্প, িবজ্ঞান o যুিক্ত িবষয়ক েকান গেবষণা 
িতষ্ঠানেক গেবষণা কােজর জনয্ বয্াংিকং চয্ােনেল দত্ত 

aনুদানেকo সম্পূণ র্ করমুক্ত করার স্তাব করিছ।  

 aথ র্ৈনিতক uন্নয়ন o িশল্পায়েন aনুকূল পিরেবশ সৃিষ্টসহ েদেশ  
িবিনেয়াগবান্ধব পিরেবশ সৃিষ্ট করেত আমরা e সুিবধা আেরা িবস্তৃত 
করার uেদয্াগ গর্হণ কেরিছ। তাi িবদয্মান কর aবকাশ সুিবধার 
সময়সীমা জুন, 3126 েথেক বৃিদ্ধ কের জুন 312৯ পয র্ন্ত বৃিদ্ধর স্তাব 
করিছ। নতুন িশেল্পর uেদয্াক্তাগণেক কর aবকাশ সুিবধার িবকল্প 
িহসােব তব্রািনব্ত aবচয় ভাতার িবধান পুনঃ বতর্েনর স্তাব করিছ। 

 পুিঁজবাজােরর িস্থিতশীলতা বজায় রাখাসহ eর স সারণ o 
uত্তেরাত্তর শিক্তশালীকরেণর লেক্ষয্  িডিমuচুয্য়ালাiজড স্টক 
eক্সেচঞ্জসমূহেক কর্ম াসমান হাের 6 বছেরর জনয্ কর aবয্াহিত 
সুিবধা দান করার স্তাব করিছ। eছাড়া, করমুক্ত লভয্াংশ আয় সীমা 
21 হাজার টাকা েথেক বৃিদ্ধ কের  26 হাজার টাকা িনধ র্ারণ করার 
স্তাব করিছ।  

 েদেশ েটকসi uন্নয়ন িনিশ্চত করেত পিরেবশ eবং িতেবশ সুরক্ষায় 
িবেশষ নজর েদয়া জরুরী। তাi Hybrid Hoffmann Kiln 
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(HHK) পদ্ধিতর দূষণমুক্ত আধুিনক ি ক িফল্ডেক  কর aবকাশ 
সুিবধা দােনর স্তাব করিছ। 

 কৃিষেত গত প চ বছের আমরা বয্াপক uন্নয়ন সাধন কেরিছ। e 
সাফেলয্র aনয্তম aংশীদার বাংলােদেশর কৃষক সমাজ। তােদর e 
aবদােনর সব্ীকৃিত িহসােব কৃিষ খােত করমুক্ত আেয়র সীমা 61 হাজার 
টাকা েথেক বৃিদ্ধ কের 3 লক্ষ টাকা করার স্তাব করিছ।  

276। িবিনেয়াগ বৃিদ্ধ o কম র্সংস্থান সৃিষ্ট সংকর্ান্ত বতর্মান সরকােরর িনব র্াচনী 
aঙ্গীকার পূরেণর লেক্ষয্ েদেশ নতুন িশল্প কারখানা স্থাপন o কম র্সংস্থান সৃিষ্টেত 
েণাদনা দােনর বহুমাি ক uেদয্াগ গর্হণ করা হেয়েছ। তেব, েদেশর জনগেণর 
নাগিরক সুেযাগ-সুিবধায় িবঘ্ন সৃিষ্ট না কের েটকসi িশল্পায়ন িনিশ্চত করা aতয্ন্ত 
জরুরী। ঢাকা, চট্টগর্াম, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরসহ েদেশর িসিট কেপ র্ােরশনসমূেহর 
বাiের িশল্পায়ন হেল েদেশর aনগর্সর aঞ্চলসমূেহ বয্াপক কম র্সংস্থােনর সুেযাগ 
হেব। e লেক্ষয্ েদেশর িসিট কেপ র্ােরশন eলাকাসমূেহর বাiের সরকার কতৃর্ক িশল্প 
িহসােব aনুেমািদত িশল্প িতষ্ঠানেক িনম্নরূপ কর aবকাশ o  কর েরয়াত সুিবধা 
দান করার স্তাব করিছ: 

সারিণ-৯ t eলাকািভিত্তক কর েরয়াত 
(ক) aনগর্সর eলাকায় কর েরয়াত সুিবধাঃ

িশল্প িতষ্ঠান স্তািবত কর েরয়াত স্তািবত কর 
েরয়ােতর েময়াদ 

aনগর্সর eলাকায় স্থািপত কর aবকাশ েযাগয্ 
িশল্প নয় eমন িবদয্মান িশল্প িতষ্ঠানেক 
কর েরয়াত দান 

21 শতাংশ জুন, 312৯ পয র্ন্ত 

কর aবকাশ েযাগয্ িশল্প নয় 2 জুলাi 3125 
েথেক 41 জুন 312৯ সময় কােলর মেধয্ 
aনগর্সর eলাকায় স্থািপত eমন িশল্প 
িতষ্ঠানেক কর েরয়াত দান  

31 শতাংশ বািণিজয্ক কায র্কর্ম 
শুরু হoয়ার পরবত  
21 বছর।  

2 জুলাi 3125 েথেক 41 জুন 312৯ 
সময়কােলর মেধয্ aনগর্সর eলাকায় 
স্থানান্তিরত িশল্প িতষ্ঠানেক কর েরয়াত 
দান 

31 শতাংশ স্থানান্তর পরবত  
বািণিজয্ক কায র্কর্ম 
শুরু হoয়ার পরবত  
21 বছর।  
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(খ) aনগর্সর eলাকায় কর aবকাশ সুিবধা বৃিদ্ধঃ

িশল্প িতষ্ঠান কর aবকাশ সুিবধা
িবদয্মান স্তািবত 

aনগর্সর eলাকায় িবদয্মান কর aবকাশ 
াপ্ত িশেল্পর কর aবকাশ সুিবধার েময়াদ 
বৃিদ্ধ 

8 বছর 21 বছর 

aনগর্সর eলাকায় 2 জুলাi 3125 েথেক 
41 জুন 312৯ সময়কােলর মেধয্ কর 
aবকাশ েযাগয্ িশল্প স্থািপত হেল 21 
বছেরর জনয্ কর aবকাশ সুিবধা দান 

8 বছর 21 বছর 
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277। িকছু িকছু েক্ষে  েদশজ uৎপাদনেক সহায়তা িদেত aথবা জনগেণর 
সুিবধােথ র্ কর েরয়ািত দান করা হেয়েছ। ei ধরেনর সুেযাগ-সুিবধা হেলা 
িনেম্নাক্ত: 

 রপ্তানী খাতেক uৎসািহত করার লেক্ষয্ সরকার কতৃর্ক দত্ত নগদ 
সহায়তার uপর uৎেস. কর কতর্েনর হার 6 শতাংশ েথেক কিমেয় 4 
শতাংশ করা। সঙ্গত uেল্লখয্, রপ্তািন খাতেক আন্তজর্ািতক বাজাের 
aিধকতর িতেযাগী করার জনয্ ৈতির েপাশাক িশল্প খােতর রপ্তািনর 
uপর aিগর্ম আয়কর 1.91 শতাংশ কিমেয় 1.41 শতাংশ eবং 
aনয্ানয্ সকল রপ্তািনর েক্ষে  aিগর্ম আয়কর স িত 1.91 শতাংশ 
েথেক কিমেয় 1.71 শতাংশ িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। রপ্তািন খােতর 
আেলাচয্ সুিবধা 41 জুন 3126 পয র্ন্ত বহাল থাকেব।  

 েপনশনধারী বয্িক্তেদর aবসেরাত্তর জীবন eবং ৈবেদিশক মু া 
aজর্নকারী oেয়জ আন র্ারেদর aবদােনর িবষয়িট িবেবচনা কের 
িবেশষ সুিবধা দান করা। e লেক্ষয্ েপনশনার সঞ্চয়প  o oেয়জ 
আন র্াস র্ েডেভলপেমন্ট বন্ড কর্েয় 6 লক্ষ টাকা পয র্ন্ত িবিনেয়াগ হেত 
aিজর্ত সুদ আয়করমুক্ত রাখার স্তাব করিছ।  
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 কেপ র্ােরট সামািজক দায়বদ্ধতােক (CSR) uৎসািহত করার লেক্ষয্ 
িবিভন্ন কায র্করী uেদয্াগ গর্হণ করা। আিম িবদয্মান সুিবধােক আেরা 
িবস্তৃত করার পাশাপািশ াকৃিতক দুেয র্াগ o দুঘ র্টনা কবিলত 
জনসাধারেণর কলয্াণােথ র্ গিঠত eবং সরকার aনুেমািদত তহিবেল 
aনুদান দান করােক িসeসআর eর আoতাভুক্ত করার স্তাব করিছ। 
eছাড়া, েকাম্পানীর েমাট আেয়র 31 শতাংেশর শতর্ বহাল েরেখ 9 
েকািট টাকার পিরবেতর্ 23 েকািট টাকা পয র্ন্ত বয্য়সীমা বৃিদ্ধ করেত 
চািচ্ছ। 

278। eছাড়া aনয্ানয্ িকছু পদ্ধিতগত সংস্কােররo স্তাব ei বােজেট করা 
হেয়েছ: 

 কর-জাল বৃিদ্ধসহ কর ফ িক েরােধ বািড় ভাড়া আদােয়র েক্ষে  সব্চ্ছতা 
আনয়ন করার লেক্ষয্ বয্াংেকর মাধয্েম বািড় ভাড়া পিরেশাধ িনিশ্চত 
করার জনয্ আয়কর আiেন েয়াজনীয় সংেশাধন করা। eেত বািড় 
ভাড়া বলেত ভাড়া o সািভ র্স চাজর্ দুিটi aন্তভু র্ক্ত হেব eবং মািসক 
ভাড়া 36 হাজার টাকার aিধক হেল বয্াংেকর মাধয্েম বািড়ভাড়া 
পিরেশাধ করেত হেব। 

 কৃত বাজার মূলয্ aেপক্ষা aেনক কমমূেলয্ জিম েরিজে শন হoয়ার 
কারেণ বয্াপক রাজসব্ ক্ষিত হেচ্ছ। তাi গুরুতব্পূণ র্ বািণিজয্ক eলাকা 
eবং aিভজাত আবািসক eলাকায় েরিজে শন মূলয্ িনিব র্েশেষ কাঠা 
িত aিগর্ম আয়কর িনধ র্ারণ করার লেক্ষয্ ঢাকা o চট্টগর্ােমর গুরুতব্পূণ র্ 
বািণিজয্ক o aিভজাত আবািসক eলাকার জিম িবকর্েয়র েক্ষে  
িবদয্মান দিললমূেলয্র 4 শতাংেশর পিরবেতর্ কাঠা িত aিগর্ম িনিদ র্ষ্ট 
পিরমাণ আয়কর আেরাপ করার স্তাব করিছ। eকiভােব ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ o চট্টগর্ােমর কিতপয় গুরুতব্পূণ র্ আবািসক/বয্বসািয়ক/ 
aনয্ানয্ স্থাপনা হস্তান্তেরর েক্ষে  বগ র্ফুট আয়তন িভিত্তক িনিদ র্ষ্ট কর 
(specific tax) আেরােপর স্তাব করিছ। 

 মূলধনী মুনাফার পিরমােণর িবষয়িট িবেবচনায় েরেখ রাজuক o 
িসিডe aিধেক্ষ াধীন aনয্ানয্ eলাকায় uৎেস কর কতর্েনর হার দিলল 
মূেলয্র 4 শতাংশ েথেক বৃিদ্ধ কের 5 শতাংশ আেরাপ করার স্তাব 
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করিছ। eছাড়া, aনয্ানয্ িসিট কেপ র্ােরশন eলাকা eবং েজলা সদর 
দপ্তেরর েপৗরসভায় েরিজে শন মূেলয্র uপর 4 শতাংশ, aনয্ানয্ 
েপৗরসভার েক্ষে  3 শতাংশ eবং েপৗরসভার বাiেরর সকল জিমর 
েক্ষে  2 শতাংশ হাের aিগর্ম আয়কর আেরােপর স্তাব করিছ।  

 েদেশর বয্বসায়ী সংগঠন FBCCI eবং aনয্ানয্ সিমিতর মতামত 
aতয্ন্ত গুরুেতব্র সােথ িবেবচনা কের েলাকাল eলিস o aনুিমত 
কিমশেনর uপর uৎেস কর হার িবদয্মান 6 শতাংশ েথেক াস কের 
6 লক্ষ টাকার aিধক eলিস’র েক্ষে  4 শতাংশ পুনঃিনধ র্ারণ করার 
স্তাব করিছ। aিধকন্তু, কিতপয় িনতয্ েয়াজনীয় েভাজয্ সামগর্ী 
েযমন-আলু, িপঁয়াজ, রসুন, েছালা, বুট, ডাল, আদা, হলুদ, মিরচ, চাল, 
গম, ভুট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, েভাজয্ েতল, িচিন, iতয্ািদসহ 
িনতয্ েয়াজনীয় েভাগয্পেণয্র েলাকাল eলিস uৎেস কর কতর্েনর 
আoতা বিহভূ র্ত রাখার স্তাব করিছ। eছাড়াo, aনুিমত কিমশেনর 
uপর কর কতর্েনর হার 6 শতাংশ েথেক কিমেয় 4 শতাংশ করার 
স্তাব করিছ।  

 িবদয্মান িবধােন  সরকাির কম র্কতর্া o কম র্চারীেদর মূল েবতন বয্তীত 
aনয্ানয্ ভাতািদ করমুক্ত রেয়েছ। aনয্িদেক আধা-সরকাির, 
সব্ায়ত্তশািসত িতষ্ঠানসমূেহ কম র্রত কম র্কতর্া-কম র্চারীগেণর েবতন 
বয্তীত aনয্ানয্ ভাতািদ করমুক্ত নয়। e aবস্থায় সরকাির, আধা-
সরকাির o সব্ায়ত্তশািসত িতষ্ঠানসমূেহর কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর 
আয়কর সংকর্ান্ত িবধােন সমতা আনয়ন করা েয়াজন বেল মেন কির। 
বতর্মােন সরকাির কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর েবতন কাঠােমা িবেবচনার 
জনয্ জাতীয় েবতন কিমশন কাজ করেছ। আশা করিছ, আগামী 
িডেসমব্েরর মেধয্ কিমশেনর িতেবদন পাoয়া যােব। কিমশেনর 
িতেবদন বাস্তবায়নকােল সরকাির, আধা-সরকাির o সব্ায়ত্তশািসত 
সংস্থার কম র্কতর্ােদর আয়কর িনধ র্ারেণর িবষেয় েয aসঙ্গিত রেয়েছ, 
তা দূর করা হেব। 

 সব্ায়ত্তশািসত িতষ্ঠােনর জনেসবা দান েথেক aিজর্ত আয় বয্তীত 
aনয্ানয্ সকল আেয়র uপর বতর্মােন 48.6 শতাংশ হাের কর 
েযাজয্। eসব িতষ্ঠােনর uেদ্দশয্ েকবল মুনাফা aজর্ন নয় বরং 
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তুলনামূলকভােব কম মূেলয্ সাধারণ জনগণেক aপিরহায র্ েসবা দান 
করা। eমতাবস্থায়, ঢাকা oয়াসা, চট্টগর্াম oয়াসা, খুলনা oয়াসা, 
রাজশাহী oয়াসা, বাংলােদশ েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃর্পক্ষ, 
রাজধানী uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ, বাংলােদশ েটিলেযাগােযাগ িনয় ণ 
কিমশনসহ সকল সব্ায়ত্তশািসত িতষ্ঠােনর আেয়র uপর িবদয্মান 
করহার 48.6 শতাংশ েথেক কিমেয় 36 শতাংশ করার স্তাব করিছ।  

 aভয্ন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃিদ্ধ করেত করদাতা eবং কর শাসেনর 
মেধয্ িবশব্াস o আস্থার সম্পকর্ দৃঢ় করা aতয্ন্ত জরুরী। e লেক্ষয্ 
করদাতােদর মেধয্ সব্- েণািদত পিরপালন (Voluntary 

Compliance) বৃিদ্ধ করার uেদ্দেশয্ (2) কিতপয় শতর্ পূরণ কের 
সব র্েশষ িনরুিপত আেয়র 31 শতাংশ আয় বৃিদ্ধ কের সাব র্জনীন সব্-
িনধ র্ারণী পদ্ধিতেত আয়কর িরটান র্ দািখল করেল কর িবভাগ কতৃর্ক 
uক্ত িরটান র্ aিডট না করার িবধান করার স্তাব করিছ; eবং (3) 
aেযৗিক্তকভােব বারবার িনরীক্ষার জনয্ িনব র্াচেনর মাধয্েম হয়রািন 
পিরহার করার uেদ্দেশয্   েকান িবেশষ aিনয়েমর aিভেযাগ না 
থাকেল েতয্ক করদাতার ফাম র্/েকাম্পানী িত িতন বছের eকবােরর 
েবিশ িনরীক্ষার জনয্ িনব র্াচন করা যােব না। িনরীক্ষার জনয্ আেলাচয্ 
িনব র্াচন িবধান মূসক eর েক্ষে o েযাজয্ হেব।  

 েযসব িতষ্ঠান ক্ষু ঋণ কায র্কর্ম পিরচালনা কের তােদর ক্ষু ঋণ 
িহসাব েথেক াপ্তবয্ সুেদর uপের েকান কর আদায় করা হয় না। ei 
বয্বস্থািট aবয্াহত থাকেব। িকন্তু aেনক িতষ্ঠানi ক্ষু ঋেণর সেঙ্গ 
aনয্ানয্ কায র্কর্ম চািলেয় যান eবং েসiসব িহসােব েয সুদ পাoয়া 
যায় েসিট করমুক্ত নয়। ei িবষেয় আiেন িকছু aস্পষ্টতা িবরাজ 
কের, তাi 2৯95 সােলর আয়কর aধয্ােদশ আiেন 7ষ্ঠ তফিসেল 
aনুেচ্ছদ-2 eর েয়াজনীয় সংেশাধেনর স্তাব করিছ। 
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আমদািন শুল্ক o সম্পূরক শুল্ক 

মাননীয় স্পীকার 

279। আমদািন পয র্ােয় শুল্ক o কর হার eবং দক্ষ শুল্ক বয্বস্থাপনা েদেশর েভাগয্ 
পণয্ সরবরাহ, িবিনেয়াগ, িশল্প বািণেজয্র সারসহ সািব র্ক aথ র্ৈনিতক uন্নয়েন 
িবেশষ ভূিমকা পালন কের থােক। e িবেবচনা েথেক o চলমান ৈবিশব্ক aিভজ্ঞতার 
আেলােক িবগত সমেয় সরকার আমদািন শুল্ক o কর বয্বস্থার কর্মাগত uদারীকরণ 
o েযৗিক্তকীকরণ কের আসেছ। eর ফেল আমােদর জাতীয় aথ র্নীিত কর্মশi uন্নিত 
eবং aগর্ o পশ্চাৎমুখী সংেযােগর িদেক যােচ্ছ। িবগত িদেনর uিল্লিখত নীিতর 
ধারাবািহকতায় আগামী 3125-26 aথ র্বছের e খােত aনুসরণীয় নীিত o েকৗশল 
সম্পেকর্ আমােদর সরকােরর স্তাবাবলী আিম eখন মহান সংসেদ তুেল ধরেবা।  

আমদািন পয র্ােয় সম্পূরক শুল্ক 

মাননীয় স্পীকার 

27৯। মূলয্ সংেযাজন কর o সম্পূরক শুল্ক আiন, 3123 আগামী 2 জুলাi, 3126 
হেত বাস্তবায়েনর পিরকল্পনা রেয়েছ। uক্ত আiেন সম্পূরক শুেল্কর খাত o হার 
সম্পেকর্ েয িবধান করা হেয়েছ তার আেলােক eবং স্থানীয় িশেল্পর সহনীয় ক্ষমতা 
িবেবচনায় েরেখ aসম টয্ািরফ েযৗিক্তকীকরেণর লেক্ষয্ আমদািন পয র্ােয় িবদয্মান 
সম্পূরক শুল্ক হারসমূহ াস করা েয়াজন হেব। eেক্ষে  িবদয্মান সম্পূরক 
শুল্কহারসমূহ পয র্ায়কর্েম সহনীয় মা ায়  (সংলাগ-2 aনুযায়ী) কিমেয় আনার স্তাব 
করা হেচ্ছ। িবদয্মান 21 -স্তর িবিশষ্ট সম্পূরক শুল্ক হারেক 23 -স্তর িবিশষ্ট সম্পূরক 
শুল্ক হাের রূপান্তর করা হেব। নীেচর সারিণ-21 েথেক েদখা যায় েয, 3125-26 
aথ র্বছেরর বােজেট েমাট 881িট পেণয্র সম্পূরক শুল্ক পিরবতর্েনর স্তাব আেছ। 
eসকল স্তােব মূলতঃ বতর্মান স্তর েথেক িনকটতম িনম্ন স্তের শুল্ক ধােয র্র স্তাব 
করা হেয়েছ, যার কারেণ আনুমািনক 611 েকািট টাকা রাজসব্ ক্ষিত হেব।  

সারিণ-21 t সম্পূরক শুল্ক পিরবতর্ন সম্পিকর্ত তথয্ 
কর্িমক নং সম্পূরক শুল্ক হার িবদয্মান পণয্ সংখয্া স্তািবত পণয্ সংখয্া 

12 21% 8 62
13 26% 1 532
14 31% 759 632
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কর্িমক নং সম্পূরক শুল্ক হার িবদয্মান পণয্ সংখয্া স্তািবত পণয্ সংখয্া 
15 41% 379 326
16 56% 288 ৯2
17 71% 382 ৯2
18 211% 44 3৯
19 261% 8 8
1৯ 311% 1 ৯
21 361% 24 4
22 461% 35 35
23 611% 8 8

 

আমদািন শুল্ক 

মাননীয় স্পীকার 

281। eখন আিম আমদািন শুল্ক সম্পিকর্ত স্তাবসমূহ ‘সংলাগ-3, সংলাগ-4, 
সংলাগ-5, সংলাগ-6 eবং সংলাগ-7’ মহান সংসেদ েপশ করিছ। eiসেবর 
েকাথাo েরগুেলটির িডuিট বাদ েদয়া হেয়েছ aথবা েকাথাo তা েয়াগ করা হেয়েছ 
eবং eকiভােব েক্ষ িবেশেষ কর মoকুফ, াস, বৃিদ্ধ aথবা সমঞ্জস করা হেয়েছ। 
েসখান েথেক কিতপয় িবষেয়র িদেক মহান সংসেদর দৃিষ্ট আকষ র্ণ করিছ: 

(ক)  বয্াপকভােব িবকিশত ঔষধ িশল্প খােতর সােথ সংিশ্লষ্ট aগর্ o 
পশ্চাৎমুখী িশেল্পর aিধকতর িবকােশর লেক্ষয্ বাংলােদশ ঔষধ িশল্প 
সিমিতর aনুেরাধ o ঔষধ শাসন কতৃর্পেক্ষর সুপািরেশ ‘সংলাগ-4’ e 
uিল্লিখত 51িট েমৗিলক ক চামােলর uপর িবদয্মান শুল্ক 21 o 36 শতাংশ 
শুল্কেক াস কের 6 শতাংশ েরয়ািত হাের ধায র্ করার স্তাব করা হেয়েছ। 
uেল্লখয্, e িশেল্পর জনয্ েয়াজনীয় aতয্াবশয্কীয় ক চামােলর েরয়ািত 
িবদয্মান শুল্কহার aপিরবিতর্ত থাকেব। 

(খ)  কয্ানসার িচিকৎসায় বয্বহায র্ ঔষধ ৈতিরর 25িট ক চামােলর 
িবদয্মান শুল্কহার সম্পূণ র্ মoকুফ করার স্তাব করা হেচ্ছ। থয্ালািসিময়া 
েরািগেদর জনয্ aতয্াবশয্ক iনিফuশন পাম্প eর আমদািন শুল্ক সম্পূণ র্ 
মoকুফ করার স্তাব করিছ। 
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(গ) eকiভােব আয়ুেব র্িদক ঔষধ িশেল্প বয্বহায র্ o ‘সংলাগ-5’ e 
বিণ র্ত 52িট aতয্াবশয্ক ক চামােল 21 েথেক 36 শতাংশ হাের িবদয্মান 
শুল্ক 6 শতাংশ হাের ধায র্ করার স্তাব করা হেয়েছ। 

(ঘ)  হ স, মুরগী o গবািদপশু খােতর uন্নয়েনর লেক্ষয্ ‘সংলাগ-6’ e 
uিল্লিখত uপকরণ o ক চামােলর শুল্ক-কর ািণসম্পদ ম ণালেয়র 
সুপািরশ েমাতােবক সম্পূণ র্ মoকুেফর স্তাব করিছ। 

(ঙ) েদশীয় িশেল্পর নয্ায়সঙ্গত সব্াথ র্ িবেবচনায় eবং আমদািনর সােথ 
িতেযাগী করার লেক্ষয্ iতঃপূেব র্ দত্ত শুল্ক o কর মoকুফ/েরয়াত 
সুিবধা o িতরক্ষণ বয্বস্থায় কর্মিবকাশমান েদশীয় কাগজ িশল্প, গ্লাস o 
িসরািমক িশল্প, রাবার িশল্প, ফািণ র্চার িশল্প, রং িশল্প, iেলকি কয্াল িশল্প, 
প্লািস্টক িশল্প কতৃর্ক বয্বহায র্ o বতর্মােন 21 শতাংশ o 36 শতাংশ হাের 
েযাজয্ শুল্ক eবং ‘সংলাগ-7’ e বিণ র্ত ক চামােলর আমদািন শুল্কহার 
যথাকর্েম 21 শতাংশ o 6 শতাংেশ ধায র্ করার স্তাব করা হেচ্ছ।  

(চ) গণপিরবহন িবেশষতঃ েরলখােতর ত uন্নয়ন বতর্মান সরকােরর 
aনয্তম লক্ষয্। e লেক্ষয্ সরকােরর গৃহীত aনয্ানয্ uন্নয়নমুখী পদেক্ষেপর 
পিরপূরক িহেসেব uক্ত খােত বয্বহায র্ য পািত o uপকরেণর িবদয্মান 21 
শতাংশ শুল্কহার াস কের 6 শতাংেশ ধায র্ করার স্তাব করিছ।  

(ছ) 26-27 iিঞ্চ িরম সাiেজর বােসর টায়ার েদেশ uৎপন্ন হেচ্ছ 
িবধায় eর আমদািনেত েযাজয্ শুল্ক o কেরর সােথ aিতিরক্ত িহেসেব 6 
শতাংশ হাের েরগুেলটির িডuিট েয়ােগর স্তাব করা হেয়েছ। eকi 
িবেবচনায় বাiসাiেকল িটuেবর আমদািন শুল্ক 21 শতাংশ েথেক বািড়েয় 
36 শতাংেশ িনধ র্ারেণর স্তাব করিছ।  

(জ) জব্ালািন েতেলর টয্ািরফ মূলয্ বাড়ােনার স্তাব করা হেচ্ছ। কারণ 
ায় দীঘ র্ 21 বছর eর মূলয্ eকi aবস্থােন আেছ। কর্ুড েপে ািলয়াম 

aেয়েলর বয্ােরল িত টয্ািরফ মূলয্ 43 মািকর্ন ডলার েথেক বািড়েয় 51 
মািকর্ন  ডলাের িনধ র্ারেণর স্তাব করা হেচ্ছ। aনুরূপভােব aনয্ানয্ 
পিরেশািধত েপে ািলয়াম ডােক্টর টয্ািরফ মূলয্ িলটার িত 42 েসন্ট 
েথেক 51 েসেন্ট িনধ র্ারেণর স্তাব করা হেচ্ছ।  সঙ্গত: uেল্লখয্, eসব 
েপে ািলয়াম পেণয্র কৃত আন্তজর্ািতক কর্য়মূলয্ aেনক েবিশ।  
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(ঝ) জাহাজ স্তুত িশেল্পর েণাদনার জনয্ e িশেল্প বয্বহায র্ েবশ িকছু 
uপকরণ আমদািনেত বতর্মােন িবেশষ েরয়ািত সুিবধা কায র্কর আেছ। e 
িশেল্পর সম্ভাবনা িবেবচনায় আেরা িকছু uপকরেণর েক্ষে  আেলাচয্ সুিবধা 
স সারেণর স্তাব করিছ। eর আoতায় েনিভেগশন লাiট, ডকািষ্টং 
য পািত o aিগ্নিনব র্াপক য পািতর আমদািন শুল্ক হার 6 শতাংেশ 
িনধ র্ারেণর স্তাব করিছ। 

(ঞ) ডাম্প াক িনম র্াণ খােত বয্বহৃত হয়। eিটেত বতর্মােন 21 শতাংশ 
আমদািন শুল্ক েদয় আেছ। িনম র্াণ খােত eর গুরুতব্ িবেবচনা কের eেত 
মূলধনী য পািতেত েযাজয্ েরয়াতী সুিবধা দােনর স্তাব করা হেচ্ছ। 

(ট) আন্তজর্ািতক মােনর সােথ সঙ্গিত েরেখ uৎপাদন পিরেবশ 
ৈতিরেত সহায়তা করার লেক্ষয্ রপ্তািনমুখী েপাশাক িশল্পখাত কতৃর্ক 
আমদািনয় ি -েফি েকেটড িবিল্ডংেয়র ক চামাল কিতপয় শতর্ সােপেক্ষ 
শুল্কমুক্তভােব আমদািনর সুেযাগ দােনর স্তাব করা হেলা। েপাশাক িশেল্পর 
aভয্ন্তরীণ িনরাপত্তা িনিশ্চতকরণ o aিধকতর পিরপালন িনিশ্চতকেল্প 
ফায়ার েরিসসেটন্ট েডার, iম র্ােজিন্স লাiট, ি ংকলার িসেস্টম iতয্ািদর 
আমদািন শুল্কহার সম্পূণ র্রুেপ মoকুফ করার স্তাব করিছ।  

(ঠ) ব খােতর uন্নয়েন িবগত সমেয়র দত্ত সুিবধা aবয্াহত রাখার 
পাশাপািশ কিতপয় ক চামােল েযাজয্ 21 শতাংশ শুল্কহার aিধকতর 
াস কের 6 শতাংেশ ধােয র্র স্তাব করিছ। ফ্লাক্স ফাiবার ব  িশেল্পর 
ক চামাল, যা কাপেড়র রং uজ্জব্ল করেত বয্বহৃত হয়। ব  িশেল্পর দাবী 
aনুযায়ী eর আমদািন শুল্ক 21 শতাংশ াস কের 6 শতাংেশ ধায র্ করার 
স্তাব করিছ। eকiভােব কৃি ম স্টাপল ফাiবার eর আমদািন শুল্কহার 
িবদয্মান 6 শতাংশ েথেক াস কের 4 শতাংেশ িনধ র্ারেণর স্তাব করিছ। 

(ড) বতর্মােন েমাটর গািড়র েমাট 7িট শুল্ক/কর স্লয্াব আেছ। eগুেলােক 
আেরা েযৗিক্তকীকরণ করা হেচ্ছ eবং িবিভন্ন স্লয্ােব শুল্কহাের িকছু 
পিরবতর্নo করা হেচ্ছ। 

(ড)(2)  2612 েথেক 2861 o 2862 েথেক 3111 িসিস পয র্ন্ত 
েমাটরকার/গাড়ীর বতর্মান দুi স্তরেক eকীভূত কের 2612 েথেক 
3111িসিস পয র্ন্ত গাড়ীেত 211 শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ধােয র্র স্তাব করা 
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হেয়েছ। aনয্ানয্ শুল্ক eবং কর aপিরবিতর্ত থাকেব। eকiভােব 3112 
েথেক 3861িসিস পয র্ন্ত েমাটরকার/গাড়ীর সম্পূরক শুল্ক হার 361 শতাংশ 
েথেক াস কের 311 শতাংেশ ধায র্ করার স্তাব করিছ। িরকিন্ডশন্ড 
গাড়ীেত েযাজয্ বছরিভিত্তক aবচয় হার aবয্াহত থাকেছ। 

(ড)(3)  2611 িসিস হেত 3611িসিস ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন হাiি ড গাড়ীর 
আমদািনেত িবেশষ সুেযাগ েদoয়া হেয়িছল। 3125-26 aথ র্বছের ei 
সুেযাগিট িকছু সীিমত করা eবং গাড়ী আমদািনেত সািব র্ক বয্বস্থাপনা 
সুষম করার লেক্ষয্ হাiি ড গাড়ী আমদািনর uপর 71 শতাংশ সম্পূরক 
শুল্ক আেরােপর স্তাব করিছ। e স্তােবর ফেল গুণগত মানসম্পন্ন 
পিরেবশ-বান্ধব গাড়ী আমদািন বাড়েব eবং রাজসব্o বৃিদ্ধ পােব। 

(ড)(4) েমাটরগািড়েত িসেকিড আমদািনেত সুেযাগ েনয়া হয় েগর্িসভ 
ময্ানুফয্াকচােরর জনয্। িকন্তু েগর্িসভ ময্ানুফয্াকচােরর সিতয্কার পদেক্ষপ 
েনয়া হয় না। ei বাস্তবতা িবেবচনা কের 3111 িসিস’র uেধব্র্ িসেকিড 
জীপ গািড়র আমদািনেত িবদয্মান সম্পূরক শুল্ক 56 শতাংশ েথেক বৃিদ্ধ 
কের 71 শতাংেশ ধােয র্র স্তাব করিছ।  

(ড)(5) েদেশ মাiেকর্াবাস eবং ডবল েকিবন িপকআপ আমদািন 
uেল্লখেযাগয্ হাের েবেড়েছ। eজনয্ ei ধরেনর যানবাহন আমদািনেত িকছু 
লাগাম টানা েয়াজন। েস কারেণ 2612 েথেক 2911িসিস পয র্ন্ত 
মাiেকর্াবােসর সম্পূরক শুল্ক িবদয্মান 41 শতাংশ েথেক বৃিদ্ধ কের 56 
শতাংেশ eবং 2912িসিস েথেক 3111িসিস পয র্ন্ত মাiেকর্াবােস বতর্মােন 
েযাজয্ 71 শতাংশ পয র্ন্ত সম্পূরক শুল্ক aপিরবিতর্ত রাখার স্তাব করিছ। 

eiচeস েকাড 9813.21.51 eর আoতাধীন সেব র্াচ্চ 26 আসনিবিশষ্ট 
গাড়ীর uপর নতুনভােব 41 শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আেরােপর স্তাব করিছ। 
eছাড়াo 2611িসিস পয র্ন্ত eবং 2612-3861িসিস পয র্ন্ত ডবল েকিবন 
িপকআেপর uপর েযাজয্ সম্পূরক শুল্ক 41 শতাংশ o 56 শতাংশ েথেক 
বািড়েয় যথাকর্েম 56 o 71 শতাংেশ িনধ র্ারেণর স্তাব করিছ। 

(ড)(6) aধুনা সব্ণ র্ েচারাচালান খুব েবিশ েবেড় েগেছ। eর মেধয্ মােচ র্ o 
eি েল হযরত শাহজালাল আন্তজর্ািতক িবমানবন্দের যথাকর্েম 217 o 216 
েকিজ সব্ণ র্ আটক করা হেয়েছ। aনয্িদেক, ৈবধ পেথ িত যা ী 311 গর্াম 
সব্ণ র্ালংকার িবনা শুেল্ক আনেত পাের eবং 311 গর্াম পয র্ন্ত সব্ণ র্বার িত 
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22.775 গর্ােম (aথ র্াৎ 2 ভিরেত) 261 টাকা শুল্ক পিরেশাধ কের আনেত 
পাের। স্তাব করিছ েয, িবনা শুেল্ক 211 গর্াম পয র্ন্ত সব্ণ র্ালংকার eবং 
aিতিরক্ত সেব র্াচ্চ 311 গর্াম পয র্ন্ত সব্ণ র্বার িত যা ী 22.775 গর্ােম (ভির 
িত) 4 হাজার টাকা কের শুল্ক পিরেশাধ কের আনেত পারেব। 

(ড)(7) েদেশ েলৗহ o iস্পাত িশেল্পর কর্মিবকাশ খুবi আশা দ eবং e 
খােত 6 হাজার েকািট টাকারo েবিশ িবিনেয়াগ হেয়েছ। e খােত সুরক্ষা 
েদয়ার জনয্ দুiিট পদেক্ষপ স্তাব করিছ: (2) িবিভন্ন পেণয্র জনয্ 
েস্পিসিফক িডuিট বহুিদন ধের eক পয র্ােয় আেছ তােক বৃিদ্ধ করা; eবং 
(3) িবেলেটর ক চামাল, স্পঞ্জ আয়রন eবং িরিডuসড আয়রেনর আমদািন 
শুল্কমুক্ত করা। 

(ড)(8) (Multiplexer, grand master clock) মািল্টেপ্লক্সার, গর্ান্ড 
মাস্টার ক্লক iতয্ািদ ত iন্টারেনট কােনকশন স্থাপেনর কােজ বয্বহৃত 
হয়। eগুেলার uপর বতর্মােন 36 শতাংশ আমদািন শুল্ক o 6 শতাংশ 
েরগুেলটির িডuিট েযাজয্ আেছ। iন্টারেনট কােনকশন ত o গিতশীল 
করার লেক্ষয্ eর আমদািন শুল্ক 6 শতাংেশ কিমেয় আনার স্তাব করিছ।  

(ড)(9) েদেশ িকছু েকাম্পানী uন্নত মােনর েমাবাiল েফান সংেযাজন 
করেছ। তােদর uৎপাদন পয র্ােয় 26 শতাংশ মূসক িদেত হেচ্ছ। aথচ 
আমদািন পয র্ােয় েমাবাiল েফােন শুধুমা  21 শতাংশ শুল্ক েযাজয্ আেছ। 
eর ফেল েদশীয় সংেযাজন েকাম্পানীগুেলা aসম িতেযািগতার সমু্মখীন 
হেচ্ছ। e aবস্থায় েমাবাiল েফান আমদািন পয র্ােয় 26 শতাংশ মূসক 
আেরােপর স্তাব করা হেচ্ছ। 

(ড)(৯) েদেশ uন্নতমােনর eলিপিজ িসিলন্ডার ৈতির হেচ্ছ। আমদািনকৃত 
িসিলন্ডােরর কম শুল্ক থাকায় তারা পয র্াপ্ত িতরক্ষণ পােচ্ছ না। ei িশল্পেক 
uৎসািহত eবং আমদািনর সােথ িতেযাগী করার uেদ্দেশয্ eর uপর 
েযাজয্ আমদািন শুল্ক 6 শতাংশ েথেক 36 শতাংেশ বাড়ােনার স্তাব 
করিছ।  

(ড)(21) eছাড়াo েদশীয় িশেল্পর সব্ােথ র্ o শুল্ক ৈবষময্ সামঞ্জসয্করেণর 
লেক্ষয্ eনািজর্ েসিভং লয্াম্প, iেলকি ক ফয্ােনর েমাটর iতয্ািদর 
আমদািন শুল্ক 36 শতাংেশ িনধ র্ারেণর স্তাব করিছ।  
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(ড)(22) ডায়াপার েদেশ ৈতির হয়, আবার আমদািনo হয়। ডায়াপার 
ৈতিরর কাচ মােলর uপর েযাজয্ 36 শতাংশ আমদািন শুল্ক াস কের 21 
শতাংেশ িনধ র্ারেণর স্তাব করা হেয়েছ। 

(ড)(23) uপেরাক্ত শুল্ক o করহার াস o েযৗিক্তকীকরেণর কারেণ 
সরকােরর আনুমািনক 911 েকািট টাকা রাজসব্ ক্ষিত হেব। aনয্িদেক, িকছু 
পেণয্র শুল্ক o করহার বৃিদ্ধ, টয্ািরফ মূলয্ েযৗিক্তকীকরণ o aেটােমশনসহ 
aনয্ানয্ শাসিনক বয্বস্থার গর্হণ করার কারেণ আনুমািনক 2 হাজার েকািট 
টাকা রাজসব্ বৃিদ্ধ পােব।   

282। িমথয্া েঘাষণা, aবমূলয্ায়ন (Under Invoicing), aিতমূলয্ায়ন 
(Over Invoicing), মািন লন্ডািরং েরাধকেল্প আগামী aথ র্বছেরর শুরু েথেকi 
কাস্টমস্ বয্বস্থাপনায় আধুিনক ঝুিঁক বয্বস্থাপনা, পণয্ পরীক্ষণ বয্বস্থাপনা, কাস্টমস্ 
িবজেনস পাট র্নারশীপিভিত্তক বয্বস্থাপনা, জবাবিদিহতার বয্বস্থাপনা, বেন্ডড 
oয়য্ারহাuস হেত িলেকজ েরাধকেল্প আধুিনক বন্ড বয্বস্থাপনা iতয্ািদ কায র্কর্ম শুরু 
করার স্তাব করা হেয়েছ। eসব কায র্কর্েমর ফেল রাজসব্ ফ িক, িমথয্া েঘাষণা o 
aবমূলয্ায়েনর বণতা াস েপেয় েদেশর আমদািন o রপ্তািন বািণজয্ আেরা বয্য় 
সা য়ী o িতেযাগী হেব বেল আশা করা যায়। 

 
মূলয্ সংেযাজন কর 

মাননীয় স্পীকার 

283। জাতীয় রাজসব্ েবাড র্ কতৃর্ক আহিরত রাজেসব্র মেধয্ স্থানীয় মূলয্ সংেযাজন 
কর খােতর aবদান aতয্ন্ত গুরুতব্পূণ র্।  আড়াi দশক ধের e খােতর রাজসব্ আদােয় 
আশানুরূপ বৃিদ্ধ হেয়েছ eবং বৃিদ্ধর ধারা বতর্মান সরকােরর সমেয় আেরা 
েবগবান হেয়েছ। বাংলােদেশর কর্মবধ র্মান aথ র্নীিতর িনিরেখ মূলয্ সংেযাজন কর 
খাত েথেক আেরা েবশী পিরমাণ রাজসব্ সংগর্েহর সম্ভাবনা রেয়েছ। রাজেসব্র 
আেলাচয্ সম্ভাবনা o জাতীয় aথ র্নীিতর বৃিদ্ধ, চািহদা, বয্বসায়ী o েভাক্তা সব্াথ র্ 
iতয্ািদ িবষয়েক িবেবচনায় েরেখ আিম eখন মূলয্ সংেযাজন কর খােত িনম্নরূপ 
স্তাবাবলী মহান সংসেদর সদয় িবেবচনার জনয্ েপশ করিছঃ 
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284।  মূলয্ সংেযাজন কর o সম্পূরক শুল্ক আiন, 3123 আগামী 2 জুলাi 
3126 তািরখ েথেক পুেরাপুির কায র্কর করার িসদ্ধান্ত আিম িবগত বােজট ভাষেণ 
েঘাষণা কেরিছলাম। তারi ধারাবািহকতায় মূলয্ সংেযাজন কর o সম্পূরক শুল্ক 
িবিধমালা, 3124 eর খসড়া ণয়ন করা হেয়েছ। আiনিট বাস্তবায়েনর লেক্ষয্ 
সরকার eকিট কল্প aনুেমাদন কেরেছ। e িকর্য়ায় 2 জানুয়ারী 26 েথেক 
Online Registration eবং জুন 3126 eর মেধয্ Online Return 
Submission চালু হেব। নতুন আiন বাস্তবায়েনর েক্ষে  করদাতা o কর 
কম র্কতর্ােদর িশক্ষণ কম র্সূচী aিবলেমব্ শুরু হেব। নতুন মূসক আiন সম্পেকর্ 
জনসেচতনতা বৃিদ্ধেত চারণামূলক কায র্কর্ম iেতামেধয্i শুরু হেয়েছ। e আiনিট 
বাস্তবায়ন পিরকল্পনার আoতায় েদশবয্াপী eকিট আধুিনক যুিক্ত িনভর্র 
কিম্পuটারাiজড কর েনটoয়াকর্ িতিষ্ঠত হেব। eেত সব্চ্ছতা িনিশ্চত করার 
পাশাপািশ দুন িত িতেরাধ করাo সম্ভব হেব। তাছাড়া, পিরপালন বয্য় 
(Compliance Cost) কমেব িবধায় কর দােন আগর্হ বৃিদ্ধ পােব eবং করদাতা 
বান্ধব পিরেবশ সৃিষ্টসহ রাজসব্ আদায় বয্াপকভােব বৃিদ্ধ পােব। 

285। মূসক আiন, 2৯৯2 eর 52 ধারায় বােজয়াপ্তেযাগয্ পণয্ আটেকর পর 
িবেমাচন জিরমানা আেরােপর মাধয্েম পণয্ খালাস দােনর বতর্মান িবধােন 
জিরমানার সীমা uেল্লখ না থাকায় কম র্কতর্ােদর েসব্চ্ছাধীন ক্ষমতা েয়ােগর সুেযাগ 
রেয়েছ। eর ফেল করদাতাগণ হয়রািনর িশকার হেচ্ছন মেম র্ aিভেযাগ রেয়েছ। 
eকিট করদাতা-বান্ধব পিরেবশ সৃিষ্টর লেক্ষয্ ei েসব্চ্ছাধীন ক্ষমতা াস কের 
aনয্ানয্ িবধােনর সােথ সঙ্গিত েরেখ সেব র্াচ্চ িবেমাচন জিরমানা কর ফ িকর 
aেধ র্েক সীিমত করার স্তাব করিছ। 

286। aথ র্ৈনিতক িবকােশর েক্ষে  েদশীয় িশল্প খােতর uন্নয়েনর িবকল্প েনi। 
িকন্তু িশেল্পান্নয়েনর িতিকর্য়ায় মািট, বায়ু o পািনর দূষেণর িবষয়িটo uেপক্ষণীয় 
নয়। েদশীয় িশেল্পর েয সকল খাত পিরেবশ দূষেণর েক্ষে  aিতমা ায় 
সংেবদনশীল, েস সকল িশল্প মািলকেদর Effluent Treatment Plant (ETP) 
স্থাপেন uৎসািহত করা, পিরেবশ সম্পেকর্ সেচতন করার য়াস িহসােব পিরেবশ 
হািনকর িশল্প িতষ্ঠান কতৃর্ক বাংলােদেশ uৎপািদত সকল ধরেনর পেণয্র uপর 
মূলয্িভিত্তক 2 শতাংশ হাের পিরেবশ সুরক্ষা সারচাজর্ বা Green Tax আেরােপর 
স্তাব করিছ। 

287। তামাক o তামাকজাত পণয্ জনসব্ােস্থয্র জনয্ ক্ষিতকর।  তামাক েসবন 
বেন্ধর uেদ্দেশয্ পৃিথবীবয্াপী বয্াপক আেন্দালন চলমান। িকন্তু তা সেত্তব্o 
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তামাকজাত পেণয্র বয্বহার কর্মাগত বৃিদ্ধ পােচ্ছ। তামােকর কারেণ বাংলােদেশ 
িতবছর ায় 71 হাজার মানুষ াণ হারায়, পঙ্গুতব্ বরণ কের ায় 5 লক্ষ মানুষ। 
তামাকজিনত েরাগবয্ািধর কারেণ িচিকৎসা বয্য়o িবপুল। eবােরর বােজেট 
তামাকজাত আমদািনকৃত aথবা uৎপািদত পেণয্র uপর মূলয্িভিত্তক 2 শতাংশ 
হাের সব্াস্থয্ uন্নয়ন সারচাজর্ আেরােপর স্তাব করিছ। তামাকজিনত েরাগ িনরামেয়র 
িচিকৎসা o পুনব র্াসন খােত e aথ র্ বয্য় করা েযেত পাের। বাংলােদশ WHO 
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) e সব্াক্ষরকারী 
েদশ। আমােদর তামাক েসবন কিমেয় আনার eকিট গুরুদািয়তব্ রেয়েছ। বতর্মােন 
িসগােরেটর 5িট স্তের দাম িনধ র্ারণ হয় eবং ei স্তর aনুযায়ী আমরাo করভার 
িনধ র্ারণ কির। eবাের স্তাব করিছ েয, uচ্চমান eবং তার পরবত  মােনর 
িসগােরেটর uপর করভার হেব সমান aথ র্াৎ 87 শতাংশ। মধয্ম মােনর করভার 
হেব 86 শতাংশ eবং িনম্নমােনর করভার হেব 69 শতাংশ। aবিশয্, 2 শতাংশ 
সব্াস্থয্ uন্নয়ন সারচাজর্ eর uপের আেরািপত হেব। িসগােরেটর জনয্ স্তািবত 
মূলয্স্তর eবং করভার িনেম্ন দত্ত হেলা: 

সারিণ-22 t িসগােরেটর মূলয্স্তর o করভার 
িবদয্মান মূলয্স্তর 

(21 শলাকা) 
স্তািবত মূলয্স্তর
(21 শলাকা) 

স্তািবত মূলয্
বৃিদ্ধর হার (%) 

িবদয্মান করভার
(%) 

স্তািবত করভার 
(%) 

24.7৯-24.৯2 26.11-27.61 (+) ৯.68 65 69 

39.11-41.11 43.61-46.11 (+) 27.18 82 86 

53.11-56.11 61.11-65.11 (+) 2৯.16 85 87 

91 o তদুধব্র্ ৯1 o তদুধব্র্ (+) 23.61 87 87 
 

288। েদশীয় িশেল্পর িমক সব্াথ র্ িবেবচনায় িনেয় িবিড় খােতর শুল্ক হাের িবগত 
6 aথ র্বছের েকান পিরবতর্ন করা  হয়িন। প চ িদন আেগ িবশব্ তামাকমুক্ত িদবস 
িতপালেন আমরা সবাi aংশগর্হণ কেরিছ। ei ে িক্ষেত aতয্ন্ত দু:েখর িবষয় েয, 
আমােদর aেনক মাননীয় সংসদ সদসয্ িবিড়েক সুরক্ষা দােনর জনয্ aনবরত 
আেবদন কের যােচ্ছন। বতর্মােন িফল্টার িবহীন 36 শলাকা িবিড়র করসহ মূলয্ 
6.465 টাকা eবং িফল্টারযুক্ত 31 শলাকার িবিড়র করসহ মূলয্ 7.163 টাকা। 
সহজলভয্তার কারেণ বয্াপক সংখয্ক েভাক্তা িবিড় খায় eবং সব্াস্থয্ ঝুিঁকর মেধয্ 
পেড়। বতর্মােন eক িহেসেব িবিড় িনম্নমােনর িসগােরেট পিরণত হেয়েছ eবং 
িবিড়র কারখানাo বয্াপকভােব কেম েগেছ। িবিড় েসবন াস করােক আিম eকিট 
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গুরুদািয়তব্ িহেসেব িবেবচনা কের eবােরর বােজট স্তােব সকল করসহ 
িফল্টারিবহীন 36 শলাকার পয্ােকেটর মূলয্ 7.25 টাকা eবং িফল্টারযুক্ত 31 
শলাকার িত পয্ােকট িবিড়র মূলয্ 7.৯5 টাকা িনধ র্ারেণর স্তাব করিছ। 
eকiসেঙ্গ জদ র্া o গুেলর িবদয্মান সম্পূরক শুল্ক 41 শতাংেশর স্থেল 71 শতাংেশ 
ধায র্ করার স্তাব করিছ। 

289। শতভাগ রপ্তািনমুখী িশল্প িতষ্ঠােনর কর্য়কৃত েসবাসমূেহর েক্ষে  uৎেস 
মূসক কতর্েনর বাধয্বাধকতা রেয়েছ। তয্প র্ণ গর্হেণর জিটলতা eড়ােত 
‘‘েযাগানদার, িসিকuিরিট সািভ র্স, পিরবহন িঠকাদার o আমদািনকৃত েসবা’’ eর 
uপর আেরািপত মূসক সংিশ্লষ্ট জ্ঞাপেন aন্তভূ র্িক্তর মাধয্েম aবয্াহিত দােনর 
স্তাব করিছ। 

28৯। বতর্মােন মূলয্ সংেযাজন কর বয্বস্থায় 34িট েসবার েক্ষে  সংকুিচত 
িভিত্তমূলয্ কায র্কর রেয়েছ। নতুন মূসক আiন বাস্তবায়নকােল ei সংকুিচত 
মূলয্িভিত্তর পদ্ধিত েথেক আমােদর েবিরেয় আসেত হেব। তারi স্তুিত িহসােব 
শীতাতপ িনয়ি ত লঞ্চ সািভ র্স, বাস সািভ র্স o েরলoেয় সািভ র্েসর uপর িবদয্মান 
21 শতাংশ নীট মূসেকর হার বািতল কের িমত হাের মূসক আেরােপর স্তাব 
করিছ। তাছাড়াo কিতপয় েসবা েযমন, েমাটর গািড়র গয্ােরজ o oয়াকর্শপ, 
ডকiয়াড র্, ফেটা িনম র্াতা, iংিলশ িমিডয়াম স্কুল, iিমেগর্শন uপেদষ্টা o পিরবহন 
িঠকাদার (েপে ািলয়ামজাত পণয্ পিরবহন িঠকাদার বয্তীত) eর েক্ষে  িবদয্মান 
5.6  শতাংেশর স্থেল 8.6 শতাংশ নীট মূসক eবং ভূিম uন্নয়ন সংস্থা o ভবন 
িনম র্াণ সংস্থা’র uপর েযাজয্ 2.6 শতাংশ নীট মূসেকর পিরবেতর্ 4 শতাংশ নীট 
মূসক eবং সকল জুেয়লারী েসবার েক্ষে  েযাজয্ নীট মূসক 3 শতাংশ েথেক 4 
শতাংেশ ধায র্ করার স্তাব করিছ। eছাড়াo সাধারণ েরেস্ত রার (শীতাতপ িনয়ি ত 
নয়) uপর েযাজয্ নীট মূসক 7.1 শতাংশ েথেক বািড়েয় 8.6 শতাংেশ িনধ র্ারেণর 
স্তাব করিছ। 

291।  নতুন আiেন uত্তরেণর সব্ােথ র্ e বছেরর বােজেট সম্পূরক শুল্ক কাঠােমােত 
িকছুটা সংস্কােরর স্তাব করা হেয়েছ। eরi ধারাবািহকতায় িবদয্মান টয্ািরফ 
মূেলয্র আoতাভুক্ত কিতপয় পেণয্র মূলয্ েযৗিক্তকীকরণ করা হেয়েছ। িবদয্মান 
aবয্াহিতর সংস্কৃিত েথেক েবিরেয় আসার aিভ ােয় মূসক aবয্াহিতর কিতপয় 
খাত িবলুপ্ত করার স্তাব করা হেয়েছ। কতগুেলা গুরুতব্পূণ র্ পিরবতর্ন সকেলর 
জ্ঞাতােথ র্ িনেম্ন বণ র্না করিছ: 
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(ক) aপিরেশািধত o পিরেশািধত সয়ািবন, aপিরেশািধত পাম েতল o 
পিরেশািধত সূয র্মুখী েতল eর েক্ষে  26 শতাংশ eর পিরবেতর্ িবদয্মান 
21 শতাংশ েরয়ািত হার 41 জুন, 3125 পয র্ন্ত বহাল আেছ। েভাজয্ েতেলর 
মূলয্ িস্থিতশীল o জনগেণর কর্য় ক্ষমতার মেধয্ রাখার সব্ােথ র্ আেলাচয্ 
েরয়ািত সুিবধা 41 জুন, 3126 পয র্ন্ত aবয্াহত রাখার স্তাব করিছ; 

(খ)  aনয্ানয্ েভাজয্ েতল েযমন কয্ােনালা aেয়ল, েরপসীড aেয়ল, 
েকালজা সীড aেয়ল iতয্ািদর uপর আমদািন েক্ষে  েযাজয্ মূসক eক-
তৃতীয়াংশ াস কের 21 শতাংশ হাের আেরাপসহ স্থানীয় uৎপাদেনর 
েক্ষে  িলটার িত 2 (eক) টাকা মূসক আেরােপর স্তাব করিছ; 

(গ) সমু গামী জাহােজর (ধারণক্ষমতা 6111 DWT eর uেধব্র্) uপর 
িবদয্মান মূসক aবয্াহিত তয্াহােরর স্তাব করিছ। তার পিরবেতর্ পণয্ o 
যা ীবাহী ক্ষু  েনৗযােনর uপর oজনিভিত্তক টন িত 3,611 টাকা হাের 
টয্ািরফ মূলয্ ধায র্ কের মূসক আদােয়র স্তাব করিছ;  

(ঘ)  জনসংখয্া বৃিদ্ধ িনয় েণ জন্ম িনেরাধক সামগর্ী সহনীয় পয র্ােয় রাখেত 
সকল কার জন্ম িনেরাধক সামগর্ীর uপর বয্বসায়ী পয র্ােয় েযাজয্ মূসক 
aবয্াহিতর স্তাব করিছ; eবং 

(ঙ)  েদেশ uৎপািদত িফলােমন্ট লয্ােম্প 26 শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আেছ। 
eর ফেল uচ্চমূেলয্র কারেণ িফলােমন্ট বালব্ দির  জনেগাষ্ঠীর কর্য় 
ক্ষমতার বাiের থাকেছ। সািব র্ক িবেবচনায় েদশীয় িফলােমন্ট লয্ােম্পর 
িবদয্মান 26 শতাংশ সম্পূরক শুল্ক তয্াহােরর স্তাব করিছ। uেল্লখয্, 
েদেশ uৎপািদত eনািজর্ েসিভং বালব্ eর uপর েকান সম্পূরক শুল্ক েনi। 

(চ) বাংলােদেশ সয্ােটলাiট িটিভ চয্ােনলগুেলার কায র্কর্ম ায় 
aিনয়ি ত। eখােন িবেদশী েপ-চয্ােনেলর aবাধ চার চেল। aথচ 
আমােদর চয্ােনলগুেলার চার আমােদর িনকটস্থ েদেশ সম্ভব হয় না। e 
িবষেয় তথয্ ম ণালয়  ‘‘সয্ােটলাiট চয্ােনল িডি িবশন” বয্বস্থািটেক 
েযৗিক্তকীকরেণর uেদয্াগ িনেয়েছন। তােদর ei uেদয্াগিট চূড়ান্ত করেত 
আেরা কেয়ক মােসর েয়াজন। eজনয্ ei িবষেয় আমরা সম্পূরক 
শুল্কহার পিরবতর্ন করার িচন্তা-ভাবনা েথেক সের eেসিছ। আপাতত 36 
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শতাংশ শুল্কহার বহাল থাকেছ। িকন্তু 7 মাস পের ei িবষয়িট সািব র্কভােব 
পুনিব র্েবচনা করা হেব। 

(ছ) বতর্মােন েমাবাiল aপােরটরেদর িসমকাড র্ iসুয্র েক্ষে  411 
টাকা শুল্ক/কর ধায র্ আেছ eবং তা আগামীেতo বহাল থাকেব। িতস্থািপত 
িসমকােড র্র uপর েকান শুল্ক/কর আেরািপত েনi। ফেল রাজসব্ িহসাবায়েন 
জিটলতা সৃিষ্ট হয়। সব্চ্ছতা আনয়েনর লেক্ষয্ িতস্থািপত িসমকােড র্র েক্ষে  
211 টাকা হাের শুল্ক/কর আেরােপর স্তাব করিছ। 

(জ) সারােদেশ ায় 7 হাজার iট-ভাটা আেছ। eগুেলার িবরাট aংশ 
েদেশর তয্ন্ত aঞ্চেল িতিষ্ঠত হoয়ার কারেণ রাজসব্ আদায় o মিনটিরং 
কিঠন হেয় পেড়েছ। e কারেণ iটভাটার মািলকগণেক মূসক কতৃর্পেক্ষর 
িনকট িচমনী সংকর্ান্ত বাৎসিরক েঘাষণা দানকােল েদয় মূসক eর 
সমপিরমাণ মূেলয্র িনঃশতর্ বয্াংক গয্ারািন্ট দােনর বাধয্বাধকতা 
আেরােপর লেক্ষয্ সংিশ্লষ্ট িবিধমালায় েয়াজনীয় সংেশাধনী আনার স্তাব 
করিছ। 

(ঝ) িকডনী েরােগর িচিকৎসা aতয্ন্ত বয্য়বহুল। েরাগীেদর িচিকৎসা 
বয্য় সা েয়র লেক্ষয্ স্থানীয় পয র্ােয় িকডনী ডায়ালাiিসস সিলuশন eর 
uপর েযাজয্ মূসক সম্পূণ র্ মoকুফ করার স্তাব করিছ। 

(ঞ) েমিডেটশন েসবা গর্হণ কের হতাশাগর্স্ত aেনক মানিসক o 
শািররীক বয্িধগর্স্ত মানুষ মুিক্তর য়াস পায়। েস কারেণ েমিডেটশন েসবার 
uপর েযাজয্ মূসক তয্াহােরর স্তাব করিছ।  
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দশম aধয্ায় 

uপসংহার 

মাননীয় স্পীকার 
292। 311৯ সােল e েদেশর iিতহােস থমবােরর মত সমৃদ্ধ বাংলােদশ গড়ার 
eকিট সুস্পষ্ট পথ-নকশা ‘রূপকল্প-3132’ বাস্তবায়েনর লক্ষয্ িনেয় আমরা সরকার 
গঠন কেরিছলাম। েদশবাসীর কােছ আমােদর িত িত িছল 3132 সােল e েদশেক 
eকিট মধয্ম আেয়র েদেশ পিরণত করার, েযখােন aথ র্নীিতর চািলকাশিক্ত হেব 
uন্নত যুিক্ত, দক্ষ জনশিক্ত আর uচ্চতর বৃিদ্ধ। িতিষ্ঠত হেব aংশীদািরতব্মূলক 
গণত  o সামািজক নয্ায়িবচার। িবজ্ঞান মনস্কতা eবং তথয্- যুিক্তর সৃজনশীল 
বয্বহােরর কারেণ e েদশ পিরিচিত লাভ করেব ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ িহেসেব। 
ৈবিশব্ক o aভয্ন্তরীণ নানা aিভঘােত আমােদর eিগেয় চলার পথ িনিব র্ঘ্ন িছলনা। তা 
সেত্তব্o আমরা জনগেণর কােছ েদয়া েসi িত িত পূরেণর তয্য় েথেক কখনo 
সের দ ড়াiিন। জনগেণর ঐকািন্তক সহেযািগতায় আমরা েসi aঙ্গীকার পূরেণর 
পেথ িনরন্তর eিগেয় চেলিছ। আিম দৃঢ়ভােব িবশব্াস কির uন্নয়েনর পেথ আমােদর 
ei সিম্মিলত aগর্যা া aবয্াহত থাকেব eবং েকান aপশিক্তর aশুভ তৎপরতায় 
থমেক দ ড়ােব না।  

293। আিম eতক্ষণ আমােদর aভীষ্ট লেক্ষয্ েপৗঁছার জনয্ আগামী িদেনর নীিত-
েকৗশল o কম র্পিরকল্পনার eকিট িববরণ আমােদর সামেন তুেল ধেরিছ। 3125-26 
aথ র্বছের আমােদর িবিভন্ন খােত কায র্কর্ম েযমন বণ র্না কেরিছ িঠক েতমিন ei 
কায র্কর্ম বাস্তবায়েনর জেনয্ aথ র্ায়েনর নানা স্তাবo তুেল ধেরিছ। aবিশয্, বলেত 
পােরন েয, আমােদর কায র্কর্ম eবং aথ র্ায়ন পিরকল্পনা uচ্চািভলাসী। িকন্তু আমরা 
মাণ কেরিছ েয uচ্চািভলাসী কায র্কর্ম আমরা বাস্তবায়ন করেত পাির। গত প চ 
বছের আমােদর বাস্তবায়ন দক্ষতা বয্াপকভােব সার লাভ কেরেছ। আমরা সচরাচর 
সংেশািধত বােজেটর ৯7 শতাংশ বাস্তবায়ন কের যািচ্ছ। জনেন ী েশখ হািসনার 
েনতৃেতব্ e েময়ােদ আমােদর সরকােরর মূল লক্ষয্ হেব রূপকল্প বাস্তবায়ন করেত 
আমােদর যা যা করণীয় তা ত সম্পন্ন করা। আমার িবশব্াস আগামী aথ র্বছেরর 
স্তািবত বােজট আমােদর েসi করণীয় কাজগুেলা সম্পন্ন করার uেদয্ােগ গুরুতব্পূণ র্ 
পথিনেদ র্শ িহেসেব কাজ করেব। 
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294। aেনেকi জােনন েয, আিম কম র্বয্স্ত আিশ বছর aিতকর্ম কেরিছ। aজর্ন o 
বয্থ র্তার েদালাচেল আমার যেথষ্ট aিভজ্ঞতা রেয়েছ। তেব আিম কখনo আশাবাদ 
বয্ক্ত করেত eবং রাখেত কাপ র্ণয্ কির িন। আিম আেগo বেলিছ েয, কােলা েমেঘর 
আড়ােল আিম েসানািল েরখা েদখেত পাi। বাংলােদেশর aপিরেময় সম্ভাবনায় 
eেদেশর তরুণেদর মেতা আিমo দৃঢ়ভােব িবশব্াস কির। ei aপিরেময় সম্ভাবনার 
সব্ােথ র্ আমরা চাi eকিট aসা দািয়ক eবং গণতাি ক সমাজ o রা । 
বাংলােদেশর জনগণo িতিট কিঠন সমেয় ei আদেশ র্ িবশব্াস েরেখ eিগেয় েগেছন 
eবং সাফলয্ aজর্ন কেরেছন। eবােরo তার েকান েহরেফর হেব বেল আিম মেন 
কির না। েসi িবশব্ােস aটুট েথেক আিম আহব্ান জানােবা আমােদর েদেশর সব 
রাজৈনিতক শিক্তেক ঐকয্বদ্ধ হেয় েদেশর uন্নয়ন eবং মঙ্গেলর সব্ােথ র্ সব রকম 
সিহংসতা েথেক িবরত থাকেত। িতবাদ o সমােলাচনা aবিশয্i হেব, িকন্তু 
েসজনয্ েকান সিহংস পথ aবলমব্ন করা চলেব না। eকিট জাগর্ত o uদুব্দ্ধ জািত 
েকানমেতi হতয্া eবং ভাংচুেরর রাস্তা সহয্ করেব না। 

295। পিরেশেষ আবারo স্মরণ করব আমােদর িনরন্তর ে রণার uৎস বঙ্গবন্ধু 
েশখ মুিজবুর রহমানেক। আত্মকথায় িতিন িলেখেছন ‘eকজন বাঙ্গালী িহসােব যা 
িকছু বাঙ্গালীেদর সেঙ্গ সম্পিকর্ত তাi আমােক গভীরভােব ভাবায়। ei িনরন্তর 
সম্পৃিক্তর uৎস ভােলাবাসা, aক্ষয় ভােলাবাসা, েয ভােলাবাসা আমার রাজনীিত 
eবং aিস্ততব্েক aথ র্বহ কের েতােল।’ আমরা বঙ্গবন্ধুর ৈসিনক - eেদেশর মািট 
আর মানুেষর িত বঙ্গবন্ধুর aকৃি ম ভােলাবাসার uত্তরািধকারী। েসi 
uত্তরািধকােরর শিক্ত িনেয় দৃঢ়িচেত্ত বলেত চাi বরাবেরর মত জনগেণর সুেখ-দুঃেখ 
আমরা ত েদর পােশ থাকব। িতিকর্য়াশীল েগাষ্ঠীর সকল aপতৎপরতা নসয্াৎ কের 
ক েধ ক ধ িমিলেয় eিগেয় যাব eক সম্ভাবনাময় আগামীর পেথ। uত্তর জেন্মর 
জনয্ েরেখ যাব  eমন eক েদশ, েযখােন থাকেব না দাির  আর ৈবষময্, aৈনেকয্র 
aপছায়া, আর aপশাসেনর িনেষ্পষণ।  
 

জয় বাংলা 
জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলােদশ িচরজীবী েহাক। 
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পিরিশষ্ট-ক 

সারিণ-2: িবগত প চ বছেরর বােজেট uিল্লিখত iেতামেধয্ সফলভােব সম্পন্ন 
নীিত/কম র্সূিচ/কায র্কর্ম 

কর্িমক বােজেট েঘািষত কায র্কর্ম
 বােজট o পিরকল্পনা

1.  3121-32 েময়ােদর ে িক্ষত পিরকল্পনা ণয়ন
2.  7ষ্ঠ পঞ্চবািষ র্কী পিরকল্পনা (3121-3126) ণয়ন
3.  সরকাির aথ র্ o বােজট বয্বস্থাপনা আiন, 311৯ ণয়ন
4.  সফলভােব িবশব্-মন্দা েমাকােবলা

5.  আন্তজর্ািতক মানসম্মত (Moody’s & Standard and Poor’s) ঋণমান 
aক্ষুণ্ন রাখা  

6.  সকল ম ণালয়/িবভােগ বােজট o পিরকল্পনা aিধশাখা সৃজন
7.  uন্নয়ন o aনুন্নয়ন বােজেটর aথ র্ৈনিতক েকাডিভিত্তক ময্ািপং শুরু করা 
8.  সকল ম ণালয়/িবভাগেক মধয্েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতাভুক্তকরণ 

9.  পরীক্ষামূলকভােব কম র্কৃিতিভিত্তক িনরীক্ষা (Performance Audit) 
কায র্কর্ম চালু করা 

10.  সরকাির ঋণ বয্বস্থাপনার দক্ষতা uন্নয়েন আধুিনক সফট্ oয়য্ার সংগর্হ o 
স্থাপন 

11.  মধয্ময়ািদ ঋণ বয্বস্থাপনা েকৗশল (Medium Term Debt Management 
Strategy (MTDS) eর খসড়া ণয়ন 

12.  Digital ECNEC কেল্পর মাধয্েম aনলাiেন কল্প ণয়ন, িকর্য়াকরণ 
o aনুেমাদন eর বয্বস্থা গর্হণ 

13.  িবিভন্ন সংস্থায় সরকােরর iকুয্iিট-র িহসাব সংরক্ষণ o বয্বস্থাপনা িনিশ্চত 
করার লেক্ষয্ ডাটােবজ স্তুত 

14.  ৈবেদিশক সাহাযয্ াপ্ত বড় কেল্পর তািলকা ণয়নসহ পিরবীক্ষেণর জনয্ 
কায র্কর্ম গর্হণ/ৈবেদিশক সাহাযয্ আহরেণর সািব র্ক িনঘ র্ন্ট ণয়ন 

15.  সেবব্র্াচ্চ কল্প সাহাযয্ াপ্ত 61িট কল্প িচিহ্নত কের তােদর aগর্গিত 
পয র্ােলাচনা  

16.  
মাননীয় ধানম ীেক ধান কের ছয়িট বৃহৎ কেল্পর বাস্তবায়ন 
পিরবীক্ষণ করার জনয্ ‘First Track Project Monitoring’  কিমিট 
গঠন  

 আিথ র্ক খাত
17.  মািন লন্ডািরং িতেরাধ আiন, 3123 ণয়ন
18.  পুিঁজবাজােরর মামলাসমূহ ত িনস্পিত্তর লেক্ষয্ িবেশষ াiবুনাল গঠন 
19.  স াস িবেরাধী (সংেশাধন) আiন, 3123 ণয়ন
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20.  বীমা আiন 3121 ণয়ন

21.  িসিকuিরিটজ eন্ড eক্সেচঞ্জ কিমশন (পাবিলক iসুয্) িবিধমালা, 3117 
সংেশাধন 

22.  িসিকuিরিটজ eন্ড eক্সেচঞ্জ কিমশন (িমuচুয্য়াল ফান্ড) িবিধমালা, 3112 
সংেশাধন 

23.  িসিকuিরিটজ eন্ড eক্সেচঞ্জ কিমশন (মােচ র্ন্ট বয্াংকার o েপাট র্েফািলo 
ময্ােনজার) িবিধমালা, 2৯৯7 সংেশাধন 

24.  The Exchanges (Demutualization) Act, 2013 সংসেদ aনুেমাদন 
25.  িসিকuিরিটজ eন্ড eক্সেচঞ্জ কিমশন আiন, 2৯৯1 সংেশাধন
26.  িসিকuিরিটজ eন্ড eক্সেচঞ্জ aধয্ােদশ, 2৯7৯ সংেশাধন

27.  Securities and Exchange Commission (Private Placement of 
Debt Securities) Rules, 2012 ণয়ন 

28.  
Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research 
Analysis) Rules 2013 ণয়ন 

29.  Bangladesh Securities and Exchange Commission (Right 
Issues) Rules 2006 সংেশাধন 

30.  
Bangladesh Securities and Exchange Commission (Merchant 
Banker and Portfolio Manager ) Rules 1996 সংেশাধন 

31.  গর্ামীণ বয্াংক সংেশাধন আiন, 3124 ণয়ন

32.  েশয়ারবাজাের aিনয়ম o কারচুিপ ত িচিহ্নত করেত Surveillance 
Software স্থাপন 

33.  আiিপoেত আেবদনকৃত েকাম্পািনর সম্পদ মূলয্ায়েনর নীিতমালা িবষেয় 
েনািটিফেকশন সমব্িলত েগেজট কাশ 

34.  বীমা uন্নয়ন o িনয় ণ কতৃর্পক্ষ আiন, 3121 ণয়ন eবং বীমা uন্নয়ন o 
িনয় ণ কতৃর্পক্ষ িতষ্ঠা  

35.  বীমা কেপ র্ােরশন আiন 3124 ণয়েনর কাজ শুরু

36.  বীমা আiন, 3121 ণয়ন eবং বীমা uন্নয়ন o কতৃর্পক্ষ আiন 3121 eর 
আেলােক িতনিট িবিধমালা o 9িট িবধানমালা েগেজেট কাশ 

37.  
6 হাজার েকািট টাকার লক্ষয্মা াসহ  Bangladesh Fund (open end 
fund) গঠন, 42 মাচ র্ 3125 তািরখ পয র্ন্ত যার িনট সম্পদ 2 হাজার 877 
েকািট টাকায় uন্নীত 

38.  বয্াংক েকাম্পািন (সংেশাধন) আiন, 3124 ণয়ন

39.  বাংলােদশ িশল্প বয্াংক o িশল্প ঋণ সংস্থােক eকীভূত কের বাংলােদশ 
েডেভলপেমন্ট বয্াংক গঠন 

40.  স্টক eক্সেচঞ্জসমূেহ তািলকাভুক্ত সকল েকাম্পািনর েশয়ার o িমuচুয্য়াল 
ফােন্ডর aিভিহত মূলয্ 21 টাকায় িনধ র্ারণ 
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41.  
তািলকাভুক্ত েকাম্পািনর uেদয্াক্তা o পিরচালকগেণর সিম্মিলতভােব 
েকাম্পািনর পিরেশািধত মূলধেনর কমপেক্ষ 41 শতাংশ eবং eককভােব 3 
শতাংশ েশয়ার ধারণ বাধয্তামূলক করা 

42.  কেপ র্ােরট গভনয্র্ান্স গাiডলাiনেক যুেগাপেযাগীকরণ

43.  বাংলােদশ বয্াংেকর ধান কায র্ালেয়র সকল িবভাগ eবং সকল শাখা 
aিফসসমূেহর মেধয্ েনটoয়াকর্ স্থাপন 

44.  বাংলােদশ বয্াংেকর সািব র্ক িহসাবায়ন, কর্য় o মানব সম্পদ বয্বস্থাপনােক 
iআরিপ সফট্oয়য্ােরর আoতায় আনা 

45.  বয্াংক o আিথ র্ক িতষ্ঠানসমূেহর যথাযথ সুপািভশন o মিনটিরং eর লেক্ষয্ 
iনি েগেটড বয্াংক সুপারিভশন িসেস্টমস্ চালু  

46.  
বাংলােদশ বয্াংেকর ে জাির, িসিকuিরিট িসেস্টম, িবিনেয়াগ iতয্ািদ 
কায র্কর্ম বয্াংিকং সফট্ oয়য্ােররর মাধয্েম সব্য়ংিকর্য়ভােব সম্পাদেনর বয্বস্থা 
গর্হণ 

 বয্বসা-পিরেবশ

47.  
বাংলােদশ aথ র্ৈনিতক aঞ্চল আiন, 3121 ণয়ন o বাংলােদশ aথ র্ৈনিতক 
aঞ্চল কতৃর্পক্ষ িতষ্ঠা eবং 6িট eলাকােক aথ র্ৈনিতক aঞ্চল িহেসেব 
িচিহ্নতকরণ 

48.  িপিপিপ পিলিস o নীিত eবং গাiড লাiনস 3121 েগেজট আকাের কাশ 
49.  Viability Gap Fund বয্বহােরর জনয্ গাiডলাiন o স্কীম কাশ 

50.  আমদািন নীিতমালা 3123-26 জাির; রপ্তািন নীিতমালা 3123-26 eর খসড়া 
ণয়ন 

51.  িতেযািগতা আiন 3123 েগেজেট কাশ
52.  িবিনেয়ােগ oয়ানস্টপ েসবা দান

53.  চট্টগর্ােম রাজসব্ িবভােগর পূণ র্াঙ্গ বন্ড কিমশনােরট o আিপল কিমশনােরট 
স্থাপন 

54.  িপিপিপ সহায়তা ফান্ড eবং iকেনািমক ভায়ািবিলিট ফান্ড (iিভeফ) 
গাiডলাiনস্ aনুেমাদন 

55.  PPP Office িতষ্ঠা

56.  বাংলােদশ iন া াকচার ফাiনয্ান্স ফান্ড িলিমেটড (িবআieফeফeল) নােম 
eকিট েকাম্পািন গঠন  

57.  িপিপিপ পাiলট কল্পসমূেহর কািরগির সহায়তার জনয্ কািরগির সহায়তা 
তহিবল গঠন o e তহিবল বয্বহােরর জনয্ গাiডলাiন o স্কীম কাশ  

58.  
পাবিলক- াiেভট পাট র্নারিশেপর িভিত্তেত aবকাঠােমা uন্নয়ন কেল্প 
aথ র্ায়েনর িনিমত্ত িবশব্ বয্াংেকর aথ র্ায়েন Investment Promotion and 
Financing Facility (IPFF) কল্প বাস্তবায়ন 

 িবদুয্ৎ o জব্ালািন
59.  Power Sector Master Plan চূড়ান্ত aনুেমাদন
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60.  নবায়নেযাগয্ জব্ালািন নীিতমালা ণয়ন
61.  গয্াস uন্নয়ন তহিবল গঠন o গয্াস uন্নয়ন তহিবল নীিতমালা জাির
62.  িবদুয্ৎ o জব্ালািনর ত সরবরাহ বৃিদ্ধ (িবেশষ িবধান) আiন, 3121 ণয়ন 
63.  বাংলােদশ গয্াস আiন, 3121 ণয়ন
64.  খিন o খিনজ সম্পদ িবিধমালা 3123 জাির

65.  311৯ হেত 3125 সােলর মাচ র্ মাস নাগাদ 6 হাজার 71 েমগাoয়াট িবদুয্ৎ 
জাতীয় িগর্েড সংযুক্তকরণ 

66.  িবদুয্ৎ uৎপাদন ক্ষমতা 21,452 েমগাoয়ােট uন্নীতকরণ 
67.  নবায়নেযাগয্ জব্ালািন হেত ায় 246 েমগাoয়াট িবদুয্ৎ uৎপাদন

68.  aিতিরক্ত 755 িকেলািমটার িবদুয্ৎ সঞ্চালন লাiন, 35 হাজার ৯91 
িকেলািমটার নতুন িবতরণ লাiন স্থাপন eবং 21িট নতুন uপেক  স্থাপন 

69.  গয্াসিভিত্তক 9িট পুরেনা িবদুয্ৎেক  েমরামেতর মাধয্েম 535 েমগাoয়াট 
aিতিরক্ত িবদুয্ৎ uৎপাদন 

70.  িবদুয্েতর িসেস্টম লস ােসর লেক্ষয্ 68 হাজার ি -েপiড িমটার স্থাপন; 
আেরা 35 হাজার স্থাপেনর কাজ চলমান 

71.  িবদুয্ৎ সা য়ী বালব্ বয্বহােরর মাধয্েম 91 েথেক ৯1 েমগাoয়াট িবদুয্ৎ সা য় 

72.  িনজসব্ তহিবল েথেক িবিনেয়ােগর জনয্ ‘গয্াস েডেভলপেমন্ট ফান্ড’ নােম 
তহিবল গঠন 

73.  িবিপিস’র জব্ালািন েতেলর মজুদ ক্ষমতা 9.৯5 লক্ষ েমি ক টন হেত 21.65 
লক্ষ েমি ক টেন uন্নীতকরণ  

74.  ৈকলাসিটলা o হিরপুের 6 েকািট 61 লক্ষ বয্ােরল uেত্তালনেযাগয্ েতলেক্ষ  
আিবষ্কার 

75.  2৯িট গয্াসেক্ষে র uৎপাদনরত 95িট গয্াসকুপ হেত িতিদন ায় 3 হাজার 
443 িমিলয়ন ঘনফুট গয্াস uৎপাদন 

76.  ৈদিনক 699 িমিলয়ন ঘনফুট aিতিরক্ত গয্াস জাতীয় গর্ীেড য্ুক্তকরণ  

77.  েদেশর eকমা  গয্াস aনুসন্ধান েকাম্পানী বােপেক্সর মাধয্েম ৈদিনক ায় 76 
েথেক 81 িমিলয়ন ঘনফুট গয্াস জাতীয় গর্ীেড সরবরাহ 

78.  ঢাকার লালমািটয়া o েমাহাম্মদপুর eলাকায় আবািসক গর্াহকেদর ি -েপiড 
িমটািরং eর আoতায় আনয়ন 

79.  
5 হাজার 621 লাiন িকেলািমটার (বােপক্স-2556 o আioিস- 4176 লাiন 
িকেলািমটার) 3-িড সাiসিমক সােভ র্ eবং 3274 বগ র্ িকেলািমটার (বােপক্স-
2558 o আioিস-827) 4-িড সাiসিমক কায র্কর্ম সম্পন্নকরণ 

80.  বাংলােদশ পরমাণু শিক্ত িনয় ণ কতৃর্পক্ষ নােম eকিট সব্াধীন কতৃর্পক্ষ গঠন 
81.  পল্লী িবদুয্ৎ বয্বস্থার সংস্কােরর জনয্ ৯4িট েসৗর িবদুয্ৎ চািলত পাম্প স্থাপন  
82.  4৯4 িক.িম. uচ্চচাপ িবিশষ্ট গয্াস সঞ্চালন পাiপলাiন স্থাপন

83.  8িট aনুসন্ধান কূপ খনেনর মাধয্েম 3িট নতুন গয্াস েক্ষ  (সুন্দলপুর o 
কাiল) আিবষ্কার  
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84.  বােপক্স কতৃর্ক 4-িড জিরেপর মাধয্েম 7িট গয্াস াকচার আিবষ্কার  
 সমিনব্ত কৃিষ o পল্লী uন্নয়ন

85.  খাদয্ uৎপাদেন সব্য়ংসম্পূণ র্তা aজর্ন

86.  2 েকািট 55 লক্ষ 71 হাজার কৃষকেক কৃিষ uপকরণ সহায়তা কাড র্ দান 
eবং ৯8 লক্ষ 33 হাজার কৃষেকর নােম 21 টাকায় বয্াংক eকাuন্ট েখালা 

87.  কৃিষ জিমর আoতা স সারণ/eকািধক ফসল uৎপাদেনর সুেযাগ সৃিষ্ট 
88.  কৃিষ েণাদনা aবয্াহত রাখা

89.  
বীজ uৎপাদন, সরবরাহ o সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃিদ্ধ - িবeিডিসর েবােরা বীজ 
সরবরাহ ক্ষমতা 3119-1৯ aথ র্বছেরর েমাট চািহদার  29 শতাংশ েথেক 
বতর্মােন 71 শতাংেশ uন্নীতকরণ 

90.  সােরর সুষম বয্বহার িনিশ্চতকরণ

91.  uন্নত জােতর বীজ o যুিক্ত স সারেণর মাধয্েম 29 হাজার eকর 
আবাদেযাগয্ পিতত জিমেক চােষর আoতায় আনয়ন 

92.  বঙ্গবন্ধু দাির য্ িবেমাচন o পল্লী uন্নয়ন eকােডিম আiন, 3123 ণয়ন 
93.  হাoর eলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ
94.  হাoর েবাড র্ গঠন

95.  কৃিষ গেবষণা কায র্কর্ম েজারদারকরেণর লেক্ষয্ কৃিষ গেবষণা কাuিন্সল আiন, 
3123 aনুেমাদন 

96.  লবণাক্ততা সিহষ্ণু িবনা-9 o ি -58 ধান আবােদর কায র্কর্ম শুরু 

97.  লবণাক্ততা সিহষ্ণু ি -64 o 65 ধান eবং বনয্া বণ eলাকার জনয্ ি -62 o 
63 ধান uদ্ভাবন 

98.  41িট uপেজলায় িডিজটাল পদ্ধিতেত মািটর uব র্রতার িভিত্তেত সার েয়ােগর 
কায র্কর্ম চালু 

99.  কৃিষ গেবষণা কায র্কর্ম পিরচালনার জনয্ কৃিষ গেবষণা ফাuেন্ডশন eবং ািষ্ট 
েবাড র্ গঠণ 

100.  পােটর আঁশ ছাড়ােনার জনয্ িরবনার o নগদ সহায়তা দান

101.  ৈজব সার বয্বহাের uৎসাহ দােনর জনয্ 311৯-21 হেত িত বছর গেড় ায় 
29 লক্ষ কৃষেকর বসত িভটায় কেম্পাষ্ট সােরর  স্তুপ স্থাপন (েমাট 52 লক্ষ)  

102.  কৃিষেক্ষে  i-তথয্ সািভ র্স চালু
103.  েদেশর সকল iuিনয়েন কৃিষ িবষয়ক তথয্ ভাণ্ডার চালু
104.  দির  জনেগাষ্ঠীর মেধয্ 23 লক্ষ েফয়ার াiস কাড র্ িবতরণ
105.  সাকর্ িসড বয্াংক িতষ্ঠার লেক্ষয্ চুিক্ত সব্াক্ষর

106.  েদেশর িবিভন্ন aঞ্চেল 237িট গুদােমর মাধয্েম শসয্ গুদাম ঋণ কায র্কর্ম 
পিরচালনা 

107.  বগ র্াচািষেদর জনয্ 611 েকািট টাকার Refinancing Fund িতষ্ঠা 
108.  দিক্ষণ-পিশ্চমাঞ্চেল জিমর জলাবদ্ধতা দূরীকরণ
109.  3119-1৯ aথ র্বছর েথেক 6 বছের মােছর uৎপাদেনর গড় বৃিদ্ধ 7 শতাংশ 
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110.  23িট িবপন্ন ায় মৎসয্ জািত সংরক্ষণ
111.  মৎসয্ খাদয্ o পশু খাদয্ আiন, 3121 ণয়ন
112.  মৎসয্ হয্াচাির আiন, 3121 ণয়ন
113.  মৎসয্ খাদয্ িবিধমালা, 3122 eবং মৎসয্ হয্াচাির িবিধমালা 3122 জাির 
114.  সমাজিভিত্তক মৎসয্ সংগঠন গেড় েতালা

115.  িবিভন্ন নদ-নদী o aভয্ন্তরীণ মুক্ত জলাশেয় িবগত চার বছের 594িট নতুন 
মৎসয্ aভয়া ম স্থাপন  

116.  জাটকা সংরক্ষণ; iিলেশর 6িট aভয়া ম স্থাপন

117.  পিরেবশ বান্ধব িচংিড় চাষ- 3112-13 aথ র্বছেরর 1.৯9 লক্ষ টন েথেক 
3123-24 aথ র্বছের 3.3৯ লক্ষ েমি ক টেন uন্নীতকরণ 

118.  সমবায় েগা-চারণভূিম নীিত, 3122 জাির
119.  পশু জবাi o মাংেসর মান িনয় ণ আiন, 3122 ণয়ন
120.  uিদ্ভদ সংগিনেরাধ আiন, 3121 ণয়ন
121.  কৃিষ ঋেণর বাহ aবয্াহত  রাখা

122.  eকিট বািড় eকিট খামার কেল্পর আoতায় 34 হাজার 338িট গর্াম সংগঠন 
সৃিষ্ট 

123.  জাতীয় সমবায় নীিতমালা aনুেমাদন

124.  
গর্ােমর সকল ে িণ েপশার মানুষেক eকিট সািব র্ক গর্াম uন্নয়ন সমবায় 
সিমিতর আoতায় আনার লেক্ষয্ 75িট েজলার 79 uপেজলায় 5 হাজার 
386িট সিমিত গঠন 

125.  uত্তরাঞ্চেল হতদির েদর কম র্সংস্থান িনিশ্চতকরণ কল্প বাস্তবায়ন o 
স সারণ  

126.  সারােদেশ 5৯4িট সমবায় বাজার চালু 
127.  সমবায় বাজার পিরচালনা নীিতমালা 3124জাির।
128.  বাংলােদশ পািন আiন, 3124 aনুেমাদন
129.  গড়াi নদীর oপর শহররক্ষা ব ধ িনম র্াণ
130.  বনয্ামুক্ত eলাকার েসচেযাগয্ 89.68% জিমেত েসচ দান

131.  বনয্া পূব র্াভাস o সতক করণ সব্য়ংিকর্য়ভােব সম্পন্নকরণ; বতর্মােন 49িট 
পেয়েন্ট 4 িদেনর আগাম পূব র্াভাস দান 

132.  
চরাঞ্চেলর মানুেষর জীবনযা ার মেনান্নয়ন, কম র্সংস্থান o দাির য্ িবেমাচেনর 
লেক্ষয্ চর জীিবকায়ন কম র্সূিচর থম পয র্ায় বাস্তবায়ন েশেষ িদব্তীয় পয র্ােয়র 
বাস্তবায়ন চলমান 

133.  2 লক্ষ 51 হাজার 525 েহক্টর ভূিম সমু সীমা হেত uদ্ধার 

134.  
নদী শাসন o েটকসi নদী বয্বস্থাপনার মােধয্েম 31িট বড় শহর, 231িট 
uপেজলা শহর, 731িট গুরুতব্পূণ র্ o ঐিতহািসক স্থানেক নদী ভাঙ্গেনর হাত 
েথেক রক্ষা করা 
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135.  কয্ািপটাল o েমiনেটনয্ান্স ে িজং eর মধয্েময়ািদ কায র্কর্ম গর্হণ- 9 বগ র্ িক. 
িম. ভূিম পুনরুদ্ধার  

136.  “Capital Dredging and River Management Strategy of 
Bangladesh” শীষ র্ক 15 eQi †gqvিদ পিরকল্পনা গর্হণ  

137.  22 হাজার 3৯9িট পিরবােরর মেধয্ পুনরুদ্ধারকৃত 26 হাজার ৯14 eকর জিম 
বেন্দাবস্ত দান 

138.  ঢাকার চারপােশ বৃত্তাকার েনৗপথ স্থাপন 
139.  পানগo aভয্ন্তরীণ কেন্টiনার টািম র্নাল িনম র্াণ 
140.  6িট েজিট সুিবধাসহ িনuমুিরং কেন্টiনাল টািম র্নাল িনম র্াণ

 সামিগর্ক িশক্ষা খাত
141.  িশক্ষানীিত, 3121 জাির
142.  াথিমক স্তের শতকর ৯7.18  ভাগ িশশুর ভিতর্ িনিশ্চতকরণ
143.  uপানুষ্ঠািনক িশক্ষানীিত aনুেমাদন

144.  
াথিমক িশক্ষা uন্নয়ন কম র্সূিচর আoতায় ৯ হাজার 394িট ে িণকক্ষ িনম র্াণ, 
৯৯2িট িবদয্ালয় পুনঃিনম র্াণ eবং 6 হাজার 784িট oয়াশব্লক স্থাপন। িবশুদ্ধ 
পািন সরবরােহর জনয্ 26 হাজার 499িট িটuবoেয়ল স্থাপন 

145.  িবদয্ালয়িবহীণ eলাকায় 782 িট িবদয্ালয় িনম র্াণ; 75৯িট িনম র্াণাধীন 
146.  াথিমক স্তের 211 শতাংশ পাঠয্পুস্তক দান
147.  কিম্পuটার/কািরগির িশক্ষােক ষষ্ঠ েথেক দব্াদশ ে িণ পয র্ন্ত বাধয্তামূলক করা  

148.  ছা  o ছা ী uপবৃিত্তর সংখয্া 311৯ সােলর 59.3 লক্ষ হেত বতর্মােন ায় 
89.3 লেক্ষয্ uন্নীতকরণ 

149.  37 হাজার 2৯4িট েরিজস্টাড র্ েবসরকাির, কিমuিনিট o aনয্ানয্ াথিমক 
িবদয্ালয় জাতীয়করণ 

150.  
সকল সরকাির াথিমক িবদয্ালেয় াক াথিমক িশক্ষা চালু করার জনয্ 48 
হাজার িশক্ষেকর পদ সৃিষ্ট; 26 হাজার িনেয়াগ দান; 8 হাজােরর িনেয়াগ 
চূড়ান্ত পয র্ােয় রেয়েছ 

151.  সরকাির সকল াথিমক িবদয্ালেয় াক- াথিমক িশক্ষা কল্প চালু

152.  
সুিবধাবিঞ্চত eবং ঝের পড়া িশশুেদর জনয্ ‘িরিচং আuট aব স্কুল িচলে ন’ 
কেল্পর আoতায় দির পীিড়ত eলাকার  33 হাজার িশক্ষােকে  8 লক্ষািধক 
িশশুেক িশক্ষার সুেযাগ দান  

153.  
স্কূল িফিডং কায র্কর্েমর আoতায় দির পীিড়ত eলাকার 41 লক্ষািধক 
াথিমক িশক্ষাথ র েতয্কেক িত স্কুল িদবেস 86 গর্াম পুিষ্টসমৃদ্ধ িবস্কুট 
সরবরাহ  

154.  ‘শহেরর কম র্জীিব িশশুেদর জনয্ েমৗিলক িশক্ষা’ কেল্পর আoতায় 2.77 
লক্ষ িশক্ষাথ র জনয্ েমৗিলক িশক্ষা দান কায র্কর্ম পিরচালনা 

155.  মাধয্িমক স্তের িবনামূেলয্ বi িবতরণ
156.  েবসরকাির িবশব্িবদয্ালয় আiন, 311৯ ণয়ন
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157.  বিরশাল o েগাপালগেঞ্জ পাবিলক িবশব্িবদয্ালয় স্থাপন
158.  রাঙ্গামািট িবজ্ঞান o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় স্থাপেনর কায র্কর্ম শুরু
159.  েগাপালগেঞ্জ বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান িবশব্িবদয্ালয় স্থাপেনর কাজ চলমান 

160.  মঙ্গা/ঘূিণ র্ঝড়/নদীভাঙ্গন/বিস্ত বণ eলাকায় uপবৃিত্তর হার 211 শতাংেশ 
uন্নীতকরণ 

161.  েরিজষ্টাড র্ o কিমuিনিট াথিমক িবদয্ালেয়র িশক্ষকেদর সরকাির াথিমক 
িবদয্ালেয়র িশক্ষকেদর েবতেনর সমপিরমাণ aনুদান দােনর িবিধ বতর্ন 

162.  বনয্া/নদীগেভ র্ িবলীন 481িট াথিমক িবদয্ালয় পুনঃিনম র্াণ

163.  ধানম ী িশক্ষা সহায়তা াস্ট আiন, 3123 ণয়ন eবং ধানম ী িশক্ষা 
সহায়তা ফাuেন্ডশন িতষ্ঠা  

164.  NSDC সিচবালয় স্থাপন o জনবল িনেয়াগ েশেষ দক্ষতা uন্নয়ন িবষয়ক 
িবিভন্ন কায র্কর্ম পিরচালনা 

165.  স্নাতক পয র্ােয় 2 লক্ষ 44 হাজার 837 জন ছা ীেক  uপবৃিত্ত দান;  uপবৃিত্ত 
দােনর জনয্ আেরা 2 লক্ষ 84 হাজার 625 জন ছা ী িনব র্াচন 

166.  মাধয্িমক পযােয় 41 শতাংশ দির  ছা ীর পাশাপািশ 21 শতাংশ দির  
ছা েক uপবৃিত্ত দান 

167.  তথয্ o েযাগােযাগ যুিক্ত িবষয়েক 7ষ্ঠ েথেক দব্াদশ ে িণ পয র্ন্ত বাধয্তামূলক 
ভােব পাঠয্কর্েমর aন্তভু র্ক্ত করা 

168.  
সৃজনশীল েমধা aেনব্ষণ নীিতমালা 3123 ণয়ন েশেষ সৃজনশীল েমধা 
aেনব্ষণ িতেযািগতা 3124 সুষ্ঠুভােব সম্পন্ন করা eবং সৃজনশীলেদর সব্ীকৃিত 
দান 

169.  মা াসা িশক্ষার আধুিনকায়েনর জনয্ 7ষ্ঠ েথেক 9ম ে িণ পয র্ন্ত aিভন্ন 
বাধয্তামূলক েকার িবষয় চালু 

170.  454িট াথিমক িবদয্ালয় কাম সাiেক্লান েসন্টার িনম র্াণ
 সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ

171.  23 হাজার 668 িট কিমuিনিট িক্লিনক চালু eবং aবিশষ্ট ৯54িট িনম র্ােণর 
বয্বস্থা গর্হণ 

172.  6িট নতুন েমিডেকল কেলজ eবং 6িট iনিষ্টিটuট aব েহলথ েটকেনালিজ 
িনম র্াণ 

173.  2িট নািস র্ং কেলজ o 23িট নািস র্ং iনিস্টিটuট িনম র্াণ

174.  6 হাজার 648িট িসিনয়র স্টাফ নােস র্র পদ সৃজন eবং িসিনয়র স্টাফ নােস র্র 
5 হাজার 211িট পেদ নাস র্ িনেয়াগ  

175.  5 হাজার িসিনয়র স্টাফ নােস র্র  পদ রাজসব্ খােত স্থায়ীকরণ

176.  নতুন হাসপাতাল িনম র্াণ, িবদয্মান হাসপাতালসমূেহ শযয্া সংখয্া বৃিদ্ধর কাজ 
aবয্াহত রাখা 

177.  েরাগী িত পেথয্র হার 86/- টাকা েথেক বািড়েয় 236/- টাকায় uন্নীতকরণ 

178.  Essential Drug List িবশব্সব্াস্হয্ সংস্হার সব র্েশষ model list 
aনুসরেণ হাল নাগাদকরণ
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179.  বাংলােদশ েমিডেকল o েডন্টাল কাuিন্সল আiন, 3121 ণয়ন
180.  ঔষধ িনয় ণ aধয্ােদশ 2৯93 সংেশাধন
181.  জাতীয় সব্াস্থয্নীিত, 3122 চূড়ান্তকরণ
182.  জাতীয় জনসংখয্ানীিত, 3123 চূড়ান্তকরণ
183.  েরাগী কলয্াণ তহিবল নীিতমালা, iuজার-িফ আহরণ নীিতমালা ণয়ন 

184.  i-েহলথ কম র্সূিচ চালু, 911 সরকাির হাসপাতাল o িচিকৎসােকে  
iন্টারেনট সংেযাগ স্থাপন  

185.  75িট েজলা হাসপাতাল, 593িট uপেজলা হাসপাতাল eবং আেরা ায় 611িট 
িবিভন্ন পয র্ােয়র হাসপাতােল েমাবাiল েফান সরবরাহ  

186.  29িট হাসপাতােল েটিলেমিডিসন েসবা চালু

187.  23 হাজার 668িট কিমuিনিট িক্লিনেক oেয়ব কয্ােমরাযুক্ত িমিন লয্াপটপ 
দান 

188.  সব্াস্থয্খােত িবিভন্ন পেদ ায় 51 হাজার িনেয়াগ দান
189.  িবিসeস eর মাধয্েম 3 হাজার 643 জন িচিকৎসক িনেয়াগ

190.  পিরবার পিরকল্পনা কায র্কর্মেক গিতশীল করার জনয্ aিধদপ্তের সােড় 7 
হাজার কম র্চাির িনেয়াগ 

191.  244িট uপেজলা সব্াস্থয্ কমেপ্লেক্স েমিডেকল বজর্য্ বয্বস্থাপনা চালু

192.  iিপআi কম র্সূিচেত 2 বছেরর কম বয়সী িটকা াপ্ত িশশুর হার 94 শতাংেশ 
uন্নীতকরণ 

193.  2িট িটকার মাধয্েম িশশুর 7িট েরােগর িতেরােধর বয্বস্থা গর্হণ
194.  6 বছেরর নীেচ িশশু মৃতুয্হার িত হাজাের 76 েথেক 52 e েনেম eেসেছ  
195.  মাতৃমৃতুয্ হার িত হাজাের 4.59 েথেক 2.৯5 e েনেম আসা

196.  িশশুেদর 7 মাস পয র্ন্ত শুধুমা  বুেকর দুধ খাoয়ােনার হার 53 শতাংশ হেত 
75 শতাংেশ uন্নীত 

197.  7 মাস েথেক 6 বৎসর পয র্ন্ত িশশুেদর িভটািমন-e কয্াপসুল খাoয়ােনার হার 
৯6 শতাংেশ uন্নীতকরণ  

198.  রাতকানা েরােগর হার 1.15 শতাংেশ নািমেয় আনা

199.  েদেশর সকল  uপেজলায় Dots কায র্কর্ম চালুর মাধয্েম যক্ষা েরাগীর 
িচিকৎসায়  ৯3% সাফলয্ aজর্ন 

200.  কুষ্ঠ েরাগী সনাক্তকরেণ শতকরা 98 ভাগ েক্ষে  সফলতা aজর্ন
201.  প চিট েজলায় সম্পূণ র্রূেপ ফাiেলিরয়া িনমূ র্লকরণ

202.  iন্সিটিটuট aব িপকয্াল eন্ড iনেফকশাস িডিজেজস স্থাপন o কতৃর্পেক্ষর 
িনকট হস্তান্তর  

 যুব o কর্ীড়া, সংস্কৃিত eবং ধম র্

203.  বঙ্গবন্ধু কর্ীড়ােসবী কলয্াণ ফাuেন্ডশন আiন, 3121 ণয়ন eবং বঙ্গবন্ধু 
কর্ীড়ােসবী কলয্াণ ফাuেন্ডশন িতষ্ঠা 
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204.  ক্ষু  নৃ-েগাষ্ঠীর সাংস্কৃিতক িতষ্ঠান আiন, 3121 ণয়ন
205.  আন্তজর্ািতক মাতৃভাষা iনিষ্টিটuট আiন, 3121 ণয়ন
206.  জাতীয় হজ্জব্ নীিত, 3121-25 জাির
207.  গর্ন্থাগাের বi সরবরােহর সমিনব্ত নীিতমালা ণয়ন
208.  42িট েজলায় গণগর্ন্থাগার িনম র্াণ 
209.  লালবাগ েকল্লার সংস্কার, সংরক্ষণ o লাiট eন্ড সাuন্ড েশা চালু
210.  সংরক্ষেণর জনয্ 559িট ত্নতািত্তক স্থাপনা িচিহ্নতকরণ
211.  বাংলােদশ জাতীয় গর্ন্থাগার আধুিনকায়ন- িডিজটাল লাiে ির গঠন

 েভৗত aবকাঠােমা
212.  জাতীয় বহুমাধয্মিভিত্তক পিরবহন নীিতমালা,3124 ণয়ন

213.  ঢাকা পিরবহন সমনব্য় কতৃর্পক্ষ আiন, 3123 ণয়ন eবং ঢাকা পিরবহন 
সমনব্য় কতৃর্পক্ষ িতষ্ঠা 

214.  সড়ক রক্ষণােবক্ষণ তহিবল েবাড র্ আiন 3124 ণয়ন
215.  31 বছর েময়ািদ েরাড মাষ্টার প্লয্ান ণয়ন o কাশ 
216.  েবসরকাির আবািসক কেল্পর ভূিম uন্নয়ন িবিধমালা, 3115 সংেশাধন 

217.  31 বছর েময়ািদ (3116 হেত 3135) Strategic Transport Plan (STP) 
aনুেমাদন 

218.  National Road Safety Strategic Action Plan 2011-2013 ণয়ন 
o কাশ 

219.  কণ র্ফুলী নদীর uপর Extradozed Box Girder েসতু িনম র্াণ
220.  িরেয়ল েস্টট uন্নয়ন o বয্বস্থাপনা আiন, 3121 ণয়ন
221.  সুিবধা-বিঞ্চত জনেগাষ্ঠীর জনয্ কেলািন স্থাপন

222.  িবশব্েরাড/িবমানবন্দর সড়েকর সংেযাগস্থল eবং িমরপুর হেত িবমানবন্দর 
সড়েক কুিড়ল ফ্লাioভার িনম র্াণ 

223.  বনানী েরলকর্িসংেয় oভারপাস িনম র্াণ
224.  সড়ক রক্ষণােবক্ষণ তহিবল েবাড র্ আiন 3124 ণয়ন

225.  
জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষসহ aনয্ানয্ গৃহায়ন কতৃর্পেক্ষর মাধয্েম েমাট 219িট 
ফ্লয্াট িনম র্াণ oবং 2 হাজার 372 িট প্লট uন্নয়েনর কাজ সমাপ্তকরণ; 55 
হাজার 427িট প্লট o 43 হাজার 369িট ফ্লয্াট িনম র্ােণর কাজ চলমান 

িশল্পায়ন
226.  িশল্প নীিত, 3121 aনুেমাদন

227.  মিহলা uেদয্াক্তােদর eসeমi ঋণ গর্হেণর সুিবধােথ র্ গর্ুপিভিত্তক 61 হাজার 
টাকা ঋণ িবতরেণর নীিতমালা ণয়ন 

228.  পুনঃaথ র্ায়ন িস্কেমর সমুদয় aেথ র্র নূয্নতম 26 শতাংশ মিহলা uেদয্াক্তােদর 
জনয্ বরাদ্দ 

229.  BJMC eর সকল বয্াংক দায় eবং কিতপয় aনয্ানয্ দায় সরকার কতৃর্ক 
পিরেশাধ eবং পাটখাতেক চাঙ্গাকরণ 
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230.  iিপেজড িমক কলয্াণ সিমিত o িশল্প সম্পকর্ আiন, 3121 ণয়ন 
231.  পেণয্ পাটজাত েমাড়েকর বাধয্তামূলক বয্বহার আiন, 3121 ণয়ন 
232.  eসeমi খাতেক পুনঃaথ র্ায়েনর সুিবধা aবয্াহত রাখা 
233.  বাংলােদশ েটক্সটাiল িবশব্িবদয্ালয় আiন, 3121 ণয়ন

234.  Policy and Strategy for Public-Private-Partnership (PPP), 
2010 জাির 

235.  বাংলােদশ রাবার নীিত, 3121 জাির
236.  জাতীয় লবণনীিত, 3122 জাির
237.  িশপ ে িকং o ির-সাiিক্লং নীিতমালা, 3122 জাির
238.  পাটনীিত, 3122 জাির
239.  জাতীয় দক্ষতা uন্নয়ন নীিত, 3123 জাির
240.  িমক কলয্াণ সিমিত o িশল্প সম্পিকর্ত আiন, 3121 ণয়ন
241.  বাংলােদশ পয র্টন েবাড র্ আiন, 3121 ণয়ন
242.  জাতীয় পয র্টন নীিতমালা, 3121 জাির

243.  বাংলােদশ পয র্টন সংরিক্ষত eলাকা o িবেশষ পয র্টন aঞ্চল আiন, 3121 
ণয়ন 

244.  ে ডমাকর্ আiন, 311৯ ণয়ন
245.  েভাক্তা aিধকার সংরক্ষণ আiন, 311৯ ণয়ন
246.  চাট র্াড র্ েসেকর্টািরজ আiন, 3121 ণয়ন
247.  েকৗশলগত িশল্প খােত নগদ েণাদনা দান
248.  েপাশাক িশেল্পর 38৯িট রুগ্ন িশল্প িতষ্ঠােনর ঋণ aবসায়ন
249.  ব  o পাট খােতর 7৯িট রুগ্ন িতষ্ঠােনর ঋণ aবসায়ন
250.  িহমািয়ত খাদয্ িশেল্প ঋণ পিরেশােধর েময়াদ বৃিদ্ধ

251.  আখ চােষ সমনব্েয়র জনয্ িডিজটাল i-পূিজর্ পদ্ধিত চালু eবং সব র্ে ষ্ঠ যুিক্ত 
পুরস্কার Manthan Asia Award লাভ 

 জলবায়ু o পিরেবশ

252.  জলবায়ু পিরবতর্ন াস্ট আiন, 3121 ণয়ন eবং জলবায়ু পিরবতর্ন সংকর্ান্ত 
াস্ট ফান্ড গঠন 

253.  Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 
জাির 

254.  Bangladesh Climate Change Resilience Fund গঠন
255.  বাংলােদশ পিরেবশ সংরক্ষণ (সংেশাধন) আiন, 3121 জাির
256.  পিরেবশ আদালত আiন, 3121 জাির
257.  িবপজ্জনক বজর্য্ o জাহাজ ভাঙ্গা বজর্য্ বয্বস্থাপনা িবিধমালা, 3122 জাির 
258.  জাতীয় দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা পিরকল্পনা 3121-26 aনুেমাদন
259.  নয্াশনাল iনিষ্টিটuট aব বােয়া-েটকেনালিজ আiন, 3121 ণয়ন
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260.  আেস র্িনক আকর্ান্ত eলাকায় 2 লক্ষ 48 হাজার 651িট আেস র্িনকমুক্ত পািনর 
uৎস িনম র্াণ                                                                                 

261.  
শতকরা ৯6 ভাগ েসিনেটশন কভােরজ aজর্ন যা সাকর্ভুক্ত েদশসমূেহর মেধয্ 
সব র্ািধক; েদেশর 5িট েজলা, 69িট েপৗরসভা, 225িট uপেজলা eবং 2 হাজার 
498িট iuিনয়েন শতভাগ সয্ািনেটশন eর লক্ষয্মা া aজর্ন 

262.  iট স্তুতকরণ আiন, 3124 ণয়ন
263.  পািন সম্পদ পিরকল্পনা আiন 3124 ণয়ন

264.  
ঢাকার আেশ পােশর নদীসমূহেক দূষণ েথেক রক্ষা করার জনয্ িতেবশগত 
সংকটাপন্ন eলাকা িহেসেব েঘাষণাপূব র্ক নদীসমূেহর পিরেবশ সংরক্ষেণ 
িনেদ র্শনা দান 

265.  ঢাকায় iিপেজড eলাকায়  Central Effluent Treatment Plant স্থাপন 
266.  945িট িশল্প কারখানায় iিটিপ (Effluent Treatment Plant) স্থাপন 

267.  iিটিপ স্থাপনসহ aনয্ানয্ দূষণ িনয় ণ কায র্কর্েম সহজশেতর্ ঋণ দােনর জনয্ 
বাংলােদশ বয্াংেক 311 েকািট টাকার তহিবল গঠণ 

268.  পিরেবশ aিধদপ্তেরর সক্ষমতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ 32 িট েজলায় পিরেবশ 
aিধদপ্তেরর নতুন aিফস স্থাপন  

269.  
জীবৈবিচ য্ সংরক্ষেণর জনয্ েদেশর 45িট eলাকােক সংরিক্ষত eলাকা 
িহেসেব েঘাষণা। বতর্মােন সংরিক্ষত eলাকা েদেশর েমাট আয়তেনর 2.9 
শতাংশ 

270.  জীব িনরাপত্তা িবিধমালা, 3123 জাির
271.  বনয্ াণী (সংরক্ষণ e িনয় ণ) আiন, 3123 জাির
272.  করাতকল (লাiেসন্স) িবিধমালা 3123 aনুেমাদন
273.  7িট গুরুতব্পূণ র্ শহের 7িট সাব র্ক্ষিণক বায়ুমান পিরবীক্ষণ েস্টশন স্থাপন 

274.  
Climate Change Trust Fund eর আoতায় জলবায়ু পিরবতর্েনর 
েনিতবাচক ভাব েমাকােবলায় 5িট কেল্পর আoতায় uপকুলীয় aঞ্চেল কর্স 
ডয্াম o aনয্ানয্ aবকাঠােমা িনম র্াণ  

 িডিজটাল বাংলােদশ

275.  75িট েজলায় েজলা i-সািভ র্স েসন্টার স্থাপন; 2িট েজলােক িডিজটাল েজলা 
িহেসেব েঘাষণা 

276.  561িট uপেজলােক েটিলটক েনটoয়ােকর্র মেধয্ আনয়ন
277.  েটিলটেকর মাধয্েম 4-িজ যুিক্ত বতর্ন eবং 3.6-িজ যুিক্ত স সারণ 

278.  i-েপেমন্ট, েমাবাiল বয্াংিকং সহ i-কমাস র্ চালুর সহায়ক আiনী 
aবকাঠােমা সৃিষ্ট 

279.  
i-েপেমন্ট, i-কমাস র্ কায র্কর্েমর িনরাপত্তার জনয্ লাiেসন্স াপ্ত 7িট 
certifying authority-র মেধয্ 4িট কতৃর্ক গর্াহক পয র্ােয় িডিজটাল সব্াক্ষর 
সািট র্িফেকট iসুয্ o e সংকর্ান্ত েসবা দান শুরু 

280.  সকল েজলা শাসেকর কায র্ালেয় i-ফাiিলং চালু
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281.  েটিলেডনিসিট 88.92% eবং iন্টারেনট েডনিসিট 34.7৯%e uন্নীতকরণ 

282.  েজলা, uপেজলা o iuিনয়ন পয র্ােয়র িবিভন্ন সরকাির aিফেসর েমাট 35 
হাজার oেয়বেপাট র্াল ৈতির 

283.  সাবেমিরন কয্াবেলর বয্ান্ডuiডথ্ 55.7 Gbps েথেক 311 Gbps e uন্নীত 
করা 

284.  সােড় 5 হাজােরর aিধক iuিনয়ন তথয্ o েসবােক  স্থাপন
285.  জাতীয় আiিসিট আiন, 311৯ o আiিসিট নীিতমালা, 311৯ ণয়ন 
286.  িবজ্ঞান o যুিক্ত uন্নয়ন াস্ট আiন, 3122 ণয়ন

287.  িডিজটাল িসগেনচার কম র্সূিচর আoতায় িবিধমালা/ িবধান/গাiডলাiন 
ণয়ন  

288.  লাiেসিন্সং গাiডলাiন, aিডট গাiডলাiন o িসিপeস গাiডলাiন ণয়ন 
eবং সািট র্ফাiড িতষ্ঠান মেনানয়ন 

289.  সকল সরকাির দপ্তরেক সমিনব্ত আiিট েনটoয়ােকর্র আoতাভুক্তকরেণর 
কায র্কর্ম গর্হণ 

290.  সকল ধরেণর সরকাির কর্েয়র জনয্ e-procurement o e-monitoring 
বয্বস্থা চালু 

291.  িবমােন মণ/মাল পিরবহণেক i-বািণেজয্র আoতায় আনয়ন
292.  জাতীয় তথয্ o েযাগােযাগ যুিক্ত নীিতমালা, 311৯ জাির

293.  International Long Distance Telecommunications Services 
(ILDTS) Policy, 2010 জাির 

294.  জাতীয় িবজ্ঞান o যুিক্ত নীিত, 3122 জাির
295.  বাংলােদশ হাi-েটক পাকর্ কতৃর্পক্ষ আiন, 3121 ণয়ন
296.  জাতীয় িবজ্ঞান o যুিক্ত যাদুঘর আiন, 3121 ণয়ন
297.  আiিসিট খােত uেদয্াক্তা সৃিষ্টর লেক্ষয্ সমমূলধন তহিবেল বরাদ্দ দান  

298.  
বাংলােদশ বয্াংেকর কায র্কর্ম aেটােমশন করার জনয্ েনট oয়ািকর্ং, 
eন্টার াiজ িরেসাস র্ প্লয্ািনং, বয্াংিকং eিপ্লেকশন, আiিট লয্াব স্থাপেনর 
কাজ সম্পন্ন করা 

299.  i-কমাস র্ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্ বাংলােদশ বয্াংকেক eন্টার াiজ ডাটা 
oয়য্ারহাuজ স্থাপন 

 দাির িবেমাচন o সামািজক িনরাপত্তা
300.  িতবন্ধীেদর জনয্ One Stop Service চালু
301.  দািরে র হার 3124 সােল 37.3 শতাংেশ াস

302.  311৯-21 aথ র্বছর হেত েমাট 79িট িতবন্ধী েসবা o সাহাযয্ েক  স্থাপন; 
4 লক্ষ 61 হাজার িতবন্ধীেক িবিভন্ন কার েসবা দান 

303.  aসব্চ্ছল িতবন্ধীেদর মাথািপছু মািসক 411 টাকা হাের ভাতা দান  

304.  aসব্চ্ছল িতবন্ধী ভাতােভাগীর সংখয্া 4লক্ষ 25 হাজার 711 জেন 
uন্নীতকরণ 

305.  িবধবা/সব্ামী পিরতয্ক্ত মিহলােদর মািসক 411 টাকা হাের ভাতা দান।  
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306.   eিতম িশশুেদর কলয্ােণ েখারািক ভাতা দান eবং েবসরকাির eিতমখানায় 
কয্ািপেটশন গর্ান্ট দান aবয্াহত রাখা 

307.  
িমরপুেরর aিটজম িরেসাস র্ েসন্টার াঙ্গেন aিটিস্টক িশশুেদর জনয্ পাকর্ 
স্থাপন; 79িট িতবন্ধী েসবা o সাহাযয্ েকে র সােথ eকিট কের aিটজম 
কণ র্ার চালু 

308.  বয়স্ক ভাতা সুিবধােভাগীর সংখয্া 31 লক্ষ হেত 35 লক্ষ 86 হাজাের 
uন্নীতকরণ 

309.  aিতদির েদর কম র্সংস্থােনর লেক্ষয্ ‘সুদমুক্ত ঋণ কায র্কর্ম’ পিরচালনা;  

310.  eিসডদগ্ধ মিহলা o শারীিরক িতবন্ধীেদর পুনগ র্ঠন o মিহলােদর 
আত্মকম র্সংস্থান তহিবল গঠন 

311.  মঙ্গাপীিড়ত eলাকায় হতদির েদর জনয্ কম র্ সৃজন

312.  বতর্মােন খাদয্শসয্ মজুেদর সক্ষমতা ায় 31 লক্ষ েমি ক টেন uন্নীতকরণ 
eবং 22 লক্ষ েমি ক টেনর aিধক পিরমাণ আপদকালীন মজুদ সংরক্ষণ  

313.  খাদয্মূলয্ সহনীয় রাখা/নয্াযয্মূলয্ িনিশ্চত করেত oeমeস, সুলভমূেলয্ খাদয্ 
িবতরণ কায র্কর্ম aবয্াহত রাখা 

314.  িনরাপদ খাদয্ আiন, 3124 পাশ
315.  ঘের েফরা কম র্সূিচ পুনরায় চালুকরণ
316.  শহেরর ভাসমান জনেগাষ্ঠীর জনয্ েশল্টার েহাম িনম র্াণ
317.  ভবঘুের o িনরা য় বয্িক্তেদর পুনব র্াসন আiন, 3122 ণয়ন

318.  বনয্ াণী দব্ারা আকর্ান্ত মানুেষর জানমােলর ক্ষিতপূরণ নীিতমালা, 3121 
জাির 

319.  বন রক্ষােথ র্ ক্ষিতগর্স্তেদর ক্ষিতপূরণ নীিতমালা, 3122 জাির

320.  ঘূিণ র্ঝড় আ য়েক িনম র্াণ, রক্ষণােবক্ষণ o বয্বস্থাপনা নীিতমালা, 3122 
জাির 

321.  জলবায়ু াস্ট ফােন্ডর aথ র্ায়েন uপকূলীয় িতনিট িবভােগ 7 হাজার 297িট 
ঘূিণ র্ঝড় সহনীয় গৃহ িনম র্াণ 

322.  দূেয র্াগ েথেক ত uত্তরণ পিরকল্পনা (Contingency Plan) ণয়ন 

323.  43 হাজার নগর েসব্চ্ছােসবক ৈতিরর লেক্ষয্ ঢাকা, চট্টগর্াম o িসেলট শহের 
iেতামেধয্ 27 হাজার েসব্চ্ছােসবক ৈতির, িশক্ষণ o uপকরণ দান 

324.  গর্ামীণ েফান o েটিলটেকর মাধয্েম দূেয র্ােগর আগাম বাতর্াসহ eসeমeম 
ে রণ  

325.  েয েকান েমাবাiেল 21৯52 ডায়াল কের ৈদিনক আবহাoয়া বাতর্া সতকর্ 
সংেকত জানার বয্বস্থা গর্হণ 

326.  
েজলা, uপেজলা o iuিনয়ন দূেয র্াগ বয্বস্থাপনা কিমিট’র সভাপিত o সদসয্ 
সিচবেক  eসeমeস eর মাধয্েম দূেয র্ােগর আগাম সংবাদ o পরামশ র্মূলক 
বাতর্া ে রণ 

 কম র্সংস্থান o বাসী কলয্াণ
327.  নয্াশনাল সািভ র্স বতর্ন o কর্মানব্েয় eর আoতা স সারণ
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328.  নতুন 72িট েদশসহ েমাট 26৯িট েদেশ কম  ে রণ

329.  aিভবাসন o দক্ষতা uন্নয়ন তহিবল গঠন- িবেদশ গমেনচ্ছু মিহলা কম েদর 
িবিভন্ন িশক্ষণ দান 

330.  বাসী কলয্াণ বয্াংক আiন, 3121 ণয়ন 

331.  বাসী কলয্াণ বয্াংক িতষ্ঠা- aিভবাসী িমকগণেক মা  1৯% সুেদ e 
বয্াংক েথেক ায় 56 েকািটর টাকার সুিবধা দান;  

332.  িবভাগীয় পয র্ােয় o aিভবাসীবহুল েজলায় বাসী কলয্াণ বয্াংেকর শাখা 
স্থাপন; বাসীেদর 35 ঘন্টা েসবা েদয়ার জনয্ েহল্প েডস্ক েখালা হেয়েছ।  

333.  aিভবাসন বয্বস্থায় সব্য়ংিকর্য় পদ্ধিত চালু
334.  িতিট িবমান বন্দের বাসী কলয্াণ েডক্স স্থাপন
335.  েজলা শাসকেদর দপ্তের বাসী কলয্াণ শাখা েখালা

336.  িবদয্মান 27িট ম uiং eর পাশাপািশ 212িট পদ সমব্িলত 23িট নতুন ম 
uiং সৃজন 

 নারী o িশশু কলয্াণ
337.  জাতীয় নারী uন্নয়ন নীিত, 3122 aনুেমাদন 

338.  েজন্ডার সংেবদনশীল বােজট ণয়ন (51িট ম ণালয়/িবভােগর জনয্ পৃথক 
িতেবদন ণয়ন) 

339.  বােজেট নারীেদর িহসয্া িনিশ্চতকরণ
340.  নারী uেদয্াক্তােদর জনয্ পৃথক বয্াংক ঋেণর সুিবধা িনিশ্চত/স সারণ 

341.  িতিট বয্াংক o নন-বয্াংক িতষ্ঠােন নারী uেদয্াক্তােদর জনয্ আবিশয্কভােব 
সব্ত  েডস্ক েখালা 

342.  েদেশর 51িট েজলা সদর হাসপাতােল eবং 31িট uপেজলা সব্াস্থয্ কমেপ্লেক্স 
oয়ান-স্টপ কর্াiিসস েসল স্থাপন  

343.  দাির য্পীিড়ত eবং দুঃস্থ গর্ামীণ মিহলােদর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়েন 
সরকােরর eকক aথ র্ায়েন িভিজিড কায র্কর্ম aবয্াহত রাখা 

344.  জাতীয় িশশু ম িনরসন নীিত, 3121 জাির
345.  জাতীয় িশশু ম িনরসন কম র্পিরকল্পনা ণয়ন
346.  সুিবধাবিঞ্চত পথিশশুেদর জনয্ িশশু িবকাশ েকে র কায র্কর্ম পিরচালনা  

347.  িনম্নিবত্ত o মধয্িবত্ত কম র্জীিব মােয়েদর জনয্ 7িট িবভাগীয় শহর eবং 24িট 
েজলা শহের েমাট 55িট েড-েকয়ার েসন্টার পিরচালনা 

348.  দির  মােয়েদর মাতৃতব্কালীন ভাতা 461 টাকায় uন্নীতকরণ

349.  শহের িনম্ন আেয়র কম র্জীিব মােয়েদর মািসক 461 টাকা হাের মাতৃতব্কালীন 
ভাতা দান কম র্সূিচ পিরচালনা 

350.  িশশু িবকােশ ারিম্ভক িশক্ষা কেল্পর মাধয্েম 9 লক্ষািধক িশশুেক াক-
াথিমক িশক্ষা দান  

351.  নারী o িশশু িনয র্াতন িতেরােধ নয্াশনাল েহল্পলাiন েসন্টার স্থাপন  
 মুিক্তেযাদ্ধা কলয্াণ
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352.  মুিক্তেযাদ্ধােদর েরশন দান নীিতমালা ণয়ন

353.  মুিক্তেযাদ্ধােদর সম্মানী ভাতার হার মািসক ৯11 টাকা হেত 3,111 টাকায় 
uন্নীতকরণ 

354.  রা ীয় সম্মানী ভাতা াপ্ত যুদ্ধাহত মুিক্তেযাদ্ধােদর িচিকৎসা দান

355.  
মহান মুিক্তযুেদ্ধ aবদােনর সব্ীকৃিতসব্রূপ িবিভন্ন েদেশর িবেদিশ বন্ধু o 
সংগঠনেক সম্মাননা দান; e পয র্ন্ত েমাট 792 জন িবেদিশ বন্ধু o 
সংগঠনেক সম্মাননা দান 

 সুশাসন

356.  
ITLOS-eর রােয় বেঙ্গাপসাগেরর 311 নিটকয্াল মাiল পয র্ন্ত eলাকায় 
বাংলােদেশর aথ র্ৈনিতক aিধকার িতষ্ঠা o মহীেসাপােন aিধকার 
িনিশ্চতকরণ 

357.  যুদ্ধাপরাধীেদর িবচার কায র্কর্ম শুরু- 9 জন িচিহ্নত যুদ্ধাপরাধীর িবচার সম্পন্ন। 
2 জেনর রায় কায র্কর। aপর 9 জেনর িবচােরর িকর্য়া চলমান আেছ  

358.  আিথ র্কভােব aসব্চ্ছল েমাট 59 হাজার 555 জনেক আiনী সহায়তা দান  
359.  বঙ্গবন্ধু হতয্া মামলায় সাজা াপ্ত আসািমেদর মেধয্ 6 জেনর মৃতুয্দন্ড কায র্কর 

360.  জাতীয় চার েনতার হতয্ার িবচার কাজ সম্পন্ন; আপীল িবভাগ কতৃর্ক 4 জন 
আসািমর মৃতুয্দন্ড o 23 জন আসািমেক 21 বছেরর কারাদেন্ডর রায় দান 

361.  চট্টগর্ােমর 21 াক a  মামলার িবচার কাজ সম্পন্ন করা 
362.  িবিডআর িবে াহ মামলার িবচার সম্পন্ন করা 
363.  তথয্ aিধকার আiন, 311৯ ণয়ন
364.  জাতীয় েবতন েস্কল, 311৯ বাস্তবায়ন
365.  বড র্ার গাড র্ আiন, 3121 ণয়ন
366.  জনসব্াথ র্ সংিশ্লষ্ট তথয্ দান (সুরক্ষা) আiন, 3122 ণয়ন
367.  সংিবধান (পঞ্চদশ সংেশাধনী) আiন, 3122 ণয়ন
368.  aিপ র্ত সম্পিত্ত তয্প র্ণ (সংেশাধন) আiন, 3124 ণয়ন
369.  েদয়াল িলখন o েপাষ্টার লাগােনা (িনয় ণ) আiন, 3123 ণয়ন
370.  মানব পাচার িতেরাধ o দমন আiন, 3123 ণয়ন
371.  পাসেপাট র্ আiন, 3123 ণয়ন
372.  aপরাধ সম্পিকর্ত িবষেয় পারষ্পিরক সহায়তা আiন, 3123 ণয়ন
373.  পেণ র্াগর্ািফ িনয় ণ আiন, 3123 ণয়ন
374.  িনব র্াচন কিমশন সিচবালয় আiন, 3121 ণয়ন
375.  েভাটার তািলকা আiন, 311৯ ণয়ন
376.  জাতীয় মানবািধকার কিমশন আiন, 311৯ ণয়ন
377.  েমাবাiল েকাট র্ আiন, 311৯ ণয়ন
378.  জাতীয় পিরচয় িনবন্ধন আiন, 3121 ণয়ন
379.  গর্ন্থাগাের বi সরবরাহ সংকর্ান্ত সমিনব্ত নীিতমালা ণয়ন 
380.  251 েকািট টাকার aিভবাসী দক্ষতা uন্নয়ন তহিবল গঠন
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381.  দূন িত দমন সংেশাধন আiন, 3124 পাশ

382.  
স্থানীয় সরকার (iuিনয়ন পিরষদ) আiন, 311৯, স্থানীয় সরকার (েপৗরসভা) 
আiন, 311৯ eবং স্থানীয় সরকার (িসিট কেপ র্ােরশন) আiন, 311৯ 
aনুেমাদন 

383.  uপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আiন 3122 জাির
384.  72িট েজলা পিরষেদ শাসক িনেয়াগ
385.  বালুমহাল o মািট বয্বস্থাপনা আiন, 3121 ণয়ন
386.  সরকাির জলমহাল বয্বস্থাপনা নীিতমালা, 311৯ জাির
387.  হাoর o জলাভূিমর uন্নয়েন তথয্ ভান্ডার o সমিনব্ত মাষ্টার প্লয্ান ৈতির 
388.  32িট েজলার 263িট uপেজলায়  ভূিমর বয্বহারিভিত্তক েজািনং সম্পন্ন  

389.  
ঢাকা মহানগর জিরেপ 2৯2 েমৗজার 5 লক্ষ 52 হাজার 617িট খিতয়ান o 
519৯িট েমৗজা ময্াপসীট িডিজটাiেজশান eর কাজ সম্পন্ন কের ভূিম েরকড র্ 
জিরপ aিধদপ্তেরর oেয়বসাiেট আপেলাডকরণ 

390.  জিম েরিজে শেনর েক্ষে  uৎেস কর কতর্েনর হার াস
391.  িবিভন্ন বািহনীর মেধয্ েরশন দােনর েক্ষে  সামঞ্জসয্তা িবধান

392.  েভাক্তা aিধকার সংরক্ষণ (সভা o কায র্কর্ম) িবিধমালা-3121, েভাক্তা 
aিধকার সংরক্ষণ তহিবল (িহসাব o িনরীক্ষা) িবিধমালা-3121 জাির 

393.  জাতীয় েভাক্তা aিধকার সংরক্ষণ aিধদপ্তর (কম র্কতর্া o কম র্চাির) িনেয়াগ 
িবিধমালা 3123 ণয়ন 

394.  72িট েজলায় েজলা েভাক্তা aিধকার সংরক্ষণ কিমিট গঠন
395.  কয্াবল েনটoয়াকর্ পিরচালনা o লাiেসিন্সং িবিধমালা-3121 জাির
396.  Electronic Government Procurement নীিতমালা জাির 

397.  
e-GP o Procurement Management Information System 
(PROMIS) বাস্তবায়েনর জনয্ েদেশর সকল েজলায় internet 

connectivity hardware o software স্থাপন   
398.  ‘সাংবািদক সহায়তা ভাতা/aনুদান নীিতমালা 3123 ণয়ন
399.  ায় শতভাগ জন্ম িনবন্ধন সম্পন্নকরণ
400.  দুন িত দমন কিমশন (সংেশাধন)আiন, 3124 ণয়ন
401.  রংপুর িসিট কেপ র্ােরশন o গাজীপুর িসিট কেপ র্ােরশন িতষ্ঠা
402.  সরকােরর ক্ষমতা গর্হেণর পর েথেক েমাট 32িট নতুন েপৗরসভা গঠণ 

 রাজসব্ শাসন
403.  মূলয্ সংেযাজন কর o সম্পুরক শুল্ক আiন 3123 পাশ 
404.  The Customs Act, 1969 সংেশাধন
405.  িবকল্প িবেরাধ িনস্পিত্ত চালু; িবকল্প িবেরাধ িনস্পিত্ত িবিধমালা চূড়ান্ত  
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406.  

3127 সােলর মেধয্ কর/িজিডিপ aনুপাত 24 শতাংেশ uন্নীতকরেণর 
লক্ষয্মা ার িবপরীেত 3123-24 aথ র্বছের কর/িজিডিপ aনুপাত িছল 21.5; 
চলিত 3124-25 aথ র্বছের সংেশািধত বােজট aনুসাের কর িজিডিপ aনুপাত 
22.1 

407.  uপেজলা পয র্ন্ত কর aিফস স সারেণর লেক্ষয্ কর িবভােগর কাঠােমা 
পুনগ র্ঠন 

408.  aন-লাiেন কর পিরেশােধর বয্বস্থা বতর্ন
409.  সকল িবভাগীয় শহের িত বছর আয়কর েমলা aনুষ্ঠান

410.  স্পট eয্ােসসেমন্ট eর আoতাভুক্ত সব্ল্প আেয়র করদাতােদর জনয্ দুi পৃষ্ঠার 
সহজ আয়কর িরটান র্ ফরম বতর্ন 

411.  কেপ র্ােরট সামািজক দািয়তব্ পালেন বয্িয়ত খরেচর জনয্ আয়কর েরয়াত 
দােনর িবধান বতর্ন 

412.  ম ী, িতম ী o সংসদ সদসয্বৃেন্দর েবতন আয়করেযাগয্ করা 

413.  সরকাির কম র্কতর্া/কম র্চািরেদর েবতন আেয়র uপর সংিশ্লষ্ট করদাতার িনজসব্ 
তহিবল েথেক কর পিরেশােধর বয্বস্থা বতর্ন 

414.  কর aবয্াহিতর সুিবধা াস o কর aবকাশ সুিবধা সংেকাচন
415.  ঢাকা o চট্টগর্ােম কর তথয্ o েসবা েক  স্থাপন

416.  
শাসিনক পুনিব র্নয্ােসর মাধয্েম নতুন 3িট কাস্টম হাuস, 2িট বন্ড 
কিমশনােরট, 5িট মূসক কিমশনােরট, 4িট আপীল কিমশনােরট, 67িট মূসক 
িবভাগীয় দপ্তর o 257 িট মূসক সােকর্ল িতষ্ঠা 

417.  চট্টগর্াম কাস্টম হাuস (আমদািন) o (রপ্তািন) eকীভূতকরণ
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সারিণ-3: aগর্ািধকার াপ্ত িবষয়সমূেহর মেধয্ েযগুেলা বাস্তবায়নাধীন/চলমান 

কর্িমক 
নমব্র বােজেট েঘািষত কায র্কর্ম বাস্তবায়ন aগর্গিত 

বােজট o পিরকল্পনা
1. কল্প ণয়ন, িকর্য়াকরণ, 

বাস্তবায়ন o মূলয্ায়ন কায র্কর্ম সুষ্ঠু 
o কায র্করকরণ 

On-line e কল্প ণয়ন, িকর্য়াকরণ, 
aনুেমাদনসহ aনয্ানয্ কাজ সম্পন্ন করার জনয্ 
Digital ECNEC কল্পসহ aনয্ানয্ কায র্কর্ম 
গর্হণ  

2. কল্প সাহােযয্র যথাযথ বয্বহার 
িনিশ্চতকরণ 

ৈবেদিশক সাহাযয্পুষ্ট কল্পসমূেহর বাস্তবায়ন 
তব্রািনব্ত করার লেক্ষয্ মাঠ পয র্ােয়র কল্পসমূহ 
পিরদশ র্নপূব র্ক ি পক্ষীয় সভার মাধয্েম সমসয্া 
সমাধােনর uেদয্াগ চলমান 

3. বৃহৎ 21িট ম ণালয়/িবভােগর 
ADP বাস্তবায়েন নজরদাির 

- কল্প পিরবীক্ষেণর uপর গুরুতব্ দান  
-আieমiিডর টাস্কেফাস র্সমূহ কতৃর্ক িনয়িমত 
বৃহৎ 21িট ম ণালয়/িবভােগর eিডিপ 
বাস্তবায়ন aগর্গিত পিরবীক্ষণ কের কর্য় 
পিরকল্পনা সংেশাধনসহ তরািনব্তকরেণ 
aনয্ানয্ পরামশ র্ দান 
-eিডিপ বাস্তবায়ন সংকর্ান্ত তথয্ািদ জাতীয় 
সংসদসহ সংিশ্লষ্ট aনয্ানয্ কতৃর্পেক্ষর িনকট 
িনয়িমত দান  

4. বােজট বাস্তবায়েনর জনয্ aিডট 
আiন ণয়ন 

aিডট আiেনর খসড়া ণয়ন েশেষ পরীক্ষাধীন 
আেছ 

5. িবদয্মান বােজট ে িণিবনয্াস 
কাঠােমা আন্তজর্ািতক রীিতর সােথ 
সামঞ্জসয্পূণ র্ করা 

আন্তজর্ািতক রীিতর সােথ সামঞ্জসয্ েরেখ 
িবদয্মান বােজট ে িণিবনয্াস কাঠােমা 
সংেশাধেনর কায র্কর্ম ায় চূড়ান্ত পয র্ােয় আেছ 

6. জাতে র সকল পয র্ােয়র 
কম র্কতর্া/কম র্চািরর েবতন/ভাতা, 
েপনশন, েপ-েরাল, eবং aনয্ানয্ 
াসিঙ্গক তথয্ সমব্িলত তথয্ 
ভান্ডার ৈতির 

তথয্ ভান্ডার ৈতিরর াথিমক কায র্কর্ম 
iেতামেধয্ শুরু হেয়েছ 

7. ৈবেদিশক সাহােযয্র িবকল্প uৎেসর 
aনুসন্ধান 

কায র্কর্ম চলমান

8. েজলাoয়াির বােজট 3124-25 aথ র্বছেরর বােজেটর সােথ 
টাঙ্গাiল েজলার বােজট মহান সংসেদ েপশ 
করা হেয়েছ। 3125-26 aথ র্বছেরর বােজেটর 
সােথ আেরা 7 িট েজলার (িবভাগীয় সদর) 
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েজলা বােজট uপস্থাপন 

আিথ র্ক খাত
9. aৈনিতক আিথ র্ক কায র্কর্ম িনয় ণ বাংলােদশ বয্াংেকর aনুেমাদন ছাড়া সমবায় 

বয্াংিকং কায র্কর্েমর জনয্ শািস্তর িবধান চালু। 
মািল্ট েলেভল মােকর্িটং েকাম্পানী o 
সামািজক সংগঠনেক আiনী 
কাঠােমাভুক্তকরেণর িকর্য়া চলমান  

10. আিথ র্ক িতষ্ঠান আiেনর সংস্কার আিথ র্ক িতষ্ঠান আiন, 2৯৯4 রিহত কের 
আiনিট নতুনভােব ণয়েনর কাজ িকর্য়াধীন 
আেছ 

11. iনু্সেরন্স কেপ র্ােরশন আiন, 3124 
ণয়ন 

আiনিট ণয়েনর কায র্কর্ম শুরু; 
েস্টকেহাল্ডারেদর মতামত সংগর্হ করা হেয়েছ 

12. নয্াশনাল েপেমন্ট সুiচ স্থাপন জাতীয় তথয্ o েযাগােযাগ নীিতর আেলােক 
নয্াশনাল েপেমন্ট সুiচ স্থাপেনর কায র্কর্ম ায় 
েশষ পয র্ােয়  

13. ফাiনয্ািন্সয়াল িরেপািট র্ং আiন
ণয়ন eবং ফাiনয্ািন্সয়াল 
িরেপািট র্ং কাuিন্সল গঠন 

িকর্য়াধীন 

বয্বসা-পিরেবশ
14. েরিজি কৃত মূল দিলল দােনর 

সময়সীমা কমােনা 
েরিজে শন পদ্ধিত আধুিনকায়েনর মাধয্েম 
দিলল দােনর সময়সীমা 3 েথেক 8 িদেন 
কিমেয় আনার েচষ্টা aবয্াহত রেয়েছ 

15. ভূিম েরিজে শন িডিজটাiেজশন ভূিম েরিজে শন িডিজটাiেজশেনর জনয্ 
Deed Registration Digitization  
কমসূ র্িচর আoতায় নানামুখী কায র্কর্ম চলমান 
আেছ 

16. িবচার বয্বস্থােক aেটােমশেনর 
আoতাভুক্তকরণ 

-িবচার াথ েদর হয়রািন াসকেল্প পাiলট 
আকাের মামলার ধায র্ তািরখ o ফলাফল 
িডসেপ্ল েবাড র্-e দশ র্ন, eসeমeস eর 
মাধয্েম তথয্ জানার বয্বস্থা গর্হণ 
-সু ীম েকােট র্ ডাটা েসন্টার স্থাপন 

17. aিগর্ম িডক্লােরশন eবং কােগ র্া 
িক্লয়ােরন্স eর লেক্ষয্ 
সব্য়ংিকর্য়ভােব শুল্ক িহসােবর জনয্ 

ASYCUDA-World সফট্oয়য্ার সংগর্েহর 
িকর্য়া চলমান 
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সকল iuিনেট আধুিনক যুিক্তর 
বয্বহার 

18. ে জাির চালান িডিজটাiেজশন ে জাির চালােনর মাধয্েম েদয় সব ধরেনর 
ািপ্ত েমাবাiল েফান eবং aনলাiেন জমা 
দান কায র্কর্ম চলমান 

19. বয্বসা o িবিনেয়াগ কায র্কর্ম 
aেটােমশন 

কায র্কর্ম চলমান

20. িডিজটাল পদ্ধিতেত ভূিম জিরপ o 
aনয্ানয্ কায র্কর্ম চালু 

72িট েজলায় ভূিম জিরপ সংকর্ান্ত কায র্কর্ম 
িডিজটাiজ করা হেচ্ছ 

21. Operationalization of PPP ক) খসড়া িপিপিপ আiন েভিটং eর জনয্ 
আiন ম ণালেয় ে রণ 
খ) িপিপিপ েজক্ট িস্কর্িনং ময্ানুয়াল, েটন্ডার 
েসিসং ময্ানুয়াল ৈতির iতয্ািদ ৈতিরর কাজ 
চূড়ান্ত পয র্ােয় আেছ 
গ) সড়ক, সব্াস্থয্, আiিসিট, গৃহায়ন, েনৗ-
পিরবহন o েরলoেয় েসক্টের 21িটর েবিশ 
িপিপিপ কল্প াথিমক aনুেমাদন েশেষ 
বাস্তবায়েনর কাজ চলেছ 
ঘ) িপিপিপ কািরগরী সহায়তা খাত তহিবল 
স্কীম o গাiডলাiন েগেজট আকাের কািশত 
eবং তহিবেল 51 েকািট টাকা স্থানান্তর 

22. aথ র্ৈনিতক aঞ্চল িতষ্ঠা েদেশর িবিভন্ন aঞ্চেল 6িট aথ র্ৈনিতক aঞ্চল 
িতষ্ঠার িকর্য়া শুরু  

23. কিম্পিটিশন কিমশন গঠন িকর্য়াধীন 
24. িবকল্প িবেরাধ িনস্পিত্ত পদ্ধিতর 

বাধয্তামূলক েয়াগ 
 

আয়কর আiন, ভয্াট আiন, কাষ্টমস্ আiেন 
েয়াজনীয় িবধান সংেযাজন, েদoয়ানী 
কায র্িবিধ সংেশাধেনর জনয্ সংসেদ িবল 
uত্থাপন 

25. িটিসিবেক শিক্তশালীকরণ কায র্কর্ম চলমান
26. ভারেতর সােথ বড র্ার হাট স্থাপন 3িট বড র্ার হাট চালু হেয়েছ; আেরা 5িট 

িকর্য়াধীন  
27. aথ র্ৈনিতক সব্াথ র্েকি ক 

কূটৈনিতক তৎপরতা 
িবিভন্ন আঞ্চিলক eবং আন্তজর্ািতক 
সহেযািগতা কাঠােমােত aংশগর্হেণর মাধয্েম 
বাংলােদেশর পণয্ o েসবার েবশ সুগম 
হেয়েছ  

িবদুয্ৎ o জব্ালািন
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28. রূপপুর পারমাণিবক িবদুয্ৎ েক  
িনম র্াণ 

রূপপুের পারমাণিবক িবদুয্ৎ কল্প িনম র্ােণর 
লেক্ষয্ রািশয়ান েফডােরশন সরকােরর সােথ 
াথিমক কায র্ািদর জনয্ State Export 

Credit চুিক্ত eবং Nuclear Industry 
Information Centre  স্থাপন িবষয়ক আেরা 
eকিট চুিক্ত সব্াক্ষর  
-13/21/3124 তািরেখ রূপপুর পারমানিবক 
িবদুয্ৎ েক  িনম র্াণ কেল্পর (2ম পয র্ায়) 
িভিত্ত স্তর স্থাপন 

29. কয়লািভিত্তক িবদুয্ৎ েক  স্থাপন - 2 হাজার 99 েমগাoয়াট ক্ষমতার 4িট 
িবদুয্ৎ েক  স্থাপেনর জনয্ চুিক্ত সব্াক্ষর 
- রামপােল 2 হাজার 431 েমগাoয়াট eবং 
মাতারবািড়েত 2 হাজার 311 েমগাoয়াট 
ক্ষমতাসম্পন্ন িবদুয্ৎ েক  স্থাপেনর কাজ 
চলমান আেছ 

30. ক্ষু  পািন িবদুয্ৎ কেল্পর 
সম্ভাবয্তা যাচাi 

সম্ভাবয্তা যাচাi eর িবষয়িট িকর্য়াধীন  

31. িবদুয্েতর চািহদা o uৎপাদেনর 
মেধয্ পাথ র্কয্ দূরীকরণ 

বতর্মােন িবদূয্ৎ uৎপাদন ক্ষমতা 21 হাজার 
452 েমগাoয়াট, আগামী 3128 সােল ায় 29 
হাজার 611 েমগাoয়ােট uন্নীত হেব িবধায় 
চািহদা aনুসাের িবদুয্ৎ সরবরাহ সম্ভব হেব।  

32. ধােনর তুষ েথেক িবদুয্ৎ uৎপাদন iডকেলর aথ র্ায়েন ধােনর তুষ েথেক eকিট 
িবদুয্ৎ েক  স্থাপেনর কাজ িকর্য়াধীন 

33. 3132 সােলর মেধয্ িতিট গর্ােম 
িবদুয্ৎ েপৗঁেছ েদয়া  

64িট েসৗর িবদুয্ৎ েক  স্থাপন, 25িট 
িকর্য়াধীন; আেরা 311িট স্থাপেনর পিরকল্পনা 
গর্হণ 

34. জাতীয় জব্ালািন নীিত 
হালনাগাদকরণ 

িবেশষজ্ঞ কিমিটর মতামেতর aেপক্ষায় আেছ 

35. কয়লা নীিত ণয়ন িবেশষজ্ঞ কিমিটর মতামেতর aেপক্ষায় আেছ 
36. সমু  uপকূেল গয্াস aনুসন্ধান শুরু 

করা 
সাঙ্গু িফল্ড হেত ৈদিনক ায় 23.6 িমিলয়ন 
ঘন ফুট হাের গয্াস uৎপািদত হেচ্ছ। 

-  3িট ব্লেক েতল o গয্াস aনুসন্ধােনর জনয্ 
কেনােকা িফিলপস eর সােথ  সব্াক্ষিরত 
uৎপাদন-বন্টন চুিক্তর (Production 
Sharing  Contract,  PSC) িভিত্তেত 
জিরপ কাজ েশষ হেয়েছ 
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- েমৗলভীবাজার গয্াসেক্ষে  িতনিট কুপ 
খনন েশেষ গয্াস uৎপাদন শুরু; িবিবয়ানা 
গয্াসেক্ষে  7িট কুেপর মেধয্ 5 িটেত খনন 
কাজ শুরু; 

- বােপেক্স কতৃর্ক েমাট 637 িক. িম. 3িড 
সাiসিমক জিরপ eবং 2 হাজার 261 বগ র্ 
িক.িম. 4িড সাiসিমক জিরপ কাজ 
সম্পন্ন 

37. aনেশার /aফেশার গয্াস 
aনুসন্ধান কায র্কর্ম শুরু করা   

-বাংলােদশ o িময়ানমােরর মেধয্ সমু সীমা 
সংকর্ান্ত িবেরাধ িনস্পিত্তর ে িক্ষেত aগভীর 
সমু  aঞ্চেলর ৯িট ব্লক eবং গভীর সমু  
aঞ্চেলর 4িট ব্লকসহ েমাট 23িট ব্লক aন্তভু র্ক্ত 
কের aফেসার িবিডং রাuন্ড 3123 চূড়ান্তভােব 
েঘাষণা 

38. বােপক্স কতৃর্ক কাপািসয়া/
েমাবারকপুর/সুন্দলপুর/ 
কাiেল aনুসন্ধান কুপ খনন 

কাপািসয়া, সুন্দলপুর o কাiেল েমাট ায় 2 
হাজার িমটার কুপ খনন সম্পন্ন 

39. েদেশর পিশ্চম/দিক্ষণ পিশ্চমাঞ্চেল 
গয্াস সুিবধা স সারেণ 467 িক. 
িম. লাiন িনম র্াণ 

eিডিব o িজoিব-র aথ র্ায়েন 5িট পাiপলাiন 
িনম র্াণ করা হেচ্ছ 

40. বােপক্সেক শিক্তশালীকরণ বােপক্সেক শিক্তশালী করেত 5িট কল্প 
বাস্তবায়ন করা হেচ্ছ। জনবলেক েদেশ িবেদেশ 
িশক্ষণ দান o আধুিনক য পািত সংগর্হ 
করা হেচ্ছ 

41. িডেসমব্র, 3123 eর মেধয্ কাতার 
েথেক ৈদিনক 611 ঘনফুট গয্ােসর 
সমপিরমাণ তরলীকৃত াকৃিতক 
গয্াস আমদািন 

কাতার েথেক ৈদিনক 611 ঘনফুট গয্ােসর 
সমপিরমাণ তরলীকৃত াকৃিতক গয্াস 
আমদািনর জনয্ সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষিরত 

42. েটকসi জব্ালািন uন্নয়ন কতৃর্পক্ষ 
আiন, 3123 

খসড়া আiন সংেশািধত হেচ্ছ, aিচেরi 
সংসেদ uপস্থাপন করা হেব 

43. iস্টান র্ িরফাiনািরর পিরেশাধন 
ক্ষমতা িতনগুণ বৃিদ্ধ   

iস্টান র্ িরফাiনািরর পিরেশাধন ক্ষমতা আেরা 
41 লক্ষ েম. টেন uন্নীত করার লেক্ষয্ কায র্কর্ম 
গর্হণ করা হেয়েছ 

44. eকক েনাঙর িতষ্ঠা 
(Installation of Single Point 
Mooring) 

আমদািনকৃত aপিরেশািধত জব্ালািন (Crude 
Oil) o িডেজল সব্ল্প সমেয় খালাস o 
খালােসর সময় aপচয়েরােধ eকক েনাঙর 
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িতষ্ঠার কায র্কর্ম চলমান
45. eলeনিজ িভিত্তক 2 হাজার 99 

েমগাoয়াট ক্ষমতার িবদুয্ৎ েক  
স্থাপন 

কায র্কর্ম চূড়ান্ত পয র্ােয় আেছ

46. 
সমিনব্ত কৃিষ o পল্লী uন্নয়ন

47. জাতীয় কৃিষ নীিত, 3123 জাতীয় কৃিষ নীিত, 3123 ণয়ন িকর্য়াধীন 
48. uন্নত জােতর বীজ সরবরাহ 

িনিশ্চতকরণ 
িবeিডিস-র মাধয্েম 2 লক্ষ 58 হাজার েমি ক 
টন িবিভন্ন ফসেলর বীজ সরবরােহর কায র্কর্ম 
চলমান 

49. শসয্বীমা কুিমল্লা েজলার েদবীদব্ার uপেজলায় বাড র্, 
কুিমল্লা কতৃর্ক পরীক্ষামূলকভােব বাস্তবািয়ত 
হেচ্ছ। 

50. জিম বনয্ামুক্ত কের েসচ সুিবধা 
দান 

2 হাজার 8৯1 েকািট টাকা বয্েয় 25িট কল্প 
বাস্তবািয়ত হেচ্ছ, যা সম্পন্ন হেল 44 লক্ষ 
েমি ক টন খাদয্শসয্ uৎপাদন হেব 

51. ভূ-uপিরস্থ পািন বয্বহার কের েসচ 
স সারণ  

েসেচর কাজ ভূ-uপিরস্থ পািন বয্বহার কের 
সম্পন্ন করা হেচ্ছ eবং eর বয্ািপ্ত বাড়ােনার 
কাজ চলমান 

52. লবণাক্ততা িতেরাধ o জলাবদ্ধতা 
দূর কের জিম পুনরুদ্ধার 

6 হাজার 661 েহক্টর জিম পুনরুদ্ধার কের ৯ 
হাজার 697িট পিরবারেক পুনব র্াসেনর 
পিরকল্পনা গর্হণ 

53. লবনাক্ত পািনর aনু েবশস্থল 
িচিহ্নত কের স্থায়ী পয র্েবক্ষণ 
েনটoয়াকর্ স্থাপন 

Climate Change Trust Fund eর 
আoতায় 4িট পেব র্ eকিট সমীক্ষা কল্প 
চলমান।  

54. কৃিষ জিম সুরক্ষা o ভূিম বয্বহার 
আiন, 3122 ণয়ন 

আiেনর খসড়া ণীত হেয়েছ। 
েস্টকেহাল্ডারেদর মতামত গর্হণ করা হেচ্ছ 

55. হাoর o জলাভূিম uন্নয়েন সমিনব্ত 
মাষ্টার প্লয্ান ণয়ন 

সমিনব্ত মাস্টার প্লয্ান ৈতিরর লেক্ষয্ াক-
সমীক্ষার কাজ সমাপ্ত 

56. বাড র্ ফ্লু িনয় েণ ভয্াকিসন 
uৎপাদেনর লেক্ষয্ মানসম্মত o 
আধুিনক লয্াবেরটির স্থাপন 

াণী েরাগ িনণ র্য়, িতেষধক o িতেরাধমূলক 
বয্বস্থা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ সরকাির aথ র্ায়েন িটকা 
uৎপাদন যুিক্ত আধুিনকায়ন o গেবষণা 
স সারণ শীষ র্ক কল্প চলমান 

57. াণীসম্পদ খােতর চাষীেদর জনয্ 
িশক্ষেণর সুেযাগ বৃিদ্ধ 

uপেজলা পয র্ােয় চাষীেদর িশক্ষেণর জনয্ 
uন্নয়ন কল্প o রাজসব্ বােজেটর আoতায় 
কম র্সূিচ বাস্তবায়নাধীন 
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58. পিরেবশ বান্ধব িচংড়ী চাষ কৃষকেদর িশক্ষণ দান, িনয়িমত মিনটিরং 
iতয্ািদ কায র্কর্ম চলমান আেছ; গেবষণার 
মাধয্েম  পিরেবশ বান্ধব িচংড়ী চাষ পিদ্ধত 
uদ্ভাবন করা হেয়েছ। 

59. জাতীয় িচংড়ী নীিতমালা 3125 aনুেমাদেনর aেপক্ষাধীন আেছ
60. বেঙ্গাপসাগের বাংলােদেশর নতুন 

িনধ র্ািরত সমু সীমায় নতুন মৎসয্ 
আহরণ েক্ষ  িচিহ্নতকরণ 

বাংলােদশ েমিরন িফশািরজ কয্াপািসিট 
িবিল্ডং কেল্পর আoতায় uপেযাগী জাহাজ 
(research vessel) সংগর্েহর লক্ষয্ কায র্কর্ম 
শুরু করা হেয়েছ।  

61. িবলুপ্ত জািতর মৎসয্জাত 
সংরক্ষণ 

মােছর লাiভ জীন বয্াংক িতষ্ঠাসহ িবিভন্ন 
কায র্কর্ম গর্হণ করা হেয়েছ 

62. মঙ্গাপীিড়ত uত্তরাঞ্চেল 
হতদির েদর জনয্ কম র্সংস্থান 
কল্প  

uত্তরাঞ্চেলর 6িট েজলায় 46িট uপেজলার 
264িট iuিনয়েন কল্প বাস্তবায়ন করা হেচ্ছ 

63. যুেগাপেযাগী খাদয্নীিত ণয়ন কায র্কর্ম চলমান
64. খাদয্ মজুদ/খাদয্সংগর্হ/খাদয্ 

িবতরেণ সমিনব্ত কায র্কর্ম গর্হণ 
মজুদিবেরাধী বয্বস্থা িহেসেব eসআরo জাির। 
সরকাির খাদয্ গুদামগুেলার ধারণ ক্ষমতা 31 
লক্ষ েমি ক টেন uন্নীতকরণ 

- বতর্মােন আপদকালীন মজুেদর 
পিরমাণ ায় 23 লক্ষ েমি ক টন 

65. ভূ-গভর্স্থ o ভূ-uপিরস্থ পািনর 
uৎেসর oপর িনভ র্রতা 61:61 e 
নািমেয় আনা 

ভূ-গভর্স্থ o ভূ-uপিরস্থ পািনর uৎেসর oপর 
িনভ র্রতা 61:61 e নািমেয় আনার কাজ 
চলমান। বতর্মােন e িনভ র্রতা 2.8 : ৯9.5 

66. গড়াi পুনরুদ্ধার গড়াi নদী পুনরুদ্ধার কেল্পর িদব্তীয় পয র্ােয়র 
কাজ চলমান 

67. লবনাক্ততার ঝুিঁক াস o সমু  
েথেক জিম uদ্ধার 

িবিভন্ন কায র্কর্ম চলমান

68. কয্ািপটাল ে িজং eবং নদী 
বয্বস্থাপনা 

গঙ্গা, পদ্মা, হ্মপু , যমুনা eবং েমঘনা নদীেত 
কয্ািপটাল ে িজং o নদী বয্বস্থাপনার কাজ 
চলমান 

69. গঙ্গা নদীর oপর বয্ােরজ িনম র্াণ সমিনব্ত গঙ্গার পািন বয্বস্থাপনার জনয্ গঙ্গা 
নদীর oপর বয্ােরজ িনম র্ােণ চলমান সমীক্ষা 
কায র্কর্ম ায় েশষ পয র্ােয় 

70. জলাবদ্ধতা িনরসন eবং েসচ 
সুিবধা স সারণ 

21.25 লক্ষ েহক্টর জিমেত সুিবধা সম্পসারণ। 
23 িট কল্প বাস্তবায়নাধীন 

71. নদীশাসন o েটকসi নদী  e লেক্ষয্ বাস্তবায়নাধীন 5িট কল্প ায় েশষ 
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বয্বস্থাপনা পয র্ােয়
72. বনয্া পূব র্াভাস o সতক করণ 

বয্বস্থার uন্নয়ন 
বতর্মােন 4িদেনর আগাম পূব র্াভাস েদয়া হেচ্ছ; 
8 িদেনর আগাম পূব র্াভাস দােনর জনয্ 
কায র্কর্ম গৃহীত হেচ্ছ 

73. uপকুলীয় eলাকায় লবনাক্ততার 
পূব র্াভাস o েবিসন uন্নয়েনর 
বয্বস্থা গর্হণ 

আন্তঃআঞ্চিলক সমেঝাতার িভিত্তেত 
সম্পাদেনর জনয্ Bangladesh 
development Forum e িবষয়িট uল্থাপন 

74. ঢাকার চারপােশর নদীেত িবশুদ্ধ 
পািন বাহ িনিশ্চতকরণ 

কল্প বাস্তবায়নাধীন

75. uপকূলীয় eলাকায় ায় 21 হাজার 
পিরবােরর পুনব র্াসন; আিড় ব ধ 
িনম র্াণ কের 31 হাজার েহক্টর জিম 
পুনরুদ্ধার 

কায র্কর্ম চলমান

76. িতিট েগর্াথ েসন্টারেক েজলা 
সদেরর সােথ সংযুক্তকরণ 

েমাট 3162 িট েগর্াথ েসন্টােরর মেধয্ ৯6% 
েক েজলা সদেরর সােথ সংযুক্ত করা হেয়েছ 

77. সবার জনয্ িনরাপদ o িবশুদ্ধ পািন 
সরবরাহ িনিশ্চতকরণ 

- পল্লী eলাকায় িত ৯4 জেনর জনয্ eকিট 
িনরাপদ পািনর uৎস রেয়েছ; 

- পািন সরবরাহ কভােরজ বতর্মােন 99%; 
-  গর্ামাঞ্চেল িবিভন্ন কার েদড় লক্ষািধক 
আেস র্িনকমুক্ত পািনর uৎস স্থাপন eবং 93িট 
গর্ােম পাiপ লাiেনর মাধয্েম পািন সরবরাহ; 
-আেরা েসায়া লক্ষ পািনর uৎস eবং 236িট 
পািনর পাiপ স্থাপেনর কাজ চলেছ; 
eসকল কল্প সমাপ্ত হেল পল্লী eলাকায় পািনর 
কভােরজ শতকরা ৯4 ভােগ uন্নীত হেব 
-েপৗর eলাকায় পািনর কভােরজ বতর্মােন ৯৯ 
শতাংশ 

78. নগরবাসীর পািনর চািহদা পুরণ ঢাকা oয়াসার িনরাপদ পািনর কভােরজ ায় 
শতভাগ 

79. ধাঙ্গর জনেগাষ্ঠীর আবািসক সমসয্া 
সমাধােন কেলািন স্থাপন 

ঢাকা মহানগরীেত সুiপার কেলানী িনম র্ােণর 
কাজ চলমান আেছ 

80. ঢাকা মহানগরীর যানজট, 
পয়ঃিনস্কাশন, পিরেবশগত সমসয্া 
সমাধােন সমিনব্ত uেদয্াগ গর্হণ 

েবগুনবািড় খাল-হািতরিঝল কল্প eবং েবশ 
কেয়কিট ফ্লাioভার িনম র্াণ করা হেয়ছ। 
aেনকগুেলা ফ্লাioভার িনম র্াণ, সড়ক 
iন্টারেসকশন uন্নয়ন কাজ চলমান আেছ।  
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সামিগর্ক িশক্ষা খাত
81. াথিমক পয র্ােয়র 2 লক্ষ 4 হাজার 

956 জন িশক্ষকেক জাতীয়করণ 
াথিমক পয র্ােয়র 2 লক্ষ 4 হাজার 956 জন 
িশক্ষকেক জাতীয়করেণর কাজ শুরু হেয়েছ 

82. সরকাির াথিমক িবদয্ালেয় 
িশিক্ষকার হার 69.5 শতাংেশ 
uন্নীতকরণ 

সরকাির াথিমক িবদয্ালেয় িশিক্ষকার হার 
69.5 শতাংেশ uন্নীতকরেণর কাজ চলমান 
আেছ 

83. িশক্ষানীিত aনুযায়ী স্থায়ী িশক্ষা 
কিমশন গঠন করা 

িশক্ষা কম র্ কিমশন গঠন িকর্য়াধীন

84. িবদয্ালয়িবহীন গর্ােম 2 হাজার 
611িট াথিমক িবদয্ালয় িনম র্াণ 

2 হাজার 494িট িবদয্ালয় িনব র্াচন সম্পন্ন 

85. েবসরকাির িবশব্িবদয্ালেয়র মান 
যাচাiেয়র জনয্ eিকর্িডেটশন 
কাuিন্সল গঠন 

eিকর্িডেটশন কাuিন্সল গঠেনর িবষয়িট িশক্ষা 
ম ণালেয় িকর্য়াধীন 

86. 3124 সােলর মেধয্ 
কিম্পuটার/কািরগির িশক্ষােক 
মাধয্িমক স্তের বাধয্তামূলক করা 

নতুন কািরকুলােম কিম্পuটার/কািরগির িশক্ষা 
aধয্ায় সংেযাগ করার িসদ্ধান্ত গৃহীত 

87. িত uপেজলায় েটকিনকয্াল 
iনিষ্টিটuট স্থাপন 

আপাতত 46িট uপেজলায় iনিষ্টিটuট 
স্থাপেনর কাজ চলমান 

88. মা াসা িশক্ষার আধুিনকায়ন -Secondary Education Sector 
Development Program (SESDP) eর 
মাধয্েম 2 হাজারিট মা াসার আধুিনকায়ন 
কায র্কর্ম চলমান 
- মা াসা িশক্ষার আধুিনকায়েনর লেক্ষয্ 3124 
িশক্ষাবষ র্ েথেক 7ষ্ঠ হেত aষ্টম ে িণ পয র্ন্ত 
সাধারণ o মা াসা িশক্ষার েকার িবষয়সমূেহ 
aিভন্ন বাধয্তামূলক িবষয় চালু 

89. পয র্ায়কর্েম স্নাতক পয র্ন্ত aৈবতিনক 
িশক্ষা চালু 

স্নাতক পয র্ােয় 51% ছা ীেদর uপবৃিত্ত দান 
বাস্তবায়নাধীন। তেব িবল, হাoর o দুগ র্ম 
eলাকায় 211% ছা ীেদর uপবৃিত্ত দান করা 
হেচ্ছ 

90. 3122-23 aথ র্বছেরর মেধয্ 
িশক্ষক-িশক্ষাথ  aনুপাত 2:61 
েথেক 2:51 াসকরণ 

aনুপাত কিমেয় আনার কায র্কর্ম aবয্াহত। 
বতর্মােন e aনুপাত 2:58। 

91. িতিট াথিমক িবদয্ালেয় 
নূয্নয্তম 6 জন িশক্ষক িনযুক্ত 
রাখা 

e লেক্ষয্ িশক্ষক িনেয়াগ িকর্য়া aবয্াহত 
রেয়েছ। সরকাির াথিমক িবদয্ালয় o 
েরিজস্টাড র্ াথিমক িবদয্ালেয় e পয র্ন্ত ায় 
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৯1 হাজার িশক্ষক িনেয়াগ 
92. 3121 সােলর মেধয্ াথিমক স্তের 

211 ভাগ ভিতর্ িনিশ্চতকরণ 
াথিমক স্তের ৯৯.4 ভাগ ভিতর্ িনিশ্চত করা 
হেয়েছ 

93. চর/হাoর/চা-বাগান/দুগ র্ম eলাকায় 
িশশুবান্ধব িশখন েক  স্থাপন 

দুগ র্ম eলকায় িবেশষ িডজাiেন িশশুবান্ধব 
িশখন েক  স্থাপেনর জনয্ ‘েসেকন্ড চান্স eন্ড 
aলটারেনিটভ eডুেকশন’ কল্প গৃহীত। 
িবদয্ালয়িবহীন eলাকায় 2 হাজার  611িট 
িবদয্ালয় স্থাপন কেল্প িবেশষ িডজাiেনর 
িবদয্ালয় স্থাপেনর সংস্থান রাখা হেয়েছ।  

94. িবজ্ঞান চচ র্া/গেবষণাকেম র্র সুেযাগ 
বৃিদ্ধ 

িবিভন্ন িবশব্িবদালেয় 22৯িট কেল্পর আoতায় 
গেবষণা কায র্কর্ম চালু  

95. eলাকািভিত্তক িশক্ষা িতষ্ঠান 
িতষ্ঠা 

েদড় হাজার কেলেজ eকােডিমক ভবন o 
278িট uচ্চ িবদয্লেয়র েভৗত aবকাঠােমা 
িনম র্াণ িবষয়ক কল্প িকর্য়াধীন  

96. েদেশর িতিট uপেজলায় 
েটকিনকাল iনিস্টিটuট স্থাপন  

e িবষেয় গর্হীত কেল্পর পুন:গিঠত িডিপিপ 
eকেনেক aনুেমািদত 

97. রাঙ্গামািটেত eকিট িবশব্িবদয্ালয় 
স্থাপন 

রাঙ্গামািট িবজ্ঞান o যুিক্ত িবশব্ িবদয্ালয় 
স্থাপন িবষয়ক কেল্পর বাস্তবায়ন শুরু 

98. েশখ মুিজব েমিরটাiম 
iuিনভািস র্িট িতষ্ঠা 

েশখ মুিজব েমিরটাiম iuিনভািস র্িট আiন, 
3124 ণয়ন 

99. েদেশর সকল িশক্ষা িতষ্ঠােন i-
লািণ র্ং চালু করা  

িডিজটাল কনেটন্ট ৈতির, মািল্টিমিডয়া 
ক্লাসরুম স্থাপন, oেয়বসাiট স্থাপনসহ নানািবধ 
কায র্কর্ম চলমান  

100. িপিটআiিবহীন 23িট েজলাসদের 
িপিটআi স্থাপন 

িনম র্ােণর িবিভন্ন আেছ পয র্ােয়।

সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ
101. িবকল্প িচিকৎসা পদ্ধিতর 

মােনান্নয়ন o আধুিনকায়ন 
িবিধ ণয়ন িকর্য়াধীন 

102. জাতীয় ঔষধনীিত-3116
আধুিনকায়ন o যুগেপােযাগীকরণ 

চূড়ান্ত পয র্ােয় রেয়েছ

103. নাস র্/পয্ারােমিডকস eর সংখয্া o 
দক্ষতা বৃিদ্ধ 

সব্াস্থয্ aিধদপ্তেরর iন সািভ র্স িশক্ষেণর 
মাধয্েম সব্াস্থয্কম  গেড় েতালা হেচ্ছ 

104. নািস র্ং iন্সিটিটuটেক নািস র্ং 
কেলেজ uন্নীতকরণ 

8িট নািস র্ং iন্সিটিটuটেক নািস র্ং কেলেজ 
uন্নীত করা হেয়েছ 

েভৗত aবকাঠােমা
105. সড়ক রক্ষণােবক্ষণ তহিবল গঠন সড়ক রক্ষণােবক্ষণ তহিবল েবাড র্ আiন, 
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3124 িবল আকাের uপস্থাপেনর জনয্ জাতীয় 
সংসদ সিচবালেয় ে রণ করা হেয়েছ। 

106. Mass Rapid Transit (MRT) 
লাiন-7 কল্প বাস্তবায়ন কায র্কর্ম 

Mass Rapid Transit (MRT) লাiন-7 
বাস্তবায়েনর িনিমেত্ত iেতামেধয্ Dhaka 
Mass Transit Company Limited 
(DMTCL) গিঠত হেয়েছ।  

107. ঢাকা-চট্টগর্াম মহাসড়ক চার েলেন 
uন্নীতকরণ 

ঢাকা-চট্টগর্াম মহাসড়ক চার েলেন 
uন্নীতকরেণর কাজ চলমান আেছ 

108. Bus Rapid Transit (BRT) 
চালুকরণ 

3123-27 েময়ােদ 3 হাজার 51 েকািট টাকা 
বয্েয় হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তজর্ািতক 
িবমানবন্দর হেত গাজীপুর পয র্ন্ত 31 
িকেলািমটার (BRT) লাiন িনম র্াণ কেল্পর 
কায র্কর্ম চলমান 

109. ঢাকা Elevated Express Way
িনম র্াণ 

ঢাকা Elevated Express Way িনম র্ােণর 
কাজ চলমান 

110. 31 বছর েময়ািদ েরলoেয় মাস্টার 
প্লয্ান চূড়ান্তকরণ 

31 বছর েময়ািদ মাস্টার প্লয্ান চূড়ান্তকরেণর 
লেক্ষয্ eকিট িস্টয়ািরং কিমিট গঠন 

111. েরলoেয় েসক্টর iম ভেমন্ট 
েজক্ট বাস্তবায়ন 

চলমান কল্পিট 3125 সােলর মেধয্ সমাপ্ত 
হেব 

112. ঢাকা চট্টগর্াম েরলপথ দু’লাiেন 
uন্নীতকরণ 

িতনিট কেল্পর মাধয্েম কায র্কর্ম চলমান আেছ 

113. ঢাকা-টঙ্গী, জয়েদবপুর eবং ঢাকা 
নারায়নগঞ্জ eর মেধয্ ডুেয়ল েগজ 
ডাবল লাiন িনম র্াণ  

e িবষয়ক কল্প eকেনেক aনুেমাদন েশেষ 
পরবত  কায র্কর্ম চলমান  

114. বাংলােদশেক ান্স eিশয়ান 
েরলoেয়েত যুক্তকরণ  

বাংলােদেশর সােথ যুক্ত ান্স eিশয়ান 
েরলoেয়র 4িট রুেটর িবপরীেত গৃহীত 
কল্পসমূেহ শতকরা 61 ভােগর েবিশ কাজ 
সম্পন্ন  

115. পদ্মা েসতু িনম র্াণ িনজসব্ aথ র্ায়েন পদ্মা েসতু িনম র্ােণর িসদ্ধান্ত 
গর্হণ; বােজেট eখােত েমাট 9 হাজার 211 
েকািট টাকা বরাদ্দ ধরা হেয়েছ  

116. িদব্তীয় পদ্মা েসতু o েবকুিটয়া েসতু 
িনম র্াণ 

িপিপিপ িভিত্তেত িদব্তীয় পদ্মা েসতু িনম র্ােণর 
কাজ শুরু; েবকুিটয়া েসতু িনম র্ােণর চলমান 
সম্ভাবয্তা সমীক্ষা েশষ হেয়েছ; িডিপিপ ণয়ন 
িকর্য়াধীন আেছ 

117. ক) চট্টগর্াম কণ র্ফুলী নদীেত টােনল - চট্টগর্াম কণ র্ফুলী নদীেত টােনল িনম র্াণ 
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িনম র্াণ 
 
 
খ) ঢাকার জাহাঙ্গীর েগট হেত 
েরােকয়া সরনী পয র্ন্ত টােনল িনম র্াণ

eবং ঢাকার জাহাঙ্গীর েগট হেত 
েরােকয়া সরনী  িনম র্াণ eর সম্ভাবয্তা 
সমীক্ষা েশেষ পরবত  কায র্কর্ম গর্হণ করা 
হেচ্ছ 

118. হযরত শাহজালাল (রহঃ) 
আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর হেত চ া 
পয র্ন্ত ঢাকা আশুিলয়া eিলেভেটড 
eক্সে স িনম র্াণ 

53 িকেলািমটার দীঘ র্ eিলেভেটড eক্সে স 
িনম র্ােণর াক-সম্ভাবয্তা সমীক্ষা সম্পন্ন; 
পরবত  কায র্কর্ম গর্হণ করা হেচ্ছ 

119. চট্টগর্াম uন্নয়ন কতৃর্পেক্ষর aধীেন 
6িট ফ্লাioভার িনম র্াণ 

কাযকর্র্ম চলমান আেছ

120. uত্তরা হেত মিতিঝল পয র্ন্ত 31 িক. 
িম. দীঘ র্ eমআরিট লাiন-7 
বাস্তবায়ন 

পরামশ র্ক িতষ্ঠান কাজ শুরু কেরেছ 

121. িনরাপদ সড়ক িনিশ্চত করা লেক্ষয্ 
ডাটা েসন্টার স্থাপন 

শীঘর্i ডাটা েসন্টার স্থাপেনর কাজ শুরু হেব  

122. 3য় ৈভরব o 3য় িততাস েসতু 
িনম র্াণ 

e িবষয়ক কল্প eকেনেক aনুেমাদন েশেষ 
বাস্তব কাজ শুরু হেয়েছ 

123. জাতীয় গুরুতব্পূণ র্ মহাসড়কগুেলােক 
চারেলেন uন্নীতকরণ 

কায র্কর্ম ত aগর্সর হেচ্ছ

124. বাংলােদশ েরলoেয়-েক eকিট 
কেপ র্ােরট িতষ্ঠােন রূপান্তর 

বাংলােদশ েরলoেয় সংস্কার কেল্পর আoতায় 
কায র্কর্ম চলমান 

125. ঢাকা-চট্টগর্াম েরলoেয় কিরেডারেক 
ডাবল লাiেন uন্নীতকরণ  

েমাট 6িট কেল্পর আoতায় িবিভন্ন কায র্কর্ম 
চলমান আেছ।  

126. 3য় ৈভরব ৈসতু o 4য় িততাস 
েসতুর সমান্তরােল eকিট কের েরল 
েসতু িনম র্াণ 

িনম র্াণ কাজ শুরু হেয়েছ। 

127. জাতীয় গৃহায়ন নীিত 3124 চূড়ান্তকরেণর কায র্কর্ম চলমান আেছ। 
128. িবমােনর সক্ষমতা বৃিদ্ধ রানoেয় িনম র্াণ, স সারণ o আধুিনকায়ন,  

েবািড র্ং ীজ, েহািল্ডং লাuঞ্জ, কােনকিটং 
কিরেডার iতয্ািদ িনম র্াণ, uেড়াজাহাজ কর্য় 
iতয্ািদ কাজ চলমান আেছ 

129. বঙ্গবন্ধু আন্তজর্ািতক িবমান বন্দর 
িনম র্াণ 

কায র্কর্ম গর্হণ করা হেচ্ছ

130. হযরত শাহজালাল (রহঃ) 
আন্তজর্ািতক িবমানবন্দরেক 

কায র্কর্ম চলমান আেছ
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কয্াটাগির-2 মােন uন্নীত করা 
131. কক্সবাজার িবমানবন্দরেক 

আন্তজর্ািতক মােন uন্নীতকরণ 
কায র্কর্ম চলমান আেছ

132. পয র্টন িশেল্পর সািব র্ক uন্নয়ন -পয র্টন িশেল্পর uন্নয়েনর লেক্ষয্ েদেশর িবিভন্ন 
স্থােন পয র্টন আকষ র্ণীয় স্থানসমূেহর সুিবধািদ 
বতর্ন 

-পয র্টন স্পটগুেলা িচিহ্নতকরণ eবং িবদয্মান 
পয র্টন স্পটগুেলা আধুিনকায়ন o স সারণ 
করা হেচ্ছ 
- বাংলােদেশর পয র্টন আকষ র্ণসমূেহর চার 
কায র্কর্ম পিরচালনা 

133. েনৗ-পেথর নাবয্তা বৃিদ্ধ o েনৗ-
বন্দরসমূেহর uন্নয়েন সমিনব্ত 
ে িজং কায র্কর্ম 

িবিভন্ন uন্নয়ন কল্প গর্হণ করা হেয়েছ। 6৯ 
লক্ষ ঘনিমটার ে িজং কাজ সম্পন্ন হেয়েছ। 
eিট চলমান িকর্য়া। 

134. ঢাকার চারিদেক বৃত্তাকার নদীপথ 
চালু 

শতকরা 94 ভাগ কাজ েশষ। 

135. েসানািদয়া গভীর সমু  বন্দর স্থাপন েসানািদয়া গভীর সমু  বন্দর কতৃর্পক্ষ আiন 
3123 eর খসড়া আiন ম ণালেয়র েভিটং eর 
aেপক্ষায় আেছ। মাননীয় ধানম ীর েনতৃেতব্ 
গিঠত Fast Track Project Monitoring 
Committee েত aন্তভু র্ক্ত করা হেয়েছ। 

136. পশুর নদী/েপাতা য় eলাকায় খনন 
কাজ 

পশুর চয্ােনেলর আuটার বাের ে িজং শীষ র্ক 
কল্প aনুেমাদেনর aেপক্ষায় রেয়েছ 

137. মংলা বন্দেরর আধুিনকায়ন মংলা বন্দেরর uন্নয়েনর জনয্ 576 েকািট 
টাকা বয্েয় 6িট কল্প বাস্তবায়নাধীন 

138. স্থল বন্দেরর সক্ষমতা বৃিদ্ধ বতর্মােন স্থল বন্দেরর সংখয্া 29িট। 7িট 
BOT িভিত্তেত পিরচািলত হেচ্ছ। বািকগুেলার 
সক্ষমতা বৃিদ্ধেত িবিভন্ন কল্প বাস্তবায়ন করা 
হেচ্ছ  

139. চট্টগর্াম বন্দেরর সক্ষমতা বৃিদ্ধ-
িনuমুিরং কনেটiনার টািম র্নাল 
িনম র্াণ 

সংিশ্লষ্ট কেল্পর কাজ েশষ পয র্ােয় (৯৯.6% 
েশষ) 

140. মংলা বন্দেরর জনয্ কােগ র্া
হয্ান্ডিলং য পািত 
সংগর্হ/কয্ািপটাল ে িজং কল্প 
বাস্তবায়ন 

কায র্কর্ম চলমান
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141. 3126 সাল পয র্ন্ত েবািয়ং 
েকাম্পািনর 21িট uেড়াজাহাজ কর্য়

3িট uেড়াজাহােজর সরবরাহ পাoয়া িগেয়েছ  

142. 3132 সােলর মেধয্ সবার জনয্ 
আধুিনক মানসম্মত নগরজীবন 
িনিশ্চত করা 

জাতীয় গৃহায়ন কতৃর্পক্ষ o েদেশর নগর uন্নয়ন 
কতৃর্পক্ষ গুেলার মাধয্েম প্লট o ফ্লয্াট বরাদ্দ 
eবং সয্ােটলাiট িসিট িনম র্ােণর কায র্কর্ম 
চলমান আেছ 

143. সব্ল্প/মধয্ম আেয়র জনেগাষ্ঠীর জনয্ 
33 হাজার 911িট প্লট uন্নয়ন/37 
হাজার ফ্লয্াট িনম র্াণ 

36 হাজার 494িট ফ্লয্াট িনম র্াণ করা হেয়েছ; 
54 হাজার 723 প্লট uন্নয়ন eবং 42 হাজার 
96৯িট ফ্লয্াট িনম র্ােণর কাজ চলমান 

144. iuিনয়ন/uপেজলায় েগর্াথ 
েসন্টারিভিত্তক পল্লীিনবাস গেড় 
েতালা 

কায র্কর্ম চলমান

145. জাতীয় গৃহায়ন নীিত, 2৯৯৯ 
সংেশাধন 

জাতীয় গৃহায়ন নীিতমালা 3123 ণয়েনর 
কাজ চলমান 

146. Bangladesh National 
Building Code সংেশাধন 

Bangladesh National Building Code 
হালনাগােদর কাজ চূড়ান্ত পয র্ােয় আেছ 

147. সুসমিনব্ত ভূিম o আবাসন 
বয্বহােরর নীিত-কাঠেমা ৈতির 

ঢাকা মহানগর iমারত (িনম র্াণ, uন্নয়ন, 
সংরক্ষন o aপসারণ) িবিধমালা 3125 eর 
খসড়া আiন ম ণালেয়র েভিটং eর জনয্ 
ে রণ  

148. নগর aঞ্চল পিরকল্পনা eবং ভূিম 
বয্বহার বয্বস্থাপনা আiন 3122 
আiন ণয়ন 

নগর aঞ্চল পিরকল্পনা eবং ভূিম বয্বহার 
আiন 3122 eর াথিমক খসড়া ণয়ন 

িশল্পায়ন
149. ক্ষু -মাঝাির uেদয্াগ/কুিটর 

িশল্প/সব্-কম র্সংস্থান/সব্- েণািদত 
aথ র্ৈনিতক কম র্কােন্ডর িবকােশ 
েণাদনা দান 

িশক্ষণ,সব্ল্প সুেদ ঋণ দান, uন্নত 
aবকাঠােমা সমব্িলত প্লট বরাদ্দ, পণয্ িবপনন 
সহায়তা iতয্ািদ েণাদনা দান aবয্াহত 

150. িশল্প আiন 3124 িকর্য়াধীন
151. eসeমi খােত পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা 

দান 
বাংলােদশ বাংেকর চারিট তহিবেলর মাধয্েম 
৯ হাজার 314িট নারী uেদয্াক্তা িতষ্ঠানেক 8 
শত েকািট টাকার aিধক পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা 
দান  

152. ানিজট িবষয়ক সম্ভাবয্তা যাচাi বািণজয্ ম ণালয় কতৃর্ক েকার কিমিট গঠন 
eবং িরেপাট র্ েপশ 

153. BSTI শিক্তশালীকরণ িবিভন্ন কায র্কর্ম পিরচালনা করা হেচ্ছ 
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154. কৃিষ o িশল্পঘন িশেল্পর িবকাশেক 
aগর্ািধকার দান  

aগর্ািধকার দান নীিতমালা aবয্াহত আেছ 

155. শাহজালাল সার কারখানা নােম 
eকিট নতুন সার কারখানা িতষ্ঠা 

িনম র্াণ কাজ ত aগর্সর হেচ্ছ

156. মুিন্সগেঞ্জ eকিট ঔষধ িশল্প পাকর্ 
স্থাপন 

85িট িশল্প নগরী স্থাপন করা হেয়েছ;  6 
হাজার 859িট িশল্প iuিনেটর aনুকূেল ৯ 
হাজার 987িট িশল্প প্লট বরাদ্দ দান করা 
হেয়েছ 

157. চামড়া িশল্প নগরী স্থাপন যাবতীয় aবকাঠােমা িনম র্াণ সম্পন্ন 
158. েক ীয় বজর্য্ েশাধনাগার িনম র্াণ িনম র্ােণর িকর্য়া চলমান
159. ডািম্পং iয়াড র্ িনম র্াণ িনম র্ােণর িকর্য়া চলমান
160. িচরতের রুগ্ন িশল্প সমসয্া সমাধােন 

আiনী কাঠােমা গঠন 
িকর্য়াধীন

161. চালু িশল্প কারখানােক সংস্কার 
কের uৎপাদনমুখী করা 

কায র্কর্ম চলমান আেছ

162. সরকাির িচিন কারখানাসমূহ সারা 
বছর চালু রাখেত a-েমৗসুেম রসদ 
িহেসেব আেখর পিরবেতর্ িবট 
বয্বহার 

কল্প গর্হণ করা হেয়েছ

163. পােটর হারােনা েগৗরব পুনরুদ্ধার aভয্ন্তরীণ বাজাের পােটর বহুমুখী বয্বহার 
uদুব্দ্ধকরণ, িবেশব্ পােটর বাজার স সারণসহ 
নানামুখী কায র্কর্ম গর্হণ করা হেচ্ছ 

164. িবিজeমিসেক লাভজনক 
িতষ্ঠােন রূপান্তর 

কায র্কর্ম চলমান আেছ

জলবায়ু o পিরেবশ
165. জাতীয় পিরেবশ নীিত 3124 িকর্য়াধীন রেয়েছ। 
166. বুিড়গঙ্গা নদী দূষণমুক্তকরণ িবিভন্ন কায র্কর্ম চলমান আেছ
167. 3126 সােলর মেধয্ 31 শতাংশ 

ভূিম বনায়েনর পদেক্ষপ গর্হণ 
 

- ব্লক o ীপ বাগান সৃজন, চারা িবতরণ, 
বৃক্ষেরাপন, সামািজক বনায়ন, পুন:বনায়ন 
iতয্ািদ কায র্কর্ম পিরচালনা করা হেচ্ছ 
- বতর্মােন aগর্গিতর হার ায় 24.2 শতাংশ। 

168. জলবায়ূ পিরবতর্ন সংকর্ান্ত 
কম র্পিরকল্পনা/ েকৗশল 

-Bangladesh Climate Change 
Strategy and Action Plan 2009 eর 
আoতায় 7িট  thematic  area-য় সামিগর্ক 
জলবায়ু পিরবতর্ন সংকর্ান্ত কায র্কর্ম পিরচালনা 
করা হেচ্ছ 
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-িনজসব্ aথ র্ায়েন জলবায়ু পিরবতর্ন াষ্ট ফান্ড 
গঠন 
-uন্নয়ন সহেযাগী েদেশর সহায়তায় 
Bangladesh Climate Change 
Resilience Fund গঠন 

169. বায়ুদূষণ িনয় ণ -পিরেবশবান্ধব iেটর ভাটা িনম র্ােণর িবষেয় 
বাধয্বাধকতা আেরাপ eবং uদুব্করণ  
-7িট সাব র্ক্ষিণক বায়ুমান পিরবীক্ষণ েস্টশন 
স্থাপন 
- েভালা, সাতক্ষীরা o িদনাজপুের aনুেমািদত 
নকশা aনুযায়ী 4 িট iট ভাটা িনম র্াণ কাজ 
শুরু 

170. িশল্প দূষণ িনয় ণ o বজর্য্ 
বয্বস্থাপনা 

-কিঠন বজর্য্ বয্বস্থাপনা িবিধমালা 3123 eর 
খসড়া ণয়ন করা হেয়েছ। বতর্মােন েভিটং 
eর িকর্য়ায় আেছ  
- iেলক িণক বজর্য্ বয্বস্থাপনা িবিধমালা 
3123 eর চূড়ান্ত খসড়া েলিজসেলিটভ 
িবভােগর েভিটং eর aেপক্ষায় আেছ 

171. জীবৈবিচ য্ সংরক্ষণ ায় 31 হাজার জলজ গােছর চারা েরাপন, 
ায় 2 হাজার েহক্টর ময্ানেগর্াভ বনায়ন; বনজ, 
ফলজ o ঔষিধ ে িণর ায় 3 লক্ষ চারা 
েরাপন; 6িট সামুি ক হয্াচাির, 25িট পািখ 
সংরক্ষণ eলাকা o 5িট মাছ সংরক্ষণ eলাকা 
িতষ্ঠা; স্থানীয় জনগণেক িবকল্প জীিবকার 
সংস্থােনর জনয্ িশক্ষণ দান 

িডিজটাল বাংলােদশ
172. িদব্তীয় সাবেমিরন কয্াবেলর সােথ 

বাংলােদশেক যুক্তকরণ 
3127 সােলর eি ল মােসর  মেধয্ 
বাংলােদশেক িদব্তীয় সাবেমিরন কয্াবেলর 
সােথ যুক্ত করার সকল কায র্কর্ম সম্পন্ন হেব 

173. েদেশর সব uপেজলায় iন্টারেনট 
সংেযাগ স্থাপন  

598 িট uপেজলার মেধয্ 592িটেত িবিটিসeল 
eর িডিজটাল eক্সেচেঞ্জর মাধয্েম iন্টারেনট 
বয্বহার সম্ভব হেচ্ছ; ডবয্ান্ড o aপিটকয্াল 
ফাiবার eর মাধয্েম সকল uপেজলায় 
iন্টারেন্ট বয্বহােরর সুিবধা স সারেণর জনয্ 
কল্প বাস্তবায়ন করা হেচ্ছ 

174. েটিলকিমuিনেকশন্স েনটoয়াকর্ 2 হাজার 561 িকেলািমটার aপিটকয্াল 
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uন্নয়ন ফাiবার েনটoয়াকর্ স্থাপন সম্পন্ন। 4িজ 
েনটoয়াকর্ যুিক্ত বতর্ন o 3.6িজ েনটoয়াকর্ 
স সারণ শীষ র্ক কল্প চলমান 

175. 3125 সােলর মেধয্ i-গভনয্র্ান্স e 
uত্তরণ  

3125 সােলর মেধয্ i-গভনয্র্ান্স-e uত্তরেণর 
লেক্ষয্ i-ফাiিলং, i-সািভ র্স দানসহ 
েদশবয্াপী সরকাির দপ্তরসমূেহ েনটoয়াকর্ 
স্থাপন o eিপ্লেকশন uন্নয়েনর কাজ চলমান 

176. েদশবয্াপী uপেজলা/েগর্াথ েসন্টাের 
িডিজটাল eক্সেচঞ্জ স্থাপন 

বতর্মােন 589িট uপেজলা o 66িট 
বয্বসােকে  িবিটিসeল eর িডিজটাল 
েটিলেফান eক্সেচঞ্জ eর কাজ করেছ 

177. পঞ্চগড় েথেক বাংলাবান্ধা পয র্ন্ত 
66 িক.িম. aপিটকাল কয্াবল 
স্থাপেনর কাজ সম্পন্ন করা 

চলিত aথ র্বছের কাজ সম্পন্ন হেব

178. 9 হাজার গর্ামীণ েপাষ্ট aিফস eবং 
611 uপেজলা ডাকঘরেক i-
েসন্টাের রূপান্তর 

285িট েপাষ্টaিফেস পরীক্ষমূলকভােব i-
েসন্টার চালু করা হেয়েছ; চলিত aথ র্বছের 
আেরা 361িট েপাষ্ট aিফেস চালু করা হেব।  

179. িডিজটাল নিথ বয্বস্থাপনা চালু সকল েজলা শাসেকর কায র্ালেয় i-ফাiিলং 
বয্বস্থা চালু; কর্মানব্েয় সকল সরকাির দপ্তের 
i-ফাiিলং বয্বস্থা স সারণ 

180. গাজীপুের কািলয়াৈকের হাiেটক 
পাকর্ eবং জনতা টাoয়াের eকিট 
সফট্ oয়য্ার েটকেনালিজ পাকর্ 
িনম র্াণ 

কায র্কর্ম চলমান আেছ

181. 3124 সাল নাগাদ সারােদেশ 31 
হাজার 611িট  িশক্ষা িতষ্ঠােন 
মািল্টিমিডয়া ক্লাসরুম চালু করা  

451িট িশক্ষা িতষ্ঠােন কিম্পuটার লয্াব 
স্থাপন, 331িট িশক্ষা িতষ্ঠােন smart 
classroom o 4 হাজার 283িট কিম্পuটার 
লয্াব স্থাপন; িশক্ষা ম ণালেয়র মাধয্েম 31 
হাজার 611 িট িশক্ষা িতষ্ঠােন মািল্টিমিডয়া 
ক্লাসরুম স্থাপেনর uেদয্াগ গর্হণ 

182. িতবছর 5 হাজার কিম্পuটার 
েকৗশিল o িবজ্ঞানী ৈতির 

কিম্পuটার গর্াজুেয়টেদর কম র্সংস্থােনর লেক্ষয্ 
জাতীয় আiিসিট iন্টাণ র্শীপ কায র্কর্ম চলমান 

183. Digital file tracking System 
চালুকরণ 

িবষয়িট িকর্য়াধীন। িবিভন্ন 
ম ণালয়/িবভােগর কম র্কতর্া/কম র্চািরেক 
িশক্ষণ দান aবয্াহত 

184. SASEC Information 
Highway কল্প বাস্তবায়ন  

e কেল্পর আoতায় বাংলােদশ, ভারত, 
েনপাল o ভুটােনর মেধয্ িরিজuনাল েনটoয়াকর্ 
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স্থাপেনর লেক্ষয্ পঞ্চগড় েথেক বাংলাবান্ধা 
পয র্ন্ত 69 িক.িম. ফাiবার aপিটক eবং 41িট 
uপেজলায় কিমuিনিট i-েসন্টার স্থাপেনর 
কাজ ায় েশেষর পেথ 

185. হাiেটক পাকর্ িতষ্ঠা eবং 
আiিসিট িভেলজ স্থাপন 

সকল িবভাগীয় শহের eকিট কের আiিট 
িভেলজ/eসিটিপ স্থাপেনর কায র্কর্ম গৃহীত 

186. ঢাকাসহ সকল িবভাগীয় শহের 
েটকেনালিজ পাকর্ স্থাপন 

ঢাকার মহাখালীসহ 8িট িবভাগীয় শহের IT 
village স্থাপেনর জনয্ feasibility study 
চলমান 

187. নয্াশনাল i-গভনয্র্ান্স 
আিকর্েটকচার িনম র্াণ 

ধানম ীর কায র্ালেয়র A21 eর আoতায় 
কায র্কর্ম চলমান 

188. সরকাির কােজ আiিসিট’র েয়াগ দরপ  িবজ্ঞিপ্ত oেয়বসাiট দান, সীিমত 
পিরসের i-েটন্ডািরং কায র্কর্ম শুরু 

দাির  িবেমাচন o সামািজক িনরাপত্তা
189. িতবন্ধীেদর সব্াস্থয্েসবা/সহায়ক 

uপকরণ সরবরাহ 
311৯-23 সমেয় 45িট েজলায় িতবন্ধীেদর 
জনয্ 46িট ‘ িতবন্ধী েসবা o সাহাযয্ েক ’ 
স্থাপন সম্পন্ন।  

190. শহের িনম্ন আেয়র কম র্জীিব 
মিহলােদর মাতৃতব্কালীন ভাতা 
দান কম র্সূিচ 

সুিবধােভাগীর সংখয্া 88 হাজার 711 েত 
uন্নীত o জন িত 461 টাকা হাের ভাতা 
দান  

191. দির  মা’র মাতৃতব্কালীন ভাতা 
461 টাকায় uন্নীতকরণ 

3 লক্ষ 5৯ হাজার 311 দির  মা’-েক ভাতা 
দান  

192. িতবন্ধী জিরপ িতবন্ধীতা জিরপ কাজ ায় েশষ পয র্ােয়; 27 
লক্ষ 61 হাজার 392 জন জিরেপ aন্তভু র্ক্ত 
হেয়েছ 

193. িভক্ষাবৃিত্তর aবসান িভক্ষুকেদর পাiলট জিরপ সম্পন্ন; িভক্ষুক 
পুনব র্াসন শুরু 

194. aিতদির  জনেগাষ্ঠীর ডাটােবজ o 
নয্াশনাল পপুেলশন েরিজস্টার 
ৈতির 

ডাটােবজ ৈতিরর কাজ চলমান- স্তুিতমূলক 
কাজ সম্পন্ন 

195. সুিবধাবিঞ্চত o সব্ল্প আেয়র 
মানুেষর জনয্ েপনশন স্কীম 
চালুকরণ 

েপনশন িস্কম কায র্কর্ম চালুকরেণর কাজ 
চলমান। iেতামেধয্ পাiলট িভিত্তেত 
নীলফামাির েজলার সদর uপেজলায় e 
কায র্কর্ম চালু 

196. যুেগাপেযাগী খাদয্নীিত ণয়ন িকর্য়া চলমান আেছ
197. aিত ির েদর জনয্ কম র্সংস্থান কায র্কর্ম চলমান
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198. কািবখা, িভিজeফ, িটআর, িজআর 
কায র্কর্ম  

চলমান

199. uপকূলীয় eলাকায় েবিড়ব ধ 
শিক্তশালীকরণ o পয র্াপ্ত 
আ য়েক  িনম র্াণ 

কায র্কর্ম চলমান

200. আiলা িবধব্স্ত eলাকায় িনিম র্ত 
ঘূিণ র্ঝড় সহনীয় গৃহসমূেহ iেটর 
েদয়াল িনম র্াণ o দরজা জানালা 
সংেযাজন 

e িবষয়ক কল্প aনুেমািদত; কায র্কর্ম শুরু 

201. দূেয র্ােগর ঝুিঁক িনরূপন eবং e 
ঝুিঁক ােস স্থানীয় কম র্পিরকল্পনা 
ণয়ন o বয্বহািরক গাiড ণয়ন 

েমাট 51িট েজলায় 7৯5িট iuিনয়েন 3 হাজার 
411িট ক্ষু  ঝুিঁক াস কেল্পর মাধয্েম 
কায র্কর্ম aবয্াহত 

202. ভূিমকম্প ঝুিঁক মানিচ  ৈতির, ঢাকা, চট্টগর্াম, িসেলট িসিট কেপ র্ােরশন eবং 
রাঙ্গামািট, বান্দরবান, খাগড়াছিড় েজলার 
ভূিমকম্প ঝুিঁক মানিচ  ৈতির সম্পন্ন। 
িদনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, 
ময়মনিসংহ o টাংগাiেলর ভূিমকম্প ঝূিঁক 
মানিচ  ৈতিরর কাজ চলমান  

203. দূেয র্াগ েমাকােবলায় স্থায়ী 
আেদশাবলী হালানাগাদকরণ 

3121 সােল দুেয র্াগ েমাকািবলায় স্থায়ী 
আেদশাবলী হালনাগাদকরণ 
 

204. আiলা িবধব্স্ত eলাকায় ঘূিণ র্বাতর্া 
সিহষ্ণু গৃহ িনম র্াণ 

কায র্কর্ম চলমান আেছ

যুব o কর্ীড়া, সংস্কৃিত eবং ধম র্
205. ক্ষু  o নৃতািত্তব্ক জনেগাষ্ঠীর সব্াথ র্ 

সংরক্ষণ 
ক্ষু  জনেগাষ্ঠীর সাংস্কৃিতক িবকােশ ৯িট 
কম র্সূিচ বাস্তবায়নাধীন 

206. েদেশর সকল eলাকায় গণগর্ন্থাগার 
গেড় েতালা 

2ম পয র্ােয় 265িট uপেজলায় সরকাির 
গণগর্ন্থাগার িতষ্ঠার লেক্ষয্ কল্প চলমান 

207. িনuiয়কর্ o কলকাতায় সাংস্কৃিতক 
েক  চালু 

কলকাতায় সাংস্কৃিতক েক  স্থাপেনর কাজ 
শুরু 

208. মসিজদ িভিত্তক িশশু o গণিশক্ষা 
কায র্কর্ম 

aবয্াহত আেছ

209. হজ্জ বয্বস্থাপনা uন্নয়ন 6 বছর েময়ািদ হজ্জব্ নীিত aনুসরণ o আiিট 
সহায়তা দােনর ফেল হজ্জ বয্বস্থাপনার 
uন্নয়ন হেয়েছ 

210. পাব র্তয্ চট্টগর্াম শািন্ত চুিক্ত চুিক্তর aিধকাংশ িবষয় বাস্তবািয়ত হেয়েছ; 
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বাস্তবায়ন aনয্ানয্ িবষয় চলামান আেছ
211. পাব র্তয্ aঞ্চেলর আথ র্সামািজক 

uন্নয়ন- েমাবাiল সব্াস্থয্ িক্লিনক 
চালু রাখা, কিমuিনিট স্কুল o 
াক- াথিমক িবদয্ালয় o 
কিমuিনিট িবদয্ালয় চালু রাখা; 
পাড়া েক  স্থাপন; যেথাপযুক্ত 
পানীয় জেলর uৎস o সয্ািনেটশন 
বয্বস্থার uন্নয়ন 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম eলাকায় সমিনব্ত সমাজ 
uন্নয়ন কেল্পর মাধয্েম বাস্তাবািয়ত হেচ্ছ 

212. নয্াশনাল সািভ র্স কমসূ র্িচ গর্হণ o 
বাস্তবায়ন 

েমাট 67 হাজার 65 জন যুবক o যুব 
মিহলােক aস্থায়ী কম র্সংস্থান দান 

213. েজলা পয র্ােয় েস্টিডয়াম o মিহলা 
কর্ীড়া কমেপ্লেক্সর আধুিনকায়ন o 
সংস্কার 

িকর্য়াধীন আেছ

214. িবলুপ্ত ায় গর্ামীণ েখলাধুলা 
পুনরুজ্জীিবতকরণ 

গর্ামীণ েখলাধুলা িতেযািগতা কম র্সূিচ চলমান 

নারী o িশশু কলয্াণ
215. েপাশাক ফয্াক্টরীেত িশশু যত্ন o 

মাতৃ িক্লিনক স্থাপন 
মিহলা o িশশু িবষয়ক ম ণালয় কতৃর্ক 
েদেশর 5িট গােম র্ন্টস্ aধুয্িষত eলাকায় 21িট 
েড-েকয়ার েসন্টাের গােম র্ন্টস্ কম েদর জনয্ 
িনরাপদ মাতৃতব্ েক  স্থাপন কম র্সূিচর স্তাব 
ৈতির 

216. িশশুেদর জনয্ েড-েকয়ার েসন্টার-
eর সংখয্া বৃিদ্ধ 

43িট েড-েকয়ার েসন্টার চালু। আরo 4িট 
িনম র্ােণর কাজ চলমান  

217. বড় বড় শহের 7িট িশশু িবকাশ 
েক  স্থাপন 

বড় বড় শহের 7িট িশশু িবকাশ েক  স্থাপন 
eবং কায র্কর্ম শুরু 

218. aনগর্সর িশশুেদর জনয্ ািতষ্ঠিনক 
িশক্ষা বতর্ন 

e লেক্ষয্ ণীত িশশুর ারিম্ভক যত্ন o িবকাশ 
নীিতমালা চূড়ান্ত aনুেমাদেনর aেপক্ষায় 
আেছ; িশশু ারিম্ভক িশখন o িবকােশর 
িমত মান eর খসড়া ণীত 

219. aনগর্সর নারী/িশশুর জনন সব্াস্থয্ 
পিরচয র্ার পদেক্ষপ গর্হণ 

Promotion of Gender Equality and 
Women’s Empowerment কেল্পর 
আoতায় নারী aিধকার, জনন সব্াস্থয্, নারীর 
িত সিহংসতা িতেরােধ করনীয় িবষেয় 
সেচতনতা কায র্কর্ম aবয্াহত আেছ 

220. িশশু ম বেন্ধ আiনগত পদেক্ষপ জাতীয় িশশু ম িনরসন নীিত, 3121  eর 
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গর্হণ আেলােক িবিভন্ন কায র্কর্ম গর্হণ করা হেচ্ছ 
221. নারীর কম র্সংস্থােনর লেক্ষয্ 45িট 

েজলায় কিম্পuটার িশক্ষণ 
কম র্সূিচ স সারণ 

জাতীয় মিহলা সংস্থার মাধয্েম েদেশর 45িট 
েজলায় কম র্সূিচ বাস্তবািয়ত হেচ্ছ; িতবছর 6 
হাজােরর aিধক মিহলা তথয্ যুিক্ত সােথ 
সমৃ্পক্ত হেচ্ছ 

222. ঝুিঁকপূণ র্ কাজ েথেক সিরেয় eেন 
িশশু িমকেদর uপানুষ্ঠািনক 
িশক্ষা দান 

61 হাজার িশশু িমকেক তােদর কম র্েক্ষ  
েথেক তয্াহার কের uপানুষ্ঠিনক িশক্ষা 
দানসহ িবিভন্ন ে েড িশক্ষণ েদয়া হেচ্ছ 

223. কম র্জীিব মিহলােদর জনয্ নতুন 
েহােস্টল িনম র্াণ  

-েদেশ বতর্মােন 9িট সরকাির কম র্জীিব মিহলা 
েহােস্টল চালু আেছ। 75িট েজলায় িনিম র্তবয্ 
মিহলা িবষয়ক aিধদপ্তেরর কমেপ্লেক্স 
কম র্জীিব মিহলােদর জনয্ েহােস্টেলর সংস্থান 
রাখা হেয়েছ।   
- সাভােরর আশুিলয়ায় 9৯ হাজার বগ র্ফুট 
েফ্লারিবিশষ্ট eকিট 23 তলা েহােস্টল িনম র্াণ 
করা হেচ্ছ  

224. মাতৃ o িশশু সব্াস্থয্ uন্নয়ন Promotion of Gender Equality and 
Women’s Empowerment কেল্পর 
আoতায় জনন সব্াস্থয্, বালয্িববাহ িতেরাধ, 
জন্ম িনবন্ধন, জন্ম িনয় ণ, িনরাপদ মাতৃতব্, 
পুরুেষর দািয়তব্ iতয্ািদ িবষেয় ায় 2 লক্ষ 41 
হাজার নারী পুরুেষর সেচতনতা বৃিদ্ধ 

225. িবপদাপন্ন, দুঃস্থ o aসহায় 
িশশুেদর জনয্ পুরাতন ঢাকার  9িট 
থানায় চাiল্ড েহল্পলাiন কায র্কর্ম 
বাস্তবায়ন 

আিজমপুর মহানগর হাসপাতােল eকিট 
েহল্পলাiন চালু আেছ 

226. িশশুেদর ঝুিঁকপূণ র্ কাজ েথেক 
সিরেয় eেন িশশু িমকেদর 
uপানুষ্ঠািনক িশক্ষা দান 

ঝুিঁকপূণ র্ িশশু ম িনরসেনর লেক্ষয্ 61 হাজার 
িশশু িমকেক uপানুষ্ঠািনক িশক্ষা o দক্ষতা 
uন্নয়ন িশক্ষণ দান 

কম র্সংস্থান o বাসী কলয্াণ
227. দক্ষতা uন্নয়ন, জনশিক্ত o 

েরিমটয্ান্স সংকর্ান্ত মি সভা কিমিট 
কতৃর্ক দক্ষতা uন্নয়েন েয়াজনীয় 
িদকিনেদ র্শনা দান 

কায র্কর্ম চলমান

228. মশিক্ত িবভাজেন আঞ্চিলক 
সমতা িবধান 

‘জাতীয় দক্ষতা uন্নয়ন নীিত 3123’ eর 
আoতায় মশিক্ত িবভাজেন আঞ্চিলক সমতা 



 

139 

 

কর্িমক 
নমব্র বােজেট েঘািষত কায র্কর্ম বাস্তবায়ন aগর্গিত 

িবধােন ডাটােবজ ৈতির o সুষম দক্ষতা 
uন্নয়েন কায র্কর্ম সম্পাদেনর uেদয্াগ গর্হণ 

229. 3125 সােলর মেধয্ িতিট 
পিরবােরর aন্তত eকজন সদেসয্র 
জনয্ কম র্সংস্থান িনিশ্চতকরণ  

কম র্সংস্থান সৃিষ্টর য়াস aবয্াহত রেয়েছ 

230. জাতীয় দক্ষতা uন্নয়ন নীিতর 
আoতায় কম র্পিরকল্পনা ৈতির; 
জাতীয় দক্ষতা uন্নয়ন কাuিন্সলেক 
শিক্তশালী করা; দক্ষতা uন্নয়ন 
কম র্সূিচেক েবগবান করেত আiন 
o িবিধ ণয়ন 

কায র্কর্ম চলমান আেছ

231. মবাজার স সারণ নতুন নতুন মবাজার aনুসন্ধান eবং িবদয্মান 
বাজার স সারেণ েজার েচষ্টা aবয্াহত 
আেছ; 
-  িতবছর িবেদেশ ায় 7 লক্ষ িমেকর 
কম র্সংস্থান হেচ্ছ  
- মিহলা িমক েনয়ার িবষেয় হংকং o 
জড র্েনর সােথ সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষর- 
জড র্ােন 49 হাজার মিহলা িমক িনেয়াগ 
- কূটৈনিতক তৎপরতার মাধয্েম িবেদেশ 
মবাজার স সারেণর কাজ aবয্াহত আেছ 

- কূটৈনিতক তৎপরতার ফেল েসৗিদ সরকার 
9 লক্ষািধক বাংলােদশী িমকেক ৈবধকরেণর 
সুিবধা দান কেরেছ  
- আগামী 6 বছের 6 লক্ষ িমক ে রেণর জনয্ 
মালেয়িশয়ার সােথ সমেঝাতা স্মারক  সব্াক্ষর; 
মালেয়িশয়ায় িজ টু িজ পদ্ধিতেত 4 হাজার 
611 িমক ে রণ 
- iরােকর সােথ সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষর 
eবং  21 হাজার 427 জন িমক ে রণ 

232. 41িট নতুন কািরগির িশক্ষণ 
েক  

41িট কারগির িশক্ষণ েকে র িনম র্াণ কাজ 
চলেছ। বািকগুেলা িকর্য়াধীন 

233. 6িট েমিরন েটকেনালিজ 
iনিস্টিটuট স্থাপন 

িনম র্াণ কাজ চলমান

234. আঞ্চিলক o uপ-আঞ্চিলক 
সহেযািগতা স সারণ 

কায র্কর্ম aবয্াহত আেছ
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মুিক্তেযাদ্ধা কলয্াণ
235. মুিক্তযুেদ্ধর iিতহাস o স্মৃিত 

সংরক্ষণ 
সকল েজলায় মুিক্তেযাদ্ধা কমেপ্লক্স ভবন 
িনম র্ান কেল্পর আoতায় বতর্মােন 33িট 
েজলায় মুিক্তেযাদ্ধা কমেপ্লক্স ভবন িনম র্ােণর 
কাজ চলমান আেছ। 

- েসাহরাoয়াদ  uদয্ােন সব্াধীনতা স্তম্ভ 
o মুিক্তযুদ্ধ যাদুঘেরর জনয্ ভবন 
িনম র্ােনর কাজ চলমান আেছ 

236. 71 বা তদূধব্র্ বয়েসর 
মুিক্তেযাদ্ধােদর েরল, বাস o লেঞ্চ 
িবনামূেলয্ চলাচেলর সুেযাগ দান 

সংখয্া িনধ র্ারণ o তািলকা ণয়েনর কাজ 
aবয্াহত আেছ 

237. মুিক্তেযাদ্ধােদর তািলকা 
হালনাগাদকরণ  

কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট পুনঃগঠন করা 
হেয়েছ  

238. আগামী aথ র্বছের সকল জীিবত 
মুিক্তেযাদ্ধােক ভাতার আoতায় 
আনা 

বতর্মােন ভাতা াপ্ত মুিক্তেযাদ্ধার সংখয্া 2 লক্ষ 
61 হাজার; সকল জীিবত মুিক্তেযাদ্ধােক 
ভাতার আoতায় আনার কায র্কর্ম িকর্য়াধীন 

239. মুিক্তেযাদ্ধােদর গণকবর 
িচিহ্নতকরণ 

গণকবরসমূহ সংরক্ষণ o uন্নয়েনর জনয্ কল্প 
গর্হণ 

240. aসব্চ্ছল মুিক্তেযাদ্ধােদর আবাসন 
সংস্থান 

3 হাজার ৯82 iuিনট আবাসন িনম র্াণ; 
‘aসব্চ্ছল মুিক্তেযাদ্ধােদর বাসস্থান িনম র্াণ’ 
কল্প গর্হণ 

241. মুিক্তেযাদ্ধােদর আত্মকমর্সংস্থান 
তহিবল  

িবআরিডিবর মাধয্েম মাঠ পয র্ােয় ঘূণ র্ায়মান 
তহিবল িহেসেব বয্বহৃত হেচ্ছ 

242. েখতাব াপ্ত/যুদ্ধাহত মুিক্তেযাদ্ধােদর 
VIP ময র্াদা/সুিবধা দান 

েখতাব াপ্ত মুিক্তেযাদ্ধােদর রা ীয় সম্মান 
দােনর নীিতগত িসদ্ধান্ত গর্হণ; নীিত ণয়ন 
কায র্কর্ম চূড়ান্ত পয র্ােয় আেছ 

243. ভূিমহীন o aসব্চ্ছল মুিক্তেযাদ্ধা 
পিরবােরর জনয্ 3 হাজার iuিনট 
আবাসন িনম র্াণ 

e লেক্ষয্ গৃহীত কেল্পর কাজ শীঘর্i শুরু হেব 

244. মুিক্তেযাদ্ধােদর জনয্ ঢাকার 
েমাহাম্মদপুের eকিট আবািসক 
কাম বািণিজয্ক ভবন িনম র্াণ 

ভবন িনম র্াণ কাজ চলমান আেছ

245. মুিক্তেযাদ্ধােদর েরশন দান 8 হাজার 949িট যুদ্ধাহত মুিক্তেযাদ্ধা o শহীদ 
পিরবােরর সদসয্েক েরশন দান করা হেচ্ছ 

সুশাসন
 িবকল্প পদ্ধিতেত িবেরাধ িনষ্পিত্তর েফৗজদাির আiেন িবকল্প পদ্ধিতেত িবেরাধ 
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কর্িমক 
নমব্র বােজেট েঘািষত কায র্কর্ম বাস্তবায়ন aগর্গিত 

পদ্ধিত বাধয্তামূলকভােব েয়াগ িনষ্পিত্তর িবষয়িট aন্তভু র্ক্তকরেণর িবষেয় 
িকর্য়াধীন আেছ 

246. স্থানীয় সরকারেক শিক্তশালী কের 
েক ীয় সরকােরর ক্ষমতা 
িবেক ীকরণ 

UNDP, UNCDF, European Union, 
SDC eর আিথ র্ক সহায়তায় Union 
Parishad Governance Project বাস্তবায়ন 
করা হেচ্ছ 

247. সকল uপেজলা সদরেক 
েপৗরসভায় রূপান্তর কের 
পিরকিল্পত uপশহর গড়া  

কাযকর্র্ম চলমান আেছ

248. সমিনব্ত বয্বস্থায় খাস জিম 
িবতরণ/আবাসন/কম র্সংস্থান/ 
আদশ র্গর্াম/আ য়ন কল্প 
পিরচালনা 

ভূিম ম ণালেয়র আদশ র্গর্াম কম র্সূিচর পর 
গুচ্ছগর্াম কম র্সূিচর মাধয্েম আ য়ন কাজ 
বাস্তবায়ন করা হেচ্ছ 

249. সরকাির কম র্চাির আiন, 3124 
ণয়ন 

িকর্য়াধীন আেছ

250. Performance Based 
Evaluation System চালুকরণ 

পরীক্ষমূলকভােব বতর্েনর লেক্ষয্ ম ণালয় o 
মাঠ পয র্ােয়র কম র্কতর্াগণেক িশক্ষণ দান 
করা হেচ্ছ 

251. জাতীয় িশক্ষণ নীিতমালা 
চূড়ান্তকরণ 

চূড়ান্তকরেণর জনয্ জাতীয় িশক্ষণ 
কাuিন্সেলর িনব র্ািহ কিমিট সভার aনুেমাদেনর 
aেপক্ষায় রেয়েছ  

252. সশ  বািহনীর আধুিনকায়ন েয়াজনীয় যুদ্ধা  o আধুিনক রণসরঞ্জাম 
সংগর্হ eবং আধুিনক রণেকৗশল সম্পেকর্ িতন 
বািহনীর সমিনব্ত িশক্ষণ কায র্কর্ম বাস্তবায়ন 
o তথয্ যুিক্তর স সারণ 

253. জাতীয় িতরক্ষা নীিত ণয়ন খসড়া ণয়ন করা হেয়েছ; বতর্মােন 
চূড়ান্তকরেণর জনয্ িকর্য়াধীন আেছ 

254. aনলাiেন ভূিম েরকড র্ সংরক্ষণ, 
হালানগাদকরণ, িডিজটাল জিরপ 
কাজ পিরচালনা, িডিজটাল নকশা 
o খিতয়ান ণয়ন, চিলত 
খিতয়ােনর পিরবেতর্ ভূিম 
মািলকানা সনদ বতর্ন 

-31 uপেজলায় 31িট ভূিম তথয্ েসবা েক  
চালুর লেক্ষয্ কল্প বাস্তবায়নাধীন 
-3125 সােলর মেধয্ 66 েজলায় 
Computerization of Existing Mouza 
Maps and Khatian eর কাজ সম্পন্ন হেব 
-4িট uপেজলায় ভূিম মািলকানা সনদ 
বতর্েনর কাজ বাস্তবায়ন করা হেচ্ছ- e লক্ষয্ 

aজর্েনর জনয্ কেয়কিট কেল্পর আoতায় 
েরকড র্ নয়ন,সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ, জিরপ 
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কর্িমক 
নমব্র বােজেট েঘািষত কায র্কর্ম বাস্তবায়ন aগর্গিত 

পিরচালনা করা হেচ্ছ
255. সম্পূণ র্ ভূিম বয্বস্থাপনােক eক 

দপ্তর েথেক সম্পন্ন করার 
পথনকশা ণয়ন 

খসড়া ণয়ন করা হেয়েছ

256. শহেরর ভাসমান জনেগাষ্ঠীর জনয্ 
েশল্টার েহাম িনম র্াণ 

975 িট eটাiপ eবং 2 হাজার 263 িট িব 
টাiপ ফ্লয্াট ৈতির 

রাজসব্ শাসন
257. তয্ক্ষ কর আiন সংেশাধন

 
তয্ক্ষ কর আiন eর খসড়া স্তুত 

258. েদশবয্াপী aন-লাiেন আয়কর 
িরটান র্ দািখল সুিবধা চালুকরণ 
সারা েদেশ স সারণ। 

সারা েদেশ aন-লাiেন আয়কর িরটান র্ দািখল 
সুিবধা স সারণ কাজ চলেছ 

259. মাঠ পয র্ােয়র আয়কর aিফসসমূহ 
Automation 

মাঠ পয র্ােয়র আয়কর aিফসসমুেহ 
Automated System বতর্েনর কাজ চলেছ 

260. TIN বয্বস্থা আধুিনকায়ন TIN বয্বস্থা আধুিনকায়েন National ID 
Database eর সােথ aন-লাiন সংেযাগ 
স্থাপন  

261. সৎ করদাতােদর uৎসািহত করা সৎ করদাতােদর uৎসািহত করার লেক্ষয্ 
সেব র্াচ্চ কর দানকারীেদরেক টয্াক্স কাড র্ 
দান করার িবষয়িট িকর্য়াধীন রেয়েছ 

262. আয়কর uপেদষ্টা িনেয়াগ আয়কর uপেদষ্টা িনেয়ােগর কায র্কর্ম aবয্াহত 
রেয়েছ 

263. 3122-23 aথ র্বছেরর নতুন মূলয্ 
সংেযাজন কর আiন ণয়ন 

আiন ণয়েনর িবষয়িট িকর্য়াধীন রেয়েছ 

264. aন-লাiেন মূসক িনবন্ধন o িরটান র্ 
দািখল 

aনলাiেন মূসক িনবন্ধন o িরটান র্ দািখেলর 
সুিবধা বতর্ন বয্বস্থা চলমান 

265. বন্ড বয্বস্থার সম্পূণ র্ aেটােমশন ASYCUDA World মাধয্েম বন্ড 
বয্বস্থাপনা aেটােমশেনর কাজ চলমান আেছ 
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সারিণ-4: aগর্ািধকার াপ্ত িবষয়সমূেহর মেধয্ েযগুেলার বাস্তবায়ন শুরু করা 
যায়িন 

কর্িমক বােজেট েঘািষত কায র্কর্ম
বয্বসা পিরেবশ

1.  িনম র্াণ কম র্কােন্ড িবিভন্ন ছাড়প  গর্হেণর সুিবধােথ র্ oয়ানস্টপ েসবােক  স্থাপন 
2.  িবিনেয়াগ সংকর্ান্ত আiনকানুন সহজীকরণ
3.  3123 সােলর মেধয্ ে ড েপাট র্াল স্থাপেনর কাজ সমাপ্তকরণ

সমিনব্ত কৃিষ o পল্লী uন্নয়ন 
4.  িতগর্ােম aন্তত eকিট জলাশয় সংস্কার o সংরক্ষণ
5.  বৃহত্তর জনেগাস্ঠীর সােথ সম্পৃক্ত uন্নয়ন, িনয় ণ o বয্বস্থাপনা সংকর্ান্ত 

কায র্কর্েম দক্ষতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ স্থানীয় সরকােরর eকিট রূপেরখা ণয়ন 
6.  ভারেতর সােথ িটপাiমুখ কেল্পর িবষেয় েযৗথ সমীক্ষা পিরচালনা
7.  মংলা বন্দেরর জনয্ মািল্টপারপাস েজিট িনম র্াণ

সব্াস্থয্ o পিরবার পিরকল্পনা 
8.  জাতীয় পুিষ্ট কায র্কর্ম কম র্সূিচেক 234িট uপেজলায় স সারণ 
9.  িবিভন্ন সব্াস্থয্ েক  o হাসপাতােল িচিকৎসক, নাস র্ o সব্াস্থয্েসবা কম র aনুপাত 

2 : 4 : 6 e uন্নীত করা। 
েভৗত aবকাঠােমা 

10.  ঢাকােক িঘের বৃত্তাকার সড়ক িনম র্াণ
11.  ঢাকার চারপােশ বৃত্তাকার েরলপথ স্থাপন
12.  ঢাকা iস্টাণ র্ বাiপাস সড়ক িনম র্াণ
13.  মগবাজার-েমৗচাক পল্টন হেত ঢাকা মাoয়া সড়েক ফ্লাioভার িনম র্াণ 
14.  িপিপিপর আoতায় আিমনবাজার েথেক পলাশী পয র্ণ্ত িনরবিচ্ছন্ন কিরেডার 

িনম র্াণ 
15.  বাংলােদশ েরলoেয়েক eকিট কেপ র্ােরট িতষ্ঠােন রূপান্তর
16.  েরল বয্বস্থা ৈবদুয্িতকীকরণ
17.  iuিনয়ন েসন্টার/বিধ র্ষ্ণু গর্াম/মফসব্ল শহর/মহানগেরর শহরতলীেত জনবসিত 

েক /টাuনিশপ গেড় েতালা 
18.  রাজuেক eকেক  েসবােসল চালুকরণ 

নারী o িশশু কলয্াণ
19.  3123-24 aথ র্বছেরর মেধয্ কনয্া িশশুেদর জনয্ সমিনব্ত uন্নয়ন কায র্কর্ম 

বাস্তবায়ন 
সুশাসন

20.  ঢাকাসহ মহানগরীর কর্মবধ র্মান পিরবহণ যানজট/পািন/ পয়ঃনালা/পিরেবশ 
সমসয্া সমাধােন সমিনব্ত uেদয্াগ 

21.  সংরিক্ষত মিহলা আসেনর সংখয্া 211 েত uন্নীতকরণ
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কর্িমক বােজেট েঘািষত কায র্কর্ম
রাজসব্ শাসন

22.  নয্াশনাল টয্াক্স াiবুয্নাল গঠন
23.  Reserve for Reward and Financial Incentives িশেরানােম eকিট 

িহসাব িতষ্ঠা 
24.  Tax Information Management and Research Centre গঠন

আিথ র্ক খাত
25.  স্টক eকেচেঞ্জর েলনেদন িনস্পিত্তর জনয্ পৃথক clearing and Settlement 

Company িতষ্ঠা 
 িডিজটাল বাংলােদশ

26.  ICT Capacity Development Company িতষ্ঠা
27.  জব্ালািন
28.  ানিজট সুিবধা দােনর জনয্ িবিধিবধান ণয়ন
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পিরিশষ্ট-খ 
সংলাগ- 2 

সম্পূরক শুল্কহার াস সংকর্ান্ত স্তাবসমূহ  
িশেরানাম 
সংখয্া    

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসয্পূণ র্ 
নামকরণ েকাড 
(H.S. Code) 

পণয্সমূেহর িববরণ 
 (Description of Goods) 

িবদয্মান 
সম্পূরক 
শুল্কহার 
(%) 

3125-26 
aথ র্বছেরর 

স্তাব 
(%) 

(2)  (3)  (4) (5)  (6) 
14.13  সকল 

eiচ,eস,েকাড  
Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets 
and other fish meat of heading 03.04. 

31  26 

14.14  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

Fish, frozen, excluding fish fillets and other 
fish meat of heading 03.04.  

31  26 

14.15  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

Fish fillets and other fish meat (whether or 
not minced), fresh, chilled or frozen. 

31  26 

14.16  1416.21.21  মানুেষর খাoয়ার uপেযাগী মােছর টুকরা বা গুড়া (আড়াi 
েকিজ পয র্ন্ত েমাড়ক বা িটনজাত) 

31  21 

  1416.42.৯1 
1416.43.৯1 
1416.4৯.৯1 

শুকনা, লবণাক্ত বা লবেণর বেণ সংরিক্ষত িকন্তু 
ধুমািয়ত নয় eমন কাটা ছাড়ােনা মাছ (আড়াi েকিজ 
পয র্ন্ত েমাড়ক বা িটনজাত বয্তীত) 

31  21 

  1416.6৯.৯1 
 

aনয্ানয্ শুকনা মাছ (লবণাক্ত হuক বা না হuক), 
ধুমািয়ত নয় (আড়াi েকিজ পয র্ন্ত েমাড়ক বা িটনজাত 
বয্তীত) 

31  21 

14.17  1417.27.11 
1417.28.11 

িহমািয়ত িচংিড় 31  26 

15.16  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

মাখন eবং aনয্ানয্ দুগ্ধজাত চিব র্ o ৈতল; েডiরী 
ে ডস্  

31  26 

18.13  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

তাজা বা ঠান্ডা টেমেটা 31  26 

18.1৯  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

Other vegetables, fresh or chilled. 31  26 

19.13  1913.৯1.22 
1913.৯1.2৯ 

তাজা বা শুকনা সুপাির, েখাসা ছাড়ােনা হuক বা না হuক 31  26 

28.13  2813.51.11  Glucose and glucose syrup, containing in the 
dry state at least 20% but less than 50% by 
weight of fructose, excluding invert sugar 

41  31 

28.15  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

েকাকাযুক্ত নয় eমন সুগার কনেফকশনারী (সাদা 
চকেলটসহ) 

56  41 

29.17    েকাকাযুক্ত চকেলট eবং aনয্ানয্ খাদয্ ি পােরশনঃ  

  2917.31.11  েকাকাযুক্ত চকেলট eবং aনয্ানয্ খাদয্ ি পােরশন (3 56  41 
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িশেরানাম 
সংখয্া    

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসয্পূণ র্ 
নামকরণ েকাড 
(H.S. Code) 

পণয্সমূেহর িববরণ 
 (Description of Goods) 

িবদয্মান 
সম্পূরক 
শুল্কহার 
(%) 

3125-26 
aথ র্বছেরর 

স্তাব 
(%) 

(2)  (3)  (4) (5)  (6) 
েকিজর uেধব্র্ ব্লক, স্লাব বা বার আকাের aথবা তরল, 
েপস্ট, গুড়া, দানাদার বা aনয্রুেপ বাল্ক পয্ািকং e) 

  2917.42.11 
2917.43.11 

িফিনশড চকেলট (ব্লক, স্লাব বা বার আকাের) 56  41 

  2917.৯1.11  aনয্ানয্ 56  41 
2৯.13  সকল 

eiচ,eস,েকাড 
Pasta, whether or not cooked or stuffed or 
otherwise prepared; couscous 

71  56 

2৯.15  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

Prepared foods obtained by the swelling or 
roasting of cereals or cereal products; all 
types of cereals 

71  56 

2৯.16  2৯16.42.11  Sweet biscuits 211  71 
  2৯16.43.11  Waffles and wafers 211  71 
  2৯16.51.11  Rusks, toasted bread and similar toasted 

products 
211  71 

  2৯16.৯1.11  Other 211  71 
31.16  3116.31.11  পেটেটা িচপস্ 71  56 
31.1৯  সকল 

eiচ,eস,েকাড 
ফেলর রস (আঙ্গুেরর must সহ) বা সিব্জর রস, 
গ জােনা নেহ বা িস্পিরটযুক্ত নেহ, িচিন বা aনয্ানয্ 
িমিষ্ট পদাথ র্ যুক্ত হuক বা না হuক 

41  31 

32.14  সকল 
eiচ,eস,েকাড 
(3214.৯1.21 
বয্িতত) 

সস eবং aনুরুপ পণয্; mixed condiments, 
সিরষার গুড়া eবং aনয্ানয্ পণয্ 

41  31 

32.16  3216.11.11  Ice cream and other edible ice, whether or 
not containing cocoa 

41  31 

39.18  3918.11.11  সালিফuিরক eিসড, oিলয়াম 31  26 
3৯.26  3৯26.81.43  Sodium salt of palmitic acid (soap noodle) 

imported by other 
31  26 

3৯.28  3৯28.43.৯1  ডাiaক্টাiল aেথ র্ােথেলটস (িড o িপ) 31  26 
  3৯28.4৯.11  Other plasticizer 31  26 

43.19  4319.21.৯1  পিলেয়স্টার েবiজড aনয্ানয্ েপiন্টস, ভািণ র্শ (eনােমল 
েলকারসহ) 

31  26 

  4319.31.৯1  Other paints based on acrylic or vinyl 
polymers, in a non-aqueous medium 

31  26 

  4319.৯1.৯1  aনয্ানয্ েপiন্টস, ভািণ র্শ eবং েলকার 31  26 
43.1৯  431৯.21.৯1  eেকর্িলক িভনাiল পিলমার েবiজড aনয্ানয্ েপiন্ট eন্ড 

ভািণ র্শ (eনােমল o েলকারসহ) 
31  26 
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িশেরানাম 
সংখয্া    

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসয্পূণ র্ 
নামকরণ েকাড 
(H.S. Code) 

পণয্সমূেহর িববরণ 
 (Description of Goods) 

িবদয্মান 
সম্পূরক 
শুল্কহার 
(%) 

3125-26 
aথ র্বছেরর 

স্তাব 
(%) 

(2)  (3)  (4) (5)  (6) 
  431৯.৯1.৯1  aনয্ানয্ েপiন্টস, ভািণ র্শ eবং েলকার 31  26 

43.21  4321.11.31  Prepared water pigments of a kind used for 
finishing leather, for cleaning footwear in 
tablet form 

31  26 

  4321.11.৯1  aনয্ানয্ েপiন্ট, বািণ র্শ (eনােমল, েলকার o 
িডেস্টম্পারসহ) 

31  26 

44.14  4414.11.11  সুগিন্ধ o সাধনী পািন 56  41 
44.15  সকল 

eiচ,eস,েকাড 
েসৗন্দয র্ aথবা সাধন সামগর্ী eবং তব্ক পিরচয র্ার সাধন 
সামগর্ী (ঔষেধ বয্বহৃত পদাথ র্ বয্তীত), সানিস্কর্ন বা সান 
টয্ান সামগর্ী; হাত, নখ বা পােয়র সাধন সামগর্ীসহ 

56  41 

44.17  4417.21.11  েডনিটি স 31  26 
  4417.৯1.11  মুখগহবর বা দ েতর জনয্ বয্বহৃত aনয্ানয্ সামগর্ী 31  26 

45.12  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

সাবান eবং সাবান িহসােব বয্বহৃত সারেফস eকিটভ 
সামগর্ী eবং সমজাতীয় পণয্ 

31  26 

45.13  4513.৯1.21  িডটারেজন্ট 31  26 
45.16  4516.21.11  Polishes, creams and similar preparations for 

footwear or leather 
31  26 

47.12  4712.11.11  িবেষ্ফারক পাuডার 56  41 
47.13  4713.11.11  ৈতির িবেস্ফারক, িবেস্ফারক পাuডার বয্তীত 56  41 
47.15  সকল 

eiচ,eস,েকাড 
আতশবািজ িসগনািলং েফ্লয়ার, েরiন রেকট, ফগ 
িসগনাল eবং aনয্ানয্ পাiেরােটকিনক পণয্ 

56  41 

47.16  4716.11.11  িদয়াশলাi; িশরনামা সংখয্া 47.15 eর 
পাiেরােটকিনক পণয্ সামগর্ী বয্তীত 

56  41 

49.19  4919.৯2.32  Mosquito coil; aerosol; mosquito repellent 56  41 
55.21 হেত 

55.23 
সকল 

eiচ,eস,েকাড 
(5521.22.21, 
5522.23.11, 

5522.24.11 o 
5522.25.11 
বয্তীত) 

সকল কার পািট র্কয্াল েবাড র্, oিরেয়েন্টড ান্ড েবাড র্ o 
সমজাতীয় েবাড র্, ফাiবার েবাড র্, হাড র্ েবাড র্, প্লাiuড, 
িভিনয়াড র্ পয্ােনলস্ o সমজাতীয় েলিমেনেটড পণয্ 

31  26 

55.29  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

দরজা, জানালা, uহােদর ে ম o ে শেহাল্ড, পয্ারিকট 
পয্ােনল, শাটািরং, িশংেগল o েশক eবং সমজাতীয় পণয্

31  26 

59.13  5913.65.৯1  Other paper and paperboard, not containing 
fibres obtained  by a mechanical or chemi-
mechanical process or of which not more than 
10% by weight of the total fibre content 

31  26 



 

148 

 

িশেরানাম 
সংখয্া    

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসয্পূণ র্ 
নামকরণ েকাড 
(H.S. Code) 

পণয্সমূেহর িববরণ 
 (Description of Goods) 

িবদয্মান 
সম্পূরক 
শুল্কহার 
(%) 

3125-26 
aথ র্বছেরর 

স্তাব 
(%) 

(2)  (3)  (4) (5)  (6) 
consists of such fibres of weighing less than 
40 g/m²  (Excl. imported by VAT registered 
manufacturing industries) 

59.2৯  592৯.21.11 
 

Cartons, boxes and cases, of corrugated paper 
and paperboard 

31  26 

  592৯.31.11  ময্াচ কািঠ পয্ািকংেয়র জনয্ ডুেপক্স আuটার েশল বয্তীত 
নন-কেরােগেটড েপপার o েপপার েবােড র্র ৈতির েফািল্ডং 
কাটু র্ন, বাক্স o েকস 

31  26 

  592৯.41.11  সয্াকস্ eবং বয্াগস্ (51 েস. িম o তদুধব্র্ স্থ েবজ 
িবিশষ্ট) 

31  26 

59.32  5932.21.11  ি েন্টড েলেভলস 56  41 
59.34  5934.৯1.৯4  Surface coloured or printed paper or paper 

board 
41  31 

5৯.12  5৯12.21.11  Printed Books, Brochures, leaflets, similar 
printed matter in single sheets, wheather or 
not folded 

31  26 

5৯.22  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

ছাপােনা ছিব, ফেটাগর্াফসসহ aনয্ানয্ ছাপােনা পণয্ 
সামগর্ী 

31  26 

61.18  6118.31.11  েরশম ব  (িসল্ক েফি ক্স) 71  56 
63.19 
হiেত 
63.23 

সকল 
eiচ,eস,েকাড 

oেভন েফি ক্স 41  31 

65.18 eবং 
65.19 

সকল 
eiচ,eস,েকাড 
(6518.21.21 
বয্তীত) 

oেভন েফি ক্স 41  31 

66.23 
হiেত 
66.27 

সকল 
eiচ,eস,েকাড 

oেভন েফি ক্স 41  31 

69.12  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

Woven pile fabrics and chenille fabrics, other 
than fabrics of heading 58.02 or 58.06. 

56  41 

6৯.14  6৯14.21.৯1  Other textile fabrics, impregnated, coated, 
covered or laminated with polyvinyl chloride 

56  41 

  6৯14.31.৯1  Other textile fabrics, impregnated, coated, 
covered or laminated with polyurethane 

56  41 

  6৯14.৯1.৯1  Other textile fabrics with polyurethane 56  41 
71.12  সকল Pile fabrics, including "long pile" fabrics and 

terry fabrics, knitted or crocheted. 
56  41 
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িশেরানাম 
সংখয্া    

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসয্পূণ র্ 
নামকরণ েকাড 
(H.S. Code) 

পণয্সমূেহর িববরণ 
 (Description of Goods) 

িবদয্মান 
সম্পূরক 
শুল্কহার 
(%) 

3125-26 
aথ র্বছেরর 

স্তাব 
(%) 

(2)  (3)  (4) (5)  (6) 
eiচ,eস,েকাড 

71.13  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

Knitted or crocheted fabrics of a width not 
exceeding 30 cm, containing by weight 5% or 
more of elastomeric yarn or rubber thread, 
other than those of heading 60.01. 

56  41 

71.14  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

Knitted or crocheted fabrics of a width not 
exceeding 30 cm, other than those of heading 
60.01 or 60.02 

56  41 

71.15  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

Knitted or crocheted fabrics of a width 
exceeding 30 cm, containing by weight 5% or 
more of elastomeric yarn or rubber thread, 
other those of heading 60.01 

56  41 

71.16  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

Warp knit fabrics (including those made on 
galloon knitting machines), other than of 
headings 60.01 to 60.04 

56  41 

71.17  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

Other knitted or crocheted fabrics 56  41 

73.22  7322.43.11 
7322.44.11 
7322.4৯.11 
7322.53.11 
7322.54.11 
7322.5৯.11 

য্াক সুয্ট o aনয্ানয্ গােম র্ন্টস (স তােরর েপাষাক o িস্ক-
সুয্ট বয্তীত) 

56  41 

73.23 
েথেক 
73.28 
পয র্ন্ত 

সকল 
eiচ,eস,েকাড 

ে িসয়ার, গাড র্ল, করেসট, ে স, সাসেপন্ডার, গাট র্ার, 
রুমাল, শাল, স্কাফর্, মাফলার, ময্ািন্টলা, েভiল, টাi, েবা-
টাi, কর্য্ােভট, গ্লাভস, িমেটন্স, িমটস eবং সমজাতীয় 
েক্লািদং eেক্সসিরজ o তার aংশ 

71  56 

78.13  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

Artificial flowers, foliage and fruit and parts 
thereof; articles made of artificial flowers, 
foliage or fruit

56  41 

79.16  7916.21.11  oেভন েটক্সটাiল েফি কস্ েবiসড াকৃিতক o কৃি ম 
eবেরিসভ পাuডার aথবা দানাঃ iমাির পাuডার  

31  26 

  7916.31.11  েপপার বা েপপার েবাড র্ েবiসড াকৃিতক o কৃি ম 
eবেরিসভ পাuডার aথবা দানা 

31  26 

81.13  8113.4৯.৯1  গয্াস িটuব 41  31 
81.16  সকল 

eiচ,eস,েকাড 
শীট আকাের েফ্লাট গ্লাস eবং সারেফস গর্াuন্ড বা 
পিলশড গ্লাস, েশাষকযুক্ত, িতফলন বা িতফলনহীন 
স্তরিবিশষ্ট হuক বা না হuক, aনয্ েকান কাজ করা নয় 

56  41 
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িশেরানাম 
সংখয্া    

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসয্পূণ র্ 
নামকরণ েকাড 
(H.S. Code) 

পণয্সমূেহর িববরণ 
 (Description of Goods) 

িবদয্মান 
সম্পূরক 
শুল্কহার 
(%) 

3125-26 
aথ র্বছেরর 

স্তাব 
(%) 

(2)  (3)  (4) (5)  (6) 
81.18  8118.2৯.11  Other tempered safety glass 31  26 

  8118.3৯.11  Other laminated safety glass 31  26 
81.1৯  811৯.৯2.৯1  ে মিবহীন aনয্ানয্ ক েচর আয়না 31  26 

  811৯.৯3.৯1  ে মযুক্ত aনয্ানয্ ক েচর আয়না 31  26 
81.27  সকল 

eiচ,eস,েকাড 
Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles 
and other articles of pressed or moulded 
glass, whether or not wired, of a kind used 
for building or construction purposes; glass 
cubes and other glass smallwares, whether 
or not on a backing, for mosaics or similar 
decorative purposes; leaded lights and the 
like; multi-cellular or foam glass in blocks, 
panels, plates, shells or similar forms. 

31  26 

82.13  8213.21.11 
8213.42.11 

aমসৃণ হীরা 31  26 

82.28  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

iিমেটশন জুেয়লারী 31  26 

84.15  8415.22.31 
8415.2৯.31 

aেয়ল aথবা গয্াস পাiপ লাiেন বয্বহৃত লাiন পাiপঃ 
বয্াস 9 iিঞ্চ aথবা তার িনেম্ন 

31  26 

  8415.৯1.11  আয়রন aথবা ষ্টীেলর ৈতির aনয্ানয্ িটuব, পাiপ eবং 
ফপা ে াফাiল, িসমেলস (Seamless) 

31  26 

84.17  8417.22.31 
8417.2৯.31 

aেয়ল aথবা গয্াস পাiপ লাiেন বয্বহৃত লাiন পাiপ, 
(বয্াস 9 iিঞ্চ aথবা তার িনেম্ন) 

31  26 

  8417.32.31 
8417.3৯.31 

aেয়ল o গয্ােসর ি িলং eর কােজ বয্বহৃত েকিসং eবং 
িটuিবং (বয্াস 9 iিঞ্চ aথবা তার িনেম্ন) 

31  26 

  8417.41.11  Other, welded, of circular cross-section of 
iron or non-alloy steel  

31  26 

  8417.51.11  Other, welded, of circular cross-section, of 
stainless steel  

31  26 

  8417.61.11  Other, welded, of circular cross-section, of 
other alloy steel  

31  26 

  8417.72.11  Other, welded, of non-circular cross-section 
of square or rectangular cross-section

31  26 

  8417.7৯.11  Other, welded, of non-circular cross-section 
of other non-circular cross-section 

31  26 

  8417.৯1.11  Other, welded, of non-circular cross-section: 
Other 

31  26 

84.31  8431.21.11  লীফ ীং 31  26 
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িশেরানাম 
সংখয্া    

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসয্পূণ র্ 
নামকরণ েকাড 
(H.S. Code) 

পণয্সমূেহর িববরণ 
 (Description of Goods) 

িবদয্মান 
সম্পূরক 
শুল্কহার 
(%) 

3125-26 
aথ র্বছেরর 

স্তাব 
(%) 

(2)  (3)  (4) (5)  (6) 
84.32  8432.22.11  গয্াস জব্ালািনর uপেযাগী বা গয্াস eবং aনয্ানয্ uভয় 

জব্ালািনর uপেযাগী রান্নার ৈতজসপ  eবং েপ্লট 
গরমকারক 

31  26 

84.34  8434.৯4.11 
8434.৯5.11 
8434.৯৯.11 

Table/kitchenware of stainless steel 31  26 

84.35  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

েস্টiনেলস স্টীেলর িসঙ্ক, oয়াস েবিসন uহার য াংশ, 
oয়াটার টয্াপ eবং বাথরুেমর aনয্ানয্ িফিটংস o িফক্সাস র্

31  26 

85.29  8529.31.11  কপােরর ৈতির েসিনটারী oয়য্ার o uহার য াংশ 31  26 
87.18  8718.31.21  েপপার/েপপার েবাড র্ দব্ারা বয্াকড (Backed) 

eয্ালুয্িমিনয়াম ফেয়ল, রিঙ্গন হuক বা না হuক, 
েরাল/িরল/বিবন আকাের 

41  31 

87.26  8726.31.11  eয্ালুিমিনয়াম সয্ািনটারী oয়য্ার o য াংশ 31  26 
93.23  9323.21.11  েরজর 31  1 

  9323.31.2৯  েস্টiনেলস স্টীল েব্লড 31  26 
  9323.31.৯1  aনয্ানয্ 31  26 
  9323.৯1.11  েরজর পাট র্স 31  1 

94.12  সকল 
eiচ,eস,েকাড 
(9412.31.21 
বয্িতত) 

Padlocks and locks (key, combination or 
electrically operated), of base metal; clasps 
and frames with clasps, incorporating locks, 
of base metal; keys for any of the foregoing 
articles, of base metal. 

31  26 

95.18 eবং 
95.19 

9518.42.21 
9518.43.21 
9518.44.21 
9519.31.21 

দুi ে াক িবিশষ্ট aেটা িরক্সা/ি  হুiলােরর iিঞ্জন
 
  

31  26 

  9518.42.31 
9518.43.31 
9518.44.31 
9519.31.31 

চার ে াক িবিশষ্ট aেটা িরক্সা/ি  হুiলােরর iিঞ্জন 31  26 

95.32  9532.34.11 
9532.3৯.৯1 

িফল্টার 31  26 

96.15  9615.43.11  Other transformer having a power handling 
capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 
16 kVA 

31  26 

  9615.44.11  Other transformer having a power handling 
capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 

31  26 
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িশেরানাম 
সংখয্া    

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসয্পূণ র্ 
নামকরণ েকাড 
(H.S. Code) 

পণয্সমূেহর িববরণ 
 (Description of Goods) 

িবদয্মান 
সম্পূরক 
শুল্কহার 
(%) 

3125-26 
aথ র্বছেরর 

স্তাব 
(%) 

(2)  (3)  (4) (5)  (6) 
500 kVA 

96.17  9617.21.11  ময্াঙ্গািনজ ডাi aক্সাiড 31  26 
96.2৯  962৯.31.11  কেয়ন, বয্াংকেনাট, বয্াংক কাড র্, েটােকন iতয্ািদ দব্ারা

চািলত সাuন্ড েরকিড র্ং বা িরে ািডuিসং eপােরটাস, 
সম্পূণ র্ ৈতির 

31  26 

  962৯.41.11  টাণ র্ েটবলস (েরকড র্-েডক), সম্পূণ র্ ৈতির 31  26 
  962৯.92.31   aনয্ানয্ সাuন্ড েরকিড র্ং বা িরে ািডuিসং eপােরটাস 

(ময্াগেনিটক, aপিটকয্াল aথবা েসিমকন্ডাক্টর িমিডয়া 
বয্বহারকারী), সম্পুণ র্ ৈতির 

31  26 

  962৯.9৯.31  aনয্ানয্ সাuন্ড েরকিড র্ং বা িরে ািডuিসং eপােরটাস, 
সম্পুণ র্ ৈতির 

31  26 

96.32  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

িভিডo েরকিড র্ং বা ির িডuিসং eর য পািত, িভিডo 
িটuনারযুক্ত হuক বা না হuক 

31  26 

96.33  9633.৯1.31  েলােডড ি েন্টড সািকর্ট েবাড র্ (96.32 েহিডংভুক্ত পেণয্র 
জনয্) 

31  26 

96.38  9638.23.11   পেকট সাiজ েরিডo কয্ােসট েপ্লয়ার, সম্পুণ র্ ৈতির 31  26 
  9638.32.11   সাuন্ড েরকিড র্ং বা uৎপাদেনর য সংেযািজত 

েমাটরগাড়ীেত বয্বহার uপেযাগী বািহেরর শিক্ত ছাড়া 
চালনাক্ষম নেহ eiরুপ েরিডo স চার গর্াহকয , 
েরিডo েটিলেফান বা েরিডo েটিলগর্াফ গর্হেণ সক্ষম 
য সহঃ সাuন্ড েরকিড র্ং বা সাuন্ড িরে ািডuিসং 
য পািতসহ,  সম্পূণ র্ ৈতির 

31  26 

  9638.৯2.11  সাuন্ড েরকিড র্ং বা uৎপাদেনর য সংেযািজত বািহেরর 
শিক্ত ছাড়া চালনাক্ষম eiরুপ aনয্ানয্ েরিডo স চার 
গর্াহক য , েরিডo েটিলেফান বা েরিডo েটিলগর্াফ গর্হেণ 
সক্ষম য সহঃ সাuন্ড েরকিড র্ং বা সাuন্ড পুনঃ 
uৎপাদনক্ষম য পািতসহ 

31  26 

  964৯.43.৯1 
964৯.4৯.৯1 

iিন্ডেকটর পাiলট লয্াম্প o পরীক্ষাগাের বয্বহৃত লয্াম্প 
বয্তীত aনয্ানয্ মাকর্ারী, েসািডয়াম বা েমটাল হয্ালাiড 
লয্াম্প 

31  26 

96.53  9653.4৯.21  িসম কাড র্ 31  26 
96.55  9655.2৯.৯1  uiিন্ডং oয়য্ারঃ aনয্ানয্ 31  26 

  9655.31.11  িদব্-aক্ষ িবিশষ্ট (co-axial) তার eবং aনয্ানয্ িদব্-aক্ষ 
িবিশষ্ট (co-axial) ৈবদুয্িতক পিরবাহী 

31  26 

  9655.53.11  Other electric conductors for a voltage not 
exceeding 1,000 V fitted with connectors 

31  26 
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িশেরানাম 
সংখয্া    

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসয্পূণ র্ 
নামকরণ েকাড 
(H.S. Code) 

পণয্সমূেহর িববরণ 
 (Description of Goods) 

িবদয্মান 
সম্পূরক 
শুল্কহার 
(%) 

3125-26 
aথ র্বছেরর 

স্তাব 
(%) 

(2)  (3)  (4) (5)  (6) 
96.56  9656.৯1.৯1  লয্াম্প কাব র্ন, বয্াটারী কাব র্ন, eবং iেলকি কয্াল কােজ 

বয্বহৃত aনয্ানয্ পণয্ 
31  26 

98.14  সংিশ্লষ্ট 
eiচ,eস,েকাড 

েমাটর গাড়ী eবং aনয্ানয্ েমাটরযান, েস্টশন 
oয়াগনসহঃ 

 

    (ক) িসিলন্ডার কয্াপািসিট 2812 িসিস হiেত 3111 
িসিস পয র্ন্ত (মাiেকর্াবাস বয্তীত) 

261  211 

    (খ) িসিলন্ডার কয্াপািসিট 3112 িসিস হiেত 3861 
িসিস পয র্ন্ত 

361  311 

৯1.14  ৯114.22.11 
৯114.2৯.11 

Frames and mountings for spectacles, goggles 
or the like 

31  26 

৯1.15  সকল 
eiচ,eস,েকাড 

Spectacles, goggles and the like, corrective 
protective or other 

31  26 

৯4.16  সকল  
eiচ,eস,েকাড 

৯4.12 েথেক ৯4.15 েহিডংভুক্ত পেণয্র য াংশ o 
eেক্সসিরজ 

31  26 

৯5.12  ৯512.31.21  Seats of a kind used for motorcycle 31  26 
  ৯512.41.11  Swivel seats with variable height adjustment 71  56 
  ৯512.72.11 

৯512.7৯.11 
Other seats, with wooden frames 71  56 

  ৯512.82.11 
৯512.8৯.11 

Other seats with metal frames  71  56 

৯5.14  সকল 
eiচ,eস,েকাড 
(৯514.31.21 
বয্িতত) 

আসবাবপ  o য াংশ 41  31 

৯5.15  ৯515.32.11  Mattresses of cellular rubber or plastics, 
whether or not covered 

41  31 

৯5.16  সকল  
eiচ,eস,েকাড 
(৯516.51.21 
৯516.51.31 
৯516.51.41 
৯516.51.51 
৯516.61.21 
৯516.71.11 
৯516.৯৯.21 
বয্তীত) 

Lamps and lighting fittings including 
searchlights and spotlights and parts thereof, 
not elsewhere specified or included; 
illuminated signs, illuminated name-plates 
and the like, having a permanently fixed light 
source, and parts thereof not elsewhere 
specified or included. 

71  56 
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িশেরানাম 
সংখয্া    

(Heading 

No.) 

সামঞ্জসয্পূণ র্ 
নামকরণ েকাড 
(H.S. Code) 

পণয্সমূেহর িববরণ 
 (Description of Goods) 

িবদয্মান 
সম্পূরক 
শুল্কহার 
(%) 

3125-26 
aথ র্বছেরর 

স্তাব 
(%) 

(2)  (3)  (4) (5)  (6) 
৯6.14  সকল 

eiচ,eস,েকাড 
Tricycles, scooters, pedal cars and similar 
wheeled toys; dolls’ carriages; dolls; other 
toys; reduced-size ("scale") models and 
similar recreational models, working or not 

41  31 

৯6.15  ৯615.51.11  Playing cards 56  41 
৯7.14  ৯714.32.11  েডন্টাল েপ্লট াশসহ সকল কার টুথ াশ 56  41 
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সংলাগ- 3 

আমদািন/রপ্তািন শুল্ক াস/বৃিদ্ধ সম্পিকর্ত স্তাবসমূহ 
Sl. 
No. 

H.S. Code Description 
Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

1. 0106.41.00 Bees 5 0 
2. 

0508.00.00 

Coral and similar materials, unworked or simply 
prepared but not otherwise worked; shells of 
molluscs, crustaceans or echinoderms and 
cuttlebone, unworked or simply prepared but not 
cut to shape, powder and waste thereof. 

25 10 

3. 1007.10.10 
1007.10.90 

Sorghum seed 5 0 

4. 1108.13.00 Potato starch 5 10 
5. 

1701.12.00 
Raw beet sugar BDT 

1500 per 
MT 

BDT 2000 
per MT 

6. 
7. 1701.13.00 

Raw cane sugar specified in Subheading Note 2 to 
this Chapter 

BDT 
1500 per 

MT 

BDT 2000 
per MT 

8. 
1701.14.00 

Other raw cane sugar BDT 
1500 per 

MT 

BDT 2000 
per MT 

9. 
1701.91.00 

Other sugar containing added flavouring or 
colouring matter 

BDT 
3000 per 

MT 

BDT 4500 
per MT 

10. 
1701.99.00 

Other sugar BDT 
3000 per 

MT 

BDT 4500 
per MT 

11. 
1901.90.20 

Dry mixed ingredients of food preparations 
imported in bulk 

10 25 

12. 
2103.90.10 

Mixed seasonings imported by VAT registered 
foodstuffs manufacturing industries 

25 10 

13. 2106.90.29 Other Beverage concentrate 10 25 
14. 

2106.90.40 
Stabilizer for milk imported by VAT registered 
milk foodstuffs manufacturing industries 

25 10 

15. 
2713.20.10 

Petroleum bitumen in drum BDT 
4000 per 

MT 

BDT 4500 
per MT 

16. 
2713.20.90 

Other petroleum bitumen BDT 
3000 per 

MT 

BDT 3500 
per MT 

17. 2840.19.00 Refined Borax 0 10 
18. 2922.19.10 Tamoxifen cytrate 5 0 
19. 2925.19.10 Bi-calutamide/Epirubicin HCI 5 0 



 

156 

 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description 
Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

20. 2930.90.10 Cyclosporine/Mesna 5 0 
21. 2933.59.10 Cytarabin 5 0 
22. 2933.79.10 Sunitinib malate 5 0 
23. 2939.99.10 Vinblastin sulphate 5 0 
24. 

2941.50.10 
Erythromycin ethyl succinate; Erythromycin 
stearate 

5 10 

25. 2941.90.11 Azithromycin (compacted or micronised) 5 10 
26. 3909.30.00 Other amino-resins (except urea & melamine ) 5 10 
27. 3909.40.00 Phenolic resins  5 10 
28. 3926.20.10 Gloves (surgical) 5 10 
29. 3926.90.30 Parts and fittings for infusion set  5 25 
30. 4013.20.00 Inner tubes of rubber of a kind used on bicycles 10 25 
31. 

7108.12.00 

Other non-monetary gold unwrought forms BDT 150 
per 

11.664 
gm 

BDT 3000 
per 11.664 

gm 

32. 

7108.13.00 

Other non-monetary gold semi-manufactured 
forms 

BDT 150 
per 

11.664 
gm 

BDT 3000 
per 11.664 

gm 

33. 
7203.10.00 

Ferrous products obtained by direct reduction of 
iron ore 

5 0 

34. 7203.90.00 Other Ferrous products 5 0 
35. 

72.04 (All 
H.S.codes) 

Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of 
iron or steel. 

BDT 
1500 per 

MT 

BDT 2000 
per MT 

36. 72.06 & 
76.07 (All 
H.S.codes) 

Bilet and ingot BDT 
3500 per 

MT

BDT 5000 
per MT 

37. 
7213.10.00 

Bar and rods , hot rolled containing indentations, 
ribs, grooves or other deformations produced 
during the rolling process  

10 25 

38. 7213.20.00 Bar and rods of free-cutting steel 10 25 
39. 

7213.91.90 
Other of circular cross-section measuring less 
than 14 mm in diameter 

10 25 

40. 7213.99.00 Other bar and rods  10 25 
41. 7311.00.20 LPG gas cylinder capacity below 5000 litres 5 25 
42. 7607.11.00 

7607.19.00 
Aluminium foil  not backed  5,10 10 

43. 
8501.10.10 

Fan motor fitted with or without revolving 
mechanism 

2 25 

44. 
8501.20.10 

Fan motor fitted with or without revolving 
mechanism 

2 25 

45. 8504.90.90 Other parts of transformer  2 25 
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Sl. 
No. 

H.S. Code Description 
Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

46. 8506.80.00 Other primary cells and primary batteries 10 25 
47. 8507.20.00 Other lead-acid accumulators 10,25 25 
48. 

8517.62.40 
Grandmaster clock; modulator; multiplexer; 
optical fibre platform; network management 
system 

25 5 

49. 8537.10.19 Busbar trunking system 2 5 
50. 8537.10.90 Other boards, panels, consoles, desks, cabinets 2 10 
51. 

8539.31.10 
Energy saving lamp having an output of light 
three times or more compared to normal filament 
bulb consuming same electricity 

10 25 

52. 8539.31.20 T5 tube light 10 25 
53. 

8544.11.10 
Winding of wire of copper imported by VAT 
registered transformer manufacturing industries 

5 10 

54. 8602.10.00 Diesel-electric locomotives  10 5 
55. 

8605.00.00 

Railway or tramway passenger coaches, not self-
propelled; luggage vans, post office coaches and 
other special purpose railway or,tramway coaches, 
not self-propelled (excluding those of heading 
86.04). 

10 5 

56. 8606.10.00 Tank wagons and the like 10 5 
57. 8606.91.00 Covered and closed 10 5 
58. 8607.12.00 Other bogies and bissel-bogies 10 5 
59. 8704.10.00 Dumpers designed for off-highway use 10 2 
60. 8714.10.10 Saddles of motorcycle 10 25 
61. 

8908.00.00 
Vessels and other floating structures for breaking 
up. 

BDT 
1,200 per 

LDT 

BDT 1,500
per LDT 

62. 9018.31.20 Portable infusion pump (syringe driver) 10 0 
63. 9018.39.11 Infusion set without IV fluid bag 5 25 

 

েয পেণয্র uপর রপ্তািন শুল্ক আেরাপ করা হেয়েছ 
Sl. 
No. 

H.S. Code Description 
Existing 
Rate (%) 

Proposed Rate 
(%) 

1. 2302.40.10 Rice  bran 0% 10% 
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সংলাগ - 4 

eয্ােলাপয্ািথক ঔষধ িশেল্প বয্বহায র্ aতয্াবশয্ক  
ক চামােলর শুল্ক াস সংকর্ান্ত স্তাব 

Sl. No. H.S. Code Description of goods 
(1) (2) (3) 
1 2811.22.00 Aerosil 200 
2 2827.51.00 Sodium Stearyl Fumarate USP 
3 2836.20.00 Sidium Carbonate EP/BP 
4 2836.50.00 Calcium carbonate 
5 2836.50.00 Calcium Carbonate USP 
6 2846.90.00 Gadodomide USP 29 STERILE 
7 2903.39.00 Propyl Paraben powder BP 
8 2905.19.00 Cetostearyl Alcohol 
9 2915.29.10 Calcium Acctate USP 

10 2918.99.00 Fenofibrate 
11 2918.99.00 Pitavastatin 
12 2920.90.90 Nitroglycerine 
13 2920.90.90 Nitroglycerine Granules 1.73% W/W 
14 2922.19.00 Tamoxifen Citrate 
15 2924.29.00 Neotame 
16 2924.29.00 Ondansetron USP 
17 2925.29.00 Vildagliptin 
18 2933.21.00 Allantoin 
19 2933.39.00 Pantoprazole 
20 2933.39.00 Rebeprazole 
21 2933.99.00 Imatinib Mesylate 
22 2934.10.00 Febuxostate 
23 2934.10.00 Meloxicam 
24 2933.59.90 Fiunarizine 
25 2934.99.90 Acctylcysteine 
26 2934.99.90 Bimatoprost
27 2934.99.90 Calcium Citrate 
28 2934.99.90 Calcium orotate 
29 2934.99.90 Citicoline sodium 
30 2934.99.90 Duloxetime HCL 
31 2934.99.90 Latonoprost 
32 2934.99.90 Olmesartan
33 2934.99.90 Rivaroxaban 
34 2934.99.90 Travoprost 
35 2937.22.00 Deflazacort 
36 2939.59.00 Doxoflyline 
37 2938.90.90 Sitagliptin 
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Sl. No. H.S. Code Description of goods 
38 3203.00.00 Betacaroten 
39 3404.20.00 Poly Glykol 
40 3505.10.00 Sodium Starch Glycollate 
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সংলাগ - 5 

আয়ুেব র্িদক ঔষধ িশেল্প বয্বহায র্ aতয্াবশয্ক ক চামােলর শুল্ক াস সংকর্ান্ত স্তাব 
Sl. No. H.S. Code Description of goods 

(1) (2) (3) 
1 0709.20.90 Shatamul  
2 1211.90.29 Rakta Chandan, Swet Chandan, Debdaru, Khadir 

Khat/ Khoyer, Phadmakat, Daruharidra, Gakkur 
Kata/Gokshura, Biranga, Monjista, Ashwagandha, 
Haritaky, Batch Big, Negeswer, Simul mul, 
Zatamangshi, Priyungu, Kur, Sonapata, Lod Chal, Bel 
Chal, Gurucchi/Guduchi, Reuchini, Topchini, 
Somraji, Durlava, Isabgul Husk, Doctor bush, 
Jastimadhu, Vumikusmanda, Katki, Kakoli, Arjuna, 
Mutha, Rakta Chita, Chita Mul, Jamani, Chirata. 

3 1211.90.99 Bangsha Lochan 
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সংলাগ - 6 

হ সমুরগী o গবািদ পশুর খাদয্ uৎপাদেন বয্বহায র্  
ক চামােলর শুল্ক aবয্াহিতর স্তাব 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description 
Existing 
Rate (%) 

Proposed 
S.R.O Rate 

(%) 
1.  1007.90.90 Sorghum 5 0 
2.  1008.29.90 Millet 10 0 
3.  1106.10.00 Guar meal 25 0 
4.  3824.90.90 Zeolite (Powder/Granular) 10 0 

 

হ সমুরগী o গবািদ পশুখােত বয্বহায র্ য পািত o য াংেশ শুল্ক aবয্াহিতর স্তাব  

Sl. 
No. 

H.S. Code Description 
Existing 
Rate (%)

Proposed 
S.R.O Rate 

(%) 
1.  2853.00.00 NaCl  Solution special grade used in Artificial 

Insemination 
10 0 

2.  3006.50.00 First aid Boxes and Kits 5 0 
3.  3006.70.00 Gynocological lubricant ( in flask) 5 0 
4.  3821.00.00 Bullexcell QSF /Biexcell QSF 250 ml,  10 0 
5.  3822.00.00 Cow Pregnancy test kits 5 0 
6.  3923.21.00 Universal Syringe for Artificial Insemination 25 0 
7.  3926.90.99 Plastic canister 25 0 
8.  4203.29.00 Leather gloves for nitrogen handling 10 0 
9.  7011.90.00 Pyrex Granduated Collection Tube 15ml 10 0 
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সংলাগ- 7 

 

কাগজ, িসরািমক, ফািণ র্চার, প্লািষ্টক, েবিব ডায়াপার, iেলকি কয্াল eবং aনয্ানয্  
েদশীয় িশেল্পর ক চামােলর  আমদািন শুল্ক াস সংকর্ান্ত স্তাব 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description 
Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

1.  2517.10.10 Flint/grinding pebbles imported by VAT registered 
ceramic products manufacturing industries

10 5 

2.  2525.20.00 Mica powder 10 5 
3.  2526.20.00 Crushed or powdered talc 10 5 
4.  2530.20.00 Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates) 10 5 
5.  2530.90.00 Natural zirconium silicate 10 5 
6.  3402.13.00 

3402.19.90 
De-inking chemical for Newsprint Manufacturer 10 0 

7.  3402.19.10 Defoaming agent 10 5 
8.  3506.91.10 Elastic/construction glue imported by VAT 

registered hygienic products manufacturing industry
25 10 

9.  3801.30.10 Graphite paste imported by VAT registered ferro 
alloy manufacturing industry 

10 5 

10.  3806.10.10 Gum rosin imported by VAT registered paint or ink 
manufacturing industry 

25 10 

11.  3920.62.20 Unprinted PET film in roll form imported by VAT 
registered manufacturing industry 

25 10 

12.  3920.63.10 Unprinted polyester film in roll form imported by 
VAT registered plastic products manufacturing 
industry 

25 10 

13.  3920.69.20 Unprinted polyester film in roll form imported by 
VAT registered plastic products manufacturing 
industry 

25 10 

14.  3920.92.20 Unprinted nylon film in roll form imported by VAT 
registered plastic products manufacturing industry 

25 10 

15.  5608.19.10 Filter cloth imported by VAT registered ceramic 
products manufacturing industries 

10 5 

16.  4411.12.00 
4411.13.00 
4411.14.00 

Medium density fiberboard (MDF) 25 10 

17.  4811.59.20 Melamine impregnated decorative paper 25 10 
18.  5301.29.10 Flax fibre 10 5 
19.  5603.11.10 Hydrophilic/hydrophobic white/light/green 

imported by VAT registered hygienic products 
manufacturing industry 

25 10 
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Sl. 
No. 

H.S. Code Description 
Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

 
20.  5603.13.10 Elastic back ear imported by VAT registered 

hygienic products manufacturing industry 
25 10 

21.  5603.92.10 Dry web imported by VAT registered hygienic 
products manufacturing industry 

25 10 

22.  5903.90.10 Side tape (lock loop) imported by VAT registered 
hygienic products manufacturing industry 

25 10 

23.  6802.29.10 Silex/lining/abrasive/polishing disc imported by 
VAT registered ceramic products manufacturing 
industries 

10 5 

24.  6903.20.30 Alumina liner imported by VAT registered ceramic 
products manufacturing industries 

10 5 

25.  7002.39.20 Flange tube imported by VAT registered tube light 
manufacturing industry 

25 10 

26.  7307.99.10 Lock ring imported by VAT registered refrigerator 
manufacturing industry 

25 10 

27.  8504.90.30 Tap changer 25 10 
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