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খ) দয িকল িজের আমোসন শুল্ক বৃসদ্ধ করা হজয়জছ 184 

গ) দয িকল িজে শেবসবিক সডউটি হ্রাি/ বৃসদ্ধ করা 

হজয়জছ 

184 

ঘ) দয িকল িজে দরগুজলটসর সডউটি (Regulatory 

Duty) আজরাি অর্বা হ্রাি/ বৃসদ্ধ করা হজয়জছ 

185 

ঙ) দয িকল িজের িম্পূরক শুল্ক আজরাি/ হ্রাি/ বৃসদ্ধ/ 

প্রতৈাহার করা হজয়জছ 

185 

ii. দয িকল H.S. Code এর বণ থনায় িসরবতথন, 

িাংজশাধন, সবভাজন, একীভূতকরণ এবাং নতুন H.S. 

Code সৃজন করা হজয়জছ 

 

ক) শ  সকল H.S. Code এর বে জনা পবরবিজন/ 

সাংয়শাধন করা হয়য়য়ছ 

186 

খ) শ  সকল H.S.Code ববিাজন (Split) করা 

হয়য়য়ছ 

187 

গ) শ  সকল H.S.Code একীভূি (Merge) করা 

হয়য়য়ছ 

189 



v 

সবষয় পৃষ্ঠা 

   ) শ  সকল H.S. Code নতুন সৃবি করা হয়য়য়ছ 190 

ঙ) Heading 87.04 এ প্রয়য়াজনীয় সাংয়শাধনী 190 

(চ্) Heading 87.11 এ প্রয়য়াজনীয় সাংয়শাধনী 191 

(ছ) শ  সকল H.S. Code ববলুপ্ত করা হয়য়য়ছ 192 

 

  



vi 

 



1 

বাাংলাজেজশর জাতীয় বাজজট ২০২১-২০২২ 

প্রর্ম অধ্যায়: শ্রদ্ধাঞ্জসল 

সবস্ সমল্লাসহর-রহমাসনর রসহম 

তাবারাকাল্লাসজ সবয়াসেসহল মুল ক ওয়াহুয়া আলা কুসল্ল িাইসয়ৈন ক্বাসের। 

মাননীয় সিকার 

০১। আিনার িানুিহ অনুমসতক্রজম আসম আ হ ম মুস্তফা কামাল, অর্ থমন্ত্রী 

২০২০-২০২১ অর্ থবছজরর িম্পূরক বাজজট এবাং ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর 

প্রস্তাসবত বাজজট এই মহান িাংিজে উিস্থািন করসছ। 

মাননীয় সিকার 

০২। দয নাজমর ওির দ্যলজছ বাঙাসলর সবজজয়র িতাকা, দ্যলজত র্াকজব 

অসবরাম; যার নাজমর প্রসতটি অিরই আমাজের স্বাধীনতা, দ্যম থর দভজে দফলা শত 

শৃঙ্খল; বক্তজব্যর শুরুজত আসম গভীর ভসক্ত ও সবনম্র শ্রদ্ধায় তাঁজক স্মরণ করসছ 

সযসন দগািালগজঞ্জর টুসেিাড়ায় সহজল তমাজলর ছায়ায় সিরসনদ্রায় শাসয়ত আজছন, 

বাঙাসলর মানিজলাজক স্বাধীনতার বািনা িঞ্চারক, বাোলীর বরপুত্র, দিানার 
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গভীর ভালবািা ও শ্রদ্ধার িাজর্ আজরা স্মরণ করসছ, আমাজের স্বাসধকার দর্জক 

স্বাধীনতা আজদালজন দেজশর জন্য যাঁরা জীবন সেজয়জছন, যাঁজের িরম তৈাজগর 
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সবসনমজয় আমরা আজ স্বাধীন, দিই িকল সনিঃশঙ্ক বীরিন্তানজের। আসম স্মরণ 

করসছ মহান মুসক্তযুজদ্ধ শহীে সত্রশ লাখ বীর মুসক্তজযাদ্ধা ও িম্ভ্রম হারাজনা ২ লাখ 

মা দবানজক। আসম স্মরণ করসছ, দকাসভড-১৯ মহামাসরর কারজণ আমরা যাজেরজক 

অকাজল হাসরজয়সছ। মহান আল্লাহ রাব্বলু আলামীন-এর কাজছ আসম িকজলর আত্মার 

মাগজফরাত কামনা করসছ । 
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সিতীয় অধ্যায় 

মুসজব জন্মশতবাসষ থকী ও স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তীজত 

অর্ থনীসতর এলাকায় বাাংলাজেজশর অবস্থান 

মাননীয় সিকার 

০৪। ১৯২০ িাজলর ১৭ মাি থ বুধবার িন্ধ্ৈা ৮ ঘটিকা। সেজক সেজক দশানা যাসিল 

আজাজনর ধ্বসন, মধুমসত নেীর দেউ, িাসখর কলকাকসল আর বিজন্তর গান। ঠিক 

তখনই দগািালগজঞ্জর িাম টুসেিাড়ায় বাবা দশখ লুৎফুর রহমান ও মা দশখ 

িাজয়রা দবগজমর দকালজুজড় আতথমানবতার মুসক্তর দূত সহজিজব আসবভূ থত 

হজয়সছজলন বাাংলার িহস্র বজষ থর িাধনার নাম দশখ মুসজবুর রহমান। িসরসিত 

হজয়সছজলন িকজলর সপ্রয় দখাকা সহজিজব। জাসতর শাসণত সশরায় অকুজতাভয় িাহি 

ছসড়জয় দকাটি দকাটি মানুজষর ইিার অসনদৈ কুসুম ফুটিজয় তুজলসছজলন সতসন। 

বাঙাসল জাসত তাঁরই আহ্বাজন ঝাঁসিজয় িজড়সছল যুদ্ধ জজয়র রক্তাক্ত অধ্যাজয়, সৃসষ্ট 

কজরসছল ইসতহাি। বাাংলার মানুষ তাই ২৩ দফব্রুয়াসর ১৯৬৯ তাসরজখ তাঁজক ভূসষত 

কজরন বেবন্ধু উিাসধজত। ছাত্র অসধকার আজদালন, িাধারণ মানুজষর দমৌসলক 

অসধকাজরর িাংিাম, ভাষা আজদালন, ছয় েফা আজদালন, গণ অভ্যৈত্থান, িাধারণ 

সনব থািন এবাং িব থজশষ স্বাধীনতা যুজদ্ধ দনতৃজত্বর কারজণ ৪ হাজার ৬ শত ৮২ সেন 

কারাবািিহ অবণ থনীয় জুলুম-সনয থাতন িহৈ কজর দ্যিঃিময়, হতাশার িব বাধার 

দেওয়াল দভজঙ েীঘ থ িরাসজত, দশাসষত, বসঞ্চত বাোলী জাসতজক উিহার দেন 

একটি ঠিকানা-লাল িবুজ িতাকা খসিত একটি স্বাধীন িাব থজভৌম দেশ- বাাংলাজেশ- 

যার নামকরণ সতসন সনজজই কজরসছজলন। জাসতজক এ দূল থভ উিহার োজনর 

মাধ্যজম সতসন বেবন্ধু দশখ মুসজব দর্জক িসরণত হজয়জছন আমাজের জাসতর সিতা 

বেবন্ধু দশখ মুসজজব। 

মাননীয় সিকার 

০৫। িাসধত দিই ধন্য পুরুজষর জন্মশতবজষ থ বাঙাসল জাসত নতুন উদ্দীিনায় 
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তারই সনজে থসশত িজর্ অর্ থননসতক মুসক্তর রজর্ এসগজয় িজলজছ। জাসত িালন করজছ 

তার সিতার জন্মশতবষ থ, মুসজববষ থ। বেবন্ধু ও বাাংলাজেশ অসবনাসূজত্র গাঁর্া। এ 

বছরই বাাংলাজেশ িার করল তার স্বাধীনতার দগৌরবময় িঞ্চাশ বছর। দেজশ-

সবজেজশ িাসলত হজি আমাজের দগৌরবময় স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তী। বছরটা দযন 

মহাকাজলর দ্যই মহান ধারার িাংগমস্থল—কাজলর দমাহনা। এই দমাহনায় বাঙাসলর 

আজরক িম্ভার যুক্ত হজয়জছ জাসতর জীবজনর অন্যতম একটি অজথন স্বজল্পান্নত দেশ 

হজত উন্নয়নশীল দেজশ উত্তরণ। একিাজর্ সতনটি সবজশষ ঘটনার দযাগসূজত্রর এ 

বছরটি, আগামী সেনগুজলাজত বাাংলাজেজশর জাতীয় জীবজন স্বণ থািজর দলখা একটি 

বছর সহজিজব সবজবসিত হজব। 

মাননীয় সিকার 

০৬। বেবন্ধু শুধু একটি নাম নয়, বেবন্ধু হজলন একটি জািত ইসতহাি। একটি 

স্বাধীন জাসতিত্তার অিসরজময় অহাংকার, বসণ থল ঐশ্বয থ। বাাংলাজেজশর অসস্তত্বিশী 

অমর নাম। ন্যায্য, িতৈ, কল্যাণ এবাং আত্মমুসক্তর িজি দিাচ্চার উোর হৃেয় 

মহান মানুষ। দকাজনা প্রকার িাংকীণ থতা, দগাঁড়াসম এবাং িাম্প্রোসয়কতার সবষবাষ্প 

তাজক িশ থ কজরসন কখজনা। বাঙাসলত্ব সছল তার অহাংকার। জীবজনর প্রসতটি 

ধাজিই বাঙাসলর িাসব থক মুসক্তর জয়গান দগজয়জছন। দয বাাংলার স্বপ্ন সতসন 

দেজখসছজলন, দয বাাংলার জন্য সতসন দযৌবজনর অসধকাাংশ িময় কারাগাজর 

কাটিজয়জছন, ফাঁসির মজঞ্চ দগজয়জছন বাঙাসলর জয়গান, দিই বাাংলা ও বাঙাসলর 

জন্য তার ভাজলাবািা সছল অিসরিীম। িমুদ্র বা মহািমুজদ্রর গভীরতা িসরমাি 

করা িম্ভব; সকন্তু বাাংলা ও বাঙাসলর জন্য বেবন্ধুর হৃেজয়র দয েরে, দয 

ভালাবািা, তার গভীরতা অিসরজময়। বেবন্ধুর ভাষায়, “আমার িবজিজয় বড় 

শসক্ত আসম আমার দেজশর মানুষজক ভালবাসি, িবজিজয় বড় দূব থলতা আসম 

তাজেরজক খুব দবসশ ভালবাসি।” সতসন আরও বজলসছজলন, “িাত দকাটি বাোলীর 

ভালবািার কাোল আসম। আসম িব হারাজত িাসর, সকন্তু বাাংলাজেজশর মানুজষর 

ভালবািা হারাজত িারব না।”  
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মাননীয় সিকার 

০৭। জাসতর সিতা বেবন্ধু দশখ মুসজবুর রহমাজনর জন্মশতবাসষ থকী ও 

স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তী উিলজি িারা দেশব্যািী আমাজের দয জাঁকজমকপূণ থ 

অনুষ্ঠাজনর িসরকল্পনা সছল, অপ্রতৈাসশত অসভঘাত দকাসভড-১৯ এর কারজণ তা 

বছরব্যািী িীসমত িসরিজর িালন করা হয়। িাশািাসশ, জাতীয় িয থাজয় ‘মুসজব 

সিরন্তন’ মূল সর্ম সনজয় ১৭ মাি থ দর্জক ২৬ মাি থ িয থন্ত স্বাস্থৈসবসধ দমজন িীসমত 

িসরিজর েশ সেনব্যািী অনুষ্ঠাজনর আজয়াজন করা হয়। এই উেযািন শুধু 

আনুষ্ঠাসনকতা-িব থস্ব নয়, এই উেযািজনর লিৈ জাসতর জীবজন নতুন জীবনীশসক্ত 

িঞ্চাসরত করা; স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তীর প্রাক্কাজল জাসতজক নতুন মজন্ত্র েীসিত কজর 

জাসতর সিতার স্বজপ্নর দিানার বাাংলাজেশ বাস্তবায়জনর িজর্ আরও একধাি এসগজয় 

সনজয় যাওয়া। 

মাননীয় সিকার 

০৮। আসম এখন আজলাকিাত করসছ বাাংলাজেশ অর্ থনীসতর দগাড়ার সেজকর 

সকছু কর্া এবাং জাসতর সিতা বেবন্ধু দশখ মুসজবুর রহমান ও তাঁর রজক্তর 

উত্তরাসধকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ হাসিনার হাত ধজর তলাসবহীন ঝুসড় হজত 

বাাংলাজেজশর উন্নয়জনর দরাল মজডজল িসরণত হওয়ার ইসতহাজির প্রসত। েীঘ থ নয় 

মাজির নজীরসবহীন রক্তিয়ী যুজদ্ধর মাধ্যজম অসজথত স্বাধীন বাাংলাজেজশ সছল না 

দকান অবকাঠাজমা ও িম্পে। পুজরা বাাংলাজেশ সছল একটি ধ্বাংিস্তুি-িাসরসেজক 

সছল শুধু হাহাকার। বাাংলাজেশ সছল েসিণ এসশয়ার েসরদ্রতম দেশ, ভারত ও 

িাসকস্তাজনর দিজয় েসরদ্র দতা বজটই। শুধু েসিণ এসশয়া নয়, বাাংলাজেশ সছল 

সবজশ্বর েসরদ্রতম েশটি দেজশর একটি। বাাংলাজেজশর ৮৮ শতাাংশ মানুষ েসরদ্র 

সছল এবাং জ্বজেসশক িাহাজয্যর উির সনভ থরশীলতাও সছল শতকরা ৮৮ ভাগ। ১০ 

জানুয়াসর ১৯৭২ িাসকস্তাজনর কারাগার দর্জক মুক্ত হজয় দেজশ প্রতৈাবতথন কজর 

জাসতর সিতা বেবন্ধু দশখ মুসজবুর রহমান শূন্য দর্জক শুরু কজরন দেশ 

সবসনম থাজণর কঠিনতম কাজ। বেবন্ধু বজলন, “স্বাধীনতার স্বপ্ন দেজখসছলাম; আজ 

স্বাধীনতা দিজয়সছ। দিানার বাাংলার স্বপ্ন দেজখসছ; দিানার বাাংলা দেজখ আসম 
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মরজত িাই”। সতসন আরও বজলন, “এই সবধ্বস্ত দেশজক পুনগ থঠজনর জন্য িবারই 

এখন কজঠার িসরশ্রম করজত হজব”। দেজশর ভসবষ্যত সনজয় শাংকা প্রকাশ কজরজছন 

অজনজক। প্রখ্যাত অর্ থনীসতসবে অসস্টন রসবনিন ‘ইজকানসমক প্রিজিক্টাি অব 

বাাংলাজেশ’ িজে বাাংলাজেজশর টিজক র্াকা সনজয় িাংশয় প্রকাশ কজরন এবাং 

অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধর তুলনায় জনিাংখ্যার প্রবৃসদ্ধ দবসশ র্াকায় বাাংলাজেজশর 

ভসবষ্যতজক ম্যালর্াসিয়ান স্টৈাগজনশন এর িাজর্ তুলনা কজরন যার িসরণসত 

দূসভ থি ও মৃতুৈ। তৎকালীন মাসকথন সনরািত্তা উিজেষ্টা দহনসর সকসিঞ্জার 

বাাংলাজেশজক তলাসবহীন ঝুসড়র িাজর্ তুলনা কজর অসনসিত ভসবষ্যজতর ইসেত 

দেন। সকন্তু বেবন্ধু দৃঢ়কজে িকলজক জাসনজয় দেন, “বাাংলাজেশ এজিজছ 

বাাংলাজেশ র্াকজব”। অিীম িাহিী বেবন্ধু আর বাোলী জাসতজক দকউ োবাজয় 

রাখজত িাজরসন। বেবন্ধু িরকাজরর ৭১৯ দকাটি টাকার প্রর্ম বাজজট উিস্থািন 

কজরন অর্ থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমে। দেজশর উন্নয়নজক মার্ায় দরজখ বাজজজটর ৬৪ 

শতাাংশ বরাদ্দ করা হয় উন্নয়ন বাজজজট। বেবন্ধুর সুদৃঢ় দনতৃজত্ব বাাংলাজেশ 

স্বাধীনতার প্রর্ম অর্ থবছজর অর্ থাৎ ১৯৭২-১৯৭৩ িাজলই ২.৫ শতাাংশ অর্ থননসতক 

প্রবৃসদ্ধ অজথন কজর যার ফজল সজসডসির আকার হয় ৪ হাজার ৯৮৫ দকাটি টাকা 

এবাং মার্াসিছু জাতীয় আয় োড়ায় ৯৪ মাসকথন ডলাজর। 

০৯। িসরকসল্পত অর্ থননসতক কায থক্রজমর গুরুত্ব সবজবিনা কজর বেবন্ধু প্রণয়ন 

কজরন প্রর্ম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)। প্রর্ম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনায় 

োসরদ্রৈ হ্রািজক প্রাসধকার লিৈ সহজিজব সনধ থারণ করা হয়। তারির গুরুত্ব আজরাি 

করা হয় পুণগ থঠন ও উৎিােন বৃসদ্ধর উির। প্রসতবছর গজড় ৫.৫ শতাাংশ সজসডসি 

প্রবৃসদ্ধর লিৈমাত্রা সনধ থারণ করা হয়। সনতৈ প্রজয়াজনীয় িকল দ্রব্যাসে িাধারণ 

মানুজষর নাগাজলর মজধ্য রাখা, প্রসতবছর কমিজি ২.৫ শতাাংশ হাজর মার্াসিছু 

আয় বৃসদ্ধ, জ্বজেসশক িাহাজয্যর উির সনভ থরশীলতা কসমজয় আনা, জনিাংখ্যা 

সনয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ব্যয় বৃসদ্ধ প্রভৃসত লিৈমাত্রা সনধ থারণ করা হয়। প্রসতটি লিৈ অজথজনর 

সবস্তাসরত দকৌশলও সুিষ্টভাজব বণ থনা করা হজয়জছ। িসরকল্পনা দমাতাজবক 

এজগাসিল দেশ। িসরকল্পনা প্রণয়জনর ২য় বছজরই অর্ থাৎ ১৯৭৪-১৯৭৫ িাজল ৫.৫ 

শতাাংশ লিৈমাত্রার সবিরীজত দেজশর ইসতহাজির িজব থাচ্চ ৯.৫৯ শতাাংশ সজসডসি 
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প্রবৃসদ্ধ অসজথত হজয়সছল। যসে আমরা ১৯৭৫ এর ১৫ আগজষ্টর কাজলা রাজত 

বেবন্ধুজক না হারাতাম আর একই ধারায় প্রবৃসদ্ধ অব্যাহত র্াকত তাহজল 

আমাজের সজসডসির আকার ৩৫ বছজর ৩০০ সবসলয়ন এবাং স্বাধীনতার 

সুবণ থজয়ন্তীজত ১.২ সিসলয়ন ডলার অসতক্রম কজর উন্নত দেজশর সজসডসির িমান 

হজতা। সকন্তু দূভ থাগা িন্তান আমরা সকছু সবির্গামী স্বাধীনতার দিতনাসবজরাধীর 

কারজণ আমাজের জাসতর সিতা দি সুজযাগ িানসন। 

মাননীয় সিকার 

১০। ১৯৭৫ এর ১৫ আগজষ্টর ির দেশ ও দেজশর অর্ থনীসত সনমসিত হয় এক 

গভীর অন্ধ্কাজর- দর্জম যায় জাসতর সিতার সুখী-িমৃদ্ধ দিানার বাাংলা সবসনম থাণ। 

বেবন্ধুর অন্তর মন প্রসর্ত স্বজপ্নর দিানার বাাংলাজেশ সবসনম থাজণর কাডারারী তাঁর 

রজক্তর উত্তরাসধকার বতথমান প্রজজন্মর সকাংবেসন্ত ও আধুসনক বাাংলাজেজশর রূিকার 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনজনত্রী দশখ হাসিনা। িাধারণ মানুজষর অর্ থননসতক মুসক্ত এবাং 

তাঁজের জীবনমাজনর উন্নয়নিহ িকজলর দমৌসলক অসধকার প্রসতষ্ঠা করজত ১৯৮১ 

িাজলর ১৭ দম ছয় বছজরর সনব থািন দভজঙ িকল বাঁধা সবিসত্ত অসতক্রম কজর মৃতুৈর 

ঝুুঁসক মার্ায় সনজয় আজলাকবসতথকা হাজত বেবন্ধুর স্বজপ্নর দিানার বাাংলা 

সবসনম থাজণর প্রতৈজয় দেজশ দফজরন জাসতর সিতার রজক্তর উত্তরাসধকার জনজনত্রী 

দশখ হাসিনা। শুরু কজরন গণতন্ত্র ও মানবাসধকার পুনরুদ্ধাজরর কাজ। েীঘ থ ১৫ 

বছজরর িাংিাম, জুলুম সনয থাতন িহৈ করার ির দেজশর মানুজষর ম্যাজডারট সনজয় 

িরকার গঠন কজর দেজশর মানুজষর ভাগ্য িসরবতথজনর কাজজ মজনাসনজবশ কজরন 

১৯৯৬ িাজল; উমু্মক্ত কজরন িম্ভাবনার এক নতুন সেগন্ত। ১৯৯৬-২০০১ িমজয় গড় 

সজসডসি প্রবৃসদ্ধ হয় ৫.৫ শতাাংশ। গড় মূল্যস্ফীসত সছল ৪.৪ শতাাংশ। িব থস্তজর 

স্বাধীনতার আেশ থ ও মুসক্তযুজদ্ধর দিতনা পুনিঃপ্রসতষ্ঠা, গণতজন্ত্রর প্রাসতষ্ঠাসনকায়ণ, 

কুখ্যাত ইনজডমসনটি অধ্যাজেশ বাসতল করতিঃ জাসতর সিতা ও দজল হতৈা মামলার 

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

িাব থতৈ শাসন্তচুসক্ত িম্পােন, গোর িাসন বন্টন চুসক্ত, কৃসষজত অভূতপূব থ উন্নয়ন, 

অসি থত িম্পসত্ত আইন বাসতল, আন্তজথাসতক মাতৃভাষা সেবজির স্বীকৃসত লাভ, 
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প্রসতরিা ব্যবস্থার উন্নয়ন, ১৯৯৮ এর প্রলয়াংকরী বন্যা দমাকাজবলা, নারীর 

িমতায়ন, সশশু উন্নয়ন, োসরজদ্রৈর হার ৪৪.৩ শতাাংজশ নাসমজয় আনা, ক্ষুদ্র ঋণ 

কম থসূসি, গৃহায়ণ তহসবজলর আওতায় গৃহহীনজের জন্য ঘজরর ব্যবস্থা, বীর 

মুসক্তজযাদ্ধাজের ভাতার ব্যবস্থাকরণ, িবার জন্য স্বাস্থৈ সনসিতকজল্প নতুন স্বাস্থৈ 

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

গড় আয়ু ৬৩ বছজর উন্নীতকরণ, দেজশর ইসতহাজি প্রর্মবাজরর মত বয়স্কভাতা 

িালুকরণ, দ্যিঃস্থ মসহলা ভাতা িালুকরণ, জাতীয় প্রসতবন্ধ্ী উন্নয়ন ফাউজডারশন 

প্রসতষ্ঠা, একটি বাসড় একটি খামার কম থসূসি িালুকরণ, কম থিাংস্থান ব্যাাংক প্রসতষ্ঠা, 

েীঘ থসেজনর অর্ থননসতক সবশৃঙ্খলা দূরীকরণ, সশিা ব্যবস্থার উন্নয়জন যুজগািজযাগী ও 

আধুসনক সশিা নীসত প্রণয়ন, প্রার্সমক সশিার্ীজের জন্য উিবৃসত্তর ব্যবস্থাকরণ, 

মাধ্যসমক িয থাজয় ছাত্রীজের জন্য উিবৃসত্ত প্রবতথন, িাঁি বছজর স্বািরতার হার ৪৪ 

দর্জক ৬৫ শতাাংজশ উন্নীতকরণ, িসরজবশ িাংরিজণর ব্যবস্থা িহণিহ অর্ থননসতক 

উন্নয়জনর একটি শক্ত সভত স্থািন কজরন। সকন্তু উন্নয়জনর রর্ আবার বাঁধািস্ত হয়। 

মাননীয় সিকার 

১১। েীঘ থ ৮ বছজরর স্থসবরতার ির ২০০৯ িাজল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ 

হাসিনার দনতৃজত্ব িরকার গঠিত হওয়ার ির বাাংলাজেজশর মানুজষর ভাজগ্যর িাকা 

আবার ঘুরজত শুরু কজর- তাজেরজক আর দিছজন সফজর তাকাজত হয়সন। শুরু হয় শুধু 

িামজন এসগজয় যাওয়ার িালা। ২০১৪ ও ২০১৮ িাজলর িাংিে সনব থািজনও 

এজেজশর মানুষ সনরঙ্কুশভাজব বাাংলাজেশ আওয়ামী লীগজক সবজয়ী কজর 

সনরবসিন্নভাজব দেজশর উন্নয়জনর সুজযাগ কজর দেয়। বতথমান প্রজজন্মর সকাংবেন্তী 

আধুসনক বাাংলাজেজশর রূিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ হাসিনার বসলষ্ঠ দনতৃজত্ব 

এজকর ির এক রসিত হয় িাফল্য আর উন্নয়জনর মহাকাব্য যা রুিকর্ার 

গল্পগাঁর্াজকও হার মানায়। আসম এখন আমাজের িরকাজরর গত ১২ বছজরর 

অিাধারণ িাফজল্যর মাধ্যজম স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তীজত জাসতর অজথন িম্পজকথ 

আজলাকিাত করসছ। বাাংলাজেশ এখন উন্নয়ন অসভযাত্রার এক গুরুত্বপূণ থ িসন্ধ্িজণ। 

এক যুগ আজগর বাাংলাজেশ আর আজজকর বাাংলাজেশ এক নয়। আজজকর 
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বাাংলাজেশ বেজল যাওয়া এক বাাংলাজেশ। বাাংলাজেজশর ইসতহাজি আমরা একটি 

স্বণ থালী যুগ অসতক্রম করলাম, যা িারা সবজশ্ব িমাদৃত। বেবন্ধুর িজর অর্ থনীসত ও 

উন্নয়ন, িমাজনীসত, িাংস্কৃসত, আইন-শৃঙ্খলা, িররাষ্ট্রনীসতিহ িকল দিজত্র 

বাাংলাজেশজক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ হাসিনা ইসতহাজির িজব থাচ্চ িয থাজয় সনজয় 

এজিজছন। গত ১২ বছজর সজসডসির গড় প্রবৃসদ্ধ সছল ৬.৬ শতাাংশ যা ২০১৬-২০১৭, 

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

২০১৯ অর্ থবছজর ৮ শতাাংশ অসতক্রম কজর। মূল্যস্ফীসত সছল িহনীয় িয থাজয়। 

২০০৫-২০০৬ অর্ থবছজর আমাজের মার্াসিছু আয় সছল ৫৪৩ মাসকথন ডলার যা 

বতথমাজন ২,২২৭ ডলাজর উন্নীত হজয়জছ। ওই িমজয় োসরজদ্রৈর হার সছল ৪১.৫ 

শতাাংশ। বতথমাজন োসরজদ্রৈর হার কজম োঁসড়জয়জছ ২০.৫ শতাাংশ। সজসডসির 

আকার ৪ লাখ ৮২ হাজার ৩৩৭ দকাটি দর্জক ২৮ লাখ দকাটি টাকা হজয়জছ। 

জ্বজেসশক মুদ্রার সরজাজভ থর িসরমাণ সছল মাত্র ০.৭৪৪ সবসলয়ন মাসকথন ডলার 

অর্ থাৎ এক সবসলয়ন ডলাজরর কম যা বতথমাজন ৪৪ সবসলয়ন মাসকথন ডলার অসতক্রম 

কজরজছ। 

১২। ২০০৫-২০০৬ অর্ থবছজর বাজজজটর আকার সছল ৬১ হাজার দকাটি টাকা যা 

বতথমান অর্ থবছজর েশগুজণর মত বৃসদ্ধ দিজয়জছ। মানুজষর গড় আয়ু ২০০৫-২০০৬ 

বছজরর ৫৯ বছর দর্জক বৃসদ্ধ দিজয় ২০১৯-২০২০ িাজল োঁসড়জয়জছ ৭২.৬ বছর। 

সশশুমৃতুৈ হার কজম প্রসত হাজাজর ৮৪ দর্জক ২৮ এবাং মাতৃমৃতুৈ হার প্রসত লজি 

৩৭০ দর্জক ১৬৫ জজন োঁসড়জয়জছ। িামাসজক সনরািত্তা খাজত ২০০৫-২০০৬ 

অর্ থবছজর বরাদ্দ সছল ২ হাজার ৫০৫ দকাটি টাকা। িলসত অর্ থবছজর বরাদ্দ ৯৫ 

হাজার ৫৭৪ দকাটি টাকা। োনাোর শজস্যর উৎিােন ২০০৫-২০০৬ বছজরর ১ 

দকাটি ৮০ লাখ দমসিক টন র্জক বৃসদ্ধ দিজয় বতথমাজন ৪ দকাটি ৫৩ লাখ ৪৪ হাজার 

দমসিক টজন উন্নীত হজয়জছ। সবদ্যৈৎ উৎিােন িিমতা ৪ হাজার ৯০০ দমগাওয়াট 

দর্জক ২৫ হাজার ২২৭ দমগাওয়াজট বৃসদ্ধ দিজয়জছ। সবদ্যৈৎ সুসবধাজভাগী জনিাংখ্যা 

৪৭ দর্জক ৯৯ শতাাংজশ উন্নীত হজয়জছ। 
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১৩। বাাংলাজেজশ সবগত ১২ বছর ধজর দয গসতজত অর্ থননসতক উন্নসত িাসধত 

হজয়জছ, তাজত দেজশ উন্নয়জনর একটা ধারাবাসহকতার সৃসষ্ট হজয়সছল। সকন্তু ২০২০ 

িাজলর মাজি থ দকাসভড-১৯ জ্বসশ্বক মহামাসর আমাজের উির আঘাত হাজন, যা 

অদ্যাবসধ দেজশর স্বাস্থৈ ব্যবস্থার উির ঝুুঁসক জ্তসর এবাং অর্ থননসতক অিযাত্রাজক 

বাঁধািস্ত কজর িজলজছ। ফজল, আমাজের এখন স্বাস্থৈজিবার িিমতা বাড়াজনা ও 

অর্ থননসতক সবিয থয় দরাজধর মাধ্যজম দকাসভড-১৯ এর দমাকাজবলা কজর দযজত 

হজি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় ও বসলষ্ঠ দনতৃজত্ব জীবন ও জীসবকায় প্রাধান্য 

সেজয় আমরা দেজশর উন্নয়ন অব্যাহত রাখায় দিষ্টা িাসলজয় যাসি। 

মাননীয় সিকার 

১৪। এক িমজয়র সবজশ্বর েসরদ্রতম েশটি দেজশর অন্যতম বাাংলাজেশ আজ 

সবজশ্বর ৪১তম বৃহৎ অর্ থনীসতর দেশ। সিজটজনর অর্ থননসতক গজবষণা িাংস্থা দিন্টার 

ফর ইজকানসমক অৈাডার সবজজনি সরিাি থ (সিইসবআর) এর মজত, অর্ থননসতক সবকাশ 

অব্যাহত র্াকজল ২০৩৫ িাল নাগাে সবজশ্বর ২৫তম বৃহৎ অর্ থনীসতর দেজশ িসরণত 

হজব বাাংলাজেশ। বাাংলাজেজশর উন্নয়জনর অপ্রসতজরাধ্য গসত আজ সবশ্ববািীজক 

সবসস্মত কজরজছ। বাাংলাজেশ আজ সবজশ্বর কাজছ এক সবস্মজয়র সবস্ময়। স্বাস্থৈ সবসধ 

িসরিালন সনসিত করতিঃ ১৭ দর্জক ২৬ মাি থ ২০২১ এ আজয়াসজত মুসজব 

জন্মশতবাসষ থকী ও স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তীর জাতীয় অনুষ্ঠাজন বাাংলাজেজশর 

অিযাত্রার উচ্ছ্বসিত প্রশাংিা কজরজছন সবশ্বজনতারা। 

১৫। অনুষ্ঠাজন ভারজতর প্রধানমন্ত্রী নজরন্দ্র দমাসে, মালিীজির দপ্রসিজডন্ট ইিাসহম 

দমাহাজমে িসলহ্, শ্রীলাংকার প্রধানমন্ত্রী মাসহদা রাজািাকজি, দনিাজলর দপ্রসিজডন্ট 

সবদ্যা দেবী ভাণ্ডারী এবাং ভ্যটাজনর প্রধানমন্ত্রী দলাজট দশসরাংিহ উিসস্থত সছজলন 

সবসভন্ন দেজশর িরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ এবাং দেশ-সবজেজশর অসতসর্গণ। এছাড়া 

জাসতিাংঘ মহািসিব আজন্তাসনও গুজতজরি, যুক্তরাজষ্ট্রর দপ্রসিজডন্ট দজা বাইজডন, রুশ 

দপ্রসিজডন্ট ভ্লাসেসমর পুসতন, যুক্তরাজজৈর প্রধানমন্ত্রী বসরি জনিন, িীজনর দপ্রসিজডন্ট 

সশ সজনসিাং, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাসস্টন িুজডা, কজবাসডয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন দিন, 

িাসকস্তাজনর প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান, ভারজতর কাংজিি িভাজনত্রী দিাসনয়া গান্ধ্ী, 
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ওআইসি’র দিজক্রটাসর দজনাজরল ড. ইউজিফ আহজমে আল-ওর্াইসমন, জািাজনর 

প্রধানমন্ত্রী ইউসশসহজে সুগা, দিাি ফ্রাসিি, েসিণ দকাসরয়ার প্রধানমন্ত্রী চুাং সুৈ-

কুজয়ন, সিজটজনর রানী সিতীয় এসলজাজবর্, এবাং জড থাজনর বােশাহ আবদ্যল্লাহ আল 

দহািাইনিহ অজনজক শুজভিা বাতথা দপ্ররণ ও সভসডওবাতথা উিস্থািন কজরন। 

যুক্তরাজষ্ট্রর দপ্রসিজডন্ট দজা বাইজডন বজলজছন, “Bangladesh is an example of 

economic progress and a country of great hope and opportunity.”  

ভারজতর প্রধানমন্ত্রী নজরন্দ্র দমাসে বজলজছন, “বাাংলাজেশ সবশ্বজক তার িামথ্যথ 

দেসখজয় িলজছ। এখন দকবল িামজন এসগজয় দযজত হজব। আর দেসর করা যাজব না।” 

সিটিশ প্রধানমন্ত্রী বসরি জনিন বজলজছন, “Bangladesh is one of the fastest 

growing economies in the world and the UK and Bangladesh share 

the ambition to create an ever more prosperous and environmentally-

sustainable future.”  

িীজনর দপ্রসিজডন্ট সি সঝাং সিাং বজলজছন, “বেবন্ধু তার িমি জীবন সনজজর দেশ 

আর মানুজষর জন্য উৎিগ থ কজর দগজছন। তাই আজও বাাংলাজেজশর জনগজণর 

কাজছ সতসন এত সপ্রয়। তার দিানার বাাংলার স্বপ্ন এখজনা বাাংলাজেজশর সবকাজশ ১৬ 

দকাটি মানুষজক উদ্দীপ্ত কজর।” 

বাাংলাজেশজক েসিণ এসশয়ার অর্ থননসতক প্রাণশসক্ত সহজিজব অসভসহত কজরন 

শ্রীলাংকার প্রধানমন্ত্রী মাসহদা রাজািাকজি। 

জািাজনর প্রধানমন্ত্রী ইজয়াসশসহজো সুগা বজলজছন, “েসিণ এসশয়া ও ভারত 

উিমহাজেজশর িাংজযাগস্থজল বাাংলাজেজশর অবস্থান হওয়ায় এবাং িাম্প্রসতক 

বছরগুজলাজত দেশটির উচ্চ অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধর কারজণ এটি জািাজনর ব্যবিাসয়ক 

দগাষ্ঠীর কাজছ একটি আকষ থণীয় স্থাজন িসরণত হজয়জছ।” 

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাসস্টন িুজডা বজলজছন, “But Bangladesh is much 

different today than when I first visited with my father in 1983. Over 

the past 50 years, your country has made incredible progress. You 
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have spurred economic growth, reduced poverty, increased access to 

education and health resources and built new opportunities for your 

people.” 

বাাংলাজেজশর মানুষ সবগত িাঁি েশজক িামাসজক অিগসতজত বড় ভূসমকা 

দরজখজছন। তাজের এ উন্নসতর জন্য আসম তাজের অসভনদন জানাই। আরও 

অসভনদন জানাজত িাই বাাংলাজেশ উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায়। -জাসতিাংজঘর 

মহািসিব আজন্তাসনও গুজতজরি 

বেবন্ধু দশখ মুসজবুর রহমান বাাংলাজেজশর স্বাধীনতার সভসত্ত গজড় সেজয়জছন। তার 

িজম্মাহনী দনতৃজত্বর কর্া দকউ ভ্যজল যাজব না। ১৯৭১ িাজলর ৭ মাি থ দেওয়া তার 

বক্তব্য সবজশ্বর প্রামাে েসলল সহজিজব স্বীকৃত। স্বাধীনতার ৫০ বছজর বাাংলাজেজশ 

উন্নয়জনর িড়জক অজনক এসগজয় দগজছ। - মালিীজির দপ্রসিজডন্ট ইিাসহম দমাহাজমে 

িসলহ 

িাম্প্রসতক বছরগুজলাজত বাাংলাজেজশর অর্ থননসতক সবকাশ ও উন্নসত ঘজটজছ এবাং 

বাাংলাজেশ োসরদ্রৈমুক্ত হজয়জছ। বাাংলাজেজশর মানুজষর জীবনমাজনর িসরবতথন 

দেজখ সমত্ররাষ্ট্র সহজিজব দনিাল অতৈন্ত আনসদত। -দনিাজলর দপ্রসিজডন্ট সবদ্যা দেবী 

ভাডারাসর  

সবশ্ববািীজক বলার মজতা একটি সুদর গল্প বাাংলাজেশজক সেজয় দগজছন বেবন্ধু দশখ 

মুসজবুর রহমান।, আসম সবশ্বাি কসর, অন্যজক বলার মজতা একটি গল্প প্রজতৈক 

মানুষ ও জাসতর র্াকা উসিত। প্রধানমন্ত্রী দশখ হাসিনা একজন অনুজপ্ররণাোয়ী 

দনত্রী। সতসন আমার কাজছ মাজয়র মজতা। এই দেজশর মানুষ িসতৈই ভাগ্যবান-তারা 

প্রধানমন্ত্রী দশখ হাসিনাজক দনতা সহজিজব দিজয়জছ। -ভ্যটাজনর প্রধানমন্ত্রী দলাজট 

দশসরাং  

স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তী িালজনর িমজয় বাাংলাজেশ বেবন্ধুর জন্মশতবাসষ থকীও 

িালন করজছ। ‘আসম সনসিত দয আঞ্চসলক সস্থসতশীলতা ও সনরািত্তার জন্য দযৌর্ 

উজদ্যাজগর মাধ্যজম সবসভন্ন দিজত্র দ্যই দেজশর গঠনমূলক িহজযাসগতা আরও বৃসদ্ধ 
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িাজব।’- রাসশয়ার দপ্রসিজডন্ট ভ্লাসেসমর পুসতন 

বেবন্ধুর সবিিণ ও দূরেশী দনতৃজত্বর মাধ্যজমই স্বাধীন বাাংলাজেশ প্রসতষ্ঠা এবাং 

িমৃসদ্ধর িজর্ যাত্রা শুরু হজয়সছল। দিই ির্ অনুিরণ কজর তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী 

দশখ হাসিনার দনতৃজত্ব বাাংলাজেশ অনন্য িাফজল্যর দৃষ্টান্ত স্থািন কজরজছ; আর 

দিটি হজি উন্নয়নশীল দেজশর স্বীকৃসত প্রাসপ্তজত ড়াড়ান্ত দযাগ্যতা অজথন।- 

কজবাসডয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন দিন  

শতবষ থ উৎিব এবাং বাাংলাজেজশর স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তী আমাজের স্মরণ কসরজয় 

দেয় দ্যই দেজশর জনগজণর মজধ্য পুনসম থত্রতা ও বন্ধুজত্বর দূরেশী সিন্তাজক, যা 

িাসকস্তান ও বাাংলাজেজশর দনতারা িযজে লালন কজরসছজলন। রাতাতৃপ্রসতম 

বাাংলাজেজশর িজে আমাজের সবদ্যমান বন্ধ্নজক আরও মজবুত করজত িাই। দ্যই 

দেজশর জনগজণর ভসবষ্যৎ িম্পসকথত হওয়ায় িরবতী প্রজজন্মর জন্য আমরা নতুন 

সকছু করজত িাই। -িাসকস্তাজনর প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান 

িঞ্চাশ বছর আজগ িম্পূণ থ ভাগ্যসলসি রিনা কজরসছল বাাংলাজেজশর িাহিী মানুষ, 

যার মাধ্যজম পুজরা উিমহাজেজশর ইসতহাি ও মানসিত্র বেজল যায়। গত িাঁি েশজক 

িামাসজক উন্নয়ন, জনগজণর অাংশিহণ ও অর্ থননসতক অিগসতজত বাাংলাজেজশর 

উজল্লখজযাগ্য অজথন রজয়জছ। অন্যান্য দিজত্র অিগসতও অভাবনীয়, যা জ্বসশ্বক 

স্বীকৃসত দিজয়জছ।- ভারতীয় জাতীয় কাংজিজির িভািসত দিাসনয়া গান্ধ্ী 

নতুন স্বাধীন দেশ বাাংলাজেশজক দিানার বাাংলায় রূিান্তর করার স্বপ্ন দেজখসছজলন 

বেবন্ধু দশখ মুসজবুর রহমান। তার দিই স্বপ্নজক এখন বাস্তজব িসরণত করার দিষ্টা 

কজর যাজিন তার সুজযাগ্য কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী দশখ হাসিনা। যার দনতৃজত্ব 

বাাংলাজেশ এখন সবশ্ব শাসন্তর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। -ওআইসি’র মহািসিব ড. ইউসুফ 

আল ওর্াইসমন  

কজরানাভাইরাি মহামাসর দমাকাসবলায় বাাংলাজেজশর িাফল্য আন্তজথাসতক 

িম্প্রোয়জক গভীরভাজব অসভভূত কজরজছ। গত িাঁি েশজক বাাংলাজেশ ও েসিণ 

দকাসরয়ার মজধ্য বন্ধুত্ব ও িহজযাসগতার িম্পকথ দৃঢ় হজয়জছ। বাাংলাজেশ এই মুহূজতথ 
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সবজশ্বর দ্রুত সবকাশমান অর্ থনীসতর দেশ। গত িাঁি েশজক বাাংলাজেজশর অিগসত ও 

উন্নয়ন অভাবনীয়। আগামী সেজন বাাংলাজেশ ও েসিণ দকাসরয়া অটুট বন্ধ্জন 

অিগসত ও িমৃসদ্ধর িজর্ এসগজয় যাজব, এটাই প্রতৈাশা। -েসিণ দকাসরয়ার 

প্রধানমন্ত্রী চুাং সি-কুন 

আিনাজের স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তীর এই সবজশষ সেন উিলজি আসম বাাংলাজেজশর 

জনগজণর প্রসত আমার শুজভিা এবাং আিনাজক অসভনদন জানাজত দিজর 

আনসদত। আমাজের মজধ্য বন্ধুত্ব ও ভাজলাবািার িম্পজকথর সভসত্ত এখনও িঞ্চাশ 

বছর আজগর মজতা গুরুত্বপূণ থ। একটি কঠিন বছর কাটিজয়সছ আমরা। আশা কসর 

আমরা সবশ্বব্যািী স্বাস্থৈগত িৈাজলঞ্জ কাটিজয় উঠজত িারব। ভসবষ্যজত আরও ভাল 

িমজয়র প্রতৈাশায় আসছ।-সিজটজনর রানী সিতীয় এসলজাজবর্ 

গত িাঁি েশজক বাাংলাজেশ িব থজিজত্র অিাধারণ অিগসত অজথন কজরজছ। যার 

মাধ্যজম দেজশর জনগজণর িহনশীলতা ও দনতৃজত্বর প্রঞা া প্রসতফসলত হজয়জছ। আসম 

আত্মসবশ্বািী, শাসন্ত বজায় রাখা, আরও উন্নয়ন এবাং জনগজণর িিমতা কাজজ 

লাগাজনার মাধ্যজম ভসবষ্যজত আরও দবসশ অিগসত অজথন করজব বাাংলাজেশ।-

জড থাজনর বােশাহ আব্দুল্লাহ আল দহািাইন 

মাননীয় সিকার 

১৬। এছাড়া অাংশিহণকারী অন্যান্য িকল সবশ্বজনতাই বাাংলাজেজশর অিগসতর 

অতৈন্ত দৃঢ়তার িাজর্ ভূয়িী প্রশাংিা কজরন। কজরানা মহামাসরজত পুজরা পৃসর্বী 

যখন লডারভণ্ড, এমন দ্যসব থষহ িমজয় বেবন্ধুর আেশ থজক িাজর্য় কজর িলার কর্া 

বজলজছন এই সবশ্বজনতারা। স্বাধীনতার ৫০ বছজর এজি বাাংলাজেজশর অজথজনর 

প্রশাংিা কজরজছন তাঁরা। অেীকার কজরজছন, আশা ব্যক্ত কজরজছন বাাংলাজেজশর 

ভসবষ্যৎ অিযাত্রার িারসর্ হওয়ার। গত অধ থশতাব্দীজত সবজশষ কজর বেবন্ধুর 

িাজড় সতন বছজরর শািনামল এবাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ হাসিনার ১৭ বছজরর 

দূরেশী দনতৃজত্বর কারজণ বাাংলাজেজশর অর্ থনীসতর আকার ২৭১ গুণ দবজড়জছ আর 

আমাজের মার্াসিছু জাতীয় আয় দবজড়জছ ৩০০ গুণ। সবজশ্বর মানসিজত্র বাাংলাজেশ 
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অজথন কজরজছ একটি িম্মানজনক স্থান। জাসতর সিতার জন্মশতবাসষ থকী ও 

স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তীর এই মাজহন্দ্রিজণ আমরা দেশবািী সবনম্র কৃতঞা তা প্রকাশ 

করসছ জাসতর সিতা বেবন্ধু দশখ মুসজবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ 

হাসিনার প্রসত। 
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তৃতীয় অধ্যায় 

উন্নয়নশীল দেজশ উত্তরণ এবাং ভসবষ্যৎ ির্ িসরক্রমা 

মাননীয় সিকার 

বাাংলাজেজশর স্বজল্পান্নত দেজশ তাসলকাভ্যসক্ত  

১৭। অজিিাকৃত েসরদ্র দেশগুজলা আর্ থ-িামাসজক সবসভন্ন মানেজডার ক্রমশ 

সিসছজয় র্াকার দপ্রিািজট এ িমস্ত দেজশর উন্নয়ন প্রসক্রয়াজক ত্বরাসিত করার লজিৈ 

জাসতিাংঘ ১৯৭১ িাজল মার্াসিছু আয়, মানবিম্পে ও অর্ থননসতক ভঙ্গুরতা 

সূিজকর সভসত্তজত স্বজল্পান্নত দেজশর ধারণা প্রবতথন কজর। ১৯৭১ িাজল বেবন্ধুর 

দনতৃজত্ব বাাংলাজেশ স্বাধীনতা লাভ করজলও িাসকস্তাজনর ২৪ বছজরর ঔিসনজবসশক 

শািন-দশাষজণর যাঁতাকজল বাাংলাজেজশর অর্ থননসতক িসরসস্থসত সছল অতৈন্ত নাজুক। 

িাসকস্তান উন্নয়নশীল দেশ হজলও বাাংলাজেশ রজয় যায় দশ্রসনকরজণর বাইজর। এ 

অবস্থা দর্জক ঘুজর োঁড়াজত বাাংলাজেশজক িহজযাসগতা করজত বেবন্ধু সবজশ্বর িকল 

দেজশর প্রসত আহবান জানান। দেজশর অর্ থননসতক উন্নয়জন সবশ্ব-িভার িকল 

সুজযাগ-সুসবধা ও িহজযাসগতা লাজভর জন্য জাসতর সিতার হাত ধজর ১৯৭৫ িাজল 

স্বজল্পান্নত দেশ সহজিজব বাাংলাজেশ তাসলকাভ্যক্ত হয়। 

বাাংলাজেজশর উন্নয়নশীল দেজশ উত্তরজণর দযাগ্যতা অজথন 

মাননীয় সিকার 

১৮। জাসতিাংজঘর কসমটি ফর দডজভলিজমন্ট (সিসডসি) প্রসত সতন বছর অন্তর 

স্বজল্পান্নত দেশগুজলার ওির িয থাজলািনা জ্বঠজক বজি। এই জ্বঠজক স্বজল্পান্নত 

দেশগুজলার সতনটি সূিক, যর্া: (ক) মার্াসিছু আয়-যা সবশ্ব ব্যাাংজকর এটলাি 

দমর্ড অনুযায়ী পূব থবতী সতন বছজরর গড় মার্াসিছু জাতীয় আয় হজত সনধ থারণ করা 

হয়; (খ) মানবিম্পে সূিক-যা পুসষ্ট, স্বাস্থৈ, মৃতুৈহার, স্কুজল ভসতথ ও সশিার হাজরর 

িমিজয় জ্তসর হয়; (গ) অর্ থননসতক ও িসরজবশগত ভঙ্গুরতা সূিক-দযখাজন 
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অর্ থনীসতজত কৃসষ খাজতর অবোন, রপ্তাসন বহুমুখীকরণ, উিকূলীয় অঞ্চজলর 

জনিাংখ্যার অনুিাত, প্রাকৃসতক দ্যজয থাগ িসরসস্থসত ইতৈাসে সবজবিনায় দনওয়া হয়। 

স্বজল্পান্নত দেশ হজত উত্তরজণর ড়াড়ান্ত সুিাসরশ লাভ করজত হজল সিসডসির ির ির 

দ্যটি সত্র-বাসষ থক িয থাজলািনায় সনসে থষ্ট মান অজথন করজত হয়। দকাজনা দেশ ির ির 

দ্যটি সত্র-বাসষ থক িয থাজলািনায় সতনটি সূিজকর দয দকাজনা দ্য’টিজত উত্তীণ থ হজল অর্বা 

জাতীয় মার্াসিছু আয় সনধ থাসরত মাজনর সিগুণ অজথন করজত িারজল তাজক 

জাসতিাংঘ স্বজল্পান্নত দেশ হজত উত্তরজণর দযাগ্য সহজিজব দঘাষণা কজর। 

১৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ হাসিনা ২০১১ িাজলর ৯-১৩ দম তাসরজখ তুরজস্কর 

ইস্তাবুজল অনুসষ্ঠত জাসতিাংজঘর স্বজল্পান্নত দেশ শীষ থক িতুর্ থ িজম্মলজন দযাগোন 

কজর বাাংলাজেজশর উন্নয়নশীল দেজশ উত্তরজণর প্রতৈয় ব্যক্ত কজরসছজলন। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর দনতৃজত্ব উক্ত িজম্মলজন গৃহীত Istanbul Programmes on Actions 

(IPoA) এর িফল বাস্তবায়ন বাাংলাজেজশর উন্নয়নশীল দেজশ উত্তরণজক ত্বরাসিত 

কজরজছ। 

২০। বাাংলাজেশ ২০১৮ িাজল মার্াসিছু আয় সূিজক ন্যৈণতম ১,২৩০ মাসকথন 

ডলাজরর সবিরীজত ১,২৭৪ মাসকথন ডলার, মানব িম্পে সূিজক ন্যৈণতম ৬৬ এর 

সবিরীজত ৭৩.২ এবাং অর্ থননসতক ও িসরজবশগত ভঙ্গুরতা সূিজক িজব থাচ্চ ৩২ এর 

সবিরীজত ২৫.২ অজথন কজর প্রর্ম দেশ সহজিজব সতনটি সূিজকই স্বজল্পান্নত দেজশর 

তাসলকা হজত উন্নয়নশীল দেজশ উত্তরজণর দযাগ্যতা অজথন কজর। 

২১। ইউএন-সিসডসি’র ২০২১ িাজলর িয থাজলািনায় এলসডসি দর্জক উত্তরজণর 

দযাগ্যতা সহজিজব মার্াসিছু আজয়র মানেডার ১,২২২ মাসকথন ডলার বা তার দবসশ। 

সকন্তু গত সতন বছজর বাাংলাজেজশর গড় মার্াসিছু আয় োঁসড়জয়জছ ১,৮২৭ মাসকথন 

ডলার। মানবিম্পে সূিজক দযাগ্যতা সনরুিজণর জন্য দস্কার ধরা হয় ৬৬ বা তার 

দবসশ। বাাংলাজেজশর দস্কার দিখাজন ৭৫.৩। অর্ থননসতক ভঙ্গুরতা সূিজক দযাগ্য 

হওয়ার সনধ থাসরত দস্কার সছল ৩২ বা তার কম। বাাংলাজেজশর দস্কার োঁসড়জয়জছ 

২৭.২। এর িসরজপ্রসিজত উত্তরজণর িকল সূিজক উত্তীণ থ হজয় গত ২৬ দফব্রুয়াসর 

২০২১ তাসরজখ অনুসষ্ঠত ইউএন-সিসডসি’র সত্র-বাসষ থক িয থাজলািনা িভায় 
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বাাংলাজেশ স্বজল্পান্নত দেশ হজত উত্তরজণর ড়াড়ান্ত সুিাসরশ লাভ কজরজছ। বাাংলাজেশ 

২০১৮ এবাং ২০২১ িাজলর িয থাজলািনায় সতনটি সূিজকই উত্তীণ থ হজয় উন্নয়নশীল 

দেজশ উত্তরজণর দযাগ্যতা অজথন কজরজছ এবাং ২০২৬ িাজল বাাংলাজেশ স্বজল্পান্নত 

দেজশর তাসলকা হজত দবর হজয় িজগৌরজব উন্নয়নশীল দেজশর কাতাজর শাসমল হজব। 

উন্নয়নশীল দেশ সহজিজব বাাংলাজেজশর জন্য নতুন দ্যয়ার উজন্মািন 

মাননীয় সিকার 

২২। বাাংলাজেজশর স্বজল্পান্নত দেশ বা এলসডসি হজত উত্তরজণর িবজিজয় গুরুত্বপূণ থ 

সেক হজলা এটি দেজশর আর্ থ-িামাসজক উন্নয়জনর আন্তজথাসতক স্বীকৃসত-যা 

িরকাজরর িঠিক িেজিি, নীসত ও দকৌশজলর ফজল িম্ভব হজয়জছ। উত্তরজণর ির 

গুরুত্বপূণ থ সুজযাগ ও িম্ভাবনা জ্তসর হজব: 

 উত্তরজণর ফজল িরকার ও জনগজণর আত্মসবশ্বাি ও আত্মময থাোজবাজধর 

সবকাশ ঘটজব। ফজল জনগণ অনুপ্রাসণত হজব-যা উন্নয়জনর উচ্চতর স্তজর 

দিৌুঁছজত িহায়তা করজব। 

 উত্তরজণর ির বসহসব থজশ্ব বাাংলাজেজশর ভাবমূসতথ উজ্জ্বল হজব-যা জ্বজেসশক 

প্রতৈি সবসনজয়াগ (এফসডআই) আনজত ও আন্তজথাসতক বাসণজজৈর প্রিাজর 

িহায়ক ভূসমকা রাখজব। 

 উত্তরণ িরবতী দেজশর দক্রসডট দরটিাং বৃসদ্ধ িাজব। ফজল িভজরন বডার ইসুৈ 

কজর স্বল্প সুজে জ্বজেসশক মুদ্রায় ঋণ িাংিহ করা যাজব। উৎিােশীলতা 

এবাং জ্বজেসশক বাসণজজৈ প্রসতজযাসগতা িিমতা বৃসদ্ধ িাজব যা রপ্তাসন আয় 

বৃসদ্ধজত িহায়তা করজব। 

 জ্বজেসশক সবসনজয়াগ বৃসদ্ধর িম্ভাবনা জ্তসর হজব-যার ফজল দেজশ 

অবকাঠাজমার ব্যািক উন্নয়ন ঘটজব, কম থিাংস্থান জ্তসর হজব এবাং মানুজষর 

জীবনমাজনর উন্নসত হজব। 

 স্বজল্পান্নত দেশ সহজিজব প্রাপ্ত সুসবধাসের অবতথমাজন রপ্তাসন বহুমুখীকরজণর 

এক ধরজনর বাধ্যবাধকতা জ্তসর হজব-ফজল নতুন রপ্তাসন িে ও বাজাজরর 

সৃসষ্ট হজব। 
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 িে িরবরাহ দিইন সুিাংহত হজব এবাং উচ্চ মূল্যমান ও উচ্চ মূল্য 

িাংজযাসজত িে উৎিােজন উৎিাহ এবাং বাধ্যবাধকতা জ্তসর হজব। 

 েি জনশসক্তর ব্যািক িাসহো বৃসদ্ধর ফজল িতুর্ থ সশল্প সবপ্লব উিজযাগী 

শ্রমশসক্ত জ্তসরর সুজযাগ সৃসষ্ট হজব। 

 গুরুত্বপূণ থ অাংশীজন-উন্নয়ন ও বাসণজৈ িহজযাগী, দবিরকাসর খাত, সুশীল 

িমাজিহ িকলজক সনজয় একটি অসভন্ন ও অন্তভ্য থসক্তমূলক উন্নয়ন দকৌশল 

বাস্তবায়জনর মাধ্যজম দেশজক এসগজয় দনয়া িম্ভব হজব। 

উন্নয়নশীল দেজশ উত্তরণ িরবতী িৈাজলঞ্জ  

মাননীয় সিকার 

২৩। বাাংলাজেশ বতথমাজন স্বজল্পান্নত দেশ সহজিজব দয িকল আন্তজথাসতক সুজযাগ-

সুসবধা দভাগ করজছ, স্বজল্পান্নত দেশ হজত উত্তরজণর ির দিগুসল অজনক দিজত্র 

িাওয়া যাজব না বা হ্রাি িাজব। তন্মজধ্য রজয়জছ, 

 ব্যবিা-বাসণজজৈর দিজত্র, শুল্ক-মুু্ক্ত ও দকাটা-মুু্ক্ত বাজার সুসবধা; 

WTO’র বাসণজৈ িাংসিষ্ট দমধািত্ত্ব (TRIPS) চুসক্তর আওতায় ঔষধ 

সশজল্প দিজটন্ট প্রজটকশন প্রোন দর্জক অব্যাহসতর সুসবধা; এবাং রপ্তাসন 

িজে/সশজল্প ভতুথসক প্রোজনর সুসবধা হ্রাি িাজব। 

 িহজ শজতথর জ্বজেসশক ঋণ ও অনুোন িহায়তা হ্রাি িাজব। যসেও ২০১৫ 

িাল দর্জক বাাংলাজেশ সবশ্বব্যাাংজকর দশ্রসণসবভাজজন সনম্ন-মধ্যম আজয়র 

দেজশ িসরণত হওয়ার ির দর্জক নমণীয় ঋজণর িাজর্ শতথযুক্ত অনমণীয় 

ঋণ িহণ কজর আিজছ। 

স্বজল্পান্নত দেশ দর্জক উত্তরণ িরবতী িসরসস্থসত দমাকাসবলায় গৃহীত দকৌশল 

মাননীয় সিকার 

২৪। আমাজের জন্য সুখবর হজলা আমরা স্বজল্পান্নত দেশ দর্জক উন্নয়নশীল দেজশ 

উত্তরজণর এ িকল িৈাজলঞ্জ দমাকাসবলার জন্য ন্যৈণতম ৫টি বছর িময় িাজবা। 
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ইউএন-সিসডসি’র সুিাসরশ অনুযায়ী বাাংলাজেজশর উত্তরণ ২০২৬ িাজল কায থকর 

হজব। অর্ থাৎ, ২০২৬ িাল িয থন্ত বাাংলাজেশ স্বজল্পান্নত দেজশর জন্য প্রজযাজৈ এ 

িকল সুসবধা দভাগ করজত িারজব। তজব, বতথমান সনয়ম অনুযায়ী ইউজরািীয় 

ইউসনয়জনর বাজাজর বাাংলাজেশ উত্তরজণর ির আরও সতন বছর অর্ থাৎ ২০২৯ িাল 

িয থন্ত শুল্কমুু্ক্ত ও দকাটামুক্ত বাজার সুসবধা দভাগ করজত িারজব। এ িময়কাজলর 

মজধ্যই বাাংলাজেজশ ব্যবিায়ীরা আন্তজথাসতক বাজাজর তাঁজের প্রসতজযাসগতা িিমতা 

আজরা অজনক বাড়াজত িফল হজব বজল আশা করা যায়। আমাজের িরকার 

ব্যবিায়ীজের জন্য িকল নীসত-িহজযাসগতা অব্যাহত রাখজব এবাং প্রজয়াজনজভজে 

নতুন আসেজক িহায়তা প্রোন করজব। এ লজিৈ প্রজয়াজনীয় দকৌশল আমরা 

ইজতামজধ্য ৮ম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনায় িমসিত কজরসছ এবাং অর্ থননসতক িম্পকথ 

সবভাগ হজত একটি সবস্তাসরত কম থ-িসরকল্পনা প্রণয়জনর কাজও িলমান আজছ। 

স্বজল্পান্নত দেশ হজত উত্তরজণর ফজল বাাংলাজেশ দয িকল িৈাজলজঞ্জর মুজখামুসখ হজব 

তা দমাকাজবলায় িরকার সবসভন্ন িেজিি িহণ কজরজছ, যার কজয়কটি গুরুত্বপূণ থ 

সেক আসম তুজল ধরসছ: 

 আমাজের িরকাজরর অনুজরাজধ ইউএন-সিসডসি উত্তরজণর প্রস্তুসতকাল 

দকাসভড-১৯ জ্বসশ্বক মহামাসরর দপ্রিািজট সতন বছজরর িসরবজতথ িাঁি 

বছর সনধ থারজণর সুিাসরশ কজরজছ। এ িময়কাজল, অর্ থাৎ, ২০২৬ িাল িয থন্ত 

িকল আন্তজথাসতক সুজযাগ-সুসবধা অব্যাহত র্াকজব। 

 সবশ্ব বাসণজৈ িাংস্থা (WTO)-এর এলসডসি গ্রুি স্বজল্পান্নত দেশ িাংক্রান্ত 

িকল বাসণজৈ সুসবধা যাজত উত্তরজণর ির আরও ১২ বছর িয থন্ত বহাল 

র্াজক, দি িম্পজকথ একটি প্রস্তাবনা দিশ কজরজছ। বাাংলাজেশ এ প্রসক্রয়ায় 

িসক্রয়ভাজব অাংশিহণ কজরজছ এবাং এ প্রস্তাব যাজত গৃহীত হয় দি প্রজিষ্টা 

িাসলজয় যাজি। 

 উত্তরজণর ির ইইউ দেশগুজলাজত GSP+ সুসবধা দনয়ার জন্য িরকার 

ইজতামজধ্য কায থক্রম িহণ কজরজছ। ইজতামজধ্য ভ্যটাজনর িাজর্ অিাসধকার 

বাসণজৈ চুসক্ত িম্পােন এবাং আরও ১১টি দেজশর িাজর্ অনুরূি চুসক্ত 

স্বািজরর সবষজয় উজদ্যাগ িহণ করা হজয়জছ। 
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 দেজশর ব্যবিা-বাসণজজৈর িাসব থক প্রসতজযাসগতা িিমতা বৃসদ্ধর লজিৈ 

বহুমুখী িেজিি িহণ করা হজি। ফজল আন্তজথাসতক বাজাজর আমাজের 

িে অন্যান্য দেজশর িজের িাজর্ আজরা দবসশ প্রসতজযাসগতা কজর টিজক 

র্াকজত িিম হজব। তাছাড়া, এফসডআই বাড়াজনার জন্য িরকার ব্যবিা 

িহজীকরণ সূিক উন্নয়জনর লজিৈ কায থকর িেজিি িহণ কজরজছ, যার 

সুফল িাওয়া যাজি। 

 িরকার ইজতামজধ্য ১০০টি সবজশষ অর্ থননসতক অঞ্চল, প্রযুসক্তর উৎকষ থ 

িাধজনর জন্য হাই-দটক িাকথ স্থািন এবাং িদ্মা দিতুিহ সবসভন্ন দমগাপ্রকল্প 

বাস্তবায়জন কায থক্রম িহণ কজরজছ, যা নতুন কম থিাংস্থান সৃসষ্ট ও জাতীয় 

আয় বৃসদ্ধজত িহায়ক হজব। 

 উত্তরজণর িজরও যাজত সকছু সকছু গুরুত্বপূণ থ আন্তজথাসতক সুজযাগ-সুসবধাসে 

অব্যাহত রাখা যায়, দি সবষজয় উন্নয়ন িহজযাগী বাসণসজৈক অাংশীোর ও 

িাংসিষ্ট আন্তজথাসতক িাংস্থািমূজহর িাজর্ আলাি আজলািনা অব্যাহত রাখা 

হজব। 

 উত্তরণ িরবতী িসরসস্থসত দমাকাজবলা করার িিমতা বৃসদ্ধর লজিৈ 

িাংসিষ্ট অাংশীজনজের প্রসশিজণর ব্যবস্থা িহণ করা হজব; মানবিম্পে 

উন্নয়জনর লজিৈ দেশ ও সবজেজশর বাজাজরর িাসহো অনুযায়ী েিতা বৃসদ্ধর 

উজদ্যাগ দনওয়া হজব। 

 উত্তরজণর ফজল সৃষ্ট সুজযাগগুসলজক কাজজ লাগাজনা এবাং িৈাজলঞ্জ 

দমাকাজবলায় কী কী করা দযজত িাজর দি িম্পজকথ খাতসভসত্তক গজবষণা 

কায থক্রম িসরিালনার কাজ শুরু করা হজয়জছ। 

 িজব থািসর, উত্তরণ িরবতী িমজয়র প্রজয়াজনীয় প্রস্তুসত িহজণর জন্য আিন্ন 

প্রস্তুসতকাজল িরকার িকল অাংশীজন, দবিরকাসর খাত, উন্নয়ন ও বাসণজৈ 

িহজযাগী, সুশীল িমাজ-এর িাজর্ সনসবড়ভাজব আলাি-আজলািনার 

মাধ্যজম একটি উত্তরণ দকৌশল জ্তসরর কাজ হাজত সনজয়জছ। 
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মাননীয় সিকার 

২৫। ১৯৭৫ িাজলর ১৫ আগস্ট কালরাসত্রজত জাসতর সিতার সবজয়াগান্তক 

শাহােজতর মাধ্যজম দেশ সিসছজয় সগজয়সছল অজনক। স্বজল্পান্নত দেজশর তকমা দঝজড় 

দফজল উন্নয়নশীল দেজশ িসরণত হজত আমাজের তাই অজনক সেন দলজগ সগজয়জছ। 

প্রায় ৪৩ বছর ির সবগত ১২-১৬ মাি থ ২০১৮ তাসরখ সনউইয়জকথ অনুসষ্ঠত ইউএন-

সিসডসি’র সত্র-বাসষ থক িয থাজলািনা িভায় বাাংলাজেশ প্রর্মবাজরর মত 

আনুষ্ঠাসনকভাজব স্বজল্পান্নত দেশ দর্জক উত্তরজণর সতনটি সূিজকর িকল মানেডার 

পূরজণর স্বীকৃসত িায়। এটি িম্ভবির হজয়জছ সবগত এক যুজগ বাাংলাজেশ আওয়ামী 

লীগ িসরিাসলত িরকাজরর িফল কম থকাজডারর ফলস্বরূি আর্ থ-িামাসজক উন্নয়জনর 

প্রায় িকল সূিজক অভূতপূব থ অিগসত অজথন করার ফজল। গত ২৬ দফব্রুয়াসর ২০২১ 

তাসরজখ ইউএন-সিসডসি’র সত্র-বাসষ থক িয থাজলািনা িভায় ড়াড়ান্তভাজব িাঁি বছজরর 

প্রস্তুসতকালিহ বাাংলাজেশ স্বজল্পান্নত দেশ হজত উত্তরজণর সুিাসরশ লাভ কজরজছ। 

স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তী ও জাসতর সিতার জন্মশতবাসষ থকীজত এটি জাসতর িবজিজয় 

বড় অজথন ও আন্তজথাসতক স্বীকৃসত। 
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িতুর্ থ অধ্যায় 

দকাসভড-১৯ িসরসস্থসত ও অর্ থননসতক পুনরুদ্ধার কায থক্রম 

মাননীয় সিকার 

২৬। আিসন জাজনন দয, দকাসভড-১৯ নজভল কজরানাভাইরাি সবশ্বব্যািী এক 

ভয়াবহ সবিয থয়কর অবস্থা সৃসষ্ট কজরজছ, যা হজত আমাজের দেশও মুক্ত নয়। ২৩ 

দম ২০২১ িয থন্ত িারা সবজশ্ব দকাসভড-১৯ এ আক্রাজন্তর িাংখ্যা ১৬ দকাটি ৭০ লাখ 

এবাং প্রাণহাসণর িাংখ্যা ৩৪ লি ছাসড়জয়জছ। বাাংলাজেজশ আক্রাজন্তর িাংখ্যা ৭ লাখ 

৮০ হাজার এবাং প্রাণহাসনর িাংখ্যা ১২ হাজার ছাসড়জয়জছ। স্বাধীনতার ির হজত 

সবগত িঞ্চাশ বছজর নানাসবধ িড়াই-উৎরাই দিসরজয় আমরা আজ আর্ থ-িামাসজক 

উন্নয়জনর একটি গুরুত্বপূণ থ ধাজি উন্নীত হজয়সছ। জনজনত্রী দশখ হাসিনার দনতৃজত্ব 

িরকাজরর গত ১২ বছজরর ধারাবাসহক উন্নয়জনর ফজল আমরা োসরদ্রৈ দূর কজর ও 

স্বজল্পান্নত দেজশর তাসলকা হজত দবসরজয় এজি একটি উন্নত বাাংলাজেশ সবসনম থাজণর 

িজর্ যাত্রা কজরসছ। সকন্তু জাতীয় জীবজনর এমনই একটি গুরুত্বপূণ থ িমজয় 

কজরানাভাইরািজসনত িাংকট আমাজের অর্ থনীসতর প্রাণিাঞ্চল্য, োসরদ্রৈ সবজমািন 

ও অন্যান্য আর্ থ-িামাসজক উন্নয়জনর গসতজক ঝুুঁসকর মজধ্য দফজল সেজয়জছ। 

২৭। বাাংলাজেজশ এ ভাইরাজির প্রর্ম দরাগী শনাক্ত হয় গত ২০২০ িাজলর ৮ 

মাি থ তাসরজখ। সকন্তু এর আজগই ভাইরািটি িীন, ইউজরাি ও আজমসরকািহ পৃসর্বীর 

সবসভন্ন অঞ্চজল ছসড়জয় িজড়, যার ফজল ঐ বছজরর জানুয়াসর মাি দর্জকই 

আমাজের আমোসন-রপ্তাসনিহ অর্ থনীসতর অন্যান্য দিক্টজর এর দনসতবািক প্রভাব 

দেখা সেজত শুরু কজর। এ দপ্রিািজট, প্রাদূভ থাব শুরুর িাজর্ িাজর্ই আমরা এ িাংকট 

দমাকাসবলায় দ্রুত উজদ্যাগ দনই। আমাজের অর্ থনীসতজত প্রর্ম আঘাতটি আজি 

ইউজরাি-আজমসরকায় আমাজের রপ্তাসনমুখী দিাষাকসশজল্পর রপ্তাসন আজেশ 

বাসতজলর মাধ্যজম, যার ফজল এ খাজতর প্রায় ৫০ লি শ্রসমজকর কম থিাংস্থান 

হুমসকর মজধ্য িজড়। আমরা দকান ধরজনর কালজিিণ না কজর মাজি থর ৩১ 

তাসরজখই রপ্তাসন খাজতর শ্রসমকজের দবতন-ভাতা প্রোজনর মাধ্যজম কম থিাংস্থান 
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টিসকজয় রাখজত ৫ হাজার দকাটি টাকার একটি জরুসর তহসবল িালু কসর। ভাইরাি 

সনয়ন্ত্রজণ িামাসজক দূরত্ব বজায় রাখজত সগজয় গত বছজরর মাজি থর দশষ িপ্তাহ হজত 

দম মাি িয থন্ত েীঘ থ িময় ছুটির কারজণ দেজশর অর্ থননসতক কম থকাজডার স্থসবরতা 

দেখা দেয়। এ দর্জক উত্তরজণর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত বছজরর ৫ এসপ্রল 

তাসরজখই আজরা ৬৭ হাজার ৭৫০ দকাটি টাকার িারটি প্যাজকজ দঘাষণা কজরন। 

গত এক বছজর আমরা ধীজর ধীজর এ প্যাজকজজর আওতা বসধ থত কজরসছ এবাং নতুন 

নতুন দিক্টর ও নতুন নতুন িসতিস্ত জনজগাষ্ঠীজক িহায়তার জন্য প্যাজকজজর 

আওতা িম্প্রিারণ কজরসছ। এ িয থন্ত আমরা ২৩টি প্যাজকজ িালু কজরসছ যার দমাট 

আসর্ থক মূল্য ১ লি ২৮ হাজার ৪৪১ দকাটি টাকা, যা সজসডসি’র প্রায় ৪.২ 

শতাাংশ। 

২৮। অর্ থননসতক এ িাংকট দমাকাজবলা করজত সগজয় আমরা একটি সবস্তাসরত 

কম থিো িহণ কজরসছলাম, যার িারটি প্রধান দকৌশলগত সেক রজয়জছ। আমাজের 

প্রর্ম দকৌশলটি সছল িরকাসর ব্যজয়র দিজত্র কম থসৃজনজক প্রাধান্য দেয়া এবাং 

সবলািী ব্যয় সনরুৎিাসহত করা। গত এক েশজকর সুশৃঙ্খল মুদ্রানীসত ও রাজস্ব 

নীসত বাস্তবায়জনর ফজল আমাজের ঋজণর সস্থসত-সজসডসি’র অনুিাত অতৈন্ত কম 

হওয়ায় প্রজণােনা প্যাজকজ বাস্তবায়জনর কারজণ িরকাসর ব্যয় বড় আকাজর 

বাড়াজলও তা িামসষ্টক অর্ থনীসতর উির দকান দনসতবািক প্রভাব দফজলসন। 

আমাজের সিতীয় দকৌশলটি সছল ব্যাাংক ব্যবস্থার মাধ্যজম স্বল্প সুজে কসতিয় ঋণ 

সুসবধা প্রবতথন করা যাজত অর্ থননসতক কম থকাডার পূনরুিীসবত হয় এবাং দেজশ-

সবজেজশ উজদ্যাক্তাজের প্রসতজযাসগতার িিমতা বৃসদ্ধ িায়। তৃতীয় দকৌশলটি সছল 

হতেসরদ্র, কম থহীন হজয় িড়া সনম্ন আজয়র জনজগাষ্ঠী এবাং অপ্রাসতষ্ঠাসনক কম থকাজডার 

সনজয়াসজত জনগণজক সুরিা সেজত িরকাজরর িামাসজক সুরিা কায থক্রজমর 

আওতা বৃসদ্ধ করা। িতুর্ থ িব থজশষ দকৌশলটি সছল বাজাজর মুদ্রা িরবরাহ বৃসদ্ধ করা। 

২৯। এিকল কম থিো সনধ থারণ করজত সগজয় আমরা ব্যবিায়ী, অর্ থনীসতসবে, 

উন্নয়ন সবজশষঞা , িাাংবাসেক, গজবষক ইতৈাসে নানা দশ্রসণ ও দিশার মানুজষর 

িাজর্ সনয়সমত কর্া বজলসছ এবাং তাজের মতামত ও িরামশ থ িহণ কজরসছ। গত 
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বছজরর নজভবর ও সডজিবর মাজি আমরা দকাসভড-১৯ দমাকাসবলা এবাং দটকিই 

ও অন্তভ্য থসক্তমূলক অর্ থননসতক পুনরুদ্ধাজর দনয়া এই প্রজণােনা প্যাজকজ সবষজয় সতন 

িজব থর একটি সিসরজ মতসবসনময় িভার আজয়াজন কসর। এিব িভায় উজঠ আিা 

সুিাসরশ ও িরামশ থ অনুিাজর আমরা প্যাজকজগুজলাজত প্রজয়াজনীয় িাংজশাধন, 

িসরমাজথন ও িসরবধ থন কসর।  

মাননীয় সিকার 

৩০। আসম গত বছজরর বাজজট বকৃ্ততায় দি িময় িয থন্ত িালু করা সবসভন্ন 

প্রজণােনা প্যাজকজজর সবস্তাসরত বণ থনা সেজয়সছলাম। আজজক আসম এ প্রজণােনা 

প্যাজকজগুজলার বাস্তবায়জনর একটি িাংসিপ্ত হালসিত্র এ মহান িাংিজে তুজল ধরসছ: 

 জ্তসর দিাষাকিহ রপ্তাসনমুখী খাজতর প্রায় ৫০ লি শ্রসমজকর কম থিাংস্থান 

টিসকজয় রাখজত শ্রসমকজের দবতন-ভাতা বাবে ৫ হাজার দকাটি টাকার 

তহসবল আমরা িম্পূণ থ ব্যবহার কজরসছ; 

 িসতিস্ত সশল্প ও িাসভ থি দিক্টজরর প্রসতষ্ঠানগুজলাজক ব্যবিায় টিসকজয় 

রাখজত আমরা প্রর্জম ৩০ হাজার দকাটি টাকার স্বল্প সুজে ওয়াসকথাং 

কৈাসিটাল ঋণ সুসবধা প্রণয়ন কজরসছলাম, যা িজর ৪০ হাজার দকাটি 

টাকায় বসধ থত করা হয়। এর মধ্য হজত গত এসপ্রল, ২০২১ িয থন্ত দমাট ৩২ 

হাজার ৫৯১ দকাটি টাকার ঋণ সবতরণ করা হজয়জছ। একইভাজব কুটির 

সশল্পিহ ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশল্প প্রসতষ্ঠানগুজলার জন্য দেয়া ২০ হাজার দকাটি 

টাকার তহসবল হজত গত এসপ্রল, ২০২১ িয থন্ত ১৪ হাজার ৫৯৮ দকাটি 

টাকার স্বল্প সুজের ওয়াসকথাং কৈাসিটাল ঋণ সবতরণ করা হজয়জছ; 

 বাাংলাজেশ ব্যাাংক কতৃথক প্রবসতথত এক্সজিাট থ দডজভলিজমন্ট ফাজডারর আকার 

৩.৫ সবসলয়ন ডলার হজত ৫.৫ সবসলয়ন ডলাজর উন্নীত করা হজয়জছ এবাং 

গত এসপ্রল, ২০২১ িয থন্ত দমাট ৯.০৩ সবসলয়ন মাসকথন ডলাজরর ঋণ 

সবতরণ করা হজয়জছ; 

 কজরানা দরাগীজের দিবা প্রোজনর কাজজ িরািসর সনজয়াসজত ডাক্তার, নাি থ 

ও স্বাস্থৈকমীজের িকলজক দ্যই মাজির দবতজনর িমিসরমাণ সবজশষ 

িম্মানী দেয়া হজি। গত এসপ্রল, ২০২১ িয থন্ত আমরা দমাট ১৯ হাজার ৫৭৯ 
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জন স্বাস্থৈকমীজক দমাট ৪৯ দকাটি টাকা িম্মানী প্রোন কজরসছ; 

 দরাগীজের দিবা প্রোজন িরািসর সনজয়াসজত ডাক্তার, নাি থ ও স্বাস্থৈকমীিহ 

এ িাংক্রান্ত িরকার দঘাসষত সনজে থশনা বাস্তবায়জন মাঠ প্রশািন, আইন-

শৃঙ্খলা রিাকারী বাসহনী, িশস্ত্র বাসহনী এবাং প্রতৈিভাজব সনজয়াসজত 

প্রজাতজন্ত্রর অন্যান্য কম থিারীজের মজধ্য োসয়ত্ব িালনকাজল ভাইরাজি 

আক্রান্ত হজয় মৃতুৈবরণ করা ১৩২ জজনর িসরবারজক দমাট ৬০ দকাটি টাকা 

িসতপূরণ প্রোন কজরসছ; 

 ভাইরাি প্রাদূভ থাজবর কারজণ হঠাৎ কম থহীন হজয় িড়া েসরদ্র মানুজষর জন্য 

আমরা খাবাজরর ব্যবস্থা কজরসছ। এ লজিৈ আমরা মানসবক িহায়তা 

সহজিজব দেশব্যািী দমাট ৪ লি দমসিক টন িাল ও ১ লি দমসিক টন গম 

সবনামূজল্য সবতরণ কজরসছ। িাশািাসশ, সনম্ন আজয়র জনজগাষ্ঠীর মাজঝ 

আমরা মাত্র ১০ টাকা দকসজ েজর িাল সবক্রয় কজরসছ; 

 ভাইরািজসনত কারজণ কম থহীনতা ও আজয়র সুজযাগ হ্রাজির কবল দর্জক 

দেজশর অসত েসরদ্র জনজগাষ্ঠীজক সুরিা সেজত িারাজেজশ সনব থাসিত ৩৫ 

লি উিকারজভাগী িসরবাজরর প্রজতৈকজক ২,৫০০ টাকা কজর অনুোন 

প্রোন কজরসছ; 

 দেজশর অসত েসরদ্র ১১২টি উিজজলায় আমরা বয়স্ক ভাতা কম থসূসি, 

প্রসতবন্ধ্ী ভাতা কম থসূসি এবাং সবধবা ও স্বামী সনগৃহীতা মসহলা ভাতা 

কম থসূসির আওতা শতভাজগ উন্নীত কজরসছ; 

 গৃহহীন মানুজষর জন্য িারাজেজশ ৮১ হাজার ৬৪৩ টি গৃহ সনম থাজণর উজদ্যাগ 

সনজয়সছ, যার মজধ্য গত এসপ্রল, ২০২১ িয থন্ত দমাট ৬৬ হাজার ৮৯৮টি গৃহ 

সনম থাণ িম্পন্ন হজয়জছ; 

 কৃষজকর ঋণ প্রাসপ্ত িহজ করার লজিৈ গঠন করা ৫ হাজার দকাটি টাকার 

কৃসষ পুনিঃঅর্ থায়ন সস্কজম গত এসপ্রল, ২০২১ িয থন্ত দমাট ৩ হাজার ৯৩৬ 

দকাটি টাকার ঋণ সবতরণ করা হজয়জছ। সনম্ন আজয়র দিশাজীবী কৃষক/ 

ক্ষুদ্র ব্যবিায়ীজের জন্য গঠিত ৩ হাজার দকাটি টাকার পুনিঃঅর্ থায়ন 

সস্কজমর গত এসপ্রল, ২০২১ িয থন্ত দমাট ১ হাজার ৭৭২ দকাটি টাকার ঋণ 

সবতরণ করা হজয়জছ; 
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 বাসণসজৈক ব্যাাংজকর সবতরণকৃত ঋজণর স্থসগতকৃত সুজের সবিরীজত ২ 

হাজার দকাটি টাকার িরকাসর সুে ভতুসকথ প্রোজনর লিৈমাত্রা সছল। গত 

এসপ্রল, ২০২০ িয থন্ত দমাট ১ হাজার ৩৯০ দকাটি টাকা সুে ভতুথসক প্রোন 

করা হজয়জছ। 

৩১। এ িয থাজয় আসম কজরানাভাইরািজসনত িাংকট দমাকাসবলায় িরকাজরর 

দনয়া আজরা কজয়কটি গুরুত্বপূণ থ নতুন প্যাজকজ সনজয় সকছু কর্া বলজত িাই। 

িসতিস্ত কুটির সশল্পিহ ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশল্প প্রসতষ্ঠানগুজলাজত ঋণ প্রবাজহর গসত 

প্রর্ম সেজক সকছুটা ির্ হওয়ার কারজণ আমরা এ খাজত ঋণ প্রোন উৎিাসহত 

করজত ২ হাজার দকাটি টাকার একটি দক্রসডট গ্যারাসন্ট সস্কম িালু কজরসছ। 

রপ্তাসনমুখী জ্তসর দিাষাক, িামড়াজাত িে ও িাদ্যকাসশজল্পর দ্যিঃস্থ শ্রসমকজের 

জন্য ইউজরািীয় ইউসনয়জনর অর্ থায়জন আমরা ১ হাজার ৫০০ দকাটি টাকার একটি 

স্থায়ী িামাসজক সুরিা কায থক্রম িালু কজরসছ। িামীণ অর্ থনীসতজক িাো করজত 

আমরা আটটি িরকাসর প্রসতষ্ঠাজনর মাধ্যজম দমাট ১ হাজার ৫০০ দকাটি টাকার 

একটি ক্ষুদ্রঋণ ও িল্লী উন্নয়ন কায থক্রম িালু কজরসছ। বয়স্ক ভাতা এবাং সবধবা ও 

স্বামী সনগৃহীতা মসহলা ভাতা আমরা আজরা ১৫০টি উিজজলায় শতভাজগ উন্নীত 

করার উজদ্যাগ সনজয়সছ যা ২০২১-২২ অর্ থবছর হজত বাস্তবায়ন করজত যাসি। 

কজরানার সিতীয় দেউজয়র প্রভাব দমাকাসবলায় ইজতাপূজব থ সনব থাসিত ৩৫ লি েসরদ্র 

িসরবাজরর মাজঝ ২য় িয থাজয় আজরা ২ হাজার ৫০০ টাকা কজর আসর্ থক িহায়তা 

দিৌুঁজছ সেজয়সছ। িাশািাসশ, িসতিস্ত ৪ লি ৭ হাজার ৪০২ জন দডইসর ও দিাসি 

এবাং ৭৮ হাজার ৭৪ জন মৎস্য খামাসরজক ৫৬৮ দকাটি টাকা নগে আসর্ থক 

িহায়তা প্রোন করসছ। িাম্প্রসতক িমজয় ঝজড়া হাওয়া, তািোহ ও সশলাবৃসষ্টজত 

ফিসল জসম নষ্ট হওয়ায় অসধক িসতিস্ত ৬টি দজলায় িসতিস্ত ৯৭ হাজার ৫০৫ 

জন কৃষকজক জনপ্রসত ২,৫০০ টাকা কজর দমাট ২৪ দকাটি ৫৩ লি টাকা প্রোন 

কজরসছ। এছাড়াও, সশিা প্রসতষ্ঠান বন্ধ্ র্াকায় নন-এমসিও িাধারণ সশিা 

প্রসতষ্ঠাজনর ১ লি ৬ হাজার ও স্বতন্ত্র এবজতোয়ী মাদ্রািার ৬১ হাজার সশিক-

কম থিারীজক দমাট ৭৫ দকাটি টাকার নগে িহায়তা প্রোন করসছ। 
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৩২। আমাজের এিকল উজদ্যাজগর ফজল এ িয থন্ত দেজশ ৫ দকাটি ৮১ লি ৯৫ 

হাজার ২১১ জন নাগসরক এবাং ১ লি ৪ হাজার ৯৯৬টি প্রসতষ্ঠান িরািসর উিকৃত 

হজয়জছ (িসরসশষ্ট ‘ক’ িারসণ ১)। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দনতৃজত্ব গৃহীত 

িমজয়ািজযাগী িেজিজির স্বীকৃসতস্বরূি িম্প্রসত কমনওজয়লর্ মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীজক দকাসভড-১৯ মহামারী দমাকাজবলায় িফল শীষ থ নারী দনত্রীজের 

অন্যতম সহজিজব আখ্যাসয়ত কজরজছ। 

মাননীয় সিকার 

৩৩। এ প্রিজে আসম আমাজের উন্নয়ন িহজযাগীজের সবষজয় সকছু কর্া বলজত 

িাই। বতথমান প্রধানমন্ত্রীর দনতৃজত্বর প্রসত আন্তজথাসতক মহজলর আস্থার প্রসতফলন 

আমরা িাংকটকাজল নতুনভাজব উিলসি করজত দিজরসছ। আমাজের িকল 

সিিাসিক ও বহুিাসিক উন্নয়ন িহজযাগীজের আমরা এই িাংকট দমাকাসবলায় 

িাজশ দিজয়সছ। মহামাসর সনয়ন্ত্রজণ িরকাজরর দনয়া সবসভন্ন উজদ্যাগ ও অর্ থননসতক 

পুনরুদ্ধাজর দনয়া প্রজণােনা প্যাজকজ বাস্তবায়জন আমরা ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-

২০২১ অর্ থবছজর প্রায় ২.৬ সবসলয়ন মাসকথন ডলাজরর বাজজট িহায়তা ঋণ দিজয়সছ। 

আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরও আজরা প্রায় ২ সবসলয়ন ডলাজরর বাজজট িহায়তা 

দিজত যাসি। এর িাশািাসশ, কজরানা টিকা ক্রজয়র জন্য সবসভন্ন উন্নয়ন িহজযাগী 

িাংস্থা হজত আজরা ১.৫ সবসলয়ন ডলাজরর ভৈাসক্সন িাজিাট থ দিজত যাসি। জািান 

িরকার, েসিণ দকাসরয়া িরকার, Asain Infrastructure Investment Bank 

(AIIB) এবাং OPEC Fund for International Develpment (OPEC Fund) 

এই প্রর্মবাজরর মজতা বাাংলাজেশজক বাজজট িহায়তা সেজত এসগজয় এজিজছ। 

আমাজের ঋণ-সজসডসি’র হার কম র্াকায় ও িাসব থকভাজব ঋণ িিমতা সনজয় 

আন্তজথাসতক মহজল দকান িাংশয় না র্াকায় এ সবপুল জ্বজেসশক িহায়তা িাওয়া 

আমাজের জন্য অজনকটাই িহজ হজয়জছ। বাাংলাজেজশর জনগজণর িাজশ র্াকার 

জন্য আসম আিনার মাধ্যজম উন্নয়ন িহজযাগীজের প্রসত িরকাজরর কৃতঞা তা দিৌুঁজছ 

সেসি। 
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িঞ্চম অধ্যায় 

দপ্রসিত ও দপ্রিািট: সবশ্ব অর্ থনীসত ও বাাংলাজেজশর অবস্থান 

মাননীয় সিকার 

৩৪। ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর জাতীয় বাজজটটিও প্রণয়ন করা হজি দকাসভড-

১৯ মহামাসরর কারজণ সবশ্বব্যািী িলমান একটি ক্রাসন্তকাজল। যখন সবজশ্বর সবসভন্ন 

অঞ্চজল ভাইরাজির সিতীয় এবাং দকার্াও দকার্াও িলজছ তৃতীয় দেউ । জ্বসশ্বক এ 

প্রাদ্যভথাজবর ভরজকন্দ্র িাম্প্রসতক িমজয় এসশয়া মহাজেশ, সবজশষ কজর েসিণ 

এসশয়ার সেজক িজর আিজছ। বাাংলাজেশও এর বাইজর নয়। 

৩৫। তজব আশার কর্া আইএমএফ ও সবশ্বব্যাাংক উভয়ই বাাংলাজেজশর জন্য 

সজসডসি প্রবৃসদ্ধর পূব থাভাি বাসড়জয়জছ। আইএমএফ-এর পূব থাভাি অনুযায়ী জ্বসশ্বক 

সজসডসি প্রবৃসদ্ধ হজব ২০২১ িাজল ৬.০ শতাাংশ ও ২০২২ িাজল ৪.৪ শতাাংশ। এর 

সবিরীজত বাাংলাজেজশর সজসডসি প্রবৃসদ্ধর পূব থাভাি হজলা ২০২১ িাজল ৫.০ শতাাংশ 

এবাং ২০২২ িাজল ৭.৫ শতাাংশ। সবশ্বব্যাাংজকর মজত ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর 

জ্বসশ্বক সজসডসি প্রবৃসদ্ধ ৪ শতাাংশ ও বাাংলাজেজশর সজসডসি প্রবৃসদ্ধ ৩.৬ শতাাংশ 

এবাং ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর ৫.১ শতাাংশ হজব। এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক (এসডসব) এর 

মজত বাাংলাজেশ ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর ৫.৫ দর্জক ৬ শতাাংশ এবাং ২০২১-২০২২ 

অর্ থবছজর ৭.২ শতাাংশ সজসডসি প্রবৃসদ্ধ অজথজন িিম হজব। 

৩৬। দকাসভড-১৯ মহামাসরর প্রজকাি অব্যাহত র্াকা িজত্ত্বও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

দশখ হাসিনার সুেি ও সবিিণ দনতৃজত্বর কারজণ িামসষ্টক অর্ থননসতক ব্যবস্থািনার 

েিতা ও উৎকষ থ িাধন এবাং প্রাঞা  রাজস্ব নীসত ও িহায়ক মুদ্রানীসত অনুিরজণর 

মাধ্যজম িরকার িামসষ্টক অর্ থননসতক সস্থসতশীলতা বজায় রাখজত িিম হজয়জছ। 

গত অর্ থবছজর বাাংলাজেশ ৫.২ শতাাংশ সজসডসি প্রবৃসদ্ধ অজথন করজত িিম হজয়জছ 

যা সছল এসশয়ার মজধ্য িবার উিজর। ঐ িমজয় বাজজট ঘাটসতও ধারণজযাগ্য িয থাজয় 

সছল যা সজসডসি’র ৫.৫ শতাাংশ। িরকাসর ঋণ/সজসডসি অনুিাত হজয়জছ মাত্র 
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৩৫.৯৮ শতাাংশ। িলসত অর্ থবছজরর প্রর্ম ১০ মাজি রাজস্ব আহরজণ প্রবৃসদ্ধ হজয়জছ 

১২.৮৭ শতাাংশ। বতথমান অর্ থবছজরর সবগত ১০ মাজি রপ্তাসন খাজত ৮.৭৪ শতাাংশ 

প্রবৃসদ্ধ অসজথত হজয়জছ। আমোসনর দিজত্র জুলাই-মাি থ িমজয় প্রবৃসদ্ধ হজয়জছ ৬.০৬ 

শতাাংশ। প্রবাি আজয়র দিজত্র সবগত ৩১ দম ২০২১ িয থন্ত ৪০.১ শতাাংশ প্রবৃসদ্ধ 

অসজথত হজয়জছ। জ্বজেসশক মুদ্রার সরজাভ থ ৪৪ সবসলয়ন মাসকথন ডলার অসতক্রম 

কজরজছ। িলসত সহিাজবর ভারিাজম্য জুলাই-দফব্রুয়াসর িমজয় ১.৫৫৭ সবসলয়ন 

মাসকথন ডলার উিৃত্ত রজয়জছ। দবিরকাসর খাজতর ঋণ প্রবাজহ মাি থ ২০২১ দত ৮.৭৯ 

শতাাংশ প্রবৃসদ্ধ অসজথত হজয়জছ। সনতৈ প্রজয়াজনীয় িেিহ িামিীক মূল্য িসরসস্থসত 

সনয়ন্ত্রজণ রজয়জছ। মাি থ ২০২১ এ িজয়ন্ট-টু-িজয়ন্ট মূল্যষ্ফীসত সছল ৫.৪৭ শতাাংশ। 

২০২০-২০২১ অর্ থবছজর দেজশর মার্াসিছু সজসডসি বৃসদ্ধ দিজয় োঁসড়জয়জছ ২,২২৭ 

মাসকথন ডলাজর, যা প্রসতজবশী অজনক দেজশর তুলনায় দবশী। িামসষ্টক অর্ থনীসতজত 

িরকাজরর এ িাফল্য উন্নয়ন িহজযাগীিহ সবসভন্ন আন্তজথাসতক মহজলও িমাদৃত 

হজয়জছ। আইএমএফ-এর প্রসতজবেন অনুযায়ী ২০২০ িাজল িবজিজয় দবশী সজসডসি 

প্রবৃসদ্ধ অজথন করা শীষ থ সতনজেজশর মজধ্য বাাংলাজেশ অন্যতম। সবশ্বব্যাাংজকর মজত, 

“Bangladesh economy shows early signs of recovery amid 

uncertainties.” ওয়াল সিট জান থাল িম্প্রসত সশজরানাম কজরজছ, “Bangladesh 

is becoming South Asia’s Economic Bull case.” সে ইসডারয়ান এক্সজপ্রি 

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

সনউ ইয়কথ টাইমি এর ১০ মাি থ ২০২১ এর সশজরানাম “What can Biden’s plan 

do for poverty? Look to Bangladesh.” 

৩৭। িাম্প্রসতক িমজয় বাাংলাজেজশর অর্ থনীসতর এ ইসতবািক সিত্র হজত িহজজই 

প্রতীয়মান হয় দয, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দঘাসষত িমজয়ািজযাগী ও কায থকর 

অর্ থননসতক পুনরুদ্ধার কায থক্রম বাস্তবায়জনর মাধ্যজম িরকার কম থসৃজন ও 

কম থসুরিা, অভৈন্তরীণ িাসহো সৃসষ্ট এবাং অর্ থননসতক কম থকাডার িিল রাখা, দকাসভড-

১৯ প্রসতজষধক টিকা প্রোন কায থক্রজমর মাধ্যজম কজরানা মহামাসরর িলমান সিতীয় 

দেউ এর অর্ থননসতক প্রভাবও িফলভাজব কাটিজয় ওঠা িম্ভব হজব। িরকার সবশ্বাি 

কজর “Every challenge creates lots of opportunities and windows for 
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moving forward.” দি কারজণ দকাসভড-১৯ এর ফজল সবশ্ব অর্ থনীসতজত সৃষ্ট 

িজতর িাশািাসশ সকছু সুজযাগও জ্তসর হজব যা িহজণ িরকার িব থাত্মক িহজযাসগতা 

প্রোন করজব। 

৩৮। আমাজের অর্ থনীসতর প্রাণশসক্ত হজি আমাজের দেজশর মানুষ। িাংগত 

কারজণই দকাসভড-১৯ এর প্রভাব সবজবিনায় এবাজরর বাজজজট প্রাধান্য িাজব দেজশর 

মানুজষর জীবন-জীসবকা। দেজশর িকল মানুজষর জীবন-মান উন্নয়জনর মাধ্যজমই 

মূলত: অসজথত হজব ২০৩০ (দটকিই উন্নয়ন অভীষ্ট), ২০৩১ (উচ্চ মধ্যম আজয়র 

দেশ), ২০৪১ (উন্নত দেশ) এবাং ২১০০ (ব-িীি িসরকল্পনার বাস্তবায়ন) এর 

কাসঙ্খত লিৈিমূহ। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

িম্পূরক বাজজট 

মাননীয় সিকার 

৩৯। এ িয থাজয় আসম িলসত ২০২০-২০২১ অর্ থবছজরর িম্পূরক বাজজট ও 

২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর প্রস্তাসবত বাজজট কাঠাজমার উির আজলাকিাত করব। 

িলসত ২০২০-২০২১ অর্ থবছজরর িম্পূরক বাজজট 

মাননীয় সিকার 

৪০। িলসত ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর রাজস্ব খাজত নানাসবধ িাংস্কার কায থক্রম 

সবজশষ কজর ভৈাট আইন, ২০১২-এর িসরপূণ থ বাস্তবায়ন এবাং দেজশর অর্ থনীসত 

কজরানার প্রভাব হজত পুনরুদ্ধার হজব ধজর সনজয় রাজস্ব আহরণ ও ব্যজয়র লিৈ 

সনধ থারণ করা হয়। সকন্তু দকাসভড-১৯ এর প্রভাব েীঘ থস্থায়ী হওয়ায়, সবজশষ কজর 

কজরানার সিতীয় দেউ-এর প্রভাজব রাজস্ব আয় ও ব্যজয়র প্রতৈাসশত লিৈমাত্রা 

অনুযায়ী অসজথত হজব না মজম থ প্রতীয়মান হজি। িলসত অর্ থবছজরর দফব্রুয়াসর, 

২০২১ িয থন্ত আহসরত রাজজস্বর িসরমাণ সছল মূল বাজজজটর বাসষ থক লিৈমাত্রার 

৪১.০ শতাাংশ। একই িমজয় িরকাসর ব্যয় হয় বাসষ থক বরাজদ্দর ৩৩.৫ শতাাংশ। 

বাজজট বাস্তবায়জনর এই িসরসস্থসত সবজবিনায় ২০২০-২০২১ অর্ থবছজরর বাজজজট 

দয িাংজশাধন ও িমিয় করজত হজয়জছ তার একটি িাংসিপ্ত সববরণ িসরসশষ্ট ক: 

িারসণ ৪ -দত সবস্তাসরত দেখাজনা হজয়জছ। 

৪১। িাংজশাসধত রাজস্ব আয়: ২০২০-২০২১ অর্ থবছজরর মূল বাজজজট রাজস্ব 

িাংিজহর লিৈমাত্রা ধায থ করা হয় ৩ লি ৭৮ হাজার দকাটি টাকা। অর্ থবছজরর 

জুলাই-দফব্রুয়াসর িমজয় রাজস্ব আোয় িসরসস্থসত িয থাজলািনা কজর রাজস্ব িাংিজহর 

লিৈমাত্রা ২৬ হাজার ৪৬৮ দকাটি টাকা হ্রাি কজর ৩ লি ৫১ হাজার ৫৩২ দকাটি 

টাকা সনধ থারণ করা হজয়জছ। 



33 

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

প্রাক্কলন করা হয় ৫ লি ৬৮ হাজার দকাটি টাকা। িাংজশাসধত বাজজজট এ ব্যয় ২৯ 

হাজার ১৭ দকাটি টাকা হ্রাি কজর ৫ লি ৩৮ হাজার ৯৮৩ দকাটি টাকা সনধ থারণ 

করা হজয়জছ। বাসষ থক উন্নয়ন কম থসূসির আকার ২ লি ৫ হাজার ১৪৫ দকাটি টাকা 

হজত ৭ হাজার ৫০২ দকাটি টাকা হ্রাি কজর ১ লি ৯৭ হাজার ৬৪৩ দকাটি টাকায় 

সনধ থারণ করা হজয়জছ। অন্যসেজক, দকাসভড-১৯ এর কারজণ স্বাস্থৈ খাজত এবাং 

সবসভন্ন প্রজণােনা বাস্তবায়জন ব্যয় বৃসদ্ধ দিজয়জছ। তজব কম গুরুত্বপূণ থ খাজত ব্যয় 

িাশ্রয় কজর িসরিালনিহ অন্যান্য ব্যজয়র প্রাক্কলন হ্রাি করা হজয়জছ ২১ হাজার 

৫১৫ দকাটি টাকা। 

৪৩। িাংজশাসধত বাজজট ঘাটসত ও অর্ থায়ন: িলসত অর্ থবছজরর বাজজজট ঘাটসত 

প্রাক্কলন করা হজয়সছল ১ লি ৯০ হাজার দকাটি টাকা। িাংজশাসধত বাজজজট ঘাটসত 

সনধ থারণ করা হজয়জছ ১ লি ৮৭ হাজার ৪৫১ দকাটি টাকা, যা সজসডসি’র ৬.১ 

শতাাংশ। মূল বাজজজট ঘাটসতর সবিরীজত জ্বজেসশক উৎি হজত অর্ থায়জনর প্রাক্কলন 

সছল ৮০ হাজার ১৭ দকাটি টাকা, যা িাংজশাসধত বাজজজট হ্রাি দিজয় োঁসড়জয়জছ ৭২ 

হাজার ৩৯৯ দকাটি টাকায়। অভৈন্তরীণ উৎজির মজধ্য ব্যাাংক ব্যবস্থা হজত 

অর্ থায়জনর িসরমাণ ধরা হজয়জছ ৭৯ হাজার ৭৪৯ দকাটি টাকা। 
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িপ্তম অধ্যায় 

আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর বাজজট কাঠাজমা 

মাননীয় সিকার 

৪৪। দকাসভড-১৯-এর েীঘ থতর প্রভাব এবাং সবজশ্বর সবসভন্ন দেজশ এর সিতীয় 

দেউ-এর প্রভাজব জ্বসশ্বক অর্ থনীসত ব্যািক ঝুুঁসকর মজধ্য িজড়জছ। দকাসভড-১৯ এর 

প্রভাজব বাাংলাজেজশর অর্ থনীসতর সবসভন্ন খাজত সৃষ্ট িসত হজত পুনরুদ্ধাজরর দকৌশল 

সবজবিনায় সনজয় এবাং সবজশষভাজব স্বাস্থৈ খাজত উদ্ভতূ প্রজয়াজন দমটাজনা এবাং 

ভৈাকসিন প্রজয়াজগর সবষয়টি সবজবিনায় সনজয় ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর বাজজট 

প্রস্তুত করা হজয়জছ। দকাসভড-১৯ এর প্রভাব দমাকাজবলায় প্রসতটি মন্ত্রণালয় ও 

সবভাজগর লিৈমাত্রা পূরজণর ব্যবস্থা প্রস্তাসবত বাজজজট রাখা হজয়জছ। 

মাননীয় সিকার 

৪৫। এবার আসম আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর প্রস্তাসবত আয় ও ব্যজয়র 

একটি সিত্র তুজল ধরসছ যা িসরসশষ্ট  ‘ক’: িারসণ ৫ এ সবস্তাসরত দেয়া আজছ। 

৪৬। সবগত অর্ থবছজরর বাজজট উিস্থািনকাজল আসম কর রাজস্ব ব্যবস্থািনার 

দিজত্র দবশসকছু িাংস্কারমূলক িেজিি িহজণর কর্া বজলসছলাম। এ বছজর এ 

িকল িাংস্কারমূলক িেজিি বাস্তবায়ন আমরা শুরু কজরসছ। সকন্তু অর্ থবছরব্যাসি 

দকাসভড-১৯ এর প্রভাজব আমরা দিগুজলা িফলভাজব দশষ করজত িাসরসন। আমরা 

গৃহীত িকল িাংস্কারমূলক কায থক্রম ধারাবাসহকভাজব আগামী অর্ থবছজর অব্যাহত 

রাখজত িাই। 

৪৭। জুলাই, ২০১৯ হজত আমরা নতুন ভৈাট আইন বাস্তবায়ন করসছ। এ 

বাস্তবায়ন িফল করজত আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর প্রজয়াজনীয় জনবল বৃসদ্ধ, 

িরঞ্জাম িাংিহ এবাং েিতা বৃসদ্ধর সবষজয় কায থক্রম িলমান র্াকজব। রাজস্ব 

আোজয়র সিাংহভাগ জাতীয় রাজস্ব দবাজড থর মাধ্যজম করা হজয় র্াজক। তাই আগামী 
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অর্ থবছজর জাতীয় রাজস্ব দবাজড থর প্রাসতষ্ঠাসনক িিমতা বৃসদ্ধর প্রজয়াজনীয় উজদ্যাগ 

িহণ এবাং একই িাজর্ Business প্রজিি অজটাজমশন-এর কাজজক প্রাধান্য দেয়া 

হজব। 

৪৮। আমাজের জনিাংখ্যার একটা বড় অাংশ কর প্রোজন িমর্ থ হজলও কর 

প্রোনকারীর িাংখ্যা বতথমাজন মাত্র ২৫.৪৩ লি। ফজল কর ফাঁসক দরাজধ 

প্রজয়াজনীয় উজদ্যাগ িহণিহ তাজেরজক কর জাজলর (Tax-net) আওতায় আনার 

প্রজয়াজনীয় ব্যবস্থা আগামী বাজজজট র্াকজব। তাছাড়া, আমাজের রাজস্ব সজসডসি’র 

অনুিাত িম-অর্ থনীসতর অন্যান্য দেজশর তুলনায় কম। ফজল রাজস্ব সজসডসি 

অনুিাত বতথমাজনর দযৌসক্তক িয থাজয় বৃসদ্ধর কায থক্রম িহণ করা হজব। 

মাননীয় সিকার 

৪৯। প্রস্তাসবত কাস্টমি আইন, ২০২০ মহান জাতীয় িাংিজে অনুজমাসেত হজল 

আগামী অর্ থবছজর এই আইন কায থকর করা হজব মজম থ আশাবাে ব্যক্ত করসছ। 

৫০। উিজর বসণ থত বাস্তবতা এবাং আমাজের িকল িসরকসল্পত ও িাংস্কারমূলক 

কর ব্যবস্থািনার হাত ধজর ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর দমাট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা 

হজয়জছ ৩ লি ৮৯ হাজার দকাটি টাকা, যা সজসডসি’র ১১.৩ শতাাংশ। এর মজধ্য 

জাতীয় রাজস্ব দবাড থ উৎি হজত ৩ লি ৩০ হাজার দকাটি টাকা িাংিহ করা হজব। 

এনসবআর বসহভূ থত সূত্র হজত কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হজয়জছ ১৬ হাজার দকাটি 

টাকা। এছাড়া, কর-বসহভূ থত খাত দর্জক রাজস্ব আহসরত হজব আজরা ৪৩ হাজার 

দকাটি টাকা। 

মাননীয় সিকার 

৫১। ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর বাজজজটর আকার বা দমাট ব্যয় প্রাক্কলন করা 

হজয়জছ ৬ লি ৩ হাজার ৬৮১ দকাটি টাকা, যা সজসডসি’র ১৭.৫ শতাাংশ। 

িসরিালনিহ অন্যান্য খাজত দমাট বরাদ্দ রাখা হজয়জছ ৩ লি ৭৮ হাজার ৩৫৭ 

দকাটি টাকা এবাং বাসষ থক উন্নয়ন কম থসূসিজত বরাদ্দ ধরা হজয়জছ ২ লি ২৫ হাজার 

৩২৪ দকাটি টাকা। 
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৫২। বাসষ থক উন্নয়ন কম থসূসিজত বরাদ্দ দেয়ার দিজত্র স্বাস্থৈ, কৃসষ ও কম থসৃজনজক 

প্রাধান্য দেয়া হজয়জছ। আগামী অর্ থবছজরর বাসষ থক উন্নয়ন কম থসূসির খাতওয়াসর 

বরাদ্দ িসরসশষ্ট ‘ক’ এর িারসণ ৬ এ তুজল ধরা হজয়জছ। ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর 

বাসষ থক উন্নয়ন কম থসূসিজত মানবিম্পে (সশিা, স্বাস্থৈ এবাং িাংসিষ্ট অন্যান্য) খাজত 

২৯.৪ শতাাংশ, িাসব থক কৃসষ খাজত (কৃসষ, িল্লী উন্নয়ন ও িল্লী প্রসতষ্ঠান, িাসনিম্পে 

এবাং িাংসিষ্ট অন্যান্য) ২১.৭ শতাাংশ, সবদ্যৈৎ ও জ্বালাসন খাজত ১২.১ শতাাংশ, 

দযাগাজযাগ অবকাঠাজমা খাজত (িড়ক, দরল, দিতু এবাং দযাগাজযাগ িাংসিষ্ট 

অন্যান্য) ২৬.৪ শতাাংশ এবাং অন্যান্য খাজত ১০.৪ শতাাংশ বরাজদ্দর প্রস্তাব করসছ। 

৫৩। ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর বাজজট ঘাটসত োঁড়াজব ২ লি ১৪ হাজার ৬৮১ 

দকাটি টাকা, যা সজসডসি’র ৬.২ শতাাংশ। এখাজন উজল্লখ্য, এই হার গত বাজজজট 

সছল ৬.১ শতাাংশ। ঘাটসত অর্ থায়জন জ্বজেসশক উৎি হজত ১ লি ১ হাজার ২২৮ 

দকাটি টাকা এবাং অভৈন্তরীণ উৎি হজত ১ লি ১৩ হাজার ৪৫২ দকাটি টাকা িাংিহ 

করা হজব। অভৈন্তরীণ উৎজির মজধ্য ব্যাাংক ব্যবস্থা হজত িাংগৃহীত হজব ৭৬ হাজার 

৪৫২ দকাটি টাকা এবাং িঞ্চয়িত্র ও অন্যান্য ব্যাাংক-বসহভূ থত খাত হজত আিজব ৩৭ 

হাজার ১ দকাটি টাকা। 

মাননীয় সিকার 

৫৪। িামসিক ব্যয় কাঠাজমা: প্রস্তাসবত বাজজজটর িামসিক ব্যয় কাঠাজমা 

(উন্নয়ন ও িসরিালন ব্যয়) এখন তুজল ধরব। সবসভন্ন মন্ত্রণালয় ও সবভাজগর 

িম্পাসেত কাজজর দশ্রসণসবন্যাি অনুযায়ী কাজগুসলজক ৩টি প্রধান ভাজগ ভাগ করা 

হয়, যর্া: িামাসজক অবকাঠাজমা, দভৌত অবকাঠাজমা ও িাধারণ দিবা খাত। 

৫৫। প্রস্তাসবত বাজজজট িামাসজক অবকাঠাজমা খাজত বরাজদ্দর প্রস্তাব করা 

হজয়জছ ১ লি ৭০ হাজার ৫১০ দকাটি টাকা, যা দমাট বরাজদ্দর ২৮.২৫ শতাাংশ; 

এর মজধ্য মানবিম্পে খাজত (সশিা, স্বাস্থৈ এবাং িাংসিষ্ট অন্যান্য খাত) বরাজদ্দর 

প্রস্তাব করা হজয়জছ ১ লি ৫৫ হাজার ৮৪৭ দকাটি টাকা। দভৌত অবকাঠাজমা খাজত 
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প্রস্তাব করা হজয়জছ ১ লি ৭৯ হাজার ৬৮১ দকাটি টাকা বা ২৯.৭৬ শতাাংশ; যার 

মজধ্য িাসব থক কৃসষ ও িল্লী উন্নয়ন খাজত ৭৪ হাজার ১০২ দকাটি; দযাগাজযাগ 

অবকাঠাজমা খাজত ৬৯ হাজার ৪৭৪ দকাটি এবাং সবদ্যৈৎ ও জ্বালাসন খাজত ২৭ 

হাজার ৪৮৪ দকাটি টাকা। িাধারণ দিবা খাজত প্রস্তাব করা হজয়জছ ১ লি ৪৫ 

হাজার ১৫০ দকাটি টাকা, যা দমাট বরাজদ্দর ২৪.০৪ শতাাংশ। িরকাসর-দবিরকাসর 

অাংশীোসরত্ব (PPP), সবসভন্ন সশজল্প আসর্ থক িহায়তা, ভতুথসক, রাষ্ট্রায়ত্ত, বাসণসজৈক 

ও আসর্ থক প্রসতষ্ঠাজন সবসনজয়াজগর জন্য ব্যয় বাবে বরাজদ্দর প্রস্তাব করা হজয়জছ ৩৪ 

হাজার ৬৪৮ দকাটি টাকা, যা দমাট বরাজদ্দর ৫.৭৪ শতাাংশ; সুে িসরজশাধ বাবে 

প্রস্তাব করা হজয়জছ ৬৮ হাজার ৫৮৯ দকাটি টাকা, যা দমাট বরাজদ্দর ১১.৩৬ 

শতাাংশ; সনট ঋণোন (Net lending) ও অন্যান্য ব্যয় খাজত প্রস্তাব করা হজয়জছ ৫ 

হাজার ১০৩ দকাটি টাকা, যা দমাট বরাজদ্দর ০.৮৫ শতাাংশ। এ িম্পসকথত 

সবস্তাসরত তথ্য িসরসশষ্ট ‘ক’ এর িারসণ ৭ এবাং মন্ত্রণালয়/সবভাগসভসত্তক বাজজট 

বরাজদ্দর প্রস্তাব িসরসশষ্ট ‘ক’ এর িারসণ ৮ এ উিস্থািন করা হজলা। 



38 

অষ্টম অধ্যায় 

খাতসভসত্তক নীসত-দকৌশল, কম থিসরকল্পনা ও িম্পে িঞ্চালন 

মাননীয় সিকার 

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

দকৌশল, কম থিসরকল্পনা ও বাজজট বরাজদ্দর একটি িাংসিপ্ত সববরণ আিনার 

মাধ্যজম দেশবািীর িামজন তুজল ধরজত িাই। কজরানা ভাইরাজির সিতীয় দেউ ও 

েীঘ থাসয়ত প্রভাব দমাকাজবলা, আমাজের সনব থািনী ইশজতহার, ২০১৮-এ বসণ থত 

প্রসতশ্রুসত বাস্তবায়ন, অষ্টম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা ও ২য় দপ্রসিত িসরকল্পনা 

(২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন এবাং দটকিই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লিৈিমূহ অজথজনর 

প্রয়াি িালাজনা হজব এ বাজজজটর মাধ্যজম। আমরা ইজতামজধ্য অষ্টম িঞ্চবাসষ থক 

িসরকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু কজরসছ। সুতরাাং আগামী বাজজজট এর বাস্তবায়ন 

সবজশষভাজব গুরুত্ব িাজব। তাছাড়া, কজরানা ভাইরাজির েীঘ থজময়াসে প্রভাব 

দমাকাজবলায় জীবন ও জীসবকাজক প্রাধান্য সেজয় অর্ থননসতক পুনগ থঠজনর মাধ্যজম 

জনগজণর দমৌসলক িাসহো পূরণ সনসিত করার সবষয়টি এ বাজজজট িসক্রয়ভাজব 

সবজবিনা করার দিষ্টা কজরসছ। 

মধ্যজময়াসে নীসত-দকৌশল 

৫৭। সবগত এক েশজক বাাংলাজেজশর ক্রমাগত উচ্চ সজসডসি প্রবৃসদ্ধ অজথন 

দকাসভড-১৯-এর প্রভাজব িামসয়ক বাধািস্ত হজয়জছ। গত ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছজর 

দরকড থ ৮.১৫ শতাাংশ প্রবৃসদ্ধ অসজথত হজলও ২০১৯-২০২০ অর্ থবছজর কজরানা 

ভাইরাজির কারজণ তা হ্রাি দিজয় ৫.২ শতাাংজশ োঁড়ায়। তজব ২০২০-২০২১ 

অর্ থবছজর দকাসভড-১৯-এর প্রভাব হজত অর্ থনীসতর পুনরুদ্ধার হজব ধজর সনজয় িলসত 

অর্ থবছজরর বাজজজট সজসডসি প্রবৃসদ্ধর লিৈমাত্রা সনধ থারণ করা হজয়সছল ৮.২০ 

শতাাংশ। সকন্তু এ মহামাসরর প্রভাব েীঘ থতর হওয়া এবাং বাাংলাজেশিহ সবজশ্বর 

সবসভন্ন দেজশ কজরানা ভাইরাজির সিতীয় দেউ এবাং পুনরায় লকডাউন দঘাষণার 
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কারজণ অর্ থজনসতক কম থকাজডার ির্ অবস্থা সবরাজমান এবাং রপ্তাসন ও আমোসনর 

দিজত্র কাসঙ্খত গসত সফজর িায়সন। তজব প্রবাি আজয় কাসঙ্খত প্রবৃসদ্ধ অসজথত হওয়া 

এবাং অর্ থননসতক পুনরুদ্ধাজর িরকার দঘাসষত বৃহৎ প্রজণােনা প্যাজকজ বাস্তবায়জনর 

সবষয়গুজলা সবজবিনা কজর িলসত অর্ থবছজরর সজসডসি প্রবৃসদ্ধর প্রাক্কলন িাংজশাধন 

কজর ৬.১ শতাাংজশ সনধ থারণ করা হজয়জছ। িাশািাসশ দকাসভড-১৯ িরবতী 

উত্তরজণর সবষয়টি সবজবিনায় সনজয় েীঘ থজময়াসে িসরকল্পনার িাজর্ িামঞ্জস্য দরজখ 

আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর প্রবৃসদ্ধর হার ৭.২ শতাাংজশ সনধ থারণ করা হজয়জছ। 

এ িমজয় মূল্যস্ফীসত ৫.৩ শতাাংশ হজব মজম থ আশা করসছ। 

৫৮। মধ্যজময়াজে আমাজের প্রবৃসদ্ধর প্রধান উৎি হজলা শসক্তশালী অভৈন্তরীণ 

িাসহো। অভৈন্তরীণ িাসহো বৃসদ্ধজত দভাগ ও সবসনজয়াগ এবাং বসহিঃস্থ িাসহো বৃসদ্ধজত 

রপ্তাসন হজব আমাজের মজনাজযাজগর দিত্র। প্রবাি আজয়র প্রবৃসদ্ধ মধ্যজময়াজেও 

অব্যাহত র্াকজব। িরকাসর সবসনজয়াজগর মাধ্যজম উন্নত দযাগাজযাগ ব্যবস্থা গজড় 

দতালা, সবদ্যৈৎ ও জ্বালাসন সনরািত্তা সনসিত করা আমাজের লিৈ। অন্যসেজক 

িরবরাজহর সেক দর্জক সশল্পখাজতর প্রবৃসদ্ধ বাড়াজনার মাধ্যজম সজসডসি’র প্রবৃসদ্ধ 

ত্বরাসিত করা ও কম থিাংস্থাজনর ব্যবস্থা করা আমাজের অন্যতম লিৈ। অর্ থননসতক 

অঞ্চলিমূহ প্রসতষ্ঠার কাজ দ্রুতগসতজত বাস্তবায়জনর মাধ্যজম এ লিৈ অসজথত হজব 

বজল আশাবাে ব্যক্ত করসছ। 

৫৯। আগামী বাজজট অষ্টম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা বাস্তবায়জনর সিতীয় বছর। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ‘রূিকল্প ২০৪১’-এর আজলাজক প্রণীত ২য় দপ্রসিত 

িসরকল্পনার (২০২১-২০৪১) প্রর্ম ধাি বাস্তবাসয়ত হজব অষ্টম িঞ্চবাসষ থক 

িসরকল্পনা বাস্তবায়জনর মাধ্যজম। অষ্টম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনার িফল বাস্তবায়জনর 

মাধ্যজম একসেজক দযমন রূিকল্প ২০৪১ এর সভত রসিত হজব অন্যসেজক দটকিই 

উন্নয়ন অভীজষ্টর লিৈিমূহ এবাং বাাংলাজেশ ব-িীি িসরকল্পনা ২১০০-এর 

লিৈিমূহ অজথজন িহায়ক হজব। তাছাড়া, দকাসভড-১৯ এর িৈাজলঞ্জিমূহ 

দমাকাজবলার মাধ্যজম উচ্চতর অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধ অজথন, আয় বৃসদ্ধ ও কম থসৃজন 

এবাং োসরদ্রৈ হ্রাজির দকৌশল বাস্তবায়জনর উিরও এ িসরকল্পনায় সবজশষভাজব গুরুত্ব 
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প্রোন করা হজয়জছ। এছাড়া, অন্তভ্য থসক্তমূলক প্রবৃসদ্ধ ত্বরাসিত করার লজিৈ শ্রমঘন ও 

রপ্তাসনমুখী সশজল্পর উন্নয়ন, কৃসষর বহুমুখীকরণ, দিবাখাজতর উন্নয়ন, ৪র্ থ সশল্প 

সবপ্লবজক ধারণ করার জন্য আইসিটি সভসত্তক উজদ্যাক্তা উন্নয়ন এবাং সবজেজশ 

কম থিাংস্থান বৃসদ্ধর সবষজয় কম থসূসি বাস্তবায়জনর ির্ সনজে থশনা রজয়জছ। এই 

িসরকল্পনার িফল বাস্তবায়জনর মূল সভসত্ত হজলা দবিরকাসর খাজতর দেশী-সবজেশী 

সবসনজয়াগ ত্বরাসিত করা এবাং দি লজিৈ িরকার সবসনজয়াগ-বান্ধ্ব িসরজবশ 

জ্তসরজত ভূসমকা িালন করজব। িাশািাসশ িরকাসর সবসনজয়াগ সবজশষ কজর বাসষ থক 

উন্নয়ন কম থসূসি বৃসদ্ধর সবষজয় সবজশষভাজব দজার দেয়া হজয়জছ। বাসষ থক উন্নয়ন 

কম থসূসি বাস্তবায়জনর লজিৈ সবজশষভাজব গুরুত্ব প্রোন করা হজয়জছ স্বাস্থৈ খাজতর 

অবকাঠাজমা শসক্তশালীকরণ, িামাসজক সনরািত্তা ব্যবস্থা গজড় দতালা এবাং 

দবিরকাসর সবসনজয়াগ ও অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধ ত্বরাসিত করার জন্য অবকাঠাজমাগত 

বাধা দূরীকরজণর উির। এছাড়া, সডসজটাল বাাংলাজেশ সবসনম থাণ, মানবিম্পে 

উন্নয়ন, িরকাসর প্রসতষ্ঠাজন সুশািন প্রসতষ্ঠা ইতৈাসে এজজডারাজকও প্রাধান্য দেয়া 

হজয়জছ। 

মাননীয় সিকার 

৬০। জ্বসশ্বক মহামাসর কজরানাভাইরাি এর প্রাদ্যভ থাব িঠিকভাজব দমাকাজবলা 

এবাং জীবন ও জীসবকাজক প্রাধান্য সেজয় এর অর্ থননসতক প্রভাব দৃঢ়তার িাজর্ 

কাটিজয় ওঠার লজিৈ আমরা সবগত বছজরর ন্যায় িলসত বছজরও বাজজট প্রণয়জনর 

দিজত্র গতানুগসতক ব্যবস্থা হজত সকছুটা িজর এজিসছ। এ প্রিাংজগ আসম উজল্লখ 

করজত িাই দয, আগামী বাজজজট িরকাজরর অিাসধকাজরর দিজত্র কাঠাজমাগত 

িসরবতথন আনা হজয়জছ। আগামী বাজজজট দকাসভড-১৯ এর প্রভাব দমাকাজবলায় 

স্বাস্থৈ খাতজক িব থাজিিা অিাসধকার প্রোন কজর এ খাজত প্রজয়াজনীয় বরাদ্দ প্রোন 

করা হজয়জছ। আমাজের সিতীয় অিাসধকার খাত হজলা দকাসভড-১৯ দমাকাজবলায় 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দঘাসষত প্রজণােনা প্যাজকজিমূজহর বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা। 

খাদ্য সনরািত্তা সনসিত করার লজিৈ কৃসষ হজি আমাজের তৃতীয় িজব থাচ্চ 

অিাসধকার খাত। এ লজিৈ আমরা অসধক খাদ্য উৎিােনকজল্প কৃসষ যাসন্ত্রকীকরণ, 
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দিি ও বীজজ প্রজণােনা, কৃসষ পুনব থািন, িাজরর উির ভতুথসক প্রোন, ইতৈাসে 

কায থক্রম অব্যাহত রাখজবা। আমাজের িতুর্ থ অিাসধকার খাত হজি সশিা ও েিতা 

উন্নয়নিহ িাসব থক মানবিম্পে উন্নয়ন। িল্লী উন্নয়ন ও কম থসৃজনজক আমরা িঞ্চম 

অিাসধকার প্রোন কজরসছ। দি লজিৈ আমরা দকাসভড-১৯ এর প্রভাজব িাসব থক 

অর্ থননসতক কম থকাডার ব্যাহত হওয়ায় সশল্প উৎিােন, সিএমএিএমই, দিবা খাত ও 

িামীণ অপ্রাসতষ্ঠাসনক খাজত কম থহীনতা এবাং কম থহীন হজয় দেজশ দফরত আিা 

প্রবািী বাাংলাজেশীজের জন্য ব্যািক কম থসূসি বাস্তবায়জনর উির আমরা 

সবজশষভাজব গুরুত্ব প্রোন কজরসছ। এছাড়া িামাসজক সনরািত্তার আওতা িম্প্রিারণ 

করািহ গৃহহীন েসরদ্র জনজগাষ্ঠীর জন্য গৃহসনম থাণ এবাং সনম্ন আজয়র মানুজষর মাজঝ 

সবনামূজল্য/স্বল্পমূজল্য খাদ্য সবতরজণর উিরও আমরা অিাসধকার প্রোন কজরসছ। 

মাননীয় সিকার 

৬১। আমাজের িরকাজরর অন্যতম দমৌসলক অেীকার হজলা দটকিই ও 

অন্তভ্য থসক্তমূলক উন্নয়জনর মাধ্যজম উচ্চ প্রবৃসদ্ধ অজথন। বাজজট প্রণয়জনর দিজত্র 

উচ্চতর প্রবৃসদ্ধ অজথজনর জন্য দবিরকাসর সবসনজয়াগ বান্ধ্ব িসরজবশ সৃসষ্ট, রপ্তাসন 

বাসণজজৈর প্রিার, ব্যবিা বান্ধ্ব কর ব্যবস্থািনা, আসর্ থক খাজতর িাংস্কার, িরকাসর 

সবসনজয়াগ, তর্া বাসষ থক উন্নয়ন কম থসূসি বা এসডসি’র আকার বৃসদ্ধ ইতৈাসে 

িসরকল্পনা বাস্তবায়জনর সবষজয় অিাসধকার প্রোন করা হজয় র্াজক। তাছাড়া, 

অবকাঠাজমা খাজতর দমগা প্রকল্পিমূহ, দযমন: িদ্মা দিতু, িদ্মা দিতুর দরলিাংজযাগ, 

দোহাজারী হজত কক্সবাজার িয থন্ত দরলির্ সনম থাণ, রূিপুর িারমাণসবক সবদ্যৈৎ 

দকন্দ্র, রামিাল সবদ্যৈৎ দকন্দ্র, িায়রা িমুদ্র বদর এবাং মজহশখালীর মাতারবাড়ীজত 

সবদ্যৈৎ দকন্দ্র, োকা দমজরাজরল, ইতৈাসেিহ অবকাঠাজমা খাজতর িকল জাতীয় 

গুরুত্বপূণ থ প্রকল্পিমূহ যর্ািমজয় বাস্তবায়ন িম্পন্ন করার মাধ্যজম উচ্চ প্রবৃসদ্ধ 

অজথজনর ধারাবাসহকতা বজায় রাখার প্রজিষ্টা িালাজনা আমাজের অন্যতম লিৈ 

হজব। শুধুমাত্র প্রবৃসদ্ধ অজথনই নয়, িাশািাসশ োসরদ্রৈ সবজমািন ও অিমতা হ্রাি 

কজর জনগজণর জীবনমাজন গুণগত িসরবতথন আনাই আমাজের লিৈ। এ জন্য 

িামাসজক সুরিা কম থসূসির আওতা বৃসদ্ধ, অভৈন্তরীণ ও জ্বজেসশক কম থিাংস্থান, 
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ক্ষুদ্রঋণ ও েিতামূলক প্রসশিণ ইতৈাসে দকৌশল অসধকতর গুরত্ব িাজব। প্রসত 

বছজরর মত এবারও বাজজট বকৃ্ততার িাজর্ আমাজের মধ্যজময়াসে নীসত দকৌশল 

িবসলত ‘মধ্যজময়াসে িামসষ্টক অর্ থননসতক নীসত-সববৃসত’ দিশ করা হজয়জছ। 

৬২। িরবতী অাংজশ খাতসভসত্তক সুসনসে থষ্ট কম থিসরকল্পনা তুজল ধরসছ। 

কম থিসরকল্পনা ও িম্পে িঞ্চালন 

স্বাস্থৈ ও িসরবার কল্যাণ 

মাননীয় সিকার 

দকাসভড-১৯ মহামাসর দমাকাজবলা ও জনজীবন সুরিা 

৬৩। আিসন জাজনন দয, ২০২০ িাজলর প্রর্মাধ থ হজত দকাসভড-১৯ মহামাসরর 

প্রজকাজি িাংকটািন্ন িময় িার করজছ দগাটা সবশ্ব। বতথমাজন এ মহামাসরর সিতীয় 

ও তৃতীয় দেউ সবশ্বব্যািী জনজীবন সুরিাজক আজরা কঠিনতর ও িাংকটময় কজর 

তুজলজছ। বাাংলাজেশও এর ব্যসতক্রম নয়। দেজশ মাি থ ২০২০ হজত শুরু হওয়া 

দকাসভড-১৯ মহামাসরর িাংক্রমণ িলসত বছজরর শুরুজত সকছুটা কজম এজলও মাি থ 

২০২১ এর সিতীয় িপ্তাহ হজত সিতীয় দেউ শুরু হজয়জছ, যা এখজনা িলমান রজয়জছ। 

জনস্বাস্থৈ ও জনজীবজনর উির এ মহামাসরর প্রভাব সবজবিনায় আমরা প্রর্ম দেউ 

এর িমজয় দকাসভড দমাকাজবলার প্রস্তুসতমূলক িেজিি িহণ কজরসছলাম। ৬৬ 

সেজনর দেশব্যািী িাধারণ ছুটি দঘাষণা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেক সনজে থশনায় 

িাংক্রমণ হ্রাি ও আক্রান্তজের সিসকৎিার যজর্ািযুক্ত ব্যবস্থা িহজণর ফজল দি িমজয় 

িাংক্রমণ ও মৃতুৈর হার সনয়ন্ত্রজণ রাখা িম্ভব হজয়সছল। 

৬৪। এ মহামাসরর িলমান সিতীয় দেউজয়র িমজয় িাংক্রমজণর হার অস্বাভাসবক 

হাজর বৃসদ্ধর দপ্রিািজট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনজে থশনা অনুযায়ী পুনরায় দেশজুজড় ৫ 

এসপ্রল হজত ৩০ দম ২০২১ িয থন্ত লকডাউন বলবৎ করা হয়। জনস্বাস্থৈ ও জনজীবন 

সুরিার লজিৈ এিময় মানুজষর িলািল কজঠারভাজব সনয়ন্ত্রণ করা হয়, এবাং 

গণিসরবহণ, দরল িসরবহণ ও অভৈন্তরীণ িজর্ সবমান িলািল বন্ধ্ রাখা হয়। তজব 

িাধারণ মানুজষর জীসবকা বজায় রাখার মাধ্যজম অর্ থনীসতজক িিল রাখার জন্য 
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কজঠার স্বাস্থৈসবসধ মানার শজতথ কলকারখানা িালু রাখা এবাং সনসে থষ্ট িমজয়র জন্য 

শসিাংমল, মাজকথট ও অসফি দখালা রাখা হয়। এ িকল িেজিজির কারজণ সিতীয় 

দেউজয়র িমজয়ও কজরানা িাংক্রমণ সনয়ন্ত্রজণ রাখা িম্ভবির হজয়জছ। আমরা এ 

িাংকটকাজল জনস্বাস্থৈ ও জনজীবন সুরিার জন্য দকৌশল অবলবন অব্যাহত 

রাখজবা এবাং িাশািাসশ মধ্য ও েীঘ থ দময়াসে িসরকল্পনা অনুযায়ী স্বাস্থৈ ও 

িসরবারকল্যাণ খাজতর কায থক্রম বাস্তবায়জন িব থাজি গুরুত্ব দেজবা। 

৬৫। কজরানা মহামাসরর এ ক্রাসন্তকাজল িরকার স্বাস্থৈ, পুসষ্ট ও জনিাংখ্যা 

খাজতর উন্নয়জনর মাধ্যজম িকল নাগসরজকর জন্য সুলজভ মানিম্মত স্বাস্থৈজিবা 

সনসিত করার প্রজিষ্টা আজরা দজারোর কজরজছ। ফজল সুস্থ, িবল ও কম থিম 

জনজগাষ্ঠী গজড় দতালার দয লিৈ িরকাজরর রজয়জছ তার অজথন িহজতর হজব। 

সবগত বছজরর মাি থ-এ দেজশ দকাসভড-১৯ প্রর্ম শনাক্ত হওয়ার িাজর্ িাজর্ই এ 

ভাইরাি প্রসতজরাধ ও সনয়ন্ত্রজণর লজিৈ National Preparedness and 

Response Plan প্রস্তুত করা হয়। িরবতীজত তার সকছুটা িাংজশাধন কজর 

Bangladesh Preparedness and Response Plan জ্তসরকরত: দি িসরকল্পনা 

অনুযায়ী কায থক্রম িসরিাসলত হজি। সবগত অর্ থবছজর দকাসভড-১৯ এর প্রর্ম 

দেউজয়র িময় দজলা-উিজজলা িয থাজয় িালুকৃত সবজশষাসয়ত আইজিাজলশন ইউসনট, 

রাজধানীজত স্থাসিত ১৪টি এবাং অন্যান্য দজলা শহজর স্থাসিত ৬৭টি দকাসভড-১৯ 

দডসডজকজটড হািিাতাজল বতথমান সিতীয় দেউজয়র িমজয়ও সিসকৎিা দিবা 

অব্যাহত রাখা হজয়জছ। িাশািাসশ, সবগত অর্ থবছজর প্রসতসষ্ঠত ৫৫টি ল্যাবজরটরীর 

কায থক্রম ও উন্নততর দিবা প্রোন প্রসতষ্ঠাজন রুিান্তসরত িরকাসর স্বাস্থৈজিবা 

প্রসতষ্ঠানিমূহ দকাসভড-১৯ এর দিবা প্রোন কজর যাজি। নতুন ৯টি দকাসভড 

দডসডজকজটড হািিাতাল জ্তসর করা হজয়জছ। ফজল, দেশব্যািী িব থজমাট ৮৯টি 

দকাসভড দডসডজকজটড হািিাতাল কায থক্রম িসরিালনা করজছ। দকাসভড-১৯ এর 

সিতীয় দেউজয়র িমজয় আক্রান্তজের দ্রুত সিসকৎিার জন্য োকা নর্ থ সিটি 

কজি থাজরশন দিশালাইজড হািিাতাল ও আইজিাজলশন দিন্টার িালু করা হজয়জছ। 

এ হািিাতাজল ২০০টি আইসিইউ দবড, ২৫০টি হাই সডজিনজডসি ইউসনট 

(এইিসডইউ) দবড, ৫৬ শয্যার জরুসর ওয়াড থ ও ৩৯৫টি িাধারণ দবড রজয়জছ। 
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৬৬। দেজশর িকল িজয়ন্ট অব এসি, যর্া সবমান, স্থল ও দনৌবদর সেজয় আগত 

যাত্রীজের সিসনাং কায থক্রম অব্যাহত রজয়জছ। এিয থন্ত দেজশর ৩টি আন্তজথাসতক 

সবমানবদর, ২টি িমুদ্রবদর, ২টি দরলজস্টশন এবাং ২৩টি স্থলবদর সেজয় প্রায় 

২২.২২ লি আন্তজথাসতক যাত্রীজক িীসনাং করা হজয়জছ। িরকাসরভাজব োকায় 

৭২টি ও োকার বাইজর ৪৯টিিহ দমাট ১২১টি িরীিাগাজর দকাসভড-১৯ এর 

স্যাম্পল িরীিা করা হজি। এ িয থন্ত আরটিসিসিআর সভসত্তজত ৫৮.১৯ লি জনিহ 

িব থজমাট ৫৯.৪৮ লি জজনর দটস্ট িম্পন্ন হজয়জছ। দেজশর িকল উিজজলা স্বাস্থৈ 

কমজপ্লক্স (৪২৩টি) এর প্রসতটিজত ৫টি কজর আইজিাজলশন দবড প্রস্তুত করা হজয়জছ। 

দয িকল দজলায় দমসডজকল কজলজ দনই, দিখাজন দজলা িের হািিাতালগুজলাজত 

১০-২০টি আইজিাজলশন দবড প্রস্তুত রজয়জছ। ফজল প্রতৈন্ত অঞ্চজলর দকাসভড-১৯ এ 

আক্রান্ত দরাগীরাও যর্াযর্ সিসকৎিা িাজি। োসয়ত্ব িালনকালীন ভাইরাজি আক্রান্ত 

হজয় মৃতুৈজসনত কারজণ িসতপূরণ ও সিসকৎিায় সনজয়াসজত ডাক্তার, নাি থ ও 

অন্যান্য স্বাস্থৈকমীজের িম্মানী বাবে িলসত বছজর বরাদ্দকৃত ৮৫০ দকাটি টাকা 

প্রোন কায থক্রম িলমান রজয়জছ। োকায় দ্যটি প্রাসতষ্ঠাসনক দকায়াজরন্টাইন দিন্টার 

িালু রাখা হজয়জছ। এছাড়াও, িারা দেজশ সবসভন্ন দজলা ও উিজজলায় দমাট ৬২৯টি 

দকায়াজরন্টাইন দিন্টার প্রস্তুত রাখা হজয়জছ। এ িয থন্ত দমাট ১০টি দকাসভড-১৯ 

িম্পসকথত জাতীয় গাইডলাইন, ২৮টি অন্যান্য সনজে থসশকা, ৪টি এিওসি এবাং ১৩টি 

গণিজিতনতামূলক উিকরণ জ্তসর করা হজয়জছ। সরজয়ল টাইম হিসিটাল 

ডৈাশজবাড থ স্থািজনর ফজল দেজশর দকাসভড হািিাতালিমূজহর িাধারণ ও 

আইসিইউ দবজডর িব তথ্য দয দকাজনা মুহূজতথই িাওয়া যাজি। এছাড়া দকাসভড-১৯ 

মহামাসরকাজল যুক্ত হজয়জছ অনলাইন দভসরফাজয়ড দটস্ট সরজিাট থ সিজস্টম। 

৬৭। দকাসভড-১৯ এর প্রর্ম দেউজয়র িময় গৃহীত কায থক্রমিমুহ অব্যাহত রাখার 

ফজল ও দি িমজয়র অসভঞা তা কাজজ লাসগজয় বতথমান সিতীয় দেউ দরাজধ আমরা 

দ্রুত িেজিি িহণ করজত দিজরসছ এবাং িাংক্রমণ ও মৃতুৈহাজরর উধ্বথগসত দঠকাজত 

িিম হজয়সছ। 
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দকাসভড-১৯ ভৈাকসিজনশন দকৌশল, ব্যবস্থািনা ও িেজিি 

৬৮। দকাসভড ১৯ মহামাসর হজত জনজীবজনর সুরিার জন্য িম্প্রিাসরত 

টিকাোন কম থসূসি (ইসিআই) এর আওতায় National Deployment and 

Vaccination Plan প্রণয়ন করা হজয়জছ। ভারজতর দিরাম ইিটিটিউট হজত 

Oxford-AstraZeneca’র ৩ দকাটি দডাজ Covishield ভৈাকসিন ক্রয় করা 

হজয়জছ। এছাড়া, সবশ্ব স্বাস্থৈ িাংস্থার Covax facility হজত দেজশর জনিাংখ্যার 

শতকরা ২০ ভাগ, তর্া ৩ দকাটি ৪০ লি মানুজষর জন্য ৬ দকাটি ৮০ লাখ দডাজ 

ভৈাকসিন িাওয়া যাজব, তন্মজধ্য ১.০৬ লি দডাজ টিকা ইজতামজধ্য িাওয়া দগজছ। 

িীন ও রাসশয়ার িরকার, মাসকথন যুক্তরাজষ্ট্রর Pfizer Co. ও ফ্রাি/ 

দবলসজয়ামসভসত্তক Sanofi/GSK এর সনকট হজত দভকসিন ক্রজয়র িসরকল্পনা 

রজয়জছ। িীন হজত Sinopharm ও রাসশয়া হজত Sputnik-V ভৈাকসিন ক্রয় ও 

প্রজয়াজজন বাাংলাজেজশই তা উৎিােজনর লজিৈ আজলািনা বতথমাজন ড়াড়ান্ত িয থাজয় 

রজয়জছ। ইজতামজধ্য Oxford-AstraZeneca’র ৭০ লাখ দডাজ Covishield 

ভৈাকসিন দেজশ এজি দিৌুঁজছজছ এবাং ভারত ও িীন িরকার যর্াক্রজম ৩২ লাখ 

দডাজ ও ৫ লাখ দডাজ এবাং Pfizer-এর ১ লাখ ৬২০ দডাজ বাাংলাজেশজক উিহার 

সহজিজব প্রোন কজরজছ। সবশ্বব্যাাংক হজত দকাসভড-ভৈাকসিন ক্রজয়র জন্য ৫০০ 

সমসলয়ন মাসকথন ডলার ও লসজসস্টক িাজিাট থ এর জন্য ১৪.৮৭ সমসলয়ন মাসকথন 

ডলার ব্যবহৃত হজি। ভৈাকসিন ক্রজয়র জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক হজত ৯৪০ 

সমসলয়ন মাসকথন ডলার িাওয়ার লজিৈ ঋণচুসক্ত চুড়ান্ত িয থায় রজয়জছ। িাশািাসশ, 

ইউজরাসিয়ান ইনজভস্টজমন্ট ব্যাাংক এবাং এআইআইসব হজত ভৈাকসিন ক্রজয়র জন্য 

িহায়তা িাওয়া দযজত িাজর। 

৬৯। দমাট ৮০ শতাাংশ মানুষজক টিকা দেয়ার আওতায় আনার জন্য ভাগ ভাগ 

কজর িসরকল্পনা জ্তসর করা হজয়জছ। প্রর্ম িয থাজয় ঝুুঁসকপূণ থ জনগণজক টিকা দেয়া 

হজব এবাং প্রসতমাজি ২৫ লাখ কজর টিকা দেয়া হজব। ইসিআই ও সিসডসি 

(কমুৈসনজকবল সডসজজ কজিাল) এর িমিজয় এ ভৈাকসিন প্রোন কায থক্রম মাঠ 
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িয থাজয় বাস্তবায়ন করা হজি। প্রর্ম দডাজ দেয়া শুরু হয় ৭ দফব্রুয়াসর ২০২১ ও 

সিতীয় দডাজ শুরু হয় ৮ এসপ্রল। িম্পূণ থ সডসজটাল িদ্ধসতজত surokkha.gov.bd 

ওজয়ব দিাট থাল এর মাধ্যজম জাতীয় িসরিয়িত্র নবজরর িাহাজয্য ভৈাকসিন প্রাসপ্তর 

জন্য দরসজজিশন, ভৈাকসিন িনে ও ভৈাকসিন কাড থ প্রোন করা হজি। সবশ্বস্বাস্থৈ 

িাংস্থা’র িাজয়সন্টসফক অৈাডভাইজাসর গ্রুি অব এক্সিাট থ (SAGE) ও NITAG 

বাাংলাজেশ এর সুিাসরশ অনুিরজণ এবাং দেজশর দপ্রিািট সবজবিনা কজর দকাসভড-

১৯ ভৈাকসিন প্রোজনর জন্য ৪০ বছর বা তদ্যধ্বথ জনজগাষ্ঠীজক প্রাসধকার দেয়া হজি, 

যা দমাট জনিাংখ্যার ২০ শতাাংশ। হািিাতাল সভসত্তক দমাট ১,০০৫টি 

ভৈাকসিজনশন দিন্টাজর কজরানার Covishield ভৈাকসিন প্রোন করা হজি। ৩১ দম 

২০২১ িয থন্ত দেজশ ৫৮,২২,১৫৭ জন ভৈাকসিন িহণ কজরজছ, যার মজধ্য 

৩৬,১০,৬৩৫ জন পুরুষ এবাং ২২,১১,৫২২ জন নারী। এজের মজধ্য ৪১,৭৩,৯৩০ 

জন। 

৭০। ‘কজরানা ভৈাকসিন ও লসজসস্টক দকাল্ড দিইন ব্যবস্থািনা’ দেজশ সবদ্যমান 

ইসিআই ও স্বাস্থৈ অসধেপ্তজরর দকাল্ড দিইন ব্যবস্থার মাধ্যজম িসরিাসলত হজি। 

সনয়সমত ভৈাকসিন প্রোন কম থসূসি সনরবসিন্ন রাখজত সিসনয়র স্টাফ নাি থ, উি-

িহকারী কসমউসনটি দমসডজকল অসফিারগণজক ভৈাকসিজনটর সহজিজব োসয়ত্ব 

প্রোন করা হজয়জছ। ভৈাকসিন দিফটি, সনয়ন্ত্রণ ও এইএফআই ইতৈাসে সবষজয় 

ঔষধ প্রশািজনর অধীজন একটি কসমটি গঠিত হজয়জছ, যার অধীজন 

Pharmacovigilance ও Adverse Events Following Immunization 

SOP/Protocol প্রস্তুত করা হজয়জছ। ভৈাকসিন িরবতী সবরূি প্রসতসক্রয়া িাংক্রান্ত 

ব্যবস্থািনার জন্যও সবসভন্ন কসমটি গঠিত হজয়জছ। এছাড়া, দকাসভড-১৯ ভৈাকসিন 

িহাসয়কা প্রণয়ন এবাং ভৈাকসিন সবষয়ক প্রসশিণ িম্পন্ন করা হজয়জছ। 

৭১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দঘাষণা সেজয়জছন, িরকার দেজশর িকল নাগসরকজক 

সবনামূজল্য ভৈাকসিন প্রোন সনসিত করজব। এর জন্য প্রজয়াজনীয় িাংখ্যক দডাজ 

ভৈাকসিন িাংিজহর জন্য যত টাকাই লাগুক না দকন, িরকার তা প্রোন করজব। দি 

লজিৈ এ বাজজজট িয থাপ্ত বরাদ্দ রাখা হজয়জছ। 
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মাননীয় সিকার 

মহামাসর দমাকাজবলায় জরুরী কায থক্রম বাস্তবায়ন 

৭২। দকাসভড-১৯ দমাকাসবলায় স্বাস্থৈ খাজতর উন্নয়জন সবসভন্ন িসরকল্পনা িহণ 

করা হজয়জছ। তন্মজধ্য সকছু প্রকজল্পর বাস্তবায়ন িলসত অর্ থবছজর শুরু হজয়জছ এবাং 

আগামী অর্ থবছজরও তার বাস্তবায়ন অব্যাহত র্াকজব। সবশ্বব্যাাংক হজত ৬০০ 

সমসলয়ন মাসকথন ডলার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংক হজত ১০০ সমসলয়ন মাসকথন ডলার ও 

এসশয়ান ইন্ফ্ফ্রািাক্িার ইনজভস্টজমন্ট ব্যাাংক (এআইআইসব) হজত ১০০ সমসলয়ন 

মাসকথন ডলার অর্ থায়জন প্রকজল্পর বাস্তবায়ন িলমান রজয়জছ। সবশ্বব্যাাংক ও 

এআইআইসব এর অর্ থায়জন COVID-19 Emergency Response and 

Pandemic Preparedness প্রকল্প িলমান রজয়জছ। এ প্রকল্প হজত টিকা ক্রয়, 

অসক্সজজন লাইন স্হািন, আইসিইউ/সিসিইউ স্হািন ও অন্যান্য কায থক্রম িহণ 

করা হজয়জছ। দকাসভড-১৯ মহামাসর দমাকাজবলায় বাাংলাজেজশর িিমতা বৃসদ্ধিহ 

িাংক্রামক দরাগ প্রসতজরাধ, সনয়ন্ত্রণ, সিসকৎিা ব্যবস্থা উন্নতকরণ এবাং জরুরী প্রস্তুসত 

শসক্তশালী করার লজিৈ এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংজকর িহায়তায় COVID-19 

Response Emergency Assistance প্রকল্পটি বাস্তবাসয়ত হজি। এর মাধ্যজম 

আইসিইউ দবড, দভসন্টজলটর ও সিসিআর দমসশন ক্রয় এবাং ১৯টি প্রসতষ্ঠাজন 

আধুসনক মাইজক্রাবাজয়লসজ িরীিাগার িম্প্রিারণিহ অন্যান্য কায থক্রম িহণ করা 

হজয়জছ। দকাসভড-১৯ দমাকাজবলায় নাসি থাং ও সমডওয়াইফাসর অসধেপ্তরিহ 

দবিরকাসর দমসডজকল কজলজ হািিাতালিমূজহর িিমতা বৃসদ্ধর কায থক্রম িহণ 

করা হজয়জছ। গজবষণাগার সুসবধা বৃসদ্ধকরণ, স্বাস্থৈখাজত কম থরত সিসকৎিক, নাি থ, 

দটকজনালসজস্টিহ িাংসিষ্ট িকল স্বাস্থৈকমীর েিতা বৃসদ্ধিহ দকইি ব্যবস্থািনার 

জন্য জরুরী সভসত্তজত প্রজয়াজনীয় জনবল ও িরামশ থক চুসক্ত সভসত্তক সনজয়াগ দেয়ার 

প্রসক্রয়া িলমান রজয়জছ। 

৭৩। সবগত বাজজজট দকাসভড-১৯ দমাকাজবলায় স্বাস্থৈজিবা সবভাজগর আওতায় 

সবজশষ কায থক্রম বাস্তবায়জনর জন্য আমরা সবপুল বরাদ্দ দরজখসছলাম। এছাড়া, দয 

দকান জরুসর িাসহো দমটাজনার জন্য ১০ হাজার দকাটি টাকার দর্াক বরাদ্দ 



48 

দরজখসছলাম। তজব প্রর্ম প্রাদ্যভ থাজবর ির বছর ঘুজর এজলও সবশ্বব্যািী কজরানা 

মহামাসরর ভয়াবহ প্রজকাি এখজনা সবদ্যমান রজয়জছ। কাজজই আসম সবগত 

বাজজজটর ন্যায় এবারও অেীকার করসছ এ মহামাসর দমাকাজবলায় যা করণীয় 

তার িবসকছুই িরকার কজর যাজব। দি কারজণ আগামী অর্ থবছজরও দকাসভড-১৯ 

দমাকাজবলায় জরুসর িাসহো দমটাজনার জন্য পুনরায় ১০ হাজার দকাটি টাকার 

দর্াক বরাজদ্দর প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

িকল নাগসরজকর সুস্বাস্থৈ সনসিতকরণ 

৭৪। বাাংলাজেজশর িকল নাগসরজকর সুস্বাস্থৈ সনসিত করার জন্য িরকাজরর 

িাাংসবধাসনক োয়বদ্ধতা রজয়জছ। জনিাধারণজক সুলজভ মানিম্মত স্বাস্থৈ, পুসষ্ট ও 

িসরবার কল্যাণ (এইিএনসি) দিবা প্রোজনর মাধ্যজম একটি সুস্থ, িবল ও কম থিম 

জনজগাষ্ঠী গজড় দতালার লজিৈ আমরা সনরলি িসরশ্রম কজর যাসি। এইিএনসি 

খাজতর উন্নয়জন আমরা ইজতামজধ্য প্রশাংিনীয় অিগসত অজথন কজরসছ। মানুজষর 

গড় আয়ু বৃসদ্ধিহ মাতৃ মৃতুৈ অনুিাত, নবজাতজকর মৃতুৈ হার, অনুধ্বথ-৫ বছর বয়িী 

সশশু মৃতুৈ হার, অপুসষ্ট, খব থতা, কম-ওজন ইতৈাসে হ্রাজি ক্রমাগত উন্নসত হজি। 

িম্পজের িীমাবদ্ধতা র্াকা িজত্ত্বও বাাংলাজেশ স্বাস্থৈ িম্পসকথত এমসডসজ লিৈ 

অজথজন অিাধারণ িফলতা দেসখজয়জছ। এর সভসত্তজত ২০৩০ িাজলর মজধ্য দটকিই 

উন্নয়ন অভীষ্টিমূহ (এিসডসজ) অজথজন আমরা কাজ কজর যাসি। ৪র্ থ স্বাস্থৈ, 

জনিাংখ্যা ও পুসষ্ট দিক্টর কম থসূসি (৪র্ থ এইিসিএনএিসি) এর দমাট ২৯টি 

অিাজরশনাল প্লৈাজনর আওতায় ২০১৭-২০২২ দময়াজে দিক্টর ওয়াইড কায থক্রম 

বাস্তবায়ন করা হজি। উক্ত কম থসূসির আওতায় মাধ্যজম মা ও সশশুর জন্য পুসষ্ট ও 

স্বাস্থৈ দিবা, িাংক্রামক ও অিাংক্রামক দরাগ ও জলবায়ু িসরবতথনজসনত নতুন 

দরাগ সনয়ন্ত্রণ, উন্নত ও েি ঔষধ খাত এবাং সিসকৎিকজের প্রসশিণ প্রোনিহ েি 

মানব িম্পে উন্নয়ন করা হজি। 

৭৫। দ্রুততম িমজয় স্বাস্থৈ দিবা জনগজণর কাজছ দিৌুঁছাজনার লজিৈ ডাক্তার, নাি থ 

ও অন্যান্য স্বাস্থৈ কমী সনজয়াগ ও প্রজয়াজনীয় যন্ত্রিাসত স্থািজনর কায থক্রম অব্যাহত 
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রজয়জছ। কজরানা ভাইরাজি আক্রান্ত দরাগীর দিবা সনসিত করজত িলসত অর্ থবছজরও 

িাংসিপ্ত িমজয়র মজধ্য ৩৮তম সবসিএি এর মাধ্যজম নতুন ২১৩ জন ডাক্তার 

সনজয়াগ দেয়া হজয়জছ, যারা দকাসভড-১৯ িাংসিষ্ট দিবা প্রোজন সবসভন্ন হািিাতাজল 

যুক্ত হজয়জছন। দ্রুত স্বাস্থৈ দিবা প্রোজনর জন্য ৫০ শয্যা উন্নীত স্বাস্থৈ কমজপ্লক্সিমূজহ 

১০টি কজর জুসনয়র কনিালজনন্ট (সবজশষঞা  সিসকৎিক) এর িে সৃসষ্ট করা হজি। 

উিজজলা কমজপ্লক্সিমূজহ আধুসনক যন্ত্রিাসত, দযমন ইসিসজ দমসশন, দনবুলইজার 

দমসশন, অজটাজিভ, আিািজনািাম দমসশন, ব্লাড কাজলকশন মসনটর ইতৈাসে 

স্থািন করা হজব। 

মাতৃস্বাস্থৈ সুরিা ও িসরবার কল্যাণ  

৭৬। দেজশর প্রসতটি মানুজষর জন্য স্বাস্থৈ ও পুসষ্টজিবা উন্নত করার লজিৈ 

সবসভন্ন কায থক্রম অব্যাহত রজয়জছ। জাতীয় পুসষ্টজিবা (এনএনএি) এর আওতায় 

দেজশর িকল উিজজলায় পুসষ্টজিবা কায থক্রম বাস্তবাসয়ত হজি। ৯৬টি উিজজলা 

স্বাস্থৈজকজন্দ্র ২৪ ঘন্টা জরুসর প্রসূসত দিবা কায থক্রম শুরু করা, গরীব, দ্যিঃস্থ ও 

গভথবতী মাজয়জের জন্য ৫৩টি উিজজলায় িলমান মাতৃস্বাস্থৈ ভাউিার কম থসূসি 

আজরা ২০টি উিজজলায় িম্প্রিারজণর উজদ্যাগ িহণ এবাং ১৩২টি উিজজলায় জরুসর 

প্রসূসত দিবা কায থক্রম দজারোরকরণ করা হজয়জছ। িারাজেজশ ১৪,৮৯০টি 

কসমউসনটি সিসনক স্থািন িসরকল্পনার অাংশ সহজিজব ইজতামজধ্য ১৪,৩৮৪টি সনম থাণ 

িম্পন্ন হজয়জছ, যার মজধ্য ১৩,৮৮১টি সিসনজক দিবা কায থক্রম িালু রজয়জছ। 

কসমউসনটি সিসনজক দিবাপ্রার্ীজের ৮০ শতাাংশই নারী ও সশশু। িারা দেজশ প্রায় 

৪,০০০ কসমউসনটি সিসনজক প্রসূসত দিবা দেয়া হজি। 

স্বাস্থৈ সুরিা কম থসূসি (এিএিজক) 

৭৭। ২০৩০ িাজলর মজধ্য দেজশ িাব থজনীন স্বাস্থৈজিবা অজথজনর লিৈজক িামজন 

দরজখ িরকার ‘স্বাস্থৈখাজত অর্ থায়জনর দকৌশলিত্র: ২০১২-২০৩২’ প্রণয়ন কজরজছ। 

এই দকৌশলিজত্রর আজলাজক োসরদ্রৈিীমার নীজি বিবািকারীজের সিসকৎিা দিবার 

অর্ থায়ন দকৌশজলর অাংশ সহিাজব ‘স্বাস্থৈ সুরিা কম থসূসি (এিএিজক)’ প্রণয়ন করা 
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হজয়জছ। েসরদ্র জনজগাষ্ঠীর হািিাতালসভসত্তক দিবা িহজণর দিজত্র সনজ িজকট 

দর্জক ব্যয় (Out of Pocket) হ্রািপূব থক আসর্ থক প্রসতবন্ধ্কতা দূরীকরণ এবাং 

তাজেরজক আসর্ থক সবিয থয় (Catastrophic Health Expenditure) দর্জক রিা 

করার উজদ্দজে এিএিজক’র িাইলট কায থক্রম শুরু হয়। জানুয়াসর ২০১৭- জুন 

২০২৩ দময়াজে িসরিাসলত এ কম থসূসির আওতায় কাড থধারী প্রসতটি িসরবার 

হািিাতাজল আন্তিঃসবভাগীয় দিবা িহণকাজল ৭৮টি দরাজগর জন্য দরাগ-সনণ থয় ও 

ঔষধিহ যাবতীয় সিসকৎিা িম্পূণ থ সবনামূজল্য দেয়া হয়। এই কম থসূসির আওতায় 

৩০ এসপ্রল ২০২১ িয থন্ত ৮১,৬১৯টি তাসলকাভ্যক্ত িসরবাজরর দমাট ২০,৯৩১ জন 

িেস্য দিবা িহণ কজরজছন। ক্রমািজয় কম থসূসিটি িারাজেজশ িম্প্রিারণ করা হজব। 

সবজশষাসয়ত স্বাস্থৈ দিবা 

৭৮। মরণব্যাসধ কৈািার এর সিসকৎিা সুসবধা বাাংলাজেজশ এখনও অপ্রতুল। 

কৈািার আক্রান্ত দরাগীর সিসকৎিা সুসবধা িহজলভৈ করার জন্য সবভাগীয় শহজর 

িরকারী দমসডজকল কজলজ হািিাতাজল ১০০ শয্যা সবসশষ্ট পূণ থাে কৈািার 

সিসকৎিা ইউসনট স্থািজন প্রকল্প বাস্তবায়ন িলমান রজয়জছ। এছাড়া, অটিজম ও 

সনউজরা দডজভলিজমন্টাল সডজঅড থার সবষজয় ন্যাশনাল িাজটসজক প্লৈান ২০১৬-

২০২১ অনুযায়ী কায থক্রম িহণ করা হজয়জছ। অটিজম এবাং সনউজরা 

দডজভলিজমন্টাল সডজঅড থার সবষজয় জনগণজক িজিতন করার লজিৈ সশিামূলক 

ব্যবস্থা িহণ করা হজয়জছ। একইিাজর্ অটিজম এবাং সনউজরা দডজভলিজমন্টাল 

সডজঅড থার িাংক্রান্ত দরাগীজের ৩৩টি হািিাতাজল সশশু সবকাশ দকন্দ্র স্থািনপূব থক 

িমসিত সিসকৎিা (িাইল্ড সফসজসিয়ান, সিসনকৈাল িাইজকালসজস্ট ও 

দডজভলিজমন্টাল দর্রাসিস্ট িমিজয়) প্রোন করা হজি। 

মাননীয় সিকার 

স্বাস্থৈ সশিা খাজতর উন্নয়ন 

৭৯। স্বাস্থৈ সশিা ব্যবস্থার আধুসনকায়জনর জন্য িরকার সবসবধ কায থক্রম িহণ 

করায় স্বাস্থৈ সশিায় ব্যািক িসরবতথন এজিজছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনজে থজশ 
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প্রসতটি সবভাজগ একটি কজর দমসডজকল সবশ্বসবদ্যালয় স্থািন করার উজদ্যাগ িহণ 

করা হজয়জছ। রাজশাহী, িিিাম ও সিজলট দমসডজকল সবশ্বসবদ্যালজয়র কায থক্রম 

শুরুর ির বতথমাজন দশখ হাসিনা দমসডজকল সবশ্বসবদ্যালয়, খুলনা স্থািজনর কায থক্রম 

িলজছ। আমাজের সনব থািনী ইশজতহার-২০১৮ অনুিাজর োকা দমসডজকল কজলজ 

হািিাতাল আধুসনকায়ন ও িম্প্রিারণ এবাং িরকাসর দমসডজকল কজলজ 

হািিাতাল ও িকল দজলা িের হািিাতাজল দনজফ্রালসজ ইউসনট ও সকডসন 

ডায়ালাইসিি দিন্টার স্থািন এর বাস্তবায়ন িলজছ। এছাড়া, দশখ িাজয়রা খাতুন 

দমসডজকল কজলজ এবাং নাসি থাং ইনসস্টটিউট, কুসষ্টয়া দমসডজকল কজলজ ও 

হািিাতাল স্থািন, দশখ লুৎফর রহমান দডন্টাল কজলজ, দগািালগঞ্জ স্থািজনর কাজ 

িলমান রজয়জছ। 

৮০। স্বাস্থৈ খাজতর অজথনিমূহজক দটকিই করার ও ভসবষ্যজত মহামাসরর 

অসভঘাত হজত িসরত্রাণ িাওয়ার িিমতা বৃসদ্ধ করা জরুরী হজয় োঁসড়জয়জছ। এর 

জন্য প্রজয়াজন মান িম্পন্ন স্বাস্থৈ-সশিা, প্রযুসক্ত সনভ থর, গজবষণা সভসত্তক স্বাস্থৈ-

সশিার িম্প্রিারণ। িলসত অর্ থবছজর স্বাস্থৈ-সশিা ও প্রযুু্সক্ত খাজতর গজবষণার 

উন্নয়জন ‘িমসিত স্বাস্থৈ-সবঞা ান গজবষণা ও উন্নয়ন তহসবল’ গঠন করা হজয়জছ। এ 

তহসবজলর জন্য িলসত অর্ থবছজরর ন্যায় আগামী অর্ থবছজরও ১০০ দকাটি টাকা 

বরাদ্দ রাখা হজব ও তহসবলটি কায থকর করার লজিৈ প্রজয়াজনীয় ব্যবস্থা িহণ করা 

হজব। সবঞা াজনর নতুন ধারা এবাং কলাজকৌশল উদ্ভাবজনর জন্য দফজলাসশি এবাং 

অনুোন প্রোন কায থক্রম অব্যাহত রজয়জছ। সবশ্বসবদ্যালয় িয থাজয় দমৌসলক ও 

প্রাজয়াসগক গজবষণার কাজজ এ তহসবল হজতও অর্ থ বরাদ্দ করা হজব। 

িসরবার িসরকল্পনা, মা ও সশশু স্বাস্থৈজিবা 

৮১। িসরবার িসরকল্পনা, মা ও সশশু স্বাস্থৈজিবা প্রোন কায থক্রম সুষ্ঠুভাজব 

িম্পােজনর জন্য ১০টি দজলা কায থালয় ও ১৪৫টি িসরবার িসরকল্পনা দস্টারিহ 

উিজজলা িসরবার িসরকল্পনা কায থালয় স্থািন করা হজয়জছ। তৃণমূল িয থাজয় দিবা 

িম্প্রিারজণর জন্য ইউসনয়ন িয থাজয় নতুন ৮৯টি ১০ শয্যা সবসশষ্ট এমসিডাসব্লউসি 

সনম থাণ করা হজয়জছ। Web-Logistic Management Information System এর 
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মাধ্যজম িসরবার িসরকল্পনা দিবা প্রোন করা হজি। একইিাজর্ সিসকৎিা দিবায় 

তথ্য প্রযুসক্তর ব্যবহার বাড়াজনার জন্য ই-দহলর্ কম থসূসি িসরিালনা করা হজি। 

সনরািে মাতৃত্বজিবা সনসিত করার জন্য ২,৮৫৪টি ইউসনয়ন স্বাস্থৈ ও 

িসরবারকল্যাণ দকজন্দ্র ২৪/৭ ঘন্টা সনরািে প্রিবজিবা িালু করা হজয়জছ। নবজাতক 

ও সশশুর স্বাস্থৈ সুরিার জন্য গৃহীত স্বাস্থৈ ব্যবস্থািনায় বাস্তবায়ন করা হজি 

‘ন্যাশনাল সনউজবাণ থ দহলর্ দপ্রািাম (এনএনএইিসি)’। এছাড়া, ১৯২টি 

ফৈাসিসলটিজত কৈাোরু মাোর দকয়ার (KMC) দিবা প্রোন কায থক্রম িলমান 

রজয়জছ। 

৮২। জ্কজশারকালীন স্বাস্থৈ দিবা প্রোজনও িরকার গুরুত্ব সেজি। সকজশার-

সকজশারীজের শারীসরক ও মানসিক সুষ্ঠু সবকাজশর জন্য ইউসনয়ন স্বাস্থৈ ও িসরবার 

কল্যাণ দকন্দ্র এবাং মা ও সশশু কল্যাণ দকন্দ্রিমূজহ দমাট ৬০৩টি Adolescent 

Friendly Health Corner দখালা হজয়জছ, যার মাধ্যজম তাজের দিবা ও তথ্য 

প্রোন করা হয়। িলসত দিক্টর দপ্রািাজম ২০২২ িাজলর মজধ্য ৯৭৯টি জ্কজশারবান্ধ্ব 

কণ থার দখালা হজব। জ্কজশারকালীন স্বাস্থৈ দিবার জন্য Adolescent website 

(www.adoinfobd.com) শীষ থক জ্কজশারবান্ধ্ব ওজয়বিাইট প্রস্তুত করা হজয়জছ। 

৮৩। দকাসভড ১৯ দমাকাজবলায় গৃহীত কায থক্রমিমূহ অিাসধকার সভসত্তজত 

সবজবিনায় সনজয় স্বাস্থৈ ও িসরবার কল্যাণ খাজত আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর 

জন্য ৩২ হাজার ৭৩১ দকাটি টাকা প্রস্তাব করসছ যা গত ২০২০-২০২১ এ ২৯ 

হাজার ২৪৫ দকাটি টাকা সছল। 

সশিা 

মাননীয় সিকার 

৮৪। আিসন অবগত আজছন দয, মাি থ ২০২০ এর প্রর্ম িপ্তাজহ দেশব্যািী শুরু 

হওয়া দকাসভড-১৯ মহামাসরর প্রর্ম দেউজয়র িাংক্রমণ দরাজধ আমরা দয িকল 

িেজিি িহণ কজরসছলাম, তন্মজধ্য অন্যতম সছল- িামাসজক দূরত্ব বজায় দরজখ 

িাংক্রমণ দরাধ সনসিত করজত িকল সশিা প্রসতষ্ঠাজন িাধারণ ছুটি দঘাষণা। তজব 

http://www.adoinfobd.com/
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িাংক্রমণ উজল্লখজযাগ্য হাজর হ্রাি িাওয়ার দপ্রসিজত আমরা িলসত বছজরর ৩১ মাি থ 

হজত িকল সশিা প্রসতষ্ঠাজন সশিা কায থক্রম পুনরায় িালু করার সিদ্ধান্ত 

সনজয়সছলাম। সকন্তু মাজি থর সিতীয় িপ্তাহ হজত ‘দকাসভড-১৯’ এর সিতীয় দেউ শুরু 

হওয়ায় তা স্থসগত করজত হজয়জছ। তজব কজরানা মহামাসরর প্রাদ্যভথাজবর শুরু দর্জকই 

সশিার্ীজের সশিা কায থক্রজমর িাজর্ িমৃ্পক্ত রাখজত িরকার সবসভন্ন িেজিি 

িহণ কজরজছ। সশিার্ীজের িাঠক্রজমর ধারাবাসহকতা রিায় ‘আমার ঘজর আমার 

স্কুল’ সশজরানাজম বাাংলাজেশ দটসলসভশজনর মাধ্যজম গুরুত্বপূণ থ সবষজয়র িাঠোন 

কায থক্রম িালু করািহ অনলাইন ও বাাংলাজেশ দবতার ও কসমউসনটি দরসডও এর 

মাধ্যজম িাঠোন কায থক্রম িালু রাখা হজয়জছ। এজত প্রায় িার দকাটি সশিার্ীজক েীঘ থ 

এক বছজররও দবশী িময় ধজর সশিা কায থক্রজমর িজে িাংসিষ্ট রাখা, িাঠ িি থা ও 

িাজঠ মজনাজযাগী রাখা িম্ভবির হজয়জছ। এ িাংকটকাজল আমরা জীবনরিার 

দকৌশল অবলবজনর িাশািাসশ সশিার স্বাভাসবক িসরজবশ সফসরজয় এজন িাঠোন 

কায থক্রজমর ধারাবাসহকতা রিার সেজক িজব থাচ্চ প্রাধান্য দেজবা। 

৮৫। দকাসভড-১৯ অসভঘাজতর এ ক্রাসন্তকাল কাটিজয় উজঠ সশিার উন্নয়নজক 

আজরা দবগবান করার লজিৈ গত অর্ থবছজর দঘাসষত অন্তভ্য থসক্তমূলক ও সবঞা ানমুখী 

সশিা কায থক্রম বাস্তবায়ন ও অবকাঠাজমা উন্নয়জনর িাশািাসশ বসধ থত িাসহোর 

দপ্রসিজত আমরা আমাজের িলমান কায থক্রম দযমন দমাবাইল ব্যাাংসকাং এর মাধ্যজম 

উিবৃসত্ত প্রোন, িাঠ্যপুস্তক ও সশিা উিকরণ সবতরণ ইতৈাসের িসরসধ বাড়াজবা। 

িাশািাসশ, প্রযুসক্ত সনভ থর আধুসনক সশিা ব্যবস্থা সনসিত করা ও েি 

সবঞা ানসভসত্তক সশিা প্রিাজর কায থক্রম বাস্তবায়জন নজর দেজবা আমরা। িপ্তম 

িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা অজথজনর ধারাবাসহকতায় অষ্টম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনার 

সশিা খাজতর লিৈ ও উজদ্দে বাস্তবায়জন প্রাধান্য সেব ও গুরুত্ব অনুযায়ী 

প্রজয়াজনীয় বরাদ্দও রাখসছ। িাশািাসশ ব্যজয়র িিমতা বৃসদ্ধর ও তা িসরবীিজণর 

সেজকও আমরা গুরুত্ব দেজবা। 

৮৬। দকাসভড-১৯ মহামাসরকালীন িাঠোন কায থক্রম িালু রাখার লজিৈ 

মাধ্যসমক ও উচ্চ মাধ্যসমক িয থাজয় অনলাইজন ২৯,০৯,৮৪৪টি িাজির আজয়াজন 

করা হজয়জছ। দমাট ২০,৪৯৯টি মাধ্যসমক সবদ্যালজয়র মজধ্য ১৫,৬৭৬টি এবাং 
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৪,২৩৮টি কজলজজর মজধ্য ৭০০টি কজলজজ অনলাইন িাি িালু করা হজয়জছ। 

এছাড়া, সবসভন্ন সশিা প্রসতষ্ঠান অনলাইজন িামাসজক দযাগাজযাগ মাধ্যম ব্যবহার 

কজর িাি দরকসড থাং কজর সকজশার বাতায়ন, সশিক বাতায়ন এবাং ইউটিউব সভসডও 

আিজলাড কজর দশ্রসণ কায থক্রম িসরিালনা করজছ। সবশ্বসবদ্যালয় িয থাজয়ও 

অনলাইজন িাি িসরিাসলত হজি। িরকাসর ৪২টি এবাং দবিরকাসর ৯২টি 

সবশ্বসবদ্যালজয় অনলাইন িাি শুরু করা হজয়জছ। সবশ্বসবদ্যালয় িয থাজয় অনলাইজন 

৪,৯৭,২০০টি িাজির আজয়াজন করা হজয়জছ। উক্ত অনলাইন িাজি ২,৭৬,৯১,৪০৭ 

জন সশিার্ী অাংশিহণ কজরজছ। 

৮৭। দকাসভড-১৯ মহামাসরর িমজয় িরীিা দনয়া িম্ভবির না হওয়ায় পূব থবতী 

দজ.এি.সি. ও এি.এি.সি. িরীিার ফলাফল সবজবিনায় সনজয় এইি.এি.সি. 

িরীিা-২০২০ এর ফলাফল প্রোন করা হজয়জছ। ২০২০ িাজলর এি.এি.সি. 

িািকৃত সশিার্ীজের ভসতথ কায থক্রম অনলাইজন িম্পন্ন করা হজয়জছ। দবিরকাসর 

সবশ্বসবদ্যালয়িমূজহ অনলাইজন িরীিা দনয়া হজি। সবশ্বসবদ্যালয় িয থাজয়র 

সশিার্ীজের অনলাইন িাি সনসিত করার লজিৈ আসর্ থকভাজব অস্বিল 

সশিার্ীজের স্মাট থজফান ক্রজয়র জন্য ৪১,৫০১ জন সশিার্ীজক িফট দলান প্রোন 

করা হজয়জছ। 

মাননীয় সিকার 

প্রার্সমক ও গণসশিা 

৮৮। বতথমান িরকাজরর সবগত ১২ বছজর িরকাজরর গৃহীত যুজগািজযাগী সবসভন্ন 

িেজিি িহজণর ফজল প্রার্সমক সশিায় সবসভন্ন সূিজক িাফল্য অসজথত হজয়জছ, 

এবাং িাশািাসশ মানব িম্পে উন্নয়ন ত্বরাসিত হজয়জছ। অষ্টম িঞ্চবাসষ থক 

িসরকল্পনায় সনধ থাসরত লিৈমাত্রা অজথজনর লজিৈ প্রার্সমক সশিার মান 

আন্তজথাসতক িয থাজয় উন্নীত করার ও প্রাজয়াসগক সশিার প্রিাজর বহুমুখী উজদ্যাগ 

িলমান দরজখসছ আমরা। দযমন, প্রার্সমক সবদ্যালয় জাতীয়করণ, সবদ্যালয়সবহীন 

এলাকায় সবদ্যালয় ও সিটিআই স্থািনিহ অন্যান্য অবকাঠাজমা স্থািন কায থক্রম 
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বাস্তবায়নাধীন আজছ। সবসভন্ন প্রকজল্পর মাধ্যজম সবদ্যালয়সবহীন এলাকায় ১,৫০০ 

সবদ্যালয় স্থািন প্রকজল্পর আওতায় ১,৪৯৫টি নতুন িরকাসর প্রার্সমক সবদ্যালয় 

স্থািন করা হজয়জছ। ২১,৫৫৬টি সবদ্যালজয় ৮০,৬৩৮টি দশ্রসণকি সনম থাণ করা 

হজয়জছ। দকাসভড-১৯ মহামাসরকালীন ও িলসত বছজরর জানুয়ারী মাজির ১ তাসরখ 

হজত স্বাস্থৈ সবসধ দমজন সশিার্ীজের মজধ্য সবনামূজল্য িাঠ্যপুস্তক সবতরণ করা 

হজয়জছ। ৪+ বয়িী সশশুজের অন্তভ্য থক্ত কজর ২ বছর দময়াসে প্রাক-প্রার্সমক সশিা 

িালুর উজদ্যাগ িহণ করা হজয়জছ। আমরা ‘স্কুল সমল িসলসি ২০১৯’ এর আজলাজক 

‘স্কুল সমল প্রকল্প’, ‘৬৪ দজলায় দমৌসলক স্বািরতা প্রকল্প,’ ‘িাজিাট থ টু দকায়াসলটি 

এনহািজমন্ট ইন প্রাইমাসর এডুজকশন প্রকল্প’, ‘দকাসভড-১৯ স্কুল দিক্টর দরিিি 

প্রকল্প’ বাস্তবায়ন করজবা, এবাং প্রার্সমক সবদ্যালয়িমূজহ ৫০৯টি আইসিটি ল্যাব 

স্থািন প্রকল্প বাস্তবায়ন আগামী অর্ থবছজরও অব্যাহত রাখজবা। 

৮৯। দকাসভড-১৯ মহামাসর িসরসস্থসতজত সশিার্ীজের িাঠ িি থা ও িাজঠ 

মজনাজযাগী রাখার লজিৈ িাংিে বাাংলাজেশ দটসলসভশজনর মাধজম ‘ঘজর বজি সশসখ’ 

প্রার্সমক িয থাজয়র িাঠ িম্প্রিার কায থক্রম বাস্তবায়ন করা হজি। এজত প্রায় ১ দকাটি 

৪০ লি প্রার্সমক িয থাজয়র সশিার্ীজক সশিার িজে যুক্ত রাখা হজয়জছ। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর সনজে থজশ দকাসভড মহামাসরর মাজঝও প্রার্সমক সবদ্যালজয় অধ্যয়নরত 

সশিার্ীজের মাজঝ উিবৃসত্ত প্রোন কায থক্রম অব্যাহত রাখা হজয়জছ। সডসজটাল 

িদ্ধসতজত উিকারজভাগী সশিার্ীর মাজয়জের/অসভভাবকজের দমাবাইল একাউজন্ট 

উিবৃসত্তর অর্ থ দিৌুঁজছ দেয়া হজি। এ িাংকটকাজল এ উিবৃসত্তর অজর্ থ েসরদ্র ও 

সনম্নসবত্ত িসরবারিমূহ সকছুটা হজলও িহায়তা দিজয়জছ। এছাড়া, কায থক্রমটি 

িাব থজনীন করার ফজল সবদ্যালজয় অধ্যয়নরত সশিার্ীজের মাজঝ ধনী-গরীজবর 

সবজভে দ্যরীভূত করা যাজি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাসতর সিতার জন্মশতবাসষ থকীজত 

প্রার্সমক িয থাজয়র সশিার্ীজের স্কুজল গমজণর আনদ আরও দজাড়াজলাকরজণর 

প্রয়াজি প্রসত সশিার্ীজক বছজরর শুরুজত সকট এৈালাউি ( দেি, জুতা ও ব্যাগ) বাবে 

প্রার্সমকভাজব ১,০০০ টাকা এবাং উিবৃসত্তর মাসিক হার ১০০ টাকার িসরবজতথ ১৫০ 

টাকা কজর প্রোজনর সনজে থশনা প্রোন কজরন। এজন্য বতথমান অর্ থবছজর ৩,৭১২ 

দকাটি টাকা বরাদ্দ দরজখসছ আমরা, যার মজধ্য ১,২০০ দকাটি টাকা সকট এৈালাউি 
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বাবে এবাং অবসশষ্ট টাকা উিবৃসত্ত বাবে ব্যয় হজি। উিবৃসত্ত কায থক্রম 

ধারাবাসহকভাজব িলমান রাখার লজিৈ ৩০ জুন ২০২১ এ িমাপ্য এ কায থক্রম 

আগামী অর্ থবছর হজত রাজস্ব বাজজজট িসরিালনা করা হজব। 

৯০। দকাসভড ১৯ এর িাংক্রমণকাজলও িরকার দেজশর োসরদ্রৈপ্রবণ ১০৪ 

উিজজলায় িসরিাসলত ‘োসরদ্রৈ িীসড়ত এলাকায় স্কুল সফসডাং কম থসূসি’ এর 

কায থক্রম িলমান দরজখজছ। গত ২০২০ িাজলর মাি থ মাি হজত দকাসভড-১৯ মহামাসর 

এর কারজণ দেজশর িকল প্রার্সমক সবদ্যালয় বন্ধ্ র্াকা িজত্বও যর্াযর্ স্বাস্থৈসবসধ 

অনুিরণপূব থক সনরািে দ্যরত্ব বজায় দরজখ প্রকজল্পর সবসভন্ন ধরজণর প্রজয়াজনীয় 

সভটাসমন ও সমনাজরল িমৃদ্ধ উচ্চ পুসষ্টমানিম্পন্ন সবস্কুট প্রজতৈকটি সশশুর বাসড় বাসড় 

দিৌুঁজছ দেয়া হজি। ফজল সশশুজের পুসষ্ট িাসহো পূরণ হজি। িয থায়ক্রজম দেজশর িকল 

উিজজলা/র্ানার িকল িরকাসর প্রার্সমক সবদ্যালজয় িালু করার লজিৈ জাতীয় স্কুল 

সমল নীসতমালা অনুযায়ী জুলাই/২১ দর্জক জুন/২৬ দময়াজে ‘প্রাইমাসর স্কুল সমল 

প্রকল্প’ শীষ থক নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করজবা। 

৯১। সশিাজক যুজগািজযাগী করা ও সশিার গুণগত মান বৃসদ্ধর লজিৈ মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী কতৃথক িরকাসর সনয়ন্ত্রজণ আনা ১ লি ৫ হাজার সশিজকর িাকসর 

িরকাসরকরণ, ২০০৯ িাল দর্জক এ িয থন্ত িরকাসর প্রার্সমক সবদ্যালজয় প্রধান 

সশিক এবাং িহকারী সশিক িয থাজয়র ১ লি ৯৭ হাজার ৮৬৪ জন সশিক 

সনজয়াগ, প্রধান সশিকিে ২য় দশ্রসণর ময থাোয় উন্নীতকরণ এবাং িহকারী 

সশিকজের দবতন দ্যই ধাি উন্নীতকরণিহ ৭৯,৩৩২ জন প্রধান সশিকজক 

সলডারশীি প্রসশিণ প্রোন, িকল সশিকজক সবষয়সভসত্তক ও আইসিটি সবষয়ক 

প্রসশিণ প্রোন ইতৈাসে কায থক্রম অব্যাহত রজয়জছ। সবজশষভাজব উজল্লখ করজত িাই, 

উিবৃসত্ত প্রোন অব্যাহত রাখার িাশািাসশ ‘স্কুল সমল িসলসি ২০১৯’ বাস্তবায়জনর 

ফজল প্রার্সমক সশিার গুণগত মান উন্নয়ন সনসিত হজয়জছ। দযমন, প্রার্সমক 

সবদ্যালজয় অধ্যায়নরত  সশিার্ীজের ভসতথর হার বৃসদ্ধ, ঝজর িড়ার হার বহুলাাংজশ 

হ্রাি এবাং সনয়সমত উিসস্থসতর হার বৃসদ্ধ দিজয়জছ। 
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সনরির ব্যসক্তজের দমাটিজভশনাল ও দিনসিটাইজজশন কায থক্রম 

৯২। আমাজের দেজশ সশিার বাইজর আজছ এমন সনরির ব্যসক্তজের সিসিত 

কজর তাজের জন্য দমাটিজভশনাল এবাং দিনসিটাইজজশন কায থক্রম িহজণর প্রজিষ্টা 

দনয়া হজব। এই কায থক্রজমর মূল লিৈ হজব- উক্ত ব্যসক্তবগ থজক গুরুত্বপূণ থ িামাসজক 

সবষয়াসে, দযমন স্বাস্থৈজিবা সবষয়ক তথ্য, স্বাস্থৈ সবসধ দমজন িলা, দকায়াসলটি অফ 

লাইফ, যজর্ািযুক্ত সশিার গুরুত্ব ইতৈাসে িম্পজকথ দিনসিটাইজ করা এবাং 

তাজেরজক অনুপ্রাসণত করা যাজত তারা তাজের িন্তানজের এিকল সবষজয় 

িম্যকভাজব দিনসিটাইজ করজত আিহী হজয় ওজঠ। এ লজিৈ উিানুষ্ঠাসণক সশিা 

বুৈজরা-দক শসক্তশালীকরজণর উজদ্যাগ দনয়া হজব এবাং তাজের মাধ্যজম এ কায থক্রম 

বাস্তবায়ন করা হজব। 

৯৩। আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর প্রার্সমক ও গণসশিায় ২৬ হাজার ৩১১ 

দকাটি টাকা বরাজদ্দর প্রস্তাব করসছ, যা বতথমান ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর সছল ২৪ 

হাজার ৯৩৭ দকাটি টাকা। 

মাননীয় সিকার 

মাধ্যসমক ও উচ্চ সশিা 

৯৪। িরকার দটকিই ও মানিম্মত মাধ্যসমক ও উচ্চ মাধ্যসমক সশিার 

িম্প্রিারজণ িব থাসধক গুরুত্বাজরাি কজর আিজছ। ইজতামজধ্য মাধ্যসমক সশিার হার 

ও দজডারার িমতায় অসজথত িাফল্য ধজর রাখার লজিৈ আমরা গুরুত্ব সেসি িাধারণ, 

সবঞা ান ও প্রযুসক্তসভসত্তক সশিা এবাং প্রসশিজণর িমিজয় সশিা কায থক্রম 

বাস্তবায়ন, ছাত্র ও সশিকজের বৃসত্ত-উিবৃসত্তিহ আসর্ থক িহায়তা প্রোন, দমধার 

সবকাজশ নানারূি কায থক্রম বাস্তবায়ন, িহায়ক নীসতমালা ও িসরজবশ জ্তসর, 

িরকাসর মাধ্যসমক সবদ্যালজয়র িিমতা বৃসদ্ধ এবাং অবকাঠাজমা সনম থাণ ও 

উন্নয়জন। দবিরকাসর এমসিওভূক্ত সশিা প্রসতষ্ঠাজনর সশিকজের আসর্ থক সুসবধা 

প্রোন, সবনামূজল্য িাঠ্যপুস্তক সবতরণ, ই-বুজকর প্রিলন, উিজজলা আই.সি.টি. 

দিসনাং ও সরজিাি থ দিন্টার স্থািন অব্যাহত রজয়জছ। এছাড়া, মাধ্যসমক ও উচ্চ 
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মাধ্যসমক িয থাজয়র ১,৬১০টি দবিরকাসর কজলজ ও ৬,২৫০টি দবিরকাসর স্কুজলর 

দভৌত অবকাঠাজমা উন্নয়জনর জন্য ৩টি প্রকল্প িলমান রজয়জছ এবাং ৩,০০০ 

দবিরকাসর স্কুজল নতুন ভবন সনম থাণাধীন রজয়জছ। সকজশার-সকজশারীজের দজডারার 

িাংজবেনশীল সবষজয় িজিতনতা বৃসদ্ধর জন্য ‘দজনাজরশন দিকথ্রু প্রকল্প’ এর ২য় 

িয থায় এবাং সশিা দিজত্র আঞ্চসলক জ্বষম্য কসমজয় আনার অাংশ সহজিজব হাওর 

এলাকায় সনধ থাসরত সশিা প্রসতষ্ঠানিমূজহর উন্নয়ন প্রকল্প এর বাস্তবায়ন িলসত 

অর্ থবছজর শুরু করা হজয়জছ, যা আগামী অর্ থবছজরও অব্যাহত র্াকজব। 

৯৫। সবঞা ান ও প্রযুসক্তসভসত্তক সশিা সবজশষত িতুর্ থ সশল্প সবপ্লবজক সবজবিনায় 

দরজখ সশিা ব্যবস্থািনা ও সশিা কায থক্রজম আইসিটি এবাং সডসজটাল প্রযুসক্তর 

িজব থাচ্চ ব্যবহার সনসিত করজত আমরা সবসভন্ন িেজিি িহণ কজরসছ। ২০২০-

২০২১ অর্ থবছজর আই.সি.টি. সবষজয় ৮০,৮০০ ও মাধ্যসমক সবদ্যালজয়র ৫০,০০০ 

সশিক এর প্রসশিণ কায থক্রম িলমান রজয়জছ। ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর ২.১০ লি 

সশিকজক এবাং আই.সি.টি. সবষজয় ২.৭৫ লি সশিকজক প্রসশিণ প্রোন করা 

হজব। উদ্ভাবনী প্রজিষ্টা িারা ইজতামজধ্য সুসনসে থষ্ট নীসতমালা প্রনয়ণ কজর দবিরকাসর 

সশিা প্রসতষ্ঠান অন-লাইজন এমসিও কায থক্রম িাফজল্যর িাজর্ িম্পন্ন করা হজয়জছ। 

তথ্য প্রযুসক্তর িহায়তায় সশিার মাজনান্নয়জনর লজিৈ ১২৫টি উিজজলায় ‘উিজজলা 

আইসিটি দিসনাং এডার সরজিাি থ দিন্টার’ প্রসতষ্ঠা করা হজয়জছ। সনধ থাসরত দবিরকাসর 

কজলজিমূজহর উন্নয়ন, আজরা ১৬০টি উিজজলায় আইসিটি দিসনাং ও সরজিাি থ 

দিন্টার স্থািন এবাং িমসিত সশিা তথ্য ব্যবস্থািনা িদ্ধসত প্রণয়ন কায থক্রম 

বাস্তবায়ন করা হজব। িরকাসর কজলজিমূজহ সবঞা ান সশিার সুজযাগ িম্প্রিারজণ 

প্রকল্প ও িারা দেজশ ৩২৩টি িরকাসর মাধ্যসমক সবদ্যালজয়র িিমতা বৃসদ্ধ ও 

সশিার গুণগতমান বৃসদ্ধর লজিৈ কায থক্রজমর বাস্তবায়ন িলমান রজয়জছ। এজত 

কজলজ িয থাজয় অসতসরক্ত প্রায় ২.০০ লি ও মাধ্যসমক িয থাজয় অসতসরক্ত ৩.২৯ 

লি সশিার্ী ভসতথর সুজযাগ সৃসষ্ট হজব। 

৯৬। উচ্চ সশিার উন্নয়জন িরকাজরর সবসভন্ন িেজিজির ফজল উচ্চসশিার প্রিার 

ঘটজছ। িরকাসর-দবিরকাসর সমসলজয় এখন দেজশ প্রায় দেড়শত সবশ্বসবদ্যালয় 
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রজয়জছ। দেজশর িাবসলক সবশ্বসবদ্যালয়িমূজহর দভৌত অবকাঠাজমা ও অন্যান্য 

সুসবধাসে সৃসষ্টর জন্য ২৪টি প্রকজল্পর বাস্তবায়ন িলমান রজয়জছ। এর মজধ্য জাতীয় 

সবশ্বসবদ্যালয় এর ৩টি আঞ্চসলক অসফি স্থািন, িিিাম দভজটরনাসর ও এসনম্যাল 

িাইি সবশ্বসবদ্যালজয়র ২য় কৈাম্পাি স্থািন, বাাংলাজেশ প্রজকৌশল সবশ্বসবদ্যালজয় 

এপ্লাইড বাজয়া-ইসঞ্জসনয়াসরাং গজবষণা ইনসকউজবটর স্থািন কায থক্রম বাস্তবাসয়ত 

হজি। এছাড়া, ইিলামী আরবী সবশ্বসবদ্যালয় ও দশখ হাসিনা সবশ্বসবদ্যালয় 

স্থািজনর জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হজব। 

৯৭। সশিা দিজত্র জ্বষম্য দ্যরীকরণ ও গুণগত উৎকষ থ িাধজন প্রজয়াজনীয় 

িেজিি িহজণর অাংশ সহজিজব সশিার সুজযাগবসঞ্চত েসরদ্র দমধাবী ছাত্র-ছাত্রীজের 

িহায়তা প্রোজনর লজিৈ প্রধানমন্ত্রীর সশিা িহায়তা িাস্ট কতৃথক দিজকডারাসর 

এডুজকশন দডভলিজমন্ট দপ্রািাম এর আওতায় ‘িমসিত উিবৃসত্ত কম থসুসি’ 

বাস্তবায়ন করা হজি। এর আওতায় সবভাগীয়, দমজিািসলটন ও দজলা িেজরর দিৌর 

এলাকািহ বাাংলাজেজশর ৫১৭টি উিজজলা/র্ানায় মাধ্যসমক, উচ্চ মাধ্যসমক ও 

িমমান িয থাজয়র সশিা প্রসতষ্ঠাজনর েসরদ্র িসরবাজরর ৬ষ্ঠ দর্জক ১২শ দশ্রসণর 

সশিার্ীজের জন্য উিবৃসত্ত ও টিউশন সুসবধা প্রোন করা হজি। সস্কজমর আওতায় 

সশিা প্রসতষ্ঠান কতৃথক সনব থাসিত সশিার্ীজের প্রসত ষান্মাসিজক ৬ষ্ঠ-৭ম দশ্রসণজত 

১,২০০ টাকা, ৮ম দশ্রসণজত ১,৫০০ টাকা, ৯ম-১০ম দশ্রসণজত ১,৮০০ টাকা ও ১১শ-

১২শ দশ্রসণজত ২,৪০০ টাকা কজর প্রোন করা হজি। এছাড়া, উক্ত দশ্রসণিমূজহর জন্য 

যর্াক্রজম ষান্মাসিক সভসত্তক টিউশন সফ ২০১ টাকা, ৩০০ টাকা, ৪৮০ টাকা ও 

৩৯০ টাকা ভতুথসক প্রোন করা হজি। উজল্লখ্য, ২০২০ িাজল ৬ষ্ঠ দশ্রসণ দর্জক 

টিউশন সফ মওকুফ করা হজয়জছ। িয থায়ক্রজম অন্যান্য দশ্রসণর টিউশন সফ মওকুফ 

করা হজব। ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর মাধ্যসমক িয থাজয় ৩৯.২৫ লি সশিার্ীজক, 

উচ্চ মাধ্যসমক িয থাজয় ৭.৫০ লি জন সশিার্ীজক ও স্নাতক (িাি) িয থাজয়র ১.৫০ 

লি সশিার্ীজক দমাট ২ হাজার ১০৯ দকাটি ৭৮ লি টাকা উিবৃসত্ত প্রোন করা 

হজব। 
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ইন্টান থশীি দপ্রািাম 

৯৮। প্রসতবছর আমাজের দেজশ সবপুল িাংখ্যক সশিার্ী িাজুজয়শন িম্পন্ন কজর 

িাকুসর দিজত্র প্রজবজশর উিজযাগী হজি। এ িকল িদ্য িাজুজয়টগণ যাজত িহজজই 

স্বীয় দিজত্র িাকুসর দিজত িাজর, তা সনসিত করার জন্য িরকার িাবসলক ও 

প্রাইজভট দিক্টর এর মাধ্যজম তাজের জন্য ‘ইন্টান থশীি কায থক্রম’ িালুর উির দজার 

দেজব। দি লজিৈ আসম দঘাষণা প্রোন করসছ দয, এই ইন্টান থশীি কায থক্রম অসবলজব 

িালুর জন্য আগামী অর্ থবছজর এতেসবষজয় একটি ‘িসলসি দফ্রমওয়াকথ’ প্রণয়ন করা 

হজব। 

৯৯। আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর মাধ্যসমক ও উচ্চ সশিা খাজত ৩৬ হাজার 

৪৮৬ দকাটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করসছ, যা বতথমান ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর সছল 

৩৩ হাজার ১১৮ দকাটি টাকা। 

মাননীয় সিকার 

কাসরগসর ও বৃসত্তমূলক সশিা এবাং মাদ্রািা সশিা 

১০০। মানিম্পন্ন কাসরগসর, দভাজকশনাল (TVET) ও মাদ্রািা সশিার উন্নয়জন 

িরকাসর প্রজিষ্টা অব্যাহত রজয়জছ। িতুর্ থ সশল্প সবপ্লজবর প্রস্তুসত সহজিজব কাসরগসর 

সশিাজক মূলধারায় অন্তভ্য থক্তকরজণ আমরা িেজিি িহণ করসছ। একই িাজর্ 

অভৈন্তরীণ ও আন্তজথাসতক শ্রমবাজার উিজযাগী েি জনবল সৃসষ্টর লজিৈ 

মানিম্পন্ন কাসরগসর ও মাদ্রািা সশিার সুজযাগ িম্প্রিারণ করসছ। দযমন, অসধক 

িাংখ্যক সশিার্ীর ভসতথর সুজযাগ সৃসষ্টর লজিৈ অবকাঠাজমা উন্নয়ন, ৪৯টি 

িসলজটকসনক ও ৬৪টি টিএিসি এর িিমতা বৃসদ্ধর জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইাংজরজী 

ও গসণত সশিকজের প্রসশিণ প্রোন ইতৈাসের কারজণ কাসরগসর ও বৃসত্তমূলক সশিা 

িহজণ িাধারণ জনজগাষ্ঠী উিুদ্ধ হজি। কাসরগসর ও বৃসত্তমূলক সশিার দিজত্র জ্বষম্য 

দূরীকরজণ এ স্তজরর সশিার্ীজের উিবৃসত্ত প্রোন, সবনামূজল্য িাঠ্যপুস্তক সবতরণ, 

গরীব ও দমধাবী সশিার্ী ও সশিকজের িাহায্য মঞ্জুরী সহজিজব এককালীন অনুোন 

প্রোন করা হজি। দেজশ েি জনবল জ্তসরর জন্য িলসত অর্ থবছজর িলমান 
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কসতিয় কায থক্রম, দযমন- ১০০টি উিজজলায় ১টি কজর দটকসনকৈাল স্কুল ও 

কজলজ (টিএিসি) স্থািন প্রকল্প, ৪টি সবভাগীয় শহজর (সিজলট, বসরশাল, 

ময়মনসিাংহ, রাংপুর) ১টি কজর মসহলা িসলজটকসনক ইিটিটিউট স্থািন, ২৩টি 

দজলায় িসলজটকসনক ইিটিটিউট স্থািন এবাং ৪টি সবভাজগ (িিিাম, খুলনা, 

রাজশাহী, রাংপুর) ১টি কজর ইসঞ্জসনয়াসরাং কজলজ স্থািজনর কাজ আগামী অর্ থবছজর 

অব্যাহত র্াকজব। 

১০১। িরকার মাদ্রািার উন্নয়ন ও আধুসনকায়জন ব্যািক কায থক্রম িহণ কজরজছ। 

মাদ্রািা সশিার গুণগত মান বৃসদ্ধর লজিৈ ‘সনধ থাসরত মাদ্রািািমূজহর উন্নয়ন’ 

প্রকজল্পর মাধ্যজম ১,৮০০টি মাদ্রািার নতুন ভবন সনম থাণ, সবদ্যমান ৬৫৩টি 

মাদ্রািার মাসিসমসডয়া রুম স্থািন এবাং মাদ্রািা সশিকজের েিতা বৃসদ্ধ কায থক্রম 

িলমান র্াকজব। ‘মাদ্রািা সশিকজের সশিণ েিতা বৃসদ্ধর জন্য প্রসশিণ’ সবষয়ক 

প্রকল্প িহণ করা হজয়জছ, যা আগামী অর্ থবছজরও িলমান র্াকজব। এজত মাদ্রািা 

সশিা মূল সশিা ব্যবস্থার িাজর্ িামঞ্জস্যপূণ থ হজব ও মাদ্রািা সশিার আধুসনকায়ন 

িহজতর হজব। মাদ্রািা সশিাজক সশিার মূল দস্রাতধারায় অন্তভূ থক্ত করার অাংশ 

সহজিজব দবিরকারীভাজব মাদ্রািার উন্নয়ন খাজত সবসভন্ন উৎি হজত দয অর্ থায়ন 

িাওয়া যায়, তার স্বিতা সনসিত করার িেজিি িহণ করা হজব। 

১০২। কাসরগসর ও মাদ্রািা সশিার জন্য ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর ৯ হাজার ১৫৪ 

দকাটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করসছ, যা ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর সছল ৮ হাজার ৩৪৫ 

দকাটি টাকা। 

কৃসষ খাত 

মাননীয় সিকার 

খাদ্য সনরািত্তা 

১০৩। সবশ্বব্যািী কজরানা দ্যজয থাজগর কারজণ খাদ্যশস্য উৎিােন ও িরবরাহ 

ব্যবস্থা বাঁধািস্ত হজয় খাদ্য সনরািত্তা সবসিত হওয়ার িম্ভাবনা র্াকজলও িরকাজরর 

িমজয়ািজযাগী সিদ্ধাজন্তর কারজণ বাাংলাজেশজক দতমন িমস্যার িমু্মখীন হজত 
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হয়সন। খাদ্যশজস্যর বাজারের সনয়ন্ত্রজণ রাখার জন্য সিটি কজি থাজরশন, দজলা িের 

ও দিৌরিভািহ প্রায় ৭২৭টি স্থাজন ওএমএি কায থক্রজমর মাধ্যজম িাল ও আটা 

সবতরণ করা হজি। দবাজরা ফিজলর উৎিােন বৃসদ্ধর জন্য অসতসরক্ত প্রায় ৫০ 

হাজার দহক্টর জসমজত দবাজরা হাইসিড ধান িাজষর লিৈমাত্রা সনধ থারণ করা হজয়জছ। 

আউশ, আমন ও দবাজরা ধান উৎিােজনর দিজত্র সবগত বছজরর তুলনায় এ বছর 

উৎিােন দবসশ হজব বজল প্রাক্কলন করা হজি। আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর 

অভৈন্তরীণ উৎি হজত ২০.৫৫ লি দম. টন িাল িাংিজহর লিৈমাত্রা সনধ থারণ করা 

হজয়জছ। এটি পূণ থমাত্রায় িাংিহ কজর দেজশ খাদ্য সনরািত্তা সনসিত করজত িরকার 

িম্ভাব্য িকল ব্যবস্থা িহণ করজব। 

১০৪। িরকার োসয়ত্ব িহজণর ির খাদ্য সনরািত্তা সনসিত করার লজিৈ িরকাসর 

িয থাজয় খাদ্যশস্য িাংরিজণর ধারণ িমতা ২৭ লি দমসিক টজন উন্নীত করার লিৈ 

সস্থর কজরসছল। দি অনুযায়ী িপ্তম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা এবাং রূিকল্প ২০২১ এর 

িাজর্ িমিয় কজর দেজশ আধুসনক খাদ্য গুোম/িাইজলা সনম থাজণর কায থক্রম িহণ 

করা হয়। যার ফলশ্রুসতজত দেজশ িরকাসর িয থাজয় খাদ্যশস্য িাংরিজণর সবদ্যমান 

ধারণিমতা প্রায় ২১.৮০ লি দমসিক টজন উন্নীত হজয়জছ। বতথমাজন আরও প্রায় 

৬.০০ লি দমসিক টন ধারণ িমতার আধুসনক খাদ্য গুোম/িাইজলা সনম থাজণর 

লজিৈ উজল্লখজযাগ্য কজয়কটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রজয়জছ। এছাড়া রূিকল্প ২০৪১ 

এবাং অষ্টম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা অনুযায়ী খাদ্যশজস্যর িাংরিণ িমতা বৃসদ্ধ এবাং 

সবদ্যমান গুোজমর ধারণ িমতা বজায় রাখার লজিৈ নতুন উন্নয়ন প্রকল্প িহণ 

কায থক্রম িলমান রজয়জছ। 

কৃসষ যাসন্ত্রকীকরণ 

১০৫। সনব থািনী ইশজতহার ২০১৮ অনুযায়ী খামার যাসন্ত্রকীকরজণর মাধ্যজম 

কৃসষজক আধুসনকায়জনর উজদ্যাগ দনয়া হজয়জছ। কৃসষ যাসন্ত্রকীকরজণ ৩,০২০ দকাটি 

টাকা ব্যজয় প্রকজল্পর কায থক্রম শুরু হজয়জছ। কৃষকজের কৃসষযজন্ত্রর ক্রয়মূজল্যর উির 

৫০ শতাাংশ হজত ৭০ শতাাংশ িয থন্ত িহায়তার মাধ্যজম হ্রািকৃত মূজল্য কৃসষ 

যন্ত্রিাসত িরবরাহ করা হজি। এর ফজল কৃসষ শ্রসমজকর অপ্রতুলতা িসরসস্থসতর 
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দমাকাজবলা করা িম্ভব হজয়জছ এবাং উৎিােন ব্যয় হ্রাি দিজয়জছ। এর আওতায় 

২০১০ দর্জক ২০২০ িয থন্ত প্রায় ৬৯ হাজার ৮৬৮টি কবাইডার হারজভস্টর, সরিার, 

সিডার, িাওয়ার টিলারিহ কৃসষ যন্ত্রিাসত িরবরাহ করা হজয়জছ। তাছাড়া কৃসষ 

যাসন্ত্রকীকরজণর সুসবধাজর্ থ ৬১ দজলায় ৫০ একর কজর হাইসিড দবাজরা ধাজনর 

প্রেশ থনী প্লট স্থািন করা হজয়জছ। একইিাজর্ কজরানাকাজল হাওর এলাকার শ্রসমক 

িাংকট দমাকাজবলা কজর কৃসষযজন্ত্রর মাধ্যজম দ্রুত ফিল দকজট আগাম বন্যা দর্জক 

ফিল রিা িম্ভব হজয়জছ। খামার যাসন্ত্রকীকরণ কায থক্রম িম্প্রিারজণর মাধ্যজম 

িামীণ কম থিাংস্থাজনর সুজযাগ সৃসষ্ট এবাং মূল্য শৃঙ্খল (Value Chain) ব্যবস্থার 

আধুসনকীকরণ কজর একটি আধুসনক কৃসষ ব্যবস্থািনা গজড় দতালা হজব। 

কৃসষ িহায়তা কায থক্রম 

১০৬। উিযুক্ত প্রযুসক্ত ও ফিজলর জাত উদ্ভাবন এবাং হস্তান্তজরর মাধ্যজম ফিজলর 

উৎিােন বৃসদ্ধ ও সবিণন ব্যবস্থা আধুসনকায়ন কজর একটি স্বয়াংিম্পূণ থ ও দটকিই 

আধুসনক কৃসষ ব্যবস্থা গজড় দতালা িরকাজরর অন্যতম প্রধান লিৈ। দি লিৈজক 

িামজন দরজখ িরকার কৃসষ খাজতর উন্নয়জনর জন্য নানাসবধ কায থক্রম িহণ করজছ। 

কৃসষ ভতুথসক, িার-বীজিহ অন্যান্য কৃসষ উিকরণ প্রজণােনা ও িহায়তা কাড থ, দিি 

সুসবধা, শস্য বহুমুখীকরণ ও সবিণন, কৃসষ পুনব থািন িহায়তা ইতৈাসে িফল 

কায থক্রমিমূহ কৃসষ উৎিােজনর স্বাজর্ থ আমরা অব্যাহত রাখজবা। কৃসষর উন্নয়জনর 

জন্য স্বাভাসবক ভতুথসকর অসতসরক্ত সহজিজব কৃসষজাত িামিী রপ্তাসনর দিজত্র ২০ 

শতাাংশ নগে প্রজণােনা ও কৃসষ দিজত্র সবদ্যৈৎ িাসলত দিিযজন্ত্রর ব্যবহাজরর জন্য 

সবদ্যৈৎ সবজলর উির ২০ শতাাংশ সরজবট প্রোন করা হজি। কৃসষ পুনব থািন িহায়তা 

বাবে ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর ৪১৩.৪৬ দকাটি টাকার িার বীজিহ অন্যান্য কৃসষ 

উিকরণ প্রজণােনা ও িহায়তা বাবে ২ দকাটি ৫ লি ৯৯ হাজার ৮৬৯ জনজক 

কৃষক কাজড থর মাধ্যজম প্রজণােনা প্রোন করা হজয়জছ। তাছাড়া, িম্প্রসত কালনবশাখী 

ঝজড় িসতিস্থ প্রায় এক লি দবাজরা িাষীজের এককালীন নগে অর্ থ িহায়তা বাবে 

২৫ দকাটি টাকা প্রোন করা হজয়জছ। 

১০৭। িসতত জসমর ব্যবহাজরর মাধ্যজম ফিজলর আবাে ও উৎিােন বৃসদ্ধর 

উজদ্যাগ িহণ করা হজয়জছ এবাং ৮০ হাজার দহক্টর অসতসরক্ত জসম িাষাবাজের 
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আওতায় আনা হজয়জছ। দমৌসুসম িসতত জসমজক আবাজের আওতায় এজন উৎিােন 

বৃসদ্ধ, বিতবাসড়িহ অন্যান্য িসতত জায়গায় িবসজ ও ফল বাগান সৃজন ও শস্য 

বহুমুখীকরজণর মাধ্যজম ফিজলর সনসবড়তা বৃসদ্ধর লজিৈ ৮.৮০ লি কৃষকজক হাজত 

কলজম প্রসশিণ প্রোন করা হজয়জছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনজে থশনা অনুযায়ী প্রসত 

ইসঞ্চ জায়গা িাজষর আওতায় আনয়ন ও িাসরবাসরক পুসষ্ট সনরািত্তা 

সনসিতকরজণর লজিৈ দেজশর প্রসতটি ইউসনয়জন ৩২টি কজর িবসজ-পুসষ্ট বাগান 

সৃজন হজি। এজত ১ লি ৪১ হাজার ৭ শত ৯২ জন কৃষক ও তার িসরবার উিকৃত 

হজব। জাসতর সিতার জন্মশতবাসষ থকী স্মরজণ দেজশর প্রসতটি ইউসনয়জন আরও 

১০০টি কজর িাসরবাসরক পুসষ্ট বাগান সৃজজনর উজদ্যাগ দনয়া হজয়জছ। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী দয িকল গৃহহীনজের গৃহ সনম থাণ কজর সেজয়জছন তাজেরজক িাসরবাসরক 

পুসষ্ট বাগাজনর অন্তভ্য থক্ত করা হজব। 

জলবায়ু িসহষ্ণু কৃসষ 

১০৮। কৃসষখাজতর দটকিই উন্নয়জনর লজিৈ বতথমাজন আমরা িসরজবশবান্ধ্ব ও 

জলবায়ু িসরবতথজনর িাজর্ খাি খাওয়াজনার উিজযাগী কায থক্রজমর ওির দবসশ 

গুরুত্ব সেসি। গজবষণার মাধ্যজম িসহষ্ণু প্রযুসক্ত ও ফিজলর জাত উদ্ভাবন এবাং 

হস্তান্তজরর কাজ িলজছ। প্রাকৃসতক দ্যজয থাগ প্রবণতার প্রভাব দমাকাজবলার জন্য 

শস্যসনসবড়তা বৃসদ্ধিহ স্বল্প জীবনকাল-িম্পন্ন ফিল উৎিােজনর সেজক নজর দেয়া 

হজি। প্রাকৃসতক দ্যজয থাগ দমাকাজবলায় ির অঞ্চল, িাহাড়ী অঞ্চল, খরা ও লবণাক্ততা 

প্রবণ অঞ্চজল আউশ, আমন ও দবাজরা ধাজনর সবসভন্ন স্বল্প দময়ােী জাতজক িম্পৃক্ত 

কজর ১১ ধরজণর শস্য সবন্যাজির কায থক্রম িলমান রজয়জছ। সবজশষ কজর খরাপ্রবণ 

এলাকায় স্বল্প দময়ােী আমজনর জাত িম্প্রিারজণ উচ্চ ফলনশীল জাজতর িাষাবাে 

করা হজি। দিি কাজজ ভূ-গভথস্থ িাসনর িসরবজতথ ভূ-উিসরস্থ িাসন এবাং উন্নত 

প্রযুসক্তর (Drip irrigation, sprinkler irrigation প্রভৃসত) ব্যবহার বাড়জছ। 

এছাড়াও দজজনটিকৈাসল দমাসডফাইড প্রযুসক্তর প্রিলন, কৃসষ খাজত Good 

Agricultural Practices িদ্ধসতর িম্প্রিারণ ও জনসপ্রয়করণ, এবাং জ্জব কৃসষ 

িদ্ধসতর প্রিলন করা হজি। 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjouqHUp9bLAhUE1RoKHcLOBsMQFggoMAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIrrigation_sprinkler&usg=AFQjCNGswOyiaUApsDtFXFLh5010xXgqXw&bvm=bv.117218890,d.bGs
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জাতীয় কৃসষ নীসত প্রণয়ন 

১০৯। গজবষণা, কৃসষ সশিা, সবিণন ও িম্প্রিারণ দিবার িাজর্ িম্পৃক্ত 

অাংশীজনিহ কৃষক ও কৃসষ উজদ্যাক্তাজের িাসহোসভসত্তক গজবষণার সবষয়বস্তু 

সনধ থারণ এবাং গজবষণালি ফলাফল মাঠ িয থাজয় িম্প্রিারজণর জন্য জাতীয় কৃসষ 

নীসত ২০২০ প্রণীত হজয়জছ। এ নীসতর মূল লিৈ হজি িকল দশ্রেণীর কৃষক ও 

উজদ্যাক্তাজের িাসহোসভসত্তক প্রযুসক্ত ও তথ্য দিবা প্রোজনর মাধ্যজম জলবায়ু 

িসরবতথনজসনত ঘাত িহনশীল, িসরজবশবান্ধ্ব, সনরািে, দটকিই ও পুসষ্টিমৃদ্ধ 

লাভজনক ফিল উৎিােন সনসিত করা। 

১১০। ‘িমৃদ্ধ কৃসষর অিযাত্রায় িরকাজরর সনব থািনী প্রসতশ্রুসত এবাং এিসডসজ 

বাস্তবায়ন’ শীষ থক িসরকল্পনা েসলল প্রনয়ণ করা হজয়জছ। এ েসলজল কৃসষ, খাদ্য ও 

পুসষ্ট, খাদ্য সনরািত্তা অজথজন দমাট ৬ টি সর্জমটিক এসরয়া/দকৌশল, যর্ািঃ (১) কৃসষ 

গজবষণা ও উন্নয়ন; (২) গুণগতমানিম্পন্ন কৃসষ উিকরণ িরবরাহ ও প্রাসপ্ত 

সনসিতকরণ; (৩) কৃসষ িম্প্রিারণ; (৪) দিি কাজজ িাসন িম্পজের িাশ্রয়ী ব্যবহার 

সনসিতকরণ; (৫) জলবায়ু িসরবতথনজসনত প্রভাব দমাকাসবলা; এবাং (৬) 

প্রাসতষ্ঠাসনক িিমতা বৃসদ্ধ ও মানবিম্পে উন্নয়ন সিসিত করা হজয়জছ। 

‘কৃষজকর বাজার’ 

১১১। কৃসষ মন্ত্রণালজয়র িাসব থক তত্ত্বাবধাজন কীটনাশকমুক্ত শাকিবসজর দযাগান 

সেজত যাত্রা শুরু কজরজছ “কৃষজকর বাজার”। িারা দেজশ বতথমাজন ৪১টি দজলায় 

কৃষজকর বাজার স্থািন করা হজয়জছ। ফজল কৃষকগণ কৃসষ িজের উিযুক্ত মূল্য 

িাজি। 

১১২। োমপুজর স্থাসিত ফাইজটাস্যাজনটাসর প্রসতষ্ঠানটি রপ্তাসনজযাগ্য কৃসষ ও 

কৃসষসভসত্তক িজের মান সনয়ন্ত্রজণ গুরুত্বপূণ থ ভূসমকা িালন করজছ। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী দশখ হাসিনার সেক সনজে থশনায় Regional SAARC Seed Bank গঠন 

করা হজয়জছ। বাাংলাজেশ বতথমাজন সবজশ্ব আম উৎিােজন ৭ম স্থাজন রজয়জছ, এবাং 

প্রসত বছর ১৬ শতাাংশ হাজর আজমর উৎিােন বাড়জছ। দেশী ফজলর উন্নত জাত 
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িম্প্রিারজণর িাশািাসশ দেজশ িাষ উিজযাগী সবজেশী ফল, দযমন ত্বীন, োগন, 

এজভৈাকাজডা, আরবী দখজুর, রামবুটান, িাসি থমন এর িাষ বৃসদ্ধ দিজয়জছ। িাহাসড় 

এলাকায় কসফ, কাজুবাোম িাষ িম্প্রিারজণর উজদ্যাগ দনয়া হজয়জছ। 

মাননীয় সিকার 

মৎস্য ও প্রাণীিম্পে 

১১৩। দেজশর সবশাল জনজগাষ্ঠীর প্রাসণজ আসমজষর িাসহো পূরজণর লজিৈ নতুন 

নতুন প্রযুসক্ত ও জাত উদ্ভাবন, উজদ্যাক্তা/খামারীজের উিুদ্ধকরণ, প্রসশিণ, আত্ম-

কম থিাংস্থান সৃসষ্ট, উৎিােন বৃসদ্ধ এবাং িরবরাহ সনসিতকরজণ িরকার কাজ কজর 

যাজি। ইজতামজধ্য বাাংলাজেশ মাছ, মাাংি ও সডম উৎিােজন স্বয়াংিম্পূণ থতা অজথন 

কজরজছ এবাং দ্যধ উৎিােজন অসিজরই স্বয়াংিম্পূণ থতা অজথজনর লজিৈ কায থক্রম 

িলমান রজয়জছ। এ খাত দেজশর অভৈন্তরীণ আসমজষর িাসহো পূরজণর িাশািাসশ 

মৎস্য ও মৎস্যজাত িে এবাং প্রাসণজাত িে রপ্তাসনর মাধ্যজম জ্বজেসশক মুদ্রা 

অজথন করজছ। সবজশ্ব ইসলশ উৎিােনকারী ১১টি দেজশর মজধ্য বাাংলাজেশ ১ম এবাং 

দতলাসিয়া উৎিােজন ৪র্ থ ও এসশয়ার মজধ্য ৩য় স্থাজন রজয়জছ। মৎস্যখাজতর উন্নয়জন 

আমাজের িলমান কায থক্রম, দযমন- উনু্মক্ত জলাশজয় মাছ িাষ, সবিন্নপ্রায় মৎস্য 

প্রজাসতর িাংরিণ, মাজছর প্রজনন ও বাংশবৃসদ্ধর জন্য অভয়াশ্রম সৃসষ্ট, জাটকা 

িাংরিণ, িসরজবশ-বান্ধ্ব সিাংসড় িাষ ইতৈাসে অব্যাহত আজছ। িাশািাসশ, মৎস্য ও 

মৎস্যজাত িে রপ্তাসনর বাজার িাংরিণ ও িম্প্রিারজণর জন্য মান-সনয়ন্ত্রণ 

কায থক্রম দজারোর করা হজয়জছ। িামীণ মৎস্যিাসষ, দজজল ও মৎস্যজীবীজের 

তথ্যপ্রযুসক্তর িাজর্ িমৃ্পক্তকরজণর লজিৈ দেশব্যািী দজজল সনবন্ধ্ন ও িসরিয়িত্র 

প্রোন এবাং ডাটাজবজ জ্তসরর কাজ িলমান রজয়জছ। 

সনরািে মৎস্য িম্পে সনসিতকরজণ আইনী িাংস্কার 

১১৪। সনরািে ও মানিম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যিজের উৎিােন এবাং মান সনসিত 

করা িরকাজরর অন্যতম লিৈ। দিজন্য দেজশ সিাংসড় উৎিােজনর িকল স্তজর উত্তম 

মৎস্যিাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice) এবাং Hazard Analysis 
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& Critical Control Point (HACCP) সভসত্তক ব্যবস্থািনা িদ্ধসত কায থকর করা 

হজয়জছ। গুণগত মান সবষয়ক আন্তজথাসতক িাসহোর আজলাজক সনরািে মৎস্য 

উৎিােন সনসিত করজত এ িাংক্রান্ত অধ্যাজেশ রসহত কজর মৎস্য ও মৎস্যিে 

(িসরেশ থন ও মান সনয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০ প্রণীত হজয়জছ। এর কায থকর প্রজয়াগ 

সনসিতকরজণ বতথমাজন সবসধমালা প্রণয়জনর কাজ প্রসক্রয়াধীন রজয়জছ। এছাড়াও, 

সফশ দকায়াজরন্টাইন সবসধমালা প্রণয়ন কায থক্রম িলমান রজয়জছ। আন্তজথাসতক 

বাজাজরর িাসহোর িজে িেসত দরজখ সনরািে ও মানিম্মত সিাংসড় উৎিােন 

সনসিতকরজণ স্টৈাডারাড থ অিাজরশন প্রসিসডউর ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হজয়জছ। 

১১৫। উৎিাসেত মৎস্য ও মৎস্যজাত িে এবাং প্রাসণ ও প্রাসণজাত িে 

বাজারজাতকরজণ রাতাম্যমান বাজার ব্যবস্থা িালু করা হজয়জছ। রাতাম্যমান ও 

অনলাইন সবক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যজম দকাসভড-১৯ মহামাসরকাজল এসপ্রল ২০২০ হজত 

সডজিবর ২০২০ সরিঃ িয থন্ত দমাট ৭,২৮৬ দকাটি টাকা মূজল্যর মাছ, মাাংি, দ্যধ, সডম 

এবাং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাসণজাত িে সবক্রয় করা হজয়জছ। কজরানায় িসতিস্ত ৪ 

লি ৭ হাজার ৪০২ জন দডইসর ও দিাসি খামাসরজক এবাং ৭৮ হাজার ৭৪ জন 

মৎস্য খামাসরজক নগে, সবকাশ ও ব্যাাংক একাউজন্টর মাধ্যজম ৫৬৮.৮৭ দকাটি 

টাকা (প্রাসণিম্পে খাজত ৪৬৮.৮৭ দকাটি ও মৎস্য খাজত ১০০ দকাটি) নগে আসর্ থক 

প্রজণােনা প্রোন করা হজয়জছ। 

১১৬। জলবায়ু িসরবতথজনর ফজল মৎস্য দিক্টজরর ওির দনসতবািক প্রভাব 

দমাকাজবলায় ‘Community Based Climate Resilient Aquaculture 

Development Project in Bangladesh’ শীষ থক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রজয়জছ। 

এছাড়া ‘Climate Smart Agriculture and Water Management Project’ 

শীষ থক একটি প্রকজল্পর অনুজমােন প্রসক্রয়াধীন রজয়জছ। হালো নেীজক 'বেবন্ধু 

মৎস্য দহসরজটজ' দঘাষণা করা হজয়জছ। অসধক উৎিােনিম ও দেসশ আবহাওয়ায় 

দটকিই শুরাতাজাজতর মুরগীর বাচ্চা খামারীজের মাজঝ স্বল্পমূজল্য িরবরাহ করা 

হজি। রাতাম্যমান মৎস্য সিসনজকর মাধ্যজম মাছ িাজষ খামারী িয থাজয় প্রযুসক্তগত 

দিবা প্রোন করা হজব। এছাড়া, দেশীয় প্রজাসতর দছাট মাছ িাংরিজণর লজিৈ 

দেশব্যািী জাম থপ্লাজম সবতরজণর িসরকল্পনা রজয়জছ। 
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১১৭। আগামী অর্ থবছজর কৃসষ, খাদ্য সনরািত্তা এবাং মৎস্য ও প্রাসণিম্পে খাজত 

২৪ হাজার ৯৪৮ দকাটি টাকা বরাজদ্দর প্রস্তাব করসছ, যা ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর 

সছল ২৪ হাজার ৬৮২ দকাটি টাকা। 

কম থিাংস্থান সৃসষ্ট 

মাননীয় সিকার 

১১৮। দেজশর জনিাংখ্যার ৫০ শতাাংজশর অসধক তরুণ, দয হার উন্নত সবজশ্ব ২০-

২৫ শতাাংজশর দবসশ নয়। এছাড়া, প্রসত বছর প্রায় ২০ লিাসধক মানুষ আমাজের 

শ্রম বাজাজর অন্তভ্য থক্ত হজি। অন্যসেজক, িলমান িতুর্ থ সশল্প সবপ্লব দেজশ-সবজেজশ 

েি জনশসক্তর জন্য নতুন নতুন কম থিাংস্থাজনর অভূতপূব থ িম্ভাবনার িার উজন্মািন 

কজরজছ। িাশািাসশ, ‘দটকিই উন্নয়ন লিমাত্রা’, ‘সভশন ২০৪১’ এবাং ‘দডিা প্লান-

২১০০’ এর বাস্তবায়ন কায থক্রম দেজশ সবঞা ান-প্রযুসক্ত ও কাসরগসর ঞা াজন িারেশী 

মানুজষর সবপুল কম থিাংস্থাজনর সুজযাগ সৃসষ্ট কজরজছ। িরকাজরর িঠিক নীসত ও 

ফলোয়ী কম থ িসরকল্পনার ফজল বাাংলাজেজশর তরুণ িমাজজর একটি বড় অাংশ 

ইজতামজধ্য এরূি আধুসনক ও প্রযুসক্ত সনভ থর কম থিাংস্থাজনর সুসবধা দভাগ করজছ। 

দযমন, সডসজটাল বাাংলাজেজশর লিৈ অজথজন আইটি দিক্টজর এরই মজধ্য ১০ লাখ 

তরুণ-তরুণীর কম থিাংস্থান সনসিত হজয়জছ, এবাং ২০২১ িাজলর মজধ্য আরও ১০ 

লাখ মানুজষর কম থিাংস্থান হজব। 

১১৯। বতথমান িরকার দেজশ সবষয়সভসত্তক কম থিাংস্থাজনর নীসত অনুিরণ করজছ, 

যার আওতায় কম থিাংস্থাজনর প্রজয়াজনীয়তা সবজবিনায় দরজখ সশিা কায থক্রজমর 

সবষয়বস্তু িাংজশাধন ও পুনসব থন্যাি কজর সশিার িাজর্ সশজল্পর সনসিত দযাগসূত্র 

স্থািন করা হজি। এছাড়া, িরকার খাত সভসত্তক কম থিাংস্থাজনর নীসত অনুিরণ 

করজছ, যার অধীজন বৃহৎ িরকাসর সবসনজয়াগ এবাং সশল্প ও বাসণজজৈ প্রজণােনা 

প্রোজনর দিজত্র কম থিাংস্থাজনর সবষয়টি িসক্রয় সবজবিনায় রাখা হজি। 
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শ্রসমক কল্যাণ ও কম থিসরজবশ উন্নয়ন 

১২০। সশল্প কারখানায় কম থরত শ্রসমকজের কল্যাণ িাধন ও কম থিসরজবশ উন্নয়ন 

িরকাজরর কম থিাংস্থান িসরকল্পনার অসবজিদ্য অাংশ। দকাসভড-১৯ িাংক্রমজণর 

প্রভাজব সৃষ্ট শ্রম িসরসস্থসত স্বাভাসবক রাখজত এবাং িলমান সশল্প প্রসতষ্ঠাজন কম থরত 

শ্রসমক কম থিারীজের সনরািত্তা সনসিত করার লজিৈ মাঠ িয থাজয়র কম থকতথা ও 

িাংসিষ্ট এলাকার মাসলক-শ্রসমক প্রসতসনসধর িমিজয় ২৩টি ক্রাইসিি ম্যাজনজজমন্ট 

কসমটি গঠন কজর ৬৪ দজলায় োসয়ত্ব প্রোন করা হজয়জছ। মহামাসরর িময় 

শ্রসমকজের উৎিােনশীলতা বজায় রাখজত স্বাস্থৈসবসধ দমজন দেজশর অসধকাাংশ 

কালকারখানা িালু দরজখ শ্রসমকজের দবতন-ভাতা িময়মজতা িসরজশাধ করা 

হজয়জছ, এবাং শ্রসমক ছাঁটাই ও শ্রসমজকর কম থহীনতা দরাজধ একাসধক প্রজণােনা 

প্যাজকজ িহণ করা হজয়জছ। শ্রসমজকর কল্যাণ সনসিতকরণ, রপ্তাসনমুখী ও অন্যান্য 

সশল্প-কারখানার কম থ িসরজবশ উন্নয়ন, সশশু শ্রম সনমূ থলকরণ এবাং নারী শ্রসমজকর 

কম থিাংস্থান সনসিত করজত আমাজের কায থক্রম আগামীজত আরও দজারোর করা 

হজব। 

মাননীয় সিকার 

েিতা উন্নয়ন 

১২১। ক্রমবধ থমান সশল্পায়জনর দিজত্র বহুমুখী শ্রজমর িাসহো পূরণ ও 

উৎিােনশীলতা বৃসদ্ধর মাধ্যজম শ্রসমজকর জীবনমাজনর উন্নয়ন ঘটাজনার লজিৈ 

িরকার েিতার উন্নয়জনর উির সবজশষ গুরুত্ব সেজি। সশল্পখাজতর িাসহোসভসত্তক 

অন্তভ্য থসক্তমূলক েিতা উন্নয়ন প্রসশিণ প্রোজনর লজিৈ িরকার ‘সস্কলস্ ফর 

এমপ্লয়জমন্ট ইনজভস্টজমন্ট দপ্রািাম (SEIP)’ বাস্তবায়ন করজছ, যার মাধ্যজম ২০২৪ 

িাজলর মজধ্য ৮,৪১,৬৮০ জনজক ১১টি অিাসধকারভ্যক্ত সশল্প ও দিবা খাজত েিতা 

উন্নয়ন প্রসশিণ প্রোন করা হজব। এছাড়া, েিতা উন্নয়ন কায থক্রমজক গসতশীল 

করার লজিৈ দেজশর ২৮টি মন্ত্রণালজয়র অধীন েিতা উন্নয়ন প্রসশিণ কায থক্রজমর 

িমিয় িাধজনর জন্য জাতীয় েিতা উন্নয়ন কতৃথিি (NSDA) কাজ করজছ। 
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NSDA দেশীয় ও আন্তজথাসতক বাজাজরর িাসহো অনুযায়ী েিতা প্রসশিণ মান 

সনধ থারণ, প্রসশিণার্ী ও অৈাজিিরজের িনোয়ন, স্টৈাডারাড থ ও কাসরকুলাম, 

িিমতাসভসত্তক প্রসশিণ উিকরণ জ্তসর, পূব থ অসভঞা তার স্বীকৃসত প্রোন, 

িারিসরক েিতার স্বীকৃসত ইতৈাসের মাধ্যজম েি মানবিম্পে জ্তসরজত ভূসমকা 

রাখজছ। 

জ্বজেসশক কম থিাংস্থান 

১২২। সবজেশগামী কমীজের সনরািে অসভবািন ও িম্মানজনক দিশা 

সনসিতকরণ, সবশ্ব শ্রমবাজাজরর িাসহোর িাজর্ িামঞ্জস্যপূণ থ েি জনশসক্ত 

জ্তসরকরত: ব্যািক জ্বজেসশক কম থিাংস্থাজনর সুজযাগ সৃসষ্ট এবাং জ্বধ িোয় প্রবাি 

আজয়র প্রবাহ সনসিতকরজণ িাম্প্রসতক বছরগুজলাজত িরকাজরর গৃহীত 

িেজিিিমূজহর সুফল সমলজত শুরু কজরজছ। সবশ্বব্যািী দকাসভড-১৯ মহামাসর 

িজত্ত্বও ২০২০ িাজল ২,১৭,৬৬৯ জন বাাংলাজেশী কমীর জ্বজেসশক কম থিাংস্থান 

হজয়জছ। বাাংলাজেশ প্রর্াগত শ্রম বাজাজরর বাইজর পূব থ ইউজরাজির দেশ দিাল্যাডার, 

আলজবসনয়া, দরামাসনয়া, দলাজভসনয়া, বিসনয়া-হারজজজগাসবনা, এবাং এসশয়ার দেশ 

উজজবসকস্তান, কাজাখস্তান, সভজয়তমান ও কজবাসডয়ায় নতুন শ্রমবাজার সহজিজব 

কমী দপ্ররণ শুরু হজয়জছ। নারী কমীজের জ্বজেসশক কম থিাংস্থাজন উিুদ্ধকরজণর লজিৈ 

দজলা িয থাজয় ৩০ সেন ব্যািী আবাসিক প্রসশিণ প্রোন, নারী কমী সনব থািন এবাং 

ওসরজয়জন্টশন কায থক্রম দজলা িয থাজয় িম্প্রিারণ ও সবজকন্দ্রীকরণ, সবএমইটিজত 

‘নারী কমী অসভজযাগ ব্যবস্থািনা দিল’ ও সবজেজশ ‘দিফ দহাম’ স্থািজনর ফজল 

তাজের জ্বজেসশক কম থিাংস্থান উজল্লখজযাগ্য হাজর বৃসদ্ধ দিজয়জছ। ২০২০ িাজল 

কজরানা মহামাসরর প্রজকাি র্াকা িজত্ত্বও ২১,৯৩৪ জন বাাংলাজেশী নারী কমীর 

জ্বজেসশক কম থিাংস্থান হজয়জছ। 

১২৩। সবজেশ গমজনচ্ছু, সবজেশগামী ও প্রতৈাগত কমীজের অসভবািন সবষয়ক 

অসভজযাগ সবসভন্ন মাধ্যজম িহণ ছাড়াও পৃর্ক একটি দিাট থাজলর 

(www.ovijogbmet.org) মাধ্যজম িহণপূব থক সনষ্পসত্ত করা হজি। সবএমইটির 

কায থক্রম অজটাজমশজনর আওতায় ডাটাজবজ ম্যাজনজজমন্ট, ইসমজিশন ম্যাজনজজমন্ট, 
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এমপ্লয়জমন্ট িাসভ থি ম্যাজনজজমন্ট, সহউম্যান সরজিাি থ ম্যাজনজজমন্টিহ ১৭টি মসডউল 

জ্তসর করা হজয়জছ। জ্বজেসশক কম থিাংস্থান ও অসভবািী আইন-২০১৩ অনুযায়ী 

Data Bank হজত কমী সনজয়াজগ দিশাসভসত্তক ডাটাজবজ জ্তসরর কায থক্রম িলমান 

রজয়জছ। অসভবািন ব্যবস্থািনায় শৃাংখলা বজায় রাখা ও জ্বজেসশক কম থিাংস্থান 

বৃসদ্ধর লজিৈ প্রসতসনয়ত সরক্রুটিাং এজজন্টিমূজহর কায থক্রম তোরসক করা হজি। 

২০১৯ ও ২০২০ িাজল সরক্রুটিাং এজজন্টিমূজহর সবরুজদ্ধ ১,২৮৪টি অসভজযাগ 

সনিসত্তর মাধ্যজম ৫,৮৪,৭৪,০৪৮ টাকা আোয় কজর িসতিস্ত কমীজের িসতপূরণ 

প্রোন করা হজয়জছ। 

১২৪। দেজশর অভৈন্তরীণ কম থিাংস্থাজনর উির িাি কমাজত জ্বজেসশক 

কম থিাংস্থাজনর দিজত্র সনব থািনী ইশজতহার ২০১৮ অনুযায়ী প্রসত উিজজলা হজত গজড় 

১ হাজার কমীজক সবজেজশ দপ্ররণিহ প্রসত বছর দমাট ৭ লি সহজিজব সতন বছজর ২১ 

লি কমীর জ্বজেসশক কম থিাংস্থাজনর সুজযাগ সৃসষ্টকরজণর লিৈমাত্রা সনধ থারণ করা 

হজয়জছ। এজন্য ৪০টি কাসরগসর প্রসশিণ দকজন্দ্রর জনবল সৃসষ্ট, আজরা ২২টি দজলায় 

দজলা কম থিাংস্থান ও জনশসক্ত অসফি স্থািন, প্রবািী কমীজের কল্যাজণ সবজেজশ 

আজরা নতুন ৭টি শ্রম কল্যাণ উইাং স্থািন, এবাং ৮টি সবভাগীয় শহজর সবভাগীয় 

কম থিাংস্থান ও জনশসক্ত অসফজির সনজস্ব ভবন স্থািনিহ মাঠ িয থাজয় সবশ্ব মাজনর 

েিতা উন্নয়ন প্রসশিণ সুসবধা দিৌুঁজছ দেয়ার লজিৈ িরকার সবস্তাসরত িসরকল্পনা 

িহণ কজরজছ। 

প্রবাি আজয় দরকড থ প্রবৃসদ্ধ 

১২৫। িলসত অর্ থবছজরর এসপ্রল িয থন্ত প্রবাি আয় এজিজছ ২২.৭৫ সবসলয়ন 

মাসকথন ডলার, দযজিজত্র প্রবৃসদ্ধ ৪০.১ শতাাংশ। মূলতিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দঘাসষত 

প্রবাি আজয়র উির ২ শতাাংশ হাজর নগে প্রজণােনা অব্যাহত রাখা এবাং অর্ থ দপ্ররণ 

প্রসক্রয়া িহজীকরণ করার ফজল প্রবাি আজয়র দিজত্র এ ঈষ থণীয় প্রবৃসদ্ধ অজথন 

িম্ভবির হজয়জছ। দকাসভড-১৯ মহামাসর কাজল সবশ্বব্যািী অর্ থননসতক মদাজসনত 

কারজণ রপ্তাসন বাসণজজৈর প্রবৃসদ্ধ সনজয় আমরা যখন অসনিয়তার মধ্য সেজয় যাসি, 

তখন প্রবাি আজয়র এ অভাবনীয় িাফল্য আমাজেরজক স্বসস্তর মজধ্য দরজখজছ। 
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িামিীক বাস্তবতায় এবাং জ্বধ িোয় প্রবাি আয় দপ্ররণজক উৎিাসহত করজত 

আগামী অর্ থবছজরও এখাজত ২ শতাাংশ হাজর নগে প্রজণােনা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব 

করসছ। িাশািাসশ, ব্যাাংসকাং িৈাজনজল প্রবাি আয় প্রবাহ বৃসদ্ধজত িাংসিষ্ট 

ব্যাাংকিমূহ কতৃথক সবজশষ ‘প্যাজকজ কম থসূসি’ িালুর উজদ্যাগ িহণ করা হজব। 

োসরদ্রৈ দূরীকরণ ও িামাসজক সনরািত্তা কম থসূসি 

মাননীয় সিকার 

কজরানা মহামাসরর িমজয় জীবন-জীসবকার সুরিা ও োসরদ্রৈ িসরসস্থসত সনয়ন্ত্রণ 

১২৬। িরকার োসরদ্রৈ সবজমািজন িাহিী, দৃঢ়, জনজকসন্দ্রক এবাং অন্তভ্য থসক্তমূলক 

নীসত িহণ ও তা বাস্তবায়জন সনরলিভাজব কাজ কজর যাজি। োসরদ্রৈ দূরীকরজণ 

লাগিই দকৌশলিমূহ, দযমন- োসরজদ্রৈর ঝুুঁসকজত র্াকা মানুজষর জন্য িামাসজক 

সনরািত্তা বলয় িম্প্রিারণ, আসর্ থক প্রজণােনা, ক্ষুদ্র িঞ্চয়জক উৎিাহ প্রোন, নারী ও 

যুব প্রসশিণ, নারী-পুরুজষর িমতা আনয়ন, আইসিটি ও সডসজটাল িদ্ধসতর ব্যবহার, 

কায থকর দ্যজয থাগ ঝুুঁসক হ্রাি কম থসূসি ও জলবায়ু িসরবতথজনর প্রভাব দমাকাজবলা কজর 

ঘুজর োঁড়াজনার িিমতা সবসনম থাণ, ইতৈাসের প্রজয়াজগ আমাজের িাফল্য সবশ্বব্যািী 

োসরদ্রৈ সবজশষঞা জের নজর দকজড়জছ। িরকাজরর িসরকল্পনা রজয়জছ আগামী 

২০২৩-২০২৪ অর্ থবছজরর মজধ্য োসরজদ্রৈর হার ১২.৩ শতাাংজশ এবাং অসত 

োসরজদ্রৈর হার ৪.৫ শতাাংজশ নাসমজয় আনা। 

১২৭। িলমান কজরানা মহামাসর িসরসস্থসত বাাংলাজেশিহ সবশ্বব্যািী অর্ থননসতক 

কম থকাডার িামসয়কভাজব হজলও দয স্থসবরতা সৃসষ্ট কজরজছ, তা োসরদ্রৈ দূরীকরজণ 

আমাজের িলমান অিগসতজক িৈাজলজঞ্জর িমু্মখীন কজরজছ। তজব রপ্তাসনমুখী 

সশল্পকারখানার শ্রসমকজের দবতন প্রোন, সিএমএিএমই খাতিহ অন্যান্য িসতিস্থ 

সশল্প ও দিবাখাজত সুে ভর্তথসকিহ স্বল্পসুজে িলসত মূলধজনর দযাগান, অসত েসরদ্র 

মানুজষর মজধ্য নগে অর্ থ সবতরণ, সবনামূজল্য ও স্বল্পমূজল্য খাদ্য িামিী সবতরণ, 

িামাসজক সুরিা কম থসূসি ও গৃহহীন মানুজষর জন্য গৃহসনম থাণ কায থক্রজমর িসরসধ 

িম্প্রিারণ এবাং সবজশষাসয়ত ব্যাাংক ও িল্লী কম থ িহায়ক ফাউজডারশজনর মাধ্যজম 
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কম থসৃজন কায থক্রমিহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দয দূরেশী ও িমজয়াসিত প্রজণােনা 

প্যাজকজ দঘাষণা কজরজছন, তা শ্রমজীবী মানুজষর িাকুসর টিসকজয় রাখজত ও 

অিহায় েসরদ্র মানুষজক ক্ষুধা হজত সুরিা সেজয়জছ। ফজল কজরানাকাজল 

বাাংলাজেজশর োসরদ্রৈ িসরসস্থসত ততটা সবিয থজয়র মজধ্য সনিসতত হয়সন। 

অন্যসেজক, দকাসভড-১৯ মহামাসরর িাম্প্রসতক সিতীয় দেউজয়র ফজল দেজশর 

োসরদ্রৈ িসরসস্থসতর উির দয িম্ভাব্য প্রভাব িড়জত িাজর, তা দমাকাজবলার জন্যও 

িরকার কায থকর ও িজিতন কম থসূসি িহণ করজছ। 

িামাসজক সুরিা কায থক্রম 

১২৮। আিসন অবগত আজছন দয, জাসতর জনক বেবন্ধু দশখ মুসজবুর রহমাজনর 

আজীবন লাসলত স্বপ্ন সছল দেজশর েসরদ্র, অিহায়, দ্য:স্থ ও অনিির জনজগাষ্ঠীর 

জীবনমান উন্নয়জনর মাধ্যজম একটি মানসবক, িমৃদ্ধ ও শসক্তমান বাাংলাজেশ গজড় 

দতালা যা পুজরা সবজশ্বর কাজছ কল্যাণ রাজষ্ট্রর উোহরণ সহজিজব িসরগসণত হজব। 

জাসতর সিতার শািন আমজলই সবসভন্ন প্রাকৃসতক দ্যজয থাজগর কারজণ িসতিস্ত েসরদ্র 

মানুজষর জীবনমান উন্নয়জনর জন্য িব থপ্রর্ম িরকাসরভাজব িামাসজক সনরািত্তাজক 

রাষ্ট্রীয় কাঠাজমায় অন্তভ্য থক্ত করা হয়। দি িমজয় সভসজসড এবাং কাজজর সবসনমজয় 

খাদ্য কম থসূসি িালুিহ মহান মুসক্তযুজদ্ধ শহীে মুসক্তজযাদ্ধা িসরবার, যুদ্ধাহত 

মুসক্তজযাদ্ধা ও সনয থাসততা নারীজের িামাসজক সনরািত্তার আওতায় আনা হয়। 

এছাড়া, েসরদ্র মানুজষর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কায থক্রমও দি িমজয় শুরু হয়। জাসতর সিতার 

দেখাজনা ির্ ধজর আমরা িরবতীজত িামাসজক সুরিা বলয়জক আজরা িম্প্রিাসরত 

কজরসছ। ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্ থবছজর দেজশ প্রর্মবাজরর মজতা বয়স্কভাতা এবাং ১৯৯৮-

১৯৯৯ অর্ থবছজর সবধবা, স্বামী সনগৃহীতা মসহলাজের জন্য ভাতািহ নানা ধরজনর 

িামাসজক সনরািত্তা কম থসূসি িালু করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্ থবছজর প্রসতবন্ধ্ী 

দিবা ও িাহায্য দকন্দ্র িালু করা, ২০১০-২০১১ অর্ থবছজর কম থজীবী ল্যাকজটটিাং 

মাোর িহায়তা এবাং ২০১৩-২০১৪ অর্ থবছর হজত িকল বীর মুসক্তজযাদ্ধাজক 

মুসক্তজযাদ্ধা িম্মানী ভাতা কায থক্রম িালু করা করা হয়। 
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মাননীয় সিকার 

১২৯। দকাসভড-১৯ জ্বসশ্বক মহামাসরর প্রাদ্যভথাজবর কারজণ জীবন রিাজর্ থ 

আমাজের দেজশর িকল জনগণজক স্বাস্থৈসবসধ দমজন িলজত হজি। এর ফজল সনম্ন 

আজয়র শ্রমজীবী এবাং অপ্রাসতষ্ঠাসনক কাজজ সনজয়াসজত অজনক মানুষ কম থহীন হজয় 

িজড়জছ। কজরানাভাইরািজসনত কারজণ কম থহীনতা ও আজয়র সুজযাগ হ্রাজির কবল 

দর্জক দেজশর অসতেসরদ্র জনজগাষ্ঠীজক সুরিা সেজত আমাজের িরকার িামাসজক 

সনরািত্তা বলজয়র আওতা বাড়াজনার উজদ্যাগ িহণ কজরজছ। 

েসরদ্র জনজগাষ্ঠীর মাজঝ নগে অর্ থ সবতরণ 

১৩০। সবগত ২০২০ িাজল কজরানা মহামাসরর কারজণ দয িকল সনম্ন আজয়র মানুষ 

আসর্ থকভাজব িসতিস্ত এবাং কম থহীন হজয় িজড় তাজেরজক িহায়তার জন্য ‘নগে 

আসর্ থক িহায়তা প্রোন’ কম থসূসি িালু করা হয়। কজরানা মহামাসরজত িসতিস্ত ৩৫ 

লি সনম্ন আজয়র িসরবারজক িসরবার প্রসত ২ হাজার ৫০০ টাকা কজর আমরা দমাট 

৮৮০ দকাটি টাকার আসর্ থক িহায়তা প্রোন কজরসছ। এবছরও কজরানার তীিতা বৃসদ্ধ 

িাওয়ায় আমাজেরজক লকডাউন কম থসূসিজত দযজত হজয়জছ। সনম্ন আজয়র শ্রমজীবী 

মানুষ যাজত আসর্ থকভাজব কষ্ট না িায়, দি জন্য আমরা এবছর ঈদ্যল সফতজরর 

আজগ একইভাজব ৩৫ লি িসতিস্ত িসরবারজক নগে ২ হাজার ৫০০ টাকা কজর 

আসর্ থক িহায়তা প্রোন কজরসছ। 

িামীণ জনজগাষ্ঠীজক দশাষণ ও হয়রাসন হজত সুরিা 

১৩১। দেজশর প্রসতটি িাজম তহসবল সৃসষ্টর মাধ্যজম িাম্য ফসড়য়া ও োেন 

ব্যবিায়ীজের সুজের ব্যবিা বন্ধ্ কজর প্রাসন্তক কৃষক, সেনমজুর প্রভৃসত দশ্রসণর 

মানুষজক হয়রানী ও দশাষজণর হাত হজত রিার কায থকর িেজিি দনয়া হজয়জছ। 

এছাড়া, িরকার সিসছজয় িড়া ও সবজশষ িাসহোিম্পন্ন মানুজষর িাাংগঠসনক 

শসক্তজক মজবুত করজত জাতীয় প্রসতবন্ধ্ী উন্নয়ন ফাউজডারশন, বাাংলাজেশ জাতীয় 

িমাজকল্যাণ িসরষে, সনউজরা-দডজভলিজমন্টাল প্রসতবন্ধ্ী সুরিা িাস্ট ও শারীসরক 

প্রসতবন্ধ্ী কল্যাণ িাস্টজক উোর পৃষ্ঠজিাষকতা োন কজর আিজছ। 
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১৩২। দেজশর প্রতৈন্ত অঞ্চজলর প্রসতবন্ধ্ী জনজগাষ্ঠীজক দর্রাসিউটিক দিবা প্রোজনর 

লজিৈ দেজশর ৬৪টি দজলা ও ৩৯টি উিজজলায় দমাট ১০৩টি ‘প্রসতবন্ধ্ী দিবা ও 

িাহায্য দকন্দ্র’ িালু রজয়জছ। এ িকল দকন্দ্র হজত দেজশর প্রতৈন্ত অঞ্চজলর অটিজমিহ 

অন্যান্য প্রসতবন্ধ্ী জনজগাষ্ঠীজক সবনামূজল্য দর্রাসিউটিক, কাউজিসলাং ও দরফাজরল 

দিবা এবাং িহায়ক উিকরণ প্রোন করা হয়। এছাড়া, সুসবধাবসঞ্চত ও সবিন্ন িকল 

সশশুর সুরিার জন্য ‘দশখ রাজিল সশশু প্রসশিণ ও পুনব থািন’ দকন্দ্রিমূহ িমি 

দেজশ কাজ কজর যাজি। এ দ্যটি কায থক্রজম আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর ৯২ 

দকাটি ২১ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হজয়জছ। এছাড়াও েসরদ্র মা’র জন্য 

মাতৃত্বকাল ভাতা, কম থজীবী ল্যাকজটটিাং মাোর িহায়তা, সভসজসড কায থক্রম, িল্লী 

িমাজজিবা কায থক্রম, অসতেসরদ্রজের জন্য কম থিাংস্থান, দবজে ও অনিির 

জনজগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়জন সবজশষ ভাতা, সশিা উিবৃসত্ত ও প্রসশিণ, কৈািার, 

সকডনী ও সলভার সিজরাসিি দরাগীজের িহায়তা, িা শ্রসমকজের জীবনমান উন্নয়ন 

কম থসূসি, ইতৈাসে কায থক্রম অব্যাহত র্াকজব। 

মুসক্তজযাদ্ধা কল্যাণ 

১৩৩। মুসক্তজযাদ্ধাগণ জাসতর দশ্রষ্ঠ িন্তান। দেশ মাতৃকার দিবায় মুসক্তজযাদ্ধাজের 

অবোন জাসত সিরসেন শ্রদ্ধাভজর স্মরণ করজব। বীর মুসক্তজযাদ্ধাজের পূণ থাে তথ্য 

িবসলত Management Information System প্রস্তুত কজর G2P প্রসক্রয়ায় িকল 

বীর মুসক্তজযাদ্ধার িম্মানী ও অন্যান্য ভাতা বাাংলাজেশ ব্যাাংক হজত িরািসর 

ভাতাজভাগীর ব্যাাংক সহিাজব প্রোন কায থক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবগত ১৫ 

দফব্রুয়াসর ২০২১ তাসরজখ শুভ উজিাধন কজরজছন। এছাড়া, বীর মুসক্তজযাদ্ধাজের 

সনরািে আবািন সনসিত করজত তাঁজের জন্য ৪ হাজার ১২২ দকাটি টাকা ব্যজয় ৩০ 

হাজার ‘বীর সনবাি’ সনম থাণ প্রকজল্পর কাজ শুরু হজয়জছ। বীর মুসক্তজযাদ্ধাজের আর্ থ-

িামাসজক অবস্থার উন্নয়জনর লজিৈ দেজশর প্রসতটি দজলা-উিজজলায় মুসক্তজযাদ্ধা 

কমজপ্লক্স সনম থাণ প্রকজল্পর কাজ ড়াড়ান্ত িয থাজয় রজয়জছ। 

িামাসজক সনরািত্তা খাজত বাজজট প্রস্তাবনা 

১৩৪। আসম এখন আগামী অর্ থবছজর িামাসজক সনরািত্তা খাজতর সনম্নসলসখত 
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দিজত্রে আওতা বাড়াজনার প্রস্তাব করসছ: 

 িলসত অর্ থবছজর িব থাসধক োসরদ্রৈপ্রবণ ১১২টি উিজজলায় সবদ্যমান 

নীসতমালা অনুযায়ী েসরদ্র প্রবীণ ব্যসক্তজক শতভাগ ‘বয়স্ক ভাতার’ 

আওতায় আনা হজয়জছ। আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছর হজত ‘বয়স্ক ভাতা’ 

কায থক্রজম উিকারজভাগীর কভাজরজ সবদ্যমান নীসতমালা অনুযায়ী প্রাপ্য 

শতভাগ বয়স্ক মানুষজক অসত উচ্চ ও উচ্চ োসরদ্রৈভ্যক্ত গ্রুজির আরও ১৫০টি 

উিজজলায় িম্প্রিারণ করা হজি। এজত কজর ৮ লি জন নতুন 

উিকারজভাগী দযাগ হজব এবাং এ খাজত ৪৮১ দকাটি টাকা অসতসরক্ত বরাদ্দ 

প্রোন করা হজব;  

 িলসত অর্ থবছজর িব থাসধক োসরদ্রৈপ্রবণ ১১২টি উিজজলায় সবদ্যমান 

নীসতমালা অনুযায়ী সবধবা ও স্বামী সনগৃহীতা মসহলাজক শতভাগ ‘সবধবা, 

স্বামী সনগৃহীতা মসহলাজের জন্য ভাতা কায থক্রম’ এর আওতায় আনা 

হজয়জছ। আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছর হজত এ কায থক্রজম উিকারজভাগীর 

কভাজরজ সবদ্যমান নীসতমালা অনুযায়ী প্রাপ্য শতভাগ সবধবা ও স্বামী 

সনগৃহীতা মসহলাজক অসত উচ্চ ও উচ্চ োসরদ্রভ্যক্ত গ্রুজির আরও ১৫০টি 

উিজজলায় বাস্তবায়ন করা হজব। এজত কজর ৪ লি ২৫ হাজার জন নতুন 

উিকারজভাগী দযাগ হজব এবাং এ খাজত ২৫৫ দকাটি টাকা অসতসরক্ত বরাদ্দ 

প্রোন করা হজব;  

 িব থজশষ প্রসতবসন্ধ্তা শনাক্তকরণ জসরি অনুযায়ী অস্বিল প্রসতবন্ধ্ী ভাতা 

দভাগীর িাংখ্যা ২ লি ৮ হাজার জন বৃসদ্ধ িাজব। যার ফজল, ২০২১-২০২২ 

অর্ থবছজর এ বাবে ২০০ দকাটি টাকা অসতসরক্ত বরাজদ্দর প্রজয়াজন হজব। 

 সবগত দফব্রুয়াসর মাজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুসক্তজযাদ্ধাজের মাসিক িম্মানী 

ভাতা ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করার দঘাষণা দেন। দি অনুযায়ী বীর 

মুসক্তজযাদ্ধাগজণর িম্মানী ভাতা আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর ১২ হাজার 

টাকা হজত ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হজি। এজত বরাদ্দ বাড়জব ১ 

হাজার ৯২০ দকাটি টাকা। 

১৩৫। বতথমান িরকার েসরদ্র জনগজণর অবস্থা উন্নয়জন িামাসজক সনরািত্তা খাজত 
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প্রসতবছর বরাদ্দ বৃসদ্ধ কজর িজলজছ। ২০০৮-২০০৯ অর্ থবছজর িামাসজক সনরািত্তা 

বলয় খাজত বরাদ্দ সছল ১৩ হাজার ৮৪৫ দকাটি টাকা, যা ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর 

প্রায় ৭ গুণ বৃসদ্ধ দিজয় ৯৫ হাজার ৫৭৪ দকাটি টাকায় উন্নীত হজয়জছ। আগামী ২০২১-

২০২২ অর্ থবছজর িামাসজক সনরািত্তা খাজত দমাট ১ লি ৭ হাজার ৬১৪ দকাটি টাকা 

বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করসছ, যা বাজজজটর ১৭.৮৩ শতাাংশ এবাং সজসডসির ৩.১১ 

শতাাংশ। 

স্থানীয় িরকার ও িল্লী উন্নয়ন 

মাননীয় সিকার 

িামীণ জনিজে দকাসভড-১৯ দমাকাজবলায় িহায়তা  

১৩৬। িামীণ জনিজে দকাসভড-১৯ এর অসভঘাত দমাকাজবলায় স্থানীয় িরকার 

সবভাগ ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর ৩২৮টি দিৌরিভার অনুকূজল ১৪ দকাটি টাকা বরাদ্দ 

প্রোন কজরজছ। উক্ত অর্ থ সেজয় দিৌর এলাকার হাট-বাজার, বাি দস্টশন, রাস্তা-ঘাট, 

স্কুল-কজলজ, িাধারণ জনগণ ও ছাত্র-ছাত্রীজের মাজঝ সবনামূজল্য মাস্ক, হৈাডার 

স্যাসনটাইজার, িাবান িরবরাহ করা হজয়জছ। এছাড়া ‘দলাকাল গভন্যথাি িাজিাট থ 

প্রজজক্ট-৩’ এর আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্ থবছজর ৪,৫৬৮টি ইউসনয়ন িসরষজে ২০ 

দকাটি ২০ লি টাকা বরাদ্দ প্রোন করা হজয়জছ যার মাধ্যজম তৃণমূল িয থাজয় 

িসরষ্কার-িসরিন্নতা সনসিতকরণ এবাং দমাট ৬,৭৩,১০০টি িসরবাজরর মজধ্য মাস্ক, 

স্যাসনটাইজার, িাবান/হৈাডারওয়াশ, সব্লসিাং িাউডার সবতরণ করা হজয়জছ। জনস্বাস্থৈ 

প্রজকৌশল অসধেপ্তর কজরানা িসরসস্থসত দমাকাজবলায় সনয়সমত হাত দধায়ার অভৈাি 

গজড় তুলজত স্বাস্থৈ প্রসতষ্ঠানিহ উজল্লখজযাগ্য স্থাজন ৩,০০০টিরও দবসশ হাত দধায়ার 

দবসিন স্থািন করা হজয়জছ। 

আমার িাম আমার শহর 

১৩৭। সনব থািনী ইশজতহার-২০১৮ দত প্রসতশ্রুত এবাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ 

হাসিনার অন্যতম প্রধান েশ থন ‘আমার িাম আমার শহর’ ধারণাটির বাস্তবায়জন 
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িরকার অজনক দূর এসগজয় দগজছ। এ িসরকল্পনার লিৈ হজলা িামসিকভাজব একটি 

উন্নত জীবনযাত্রার জন্য দয ব্যবস্থািনা মানুজষর প্রজয়াজন এবাং শহজর দযগুজলা 

িাওয়া যায়, দিগুজলা িবসকছুই িাজম করা হজব। এর অধীজন, উন্নত রাস্তাঘাট, 

দযাগাজযাগ, সুজিয় িাসন, আধুসনক স্বাস্থৈজিবা ও সুসিসকৎিা, মানিম্পন্ন সশিা, 

উন্নত িয়িঃসনষ্কাশন ও বজথৈ ব্যবস্থািনা, সবদ্যৈৎ ও জ্বালাসন িরবরাহ বৃসদ্ধ, 

কসম্পউটার ও দ্রুতগসতিম্পন্ন ইন্টারজনট সুসবধা, জ্বদ্যৈসতক িরঞ্জামিহ মানিম্পন্ন 

দভাগ্যিজের বাজার িম্প্রিারজণর মাধ্যজম প্রসতটি িাজম আধুসনক শহজরর িকল 

সুসবধাসে প্রোজনর ব্যবস্থা দনয়া হজব। িাজম সবদ্যৈৎ ও জ্বালাসন িরবরাহ বাড়াজনা ও 

সনভ থরজযাগ্য করার লজিৈ গ্রুিসভসত্তজত বাজয়াগ্যাি প্লান্ট ও দিৌরশসক্ত প্যাজনল 

বিাজনাজত উৎিাহ ও িহায়তা দেয়া হজব। িাম িয থাজয় কৃসষযন্ত্র দিবা দকন্দ্র, 

ওয়াকথশি স্থািন কজর যন্ত্রিাসত দমরামতিহ িামীণ যাসন্ত্রকায়ন দিবা িম্প্রিারণ 

করা হজব এবাং এিজবর মাধ্যজম িামীণ যুবক ও কৃসষ উজদ্যাক্তাজের প্রসশিণ সেজয় 

উৎিােনশীল কম থিাংস্থান করা হজব। অ-কৃসষ খাজতর এিব দিবার িাশািাসশ হাল্কা 

যন্ত্রিাসত জ্তসর ও বাজারজাত করজত দবিরকাসর খাজতর প্রাসন্তক ও ক্ষুদ্র 

উজদ্যাক্তাজের ঋণ সুসবধািহ প্রজয়াজনীয় িহায়তা দেয়া হজব। 

১৩৮। িামীণ অর্ থনীসত িাঙা করার মাধ্যজম দেজশর অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধর িলমান 

গসতধারা বজায় রাখার লজিৈ এ মহািসরকল্পনার অাংশ সহজিজব “আমার িাম 

আমার শহর” শীষ থক একটি কাসরগসর িহায়তা প্রকল্প ইজতামজধ্য অনুজমাসেত 

হজয়জছ, যার আওতায় ১৫টি িামজক িাইলট সহজিজব দবজছ দনওয়া হজয়জছ। এ 

প্রকজল্পর মাধ্যজম প্রসতটি িাজম জলবায়ু িসরবতথজনর দনসতবািক প্রভাবমুক্ত িড়ক 

ব্যবস্থা সনসিতকরণ; উিজজলা মাস্টার প্লান জ্তসর করা ও তা বাস্তবায়জনর মাধ্যজম 

নাগসরক সুসবধা িম্প্রিারণ; প্রসতটি িাজম সুজিয় িাসনর ব্যবস্থা সনসিতকরণ 

(লবণাক্ত িাসনর ঝুুঁসকপূণ থ ির এলাকা, আজি থসনজকর ঝুুঁসকর এলাকা, িাহাড়ী ও 

হাওর এলাকািমূজহ সনরািে িাসন িরবরাজহর সবজশষ ব্যবস্থা সনসিতকরণ) ও 

িয থায়ক্রজম িাজম িাইজির মাধ্যজম িাসন িরবরাজহর ব্যবস্থা; িামীণ প্রবৃসদ্ধ 

দকন্দ্র/বাজার উন্নয়ন ও িাজমর জন্য কায থকরী বজথৈ ব্যবস্থািনা গজড় দতালা; প্রসতটি 

িাজম কসমউসনটি দিি এবাং সবজনােজনর ব্যবস্থা িবসলত অবকাঠাজমা সনম থাণ 
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করা; এবাং িামীণ কম থিাংস্থান সৃজনকজল্প ইসতবািক িসরজবশ জ্তসরর লজিৈ 

প্রজয়াজনীয় সবসনজয়াগ িসরকল্পনা প্রস্তুত করা হজব। 

িল্লী িড়ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থািনা 

১৩৯। িামীণ অর্ থনীসতর িঞ্চালন এবাং িল্লী জনজীবজনর সুজযাগ সুসবধা 

ধারাবাসহকভাজব সবকসশত করার দিজত্র িল্লী িড়ক উন্নয়জনর সবকল্প দনই। উন্নত 

িল্লী িড়ক সনসিত করা দগজল অন্য িকল আর্ থ-িামাসজক অভীষ্ট, দযমন সশিা ও 

স্বাজস্থৈ প্রজবশগম্যতা, কম থিাংস্থান, োসরদ্রৈ সবজমািন, নারীর উন্নয়ন ও ব্যবিা 

উজদ্যাগ ইতৈাসের অজথন িহজতর হয়। ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর িামাঞ্চজল িড়ক 

দনটওয়াকথ কভাজরজ ৩৫.৭৫ শতাাংশ দর্জক ৩৬.৭৫ শতাাংজশ উন্নীত করার 

প্রসতশ্রুসত শতভাগ বাস্তবাসয়ত হজি। উজল্লখ্য দয, বতথমান িরকাজরর সবগত ১২ 

বছর িময়কাজল অর্ থাৎ জানুয়াসর ২০০৯ দর্জক দফব্রুয়াসর ২০২১ িয থন্ত িমজয় িারা 

দেজশ দমাট ৬৩,৭৪৭ সকজলাসমটার িামীণ িড়ক সনম থাণ করা হজয়জছ। এজত দেজশর 

দমাট উিজজলা িড়জকর ৯৪ শতাাংশ, ইউসনয়ন িড়জকর ৭৯.৩২ শতাাংশ এবাং িাম 

িড়জকর ২৪ শতাাংশ সনম থাণ করা হজয়জছ। উক্ত িমজয় িরকার িামীণ জনজগাসষ্ঠর 

জীবনমান উন্নয়জন ৩,২১,৩২২ সমটার নতুন িীজ সনম থাণ কজরজছ। দেজশর প্রতৈন্ত 

অঞ্চজল উন্নয়জনর সুফল দ্রুত দিৌুঁজছ সেজত উক্ত িমজয় ৮০,৮২৫ সক.সম. িাকা িল্লী 

িড়ক রিণাজবিণ, এবাং িামীণ িড়জক ৩৭৫টি েীঘ থ দিতু সনম থাণ করা হজয়জছ। 

এছাড়া, িামীণ জনগজণর কাজছ িরকাসর দিবা দিৌুঁজছ দেয়ার জন্য এিমজয় 

১,৪৩৮টি ইউসনয়ন িসরষে কমজপ্লক্স ভবন সনম থাণ, ৩৪৬টি উিজজলা িসরষে 

কমজপ্লক্স ভবন সনম থাণ/িম্প্রিারণ, ২,১৫৪টি দিার্ দিন্টার ও হাট-বাজার উন্নয়ন 

এবাং ১,৭৬২টি িাইজিান দশিার সনম থাণ করা হজয়জছ। 

১৪০। িরকাজরর লিৈ হজলা দ্রুত িম্প্রিারণশীল িামীণ অর্ থনীসতর জন্য ব্যস্ত 

িামীণ িড়কিমূহজক ডাবল দলজন উন্নীতকরণ, উহার দটকিই রিণাজবিণ এবাং 

িড়ক দযাগাজযাগসবহীন িামিমূজহ দ্রুত দযাগাজযাগ স্থািন। আগামী ২০২১-২০২২ 

অর্ থবছজর িল্লী দিক্টজর দকার দরাড দনটওয়াকথ িম্প্রিারণিহ দমাট ৩,১৪০ 

সকজলাসমটার নতুন িড়ক সনম থাণ এবাং এ িকল িড়জক ১৮,৫০০ সমটার 
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সিজ/কালভাট থ িম্প্রিারণ/সনম থাণ করা হজব। সনসম থত িামীণ িড়ক অবকাঠাজমা 

দটকিই করার জন্য ৮,৫০০ সকজলাসমটার িাকা িড়ক এবাং ৩,৮০০ সমটার 

সিজ/কালভাট থ রিণাজবিণ করা হজব। এ ছাড়া িামীণ অর্ থনীসত িঞ্চালন, দ্রুত 

সবকাশ, কম থিাংস্থান জ্তসর এবাং িাপ্লাই দিইনজক প্রভাসবত কজর কৃসষ-অকৃসষ 

উৎিােন বৃসদ্ধ করার জন্য ১৩০টি দিার্ দিন্টার তর্া হাট বাজার উন্নয়ন করা হজব। 

এিব কায থক্রজমর ফজল িামাঞ্চজল িড়ক দনটওয়াকথ কভাজরজ ৩৬.৭৫ শতাাংশ 

হজত বৃসদ্ধ দিজয় ৩৮.৫০ শতাাংজশ উন্নীত হজব। িাশািাসশ, নগর অঞ্চজল ৭৭০ 

সকজলাসমটার রাস্তা ও ফুটিাত সনম থাণ, এবাং ২৫০ সকজলাসমটার দেন সনম থাজণর 

লিৈমাত্রা সনধ থারণ করা হজয়জছ। এিব প্রকল্প বাস্তবায়জনর ফজল আগামী ২০২১-

২০২২ অর্ থবছজর ৮৯০ লি জনসেবি প্রতৈি কম থিাংস্থান এবাং অবকাঠাজমা 

জ্তসরর ফলাফল সহিাজব সবশাল িজরাি কম থিাংস্থান জ্তসরর সুজযাগ সৃসষ্ট হজব। 

১৪১। ৭ হাজার ৮৮৫ দকাটি ২৭ লাখ টাকা প্রাক্কসলত ব্যজয় জুলাই ২০০৯ হজত 

জুন ২০২১ দময়াজে িারাজেজশ ‘আমার বাসড় আমার খামার’ প্রকজল্পর আওতায় 

৫৬.৭৯ লি িসরবারজক উিকারজভাগী সহজিজব সনব থািন, ১ লাখ ২০ হাজার ৪৬৫টি 

িাম উন্নয়ন িসমসত গঠন এবাং িসমসতজত আবতথক ঋণ তহসবল বাবে ২,৯৯১ 

দকাটি ২৪ লি টাকা সবতরণ করা হজয়জছ। এ প্রকজল্পর অধীজন িামীণ অর্ থনীসতজত 

ক্রমপুসঞ্জত সবসনজয়াজগর িসরমাণ ১০,৮০৮ দকাটি ৬৫ লি টাকা। িাসরবাসরক 

বলজয় ৩২.৪৯ লাখ আয়বধ থক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃসষ খামার সৃসজত হজয়জছ। 

উিকারজভাগীজের কৃসষজ উৎিােজন সবসভন্ন দিড  সভসত্তক েিতা বৃসদ্ধর জন্য ২ 

লাখ ৭৪ হাজার ৫১৮ জনজক প্রসশিণ প্রোন এবাং প্রাসন্তক িয থাজয় ক্ষুদ্র উজদ্যাক্তা 

সৃজজনর জন্য বাছাইকৃত ৬৪,২৩৫ জন িৈাজুজয়ট িেস্যজের মাজঝ দমাট ৩২১ 

দকাটি ১৭ লি টাকা এিএমই ঋণ সবতরণ করা হজয়জছ। এছাড়া এ প্রকজল্পর অধীন 

প্রসতসষ্ঠত িল্লী িঞ্চয় ব্যাাংক প্রকল্পভ্যক্ত প্রায় ৫৭ লি িেজস্যর োসরদ্রৈ সবজমািজন 

কম থসূসি বাস্তবায়ন করজব এবাং তাজেরজক ক্ষুদ্র ও মাঝাসর উজদ্যাক্তায় িসরণত 

করার প্রজিষ্টা অব্যাহত রাখজব। 

১৪২। আগামী অর্ থবছজর স্থানীয় িরকার ও িল্লী উন্নয়ন খাজত ৪১ হাজার ১০ 

দকাটি টাকা বরাজদ্দর প্রস্তাব করসছ যা ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর সছল ৩৮ হাজার 

৩৩৮ দকাটি টাকা। 
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সশল্পায়ন ও বাসণজৈ 

মাননীয় সিকার 

ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশজল্পর উন্নয়ন 

১৪৩। অর্ থননসতক উন্নয়ন ও কাসঙ্খত প্রবৃসদ্ধ সনসিতকরজণ ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশল্প 

প্রসতষ্ঠান (এিএমই) িমূজহর গুরুত্ব অিসরিীম। স্বল্প পূ ুঁসজ ও স্বল্প উৎিােনকাল 

সনভ থর এিএমই খাজত িকজলর অাংশিহজণর িমান সুজযাগ জ্তসরর জন্য িরকার 

সনরলিভাজব কাজ কজর যাজি। িামীণ ও প্রাসন্তক িয থাজয় ক্ষুদ্র ও মাঝাসর 

সশজল্পাজদ্যাক্তা জ্তসরর জন্য, সবজশষ কজর নারী উজদ্যাক্তা ও সশল্প-শ্রসমক জ্তসরর 

লজিৈ িরকার অিাসধকারমূলক কায থক্রম বাস্তবায়ন করজছ। িরকার 

কজরানাভাইরাি মহামাসরজসনত অর্ থননসতক প্রভাব কাটিজয় ওঠার লজিৈ মাইজক্রা, 

কজটজ এবাং ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশল্প প্রসতষ্ঠানিমূজহর জন্য ২০ হাজার দকাটি টাকার 

স্বল্প সুজে ওয়াসকথাং কৈাসিটাল সুসবধা প্রোনিহ একাসধক প্রজণােনা প্যাজকজ িহণ 

কজরজছ, যার সিাংহভাগ ইজতামজধ্য বাস্তবায়ন হজয়জছ। এিএমই খাজত িরকাজরর 

এিব িেজিি বাস্তবাসয়ত হজল জাতীয় অর্ থনীসতজত এ খাজতর অবোন ২০২৪ 

িাজলর মজধ্য শতকরা ৩২ ভাজগ উন্নীত হজব মজম থ আশা করা যায়। 

রপ্তাসন বহুমুখীকরণ ও রপ্তাসন িজের মাজনান্নয়ন 

১৪৪। রপ্তাসন উন্নয়ন বুৈজরা ও জ্বজেসশক বাসণসজৈক সমশনিমূহ রপ্তাসন বাসণজজৈ 

গসতশীলতা আনয়ন এবাং প্রসতজযাসগতামূলক সবশ্ববাসণজজৈ বাাংলাজেজশর অবস্থান 

সুিাংহত করার সনসমত্ত রপ্তাসন িে ও দিবা বহুমুখীকরণ ও মাজনান্নয়জনর জন্য 

সনরলি কাজ কজর যাজি। এছাড়া রপ্তাসন বাজার িম্প্রিারণ, সুিাংহতকরণ, এবাং 

সবজশ্বর সবসভন্ন দেজশ বাাংলাজেজশর িম্ভাবনাময় িে ও দিবা িসরসিতকরজণর লজিৈ 

বাসণজৈজমলা ও একক িে প্রেশ থনীজত অাংশিহণ অব্যাহত রজয়জছ। দেশ ও 

সবজেজশর দক্রতা ও আিহী ব্যসক্তবজগ থর সনকট বাাংলাজেশী িে ও দিবা প্রেশ থজনর 

জন্য িরকার পূব থািল নতুন শহর এলাকায় সবশাল িসরিজর একটি িব থাধুসনক 

প্রেশ থনী দকন্দ্র সনম থাণ কজরজছ, দযখাজন িামজনর সেনগুজলাজত আন্তজথাসতক বাসণজৈ 

দমলা ও অনুরূি প্রেশ থনীর আজয়াজন করা হজব। 
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স্বজল্পান্নত দেশ হজত উত্তরজণর িৈাজলঞ্জ দমাকাজবলায় বাসণজৈ চুসক্ত স্বাির 

১৪৫। স্বজল্পান্নত দেশ হজত উত্তরজণর ির জ্বসশ্বক বাসণজৈ দিজত্র িম্ভাব্য িৈাজলঞ্জ 

দমাকাসবলায় সিিাসিক মুক্ত বাসণজৈ চুসক্ত (এফটিএ) ও অিাসধকারমূলক বাসণজৈ 

চুসক্ত (সিটিএ) িম্পােজনর নীসত িহণ কজরজছ। ৬ সডজিবর ২০২০ সর: ভ্যটাজনর 

িাজর্ বাাংলাজেশ সিিাসিক সিটিএ স্বাির কজরজছ। এই চুসক্তর আওতায় ভ্যটাজনর 

৩৪টি িে বাাংলাজেজশর বাজাজর ও বাাংলাজেজশর ১০০টি িে ভ্যটাজনর বাজাজর 

শুল্কমুক্ত সুসবধা িাজব। দনিাজলর িাজর্ সিটিএ দনজগাসিজয়শন ড়াড়ান্ত িয থাজয় 

রজয়জছ। ইজদাজনসশয়ার িাজর্ সিিাসিক সিটিএ স্বািজরর লজিৈ আনুষ্ঠাসনক 

আজলািনায় উজল্লখজযাগ্য অিগসত অসজথত হজয়জছ। শ্রীলাংকার িাজর্ মুক্ত বাসণজৈ 

চুসক্ত িম্পােজনর লজিৈ দযৌর্ িমীিার কাজ ড়াড়ান্ত িয থাজয় রজয়জছ। এছাড়া, 

এফটিএ/সিটিএ স্বািজরর লজিৈ বাাংলাজেজশর জন্য বাসণজৈ িম্ভাবনাময় সবসভন্ন 

দেশ, দযমন- মালজয়সশয়া, সভজয়তনাম, র্াইল্যাডার, জািান, ইউজরসশয়ান 

ইজকানসমক কসমশন-এর িম্ভাব্যতা িমীিা িম্পন্ন করা হজয়জছ এবাং িীন, 

সময়ানমার, নাইজজসরয়া, মাসল, দমসিজডাসনয়া, মসরশাি, জড থান, যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক ও 

দলবানন এর িাজর্ বাাংলাজেজশর িম্ভাব্যতা যািাই করা হজি। ভারজতর িাজর্ 

Comprehensive Economic Partnership Agreement িম্পােজনর সবষজয় 

দযৌর্ িম্ভাব্যতা িমীিা প্রণয়জনর কায থক্রম িহণ করা হজয়জছ। 

১৪৬। বাসণজৈ ঘাটসত কসমজয় আনার লজিৈ সিিাসিক বাসণজৈ চুসক্ত িম্পােন 

কজর ট্যাসরফ ও নন-ট্যাসরফ বাধা দূরীকরজণর ব্যবস্থা দনয়া হজি। ইজতামজধ্য ৪৪টি 

দেজশর িাজর্ সিিাসিক চুসক্ত স্বািসরত হজয়জছ। রপ্তাসনজত প্রসতজযাসগতা িিমতা 

বৃসদ্ধর লজিৈ িরকার পূব থবতী অর্ থবছজরর ন্যায় ৩৬টি িজে রপ্তাসন প্রজণােনা 

অব্যাহত দরজখজছ। িরকার কজরানাভাইরাি মহামাসর িরবতী িমজয় রপ্তাসন বৃসদ্ধর 

লজিৈ ১৭টি িেজক সুসনসে থষ্ট কজরজছ যা ২০২৬ িাজল বাাংলাজেজশর স্বজল্পান্নত দেশ 

হজত উত্তরজণর ির রপ্তাসনর প্রবৃসদ্ধ অব্যাহত রাখজত দজারাজলা ভূসমকা রাখজব বজল 

আশা করা যায়। 
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িামড়া ও িাদ্যকা সশল্প 

১৪৭। সবসিজকর িামড়া সশল্পনগরী প্রকল্পটির মাধ্যজম োকা মহানগরী ও বুসড়গো 

নেীর িসরজবশ দূষণ দরাজধ রাজধানীর হাজারীবাগস্থ ট্যানাসর সশল্পিমূহজক িাভাজর 

িসরজবশবান্ধ্ব স্থাজন স্থানান্তর করা হজয়জছ। এ প্রকজল্প িাভাজর ২০০ একর জসমজত 

উন্নত প্লট জ্তসরর মাধ্যজম ট্যানাসর সশল্পিমূহ স্থানান্তজরর লজিৈ ১৫৫টি সশল্প 

ইউসনট/প্রসতষ্ঠাজনর অনুকূজল প্লট বরাদ্দ দেয়া হজয়জছ। বতথমাজন এ িামড়া 

সশল্পনগরীজত দমাট কাজজর ৯৭ শতাাংশ িম্পন্ন হজয়জছ। িাভাজর িামড়া সশল্পনগরী 

সুষ্ঠভুাজব িসরিালনার লজিৈ সশল্প মন্ত্রণালজয়র সবসিক এর অধীজন দরসজষ্ট্রার অব 

জজয়ন্ট স্টক দকাম্পাসন এর মাধ্যজম Dhaka Tannery Industrial Estate Water 

Treatment Plan Company Ltd নাজম একটি দকাম্পানী গঠন করা হজয়জছ। 

১৪৮। িামড়া ও িামড়াজাত িে সশল্প দেজশর সিতীয় বৃহত্তম জ্বজেসশক মুদ্রা 

উিাজথনকারী গুরুত্বপূণ থ খাত। এ খাজত প্রতৈিভাজব প্রায় ৬ লাখ এবাং িজরািভাজব 

আরও ৩ লাখ মানুজষর কম থিাংস্থান জসড়ত। বাাংলাজেজশর দমাট রপ্তাসনর মজধ্য এ 

খাজতর অবোন ৪ শতাাংশ। সবশ্বব্যািী িামড়া, িামড়াজাত িে ও িাদ্যকা খাত খুব 

দ্রুত িম্প্রিাসরত হজলও িাম্প্রসতক বছরগুজলাজত বাাংলাজেশ হজত িামড়া ও 

িামড়াজাত িে রপ্তাসনজত প্রবৃসদ্ধর হার সনম্নমুখী। দি কারজণ এ সশজল্পর উন্নয়জনর 

জন্য ইজতামজধ্য দবশ সকছু িেজিি িহণ করা হজয়জছ। দযমন, হাজারীবাগ দর্জক 

ট্যানাসরিমূজহ িাভার িামড়া সশল্পনগরীজত স্থানান্তসরত হজয় উৎিােন শুরু কজরজছ। 

সবজশষ কজর িট্টিাম ও রাজশাহীজত িামড়া সশল্পনগরী স্থািন করার উজদ্যাগ দনয়া 

হজয়জছ। 

িাট সশল্প 

১৪৯। প্রাকৃসতক ও িসরজবশ িহায়ক তন্তু সহজিজব দেজশ ও সবজেজশ িাজটর িাসহো 

বৃসদ্ধর দপ্রসিজত িাট খাজতর ভসবষ্যৎ িম্ভাবনাজক পূণ থ মাত্রায় কাজজ লাগাজনার 

লজিৈ িরকার কাজ কজর যাজি। িাজটর ব্যবহার বহুমুখীকরজণ িরকার নানামুখী 

গজবষণা, উদ্ভাবন ও প্রিারণা কায থক্রম বাস্তবায়ন করজছ। িাট ও িাটজাত িজের 
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রপ্তাসন প্রবৃসদ্ধ ধজর রাখজত িরকার দেজশ ও সবজেজশ িাট ও িাটজাত িজের দমলা 

আজয়াজন অব্যাহত দরজখজছ। িাট খাজত িরকাসর-দবিরকাসর উজদ্যাজগর মাধ্যজম 

রপ্তাসন প্রসতজযাসগতা িিমতা বৃসদ্ধর লজিৈ দলাকিাসন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব িাটকলিমূহ বন্ধ্ 

দঘাষণা করা হজয়জছ এবাং দিগুজলা দবিরকাসর উজদ্যাক্তাগজণর মাধ্যজম িালু করার 

প্রসক্রয়া িলমান রজয়জছ। ইজতামজধ্য বন্ধ্ দঘাসষত িরকাসর িাটকলিমূজহর শ্রসমক-

কম থিারীগণজক িসতপূরণ প্রোজনর ব্যবস্থা করা হজয়জছ। 

ঔষধ সশল্প 

১৫০। বাাংলাজেজশ বতথমাজন দেশীয় িাসহোর প্রায় ৯৭ শতাাংজশর দবসশ ঔষধ 

স্থানীয়ভাজব উৎিাসেত হজি। এর িাশািাসশ ৪৩টি দকাম্পাসনর সবসভন্ন প্রকাজরর 

ঔষধ ও ঔষজধর কাঁিামাল যুক্তরাজৈ ও যুক্তরাষ্ট্রিহ সবজশ্বর প্রায় ৯২টি দেজশ 

রপ্তাসন হজি। আমাজের ঔষধ সশজল্পর আজরা উন্নসত িাধজনর লজিৈ মুিীগঞ্জ 

দজলার গজাসরয়াজত িকল ধরজনর অবকাঠাজমাগত সুসবধা এবাং দকন্দ্রীয় বজথ 

দশাধনাগারিহ একটি এসিআই সশল্প িাকথ স্থািন িমাপ্ত হজয়জছ। বাাংলাজেজশর 

ঔষধ সশজল্পর সনজস্ব এসিআই (Active Pharmaceutical Ingredient) না 

র্াকায় ব্যবহৃত এসিআই এর প্রায় ৯৫ শতাাংশ আমোসন করজত হয়। আমোসন 

সনভ থর কাঁিামাজলর উির সভসত্ত কজর আমাজের ঔষধ সশল্প দটকিই হজব না। 

অন্যসেজক, এলসডসি হজত উত্তরজণর কারজণ ঔষধ সশল্পখাজত সবদ্যমান TRIPS 

ওজয়ভার সুসবধার িসরিমাসপ্তজত আগামীজত ঔষজধর মূল্য দবজড় যাওয়ার িম্ভাবনা 

রজয়জছ। এজন্য দেশীয়ভাজব ঔষধ সশজল্পর কাঁিামাল উৎিােন করা আবেক। এ 

দপ্রিািজট এসিআই খাজত দটকিই সশল্পায়জনর মাধ্যজম উৎিােন বৃসদ্ধ, রপ্তাসন 

বহুমুখীকরণ এবাং দেসশ-সবজেসশ সবসনজয়াগ উৎিাসহতকরজণর লজিৈ ‘জাতীয় 

এসিআই ও ল্যাবজরটসর সবকারক (Reagents) উৎিােন ও রপ্তাসন নীসত’ প্রণয়ন 

করা হজয়জছ। 

জ্তসরজিাশাক সশল্প 

১৫১। বাাংলাজেজশর রপ্তাসন আজয়র সিাংহভাগ জ্তসরজিাশাক খাত হজত অসজথত 



85 

হয়। মূল্যবান জ্বজেসশক মুদ্রা অজথজনর িাশািাসশ নারীর িমতায়জন এ খাত 

গুরত্বপূণ থ ভূসমকা রাখজছ। এছাড়া, জ্তসরজিাশাক সশজল্পর কল্যাজণ সবসভন্ন িহায়ক 

দিবা খাত, দযমন ব্যাাংক, বীমা, আইটি, িসরবহন, িয থটন ইতৈাসে গজড় উজঠজছ। 

জ্তসরজিাশাক খাজতর রপ্তাসন প্রবৃসদ্ধ ধজর রাখজত এ সশজল্প কম থরত শ্রসমকজের 

েিতা বধ থজন রপ্তাসন উন্নয়ন বুৈজরার ব্যবস্থািনায় ২০ দকাটি টাকার একটি 

ঘুণ থায়মান তহসবল গঠন করা হজয়জছ, যার আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্ থবছজর 

জ্তসরজিাশাক খাজতর ১০ হাজার ৯৮০ শ্রসমক-কম থিারীজক প্রসশিণ প্রোন করা 

হজয়জছ। িাশািাসশ, অর্ থ সবভাজগর িলমান সস্কলি ফর এমপ্লয়জমন্ট ইনজভস্টজমন্ট 

দপ্রািাজমর মাধ্যজম বস্ত্র ও জ্তসর দিাষাক খাজতর এক লি নতুন িাকুসরপ্রার্ী 

শ্রসমকজক েিতা প্রসশিণ সেজয় িাকুসরর িাংস্থান করা হজয়জছ, যার মজধ্য ৬২ 

শতাাংশই নারী শ্রসমক এবাং ৩৫ হাজার কম থরত শ্রসমকজক উচ্চতর সস্কলি প্রসশিণ 

দেওয়া হজয়জছ। এ প্রকজল্পর আওতায় বস্ত্র ও জ্তসর দিাশাক খাজতর জন্য সমড 

দলজভল ম্যাজনজার গজড় দতালার লজিৈ কম থরত ম্যাজনজারজের জন্য দেজশর 

শীষ থস্থানীয় সবশ্বসবদ্যালজয় সবজশষাসয়ত ম্যাজনজজমন্ট দকাি থ িালু করা হজয়জছ। 

মাননীয় সিকার 

১৫২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনজে থজশ ২০১৯-২০২০ অর্ থবছজর বস্ত্র ও জ্তসর 

দিাশাক সশল্প খাজত সবদ্যমান সবসভন্ন রপ্তাসন প্রজণােনার িাজর্ ১ শতাাংশ হাজর 

অসতসরক্ত প্রজণােনা প্রোন শুরু হয়, যার ফজল উক্ত খাত কজরানাভাইরািজসনত 

মহামাসরর প্রভাব িফলভাজব দমাকাজবলায় িিম হজয়জছ। িলসত অর্ থবছজর এ ধারা 

অব্যাহত রাখার ফজল বস্ত্র ও জ্তসরজিাশাক সশল্প খাত ঘুজর োঁড়ায় এবাং সবশ্বব্যািী 

কজরানা িসরসস্থসত সবদ্যমান র্াকা িজত্ত্বও আশানুরূি রপ্তাসন অজথন কজর। এ কারজণ 

আগামী অর্ থবছজরও আসম ১ শতাাংশ হাজর এই অসতসরক্ত রপ্তাসন প্রজণােনা 

অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করসছ। 

ই-কমাি থ 

১৫৩। বাাংলাজেজশ ই-কমাি থ ব্যবিার প্রিার ঘটাজত এবাং ই-কমাি থ খাজত নতুন 
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উজদ্যাক্তা জ্তসরর মাধ্যজম অসধকতর কম থিাংস্থাজনর সুজযাগ সৃসষ্টর লজিৈ বাসণজৈ 

মন্ত্রণালজয়র উজদ্যাজগ “ই-বাসণজৈ করজবা, সনজজর ব্যবিা গড়জবা” শীষ থক প্রকল্প 

িহণ করা হজয়জছ। এই প্রকজল্পর উজদ্দে হজলা ই-কমাি থ সবষজয় নতুন উজদ্যাক্তাজের 

েিতা উন্নয়ন এবাং দেজশর িামীণ অর্ থনীসতজত ই-কমাি থ সবষয়ক ক্ষুদ্র ও মাঝারী 

উজদ্যাক্তা সৃসষ্ট করা। এর আওতায় ৫ হাজার নতুন উজদ্যাক্তাজক ই-কমাি থ সবষয়ক 

প্রসশিণ প্রোন করা হজব। ইজতামজধ্য প্রায় ৩,৫০০ উজদ্যাক্তাজক প্রসশিণ প্রোন 

করা হজয়জছ। এছাড়া, নারীর িমতায়জনর লজিৈ বাাংলাজেশ সরসজওনাল 

কাজনকটিসভটি প্রকজল্পর আওতায় কায থক্রম িহণ করা হজয়জছ, যার মাধ্যজম মসহলা 

উজদ্যাক্তাজের কাট-ফ্লাওয়ার, এজিা-প্রজিসিাং ও আইসিটি সস্কল সবষজয় প্রসশিণ 

প্রোন করা হজি। 

িয থটন সশল্প  

১৫৪। অষ্টম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনার আজলাজক বাাংলাজেজশর িয থটন সশল্পজক 

একটি উন্নত, দটকিই, ও িমৃদ্ধ খাত সহজিজব গজড় দতালার জন্য িরকার নানামুখী 

িেজিি িহণ কজরজছ। িয থটন খাজত কজরানাভাইরাি মহামাসরর দনসতবািক প্রভাব 

কাটিজয় ওঠার জন্য িরকার স্বাস্থৈ সবসধ দমজন অভৈন্তরীণ ও আন্তজথাসতক িয থটন 

কায থক্রম িিল রাখার জন্য একটি standard operating procedure প্রণয়ন 

কজরজছ। অসধকন্তু, বাাংলাজেজশর প্রাকৃসতক, ঐসতহাসিক, িাাংস্কৃসতক, ধমীয়, ইতৈসে 

তীর্ থস্থানিমূজহর অবকাঠাজমা উন্নয়নিহ সবসভন্ন কায থক্রম বাস্তবায়ন করা হজি। 

অিার িম্ভাবনাময় সুনীল অর্ থনীসত 

১৫৫। বাাংলাজেশজক অিার িম্ভাবনাময় সুনীল অর্ থনীসত হাতছাসন সেজি। 

বজোিিাগজরর ১ লি ১৮ হাজার ৮১৩ বগ থসকজলাসমটার এলাকা জুজড় অবসস্থত এ 

সবশাল িমুদ্রিম্পজের িিৈবহার করা দগজল আমাজের অর্ থনীসতজত তা ব্যািক 

অবোন রাখজব। এ কারজণ বজোিিাগজরর িম্পে অনুিন্ধ্ান, আহরণ এবাং তার 

দটকিই ব্যবহার সনসিতকরজণ িরকার সবসভন্ন িেজিি িহণ কজরজছ। দযমন, উক্ত 

গভীর িমুজদ্রর মৎস্য িম্পজের মজুে সনরূিণ ও মৎস্য আহরণ দিত্র সিসিতকরণ, 

ExclusiveEconomic Zone (EEZ) এবাং ২০০ সমটার গভীরতার উজধ্বথ Area 
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Beyond National Jurisdiction-এ বাসণসজৈকভাজব টুনা এবাং অন্যান্য বৃহৎ 

দিলাসজক মৎস্য আহরজণর উজদ্যাগ দনয়া হজয়জছ এবাং উক্ত এলাকািমূজহ িামুসদ্রক 

মৎস্য দনৌযান িসরবীিণ, সনয়ন্ত্রণ ও তোরসক ব্যবস্থা দজারোর করা হজয়জছ। গভীর 

িমুজদ্র মৎস্য ও অন্যান্য িম্পজের তথ্য িাংিহ করার লজিৈ িব থাধুসনক প্রযুসক্ত 

ব্যবহার কজর জরীিকায থ িসরিালনা করা হজি এবাং এ কাজজ দেজশ েি জনবল 

জ্তসর ও িাংসিষ্ট েপ্তরিমূজহর িিমতা বৃসদ্ধর লজিৈ ব্যািক কায থক্রম হাজত দনয়া 

হজয়জছ। 

সশল্প ও বাসণজৈ দিজত্র কজরানাভাইরাজির প্রভাব দমাকাজবলা 

১৫৬। দকাসভড-১৯ এর প্রভাজব ২০১৯-২০২০ অর্ থবছজরর রপ্তাসন আজয় সকছুটা 

দনসতবািক প্রভাব িড়জলও িরকাজরর প্রজণােনা প্যাজকজজর কারজণ রপ্তাসন খাজত 

উক্ত সবরূি প্রভাব িফলভাজব দমাকাজবলায় িিম হজয়জছ। কজরানা ভাইরাজির 

কারজণ সৃষ্ট িাংকটময় িসরসস্থসতর ির দর্জক কজয়কটি ধাজি রপ্তাসন, সশল্প ও কৃসষ 

খাতিহ দবশ কজয়কটি প্রজণােনা প্যাজকজ দঘাষণার িাশািাসশ সবসভন্ন দিক্টজর 

ভতুথসক দঘাষণা করা হজয়জছ। উজল্লখ্য, জ্তসরজিাশাকিহ রপ্তাসন খাজতর শ্রসমক 

কম থিাসরজের দবতন-ভাতাসে িসরজশাজধ স্বল্প সুজে ১০ হাজার ৫০০ দকাটি টাকার 

ঋণ প্রোন করা হজয়জছ, যার সিাংহভাগ জ্তসরজিাশাক খাজতর শ্রসমক/কম থিাসরজের 

দবতন-ভাতাসে িসরজশাজধ ঋণ প্রোন করা হজয়জছ। এর ফজল দিাশাক 

কারখানািমূহ িাংকট কাটিজয় উজঠ রপ্তাসন িলমান রাখজত িিম হজয়জছ। এছাড়া 

কজরানাভাইরাি এর প্রাদ্যভ থাজবর কারজণ িা সশজল্প সৃষ্ট আসর্ থক িমস্যা সনরিনকজল্প 

িা সশল্পজক প্রজণােনা প্যাজকজজর অন্তভ্য থক্ত করা হজয়জছ। 

দভৌত অবকাঠাজমা 

সবদ্যৈৎ ও জ্বালাসন 

মাননীয় সিকার 

১৫৭। বাাংলাজেশ ইজতামজধ্য স্বল্প আজয়র দেশ হজত সনম্ন-মধ্যম আজয়র দেজশর 

স্বীকৃসত দিজয়জছ। দপ্রসিত িসরকল্পনা ২০২১-২০৪১ অনুযায়ী সনম্ন-মধ্যম আয় হজত 



88 

২০৩১ িাজলর মজধ্য উচ্চ-মধ্যম আয় ও ২০৪১ িাজলর মজধ্য উচ্চ আজয়র দেজশ 

উত্তরণ সনসিত করজত হজল প্রজয়াজনীয় আর্ থ-িামাসজক কম থকাডার বাস্তবায়জন সবদ্যৈৎ 

ও জ্বালাসন িাসহো বৃসদ্ধর সনসরজখ মানিম্মত জ্বালাসন ও সবদ্যৈজতর িাংস্থাজনর দকান 

সবকল্প দনই। এটি িব থজনসবসেত দয বাাংলাজেজশর ধারাবাসহক অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধর 

অন্যতম িাসলকাশসক্ত মানিম্মত ও সনরবসিন্ন সবদ্যৈজতর িাংস্থান। 

সবদ্যৈৎ উৎিােজন অিামান্য অিগসত 

১৫৮। িরকাজরর দূরেশী ও িমজয়ািজযাগী িেজিজির কারজণ সবদ্যৈৎ ও জ্বালাসন 

খাজত দেজশ সবগত ১২ বছজর অভূতপূব থ িাফল্য অসজথত হজয়জছ। ২০০৯ িজনর 

তুলনায় বতথমাজন ৫ গুণ দবসশ সবদ্যৈৎ উৎিাসেত হজি। দেজশ দমাট সবদ্যৈৎ উৎিােন 

িমতা (কৈািটিভ ও নবায়নজযাগ্য জ্বালাসনিহ) ২৫,২২৭ দমগাওয়াজট উন্নীত 

হজয়জছ। উৎিােন, িঞ্চালন ও সবতরণ ব্যবস্থার িমসিত উন্নয়জনর মাধ্যজম মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর অেীকার ‘ঘজর-ঘজর সবদ্যৈৎ দিৌজছ দেয়া’ এর কায থক্রম বাস্তবায়জনর 

ফজল দেজশর দমাট জনিাংখ্যার শতকরা ৯৯ ভাগজক সবদ্যৎ সুসবধার আওতায় আনা 

িম্ভবির হজয়জছ। বাাংলাজেজশর ক্রমবধ থমান সবদ্যৈৎ িাসহো দমটাজত ১৪,১১৫ 

দমগাওয়াট িমতার ৩৮টি সবদ্যৈৎজকন্দ্র সনম থাণাধীন রজয়জছ এবাং ২,৯৬১ দমগাওয়াট 

িমতার ২০টি সবদ্যৈৎজকন্দ্র সনম থাজণর চুসক্ত স্বাির করা হজয়জছ। তাছাড়া, ৬৫০ 

দমগাওয়াট িমতার ৬টি সবদ্যৈৎ দকজন্দ্রর েরিত্র প্রসক্রয়াধীন এবাং ১৫,০১৯ 

দমগাওয়াট িমতার ৩৩টি সবদ্যৈৎজকন্দ্র িসরকল্পনাধীন রজয়জছ। িরকাজরর কজঠার 

িেজিজির কারজণ সবদ্যৈজতর সিজস্টম লি ১৪.৩৩ শতাাংশ হজত কজম ৮.৭৩ 

শতাাংশ হজয়জছ। 

১৫৯। সবদ্যৈৎ উৎিােন খাজত গৃহীত দমগা-প্রকল্পিমূজহর অন্যতম রামিাল ১,৩২০ 

দমগাওয়াট কয়লাসভসত্তক জ্মত্রী সুিার র্াম থাল সবদ্যৈৎজকন্দ্র প্রকল্প, মাতারবাসড় 

১,২০০ দমগাওয়াট আিাসুিার সক্রটিকাল সবদ্যৈৎজকন্দ্র প্রকল্প এবাং রূিপুর ২,৪০০ 

দমগাওয়াট িারমানসবক সবদ্যৈৎজকন্দ্র প্রকল্প স্থািজনর কাজ দ্রুত গসতজত এসগজয় 

িজলজছ। অন্যসেজক, িায়রা ১,৩২০ দমগাওয়াট র্াম থাল সবদ্যৈৎজকন্দ্র সনম থাণ দশজষ 

বাসণসজৈক সভসত্তজত সবদ্যৈৎ উৎিােন শুরু হজয়জছ। বতথমাজন নবায়নজযাগ্য জ্বালাসন 
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হজত ৭২২ দমগাওয়াট সবদ্যৈৎ উৎিাসেত হজি। দেজশর দমাট সবদ্যৈৎ িাসহোর 

শতকরা েশ ভাগ নবায়নজযাগ্য জ্বালাসন হজত উৎিােজনর লজিৈ দিৌর সবদ্যৈৎজকন্দ্র 

স্থািন ও বায়ুিাসলত সবদ্যৈৎজকন্দ্র স্থািন বাস্তবায়নাধীন রজয়জছ। িরকার সবদ্যৈৎ 

ব্যবস্থা আধুসনকায়জনর লজিৈ দমজিািসলটান এলাকার িকল সবতরণ লাইন ও 

িাবজস্টশন ভূগভথস্থ করার লজিৈ কাজ কজর যাজি। ২০৩০ িাজলর মজধ্য িঞ্চালন 

লাইজনর িসরমাণ ২৮,০০০ সকজলাসমটার এবাং সবতরণ লাইজনর িসরমাণ ৬.৬০ 

লি সকজলাসমটাজর উন্নীত করার িসরকল্পনা িহণ করা হজয়জছ। আশা করা যায়, এ 

িকল প্রকল্প বাস্তবায়জনর মাধ্যজম দেজশ সবদ্যৈজতর িঞ্চালন ও িরবরাজহর দিজত্র 

ক্রমবধ থমান িাসহো পূরণ করা িম্ভব হজব। 

জ্বালাসন সনরািত্তা সনসিতকরণ 

১৬০। দেজশর আর্ থ-িামাসজক অবস্থার উন্নয়জনর িাজর্ িামঞ্জস্য দরজখ জ্বালাসনর 

ক্রমবধ থমান িাসহো পূরণ এবাং দটকিই ও সনরািে জ্বালাসনর ব্যবহার ও িরবরাহ 

বৃসদ্ধকজল্প িরকার িজিষ্ট। আমাজের জ্বালাসনর দমাট িাসহোর একটি বৃহৎ অাংশ 

প্রাকৃসতক গ্যাজির মাধ্যজম পূরণ হজয় র্াজক। দেজশ আসবস্কৃত ২৭টি গ্যািজিজত্রর 

মজধ্য বতথমাজন ২০টি উৎিােজন রজয়জছ। ২০০৯ িজন বাাংলাজেজশ প্রাকৃসতক গ্যাজির 

উৎিােন সছল ১,৭৪৪ সমসলয়ন ঘনফুট, যা বতথমাজন বৃসদ্ধ দিজয় প্রায় ২,৫২৫ 

সমসলয়ন ঘনফুজট োঁসড়জয়জছ। আমাজের প্রাকৃসতক গ্যাজির দমাট িাসহোর অবসশষ্ট 

িসরমাণ এলএনসজ বা সলকুইফাজয়ড ন্যািারাল গ্যাি সহজিজব আমোসন কজর 

জাতীয় সিজড যুক্ত করা হজি। এ লজিৈ কক্সবাজার দজলার মজহশখালীজত ৫০০ 

সমসলয়ন ঘনফুট কজর দমাট ১,০০০ সমসলয়ন ঘনফুট িমতার দ্যটি ভািমান 

এলএনসজ টাসম থনাল স্থািন করা হজয়জছ। আমোসনকৃত এলএনসজ উক্ত দ্যজটা 

ভািমান টাসম থনাজলর মাধ্যজম পুনরায় গ্যাজি রূিান্তর কজর জ্েসনক গজড় ৬০০ দর্জক 

৭০০ সমসলয়ন ঘনফুট গ্যাি জাতীয় িীজড যুক্ত করা হজি। এছাড়া, এলএনসজ 

িরবরাহ বৃসদ্ধর লজিৈ কক্সবাজার দজলার মাতারবাসড় এলাকায় জ্েসনক ১,০০০ 

সমসলয়ন ঘনফুট িমতার ল্যাডার-দবইজড এলএনসজ টাসম থনাল স্থািজনর উজদ্যাগ িহণ 

করা হজয়জছ। 
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১৬১। জ্বালাসন সনরািত্তা বৃসদ্ধ ও সুিাংহত করার লজিৈ িরকার জ্বালাসন দতজলর 

মজুে বৃসদ্ধর উজদ্যাগ িহণ কজরজছ। ২০০৯ িজন দেজশ জ্বালাসন দতল িাংরিজণর 

িিমতা সছল ৮.৯৪ লি দমসিক টন, যা বৃসদ্ধ কজর বতথমাজন প্রায় ১৩.২০ লি 

দমসিক টজন উন্নীত করা হজয়জছ, এবাং এটি আজরা বাড়াজনার উজদ্যাগ িহণ করা 

হজয়জছ। 

১৬২। আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর সবদ্যৈৎ সবভাগ এবাং জ্বালাসন ও খসনজ 

িম্পে সবভাজগর জন্য ২৭ হাজার ৪৮৪ দকাটি টাকা বরাজদ্দর প্রস্তাব করসছ, যা 

বতথমান ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর সছল ২৬ হাজার ৭৫৮ দকাটি টাকা। 

দযাগাজযাগ অবকাঠাজমা 

মাননীয় সিকার 

১৬৩। বাাংলাজেশজক একটি উন্নত অর্ থনীসতর দেশ সহজিজব গজড় দতালার দিজত্র 

আধুসনক, সনরািে, দটকিই ও িসরজবশ িহায়ক িসরবহণ ও দযাগাজযাগ 

অবকাঠাজমা সনসিত করার গুরুত্ব অিসরিীম। আমাজের িরকার দি লজিৈ 

িড়কির্, দিতু, দরলির্, দনৌির্ এবাং আকাশিজর্ ধারাবাসহক ও িমসিত 

সবসনজয়াজগর মাধ্যজম একটি িমসিত অভৈন্তরীণ ও আন্তজথাসতক দযাগাজযাগ 

দনটওয়াকথ জ্তসরজত সনরলি কাজ কজর যাজি। 

িড়ক িসরবহণ 

১৬৪। একটি আধুসনক ও দটকিই মহািড়ক দনটওয়াকথ গজড় দতালার জন্য 

িরকার কাজ কজর যাজি। একই িাজর্ িড়ক সনরািত্তা বৃসদ্ধ, োকা মহানগরীজত 

যানজট সনরিজন দ্রুত গসতর গণিসরবহন ব্যবস্থা (এমআরটি ও সবআরটি) 

প্রবতথনিহ দমাটরযান ব্যবস্থািনার আধুসনকায়জন িসরকল্পনা িহণিহ বাস্তবায়ন 

কায থক্রম িলমান আজছ। সবগত ১২ বছজর িরকার িড়কিজর্র উন্নয়জন ৩৩১টি 

প্রকল্প বাস্তবায়ন কজরজছ এবাং ৪৫২টি নতুন প্রকল্প িহণ কজরজছ। একই িমজয় 

৪৫৩.০৭ সকজলাসমটার জাতীয় মহািড়ক ৪-দলন এবাং তদূধ্বথ দলজন উন্নীত করা 
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হজয়জছ। তম্মজধ্য বাাংলাজেজশর প্রর্ম োকা-মাওয়া-ভাো এক্সজপ্রিওজয় এবাং ৪-

দলন সবসশষ্ট োকা-িট্টিাম জাতীয় মহািড়ক, োকা-ময়মনসিাংহ জাতীয় মহািড়ক 

ও নবীনগর-িন্দ্রা মহািড়ক উজল্লখজযাগ্য। বতথমাজন এজলো-হাটিকুমরুল-রাংপুর 

মহািড়ক, োকা-সিজলট মহািড়ক, িট্টিাম-কক্সবাজার মহািড়ক ইতৈাসে িার 

দলজন উন্নীত করার কাজ এসগজয় িলজছ। উজল্লখ্য দয, সকজশারগঞ্জ দজলার ইটনা-

সমটামইন-অষ্টিাম মহািড়ক সনম থাণ প্রকজল্পর কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক 

অজক্টাবর ২০২১ িাজল শুভ উজিাধন করা হজয়জছ। উন্নয়জনর ধারাবাসহকতায় িড়ক 

িসরবহণ ও মহািড়ক সবভাজগর আওতায় বতথমাজন ২৬টি বৃহৎ প্রকজল্পর বাস্তবায়ন 

িলমান রজয়জছ। 

োকা মহানগরীজত মাি র ৈাসিড িানসজট  

১৬৫। োকা মহানগরী ও িাশ্বথবতী এলাকার যানজট সনরিন ও িসরজবশ উন্নয়জন 

অতৈাধুসনক গণিসরবহন সহজিজব ৬টি দমজিাজরল িমিজয় োকা ম্যাি িানসজট 

দকাম্পাসন সলসমজটড (সডএমটিসিএল) এর আওতায় দমাট ১২৮.৭৪১ সকজলাসমটার 

(উড়াল ৬৭.৫৬৯ সকজলাসমটার এবাং িাতাল ৬১.১৭২ সকজলাসমটার) েীঘ থ ও ১০৪টি 

দস্টশন (উড়াল ৫১টি এবাং িাতাল ৫৩টি) সবসশষ্ট একটি শসক্তশালী দনটওয়াকথ গজড় 

দতালার সনসমত্ত িরকার িময়াবদ্ধ কম থিসরকল্পনা ২০৩০ িহণ কজরজছ। এ 

কম থিসরকল্পনা অনুিরজণ উত্তরা ৩য় িব থ হজত মসতসঝল িয থন্ত ২০.১০ সকজলাসমটার 

েীঘ থ ১৬টি দস্টশন সবসশষ্ট ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী িসরবহজণ িিম দ্রুতগামী, 

সনরািে, সনভ থরজযাগ্য, শীতাতি সনয়সন্ত্রত, িময় িাশ্রয়ী, সবদ্যৈৎ িাসলত, 

িসরজবশবান্ধ্ব ও দূরসনয়সন্ত্রত অতৈাধুসনক গণিসরবহণ ব্যবস্থা প্রবতথজনর সনসমত্ত 

বাাংলাজেজশর প্রর্ম উড়াল দমজিাজরল (এমআরটি লাইন-৬) এর সনম থাণকাজ 

পুজরােজম এসগজয় িলজছ। ৩১ মাি থ ২০২১ তাসরখ িয থন্ত িাসব থক গড় অিগসত ৬১.৪৯ 

শতাাংশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনজে থশনা অনুিরজণ এমআরটি লাইন-৬ মসতসঝল 

দর্জক কমলাপুর িয থন্ত ১.১৬ সকজলাসমটার বসধ থত করার সনসমত্ত Basic Design ও 

ভূসম অসধিহজণর কায থক্রম িলজছ। উজল্লখ করা প্রজয়াজন দয, সডএমটিসিএল এর 

মাধ্যজম ২০২২ িাজলর সডজিবর মাজির মজধ্য এমআরটি লাইন-৬ এর উত্তরা-



92 

আগারগাঁও অাংজশ যাত্রী িসরবহণ শুরু করা, এমআরটি লাইন-১ এর Detailed 

Design িম্পন্ন করা, এমআরটি লাইন-৫: নে থান থ রুট-এর Basic Design িম্পন্ন 

করা এবাং এমআরটি লাইন-৫: িাউোন থ রুট-এর Feasibility Study শুরু করার 

সবষজয় কায থক্রম িলমান রজয়জছ। 

মাননীয় সিকার 

দিতু ও এসলজভজটড এক্সজপ্রিওজয়র দমগাপ্রকল্প বাস্তবায়ন 

১৬৬। দেজশর িড়ক দযাগাজযাগ দনটওয়াকথ উন্নয়জন দিতু সবভাগ সবসভন্ন 

দমগাপ্রকল্প িহণ কজরজছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর িাহিী ও স্বাধীনজিতা দনতৃত্ব ও দৃঢ় 

সিদ্ধান্ত িহজণর ফজলই বাাংলাজেশ িরকাজরর সনজস্ব অর্ থায়জন ৬.১৫ সকজলাসমটার 

েীঘ থ িদ্মা দিতুর সনম থাণ কাজ শুরু কজর তা ড়াড়ান্ত িয থাজয় সনজয় আিজত দিজরজছ। 

সনব থািনী ইশজতহার ২০১৮ এর প্রসতশ্রুসত পূরজণর সেজক লিৈ দরজখ িলমান 

প্রকল্পিমূহ দ্রুত বাস্তবায়নিহ আরও সকছু নতুন দমগাপ্রকল্প বাস্তবায়জনর িসরকল্পনা 

িহণ করা হজয়জছ। 

১৬৭। িরকাজরর সনজস্ব অর্ থায়জন িদ্মা দিতু প্রকজল্পর সনম থাণ কাজ কজরানা 

মহামাসরর প্রজকাজির মজধ্যও পূণ থগসতজত এসগজয় িলজছ। দফব্রুয়াসর ২০২১ িয থন্ত 

প্রকজল্পর িাসব থক দভৌত অিগসত ৮৪.৫০ শতাাংশ। আগামী বছজরর জুজনর মজধ্য 

দিতুটি যান িলািজলর জন্য খুজল দেয়ার লজিৈ িব থাত্মক প্রজিষ্টা অব্যাহত আজছ। 

িাশািাসশ, হযরত শাহজালাল আন্তজথাসতক সবমানবদর হজত োকা-িট্টিাম 

মহািড়জকর কুতুবখাসল িয থন্ত র ৈাম্পিহ ৪৬.৭৩ সকজলাসমটার েীঘ থ োকা 

এসলজভজটড এক্সজপ্রিওজয় সনম থাণকাজ পুজরােজম এসগজয় িলজছ। দফব্রুয়াসর ২০২১ 

িয থন্ত ১ম অাংজশর (সবমানবদর-বনানী) প্রায় ৬০ শতাাংশ দভৌত অিগসত িাসধত 

হজয়জছ। িমি প্রকজল্পর িাসব থক দভৌত অিগসত ২৪ শতাাংশ। গাজীপুর হজত হযরত 

শাহজালাল আন্তজথাসতক সবমানবদর িয থন্ত দমাট ২০ সকজলাসমটার েীঘ থ বাি 

র ৈাসিড িানসজট বা সবআরটি দলজনর সনম থাণকাজ িলমান রজয়জছ। কণ থফুলী নেীর 

তলজেজশ ৩.৩২ সকজলাসমটার েীঘ থ বেবন্ধু দশখ মুসজবুর রহমান টাজনজলর প্রর্ম 
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টিউব এর সরাং স্থািনিহ দবাসরাং দশজষ সিতীয় টিউব এর দবাসরাংিহ অন্যান্য 

সনম থাণকাজ িলমান রজয়জছ এবাং ইজতামজধ্য ৬৫ শতাাংশ দভৌত কাজ িম্পন্ন 

হজয়জছ। 

১৬৮। হযরত শাহজালাল আন্তজথাসতক সবমানবদর দর্জক আশুসলয়া হজয় িাভার 

ইসিজজড িয থন্ত ২৪ সকজলাসমটার েীঘ থ োকা-আশুসলয়া এসলজভজটড এক্সজপ্রিওজয় 

সনম থাণ প্রকল্পটি সজ-টু-সজ সভসত্তজত িীনা প্রসতষ্ঠান China National Import and 

Export Corporation (CMC) কতৃথক সনসম থত হজত যাজি। বতথমাজন প্রকজল্পর 

ভূসম অসধিহণ কায থক্রম িলমান রজয়জছ। এছাড়া, ভ্যলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর 

িড়জক দমঘনা নেীর উির দিতু সনম থাণ, বসরশাল-দভালা িড়জক কালাবের ও 

দততুসলয়া দিতু সনম থাণ, সমঠামইন দিনাসনবাি হজয় সকজশারগঞ্জ দজলার কসরমগঞ্জ 

উিজজলার মসরিখালী িয থন্ত একটি দোতলা িড়ক সনম থাজণর িম্ভাব্যতা িমীিা 

িসরিালনা, বাাংলাজেশ দিতু কতৃথিজির মাস্টারপ্লৈান প্রণয়ন এবাং নতুন দিতু ও 

ইনার এসলজভজটড এক্সজপ্রিওজয় সনম থাজণ িম্ভাব্যতা িমীিা িসরিালনা, যমুনা নেীর 

তলজেজশ টাজনল সনম থাজণ িম্ভাব্যতা িমীিা িসরিালনািহ োকা শহজর িাবওজয় 

সনম থাজণর িম্ভাব্যতা িমীিা িলমান রজয়জছ। অন্যসেজক দেজশর সবসভন্ন স্থাজন সকছু 

বৃহৎ দিতু সনম থাজণরও িেজিি িহণ করা হজয়জছ। 

দরলির্ খাজত উন্নয়জনর মহািসরকল্পনা 

১৬৯। বতথমান সবজশ্ব স্থল দযাগাজযাগ ব্যবস্থায় যাত্রী ও মালামাল িসরবহজণ 

দরলওজয় খাতটি অসধকতর সনরািে, আরামোয়ক, িাশ্রয়ী এবাং িসরজবশবান্ধ্ব 

মাধ্যম সহজিজব সবজবসিত। আমাজের সবশাল জনজগাষ্ঠীর স্বল্প খরজি ও সনরািজে 

রাতমণ এবাং দযাগাজযাজগর িাসহো পূরজণর দিজত্র গণিসরবহন মাধ্যম সহজিজব 

দরলওজয়র গুরুত্ব সবজবিনা কজর িরকার এ খাজতর সুষম ও সুিাংহত উন্নয়জনর 

স্বাজর্ থ বহুমুখী িেজিি িহণ কজর আিজছ। বাাংলাজেশ দরলওজয়র ৩০ বছর দময়াসে 

(২০১৬-২০৪৫) িাংজশাসধত মহািসরকল্পনা অনুযায়ী রাজধানী োকার িাজর্ 

কক্সবাজার, দমাাংলা বদর, টুেীিাড়া, বসরশাল, িাব থতৈ িট্টিামিহ দেজশর অন্যান্য 

এলাকা দরলওজয় দনটওয়াজকথর আওতায় আনয়ন, িদ্মা বহুমুখী দিতুজত দরল সলাংক 
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স্থািন, িাি এসশয়ান দরলওজয় ও আঞ্চসলক দরলওজয় দযাগাজযাগ স্থািন এবাং উন্নত 

কসমউটার দিন িাসভ থি িালুর মজধ্য সেজয় গুরুত্বপূণ থ শহর, দযমন- োকা, িট্টিাম, 

রাংপুর, সেনাজপুর, সিজলট প্রভৃসত শহজরর িাজর্ সনকটবতী শহরতলীর দযাগাজযাগ 

স্থািন করার সনসমত্ত প্রকল্প িহণ করা হজয়জছ। এ মহািসরকল্পনার আওতায় ৬টি 

ধাজি ৫,৫৩,৬৬২ দকাটি টাকা ব্যজয় ২৩০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হজব। 

১৭০। অষ্টম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনার আওতায় বাাংলাজেশ দরলওজয়র জন্য 

৭৯৮.০৯ সকজলাসমটার নতুন দরললাইন সনম থাণ, সবদ্যমান দরললাইজনর িমান্তরাজল 

৮৯৭ সকজলাসমটার ডুয়ালজগজ/ ডাবল দরললাইন সনম থাণ, ৮৪৬.৫১ সকজলাসমটার 

দরললাইন িাংস্কার, ৯টি গুরুত্বপূণ থ দরল দিতু সনম থাণ, দলজভল ক্রসিাং দগটিহ অন্যান্য 

অবকাঠাজমাগত উন্নয়ন, আইসিসড সনম থাণ, ওয়াকথশি সনম থাণ, এবাং আধুসনকায়ন, 

১৬০টি নতুন দলাজকাজমাটিভ, ১,৭০৪টি যাত্রীবাহী দকাি, আধুসনক রিণাজবিণ 

যন্ত্রিাসত িাংিহ, ২২২টি দস্টশজনর সিগনাসলাং ব্যবস্থার মাজনান্নয়নিহ দরলওজয় 

ব্যবস্থািনা শসক্তশালীকরণ ও আসর্ থক ব্যবস্থািনা উন্নয়জনর কায থক্রম িহণ করা 

হজয়জছ। ভারত-বাাংলাজেজশর মজধ্য োকা-সিলাহাটি-হলসেবাসড় রুজট যাত্রী 

িসরবহজণর জন্য সবগত ২৭ মাি থ ২০২১ সখিঃ তাসরজখ ‘সমতাসল এক্সজপ্রি’ নাজম 

একটি দিন উজিাধন করা হজয়জছ। সবসভন্ন রুজট ৬টি নতুন দিন িালু করা হজয়জছ, 

এবাং ১৫০টি যাত্রীবাহী দকাি ক্রজয়র চুসক্ত স্বািসরত হজয়জছ। দরলওজয়র দিবার মান 

বৃসদ্ধর জন্য ৪৭,৭০৩টি িে িবসলত িাংজশাসধত জনবল কাঠাজমার ড়াড়ান্ত অনুজমােন 

প্রসক্রয়াধীন রজয়জছ। দেজশর দরলখাজত বাস্তবায়নাধীন বড় প্রকল্পগুজলার মজধ্য 

অন্যতম িদ্মা দিতু দরল সলাংক প্রকজল্পর প্রায় ৪০ শতাাংশ, িিিাম-দোহাজাসর-

ঘুমদ্যম দরললাইন প্রকজল্পর প্রায় ৫৭ শতাাংশ এবাং মাংলা-খুলনা দরললাইন প্রকজল্পর 

কাজ প্রায় ৭৭.৭৫ শতাাংশ িম্পন্ন হজয়জছ। এছাড়া, যমুনা দরল দিতু এবাং রুিিা 

দরলজিতু প্রকজল্পর বাস্তবায়ন দ্রুতগসতজত এসগজয় িজলজছ। 

বাসণজৈ িহায়ক দনৌির্ ও বদর উন্নয়ন 

১৭১। অভৈন্তরীণ ও আন্তজথাসতক িমুদ্র, স্থল ও দনৌ-বদরিমূজহর কম থেিতা বৃসদ্ধর 

মাধ্যজম সনরবসিন্ন যাত্রী ও মালামাল িসরবহজনর সনসমত্ত িরকার এ িকল বদজরর 
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আধুসনকায়ন ও িাংস্কার কাজ িসরিালনা কজর আিজছ। সবগত ১২ বছজর িট্টিাম 

বদজর ইয়াড থ ও টাসম থনাল সনম থাণ ও আধুসনকায়জনর মাধ্যজম উক্ত বদজরর 

কজন্টইনার হৈাডারসলাং কৈািাসিটি ২০০৯ িাজলর প্রায় ২৭,০০০ TEUs হজত 

বতথমাজন ৪৯,০১৮ TEUs এ উন্নীত করা হজয়জছ। িট্টিাম বদজর আগমণকারী ও 

বসহগ থমণকারী বাসণসজৈক জাহাজিমূজহর সনরািে দনসভজগশন এর জন্য 

সভটিএমআইএি এর প্রজয়াজনীয় ইকুইিজমন্ট আিজিড করািহ নজরোসর বাড়াজনা 

হজয়জছ। বদজরর আগমণকারী ও বসহগ থামী জাহাজজর বাসর্ থাং স্বিতা ও দ্রুততার 

িাজর্ িম্পন্ন করার লজিৈ প্রিসলত বাসর্ থাং প্রর্ার িাংস্কার কজর সডসজটাল বাসর্ থাং 

ব্যবস্থা িালু করা হজয়জছ। িট্টিাম বদর ১০০টি কজন্টইনার দিাজট থর তাসলকায় 

সনজজর স্বীকৃসত অজথন কজর মাত্র ১০ বছজর ৩৪ ধাি এসগজয় ২০১৯ িাজল ৬৪তম 

অবস্থাজন উন্নীত হজয়জছ। িিিাম বদজরর িিমতা সবশ্বমাজন উন্নীত করার লজিৈ 

বদর িম্প্রিারণ কাজজর অাংশ সহজিজব বদর িাংলগ্ন িজতো-হাসলশহর উিকূজল 

দব-টাসম থনাল সনম থাণ কাজ িলজছ। এ দব-টাসম থনাল সনম থাণ িম্পন্ন হজল 

জাহাজিমূজহর টান থ এরাউডার টাইম (গড় অবস্থানকাল সূিক) ২.৬ সেজনর স্থজল মাত্র 

২৪ দর্জক ৩৬ ঘণ্টায় দনজম আিজব। এছাড়া, ভসবষ্যৎ আন্তজথাসতক বাসণজৈ 

িাসহোজক িামজন দরজখ বাাংলাজেজশর কাজগ থা হৈাডারসলাং িিমতা বৃসদ্ধর লজিৈ ১৬ 

সমিঃ গভীরতা এবাং ৮,০০০ টিইইউএি ধারণ িমতািম্পন্ন কজন্টইনার জাহাজ 

প্রজবশ সুসবধা িম্পন্ন ‘মাতারবাড়ী বদর সনম থাণ প্রকল্প’ িলমান রজয়জছ। 

১৭২। দমাাংলা বদর িৈাজনজলর আউটার বাজরর সবসভন্ন স্থাজন ১১৯.৪৫ লি 

ঘনসমটার দেসজাং কাজ িম্পন্ন করা হজয়জছ। ফজল উক্ত বদজর ১০.৫ সমটার 

োফজটর জাহাজ হারবাসরয়া িয থন্ত হৈাডারসলাং এর সুসবধা সৃসষ্ট হজয়জছ। এছাড়া, 

িায়রাজক একটি আধুসনক িমুদ্রবদর সহজিজব গজড় দতালার লজিৈ সবপুল কায থক্রম 

িহণ করা হজয়জছ। দকৌশলগত অবকাঠাজমা উন্নয়জন Bangladesh 

Infrastructure Development Fund (BIDF) এর অর্ থায়জন িায়রা বদজরর 

রাবনাবাে িৈাজনজলর কৈাসিটাল ও দমনইনজটন্যাি দেসজাং কম থসূসিটি িহণ করা 

হজয়জছ। রাবনাবাে িৈাজনজলর কৈাসিটাল দেসজাং-এর মাধ্যজম গভীরতা ১০.৫ 

সমটাজর উন্নীত করা িম্ভব হজব। িৈাজনজলর নাব্যতা বৃসদ্ধ দিজল বদজর ৪০,০০০ 
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দডড ওজয়ট টন (DWT) বহনিমতা িম্পন্ন জাহাজ প্রজবশ করজত িারজব। এর 

ফজল সবপুল িাংখ্যক সবজেসশ জাহাজ বদজর আগমন করজব এবাং দেজশর 

জ্বজেসশক বাসণজজৈ নতুন মাত্রা িাংজযাসজত হজব। দেজশর দনৌ-ির্িমূহ দনৌ-যান 

িলািজলর উিজযাগী রাখার জন্য িকল অভৈন্তরীণ ও আন্তজথাসতক রুজটর প্রজয়াজনীয় 

অাংজশ দেসজাং কায থক্রম অব্যাহত রজয়জছ। দমাাংলা বদর এবাং িাশ্বথবতী এলাকায় 

দকান জাহাজ বা দতলবাহী ট্যাাংকার দ্যঘ থটনায় িসতত হজয় দতল জাতীয় িোর্ থ 

সনিঃিরণ হজল তা অিিারজণর জন্য দতল অিিারণকারী জলযান িাংিহ করা 

হজয়জছ। 

সবমানবহর িম্প্রিারণ ও সবমানবদর উন্নয়ন 

১৭৩। সবশ্বমাজনর সবমান িসরবহণ ব্যবস্থা গজড় তুলজত িরকার নানামুখী িেজিি 

িহণ কজরজছ। সবগত ১২ বছজর বাাংলাজেশ সবমাজনর সবমানবহজর সবদ্যমান পুরাতন 

উজড়াজাহাজ িসরজয় দফলািহ বহর িম্প্রিারজণ ব্যািক কায থক্রম িহণ কজরজছ। 

ইজতামজধ্য িারটি নতুন ৭৭৭-৩০০ইআর, দ্যটি নতুন ৭৩৭-৮০০ এবাং িারটি নতুন 

৭৮৭-৮ (সেমলাইনার) উজড়াজাহাজ বাাংলাজেশ সবমাজনর বহজর যুক্ত হজয়জছ। 

তাছাড়া, সজ-টু-সজ সভসত্তজত সতনটি ডৈাশ-৮ উজড়াজাহাজ বাাংলাজেশ সবমাজনর 

বহজর যুক্ত হজয়জছ। িরকার বাাংলাজেশ সবমাজনর আন্তজথাসতক রুটিমূহ িম্প্রিারণ 

ও পুনিঃপ্রবতথজনর িসরকল্পনা িহণ কজরজছ। বাাংলাজেজশর অভৈন্তরীণ ও আন্তজথাসতক 

সবমানবদরিমূজহর িিমতা বৃসদ্ধর জন্য িরকার সবসভন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করজছ। 

তন্মজধ্য উজল্লখজযাগ্য প্রকল্পিমূহ হজি হযরত শাহজালাল আন্তজথাসতক সবমানবদর 

িম্প্রিারণ প্রকল্প (২য় িয থায়), একই সবমানবদজর Communication, 

Navigation and Surveillance-Air Traffic Management System রাডার 

স্থািন, সিজলট ওিমানী আন্তজথাসতক সবমানবদর উন্নয়ন, িট্টিাম শাহ্ আমানত 

আন্তজথাসতক সবমানবদর উন্নয়ন ও কাজগ থা টাসম থনাল সনম থাণ, যজশার সবমানবদর 

উন্নয়ন, সিসিসি’র আওতায় খানজাহান আলী সবমানবদর সনম থাণ এবাং জ্িয়েপুর, 

যজশার ও রাজশাহী সবমানবদজরর রানওজয় ১০ হাজার ফুজট উন্নীতকরণ প্রকল্প। 

আশা করা যায়, এিব প্রকল্প বাস্তবাসয়ত হজল সবমান িলািজলর দিজত্র কাসঙ্খত 
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প্রবৃসদ্ধ অসজথত হজব । 

১৭৪। িসরবহণ ও দযাগাজযাগ খাজত আসম আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর দমাট 

৬৯ হাজার ৪১৭ দকাটি টাকা বরাজদ্দর প্রস্তাব করসছ যা বতথমান ২০২০-২০২১ 

অর্ থবছজর সছল ৬১ হাজার ৪৪৭ দকাটি টাকা। 

সডসজটাল বাাংলাজেশ 

মাননীয় সিকার 

১৭৫। আমাজের িরকাজরর িময়কাজল বাস্তবাসয়ত ‘রূিকল্প ২০২১’ এর অধীজন 

সডসজটাল বাাংলাজেশ সবসনম থাজণর স্বপ্ন আজ বাস্তজব রূি সনজয়জছ। তথ্যপ্রযুসক্তর 

িজব থাচ্চ ও িজব থাত্তম ব্যবহাজরর মাধ্যজম সবগত ১২ বছজর বাাংলাজেশ দিৌুঁজছ দগজছ 

এক অনন্য উচ্চতায়। জ্েনসদন জীবজনর প্রায় প্রসতটি দিজত্র দেজশর মানুষ 

সডসজটাল বাাংলাজেজশর সুফল দভাগ করজছন। কৃসষ, সশিা, স্বাস্থৈ, অর্ থনীসত, সশল্প, 

ব্যবিা-বাসণজৈ, েিতা, কম থিাংস্থান, উদ্ভাবন ইতৈাসে িকল দিজত্রই ব্যবহার হজি 

তথ্যপ্রযুসক্তসনভথর িমাধান। তথ্য ও দযাগাজযাগ প্রযুসক্তর অবকাঠাজমাগত উন্নয়ন, 

তথ্য ও দযাগাজযাগ প্রযুসক্ত সবষয়ক েি মানবিম্পে উন্নয়ন, ই-গভন্যথাি 

বাস্তবায়ন, আইসিটি সশজল্পর সবকাশ এবাং উদ্ভাবন - এ িাঁিটি স্তম্ভজক দকন্দ্র কজর 

িরকার জাসতর সিতার স্বজপ্নর দিানার বাাংলা সবসনম থাজণ সবসভন্ন কম থিসরকল্পনা 

প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন কজর যাজি। 

১৭৬। তথ্যপ্রযুসক্তর অবকাঠাজমাগত উন্নয়জন িরকার ব্যািক িেজিি িহণ 

কজরজছ। দযমন, িারাজেজশ এ িয থন্ত ১৮,৪৩৪ িরকাসর েপ্তর ও ২,৬০০ ইউসনয়জন 

অিটিকৈাল ফাইবার কৈাবজলর মাধ্যজম দ্রুতগসতর ইন্টারজনট িাংজযাগ স্থািন করা 

হজয়জছ। দেজশ Tier-III Certified ও Tier-IV Certified জাতীয় দডটা দিন্টার 

স্থািন করা হজয়জছ এবাং যজশাজর সডজাস্টার সরজকাভাসর দিন্টার স্থািন করা 

হজয়জছ। জাতীয় দডটা দিন্টার (Tier-III) দর্জক সনরবসিন্নভাজব দমইল দডাজমইন, 

ওজয়ব িাইট ও অৈাসপ্লজকশন দহাসস্টাং, দকা-দলাজকশন িাসভ থি, িাউড িাসভ থি 

ইতৈাসে দিবা প্রোন করা হজি। এ িয থন্ত ৬২৫টি দডাজমইজন িব থজমাট ৯৩,০০০টি 
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ইজমইল একাউন্ট দখালা হজয়জছ এবাং দডটা িাংরিণ িমতা ১২ দিটাবাইজট বৃসদ্ধ 

করা হজয়জছ। িকল িরকাসর েপ্তজরর মজধ্য আন্তিঃিসরবাসহতা সনসিতকরজণর 

লজিৈ বাাংলাজেশ ন্যাশনাল সডসজটাল আসকথজটকিার (BNDA) প্লৈাটফম থ জ্তসর 

করা হজয়জছ। ২৫৪টি এসিকালিারাল ইনফরজমশন দিন্টার স্থািন করা হজয়জছ। 

উিজজলা, ইউসনয়ন, দিৌরিভা এবাং সশল্পাঞ্চজল এ িয থন্ত ৭,৪৬৯টি সডসজটাল 

দিন্টার স্থািন করা হজয়জছ। ৪র্ থ সশল্পসবপ্লব কায থকরভাজব বাস্তবায়জনর জন্য দেজশ 

5G িালুর লজিৈ ব্যবস্থা িহণ করা হজয়জছ। এজিজত্র, প্রার্সমকভজব ২৫০০-২৬৯০ 

দমগাহাট থজ্ এবাং ৩৩০০-৩৭০০ দমগাহাট থজ ু্ ব্যাডার সনধ থারণ করা হজয়জছ। 

দকাসভড-১৯ এর অসভঘাত দমাকাজবলায় সডসজটাল ব্যবস্থার প্রজয়াগ  

১৭৭। দকাসভড-১৯ ভাইরাজির প্রাদ্যভথাজব সৃষ্ট জ্বসশ্বক মহামাসরর িাংকটািন্ন 

িসরসস্থসতজত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনজে থজশ দমাবাইল ব্যাাংসকাং িসরজষবার মাধ্যজম 

নগে অর্ থ িহায়তা প্রোন কম থসূসি বাস্তবায়জনর লজিৈ জ্তসর করা হজয়জছ Central 

Aid Management System (CAMS)। এর মাধ্যজম ৩৫ লি িসরবাজরর মাজঝ 

নগে অর্ থ িহায়তা প্রোন করা হজয়জছ। নাগসরক সনবন্ধ্ন ও ভৈাকসিন প্রোন 

কায থক্রজমর িাসব থক ব্যবস্থািনার লজিৈ জ্তসর করা হজয়জছ দকাসভড-১৯ ভৈাকসিন 

ম্যাজনজজমন্ট সিজস্টম “সুরিা’ এৈাি। এছাড়া, জাতীয় িসরিয়িজত্রর ডাটাজবি 

ব্যবহাজরর মাধ্যজম ব্যসক্ত িসরিয় যািাই-এর জন্য ‘িসরিয়’ দিবা িালু করা হজয়জছ, 

যা দকসভড-১৯ িাংক্রমণ ও দূজয থাজগর িসরজপ্রসিজত িরকাসর ত্রাণ ও অনুোন প্রকৃত 

ব্যসক্তর সনকট দিৌুঁছাজনা সনসিত করজত সবজশষ অবোন রাখজছ। কজরানা 

দমাকাজবলায় www.corona.gov.bd ওজয়বিাইট জ্তসর করা হজয়জছ, দযখাজন 

কজরানা মহামাসর সবষজয় হটলাইন, স্বাস্থৈবাতায়ন, আইইসডসিআর-এর 

দহল্পলাইনিহ জাতীয় কল দিন্টাজরর দফান নবজরর তথ্য, লাইভ আিজডট তথ্য ও 

করণীয় সবষজয় প্রজয়াজনীয় তথ্য রজয়জছ। এছাড়া, দেশব্যািী ৫০টি দটসলজমসডসিন 

দিন্টার স্থািন করা হজয়জছ। 

১৭৮। িকল িরকাসর দিবা এক ঠিকানায় নাগসরকজের জন্য িহজলভৈ করজত 

িালু করা হজয়জছ একজিবা প্লাটফম থ। এই প্লৈাটফজম থ রজয়জছ দিবাপ্রার্ী কতৃথক 
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অনলাইজন দিবার আজবেন োসখল, আজবেজনর িব থজশষ অবস্থা জানা এবাং 

অনলাইজন দিবা প্রাসপ্তর সুব্যবস্থা। এ িয থন্ত ৮,০৪৫টি েপ্তরজক একজিবার িজে 

িাংযুক্ত করা হজয়জছ এবাং ১৮৬টি দিবা িকজলর জন্য উনু্মক্ত করা হজয়জছ। এছাড়া, 

সডসজটাল কায থক্রজমর জটিল সবষয়গুজলা িমাধাজনর প্রসক্রয়ার জন্য ‘Digital 

Service Digital Lab (DSDL)’, দমাবাইল এৈািি-এর মাধ্যজম িরকাসর দিবা 

িাওয়ার জন্য ‘My Gov’ ও ‘একজিবা’-এর দিবাগুজলা কল দিন্টাজরর মাধ্যজম 

জানার জন্য ‘333’ এবাং Digital Identity Verification-এর জন্য ‘িসরিয়’ 

িফটওয়ৈার জ্তসরর কায থক্রম িলমান রজয়জছ। 

হাই-দটক িাজকথর উন্নয়ন 

১৭৯। বাাংলাজেশ হাই-দটক িাকথ কতৃথিি দেজশর সবসভন্ন স্থাজন ৩৯টি হাই-দটক 

িাকথ/িফটওয়ৈার দটকজনালসজ িাকথ স্থািন করজছ, যার মজধ্য ৭টি সবসনজয়াজগর 

জন্য প্রস্তুত রজয়জছ। জনতা টাওয়ার িফটওয়ৈার দটকজনালসজ িাকথ, দশখ হাসিনা 

িফটওয়ৈার দটকজনালসজ িাকথ, যজশার এবাং দশখ কামাল আইটি দিসনাং এডার 

ইনসকউজবশন দিন্টার, নাজটার এর কায থক্রম পুজরােজম িলজছ। বেবন্ধু হাই-দটক 

সিটি, কাসলয়ানকজর দেসশ সবজেশী ৪৮টি প্রসতষ্ঠানজক দিি বরাদ্দ প্রোন করা 

হজয়জছ এবাং ৫টি প্রসতষ্ঠান উৎিােন শুরু কজরজছ। এছাড়াও দেজশর ১২টি দজলায় 

হাই-দটক/আইটি িাকথ স্থািন এবাং ৮টি স্থাজন দশখ কামাল আইটি দিসনাং এডার 

ইনসকউজবশন দিন্টার সনম থাণকাজ িলমান রজয়জছ। এছাড়া, বেবন্ধু হাই-দটক সিটি, 

কাসলয়ানকর, বেবন্ধু দশখ মুসজব হাই-দটক িাকথ, সিজলট, বেবন্ধু দশখ মুসজব 

হাই-দটক িাকথ, রাজশাহী, সবজজনি ইনসকউজবশন দিন্টার, চুজয়ট ও ‘আইটি দিসনাং 

এডার ইনসকউজবশন দিন্টার’, কুজয়ট সনম থাণ এবাং িট্টিাজম িফটওয়ৈার দটকজনালসজ 

িাকথ স্থািজনর কাজ িলমান রজয়জছ। 

মানবিম্পে উন্নয়ন 

১৮০। দেশব্যািী সবসভন্ন বয়জির এবাং দগাষ্ঠীর (পুরুষ, মসহলা, ক্ষুদ্র নৃজগাষ্ঠী এবাং 

প্রসতবসন্ধ্) তরুণজের কম থমুখী েিতা উন্নয়ন এবাং যর্াযর্ কম থিাংস্থাজনর সুজযাগ 
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সৃসষ্টর লজিৈ তথ্যপ্রযুসক্ত সবষজয় েিতা উন্নয়ন উজদ্যাগ িালু করা হজয়জছ। িাংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠানিমূজহর িাজর্ িমজঝাতার মাধ্যজম ৩.৫ লজিরও অসধক প্রসশিণার্ীর 

েিতা উন্নয়ন করা হজয়জছ এবাং প্রায় ২.৫ লি প্রসশিণার্ীর কম থিাংস্থান সনসিত 

করা হজয়জছ। এ িয থন্ত ৫৩ হাজার প্রসশিণার্ীজক প্রজফশনাল আউটজিাসি থাং 

প্রসশিণ প্রোন করা হজয়জছ। কৈারাভান বাজির মাধ্যজম ৫৭ হাজার ৬৮৩ জন 

নারীজক আইটি প্রসশিণ প্রোন করা হজয়জছ। ই-লাসন থাং প্লাটফম থ মুক্তিাজঠ 

‘দকাসভড-১৯’ িজিতনতা সবষয়ক ১০টি টিউজটাসরয়াল িাধারণ জনগণিহ 

ফাম থাসিস্ট, দকসমস্ট, সিসকৎিক, ডাক্তার, িরকাসর/দবিরকাসর স্বাস্থৈকমীজের 

সুসবধাজর্ থ উনু্মক্ত করা হজয়জছ। প্রযুসক্ত ঞা ানিম্পন্ন েি মানবিম্পে জ্তসরজত এ 

িয থন্ত প্রায় ৬ লি জনজক প্রযুসক্ত সবষজয় প্রসশিণ প্রোন করা হজয়জছ। তাছাড়া, 

সবজেজশ অবস্থানরত শ্রসমকজের েিতা উন্নয়জনর লজিৈ দিৌসে আরজব ১৫টি দশখ 

রাজিল সডসজটাল ল্যাব স্থািন করা হজয়জছ। 

উদ্ভাবনী িাংস্কৃসতজক উৎিাহ প্রোন 

১৮১। ইজনাজভশন ফাডার এর মাধ্যজম উদ্ভাবনী িাংস্কৃসত িলমান রাখা ও উদ্ভাবনী 

আইসডয়া বাস্তবায়জনর জন্য অভৈন্তরীণ ও অন্যান্য তহসবজলর মাধ্যজম উদ্ভাবনী 

আইসডয়ািমূহজক প্রকল্পরূজি বাস্তবায়ন করার জন্য অর্ থায়ন করা হজি। এ িয থন্ত 

২৫৯টি আইসডয়াজক তহসবল প্রোন করা হজয়জছ। নাগসরকজের িামাসজক 

িমস্যািমূহ সিসিতকরণ এবাং দিবা প্রাসপ্ত িহজীকরজণ সবসভন্ন উদ্ভাবনী আইসডয়া 

শনাক্তকরণ, সবকাশ িাধন এবাং অর্ থায়জনর মাধ্যজম আইসডয়াগুজলাজক প্রকল্পরূজি 

বাস্তবায়ন এবাং িমি দেশব্যািী িম্প্রিারণ করার কায থক্রম িলমান রজয়জছ। 

িারাজেজশ কৃসষ, স্বাস্থৈ, সশিা, প্রসতবসন্ধ্তা, িসরজবশ, নারীর িমতায়ন, G2B ও 

G2C িাংসিষ্ট প্রায় ৩,৫০০টি দছাট-বড় উদ্ভাবনী প্রকজল্পর মজধ্য ১,৭২৫টি বাস্তবাসয়ত 

হজয়জছ, এবাং অবসশষ্ট প্রকল্পিমূহ বাস্তবায়নাধীন রজয়জছ। 

১৮২। দবিরকাসর খাজত উদ্ভাবন উৎিাসহত করার লজিৈ ৮টি সবভাগীয় শহজরর 

সশিা প্রসতষ্ঠাজন ৮টি দগইম ও এৈািি দডজভলিজমন্ট দিন্টার এবাং ৩০টি দজলা 

শহজরর সশিা প্রসতষ্ঠাজন ৩২টি দগইম ও এৈািি দটসস্টাং ল্যাব স্থািন করা হজয়জছ। 
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স্টাট থআিজের দকা-ওয়াসকথাং দিি প্রোন ও সবসভন্ন ধরজনর দিসনাং প্রোজনর লজিৈ 

প্রসতষ্ঠা করা হজয়জছ উদ্ভাবন ও উজদ্যাক্তা উন্নয়ন একাজডমী। ডাটা দিন্টার দকাম্পানী 

সলসমজটড এবাং স্টাট থ-আি বাাংলাজেশ সলসমজটড নাজম ২টি দকাম্পানী গঠন করা 

হজয়জছ। গজবষণার সুজযাগ সৃসষ্টর মাধ্যজম দেজশ ইজনাজভশন িাংস্কৃসত গজড় দতালার 

কায থক্রমজক দবগবান করার লজিৈ িিিাম ও খুলনা প্রজকৌশল ও প্রযুসক্ত 

সবশ্বসবদ্যালজয় ইনকুজবটর কাম দিসনাং দিন্টার জ্তসর করা হজব, এবাং ৩টি 

সবশ্বসবদ্যালজয় ‘সবশ্বসবদ্যালয় ইজনাজভশন হাব’ জ্তসর করা হজব। 

সডসজটাল ব্যবস্থায় মুসজব বষ থ উেযািন  

১৮৩। মুসজব বষ থ উদ্যািন উিলজিৈ ওজয়বিাইট ও কনজটন্ট 

www.mujib100.gov.bd জ্তসর করা হজয়জছ। ‘মুসজব-১০০’ ওজয়ব িাইট এর 

পূণ থাে দমাবাইল এৈািি (এন্ড্রজয়ড ও আইওএি) প্রস্তুত িম্পন্ন হজয়জছ। বেবন্ধুর ৭ 

মাি থ এর ভাষজণর Holographic Projection প্রস্তুত করা হজয়জছ। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী দশখ হাসিনা কতৃথক সলসখত ‘মুসজব আমার সিতা’ িে অবলবজন এর 

এন্ড্রজয়ড ও আইওএি এৈািি এবাং এৈাসনজমশন (ইন্টাজরসক্টভ) মুসভ সনম থাজণর কাজ 

িম্পন্ন হজয়জছ। বেবন্ধুর অিমাপ্ত আেজীবনী ‘মুসজব ভাই’ অবলবজন এর এন্ড্রজয়ড 

ও আইওএি এৈািি এবাং এৈাসনজমশন (ইন্টাসরসক্টভ) িলসচ্চত্র সনম থাজণর কায থক্রম 

িলমান রজয়জছ। ছয় েফা হজত স্বাধীনতা সভসত্তক অসডও বুক, সিসড, সডসজটাল 

কাড থ প্রস্তুত করা হজয়জছ ও প্রিার কায থক্রম িলমান রজয়জছ। 

নারীর িমতায়ন ও সশশুকল্যাণ 

মাননীয় সিকার 

১৮৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ হাসিনার সুজযাগ্য দনতৃজত্ব িমজয়ািজযাগী নীসত-

দকৌশল বাস্তবায়জনর ফজল বাাংলাজেজশ িমতায়ন ও উন্নয়জন নারীর অবস্থান সুদৃঢ় 

হজয়জছ। িকল িসরকল্পনা এবাং ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীসত ২০১১’ অনুিরজণ 

সবসভন্ন কায থক্রম বাস্তবায়জনর মাধ্যজম নারীর রাজননসতক, অর্ থননসতক ও িামাসজক 

িমতায়ন, দজডারার জ্বষম্য দূরীকরণ ও সশশুর অসধকার প্রসতষ্ঠা করা এবাং 

http://www.mujib100.gov.bd/
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তাজেরজক িামসিক উন্নয়জনর মূল দস্রাতধারায় িমৃ্পক্তকরজণ িরকার বদ্ধিসরকর। 

অষ্টম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনা অনুিরজণ নারীর মানসবক িিমতা, অর্ থননসতক 

অাংশিহণ ও সুসবধা বৃসদ্ধ, নারীর কেস্বর ও প্রসতসনসধত্ব সনসিত করার লজিৈ 

নারীজের জন্য অবকাঠাজমা ও দযাগাজযাগ িসরজষবা বৃসদ্ধ ও প্রাসতষ্ঠাসনক িিমতা 

দজারোর করা হজি। 

১৮৫। নারী ও সশশুজের িাংকট ও ঝুুঁসক দর্জক সুরিা ও সস্থসতস্থািকতা 

সনসিতকরজণ আমরা িব থোই িজিষ্ট রজয়সছ। দকাসভড-১৯ এর িলমান অসভঘাত 

দমাকাজবলা ও অর্ থননসতক পুনরুদ্ধাজর নারীজের জন্য প্রজণােনা প্যাজকজ বাস্তবায়ন 

করসছ। িল্লী ও শহরাঞ্চজলর েসরদ্র গভথবতী মা’দের স্বাস্থৈ ও তাঁজের গভথস্থ িন্তাজনর 

পুসষ্ট িাসহো পূরণ এবাং সশশুর িসরপূণ থ সবকাশ িাধজন মাতৃত্বকাল ভাতা ও কম থজীবী 

ল্যাকজটটিাং মাোর িহায়তা প্রোন এবাং মসহলাজের আত্ম-কম থিাংস্থাজনর জন্য 

ক্ষুদ্রঋণ কায থক্রম িসরিালনা করা হজি। নারী সনয থাতন প্রসতজরাধকজল্প 

মাসিজিক্টরাল দপ্রািাম এর প্রধান কায থক্রমিমূহ, সবভাগীয় দজলার ও ৬টি দজলার 

দমসডজকল কজলজ হািিাতাজল সনয থাতজনর সশকার নারী ও সশশুজের জন্য ওয়ান-

স্টি ক্রাইসিি দিন্টার এবাং ৪৭টি দজলা িের হািিাতাল ও ২০টি উিজজলা স্বাস্থৈ 

কমজপ্লক্সিহ দমাট ৬৭টি ওয়ান-স্টি ক্রাইসিি দিল স্থািন করা হজয়জছ। দমাবাইল 

অৈািি ‘জয়’ এর মাধ্যজম তাৎিসণকভাজব িহায়তা প্রোন করা হজি। নারী ও সশশু 

সনয থাতন েমন (িাংজশাধন) আইন ২০২০ প্রণয়ন করা হজয়জছ। 

১৮৬। সশশু সেবাযে দকন্দ্র আইন, ২০২১ প্রণীত হজয়জছ, যা শীঘ্রই জাতীয় িাংিজে 

িাশ হজব। আমরা সশশু সেবাযে দকন্দ্র স্থািন, হতেসরদ্র ও সছন্নমূল সশশুজের জন্য 

সশশু সবকাশ দকন্দ্র কায থক্রম িম্প্রিারণ এবাং দেজশর েসিনাঞ্চজলর দজলািমূজহর 

দ্যিঃস্থ ও অিহায় মসহলাজের কম থিাংস্থান প্রকল্প বাস্তবায়ন করসছ। আমরা ২০২১ 

িাজলর মজধ্য ১৫ বছজরর সনজি িকল সশশুর বাল্যসববাহ সনমূ থল এর িসরকল্পনা 

কজরসছ। স্বল্প সশসিত, েসরদ্র ও অিহায় নারীজের আয়বধ থক প্রসশিণ ও আইটি 

প্রসশিণ প্রোজনর মাধ্যজম স্বাবলবী করার উজদ্যাগ িহণ কজরসছ। মসহলাজের জন্য 

োকায় কসমউসনটি নাসি থাং সডিী কজলজ স্থািন, ‘তৃণমূল িয থাজয় অর্ থননসতক 
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িমতায়জন নারী উজদ্যাক্তাজের সবকাশ িাধন প্রকল্প’ িহণ করা হজয়জছ। এ িকল 

কায থক্রজমর বাস্তবায়নিহ নারী সনয থাতন প্রসতজরাধ, কম থজিজত্র নারীর সনরািত্তা 

সবধানিহ নারীর িামসিক আর্ থ িামাসজক উন্নয়ন সনসিত করার মাধ্যজম উন্নয়জনর 

ধারাজক অব্যাহত রাখব আমরা। 

১৮৭। ২০২১-২০২২ অর্ থবছজর মসহলা ও সশশু সবষয়ক মন্ত্রনালজয়র জন্য ৪ 

হাজার ১৯১ দকাটি টাকা বরাজদ্দর প্রস্তাব করসছ যা ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর সছল ৩ 

হাজার ৮৬০ দকাটি টাকা। 

জলবায়ু িসরবতথন দমাকাজবলা ও িসরজবশ িাংরিণ 

মাননীয় সিকার 

জলবায়ু িসরবতথন ও িসরজবশ িাংরিণ 

১৮৮। বায়ুদূষজণর মাত্রা জানার লজিৈ োকািহ দেজশর অন্যান্য সবভাগীয় ও 

সশল্পঘন শহরগুজলাজত ১৬টি িাব থিসণক বায়ুমান িসরবীিণ দকজন্দ্রর কায থক্রম 

িসরিালনা করা হজি। বায়ুমান িসরবীিজণর প্রাপ্ত তথ্য ও উিাত্ত িাংরিণ এবাং 

জ্বঞা াসনক উিাজয় সবজিষণ কজর জ্েসনক সভসত্তজত বায়ুমান সূিক (Air Quality 

Index) ওজয়বিাইজট প্রকাশ করা হজি। শব্দদূষণ হ্রািকজল্প বাাংলাজেশ িসিবালয় 

িাংলগ্ন এলাকাজক হন থমুক্ত এলাকা দঘাষণা করা হজয়জছ। বায়ুদূষণ হ্রাি ও মাটির 

ব্যবহার সনয়ন্ত্রণ ও হ্রাজির লজিৈ “ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থািন (সনয়ন্ত্রন) আইন ২০১৩ 

(িাংজশাসধত ২০১৯) এর আজলাজক সছদ্রযুক্ত ইট ও মাটির সবকল্প উিাোজন জ্তসর 

সবসভন্ন ব্লক উৎিােন ও ব্যবহাজরর দিজত্র অিাসধকার প্রোন করা হজি। ২০২৫ 

িাজলর মজধ্য িরকাসর সনম থাণ, দমরামত ও িাংস্কার কাজজ ইজটর িসরবজতথ শতভাগ 

িসরজবশ বান্ধ্ব ব্লজকর ব্যবহার বাধ্যতামূলক কজর প্রঞা ািন জাসর করা হজয়জছ। 

১৮৯। জলবায়ু িসরবতথন এর সবরূি প্রভাব দমাকাজবলার লজিৈ UNFCCC এর 

বাধ্যবাধকতা অনুিরজণ জাতীয় িীনহাউজ গ্যাি ইনজভসি জ্তসর ও হালনাগাে 

কায থক্রজমর অাংশ সহজিজব ‘Bangladesh: First Biennial Update Report to 

the UNFCCC’ শীষ থক প্রকল্প িলমান রজয়জছ। জলবায়ু ঝুুঁসকপূণ থ িমুদ্র তীরবতী 
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দছাট িীিিমূহ ও নেীতীরস্থ িরগুজলাজত অসভজযাজনমূলক কায থক্রম িহজণর লজিৈ 

‘Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small Islands 

and Riverine Char Lands in Bangladesh’ শীষ থক প্রকল্পটির অনুজমােন 

প্রসক্রয়াধীন রজয়জছ। এছাড়াও, িরকার ‘Developing Bangladesh National 

Red List of Plants & Developing Invasive Plant Species (IAPs) 

Management Strategy for Selected Areas’ শীষ থক প্রকল্প বাস্তবায়ন করজত 

যাজি, যার মাধ্যজম দেজশর ১,০০০ উসদ্ভে প্রজাসতর দরড সলস্ট ইনজডক্স জ্তসর এবাং 

৫টি সনব থাসিত এলাকায় সভনজেশী আিািী উসদ্ভে প্রজাসত সনয়ন্ত্রজণ ব্যবস্থািনা 

দকৌশল সনধ থারণ করা হজব। 

১৯০। অর্ থ সবভাগ কতৃথক বাস্তবায়নাধীন ‘জলবায়ু িসরবতথজনর ঝুুঁসক দমাকাজবলার 

অর্ থায়নজক িরকাসর ব্যয় ব্যবস্থািনায় অন্তভ্য থক্তকরণ’ শীষ থক প্রকজল্পর মাধ্যজম 

িরকার কতৃথক গৃহীত জলবায়ু িাংক্রান্ত সবসভন্ন নীসত িসরকল্পনা এবাং 

দকৌশলিমূহজক িরকাসর বাজজট ব্যবস্থািনার িাজর্ িম্পৃক্ত করা হজয়জছ । এ 

প্রসক্রয়ায় ইজতামজধ্য পঁসিশটি মন্ত্রণালজয়র বাজজট কাঠাজমাজত জলবায়ু িসরবতথজনর 

সবষয়টি অন্তভ্য থক্ত করা হজয়জছ। এছাড়া, ২০১৪ িাজল িরকার কতৃথক গৃহীত িাইজমট 

সফিকৈাল দফ্রমওয়াকথজক ২০২০ িাজল হালনাগাে কজর এর িসরসধজক সবস্তৃত করা 

হজয়জছ এবাং জলবায়ু অর্ থায়জন ব্যসক্তখাজতর অাংশিহণিহ উদ্ভাবনমূলক অর্ থায়জনর 

সবষয়িমূহ িাংজযাজন করা হজয়জছ। উজল্লখ্য দয, ২০১৭-২০১৮ িাল দর্জক প্রসত 

বছরই বাজজট দিজশর িময় ‘দটকিই উন্নয়জন জলবায়ু অর্ থায়ন’ শীষ থক প্রসতজবেন 

জাতীয় িাংিজে উিস্থািন করা হজি। এ প্রসতজবেজনর মাধ্যজম মাননীয় িাংিে 

িেস্যবৃদিহ দেজশর জনিাধারণ জলবায়ু িসরবতথজনর সবরূি প্রভাব দমাকাজবলায় 

িরকাজরর অেীকার এবাং িম্পে িঞ্চালজনর সবষজয় সনয়সমত অবসহত হজিন। 

ক্রীড়া, িাংস্কৃসত ও ধম থ 

মাননীয় সিকার 

১৯১। িরকার জাতীয় ও আন্তজথাসতক অেজন ক্রীড়ার মাজনান্নয়জন নীসত-দকৌশল 
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প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কজর আিজছ। দখলাধুলার সুজযাগ বৃসদ্ধর লজিৈ দেশব্যািী 

আধুসনক দস্টসডয়াম, সজমজনসিয়াম, সুইসমাং পুলিহ ক্রীড়া অবকাঠাজমা সনম থাণ ও 

উন্নয়ন কায থক্রম অব্যাহত দরজখজছ এবাং এরই অাংশ সহজিজব উিজজলা দশখ রাজিল 

সমসন দস্টসডয়াম সনম থাণকাজ িলমান রজয়জছ। এছাড়া, ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর 

ক্রীড়া অবকাঠাজমা সনম থাণ ও উন্নয়জনর ১৪টি প্রকল্প িলমান রজয়জছ। 

১৯২। ‘তথ্য প্রযুসক্ত প্রজয়াজগর মাধ্যজম সফল্ম আকথাইজভর িলসচ্চত্র িাংরিণ এবাং 

বাাংলাজেশ সফল্ম আকথাইভ কায থক্রম পুনরুদ্ধারকরণ’ শীষ থক প্রকল্প বাস্তবায়জনর 

মাধ্যজম িনাতন িদ্ধসতর স্থজল সডসজটাল িদ্ধসতজত িলসচ্চত্র িাংরিণ ও ব্যবস্থািনা 

প্রবতথন করা হজয়জছ। দেশব্যািী বাাংলাজেশ দটসলসভশন ও দবতার দকন্দ্র 

আধুসনকায়ন ও সডসজটাল িম্প্রিার ব্যবস্থা উন্নয়জনর লজিৈ িরকার বতথমাজন 

সবসভন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করজছ। অস্বিল িাাংবাসেকজের িহায়তা প্রোজনর লজিৈ 

২০১৪ িাজল গঠিত িাাংবাসেক কল্যাণ িাজস্টর মাধ্যজম সবসভন্ন কৈাটাগসরজত 

(দযমন, সনহত িাাংবাসেক, আহত িাাংবাসেক, অসুস্থ ও অস্বিল) িাাংবাসেকগণজক 

অনুোন প্রোন করা হজি এবাং িলসত অর্ থবছজর এ বাবে ১০ দকাটি টাকা প্রোন 

করা হজি। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উজদ্যাজগ উক্ত িাজস্টর সনজস্ব তহসবজল 

সিড মাসন সহজিজব ৩৮ দকাটি ১০ লি টাকা জমা হজয়জছ। 

১৯৩। সবশ্বব্যািী কজরানা মহামাসরর প্রজকাি িলমান র্াকায় দিৌসে আরজব িসবত্র 

হজিত িালজনর অনুমসত না িাওয়া যাওয়ায় গত বছর হজযাত্রী দপ্ররণ বন্ধ্ সছল 

এবাং এবছরও তা বন্ধ্ র্াকজব। তজব, আগামী বছরগুজলাজত সুষ্ঠুভাজব হজজর 

যাবতীয় কায থাবলী িম্পন্ন করার লজিৈ ই-হজ সিজস্টম িালু করািহ হজ 

ব্যবস্থািনায় তথ্য প্রযুসক্তর িজব থাচ্চ প্রজয়াগ সনসিত করা হজি। িকল দিবা 

প্রোনকারী িাংস্থািমূজহর জায়গা িাংকুলান হয়না সবধায় হজকৈাম্প ভবজন ঊধ্বথমুসখ 

িম্প্রিারণ এবাং হজ কৈাজম্পর অভৈন্তরীণ অবকাঠাজমা িাংস্কাজরর কাজ দ্রুতগসতজত 

এসগজয় িজলজছ। ইমাম ও মুয়াসিন কল্যাণ িাজস্টর আওতায় িলসত অর্ থবছজর 

১,০০০ জন ইমামজক সুেমুক্ত ঋণ ও ৪,০০০ জন দ্যিঃস্থ ইমামজক আসর্ থক িাহায্য 

প্রোন করা হজয়জছ। সহন্দু, দবৌদ্ধ ও সরস্টান কল্যাণ িাস্টিমূজহর মাধ্যজম িাংসিষ্ট 
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ধম থাবলবীজের কল্যাণিহ িাসব থক কল্যাণ িাধন, িাম্প্রোসয়ক িম্প্রীসতপূণ থ 

িহাবস্থান এবাং শাসন্তপূণ থ িমাজ ব্যবস্থা প্রসতষ্ঠার লজিৈ িমসিতভাজব কায থক্রম 

িসরিালনা করা হজি। িাস্ট প্রসতষ্ঠার ির এনডাওজমন্ট তহসবজলর মুনাফা হজত 

অদ্যাবসধ ৭৪৭টি িাি থ/সগজথা/কবরস্থান/উিািনালয়/ধমীয় প্রসতষ্ঠানজক ৩ দকাটি ৬৬ 

লি ২৩ হাজার টাকা অনুোন প্রোন করা হজয়জছ। 

িসরকসল্পত নগরায়ন ও আবািন 

মাননীয় সিকার 

১৯৪। িরকার সুিসরকসল্পত নগরায়ন ও িবার জন্য দটকিই আবািন 

সনসিতকরজণ ব্যািক িসরকল্পনা িহণ কজরজছ। অর্ থননসতকভাজব িমৃদ্ধ একটি 

আধুসনক রাজষ্ট্রর উিজযাগী নগর সবসনম থাজণ পুরজনা শহজরর আধুসনকায়ন, শহজর 

নাগসরক সুসবধা বৃসদ্ধ, স্যাজটলাইট সিটি সনম থাণ, িীসমত ভূসমর িাশ্রয়ী ব্যবহাজর 

বহুতল ভবণ সনম থাণ উৎিাসহতকরণ, ভূসমর অিিয় দরাজধ আবাসে জসমজত গৃহ 

সনম থাণ সনরুৎিাসহতকরণ, প্রাসন্তক ও আশ্রয়হীন মানুজষর আবািন সনসিতকরণ 

ইতৈাসে িরকার কতৃথক গৃহীত উজদ্যাগিমূজহর মজধ্য অন্যতম। 

১৯৫। দেজশর দমগাসিটিিমূজহর আধুসনকায়ন ও িসরকল্পনা মাসফক সবসনম থাজণর 

লজিৈ সবসভন্ন দময়াজের মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হজি। রাজউক এর আওতায় 

২০১৬-২০৩৫ িাল দময়াসে ‘সডজটইল্ড এসরয়া প্লান (ডৈাি)’ ও িট্টিাম উন্নয়ন 

কতৃথিজির আওতায় ২০২০-২০৪১ িাল দময়াসে ‘িট্টিাম দমজিািসলটান মাস্টার 

প্লান’ প্রণয়জনর কাজ িলমান রজয়জছ। অন্যান্য বড় শহরগুজলার জন্যও অনুরূি 

মাস্টার প্লান প্রণয়ন করা হজব। এগুজলা বাস্তবাসয়ত হজল শহজর প্রজয়াজনীয় 

অবকাঠাজমা সনম থাণ, িয়িঃসনষ্কাশজনর উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা সনরিন, যানজট 

দূরীকরণ, িসরজবশ-প্রসতজবজশর দূষণ হ্রািিহ নাগসরক জীবন-মাজনর উন্নসত ঘটজব। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রসতশ্রুসত অনুযায়ী ও রাজধানী োকা শহজরর বসধ থষ্ণুতা 

সবজবিনায় উহার িাশ্বথবতী এলাকায় িারটি স্যাজটলাইট সিটি সনম থাজণর উজদ্যাগ 

িহণ করা হজয়জছ। তাছাড়া, িদ্মা বহুমুখী দিতুর উভয় প্রাজন্ত বেবন্ধু স্যাজটলাইট 

সিটি সনম থাজণর িসরকল্পনা রজয়জছ। 
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১৯৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনজে থশ অনুিাজর িরকাসর কম থকতথা-কম থিাসরজের 

আবািন সুসবধা ৮ শতাাংশ দর্জক ৪০ শতাাংজশ উন্নীতকরজণর লজিৈ িরকার প্রকল্প 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করজছ। এর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্ থবছজর ২,৭৬২টি 

আবাসিক ফ্লৈাট সনম থাণ করা হজয়জছ। োকািহ িারাজেজশ আরও ১,৫৩৬টি ফ্লৈাট 

সনম থাণ করা হজব। িাশািাসশ, োকা মহানগরীর আবািন িমস্যা িমাধাজন পূব থািল 

নতুন শহজর সিসিসি িদ্ধসতজত ৬০ হাজার নতুন আবাসিক ফ্লৈাট ও উত্তরা ১৮নাং 

দিক্টজর ৮,৪০০টি আবাসিক এিাট থজমন্ট সনম থাজণর িসরকল্পনা িহণ করা হজয়জছ। 

১৯৭। “আশ্রয়জণর অসধকার, দশখ হাসিনার উিহার” প্রতৈয়জক িামজন দরজখ 

িরকার দেজশর িকল ভূসমহীন ও আশ্রয়হীন প্রাসন্তক মানুজষর আবািন িমস্যা-

িমাধাজন উজদ্যাগ িহণ কজরজছ। ‘মুসজব শতবষ থ উিলজিৈ দেজশর িকল ভূসমহীন 

ও গৃহহীনজের জন্য গৃহ প্রোজনর নীসতমালা-২০২০’ প্রণয়ন করা হজয়জছ। এই 

নীসতমালার আওতায় মুসজব বজষ থ ২ শতাাংশ খাি জসম বজদাবস্ত প্রোনপূব থক 

প্রসতটি িসরবারজক একটি কজর দিসমিাকা গৃহ সনম থাণ কজর দেয়ার লিৈ সস্থর করা 

হজয়জছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক অনুজমাসেত নকশা অনুযায়ী ৩৯৪ বগ থফুট 

আয়তজনর দ্যই কি সবসশষ্ট প্রসতটি একটি কজর টয়জলট, রান্নাঘর ও বারাদা 

র্াকজব। আশ্রয়ণ প্রকল্প, দ্যজয থাগ ব্যবস্থািনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও ভূসম মন্ত্রণালজয়র 

গুিিাম প্রকজল্পর মাধ্যজম ইজতামজধ্য িারাজেজশ ১,১৩,৫৯৩টি গৃহ সনম থাণ িম্পন্ন 

হজয়জছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৩ জানুয়াসর ২০২১ তাসরজখ ৬৯,৯০৪টি 

িসরবারজক িম্পূণ থ সবনামূজল্য জসম ও গৃহ প্রোন কায থক্রজমর শুভ উজিাধন কজরন। 

একিাজর্ এত সবপুল িাংখ্যক িসরবারজক ভূসম ও গৃজহর মাসলকানা প্রোন সবজশ্ব 

এটাই প্রর্ম। িয থায়ক্রজম দেজশর িকল ভূসমহীন ও গৃহহীন িসরবারজক গৃহ প্রোন 

করা হজব। এ কায থক্রম বাস্তবায়জনর ফজল দেজশর ভূসমহীন ও গৃহহীন মানুজষর জন্য 

উন্নত জীবন সনসিত করা িম্ভব হজি এবাং োসরজদ্রর হার কমজছ। জলবায়ু উিাস্তু 

িসরবাজরর পুনব থািজনর লজিৈ গুিিাম-২য় প্রকজল্পর আওতায় িারা দেজশ এ যাবৎ 

৩৭ হাজার ২৫৪টি িসরবারজক পুনব থািন করা হজয়জছ। ২০২১-২২ অর্ থবছজর আজরা 

১ হাজার ভ্যসমহীন েসরদ্র িসরবারজক পুনব থািজনর লিৈমাত্রা সনধ থারণ করা হজয়জছ। 
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নবম অধ্যায় 

িাংস্কার ও সুশািন 

মাননীয় সিকার 

১৯৮। সুশািন প্রসতষ্ঠায় িাংস্কার অতৈাবেক। সুষম উন্নয়ন সনসিতকরণ, 

সবসনজয়াগ আকষ থণ ও ব্যবিায়-বাসণজৈ িসরজবজশর উন্নয়ন িাধজনও িাংস্কাজরর 

গুরুত্ব অিসরিীম। দিজন্য সবগত বছরগুজলাজত আমরা সবসভন্ন িাংস্কারমূলক 

িেজিি িহণ ও বাস্তবায়ন কজরসছ। তারই ধারাবাসহকতায় আসম সবসভন্ন দিজত্র 

িরকাজরর গৃহীত িাংস্কারমূলক িেজিজির সবষজয় আজলাকিাত করজত িাই। 

অর্ থনীসতর কাঠাজমাগত রূিান্তর ত্বরাসিতকরণ 

১৯৯। িরকাজরর ফলপ্রসু নীসত ও কম থিসরকল্পনা অনুিরজণর সুফল সহজিজব 

সবগত ১২ বছজর দেশ ক্রমশ কৃসষ-সনভ থর অর্ থনীসত হজত উৎিােন-সনভ থর অর্ থনীসতর 

সেজক এসগজয় যাজি। ফজল সজসডসিজত কৃসষর অবোন ক্রমািজয় হ্রাি দিজয় 

অর্ থনীসতজত ঘজট িজলজছ কাসঙ্খত কাঠাজমাগত রূিান্তর। বাাংলাজেশ ইজতামজধ্য 

স্বজল্পান্নত দেশ হজত উন্নয়নশীল দেজশ উত্তরজণর দযাগ্যতা অজথন কজরজছ। 

উন্নয়নশীল দেশ সহজিজব সনজজর অবস্থান িমুন্নত দরজখ ২০৩১ িাজলর মজধ্য উচ্চ 

মধ্য আজয়র দেজশর ময থাোয় আিীন হওয়ার জন্য আমাজের প্রজয়াজন হজব একটি 

শসক্তশালী সশল্প ও উৎিােন খাত, যা উচ্চ হাজর অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধ অজথন ধজর 

রাখায় িহায়ক হজব। আর তার জজন্য প্রজয়াজন হজব অর্ থনীসতর এ কাঠাজমাগত 

রূিান্তরজক দ্রুততর করা। কাজজই, আগামীজত আমরা অর্ থনীসতর কাঠাজমাগত 

রূিান্তর ত্বরাসিতকরজণর উির দজার দেজবা। দি লজিৈ িরকার সনজম্ন উসল্লসখত 

কায থক্রমিমূহ বাস্তবায়জন প্রজয়াজনীয় আসর্ থক িহায়তা প্রোন করজব, যর্া- (১) 

কৃসষকাজ যাসন্ত্রকীকরণ, (২) এজিা-প্রজিসিাং সশল্প স্থািন, (৩) কমীর েিতা উন্নয়ন 

ও উৎিােনশীলতা বৃসদ্ধ, (৪) িতুর্ থ সশল্প সবপ্লব িম্পসকথত প্রসশিণ ও সশিা 

িম্প্রিারণ, (৫) অনলাইন সভসত্তক আউটজিাসি থাং কাজ, (৬) স্ব-কম থাংস্থান/নতুন 
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উজদ্যাক্তা সৃজন, এবাং (৭) সবশ্বসবদ্যালয় িয থাজয় দমৌসলক ও প্রাজয়াসগক গজবষণা 

কায থক্রম। 

সবসনজয়াগ আকষ থজণ গৃহীত উজদ্যাগ 

২০০। সবসনজয়াগ আকষ থজণর লজিৈ দেজশ ও সবজেজশ দিসমনার-ওয়াকথশি, দরাড-

দশা এবাং দিড দশার আজয়াজন ও পৃষ্ঠজিাষকতা প্রোন করা হজি। এিব 

আজয়াজজনর মাধ্যজম নতুন সবসনজয়াগকারী সিসিত কজর সবসনজয়াগ আকৃষ্ট করা 

হজব। সবসনজয়াগ-বান্ধ্ব িসরজবজশর উন্নসতকজল্প িরকার অবকাঠাজমািহ অন্যান্য 

নীসতগত িহায়তা প্রোজন কায থকর িেজিি িহণ করজব। 

২০১। সবসনজয়াগ বৃসদ্ধ ও তার মাধ্যজম কম থিাংস্থান সৃসষ্টর লজিৈ িারা দেজশ 

১০০টি অর্ থননসতক অঞ্চল গজড় দতালার িসরকল্পনা িহণ করা হজয়জছ, দযখাজন 

আনুমাসনক এক দকাটি দলাজকর কম থিাংস্থান হজব। ইজতামজধ্য ৯৭টি অর্ থননসতক 

অঞ্চল স্থািজনর অনুজমােন দেয়া হজয়জছ। ৯টি অর্ থননসতক অঞ্চজল উৎিােন এবাং 

২৮টি অর্ থননসতক অঞ্চজল উন্নয়ন কাজ িলমান রজয়জছ, দযগুজলাজত ইজতামজধ্য প্রায় 

৪০ হাজার দলাজকর কম থিাংস্থান হজয়জছ এবাং আজরা ৮ লি দলাজকর কম থিাংস্থাজনর 

সুজযাগ সৃসষ্ট হজব। অর্ থননসতক অঞ্চলিমূজহ অদ্যাবসধ দমাট ২১০ জন 

সবসনজয়াগকারীর সনকট দর্জক ২৭.০৭ সবসলয়ন মাসকথন ডলাজরর সবসনজয়াগ প্রস্তাব 

িাওয়া সগজয়জছ, যার মজধ্য সবজেশী সবসনজয়াজগর িসরমাণ প্রায় ১.৬০ সবসলয়ন 

মাসকথন ডলার। মীরিরাই, দিানাগাজী ও িীতাকুডার উিজজলায় ৩০ হাজার একর 

জসমজত িসরকসল্পত ও আধুসনক সশল্পাঞ্চল সহজিজব িরকাসর খাজত িব থবৃহৎ 

অর্ থননসতক অঞ্চল ‘বেবন্ধু দশখ মুসজব সশল্পনগর’ গজড় দতালা হজি। 

২০২। িরকাজরর উন্নয়ন িসরকল্পনািমূহ বাস্তবায়জনর জন্য প্রজয়াজনীয় সবসনজয়াগ 

আকষ থজণ িরকার িাবসলক-প্রাইজভট িাট থনারশীি (সিসিসি) এর আওতায় প্রকল্প 

বাস্তবায়জন সবজশষ গুরুত্বাজরাি করজছ। বতথমাজন সিসিসি কতৃথিজির আওতায় 

৭৬টি প্রকল্প বাস্তবায়জনর জন্য সনধ থাসরত আজছ, যার সবিরীজত সবসনজয়াজগর 

িসরমাণ ২৭.৭৬ সবসলয়ন মাসকথন ডলার। সিসিসি’র আওতায় একটি প্রকল্প 

ইজতামজধ্য বাস্তবাসয়ত হজয়জছ এবাং আরও ৬টি প্রকল্প সনম থাণাধীন রজয়জছ। 
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জ্তসরজিাশাক সশজল্পর ন্যায় অন্যান্য রপ্তাসনমূসখ সশল্পখাজতর উৎিােন কায থক্রমও 

যাজত কাস্টমস্ বজডারড ব্যবস্থার অধীজন আিজত িাজর দি লজিৈ বজডারড 

ব্যবস্থািনাজক অজটাজমশন এর আওতায় আনয়জনর প্রসক্রয়া িলমান রজয়জছ, যার 

দটডারার প্রসক্রয়া ইজতামজধ্য িম্পন্ন হজয়জছ। আশা করা যায়, এটি বাস্তবাসয়ত হজল 

িকল প্রকার রপ্তাসনমুখী সশজল্পর উৎিােন ও রপ্তাসনজত গসতশীলতা আিজব। 

ব্যবিায় িহজীকরণ সূিজকর উন্নয়ন 

২০৩। দকান দেজশ ব্যবিায়-বাসণজজৈর িসরজবশ কতটা উন্নত তা দবাঝাজত সবশ্ব 

ব্যাাংজকর Ease of Doing Business Index ব্যবহার করা হজয় র্াজক। ২০১৯ 

িাজল উক্ত ইনজডক্স-এ বাাংলাজেজশর অবস্থান ১৭৬ হজত ১৬৮ দত উন্নীত হজয়জছ, 

এবাং ব্যবিার সবসভন্ন সূিক উন্নয়জন সবজশ্বর িজব থাচ্চ ২০টি িাংস্কারকারী দেজশর 

মজধ্য বাাংলাজেশ অন্তভ্য থক্ত হজয়জছ। উক্ত ইনজডক্স-এ বাাংলাজেজশর অবস্থান দ্যই 

অাংজক অর্ থাৎ ১০০ এর নীজি নাসমজয় আনার জজন্য বাাংলাজেশ সবসনজয়াগ উন্নয়ন 

কতৃথিি (সবডা) কাজ কজর যাজি। এ লজিৈ সবডা কতৃথক সবজশষাসয়ত েল গঠন 

কজর সবসভন্ন িাংস্কার কায থক্রম দজারোর করা হজয়জছ। 

২০৪। সবসনজয়াগ িাংক্রান্ত িকল দিবা িমসিত কজর একই প্লাটফম থ হজত প্রোজনর 

জন্য ২০১৯ িাল হজত ওয়ান স্টি িাসভ থি (OSS) দিাট থাল ব্যবস্থার প্রিলন করা 

হজয়জছ। সবসভন্ন িাংস্থার সবসনজয়াগ িাংক্রান্ত দিবািমূহ উক্ত দিাট থাজল িয থায়ক্রজম 

যুক্ত করা হজি। ওয়ান স্টি িাসভ থি (OSS) দিাট থাজলর মাধ্যজম ৩৫টি িাংস্থার 

১৫৪টি সবসনজয়াগ দিবা অনলাইজন প্রোজনর লিৈ সনজয় িলসত অর্ থবছজর ১২টি 

প্রসতষ্ঠাজনর িব থজমাট ৪২টি দিবা অনলাইজন প্রোন করা হজি। আগামী অর্ থবছজর 

অবসশষ্ট দিবািমূহ এ দিাট থাজল যুক্ত করা হজব। যসেও ২০২০ িাজলর ব্যবিায় 

িহজীকরণ সূিক এখজনা প্রকাসশত হয়সন। তজব আশা করা যাজি দয, এবার 

বাাংলাজেজশর অবস্থাজন উজল্লখজযাগ্য উন্নসত িাসধত হজব। 

ভূসম ব্যবস্থািনার অজটাজমশন  

২০৫। ভূসম ব্যবস্থািনায় নামজাসর, ভূসম উন্নয়ন কর প্রোন, িরিা িাংিহ, িকল 

দিবা দ্রুত এবাং দভাগাসন্তমুক্ত করার উজদ্দজে িারা দেজশ ‘ভূসম ব্যবস্থািনা 
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অজটাজমশন’ করা হজব। ভূসম দিবা িাংক্রান্ত িকল দিবা ১৮টি িফটওয়াজরর 

মাধ্যজম অজটাজমশজনর আওতায় আনা হজব। তাছাড়া, কৃসষজসম সুরিা ও খাদ্য 

সনরািত্তা সনসিতকরজণর লজিৈ িারাজেজশ দমৌজা ও প্লটসভসত্তক জাতীয় সডসজটাল 

ভূসম দজাসনাং করা হজব। জসম ব্যবহাজরর প্রকৃসত অনুযায়ী সডসজটাল দজাসনাং করা 

হজল দেজশর কৃসষজসম সুরিার ব্যািাজর সিদ্ধান্ত দনয়া যাজব এবাং ভূসমর িজব থাত্তম 

ব্যবহার সনসিত করা িম্ভব হজব। দেজশর িকল রাজস্ব আোলজতর মামলািমূহ 

একটি িমসিত দনটওয়াসকথাং সিজস্টজমর আওতায় আনার উজদ্যাগ দনয়া হজয়জছ। 

এজত দেজশর িকল রাজস্ব আোলজতর মামলা সনষ্পসত্তজত গসতশীলতা আিজব এবাং 

জনগজণর দ্যজভ থাগ লাঘব হজব। 

ই-জুসডসিয়াসর বাস্তবায়ন 

২০৬। সবিার কায থক্রজম গসতশীলতা বৃসদ্ধর জন্য তথ্যপ্রযুসক্ত িাংসিষ্ট প্রজয়াজনীয় 

অবকাঠাজমাগত উন্নয়জনর মাধ্যজম দেজশর িামসিক সবিার ব্যবস্থাজক 

সডসজটালাইজড করার উজদ্যাগ িহণ করা হজয়জছ। দি লজিৈ ই-জুসডসশয়াসর 

প্রকজল্পর আওতায় দেজশর িামসিক সবিার ব্যবস্থাজক সডসজটালাইজড করা হজব। 

দেজশর প্রসতটি আোলতজক ই-দকাজট থ িসরণত করা হজব এবাং আটককৃত দ্যধ থষ থ 

আিামীজের আোলজত হাসজর না কজর সভসডও কনফাজরজির মাধ্যজম সবিারকায থ 

িসরিালনা করা হজব। সুপ্রীম দকাট থিহ অধস্তন আোলতিমূজহর িকল কায থক্রমজক 

অজটাজমশন এবাং দনটওয়াজকথর আওতায় আনা হজব। অধস্তন আোলতিমূজহর 

সবিারাধীন মামলার বতথমান অবস্থা, শুনাসনর তাসরখ, ফলাফল এবাং পূণ থাে রায় 

সনয়সমতভাজব ওজয়বিাইজট প্রকাশ করা হজব। এিব উজদ্যাগ বাস্তবাসয়ত হজল 

সবিারপ্রার্ীগণ শীঘ্রই এর সুফল দভাগ করজত িারজবন। 

২০৭। ভূসম সনবন্ধ্ন ব্যবস্থাজক সডসজটাইজজশন করার জন্য ‘ভূসম সনবন্ধ্ন 

ব্যবস্থািনা অজটাজমশন’ প্রকল্প প্রহণ করা হজয়জছ। এ প্রকল্প বাস্তবাসয়ত হজল 

নাগসরকগণ ইজলকিসনক িদ্ধসতজত দিবা িাজবন। এজত ভূসম সনবন্ধ্ন প্রসক্রয়া 

আইসিটি সনভ থর হওয়ায় আজরা িহজ হজব, স্বিতা বৃসদ্ধ িাজব এবাং ভূসম িাংক্রান্ত 

সবজরাধ হ্রাি িাজব। 
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দ্যনীসত েমন 

২০৮। দ্যনীসত েমন ও প্রসতজরাধমূলক কায থক্রম স্বি, সনরজিি ও কায থকরভাজব 

িম্পন্ন করজত িরকার দ্যনীসত েমন কসমশনজক িাসহো দমাতাজবক িয থাপ্ত আইসন 

ও আসর্ থক িহায়তা প্রোন কজর আিজছ। কসমশনজক আরও শসক্তশালী করার 

লজিৈ কসমশজনর িামসিক কায থক্রমজক পূণ থােভাজব অজটাজমশন করার িসরকল্পনা 

রজয়জছ। কসমশজনর প্রাসতষ্ঠাসনক িিমতা বৃসদ্ধর লজিৈ তেন্ত ও মামলা িসরিালনা 

িাংক্রান্ত কাজ িঠিকভাজব িসরবীিজণর জন্য ওজয়বসভসত্তক িফটওয়ৈার প্রস্তুত করা 

হজব। দ্যনীসত েমজন িরকার কজঠার িেজিি িহণ অব্যাহত রাখজব। 

আসর্ থক খাজত িাংস্কার 

২০৯। ব্যাাংক, পু ুঁসজবাজার, বীমা ও অন্যান্য আসর্ থক খাজতর িাংস্কার ও উন্নয়জন 

িরকার নানামুখী কায থক্রম িহণ ও বাস্তবায়ন করজছ। ব্যাাংসকাং খাজতর িাসব থক 

উন্নয়জন কাঠাজমাগত ও দটকিই িাংস্কার কায থক্রম হাজত দনয়া হজয়জছ। এ লজিৈ 

কজয়কটি গুরুত্বপূণ থ নতুন আইন প্রনয়ন ও এর িাশািাসশ কজয়কটি আইন িাংজশাধন 

ও যুজগািজযাগী করার উজদ্যাগ দনয়া হজয়জছ। তার মজধ্য চুড়ান্ত িয থাজয় রজয়জছ 

এমন কতগুজলা হজলা: (১) ব্যাাংক দকাম্পানী (িাংজশাধন) আইন; (২) দিজমন্ট 

সিজস্টম আইন; (৩) অস্থাবর িম্পসত্ত জামানত আইন; (৪) দেউসলয়া (িাংজশাধন) 

আইন; এবাং (৫) এৈাজিট ম্যাজনজজমন্ট দকাম্পাসন আইন। 

দমাবাইল ব্যাাংসকাং ও এজজন্ট ব্যাাংসকাং দিবা 

২১০। প্রতৈন্ত অঞ্চজলর ব্যাাংক সুসবধা বসঞ্চত জনজগাষ্ঠীজক ব্যাাংসকাং দিবার 

আওতায় আনার লজিৈ দমাবাইল ব্যাাংসকাং িালু করা হজয়জছ, যা মূলধারার 

ব্যাাংসকাং দিবািমূহ প্রাসন্তক মানুজষর দোরজগাড়ায় দিৌুঁছাজনার দিজত্র গুরুত্বপূণ থ 

ভূসমকা িালন করজছ। বতথমাজন প্রসতসেন দমাবাইল ফাইন্যাসিয়াল িাসভ থজির 

(এমএফএি) মাধ্যজম গজড় প্রায় ১ হাজার ৭৪৫ দকাটি টাকার দলনজেন হজি। এ 

িয থন্ত ১৮টি ব্যাাংক এ দিবা িালু কজরজছ। দকাসভড-১৯ এর অর্ থননসতক প্রভাব 

দমাকাজবলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দঘাসষত নগে অর্ থ িহায়তাও এমএফএি ব্যবস্থার 
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মাধ্যজম প্রায় ৩৫ লি প্রাসন্তক িসরবাজরর সুসবধাজভাগীজক প্রোন করা হজয়জছ। 

প্রজণােনা কম থসূসির আওতায় রপ্তাসনমুখী সশজল্পর শ্রসমকজের দবতন এমএফএি 

সহজিজব প্রোজনর দিজত্র কৈাশ আউট িাজথ ১.৮৫ শতাাংশ দর্জক কসমজয় ০.৮ 

শতাাংশ করা হজয়জছ। সনতৈপ্রজয়াজনীয় খাদ্য িামিী ও ওষুধ দকনার জন্য 

এমএফএি মাধ্যজম দলনজেজনর ব্যসক্তিীমা ৭৫ হাজার টাকা দর্জক বৃসদ্ধ কজর ২ 

লি টাকা করা হজয়জছ ও কৈাশ আউট িাজথ এক হাজার টাকা িয থন্ত মওকুফ করা 

হজয়জছ, এবাং উক্ত িজের সবজক্রতাজের দলনজেজনর িাজথ মওকুফ করা হজয়জছ। 

২১১। ব্যাাংসকাং দিবাজক সনরািে ও ব্যয়-িাশ্রয়ী ভাজব িামাঞ্চজল দিৌুঁজছ দেয়ার 

লজিৈ িারাজেজশ এজজন্ট ব্যাাংসকাং িালু করা হজয়জছ। এ ব্যাবস্থা সুষ্ঠুভাজব 

িসরিালনার জন্য ইজতাপূজব থ জাসরকৃত িকল সনজে থশনা একীভূত কজর একটি নতুন 

Prudential Guidelines for Agent Banking Operation in Bangladesh 

জাসর করা হজয়জছ। ফজল, িারা দেজশ এজজন্ট ব্যাাংসকাং ব্যািক মাত্রায় ছসড়জয় 

িড়জছ। এজজন্ট ব্যাাংসকাং এর ব্যািক প্রিার প্রবাি আজয় ইসতবািক প্রবাহ সৃসষ্ট 

কজরজছ। 

সুজের হার দযৌসক্তকীকরণ  

২১২। সবগত অর্ থবছজর আমরা ব্যাাংক ঋজণর উির সুজের হার এক অাংজকর 

(single digit) মজধ্য সনজয় এজিসছলাম। িাশািাসশ, উচ্চতর ঝুুঁসকিম্পন্ন দক্রসডট 

কাড থ ও দভাক্তাঋণ ছাড়া অন্যান্য খাজত ঋণ এবাং আমানজতর গড় ভাসরত সুে 

হাজরর ব্যবধান সনম্নতর এক অাংক িয থাজয় িীসমত রাখার দিষ্টা করা হজি। 

ব্যাাংকিমূজহর দক্রসডট কাড থ ব্যবিার স্বি ও সুষু্ঠ িসরিালনা এবাং িমৃ্পক্ত 

ঝুুঁসকিমূহ আরও কায থকর ও ফলপ্রসূভাজব দমাকাজবলা করার লজিৈ Guidelines 

on Credit Card Operations of Banks যর্াযর্ভাজব অনুিরণ ও িসরিালন 

করার জন্য সনজে থশনা দেয়া হজি। সুজের হার দযৌসক্তকীকরণ নীসতমালার িাজর্ 

িামঞ্জস্য দরজখ ব্যাাংক দরট ৫.০০ শতাাংশ হজত হ্রাি কজর ৪.০০ শতাাংশ 

পুনিঃসনধ থারণ করা হজয়জছ। 
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ঋণ পুণিঃতফশীলীকরণ ও তারল্য ব্যবস্থািনা 

২১৩। দকাসভড-১৯ এর প্রাদ্যভ থাজবর কারজণ জানুয়াসর ১, ২০২০ হজত সডজিবর 

৩১, ২০২০ এক বছর িমজয়র জন্য ঋণ দশ্রসণকরজণর দিজত্র দডফাজরল সুসবধা 

প্রোন করা হজয়জছ। ঋজণর বজকয়া সকসস্ত িসরজশাধ িহজ করার লজিৈ জানুয়ায়ী, 

২০২১ হজত ঋণ িহীতার সবদ্যমান অজশ্রসণকৃত দময়াসে ঋণ সহিাজবর দময়াে 

িজব থাচ্চ ৫০ শতাাংশ বৃসদ্ধর সুজযাগ প্রোন করা হজয়জছ। এিব উজদ্যাজগর ফজল 

দশ্রসণকৃত ঋণ সবগত বছজরর তুলনায় হ্রাি দিজয়জছ। 

২১৪। দেজশ উন্নত ঋণ িাংস্কৃসত গজড় দতালার মানজি কসতিয় িাংস্কাজরর উজদ্যাগ 

িহণ করা হজয়জছ। দযমন, ভাজলা ঋণিহীতাজেরজক প্রজণােনা প্রোন করা হজব। 

ব্যাাংকগুজলার বৃহোাংক ঋণ মসনটসরাং এর জন্য একটি িফটওয়ার িালু করা 

হজয়জছ, যার মাধ্যজম এক নজজর িমি ব্যাাংসকাং খাজতর বৃহোাংক ঋণ িম্পজকথ 

ব্যাাংকওয়াসর একটি স্বি ধারণা িাওয়া যাজব এবাং দি অনুযায়ী প্রজয়াজনীয় ব্যবস্থা 

িহণ করা যাজব। আসর্ থক খাজতর সস্থসতশীলতা রিার জন্য Financial Stability 

Council গঠজনর কায থক্রম িলমান রজয়জছ। আসর্ থক খাজত সস্থসতশীলতা 

সনসিতকরজণ আগামীজত আন্তজথাসতক উত্তম-িি থা সবজবিনায় সনজয় ফাইনাসিয়াল 

স্টৈাসবসলটি ম্যাি প্রণয়ন এবাং সিজস্টসমক ঝুুঁসক সবজবিনায় সনজয় দিি দটসস্টাং 

গাইডলাইন প্রণয়ন করা হজব। 

২১৫। মুদ্রাবাজাজরর তারল্য ব্যবস্থািনা সুষু্ঠ রাখার স্বাজর্ থ আমরা কসতিয় 

গুরুত্বপূণ থ িেজিি িহণ কজরসছ। দযমন, বাধ্যতামূলক নগে জমার হার 

(সিআরআর) হ্রাি কজর তফসিসল ব্যাাংজকর অভৈন্তরীণ ইউসনজটর জন্য ৪.০০ 

শতাাংজশ, অফজিার ইউসনজটর জন্য ২.০০ শতাাংজশ এবাং আসর্ থক প্রসতষ্ঠানিমূজহর 

জন্য ১.৫ শতাাংজশ পুণিঃসনধ থারণ করা হজয়জছ। ওভারনাইট সভসত্তক দরজিার হার 

সবদ্যমান ৫.২৫ শতাাংশ দর্জক কসমজয় আনা হজয়জছ ৪ েশসমক ৭৫ শতাাংজশ। 

এছাড়া, দময়াে বাসড়জয় ৩৬০ সেন দময়াসে সবজশষ দরজিার প্রিলন করা হজয়জছ। 

আবার, সরভাি থ দরজিার হার সবদ্যমান ৪.৭৫ শতাাংশ হজত কসমজয় ৪.০০ শতাাংজশ 

পুণিঃসনধ থারণ করা হজয়জছ। 
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দশয়ার বাজার উিীসবতকরণ 

২১৬। িরকার পু ুঁসজবাজারজক গসতশীল ও উিীসবতকরজণর লজিৈ নানাসবধ 

িাংস্কারমূলক িেজিি িহণ ও বাস্তবায়ন করজছ। স্টক এক্সজিঞ্জজক লাভজনক 

প্রসতষ্ঠাজন িসরণত করার উজদ্দজে ও যুজগর িাজর্ তাল সমসলজয় আজরা সকছু 

িেজিি শীঘ্রই বাস্তবায়ন করা হজব। দযমন, পু ুঁসজবাজাজর দিজাসর বজডারর দলনজেন 

িালু করা, আধুসনক পু ুঁসজবাজাজরর সবসভন্ন ইিিুজমন্ট যর্া: Sukuk, Derivatives, 

Options এর দলনজেন িালু করা, ওটিসি বুজলটিন দবাড থ িালু করা, ইটিএফ িালু 

করা, Open End Mutual Fund তাসলকাভ্যক্ত করা ইতৈাসে। এছাড়া, কজি থাজরট 

কর হার কমাজনার সবষয়টি সবজবিনায় রজয়জছ, যা বাস্তবাসয়ত হজল অসধক িাংখ্যক 

ভাল দশয়ার পু ুঁসজবাজাজর আিজব। 

বীমা দিবা 

২১৭। বীমা দিবাজক জনবান্ধ্ব ও কল্যাণমুখী করার জন্য প্রবািী বীমা, কৃসষ 

বীমা, স্বাস্থৈ বীমা, গবাসেিশু বীমা, হাওড় এলাকার জন্য শস্য বীমা প্রভৃসত িালু 

করার উজদ্যাগ িহণ করা হজয়জছ। োসরদ্রৈ সনরিনকজল্প ক্ষুদ্র বীমা িালুর িম্ভাব্যতা 

যািাই করা হজি। েসরদ্র নারীজেরজক ক্ষুদ্র বীমার আওতায় এজন নারীর িমতায়ন 

বৃসদ্ধর উজদ্যাগ িহণ করা হজয়জছ। বীমা খাজত অজটাজমশজনর উজদ্যাগ িহণ করা 

হজয়জছ। ইজতামজধ্য, অসভন্ন Know Your Customer (KYC) িদ্ধসত িালু করা 

হজয়জছ। 

সিন িািফরজমশন ফাডার িালু করা 

২১৮। দেজশর িবুজ অর্ থনীসত িম্প্রিারজণর লজিৈ রপ্তাসনমুখী দটক্সটাইল এবাং 

িামড়া সশজল্পর দটকিই উন্নয়ন সনসিত কজল্প ২০০ সমসলয়ন মাসকথন ডলাজরর একটি 

সিন িািফরজমশন ফাডার (সজটিএফ) নামক পুনিঃ অর্ থায়ন সস্কম গঠন করা হজয়জছ। 

িম্প্রসত উক্ত সস্কজম আরও ২০০ সমসলয়ন ইউজরা দযাগ করা হজয়জছ। িসরজবশ 

বান্ধ্ব যন্ত্রিাসত আমোসন ও প্রিন্ন রপ্তাসনকারক কতৃথক কাঁিামাল আমোসনর দিজত্র 

এই সস্কম ব্যবহার করা যাজব। 
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িরকাসর আসর্ থক ব্যবস্থািনা 

মাননীয় সিকার 

িরকাসর আসর্ থক ব্যবস্থািনা িাংস্কার দকৌশল প্রণয়ন 

২১৯। িরকাসর আসর্ থক ব্যবস্থািনা িাংস্কাজরর অন্যতম লিৈ হজলা প্রাঞা  

িামসষ্টক অর্ থননসতক ব্যবস্থািনা ও আসর্ থক সুশািন বজায় রাখা। এই লিৈজক 

িামজন দরজখ Public Expenditure Financial Accountability Assessment-

2016 এর সভসত্তজত িরকাসর আসর্ থক ব্যবস্থািনা িাংস্কার দকৌশল (২০১৬-২১) 

প্রণয়ন করা হজয়জছ। এই দকৌশল বাস্তবায়জন িরকাসর আসর্ থক ব্যবস্থািনা এৈাকশন 

প্লান (সিএফএম এৈাকশন প্লান ২০১৮-২৩) প্রস্তুত করা হজয়জছ। এই এৈাকশন 

প্লাজনর ৫টি অসভলিৈ রজয়জছ যার অধীজন ১৪টি সুসনসে থষ্ট কজম্পাজনন্ট আজছ। এই 

এৈাকশন প্লানটি বাস্তবাসয়ত হজল িরকাসর দিবার মান বৃসদ্ধ ও আসর্ থক স্বিতা বৃসদ্ধ 

িাজব। 

সুকূক (SUKUK) বডার ইসুৈ 

২২০। বাাংলাজেজশ প্রর্াগত আসর্ থক ব্যবস্থার িাশািাসশ লভৈাাংশসভসত্তক আসর্ থক 

কায থক্রমও প্রিার লাভ করজছ এবাং এ ধারার ব্যাাংক ও আসর্ থক প্রসতষ্ঠানগুজলা 

দেজশর অর্ থনীসতজত গুরুত্বপূণ থ ভূসমকা রাখজছ। অর্ থনীসতর এ সবকাশমান ধারাজক 

উন্নয়ন অর্ থায়জন িম্পৃক্ত করার লজিৈ আমরা একটি শসরয়াহ্িম্মত সবসনজয়াগ 

ইিিুজমন্ট বা সুকুক প্রবতথন কজরসছ। সুকুক ইন্ট্রুজমন্ট িালু করার ফজল 

শসরয়াসভসত্তক ব্যাাংকিমূজহর িরকাসর উন্নয়ন প্রসক্রয়ায় অাংশিহজণর সুজযাগ সৃসষ্ট 

হজয়জছ। উজল্লখ্য, িরকারী বডার ও সবলিমূহ প্রিসলত ধারায় সুে সভসত্তক হওয়ায় 

ইিলামী ব্যাাংিমূহ এ বডার/ সবল ক্রয় করজত িাজর না। সুকুক ইসুৈর লজিৈ আমরা 

‘বাাংলাজেশ িরকার সবসনজয়াগ সুকুক গাইডলাইন, ২০২০’ প্রণয়ন কজরসছ এবাং 

বাাংলাজেশ ব্যাাংজকর িজে গত ২২ সডজিবর ২০২০ তাসরজখ একটি িমজঝাতা 

স্মারক স্বাির কজরসছ। এর মাধ্যজম বাাংলাজেশ ব্যাাংক-দক সুকুক িম্পে 

ব্যবস্থািনা, সুকুক ইসুৈর জন্য দিশাল িারিাি দভসহকল বা এিসিসভ সহজিজব 
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এবাং সুকুক সবসনজয়াগকারীর স্বার্ থ িাংরিজণর জন্য িাসস্ট সহজিজব োসয়ত্ব প্রোন 

করা হজয়জছ। এিসিসভ ও িাসস্ট সহজিজব বাাংলাজেশ ব্যাাংজকর পৃর্ক দ্যটি অাংশ 

স্বাধীনভাজব কাজ করজছ। 

২২১। সুকুক ইসুৈর জন্য আমরা ‘িমি দেজশ সনরািে িাসন িরবরাহ প্রকল্প’ -দক 

িম্পে সহজিজব দঘাষণা কজরসছ এবাং শরীয়াহ দবাজড থর সুিাসরশ অনুযায়ী ৪ হাজার 

দকাটি টাকা কজর ২টি সকসস্তজত দমাট ৮ হাজার দকাটি টাকার ৫ বছর দময়ােী 

ইজারা সুকুক ইসুৈর সিদ্ধান্ত সনজয়সছ। সবগত ২৮ সডজিবর ২০২০ তাসরজখ প্রর্ম 

সকসস্তজত ৪ হাজার দকাটি টাকার ইজারা সুকুক ইসুৈ করা হয় এবাং আমরা 

সবসনজয়াগকারীজের সেক দর্জক অভূতপূব থ িাড়া দিজয়সছ। আমাজের এ উজদ্যাগ 

একসেজক দেজশ শরীয়াহসভসত্তক আসর্ থক ব্যবস্থার সুজযাগ দযমন বৃসদ্ধ করজব, 

একইিাজর্ বডার মাজকথজটর গভীরতা এবাং ব্যাসপ্ত বৃসদ্ধজত িহায়ক হজব যা দেজশর 

আসর্ থক খাজতর উন্নসতজত শসক্তশালী ভূসমকা রাখজব। 

মাননীয় সিকার 

আইবাি++ এর আিজিজডশন 

২২২। দেশীয় সবজশষঞা জের িারা জ্তসর আইবাি++ (িমসিত বাজজট ও সহিাব 

িদ্ধসত) িফটওয়ৈার-এর মাধ্যজম িকল সিসভল প্রশািন, প্রসতরিা ও দরলওজয়জত 

বাজজট প্রনয়ণ, বাজজট বাস্তবায়ন ও সহিাব প্রসক্রয়াকরজণর কায থক্রম পুজরািসর িালু 

হজয়জছ এবাং এই ৩টি সহিাব িদ্ধসতর মজধ্য কনিসলজডশন ও ইসন্টজিশজনর 

কায থক্রম িলসত অর্ থবছজর শুরু হজয়জছ, যা আগামী অর্ থবছজর িম্পন্ন করা িম্ভব 

হজব। 

প্রকজল্পর অর্ থ ছাড় িহজীকরণ 

২২৩। ইজতাপূজব থ উন্নয়ন প্রকজল্প অর্ থ ছাজড়র প্রসক্রয়া িহজতর করার লজিৈ 

অনুজমাসেত িরকাসর প্রকজল্পর প্রর্ম ও সিতীয় সকসস্তর অর্ থ ছাড় স্বয়াংসক্রয়ভাজব 

িম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হজয়সছল। তজব, তৃতীয় ও িতুর্ থ সকসস্তর অর্ থ ছাজড়র 
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জন্য প্রশািসনক মন্ত্রণালয় ও িতুর্ থ সকসস্তর জন্য অর্ থ মন্ত্রণালজয়র িম্মসতর 

প্রজয়াজন হত। ২০২০-২১ অর্ থবছজরর িাংজশাসধত কতৃথত্ব অনুযায়ী িতুর্ থ সকসস্তর 

অর্ থ ছাজড় অর্ থ মন্ত্রণালয় ও প্রশািসনক মন্ত্রণালজয়র িম্মসতর প্রজয়াজন হজব না। 

উক্ত অর্ থ স্বয়াংসক্রয়ভাজব ছাড় হজয়জছ বজল গে হজব। এ িাংস্কার উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়জনর গসতজক ত্বরাসিত করজব। 

২২৪। উন্নয়ন প্রকজল্পর অর্ থ ছাড় স্বয়াংসক্রয়ভাজব অনলাইজন িম্পন্ন করার ব্যবস্থা 

করা হজয়জছ। অর্ থাৎ বাজজজট অর্ থ বরাজদ্দর িাজর্ িাজর্ স্বয়াংসক্রয়ভাজব প্রজাতজন্ত্রর 

িরকাসর সহিাজব প্রসতষ্ঠাজনর সবদ্যমান নাম ও দকাড অনুযায়ী সিএল (Personal 

Ledger) সহিাব দখালা হজব এবাং িাংসিষ্ট কতৃথিিজক ইএফটি ইসুৈর িমতা 

প্রোন করা হজব। সহিাব-রিণ কায থালয় িাংযুক্ত তহসবল হজত সিএল সহিাজব অর্ থ 

স্থানান্তর করজব, এবাং িাংসিষ্ট কতৃথিি ইএফটির মাধ্যজম িরািসর ব্যসক্ত বা 

প্রসতষ্ঠানজক অর্ থ িসরজশাধ করজব। এজত দকানরূি প্রশািসনক কায থক্রম 

ব্যসতজরজকই প্রসত সতনমাি অন্তর স্বয়াংসক্রয়ভাজব অজর্ থর প্রাপ্যতা সনসিত হজব। 

সজটুসি এর িম্প্রিারণ 

২২৫। িামাসজক সনরািত্তা ভাতা উিকারজভাগীজের অর্বা দমাবাইল ব্যাাংক 

সহজিজব িরািসর িরকাসর দকাষাগার হজত সজটুসি িদ্ধসতজত অর্ থ দপ্ররণ করা হজি। 

বয়স্ক ভাতা, সবধবা ভাতা, প্রসতবন্ধ্ী ভাতা, মুসক্তজযাদ্ধা িম্মানী, মাতৃত্ব ভাতা,সশিা 

উিবৃসত্তিহ িকল বৃহৎ িামাসজক সনরািত্তা কম থসূসি নগে হস্তান্তর এ প্রসক্রয়ায় দ্রুত 

প্ররণ করা হজি। ফজল, িামাসজক সনরািত্তাজবষ্টনী কম থসূসিিমূজহর স্বিতা বৃসদ্ধ 

দিজয়জছ। সবগত অর্ থবছজর এ ব্যবস্থায় ১ দকাটি ইএফটির মাধ্যজম ৩ হাজার দকাটি 

টাকা সবতরণ করা হজয়জছ। 

িালান অজটাজমশন 

২২৬। িরকাসর দকাষাগাজর অর্ থ জমা প্রোজন ব্যবহৃত িালানজক িম্পুণ থরূজি 

অজটাজমশন করা হজয়জছ। এজত, ঘজর বজিই দডসবট/দক্রসডট কাড থ ও ব্যাাংক 

সহিাজবর মাধ্যজম অনলাইজন িালান জমা দেয়া যাজব। ফজল, িরকাসর দিবা 
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প্রতৈাশীজের জন্য দিবা সফ প্রোজনর প্রসক্রয়া িহজ হজব, িালাজনর অর্ থ 

তাৎিসণকভাজব িরকাসর দকাষাগাজর জমা সনসিত হজব, এবাং তার ফজল আসর্ থক 

খাজতর শৃঙ্খলা ও স্বিতা বৃসদ্ধ িাজব । 
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েশম অধ্যায় 

রাজস্ব আহরণ কায থক্রম 

মাননীয় সিকার 

২২৭। প্রসত বছজরর ন্যায় এ বছজররও দমাট বাজজট ব্যজয়র সিাংহভাগ দযাগান 

আিজব অভৈন্তরীণ িম্পে দর্জক যা জাতীয় রাজস্ব দবাড থ আহরণ কজর র্াজক। 

বাজজজটর আকার সবজবিনায় সনজয় অভৈন্তরীণ রাজস্ব আহরজণর লিৈমাত্রা সনধ থাসরত 

হয়। রাজস্ব আহরণজক প্রধানতিঃ দ্যভাজগ ভাগ করা যায়িঃ জাতীয় রাজস্ব দবাড থ কতৃথক 

আহসরত রাজস্ব এবাং জাতীয় রাজস্ব দবাড থ বসহভূ থত আহসরত রাজস্ব। আমাজের দমাট 

রাজজস্বর প্রায় ৮৫ শতাাংশ আহরণ কজর জাতীয় রাজস্ব দবাড থ। রাজস্ব আহরণ 

জাতীয় রাজস্ব দবাজড থর প্রধান উজদ্দে হজলও দেজশ সশল্পায়ন, কম থিাংস্থান সৃসষ্ট, 

ব্যবিার দিত্র বৃসদ্ধ, দেশীয় সশল্প িাংরিণ ও সবজেসশ সবসনজয়াগ আকৃষ্টকরণিহ 

িাম্য ও ন্যায় সভসত্তক িমাজ প্রসতষ্ঠার লজিৈ সকছু সকছু দিজত্র আয়কর, শুল্ক ও 

মূিক প্রোজন অব্যাহসত বা হ্রািকৃত হাজর প্রোজনর সুসবধা দেয়া আজছ। আমাজের 

কর সজসডসির অনুিাত তুলনামুলক কম হজলও প্রসতবছর রাজস্ব আজয়র প্রবৃসদ্ধ 

অব্যাহত রজয়জছ। 

২২৮। ২০১৯-২০ অর্ থ বছজরর মাি থ মাি দর্জক দকাসভড মহামাসরর কারজণ ব্যবিা 

বাসণজজৈ সবরূি িসরজবশ সবদ্যমান র্াকজলও বতথমান অর্ থ বছজরর এসপ্রল, ২০২১ 

িয থন্ত আমাজের রাজস্ব প্রবৃসদ্ধ ৯.৬৩ শতাাংশ। ২০২০-২১ অর্ থ বছজরর রাজস্ব 

আহরণ প্রসক্রয়া িলমান রজয়জছ। তজব পুজরা অর্ থ বছরই কজরানা মহামাসরর কারজণ 

ব্যবিা বাসণজজৈর গসত মের সছল। এ জ্বসশ্বক মহামাসর দমাকাজবলা কজর আমরা 

অর্ থনীসত এবাং সজসডসির গসত ধজর রাখার দিষ্টা কজরসছ। তজব আগাসম অর্ থবছজরও 

দেজশর অর্ থনীসত এজকবাজর স্বাভাসবক হজব না মজম থ অজনজকই আশঙ্কা প্রকাশ 

করজছন। জ্বসশ্বক কজরানা মহামাসর, সবশ্ব বাসণজজৈ মদা ও অসস্থসতশীল সবশ্ব 

বাসণজৈজক সবজবিনায় সনজয়ই আমরা আগামী রাজস্ব নীসত প্রণয়ন কজরসছ। ব্যবিা 

বাসণজজৈ দকাসভজডর প্রভাব সবজবিনায় সনজয় রাজস্ব আহরজণর িাশািাসশ জনস্বাস্থৈ 
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সুরিা, কম থিাংস্থান সৃসষ্ট ও অর্ থনীসতর গসত বৃসদ্ধর সবষয়গুজলাজক গুরুত্ব দেয়া হজয়জছ 

এবাজরর রাজস্ব বাজজজট। 

মাননীয় সিকার 

২২৯। জাতীয় রাজস্ব দবাজড থর অধীন আয়কর, শুল্ক ও মূিক সবভাগজক 

automated এবাং digitalized করার মাধ্যজম করোতা, ব্যবিায়ী এবাং জনগণজক 

িহজ ও সনরবসছন্নভাজব দিবা প্রোজনর জন্য বাস্তব িেজিি িহণ করা হজয়জছ। 

ইজতাপূজব থ গৃহীত িাংস্কারমূলক ব্যবস্থার অসধকাাংশই বাস্তবাসয়ত হজয়জছ। কর 

প্রোজনর দিজত্র িালু করা হজয়জছ ই দিজমন্ট। জাতীয় রাজস্ব দবাড থ বাাংলাজেশ 

ব্যাাংজকর িাজর্ অনলাইজন কর িসরজশাজধর জন্য প্রজয়াজনীয় ইন্টারজফি স্থািন 

কজরজছ। করোতাগণ এখন বাাংলাজেশ ব্যাাংক বা দিানালী ব্যাাংজক না সগজয় ঘজর 

বজি সনজ ব্যাাংক সহিাজবর মাধ্যজম সুসবধাজনক িমজয় িরািসর বাাংলাজেশ ব্যাাংজক 

কর িসরজশাধ করজত িারজছন। 

২৩০। জ্বসশ্বক অর্ থননসতক স্থসবরতার মজধ্যও অর্ থননসতক অিযাত্রাজক অব্যাহত 

রাখার জন্য অভৈন্তরীণ উৎিই হজব রাজস্ব আহরজণর প্রধান দিত্র। সবদ্যমান 

িসরসস্থসত সবজবিনায় করহার না বাসড়জয় কর ব্যবস্থার িাংস্কার, কর সভসত্ত 

িম্প্রিারণ, e-TIN ধারীজের সরটান থ প্রোজন উিুদ্ধকরণ তর্া দস্বিা িসরিালজনর 

মাধ্যজম িিম করোতাগণজক করজনজট আনা হজব। ইজতামজধ্য আয়কর সবভাগ 

কতৃথক Nonfiler Company এর সরটান থ োসখজলর জন্য কায থক্রম িহণ করা 

হজয়জছ। করোতা দকাম্পানী কতৃথক োসখলকৃত সনরীসিত সহিাব সববরণীর িঠিকতা 

সনরূিজণর জন্য জাতীয় রাজস্ব দবাড থ ও Institute of Chartered Accountants 

of Bangladesh (ICAB) এর দযৌর্ উজদ্যাজগ িালু করা হজয়জছ Document 

Verification System (DVS)। এই উজদ্যাজগর ফজল করোতা দকাম্পানী কতৃথক 

প্রেসশ থত আজয়র স্বিতা আিজব। জাতীয় রাজস্ব দবাড থ এবাং বাাংলাজেশ িড়ক 

িসরবহন কতৃথিজির মজধ্য তথ্য সবসনময়, Data Pulling, Data Storing এবাং 

তজথ্যর িঠিকতা যািাইজয়র System integration এর কায থক্রম িলমান আজছ। 

এই কায থক্রম নতুন করোতা িনাক্তকরণ এবাং করফাঁসক দরাজধ িহায়ক হজব বজল 
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আমরা আশা কসর। এছাড়াও উৎজি কর কতথন ও িাংিহ তোরসকর জন্য িালু করা 

হজয়জছ e-TDS সিজস্টম। আগামী বছর দর্জক করোতাগণ যাজত অনলাইজন 

আয়কর সরট থান োসখল করজত িাজরন তার জন্য িকল ধরজণর িেজিি আমরা 

িহণ কজরসছ। এ উজদ্যাজগর ফজল করোতাগজণর আয়কর সরটান থ োসখল িহজ হজব 

এবাং নতুন করোতার িাংখ্যাও বৃসদ্ধ িাজব। 

মাননীয় সিকার 

২৩১। মূল্য িাংজযাজন কর আইন ও সবসধ িহজীকরণ কজর আন্তজথাসতক রীসত 

নীসত ও ব্যবিা বান্ধ্ব িসরজবশ সনসিত করার লজিৈ ০১ জুলাই,২০১৯ সরষ্টাব্দ 

দর্জক মূল্য িাংজযাজন কর ও িম্পুরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন করা হজয়জছ। 

অনলাইজন স্বয়াংসক্রয়ভাজব সনবন্ধ্ন এ আইজনর একটি উজল্লখজযাগ্য অজথন। 

ইজতামজধ্য দ্যই লিাসধক করোতা অনলাইজন নতুন ১৩ সডসজজটর সনবন্ধ্ন িহণ 

কজরজছ। সনবন্ধ্ন প্রসক্রয়াটি আরও গসতশীল ও আস্থাভাজন করার জন্য দরসজস্টার 

অব জজয়ন্ট ষ্টক দকাম্পাসনজ এডার ফাম থি, আমোসন-রপ্তাসন প্রধান সনয়ন্ত্রজকর 

কায থালয়, জাতীয় িসরিয়িত্র, সিটি কজি থাজরশন ও বাসণসজৈক ব্যাাংজকর িাজর্ 

ইন্টারজফি স্থািজনর কায থক্রম িলজছ। 

২৩২। মূিক আোজয় স্বিতা আনয়জনর লজিৈ তথ্য প্রযুসক্ত সনভ থর মূিক 

ব্যবস্থািনা প্রসতষ্ঠার জন্য VAT Online প্রকল্প িলমান রজয়জছ। আমাজের এ 

উজদ্যাজগর ফজল ইজতামজধ্য প্রায় ৭০ শতাাংশ মূিক োসখলািত্র অনলাইজন োসখল 

করা হজি। মূল্য িাংজযাজন কর আহরণ িহজ, স্বি ও হয়রাসনমুক্ত করার জন্য 

জাতীয় রাজস্ব দবাড থ আগষ্ট, ২০২০ হজত EFD (Electronic Fiscal Device)/ 

SDC (Sales Data Controller) স্থািজনর কায থক্রম শুরু কজরজছ। এ প্রকজল্পর 

আওতায় োকা শহজর ৩০০০ প্রসতষ্ঠাজন EFD/ SDC স্থাসিত হজয়জছ। প্রকল্পটিজক 

শতভাগ কায থকর করার লজিৈ দভাক্তাজের EFDMS হজত ইসুৈকৃত িালাজনর উির 

প্রসতমাজি লটাসরর মাধ্যজম পুরস্কার প্রোন করা হয়। িাধারণ দভাক্তারাই এ 

প্রকল্পটিজক িফল কজর তুলজব বজল আমরা আশা কসর। 
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মাননীয় সিকার 

২৩৩। সবশ্বব্যািী শুল্ক ব্যবস্থািনায় অনুসৃত International Best Practices িমূহ 

সবজবিনায় সনজয় একটি নতুন কাস্টমস্ আইন, ২০২১ প্রণয়জনর লজিৈ দভটিাং 

কায থক্রম িলমান রজয়জছ। আইনটি িাজশর জন্য শ্রীঘ্রই মহান জাতীয় িাংিজে 

উিস্থািন করা হজব। শুল্ক সবভাজগর প্রশািসনক কায থক্রজম তথ্য প্রযুসক্তর ব্যবহার 

অজনক আজগই শুরু হজয়জছ। শুল্ক কায থক্রম িম্পােজনর জন্য ওজয়বসভসত্তক 

ASYCUDA World System িালু রজয়জছ। এই সিজস্টজমর িাজর্ বাাংলাজেশ 

ব্যাাংক, দিানালী ব্যাাংক, দনৌবাসহনী এবাং িট্টিাম বদর কতৃথিজির কসম্পউটার 

সিজস্টজমর ইন্টারজফসিাং িম্পন্ন হজয়জছ। এর ফজল ই-এলসি ব্যবস্থািনা মসনটসরাং, 

মাসনলডারাসরাং প্রসতজরাধ, দডঞ্জারাি কাজগ থা মসনটসরাং, দমসনজফস্ট ডাটা দশয়াসরাং এর 

মাধ্যজম আমোসন ও রপ্তাসন িজের শুল্কায়ন ও কজন্টইনার ম্যাজনজজমন্ট িহজ 

হজয়জছ। 

২৩৪। রাজস্ব প্রশািজনর িিমতা বৃসদ্ধর জন্য গৃহীত নানাসবধ িাংস্কার কায থক্রম 

িলমান রজয়জছ। জাতীয় রাজস্ব দবাজড থর অধীন িকল প্রসশিণ একাজডসমজক 

আধুসনকায়জনর মাধ্যজম যুজগািজযাগী প্রসশিণ প্রোন করা হজি। দিবার মান উন্নয়ন 

এবাং কজরর আওতা বৃসদ্ধর লজিৈ জাতীয় রাজস্ব দবাড থিহ রাজস্ব প্রশািজনর 

িম্প্রিারণ কায থক্রম িলমান রজয়জছ। যুজগািজযাগী করনীসত, েি কর ব্যবস্থািনা 

এবাং ব্যবিায়ীিহ িকল দস্টকজহাল্ডারজের অাংশিহজণর মাধ্যজম জাতীয় রাজস্ব 

দবাড থ ২০২১-২২ অর্ থবছজরর প্রাক্কসলত বাজজট লিৈমাত্রা অজথন করজত িারজব বজল 

আমরা দৃঢ়ভাজব সবশ্বাি কসর। 



124 

একােশ অধ্যায় 

আয়কর, মূল্য িাংজযাজন কর এবাং আমোসন ও রপ্তাসন শুল্ক 

প্রতৈি কর: আয়কর 

মাননীয় সিকার 

২৩৫। প্রতৈি কর বা আয়কর হজি অভৈন্তরীণ িম্পে আহরণ ও একইিাজর্ 

িামাসজক ও অর্ থননসতক অিমতা দূরীকরজণর প্রধান সনয়ামক। বতথমাজন জাতীয় 

রাজস্ব দবাড থ কতৃথক আহসরত দমাট রাজজস্ব আয়কজরর অবোন শতকরা প্রায় 

৩৫ভাগ। িাম্প্রসতক বছরগুজলাজত আয়কর খাজত রাজস্ব আহরজণর গড় প্রবৃসদ্ধ ১৫ 

শতাাংজশর অসধক এবাং এটি উত্তজরাত্তর দবজড় িজলজছ। ২০১৩ িালজক সভসত্ত বছর 

ধরা হজল করজনট িম্প্রিারজণ প্রবৃসদ্ধ ৪৫৫%; যা এই বাজজজট গৃহীত কায থক্রজমর 

ফজল আরও উজল্লখজযাগ্য হাজর বৃসদ্ধ িাজব বজল আশা করা যায়। পৃসর্বীর সবসভন্ন 

দেজশর তথ্য ও উিাত্ত সবজিষণ ও িয থাজলািনায় দকান দেজশর অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধর 

অনুষে সহজিজব নাগসরকজের মাজঝ আজয়র অিমতা (income inequality) ও 

িামাসজক অিমতা (social inequality) বৃসদ্ধর প্রবণতা লিৈ করা যায়। দেজশর 

িাসব থক উন্নয়জনর জন্য িয থাপ্ত রাজস্ব দযাগান, িামসষ্টক অর্ থনীসতর সস্থসতশীলতা, 

আসর্ থক ব্যবস্থািনায় শৃঙ্খলা এবাং িাসব থকভাজব একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রসতষ্ঠায় 

িম্পজের পূনব থণ্টজনর (redistribution of wealth) মাধ্যজম আজয়র অিমতা হ্রাি 

এবাং িাম্য ও িামাসজক ন্যায় সবিার প্রসতষ্ঠা আয়কর আজরাজির অন্যতম লিৈ। 

কল্যাণমুখী ও জনবান্ধ্ব কর আইন প্রণয়ন এই লিৈ অজথজনর অন্যতম অনুষে। 

প্রস্তাসবত বাজজজট দকাসভড-১৯ এ িযু থেস্ত িলমান সবশ্ব ও বাাংলাজেজশ িাসধত 

অর্ থননসতক িসত এবাং ভসবষ্যজত িম্ভাব্য িসত দমাকাজবলা এবাং িামাসজক 

অিমতা দ্যরীকরণ, উচ্চতর প্রযুসক্তঘন সশজল্পর সবকাশ, েি মানব িম্পে উন্নয়ন, 

স্বাস্থৈ দিবার উন্নয়ন িাধনিহ িাসব থক ব্যবিা ও সবসনজয়াগবান্ধ্ব নীসত িহণ করা 

হজয়জছ। 
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মাননীয় সিকার 

২৩৬। ২০০৯ িাজল িমতায় আিার ির দর্জক িরকার রাজস্ব আোজয় একটি 

করোতা, ব্যবিা ও সবসনজয়াগবান্ধ্ব েশ থজনর সূিনা কজরজছ। এই েশ থজনর সভসত্ত হজি 

করোতাজের উির ক্রমািজয় কজরর দবাঝা কসমজয় অর্ থনীসতজত সবসনজয়াজগর 

িসরমাণ বাড়াজনা। আিনার জানা আজছ দয, ২০০৯-২০১০ অর্ থ বছজর ব্যসক্ত দশ্রসণর 

করোতাজের জন্য করমুক্ত আজয়র িীমা সছল মাত্র ১,৬৫,০০০ টাকা; যা ক্রমািজয় 

বাসড়জয় ২০২০-২০২১ অর্ থ বছজর ৩,০০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হজয়জছ। নারী 

করোতা, সিসনয়র করোতা, প্রসতবন্ধ্ী করোতা ও যুদ্ধাহত মুসক্তজযাদ্ধাজের জন্য 

করমুক্ত এই আজয়র িীমা আরও দবসশ। ২০০৯-২০১০ অর্ থ বছজর স্টক মাজকথজট নন-

সলজস্টড দকাম্পাসনর করহার সছল ৩৭.৫ শতাাংশ; যা ক্রমািজয় কসমজয় ২০২০-

২০২১ অর্ থ বছজর ৩২.৫ শতাাংশ করা হজয়জছ। এই বাজজট প্রস্তাব প্রণয়জনর দিজত্রও 

এই সবষয়টি সবজবিনা করা হজয়জছ যা আমার বক্তজব্যর িরবতী অাংজশ উজল্লখ করা 

হজয়জছ। এছাড়া, এই নীসতর আজলাজক ২০০৯-২০১০ অর্ থ বছর দর্জক বতথমান িময় 

িয থন্ত স্টক মাজকথজট সলজস্টড দকাম্পাসন এবাং ব্যাাংক, বীমা ও আসর্ থক প্রসতষ্ঠাজনর 

করহার যর্াক্রজম ২৭.৫% ও ৪২.৫% দর্জক কসমজয় যর্াক্রজম ২৫ শতাাংশ ও ৩৭.৫ 

শতাাংজশ আনা হজয়জছ। িরকাজরর এই যুজগািজযাগী নীসতর কারজণ করোতাজের 

দযমন স্বসস্তর জায়গা জ্তসর হজয়জছ, দতমসন দেজশ সবসনজয়াগ ও কম থিাংস্থাজনর 

িসরমাণও দবজড়জছ। 

মাননীয় সিকার 

আসম এ িয থাজয় ২০২১-২০২২ অর্ থ বছজরর জন্য আয়কর িাংক্রান্ত কসতিয় 

গুরুত্বপূণ থ প্রস্তাব আিনার মাধ্যজম এ মহান জাতীয় িাংিজে উিস্থািন করসছ: 

২৩৭। বাাংলাজেজশ বতথমাজন দবিরকাসর সবসনজয়াগ ও সজসডসি অনুিাত হজলা ২৩ 

শতাাংশ। িরকার এই অনুিাত বৃসদ্ধর লজিৈ সবসভন্ন কায থক্রম িহণ কজরজছ। 

কজি থাজরট করহার কসমজয় আনজল দবিরকাসর সবসনজয়াগ ও সজসডসি অনুিাত এর 

লিৈমাত্রা অজথন করা িহজ হজত িাজর। সবশ্বায়জনর িাজর্ তাল সমসলজয় এবাং 

দকাসভড ১৯ িলমান িসরসস্থসতজত তাই বাাংলাজেজশও করহার পুনিঃসনধ থারণ করা 
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িমজয়র োবী। বতথমাজন সবরাজমান ব্যবিাবান্ধ্ব িসরজবজশর িাজর্ একটি 

প্রসতজযাসগতামূলক করহার দেজশর বাসণজজৈর প্রিাজর ও সশল্পায়জন গুরুত োপূণ থ 

ভূসমকা রাখজব। এ সবষয়টি সবজবিনায় দরজখ ও ব্যবিায়ী মহজলর প্রতৈাশা 

পূরণকজল্প ও ব্যবিা বাসণজজৈর দ্রুত প্রিাজরর লজিৈ গত ২০২০ িাজলর অর্ থ আইজন 

কজি থাজরট করহার ৩৫% দর্জক ৩২.৫০% করা হজয়সছল। ২০২১-২০২২ অর্ থ বছজর 

কজি থাজরট করহার আরও কসমজয় নন-সলজস্টড দকাম্পাসনিমূজহর দিজত্র করহার 

৩২.৫০% দর্জক ৩০% করার প্রস্তাব করসছ। অনুরূিভাজব সলজস্টড দকাম্পাসনর 

জন্য করহার ২৫% দর্জক ২২.৫% করার প্রস্তাব করসছ। এক ব্যসক্ত দকাম্পাসনর 

জন্য নন-সলজস্টড দকাম্পাসনর করহার ৩২.৫% প্রজযাজৈ। অর্ থনীসতজক অসধকতর 

আনুষ্ঠাসনক করা এবাং এক ব্যসক্ত দকাম্পাসনর প্রসতষ্ঠা উৎিাসহত করার লজিৈ এক 

ব্যসক্ত দকাম্পাসনর করহার ২৫% করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৩৮। আিনার জানা আজছ দয, সকছু দিজত্র আইজনর িারা সৃষ্ট কৃসত্রম 

ব্যসক্তিত্তািমূহ ব্যসক্তজশ্রসণর করোতাগজণর জন্য প্রজযাজৈ করহাজরর সুসবধা দভাগ 

করার অবকাশ দিত; যা আমাজের কর েশ থজনর িাজর্ অিেসতপূণ থ। আসম সভন্নরূজি 

িোসয়ত নয় এমন আইজনর িারা সৃষ্ট কৃসত্রম ব্যসক্তিত্তা এবাং অন্যান্য 

করজযাগ্যিত্তার করহার সবদ্যমান ব্যসক্তজশ্রসণর করহাজরর িসরবজতথ ৩০% করার 

প্রস্তাব করসছ। প্রঞা ািজনর মাধ্যজম প্রজযাজৈ িাধারণ করহার হ্রাি কজর দবিরকাসর 

সবশ্বসবদ্যালয়, দবিরকাসর দমসডকৈাল কজলজ, দবিরকাসর দডন্টাল কজলজ, 

দবিরকাসর ইসঞ্জসনয়াসরাং কজলজ বা দকবলমাত্র তথ্য প্রযুসক্ত সবষজয় সশিাোজন 

সনজয়াসজত দবিরকাসর কজলজ হজত উদ্ভূত আজয়র ১৫% হাজর কর সনধ থারণ করা 

হজয়সছল। মহান এ িাংিজে আসম এ করহার অর্ থ আইজনর মাধ্যজম ১৫% করার 

প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৩৯। ব্যসক্ত-দশ্রসণর করোতা ব্যতীত অন্যান্য করোতাজের জন্য িাসব থকভাজব 

২০২১-২০২২ অর্ থ বছজর কজি থাজরট করহার সনম্নরূজি প্রস্তাব করসছ-  
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দকাম্পাসন ও অন্যান্য করহার:  

সববরণ 
সবদ্যমান 

২০২০-২১ 

প্রস্তাসবত 

২০২১-২২ 

িাবসলকসল দিজডড দকাম্পাসন ২৫% ২২.৫% 

িাবসলকসল দিজডড নয় এরূি দকাম্পাসন ৩২.৫% ৩০% 

এক ব্যসক্ত দকাম্পাসন  ৩২.৫% ২৫% 

িাবসলকসল দিজডড-ব্যাাংক, বীমা ও আসর্ থক প্রসতষ্ঠান 

(মাজি থন্ট ব্যাাংক ব্যতীত) 
৩৭.৫% ৩৭.৫% 

িাবসলকসল দরজডড নয় এরূি-ব্যাাংক, বীমা ও আসর্ থক 

প্রসতষ্ঠান 
৪০% ৪০% 

মাজি থন্ট ব্যাাংক ৩৭.৫% ৩৭.৫% 

সিগাজরট, সবসড়, জে থা, গুলিহ িকল প্রকার তামাকজাত 

িে প্রস্তুতকারী দকাম্পাসন 

৪৫% 

(+) ২.৫ % 

িারিাজথ 

৪৫% 

(+) ২.৫ % 

িারিাজথ 

িাবসলকসল দিজডড দমাবাইল দফান দকাম্পাসন ৪০% ৪০% 

িাবসলকসল দিজডড নয় এমন দমাবাইল দফান দকাম্পাসন ৪৫% ৪৫% 

িাবসলকসল দিজডড দমাবাইল ফাইন্যনসিয়াল িাসভ থি 

(এমএফএি) প্রোনকারী প্রসতষ্ঠান  
৩২.৫% ৩৭.৫% 

িাবসলকসল দিজডড নয় এমন দমাবাইল ফাইন্যনসিয়াল 

িাসভ থি (এমএফএি) প্রোনকারী প্রসতষ্ঠান 
৩২.৫% ৪০% 

ব্যসক্ত-িাংজঘর করহার  ৩২.৫% ৩০% 

কৃসত্রম ব্যসক্তিত্তা ও অন্যান্য করজযাগ্য িত্তার করহার  ব্যসক্ত দশ্রসণর 

হার 
৩০% 

দবিরকাসর সবশ্বসবদ্যালয়, দবিরকাসর দমসডকৈাল কজলজ, 

দবিরকাসর দডন্টাল কজলজ, দবিরকাসর ইসঞ্জসনয়াসরাং 

কজলজ বা দকবলমাত্র তথ্য প্রযুসক্ত সবষজয় সশিাোজন 

সনজয়াসজত দবিরকাসর কজলজ 

১৫% 

(বতথমাজন 

প্রঞা ািন িারা 

সনধ থাসরত) 

১৫% 

২৪০। ২০২০-২০২১ অর্ থ বছজর ব্যসক্ত দশ্রসণর করোতাজের করহার 

উজল্লখজযাগ্যভাজব কমাজনার কারজণ ২০২১-২০২২ অর্ থ বছজরর জন্য ব্যসক্ত দশ্রসণর 

করোতার জন্য সবদ্যমান করহার অিসরবসতথত রাখার প্রস্তাব করসছ। ব্যসক্ত দশ্রসণর 

করোতার জন্য সবদ্যমান এই করহার তৃতীয় সলজের করোতাজের জন্যও প্রজযাজৈ 
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সছজলা। তৃতীয় সলজের করোতাজের িামাসজক আত্তীকরজণর লজিৈ সবজশষ সবধান 

িালুর িাশািাসশ তাজের করমুক্ত আজয়র িীমা ৩,৫০,০০০ টাকা করার প্রস্তাব 

করসছ। 

২৪১। বতথমান িরকার ব্যবিা িহজীকরণ ও ব্যবিাবান্ধ্ব িসরজবশ সনসিত 

করজত বদ্ধিসরকর। সবজশষ কজর ব্যসক্তজশ্রসণর ব্যবিায়ী করোতাজের করোয় 

লাঘজব িরকার িো তৎির। এ লজিৈ ব্যসক্ত করোতাজের ব্যবিাসয়ক টান থওভার 

করহার হ্রাি কজর ০.৫% এর িসরবজতথ ০.২৫% করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৪২। প্রতৈি কজরর অন্যতম প্রধান উজদ্দে হজি অর্ থননসতক জ্বষম্য কমাজনা। 

আসর্ থক অিমতা হ্রািকরজণর লজিৈ সবত্তবানজের উির িম্পজের সভসত্তজত আয়কর 

এর িাশািাসশ িারিাজথ আজরাজির সবধান রজয়জছ। িারিাজথ আহরণ এবাং প্রজয়াগ 

িহজীকরজণর লজিৈ সবদ্যমান িাতটি ধাজির িসরবজতথ িাঁিটি ধাজির প্রস্তাব 

করসছ। এছাড়াও আয় না র্াকজল িম্পজের উির িারিাজথ িসরজশাজধর সবধান 

সবজলাি করা ও ন্যৈণতম িারিাজথ সবজলাজির প্রস্তাব করসছ। এর ফজল িারিাজজথর 

সবধান িসরিালন করা িহজ হজব ও মধ্যসবত্তজের কর লাঘব হজব। 

২৪৩। বতথমান িরকাজরর অনুসৃত কর নীসত হজি কর সভসত্তর িম্প্রিারজণর 

িাশািাসশ করহার ক্রমাগত কসমজয় আনা। এ নীসতর িসরিালন সহজিজব সনবািী 

ঠিকাোর বাাংলাজেজশ দকাজনা অসনবািীর বরাবজর কসতিয় দিবা প্রোন করজল উক্ত 

দিবার সবিরীজত প্রাপ্ত অজর্ থর উির উৎজি কর কতথন করার হার ১০% এর 

িসরবজতথ ৭.৫% করার প্রস্তাব করসছ। এছাড়া, শ্রসমকজের কল্যাণ সবজবিনা কজর 

করজযাগ্য আয় দনই এমন শ্রসমকজের ২৫,০০০ টাকা িয থন্ত worker’s 

participation fund বা শ্রসমকজের অাংশিহণমূলক তহসবল হজত অর্ থ প্রোজনর 

িময় উৎজি আয়কর কতথন না করার প্রস্তাব করসছ। 

২৪৪। আসর্ থক অন্তভ্য থসক্ত, অর্ থনীসতর আনুষ্ঠাসনকীকরণ ও করজনট িম্প্রিারণ 

জাতীয় অর্ থনীসতর জন্য একটি গুরুত্বপূণ থ সবষয়। এ লজিৈ আসম বাজজজট সনম্নরূি 
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প্রস্তাবিমূহ দিশ করসছ:  

ক) দযিকল দিজত্র অর্ থ িসরজশাজধ ব্যাাংক িািফাজরর বাধ্যবাধকতা রজয়জছ 

দিিকল দিজত্র ব্যাাংক িািফাজরর িাশািাসশ দমাবাইল ফাইন্যানসশয়াল 

িাসভ থি (এমএফএি) এর মাধ্যজম িসরজশাজধর সবধান অন্তভ্য থক্ত করা;  

খ) ৫০ হাজার টাকার অসধক দিজমন্ট হজল তা ক্রি দিক বা ব্যাাংক িািফার বা 

দমাবাইল ফাইন্যানেল িাসভ থি (এমএফএি) এর মাধ্যজম িম্পােন করার 

বাধ্যবাধকতা আজরাি করা;  

গ) িরবরাহ ও ঠিকাোরীর সবল ব্যাাংসকাং বা দমাবাইল ফাইন্যানসশয়াল িাসভ থি 

(এমএফএি) এর মাধ্যজম িহণ করা না হজল প্রজযাজৈ উৎজি করহাজরর 

অসতসরক্ত ৫০% কতথন করা;  

ঘ) করজনট িম্প্রিারজণ বাসড়র নকশা অনুজমােজন ও িমবায় িসমসতর 

দরসজজিশজন এবাং দ্যই লি টাকার ঊজধ্বথ িঞ্চয়িত্র ক্রজয় ও দিাস্টাল 

দিসভাংস্ অৈাকাউন্ট খুলজত টিআইএন িহজণর বাধ্যবাধকতা আজরাি করা;  

ঙ) ই-কম থাি প্লৈাটফম থজক উৎজি কর কতথনকারী কতৃথিি সহজিজব িাংঞা াসয়ত 

করা। 

উত্থাসিত এ প্রস্তাবিমূহ মহান জাতীয় িাংিজের মাধ্যজম িাশ হজল আনুষ্ঠাসনক 

অর্ থনীসতর আকার বজড়া হজব, সবসনজয়াগ ও রাজস্ব িাংিহ বৃসদ্ধ িাজব। ব্যাাংক 

িািফাজরর িাশািাসশ দমাবাইল ফাইন্যানসশয়াল িাসভ থি (এমএফএি) এর মাধ্যজম 

অর্ থ িসরজশাজধর সুজযাগ প্রোজনর মাধ্যজম একটি আধুসনক প্রযুসক্তজক আইনগত 

সভসত্ত প্রোন করা হজয়জছ। এজত কজর ব্যবিাবান্ধ্ব িসরজবশ সনসিত হজব। 

মাননীয় সিকার 

২৪৫। আমরা মাজছ-ভাজত বাঙাসল। আর তাই মৎস্য িাষজক উৎিাসহত করার 

জন্য েীঘ থসেন ধজর মৎস্য আজয়র উির হ্রািকৃত হাজর কর প্রোজনর সুজযাগ রাখা 

হজয়জছ। এ সুজযাগ এখজনা অব্যাহত দরজখ শুধুমাত্র একটি সনসে থষ্ট আয়িীমার ির 

করাজরািজণর একটি ধাি বৃসদ্ধ এবাং করহাজরর দযৌসক্তকীকরজণর প্রস্তাব করসছ। 
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২৪৬। দকাম্পাসনর িাধারণ ভবন ও কারখানা ভবজনর অর্ থননসতক জীবনকাজলর 

সবজবিনায় আয়কর আইজন সবদ্যমান অবিজয়র হার দযৌসক্তকীকরজণর প্রজয়াজন 

রজয়জছ। সবদ্যমান হার দযৌসক্তকীকরজণর লজিৈ িাধারণ ভবজনর অবিজয়র হার 

১০% দর্জক ৫% এবাং কারখানা ভবজনর অবিজয়র হার ২০% দর্জক ১০% এ 

সনধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ। 

২৪৭। বতথমান িরকার দেজশর প্রাসন্তক ও সুসবধাবসঞ্চত মানুষজক িামাসজক এবাং 

অর্ থনীসতর মূলধারায় অন্তভ্য থসক্তর লজিৈ সনরলি দিষ্টা কজর যাজি। প্রাসন্তক ও 

সুসবধাবসঞ্চত জনজগাষ্ঠীর অন্যতম একটি অাংশ হজি তৃতীয় সলজের মানুষ। এ 

জনজগাষ্ঠী অন্যান্য মানুজষর দিজয় আর্ থ-িামাসজকভাজব সিসছজয় আজছ এবাং তারা 

িমাজজর মূলধারার বাসহজর রজয়জছ। কম থিম এ জনজগাষ্ঠীজক উৎিােনমুখী 

কম থকাজডার িমৃ্পক্ত করজত িারজল িামাসজক অন্তভ্য থসক্ত সনসিত হজব। এ দপ্রসিজত 

তৃতীয় সলজের মানুজষর কম থিাংস্থান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, িামাসজক এবাং 

অর্ থননসতক আত্তীকরজণর লজিৈ আসম মহান এ িাংিজে সবজশষ কর প্রজণােনার 

সবধান প্রবতথজনর প্রস্তাব করসছ। যসে দকাজনা প্রসতষ্ঠান তার দমাট কম থিারীর ১০ 

শতাাংশ বা ১০০ জজনর অসধক তৃতীয় সলজের ব্যসক্তজের সনজয়াগ দেয় তজব উক্ত 

কম থিারীজের িসরজশাসধত দবতজনর ৭৫ শতাাংশ বা প্রজেয় কজরর ৫ শতাাংশ, দযটি 

কম, তা সনজয়াগকারীজক কর দরয়াত সহজিজব প্রোজনর জন্য প্রজয়াজনীয় সবধান 

িাংজযাজজনর প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৪৮। বতথমান যুগ তথ্য প্রযুসক্তর যুগ। বতথমান িরকার তথ্য প্রযুসক্ত খাতজক 

িব থাসধক গুরুত্ব সেজি। িরকাজরর সডসজটাল বাাংলাজেশ সবসনম থাজণর স্বপ্নজক আজরা 

একধাি এসগজয় সনজয় যাওয়ার জন্য তথ্য প্রযুসক্তর কর অব্যাহসতপ্রাপ্ত খাতজক 

িম্প্রিাসরত করা প্রজয়াজন। প্রস্তাসবত বাজজজট কর অব্যাহসতপ্রাপ্ত ২২টি আইটিইএি 

খাতজক আজরা িম্প্রিাসরত করার প্রস্তাব দিশ করসছ। এজত বাাংলাজেজশর সডসজটাল 

িৈািফরজমশন ত্বরাসিত হজব, িহজজ ও কম খরজি উন্নত সডসজটাল দিবাজক 

জনগজণর জন্য িহজলভৈ করা যাজব এবাং সডসজটাল বাাংলাজেশ সবসনম থাজণর স্বপ্ন 
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বাস্তবায়জন ইসতবািক ভূসমকা রাখজব। িাশািাসশ, দেজশ তরুণ উজদ্যাক্তা জ্তসর হজব। 

এ লজিৈ Cloud Service, System Integration, e learning platform, e 

book publications, Mobile application development service এবাং IT 

Freelancing দিবা হজত উদ্ভূত আয়জক ২০২৪ িাল িয থন্ত কর অব্যাহসতর প্রস্তাব 

দিশ করসছ। এছাড়াও কসতিয় আইটি হাড থওয়ার বাাংলাজেজশ উৎিােন করজল শতথ 

িাজিজি ১০ বছর কর অব্যাসহত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ। 

২৪৯। একটি দেজশর িামাসজক ও অর্ থননসতক অিযাত্রায় এবাং দটকিই উন্নয়জন 

নারীর অর্ থননসতক িমতায়জনর গুরুত্ব অিসরিীম। অর্ থনীসতজত উজদ্যাক্তা সহজিজব 

পুরুজষর িাশািাসশ নারী উজদ্যাক্তার িাংখ্যা বাড়জল নারীর অর্ থননসতক ও িামাসজক 

িমতায়ন সনসিত হজব। এিএমই খাত এবাং নারীর উন্নয়জন এিএমই খাজতর নারী 

উজদ্যাক্তাগজণর জন্য সবজশষ প্রজণােনা সহজিজব ব্যবিাজয়র দমাট টান থওভাজরর ৭০ 

লি টাকা িয থন্ত করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করসছ। আশা করা যায় এর ফজল নারী 

উজদ্যাক্তাগণ এবাং এিএমই খাত উভয় উিকৃত হজব। 

২৫০। দেজশ দমগা সশজল্পর সবকাশ এবাং আমোসন সবকল্প সশজল্পাৎিােনজক 

ত্বরাসিত করার স্বাজর্ থ “Made in Bangladesh” ব্র্যাডার প্রসতষ্ঠায় িরকার 

বদ্ধিসরকর। এ লজিৈ বাাংলাজেজশ অজটাজমাবাইল- সি হুইলার এবাং দফার হুইলার 

উৎিােনকারী দকাম্পাসনজক শতথ িাজিজি েশ বছর দময়াজে কর অব্যাহসত এবাং 

আজরা সকছু শতথ িাজিজি আজরা েশ বছর কর অব্যাহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ। 

এছাড়াও কসতিয় দহাম অৈাপ্লাজয়জিি ও সকজিন অৈাপ্লাজয়জিি িে এবাং হালকা 

প্রজকৌশল সশজল্পর িজের উৎিােনকারী দকাম্পাসনজক শতথ িাজিজি েশ বছর 

দময়াসে কর অব্যহসত প্রোজনর প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৫১। এ কর্া অনস্বীকায থ দয দেশীয় কৃসষসভসত্তক সশজল্প বাাংলাজেজশর অিার 

িম্ভাবনা রজয়জছ। কৃসষজাত িজের আমোসন সবকল্প জ্তরীর মাধ্যজম কৃসষসভসত্তক 

সশজল্পর সবকাশ ও কম থিাংস্থান িম্ভব। অসধকন্তু, মুক্ত বাসণজজৈর এ যুজগ কৃসষ িজে 

মূল্য িাংজযাজন ও জ্বসিত্রৈকরজণর মাধ্যজম জ্বসশ্বক রপ্তাসন বাসণজজৈর েখল দনয়া 
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িম্ভব। এ িব সেক সবজবিনা কজর সকছু শতথ িাজিজি দেজশ উৎিাসেত িকল প্রকার 

ফল, শাক-িবসজ প্রজিসিাং সশল্প, দ্যধ ও দ্যগ্ধজাতিে উৎিােন, িম্পূণ থ দেশীয় কৃসষ 

হজত সশশু খাদ্য উৎিােনকারী সশল্প ও কৃসষযন্ত্র উৎিােনকারী সশজল্পর জন্য েশ 

বছজরর করমুক্ত সুসবধার প্রস্তাব করসছ। 

২৫২। দভৌত অবকাঠাজমা সনম থাজণর অন্যতম উিকরণ হজি সিজমন্ট, দলৌহ এবাং 

দলৌহজাত িে। এ িকল িে উৎিােজন সনজয়াসজত সশল্প প্রসতষ্ঠানজক কর সুসবধা 

প্রোন করা হজল দভৌত অবকাঠাজমা সনম থাণ িহজ ও িাশ্রয়ী হজব। এ দপ্রসিজত আসম 

সিজমন্ট উৎিােজন ব্যবহৃত কাঁিামাল আমোসনর দিজত্র করহার ৩% দর্জক ২% 

করার প্রস্তাব করসছ। একই িাজর্ সিজমন্ট, দলৌহ এবাং দলৌহজাতীয় িে িরবরাজহর 

সবিরীজত উৎজি কর কতথজনর হার ৩% হজত ২% করার প্রস্তাব করসছ। আশা করসছ 

এর ফজল দেজশ এ িকল সশজল্পর আজরা সবকাশ হজব এবাং অবকাঠাজমা উন্নয়জন 

অবোন রাখজত িারজব। 

২৫৩। দটকিই উন্নয়ন অভীষ্ট অজথজন প্রজতৈক নাগসরজকর জন্য সুলভ এবাং 

মানিম্পন্ন স্বাস্থৈ দিবা সনসিজত িরকার অেীকারাবদ্ধ। বতথমান িরকার 

স্বাস্থৈজিবাজক প্রসতটি ওয়াজড থ কসমউসনটি সিসনজকর মাধ্যজম জনগজণর দোরজগাড়ায় 

দিৌুঁজছ সেজয়জছ। ইজতামজধ্য সবজশষাসয়ত স্বাস্থৈজিবার প্রভূত উন্নসত িাসধত হজয়জছ। 

তজব, এ দিজত্র দবিরকাসর খাজতর ভূসমকা অসতমাত্রায় শহরজকসন্দ্রক। তাই, 

িরকাসর উজদ্যাজগর িাশািাসশ দবিরকাসর উজদ্যাজগ মানিম্মত স্বাস্থৈজিবাজক োকা, 

নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও িট্টিাম দজলার বাইজর িহজলভৈ করার লজিৈ আসম এ 

খাজত কর প্রজণােনার প্রস্তাব করসছ। োকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, িট্টিাম দজলার 

বাইজর অন্যান্য দজলায় সশশু ও নবজাতক, নারী ও মাতৃস্বাস্থৈ, অন্দকালসজ, ওজয়ল 

সবাং ও সপ্রজভসন্টভ দমসডসিন ইউসনট র্াকা িাজিজি ন্যৈণতম ২৫০ শয্যার িাধারণ 

হািিাতাল এবাং ন্যৈণতম ২০০ শয্যার সবজশষাসয়ত হািিাতাল স্থাসিত হজল শতথ 

িাজিজি ১০ বছজরর জন্য কর অব্যাহসতর প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৫৪। সশল্পায়জনর একটি অন্যতম অনুঘটক হজলা েি মানব িম্পে ও ক্ষুদ্র 
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উজদ্যাক্তার উিসস্থসত। বতথমাজন ব্যািকসভসত্তক উচ্চমাজনর কাসরগরী প্রসশিণ 

প্রসতষ্ঠাজনর ঘাটসত রজয়জছ। যার ফজল বাাংলাজেশ দডজমািাসফক সডসভজডজডারর সুফল 

পুজরাপুসরভাজব দভাগ করজত িারজছ না। বাাংলাজেশজক মধ্যম আজয়র দেজশ উন্নয়ন 

এবাং সশল্পায়জন েি মানব িম্পে জ্তরীজত দবিরকাসর খাজত সবজশষাসয়ত কাসরগসর 

প্রসশিণ প্রোনকারী প্রসতষ্ঠানিমূহজক কর প্রজণােনা প্রোন প্রজয়াজন। এ লজিৈ 

কৃসষ, সফশাসরজ, সবঞা ান ও আইটি খাজতর িকল ধরজনর সডজপ্লামা সডসি ও 

দভাজকশনাল সশিা; এবাং অজটাজমাবাইল, এয়ারক্রাফট িাংরিণ, খাদ্য, ফুটওয়ার, 

গ্লাি, দমকাসনকৈাল, সশি সবসল্ডাং, দলোর, দরসফ্রজাজরশন, সিরাসমক্স, দমকাসনস্ট, 

গাজম থন্টস্ সডজাইন এবাং প্যাটান থ দমসকাং, ফাজম থসি, নাসি থাং, ইসন্টজিজটড দমসডকৈাল, 

দরসডওলসজ এডার ইজমসজাং, আিািাউডার, দডন্টাল, এসনম্যাল দহলর্ এডার প্রডাকশন 

িাসভ থি, িসোং ও গাজম থন্ট সফসনসশাং ও দিাসি ফাসম থাং এর উির দিশাগত প্রসশিণ 

প্রোজন স্থাসিত প্রসতষ্ঠানিমূহজক শতথ িাজিজি েশ বছজরর জন্য কর অব্যাহসত 

সুসবধা প্রোজনর প্রস্তাব করসছ। আশা করসছ এ প্রজণােনার ফজল েি ও প্রসশিণপ্রাপ্ত 

মানবিম্পে গজড় দতালা িম্ভব হজব এবাং সশল্পায়জন নতুন সেগন্ত উজন্মাসিত হজব। 

২৫৫। উজদ্যাক্তাজের েীঘ থজময়াসে পু ুঁসজ িাংিজহ ব্যাাংজকর সবকল্প সহজিজব িরকার 

শসক্তশালী বডার মাজকথট সবকাজশ নীসত িহায়তা প্রোজনর সিদ্ধান্ত সনজয়জছ। এই নীসতর 

অাংশ সহজিজব সুকুক বা ইিলাসম বডার এর িহজ প্রিলন ও বাজার শসক্তশালী করার 

লজিৈ িাস্ট বা Special Purpose Vehicle এর সনকট অর্বা িাস্ট বা Special 

Purpose Vehicle কতৃথক, িম্পসত্ত হস্তান্তজরর িময়, উভয় দিজত্র প্রজযাজৈ মূলধনী 

কর িসরজশাধ হজত অব্যাহসত প্রোন করার প্রস্তাব করসছ। এই প্রস্তাব মহান িাংিজে 

গৃহীত হজল েীঘ থজময়াসে পু ুঁসজ িাংিহ িহজ হজব এবাং ব্যাাংক সনভ থরতা হ্রাি িাজব। 

একই িাজর্ বডার মাজকথট উন্নয়জনর মাধ্যজম অর্ থননসতক কায থক্রম আজরা গসতশীল 

হজব যা অবকাঠাজমা ও পু ুঁসজঘন সশজল্পর উন্নয়ন ও সবকাজশ ইসতবািক ভূসমকা 

রাখজব বজল আশা করা যায়। 

২৫৬। বতথমাজন পুরাতন নতুন সনসব থজশজষ দনৌযান দরসজজিশনকাজল এবাং িাজভ থ 

িনে নবায়জন িমহাজর অসিম কর িসরজশাধ করজত হয়। পুরাতন দনৌযাজনর যাত্রী 

িসরবহন িমতা নতুন দনৌযাজনর তুলনায় কম র্াজক। উিরন্তু পুরাতন দনৌযান 
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িসরিালনার ব্যয় দবসশ। িাসব থক সবজবিনায় দরসজজিশনকাল হজত ১০ বছর বা তার 

অসধক পুরাতন দনৌযাজনর িাজভ থ িনে নবায়নকাজল যাত্রী প্রসত ১২৫ টাকার িসরবজতথ 

১০০ টাকা হাজর কর িাংিজহর প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৫৭। সডসজটাল কর ব্যবস্থািনার অাংশ সহজিজব করোতাজের কর িসরজশাধ 

িহজ করা, িরকাজরর রাজস্ব প্রাসপ্ত সনসব থি করা এবাং িঠিক রাজস্ব সহিাব সনসিত 

করজত ৫ লি টাকা িয থন্ত কর িসরজশাজধর দিজত্র দিজাসর িালান, দি অড থার, 

সডমাডার োফট ও দিজকর িসরবজতথ অজটাজমজটড িালাজনর মাধ্যজম কর িসরজশাজধর 

বাধ্যবাধকতা আজরাজির প্রস্তাব করসছ। এজত কজর িরকাজরর রাজস্ব সহিাজব 

িাংরিণ এবাং কর িসরজশাজধর দিজত্র স্বিতা বৃসদ্ধ িাজব। 

২৫৮। বাজজজট উসল্লসখত প্রস্তাবিমূহ বাস্তবাসয়ত হজল বাাংলাজেজশ অর্ থননসতক 

কায থক্রম গসতশীল র্াকজব, উচ্চ প্রযুসক্ত িম্পন্ন সশজল্পর সবকাশ হজব, করজনট ও 

আনুষ্ঠাসনক অর্ থনীসতর িম্প্রিারণ হজব, উজদ্যাক্তা জ্তরী ও কম থিাংস্থান হজব, েি 

জনশসক্ত সৃসষ্ট হজব, সশল্প সবসনজয়াগ ও ব্যবিা বান্ধ্ব িসরজবশ সনসিত হজব। 

ফলশ্রুসতজত, রাজস্ব সভসত্ত শসক্তশালী হজব যা রূিকল্প ২০৪১ বাস্তবায়জন 

বাাংলাজেশজক আজরা এক ধাি এসগজয় সনজয় যাজব বজল আশা করা যায়। 

মূল্য িাংজযাজন কর 

মাননীয় সিকার 

২৫৯। মূল্য িাংজযাজন কর বা ভৈাট একটি আধুসনক িজরাি কর ব্যবস্থা। জাতীয় 

রাজস্ব দবাড থ কতৃথক আহসরত রাজজস্বর মজধ্য স্থানীয় মূল্য িাংজযাজন কর খাজতর 

অবোন িবজিজয় দবশী। একটি আধুসনক সবসনজয়াগ বান্ধ্ব ও রাজস্ব বান্ধ্ব মূল্য 

িাংজযাজন কর ব্যবস্থা প্রবতথজনর লজিৈ ১ জুলাই, ২০১৯ সরিঃ হজত মূল্য িাংজযাজন 

কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কায থকর করা হজয়জছ। নতুন আইন বাস্তবায়জনর 

দিজত্র করোতাগণ দয িকল িমস্যার িমু্মখীন হজ্নন তা দূরীকরজণর জন্য এ বছর 

বাজজজট সবসভন্ন িেজিি িহণ করা হজয়জছ। ব্যবিা বাসণজৈ িহজীকরণিহ 



135 

লিৈমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আোজয়র প্রজিষ্টা িহজণর সবষয়জক সবজবিনায় সনজয় এ 

বছজরর বাজজট প্রণয়ন করা হজয়জছ। রাজস্ব সজসডসি অনুিাজতর দিজত্র কাসঙ্খত 

লিৈমাত্রা অজথজনর জন্য ভৈাট এর আওতা বৃসদ্ধ একটি অন্যতম প্রধান দকৌশল। 

প্রস্তাসবত বাজজজট এ সবষয়টির উিরও সবজশষভাজব গুরুত্ব দেয়া হজয়জছ। সবগত ১ 

বছজরর অসধককাজলর এই অসতমারীর িমজয় সশল্প প্রসতষ্ঠান ও ব্যবিা বাসণজজৈর 

স্বাভাসবক গসত বাঁধািস্ত হজয়জছ। দছাট দছাট অজনক প্রসতষ্ঠান রূগ্ন হজয় িজড়জছ। দি 

কারজণ এ িকল সশল্প প্রসতষ্ঠান ও ব্যবিা বাসণজজৈ যাজত ভৈাট এর ভার বৃসদ্ধ না িায় 

এবাং তাজের িলসত মূলধন প্রবাহও যাজত িিল র্াজক এ িকল সবষয়জক বাজজজট 

সবজশষ গুরুত্ব দেওয়া হজয়জছ। রাজস্ব আোয় বৃসদ্ধ, সবজেশী সবসনজয়াগ আকষ থণ এবাং 

কর িসরিালন িাংস্কৃসত উন্নয়জনর জন্য ভৈাট খাজত সনম্নরূি প্রস্তাবিমূহ মহান 

জাতীয় িাংিজের সবজবিনার জন্য উিস্থািন করসছ: 

মাননীয় সিকার 

২৬০। মূল্য িাংজযাজন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য িাংজযাজন কর 

ও িম্পূরক শুল্ক সবসধমালা, ২০১৬ এর প্রাজয়াসগক ও িদ্ধসতগত জটিলতা সনরিন 

এবাং ব্যবিা-বাসণজৈ িহজীকরজণর জন্য সনজম্নাক্ত প্রস্তাবিমূহ দিশ করসছ: 

ক) বাাংলাজেজশর সশল্প উজদ্যাক্তাজের ব্যবিার দিজত্র করভার হ্রাি করার লজিৈ 

সশজল্পর কাঁিামাল/উিকরণ আমোসনর দিজত্র আগাম কর ৪ শতাাংশ দর্জক 

হ্রাি কজর ৩ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ; 

খ) উিকরণ-উৎিাে িহগ োসখল শুধুমাত্র িে িরবরাজহর দিজত্র প্রজযাজৈ 

হজব এ িাংক্রান্ত প্রজয়াজনীয় িাংজশাধন আনয়জনর প্রস্তাব করসছ; 

গ) রপ্তাসনকারক প্রসতষ্ঠান কতৃথক দরয়াত িহজণর সুসবধার জন্য উিকরণ কর 

দরয়াত িাংসিষ্ট ধারাজত প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনয়জনর প্রস্তাব করসছ; 

ঘ) মূল্য িাংজযাজন কর আইজন “প্রসতসনসধ”, “বৃসদ্ধকারী িমিয়” ও “হ্রািকারী 

িমিয়” ইতৈাসের িাংঞা া িাংজশাধজনর প্রস্তাব করসছ; 

ঙ) অনাবাসিক ব্যসক্তর সনবন্ধ্জনর দিজত্র িাংসিষ্ট ধারায় প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী 

আনয়জনর প্রস্তাব করসছ;  
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ি) দিবা রপ্তাসন শূে হার সবসশষ্ট। সবষয়টি মূল্য িাংজযাজন কর আইজন 

িসষ্টকরজণর লজিৈ িাংসিষ্ট ধারা প্রসতস্থািজনর প্রস্তাব করসছ; 

ছ) ব্যাাংক, বীমা ও বদর কতৃথক ইসুৈকৃত সবলজক ভৈাট িালানিত্র সহজিজব গে 

করার প্রস্তাব করসছ; 

জ) উৎজি ভৈাট কতথন ও আোয় সবসধমালার িাজর্ িামঞ্জস্যপূণ থ করার লজিৈ 

িাংসিষ্ট ধারায় প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনয়জনর প্রস্তাব করসছ; 

ঝ) ব্যবিা-বাসণজৈ িহজীকরজণর লজিৈ উৎজি ভৈাট কতথজনর ির হ্রািকারী 

িমিয় িহজণর দিজত্র িাংসিষ্ট ধারায় প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনয়জনর 

প্রস্তাব করসছ; 

ঞ) রপ্তাসনর সবিরীজত Proceed Realization Certificate (PRC) 

বাসণসজৈক ব্যাাংক কতৃথক ইসুৈ করা হয়। দি কারজণ সবদ্যমান সবসধজত 

উসল্লসখত বাাংলাজেশ ব্যাাংক হজত PRC িহজণর সবধান সবলুপ্তকরজণর প্রস্তাব 

করসছ;  

ট) আন্তজথাসতক েরিজত্রর সবিরীজত দেশীয় প্রসতষ্ঠান কতৃথক িে বা দিবা 

িরবরাহ করার দিজত্র সবজেশী প্রসতষ্ঠাজনর অনুরূি সুসবধা প্রোজনর লজিৈ 

িাংসিষ্ট সবসধ িাংজশাধজনর প্রস্তাব করসছ; 

ঠ) প্রিন্ন রপ্তাসনর সবধান নতুন আইজন না র্াকায় নতুনভাজব এ সবধান 

িাংজযাজজনর প্রস্তাব করসছ; 

ড) িিাে িাংজযাগ সশল্প প্রসতষ্ঠাজনর দিজত্র প্রিন্ন রপ্তাসন ও হ্রািকারী 

িমিজয়র সুসবধা প্রোজনর লজিৈ আইজন নতুন সবধান িাংজযাজজনর প্রস্তাব 

করসছ; 

ে) ১৯৯১ িাজলর মূল্য িাংজযাজন কর আইজনর আওতায় িলসত সহিাজব 

জমাকৃত অর্ থ বতথমাজন প্রজেয় কজরর সবিরীজত িমিজয়র সুজযাগ সৃসষ্টর 

জন্য মামলা িাংসিষ্ট উি-সবসধিমূহ সবলুপ্তকরজণর প্রস্তাব করসছ।  

ণ) ব্যবিা-বাসণজৈ িহজীকরজণর লজিৈ ভৈাট সনবন্ধ্ন ও তাসলকাভূসক্ত 

বাসতজলর এখসতয়ার আইন ও সবসধজত কসমশনাজরর িসরবজতথ িাংসিষ্ট 

কম থকতথা/সবভাগীয় কম থকতথা করার প্রস্তাব করসছ; 
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ত) সনবন্ধ্ন িাংক্রান্ত তথ্য এবাং ব্যবিাজয়র স্থান িসরবতথজনর অনুজমােজনর 

এখসতয়ার সবসধজত কসমশনাজরর িসরবজতথ সবভাগীয় কম থকতথা করার প্রস্তাব 

করসছ; 

র্) উৎজি ভৈাট কতথন ও আোয় সবসধমালার িাজর্ িেসত দরজখ িাংসিষ্ট সবসধ 

িাংজশাধজনর প্রস্তাব করসছ; 

ে) মূল্য িাংজযাজন কর সবসধমালার আওতায় কসতিয় ফরজম িাংজশাধনীর 

প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৬১। আইজন শাসস্ত ও জসরমানার সবধান অসতসরক্ত কজঠার করা হজল অজনক 

দিজত্রই তা প্রাজয়াসগক জটিলতার সৃসষ্ট কজর এবাং স্বাভাসবক ব্যবিাসয়ক কম থকাডার 

বাঁধািস্ত হয়। দি কারজণ মূল্য িাংজযাজন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এ 

জসরমানা ও সুজের হার সনজম্নাক্তভাজব হ্রাি করার প্রস্তাব করসছ: 

ক) ভৈাট ফাঁসক, ব্যর্ থতা বা অসনয়জমর দিজত্র আজরাসিত জসরমানার িসরমাণ 

জসড়ত রাজজস্বর “সিগুজণর” িসরবজতথ “িমিসরমাণ” করার প্রস্তাব করসছ; 

খ) বজকয়া ভৈাট এর উির মাসিক সুজের হার “দ্যই শতাাংশ” এর িসরবজতথ 

“এক শতাাংশ” করার প্রস্তাব করসছ। এজিজত্র বাসষ থক সুজের হার বতথমাজন 

বলবৎ ২৪ শতাাংজশর িসরবজতথ ১২ শতাাংজশ সনধ থাসরত হজব। 

২৬২। মূল্য িাংজযাজন কর আোয় কায থক্রজম তোরসক সনসিতকরণ এবাং রাজস্ব 

আোয় বৃসদ্ধর জন্য এ িাংক্রান্ত আইন ও সবসধর সনজম্নাক্ত িাংজশাধজনর প্রস্তাব দিশ 

করসছ: 

ক) সিগাজরট ও সবসড় খাজত ভৈাট কতৃথিজির যর্াযর্ তোরসক সনসিত করার 

লজিৈ তামাকজাত িে উৎিােজনর দিজত্র দকন্দ্রীয় সনবন্ধ্ন প্রজযাজৈ হজব 

না মজম থ এ িাংক্রান্ত উিধারা িাংজযাজজনর প্রস্তাব করসছ; 

খ) উিকরণ মূজল্যর দিজয় কম মূজল্য িে িরবরাহ করা হজল, দিজিজত্র 

উিকরণ কর দরয়াত প্রাপ্য হজব না উজল্লখ কজর নতুন সবধান িাংজযাজজনর 

প্রস্তাব করসছ; 
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গ) “িাট থাড থ একাউজন্টন্ট ফাম থ” কতৃথক ভৈাট কম থকতথাগণজক িহায়তা প্রোজনর 

জন্য আইজন নতুন সবধান িাংজযাজজনর প্রস্তাব করসছ; 

ঘ) ভৈাট এর সনরীিা কায থক্রজমর সুসবধাজর্ থ সনবসন্ধ্ত সলসমজটড দকাম্পাসনর 

দিজত্র বাসষ থক আসর্ থক সববরণী োসখল িাংসিষ্ট নতুন ধারা িসন্নজবজশর 

প্রস্তাব করসছ; 

ঙ) জাল বা ভ্যয়া বা পুনিঃব্যবহৃত স্টৈাম্প বা ব্যাডারজরাল উৎিােন, িাংরিণ, 

িসরবহন, বাজারজাতকরণ বা ব্যবহারকরণ বা উক্ত কম থকাজণ্ড িহায়তা 

করা হজল শাসস্তর সবধান আইজন িসষ্টকরজণর প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৬৩। দেশীয় সশল্প সবকাজশর িলমান গসতশীলতা সনরসবসিন্ন রাখার স্বাজর্ থ 

সনজম্নাক্ত খাতিমূজহ ভৈাট অব্যাহসত সুসবধা বহাল রাখািহ প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী 

আনয়জনর প্রস্তাব দিশ করসছ: 

ক) LPG Cylinder এর উির স্থানীয় উৎিােন িয থাজয় বতথমাজন মূল্য 

িাংজযাজন কর হার ৫ শতাাংশ আজছ যা আরও ১ বছজরর জন্য বসধ থতকরণ; 

খ) দরসফ্রজাজরটর, সফ্রজার ও এর কজম্প্রিজরর উৎিােজনর দিজত্র সবদ্যমান 

ভৈাট অব্যাহসত সুসবধা ১ বছজরর জন্য বসধ থতকরণ; 

গ) িসলজপ্রািাইসলন স্টৈািল ফাইবার স্থানীয়ভাজব উৎিােজনর দিজত্র সবদ্যমান 

ভৈাট অব্যাসহত সুসবধা ২ বছজরর জন্য বসধ থতকরণ; 

ঘ) এয়ারকসডারশনার ও এর কজম্প্রিজরর উৎিােজনর দিজত্র সবদ্যমান ভৈাট 

অব্যাহসত সুসবধা ৩ বছজরর জন্য বসধ থতকরণ;  

ঙ) দমাটর কার ও দমাটর দভসহকৈাজলর উৎিােজনর দিজত্র সবদ্যমান ভৈাট 

অব্যাহসত সুসবধা আরও ৫ বছজরর জন্য বসধ থতকরণ; 

২৬৪। ব্যবিা বাসণজজৈর িসরজবশ অসধকতর িহজ করার লজিৈ আজরা সকছু 

প্রস্তাব এই মহান িাংিজের সবজবিনার জন্য দিশ করসছ: 
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ক) িমুদ্রগামী জাহাজ আমোসনর দিজত্র ভৈাট অব্যাহসত িাংক্রান্ত আজেজশ 

পুরাতন জাহাজজর আয়ুস্কাল ২২ বছজরর িসরবজতথ ২৫ বছর এবাং আমোসন 

িরবতীজত সবক্রজয়র িময়িীমা ৫ বছজরর িসরবজতথ ৩ বছর সনধ থারণ; 

খ) ভৈাট এর ভার লাঘজবর জন্য দেজশ উৎিাসেত টাইলি এর িসরজবশক ও 

সডলারজের জন্য শুধুমাত্র নীট কসমশজনর উির ১৫ শতাাংশ ভৈাট আজরাি; 

২৬৫। সবজেশী িজের উির সনভ থরতা কমাজনার লজিৈ গৃহস্থালী কাজজ জ্েনসদন 

ব্যবহায থ সনম্নবসণ থত িেিমূহ যাজত দেজশ উৎিাসেত হয় দি উজদ্দজে সনজম্নাক্ত দিজত্র 

ভৈাট ও আগাম কর অব্যাহসতর প্রস্তাব দিশ করসছ: 

ক) দব্লডারার, জুিার, সমক্সার, িাইডারার, ইজলসিক দকটসল, রাইি কুকার, মাসি 

কুকার, দপ্রিার কুকার এর স্থানীয় উৎিােন িয থাজয় ভৈাট অব্যাহসত প্রোন; 

খ) ওয়াসশাং দমসশন, মাইজক্রাওজয়ভ ওজভন, ইজলসিক ওজভন এর উৎিােন 

িয থাজয় ভৈাট অব্যাহসত প্রোন; 

গ) দলৌহজাত িে প্রস্তুজত ব্যবহায থ কসতিয় কাঁিামাল, িৈাি দভজিল এবাং 

PVC ও PET Resin উৎিােজনর দিজত্র ব্যবহৃত Ethylene Glycol, 

Terephthalic Acid, Ethylene/Propylene ইতৈাসে সশজল্পর উিকরজণর 

উির আগাম কর অব্যাহসত প্রোন; 

ঘ) মুসড়র স্থানীয় উৎিােন িয থাজয় ভৈাট অব্যাহসত প্রোন; 

ঙ) তাজা ফজলর ব্যবিায়ী িয থাজয় ভৈাট অব্যাহসত প্রোন। 

মাননীয় সিকার 

২৬৬। বতথমাজন দেজশ ব্যবহৃত দমাবাইজলর সিাংহভাগই এ দেজশ উৎিােন ও 

িাংজযাজন হজয় র্াজক। দি কারজণ স্থানীয় িয থাজয় দমাবাইল ও তথ্য-প্রযুসক্ত খাত 

িম্প্রিারজণর লজিৈ সনজম্নাক্ত প্রস্তাব দিশ করসছ:  

ক) স্থানীয় িয থাজয় দমাবাইল দফান উৎিােন ও িাংজযাজনকারী প্রসতষ্ঠাজনর 

জন্য সবদ্যমান ভৈাট অব্যাহসত সুসবধা ২ বছজরর জন্য বসধ থতকরণ;  
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খ) সপ্রন্টার, দটানার কাটি থজ/ইনকজজট কাটি থজ, কসম্পউটার সপ্রন্টাজরর যন্ত্রাাংশ, 

কসম্পউটার, ল্যািটি, AIO, দডস্কটি, দনাটবুক, দনটপ্যাড, ট্যাব, িাভ থার, 

সকজবাড থ, মাউি, বারজকাড/সকউআর স্কৈানার, RAM, সিসিসবএ/ 

মাোরজবাড থ, িাওয়ার ব্যাাংক, রাউটার, দনটওয়াকথ সুইি, মজডম, 

দনটওয়াকথ সডভাইি/হাব, সিকার, িাউডার সিজস্টম, ইয়ারজফান, দহডজফান, 

এিএিসড/দিাজট থবল এিএিসড, হাড থ সডস্ক োইভ, দিনোইভ, মাইজক্রা 

এিসড কাড থ, ফ্লাশ দমমসর কাড থ, সিসিটিসভ, মসনটর (Not Exceeding 

22”), প্রজজক্টর, Printed Circuit Board, ইরাইটিাং প্যাড, ইউএিসব 

কৈাবল, ডাটা কৈাবল, সডসজটাল ওয়াি, সবসভন্ন ধরজণর Loaded PCB এর 

স্থানীয় উৎিােন িয থাজয় ভৈাট অব্যাহসত প্রোন; 

গ) তথ্য প্রযুসক্ত সনভ থর দিবা সহজিজব e-learning এবাং e-book দক 

Information Technology Enabled Services (ITES) দিবার 

অন্তভূ থক্তকরণ। 

২৬৭। স্বল্পমূজল্য কৃসষজাত িে উৎিােন ও বাজারজাতকরজণর জন্য কৃসষ খাজতর 

আধুসনকায়জনর লজিৈ কৃসষ উিকরজণর সনজম্নাক্ত দিজত্র মূল্য িাংজযাজন কর 

অব্যাহসতর প্রস্তাব করসছ: 

ক) উইডার (সনড়ানী) ও উইজনায়ার (ঝাড়াইকল) এর উৎিােন ও ব্যবিায়ী 

িয থাজয় ভৈাট অব্যাহসত; 

খ) দিিার দমসশন, িাওয়ার সরিার, িাওয়ার টিলার, অিাজরজটড সিডার, 

কবাইডার হারজভস্টর, দরাটারী টিলার, উইডার (সনড়ানী), উইজনায়ার 

(ঝাড়াইকল) ইতৈাসের উির আমোসন িয থাজয় আগাম কর অব্যাহসত। 

২৬৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক ২০২০ িালজক লাইট ইসঞ্জসনয়াসরাং িে বষ থ 

সহজিজব দঘাষণা করা হজয়জছ। দি কারজণ লাইট ইসঞ্জসনয়াসরাং সশল্প সবকাজশর লজিৈ 

স্থানীয়ভাজব মূলধনী যন্ত্রিাসত উৎিােজনর দিজত্র ভৈাট অব্যাহসত প্রোজনর সবধান 

িহজীকরজণর প্রস্তাব করসছ। 

একইিাজর্ সিসনাং সমজল ব্যবহৃত দিিার দকাজনর উির সবদ্যমান মূল্য িাংজযাজন 
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কর ১৫ শতাাংশ দর্জক ৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

২৬৯। জ্বসশ্বক মহামারী কজরানা ভাইরাি দরাধিহ দেজশর মানুজষর স্বাস্থৈ দিবা 

সনসিত করার লজিৈ সনজম্নাক্ত দিজত্র মূল্য িাংজযাজন কর ও িম্পূরক শুল্ক 

অব্যাহসতর প্রস্তাব করসছ: 

ক) নারী স্বাস্থৈ সুরিা সনসিত করার লজিৈ স্থানীয় িয থাজয় উৎিাসেত 

স্যাসনটাসর ন্যািসকন এর উির প্রজযাজৈ িমুেয় ভৈাট অব্যাহসত প্রোজনর 

প্রস্তাব করসছ। এর িাশািাসশ স্যাসনটাসর ন্যািসকন ও ডায়ািার উৎিােজনর 

লজিৈ কসতিয় কাঁিামাল আমোসনর দিজত্র সবদ্যমান ভৈাট অব্যাহসত 

সুসবধা ২ বছজরর জন্য বসধ থতকরণ; 

খ) কজরানা ভাইরাি সনয়ন্ত্রজণ COVID-19 Test Kit, PPE এবাং ভৈাকসিন 

আমোসন, উৎিােন ও ব্যবিায়ী িয থাজয় ভৈাট অব্যাহসতর সুসবধা বহাল; 

গ) িামাঞ্চজল মানুজষর স্যাসনজটশন সুসবধা আজরা সুলভ করার লজিৈ 

স্থানীয়ভাজব উৎিাসেত “লাং প্যান” এর উির দর্জক ১০ শতাাংশ িম্পূরক 

শুল্ক প্রতৈাহার;  

ঘ) অটিজম দিবার কায থক্রজমর উির ভৈাট অব্যাহসত; 

ঙ) মানসিক স্বাস্থৈ সুরিার জন্য “দমসডজটশন দিবা” এর উির ভৈাট অব্যাহসত 

আজরা ১ বছজরর জন্য বৃসদ্ধ। 

মাননীয় সিকার 

২৭০। তামাকজাত িজের ব্যবহার কমাজনা এবাং রাজস্ব আয় বৃসদ্ধর লজিৈ 

তামাক ও তামাকজাত িজের দিজত্র সনম্নরূি প্রস্তাব করসছ: 

ক) সিগাজরজটর সনম্নস্তজরর েশ শলাকার োম ৩৯ টাকা ও তদ্যধ্বথ এবাং িম্পূরক 

শুল্ক ৫৭ শতাাংশ ধাজয থর প্রস্তাব করসছ। এছাড়া মধ্যম স্তজরর েশ শলাকার 

োম ৬৩ টাকা ও তদ্যধ্বথ, উচ্চ স্তজরর েশ শলাকার োম ১০২ টাকা ও তদ্যধ্বথ, 
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অসত-উচ্চ স্তজরর েশ শলাকার োম ১৩৫ টাকা ও তদ্যধ্বথ এবাং এই সতনটি 

স্তজরর িম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাাংশ সনধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ; 

খ) পূব থবতী বছজরর ন্যায় যজন্ত্রর িাহায্য ব্যতীত হাজত জ্তসর সফিার সবযুক্ত 

সবসড়র পঁসিশ 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 িাংযুক্ত 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 সনধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ। 

২৭১। জুলাই ২০১৯ হজত প্রবসতথত নতুন মূল্য িাংজযাজন কর আইন সডসজটাল 

প্লৈাটফজম থ বাস্তবায়জনর জন্য VAT Online Project নামক প্রকজল্পর কায থক্রম 

পূজণ থাদ্যজম িলমান আজছ। ভৈাজটর সনবন্ধ্ন দর্জক শুরু কজর সরটান থ োসখলিহ িকল 

কায থক্রম যাজত ঘজর বজিই অনলাইজনর মাধ্যজম িম্পন্ন করা যায় দি ব্যবস্থা িহণ 

করা হজয়জছ। ইজতামজধ্য প্রায় ২,৫৭,৪৪৫ ভৈাট প্রোনকারী প্রসতষ্ঠান অনলাইজন 

সনবন্ধ্ন িহণ কজরজছ এবাং দমাট প্রাপ্ত ১,৯৭,৫৩৮ টি সরটাজন থর মজধ্য ১,১৬,৫৪৮ টি 

সরটান থ অনলাইজন োসখল করা হজয়জছ যা প্রাপ্ত সরটাজন থর ৫৯ শতাাংশ। এছাড়াও 

ভৈাট অনলাইন প্রকজল্পর আওতায় ১৪ টি ব্যাাংজকর মাধ্যজম e-Payment মসডউল 

বাস্তবায়ন করা হজয়জছ। যার ফজল একজন করোতা ব্যাাংজক না সগজয় ঘজর বজিই 

তার রাজস্ব িরকারী দকাষাগাজর জমা করজত িাজরন। এর িাশািাসশ উক্ত প্রকজল্পর 

মাধ্যজম Revenue Accounting Module, Refund Module, Revenue 

Management Module, Case Management Module িহ ১২টি মসডউল 

প্রস্তুত করা হজয়জছ। ভৈাট এর উক্তরূি অজটাজমশন এর ফজল করোতাজের ব্যবিা 

িাংসিষ্ট দরকড থিত্র িাংরিণ এবাং তা প্রাসপ্ত িহজ হজয়জছ। িাশািাসশ িম্মাসনত ভৈাট 

প্রোনকারী, ভৈাট আোয়কারী এবাং ভৈাট কম থকতথাজের কায থক্রজমর স্বিতা ও 

জবাবসেসহতা বৃসদ্ধ দিজয়জছ। ভৈাট অনলাইন প্রকল্প িম্পূণ থভাজব বাস্তবাসয়ত হজল 
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িজরাি কর আোজয়র দিজত্র বাাংলাজেজশর রাজস্ব িাংস্কৃসত িি থার ব্যািক উন্নসত 

হজব মজম থ আশা করা যায়। 

মাননীয় সিকার 

২৭২। বাাংলাজেজশর অর্ থনীসতর বতথমান দপ্রিািজট দটকিই উন্নয়জনর জন্য সবপুল 

িসরমাণ িরকাসর সবসনজয়াগ প্রজয়াজন। আর দি জন্য প্রজয়াজন রাজস্ব আোয় বৃসদ্ধ 

করা। কর হার বৃসদ্ধ না কজর কজরর আওতা িম্প্রিারণ রাজস্ব আোয় বৃসদ্ধর 

অন্যতম সবকল্প উিায়। বাাংলাজেজশ প্রায় সবসভন্ন ধরজণর ব্যবিা প্রসতষ্ঠাজনর রাজস্ব 

আোয় বৃসদ্ধর লজিৈ িলসত অর্ থবছর হজত Electronic Fiscal Device 

(EFD)/Sales Data Controller (SDC) স্থািন কায থক্রম শুরু হজয়জছ। ইজতামজধ্য 

সবসভন্ন দিক্টজর প্রায় ৩,০৯৬ টি EFD/SDC দমসশন স্থািন করা হজয়জছ। জুন, 

২০২২ িমজয়র মজধ্য সবসভন্ন ব্যবিা প্রসতষ্ঠাজন িব থজমাট ১০,০০০ টি EFD/SDC 

দমসশন স্থািজনর িসরকল্পনা িহণ করা হজয়জছ। এছাড়া, িয থায়ক্রজম িারাজেজশ 

সবসভন্ন ব্যবিা প্রসতষ্ঠাজন EFD/SDC দমসশন স্থািন করা হজব। ভৈাট অনলাইন 

প্রকজল্পর িম্পূণ থ বাস্তবায়ন এবাং সবসভন্ন ধরজণর ব্যবিা প্রসতষ্ঠাজন EFD/SDC 

স্থািন িম্পন্ন করা হজল ভৈাট খাজত রাজস্ব আোয় উজল্লখজযাগ্য িসরমাজণ বৃসদ্ধ িাজব 

বজল আসম আশা কসর। 

আমোসন ও রপ্তাসন শুল্ক 

মাননীয় সিকার 

২৭৩। জ্বসশ্বক মহামারীর েীঘ থজময়ােী প্রভাজবর কারজণ িসতিস্ত অর্ থনীসত 

পুনগ থঠজনর লিৈজক িামজন সনজয় স্থানীয় সশজল্পর দটকিই সবকাজশর মাধ্যজম নতুন 

নতুন কম থিাংস্থান সৃসষ্টর অসভলজিৈ এবাং যর্াযর্ রাজস্ব আোজয়র স্বাজর্ থ আগামী 

২০২১-২২ অর্ থবছজরর বাজজজট আমোসন িয থাজয় সবদ্যমান শুল্ক-কর কাঠাজমাজক 

আজরা উোর, সশল্পবান্ধ্ব ও দযৌসক্তক করার িেজিি িহণ করা হজয়জছ। দেশীয় 

সশল্প, বাসণজৈ ও দভাক্তার স্বার্ থ িাংরিণ করার জন্য সবসভন্ন মহল, ব্যবিায়ী 

িাংগঠন ও দস্টকজহাল্ডারগণ হজত প্রাপ্ত প্রস্তাবিমূহ সবস্তাসরত িয থাজলািনা কজর 

২০২১-২০২২ অর্ থবছজরর বাজজজট আমোসন শুল্ক-কর সবষজয় প্রণীত প্রস্তাব আসম 
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এখন আিনার মাধ্যজম মহান জাতীয় িাংিজে উিস্থািন করসছ। 

২৭৪। আমোসন িয থাজয়র শুল্ক, দরগুজলটসর সডউটি, িম্পূরক শুল্ক ও মূল্য 

িাংজযাজন কর িাংক্রান্ত প্রস্তাবিমূহ প্রোজনর দিজত্র সনজম্নর সবষয়গুজলা সবজবিনায় 

দনয়া হজয়জছ: 

 কজরানা ভাইরাি (দকাসভড-১৯) এর ফজল সৃষ্ট জ্বসশ্বক মহামারীজত 

িসতিস্ত অর্ থনীসতজক পুনরুদ্ধাজরর লজিৈ প্রজয়াজনীয় িেজিি িহণ; 

 সবসনজয়াগ ও কম থিাংস্থান সৃসষ্ট এবাং জ্বজেসশক মুদ্রার িাশ্রয়; 

 রপ্তাসনমুখী সশল্প বহুমুখীকরণ এবাং তার িিাে সশজল্প প্রজণােনা; 

 স্বাস্থৈ, কৃসষ, মৎস্য, প্রাসণিম্পে, অজটাজমাবাইল, ইজলকিসনক্স এবাং 

আইসিটি খাজতর সবকাশ ও উন্নয়ন; 

 Ease of doing business সূিজক বাাংলাজেজশর অবস্থাজনর উন্নয়ন; এবাং 

 স্থানীয় সশজল্পর সবকাশ ও প্রসতরিজণ শুল্কহার দযৌসক্তকীকরজণর মাধ্যজম 

অভৈন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য িাংজযাজন কর ও আয়কর) আহরণ বৃসদ্ধ। 

মাননীয় সিকার 

২৭৫। িলসত ২০২০-২১ অর্ থ বছজর সবদ্যমান ৬ (ছয়) স্তর সবসশষ্ট আমোসন শুল্ক 

(Customs Duty) কাঠাজমা (০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% এবাং ২৫%), 

িজব থাচ্চ আমোসন শুল্ক আজরাসিত রজয়জছ এমন িজের উির আবসেকভাজব 

সবদ্যমান দরগুজলটরী সডউটি ৩% এবাং ১২ (বার) স্তর সবসশষ্ট িম্পূরক শুল্কহার 

(১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, 

৩০০%, ৩৫০% এবাং ৫০০%) আগামী ২০২১-২০২২ অর্ থবছজরও অব্যাহত 

রাখার প্রস্তাব করা হজয়জছ। এছাড়া, সনতৈ প্রজয়াজনীয় িে িামিী, িার, বীজ, 

জীবন রিাকারী ঔষধ এবাং আজরা কসতিয় সশজল্পর কাঁিামাজলর দিজত্র সবদ্যমান 

শুল্কহার অিসরবসতথত রাখার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

২৭৬। উিযু থক্ত দমৌসলক সবষয়িমূহজক প্রাধান্য সেজয় প্রস্তাবিমূজহর খাতসভসত্তক 

সববরণ আিনার িেয় িম্মসত সনজয় মহান জাতীয় িাংিজে উিস্থািন করসছ: 
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(ক) কৃসষখাত 

মাননীয় সিকার 

২৭৭। বাাংলাজেশ এখনও কৃসষ প্রধান দেশ এবাং কৃসষ আমাজের অিাসধকারপ্রাপ্ত 

খাত। কৃসষখাজতর প্রধান উিকরণিমূহ, সবজশষ কজর িার, বীজ, কীটনাশক 

ইতৈাসে আমোসনজত শূন্য শুল্কহার অব্যাহত রাখা, দেজশ সনতৈ প্রজয়াজনীয় প্রধান 

প্রধান খাদ্যদ্রজব্যর উির সবদ্যমান ০% শুল্কহার অিসরবসতথত রাখা এবাং অন্যান্য 

সনতৈিামিী আমোসনজত প্রজযাজৈ শুল্ক-করভার সস্থতাবস্থায় রাখার প্রস্তাব করা 

হজয়জছ। 

২৭৮। দেশীয় িাষীজের প্রসতরিজণ গাজর ও মাশরুম আমোসনজত শুল্কহার 

বৃসদ্ধকরণ এবাং গাজর, মাশরুম, কাঁিামসরি, টজমজটা, কমলা ও কৈািসিকাম এর 

ন্যৈণতম শুল্কায়নজযাগ্য মূল্য সনধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ। 

২৭৯। কৃসষ আধুসনকায়জনর লজিৈ কৃসষ উিকরণ আমোসনজত প্রজযাজৈ আমোসন 

শুল্ক হ্রাি এবাং কৃসষ যন্ত্রিাসত উৎিােন সুিাংহত করজত সুরিা প্রোন করার প্রস্তাব 

করসছ। 

২৮০। েীঘ থসেন যাবৎ দেজশ খাবার লবন (দিাসডয়াম দিারাইড) আমোসন সনসষদ্ধ 

র্াকজলও সশল্প লবন (দিাসডয়াম িালজফট/ডাইজিাসডয়াম িালজফট) আমোসনর 

সুজযাগ রজয়জছ। খাবার লবজনর িাজর্ সশল্প লবজনর োজমর তারতম্য অজনক দবসশ 

হওয়ায় অিজঘাষণার মাধ্যজম খাবার লবন আমোসনর প্রবণতা লিৈ করা দগজছ। 

তাছাড়া, খাবার লবজনর িাজর্ সশল্প লবন সমসশজয় বাজারজাত করার অসভজযাগও 

দশানা যায় যা জনস্বাজস্থৈর জন্য মারাত্মক িসতকর। এজত দেজশর প্রাসন্তক িয থাজয়র 

লবন িাষী ও লবন সমলিমূহ িসতিস্থ হজি। লবন িাষীজের প্রসতরিণ, 

আমোসনকৃত সশল্প লবজনর যর্াযর্ ব্যবহার সনসিতকরণ এবাং জনস্বাস্থৈ ঝুুঁসক 

হ্রাজির লজিৈ সশল্প মন্ত্রণালয় এর সুিাসরজশর দপ্রসিজত সশল্প লবণ (দিাসডয়াম 

িালজফট/ডাইজিাসডয়াম িালজফজটর) আমোসনজত সবদ্যমান শুল্কহার বৃসদ্ধর প্রস্তাব 

করসছ। 
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২৮১। মৎস্য, দিাসি ও দডইসর খাজতর দটকিই উন্নয়ন ও সবকাজশর লজিৈ 

সবদ্যমান সুসবধা িম্প্রিারণ, দেশীয় মাাংি প্রসক্রয়াজাতকরণ সশল্প এবাং গবাসে িশু 

খামাসরজের প্রসতরিজণ প্রসক্রয়াজাতকৃত মাাংি আমোসনজত শুল্কহার বৃসদ্ধ ও 

ন্যৈণতম শুল্কায়নজযাগ্য মূল্য সনধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ। এছাড়া, জ্বসশ্বক 

মহামারীর কারজণ িসতিস্ত সশল্প রিাজর্ থ দিাসি, দডইসর ও মৎি খাদ্য জ্তসরর 

অতৈাবেকীয় কসতিয় উিকরণ/কাঁিামাল এবাং ঔষধিমূহ সবদ্যমান দরয়াসত 

সুসবধায় অন্তভ্য থক্ত করার প্রস্তাব করসছ। কৃসষ খাজতর সবসভন্ন উিখাজতর প্রজণােনা 

(িসরসশষ্ট খ এর িারণী- ১) তুজল ধরা হজয়জছ। 

(খ) স্বাস্থৈ খাত 

মাননীয় সিকার 

২৮২। কজরানা ভাইরাি (দকাসভড-১৯) এর প্রাদ্যভথাব দমাকাজবলায় সবজশষ 

প্রঞা ািজনর মাধ্যজম কজরানা ভাইরাি দটসস্টাং সকট, সবজশষ ধরজনর মাস্ক এবাং হৈাডার 

স্যাসনটাইজার, মাস্ক ও PPE উৎিােজন প্রজয়াজনীয় কাঁিামাল আমোসনর উির 

প্রজযাজৈ িমুেয় শুল্ককর ইজতামজধ্য মওকুফ করা হজয়জছ। এছাড়াও, কজরানা 

ভাইরাি দমাকাজবলায় উক্ত ভাইরাি িনাক্তকরণ RT-PCR সকট প্রস্তুতকরজণ 

প্রজয়াজনীয় কাঁিামাল আমোসনজত নতুন কজর শুল্কমুক্ত সুসবধা প্রোন করা হজয়জছ। 

উক্ত মওকুফ সুসবধা ৩০ জুন ২০২১ হজত বৃসদ্ধ কজর ৩০ জুন ২০২২ িময় িয থন্ত 

িম্প্রিারণ করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

২৮৩। হৃেযজন্ত্র ত্রুটি সনজয় জন্ম িহণকারী সশশুজের সিসকৎিায় ব্যবহৃত 

Implantable ‘Occluder’ আমোসনজত শুল্কমুক্ত সুসবধা প্রোন করার প্রস্তাব 

করসছ। 

২৮৪। ঔষধ সশজল্পর সুরিায় স্থানীয়ভাজব Active Pharmaceutical 

Ingredient (API) উৎিােজনর কসতিয় কাঁিামাল সবদ্যমান দরয়াসত সুসবধায় 

অন্তভ্য থক্ত করার প্রস্তাব করসছ। 

২৮৫। স্বাস্থৈ খাতজক সুিাংহতকরজণ সিসকৎিা িামিী উৎিােজন প্রজয়াজনীয় 
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কাঁিামাল আমোসনজত সবদ্যমান দরয়াসত সুসবধা িম্প্রিারণ করার প্রস্তাব করা 

হজয়জছ (িসরসশষ্ট খএর িারণী- ২)। 

(গ) সশল্প খাত 

মাননীয় সিকার 

২৮৬। বতথমাজন সৃষ্ট জ্বসশ্বক মহামারীজত িসতিস্ত অর্ থনীসতজক পুনরুদ্ধাজরর লজিৈ 

কম থিাংস্থান সৃজন ও দেসশ-সবজেসশ সবসনজয়াগ বৃসদ্ধজত সশল্প খাজতর গুরুত্ব 

অিসরিীম। সশল্পখাজত সবসনজয়াগ বৃসদ্ধ, যর্াযর্ প্রসতরিজণর মাধ্যজম সবদ্যমান 

সশজল্পর উৎিােন িমতার িজব থাচ্চ ব্যবহার এবাং রপ্তাসনমুসখ সশজল্পর বহুমুসখ 

প্রিাজরর দকৌশল অবলবজন সশল্প খাজতর সবসভন্ন উিখাজতর জন্য শুল্ক-কর 

হ্রাি/বৃসদ্ধর সনম্নরূি প্রস্তাব করসছ: (িসরসশষ্ট খ এর িারণী- ৩)। 

১) ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশল্প:  

 ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশজল্পর প্রসতরিজণ উক্ত সশল্প কতৃথক জ্তরীকৃত কজয়কটি 

িে (Finished Product) আমোসনজত প্রজযাজৈ শুল্ককর বৃসদ্ধর প্রস্তাব 

করসছ। 

 ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশজল্পর যন্ত্রিাসত বাসণসজৈক ও সশল্প প্রসতষ্ঠান সনসব থজশজষ 

১% হাজর আমোসনর সুজযাগ প্রোজনর প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

 বহুল ব্যবহৃত দিিারকাি প্রস্তুতকারী সশজল্পর সুরিায় উক্ত সশজল্পর প্রধান 

দ্যটি কাঁিামাল আমোসনজত দরয়াসত সুসবধা প্রোন ও জ্তরী িজের ন্যৈণতম 

শুল্কায়নজযাগ্য মূল্য বৃসদ্ধর প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

 এছাড়াও, সবলুপ্তপ্রায় প্রািীন শঙ্খ সশজল্পর অসস্তত্ব রিায় িহায়তা প্রোজনর 

লজিৈ উক্ত সশজল্পর কসতিয় কাঁিামাল আমোসনজত শুল্কমুক্ত সুসবধা 

প্রোজনর প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

২) রপ্তাসনমুখী সশল্প:  

 দটক্সটাইল সশল্পজক সুরসিতকরজণ Photosensitive Rotary Screen, 
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Temperature sensor এবাং Loaded PCB Board দক দরয়াসত সুসবধায় 

অন্তভ্য থক্ত করার প্রস্তাব করসছ। রপ্তাসন বহুমুখীকরজণ িম্ভাবনাময় িাদ্যকা 

সশজল্পর প্রিাজর উক্ত সশজল্পর দ্যটি কাঁিামাল আমোসনজত দরয়াসত সুু্সবধা 

প্রোজনর প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

৩) ইিাতজাত সবসবধ সশল্প খাত: 

 দেশীয় এলসি গ্যাি সিসলডারার উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠাজনর জন্য সবদ্যমান 

দরয়াসত সুসবধা িম্প্রিারজণর প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

 আয়রন ওয়ৈার সশজল্পর প্রসতরিজণ জ্তরী িে আমোসনজত ৩% হাজর 

দরগুজলটসর সডউটি (RD-3%) আজরাজির প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

 Fire Resistant Door প্রস্তুতকারী সশজল্পর সুরিায় উক্ত সশজল্পর প্রধান 

কাঁিামাল (Cold rolled of Iron/steel) আমোসনজত দরয়াসত সুসবধা 

প্রোজনর প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

 এছাড়াও, কৈাবল ও ইন্টারজনট কৈাবল উৎিােনকারী সশজল্পর সবকাজশ উক্ত 

সশজল্পর কাঁিামাল যর্াক্রজম Plastic framework ও Coated Calcium 

Carbonate আমোসনজত শুল্কহার হ্রাি করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

৪) ইজলকিসনক্স সশল্প:  

 ইজলকিসনক্স সশজল্পর অনুষে সহজিজব স্থানীয় দরসফ্রজাজরটর ও এয়ার-

কসডারশনাজরর কজম্প্রিার উৎিােনকারী সশজল্পর সুরিায় উক্ত সশজল্পর 

কাঁিামাল আমোসনজত সবদ্যমান দরয়াসত সুসবধা িম্প্রিারণ; ওয়াসশাং 

দমসশন উৎিােনকারী সশজল্পর সুরিায় উক্ত সশজল্পর কাঁিামাল আমোসনজত 

দরয়াসত সুসবধা প্রোন কজর নতুন প্রঞা ািন জাসর এবাং দটসলসভশন 

প্রস্তুতকারী সশজল্পর সবকাজশ উক্ত সশজল্প প্রজয়াজনীয় কসতিয় কাঁিামাজলর 

উির দরয়াসত সুসবধা প্রোজনর প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

৫) অৈাজিসিভ দিিার সশল্প: 

 সশসরষ কাগজ উৎিােনকারী সশজল্পর প্রসতরিজণ উক্ত সশজল্পর ৪ (িার) টি 



149 

কাঁিামাল (Artificial Corundum, Aluminium Oxide, coated/ 

impregnated paper and paperboard, Coated textile fabrics) 

আমোসনজত দরয়াসত সুসবধা প্রোজনর প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

৬) এলইসড লাইট উৎিােনকারী/িাংজযাজনকারী সশল্প: 

 এলইসড লাইট উৎিােনকারী/িাংজযাজনকারী সশজল্পর সবকাজশ উক্ত সশজল্পর 

যন্ত্রাাংশ আমোসনজত সবদ্যমান শুল্কহার হ্রাজির মাধ্যজম িামঞ্জস্যপূণ থ করার 

প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

৭) সজিিাম দবাড থ ও িাটি থকৈাল দবাড থ প্রস্তুতকারী সশল্প: 

 আমোসন সবকল্প দেশীয় সজিিাম দবাড থ ও িাটি থকৈাল দবাড থ প্রস্তুতকারী 

সশজল্পর সবকাজশর লজিৈ প্রজয়াজনীয় ৩ (সতন) টি কাঁিামাল (Plates/ 

sheets/film/foil/strip of polymers of vinyl chloride, Self-

Adhesive Tape, Fluting paper) আমোসনজত সবদ্যমান শুল্কহার হ্রাি 

করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

৮) লুব দব্লসডারাং সশল্প: 

 িসরজবজশর জন্য িসতকারক সরিাইকৈালড্ লুব দবইজ অজয়ল ও লুসিজকটিাং 

অজয়ল আমোসন সনরুৎিাসহত করজত শুল্কহার বৃসদ্ধকরণ, রাজস্ব ঝুুঁসক 

এড়াজনার লজিৈ Lubricating oil এর িাজর্ paraffin এর শুল্কহার 

দযৌসক্তকীকরণ করা এবাং লুব দব্লসডারাং সশজল্পর সুরিায় এর কাঁিামাল সহজিজব 

ব্যবহৃত Additives এর শুল্কহার হ্রাি করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

(ঘ) আইসিটি খাত 

মাননীয় সিকার 

২৮৭। দেশীয় কসম্পউটার/ল্যািটি ও আইসিটি িে প্রস্তুতকারী প্রসতষ্ঠাজনর 

প্রসতরিজণ কসম্পউটাজরর আনুষসেক যন্ত্রিাসত ও আইসিটি সশজল্পর কাঁিামাল 

আমোসনজত দরয়াসত সুসবধা প্রোজনর প্রস্তাব করসছ। 
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২৮৮। দিলুলার দফান উৎিােন, িাংজযাজন ও িিাে িাংজযাগ সশজল্পর প্রিাজর 

উক্ত সশজল্পর কাঁিামাল আমোসনজত সবদ্যমান দরয়াসত সুসবধা আজরা সবসনজয়াগ বান্ধ্ব 

ও দযৌসক্তকীকরণ এবাং দেশীয় সশজল্পর প্রসতরিজণ সফিার দফান আমোসনজত 

শুল্কহার বৃসদ্ধকরজণর প্রস্তাব করসছ। 

(ঙ) অজটাজমাবাইল খাত 

মাননীয় সিকার 

২৮৯। নসিমন, দলগুনার মজতা দূঘ থটনাপ্রবণ যানবাহন ব্যবহার সনরুৎিাসহত কজর 

সবকল্প গণিসরবহন সহজিজব মাইজক্রাবাি ব্যবহার উৎিাসহত করার লজিৈ 

মাইজক্রাবাি আমোসনজত শুল্কহার হ্রাি করার প্রস্তাব করসছ। িসরজবশ বান্ধ্ব 

হাইসিড গাসড়র ব্যবহার উৎিাসহত করার লজিৈ হাইসিড গাসড় আমোসনজত 

শুল্কহাজরর পুনসব থন্যাি করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

২৯০। ডাম্পার/টিিার িাংজযাজনকারী সশজল্পর সুরিায় সিজকসড অবস্থায় ডাম্পার/ 

টিিার আমোসনর দিজত্র শুল্কহার হ্রাি করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

২৯১। দমাটরিাইজকল উৎিােনকারী/িাংজযাজনকারী সশজল্পর জন্য সবদ্যমান 

প্রঞা ািজন নতুন কজয়কটি কাঁিামাল অন্তভ্য থক্ত কজর িিাে িাংজযাগ সশজল্পর প্রিাজরর 

লজিৈ প্রজয়াজনীয় িাংজশাধন আনয়জনর প্রস্তাব করা হজয়জছ। 

২৯২। Moped একটি জ্বালাসন িাশ্রয়ী দমাটর িাইজকল। এটি ক্ষুদ্র ব্যবিায়ী ও 

জনিাধারজণর অর্ থননসতক কম থকাজডার গুরুত্বপূণ থ ভূসমকা িালন কজর সবধায় িাশ্রয়ী 

মূল্য সনসিত করার লজিৈ Moped এর শুল্কহার হ্রাি করার প্রস্তাব করসছ। 

মাননীয় সিকার 

Customs Act, 1969 এর িাংজশাধন: 

২৯৩। বাসণজৈ িহজীকরণ, জাতীয় সনরািত্তা সনসিতকরণ এবাং কায থকর 

কাস্টমি সনয়ন্ত্রণ প্রসতষ্ঠার লজিৈ প্রসত বছর সবদ্যমান Customs Act, 1969 এ 

সকছু প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনা হয়। দি লজিৈ িমুদ্র সবজজয়র িাজর্ িামঞ্জস্য 
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সবধাজনর উজদ্দজে Bangladesh customs-waters এর িসরসধ সবদ্যমান ১২ 

নটিকৈাল মাইল দর্জক ২৪ নটিকৈাল মাইল িয থন্ত বসধ থতকরণ, কাস্টমি িম্পসকথত 

মাসনলডারাসরাং িাংসিষ্ট অিরাধজক দিারািালাজনর িাংঞা ায় অন্তভ্য থক্তকরণ, কাস্টমি 

সবষয়ক িাধারণ অিরাজধর দিজত্র েজডারর িসরমাণ বতথমান দপ্রিািজটর িাজর্ 

িামঞ্জস্যপূণ থকরণ, কাস্টমি কম থকতথাজের সবিাসরক কায থক্রম িসরিালনার লজিৈ 

Adjudication এর আসর্ থক িীমা বতথমান দপ্রিািজটর িাজর্ িামঞ্জস্যপূণ থকরণ 

এবাং বাাংলাজেশ সিজেল উইজডারা এর কায থিসরসধ সুসনসে থষ্টকরণ এর লজিৈ সবদ্যমান 

Customs Act, 1969 এ প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী আনয়জনর প্রস্তাব করসছ। 

কাস্টমি আইজনর প্রর্ম তফসিজল িাংজশাধন: 

২৯৪। আন্তজথাসতক বাসণজৈ িহজীকরজণর উজদ্দজে িজের নামকরণ এবাং 

দশ্রসণসবন্যািজসনত জটিলতা দূর করার লজিৈ আমোসন-রপ্তাসন িজে সবদ্যমান 

এইি.এি দকাড, বণ থনা, আমোসন শুল্ক, িম্পূরক শুল্ক, মূল্য িাংজযাজন কর 

ইতৈাসেজত দযিব করসণক ত্রুটি, অিেসত ও জ্বষম্য িসরলসিত হজয়জছ-তা 

যর্াযর্ভাজব িরীিা ও িয থাজলািনা কজর িাংজশাধন, প্রজযাজৈ দিজত্র পৃর্ক 

এইি.এি দকাড সৃজন ও দযৌসক্তকীকরজণর প্রস্তাব করসছ (িসরসশষ্ট ‘খ’ এর িারণী 

৪)। 

২৯৫। আমোসনকৃত িজের িঠিক মূল্য সনধ থারজণর মাধ্যজম যর্াযর্ রাজস্ব আোয় 

এবাং দেশীয় উৎিােনকারীজের প্রসতরিজণর লজিৈ কসতিয় িজের সবদ্যমান 

ন্যৈণতম মূল্য দযৌসক্তকীকরণ করা হজয়জছ। 

মাননীয় সিকার 

২৯৬। বসণ থত প্রস্তাব িমূহ বাস্তবায়ন করা হজল অর্ থননসতক কায থক্রম গসতশীল 

হজব, উচ্চ প্রযুসক্ত িম্পন্ন সশজল্পর সবকাশ িাসধত হজব, উজদ্যাক্তা জ্তরী ও কম থিাংস্থান 

সৃসষ্টর দিত্র জ্তরী হজব, েি জনশসক্ত সৃসষ্ট হজব এবাং সবসনজয়াগ ও ব্যবিা বান্ধ্ব 

িসরজবশ সনসিত হজব বজল আশা করা যায়। বাাংলাজেশ কাস্টমিজক 

আধুসনকায়জনর লজিৈ জাতীয় রাজস্ব দবাড থ কতৃথক ইজতামজধ্য অৈািাইকুডা ওয়াল্ডথ 
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এর আিজিজডশন, ন্যাশনাল সিজেল উইজডারা প্রকল্প বাস্তবায়ন, স্বয়াংসক্রয় কাস্টমি 

ঝুুঁসক ব্যবস্থািনা িালুকরণ, বডার ব্যবস্থািনা স্বয়াংসক্রয়করণ, অর্রাইজড 

ইজকাজনাসমক অিাজরটর ব্যবস্থা প্রবতথন ইতৈাসে দবশ সকছু কায থক্রম িলমান 

রজয়জছ। এ িকল কায থক্রম যর্ািমজয় বাস্তবাসয়ত হজল Ease of doing business 

এর সূিজক বাাংলাজেজশর উন্নসত ঘটজব, সবসনজয়াগ ও কম থিাংস্থাজনর ির্ সুগম হজব 

এবাং দেজশর অর্ থনীসতর িাকা অসধকতর িিল হজব। এর ফজল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

ির্ নকশা অনুযায়ী ২০৩০ এবাং ২০৪১ এর অসভষ্ট লিৈ অজথন ত্বরাসিত হজব। 
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িােশ অধ্যায় 

২০২০-২০২১ অর্ থবছজরর বাজজজট জাসতজক দেয়া সকছু 

দমৌসলক প্রসতশ্রুসত ও তার বাস্তবায়ন অিগসত 

মাননীয় সিকার 

২৯৭। এখন আসম িলসত অর্ থবছজরর বাজজজট জাসতজক প্রেত্ত সকছু দমৌসলক 

প্রসতশ্রুসত বাস্তবায়জনর অিগসতর প্রসত আজলাকিাত করসছ: 

 দকাসভড-১৯ সনয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থািনায় িারা দেজশ ৫ হাজার ৫০০ দকাটি 

টাকার সবজশষ কায থক্রম বাস্তবাসয়ত হজি। 

 কজরানা িরীিা িাংক্রান্ত সকট, PPE এবাং দকাসভড-১৯ সনজরাধক িকল 

প্রকার িামিীর উির শুল্ক ও মূল্য িাংজযাজন কর অব্যাহসত প্রোন করা 

হজয়জছ। 

 সবভাগীয় শহজর িরকাসর দমসডজকল কজলজ হািিাতাজল ১০০ শয্যাসবসশষ্ট 

পূণ থাে কৈািার সিসকৎিা ইউসনট স্থািন; সবদ্যমান দমসডজকল কজলজ ও 

হািিাতাজল সকডসন ডায়ালাইসিি দিন্টার িম্প্রিারণ ও দজারোরকরণ; 

িকল দজলা িের হািিাতাজল দনজফ্রালসজ ইউসনট ও সকডসন 

ডায়ালাইসিি দিন্টার স্থািজনর কায থক্রম িলমান রজয়জছ। 

 স্বাস্হৈ-সশিা ও সবঞা ান-প্রযুসক্ত খাজতর গজবষণার উন্নয়জন ১০০ দকাটি 

টাকার একটি ‘িমসিত স্বাস্থৈ-সবঞা ান গজবষণা ও উন্নয়ন তহসবল’ গঠন 

করা হজয়জছ, যা বতথমাজন কায থক্রম িসরিালনা করজছ। 

 কৃসষ খামার যাসন্ত্রকীকরজণ ৩ হাজার ১৯৮ দকাটি টাকার প্রকল্প িহণ করা 

হজয়জছ, এবাং কৃসষ ভর্তসকথ বাবে ৯ হাজার ৫০০ দকাটি টাকা বরাদ্দ করা 

হজয়জছ। 

 কৃসষ ও কৃসষ িাংসিষ্ট উৎিােন ও দিবা, ক্ষুদ্র ব্যবিা, ক্ষুদ্র ও কুটির সশল্প, 

ইতৈাসে খাজত িাজমর েসরদ্র কৃষক, সবজেশজফরত প্রবািী শ্রসমক এবাং 

প্রসশসিত তরুণ ও দবকার যুবাজের িামীণ এলাকায় ব্যবিা ও 
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আত্মকম থিাংস্থানমূলক কাজজ ৩ হাজার ২০০ দকাটি টাকার স্বল্প সুজে ঋণ 

সবতরণ কায থক্রম িলমান রজয়জছ। 

 জ্বধ িজর্ দপ্রসরত দরসমট্যাজির উির ২ শতাাংশ হাজর প্রজণােনা প্রোজনর 

ফজল িলসত অর্ থবছজরর দম ২০২১ িয থন্ত িমজয় প্রবাি আজয় প্রবৃসদ্ধ হজয়জছ 

৪০.১ শতাাংশ। 

 কজরানা মহামাসরর কারজণ িব থাসধক োসরদ্রৈপ্রবণ ১১২টি উিজজলায় িকল 

উিযুক্ত ব্যসক্তজক বয়স্ক ভাতা এবাং িকল সবধবা ও স্বামী িসরতৈক্তা 

নারীজক সবধবা ও স্বামী িসরতৈক্তা ভাতার আওতায় আনা হজয়জছ। 

 দকাসভড-১৯ দমাকাসবলার জন্য দঘাসষত প্রজণােনা প্যাজকজজর বাস্তবায়ন 

অিগসত এসপ্রল, ২০২১ িয থন্ত ৬৮.২ শতাাংশ। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ হাসিনার ‘আমার িাম আমার শহর’ কম থসূসির 

আওতায় ১৫টি মজডল িাম সিসিত কজর কায থক্রম আরম্ভ হজয়জছ। 

 জ্তসর দিাষাক রপ্তাসন বৃসদ্ধর লজিৈ ১ শতাাংশ হাজর অসতসরক্ত রপ্তাসন 

প্রজণােনা অব্যাহত রজয়জছ; ফজল দিাষাক রপ্তাসন আশানুরূি িয থাজয় 

রজয়জছ। 

 দমগা প্রকল্পিমূজহর িাসব থক অিগসত ৫৭.৫৬ শতাাংশ। িদ্মা দিতুর িাসব থক 

অিগসত ৮৫ শতাাংশ। আগামী অর্ থবছজরর দশজষ এটি যান িলািজলর জন্য 

উমু্মক্ত করা হজব। 

 এমআরটি লাইন-৬ এর সনম থাণকাজ দ্রুতগসতজত এসগজয় িজলজছ। এমআরটি 

লাইন-১ ও লাইন-৫ এর নকশা প্রণয়জনর কাজ ড়াড়ান্ত িয থাজয় রজয়জছ। 

সশঘ্রই সনম থাণ কাজ শুরু হজব। 

 িল্লী দিক্টজর জলবায়ু িহনশীল মধ্য আজয়র অর্ থনীসত ধারজণর উিজযাগী 

দকার দরাড দনটওয়াকথ িম্প্রিারণিহ দমাট ৫ হাজার ৫৫০ সকজলাসমটার 

নতুন িড়ক সনম থাণ এবাং এ িকল িড়জক ৩১ হাজার সমটার সিজ/কালভাট থ 

িম্প্রিারণ/ সনম থাণ কায থক্রম িলমান রজয়জছ। 

 োকা-সিজলট মহািড়ক উভয় িাজশ িাসভ থি দলনিহ ৬ দলজন উন্নীতকরণ, 
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রাংপুর-বুসড়মারী জাতীয় মহািড়ক ৪ দলজন উন্নীতকরণ, মাংলা িৈাজনজলর 

উির দিতু সনম থাণ, ময়মনসিাংজহ িম্মপুত্র নেীর উির দকওয়াটখালী দিতু 

সনম থাণ এবাং সিজলট-তামাসবল মহািড়ক ৪ দলজন উন্নীতকরণ কায থক্রম 

িহণ করা হজয়জছ। 

 দেজশর অধস্তন আোলতিমূহজক আইসিটি দনটওয়াজকথর আওতায় আনার 

লজিৈ ২টি ই-জুসডসিয়াসর প্রকল্প িহণ করা হজয়জছ। 

 দকাম্পাসন আইন-এ প্রজয়াজনীয় িাংজশাধন আনয়নকরত: ব্যবিা-বাসণজৈ 

িহজীকরণ এবাং উক্ত আইজন এক ব্যসক্ত ব্যবিায় প্রসতষ্ঠান অন্তভ্য থক্ত কজর 

দকাম্পানী (িাংজশাধন) আইন ২০২০ িাংিজে িাশ হজয়জছ। 

 দেশীয় সবজশষঞা জের িারা জ্তসর আইবাি++ িফটওয়ৈার-এর মাধ্যজম 

িরকাজরর বাজজট প্রণয়ন ও সহিাব প্রসক্রয়াকরজণর কাজজক আজরা 

গসতশীল করার লজিৈ তাজের মজধ্য কনিসলজডশন এবাং ইসন্টজিশন এর 

কায থক্রম শুরু হজয়জছ। 

 অনলাইজন আয়কর সরটান থ োসখজলর জন্য কর অঞ্চল-৬, োকাজত ই-

সরটান থ ফাইসলাং িফটওয়ৈার এর িাইলটিাং কায থক্রম শুরু করা হজয়জছ। 

এছাড়া িকল করোতাজর আয়কর সরটান থ অনলাইজন োসখজলর জন্য 

দকন্দ্রীয়ভাজব একটি িফটওয়ৈার প্রস্তুজতর কায থক্রম িলমান রজয়জছ। 

 উৎজি আয়কর কতথন িাংক্রান্ত কায থক্রম অজটাজমশজনর আওতায় আনয়জনর 

লজিৈ E-TDS System সডজাইন করা হজয়জছ, এবাং োকাস্থ কজয়কটি 

কর অঞ্চজল উক্ত সিজস্টজমর িাইলটিাং কায থক্রম আরম্ভ করা হজয়জছ। 

 অপ্রেসশ থত আয় সরটাজন থ প্রেশ থজনর সুজযাজগর আওতায় দফব্রুয়াসর ২০২১ িয থন্ত 

৯ হাজার ৬২৩ জন করোতা অপ্রেসশ থত িম্পে সরটান থ প্রেশ থনপূবকথ ১৩৮৬ 

দকাটি ১০ লি ২ হাজার ৭৯৫ টাকা আয়কর প্রোন কজরজছন। যার ফজল 

কজরানাকালীন িমজয় দেজশর অর্ থনীসতজত পু ুঁসজ প্রবাহ বৃসদ্ধ দিজয়জছ। 

 পু ুঁসজবাজারজক গসতশীল করার লজিৈ এক বছর লক-ইনিহ কসতিয় শতথ 

িাজিজি ব্যসক্তজশ্রসণর করোতাগণ পু ুঁসজবাজাজর অপ্রেসশ থত অর্ থ 

সবসনজয়াজগর আওতায় দফব্রুয়াসর ২০২১ িয থন্ত ৩১১ জন করোতা 
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পু ুঁসজবাজাজর অর্ থ সবসনজয়াগপূব থক ৪৩ দকাটি ৫৪ লি ৫২ হাজার ৯৮ টাকা 

আয়কর িসরজশাধ কজরজছন। যার ফজল দেজশর পু ুঁসজবাজাজর অজর্ থর প্রবাহ 

বৃসদ্ধ দিজয়জছ এবাং পু ুঁসজবাজার শসক্তশালী হজয়জছ। 

 The Income Tax Ordinance, 1984 িসরমাজথন কজর আয়কর আইন 

২০২১ এর খিড়া প্রস্তুত করা হজয়জছ। 

 দযৌসক্তক কজয়কটি দিত্র ব্যতীত িকল টিআইএন িহণকারীর জন্য আয়কর 

সরটান থ োসখল বাধ্যতামুলক করা হজয়জছ। ফলশ্রুসতজত ২০২০-২০২১ 

অর্ থবছজরর মাি থ িয থন্ত দমাট সরটান থ োসখজলর িাংখ্যা োসড়জয়জছ ২৫ লাখ ৪৩ 

হাজার ৩৩৭টি যা গত বছজরর তুলনায় ১৯.৮২ শতাাংশ দবসশ। 

 ভৈাট আোয়জক িহজ করজত ও ভৈাট ফাঁসক দরাজধ মাি থ, ২০২১ িয থন্ত প্রায় 

৩,০০০ প্রসতষ্ঠাজন EFD/SDC স্থাসিত হজয়জছ। িয থায়ক্রজম িারাজেজশ 

িকল সনবসন্ধ্ত ব্যবিা প্রসতষ্ঠাজন EFD/SDC স্থাসিত হজব। 

 দেজশর সশল্প ও ব্যবিা খাতজক প্রসতজযাসগতা িিম করার লজিৈ 

ঋণ/সবসনজয়াজগর উির সুে/মুনাফা হার িজব থাচ্চ ৯% সনধ থারণ করার ফজল 

ব্যাাংসকাং খাজতর দমাট ঋণ ও আগাম সস্থসত মাি থ ২০২০ এর ১০ লি ৪৬ 

হাজার ৬৬৬ দকাটি টাকা দর্জক দবজড় জানুয়াসর ২০২১ এ োসড়জয়জছ ১১ 

লি ২১ হাজার ১২২ দকাটি টাকায়। ঋজণর ভাসরত গড় সুেহাজরর ব্যবধান 

কজম োঁসড়জয়জছ ৩ শতাাংশ। 

 উৎিােনশীল খাতিহ অন্যান্য খাজত স্বাভাসবক ঋণপ্রবাহ বজায় রাখািহ 

ব্যাাংসকাং খাজতর সবরূিভাজব দশ্রসণকৃত ঋণ সনয়সমতভাজব আোজয়র লজিৈ 

ন্যৈণতম ২% হাজর ডাউন দিজমন্ট নগজে িহণ িাজিজি পুনিঃতফসিল ও 

এককালীন এসক্সট এর আওতায় দমাট ১৩ হাজার ৩০৭ জন ব্যবিায়ী ঋন 

সনয়সমত কজর দেজশর অর্ থনীসতজত অবোন রাখার সুজযাগ দিজয়জছন। 

 ব্যাাংক দকাম্পানী আইন, দিজমন্ট সিজস্টম আইন, অস্থাবর িম্পসত্ত 

জামানত আইনিহ আসর্ থক খাত িাংসিষ্ট ১৫টি আইন সনজয় িরকার কাজ 

করজছ। এর মজধ্য সকছু হজি নতুন আইন প্রণয়ন িাংক্রান্ত এবাং সকছু 

সবদ্যমান আইন িাংজশাধজনর মাধ্যজম হালনাগাে করা িাংক্রান্ত।  
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উিিাংহার 

মাননীয় সিকার 

২৯৮। আিসন জাজনন, জাতীয় বাজজজট িাধারণত আমরা সুিাংহতভাজব স্বল্প, মধ্য 

ও েীঘ থজময়ােী সবসভন্ন কম থ িসরকল্পনার িাংসমশ্রণ ঘটিজয় িামজন এসগজয় যাওয়ার 

উন্নয়ন রূিজরখা প্রণয়ন কজর র্াসক। সকন্তু দকাসভড-১৯ মহামারীর কারজণ এবছরও 

িকল তথ্য-উিাত্ত িসরপূণ থভাজব আমাজের িামজন নাই। মহান আল্লাহর কৃিায় 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ হাসিনার দূরেশী দনতৃজত্ব দকাসভড-১৯ এর প্রার্সমক 

অসভঘাত দমাকাজবলা কজর বাাংলাজেশ যখন অন্যান্য দেজশর তুলনায় দ্রুত গসতজত 

অর্ থননসতক উত্তরজণর িজর্ এসগজয় িলসছল। তখনই িারাসবজশ্ব সিতীয়, দকার্াও 

দকার্াও তৃতীয় অসভঘাত শুরু হয় এবাং যার প্রভাব িব থত্রই প্রবল। তাই আমাজের 

এবাজরর বাজজজটও দেশ ও জাসতর উন্নয়জনর িাশািাসশ প্রাসধকার িাজি দেজশর 

সিসছজয় িড়া মানুষ- প্রাসন্তক জনজগাষ্ঠী ও তাজের জীবন জীসবকা। 

মাননীয় সিকার 

২৯৯। আিসন জাজনন, গত িাঁি েশজক অজনক সেক দর্জক বাাংলাজেশ বেজল 

দগজছ। দকবল বেলায়সন বেবন্ধুর সিরঞ্জীব আেশ থ এবাং জাসতর জীবজন িব থজিজত্র 

তার িজীব উিসস্থসত। তাঁর সনজে থসশত িজর্ই এসগজয় িলজছ বাাংলাজেশ। এ বছজরই 

স্বাধীনতার সুবণ থজয়ন্তী ও জাসতর সিতার জন্মশতবাসষ থকীর দ্যই বসরষ্ঠ প্রবাজহর 

সমলনজমলায় যুক্ত হজয়জছ বাাংলাজেজশর স্বজল্পান্নত দেশ হজত উন্নয়নশীল দেজশ 

উত্তরণ। এর হাত ধজরই সবশ্বিভায় বাাংলাজেশ স্থান দিজয়জছ এক অনন্য উচ্চতায়। 

এমসনভাজব ইনশাআল্লাহ অসজথত হজব আমাজের ২০৩০,২০৩১, ২০৪১, ২১০০ 

িালিহ িকল স্বজপ্নর বাস্তবায়ন। 

৩০০। আমাজের সপ্রয় মাতৃভূসম জাসতর সিতার তুসলজত আঁকা স্বপ্ন দিানার 

বাাংলাজেশ বাস্তবায়জনর িজর্ এসগজয় যাজব, এসগজয় যাজব অজনক দূর—বহুদূর, 

বহুদূর----সনরন্তর। 
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মাননীয় সিকার 

৩০১। আসম এখন আমার বাজজট উিস্থািনার দশষ প্রাজন্ত উিনীত। দশষ করার 

আজগ িরম করুণাময় মহান আল্লাহতায়ালার কাজছ দেশ ও সবশ্ববািীর িজি আমার 

কায়মজন প্রার্ থনা: 

‘আল্লাহুম্মা ইসন্ন আউযুসবকা সমনাল বারসি  

ওয়াল জুনুসন ওয়াল জুজাসম  

ওয়া সমন ছাইসয়ৈ ইল আিক্বম’ 

“দহ আমাজের প্রভূ আিসন আমাজের উির শাসন্ত বষ থণ করুন।” 

“িালামুন আলাল মুরিাসলন ওয়াল হামদ্যসলল্লাসহ রাসব্বল আলাসমন।” 

মাননীয় সিকার আিনাজক অজশষ ধন্যবাে। 

 

জয় বাাংলা 

জয় বেবন্ধু 

বাাংলাজেশ সিরজীসব দহাক 
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পবরবশি-ক 

সারবেসমূয়হর িাবলকা 

 

সারবে বশয়রানাম পৃষ্ঠা 

১ শকাবিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষবি শমাকাববলায় সরকার কর্তজক শ াবিি ২৩টি 

প্রয়োিনা প্যায়কয়জর আওিায় উপকারয়িাগীর সাংখ্যা 

161 

২ আে জ-সামাবজক খায়ি অগ্রগবির বচ্ত্র 163 

৩  এক িশয়কর অজজন  163 

৪  ২০২০-২১ অে জবছয়রর সাংয়শাবধি বায়জট বরাদ্দ  164 

৫  ২০২১-২২ অে জবছয়রর প্রস্তাববি আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন  165 

৬  ২০২১-২২ অে জবছয়রর বাবি জক উন্নয়ন কম জসূবচ্র খািওয়াবর বরাদ্দ  166 

৭  সমগ্র বায়জয়টর খািওয়াবর বরাদ্দ  167 

৮  মন্ত্রোলয়/ববিাগওয়ারী বায়জট বরাদ্দ  169 
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সারবে ১: শকাবিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষবি শমাকাববলায় সরকার কর্তজক শ াবিি ২৩টি প্রয়োিনা 

প্যায়কয়জর আওিায় উপকারয়িাগীর সাংখ্যা 

ক্রসম

ক 
প্যাজকজজর নাম 

বরাদ্দ 
(দকাটি 

টাকা)  

উিকারজভাগী 
মন্তব্য 

ব্যসক্ত প্রসতষ্ঠান 

১ রপ্তাসনমুখী সশল্প প্রসতষ্ঠানিমূজহর 

জন্য সবজশষ তহসবল 
৫,০০০ ৩৮,০০,০০০  রপ্তাসনমুখী সশজল্পর শ্রসমক-

কম থিাসর (৫৩% নারী শ্রসমক-
কম থিাসর) 

২ িসতিস্ত সশল্প ও িাসভ থি দিক্টজরর 

প্রসতষ্ঠানিমূজহর জন্য ওয়াসকথাং 

কৈাসিটাল সুসবধা প্রোন 

৪০,০০০  ৩,১৬৬ সশল্প ও দিবা খাজতর ব্যবিা 

প্রসতষ্ঠান (কায থক্রম িলমান) 

৩ ক্ষুদ্র (কুটির সশল্প িহ) ও মাঝাসর 

সশল্প প্রসতষ্ঠানিমূজহর ওয়াসকথাং 

কৈাসিটাল সুসবধা প্রোন 

২০,০০০  ৯৫,৪০৭ ৫,২১২ জন নারী উজদ্যাক্তািহ 
(কায থক্রম িলমান) 

৪ বাাংলাজেশ ব্যাাংক প্রবসতথত ইসডএফ 
(Export Development 
Fund)-এর সুসবধা বাড়াজনা 

১৭,০০০  ৬,৩৫২ কায থক্রম িলমান 

৫ Pre-shipment Credit 
Refinance Scheme 

৫,০০০  ৭১ কায থক্রম িলমান 

৬ সিসকৎিক, নাি থ এবাং 

স্বাস্থৈকমীজের সবজশষ িম্মাসন 
১০০ ৯,৫৭৯ 

 
 কায থক্রম িলমান 

৭  স্বাস্থৈবীমা এবাং জীবন বীমা ৭৫০ ১৩২  মৃতুৈবরণকারী কম থিারীর 

িসরবার 

৮ সবনামূজল্য খাদ্যিামিী সবতরণ ২,৫০০ ১,২৯,০০,০০০  খাদ্য িহায়তাপ্রাপ্ত েসরদ্র 

িসরবার 

৯ ১০ টাকা দকসজ েজর িাউল সবক্রয় ৭৭০ ৪৯,০০,০০০  খাদ্য-বান্ধ্ব কম থসুসির 

আওতায় 

২১,০০,০০০  শহর এলাকায় কাজড থর 

মাধ্যজম সবতরণ 

১০ লিৈসভসত্তক জনজগাষ্ঠীর মাজঝ 

নগে অর্ থ সবতরণ 
১,৩২৬ ৩৫,০০,০০০  সনব থাসিত দ্যিঃস্থ নাগসরক  

৪,০৭,০০০  দডইসর ও দিাসি খামাসর  

৭৮,০০০  মৎস্য খামাসর 

১১ ভাতা কম থসূসির আওতা বৃসদ্ধ ৮১৫ ৫,০০,০০০  বয়স্ক ভাতাজভাগী (নতুন 

অন্তভ্য থসক্ত) 

৩,৫০,০০০  সবধবা ও স্বামী সনগৃহীতা 

ভাতাজভাগী (নতুন অন্তভ্য থসক্ত) 

১২ গৃহহীন মানুষজের জন্য গৃহ সনম থাণ ২,১৩০ ৬৬,০০০  গৃহহীন িসরবার 

১৩ কৃসষ কাজ যাসন্ত্রকীকরণ ৩,২২০ ৪,৫০,০০০  সুসবধাজভাগী কৃষক 

১৪ কৃসষ ভতুথসক ৯,৫০০ ১,৬৫,০০,০০০  দেজশর িকল কৃষক িসরবার 

১৫ কৃসষ পুনিঃঅর্ থায়ন স্কীম ৫,০০০ ১,৭৬,০০০  কৃসষ ফাম থ 

১৬ সনম্ন আজয়র দিশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র 

ব্যবিায়ীজের জন্য পুনিঃঅর্ থায়ন 

স্কীম 

৩,০০০ ২,৬৩,০০০  সনম্ন আজয়র দিশাজীবী 

কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবিায়ী (কায থক্রম 

িলমান) 
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ক্রসম

ক 
প্যাজকজজর নাম 

বরাদ্দ 
(দকাটি 

টাকা)  

উিকারজভাগী 
মন্তব্য 

ব্যসক্ত প্রসতষ্ঠান 

১৭ কম থসৃজন কায থক্রম (িল্লী িঞ্চয় 

ব্যাাংক, কম থিাংস্থান ব্যাাংক, প্রবািী 

কল্যাণ ব্যাাংক, আনিার ও সভসডসি 

ব্যাাংক এবাং PKSF-এর মাধ্যজম) 

৩,২০০   বাস্তবায়ন কায থক্রম িম্প্রসত 

শুরু হজয়জছ 

১৮ বাসণসজৈক ব্যাাংকিমূজহর এসপ্রল-
দম/২০২০ মাজি স্থসগতকৃত ঋজণর 

আাংসশক সুে মওকুফ বাবে 

িরকাজরর ভতুথসক 

২,০০০ ৭২,৮০,০০০  কায থক্রম িলমান 

১৯ এিএমই খাজতর জন্য দক্রসডট 

গ্যারাসন্ট সস্কম  
২,০০০   বাস্তবায়ন কায থক্রম িম্প্রসত 

শুরু হজয়জছ 

২০ জ্তসর দিাষাক ও িামড়া খাজতর 

শ্রসমকজের িহায়তা 
১,৫০০ ৬,০০০ 

 
 বাস্তবায়ন কায থক্রম িম্প্রসত 

শুরু হজয়জছ 

২১ ৮ প্রসতষ্ঠাজনর মাধ্যজম ক্ষুদ্র ঋণ ও 

প্রাসন্তক জনজগাষ্ঠীর জীবনমান 

উন্নয়ন 

১,৫০০   বাস্তবায়ন কায থক্রম িম্প্রসত 

শুরু হজয়জছ 

২২ বয়স্ক ভাতা ও সবধবা ভাতা ১৫০টি 

উিজজলায় িম্প্রিারণ 
১,২০০ ৮,০০,০০০  বয়স্ক ভাতাজভাগী (নতুন 

অন্তভ্য থসক্ত) 

৪,২৫,০০০  সবধবা ও স্বামী সনগৃহীতা 

ভাতাজভাগী (নতুন অন্তভ্য থসক্ত)  

২৩ ২য় িয থাজয় লিৈসভসত্তক জনজগাষ্ঠীর 

মাজঝ নগে অর্ থ সবতরণ 
৯৩০ ৩৫,০০,০০০  সনব থাসিত দ্যিঃস্থ নাগসরক 

৯৭,০০০  িসতিস্ত দবাজরা িাষী  

৭,৫০০  নন-এমসিও সশিক-
কম থিারসর 

 িব থজমাট ১,২৮,৪৪১ ৫,৮১,১৫,২১১ ১,০৪,৯৯৬  

তথ্যসূত্র: অর্ থ সবভাগ, স্বাস্থৈ দিবা সবভাগ, দ্যজয থাগ ব্যবস্থািনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, িমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর 

কায থালয়, কৃসষ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কম থিাংস্থান মন্ত্রণালয় এবাং বাাংলাজেশ ব্যাাংক 

দনাট: 

১. কজয়কটি প্যাজকজজর বাস্তবায়ন কায থক্রম িম্প্রসত শুরু হজয়জছ সবধায় প্রকৃত উিকারজভাগীর িাংখ্যা এখজনা 

িাওয়া যায়সন। 

২. দবশ সকছু প্যাজকজজর বাস্তবায়ন এখজনা িলমান। ফজল প্রকৃত উিকারজভাগীর িাংখ্যা িামজনর মািগুজলাজত 

আজরা বৃসদ্ধ িাজব। 

৩. ২ ও ৪ নাং ক্রসমজক বসণ থত প্যাজকজজর দিজত্র অজনক বৃহৎ সশল্প/ব্যবিা প্রসতষ্ঠান রজয়জছ, দযখাজন কম থরত 

শ্রসমক/কমীর িাংখ্যা সুসনসে থষ্ট জানা না দগজলও প্রকৃত উিকারজভাগী ব্যসক্তর িাংখ্যা অজনক দবসশ হজব মজম থ 

অনুমান করা যায়। 

৪. ২২ নাং ক্রসমজক বসণ থত ভাতা কম থসূসি িম্প্রিারজণর দিজত্র নতুন অন্তভ্য থক্ত উিকারজভাগীগণ ২০২১-২২ 

অর্ থবছর হজত ভাতা িাজবন।  
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সারবে ২: আে জ-সামাবজক খায়ি অগ্রগবির বচ্ত্র 

বছর 

প্রতৈাসশত গড় 

আয়ুষ্কাল 

(বছর) 

জনিাংখ্যা 

বৃসদ্ধর হার 

(%) 

েসরদ্র 

জনিাংখ্যা 

(%) 

অসতেসরদ্র 

জনিাংখ্যা 

(%) 

িািরতার 

হার (%) 

সশশু (১ বছজরর 

নীজি) মৃতুৈ হার 

(প্রসত হাজার) 

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 

উৎি: বাাংলাজেশ িসরিাংখ্যান বুৈজরা; *প্রাক্কসলত। 

সারবে ৩: এক িশয়কর অজজন 

অর্ থবছর 
সজসডসি 

প্রবৃসদ্ধ 

সবসনজয়াগ (% সজসডসি) 
মার্াসিছু 

জাতীয় আয় 

(মা.ড.) 

সবদ্যৈৎ 

উৎিােন 

িমতা 
(দম.ওয়াট) 

খাদ্যশস্য 

উৎিােন 

(লি 

দম.ট.) 

মূল্যস্ফীসত 
(বাসষ থক 

গড়) 
িরকাসর ব্যসক্তখাত দমাট 

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

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

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

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

২০১৪-১৫ ৬.৫৫ ৬.৮২ ২২.০৭ ২৮.৮৯ ১,৩১৬ 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 ৭.২৮ ৭.৪১ ২৩.১০ ৩০.৫১ ১,৬১০ ১৫,৩৭৯ ৩৮৬.৩ ৫.৪ 

২০১৭-১৮ ৭.৮৬ ৭.৯৭ ২৩.২৬ ৩১.২৩ ১,৭৫১ ১৮,৭৫৩ ৪০৬.৬৪ ৫.৮ 

২০১৮-১৯ ৮.১৫ ৮.০৩ ২৩.৫৪ ৩১.৫৭ ১,৯০৯ ২২,০৫১ ৪০৯.৯৬ ৫.৫ 

২০১৯-২০ ৫.২
সা
 ৮.১

সা
 ২৩.৬

সা
 ৩১.৮

সা
 ২০৬৪

সা
 ২৩,৫৪৮ ৪১৬.৪৭ ৫.৭ 

২০২০-২১ ৬.১
স
 ৮.২

স
 ২৪.২

স
 ৩২.৩

স
 ২২২৭

স
 ২৫,২২৭ ৪৫২.৯৫* ৫.৪

স
 

২০২১-২২ 
(প্রজিিণ) 

৭.২ ৮.১ ২৫.০ ৩৩.১ ২৪৬২ -- -- ৫.৩ 

উৎি: বাাংলাজেশ িসরিাংখ্যান বুৈজরা ও সবদ্যৈৎ সবভাগ, িা = িামসয়ক, ি = িাংজশাসধত লিৈমাত্রা *কৃসষ িম্প্রিারণ 

অসধেপ্তর, কৃসষ মন্ত্রণালজয়র প্রাক্কলন। 
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সারবে ৪: ২০২০-২১ অে জবছয়রর সাংয়শাবধি বায়জট বরাদ্দ 

(দকাটি টাকায়)  

খাত 
বাজজট  

২০২০-২১ 

িাংজশাসধত  

২০২০-২১ 

২০২০-২১ মাি থ িয থন্ত  

প্রকৃত 

শমাট রাজস্ব আয় 
৩,৭৮,০০০ ৩,৫১,৫৩২ ২,২২,২০২ 

(১১.৯) (১১.৪) (৭.২) 

এনসবআর রাজস্ব ৩,৩০,০০০ ৩,০১,০০০ ১,৮০,৮৫৪ 

এনসবআর বসহভূ থত রাজস্ব ১৫,০০০ ১৫,০০০ ৪,৬২৮ 

কর ব্যতীত প্রাসপ্ত ৩৩,০০০ ৩৫,৫৩২ ৩৬,৭২০ 

শমাট ব্যয় 
৫,৬৮,০০০ ৫,৩৮,৯৮৩ ২,২৫,৫৮৮ 

(১৭.৯) (১৭.৫) (৭.৩) 

িসরিালন আবতথক ব্যয় 
৩,১১,৬৯০ ৩,০২,৫৪৭ ১,৫৮,৬২৪ 

(৯.৮) (৯.৮) (৫.১) 

উন্নয়ন ব্যয় 
২,১৫,০৪৩ ২,০৮,০২৫ ৫৮,০৮৮ 

(৬.৮) (৬.৭) (১.৯) 

তন্মজধ্য বাসষ থক উন্নয়ন কম থসূসি 
২,০৫,১৪৫ ১,৯৭,৬৪৩ ৫৪,৭৯৬ 

(৬.৫) (৬.৪) (১.৮) 

অন্যান্য ব্যয় 
৪১,২৬৭ ২৮,৪১১ ৮,৮৭৬ 

(১.৩) (০.৯) (০.৩) 

বায়জট  াটবি 
-১,৯০,০০০ -১,৮৭,৪৫১ -৩,৩৮৬ 

(-৬.০) (-৬.১) (-০.১) 

অর্ থায়ন    

জ্বজেসশক উৎি 
৮০,০১৭ ৭২,৩৯৯ ৮,৪৯৮ 

(২.৫) (২.৪) (০.৩) 

অভৈন্তরীণ উৎি 
১,০৯,৯৮৩ ১,১৫,০৫২ -৮৬১৪ 

(৩.৫) (৩.৭) (-০.৩) 

তন্মজধ ৈ ব্যাাংক উৎি 
৮৪,৯৮০ ৭৯,৭৪৯ ১৩,৭৩৩ 

(২.৭) (২.৬) (০.৪) 

বজবডবপ ৩১,৭১,৮০০
ক
 ৩০,৮৭,৩০০

খ
 ৩০,৮৭,৩০০

খ
 

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধ্সনজত সজসডসি’র শতাাংশ; ক= বাজজট প্রণয়নকালীন প্রাক্কসলত নাসমক সজসডসি; খ= নাসমক সজসডসির িাংজশাসধত 

প্রাক্কলন। 
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সারবে ৫: ২০২১-২২ অে জবছয়রর বায়জয়ট প্রস্তাববি আয় ও ব্যয়য়র প্রাক্কলন 

(দকাটি টাকায়)  

খাত 
বাজজট 

২০২১-২২ 

িাংজশাসধত 

২০২০-২১ 

বাজজট 

২০২০-২১ 

সহিাব  

২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

দমাট রাজস্ব আয় 
৩,৮৯,০০০ ৩,৫১,৫৩২ ৩,৭৮,০০০ ২,৬৫,৯০৮ 

(১১.৩) (১১.৪) (১১.৯) (৯.৫) 

এনসবআর কর  ৩,৩০,০০০ ৩,০১,০০০ ৩,৩০,০০০ ২,১৬,০৩৭ 

এনসবআর বসহভূ থত কর ১৬,০০০ ১৫,০০০ ১৫,০০০ ৫,৯৪৪ 

কর ব্যতীত প্রাসপ্ত ৪৩,০০০ ৩৫৫৩২ ৩৩০০০ ৪৩৯২৭ 

দমাট ব্যয় 
৬,০৩,৬৮১ ৫,৩৮,৯৮৩ ৫,৬৮,০০০ ৪,২০,১৬০ 

(১৭.৫) (১৭.৫) (১৭.৯) (১৫.০) 

িসরিালন আবতথক ব্যয় 
৩,২৮,৮৪০ ৩,০২,৫৪৭ ৩,১১,৬৯০ ২,৩৬,১২৪ 

(৯.৫) (৯.৮) (৯.৮) (৮.৪) 

উন্নয়ন ব্যয় 
২,৩৭,০৭৮ ২,০৮,০২৫ ২,১৫,০৪৩ ১,৬১,৭৯৭ 

(৬.৯) (৬.৭) (৬.৮) (৫.৮) 

তন্মজধ্য,         

বাসষ থক উন্নয়ন কম থসূসি 
২,২৫,৩২৪ ১,৯৭,৬৪৩ ২,০৫,১৪৫ ১,৫৫,৩৮০ 

(৬.৫) (৬.৪) (৬.৫) (৫.৬) 

অন্যান্য ব্যয় 
৩৭,৭৬৩ ২৮,৪১১ ৪১,২৬৭ ২২,২৩৯ 

(১.১) (০.৯) (১.৩) (০.৮) 

বাজজট ঘাটসত 
-২১৪৬৮১ -১৮৭৪৫১ -১৯০০০০ -১৫৪২৫২ 

(-৬.২) (-৬.১) (-৬.০) (-৫.৫) 

অর্ থায়ন         

জ্বজেসশক উৎি (অনুোন িহ) 
১,০১,২২৮ ৭২,৩৯৯ ৮০,০১৭ ৪৪,১৩০ 

(২.৯) (২.৪) (২.৫) (১.৬) 

অভৈন্তরীণ উৎি 
১,১৩,৪৫৩ ১,১৫,০৫২ ১,০৯,৯৮৩ ১,০৮,০৪৯ 

(৩.৩) (৩.৭) (৩.৫) (৩.৯) 

তন্মজধ্য ব্যাাংক উৎি 
৭৬,৪৫২ ৭৯,৭৪৯ ৮৪,৯৮০ ৭৯,২৬৮ 

(২.২) (২.৬) (২.৭) (২.৮) 

সজসডসি ৩৪,৫৬,০৪০
ক 

৩০,৮৭,৩০০
খ 

৩১,৭১,৮০০
ক 

২৭,৯৬,৩৭৮
সা 

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধ্সনজত সজসডসি’র শতাাংশ দেখাজনা হজয়জছ; ক= বাজজট প্রণয়নকালীন প্রাক্কসলত নাসমক 

সজসডসি; খ= নাসমক সজসডসির িাংজশাসধত প্রাক্কলন; িা= িামসয়ক। 
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সারবে ৬: ২০২১-২২ অে জবছয়রর বাবি জক উন্নয়ন কম জসূবচ্র খািওয়াবর বরাদ্দ 

(দকাটি টাকায়) 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ 
বাজজট 

২০২১-২২ 
িাংজশাসধত 
২০২০-২১ 

বাজজট 
২০২০-২১ 

সহিাব  
২০১৯-২০ 

সহিাব  
২০১৮-১৯ 

সহিাব  
২০১৭-১৮ 

সহিাব  
২০১৬-১৭ 

(ক) মানবিম্পে  
       

১ .প্রার্সমক ও গণসশিা 

মন্ত্রণালয়  
৮০২২ ১০৬৮৬ ৯৪০৪ ৬২৯৯ ৬৩৩৭ ৬৫৪৭ ৫৪৫০ 

(৩.৬) (৫.৪) (৪.৬) (৪.১) (৪.২) (৪.৯) (৫.৭) 

২. স্বাস্থৈজিবা সবভাগ 
১৩০০০ ১১৯৭৯ ১০০৫৪ ৫৩৩১ ৬২৬৫ ৬৪৩১ ৩৩৯৪ 

(৫.৮) (৬.১) (৪.৯) (৩.৪) (৪.২) (৪.৮) (৩.৫) 

৩. মাধ্যসমক ও উচ্চ সশিা 

সবভাগ 
১১৯২০ ৯৬৮৫ ৯৮৬৫ ৬০৫০ ৫৭১৪ ৩৩৭৬ ৫০০৩ 

(৫.৩) (৪.৯) (৪.৮) (৩.৯) (৩.৮) (২.৫) (৫.২) 

৪. অন্যান্য 
৩৩২২২ ২০৩৭২ ২৯১১১ ১৮০২৩ ১৮৮২৭ ১২২৯০ ৮২৪৫ 

(১৪.৭) (১০.৩) (১৪.২) (১১.৬) (১২.৬) (৯.২) (৮.৬) 

উি-দমাট: 
৬৬,১৬৪ ৫২,৭২২ ৫৮,৪৩৪ ৩৫,৭০৩ ৩৭,১৪৩ ২৮,৬৪৪ ২২,০৯২ 

(২৯.৪) (২৬.৭) (২৮.৫) (২৩.০) (২৪.৯) (২১.৪) (২৩.১) 

(খ) কৃসষ ও িল্লী উন্নয়ন        

৫. স্থানীয় িরকার সবভাগ 
৩৩৮৯৬ ৩৪১৭০ ৩১১৩১ ২৫৫১২ ২৩৭১৭ ২০৫১৮ ১৭৯৯৫ 

(১৫.০) (১৭.৩) (১৫.২) (১৬.৪) (১৫.৯) (১৫.৪) (১৮.৮) 

৬. িাসনিম্পে মন্ত্রণালয় 
৬৮৭১ ৭৩৬৫ ৬২৬৯ ৪৯৪২ ৫৯০০ ৪৫৫৮ ৩৬৭১ 

(৩.০) (৩.৭) (৩.১) (৩.২) (৪.০) (৩.৪) (৩.৮) 

৭. কৃসষ মন্ত্রণালয় 
২৯৫৯ ২৩১৩ ২৪৫২ ১৬২০ ১৬৭৭ ১৪০০ ১৬৩৭ 

(১.৩) (১.২) (১.২) (১.০) (১.১) (১.০) (১.৭) 

৮. অন্যান্য 
৫০৮২ ৫৩৭৫ ৫৩১৯ ৩৪২৬ ৪০০৯ ৪১৫২ ৩০৯৪ 

(২.৩) (২.৭) (২.৬) (২.২) (২.৭) (৩.১) (৩.২) 

উি-দমাট: 
৪৮৮০৮ ৪৯২২৩ ৪৫১৭১ ৩৫৫০০ ৩৫৩০৩ ৩০৬২৮ ২৬৩৯৭ 

(২১.৭) (২৪.৯) (২২.০) (২২.৮) (২৩.৭) (২২.৯) (২৭.৫) 

(গ) জ্বালাসন অবকাঠাজমা         

৯. সবদ্যৈৎ সবভাগ 
২৫৩৪৯ ২১৯৩৫ ২৪৮০৪ ২৩১৪৭ ২১৫৭০ ২৬৬৭৭ ১৩৪৪৭ 

(১১.৩) (১১.১) (১২.১) (১৪.৯) (১৪.৫) (২০.০) (১৪.০) 

১০. জ্বালাসন ও খসনজ িম্পে 
২০১৮ ১৭৪৯ ১৮৩৬ ২১২৪ ২১৬৩ ১৩৩৪ ১০৯৯ 

(০.৯) (০.৯) (০.৯) (১.৪) (১.৪) (১.০) (১.১) 

উি-দমাট: 
২৭৩৬৭ ২৩৬৮৪ ২৬৬৪০ ২৫২৭১ ২৩৭৩৩ ২৮০১১ ১৪৫৪৬ 

(১২.১) (১২.০) (১৩.০) (১৬.৩) (১৫.৯) (২১.০) (১৫.২) 

(ঘ) দযাগাজযাগ অবকাঠাজমা        

১১. দরলির্ মন্ত্রণালয় 
১৩৫৫৮ ১১৯৮৮ ১২৪৯১ ১১৬৩৭ ৬৬৩৫ ১০৫২২ ৭৭৫৫ 

(৬.০) (৬.১) (৬.১) (৭.৫) (৪.৪) (৭.৯) (৮.১) 

১২ .িড়ক িসরবহন ও 

মহািড়ক সবভাগ 
২৮০৪২ ২৫৭৬১ ২৪৮২৫ ২০১৯৬ ১৮৫২৫ ১৬১৬১ ৭৯৫৪ 

(১২.৪) (১৩.০) (১২.১) (১৩.০) (১২.৪) (১২.১) (৮.৩) 

১৩ .দিতু সবভাগ 
৯৮১৩ ৪৬০৩ ৭৯৭৩ ৬৬৮২ ৬২৬৬ ৩২২০ ৩৭৩৮ 

(৪.৪) (২.৩) (৩.৯) (৪.৩) (৪.২) (২.৪) (৩.৯) 

১৪. অন্যান্য 
৮০৮৬ ৬৮৬০ ৬৮৯৪ ৫৮৩৭ ৪,৪৮৯ ২,৭৫৬ ২,২৯৯ 

(৩.৬) (৩.৫) (৩.৪) (৩.৮) (৩.০) (২.১) (২.৪) 

উি-দমাট: 
৫৯৪৯৯ ৪৯২১২ ৫২১৮৩ ৪৪৩৫২ ৩৫৯১৫ ৩২৬৫৯ ২১৭৪৬ 

(২৬.৪) (২৪.৯) (২৫.৪) (২৮.৫) (২৪.১) (২৪.৪) (২২.৭) 

দমাট: 
২০১৮৩৮ ১৭৪৮৪১ ১৮২৪২৮ ১৪০৮২৬ ১৩২০৯৪ ১১৯৯৪২ ৮৪৭৮১ 

(৮৯.৬) (৮৮.৫) (৮৮.৯) (৯০.৬) (৮৮.৫) (৮৯.৭) (৮৮.৫) 

১৫. অন্যান্য 
২৩৪৮৬ ২২৮০২ ২২৭১৭ ১৪৫৫৪ ১৭১৩৭ ১৩৭১৫ ১১০৫২ 

(১০.৪) (১১.৫) (১১.১) (৯.৪) (১১.৫) (১০.৩) (১১.৫) 

দমাট এসডসি ২২৫৩২৪ ১৯৭৬৪৩ ২০৫১৪৫ ১৫৫৩৮০ ১৪৯২৩১ ১৩৩৬৫৭ ৯৫,৮৩৩ 

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধ্সনজত দমাট এসডসি বরাজদ্দর শতকরা হার দেখাজনা হজয়জছ। 
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সারবে ৭: সমগ্র বায়জয়টর খািবিবত্তক বায়জট বরাদ্দ 

(দকাটি টাকায়) 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ 
বাজজট 

২০২১-২২ 

িাংজশাসধত 

২০২০-২১ 

বাজজট 

২০২০-২১ 

সহিাব  

২০১৯-২০ 

সহিাব  

২০১৮-১৯ 

সহিাব  

২০১৭-১৮ 

সহিাব  

২০১৬-১৭ 

(ক) িামাসজক অবকাঠাজমা 
১৭০৫১০ ১৪৭৬৪৮ ১৫৫৫৩৫ ১১৪০৫৩ ১১২৬১০ ৯২৪১০ ৮৬৩৭৯ 

(২৮.২৫) (২৭.৩৯) (২৭.৩৮) (২৭.১৫) (২৮.১৬) (২৭.০৪) (৩০.৩৭) 

মানব িম্পে        

১. সশিা মন্ত্রণালয় 
৩৬৪৮৫ ৩২৬৮৫ ৩৩১১৮ ২৫৮৭০ ২৪৪৬০ ২০০৮২ ২১০৮২ 

(৬.০৪) (৬.০৬) (৫.৮৩) (৬.১৬) (৬.১২) (৫.৮৮) (৭.৪১) 

২. প্রার্সমক ও গণসশিা 

মন্ত্রণালয় 

২৬৩১৪ ২৫৯৪৪ ২৪৯৩৮ ২০৪৬১ ১৯৯১৪ ১৮০৯৯ ১৭২৯৫ 

(৪.৩৬) (৪.৮১) (৪.৩৯) (৪.৮৭) (৪.৯৮) (৫.৩০) (৬.০৮) 

৩. স্বাস্থৈ ও িসরবার কল্যাণ 

মন্ত্রণালয় 

২৫৯১৪ ২৫৭৩৪ ২২৮৮৪ ১৩৮১২ ১৪২৪৯ ১৪১০৯ ১০১৯৪ 

(৪.২৯) (৪.৭৭) (৪.০৩) (৩.২৯) (৩.৫৬) (৪.১৩) (৩.৫৮) 

৪. অন্যান্য 
৬৭১৩৪ ৪৯৬৭১ ৫৯২৮১ ৪২০৩৩ ৪২৩৫২ ৩২৬৩৫ ২৭২৪৬ 

(১১.১২) (৯.২২) (১০.৪৪) (১০.০০) (১০.৫৯) (৯.৫৫) (৯.৫৮) 

উি-দমাট: 
১৫৫৮৪৭ ১৩৪০৩৪ ১৪০২২১ ১০২১৭৬ ১০০৯৭৫ ৮৪৯২৫ ৭৫৮১৭ 

(২৫.৮২) (২৪.৮৭) (২৪.৬৯) (২৪.৩২) (২৫.২৫) (২৪.৮৫) (২৬.৬৬) 

খাদ্য ও িামাসজক সনরািত্তা  
       

৫. খাদ্য মন্ত্রণালয় 
৪৭১২ ৪৩০১ ৫৪৭৮ ৪১২০ ৩৭১০ ১৭৩৭ ২,৮৪৮ 

(0.৭৮) (0.৮০) (0.৯৬) (0.৯৮) (0.৯৩) (0.৫১) (১.০০) 

৬. দ্যজয থাগ ব্যবস্থািনা ও 

ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

৯৯৫১ ৯৩১৩ ৯৮৩৬ ৭৭৫৭ ৭৯২৫ ৫৭৪৮ ৭,৭১৪ 

(১.৬৫) (১.৭৩) (১.৭৩) (১.৮৫) (১.৯৮) (১.৬৮) (২.৭১) 

উি-দমাট: 
১৪৬৬৩ ১৩৬১৪ ১৫৩১৪ ১১৮৭৭ ১১৬৩৫ ৭৪৮৫ ১০৫৬২ 

(২.৪৩) (২.৫৩) (২.৭০) (২.৮৩) (২.৯১) (২.১৯) (৩.৭১) 

(খ) দভৌত অবকাঠাজমা  
১৭৯৬৮১ ১৬৪০২৮ ১৬৭০০৮ ১৪৬৮০৮ ১৪০৫৬২ ১১৯৮৫৭ ৮৯৬৪৫ 

(২৯.৭৬) (৩০.৪৩) (২৯.৪০) (৩৪.৯৪) (৩৫.১৪) (৩৫.০৭) (৩১.৫২) 

কৃসষ ও িল্লী উন্নয়ন 
       

৭. কৃসষ মন্ত্রণালয় 
১৬১৯৭ ১৪২১১ ১৫৪৩৭ ১১৫৩৩ ১২১৭৪ ৯১৫৮ ৭৬২৬ 

(২.৬৮) (২.৬৪) (২.৭২) (২.৭৪) (৩.০৪) (২.৬৮) (২.৬৮) 

৮. িাসনিম্পে মন্ত্রণালয় 
৮৮২৭ ৯১২৯ ৮০৮৮ ৬৬০৩ ৭৫৫৩ ৫৯২৫ ৪৬৩৬ 

(১.৪৬) (১.৬৯) (১.৪২) (১.৫৭) (১.৮৯) (১.৭৩) (১.৬৩) 

৯. স্থানীয় িরকার সবভাগ 
৩৯২১৮ ৩৮৯৯৩ ৩৬১০২ ২৯৩৬০ ২৭৮৪২ ২৪০৭০ ২০৭৩১ 

(৬.৫০) (৭.২৩) (৬.৩৬) (৬.৯৯) (৬.৯৬) (৭.০৪) (৭.২৯) 

১০. অন্যান্য  
৯৮৬০ ৯৮১৮ ৯৯২৫ ৬৮৭০ ৭৭০৫ ৭৪৭১ ৭১৪৯ 

(১.৬৩) (১.৮২) (১.৭৫) (১.৬৪) (১.৯৩) (২.১৯) (২.৫১) 

উি-দমাট: 
৭৪১০২ ৭২১৫১ ৬৯৫৫২ ৫৪৩৬৬ ৫৫২৭৪ ৪৬৬২৪ ৪০১৪২ 

(১২.২৮) (১৩.৩৯) (১২.২৫) (১২.৯৪) (১৩.৮২) (১৩.৬৪) (১৪.১২) 

সবদ্যৈৎ ও জ্বালাসন 
২৭৪৮৪ ২৩৭৭৭ ২৬৭৫৭ ৩৩১৩২ ৩৪৪০৪ ২৮২০৩ ১৪৬২০ 

(৪.৫৫) (৪.৪১) (৪.৭১) (৭.৮৯) (৮.৬০) (৮.২৫) (৫.১৪) 

দযাগাজযাগ অবকাঠাজমা 
       

১১. িড়ক সবভাগ 
৩২৯৪২ ৩০১১৮ ২৯৪৪১ ২৩৫৮০ ২১৮৩৩ ১৯৫৭৪ ১০৪৯৭ 

(৫.৪৬) (৫.৫৯) (৫.১৮) (৫.৬১) (৫.৪৬) (৫.৭৩) (৩.৬৯) 
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মন্ত্রণালয়/সবভাগ 
বাজজট 

২০২১-২২ 

িাংজশাসধত 

২০২০-২১ 

বাজজট 

২০২০-২১ 

সহিাব  

২০১৯-২০ 

সহিাব  

২০১৮-১৯ 

সহিাব  

২০১৭-১৮ 

সহিাব  

২০১৬-১৭ 

১২. দরলির্ মন্ত্রণালয় 
১৭৫৪৩ ১৫৪৯৭ ১৬৩২৬ ১৪৯১৬ ৯৬৪৩ ১৩৪৪৯ ১১৩৩২ 

(২.৯১) (২.৮৮) (২.৮৭) (৩.৫৫) (২.৪১) (৩.৯৩) (৩.৯৮) 

১৩. দিতু সবভাগ  
৯৮২০ ৪৬০৭ ৭৯৭৯ ৬৬৮৪ ৬৩১৭ ৩২৪২ ৩৭৬৯ 

(১.৬৩) (.৮৫) (১.৪০) (১.৫৯) (১.৫৮) (.৯৫) (১.৩৩) 

১৪. অন্যান্য  
৯১৬৯ ৭৬৬০ ৭৬৮৯ ৬৫৮৪ ৫১৫৬ ৩৩৪০ ২৮৪৯ 

(১.৫২) (১.৪২) (১.৩৫) (১.৫৭) (১.২৯) (.৯৮) (১.০০) 

উি-দমাট: 
৬৯৪৭৪ ৫৭৮৮২ ৬১৪৩৫ ৫১৭৬৪ ৪২৯৪৯ ৩৯৬০৫ ২৮৪৪৭ 

(১১.৫১) (১০.৭৪) (১০.৮২) (১২.৩২) (১০.৭৪) (১১.৫৯) (১০.০০) 

১৫. অন্যান্য দিক্টর  
৮৬২১ ১০২১৮ ৯২৬৪ ৭৫৪৬ ৭৯৩৫ ৫৪২৫ ৬৪৩৬ 

(১.৪৩) (১.৯০) (১.৬৩) (১.৮০) (১.৯৮) (১.৫৯) (২.২৬) 

(গ) িাধারণ দিবা 
১৪৫১৫০ ১১৯৮৭৫ ১৪০২৬৯ ৭৯০২৬ ৭৯৩২৭ ৭৬৪৭৩ ৬৭৯৮১ 

২৪.০৪ ২২.২৪ ২৪.৭০ ১৮.৮১ ১৯.৮৩ ২২.৩৭ ২৩.৯০ 

জনশৃাংখলা ও সনরািত্তা  
২৯১২৩ ২৬৯৪৬ ২৮৬৭০ ২৩৪২৯ ২৬৯৪২ ২২৪৫৬ ১৯৮৩০ 

(৪.৮২) (৫.০০) (৫.০৫) (৫.৫৮) (৬.৭৪) (৬.৫৭) (৬.৯৭) 

১৬. অন্যান্য  
১১৬০২৭ ৯২৯২৯ ১১১৫৯৯ ৫৫৫৯৭ ৫২৩৮৫ ৫৪০১৭ ৪৮১৫১ 

(১৯.২২) (১৭.২৪) (১৯.৬৫) (১৩.২৩) (১৩.১০) (১৫.৮০) (১৬.৯৩) 

দমাট: 
৪৯৫,৩৪১ ৪৩১,৫৫১ ৪৬২,৮১২ ৩৩৯,৮৮৭ ৩৩২,৪৯৯ ২৮৮,৭৪০ ২৪৪,০০৫ 

(৮২.১) (৮০.১) (৮১.৫) (৮০.৯) (৮৩.১) (৮৪.৫) (৮৫.৮) 

(ঘ) সুে িসরজশাধ 
৬৮৫৮৯ ৬৩৮২৩ ৬৩৮০১ ৫৮৩১৩ ৫০০০৮ ৪২২৭৯ ৩৫৬৯১ 

(১১.৩৬) (১১.৮৪) (১১.২৩) (১৩.৮৮) (১২.৫০) (১২.৩৭) (১২.৫৫) 

(ঙ) সিসিসি ভতুথসক ও োয় 
৩৪৬৪৮ ৩৬৩৩৯ ৩৬৬১০ ১৮৪৭৭ ১৩১৬৭ ৩৫০৪ ২৪৩৪ 

(৫.৭৪) (৬.৭৪) (৬.৪৫) (৪.৪০) (৩.২৯) (১.০৩) (.৮৬) 

(ি) নীট ঋণ োন ও অন্যান্য 
৫১০৩ ৭২৭০ ৪৭৭৭ ৩৪৮৩ ৪২৫৩ ৭২৭০ ২২৫২ 

(0.৮৫) (১.৩৫) (0.৮৪) (0.৮৩) (১.০৬) (২.১৩) (.৭৯) 

দমাট বাজজট: ৬০৩৬৮১ ৫৩৮৯৮৩ ৫৬৮০০০ ৪২০১৬০ ৩৯৯৯৫৬ ৩৪১৭৯৩ ২৮৪৩৮২ 

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধ্সনজত দমাট বাজজজটর শতকরা হার দেখাজনা হজয়জছ। 
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সারবে ৮: মন্ত্রোলয়/ববিাগওয়াবর বায়জট বরাদ্দ 

(দকাটি টাকায়) 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ 
বাজজট  

২০২১-২২ 

িাংজশাসধত 

২০২০-২১ 

বাজজট 

২০২০-২১ 

রাষ্ট্রিসতর কায থালয় ৩০ ২৬ ২৭ 

জাতীয় িাংিে ৩৩৬ ৩১৩ ৩৩৫ 

প্রধানমন্ত্রীর কায থালয় ৩৯০৭ ৪৩২১ ৩৮৩৯ 

মসন্ত্রিসরষে সবভাগ ২৩৯ ২৬৮ ২৫৮ 

বাাংলাজেশ সুপ্রীম দকাট থ ২২৫ ১৮৭ ২২২ 

সনব থািন কসমশন িসিবালয় ১৭২৯ ১৭৯৬ ১৭১৭ 

জনপ্রশািন মন্ত্রণালয় ৩৭৫৮ ২৯৮২ ৩৩৩০ 

বাাংলাজেশ িরকাসর কম থ কসমশন ১১৫ ৯৬ ১০৪ 

অর্ থ সবভাগ ১৫৭৬৪২ ১৩৬৭৬৮ ১৫৬০৭৯ 

বাাংলাজেজশর মহা সহিাব-সনরীিক ও সনয়ন্ত্রজকর কায থালয় ২৮৩ ২৪৬ ২৬৫ 

অভৈন্তরীণ িম্পে সবভাগ ৩১২৪ ২৬৯৬ ৩০৯৪ 

আসর্ থক প্রসতষ্ঠান সবভাগ ২৫৫৯ ২৫৮৫ ২৩৭৯ 

অর্ থননসতক িম্পকথ সবভাগ ৬৯৮১ ৫৬২৭ ৫৮৭৬ 

িসরকল্পনা সবভাগ ১১৩৩ ১৪৯১ ১২৪৮ 

বাস্তবায়ন িসরবীিণ ও মূল্যায়ন সবভাগ ২৫৭ ১৫৫ ১৪৮ 

িসরিাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা সবভাগ ১৬৭৩ ৫২৭ ৩৮৩ 

বাসণজৈ মন্ত্রণালয় ৬৮৩ ৪২৬ ৬১৯ 

িররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৬৫৬ ১৫২৩ ১৬৩৩ 

প্রসতরিা মন্ত্রণালয় ৩৭৬৯১ ৩৩৯১৬ ৩৪৮৪২ 

িশস্ত্রবাসহনী সবভাগ ৪৪ ৩৯ ৪১ 

আইন ও সবিার সবভাগ ১৮১৫ ১৭১৬ ১৭৩৯ 

জনসনরািত্তা সবভাগ ২৩০৮০ ২১৬৫৯ ২২৬৫৮ 

দলসজিজলটিভ ও িাংিে সবষয়ক সবভাগ ৩৬ ৩৮ ৪০ 

প্রার্সমক ও গণসশিা মন্ত্রণালয় ২৬৩১১ ২৫৯৪৩ ২৪৯৩৭ 

মাধ্যসমক ও উচ্চ সশিা সবভাগ ৩৬৪৮৬ ৩২৬৮৪ ৩৩১১৮ 

সবঞা ান ও প্রযুসক্ত মন্ত্রণালয় ২১২০৪ ১১৪৪৬ ১৭৯৪৬ 

স্বাস্থৈ দিবা সবভাগ ২৫৯১৪ ২৫৭৩৪ ২২৮৮৩ 

তথ্য ও দযাগাজযাগ প্রযুসক্ত সবভাগ ১৭২১ ১০৩১ ১৪১৫ 

িমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৯১২৪ ৭৯১৯ ৭৯১৯ 

মসহলা ও সশশু সবষয়ক মন্ত্রণালয় ৪১৯১ ৩৭৮৫ ৩৮৬০ 

শ্রম ও কম থিাংস্থান মন্ত্রণালয় ৩৬৫ ৩৪৮ ৩৫০ 

গৃহায়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয় ৬৩৪৫ ৭৪২৫ ৬৯৩৬ 

তথ্য ও িম্প্রিার মন্ত্রণালয় ১০০৮ ৯৯৩ ১০৩৯ 

িাংস্কৃসত সবষয়ক মন্ত্রণালয় ৫৮৭ ৫২২ ৫৭৯ 
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মন্ত্রণালয়/সবভাগ 
বাজজট  

২০২১-২২ 

িাংজশাসধত 

২০২০-২১ 

বাজজট 

২০২০-২১ 

ধম থ সবষয়ক মন্ত্রণালয় ২২৪০ ২০৭৮ ১৬৯৩ 

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ১১১৫ ১১২২ ১৪৭৪ 

স্থানীয় িরকার সবভাগ ৩৯২১৯ ৩৮৯৯৩ ৩৬১০৩ 

িল্লী উন্নয়ন ও িমবায় সবভাগ ১৭৯১ ২২৩৭ ২২৩৫ 

সশল্প মন্ত্রণালয় ১৫৮৫ ২১৮০ ১৬১৪ 

প্রবািী কল্যাণ ও জ্বজেসশক কম থিাংস্থান মন্ত্রণালয় ৭০২ ৬৩৯ ৬৪২ 

বস্ত্র ও িাট মন্ত্রণালয় ৬৯২ ২৬২০ ৭১৪ 

জ্বালাসন ও খসনজ িম্পে সবভাগ ২০৮৬ ১৮০৬ ১৯০৫ 

কৃসষ মন্ত্রণালয় ১৬২০১ ১৪২১৫ ১৫৪৪২ 

মৎস্য ও প্রাসণিম্পে মন্ত্রণালয় ৩৪৩৭ ৩৫২৫ ৩১৯৩ 

িসরজবশ, বন ও জলবায়ু িসরবতথন মন্ত্রণালয় ১২২১ ১০৩৬ ১২৪৬ 

ভূসম মন্ত্রণালয় ২২২৫ ১৮২২ ২০১৪ 

িাসন িম্পে মন্ত্রণালয় ৮৮২৭ ৯১২৯ ৮০৮৯ 

খাদ্য মন্ত্রণালয় ৫৩১০ ৬৮৫৪ ৬০৪৭ 

দ্যজয থাগ ব্যবস্থািনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৯৯৫১ ৯৩১৩ ৯৮৩৬ 

িড়ক িসরবহন ও মহািড়ক সবভাগ ৩২৯৪২ ৩০১১৯ ২৯৪৪২ 

দরলির্ মন্ত্রণালয় ১৭৪৮৬ ১৫৫১৩ ১৬৩৩৮ 

দনৌ িসরবহন মন্ত্রণালয় ৫১৩৭ ৪৬৭৬ ৪০০০ 

দবিামসরক সবমান িসরবহন ও িয থটন মন্ত্রণালয় ৪০৩২ ২৯৮৪ ৩৬৮৮ 

ডাক ও দটসলজযাগাজযাগ সবভাগ ২৫৪৯ ২২২২ ৩১৪০ 

িাব থতৈ িট্টিাম সবষয়ক মন্ত্রণালয় ১১৮২ ১১৯৫ ১২৩৫ 

সবদ্যৈৎ সবভাগ ২৫৩৯৮ ২১৯৭১ ২৪৮৫৩ 

মুসক্তযুদ্ধ সবষয়ক মন্ত্রণালয় ৬৩৪৩ ৪২৩৮ ৪৫০৫ 

দ্যনীসত েমন কসমশন ১৫৯ ১২১ ১৫০ 

দিতু সবভাগ ৯৮২০ ৪৬০৭ ৭৯৭৯ 

কাসরগসর ও মাদ্রািা সশিা সবভাগ ৯১৫৪ ৭৫৭৭ ৮৩৪৫ 

সুরিা দিবা সবভাগ ৩৮০৮ ৩২২২ ৩৮৫৮ 

স্বাস্থৈ সশিা ও িসরবার কল্যাণ সবভাগ ৬৮১৭ ৫৭৩৮ ৬৩৬২ 

দমাট ৬০৩৬৮১ ৫৩৮৯৮৩ ৫৬৮০০০ 

উৎি: অর্ থ সবভাগ।  
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পবরবশি-খ 

 

আমিাবন-রপ্তাবন শুল্ক সাংক্রান্ত সারবেসমূয়হর িাবলকা 

িারসণ-১ কৃসষখাত 173 

িারসণ-২ স্বাস্থৈখাত 175 

িারসণ-৩ সশল্পখাত 176 

িারসণ-৪ ট্যাসরফ দযৌসক্তকীকরণ 183 

i. শুল্ক-কজরর হ্রাি/বৃসদ্ধ িাংক্রান্ত  

ক) দয িকল িজের আমোসন শুল্ক হ্রাি করা হজয়জছ 183 

খ) দয িকল িজের আমোসন শুল্ক বৃসদ্ধ করা হজয়জছ 184 

গ) দয িকল িজে দিসিসফক সডউটি হ্রাি/ বৃসদ্ধ করা হজয়জছ 184 

ঘ) দয িকল িজে দরগুজলটসর সডউটি (Regulatory Duty) 

আজরাি অর্বা হ্রাি/ বৃসদ্ধ করা হজয়জছ 

185 

ঙ) দয িকল িজের িম্পূরক শুল্ক আজরাি/ হ্রাি/ বৃসদ্ধ/ 

প্রতৈাহার করা হজয়জছ 

185 

ii. দয িকল H.S. Code এর বণ থনায় িসরবতথন, িাংজশাধন, 

সবভাজন, একীভূতকরণ এবাং নতুন H.S. Code সৃজন করা 

হজয়জছ 

 

ক) দয িকল H.S. Code এর বণ থনা িসরবতথন/ িাংজশাধন করা 

হজয়জছ 

186 

খ) দয িকল H.S.Code সবভাজন (Split) করা হজয়জছ 187 

গ) দয িকল H.S.Code একীভূত (Merge) করা হজয়জছ 189 

ঘ) দয িকল H.S. Code নতুন সৃসষ্ট করা হজয়জছ 190 

ঙ) Heading 87.04 এ প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী 190 

(ি) Heading 87.11 এ প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী 191 

(ছ) দয িকল H.S. Code সবলুপ্ত করা হজয়জছ 192 
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সারবে-১: কৃবিখায়ি প্রয়োিনা  

 দয িকল িজের আমোসন শুল্ক (CD) বৃসদ্ধ করা হজয়জছ 

Sl. 

No. 

H.S. 

Codes 
Description 

Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 0602.90.10 Mushroom 5 15 

2 2501.00.10 Pure sodium chloride BP/USP pyrogen free 10 25 

3 2501.00.91 Denatured salt (coloured) 10 25 

 দয িকল িজে দিসিসফক সডউটি হ্রাি/ বৃসদ্ধ করা হজয়জছ 

Sl. 

No. 
Heading 

H.S. 

Codes 
Description 

Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 72.04 7204.21.00 Of stainless steel BDT 

1500 per 

MT 

BDT 500 

per MT 

 দয িকল িজে দরগুজলটসর সডউটি (Regulatory Duty) আজরাি অর্বা হ্রাি/ বৃসদ্ধ করা হজয়জছ 

Sl. 

No. 
Heading 

H.S. 

Codes 
Description RD Rate RD Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 12.05 1205.10.10 Low erucic acid rape or colza seeds, 

Wrapped/canned upto 2.5 kg 

0% 5% 

2  1205.10.90 Low erucic acid rape or colza seeds 

in bulk 

0% 5% 

3 25.01 2501.00.10 Pure sodium chloride BP/USP 

pyrogen free 

0% 3% 

4  2501.00.91 Denatured salt (coloured) 0% 3% 

5 28.33 2833.11.00 Disodium sulphate  0% 3% 

6  2833.19.00 Sodium sulphates 0% 3% 

 দয িকল িজের িম্পূরক শুল্ক আজরাি/ হ্রাি/ বৃসদ্ধ/ প্রতৈাহার করা হজয়জছ 

Sl. 

No. 

H.S.Codes Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 02.01, 02.02, 

02.04, 02.06, 

02.07 (All 

H.S. Codes) 

Meat and edible offal of bovine animals, 

sheeps or goats 

0 20 

2 0706.10.10 Carrots And Turnips, Fresh Or Chilled, 

Wrapped/Canned upto 2.5 kg 

0 20 
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Sl. 

No. 

H.S.Codes Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4 0706.10.90 Carrots And Turnips, Fresh Or Chilled, 

Wrapped/Canned in bulk 

0 20 

5 0802.80.10 Areca Nut Wrapped/canned upto 2.5 kg 20 30 

6 0802.80.90 Areca Nut in bulk 0 30 

7 1704.10.90 Other Chewing gum, whether or not sugar-

coated  

20 45 

8 1704.90.90 Other Sugar confectionery 20 45 

9 2501.00.10 Pure sodium chloride BP/USP pyrogen free 0 20 

10 2501.00.91 Denatured salt (coloured) 0 20 

11 2833.11.00 Disodium sulphate  0 20 

12 2833.19.00 Sodium sulphates 0 20 

 দয িকল িজের আমোসন িয থাজয় VAT আজরাি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Codes Description Existing 

Rate 

Proposed 

Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 0207.11.90 

0207.12.90 

Fresh/chilled/Frozen Meat&Edible Offal Of 

Fowls Not Cut Inpieces, nes 

0% 15% 

2 0706.10.90 Carrots And Turnips, Fresh Or Chilled, 

Wrapped/Canned in bulk 

0% 15% 

 দিাসি/ দডইসর/ সফি সফড উৎিােজন ব্যবহৃত উিকরণ আমোসনজত দরয়াসত সুসবধা প্রোন করা 

হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Codes Description 

(1) (2) (3) 

1 2306.90.00 De-oil rice bran (DORM) (Feed grade) 

2 2306.49.00 Rapeseed extraction (Feed grade) 

3 2302.40.10 Rice Bran (Feed grade) 

4 2302.30.00 Wheat Bran (Feed grade) 

5 2306.30.00 Sun flower meal/ extraction (Feed grade) 

6 2306.60.00 Palm kernel extraction (Feed grade) 

7 2306.90.00 Canola Meal/ Extraction (Feed grade) 

8 2306.10.00 Cotton seed extraction (Feed grade) 

9 1516.10.00 Animal oil (Feed grade) 

10 2836.99.90 Sodium per carbonate (Feed grade) 

11 2922.49.00 L-Valine (Feed grade) 

12 2309.90.11 Cre-amino (Feed grade) 

13 2309.90.11 L-Isoleucine (Feed grade) 

14 3004.10.00 Veterinary Medicine (Antibiotic) 
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Sl. 

No. 

H.S. Codes Description 

(1) (2) (3) 

15 3004.20.00 Veterinary Medicine (Cefquinome Sulphate) 

16 3004.32.00 Veterinary Medicine (Anti-Mastitis) 

17 3004.39.00 Veterinary Medicine (Hormone) 

18 3004.50.00 Diluents (Dilavia) for Vaccine Use 

19 3004.90.00 Diluents, Solvents for Vaccine Use 

20 2309.90.90 -High Protein Granular-Vegetal 

21 2832.30.00 Vaccine Stabilizer (Thiosulphates) 

সারেী-২: স্বািয খাি 

১) দমসডজকল সডভাইি উৎিােজনর ব্যবহৃত উিকরণ আমোসনজত দরয়াসত সুসবধা প্রোন করা হজয়জছ: 

Sl H.S. Codes Description 

(1) (2) (3) 

1 3917.23.90 FEP/Teflon tube 

2 3917.40.00 Silicone tube 

3 3919.90.10 Self adhesive tape in rolls exceeding 20cm 

4 3920.49.30 PVC film and PVDC Film 

5 3920.92.90 Unprinted nylon film in roll 

6 3926.90.99 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Membrane for Mask 

7 4009.11.00 Tubes and pipes 

8 4802.57.00 Other paper or paperboard weighing 40 g/m2 or more but not more 

than 150 g/m2  

10 8481.40.19 Auto safety valve 

11 8481.80.29 Solenoid valve 

12 8516.90.00 Heater coil 

13 9018.32.00 Tubular Metal Needles & Needles for Sutures 

14 9018.39.90 Hubs & Caps for Needle Cannula 

২) এসন্ট-কৈািার ঔষধ প্রস্তুজত দরয়াসত সুসবধা প্রোন করা হজয়জছ: 

ক্রম নাং SRO-দত উজল্লসখত অশুদ্ধ নাম শুদ্ধ নাম 

01 Atatinib Dimalate Afatinib Dimalate 

02 Bleomycin Sulfat Bleomycin Sulfate 

03 Cabozantinib Cabozantinib Malate 

04 Daunorubicin Daunorubicin HCl 

05 Erlotinib Erlotinib HCl 

06 Imatinib Imatinib Mesylate 

07 Irinotecan Irinotecan HCl 

08 Lapatinib Lapatinib Ditosylate 

09 Linalidomide Lenalidomide 

10 Nintedanib Tosylate Nintedanib Tosylate Monohydrate 
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ক্রম নাং SRO-দত উজল্লসখত অশুদ্ধ নাম শুদ্ধ নাম 

11 Osimertinib Osimertinib Mesylate 

12 Regorafenib Regorafenib Monohydrate 

13 Sorafenib Sorafenib Tosylate 

14 Tofacitinib Tofacitinib Citrate 

15 Trametibib Dimethyl Sulfoxide Trametinib Dimethyl Sulfoxide 

৩) ঔষধ সশজল্প ব্যবহৃত কাঁিামাল উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠানজক দরয়াসত সুসবধা প্রোন করা হজয়জছ: 

H.S. Codes Name of the Intermediate 

2710.19.39 Petroleum Ether 

2810.00.10 Boric acid 

2825.90.00 Calcium Hydroxide 

2827.20.00 Calcium chloride Dihydrate 

2836.50.00 Calcium Carbonate 

2915.39.00 Tert-Butyl bromoacetate 

2918.99.00 3-Chloro-2,2-dimethylpropyl ester of Ibuprofen 

2918.99.00 Chenodeoxycholic acid 

2922.49.00 o-(2,6 dichloroanilino) phenyl) acetic acid sodium salt (Dicloenac Sodium) 

2933.31.00 [S,S]-2-8-diazabicyclo-[4,3,0]nonane 

2933.49.00 1-cyclopropyl-6,7-difiuoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinoline 

carboxylic acid 

2933.59.90 Orotic Acid 

সারেী-৩: বশল্প খাি  

ক) সশজল্পর কাঁিামাল িাংক্রান্ত প্রঞা ািন এিআরও নাং ১২২/২০২০ এ দয িকল িে অন্তভ্য থক্ত করা 

হজয়জছ: 

Sl. 
No. 

H.S. Codes Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2818.10.10 Artificial Corundum Imported by industrial IRC 
holder VAT compliant sand paper manufacturing 
industry 

5 0 

2 2818.20.10 Aluminium Oxide Imported by industrial IRC 
holder VAT compliant sand paper manufacturing 
industry 

5 0 

3 4811.60.20 Paraffin wax or stearin covered paper and 
paperboard Imported by Industrial IRC holder 
VAT compliant sand paper manufacturing 
industry 

25 5 

4 5901.10.10 Textile fabrics coated with gum or amylaceous 
Imported by Industrial IRC holder VAT 
compliant sand paper manufacturing industry 

25 5 
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Sl. 
No. 

H.S. Codes Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5 3215.11.20 Black ink Imported by industrial IRC holder 
VAT compliant SIM card and scratch card 
manufacturing industry 

25 5 

6 3215.90.30 Inkjet Refill in injectable form Imported by 
industry IRC holder VAT compliand SIM card 
and scratch card manufacturing industry 

25 5 

7 3811.21.10 Additives for Lubricating oils Containing 
Pteroleum oils or oils obtained from Bituminous 
Minerals imported by Industrial IRC holder VAT 
compliant lub-blending industry 

10 5 

8 3811.29.10 Additives for Lubricating oils obtained from 
other sources imported by Industrial IRC holder 
VAT compliant lub-blending industry 

10 5 

9 3824.99.50 Coated calcium carbonate imported by 
Industrial IRC holder VAT compliant plastic 
goods or calcium carbonate filler or Cable 
manufacturing industry 

25 5 

10 3926.90.93 Plast`ics frame works imported by Industrial 
IRC holder VAT compliant cable manufacturing 
industry 

25 15 

11 3919.10.10 Self adhesive tape Imported by Industrial IRC 
holder VAT compliant SIM card or Smart card 
or Gipsum board manufacturing industry 

25 15 

12 3920.49.50 PVC film imported by Industrial IRC holder 
VAT compliant Gipsum board manufacturing 
industry 

25 15 

13 4805.91.10 Uncoated paper board imported by Industrial 
IRC holder VAT compliant Gipsum board 
manufacturing industry 

10 5 

14 4805.92.10 Uncoated paper board imported by Industrial 
IRC holder VAT compliant Gipsum board 
manufacturing industry 

10 5 

15 4805.93.10 Uncoated paper board imported by Industrial 
IRC holder VAT compliant Gipsum board 
manufacturing industry 

10 5 

16 4402.90.10 Charcoal and Wood Powder based Coil 
Compound imported by Industrial IRC holder 
VAT compliant repellent Coil manufacturing 
industry 

5 10 

17 4823.69.10 Other paper and paperboard Imported by 
Industrial IRC Holder VAT compliant paper cup, 
bowl, plate manufacturng industry 

25 15 
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Sl. 
No. 

H.S. Codes Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

18 7016.10.10 Glass cube Imported by industrail IRC holder 
VAT compliant glass mozaic manufactuing 
industry 

25 15 

19 7209.16.10 Cold rolled steel sheet Imported by Industrial 
IRC holder VAT compliant fire resistant door 
manufacturing industry 

10 5 

20 7209.17.10 Cold rolled steel sheet imported by Industrial 
IRC holder VAT compliant fire resistant door 
manufacturing industrys 

10 5 

21 7318.14.10 Threaded self tapping screw imported by 
Industrial IRC holder VAT compliant pre-
fabricated building industry 

25 15 

22 9405.91.10 Parts of Heading No-94.05 Of Glass Imported 
by Industrial IRC holder VAT compliant lamp 
manufacturing industry 

25 0 

23 9405.92.10 Parts of Heading No.94.05 Of Plastic Imported 
by Industrial IRC holder VAT compliant LED 
lamp manufacturing industry 

25 0 

24 9405.99.10 Other Parts of Heading No.94.05 Imported by 
Industrial IRC holder VAT compliant LED lamp 
manufacturing industry 

25 0 

25 7606.11.10 Non-Alloyed Aluminum plates, sheets and strip, 
of a thickness exceeding 0.2 mm. Imported by 
Industrial IRC holder VAT compliant LED 
Lamp or Electrical Fan Manufacturing 
Industries 

10 0 

26 6006.42.10 Dyed knitted or crocheted fabrics imported by 
Industrial IRC holder VAT complaint footwear 
manufacturing industry 

25 15 

27 6006.43.10 Yarns of different colors knitted or crocheted 
fabrics imported by industrial IRC holder VAT 
complaint footwear manufacturing industry 

25 15 

28 8529.90.22 Open Cell for use in manufacturing of 
LCD,LED panel imported by industrial IRC 
holder VAT compliant television manufacturing 
Industry 

25 0 

29 8529.90.21 LED bulb with bar imported by industrial IRC 
holder VAT compliant television manufacturing 
Industry 

5 0 

30 3921.19.11 Microcellular PET light sheet having a power 
saving capacity of 20% or more imported by 
industrial IRC holder VAT compliant television 
manufacturing Industry 

10 5 
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Sl. 
No. 

H.S. Codes Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

31 7212.20.10 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel 
Electrolytically plated or coated with zinc 
imported by industrial IRC holder VAT 
compliant refrigerator or air conditioner or 
television manufacturing Industries 

10 5 

32 7210.30.10 Flat-Rolled Iron or Steel, Width >=600mm, 
Electro-Plated or Coated with Zinc imported by 
industrial IRC holder VAT compliant TV 
manufacturing Industry 

25 5 

খ) সশজল্পর কাঁিামাল িাংক্রান্ত প্রঞা ািন এিআরও নাং ১২২/২০২০ এ দয িকল িজের িম্পূরক শুল্ক 

(SD) হ্রাি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S.Codes Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 6802.10.10 Tiles cube Imported by industrail IRC holder 

VAT compliant tiles mozaic manufactuing 

industry 

60 0 

গ) মূলধনী যন্ত্রিাসত আমোসন িাংক্রান্ত প্রঞা ািন এিআরও নাং ১২১/২০২০ এ দয িকল িে অন্তভ্য থক্ত 
করা হজয়জছ: 

Sl. H.S. 

Codes 

Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 8424.20.30 Sprinkler system and equipments 5 1 

2 8537.10.10 Busbar trunking system 10 1 

3 8537.10.90 Electric panel 10 1 

ঘ) মূলধনী যন্ত্রিাসত আমোসন িাংক্রান্ত প্রঞা ািন এিআরও নাং ১২১/২০২০ এ দয িকল িে প্রতৈাহার 

করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. Codes Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 8501.20.99 Motor exceeding 750 W 1 10 

2 8504.40.90 Static converters 1 10 
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ি) দমাটরিাইজকল উৎিােজন ব্যবহৃত উিকরণ আমোসনজত দরয়াসত সুসবধা প্রোন করা হজয়জছ: 

H.S. 

Codes 

Description of Goods 

(1) (2) 

7209.16.00 Cold rolled flat-rolled products of iron or non-alloy steel in coils of a 

thickness exceeding 1mm but less than 3mm 

7209.17.00 Cold rolled flat-rolled products of iron or non-alloy steel in coils of a 

thickness exceeding 0.5mm or more but not exceeding 1mm  

7209.18.00 Cold rolled flat-rolled products of iron or non-alloy steel in coils of a 

thickness of less than 0.5 mm  

7306.90.00 Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded 

riveted or similarly closed of iron or steel. 

Other 

ছ) স্থানীয়ভাজব ওয়াসশাং দমসশন উৎিােজন ব্যবহৃত উিকরণ আমোসনজত দরয়াসত সুসবধা প্রোন করা 

হজয়জছ: 
TABLE-I 

H.S. 

Codes 
Description 

CD 

7220.20.90 Stainless Steel Sheet; Not further work than cold rolled; width less 

than 600mm; Thickness of more than 0.125 mm 

5 

7212.30.00 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, plated or coated with 

Zinc, width less than 600mm 

5 

8501.20.91 Universal AC/DC Motors of an output not exceeding 37.5 W but not 

exceeding 750 W 

5 

8532.29.90 Fixed electrical capacitors 5 

TABLE-2 

H.S. 

Codes 
Description 

CD 

7210.70.99 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, painted, varnished or 

coated with plastic; width more than 600mm; thickness of less than 1.0 

mm 

10 

7320.90.90 Clip Springs; Suspension Springs 10 

8544.42.00 Electric conductors for a voltage not exceeding 1,000 V, Fitted with 

Connector 

10 

7326.90.90 Spider Angel 10 

8538.90.90 Panel 10 

3921.13.00 plates, sheets, film, foil and strip of polyurethanes 10 

3917.23.90 Tubes, Pipes and Hoses of Polymers of Vinyl Chloride 10 
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জ) স্থানীয়ভাজব কসম্পউটার উৎিােজন ব্যবহৃত কাঁিামাল/উিকরণ আমোসনজত দরয়াসত সুসবধা প্রোন 

করা হজয়জছ: 

১) দয িকল উিকরণ অন্তভ্য থক্ত করা হজয়জছ: 

H.S. Codes Description 

(2) (3) 

7408.19.90 Copper Wire; Jumper wire 

7607.11.90 Aluminum Foil; Thickness: 0.18 mm  

8003.00.00 Solder Tin Bar 

8311.30.00 Soldering Wire 

8311.30.00 Solder lead bar 

2841.61.00 Potassium Permanganate 

3702.42.00 Unexposed photo Sensitive emulsion film. 

3810.90.90 HASL Flux  

3810.10.00 Solder paste 

3810.90.90 Soldering Flux 

3810.90.90 Soldering Cleaner 

3814.00.90 Reducer (Printing Ink Reducer) 

8532.23.00 Ceramic Dielectric, Single layer Capacitor 

8532.24.00 Ceramic Dielectric, Multi-layer Capacitor 

8532.22.90 Aluminum Electrolytic Capacitor 

২) দয িকল িজের বণ থনা ও এইিএিজকাড িাংজশাধন করা হজয়জছ: 

এি.আর.ও দত সবদ্যমান 

(সববরণ) 

প্রস্তাসবত প্রর্ম তফসিল এ উজল্লসখত িে 

িামিীর সববরণ 

এি.আর.ও দত 

সবদ্যমান  

(এইিএি দকাড) 

প্রস্তাসবত 

(এইি.এি. 

দকাড) 

Antifoam Defoaming agent 3402.19.90 3402.19.10 

Pet optical film (coated/ 

non-coated) in roll form 

Pet optical film (coated/ non-

coated) in roll form 
3921.19.90 3921.19.90 

Processed plain metal-

alloy sheet for mobile 

housing; Decoration steel 

sheet for making 

computer body casing 

Processed Plain Metal-Alloy for 

Housing; Decoration Steel sheet 

for making Computer Body 

Casing 

7226.99.90 7226.99.90 

Screw Screw 7318.15.90 7318.14.90 

Washer Washer 7318.22.00 7318.22.90 

DC Motors DC Motors 8401.31.90 8501.31.90 

Internal solid-state drive 

(SSD) 
Internal solid-state drive (SSD) 8471.70.00 8523.51.10 

CPU Chips CPU Chips 8473.30.00 8542.39.90 

Capacitor Capacitor 8532.29.00 8532.29.90 

2 pin connector plugs; 

Connectors; Sockets 

2 pin connector plugs; 

Connectors; Sockets 
8536.69.00 8536.90.90 
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ঞ) স্থানীয় এলসিসজ সিসলডারার সশজল্প ব্যবহৃত কাঁিামাল/উিকরণ আমোসনজত দরয়াসত সুসবধা প্রোন 

করা হজয়জছ: 

Sl. No. H.S. Codes Description 

(1) (2) (3) 

1 7208.27.10 Pickled HR Coil 

2 7214.99.00 Carbon Steel S20C/ SAE 1020 (42mmRD) 

ট) স্থানীয় কজম্প্রির উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠাজনর প্রজয়াজনীয় উিকরজণ দরয়াসত সুসবধা প্রোন করা 

হজয়জছ: 

Sl. No. H.S. Codes Description 

(1) (2) (3) 

1 7208.26.90 Hot Rolled Steel Pickled and oiled (Thickness from 3mm to less 

than 4.75 mm, width more than 600mm or more) in coil 

2 8544.19.90 Aluminum Winding Wire 

ঠ) অসগ্ন-সনব থািক যন্ত্রিাসত িাংসিষ্ট প্রঞা ািজন দয িকল দয িকল িে অন্তভ্য থক্ত করা হজয়জছ: 

Sl. No. H.S. Codes Description 

(1) (2) (3) 

1 7306.19.10 Exceeding 8 inch inner dia 

2 7306.19.20 8 inch inner dia or less 

3 7306.29.10 Exceeding 8 inch inner dia 

4 7306.29.20 8 inch inner dia or less 

5 7306.30.00 Other, welded, of circular cross-section of iron or non-alloy steel 

6 7306.90.00 Other black steel pipe 

7 7307.19.00 Coupling, tee, reducer 

8 7307.29.00 Elbows, tee, reducer 

9 7307.93.00 Tee, reducer 

10 7307.99.90 Flexible Joint, tee, reducer  

ড) স্থানীয়ভাজব দখলনা প্রস্তুজত দরয়াসত সুসবধা প্রোন করা হজয়জছ: 

SI H.S. Codes Parts & Components Name 

1 8467.19.00 Prenumatic tools lelith soft-Contained electric or Non-Electric-Motor 

2 8543.90.00 Remote Control parts/Mini Loaded circuit 

3 8512.30.00 Horn 

4 4821.90.90 Sticker Paper (Non-Printed) 

5 4821.10.00 Sticker Paper (Printed) 

6 3926.90.99 PVC Washer 

7 8544.42.00 Battery Connector Cable 
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ে) দটক্সাইল সশল্পজক দরয়াসত সুসবধা প্রোন করা হজয়জছ 

দটসবল-১ 

Sl. No. H.S. Codes Description 

(1) (2) (3) 

1 3701.30.90 Photosensitive Rotary Screen 

2 9025.80.00 Temperature Sensor 

দটসবল-২ 

Sl. No. H.S. Codes Description 

(1) (2) (3) 

1 8538.90.99 Loaded PCB 

 

সারেী ৪: ট্যাবরি শ ৌবিকীকরে 

i. শুল্ক-কজরর হ্রাি/বৃসদ্ধ িাংক্রান্ত 

ক) দয িকল িজের আমোসন শুল্ক (CD) হ্রাি করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S. 

Codes 
Description 

Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 0508.00.00 Coral; Shells Of Molluscs, Crustaceans, Unworked 5 0 

2 1703.10.00 Cane molasses 25 15 

3 2526.20.10 Other Natural Steatite 15 10 

4 3926.90.40 Mulch film 10 5 

5 9021.90.10 Occluder 1 0 

6 9018.39.18 Blood tubing set for hemodialysis 25 5 

7 8711.20.93 Moped four-stroke engine in CKD 25 5 

8 8704.21.22 Dumper/tipper in CKD condition 25 5 

9 8704.22.19 Dumper/tipper in CKD condition 25 5 

10 8704.23.17 Dumper/tipper in CKD condition 25 5 

11 8704.31.23 Dumper/tipper in CKD condition 25 5 

12 8704.32.23 Dumper/tipper in CKD condition 25 5 

13 8704.90.22 Dumper/tipper in CKD condition 25 5 

14 8424.20.30 Sprinkler system and equipments 5 1 
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খ) দয িকল িজের আমোসন শুল্ক (CD) বৃসদ্ধ করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 
H.S. Codes Description 

Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2710.19.41 Heavy normal paraffin In drum 10 15 

2 2710.19.49 Heavy normal paraffin, Other 10 15 

3 2710.19.51 Liquid paraffin In drum 10 15 

4 2710.19.59 Liquid paraffin, Other 10 15 

5 2710.19.61 Other paraffin In drum 10 15 

6 2710.19.69 Other paraffin, Other 10 15 

7 2710.19.91 Mineral oil 10 15 

8 2833.11.00 Disodium sulphate  15 25 

9 2833.19.00 Sodium sulphates 15 25 

10 7007.11.00 safety glass Of size and shape suitable for 

incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or 

vessels 

5 10 

11 7007.21.00 Laminated safety glass Of size and shape 

suitable for incorporation in vehicles, aircraft, 

spacecraft or vessels 

5 10 

12 7222.11.00 Of circular cross-section 10 15 

13 7222.19.00 Other 10 15 

14 7222.20.00 Bars and rods, not further worked than cold-

formed or cold-finished 

10 15 

15 7222.30.00 Other bars and rods 10 15 

16 7222.40.00 Angles, shapes and sections 10 15 

17 8309.10.00 Crown corks 15 25 

18 8309.90.10 Lug caps 15 25 

19 8309.90.30 Combination seal for vials 15 25 

20 8437.80.10 Rice huller and wheat crusher 10 15 

21 8504.40.90 Static converters 1 10 

22 8517.12.19 Cellular phone 10 25 

23 8501.20.99 Motor exceeding 750 W 1 10 

গ) দয িকল িজে দিসিসফক সডউটি হ্রাি/ বৃসদ্ধ করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 
Heading H.S. Codes Description 

Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 72.04 7204.21.00 Of stainless steel BDT 1500 

per MT 

BDT 500 

per MT 
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ঘ) দয িকল িজে দরগুজলটসর সডউটি (Regulatory Duty) আজরাি অর্বা হ্রাি/ বৃসদ্ধ করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 
Heading H.S. Codes Description RD Rate RD Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 72.17 7217.30.00 Plated or coated with other base 

metals 

0% 3% 

2 73.18 7318.11.00 Coach screws 0% 3% 

7318.12.00 Other wood screws 0% 3% 

7318.13.00 Screw hooks and screw rings 0% 3% 

7318.15.90 Other Screw 0% 3% 

7318.16.00 Nuts 0% 3% 

3 83.09 8309.10.00 Crown corks 0% 3% 

8309.90.10 Lug caps 0% 3% 

8309.90.30 Combination seal for vials 0% 3% 

4 83.11 8311.30.00 Coated rods and cored wire, of 

base metal, for soldering, 

brazing or welding by flame 

0% 3% 

  8311.90.00 Other  0% 3% 

ঙ) দয িকল িজের িম্পূরক শুল্ক আজরাি/ হ্রাি/ বৃসদ্ধ/ প্রতৈাহার করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

H.S.Codes Description Existing 

Rate (%) 

Proposed 

Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2710.19.22 Recycled lube base oil 0 20 

2 2710.19.32 Recycled lubricating oil 0 20 

3 34.01 (All 

H.S.Codes) 

Soap; organic surface-active products and 

preparations 

20 45 

4 3402.20.00 Preparations put up for retail sale 0 20 

5 7318.15.90 Other Screw 0 20 

6 7318.19.00 Other Screw 0 20 

7 8711.20.93 Moped four-stroke engine in CKD 20 0 

8 8309.90.90 Stoppers 0 45 

9 9505.90.00 carnival or other entertainment articles 0 20 
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ii. দয িকল H.S. Codes এর বণ থনায় িসরবতথন, িাংজশাধন, সবভাজন, একীভূতকরণ এবাং নতুন 

H.S. Code সৃজন করা হজয়জছ: 

ক) দয িকল H.S. Codes এর বণ থনা িসরবতথন/ িাংজশাধন করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 
H.S. Code Existing Description Changed Description 

(1) (2) (3) (4) 

1 2905.31.20 --- Imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant PVC/PET 

resin manufacturing industry in 

economic zone 

--- Imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant PVC/PET 

resin manufacturing industry 

2 2917.36.20 --- Terephthalic acid imported by 

Industrial IRC holder VAT 

compliant PVC/PET resin 

manufacturing industry in 

economic zone 

--- Terephthalic acid imported by 

Industrial IRC holder VAT 

compliant PVC/PET resin 

manufacturing industry 

3 3824.99.50 --- Coated calcium carbonate 

imported by Industrial IRC holder 

VAT compliant plastic goods or 

calcium carbonate filler 

manufacturing industry 

--- Coated calcium carbonate 

imported by Industrial IRC holder 

VAT compliant plastic goods or 

calcium carbonate filler or cable 

manufacturing industry 

4 3919.90.30 --- Scratch off label imported by 

Industrial IRC holder VAT 

compliant SIM card or Smart card 

manufacturing industry 

--- Scratch off label imported by 

Industrial IRC holder VAT 

compliant SIM card or Smart card 

or Gipsum board manufacturing 

industry 

5 3920.49.30 --- PVC film imported by 

Industrial IRC holder VAT 

compliant medicine packaging 

industries 

--- PVC film imported by 

Industrial IRC holder VAT 

compliant medicine packaging 

industries 

6 3920.92.30 --- Unprinted nylon film in roll 

form imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant medicine 

packaging industries 

--- Unprinted nylon film in roll 

form imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant medicine 

packaging industries 

7 3926.90.40 --- Mulch imported by agricultural 

or horticultural products 

manufacturers 

--- Mulch film 

8 7212.20.10 --- Imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant refrigerator 

or air conditioner manufacturing 

industries 

--- Imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant refrigerator 

or air conditioner or television 

manufacturing industries 
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Sl. 

No. 
H.S. Code Existing Description Changed Description 

(1) (2) (3) (4) 

9 7318.14.10 Imported by pre-fabricated 

building industry 

--- Threaded self tapping screw 

imported by Industrial IRC holder 

VAT compliant pre-fabricated 

building industry 

10 7606.11.10 --- Imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant electric fan 

manufacturing industry 

--- Imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant LED Lamp 

or electric fan manufacturing 

industry 

11 8450.20.10 --- Household type washing 

machine capacity not exceeding 

12 kg 

--- Household type washing 

machine capacity not exceeding 

18 kg 

12 8529.90.22 ---- Open cell (18.5 inch or above 

of diagonal length) for use in 

manufacture of Liquid Crystal 

Device (LCD)/Light Emitting 

Diode (LED) panel, imported by 

Industrial IRC holder VAT 

compliant television 

manufacturing industry 

---- Open Cell for use in 

manufacturing of LCD,LED panel 

imported by industrial IRC holder 

VAT compliant television 

manufacturing Industry 

13 9021.90.10 --- Heart valve --- Heart valve or Occluder 

14 9406.90.10 --- Sandwich panel with or 

without cold room facility 

imported by agro-processing or 

pharmaceuticals industry 

--- Sandwich panel with or 

without cold room facility 

খ) দয িকল H.S.Codes সবভাজন (Split) করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

Existing 

H.S. Codes 

Splited  

H.S. Codes 

Description 

(1) (2) (3) (4) 

1 0602.90.00 0602.90.10 --- Mushroom 

0602.90.90 --- Other 

2 2818.10.00 2818.10.10 --- Imported by industrial IRC holder VAT compliant 

sand paper manufacturing industry 

2818.10.90 --- Other 

3 2818.20.00 2818.20.10 --- Imported by industrial IRC holder VAT compliant 

sand paper manufacturing industry 

2818.20.90 --- Other 

4 3811.21.00 3811.21.10 --- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

lub-blending industry 

3811.21.90 --- Other 
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Sl. 

No. 

Existing 

H.S. Codes 

Splited  

H.S. Codes 

Description 

(1) (2) (3) (4) 

5 3811.29.00 3811.29.10 --- Additives for Lubricating oils obtained from other 

sources imported by Industrial IRC holder VAT 

compliant lub-blending industry 

3811.29.90 --- Other 

6 3921.19.10 3921.19.11 ---- Imported by industrial IRC holder VAT compliant 

television manufacturing Industry 

3921.19.19 ---- Other 

7 4402.90.00 4402.90.10 --- Charcoal and Wood Powder based Coil Compound 

imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

repellent Coil manufacturing industry 

4402.90.90 --- Other 

8 4805.91.00 4805.91.10 --- Uncoated paper board imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant Gipsum board manufacturing 

industry 

4805.91.90 --- Other 

9 4805.92.00 4805.92.10 --- Uncoated paper board imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant Gipsum board manufacturing 

industry 

4805.92.90 --- Other 

10 4805.93.00 4805.93.10 --- Uncoated paper board imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant Gipsum board manufacturing 

industry 

4805.93.90 --- Other 

11 4823.69.00 4823.69.10 --- Other paper and paperboard Imported by Industrial 

IRC Holder VAT compliant paper cup, bowl, plate 

manufacturng industry 

4823.69.90 --- Other 

12 5901.10.00 5901.10.10 --- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

sand paper manufacturing industry 

5901.10.90 --- Other 

13 6006.42.00 6006.42.10 --- Imported by Industrial IRC holder VAT complaint 

footwear manufacturing industry 

6006.42.90 --- Other 

14 6006.43.00 6006.43.10 --- Imported by industrial IRC holder VAT complaint 

footwear manufacturing industry 

6006.43.90 --- Other 

15 6802.10.00 6802.10.10 --- Tiles cube Imported by industrail IRC holder VAT 

compliant tiles mozaic manufactuing industry 

6802.10.90 --- Other 

16 7016.10.00 7016.10.10 --- Glass cube Imported by industrail IRC holder VAT 

compliant glass mozaic manufactuing industry 
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Sl. 

No. 

Existing 

H.S. Codes 

Splited  

H.S. Codes 

Description 

(1) (2) (3) (4) 

7016.10.90 --- Other 

17 7209.16.00 7209.16.10 --- Cold rolled steel sheet Imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant fire resistant door manufacturing 

industry 

7209.16.90 --- Other 

18 7209.17.00 7209.17.10 --- Cold rolled steel sheet imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant fire resistant door manufacturing 

industrys 

7209.17.90 --- Other 

19 7210.30.00 7210.30.10 --- Imported by industrial IRC holder VAT compliant 

TV manufacturing Industry 

7210.30.90 --- Other 

20 9405.91.00 9405.91.10 --- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

lamp manufacturing industry 

9405.91.90 --- Other 

21 9405.92.00 9405.92.10 --- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

LED lamp manufacturing industry 

9405.92.90 --- Other 

22 9405.99.00 9405.99.10 --- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

LED lamp manufacturing industry 

9405.99.90 --- Other 

গ) দয িকল H.S.Code একীভূত (Marge) করা হজয়জছ: 

Sl. No. Existing H.S. Codes Marge H.S. Codes 

(1) (2) (3) 

1 3917.40.10 3917.40.00 

3917.40.90 

2 4009.11.10 4009.11.00 

4009.11.90 

3 4802.57.10 4802.57.00 

4802.57.90 

4 8516.90.10 8516.90.00 

8516.90.90 

5 8537.10.11 8537.10.10 

8537.10.19 

6 8537.10.91 8537.10.90 

8537.10.99 
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ঘ) দয িকল H.S. Codes নতুন সৃসষ্ট করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

New  

H.S. Codes 

Description 

(1) (2) (3) 

1 3215.11.20 --- Black ink Imported by industrial IRC holder VAT compliant SIM 

card and scratch card manufacturing industry 

2 3215.90.30 --- Inkjet Refill in injectable form Imported by industry IRC holder 

VAT compliand SIM card and scratch card manufacturing industry 

3 3920.49.50 --- PVC film imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

Gipsum board manufacturing industry 

4 3926.90.93 ---- Plastics frame works imported by Industrial IRC holder VAT 

compliant cable manufacturing industry 

5 4811.60.20 --- Paraffin wax or stearin covered paper and paperboard Imported by 

Industrial IRC holder VAT compliant sand paper manufacturing 

industry 

6 8705.90.20 --- Road Sweeper 

7 8711.20.93 ---- Moped four-stroke engine in CKD 

8 9018.39.18 ---- Blood tubing set for hemodialysis 

ঙ) Heading 87.04 এ প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী: 

ক্রম 

নাং 

সবদ্যমান প্রস্তাসবত 
মন্তব্য 

এইিএিজকাড বণ থনা এইিএিজকাড বণ থনা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

   8704.21.22 ---- Dumper/tipper in 

CKD condition 
ন্যতন 

 

 8704.22.16 ---- Other, CBU 8704.22.19 ---- Other, CBU িসরবতথন 

 8704.22.17 ---- Truck in CKD 

condition 

8704.22.21 ---- Truck in CKD 

condition 
িসরবতথন 

   8704.22.22 ---- Dumper/tipper in 

CKD condition 
ন্যতন 

 8704.22.18 ---- Other CKD 

condition 

8704.22.29 ---- Other CKD 

condition 
িসরবতথন 

 

 8704.23.14 ---- Other, CBU 8704.23.19 ---- Other, CBU িসরবতথন 

 8704.23.15 ---- Truck in CKD 

condition 

8704.23.21 ---- Truck in CKD 

condition 
িসরবতথন 

   8704.23.22 ---- Dumper/tipper in 

CKD condition 
ন্যতন 

 8704.23.16 ---- Other CKD 

condition 

8704.23.29 ---- Other CKD 

condition 
িসরবতথন 
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ক্রম 

নাং 

সবদ্যমান প্রস্তাসবত 
মন্তব্য 

এইিএিজকাড বণ থনা এইিএিজকাড বণ থনা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

 8704.31.18 ---- Other, CBU 8704.31.19 ---- Other, CBU িসরবতথন 

 8704.31.19 ---- Truck in CKD 

condition 

8704.31.21 ---- Truck in CKD 

condition 
িসরবতথন 

 8704.31.21 ---- Pickup in CKD 

condition 

8704.31.22 ---- Pickup in CKD 

condition 
িসরবতথন 

   8704.31.23 ---- Dumper/tipper in 

CKD condition 
ন্যতন 

 8704.31.22 ---- Other In CKD 

condition 

8704.31.29 ---- Other In CKD 

condition 
িসরবতথন 

 

   8704.32.22 ---- Dumper/tipper in 

CKD condition 
ন্যতন 

 8704.32.22 ---- Other in CKD 

condition (excl. 

truck) 

8704.32.29 ---- Other in CKD 

condition (excl. truck) 
িসরবতথন 

 

 8704.90.15 ---- Other, CBU 8704.90.19 ---- Other, CBU িসরবতথন 

   8704.32.22 ---- Dumper/tipper in 

CKD condition 
ন্যতন 

 8704.90.23 ---- Other in CKD 

condition (excl. 

truck/pickup) 

8704.90.29 ---- Other in CKD 

condition (excl. 

truck/pickup) 

িসরবতথন 

ি) Heading 87.11 এ প্রজয়াজনীয় িাংজশাধনী: 

ক্রম 

নাং 

সবদ্যমান প্রস্তাসবত 
মন্তব্য 

এইিএিজকাড বণ থনা এইিএিজকাড বণ থনা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

1 8711.20.91 ---- Four-stroke 

engine in CBU 

8711.20.31 ---- Four-stroke engine in CBU  

8711.20.32 ---- Moped four-stroke engine in 

CBU 

 

8711.20.39 ---- Other CBU  

2 8711.20.92 ---- Four-stroke 

engine in CKD 

8711.20.41 ---- Four-stroke engine in CKD  

8711.20.42 ---- Moped four-stroke engine in 

CKD 

 

8711.20.49 ---- Other CKD  

3 8711.20.99 ---- Two-stroke 

engine in 

CBU/CKD 

8711.20.51 ---- Two-stroke engine in CBU  

8711.20.52 ---- Two-stroke engine in CKD  

8711.20.59 ---- Other  
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ছ) দয িকল H.S. Codes সবলুপ্ত করা হজয়জছ: 

Sl. 

No. 

New  

H.S. Codes 

Description 

(1) (2) (3) 

1 3808.91.22 ---- Charcoal frame of mosquito coil 

2 3917.23.20 --- FEP/Teflon tube imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

medical equipment manufacturing industry 

3 8481.40.12 ---- Auto safety valve imported by Industrial IRC holder VAT 

compliant medical equipment manufacturing industries 

4 8481.80.22 ---- Solenoid valve imported by Industrial IRC holder VAT compliant 

medical equipment manufacturing industries 

 


