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সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

তাবা-রাকাল্লার্ী সবয়াসেসহল মুলকু ওয়া হুওয়া আলা কুসল্ল শাই-ইন ক্বােীর। 

মাননীয় সিকার 

১। আিনার িানুিহ অনুমসতেজম আসম আ হ ম মুস্তফা কামাল, অর্ থমন্ত্রী 

২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর িম্পূরক বাজজট এবাং ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর প্রস্তাসবত 

বাজজট এই মহান িাংিজে উিস্থািন করজত োঁসড়জয়সছ। 

মাননীয় সিকার 
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সিরন্তন শপ্ররণার উৎি, বাঙাসলর বরপুত্র, িব থকাজলর িব থজশ্রষ্ঠ বাঙাসল, মৃতুৈঞ্জয়ী 

জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমান-জক। 

আসম গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করসছ শসহে বঙ্গমাতািহ ১৫ আগজস্টর কালরাসত্রর িকল 

শসহেজক। 

স্মরণ করসছ শকন্দ্রীয় শজল খানায় শসহে জাতীয় িার শনতাজক। 

৩। গভীর ভালবািা ও শ্রদ্ধার িাজর্ আরও স্মরণ করসছ, আমাজের স্বাসধকার 

শর্জক স্বাধীনতা আজদালজন শেজশর জন্য র্াঁরা জীবন সেজয়জছন, র্াঁজের িরম তৈাজগর 

সবসনমজয় আমরা আজ স্বাধীন, শিই িকল সনিঃশঙ্ক বীরিন্তানজের। 

স্মরণ করসছ মহান মুসিযুজদ্ধ শসহে সত্রশ লাখ বীর মুসিজর্াদ্ধা ও িম্ভ্রম হারাজনা ২ 

লাখ মা-জবানজক। 
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মহান আল্লাহ রাব্বলু আলামীন-এর কাজছ আসম িকল শসহজের আত্মার মাগজফরাত 

কামনা করসছ । 

৪। আিনাজক ধন্যবাে, মাননীয় সিকার। 
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শশখ হাসিনা: এক সফসনক্স িাসখর গল্পগার্া 

মাননীয় সিকার 

৫। ১৯৪৭ িাল। িময়টা তখন শরৎকাল। রূিময় বাাংলার প্রকৃসতজত আসেগন্ত 

িবুজজর িমাজরাহ। সশউসলঝরা িকাল, শভাজরর দূব থাঘাজি মুি োনা সশসশর, 

নেীতীজর-বজনর প্রাজন্ত কাশফুজলর িাো এজলাজকজশর শোলা, আকাজশর নরম নীল 

ছুঁজয় ভািা শুভ্র শমজঘর েল, শনৌকার িাজল সবলািী হাওয়া। শভজি শবড়াজনা শমজঘর 

প্রান্ত ছুঁজয় উজড় িলা িাখ-িাখাসলর ঝাঁক, বাঁশবজন ডাহুজকর ডাকাডাসক, সবলসঝজলর 

ডুজবা ডুজবা জজল জসড়জয় র্াকা শালুক িাতা, আঁধাজরর বুক সিজর শজানাসকর রুিাসল 

শিলাই, শঘার লাগা িাঁজের আজলা - িব সমসলজয় প্রকৃসতজত এক অসনদৈ শিৌদজর্ থর 

আড়ম্বর। 

৬। অিরসেজক বাাংলার রাজনীসতজত তখন ভারতবজষ থর িয অনাকাসিত 

সবভসির টানাজিাজড়ন। জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমান তখন ছাত্রজনতা। 

কলকাতায় শেশভাজগর সূত্র ধজর ভারজতর িাম্প্রোসয়ক োঙ্গা প্রশমজন ব্যস্ত। 

িাশািাসশ প্রস্তুসত সনসিজলন কলকাতার িাট চুসকজয় স্থায়ীভাজব ঢ্াকায় িজল আিার। 

ঠিক এমসন একটি ক্ষজণ ২৮ শিজেম্বর বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমান ও শশখ 

ফসজলাতুজন্নছা মুসজজবর ঘর আজলাসকত কজর জন্মিহণ কজরন তাঁজের প্রর্ম িন্তান 

শশখ হাসিনা। শছাটজবলায় িকজলর সপ্রয় হাসু নাজমই িসরসিত সছজলন। 

৭। শশখ হাসিনার জ্শশব শকজটজছ মধুমতীর শাখা বাইগার নেীসবজধৌত িাজমর 

গৃহস্থ িসরবাজর। সতসন টুসঙ্গিাড়ায় বাল্যসশক্ষা িহণ কজরন। ১৯৫৪ িাজল িসরবার 

ঢ্াকায় িজল আজি। শশখ হাসিনার বয়ি তখন আট বছর। শশখ হাসিনা প্রর্জম 

লক্ষ্মীবাজাজরর নারী সশক্ষা মসদজর িড়াজলখা করজলও িরবতী িমজয় আসজমপুর 

গাল থি স্কুল শর্জক মাধ্যসমক এবাং ১৯৬৭ িাজল গভন থজমন্ট ইন্টারসমসডজয়ট গাল থি 

কজলজ শর্জক উচ্চ মাধ্যসমক িাি কজরন এবাং ১৯৭৩ িাজল সতসন ঢ্াকা সবিসবযালয় 

শর্জক স্নাতক সডসি অজথন কজরন। 
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৮। সতসন বাাংলাজেশ ছাত্রলীগ হজত ইন্টারসমসডজয়ট গাল থি কজলজজর ছাত্রী 

িাংিজের িহিভািসত সনব থাসিত হজয়সছজলন। সতসন এই কজলজ শাখা ছাত্রলীজগর 

িাধারণ িম্পােক এবাং িজরর বছর িভািসত সছজলন। শশখ হাসিনা ঢ্াকা 

সবিসবযালয় ছাত্রলীজগর একজন িেস্য এবাং ছাত্রলীজগর শরাজকয়া হল শাখার 

িাধারণ িম্পােক সছজলন। ছাত্রজীবন শর্জকই সতসন িকল গণআজদালজন 

িসেয়ভাজব অাংশিহণ কজরন। 

৯। প্রকৃতিজক্ষ শশখ হাসিনা উিরাসধকার ও জন্মসূজত্র রাজনীসতক। জ্শশব 

শর্জকই বাবাজক শেজখজছন শজলজীবন কাটাজত। আসর্ থক টানাজিাজড়জন একজন 

িাোসিজধ গৃসহণী মাজয়র তত্ত্বাবধাজন শবজড় উজঠজছন মধ্যসবি বাঙাসল িসরজবজশ। 

বাবার রাজনীসতর সুবাজে বাসড়জত বঙ্গবন্ধুর িহজর্াগী রাজননসতক শনতাজের 

আনাজগানা ও সবিরণ প্রতৈক্ষ করার সুজর্াগ হজয়সছল শছাট শবলাজতই। 

মাননীয় সিকার 

১০। ষাজটর েশজকর শশষসেজক সিতা বঙ্গবন্ধু র্খন আগরতলা ষড়র্ন্ত্র মামলার 

আিাসম হজয় ঢ্াকা কৈান্টনজমজন্ট বসদ তখন রাজননসতক কার্ থকলাি ও 

নীসতসনধ থারণী সবষজয় মাজয়র িাশািাসশ শশখ হাসিনাও সিদ্ধান্ত িহজণ ভূসমকা িালন 

কজরন। ওই িময় িাংঘটিত গণআজদালজনও সতসন িসেয় অাংশিহণ কজরন। 

১১। ১৯৭১ িাজলর মাজি থর উিাল সেনগুজলাজতও বঙ্গবন্ধুর িসরবাজরর িেস্যরা, 

সবজশষ কজর বঙ্গমাতা শবগম ফসজলাতুজন্নিা মুসজব ও শশখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুজক নানা 

সবষজয় সিদ্ধান্ত িহজণ িহায়তা কজরন। একািজরর স্বাধীনতা িাংিাজমর িময় 

িন্তানিম্ভবা শশখ হাসিনা একটি বাসড়জত অন্তরীণ অবস্থায় নানা অসনশ্চতায় সেন 

কাটান। বাবা িাসকস্তাজনর কারাগাজর বসদ, দ্যই ভাই শশখ কামাল ও শশখ জামাল 

মুসিযুজদ্ধ এবাং মা ও শছাট ভাই রাজিল ও শবান শরহানা তাঁরই মজতা একটি বাসড়জত 

অন্তরীণ। অন্তরীণ অবস্থায় ১৯৭১ িাজলর শম মাজি জন্ম হয় শছজল িজীব ওয়াজজে 

জজয়র। 

১২। ১৬ সডজিম্বর ১৯৭১, শেশ স্বাধীন হজল অমাসনশার সেনগুজলা শশষ হয়। 
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বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমান িাসকস্তাজনর কারাগার শর্জক মুি হজয় স্বাধীন শেজশ 

সফজর এজি শেশ িসরিালনার োসয়ত্ব িহণ কজরন এবাং নানা ঘাত-প্রসতঘাজতর মজধ্য 

যুদ্ধসবধ্বস্ত শেশ পুনগ থঠজন আত্মসনজয়াগ কজরন এবাং স্বজের শিানার বাাংলা সনম থাজণর 

মজবুত সভত জ্তসর কজর শেশজক এসগজয় সনসিজলন কাসিত লজক্ষৈ। 

১৩। সকন্তু অভাগা জাসতর জীবজন আবার দ্যজর্ থাজগর ঘনঘটা শনজম আজি র্খন 

স্বাধীনতাসবজরাধী ষড়র্ন্ত্রকারী হায়নারা ১৯৭৫ িাজলর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুসজবুর রহমানজক িিসরবার হতৈা কজর বাঙাসলর ভাজের িাকাজক স্তব্ধ কজর শেয়। 

স্বামীর কম থস্থল িসশ্চম জাম থাসনজত অবস্থান করায় শশখ হাসিনা, দ্যই িন্তান ও শছাট 

শবান শশখ শরহানা শিই কালরাজত্র প্রাজণ শেঁজি র্ান। 

১৪। দ্যিঃখ, ভয় ও শঙ্কার মজধ্য জাম থাসনজত সকছসেন অবস্থান কজর ভারজত 

রাজননসতক আশ্রয় শিজয় ২৫ আগস্ট ভারজত আজিন এবাং ৬ বছর শিখাজন অবস্থান 

কজরন। ১৯৮০ িাজল ইাংল্যাজে শর্জক সতসন জ্স্বরািারসবজরাধী আজদালন শুরু কজরন। 

১৫। বঙ্গবন্ধু হতৈার ির বাাংলাজেশ আওয়ামী লীগ নানা ঘাত-প্রসতঘাজত, ঐকৈ-

অননজকৈর মজধ্য ধু ুঁজক ধু ুঁজক টিজক র্াজক। আওয়ামী লীজগ ঐকৈ সফসরজয় আনা এবাং 

পুনগ থঠজনর উজেজে শফব্রুয়াসর ১৯৮১-এর কাউসিল অসধজবশজন শশখ হাসিনাজক 

েলীয় িভািসত িজে মজনানীত করা হয়। মুসিযুজদ্ধ সবজয়ী েল আওয়ামী লীজগর 

তখন বড় দ্যসে থন। তাজের একজন সনভথরজর্াে কাণ্ডাসরর প্রজয়াজন। এ রকম 

িসরজবজশ িামসরক িরকাজরর িমস্ত বাঁধা সছন্ন কজর জীবজনর ঝুঁসক সনজয় ১৯৮১ 

িাজলর ১৭ই শম সবকাল ৪ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শশখ হাসিনা বাাংলাজেজশর মাটিজত 

িা রাজখন। শিসেন শুধু ঢ্াকার শতজগাঁও সবমানবদর নয়, ১৯৭২ িাজলর ১০ই 

জানুয়াসর বঙ্গবন্ধুর স্বজেজশ প্রতৈাবতথজনর মতই তার কন্যার স্বজেশ প্রতৈাবতথজন িমি 

ঢ্াকা নগরী জনিমুজদ্র িসরণত হজয়সছল। সবমানবদর শর্জক একটি ট্রাজক কজর 

জাতীয় শনতৃবৃদজক িাজর্ সনজয় জনজরাজতর শঢ্উ শিসরজয় সতসন মাসনক সময়া 

এৈাসভসনউজয়র জনিমুজদ্রর মজঞ্চ োঁসড়জয় অজঝাজর কাঁেজলন, শিই িাজর্ জনিমুদ্র হু 

হু কজর শেঁজে উঠজলা ঠিক শর্ন বজঙ্গািিাগজরর উিাল জলরাসশ জ্িকজত মার্া ঠুজক 

আছজড় িড়জছ। শিসেন আকাশ-বাতাি শভজঙ ১৫ আগজস্টর জমাজনা কান্নায় শেঁজে 

উজঠসছল প্রকৃসত। 
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১৬। শশখ হাসিনা েলজক িাংগঠিত করার িাশািাসশ শেজশ গণতন্ত্র প্রসতষ্ঠার জন্য 

আজদালন ও িাংিাম িাসলজয় র্ান। বঙ্গবন্ধু বাাংলার মানুষজক শর্রূি ভাজলাবািজতন, 

শেশটাজক শিানার বাাংলা সহজিজব গজড় শতালার স্বে শেখজতন, শিরূিভাজব শশখ 

হাসিনাও এ শেজশর মানুষজক ভাজলাবাজিন। সতসন শঘাষণা কজরন বাবা, মা, ভাইজের 

ও সনকট আত্মীয়জের হাসরজয় সতসন সনিঃস্ব। তার শকাজনা িাওয়া-িাওয়া শনই। তার 

একমাত্র কামনা হজি শেজশর িমৃসদ্ধ ও উন্নয়ন। সতসন শেজশর জনগজণর কল্যাজণ 

জীবন উৎিগ থ করজত িান। গণতন্ত্র প্রসতষ্ঠার লক্ষৈ সনজয় সতসন আজদালজন ঝাঁসিজয় 

িজড়ন। ফজল তীব্র গণআজদালজনর মুজখ ১৯৯০-এর সডজিম্বজর জ্স্বরািারী শািজনর 

িতন ঘজট। 

মাননীয় সিকার 

১৭। ১৯৯১ িাজলর িাধারণ সনব থািজনর িজর শশখ হাসিনা সবজরাধী েজল শর্জকই 

শেজশর িাম শর্জক িামান্তজর ঘুজর শবসড়জয় মানুজষর দ্যিঃখ-কজি তাজের িাজশ োঁড়ান, 

অভাব-অসভজর্াগ শশাজনন। শেজশর অবকাঠাজমা উন্নয়জন শকান এলাকায় কী কী 

প্রজয়াজন শি িম্পজকথ িম্যক ধারণা লাভ কজরন। েীঘ থ আজদালন-িাংিাজমর ২১ বছর 

ির জনজনত্রী শশখ হাসিনার শনতৃজত্ব ১৯৯৬ িাজলর সনব থািজন বাাংলাজেশ আওয়ামী 

লীগ জয়লাভ কজর এবাং শশখ হাসিনা শেজশর প্রধানমন্ত্রীর োসয়ত্বভার িহণ কজর 

উমু্মি কজরন িম্ভাবনার এক নতুন সেগন্ত। ১৯৯৬-২০০১ িমজয় সজসডসি প্রবৃসদ্ধর 

হার উন্নীত হয় ৬.২ শতাাংজশ। মূল্যস্ফীসতর হার শনজম আজি ১.৫৯ শতাাংজশ। িব থস্তজর 

স্বাধীনতার আেশ থ ও মুসিযুজদ্ধর শিতনা পুনিঃপ্রসতষ্ঠা, গণতজন্ত্রর প্রাসতষ্ঠাসনকায়ন, 

কুখ্যাত ইনজডমসনটি অধ্যাজেশ বাসতলকরত জাসতর সিতা ও শজল হতৈা মামলার 

সবিার প্রবতথজনর মাধ্যজম আইজনর শািন প্রসতষ্ঠা, মানবাসধকার ও শাসন্ত িাংরক্ষণ, 

িাব থতৈ শাসন্তচুসি িম্পােন, গঙ্গার িাসন বন্টন চুসি, কৃসষজত অভূতপূব থ উন্নয়ন, 

অসি থত িম্পসি আইন বাসতল, আন্তজথাসতক মাতৃভাষা সেবজির স্বীকৃসত লাভ, 

প্রসতরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, ১৯৯৮ এর প্রলয়াংকারী বন্যা শমাকাজবলা, নারীর 

ক্ষমতায়ন, সশশু উন্নয়ন, োসরজদ্রর হার ৪৪.৩ শতাাংজশ নাসমজয় আনা, ক্ষুদ্র ঋণ 

কম থসূসি, গৃহায়ণ তহসবজলর আওতায় গৃহহীনজের জন্য ঘজরর ব্যবস্থা, বীর 
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মুসিজর্াদ্ধাজের ভাতার ব্যবস্থাকরণ, িবার জন্য স্বাস্থৈ সনসশ্চতকজল্প নতুন স্বাস্থৈ 

নীসত প্রণয়ন- শেশব্যািী হািিাতাল ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কসমউসনটি সিসনক স্থািন, 

গড় আয়ু ৬৩ বছজর উন্নীতকরণ, শেজশর ইসতহাজি প্রর্মবাজরর মজতা বয়স্কভাতা 

িালুকরণ, দ্যিঃস্থ মসহলা ভাতা িালুকরণ, প্রসতবন্ধী ফাউজেশন প্রসতষ্ঠা, একটি বাসড় 

একটি খামার কম থসূসি িালুকরণ, কম থিাংস্থান ব্যাাংক প্রসতষ্ঠা, েীঘ থসেজনর অর্ থননসতক 

সবশৃঙ্খলা দূরীকরণ, সশক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়জন যুজগািজর্াগী ও আধুসনক সশক্ষানীসত 

প্রণয়ন, প্রার্সমক সশক্ষার্ীজের জন্য উিবৃসির ব্যবস্থাকরণ, মাধ্যসমক ির্ থাজয় 

ছাত্রীজের জন্য উিবৃসি প্রবতথন, িাঁি বছজর স্বাক্ষরতার হার ৪৪ শর্জক ৬৫ শতাাংজশ 

উন্নীতকরণ, র্মুনা নেীর উির ৪ েশসমক ৮ সকজলাসমটার েীঘ থ বঙ্গবন্ধু শিতু র্ান 

িলািজলর জন্য উমু্মিকরণ, ৪ জুলাই ২০০১ মাওয়ায় িদ্মা শিতুর সভসিপ্রস্তর স্থািন, 

িসরজবশ িাংরক্ষজণর ব্যবস্থা িহণিহ অর্ থননসতক উন্নয়জনর একটি শি সভত স্থািন 

কজরন। সকন্তু ২০০১ িাজল উন্নয়জনর রর্ আবার বাধািস্ত হয়। 

১৮। ১৫ আগজস্ট বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমানজক িিসরবাজর হতৈা কজরও 

স্বাধীনতাসবজরাধী অিশসি ক্ষান্ত হয়সন। জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধুর শনতৃজত্ব শর্ 

স্বাধীনতা, শিই স্বাধীনতাজক অর্ থবহ করার এবাং বঙ্গবন্ধুর স্বজের শিানার বাাংলা 

সবসনম থাজণ তাঁরই সুজর্াে কন্যা জনজনত্রী শশখ হাসিনার িাসন্তহীন লড়াইজক র্াসমজয় 

শেবার শিিা হজয়জছ বহুবার। ২০০৪ িাজলর ২১ আগস্ট। িময় সবজকল ৫টা ৪০ 

সমসনট। স্থান আওয়ামী লীগ অসফজির িামজনর িড়ক, বঙ্গবন্ধু অৈাসভসনউ। মাত্রই 

শশষ হজলা েলীয় িমাজবশ। শখালা ট্রাজকর ওির োঁসড়জয় বিৃতা শেওয়া শশষ করজলন 

শিই িমজয়র সবজরাধীেলীয় শনতা শশখ হাসিনা। িমাজবশস্থজল ট্রাজকর িারিাজশ 

তখজনা কজয়ক হাজার কমী-িমর্ থজকর সভড়। ট্রাজকর শশষ মার্ায় মই লাগাজনা। 

নামার জন্য শিসেজক এসগজয় শগজলন শশখ হাসিনা। তারির র্া ঘটল, তা 

বাাংলাজেজশর রাজনীসতজত িবজিজয় নৃশাংি ও সনকৃিতম অধ্যায়। সবকট শজে 

সবজস্ফাসরত হজলা শিজনড। একটি নয়, এজকর ির এক সবজস্ফাসরত হজত র্াকল 

শিজনড। এতটা দ্রুত একটির ির একটি সবজস্ফারণ িম্ভবত যুদ্ধজক্ষজত্রও কোি শেখা 

র্ায়। সবজস্ফারজণর শে র্খন র্ামল, তখন শবাঝা শগল, এ শকবল সনছক শে নয়, এ 

সছল নারকীয় হতৈার্জ্ঞ। শেখা শগল শিজনজডর আঘাজত সছন্নসভন্ন হজয় িড়া মানুজষর 
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শেহ এবাং তার ওির সেজয় জ্ঞানশূন্য মানুজষর সেজশহারাভাজব ছজট িলা। ঘাতজকরা 

র্াঁজক হতৈার জন্য নারকীয় এই আজয়াজন কজরসছল, শিই শশখ হাসিনা প্রাজণ শেঁজি 

র্ান অজলৌসককভাজব। 

১৯। এছাড়া ১৯৮৮ িাজলর ২৪ জানুয়াসর িট্টিাজম, একই বছজরর ১৫ আগস্ট ও 

১৯৮৯ িাজলর ১১ আগস্ট সিডম িাটি থর কমীরা তাঁজক হতৈার উজেে ধানমসণ্ডর ৩২ 

নম্বজরর বািভবজন গুসলবষ থণ ও শিজনড সনজক্ষি কজর। ১৯৯১ িাজলর ১১ শিজেম্বর 

ধানমসণ্ডর সিন শরাজডর িসরবার-িসরকল্পনা শভাটজকন্দ্র িসরেশ থনকাজল গুসলবষ থণ, 

১৯৯৪ িাজলর ২৩ শিজেম্বর িাবনার ঈিরেীজত শট্রজন গুসলবষ থণ, ১৯৯৫ িাজলর ৭ 

সডজিম্বর রাজিল শস্কায়াজর আওয়ামী লীজগর জনিভায় শবামা হামলা, ১৯৯৬ িাজলর 

৭ মাি থ বঙ্গবন্ধু এসভসনউ শর্জক শবসরজয় র্াওয়ার িময় ঢ্াকা সবিসবযালজয়র কাজথন 

হল এলাকায় গুসলবষ থণ, ২০০০ িাজলর ২০ জুলাই শগািালগজঞ্জর শকাটালীিাড়ার 

জনিভার কাজছ ৭৬ শকসজ ওজজনর শবামা পু ুঁজত রাখা, ২০০১ িাজলর ২৯ শম খুলনার 

রূিিা শিতু এলাকায় শসিশালী শবামা পু ুঁজত রাখা, ২০০২ িাজলর ৪ মাি থ নওগাঁয় 

সবএমসি িরকাসর মসহলা কজলজজর িামজন গাসড়জত হামলার মাধ্যজম দ্যবৃ থিরা 

জনজনত্রী শশখ হাসিনাজক প্রায় ২০ বার হতৈার শিিা িালায়। সকন্তু প্রসতবারই আল্লাহর 

অজশষ শমজহরবাণীজত সতসন অসবিাস্যভাজব মৃতুৈদ্যয়ার শর্জক সফজর এজিজছন এবাং 

সিগুণ শসি সনজয় মৃতুৈভয়জক তুি কজর এই বাাংলার মানুজষর কল্যাজণ সনজজজক 

িমি থণ কজরজছন। 

২০। ২০০৮ িাজলর সডজিম্বজর অনুসষ্ঠত িাধারণ সনব থািজন িাংকট উিরজণর লজক্ষৈ 

বাঙাসল জাসতর জন্য িম্ভাবনার এক স্বণ থদ্যয়ার উজন্মািন কজর ‘সেন বেজলর িনে’ 

ইশজতহাজর আওয়ামী লীগ দ্যই-তৃতীয়াাংশ িাংখ্যাগসরষ্ঠতা সনজয় জয়লাভ কজর শশখ 

হাসিনা সিতীয় শময়াজে প্রধানমন্ত্রীর োসয়ত্বভার িহণ কজরন। বাস্তবায়ন কজরন 

সেনবেজলর রূিকল্প ২০২১। ‘শাসন্ত গণতন্ত্র উন্নয়ন ও িমৃসদ্ধর িজর্ এসগজয় র্াজি 

বাাংলাজেশ’ সশজরানাজমর ইশজতহার সনজয় ২০১৪ িাজলর ৫ জানুয়াসর অনুসষ্ঠত 

িাধারণ সনব থািজন দ্যই-তৃতীয়াাংশ িাংখ্যাগসরষ্ঠতা সনজয় জয়লাভ কজর টানা 

সিতীয়বাজরর মজতা বাাংলাজেশ আওয়ামী লীগ িরকার গঠন কজর এবাং শশখ হাসিনা 
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তৃতীয়বাজরর মজতা প্রধানমন্ত্রীর োসয়ত্বভার িহণ কজরন। ‘িমৃসদ্ধর অির্াত্রায় 

বাাংলাজেশ’ ইশজতহার সনজয় ২০১৮ িাজলর ৩০ সডজিম্বর অনুসষ্ঠত একােশ জাতীয় 

িাংিে সনব থািজন সনরঙ্কুশ সবজয় অজথজনর মাধ্যজম টানা তৃতীয়বাজরর মজতা 

বাাংলাজেশ আওয়ামী লীগ িরকার গঠন কজর এবাং শশখ হাসিনা িতুর্ থবাজরর মজতা 

প্রধানমন্ত্রীর োসয়ত্বভার িহণ কজরন। 

মাননীয় সিকার 

২১। ২০০৯ শর্জক বতথমান িময় ির্ থন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনার গসতশীল 

শনতৃজত্ব বাাংলাজেশ িার করজছ অভাবনীয় এক স্বণ থালী অধ্যায়। বাাংলাজেশ িসরণত 

হজয়জছ শাসন্ত, প্রগসত আর িম্প্রীসতর এক সমলনজমলায়। এজকর ির এক রসিত হজি 

উন্নয়জনর িাফল্যগাঁর্া। বাাংলাজেশ আজ সবজির অন্যান্য শেজশর জন্য অনুকরণীয় 

উন্নয়ন স্বেদ্রিা। গত ১৩ বছজরর হাজাজরা অজথজনর মাজঝ সকছ উজল্লখজর্াে অজথন 

এখাজন তুজল ধরা হজি। 

▪ মহান জাতীয় িাংিে িসরণত হজয়জছ রাষ্ট্রীয় িকল কার্ থেজমর শকন্দ্রসবন্দুজত; 

▪ গত ১৩ বছজর সজসডসির গড় প্রবৃসদ্ধ সছল ৬.৬ শতাাংশ র্া ২০১৬-২০১৭, 

২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছজর ৭ শতাাংজশর উিজর সছল এবাং 

২০১৮-২০১৯ অর্ থবছজর ৮ শতাাংশ অসতেম কজর। শকাসভডকালীন িমজয়ও 

২০২০-২০২১ অর্ থবছজর সজসডসি প্রবৃসদ্ধ ঈষ থণীয় ৬.৯৪ শতাাংশ সছল; 

▪ ষষ্ঠ িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা শময়াজে অসজথত গড় প্রবৃসদ্ধর হার সছল ৬.৩ 

শতাাংশ এবাং িপ্তম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা শময়াজে তা শবজড় োঁসড়জয়জছ ৭.৬ 

শতাাংশ; 

▪ অিম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা (২০২১-২০২৫), শপ্রসক্ষত িসরকল্পনা (২০২১-

২০৪১) এবাং বিীি িসরকল্পনা-২১০০ প্রণয়নকরত বাস্তবায়ন কার্ থেম িহণ; 

▪ সজসডসির আকার ৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৩৭ শকাটি টাকা শর্জক ৩৯ লক্ষ 

শকাটি টাকা ছাসড়জয়জছ; 

▪ মার্াসিছ আয় ২০০৫-২০০৬ অর্ থবছজর ৫৪৩ মাসকথন ডলার হজত বৃসদ্ধ শিজয় 

োঁসড়জয়জছ ২ হাজার ৮২৪ মাসকথন ডলার; 
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▪ মূল্যস্ফীসত ৫ শর্জক ৬ শতাাংজশর মজধ্য িীসমত আজছ; 

▪ েসরজদ্রৈর হার ৪১.৫ শতাাংশ হজত কজম ২০.৫ শতাাংশ এবাং অসত োসরজদ্রর 

হার োঁসড়জয়জছ ১০.৫ শতাাংজশ; 

▪ জ্বজেসশক মুদ্রার সরজাভথ ছুঁজয়জছ ৪৮ সবসলয়ন মাসকথন ডলার (২৩ আগস্ট, 

২০২১ তাসরজখ); 

▪ বাজজজটর আকার ২০০৫-২০০৬ অর্ থবছজরর তুলনায় এগারগুজণর মজতা বৃসদ্ধ 

শিজয়জছ; 

▪ িামাসজক সনরািিা খাজতর বরাে ২ হাজার ৫০৫ শকাটি টাকা শর্জক বৃসদ্ধ 

শিজয় প্রায় ১ লক্ষ শকাটি টাকা হজয়জছ; 

▪ সবদ্যৈৎ উৎিােন িক্ষমতা ৪,৯০০ শমগাওয়াট শর্জক ২৫,৫৬৬ শমগাওয়াজট 

বৃসদ্ধ শিজয়জছ। ‘জশখ হাসিনার উজযাগ, ঘজর ঘজর সবদ্যৈৎ’ কম থসূসির আওতায় 

আজ বাাংলাজেজশর শতভাগ জনজগাষ্ঠী সবদ্যৈৎ সুসবধার আওতায় এজিজছ; 

▪ সময়ানমার ও ভারজতর িমুদ্রিীমা সনজয় আইসন সবজরাজধর চূড়ান্ত সনষ্পসির 

মাধ্যজম বজঙ্গািিাগজর বাাংলাজেজশর এলাকাভুি িমুজদ্রর অাংশ, এক্সক্লুসিভ 

অর্ থননসতক অঞ্চল ও মহীজিািানিহ শমাট ১,১৮,৮১৩ বগ থসকজলাসমটার 

এলাকার ওির স্বত্বাসধকার লাভ কজর। িমুজদ্রর নীল জলরাসশ ও তার িম্পে 

আহরজণ এ উনু্মি অসধকাজরর সুজর্াগ কাজজ লাগাজত শপ্রসক্ষত িসরকল্পনা 

২০৪১-এ সুনীল অর্ থনীসতর শকৌশল িহণ করা হজয়জছ; 

▪ সনম্ন-আজয়র শেশ শর্জক িাজুজয়শন; স্বজল্পান্নত শেজশর তাসলকা হজত 

উন্নয়নশীল শেজশ উিরজণর চূড়ান্ত ধাি অসতেম; 

▪ রূিকল্প ২০২১-এ কৃসষ উৎিােন বৃসদ্ধ কজর খায ঘাটসত দূর করা এবাং 

শেশজক খায উৎিােজন স্বয়াংিম্পূণ থ করার শর্ প্রতৈয় ব্যি করা হজয়সছল 

তা িরকাজরর সবসভন্ন িেজক্ষজির ফজল এরই মজধ্য অজথন করা িম্ভব হজয়জছ; 

▪ সডসজটাল বাাংলাজেজশর স্বে বাস্তব রূি লাভ কজরজছ; ৪৫৫০টি ইউসনয়ন 

িসরষজে স্থািন করা হজয়জছ ইউসনয়ন সডসজটাল শিন্টার; গভীর িমুজদ্রর 

তলজেজশ অিটিকৈাল ফাইবার সনম থাণ, মহাকাজশ বঙ্গবন্ধু স্যাজটলাইট 

স্থািন, শমাবাইল ব্যাাংসকাং কার্ থেম িালু, উিজজলা শহজর ব্যাাংজকর এটিএম 
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বুর্ সনম থাণিহ িহজলভৈ ইন্টারজনট শিবা এখন মানুজষর শোড়জগাড়ায়; 

▪ বঙ্গবন্ধু-১ স্যাজটলাইট উৎজক্ষিজণর ফজল ইন্টারজনট শিবা প্রোন িহজ 

হজয়জছ। শেজশ বতথমাজন প্রায় ১৭ শকাটি শমাবাইল শফান ব্যবহার হয়; 

▪ জাসতিাংজঘর িহরাে উন্নয়ন শঘাষণা (এমসডসজ) িফলভাজব অজথন; 

▪ এিসডসজ বাস্তবায়ন অিগসতর স্বীকৃসতস্বরূি এিসডসজ প্রজিি অৈাওয়াড থ লাভ; 

▪ মাতৃমৃতুৈর হার ২০০৫ িাজলর ৩৪৮ শর্জক কজম এখন ১৬৫, িাঁি বছজরর 

সনজি সশশুমৃতুৈর হার ২০০৫ িাজলর ৬৮ শর্জক কজম ২০১৯ িাজল ২৮ এবাং 

প্রিবকাজল েক্ষ স্বাস্থৈকমীর উিসস্থসত ২০০৪ িাজলর ১৫.৬ শতাাংশ শর্জক 

শবজড় ২০১৯ িাজল ৫৯ শতাাংশ হজয়জছ; 

▪ বতথমাজন শেজশ উজল্লখজর্াে িাংখ্যক ফাস্ট-ট্রৈাক প্রকল্প িলমান রজয়জছ। 

িদ্মা শিতু, শমজট্রা শরল, কণ থফুলী টাজনল ও ঢ্াকা সবমানবদর শর্জক 

র্াত্রাবাড়ীর অদূজর কুতুবখালী ির্ থন্ত এসলজভজটড এক্সজপ্রিওজয় অসিজরই িালু 

হজব; িায়রা িমুদ্রবদর, মাতারবাড়ী গভীর িমুদ্রবদর, রামিাল 

সবদ্যৈৎজকন্দ্রিহ আরও কজয়কটি বড় প্রকল্প িমাপ্ত হজল শেজশর অিগসতজত 

নতুন মাত্রা শর্াগ হজব; 

▪ ভারজতর িজঙ্গ স্থল িীমান্ত চুসির মাধ্যজম সছটমহল সবসনময় কজর 

বাাংলাজেশ িায় ভারজতর ১১১টি সছটমহল। এ চুসির ফজল ৬৮ বছজরর 

রাষ্ট্রহীন সছটমহজলর ৫১ হাজাজররও শবসশ মানুষ বাাংলাজেজশর নাগসরক 

হওয়ার সুজর্াগ িায়; 

▪ শেশ-সবজেজশর অসতসর্বজগ থর িরব উিসস্থসতজত িফলভাজব মুসজব বষ থ ও 

স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তী উের্ািন; 

▪ িন্ত্রাি েমজন িরকার িাফল্য অজথন কজরজছ। এজক্ষজত্র িরকার সজজরা 

টলাজরি নীসত অবলম্বন কজরজছ। আইনশৃঙ্খলা বাসহনীর র্র্ার্র্ উজযাজগর 

ফজল শেজশ নাশকতার হার অজনক কজম এজিজছ; 

▪ ১০০টি সবজশষ অর্ থননসতক অঞ্চল প্রসতষ্ঠার কাজ এসগজয় িলজছ পূজণ থাযজম; 

▪ বঙ্গবন্ধু হতৈাকাজণ্ডর অিমাপ্ত সবিারকাজ িম্পন্ন ও আোলজতর রায় 

কার্ থকর করা, মানবতাসবজরাধী যুদ্ধািরাধীজের সবিারকাজ িম্পন্ন; 



12 

▪ বঙ্গবন্ধু প্রবসতথত জ্বজেসশক নীসত—িবার িজঙ্গ বন্ধুত্ব, কারও িজঙ্গ জ্বসরতা 

নয়—মূলমন্ত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনাও অনুিরণ কজরন। 

মাননীয় সিকার 

২২। শেশ ও জনকল্যাজণ অিামান্য অবোজনর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনজনত্রী 

শশখ হাসিনা ‘হুজি-জবায়াসন’ শাসন্ত পুরস্কার, ‘Pearl S. Buck 99’ পুরস্কার, ‘শিজরি’ 

শমজডল, ‘মাোর শতজরিা’ িেক, Paul Haris শফজলাসশি, শনতাসজ সুভাষ িন্দ্র বসু 

স্মৃসত িেক, ‘িৈাসম্পয়ন অব য আর্ থ-২০১৫’ পুরস্কার, ‘এজজন্ট অব শিঞ্জ পুরস্কার’, 

‘প্লৈাজনট ৫০-৫০ িৈাসম্পয়ন পুরস্কার’, ‘আইসিটি শটকিই উন্নয়ন পুরস্কার’, ‘প্যান 

ওম্যান ইন িাল থাজমন্ট (ডসিউআইসি) শলাবাল অৈাওয়াড থ, নারী ও সশশু সশক্ষা উন্নয়জন 

সবজশষ অবোজনর জন্য ‘শাসন্ত বৃক্ষ িেক, ‘িাউর্-িাউর্ অৈাওয়াড থ, জাসতিাংজঘর 

‘সমজলসনয়াম শডজভলিজমন্ট শগাল অৈাওয়াড থ, ‘সডজপ্লামা অৈাওয়াড থ, ‘কালিারাল 

ডাইভারসিটি অৈাওয়াড থ, ‘শলাবাল ডাইভারসিটি অৈাওয়াড থ, ‘ইসদরা গান্ধী শাসন্ত 

িেক, ‘ডক্টরি অব সহউম্যান শলটাি থ’ িেকিহ অধ থশতাসধক িেক ও সডসিজত ভূসষত 

হজয়জছন। শফাব থি ম্যাগাসজজন প্রকাসশত ২০২১ এ সবজির প্রভাবশালী ৫০ নারীর 

তাসলকায় অন্যতম অবস্থাজন রজয়জছন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনা। 

২৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনার গসতশীল ও বসলষ্ঠ শনতৃজত্ব আর্ থিামাসজক 

খাজত বাাংলাজেজশর সবস্ময়কর উত্থান ও অির্াত্রা এখন িারাসবজি স্বীকৃত। সতসন 

আমাজের অর্ থনীসতর আসঙ্গনায় অিীম িাহি ও দূরেসশ থতার প্রতীক। র্ার সনজে থশনায় 

শগাটা জাসত আজ দৃঢ় প্রসতজ্ঞ, তাজের লক্ষৈ আজ অজনক দূর ির্ থন্ত প্রিাসরত। 

২৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অিীম িাহিী শনতৃত্ব, শেশজপ্রম, শেজশর মানুজষর প্রসত 

োয়বদ্ধতা ও দূরেশী অর্ থননসতক েশ থজনর কারজণ বাাংলাজেশ আজ সবজির েরবাজর 

সুমহান উচ্চতায় অসধসষ্ঠত। এক িমজয়র সবজির েসরদ্রতম েশটি শেজশর অন্যতম 

বাাংলাজেশ আজ সবজির ৪১তম বৃহৎ অর্ থনীসতর শেশ। সব্রজটজনর অর্ থননসতক গজবষণা 

িাংস্থা শিন্টার ফর ইজকানসমক অৈাে সবজজনি সরিাি থ (সিইসবআর) এর মজত, 

অর্ থননসতক সবকাশ অব্যাহত র্াকজল ২০৩৫ িাল নাগাে সবজির ২৫তম বৃহৎ 
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অর্ থনীসতর শেজশ িসরণত হজব বাাংলাজেশ। উন্নয়ন ও িমৃসদ্ধর িজর্ আজ সবজির 

সবস্ময় বাাংলাজেশ। সবি শনতৃবৃজদর মুজখ শশানা র্ায় আজ বাাংলাজেজশর ভূয়িী 

প্রশাংিা। িম্ভাবনার এ স্বণ থদূয়ার উজন্মািজন আওয়ামী লীগ ও জনজনত্রী শশখ হাসিনা 

হজয় ওজঠন অতীজতর ঐসতহৈ সুরক্ষা, বতথমাজনর িফল ির্িলা এবাং ভসবষ্যজত সুখী-

িমৃদ্ধ বাাংলাজেশ গড়ার অকুজতাভয় ও সবিস্ত কাণ্ডাসর । জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধুর 

সুজর্াে কন্যা জনজনত্রী শশখ হাসিনা এক সফসনক্স িাসখ। বাবা-মা, ভাইিহ আিন 

আত্মীয়জের হাসরজয় ধ্বাংিস্তূি শর্জক উজঠ এজি সতসন তাঁর জীবনজক উৎিগ থ কজরজছন 

এই বাাংলার আিামর মানুজষর কল্যাজণ। এ শেশজক জাসতর সিতার স্বজের শিানার 

বাাংলাজেজশ িসরণত করজত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন অসভর্াত্রায় এজকর ির এক 

লক্ষৈ অজথজন শর্ন — কসব গুরুর ভাষায় বলজত হয় ‘আজলার শনৌকা ভাসিজয় 

সেজয়জছন আকাশিাজন শিজয়।’ 

২৫। িবসকছই িম্ভব হজয়জছ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনা বাাংলাজেজশর হাল 

ধজরজছন বজল। 

শশখ হাসিনা আজছন বজলই 

বাাংলাজেশ আজ শাসন্ত, িাম্য আর িম্প্রীসতর শেশ। 

শশখ হাসিনা আজছন বজলই 

তলাসবহীন ঝসড়র বাাংলাজেশ আজ উন্নয়নশীল শেশ। 

শশখ হাসিনা আজছন বজলই 

বাাংলাজেশ আজ হজত র্াজি উন্নত এক শেশ। 

২৬। আমরা, শেশবািী, জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রসত সবনম্র 

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করসছ। 
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তৃতীয় অধ্যায় 

িফল শকাসভড-১৯ ব্যবস্থািনা ও অর্ থননসতক 

পুনরুদ্ধার 

মাননীয় সিকার 

২৭। আসম অতৈন্ত আনজদর িাজর্ এই মহান িাংিেজক অবসহত করজত িাই শর্, 

আমাজের িরকাজরর িমজয়ািজর্াগী র্র্ার্র্ িেজক্ষি িহণ ও শিগুজলার কার্ থকর 

বাস্তবায়জনর ফজল বাাংলাজেশ আজ শকাসভড-১৯ অসতমাসরর ফজল সৃি ভয়াবহ 

সবির্ থয়কর অবস্থা িফলভাজব কাটিজয় উঠজত শিজরজছ। আিনারা জাজনন শর্, নজভল 

কজরানাভাইরাজির কারজণ সৃি শকাসভড-১৯ অসতমাসরজত সবিব্যািী এ র্াবত আোন্ত 

হজয়জছ অিাংখ্য মানুষ, র্ার মজধ্য প্রাণ হাসরজয়জছন প্রায় ৬৩ লাখ মানুষ। অসতমাসরর 

ফজল সৃি অর্ থননসতক িাংকজট িারা সবি সবির্ থস্ত হজয় িজড়সছল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শশখ হাসিনার শনতৃজত্ব আমাজের িরকার কজরানাকালীন িমজয় সবজশষ স্বাস্থৈজিবা 

সনসশ্চত করার িাশািাসশ িবার জন্য কজরানাভাইরাজির টিকার ব্যবস্থা করার ফজল 

বাাংলাজেশ ব্যািক জীবনহাসন শর্জক রক্ষা শিজয়জছ। িাশািাসশ, সবসভন্ন আসর্ থক ও 

প্রজণােনা প্যাজকজজর কার্ থকর বাস্তবায়জনর ফজল কজরানাভাইরািজসনত িাংকট 

কাটিজয় স্বল্পতম িমজয়র মজধ্য আমাজের অর্ থনীসতজত প্রাণিাঞ্চল্য সফজর এজিজছ। 

২৮। অসতমাসরর প্রাদ্যভথাজব গত ২০২০ িাজলর জানুয়াসর মাি শর্জকই আমাজের 

আমোসন-রপ্তাসনিহ অর্ থনীসতর অন্যান্য শিক্টজর শনসতবািক প্রভাব শেখা সেজত শুরু 

কজর। এ শপ্রক্ষািজট, িাংকট শুরুর িাজর্ িাজর্ই আমরা তা শমাকাজবলায় দ্রুত কার্ থকর 

উজযাগ শনই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর িেয় সনজে থশনা শমাতাজবক িরকার িাংকট 

শমাকাজবলায় এবাং অর্ থনীসতজত এর সবরূি প্রভাব কাটিজয় উঠজত িারটি প্রধান 

শকৌশলগত সেক িম্বসলত স্বল্প, মাঝাসর ও েীঘ থজময়াসে লক্ষৈ সনজয় একটি িামসিক 

কম থসূসি প্রণয়ন কজর। এজক্ষজত্র আমাজের শকৌশলগুজলা সছল িরকাসর ব্যয় বৃসদ্ধ ও 

কম থসৃজনজক প্রাধান্য শেওয়া এবাং কম গুরুত্বপূণ থ ব্যয় সনরুৎিাসহত করা, ব্যাাংক 
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ব্যবস্থার মাধ্যজম স্বল্পসুজে কসতিয় ঋণ সুসবধা প্রবতথন করা র্াজত অর্ থননসতক 

কম থকাণ্ড পুনরুজ্জীসবত হয়, হতেসরদ্র ও কম থহীন হজয় িড়া সনম্ন-আজয়র জনজগাষ্ঠী 

এবাং অপ্রাসতষ্ঠাসনক কম থকাজণ্ড সনজয়াসজত জনগণজক সুরক্ষা সেজত িরকাজরর 

িামাসজক সুরক্ষা কার্ থেজমর আওতা বৃসদ্ধ করা এবাং বাজাজর মুদ্রা িরবরাহ বৃসদ্ধ 

করা। এিব শকৌশজলর আজলাজক আমরা এ ির্ থন্ত ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৭৯ শকাটি 

টাকার ২৮টি আসর্ থক ও প্রজণােনা প্যাজকজ িালু কজরসছ এবাং এগুজলার িফল 

বাস্তবায়ন কজর িলসছ। এিমস্ত আসর্ থক ও প্রজণােনা প্যাজকজ িহজণর িময় আমরা 

ব্যবিায়ী, অর্ থনীসতসবে, উন্নয়ন সবজশষজ্ঞ, িাাংবাসেক, গজবষকিহ নানা শশ্রসণ ও 

শিশার মানুজষর মতামত ও িরামশ থ িহণ কজরসছ। এর মাধ্যজম আমরা একটি 

িসরকসল্পত এবাং িমসিত িদ্ধসতজত এ প্রজণােনা প্যাজকজগুজলাজক িাসজজয়সছ, র্াজত 

শেজশর িব থাসধক িাংখ্যক মানুজষর উিকার সনসশ্চত হয়। আসম এ মহান িাংিজের 

মাধ্যজম গজব থর িাজর্ শেশবািীজক জানাজত িাই শর্, িরকাজরর এ ২৮টি প্রজণােনা 

প্যাজকজ বাস্তবায়জনর ফজল এ ির্ থন্ত িরািসর উিকারজভাগী হজয়জছন প্রায় ৭ শকাটি 

২৯ লক্ষ ৯৭ হাজার ব্যসি ও প্রায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার প্রসতষ্ঠান (িসরসশি ‘ক’ 

িারসণ ১)। 

মাননীয় সিকার 

২৯। গত বছজরর বাজজট বিৃতায় আসম এ প্রজণােনা প্যাজকজগুজলার বাস্তবায়জনর 

একটি িাংসক্ষপ্ত হালসিত্র তুজল ধজরসছলাম। আজ এ মহান িাংিজে আসম 

প্যাজকজগুজলার িফল বাস্তবায়জনর ফজল শেজশর জনগণ শর্ উিকৃত হজয়জছ তার 

সিত্রিহ কজরানার প্রভাব কাটিজয় বাাংলাজেজশর অর্ থনীসত ঘুজর োঁড়াজনার সিত্র তুজল 

ধরসছ। জ্তসর শিাশাকিহ রপ্তাসনমুখী খাজতর শ্রসমজকর কম থিাংস্থান টিসকজয় রাখজত 

শবতন-ভাতা বাবে িরকার শর্ ৫ হাজার শকাটি টাকার তহসবল িরবরাহ কজরজছ তা 

হজত িরািসর উিকৃত হজয়জছ রপ্তাসনমুখী সশজল্পর ৩৮ লক্ষ শ্রসমক-কম থিাসর, র্ার ৫৩ 

শতাাংশ নারী। ক্ষসতিস্ত সশল্প ও িাসভ থি শিক্টজরর প্রসতষ্ঠানিমূহজক ব্যবিায় টিসকজয় 

রাখজত আমাজের শেওয়া ৭৩ হাজার শকাটি টাকার স্বল্প সুজে ওয়াসকথাং কৈাসিটাল 

ঋণ সুসবধা এবাং একইভাজব কুটির সশল্পিহ ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশল্প প্রসতষ্ঠানগুজলার 
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জন্য প্রেি ৪০ হাজার শকাটি টাকার তহসবল হজত এ ির্ থন্ত সুসবধা িহণ কজরজছ 

৪,৫২৯টি বৃহৎ ও ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৬১টি কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশল্প প্রসতষ্ঠান। 

এছাড়া, এক্সজিাট থ শডজভলিজমন্ট ফাে, Pre-shipment Credit Refinance 

Scheme ও এিএমই খাজতর জন্য শেসডট োরাসন্ট সস্কম হজত সুসবধা শভাগ কজরজছ 

শছাট-বড় অিাংখ্য ব্যবিা ও সশল্প প্রসতষ্ঠান। িরকাজরর এিব প্যাজকজজর ফজলই 

আজ রপ্তাসনমুখী সশল্পিহ অন্যান্য ম্যানুফৈাকিাসরাং ও শিবা খাত পুজরাপুসর উৎিােজন 

সফজর এজিজছ। 

৩০। ভাইরাি প্রাদ্যভথাজবর কারজণ হঠাৎ কম থহীন হজয় িড়া প্রায় ১ শকাটি ৩৯ লক্ষ 

েসরদ্র ও সনম্ন-আজয়র মানুজষর জন্য আমরা খাবাজরর ব্যবস্থা কজরসছ। িাশািাসশ, 

সনম্ন-আজয়র ৭০ লক্ষ ৫৭ হাজার িসরবাজরর মাজঝ িরকার মাত্র ১০ টাকা শকসজ 

েজর িাল সবসে কজরজছ। অসতমাসরর িময় অসত েসরদ্র জনজগাষ্ঠীজক সুরক্ষা সেজত 

িারাজেজশ প্রর্ম ির্ থাজয় সনব থাসিত ৩৫ লক্ষ এবাং সিতীয় ির্ থাজয় প্রায় ২৭ লক্ষ 

উিকারজভাগী িসরবাজরর প্রজতৈকজক ২,৫০০ টাকা কজর নগে িহায়তা প্রোন 

কজরসছ। আমরা শেজশর অসত েসরদ্র শমাট ২৬২টি উিজজলায় বয়স্ক ভাতা এবাং সবধবা 

ও স্বামী সনগৃহীতা মসহলা ভাতা কম থসূসির আওতা শতভাজগ উন্নীত কজরসছ। শেজশর 

িকল প্রসতবন্ধীজক িামাসজক সুরক্ষার আওতায় এজনসছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

সনজে থশনা অনুিরজণ গৃহহীন মানুজষর জন্য িারাজেজশ প্রায় ১,৫০,২৩৩টি গৃহসনম থাজণর 

মাধ্যজম ৭.৫ লাজখরও শবসশ েসরদ্র মানুজষর সনরািে ও িম্মানজনক বািস্থাজনর 

ব্যবস্থা কজরসছ। অসতমাসরর িময় আমাজের িরকাজরর শনওয়া এিব িামাসজক 

সুরক্ষামূলক কার্ থেজমর ফজল শেজশর লক্ষ লাখ মানুষ অসতমাসরর অসভঘাত হজত 

সুরসক্ষত শর্জকজছ। 

৩১। কৃসষ ও িামীণ অর্ থনীসতর সুরক্ষায় িরকার শঘাসষত প্যাজকজজর বাস্তবায়জনর 

ফজল খায উৎিােন ও কৃসষ িণ্য িরবরাহ স্বাভাসবক রাখা শগজছ এবাং িামীণ 

অর্ থনীসত িিল রজয়জছ। কৃসষ প্রজণােনা প্যাজকজ হজত উিকৃত হজয়জছ শেজশর ১ শকাটি 

৬৫ লক্ষ কৃষক িসরবার। কৃষজকর ঋণ প্রাসপ্ত িহজ করার লজক্ষৈ গঠন করা ৮ হাজার 

শকাটি টাকার কৃসষ পুনিঃঅর্ থায়ন সস্কজম এ ির্ থন্ত সুসবধা শিজয়জছ ৩ লক্ষ ১৪ হাজার 
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কৃসষ ফাম থ। সনম্ন-আজয়র শিশাজীবী কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবিায়ীজের জন্য গঠিত ৩ হাজার 

শকাটি টাকার পুনিঃঅর্ থায়ন সস্কজমর সুসবধা শভাগ কজরজছ এ ির্ থন্ত ৫.৩৪ লক্ষ সনম্ন-

আজয়র শিশাজীবী কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবিায়ী। িামীণ অর্ থনীসতজক কম থসৃজজনর মাধ্যজম 

িাঙ্গা করজত সবসভন্ন প্রসতষ্ঠাজনর মাধ্যজম িরকাজরর ঋণোন প্যাজকজিমূজহর 

উিকারজভাগী হজলা লক্ষ লক্ষ িামীণ জনগণ এবাং এর ফজল িামীণ অর্ থনীসত 

পুজরাপুসর িিল রজয়জছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শনতৃজত্ব গৃহীত এিব িমজয়ািজর্াগী 

িেজক্ষজির িফল বাস্তবায়জনর স্বীকৃসতস্বরূি কমনওজয়লর্ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজক 

শকাসভড-১৯ অসতমাসর শমাকাজবলায় িফল শীষ থ নারী শনত্রীজের অন্যতম সহজিজব 

আখ্যাসয়ত কজরজছ। 

মাননীয় সিকার 

৩২। শেজশর বতথমান অর্ থননসতক গসতপ্রকৃসত এবাং এর িামসিক অর্ থননসতক 

সূিকগুজলার সেজক তাকাজল িি শেখা র্াজি শর্, বাাংলাজেশ শকাসভড-১৯ এর 

অর্ থননসতক ধাক্কা ভাজলাভাজব কাটিজয় উজঠজছ। গত এসপ্রল-জম, ২০২০ িমজয়র 

িাংেমজণর প্রর্ম শঢ্উ-এ সশল্প উৎিােন সকছটা ব্যাহত হজলও জুলাই, ২০২০ হজত 

তা দ্রুত ঘুজর োঁড়াজত শুরু কজর। বাাংলাজেশ িসরিাংখ্যান বুৈজরার তথ্য হজত শেখা 

র্ায়, মাসিক সশল্প উৎিােন সূিক ২০২০ িাজলর নজভম্বর মাজির মজধ্যই শকাসভড-

পূব থবতী অবস্থায় সফজর আজি। শম-আগস্ট, ২০২১-এ িাংেমজণর সিতীয় শঢ্উ-এর 

িমজয় সশল্প উৎিােন পুনরায় সকছটা সস্তসমত হজলও ২০২১ িাজল সশল্প উৎিােন 

িাসব থকভাজব শসিশালী প্রবৃসদ্ধ বজায় রাখজত িক্ষম হজয়জছ। িলসত অর্ থবছজরর প্রর্ম 

১১ মাজি (জুলাই-জম) রপ্তাসন আয় হজয়জছ ৪৭.১৭ সবসলয়ন মাসকথন ডলার, র্া সবগত 

অর্ থবছজরর একই িমজয়র তুলনায় ৩৪.০৯ শতাাংশ শবসশ। রপ্তাসনর এ ধারা অব্যাহত 

র্াকজল বছরজশজষ িণ্য রপ্তাসন আয় ৫০ সবসলয়ন মাসকথন ডলার ছাসড়জয় র্াজব। 

সশজল্পর িাশািাসশ, আমাজের কৃসষ খাত অসতমাসরর পুজরা িমজয় অতৈন্ত িফলভাজব 

উৎিােন অব্যাহত রাখজত শিজরজছ। এ খাজত িরকাজরর সবসভন্ন িহায়তা ও 

প্রজণােনার ফজল উি দ্যই বছজর আমরা কৃসষ উৎিােজনর লক্ষৈমাত্রা অজথন করজত 

শিজরসছ, র্া শেজশর খায সনরািিা সনসশ্চত করার িাশািাসশ আমাজের িামীণ 
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অর্ থনীসতজক িম্পূণ থ িিল রাখজত িহায়তা কজরজছ। আমাজের প্রধান জ্বজেসশক শ্রম 

বাজাজর সবজের কারজণ প্রবাি আয় হ্রাি িাজব- সবজশষজ্ঞজের এমন ভসবষ্যিাণী 

িজত্ত্বও অসতমাসরর িমজয় প্রবাি আজয় উচ্চ প্রবৃসদ্ধ বজায় সছল। ২০২০-২০২১ 

অর্ থবছজর প্রবাি আজয় প্রবৃসদ্ধ অসজথত হজয়জছ ৩৬.১ শতাাংশ, র্া িাংকটকাজল শেজশর 

অর্ থনীসতর সভসিজক শসিশালী কজরজছ। প্রবাি আজয়র সবিরীজত আমাজের 

িরকাজরর শেওয়া নগে প্রজণােনা এ িাফজল্যর শিছজন গুরুত্বপূণ থ অনুঘটক সহজিজব 

কাজ কজরজছ। ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর জুলাই-জম িমজয় পূব থবতী অর্ থবছজরর একই 

িমজয়র তুলনায় প্রবাি আয় সকছটা হ্রাি শিজলও আমরা আশা করসছ শর্, বছজরর 

অবসশি িমজয় প্রবাি আয় পুনরায় প্রবৃসদ্ধর ধারায় সফজর আিজব। ২০২১ িাজলর 

আগজস্ট জ্বজেসশক মুদ্রার সরজাভথ শরকড থ ৪৮.০২ সবসলয়ন মাসকথন ডলাজর উন্নীত 

হজয়সছল এবাং বতথমাজন তা ৪২.১১ সবসলয়ন মাসকথন ডলার (১ জুন, ২০২২)। এিব 

তথ্য-উিাি শর্জক প্রতীয়মান হয় শর্, বাাংলাজেজশর অর্ থনীসত শকাসভজডর অসভঘাত 

হজত ঘুজর োঁসড়জয় একটি সনসশ্চত অিগসতর সেজক র্াজি। 

৩৩। কজরানা অসতমাসর শর্জক দ্রুত অর্ থননসতক পুনরুদ্ধার অজথজনর শিছজন 

আজরকটি গুরুত্বপূণ থ অনুঘটক হজলা িফলভাজব টিকা প্রোন কার্ থেম বাস্তবায়ন 

করজত িারা। ২০২১ িাজলর শুরুর সেজক সবজি শকাসভড-১৯ টিকার বাসণসজৈক 

উৎিােন শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুরু শর্জকই শঘাষণা শেন শর্, র্ত অর্ থ প্রজয়াজন 

িড়ুক, িরকার দ্রুততম িমজয়র মজধ্য শেজশর িকল নাগসরকজক সবনামূজল্য শকাসভড-

১৯ টিকার আওতায় সনজয় আিজব। টিকার জ্বসিক িরবরাজহ নানা ধরজনর িৈাজলঞ্জ 

র্াকজলও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সনজে থশনা অনুিাজর আমরা সবসভন্ন সবকল্প উৎি 

হজত প্রজয়াজনীয় টিকা িাংিহ করজত িক্ষম হজয়সছ এবাং মাত্র এক বছজরর মজধ্য ১২ 

বছজরর ঊজধ্বথ শেজশর প্রায় িকল নাগসরকজক িফলভাজব দ্যই শডাজ টিকা প্রোন 

করজত শিজরসছ। বতথমাজন আমরা বুস্টার শডাজ প্রোজনর কার্ থেম অব্যাহত শরজখসছ। 

টিকা প্রোজনর শক্ষজত্র আমাজের িাফজল্যর আরও দ্যইটি গুরুত্বপূণ থ সেক রজয়জছ। 

প্রর্মটি হজলা, আমরা সবিস্বাস্থৈ িাংস্থার অনুজমােন ছাড়া শকাজনা টিকা বাাংলাজেজশ 

ব্যবহার করজত শেইসন। অর্ থাৎ শেজশ ব্যবহৃত িকল শকাসভড-১৯ টিকা সবিস্বাস্থৈ 

িাংস্থা কতৃথক কার্ থকর ও সনরািে সহজিজব অনুজমাসেত। আমাজের সিতীয় িাফল্যটি 
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হজলা টিকার শক্ষজত্র আমরা শহর-িাম, ধনী-গসরব ও নারী-পুরুজষর িাম্য সনসশ্চত 

করজত িক্ষম হজয়সছ। এ ির্ থন্ত শেওয়া প্রায় ২৫ শকাটি ৮০ লক্ষ শডাজ টিকার প্রায় 

৫০.১ শতাাংশ িহণ কজরজছন শেজশর নারীরা। এর িাশািাসশ, আমরা প্রাসন্তক 

জনজগাষ্ঠী শর্মন সছন্নমূল মানুষ, শবজে িম্প্রোয়, তৃতীয় সলজঙ্গর জনজগাষ্ঠী ইতৈাসের 

জন্য সবজশষ কম থসূসি িহণ কজর তাজেরজক টিকার আওতায় আনজত িক্ষম হজয়সছ। 

ব্যািকভাজব টিকাোজনর ফজল শেজশ িাংেমজণর হার দ্রুত কজম এজিজছ, একইিাজর্ 

কজমজছ আোন্ত হজয় হািিাতাজল ভসতথ ও মৃতুৈর হার। এিজবর ফজল কজরানার 

স্বাস্থৈগত ঝুঁসক ও মানুজষর মজধ্য কজরানার ভীসতও কজম এজিজছ। ফজল, অর্ থননসতক 

কম থকাণ্ড পুজরাপুসর স্বাভাসবক হজয় শেশ উচ্চ প্রবৃসদ্ধর ধারায় সফজর এজিজছ। 

মাননীয় সিকার 

৩৪। আিসন শজজন খুসশ হজবন শর্, জািাজনর প্রভাবশালী Nikkei Media 

Group ও লেজনর Financial Times কতৃথক শর্ৌর্ভাজব প্রকাসশত Nikkei 

COVID-19 Recovery Index-এর শম, ২০২২ মাজির িাংস্করণ অনুর্ায়ী শকাসভড-

১৯ অসতমাসর হজত উিরজণর শক্ষজত্র বাাংলাজেশ ১২১টি শেজশর মজধ্য ৫ম শীষ থস্থান 

ও েসক্ষণ এসশয়ার মজধ্য শীষ থস্থাজন রজয়জছ। নতুন িাংেমণ সনয়ন্ত্রণ, টিকাোন এবাং 

নাগসরকজের িলািল ও আর্ থ-িামাসজক কম থকাজণ্ড অাংশিহজণর িহজগম্যতা- এ 

সতনটি সবষজয়র উির সভসি কজর এ সূিকটি গণনা করা হয়। এ সূিজক বাাংলাজেজশর 

সুদৃঢ় অবস্থান প্রমাণ কজর শর্, আমরা সবজির অজনক শেজশর তুলনায় অজনক 

ভাজলাভাজব কজরানা শমাকাজবলা করজত িক্ষম হজয়সছ এবাং আমাজের আর্ থ-

িামাসজক কম থকাণ্ড স্বাভাসবক ধারায় সফজর এজিজছ। সবগত বাজজজট শেওয়া আমার 

শঘাষণা অনুর্ায়ী আমরা জীবন ও জীসবকার সুরক্ষা সনসশ্চত করজত শিজরসছ। 

৩৫। অসতমাসরর প্রভাব শমাকাজবলা কজর অর্ থননসতক পুনরুদ্ধাজর বাাংলাজেজশর 

িাফল্য অন্যান্য জ্বসিক মহল হজতও প্রশাংিা শিজয়জছ। সবিব্যাাংজকর মজত, 

“Bangladesh economy shows resilience amid uncertainty.” সবিব্যাাংক 

আরও বজলজছ- “Bangladesh has made a strong economic recovery from 

the Covid-19 pandemic.” The Wall Street Journal এর মজত 
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“Bangladesh is becoming an economic powerhouse of South Asia.” 

Wall Street Journal বাাংলাজেজশর িফলতাজক সবসভন্ন স্তজর েসক্ষণ শকাসরয়া, 

িায়না ও সভজয়তনাজমর িাজর্ তুলনা কজরজছ। সহন্দুস্থান টাইমি সলজখজছ 

“Bangladesh: From a ‘basket case’ to a robust economy.” মাসকথন 

শপ্রসিজডন্ট শজা বাইজডন িম্প্রসত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজক শলখা সিঠিজত উজল্লখ কজরন, 

“the drive, resourcefulness, and innovation of Bangladeshis - 

rebuilding after the 1971 war and now forging a path of economic 

growth and development – serve as a model for rest of the world.” 

৩৬। িাম্প্রসতক িমজয় বাাংলাজেজশর অর্ থনীসতর ইসতবািক সিত্র হজত িহজজই 

প্রতীয়মান হয় শর্, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শঘাসষত িমজয়ািজর্াগী ও কার্ থকর 

অর্ থননসতক পুনরুদ্ধার কার্ থেম বাস্তবায়জনর মাধ্যজম িরকার কম থসৃজন ও 

কম থসুরক্ষা, অভৈন্তরীণ িাসহো সৃসি এবাং অর্ থননসতক কম থকাণ্ড িিল রাখা, শকাসভড-

১৯ প্রসতজষধক টিকা প্রোন কার্ থেজমর মাধ্যজম কজরানা অসতমাসরর সিতীয় ও তৃতীয় 

শঢ্উ এর অর্ থননসতক প্রভাবও িফলভাজব কাটিজয় উঠজত িক্ষম হজয়জছ। িরকার 

সবিাি কজর, “The bigger the challenge, the greater the opportunity for 

growth.” অিীম িাহিী ও দূরেশী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনার শনতৃজত্ব িকল 

িৈাজলঞ্জজক সুজর্াজগ িসরণত কজর অপ্রসতজরাধ্য গসতজত এসগজয় িলজছ বাাংলাজেশ। 

মাননীয় সিকার 

৩৭। কজরানা শমাকাসবলা ও অর্ থননসতক পুনরুদ্ধাজর শনওয়া উজযাগগুজলা আমরা 

আগামী অর্ থবছজরও অব্যাহত রাখজবা। তজব, িাংকজটর শপ্রক্ষািট িসরবতথন হওয়ার 

িাজর্ িাজর্ আমাজের অিাসধকারও সকছটা িসরবতথন হজব। অসতমাসরর প্রর্ম বছজর 

আমাজের অিাসধকার সছল স্বাস্থৈ খাজতর িক্ষমতা বাড়াজনা, হঠাৎ কম থহীন হজয় িড়া 

সনম্ন-আজয়র মানুষজের খায ও মানসবক িহায়তা প্রোন এবাং কৃসষ, রপ্তাসন খাজতর 

মজতা গুরুত্বপূণ থ অর্ থননসতক শিক্টরগুজলার উৎিােন ও কম থিাংস্থান অব্যাহত রাখজত 

জরুসর িহায়তা প্রোন। আমরা িরকাসর ব্যবস্থািনায় সবজশষাসয়ত শকাসভড 

সিসকৎিার দ্রুত িম্প্রিারণ, অসতসরি সিসকৎিক ও স্বাস্থৈকমী সনজয়াগ ও সনম্ন-
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আজয়র মানুজষর জন্য মানসবক িহায়তা কার্ থেজমর মাধ্যজম প্রর্ম বছজরর িৈাজলঞ্জ 

িফলভাজব শমাকাসবলা কজরসছ। প্রার্সমক ধাক্কা িামজল অসতমাসরর সিতীয় বছজর 

এজি আমাজের অিাসধকার িসরবসতথত হজয় োঁসড়জয়সছল িকলজক শকাসভড টিকার 

আওতায় আনা ও অর্ থননসতক পুনরুদ্ধাজর সশল্প ও শিবা খাতজক িহায়তা করা। ১২ 

বছজরর ঊজধ্বথ প্রায় িকল নাগসরকজক টিকার আওতায় আনা এবাং সশল্প ও শিবা 

খাজতর জন্য শনওয়া প্রজণােনা প্যাজকজগুজলার িফল বাস্তবায়জনর মাধ্যজম আমরা 

সিতীয় বছজরর লক্ষৈমাত্রাও িফলভাজব অজথন করজত শিজরসছ। এখন অসতমাসরর 

তৃতীয় বছজর এজি আমাজের অিাসধকার হজব আয়বধ থন ও কম থসৃজজনর ধারা অব্যাহত 

শরজখ অর্ থননসতক পুনরুদ্ধারজক শটকিই করা ও এর মাধ্যজম অর্ থনীসতর সভসিজক 

একটি পূণ থাঙ্গ রূি শেয়া। এজন্য আমরা প্রজণােনা কার্ থেমগুজলার বাস্তবায়ন আগামী 

অর্ থবছজর অব্যাহত রাখজবা। িাশািাসশ, ব্যাাংক, আসর্ থক প্রসতষ্ঠান, সশল্প ও শিবা 

খাজতর ব্যবিা প্রসতষ্ঠানিহ অর্ থনীসতর িকল গুরুত্বপূণ থ শিক্টর র্াজত অসতমাসরর 

প্রভাব িম্পূণ থরূজি কাটিজয় উঠজত িাজর শি লজক্ষৈ িব ধরজনর নীসত-িহায়তা প্রোন 

করজবা। আসম আিনার মাধ্যজম জাসতর কাজছ এ আশাবাে ব্যি করজত িাই শর্, 

আগামী অর্ থবছরই হজব অসতমাসরর প্রভাব কাটিজয় উঠার জন্য আমাজের শশষ বছর। 
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িতুর্ থ অধ্যায় 

জ্বসিক িাংকট ও বাাংলাজেজশর জন্য িৈাজলঞ্জ 

মাননীয় সিকার 

৩৮। সবগত দ্যই বছজরর অপ্রতৈাসশত অসভঘাত শকাসভড-১৯ এর প্রভাব কাটিজয় 

সবি অর্ থনীসত র্খন ঘুজর োঁড়াসিল ঠিক তখনই মরার উির খাড়ার ঘা হজয় শেখা 

সেজয়জছ রাসশয়া-ইউজেন িাংঘাত। গত ২৪ শফব্রুয়াসর ইউজেজন রাসশয়ার িামসরক 

অসভর্ান শুরুর মাধ্যজম সৃি ও িলমান িাংঘাজতর ফজল জ্বসিক অর্ থনীসতজত নানাসবধ 

সবরূি প্রভাব িড়জত শুরু কজরজছ। কজরানা-িরবতী জ্বসিক পুনরুদ্ধাজরর কারজণ হঠাৎ 

িাসহো শবজড় র্াওয়ায় ২০২১ িাজলর শশষভাগ শর্জকই আন্তজথাসতক বাজাজর িজণ্যর 

মূল্য বাড়জত র্াজক এবাং রাসশয়া-ইউজেন িাংকজটর কারজণ আন্তজথাসতক বাজাজর 

মূল্য িসরসস্থসত আরও অসস্থসতশীল হজত শুরু কজরজছ। িম্প্রসত অিসরজশাসধত শতজলর 

োম বৃসদ্ধ শিজয় ব্যাজরল প্রসত ১১৩ মাসকথন ডলার ছাসড়জয়জছ। অিরসেজক প্রাকৃসতক 

োজির মূল্য সবিবাজাজর অন্তত ১২ গুণ বৃসদ্ধ শিজয়জছ। শতল-োজির িাশািাসশ 

জ্বসিক Commodity Market-এ কজয়কটি িজণ্যর শক্ষজত্র (জর্মন গম, ভুট্টা, 

িানফ্লাওয়ার অজয়ল ও শরয়ার আর্ থ খসনজ) রাসশয়া ও ইউজেন গুরুত্বপূণ থ 

িরবরাহকারী শেশ। ফজল, আন্তজথাসতক বাজাজর এিব িজণ্যরও মূল্যবৃসদ্ধ ঘটজছ। 

িসশ্চমা শেশগুজলা কতৃথক আন্তজথাসতক শিজমন্ট শনটওয়াকথ SWIFT হজত রাসশয়াজক 

সবসিন্ন করায় িাসব থকভাজব রাসশয়ার আমোসন-রপ্তাসন বাসণজৈ িাংকুসিত হজয় 

আিজছ, র্া জ্বসিক Supply Chain-শক ব্যাহত করজছ। রাসশয়া-ইউজেন িাংকট 

েীঘ থস্থায়ী হজল তা জ্বসিক অর্ থনীসতর শকাসভড-িরবতী পুনরুদ্ধার প্রসেয়াজক বাধািস্ত 

করজব। 

৩৯। স্বাভাসবকভাজবই রাসশয়া-ইউজেন িাংঘাজতর কারজণ সবিব্যািী জ্বালাসন ও 

খাযদ্রজব্যর মূজল্যর ঊধ্বথগসত িসরলসক্ষত হজি। শম ২০২১ এর তুলনায় শম ২০২২ 

িমজয় আন্তজথাসতক ির্ থাজয় জ্বালাসন শতজলর মূল্যবৃসদ্ধর হার প্রায় ৬৫ শতাাংশ, 

ইউসরয়া িাজরর মূল্য বৃসদ্ধ শিজয়জছ ১১৪ শতাাংশ, িয়াসবন শতজলর মূল্য বৃসদ্ধর হার 



23 

২৯ শতাাংশ, গজমর মূল্য বৃসদ্ধ শিজয়জছ ৮৫ শতাাংশ এবাং সিসনর মূল্য বৃসদ্ধ শিজয়জছ 

১৩ শতাাংশ। শিকারজণ সবসভন্ন আন্তজথাসতক গজবষণা প্রসতষ্ঠান জ্বসিক মূল্যস্ফীসত 

বৃসদ্ধর পূব থাভাি সেজয়জছ। এফএও-এর তথ্য অনুিাজর ২০২১ িজন সবিব্যািী কৃসষ ও 

খাযিজণ্যর মূল্য সকছটা বৃসদ্ধ শিজয়জছ, র্া ২০২২ িাজলও অব্যাহত র্াকজব। 

আইএমএফ কতৃথক এসপ্রল ২০২২ এর World Economic Outlook-এ প্রকাসশত 

তথ্য অনুর্ায়ী উন্নত অর্ থনীসতিমূজহ ২০২১ িাজল সিসিআই মূল্যস্ফীসত ৩.১ শতাাংশ 

সছল র্া ২০২২ িাজল ৫.৭ শতাাংশ হজব মজম থ প্রাক্কলন কজরজছ। তন্মজধ্য মাসকথন 

যুিরাজষ্ট্র ২০২২ িাজল মূল্যস্ফীসত োঁড়াজব ৭.৭ শতাাংজশ। অন্যসেজক, উেীয়মান ও 

উন্নয়নশীল অর্ থনীসতিমূজহ ২০২১ িাজল মূল্যস্ফীসত সছল ৫.৯ শতাাংশ, র্া ২০২২ 

িাজল অজনক শবজড় ৮.৭ শতাাংশ হজব মজম থ প্রাক্কলন করা হজয়জছ। 

৪০। এ শপ্রক্ষািজট বতথমাজন বাাংলাজেজশর অর্ থনীসতর জন্য প্রধান িৈাজলঞ্জ হজলা 

আন্তজথাসতক বাজাজর িজণ্যর অস্বাভাসবক মূল্যবৃসদ্ধ এবাং এর িসরজপ্রসক্ষজত 

Imported Inflation সহজিজব অভৈন্তরীণ বাজাজরর মূল্যস্ফীসত সনয়ন্ত্রজণ রাখা। 

আন্তজথাসতক বাজাজর মূল্য বৃসদ্ধর কারজণ বাাংলাজেজশর জন্য গুরুত্বপূণ থ ৯টি িজণ্যর 

(জ্বালাসন শতল, এলএনসজ, গম, রািায়সনক িার, িাম অজয়ল, িয়াসবন শতল, কয়লা, 

ভুট্টা ও িাল) একই িসরমাণ আমোসন করজত বাাংলাজেশজক ২০২১ িাজলর তুলনায় 

২০২২ িাজল িম্ভাব্য অসতসরি ব্যয় সহজিজব ৮.২ সবসলয়ন মাসকথন ডলার িসরজশাধ 

করজত হজব। এিব িজণ্যর বাইজরও আন্তজথাসতক বাজাজর সশজল্পর কাঁিামাল ও 

অন্যান্য শভােিজণ্যর মূল্য এবাং আন্তজথাসতক িসরবহন খরি বৃসদ্ধ শিজয়জছ। এজত 

কজর অভৈন্তরীণ বাজাজর Imported Inflation-এর িাি অনুভূত হজি। 

মাননীয় সিকার 

৪১। িামসিক িসরসস্থসতজত িরকাজরর ভতুথসক ব্যবস্থািনার উিরও িাি সৃসি 

হজয়জছ। ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর বাজজজট িরকাজরর ভতুথসক ও প্রজণােনা বাবে 

ব্যজয়র প্রাক্কলন সছল ৫৩,৮৫২ শকাটি টাকা। সকন্তু আন্তজথাসতক ির্ থাজয় জ্বালাসন ও 

িাজরর মূল্যবৃসদ্ধজসনত কারজণ জ্বালাসন শতল, সবদ্যৈৎ, োি ও িাজরর ভতুথসক বাবে 

িরকাজরর ব্যয় বাড়জছ। তাই ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর িাংজশাসধত বাজজজট ভতুথসক 
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ও প্রজণােনা বাবে ব্যজয়র প্রাক্কলন শবজড় োঁসড়জয়জছ ৬৬,৮২৫ শকাটি টাকা 

(সজসডসি’র ১.৭০ শতাাংশ)। ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর বাজজজটর প্রার্সমক প্রাক্কলজন 

এবাবে ব্যয় আরও শবজড় োঁসড়জয়জছ ৮২,৭৪৫ শকাটি টাকা (সজসডসি’র ১.৯০ 

শতাাংশ)। সকন্তু, আন্তজথাসতক বাজাজর শতল, োি ও িাজরর মূজল্যর িাম্প্রসতক শর্ 

গসতপ্রকৃসত তাজত ভতুথসক ব্যয় আরও ১৫-২০ শতাাংশ ির্ থন্ত বৃসদ্ধ শিজত িাজর, র্া 

আগামী অর্ থবছজরর বাজজট ব্যবস্থািনায় একটি িৈাজলঞ্জ সৃসি করজত িাজর। 

৪২। শকাসভড িসরসস্থসত িজত্ত্বও ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর আমাজের শরকড থ 

িসরমাণ প্রবাি আয় অসজথত হজয়সছজলা। শকাসভড িসরসস্থসতজত আমাজের প্রধান 

শ্রমবাজারিমূজহ অর্ থননসতক পুনরুদ্ধাজর গসতর অভাব ও রাসশয়া-ইউজেন িাংঘাজতর 

ফজল শ্রমবাজার প্রভাসবত হওয়ার কারজণ িলসত অর্ থবছজর আমাজের প্রবাি আজয় 

সকছটা স্থসবরতা শেখা সেজয়জছ। অন্যসেজক বাাংলাজেজশ শকাসভড িরবতী অর্ থননসতক 

পুনরুদ্ধাজরর গসত অতৈন্ত শবগবান হওয়ার কারজণ আমোসন শরকড থ িসরমাজণ বৃসদ্ধ 

শিজয়জছ। ফজল িলসত অর্ থবছজরর জুলাই-এসপ্রল িমজয় আমাজের িলসত সহিাজবর 

ঘাটসত োঁসড়জয়জছ ১৫.৩ সবসলয়ন মাসকথন ডলার। সুতরাাং, আমাজের স্থানীয় বাজাজর 

মাসকথন ডলাজরর িাসহো বৃসদ্ধজসনত কারজণ মুদ্রা সবসনময় হাজরর উির সকছটা িাি 

সৃসি হজয়জছ। এ িাংকট শমাকাজবলার জন্য বাাংলাজেশ ব্যাাংক িলসত অর্ থবছজরর ১ 

জুন ২০২২ ির্ থন্ত ৬.০৮ সবসলয়ন মাসকথন ডলার বাজাজর িরবরাহ কজরজছ। সবগত 

বছজরর অজক্টাবর মাজি সরজাজভথর িসরমাণ সছল ৪৮ সবসলয়ন মাসকথন ডলার, র্া 

বতথমাজন কজম ৪২ সবসলয়ন মাসকথন ডলাজর োঁসড়জয়জছ। এছাড়াও ডলাজরর সবিরীজত 

টাকার অবমূল্যায়ন করা হজি এবাং িলসত অর্ থবছজরর জুলাই হজত ৬ জুন ২০২২ 

ির্ থন্ত ডলাজরর সবিরীজত টাকার অবমূল্যায়ন হজয়জছ প্রায় ৭.৯ শতাাংশ। সুতরাাং, 

আগামী অর্ থবছজর মূল্যস্ফীসত সনয়ন্ত্রজণর িাশািাসশ আমোসন িহনীয় ির্ থাজয় রাখা 

ও জ্বজেসশক মুদ্রার সরজাভথ সস্থসতশীল রাখা হজব আমাজের একটি বড় িৈাজলঞ্জ। 

৪৩। িরকার শেজশ বতথমাজন সবরাজমান িাসহোর প্রবৃসদ্ধ কসমজয় িরবরাহ বৃসদ্ধর 

মাধ্যজম মূল্যস্ফীসত সনয়ন্ত্রণ, কম থিাংস্থান বৃসদ্ধিহ িামসিক অর্ থনীসতর অন্যান্য 

িৈাজলঞ্জ শমাকাজবলা করজত িায়। শকাসভড-১৯ অসতমাসরজসনত অর্ থননসতক শ্লর্গসত 
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শর্জক উিরজণর উজেজে সশল্প উৎিােন এবাং রপ্তাসন খাজতর পুনরুদ্ধাজরর জন্য 

িরকার শর্ কাউন্টারিাইসিকৈাল ব্যবস্থা িহণ কজরজছ তার মজধ্য অন্যতম হজি- 

রপ্তাসনমুখী সশজল্পর শ্রসমকজের শবতন িসরজশাজধর জন্য ৫ হাজার শকাটি টাকার 

সবজশষ তহসবল, ক্ষসতিস্ত বৃহৎ সশল্প ও শিবা খাজতর উজযাজগর জন্য ৭৩ হাজার 

শকাটি টাকা এবাং সিএমএিএমই খাজতর জন্য ৪০ হাজার শকাটি টাকার িলসত 

মূলধন ঋজণর তহসবল, রপ্তাসন উন্নয়ন তহসবল (EDF) ৩.৫ সবসলয়ন মাসকথন ডলার 

শর্জক ৬ সবসলয়ন মাসকথন ডলাজর বৃসদ্ধ এবাং ২ শতাাংজশর শবসশ সুজের হাজর ভতুথসক 

প্রোন এবাং ৫ হাজার শকাটি টাকার একটি সপ্র-সশিজমন্ট শেসডট পুনিঃঅর্ থায়ন প্রকল্প। 

অসধকন্তু, িরকার রপ্তাসনমুখী সশজল্পর িক্ষমতা বৃসদ্ধ, গজবষণা ও উন্নয়জনর মাধ্যজম 

রপ্তাসন িজণ্যর বহুমুখীকরণ, রপ্তাসন িজণ্যর জন্য নতুন বাজার অনুিন্ধান, িসরবহন 

ও ইউটিসলটি সুসবধার উন্নয়ন এবাং সিিাসক্ষক ও বহুিাসক্ষক অিাসধকার এবাং মুি 

বাসণজৈ চুসি (PTAs and FTAs) ইতৈাসে স্বাক্ষজরর মাধ্যজম রপ্তাসন বৃসদ্ধর জন্য 

শবশ সকছ উজযাগ সনজয়জছ। উিরন্তু, িরকার রপ্তাসন বাড়াজত শবশ কজয়কটি 

অর্ থননসতক অঞ্চল জ্তসর করজছ। িাশািাসশ, িরকার রপ্তাসন বাড়াজত রপ্তাসন 

ভতুথসক/প্রজণােনা অব্যাহত শরজখজছ। 

৪৪। শেজশর স্বল্প-আজয়র জনজগাষ্ঠী র্াজত কম মূজল্য সনতৈ প্রজয়াজনীয় দ্রব্য 

সকনজত িাজর শি জন্য িরকার টিসিসব’র মাধ্যজম শিগুজলা সবসে করজছ। শহর 

অঞ্চজল ওএমএি-এর আওতায় িাল ও গম সবেয় অব্যাহত রজয়জছ। রমজাজন ১ 

শকাটি িসরবারজক কাজড থর মাধ্যজম ৬টি সনতৈপ্রজয়াজনীয় দ্রব্য স্বল্পমূজল্য িরবরাহ 

করা হজয়জছ। এছাড়াও, েসরদ্র জনজগাষ্ঠীর একটা উজল্লখজর্াে অাংশজক িামাসজক 

সনরািিা বলজয়র আওতায় আনা হজয়জছ র্াজের কাজছ সডসজটাল ব্যবস্থায় নগে অর্ থ 

প্রোজনর িক্ষমতা িরকাজরর রজয়জছ। শভািা অসধকার িাংরক্ষণ অসধেপ্তর এবাং 

শজলা প্রশািন শমাবাইল শকাজট থর মাধ্যজম মজুেকাসরজের সবরুজদ্ধ র্র্ার্র্ ব্যবস্থা 

সনজি। িাশািাসশ, আন্তজথাসতক মূল্য বৃসদ্ধর কারজণ আগামী অর্ থবছজর জ্বালাসন শতল, 

প্রাকৃসতক োি, িার ও সবদ্যৈত খাজত িরকাজরর শর্ ঘাটসত হজব তা আমরা মূল্য 

বাসড়জয় শভািা ির্ থাজয় শতভাগ িাসিজয় শেজবা না। 
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৪৫। প্রসতবছজরর ন্যায় িলসত অর্ থবছজরও বাজজট প্রণয়জনর অাংশ সহজিজব আসম 

শেজশর শীষ থ ব্যবিায়ী িাংগঠনিমূহ, স্বনামধন্য অর্ থনীসতসবে ও সমসডয়া ব্যসিত্বজের 

িাজর্ আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর বাজজট সনজয় িাংলাি কজরসছ। এছাড়াও, 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ এবাং সবসভন্ন িাংগঠন শর্জক বাজজজটর উির প্রস্তাবনা শিজয়সছ। 

এজন্য আসম িকজলর প্রসত কৃতজ্ঞতা জ্ঞািন করসছ। এিকল আজলািনা, প্রস্তাবনা ও 

আমাজের সবজশ্লষজণ আগামী অর্ থবছজরর প্রধান প্রধান িৈাজলঞ্জিমূহ হজব: ১) 

মূল্যস্ফীসত সনয়ন্ত্রজণ আনা এবাং অভৈন্তরীণ সবসনজয়াগ বৃসদ্ধ করা; ২) োি, সবদ্যৈৎ ও 

িাজরর মূল্যবৃসদ্ধজসনত বসধ থত ভতুথসকর জন্য অজর্ থর িাংস্থান; ৩) জ্বজেসশক িহায়তার 

অর্ থ ব্যবহার এবাং মন্ত্রণালয়/সবভাজগর উচ্চ-অিাসধকারপ্রাপ্ত প্রকল্পিমূহ সনধ থাসরত 

িমজয় শশষ করা; ৪) সশক্ষা ও স্বাস্থৈ খাজতর প্রকল্প র্র্ািমজয় বাস্তবায়ন; ৫) 

অভৈন্তরীণ মূল্য িাংজর্াজন কর িাংিজহর িসরমাণ এবাং ব্যসি আয়করোতার িাংখ্যা 

বৃসদ্ধ করা; এবাং ৬) টাকার সবসনময় হার সস্থসতশীল এবাং জ্বজেসশক মুদ্রার সরজাভথ 

িজন্তাষজনক ির্ থাজয় রাখা। 

৪৬। এ িকল িৈাজলঞ্জ শমাকাজবলায় আমাজের অতৈন্ত শকৌশলী হজত হজব। শকাজনা 

একটি িমস্যা িঠিকভাজব িমাধান করা না শগজল তা িামসিক অর্ থনীসতর 

সস্থসতশীলতা সবনি করজত িাজর। আমাজের মূল শকৌশল হজব সবযমান িাসহোর 

প্রবসদ্ধ কসমজয় িরবরাহ বৃসদ্ধ করা। শি লজক্ষৈ আমোসনসনভথর ও কম গুরুত্বপূণ থ 

িরকাসর ব্যয় বন্ধ রাখা অর্বা হ্রাি করা হজব। সনম্ন অিাসধকারপ্রাপ্ত প্রকল্পিমূজহর 

বাস্তবায়জনর গসত হ্রাি করা হজব এবাং একইিমজয় উচ্চ ও মধ্যম অিাসধকারপ্রাপ্ত 

প্রকল্পিমূজহর বাস্তবায়ন ত্বরাসিত করা হজব। জ্বালাসন শতল, োি, সবদ্যৈৎ ও িাজরর 

সবেয়মূল্য ির্ থায়েজম ও স্বল্প আকাজর িমিয় করা হজব। রাজস্ব আহরণ কার্ থেম 

শজারোর করার লজক্ষৈ কর িাংিজহ অজটাজমশন প্রসেয়া িম্পন্ন করা হজব এবাং মূল্য 

িাংজর্াজন কর ও আয়কজরর শনট বৃসদ্ধ করা হজব। সবলািী ও অপ্রজয়াজনীয় আমোসন 

সনরুৎিাসহত করা হজব এবাং Under/Over Invoicing এর সবষয়টি িতকথ 

ির্ থজবক্ষজণ রাখা হজব। মাসকথন ডলাজরর সবিরীজত টাকার সবসনময় হার 

প্রসতজর্াসগতামূলক রাখা হজব। 
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৪৭। আমাজের অর্ থনীসতর প্রাণশসি হজি শেজশর িাধারণ মানুজষর ঘুজর 

োঁড়াজনার শসি এবাং দৃঢ় ও িাহিী শনতৃত্ব। িাংগত কারজণই শকাসভড-১৯ ও ইউজেন 

যুদ্ধ উদ্ভূত অর্ থননসতক প্রভাব শমাকাজবলা কজর শেজশর িব থস্তজরর জনগজণর জীবন-

জীসবকা এবাং িজব থািসর ব্যািক কম থসৃজন ও মূল্যস্ফীসত সনয়ন্ত্রজণ এজন উন্নয়ন 

কম থকাণ্ড অব্যাহত রাখা এবাজরর বাজজজট প্রাধান্য িাজব। সবগত দ্যই অর্ থবছজর আমরা 

শর্ভাজব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শনতৃজত্ব কজরানা শমাকাজবলা কজর শেজশর অর্ থনীসতজক 

মূল গসতধারায় সফসরজয় সনজয় এজিসছলাম, অনুরূিভাজব আগামী অর্ থবছজরও ইউজেন 

িাংকট উদ্ভূত সবরূি িসরসস্থসত শমাকাজবলা কজর শেজশর উন্নয়জনর ধারাবাসহকতা 

অক্ষুণ্ণ রাখজবা। 
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িঞ্চম অধ্যায় 

২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর িম্পূরক বাজজট 

মাননীয় সিকার 

৪৮। এ ির্ থাজয় আসম িলসত ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর িম্পূরক বাজজট ও ২০২২-

২০২৩ অর্ থবছজরর প্রস্তাসবত বাজজট কাঠাজমার উির আজলাকিাত করব। 

িলসত ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর িম্পূরক বাজজট 

মাননীয় সিকার 

৪৯। িাসব থক রাজস্ব আহরণ ও ব্যজয়র অিগসত সবজবিনায় ২০২১-২০২২ 

অর্ থবছজরর বাজজজট সকছটা িাংজশাধন ও িমিয় করজত হজয়জছ, তার একটি িাংসক্ষপ্ত 

সববরণ িসরসশি  ‘ক’: িারসণ ৪ এ সবস্তাসরত শেখাজনা হজয়জছ। 

৫০। িাংজশাসধত রাজস্ব আয়: িলসত অর্ থবছজরর মাি থ, ২০২২ ির্ থন্ত রাজস্ব 

আোজয় প্রবৃসদ্ধ হজয়জছ ১৯.৪৩ শতাাংশ। রাজস্ব আোজয়র এ িজন্তাষজনক প্রবৃসদ্ধ 

সবজবিনায় ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর িম্পূরক বাজজজট রাজস্ব আহরজণর লক্ষৈমাত্রা 

মূল বাজজজটর িমান অর্ থাৎ ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার শকাটি টাকা রাখার প্রস্তাব করা 

হজয়জছ। উজল্লখ্য, এবারই প্রর্ম শর্, িম্পূরক বাজজজট রাজস্ব আহরজণর লক্ষৈমাত্রায় 

শকাজনা হ্রাি করা হয়সন। 

৫১। িাংজশাসধত ব্যয়: িলসত অর্ থবছজরর বাজজজট িব থজমাট িরকাসর ব্যজয়র 

প্রাক্কলন করা হজয়সছল ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ শকাটি টাকা। সকন্তু এসপ্রল ির্ থন্ত ব্যজয়র 

িাসব থক অিগসত সবজবিনায় িাংজশাসধত বাজজজট িরকাসর ব্যয় ১০ হাজার ১৮১ শকাটি 

টাকা হ্রাি কজর ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫০০ শকাটি টাকা সনধ থারজণর প্রস্তাব করা হজি। 
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৫২। িাংজশাসধত বাজজট ঘাটসত ও অর্ থায়ন: িলসত অর্ থবছজরর বাজজজট ঘাটসত 

প্রাক্কলন করা হজয়সছল ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৮২ শকাটি টাকা। িাংজশাসধত বাজজজট 

ঘাটসত প্রস্তাব করা হজি ২ লক্ষ ৪ হাজার ৫০০ শকাটি টাকা, র্া সজসডসি’র ৫.১ 

শতাাংশ। উজল্লখ্য, মূল বাজজজট ঘাটসত ধরা হজয়সছল সজসডসির ৬.২ শতাাংশ। এ 

ঘাটসত অভৈন্তরীণ ও জ্বজেসশক উভয় উৎি হজত অর্ থায়ন করা হজব।   
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর বাজজট কাঠাজমা 

মাননীয় সিকার 

৫৩। শকাসভড-১৯ এর প্রভাব শমাকাজবলা কজর বাাংলাজেজশর অর্ থনীসত ঘুজর 

োঁসড়জয়জছ। িরকাজরর শনওয়া সবসভন্ন িেজক্ষি এবাং জনগজণর ঘাত শমাকাজবলার 

শর্ দৃঢ়তা রজয়জছ তার উির সভসি কজরই অর্ থনীসত তার কাসিত লজক্ষৈ এসগজয় 

র্াজি। তজব, অন্তত সতনটি কারজণ আমরা অতৈন্ত িজিতনতার িাজর্ আগামী বছজরর 

বাজজট কাঠাজমা প্রণয়ন কজরসছ। সবজির সবসভন্ন শেজশ শকাসভড-১৯ এর সিতীয় 

শঢ্উজয়র প্রভাজব প্রতৈক্ষ ও িজরাক্ষভাজব অর্ থনীসতর সবসভন্ন খাজত সৃি ক্ষসত 

শমাকাজবলা সবজবিনায় সনজয় আমরা কাজ কজরসছ। রাসশয়া-ইউজেন িাংকজটর ফজল 

িম্ভাব্য অর্ থননসতক ঝুঁসকর আশঙ্কা সবজবিনা কজর আগামী সেজনর শকৌশল সনধ থারণ 

কজরসছ। এছাড়া, সবিব্যািী জ্বালাসন শতলিহ প্রধান প্রধান িকল আমোসন দ্রজব্যর 

মূল্য বৃসদ্ধ এবাং িরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থা ব্যাহত হজয় িামসিকভাজব আমোসনজসনত 

মূল্যস্ফীসতর শর্ িম্ভাবনা রজয়জছ শিটিও সবজবিনায় শনওয়া হজয়জছ। জনগজণর িাসহো 

ও স্বাস্থৈ খাজত উদ্ভূত প্রজয়াজন শমটাজনা এবাং শেজশর মানুষজক ভৈাকসিজনর আওতায় 

আনার সবষয়টি সবজবিনা করা হজয়জছ। 

৫৪। িাসব থকভাজব, শকাসভড-১৯ ও রাসশয়া-ইউজেন যুদ্ধ উদ্ভূত অর্ থননসতক িাংকট 

হজত উিরণ, শকাসভড-১৯ শমাকাজবলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক প্রেি প্রজণােনা 

প্যাজকজিমূজহর বাস্তবায়ন, অিাসধকারভুি প্রকল্পিমূজহর কাজ িময়মত িম্পন্ন 

করা, িামাসজক সনরািিার আওতা িম্প্রিারণ, সশক্ষা ও প্রসশক্ষণ, ব্যািক 

কম থিাংস্থান সৃসি, কৃসষখাজত প্রজণােনা প্রোনিহ িজব থািসর অর্ থননসতক উন্নয়জনর 

ধারাবাসহকতা রক্ষাজক সবজবিনায় সনজয় মূলত ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর বাজজট 

প্রস্তুত করা হজয়জছ। 
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মাননীয় সিকার 

৫৫। এবার আসম আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর প্রস্তাসবত আয় ও ব্যজয়র 

একটি সিত্র তুজল ধরসছ র্া িসরসশি  ‘ক’: িারসণ ৫ এ সবস্তাসরত শেওয়া আজছ। 

৫৬। রাজস্ব আহরজণর সিাংহভাগ জাতীয় রাজস্ব শবাজড থর মাধ্যজম করা হজয় 

র্াজক। সুতরাাং, রাজস্ব আহরজণ গসতিঞ্চাজরর লজক্ষৈ এ িরকাজরর সবগত ১৩ বছজর 

কর রাজস্ব ব্যবস্থায় শবশসকছ িাংস্কারমূলক িেজক্ষি িহণ করা হজয়জছ। ফজল, 

িরকাজরর রাজস্ব আহরণ উজল্লখজর্াে হাজর বৃসদ্ধ শিজয়জছ। ২০০৮-২০০৯ অর্ থবছজর 

শর্খাজন এনসবআর কর রাজস্ব আহরণ সছল ৫২,৫২৭ শকাটি টাকা, শিখাজন ২০২০-

২০২১ অর্ থবছজর তা শবজড় োঁসড়জয়জছ ২,৬৩,৮৮৬ শকাটি টাকা। জুলাই ২০১৯ হজত 

নতুন ভৈাট আইন বাস্তবায়ন করা হজলও এর প্রার্সমক ধাক্কা (Hiccup) ও কজরানা 

ভাইরাজির প্রাদ্যভথাজবর কারজণ রাজস্ব আহরণ বৃসদ্ধজত সকছটা িময় শলজগজছ। 

শিকারজণ আমরা ভৈাট আোয় বৃসদ্ধর লজক্ষৈ ব্যবিা প্রসতষ্ঠাজন ইজলকজট্রাসনক 

সফিকৈাল সডভাইি স্থািন শুরু কজরসছ। 

৫৭। আমাজের শেজশ মধ্যসবি বা তদূধ্বথ শশ্রসণর জনিাংখ্যা প্রায় ৪ শকাটির মজতা, 

র্ার অসধকাাংশই আয়কর প্রোন করজছ না। ফজল কর ফাঁসক শরাজধ প্রজয়াজনীয় 

উজযাগ িহণিহ করজর্াে আয়ধারী িকলজক কর-জাজলর (Tax-net) আওতায় 

আনার প্রজিিা অব্যাহত রজয়জছ। আমরা টিনধারীর িাংখ্যা এক শকাটিজত উন্নীত করার 

লক্ষৈ সনজয় কাজ করসছ এবাং সবগত ৪ বছজর প্রসতবছর গজড় ১০ লাজখরও শবসশ হাজর 

এ িাংখ্যা বৃসদ্ধ শিজয়জছ। এসপ্রল ২০২২ নাগাে এ িাংখ্যাটি ৭৫.১০ লাজখ উন্নীত করজত 

িক্ষম হজয়সছ। িাশািাসশ, মাি থ ২০২২ নাগাে কর প্রোনকারীর িাংখ্যা শবজড় ২৯ 

লজক্ষ োঁসড়জয়জছ। কর োসখল িহজ করার লজক্ষৈ আমরা কাজ করসছ। এটি হজব 

িহজজবাধ্য এবাং ব্যসি শশ্রসণর করোতাজের জন্য এক িাতায়। এছাড়া, সকছ শক্ষত্র 

ব্যসতত িকজলর জন্য সরটান থ োসখল বাধ্যতামূলক করা হজব। 

৫৮। শেজশ ভারী সশজল্পর সবকাশ ও আমোসন সবকল্প সশজল্পাৎিােনজক ত্বরাসিত 

করার স্বাজর্ থ সবগত বাজজজট আমরা ‘Made in Bangladesh’ ব্র্যাে প্রসতষ্ঠার 

শঘাষণা সেজয়সছলাম এবাং এটি বাস্তবায়জন শুল্ক-কর খাজত সবসভন্ন িেজক্ষি িহণ 
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কজরসছলাম। শর্ িকল িণ্য শেজশই উৎিােন িম্ভব, শিগুজলার অভৈন্তরীণ 

উৎিােনজক উৎিাহ প্রোন এবাং আমোসনজক সনরুৎিাসহতকরজণর লজক্ষৈ আগামী 

বাজজজটও আমরা িেজক্ষি িহজণর প্রস্তাব কজরসছ। 

৫৯। প্রস্তাসবত রাজস্ব আয়: আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর শমাট রাজস্ব আয় 

প্রাক্কলন করা হজয়জছ ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার শকাটি টাকা। এর মজধ্য জাতীয় রাজস্ব শবাড থ 

উৎি হজত ৩ লক্ষ ৭০ হাজার এবাং অন্যান্য উৎি হজত ৬৩ হাজার শকাটি টাকা 

িাংিহ করা হজব। 

৬০। প্রস্তাসবত ব্যয়: আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর বাজজজটর আকার প্রাক্কলন 

করা হজয়জছ ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৪ শকাটি টাকা, র্া সজসডসি’র ১৫.২ শতাাংশ। 

িসরিালনিহ অন্যান্য খাজত শমাট ৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৯৯৮ শকাটি টাকা এবাং বাসষ থক 

উন্নয়ন কম থসূসিজত ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৬ শকাটি টাকা বরাজের প্রস্তাব করা হজি। 

৬১। বাজজট ঘাটসত ও অর্ থায়ন: প্রস্তাসবত বাজজজট ঘাটসতর িসরমাণ োঁড়াজব ২ 

লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৪ শকাটি টাকা, র্া সজসডসি’র ৫.৫ শতাাংশ। উজল্লখ্য, এ হার গত 

বাজজজট সছল ৬.২ শতাাংশ। অভৈন্তরীণ ও জ্বজেসশক উৎি হজত এ ঘাটসত শমটাজনা 

হজব। 

মাননীয় সিকার 

৬২। িামসিক ব্যয় কাঠাজমা: প্রস্তাসবত বাজজজটর িামসিক ব্যয় কাঠাজমা (উন্নয়ন 

ও িসরিালন ব্যয়) এখন তুজল ধরজবা। সবসভন্ন মন্ত্রণালয় ও সবভাজগর িম্পাসেত 

কাজজর শশ্রসণসবন্যাি অনুর্ায়ী কাজগুসলজক ৩টি প্রধান ভাজগ ভাগ করা হয়, র্র্া: 

িামাসজক অবকাঠাজমা, শভৌত অবকাঠাজমা ও িাধারণ শিবা খাত। 

৬৩। প্রস্তাসবত বাজজজট িামাসজক অবকাঠাজমা খাজত বরাজের প্রস্তাব করা হজয়জছ 

১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪২৫ শকাটি টাকা, র্া শমাট বরাজের ২৭.০৫ শতাাংশ; এর মজধ্য 

মানবিম্পে খাজত (সশক্ষা, স্বাস্থৈ এবাং িাংসশ্লি অন্যান্য খাত) বরাজের প্রস্তাব করা 

হজয়জছ ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫২৪ শকাটি টাকা। শভৌত অবকাঠাজমা খাজত প্রস্তাব করা 

হজয়জছ ২ লক্ষ ৮৬০ শকাটি টাকা বা ২৯.৬২ শতাাংশ; র্ার মজধ্য িাসব থক কৃসষ ও িল্লী 
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উন্নয়ন খাজত ৮৬ হাজার ৭৯৮ শকাটি; শর্াগাজর্াগ অবকাঠাজমা খাজত ৭৯ হাজার ২৬ 

শকাটি এবাং সবদ্যৈৎ ও জ্বালাসন খাজত ২৬ হাজার ৬৫ শকাটি টাকা। িাধারণ শিবা 

খাজত প্রস্তাব করা হজয়জছ ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ২০৮ শকাটি টাকা, র্া শমাট বরাজের 

২২.৫৯ শতাাংশ। িরকাসর-জবিরকাসর অাংশীোসরত্ব (PPP), সবসভন্ন সশজল্প আসর্ থক 

িহায়তা, ভতুথসক, রাষ্ট্রায়ি, বাসণসজৈক ও আসর্ থক প্রসতষ্ঠাজন সবসনজয়াজগর জন্য ব্যয় 

বাবে বরাজের প্রস্তাব করা হজয়জছ ৫৩ হাজার ১৫৫ শকাটি টাকা, র্া শমাট বরাজের 

৭.৮৪ শতাাংশ; সুে িসরজশাধ বাবে প্রস্তাব করা হজয়জছ ৮০ হাজার ৩৭৫ শকাটি টাকা, 

র্া শমাট বরাজের ১১.৮৫ শতাাংশ; সনট ঋণোন (Net lending) ও অন্যান্য ব্যয় 

খাজত প্রস্তাব করা হজয়জছ ৭ হাজার ৪১ শকাটি টাকা, র্া শমাট বরাজের ১.০৪ শতাাংশ। 

এ িম্পসকথত সবস্তাসরত তথ্য িসরসশি ‘ক’ এর িারসণ ৭ এবাং মন্ত্রণালয়/ 

সবভাগসভসিক বাজজট বরাজের প্রস্তাব িসরসশি ‘ক’ এর িারসণ ৮ এ উিস্থািন করা 

হজলা।  
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িপ্তম অধ্যায় 

খাতসভসিক নীসত-জকৌশল, কম থিসরকল্পনা ও িম্পে 

িঞ্চালন 

ক) খাতসভসিক নীসত-জকৌশল 

মাননীয় সিকার 

৬৪। এখন আসম আগামী অর্ থবছরিহ মধ্যজময়াজে আমাজের গুরুত্বপূণ থ নীসত-

শকৌশল, কম থিসরকল্পনা ও বাজজট বরাজের একটি িাংসক্ষপ্ত সববরণ আিনার মাধ্যজম 

শেশবািীর িামজন তুজল ধরজত িাই। আমরা এ বাজজজটর মাধ্যজম কজরানা 

ভাইরাজির প্রলসম্বত প্রভাব শমাকাজবলার িাশািাসশ আমাজের সনব থািনী ইশজতহার-

২০১৮ শত বসণ থত প্রসতশ্রুসত বাস্তবায়ন, অিম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা ও ২য় শপ্রসক্ষত 

িসরকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন এবাং শটকিই উন্নয়ন অভীি ও লক্ষৈিমূহ 

অজথজনর প্রয়াি িালাজবা। আমরা অিম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা বাস্তবায়জনর সিতীয় 

বছর পূণ থ করজত র্াসি। আশার সবষয় হজি িাম্প্রসতক িমজয় কজরানা ভাইরাজির 

প্রভাব হ্রাি িাওয়ায় অর্ থননসতক কম থকাণ্ড পুজরােজম শুরু হজয়জছ। তজব সবিব্যািী 

অসতসরি িাসহোর শপ্রক্ষািজট িরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থায় জটসৃসি ও মূল্যস্ফীসতর 

প্রবণতা এবাং রাসশয়া-ইউজেন যুজদ্ধর প্রভাজব খাযিণ্যিহ জ্বালাসন িজণ্যর িরবরাহ 

ঘাটসত আমাজের িামজন নতুন িৈাজলঞ্জ সহজিজব আসবভূ থত হজয়জছ র্া এ বছজরর 

বাজজজট িসেয়ভাজব সবজবিনা করার শিিা কজরসছ। 

মধ্যজময়াসে নীসত-জকৌশল 

৬৫। মধ্যজময়াজে আমাজের নীসত-জকৌশল শেজশর িঞ্চবাসষ থক ও শপ্রসক্ষত 

িসরকল্পনার িাজর্ িঙ্গসতপূণ থ। এবাজরর বাজজজট েসরদ্রবান্ধব এবাং অন্তভু থসিমূলক 

প্রবৃসদ্ধজক প্রাধান্য শেওয়া হজব র্াজত িমাজজ িমতা এবাং ন্যায্যতা সনসশ্চত করা র্ায়। 

িব থাসধক গুরুত্ব শেওয়া হজব মূল্যস্ফীসত সনয়ন্ত্রজণর উির। গুরুত্ব শেওয়া হজব 

অন্তভু থসিমূলক প্রবৃসদ্ধ, োসরদ্রৈ হ্রাি এবাং কম থিাংস্থাজনর সুজর্াগ সৃসির উির। এজন্য 
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শ্রমঘন, রপ্তাসনমুখী উৎিােনজক উৎিাহ প্রোন করা হজব। কুটির, মাইজো, ক্ষুদ্র এবাং 

মাঝাসর সশল্পজক পূজব থর ন্যায় ঋণ এবাং অন্যান্য সুসবধা প্রোন করা হজব। এছাড়া কৃসষ 

বহুমুখীকরণ ও আইসিটিসনভথর উজযাগজক প্রাধান্য শেওয়া হজব। িাশািাসশ 

জ্বজেসশক কম থিাংস্থাজন েক্ষ জনশসি জ্তসরর প্রসেয়া অব্যাহত র্াকজব। এ িকল 

উজযাজগর মাধ্যজম আমরা সজসডসি’র কম থিাংস্থাজনর সস্থসতস্থািকতা বৃসদ্ধ করজত 

িক্ষম হজবা র্া িাসব থকভাজব আয় জ্বষম্য হ্রাজি ভূসমকা রাখজব। 

৬৬। মধ্যজময়াজে আমাজের প্রবৃসদ্ধর প্রধান িালক হজব শসিশালী অভৈন্তরীণ ও 

েমবধ থমান বসহিঃস্থ িাসহো। অভৈন্তরীণ িাসহো বৃসদ্ধজত শভাগ ও সবসনজয়াগ এবাং 

বসহিঃস্থ িাসহো বৃসদ্ধজত রপ্তাসন হজব আমাজের মজনাজর্াজগর অন্যতম শক্ষত্র। আমাজের 

লক্ষৈ হজব িরকাসর, শবিরকাসর ও জ্বজেসশক সবসনজয়াগ বৃসদ্ধর মাধ্যজম উন্নত 

শর্াগাজর্াগ ব্যবস্থা গজড় শতালা, প্রজয়াজনীয় অবকাঠাজমা সবসনম থাণ এবাং সবদ্যৈৎ ও 

জ্বালাসন সনরািিা সনসশ্চত করা। মজনাজর্াগ শেওয়া হজব শ্রজমর উৎিােনশীলতা 

বৃসদ্ধর উির র্াজত রপ্তাসনর শক্ষজত্র সশজল্পর প্রসতজর্াসগতা িক্ষমতা বৃসদ্ধ িায়। 

অন্যসেজক, িরবরাজহর সেক শর্জক সশল্প ও শিবা খাজতর প্রবৃসদ্ধ বাড়াজনার মাধ্যজম 

সজসডসি’র প্রবৃসদ্ধ ত্বরাসিত করা ও কম থিাংস্থাজনর ব্যবস্থা করা হজব আমাজের 

অন্যতম লক্ষৈ। অর্ থননসতক অঞ্চলিমূহ প্রসতষ্ঠার কাজ দ্রুতগসতজত বাস্তবায়জনর 

মাধ্যজম এ লক্ষৈ অসজথত হজব বজল আশাবাে ব্যি করসছ। েক্ষ জনশসি সৃসিজত 

কম থমুখী ও কাসরগসর সশক্ষার সবস্তার ঘটাজনা হজব। প্রবাি আয় বৃসদ্ধর জন্য েক্ষ 

জনশসি গজড় শতালা ও নতুন নতুন শ্রমবাজার অজিষজণর উির গুরুত্ব প্রোন 

অব্যাহত র্াকজব। 

৬৭। কজরানা অসতমাসরর কারজণ শুধুমাত্র ২০১৯-২০২০ অর্ থবছজর আমাজের 

অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধ সকছটা বাধািস্ত হজয়সছল। নতুন সভসিবছর অনুিাজর গত ২০১৮-

২০১৯ অর্ থবছজর শরকড থ ৭.৮৮ শতাাংশ প্রবৃসদ্ধ অসজথত হজলও ২০১৯-২০২০ অর্ থবছজর 

তা হ্রাি শিজয় ৩.৪৫ শতাাংজশ োঁড়ায়। তজব আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনজে থশনায় 

অসত দ্রুত অর্ থননসতক পুনরুদ্ধার প্রসেয়া শুরু করজত শিজরসছলাম। ফজল, ২০২০-

২০২১ অর্ থবছজর শকাসভড-১৯-এর প্রভাব অব্যাহত র্াকা িজত্ত্বও ৬.৯৪ শতাাংশ প্রবৃসদ্ধ 
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অসজথত হজয়জছ। অর্ থননসতক িলকিমূজহর গসতপ্রকৃসত দৃজি প্রসতভাত হয় শর্, িলসত 

অর্ থবছজরর প্রর্ম প্রাসন্তজক কজরানা ভাইরাজির সিতীয় শঢ্উ অব্যাহত র্াকজলও 

অর্ থনীসতর উির উজল্লখজর্াে শনসতবািক প্রভাব িজড়সন। িলসত অর্ থবছর শশজষ 

সজসডসি প্রবৃসদ্ধ ৭.২৫ শতাাংশ অসজথত হজব বজল আশা করা র্ায়। িাশািাসশ 

শকাসভড-১৯ অসতমাসরর প্রলসম্বত প্রভাব, রাসশয়া-ইউজেন যুদ্ধ ইতৈাসে সবজবিনায় 

সনজয় আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর প্রবৃসদ্ধর হার ৭.৫ শতাাংজশ সনধ থারণ করা 

হজয়জছ। 

মাননীয় সিকার 

৬৮। সবগত দ্যই বছর আমরা কজরানাভাইরাি অসতমাসর শমাকাজবলার জন্য 

জনজীবন এবাং জীসবকা উভয়জক প্রাধান্য সেজয় বাজজট প্রণয়ন কজরসছ। ফজল, 

িরকাজরর িমজয়ািজর্াগী ও দূরেশী সিদ্ধাজন্তর কারজণ অসতমাসরকালীণ িমজয়ও 

সবজির অন্যান্য শেজশর তুলনায় বাাংলাজেজশর অর্ থনীসত দ্রুত স্বাভাসবক ধারায় ঘুজর 

োঁড়াজত িক্ষম হজয়জছ। স্বাস্থৈখাজত অসধক বরাে প্রোজনর মাধ্যজম শেজশর 

অসধকাাংশ মানুষজক টিকার আওতায় আনার কার্ থেম দ্রুত বাস্তবায়ন করা হজয়জছ। 

শকাসভড-১৯ অসতমাসরজত সবিব্যািী অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধ সস্তসমত বা ঋণাত্নক হজলও 

িরকাজরর র্র্ার্র্ িেজক্ষজির কারজণ বাাংলাজেজশর প্রবৃসদ্ধ িারা সবজি প্রশাংসিত 

হজয়জছ। কজরানা অসতমাসরর মজধ্যও ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর শেজশর মার্াসিছ 

আজয়র িসরমাণ োঁসড়জয়জছ ২,৮২৪ মাসকথন ডলার। বাাংলাজেশ ইজতামজধ্য িারা 

সবজির সনকট োসরদ্রৈ দূরীকরজণ তার ভূসমকা, িামাসজক ও অর্ থননসতক সূিজকর 

ইসতবািক িসরবতথন প্রভৃসত শক্ষজত্র অনুকরণীয় দৃিান্ত হজয় োঁসড়জয়জছ। সবিব্যাাংক 

হজত জানুয়াসর ২০২২ এ প্রকাসশত ‘Global Economic Prospects’ শীষ থক 

প্রসতজবেজন উজল্লখ করা হজয়জছ শর্, জ্বসিক মদা কাটিজয় সবজির শর্ কজয়কটি শেশ 

উচ্চ প্রবৃসদ্ধ অজথন করজব তার মজধ্য বাাংলাজেশ অন্যতম। 

৬৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনার সুজর্াে সেকসনজে থশনা ও দৃঢ় শনতৃজত্ব 

একসেজক অর্ থননসতক ও সশল্প খাজত েীঘ থজময়াসে ও শটকিই উন্নয়ন িসরকল্পনা িহণ 

করা হজি, অন্যসেজক অবকাঠাজমা ও িামাসজক খাজত দ্রুত উন্নয়ন কম থসূসি বাস্তবায়ন 
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করা হজি। োসরদ্রৈ দূরীকরজণর লজক্ষৈ িরকার সিসছজয় িড়া অঞ্চলগুজলার সশক্ষা, 

স্বাস্থৈ ও অবকাঠাজমা উন্নয়জন এসডসিজত সবজশষ বরাে প্রোন করজছ। িামাসজক 

সনরািিা কম থসূসিজত এ অঞ্চলগুজলাজক িজব থাচ্চ অিাসধকার প্রোন এবাং 

সুসবধাজভাগীর আওতা বাড়াজনা; ব-িীি িসরকল্পনার িরকাসর সবসনজয়াগ কম থসূসি 

িহণকাজল সিসছজয় িড়া শজলাগুজলার বন্যা সনয়ন্ত্রণ, শিি সুসবধা প্রোন, জলাবদ্ধতা 

দূরীকরণ ও লবণািতা িমস্যা সনরিজন সবজশষ অিাসধকার প্রোন; িরাঞ্চজলর 

মানুজষর দ্যে থশা লাঘজব কার্ থকর ির উন্নয়ন শবাড থ গঠন; িহজলভৈ শেসডট, প্রযুসি ও 

সবিণন সুসবধা প্রোনিহ সবসভন্ন িহায়ক কম থসূসি িহজণর মাধ্যজম অকৃসষজ িামীণ 

এন্টারপ্রাইজগুজলার প্রবৃসদ্ধজত িহায়তা প্রোজনর ব্যবস্থা শনওয়া হজি। এছাড়া এিব 

অঞ্চজলর শ্রসমকজের েক্ষতা বৃসদ্ধজত সবজশষ প্রসশক্ষজণর ব্যবস্থা িহণ; এবাং শ্রম 

রপ্তাসনজত সিসছজয় িড়া শজলাগুজলাজক িজব থাচ্চ অিাসধকার প্রোন এবাং এ লজক্ষৈ 

প্রজয়াজনীয় তথ্যজিবা, প্রসশক্ষণ ও শেসডট সুসবধা প্রোজনরও ব্যবস্থা শনওয়া হজি। 

৭০। সবি অর্ থনীসতজত ২০২০ িাজলর শুরু হজত িলমান শকাসভড-১৯ অসতমাসরর 

সবরূি প্রভাব এবাং রাসশয়া-ইউজেন িাংকটজসনত কারজণ সৃি মূল্যস্ফীসত দৃঢ়ভাজব 

শমাকাজবলা করার উির আগামী বাজজজট িব থাজিক্ষা অিাসধকার প্রোন কজর 

প্রজয়াজনীয় বরাে প্রোন করা হজয়জছ। খায সনরািিা সনসশ্চত করার লজক্ষৈ কৃসষ 

হজি আমাজের সিতীয় িজব থাচ্চ অিাসধকার খাত। সবগত কজয়ক বছর ধজর 

কৃসষখাজতর শর্ অিগসত অব্যাহত রজয়জছ তা আরও শবগবান কজর অসধক খায 

উৎিােজনর লজক্ষৈ গজবষণা ও িম্প্রিারণ, কৃসষ র্াসন্ত্রকীকরণ, শিি ও বীজজ 

প্রজণােনা, কৃসষ পুনব থািন এবাং িাজর ভতুথসক প্রোন িলমান র্াকজব। আমাজের তৃতীয় 

অিাসধকার খাত হজলা স্বাস্থৈ, সশক্ষা ও েক্ষতা উন্নয়নিহ িাসব থক মানবিম্পে 

উন্নয়ন। ২০৪১ িাজল উন্নত বাাংলাজেশ সবসনম থাজণর লজক্ষৈ মানবিম্পে উন্নয়জন 

আমরা বরাে অব্যাহত রাখজবা। অভৈন্তরীণ সবসনজয়াগ বৃসদ্ধ, রপ্তাসন বৃসদ্ধ ও রপ্তাসন 

বহুমুখীকরণজক আমরা িতুর্ থ অিাসধকার প্রোন কজরসছ। শবিরকাসর সবসনজয়াগ 

বৃসদ্ধর লজক্ষৈ প্রজয়াজনীয় নীসত িহায়তা প্রোন অব্যাহত রাখা হজব। আমাজের িঞ্চম 

অিাসধকার খাত হজি কম থসৃজন ও িল্লী উন্নয়ন। এছাড়া, জলবায়ু িসরবতথনজসনত 

প্রভাব শমাকাজবলা আমাজের অিাসধকাজরর অন্তভু থি র্াকজব। িবিময় সনম্ন-আজয়র 
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মানুজষর িাজশ োঁড়াজনার অঙ্গীকারবদ্ধ এ িরকার আগামীজতও িামাসজক সনরািিা 

কার্ থেজমর আওতা িম্প্রিারণ করজব। শি ধারাবাসহকতায় সনম্ন-আজয়র মানুজষর 

মাজঝ স্বল্পমূজল্য এমনসক সবনামূজল্য খায সবতরজণর িসরকল্পনা আমাজের রজয়জছ। 

আগামী বাজজজট শকাসভড-১৯ শমাকাজবলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শঘাসষত প্রজণােনা 

প্যাজকজজর িফল বাস্তবায়ন আমাজের িরকাজরর অিাসধকাজরর অন্যতম শক্ষত্র 

সহজিজব সবজবসিত হজব। 

৭১। প্রসতবছজরর মজতা এবারও বাজজট বিৃতার িাজর্ আমাজের মধ্যজময়াসে 

নীসত শকৌশল িম্বসলত ‘মধ্যজময়াসে িামসিক অর্ থননসতক নীসত-সববৃসত’ শিশ করা 

হজয়জছ। 

৭২। িরবতী অাংজশ খাতসভসিক সুসনসে থি কম থিসরকল্পনা তুজল ধরসছ। 

খ) কম থিসরকল্পনা ও িম্পে িঞ্চালন 

মূল্যস্ফীসত সনয়ন্ত্রণ 

মাননীয় সিকার 

৭৩। িাসহো ও িরবরাজহর মজধ্য অিঙ্গসত শরাজধর মাধ্যজম মূল্যস্ফীসত সনয়ন্ত্রজণ 

িরকার বদ্ধিসরকর। িলসত বছজরর প্রর্ম প্রাসন্তক ির্ থন্ত মূল্যস্ফীসত সনয়ন্ত্রজণ 

র্াকজলও মূলত বসহিঃস্থ এবাং সকছ অভৈন্তরীণ কারজণ িম্প্রসত সকছটা বৃসদ্ধ শিজয়জছ। 

মূল্যস্ফীসতর জ্বসিক কারণমূজহর মজধ্য রজয়জছ, বাসণজৈ িহজর্াগীজের মূল্যস্ফীসত 

বৃসদ্ধ, জ্বালাসন শতজলর মূল্য বৃসদ্ধ, টাকার অবসিসত, জ্বসিক িরবরাহ ব্যবস্থার 

প্রসতবন্ধকতা এবাং রাসশয়া-ইউজেন যুদ্ধ- শর্ সবষয়গুজলা আমাজের সনয়ন্ত্রজণর 

বাইজর। মাসকথন যুিরাষ্ট্র ও যুিরাজজৈ ২০২২ িাজলর গড় মূল্যস্ফীসত র্র্ােজম ৭.৬৮ 

এবাং ৭.৪১ শতাাংশ হজব মজম থ আন্তজথাসতক মুদ্রা তহসবল পূব থাভাি সেজয়জছ। 

অভৈন্তরীণ কারণিমূজহর মজধ্য রজয়জছ, শকাসভড-১৯ িরবতী অর্ থননসতক পুনরুদ্ধার, 

র্া অর্ থনীসতজক পূণ থ কম থিাংস্থাজনর সেজক সনজয় র্াজি। মাসকথন ডলাজরর সবিরীজত 

টাকার মূল্য শর্ন অসস্থসতশীল না হয়, শিজন্য বাাংলাজেশ ব্যাাংক মুদ্রাবাজাজর 

ডলাজরর িরবরাহ বৃসদ্ধ কজরজছ। শেজশর স্বল্প-আজয়র জনজগাষ্ঠী র্াজত কম মূজল্য 
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সনতৈ প্রজয়াজনীয় দ্রব্য সকনজত িাজর শি জন্য টিসিসব এর মাধ্যজম শিগুজলা সবসে 

করা হজি। এছাড়া েসরদ্র জনজগাষ্ঠীর বৃহির অাংশজক িামাসজক সনরািিা বলজয়র 

আওতায় আনা হজয়জছ। শভািা অসধকার িাংরক্ষণ অসধেপ্তর এবাং শজলা প্রশািন 

শমাবাইল শকাজট থর মাধ্যজম মজুেকাসরজের সবরুজদ্ধ র্র্ার্র্ ব্যবস্থা সনজি। এছাড়া 

মূল্যস্ফীসত র্াজত সনয়ন্ত্রজণ রাখা র্ায় এবাং শবিরকাসর খাজত প্রজয়াজনীয় ঋণ প্রবাহ 

অব্যাহত র্াজক শিগুজলা সবজবিনায় সনজয় বাাংলাজেশ ব্যাাংক মুদ্রা িরবরাহ বজায় 

রাখজছ। মূলষ্ফীসত সনয়ন্ত্রজণ আগামী বাজজজট আমাজের কার্ থেম িম্পজকথ আসম পূজব থই 

আজলািনা কজরসছ। এ িকল িেজক্ষজির কারজণ আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর 

মূল্যস্ফীসত ৫.৬ শতাাংশ হজব মজম থ আসম আশা করসছ। 

৭৪। আগামী অর্ থবছজর মূল্যস্ফীসত সনয়ন্ত্রজণ িরকাজরর মূল শকৌশল হজব সবযমান 

িাসহোর প্রবৃসদ্ধ কসমজয় িরবরাহ বাড়াজনা। িরকার মূল্যস্ফীসত সনয়ন্ত্রণজক 

অিাসধকার সেজয় সজসডসি প্রবৃসদ্ধর লক্ষৈমাত্রা অজথজনর জন্য ২০২২-২০২৩ 

অর্ থবছজরর বাজজজট প্রজণােনা কার্ থেমিহ খাতসভসিক বাজজট বরাে সুসিসন্ততভাজব 

সনধ থারণ কজরজছ। আসম এখন সবসভন্ন খাজতর বরাজের সববরণ মহান িাংিজে 

উিস্থািন করজবা। 

অসভঘাত শমাকাজবলায় কার্ থেম অব্যাহত রাখা 

মাননীয় সিকার 

৭৫। িরকাজরর নানামুখী প্রজিিার ফজল শকাসভড-১৯ অসতমাসরর প্রভাব 

শমাকাজবলা কজর অর্ থনীসত স্বাভাসবক ধারায় সফরজছ। এ পুনরুদ্ধার প্রসেয়াজক আরও 

ত্বরাসিত কজর অর্ থনীসতজক অসতমাসর-পূব থ সুদৃঢ় অবস্থাজন পুজরাপুসর সফসরজয় সনজয় 

উন্নয়জনর গসতজক আরও শবগবান করজত িলসত অর্ থবছজরর ন্যায় আগামী 

অর্ থবছজরও প্রজণােনা কার্ থেম অব্যাহত রাখা হজব। তাছাড়া, এ অসতমাসরর প্রলসম্বত 

প্রাদ্যভথাব সকছটা কাটিজয় উঠার িরিরই রাসশয়া-ইউজেন িাংকজটর কারজণ সবি 

অর্ থনীসতজত নতুন কজর অসস্থরতা শেখা সেজয়জছ। আগামী বাজজজট িরকাজরর 

অিাসধকাজরর শক্ষত্র সনধ থারজণ জ্বসিক অর্ থনীসতর িলমান এ অসস্থরতার প্রভাব 

কাটিজয় বাাংলাজেশ কীভাজব আরও এসগজয় শর্জত িাজর শিটিও গুরুজত্বর িাজর্ শেখা 
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হজয়জছ। সশল্প উৎিােন, সিএমএিএমই, শিবা খাত ও িামীণ অপ্রাসতষ্ঠাসনক খাজত 

কম থসৃজন এবাং প্রবাি-জফরতজের জন্য কম থিাংস্থান সনসশ্চতকজল্প নানামুখী কম থসূসি 

বাস্তবায়জনর উির আগামী বাজজজট সবজশষ গুরুত্ব প্রোন করা হজয়জছ। একই িাজর্ 

শকাসভড-১৯ এর প্রভাজব এ িমস্ত খাজতর ক্ষসতিস্ত প্রসতষ্ঠানিমূজহর ক্ষসত কাটিজয় 

উজঠ অর্ থননসতক কম থকাণ্ড অব্যাহত রাখজত এবাং িামসয়কভাজব কম থহীন হজয় িড়া 

শ্রসমকজের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শঘাসষত প্রজণােনা প্যাজকজিমূজহর বাস্তবায়ন 

অব্যাহত র্াকজব। অসধকন্তু, িামাসজক সনরািিা শবিনীর আওতা বৃসদ্ধ, গৃহহীন েসরদ্র 

জনজগাষ্ঠীর জন্য গৃহসনম থাণ এবাং সনম্ন-আজয়র মানুজষর মাজঝ সবনামূজল্য/স্বল্পমূজল্য 

খায সবতরজণর উির অিাসধকার সেজয় িরকার শর্ িকল কম থসূসি িহণ কজরজছ তা 

িলমান র্াকজব। 

৭৬। বন্যা, অকাল বন্যা, ঝজড়া হাওয়া, সশলাবৃসি, ঘুসণ থঝড় ইতৈাসের মজতা 

প্রাকৃসতক দ্যজর্ থাজগ ক্ষসতিস্ত নাগসরক অর্বা অর্ থননসতক শকাজনা িাংকজট কম থহীন বা 

আয় হ্রাি িাওয়া সনম্ন-আজয়র ব্যসিজের জরুসর সভসিজত আসর্ থক িহায়তার শেওয়া 

আমাজের িরকাজরর একটি অিাসধকার। এ লজক্ষৈ আমরা ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর 

বাজজজট ‘অর্ থননসতক ও প্রাকৃসতক দ্যজর্ থাজগর অসভঘাত শমাকাজবলায় তহসবল’ গঠন 

কজরসছলাম। সবগত বছজরর ধারাবাসহকতায় আগামী অর্ থবছজরও এ তহসবজল ৫,০০০ 

শকাটি টাকা বরাে রাখার জন্য প্রস্তাব করসছ। 

কৃসষ খাত 

মাননীয় সিকার 

খায উৎিােন বৃসদ্ধ ও খায সনরািিা সনসশ্চতকরণ 

৭৭। শকাসভড-১৯ এর প্রভাজব সবিব্যািী খায উৎিােন, িাংিহ ও িাংরক্ষণ এবাং 

কৃসষ সবিণন ব্যবস্থািহ িাসব থক িরবরাহ শৃঙ্খল একপ্রকার িৈাজলজঞ্জর িমু্মখীন 

হজয়সছল। এ িময় ওয়ার্ল্থ ইজকানসমক শফারাম সবজি দ্যসভথজক্ষর ঝুঁসক িম্পজকথ 

িতকথবাণী প্রোন কজরসছল। বাাংলাজেজশ কৃসষখাজতর উৎিােন অব্যাহত রাখজত 

আমাজের িরকার প্রর্ম শর্জকই িতকথ সছল। খায উৎিােন বৃসদ্ধ ও খায সনরািিা 
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সনসশ্চতকরজণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনজে থশনা অনুিরণপূব থক ত্বসরত িেজক্ষি িহজণর 

ফজল শকাসভড-১৯ িসরসস্থসত িজত্ত্বও আমরা শেজশ কৃসষর উৎিােনধারা অব্যাহত 

রাখজত শিজরসছ এবাং খায ও পুসি সনরািিা সনসশ্চত করজত িক্ষম হজয়সছ। িাজলর 

বাজারের সনয়ন্ত্রণিহ স্বল্প-আজয়র মানুজষর জন্য খায প্রাসপ্ত িহজলভৈ করার লজক্ষৈ 

আমরা ওএমএি কার্ থেজমর মাধ্যজম সনয়সমতভাজব সুলভমূজল্য িাল ও আটা সবসে 

কজরসছ। িলসত ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরও এ কম থসূসিজত ৫.৭০ লাখ শম. টন িাল ও 

৪.৮৫ লাখ শম. টন গজমর ফসলত আটা সবতরণ করা হজি। আমরা ২০২২-২০২৩ 

অর্ থবছজরও খাযবান্ধব কম থসূসি অব্যাহত রাখজবা। ৫০ লক্ষ সনম্ন-আজয়র িসরবারজক 

বছজর কম থাভাবকালীন শিজেম্বর, অজক্টাবর ও নজভম্বর এবাং মাি থ ও এসপ্রল, অর্ থাৎ ৫ 

মািব্যািী ১৫ টাকা শকসজ েজর িসরবারপ্রসত মাজি ৩০ শকসজ িাল সবতরণপূব থক 

খায িহায়তা প্রোন করা হজব। 

৭৮। খায সনরািিা সনসশ্চত করজত আমরা িরকাসর ব্যবস্থািনায় িাল-গজমর 

েয়-সবেয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখজবা। ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর অভৈন্তরীণ উৎি হজত 

খাযশস্য িাংিজহর জন্য আমরা লক্ষৈমাত্রা সনধ থারণ কজরসছ ৩১.৪২ লক্ষ শমিঃ টন। 

অন্যসেজক একই িমজয় খাযশস্য সবতরজণর লক্ষৈমাত্রা হজি ৩০.৯৫ লক্ষ শমিঃ টন। 

খায সনরািিা সনসশ্চত করার লজক্ষৈ িরকাসর ির্ থাজয় খাযশস্য িাংরক্ষজণর ধারণ 

ক্ষমতা বৃসদ্ধর লজক্ষৈ িরকার কাজ করজছ। আমরা আশা করসছ, ২০২২-২০২৩ 

অর্ থবছজর খায গুোজমর ধারণ ক্ষমতা ২৫ লক্ষ শমসট্রক টজন উন্নীত করা িম্ভব হজব। 

এছাড়া অিম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা অনুর্ায়ী খাযশস্য িাংরক্ষণ ক্ষমতা ৩৭ লক্ষ 

শমসট্রক টজন উন্নীতকরজণর লক্ষৈমাত্রা সনধ থারণ কজরসছ। খাযশজস্যর িাংরক্ষণ 

িক্ষমতা বৃসদ্ধ এবাং সবযমান গুোমিমূজহর ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লজক্ষৈ নতুন 

উন্নয়ন প্রকল্প িহণ করা হজি। আলুর বাম্পার উৎিােজনর শক্ষজত্র কৃষকগণ র্াজত 

স্বল্পজময়াজে (৩-৪ মাি) ও িাশ্রয়ী ব্যজয় তা িাংরক্ষণ করজত িাজর, শি লজক্ষৈ িরকার 

বাস্তুসভটাজতই ক্ষুদ্র আকৃসতর (২৫ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট প্রজস্থর) ‘প্রাকৃসতক আলু 

িাংরক্ষণাগার’ স্থািজন কৃষকজের উিুদ্ধ করার লজক্ষৈ প্রকল্প বাস্তবায়ন করজছ। 
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কৃসষ র্াসন্ত্রকীকরণ 

৭৯। কৃসষজক আধুসনকায়জনর লজক্ষৈ কৃষকজের কৃসষর্জন্ত্রর েয়মূজল্যর উির ৫০ 

শর্জক ৭০ শতাাংশ ির্ থন্ত িহায়তার মাধ্যজম হ্রািকৃত মূজল্য কৃসষ র্ন্ত্রিাসত িরবরাহ 

করা হজি এবাং ২০১০ শর্জক এ ির্ থন্ত কম্বাইে হারজভস্টার, সরিার, সিডার, িাওয়ার 

টিলারিহ প্রায় ৭১,৫০২টি কৃসষ র্ন্ত্রিাসত িরবরাহ করা হজয়জছ। এর ফজল কৃসষ 

শ্রসমজকর অপ্রতুলতা শমাকাজবলা করা িম্ভব হজয়জছ এবাং কৃসষজত উৎিােন ব্যয় 

কজমজছ। এছাড়া, আমরা ২০২০-২০২৫ শময়াজে ৩ হাজার ২০ শকাটি টাকা ব্যজয় 

‘িমসিত ব্যবস্থািনার মাধ্যজম কৃসষ র্াসন্ত্রকীকরণ’ শীষ থক একটি প্রকল্প িহণ কজরসছ, 

র্ার আওতায় ১২ কৈাটাগসরজত ৫১,৩০০টি কৃসষর্ন্ত্র সবতরণ করা হজব। কৃসষ 

র্াসন্ত্রকীকরজণর সুসবধা সনসশ্চতকরজণর লজক্ষৈ একিাজর্ ধাজনর িারা জ্তসর, শরািন 

ও কতথজনর জন্য িমলজয় িাষাবাে িদ্ধসত (Synchronized Cultivation) প্রবতথন 

করা হজয়জছ। 

কৃসষ িহায়তা কার্ থেম 

৮০। জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমান গভীরভাজব সবিাি করজতন, 

কৃষজকর উন্নসত ছাড়া এজেজশর মানুজষর মুসি আিজত িাজর না। ক্ষুধা সনবারজণর 

প্রধান উিাোজনর শজাগানোতাজের সতসন িব থোই িজব থাচ্চ স্থান সেজয়জছন। একইভাজব 

আমরাও কৃষজকর উন্নসতর জন্য িজব থাচ্চ প্রজিিা িালাসি। কৃসষ র্ন্ত্রিাসত এবাং িাজরর 

শক্ষজত্র আমরা িজব থাচ্চ িসরমাণ ভতুথসক সেসি। আিনারা জাজনন শগাটা সবজি িার 

িরবরাজহর শক্ষজত্র রাসশয়া এবাং ইউজেন শর্ৌর্ভাজব গুরুত্বপূণ থ ভূসমকা িালন কজর 

র্াজক। সকন্তু বতথমাজন রাসশয়া-ইউজেন িাংকজটর কারজণ আন্তজথাসতক বাজাজর 

িাজরর মূল্য উজল্লখজর্াে িসরমাণ বৃসদ্ধ শিজয়জছ। তজব িাজরর আমোসন মূল্য বৃসদ্ধ 

শিজলও আমরা শেজশ িাজরর োম বাড়াইসন। তৎিসরবজতথ িাজরর ভতুথসকর িসরমাণ 

বৃসদ্ধ কজর হজলও কৃষজকর কল্যাজণর সেজক আমরা নজর সেজয়সছ। ২০২১-২০২২ 

অর্ থবছজরর বাজজজট িার বাবে ভতুথসকর িসরমাণ প্রাক্কলন করা হজয়সছল শমাট 

৯,৫০০ শকাটি টাকা। সকন্তু শম ২০২১ এর তুলনায় শম ২০২২ িমজয় অন্যান্য িাজরর 

শক্ষজত্র আন্তজথাসতক বাজাজরর মূল্য বৃসদ্ধ শিজয়জছ- সডএসি ৪৭ শতাাংশ, এমওসি ১৭৭ 
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শতাাংশ এবাং টিএিসি ৫৭ শতাাংশ। এ মূল্য বৃসদ্ধর কারজণ িব ধরজনর িার সমসলজয় 

২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর ভতুথসকর িসরমাণ শবজড় োঁসড়জয়জছ প্রায় ১২ হাজার শকাটি 

টাকায়। আগামী অর্ থবছজরও িাজরর শক্ষজত্র িরকার ১৬ হাজার শকাটি টাকা ভতুথসক 

প্রোন করজব। 

৮১। কৃসষ উৎিােন বৃসদ্ধর জন্য আমরা এ খাজত ভতুথসকর িাশািাসশ প্রজণােনা ও 

পুনব থািন িহায়তা প্রোন করসছ। িাশািাসশ কৃসষজাত িামিী রপ্তাসনর শক্ষজত্র ২০ 

শতাাংশ নগে প্রজণােনা ও কৃসষ শক্ষজত্র সবদ্যৈৎ িাসলত শিি র্জন্ত্রর ব্যবহাজরর জন্য 

সবদ্যৈৎ সবজলর উির ২০ শতাাংশ সরজবট প্রোন করা হজি। ডাল, শতল, মিলা, ভুট্টািহ 

২৪টি ফিল উৎিােজনর জন্য সুে ভতুথসকর আওতায় সবযমান ৪ শতাাংশ সুজে সবজশষ 

কৃসষঋণ আগামী অর্ থবছজরও অব্যাহত রাখা হজব। কৃসষজত সবসনজয়াজগর লজক্ষৈ 

বাাংলাজেশ ব্যাাংজকর মাধ্যজম প্রসতবছরই কৃসষ ও িল্লী ঋণ নীসত ও কম থসূসি িহণ 

করা হজি। ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর ৩০.৫৫ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রাসন্তক িাষীজক প্রায় ২৬ 

হাজার ৫০০ শকাটি টাকা কৃসষ ও িল্লী ঋণ প্রোন করা হজয়জছ। এছাড়া কজরানা 

শমাকাজবলায় িরকার শঘাসষত প্রজণােনা প্যাজকজজর আওতায় কৃসষ ঋজণর সুজের 

হার ৯ শতাাংশ হজত হ্রাি কজর ৪ শতাাংশ কজরসছ। শরয়াসত সুজে ১৯ হাজার ৫০০ 

শকাটি টাকা কৃসষ ঋণ প্রোজনর জন্য তহসবজলর ব্যবস্থা কজরসছ। 

কৃসষজত তথ্য ও শর্াগাজর্াগ প্রযুসির ব্যবহার 

৮২। কৃসষ শিবা িহজজ কৃষজকর শোরজগাড়ায় শিৌুঁজছ শেয়ার জন্য ‘কৃসষ বাতায়ন’ 

িালু রাখার িাশািাসশ শেজশ শমাট ৪৯৯টি কৃসষ তথ্য ও শর্াগাজর্াগ শকন্দ্র 

(এআইসিসি) স্থািন করা হজয়জছ। শর্ শকাজনা শফান শর্জক কৃসষ কল শিন্টাজরর 

১৬১২৩ নম্বজর শর্াগাজর্াগ কজর কৃষকগণ কৃসষতথ্য িাংোন্ত শিবা িহণ করজত 

িারজছন। এছাড়া, কৃসষ কসমউসনটি শরসডও, কৃষক বন্ধু শফান-৩৩৩১, ই-বুক, 

অনলাইন িার সুিাসরশ, ই-জিি শিবা, রাইি নজলজ ব্যাাংক, কৃসষ প্রযুসি ভাণ্ডার, ই-

বালাইনাশক শপ্রিসেিশন, কৃষজকর জানালা, কৃষজকর সডসজটাল ঠিকানা, 

কসমউসনটি রুরাল শরসডওিহ সবসভন্ন শমাবাইল এবাং ওজয়ব অৈাসপ্লজকশজনর মাধ্যজম 

কৃষকজের শোরজগাড়ায় কৃসষতথ্য শিবা শিৌুঁজছ শেওয়া হজি। অনলাইন কৃসষ মাজকথটিাং 

প্লৈাটফম থ ‘হজট থক্স বাজার’ এবাং ‘ফুড ফর শনশন’ িালু করা হজয়জছ। 
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কৃসষ িম্প্রিারজণ কম থিসরকল্পনা 

৮৩। জাতীয় কৃসষ নীসত ২০১৮, কৃসষ িম্প্রিারণ নীসত ২০২০ ও অিম িঞ্চবাসষ থক 

িসরকল্পনার সভসিজত ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর জন্য আমাজের কম থ-িসরকল্পনার 

প্রধান সেকিমূহ হজি- শেজশর খায সনরািিা সনসশ্চতকজল্প ধান ও ভুট্টািহ িকল 

প্রকার ফিল উৎিােন বৃসদ্ধ, প্রসতকূল িসরজবশিসহষ্ণু ফিজলর জাত ও প্রযুসি 

উদ্ভাবন এবাং তা দ্রুততার িাজর্ িম্প্রিারণ করা এবাং জীব প্রযুসির মাধ্যজম বীজ 

উন্নয়ন ও বসধ থতকরণ, ভূ-উিসরস্থ িাসনর ব্যবহার বৃসদ্ধ ও শিি কাজজ শিৌরশসির 

ব্যবহার বৃসদ্ধ এবাং মাটির স্বাস্থৈ সুরক্ষায় জ্জব িাজরর উৎিােন ও ব্যবহার বৃসদ্ধ, 

িকল কৃষকজক স্মাট থ কাড থ প্রোন, িাইজমট স্মাট থ কৃসষ ব্যবস্থার মাধ্যজম আবহাওয়ার 

পূব থাভাি প্রোন ও ই-কৃসষ কার্ থেম শজারোরকরণ ইতৈাসে। িাশািাসশ কৃষক ির্ থাজয় 

িার ও বীজিহ কৃসষ উিকরজণর মূল্য িব থসনম্ন ির্ থাজয় রাখজত উন্নয়ন িহায়তা 

(ভতুথসক) অব্যাহত রাখা, কৃসষ র্াসন্ত্রকীকরজণর লজক্ষৈ ভতুথসক মূজল্য কৃসষ র্ন্ত্রিাসত 

কৃষজকর সনকট শিৌুঁছাজনা, ‘িমলয় িাষাবাে’ িম্প্রিারণ, িীষ্মকালীন শেঁয়াজ ও 

টজমজটািহ সবসভন্ন িবসজ ও ফল উৎিােন, িাংরক্ষণ এবাং বাজারজাতকরজণ 

িহজর্াসগতা প্রোন, ইতৈাসে কার্ থেমও আমরা আগামী অর্ থবছজর বাস্তবায়ন করজবা। 

মৎস্য ও প্রাসণিম্পে 

মাননীয় সিকার 

৮৪। িকজলর জন্য সনরািে, ির্ থাপ্ত ও মানিম্মত প্রাসণজ আসমষ সনসশ্চতকরণ 

আমাজের িরকাজরর একটি অন্যতম লক্ষৈ। বাাংলাজেশ মাছ উৎিােজন 

স্বয়াংিম্পূণ থতা অজথজন িক্ষম হজয়জছ। িরকাজরর মৎস্যবান্ধব কম থসূসি বাস্তবায়ন 

এবাং িাসষ ও উজযািা ির্ থাজয় িাসহোসভসিক ও লাগিই কাসরগসর িসরজষবা 

প্রোজনর ফজল ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর মৎস্য উৎিােন হজয়জছ ৪৬.২১ লক্ষ শম. টন, 

র্া ২০০৯-২০১০ িাজলর শমাট উৎিােজনর শিজয় ৫৯.৪০ শতাাংশ শবসশ। 

জাসতিাংজঘর খায ও কৃসষ িাংস্থার প্রসতজবেন অনুর্ায়ী অভৈন্তরীণ মুি জলাশজয় 

মাছ উৎিােজন বাাংলাজেজশর অবস্থান ৩য় ও বদ্ধ জলাশজয় িাষকৃত মাছ উৎিােজন 
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৫ম স্থাজন। এছাড়া সবজি ইসলশ উৎিােনকারী ১১টি শেজশর মজধ্য বাাংলাজেশ ১ম 

এবাং শতলাসিয়া উৎিােজন সবজি ৪র্ থ ও এসশয়ার মজধ্য ৩য় স্থান অসধকার কজরজছ। 

সবজশষ িামুসদ্রক ও উিকূলীয় োস্টাসশয়াি ও সফনসফি উৎিােজন বাাংলাজেশ 

র্র্ােজম ৮ম ও ১২তম স্থাজন রজয়জছ। িম্প্রসত বাাংলাজেশ ইসলশ মাজছর জন্য 

শভৌজগাসলক সনবন্ধন িনে (সজআই িনে) শিজয়জছ, র্ার ফজল সবিবাজাজর 

বাাংলাজেজশর ইসলশ অসধকতর িমাদৃত হজব। 

সুনীল অর্ থনীসত 

৮৫। আমাজের িরকাজরর শনতৃজত্ব ঐসতহাসিক িমুদ্র সবজজয়র মাধ্যজম প্রাপ্ত 

সবশাল জলরাসশ শেজশর সুনীল অর্ থনীসত (Blue Economy) সবকাজশর িার 

উজন্মািন কজরজছ। সুনীল অর্ থনীসতর সবকাশ এবাং িামুসদ্রক মৎস্যিম্পে িাংরক্ষণ, 

ব্যবস্থািনা ও আহরজণ কাসিত প্রবৃসদ্ধ অজথজনর লজক্ষৈ আমরা ২০১৪ িাজল স্বল্প, 

মধ্য ও েীঘ থজময়াসে সুসনসে থি কম থিন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন কজরসছলাম। 

জাসতিাংঘ শঘাসষত এিসডসজ’র িাজর্ িমিয় কজর আমরা িম্প্রসত উি 

কম থিসরকল্পনাজক ২০১৮-২০৩০ সি. ির্ থন্ত হালনাগাে কজরসছ এবাং তা বাস্তবায়ন 

করসছ। জাসতিাংজঘর খায ও কৃসষ িাংস্থা (FAO) এর িহায়তায় অনবধ ও 

অসনয়সন্ত্রত মৎস্য আহরণজরাজধ ‘National Plan of Action’ প্রণয়ন করা হজয়জছ। 

মৎস্য গজবষণা ও জসরি জাহাজ ‘আর সভ মীন িন্ধানী’ কতৃথক বজঙ্গািিাগজর 

শফব্রুয়াসর ২০২২ ির্ থন্ত ৩৫টি িাজভথ ক্রুজ িসরিালনা করা হজয়জছ। এছাড়াও ‘গভীর 

িমুজদ্র টুনা ও িমজাতীয় শিলাসজক মাছ আহরজণ িাইলট প্রকল্প’ বাস্তবাসয়ত হজি। 

এর ফজল িমুদ্র অর্ থনীসতজত নতুন সেগজন্তর উজন্মািন ঘটজব মজম থ আসম আশাবােী।  

সনরািে মৎস্যিম্পে সনসশ্চতকরজণ িাংস্কার কার্ থেম 

৮৬। সনরািে ও মানিম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যিজণ্যর উৎিােন এবাং মান সনসশ্চত 

করার লজক্ষৈ আমাজের িরকার কাজ কজর র্াজি। আমরা Hilsha Fisheries 

Management Action Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করসছ। এর অধীজন প্রজনন 

শমৌসুজম িমুজদ্র ৬৫ সেন িব ধরজনর মাছ আহরণ সনসষদ্ধকরণ এবাং শজজলজের 
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সভসজএফ খায িহায়তা প্রোন, জাটকা িাংরক্ষজণ নজভম্বর শর্জক জুন ির্ থন্ত জাটকা 

আহরণ সনসষদ্ধকরণ এবাং শজজলজের সভসজএফ খায িহায়তা প্রোন ইতৈাসের 

মাধ্যজম আমরা ইসলজশর উৎিােন প্রায় সিগুণ বৃসদ্ধ করজত িক্ষম হজয়সছ। ২০০৮-

২০০৯ অর্ থবছজর শেজশ ইসলজশর উৎিােন সছল ২.৯৯ লক্ষ শমসট্রক টন এবাং ২০২০-

২০২১ অর্ থবছজর তা শবজড় োঁসড়জয়জছ ৫.৬৫ লক্ষ শমসট্রক টজন। এছাড়া বতথমাজন 

শেজশ সিাংসড় উৎিােজনর িকল স্তজর উিম মৎস্যিাষ অনুশীলন (Good 

Aquaculture Practice- GAP) এবাং Hazard Analysis & Critical Control 

Point (HACCP) সভসিক ব্যবস্থািনা িদ্ধসত কার্ থকর করা হজয়জছ। রপ্তাসনর জন্য 

িাষকৃত মৎস্য ও মৎস্যিজণ্যর শট্রজিসবসলটি সিজস্টম কার্ থকর করার অাংশ সহজিজব 

ইজতামজধ্য প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার সিাংসড় খামার এবাং ৯ হাজার ৬৫১টি বাসণসজৈক 

মৎস্য খামাজরর শরসজজেশন িম্পন্ন হজয়জছ ও ই-জট্রজিসবসলটি কার্ থেম িাইলটিাং 

করা হজি। আমাজের প্রণীত ‘মৎস্য ও মৎস্যিণ্য (িসরেশ থন ও মানসনয়ন্ত্রণ) আইন 

২০২০’ এর বাস্তবায়ন শুরু হজয়জছ, র্ার ফজল অভৈন্তরীণ ও জ্বজেসশক রপ্তাসন 

বাজাজরর জন্য সনরািে ও মানিম্পন্ন মৎস্য িাজষর দ্যয়ার উজন্মাসিত হজয়জছ। 

৮৭। কৃসষ শক্ষজত্র (কৃসষ, খায এবাং মৎস্য ও প্রাসণিম্পে) িাসব থক উন্নয়জনর সবষয় 

অিাসধকার সভসিজত সবজবিনায় সনজয় আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর জন্য ৩৩ 

হাজার ৬৯৮ শকাটি টাকা প্রস্তাব করসছ র্া সবগত ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর ২৪ হাজার 

৩৪৫ শকাটি টাকা সছল। 

স্বাস্থৈ ও িসরবারকল্যাণ 

মাননীয় সিকার 

শকাসভড-১৯ অসতমাসর হজত উিরণ ও জনজীবন সুরক্ষা 

৮৮। আিসন অবগত আজছন শর্, ২০২০ িাজলর প্রর্মাধ থ হজত অযাবসধ ‘জকাসভড-

১৯’ অসতমাসরর প্রর্ম, সিতীয় ও তৃতীয় শঢ্উজয়র প্রজকাজি িারা সবি িাংকটািন্ন 

িময় অসতেম করজছ ও ২০২২ এর প্রর্মাজধ থ এজিও সবিব্যািী স্বাস্থৈ ঝুঁসক সবরাজ 

করজছ। বাাংলাজেশ এ অসতমাসর হজত জীবন-জীসবকা সুরক্ষাকজল্প স্বাস্থৈখাত 
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শসিশালীকরণিহ িামাসজক ও অর্ থননসতক পুনরুদ্ধার কার্ থেম অব্যাহত শরজখজছ। 

জনস্বাস্থৈ ও জনজীবজনর উির ‘জকাসভড-১৯’ অসতমাসরর প্রভাব সবজবিনায় সনজয় 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনজে থশনা অনুর্ায়ী স্বাস্থৈসবসধ প্রসতিালন অব্যাহত রাখা, 

িতকথতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন, স্বাস্থৈজিবা খাজতর দ্যব থলতা কাটিজয় উঠজত 

িসরকল্পনা প্রণয়ন ও অর্ থায়জনর ব্যবস্থা িহণ, র্র্ািমজয় শকাসভড ভৈাকসিন েয় 

এবাং ির্ থায়েজম তা জনিাধারজণর মজধ্য প্রজয়াগ করার মজতা অসত জরুসর িেজক্ষি 

আমরা র্র্ািমজয় িহণ কজরসছ। ফজল কজরানার িাংেমণ সনয়ন্ত্রজণ শরজখ মৃতুৈর হার 

অন্যান্য শেজশর তুলনায় বহুলাাংজশ হ্রাি করা িম্ভবির হজয়জছ। িাশািাসশ, মধ্য ও 

েীঘ থজময়াসে িসরকল্পনা অনুর্ায়ী স্বাস্থৈ ও িসরবারকল্যাণ খাজতর কার্ থেজম 

অিাসধকার প্রোন করার ফজল জনজীবন সুরসক্ষত শরজখ জীবন-জীসবকা সনসশ্চত 

করজত িক্ষম হজয়জছ িরকার। 

৮৯। ৮ম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনার ৬টি মূল প্রসতিায সবষজয়র উন্নয়ন িেজক্ষজির 

মজধ্য অন্যতম হজি ‘মানবস্বাস্থৈ, আত্মসবিাি, কম থিাংস্থান, আয় ও অর্ থননসতক 

অবস্থা স্বাভাসবক ির্ থাজয় সফসরজয় আনজত শকাসভড-১৯ শর্জক দ্রুত পুনরুদ্ধার’। এ 

সবষয়টিজক গুরুত্বিহকাজর সবজবিনায় সনজয় জনস্বাস্থৈ সনসশ্চত কজর জনগজণর 

আত্মসবিাি সফসরজয় আনা, অর্ থননসতক অবস্থা স্বাভাসবক শরজখ কম থিাংস্থাজনর সুজর্াগ 

সৃসি করা এবাং উৎিােনশীলতা বৃসদ্ধজত িরকার সনরন্তর সবসভন্ন কার্ থেম িহণ ও 

বাস্তবায়ন কজর র্াজি। স্বাস্থৈজিবা ব্যবস্থাজক শসিশালী করাই হজব িরকাজরর মধ্য 

ও েীঘ থজময়াসে িসরকল্পনার অন্যতম লক্ষৈ। িরকার বাাংলাজেজশর সিতীয় শপ্রসক্ষত 

িসরকল্পনা ২০২১-২০৪১ এ গড় আয়ুষ্কাল ৮০ বছরিহ অন্যান্য স্বাস্থৈ সূিজক 

উজল্লখজর্াে অিগসত অজথন এবাং জাতীয় স্বাস্থৈনীসত ২০১১ এর কম থজকৌশল অনুর্ায়ী 

িব থস্তজরর জনগজণর স্বাস্থৈজিবা সনসশ্চত করা ও শিবা প্রোজনর শক্ষজত্র নানাসবধ 

শকৌশল িহণ করজছ। তন্মজধ্য ৪র্ থ স্বাস্থৈ, জনিাংখ্যা ও পুসি শিক্টর কম থসূসি িহণ, 

শহলর্ শকয়ার ফাইন্যাসিাং েৈাজটসজ (২০১২-২০৩২) প্রণয়ন অন্যতম। 

মাননীয় সিকার 

৯০। নাগসরজকর সুস্বাস্থৈ এবাং সুসিসকৎিা সনসশ্চত করার জন্য কজরানা 
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অসতমাসরর োসন্তকাল িফলভাজব উিরণপূব থক িরকার স্বাস্থৈ, পুসি ও জনিাংখ্যা 

খাজতর উন্নয়জন অসধকতর গুরুত্ব প্রোন করজছ র্াজত িকল নাগসরক সুলজভ 

মানিম্মত স্বাস্থৈজিবা িায় এবাং সুস্থ, িবল ও কম থক্ষম জনজগাষ্ঠী সহজিজব গজড় উজঠ। 

শকাসভড-১৯ হজত জনজীবন সুরক্ষার জন্য দ্রুত িসরকল্পনা িহণ ও সবসভন্ন কার্ থেম 

িহণ করা হয়। Covid-19 Bangladesh Preparedness and Response Plan 

জ্তসরকরত শি িসরকল্পনা অনুর্ায়ী কার্ থেম বাস্তবাসয়ত হজি। কজরানা 

িাংেমণজরাজধ িরকাজরর প্রধান কার্ থেমিমূহ হজি- শেশব্যািী ৮৭৯টি শকাসভড 

শটসস্টাং ল্যাব স্থািন, িাংেসমত শরাগীজের সিসকৎিায় ৮৯টি শকাসভড শডসডজকজটড 

হািিাতাল প্রস্তুত করা, িারাজেজশ শমাট ১৩,১৯৩টি শকাসভড আইজিাজলশন শবড ও 

১,১৭৪টি শকাসভড আইসিইউ শবড প্রস্তুত রাখা, ১১৯টি শকজন্দ্র শিন্ট্রাল অসক্সজজন 

লাইন স্থািন, সতন ধাজি প্রায় ১০,০০০ ডািার সনজয়াগ, ৫০ শয্যায় উন্নীত স্বাস্থৈ 

কমজপ্লক্সিমূজহ ১০টি কজর জুসনয়র কনিালজটন্ট (সবজশষজ্ঞ সিসকৎিক) এর িে সৃসি 

ইতৈাসে। এছাড়া, োসয়ত্ব িালনকালীন কজরানাভাইরাজি আোন্ত হজয় মৃতুৈজসনত 

কারজণ ক্ষসতপূরণ ও কজরানা সিসকৎিায় সনজয়াসজত ডািার, নাি থ ও অন্যান্য 

স্বাস্থৈকমীজের িম্মাসন প্রোন করা হজয়জছ। এ িকল িেজক্ষজির ফজল শকাসভড-১৯ 

অসতমাসর আমরা িফলভাজব শমাকাজবলা করজত শিজরসছ। 

শকাসভড-১৯ িাংেমণ হজত সুরক্ষায় ভৈাকসিজনশন কার্ থেম 

৯১। শকাসভড ১৯ অসতমাসরর িাংেমণ হজত জনজীবন সুরক্ষায় ভৈাকসিন 

শকৌশল সনধ থারণ, তা েজয়র জন্য ির্ থাপ্ত অর্ থায়ন সনসশ্চতকরত র্র্ািমজয় তা েয়, 

িঠিক ব্যবস্থািনা ও ির্ থায়েজম জনজগাষ্ঠীর মাজঝ প্রজয়াজগর শক্ষজত্র িরকার এক 

অনন্য দৃিান্ত স্থািন কজরজছ। িম্প্রিাসরত টিকাোন কম থসূসির (ইসিআই) আওতায় 

প্রণীত National Deployment  and Vaccination Plan (িাংজশাসধত) অনুর্ায়ী 

কার্ থেম িহণ করা হজি। জনজীবন সুরক্ষায় সনধ থাসরত ভৈাকসিন শকৌশজলর অাংশ 

সহজিজব িরকার ভারত, িীন ও জাসতিাংজঘর শকাভৈাক্স হজত ভৈাকসিন েয় কজর 

এবাং শকাভৈাক্স ও মাসকথন যুিরাষ্ট্রিহ সবসভন্ন সিিাসক্ষক িহজর্াগী িাংস্থা হজত 

উিহারস্বরূি ভৈাকসিন িাংিহ কজর। শকাসভডকাসলন সবগত দ্য’বছজর ও িলসত বছজর 
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উন্নয়ন িহজর্াগী িাংস্থা শর্মন সবিব্যাাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক, আইএমএফ, 

জাইকা, এআইআইসব, এএফসড, ইসডসিএফ (জকাসরয়া), ইআইসব, ওজিক ফাে ফর 

ইন্টারন্যাশনাল শডজভলিজমন্ট হজত সবপুল িসরমাণ বাজজট িহায়তা এবাং ভৈাকসিন 

িহায়তা িাওয়া শগজছ র্া শকাসভড-উির িসরসস্থসতজত স্বাস্থৈখাজতর ও িামাসজক 

খাজতর উন্নয়ন ও িক্ষমতা বৃসদ্ধর জন্য ব্যবহৃত হজয়জছ। 

৯২। শকাসভড-১৯ এর িাংেমণ শরাধ কজর জনজীবন সুরক্ষায় মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর শঘাষণা অনুর্ায়ী িরকার শেজশর িকল নাগসরকজক সবনামূজল্য ভৈাকসিন 

প্রোন কার্ থেম িলমান আজছ। প্রর্জম শমাট ৮০ শতাাংশ মানুষজক টিকার আওতায় 

আনার িসরকল্পনা করা হয় এবাং িরবতীজত সবিস্বাস্থৈ িাংস্থার সুিাসরশ অনুিাজর 

তা ৭০ শতাাংজশ নাসমজয় আনা হয়। এজক্ষজত্র শুরুজত ঝুঁসকপূণ থ জনগণজক টিকা শেওয়া 

হজলও িরবতীজত প্রতৈন্ত অঞ্চজলর জনগণ ও ভািমান জনজগাষ্ঠীিহ ১২ বছজরর 

ঊজধ্বথর িকল নাগসরক টিকা প্রোন কার্ থেজমর আওতায় আনার সিদ্ধান্ত শনওয়া হয়। 

শেজশর সবসভন্ন িরকাসর হািিাতাজল শকাসভড-১৯ ভৈাকসিন প্রোজনর শিন্টার 

সহজিজব সবজবিনা করা হয়। ৮ শফব্রুয়াসর ২০২১ তাসরজখ শুরু হওয়া প্রর্ম শডাজ ও 

৮ এসপ্রল ২০২১ তাসরজখ শুরু হওয়া সিতীয় শডাজ এবাং িরবতীজত প্রজেয় বুস্টার 

শডাজজ সবিস্বাস্থৈ িাংস্থার অনুজমাসেত টিকা প্রোন করা হয়। টিকা প্রোজন শজোর 

িাম্যতা সবধান করা হজয়জছ। এ ির্ থন্ত ১২.৯ শকাটি প্রর্ম শডাজ, ১১.৮ শকাটি ২য় 

শডাজ এবাং ১.৫ শকাটি বুস্টার শডাজ প্রোন করা হজয়জছ। 

অসতমাসর শমাকাজবলায় জরুসর কার্ থেম 

মাননীয় সিকার 

৯৩। শকাসভড ১৯ এর ন্যায় জটিল অসতমাসর শমাকাজবলা, দ্রুত িাড়া শেওয়া ও 

সনয়ন্ত্রজণর িক্ষমতা বৃসদ্ধর লজক্ষৈ িসরকল্পনা িহণ, গজবষণা কার্ থেম িসরিালনা করা 

এবাং প্রাসতষ্ঠাসনক, কাসরগসর সেক ও েক্ষ মানবিম্পে উন্নয়জনর শক্ষজত্র িাসব থক 

িক্ষমতা বৃসদ্ধর সবষয়টি িরকার গুরুত্বিহকাজর সবজবিনা করজছ। সবগত দ্যটি 

বাজজজটই শকাসভড-১৯ শমাকাজবলা ও স্বাস্থৈখাজতর উন্নয়জনর লজক্ষৈ স্বাস্থৈ 
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মন্ত্রণালজয়র অধীজন গুরুত্বপূণ থ কার্ থেম বাস্তবায়জনর জন্য সবপুল বরাে শেওয়া 

হজয়জছ। স্বাস্থৈখাজতর শর্ শকাজনা জরুসর িাসহো শমটাজনার জন্য উভয় বাজজজটই 

আমরা ১০ হাজার শকাটি টাকা কজর শর্াক বরাে শরজখসছলাম। র্সেও শেজশ কজরানা 

িাংেমণ বতথমাজন অজনকটাই সস্তসমত হজয় এজিজছ, সকন্তু এর িম্ভাব্য পুনরাসবভথাজবর 

আশঙ্কা এখনও রজয় শগজছ, কারণ সবজির অজনক শেজশই এখনও এ অসতমাসরর 

প্রজকাি সবরাজমান। সুতরাাং শকাসভড-১৯ শমাকাজবলা ও তজ্জসনত কারজণ স্বাস্থৈ 

শক্ষজত্র িাংঘটিত ক্ষসত পুসষজয় শনওয়ার উজেজে আগামী অর্ থবছজরও স্বাস্থৈখাজতর 

জরুসর িাসহো শমটাজনার জন্য ৫ হাজার শকাটি টাকার শর্াক বরাজের প্রস্তাব করসছ। 

৯৪। সবগত অর্ থবছজর শকাসভড-১৯ শমাকাজবলায় স্বাস্থৈ খাজতর জরুসর উন্নয়জন 

গৃহীত সবসভন্ন িসরকল্পনার আওতায় সকছ প্রকজল্পর বাস্তবায়ন কার্ থেম অব্যাহত 

রজয়জছ র্া আগামী অর্ থবছজরও িলমান র্াকজব। সবিব্যাাংক ও এশীয় ইনিাোক িার 

ইনজভস্টজমন্ট ব্যাাংক এর অর্ থায়জন ‘COVID-19 Emergency Response and 

Pandemic Preparedness’ প্রকল্প এবাং এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক এর িহায়তায় 

COVID-19 Response Emergency Assistance প্রকজল্পর বাস্তবায়ন িলমান 

রজয়জছ। কজরানাভাইরািিহ িব ধরজনর টিকা উৎিােজনর জন্য শেজশ একটি 

মানিম্মত প্রসতষ্ঠান গজড় তুলজত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সনজে থশনা সেজয়জছন। শি 

অনুিাজর শতভাগ িরকাসর মাসলকানাধীন এজিনসশয়াল ড্রাগি শকাম্পাসন 

শগািালগজঞ্জ একটি টিকা উৎিােন ইউসনট স্থািজনর উজযাগ সনজয়জছ র্াজত এশীয় 

উন্নয়ন ব্যাাংক কাসরগসর ও আসর্ থক িহায়তা প্রোন করজব। এ প্রসতষ্ঠানটিজক আমরা 

ির্ থায়েজম একটি আন্তজথাসতক মাজনর টিকা গজবষণা ও উৎিােন শকজন্দ্র িসরণত 

করজবা র্াজত টিকার জন্য আমাজের সবজেজশর উির সনভথর না র্াকজত হয়। 

সবজশষাসয়ত স্বাস্থৈজিবা প্রোজন উজযাগ 

৯৫। আমরা অিাংোমক শরাগ শর্মন- উচ্চ রিিাি, কৈািার, ডায়াজবটিি ও 

সকডনী শরাজগর সিসকৎিা ও সনয়ন্ত্রজণর জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করািহ সিসনাং 

ব্যবস্থা িালু কজরসছ। স্বাস্থৈ অসধেপ্তজরর ম্যাজনজজমন্ট ইনফরজমশন সিজস্টম 

(এমআইএি) িফটওয়াজর অিাংোমক শরাজগর তথ্য িসন্নজবশ করার ব্যবস্থা শনওয়া 
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হজয়জছ। িট্টিাম শমসডজকল কজলজজ সবিমাজনর শভজনাম সরিাি থ শিন্টার স্থািন করা 

হজয়জছ। িাংোমক শরাগ সনমূ থজলও বাাংলাজেশ উজল্লখজর্াে িাফল্য অজথন কজরজছ। 

আমরা এখন ফাইজলসরয়া ও কালাজ্বর সনমূ থজলর শোড়জগাড়ায় শিৌুঁজছসছ। িরকার 

২০৩০ িাজলর মজধ্য ম্যাজলসরয়ামুি বাাংলাজেশ গড়ার লক্ষৈমাত্রা সনধ থারণ কজরজছ। 

িরকার জানুয়াসর, ২০১৭ হজত এসডিবাসহত শরাগ সনয়ন্ত্রণ কম থসূসির র্াত্রা শুরু কজর 

শেজশর শডঙ্গু ও সিকনগুসনয়া সনয়ন্ত্রজণ সনরলিভাজব কাজ কজর র্াজি। সিকনগুসনয়া 

ব্যবস্থািনা গাইডলাইন প্রনয়ন করা হজয়জছ। জাতীয় শডঙ্গু গাইডলাইন প্রণয়ন ও 

হািিাতাজল এর িরীক্ষার ব্যয় কমাজনা হজয়জছ। জলাতঙ্ক ও কৃসম সনয়ন্ত্রজন ব্যািক 

িাফল্য অসজথত হজয়জছ। িরকাজরর শনওয়া সবসভন্ন কার্ থেজমর কারজণ বাাংলাজেজশ 

এইডি িাংেমজণর হার এখনও ০.০১ শতাাংজশর সনজি রজয়জছ। ২৮টি হািিাতাজলর 

মাধ্যজম এইিআইসভ িনািকরণ কার্ থেম (এইিআইসভ শটসস্টাং এবাং কাউজিসলাং 

শিবা) িালু করা হজয়জছ। 

৯৬। িরকার অটিজজম আোন্ত সশশুজের জন্য কাজ কজর র্াজি। ইজতামজধ্য প্রায় 

১.৩৩ লক্ষ অটিসিক সশশুজক সিসকৎিা শেওয়া হজয়জছ। ঢ্াকা সশশু হািিাতালিহ 

১৬টি শমসডজকল কজলজ হািিাতাজল সশশু সবকাশ শকন্দ্র স্থািন করা হজয়জছ এবাং 

আরও ১৫টি শমসডজকল কজলজ হািিাতাল ও ৯টি শজলা হািিাতাজল তা স্থািজনর 

িসরকল্পনা রজয়জছ। শকাসভডকালীন িমজয় অটিসস্টক সশশুজের সনরািিা ও উন্নয়জনর 

জন্য ১ শকাটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাে প্রোন করা হজয়জছ এবাং আগামী অর্ থবছজরও 

আমরা প্রজয়াজনীয় বরাে রাখব। শেজশর প্রতৈন্ত অঞ্চজলর প্রসতবন্ধী জনজগাষ্ঠীজক 

শর্রাসিউটিক শিবা প্রোজনর লজক্ষৈ সবযমান ১০৩টি প্রসতবন্ধী শিবা ও িাহায্য 

শকজন্দ্রর বাইজর আরও ২১১টি শকন্দ্র স্থািজনর কার্ থেম িলমান রজয়জছ। এছাড়া 

শেজশর প্রতৈন্ত অঞ্চজলর প্রসতবন্ধী জনজগাষ্ঠী এবাং প্রসতবসন্ধতার ঝুঁসকজত র্াকা 

ব্যসিজের ৪০টি শমাবাইলজর্রাসি ভৈাজনর মাধ্যজম সবনামূজল্য শর্রাসিউটিক শিবা 

প্রোন করা হজি। ‘ইউসনভাি থাল শহলর্ শকয়ার কাভাজরজ’ অজথজনর অাংশ সহজিজব 

‘স্বাস্থৈ সুরক্ষা আইন’ প্রণয়জণর উজযাগ িহণ করা হজয়জছ। কসমউসনটি সিসনজকর 

জন্য ‘ইনজফকিন সপ্রজভনিন গাইডলাইন’ জ্তসর করা হজয়জছ। ‘গভন থজমন্ট আউটজডার 

সডিজিনিাসর অিাজরশনাল গাইডলাইন’ ইজতামজধ্য চূড়ান্ত করা হজয়জছ এবাং আগামী 

অর্ থবছজর এর আওতায় ন্যৈনিজক্ষ ৮টি সজওসড-এর কার্ থেম শুরু করা হজব। 
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৯৭। িরকাজরর সনব থািনী ইশজতহাজর শঘাসষত কার্ থেজমর অাংশ সহিাজব ৮টি 

সবভাগীয় হািিাতাজল ১০০ শয্যার কৈািার ইউসনট স্থািন প্রকল্প িলমান রজয়জছ। 

এছাড়া, শমসডজকল কজলজ হািিাতাজল ৫০ শয্যা এবাং শজলা িের হািিাতাজল ১০ 

শয্যার ডায়ালাইসিি ইউসনট স্থািন প্রকল্প িলমান রজয়জছ। শিৌসে অর্ থায়জন সিজলট, 

বসরশাল, রাংপুর, রাজশাহী এবাং ফসরেপুজর শমসডজকল কজলজ হািিাতাজল বান থ 

ইউসনট স্থািন প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু কজরসছ। শজলা ির্ থায় ও শমসডজকল কজলজ 

হািিাতাজলর শমসডজকল বজথৈ প্রসেয়াকরজণ িরকাসর হািিাতালসভসিক সিসকৎিা 

বজথৈ ব্যবস্থািনা প্রকল্প, ঢ্াকা শমসডজকল কজলজ হািিাতালজক ৫০০০ শয্যা সবসশি 

অতৈাধুসনক সবিমাজনর হািিাতাজল রূিান্তর ও পুনিঃসনম থাজণ সফসজসবসলটি স্টাসড 

প্রকল্প, িাবনা মানসিক হািিাতালজক আধুসনকায়ন ও িম্প্রিারজণর মাধ্যজম 

আন্তজথাসতক মাজন উন্নীতকরণ এবাং সবভাগীয় ির্ থাজয়র শমসডজকল কজলজ 

হািিাতালিমূজহ পূণ থাঙ্গ মানসিক স্বাস্থৈজিবা ইউসনট স্থািন প্রকল্প িহজণর লজক্ষৈ 

কার্ থেম িলমান রজয়জছ। আমরা মহাখালীজত বঙ্গবন্ধু শহলর্ সিটি স্থািজনর 

িসরকল্পনা কজরসছ। 

স্বাস্থৈখাজতর সূিকিমূজহর অজথন অব্যাহত রাখা 

মাননীয় সিকার 

৯৮। আিসন জাজনন শর্, িাাংসবধাসনক োসয়ত্ব সহজিজব সুলজভ মানিম্মত স্বাস্থৈ, 

পুসি ও িসরবার কল্যাণ (এইিএনসি) শিবা প্রোজনর মাধ্যজম একটি সুস্থ, িবল ও 

কম থক্ষম জনজগাষ্ঠী গজড় শতালায় িরকার দৃঢ় প্রসতজ্ঞ। শি লজক্ষৈ স্বাস্থৈ, জনিাংখ্যা 

ও পুসি শিক্টর উন্নয়ন কম থসূসি (৪র্ থ এইিএনসিএিসি) এর আওতায় সবসভন্ন কার্ থেম 

বাস্তবায়ন করা হজি। িাশািাসশ, িব থস্তজরর জনগণজক প্রার্সমক স্বাস্থৈজিবার 

আওতায় আনার ফজল বাাংলাজেশ স্বাস্থৈ িম্পসকথত এমসডসজ লক্ষৈ অজথজন অিাধারণ 

িফলতা শেসখজয়জছ। আমরা দৃঢ় প্রতৈয়ী শর্, এর ধারাবাসহকতায় আমরা ২০৩০ 

িাজলর মজধ্য শটকিই উন্নয়ন অভীিিমূহ (এিসডসজ) অজথন করজত িক্ষম হজবা। 
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স্বাস্থৈ সশক্ষা খাজতর উন্নয়ন 

মাননীয় সিকার 

৯৯। শপ্রসক্ষত িসরকল্পনা, জাতীয় স্বাস্থৈনীসত ও ৮ম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনায় 

অন্তভু থি শকৌশল ও কার্ থেম অনুর্ায়ী আমরা স্বাস্থৈ, পুসি ও জনিাংখ্যা খাজতর 

উন্নয়জনর জন্য সবসভন্ন কার্ থেম বাস্তবায়ন করসছ। এর অাংশ সহজিজব সিসকৎিা 

সশক্ষায় উচ্চ সবসনজয়াগ ও উচ্চতর প্রসশক্ষজণর উির গুরুত্ব আজরাি করা হজি। 

সিসকৎিা সশক্ষার িৈাজলঞ্জ শমাকাজবলা কজর অভীি লজক্ষৈ শিৌুঁছাজনার জন্য সিসকৎিা 

সশক্ষার িকল স্নাতজকাির সডসিজক এক প্লৈাটফজম থর অধীজন সনজয় আিা, িরীক্ষা 

িদ্ধসত আধুসনকীকরণ, সশক্ষকজের েমাগত প্রসশক্ষণ, সিসকৎিা সশক্ষায় সনজয়াসজত 

সশক্ষকজের গজবষণা শজারোর করা, শবিরকাসর ির্ থাজয় সশক্ষার মান সনসশ্চত করা 

ইতৈাসে কার্ থেমজক আমরা অিাসধকার শেজবা। শবিরকাসর শমসডজকল কজলজ, 

সিসকৎিা সশক্ষা ও প্রসশক্ষণ প্রসতষ্ঠাজন শিবার মান সনসশ্চত করা এবাং সশক্ষার ব্যয় 

জনগজণর নাগাজলর মজধ্য রাখা, নাসি থাং সশক্ষার আধুসনকায়ন ও শেজশর প্রজয়াজন 

অনুর্ায়ী যুজগািজর্াগী করার লজক্ষৈ িরকার সনরন্তর কাজ কজর র্াজি। নাসি থাং কজলজ 

এর উন্নয়জনর লজক্ষৈ আমরা ঢ্াকা নাসি থাং কজলজ এসেসডজটিন িলসত অর্ থবছজরই 

িম্পন্ন করজবা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনজে থজশ প্রসতটি সবভাজগ একটি কজর শমসডজকল 

সবিসবযালয় স্থািন এবাং নাসি থাং ইনসস্টটিউটজক নাসি থাং কজলজজ রুিান্তর করার 

কার্ থেম িলমান রজয়জছ। শমসডজকল সশক্ষা কার্ থেজমর উন্নয়জনর জন্য ৮টি 

শমসডজকল কজলজজ Simulation Lab জ্তসরর উজযাগ িহণ করা হজয়জছ। 

১০০। শেজশ সিসকৎিা সবজ্ঞাজনর শমৌসলক ও প্রাজয়াসগক গজবষণার অবকাঠাজমা 

জ্তসর ও গজবষণা কার্ থেম প্রবতথন করা, গজবষণালব্ধ জ্ঞান শেজশর স্বাস্থৈজিবা, স্বাস্থৈ 

সশক্ষা, জনস্বাস্থৈ, অনুজীব সবযা, শরাগ তত্ব, শরাগ সনয়ন্ত্রণ ইতৈাসের িাসব থক উন্নয়জন 

ও স্বাস্থৈ খাজতর নতুন উদ্ভাবজনর িক্ষমতা বৃসদ্ধ ইতৈাসে লক্ষৈজক িামজন শরজখ আমরা 

সবগত অর্ থবছজর ১০০ শকাটি টাকার একটি ‘িমসিত স্বাস্থৈ-সবজ্ঞান গজবষণা ও উন্নয়ন 

তহসবল’ গঠন কজরসছলাম। এ তহসবলজক কার্ থকরভাজব িসরিালনা করার লজক্ষৈ 

‘িমসিত স্বাস্থৈ-সবজ্ঞান গজবষণা ও উন্নয়ন তহসবল কার্ থেম িসরিালনা িম্পসকথত 
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নীসতমালা-২০২০’ প্রণয়ন করা হজয়জছ এবাং এ নীসতমালার আজলাজক জাতীয় 

ির্ থাজয়র গঠিত কসমটি কাজ করজছ। িলসত অর্ থবছজর প্রসতজর্াসগতার সভসিজত ২৩টি 

গজবষক/গজবষণা প্রসতষ্ঠান শমৌসলক গজবষণা কার্ থেম শুরুর জন্য সনব থাসিত হজয়জছ। 

আগামী অর্ থবছজরও এ তহসবজল ১০০ শকাটি টাকা বরাে রাখা হজব। 

িসরবারকল্যাণ, মা ও সশশু স্বাস্থৈ সুরক্ষা 

১০১। মাতৃ ও সশশু স্বাজস্থৈর উন্নয়জন আমরা ৪র্ থ শিক্টর কম থসূসির আওতায় 

অিাসধকারমূলক সবসভন্ন কার্ থেম িহণ কজরসছ। এর মজধ্য রজয়জছ- সিসকৎিকজের 

জরুসর প্রসূসত শিবার উির প্রসশক্ষণ প্রোন, মাঠ ির্ থাজয়র কমীজের ‘কসমউসনটি 

শবজড সস্কলড বার্ থ এজটনজডন্ট’ প্রসশক্ষণ প্রোন, গভথবতী মা’শের িমসিত সিসকৎিা 

শিবা প্রোন, মাতৃস্বাস্থৈ ভাউিার সস্কম িম্প্রিারণ, িাসভথকৈাল এবাং শব্রস্ট কৈািার 

আগাম িনািকরণ ইতৈাসে। িরকার সতন বছর শময়াসে সমডওয়াইফাসর শকাি থ িালু 

কজরজছ এবাং প্রায় ৩,০০০ সমডওয়াইজফর িে সৃসি কজর েমািজয় সনজয়াগ প্রোন 

করা হজি। ‘সশশু ও মাতৃস্বাস্থৈ এবাং স্বাস্থৈ ব্যবস্থার উন্নয়ন’ প্রকল্পটি বাস্তবাসয়ত 

হজি। বতথমাজন শেজশর িকল শমসডজকল কজলজ হািিাতাল, ৫৯টি শজলা হািিাতাল 

এবাং ১৩২টি উিজজলা স্বাস্থৈ কমজপ্লজক্স Comprehensive Emergency 

Obstetrics Care শিবা এবাং অবসশি উিজজলা স্বাস্থৈ কমজপ্লক্সিমূজহ Basic 

Emergency Obstetrics Care শিবা িালু আজছ। ঢ্াকার লালকুঠিজত ২০০ শয্যা 

সবসশি একটি মাতৃ ও সশশুস্বাস্থৈ প্রসশক্ষণ প্রসতষ্ঠান স্থািন করা হজয়জছ। তৃণমূল 

ির্ থাজয় শিবা কার্ থেম িম্প্রিারজণর লজক্ষৈ আমরা ইউসনয়ন ির্ থাজয় নবসনসম থত 

১০২টি ১০ শয্যা সবসশি মা ও সশশুকল্যাণ শকন্দ্র িালু কজরসছ এবাং ৫৭টি সনম থাণাধীন 

রজয়জছ। জ্কজশারকালীন স্বাস্থৈজিবা সনসশ্চত করজত িরকার কাজ কজর র্াজি। শি 

লজক্ষৈ ১,১০৩টি শিবা শকজন্দ্র জ্কজশারবান্ধব স্বাস্থৈজিবা কন থার প্রসতষ্ঠা করা হজয়জছ। 

সকজশার-সকজশারীজের শারীসরক ও মানসিক সুষ্ঠু সবকাজশর জন্য ইউসনয়ন স্বাস্থৈ ও 

িসরবার কল্যাণ শকজন্দ্র এবাং মা ও সশশুকল্যাণ শকন্দ্রিমূজহ বতথমাজন ৬০৩টি 

Adolescent Friendly Health Corner এর মাধ্যজম তাজের শিবা ও তথ্য প্রোন 

করা হজি। 
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১০২। শকাসভড-১৯ শমাকাজবলায় গৃহীত কার্ থেমিহ শকাসভড িরবতী িমজয় 

স্বাস্থৈখাজতর িাসব থক উন্নয়জনর সবষয় অিাসধকার সভসিজত সবজবিনায় সনজয় স্বাস্থৈ ও 

িসরবারকল্যাণ খাজত আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর জন্য ৩৬ হাজার ৮৬৩ 

শকাটি টাকা প্রস্তাব করসছ র্া গত ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর ৩২ হাজার ৭৩১ শকাটি 

টাকা সছল। 

সশক্ষা 

মাননীয় সিকার 

১০৩। আিসন জাজনন শর্ িরকার সশক্ষাখাতজক িজব থাচ্চ অিাসধকার সেজয় জাসতর 

সিতার স্বজের ‘জিানার বাাংলা’ সবসনম থাজণ কাজ করজছ এবাং সশক্ষাজক উন্নয়জনর 

অন্যতম প্রধান শকৌশল সহজিজব িহণ কজর এ খাজত িব থাসধক গুরুত্বাজরাি কজর 

আিজছ। রূিকল্প-২০২১ বাস্তবায়জনর ধারাবাসহকতায় রূিকল্প-২০৪১ এর লক্ষৈ 

অজথজনর িবজিজয় বড় হাসতয়ার হজলা সশক্ষার গুণগত মাজনান্নয়ন। এ লক্ষৈজক িামজন 

শরজখ জাতীয় সশক্ষানীসত, ২০১০ প্রণয়ন করা হজয়জছ এবাং ধাজি ধাজি তা বাস্তবাসয়ত 

হজি। অন্তভু থসিমূলক উন্নয়ন সনসশ্চত কজর আমাজের কাসিত লজক্ষৈ এসগজয় শর্জত 

সশক্ষা ও গজবষণার উৎকষ থিাধজন িরকার বদ্ধিসরকর। সবজ্ঞানমুখী সশক্ষা কার্ থেম 

বাস্তবায়ন ও সশক্ষার অবকাঠাজমা উন্নয়জনর জন্য আমরা নানাসবধ উজযাগ িহণ 

কজরসছ। তথ্য প্রযুসিসনভথর সশক্ষা কার্ থেজমর আওতায় কজরানাকালীন অনলাইজন 

সশক্ষা সবস্তাজরর িাশািাসশ শমাবাইল ব্যাাংসকাং এর মাধ্যজম উিবৃসি প্রোন, সবসভন্ন 

প্রসশক্ষজণর িসরসধ বাড়াজনার িসরকল্পনা রজয়জছ। িাশািাসশ, সশক্ষাখাজত ব্যজয়র 

িক্ষমতা বৃসদ্ধ ও িসরবীক্ষজণর সেজকও আমরা সবজশষ নজর শেজবা। 

অসতমাসরর ক্ষসত পুসষজয় সনজত সশক্ষাখাজত সবজশষ উজযাগ 

১০৪। কজরানাভাইরাজির িাংেমজণর কারজণ সবগত মাি থ ২০২০ এর প্রর্ম িপ্তাহ 

শর্জক সশক্ষা কার্ থেম ব্যাহত হয়। তজব এ অসতমাসরর শনসতবািক প্রভাব শর্জক 

সশক্ষা খাতজক মুি শরজখ িাসব থকভাজব সশক্ষা কার্ থেম িসরিালনা করজত িরকার 

সবসভন্ন িেজক্ষি িহণ কজরজছ। আিসন জাজনন শর্, জীবন সুরক্ষা সনসশ্চতকজল্প 
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কজরানাকালীন িরকার িকল সশক্ষাপ্রসতষ্ঠান বন্ধ রাখজত বাধ্য হজলও অনলাইন এবাং 

বাাংলাজেশ শটসলসভশন, শবতার ও কসমউসনটি শরসডও এর মাধ্যজম িাঠোন অব্যাহত 

শরজখসছল। বতথমাজন শকাসভড-১৯ িসরসস্থসতর ব্যািক উন্নসত হওয়ায় িরকার সবগত 

মাি থ ২০২২ হজত ির্ থায়েজম সশক্ষা প্রসতষ্ঠানিমূহ খুজল সেজয়জছ এবাং িরািসর 

িাঠোন কার্ থেম শুরু কজরজছ। তজব, সবযালয় পুনরায় শখালার িরও সশক্ষার্ীজের 

িাঠিি থা ও িাজঠ মজনাজর্াগী রাখার লজক্ষৈ িাংিে বাাংলাজেশ শটসলসভশন, বাাংলাজেশ 

শবতার ও কসমউসনটি শরসডও’র মাধ্যজম ‘ঘজর বজি সশসখ’ িাঠোন কম থসূসি িম্প্রিার 

িলমান রজয়জছ। এছাড়া, সশক্ষার্ীজের সনসবড়ভাজব ির্ থজবক্ষজণর জন্য সশক্ষকগণ 

সনয়সমত তাজের িাজর্ শমাবাইল শফান এবাং ব্যসিগত শর্াগাজর্াজগর মাধ্যজম িাঠোন 

কার্ থেম অব্যাহত শরজখজছন। 

প্রার্সমক ও গণসশক্ষা 

মাননীয় সিকার 

১০৫। প্রার্সমক স্তরজক সশক্ষার মূল বুসনয়াে সহজিজব সবজবিনা কজর িরকার 

প্রার্সমক সশক্ষাজক যুজগািজর্াগী ও আধুসনক করজত সবসভন্ন িেজক্ষি িহণ কজরজছ। 

অিম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা ও শটকিই উন্নয়ন অভীি অনুর্ায়ী প্রার্সমক সশক্ষার 

িম্প্রিারণ ও উন্নয়জন আমরা সবসভন্ন কম থিসরকল্পনা বাস্তবায়জনর উজযাগ িহণ 

কজরসছ। আমাজের িরকার ২০১০ সশক্ষাবষ থ শর্জক প্রার্সমক স্তজরর সশক্ষার্ীজেরজক 

প্রসতবছর িজহলা জানুয়াসর ‘বই উৎিব’ এর মাধ্যজম সবনামূজল্য িার রজঙর 

িাঠ্যপুস্তক সবতরণ কজর আিজছ। ২০২২ সশক্ষাবজষ থ প্রাক-প্রার্সমক, প্রার্সমক স্তর 

এবাং ক্ষুদ্র নৃজগাষ্ঠীর িকল সশক্ষার্ীজক স্বাস্থৈসুরক্ষা শমজন ৯ শকাটি ৯৮ লাখ ৫৮ 

হাজার ৮৭৪টি িাঠ্যপুস্তক সবতরণ করা হজয়জছ। ৫+ বয়িী সশশুজের জন্য ১ বছর 

শময়াসে প্রাক-প্রার্সমক সশক্ষা ২০১১ সশক্ষাবষ থ হজত শুরু করা হয়। সশক্ষার্ীজের বয়ি, 

িামথ্যথ, শমধা ও িহণজর্ােতা সবজবিনায় সনজয় সশখন-জশখাজনা কার্ থেম 

িসরিালনার জন্য ৪+ বয়িী সশশুজের অন্তথভুি কজর ২ বছর শময়াসে প্রাক-প্রার্সমক 

সশক্ষা িালু করার উজযাগ িহণ করা হজয়জছ। মুসজববষ থজক সশক্ষার্ীজের সনকট 

স্মরণীয় করার লজক্ষৈ সকট এৈালাউি (জড্রি, ব্যাগ, জুতা) বাবে ১,০০০ টাকা কজর 

সবতরণ করা হজয়জছ। 
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১০৬। িাসব থকভাজব সশক্ষার গুণগত মান বৃসদ্ধর জন্য নতুন অবকাঠাজমা স্থািন ও 

প্রজয়াজনীয় িাংখ্যক সশক্ষক সনজয়াগ করা হজয়জছ। সবযালয়সবহীন এলাকায় ১,৪৯৫টি 

নতুন িরকাসর প্রার্সমক সবযালয় স্থািন করা হজয়জছ এবাং সিটিআইসবহীন ১২টি 

শজলায় নতুন ১২টি সিটিআই িালু করা হজয়জছ। ২০০৯ িাল শর্জক ২০২০ িাল ির্ থন্ত 

২ লক্ষ ৭৩৭ জন সশক্ষক সনজয়াগ করা হজয়জছ। িরকাসর প্রার্সমক সবযালজয় প্রাক-

প্রার্সমক শশ্রসণর জন্য ২৬ হাজার ৩৬৬ জন সশক্ষজকর িে সৃজন করা হজয়জছ এবাং 

নতুন সৃসজত িেিহ শমাট ৩২ হাজার ৫৭৭টি িজে িহকারী সশক্ষক সনজয়াজগর জন্য 

সনজয়াগ কার্ থেম িলমান রজয়জছ। িরকাসর প্রার্সমক সবযালজয় প্রধান সশক্ষক িে 

২য় শশ্রসণর মর্ থাোয় উন্নীত করািহ িহকারী সশক্ষকজের শবতন সতন ধাি উন্নীত করা 

হজয়জছ। মাসিসমসডয়া িািরুম স্থািজনর লজক্ষৈ ৫০,৪১৬টি িরকাসর প্রার্সমক 

সবযালজয় ৫৮,৯২১টি ল্যািটি, মাসিসমসডয়া প্রজজক্টর, ইন্টারজনটিহ িাউে-

সিজস্টম িরবরাহ করা হজয়জছ। বতথমাজন িারাজেজশ ৮,৮২০টি সবযালজয় বড় ধরজনর 

শমরামত এবাং ৯০,৪২৩টি সবযালজয় ক্ষুদ্র শমরামত কার্ থেম িম্পন্ন করা হজয়জছ। 

জরুসর িসরসস্থসতজত (Education in Emergency) সবযালজয় িাঠোন কার্ থেম 

অব্যাহত রাখার জন্য বরাে প্রোন করা হজি। 

১০৭। প্রার্সমক স্তজরর শতভাগ ভসতথ সনসশ্চতকরণ, সশক্ষার্ীজের ক্ষুধা সনবৃসি, 

জ্েনসদন পুসি িাসহো পূরণ, ঝজর িড়ার প্রবণতা শরাধ, প্রার্সমক সশক্ষািজের 

িমাসপ্তর হার বৃসদ্ধ, ভসতথকৃত সশশুজের সনয়সমত উিসস্থসতর হার বৃসদ্ধ এবাং প্রার্সমক 

সশক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সনসশ্চত করজত িরকার কাজ কজর র্াজি। ২০২১ এর 

সডজিম্বজর িমাপ্ত হওয়া ‘োসরদ্রৈ িীসড়ত এলাকায় স্কুল সফসডাং’ শীষ থক প্রকজল্পর 

মাধ্যজম ১০৪টি উিজজলার ১৫,৪৭০টি িরকাসর প্রার্সমক সবযালজয়র ২৭,৫৭,১৬৫ 

জন সশক্ষার্ীর মাজঝ জ্েসনক উিসস্থসতর সভসিজত ৭৫ িাম ওজজনর ১ প্যাজকট কজর 

পুসিমান িমৃদ্ধ সবস্কুট প্রোন করা হজয়জছ। এছাড়া, ২০২১ এর সডজিম্বজর িমাপ্ত হওয়া 

‘সরসিাং আউট-অব-স্কুল সিলজড্রন (রস্ক) শফইজ-২ প্রকল্প’ বাস্তবায়জনর ফজল 

সুসবধাবসঞ্চত, অবজহসলত, েসরদ্র ও অিহায় িসরবাজরর ঝজর িড়া ও স্কুজল র্ায়সন 

এমন ৮-১৪ বছর বয়িী িাম ির্ থাজয় ৬,৯০,০০০ এবাং শহর অঞ্চজল ৪৬,৫৪৭ 

সশক্ষার্ী িফলতার িাজর্ প্রার্সমক সশক্ষা িহণ কজরজছ। সবগত ২০২০-২০২১ 
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অর্ থবছজর সজ-টু-সি ব্যবস্থার মাধ্যজম ১.৪০ শকাটি সশক্ষার্ীর মা’জের একাউজন্ট ৩ 

হাজার ৩০৪ শকাটি টাকা উিবৃসি ও সকটি এলাউি সবতরণ করা হজয়জছ। 

১০৮। সনরক্ষর ব্যসিজের সিসিত কজর শমাটিজভশনাল ও শিনসিটাইজজশন 

কার্ থেম িসরিালনার শঘাষণা আমরা িলসত বাজজজট সেজয়সছলাম। বতথমাজন 

‘জমৌসলক িাক্ষরতা প্রকল্প ৬৪ শজলা’ এর সিতীয় ির্ থাজয় ২১ লক্ষ সনরক্ষর নারী 

পুরুষজের িাক্ষরতা োজনর লক্ষৈমাত্রা সনধ থারণ করা হজয়জছ। উিানুষ্ঠাসনক সশক্ষা 

বুৈজরার মাধ্যজম স্বাক্ষরতা বৃসদ্ধর কার্ থেম িলজছ, র্ার অাংশ সহজিজব উিজজলা 

ির্ থাজয়র ১,৪৭৩টি িে সৃসি করা হজয়জছ। এছাড়া, Non-formal Education 

Development Programme (NFEDP) শীষ থক উন্নয়ন প্রকল্প িসরকল্পনাধীন 

রজয়জছ। 

সবজশষ িাসহোিম্পন্ন সশশুজের গুরুত্ব প্রোন 

১০৯। আমরা সবজশষ িাসহো িম্পন্ন সশশুিহ ধম থ, বণ থ, শগাত্র সনসব থজশজষ িমাজজর 

িকল সশশুজের মূলধারার িরকাসর প্রার্সমক সবযালজয় শলখািড়া সনসশ্চতকজল্প 

একীভূত সশক্ষা কার্ থেম িালু কজরসছ। মাঠির্ থাজয় সবজশষ িাসহো িম্পন্ন সশশুজের 

প্রসতবসন্ধতা িহায়ক উিকরণ (হুইল শিয়ার, েৈাি, শ্রবণর্ন্ত্র, িশমা ইতৈাসে) েয় ও 

সবতরজণর জন্য আমরা প্রসতটি উিজজলা/র্ানায় িাসহোর সভসিজত অর্ থ বরাে প্রোন 

অব্যাহত শরজখসছ। 

১১০। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর প্রার্সমক ও গণসশক্ষায় ৩১ হাজার ৭৬১ 

শকাটি টাকা বরাজের প্রস্তাব করসছ, র্া বতথমান ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর সছল ২৬ 

হাজার ৩১৪ শকাটি টাকা। 

মাধ্যসমক ও উচ্চ সশক্ষা 

মাননীয় সিকার 

১১১। মাধ্যসমক স্তজর সশক্ষার হার বৃসদ্ধ, শজোর িমতা আনয়ন, িাধারণ, সবজ্ঞান 

ও প্রযুসিসভসিক সশক্ষা এবাং প্রসশক্ষজণর িমিজয় সশক্ষা কার্ থেম বাস্তবায়ন, ছাত্র ও 
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সশক্ষকজের বৃসি-উিবৃসিিহ আসর্ থক িহায়তা প্রোন, শমধার সবকাজশ নানারূি 

কার্ থেম িহণ, িহায়ক নীসতমালা ও িসরজবশ জ্তসর, িরকাসর মাধ্যসমক সবযালজয়র 

িক্ষমতা বৃসদ্ধ এবাং অবকাঠাজমা সনম থাণ ও উন্নয়ন, শবিরকাসর এমসিওভূি সশক্ষা 

প্রসতষ্ঠাজনর সশক্ষকজের আসর্ থক সুসবধা প্রোন, সবনামূজল্য িাঠ্যপুস্তক সবতরণ, ই-

বুজকর প্রিলন, উিজজলা আইসিটি শট্রসনাং ও সরজিাি থ শিন্টার স্থািন, ইতৈাসে 

বহুমাসত্রক কার্ থেম অব্যাহত রজয়জছ। শবিরকাসর সশক্ষক-সনবন্ধন ও প্রতৈয়ন 

কতৃথিক্ষ (এনটিআরসিএ) এর মাধ্যজম শবিরকাসর সশক্ষা প্রসতষ্ঠাজন ৩৮,২৮৩ জন 

সশক্ষক সনজয়াগ শেওয়া হজয়জছ এবাং ১৫,১৬৩ জন সশক্ষক সনজয়াগ প্রসেয়াধীন 

রজয়জছ। ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর ১২,০০০টি শশ্রসণকক্ষ সনম থাণ করা হজি। ই-বুজকর 

প্রিলন, উিজজলা আইসিটি শট্রসনাং ও সরজিাি থ শিন্টার স্থািন, ৩১৫টি উিজজলায় ১টি 

কজর শবিরকাসর সবযালয়জক মজডল স্কুজল রূিান্তর করা হজয়জছ। সশক্ষার 

সুজর্াগবসঞ্চত েসরদ্র শমধাবী ছাত্র-ছাত্রীজের সশক্ষা সনসশ্চত করার জন্য গঠিত 

প্রধানমন্ত্রীর সশক্ষা িহায়তা ট্রাস্ট ফাজে সিড মাসন সহিাজব ১ হাজার শকাটি টাকা 

বরাে প্রোন করা হজয়জছ। ট্রাসস্ট শবাড থ গঠন ও ট্রাস্ট িসরিালনা সবসধ প্রণয়নিহ 

জনবল কাঠাজমা চূড়ান্তকরত কার্ থেম শুরু করা হজয়জছ। ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর 

গরীব ও শমধাবী সশক্ষার্ীজের িাহায্য মঞ্জুসর সহজিজব এককালীন ৮ শকাটি টাকা 

অনুোন শেওয়া হজয়জছ এবাং ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর এ বাবে এককালীন ২০ শকাটি 

টাকা অনুোন শেওয়া হজব। 

১১২। সশক্ষা ব্যবস্থািনা ও সশক্ষা কার্ থেজম আইসিটি এবাং সডসজটাল প্রযুসির 

িজব থাচ্চ ব্যবহার সনসশ্চত করার লজক্ষৈ মাধ্যসমক ও উচ্চ সশক্ষা সবভাজগর ইজনাজভশন 

টিম কাজ করজছ। ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর ১৬,৪২০ জন সশক্ষকজক আইসিটি সবষজয় 

প্রসশক্ষণ প্রোন কার্ থেম িলমান রজয়জছ। ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর আইসিটি সবষজয় 

১৬,৩০০ জন সশক্ষকজক প্রসশক্ষণ প্রোন করা হজব। তাছাড়া মানিম্পন্ন সশক্ষণ 

কার্ থেম ব্যািকভাজব িম্প্রিারজণর লজক্ষৈ টিিাি থ শিাট থাজল ইজতামজধ্য ৬২,০০০ এর 

অসধক কনজটন্ট জ্তসর করা হজয়জছ র্ার মাধ্যজম সশক্ষকগণ সনজজরাই কনজটন্ট এর 

সবষজয় মাজনান্নয়ন ঘটাজত িারজছন। অনলাইজন ভসতথ কার্ থেম, সনবন্ধন, প্রসতষ্ঠান 

িসরবতথন ও িরীক্ষার ফল প্রকাজশর িারা িাংসশ্লিজের হয়রাসন লাঘব হজয়জছ। 
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িনজের ভুল িাংজশাধন, স্বীকৃসত নবায়ন ও প্রসতসনসধ মজনানয়ন কার্ থেম অনলাইজন 

িম্পন্ন করা হজি। আিনারা শজজন খুসশ হজবন, ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছর হজত সশক্ষা 

প্রসতষ্ঠান, সশক্ষক-সশসক্ষকা ও ছাত্র-ছাত্রীজের জন্য সবজশষ অনুোন প্রোজনর আজবেন 

অনলাইজনর মাধ্যজম িহণ এবাং শমাবাইল ব্যাাংসকাং এর মাধ্যজম অর্ থ সবতরণ করা 

হজি। শেজশর শমাট ২০,৪৯৯টি মাধ্যসমক সবযালজয়র মজধ্য ১৫,৬৭৬টি এবাং শমাট 

৪,২৩৮টি কজলজজর মজধ্য ৭০০টি কজলজজ অনলাইন িাি িালু হজয়জছ। এছাড়া 

সবসভন্ন সশক্ষা প্রসতষ্ঠান অনলাইজন িামাসজক শর্াগাজর্াগ মাধ্যম (জুম, ম্যাজিঞ্জার, 

শফইিবুক গ্রুি, ইউটিউব) ব্যবহাজরর মাধ্যজম িাি শরকসড থাং কজর সকজশার বাতায়ন, 

সশক্ষক বাতায়ন এবাং ইউটিউজব সভসডও আিজলাড কজর শশ্রসণ কার্ থেম িসরিালনা 

করজছ। শকাসভড-১৯ এর িাংেমণকাজল তথ্য প্রযুসিসনভথর সশক্ষার উির 

সনভথরশীলতা শবজড় র্াওয়ায় সবসভন্ন িেজক্ষি িহণ করা হজয়জছ। 

১১৩। িারাজেজশ ২০০টি িরকাসর কজলজজ ২,৬০৭টি (মাসিসমসডয়ািহ) 

শশ্রসণকক্ষ, ২০০টি ল্যাাংগুজয়জ কাম আইসিটি ল্যাব, ১,০০০ িাজয়ি ল্যাব, ৪৬টি 

শহাজস্টল সনম থাণ, আিবাবিত্র, অসফি িরঞ্জামাসে ও আইসিটি উিকরণ িরবরাহ 

করার লজক্ষৈ ‘িরকাসর কজলজিমূজহ সবজ্ঞান সশক্ষার সুজর্াগ িম্প্রিারণ’ শীষ থক 

প্রকজল্পর বাস্তবায়ন কার্ থেম শুরু করা হজয়জছ। প্রকল্পটি বাস্তবাসয়ত হজল অসতসরি 

প্রায় ২ লাখ সশক্ষার্ীর ভসতথর সুজর্াগ সৃসি হজব। শেজশর ৩২৩টি িরকাসর মাধ্যসমক 

সবযালজয়র িক্ষমতা বৃসদ্ধ ও সশক্ষার গুণগতমান বৃসদ্ধর লজক্ষৈ নতুন একাজডসমক 

ভবন সনম থাণ ও ঊধ্বথমুখী িম্প্রিারণিহ মাসিসমসডয়া িািরুম ও প্রজয়াজনীয় 

র্ন্ত্রিাসত, বই-পুস্তক, শখলাধুলার িরঞ্জাম, জ্বজ্ঞাসনক র্ন্ত্রিাসত, আিবাবিত্র, অসফি 

র্ন্ত্রিাসত িরবরাহ করার লজক্ষৈ ‘িরকাসর মাধ্যসমক সবযালয়িমূজহর উন্নয়ন’ শীষ থক 

প্রকজল্পর বাস্তবায়ন শুরু হজয়জছ। প্রকল্পটি বাস্তবাসয়ত হজল অসতসরি প্রায় ৩.২৯ লক্ষ 

সশক্ষার্ীর ভসতথর সুজর্াগ সৃসি হজব। বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমান অৈাসভজয়শন অৈাে 

এৈাজরাজিি সবিসবযালয় স্থািন, বঙ্গমাতা শশখ ফসজলাতুজন্নছা মুসজব সবজ্ঞান ও 

প্রযুসি সবিসবযালয় িম্ভাব্যতা িমীক্ষা িসরিালনা, খুলনা কৃসষ সবিসবযালয় স্থািন 

এর লজক্ষৈ সতনটি প্রকল্প িলমান রজয়জছ। এছাড়া, সবসভন্ন িাবসলক সবিসবযালজয়র 

অসধকতর উন্নয়জনর লজক্ষৈ ৪৩টি প্রকল্প িলমান রজয়জছ। 
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গজবষণা ও সবজ্ঞান সশক্ষায় গুরুত্বাজরাি 

১১৪। িলসত ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর ২২,২২০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও গজবষকজক প্রায় 

১৩৭.৭৬ শকাটি টাকা জাতীয় সবজ্ঞান ও প্রযুসি (NST) শফজলাসশি এবাং সবজ্ঞানিি থা, 

গজবষণা ও প্রযুসি উদ্ভাবজন ৬,৩৬২টি গজবষণা প্রকজল্প প্রায় ১৮৯.১০ শকাটি টাকা 

অনুোন প্রোন করা হজয়জছ। স্বাস্থৈ সশক্ষায় গজবষণার উজযাগ সহজিজব শসহে 

শিাহরাওয়ােী শমসডজকল কজলজ হািিাতাল, জাতীয় বক্ষব্যাসধ ইনসস্টটিউট ও 

হািিাতাল এবাং িাবনা, কুসিয়া, র্জশার, কক্সবাজার, শগািালগঞ্জ ও িাতক্ষীরা 

শমসডজকল কজলজ হািিাতাল কৈাম্পাজি ইনসস্টটিউট অব সনউসিয়ার শমসডসিন এে 

এৈালাজয়ড িাজয়জিি স্থািন এবাং ইনসস্টটিউট অব সনউসিয়ার শমসডসিন এে 

এৈালাজয়ড িাজয়জিি (ইনমাি) ময়মনসিাংহ এবাং আইএনএমসি, িাভাজর 

িাইজিাট্রন সুসবধাসেিহ শিট-সিটি স্কৈান স্থািন করা হজব। 

১১৫। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর মাধ্যসমক ও উচ্চ সশক্ষা খাজত ৩৯ হাজার 

৯৬১ শকাটি টাকা বরাে প্রস্তাব করসছ, র্া বতথমান ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর সছল ৩৬ 

হাজার ৪৮৭ শকাটি টাকা। 

কাসরগসর ও বৃসিমূলক সশক্ষা এবাং মাদ্রািা সশক্ষা 

মাননীয় সিকার 

১১৬। শেজশর জনসমসতক মুনাফাজক কাজজ লাগাজত িরকার মানিম্মত কাসরগসর 

ও শভাজকশনাল সশক্ষায় গুরুত্বাজরাি করজছ। কাসরগসর সশক্ষায় ভসতথর হার ১২ বছর 

পূজব থ ১ শতাাংজশর কম সছল, তা বতথমাজন ১৭.২৫ শতাাংজশ উন্নীত হজয়জছ। ২০২২ 

সশক্ষাবজষ থ জানুয়াসর মাি ির্ থন্ত ১৩৪টি শটকসনকৈাল স্কুল ও কজলজজ ৬ষ্ঠ হজত ৮ম 

শশ্রসণ ির্ থন্ত সপ্র-জভাজকশনাল শকাজি থ ২৬,৮৪৬ জন সশক্ষার্ী ভসতথ করা হজয়জছ এবাং 

৯ম শশ্রসণজত ২০,৬১৩ জন সশক্ষার্ী ভসতথ করা হজয়জছ। কজরানা অসতমাসরর বতথমান 

িসরসস্থসত এবাং িতুর্ থ সশল্পসবপ্লজবর িৈাজলঞ্জ শমাকাজবলায় েক্ষ জনশসি জ্তসরর 

লজক্ষৈ ‘জিজেড সশক্ষা সবষয়ক মহািসরকল্পনা’ প্রণয়ন সবষয়ক জাতীয় টাস্কজফাি থ 

গঠন করা হজয়জছ। লাসন থাং ম্যাজনজজমন্ট সিজস্টম (LMS) শডজভলি করা হজয়জছ এবাং 
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এর মাধ্যজম ৬০টি সশক্ষা প্রসতষ্ঠাজনর ৬০ জন সশক্ষকজক ই-জকাি থ জ্তসরর প্রসশক্ষণ 

প্রোন করা হজয়জছ। সডজপ্লামা ইন-ইসঞ্জসনয়াসরাং সশক্ষােজমর মূল শটকজনালসজ এবাং 

মূল শটকজনালসজর িাজর্ িামঞ্জস্যপূণ থ ইমাসজথাং শটকজনালসজিমূজহ অধ্যয়নরত 

সশক্ষার্ীজের িরকাসর িাকুসরপ্রাসপ্ত সবষয়ক িমস্যার িমাধান এবাং ভসবষ্যৎ 

কম থিাংস্থাজনর সুজর্াগ সবজবিনায় শটকজনালসজিমূহ পুনসব থন্যাি করা হজয়জছ এবাং 

ডুজয়ল িাটি থসফজকশন কার্ থেম িালু হজয়জছ। কাসরগসর সশক্ষা অসধেপ্তরাধীন িরকাসর 

প্রসতষ্ঠানিমূজহর জন্য ১২,৬০৭টি নতুন িে সৃসি করা হজয়জছ। ১০০টি উিজজলায় 

১টি কজর শটকসনকৈাল স্কুল এে কজলজ (টিএিসি) স্থািন প্রকজল্পর আওতায় 

৬,৮০০টি নতুন িে সৃসি করা হজয়জছ। কাসরগসর সশক্ষার মান বাড়াজত ১০০টি 

শটকসনকৈাল স্কুল এে কজলজ স্থািন, সিজলট, বসরশাল, রাংপুর এবাং ময়মনসিাংহ 

সবভাজগ ৪টি মসহলা িসলজটকসনক ইনসস্টটিউট স্থািন, ৬৪টি শটকসনকৈাল স্কুল ও 

কজলজজর িক্ষমতা বৃসদ্ধ, িট্টিাম, খুলনা, রাজশাহী এবাং রাংপুর সবভাজগ ১টি কজর 

ইসঞ্জসনয়াসরাং কজলজ স্থািন, ২৩টি শজলায় িসলজটকসনক ইিটিটিউট স্থািন, ৮টি 

সবভাগীয় িেজর ৮টি মসহলা শটকসনকৈাল স্কুল ও কজলজ স্থািন ইতৈাসে প্রকল্পিমূহ 

আগামী অর্ থবছজরও িলমান র্াকজব। 

১১৭। িরকার মাদ্রািা সশক্ষার িাসব থক উৎকষ থ িাধজনর মাধ্যজম শেজশর 

আর্ থিামাসজক উন্নয়জন ভূসমকা রাখজত কার্ থেম িহণ কজরজছ। শেজশর ৬৫৩টি 

মাদ্রািায় মাসিসমসডয়া িািরুম স্থািন প্রকজল্পর আওতায় ৩২২টি মাদ্রািায় 

মাসিসমসডয়া িািরুম স্থািন িম্পন্ন হজয়জছ। মাদ্রািা সশক্ষার গুণগত মান বৃসদ্ধর 

লজক্ষৈ ১,৮০০টি মাদ্রািার নতুন ভবন সনম থাণ, মাদ্রািা সশক্ষকগজণর সশক্ষণ েক্ষতা 

বৃসদ্ধর জন্য প্রসশক্ষণ এবাং অন্যান্য কার্ থেম িলমান রজয়জছ। বাাংলাজেশ মাদ্রািা 

সশক্ষক প্রসশক্ষণ ইনসস্টটিউট-এর মাধ্যজম ৩,২২৫ জন সশক্ষকজক প্রসশক্ষণ প্রোন, 

সবভাগীয় ির্ থাজয় ৮টি আঞ্চসলক মাদ্রািা সশক্ষক প্রসশক্ষণ ইনসস্টটিউট ও অসধেপ্তজরর 

সবভাগীয় কার্ থালয় স্থািন, মাদ্রািা সশক্ষা অসধেপ্তজরর প্রধান কার্ থালয় ‘মাদ্রািা সশক্ষা 

ভবন’ সনম থাণিহ নানাসবধ উজযাগ িহণ করা হজয়জছ। 
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১১৮। কাসরগসর ও মাদ্রািা সশক্ষার জন্য ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর ৯ হাজার ৭২৭ 

শকাটি টাকা বরাজের প্রস্তাব করসছ, র্া ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর সছল ৯ হাজার ১৫৩ 

শকাটি টাকা। 

মানবিম্পে উন্নয়ন ও কম থিাংস্থান সৃসি 

মাননীয় সিকার 

কম থসৃজন 

১১৯। িরকার েসরদ্রবান্ধব ও অন্তভু থসিমূলক অর্ থননসতক উন্নয়জন সবিািী। 

অন্তভু থসিমূলক প্রবৃসদ্ধর মাধ্যজম োসরদ্রৈমুি শেশ সবসনম থাজণর জন্য িবজিজয় গুরুত্বপূণ থ 

হজলা কম থিাংস্থাজনর প্রবৃসদ্ধ, শ্রজমর উৎিােনশীলতা বৃসদ্ধ তর্া েক্ষতার উন্নয়ন ও 

প্রকৃত মজুসরর কাসিত সবকাশ সনসশ্চতকরণ। কম থসৃজনজক শবগবান করজত আমরা 

খাতসভসিক সুসিসন্তত িেজক্ষি িহণ কজরসছ, র্ার উজল্লখজর্াে সেকিমূহ হজলা: 

শ্রমসনসবড় ও রপ্তাসনমুখী উৎিােনসভসিক প্রবৃসদ্ধজত প্রজণােনা প্রোন, কৃসষর 

বহুমুখীকরণ, সিএমএিএমই খাতজক গসতশীল করা, খাত বসহভূ থত শিবািহ আধুসনক 

শিবাখাতজক শসিশালী ও সবস্তৃত করা, আইসিটি খাজতর উজযাগিমূহজক উৎিাহ 

প্রোন এবাং জ্বজেসশক কম থিাংস্থানজক িম্প্রিাসরত ও সুিাংহত করা। এছাড়া বৃহৎ 

িরকাসর সবসনজয়াগ এবাং নতুন সশল্প ও বাসণজজৈ নীসতিহায়তা প্রোজনর শক্ষজত্র 

কম থিাংস্থাজনর সবষয়টি িসেয় সবজবিনায় রাখা হজি। িাশািাসশ, সবষয়সভসিক 

কম থিাংস্থাজনর প্রজয়াজনীয়তা সবজবিনায় শরজখ সশক্ষা কার্ থেজমর সবষয়বস্তু িাংজশাধন 

ও পুনসব থন্যাি কজর সশক্ষার িাজর্ সশজল্পর সনসশ্চত শর্াগসূত্র স্থািজনর কাজজক 

অসধকতর শজারোর করা হজয়জছ। 

১২০। িরকাজরর িঠিক নীসত ও ফলোয়ী কম থিসরকল্পনার ফজল শেজশ সবজ্ঞান-

প্রযুসি ও কাসরগসর জ্ঞাজন িারেশী মানুজষর সবপুল কম থিাংস্থাজনর সুজর্াগ েমশ 

িম্প্রিাসরত হজি। উোহরণস্বরূি বলা র্ায়, তথ্যপ্রযুসিজত েক্ষ মানবিম্পে গজড় 

শতালার সবসভন্ন উজযাগ বাস্তবাসয়ত হওয়ায় শেজশ তথ্যপ্রযুসি খাজত ২০ লাখ 

মানুজষর প্রতৈক্ষ ও িজরাক্ষ কম থিাংস্থান হজয়জছ। এছাড়া, বতথমাজন িাজড় ৬ লক্ষ 
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সিল্যািার আউটজিাসি থাং শিশায় যুি আজছন। িরকার ২০২৫ িাজল তথ্য ও 

শর্াগাজর্াগ প্রযুসিসনভথর কম থিাংস্থান ৩০ লাজখ উন্নীত করার িসরকল্পনা িহণ 

কজরজছ। এছাড়া শেজশর িকল অাংজশ কম থিাংস্থাজনর সুষম বণ্টন সনসশ্চত করজত 

িরকার ১০০টি সবজশষ অর্ থননসতক শজান স্থািন করজছ, শর্খাজন ১ শকাটি মানুজষর 

কম থিাংস্থান হজব। অন্যসেজক মৎস্য ও িশুিালন খাজত ভূসমহীন, েসরদ্র, ক্ষুদ্র ও 

মাঝারী খামারীজেরজক আয়বধ থনমূলক কাজজ িমৃ্পি কজর কম থিাংস্থাজনর সুজর্াগ 

সৃসি করা হজি। িজব থািসর, এিসডসজ বাস্তবায়জনর লজক্ষৈ ৮৭,২৩০টি িামসভসিক 

উন্নয়জনর শর্ রূিজরখা প্রণয়ন করা হজি তাজত আমরা কম থিাংস্থাজনর উির িজব থাচ্চ 

গুরুত্ব প্রোন করসছ। 

শ্রসমক কল্যাণ ও কম থিসরজবশ উন্নয়ন 

১২১। শ্রসমকজের কল্যাণিাধন ও কম থজক্ষজত্রর িসরজবশ উন্নয়জন িরকার 

সনরলিভাজব কাজ কজর র্াজি। শকাসভড-১৯ িাংেমজণর িময় িরকাজরর ত্বসরত 

আসর্ থক ও নীসত িহায়তা শেজশর শ্রম িসরসস্থসত স্বাভাসবক রাখজত এবাং সশল্প 

প্রসতষ্ঠাজন কম থরত শ্রসমক কম থিারীজের সনরািিা সনসশ্চত করজত অবোন শরজখজছ। 

আমরা ‘বাাংলাজেজশর শ্রমখাত িম্পসকথত জাতীয় কম থ িসরকল্পনা (২০২১-২৬)’ 

অনুর্ায়ী কারখানািমূজহর ঝুঁসকর শক্ষত্র সিসিতকরণ ও শ্রম িসরেশ থন িসরকল্পনায় 

অন্তভু থিকরজণর লজক্ষৈ কারখানা িসরেশ থন কার্ থেম অব্যাহত শরজখসছ। শবকার 

জনিাংখ্যার জন্য নতুন কম থিাংস্থান সৃসি, সশক্ষা ও প্রসশক্ষণিহ কম থিাংস্থান িাংোন্ত 

শকন্দ্রীয় ডাটাজবজ জ্তসরর জন্য ‘কম থিাংস্থান অসধেপ্তর’ গঠজনর কার্ থেম িলমান 

রজয়জছ। সশশু শ্রম সনমূ থল এবাং নারী শ্রসমজকর ন্যায্য অসধকার সনসশ্চত করজত 

িরকাজরর কার্ থেম িামজনর সেনগুজলাজত আরও শবগবান করা হজব। 

েক্ষতা উন্নয়ন 

মাননীয় সিকার 

১২২। শ্রজমর উৎিােনশীলতা বাড়জল শ্রসমজকর প্রকৃত মজুসরর প্রবৃসদ্ধ সনসশ্চত হজব 

র্া তার জীবনমাজনর উন্নসত ঘটাজব। এলজক্ষৈ িরকার েক্ষতার উন্নয়জনর উির 
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সবজশষ গুরুত্ব সেজি। িলমান ও ভসবষ্যজতর সশল্প-বাসণজজৈর িাসহোর কর্া 

সবজবিনায় শরজখ শ্রসমজকর েক্ষতার সবকাশ ঘটাজত িরকার ‘সস্কলস্ ফর এমপ্লয়জমন্ট 

ইনজভস্টজমন্ট শপ্রািাম (SEIP)’ এর মাধ্যজম এ ির্ থন্ত প্রায় ৫ লক্ষ জনজক প্রসশক্ষণ 

প্রোন কজরজছ। এছাড়া, প্রসশক্ষণ প্রসতষ্ঠানিমূজহর িক্ষমতা বৃসদ্ধ, প্রসশক্ষজণর মান 

উন্নয়ন, েক্ষ প্রসশক্ষক জ্তসর, আন্তজথাসতক িনে প্রোন ইতৈাসে সবষজয়ও কার্ থেম 

িসরিালনা কজর SEIP প্রকল্প শেজশর মানবিম্পে ও েক্ষতা উন্নয়জন ভূসমকা রাখজছ। 

এ প্রকজল্পর িাফজল্য অনুপ্রাসণত হজয় িরকার িতুর্ থ সশল্পসবপ্লজবর িৈাজলঞ্জিমূহ 

সবজবিনায় সনজয় প্রসতজর্াসগতামূলক বাজাজর টিজক র্াকার লজক্ষৈ সশল্প খাজত 

সনজয়াসজত জনশসির যুজগািজর্াগী েক্ষতা সনসশ্চত করজত অসধকতর ফলাফল-

সভসিক একটি প্রসশক্ষণ প্রকল্প িহজণর উজযাগ সনজয়জছ, র্ার প্রস্তুসতমূলক কার্ থেম 

বতথমাজন িলমান রজয়জছ। েক্ষতা উন্নয়ন প্রসশক্ষজণর অর্ থায়ন সনসশ্চত করার লজক্ষৈ 

গঠিত ‘জাতীয় মানবিম্পে উন্নয়ন তহসবল’-এর কার্ থেম পূণ থাঙ্গভাজব শুরু করার 

জন্য স্থায়ী জনবল সনজয়াগ শুরু হজয়জছ। জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কতৃথিক্ষ (NSDA) 

জাতীয় েক্ষতা শিাট থাল সবসনম থাণ ও জাতীয় েক্ষতা নীসত প্রণয়নপূব থক বাস্তবায়ন শুরু 

কজরজছ। 

জ্বজেসশক কম থিাংস্থান ও প্রবািী কল্যাণ 

১২৩। প্রবাজি বাাংলাজেসশ কমীজের িম্মানজনক শিশা সনসশ্চত করার লজক্ষৈ 

সবজেশগামী কমীজের প্রসশক্ষজণর গুণগতমান এবাং ‘েক্ষতার স্বীকৃসত’ সনসশ্চত করা 

প্রজয়াজন। এজন্য ২০২১-২০২২ অর্ থবছর শর্জক কাসরগসর প্রসশক্ষণ শকন্দ্র ও 

ইিটিটিউট অব শমসরন শটকজনালসজিমূজহ িকল প্রসশক্ষণ কার্ থেম ‘ন্যাশনাল 

শটকসনকৈাল এে শভাজকশনাল শিমওয়াকথ’ এর আওতায় িসরিালনা করা হজি। 

শকাসভড-১৯ অসতমাসর ও অন্যান্য কারজণ সবজেশ প্রতৈাগত অসভবািীজের অসভজ্ঞতা 

কাজজ লাগাজত এবাং জ্বজেসশক শ্রম বাজাজর উচ্চ শবতজন পুনিঃঅসভবািন িহজতর 

করজত ‘সরকগসনিন অফ প্রায়র লাসন থাং (RPL)’ কার্ থেম িহণ করা হজয়জছ। এছাড়া, 

শেজশর ৪৩টি টিটিসি’জত জ্বজেসশক ভাষা প্রসশক্ষণ শকাি থ িলমান রজয়জছ। অন্যসেজক, 

অসভবািন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়জন ‘কমী িাংজর্াগ প্রসতজবেন ব্যবস্থা’, ‘অনলাইন 
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অসভজর্াগ ব্যবস্থািনা ব্যবস্থা’ ও ‘সরক্রুটিাং প্রসতষ্ঠানিমূজহর তথ্য ব্যবস্থািনা ব্যবস্থা 

(RAIMS)’ শীষ থক সতনটি নতুন অনলাইন সিজস্টম বাস্তবায়ন করা হজি। 

১২৪। িরকার প্রবািী ও প্রবাি হজত প্রতৈাগত কমীজের কল্যাজণ নানাসবধ িেজক্ষি 

সনজয়জছ। সরক্রুটিাং এজজন্টিমূজহর কার্ থেম প্রসতসনয়ত তোরসকর ফজল অসভবািন 

ব্যবস্থািনায় শৃঙ্খলা সনসশ্চত হজয়জছ। কমী সনজয়াজগ শিশাসভসিক ডাটাজবজ, 

শমাবাইল অৈািজির মাধ্যজম সভিা র্ািাই, অসভবািন সবষয়ক অসভজর্াগ িহণ ও 

সনষ্পসির জন্য পৃর্ক শিাট থাল, জনশসি, কম থিাংস্থান ও প্রসশক্ষণ বুৈজরা (সবএমইটি) 

এর কার্ থেম অজটাজমশন ইতৈাসে কম থসূসির মাধ্যজম এ খাতজক িম্পূণ থভাজব 

সডসজটালাইজ করা হজি। প্রতৈাগত কমীজের সরইসন্টজিশন ও আত্মকম থিাংস্থাজনর 

জন্য িহজ শজতথ ‘সবসনজয়াগ ঋণ’, প্রবািী কমীর শমধাবী িন্তানজের সশক্ষাবৃসি প্রোন, 

অক্ষম প্রবািী কমী শেজশ শফরৎ আিার ির সিসকৎিা িহায়তা প্রোনিহ সবসভন্ন 

কার্ থেম িলমান রজয়জছ। আগামীজত অসভবািজন সিসছজয় িড়া শেজশর প্রাসন্তক 

জনজগাষ্ঠীিহ িমি শেশ শর্জক অসধকহাজর অসভবািজন উৎিাহী করার লজক্ষৈ 

ির্ থায়েজম শেজশর িকল উিজজলায় কাসরগসর প্রসশক্ষণ শকন্দ্র সনম থাজণর িসরকল্পনা 

িহণ করা হজয়জছ। ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর উিজজলা ির্ থাজয় ১০০টি কাসরগসর 

প্রসশক্ষণ শকন্দ্র সনম থাণকাজ আরম্ভ করা হজব। এছাড়া, ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর ৮.১০ 

লক্ষ বাাংলাজেসশ কমীর জ্বজেসশক কম থিাংস্থান সনসশ্চত করার এবাং ৫.২০ লক্ষ 

জনজক সবসভন্ন শট্রজড েক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রসশক্ষণ প্রোজনর িসরকল্পনা রজয়জছ। 

প্রবাি আয় বৃসদ্ধর জন্য িেজক্ষি 

১২৫। ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর শেজশর প্রবাি আজয় শরকড থ ৩৬.১০ শতাাংশ প্রবৃসদ্ধ 

অসজথত হজয়সছল। তজব ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর শুরু হজতই প্রবাি আয় সকছটা হ্রাি 

শিজত শুরু করায় জ্বধ িজর্ প্রবাি আয় শপ্ররণজক অসধকতর উৎিাহ প্রোজনর লজক্ষৈ 

আমরা এ খাজত প্রজণােনার হার ০.৫ শতাাংশ বৃসদ্ধ কজর িলসত বছজরর জানুয়াসরজত 

২.৫ শতাাংজশ সনধ থারণ কজরসছ। ইজতাপূজব থ ৫ হাজার মাসকথন ডলাজরর অসধক প্রবাি 

আয় শপ্ররজণর শক্ষজত্র উি প্রজণােনার জন্য শপ্ররণকারীর কাগজিত্রাসে সবজেশস্থ 

এক্সজিঞ্জ হাউজ হজত শপ্ররজণর বাধ্যবাধকতা সছল, র্া িম্প্রসত প্রতৈাহার করা হজয়জছ। 
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এ িেজক্ষিিমূজহর কারজণ িাম্প্রসতক মািগুজলাজত প্রবাি আজয়র প্রবাহ আবাজরা 

বাড়জত শুরু কজরজছ এবাং আশা করা র্ায় শর্, অসতিত্ত্বর প্রবাি আজয় প্রবৃসদ্ধর ধারা 

সফজর আিজব। আসম আগামী অর্ থবছজরও এ খাজত ২.৫ শতাাংশ হাজর নগে প্রজণােনা 

অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করসছ। 

সবসনজয়াগ ও বাসণজৈ বৃসদ্ধ 

মাননীয় সিকার 

সশল্পায়ন 

১২৬। বাাংলাজেজশর সবগত েশজকর উন্নয়জনর ধারাবাসহকতা িামজনর সেনগুজলাজত 

অব্যাহত রাখার জন্য এবাং শটকিই, িব থজনীন ও িসরজবশবান্ধব অর্ থননসতক 

উন্নয়জনর জন্য সশল্পখাজত উৎিােনশীলতা বৃসদ্ধ ও উৎিাসেত িজণ্যর গুণগত মাজনর 

উৎকষ থ িাধজনর শকাজনা সবকল্প শনই। বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমাজনর উন্নয়ন েশ থন 

সছল উৎিােনসভসিক অর্ থনীসত গজড় শতালার মাধ্যজম ক্ষুধা ও োসরদ্রৈমুি সশল্পিমৃদ্ধ 

শিানার বাাংলা গজড় শতালা। অিম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা অনুিাজর সজসডসিজত 

সশল্পখাজতর অবোন ৪১.৮৬ শতাাংজশ উন্নীতকরজণর লজক্ষৈ সশল্প িম্প্রিারজণ আমরা 

যুজগািজর্াগী নীসতমালা প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন শকৌশল সনধ থারণ কজরসছ। সবসবএি 

এর সহিাব অনুর্ায়ী ২০০৭-২০০৮ অর্ থবছজর সজসডসিজত সশল্পখাজতর অবোন সছল 

১৭.৭ শতাাংশ, র্া িলসত ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর ৩৫.৩৬ শতাাংজশ োঁসড়জয়জছ। 

১২৭। সবগত ১৩ বছর ধজর বাজজজট আমরা কৃসষ/শ্রমঘন সশল্পজক অিাসধকার সেজয় 

আিসছ। বাাংলাজেজশর কৃসষখাজতর উন্নয়জন ইউসরয়া িাজরর েমবধ থমান িাসহোর 

িসরজপ্রসক্ষজত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রসতশ্রুসত অনুর্ায়ী ৪,৯৮৫ শকাটি টাকা ব্যজয় 

সিজলট শজলার শফঞ্চুগজঞ্জ সনসম থত শাহজালাল ফাটি থলাইজার ফৈাক্টসরজত 

বাসণসজৈকভাজব ইউসরয়া িার উৎিােন শুরু হজয়জছ। িব থাধুসনক প্রযুু্সি ও উচ্চতর 

ক্ষমতািম্পন্ন, িসরজবশবান্ধব শঘাড়াশাল িলাশ ইউসরয়া ফাটিলাইজার প্রকল্প 

বতথমাজন বাস্তবায়নাধীন আজছ, র্া িমাপ্ত হওয়ার ির জ্েসনক উৎিােন ক্ষমতা হজব 

২,৮০০ শমসট্রক টন। এছাড়াও সিজলজটর শফঞ্চুগজঞ্জ শসিিাশ্রয়ী ও িব থাধুসনক 
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প্রযুসিজত জ্তসর িসরজবশবান্ধব বাসষ থক ২৪,০০০ হাজার শমসট্রক টন ইউসরয়া 

ফরমালসডহাইড উৎিােন ক্ষমতািম্পন্ন প্লৈান্ট স্থািজনর জন্য প্রকল্প িহণ করা 

হজয়জছ। 

১২৮। সশল্পজক্ষজত্র সনরািে িসরজবশ সনসশ্চত করার জন্য িরকার সবসভন্ন উজযাগ 

িহণ কজরজছ। পুজরাজনা ঢ্াকায় ছসড়জয়-সছটিজয় র্াকা রািায়সনক কারখানা ও 

গুোমিমূহ সনরািে জায়গায় দ্রুততম িমজয় স্থানান্তজরর লজক্ষৈ োমপুরস্থ উজালা 

ফৈাক্টসর সলসমজটড প্রাঙ্গজণ অস্থায়ী সভসিজত ‘রািায়সনক দ্রব্য িাংরক্ষজণর জন্য গুোম 

সনমাণ থ’ শীষ থক প্রকজল্পর কাজ িলমান রজয়জছ। এ প্রকজল্পর আওতায় শমাট ৫৪টি 

শগাডাউন সনসম থত হজব। সনব থািনী ইশজতহাজরর প্রসতশ্রুসত শমাতাজবক িসরজবশ সুরক্ষা 

কার্ থেজমর আওতায় সবসিক সশল্পনগরীিমূজহ স্থাসিত লাল (red) ও কমলা 

(orange) সশল্প কারখানািমূজহ ইটিসি স্থািন বাধ্যতামূলক করা হজয়জছ। 

সবসনজয়াগ আকৃিকরণ 

১২৯। আমাজের প্রবৃসদ্ধ অব্যাহত রাখজত হজল প্রজয়াজন অসধক হাজর সবজেসশ 

সবসনজয়াগ। আর শি সবসনজয়াগ কাসিত মাত্রায় আকৃি করার অন্যতম প্রধান 

সনয়ামক হজলা ব্যবিায়বান্ধব িসরজবশ। িরকার শেজশ সবপুল সবসনজয়াগ আকৃি করার 

লজক্ষৈ প্রজয়াজনীয় অবকাঠাজমা সবসনম থাণ ও আইসন িাংস্কাজরর মাধ্যজম সবসনজয়াগ 

িহায়ক িসরজবশ গজড় শতালার শিিা অব্যাহত শরজখজছ। সবসনজয়াগ আকষ থজণ শেশ ও 

শেজশর বাইজর শিসমনার ও ওয়াকথশি, শরাড-জশা, শট্রড শশা, আজয়াজন ও 

পৃষ্ঠজিাষকতা প্রোন করজছ। এিব আজয়াজজনর মাধ্যজম িম্ভাব্য সবসনজয়াগকারীজের 

সিসিতকরণ, সবসনজয়াজগ তাজের আকৃি করার লজক্ষৈ সবসনজয়াগ িাংোন্ত সবযমান 

সুজর্াগ-সুসবধা এবাং সবসভন্ন িমস্যার ত্বসরত িমাধাজন িরকাসর িেজক্ষিিমূহ তুজল 

ধরা হজি। মুসজববষ থ ও স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তী উিলজক্ষ বাসণজৈ ও সবসনজয়াগজক 

আকৃি করজত Bangladesh Trade & Investment Summit এবাং 

International Investment Summit অনুসষ্ঠত হয়। আন্তজথাসতক বাসণজজৈ 

বাাংলাজেজশর অবস্থান সুদৃঢ় করা, রপ্তাসন বাসণজৈ বৃসদ্ধ এবাং বাাংলাজেজশর িাম্প্রসতক 

অজথন সবিবািীর কাজছ তুজল ধরার লজক্ষৈ Expo 2020 Dubai এ বাাংলাজেশ 
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িসেয়ভাজব অাংশিহণ কজরজছ। ৮ মাি থ ২০২২ তাসরজখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক্সজিা 

শভনুৈজত আন্তজথাসতক নারী সেবি উিলজক্ষ আজয়াসজত Redefining the Future 

for Women সবষয়ক হাই-জলজভল প্যাজনজল প্রধান বিা সহজিজব অাংশিহণ কজরন। 

এর ফজল সবিব্যািী বাাংলাজেজশর ভাবমূসতথ বহুলাাংজশ উজ্জ্বল হজয়জছ। 

১৩০। শেজশ ১০০টি অর্ থননসতক অঞ্চল স্থািজনর কার্ থেম িলমান রজয়জছ। 

ইজতামজধ্য ৯৭টি অর্ থননসতক অঞ্চল স্থািজনর অনুজমােন প্রোন করা হজয়জছ, র্ার 

মজধ্য ২৮টি বাস্তবায়নাধীন রজয়জছ। সবসভন্ন িরকাসর অর্ থননসতক অঞ্চজল ১৯৬টি 

প্রসতষ্ঠানজক জসম বরাে প্রোন করা হজয়জছ, র্াজের প্রস্তাসবত সবসনজয়াজগর িসরমাণ 

প্রায় ২৫ সবসলয়ন মাসকথন ডলার। এছাড়া, শবিরকাসর অর্ থননসতক অঞ্চলিমূজহ 

সবসনজয়াজগর িসরমাণ প্রায় ৪ সবসলয়ন মাসকথন ডলার। সিসিসি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও 

সিসিসি কতৃথিজক্ষর কার্ থেম অসধকতর শসিশালী ও গসতশীল করার জন্য ‘সিসিসি 

আইন (িাংজশাসধত), ২০২২’ প্রণয়জনর কার্ থেম িলমান রজয়জছ। সিসিসি প্রকজল্প 

সবসনজয়াগকারীজের আস্থা বৃসদ্ধর জন্য সবসনজয়াগ সবকাশ িাংোন্ত কার্ থেম অব্যাহত 

রজয়জছ। ভসবষ্যজত বৃহৎ/িামাসজক অবকাঠাজমা প্রকল্পিমূহ সিসিসি’র আওতায় 

বাস্তবায়জনর লজক্ষৈ সিসিসি কতৃথিক্ষ এর আইসন ও সনয়ন্ত্রক কাঠাজমা িহজতর করা 

হজি। 

বাসণজৈ বৃসদ্ধ 

মাননীয় সিকার 

১৩১। বাাংলাজেজশর উন্নয়জনর ধারা অব্যাহত রাখার জন্য শেশীয় ও আন্তজথাসতক 

বাজাজর বাাংলাজেসশ িজণ্যর বহুমাসত্রকতা ও উৎকষ থ বৃসদ্ধর জন্য িরকাজরর িক্ষ 

শর্জক সবসভন্ন উজযাগ িহণ করা হজি। স্বাধীনতার ির প্রর্ম অর্ থবছজর শর্খাজন মাত্র 

২৫টি িণ্য ৬৮টি শেজশ রপ্তাসন কজর ৩৪৮ সমসলয়ন মাসকথন ডলার আয় হজয়সছল, 

শিখাজন ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর বাাংলাজেশ ২০৩টি শেশ ও অঞ্চজল ৭৫১টি িণ্য 

এবাং শিবা রপ্তাসন কজর ৪৫.৩৭ সবসলয়ন মাসকথন ডলার আয় কজরজছ। বাাংলাজেজশর 

রপ্তাসন আজয়র সিাংহভাগ জ্তসর শিাশাক খাত হজত অসজথত হয়, ২০২০-২০২১ 
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অর্ থবছজর র্ার িসরমাণ সছল ৩১.৪৬ সবসলয়ন মাসকথন ডলার র্া শমাট িণ্য রপ্তাসনর 

৮১.১৬ শতাাংশ। অর্ থ সবভাগ হজত SEIP প্রকজল্পর মাধ্যজম সবসভন্ন সশল্প প্রসতষ্ঠাজনর 

শ্রসমক-কম থিারীজের েক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রসশক্ষণ প্রোন িলমান রজয়জছ। জ্তসর 

শিাশাক খাজতর রপ্তাসন প্রবৃসদ্ধ অব্যাহত রাখজত ইজতামজধ্য এ খাত িাংসশ্লি 

১,৪৭,৫৫৭ জনজক SEIP প্রকল্প কতৃথক প্রসশক্ষণ শেওয়া হজয়জছ। সুসনসে থি েক্ষতার 

িাসহোর িাজর্ িমিয় কজর প্রসশক্ষজণর সবষয়বস্তু সনধ থারণ করায় এ প্রসশক্ষণ জ্তসর 

শিাশাক খাজতর িামসিক উৎিােনশীলতা বৃসদ্ধজত িহায়তা করজছ। 

১৩২। রপ্তাসন বাসণজজৈ গসতশীলতা আনয়ন ও প্রসতজর্াসগতামূলক সবি বাসণজজৈ 

বাাংলাজেজশর অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য িম্প্রসত যুজগািজর্াগী রপ্তাসন নীসত ২০২২-

২০২৪ প্রণয়ন করা হজয়জছ। রপ্তাসন নীসত (২০২১-২০২৪) অনুর্ায়ী রপ্তাসন 

বহুমুখীকরজণ িম্ভাবনাময় িণ্যিমূহজক ‘িজব থাচ্চ অিাসধকারপ্রাপ্ত খাত’ ও ‘সবজশষ 

উন্নয়নমূলক খাত’ সহজিজব সিসিতকরণ, ‘বষ থ-িণ্য’ শঘাষণা এবাং এ িকল িজণ্যর 

বাজার িম্প্রিারজণ কম থিসরকল্পনা িহণ ও সবজশষ সুসবধাসে শেওয়া হজি। িণ্য 

বহুমুখীকরজণর জন্য সবসভন্ন নীসত িহায়তার অাংশ সহিাজব ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর 

জন্য ৪৩টি িণ্য ও শিবা খাজত রপ্তাসন প্রজণােনা শঘাষণা করা হজয়জছ। এর বাইজরও 

রপ্তাসন বৃসদ্ধর জন্য সবসভন্ন শকৌশল অবলম্বন করা হজয়জছ। শর্মন, ২০২২ িাজল 

‘আইসিটি িণ্য ও শিবা’-জক ‘বষ থ িণ্য’ সহিাজব শঘাষণা করা হজয়জছ। Export 

Competitiveness for Jobs (EC4J) প্রকজল্পর মাধ্যজম সমরিরাইজত বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুসজব সশল্প নগজর ১০ একর এবাং বঙ্গবন্ধু হাইজটক সিটি, কাসলয়ানকজর প্রায় ৫ একর 

জসমর উির সনম থাণ করা হজব আন্তজথাসতক মাজনর দ্যটি অতৈাধুসনক শটকজনালসজ 

শিন্টার। 

১৩৩। বাাংলাজেজশর ব্যবিা-বাসণজৈ, সবসনজয়াগ ও সশজল্পান্নয়জনর জন্য 

একাজডসময়ার িাজর্ ইোসষ্ট্রর শিতুবন্ধন অতৈন্ত প্রজয়াজন। এরূি শিতুবন্ধন সৃজনশীল 

সিন্তাগুজলাজক উদ্ভাবজন রূিান্তজরর জন্য শকৌশলগত সেকসনজে থশনা প্রোন করজত িাজর। 

এ লক্ষৈজক িামজন শরজখ FBCCI Innovation Centre প্রসতষ্ঠা করজত র্াজি 

ব্যবিায়ীজের শীষ থ িাংগঠন এফসবসিসিআই। প্রস্তাসবত ইজনাজভশন শিন্টাজরর মূল 
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উজেে হজব ‘Connecting Ideas’, র্ার মাধ্যজম তরুণজের সৃসিশীল ধারণাগুজলাজক 

বাস্তজব রূিোজন িহায়তা করা হজব। িরকার তরুণজের নতুন ধারণা সবকাজশ 

িবিময় গুরুত্ব প্রোন কজর আিজছ এবাং শি লজক্ষৈই এফসবসিসিআই প্রস্তাসবত 

Innovation Centre প্রসতষ্ঠায় িরকার উৎিাহ ও প্রজয়াজনীয় িহায়তা প্রোন 

করজব। 

ই-কমাি থ 

১৩৪। বাাংলাজেজশ ই-কমাি থ ব্যবিার প্রিার ঘটাজত এবাং ই-কমাি থ খাজত নতুন 

উজযািা জ্তসরর মাধ্যজম অসধকতর কম থিাংস্থাজনর সুজর্াগ সৃসির লজক্ষৈ ‘ই-বাসণজৈ 

করজবা, সনজজর ব্যবিা গড়জবা’ প্রকল্প িহণ করা হজয়জছ। এ প্রকজল্পর উজেে হজলা 

ই-কম থাি সবষজয় নতুন উজযািাজের েক্ষতা উন্নয়ন এবাং শেজশর িামীণ অর্ থনীসতজত 

ই-কমাি থ সবষয়ক ক্ষুদ্র ও মাঝাসর উজযািা সৃসি করা। িরকার ২০১৮ িাজল জাতীয় 

সডসজটাল কমাি থ নীসতমালা প্রণয়ন কজর। তজব কজরানাকালীন িমজয় বাাংলাজেজশ 

ই-কমাি থসভসিক ব্যবিা ব্যািক সবস্তার লাভ করজলও কসতিয় প্লাটফজম থ িাহক 

প্রতারণার ঘটনার িসরজপ্রসক্ষজত ই-কমাি থ িাহকজের স্বার্ থ রক্ষাজর্ থ সডসজটাল কমাি থ 

খাজত শৃঙ্খলা সফসরজয় আনার জন্য বতথমাজন শর্ৌর্ মূলধন শকাম্পাসন ও ফাম থিমূজহর 

িসরেপ্তর (আরজজএিসি) শর্জক সডসজটাল কমাি থ সবজজনি আইসড (সডসবআইসড) 

শেওয়া হজি। 

ির্ থটন 

১৩৫। ির্ থটন খাতজক িমৃদ্ধ করার জন্য আন্তজথাসতক মাজনর আবািন ও সবজনােন 

সুসবধা সনজয় কক্সবাজার শজলায় িাবরাাং টুৈসরজম িাকথ, নাফ টুৈসরজম িাকথ এবাং 

শিানাসেয়া ইজকা টুৈসরজম িাকথ স্থািজনর উজযাগ শনওয়া হজয়জছ। শকাসভড-১৯ 

অসতমাসরর িমজয় শেজশর ির্ থটন সশল্প মারাত্মক সবির্ থজয়র মজধ্য িজড়। এ 

িসরসস্থসতজত এ সশল্পজক িহায়তা করার জন্য িরকার ১ হাজার শকাটি টাকার 

প্রজণােনা প্যাজকজ প্রোন কজরজছ। বাাংলাজেজশ ির্ থটন িম্ভাবনাময় এলাকািমূজহর 

উন্নয়জন িরকাসর অর্ থায়জন ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আজছ। ির্ থটন সশজল্পর উন্নয়জন 



72 

একটি ির্ থটন মহািসরকল্পনা প্রণয়জনর কার্ থেম িলমান রজয়জছ। ির্ থটজনর উন্নয়ন 

ও সবকাজশর মাধ্যজম অর্ থননসতক িমৃসদ্ধ অজথজনর লজক্ষৈ ৩৬টি শজলার ির্ থটন 

ব্র্যাসোং অনুিাজর সবসভন্ন শজলা ও উিজজলার ির্ থটন এলাকার শভৌত অবকাঠাজমাগত 

উন্নয়ন ও শিৌদর্ থ বধ থজনর জন্য উজযাগ িহণ করা হজি। মুসিযুজদ্ধর স্মৃসতসবজসড়ত 

আকষ থণীয় ির্ থটন স্থানিমূহ িাংরক্ষজণ এবাং বাাংলাজেজশর ির্ থটন সশজল্পর উন্নয়জন 

বঙ্গবন্ধুর অবোন সবষজয় ডকুজমন্টাসর ও শটসলসভশন কমাসশ থয়াল প্রস্তুত করা হজি। 

স্বজল্পান্নত শেশ শর্জক উিরণ িরবতী অির্াত্রা 

মাননীয় সিকার 

১৩৬। বাাংলাজেজশর জন্য এটা সবজশষ গজব থর সবষয় শর্, স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তী 

এবাং বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বাসষ থকীর বছর ২০২১ এ জাসতিাংঘ বাাংলাজেশজক স্বজল্পান্নত 

শেশ হজত উিরজণর চূড়ান্ত সুিাসরশ কজরজছ। আর্ থিামাসজক সবসভন্ন শক্ষজত্র িাম্প্রসতক 

বছরগুজলাজত প্রভূত অিগসত িাধজনর মাধ্যজম বাাংলাজেশ এই কৃসতত্ব অজথন কজরজছ। 

বাাংলাজেজশর উিজরাির অর্ থননসতক উন্নয়জনর গসতধারায় নতুন মাইলফলক হজি 

স্বজল্পান্নত শেশ শর্জক আমাজের এ উিরণ। একটি আত্মমর্ থাোশীল শেশ সহজিজব 

আন্তজথাসতক িসরমণ্ডজল বাাংলাজেজশর ভাবমূসতথ উজ্জ্বলতর হজব। উিরজণর িজর 

আমাজের আত্মসবিাি ও আত্মমর্ থাোজবাজধর শর্ সবকাশ ঘটজব তার অনুজপ্ররণায় 

সশল্পায়ন ও ব্যবিা-বাসণজজৈ আমরা উন্নয়জনর উচ্চতর স্তজর শিৌুঁছাজত িারজবা বজল 

আশা কসর। উিরণ িরবতীজত শেজশর শেসডট শরটিাং, উৎিােনশীলতা এবাং 

জ্বজেসশক বাসণজজৈ প্রসতজর্াসগতার িক্ষমতা বৃসদ্ধ িাজব র্া রপ্তাসন আয় বৃসদ্ধজত 

িহায়তা করজব। সবজেসশ আসর্ থক প্রসতষ্ঠানিমূহ ও শেসডট শরটিাং এজজসির মূল্যায়জন 

বাাংলাজেজশর অবস্থান আরও উন্নত হওয়ার ফজল জ্বজেসশক উৎি হজত িরকাসর ও 

শবিরকাসর খাজতর সবসনজয়াগ ও অর্ থায়ন প্রাসপ্ত িহজতর হজব। সবসনজয়াগ িম্ভাবনা 

ব্যািকহাজর বৃসদ্ধিহ প্রতৈক্ষ জ্বজেসশক সবসনজয়াজগ উজল্লখজর্াে গসতিঞ্চার হজব। 

শেজশ অবকাঠাজমার ব্যািক উন্নয়ন ঘটজব, কম থিাংস্থান জ্তসর হজব এবাং মানুজষর 

জীবনমাজনর উন্নসত ঘটজব। 
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১৩৭। তজব, এ উিরজণর ফজল ২০২৬ িাজল শবশসকছ িৈাজলঞ্জও জ্তসর হজব, শর্মন- 

শুল্ক ও শকাটামুি সুসবধা হারাজনা, আন্তজথাসতক আসর্ থক প্রসতষ্ঠান উন্নয়ন 

িহজর্াগীজের শর্জক স্বল্পসুজে ঋণপ্রাসপ্তর সুসবধা িাংজকািন, শপ্রফাজরি ইজরাশন এবাং 

কজঠার স্টৈাোড থিমূজহর প্রসতিালন। এছাড়া, সবি বাসণজৈ িাংস্থায় সবসভন্ন আইন, 

শর্মন- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights বা TRIPS 

শীষ থক চুসি শর্জক বাাংলাজেশ অব্যাহসত সুসবধা শিজয়জছ। স্বজল্পান্নত শেশ শর্জক 

উিরজণর ির বাাংলাজেশ এ সুসবধা হারাজব। উিরণকারী শেশগুজলার জন্য এ 

অব্যাহসত সুসবধা র্াজত আরও শবশ কজয়ক বছর বজায় র্াজক তার জন্য বতথমাজন 

World Trade Organization (WTO) এ শিিা করা হজি। স্বজল্পান্নত শেশ সহিাজব 

প্রাপ্ত সুসবধাসের অবতথমাজন রপ্তাসনর উৎিােনশীলতা ও প্রসতজর্াসগতার িক্ষমতা বৃসদ্ধ 

এবাং বহুমুখীকরজণর বাধ্যবাধকতা জ্তসর হজব। এছাড়াও, উচ্চ মূল্য িাংজর্াসজত িণ্য 

উৎিােজন উৎিাহ এবাং বাধ্যবাধকতা জ্তসর হজব। 

১৩৮। স্বজল্পান্নত শেশ হজত উিরজণ ২০২২ শর্জক ২০২৬ িাল ির্ থন্ত প্রস্তুসতমূলক 

িময়টি বাাংলাজেশজক অতৈন্ত দূরেশীভাজব কাজজ লাগাজত হজব র্াজত কজর 

বাাংলাজেশ উিরণ িরবতী ির্ থাজয় শটকিইভাজব অিির হজত িাজর। শি লজক্ষৈ 

গসতশীলতার িাজর্ উিরণ সনসশ্চতকরজণর িলমান উন্নয়ন প্রসেয়া অব্যাহত রাখজত 

হজব। বাাংলাজেশ িরকার একটি মসৃণ ও শটকিই উিরণ সনসশ্চত করজত সবসভন্ন 

নীসতমালা, শকৌশল, কম থসূসি ও িেজক্ষি িহণ কজরজছ। এ লজক্ষৈ প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ থালয় হজত প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য িসিজবর শনতৃজত্ব স্বজল্পান্নত শেশ হজত উন্নয়নশীল 

শেশ সহজিজব উিরজণর ফজল বাাংলাজেজশর িম্ভাব্য িৈাজলঞ্জ শমাকাজবলার প্রস্তুসত 

িহজণর জন্য একটি কসমটি এবাং উি কসমটির অধীজন সবষয়সভসিক িাতটি িাব-

কসমটি গঠন করা হজয়জছ। প্রসতটি িাব-কসমটিজত শবিরকাসর অাংশীজনজের ও 

উন্নয়ন গজবষকজের িেস্য সহিাজব রাখা হজয়জছ। িাব-কসমটিিমূহ LDC 

Graduation এর িৈাজলঞ্জ শমাকাজবলায় িময়াবদ্ধ কম থিসরকল্পনািহ খিড়া 

শকৌশলিত্র প্রণয়ন করজছ। 



74 

১৩৯। স্বজল্পান্নত শেশ শর্জক উিরজণর শপ্রক্ষািজট বাসণজৈ শক্ষজত্র িম্ভাব্য িৈাজলঞ্জ 

শমাকাসবলায় বতথমান িরকার সিিাসক্ষক মুি বাসণজৈ চুসি (এফটিএ) ও 

অিাসধকারমূলক বাসণজৈ চুসি (সিটিএ) িম্পােজনর নীসত িহণ কজরজছ। LDC 

Graduation িরবতী িৈাজলঞ্জ শমাকাজবলায় Preferential Market Access & 

Trade Agreement িাংোন্ত শকৌশলিত্র প্রণয়ন করা হজয়জছ। এ িসরজপ্রসক্ষজত 

ভুটাজনর িাজর্ বাাংলাজেশ অিাসধকারমূলক সিিাসক্ষক বাসণজৈ চুসি (সিটিএ) স্বাক্ষর 

কজরজছ, র্ার আওতায় ভুটাজনর ৩৪টি িণ্য বাাংলাজেজশর বাজাজর ও বাাংলাজেজশর 

১০০টি িণ্য ভুটাজনর বাজাজর শুল্কমুি (duty free) সুসবধা িাজব। এর িাশািাসশ, 

বাসণজ ৈ িম্ভাবনাময় ১৩টি শেশ/বাসণজৈ িাংস্থা, শর্মন ভারত, িীন, জািান, 

সিঙ্গাপুর, ইজদাজনসশয়া, শ্রীলাংকা, মালজয়সশয়া, শনিাল, ইউএিএ, কানাডা, 

ইউজরসশয়ান ইকজনাসমক ইউসনয়ন, আসিয়ান ও েসক্ষণ আজমসরকার Mercosur-

এর িাজর্ PTA/FTA/CEPA (Comprehensive Economic Partnership 

Agreement) িম্পােজনর লজক্ষৈ অিাসধকার তাসলকা প্রণয়ন করা হজয়জছ। 

বাাংলাজেজশর িাজর্ বাসণজৈ িম্ভাবনাময় সবসভন্ন শেশ ও শজাজটর িাজর্ সি-িাসক্ষক 

বাসণজৈ চুসি স্বাক্ষজরর লজক্ষৈ Regional Trade Agreement (RTA) Policy 

Guideline এর প্রার্সমক খিড়া প্রণয়ন করা হজয়জছ। 

স্থানীয় িরকার ও িল্লী উন্নয়ন 

মাননীয় সিকার 

১৪০। ‘শশখ হাসিনার মূলনীসত, িাম শহজরর উন্নসত’- এ েশ থনজক ধারণ কজর 

বতথমান িরকার শহর ও িামীণ অবকাঠাজমা এবাং শর্াগাজর্াগ ও িসরবহন ব্যবস্থার 

উন্নয়জনর মাধ্যজম শেজশর অর্ থনীসতর সবকাজশ বহুমুখী কার্ থেম বাস্তবায়ন করজছ। 

শি লজক্ষৈ শহর-নগর ও িামীণ জনিজের উন্নয়ন ভাবনাজক আবসতথত কজর িরকাজরর 

সবসভন্ন কার্ থেম িসরিাসলত হজি। িরকাজরর সবগত ১৩ বছজর িল্লী খাজত ৬৯,০০২ 

সকজলাসমটার িাকা িড়ক, ৪,০৫,০৯৯ সমটার নতুন সব্রজ সনম থাণ, ১,০৯,০৭৮ সক.সম. 

িাকা িল্লী িড়ক রক্ষণাজবক্ষণ, ১,৭৬৭টি ইউসনয়ন িসরষে কমজপ্লক্স ভবন সনম থাণ, 
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৩৫৪টি উিজজলা িসরষে কমজপ্লক্স ভবন সনম থাণ বা িম্প্রিারণ করা হজয়জছ। এছাড়া 

২,৬৮৯টি শিার্ শিন্টার ও হাট-বাজার উন্নয়ন এবাং ১,০৭৫টি িাইজিান শশিার 

সনম থাণ বা পুনসন থম থাণ করা হজয়জছ। িাশািাসশ, নাগসরক জীবন মান উন্নয়জন ৯,০৮৮ 

সকজলাসমটার িড়ক ও ফুটিাত সনম থাণ, ৪,১০৭ সকজলাসমটার শড্রন সনম থাণ, ১৫,০৪১ 

সমটার সব্রজ ও কালভাট থ সনম থাণ, ৪১টি বাি ও ট্রাক টাসম থনাল সনম থাণ ও ৫৩টি 

কসমউসনটি শিন্টার সনম থাণ করা হজয়জছ। 

আমার িাম আমার শহর 

১৪১। িরকাজরর সনব থািনী ইশজতহার-২০১৮ এর অঙ্গীকার বাস্তবায়জনর অাংশ 

সহজিজব িল্লী অঞ্চজল উন্নত রাস্তাঘাট এবাং আধুসনক নগর সুসবধাসে প্রোজনর জন্য 

‘আমার িাম-আমার শহর’ কম থসূসি বাস্তবায়ন করা হজি। এর আওতায় কাসরগসর 

িহায়তা প্রকজল্পর মাধ্যজম সবসভন্ন উন্নয়নমূলক কম থকাণ্ড, র্র্া িামীণ িড়ক, শিার্ 

শিন্টার এবাং হাটবাজার, িামীণ িাসন িরবরাহ, িামীণ বজথৈ ব্যবস্থািনা, উিজজলা 

মাস্টার প্লৈান, কসমউসনটি শিি, স্থানীয় িরকার প্রসতষ্ঠানিমূজহর িক্ষমতা 

বৃসদ্ধকরণ, কসম্পউটার সভজলজ সনম থাণ ইতৈাসের জন্য শমাট ৩০টি গাইডলাইন প্রণয়ন 

করা হজব। এছাড়া ‘আমার িাম আমার শহর’ কম থিসরকল্পনা বাস্তবায়জনর িৈাজলঞ্জ 

শমাকাজবলার জন্য ৩৬টি সফসজসবসলটি স্টাসড িম্পন্ন করা হজব। এ কাসরগসর িহায়তা 

প্রকজল্পর মাধ্যজম ১৫টি িাইলট িাজমর জন্য প্রকল্প িহণ করা এবাং িজব থািসর 

‘রূিকল্প-২০৪১’ ও এিসডসজ বাস্তবায়জনর লজক্ষৈ কম থিাংস্থাজনর সুজর্াগ সৃসির উির 

গুরুত্বাজরাজির মাধ্যজম ৮৭,২৩০টি িাজমর উন্নয়জনর জন্য রূিজরখা প্রণয়ন করা হজব। 

এছাড়া, উি কাসরগসর িহায়তা প্রকজল্পর সুিাসরশ অনুর্ায়ী ভসবষ্যজত বড় আকাজরর 

সবসনজয়াগ প্রকল্প িহণ করা হজব। 

জলাবদ্ধতািহ নাগসরক িমস্যা সনরিজন িেজক্ষি 

১৪২। ঢ্াকার জলাবদ্ধতা সনরিজন িলসত অর্ থবছজর আমরা কার্ থকর িেজক্ষি িহণ 

কজরসছ। িাসন িরবরাহ ও িয়িঃসনষ্কাশন কতৃথিক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ১৯(৫) ধারায় 

প্রেি ক্ষমতাবজল ২৬টি খাজলর মাসলকানা ঢ্াকা ওয়ািা হজত দ্যই সিটি কজি থাজরশজনর 
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সনকট হস্তান্তর করা হজয়জছ। ঢ্াকার দ্যই সিটি কজি থাজরশন কতৃথক অনবধ স্থািনা 

উজিেিহ খাজলর স্বাভাসবক প্রবাহ বজায় রাখার লজক্ষৈ প্রজয়াজনীয় িেজক্ষি িহণ 

করা হজয়জছ। ফজল এ বছর প্রচুর বৃসিিাজতও ঢ্াকা শহজর জলাবদ্ধতা হয়সন। 

জলাবদ্ধতা দূরীকরণাজর্ থ খাল ব্যবস্থািনার সবষয়টি সুষু্ঠভাজব িম্পােজনর জন্য ঢ্াকার 

দ্যই সিটি কজি থাজরশন কতৃথক উন্নয়ন প্রকল্প িহণ করা হজি। শডঙ্গু শরাগ সনয়ন্ত্রজণর 

লজক্ষৈ ঢ্াকা মহানগরীিহ িারাজেজশ মশক সনধজনর িাশািাসশ িসরিন্নতা অসভর্ান, 

ভ্রাম্যমাণ আোলত ও জনিজিতনতামূলক কার্ থেম িসরিাসলত হজি। 

১৪৩। রাজধানী ও অন্যান্য মহানগরিহ শেশব্যািী সুজিয় িাসন িরবরাহ, শতভাগ 

স্যাসনজটশন সনসশ্চত করা, ভূ-গভথস্থ িাসনর িসরবজতথ ভূ-উিসরস্থ িাসন িাংরক্ষণ ও 

ব্যবহার সনসশ্চতকরজণর লজক্ষৈ িরকার সবসভন্ন কম থিসরকল্পনা িহণ কজরজছ। 

িামাঞ্চজল ৮,২২,৭০০টি আজি থসনকমুি সনরািে িাসনর উৎি এবাং শিৌর এলাকায় 

১,৩৭৩টি উৎিােক নলকূি, ১৫৯টি িাসন শশাধনাগার, ১৬,২০৩ সক.সম. িাইি 

লাইন স্থািন বা প্রসতস্থািন, ৯৪১ সক.সম. শড্রন ও ৬৯টি উচ্চ জলাধার স্থািন করা 

হজয়জছ। আজি থসনক, আয়রন, লবণািতা এবাং িাসনর স্তর সনজি শনজম র্াওয়ার 

িমস্যা সনরিজন ভূ-উিসরস্থ িাসনর ব্যবহার বৃসদ্ধর লজক্ষৈ ১০০টি নতুন পুকুর খনন 

এবাং ১,০০৮টি পুকুর পুনিঃখনন এবাং ৫৫৩টি সভজলজ িাইি ওয়াটার িাপ্লাই সস্কম 

সনম থাণ কার্ থেম িলমান রজয়জছ। এছাড়া িারাজেজশ প্রায় ৬৫,৬২০টি প্রার্সমক 

সবযালজয় ৪৯,৫০০টি সনরািে িাসনর উৎি এবাং ৪১,১০৮টি ওয়াশ িক সনম থাণ করা 

হজয়জছ। বতথমান িরকাজরর আমজল েসরদ্র জনজগাষ্ঠীর মজধ্য সবনামূজল্য এবাং 

িব থিাধারজণর জন্য স্বল্পমূজল্য ৭ লক্ষ ৬২ হাজার শিট ল্যাসট্রন/উন্নত ল্যাসট্রন সবতরণ 

করা হজয়জছ। এছাড়া, ৬,১৮১টি িাবসলক/কসমউসনটি টয়জলট সনম থাণ করা হজয়জছ। 

১৪৪। িামীণ অবকাঠাজমা উন্নয়জনর িাশািাসশ োসরদ্রৈ হ্রািকরণ, আত্মকম থিাংস্থান 

সৃসি ও জীবনমান উন্নয়জন িমবায় িদ্ধসতর মাধ্যজম কৃষক ও অন্যান্য প্রাসন্তক 

জনজগাষ্ঠীজক িাংগঠিত কজর প্রসশক্ষণ ও ঋণ প্রোন, তোরসক, কৃসষ এবাং কুটির 

সশজল্পর র্ন্ত্রিাসত িরবরাহ ইতৈাসে কার্ থেম িলমান রজয়জছ। কুসমল্লা ও বগুড়ায় 

অবসস্থত িল্লী উন্নয়ন একাজডসমর িাশািাসশ জামালপুর ও রাংপুজর আরও দ্যটি িল্লী 
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উন্নয়ন একাজডসম স্থািজনর উজযাগ িহণ করা হজয়জছ। শেজশর োসরদ্রৈিীসড়ত 

এলাকার োসরদ্রৈ হ্রাি ও জীবনমান উন্নয়ন এবাং িামজক উন্নয়জনর শকন্দ্রসবন্দু সহজিজব 

প্রসতষ্ঠা করার লজক্ষৈ জানুয়াসর, ২০১৮ হজত সডজিম্বর, ২০২৩ শময়াজে িল্লী উন্নয়ন 

ও িমবায় সবভাগ কতৃথক িাসব থক িাম উন্নয়ন কম থসূসি (সিসভসডসি)-৩য় ির্ থায় (১ম 

িাংজশাসধত) প্রকল্পটি বাস্তবাসয়ত হজি। প্রকজল্পর আওতায় এ র্াবৎ ৮,৮২৮টি িসমসত 

গঠন করা হজয়জছ। সবসভন্ন কৈাটাগসরজত ৩,৫৮,৬৮২ জন সুসবধাজভাগীজক প্রসশক্ষণ 

প্রোন করা হজয়জছ। আগামী ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্ থবছজর শমাট 

২,০৩,৯৪৪ জনজক সবসভন্ন কৈাটাগসরজত প্রসশক্ষণ প্রোজনর লক্ষৈমাত্রা সনধ থারণ করা 

হজয়জছ। 

১৪৫। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর িল্লী শিক্টজর ৫,০০০ সকজলাসমটার নতুন 

িড়ক সনম থাণ, ৭,০০০ সক.সম. িাকা িড়ক িময়ান্তর রক্ষণাজবক্ষণ, ১,৯০০ সমটার 

সব্রজ/কালভাট থ সনম থাণ, ৫,৫০০ সমটার সব্রজ/কালভাট থ রক্ষণাজবক্ষণ, ১৪০টি শিার্ 

শিন্টার/হাট বাজার উন্নয়ন, ৬০টি উিজজলা/ইউসনয়ন কমজপ্লক্স ভবন 

সনম থাণ/িম্প্রিারণ, ১৩০টি িাইজিান শিিারিহ সবসভন্ন উন্নয়ন কার্ থেম 

বাস্তবায়জনর লক্ষৈ সস্থর করা হজয়জছ। ফজল শেজশর িড়ক শনটওয়াকথ কভাজরজ 

৩৮.০২ শতাাংশ শর্জক বৃসদ্ধ শিজয় ৩৯.৪৩ শতাাংজশ উন্নীত হজব। এছাড়া, নগর 

অঞ্চজল ১,৭৬০ সকজলাসমটার রাস্তা ও ফুটিাত সনম থাণ, ১৭০ সকজলাসমটার শড্রন 

সনম থাজণর লক্ষৈমাত্রাও সনধ থারণ করা হজয়জছ। এ িকল অবকাঠাজমা জ্তসরর ফজল 

সবপুল িজরাক্ষ কম থিাংস্থান জ্তসরর সুজর্াগ সৃসি হজব র্া িামসিকভাজব িামীণ োসরদ্রৈ 

সবজমািজন গুরুত্বপূণ থ ভূসমকা রাখজব। 

১৪৬। আগামী অর্ থবছজর স্থানীয় িরকার ও িল্লী উন্নয়ন খাজত ৪৪ হাজার ৬৯০ 

শকাটি টাকা বরাজের প্রস্তাব করসছ র্া ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর সছল ৪২ হাজার ১৯৩ 

শকাটি টাকা। 
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জলবায়ু িসরবতথন ও িসরজবশ িাংরক্ষণ 

মাননীয় সিকার 

১৪৭। সবগত নজভম্বজর লািজগাজত অনুসষ্ঠত জলবায়ু িজম্মলজনর (কি-২৬) সলডার 

িাসমজট শেওয়া জাতীয় সববৃসতজত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িসরজবশ সুরক্ষায় িার েফা 

োসব তুজল ধজর সবজির জলবায়ু ঝুঁসকপূণ থ শেশিমূজহর জ্নসতক কণ্ঠস্বজর িসরণত 

হজয়জছন। এ োসবিমূহ হজি- ‘ন্যাশনাসল সডটারমাইে কসন্ট্রসবউশন’ (NDC) প্রণয়ন 

ও বাস্তবায়ন, অসভজর্াজন (Adaptation) এবাং প্রশমজনর (Mitigation) মজধ্য 

৫০:৫০ ভারিাম্য শরজখ বাসষ থক ১০০ সবসলয়ন ডলার প্রোজনর প্রসতশ্রুসত পূরণ, অসধক 

ঝুঁসকপূণ থ শেশিমূজহ িাশ্রয়ী মূজল্য িসরিন্ন ও িবুজ প্রযুসি ছসড়জয় শেওয়া এবাং 

বাস্তুচূৈত জলবায়ু অসভবািীজের জন্য সবিব্যািী োয়বদ্ধতা ভাগ কজর শনওয়া। 

১৪৮। িসরজবশ সুরক্ষার অিসরিীম গুরুত্বজক সবজবিনায় সনজয় িরকার জলবায়ুু্র 

িসরবতথনজসনত ঝুঁসক শমাকাজবলায় র্াবতীয় উন্নয়ন কম থকাজণ্ড বাস্তবিম্মত ও 

অন্তভু থসিমূলক িসরজবশবান্ধব িসরকল্পনার অনুিরণজক বাধ্যতামূলক কজরজছ। 

জ্বসিক কাব থন সনিঃিরণ হ্রাজির লক্ষৈমাত্রা বাস্তবায়জনর অাংশ সহজিজব আগস্ট ২০২১-

এ শেজশর হালনাগােকৃত ‘ন্যাশনাসল সডটারমাইে কসন্ট্রসবশন’ চূড়ান্ত করা হজয়জছ। 

আগামী ২০৩০ িাল নাগাে কাব থন-ডাই-অক্সাইড োি সনিঃিরণ হ্রাজির লক্ষৈমাত্রা 

িম্পূণ থ সনজস্ব অর্ থায়ন ও প্রযুসিগত িক্ষমতায় ৬.৭৩ শতাাংশ এবাং আন্তজথাসতক 

অর্ থায়ন ও কাসরগসর িহায়তা প্রাসপ্তিাজিজক্ষ আরও ১৫.১২ শতাাংশ সনধ থারণ করা 

হজয়জছ। অন্যসেজক, েীঘ থজময়াজে শেজশর জলবায়ু িসরবতথন শমাকাজবলায় িমসিত 

অসভজর্াজন শকৌশল ও করণীয় সনধ থারণকজল্প ‘জাতীয় অসভজর্াজন িসরকল্পনা 

(National Adaptation Plan)’ প্রণয়জনর কার্ থেম চূড়ান্ত ির্ থাজয় রজয়জছ এবাং 

২০০৯ িাজল প্রণীত ‘বাাংলাজেশ জলবায়ু িসরবতথন শকৌশল ও কম থ িসরকল্পনা’ 

হালনাগােকরণ কার্ থেম িলমান রজয়জছ। এছাড়া, সশল্প-কারখানা শর্জক শুরু কজর 

শেজশ নতুনভাজব প্রসতসষ্ঠত িকল প্রসতষ্ঠানজক িসরজবশবান্ধব করার ব্যবস্থা শনওয়া 

হজয়জছ। এর ধারাবাসহকতায় ইজতামজধ্য ১২ সবসলয়ন মাসকথন ডলার মূজল্যর ৮,৬০০ 

শমগাওয়াট উৎিােন ক্ষমতার ১০টি কয়লাসভসিক সবদ্যৈৎজকন্দ্র সনম থাণ িসরকল্পনার 
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সবষজয় নতুন সিদ্ধান্ত শনওয়া হজয়জছ। এ ১০টি প্রকজল্পর মজধ্য ৪টি বাসতল করা হজয়জছ 

এবাং অবসশি ৬টিজক িম্ভাব্যতা িমীক্ষার সভসিজত নবায়নজর্াে অর্বা োি-

সভসিক করা হজব। আমরা ২০৪১ িাজলর মজধ্য নবায়নজর্াে উৎি শর্জক আমাজের 

৪০ শতাাংশ জ্বালাসনর িাংস্থান সনসশ্চত করার লজক্ষৈ কাজ করসছ। 

১৪৯। বাাংলাজেজশর জীবনবসিত্রৈ সুরক্ষা, প্রাকৃসতক িসরজবশ িাংরক্ষণ ও 

মাজনান্নয়জনর লজক্ষৈ সবজ্ঞানসভসিক িমীক্ষার মাধ্যজম এ ির্ থন্ত শেজশর ১৩টি 

এলাকাজক প্রসতজবশগত িাংকটািন্ন এলাকা শঘাষণা করা হজয়জছ। সবগত ১৩ বছজর 

৯টি জাতীয় উযান, ১৮টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ৩টি ইজকািাকথ, ১টি উসদ্ভে উযান, 

২টি শমসরন প্রজটজক্টড এসরয়া এবাং ২টি সবজশষ জীবনবসিত্রৈ িাংরক্ষণ এলাকািহ 

নতুনভাজব শমাট ৩৫টি রসক্ষত এলাকা সৃজন করা হজয়জছ, র্ার ফজল বতথমাজন শেজশ 

রসক্ষত এলাকার িাংখ্যা শমাট ৫১টিজত োঁসড়জয়জছ। একই িমজয় শেজশ ৯৫,২৬৫ 

শহক্টর িক, ২৬,৪৫৩ সিডসলাং সক.সম. সেি এবাং ৬৮,১১৩ শহক্টর ম্যানজিাভ বাগান 

সৃসি করা হজয়জছ এবাং সবলুপ্তপ্রায় ১০৬টি বনজ ও ২৪০টি ঔষসধ বৃক্ষ প্রজাসত 

িাংরক্ষণ করা হজয়জছ। সশল্প কারখানায় ইটিসি স্থািন কার্ থেমজক শজারোর হজয়জছ। 

আবার সজআইএি প্রযুসির মাধ্যজম তথ্য-উিাি িাংিহ কজর ‘ন্যাশনাল ফজরস্ট 

ইনজভন্টসর’ সরজিাট থ প্রস্তুত করা হজয়জছ। িমি সুদরবজন িরকাসর অর্ থায়জন স্মাট থ 

(Spatial Monitoring and Reporting Tools) শিজট্রাসলাং িলমান আজছ। 

িাশািাসশ, বাঘ-মানুষ িন্দ্ব সনরিজন সুদরবন িাংলগ্ন জনগণজক িজঙ্গ সনজয় ৪৯টি 

‘সভজলজ টাইগার শরিিি টিম’ গঠন করা হজয়জছ। 

১৫০। বাাংলাজেশজক জলবায়ুর ঝুঁসক শর্জক শটকিই ও জলবায়ু িমৃসদ্ধর সেজক সনজয় 

র্াওয়ার লজক্ষৈ িরকার ‘মুসজব জলবায়ু িমৃসদ্ধ িসরকল্পনা (Mujib Climate 

Prosperity Plan)’ বাস্তবায়ন করজত র্াজি, র্া মূলত জলবায়ু অর্ থায়জনর জন্য 

একটি শকৌশলগত সবসনজয়াগ কাঠাজমা। উি িসরকল্পনা অনুর্ায়ী জলবায়ু 

সস্থসতস্থািকতা অজথজনর জন্য ২০৩০ িাল নাগাে ৮০ সবসলয়ন মাসকথন ডলার 

সবসনজয়াজগর িসরকল্পনা িহণ করা হজি। অভৈন্তরীণ ও আন্তজথাসতক উৎি শর্জক এ 

সবসনজয়াজগর অর্ থায়ন করা হজব। 
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১৫১। অর্ থ সবভাজগর ‘জলবায়ুর ঝুঁসক শমাকাজবলার অর্ থায়নজক িরকাসর ব্যয় 

ব্যবস্থািনায় অন্তভু থিকরণ’ শীষ থক প্রকজল্পর মাধ্যজম ‘Climate Public Finance 

Tracking Methodoloy’ প্রণয়নকরত iBAS++ সিজস্টজমর মাধ্যজম জলবায়ু 

িাংসশ্লি ২৫টি মন্ত্রণালয়/সবভাজগর বাজজজট জলবায়ু িাংোন্ত বরাজের িসরমাণ এবাং 

প্রকৃত ব্যয় সনরূিণ করা হজি। ফজল ঐ িকল মন্ত্রণালয়/সবভাগ জলবায়ু িসরবতথন 

িাংোন্ত বরাে ও ব্যজয়র িসরমাণ জানজত িারজছ এবাং জলবায়ু সবষয়ক নীসত ও 

িসরকল্পনা বাস্তবায়জন ভসবষ্যৎ করণীয় সনধ থারণ করজত িারজছ। এছাড়া, জলবায়ু 

িাংসশ্লি প্রকল্পগুজলার Performance Audit কীভাজব িম্পােন করজত হজব, শি 

সবষজয় িাংসশ্লিজের প্রসশক্ষণ প্রোন করা হজয়জছ। জলবায়ু অর্ থায়ন িাংোন্ত শর্ িব 

িসরভাষা বতথমাজন ব্যবহৃত হয়, শিিকল শটকসনকৈাল শেমালা সনজয় ‘জলবায়ু 

িসরবতথন শেজকাষ’ প্রকাশ করা হজয়জছ। 

োসরদ্রৈ দূরীকরণ ও িামাসজক সুরক্ষা কম থসূসি 

মাননীয় সিকার 

১৫২। িরকাজরর িসরকসল্পত নীসতজকৌশল বাস্তবায়জনর ফলস্বরূি শকাসভড-১৯ 

অসতমাসরর পূজব থ শেজশ োসরজদ্রৈর হার ২০.৫ শতাাংজশ এবাং অসত োসরজদ্রৈর হার 

১০.৫ শতাাংজশ শনজম আজি। র্সেও অসতমাসরর কারজণ সবজির অন্যান্য শেজশর ন্যায় 

আমাজের অিগসত সকছটা শহাঁিট শখজয়সছল, সকন্তু িরকাজরর দ্রুত িাহিী িেজক্ষজি 

অল্পসেজনই বাাংলাজেশ আবার উন্নয়জনর গসতধারায় সফজর আিজত িক্ষম হজয়জছ। 

সবিব্যাাংক এর এসপ্রল ২০২২ এ প্রকাসশত ‘Bangladesh Development Update’ 

শীষ থক প্রসতজবেজন উজল্লখ করা হজয়জছ শর্, শসিশালী অর্ থননসতক পুনরুদ্ধাজরর 

িসরজপ্রসক্ষজত শেজশ োসরদ্রৈ ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর ১১.৯ শতাাংজশ শনজম এজিজছ। 

শকাসভড-১৯ এর িাংকট কাটিজয় মানুজষর জীবন, জীসবকা ও শেজশর উন্নয়জনর 

গসতধারাজক এসগজয় সনজত িলসত বাজজজট স্বাস্থৈ, সবসনজয়াগ, উৎিােন, কম থিাংস্থান, 

মানবিম্পে উন্নয়ন, োসরদ্রৈ সবজমািন ও িামাসজক সুরক্ষা কম থসূসি শজারোর করার 

উির সবজশষ গুরুত্বাজরাি করা হজয়জছ। একসেজক িরকার অর্ থনীসতর কাঠাজমাগত 

রূিান্তজরর লজক্ষৈ িহণ করজছ নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প, অন্যসেজক অন্তভু থসিমূলক 
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উন্নয়জনর জন্য োসরদ্রৈ ও জ্বষম্য হ্রাজি িামাসজক সনরািিা শবিনীর িসরসধ 

প্রসতসনয়ত বৃসদ্ধ করা হজি। বৃহৎ উন্নয়ন কম থসূসির িাশািাসশ একজর্াজগ িসরিাসলত 

হজি িমাজজর সিসছজয় িড়া দ্যিঃস্থ, অিহায় এবাং সছন্নমূল মানুজষর শমৌসলক িাসহো 

পূরজণ নানামুখী কম থসূসি। 

িামাসজক সুরক্ষা কার্ থেম 

মাননীয় সিকার 

১৫৩। জাসতর সিতা শর্ শিানার বাাংলার স্বে শেজখসছজলন শিখাজন শর্ন মানুজষর 

শমৌসলক িাসহো শমটাজনার ব্যবস্থা র্াজক, ক্ষুধা-োসরদ্রৈ না র্াজক শিজন্য িাংসবধাজনর 

১৫(ঘ) অনুজিজে নাগসরকজের িামাসজক সুরক্ষা সবধাজনর ব্যবস্থা সনসশ্চত 

কজরসছজলন। তাঁর হাত ধজর শর্ িামাসজক সুরক্ষা কম থসূসি শুরু হজয়সছল, শিটি এখন 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনার শনতৃজত্ব জীবনিেসনভথর ব্যািক কম থসূসিজত 

রূিান্তসরত হজয়জছ। বতথমান িরকার অন্তভু থসিমূলক উন্নয়ন শজারোর করার লজক্ষৈ 

৮ম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা প্রণয়ন কজরজছ র্ার শলাগান হজি, ‘িকজলর িাজর্ িমৃসদ্ধর 

িজর্’। আমরা অন্তভু থসিমূলক উন্নয়ন সনসশ্চত করার লজক্ষৈ অর্ থননসতক জ্বষম্য 

কমাজত আন্তসরকতার িাজর্ কাজ করসছ এবাং প্রসতবছর িামাসজক সুরক্ষার 

কভাজরজ ও বাজজট বরাে উভয়ই বৃসদ্ধ কজর র্াসি। ইজতামজধ্য ২৯ শতাাংশ 

িসরবারজক িামাসজক সুরক্ষা কম থসূসির আওতায় আনা হজয়জছ এবাং বাজজট বরাে 

২০০৮-২০০৯ অর্ থবছজরর তুলনায় প্রায় ৮ গুণ বৃসদ্ধ শিজয়জছ। িরকার জাতীয় 

িামাসজক সুরক্ষা শকৌশল (NSSS) ২০১৫ এর অধীজন NSSS কম থিসরকল্পনা 

২০১৬-২০২১ ইজতামজধ্য বাস্তবায়ন কজরজছ এবাং িম্প্রসত NSSS কম থিসরকল্পনা 

২০২১-২৬ এর বাস্তবায়ন শুরু কজরজছ। েসরদ্র ও অিহায় মানুষ, প্রাসন্তক জনজগাষ্ঠী 

এবাং িমাজজর দ্যব থল অাংশগুজলাজক িামাসজক সুরক্ষা কম থসূসির আওতায় আনার 

জন্য দ্যজর্ থাগ-প্রবণ এলাকা, েসরদ্রতম এলাকা এবাং জনিাংখ্যার ঘনজত্বর অনুিাজতর 

মজতা সবষয়গুসল বতথমাজন সবজবিনায় শনওয়া হজি। 
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োসরদ্রৈ সনরিনমূলক কার্ থেম 

১৫৪। বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমান ১৯৭৪ িাজল িামীণ োসরদ্রৈ সবজমািজনর 

শকৌশল সহজিজব ‘িল্লী িমাজজিবা কার্ থেম’ ও ১৯৭৫ িাজল ‘িল্লী মাতৃজকন্দ্র 

কার্ থেম’ িালু কজরন, র্া বতথমাজন শেজশর প্রসতটি উিজজলায় বাস্তবাসয়ত হজি। 

এছাড়াও শহর এলাকায় ‘শহর িমাজজিবা কার্ থেম’ এবাং ‘এসিড েগ্ধ ও প্রসতবন্ধী 

ব্যসিজের পুনব থািন কার্ থেম’ নাজম শমাট ৪টি সুেমুি ক্ষুদ্রঋণ কার্ থেম বাস্তবায়ন 

করা হজি। এ িকল ক্ষুদ্রঋণ কার্ থেজম জনপ্রসত ৫ হাজার টাকা শর্জক ৩০ হাজার 

টাকা ির্ থন্ত সুেমুি ক্ষুদ্রঋণ প্রোন ও বৃসিমূলক প্রসশক্ষণ প্রোন করা হজি। 

দ্যিঃস্থ, প্রসতবন্ধী ও বয়স্কজের জন্য গৃহীত কার্ থেম 

১৫৫। িরকার েীঘ থজময়াসে ও স্থায়ী কার্ থেম িসরিালনার মাধ্যজম প্রবীণজের 

অসধকার িমুন্নত রাখায় িজিি। দ্যিঃস্থ প্রবীণ ব্যসিজের অসধকার সুরক্ষায় ব্যািক 

িসরিজর বয়স্ক ভাতা প্রোন করা হজি এবাং সবধবা ও স্বামী সনগৃহীতা ভাতার শক্ষজত্র 

প্রবীণ নারীজক অিাসধকার প্রোন করা হজি। ২০২১-২০২২ অর্ থবছর শর্জক জনপ্রসত 

মাসিক ৫০০ টাকা হাজর ৫৭.০১ লাখ ভাতাজভাগীর জন্য বয়স্ক ভাতা খাজত ৩ হাজার 

৪৪৪.৫৪ শকাটি টাকা বরাে প্রোন করা হজি র্া িলমান র্াকজব। ২০২১-২০২২ 

অর্ থবছজর ২০ লাখ ৮ হাজার প্রসতবন্ধী ব্যসিজক মাসিক ৭৫০/- টাকা হাজর ভাতা 

প্রোন করা হজয়জছ। উিকারজভাগীর িাংখ্যা আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর ৩.৫৭ 

লাখ বৃসদ্ধ কজর ২০.৮ লাজখর স্থজল ২৩.৬৫ লাজখ উন্নীত করার িসরকল্পনা শনওয়া 

হজয়জছ। এ িময় মাসিক ভাতার হার ৭৫০/- টাকা শর্জক ১০০/- টাকা বৃসদ্ধ কজর 

৮৫০/- টাকা করা হজব। ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর প্রসতবন্ধী ভাতা বাবে ২ হাজার 

৪২৯ শকাটি টাকা বরাে শেওয়ার প্রস্তাব করসছ। ভাতা কম থসূসির বাইজরও িরকার 

প্রসতবন্ধী সশক্ষার্ীজের জন্য প্রসতবন্ধী সশক্ষা উিবৃসি িালু কজরজছ, ২০২১-২০২২ 

অর্ থবছজর র্ার উিকারজভাগীর িাংখ্যা সছল ১ লাখ এবাং বাসষ থক বরাে সছল ৯৫ 

শকাটি ৬৪ লক্ষ টাকা। শেজশর অটিজম ও সনউজরা-জডজভলিজমন্টাল প্রসতবন্ধী 

ব্যসিজের স্বাস্থৈ ও জীবন ঝুঁসক হ্রািকজল্প সনউজরা-জডজভলিজমন্টাল প্রসতবন্ধী সুরক্ষা 

ট্রাস্ট এর আওতায় ‘বঙ্গবন্ধু প্রসতবন্ধী সুরক্ষা বীমা’ িলসত বছজরর জাতীয় বীমা 
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সেবজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক উজিাধন করা হজয়জছ। 

নারী উন্নয়ন ও সশশু কল্যাজণ উজযাগ 

১৫৬। িামাসজক সুরক্ষা কম থসূসির আওতাভুি বয়স্ক ভাতা, প্রসতবন্ধী ভাতা ও 

প্রসতবন্ধী উিবৃসি কার্ থেজম এবাং োসরদ্রৈ সনরিন কম থসূসির আওতায় িল্লী ও শহর 

িমাজজিবা কার্ থেম, এসিডেগ্ধ ও প্রসতবন্ধী ব্যসিজের পুনব থািজন শতকরা ৫০ ভাগ 

নারী এবাং সবধবা ও স্বামী সনগৃহীতা দ্যিঃস্থ মসহলা ভাতা এবাং িল্লী মাতৃজকন্দ্র 

কার্ থেজম শতকরা ১০০ ভাগ নারী অন্তভু থি রজয়জছ। সুেমুি ক্ষুদ্রঋজণর 

কার্ থেমিমূজহ নারীর অন্তভু থসি বাধ্যতামূলক র্াকায় এগুজলা বাসষ থক গজড় ১.২০ লাখ 

নারীর ক্ষমতায়ন, িামাসজক সুরক্ষা বৃসদ্ধ, আত্মকম থিাংস্থান, সশক্ষা ও প্রসশক্ষণ প্রাসপ্ত, 

আয়বধ থক কার্ থেজম অাংশিহণ, সনজস্ব পু ুঁসজ এবাং িরকাসর িম্পে ও শিবা লাজভর 

সুজর্াগ সৃসিজত প্রতৈক্ষ ভূসমকা রাখজছ। িামাসজক অিরাধপ্রবণ নারীজের অিাসধকার 

সভসিজত ৬টি শকজন্দ্রর মাধ্যজম ির্ থায়েজম ভরণ-জিাষণ, প্রসশক্ষণ, সশক্ষা ও 

পুনব থািজনর ব্যবস্থা করা হজি। এসতম সশশুজের শখারাকী ভাতা জানুয়াসর, ২০২২ 

হজত ৫০০/- টাকা বৃসদ্ধ কজর মাসিক জনপ্রসত ৪০০০/- টাকা হাজর প্রোন করা 

হজয়জছ। শশখ রাজিল সশশু প্রসশক্ষণ ও পুনব থািন শকন্দ্রিমূজহর মাধ্যজম সুসবধাবসঞ্চত 

সবিন্ন সশশুজের শিবা প্রোন কজর িসরবার বা সনকট আত্মীয় বা অন্য শকাজনা 

প্রসতষ্ঠাজন পুনিঃএকত্রীকরণ/পুনব থািন সনসশ্চত করা হজি। বতথমাজন শকন্দ্রিমূজহ শমাট 

২,২৯১ জন (১,০৮৮ জন শছজল এবাং ১,২০৩ জন শমজয়) সশশু অবস্থান করজছ। 

মা ও সশশু িহায়তা কম থসূসি 

১৫৭। আমরা িামীণ এলাকার েসরদ্র গভথবতী মাজয়র জন্য সবযমান মাতৃত্বকালীন 

ভাতা এবাং শহর অঞ্চজলর কম আজয়র ‘কম থজীবী মাজয়জের জন্য ল্যাকজটটিাং ভাতা’ 

এ কম থসূসি দ্যটিজক িমসিত কজর ‘মা ও সশশু িহায়তা কম থসূসি’ নাজম বাস্তবায়ন শুরু 

কজরসছ। এ কার্ থেম জীবনিেসভসিক িামাসজক সনরািিা কাঠাজমার আওতায় 

মাতৃগভথ শর্জক শুরু কজর সশশুর জীবজনর প্রর্ম গুরুত্বপূণ থ ১,০০০ সেনিহ িার বছর 

বয়ি ির্ থন্ত সশশুর পুসি িাসহো পূরণ, শারীসরক বৃসদ্ধ ও মানসিক সবকাজশ িাহায্য 
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করজব। এছাড়া, মাতৃমৃতুৈ ও সশশু মৃতুৈ হ্রাি, শীণ থকায় ও খব থকায় সশশুর িাংখ্যা 

কসমজয় আনজত গুরুত্বপূণ থ ভূসমকা িালন করজব। মূলত এ কার্ থেম িতুর্ থ সশল্পসবপ্লজবর 

উিজর্াগী েক্ষ মানবিম্পে জ্তসরজত গুরুত্বপূণ থ ভূসমকা িালন করজব বজল আমরা 

সবিাি কসর। আমাজের িরকার িামাসজক সুরক্ষা কার্ থেজমর আওতায় মা ও সশশু 

িহায়তা কম থসূসিজক িজব থািম সবসনজয়াগ সহজিজব সবজবিনা করজছ। ফজল, এ 

কম থসূসিজক প্রাধান্য সেজয় ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর উিকারজভাগীর িাংখ্যা ১০ লাখ 

৪৫ হাজার শর্জক ২ লাখ ৯ হাজার বৃসদ্ধ কজর আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর শমাট 

১২ লক্ষ ৫৪ হাজাজর উন্নীত করার প্রস্তাব করসছ। এ খাজত ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর 

শমাট বরাে ১ হাজার ২৪৩ শকাটি টাকা। 

বীর মুসিজর্াদ্ধাজের কল্যাণ 

১৫৮। মহান মুসিযুজদ্ধর ইসতহাি, ঐসতহৈ ও স্মৃসত িাংরক্ষণ এবাং মুসিজর্াদ্ধাজের 

কল্যাজণ আমরা সনরলিভাজব কাজ কজর র্াসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনজে থশনার 

আজলাজক ২০২১-২০২২ অর্ থবছর হজত িকল শশ্রসণর বীর মুসিজর্াদ্ধাজের মাসিক 

িম্মাসন ভাতা ন্যৈনতম ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হজয়জছ। ইজতামজধ্য বীর 

মুসিজর্াদ্ধাজের পূণ থাঙ্গ তথ্য িম্বসলত Management Information System 

(MIS) ও িমসিত তাসলকা প্রস্তুত করা হজয়জছ। এছাড়া, বীর মুসিজর্াদ্ধাজের 

িসরসিসত সনসশ্চতকজল্প তাঁজের অনুকূজল স্মাট থ কাড থ ও সডসজটাল িনেিত্র প্রোন 

কার্ থেম চূড়ান্ত ির্ থাজয় রজয়জছ। বীর মুসিজর্াদ্ধাজের আর্ থিামাসজক অবস্থার 

উন্নয়জনর লজক্ষৈ শেজশর িকল শজলা-উিজজলায় মুসিজর্াদ্ধা কমজপ্লক্স ভবন সনম থাণ 

প্রায় শশষ ির্ থাজয় রজয়জছ। 

সিসছজয় িড়া জনজগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন 

১৫৯। আমরা সভক্ষাবৃসিজত সনজয়াসজত জনজগাষ্ঠীর পুনব থািন ও সবকল্প কম থিাংস্থান 

সৃসি, িা শ্রসমকজের জীবনমান উন্নয়ন, শবজে ও অনিির শগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, 

সহজড়া জনজগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নিহ সিসছজয় িড়া জনজগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়জন 

সবসভন্ন কম থসূসি িহণ কজরসছ। শেশব্যািী সভক্ষুক পুনব থািন ও তাজের জন্য সবকল্প 



85 

কম থিাংস্থান সৃসির কার্ থেম িলমান রজয়জছ। স্কুলগামী শবজে, অনিির ও তৃতীয় সলজঙ্গর 

সশক্ষার্ীজের সশসক্ষত কজর গজড় শতালার লজক্ষৈ ৪ স্তজর উিবৃসি প্রোন করা হজি। 

িামাসজক সুরক্ষা খাজত প্রজণােনা প্যাজকজ বাস্তবায়ন 

১৬০। শকাসভড-১৯ অসতমাসরর অসভঘাত শমাকাজবলায় িরকাজরর গৃহীত 

অর্ থননসতক পুনরুদ্ধার কার্ থেজমর একটি গুরুত্বপূণ থ অাংশ হজি িামাসজক সুরক্ষা 

ব্যবস্থার আওতা বৃসদ্ধ। ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর ১১২টি এবাং ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর 

১৫০টিিহ শমাট ২৬২টি উিজজলায় ভাতা প্রাসপ্তর শর্াে শতভাগ বয়স্ক ও সবধবাজক 

ভাতা প্রোন কার্ থেজমর আওতায় আনা হজয়জছ। িামাসজক সনরািিা শবিনী 

কম থসূসিিমূজহর িকল নগে হস্তান্তর সজ-টু-সি িদ্ধসতর অধীজন আনয়ন করার লজক্ষৈ 

১০টি বৃহৎ কম থসূসিজত এ সডসজটাল িদ্ধসত ইজতামজধ্য িালু করা হজয়জছ এবাং ২০২১-

২০২২ অর্ থবছজর সজ-টু-সি এর অধীজন সুসবধাজভাগীর িাংখ্যা ২ শকাটি ৬৩ লাজখ 

উন্নীত করা হজয়জছ। ভাইরাি প্রাদ্যভথাজবর কারজণ হঠাৎ কম থহীন হজয় িড়া েসরদ্র 

মানুজষর জন্য সবনামূজল্য জরুসর খায িহায়তা সহজিজব িাল, ত্রাণ (নগে) ও সশশু 

খায সবতরজণর ব্যবস্থা করা হজয়জছ। িারাজেজশ সনম্ন-আজয়র জনজগাষ্ঠীর মাজঝ মাত্র 

১০ টাকা শকসজ েজর িাল সবেজয়র িলমান কার্ থেম শবগবান করা হজয়জছ। 

িারাজেজশ লক্ষৈসভসিক উিকারজভাগী িসরবাজরর প্রজতৈকজক ২,৫০০ টাকা কজর দ্যই 

ধাজি শমাট ২ হাজার ১৬৮ শকাটি টাকা অনুোন প্রোন করা হজয়জছ। তন্মজধ্য প্রর্ম 

ধাজি প্রায় ৩৫ লাখ ও সিতীয় ধাজি প্রায় ৩১ লাখ িসরবার এ অনুোন শিজয়জছন, 

র্াজের মজধ্য রজয়জছ সেনমজুর, কৃষক, শ্রসমক, গৃহকমী, শমাটরর্ান শ্রসমক ও অন্যান্য 

শিশায় জসড়ত শলাকজন। 

‘ফৈাসমসল কাড থ’ কম থসূসি 

১৬১। িাম্প্রসতক িমজয় রাসশয়া-ইউজেন িাংঘাত ও সবিব্যািী িরবরাহ শৃঙ্খল 

ব্যাহত হওয়াজসনত কারজণ সনতৈপ্রজয়াজনীয় িজণ্যর মূল্য বৃসদ্ধর শপ্রক্ষািজট 

শেশব্যািী েসরদ্র জনজগাষ্ঠীর মজধ্য স্বল্পমূজল্য সনতৈপ্রজয়াজনীয় িণ্য সবতরজণ আমরা 

‘ফৈাসমসল কাড থ’ কম থসূসি িালু কজরসছ। এ কম থসূসির আওতায় এক শকাটি িসরবাজরর 

তাসলকা চূড়ান্ত করা হজয়জছ। এর অধীজন কজরানাকাজল নগে অর্ থ িহায়তা বাবে 



86 

২,৫০০ টাকা কজর শিজয়জছন শর্ িকল িসরবার তারািহ শমাট এক শকাটি িসরবার 

টিসিসবর ‘ফৈাসমসল কাড থ’ িহায়তা িাজিন। িরকাসর এ উজযাজগর ফজল শেজশর প্রায় 

িাঁি শকাটি স্বল্প-আজয়র মানুষ িরািসর উিকৃত হজব। 

১৬২। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর িামাসজক সনরািিা শবিনী খাজত শমাট ১ 

লক্ষ ১৩ হাজার ৫৭৬ শকাটি টাকা বরাে রাখার প্রস্তাব করসছ, র্া বাজজজটর ১৬.৭৫ 

শতাাংশ এবাং সজসডসির ২.৫৫ শতাাংশ। 

িতুর্ থ সশল্পসবপ্লব ও সডসজটাল বাাংলাজেশ 

মাননীয় সিকার 

িতুর্ থ সশল্পসবপ্লজবর জন্য আমাজের প্রস্তুসত 

১৬৩। সবখ্যাত ইাংজরজ শলখক এইি সজ ওজয়লি একো বজলসছজলন “Adapt or 

perish, now as ever, is nature’s inexorable imperative”। তার িজঙ্গ সুর 

সমসলজয় বলজত হয় শর্, অর্ থননসতক কাঠাজমা সনয়ত িসরবতথনশীল; পুরাতন 

অর্ থননসতক প্রসেয়া েমাগতভাজব নতুন প্রসেয়া িারা প্রসতস্থাসিত হয়। সকন্তু, 

একসবাংশ শতােীর এ িমজয় এজি েমবধ থমান আন্তিঃিাংজর্াগ এবাং স্মাট থ 

অজটাজমশজনর কারজণ প্রযুসি, সশল্প, উৎিােন প্রসেয়া তর্া অর্ থননসতক কম থকাজণ্ডর 

িকল শক্ষজত্র সবিব্যািী অসত দ্রুত িসরবতথন িসরলসক্ষত হজি, র্াজক িতুর্ থ সশল্পসবপ্লব 

বজল আখ্যা শেওয়া হজয়জছ। জ্বসিক অর্ থনীসতর এরূি অসনবার্ থ িসরবসতথত 

িসরসস্থসতজত প্রসতজর্াসগতায় টিজক শর্জক আমাজের উন্নয়ন অির্াত্রাজক িফলভাজব 

এসগজয় সনজত হজল িসরবসতথত িসরসস্থসতর িাজর্ সনজজজের খাি খাইজয় শনওয়ার 

উিযুি কজর গজড় শতালার শকাজনা সবকল্প শনই। কাজজই, আমরা শেজশ িতুর্ থ 

সশল্পসবপ্লজবর প্রধান প্রযুসিিমূহ, শর্মন আটি থসফসিয়াল ইজন্টসলজজি, শরাজবাটিক্স, 

িকজিইন, ভাচুথয়াল বা অগজমজন্টড সরয়ৈাসলটি, ইন্টারজনট অফ সর্াংি ইতৈাসের 

ব্যািক ব্যবহার উৎিাসহত করজবা এবাং র্ারা এিকল প্রযুসি সনজয় কাজ করজবন 

তাজের প্রজয়াজনীয় নীসত িহায়তা প্রোন করজবা। 
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িতুর্ থ সশল্পসবপ্লজবর জন্য প্রস্তুসতকজল্প েক্ষ মানবিম্পে জ্তসর 

১৬৪। িরকাজরর অন্যতম প্রধান লক্ষৈ হজলা িতুর্ থ সশল্পসবপ্লজবর উিযুি তথ্য-

প্রযুু্সিসনভথর েক্ষ মানবিম্পে সৃসি করা। শি উজেে িাধনকজল্প আমাজের িরকার 

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) সভসিক 

সশক্ষা ও প্রসশক্ষজণর উির শজার সেজি। িরকার শশ্রসণকজক্ষ িতুর্ থ সশল্পসবপ্লজবর 

িাসহো শমটাজনার উিযুি প্রযুসিসভসিক সবষয়গুজলা িড়াজনার উির শজার সেজি 

এবাং শি লজক্ষৈ এনসিটিসবজক িাঠ্যেজমর উিযুি িসরবতথজনর জন্য প্রজয়াজনীয় 

তহসবল বরাে সেজি। িরকার ২০৩০ িাজলর মজধ্য কাসরগসর সশক্ষায় সশক্ষার্ীজের 

৩০ শতাাংজশ উন্নীত করার িসরকল্পনা কজরজছ, র্া বতথমাজন ১৪ শতাাংজশর 

কাছাকাসছ। এছাড়া, তথ্য প্রযুসিজত প্রসশসক্ষত ও েক্ষ জনবল জ্তসরর লজক্ষৈ িরকার 

শবশ সকছ গুরুত্বপূণ থ প্রসশক্ষণ কম থসূসি িহণ কজরজছ। শর্মন, বাাংলাজেশ হাই-জটক 

িাকথ কতৃথিক্ষ আইটি খাজতর জনবজলর িাসহোর সেজক লক্ষৈ শরজখ আগামী ২০২৫ 

িাজলর মজধ্য ষাট হাজাজরর অসধক এবাং ২০৩০ িাজলর মজধ্য এক লক্ষ তরুণ-

তরুণীজক প্রসশক্ষণ প্রোজনর লক্ষৈমাত্রা সনধ থারণ কজরজছ। ইজতামজধ্য সবসভন্ন প্রকল্প ও 

কম থসূসির আওতায় ৩৬ হাজাজরর অসধক জজনর প্রসশক্ষণ িম্পন্ন হজয়জছ। বাাংলাজেশ 

কসম্পউটার কাউসিল কতৃথক গৃহীত প্রকল্প হজত প্রায় ২.৩৪ লক্ষ জনজক আইসিটি 

সবষজয় প্রসশক্ষণ প্রোন করা হজয়জছ; র্াজের সিাংহভাগই শেশ-সবজেজশর সবসভন্ন 

আইসিটি প্রসতষ্ঠাজন িাকসর করজছ। অগজমজন্টড সরজয়সলটি ও ভাচুথয়াল সরজয়সলটিিহ 

িতুর্ থ সশল্পসবপ্লজবর িাজর্ খাি খাওয়াজত শেজশর প্রসতটি সবিসবযালজয় সবজশষাসয়ত 

ল্যাব প্রসতষ্ঠা করা হজব এবাং ৫৭টি এরূি সবজশষাসয়ত ল্যাব স্থািজনর কাজ বতথমাজন 

িলমান রজয়জছ। তরুণজের র্র্ার্র্ প্রসশক্ষজণর জন্য ৬৪টি শজলায় শশখ কামাল 

আইটি শট্রসনাং এৈাে ইনসকউজবশন শিন্টার স্থািন ও ১০টি সডসজটাল সভজলজ শস্টশন 

স্থািন কার্ থেম িলমান রজয়জছ। এছাড়া, উেীয়মান প্রযুসি, আটি থসফসিয়াল 

ইজন্টসলজজি, ইন্টারজনট অব সর্াংি, িকজিইন, শরাজবাটিকি, সবগ ডাটা, িাউড 

কসম্পউটিাং ইতৈাসে সবষজয় প্রসশক্ষণ কার্ থেম িলমান রজয়জছ। 
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সডসজটাল বাাংলাজেশ 

মাননীয় সিকার 

১৬৫। সডসজটাল বাাংলাজেশ সবসনম থাজণর িার স্তম্ভ, র্র্া- কাজনসক্টসভটি, েক্ষ 

মানবিম্পে উন্নয়ন, ই-গভজন থি এবাং আইসিটি ইোসে প্রজমাশন এর আজলাজক 

সবগত ১৩ বছজর নানা উজযাগ ও উন্নয়ন কার্ থেম বাস্তবায়ন হওয়ায় শেজশ তথ্য ও 

শর্াগাজর্াগ প্রযুসির অভূতপূব থ প্রিার ঘজটজছ। ২০১৮ িাজলর ১২ শম মহাকাজশ 

বঙ্গবন্ধু স্যাজটলাইট-১ শপ্ররজণর মাধ্যজম সবি স্যাজটলাইজটর এসলট িাজবর গসব থত 

িেস্য হজয়জছ বাাংলাজেশ। আমাজের িরকার ক্ষমতায় আিার আজগ প্রসত 

এমসবসিএি ইন্টারজনট ব্যােউইজর্র োম সছল ৭৮ হাজার টাকা, র্া বতথমাজন ৩০০ 

টাকার সনজি। শেজশর ১৮,৫০০ িরকাসর অসফি একই শনটওয়াজকথর আওতায় 

এজিজছ। ৩,৮০০ ইউসনয়জন শিৌুঁজছ শগজছ উচ্চগসতর ইন্টারজনট িাংজর্াগ। বাাংলাজেজশ 

বতথমাজন শমাবাইল সিম ব্যবহারকারী প্রায় ১৮ শকাটির অসধক এবাং ইন্টারজনট 

ব্যবহারকারী ১৩ শকাটির শবসশ। তথ্য ও শর্াগাজর্াগ প্রযুসির এ িম্প্রিারণ ও 

প্রযুসিজত মানুজষর অসভজর্াজজনর ফজল জ্েনসদন জীবজনর প্রায় প্রসতটি শক্ষজত্র 

শেজশর মানুষ সডসজটাল বাাংলাজেজশর সুফল শভাগ করজছন। 

১৬৬। ই-গভজন থি প্রসতষ্ঠার অাংশ সহজিজব নানা কার্ থেজমর বাস্তবায়জন িরকাসর 

প্রসতষ্ঠাজন এজিজছ স্বিতা, জবাবসেসহতা এবাং গসতশীলতা। ৫২ হাজার 

ওজয়বিাইজটর জাতীয় তথ্যবাতায়ন জ্তসর করা হজয়জছ, র্াজত যুি করা হজয়জছ ৯৫ 

লজক্ষর অসধক কনজটন্ট। ই-নসর্ িালুর ির মাি থ, ২০২২ ির্ থন্ত এর মাধ্যজম প্রায় ১.৬৬ 

শকাটি ফাইজলর সনষ্পসি করা হজয়জছ। িরকার এ ির্ থন্ত প্রায় ২ হাজার িরকাসর শিবা 

সডসজটালাইজড কজরজছ, র্ার ফজল নাগসরকজের িময় শেঁজিজছ, খরি কজমজছ এবাং 

র্াতায়াত কজমজছ। ই-সজসি িালুর ফজল শটোর প্রসেয়ায় এজিজছ স্বিতা। ২০২২ 

িাজলর মাি থ ির্ থন্ত ই-সজসি ব্যবস্থার মাধ্যজম ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার শকাটি টাকা আসর্ থক 

মূজল্যর েরিত্র আহ্বান করা হজয়জছ। বতথমাজন িারাজেজশ ৮,৩৬৩টি সডসজটাল 

শিন্টাজরর মাধ্যজম ৩০০ এর অসধক সবসভন্ন ধরজনর িরকাসর-জবিরকাসর শিবা 

জনগণ িহণ করজছ। এছাড়াও, সডসজটাল শিন্টার শর্জক এজজন্ট ব্যাাংসকাং-এর 
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মাধ্যজম ২৬ হাজার ৫৫০ শকাটি টাকার আসর্ থক শলনজেন িম্পন্ন হজয়জছ। শেজশর 

মানুষ এখন সবিাি কজর, ঘজরর কাজছই িকল ধরজনর শিবা িাওয়া িম্ভব; আর 

তাজের এ সবিাি অজথনই সডসজটাল বাাংলাজেজশর ির্িলায় আমাজের িরকাজরর 

িবজিজয় বড় িাওয়া। 

১৬৭।  িরকার তথ্যপ্রযুসির অবকাঠাজমাগত উন্নয়জন নানামুখী িেজক্ষি িহণ 

কজরজছ। জাতীয় শডটা শিন্টার (Tier-III) হজত িরকাজরর ৭৩১টি আসর্ থক 

প্রসতষ্ঠানজক সনরবসিন্নভাজব সবসভন্ন িাসভ থি, শর্মন: শমইল শডাজমইন, ওজয়বিাইট ও 

অৈাসপ্লজকশন শহাসস্টাং, সভসিএি িাসভ থি, িাউড িাসভ থি ও গুগল ড্রাইজভর ন্যায় সজ-

ড্রাইভ বা গভন থজমন্ট ড্রাইভ িাসভ থি ইতৈাসে প্রোন করা হজি। বতথমাজন এটির ডাটা 

িাংরক্ষণ ক্ষমতা ১৪.৬ শিটাবাইট এবাং ডাটা শিন্টার হজত শিবািহীতার িাংখ্যা প্রায় 

১০ শকাটির অসধক। ইনজফা-িরকার (২য় ির্ থায়) শীষ থক প্রকজল্পর আওতায় 

িারাজেজশ ৮৯৩টি সভসডও কনফাজরসিাং সিজস্টম স্থািন করা হজয়জছ। সশক্ষাজক্ষজত্র 

প্রযুসির সবকাশ ও ব্যবহার বাড়াজত িরকার নানামুখী উজযাগ সনজয়জছ। ৩০০টি স্কুল 

অব সফউিার স্থািজনর কার্ থেম িলমান রজয়জছ। ৬৫টি সশক্ষা প্রসতষ্ঠাজন ভাষা সশক্ষা 

ল্যাবজরটসর প্রসতষ্ঠা করা হজয়জছ। শিৌসে আরজব ১৫টিিহ শমাট ৪,১৭৬টি শশখ রাজিল 

সডসজটাল ল্যাব স্থািন করা হজয়জছ এবাং আরও ৫ হাজার সশক্ষা প্রসতষ্ঠাজন এ ল্যাব 

স্থািজনর কার্ থেম িলমান রজয়জছ। 

শকাসভড-১৯ শমাকাজবলায় সডসজটাল ব্যবস্থার প্রজয়াগ 

১৬৮। জ্বসিক কজরানা অসতমাসরর িমজয় তথ্য ও শর্াগাজর্াগ প্রযুসির ব্যবহার 

কজর ব্যবিা-বাসণজৈ, অসফি-আোলত, সশক্ষািহ অসত প্রজয়াজনীয় ও জরুসর 

কার্ থেম িিল রাখা হজয়জছ। কজরানা অসতমাসর শমাকাজবলায় শেশীয় আইটি 

প্রজকৌশলীজের িারা জ্তসর ‘সুরক্ষা’ অৈািি িালু করা হজয়জছ এবাং এর মাধ্যজম 

ভৈাকসিন সনবন্ধন, ভৈাকসিজনশন তথ্য িাংকলন, ভৈাকসিন িাটি থসফজকট ইসুৈ 

ইতৈাসে কার্ থেম িফলভাজব িম্পন্ন করা হজি। কজরানাকালীন corona.gov.bd 

ওজয়ব শিাট থাজল ৩ শকাটি ৭৫ লজক্ষরও অসধকবার তথ্য ও শিবার জন্য নাগসরকগণ 

িাংযুি হজয়জছন। এছাড়া, িাংিে টিসভর মাধ্যজম প্রার্সমক, মাধ্যসমক, মাদ্রািা এবাং 
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কাসরগসর ির্ থাজয়র ৫,৬৬৮টি িাি িহণ এবাং ৫,০৮৬ জন সশক্ষজকর যুি হওয়া, 

৭.৮৫ শকাটিরও অসধকবার সডসজটাল কনজটন্টগুজলা অনলাইজন ির্ থজবক্ষণ করা, ই-

লাসন থাং প্লৈাটফম থ ‘মুিিাজঠ’ ৪.৩৬ লজক্ষরও অসধক প্রসশক্ষণার্ীর অনলাইন শকাজি থ 

অাংশিহণ এবাং ৬৭ হাজাজররও অসধক ডািাজরর প্রসশক্ষণ িহণ িম্ভবির হজয়জছ। 

এছাড়া, ভাচুথয়াল আোলজত ৩,৪৭,৯৫৬টি জাসমন আজবেন শুনানী িম্পন্ন হজয়জছ। 

হাইজটক িাজকথর উন্নয়ন ও স্টাট থ-আি িাংস্কৃসতর সবকাশ 

১৬৯। সডসজটাল বাাংলাজেশ বাস্তবায়জনর ফজল সডসজটাল অর্ থনীসতর সবকাশ 

ঘজটজছ। আইসিটি খাজতর রপ্তাসন ইজতামজধ্য ১.৪ সবসলয়ন ডলার ছাসড়জয় শগজছ। 

শেজশ ৩৯টি হাইজটক িাকথ/আইটি ইনসকউজবশন শিন্টার গজড় শতালা হজি। 

ইজতামজধ্য ৯টিজত ব্যবিাসয়ক কার্ থেম শুরু হজয়জছ। িাকথগুজলাজত এ ির্ থন্ত শেসশ 

সবসনজয়াগ হজয়জছ প্রায় ২০০০ শকাটি টাকা এবাং প্রস্তাসবত সবজেসশ সবসনজয়াজগর 

িসরমাণ প্রায় ৪৩৯ সমসলয়ন মাসকথন ডলার। উদ্ভাবনী শসির সবকাজশ প্রসতষ্ঠা করা 

হজয়জছ স্টাট থআি বাাংলাজেশ সলসমজটড, আইসডয়া প্রকল্প ও বঙ্গবন্ধু ইজনাজভশন িান্ট 

(সবগ)। িরকাজরর এরূি নানা উজযাজগর ফজল েমশ শেজশ স্টাট থআি ইজকাসিজস্টম 

গজড় উঠজছ। বতথমাজন শেজশ প্রায় ২.৫ হাজাজরর শবসশ স্টাট থআি রজয়জছ। স্টাট থআি 

খাজত এ ির্ থন্ত প্রতৈক্ষ ও িজরাক্ষ কম থিাংস্থান হজয়জছ প্রায় ১৫ লাখ মানুজষর। 

আমাজের ভসবষ্যৎ িসরকল্পনা হজলা ২০২৫ িাজল আইসিটি রপ্তাসন ৫ সবসলয়ন মাসকথন 

ডলার এবাং তথ্য ও শর্াগাজর্াগ প্রযুসিসনভথর কম থিাংস্থান ৩০ লাজখ উন্নীত করা এবাং 

শি জন্য এ খাজত ির্ থাপ্ত বাজজট বরাে শেওয়া হজি। 

শভৌত অবকাঠাজমা 

মাননীয় সিকার 

সবদ্যৈৎ ও জ্বালাসন 

১৭০। ২০৩১ িাজলর মজধ্য উচ্চ-মধ্যম আয় ও ২০৪১ িাজলর মজধ্য উচ্চ-আজয়র 

শেজশ উিরজণ বাাংলাজেশ শর্ মহািসরকল্পনা িহণ কজরজছ, তার সুষ্ঠু বাস্তবায়জনর 

জন্য সবপুল িসরমাজণ আর্ থ-িামাসজক উন্নয়ন কম থকাণ্ড িহণ করা হজয়জছ এবাং 
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ভসবষ্যজত িহজণর িসরকল্পনা করা হজি। বলাই বাহুল্য, এিকল কম থকাণ্ড বাস্তবায়জন 

সবদ্যৈৎ ও জ্বালাসন িাসহো েমািজয় বৃসদ্ধ িাজব। উি েমবসধ থষ্ণু িাসহোর সেজক লক্ষৈ 

শরজখ মানিম্মত সবদ্যৈৎ ও জ্বালাসনর িাংস্থান সনসশ্চত করা িরকাজরর অন্যতম লক্ষৈ। 

কাজজই িবার জন্য সবদ্যৈৎ শিৌুঁছাজনা ও শেশজুজড় সনরবসিন্ন সবদ্যৈৎ িরবরাহ এবাং 

সনরািে ও শটকিই জ্বালাসন িরবরাহ সনসশ্চতকরজণ িরকার বদ্ধিসরকর। 

সবদ্যৈৎ উৎিােজন িাফল্য 

১৭১। সবগত ১৩ বছর ধজর সবদ্যৎ উৎিােন বৃসদ্ধর লজক্ষৈ িরকাজরর সনরলি 

প্রজিিার ফজল শেজশ িম্প্রসত শমাট সবদ্যৈৎ উৎিােন ক্ষমতা (কৈািটিভ ও 

নবায়নজর্াে জ্বালাসনিহ) ২৫,৫৬৬ শমগাওয়াজট উন্নীত হজয়জছ। আসম আনজদর 

িজঙ্গ জানাসি শর্, মুসজব শতবষ থজক িামজন শরজখ উৎিােন, িঞ্চালন ও সবতরণ 

ব্যবস্থার িমসিত উন্নয়জনর মাধ্যজম িরকার শেজশর শতভাগ জনগণজক সবদ্যৈৎ 

ব্যবস্থার আওতায় সনজয় আিজত িক্ষম হজয়জছ। সবগত ১৩ বছজর মার্াসিছ সবদ্যৈৎ 

উৎিােন ২২০ সকজলাওয়াট-আওয়ার হজত ৫৬০ সকজলাওয়াট আওয়াজর উন্নীত 

করজত শিজরসছ। এ িময়কাজল ৫,২১৩ িাসকথট সকজলাসমটার িঞ্চালন এবাং 

৩,৩৬,০০০ সকজলাসমটার সবতরণ লাইন সনম থাণ করা হজয়জছ এবাং সবদ্যৈৎ সবতরজণ 

সিজস্টম লি ১৪ শতাাংশ হজত ৮ শতাাংজশ নাসমজয় আনা হজয়জছ। 

১৭২। বতথমাজন শেজশ ১৩,৫৩০ শমগাওয়াট ক্ষমতার ৩৪টি সবদ্যৈৎজকন্দ্র সনম থাণাধীন 

রজয়জছ। জসমর প্রাপ্যতা, জ্বালাসন িসরবহন সুসবধা এবাং শলাড শিন্টার সবজবিনায় 

িায়রা, মজহশখালী ও মাতারবাসড় এলাকাজক িাওয়ার হাব সহজিজব সিসিত কজর 

বৃহৎপ্রকল্পিমূহ বাস্তবায়ন করা হজি। তন্মজধ্য কয়লাসভসিক িায়রা ১,৩২০ 

শমগাওয়াট র্াম থাল সবদ্যৈৎজকজন্দ্রর সনম থাণ শশজষ িম্প্রসত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

বাসণসজৈক উৎিােন উজিাধন কজরজছন। এছাড়া, কয়লাসভসিক রামিাল ১,৩২০ 

শমগাওয়াট জ্মত্রী সুিার র্াম থাল প্রজজক্ট, মাতারবাসড় ১,২০০ শমগাওয়াট আল্ট্রাসুিার 

সেটিকাল শকাল প্রজজক্ট স্থািজনর কার্ থেম পুজরােজম িলজছ। রাসশয়ার িহায়তায় 

রূিপুজর ২,৪০০ শমগাওয়াট ক্ষমতার িারমাণসবক সবদ্যৈৎ শকন্দ্র বাস্তবায়নাধীন 

রজয়জছ। িাশািাসশ, নবায়নজর্াে জ্বালাসন হজত প্রায় ৭৮০ শমগাওয়াট সবদ্যৈৎ 
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উৎিােন হজি। শমাট িাসহোর শতকরা ১০ ভাগ নবায়নজর্াে জ্বালাসন হজত 

উৎিােজনর লজক্ষৈ শিৌর শসিসভসিক সবদ্যৈৎ উৎিােজনর উির গুরুত্বাজরাি করা 

হজয়জছ। সবদ্যৈৎ শক্ষজত্র এ িকল কার্ থেম বাস্তবাসয়ত হজল অসিজরই শেজশর িকল 

মানুজষর জন্য মানিম্পন্ন সবদ্যৈৎ িরবরাহ সনসশ্চত করা িম্ভব হজব। 

১৭৩। সনরবসিন্ন সবদ্যৈৎ িরবরাহ সনসশ্চতকরজণ িরকার িঞ্চালন ব্যবস্থার 

উন্নয়জনও গুরুত্ব সেজি। িায়রা-জগািালগঞ্জ ৪০০ শকসভ ডাবল িাসকথট িঞ্চালন লাইন 

এবাং শগািালগঞ্জ-রামিাল ৪০০ শকসভ িঞ্চালন লাইনদ্যটির সনম থাণ কাজ িম্পন্ন কজর 

ইজতামজধ্য কসমশসনাং করা হজয়জছ। এছাড়া, শমাাংলা-খুলনা (েসক্ষণ) ২৩০ শকসভ 

িঞ্চালন লাইন সনসম থত হজয়জছ। শগািালগঞ্জ-আসমনবাজার ৪০০ শকসভ িঞ্চালন 

লাইজনর ৭.৫ সকসম িদ্মা সরভার েসিাং অাংজশর িদ্মা সরভার শবজডর ৭টি টাওয়াজরর 

ফাউজেশজনর সনম থাণকাজ িলমান রজয়জছ। রূিপুর িারমাণসবক সবদ্যৈৎ শকজন্দ্রর 

িাওয়ার ইভৈাকুজয়শজনর জন্য ৪০০ শকসভ ও ২৩০ শকসভ শভাজিজজর ৬টি িঞ্চালন 

লাইন সনম থাণ করা হজি। 

জ্বালাসন সনরািিা সনসশ্চতকরণ 

১৭৪। শেজশর আর্ থ-িামাসজক উন্নয়জনর িাশািাসশ জ্বালাসনর িাসহোও দ্রুতগসতজত 

বৃসদ্ধ িাজি, র্ার একটি বড় অাংশ মূলত প্রাকৃসতক োজির মাধ্যজম পূরণ করা হজি। 

শেজশ আসবষ্কৃত ২৮টি প্রাকৃসতক োিজক্ষজত্রর মজধ্য ২০টিজত উৎিােন িলজছ। ২০০৯ 

িাজল শেজশ জ্েসনক ১,৭৮৮ সমসলয়ন ঘনফুট োি উৎিাসেত হজতা র্া শবজড় 

বতথমাজন ২,৫২৫ সমসলয়ন ঘনফুট হজয়জছ। িাশািাসশ োজির েমবধ থমান িাসহো 

পূরজণ জ্েসনক প্রায় ৬০০-৭৫৩ সমসলয়ন ঘনফুট তরলীকৃত প্রাকৃসতক োি 

(এলএনসজ) সহজিজব আমোসনপূব থক সরোসিফাইকরত জাতীয় সিজড যুি করা 

হজি। শেজশর জ্বালাসন শতজলর েমবধ থমান িাসহো পূরজণর লজক্ষৈ ইস্টান থ সরফাইনাসর 

সলসমজটড-এর শশাধন ক্ষমতা আরও ৩০ লক্ষ টন বৃসদ্ধর জন্য ইআরএল ইউসনট-২ 

প্রকল্প িহণ করা হজয়জছ, র্া বাস্তবাসয়ত হজল বাসষ থক িসরজশাধন ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ 

শমসট্রক টজন উন্নীত হজব। 
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১৭৫। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর সবদ্যৈৎ সবভাগ এবাং জ্বালাসন ও খসনজ 

িম্পে সবভাজগর জন্য ২৬ হাজার ৬৬ শকাটি টাকা বরাজের প্রস্তাব করসছ, র্া বতথমান 

২০২১-২০২২ অর্ থবছজর সছজলা ২৭ হাজার ৪৮৪ শকাটি টাকা। 

শর্াগাজর্াগ অবকাঠাজমা 

মাননীয় সিকার 

১৭৬। বাাংলাজেশজক একটি আধুসনক ও উন্নত শেশ সহজিজব গজড় শতালার লজক্ষৈ 

িরকার সনরািে, শটকিই িসরজবশবান্ধব ও িাশ্রয়ী শর্াগাজর্াগ অবকাঠাজমা গজড় 

তুলজত িো িজিি আজছ। এলজক্ষৈ আমরা িড়কির্, শিতু, শরলির্, শনৌির্ এবাং 

আকাশিজর্ িমসিত সবসনজয়াজগর মাধ্যজম একটি কার্ থকর অভৈন্তরীণ ও আন্তজথাসতক 

শর্াগাজর্াগ ব্যবস্থা গজড় শতালার লজক্ষৈ কাজ কজর র্াসি। 

িড়ক িসরবহন 

১৭৭। িড়ক সনরািিা শজারোর, র্ানজট সনরিন এবাং িাশ্রয়ী গণিসরবহন 

ব্যবস্থার উন্নয়জন ঢ্াকা শহজর বাি র ৈাসিড ট্রানসজট (সবআরটি) ও মাি র ৈাসিড 

ট্রানসজট (এমআরটি) িালুর িসরকল্পনা শমাতাজবক বাস্তবায়ন এসগজয় িজলজছ। গত 

১৩ বছজর িড়কিজর্র উন্নয়জন ৩৫৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবাং ৪৪৮টি নতুন প্রকল্প 

িহণ করা হজয়জছ। একই িমজয় ১৭৩.২০ সকজলাসমটার জাতীয় মহািড়ক ৪ বা তার 

অসধক শলজন উন্নীত করা হজয়জছ এবাং ৯১৪.৮৪ সকজলাসমটার মহািড়ক ৪ বা 

তজতাসধক শলজন উন্নীত করার কাজ িলমান আজছ। িাম্প্রসতক িমজয় ঢ্াকা-মাওয়া-

ভাঙা এক্সজপ্রিওজয় এবাং গাজীপুর-টাঙ্গাইল ৬-জলন িড়ক সনম থাণ শশজষ র্ানবাহন 

িলািজলর জন্য খুজল শেওয়া হজয়জছ। এছাড়া এজলঙ্গা-হাটিকুমরুল-রাংপুর মহািড়ক 

ও িট্টিাম-কক্সবাজার মহািড়ক িার শলজন উন্নীতকরজণর কাজ িমাসপ্তর িজর্। 

ঢ্াকা-সিজলট মহািড়ক িার শলজন উন্নীতকরজণর কাজ শুরু হজয়জছ। বতথমাজন িড়ক 

িসরবহন ও মহািড়ক সবভাজগর আওতায় ২৬টি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রজয়জছ। 
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ঢ্াকা মহানগরীজত মাি র ৈাসিড ট্রানসজট 

১৭৮। ২০৩০ িাজলর মজধ্য ঢ্াকা মহানগরী এবাং িাংযুি এলাকার র্ানজট সনরিন 

ও গণিলািল িসরজবশ উন্নয়জন ৬টি শমজট্রাজরল লাইজনর িমিজয় ঢ্াকা মাি ট্রানসজট 

শকাম্পাসন সলসমজটজডর আওতায় ১২৯.৯০১ সকজলাসমটার (৬৮.৭২৯ সক.সম. উড়াল 

ও ৬১.১৭২ সক.সম. িাতাল) েীঘ থ ও ১০৫টি শস্টশন (৫২টি উড়াল এবাং ৫৩টি িাতাল) 

সবসশি একটি িমসিত শমজট্রাজরল ব্যবস্থা গজড় শতালার জন্য িময়াবদ্ধ 

কম থিসরকল্পনার অাংশ সহজিজব উিরা ৩য় িব থ হজত মসতসঝল ির্ থন্ত ২০.১০ সক.সম. 

েীঘ থ ও ১৬টি শস্টশনসবসশি প্রর্ম উড়াল শমজট্রাজরজলর সনম থাণকাজ চূড়ান্ত ির্ থাজয় 

রজয়জছ। ইজতামজধ্য উিরা ৩য় ির্ থায় সডজিা হজত আগারগাঁও ির্ থন্ত িফলভাজব 

িরীক্ষামূলক শমজট্রাজরল িলািল কজরজছ এবাং সডজিম্বর ২০২২ নাগাে এ অাংশটি 

বাসণসজৈকভাজব র্াত্রী িসরবহজনর জন্য খুজল শেওয়া হজব। আগারগাঁও হজত মসতসঝল 

ির্ থন্ত অবসশি অাংশটি সডজিম্বর ২০২৩ নাগাে বাসণসজৈক কার্ থেজমর জন্য খুজল 

শেওয়া হজব। িরবতীজত এটিজক মসতসঝল হজত কমলাপুর ির্ থন্ত ১.১৬ সক.সম. বসধ থত 

করা হজব। িাশািাসশ এমআরটি লাইন ৫-এর িাউোন থ ও নে থান থ রুট এবাং এমআরটি 

লাইন-১ এর সডজটইলড সডজাইজনর কাজ শশজষর িজর্ রজয়জছ। আশা করসছ, 

এমআরটি লাইন-১ এর সনম থাণকাজ আগামী অর্ থবছজর শুরু করা িম্ভব হজব। এছাড়া, 

িরকার িট্টিাম শহজরও এমআরটি ব্যবস্থা িালুর জন্য িসরকল্পনা করজছ। 

শিতু ও এসলজভজটড এক্সজপ্রিওজয়র শমগা প্রকল্প বাস্তবায়ন 

মাননীয় সিকার 

১৭৯। শেজশ সশল্প ও বাসণজৈ িহায়ক িসরবহন ও শর্াগাজর্াগ ব্যবস্থা গজড় শতালার 

লজক্ষৈ িরকার শবশ কজয়কটি শমগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করজছ, র্ার মজধ্য িদ্মা শিতু 

অন্যতম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় িেজক্ষজির ফজল বাাংলাজেশ িরকাজরর সনজস্ব 

অর্ থায়জন ৬.১৫ সক.সম. েীঘ থ িদ্মা শিতুর সনম থাণ কাজ শশষ করা িম্ভব হজয়জছ। 

আগামী ২৫ জুন তাসরজখ শিতুটি র্ান িলািজলর জন্য খুজল শেওয়া হজি, র্ার মাধ্যজম 

রাজধানীর িজঙ্গ শেজশর েসক্ষণাঞ্চজল শর্াগাজর্াগ ব্যবস্থায় এক অভূতপূব থ উন্নসত 

িাসধত হজব। আজরকটি বৃহৎপ্রকল্প অর্ থাৎ, কণ থফুলী নেীর তলজেজশ ৩.৩২ সক.সম. 
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েীঘ থ বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমান টাজনল প্রকজল্পর সনম থাণকাজ শশষ ির্ থাজয় রজয়জছ 

এবাং সডজিম্বর ২০২২ এর মজধ্য টাজনলটি র্ানবাহন িলািজলর জন্য উমু্মি করা 

িম্ভব হজব। এছাড়া, হর্রত শাহজালাল আন্তজথাসতক সবমানবদর হজত ঢ্াকা-িট্টিাম 

মহািড়জকর কুতুবখাসল ির্ থন্ত র ৈাম্পিহ ৪৬.৭৩ সক.সম. েীঘ থ এসলজভজটড 

এক্সজপ্রিওজয়র সনম থাণকাজ পুজরােজম এসগজয় িলজছ। এর প্রর্ম অাংজশর 

(সবমানবদর-বনানী) প্রায় ৭৮.৯৪ শতাাংশ কাজ িম্পন্ন হজয়জছ। িমি প্রকজল্পর শভৌত 

অিগসত প্রায় ৪৩.৬০ শতাাংশ। গাজীপুর হজত হর্রত শাহজালাল আন্তজথাসতক 

সবমানবদর ির্ থন্ত ২০ সক.সম. বাি র ৈাসিড ট্রানসজট সনম থাণকাজজর ৬৯ শতাাংশ 

িম্পন্ন হজয়জছ। এছাড়া, সবমানবদর হজত মহাখালী ির্ থন্ত বাি র ৈাসিড ট্রানসজট 

সনম থাজণর সবষয়টি ির্ থাজলািনা করা হজি। 

১৮০। হর্রত শাহজালাল আন্তজথাসতক সবমানবদর শর্জক আশুসলয়া হজয় িাভার 

ইসিজজড ির্ থন্ত ২৪ সক.সম. েীঘ থ ঢ্াকা-আশুসলয়া এসলজভজটড এক্সজপ্রিওজয় সনম থাণ 

প্রকল্পটির ভূসম অসধিহণ কার্ থেম িলমান আজছ। এছাড়া, ভুলতা-আড়াইহাজার-

বাঞ্চারামপুর িড়জক শমঘনা নেীর উির শিতু সনম থাণ, বসরশাল-জভালা িড়জক 

কালাবের ও শততুসলয়া শিতু সনম থাণ, সমঠামইন শিনাসনবাি হজয় সকজশারগঞ্জ শজলার 

কসরমগঞ্জ উিজজলার মসরিখালী ির্ থন্ত একটি সিতল িড়ক সনম থাজণর িম্ভাব্যতা 

িমীক্ষা িলমান আজছ। িাশািাসশ, র্মুনা নেীর তলজেজশ টাজনল সনম থাজণর িম্ভাব্যতা 

িমীক্ষা িলমান আজছ। িলমান শিতু, উড়ালিড়ক ও টাজনলিমূহ অন্তভু থি কজর 

আরও নতুন এসলজভজটড এক্সজপ্রিওজয় ও বৃহৎ শিতু সনম থাজণর জন্য িেজক্ষি িহণ 

করা হজি। 

শরলির্ খাজত উন্নয়জনর মহািসরকল্পনা 

১৮১। আরামোয়ক, িাশ্রয়ী, িসরজবশবান্ধব, সনরািে ও স্বল্প খরজি র্াত্রী ও িণ্য 

িসরবহজন বাাংলাজেশ শরলওজয়র গুরুত্ব সবজবিনা কজর িরকার এ খাজতর িমসিত ও 

সুষম উন্নয়জন নানাসবধ কার্ থেম িহণ কজরজছ। বাাংলাজেশ শরলওজয়র ৩০ বছর 

শময়াসে (২০১৬-২০৪৫) িাংজশাসধত মহািসরকল্পনা অনুিাজর রাজধানী ঢ্াকার িাজর্ 

কক্সবাজার, শমাাংলা বদর, টুঙ্গীিাড়া, বসরশাল, িাব থতৈ িট্টিামিহ শেজশর অন্যান্য 

এলাকা শরল শনটওয়াজকথর আওতায় আনা, ট্রাি এসশয়ান শরলওজয় ও আঞ্চসলক 
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শরলওজয় শর্াগাজর্াগ স্থািন এবাং উন্নত কসমউটার শট্রন িাসভ থি িালুর মাধ্যজম শেজশর 

গুরুত্বপূণ থ শহরিমূজহর িাজর্ সনকটবতী শহরতলীর শর্াগাজর্াগ স্থািজনর জন্য 

কার্ থেম িহণ করা হজয়জছ। এ মহািসরকল্পনার আওতায় ছয় ধাজি ৫ লক্ষ ৫০ 

হাজার শকাটি টাকা ব্যজয় ২৩০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হজব। 

১৮২। ৮ম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনার আওতায় শরলওজয়র জন্য ৭৯৮.০৯ সক.সম. 

নতুন শরললাইন সনম থাণ, সবযমান শরললাইজনর িমান্তরাজল ৮৯৭ সক.সম. ডুজয়ল 

শগজ/ডাবল শরললাইন সনম থাণ, ৮৪৬.৫১ সক.সম. শরল লাইন িাংস্কার, ৯টি গুরুত্বপূণ থ 

শরল শিতু সনম থাণ, শলজভল েসিাং শগইটিহ অন্যান্য অবকাঠাজমা উন্নয়ন, অভৈন্তরীণ 

কজন্টইনার সডজিা সনম থাণ, ওয়াকথশি সনম থাণ ও আধুসনকায়ন, ১৬০টি শলাজকাজমাটিভ, 

১,৭০৪টি র্াত্রীবাহী শকাি, আধুসনক রক্ষণাজবক্ষণ র্ন্ত্রিাসত িাংিহ, ২২২টি শস্টশন 

সিগনাসলাং ব্যবস্থার মাজনান্নয়নিহ শরলওজয়র িাসব থক ব্যবস্থািনার মাজনান্নয়জনর 

জন্য ব্যািক কার্ থেম িহণ করা হজয়জছ। িদ্মা বহুমুখী শিতুর শরল সলাংক প্রকজল্পর 

িাসব থক অিগসত হজয়জছ ৫৮ শতাাংশ। এছাড়া, র্মুনা নেীজত ডাবল ট্রৈাক ডুজয়লজগজ 

শরলওজয় শিতুর সনম থাণকাজজর িাসব থক অিগসত হজয়জছ ৪০ শতাাংশ। তাছাড়া, 

শোহাজারী হজত রামু হজয় কক্সবাজার এবাং রামু হজত মায়ানমার িীমাজন্তর সনকটবতী 

গুনধুম ির্ থন্ত সিজঙ্গল লাইন ডুজয়ল শগজ ট্রৈাক সনম থাণ কাজজর ৭১ শতাাংশ িম্পন্ন 

হজয়জছ এবাং খুলনা-জমাাংলা শরললাইন প্রকজল্পর কাজ প্রায় ৯০ শতাাংশ িম্পন্ন 

হজয়জছ। এছাড়া রূিিা শরল শিতুর সনম থাণ কাজ শশষ ির্ থাজয় রজয়জছ। িরকার িায়রা 

বদরজক িদ্মা শরলসলাংজকর িাজর্ িাংযুি করজত ফসরেপুজরর ভাঙ্গা হজত বসরশাল 

ও িটুয়াখালী হজয় িায়রা বদর ির্ থন্ত শরল লাইন সনম থাজণর উজযাগ িহণ কজরজছ। 

বাসণজৈ িহায়ক শনৌির্ ও বদর উন্নয়ন 

১৮৩। িরকার অভৈন্তরীণ ও আন্তজথাসতক িমুদ্র, স্থল ও শনৌ-বদরিমূজহর 

কম থেক্ষতা বৃসদ্ধর মাধ্যজম সনরবসিন্ন র্াত্রী ও মালামাল িসরবহজন শনৌরুট ও 

বদরিমূহ িাংস্কার ও আধুসনকায়জন ব্যািক কার্ থেম িসরিালনা করজছ। িট্টিাম 

বদজর আগমন ও বসহগ থমনকারী বাসণসজৈক জাহাজিমূজহর সনরািে শনসভজগশন 

সনসশ্চত করার প্রজয়াজনীয় র্ন্ত্রিাসত িাংিহ করা হজয়জছ এবাং সডসজটাল বাসর্ থাং 



97 

ব্যবস্থা িালু করা হজয়জছ। িট্টিাম িমুদ্রবদর িম্প্রিারণ ও এটিজক সবিমাজন 

উন্নীতকরজণর জন্য িজতঙ্গা-হাসলশহর উিকূজল শব-টাসম থনাজলর সনম থাণকাজ িলমান 

রজয়জছ, র্া িম্পন্ন হজল িট্টিাম বদজর জাহাজজর টান থ এরাউে টাইম ২.৬ সেন হজত 

কজম ২৪-৩৬ ঘণ্টায় উন্নীত হজব। এছাড়া আন্তজথাসতক বাসণজৈ িাসহোর িাজর্ 

িামঞ্জস্য শরজখ ১৬ সমটার ড্রাফট এবাং ৮,০০০ টিইইউ ধারণক্ষমতার কজন্টইনার 

জাহাজ িহজণর লজক্ষৈ মাতারবাসড়জত শেজশর প্রর্ম গভীর িমুদ্রবদর সনম থাণ প্রকল্প 

দ্রুতগসতজত এসগজয় িজলজছ। ইজতামজধ্য শিখাজন সবদ্যৈৎজকজন্দ্রর সনম থাণ র্ন্ত্রিাসত 

বহনকাসর বৃহৎ জাহাজ সভড়জত শুরু কজরজছ। শমাাংলা বদর িৈাজনলজক িিল রাখার 

এবাং ১০.৫ সমটার ড্রাফজটর জাহাজিমূজহর উিজর্াগী করার লজক্ষৈ শড্রসজাং কাজ 

িম্পন্ন হজয়জছ। িায়রাজক একটি সবিমাজনর িমুদ্রবদর সহজিজব রূিান্তজরর জন্য 

প্রজয়াজনীয় কার্ থেম িলমান রজয়জছ। এছাড়া, শেজশর িকল শনৌির্, শনৌর্ান 

িলািজলর উিজর্াগী রাখার জন্য প্রজয়াজনীয় খনন কার্ থেম িলমান আজছ। 

সবমানবহর িম্প্রিারণ ও সবমানবদর উন্নয়ন 

১৮৪। িরকার শেজশ আন্তজথাসতক মাজনর সবমান িসরবহন ব্যবস্থা গজড় তুলজত 

নানাসবধ কার্ থেম িহণ কজরজছ। আকাশ িজর্ র্াত্রীগজণর িাসহো সবজবিনায় িলসত 

বছজর মালিীি ও কানাডার টজরজন্টাজত বাাংলাজেশ সবমাজনর ফ্লাইট িালু করা 

হজয়জছ। হর্রত শাহজালাল আন্তজথাসতক সবমানবদজরর তৃতীয় টাসম থনাল সনম থাণকাজ 

২০২৩ িাজলর মজধ্য িম্পন্ন করার লজক্ষৈ বতথমাজন সেনরাত ২৪ ঘন্টাই কাজ িলজছ। 

কক্সবাজার সবমানবদরজক আন্তজথাসতক সবমানবদজর উন্নীত করার লজক্ষৈ রানওজয় 

িম্প্রিারণ ও নতুন টাসম থনাল ভবন সনম থাণকাজ পুজরােজম এসগজয় িজলজছ। জ্িয়েপুর 

সবমানবদরজক আন্তজথাসতক সবমানবদজর উন্নীত কজর শিখাজন একটি আঞ্চসলক হাব 

গজড় শতালার লজক্ষৈ প্রকল্প প্রণয়ন করা হজি। তাছাড়া, শেজশর অন্যান্য অভৈন্তরীণ 

ও আন্তজথাসতক সবমানবদরিমূজহর অবকাঠাজমা, রানওজয়, ট্যাসক্স ওজয়, হৈাাংগার ও 

আমোসন-রপ্তাসন িণ্য িাংরক্ষজণর শশডিমূহ িাংস্কার ও উন্নয়নিাধজনর কার্ থেম 

িলমান রজয়জছ। 

১৮৫। িসরবহন ও শর্াগাজর্াগ খাজত আসম আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর ৮১ 
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হাজার ৫১৮ শকাটি টাকা বরাে প্রোজনর প্রস্তাব করসছ। বতথমান ২০২১-২০২২ 

অর্ থবছজর এ খাজত ৭২ হাজার ২৯ শকাটি টাকা বরাে সছল। 

নারীর ক্ষমতায়ন ও সশশু উন্নয়ন 

মাননীয় সিকার 

শজোর িমতাসভসিক িমাজ ও নারীর ক্ষমতায়ন 

১৮৬। িপ্তম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনার ধারাবাসহকতায় অিম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা 

অনুর্ায়ী আমরা শজোর িমতাসভসিক িমাজ প্রসতষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়জন সবসভন্ন 

কার্ থেম বাস্তবায়ন করসছ। ফজল রাজননসতক, অর্ থননসতক ও িামাসজক শক্ষজত্র 

নারীর ক্ষমতায়ন ও শজোর জ্বষম্য দূরীকরণ সূিজক বাাংলাজেশ আন্তজথাসতকভাজব 

ভাল অবস্থাজন উন্নীত হজয়জছ। Global Gender Gap Report, 2021 অনুর্ায়ী 

সবজি শজোর জ্বষম্য সূিজক ১৫৩টি শেজশর মজধ্য বাাংলাজেজশর অবস্থান ৬৫, র্া 

েসক্ষণ এসশয়ার মজধ্য িব থাজি। এটি িামসিকভাজব িরকাজরর নারী উন্নয়ন ও শজোর 

জ্বষম্য সনরিজন িফলতার িাক্ষৈ সেজি। অর্ থননসতক কম থকাজে অাংশিহণ ও 

সুসবধাপ্রাসপ্তর শক্ষজত্র নারীজের অবস্থান িজন্তাষজনক ির্ থাজয় শনওয়ার লজক্ষৈ আমরা 

কাজ কজর র্াসি। সবজশষ কজর প্রজফশনাল ও কাসরগসর শক্ষজত্র যুবা নারীজের েক্ষতা 

উন্নয়নজক আমরা আগামী বাজজজট গুরুত্ব শেজবা। এছাড়া, শজোর িমতা এবাং নারীর 

ক্ষমতায়জনর জন্য ফলপ্রসূ ও শসিশালী প্রাসতষ্ঠাসনক শকৌশল িহণ, শজোর ইসুৈটি 

মূল শরাতধারায় আনার জন্য ির্ থাপ্ত অর্ থ ও জনবল বরাে প্রোন এবাং প্রযুসিজত েক্ষ 

জনবল বৃসদ্ধ ইতৈাসে কম থকাণ্ডজক অিাসধকার সভসিজত সবজবিনা করজবা। 

১৮৭। অিম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা অনুিরজণ নারীর মানসবক িক্ষমতা, 

অর্ থননসতক অাংশিহণ ও সুসবধা বৃসদ্ধ, নারীর কন্ঠস্বর ও প্রসতসনসধত্ব সনসশ্চত করার 

লজক্ষৈ নারীজের জন্য অবকাঠাজমা ও শর্াগাজর্াগ িসরজষবা বৃসদ্ধ, প্রাসতষ্ঠাসনক 

িক্ষমতা শজারোর করার জন্য সবসভন্ন উন্নয়ন কার্ থেম বাস্তবায়ন করজছ িরকার। 

শর্মন: তথ্য আিা সডসজটাল বাাংলাজেশ গড়ার লজক্ষৈ তথ্য শর্াগাজর্াগ প্রযুসির 

মাধ্যজম মসহলাজের ক্ষমতায়ন, সকজশার সকজশারী িাব স্থািন প্রকল্প, নারী সনর্ থাতন 
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প্রসতজরাধকজল্প মাসি শিক্টরাল শপ্রািাম, উিজজলা ির্ থাজয় মসহলাজের জন্য আয়বধ থক 

প্রসশক্ষণ প্রকল্প, অর্ থননসতক ক্ষমতায়জন নারী উজযািাজের সবকাশ িাধন এবাং 

জসয়তা টাওয়ার সনম থাণ প্রকল্প উজল্লখজর্াে। এিকল কার্ থেজমর বাস্তবায়ন নারীর 

ক্ষমতায়ন ও শজোর জ্বষম্য সনরিজন এবাং সকজশার-সকজশারীজের মানসবক সবকাজশ 

উজল্লখজর্াে ভূসমকা রাখজব। িামীণ দ্যিঃস্থ ও অিহায় মসহলাজের ঋণ প্রোজনর 

মাধ্যজম োসরদ্রৈ সবজমািন ও আত্ম-কম থিাংস্থাজনর সুজর্াগ সৃসি কজর তাজের আর্ থ-

িামাসজক অবস্থার উন্নয়ন করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ তহসবল কার্ থেম িসরিাসলত হজি। 

প্রাপ্ত বরাে িারা ঘূণ থায়মান আকাজর ৬৪টি শজলার ৪৮৮টি উিজজলায় ঋণ সবতরণ 

কার্ থেম িলজছ। 

সুরসক্ষত সশশু 

১৮৮। িরকার সশশুর অসধকার প্রসতষ্ঠা করা এবাং তাজেরজক িামসিক উন্নয়জনর 

মূল শরাতধারায় িম্পৃিকরজণ প্রজিিা অব্যাহত শরজখজছ। সশশুজের প্রজয়াজনীয় 

স্বাস্থৈজিবা িরবরাহ করা, খায ও পুসির প্রাপ্যতা সনসশ্চত করা, সশক্ষা, প্রসশক্ষণ ও 

উন্নয়জনর শক্ষজত্র অসভগম্যতা সনসশ্চত করা ইতৈাসে অতৈাবেকীয় শক্ষজত্র আমরা 

আগামী বাজজজটও গুরুত্ব শেজবা। সকজশার-সকজশারীজের স্বাস্থৈজকৌশল সবকাজশর জন্য 

প্রজয়াজনীয় কার্ থেম িহণ করা হজব। িামাসজক সুরক্ষা ব্যবস্থায় পুসি-িাংজবেনশীল 

িদ্ধসত এবাং িামাসজক সুরক্ষা কম থসূসিজত সশশুিহ েসরদ্র িসরবারগুজলার 

অিাসধকাজরর সবষয়টি আমরা সবজবিনায় রাখসছ। ইজতাপূজব থ প্রণীত ‘বাল্য সববাহ 

সনজরাধ আইন ২০১৭’, ‘২০১৮ িাজলর সডসজটাল সনরািিা আইন’, ‘নারী ও সশশু 

সনর্ থাতন েমন (িাংজশাধন) আইন-২০২০’ এর কজঠার বাস্তবায়ন সনসশ্চত করজত 

িরকার কাজ কজর র্াজি। এছাড়া, নারী শ্রসমজকর সশশুজের সেবাকালীন িসরির্ থা ও 

সনরািিার সনসমি ‘সশশু সেবার্ত্ন শকন্দ্র আইন, ২০২১’ প্রণীত হজয়জছ এবাং এরই 

মজধ্য শেজশর ৬,১৬০টি সশল্প-কারখানা ও প্রসতষ্ঠাজন ‘সশশু সেবার্ত্ন শকন্দ্র’ গজড় 

শতালা হজয়জছ। 

১৮৯। নারীর ক্ষমতায়ন ও সশশুকল্যাজণ িরকাজরর িসরকল্পনার শকৌশলগত 

উজেেিমূহ বাস্তবায়জনর লজক্ষৈ আগামী বাজজজট আমরা িাঁিটি ব্যয়খাতজক গুরুত্ব 
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প্রোন কজরসছ। শর্গুজলা হজি: দ্যিঃস্থ মাতাজের খায িহায়তা (সভসজসড) কম থসূসি, 

জীবন-িেসভসিক মাোর এে িাইর্ল্ শবসনসফট শপ্রািাম, সশশু সবকাশ শকন্দ্র ও 

সকজশার-সকজশারীজের ক্ষমতায়ন কম থসূসি, মসহলাজের জন্য কাসরগসর, বৃসিমূলক, 

আয়বধ থক ও উৎিােনশীল প্রসশক্ষণ প্রোন এবাং মসহলাজের সবরুজদ্ধ িসহাংিতা 

প্রসতজরাধ ও আইনগত িহায়তা প্রোন। 

১৯০। ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর মসহলা ও সশশু সবষয়ক মন্ত্রনালজয়র জন্য ৪ হাজার 

২৯০ শকাটি টাকা বরাজের প্রস্তাব করসছ র্া ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর সছল ৪ হাজার 

১৯০ শকাটি টাকা। 

িসরকসল্পত নগরায়ন ও আবািন 

মাননীয় সিকার 

১৯১। িরকার িসরকসল্পত নগরায়ন ও আবািন, িাকথ ও জলাশয় ব্যবস্থািনা, 

র্ানজট ও জলাবদ্ধতা সনরিন এবাং আশ্রয়জণর অসধকার সনজয় কাজ করজছ। 

রাজউজকর আওতায় ২০১৬-২০৩৫ শময়াসে সডজটইর্ল্ এসরয়া প্লৈান (ডৈাি) প্রণয়জনর 

কাজ বতথমাজন চূড়ান্ত ির্ থাজয় রজয়জছ। এছাড়া আরবান শরসজসলজয়ি প্রকজল্পর 

আওতায় ভূসমকম্পজসনত কারজণ ঢ্াকা শহজরর ভবনিমূজহর Vulnerability 

Assessment এর কাজ িলমান রজয়জছ। িট্টিাম উন্নয়ন কতৃথিজক্ষর আওতায় 

‘সপ্রিাজরশন অফ িট্টিাম শমজট্রািসলটন মাস্টার প্লৈান (২০২০-২০৪১)’ শীষ থক একটি 

িমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হজি। রাজশাহী উন্নয়ন কতৃথিক্ষ ২০ বছর শময়াসে ও 

িার স্তরসবসশি একটি কার্ থকরী মহািসরকল্পনা প্রস্তুত কজরজছ। এছাড়া, িসরকসল্পত 

নগরায়জনর লজক্ষৈ ‘নগর ও অঞ্চল িসরকল্পনা আইন’ প্রণয়জনর কাজ িলমান 

রজয়জছ। 

১৯২। ঢ্াকায় কুসড়ল-পূব থািল সলাংক শরাজডর উভয়িাজিথ ১০০ ফুট খাল খনন ও 

উন্নয়ন প্রকজল্পর আওতায় ১৪ শলন সবসশি ১২.৩ সক.সম. রাস্তািহ ৫টি এৈাট-জিড 

ইন্টারজিকশন, ১৩টি আি থ সব্রজ ও ৪টি আোরিাি সনম থাণ এবাং ৬টি সব্রজ প্রশস্তকরণ 

কাজ িলমান রজয়জছ। িাশািাসশ, রাজউজকর আওতায় ঢ্াকার নুতন বাজার এলাকা 
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হজত মাোনী এসভসনউ হজয় বালু নেী ির্ থন্ত ৪টি সব্রজিহ প্রায় ৬.১৮ সকজলাসমটার 

রাস্তা সনম থাণ করা হজি। িট্টিাম শহজরর জলাবদ্ধতা সনরিজন ৩৫টি খাল িসরষ্কার ও 

পুনিঃখনন কাজ িলমান রজয়জছ। িট্টিাজমর লালখানবাজার হজত শাহ আমানত 

সবমানবদর ির্ থন্ত ১৬.৫০ সক.সম. ফ্লাইওভার সনম থাণকাজ িলমান রজয়জছ। এছাড়া, 

িট্টিাম শহজরর র্ানজট সনরিজনর লজক্ষৈ ১৫.২০ সক.সম. সরাং শরাড সনম থাণ প্রকজল্পর 

কাজ িমাসপ্তর িজর্ রজয়জছ। 

১৯৩। শটকিই উন্নয়ন সনসশ্চত করার লজক্ষৈ ইজটর সবকল্প সহজিজব আধুসনক ও 

িসরজবশবান্ধব িক জ্তসর উৎিাসহত করা হজি। িাশািাসশ, িসরজবশবান্ধব 

Autoclave Aerated Concrete Panel জ্তসরর জন্য Pilot plant জ্তসরর কাজ 

িলমান রজয়জছ। ফজল ২০২৫ িাজলর মজধ্য ইজটর ব্যবহার শূজন্যর শকাঠায় হ্রাজির 

িরকাসর নীসত বাস্তবায়ন ত্বরাসিত হজব বজল আশা করসছ। এছাড়া, উন্নত সবজির 

সনম থাণ প্রজকৌশজলর িাজর্ তাল সমসলজয় অসত দ্রুত ভবন সনম থাণ প্রযুসির ব্যবহার 

সনসশ্চতকরণ, ভূসমর িজব থািম ব্যবহার সনসশ্চত করার লজক্ষৈ সুউচ্চ ভবন সনম থাণ 

অিাসধকার শেওয়া, স্থানীয়ভাজব প্রাপ্ত সনম থাণিামিীর িজব থািম ব্যবহারপূব থক শেশীয় 

প্রযুসি ও প্রসশসক্ষত েক্ষ জনবল িারা সনম থাণ সশল্পজক যুজগািজর্াগী ও শটকিই 

উন্নয়জনর ধারায় িসরিাসলত করা, পুরজনা িরকাসর ভবনিমূহজক প্রজয়াজন ও গুরুত্ব 

অনুর্ায়ী ভূসমকম্প িহনীয় ব্যবস্থা বা শরজট্রাসফটিাং এর আওতায় আনা, জীবাশ্ম 

জ্বালাসনর ন্যৈনতম ব্যবহার ও নবায়নজর্াে জ্বালানীর ব্যবহার বৃসদ্ধিহ িকল 

িরকাসর ভবন িসরজবশ-বান্ধব, জ্বালাসন-িাশ্রয়ী (Energy Efficient) ও িবুজ 

প্রযুসিিম্পন্ন (Green Technology) কজর গজড় শতালার কার্ থেম িহণ করা 

হজয়জছ। 

গৃহহীন মানুজষর জন্য গৃহসনম থাণ 

১৯৪। আমরা রাজষ্ট্রর িশ্চাৎিে জনজগাষ্ঠীজক মূলজরাজত তুজল আনার জন্য িম্পূণ থ 

সবনামূজল্য বািগৃহ সনম থাণ কজর জসমর সিরস্থায়ী মাসলকানা সেজয় সেসি। িমাজজর 

নানা শশ্রসণ-জিশার মানুজষর আন্তসরক অাংশিহজণর ফজল মুসজববজষ থ িরকাজরর এ 

সবজশষ উজযাগ রূি সনজয়জছ িামাসজক আজদালজন। একইভাজব মুসজববষ থ উিলজক্ষ 
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িমতজল বিবািরত ক্ষুদ্র নৃতাসত্ত্বক জনজগাষ্ঠীর উন্নয়জনর লজক্ষৈ ‘সবজশষ এলাকার 

জন্য উন্নয়ন িহায়তা’ কম থসূসির আওতায় আশ্রয়ণ-২ প্রকজল্পর সডজাইন ও প্রাক্কসলত 

ব্যজয় গৃহহীন ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীভুি িসরবাজরর জন্য গৃহসনম থাণ কজর শেওয়া হজয়জছ। 

এছাড়া, এ প্রকজল্পর মাধ্যজম সতন িাব থতৈ শজলায় বিবািরত িসরবারিমূহজক গৃহ 

প্রোন করা হজয়জছ। মুসজববষ থ উিলজক্ষ আশ্রয়ণ প্রকজল্পর মাধ্যজম ৬২,০১১টি 

িসরবারজক, দ্যজর্ থাগ ব্যবস্থািনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর মাধ্যজম ১,১৩,৫৫৭টি 

িসরবারজক এবাং ভূসম মন্ত্রণালয় এর গুিিাম (CVRP) প্রকজল্পর মাধ্যজম ৭,৫৮৯টি 

িসরবারজক ২ শতাাংশ খাি জসম বজদাবস্ত প্রোনপূব থক িব থজমাট ১,৮৩,১৫৭টি শিসম-

িাকা একক গৃহ সনম থাণ কজর শেয়ার জন্য অর্ থ বরাে রাখা হজয়জছ। একটি ভূসমহীন 

িসরবারজক একটি ঘর শেয়ার মাধ্যজম শুধু োসরজদ্রৈর দ্যিিে শর্জক শবসরজয় আিার 

অিার িম্ভাবনাই জ্তসর হয়সন, এর মাধ্যজম একটি সছন্নমূল িসরবার সনরািে বািস্থান, 

সশক্ষা, স্বাস্থৈ, স্যাসনজটশন, সুজিয় িাসন, নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীর অসধকাজরর 

মজতা সবষয়গুজলাজত অন্তভু থসির সুজর্াগ শিজয়জছ। 

েীড়া, িাংস্কৃসত ও ধম থ 

মাননীয় সিকার 

১৯৫। িরকার েীড়ার মাজনান্নয়ন ও শখলাধুলার সুজর্াগ বৃসদ্ধর লজক্ষৈ আধুসনক 

শস্টসডয়াম, সজমন্যাসিয়াম, সুইসমাং পুলিহ সবসভন্ন েীড়া অবকাঠাজমা সনম থাণ ও 

উন্নয়ন কজর আিজছ। ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর েীড়া অবকাঠাজমা সনম থাণ ও উন্নয়জনর 

৮টি প্রকল্প িলমান রজয়জছ, র্ার মজধ্য অন্যতম হজি ‘উিজজলা ির্ থাজয় শশখ রাজিল 

সমসন শস্টসডয়াম সনম থাণ’ প্রকল্প। িাশািাসশ, েক্ষ শখজলায়াড় জ্তসরর লজক্ষৈ েক্ষ ও 

অসভজ্ঞ প্রসশক্ষক িারা শখজলায়াড়জের প্রসশক্ষণ, িামীণ শখলাধুলার মাজনান্নয়জন 

কার্ থেম িহণ এবাং েীড়া প্রসতভা অজিষজণর মাধ্যজম প্রসতভামান শখজলায়াড় খু ুঁজজ 

শবর কজর তাজের েীঘ থজময়াসে প্রসশক্ষণ প্রোন করা হজি। এছাড়াও, শেশীয় ও 

আন্তজথাসতক শখলাধুলার আজয়াজন ও অাংশিহজণর জন্য সবসভন্ন েীড়া শফডাজরশন, 

এজিাসিজয়শন ও িাংস্থাজক সনয়সমত আসর্ থক অনুোন ও েীড়ািামিী প্রোন করা 

হজি। শখলাধুলাজক উৎিাসহত করার লজক্ষৈ শশখ কামাল জাতীয় েীড়া িসরষে 
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পুরস্কার প্রবতথন করা হজয়জছ, র্া সবসশি েীড়াসবে ও িাংগঠকজের প্রোন করা হজি। 

১৯৬। িরকার বাঙাসল িাংস্কৃসতর অিাম্প্রোসয়ক গণতাসন্ত্রক ঐসতহৈ িাংরক্ষণ এবাং 

জাতীয় ভাষা, িাসহতৈ, সশল্প, িাংগীত, নাটক ইতৈাসে সুকুমার সশজল্পর সৃজনশীল 

উন্নয়ন ও সবকাজশ কাজ কজর র্াজি। শেশজ িাংস্কৃসত ও িাাংস্কৃসতক ঐসতজহৈর 

সবকাশ, মুসিযুজদ্ধর শিতনা ও িমকালীন সশল্প-িাসহজতৈর গজবষণা, প্রেশ থন, 

প্রকাশনা, প্রত্নতাসত্ত্বক সনেশ থনিমূহ সিসিতকরণ, খনন, িাংস্কার, িাংরক্ষণ ও প্রেশ থন, 

সৃজনশীল সৃসিকজম থর কসিরাইট িাংরক্ষণিহ ঐসতহাসিক ৭ই মাি থ উদ র্ািন, একুজশ 

িেক প্রোন এবাং বাাংলা নববষ থিহ জাতীয় সেবিিমূহ উদ র্ািজন সনয়সমত অর্ থ 

বরাে করা হজি। প্রসত অর্ থবছজর অিিল িাংস্কৃসতজিবী এবাং িাাংস্কৃসতক 

প্রসতষ্ঠানজক আসর্ থক িহায়তা প্রোন করা হজি। তথ্যপ্রযুসির প্রজয়াজগর মাধ্যজম 

িনাতন িদ্ধসতর স্থজল সডসজটাল িদ্ধসতজত িলসচ্চত্র িাংরক্ষণ ও ব্যবস্থািনা প্রবতথন 

করা হজয়জছ। িলসচ্চত্র সশল্পীজের কল্যাজণর জন্য ২০২১ িাজল বাাংলাজেশ িলসচ্চত্র 

সশল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হজয়জছ। 

১৯৭। হজ ব্যবস্থািনাজক যুজগািজর্াগী করার লজক্ষৈ আমরা ‘ই-হজ ব্যবস্থািনা’ 

প্রবতথন কজরসছ। এছাড়াও, অনুজমাসেত হজ ও ওমরাহ এজজসির ব্যবস্থািনা সুষ্ঠু ও 

সুদরভাজব িসরিালনার লজক্ষৈ ‘এজজসি শপ্রাফাইল ম্যাজনজজমন্ট সিজস্টম’ িালুিহ 

Licence Management System Platform প্রবতথন করা হজয়জছ। হজ 

ব্যবস্থািনায় স্বিতা ও জবাবসেসহতা সনসশ্চতকরজণ হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থািনা 

আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হজয়জছ। বাাংলাজেজশর িকল শজলা ও উিজজলায় ৫৬০টি 

মজডল মিসজে ও ইিলাসমক িাাংস্কৃসতক শকন্দ্র স্থািজনর কাজ িলমান রজয়জছ এবাং 

এর অধীজন িলসত ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর ১০০টি এবাং ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর 

১০০টি মজডল মিসজে উজিাধজনর িসরকল্পনা করা হজয়জছ। বাাংলাজেজশর 

জনগুরুত্বপূণ থ ও ঐসতহাসিক ২,৫৯৫টি মিসজে, ২,৫২৬টি কবরস্থান ও ২,৫৬০টি 

ঈেগাহ িাংষ্কার ও উন্নয়জন প্রকল্প িহণ করা হজয়জছ। সহন্দু, শবৌদ্ধ ও সিস্টান কল্যাণ 

ট্রাস্টিমূজহর মাধ্যজম িাংসশ্লি ধম থাবলম্বীজের কল্যাণিহ িাসব থক কল্যাণ িাধন, 

িাম্প্রোসয়ক িম্প্রীসতপূণ থ িহাবস্থান এবাং শাসন্তপূণ থ িমাজ ব্যবস্থা প্রসতষ্ঠার লজক্ষৈ 
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িরকার কাজ করজছ। সহন্দুধমীয় কল্যাণ ট্রাজস্টর মাধ্যজম অিিল ব্যসিজের বরাে 

এবাং সহন্দু ধম থাবলম্বীজের প্রধান ধমীয় উৎিব শারেীয় দ্যগ থাপূজায় বরাে প্রোন করা 

হজি। শবৌদ্ধ সবহাজরর সভক্ষু বা শ্রমণ ও অিহায় ব্যসির সিসকৎিার জন্য অনুোন 

প্রোন করা হজি। সিস্টান ধম থাবলম্বীজের জন্য তাজের ট্রাজস্টর এনডাওজমন্ট 

তহসবজলর মুনাফা হজত িাি থ, সিজমসট্র, উিািনালয় ইতৈাসে ধমীয় প্রসতষ্ঠাজনর সনম থাণ, 

িাংস্কার, শমরামত ও উন্নয়জনর জন্য অনুোন সহজিজব শেওয়া হজি এবাং শুভ বড়সেন 

উদ র্ািজনর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহসবল হজত আসর্ থক অনুোন 

প্রোন করা হজি। 
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অিম অধ্যায় 

সুশািন ও িাংস্কার 

মাননীয় সিকার 

১৯৮। শকাসভড-১৯ অসতমাসরর প্রজকাি সবিব্যািী অর্ থননসতক স্থসবরতা সৃসি 

করজলও িমজয়ািজর্াগী ও দূরেশী নীসত-জকৌশল অনুিরজণর ফজল বাাংলাজেশ 

উন্নয়জনর ধারা িমুন্নত রাখজত িক্ষম হজয়জছ। উন্নয়জনর এ ধারাজক শটকিই ও 

লাগিই করার জন্য প্রজয়াজন িাংস্কার কার্ থেম অব্যাহত রাখা, আর এর সুফল 

িকজলর সনকট অর্ থপূণ থভাজব শিৌুঁজছ শেয়ার জন্য প্রজয়াজন সুশািন প্রসতষ্ঠা। আসম এ 

ির্ থাজয় সবসভন্ন শক্ষজত্র িরকাজরর গৃহীত িাংস্কারমূলক িেজক্ষজির সবষজয় 

আজলাকিাত করজত িাই। 

শবিরকাসর খাজতর উন্নয়ন 

১৯৯। একটি শেজশর উন্নয়জনর মূল িাসলকা শসি হজলা শবিরকাসর খাত। কাজজই, 

শবিরকাসর খাতজক িতুর্ থ সশল্পসবপ্লজবর িাজর্ খাি খাইজয় শনওয়ার উিযুি কজর 

গজড় শতালার জন্য িরকার সনজয়জছ নানামুখী িেজক্ষি। বৃহৎ সশল্পিমূহ শর্ন িতুর্ থ 

সশল্পসবপ্লজবর িাসহো শমটাজনার উিযুি প্রযুসি িহণ এবাং অসধক কম থিাংস্থাজনর 

সুজর্াগ সৃসি করজত িাজর শি লজক্ষৈ িরকাজরর প্রজণােনা এবাং উিজেশমূলক 

িসরজষবা কার্ থেমজক আরও শসিশালী করা হজি। এছাড়া, ক্ষুদ্র ও মাঝাসর 

সশল্পিমূজহর িক্ষমতা বৃসদ্ধর জন্য িরকাজরর নানারূি প্রজণােনা ও ঋণ িহায়তা 

কার্ থেম অব্যাহত রজয়জছ। 

২০০। সবসনজয়াগ আকষ থণিহ শবিরকাসর খাজতর উন্নয়ন ত্বরাসিত করার লজক্ষৈ 

িরকার কাজ কজর র্াজি। শি লজক্ষৈ সবসনজয়াগ িাংোন্ত িকল শিবা িমসিত কজর 

একই প্লাটফম থ হজত প্রোজনর জন্য ওয়ান স্টি িাসভ থি শিাট থাজলর ব্যবস্থা করা হজয়জছ। 

সবসভন্ন িাংস্থার সবসনজয়াগ িাংোন্ত শিবািমূহ উি শিাট থাজল ির্ থায়েজম যুি করা 

হজি। ওয়ান স্টি িাসভ থি শিাট থাজলর মাধ্যজম ৩৯টি িাংস্থার ১৫০টি সবসনজয়াগ 
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িাংোন্ত শিবা অনলাইজন প্রোজনর লক্ষৈ সনজয় বতথমাজন ১৯টি প্রসতষ্ঠাজনর ৫৮টি শিবা 

প্রোন করা হজি। অসত শীঘ্রই অবসশি শিবািমূহ এ শিাট থাজল িাংজর্াজন করা হজব। 

কাস্টমি বজেড অজটাজমশজনর কাজ িলমান রজয়জছ, র্া খুব শীঘ্রই শশষ হজব। 

এছাড়া, বে লাইজিি নবায়ন িহজীকরজণর উজযাগ শনওয়া হজব। 

ভূসম ব্যবস্থািনা ও ভূসম সনবন্ধন ব্যবস্থািনার অজটাজমশন 

২০১। িরকার ভূসম ব্যবস্থািনায় ই-নামজাসর, অনলাইজন ভূসম উন্নয়ন কর আোয়, 

ডাক সবভাজগর মাধ্যজম খসতয়ান এবাং শমৌজা ম্যাি িরবরাহ ইতৈাসে কার্ থেম স্বল্প 

িমজয় ও দ্রুত িম্পন্ন করার লজক্ষৈ িেজক্ষি িহণ কজরজছ। ৩টি িাবতথৈ শজলা ব্যসতত 

িারাজেজশ শমাট ৪৮৭টি উিজজলা ও িাজকথল ভূসম অসফি এবাং ৩,৬১৭টি ইউসনয়ন 

ভূসম অসফজি ই-নামজাসর কার্ থেম িালু হজয়জছ। এর ফজল জনগজণর িময়, খরি, 

র্াতায়াত, শভাগাসন্ত ও হয়রাসন কজমজছ। শিবা শিাট থাল (land.gov.bd) অর্বা কল 

শিন্টার (১৬১২২) অর্বা ইউসনয়ন সডসজটাল শিন্টার (UDC) িালু করা হজয়জছ। 

এগুজলার িহায়তায় পৃসর্বীর শর্ শকাজনা প্রান্ত শর্জক শর্ শকাজনা িময় ভূসমর 

মাসলকগণ অনলাইজন ভূসম উন্নয়ন কর িসরজশাধ কজর তাৎক্ষসণকভাজব সকউআর 

শকাড িমৃদ্ধ োসখলা িাজিন। অনলাইন ভূসম উন্নয়ন কর ব্যবস্থা িফলভাজব 

বাস্তবায়জনর স্বীকৃসত সহজিজব িম্প্রসত বাাংলাজেশ অতৈন্ত মর্ থাোপূণ থ World 

Summit on the Information Society (WSIS) পুরষ্কার লাভ কজরজছ। 

বাাংলাজেশ ডাক সবভাজগর মাধ্যজম ই-িি থা নাগসরজকর ঠিকানায় শিৌুঁজছ শেয়ার 

উজযাগ িহণ করা হজয়জছ। তাছাড়া, সবসভন্ন জনবহুল স্থাজন সকয়স্ক স্থািজনর মাধ্যজম 

তাৎক্ষসণকভাজব জসমর িি থা সপ্রন্ট করার ব্যবস্থা করা হজয়জছ। একটি কলজিন্টার 

স্থািন করা হজয়জছ র্ার মাধ্যজম জনগণ ভূসম িাংোন্ত শর্ শকাজনা অসভজর্াগ জানাজত 

এবাং ভূসম িাংোন্ত শর্ শকাজনা শিবা িহণ করজত িারজছ। 

২০২। ভূসমজিবা িহজীকরণ ও এর মান বৃসদ্ধর লজক্ষৈ ই-জরসজজেশন ও ই-

সমউজটশন ব্যবস্থার মজধ্য িাংজর্াগ স্থািজনর উজযাগ িহণ করা হজয়জছ। ফজল, িাব-

শরসজোর জসম শরসজজেশজনর পূজব থ সডসজটাল শরকড থরুম সিজস্টম হজত জসমর শরকড থ 

অনলাইজন র্ািাই করজত িারজবন। একইভাজব শরসজজেশজনর িাংজগ িাংজগ 
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সডসজটাল িদ্ধসতজত িহকারী কসমশনার (ভূসম) শরসজজেশন েসলল ও সবেীত জসমর 

তথ্য ই-সমউজটশন সিজস্টজমর মাধ্যজম শিজয় র্াজবন, র্ার সভসিজত স্বয়াংসেয়ভাজব 

নামিিন কার্ থেম শুরু করা র্াজব। এভাজব শেশব্যািী ই-জরসজজেশজনর িাংজগ ই-

সমউজটশজনর িাংজর্াগ স্থাসিত হজল মানুজষর শভাগাসন্ত কমজব এবাং িাংসশ্লি শরকড থ 

স্বয়াংসেয়ভাজব হালনাগাে হজত র্াকজব। ফজল মামলা ও জাল-জাসলয়াসতর সুজর্াগও 

কজম আিজব। 

২০৩। সডসজটাল ভূসম ব্যবস্থািনার অাংশ সহজিজব অসধিহণকৃত িকল জসম এবাং 

িায়রাত মহাল িাংোন্ত তথ্য অনলাইজন আিজলাড করার ব্যবস্থা িহণ করা হজয়জছ। 

জলমহাল, বালুমহাল, খািজসম, অসি থত িম্পসি, হাটবাজার, িা-বাগান, সিাংসড়মহাল 

এবাং অসধিহণ িাংোন্ত িকল তথ্য এ ‘ভূসম তথ্য ব্যাাংক’ এ িাংরক্ষজণর উজযাগ 

শনওয়া হজয়জছ। ফজল, বজদাবস্ত প্রোনকৃত জসম, িায়রাত মহাজলর িকল তথ্য, 

িরকাসর ভূ-িম্পসি িাংোন্ত িকল তথ্য তাৎক্ষসণকভাজব িাওয়া িম্ভব হজি। 

তাছাড়া, জসম অসধিহণ ও বরাে শেয়ার শক্ষজত্র সিদ্ধান্ত িহজণও ‘ভূসম তথ্য ব্যাাংক’ 

গুরুত্বপূণ থ ভূসমকা রাখজছ। 

ভূসম িাংোন্ত অিরাধ হ্রাজির উজযাগ 

২০৪। শেজশর শফৌজোসর এবাং শেওয়াসন মামলার সিাংহভাজগর উৎিসি ভূসম 

িাংোন্ত সবজরাধ সনজয়। এ িাংোন্ত মামলা শমাকেমা কসমজয় আনার লজক্ষৈ িরকার 

ভূসম িাংোন্ত আইন-কানুন িাংস্কার এবাং সবসভন্ন নতুন আইন ও সবসধ-সবধান জ্তসরর 

িেজক্ষি িহণ কজরজছ। তন্মজধ্য উজল্লখজর্াে হজলা- ভূসম অিরাধ প্রসতকার ও 

প্রসতজরাধ আইন এর খিড়া প্রণয়ন। এটি আইজন িসরণত হজল ভূসম িাংোন্ত 

অিরাজধর তাৎক্ষসণক সবিার িম্ভবির হজব এবাং ভূসম সনজয় শফৌজোসর এবাং 

শেওয়াসন মামলার িাংখ্যা হ্রাি িাজব। 

কৃসষজসম সুরক্ষার উজযাগ 

২০৫। কৃসষজসম সুরক্ষা ও খায সনরািিা সনসশ্চতকরজণর লজক্ষৈ িারাজেজশ শমৌজা 

ও প্লটসভসিক জাতীয় সডসজটাল ভূসম শজাসনাং এর উজযাগ শনওয়া হজয়জছ। এর 

আওতায় িারাজেজশর জসমর ব্যবহাজরর প্রকৃসত অনুর্ায়ী সডসজটাল শজাসনাং করা 
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হজব। এ কার্ থেম িম্পন্ন হজল শেজশর কৃসষজসম সুরক্ষার ব্যািাজর িঠিক সিদ্ধান্ত 

শনওয়া র্াজব এবাং জসমর িজব থািম ব্যবহার সনসশ্চত করা িম্ভব হজব। 

দ্যনীসত েমন 

২০৬। শেশব্যািী দ্যনীসত প্রসতজরাধ ও েমজন দ্যনীসতর অিি এলাকািমূহ (gray 

area) শনািকরত শিগুজলা দ্যনীসত েমন কম থসূসির আওতাভুিকরজণর লজক্ষৈ 

প্রজয়াজনীয় উজযাগ িহণ করা হজয়জছ। স্বীয় কার্ থকাসরতা বৃসদ্ধর জন্য দ্যনীসত েমন 

কসমশজন শগাজয়দা ইউসনট গঠন করা হজয়জছ র্া ির্ থায়েজম শজলা কার্ থালয়িমূজহও 

িম্প্রিারণ করা হজব। দ্যনীসত প্রসতজরাধ কম থজকৌশজলর আজলাজক গণিজিতনতা গজড় 

শতালার লজক্ষৈ িমাজজর িৎ ও স্বি ব্যসিজের সনজয় শেজশর প্রসতটি শজলা ও 

উিজজলা ির্ থাজয় ‘দ্যনীসত প্রসতজরাধ কসমটি’ গঠন করা হজয়জছ। এছাড়া, দ্যনীসত েমন 

কসমশজন ২৮০ জন জনবল সনজয়াজগর কার্ থেম চূড়ান্ত ির্ থাজয় রজয়জছ। দ্যনীসত েমন 

কসমশনজক আরও শসিশালী করার লজক্ষৈ কসমশজনর িামসিক কার্ থেমজক 

পূণ থাঙ্গভাজব অজটাজমশন করা হজব। 

িরকাসর শিবার সডসজটালাইজজশন 

২০৭। নাগসরক শিবা িহজলভৈ ও সবড়ম্বনামুি করার লজক্ষৈ িকল িরকাসর শিবা 

অনলাইজন আনার উজযাগ িহণ করা হজয়জছ। িরকাসর েপ্তজর ২,৪২৫টি নাগসরক 

শিবার মজধ্য ১,৮৫১টি শিবার ইজতামজধ্য সডসজটালাইজজশন হজয়জছ। অবসশি 

নাগসরক শিবা সডসজটালাইজ করার কার্ থেম িলমান রজয়জছ। এছাড়া, িরকাসর 

প্রসতষ্ঠাজনর সডসজটাল সডভাইি, তথ্য সুষ্ঠুভাজব িাংরক্ষণিহ সনরািিা ব্যবস্থা িহজণর 

জন্য ‘সডসজটাল সডভাইি, ইন্টারজনট এবাং তথ্য রক্ষণাজবক্ষণ ও সনরািিা 

সনজে থসশকা, ২০২০’ জাসর করা হজয়জছ। সডসজটাল কার্ থেম মসনটসরাং করার E-

Service Monitoring Committee গঠন করা হজয়জছ। িকল িরকাসর শিবা এক 

প্লাটফজম থ প্রাসপ্তর জন্য ‘একজিবা’ (Eksheba) এবাং শমাবাইল এৈাজির মাধ্যজম 

িরকাসর শিবা িাওয়ার জন্য My Gov িালুর উজযাগ শনওয়া হজয়জছ। 
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আসর্ থক খাজত িাংস্কার 

২০৮। ব্যাাংক, পুুঁসজবাজার, বীমা ও অন্যান্য আসর্ থক খাজতর িাংস্কার ও উন্নয়জন 

িরকার সবসভন্ন কার্ থেম িহণ ও বাস্তবায়ন করজছ। তন্মজধ্য, আইসন কাঠাজমার 

িসরবতথন ও ব্যবস্থািনায় কসম্পউটারাইজজশন উজল্লখজর্াে। রাষ্ট্রীয় মাসলকানাধীন 

বাসণসজৈক ব্যাাংকিমূজহ Core Banking Solution প্রিলন করা হজয়জছ। অর্ থ 

শলনজেজনর ঝুঁসক হ্রািকরণ ও িাহক স্বার্ থ িাংরক্ষজণর লজক্ষৈ ‘জিজমন্ট এে 

শিজটলজমন্ট সিজস্টমি আইন, ২০২২’ প্রণয়ন ও কার্ থকর করা হজয়জছ। সুরসক্ষত 

শলনজেন (অস্থাবর িম্পসি) আইন-২০২১ এবাং ব্যাাংক শকাম্পাসন (িাংজশাধন) আইন, 

২০২১ এর খিড়া মসন্ত্রিসরষজের নীসতগত অনুজমােন লাভ কজরজছ। এছাড়া, 

ফাইন্যাি শকাম্পাসন আইন ও শেউসলয়া সবষয়ক (িাংজশাধন) আইনিহ ব্যাাংক ও 

বীমা িাংোন্ত সবসভন্ন আইন, সবসধ, প্রসবসধ ইতৈাসে প্রণয়ন ও িাংজশাধজনর কার্ থেম 

িলমান রজয়জছ। 

আত্মসনভথরশীল ব্যাাংকখাত গজড় শতালার উজযাগ 

২০৯। জনগজণর কজরর টাকায় রাষ্ট্রায়ি ব্যাাংকিমূজহ Capital injection এর 

মজতা প্রর্া েীঘ থসেন র্াবৎ বাাংলাজেজশ প্রিসলত সছল। আমরা এ িাংস্কৃসত শর্জক শবর 

হজয় আিার উজযাগ সনজয়সছ। রাষ্ট্রায়ি ব্যাাংকিমূহজক আমরা উৎিাসহত করসছ শর্ন 

তারা সনজজজের ব্যবিায় মজডল নতুন কজর িাসজজয় ব্যাাংসকাং কার্ থেম িসরিালনা 

কজর। ফজল, রাষ্ট্রায়ি ব্যাাংকগুজলা েজমই আত্মসনভথরশীল হজয় উঠজছ। কজরানা 

অসতমাসরর িময় িরকাসর খাজতর ব্যাাংকিমূজহ মুনাফা অসজথত না হজলও তাজের 

অর্ থজর্াগান সেজত হয়সন। অন্যসেজক ব্যাাংকখাত হজত সবগত ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর 

করজিাজরট কর আোয় হজয়জছ প্রায় ৮ হাজার ৫০৯ শকাটি টাকা। এ ছাড়াও, আসর্ থক 

শক্ষজত্র শর্ িকল আইসন িাংস্কাজরর উজযাজগর কর্া আসম বজলসছ, শিগুজলা পুজরাপুসর 

বাস্তবাসয়ত হজল ব্যাাংক খাজতর সভসি আরও মজবুত ও সুদৃঢ় হজব। 

শখলাসি ঋণ হ্রাজি উজযাগ 

২১০। েক্ষ ও আধুসনক ব্যাাংসকাং খাত গজড় ওঠার শক্ষজত্র শখলাসি ঋণ অন্যতম 
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প্রসতবন্ধক। তাই ঋণ শখলাসি িাংস্কৃসত শর্জক শবসরজয় একটি উন্নত ঋণ িাংস্কৃসত গজড় 

শতালার জন্য আমাজের প্রজিিা অব্যাহত রজয়জছ। ভাজলা ঋণিহীতাজের উৎিাহ 

প্রোন ও ইিাকৃত ঋণ শখলাসিজের আইজনর আওতায় আনার ব্যবস্থাজক িরকার 

আরও শজারোর করজছ। র্ারা শর্ৌসিক কারজণ ঋণজখলাসি হজয়জছন সকন্তু ব্যবিায় 

িাসলজয় সনজত িান, তাঁজের ব্যবিার সুজর্াগ কজর শেওয়া িরকাজরর অন্যতম োসয়ত্ব। 

শখলাসি ঋণ কসমজয় আনজত এবাং প্রকৃত ব্যবিায়ীজের ব্যবিায় টিজক র্াকার সুজর্াগ 

োজনর লজক্ষৈ মাত্র ২ শতাাংশ ডাউনজিজমজন্টর সভসিজত ঋণ পুনিঃতফসিজলর সুসবধা 

প্রোন কজর ‘ঋণ পুনিঃতফসিল ও এককালীন এসক্সট- িাংোন্ত সবজশষ নীসতমালা-

২০১৯’ জাসর করা হজয়সছল। এ সুজর্াগ িহণ কজর সনধ থাসরত িময় অর্ থাৎ মাি থ ২০২২ 

ির্ থন্ত ১৩ হাজার ৩০৭ জন ঋণিহীতা ঋণ সনয়সমত কজরজছন। 

সুজের হার শর্ৌসিকীকরণ 

২১১। সবজির অন্যান্য শেজশর তুলনায় ব্যাাংক ঋজণর সুে হার বাাংলাজেজশ 

তুলনামূলক শবসশ র্াকায় আন্তজথাসতক বাজাজর প্রসতজর্াসগতায় বাাংলাজেসশ 

উজযািাগণজক সকছটা সিসছজয় িড়জত হসিজলা। অন্যসেজক, ঋণজখলাসি বাড়ার 

একটা অন্যতম কারণ সছল উচ্চ সুেহার। এ অবস্থা শর্জক িসরত্রাজণর জন্য মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর সনজে থশনা অনুিাজর সবগত অর্ থবছজর ব্যাাংক ঋজণর সুে হার এক অাংজকর 

(single digit) মজধ্য আনা হজয়সছল। এছাড়াও, ঋণপ্রবাহ বাড়াজত ও ব্যাাংজক তারল্য 

ধজর রাখজত শকন্দ্রীয় ব্যাাংজকর সবসভন্ন নীসতগত সুেহার কমাজনা হজয়সছল। ফজল, 

ঋজণর গড় সুেহার মাি থ ২০২২ শত ৭.১১ শতাাংজশ শনজম এজিজছ। আমানত ও ঋজণর 

সুেহাজরর িার্ থকৈ শফব্রুয়াসর ২০১১ িমজয়র ৫.৬৮ শতাাংশ শর্জক মাি থ ২০২২ শত 

৩.১০ শতাাংজশ শনজম এজিজছ। সুজের হার কমাজনার ফজল কজরানা অসতমাসরজতও 

ব্যাাংক খাজতর েক্ষতা শবজড়জছ। ২০২১ িাজল কজরানা অসতমাসরর মজধ্যও বাসণসজৈক 

ব্যাাংকিমূহ তাজের মুনাফা ৯.৫ শতাাংশ বৃসদ্ধ করজত িক্ষম হজয়জছ। উজল্লখ্য, 

মূল্যস্ফীসতর িাম্প্রসতক উধ্বথগসত সবজবিনায় সনজয় শরজিা হার ৪.৭৫ শতাাংশ হজত 

বৃসদ্ধ কজর ৫ শতাাংশ করা হজয়জছ। 
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আসর্ থক খাজতর সস্থসতশীলতা রক্ষার উজযাগ 

২১২। সিজস্টসমক ঝুঁসক সিসিতকরণ এবাং এ সবষয়ক বাাংলাজেশ ব্যাাংজকর মূল্যায়ন 

শস্টক শহার্ল্ারজের সনকট তুজল ধরার সনসমি অধ থ-বাসষ থকসভসিজত বাাংলাজেশ 

সিজস্টসমক সরস্ক ডৈািজবাড থ প্রণয়ন করা হজি। আসর্ থক ব্যবস্থার িম্ভাব্য ঝুঁসক ও 

দ্যব থলতা সিসিতকরজণর সনসমি ফাইন্যাসিয়াল প্রজজকশন মজডল বাস্তবায়ন করা 

হজি। আন্তিঃব্যাাংক শলনজেজনর গসতপ্রকৃসত, ঝুঁসক এবাং িাংেমণ প্রভাব 

(Contagion Effect) সনরুিজণর জন্য ইন্টারব্যাাংক ট্রানজজকশন ম্যাসট্রক্স বাস্তবায়ন 

করা হজি। মারাত্মক শেিজসনত িসরসস্থসতজত ব্যাাংকিমূহ র্াজত স্বয়াংসেয়ভাজব ও 

েক্ষতার িাজর্ খাি খাইজয় সনজত িাজর, শি লজক্ষৈ তাজের আগাম প্রস্তুসতর জন্য 

বাাংলাজেশ ব্যাাংক একটি সরকভাসর প্লৈান প্রণয়ন কজরজছ। 

‘জকন্দ্রীয় ব্যাাংক সডসজটাল মুদ্রা’ িালুর সবষয়টি িরীক্ষা 

২১৩। সেজোকাজরসির মজতা ভাচুথয়াল মুদ্রার ঝুঁসকপূণ থ ব্যবহার সবিজুজড় বাড়জত 

র্াকায় এর সবকল্প সহজিজব সবজির অজনক শকন্দ্রীয় ব্যাাংক তাজের সনজস্ব মুদ্রার 

সডসজটাল িাংস্করণ িালু করার লজক্ষৈ কাজ করজছ। শকন্দ্রীয় ব্যাাংক সডসজটাল মুদ্রা 

(Central Bank Digital Currency (CDBC) িালু করার মূল উজেে হজলা 

ভাচুথয়াল শলনজেজনর শক্ষজত্র অর্ থ আোন-প্রোন িহজতর করা এবাং স্টাট থআি ও ই-

কমাি থ ব্যবিায়জক উৎিাহ প্রোন। আমাজের িরকাজরর যুজগািজর্াগী িেজক্ষজির 

কারজণ শেজশ ইন্টারজনট ও ই-কমাজি থর প্রিার ব্যািক হাজর শবজড়জছ। এ শপ্রক্ষািজট 

বাাংলাজেশ ব্যাাংজকর মাধ্যজম শেজশ CDBC িালু করার লজক্ষৈ একটি সফসজসবসলটি 

স্টাসড িসরিালনা করা হজব। 

আসর্ থক অন্তভু থসি ত্বরাসিতকরণ 

২১৪। িব থস্তজরর মানুজষর মানিম্পন্ন আসর্ থক শিবা প্রাসপ্তর সুজর্াগ সনসশ্চত করার 

মাধ্যজম িামাসজক িাংহসত এবাং অর্ থননসতক সস্থসতশীলতা প্রসতষ্ঠার লজক্ষৈ িরকার 

National Financial Inclusion Strategy-Bangladesh (NFIS-B) প্রণয়ন 

কজরজছ। এর মূল উজেে হজলা একটি সবস্তৃত শিমওয়াকথ প্রোন করা, র্ার মাধ্যজম 
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আসর্ থক অন্তভু থসিমূলক কার্ থেজম অাংশিহণকারী িাংসশ্লি িকল অাংশীজজনর কাজজর 

মজধ্য িমিয় িাধন ও অিাসধকার সনরুিজনর মাধ্যজম িহজর্াসগতা বৃসদ্ধ করা র্ায়। 

উি েৈাজটসজর আওতায় সবসভন্ন কম থসূসি বাস্তবায়জনর লজক্ষৈ NFIS National 

Council (NNC) গঠন করা হজয়জছ। আশা কসর, এ িকল িেজক্ষি বাাংলাজেজশর 

আসর্ থক অন্তভু থসি প্রসেয়ার সভতজক আরও মজবুত করজব । 

২১৫। শেজশ শমাবাইল ফাইন্যাসিয়াল িাসভ থি (এমএফএি) ও এজজন্ট ব্যাাংসকাং 

এর মজতা শিবা িালুর ফজল আসর্ থক অন্তভু থসি িহজ হজয়জছ। তজব এমএফএি 

শিবাোতা শকাম্পাসনিমূজহর মজধ্য শলনজেজনর শক্ষজত্র ইন্টার-অিাজরসবসলটি ব্যবস্থা 

না র্াকায় উি শিবা ব্যবহারকারীগজণর িরািসর আন্তিঃজলনজেন িম্পন্ন করার 

সুজর্াগ সছল না। সুতরাাং, আসর্ থক অন্তভু থসিজক আরও গসতশীল করার লজক্ষৈ িরকার 

শেজশ ফাইন্যাসিয়াল ইন্টার-অিাজরসবসলটি ব্যবস্থা িালু কজরজছ এবাং 

আন্তিঃজলনজেজনর শক্ষজত্র নামমাত্র সফ ও িাজথ ধার্ থ কজরজছ। 

২১৬। আসর্ থক অন্তভু থসিজক ব্যািক ও দ্রুততর করার লজক্ষৈ সডসজটাল ব্যাাংক 

স্থািজনর সবষয়টি িরীক্ষা করা হজব। উজল্লখ্য, উন্নত সবজির সবসভন্ন শেজশর িাশািাসশ 

সিঙ্গাপুর, মালজয়সশয়া, ভারতিহ এসশয়া অঞ্চজলর কসতিয় শেজশ সডসজটাল ব্যাাংক 

প্রসতষ্ঠার সবষয়টি প্রার্সমক বাস্তবায়ন ও িরীক্ষা-সনরীক্ষার ির্ থাজয় রজয়জছ। এরূি 

ব্যাাংক প্রসতষ্ঠা হজল তরুণ আইটি কমীজের ব্যািক কম থিাংস্থাজনর সুজর্াগ সৃসি হজব। 

কজটজ, মাইজো, ক্ষুদ্র ও মাঝাসর উজযাগ (সিএমএিএমই) খাজতর উন্নয়ন 

২১৭। দ্রুত অর্ থননসতক উন্নয়জন কজটজ, মাইজো, ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশল্পজক 

িাসলকাশসি সহজিজব সবজবিনা করা হয়। আত্মসনভথরশীলতা বৃসদ্ধ, কম থিাংস্থান সৃজন 

ও উজযািা জ্তসরজক উৎিাসহত করার জন্য কজটজ, মাইজো, ক্ষুদ্র ও মাঝাসর 

উজযািাজের প্রজয়াজনীয় িহজর্াসগতা প্রোন করা হজি। সিএমএিএমই ঋণ ও 

অসিজমর নীট সস্থসতর িসরমাণ প্রসতবছর কমিজক্ষ ১ শতাাংশ বৃসদ্ধিহ আগামী ২০২৪ 

িাজলর মজধ্য ন্যৈনতম ২৫ শতাাংজশ উন্নীত করার জন্য আমরা উজযাগ িহণ কজরসছ। 

শকি-টু-জকি সভসিজত নতুন উজযািাজের িজব থাচ্চ ১০ লক্ষ টাকা জামানতসবহীন 
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এবাং িজব থাচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা ির্ থন্ত জামানতিহ পুনিঃঅর্ থায়ন সবজবিনা করার 

সনজে থশনা প্রোন করা হজয়জছ। 

বীমা শিবার উন্নয়ন 

২১৮। বীমা শিবাজক জীবনমুখী ও আিে শমাকাজবলার হাসতয়ার সহজিজব ব্যবহার 

করার লজক্ষৈ নানামুখী উজযাগ িহণ ও বাস্তবায়ন করা হজি। োসরদ্রৈ সবজমািজন শস্য 

বীমা, গবাসে িশু বীমা, িরকাসর কম থিারী ও িাধারণ মানুজষর জন্য স্বাস্থৈ বীমা 

িালুর িেজক্ষি িহণ করা হজয়জছ। সবজশষ কজর, শস্য বীমা িালু ও এর ব্যািক 

প্রিাজরর জন্য িরকার উৎিাহ প্রোন করজছ। এছাড়া, বীমার োসব আোয় সবড়ম্বনা 

মুি করার লজক্ষৈ বীমা খাতজক িম্পূণ থ অজটাজমশন করার উজযাগ বাস্তবায়ন করা 

হজি। বীমার আওতা বৃসদ্ধর মাধ্যজম আসর্ থক অন্তভু থসি শজারোরকরণ ও জাতীয় 

িঞ্চজয় অবোন রাখার ব্যবস্থা করা হজব। 

িরকাসর আসর্ থক ব্যবস্থািনা 

মাননীয় সিকার 

জাতীয় িামাসজক বীমা সস্কম 

২১৯। শেজশ জাতীয় িামাসজক বীমা কম থসূসি িালুর লজক্ষৈ িরকার কাজ করজছ। 

ইজতামজধ্য মসন্ত্রিসরষে সবভাজগর উজযাজগ Bangladesh National Social 

Insurance Scheme সবষজয় একটি গজবষণা িসরিাসলত হজয়জছ, র্াজত শেজশ িার 

ধরজনর িামাসজক বীমা েমািজয় িালুর উির গুরুত্ব আজরাি করা হজয়জছ। এগুজলা 

হজি, শবকারত্ব বীমা, ম্যাটারসনটি বীমা, অসুস্থতাজসনত বীমা এবাং Employment 

injury বীমা। তন্মজধ্য কম থজক্ষজত্র আঘাতজসনত ক্ষসত হজত শ্রসমকজের 

সুরক্ষাপ্রোজনর জন্য Employment injury সস্কজমর একটি িাইলট িালুর লজক্ষৈ 

শ্রম ও কম থিাংস্থান মন্ত্রণালয় ইজতামজধ্য িেজক্ষি িহণ কজরজছ। 
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িব থজনীন শিনশন ব্যবস্থা িালুর উজযাগ 

২২০। ২০০৮ িাজলর সনব থািনী ইশজতহাজর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনা বয়স্ক 

জনজগাষ্ঠীজক একটি শটকিই ও সুিাংগঠিত িামাসজক সনরািিা কাঠাজমার আওতায় 

বৃদ্ধকালীন সুরক্ষা সনসশ্চত করার লজক্ষৈ জাতীয়ভাজব একটি িব থজনীন শিনশন িদ্ধসত 

প্রবতথজনর অঙ্গীকার কজরসছজলন। এরই ধারাবাসহকতায় ২০১৫ িাজল িরকার কতৃথক 

প্রণীত জাতীয় িামাসজক সনরািিা শকৌশলিজত্র একটি ব্যািকসভসিক িমসিত 

অাংশিহণমূলক শিনশন ব্যবস্থা গজড় শতালার প্রস্তাব করা হজয়সছল। ২০১৯-২০২০ 

অর্ থবছজরর বাজজট বিৃতায় আসম িব থজনীন শিনশন িদ্ধসত প্রবতথজনর শঘাষণা 

সেজয়সছলাম। আসম অতৈন্ত আনজদর িজঙ্গ শঘাষণা সেসি শর্, িরকার আগামী 

অর্ থবছজর িব থজনীন শিনশন ব্যবস্থা িালুর সিদ্ধান্ত সনজয়জছ। 

২২১। বাাংলাজেজশর শ্রম বাজাজরর ৮৫ শতাাংশ জনবলই অনানুষ্ঠাসনক খাজত 

সনজয়াসজত। অনানুষ্ঠাসনক খাজত সনজয়াসজত এবাং প্রবািী শ্রসমকজের জন্য শকাজনা 

প্রাসতষ্ঠাসনক িামাসজক সনরািিা কাঠাজমা না র্াকায় বৃদ্ধকাজল তাজের জীবনর্ািজন 

অসনশ্চয়তা শেখা শেবার িমূহ িম্ভাবনা সবযমান। ২০০০ িাজল শেজশর শ্রমশসির 

িাংখ্যা সছল ৪ শকাটি ৭ লক্ষ র্া ২০১৮ িাজল ৬ শকাটি ৩৫ লজক্ষ শিৌুঁজছজছ। ২০০০ 

িাজল প্রবািী শ্রসমজকর িাংখ্যা সছল ২৮.৬ লক্ষ র্া ২০১৮ িাজল ৯০ লক্ষ ছাসড়জয়জছ। 

২০২০ িাজল বাাংলাজেজশ ষাজটাধ্বথ জনিাংখ্যা সছল ১.২০ শকাটি র্া ২০৪১ িাজল ৩.১০ 

শকাটি এবাং ২০৬১ িাজল ৫.৫৭ শকাটিজত োঁড়াজব। প্রতৈাসশত গড় আয়ু বতথমাজন ৭৩ 

বছর র্া ২০৫০ িাজল ৭৯.৯ বছর এবাং ২০৭৫ িাজল ৮৪.৩ বছর হজব। আগামী সতন 

েশজক অবিজরর িরও ২০ বছর আয়ু র্াকজব। বতথমাজন সনভথরশীলতার হার 

(Dependency Ratio) ৭.৭ শতাাংশ র্া ২০৫০ িাজল ২৪.০ শতাাংশ এবাং ২০৭৫ 

িাজল ৪৮ শতাাংজশ উন্নীত হজব। প্রতৈাসশত গড় আয়ু বৃসদ্ধর কারজণ ধীজর ধীজর বয়স্ক 

জনিাংখ্যা বাড়জত র্াকজব। আমাজের শেজশ একান্নবতী িসরবাজরর মাধ্যজম বয়স্ক 

ব্যসিবজগ থর জন্য িাজম শর্ িামাসজক সুরক্ষািহ সনরািিাবলয় সছল তা েমািজয় 

হাসরজয় র্াজি। একক িসরবাজর বিবাি বৃসদ্ধ িাবার কারজণ বজয়াবৃদ্ধজের সনরািিা 

েমািজয় হুমসকর সেজক ধাসবত হজি। 
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২২২। বাাংলাজেজশ বতথমাজন বয়স্ক জনজগাষ্ঠীর তুলনায় কম থক্ষম জনজগাষ্ঠীর িাংখ্যা 

অজনক শবসশ সবধায় একটি িব থজনীন শিনশন িদ্ধসত িালু করাটা এখন িমজয়র োসব। 

িরকার বয়স্ক ও দ্যিঃস্থ জনজগাষ্ঠীর জন্য সবসভন্ন কার্ থেজমর আওতায় িামাসজক 

সুরক্ষাকজল্প প্রায় ১ শকাটি ১৫ লক্ষ সুসবধাজভাগীজক িহায়তা প্রোন করজছ। িরকাজরর 

সনব থািনী অঙ্গীকারজক সবজবিনায় সনজয় বয়স্ক ও দ্যিঃস্থ জনিাধারজণর জন্য একটি 

শটকিই িামাসজক সনরািিা শবিনী সনসশ্চত করার জন্য িব থজনীন শিনশন ব্যবস্থা 

প্রবতথজনর লজক্ষৈ ‘িব থজনীন শিনশন ব্যবস্থািনা আইন, ২০২২’ প্রণয়জনর নীসতগত 

সিদ্ধান্ত িহণ করা হজয়জছ। আইজনর খিড়াও ইজতামজধ্য প্রণয়ন করা হজয়জছ। 

প্রজয়াজনীয় আনুষ্ঠাসনকতা শশজষ ২০২২ িাজলর মজধ্যই উসল্লসখত আইনটি মহান 

জাতীয় িাংিজে উিস্থািন করা িম্ভব হজব- ইনশাল্লাহ। িব থজনীন শিনশন ব্যবস্থা 

প্রবসতথত হজল আনুষ্ঠাসনক এবাং অনানুষ্ঠাসনক খাজতর সবপুল িাংখ্যক জনজগাষ্ঠী 

প্রাসতষ্ঠাসনক ও িামাসজক সনরািিা বলজয়র অন্তভু থু্ি হজব। ফজল, ভসবষ্যজত বতথমাজন 

িলমান িামাসজক সুরক্ষা কার্ থেম ধীজর ধীজর িাংকুসিত কজর আনার সুজর্াগ সৃসি 

হজব। 

ইিলাসম শসরয়াহ সভসিক বে ইসুৈ 

২২৩। ইিলাসম শসরয়াহ সভসিক ব্যাাংক ও আসর্ থক প্রসতষ্ঠানগুজলাজক িরকাসর 

সিসকউসরটিজজ সবসনজয়াজগর সুজর্াগ সেজত শরীয়াহ  বে (সুকুক) প্রবতথন করা হজয়জছ। 

সুকুক ইসুৈর লজক্ষৈ িরকার ইজতামজধ্য প্রজয়াজনীয় সবসধ-সবধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

কজরজছ। সুকুক ইিট্রুজমন্ট িালু করার ফজল শসরয়াহ সভসিক ব্যাাংকিমূজহর িরকাসর 

উন্নয়ন প্রসেয়ায় অাংশিহজণর সবপুল সুজর্াগ সৃসি হজয়জছ। ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর 

৮,০০০ শকাটি টাকা মূজল্যর সুকুক বে ইসুৈ করা হজয়জছ। িলসত ২০২১-২০২২ 

অর্ থবছজরও ১০,০০০ শকাটি টাকা মূজল্যর সুকুক বে ইসুৈ করা হজয়জছ। এ উজযাজগ 

বে মাজকথজটর গভীরতা ও ব্যাসপ্ত বৃসদ্ধজত িহায়ক হজব, র্া শেজশর আসর্ থক খাজতর 

উন্নসতজত শসিশালী ভূসমকা রাখজব। 
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শিনশন অজটাজমশন 

মাননীয় সিকার 

২২৪। শেশীয় সবজশষজ্ঞজের িারা জ্তসর আইবাি++ (িমসিত বাজজট ও 

সহিাবরক্ষণ িদ্ধসত) এর মাধ্যজম িকল সিসভল প্রশািন, প্রসতরক্ষা ও শরলওজয়জত 

বাজজট প্রণয়ন, বাজজট বাস্তবায়ন ও সহিাব প্রসেয়াকরজণর কার্ থেম িসরিাসলত 

হজি। আইবাি++ এর িহায়তায় িরকাসর কম থিারীজের অনলাইজন শবতন সবল 

োসখল ও শবতন প্রোন ইএফটি’র মাধ্যজম িম্পন্ন করা হজি। আইবাি++ প্রসেয়ায় 

একটি অন্যতম িাংজর্াজন হজলা শিনশনারজের শিনশন ইএফটি’র মাধ্যজম প্রোন। 

এজন্য শিনশনারজের ডাটাজবজ স্থািজনর কাজ িম্পন্ন হজয়জছ। এর িাশািাসশ 

শতভাগ শিনশনারজের মাসিক শিনশন ইএফটির আওতায় আনা হজয়জছ। এ 

উজযাজগর ফজল িরকাসর অজর্ থর অিিয় শরাধ ও শিনশনারজের শিনশন প্রাসপ্ত 

সবড়ম্বনামুি হজয়জছ। 

িরকাসর িকল ব্যয় একটিমাত্র সহিাজবর আওতাভুসি 

২২৫। িরকাসর ব্যয় িাশ্রয় এবাং উি ব্যজয় স্বিতা আনয়জনর লজক্ষৈ 

িমজয়ািজর্াগী িেজক্ষি িহজণ িরকার িব থো িজিি। িরকাসর ব্যজয় অসধকতর 

স্বিতা সনসশ্চতকজল্প িকল িরকাসর ব্যয় Treasury Single Account (TSA) এর 

আওতায় আনার কার্ থেম িালু করা হজয়জছ। এখন শর্জক িরকাসর প্রসতষ্ঠানিমূজহর 

িাশািাসশ িকল আধা িরকাসর, স্বায়ত্ত্বশাসিত ও রাষ্ট্রায়ি প্রসতষ্ঠাজনর িরকাসর 

বরাজের িকল অর্ থ Treasury Single Account (TSA) এর মাধ্যজম িম্পজন্নর 

উজযাগ শনওয়া হজয়জছ। এর ফজল, সুে িসরজশাধ বাবে িরকাসর ব্যয় হ্রািিহ 

িরকাসর অর্ থ ব্যজয় স্বিতা বাড়জব। 

িরকাসর নগে হস্তান্তর শতভাগ সজ-টু-সিজত আনয়ন 

২২৬। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর মজধ্য িামাসজক সনরািিা শবিনীভুি 

সুসবধাজভাগীজের ভাতা প্রোন শতভাগ সজ-টু-সি িদ্ধসতর আওতায় আনার সিদ্ধান্ত 
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িহণ করা হজয়জছ। ইজতামজধ্য ৬০ শতাাংজশর শবসশ িসরজশাধ উি িদ্ধসতর আওতায় 

িজল এজিজছ। এছাড়াও, iBAS-এ ‘সজ-টু-সি’ সভসিক একটি ইউসনফম থ শিাস্যাল 

শরসজসে প্রসতষ্ঠা করা হজয়জছ। বয়স্ক ভাতা, সবধবা ভাতা, প্রসতবন্ধী ভাতা, মুসিজর্াদ্ধা 

িম্মানী, মাতৃত্বকালীন ভাতা, সশক্ষা উিবৃসি, শমধাবৃসিিহ িকল িামাসজক সনরািিা 

কম থসূসির নগে হস্তান্তর এ প্রসেয়ায় দ্রুত শপ্ররণ করা হজি। িরািসর প্রকৃত 

উিকারজভাগীর সনকট িরকাসর হস্তান্তর প্রাসপ্ত সুসনসশ্চত হজয়জছ এবাং নগে অর্ থ 

হস্তান্তজরর কার্ থকাসরতাও বৃসদ্ধ শিজয়জছ। িাশািাসশ িঠিক উিকারজভাগীজক সিসিত 

কজর িঠিক িমজয় ঝাজমলা মুিভাজব িরকাজরর নগে অর্ থ হস্তান্তর সনসশ্চত করা 

র্াজি। 

অজটাজমজটড িালান ব্যবস্থা িালু 

২২৭। িরকাসর শিবাপ্রাসপ্ত িহজলভৈ করার অাংশ সহজিজব প্রজয়াজনীয় অর্ থ িরকাসর 

শকাষাগাজর জমা োজন প্রিসলত িালান ব্যবস্থাজক িম্পূণ থরূজি অজটাজমশন করা 

হজয়জছ। প্রবতথন করা হজয়জছ এ-িালান (Automated Challan) ব্যবস্থা। এজত কজর 

িরকাসর শিবা প্রতৈাশীগণ শকাজনা সবড়ম্বনা ব্যসতজরজক ঘজর বজিই শডসবট/জেসডট 

কাড থ ও ব্যাাংক সহিাজবর মাধ্যজম অনলাইজন িালান জমা সেজত িারজছন। এছাড়া 

শেজশর তফসিসল ব্যাাংকিমূজহর িকল শাখার কাউন্টাজর (Over the Counter) 

িালান জমা শেওয়া র্াজি। ফজল, িরকাসর শর্ শকাজনা শিবার সবিরীজত সফ প্রোন 

প্রসেয়া িহজতর হজয়জছ এবাং সবড়ম্বনা হ্রাি শিজয়জছ। তাছাড়া, িালাজনর অর্ থ 

তাৎক্ষসণকভাজব িরকাসর শকাষাগাজর জমা সনসশ্চত হজি। এজত একসেজক িরকাজরর 

রাজস্ব প্রাসপ্তজত িময়জক্ষিণ বন্ধ হজি, অন্যসেজক শিবা প্রতৈাশীগজণর িন্তুসি বাড়জছ। 

ফজল িরকাজরর নগে ব্যবস্থািনায় (Cash Management) ইসতবািক প্রভাব 

িজড়জছ। 

িঞ্চয়িত্র সবেয় ব্যবস্থািনার িাংস্কার 

২২৮। স্বল্প-আজয়র লক্ষৈসভসিক জনজগাষ্ঠীর জন্য উচ্চ সুে হাজরর িঞ্চয়িত্র েজয়র 

ব্যবস্থা রাখা হজলও অজনক উচ্চ-আজয়র সবসনজয়াগকারীগণ এ সস্কমিমূজহর সুসবধা 
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সনসিল শবসশ। শি কারজণ আমরা ইতিঃপূজব থ সবেয় ব্যবস্থািনা অজটাজমশন 

কজরসছলাম। র্ার ফজল সনধ থাসরত িীমার অসতসরি িঞ্চয়িত্র েজয়র ক্ষমতা িীসমত 

হজয়জছ। এছাড়াও, িঞ্চয়িত্র েজয়র শক্ষজত্র জাতীয় িসরিয়িজত্রর নম্বর ও TIN নম্বর 

প্রোন বাধ্যতামূলক করা হজয়সছল। এখাজত িাংস্কার প্রসেয়ার ধারাবাসহকতায় িলসত 

২০২১-২০২২ অর্ থবছজর িঞ্চয়িত্র হজত প্রাপ্ত মুনাফার উির সনভথরশীল স্বল্প-আজয়র 

মানুজষর স্বার্ থ িমুন্নত শরজখ ১৫ লক্ষ টাকার ঊজধ্বথ সবসনজয়াজগর শক্ষজত্র িীমাজভজে ১ 

শর্জক ২ শতাাংশ ির্ থন্ত মুনাফার হার কমাজনা হজয়জছ। এজত কজর িঞ্চয়িত্র বাবে 

িরকাজরর সুে ব্যয় কমজলও ক্ষুদ্র িঞ্চয়কারীগজণর শক্ষজত্র মুনাফার হার একই 

র্াকজব। 



119 

নবম অধ্যায় 

রাজস্ব আহরণ কার্ থেম 

মাননীয় সিকার 

২২৯। প্রসতবছজরর ন্যায় এ বছজররও শমাট বাজজট ব্যজয়র সিাংহভাগ শর্াগান 

আিজব অভৈন্তরীণ িম্পে শর্জক র্া জাতীয় রাজস্ব শবাড থ আহরণ কজর র্াজক। 

বাজজজটর আকার সবজবিনায় সনজয় অভৈন্তরীণ রাজস্ব আহরজণর লক্ষৈমাত্রা সনধ থাসরত 

হয়। রাজস্ব আহরণজক প্রধানত সতনভাজগ ভাগ করা র্ায়: জাতীয় রাজস্ব শবাড থ কতৃথক 

আহসরত কর রাজস্ব, জাতীয় রাজস্ব শবাড থ বসহভূ থত কর রাজস্ব এবাং কর বসহভূ থত 

রাজস্ব। আমাজের শমাট রাজজস্বর প্রায় ৮৫ শতাাংশ আহরণ কজর জাতীয় রাজস্ব 

শবাড থ। রাজস্ব আহরণ জাতীয় রাজস্ব শবাজড থর প্রধান উজেে হজলও শেজশ সশল্পায়ন, 

কম থিাংস্থান সৃসি, ব্যবিার শক্ষত্র বৃসদ্ধ, শেশীয় সশল্প িাংরক্ষণ ও সবজেসশ সবসনজয়াগ 

আকৃিকরণিহ িাম্য ও ন্যায়সভসিক িমাজ প্রসতষ্ঠার লজক্ষৈ সকছ সকছ শক্ষজত্র 

আয়কর, শুল্ক ও মূিক প্রোজন অব্যাহসত বা হ্রািকৃত হাজর প্রোজনর সুসবধা শেওয়া 

আজছ। আমাজের কর সজসডসির অনুিাত তুলনামূলক কম হজলও প্রসতবছর রাজস্ব 

আজয়র প্রবৃসদ্ধ অব্যাহত রজয়জছ। 

২৩০। ২০১৯-২০২০ অর্ থবছজরর মাি থ মাি শর্জক শকাসভড-১৯ অসতমাসরর কারজণ 

ব্যবিা বাসণজজৈ সবরূি িসরজবশ সবযমান র্াকজলও িলসত অর্ থবছজরর এসপ্রল, ২০২২ 

ির্ থন্ত আমাজের এনসবআর কর রাজজস্ব প্রবৃসদ্ধ ১২.১২ শতাাংশ। ২০২১-২০২২ 

অর্ থবছজরর রাজস্ব আহরণ প্রসেয়া িলমান রজয়জছ। তজব পুজরা অর্ থবছরই কজরানা 

মহামাসরর কারজণ ব্যবিা বাসণজজৈর গসত মন্থর সছল। এ জ্বসিক মহামাসর 

শমাকাজবলা কজর আমরা অর্ থনীসত এবাং সজসডসির গসত ধজর রাখার শিিা কজরসছ। 

তজব আগাসম অর্ থবছজরও শেজশর অর্ থনীসত এজকবাজর স্বাভাসবক হজব না মজম থ 

অজনজকই আশঙ্কা প্রকাশ করজছন। জ্বসিক কজরানা অসতমাসর, সবি বাসণজজৈ মদা 

ও অসস্থসতশীল সবি বাসণজৈজক সবজবিনায় সনজয়ই আমরা আগামী রাজস্ব নীসত 

প্রণয়ন করজত র্াসি। ব্যবিা বাসণজজৈ শকাসভজডর প্রভাব সবজবিনায় সনজয় রাজস্ব 



120 

আহরজণর িাশািাসশ জনস্বাস্থৈ সুরক্ষা, কম থিাংস্থান সৃসি ও অর্ থনীসতর গসত বৃসদ্ধর 

সবষয়িমূহজক এবাজরর রাজস্ব বাজজজট গুরুত্ব শেওয়া হজয়জছ। 

২৩১। জ্বসিক অসতমাসরর েীঘ থজময়াসে প্রভাজবর কারজণ ক্ষসতিস্ত অর্ থনীসতর 

পুনগ থঠনজক িামজন সনজয় রাজস্ব প্রবৃসদ্ধর িাশািাসশ অর্ থনীসতজত গসত িঞ্চাজরর 

লজক্ষৈ ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর বাজজট প্রণয়ন করা হজয়জছ। একই িাজর্ 

উন্নয়নশীল শেজশ উিরজণর প্রস্তুসত িহণ, নতুন কম থিাংস্থান সৃসি ও সজসডসি’র প্রবৃসদ্ধ 

ধজর রাখা, স্থানীয় সশজল্পর সবকাশ, প্রসতরক্ষণ ও বাসণজৈ িহজীকরজণর মাধ্যজম 

সবসনজয়াগ বৃসদ্ধ, রপ্তাসনমুখী ও ভারী সশজল্পর সবকাজশর প্রসত সবজশষ গুরুত্ব প্রোন, 

Made in Bangladesh শশ্লাগান অব্যাহত রাখািহ সবসভন্ন িেজক্ষি িহণ করা 

হজয়জছ। শেশীয় সশল্প, বাসণজৈ ও শভািার স্বার্ থ িাংরক্ষণ করার জন্য সবসভন্ন িাংস্থা, 

ব্যবিায়ী িাংগঠন ও শস্টকজহার্ল্ারগণ হজত প্রাপ্ত প্রস্তাবিমূহ সবস্তাসরত ির্ থাজলািনা 

কজর ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর বাজজজট আমোসন শুল্ক-কর সবষজয় প্রণীত প্রস্তাব 

আসম এখন আিনার মাধ্যজম মহান জাতীয় িাংিজে উিস্থািন করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৩২। বাাংলাজেজশর স্বজল্পান্নত শেশ (এলসডসি) শর্জক উন্নয়নশীল শেজশ উিরণ 

ঘজটজছ। ২০২১ িাজলর মজধ্য মধ্যম আজয়র শেশ এবাং ২০৪১ িাজলর মজধ্য সুখী ও 

িমৃদ্ধ উন্নত শেজশ িসরণত হওয়ার লক্ষৈ সনধ থারণ কজর বাাংলাজেশ িামজনর সেজক 

এসগজয় র্াজি। এজক্ষজত্র, শেজশর িলমান উন্নয়নজক শটকিই করজত কর-সজসডসি 

অনুিাত বাড়াজনার সবকল্প শনই। কর সজসডসির অনুিাজতর উন্নসতজত কর অব্যাহসত 

অন্যতম বড় প্রসতবন্ধকতা। প্রসতটি কার্ থেম, তা প্রকল্প বাস্তবায়ন শহাক বা শকান 

শমরামত, িাংরক্ষণ বা িসরিালনার সবষয়, শর্ িণ্যদ্রব্য বা উিাোন িাংিহ বা েয় 

করা হজব শিগুজলার জন্য শুল্ক শরয়াজত অব্যাহসতর আজবেন করার িসরবজতথ কত 

কর, শকান খাজত সেজত হজব (মূিক, আমোসন শুল্ক, িম্পূরক শুল্ক বা আয়কর), তার 

সহিাব কজর প্রজয়াজনীয় অর্ থ বাজজজট অন্তভু থি করজত হজব এবাং শিই বরাে শর্জক 

শুল্ক, কর ইতৈাসে িসরজশাধ করজত হজব। অস্বাভাসবক শকান কারণ ব্যতীত SRO 

জারী করা আমরা িসরহার করজবা। এর ফজল বাজজট ঘাটসত আশানুরূি কজম র্াজব 



121 

এবাং রাজস্ব ব্যবস্থািনায় স্বিতা আিজব। অব্যাহসত প্রাপ্ত কর আোয় করা হজল, 

প্রকৃত কর-সজসডসি অনুিাত অজনকাাংশ বৃসদ্ধ শিজয় বাাংলাজেজশর উন্নয়নজক অসধক 

মাত্রায় ত্বরাসিত করা িম্ভব বজল আমার দৃঢ় সবিাি। 

মাননীয় সিকার 

২৩৩। আমোসন ির্ থাজয়র শুল্ক, শরগুজলটসর সডউটি, িম্পূরক শুল্ক ও মূল্য িাংজর্াজন 

কর িাংোন্ত প্রস্তাবিমূহ প্রোজনর শক্ষজত্র সনজম্নর সবষয়গুজলা সবজবিনায় শনয়া হজয়জছ 

▪ কজরানাভাইরাি এর ফজল সৃি জ্বসিক অসতমাসরজত ক্ষসতিস্ত অর্ থনীসতজক 

পুনরুদ্ধাজরর লজক্ষৈ প্রজয়াজনীয় িেজক্ষি িহণ; 

▪ সবসনজয়াগ ও কম থিাংস্থান সৃসি এবাং জ্বজেসশক মুদ্রার িাশ্রয়; 

▪ রপ্তাসনমুখী সশল্প বহুমুখীকরণ এবাং তার িশ্চাে সশজল্প প্রজণােনা; 

▪ স্বাস্থৈ, কৃসষ, মৎস্য, প্রাসণিম্পে, ইজলকট্রসনক্স, আইসিটি খাত ও ভারী 

সশজল্পর সবকাশ ও উন্নয়ন; 

▪ ব্যবিা িহজীকরণ ত্বরাসিত করা; 

▪ জ্বজেসশক সবসনজয়াজগর শক্ষজত্র বাাংলাজেজশর অবস্থাজনর উন্নয়ন এবাং 

▪ স্থানীয় সশজল্পর সবকাশ ও প্রসতরক্ষজণ আমোসন ির্ থাজয়র শুল্কহার 

শর্ৌসিকীকরজণর মাধ্যজম অভৈন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য িাংজর্াজন কর ও 

আয়কর) আহরণ বৃসদ্ধ। 

মাননীয় সিকার 

২৩৪। জাতীয় রাজস্ব শবাজড থর অধীন আয়কর, শুল্ক ও মূিক সবভাগজক automated 

এবাং digitalized করার মাধ্যজম করোতা, ব্যবিায়ী এবাং জনগনজক িহজ ও 

সনরবসিন্নভাজব শিবা প্রোজনর জন্য বাস্তব িেজক্ষি িহণ করা হজয়জছ। ইজতাপূজব থ 

গৃহীত িাংস্কারমূলক ব্যবস্থার অসধকাাংশই বাস্তবাসয়ত হজয়জছ। কর প্রোজনর শক্ষজত্র 

িালুকৃত ইজলক্ট্রসনক শিজমন্ট (e-payment) করোতাগজণর মজধ্য ব্যািক িাড়া 

শফজলজছ। e-payment এ অর্ থ সবভাজগর অজটাজমজটড িালান তর্া A-Challan 

ব্যবহার কজর ১২টি তফসিসল ব্যাাংজকর মাধ্যজম অনলাইজন এবাং ৪৬টি তফসিসল 
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ব্যাাংজকর মাধ্যজম অফলাইজন তর্া Over the Counter (OTC) এ িরকাসর 

শকাষাগাজর রাজস্ব জমা করা র্াজি। করোতাগণ এখন বাাংলাজেশ ব্যাাংক বা 

শিানালী ব্যাাংজক না সগজয় ঘজর বজি সনজ ব্যাাংক সহিাজবর মাধ্যজম সুসবধাজনক 

িমজয় িরািসর বাাংলাজেশ ব্যাাংজক কর িসরজশাধ করজত িারজছন। 

২৩৫। জ্বসিক অর্ থননসতক অসস্থরতার মজধ্যও অর্ থননসতক অির্াত্রাজক অব্যাহত 

রাখার জন্য অভৈন্তরীণ উৎিই হজি রাজস্ব আহরজণর প্রধান শক্ষত্র। উদ্ভুত িসরসস্থসত 

সবজবিনায় করহার না বাসড়জয় বরাং শক্ষত্রসবজশজষ করহার শর্ৌসিকীকরণ কজর কর 

ব্যবস্থার িাংস্কার, কর সভসি িম্প্রিারণ, e-TIN ধারীজের সরটান থ প্রোজন উিুদ্ধকরণ 

তর্া শস্বিা িসরিালজনর মাধ্যজম িক্ষম করোতাগণজক করজনজট আনা হজি। 

ইজতামজধ্য আয়কর সবভাগ কতৃথক Non-filer Company এর সরটান থ োসখজলর জন্য 

কার্ থেম িহণ করা হজয়জছ। করোতা শকাম্পানী কতৃথক োসখলকৃত সনরীসক্ষত সহিাব 

সববরণীর িঠিকতা সনরূিজণর জন্য জাতীয় রাজস্ব শবাড থ ও Institute of Chartered 

Accountants of Bangladesh (ICAB) এর শর্ৌর্ উজযাজগ িালুকৃত Document 

Verification System (DVS) িফল ভাজব িলমান রজয়জছ। এই উজযাজগর ফজল 

করোতা শকাম্পানী কতৃথক প্রেসশ থত আজয়র স্বিতা সনসশ্চত করা িম্ভব হজি। জাতীয় 

রাজস্ব শবাড থ এবাং বাাংলাজেশ িড়ক িসরবহন কতৃথিজক্ষর মজধ্য তথ্য সবসনময়, Data 

Pulling, Data Storing এবাং তজথ্যর িঠিকতা র্ািাইজয়র System integration 

এর কার্ থেম িম্পন্ন হজয়জছ এবাং তথ্য আোন প্রোন হজি। এই কার্ থেজমর ফজল 

নতুন করোতা িনািকরণ এবাং করফাঁসক উেঘাটন কজর অনাোয়ী কর আোয় করা 

হজি। এছাড়াও উৎজি কর কতথন ও িাংিহ তোরসকর জন্য িালু করা হজয়জছ e-

TDS সিজস্টম। করোতাগণ র্াজত অনলাইজন আয়কর সরটান থ োসখল করজত িাজরন 

তার জন্য e-filing ব্যবস্থা িালু করা হজয়জছ। এ উজযাজগর ফজল করোতাগজণর 

আয়কর সরটান থ োসখল িহজ হজয়জছ এবাং নতুন করোতার িাংখ্যাও বৃসদ্ধ িাজি। 

ফলশ্রুসতজত, রাজস্ব সভসি শসিশালী হজব র্া রূিকল্প ২০৪১ বাস্তবায়জন 

বাাংলাজেশজক আরও এক ধাি এসগজয় সনজয় র্াজব বজল আশা করা র্ায়। 
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মাননীয় সিকার 

২৩৬। মূল্য িাংজর্াজন কর আইন ও সবসধ িহজীকরণ কজর আন্তজথাসতক রীসত নীসত 

ও ব্যবিাবান্ধব িসরজবশ সনসশ্চত করার লজক্ষৈ ১ জুলাই, ২০১৯ সিিাে শর্জক মূল্য 

িাংজর্াজন কর ও িম্পুরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন করা হজয়জছ। এই আইনজক 

অসধকতর কার্ থকর ও অনলাইনসভসিক করার লজক্ষৈ গৃহীত VAT Online Project 

নামক প্রকজল্পর কার্ থেমও িফলতার িাজর্ িম্পন্ন হজয়জছ। অনলাইজন 

স্বয়াংসেয়ভাজব সনবন্ধন ও োসখলিত্র শিশকরণ এ ব্যবস্থার একটি উজল্লখজর্াে 

অজথন। ভৈাজটর সনবন্ধন শর্জক শুরু কজর সরটান থ োসখলিহ িকল কার্ থেম এখন 

অনলাইজনর মাধ্যজম িম্পন্ন করা র্ায়। ইজতামজধ্য িাজড় সতন লক্ষাসধক করোতা 

অনলাইজন নতুন ১৩ সডসজজটর সনবন্ধন িহণ কজরজছ এবাং ৭৩ শতাাংশ োসখলিত্র 

অনলাইজন োসখল হজি। 

মাননীয় সিকার 

২৩৭। সবিব্যািী কাস্টমস্ ব্যবস্থািনায় অনুসৃত International Best Practices 

সবজবিনায় সনজয় একটি নতুন কাস্টমস্ আইন, ২০২১ প্রণয়জনর লজক্ষৈ শভটিাং 

কার্ থেম িলমান রজয়জছ। আইনটি িাজশর জন্য শীঘ্রই মহান জাতীয় িাংিজে 

উিস্থািন করা হজব। কাস্টমস্ সবভাজগর প্রশািসনক কার্ থেজম তথ্য প্রযুসির ব্যবহার 

অজনক আজগই শুরু হজয়জছ। কাস্টমস্ কার্ থেম িম্পােজনর জন্য ওজয়বসভসিক 

ASYCUDA World System িালু রজয়জছ। এই সিজস্টজমর িাজর্ বাাংলাজেশ 

ব্যাাংক, শিানালী ব্যাাংকিহ িকল তফসিসল ব্যাাংক, শবিজা, সিসিআইএেই, 

সবআরটিএ, IATA, িট্টিাম বদর কতৃথিক্ষিহ অজনক শস্টকজহার্ল্াজরর িাজর্ 

কসম্পউটার সিজস্টজমর ইন্টারজফসিাং িম্পন্ন হজয়জছ। এর ফজল ই-এলসি ব্যবস্থািনা 

মসনটসরাং, মাসনলোসরাং প্রসতজরাধ, শডঞ্জারাি কাজগ থা মসনটসরাং, শমসনজফস্ট ডাটা 

শশয়াসরাং এর মাধ্যজম আমোসন ও রপ্তাসন িজণ্যর শুল্কায়ন ও কজন্টইনার 

ম্যাজনজজমন্ট িহজ হজয়জছ। এছাড়াও, শিিারজলি কাস্টমস্ ব্যবস্থা িালুর লজক্ষৈ 

ন্যাশনাল সিজঙ্গল উইজো (NSW), বে ব্যবস্থািনা স্বয়াংসেয়করণ, অর্রাইজড 

ইকজনাসমক অিাজরটর ব্যবস্থা, অজটাজমজটড সরক্স ম্যাজনজজমন্ট সিজস্টম িালুর লজক্ষৈ 
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কাস্টমি সরক্স ম্যাজনজজমন্ট কসমশনাজরট স্থািন, ইতৈাসে আধুসনকায়ন কার্ থেম 

িালুর উজযাগ শনয়া হজয়জছ। এ িকল কম থসুসি বাস্তবায়ন হজল দ্রুততম িমজয় িণ্য 

খালাি িম্ভব হজব; র্া আমোসন-রপ্তাসনজত গসতশীলতা আনজব মজম থ আশা করা র্ায়। 

মাননীয় সিকার 

২৩৮। রাজস্ব প্রশািজনর িক্ষমতা বৃসদ্ধর জন্য গৃহীত নানাসবধ িাংস্কার কার্ থেম 

িলমান রজয়জছ। জাতীয় রাজস্ব শবাজড থর অধীন িকল প্রসশক্ষণ একাজডসমজক 

আধুসনকায়জনর মাধ্যজম যুজগািজর্াগী প্রসশক্ষণ প্রোন করা হজি। শিবার মান উন্নয়ন 

এবাং কজরর আওতা বৃসদ্ধর লজক্ষৈ জাতীয় রাজস্ব শবাড থিহ রাজস্ব প্রশািজনর 

িম্প্রিারণ কার্ থেম িলমান রজয়জছ। যুজগািজর্াগী করনীসত, েক্ষ কর ব্যবস্থািনা 

এবাং ব্যবিায়ীিহ িকল শস্টকজহার্ল্ারজের অাংশিহজণর মাধ্যজম জাতীয় রাজস্ব শবাড থ 

২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর প্রাক্কসলত বাজজট লক্ষৈমাত্রা অজথন করজত িারজব বজল 

আমরা দৃঢ়ভাজব সবিাি কসর। 
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েশম অধ্যায় 

আয়কর, মূল্য িাংজর্াজন কর এবাং আমোসন ও 

রপ্তাসন শুল্ক 

মাননীয় সিকার 

প্রতৈক্ষ কর: আয়কর 

২৩৯। প্রতৈক্ষ কর তর্া আয়কর হজি শেজশর অর্ থনীসতর অভৈন্তরীণ িাসলকা শসি 

র্া িামাসজক ও অর্ থননসতক িমতা সবধাজন গুরত্বপূণ থ ভূসমকা িালন কজর। বতথমাজন 

জাতীয় রাজস্ব শবাড থ কতৃথক আহসরত শমাট রাজজস্ব আয়কজরর অবোন শতকরা প্রায় 

৩৫ ভাগ। িাম্প্রসতক বছরিমূজহ কজরানা অসতমাসর দূজর্ থাজগর মাজঝও আয়কর খাজত 

রাজস্ব আহরজণর গড় প্রবৃসদ্ধ ১৬ শতাাংজশর অসধক র্া উিজরাির শবজড় িজলজছ। 

২০১৩ িালজক সভসি বছর ধরা হজল করজনট িম্প্রিারণ এর অসজথত প্রবৃসদ্ধ ৫৭৪ 

শতাাংশ র্া এ বাজজজট গৃহীত কার্ থেজমর ফজল আরও উজল্লখজর্াে হাজর বৃসদ্ধ িাজব 

বজল আশা করা র্ায়। পৃসর্বীর সবসভন্ন শেজশর শপ্রক্ষািট, তথ্য ও উিাি সবজশ্লষজণ 

শেজশর বা িমাজজর অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধর অনুষঙ্গ সহজিজব জনগজণর মাজঝ আসর্ থক 

ও িামাসজক বহুমাসত্রক অিমতা বৃসদ্ধর প্রবণতা িসরলসক্ষত হয়। শেজশর িাসব থক 

উন্নয়জনর জন্য ির্ থাপ্ত রাজজস্বর শর্াগান, িামসিক অর্ থনীসতর সস্থসতশীলতা, িরকাসর 

আসর্ থক ব্যবস্থািনায় শৃঙ্খলা আনয়ন এবাং িাসব থকভাজব একটি কল্যাণমূখী রাষ্ট্র 

প্রসতষ্ঠায় িম্পজের পুনব থণ্টজনর (redistribution of wealth) মাধ্যজম আজয়র 

অিমতা হ্রাি এবাং িাম্য ও িামাসজক ন্যায় সবিার প্রসতষ্ঠা আয়কর আজরাজির 

অন্যতম প্রধান উজেে। কল্যাণমুখী ও জনবান্ধব কর আইন প্রণয়ন এ লক্ষৈ অজথজনর 

অন্যতম হাসতয়ার। শকাসভড-১৯ এ িযু থেস্ত সবিব্যবস্থায় শেজশর অর্ থননসতক ক্ষসত 

শমাকাজবলা এবাং একইিাজর্ িামাসজক ও অর্ থননসতক সূিজকর উন্নয়জন িরকাজরর 

িাফল্য সবজি শরাল মজডল সহজিজব প্রশাংসিত হজয়জছ। প্রস্তাসবত বাজজজট শকাসভড-

১৯ িরবতী জ্বসিক অসস্থরতার শপ্রক্ষািজট বাাংলাজেজশর অর্ থননসতক ক্ষসত 
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শমাকাজবলায় িাসব থক ব্যবিা ও সবসনজয়াগবান্ধব কর নীসত, কর আইজনর র্র্ার্র্ 

প্রজয়াগ, িামাসজক ও অর্ থননসতক অিমতা দূরীকরণ ও তথ্যপ্রযুসিবান্ধব নীসত িহণ 

করা হজয়জছ। 

মাননীয় সিকার 

২৪০। বতথমান িরকার ২০০৯ িাজল শেশ িসরিালনার োসয়ত্বভার িহজণর ির 

শর্জক শেজশ একটি শসিশালী কর িাংস্কৃসত প্রসতষ্ঠার লজক্ষৈ অব্যাহতভাজব করোতা, 

ব্যবিা ও সবসনজয়াগবান্ধব কর নীসত অনুিরণ কজর িজলজছ। এ নীসতর মূল লক্ষৈ হজি 

েমািজয় কজরর শবাঝা কসমজয় অর্ থনীসতজত সবসনজয়াজগর িসরমাণ এবাং কর 

সজসডসির অনুিাত বাড়াজনা ও করোতাজের মাজঝ কর প্রসতিালজনর আিহ বৃসদ্ধ 

করা। আিসন অবগত আজছন শর্, ২০০৯-২০১০ অর্ থবছজর ব্যসি শশ্রসণর করোতাজের 

জন্য করমুি আজয়র িীমা সছল মাত্র ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, র্া েমািজয় বাসড়জয় 

২০২০-২০২১ অর্ থবছজর ৩ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হজয়জছ। িরবতী অর্ থবছজরও 

উি িীমা বহাল রাখা হজয়জছ। নারী করোতা, সিসনয়র করোতা, প্রসতবন্ধী করোতা, 

তৃতীয় সলঙ্গ ও যুদ্ধাহত মুসিজর্াদ্ধাজের জন্য করমুি আজয়র এই িীমা আরও শবসশ। 

২০০৯-২০১০ অর্ থবছজর স্টক মাজকথজট নন-সলজস্টড শকাম্পাসনর করহার সছল ৩৭.৫ 

শতাাংশ, র্া েমািজয় কসমজয় ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর ৩০ শতাাংশ করা হজয়জছ। 

২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর বাজজট প্রস্তাব প্রণয়জনর শক্ষজত্রও এ সবষয়টি সবজবিনা করা 

হজয়জছ র্া আমার বিজব্যর িরবতী অাংজশ উজল্লখ রজয়জছ। এছাড়া, অনুসৃত কর 

নীসতর আজলাজক ২০০৯-২০১০ অর্ থবছর শর্জক বতথমান িময় ির্ থন্ত স্টক মাজকথজট 

সলজস্টড শকাম্পাসন এবাং ব্যাাংক, বীমা ও আসর্ থক প্রসতষ্ঠাজনর করহার ২৭.৫ শতাাংশ 

ও ৪২.৫ শতাাংশ শর্জক কসমজয় র্র্ােজম ২২.৫ শতাাংশ ও ৩৭.৫ শতাাংজশ হ্রাি 

করা হজয়জছ। িরকাজরর এই যুজগািজর্াগী কর নীসতর ফলশ্রুসতজত করোতাজের 

মজধ্য শর্মন কর িসরিালজন আিহ জ্তসর হজয়জছ, শতমসন শেজশ সবসনজয়াগ ও 

কম থিাংস্থাজনর িসরমাণও শবজড়জছ। 
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মাননীয় সিকার 

২৪১। আসম এ ির্ থাজয় ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর জন্য আয়কর িাংোন্ত কসতিয় 

গুরুত্বপূণ থ প্রস্তাব আিনার মাধ্যজম এ মহান জাতীয় িাংিজে উিস্থািন করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৪২। বাাংলাজেজশ বতথমাজন শবিরকাসর সবসনজয়াগ ও সজসডসি অনুিাত হজলা ২৩ 

শতাাংশ। উন্নত সবজির কাতাজর শিৌুঁছাজনার লজক্ষৈ িরকার এ অনুিাত বৃসদ্ধর সনসমি 

সবসভন্ন কার্ থেম িহণ কজরজছ। কজি থাজরট করহার হ্রাজির মাধ্যজম শবিরকাসর 

সবসনজয়াগ ও সজসডসি অনুিাজতর কাসিত লক্ষৈমাত্রা অজথন করা িম্ভব। বতথমাজন 

অনুসৃত ব্যবিাবান্ধব িরকাসর সবসভন্ন নীসতমালার িাজর্ িামঞ্জস্যপূণ থ একটি করহার 

শেজশর ব্যবিা বাসণজজৈর প্রিার ও কর িাংস্কৃসত প্রসতষ্ঠায় গুরুত্বপূণ থ ভূসমকা রাখজব। 

অর্ থনীসতজত নগে শলনজেন (Cash transaction) এর প্রাধান্য রাজস্ব আহরজণর 

অন্যতম অন্তরায়। তথ্য প্রযুসির ব্যবহার বৃসদ্ধ এবাং প্রজয়াজনীয় আইনগত িেজক্ষি 

িহজণর মাধ্যজম নগে শলনজেন হ্রাি করা শগজল রাজস্ব আহরণ বৃসদ্ধর িাজর্ িাজর্ 

িামাসজক ন্যায় সবিার সনসশ্চতকরণিহ িমতাসভসিক এবাং কল্যাণমুখী বাাংলাজেশ 

প্রসতষ্ঠায় এক নতুন সেগন্ত উজন্মাসিত হজব। এ সবষয়িমূহ সবজবিনায় শরজখ ব্যবিা 

বাসণজজৈর ব্যািক প্রিাজরর লজক্ষৈ সবগত ২০২১ িাজলর অর্ থ আইজন কজি থাজরট 

করহার ৩২.৫০ শতাাংশ শর্জক ৩০ শতাাংজশ হ্রাি করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর 

কজি থাজরট করহার আরও কমাজনার প্রস্তাব করসছ। এজক্ষজত্র িকল প্রকার প্রাসপ্ত ও 

আয় অবেই ব্যাাংক স্থানান্তজরর মাধ্যজম গৃহীত হজত হজব এবাং ১২ লক্ষ টাকার 

অসতসরি ব্যয় ও সবসনজয়াগ অবেই ব্যাাংক স্থানান্তজরর মাধ্যজম িম্পােন করজত 

হজব এ শজতথ আসম নন-সলজস্টড শকাম্পাসনর করহার ৩০ শতাাংশ হজত ২৭.৫ 

শতাাংজশ হ্রাি এর প্রস্তাব করসছ। এছাড়া, অর্ থনীসতর অসধকতর আনুষ্ঠাসনকীকরণ 

এবাং এক ব্যসি শকাম্পাসনর (OPC) প্রসতষ্ঠা উৎিাসহত করার লজক্ষৈ এক ব্যসি 

শকাম্পাসনর করহার ২৫ শতাাংশ শর্জক কসমজয় ২২.৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

পু ুঁসজবাজাজরর উন্নয়ন ও পু ুঁসজবাজাজর সবসনজয়াগ আকৃি করার লজক্ষৈ িসরজশাসধত 

মূলধজনর ১০ শতাাংজশর অসধক শশয়ার IPO (Initial Public Offering) এর 
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মাধ্যজম হস্তান্তর হজল তাসলকাভুি শকাম্পাসনর জন্য করহার ২২.৫ শতাাংশ শর্জক 

কসমজয় ২০ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। তজব এজক্ষজত্র ১০ শতাাংশ বা তার কম 

শশয়ার আইসিও এর মাধ্যজম হস্তান্তরকারী সলজস্টড শকাম্পাসনর কর হার ২২.৫ 

শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। এছাড়া, পূজব থাি শতথ িসরিালজন ব্যর্ থতায় তাসলকাভুি 

শকাম্পাসনর করহার ২২.৫ শতাাংশ শর্জক বৃসদ্ধ কজর ২৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব 

করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৪৩। ব্যসি-জশ্রসণর করোতা ব্যতীত অন্যান্য করোতাজের জন্য ২০২২-২০২৩ 

অর্ থবছজর সনম্নরূি কজি থাজরট করহার প্রস্তাব করসছ- 

শকাম্পাসন ও অন্যান্য করহার:  

সববরণ 

সবযমান 

২০২১-

২০২২ 

অর্ থবছর 

প্রস্তাসবত 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ থবছর 

* শতথ 

িসরিালজনর 

ব্যর্ থতায় 

প্রস্তাসবত করহার 

িাবসলকসল শট্রজডড শকাম্পাসন র্াজের 

িসরজশাসধত মূলধজনর ১০ শতাাংজশর অসধক 

শশয়ার IPO (Initial Public Offering) এর 

মাধ্যজম হস্তান্তসরত হজয়জছ 

২২.৫% ২০% ২২.৫% 

িাবসলকসল শট্রজডড শকাম্পাসন র্াজের 

িসরজশাসধত মূলধজনর ১০ শতাাংশ বা ১০ 

শতাাংজশর কম শশয়ার IPO (Initial Public 

Offering) এর মাধ্যজম হস্তান্তসরত হজয়জছ  

২২.৫% ২২.৫% ২৫% 

িাবসলকসল শট্রজডড নয় এরূি শকাম্পাসন ৩০% ২৭.৫% ৩০% 

এক ব্যসি শকাম্পাসন  ২৫% ২২.৫% ২৫% 

িাবসলকসল শট্রজডড-ব্যাাংক, বীমা ও আসর্ থক 

প্রসতষ্ঠান (মাজি থন্ট ব্যাাংক ব্যতীত) 
৩৭.৫% ৩৭.৫% 

শতথ প্রজর্াজৈ নয় 

িাবসলকসল শেজডড নয় এরূি-ব্যাাংক, বীমা ও 

আসর্ থক প্রসতষ্ঠান 
৪০% ৪০% 

শতথ প্রজর্াজৈ নয় 

মাজি থন্ট ব্যাাংক ৩৭.৫% ৩৭.৫% শতথ প্রজর্াজৈ নয় 
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সববরণ 

সবযমান 

২০২১-

২০২২ 

অর্ থবছর 

প্রস্তাসবত 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ থবছর 

* শতথ 

িসরিালজনর 

ব্যর্ থতায় 

প্রস্তাসবত করহার 

সিগাজরট, সবসড়, জে থা, গুলিহ িকল প্রকার 

তামাকজাত িণ্য প্রস্তুতকারী শকাম্পাসন 

৪৫% 

(+) ২.৫ 

% 

িারিাজথ 

৪৫% 

(+) ২.৫ 

% 

িারিাজথ 

শতথ প্রজর্াজৈ নয় 

িাবসলকসল শট্রজডড শমাবাইল শফান শকাম্পাসন ৪০% ৪০% শতথ প্রজর্াজৈ নয় 

িাবসলকসল শট্রজডড নয় এমন শমাবাইল শফান 

শকাম্পাসন 
৪৫% ৪৫% 

শতথ প্রজর্াজৈ নয় 

ব্যসি-িাংজঘর করহার  ৩০% ২৭.৫% ৩০% 

কৃসত্রম ব্যসিিিা ও অন্যান্য করজর্াে িিার 

করহার  
৩০% ২৭.৫% 

৩০% 

শবিরকাসর সবিসবযালয়, শবিরকাসর 

শমসডকৈাল কজলজ, শবিরকাসর শডন্টাল 

কজলজ, শবিরকাসর ইসঞ্জসনয়াসরাং কজলজ বা 

শকবলমাত্র তথ্য প্রযুসি সবষজয় সশক্ষাোজন 

সনজয়াসজত শবিরকাসর কজলজ 

১৫% ১৫% 

শতথ প্রজর্াজৈ নয় 

শতথ: িকল প্রকার প্রাসপ্ত ও আয় অবেই ব্যাাংক স্থানান্তজরর মাধ্যজম গৃহীত হজত হজব এবাং 

১২ লক্ষ টাকার অসতসরি ব্যয় ও সবসনজয়াগ অবেই ব্যাাংক স্থানান্তজরর মাধ্যজম িম্পােন 

করজত হজব। 

মাননীয় সিকার 

২৪৪। বতথমান িরকার ব্যবিা িহজীকরণ ও ব্যবিাবান্ধব িসরজবশ সনসশ্চত করজত 

বদ্ধিসরকর। এ প্রিজঙ্গ উজল্লখ্য শর্, িরবরাহ ির্ থাজয় ব্যবিা শভজে উৎজি কজরর সভন্ন 

সভন্ন হার সবযমান র্াকার ফজল শক্ষত্রসবজশজষ ব্যবিায়ী করোতাজের কার্ থকর কর 

হার অতৈসধক হজয় র্াজক। এ িমস্যা লাঘজবর সনসমি শট্রসডাং িণ্য িরবরাজহর ওির 

উৎজি কর কতথজনর হার ৭ শতাাংজশর িসরবজতথ ৫ শতাাংশ এবাং িরকাসর িরবরাহ 

ব্যতীত বই িরবরাজহর ওির উৎজি কর কতথজনর হার ৭ শতাাংশ হজত কসমজয় ৩ 

শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। সশল্প কারখানায় উৎিােন ব্যয় কমাজনার লজক্ষৈ 
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উৎিােকগজণর সনকট কাঁিামাল িরবরাজহর ওির উৎজি কর কতথজনর হার ৭ 

শতাাংশ হজত কসমজয় ৪ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৪৫। বতথমান িরকাজরর কর নীসতর লক্ষৈ হজি কর সভসি িম্প্রিারজণর 

িাশািাসশ করহার েমাগত শর্ৌসিকীকরণ করা। এ নীসতর অাংশ সহজিজব সনবািী 

করোতা বাাংলাজেজশ কসতিয় শিবা প্রোন করজল উি শিবার সবিরীজত প্রাপ্ত অজর্ থর 

ওির উৎজি কর কতথজনর হার ১২ শতাাংজশর িসরবজতথ ১০ শতাাংশ করার প্রস্তাব 

করসছ। এছাড়া, বদর এর কার্ থেজমর আওতায় Stevedoring/berth operation 

commission এর ন্যায় terminal operation/ship handling operation ব্যবিা 

হজত প্রাপ্ত িি সবজলর ওির ৫ শতাাংশ হাজর উৎজি কর আজরাজির প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৪৬। আসর্ থক অন্তভু থসি, অর্ থনীসতর আনুষ্ঠাসনকীকরণ, ব্যবিায় কর িসরিালন 

িহজীকরণ জাতীয় অর্ থনীসতর জন্য একটি গুরুত্বপূণ থ অভীি। এ লজক্ষৈ আসম সনম্নরূি 

প্রস্তাবিমূহ শিশ করসছ 

ক) সবসনজয়াগজসনত আয়কর শরয়াজতর হার শরয়াতজর্াে সবসনজয়াজগর ১৫ 

শতাাংশ করা; 

খ) শমাবাইল ফাইন্যাসিয়াল িাসভ থি ব্যবিার িাসভ থি িাজথজক উৎজি আয়কজরর 

আওতা বসহ থভূত রাখা; 

গ) সবযমান আইজন ব্যবিাজয়র Pre-commencement expenditure খরি 

সহজিজব োবী করার সবধান না র্াকায় এই খরি অৈাজমাট থাইজজশজনর সবধান 

প্রবতথন করা; 

ঘ) সবযমান আইজন Research and Development খাজত ব্যয় অনুজমােজনর 

সুসনসে থি সবধান না র্াকায় উি খাতজক িাংজ্ঞাসয়ত কজর এ খাজতর ব্যয় 

অনুজমােনজর্াে করা; 

ঙ) িারকুইসজট খাজত অনুজমােনজর্াে ব্যয়িীমা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার হজত ১০ 

লক্ষ টাকায় উন্নীত করা; 
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ি) Workers’ Profit Participation Fund (WPPF) এ শকাম্পাসনর 

অনুোনজক খরি সহজিজব অিাজহৈর সবধান করা। বাাংলাজেশ শ্রম আইন, 

২০০৬ অনুর্ায়ী WPPF এ অনুোজনর সবধান রজয়জছ এবাং শকাম্পাসনর কর 

িরবতী মুনাফা হজত এটি প্রজেয়; 

ছ) আয়কর আইজন ক্ষসত িমিয় ও শজরটানার সুিি সবধান র্াকায় আসর্ থক 

প্রসতষ্ঠাজনর সরজাভথজক অননুজমােনজর্াে ব্যয় সহজিজব গণ্য করা; 

জ) কর জাল (Tax net) িম্প্রিারজনর লজক্ষৈ শহাজটল, সরজিাট থ, কসমউসনটি 

শিন্টার এবাং ট্রািজিাট থ এজজসিজক উৎজি কর কতথনকারী কতৃথিক্ষ সহজিজব 

িাংজ্ঞাসয়ত করা; 

ঝ) হাঁি-মুরসগর খামার এবাং িকল হৈািাসর ও মৎি িাষ হজত উদ্ভুত আজয়র 

ওির অসভন্ন কর হার আজরাি করা। 

মাননীয় সিকার 

২৪৭। বতথমান িরকার শেজশর প্রাসন্তক ও সুসবধাবসঞ্চত মানুষজক িমাজ এবাং 

অর্ থনীসতর মূলধারায় অন্তভু থসির লজক্ষৈ সনরলি প্রজিিা িাসলজয় র্াজি। প্রাসন্তক ও 

সুসবধাবসঞ্চত জনজগাষ্ঠীর অন্যতম একটি বৃহৎ অাংশ হজি প্রসতবন্ধী ব্যসি ও তৃতীয় 

সলজঙ্গর মানুষ। এ জনজগাষ্ঠী অন্যজের শিজয় আর্ থ-িামাসজকভাজব সিসছজয় আজছ 

এবাং তারা িমাজজর মূলধারার বাইজর রজয়জছ। কম থক্ষম ও সিসছজয় িড়া এ 

জনজগাষ্ঠীজক উৎিােনমূখী কম থকাজে িমৃ্পি করজত িারজল িামাসজক অন্তভু থসি 

সনসশ্চত হজব। এ িসরজপ্রসক্ষজত প্রসতবন্ধী ব্যসি ও তৃতীয় সলজঙ্গর মানুজষর 

কম থিাংস্থান, জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন, িামাসজক এবাং অর্ থননসতক আিীকরজণর 

লজক্ষৈ আসম মহান এ িাংিজে বতথমাজন িালুকৃত সবজশষ কর প্রজণােনাজক আরও 

প্রিাসরত করার প্রস্তাব করসছ। বতথমাজন সনজয়াগকারী কতৃথিক্ষ সহিাজব প্রসতষ্ঠাজন 

কম থরত শমাট জনবজলর ন্যৈনতম ১০ শতাাংশ প্রসতবন্ধী ব্যসিজের সনজয়াগ করজল উি 

করোতাজক প্রজেয় কজরর ৫ শতাাংশ কর শরয়াত প্রোন এবাং র্সে শকাজনা প্রসতষ্ঠান 

তার শমাট কম থিারীর ১০ শতাাংশ বা ১০০ জজনর অসধক তৃতীয় সলজঙ্গর ব্যসিজের 

সনজয়াগ শেয় তজব উি কম থিারীজের িসরজশাসধত শবতজনর ৭৫ শতাাংশ বা প্রজেয় 
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কজরর ৫ শতাাংশ, শর্টি কম, তা সনজয়াগকারীজক কর শরয়াত সহজিজব অনুজমােজনর 

সবধান িালু রজয়জছ। বতথমান সবধান িাংজশাধনপূব থক উভয় শক্ষজত্র র্সে শকাজনা 

প্রসতষ্ঠান তার শমাট কম থিারীর ১০ শতাাংশ বা ২৫ জজনর অসধক প্রসতবন্ধী বা তৃতীয় 

সলজঙ্গর ব্যসিজের সনজয়াগ শেয় তজব উি কম থিারীজের িসরজশাসধত শবতজনর ৭৫ 

শতাাংশ বা প্রজেয় কজরর ৫ শতাাংশ, শর্টি কম, তা সনজয়াগকারীজক কর শরয়াত 

সহজিজব অনুজমােজনর প্রজয়াজনীয় সবধান িাংজর্াজজনর প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৪৮। বতথমান যুগ তথ্য ও শর্াগাজর্াগ প্রযুসির (আইসিটি) যুগ। িরকার আইসিটি 

খাতজক িব থাসধক গুরুত্ব সেজি। িরকাজরর সডসজটাল বাাংলাজেশ সবসনম থাজণর স্বেজক 

বহুমাসত্রক রূি শেয়ার সনসমি স্টাট থ-আি উজযাগজক সবজশষ প্রজণােনা প্রোজনর 

মাধ্যজম িম্প্রিাসরত করা প্রজয়াজন। প্রস্তাসবত বাজজজট স্টাট থ-আি উজযািাজের জন্য 

শকবলমাত্র আয়কর সরটান থ োসখল ব্যতীত অন্যান্য িকল প্রকার সরজিাটি থাং এর 

বাধ্যবাধকতা হজত অব্যাহসত এবাং স্টাট থ-আি শকাম্পাসনর শলাকিান ৯ বছর ির্ থন্ত 

িমিয় এর সবধান প্রস্তাব করসছ। এছাড়াও আন্তজথাসতক িসরমেজল প্রসতজর্াসগতার 

মাধ্যজম ব্যবিার প্রিার এর জন্য স্টাট থ-আি উজযািাজের শক্ষজত্র ব্যয় িাংোন্ত সবসধ-

সনজষধ প্রতৈাহার ও টান থওভার করহার ০.৬০ শতাাংশ এর িসরবজতথ ০.১ শতাাংশ 

করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৪৯। সবিব্যািী কজরানা ভাইরাজির প্রাদ্যভথাব ও িলমান অসস্থসতশীল িসরসস্থসতর 

কারজণ জ্বসিক অর্ থনীসতজত মদার পূব থাভাি িাওয়া র্াজি। এ অবস্থায় আগামী 

অর্ থবছজর আমাজেরজক কঠিন িসরসস্থসতর শমাকাজবলা করজত হজত িাজর। 

এমতাবস্থায় আসর্ থক নীসত প্রণয়ন ও বাস্তবায়জনর শক্ষজত্র অসধক সবিক্ষণতা ও 

দূরেশীতার িন্থা অবলম্বন করজত হজব। অর্ থনীসতর িাকা িিল রাখার সনসমি 

িরকাসর ব্যয় সনব থাজহর জন্য একসেজক আমাজের অসধক িসরমাজন রাজস্ব শর্াগান 

সেজত হজব, অন্যসেজক শবিরকাসর খাজতও অর্ থননসতক কম থকাজণ্ড গসতশীলতা আনজত 
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হজব। এ অবস্থায় সবজেজশ অসজথত অর্ থ ও িম্পেজক অর্ থনীসতর মূল শরাজত আনয়জনর 

মাধ্যজম সবসনজয়াগ ও আসর্ থক প্রবাহ বৃসদ্ধর লজক্ষৈ আসম আয়কর অধ্যাজেজশ নতুন 

সবধান িাংজর্াজজনর প্রস্তাব করসছ। প্রস্তাসবত সবধান অনুর্ায়ী সবজেজশ অবসস্থত শর্ 

শকান িম্পজের ওির কর িসরজশাধ করা হজল আয়কর কতৃথিক্ষিহ শর্ শকান 

কতৃথিক্ষ এ সবষজয় শকান প্রশ্ন উত্থািন করজব না। সবজেজশ অসজথত স্থাবর িম্পসি 

বাাংলাজেজশ আনীত না হজল এর ওির ১৫ শতাাংশ, সবজেশস্থ অস্থাবর িম্পসি 

বাাংলাজেজশ আনীত না হজল এর ওির ১০ শতাাংশ এবাং বাাংলাজেজশ শরসমটকৃত 

নগে অজর্ থর ওির ৭ শতাাংশ হাজর কর ধাজয্যথর প্রস্তাব করসছ। এ সুসবধা ২০২২ 

িাজলর ১লা জুলাই হজত ২০২৩ িাজলর ৩০জশ জুন ির্ন্তথ বলবৎ র্াকজব। প্রস্তাসবত 

সবধান কার্ থকর হজল অর্ থনীসতর মূল শরাজত জ্বজেসশক মুদ্রার প্রবাহ বৃসদ্ধ িাজব, 

আয়কর রাজস্ব আহরণ বাড়জব এবাং করোতাগণও সবজেজশ অসজথত তাজের অর্ থ-

িম্পে আয়কর সরটাজন থ প্রেশ থজনর সুজর্াগ শিজয় স্বসস্তজবাধ করজবন। 

মাননীয় সিকার 

২৫০। শভৌত অবকাঠাজমা সনম থাণ ও িরকাসর আশ্রয়ণ প্রকজল্পর অন্যতম উিকরণ 

হজি োলভানাইজড আয়রণ শীট বা সস্টলজাত িণ্য। এ িকল িণ্য উৎিােজন 

সনজয়াসজত সশল্প প্রসতষ্ঠানজক কর সুসবধা প্রোন করা হজল শভৌত অবকাঠাজমা সনম থাণ 

ও িরকাসর আশ্রয়ণ প্রকজল্পর বাস্তবায়ণ িহজ ও মূল্য িাশ্রয়ী হজব। এ িসরজপ্রসক্ষজত 

আসম োলভানাইজড আয়রণ শীট বা সস্টলজাত িণ্য উৎিােজন ব্যবহৃত এইি আর 

কজয়ল এবাং সজাংক এলয় জাতীয় কাঁিামাল আমোসনর শক্ষজত্র করহার ৫ শতাাংশ 

শর্জক কসমজয় ৩ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৫১। স্বণ থখাতজক একটি সনয়মতাসন্ত্রক কাঠাজমার অধীজন িসরিালনার মাধ্যজম 

িরকাজরর রাজস্ব আয় বৃসদ্ধর লজক্ষৈ ২৯ অজক্টাবর, ২০১৮ সিিাজে ‘স্বণ থ আমোসন 

নীসতমালা (Gold Policy) ২০১৮’ প্রণীত হজয়জছ। এ নীসতমালা প্রণয়ন িরবতী 

িমজয় িরকাসর সনয়মনীসত অনুিরণ কজর স্বণ থ আমোসন করার লজক্ষৈ শবিরকাসর 
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ির্ থাজয় শবশ সকছ উজযািা জ্তসর হজয়জছ এবাং উৎিাহ িসরলসক্ষত হজি। শেজশ জ্বধ 

িজর্ স্বণ থ আমোসন উৎিাসহত করা এবাং স্বণ থ শিারািালান বন্ধ করার লজক্ষৈ স্বণ থ 

আমোসনজত সবযমান অসিম কর সবজলাজির প্রস্তাব করসছ। এজত জুজয়লাসর সশজল্পর 

ব্যািক সবকাশ ঘটজব এবাং িরকাজরর কর রাজস্ব বৃসদ্ধ িাজব বজল আশা করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৫২। জ্তসর শিাশাক রপ্তাসনজত বাাংলাজেশ বতথমাজন সবজি সিতীয় অবস্থান িমুন্নত 

শরজখজছ। এ সশল্প খাতজক প্রসতজর্াসগতামূলক ির্ থাজয় সনজয় আিার শিছজন িরকাজরর 

রাজস্ব নীসত-িহায়তা অন্যতম ভূসমকা িালন কজর আিজছ। এ অজথনজক ধজর রাখার 

জন্য এবাং এ খাত হজত র্র্ার্র্ রাজস্ব িাংিজহর লজক্ষৈ শটক্সটাইল খাজত প্রজণােনা 

বহাল রাখা জরুরী। বতথমাজন শটক্সটাইল সশজল্প সবযমান করহার ১৫ শতাাংশ। এ 

করহার িাংোন্ত এি.আর.ও এর শময়াে ৩০ জুন, ২০২২ এ শশষ হজব। আসম উি 

এি.আর.ও এর শময়াে ৩০ জুন, ২০২৫ সিস্টাে ির্ থন্ত বৃসদ্ধর প্রস্তাব করসছ। আসম 

আশা কসর িম্মাসনত করোতাগণ েীঘ থজময়াসে হ্রািকৃত কর হাজরর এ সুজর্াগ িহণ 

কজর িঠিকভাজব কর প্রোজন এসগজয় আিজবন। 

মাননীয় সিকার 

২৫৩। রাজস্ব নীসত িাংস্কার এর মাধ্যজম িরকাজরর আসর্ থক খাজত শৃঙ্খলা আনয়ন 

এবাং শবিরকাসর খাজতর করহার শর্ৌসিকীকরণ অর্ থনীসতর সবসভন্ন সূিজক উন্নসত 

সুিাংহত করজব বজল আশা করা র্ায়। এ িাংস্কাজরর আওতায় ব্যাাংক ও আসর্ থক 

প্রসতষ্ঠান কতৃথক শখলাসি ঋণ মওকুফ করা হজল তা বতথমাজন িকল করোতার জন্য 

করমুি রাখা হজয়জছ। এর িসরবজতথ ব্যসি করোতা ব্যতীত অন্যান্য করোতাজের 

শখলাসি ঋণ মওকুফ করা হজল তা করজর্াে আয় সহজিজব গণ্য করার প্রস্তাব করসছ। 

এছাড়াও, বতথমাজন িরকাসর সিসকউসরটিজ হজত অসজথত মুলধসন আয় করমুি 

রজয়জছ। এ আয়জক অন্যান্য সিসকউসরটিজ এর ন্যায় করজর্াে করার প্রস্তাব করসছ। 

শবিরকাসর খাজতর করহার শর্ৌসিকীকরণ নীসতর আওতায় শবভাজরজ কনজিনজট্রট 

হজত আমোসন ির্ থাজয় িাংগৃহীত কর, িাসভথি রপ্তাসন হজত িাংগৃহীত কর, অভৈন্তরীণ 

শনৌর্ান িসরিালনা এবাং বাসণসজৈকভাজব িসরিাসলত র্ানবাহন হজত িাংগৃহীত কর 
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ন্যৈনতম কর সহজিজব গণ্য করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৫৪। বাাংলাজেজশ কর-সজসডসি অনুিাত অন্যান্য উন্নয়নশীল ও উন্নত শেজশর ন্যায় 

আশাব্যঞ্জক নয়। উন্নত শেজশর শিািাজন বাাংলাজেশজক প্রসতসষ্ঠত করার জন্য কর-

সজসডসি অনুিাত অজনকাাংজশ বৃসদ্ধ করা প্রজয়াজন। এ উজেজে শেজশর করজর্াে 

সবপুল জনজগাষ্ঠীজক কজরর আওতায় আনজত িারজল কর আহরজণর িক্ষমতা ও 

আনুষ্ঠাসনক অর্ থনীসতর আওতা বৃসদ্ধ িাজব। কজরর আওতা িম্প্রিারজণ আয়কর 

সরটান থ োসখজলর িাংখ্যা বৃসদ্ধর সনসমি সনজম্নাি আইসন সবধান আজরাজির প্রস্তাব 

করসছ: 

ক) কসতিয় শক্ষজত্র আয়কর সরটান থ োসখজলর প্রমাণ উিস্থািন বাধ্যতামূলক 

করা; 

খ) স্বীকৃত প্রসভজডন্ট ফাে, অনুজমাসেত িৈাচুইটি ফাে, শিনশন ফাে, 

অনুজমাসেত সুিারএনুৈজয়শন ফাে এবাং শ্রসমক অাংশিহণ তহসবল ব্যতীত 

অন্যান্য ফাজের সরটান থ োসখল; 

গ) শর্ িকল এমসিওভুি সশক্ষা প্রসতষ্ঠাজন ইাংজরসজ ভাি থন িালু রজয়জছ তাজের 

আয়কর সরটান থ োসখজলর সবধান প্রবতথন; 

ঘ) অন িট কর সনধ থারজণর সবযমান সবধানজক শকবলমাত্র শিার্ শিন্টারিমূজহ 

িীমাবদ্ধ না শরজখ িকল ির্ থাজয় এর প্রজয়াগ সবস্তৃত করা; 

ঙ) ধারাবাসহক সতন বছর বা তজতাসধক িময়ব্যািী শকান শকাম্পাসনর কার্ থেম 

বন্ধ র্াকজল িসরিালকজের সনকট হজত বজকয়া অসবতসকথত কর আোজয়র 

সবধান করা; 

ি) িরকাজরর অসবতসকথত রাজস্ব োবী িসরজশাজধ ব্যর্ থ হজল োি, সবদ্যৈৎ, 

িাসনিহ অন্যান্য শিবা িাংজর্াগ সবসিন্ন করার সবধান প্রবতথন। 
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মাননীয় সিকার 

২৫৫। সবিায়নসভসিক অর্ থনীসতর যুজগ রাজস্ব আোজয় িৈাজলঞ্জিমূজহর অন্যতম 

হজি অসনবািী করোতা এবাং সডসজটাল িাসভ থি হজত র্র্ার্র্ কর িাংিহ এবাং আইন 

িসরিালজন বাধ্যবাধকতা আজরাি। ফজল এ খাত হজত িঠিক রাজস্ব আহরজণর লজক্ষৈ 

বাাংলাজেজশ অসনবািীর স্থায়ী স্থািনা না র্াকজল সরটান থ োসখল না করার সবধান 

সবজলাি এবাং অসনবািী হজত কর িাংিজহর লজক্ষৈ জাতীয় রাজস্ব শবাড থ কতৃথক 

অসনবািীর আজয়র আওতা, অব্যাহসত ও শক্ষত্র সনধ থারজণ যুজগািজর্াগী সবসধ প্রণয়জনর 

প্রস্তাব করসছ। এছাড়াও সডসজটাল উিসস্থসতর মাধ্যজম বাাংলাজেজশ আয় উিাজথজনর 

শক্ষজত্র আয়কর সরটান থ োসখজলর প্রমাণ উিস্থািজনর বাধ্যবাধকতা আজরাজির প্রস্তাব 

করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৫৬। কর রাজস্ব আহরজণর প্রধানতম খাত হজি উৎি কর িাংিহ। আমাজের 

শেজশর শক্ষজত্রও এ কর্া প্রজর্াজৈ। অতএব, রাজস্ব নীসত প্রণয়জন উৎজি কর হার 

শর্ৌসিকীকরজণর গুরুত্ব িব থাসধক। এরই ধারাবাসহকতায় সবযমান কজি থাজরট কর হার 

সবজবিনায় ব্যাাংক সুজের উৎজি করহার শকাম্পাসন করোতার জন্য ১০ শতাাংজশর 

িসরবজতথ ২০ শতাাংশ এবাং রপ্তানীকৃত িণ্যদ্রব্য এর ওির উৎজি করহার ০.৫ 

শতাাংজশর িসরবজতথ ১ শতাাংজশ বৃসদ্ধ করার প্রস্তাব করসছ। এছাড়া সডসজটাল 

বাাংলাজেশ এর স্বে বাস্তবায়জন অসনবািী করোতার সনকট ব্যােউইর্ বাবে শপ্রসরত 

অজর্ থর ওির উৎজি কজরর হার ২০ শতাাংশ হজত কসমজয় ১০ শতাাংশ করার প্রস্তাব 

করসছ। অনবধ িন্থায় সবজেজশ অসনবািীর সবল িসরজশাধ সনরুৎিাসহত করার লজক্ষৈ 

কসতিয় শিবা ব্যতীত অন্যান্য িকল প্রকার সবল িসরজশাজধর শক্ষজত্র অসনবািী হজত 

৩০ শতাাংজশর িসরবজতথ ২০ শতাাংশ হাজর উৎজি কর কতথজনর প্রস্তাব করসছ। নতুন 

উৎজি কর আজরাজির শক্ষত্র িম্প্রিারজণ িরকাসর পুকুর বা জলাশয় ব্যতীত অন্যান্য 

শক্ষজত্র সলজ ভাড়ার ৫ শতাাংশ হাজর উৎজি কর আজরাজির প্রস্তাব করসছ। 
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২৫৭। শেজশর জ্বজেসশক মুদ্রা অজথজনর অন্যতম উৎি রপ্তাসন বাসণজৈ। অর্ থননসতক 

িমৃসদ্ধ অজথজনর শক্ষজত্র রপ্তাসন বাসণজৈ গুরুত্বপূণ থ ভূসমকা রাজখ। আমাজের সজসডসিজত 

রপ্তাসন খাজতর অবোন বৃসদ্ধর লজক্ষৈ সবগত অর্ থবছজর ‘Made in Bangladesh’ িণ্য 

ও শিবাজক েীঘ থজময়াসে কর প্রজণােনা প্রোন করা হজয়সছল। এরই ধারাবাসহকতায় 

‘Made in Bangladesh’ ব্র্যােজক শলাবাল ব্র্যাজে িসরণত করার লজক্ষৈ রপ্তাসনর 

নতুন শক্ষত্র সৃসি এবাং িজণ্যর জ্বসিত্রৈকরণ ও নতুন বাজার জ্তসরর উজযাগ িহণ করা 

প্রজয়াজন। এছাড়াও আধুসনক অর্ থনীসতর িাজর্ তাল সমসলজয় িজণ্যর িাশািাসশ শিবা 

রপ্তাসনজক প্রাধান্য সেজত হজব। এ উজযাজগর অাংশ সহজিজব শিবা রপ্তাসনজক রপ্তাসন 

সহজিজব িাংজ্ঞাসয়ত করার প্রস্তাব করসছ। বাাংলাজেসশ িতাকাবাহী জাহাজ কতৃথক 

বসহসব থজি শিবা প্রোজনর সবিরীজত জ্বজেসশক মুদ্রায় ব্যাাংসকাং িৈাজনজল আনীত 

আয়জক ২০৩০ িাল ির্ থন্ত করমুি করার প্রস্তাব করসছ। এ িকল প্রস্তাব গৃহীত হজল 

শিবা রপ্তাসন খাতজক জ্বজেসশক মুদ্রা অজথজন একটি িম্ভামনাময় সশল্প সহজিজব প্রসতষ্ঠা 

করা িম্ভব হজব। জ্তসর শিাশাক এর সবযমান প্রজর্াজৈ করহার এর শক্ষজত্র িাধারণ 

ফৈাক্টসরর জন্য ১২ শতাাংশ এবাং সিন ফৈাক্টসরর জন্য ১০ শতাাংশ করহার এর সবধান 

প্রিসলত রজয়জছ। রপ্তাসন খাজত িজণ্যর জ্বসিত্রৈকরণজক উৎিাহ প্রোন ও িকল 

ধরজনর রপ্তাসন সশল্পজক িমতাসভসিক সুসবধা প্রোজনর সনসমি গাজম থন্টি এর ন্যায় 

অন্যান্য িণ্য বা শিবা রপ্তাসন খাতজক হ্রািকৃত কর হার সুসবধা তর্া িাধারণ সশজল্পর 

জন্য ১২ শতাাংশ এবাং সিন সশজল্পর জন্য ১০ শতাাংশ কর হার এর প্রস্তাব করসছ। এ 

ধরজনর রপ্তাসনবান্ধব উজযাজগর ফজল বাসণজৈ ঘাটসত সনম্নমুখী হজব। ফজল অর্ থনীসতর 

অন্যতম প্রধান সূিক জ্বজেসশক শলনজেজনর িলসত সহিাজবর ভারিাজম্য (Current 

account balance) ঘাটসত হ্রাি িাজব। 

মাননীয় সিকার 

২৫৮। অর্ থননসতক উন্নয়জনর অব্যাহত অির্াত্রায় বাাংলাজেশ মধ্যম আজয়র শেজশ 

উন্নীত হজয়জছ। ২০৪১ িাজলর মজধ্য উন্নত শেশ হওয়ার স্বে শেখজছ। এ উন্নয়ন 

অির্াত্রাজক অব্যাহত রাখার জন্য অভৈন্তরীণ উৎি সবজশষ কজর প্রতৈক্ষ কর হজত 
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ির্ থাপ্ত রাজস্ব িাংিহ আবেক। উন্নয়ন অর্ থায়জনর জন্য অভৈন্তরীণ উৎি হজত ির্ থাপ্ত 

রাজস্ব িাংিহজক শটকিই উন্নয়ন অভীি (SDG) এর অন্যতম লক্ষৈ সহজিজব সিসিত 

করা হজয়জছ। এর িসরজপ্রসক্ষজত একটি আধুসনক, উদ্ভাবনী, যুজগািজর্াগী, তথ্য 

প্রযুসিসনভথর এবাং আন্তজথাসতক উিম িি থা অনুিাসর একটি কার্ থকর কর ব্যবস্থা 

প্রসতষ্ঠার জন্য িরকার কতৃথক গৃহীত আয়কর সবভাজগর িাংস্কার, িম্প্রিারণ ও 

পুনগ থঠন কার্ থেম িলমান রজয়জছ। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর মজধ্য উি 

কার্ থেম িম্পন্ন হজব বজল িরকার আশাবাে ব্যি করজছ। 

মাননীয় সিকার 

২৫৯। বাজজজট উসল্লসখত প্রস্তাবিমূহ বাস্তবাসয়ত হজল বাাংলাজেজশ অর্ থননসতক 

কার্ থেম গসতশীল র্াকজব, রপ্তাসন খাজত প্রবৃসদ্ধর মাধ্যজম জ্বজেসশক মুদ্রা আয় বৃসদ্ধ 

িাজব, কর জাল ও আনুষ্ঠাসনক অর্ থনীসতর িম্প্রিারণ হজব, নতুন উজযািা জ্তসর ও 

কম থিাংস্থান হজব, সবজেসশ সবসনজয়াগ বৃসদ্ধ িাজব এবাং সশল্প সবসনজয়াগ ও ব্যবিাবান্ধব 

িসরজবশ সনসশ্চত হজব। ফলশ্রুসতজত, রাজস্ব সভসি শসিশালী হজব র্া রূিকল্প ২০৪১ 

বাস্তবায়জন বাাংলাজেশজক আরও এক ধাি এসগজয় সনজয় র্াজব বজল আশা করা র্ায়। 

মূল্য িাংজর্াজন কর 

মাননীয় সিকার 

২৬০। িরকার শেজশর আর্ থ িামাসজক অবস্থার উন্নয়জনর জন্য জাতীয় অর্ থনীসতজত 

নানামুখী িসরবতথন ও িাংস্কারমূলক িেজক্ষি িহণ কজরজছ। তারই অাংশ সহিাজব 

িজরাক্ষ কর ব্যবস্থার কাঠাজমাগত িসরবতথন সহজিজব মূল্য িাংজর্াজন কর ও িম্পূরক 

শুল্ক আইন, ২০১২ নাজম একটি নতুন আইন ২০১২ িাজল মহান জাতীয় িাংিজে িাশ 

হয়। িরবতীজত ব্যবিায়ীজের িাজর্ েীঘ থসেন আলাি-আজলািনার মাধ্যজম একটি 

আধুসনক সবসনজয়াগ ও রাজস্ববান্ধব মূল্য িাংজর্াজন কর ব্যবস্থা প্রবতথজনর লজক্ষৈ ১ 

জুলাই, ২০১৯ সিিঃ হজত মূল্য িাংজর্াজন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্ থকর 

করা হজয়জছ। নতুন আইন বাস্তবায়জনর শক্ষজত্র করোতাগণ শর্ িকল িমস্যার 

িমু্মখীন হজ্নন তা দূরীকরজণর জন্য প্রসতবছজরর ন্যায় এ বছর বাজজজটও সবসভন্ন 
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িেজক্ষি িহণ করা হজয়জছ। ব্যবিা বাসণজৈ িহজীকরণিহ লক্ষৈমাত্রা অনুর্ায়ী 

রাজস্ব আোজয়র প্রজিিা িহজণর সবষয়জক সবজবিনায় সনজয় এ বছজরর বাজজট প্রণয়ন 

করা হজয়জছ। রাজস্ব সজসডসি অনুিাজতর শক্ষজত্র কাসিত লক্ষৈমাত্রা অজথজনর জন্য 

মূিক এর আওতা বৃসদ্ধ একটি অন্যতম প্রধান শকৌশল। প্রস্তাসবত বাজজজট এ সবষয়টির 

ওিরও সবজশষভাজব গুরুত্ব শেওয়া হজয়জছ। সবগত ২ বছজরর অসধককাজলর কজরানা 

অসতমাসরর িমজয় সশল্প প্রসতষ্ঠান ও ব্যবিা বাসণজজৈর স্বাভাসবক গসত বাধািস্ত 

হজয়জছ। শছাট শছাট অজনক প্রসতষ্ঠান রুগ্ন হজয় িজড়জছ। শি কারজণ এ িকল সশল্প 

প্রসতষ্ঠাজন ও ব্যবিা বাসণজজৈ র্াজত মূিক এর ভার বৃসদ্ধ না িায় এবাং তাজের িলসত 

মূলধন প্রবাহও র্াজত িিল র্াজক এ িকল সবষয়জক বাজজজট সবজশষ গুরুত্ব শেওয়া 

হজয়জছ। কর-সজসডসি’র অনুিাত বৃসদ্ধ, স্থানীয় সশজল্পর সবকাশ, সবজেসশ সবসনজয়াগ 

আকষ থণ এবাং কর িসরিালন িাংস্কৃসত উন্নয়জনর মাধ্যজম অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধ অজথন 

এবাং একই িাজর্ ব্যবিায়ী স্বার্ থ ও শভািা িাসহো সনসশ্চত করার মজধ্য িমিয় রক্ষা 

কজর লক্ষৈমাত্রা অনুর্ায়ী রাজস্ব আহরজণর জন্য মূল্য িাংজর্াজন কর খাজত সনম্নরূি 

প্রস্তাবিমূহ মহান জাতীয় িাংিজের িেয় সবজবিনার জন্য উিস্থািন করসছিঃ 

মাননীয় সিকার 

২৬১। মূল্য িাংজর্াজন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য িাংজর্াজন কর 

ও িম্পূরক শুল্ক সবসধমালা, ২০১৬ এর প্রাজয়াসগক ও িদ্ধসতগত জটিলতা সনরিন, 

ব্যবিা-বাসণজৈ িহজীকরণ ও রাজস্ব আোয় বৃসদ্ধর জন্য সনজম্নাি প্রস্তাবিমূহ শিশ 

করসছিঃ 

ক) আইজন ‘উিকরণ’, ‘শকন্দ্রীয়ভাজব সনবসন্ধত প্রসতষ্ঠান’ এবাং সবসধমালাজত 

‘চুসিসভসিক উৎিােক’ এর িাংজ্ঞা িাংজশাধন ও অন্তভু থিকরজণর প্রস্তাব 

করসছ; 

খ) বাাংলাজেজশ অবসস্থত সবজেসশ প্রসতষ্ঠাজনর ব্রাঞ্চ অসফি বা সলয়াজজা 

অসফিজক ভৈাট সনবন্ধজনর আওতায় আনয়জনর লজক্ষৈ িাংসশ্লি ধারায় 

প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনয়জনর প্রস্তাব করসছ; 

গ) ভৈাট আইজন বতথমাজন শকন্দ্রীয় সনবন্ধজনর শক্ষজত্র একাসধক উৎিােনস্থল 
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র্াকার বাধ্যবাধকতা রজয়জছ। ব্যবিাসয়ক বাস্তবতা সবজবিনা কজর দ্যই বা 

তজতাসধক উৎিােনস্থজলর িসরবজতথ এক বা একাসধক উৎিােনস্থজলর শক্ষজত্র 

কসম্পউটারাইজড অজটাজমজটড িদ্ধসতজত সহিাবরক্ষজণর শজতথ শকন্দ্রীয় 

সনবন্ধন িহণ করার সবধান িসন্নজবজশর প্রস্তাব করসছ; 

ঘ) আগাম মূল্য িসরজশাসধত শটসলজর্াগাজর্াগ শিবা িরবরাজহর শক্ষজত্র মূিজকর 

িাশািাসশ িম্পূরক শুল্ক হ্রাি িাংোন্ত িমিজয়র লজক্ষৈ িাংসশ্লি ধারায় 

প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনয়জনর প্রস্তাব করসছ। 

ঙ) একই মাসলকানাধীন প্রসতষ্ঠাজনর মজধ্য িরবরাজহর সবিরীজত শরয়াত িহজণর 

শক্ষজত্র ব্যাাংসকাং িৈাজনজল শলনজেজনর বাধ্যবাধকতা তুজল শেওয়া এবাং 

ব্যাাংক মাধ্যজমর িাশািাসশ শমাবাইল ব্যাাংসকাং এর মাধ্যজম শলনজেন 

করজলও শরয়াত িহণ করা র্াজব মজম থ নতুন সবধান িাংজর্াজজনর প্রস্তাব 

করসছ; 

ি) প্রসতষ্ঠান কতৃথক শরয়াত িহজণর সুসবধার জন্য উিকরণ কর শরয়াত িাংসশ্লি 

ধারাজত প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনয়জনর প্রস্তাব করসছ; 

ছ) করোতাগণ কতৃথক আাংসশক শরয়াত িহজণর সবষয়টি অসধকতর িি করার 

লজক্ষৈ িাংসশ্লি ধারায় প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনয়জনর প্রস্তাব করসছ; 

জ) িণ্য উৎিােজনর খরি হ্রাজির লজক্ষৈ িজণ্যর স্বত্বাসধকারী কতৃথক 

আমোসনকৃত উিকরণ চুসিসভসিক উৎিােজকর সনকট িরািসর িরবরাজহর 

সবধান িাংজর্াজজনর প্রস্তাব করসছ; 

ঝ) উৎজি ভৈাট কতথজনর শক্ষজত্র িরবরাহকারী কতৃথক হ্রাি িাংোন্ত িমিয় 

িহজণর িময়িীমা ২ কর শময়াে হজত বৃসদ্ধ কজর ৪ কর শময়াে করার প্রস্তাব 

করসছ; 

ঞ) সবদ্যৈৎ সবল িসরজশাজধর শক্ষজত্র শমাবাইল ব্যাাংসকাং শিবা প্রোনকারী 

প্রসতষ্ঠান (MFS) কতৃথক ইসুৈকৃত ইনভজয়িজক িালানিত্র সহজিজব গণ্য 

করার প্রস্তাব করসছ; 

ট) উৎজি কতথজনর সবধান িামঞ্জস্যপূণ থ ও িহজীকরজণর লজক্ষৈ িাংসশ্লি ধারা ও 
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সবসধমালাজত প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনয়জনর প্রস্তাব করসছ; 

ঠ) অসনবসন্ধত ব্যসি কতৃথক ভুলবশত শকান অর্ থ িরকাসর শকাষাগাজর জমা করা 

হজল তা শফরত প্রোজনর লজক্ষৈ আইজন নতুন ধারা িসন্নজবশকরজণর প্রস্তাব 

করসছ; 

ড) আন্তজথাসতক েরিজত্রর শক্ষজত্র ঋণিজত্রর িাশািাসশ চুসিিজত্রর মাধ্যজম 

িরবরাহজক প্রিন্ন রপ্তাসন সহজিজব গণ্য করার লজক্ষৈ িাংসশ্লি সবসধজত 

প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনয়জনর প্রস্তাব করসছ; 

ঢ্) সবলজম্ব োসখলিত্র শিজশর শক্ষজত্র কর শময়াে শশষ হওয়ার ন্যৈনতম ৭ সেন 

পূজব থ অনুজমােন িহজণর িসরবজতথ কর শময়াে িমাসপ্তর ৭ সেজনর মজধ্য 

অনুমসত িহজণর সবধান করার প্রস্তাব করসছ; 

ণ) কর সনধ থারজণর সবষয়টি অসধকতর িহজজবাধ্য করার লজক্ষৈ িাংসশ্লি ধারায় 

প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনয়জনর প্রস্তাব করসছ; 

ত) ভৈাট অব্যাহসতপ্রাপ্ত িণ্য বা শিবা িরবরাজহর শক্ষজত্র প্রজ্ঞািজনর শতথ লাংঘন 

করজল অব্যাহসত সুসবধা বাসতজলর িসরবজতথ শুধুমাত্র জসরমানা আজরাজির 

সবধান িাংজর্াজজনর প্রস্তাব করসছ; 

র্) িদ্ধসতগত জটিলতা হ্রাি করার লজক্ষৈ মূল্য িাংজর্াজন কর সবসধমালার 

আওতায় কসতিয় ফরজম িাংজশাধনীর প্রস্তাব করসছ; 

ে) ওয়ার্ল্থ কাস্টমি ওগ থানাইজজশন (WCO) এর সনজে থশনার িসরজপ্রসক্ষজত 

প্রর্ম তফসিজলর কসতিয় িজণ্যর িামঞ্জস্যপূণ থ নামকরণ শকাড (HS Code) 

এ িাংজশাধজনর প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৬২। আইজন শাসস্ত ও জসরমানার সবধান অসতসরি কজঠার করা হজল অজনক 

শক্ষজত্রই তা প্রাজয়াসগক জটিলতার সৃসি কজর এবাং স্বাভাসবক ব্যবিাসয়ক কম থকাে 

বাধািস্ত হয়। শি কারজণ মূল্য িাংজর্াজন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এ 

জসরমানা ও সুজের হার িহনীয় করার লজক্ষৈ সনজম্নাি প্রস্তাব শিশ করসছ 
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ক) সনধ থাসরত তাসরজখর মজধ্য মূিক বা টান থওভার কর োসখলিত্র শিশ না করার 

ব্যর্ থতা বা অসনয়জমর শক্ষজত্র জসরমানার িসরমাণ ‘১০ হাজার টাকা’ হজত 

হ্রাি কজর ‘৫ হাজার টাকা’ সনধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ; 

খ) ভৈাট ফাঁসক, ব্যর্ থতা বা অসনয়জমর শক্ষজত্র আজরাসিত জসরমানার িসরমাণ 

জসড়ত রাজজস্বর ‘িমিসরমাণ’ এর িসরবজতথ ‘অন্যৈন অজধ থক এবাং অন্যধ্বথ 

িমিসরমাণ’ করার প্রস্তাব করসছ; 

গ) করোতাগজণর অসনিাকৃত ভুজলর শক্ষজত্র জসরমানা আজরাি না করা এবাং 

বন্ধ ব্যবিা প্রসতষ্ঠান পুনরায় িালু করার মধ্যবতী িমজয় োসখলিত্র শিশ না 

করা হজল জসরমানা আজরাি না করার সবধান িাংজর্াজন করার প্রস্তাব 

করসছ;  

ঘ) আিীল কসমশনাজরট, আিীলাত ট্রাইবুৈনাল এবাং উচ্চ আোলজত আিীল 

োজয়জরর শক্ষজত্র আজরাসিত জসরমানা ব্যসতজরজক শুধুমাত্র োবীকৃত কজরর 

অাংশসবজশষ জমা প্রোজনর সবধান করার জন্য প্রস্তাব করসছ; 

ঙ) আিীলাত ট্রাইব্যৈনাজল সনধ থাসরত ৯০ সেজনর মজধ্য প্রসতষ্ঠান আিীল োজয়র 

করজত না িারজল শময়াে আরও ৬০ সেন বসধ থত করার সবধান 

িসন্নজবশকরজণর প্রস্তাব করসছ; 

ি) বজকয়া মূিক আোজয়র শক্ষজত্র সুে আজরাজির িময়িীমা িজব থাচ্চ ২৪ মাি 

করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৬৩। মূল্য িাংজর্াজন কর আোয় কার্ থেজম তোরসক সনসশ্চতকরণ এবাং রাজস্ব 

আোয় বৃসদ্ধর জন্য এ িাংোন্ত আইন ও সবসধর সনজম্নাি িাংজশাধজনর প্রস্তাব শিশ 

করসছ 

ক) আন্তজথাসতক িসরবহন িাংসশ্লি শিবার শক্ষজত্র বৃহৎ িসরিজর শূণ্যহাজরর 

সুসবধা বলবৎ রজয়জছ, র্ার ফজল মাঠ ির্ থাজয় প্রাজয়াসগক িমস্যার উদ্ভব 

হজি। তাই এজক্ষজত্র প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনয়জনর প্রস্তাব করসছ; 
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খ) ভৈাট শখলাসি প্রসতষ্ঠাজনর সবদ্যৈৎ, োি ও িাসন িাংজর্াগ সবসিন্নকরজণ মূিক 

কম থকতথাগণ কতৃথক িাংসশ্লি কতৃথিক্ষজক অনুজরাধ করার সবধান আইজন 

িসন্নজবশকরজণর প্রস্তাব করসছ; 

গ) সবকল্প সবজরাধ সনষ্পসি (ADR) প্রসেয়া অসধকতর কার্ থকর করার লজক্ষৈ 

উচ্চ আোলজতর শিসোং মামলািমূহ সবকল্প সবজরাধ সনষ্পসির আওতায় 

আনয়জনর প্রস্তাব করসছ; 

ঘ) ‘িাট থাড থ অৈাকাউন্টৈান্টগণ’ এর ন্যায় ‘কস্ট এে ম্যাজনজজমন্ট 

অৈাকাউন্টৈান্টগণজক’ সবকল্প সবজরাধ সনষ্পসির শক্ষজত্র িহায়তাকারী সহজিজব 

অন্তভু থি করার সবধান িাংজর্াজজনর প্রস্তাব করসছ; 

ঙ) সবকল্প সবজরাধ সনষ্পসি (ADR) এর মাধ্যজম সনষ্পসিকৃত সবষজয় শকাজনা 

তেন্তকারী িাংস্থা এতেসবষজয় শকান তেন্ত কার্ থেম িসরিালনা করজত 

িারজব না মজম থ সবধান িাংজর্াজন করার প্রস্তাব করসছ; 

ি) সবসভন্ন প্রসতষ্ঠাজনর সনরীক্ষা কার্ থেম িসরিালনার িময় োসখলকৃত বাসষ থক 

সনরীক্ষা প্রসতজবেজনর িাজর্ শেসডট শরটিাং এজজসির সরজিাট থ ির্ থাজলািনা 

করার প্রজয়াজন হয়। তাই, আইজন মূিক কম থকতথাজক িহায়তা প্রোজনর 

লজক্ষৈ িহায়তাকারী সহজিজব শেসডট শরটিাং এজজসি-শক অন্তভু থিকরজণর 

সবধান িাংজর্াজজনর প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৬৪। ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজর রাজস্ব আোয় বৃসদ্ধর লজক্ষৈ আসম মহান জাতীয় 

িাংিজে সনজম্নাি প্রস্তাবনা শিশ করসছিঃ 

ক) শীতাতি সনয়সন্ত্রত/তািানুকুল িাসভ থজির িাশািাসশ প্রর্ম শশ্রসণর শরলওজয় 

শিবার ওির ১৫ শতাাংশ মূিক আজরাজির প্রস্তাব করসছ; 

খ) সবসভন্ন প্রকার এমএি শপ্রাডাজক্টর শক্ষজত্র উৎিােন ির্ থাজয় সবযমান সুসনসে থি 

কজরর িসরমান প্রসত শক্ষজত্র টন প্রসত ২০০ টাকা বৃসদ্ধর প্রস্তাব করসছ; 

গ) Concrete Ready Mix এর উৎিােন ির্ থাজয় সবযমান মূিক অব্যাহসত 

প্রতৈাহার করার প্রস্তাব করসছ; 
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ঘ) ‘জমসডজটশন শিবা’র ওির সবযমান মূিক অব্যাহসত প্রতৈাহার করার প্রস্তাব 

করসছ; 

ঙ) শমাবাইল শটসলজফান শিট এর ব্যবিায়ী ির্ থাজয় সবযমান ৫ শতাাংশ মূিক 

অব্যাহসত প্রতৈাহার করার প্রস্তাব করসছ; 

ি) COVID-19 Test Kit, PPE, Protective Garments, Plastic Face 

Shields, Medical Protective Gear, Protective Spectacles and 

Goggles for medical use এবাং মাস্ক এর উৎিােন ও ব্যবিায়ী ির্ থাজয় 

ভৈাট অব্যাহসত প্রতৈাহাজরর প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৬৫। শেসশ-সবজেসশ সবসনজয়াগ আকষ থণ, কম থিাংস্থান সৃসি এবাং শেশীয় সশল্প 

সবকাজশর িলমান গসতশীলতা সনরবসিন্ন রাখার স্বাজর্ থ সনজম্নাি খাতিমূজহ ভৈাট 

অব্যাহসত সুসবধা প্রোন ও বহাল রাখািহ প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনয়জনর প্রস্তাব 

শিশ করসছ 

ক) LPG Cylinder এর ওির স্থানীয় উৎিােন ির্ থাজয় বতথমাজন ভৈাজটর হার 

৫ শতাাংশ আজছ র্া আরও ১ বছজরর জন্য বৃসদ্ধর প্রস্তাব করসছ; 

খ) শরসিজাজরটর ও সিজার উৎিােজনর শক্ষজত্র স্থানীয় উৎিােন ির্ থাজয় 

অব্যাহসত প্রতৈাহারপূব থক ভৈাজটর হার ৫ শতাাংশ সনধ থারণ এবাং উিকরণ ও 

র্ন্ত্রাাংশ আমোসন ও স্থানীয় েজয়র শক্ষজত্র সবযমান সুসবধা ৩০ জুন, ২০২৩ 

ির্ থন্ত বসধ থত করার প্রস্তাব করসছ; 

গ) শরসিজাজরটর ও সিজাজরর কজম্প্রির উৎিােজনর শক্ষজত্র সবযমান ভৈাট 

অব্যাহসত সুসবধা ৩০ জুন, ২০২৫ সিিঃ ির্ থন্ত বসধ থতকরজণর প্রস্তাব করসছ; 

ঘ) িসলজপ্রািাইসলন স্টৈািল ফাইবার স্থানীয়ভাজব উৎিােজনর শক্ষজত্র সবযমান 

ভৈাট অব্যাহসত বলবৎ রাখার িাশািাসশ উিকরণ আমোসনর শক্ষজত্র আগাম 

কর অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ; 

ঙ) এসিআই উৎিােজনর শক্ষজত্র উৎিােন ির্ থাজয় িমুেয় মূল্য িাংজর্াজন কর 
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এবাং উৎিােজন ব্যবহৃত কাঁিামাল আমোসন ও স্থানীয়ভাজব েজয়র শক্ষজত্র 

আগাম করিহ মূিক ও িম্পূরক শুল্ক অব্যাহসত সুসবধা ৩১ সডজিম্বর, ২০২৫ 

সিিঃ ির্ থন্ত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ; 

ি) শেজশ ভারী সশল্প সবকাজশর লজক্ষৈ ২৫০০ সিসি ির্ থন্ত শমাটর কার ও শমাটর 

শভসহকৈাজলর উৎিােজনর শক্ষজত্র উৎিােজনর ির্ থায়জভজে স্থানীয় ির্ থাজয়র 

মূিক এবাং উিকরণ ও র্ন্ত্রাাংশ আমোসনর শক্ষজত্র মূিক (আগাম করিহ) 

ও িম্পূরক শুল্ক অব্যাহসত সুসবধা ৩০ জুন, ২০৩০ সিিাে ির্ থন্ত প্রোজনর 

প্রস্তাব করসছ। তজব িম্পূণ থ উৎিােনকারী সহজিজব শতথ পূরণ না করজল 

২০২৬ িাল হজত স্থানীয় উৎিােন ির্ থাজয় ৫ শতাাংশ হাজর মূিক প্রোজনর 

প্রস্তাব করসছ; 

ছ) সি-হুইলার এর স্থানীয় উৎিােজনর শক্ষজত্র উৎিােন ির্ থাজয় ৫ শতাাংজশর 

অসতসরি মূল্য িাংজর্াজন কর এবাং উিকরণ ও র্ন্ত্রাাংশ আমোসনর শক্ষজত্র 

িমুেয় মূিক (আগাম করিহ) ও িম্পূরক শুল্ক ৩০ জুন, ২০২৫ সিিাে 

ির্ থন্ত অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ; 

জ) আইডসলাং স্টি/স্টাট থ-স্টি প্রযুসির শমইনজটজনি সি ও সিলড্ শমইনজটজনি 

সি ব্যাটাসর এর স্থানীয় উৎিােজন ব্যবহৃত প্রজয়াজনীয় উিকরণ ও র্ন্ত্রাাংশ 

আমোসনর শক্ষজত্র আজরািণীয় মূল্য িাংজর্াজন কর (আগাম কর ব্যতীত) ও 

িম্পূরক শুল্ক ৩০ জুন, ২০২৫ সিিাে ির্ থন্ত অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব 

করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৬৬। ব্যবিা বাসণজজৈর িসরজবশ অসধকতর িহজ এবাং স্থানীয় উৎিােন ির্ থাজয় 

করভার লাঘব করার লজক্ষৈ আরও সকছ প্রস্তাব এই মহান িাংিজের সবজবিনার জন্য 

শিশ করসছিঃ 

ক) এম.এি. শপ্রাডাক্ট এর ব্যবিায়ী ির্ থাজয়র ভৈাট প্রসত শম: টন ৫০০ টাকার 

িসরবজতথ ২০০ টাকা সনধ থারজণর প্রস্তাব করসছ; 
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খ) সনবসন্ধত উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠান কতৃথক Textile Grade Pet Chips 

উৎিােজনর লজক্ষৈ উিকরণ সহজিজব আমোসনকৃত Terephthalic Acid ও 

Ethylene Glycol এর আগাম কর অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ; 

গ) িসলইসর্সলজনর জ্তসর িকল ধরজনর িসলসর্ন ব্যাগ, প্লাসস্টক ব্যাগ (ওজভন 

প্লাসস্টক ব্যাগিহ) ও শমাড়ক িামিীর ওির সবযমান ৫ শতাাংশ িম্পূরক 

শুল্ক অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ; 

ঘ) িাইকারী ব্যবিা ির্ থাজয় ভৈাজটর হার (কসতিয় শক্ষজত্র) ৫ শতাাংশ হজত 

হ্রািপূব থক ১.৫ শতাাংশ সনধ থারজণর প্রস্তাব করসছ; 

ঙ) িশু খায আমোসন ও উৎিােন ির্ থাজয় সবযমান অব্যাহসত সুসবধা বলবৎ 

রাখার িাশািাসশ ব্যবিায়ী ির্ থাজয় ভৈাট অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ; 

ি) হৈাে টাওজয়ল/জিিার টাওজয়ল/সিসনকাল শবড সশট এর উৎিােন ির্ থাজয় 

সবযমান ভৈাজটর হার ১৫ শতাাংশ হজত হ্রািপূব থক ৫ শতাাংশ সনধ থারজণর 

প্রস্তাব করসছ; 

ছ) এসি ও নন-এসি শরজস্তারাঁর ওির মূিক হার র্র্ােজম ১০ শতাাংশ ও ৫ 

শতাাংশ এর িসরবজতথ উভয় শক্ষজত্র ৫ শতাাংশ সনধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ 

(সতন তারকা বা তদূধ্বথ মাজনর শহাজটজল অবসস্থত শরস্টুজরন্ট, মজের বার 

িম্বসলত আবাসিক শহাজটজল অবসস্থত শরস্টুজরন্ট এবাং মজের বার আজছ এমন 

শরস্টুজরন্ট ব্যতীত); 

জ) সনবসন্ধত হাঁি-মুরসগর খামার কতৃথক র্ন্ত্রিাসত ও র্ন্ত্রাাংশ আমোসনর শক্ষজত্র 

আগাম কর অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ; 

ঝ) সনবসন্ধত উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠান কতৃথক কৃসষকাজর্ থ ব্যবহার্ থ কীটনাশক, 

ছত্রাকনাশক ও বালাইনাশক উৎিােজন ব্যবহৃত উিকরণ Castor Oil 

Polyglycol 36-37, Solvesso 150 (APAC), Genapol 100, 

Propoconazole Technical 220 KG 22D, Dodecylbzols Acid 

Branched CA-S Sol আমোসনর শক্ষজত্র আগাম কর অব্যাহসত প্রোজনর 

প্রস্তাব করসছ; 
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ঞ) সনবসন্ধত প্রসতষ্ঠান কতৃথক উজড়াজাহাজ আমোসনর শক্ষজত্র আগাম কর 

অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ; 

ট) শমাবাইল অিাজরটর কতৃথক BTRC-শক প্রেি 4G শমাবাইল শিবার 

সবিরীজত শরসভসনউ শশয়াসরাং এর শক্ষজত্র ভৈাট অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব 

করসছ; 

ঠ) NTTN শিবার সবিরীজত BTRC-শক প্রেি শরসভসনউ শশয়াসরাং এর শক্ষজত্র 

ভৈাট অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ; 

ড) গাজম থন্টি সশজল্পর রপ্তাসন িণ্য িাশ্রয়ী করার লজক্ষৈ বজেড প্রসতষ্ঠাজনর মজধ্য 

িাব-কন্ট্রাজক্টর সভসিজত িণ্য উৎিােজনর শক্ষজত্র মূিক অব্যাহসত প্রোজনর 

প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৬৭। সবজেসশ িজণ্যর ওির সনভথরতা কমাজনা, জ্বজেসশক মুদ্রার িাশ্রয় ও শেশীয় 

সশজল্পর সবকাজশর লজক্ষৈ সনজম্নাি শক্ষজত্র ভৈাট অব্যাহসতর প্রস্তাব শিশ করসছিঃ 

ক) Textile Grade Pet Chips এর উৎিােন ির্ থাজয় ভৈাট অব্যাহসত প্রোজনর 

প্রস্তাব করসছ; 

খ) LPG বাজল্ক সবেজয়র উজেজে, বাজল্ক েয় এর শক্ষজত্র প্রর্ম ির্ থাজয়র েজয় 

মূিক অব্যাহসত প্রোন করার প্রস্তাব করসছ; 

গ) কৃসত্রম আঁশ (man-made fiber) এবাং অন্যান্য আঁজশর িাংসমশ্রজণ জ্তসর 

ইয়ান থ এর ভৈাজটর িসরমাণ ৬ টাকা (প্রসত শকসজ) হজত হ্রািপূব থক ৩ টাকা 

(প্রসত শকসজ) সনধ থারজণর প্রস্তাব করসছ; 

ঘ) মুসড় ও সিসনর ব্যবিায়ী ির্ থাজয় ভৈাট অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ; 

ঙ) Tubular metal needles and needles for suture এর ব্যবিায়ী ির্ থাজয় 

ভৈাট অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ; 

ি) Autoclaved Aerated Concrete Block এর উৎিােন ির্ থাজয় ভৈাট 

অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ; 
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ছ) তথ্য প্রযুসি ও কসম্পউটার সশজল্পর সবকাজশর লজক্ষৈ শমাবাইল শফাজনর 

ব্যাটাসর, িাজথার ও ইন্টাজরকটিভ সডিজপ্ল এর স্থানীয় উৎিােন ির্ থাজয় ভৈাট 

অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ; 

জ) িাওয়ার টিলার এর উৎিােন ও ব্যবিায়ী ির্ থাজয় মূিক অব্যাহসত প্রোজনর 

প্রস্তাব করসছ; 

ঝ) কাস্টমি প্রজ্ঞািন এি. আর. ও নাং-১২৮-আইন/২০২০/৭৯/কাস্টমি, 

তাসরখ: ৩ জুন, ২০২০ সিিাে এ বসণ থত শিাসল্ট্র, শডইরী ও সফি সফড 

িণ্যিমূজহর উৎিােন ও ব্যবিায়ী ির্ থাজয় মূিক অব্যাহসত প্রোন করার 

প্রস্তাব করসছ; 

ঞ) ফাউসি সশজল্প স্থানীয়ভাজব িাংগৃহীত িৈাি/ভাঙ্গারী িরবরাজহর শক্ষজত্র 

মূিক অব্যাহসত প্রোন করার প্রস্তাব করসছ; 

ট) িমাজ কল্যাণমূলক শিবা সহজিজব দৃসি প্রসতবসন্ধ মানুষজের িড়ার উিকরণ 

শব্রইল মুদ্রজণর ওির ভৈাট অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৬৮। The Excises and Salt Act, 1944 (Act No. 1 of 1944) এর আওতায় 

বতথমাজন ব্যাাংক সহিাব ও সবমান টিসকজটর ওির আবগাসর শুল্ক আোয় করা হজয় 

র্াজক। বতথমাজন ৫ শকাটি টাকার ঊজধ্বথ ব্যাাংক সস্থসতর ওির (বছজরর শর্ শকাজনা 

িময়) ৪০,০০০ টাকা আবগাসর শুল্ক প্রজর্াজৈ রজয়জছ। শুধুমাত্র ৫ শকাটি টাকার ঊজধ্বথ 

ব্যাাংক সস্থসতর ওির (বছজরর শর্ শকাজনা িময়) আবগাসর শুল্ক ৪০,০০০ টাকার 

িসরবজতথ ৫০,০০০/- টাকা সনধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৬৯। তামাকজাত িজণ্যর ব্যবহার কমাজনা এবাং রাজস্ব আয় বৃসদ্ধর লজক্ষৈ তামাক 

ও তামাকজাত িজণ্যর শক্ষজত্র সনম্নরূি প্রস্তাব করসছ 

ক) সিগাজরজটর সনম্নস্তজরর েশ শলাকার োম ৪০ টাকা ও তদ্যধ্বথ এবাং িম্পূরক 

শুল্ক ৫৭ শতাাংশ ধাজর্ থর প্রস্তাব করসছ। এছাড়া মধ্যম স্তজরর েশ শলাকার 
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োম ৬৫ টাকা ও তদ্যধ্বথ, উচ্চ স্তজরর েশ শলাকার োম ১১১ টাকা ও তদ্যধ্বথ, 

অসত-উচ্চ স্তজরর েশ শলাকার োম ১৪২ টাকা ও তদ্যধ্বথ এবাং এই সতনটি 

স্তজরর িম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাাংশ সনধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ; 

খ) পূব থবতী বছজরর ন্যায় র্জন্ত্রর িাহায্য ব্যতীত হাজত জ্তসর সফিার সবযুি 

সবসড়র েঁসিশ শলাকার োম ১৮ টাকা, বাজরা শলাকার োম ৯ টাকা ও আট 

শলাকার োম ৬ টাকা এবাং িম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাাংশ অব্যাহত রাখার 

প্রস্তাব করসছ। সফিার িাংযুি সবসড়র সবশ শলাকার োম ১৯ টাকা ও েশ 

শলাকার োম ১০ টাকা এবাং িম্পূরক শুল্ক ৪০ শতাাংশ অব্যাহত রাখার 

প্রস্তাব করসছ; 

গ) পূব থবতী বছজরর ন্যায় প্রসত েশ িাম জে থার োম ৪০ টাকা ও িম্পূরক শুল্ক 

৫৫ শতাাংশ এবাং প্রসত েশ িাম গুজলর োম ২০ টাকা ও িম্পূরক শুল্ক ৫৫ 

শতাাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৭০। ২০১৯-২০২০ অর্ থবছর হজত নতুন মূল্য িাংজর্াজন কর আইন সডসজটাল 

প্লৈাটফজম থ বাস্তবায়জনর জন্য VAT Online Project নামক প্রকজল্পর কার্ থেম 

ইজতামজধ্য িফলতার িাজর্ িম্পন্ন হজয়জছ। ভৈাজটর সনবন্ধন শর্জক শুরু কজর সরটান থ 

োসখলিহ িকল কার্ থেম এখন ঘজর বজিই অনলাইজনর মাধ্যজম িম্পন্ন করা র্ায়। 

ইজতামজধ্য শতভাগ সনবন্ধন অনলাইজন িম্পন্ন হজি এবাং প্রায় ৭৩ শতাাংশ সরটান থ 

অনলাইজন োসখল করা হজি। বতথমাজন E-payment ও A-Challan এর মাধ্যজম 

অনলাইজন ভৈাজটর রাজস্ব জমা প্রোজনর ব্যবস্থা করা হজয়জছ। এর ফজল িম্মাসনত 

ভৈাট প্রোনকারী, ভৈাট আোয়কারী এবাং ভৈাট কম থকতথাজের কার্ থেজমর স্বিতা ও 

জবাবসেসহতা বৃসদ্ধ শিজয়জছ। এর িাশািাসশ সবসভন্ন ধরজনর খুিরা ও িাইকারী ব্যবিা 

প্রসতষ্ঠাজনর রাজস্ব আোয় বৃসদ্ধর লজক্ষৈ ২০২০-২০২১ অর্ থবছর হজত Electronic 

Fiscal Device (EFD)/Sales Data Controller (SDC) স্থািন কার্ থেম িলমান 

রজয়জছ। ইজতামজধ্য সবসভন্ন শিক্টজর প্রায় ৪,৫৯৫টি EFD/SDC শমসশন স্থািন করা 

হজয়জছ। জুন, ২০২৩ িমজয়র মজধ্য সবসভন্ন ব্যবিা প্রসতষ্ঠাজন িব থজমাট ১০,০০০টি 
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EFD/ SDC শমসশন স্থািজনর িসরকল্পনা িহণ করা হজয়জছ। ব্যবিা প্রসতষ্ঠাজন 

EFD/SDC শমসশন স্থািজনর সবযমান প্রসেয়া িলমান রাখার িাশািাসশ 

আউটজিাসি থাং এর মাধ্যজম EFD/SDC স্থািজনর মাধ্যজম রাজস্ব আোয় িাংোন্ত 

শিবা েজয়র কার্ থেম প্রসেয়াধীন রজয়জছ। িাসব থকভাজব ভৈাজটর আওতা ও িসরসধ 

বৃসদ্ধ এবাং রাজস্ব আোয় কার্ থেম শজারোজরর মাধ্যজম কর-সজসডসি এর অনুিাত 

বৃসদ্ধর প্রজিিা অব্যাহত রজয়জছ। উসল্লসখত িেজক্ষি িহজণর ফজল ২০২৬ িাজলর মজধ্য 

ভৈাজটর রাজস্ব আোজয় কাসিত িফলতা আিজব মজম থ আসম দৃঢ়ভাজব সবিাি কসর। 

আমোসন-রপ্তাসন শুল্ক-কর 

মাননীয় সিকার 

২৭১। জ্বসিক অসতমাসরর েীঘ থজময়াসে প্রভাজবর কারজণ ক্ষসতিস্ত অর্ থনীসতর 

পুনরুদ্ধারজক িামজন শরজখ রাজস্ব প্রবৃসদ্ধর িাশািাসশ অর্ থনীসতজত গসতিঞ্চাজরর 

লজক্ষৈ ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরর বাজজট প্রণয়ন করা হজয়জছ। একইিাজর্ উন্নয়নশীল 

শেজশ উিরজণর প্রস্তুসত িহণ, নতুন কম থিাংস্থান সৃসি ও সজসডসির প্রবৃসদ্ধ ধজর রাখা, 

স্থানীয় সশজল্পর সবকাশ, প্রসতরক্ষণ ও বাসণজৈ িহজীকরজণর মাধ্যজম সবসনজয়াগ বৃসদ্ধ, 

রপ্তাসনমুখী ও ভারী সশজল্পর সবকাজশর প্রসত সবজশষ গুরুত্ব প্রোন, Made in 

Bangladesh শশ্লাগান অব্যাহত রাখািহ সবসভন্ন িেজক্ষি িহণ করা হজয়জছ। শেশীয় 

সশল্প, বাসণজৈ ও শভািার স্বার্ থ িাংরক্ষণ করার জন্য সবসভন্ন িাংস্থা, ব্যবিায়ী িাংগঠন 

ও শস্টকজহার্ল্ারগণ হজত প্রাপ্ত প্রস্তাবিমূহ সবস্তাসরত ির্ থাজলািনা কজর ২০২২-২০২৩ 

অর্ থবছজরর বাজজজট আমোসন শুল্ক-কর সবষজয় প্রণীত প্রস্তাব আসম এখন আিনার 

মাধ্যজম মহান জাতীয় িাংিজে উিস্থািন করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৭২। আমোসন ির্ থাজয়র শুল্ক, শরগুজলটসর সডউটি, িম্পূরক শুল্ক ও মূল্য িাংজর্াজন 

কর িাংোন্ত প্রস্তাবিমূহ প্রোজনর শক্ষজত্র সনজম্নর সবষয়গুজলা সবজবিনায় শনয়া হজয়জছ 

▪ কজরানাভাইরাি (জকাসভড-১৯) এর ফজল সৃি জ্বসিক অসতমাসরজত ক্ষসতিস্ত 

অর্ থনীসতজক পুনরুদ্ধাজরর লজক্ষৈ প্রজয়াজনীয় িেজক্ষি িহণ; 
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▪ সবসনজয়াগ ও কম থিাংস্থান সৃসি এবাং জ্বজেসশক মুদ্রার িাশ্রয়; 

▪ রপ্তাসনমুখী সশল্প বহুমুখীকরণ এবাং তার িশ্চােিাংজর্াগ সশজল্প প্রজণােনা; 

▪ স্বাস্থৈ, কৃসষ, মৎস্য, প্রাসণিম্পে, ইজলকট্রসনক্স, আইসিটি খাত ও ভারী 

সশজল্পর সবকাশ ও উন্নয়ন; 

▪ Ease of doing business এর িসরজবশ সৃসি; 

▪ জ্বজেসশক সবসনজয়াজগর শক্ষজত্র বাাংলাজেজশর অবস্থাজনর উন্নয়ন; এবাং 

▪ স্থানীয় সশজল্পর সবকাশ ও প্রসতরক্ষজণ আমোসন ির্ থাজয়র শুল্কহার 

শর্ৌসিকীকরজণর মাধ্যজম অভৈন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য িাংজর্াজন কর ও 

আয়কর) আহরণ বৃসদ্ধ। 

মাননীয় সিকার 

২৭৩। িলসত ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর সবযমান ৬ স্তর সবসশি আমোসন শুল্ক 

(Customs Duty) কাঠাজমা (০ শতাাংশ, ১ শতাাংশ, ৫ শতাাংশ, ১০ শতাাংশ, ১৫ 

শতাাংশ এবাং ২৫ শতাাংশ), িজব থাচ্চ আমোসন শুল্ক আজরাসিত রজয়জছ এমন িজণ্যর 

ওির আবসেকভাজব সবযমান শরগুজলটসর সডউটি ৩ শতাাংশ এবাং ১২ স্তর সবসশি 

িম্পূরক শুল্কহার (১০ শতাাংশ, ২০ শতাাংশ, ৩০ শতাাংশ, ৪৫ শতাাংশ, ৬০ শতাাংশ, 

১০০ শতাাংশ, ১৫০ শতাাংশ, ২০০ শতাাংশ, ২৫০ শতাাংশ, ৩০০ শতাাংশ, ৩৫০ 

শতাাংশ এবাং ৫০০ শতাাংশ) আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ থবছজরও অব্যাহত রাখার 

প্রস্তাব করা হজয়জছ। এছাড়া, সনতৈপ্রজয়াজনীয় িণ্য িামিী, িার, বীজ, জীবন 

রক্ষাকারী ঔষধ এবাং আরও কসতিয় সশজল্পর কাঁিামাজলর শক্ষজত্র সবযমান শুল্কহার 

অিসরবসতথত রাখার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

২৭৪। উিযু থি শমৌসলক সবষয়িমূহজক প্রাধান্য সেজয় প্রস্তাবিমূজহর খাতসভসিক 

সববরণ আিনার িেয় িম্মসত সনজয় মহান জাতীয় িাংিজে উিস্থািন করসছ 

ক) কৃসষখাত 

মাননীয় সিকার 

২৭৫। কৃসষ আমাজের অিাসধকারপ্রাপ্ত খাত। কৃসষখাজতর প্রধান উিকরণিমূহ, 
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সবজশষ কজর িার, বীজ, কীটনাশক ইতৈাসে এবাং সনতৈ প্রজয়াজনীয় প্রধান প্রধান 

খাযদ্রজব্যর আমোসনজত সবযমান শুল্কহার অিসরবসতথত রাখা এবাং অন্যান্য সনতৈ 

প্রজয়াজনীয় িামিী আমোসনজত প্রজর্াজৈ শুল্ক-করভার সস্থতাবস্থায় রাখার প্রস্তাব 

করা হজয়জছ। 

২৭৬। Fortified ও Non-fortified বািমসত িাল আমোসনর শক্ষজত্র পৃর্ক দ্যটি 

নতুন H.S. Code সৃজন কজর উভয় শক্ষজত্র পূজব থর ন্যায় িব থজমাট করভার একই 

রকম রাখার প্রস্তাব করসছ। 

২৭৭। শেশীয় শিাসল্ট্র সশজল্পর খায প্রস্তুজত Wheat Gluten ব্যবহৃত হয়। বতথমাজন 

উি িজণ্যর ওির ২৫ শতাাংশ আমোসন শুল্ক সবযমান রজয়জছ। প্রাণীজ সশজল্পর 

উৎিােন ব্যয় কমাজনা এবাং শভািাজের স্বল্প মূজল্য আসমজষর িরবরাহ সনসশ্চত 

করার লজক্ষৈ উি িজণ্যর আমোসন শুল্ক ২৫ শতাাংশ হজত হ্রাি কজর ১৫ শতাাংশ 

করার প্রস্তাব করসছ। 

২৭৮। শগাখায জ্তসরজত সুগারজকইন শমালাজিি এর ব্যািক িাসহো রজয়জছ। 

শগাখাজযর উৎিােন ব্যয় কমাজত বসণ থত িজণ্যর ওির আমোসন শুল্ক ১৫ শতাাংশ 

হজত হ্রাি কজর ১০ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

২৭৯। মৎস্য, শিাসল্ট্র ও শডইসর খাজতর শটকিই উন্নয়ন ও সবকাজশর লজক্ষৈ উি 

খাজতর খাযিামিী ও নানাসবধ উিকরণ আমোসনজত সবগত িমজয় প্রেি শূন্য 

শুল্কহার এবাং অন্যান্য হাজর শরয়াসত সুসবধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

িাশািাসশ ৩টি নতুন উিকরণ (Test Kits for use in Poultry, Molasses feed 

grade ও Cane Molasses feed grade) এর শক্ষজত্র শরয়াসত সুসবধা িম্প্রিারজণর 

প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

২৮০। নতুন দ্যটি কৃসষ র্ন্ত্রিাসত (Combine Harvester-Threshers ও Other 

Threshing Machinery) উি খাজতর জন্য সবযমান এি.আর.ও শত অন্তভু থি কজর 

শরয়াসত সুসবধা িম্প্রিারজণর প্রস্তাব করা হজয়জছ। 
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মাননীয় সিকার 

২৮১। Butter ও Cheese িণ্য দ্যটি িমজাতীয় িণ্য। Butter আমোসনজত ২০ 

শতাাংশ িম্পূরক শুল্ক সবযমান র্াকজলও Cheese আমোসনজত িম্পূরক শুল্ক 

আজরাসিত শনই। তাই Butter এর ন্যায় Cheese আমোসনজত ২০ শতাাংশ িম্পূরক 

শুল্ক আজরাি করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

২৮২। কৃসষ ও খায সশজল্প ব্যবহার্ থ শকার্ল্ শস্টাজরজ সিজার এবাং সিলার এর ওির 

উচ্চহাজর আমোসন শুল্ক সবযমান রজয়জছ। ফজল শেশীয় কৃসষজাত িণ্য িাংরক্ষজণর 

ব্যয় বৃসদ্ধ িাজি। কৃসষসভসিক খায িাংরক্ষণ কাজজ ব্যবহৃত শকার্ল্ শস্টাজরজ সিজার 

এর জন্য শরয়াসত হাজর আমোসনর সুজর্াগ শেয়ার প্রস্তাব করসছ। একইিাজর্ শকার্ল্ 

শস্টাজরজ সিলার আমোসনজত শমাট করভার ৩৭ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

২৮৩। কৃসষকাজজ ব্যবহৃত কীটনাশক প্রস্তুজত ব্যবহৃত কসতিয় কাঁিামাল এর 

সবযমান শরয়াসত সুসবধা িম্প্রিারজণর প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

২৮৪। কৃসষ খাজতর সবসভন্ন উিখাজতর প্রজণােনা (িসরসশি খ এর িারসণ- ১) তুজল 

ধরা হজয়জছ। 

খ) স্বাস্থৈ খাত 

মাননীয় সিকার 

২৮৫। কজরানাভাইরাি (জকাসভড-১৯) এর প্রাদ্যভথাব শমাকাজবলায় সবজশষ 

প্রজ্ঞািজনর মাধ্যজম কজরানাভাইরাি শটসস্টাং সকট, সবজশষ ধরজনর মাস্ক এবাং হৈাে 

স্যাসনটাইজার, মাস্ক ও PPE উৎিােজন প্রজয়াজনীয় কাঁিামাল, কজরানাভাইরাি 

িনািকরজণ RT-PCR সকট প্রস্তুতকরজণ প্রজয়াজনীয় কাঁিামাল আমোসনর ওির 

প্রজর্াজৈ িমুেয় শুল্ককর মওকুফ করা হজয়জছ। মাননীয় প্রধামন্ত্রীর দূরেশী 

সেকসনজে থশনায় শেজশ এখন কজরানা িসরসস্থসতর িমূহ উন্নসত ঘজটজছ। তাই উি 

িণ্যিমূজহর ওির প্রেি সবযমান শরয়াসত সুসবধা আগামী ৩০ জুন, ২০২২ এর ির 

রসহত করার প্রস্তাব করসছ। 
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২৮৬। স্বাস্থৈ খাতজক সুিাংহতকরজণ ঔষধ ও সিসকৎিা িামিী উৎিােজন 

প্রজয়াজনীয় কাঁিামাল আমোসনজত সবযমান শরয়াসত সুসবধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব 

করা হজয়জছ। 

২৮৭। শ্রবণ প্রসতবন্ধীজের জন্য কাজন শশানার র্জন্ত্র ব্যবহৃত ব্যাটাসর (Air-Zinc 

Battery) এর ওির প্রজর্াজৈ শুল্ক কর হ্রাি করার প্রস্তাব করসছ। 

২৮৮। শারীসরকভাজব অক্ষম ব্যসিজের জন্য সবজশষাসয়ত হুইল শিয়ার আমোসনজত 

সবযমান িকল ধরজনর শুল্ককর সবজলাি করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। (িসরসশি খ এর 

িারসণ- ২)। 

গ) সশল্প খাত 

মাননীয় সিকার 

২৮৯। কম থিাংস্থান সৃজন ও শেসশ-সবজেসশ সবসনজয়াগ বৃসদ্ধজত সশল্প খাজতর গুরুত্ব 

অিসরিীম। এছাড়াও, উন্নয়নশীল শেজশ উিরজণর শক্ষজত্র সশল্পখাজতর িম্ভাব্য প্রস্তুসত 

িহণ আবেক। সবসনজয়াগ বৃসদ্ধ, র্র্ার্র্ প্রসতরক্ষজণর মাধ্যজম সবযমান সশজল্পর 

উৎিােন ক্ষমতার িজব থাচ্চ ব্যবহার এবাং রপ্তাসনমুসখ সশজল্পর বহুমুখী প্রিাজরর শকৌশল 

সহজিজব সবসভন্ন উিখাজতর জন্য শুল্ক-কর হ্রাি/বৃসদ্ধর সনম্নরূি প্রস্তাব করসছ: (িসরসশি 

খ এর িারসণ- ৩)। 

১) ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশল্প 

মাননীয় সিকার 

২৯০। ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশজল্পর প্রসতরক্ষজণ উি সশল্প কতৃথক জ্তসরকৃত কজয়কটি িণ্য 

(Finished Product) আমোসনজত প্রজর্াজৈ শুল্ককর বৃসদ্ধর প্রস্তাব করসছ। 

২৯১। ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশজল্পর মূলধনী র্ন্ত্রিাসত আমোসনর শক্ষজত্র বাসণসজৈক ও 

সশল্প প্রসতষ্ঠান সনসব থজশজষ ১ শতাাংশ হাজর আমোসনর সুজর্াগ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব 

করা হজয়জছ। 
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২৯২। শিিারকাি প্রস্তুতকারী সশজল্পর সুরক্ষায় উি সশজল্পর জ্তসরকৃত কজয়কটি 

িণ্য (Finished Product) আমোসনজত িম্পূরক শুল্ক বৃসদ্ধর প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

২) রপ্তাসনমুখী সশল্প 

মাননীয় সিকার 

২৯৩। শেজশ কাজুবাোম প্রসেয়াজাত সশল্প সবকাশ ও নতুন রপ্তাসন খাত সৃসির 

লজক্ষৈ কাঁিা কাজুবাোম (raw cashew nut in shell এবাং shelled) আমোসনজত 

শুল্কহার হ্রাি করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

৩) ইিাতজাত সবসবধ সশল্প খাত 

মাননীয় সিকার 

২৯৪। Electrode Manufacturing এবাং Wire Drawing Industry শত 

আমোসন সবকল্প িণ্য উৎিােন উৎিাসহত করজত উি সশজল্পর কাঁিামাল Bars & 

Rods of alloy steel আমোসনর শক্ষজত্র আমোসন শুল্ক ৫ শতাাংশ সনধ থারণ করার 

প্রস্তাব করসছ। 

২৯৫। সবসভন্ন ধরজনর Wire প্রায় িমজাতীয় হওয়ায় শুল্কায়নকাজল এজের মজধ্য 

িার্ থকৈ সনরূিণ করা দূরুহ। তাই িমতা সবধাজনর স্বাজর্ থ এরূি দ্যটি িণ্য আমোসনজত 

সবযমান আমোসন শুল্ক ৫ শতাাংশ হজত বৃসদ্ধ কজর ১০ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

২৯৬। সবসভন্ন ধরজনর িাইি আমোসনর শক্ষজত্র ১৫ শতাাংশ ও ২৫ শতাাংশ 

আমোসন শুল্ক সবযমান রজয়জছ। িমজাতীয় িণ্য হওয়ায় এ ধরজনর িজণ্যর শুল্কায়ন 

করা িময়িাজিক্ষ ও ঝুঁসকপূণ থ। তাই রাজস্ব সুরক্ষার স্বাজর্ থ এরূি িজণ্যর শক্ষজত্র 

আমোসন শুল্ক ২৫ শতাাংশ সনধ থারণ করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

২৯৭। সজআই সফটিাংি উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠান বতথমাজন শেজশ গজড় উজঠজছ। তাই 

শেশীয় সশজল্পর প্রসতরক্ষণ সনসশ্চত করার জন্য আমোসনকৃত সজআই সফটিাংি এর 

সবিরীজত ২০ শতাাংশ িম্পূরক শুল্ক আজরাি করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 
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২৯৮। স্থানীয় সশজল্পর প্রসতরক্ষজণর িাশািাসশ সবসভন্ন ধরজনর Threaded Articles 

এর শুল্ক করভার অসভন্ন করার জন্য Screws/Nuts/Bolts ইতৈাসের ওির ২০ 

শতাাংশ িম্পূরক শুল্ক আজরাি করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

২৯৯। বতথমাজন শেজশ উন্নতমাজনর শস্টইনজলি স্টীজলর জ্তসর িণ্য উৎিাসেত হজি। 

স্থানীয়ভাজব িশ্চাে-িাংজর্াগ ভারী সশল্প স্থািন উৎিাসহতকরজণর লজক্ষৈ ও 

প্রসতজর্াগী মূজল্য িণ্য সবিণন সনসশ্চজতর স্বাজর্ থ উি সশজল্পর কাঁিামাল সহজিজব Hot-

Rolled Stainless Steel sheet আমোসনজত িাংসশ্লি সশজল্পর জন্য আমোসন শুল্ক 

সবযমান ১০ শতাাংশ এর িসরবজতথ ৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

৩০০। Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products জাতীয় 

িজণ্যর ওির সবসভন্ন হাজর শুল্ক আজরাসিত রজয়জছ। উি িজণ্যর ওির করহার 

িামঞ্জস্যপূণ থ করার লজক্ষৈ এরূি দ্যটি িজণ্যর আমোসন শুল্ক ১০ শতাাংশ হজত বৃসদ্ধ 

কজর ১৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

৪) শমাটরিাইজকল উৎিােন সশল্প 

মাননীয় সিকার 

৩০১। শেজশ ২৫০ সিসির ঊজধ্বথর ইসঞ্জন কৈািাসিটি ক্ষমতা িম্পন্ন শমাটর িাইজকল 

প্রস্তুত করার কারখানা গজড় উজঠজছ। িণ্যটি আমোসনজত বতথমাজন শকান িম্পূরক 

শুল্ক আজরাসিত শনই। অিরসেজক ২৫০ সিসি ির্ থন্ত শমাটরিাইজকল আমোসনজত 

Four stroke এর শক্ষজত্র ৬০ শতাাংশ ও Two stroke এর শক্ষজত্র ২৫০ শতাাংশ 

িম্পূরক শুল্ক আজরাসিত রজয়জছ। তাই ২৫০ সিসির ঊজধ্বথর ইসঞ্জন ক্ষমতা িম্পন্ন 

শমাটর িাইজকল আমোসনজত Four stroke এর শক্ষজত্র িম্পূরক শুল্ক ১০০ শতাাংশ 

ও Two stroke এর শক্ষজত্র ২৫০ শতাাংশ আজরাি করার প্রস্তাব করসছ। 

৫) রাবার সশল্প 

মাননীয় সিকার 

৩০২। Conveyor belts or belting একটি রাবার জাতীয় িণ্য র্া আমোসনজত ১ 
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শতাাংশ আমোসন শুল্ক সবযমান রজয়জছ। ফজল স্থানীয় সশল্প অিম প্রসতজর্াসগতার 

িমু্মখীন হজি। তাই িকল ধরজনর Conveyor belts or belting আমোসনজত িকল 

শক্ষজত্র িমহাজর আমোসন শুল্ক ১ শতাাংশ হজত বৃসদ্ধ কজর ৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

৬) অন্যান্য সশল্প 

মাননীয় সিকার 

৩০৩। Other made up clothing accessories এর িকল িজণ্যর সবিরীজত ৪৫ 

শতাাংশ িম্পূরক শুল্ক আজরাসিত রজয়জছ। তাই দ্রুত শুল্কায়ন ও রাজস্ব সুরক্ষার স্বাজর্ থ 

Other made up clothing accessories ভুি িকল িজণ্যর ওির অসভন্ন হাজর ৪৫ 

শতাাংশ িম্পূরক শুল্ক আজরাি করার প্রস্তাব করসছ। 

৩০৪। কসতিয় শক্ষত্র ব্যতীত Aluminium Foil (Backed by Paper/Paper 

Board) আমোসনজত ২০ শতাাংশ িম্পূরক শুল্ক আজরাসিত আজছ। Aluminium 

Foil (Backed by others) একই ধরজনর িণ্য। উি িণ্যটির ওির িম্পূরক শুল্ক 

আজরাসিত শনই। তাই র্র্ার্র্ রাজস্ব আহরজণর স্বাজর্ থ Aluminium Foil (Backed 

by others) িজণ্যর আমোসনজত ২০ শতাাংশ িম্পূরক শুল্ক আজরাি করার প্রস্তাব 

করা হজয়জছ। 

৩০৫। ৭৫০ ওয়াট ির্ থন্ত Electric Motor এর শক্ষজত্র ১০ শতাাংশ আমোসন শুল্ক 

সবযমান। এ ধরজনর শমাটর এখন শেজশ উৎিাসেত হজি। স্থানীয় সশজল্পর প্রসতরক্ষজণ 

৭৫০ ওয়াট ির্ থন্ত Electric Motor এর শক্ষজত্র আমোসন শুল্ক ১০ শতাাংশ হজত বৃসদ্ধ 

কজর ১৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

৩০৬। বতথমাজন শিালার প্যাজনল আমোসনজত ০ শতাাংশ আমোসন শুল্ক প্রজর্াজৈ 

রজয়জছ। শেশীয় শিালার শিক্টজরর আজবেজনর িসরজপ্রসক্ষজত আমোসনকৃত শিালার 

প্যাজনজলর ওির সবযমান আমোসন শুল্ক ০ শতাাংশ হজত বৃসদ্ধ কজর ১ শতাাংশ করার 

প্রস্তাব করসছ। 
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৩০৭। শেজশ বতথমাজন অিটিকৈাল ফাইবার কৈাবল জ্তসরর কারখানা গজড় উজঠজছ। 

িণ্যটি আমোসনজত ১৫ শতাাংশ আমোসন শুল্ক সবযমান রজয়জছ। শেশীয় সশজল্পর 

অসধকতর প্রসতরক্ষজণর লজক্ষৈ অিটিকৈাল ফাইবার কৈাবল আমোসনজত ১০ শতাাংশ 

িম্পূরক শুল্ক আজরাি করার প্রস্তাব করসছ। 

৩০৮। িম্পূণ থ জ্তসর Kilowatt Hour Meter এর আমোসন শুল্ক ২৫ শতাাংশ। 

অিরসেজক উি িজণ্যর িাট থি এর আমোসন শুল্ক ১০ শতাাংশ। রাজস্ব সুরক্ষার স্বাজর্ থ 

িাট থি এর আমোসন শুল্ক ১০ শতাাংশ হজত বৃসদ্ধ কজর ১৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব 

করসছ। 

৩০৯। শিয়ার (Seats) নামীয় শবসশরভাগ িজণ্যর ওির িম্পূরক শুল্ক আজরাসিত 

রজয়জছ। অিরসেজক Parts of seat এর আমোসনজত শকান িম্পূরক শুল্ক আজরাসিত 

শনই। তাই রাজস্ব সুরক্ষার স্বাজর্ থ Parts of seat ভুি িণ্য আমোসনজত ১০ শতাাংশ 

িম্পূরক শুল্ক আজরাি করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

৩১০। Raw Roasted Coffee এর শমাট করভার ৮৯.৩২ শতাাংশ হজলও 

অসধকতর Processed ও Ready to Consume Coffee এর শমাট করভার ৫৮.৬০ 

শতাাংশ। রাজস্ব সুরক্ষার স্বাজর্ থ Processed ও Ready to Consume Coffee 

আমোসন ির্ থাজয় ২০ শতাাংশ  িম্পূরক শুল্ক আজরাি করার প্রস্তাব করসছ। 

৩১১। শেশীয় উৎিাসেত শিলুলার শফান উৎিােনকারী সশল্প প্রসতষ্ঠানজক আরও 

সবকসশত করার লজক্ষৈ Cellular Phone Battery Charger এর আমোসন শুল্ক ১৫ 

শতাাংশ হজত বৃসদ্ধ কজর ২৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

৩১২। বতথমাজন শেজশ Gas Lighter উৎিােন হজি। তাই শেশীয় সশজল্পর 

প্রসতরক্ষজণর জজন্য উি িণ্য আমোসনর শক্ষজত্র িম্পূরক শুল্ক ১০ শতাাংশ আজরাি 

করার প্রস্তাব করসছ। একই সবজবিনায় Parts of Lighter আমোসন শুল্ক ১০ শতাাংশ 

হজত বৃসদ্ধ কজর ২৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

৩১৩। Finished Printing Ink আমোসনজত কসতিয় স্থানীয় সশল্প প্রসতষ্ঠাজনর 
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জন্য আমোসন শুল্ক ১০ শতাাংশ হাজর শরয়াসত সুসবধায় আমোসনর সুজর্াগ প্রোন 

করা হজয়জছ। ফজল স্থানীয় কাসল উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠান ক্ষসতর িমু্মখীন হজি। তাই 

স্থানীয় সশজল্পর প্রসতরক্ষজনর জন্য উি িজণ্যর শরয়াসত শুল্কহার ১০ শতাাংশ এর 

িসরবজতথ ১৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

৩১৪। কৈাবল সশজল্পর উৎিাসেত িণ্য Winding wire এর সবযমান আমোসন শুল্ক 

২৫ শতাাংশ। উি িজণ্যর কাঁিামাল সহজিজব ব্যবহৃত িজণ্যর ওির ৫ শতাাংশ 

আমোসন শুল্ক সবযমান রজয়জছ। সবসভন্ন সশজল্প উিকরণ সহজিজব ব্যবহৃত হওয়ায় 

Winding wire শরয়াসত সুসবধায় আমোসন শুল্ক ৫ শতাাংশ হাজর আমোসনর সুজর্াগ 

প্রোন করা হজয়জছ। ফজল স্থানীয় সশল্প অিম প্রসতজর্াসগতার িমু্মখীন হজি। তাই 

শেশীয় সশজল্পর প্রসতরক্ষজণর জন্য Winding wire of copper এর শরয়াসত আমোসন 

শুল্ক ৫ শতাাংশ হজত বৃসদ্ধ কজর ১০ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

৩১৫। আমোসন ির্ থাজয় Crude Tar এর জন্য সশল্প ও বাসণসজৈক আমোসনকারক 

উভজয়র শক্ষজত্র ৫ শতাাংশ আমোসন শুল্ক সবযমান রজয়জছ। উৎিােনকারী সশজল্পর 

সবকাশ িাধজনর লজক্ষৈ Crude Tar আমোনীর শক্ষজত্র উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠাজনর 

জন্য ৫ শতাাংশ এবাং অন্যান্য শক্ষজত্র ১৫ শতাাংশ আমোসন শুল্ক সনধ থারণ করার 

প্রস্তাব করসছ। 

৩১৬। Photographic plates, film, paper ইতৈাসে আমোসনজত আমোসন শুল্ক 

১০ শতাাংশ এবাং Printing plates এর আমোসন শুল্ক ১ শতাাংশ। উভয় িণ্যই প্রায় 

িমজাতীয় এবাং একই কাজজ ব্যবহৃত হয়। শুল্ক হাজরর িার্ থকৈ র্াকায় রাজস্বহাসনর 

সুজর্াগ জ্তসর হয়। তাই Printing plates এর আমোসন শুল্ক ১ শতাাংশ হজত বৃসদ্ধ 

কজর ১০ শতাাংশ  এবাং শমাট করভার িমরূি সনধ থারজনর প্রস্তাব করসছ। 

৩১৭। 20 litre ির্ থন্ত Water distillation equipment এর আমোসন শুল্ক ১০ 

শতাাংশ। Domestic Type water purifying apparatus/machine িণ্যটি একই 

ধরজনর অর্ থাৎ Fuctionally িমজাতীয় হওয়ায় মাঠ ির্ থাজয় শুল্কায়জন জটিলতা সৃসি 
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হয়। এমতাবস্থায়, Domestic Type water purifying apparatus/machine এর 

আমোসন শুল্ক ১ শতাাংশ হজত বৃসদ্ধ কজর ১০ শতাাংশ করার এবাং শমাট করভার 

একই সনধ থারজনর প্রস্তাব করসছ। 

৩১৮। Cash register এর আমোসন শুল্ক ০ শতাাংশ। অিরসেজক Ticket 

Calculating শমসশজনর আমোসন শুল্ক ১০ শতাাংশ। শমসশনিমূহ প্রায় একই ধরজনর 

হওয়ায় শুল্কহার িামঞ্জস্যপূণ থ হওয়া প্রজয়াজন। তাই Cash register এর শক্ষজত্র 

আমোসন শুল্ক ১০ শতাাংশ সনধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ। 

৩১৯। বতথমাজন শেজশ সবলািবহুল িাসখ আমোসন হজি। উি িজণ্যর ওির ৫ 

শতাাংশ আমোসন শুল্ক প্রজর্াজৈ রজয়জছ। িাসখগুজলা সবলািবহুল সবধায় আজলািৈ 

শক্ষজত্র আমোসন শুল্ক ৫ শতাাংশ হজত বৃসদ্ধ কজর ২৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

৩২০। Calcium Chloride Based Container Desiccant িজণ্যর আমোসন 

শুল্ক ১০ শতাাংশ। অিরসেজক অন্যান্য Desiccant এর আমোসন শুল্ক ২৫ শতাাংশ । 

তাই শুল্কায়জন জটিলতা সনরিজনর জন্য িকল Desiccant একই শুল্কহাজর 

শশ্রসণসবন্যাসিত হওয়া যুসিযুি। এমতাবস্থায়, িকল ধরজনর Desiccant এর 

আমোসনজত আমোসন শুল্ক ১০ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

৩২১। শেজশ সলফট এর িাসহো বৃসদ্ধ িাওয়ায় স্থানীয় সশল্প উজযািাগণ সলফ ট 

উৎিােন সশজল্প অসধকহাজর সবসনজয়াগ শুরু কজরজছন। সকন্তু, িম্পূণ থ অবস্থায় 

আমোসনকৃত Lift and skip hoists এর ওির ১ শতাাংশ আমোসন শুল্ক প্রজর্াজৈ 

রজয়জছ। শেশীয় সশজল্পর প্রিাজরর স্বাজর্ থ এবাং আমোসন সনরুৎিাসহতকরজণর লজক্ষৈ 

Lift and skip hoists িণ্যটি মূলধনী র্ন্ত্রিাসত িাংোন্ত প্রজ্ঞািন হজত প্রতৈাহার 

পূব থক আমোসন ির্ থাজয় ৫ শতাাংশ আমোসন শুল্ক আজরািিহ িব থজমাট করভার ৩১ 

শতাাংশ ধাজর্ থর প্রস্তাব করসছ। 

৩২২। অসধক ধারণক্ষমতা িম্পন্ন ট্যাাংক বা সরজাভথার (িাইজলা) খায প্রস্তুতকারী 

প্রসতষ্ঠাজন ব্যবহৃত হয়। উি িণ্যটির ওির ২৫ শতাাংশ আমোসন শুল্ক সবযমান 
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রজয়জছ। খাবার প্রস্তুতকারী প্রসতষ্ঠান কতৃথক ৩০০ সলটাজরর অসধক ধারণ ক্ষমতা 

িম্পন্ন ট্যাাংক বা সরজাভথার (িাইজলা) আমোসনর শক্ষজত্র আমোসন শুল্ক ৫ শতাাংশ 

সনধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ। 

৩২৩। Bangladesh Customs Tariff (First Schedule) এ শর্ িকল িজণ্যর 

শুল্কহার সনধ থাসরত রজয়জছ, তন্মজধ্য ছয়টি িজণ্যর শক্ষজত্র World Trade Organization 

(WTO) কতৃথক সনধ থাসরত Bound Tariff এর অসতসরি িসরমাণ শুল্কহার সবযমান 

রজয়জছ। উি িণ্যিমূজহর শুল্কহার িামঞ্জস্যপূণ থ করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

মাননীয় সিকার 

৩২৪। শমাটরিাইজকল, শিলুলার শফান, সলফট, শটক্সটাইল সশল্প ও এলসি োি 

সিসলোর উৎিােজন সবযমান প্রজ্ঞািনিমূজহ কসতিয় িসরবতথন আনার প্রস্তাব করা 

হজয়জছ। এছাড়াও, স্থানীয়ভাজব এয়ারকসেশনার, Refrigarator & Freezer প্রস্তুত 

ও সপ্র-জফসব্রজকজটড সবসর্ল্াং োকিার সশজল্পর প্রিাজরর জন্য নতুন প্রজ্ঞািন জারীর 

প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

৩২৫। সবসভন্ন সশজল্পর কাঁিামাল সহজিজব ব্যবহার্ থ কাব থন ডাই অক্সাইড, সমর্ানল, 

সিউসরফাজয়ড আইজিাফট্যাসলক এসিড (IPA), Thermal Coating Slurry, Ball 

Clay এবাং China Clay, শরাটর ওয়ািার, ১৪ সম.সম. শর্জক ৩০ সম.সম. ডায়াসমটার 

এর Wire rod ও বলজিন জ্তসরর কাঁিামাল Ball Points এর ওির প্রজর্াজৈ করভার 

শর্ৌসিকীকরজণর প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

৩২৬। শেজশর িসরজবশজক শটকিই ও দূষণমুি করার লজক্ষৈ বাাংলাজেজশ অজনক 

Sewage Treatment Plant (STP) স্থািন করা হজি এবাং সেন সেন এর িাসহোও 

বৃসদ্ধ িাজি। এমতাবস্থায়, Sewage Treatment Plant (STP) এর জন্য আমোসন 

শুল্ক ৫ শতাাংশ সনধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ। 
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ঘ) আইসিটি খাত 

মাননীয় সিকার 

৩২৭। শেশীয় কসম্পউটার/ল্যািটি ও আইসিটি িণ্য প্রস্তুতকারী প্রসতষ্ঠাজনর 

প্রসতরক্ষজণ কসম্পউটাজরর আনুষসঙ্গক র্ন্ত্রিাসত ও আইসিটি সশজল্পর কাঁিামাল 

আমোসনজত শরয়াসত সুসবধা িম্প্রিারজনর প্রস্তাব করসছ। 

৩২৮। সবজি ‘জমড ইন বাাংলাজেশ’ ব্রাসোং এবাং শেশীয় উৎিােনকারী 

প্রসতষ্ঠানিমূজহর সবসনজয়াগ সুরক্ষার িাশািাসশ িরকার শঘাসষত সডসজটাল সডভাইি 

রপ্তাসনর লক্ষৈমাত্রা অজথজন প্রজয়াজনীয় ব্যবস্থা িহজণর জন্য কসম্পউটার, সপ্রন্টার ও 

শটানার কাসট্র থজ আমোসনজত শরয়াসত সুসবধা প্রতৈাহার করার প্রস্তাব করসছ। 

৩২৯। Laptop কসম্পউটার আমোসনজত মূিক অব্যাহসত রজয়জছ। ফজল শেশীয় 

কসম্পউটার উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠানিমূহ অিম প্রসতজর্াসগতার িমু্মখীন হজি। তাই 

Laptop কসম্পউটার আমোসনজত ১৫ শতাাংশ মূিক আজরাি করার প্রস্তাব করসছ। 

এর ফজল িণ্যটি আমোসনর শক্ষজত্র প্রজর্াজৈ শমাট করভার হজব ৩১ শতাাংশ। 

হাই-জটক িাকথ িাংোন্ত 

মাননীয় সিকার 

৩৩০। হাই-জটক িাকথ-এ কসম্পউটার ও কসম্পউটার িামিী উৎিােজনর কাঁিামাল 

শরয়াসত হাজর আমোসনর লজক্ষৈ সবযমান প্রজ্ঞািজন উি িণ্য উৎিােজন ব্যবহৃত 

কসতিয় কাঁিামাল অন্তভু থি করার প্রস্তাব করসছ। 

৩৩১। আইসিটি খাত ও হাই-জটক িাকথ এর সবসভন্ন প্রজণােনা (িসরসশি খ এর 

িারসণ- ৪) এ তুজল ধরা হজয়জছ। 

ঙ) অন্যান্য 

মাননীয় সিকার 

৩৩২। জ্বজেসশক মুদ্রার িাশ্রয়, আমোসন সনরুৎিাসহতকরণ, সবলাি িজণ্যর সনয়ন্ত্রণ 
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ও শকাসভড িরবতী অর্ থনীসত পুনগ থঠজনর লজক্ষৈ উচ্চক্ষমতািম্পন্ন সবলািবহুল 

শমাটরগাসড় ও জীি এবাং ঝাড়বাসত ও লাইট সফটিাংি এর ওির আমোসন ির্ থাজয় 

িম্পূরক শুল্ক আজরাজির মাধ্যজম শমাট করভার বৃসদ্ধর সুিাসরশ করা হজয়জছ। 

Customs Act, 1969 এর িাংজশাধন 

মাননীয় সিকার 

৩৩৩। বাসণজৈ িহজীকরণ, জাতীয় সনরািিা সনসশ্চতকরণ এবাং কার্ থকর কাস্টমি 

সনয়ন্ত্রণ প্রসতষ্ঠার লজক্ষৈ প্রসতবছর সবযমান The Customs Act, 1969 এ সকছ 

প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনা হয়। কাস্টমি সবষয়ক তথ্য আোন প্রোজনর সবষয়টি 

অন্তভু থিকরণ, কাস্টমি সবষয়ক িাধারণ অিরাজধর শক্ষজত্র েজের িসরমাণ বতথমান 

শপ্রক্ষািজটর িাজর্ িামঞ্জস্যপূণ থকরণ, বজেড ওয়ৈারহাউজজর অিাজরশন অজটাজমজটড 

িদ্ধসতজত িম্পােজনর লজক্ষৈ সবযমান Customs Act, 1969 এ প্রজয়াজনীয় 

িাংজশাধনী আনয়জনর প্রস্তাব করসছ। 

কাস্টমি আইজনর প্রর্ম তফসিজল িাংজশাধন 

৩৩৪। আন্তজথাসতক বাসণজৈ িহজীকরজণর উজেজে িজণ্যর নামকরণ এবাং 

শশ্রসণসবন্যািজসনত জটিলতা দূর করার লজক্ষৈ আমোসন-রপ্তাসন িজণ্য সবযমান 

এইি.এি শকাড, বণ থনা, আমোসন শুল্ক, িম্পূরক শুল্ক, মূল্য িাংজর্াজন কর ইতৈাসেজত 

শর্িব করসণক ত্রুটি, অিঙ্গসত ও জ্বষম্য িসরলসক্ষত হজয়জছ-তা র্র্ার্র্ভাজব িরীক্ষা 

ও ির্ থাজলািনা কজর িাংজশাধন, প্রজর্াজৈ শক্ষজত্র পৃর্ক এইি.এি শকাড সৃজন ও 

শর্ৌসিকীকরজণর প্রস্তাব করসছ (িসরসশি খ এর িারসণ- ৫)। 

মাননীয় সিকার 

ন্যৈনতম মূল্য শর্ৌসিকীকরণ, শরগুজলটসর সডউটি ও িম্পূরক শুল্ক িম্পসকথতিঃ 

৩৩৫। আমোসনকৃত িজণ্যর িঠিক মূল্য সনধ থারজণর মাধ্যজম র্র্ার্র্ রাজস্ব আোয় 

এবাং বাসণজৈ িহজীকরজণর লজক্ষৈ কসতিয় িজণ্যর সবযমান ন্যৈনতম মূল্য প্রতৈাহার 

করা এবাং শর্ৌসিকীকরজণর প্রস্তাব করা হজয়জছ। 
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৩৩৬। প্রস্তাসবত বাজজজট কসতিয় িজণ্যর ওির শরগুজলটসর সডউটি ও িম্পূরক শুল্ক 

আজরাজির এবাং হ্রাজির প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

মাননীয় সিকার 

৩৩৭। বসণ থত প্রস্তাবিমূহ বাস্তবায়ন করা হজল তা ক্ষসতিস্ত অর্ থনীসত পুনগ থঠজন 

িহায়ক হজব, অর্ থননসতক কার্ থেম গসতশীল হজব, ভারী সশজল্পর সবকাশ িাসধত হজব, 

উজযািা জ্তসর ও কম থিাংস্থান সৃসির শক্ষত্র জ্তসর হজব এবাং সবসনজয়াগ ও ব্যবিাবান্ধব 

িসরজবশ সনসশ্চত হজব বজল আশা করা র্ায়। বাাংলাজেশ কাস্টমিজক আধুসনকায়জনর 

লজক্ষৈ জাতীয় রাজস্ব শবাড থ কতৃথক ইজতামজধ্য অৈািাইকুডা ওয়ার্ল্থ িফটওয়ৈার এর 

আিজিজডশনিহ ন্যাশনাল সিজঙ্গল উইজো প্রকল্প, স্বয়াংসেয় কাস্টমি ঝুঁসক 

ব্যবস্থািনা, বে ব্যবস্থািনা, অর্রাইজড ইজকাজনাসমক অিাজরটর প্রভৃসত কার্ থেম 

িালুকরণ ও অজটাজমশনিহ শবশ সকছ কার্ থেম িলমান রজয়জছ। এ িকল কার্ থেম 

র্র্ািমজয় বাস্তবাসয়ত হজল উন্নয়নশীল শেজশ উিরজনর ির্ সুগম হজব, সবসনজয়াগ ও 

েক্ষ জনশসি সৃসি হজব এবাং শেজশর অর্ থনীসতর িাকা অসধকতর িিল হজব। এর 

ফজল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ির্ নকশা অনুর্ায়ী ২০৩০ এবাং ২০৪১ এর অসভি লক্ষৈ 

অজথন ত্বরাসিত হজব। 

স্টৈাম্প অৈাক্ট 

মাননীয় সিকার 

৩৩৮। প্রসতবছজরর ন্যায় এ বছরও শমাট বাজজট ব্যজয়র সিাংহভাগ শর্াগান আিজব 

অভৈন্তরীণ িম্পে শর্জক। রাজস্ব আহরজণর শক্ষজত্র এনসবআর বসহভূ থত কর রাজস্ব 

একটি উজল্লখজর্াে খাত সহজিজব সবজবসিত হজয় আিজছ। এ খাজতর গুরুত্ব সবজবিনায় 

িরকার এনসবআর বসহভূ থত খাত হজত রাজস্ব আহরণ বৃসদ্ধর সবষয়টি িসেয়ভাজব 

সবজবিনা করজছ। স্টৈাম্প শুল্ক এনসবআর বসহভূ থত কর রাজস্ব আহরজণর অন্যতম 

উৎি হওয়ায় রাজস্ব আহরজণর স্বাজর্ থ The Stamp Act, 1899 (Act-II of 1899) 

এ বসণ থত শুল্কহার ১৯৭৩ িাল শর্জক ২০১২ িাজলর ব্যপ্ত িসরিজর সবসভন্ন িমজয় 

হ্রাি/বৃসদ্ধ করা হজয়জছ। 
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মাননীয় সিকার 

৩৩৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনার সুেক্ষ ও সবিক্ষণ শনতৃজত্ব বাাংলাজেশ সবজি 

উন্নয়জনর শরাল মজডল সহজিজব সবজবসিত হজি। এ উন্নয়ন অির্াত্রা বাস্তবায়জন 

সবদ্যৈৎ, জ্বালাসনিহ অন্যান্য শক্ষজত্র শর্ িকল বৃহৎপ্রকল্প িহণ করা হজি, The 

Stamp Act, 1899 এর সবধান অনুর্ায়ী এ িকল প্রকজল্পর Financial Document 

এর জন্য প্রজর্াজৈ স্টৈাম্প শুজল্কর িসরমাণ অতৈসধক হওয়ায় তা িসরজশাধ করা িম্ভব 

হয়না। ফজল এিকল প্রকল্প বাস্তবায়জনর স্বাজর্ থ অসধকাাংশ শক্ষজত্র আইজনর সবধান 

শমাতাজবক উি স্টৈাম্প শুল্ক মওকুফ করজত হজি। ফলশ্রুসতজত রাজস্ব আহরণ কম 

হয়। উন্নয়জনর স্বাজর্ থ এ িকল বৃহৎপ্রকজল্পর জন্য স্টৈাম্প শুল্কহার িসরজশাধজর্াে 

হাজর সনধ থারণ করা প্রজয়াজন। 

৩৪০। ২০১২ এর ির স্টৈাম্প শুল্কহার আর িসরবতথন করা হয়সন। সবগত 

বছরগুজলাজত শেজশর উন্নয়ন, মার্াসিছ আয় বৃসদ্ধ ও বতথমান মুদ্রাস্ফীসতিহ অন্যান্য 

শপ্রক্ষািট সবজবিনায় The Stamp Act, 1899 এ বসণ থত স্টৈাম্প শুল্কহার খুবই 

অপ্রতুল। আসম স্টৈাম্প শুল্কহার বাস্তবতার সনসরজখ িমজয়ািজর্াগীকরজণর জন্য The 

Stamp Act, 1899 এর ধারা-৩০ এবাং তফসিল-১ এর িাংজশাধজনর প্রস্তাব করসছ। 

এর ফজল এ খাত শর্জক রাজস্ব আোয় বৃসদ্ধ িাব এবাং স্টৈাম্প শুল্কহার বাস্তবসভসিক 

হজব। 
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একােশ অধ্যায় 

২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর বাজজজট শেওয়া প্রসতশ্রুসত 

ও তার বাস্তবায়ন অিগসত 

মাননীয় সিকার 

৩৪১। এখন আসম িলসত অর্ থবছজরর বাজজজট জাসতজক প্রেি সকছ শমৌসলক 

প্রসতশ্রুসত বাস্তবায়জনর অিগসতর প্রসত আজলাকিাত করসছ 

▪ শকাসভড-১৯ এর প্রভাব হজত উিরজণর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শঘাসষত 

প্রজণােনা প্যাজকজজর এসপ্রল, ২০২২ ির্ থন্ত বাস্তবায়ন অিগসত ৭১.৫৫ 

শতাাংশ; 

▪ শতভাগ ‘বয়স্ক ভাতা’ এবাং শতভাগ ‘সবধবা, স্বামী সনগৃহীতা নারীজের জন্য 

ভাতা কার্ থেম’ এর আওতায় িব থাসধক োসরদ্রৈপ্রবণ ১১২টি উিজজলার 

িাশািাসশ ২০২১-২০২২ অর্ থবছর হজত আরও ১৫০টি উিজজলা িম্প্রিারণ 

করার ফজল তা শমাট ২৬২টি উিজজলায় বাস্তবাসয়ত হজি; 

▪ িব থজশষ প্রসতবসন্ধতা শনািকরণ জসরি অনুর্ায়ী অস্বিল প্রসতবন্ধী ভাতা 

শভাগীর িাংখ্যা ২ লক্ষ ৮ হাজার জন বৃসদ্ধ িাওয়ায় ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর 

শমাট ২০ লক্ষ ৮ হাজার জন ভাতাজভাগীর জন্য এ বাবে ২০০ শকাটি টাকা 

অসতসরি বরােিহ শমাট ১,৮২০ শকাটি টাকা বাজজট বরাে করা হজয়জছ; 

▪ মাি থ ২০২২ ির্ থন্ত ফাস্ট-ট্রৈাক প্রকল্পিমূজহর িাসব থক অিগসত ৬৮.৬০ 

শতাাংশ। িদ্মা শিতুর কার্ থেম একেম শশষ ির্ থাজয় রজয়জছ। ২৫ জুন 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িদ্মা শিতু র্ান িলািজলর জন্য উজিাধন করজবন; 

▪ কজরানা িাংকটকাজল জীবন রক্ষার শকৌশল অবলম্বজনর িাশািাসশ সশক্ষার 

স্বাভাসবক িসরজবশ সফসরজয় এজন অনলাইন িাি ও িরীক্ষা িহণিহ 

নানাসবধ িতকথতামূলক িেজক্ষজির ির এখন একাজডসমক কার্ থেম 

পুজরাপুসর িালু করা হজয়জছ; 

▪ প্রার্সমক সশক্ষার মাজনান্নয়জন অন্যান্য উজযাজগর িাশািাসশ ‘স্কুল সমল 
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প্রকল্প’, ‘৬৪ শজলায় শমৌসলক িাক্ষরতা প্রকল্প,’ ‘িাজিাট থ টু শকায়াসলটি 

এনহািজমন্ট ইন প্রাইমাসর এডুজকশন প্রকল্প’, ‘শকাসভড-১৯ স্কুল শিক্টর 

শরিিি প্রকল্প’ বাস্তবায়ন করা হজি এবাং প্রার্সমক সবযালয়িমূজহ ৫০৯টি 

আইসিটি ল্যাব স্থািন প্রকল্প িলমান রজয়জছ; 

▪ িলসত অর্ থবছজর িল্লী শিক্টজর শকার শরাড শনটওয়াকথ িম্প্রিারণিহ শমাট 

৩,১৪০ সকজলাসমটার নতুন িড়ক সনম থাণ এবাং এ িকল িড়জক ১৮,৫০০ 

সমটার সব্রজ, কালভাট থ িম্প্রিারণ বা সনম থাণ করা হজি। সনসম থত িামীণ িড়ক 

অবকাঠাজমা শটকিই করার জন্য ৮,৫০০ সকজলাসমটার িাকা িড়ক এবাং 

৩,৮০০ সমটার সব্রজ/কালভাট থ রক্ষণাজবক্ষণ করা হজি; 

▪ বাাংলাজেশ সবমাজনর আন্তজথাসতক রুটিমূহ িম্প্রিারণ ও পুনিঃপ্রবতথন 

কার্ থেম িলমান রজয়জছ। জানুয়াসর ২০২২ এ ঢ্াকা হজত শারজাহ রুজট 

সবমান িলািজলর ব্যবস্থা িহণ করা হজয়জছ। ঢ্াকা-টরজন্টা, ঢ্াকা-নাসরতা 

সবমান িলািজলর সিদ্ধান্ত িহণ করা হজয়জছ; 

▪ উৎিােন, িঞ্চালন ও সবতরণ ব্যবস্থার িমসিত উন্নয়জনর মাধ্যজম মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার ‘ঘজর-ঘজর সবদ্যৈৎ শিৌজছ শেয়া’ এর কার্ থেম 

বাস্তবায়জনর ফজল িলসত অর্ থবছজরর ২১ মাি থ শেজশর িকল উিজজলায় 

শতভাগ সবদ্যৈতায়ন কার্ থেম বাস্তবাসয়ত হজয়জছ; 

▪ ৪র্ থ সশল্পসবপ্লব কার্ থকরভাজব বাস্তবায়জনর জন্য শেজশ 5G িালুর লজক্ষৈ 

ব্যবস্থা িহণ করা হজয়জছ। শেজশ ৩৯টি হাই-জটক/আইসিটি/আইটি 

ইনসকউজবশন শিন্টার গজড় শতালার কাজ এসগজয় িলজছ; 

▪ পূব থািল নতুন শহর এলাকায় সবশাল িসরিজর নবসনসম থত বঙ্গবন্ধু বাাংলাজেশ 

িায়না শিেসশি এসক্সসবশন শিন্টাজর জানুয়াসর ২০২২ িমজয় মািব্যািী 

২৬তম ঢ্াকা আন্তজথাসতক বাসণজৈ শমলা (সডআইটিএফ) আজয়াজন করা 

হজয়জছ; 

▪ রপ্তাসনজত প্রসতজর্াসগতা িক্ষমতা বৃসদ্ধর লজক্ষৈ িরকার ৪৩টি িণ্য ও শিবা 

খাজত রপ্তাসন প্রজণােনা প্রোন করজছ। শিাশাক সশল্প খাজত সবযমান সবসভন্ন 
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রপ্তাসন প্রজণােনার িাজর্ ১ শতাাংশ হাজর অসতসরি প্রজণােনা প্রোন অব্যাহত 

রাখা হজয়জছ। ফজল রপ্তাসন আশাসতসরি বৃসদ্ধ শিজয়জছ; 

▪ জ্বধ িজর্ শপ্রসরত প্রবাি আজয়র উির প্রজণােনা ২ শতাাংশ হজত বাসড়জয় 

২.৫০ শতাাংশ কার্ থকর করা হজয়জছ; 

▪ মাি থ, ২০২১ হজত মাি থ, ২০২২ িমজয় স্থাসিত ১,৫৭৮টি শমসশনিহ এ র্াবৎ 

শমাট ৪,৫৭৮টি প্রসতষ্ঠাজন EFD/SDC শমসশন স্থাসিত হজয়জছ। এর ফজল 

শলনজেজনর তথ্য িাজর্ িাজর্ জানজত িাজর মূল্য িাংজর্াজন কর কার্ থালয়। 

ির্ থায়েজম িারাজেজশ িকল সনবসন্ধত ব্যবিা প্রসতষ্ঠাজন EFD/SDC স্থাসিত 

হজব; 

▪ শেজশ উৎিাসেত কৃসষ িণ্যজক প্রসতরক্ষজণর জন্য গাজর, শালগম, 

কাঁিামসরি, টজমজটা, কৈািসিকাম, কমলা আমোসনজত প্রতৈাসয়ত শুল্কহার 

ও শুল্ক-কর সনধ থারণজর্াে মূল্য শর্ৌসিক করা হজয়জছ। লবণ িাষীজের 

প্রজয়াজনীয় সুরক্ষা শেয়ার ব্যবস্থা শনওয়া হজয়জছ; 

▪ মৎস্য, শিাসল্ট্র ও শডইসর খাজতর শটকিই উন্নয়ন ও সবকাজশর লজক্ষৈ 

সবযমান সুসবধা িম্প্রিারণ করা হজয়জছ। শেশীয় মাাংি প্রসেয়াজাতকরণ 

সশল্প এবাং গবাসে িশু খামাসরজের প্রসতরক্ষজণ প্রসেয়াজাতকৃত মাাংি 

আমোসনজত শুল্ক হার বৃসদ্ধ ও নুৈনতম শুল্কায়নজর্াে মূল্য সনধ থারণ করা 

হজয়জছ; 

▪ কজরানাভাইরাি শটসস্টাং সকট, সবজশষ ধরজনর মাস্ক এবাং হৈাে 

স্যাসনটাইজার, মাস্ক ও PPE উৎিােজন প্রজয়াজনীয় কাঁিামাল আমোসনর 

উির আমোসন শুল্ক সুসবধা প্রোন করা হজয়জছ। এছাড়াও, কজরানাভাইরাি 

শমাকাজবলায় উি ভাইরাি শনািকরণ RT-PCR সকট প্রস্তুতকরজণ 

প্রজয়াজনীয় কাঁিামাল আমোসনজত নতুন কজর শুল্কমুি সুসবধা প্রোন করা 

হজয়জছ; 

▪ ঔষধ সশজল্পর সুরক্ষায় এবাং স্বাস্থৈ খাতজক সুিাংহতকরজণ সিসকৎিা িামিী 

উৎিােজন প্রজয়াজনীয় কাঁিামাল আমোসনজত সবযমান শরয়াসত সুসবধা 

িম্প্রিারণ করা হজয়জছ; 
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▪ হৃের্জন্ত্র ত্রুটি সনজয় জন্ম িহণকারী সশশুজের সিসকৎিায় ব্যবহৃত 

Implantable ‘Occluder’ আমোসনজত শুল্কমুি সুসবধা প্রোন করা 

হজয়জছ; 

▪ ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশজল্পর প্রসতরক্ষজণ উি সশল্প কতৃথক জ্তসরকৃত কজয়কটি িণ্য 

(Finished Product) আমোসনজত প্রজর্াজৈ শুল্ককর বৃসদ্ধ করা হজয়জছ। ক্ষুদ্র 

ও মাঝাসর সশজল্পর প্রসতরক্ষজণ সশজল্পর িণ্য উৎিােজন ব্যবহৃত কসতিয় 

উিকরণ আমোসনজত শরয়াসত সুসবধা প্রোন করা হজয়জছ; 

▪ শটক্সটাইল সশল্পজক সুরসক্ষতকরজণ Photosensitive Rotary Screen, 

Temperature Sensor এবাং Loaded PCB Board শক শরয়াসত সুসবধায় 

অন্তভু থি করা হজয়জছ। রপ্তাসন বহুমুখীকরজণ িম্ভাবনাময় িাদ্যকা সশজল্পর 

প্রিাজরর লজক্ষৈ উি সশজল্পর দ্যটি কাঁিামাল আমোসনজত শরয়াসত সুু্সবধা 

প্রোন করা হজয়জছ; 

▪ শেশীয় এলসি োি সিসলোর উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠাজনর জন্য সবযমান 

শরয়াসত সুসবধা িম্প্রিারণ করা হজয়জছ। Fire Resistant Door প্রস্তুতকারী 

সশজল্পর কাঁিামাল এবাং কৈাবল ও ইন্টারজনট কৈাবল উৎিােন সশজল্পর 

কাঁিামাল আমোসনজত শরয়াসত সুসবধা ও শুল্কহার হ্রাি করা করা হজয়জছ; 

▪ শরসিজাজরটর ও এয়ার কসেশনাজরর কজম্প্রিার, ওয়াসশাং শমসশন, 

শটসলসভশন উৎিােনকারী শেশীয় সশজল্পর সুরক্ষায় উি সশজল্পর কাঁিামাল 

আমোসনজত সবযমান শরয়াসত সুসবধা িম্প্রিারণ করা হজয়জছ; 

▪ এলইসড লাইট উৎিােনকারী/িাংজর্াজনকারী সশজল্পর সবকাজশ উি সশজল্পর 

র্ন্ত্রাাংশ আমোসনজত সবযমান শুল্কহার হ্রাজির মাধ্যজম িামঞ্জস্যপূণ থ করা 

হজয়জছ; 

▪ আমোসন সবকল্প শেশীয় সজিিাম শবাড থ ও িাটি থকৈাল শবাড থ প্রস্তুতকারী 

সশজল্পর সবকাজশর লজক্ষৈ প্রজয়াজনীয় ৩টি কাঁিামাল আমোসনজত সবযমান 

শুল্কহার হ্রাি করা হজয়জছ; 

▪ শেশীয় কসম্পউটার/ল্যািটি ও আইসিটি িণ্য প্রস্তুতকারী প্রসতষ্ঠাজনর 

প্রসতরক্ষজণ কসম্পউটাজরর আনুষসঙ্গক র্ন্ত্রিাসত ও আইসিটি সশজল্পর 
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কাঁিামাল আমোসনজত শরয়াসত সুসবধা প্রোন করা হজয়জছ। আইসিটি খাজতর 

অন্যতম গুরুত্বপূণ থ অনুষঙ্গ সহজিজব শিলুলার শফান উৎিােন উৎিাসহত করা 

ও িাংজর্াজন সশল্প প্রিাজর উি সশজল্পর কাঁিামাল আমোসনজত সবযমান 

শরয়াসত সুসবধা আরও সবসনজয়াগবান্ধব ও শর্ৌসিকীকরণ করা হজয়জছ এবাং 

শেশীয় সশজল্পর প্রসতরক্ষজণ সফিার শফান আমোসনজত শুল্কহার বৃসদ্ধ করা 

হজয়জছ; 

▪ নসিমন, শলগুনার মজতা দূঘ থটনাপ্রবণ র্ানবাহন ব্যবহার সনরুৎিাসহত কজর 

সবকল্প গণিসরবহন সহজিজব মাইজোবাি ব্যবহার উৎিাসহত করার লজক্ষৈ 

মাইজোবাি আমোসনজত শুল্কহার হ্রাি করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

িসরজবশবান্ধব হাইসব্রড গাসড়র ব্যবহার উৎিাসহত করার লজক্ষৈ হাইসব্রড 

গাসড় আমোসনজত শুল্কহাজরর পুনসব থন্যাি করা হজয়জছ; 

▪ শবিরকাসর সবিসবযালয়, শমসডজকল কজলজ এবাং ইসঞ্জসনয়াসরাং কজলজজর 

করহার ১৫ শতাাংশ করা হজয়জছ; 

▪ তৃতীয় সলজঙ্গর করোতার জন্য করমুি িীমা ৩ লক্ষ টাকা হজত বৃসদ্ধ কজর 

৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হজয়জছ; 

▪ শকাজনা করোতা সনজয়াগকারী কতৃথিক্ষ সহিাজব প্রসতষ্ঠাজন কম থরত শমাট 

জনবজলর ১০% (েশ শতাাংশ) অর্বা ১০০ (একশত) জজনর অসধক 

কম থিারী তৃতীয় সলঙ্গ হজত সনজয়াগ করজল উি কর শরয়াত প্রোন করার 

সবধান করা হজয়জছ; 

▪ আয় না র্াকজল িম্পজের উির িারিাজথ িসরজশাজধর সবধান বাসতল করা 

হজয়জছ; 

▪ িম্পজের উির ন্যৈনতম িারিাজথ সবজলাি করা হজয়জছ; 

▪ সডসজটাল ট্রািফরজমশজন সবযমান ২২টি খাজতর িাশািাসশ Cloud 

Service, System Integration, e-learning Platform, e-book 

Publications, Mobile Application Development Service এবাং IT 

Freelancing নামক নতুন খাতিমূহজক করমুি শঘাষণা করা হজয়জছ; 

▪ ‘Made in Bangladesh’ ব্রাসোং এ কর প্রজণােনা; 

▪ শমগা সশজল্প বাাংলাজেশজক এসগজয় সনজত অন্যৈন ১০০ শকাটি টাকা সবসনজয়াজগ 

স্থাসিত অজটাজমাবাইল (সি হুইলার ও শফার হুইলার) উৎিােনকারী 
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প্রসতষ্ঠানজক ২০ বছজরর কর অব্যাহসত প্রোন করা হজয়জছ; 

▪ শহাম ও সকজিন অৈাপ্লাজয়জিি উৎিােজন স্থাসিত প্রসতষ্ঠানজক েশ বছজরর 

কর অব্যাহসত প্রোন করা হজয়জছ; 

▪ ফল প্রসেয়াজাতকরণ, শাক-িবসজ প্রসেয়াজাতকরণ, দ্যগ্ধ ও দ্যগ্ধজাত িণ্য 

উৎিােন, সশশু খায উৎিােনকারী উজযািাজক এবাং কৃসষ র্ন্ত্রিাসত 

উৎিােনকারী উজযািাজক েশ বছর শময়াজে কর অব্যাহসত প্রোন করা 

হজয়জছ; 

▪ হালকা প্রজকৌশল সশজল্পর িকল প্রকার িণ্য র্া শকবল সশল্প-কারখানায় 

ব্যবহৃত হজব এমন উজযািাজের েশ বছর শময়াজে কর অব্যাহসত প্রোন 

করা হজয়জছ; 

▪ জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন এবাং কম থিাংস্থাজন প্রজণােনা; 

▪ সশল্পায়জনর উিজর্াগী েক্ষ মানবিম্পে জ্তসরজত সবসভন্ন কাসরগসর সবষয় এর 

উির শিশাগত প্রসশক্ষণ প্রোজনর সনসমি সনজয়াসজত প্রসতষ্ঠানজক েশ বছর 

শময়াজে কর অব্যাহসত প্রোন করা হজয়জছ; 

▪ বাাংলাজেজশর প্রসতটি মানুজষর জন্য মানিম্পন্ন সিসকৎিা ব্যবস্থাজক সুলভ 

করজত ঢ্াকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবাং িট্টিাম শজলার বাইজর স্থাসিত 

এবাং অন্যৈন ২৫০ শয্যার িাধারণ হািিাতাল অর্বা ২০০ শয্যার 

সবজশষাসয়ত হািিাতাল সনম থাজণর শজতথ হািিাতাজলর আয়জক েশ বছজরর 

জন্য কর অব্যাহসত প্রোন করা হজয়জছ; 

▪ নারী উজযািার মাসলকানাধীন SME খাজতর শকাজনা প্রসতষ্ঠাজনর বাসষ থক 

টান থওভাজরর িসরমাণ ৭০ লক্ষ টাকা ির্ থন্ত হজল উি প্রসতষ্ঠাজনর আয়জক 

করমুি করা হজয়জছ; 

▪ ক্ষুদ্র ঋজণর িহজ প্রাসপ্ত সনসশ্চজত NGO Affairs Bureau এর িাশািাসশ 

Micro Credit Regulatory Authority এর িাজর্ সনবসন্ধত 

প্রসতষ্ঠানিমূজহর ক্ষুদ্রঋণ হজত আয়জক করমুি করা হজয়জছ; 

▪ েীঘ থজময়াসে পু ুঁসজ িাংিজহর লজক্ষৈ সুকুক বজের িহজ প্রিলন ও বাজার 

সৃসিজত ট্রাস্ট বা এিসিসভর সনকট িম্পসি হস্তান্তর এবাং ট্রাস্ট বা এিসিসভর 

সনকট হজত মূল প্রসতষ্ঠাজনর বরাবজর িম্পসি পুনিঃহস্তান্তজরর শক্ষজত্র প্রজর্াজৈ 

কর হজত অব্যাহসত প্রোন করা হজয়জছ।  
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উিিাংহার 

মাননীয় সিকার 

৩৪২। আসম আমার বাজজট উিস্থািনার প্রায় শশষ প্রাজন্ত উিনীত হজয়সছ। 

মাননীয় সিকার 

৩৪৩। আিসন জাজনন, গত িাঁি েশজক অজনক সেক শর্জক বেজল শগজছ বাাংলাজেশ। 

শকবল বেলায়সন জাসতর সিতার সিরঞ্জীব আেশ থ এবাং জাসতর জীবজন িব থজক্ষজত্র তাঁর 

িজীব উিসস্থসত। তাঁর শেখাজনা িজর্ই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনা শেজশর িকল 

মানুষজক িাজর্ সনজয় এজক এজক জাসতর সিতার অিমাপ্ত কাজ িম্পােন কজর 

িজলজছন। তাঁর শনতৃজত্ব এরই মাজঝ বাাংলাজেশ স্বজল্পান্নত শেশ হজত উন্নয়নশীল শেজশ 

উন্নীত হজয়জছ। এমসনভাজব ২০৩০-এ এিসডসজ অজথজনর মাধ্যজম ক্ষুধা ও োসরদ্রৈ 

মুি বাাংলাজেশ, ২০৩১-এ উচ্চ-মধ্যম আজয়র বাাংলাজেশ; ২০৪১ িাজল একটি 

জ্ঞানসভসিক, সুখী-িমৃদ্ধ উন্নত বাাংলাজেশ এবাং ২১০০ িাজল সনরািে বিীি 

বাাংলাজেশ সবসনম থাণ কজর জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমাজনর অন্তর মন 

প্রসর্ত শিানার বাাংলার সুবণ থ শরখাটি আমরা িশ থ করব ইনশাআল্লাহ। 

“িালামুন আলাল মুরিাসলন ওয়াল হামদ্যসলল্লাসহ রাসব্বল আলাসমন।” 

মাননীয় সিকার, আিনাজক অজনক অজনক ধন্যবাে। 

 

 

জয় বাাংলা 

জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাজেশ সিরজীসব শহাক 
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েভরভেষ্ট-  

সোরভ সমূডির তোভি ো 

সোরভ  ভেডরোেোম পৃষ্ঠো 

১ ক োভিে-১৯ এর ক্ষেক্ষভত কমো োভবিোে সর োর  র্তত  কঘোভিত 

২8টি প্রড োেেো প্যোড ডজর আওতোে উে োরডিোগীর সংখ্যো ১৭৫-১৭৭ 

২ আর্ ত-সোমোভজ  খোডত অগ্রগভতর ভচত্র ১৭৮ 

৩ এ  েেড র অজতে ১৭৯ 

৪ ২০২১-২২ অর্ তবছডরর সংডেোভধত বোডজট বরোদ্দ ১৮০ 

৫ ২০২২-২০২৩ অর্ তবছডরর বোডজডট প্রস্তোভবত আে ও ব্যডের প্রোক্কিে ১৮১ 

৬ ২০২২-২০২৩ অর্ তবছডরর বোভি ত  উন্নেে  ম তসূভচর খোতওেোভর বরোদ্দ ১৮২ 

৭ সমগ্র বোডজডটর খোতভিভি  বোডজট বরোদ্দ ১৮৩-১৮৪ 

৮ মন্ত্র োিে/ভবিোগওেোভর বোডজট বরোদ্দ ১৮৫-১৮৬ 
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সোরভ  ১: ক োভিে-১৯ এর ক্ষেক্ষভত কমো োভবিোে সর োর  র্তত  কঘোভিত ২8টি 

প্রড োেেো প্যোড ডজর আওতোে উে োরডিোগীর সংখ্যো 

ে. প্যাজকজজর নাম 
বরাে 

(শকাটি টাকা)  

উিকারজভাগী 
মন্তব্য 

ব্যসি প্রসতষ্ঠান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ রপ্তাসনমুখী সশল্প প্রসতষ্ঠানিমূজহর 

জন্য সবজশষ তহসবল 

5,000 ৩৮,০০,০০০  রপ্তাসনমুখী সশজল্পর শ্রসমক-

কম থিাসর (৫৩% নারী শ্রসমক-

কম থিাসর) 

২ ক্ষসতিস্ত সশল্প ও িাসভ থি শিক্টজরর 

প্রসতষ্ঠানিমূজহর জন্য ওয়াসকথাং 

কৈাসিটাল সুসবধা প্রোন 

৭৩,০০০ 70,28,587 4,529 সশল্প ও শিবা খাজতর ব্যবিা 

প্রসতষ্ঠান (কার্ থেম িলমান) 

৩ ক্ষুদ্র (কুটির সশল্প িহ) ও মাঝাসর 

সশল্প প্রসতষ্ঠানিমূজহর ওয়াসকথাং 

কৈাসিটাল সুসবধা প্রোন 

৪০,০০০  ১,53,861 ৫,২১২ জন নারী উজযািািহ 

(কার্ থেম িলমান) 

৪ বাাংলাজেশ ব্যাাংক প্রবসতথত ইসডএফ 

(Export Development 

Fund)-এর সুসবধা বাড়াজনা 

1৭,০০০  ১3,192 কার্ থেম িলমান 

৫ Pre-shipment Credit 

Refinance Scheme 

5,000  180 কার্ থেম িলমান 

৬ সিসকৎিক, নাি থ এবাং 

স্বাস্থৈকমীজের সবজশষ িম্মাসন 

1৩৮ ২6,546  কার্ থেম িলমান 

৭  স্বাস্থৈবীমা এবাং জীবন বীমা 750 245  মৃতুৈবরণকারী কম থিারীর 

িসরবার 

৮ সবনামূজল্য খাযিামিী সবতরণ 2,500 ১,68,03,410  খায িহায়তাপ্রাপ্ত েসরদ্র 

িসরবার 

৯ ১০ টাকা শকসজ েজর িাউল সবেয় 770 ৪৯,৫৭,০০০  খায-বান্ধব কম থসুসির 

আওতায় 

২১,০০,০০০  শহর এলাকায় কাজড থর 

মাধ্যজম সবতরণ 

১০ লক্ষৈসভসিক জনজগাষ্ঠীর মাজঝ 

নগে অর্ থ সবতরণ 

1,৩২৬ ৩৫,০০,০০০  সনব থাসিত দ্যিঃস্থ নাগসরক  

৪,০৭,০০০  শডইসর ও শিাসল্ট্র খামাসর  

৭৮,০০০  মৎস্য খামাসর 

১১ ভাতা কম থসূসির আওতা বৃসদ্ধ 815 ৫,০০,০০০  বয়স্ক ভাতাজভাগী (নতুন 

অন্তভু থসি) 

৩,৫০,০০০  সবধবা ও স্বামী সনগৃহীতা 

ভাতাজভাগী (নতুন অন্তভু থসি) 
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ে. প্যাজকজজর নাম 
বরাে 

(শকাটি টাকা)  

উিকারজভাগী 
মন্তব্য 

ব্যসি প্রসতষ্ঠান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১২ গৃহহীন মানুষজের জন্য গৃহ সনম থাণ 2,130 ৯,১৫,৭৮৫  গৃহহীন িসরবার 

১৩ কৃসষ কাজ র্াসন্ত্রকীকরণ 3,220 ১9,04,115  সুসবধাজভাগী কৃষক 

১৪ কৃসষ ভতুথসক 9,500 ১,৬৫,০০,০০০  শেজশর িকল কৃষক িসরবার 

১৫ কৃসষ পুনিঃঅর্ থায়ন সস্কম ৮,000 3,13,908  কৃসষ ফাম থ 

১৬ সনম্ন-আজয়র শিশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র 

ব্যবিায়ীজের জন্য পুনিঃঅর্ থায়ন 

সস্কম 

3,000 ৫,34,789  সনম্ন-আজয়র শিশাজীবী 

কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবিায়ী (কার্ থেম 

িলমান) 

১৭ কম থসৃজন কার্ থেম (িল্লী িঞ্চয় 

ব্যাাংক, কম থিাংস্থান ব্যাাংক, প্রবািী 

কল্যাণ ব্যাাংক, আনিার ও সভসডসি 

ব্যাাংক এবাং PKSF-এর মাধ্যজম) 

3,200   বাস্তবায়ন কার্ থেম িলমান 

১৮ বাসণসজৈক ব্যাাংকিমূজহর এসপ্রল-

শম/২০২০ মাজি স্থসগতকৃত ঋজণর 

আাংসশক সুে মওকুফ বাবে 

িরকাজরর ভতুথসক 

2,000 ৭২,৮০,২৫৩  কার্ থেম িলমান 

১৯ এিএমই খাজতর জন্য শেসডট 

োরাসন্ট সস্কম  

2,000  ৭৭৫ বাস্তবায়ন কার্ থেম িলমান 

২০ জ্তসর শিাষাক ও িামড়া খাজতর 

শ্রসমকজের িহায়তা 

1,500 ৯,৭৮৪  বাস্তবায়ন কার্ থেম িলমান 

২১ ৮ প্রসতষ্ঠাজনর মাধ্যজম ক্ষুদ্র ঋণ ও 

প্রাসন্তক জনজগাষ্ঠীর জীবনমান 

উন্নয়ন 

1,500   বাস্তবায়ন কার্ থেম িলমান 

২২ বয়স্ক ভাতা ও সবধবা ভাতা ১৫০টি 

উিজজলায় িম্প্রিারণ 

1,200 ৮,০১,০০০  বয়স্ক ভাতাজভাগী (নতুন 

অন্তভু থসি) 

৪,২৫,০০০  সবধবা ও স্বামী সনগৃহীতা 

ভাতাজভাগী (নতুন অন্তভু থসি)  

২৩ ২য় ির্ থাজয় লক্ষৈসভসিক জনজগাষ্ঠীর 

মাজঝ নগে অর্ থ সবতরণ 

৯৩০ 30,40,540 

 

 

 

বাস্তবায়ন কার্ থেম শশষ 

হজয়জছ 

২৪ দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ননৌ-

পদরবহন শ্রদমকদির জন প্রদি নগি 

২৫০০/- টাকা কদর আদথ িক 

সহায়িা প্রিান। 

4৫০ ১৭,২১,৪৮৪  বাস্তবায়ন কার্ থেম শশষ 

হজয়জছ 

২৫ শহর এলাকায় সনম্ন-আনয়র 

জনসাধারদের সহায়িার লদযে 

দবদশষ ও.এম.এস কার্ িক্রম  

1৫০   কার্ থেম িলমান 
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ে. প্যাজকজজর নাম 
বরাে 

(শকাটি টাকা)  

উিকারজভাগী 
মন্তব্য 

ব্যসি প্রসতষ্ঠান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২৬ ৩৩৩ ন ান নম্বদর জনসাধারদের 

অনুদরাদধর িসরজপ্রসক্ষজত খাদ্য 

সহায়িা প্রিাদনর জন্য দবদশষ 

বরাদ্দ 

১০০   কার্ থেম িলমান 

২৭ গ্রামীে এলাকায় কম িসৃজনমূলক 

কার্ িক্রদম অথ িায়দনর জন্য পল্লী 

সঞ্চয় ব্যাংক, কম িসংস্থান ব্যাংক 

ও দপ.নক.এস.এ .-এর মাধ্যদম 

ঋে সহায়িা প্রিাদনর (৪ শিাংশ 

সুদি) লদযে ইিপূদব ি প্রিত্ত ৩ 

হাজার ২০০ নকাটি টাকার 

অদিদরক্ত বরাদ্দ প্রিান। 

১,৫০০   বাস্তবায়ন কার্ থেম িম্প্রসত 

শুরু হজয়জছ 

২৮ পর্ িটন খাদির নহাদটল/ নমাদটল/ 

দথম পাকি-এর জন্য কম িচারীদির 

নবিন/ভািা পদরদশাদধর লদযে 

ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যদম ৪ শিাংশ 

সুদি ওয়াসকথাং কৈাসিটাল ঋে 

সহায়িা প্রিান 

১,০০০   কার্ থেম িলমান 

 িব থজমাট ১,৮৭,৬৭৯ ৭,২৯,৯৭,৪৪৬ ১,৭২,৫৩৭  

তথ্যসূত্র: অর্ থ সবভাগ, স্বাস্থৈজিবা সবভাগ, দ্যজর্ থাগ ব্যবস্থািনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খায মন্ত্রণালয়, িমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ থালয়, কৃসষ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কম থিাংস্থান মন্ত্রণালয় এবাং বাাংলাজেশ ব্যাাংক 

শনাট: 

১. শবশ সকছ প্যাজকজজর বাস্তবায়ন এখজনা িলমান। ফজল প্রকৃত উিকারজভাগীর িাংখ্যা িামজনর মািগুজলাজত আরও বৃসদ্ধ 

িাজব। 

২. ২ ও ৪ নাং েসমজক বসণ থত প্যাজকজজর শক্ষজত্র অজনক বৃহৎ সশল্প/ব্যবিা প্রসতষ্ঠান রজয়জছ, শর্খাজন কম থরত শ্রসমক/কমীর 

িাংখ্যা সুসনসে থি জানা না শগজলও প্রকৃত উিকারজভাগী ব্যসির িাংখ্যা অজনক শবসশ হজব মজম থ অনুমান করা র্ায়। 

৩. ২৪ শর্জক ২৮ নাং েসমজকর নতুন এই ৫টি প্রজণােনা প্যাজকজ (শমাট ৩,২০০ শকাটি টাকার) জুলাই, ২০২১ সিস্টাে হজত 

িালু করা হজয়জছ। 
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সোরভ  ২: আর্ ত -সোমোভজ  খোডত অগ্রগভতর ভচত্র 

বছর 

প্রতৈাসশত গড় 

আয়ুষ্কাল 

(বছর) 

জনিাংখ্যা 

বৃসদ্ধর হার 

(%) 

েসরদ্র 

জনিাংখ্যা 

(%) 

অসতেসরদ্র 

জনিাংখ্যা 

(%) 

িাক্ষরতার 

হার (%) 

সশশু (১ বছজরর 

নীজি) মৃতুৈ হার 

(প্রসত হাজার) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০০৬ ৬৫.৪ ১.৪৯ ৩৮.৪ ২৪.২ ৫২.৩ ৪৫.০ 

২০০৭ ৬৬.৬ ১.৪৭ ৩৬.৮ ২২.৬ ৫৩.৩ ৪৩.০ 

২০০৮ ৬৬.৮ ১.৪৫ ৩৫.১ ২১.০ ৫৪.৪ ৪১.০ 

২০০৯ ৬৭.২ ১.৩৬ ৩৩.৪ ১৯.৩ ৫৫.৫ ৩৯.০ 

২০১০ ৬৭.৭ ১.৩৬ ৩১.৫ ১৭.৬ ৫৬.৮ ৩৬.০ 

২০১১ ৬৯.০ ১.৩৭ ২৯.৯ ১৬.৫ ৫৫.৮ ৩৫.০ 

২০১২ ৬৯.৪ ১.৩৬ ২৮.৫ ১৫.৪ ৫৬.৩ ৩৩.০ 

২০১৩ ৭০.৪ ১.৩৭ ২৭.২ ১৪.৬ ৫৭.২ ৩১.০ 

২০১৪ ৭০.৭ ১.৩৭ ২৬.০ ১৩.৮ ৫৮.৬ ৩০.০ 

২০১৫ ৭০.৯ ১.৩৭ ২৪.৮ ১২.৯ ৬৪.৬ ২৯.০ 

২০১৬ ৭১.৬ ১.৩৭* ২৪.৩ ১২.৯ ৭২.৩ ২৮.০ 

২০১৭ ৭২.০ ১.৩৭* ২৩.১* ১২.১* ৭২.৯ ২৪.০ 

২০১৮ ৭২.৩ ১.৩৭* ২১.৮* ১১.৩* ৭৩.৯ ২২.০ 

২০১৯ ৭২.৬ ১.৩৭* ২০.৫* ১০.৫* ৭৪.৭ ২১.০ 

২০২০ ৭২.৮ ১.৩০* - - ৭৫.৬* ২১.০* 

 উৎি: বাাংলাজেশ িসরিাংখ্যান বুৈজরা; *প্রাক্কসলত 
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সোরভ  ৩: এ  েেড র অজতে 

অর্ তবছর 
ভজভেভে 

প্রবৃভে 

ভবভেডেোগ (% ভজভেভে) 
মোর্োভেছু 

জোতীে আে 

(মো .ে .) 

ভবদ্যযৎ 

উৎেোেে 

ক্ষমতো 

(ডম.ওেোট) 

খোদ্যেস্য 

উৎেোেে 

(িক্ষ 

কম.ট .) 

মূল্যস্ফী

ভত 

(বোভি ত  

গড়) 

সর োভর ব্যভক্তখোত কমোট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

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

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

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

২০১৪-১৫ ৬.৫৫ ৬.৮২ ২২.০৭ ২৮.৮৯ ১,৩১৬ ১১,৫৩৪ ৩৮৪.২ ৬.৪ 

২০১৫-১৬ ৭.১১ ৬.৬৬ ২২.৯৯ ২৯.৬৫ ১,৪৬৫ ১৪,৪২৯ ৩৮৮.২ ৫.৯ 

২০১৬-১৭ 6.59 7.29 24.94 30.9 1879 ১৫,৩৭৯ ৩৮৬.৩ ৫.৪ 

২০১৭-১৮ 7.32 6.88 25.25 31.8 2043 ১৮,৭৫৩ ৪০৬.৬৪ ৫.৮ 

২০১৮-১৯ 7.88 6.96 24.02 32.2 2208 ২২,০৫১ ৪০৯.৯৬ ৫.৫ 

২০১৯-২০ 3.45 7.29 23.70 31.3 2326 ২৩,৫৪৮ ৪১৬.৪৭ ৫.৭ 

২০২০-২১ 6.94 7.32 24.06 31.0 2591 ২৫,২২৭ ৪৫২.৯৫* ৫.৬ 

২০২১-২২
সো
 7.25 7.62 24.81 31.68 2824 25,৫৬৬ 465.82* ৫.৮ 

২০২২-২৩* 

(প্রোক্কিে) 
7.50 6.69 24.94 31.5 3007 26,000 - ৫.৬ 

উৎি: বাাংলাজেশ িসরিাংখ্যান বুৈজরা; সবদ্যৈৎ সবভাগ; কৃসষ িম্প্রিারণ অসধেপ্তর, কৃসষ মন্ত্রণালয়. িা = িামসয়ক, ি = 

িাংজশাসধত লক্ষৈমাত্রা * প্রাক্কসলত 

শনাট: ২০১১-১২ হজত ২০১৫-১৬ অর্ থবছজরর সহিাব সভসি বছর ২০০৫-০৬ এবাং ২০১৬-১৭ অর্ থবছর হজত সহিাব সভসি বছর 

২০১৫-১৬ অনুিাজর 
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সোরভ  ৪: ২০২১-২২ অর্ তবছডরর সংডেোভধত বোডজট বরোদ্দ 

(শকাটি টাকায়)  

খাত 
বাজজট  

২০২১-২২ 

িাংজশাসধত  

২০২১-২২ 

২০২১-২২ মাি থ ির্ থন্ত  

প্রকৃত
সা

 

১ ২ ৩ ৪ 

কমোট রোজস্ব আে 
3,89,000 3,89,000 2,70,639 

(11.3) (9.8) (6.8) 

এনসবআর রাজস্ব 3,30,000 3,30,000 2,39,877 

এনসবআর বসহভূ থত রাজস্ব 16,000 16,000 4,830 

কর ব্যতীত প্রাসপ্ত 43,000 43,000 25,933 

কমোট ব্যে 
6,03,681 5,93,500 2,62,794 

(17.5) (14.9) (6.6) 

িসরিালন আবতথক ব্যয় 
3,28,840 3,40,572 1,85,805 

(9.5) (8.6) (4.7) 

উন্নয়ন ব্যয় 
2,37,078 2,21,948 63,866 

(6.9) (5.6) (1.6) 

তন্মজধ্য বাসষ থক উন্নয়ন কম থসূসি 
2,25,324 2,09,977 60,990 

(6.5) (5.3) (1.5) 

অন্যান্য ব্যয় 
37,763 30,980 13,123 

(1.1) (0.8) (0.3) 

বোডজট ঘোটভত (অনুোন ব্যতীত) 
-2,14,681 -2,04,500 7,844 

(-6.2) (-5.1) (0.2) 

অর্ থায়ন      

জ্বজেসশক উৎি 
1,01,228 80,212 14,177 

(২.৯) (২.০) (০.৪) 

অভৈন্তরীণ উৎি 
1,13,453 1,24,288 -22072 

(৩.৩) (৩.১) (-০.৬) 

তন্মজধ ৈ ব্যাাংক উৎি 
76,452 87,287 29,989 

(2.2) (2.2) (0.8) 

ভজভেভে 34,56,040
 
 39,76,462

সো
 39,76,462

সো
 

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধসনজত সজসডসি’র শতাাংশ; ক= বাজজট প্র েে োিীে প্রোক্কভিত েোভম  ভজভেভে; সো = সোমভে  
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সোরভ  ৫: ২০২২-২০২৩ অর্ তবছডরর বোডজডট প্রস্তোভবত আে ও ব্যডের প্রোক্কিে 

(শকাটি টাকায়)  

খাত 
বাজজট 

২০২২-২৩ 

িাংজশাসধত 

২০২১-২২ 

বাজজট 

২০২১-২২ 

সহিাব  

২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

কমোট রোজস্ব আে 
4,33,000 3,89,000 3,89,000 3,28,665 

(9.7) (9.8) (11.3) (9.3) 

এনসবআর কর  3,70,000 3,30,000 3,30,000 2,63,886 

এনসবআর বসহভূ থত কর 18,000 16,000 16,000 5,917 

কর ব্যতীত প্রাসপ্ত 45,000 43,000 43,000 58,862 

কমোট ব্যে 
6,78,064 5,93,500 6,03,681 4,60,160 

(15.2) (14.9) (17.5) (13.0) 

িসরিালন আবতথক ব্যয় 
3,73,242 3,40,572 3,28,840 2,65,893 

(8.4) (8.6) (9.5) (7.5) 

উন্নয়ন ব্যয় 
2,59,617 2,21,948 2,37,078 1,69,491 

(5.8) (5.6) (6.9) (4.8) 

তন্মজধ্য, 

  

  

বাসষ থক উন্নয়ন কম থসূসি 
2,46,066 2,09,977 2,25,324 1,60,495 

(5.5) (5.3) (6.5) (4.5) 

অন্যান্য ব্যয় 
45,205 30,980 37,763 24,776 

(1.0) (0.8) (1.1) (0.7) 

বোডজট ঘোটভত (অনুোন ব্যতীত) 
-2,45,064 -2,04,500 -2,14,681 -1,31,495 

(-5.5) (-5.1) (-6.2) (-3.7) 

অর্ থায়ন 
  

  

জ্বজেসশক উৎি (অনুোন িহ) 
98,729 80,212 1,01,228 48,056 

(2.2) (2.0) (2.9) (1.4) 

অভৈন্তরীণ উৎি 
1,46,335 1,24,288 1,13,453 82,586 

(3.3) (3.1) (3.3) (2.3) 

তন্মজধ্য ব্যাাংক উৎি 
1,06,334 87,287 76,452 32,673 

(2.4) (2.2) (2.2) (0.9) 

সজসডসি 44,49,959
 
 39,76,462

সো
 34,56,040

 
 35,30,185 

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধসনজত সজসডসি’র শতাাংশ শেখাজনা হজয়জছ; ক= বাজজট প্রণয়নকালীন প্রাক্কসলত নাসমক 

সজসডসি; িা= িামসয়ক 
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সোরভ  ৬: ২০২২-২০২৩ অর্ তবছডরর বোভি ত  উন্নেে  ম তসূভচর খোতওেোভর বরোদ্দ 

(জকাটি টাকায়) 

মন্ত্র োিে /ভবিোগ 
বোডজট 

২০২২-২৩ 

সংডেোভধত 

২০২১-২২ 

বোডজট 

২০২১-২২ 

ভিসোব  

২০২০-২১ 

ভিসোব  

২০১৯-২০ 

ভিসোব  

২০১৮-১৯ 

ভিসোব  

২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

( ) মোেবসম্পে         

১ .প্রোর্ভম  ও গ ভেক্ষো মন্ত্র োিে  
11,642 9,207 8,022 8,746 6,299 6,337 6,547 

(4.7) (4.4) (3.6) (5.4) (4.0) (4.2) (4.9) 

২. স্বোস্থ্যডসবো ভবিোগ 
15,851 13,014 13,000 6,428 5,443 6,524 6,431 

(6.4) (6.2) (5.8) (4.0) (3.5) (4.4) (4.8) 

৩. মোধ্যভম  ও উচ্চ ভেক্ষো ভবিোগ 
14,001 8,260 11,920 7,788 6,050 5,714 3,376 

(5.7) (3.9) (5.3) (4.9) (3.9) (3.8) (2.5) 

৪. অন্যোন্য 
30,670 28,097 33,222 17,801 18,108 18,869 12,290 

(12.5) (13.4) (14.7) (11.1) (11.6) (12.6) (9.2) 

উে-কমোট : 
72,164 58,578 66,164 40,763 35,900 37,444 28,644 

(29.3) (27.9) (29.4) (25.4) (23.1) (25.0) (21.4) 

(খ) কৃভি ও েল্লী উন্নেে        

৫. স্থ্োেীে সর োর ভবিোগ 
35,842 34,446 33,897 27,871 25,601 23,717 20,518 

(14.6) (16.4) (15.0) (17.4) (16.4) (15.9) (15.4) 

৬. েোভেসম্পে মন্ত্র োিে 
7,938 7,537 6,871 6,058 4,942 5,900 4,558 

(3.2) (3.6) (3.0) (3.8) (3.2) (3.9) (3.4) 

৭. কৃভি মন্ত্র োিে 
4,239 3,127 2,959 2,235 1,620 1,677 1,400 

(1.7) (1.5) (1.3) (1.4) (1.0) (1.1) (1.0) 

৮. অন্যোন্য 
5,572 4,520 5,082 4,518 3,426 4,009 4,152 

(2.3) (2.2) (2.3) (2.8) (2.2) (2.7) (3.1) 

উে-কমোট : 
53,591 49,630 48,809 40,682 35,589 35,303 30,628 

(21.8) (23.6) (21.7) (25.3) (22.9) (23.6) (22.9) 

(গ) জ্বোিোভে অব োঠোডমো         

৯. ভবদ্যযৎ ভবিোগ 
24,139 22,827 25,349 21,350 23,147 21,570 26,677 

(9.8) (10.9) (11.3) (13.3) (14.9) (14.4) (20.0) 

১০. জ্বোিোভে ও খভেজ সম্পে 
1,798 1,579 2,018 1,405 2,124 2,192 1,334 

(0.7) (0.8) (0.9) (0.9) (1.4) (1.5) (1.0) 

উে-কমোট : 
25,937 24,406 27,367 22,755 25,271 23,762 28,011 

(10.5) (11.6) (12.1) (14.2) (16.2) (15.9) (21.0) 

(ঘ) ক োগোড োগ অব োঠোডমো        

১১. করিের্ মন্ত্র োিে 
14,929 12,576 13,558 9,063 11,637 6,635 10,522 

(6.1) (6.0) (6.0) (5.6) (7.5) (4.4) (7.9) 

১২ .সড়  েভরবিে ও মিোসড়  

ভবিোগ 

31,296 28,293 28,042 22,383 20,196 18,525 16,161 

(12.7) (13.5) (12.4) (13.9) (13.0) (12.4) (12.1) 

১৩ .কসতু ভবিোগ 
9,290 5,723 9,813 3,940 6,682 6,266 3,220 

(3.8) (2.7) (4.4) (2.5) (4.3) (4.2) (2.4) 

১৪. অন্যোন্য 
13,231 7,805 8,086 5,934 5,837 4,489 2,756 

(5.4) (3.7) (3.6) (3.7) (3.7) (3.0) (2.1) 

উে-কমোট : 
68,746 54,397 59,499 41,320 44,352 35,915 32,659 

(27.9) (25.9) (26.4) (25.7) (28.5) (24.0) (24.4) 

কমোট: 
2,20,438 1,87,011 2,01,839 1,45,520 1,41,112 1,32,424 1,19,942 

(89.6) (89.1) (89.6) (90.7) (90.6) (88.5) (89.7) 

১৫. অন্যোন্য 
25,628 22,966 23,485 14,975 14,606 17,170 13,715 

(10.4) (10.9) (10.4) (9.3) (9.4) (11.5) (10.3) 

কমোট এভেভে 2,46,066 2,09,977 2,25,324 1,60,495 1,55,718 1,49,594 1,33,657 

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধসনজত শমাট এসডসি বরাজের শতকরা হার শেখাজনা হজয়জছ।  
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সোরভ  ৭: সমগ্র বোডজডটর খোতভিভি  বোডজট বরোদ্দ 

(জকাটি টাকায়) 

মন্ত্রণালয় /সবভাগ 
বোডজট 

২০২২-২৩ 

সংডেোভধত 

২০২১-২২ 

বোডজট 

২০২১-২২ 

ভিসোব  

২০২০-২১ 

ভিসোব  

২০১৯-২০ 

ভিসোব  

২০১৮-১৯ 

ভিসোব  

২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(ক) িামাসজক অবকাঠাজমা 
1,83,425 1,64,143 1,70,510 1,26,568 1,14,285 1,12,913 92,410 

(27.1) (27.7) (28.2) (27.5) (27.1) (28.4) (27.0) 

মানবিম্পে               

১. মোধ্যভম  ও উচ্চ ভেক্ষো 

ভবিোগ 

39,960 32,411 36,485 29,615 25,870 ২৪,৪৬০ 20,082 

(5.9) (5.5) (6.0) (6.4) (6.1) (6.1) (5.9) 

২. প্রার্সমক ও গণসশক্ষা 

মন্ত্রণালয় 

31,761 28,222 26,314 23,212 20,461 ১৯,৯১৪ 18,099 

(4.7) (4.8) (4.4) (5.0) (4.8) (5.0) (5.3) 

৩. স্বোস্থ্যডসবো ভবিোগ 
29,282 26,165 25,914 17,185 13,923 14,507 14,109 

(4.3) (4.4) (4.3) (3.7) (3.3) (3.6) (4.1) 

৪. অন্যান্য 
66,521 61,524 67,134 44,674 42,127 42,398 32,636 

(9.8) (10.4) (11.1) (9.7) (10.0) (10.7) (9.5) 

উি -শমাট : 
1,67,524 1,48,322 1,55,847 1,14,686 1,02,381 1,01,279 84,926 

(24.7) (25.0) (25.8) (24.9) (24.2) (25.5) (24.8) 

খায ও িামাসজক সনরািিা                

৫. খায মন্ত্রণালয় 
5,672 5,698 4,712 3,894 4,120 3,710 1,736 

(0.8) (1.0) (0.8) (0.8) (1.0) (0.9) (0.5) 

৬. দ্যজর্ থাগ ব্যবস্থািনা ও 

ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

10,229 10,123 9,951 7,988 7,784 7,924 5,748 

(1.5) (1.7) (1.6) (1.7) (1.8) (2.0) (1.7) 

উি -শমাট : 
15,901 15,821 14,663 11,882 11,904 11,634 7,484 

(2.3) (2.7) (2.4) (2.6) (2.8) (2.9) (2.2) 

(খ) শভৌত অবকাঠাজমা  
2,00,860 1,75,627 1,79,681 1,41,361 1,46,945 1,40,620 1,19,858 

(29.6) (29.6) (29.8) (30.7) (34.8) (35.3) (35.1) 

কৃসষ ও িল্লী উন্নয়ন               

৭. কৃসষ মন্ত্রণালয় 
24,220 18,939 16,197 12,926 11,533 12,175 9,158 

(3.6) (3.2) (2.7) (2.8) (2.7) (3.1) (2.7) 

৮. িাসনিম্পে মন্ত্রণালয় 
10,196 9,584 8,827 7,818 6,603 7,553 5,925 

(1.5) (1.6) (1.5) (1.7) (1.6) (1.9) (1.7) 

৯. স্থানীয় িরকার সবভাগ 
41,707 39,610 39,218 32,211 29,450 27,842 24,070 

(6.2) (6.7) (6.5) (7.0) (7.0) (7.0) (7.0) 

১০. অন্যান্য  
10,675 9,363 9,860 8,287 6,870 7,703 7,473 

(1.6) (1.6) (1.6) (1.8) (1.6) (1.9) (2.2) 

উি -শমাট : 
86,798 77,496 74,102 61,242 54,456 55,273 46,626 

(12.8) (13.1) (12.3) (13.3) (12.9) (13.9) (13.6) 

সবদ্যৈৎ ও জ্বালাসন 
26,065 24,518 27,484 22,840 33,132 34,433 28,203 

(3.8) (4.1) (4.6) (5.0) (7.8) (8.7) (8.3) 

শর্াগাজর্াগ অবকাঠাজমা               

১১. িড়ক সবভাগ 
36,648 32,996 32,942 26,321 23,580 21,831 19,574 

(5.4) (5.6) (5.5) (5.7) (5.6) (5.5) (5.7) 

১২. শরলির্ মন্ত্রণালয় 
18,853 16,354 17,543 11,967 14,916 9,643 13,449 

(2.8) (2.8) (2.9) (2.6) (3.5) (2.4) (3.9) 
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মন্ত্রণালয় /সবভাগ 
বোডজট 

২০২২-২৩ 

সংডেোভধত 

২০২১-২২ 

বোডজট 

২০২১-২২ 

ভিসোব  

২০২০-২১ 

ভিসোব  

২০১৯-২০ 

ভিসোব  

২০১৮-১৯ 

ভিসোব  

২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩. শিতু সবভাগ  
9,297 5,729 9,820 3,943 6,684 6,317 3,242 

(1.4) (1.0) (1.6) (0.9) (1.6) (1.6) (0.9) 

১৪. অন্যান্য  
14,228 8,866 9,169 6,654 6,585 5,158 3,340 

(2.1) (1.5) (1.5) (1.4) (1.6) (1.3) (1.0) 

উি -শমাট : 
79,026 63,945 69,474 48,885 51,765 42,949 39,605 

(11.7) (10.8) (11.5) (10.6) (12.3) (10.8) (11.6) 

১৫. অন্যান্য শিক্টর  
8,971 9,668 8,621 8,394 7,592 7,965 5,424 

(1.3) (1.6) (1.4) (1.8) (1.8) (2.0) (1.6) 

(গ) িাধারণ শিবা 
1,53,208 1,34,615 1,45,150 ৮৮,০৩৪ ৮০,৯০২ 79,418 ৭৬,৪৭২ 

(22.6) (22.7) (24.0) (19.1) (19.2) (20.0) (22.4) 

জনশৃঙ্খলা ও সনরািিা  
31,152 29,148 29,123 24,415 23,447 26,963 22,456 

(4.6) (4.9) (4.8) (5.3) (5.6) (6.8) (6.6) 

১৬. অন্যান্য  
১,২২,০৫৬ ১,০৫,৪৬৭ ১,১৬,০২৭ ৬৩,৬১৯ ৫৭,৪৫৫ ৫২,৪৫৫ ৫৪,০১৬ 

(18.0) (17.8) (19.2) (13.8) (13.6) (13.2) (15.8) 

শমাট : 
৫,৩৭,৪৯৩ ৪,৭৪,৩৮৫ ৪,৯৫,৩৪১ ৩,৫৫,৯৬৩ ৩,৪২,১৩২ ৩,৩২,৯৫১ ২,৮৮,৭৪০ 

(79.3) (79.9) (82.1) (77.4) (81.0) (83.7) (84.5) 

(ঘ) সুে িসরজশাধ 
80,375 71,244 68,589 70,606 58,316 50,078 42,279 

(11.9) (12.0) (11.4) (15.3) (13.8) (12.6) (12.4) 

(ঙ) সিসিসি ভতুথসক ও োয় 
53,155 42,946 34,648 28,752 18,477 13,167 3,504 

(7.8) (7.2) (5.7) (6.2) (4.4) (3.3) (1.0) 

(ি) নীট ঋণ োন ও অন্যান্য 
7,041 4,925 5,103 4,839 3,531 ১,৭০১ 7,270 

(1.0) (0.8) (0.8) (1.1) (0.8) (0.4) (2.1) 

শমাট বাজজট: 6,78,064 5,93,500 6,03,681 4,60,160 4,22,456 3,97,897 3,41,793 

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধসনজত শমাট বাজজজটর শতকরা হার শেখাজনা হজয়জছ। 
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সোরভ  ৮: মন্ত্র োিে/ভবিোগওেোভর বোডজট বরোদ্দ 

(জকাটি টাকায়) 

মন্ত্রণালয় /সবভাগ 
বাজজট  

২০২২-২৩ 

িাংজশাসধত 

২০২১-২২ 

বাজজট ২০২১-

২২ 
১ ২ ৩ ৪ 

রাষ্ট্রিসতর কার্ থালয়  31   27   30  

জাতীয় িাংিে  341   315   336  

প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়  5,775   4,408   3,907  

মসন্ত্রিসরষে সবভাগ  137   191   239  

বাাংলাজেশ সুপ্রীম শকাট থ  230   224   225  

সনব থািন কসমশন িসিবালয়  1,539   1,804   1,729  

জনপ্রশািন মন্ত্রণালয়  4,074   3,461   3,758  

বাাংলাজেশ িরকাসর কম থ কসমশন  123   96   115  

অর্ থ সবভাগ  190,713   159,951   157,642  

বাাংলাজেজশর মহা সহিাব-সনরীক্ষক ও সনয়ন্ত্রজকর কার্ থালয়  291   274   283  

অভৈন্তরীণ িম্পে সবভাগ  3,478   2,753   3,124  

আসর্ থক প্রসতষ্ঠান সবভাগ  2,852   2,638   2,559  

অর্ থননসতক িম্পকথ সবভাগ  8,093   6,750   6,981  

িসরকল্পনা সবভাগ  1,364   185   1,133  

বাস্তবায়ন িসরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সবভাগ  274   208   257  

িসরিাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা সবভাগ  410   1,621   1,673  

বাসণজৈ মন্ত্রণালয়  545   380   683  

িররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  1,651   1,591   1,656  

প্রসতরক্ষা মন্ত্রণালয়  40,360   37,533   37,691  

িশস্ত্রবাসহনী সবভাগ  45   48   44  

আইন ও সবিার সবভাগ  1,924   1,822   1,815  

জনসনরািিা সবভাগ  24,594   23,259   23,080  

শলসজিজলটিভ ও িাংিে সবষয়ক সবভাগ  40   36   36  

প্রার্সমক ও গণসশক্ষা মন্ত্রণালয়  31,759   28,221   26,311  

মাধ্যসমক ও উচ্চ সশক্ষা সবভাগ  39,961   32,412   36,486  

সবজ্ঞান ও প্রযুসি মন্ত্রণালয়  16,614   16,458   21,204  

স্বাস্থৈজিবা সবভাগ  29,282   26,165   25,914  

তথ্য ও শর্াগাজর্াগ প্রযুসি সবভাগ  1,916   1,642   1,721  

িমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়  10,198   9,021   9,124  

মসহলা ও সশশু সবষয়ক মন্ত্রণালয়  4,290   4,103   4,191  

শ্রম ও কম থিাংস্থান মন্ত্রণালয়  357   360   365  

গৃহায়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয়  6,821   6,843   6,345  

তথ্য ও িম্প্রিার মন্ত্রণালয়  1,099   1,061   1,008  

িাংস্কৃসত সবষয়ক মন্ত্রণালয়  637   579   587  
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মন্ত্রণালয় /সবভাগ 
বাজজট  

২০২২-২৩ 

িাংজশাসধত 

২০২১-২২ 

বাজজট ২০২১-

২২ 
১ ২ ৩ ৪ 

ধম থ সবষয়ক মন্ত্রণালয়  2,353   2,523   2,240  

যুব ও েীড়া মন্ত্রণালয়  1,275   1,258   1,115  

স্থানীয় িরকার সবভাগ  41,707   39,611   39,219  

িল্লী উন্নয়ন ও িমবায় সবভাগ  1,645   1,601   1,791  

সশল্প মন্ত্রণালয়  1,521   2,211   1,585  

প্রবািী কল্যাণ ও জ্বজেসশক কম থিাংস্থান মন্ত্রণালয়  990   714   702  

বস্ত্র ও িাট মন্ত্রণালয়  628   838   692  

জ্বালাসন ও খসনজ িম্পে সবভাগ  1,870   1,645   2,086  

কৃসষ মন্ত্রণালয়  24,224   18,944   16,201  

মৎস্য ও প্রাসণিম্পে মন্ত্রণালয়  3,808   3,196   3,437  

িসরজবশ, বন ও জলবায়ু িসরবতথন মন্ত্রণালয়  1,501   1,222   1,221  

ভূসম মন্ত্রণালয়  2,381   2,025   2,225  

িাসন িম্পে মন্ত্রণালয়  10,196   9,584   8,827  

খায মন্ত্রণালয়  6,213   5,833   5,310  

দ্যজর্ থাগ ব্যবস্থািনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়  10,229   10,124   9,951  

িড়ক িসরবহন ও মহািড়ক সবভাগ  36,648   32,996   32,942  

শরলির্ মন্ত্রণালয়  18,852   16,351   17,486  

শনৌ িসরবহন মন্ত্রণালয়  7,224   4,481   5,137  

শবিামসরক সবমান িসরবহন ও ির্ থটন মন্ত্রণালয়  7,004   4,385   4,032  

ডাক ও শটসলজর্াগাজর্াগ সবভাগ  2,487   1,932   2,549  

িাব থতৈ িট্টিাম সবষয়ক মন্ত্রণালয়  1,338   1,314   1,182  

সবদ্যৈৎ সবভাগ  24,196   22,874   25,398  

মুসিযুদ্ধ সবষয়ক মন্ত্রণালয়  6,984   6,744   6,343  

দ্যনীসত েমন কসমশন  178   136   159  

শিতু সবভাগ  9,297   5,729   9,820  

কাসরগসর ও মাদ্রািা সশক্ষা সবভাগ  9,728   9,010   9,154  

সুরক্ষা শিবা সবভাগ  4,187   3,669   3,808  

স্বাস্থৈ সশক্ষা ও িসরবার কল্যাণ সবভাগ  7,582   6,110   6,817  

শমাট 6,78,064 5,93,500 6,03,681 

উৎি: অর্ থ সবভাগ 
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েভরভেষ্ট-খ 

 

 

আমেোভে-রপ্তোভে শুল্ক সংক্রোন্ত সোরভ সমূডির তোভি ো 

 

 

সোরভ  ভেডরোেোম পৃষ্ঠো 

িারসণ-১ কৃসষখাত ১৮৯-১৯০ 

িারসণ-২ স্বাস্থৈখাত ১৯০-১৯১ 

িারসণ-৩ সশল্পখাত ১৯১-১৯৬ 

িারসণ-৪ আইসিটি খাত ১৯৭-১৯৮ 

িারসণ-৫ ট্যাসরফ শর্ৌসিকীকরণ ১৯৯-২০৮ 

i.  শুল্ক-কজরর হ্রাি/বৃসদ্ধ িাংোন্ত ১৯৯-২০৪ 

ii.  শর্ িকল H.S. Code এর বণ থনায় িসরবতথন, িাংজশাধন, 

সবভাজন, একীভূতকরণ এবাং নতুন H.S. Code সৃজন করা 

হজয়জছ ২০৪-২০৮ 
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সোরভ -১: কৃভি খোডত প্রড োেেো 

ক) নতুন শর্ িকল HS Code সৃজন করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 
Heading H.S. Code Description Existing 

RD Rate  

Proposed 

RD Rate  
1 2 3 4 5 6 

1 10.06 1006.30.11 Fortified rice kernels: 

Bashmoti Rice 

85% 85% 

2  1006.30.91 Other: Bashmoti Rice 62.5% 62.5% 

খ) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন শুল্ক (CD) হ্রাি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

1 1109.00.00 Wheat Gluten, whether or not dried 25 15 

2 1703.10.00 Cane molasses 15 10 

3 8418.69.96 Chiller imported by Industrial IRC holder, 

VAT compliant cold storage 

25 10 

গ) শর্ িকল িজণ্যর উির িম্পূরক শুল্ক আজরাি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S.Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

1 0406.10.00 Cheese and Curd 0 20 

2 0406.20.00    

3 0406.30.00    

4 0406.40.00    

5 0406.90.00    

ঘ) শিাসল্ট্র/জডইসর/সফি সফড উৎিােজন ব্যবহৃত উিকরণ আমোসনজত শরয়াসত সুসবধা িাংোন্ত প্রজ্ঞািন 

এিআরও নাং ১২৮/২০২০ শত শর্ িকল উিকরণ অন্তভু থি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description 

1 2 3 

1 9027.89.00 Test kits for use in poultry 

2 1703.10.00 Cane molasses, feed grade  

3 1703.90.00 Other molasses, feed grade  
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ঙ) কৃসষ র্ন্ত্রিাসত ও র্ন্ত্রাাংশ আমোসনজত শরয়াসত সুসবধা িাংোন্ত প্রজ্ঞািন এিআরও নাং ১২৯/২০২০ 

শর্ িকল উিকরণ অন্তভু থি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description 

1 2 3 

1 8433.51.00 Combaine Harvester-Threshers 

2 8433.52.00 Threshing machinery for agricultural produce। 

ি) কৃসষ কাজজ ব্যবহৃত কীটনাশক প্রস্তুজত ব্যবহৃত কাঁিামাল আমোসনজত শরয়াসত সুসবধা িাংোন্ত 

প্রজ্ঞািন এিআরও নাং ১৮৬/২০২০ শর্ িকল উিকরণ অন্তভু থি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description 

1 2 3 

1 2903.99.00 1-methyl-2-pyrrolidone 

2 2905.19.00 1-hexanol 

3 2903.19.00 Polyoxyethylene sorbitan mono-oleate 

4 1515.30.00 Castor oil ethoxylated 

5 2707.50.90 Solvesso 100 

6 2707.50.90 Solvesso 150ND (mixture of Aromatic hydrocarbon) 

7 2905.17.00 Stearyl-alcohol ethoxilated 

সোরভ -২: স্বোস্থ্য খোত 

ক) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন শুল্ক (CD) হ্রাি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

1 8506.60.10 Air-zinc battery for hearing aid 25 5 

খ) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন ির্ থাজয় VAT অব্যাহসত শেওয়া হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 
1 2 3 4 5 

1 8713.90.00 Wheel chair 15 0 

গ) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন ির্ থাজয় AT অব্যাহসত শেওয়া হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 
1 2 3 4 5 

1 8713.90.00 Wheel chair 5 0 
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ঘ) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন ির্ থাজয় AIT অব্যাহসত শেওয়া হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 
1 2 3 4 5 

1 8713.90.00 Wheel chair 5 0 

সোরভ -৩: ভেল্প খোত 

ক) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন শুল্ক (CD) হ্রাি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

1 0801.31.90 Other Cashew nuts in shell 25 1 

2 0801.32.90 Other Cashew nuts Shelled 25 5 

3 0905.10.10 Vanilla Neither crushed or ground 

wrapped/canned upto 2.5 kg 

25 15 

4 0905.10.90 Vanilla Neither crushed or ground other 25 15 

5 2905.11.10 Methanol HPLC 15 10 

6 3808.92.99 Fungicides Nes excluding in bulk  25 10 

7 3824.99.60 Other Desiccant 25 10 

8 4011.30.00 New pneumatic tyres, of rubber of a kind used 

on aircraft 

5 1 

9 7309.00.10 Silo imported by Industrial IRC holder VAT 

compliant food manufacturing industry 

10 5 

10 8421.21.95 Sewage treatment plant (STP) 25 5 

11 8511.10.10 Sparking plug used for exclusively aircraft and 

helicopter engine 

10 1 

12 9406.10.00 Prefabricated buildings of wood 25 15 

খ) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন শুল্ক (CD) বৃসদ্ধ করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

1 0106.31.00 Birds of prey 5 25 

2 
0106.32.00 Psittaciformes (including parrots, parakeets, 

Macaws and Cockatoos) 

5 25 

3 0106.33.00 Ostriches; emus ( Dromaius novaehollandiae) 5 25 

4 0106.39.00 Other 5 25 

5 2706.00.19 Other Crude tar 5 15 

6 4010.11.00 Reinforced only with metal 1 5 

7 4010.12.00 Reinforced only with textile materials 1 5 

8 4010.19.00 Other 1 5 
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Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

9 

5910.00.00 Transmission or conveyor belts or belting, of 

textile material, whether or not impregnated, 

coated, covered or laminated with plastics, or 

reinforced with metal or other material. 

1 5 

10 
7217.10.00 Not plated or coated, whether or not polished

  

5 10 

11 7217.30.00 Plated or coated with other base metals 5 10 

12 7305.11.00 Longitudinally submerged arc welded  15 25 

13 7305.12.00 Other, longitudinally welded 15 25 

14 7305.19.00 Other 15 25 

15 7305.20.00 Casing of a kind used in drilling for oil or gas 15 25 

16 
8311.30.00 Coated rods and cored wire, of base metal, for 

soldering, brazing or welding by flame 

10 15 

17 8311.90.00 Other 10 15 

18 
8421.21.20 Domestic type water purifying 

apparatus/machine 

1 10 

19 8428.10.00 Lifts and skip hoists 1 5 

20 8442.50.20 Printing plates 1 10 

21 8470.50.00 Cash registers 0 10 

22 
8501.10.10 Fan motor fitted with revolving mechanism 

not exceeding 37.5 W 

10 15 

23 8501.10.90 Other motor not exceeding 37.5 W 10 15 

24 
8501.20.91 Other Universal AC/DC motor Of an output 

exceeding 37.5 W but not exceeding 750 W 

10 15 

25 
8501.31.00 Other DC motors of a output not exceeding 

750 W 

10 15 

26 
8501.40.10 AC motor single-phase of an output not 

exceeding 750 W 

10 15 

27 
8501.51.00 Other AC motor multi-phase of an output not 

exceeding 750 W 

10 15 

28 
8504.40.10 Mobile and other battery charger (less than 10 

VA) 

15 25 

29 8541.49.10 Solar modules or panels 0 1 

30 9028.90.10 Parts of kilowatt-hour meter 10 15 

31 9613.90.00 Parts of lighter  15 25 

গ) শর্ িকল িজণ্যর িম্পূরক শুল্ক আজরাি/ হ্রাি/ বৃসদ্ধ/ প্রতৈাহার করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S.Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

1 2101.11.00 Extracts, essences and concentrates 0 20 
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Sl. 

No. 

H.S.Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

2 2101.12.00 Preparations with a basis of extracts essences 

or concentrates or with a basis of coffee 

0 20 

3 2101.20.00 Extracts, essences and concentrates, of tea or 

mate, and preparations with a basis of these 

extracts, essences or concentrates or with a 

basis of tea or mate 

0 20 

4 2101.30.00 Roasted chicory and other roasted coffee 

substitutes, and extracts, essences and 

concentrates thereof 

0 20 

5 4823.69.90 Paper Cup, Plate, Bowl 0 20 

6 6117.80.90 Other made up clothing accessories, knitted or 

crocheted 

0 45 

 

7 7307.11.00 GI Fittings 0 20 

8 7307.19.00    

9 7307.99.90    

10 7318.11.00 Coach screws 0 20 

11 7318.12.00 Other wood screws 0 20 

12 7318.13.00 Screw hooks and screw rings 0 20 

13 7318.14.00 Self-tapping screws  0 20 

14 7318.15.10 Other screws and bolts flus type tower bolt 

imported by Industrial IRC holder VAT 

compliant fire-resistant door manufacturers 

0 20 

15 7607.20.99 Aluminium Foil (Backed by others) 0 20 

16 8544.70.00 Optical fibre cables 0 10 

17 8711.30.10 

8711.30.90 
শফার শোক ইসঞ্জন সবসশি সিসলোর কৈািাসিটি ২৫১ সিসি 

হইজত ৫০০ সিসি ির্ থন্ত 

0 100 

18 8711.40.10 

8711.40.90 
শফার শোক ইসঞ্জন সবসশি সিসলোর কৈািাসিটি ৫০১ সিসি 

হইজত ৮০০ সিসি ির্ থন্ত 

0 100 

19 8711.30.20 টু শোক ইসঞ্জন সবসশি সিসলোর কৈািাসিটি ২৫১ সিসি 

হইজত ৫০০ সিসি ির্ থন্ত 

0 250 

20 8711.50.10 

8711.50.90 

শফার শোক ইসঞ্জন সবসশি সিসলোর কৈািাসিটি ৮০০ 

সিসি এর ঊজধ্বথ 

0 100 

21 8711.40.20 টু শোক ইসঞ্জন সবসশি সিসলোর কৈািাসিটি ৫০১ সিসি 

হইজত ৮০০ সিসি ির্ থন্ত 

0 250 

22 8711.50.20 টু শোক ইসঞ্জন সবসশি সিসলোর কৈািাসিটি ৮০০ সিসি 

এর ঊজধ্বথ 

0 250 

23 9401.90.00 Parts of seats 0 10 

24 9613.10.00 Pocket lighters, gas fuelled, non-refillable 0 10 

25 9613.20.00 Pocket lighters, gas fuelled, refillable 0 10 

26 9613.80.00 Other lighters 0 10 
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ঘ) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন ির্ থাজয় VAT আজরাি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 
1 2 3 4 5 

1 8443.32.10 Computer printer 0 15 

2 8443.99.10 Toner cartridge/Inkjet cartridge for computer 

printer 

0 15 

3 8471.30.00  Portable automatic data processing machines, 

weighing not more than 10 kg, consisting of at 

least a central processing unit, a keyboard and 

a display 

0 15 

ঙ) মূলধনী র্ন্ত্রিাসত আমোসন িাংোন্ত প্রজ্ঞািন এিআরও নাং ৭৫/২০২২ হজত শর্ িকল িণ্য প্রতৈাহার 

করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

1 8428.10.00 Lifts and skip hoists 1 5 

2 8442.50.20 Printing plates 1 10 

3 4010.11.00 Conveyor belts or belting: Reinforced only 

with metal 

1 5 

4 4010.12.00 Conveyor belts or belting: Reinforced only 

with textile materials 

1 5 

5 4010.19.00 Conveyor belts or belting: Other 1 5 

6 5910.00.00 Transmission or conveyor belts or belting, of 

textile material, whether or not impregnated, 

coated, covered or laminated with plastics, or 

reinforced with metal or other meterial. 

1 5 

7 8421.21.20 Domestic type water purifying 

apparatus/machine 

1 10 

8 8470.50.00 Cash registers 0 10 

ি) সশজল্পর কাঁিামাল িাংোন্ত প্রজ্ঞািন এিআরও নাং ১১৪/২০২১ এ শর্ িকল িণ্য অন্তভু থি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

in BCT 

Proposed 

Rate (%) 

in SRO 
1 2 3 4 5 

1 2507.00.11 China clays Imported by industrial IRC holder 

VAT compliant tiles & Sanitary products 

manufacturing industry 

CD- 15 CD- 5 

2 2508.40.11 Ball clays Imported by industrial IRC holder 

VAT compliant tiles & Sanitary products 

manufacturing industry 

CD- 15 CD- 5 
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Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

in BCT 

Proposed 

Rate (%) 

in SRO 
1 2 3 4 5 

3 2706.00.11 Crude tar imported by Industrial IRC holder 

VAT compliant tar manufacturing industries 

CD- 15 CD- 5 

4 2917.39.10 Purified Isophtalic Acid (IPA) imported by 

Industrial IRC holder VAT compliant petro 

chemical industry 

CD – 25 

SD – 20 

CD – 15 

SD- 0 

5 3215.11.10 Flexo/Gravure in liquid form imported by 

Industrial IRC holder VAT compliant 

manufacturing industry 

CD –25 CD –15 

6 3215.19.10 Flexo/Gravure in liquid form imported by 

Industrial IRC holder VAT compliant 

manufacturing industry 

CD –25 CD –15 

7 3824.99.91 Thermal coating slurry imported by Industrial 

IRC holder VAT compliant paper 

manufacturering industries 

CD –25 CD –15 

8 7007.19.10 UL marked glass Imported by industrail IRC 

holder VAT compliant fire door manufacturing 

industry 

SD – 20 SD – 0 

9 7213.99.10 Wire rod imported by Industrial IRC holder 

VAT compliant electrode or wire drawing 

manufacturing industry 

CD-5 

SD-45 

CD-5 

SD-0 

10 7219.11.10 Flat-rolled products of a thickness exceeding 

10 mm imported by Industrial IRC holder 

VAT compliant cold rolled stainless steel in 

coils manufacturing industry 

CD-10 CD-5 

11 7219.12.10 Flat-rolled products of a thickness of 4.75 mm 

or more but not exceeding 10 mm Imported by 

Industrial IRC holder VAT compliant cold 

rolled stainless steel in coils manufacturing 

industry 

CD-10 CD-5 

12 7219.13.10 Flat-rolled products of a thickness of 3 mm or 

more but less than 4.75 mm Imported by 

Industrial IRC holder VAT compliant cold 

rolled stainless steel in coils manufacturing 

industry 

CD-10 CD-5 

13 7219.14.10 Flat-rolled products of a thickness of less than 

3 mm Imported by Industrial IRC holder VAT 

compliant cold rolled stainless steel in coils 

manufacturing industry 

CD-10 CD-5 

14 7308.90.91 Metal frames for LCD/LED TV panel 

imported by Industrial IRC holder VAT 

compliant TV manufacturing industry 

CD-25 CD-10 
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Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

in BCT 

Proposed 

Rate (%) 

in SRO 
1 2 3 4 5 

15 7227.90.20 M.S. bars and rods imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant electrode or wire 

drawing manufacturing industry 

CD-10 CD-5 

16 7318.15.10 Flus type tower bolt imported by Industrial 

IRC holder VAT compliant fire-resistant door 

manufacturing industry 

CD- 15 

SD-0 

CD-15 

SD-20 

17 7318.22.10 Rotor washers imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant electric fan motor or 

water pump motor manufacturing industry 

CD-25 CD-5 

18 8544.11.10 Winding wire of copper imported by Industrial 

IRC holder VAT compliant transformer and 

compressor manufacturing industry 

CD-25 CD-10 

ছ) সশজল্পর কাঁিামাল িাংোন্ত প্রজ্ঞািন এিআরও নাং ১১৪/২০২১ এ শর্ িকল িণ্য প্রতৈাহার করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description 

1 2 3 

1 0801.31.90 Cashew Nuts, In Shell, Fresh or Dried in bulk imported by 

Industrial IRC holder VAT compliant Cashew nuts processing 

industries 

 7225.99.10 Metal frame for LCD/LED TV panel imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant TV manufacturers 

জ) প্রজ্ঞািন এিআরও নাং ১২২/২০২১ এ শর্ িকল িণ্য অন্তভু থি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

in BCT 

Proposed 

Rate (%) 

in SRO 
1 2 3 4 5 

1 7229.90.00 Wire of other alloy steel: Other 10 3 
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সোরভ -৪: আইভসটি খাত 

ক) স্থানীয়ভাজব কসম্পউটার উৎিােজন ব্যবহৃত কাঁিামাল/উিকরণ আমোসনজত শরয়াসত সুসবধা 

িম্প্রিারণ িাংোন্ত প্রজ্ঞািন এিআরও নাং ১১৬/২০২১ এ শর্ িকল উিকরণ অন্তভু থি করা হজয়জছ: 

H.S. Code Description 
2 3 

3926.90.99 Trigger Button (Cover part), Controller Upper case/bottom case, LCD 

button, Controller LED cover, Propeller, Propeller Guard, Landing skid, 

Battery Cover, Lock the camera plug, LED Cover (Red), LED Cover 

(Green), Motor holder & lock, Motor cover & the body bottom, Blades, 

Controller Stick base, Controller stick cover, Function Buttom Cover, Power 

Switch Cover, Adjust Switch Cover, Controller battery Cover, Antenna 

Cover, Middle frame, Battery Holder. 

4811.41.90 QR Code Sticker 

4901.99.90 User Manual 

5911.90.00 Screen Printing Mesh. 

7216.21.00 L-Angle 

7318.15.90 Main Board bolt 

8423.90.00 LCD, Back Light, Connection Strap, Short feet feature, short feet negative, 

Snap dome, Sheetmetal, Grub Screw, Circuit Board, The battery Door 

8423.82.90 Sensor  

8505.90.00 Electro-Magnetic Driver Unit 

8531.20.00 Light Emitting Diodes (LED) 

8536.10.00 Fuse; thermal cutoffs (thermal fuses) 

8536.50.00 Tactile Button; Exit Button 

8536.49.90 Relay 

8536.69.90 Wire terminals/fasten terminals; Fuse Holders; Silicone plug 

8536.90.90 Wire crimp connectors; terminals 

খ) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন ির্ থাজয় VAT আজরাি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 
1 2 3 4 5 

1 8443.32.10 Computer printer 0 15 

2 8443.99.10 Toner cartridge/Inkjet cartridge for 

computer printer 

0 15 

3 8471.30.00  Portable automatic data processing 

machines, weighing not more than 10 kg, 

consisting of at least a central processing 

unit, a keyboard and a display 

0 15 
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গ) হাই-শটক িাজকথ কসম্পউটার ও কসম্পউটার িামিী উৎিােজন ব্যবহৃত কাঁিামাল/উিকরণ 

আমোসনজত শরয়াসত সুসবধা িম্প্রিারণ িাংোন্ত প্রজ্ঞািন এিআরও নাং ১৫/২০১৯ এ শর্ িকল 

উিকরণ অন্তভু থি করা হজয়জছ: 

H.S. Code Description 
2 3 

3926.90.99 Laptop Packaging Mountings 

8414.59.90 Internal Fan/Heat Sink 

8471.60.90 Touch Pad and Sticker 

8473.30.00 Computer/Laptop Motherboard/PCBA/SOC 

8473.30.00 Shell material (including keyboard) 

8473.30.00 Memory, SSD, HDD, CPU, WIFI 

8473.30.00 Shell material, keyboard, Mouse 

8473.30.90 LCD, HDMI, Ribbon cables 

8473.30.90 40 pin fpc 

8518.29.00 Speaker 

8473.30.90 Magnet 

8504.40.13 Power adapter 

8507.60.00 Battery 

85.24  

(িাংসশ্লি HS 

Code) 

LED/LCD/Touch Panel 

8534.10.85 Printed Circuit Boards (PCB) 

8544.49.00 Touch panel cable, LCD Cable 

9025.80.90 Sensors & Accessories 

ঘ) কসম্পউটার ও কসম্পউটার িামিী আমোসন প্রজ্ঞািন এিআরও নাং ১২৫-আইন/২০২০/ 

৭৬/কাস্টমি,তাসরখ: ৩ জুন, ২০২০ এর শটসবল হজত শর্ িকল িণ্য প্রতৈাহার করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description 

1 2 3 

1 8443.32.10 Computer printer 

2 8443.99.10 Toner cartridge/Inkjet cartridge for computer printer 

3 8471.30.00 Portable automatic data processing machines, weighing not more 

than 10 kg, consisting of at least a central processing unit, a 

keyboard and a display 

4 8471.41.00 Other automatic data processing machines: Comprising in the same 

housing at least a central processing unit and an input and output 

unit, whether or not combined  

5 8471.49.00 Other automatic data processing machines: presented in the form of 

systems 
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সোরভ -5: ট্যোভরফ ক ৌভক্ত ী র  

ক) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন শুল্ক (CD) হ্রাি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

1 0801.31.90 Other cashew nuts in shell 25 1 

2 0801.32.90 Other cashew nuts Shelled 25 5 

3 0905.10.10 --- Vanilla neither crushed or ground 

wrapped/canned upto 2.5 kg 

25 15 

4 0905.10.90 Vanilla neither crushed or ground other 25 15 

5 1109.00.00 Wheat gluten, whether or not dried. 25 15 

6 1703.10.00 - Cane molasses 15 10 

7 2905.11.10 Methanol HPLC 15 10 

8 3808.92.99 Fungicides Nes excluding in bulk 25 10 

9 3824.99.60 Other desiccant 25 10 

10 4011.30.00 New pneumatic tyres, of rubber of a kind 

used on aircraft 

5 1 

11 7309.00.10 --- Silo imported by Industrial IRC holder 

VAT compliant food manufacturering 

industry 

10 5 

12 8418.69.96 Chiller imported by Industrial IRC holder 

VAT compliant cold storage 

25 10 

13 8421.21.95 Sewage treatment plant (STP) 25 5 

14 8506.60.10 Air-zinc battery for hearing aid 25 5 

15 8511.10.10 Sparking plug used for exclusively aircraft 

and helicopter engine 

10 1 

16 9406.10.00 Prefabricated buildings of wood 25 15 

খ) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন শুল্ক (CD) বৃসদ্ধ করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

1 0106.31.00 -- Birds of prey 5 25 

2 0106.32.00 -- Psittaciformes (including parrots, 

parakeets, macaws and cockatoos) 

5 25 

3 0106.33.00 -- Ostriches; emus ( Dromaius 

Novaehollandiae) 

5 25 

4 0106.39.00 -- Other 5 25 

5 2507.00.19 Other 5 15 

6 2507.00.90 Other 5 15 

7 2508.40.19 Other 5 15 

8 2508.40.90 Other 5 15 
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Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

9 2706.00.11 Crude tar Imported by Industrial IRC holder 

VAT compliant tar manufacturering 

industres 

5 15 

10 2706.00.19 Other Crude tar 5 15 

11 4010.11.00 Reinforced only with metal 1 5 

12 4010.12.00 Reinforced only with textile materials 1 5 

13 4010.19.00 Other 1 5 

14 5910.00.00 Transmission or conveyor belts or belting, 

of textile material, whether or not 

impregnated, coated, covered or laminated 

with plastics, or reinforced with metal or 

other meterial. 

1 5 

15 7217.10.00 Not plated or coated, whether or not 

polished  

5 10 

16 7217.30.00 Plated or coated with other base metals 5 10 

17 7305.11.00 Longitudinally submerged arc welded  15 25 

18 7305.12.00 Other, longitudinally welded 15 25 

19 7305.19.00 Other 15 25 

20 7305.20.00 Casing of a kind used in drilling for oil or 

gas 

15 25 

21 8311.30.00 Coated rods and cored wire, of base metal, 

for soldering, brazing or welding by flame 10 15 

22 8311.90.00 Other  10 15 

23 8421.21.20 Domestic type water purifying 

apparatus/machine 

1 10 

24 8428.10.00 - Lifts and skip hoists 1 5 

25 8442.50.20 Printing plates 1 10 

26 8470.50.00 Cash registers 0 10 

27 8501.10.10 Fan motor fitted with revolving mechanism 

not exceeding 37.5 W 

10 15 

28 8501.10.90 Other motor not exceeding 37.5 W 10 15 

29 8501.20.91 Other Universal AC/DC motor Of an output 

exceeding 37.5 W but not exceeding 750 W 

10 15 

30 8501.31.00 Other DC motors of a output not exceeding 

750 W 

10 15 

31 8501.40.10 AC motor single-phase of an output not 

exceeding 750 W 

10 15 

32 8501.51.00 Other AC motor multi-phase of an output 

not exceeding 750 W 

10 15 

33 8504.40.10 Mobile and other battery charger (less than 

10 VA) 

15 25 



201 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

34 8541.49.10 Solar modules or panels 0 1 

35 9028.90.10 Parts of kilowatt-hour meter 10 15 

36 9613.90.00 Parts of lighter  15 25 

গ) শর্ িকল িজণ্য শরগুজলটসর সডউটি (Regulatory Duty) আজরাি অর্বা হ্রাি/বৃসদ্ধ করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

Heading H.S. Code Description RD Rate  RD Rate  

1 2 3 4 5 6 

1 28.11 2811.21.00 Carbon dioxide 15% 5% 

ঘ) শর্ িকল িজণ্যর িম্পূরক শুল্ক আজরাি/ হ্রাি/ বৃসদ্ধ/ প্রতৈাহার করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S.Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

1 4823.69.90 Paper Cup, Plate, Bowl 0 20 

2 6117.80.90 Other made up clothing accessories, knitted 

or crocheted 

0 45 

3 7307.11.00 GI Fittings 0 20 

4 7307.19.00    

5 7307.99.90    

6 7318.11.00 Coach screws 0 20 

7 7318.12.00 Other wood screws 0 20 

8 7318.13.00 Screw hooks and screw rings 0 20 

9 7318.14.00 Self-tapping screws 0 20 

10 7318.15.10 Other screws and bolts flus type tower bolt 

imported by Industrial IRC holder VAT 

compliant fire-resistant door manufacturers 

0 20 

11 7607.20.99 Aluminium Foil (Backed by others) 0 20 

12 8544.70.00 Optical fibre cables 0 10 

13 9401.90.00 Parts of seats 0 10 

14 0406.10.00 Cheese and Curd. 0 20 

15 0406.20.00    

16 0406.30.00    

17 0406.40.00    

18 0406.90.00    

19 2101.11.00 -- Extracts, essences and concentrates 0 20 

20 2101.12.00 -- Preparations with a basis of extracts 

essences or concentrates or with a basis of 

coffee 

0 20 
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Sl. 

No. 

H.S.Code Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 
1 2 3 4 5 

21 2101.20.00 - Extracts, essences and concentrates, of tea 

or mate, and preparations with a basis of 

these extracts, essences or concentrates or 

with a basis of tea or mate 

0 20 

22 2101.30.00 - Roasted chicory and other roasted coffee 

substitutes, and extracts, essences and 

concentrates thereof 

0 20 

23 9613.10.00 Pocket lighters, gas fuelled, non-refillable 0 10 

24 9613.20.00 Pocket lighters, gas fuelled, refillable 0 10 

25 9613.80.00 Other lighters 0 10 

26 8711.30.10 

8711.30.90 

শফার শোক ইসঞ্জন সবসশি সিসলোর কৈািাসিটি ২৫১ 

সিসি হইজত ৫০০ সিসি ির্ থন্ত 

0 100 

27 8711.40.10 

8711.40.90 

শফার শোক ইসঞ্জন সবসশি সিসলোর কৈািাসিটি ৫০১ 

সিসি হইজত ৮০০ সিসি ির্ থন্ত 

0 100 

28 8711.50.10 

8711.50.90 

শফার শোক ইসঞ্জন সবসশি সিসলোর কৈািাসিটি ৮০০ 

সিসি এর ঊজধ্বথ 

0 100 

29 8711.30.20 টু শোক ইসঞ্জন সবসশি সিসলোর কৈািাসিটি ২৫১ সিসি 

হইজত ৫০০ সিসি ির্ থন্ত 

0 250 

30 8711.40.20 টু শোক ইসঞ্জন সবসশি সিসলোর কৈািাসিটি ৫০১ সিসি 

হইজত ৮০০ সিসি ির্ থন্ত 

0 250 

31 8711.50.20 টু শোক ইসঞ্জন সবসশি সিসলোর কৈািাসিটি ৮০০ সিসি 

এর ঊজধ্বথ 

0 250 

32 9405.11.00 Chandeliers and other electric ceiling or wall 

lighting fittings, exculding those of a kinf 

used for lighting public open spaces or 

thorough fares : Dsigned for use solely with 

light-emmiting diod (LED) light sources 

45 60 

33 9405.19.00 Other  45 60 
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ঙ) শমাটরগাসড় ও জীি এর উির আমোসন ির্ থাজয় িম্পূরক শুল্ক বৃসদ্ধ  

বণ থনা সবযমান িম্পূরক 

শুল্ক হার (%) 

প্রস্তাসবত িম্পূরক 

শুল্ক হার (%) 
১ ২ ৩ 

শমাটর গাড়ী এবাং অন্যান্য শমাটরর্ান, শস্টশন ওয়াগনিহ:   

(ক) সিসলোর কৈািাসিটি ২০০১ সিসি হইজত ৩০০০ সিসি ির্ থন্ত  ২০০ ২৫০ 

(খ) সিসলোর কৈািাসিটি ৩০০১ সিসি হইজত ৪০০০ সিসি ির্ থন্ত  ৩৫০ ৫০০ 

(গ) সিসলোর কৈািাসিটি ৪০০০ সিসি এর ঊজধ্বথ ৫০০ ৫০০ 

(৫) সবযুি (সিজকসড) শমাটর গাড়ী, শমাটর র্ান, শস্টশন ওয়াগন ও 

জীি গাড়ীিহ: 

  

(ক) সিসলোর কৈািাসিটি ২০০১ সিসি হইজত ৩০০০ সিসি ির্ থন্ত ১০০ ১৫০ 

(খ) সিসলোর কৈািাসিটি ৩০০১ সিসি হইজত ৪০০০ সিসি ির্ থন্ত ৩০০ ৩৫০ 

(গ) সিসলোর কৈািাসিটি ৪০০০ সিসি এর উজধ্বথ ৩৫০ ৫০০ 

িম্পূর্রণ থ জ্তসর হাইসব্রড শমাটর গাড়ী ও অন্যান্য শমাটরর্ান, শস্টশন 

ওয়াগনিহ: 

  

(ক) সিসলোর কৈািাসিটি ২০০১ সিসি হইজত ২৫০০ সিসি ির্ থন্ত ৪৫ ৬০ 

(খ) সিসলোর কৈািাসিটি ২৫০১ সিসি হইজত ৩০০০ সিসি ির্ থন্ত ৬০ ১০০ 

(গ) সিসলোর কৈািাসিটি ৩০০১ সিসি হইজত ৪০০০ সিসি ির্ থন্ত ১০০ ১৫০ 

(ঘ) সিসলোর কৈািাসিটি ৪০০০ সিসি এর উজধ্বথ ৩০০ ৩৫০ 

(ঙ) সিসলোর কৈািাসিটি ২০০১ বা তদূধ্বথ মাইজোবাি ৪৫ ৬০ 

ি) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন ির্ থাজয় VAT আজরাি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 
1 2 3 4 5 

1 8443.32.10 Computer printer 0 15 

2 8443.99.10 Toner cartridge/Inkjet cartridge for computer 

printer 

0 15 

3 8471.30.00  Portable automatic data processing machines, 

weighing not more than 10 kg, consisting of at 

least a central processing unit, a keyboard and 

a display 

0 15 

ছ) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন ির্ থাজয় VAT অব্যাহসত শেওয়া হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 
1 2 3 4 5 

1 8713.90.00 Wheel chair 15 0 

2 0801.31.90 Other Cashew nuts in shell 15 0 

3 0801.32.90 Other Cashew nuts Shelled 15 0 

4 9608.99.10 Ball points for ball point pen 15 0 
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জ) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন ির্ থাজয় AT অব্যাহসত শেওয়া হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 
1 2 3 4 5 

1 8713.90.00 Wheel chair 5 0 

ঝ) শর্ িকল িজণ্যর আমোসন ির্ থাজয় AIT অব্যাহসত শেওয়া হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 
1 2 3 4 5 

1 8713.90.00 Wheel chair 5 0 

ঞ) বাজজজট শর্ িকল H.S. Code এর বণ থনায় িসরবতথন, িাংজশাধন, সবভাজন, একীভূতকরণ এবাং 

নতুন H.S. Code সৃজন করা হজয়জছ: 

i) শর্ িকল H.S. Code এর বণ থনা িসরবতথন/ িাংজশাধন করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 
H.S. Code Existing Description Changed Description 

1 2 3 4 

1 39.02 Polymers or propylene or of 

other olefins, in primary forms. 

Polymers of propylene or of other 

olefins, in primary forms. 

2 3824.99.60 Calcium Chloride based 

container desiccant 

Desiccant 

3 8418.69.93 ---- Freezer or storage box of 

exceeding 2000 L capacity 

imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant ice-

cream manufacturing 

industries 

---- Freezer or storage box of 

exceeding 2000 L capacity imported 

by Industrial IRC holder VAT 

compliant ice-cream manufacturing 

industries or cold storage 

ii) শর্ িকল H.S.Code সবভাজন (Split) করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

Existing 

H.S. Code 

Splited  

H.S. Code 

Description 

1 2 3 4 

1 1006.30.10 1006.30.11 ---- Fortified rice kernels: Bashmoti Rice 

1006.30.19 ---- Other 

2 1006.30.90 1006.30.91 ---- Other: Bashmoti Rice 

1006.30.99 ---- Other 

3 2507.00.00 2507.00.11 ---- Imported by industrial IRC holder VAT compliant 

tiles & Sanitary products manufacturing industry 

2507.00.19 ---- Other 

2507.00.90 --- Other 

4 2508.40.00 2508.40.11 ---- Imported by industrial IRC holder VAT compliant 

tiles & Sanitary products manufacturing industry 

2508.40.19 ---- Other 
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Sl. 

No. 

Existing 

H.S. Code 

Splited  

H.S. Code 

Description 

1 2 3 4 

2508.40.90 --- Other 

5 7308.90.90 7308.90.91 ---- Metal frames for LCD/LED TV panel imported by 

Industrial IRC holder VAT compliant TV 

manufacturers 

7308.90.99 ---- Other 

6 8309.90.90 8309.90.91 ---- Bung 

8309.90.99 ---- Other 

7 8541.49.00 8541.49.10 --- Solar modules or panels 

8541.49.90 --- Other 

8 7219.11.00 7219.11.10 --- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

cold rolled stainless steel in coils manufacturing 

industry 

7219.11.90 --- Other 

9 7219.12.00 7219.12.10 --- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

cold rolled stainless steel in coils manufacturing 

industry 

7219.12.90 --- Other 

10 7219.13.00 7219.13.10 --- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

cold rolled stainless steel in coils manufacturing 

industry 

7219.13.90 --- Other 

11 7219.14.00 7219.14.10 --- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

cold rolled stainless steel in coils manufacturing 

industry 

7219.14.90 --- Other 

12 8506.60.00 8506.60.10 --- For hearing aid 

8506.60.90 --- Other 

13 2706.00.10 2706.00.11 ---- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

tar manufacturering industres 

2706.00.19 ---- Other 

3824.99.99 ---- Other 

14 7213.99.00 7213.99.10 --- Wire rod of circular cross-section measuring 14 

mm to 30 mm in diameter imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant electrode or wire drawing 

manufacturing industry 

7213.99.90 --- Other 

15 7309.00.00 7309.00.10 --- Silo imported by Industrial IRC holder VAT 

compliant food manufacturering industry 

7309.00.90 --- Other 
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Sl. 

No. 

Existing 

H.S. Code 

Splited  

H.S. Code 

Description 

1 2 3 4 

16 2917.39.00 2917.39.10 --- Purified Isophtalic Acid (IPA) imported by 

Industrial IRC holder VAT compliant petro chemical 

industry 

2917.39.90 --- Other 

17 7007.19.00 7007.19.10 --- UL marked glass Imported by industrail IRC holder 

VAT compliant fire door manufacturing industry 

7007.19.90 --- Other 

18 8511.10.00 8511.10.10 --- Sparking plug used for exclusively aircraft and 

helicopter engine 

8511.10.90 --- Other 

iii) শর্ িকল H.S.Code একীভূত (merge) করা হজয়জছ: 

Sl. No. Existing H.S. Code Merged H.S. Code 
1 2 3 

1 7225.99.10 7225.99.00 

7225.99.90 

iv) শর্ িকল H.S. Code নতুন সৃসি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

New  

H.S. Code 

Description 

1 2 3 

1 3920.10.3

0 

--- Mulch film 

2 3920.10.4

0 

--- Tarpaulin 

3 3921.90.9

3 

---- Tarpaulin 

4 8421.21.9

5 

Sewage treatment plant (STP) 

5 8418.69.9

6 

Chiller imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold 

storage 

6 7227.90.2

0 

--- M.S. bars and rods imported by Industrial IRC holder VAT 

compliant electrode or wire drawing manufacturing industry 
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v) Sub-heading 2309.90 এ প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী: 

েম 

নাং 

সবযমান প্রস্তাসবত 

এইিএিজকাড বণ থনা এইিএিজকাড বণ থনা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

  - Other :  - Other : 

  --- Preparations for use in 

making complete feed or 

supplementary feed : 

 --- Preparations for use in 

making complete feed or 

supplementary feed for 

animal : 

 2309.90.11 ---- Vitamin or mineral or 

amino acid or their 

combination (feed grade) 

2309.90.11 ---- Vitamin or mineral or 

amino acid or their 

combination (feed grade) 

 2309.90.12 ---- Vitamin premix or 

mineral premix or amino 

acid premix or their 

combination (feed grade) 

2309.90.12 ---- Vitamin premix or 

mineral premix or amino acid 

premix or their combination 

(feed grade) 

 2309.90.13 ---- Probiotics or 

prebiotics or their 

combination (feed grade) 

2309.90.13 ---- Probiotics or Prebiotics or 

their combination (feed 

grade) 

 2309.90.14 ---- Essential oil or 

combination of essential 

oils (feed grade) 

2309.90.14 ---- Essential oil or 

combination of essential oils 

(feed grade) 

 2309.90.19 ---- Other  2309.90.19 ---- Other 

 2309.90.90 --- Other  --- Preparations for use in 

making complete feed or 

suppplementary feed for fish: 

   2309.90.21 ---- Vitamin or mineral or 

amino acid or their 

combination (feed grade) 

   2309.90.22 ---- Vitamin premix or 

mineral premix or amino acid 

premix or their combination 

(feed grade) 

   2309.90.23 ---- Probiotics or Prebiotics or 

their combination (feed 

grade) 

   2309.90.24 ---- Essential oil or 

combination of essential oils 

(feed grade) 

   2309.90.29 ---- Other 

   2309.90.90 --- Other 
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vi) শর্ িকল H.S. Code সবলুপ্ত করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

New  

H.S. Code 

Description 

1 2 3 

1 3926.90.40 --- Mulch film 

2 7225.99.10 --- Metal frames for LCD/LED TV panel imported by Industrial 

IRC holder VAT compliant TV manufacturers 

 


