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পরম ক ণাময় আ াহতায়ালার নােম 

 
সম ৃ  আগামীর পথযা ায় 

বাংলােদশ 

মাননীয় ীকার 

১। আিম আপনার সা হ অ মিত েম ২০১৮-১৯ অথবছেরর ািবত 
বােজট এবং ২০১৭-১৮ অথবছেরর স রূক বােজট এই মহান সংসেদ পশ করেত 
দাঁিড়েয়িছ। 

থম অধ ায়: সূচনা ও াপট 

২। থেমই মহান আ াহতায়ালার কােছ কিরয়া আদায় করিছ য, িতিন 
আমােক আমার াদশ বােজট এই মহান সংসেদ পশ করার েযাগ িদেয়েছন। 
আ াহর রহমত সীমাহীন এবং সই রহমত আমার উপের িতিন ’হােত বষণ 
কেরেছন। আিম আমার ৮৫ বছর বয়েস বােজট ণয়েনর মত একিট কিঠন কাজ 
এবােরও করেত পেরিছ। আিম  করিছ আমােদর সবকােলর সবে  বাঙািল, 

জািতর িপতা শখ মিুজবরু রহমােনর িত া িনেবদন কের। িতিন এই দশিট 
িত া কের আমার মত একজনেক াদশবােরর মত দেশর বােজট ণয়েনর 
েযাগ কের িদেয়েছন। া িনেবদন করিছ ব ব ু র েযাগ  সহকমী জাতীয় চার 
নতা শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম, শহীদ তাজউ ীন আহেমদ, শহীদ ক াে ন 

মন র আলী এবং শহীদ এ. এইচ. এম. কাম ামানেক। রণ করিছ মুি যু  
চলাকােল িনযািতত িক ু  িনভীক মুি েযা া ও মা- বানেদর। আরও রণ করিছ 
পঁচা র এর ১৫ আগে  শাহাদাত বরণকারী ব মাতা শখ ফিজলাতুে সা 
মুিজবসহ ব ব ু র জন ও অ া  শহীদেদর। রণ করিছ ভাষা আে ালন, ৬ 
দফা আে ালন, ‘৬৯-র গণআে ালন এবং অ া  গণতাি ক আে ালনসহ 
জনগেণর অিধকার আদােয়র দািবেত জীবন উৎসগকারী শত-সহ  শহীদেদর। 

৩। বাংলােদেশর অথৈনিতক সাফেল র এই মােহ েণ আিম এবােরর বােজট 
উপ াপন করিছ, যা মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার উপযপুির ি তীয় ময়ােদর 
সবেশষ বােজট। জািতর িপতা ব ব ু  শখ মুিজবরু রহমান একিট খী, সম ৃ , 



শাষণমু  ও বষম হীন সানার বাংলার  দেখিছেলন। এ  িছল মা েষর 
জ  অফুরান ভালবাসা, বাঙালীেদর জ  মম েবাধ, অ ভুি মূলক রা ব ব া এবং 
বষম হীন সমাজ গড়ার অ পম বাধ থেক উৎসািরত। ১৯৭১ সােল ৯ মাসব াপী 

র া  এক মিু যেু  জয়লাভ কের ১৬ িডেস ের আমােদর নবযা া  হয়; 
ব ব ু  পািক ােনর কারাগার থেক মু  হেয় এেস ১৯৭২ সােলর ১১ জা য়াির এই 
যু িব  এবং অথনীিতেত প াৎপদ দশিটর নতৃ  হণ কেরন। অত  অ  
সমেয় িতিন দশিটেক উপহার দন আধুিনক ও অ সর একিট সংিবধান এবং মা  
সােড় িতন বছের দশিটর পনুবাসন ও পনুগঠেনর কাজ স  কেরন। 

৪। আমরা আমােদর িব  দেশ পনুবাসন এবং পনুগঠন কাজ যখন স  
কের এেনিছ, স সমেয়ই ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  দশশ  কিতপয় চ ী 
জািতর িপতােক হত া কের আমােদর অ গিত  করার ঘণৃ  পদে প নয়। এই 

চ ীেদর দশিবেরাধী কাযকলাপ আমােদর ১৬িট বছেরর জ  িজি  কের রােখ। 
িক ু  অ িতেরাধ  এই জািত ায় িবনা রে  িব ব সাধন কের এেদেশ গণত  

িত া কের। এই গণত েক সংহত ও সংগিঠত করেত ২১ বছর পের যােদর 
নতেৃ  দশিট াধীন হয়, স আওয়ামী লীগ সরকার এবং ব ব ু র েযাগ  ক া 
দশর  জনেন ী শখ হািসনা দেশর নতেৃ র দািয়  নন। দশিটর বাধা া  

অ যা া আবার  হয়। একিবংশ শতা ীর েতই এই অ যা া সামা  ব াহত 
হয়। তেব, সটা িছল সামিয়ক িবচু িত। অতঃপর ২০০৯ সাল থেক আমােদর 
অ যা া িবগত ১০িট বছর ধের অব াহত রেয়েছ। জনেন ী শখ হািসনা আমােদর 
সামেন ল মা া ঘাষণা করেলন য, ২০২১ সােল এই দশিট মধ ম আেয়র দেশ 
উ ীণ হেব। আমােদর সৗভাগ  য, আমরা ২০১৫ সােলই সই উ রণিট করেত 
স ম হই। অতঃপর ২০১৮ সােলর মাচ মােস জািতসংেঘর কিমিট ফর 
ডেভলপেম ট পিলিস আমােদর ে া ত দশ থেক উ রেণর যাগ তা অজেনর 

িবষয়িট িনি ত কেরেছ। আমরা আশা করিছ য, অিচেরই আমরা উ  মধ ম আেয়র 
দশ হব। 

৫। মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা আমােদর পরবতী ল মা া ি র কের 
িদেয়েছন। আমােদর টােগট হেলা ২০৪১  সােল আমরা হব খী, সম ৃ  একিট উ ত 
দশ। ২০১১ থেক ২০২০ পয  িব তৃ আমােদর ’িট প বািষক পিরক নার 



ছকমত আমরা ঈি ত পেথ অ সর হি । একিবংশ শতা ীেত এ যাবৎ আমােদর 
গড় বিৃ  হেয়েছ ৬.৬ শতাংশ এবং িবগত ২ বছর ধের এ বিৃ র হার হেয়েছ ৭ 
শতাংেশর ঊে । চলিত ২০১৭-১৮ অথবছের বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার 
সামিয়ক িহসাবমেত আমােদর বিৃ  হেব ৭.৬৫ শতাংশ। আমরা এখন এই মজবতু 
িভি র উপর দািঁড়েয় আমােদর ি ত পিরক না ২০২১-২০৪১ ণয়েনর কাজ 

 কেরিছ। এছাড়াও একিট সমি ত দীঘেময়ািদ ‘বাংলােদশ ব- ীপ পিরক না, 
২১০০’ এর খসড়াও আমরা ণয়ন করিছ। সারা পিৃথবী আমােদর সফল উ য়ন 
কৗশল ও কায েমর ীকৃিত ইেতামেধ ই িদেয়েছ। 

৬। নবজাতক ও িশ মতুৃ  ােস বাংলােদেশর সাফেল র ীকৃিত িহেসেব 
২০১০ সােল মাননীয় ধানম ী ‘Millennium Development Goals’ পরু াের 
ভূিষত হন। া খােত তথ যিু র ব বহােরর মাধ েম সবা দােনর জ  িতিন 
‘South-South Award 2011’ অজন কেরন। দাির  িবেমাচেন অভাবনীয় 
সাফেল র জ  ২৩ সে র, ২০১৩ তািরেখ মাননীয় ধানম ী ‘Achievement 

in Fighting Poverty’ পরু াের ভূিষত হন। জলবায় ু পিরবতেনর অিভঘাত ও 
চ ােল  মাকােবলায় দূরদশী নতেৃ র ীকৃিত প ২০১৫ সােল িতিন 
জািতসংেঘর পিরেবশ িবষয়ক সেবা  স ান ‘Champion of the Earth’ পরু ার 
লাভ কেরন। ২১ সে র, ২০১৬ তািরেখ UN Women মাননীয় ধানম ীেক 
‘Planet 50-50 Champion’ িহেসেব ীকৃিত দান কের। একই অ ােন 
‘Global Partnership Forum’ তাঁেক ‘Agent of Change’ পরু াের ভূিষত 
কের। নারীর অিধকার র া ও মতায়েন ভূিমকা পালেনর জ  ২০১৮ সােল 

অে িলয়ায় অ ি ত  িব  নারী সে লন মাননীয় ধানম ীেক অিভিষ  কেরেছ 
‘Global Women’s Leadership’ পরু াের। অিত স িত, শাষণমু  ও 
বষম হীন সমাজ গঠেন এবং গণত , নারীর মতায়ন, দাির  দূরীকরণ ও 

সাধারণ মা েষর জীবনমান উ য়েন অসাধারণ ভূিমকা রাখার জ  পি মবে র 
কাজী নজ ল ইসলাম িব িবদ ালয় মাননীয় ধানম ী শখ হািসনােক স ানসচূক 
ড র অব িলটােরচার (িড.িলট) উপািধেত ভূিষত কেরেছ। 

৭। আ িলক পযােয় যাগসূ  াপন এবং অিভবাসন সংকট মাকােবলায়ও 
বাংলােদশ অ ণী ভূিমকা পালন কের চেলেছ। িব ব াপী অিভবাসন িবেরাধী 



র ণশীল মেনাভােবর িবপরীেত ল  ল  রািহ া জনগণেক আ য় দান এবং 
তােদর িত মাননীয় ধানম ীসহ দেশর জনগেণর অকৃি ম মম েবাধ ও 
সহেযািগতা িবে  ব াপকভােব শংিসত হেয়েছ। ি িটশ গণমাধ ম চ ােনল ফার 
মাননীয় ধানম ীেক ‘Mother of Humanity’ িহেসেব আখ ািয়ত কেরেছ। এসব 

স াননা ও ীকৃিত আমােদর দশেক কেরেছ স ািনত – দেশর ভাবমিুতেক 
কেরেছ সমু ল। 

মাননীয় ীকার 

৮। ততম সমেয় আথ-সামািজক উ য়েনর পেরখা বা বায়েন আমােদর 
সরকােরর ঈষণীয় স মতা ইেতামেধ  মািণত হেয়েছ। এিট ধ ুআমােদর দািব 
নয়, আ জািতকভােব ীকৃত সত । ‘তলািবহীন ঝুিড়’ বেল একিদন য দশেক 
অব া করা হেয়েছ, স দশ িব বাসীর কােছ এখন এক ‘উ য়ন-িব য়’; 
বাংলােদেশর আথ-সামািজক অ যা া এখন িবে র রাল মেডল। আ জািতক মু া 
তহিবেলর পিরসংখ ানমেত নািমক িজিডিপ’র িভি েত বতমােন বাংলােদশ পিৃথবীর 
৪৩তম বহৃৎ অথনীিত আর য় মতা সমতার (purchasing power parity) 

িভি েত আমােদর অব ান ৩২তম। ২০১৭ সােল ততর বিৃ  অজনকারী শীষ 
দশিট দেশর তািলকায় বাংলােদশও রেয়েছ। PriceWaterhouseCoopers-এর 

ে পণমেত ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলােদশ হেব িবে র ২৮তম বহৃ ম অথনীিত 
এবং ২০৫০ সােল বাংলােদেশর অব ান হেব ২৩তম। ব ি গতভােব আমার গেবর 
িবষয় হেলা য িবগত শতা ীর ৭০ ও ৮০’র দশেক আিম ‘িব  িভ ুক’ বেল 
অবেহিলত হেয় আজেক সফল একজন অথম ীর স ান পাি । 

৯। িব ব াংেকর সােবক ধান অথনীিতিবদ Cornell University’র 
নামধ  বা ালী অধ াপক কৗিশক ব  তারঁ সা িতক ‘Why is Bangladesh 

Booming’ লখােত বাংলােদেশর অভাবনীয় অজনেক ‘One of Asia’s most 

remarkable and unexpected success stories’ িহেসেব বণনা কেরেছন। তাঁর 
লখায় বাংলােদেশর এ প অথৈনিতক অ গিতর অ তম িনধারক িহেসেব নারীর 
মতায়নেক িচি ত করা হেয়েছ। 

১০। আমােদর এই অ িতেরাধ  অ যা া অব াহত রাখা এবং দেশর জনগেণর 



সািবক মিু  িনি ত করার জ  েয়াজন যাগ  নতৃ  এবং উ য়ন পিরক নার 
ধারাবািহকতা। আমােদর সৗভাগ  য, স নতৃ  আমােদর আেছ। আিম িনি ত 

য, সই নতৃ  জনেন ী শখ হািসনা আগামীেতও আমােদর দেবন। 
আ া তায়ালার কােছ াথনা করিছ য, িতিন তার সীমাহীন রহমত এ ে ও বষণ 
করেবন। দাির মু  ও বষম হীন সমাজ িত ার ে র পেুরাপিুর বা বায়েন 
আমােদর পািড় িদেত হেব আরও খািনকটা পথ। িবপলু কম ম জনেগা ীেক 
পেুরাপিুর কােজ লাগােনার জ  কমসং ােনর েযাগ তির ও দ তা উ য়ন 
কায েম আরও গিত স ার করেত হেব। চলমান রাখেত হেব উ  বিৃ র 
চািলকাশি  যাগােযাগ-িব ৎ- ালািন অবকাঠােমা িবিনমাণ ও িবিনেয়াগ-বা ব 
পিরেবশ সজৃেনর জ  আমােদর আেয়াজন ও েচ া। আপিন জােনন, এিট একিট 
ধারাবািহক ও দীঘেময়ািদ ি য়া। ‘ পক  ২০২১’-এর ধারাবািহকতায় 
‘ পক  ২০৪১’ এ আমরা তার পেরখাই তুেল ধরিছ। আমার িব াস ‘ পক  
২০২১’ এর মত ‘ পক  ২০৪১’ বা বায়েনর েযাগ িদেয় দেশর সব েরর 
জনগণ আমােদর পােশ থাকেবন।  

১১। েত কবােরই বােজট ণয়নকােল আিম িবিভ  সংগিঠত গা ীর সে  ল া 
আেলাচনা কির। এবােরও তার ব িত ম হয় িন। এবাের ি য়ািট  হয় বশ 
আেগ এবং সিট হয় সবদলীয় সংসদীয় েপর উেদ ােগ। তারা ২৯ জা য়ািরেত 
তােদর িচি ত অিভমত িলিখত আকাের উপ াপন কেরন। এই রকম মাট ষালিট 
আেলাচনা অ ি ত হয় ১৮ ম পয । সংসদীয় িতিট কিমিট ছাড়াও গণ মা  
ব ি বগ, িথতযশা অথনীিতিবদ, অথনীিত সিমিত, ব বসায়ী সংগঠনসমহূ, 

ইেলক িনক ও ি ট িমিডয়ার স াদক ও সাংবািদকব ৃ , ম ণালেয়র েত ক 
িবভাগীয় সিচবব ৃ , এনিজও নতবৃ ৃ , িবিভ  িত ােনর উেদ ােগ িতনিট 
টিলিভশেন এবং ইকনিমক িরেপাটাস ফারােমর সে  আেলাচনায় আিম িমিলত 

হই। াধীনতা পরু ার া  টিলিভশন উপ াপক চ ােনল আই-এর শাইখ িসরােজর 
উেদ ােগ দি ণ িসেলেট কৃষকেদর আসেরই ধ ুনয়, তাঁর ‘কৃিষ বােজট, কৃষেকর 
বােজট’ া াম থেক দ  িলিখত পািরশমালা আমার জনমত জানার 
উে শ েক সম ৃ  কের। জাতীয় রাজ  বাড এবং চ ার অব কমাসেদর ফডােরশন 
(FBCCI) এই উপলে  িবেশষ আেলাচনার জ  সে লন কের। এেদর সকেলর 



কােছ আিম আ িরকভােব কৃত । 

১২। আমার এ ব ৃ তার পরবতী অধ ায় অথাৎ ি তীয় অধ ােয় অ িতেরাধ  
অ যা ার এক দশেকর একিট িববরণ তুেল ধেরিছ। এছাড়া, আমার ব ব েক 

একিট ছক (পিরিশ  ক: সারিণ ১) এর সাহােয  মা  ছয়িট ে ই য উ য়ন 

হেয়েছ স তথ  তুেল ধেরিছ। ততৃীয় অধ ােয়র িবষয়ব  হে  চলিত ২০১৭-১৮ 
অথবছেরর স রূক বােজট। আিম ীকার কির য, আমােদর দায়ব তা মােণর 
জ  স রূক বােজট আেলাচনা আেরা অথবহ ও িব তৃ হওয়া দরকার। িক ু  
বা েবই আিম ঃিখত য, স েযাগ আিম সিৃ  করেত পািরিন। আমার উ রসরূী 
কউ হয়েতা এিদেক দিৃ  দেবন বেল আমার ত াশা রইেলা। চতুথ অধ ােয় 

আিম ২০১৮-১৯ অথবছেরর ািবত বােজট কাঠােমা উপ াপন করিছ। প ম 
অধ ােয় বণনা কেরিছ ‘সম ৃ  আগামীর পথযা া’, যখােন আেছ খাতিভি ক নীিত-
কৗশল, কমপিরক না ও স দ স ালেনর িব তৃ িববরণ। এক কথায় সখােন 

িদেয়িছ আগামী বছেরর বােজেটর কায ম। ষ  অধ ােয় ািবত সং ার ও 
শাসেনর িবষয় বিণত হেয়েছ। স ম অধ ােয় আেছ রাজ  আহরণ কায ম। অ ম 

অধ ােয় িবিভ  উৎস থেক (আয়কর, মূসক ও আমদািন ও র ািন ) রাজ  
আদােয়র কলােকৗশল বলা আেছ। সবেশেষ নবম অধ ােয় আেছ উপসংহার যখােন 
িববতৃ হেয়েছ বােজট বা বায়েন আমার আশাবাদ এবং সকেলর সহেযািগতা ও 
অংশ হেণর জ  আেবদন। 



ি তীয় অধ ায় 

অ িতেরাধ  অ যা ায় এক দশক 

(১) ২০০৯ সােল অবাধ িনবাচেনর মাধ েম আওয়ামী লীেগর মতা হণ 

মাননীয় ীকার 

১৩। ২০০৮ সােলর ঐিতহািসক অবাধ ও িনরেপ  িনবাচেন িবপলু ম াে ডট 
িনেয় এবং থহীন িনবাচনী অ ীকার ঘাষণা কের আওয়ামী লীগ মহােজােটর নতা 
দশর  শখ হািসনা গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ীর দািয়  
হণ কেরন এবং তখন থেকই আিম তাঁর অথম ীর দািয়  পালন করিছ। ২০১২ 

সােল থমবােরর মত আিম আমার বােজট ব ৃ তার িশেরানাম িঠক কির “আগামীর 
পেথ অ যা া: সম ৃ  ও কল াণময়ী দশগড়ার লে ”। সই ধারাবািহকতায় 
এবােরর বােজট ব ৃ তার িশেরানাম রেখিছ ‘সম ৃ  আগামীর পথযা ায় বাংলােদশ’। 

১৪। ২০০৯ থেক  কের িবগত দশ বছের আমােদর অ যা া কবল 
শি শালী নয় জনকল াণকরও বেট। এই দশ বছের - 

 উ য়নশীল অথনীিতর গড় বিৃ  যখন ৫.১ শতাংশ তখন আমােদর বিৃ র হার 
হে  ৬.৬ শতাংশ; 

 সরকাির িবিনেয়াগ বেড়েছ ৪.৩ শতাংশ থেক ৮.২ শতাংেশ; 
 মাথািপছু আয় বেড়েছ ৭৫৯ মািকন ডলার থেক ১ হাজার ৭৫২ মািকন ডলাের; 
 দেশ মলূ ীিত কেমেছ ১২.৩ শতাংশ থেক ৫.৮ শতাংেশ; 
 রাজ  িজিডিপ’র অ পাত বেড়েছ ৯.২ শতাংশ থ ক ১০.৩ শতাংেশ; 
 বােজেটর আয়তন বেড়েছ ৮৯ হাজার কািট টাকা থেক ৪ লাখ ৬৪ হাজার 

কািট টাকায়; 
 বািষক র ািন ১৫.৬ িবিলয়ন মািকন ডলার থেক ৩৪.৮ িবিলয়ন মািকন ডলাের 

উ ীত হেয়েছ; 
 বািষক আমদািন ২২.৫ িবিলয়ন মািকন ডলার থেক বেড় দাঁিড়েয়েছ ৪৭.০ 

িবিলয়ন মািকন ডলাের; 

 বেদিশক মু ার িরজাভ ৭.৫ িবিলয়ন মািকন ডলার থেক বেড় দাঁিড়েয়েছ ৩২.২ 
িবিলয়ন মািকন ডলাের; 

 দেশ দির  জনেগা ীর হার নেমেছ ৩১.৫ শতাংশ থেক ২৪.৩ শতাংেশ এবং 
হতদিরে র হার কেমেছ ১৭.৬ শতাংশ থেক ১২.৯ শতাংেশ। 



(২) মানব স দ উ য়ন 

মাননীয় ীকার 

১৫। মানব স দ উ য়েন িতেবশী দশসমেূহর তুলনায় বাংলােদশ অেনক 
ত অ সর হেয়েছ। ২০০৯ সােল আমােদর মানব স দ উ য়ন সচূেকর মান িছল 

০.৫৩৫। ইউএনিডিপ’র ২০১৭ সােল কািশত িতেবদন অ যায়ী এই সূচেকর 
মান দাঁিড়েয়েছ ০.৫৭৯। ত পির, বাংলােদশ বতমােন ‘medium human 

development country’ িণভু  একিট দশ। ব ত, িশ া, া , কমদ তার 
িবকাশসহ মানবস দ উ য়েনর িনয়ামক খাতসমূেহ অিধক স দ স ালন এবং 
উপযু  নীিত- কৗশল হেণর ফেল এে ে  দশৃ মান অ গিত হেয়েছ। 

িশ া 

১৬। সাবজনীন ও মানস ত িশ া সােরর উে েশ  আমরা েতই ‘জাতীয় 
িশ া নীিত, ২০১০’ ণয়ন কির এবং তা বা বায়েন সেচ  হই। াথিমক ও 
মাধ িমক পযােয়র িশ াথীেদর মেধ  িতবছর িবনামূেল  পাঠ পু কসহ িবিভ  
িশ া উপকরণ িবতরণ, াথিমক র থেক  কের াতক ও সমপযােয়র ছা -

ছা ীেদর উপবিৃ  দান, দাির পীিড়ত এলাকায় ুল-িফিডং কায ম পিরচালনা, 
িশ া অবকাঠােমা িনমাণ ও সং ার, িশ া িত ােন পানীয় জেলর ব ব াসহ 
অ া  সহায়ক পিরেবশ িনি ত করা, িবিভ  ভাষায় াথিমক িশ ার পু ক মু ণ, 

াক- াথিমক িশ া কায ম পিরচালনা, সজৃনশীল মধার মলূ ায়ন ও ধানম ীর 
িশ া সহায়তা া  গঠন, সরকাির িশ া িত ান িত া ও বসরকাির িশ া 

িত ান জাতীয়করণ, িশ াথী-িশ েকর অ পাত কিমেয় আনার জ  েয়াজনীয় 
সংখ ক িশ ক িনেয়াগ ও িশ ণ দান, তণৃমলূ পযায় পয  িশ া কায েম 
উ াবন ও তথ যিু র েয়াগ ইত ািদ িবিভ  ি য়ায় সবার জ  মানস ত 
িশ ার েযাগ সিৃ র লে  আমরা িনরলস কাজ কের যাি । 

১৭। আমােদর েচ ায় ২০১০ সােলর তুলনায় ২০১৭ সােল াথিমক পযােয় 
িনট ভিতর হার ৯৪.৮ শতাংশ থেক ায় ৯৮.০ শতাংেশ উ ীত হেয়েছ; ঝের-

পড়ার হার ৩৯.৮ শতাংশ থেক ১৮.৮ শতাংেশ নেম এেসেছ। এছাড়া, ছা -

িশ ক অ পাত ৪৬: ১ থেক ৩৯: ১ এ নািমেয় আনা এবং উপবিৃ  া  ছা -



ছা ীর সংখ া ৭৯ ল  হেত ১ কািট ৩০ লে  উ ীত করা স ব হেয়েছ। 
ইেতামেধ  িবদ ালয়িবহীন ােম ১ হাজার ৪৯৫িট াথিমক িবদ ালয় িনমাণ করা 
হেয়েছ এবং ২৬ হাজার ১৯৩িট বসরকাির াথিমক িবদ ালয় জাতীয়করণ করা 
হেয়েছ; িপিটআইিবহীন ১১িট জলা সদের িপিটআই (Primary Teachers’ 

Training Institute) িনমাণ করা হেয়েছ। এ সমেয় াথিমক ও াক- াথিমক 
পযােয় মাট ১ ল  ৮ হাজার ২০০ জন িশ ক িনেয়াগ দয়া হেয়েছ এবং ১ ল  ৩ 
হাজার িশ েকর চা ির জাতীয়করণ করা হেয়েছ। মূল ধারার বাইের ১১ হাজার 
১৬২িট আন  ু েল ৩ ল  ১০ হাজার ৯৮৭ জন িবদ ালয়-বিহভূত ও ঝের-পড়া 
িশ  িশ ার েযাগ পাে । 

১৮। াথিমক পযােয় সাবজনীন িশ ার ওপর  দয়ার পাশাপািশ 
মাধ িমক থেক উ  িশ া পযােয় আমরা  িদেয়িছ সজৃনশীল-কমমুখী-
িব ানিভি ক-উৎপাদন সহায়ক িশ ার সােরর ওপর। ই-বকু চলন করা 
হেয়েছ, ১২৫িট উপেজলায় ‘উপেজলা আইিসিট িনং এ ড িরেসাস স টার’ 

িত া করা হেয়েছ এবং আেরা ১৬০িট উপেজলায় িত ার কায ম চলমান আেছ, 

৩১৫িট উপেজলায় ১িট কের বসরকাির িবদ ালয়েক মেডল িবদ ালেয় পা র করা 
হেয়েছ, ২৬ হাজার ৬৫৫িট িশ া িত ােন মাি িমিডয়া াস ম াপন করা 
হেয়েছ। তথ যিু  ও িডিজটাল যিু র ব বহার িনি ত করার লে  ইেতামেধ  
৯০ হাজার িশ ক এবং ১ হাজার ৫০০ মা ার নারেক িশ ণ দয়া হেয়েছ। 
িটচাস পাটােল ৬২ হাজার কনেট ট তির করা হেয়েছ, যা ব বহার কের িশ কগণ 
িনেজরাই কনেটে টর মােনা য়ন করেত পারেছন। মাট ৮ ল  িশ কেক 
িবেশষািয়ত িশ ণ দান করা হেয়েছ। িশ ার ণগত মান বিৃ র উে েশ  
‘জাতীয় িশ ক িশ া কাউি ল’ গঠন করা হেয়েছ। 

১৯। দিশ ও আ জািতক মবাজােরর চািহদার সােথ সাম স  রেখ দ  
জনশি  গেড় তালার উে েশ  আমরা বিৃ মূলক ও কািরগির িশ ার সােরর 
ওপর  িদি । ৬  িণ থেক পাঠ েম ‘তথ  ও যাগােযাগ যিু ’ িবষয়িট 
অ ভু  করা হেয়েছ। কািরগির, বিৃ মূলক ও মা াসা িশ ােক যেুগাপেযাগী ও 
কাযকর করার লে  িশ া ম ণালেয়র অধীেন একিট পথৃক ‘কািরগির ও মা াসা 
িশ া িবভাগ’ িত া করা হেয়েছ। 



া  ও পিু  

২০। দেশর জনসাধারেণর জ  লেভ মানস  া , পিু  ও পিরবার কল াণ 
সবা িনি ত করার ল  িনেয় আমরা কাজ কের যাি । ামীণ দির  ও াি ক 

জনগেণর দারেগাড়ায় া েসবা পৗঁছােনার উে েশ  ১৩ হাজার ৫০০িট 
কিমউিনিট ি িনক চাল ুকরা হেয়েছ এবং এ ি িনক েলােত ১৩ হাজার ৮২২ জন 
হ  থ কয়ার াভাইডার িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। গরীব- ঃ  গভবতী মােয়েদর জ  

৫৩িট উপেজলায় মাতভৃাউচার কমসূিচ পিরচালনা করা হে । দাির সীমার িনেচ 
বসবাসকারী জনেগা ীর জ  ‘ া  র া কমসূিচ’ চাল ু করা হেয়েছ। এর 
আওতায় পাইলট িভি েত টা াইেলর ৩িট উপেজলায় ৬৮ হাজার ৫৫৭িট 
পিরবারেক িনবি ত করা হেয়েছ যারা কাড ব বহার কের আ ঃিবভাগীয় ও 
বিহঃিবভাগীয় সবা হণ করেছন। ‘ া  বাতায়ন’ নােম একিট কল স টােরর 
মাধ েম ২৪ ঘ টা িবনামূেল  িচিকৎসেকর পরামশ পাওয়া যাে । 

২১। আমােদর জনমখুী া েসবা কায েমর ভােব ২০১৬-১৭ অথবছের 
মাতমৃতুৃ র হার ১.৭৬ জেন ( িত হাজার জীিবত জে ) নেম এেসেছ। ২০০৯ 
সােল এ হার িছল ২.৫৯। বতমােন এক বছেরর কম বয়সী িশ েদর মেধ  পণূ িটকা 

হেণর হার ৮২.৩ শতাংশ, িভটািমন এ ক াপ ল খাওয়ােনার হার ৯২ শতাংশ। 
িটকাদান কমসূিচর ব াি র ফেল কেম এেসেছ িশ মতুৃ র হার। বতমােন িশ মতুৃ র 
হার িত হাজার জীিবত জে  ২৮ জন, ২০০৯ সােল যা িছল ৩৯ জন। 

২২। িবগত দশবছের দেশ বশ কেয়কিট নতুন হাসপাতাল িনমাণ করা 
হেয়েছ;একইসােথ ঢাকা মিডেকল কেলজ ও হাসপাতালসহ অ া  হাসপাতােল 
শয াসংখ া ও অ া  িচিকৎসা অবকাঠােমার ব াপক স সারণ হেয়েছ। এছাড়া, 
অিটজম, ায় ুিবকাশজিনত রাগ, এিপেলপিস ভৃিত িচিকৎসার জ  আমরা ১৫িট 
িশ  িবকাশ ক  িত া কেরিছ, ১৯িট হাসপাতালেক নারীবা ব িহেসেব ঘাষণা 
কেরিছ। 

২৩। া েসবার অপিরহায অ ষ  িহেসেব দ  নাস গেড় তালার লে  ৩ 
বছেরর িডে ামা নািসং ও ৪ বছেরর িব.এস.িস-ইন-নািসং কাস চাল ুকরা হেয়েছ। 
একই সােথ দ  ও িশি ত িমডওয়াইফ তিরর জ  দেশর ৩৮িট নািসং 



ই িটিটউেট ৩ বছর ময়ািদ িডে ামা-ইন-িমডওয়াইফাির কাস চাল ুকরা হেয়েছ। 
২০১৬ সােল ায় ১০ হাজার িসিনয়র াফ নাস িনেয়াগ করা হেয়েছ এবং নািসং 
সবা পিরদ রেক ‘নািসং এ ড িমডওয়াইফাির অিধদ ের’ উ ীত করা হেয়েছ। 

২৪। ঔষধ উৎপাদেনও আমােদর অজন গব করার মত। দেশর চািহদার ায় 
৯৮ শতাংশ মটােনার পর বাংলােদেশ উৎপািদত ঔষধ এখন িবে র িবিভ  দেশ 
র ািন করা হে । ২০১৭ সােল িবে র ১৪৫িট দেশ ৩ হাজার ১৯৬ কািট টাকার 
ঔষধ র ািন করা হেয়েছ। সারা িবে  বাংলােদেশ উৎপািদত ঔষেধর িবেশষ নাম 
রেয়েছ। ইেতামেধ  আমরা ‘ঔষধ নীিত ২০১৬’ জাির কেরিছ। বাংলােদেশর ঔষধ 
উৎপাদন িত ান পিরদশন করা এখন স ণূ িভ  ধরেনর একিট অিভ তা, 
সখােন কান ঔষেধর গ  নই বা ঔষেধর বজ  দখা যায় না। 

কমসং ান ও দ তা উ য়ন 

মাননীয় ীকার 

২৫। আমােদর মবাজাের িত বছর ায় ২০ ল  মশি  যু  হয়। কম ম 
এই জনশি র জ  দেশর অভ ের এবং বােস কমসং ােনর েযাগ সিৃ , 

তােঁদর দ তা উ য়ন এবং মানস ত কমপিরেবশ িনি ত করার লে  আমরা 
আ িরকভােব েচ া চািলেয় যাি । এ লে  েতই আমরা ‘জাতীয় দ তা 
উ য়ন নীিত ২০১১’ ণয়ন কির। এই নীিতমালার আেলােক সরকােরর ২৩িট 
ম ণালয়/িবভাগ ও বসরকাির সং ার দ তা উ য়ন, িশ ণ ও কমসং ান সংি  
কায ম সম েয়র জ  মাননীয় ধানম ীেক সভাপিত কের ৩৭ সদস িবিশ  
National Skill Development Council (NSDC) গঠন করা হেয়েছ। দ তা 
উ য়ন কায েম িনরবি  অেথর যাগান িনি ত করেত National Human 

Resource Development Fund (NHRDF) গঠন কেরিছ। িবিভ  
ম ণালয়/িবভাগ কতকৃ বা বািয়ত সকল দ তা উ য়ন কায ম সম য় এবং 
মানস ত িশ েণর েযাগ বিৃ র লে  ধানম ীর কাযালেয়র অধীেন 
‘National Skill Development Authority (NSDA)’ গঠেনর কাজ বতমােন 
চূড়া  পযােয় আেছ। 

২৬। িতনধােপ মাট ১৫ ল  লােকর দ তা উ য়েনর ল  িনেয় আমরা 



২০১৫-১৬ অথবছর থেক ১০ বছর ময়ািদ ‘Skills for Employment 

Investment Program (SEIP)’ বা বায়ন করিছ। এ কে র আওতায় 
ইেতামেধ  ১ ল  ৮২ হাজার ৭৫৬ জনেক িবিভ  েড িশ ণ দান করা 
হেয়েছ। িশ ণ া েদর মেধ  ১ ল  ২৯ হাজার ৯০০ জেনর কমসং ােনর ব ব া 
করা হেয়েছ। এছাড়া পিরবহন খােত দ  ও পশাদার গািড়চালক তিরর িবেশষ 
কায ম বা বায়ন করা হে । আমােদর গহৃীত উে খেযাগ  দ তা উ য়নমূলক 
কায েমর মেধ  আরও আেছ- জাতীয় ও আ জািতক মবাজােরর পিরবতনশীল 
চািহদার সােথ সাম স  র ার িনিম  ‘জাতীয় ও বিৃ মূলক যাগ তা কাঠােমা’ 
অ েমাদন, দ তা ও যাগ তািভি ক িশ ণ ও মূল ায়ন,  ও মধ েময়ািদ 
সািটিফেকট কাস ও িডে ামা কােসর পাঠ ম যেুগাপেযাগীকরণ, হােত-কলেম 

িশ ণ, িশ ক িশ ণ ইত ািদ। পাশাপািশ, মবাজার ও িশ  িত ােনর 
মেধ  সংেযাগ াপেনর জ  ১২িট স রিভি ক িশ  দ তা পিরষদ (Industry 

Skills Council (ISCs) গঠন কেরিছ, আরও ৩িট গঠেনর কাজ চলেছ। 

২৭। িবগত দশ বছের আমরা বিৃ মলূক ও কািরগির িশ ণ অবকাঠােমার 
ব াপক স সারণ কেরিছ। এ সমেয় সরকাির অথায়েন ৩০িট কািরগির িশ ণ 
ক  ও ৫িট ই িটিটউট অব মিরন টকেনালিজ িনমাণ করা হেয়েছ। দেশর 

সকল জলায় একিট কের কািরগির িশ ণ ক  থাকায় িশ ণ িবধার 
িবেক ীকরণ স ব হেয়েছ। ২০০৯-২০১৭ সমেয় এ সকল িশ ণ কে  ১৭.৫ 
ল  িবেদশ গমেন ু কমীেদর িবিভ  েড িশ ণ দয়া হেয়েছ। 

২৮। বােস কমসং ান বাড়ােনা এবং বাসী কল ােণর জ  আমরা আরও 
যসব কায ম হণ কেরিছ তার মেধ  আেছ- িফ ারি ট-িভসা ি য়াকরণসহ 

িবিভ  অিভবাসন সবা িবেক ায়ন ও সহজীকরণ; ি -িডপাচার িনং এর 
আেয়াজন; কিতপয় দেশ িবনা অথবা  অিভবাসন ব েয় কমী রণ; 

দশিভি ক অিভবাসন ব য় িনধারণ ও ব াপক চার; ওেয়জ আনাস কল াণ বাড 
হেত অ  ও ঘটনায় আহত কমীেদর আিথক সহায়তা দান ও বাসী কমীেদর 
মধাবী স ানেদর বিৃ  দান, সেবা  রিমেট  রণকারীেক Commercially 

Important Person (CIP) এর মযাদা দান ইত ািদ। 

২৯। আমােদর সফল টৈনিতক েচ ায় সৗিদ আরব, মালেয়িশয়া ও ইরােক 



মাট ১০ ল  ৭৭ হাজার undocumented কমী বধতা পেয়েছ। অিভবাসন 
ি য়ায় তা ও জবাবিদিহতা আনয়ন এবং িনরাপদ অিভবাসন িনি ত করার 

লে  আমরা আইিন কাঠােমােতও সং ার এেনিছ। ‘ বেদিশক কমসং ান ও 
বাসী কল াণ আইন ২০১৩’, ‘ বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান নীিত 

২০১৬’ এবং ‘ বেদিশক কমসং ান ও অিভবাসী ব ব াপনা িবিধমালা ২০১৭’ 
ণয়ন করা হেয়েছ। এছাড়া বধ চ ােনেল বাস আয় রেণ সহায়তা দােনর 

জ  বাসী কল াণ ব াংকেক তফিসিল ব াংেক পা র করা হেয়েছ। 

মাননীয় ীকার 

৩০। দ তা উ য়ন ও কমসং ােনর েযাগ সিৃ র পাশাপািশ িশ  কারখানায় 
িবেশষ কের, তির পাশাক িশে  উপযু  কমপিরেবশ িনি ত করার জ  আমরা 
কাজ কের যাি । আ জািতক ম সং া, ম ম ণালয় এবং কারখানা মািলকেদর 
সম েয় ণীত ি প ীয় কমপিরক নার আওতায় মাট ৩ হাজার ৭৮০িট পাশাক 
কারখানায় িনরাপ া মলূ ায়ন কাজ স  করা হেয়েছ। এছাড়া, ৩ হাজার ৭৪৩িট 
র ািনমুখী পাশাক িশে র তথ  সি েবিশত কের Publicly Accessible 

Database তির করা হেয়েছ। আেরা ২৭ হাজার কারখানার ডাটােবইজ তিরর কাজ 
চলেছ। এর ফেল, তির পাশাক র ািনর ে  আমােদর অব ান দঢ়ৃ হেয়েছ। 

৩১। আমােদর জনবা ব সরকার িমেকর সািবক কল ােণর জ ও কাজ কের 
যাে । ািত ািনক ও অ ািত ািনক খােত কমরত িমক ও তােদর পিরবােরর 
সদস েদর কল ােণর জ  ‘বাংলােদশ িমক কল াণ ফাউে ডশন তহিবল’ গঠন 
করা হেয়েছ। শতভাগ র ািনমুখী িশ , িবেশষত পাশাক িশে র কমীেদর 
কল াণােথও একিট তহিবল গঠন করা হেয়েছ। পাশাক িশে  নূ নতম মজিুর 
২০০৯ সােলর ১ হাজার ৬৬২ টাকা থেক ই দফায় বিৃ  কের ৫ হাজার ৩০০ 
টাকায় িনধারণ করা হেয়েছ। উ রবে র প াৎপদ ৫িট জলার (লালমিনরহাট, 

রংপরু, িড় াম, নীলফামারী এবং গাইবা া) মাট ১০ হাজার ৮০০ জন দির  
মিহলােক িশ ণ দােনর মাধ েম কমসং ােনর েযাগ সিৃ  কের দয়া হেয়েছ। 
‘ ম িবিধমালা ২০১৫’ এর আেলােক িবিভ  কারখানায় মাট ৯৭০িট ‘ সইফিট 
কিমিট’ গঠন করা হেয়েছ। আমােদর মশি র একটা বড় অংশ আ ািনক 
কাঠােমার বাইের আেছ, যােদর মেধ  উে খেযাগ  অংশ হল গহৃকমী। তােঁদর 



র ার জ  ‘গহৃকমী র া ও কল াণ নীিত-২০১৫’ নােম একিট নীিত ণয়ন 
করা হেয়েছ। 

৩২। আমােদর গহৃীত এসকল পদে েপর ফেল ২০১০ থেক ২০১৭ পয  
দেশর অভ ের মাট ৬৩ ল  নতুন কমসং ােনর েযাগ সিৃ  হেয়েছ এবং ৫১ 

ল  কমী িবেদেশ গমন কেরেছন। 

(৩) ভৗত অবকাঠােমা 
িব ৎ ও ালািন 

মাননীয় ীকার 

৩৩। িব ৎ ও ালািন আমােদর সরকােরর অ তম ধান অ ািধকার খাত। 
২০০৯ সােলর জা য়াির মােস আমরা যখন দািয়  হণ কির তখন দেশ িব ৎ 
উৎপাদন মতা িছল মা  ৪ হাজার ৯৪২ মগাওয়াট। এ াপেট আমরা 
উৎপাদন, িবতরণ ও স ালন ব ব ার সমি ত উ য়ন কৗশল সংবিলত ‘Power 

Sector Master Plan’ ণয়ন কির এবং পিরক নামািফক িবিভ  কায ম 
বা বায়ন কির। আমােদর ল  িছল ২০২১ সােলর মেধ  িব ৎ উৎপাদন মতা 
২৪ হাজার মগাওয়ােট উ ীত কের সবার জ  যৗি ক মূেল  িব ৎ সরবরাহ 
িনি ত করা। 

৩৪। আমােদর ঐকাি ক েচ ায় নয় বছের িব ৎেকে র সংখ া ২৭িট থেক 
১১৮িটেত উ ীত হেয়েছ; িব ৎ উৎপাদন মতা িতন ণ বেড় বতমােন 
দাঁিড়েয়েছ ১৮ হাজার ৩৫৩ মগাওয়ােট। সেবা  িব ৎ উৎপাদেনর রকড ২০০৯ 
সােলর ৩ হাজার ২৬৮ মগাওয়াট থেক বতমােন ১০ হাজার ৯৫৮ মগাওয়ােট 
দাঁিড়েয়েছ। িবগত ৯ বছের ২ হাজার ৬২২ সািকট িকেলািমটার স ালন লাইন এবং 
১ ল  ৭৪ হাজার িকেলািমটার িবতরণ লাইন িনমাণ করা হেয়েছ। বতমােন মাট 
স ালন ও মাট িবতরণ লাইেনর দঘ  যথা েম ১০ হাজার ৬৮০ সািকট 
িকেলািমটার এবং ৪ ল  ৫০ হাজার িকেলািমটার। এ সমেয় িব েতর িসে ম লস 
১৬.৯ শতাংশ থেক ১১.০ শতাংেশ নেম এেসেছ। সািবকভােব, িব ৎ 

িবধােভাগী জনেগা ীর হার ৪৭ শতাংশ হেত ৯০ শতাংেশ উ ীত হেয়েছ। 



৩৫। ালািন িনরাপ া িনি ত করেত আমরা নতুন গ াস ও তলে  
অ স ােনর ওপর জার িদেয়িছ। পবূবতী সরকােরর আমেল অথায়েনর অভােব 
গ াস ও তল অ স ান এবং উ য়ন কাজ ব াহত হয়। এর িবপরীেত গ াস 
অ স ান ও ভূক ন জিরপ কােজ বােপ েক সহায়তা করার লে  আমরা ২০০৯ 
সােল ‘গ াস উ য়ন তহিবল’ এবং ালািন িনরাপ া িনি ত করেত ২০১৫ সােল 
‘ ালািন িনরাপ া তহিবল’ গঠন কেরিছ। আমােদর েচ ায় ালািন তেলর মজদু 

মতা ২০০৯ সােলর ৮.৯ ল  মি ক টন হেত বতমােন ১২.২১ ল  মি ক টেন 
উ ীত হেয়েছ। সদ  আিব ৃত ভালা গ াসে সহ মাট াকৃিতক গ াসে ে র 
সংখ া বতমােন ২৭িট। এর মেধ  ২০িট থেক গ াস উে ালন করা হে । দিনক 
গ াস উৎপাদন মতা ২০০৯ সােলর জা য়াির মােসর ১ হাজার ৭৪৪ িমিলয়ন 
ঘনফুট থেক বিৃ  পেয় বতমােন ২ হাজার ৭৫০ িমিলয়ন ঘনফুেট উ ীত হেয়েছ। 

৩৬। িব ৎসহ অ া  িশ কারখানার চািহদার িদেক ল  রেখ আমরা 
তরলীকৃত াকৃিতক গ াস (এলএনিজ) আমদািনরও উেদ াগ িনেয়িছ। দিনক ায় 
১ হাজার িমিলয়ন ঘনফুট িহেসেব এলএনিজ গ াস আমদািনর লে  ইেতামেধ  
চ ােমর মেহশখািলেত িট ভাসমান সংর ণাগার ও পনুঃগ াসায়ন ইউিনট 
(Floating Storage and Regasification Unit) াপন করা হেয়েছ। 

যাগােযাগ অবকাঠােমা ও ব র উ য়ন 

মাননীয় ীকার 

৩৭। যাগােযাগ খােত আমরা  িদেয়িছ সড়ক, রল ও নৗপেথর সমি ত 
উ য়ন, যানজট িনরসন ও িনরাপদ পিরবহন িনি ত করার ওপর। িবিভ  কে র 
আওতায় ২০০৮-০৯ হেত ২০১৬-১৭ অথবছর পয  সমেয় ঢাকা-চ াম জাতীয় 
মহাসড়ক, ঢাকা-ময়মনিসংহ জাতীয় মহাসড়ক, নবীনগর িডইিপেজড-চ া 
মহাসড়ক, যা াবািড়-কাঁচপরু মহাসড়কসহ মাট ৪৬৫ িকেলািমটার জাতীয় 
মহাসড়কেক চার বা তদূ  লেন উ ীত করা হেয়েছ, ৩ হাজার ৯৩১ িকেলািমটার 

মহাসড়ক মজবতুীকরণ ও ৪ হাজার ৫৯২ িকেলািমটার মহাসড়কেক শ  করা 
হেয়েছ; ৮৪২িট সতু ও ৩ হাজার ৫৪৬িট কালভাট িনমাণ/পনুঃিনমাণ করা হেয়েছ। 

ায় ১ হাজার ৫৯৪ িকেলািমটার জলা মহাসড়ক সং ার ও মরামত ছাড়াও 



যানজট িনরসেন উে খেযাগ  সংখ ক াইওভার ও রলওেয় ওভারপাস িনমাণ করা 
হেয়েছ। এ সমেয় আমরা ময়র মাহা দ হািনফ াইওভার, িব েরাড-িবমানব র 
সংেযাগ ল াইওভার, িমরপরু হেত িবমানব র সড়ক াইওভার, বহ ারহাট 
উড়ালেসতু, হািতরিঝল ক সহ বশ িকছু মাইলফলক ক  বা বায়ন কেরিছ। 
িনজ  অথায়েন ‘প া সতু’র মত বড় ক  বা বায়ন িবে  আমােদর ভাবমূিত 
উ ল কেরেছ। ইেতামেধ  সতুর চারিট ান সফলভােব াপন করা হেয়েছ এবং 
অেধেকর বিশ কাজ স  হেয়েছ। 

৩৮। রা ীয় গণপিরবহন ব ব ার উ য়েন িবআরিটিস বহের বােসর সংখ া 
বাড়ােনা হেয়েছ। শারীিরক িতব ীেদর জ  িবআরিটিস বােস আেরাহন ও 
অবতরণ িবধা দােনর জ  আমরা কেয়কিট বাস েপেজ পােটবল র া  চাল ু
কেরিছ। এ পিরবহেন যু াহত খতাব া  মিু েযা ারা িবনা ভাড়ায় যাতায়ােতর 

িবধা পাে ন। একই ‘ই- াট কাড’ ব বহার কের িবিভ  পিরবহেন িনরবি  ও 
 যাতায়াত িবধা দােনর জ  পাইলট িভি েত Rapid Pass বতন করা 

হেয়েছ। মাননীয় ধানম ী ৪ জা য়াির ২০১৮ তািরেখ এর আ ািনক উে াধন 
কেরেছন। 

৩৯। বাংলােদেশর জ  পণ  ও যা ী পিরবহেন রল ও নৗপেথর ভূিমকা অেনক 
বিশ। আমােদর সরকার অতীেতর য কান সমেয়র তুলনায় এ ’িট খােতর 

উ য়েন অিধক  িদেয়েছ। রলপথ িবভাগেক আমরা একিট ত  ম ণালেয় 
পা র কেরিছ। ২০০৯ সােলর পর থেক এ পয  ায় ২৯৮ িকেলািমটার নতুন 

রলপথ, ২৭৬িট রলেসতু ও ৮২িট শন িবি ং িনমাণ করা হেয়েছ; ২৪৯ 
িকেলািমটার রলপথেক ডুেয়লেগেজ পা র ও ৬২িট ব  রল শন চাল ুকরা 
হেয়েছ। এ সমেয় আমরা ১১৬িট নতুন ন চাল ুকেরিছ ও ৩৬িট েনর সািভস 
স সারণ কেরিছ। িবেশষ কের, দেশর সবেচেয় পণূ ঢাকা-চ াম 
কিরেডােরর ৩২১ িকেলািমটার রলপেথর মেধ  ২৪৯ িকেলািমটার ডাবললাইেন 
উ ীত করার ফেল যা ী ও পণ  পিরবহেন বাংলােদশ রলওেয়র স মতা অেনক 
বিৃ  পেয়েছ। ই-িটেকিটং কায েমর আওতায় বতমােন মাবাইল ফান ও 
ই টারেনেটর মাধ েম িটেকট াি  ও েনর অব ােনর তথ  জানা যাে  সহেজই। 

৪০।  র ািন ও অভ রীণ বািণজ  সহজীকরেণর লে  আমরা সমু - নৗ- ল 



ব রসমেূহর উ য়ন করিছ। নৗপেথর নাব তা বিৃ  ও নদী ব রসমূেহর উ য়েনর 
জ  প র নদী ও পাতা য় এলাকা এবং মাংলা ব রসহ দেশর িবিভ  নদী ও 
নদীব ের িজং কায ম পিরচালনা করা হে । মাংলা সমু -ব র এবং 
বনােপাল, ভামরা ও না গাঁও ল-ব েরর আধিুনকায়ন করা হেয়েছ, প র নদীর 
পাতা য় এলাকায় খনন কাজ স  করা হেয়েছ এবং ঢাকার অদূের পানগাওঁ-এ 

অভ রীণ কে টইনার ব র িনমাণ করা হেয়েছ। 

অথৈনিতক অ ল ও মগা ক  

মাননীয় ীকার 

৪১। ত অথৈনিতক উ য়েনর পবূশত হেলা বিধত িবিনেয়াগ। আমরা সরকাির 
খােত িবিনেয়াগ মা েয় বাড়াি । তেব, এ িবিনেয়ােগর মূল উে শ  হেলা 
বসরকাির খােত িবিনেয়াগ সহায়ক পিরেবশ সিৃ  করা। বসরকাির খােত 

িবিনেয়ােগর ে  িব ৎ-গ াস-পািনর সংেযাগ াি , িবিনেয়াগ াব 
ি য়াকরণ, িন টক জিমর াপ তা ইত ািদ িবষয় েলা িনয়ামক ভূিমকা পালন 

কের থােক। এ সকল সবা সহজলভ  কের বহৃৎ ও র ািনমখুী িশে র িবকাশ ও 
িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষণ করার উে েশ  স াবনাময় এলাকাসমূেহ অথৈনিতক 
অ ল িত ার জ  আমরা ২০১০ সােল ‘বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল আইন’ 

ণয়ন কির। এর আওতায় ২০১১ সােল মাননীয় ধানম ীর কাযালেয়র অধীেন 
বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল কতপৃ  (Bangladesh Economic Zone 

Authority (BEZA) িত া করা হয়। এছাড়াও ‘ বসরকাির অথৈনিতক অ ল 
নীিত ২০১৫’ জাির করা হয়। বতমােন বজায় ওয়ান প সািভেসর আওতায় 
িবিনেয়াগকারীেদর েজ  ি য়াের , িভসা িরকেমে ডশন ও অ ািসসেট , ওয়াক 
পারিমট, ইে াট/এ েপাট পারিমট অনলাইেন দান করা হে । আমােদর ল  
হেলা ২০৩০ সােলর মেধ  ৩০ হাজার হ র জিমেত মাট ১০০িট অথৈনিতক 
অ ল িত া করা। 

৪২। সরকাির- বসরকাির িমিলেয় এ পয  মাট ৭৬িট অথৈনিতক অ ল 
িত ার অ েমাদন দয়া হেয়েছ। ইেতামেধ  মাননীয় ধানম ী য়ং ১০িট 

অ েলর আ ািনক উে াধন কেরেছন। এসব অ েল দিশ-িবেদিশ 



িবিনেয়াগকারীরা িশ  াপেনর কাজ  কেরেছন। আরও ২৬িট অথৈনিতক 
অ েলর উ য়ন কাজ চলমান আেছ। মাননীয় ধানম ীর িনেদশমত সবজু বনায়ন, 

জলাধার ও উ ম বজ -ব ব াপনার মাধ েম িতিট অথৈনিতক অ লেক 
পিরেবশবা ব করা হে । এই অথৈনিতক অ ল েলােক িঘের গেড় উঠেব 
পিরকি ত নগর ও আবাসন, সিৃ  হেব অথৈনিতক কমচা ল । আশা করিছ, 

অথৈনিতক অ লসমহূ িত ার কাজ শষ হেল অিতির  ৪০ িবিলয়ন মািকন 
ডলার র ািন আয় বাড়েব এবং কমসং ােনর েযাগ সিৃ  হেব ায় ১ কািট 
মা েষর। 

৪৩। ততম সমেয় স  করার উে েশ  বিৃ  স ালক ১০িট বহৃৎ 
ক েক মগা ক  িহেসেব িচি ত কের মাননীয় ধানম ীর িবেশষ 

নজরদািরেত আনা হেয়েছ। ক েলা হল-(১) প া ব মুখী সতু িনমাণ ক , 

(২) প া রলেসতু সংেযাগ ক , (৩) পপরু পারমাণিবক িব ৎেক  াপন 
ক , (৪) রামপাল কয়লািভি ক িব ৎ ক , (৫) চ াম- দাহাজারী থেক 

রাম-ুক বাজার এবং রামু- ন ম রলপথ িনমাণ ক , (৬) ঢাকা মাস র ািপড 
ানিজট (এমআরিট) ডেভলপেম ট ক , (৭) পায়রা সমু ব র িনমাণ (১ম 

পযায়) ক , (৮) সানািদয়া গভীর সমু ব র িনমাণ ক , (৯) মাতারবাড়ী 
আ া পার ি িটক াল কাল ফায়াড পাওয়ার ক  ও (১০) মেহশখালীেত 
ভাসমান এলএনিজ টািমনাল িনমাণ ক । এসব কে র বা বায়ন কায ম 
পযেব ণ ও পিরবী েণর জ  ২০১৩ সােল মাননীয় ধানম ীেক সভাপিত কের 
‘ফা  াক েজ  মিনটিরং কিমিট’ নােম উ  পযােয়র কিমিট গঠন করা হেয়েছ। 
এর পাশাপািশ কিমিটর িস া  বা বায়ন ও পিরবী েণর জ  ধানম ীর 
কাযালেয়র মুখ সিচবেক সভাপিত কের গঠন করা হেয়েছ ‘ফা  াক টা েফাস’। 

(৪) সামািজক খােত অ গিত 

মাননীয় ীকার 

৪৪। সাবজনীন িশ া, জনমখুী া েসবা ও পিরবার কল াণ কায ম, 

ল ািভমখুী সামািজক িনরাপ া কমসূিচ; কমসং ান-দ তা উ য়ন- িশ ণ ও 
সেচতনতামূলক কায েমর স সারণ ও িবেক ায়নসহ সািবক অ ভুি মূলক 



উ য়ন কৗশল অ সরেণর ফেল সামািজক খােত িবগত দশ বছের অভূতপবূ 
অ গিত হেয়েছ। দািরে র হার ২০১০ সােলর ৩১.৫ শতাংশ থেক বতমােন 
২৪.৩ শতাংেশ এবং অিত-দািরে র হার ১৭.৬ শতাংশ থেক ১২.৯ শতাংেশ নেম 
এেসেছ। ত ািশত গড় আয়ু াল ২০০৯ সােলর ৬৯.৮ বছর থেক বতমােন ৭২.৫ 
বছর হেয়েছ। িশ  ও মাত ৃমতুৃ র হার ( িত হাজার জীিবত জে ) ২০০৯ সােল 
িছল যথা েম ৩৯ ও ২.৫৯। ২০১৬ সােল িশ  ও মাত ৃমতুৃ র হার যথা েম ২৮ ও 
১.৭৮ এ নেম এেসেছ। 

নারী ও িশ  উ য়ন 

৪৫। নারী িশ ার সাের িবেশষ  দান, িশ ণ ও আ কমসং ােনর 
েযাগ সিৃ , সহজ শেতর ু ঋেণর াপ তা িনি ত করা ছাড়াও অসহায়-

অবেহিলত- িতব ী নারী ও দির  কমজীবী মােয়েদর সামািজক িনরাপ া বলেয়র 
আওতায় আনা হেয়েছ। এছাড়া, নারীর িত সিহংসতা রােধ আইিন কাঠােমা 

ণয়ন এবং জ ডার সংেবদনশীল বােজট ও উ য়ন ক  ণয়ন ইত ািদ 
কায ম বা বায়েনর মাধ েম আমােদর সরকার নারী উ য়ন ও মতায়েন বিল  
ভূিমকা রাখেছ। নারীরা ধীের ধীের আথ-সামািজক উ য়ন কায েমর সি য় ও 
আ ািনক অংশীদার হেয় উঠেছ। কমরত নারীর সংখ া ২০১০ সােলর ১৬.২ 
িমিলয়ন হেত ২০১৬-১৭ সােল ১৮.৬ িমিলয়েন উ ীত হেয়েছ। ‘The Global 

Gender Gap Report’ অ সাের ২০১৭ সােল ১৪৪িট দেশর মেধ  বাংলােদেশর 
অব ান হেয়েছ ৪৭তম, যখােন ভারত, ীল া, নপাল, ভুটান ও পািক ােনর 
অব ান যথা েম ১০৮, ১০৯, ১১১, ১২৪ ও ১৪৩। উে খ , ২০১০ সােল এ 
সচূেক ১৩৪িট দেশর মেধ  বাংলােদেশর অব ান িছল ৮২তম। জ ডার বষম  
ােস দি ণ এিশয়ায় বাংলােদশ বতমােন শীষ অব ােন আেছ। িবেশষ কের, নারীর 

রাজৈনিতক মতায়ন, িশ া ও অথৈনিতক ে  নারীর স িৃ র িবচাের 
বাংলােদেশর অব ান মশ উ িত লাভ করেছ। 

৪৬। আজেকর িশ রাই হেব আমােদর মধ  ও দীঘেময়ািদ ে র পকার। তাই 
িশ র শারীিরক ও মানিসক িবকােশর উপেযাগী পিরেবশ সজৃেন আমরা নানািবধ 
কায ম বা বায়ন করিছ। আমােদর বা বািয়ত উে খেযাগ  কায েমর মেধ  



আেছ- িশ  িবকাশ ক  পিরচালনা, িশ ম ও বাল িববােহর ঝঁুিকেত থাকা 
িশ েদর র া ও িশ ার ব ব া হণ, কমজীবীর স ানেদর জ  িদবায  ক  

াপন ইত ািদ। ত পির, িবধাবি ত িশ েদর উ য়েন পইন স টার, জ ির 
রাি কালীন আ য়, িশ বা ব অ ল, ওেপন এয়ার ুল, িবহীন িশ  হ লাইন 
ইত ািদ কায ম বা বায়ন করা হে । এছাড়া জাতীয় িশ  নীিত এবং িশ র 

ারি ক য  ও িবকােশ সমি ত নীিতমালা ণয়ন করা হেয়েছ। 

৪৭। ঝঁুিকপণূ কােজ িনেয়ািজত িশ েদর জ  ১৮ মাসব াপীঁ উপা ািনক িশ া 
ও ৬ মাস ময়ািদ দ তা উ য়নমলূক িশ ণ কায ম পিরচালনা করা হে । এর 
মাধ েম ইেতামেধ  ৯০ হাজার িশ  াভািবক জীবেন িফের এেসেছ। চলিত বছের 
আরও ৬০ হাজার িশ েক এ কায েমর আওতায় আনা হেব। মািলক, িমক ও 

শীল সমােজর সােথ আেলাচনা কের আমরা মাট ৩৮িট কাজেক িশ র জ  
ঝঁুিকপণূ িহেসেব িচি ত কেরিছ। ২০১৫-১৬ অথবছর থেক আমরা িশ  বােজট 

ণয়েনর মাধ েম িশ  উ য়নেক জাতীয় উ য়ন পিরক না ও বােজেটর মূলধারায় 
িনেয় এেসিছ। িশ েদর জ  বরা কৃত বােজেটর পিরমাণ িতবছরই বাড়ােনা 
হে । আমােদর ল  হল- ২০২০ সাল নাগাদ িশ েকি ক বােজট বরা  মাট 
বােজেটর ২০ শতাংেশ উ ীত করা। 

সামািজক র া কায ম 

৪৮। দাির  িনরসন ও সামািজক ায়িবচার িত ার ল  িনেয় আমরা 
সামািজক র াভু  িবিভ  ভাতার হার ও পিরিধর যৗি ক স সারণ কেরিছ। 
২০০৫-০৬ অথবছের সামািজক িনরাপ া খােত বরা  িছল মা  ৩৭৩.২ কািট 
টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছের এ খােত বরা কৃত বােজেটর পিরমাণ ৬৪ হাজার ৬৫৬ 
কািট টাকায় উ ীত হেয়েছ, যা িজিডিপ’র ২.৫৫ শতাংশ এবং মাট বােজেটর 

১৩.৯২ শতাংশ। ২০০৫ সােল ১৩.০ শতাংশ পিরবার সামািজক িনরাপ া কমসূিচর 
িবধা ভাগ করত, ২০১৬ সােল এই হার ২৮.৭ শতাংেশ উ ীত হেয়েছ। ততা 

পিরহার ও তা আনয়ন ও ল ািভমখুী করার উে েশ  সামািজক র া 
কায মেক অেটােমশেনর আওতায় আনা হেয়েছ। সামািজক র া কায েমর 

িবধােভাগীেদর তথ  িনেয় তথ ভা ডার তির করা হেয়েছ। একই সােথ এ 



কায েমর আওতাধীন অধেকািট িবধােভাগীেক িজ-টু-িপ (Government to 

Person) প িতেত ভাতা দােনর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। এখন থেক এই 
িবধােভাগীরা িনেজেদর বািড়েত বেস তাঁেদর জ  িনিদ  সহায়তা বা ভাতা একিট 

পবূিনিদ  িদেন ভাতােভাগীর িনজ  পছে র ব াংক িহসাব/ মাবাইল িহসােব 

পােবন। 

(৫) সং ার ও শাসন 

মাননীয় ীকার 

৪৯। অথৈনিতক উ য়েনর গিত রাি ত করার সােথ সােথ এেক সংহত করা 
এবং উ য়েনর ফল সমােজর সব ের পৗঁছােনার জ  েয়াজন মৗিলক 

ািত ািনক সং ার ও শাসন। আপিন জােনন, ছাট ভূখে র িবপলু জনসংখ ার 
দেশ শাসন িত া করা কতটা চ ােলে র িবষয়। তা সে ও শাসন িত ায় 

আমােদর েচ া কখনও থেম থােকিন। িবেশষ কের ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ গড়ার 
অ ীকার বা বায়ন করার বােদ আথ-সামািজক এমন কান  নই যখােন 
সং ােরর ছাঁয়া লােগিন। িবগত দশ বছের উ য়ন কমকা ড পিরচালনার পাশাপািশ 
সকল ে  আমরা ব াপক সং ােরর উেদ াগ িনেয়িছ যার িব ািরত িববরণ এখােন 
উপ াপেনর েযাগ নই। তেব, অিত পণু িকছু সং ােরর সংি  তথ  
উপ াপন করাটা সমীচীন বেল মেন করিছ। তাছাড়া, পিরিশে  এ সমেয় গহৃীত 
আইন/িবিধ/নীিতমালার একটা তািলকাও অবগিতর জ  অ ভু  কেরিছ (পিরিশ  
ক: সারিণ ২)। 

সরকাির আিথক ব ব াপনার সং ার 

৫০। সরকােরর আিথক ব ব াপনায় শ ৃ লা ও দ তা বিৃ , স েদর 
খাতিভি ক ব টেন দ তা বাড়ােনা এবং হীতার দারেগাড়ায় সহেজ সবা 
পৗঁছােনার ল  িনেয় আমরা সরকাির আিথক ব ব াপনার ধারাবািহক সং ার কের 

চেলিছ। ‘সরকাির অথ ও বােজট ব ব াপনা আইন, ২০০৯’ এর যথাযথ অ সরেণর 
মাধ েম আমরা অব াহতভােব বােজট ঘাটিত িজিডিপ’র ৫ শতাংেশর মেধ  সীিমত 
রেখিছ এবং ঘাটিত অথায়েন সহজশেতর বেদিশক উৎেসর ব বহার বিৃ  ও 

অভ রীণ উৎেসর উপর িনভরতা কিমেয় আনার িবষয়িটও িনি ত করেত পেরিছ। 



এর মাধ েম ঋণ ব ব াপনার উৎকষ ছাড়াও সািবক সামি ক অথৈনিতক 
ি িতশীলতা বজায় রাখা স ব হেয়েছ। মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার আওতায় 
বােজট ণয়ন এবং সকল ম ণালয়/িবভােগ বােজট অ িবভাগ/শাখা খালার ফেল 
বােজট ণয়ন ি য়ায় যমন দ তা এেসেছ তমিন ম ণালয়/িবভাগসমেূহর 
বােজটেক দ তা ও ফলাফেলর সােথ সাম স পণূ করা স ব হেয়েছ। 

৫১। স িত সরকােরর আিথক ব ব াপনায় যাগ হেয়েছ পণূ আরও 
কিতপয় সং ার। এর মেধ  উে খেযাগ  হেলা- পনশনারেদর ডাটােবজ ণয়ন 
এবং ইএফিট’র মাধ েম পনশন দান, ঘের বেস সরকাির কাষাগাের অথ জমা 
দয়া ও অনলাইেন তা যাচাই-এর জ  ই-চালান বাতায়ন চাল;ু সরকাির 

কমচারীেদর ডাটােবজ ণয়ন এবং অনলাইেন বতন িবল দািখল কায ম চাল;ু 
৫৬ কাড সংবিলত নতুন বােজট ও িহসাবর ণ িণিব াস প িত বতন এবং 
iBAS++ নামক ই টারেনটিভি ক ক ীভূত-অত াধুিনক বােজট ও িহসাব প িত 
চালকুরণ। iBAS++ এর মাধ েম সরকােরর লনেদন ও নগদ অব ার তাৎ িণক 
িচ  পাওয়া যােব, যা সরকােরর আিথক ব ব াপনার দ তা বাড়ােব। 

িডিজটাল বাংলােদশ 

৫২। ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ গঠন আমােদর সরকােরর অ তম ধান অ ীকার। 
তথ যিু  ব বহার কের াি ক মা ষসহ দেশর সব মা েষর দারেগাড়ায় সহেজ 
সবা দােনর ল  িনেয় আমরা েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনমাণ এবং এর ব াপক 

স সারণ কেরিছ। ৬৪িট জলায় ১১৪িট উপেজলা হেত ১ হাজার ১০৪িট 
ইউিনয়েন ায় ৮ হাজার িকেলািমটার অপিটক াল ফাইবার ক াবল াপন করা 
হেয়েছ। এর ফেল ইউিনয়ন পযায় পয  ডব া ড ই টারেনট িবধা স সািরত 
হেয়েছ। স িত য়াকাটায় ি তীয় সাবেমিরন ক াবল াপন করা হেয়েছ, যার 
মাধ েম বাংলােদশ মা েয় ১ হাজার ৫০০ িজিবিপএস া ডউইথ পােব। দেশ 
বতমােন (এি ল, ২০১৮) মাবাইল ও ই টারেনট াহক সংখ া যথা েম ১৫.০৩ ও 
৮.৬ কািট এবং টিলেডনিসিট ও ই টারেনট ডনিসিটর হার যথা েম ৯১ ও ৫০.১ 
শতাংশ। ইেতামেধ  দেশর ৬৪ শতাংশ জনেগা ী এবং ৪৮ শতাংশ ভৗগিলক 
এলাকা 3-G নটওয়ােকর আওতায় এেসেছ। বাংলা ডােমইন চালরু ফেল দেশ ও 



িবে  বাংলা ভাষাভাষী মা ষ ই টারেনেট বাংলা ব বহার করেত পারেছন। 

৫৩। ইউিনয়ন পযােয়র ইউিনয়ন তথ েক , জলা শাসেকর কাযালেয়র ই-

সবােক , ১৪৭িট উপেজলা ও ামীণ ডাকঘেরর ই- স টার, ২৫৪িট 
এি কালচারাল ইনফরেমশন স টার ইত ািদর মাধ েম িশ া, া -পিু , কৃিষ, 

জ -িনব ন, সামািজক িনরাপ া ভাতাসহ ায় সকল সবা সহেজ ও লেভ 
জনগেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ যাে । আমােদর েচ ায় ৩িট গম পাবত  জলার 
সব উপেজলায় মাবাইল নটওয়াক চাল ু করা স ব হেয়েছ, যা পাবত  অ েলর 
আথ-সামািজক উ য়েনর  এক মহাউ ন। 

৫৪। দেশর ৫৮িট ম ণালয়, ২৪০িট সরকাির দ র ও ৬৪িট জলা শাসেকর 
কাযালয়সহ ১৮ হাজার ৪৩৪িট সরকাির অিফসেক একিট একীভূত নটওয়ােক 
সংযু  করা হেয়েছ। সরাসির কেথাপকথেনর জ  এবং একসােথ একািধক 
উপেজলায় বাতা/তথ  রণ ও সভা অ ােনর জ  ৮৮৩িট িভিডও কনফােরি ং 
িসে ম াপন করা হেয়েছ। এছাড়া, সরকাির দ ের ই-নিথর চলন, সরকাির েয় 
ই-িজিপ’র েয়াগ, ব বসা-বািণেজ  ই-কমােসর ব বহার সব িমিলেয় কােজ যমন 
গিতশীলতা বেড়েছ তমিন জবাবিদিহতা ও তা িনি ত করা স ব হে । 
সেবাপির, ১১ ম, ২০১৮ তািরেখ দেশর থম স ােটলাইট (ব ব ু  স ােটলাইট-১) 
মহাকােশ উৎে পেণর মাধ েম বাংলােদশ পৗঁেছ গেছ তথ যিু  িবকােশর এক 
অন  উ তায়। 

যু াপরােধর িবচার 

৫৫। আিম মেন কির আমােদর সরকােরর সবেচেয় বড় সাফল  হেলা মুি যেু  
মানবতািবেরাধী কায ম ও গণহত া সংগঠনকারী যু াপরাধীেদর িবচােরর 
আওতায় আনা ও ধান অপরাধীেদর শাি  কাযকর করা। যু াপরােধর িবচােরর 
জ  গিঠত আ জািতক অপরাধ াইবনুােল এ পয  মাট ৫৩িট মামলা িবচােরর 
জ  হণ করা হয়। এর মেধ  ৩১িট মামলার রায় দান করা হেয়েছ, বািক িল 
িবচারাধীন আেছ। আপীল িবভাগ কতকৃ চূড়া কৃত ৭িট মামলার মেধ  ৬িট মামলায় 
মতুৃ দ র রায় কাযকর করা হেয়েছ। এছাড়া, ২৫ মাচেক ‘জাতীয় গণহত া িদবস’ 
িহেসেব ীকৃিত দয়া হেয়েছ। 



৫৬। রা মতার অংশীদার হেয় এই ঘণৃ  অপরাধীরা যখন আমার াধীন 
দেশর পতাকােশািভত গািড়েত িবচরণ কেরেছ, তখন আমরা ভীষণ িবচিলত 

হেয়িছ, জািত হেয়েছ কলি ত। মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা যু াপরাধীেদর 
িবচােরর ে  আ জািতক অথবা জাতীয় কান মিকর কােছই নিত ীকার 
কেরনিন। তাঁর অন  সাহসী পদে প জািতেক কল মু  কেরেছ, মহান 
মুি যেু র বীর শহীদেদর িত আমােদর অপিরেময় ঋণ িকছুটা লাঘব হেয়েছ। 

(৬) অথনীিতর কাঠােমাগত পা র 

মাননীয় ীকার 

৫৭। অথৈনিতক িবকােশর সােথ সােথ একিট দেশর কৃিষ, িশ  ও সবা 
খােতর কাঠােমাগত পা র ঘেট। এই িবকাশকােল িজিডিপ’ ত মা েয় 
িশ খাত এবং চূড়া  পযােয় সবাখােতর অবদান বাড়েত থাকেল িবকিশত 
অথনীিত সংহত হয়। বাংলােদেশর ে  খাদ  উৎপাদন ও কমসং ােন 
কৃিষখােতর দঢ়ৃ অব ান বজায় থাকার পাশাপািশ ধীের ধীের অ ল কাঠােমাগত 

পা েরর ল ণ মশ পির ু ট হেয় উঠেছ। ২০০৫-০৬ অথবছের িজিডিপ’ ত 
কৃিষ, িশ  ও সবা খােতর অবদান িছল যথা েম ১৯.০, ২৫.০ ও ৫৫.৬ শতাংশ। 
সামিয়ক িহসাবমেত ২০১৭-১৮ অথবছের কৃিষ, িশ  ও সবা খােতর অবদান 
দাঁড়ােব যথা েম ১৪.১০, ৩৩.৭১ ও ৫২.১৮ শতাংেশ। ল  করার িবষয় হেলা 
টকসই অথৈনিতক উ য়েনর জ  আমােদর এখন িশ খাত িবেশষ কের, 

ম া ফ াকচািরং খােতর উ য়েনর িদেক  িদেত হেব। িশ খােতর বতমান 
বিৃ  মূলত উৎপাদেনর উপকরণস াত, এ বিৃ েক টকসই করার জ  আমােদর 

উৎপাদনশীলতা বাড়ােত হেব। িশ খােতর উ য়ন কৗশল িবষেয় আমােদর ভাবনা 
প ম অধ ােয় তুেল ধরেবা। 

(৭) সা িতক িব  ও আমােদর অথনীিত 

িব  অথনীিতর গিতধারা 

মাননীয় ীকার 

৫৮। অথৈনিতক পনু ােরর ধারায় ২০১৭ সােলর শষ পযােয় িব  অথনীিত 



ি দায়ক অব ােন িফের এেসেছ। বি ক িজিডিপ বিৃ র হার দাঁিড়েয়েছ ৩.৮ 
শতাংেশ, যা ২০১১ সােলর পর সবািধক। আ জািতক মু া তহিবেলর ে পণমেত 
িজিডিপ বিৃ র এ ধারা মধ েময়ােদও অব াহত থাকেব এবং ২০১৮ ও ২০১৯ 
সােল বি ক বিৃ  হেব ৩.৯ শতাংশ। উ ত-উদীয়মান-উ য়নশীল এবং মধ াচ  
ও উ র আি কার দশসমূহসহ ায় সব দেশই বিৃ র চাকা সচল থাকার আভাস 
পাওয়া যাে । আমােদর ধান র ািন গ ব  যু রা  ও ইউেরা অ েল ২০১৭ 
সােল িজিডিপ বিৃ  উভয় ে  ২.৩ শতাংশ হেয়েছ, যা পবূবতী অথবছের 
যথা েম ১.৫ ও ১.৮ শতাংশ িছল। এ দশ েলােত দীঘেময়ােদ বিৃ  কেম 
আসার স াবনা থাকেলও মধ েময়ােদ বিৃ  বাড়ার ধারা অব াহত থাকেব বেল 

ে পণ করা হে । িতেবশী ভারত, ব ু িতম চীন-জাপানসহ বািণজ  সহেযাগী 
অ া  দেশও সামেনর িদন িলেত বিৃ র ইিতবাচক ধারা বজায় থাকেব। 

সংবাদ হেলা য, বি ক বািণেজ র ে  গত ই বছেরর হতাশা কািটেয় ২০১৭ 
সােল ৪.৯ শতাংশ বিৃ  হেয়েছ, যা ২০১৮ সােল ৫.১ শতাংশ হেব বেল আশা 
করা হে । 

৫৯। ি র সােথ িকছুটা শ াও যু  হেয়েছ। বিৃ র সােথ চািহদা বাড়েলও 
সরবরাহ বােড়িন তাল িমিলেয়। ফেল, ২০১৮ সােলর থম িতনমােস বি ক 
পণ মূল  সািবকভােব বেড়েছ। িব ব াংেকর পবূাভাস অ যায়ী ২০১৮ সােল 
অপিরেশািধত তেলর মূল  গেড় ব ােরল িত ৬৫ মািকন ডলাের পৗঁছােব, ২০১৭ 
সােল যা িছল গেড় ব ােরল িত ৫৩ মািকন ডলার। ত পির, ৩ বছর মাগত ি র 
থাকার পর কৃিষপেণ র মূল  ২০১৮ সােল ২ শতাংশ এবং ধাতব পেণ র মূল  ৯ 
শতাংশ বাড়েব মেম ে পণ করা হেয়েছ। এছাড়া, ভারত ও চীনসহ িতেবশী 
দশসমেূহও মূল ীিতর গিতধারা ঊ মুখী। 

অভ রীণ অথৈনিতক পিরি িত 

৬০। চলিত বছেরর জ  িজিডিপ বিৃ র ল মা া িনধারণ কেরিছলাম ৭.৪ 
শতাংশ। ইেতামেধ  বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা ৭.৬৫ শতাংশ বিৃ র ে পণ 
কেরেছ। মাঝাির ও বহৃৎ িশ  সচূক জা য়াির ২০১৭ এর তুলনায় জা য়াির ২০১৮ 
সমেয় ায় ১৪.০ শতাংশ বেড়েছ। ব ার কারেণ অথবছেরর থম িদেক 



কৃিষখােত উৎপাদন ব াহত হেলও ভতুিক, কৃিষ উপকরণ সরবরাহ ও অ া  
সহায়ক কায েমর ভােব আমন ও বােরার উৎপাদন সে াষজনক হেয়েছ। 
সািবকভােব, চলিত অথবছের ৪০৭ ল  মি ক টেনর বিশ খাদ শস  উৎপাদেনর 
ল  িনধারণ করা আেছ। অ িদেক, ব ি গত ভাগ ও সরকাির ব য় বিৃ র কারেণ 
অভ রীণ চািহদা শি শালী হেয়েছ যার ইিতবাচক ভাব পড়েছ বিৃ র উপর। 
ত পির, বি ক পিরম ডেল িজিডিপ বিৃ  ও বািণেজ  াণস ােরর ফেল 
আমােদর র ািন, বাস আয় ও বেদিশক িবিনেয়াগ বিৃ র স াবনা দখা যাে , যা 
আমােদর বিৃ র উপর ইিতবাচক ভাব ফলেব। কৃিষপেণ র উ  ফলন ও 

াভািবক সরবরাহ পিরি িতর বােদ খাদ  মূল ীিত িন মখুী হেলও িব  পণ  
বাজার পিরি িতর ভােব দেশ খাদ -বিহভূত মূল ীিত বাড়েছ। এি ল ২০১৮ 
সমেয় বােরা মােসর গড় িহসােব মূল ীিত িছল ৫.৮ শতাংশ, যার মেধ  খাদ  ও 
খাদ বিহভূত মলূ ীিত িছল যথা েম ৭.৩ ও ৩.৫ শতাংশ। 

৬১। চলিত অথবছেরর থম নয় মােস ১ ল  ৬২ হাজার ১০৯ কািট টাকার 
মাট রাজ  আহিরত হেয়েছ, যা সংেশািধত ল মা ার ৬২.৪৮ শতাংশ। এ সমেয় 

এনিবআর কর রাজ  আদােয়র বিৃ  হেয়েছ ১৫.৪ শতাংশ। এিট িবগত ৬ বছেরর 
(২০১১-১২ থেক ২০১৬-১৭) গড় বিৃ র (১৪.৬ শতাংশ) তুলনায় বিশ। আশা 
করিছ, বরাবেরর মত বছেরর শষ সমেয়র চা াভাব রাজ  আদােয়র ল  অজেন 
সহায়তা করেব। এছাড়া শি শালী অভ রীণ চািহদার ভােব সামেনর িদন িলেত 
কর রাজ  আদােয় গিতশীলতা বাড়েব। আিম দখেত পাি  য দেশ করদান 

বণতা উ মুখী, িবেশষ কের যবু স দায় ত ু তভােব আয়কর দান করেছ। 
এছাড়া িবদ মান মূল  সংেযাজন কর আইেনর আওতায় অেটােমশন এর মাধ েম 
এই কেরর আদায় বাড়ােনা স ব হেব বেল আশা করিছ। 

৬২। ২০১৭-১৮ অথবছেরর থম নয় মােস সরকাির ব য় হেয়েছ সংেশািধত 
ল মা ার ৪৫.০ শতাংশ। উে খ , বািষক উ য়ন কমসিূচ বা বায়েন এ বছর 
গিতশীলতা বেড়েছ। থম ১০ মােস বািষক উ য়ন কমসিূচর ব য় হেয়েছ মাট 
বরাে র ৫২.৪ শতাংশ। িবেশষ কের, এ বছর থমবােরর মত ক  সাহায  
ব বহার ব াপকভােব বেড়েছ। ক  সাহায  ব বহার িবগত অথবছেরর একই 
সমেয়র ৪৭.৭ শতাংেশর তুলনায় চলিত অথবছেরর থম ১০ মােস হেয়েছ ৬১.১ 



শতাংশ। মগা ক সমেূহর বা বায়ন পণূগিতেত চলেছ। কােজই সরকাির ব য়, 

িবেশষ কের বািষক উ য়ন কমসূিচ বা বায়েন গিতশীলতা বজায় থাকেব বেল ধের 
নয়া যায়। সািবকভােব, বােজট ঘাটিত িক ু  িজিডিপ’র ৫ শতাংেশর মেধ ই সীিমত 

থাকেব। 

৬৩। সা িতক সমেয় মু াবাজাের তারেল র ভারসাম হীনতা এবং ’একিট 
ব াংেকর ব ব াপনাগত িট সামিয়ক উে গ তির করেলও আমােদর 
সমেয়াপেযাগী পদে েপর ফেল পিরি িত াভািবক হেয়েছ। তাছাড়া, আমানত ও 
ঋেণর েদর হার বিৃ র সা িতক বণতাও শী ই াস পােব বেল আশা করিছ। 
সািবকভােব, এি ল ২০১৮ শেষ ব াপক মু া সরবরাহ ও অভ রীণ ঋেণর বিৃ  
হেয়েছ যথা েম ৯.১ ও ১৪.৪ শতাংশ, যা বাংলােদশ ব াংেকর মু ানীিত িববিৃতর 
ল মা ার মেধ ই রেয়েছ। এসমেয় বসরকাির খােত ঋেণর বিৃ  িছল ১৭.৭ 
শতাংশ, যা ল মা ার (১৬.৮ শতাংশ) চেয় িকছুটা বিশ। তেব, বসরকাির খােত 
ঋেণর বিৃ  বসরকাির িবিনেয়াগ বাড়ার স াবনা িনেদশ কের। 

৬৪। বিহঃখােত র ািন ও বাস আেয় চলিত অথবছের থম ১০ মােস পবূবতী 
অথবছেরর একই সমেয়র তুলনায় যথা েম ৬.৪ ও ১৭.৫ শতাংশ বিৃ  হেয়েছ। 
আমদািনর ে  মাচ, ২০১৮ পয  সমেয় পবূবতী অথবছেরর একই সমেয়র 
তুলনায় ২৪.৫ শতাংশ বিৃ  হেয়েছ। এি ল, ২০১৭ এর পর থেক মািকন 
ডলােরর িবপরীেত টাকার িবিনময় হাের অিবিচিত ঘটেছ, যা র ািন ও বাস আেয়র 
জ  অ ল। সাত মােসর আমদািন ব েয়র সমতূল  ৩২.২ িবিলয়ন ডলার (৩০ ম, 

২০১৮) বেদিশক মু া িরজাভ সািবকভােব সে াষজনক। বি ক বিৃ  ও 
বািণেজ র ইিতবাচক ধারা এবং দেশর ধান র ািন পণ  তথা তির পাশাক 
িশে  কমপিরেবশ উ য়েনর ফেল র ািন বিৃ  অব াহত থাকেব বেল আশা করা 
যায়। পাশাপািশ চলমান মগা ক সমেূহর েয়াজেন আমদািন বাড়ার ধারা আেরা 
িকছু সময় বজায় থাকেব। চলিত অথবছের বেদিশক কমসং ােনর হার বশ 
বেড়েছ, যা বাস আেয়র অব ান দঢ়ৃ করেব। 



ততৃীয় অধ ায় 

চলিত ২০১৭-১৮ অথবছেরর স রূক বােজট 

মাননীয় ীকার 

৬৫। ‘মূল  সংেযাজন কর ও স রূক  আইন, ২০১২’ এর বা বায়ন জলুাই, 

২০১৭ হেত কাযকর করা হেব ধের িনেয় চলিত ২০১৭-১৮ অথবছেরর রাজ  

আহরণ ও ব েয়র ল  িনধারণ করা হেয়িছল। পরবতীেত উ  আইেনর বা বায়ন 

ই বছেরর জ  িগত রাখার িস া  হয়। এ বা বতায় চলিত অথবছেরর মাচ, 

২০১৮ পয  আহিরত রাজে র পিরমাণ িছল মূল বােজেটর বািষক ল মা ার 
৫৬.৩ শতাংশ। একই সমেয় সরকাির ব য় হয় বািষক বরাে র ৪১.৮ শতাংশ। 
বােজট বা বায়েনর এই পিরি িত িবেবচনায় ২০১৭-১৮ অথবছেরর বােজেট য 
সংেশাধন ও সম য় করেত হেয়েছ তার একিট সংি  িববরণ (পিরিশ  ক: সারিণ 
৩) এখন তুেল ধরিছ। 

৬৬। সংেশািধত রাজ  আয়: ২০১৭-১৮ অথবছেরর মূল বােজেট রাজ  

সং েহর ল মা া ধায করা হয় ২ ল  ৮৭ হাজার ৯৯০ কািট টাকা। অথবছেরর 

জলুাই-মাচ সমেয় রাজ  আদায় পিরি িত পযােলাচনা কের রাজ  সং েহর 

ল মা া ২৮ হাজার ৫৩৬ কািট টাকা াস কের ২ ল  ৫৯ হাজার ৪৫৪ কািট 

টাকা (িজিডিপ’র ১১.৬ শতাংশ) িনধারণ করা হেয়েছ। এনিবআর রাজে র ে  

আয়-মুনাফার ওপর কর ও মূল  সংেযাজন কর হেত অজন আশা প না হওয়ায় 

এই সংেশাধন আনা হেয়েছ। 

৬৭। সংেশািধত ব য়: চলিত অথবছেরর বােজেট সবেমাট সরকাির ব েয়র 

া লন করা হয় ৪ ল  ২৬৬ কািট টাকা। সংেশািধত বােজেট এ ব য় ২৮ হাজার 

৭৭১ কািট টাকা াস কের ৩ ল  ৭১ হাজার ৪৯৫ কািট টাকা (িজিডিপ’র ১৬.৬ 
শতাংশ) িনধারণ করা হেয়েছ। বািষক উ য়ন কমসূিচর আকার ১ ল  ৫৩ হাজার 

৩৩১ কািট টাকা হেত িকছুটা াস কের ১ ল  ৪৮ হাজার ৩৮১ কািট টাকায় 

িনধারণ করা হেয়েছ (িজিডিপ’র ৬.৬ শতাংশ)। অ িদেক, পিরচালনসহ অ া  

ব েয়র া লন াস করা হেয়েছ ২৩ হাজার ৮২১ কািট টাকা। 



৬৮। সংেশািধত বােজট ঘাটিত ও অথায়ন: চলিত অথবছেরর বােজেট ঘাটিত 

া লন করা হেয়িছল ১ ল  ১২ হাজার ২৭৫ কািট টাকা (িজিডিপ’র ৫.০ 
শতাংশ)। সংেশািধত বােজেট ঘাটিত িনধারণ করা হেয়েছ ১ ল  ১২ হাজার ৪১ 
কািট টাকা (িজিডিপ’র ৫.০ শতাংশ)। মূল বােজেট ঘাটিতর িবপরীেত বেদিশক 

সূ  হেত অথায়েনর া লন িছল ৫১ হাজার ৯২৪ কািট টাকা, যা সংেশািধত 
বােজেট িকছুটা াস পেয় দাঁিড়েয়েছ ৪৬ হাজার ২৪ কািট টাকায় (িজিডিপ’র ২.১ 
শতাংশ)। অভ রীণ উৎেসর মেধ  স য়প  ও অ া  সূ  হেত অথায়েনর 

পিরমাণ ধরা হেয়েছ ৪৬ হাজার ১০০ কািট টাকা। 

৬৯। একিট খিুশর িবষয় হেলা য, পাইপলাইেন থাকা বেদিশক সাহােয র 

ব বহার ব াপক হাের বাড়ায় চলিত অথবছের বািষক উ য়ন কমসূিচ বা বায়ন 

উে খেযাগ  হাের বেড়েছ। চলিত অথবছের এি ল ২০১৮ পয  ক  সাহােয র 

ব বহার হেয়েছ বািষক বরাে র ায় ৬১.১ শতাংশ, িবগত অথবছেরর একই সমেয় 

এ হার িছল বািষক বরাে র ৪৭.৭ শতাংশ। 



চতুথ অধ া য় 

২০১৮-১৯ অথবছেরর ািবত বােজট কাঠােমা 

মাননীয় ীকার 

৭০। এ পযােয় আিম আগামী ২০১৮-১৯ অথবছের ািবত বােজট কাঠােমার 
উপর আেলাকপাত করব। 

আগামী ২০১৮-১৯ অথবছেরর বােজট কাঠােমা 

৭১। এবার আিম আগামী ২০১৮-১৯ অথবছেরর ািবত আয় ও ব েয়র একিট 
িচ  (পিরিশ  ক: সারিণ ৪) তুেল ধরিছ। 

৭২। ২০১৮-১৯ অথবছের মাট রাজ  আয় া লন করা হেয়েছ ৩ ল  ৩৯ 
হাজার ২৮০ কািট টাকা, যা িজিডিপ’র ১৩.৪ শতাংশ। এর মেধ  জাতীয় রাজ  
বাড উৎস হেত ২ ল  ৯৬ হাজার ২০১ কািট টাকা (িজিডিপ’র ১১.৭ শতাংশ) 

সং হ করা হেব। আিম িব াস কির, রাজ  আদােয়র এই ল মা া বা বস ত। 
কারণ, ইেতামেধ  জাতীয় রাজ  বােডর জনবল ও কমপ িতেত ব াপক সং ার 
সাধন করা হেয়েছ। অথৈনিতক কমকা  াভািবক অব ােন রেয়েছ। কর 
পিরপালেনর বণতা দেশ বতমােন বশ উ মােনর এবং এ বণতা অব াহত 
রাখার িবষয়িট িনি ত করার মাধ েম এ ল মা া অজন স ব হেব। এনিবআর 
বিহভূত সূ  হেত কর রাজ  া লন করা হেয়েছ ৯ হাজার ৭২৭ কািট টাকা 
(িজিডিপ’র ০.৪ শতাংশ)। এছাড়া, কর-বিহভূত খাত থেক রাজ  আহিরত হেব 
৩৩ হাজার ৩৫২ কািট টাকা (িজিডিপ’র ১.৩ শতাংশ)। 

৭৩। ২০১৮-১৯ অথবছের বােজেট মাট ব য় া লন করা হেয়েছ ৪ ল  ৬৪ 
হাজার ৫৭৩ কািট টাকা (িজিডিপ’র ১৮.৩ শতাংশ)। বািষক উ য়ন কমসিূচেত 

ায় শািসত সং াসমেূহর ায় ৭ হাজার ৮৬৯ কািট টাকা বরা  িবেবচনায় িনেল 
বােজেটর আকার দাঁড়ােব ায় ৪ ল  ৭২ হাজার ৪৪২ কািট টাকা (িজিডিপ’র 
১৮.৬ শতাংশ)। অ য়নসহ অ া  খােত মাট বরা  রাখা হেয়েছ ২ ল  ৯১ 
হাজার ৫৭৩ কািট টাকা (িজিডিপ’র ১১.৫ শতাংশ) এবং বািষক উ য়ন কমসিূচেত 
বরা  ধরা হেয়েছ ১ ল  ৭৩ হাজার কািট টাকা। 



৭৪। বািষক উ য়ন কমসিূচেত বরা  দয়ার ে  আ িলক সমতা, 
মানবস দ উ য়ন, অবকাঠােমা উ য়ন এবং ণগত ব েয়র িবষয়েক াধা  দয়া 
হেয়েছ। আগামী অথবছেরর বািষক উ য়ন কমসিূচর খাতওয়াির বরা  পিরিশ  ‘ক’ 
এর সারিণ ৫ এ তুেল ধরা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছেরর বািষক উ য়ন কমসূিচেত 

মানবস দ (িশ া, া  এবং সংি  অ া ) খােত ২৬.৯ শতাংশ, সািবক কৃিষ 

খােত (কৃিষ, প ী উ য়ন ও প ী িত ান, পািনস দ এবং সংি  অ া ) ২১.৮ 
শতাংশ, িব ৎ ও ালািন খােত ১৪.৩ শতাংশ, যাগােযাগ (সড়ক, রল, সতু এবং 
যাগােযাগ সংি  অ া ) খােত ২৬.৩ শতাংশ এবং অ া  খােত ১০.৮ শতাংশ 

বরাে র াব করিছ। 

৭৫। সািবকভােব, বােজট ঘাটিত দাঁড়ােব ১ ল  ২৫ হাজার ২৯৩ কািট টাকা, 
যা িজিডিপ’র ৪.৯ শতাংশ। ঘাটিত অথায়েন বেদিশক সূ  থেক ৫৪ হাজার ৬৭ 
কািট টাকা (িজিডিপ’র ২.১ শতাংশ) এবং অভ রীণ সূ  হেত ৭১ হাজার ২২৬ 
কািট টাকা (িজিডিপ’র ২.৮ শতাংশ) সং হ করা হেব। অভ রীণ উৎেসর মেধ  

ব াংক ব ব া হেত সংগহৃীত হেব ৪২ হাজার ২৯ কািট টাকা (িজিডিপ’র ১.৭ 
শতাংশ) এবং স য়প  ও অ া  ব াংক-বিহভূত খাত থেক আসেব ২৯ হাজার 
১৯৭ কািট টাকা (িজিডিপ’র ১.২ শতাংশ)। বেদিশক সহায়তার য িবশাল 
পাইপলাইন গেড় তালা হেয়েছ তার ব বহার বাড়ােত পারেল অভ রীণ উৎেসর 
ওপর িনভরশীলতা যেথ  কমােনা স ব হেব বেল আমার িব াস এবং স েচ া 
আমরা চািলেয় যােবা, যােত মাগত বেদিশক সহায়তা ব বহােরর হার বিৃ  পেত 
পাের। 

৭৬। সামি ক ব য় কাঠােমা: এ পযােয় আিম ািবত বােজেটর সামি ক ব য় 
কাঠােমা (উ য়ন ও অ য়ন) স েক বলব। িবিভ  ম ণালয় ও িবভােগর 
স ািদত কােজর িণিব াস অ যায়ী কাজ েলােক আমরা িতনিট ধান ভােগ 
ভাগ কেরিছ। এ েলা হেলা সামািজক অবকাঠােমা, ভৗত অবকাঠােমা ও সাধারণ 
সবা খাত। 

৭৭। ািবত বােজেট সামািজক অবকাঠােমা খােত বরাে র াব করা হেয়েছ 
মাট বরাে র ২৭.৩৪ শতাংশ, যার মেধ  মানবস দ খােত (িশ া, া  এবং 

সংি  অ া  খাত) বরাে র াব করা হেয়েছ ২৪.৩৭ শতাংশ। ভৗত 



অবকাঠােমা খােত াব করা হেয়েছ মাট বরাে র ৩০.৯৯ শতাংশ, যার মেধ  
সািবক কৃিষ ও প ী উ য়ন খােত ১২.৬৮ শতাংশ; বহৃ র যাগােযাগ খােত ১১.৪৩ 
শতাংশ এবং িব ৎ ও ালািন খােত ৫.৩৬ শতাংশ। সাধারণ সবা খােত াব 
করা হেয়েছ মাট বরাে র ২৫.৩০ শতাংশ, সরকাির- বসরকাির অংশীদাির  
(PPP), িবিভ  িশে  আিথক সহায়তা, ভতুিক, রা ায় , বািণিজ ক ও আিথক 

িত ােন িবিনেয়ােগর জ  ব য় বাবদ বরাে র াব করা হেয়েছ ৪.৭৮ শতাংশ; 
দ পিরেশাধ বাবদ াব করা হেয়েছ ১১.০৫ শতাংশ; িনট ঋণদান (Net 

lending) ও অ া  ব য় খােত াব করা হেয়েছ অবিশ  ০.৫৪ শতাংশ। এ 
স িকত িব ািরত তথ  পিরিশ  ‘ক’ এর সারিণ ৬ এ উপ াপন করা হেয়েছ। 
ম ণালয়/িবভাগিভি ক বােজট বরাে র াবও পিরিশ  ‘ক’ এর সারিণ ৭ এ 
সংযু  করা হেলা। 



প ম অধ ায় 

সম ৃ  আগামীর পথযা া 

খাতিভি ক নীিত- কৗশল, কমপিরক না ও স দ স ালন 

মাননীয় ীকার 

৭৮। এ পযােয় আিম আগামী অথবছরসহ সামেনর িদন েলােত িবিভ  খােত 

আমােদর পণূ নীিত- কৗশল, কমপিরক না ও বােজট বরাে র একিট সংি  

িববরণ আপনার মাধ েম দশবাসীর সামেন তুেল ধরেত চাই। এবােরর নীিত-
কৗশল ও কমপিরক না ণয়ন করেত িগেয় আমােদর িবেবচনায় রাখেত হে  
বশ িকছু াপট- থমত: স ম প বািষক পিরক নার যথাযথ বা বায়ন, 

ি তীয়ত: ে া ত দশ হেত উ রেণর যাগ তা অজেনর াপেট করণীয় 
িনধারণ, ততৃীয়ত: টকসই ও অ ভুি মূলক বিৃ , িশ ায়ন, উৎপাদনশীল 
শাভন কমসং ান, িশ া, া , নারীর মতায়ন, পিরেবশ ব ব াপনা-জলবায় ু

পিরবতন, িনরাপদ জনবসিতসহ িবিভ  ে  টকসই উ য়ন অভীে র যথাযথ 
িতফলন; চতুথত: অথনীিতর কাঠােমাগত পা র; প মত: ‘ পক -২০২১’ 

এর ধারাবািহকতায় ‘ পক -২০৪১’ এর িত। সেবাপির, মপিরবতনশীল 
বি ক ও অভ রীণ বা বতায় জনমা েষর চািহদা ও েয়াজেনর পিরে ি তিটও 

আমরা সি য়ভােব িবেবচনা কেরিছ। এখােন চারিট সারিণেত (সারিণ ৮ থেক 
সারিণ ১১ পয ) ২০০৬ থেক ২০১৮ সােল চারিট খােতর (আথ-সামািজক, রাজ  
আহরণ, আিথক ও বিহঃখাত) িচ  তুেল ধরা হেয়েছ। 

মধ েময়ািদ নীিত- কৗশল 

৭৯। বােজট ণয়েন আমােদর মূল ল  হেলা দাির  িবেমাচন ও অসমতা াস 
এবং জনগেণর জীবনমােন মৗিলক ও ণগত পিরবতন আনা। এই ল মা া 
থেকই য ফল আমরা পাই তা হেলা টকসই উ  বিৃ । স দ আহরণ ও তা 

খাতিভি ক স ালেন যথাথতা এবং নীিতকাঠােমার উৎকষতা এ ল  অজেন 
সহায়তা কের থােক। িত বছেরর মত এবারও বােজট ব ৃ তার সােথ ‘মধ েময়ািদ 
সামি ক অথৈনিতক নীিত-িববিৃত’ পশ করা হেয়েছ। এ পু েক আমােদর 
মধ েময়ািদ নীিত- কৗশেলর িব ািরত িববরণ অ ভু  আেছ। তবওু, েত 
আমােদর ল  ও নীিত- কৗশল িবষেয় একিট সংি  ধারণা িদেত চাই। 



টকসই উ  বিৃ  

৮০। অভ রীণ চািহদা: উ  বিৃ র ধারাবািহকতা র ায় অভ রীণ চািহদা 
তথা ভাগ ও িবিনেয়াগ এবং বিহঃ  চািহদা তথা র ািন হেব আমােদর মেনােযােগর 

। বেদিশক কমসং ান বিৃ র বােদ বাস আয় বােহর বগবান ধারা 
মধ েময়ােদও বজায় থাকেব বেল ত াশা করা যায়। অিধক জনসংখ া ও বাস 

আেয়র বাহ ব ি খােতর ভাগজিনত অভ রীণ চািহদার চলমান ধারােক অব াহত 

রাখেব। এছাড়াও মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমােত সরকােরর বিধত ভাগ ও 

িবিনেয়াগ পিরক নার িতফলন আেছ। আমােদর অথনীিতর ায় িতন চতুথাংশই 

বসরকাির িবিনেয়াগেকি ক। কমসং ােনর বড় অংশ (৮৫.১ শতাংশ) 
অনা ািনক খােত। ফেল, বােজট ি য়ায় আমােদর  থাকেব বসরকাির 

খাত ও ব ি উেদ ােগর িবকােশাপেযাগী পিরেবশ সজৃেনর মাধ েম বিৃ র 
গিতধারােক রাি ত করা। 

৮১। বািণজ  স সারণ: ে া ত দশ হেত উ রেণর যাগ তা অজেনর 

াপেট ২০২৭ পরবতী সমেয় মু  বািণজ  িবধা না থাকার বা বতােক 

মাথায় রেখ িনেজেদর িতেযািগতামূলক অব ান দঢ়ৃ করার জ  আমরা এখন 

থেকই িত িনেত চাই। র ািন বিচ ায়েণ তির পাশােকর বাইের স াবনাময় 

পণ  িহেসেব পাট ও পাটজাত পণ , চামড়া ও চামড়াজাত পণ , কাপড় ও পিলিথেনর 
াট  , িহমািয়ত মাছ, ি য়াজাত খাদ , ঔষধ এবং অ চিলত িবিভ  পণ , 

যমন- বাইসাইেকল ইত ািদর িদেক নজর দয়ার েচ া থাকেব। এছাড়া, 
আ জািতক ও আ িলক ে  মু  বািণজ  এলাকা গঠন ও স সারণ এবং 

মু  বািণজ  িবধার সময় বিধতকরেণ টৈনিতক তৎপরতা জারদার করেবা। 

৮২। কৃিষখােত অব াহত বিৃ : সরবরােহর িদক থেক কৃিষখােত আমােদর 

চলমান নীিত- কৗশেলর কাযকািরতা পরীি ত। জনসংখ ার ঘন , অথৈনিতক 
কমকাে র সার ও জীবনযা ার মােনা য়েনর সােথ সাম স  রেখ আবাদেযাগ  

জিমর পিরমাণ মশ াস পাে । তা সে ও িবগত ১০ বছের কৃিষখােত গড় বিৃ  

হেয়েছ গেড় ৩.৮ শতাংশ। হ র িত শস  উৎপাদন িবগত ৯ বছের ৩ হাজার ৭৬১ 

কিজ হেত বিৃ  পেয় ৪ হাজার ৬২৯ কিজেত উ ীত হেয়েছ। মাট খাদ শস  
উৎপাদন ২০০৮-০৯ অথবছেরর ৩৪৭.১ ল  মি ক টন হেত ২০১৬-১৭ 
অথবছের ৩৮৬.৩৪ ল  মি ক টেন বিৃ  পেয়েছ। সািবকভােব াকৃিতক 



েযাগজিনত সামিয়ক অ িবধা ছাড়া কৃিষখাত অথনীিতেত অব াহতভােব অবদান 

রেখ যাে । চলমান কায ম অব াহত রাখা এবং িবিভ  ধরেনর েযাগ সিহ ু  
জােতর ধান ও অ া  শেস র জাত উ াবেন গেবষণার েযাগ ও পিরিধ স সারণ 

করার মাধ েম কৃিষ খােত বিৃ  ধের রাখা স ব হেব। 

৮৩। িশ খােতর িবকাশ: আিম আেগই উে খ কেরিছ, িজিডিপ ও কমসং ােন 
িশ খাত িবেশষ কের ম া ফ াকচািরং খােতর অবদান বাড়েল অথেনিতক িবকােশর 

ধারা সংহত হয়। আমােদর িজিডিপেত িশ খােতর অবদান ধীের হেলও বাড়েছ। 
তেব, কমসং ােন িশ খােতর অবদান আশা প নয়। ২০১০ সােল িশ খােত 
মাট কমসং ােনর অংশ িছল ২২.৩ শতাংশ, ২০১৬-১৭ অথবছের তা ২০.৩ 

শতাংেশ নেম এেসেছ। মবাজাের পযা  কম ম জনশি র উপি িত থাকেলও 
নতুন িশে  অেটােমশন এবং উ ত যিু  বতেনর ফেল ত াশা যায়ী 
িশ খােত কমসং ান হে  না। অ িদেক দ তার ঘাটিতজিনত কারেণ আমােদর 

িশ খােত ব ব াপনার মধ ম ও উ  পযােয়র পেদ কাজ করেছ িতেবশী িবিভ  

দেশর কমীরা। দশীয় জনশি র িতেযািগতামলূক দ তা সজৃেনর মাধ েম এেদর 

িত াপন করা হেল একিদেক যমন বেদিশক মু ার সা য় হেব, অ িদেক তমন 

আমােদর িনজ  জনশি র জ  উৎপাদনশীল শাভন কমসং ােনর েযাগ বাড়েব। 

িশ খাত স সারেণ -পিুজঁিনভর- মঘন ু  ও মাঝাির িশ  সার আমােদর 

জ  িবেশষ উপেযাগী হেব। পাশাপািশ, িশ খােত উৎপাদনশীলতা বাড়ােনা হেব 

আমােদর উে শ । এ ে  িশ া, া  ও িশ ণ কায েমর স সারণ ও 
মােনা য়েনর মাধ েম দ  মানবস দ গঠন, কমে ে  নারীর অংশ হণ বাড়ােনা 
এবং যিু র যথাযথ ব বহার হেব আমােদর কৗশল। 

দাির  ও অসমতা াস 

মাননীয় ীকার 

৮৪। সাধারণভােব বিৃ  বাড়েল দাির  াস পায়। তেব অথনীিতর 
কাঠােমাগত সীমাব তার কারেণ বিৃ র ফল সমানভােব সকেলর কােছ পৗঁছায় 
না। দাির  ও অসমতা ােসর ে  আমরা করকাঠােমা সং ার, অভ রীণ ও 
বেদিশক কমসং ান, ু ঋণ ও দ তামলূক িশ ণ, সামািজক র া কমসূিচর 

মাধ েম আয় হ া র ইত ািদ কৗশল েয়াগ কের আসিছ। িবগত বছর িলেত 



আথ-সামািজক ে  এসব নীিত- কৗশেলর েয়াগ ফল সূ হেয়েছ। সামেনর 
িদন েলােত আমােদর িবেশষ ল  থাকেব ািত ািনক উ য়ন ও যিু র 
ব বহােরর মাধ েম স দ ও সব ধরেণর সবার িত সকেলর সহজ েযাগ ও 
অিধকার িত া এবং কমসং ান, আয় পনুঃব টন ও হ া র ি য়ায় দাির  ও 
অসমতা ােসর িদেক। 

৮৫। সািবক এ নীিত- কৗশেলর বাইের পরবতী অংেশ খাতিভি ক িনিদ  
কমপিরক না তুেল ধরিছ। 

কমপিরক না ও স দ স ালন 

(১) মানব স দ উ য়ন 

৮৬। টকসই বিৃ র অ তম উপাদান দ  মানবস দ। আমরা দ  
মানবস দ গঠেনর লে  িশ া ও া  খােতর শ  িভত রচনা ও িব ানিভি ক 
িশ ার সােরর ওপর জার িদেয়িছ। 

িশ া 

৮৭। মানস  াথিমক িশ া: াথিমক পযােয়র িশ ার সাের আমরা 
ইেতামেধ  অেনকখািন অ সর হেয়িছ। এখন আমরা মেনােযাগ িদেত চাই 
জীবনমােন মৗিলক পিরবতন আনার উপেযাগী িশ া দান এবং িবদ ালেয় িশ ার 
উ ত পিরেবশ গঠেনর িদেক। আমরা মেন কির জীবেনর েত একিট িশ  যিদ 

ব ি গত ও পািরপাি ক পির তা, নিতকতা, শ ৃ লা ও দািয় েবাধ, কমৈনপু  

ও পার িরক সহমিমতার বাধ িনেয় বেড় উেঠ স িশ  হেয় উঠেত পাের উ ত, 

খী ও সম ৃ  দশ গঠেনর পকার। িশ েদর উপেযাগী কের এসব মৗিলক িশ া 
দােনর জ  াথিমক িশ া কায েমর উ য়ন ঘটােনা েয়াজন। 

৮৮। বিধত চািহদার িনিরেখ আমরা আমােদর চলমান কায ম- যমন উপবিৃ , 

পাঠ পু ক ও িশ া উপকরণ িবতরণ, ু ল িফিডং কায ম ইত ািদর পিরিধ 
বাড়ােবা। পাশাপািশ, াথিমক িবদ ালেয় উ ত িশ ার পিরেবশ িনি ত করেত 

ছেল ও মেয়েদর জ  পথৃক ওয়াশ কসহ ৭ হাজার াথিমক িবদ ালয় িনমাণ; ৬৫ 
হাজার িণক , ১০ হাজার ৫০০ িশ ক ক , ৫ হাজার িবদ ালেয় সীমানা াচীর 



িনমাণ ও ৩০ হাজার খলার সাম ী িবতরণ করা হেব। পেূবর ধারাবািহকতায় 

িবদ ালয়িবহীন এলাকায় আেরা ১ হাজার াথিমক িবদ ালয় াপন করেবা। 
যিু িনভর আধুিনক িশ া ব ব া িনি ত করার জ  সকল ইউিনয়ন ও কেয়কিট 

শহের আইিসিট বই  ড কিমউিনিট লািনং স টার িত া করা হেব। ৬৪িট জলায় 

৬৪িট জীিবকায়ন ও জীবনব াপী িশখনেক  াপেনর পিরক না আেছ আমােদর। 
আমরা িশ কেদর জ  চলমান িশ েণর বাইের ি িটশ কাউি েলর মাধ েম 
ইংেরিজ ভাষায় দ তামূলক িশ ণ এবং ছা েদর জ  গিণত অিলি য়ােডর 

কৗশল েয়াগ কের গিণতভীিত দূর করার উেদ াগ িনেয়িছ। 

মানস ত মাধ িমক িশ া 

৮৯। মাধ িমক পযােয় মধা-মূল ায়ন, িশ া কায েম যিু র সেবা  ব বহার, 

িব ান িশ ার েযাগ সার এবং িশ ার ণগত মােনা য়েনর িবষয়িট বতমােন 
াধা  পাে  এবং ভিবষ েতও পেত থাকেব। ‘সরকাির কেলেজ িব ান িশ ার 

েযাগ স সারণ’ কে র মাধ েম দেশর ২০০ সরকাির কেলেজ ায় ২ ল  

িশ াথী ও ‘সরকাির মাধ িমক িবদ ালেয়র উ য়ন’ কে র আওতায় ৩২৩ িট 

মাধ িমক িবদ ালেয় ায় ৩ ল  ২৯ হাজার িশ াথী ভিতর েযাগ সিৃ  করা হে । 

এসব কে র আওতায় মাি িমিডয়াসহ িণক , ল াং েয়জ-কাম-আইিসিট 

ল াব, হাে ল িনমাণ ও েয়াজনীয় আসবাব ও সর ামািদ সরবরাহ করা হেব। 
ত পির, মহািবদ ালয়, মাধ িমক িবদ ালয় ও মা াসাসহ ২৬ হাজার িশ া িত ােন 

৪৬ হাজার ৩৪০িট মাি িমিডয়া িণক  এবং ২ হাজার ১২০িট াট িণক  
তিরর কায ম  হেয়েছ।  সময়-ব য়-যাতায়ােতর (time-cost-visit) 

মাধ েম িশ া সংি  সবা দােনর জ  ২৩িট উ াবনমূলক ধারণার পাইলিটং 
করা হে । প  ণয়েন গাপনীয়তা িনি ত করার জ  সকল বােডর সমি ত 

উেদ ােগ ব াংক তিরর চ া করিছ আমরা। 

কমসং ানবা ব কািরগির ও বিৃ মলূক িশ া 

৯০। আিম আেগই উে খ কেরিছ, দেশ িতবছর আ মািনক ২০ ল  লাক 

মবাজাের েবশ কের। তেব, মবাজাের আসা সকল কমী দ  নয়। ফেল, দেশ 

িবপলু মশি  থাকা সে ও দিশয় িশে  দ  িমেকর জ  আমােদর িতেবশী 



দেশর কমীেদর ওপর িনভর করেত হয়। অ িদেক, দ তার ঘাটিতর কারেণ 

বােস বাংলােদশী কমীরা যথাযথ মজিুর পায়না। অিভবাসী িমকেদর সংখ া পােত 

বাংলােদেশ বাস আয় বাহ তুলনামূলকভােব কম। ব ত, আধিুনক ও ব িন  

মা াসা িশ াও দীঘেময়ােদ মধ াচ সহ আরবেদশ েলােত মানস ত 

কমসং ােনর েযাগ লােভর ে  অ ঘটক িহেসেব কাজ করেত পাের। এসব 
িদেক ল  রেখ কমসং ানবা ব কািরগির ও বিৃ মূলক িশ ার েযাগ বাড়ােনা, 
এধরেনর িশ ার িত আ হ তির করা এবং মা াসা িশ ার আধিুনকায়েনর ওপর 

ােরাপ করা হে । 

৯১। সারােদেশ ১০০িট উপেজলায় ১িট কের টকিনক াল ুল ও কেলজ িনমাণ 
এবং অবিশ  ৩৮৯িট উপেজলায় কািরগির িশ ণেক  াপেনর উেদ াগ নয়া 
হেয়েছ। একই সােথ, িবদ মান িশ ণেক সমেূহ অবকাঠােমা উ য়ন ও সংি  

িশ েণর আেয়াজন, িশ ক িশ ণ ও িশ াথীেদর বিৃ  দােনর মাধ েম 
কািরগির ও বিৃ মলূক িশ ােক জনি য় করা হে । এছাড়া, ৪িট িবভাগীয় শহের 
৪িট মিহলা পিলেটকিনক, িতিট িবভাগীয় শহের একিট কের গালস টকিনক াল 

ুল, ২৩িট জলায় পিলেটকিনক ইনি িটউট াপন এবং সকল িবভােগ একিট 
কের ইি িনয়ািরং কেলজ াপেনর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। মা াসা িশ ার 
আধিুনকায়েন ৩৫িট মেডল মা াসা াপন ও ৫২িট মা াসায় অনাস কাস চাল ু
কেরিছ এবং দেশর ৬৫৩িট মা াসায় মাি িমিডয়া াস ম াপেনর উেদ াগ 
িনেয়িছ। 

৯২। সবার জ  ণগত িশ া িনি ত করেত আিম াথিমক ও গণিশ া 
ম ণালয় এবং িশ া ম ণালেয়র অধীন মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ এবং 
কািরগরী ও মা াসা িশ া িবভােগর িবপরীেত মাট ৫৩ হাজার ৫৪ কািট টাকা 
বরাে র াব করিছ। এিট হে  কান খােত আগামী বছের ি তীয় সেবা  বরা । 

া  ও পিরবার কল াণ 

মাননীয় ীকার 

৯৩। া  ও পিরবার কল াণ সবা: া খােত আমােদর ল  হেলা সবার জ  
লেভ মানস ত া  ও পিরবার কল াণ সবা িনি ত করা। মাট ২৯িট 



অপােরশনাল ােনর আওতায় ২০১৭-২০২২ ময়ােদ স রওয়াইড কায ম 
বা বায়েনর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। এ কায েমর মাধ েম মা ও িশ র জ  
পিু সম ৃ  খাদ  ও া  সবা, সবার জ  মানস ত সাধারণ ও িবেশষািয়ত 

া েসবা, সং ামক ও অসং ামক রাগ ও জলবায় ুপিরবতনজিনত নতুন রাগ 
িনয় ণ, উ ত ও দ  ঔষধ খাত এবং দ  মানব স দ উ য়ন করা হেব। চলমান 
মাতভৃাউচার কায মেক আেরা ২০িট উপেজলায় স সারণ করা হে । িবিভ  
হাসপাতােলর অবকাঠােমা স সারণ, শয াসংখ া বাড়ােনা, িচিকৎসা উপকরেণর 
সং ান এবং দেশর িবিভ  জলায় িবেশষািয়ত হাসপাতাল িনমােণর কাজ অব াহত 
আেছ। 

৯৪। অবকাঠােমা উ য়েনর পাশাপািশ ামীণ জনগেণর া েসবা িনি ত করার 
জ  ই পযােয় মাট ৯ হাজার ৭৯২ জন িচিকৎসক িনেয়ােগর ি য়া  
কেরিছ। হাসপাতােল ডা ার এবং নােসর অ পাত ২:১ -এ িনেয় আসার লে  
আরও ৪ হাজার িসিনয়র াফ নাস িনেয়ােগর কায ম হণ করা হেয়েছ। এছাড়া, 
২০২১ সােলর মেধ  সবকালীন িশ  ও মাত ৃ মতুৃ র হার শূে র কাঠায় িনেয় 
আসার লে  ৬০০ িমডওয়াইফ িনেয়াগ চূড়া  করা হেয়েছ। সেবাপির, িচিকৎসা 
সবার মােনা য়েন িতিট িবভােগ পযায় েম একিট কের মিডেকল কেলজ 
াপেনর পিরক না আমােদর আেছ । 

৯৫। িবক  িচিকৎসা: সাধারণ া েসবার পাশাপািশ িবক  িচিকৎসা 
প িতেক জনি য় করার লে  হািমওপ ািথক, ইউনািন ও আয়েুবিদক িচিকৎসক 
িনেয়াগ, ঔষিধ ব ৃ  রাপন ও ভষজ বাগান সজৃেনর কায ম পিরচালনা করা 
হে । 

৯৬। আইিন কাঠােমা: রাগীেদর জ  মানস ত সবা এবং িচিকৎসকেদর 
পশাগত র া উভয় িবষেয়র যৗি কতা অ ধাবন কের আমরা আইিন 

কাঠােমােত সং ার আনিছ। ‘The Medical Practice and Private Clinics and 

Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982’ বািতল কের ‘িচিকৎসা সবা 
আইন’ ণয়ন করিছ। এছাড়া, দেশর জনগেণর মানিসক া  র া ও মানিসক 

া  সবা দােনর লে  ‘The Lunacy Act 2012’ রিহত কের ‘মানিসক া  
আইন’ ণয়ন করা হে । 



৯৭। া  সবা িবভাগ এবং া  িশ া ও পিরবার কল াণ িবভােগর জ  
২০১৮-১৯ অথবছের ২৩ হাজার ৩৮৩ কািট টাকা বরাে র াব করিছ। 

িব ান ও যিু  

মাননীয় ীকার 

৯৮।  িব ানমন  জািত গঠেনর লে  আমরা িব ান ও যিু  িবষয়ক 
গেবষণাধমী কায মেক উৎসািহত করিছ। ছা -ছা ীেদর মেধ  িব ান িশ ায় 

আ হ বিৃ  করার লে  জলা পযােয় চলমান িব ান িবষয়ক ইজ িতেযািগতার 
কেলবর বিৃ  কের উপেজলা পযােয় স সারণ কেরিছ। খুলনা, বিরশাল, রংপরু, 

িসেলট, ময়মনিসংহ এবং চ াম িবভােগ ব ব ু  শখ মুিজবরু রহমান 
নেভািথেয়টােরর শাখা াপেনর কাজ  হেয়েছ। এছাড়াও িবভাগ, জলা ও 
উপেজলা পযােয় িব ান অিলি য়াড আেয়াজেনর কেলবর বিৃ  ও িবষয়িভি ক 
িব ান অিলি য়াড আেয়াজন করা হে । আমরা সংি  বসরকাির িত ানেকও 
এসকল আেয়াজেন সহেযািগতা করিছ। 

৯৯। বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর)- ক একিট 
স টার অব এি েল  ও স টার ফর টকেনালিজ া ফার এ ড ইেনােভশন 

িহেসেব পা র করা হে । এছাড়া, পারমাণিবক িনরাপ ার পাশাপািশ 
পারমানিবক িবিকরণ হেত র ার লে  বাংলােদশ পরমাণ ু শি  িনয় ণ 
কতপৃে র অবকাঠােমা শি শালীকরার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। 

১০০। িব ান ও যিু  ম ণালেয়র িবপরীেত আগামী অথবছেরর বােজেট ১২  
হাজার ২০০ কািট টাকা বরাে র াব রাখিছ। 

(২) ভৗত অবকাঠােমা 

িব ৎ ও ালািন 

মাননীয় ীকার 

১০১। িব ৎ উৎপাদন: আমরা এখন দেশর ায় ৯২ শতাংশ এলাকায় িব ৎ 
সরবরাহ কির এবং ৯০ শতাংশ পিরবার িব ৎ সংেযাগ পায়। ‘ শখ হািসনার 



উেদ াগ, ঘের ঘের িব ৎ’ এ াগানেক সামেন রেখ আমরা িব ৎ সংেযােগর 
পিরিধ আেরা স সারণ করেত চাই। আমােদর আ  ল  হল ২০২১ সােলর মেধ  
িব ৎ উৎপাদন মতা এখনকার ১৬ হাজার ৪৬ মগাওয়াট হেত ২৪ হাজার 
মগাওয়ােট উ ীত করা। িব ৎ উৎপাদন মতা পযায় েম ২০৩০ সােলর মেধ  

৪০ হাজার মগাওয়াট এবং ২০৪১ সােলর মেধ  ৬০ হাজার মগাওয়ােট উ ীত 
করার ত াশা আেছ। ল  অ যায়ী অথৈনিতক বিৃ  অজন করেত হেল এর কান 
িবক  নই। উৎপাদন স মতা বাড়ােত বতমােন ১৫ হাজার ২০৫ মগাওয়াট 

মতার ৫৯িট িব ৎেক  িনমাণ করা হে । এছাড়া, ৪ হাজার ৪৪০ মগাওয়াট 
মতার ২৩িট িব ৎেক  িনমােণর ি য়া চলেছ। িনকট ভিবষ েত ২২ হাজার ৫২ 

মগাওয়াট মতাস  আরও ২০িট িব ৎ ক  াপেনর পিরক না আেছ 

আমােদর। নতুন িব ৎেক  িনমােণর পাশাপািশ পরুাতন িব ৎ ক েলার 
সংর ণ, মরামত ও দ তা বিৃ  করা হে । 

১০২। কয়লািভি ক িব ৎ উৎপাদন: দশবাসী অবিহত আেছন য, আমরা 
মতায় আসার  থেকই কয়লািনভর িব ৎ উৎপাদেনর উেদ াগ নই। সই 

উেদ ােগর ফসল হেলা, থম: রামপােল ১ হাজার ৩২০ মগাওয়াট, ি তীয়: 
মাতারবািড়েত ১ হাজার ২০০ মগাওয়াট এবং ততৃীয়: পটুয়াখালীর পায়রায় ১ 

হাজার ৩২০ মগাওয়াট কয়লািভি ক িব ৎেক  াপেনর কাজ চলেছ। এছাড়া, 
মেহশখালীেত ১০ হাজার মগাওয়াট কয়লািভি ক িব ৎেক  াপেনর জ  
ব ি মািলকানা খােত দিশ ও িবেদিশ উেদ াগ হণ করা হেয়েছ। কয়লািভি ক 

িব ৎ উৎপাদন ি য়ােক পিরেবশবা ব করার উে েশ  আমরা িব ৎেক  
াপনকােল বনায়নসহ ঠা ডা পািনর সরবরাহ ও িব ৎেকে র দূষণীয় বজ  

িনঃসরণ িনয় ণর সবাধিুনক ব ব া িনি । 

১০৩। পারমাণিবক িব ৎ ক : গ াস ও কয়লািভি ক িব ৎেক  ছাড়াও 

রািশয়ার সহায়তায় পপেুর বা বায়নাধীন ২ হাজার ৪০০ মগাওয়াট মতাস  

পারমাণিবক িব ৎেক  াপেনর থম পযােয়র কাজ চলিত অথবছেরর শষ নাগাদ 

সমা  হেব। 

১০৪। নবায়নেযাগ  ালািন হেত িব ৎ উৎপাদন: পিরেবশবা ব উ য়ন 

কৗশেলর অংশ িহেসেব নবায়নেযাগ  ালািন হেত িব ৎ উৎপাদন মাট 



উৎপাদেনর ২০ শতাংেশ উ ীত করেত চাই। আমােদর সাফল  হে  িবপলু সংখ ক 
সালার হাম াপন। এ েলােক জাতীয় ি েড সংযু  কের জাতীয় ি েড িব ৎ 

সরবরাহ, নতুন ভবেন সালার প ােনেলর বাধ তামূলক সং ান ও িশ া িত ােনর 
ছােদ সৗর-িব ৎ প ােনল াপেনর মাধ েম িব ৎ উৎপাদেনর েচ া চালােনা 
হে । 

১০৫। উপ-আ িলক সহ যািগতায় িব ৎ আমদািন: িতেবশী ভারত থেক 

পেূবই আমরা িব ৎ আমদািন  কেরিছ। বতমােন আরও ৫০০ মগাওয়াট িব ৎ 
আমদািনর লে  ভড়ামারা-বহরমপরু লাইন এবং উপেকে র মতা বাড়ােনা 
হে । ভুটান হেত জলিব ৎ আমদািনর িবষেয় ি - দশীয় সমেঝাতা চুি  া র 
চূড়া  পযােয় রেয়েছ। ভুটােন জলিব ৎ উৎপাদেন আমরা িবিনেয়াগ পিরক না 
কেরিছ। এছাড়া, নপাল, মায়ানমার ও ভারেতর উ র-পবূা ল থেক জলিব ৎ 
আমদািনর লে  আেলাচনা চলমান আেছ। 

১০৬। স ালন লাইন: ইেতামেধ  ািপত ৪ ল  ৩৪ হাজার িকেলািমটার স ালন 

লাইেনর মাধ েম ায় ২ কািট ৮২ ল  াহকেক িব ৎ সংেযাগ দান করা 
হেয়েছ। স ালন লাইেনর অপযা তা দূরীকরেণর জ  ২০২১ সােলর মেধ  আরও 
২১ হাজার িকেলািমটার স ালন লাইন াপন এবং িবতরণ লাইেনর পিরমাণ মাট 
৪ ল  ৭৮ হাজার িকেলািমটাের উ ীত করার পিরক না হণ করা হেয়েছ। 

১০৭। তল-গ াস অ স ান: দেশর অনািব ৃত গ াস ও তল অ স ান ও 

উে ালেনর জ  বাংলােদশ পে ািলয়াম এ ে ােরশন এ ড াডাকশন কা ািন 

িলিমেটড (বােপ ) এর জনবল এবং কািরগির ও আিথক স মতা বিৃ  করা হে । 

২০২১ সােলর মেধ  ১০৮ িট প খনেনর পিরক না সামেন রেখ বােপ  সািবক 

কায ম অব াহত রেখেছ। পাশাপািশ, দেশর মবধমান ালািন চািহদার সােথ 
সাম স  রেখ ই ান িরফাইনাির িলিমেটড এর দিনক পিরেশাধন মতা ১৫ ল  

মি ক টন হেত ৪৫ ল  মি ক টেন উ ীত করার কায ম চলেছ। 

১০৮। এলএনিজ আমদািন: অথৈনিতক অ যা ার সােথ তাল িমিলেয় মশ 

বাড়েছ ালািনর চািহদা। দশীয় াকৃিতক গ াস িদেয় ালািনর মবধমান চািহদা 
মটােনা স ব নয়। ফেল, িব  ালািনর উৎস স ান করেত হে । াকৃিতক 



গ ােসর চািহদা এলিপিজ ারা িত াপন করার জ  িবিভ  কা ািনেক ২৪ ল  

৪৪ হাজার ৭৬৬িট এলিপিজ িসিল ডার আমদািন ও মজেুদর অ েমাদন দয়া 
হেয়েছ। এছাড়া, তরলীকৃত াকৃিতক গ াস (এলএনিজ) আমদািনর লে  
ইেতামেধ  মেহশখালীেত একিট ভাসমান সংর ণাগার ও পনুঃগ াসায়ন ইউিনট 

(Floating Storage and Regasification Unit) াপন করা হেয়েছ। অপর একিট 

ইউিনট শী ই াপন করা স ব হেব। এর মাধ েম চলিত বছেরর জনু মাস হেত 

৫০০ এমএমিসএফিড (Million Cubic Feet per Day) এবং অে াবর ২০১৮ 

নাগাদ আেরা ৫০০ এমএমিসএফিড সমতূল  এলএনিজ পাইপলাইেন সরবরাহ করা 
স ব হেব। পযায় েম ক বাজােরর মেহশখালী এবং পটুয়াখালীর পায়রােত িট 

লিভি ক এলএনিজ টািমনাল িনমােণর পিরক না আেছ আমােদর। 

১০৯। ালািন দ তা: গ ােসর সা য়ী ব বহার িনি ত করেত আবািসক খােত ি -

পইড িমটার ও িশ  খােত Electronic Volume Corrector (EVC) িমটার 

াপন করা হে । অ িদেক, িব েতর িসে ম লস াস, বেকয়া িব ৎ িবল 
আদায় ও লাড ম ােনজেম ট এর জ  ২০২১ সােলর মেধ  ২ কািট ি - পইড 
িমটার াপেনর পিরক না বা বায়ন করা হে । একইসােথ, িবল পিরেশাধ, 

অিভেযাগ িন ি  এবং সংেযাগ আেবদন ি য়াকরণেক অেটােমশেনর আওতায় 
আনার ফেল াহকরা সহেজ এসব সবা পাে ন। আমােদর ল  হেলা িব ৎ ও 

ালািনর দ  ব বহােরর মাধ েম ালািনর ব বহার ২০২১ সােলর মেধ  ১৫ 
শতাংশ এবং ২০৩০ সােলর মেধ  ২০ শতাংশ াস করা। 

১১০। িব ৎ িবভাগ এবং ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর িবপরীেত  ২৪ 

হাজার ৯২১ কািট টাকা বরাে র াব করিছ। 

যাগােযাগ অবকাঠােমা 

মাননীয় ীকার 

১১১। যাগােযাগ ও পিরবহন খােত চলমান কায মসমেূহর সময়া গ ও দ  

বা বায়ন এবং বা বায়েনা র মােনা য়ন এখন আমােদর মূল ল । 

১১২। সড়ক-মহাসড়ক: দেশর পণূ ১ হাজার ১৪০ িকেলািমটার আ িলক 



মহাসড়কেক যথাযথ মানস  ও শ  করার জ  আমরা ১০িট সড়ক 
জানিভি ক ১০িট  ক  হণ কেরিছ। এর আওতায় পযায় েম সারােদেশর 

৩ হাজার ৮১৩ িকেলািমটার জাতীয় মহাসড়কেক চার বা তদূ  লেন উ ীত করা 
হেব। ইেতামেধ  ৪৬৫ িকেলািমটার সড়ক চার বা তদূ  লেন উ ীত হেয়েছ। 
আেরা ৪৩৬ িকেলািমটার সড়কেক উ ীতকরেণর কাজ চলেছ। দেশর উ র-
পি মা ল ও পবূা েলর মেধ  সরাসির চলাচেলর েযাগ তিরর জ  আমরা ঢাকা 
ই ওেয়  এিলেভেটড এ ে সওেয় িনমােণর পিরক না িনেয়িছ। এিট এিশয়ান 
হাইওেয়র সােথ যু  থাকেব। সড়ক িনমােণর পাশাপািশ িত তা রাধ করার 
ওপর আমরা িবেশষ  িদেত চাই। স লে , ২০২১ সােলর মেধ  দেশর 
মহাসড়ক নটওয়ােকর পণূ ২৮িট হােন এে ল লাড কে াল শন 
হাপন করা হেব। 

১১৩। সতু-টােনল: দেশর পি মা েল যাগােযাগ নটওয়াক শি শালী করার 
জ  ৬১িট সতু িনমাণ/পনুঃিনমােণর ব ব া নয়া হে । প া সতু িনমােণর কাজ 

অেধেকর বিশ শষ হেয়েছ; চলমান আেছ ২য় কাঁচপরু, ২য় মঘনা ও ২য় গামতী 
সতু িনমােণর কাজ; গলািচপা, পায়রা ও কচা নদীর ওপর সতু িনমাণ এবং 

পাটুিরয়া- গায়াল  অব ােন ভিবষ েত ২য় প া সতু িনমােণর পিরক না আেছ। 
এছাড়া, নবম (বগা সতু), দশম ( মাংলা সতু) ও একাদশ (ঝপঝিপয়া) 
বাংলােদশ-চীন ম ী সতু িনমােণর জ  চীন সরকােরর সােথ সমােঝাতা ারক 

া র করা হেয়েছ। ত পির, কণফুলী নদীর তলেদেশ টােনল িনমাণ কাজ  
হেয়েছ। আশা করিছ ২০২২ সাল নাগাদ এর কাজ স  করেত পারেবা। 

১১৪। নগর পিরবহন: ঢাকা মহানগরীর অভ রীণ সড়ক নটওয়াক উ য়ন, 

েবশ ও িনগমন মহাসড়েকর যানজট িনরসন এবং ঢাকা ও পা বতী এলাকার জ  
পিরকি ত ও সমি ত আধিুনক গণপিরবহন ব ব া গেড় তালার লে  ২০০৫ 
সােল ২০ বছর ময়ািদ কৗশলগত পিরবহন পিরক না (Strategic Transport 

Plan) হণ করা হেয়িছল। আমরা ২০১৬ সােল এিটেক হালনাগাদ কেরিছ। 
সংেশািধত পিরক নায় ৫িট Mass Rapid Transit (MRT), ২িট Bus Rapid 

Transit (BRT), ৩ র িবিশ  িরং রাড, ৮িট রিডয়াল সড়ক, ৬িট এ ে সওেয়, 

২১িট া েপােটশান হাব িনমাণ এবং ািফক ম ােনজেম ট- ািফক সফিট ব ব ার 



উ য়ন ও বাস পিরবহন স র পনুগঠেনর সং হান রেয়েছ। 

১১৫। নগর পিরবহন ব ব ার উ য়েন বতমােন বশ কেয়কিট কায ম চলমান 

আেছ। গাজীপরু ও ঢাকা মহানগরীর জনসাধারেণর যাতায়ােতর িবধােথ হযরত 
শাহজালাল আ জািতক িবমানব র হেত গাজীপরু পয  ২০ িকেলািমটার দীঘ ও 
উভয়িদেক ২৫ হাজার যা ী পিরবহেন স ম Bus Rapid Transit Corridor এর 
িনমাণ কাজ  হেয়েছ। উ রা ততৃীয় ফইজ হেত বাংলােদশ ব াংক পয  
িনমাণাধীন এিলেভেটড MRT Line-6 তথা বাংলােদেশর থম মে ােরল িনমােণর 
কাজ পণূ উদ েম চলেছ। আশা করিছ, ২০২০ সােলর মেধ  মে ােরল িনমােণর 

কাজ শষ করেত পারেবা। এছাড়া আগামী অথবছের ঢাকা-আ িলয়া এিলেভেটড 
এ ে সওেয় িনমােণর কাজ  করেবা। আিম ব ি গতভােব মেন কির য, 

বহৃ র ঢাকার জ  িনউইয়েকর আদেল একিট মে া যাগােযাগ কতপৃ  
িত াপবূক সব ধরেনর যাগােযাগ ব ব ােক সমি ত কের একিট একক 

পিরচালনা সংগঠন াপন করা যথাযথ হেব। 

১১৬। িনরাপদ সড়ক: আধিুনক, িনরাপদ, পিরেবশবা ব ও তথ যিু িনভর 
সড়ক পিরবহন ও িনয় ণ ব ব া গেড় তালার জ  United Nations Decade of 

Action for Road Safety 2011-20 এবং SDGs এর অ সমথনকারী িহেসেব 
বাংলােদশ সরকার ২০২০ সােলর মেধ  সড়ক ঘটনায় আহত ও িনহতেদর সংখ া 
বতমােনর অেধেক নািমেয় আনেত চায়। এ লে  3E (Engineering, Education 

& Enforcement) িবেবচনায় রেখ িবিভ  কায ম বা বায়ন করা হে । ঢাকা 
মহানগরী ও পা বতী এলাকার জ  পিরকি ত ও সমি ত আধুিনক গণপিরবহন 
ব ব হা গেড় তালার লে  ‘Safety Rapid Strategic Transport Plan 2015-

2035’ বা বায়েনর কাজ চলেছ। এই পিরক নার আওতায় সড়ক িনরাপ া বিৃ  
কায েমর অংশ িহেসেব এক ল  দ  গািড়চালক তির করার কায ম  করা 
হেয়েছ। 

১১৭। রলখােতর উ য়ন ও স সারণ: পণ  ও যা ী পিরবহেনর ে  রলওেয় 

একিট সা য়ী, িনরাপদ ও পিরেবশবা ব মাধ ম। রলখােতর সািবক উ য়েনর 
লে  ইেতাঃপেূব ণীত ২০ বছর ময়ািদ রলওেয় মহাপিরক না হালনাগাদ করা 
হেয়েছ। উ  পিরক নার আওতায় ২০৪৫ সাল পয  বা বায়েনর জ  ২৩০িট 



ক  িচি ত করা হেয়েছ। রলপথ স সারণ, নতুন রলপথ িনমাণ ও সং ার, 

রলপথেক ডুেয়লেগেজ পা রকরণ, নতুন ও ব  রল শন চাল ু করা, নতুন 

ন চাল ুও েনর সািভস বিৃ  করা, েনর কাচ সং হ ইত ািদ কাজ অব াহত 
আেছ। আগামী অথবছের ১২০ িকেলািমটার নতুন রললাইন িনমাণ, ২২ 
িকেলািমটার রললাইন পনুবাসন, ২ হাজার ৫৫০ িকেলািমটার রলপথ 
র ণােব ণ, ৫৫িট নতুন রলেসতু িনমাণ, ১৬িট শেনর িসগ ািলং ব ব ার 
আধিুনকায়ন, ৫০িট িবিজ ও এমিজ যা ীবাহী কাচ সং হ ও ৪০িট ক ােরজ 
পনুবাসন করেত চাই। কেয়ক বছেরর মেধ  আরও ৩৯৫ িকেলািমটার নতুন 
রললাইন, ৭৬ িকেলািমটার রললাইন পনুবাসন ও ১৭৩িট নতুন রলেসতু িনমােণর 

পিরক না আেছ আমােদর। বতমােন, যমুনা নদীর ওপর িবদ মান ব ব ু  সতুর 
সমা রােল ডুেয়লেগজ ডাবল াকস  ‘ব ব ু  শখ মিুজব রলওেয় সতু’ 
িনমােণর স াব তা জিরেপর কাজ চলেছ। 

১১৮। রলওেয়র অব ব ত ভূিম ব বহার: বাংলােদশ রলওেয়র অেনক অব ব ত 

ভূিম রেয়েছ। এসব অব ব ত ভূিমর উপর িপিপিপ’র আওতায় শিপং মল, ফাইভ 

ার হােটল, মিডেকল কেলজ িনমাণ এবং িবদ মান রলওেয় জনােরল 

হাসপাতাল আধিুনকায়েনর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। 

১১৯। নৗপথ ও ব র উ য়ন: ে া ত দশ হেত উ রেণর যাগ তা অজেনর 

াপেট বেদিশক বািণেজ  আমােদর এখন িতেযািগতামলূক অব ান তির 
করেত হেব। বািণেজ র ে  সমু -নদী- লব র সংি  উপযু  অবকাঠােমা ও 

দ  পিরচালন ব ব া িনয়ামক ভূিমকা রােখ। এিদেক ল  রেখ আমরা সকল 
ধরেনর ব র অবকাঠােমা উ য়ন এবং আ ষি ক অ া  িবষেয় িবেশষ  
আেরাপ করিছ। নৗ- েটর নাব তা পনু ার ও সংর েণ জারসহ সহায়ক 

য পািত এবং সর ামািদ সং হ এবং িজং করা হে । 

১২০। দেশ মাট আমদািন ও র ািন পেণ র ায় ১০ শতাংশ মাংলা ব েরর 
মাধ েম পিরবািহত হয়। অথচ, ব বহােরর অভােব িবগত সরকােরর আমেল ব রিট 
ব  হওয়ার উপ ম হয়। ব রিটেক আধুিনক ব ের পা েরর জ  আমরা 
ক ািপটাল িজং, কােগা া ডিলং য পািত সং হসহ েয়াজনীয় পদে প 
িনেয়িছ। ফেল ব েরর ব বহার ও আয় ব েণ বিৃ  পেয়েছ। পায়রা গভীর 



সমু ব র িনমাণ কােজ গিতশীলতা আনেত ইেতামেধ  এেক Fast Track 

ক ভু  করা হেয়েছ। 

১২১। নৗপিরবহন স ের দ  জনবল সিৃ র জ  আমরা ৪িট মিরন একােডিম 
াপন করিছ। যা ী ও পণ  পিরবহন সহজীকরেণর জ  জাহাজ িনমাণ ও সং হ, 

কােগা সািভস স সারণ, ফির সািভেসর উ য়ন ইত ািদ কাজ চলমান আেছ। 

১২২। িবমানব র উ য়ন ও স সারণ: িনরাপদ বসামিরক িবমান চলাচল, যা ী 
ও মালামাল পিরবহেনর জ  হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র ও 
আ িলক িবমানব রসমেূহর স মতা ও সবা িবধা বিৃ র কাজ অব াহত 
রেখিছ। িপিপিপ’র আওতায় খান জাহান আলী িবমানব র িনমােণর লে  
েয়াজনীয় ি য়া স  করা হে । ব ব ু  শখ মিুজব আ জািতক িবমানব র 

িনমাণ কে র স াব তা সমী ার কাজ ায় ৯০ ভাগ শষ হেয়েছ। এছাড়া, 
২০১৯ সােলর মেধ  ৪িট বািয়ং ৭৮৭-৮ উেড়াজাহাজ সং হ ও ২িট ড াশ-৮ 
উেড়াজাহাজ েয়র পিরক না হণ কেরিছ। িবমােন আমরা যেথ  িবিনেয়াগ কের 

চেলিছ, িক ু  িবমান এখেনা তমন ভােলা সবাদান করেত স ম হেয় উঠেত 

পােরিন। িবমানেক সরকাির সং ার পিরবেত একিট বািণিজ ক িত ােন পা িরত 

করার উেদ াগিট আমার মেন হয় এ াপেট অপিরহায। 

১২৩। যাগােযাগ অবকাঠােমা খােত আিম মাট ৫৩ হাজার ৮১ কািট টাকা 
বরাে র াব করিছ। 

পািন স দ 

১২৪। ব া-খরা-নদী ভা ন িনয় ণ ও ভূিম পনু ার: নদীর নাব তা বাড়ােনা, 
ভা ন াস ও  মৗ েম পািন সরবরাহ িনি ত করার লে  ২০২১ সােলর মেধ  
৪৭০ িকেলািমটার নদী িজং; সচ িবধা স সারেণর জ  ৫৩০ িকেলািমটার 
সচ খাল খনন ও পনুঃখনন এবং ৮৬০িট সচ াকচার িনমাণ ও মরামত, ৩িট 

ব ােরজ ও রাবার ড াম িনমাণ; ব া-লবণা তা-জলাব তা ােসর জ  ২৪০ 
িকেলািমটার ব া িনয় ণ ও উপ লীয় বাঁধ িনমাণ ও মরামত, ৭১০িট ব া িনয় ণ 
ও িন াশন অবকাঠােমা িনমাণ ও মরামত, ১ হাজার ৫২৫ িকেলািমটার িন াশন 
খাল খনন ও পনুঃখনন কাজ স  করেবা। এছাড়া ৬িট আঁিড় বাঁধ িনমােণর 



মাধ েম সমু  হেত ১১০ একর ভূিম পনু ােরর পিরক না আেছ। 

১২৫। হাওর ও জলাভূিম উ য়ন: রামসার গাইড অ সরণ কের বাংলােদেশর সব 
জলাভূিমর তািলকা ণয়ন করা হে । এছাড়া জলাভূিমসমেূহর ব ব াপনা কাঠােমা 
উ াবেনর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। হাওর এলাকায় িবিভ  অবকাঠােমা িনমােণর 

ভাব মূল ায়েনর জ  আমরা একিট সমী া শষ কেরিছ। এেত পিরেবশবা ব 
অবকাঠােমা িনমােণর িদকিনেদশনা পাওয়া যােব। 

(৩) িডিজটাল বাংলােদশ 

মাননীয় ীকার 

১২৬। ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ এর ব ানাের তথ যিু র ব াপক ও ব মুখী ব বহার 
আমােদর অভী  বিৃ  অজন এবং দাির  াস ও সামািজক গিতশীলতা বাড়ােত 

সহায়তা করেছ। সামেনর িদন েলােত উ  বিৃ র ধারা সংহত ও টকসই করার 

জ  িজিডিপেত িশ খােতর তুলনামূলক অবদান বাড়ােত হেব। এে ে  আমরা 
উৎপাদনশীলতা বাড়ােনার িদেক নজর িদেত চাই। ফেল সামেনর িদন েলােত 

আমােদর তথ যিু  িনভরতা আেরা বাড়েব। 

১২৭। অবকাঠােমা, ই টারেনট সবা ও িনরাপ া: ইেতামেধ  দেশর ত  
অ ল পয  তথ যিু  অবকাঠােমার শ  িভত রিচত হেয়েছ। তারপরও চািহদার 
সােথ সাম স  রেখ আমরা নতুন অবকাঠােমা িনমাণ ও ই টারেনট সবা 
স সারেণর কাজ চলমান রেখিছ। এর মেধ  উে খেযাগ  হেলা- ৬িট িবভাগ হেত 
ঢাকা পয  ৪.৪০৮ িজিবিপএস এবং জলা হেত িবভাগ পয  মাট ৫.৯২৮ 
িজিবিপএস ব া ডউইথ দান এবং ওয় ারেলস ডব া ড নটওয়াক (4G, LTE) 

াপেনর উেদ াগ। দশব াপী িব তৃ তথ যিু  কাঠােমার িনরাপ া ঝঁুিক এড়ােনার 
জ  Cyber space এবং Internet িভি ক সাইবার াইম পযেব ণ এবং িতহত 
করাসহ সকল কার তেথ র িনরাপ া িনি তকরেণর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। 

১২৮। উ াবন ও উেদ া া উ য়ন: যেুগর চািহদার সােথ সংগিত রেখ ত ণেদর 

নতুন যিু র উ াবন ও উেদ াগ হেণ উৎসািহত করা, তােদর স মতা বিৃ  ও 

উ ািবত সাম ী াি ডং ও বািণিজ কীকরণ, মধা  সংর ণ ইত ািদ ে  



ািত ািনক কাঠােমা তিরর লে  আমরা ‘উ াবন ও উেদ া া উ য়ন একােডিম’ 

িত া করেত যাি । উ াবনিভি ক ব ি  উেদ ােগর িবকাশ এবং ু  ও মাঝাির 

িশ  গেড় তালা ও কমসং ােন এিট কাযকর ভূিমকা রাখেব। 

১২৯। জনেসবায় যিু : সরকাির সবা সহজীকরেণ Utility Payment 

Platform (UPP) াপন করা হে ; উপবিৃ র টাকা পৗছঁােনার জ  ২০ ল  ‘মা’ 
ক দয়া হে  টিলটেকর িসম। বে াপসাগর উপ লবতী ীপ মেহশখালীেক 

িডিজটাল নটওয়ােকর আওতায় আনার কাজ চলেছ। তথ যিু র ব বহােরর 
মাধ েম ীেপর অিধবাসীেদর জীবন যা ার মােনা য়ন হেব। ফেল, শহর ও 
ীপা েলর অিধবাসীেদর সামািজক ও অথৈনিতক ব বধান কেম আসেব। 

১৩০। তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভাগ এবং ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর 
িবপরীেত আমােদর ািবত বরাে র পিরমাণ মাট ৬ হাজার ৬৪ কািট টাকা। 

(৪) জনকল াণ 

১৩১। খাদ  িনরাপ া: আমােদর ল  হল দেশর সকল মা েষর জ  িনরাপদ ও 

পিু কর খােদ র সরবরাহ িনি ত করা এবং আপৎকালীন সমেয়র জ  পযা  

খাদ শস  মজদু রাখা। দেশ সরকাির পযােয় খাদ শেস র ধারণ মতা বতমােন 
২১.২ ল  মি ক টন। ২০২০ সােলর মেধ  ধারণ মতা ২৭.০ ল  মি ক টেন 

উ ীত করার জ  আেরা ৬.৪ ল  মি ক টন ধারণ মতার আধিুনক খাদ  
দাম/সাইেলা িনমাণ করা হে । এছাড়াও েযাগকালীন এবং েযাগ-পরবতী 

সমেয় খাদ  সরবরাহ াভািবক রাখার লে  আমরা দেশর ৮িট কৗশলগত ােন 

মাট ৫ ল  ৩৫ হাজার ৫০০ মি ক টন ধারণ- মতার ৮িট আধিুনক ীল 
সাইেলা িনমােণর উেদ াগ িনেয়িছ। খাদ  সংর েণর পাশাপািশ খাদ  িনরাপ া 
িনি ত করার লে  ‘বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতপৃ ’ ক শি শালী করার জ  
দ তা উ য়ন ক  হণ এবং তােদর জ  টি ং ল াবেরটির াপেনর উেদ াগ 
নয়া হেয়েছ। এছাড়া, খাদ  ম ণালেয়র পিরবী ণ স মতা বাড়ােনা ও তথ -উপা  

ব ব াপনা উ য়েনর জ  িডিজটাল যিু িভি ক কায ম হণ করা হে । 

১৩২। দির  জনেগা ীর জ  মেূল  খালাবাজাের খাদ শস  িব য় এবং 
খাদ বা ব কমসিূচর মাধ েম  আেয়র পিরবারেক েভ া মেূল  খাদ  সহায়তা 



দােনর িনয়িমত কায ম অব াহত আেছ। ত পির, িভিজিড কমসূিচর মাধ েম 
চলমান পিু সম ৃ  চাল িবতরণ কায ম পযায় েম সকল উপেজলায় স সারণ 

করেবা। মাননীয় ধানম ীর অ ািধকার িবেবচনায় ও এসিডিজ বা বায়েনর জ  

‘খাদ  ও পিু  িনরাপ া নীিত ২০১৮-১৯’ ণয়ন করা হে । িসেলট ও 
মৗলভীবাজার অ েল মা, িশ  ও িকেশার-িকেশারীেদর জ  চলমান পিু  উ য়ন 

কায ম সফল হেল তা সারােদেশ স সারেণর পিরক না আেছ আমােদর। 

১৩৩। সামািজক র া: দাির  ও অসমতা ােসর ে  িনয়িমত অথৈনিতক 
কমকাে ডর বাইের সামািজক র া কায ম হেলা আমােদর অ তম হািতয়ার। 
৭ম প বািষক পিরক নার আেলােক হতদির /অিতদির , াি ক জনেগা ী ও 
সমােজর সবািধক ঝঁুিক  অংেশর িদেক ল  রেখ িতবছর মূল কমসিূচ েলার 
আওতা ও পিরিধ স সারণ করা হে । বরা  দােনর ে  আমরা েযাগ বণ 
এলাকা, অিতদির  এলাকা এবং জনসংখ ার অ পাত িবেবচনা করিছ। 

মাননীয় ীকার 

১৩৪। আগামী অথবছেরর জ  সামািজক র া খােতর আওতা বাড়ােনার 

াবসমহূ আপনার এবং দশবাসীর অবগিতর জ  তুেল ধরিছ:  

 অ ল যু াহত ও অ  মিু েযা া বা তােদর ী, পু  ও ক া অথবা নািত-
নাতনীেদর সহায়তা দবার জ  একিট ব ব া মিু যু  িবষয়ক ম ণালয় ত 
করেছ। এজ  আগামী বােজেট ায় ৪০০ কািট টাকার বরা  রাখা হেয়েছ; 

 বয়  ভাতােভাগীর সংখ া ৩৫ ল  থেক ৪০ ল  জেন বিৃ ; 

 িবধবা ও ামী িনগহৃীতা মিহলা ভাতােভাগীর সংখ া ১২ ল  ৬৫ হাজার থেক ১৪ 

লে  বিৃ ; 

 বীর মিু েযা ােদর জ  স ানী ভাতা ও উৎসব ভাতার পাশাপািশ বািষক ২ 
হাজার টাকা হাের বাংলা নববষ ভাতা চালকুরণ। এছাড়াও, জীিবত মিু েযা ােদর 
জ  িবজয় িদবস উপলে  জন িত ৫ হাজার টাকা কের িবেশষ স ানী ভাতা 
চালকুরণ; 

 অস ল িতব ী ভাতােভাগীর সংখ া ৮ ল  ২৫ হাজার হেত ১০ লে  বিৃ ; 

 িতব ী ছা /ছা ীেদর উপবিৃ র হার বািড়েয় াথিমক ের ৫০০ টাকা হেত 
৭০০ টাকায়, মাধ িমক ের ৬০০ টাকা হেত ৭৫০ টাকায় এবং উ  মাধ িমক 

ের ৭০০ টাকা হেত ৮৫০ টাকায় বিৃ ; এবং ভাতােভাগীর সংখ া ৮০ হাজার 



হেত ৯০ হাজার জেন বিৃ ; 

 িহজড়া, বেদ ও অন সর জনেগা ীর উপবিৃ র হার াথিমক ের ৩০০ টাকা 
হেত ৭০০ টাকায়, মাধ িমক ের ৪৫০ টাকা হেত ৮০০ টাকায়, উ  মাধ িমক 

ের ৬০০ টাকা হেত ১ হাজার টাকায় এবং উ তর ের ১ হাজার টাকা হেত ১ 
হাজার ২০০ টাকায় বিৃ ; 

 বেদ ও অন সর জনেগা ীর উপকারেভাগীর সংখ া ৩৬ হাজার থেক ৬৪ 
হাজাের উ ীত;এবং এেদর মেধ  িবেশষ ভাতা ভাগীর সংখ া ২৩ হাজার হেত ৪০ 

হাজাের এবং িশ া উপবিৃ র সংখ া ১১ হাজার হেত ১৯ হাজাের উ ীত; 

 ক া ার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, ােক প ারালাই  ড ও জ গত 
দেরাগীেদর আিথক সহায়তা কমসূিচর উপকারেভাগীর সংখ া ১০ হাজার থেক 

১৫ হাজাের বিৃ ; 

 চা িমকেদর জীবনমান উ য়ন কমসূিচর উপকারেভাগীর সংখ া ৩০ হাজার হেত 
৪০ হাজাের বিৃ ; 

 দির  মা’র জ  মাতৃ কালীন ভাতা মািসক ৫০০ টাকা হেত ৮০০ টাকায় বিৃ  
এবং ভাতার ময়াদ ২ বছেরর েল ৩ বছর িনধারণ। পাশাপািশ, ভাতােভাগীর 
সংখ া ৬ ল  হেত ৭ লে  বিৃ ; 

 কমজীবী ল াকেটিটং মাদার সহায়তার আওতায় মািসক ভাতা ৫০০ টাকা হেত 
৮০০ টাকায় বিৃ  এবং ভাতা দােনর ময়াদ ২ বছেরর েল ৩ বছর িনধারণ। 
পাশাপািশ, ভাতােভাগীর সংখ া ২ ল  হেত ২ ল  ৫০ হাজাের বিৃ ; 

 ক বাজােরর টকনাফ ও উিখয়া উপেজলার িতিটেত ২০ হাজার িহেসেব মাট 
৪০ হাজার বিৃ  কের িভিজিড কায েমর উপকারেভাগীর সংখ া ১০ লাখ ৪০ 
হাজাের বিৃ । 

১৩৫। ভাতার হার ও ভাতােভাগীর সংখ া বাড়ােনার পাশাপািশ সামািজক র া 
কায মেক ল িভি ক,  ও জবাবিদিহমূলক করার জ  আমরা 
তথ যিু িভি ক সং ার কায ম তথা িজ-টু-িপ (Government to Person) 
প িতর বতন কেরিছ। এর আওতায় েত ক উপকারেভাগী সরকাির কাষাগার 
হেত ইেলক িণক ফা ড া ফােরর মাধ েম িনজ িনজ পছে র ব াংক িহসাব বা 
মাবাইল িহসােব মােসর িনিদ  তািরেখ ভাতা পােবন। পাশাপািশ, জাতীয় 

পিরচয়পে র সােথ সংেযাগ রেখ েত ক সামািজক িনরাপ া কমসিূচর জ  
িডিজটাল তথ -ভা ডার ত করা হে , যা উপকারেভাগী িনবাচেন ততা 



পিরহাের সহায়তা করেব। পাশাপািশ, নতুন ভাতার আেবদন, অিভেযাগ ব ব াপনা, 
অথবরা , অথছাড় ইত ািদ িবষয়ও এর মেধ  অ ভু  করা হে । ফেল, সরকাির 
স দ ও সবায় সাধারণ জনগেণর সহজ অিভগম তা ও অিধকার িনি ত হেব। 
পাইলটিভি েত মাতৃ কাল ভাতা কমসূিচর সাতিট উপেজলায় িজ-টু-িপ’র মাধ েম 
ভাতা িবতরণ প িতর সূচনা করা হেয়েছ। বয় ভাতা িবধবা ও ামী িনগহৃীতা ভাতা 
এবং িতব ী ভাতা ১১িট জলায় িজ-টু-িপ প িতেত িবতরেণর িত চূড়া  
পযােয় রেয়েছ। আশা করিছ, আগামী অথবছের সারােদেশ এিট স সারণ করেত 
পারব। এে ে  িনরাপ া ঝঁুিক এড়ােত আমরা যথাযথ প িত অ সরণ করেবা। 

১৩৬। দাির  িবেমাচেন ু ঋণ ও অ া  কায ম: দাির  িবেমাচেনর লে  
জািতর িপতা ব ব ু  শখ মুিজবরু রহমান ১৯৭৪ সােল সব থম প ী সমাজেসবা 
কায ম  কেরন। বতমােন প ী সমাজেসবা কায ম, প ী মাতেৃক  কায ম, 

দ  ও িতব ী ব ি েদর পনুবাসন কায ম ও শহর সমাজ উ য়ন কায ম এর 
আওতায় পিরবার িত ৫ হাজার থেক ৩০ হাজার টাকা হাের ােমর অিত-দির  
জনসাধারেণর মেধ  দমু  ু ঋণ িবতরণ করা হে । এছাড়াও িবিভ  
ম ণালয়/িবভাগ/ িত ান িবিভ মুখী ু ঋণ কায ম পিরচালনা করার ফেল 
আ -কমসং ােনর েযাগ তির হে । 

১৩৭। িতব ী জনেগা ীর উ য়ন: দশব াপী িতবি তা জিরপ শেষ 
শনা কৃত সকল িতব ী ব ি র তথ  Disability Information System (DIS) 

নামক তথ  ভা ডাের অ ভু  করা হেয়েছ। আমােদর ধারনামত যত িতব ী দেশ 
আেছ, জিরেপ স সংখ া অেনক কেমেছ বেল আমরা আনি ত। িক ু  এেত 
আমােদর দািয় ও বেড়েছ। তােদর জীবনেক সহনীয় কের তালার দায় আমােদর। 
এ তথ ভা ডার ব বহার কের পযায় েম সকল িতব ী ব ি েক পিরচয়প  দান 
করা হেব। িতবি তার মা া ও ধরণ অ যায়ী িচিকৎসা, িশ া ও িশ ণসহ 
অ া  সবা দােনর লে  উ য়ন কায েমর পনুিব াস এবং নতুন উ য়ন 
পিরক না হণ করা হে । 

১৩৮। অথেনিতক কমকাে ড নারী: আমােদর েচ ায় িবগত এক দশেক নারী 
িশ ার হার অেনক বেড়েছ। স তুলনায় অথৈনিতক কমকাে ড নারীর অংশ হণ 
এখনও যেথ  নয়। া বয়  নারীেদর মেধ  সা রতার হার ২০০৯ সােল িছল 



৫৪.৩ শতাংশ, ২০১৬ সােল তা ৬৯.৫ শতাংেশ উ ীত হেয়েছ। অ িদেক, 

অথৈনিতক কমকাে ড নারীর অংশ হণ ২০১০ সােলর পের তমন বােড়িন; ২০১০ 

সােলর ৩৬.০ শতাংেশর তুলনায় সাত বছের বেড়েছ নগণ  ০.৩ শতাংশ; 
ামা েল অংশ হেণর হার বিৃ  পেলও শহরা েল অংশ হেণর হার িকছুটা 

কেমেছ। যেথাপযু  িশ ণ এবং আবাসন, স ানেদর জ  িদবায  ক , নারী-
বা ব গণপিরবহন ইত ািদ িবধা দােনর মাধ েম দেশর অেধক জনেগা ীর 
উৎপাদন স াবনার পণূ ব বহার করেত আমরা ব পিরকর। গণপিরবহেন নারীেদর 
জ  িনিদ  হাের আসন সংর ণ ২০২০ সােল কাযকর করার জ  এবাের এক 
বছর সময় দওয়া হে । 

১৩৯। িশ ণ, কমপিরেবশ ও অ া  স : মিহলােদর আ -কমসং ােনর 
জ  ঘণূায়মান আকাের ৬৪িট জলার ৪৮৮িট উপেজলায় মাথািপছু ৫ হাজার টাকা 
থেক ১৫ হাজার টাকা পয  ঋণ িবতরণ করা হে । রাজ  বােজট থেক অথািয়ত 

২৫িট কমসিূচর মাধ েম নারী উেদ া ােদর িবিভ  েড িশ ণ দান করা 
হে । ৮িট িবভাগীয় শহের এবং ৬৪িট জলা শহের ও ৪২৬িট উপেজলায় তণৃমূল 
পযােয়র ২ ল  ১৭ হাজার ৪৪০জন নারীেক আয়বধনমলূক িশ ণ দােনর 

উেদ াগ নয়া হেয়েছ। ঢাকাসহ িবিভ  জলা-উপেজলায় কমজীবী মিহলা হাে ল 
িনমাণ ও িশ  িদবায  ক  াপন/স সারণ করা হে । এর মেধ  উে খেযাগ  

হল-গাজীপরু জলার কালীগ  উপেজলায় কমজীবী মিহলা হাে ল ও িশ  
িদবায  ক  িনমাণ, িমরপরু ও িখলগাঁও কমজীবী মিহলা হাে েলর ঊ মুখী 
স সারণ, ঢাকার নীলে েত ১০তলা কমজীবী মিহলা হাে েলর নতুন ভবন 
িনমাণ এবং চ াম, রাজশাহী, খলুনা, যেশাের ৪িট হাে েলর অবকাঠােমা উ য়ন। 

১৪০। সেচতনতা সিৃ : কমে ে  নারীর অংশ হেণর সামািজক হণেযাগ তা 
বাড়ােনা, নারী িনযাতন িতেরাধ ও কমে ে  িনরাপ া িবধােনর মাধ েম আমরা 
নারীর রাজৈনিতক, সামািজক, শাসিনক ও অথৈনিতক মতায়ন িনি ত করার 

েচ া চািলেয় যাি । সমােজর িবিভ  েরর াি ক ও অসহায় িকেশার-
িকেশারীেদর সেচতনতামলূক িশ েণর মাধ েম জ ডার বই  ড ভােয়ােল  

িতেরােধ স ম করার জ  ৬৪িট জলার ৪৮৯িট উপেজলায় ৫ হাজার ২৯২িট 
ােবর মাধ েম সমােজ ইিতবাচক পিরবতন আনয়ন এবং সিহংসতা রাধকে  



সেচতনতা বিৃ র কায ম পিরচালনা করা হে । এছাড়া, ৬৪িট জলার ৪৯০িট 
উপেজলায় ১ কািট ামীণ িবধাবি ত মিহলােদর জ  তথ যিু েত 

েবশািধকার এবং তথ যিু িভি ক সবা দােনর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। 

১৪১। জ ডার রসপনিসভ বােজট: বােজেট নারীর িহস া তুেল ধের ২০০৯-১০ 
অথবছর হেত িতবছর জ ডার বােজট কাশ করা হে । দশ বছর ধের 
পিরচািলত জ ডার বােজট ণয়ন উেদ াগেক মূল ায়েনর লে  একিট পণূা  

িতেবদন ণয়েনর জ  এবার একিট কিমিট গঠন করা হেব। তারা এ উেদ ােগর 
িবে ষণ কের এেক উ ীত করা অথবা নতুন ধাঁেচ সং ার করার উে েশ  পািরশ 

দান করেবন। 

১৪২। িশ  উ য়ন: িসেলট, নামগ , হিবগ , মৗলভীবাজার, ময়মনিসংহ, 

গাজীপরু, নারায়নগ , পটুয়াখালী ও সাত ীরা জলায় অন সর িশ েদর জ  ২ 
হাজার ১০৯ িট কে র মাধ েম াক- াথিমক িশ াসহ অ া  কায ম হােত 
নয়া হেয়েছ। এর আওতায় ২০ িট ড- কয়ার স টার, ৫১৫ িট িশ  িবকাশ ক  

এবং ৭৪০িট াক- াথিমক িশ া ক  াপন করা হে । ২০১৫-১৬ অথবছর 
থেক িশ  বােজট ণয়ন করা হে , যা থেক জাতীয় বােজেট িশ েদর উ য়েন 

বরা , গহৃীত কায ম ও নীিতেকৗশল িবষেয় ধারণা পাওয়া যাে । আগামী 
অথবছেরর জ  িশ  বােজেটর পিরিধ স সারণ কের আরও ১৫িট 
ম ণালয়/িবভাগেক অ ভু  করা হেয়েছ। িশ েদর কল ােণ বরা কৃত স েদর ু  
ব বহার ও িরেপািটং-এর ে  অথ িবভাগ ও িশ খাত সংি  ম ণালয় েলার 

স মতা বাড়ােনা হে । 

১৪৩। মুি েযা া কল াণ: মুি েযা ােদর আথ-সামািজক অব া উ য়েনর জ  

দেশর সকল জলা/উপেজলায় মুি েযা া কমে  ভবন িনমােণর কাজ চলেছ। এ 

পয  ৫৭িট জলায় ভবন িনমােণর কাজ শষ হেয়েছ। আমরা দেশর সকল সরকাির 

হাসপাতােল ও ১৬িট িবেশষািয়ত হাসপাতােল মুি েযা ােদর িবনা খরেচ 

িচিকৎসােসবা দােনর উেদ াগ িনেয়িছ। ‘ভূিমহীন ও অস ল মুি েযা ােদর 

বাস ান িনমাণ’ কে র আওতায় ২ হাজার ৮৫২িট ইউিনট িনমাণ কাজ স  

হেয়েছ; আরও ১১৯িট ইউিনট িনমাণাধীন আেছ। এছাড়াও ৮ হাজার অস ল 

মুি েযা ােক আবাসন িবধা দােনর জ  জলা/উপেজলা পযােয় ব তল ভবন 



িনমাণ ক  হণ করা হেয়েছ। মুি েযা া কল াণ াে র মাধ েম সকল ব-

সামিরক, সামিরক, শহীদ, খতাব া  ও যু াহত মুি েযা ার কল াণ সাধেনর 

লে  ‘বাংলােদশ মুি েযা া কল াণ া  আইন, ২০১৮’ এর খসড়া ণয়ন করা 
হেয়েছ, যা বতমােন জাতীয় সংসেদ উপ াপেনর অেপ ায় রেয়েছ। আগামী 
অথবছর থেক মুি েযা ােদর জ  বশাখী ভাতা ও িবজয় িদবস ভাতা চাল ুকরা 
হে । 

১৪৪। মুি যেু র চতনা সংর ণ: আমরা মুি যেু র ইিতহাস-ঐিত  এবং িৃত 

সংর েণ মুি যু কােল িম  বািহনীর শহীদ সদস েদর রেণ িৃত  িনমাণ এবং 
মুি যেু র িৃত াপনাসমহূ মরামত ও সংর েণর উেদ াগ িনেয়িছ। নতুন 

জে র কােছ মুি যেু র ইিতহাস সিঠকভােব তুেল ধরা ও ত ণ জে র মেধ  

মুি যেু র চতনা সিৃ র লে  সকল জলা-উপেজলায় মুি েযা া কমে  ভবেন 

মুি যু  জা ঘর-কাম-লাইে ির িনমাণ করা হে । 

১৪৫। বেদিশক কমসং ান ও দ তা উ য়ন: বেদিশক কমসং ান বিৃ , 

অিভবাসন ব য় াস এবং অিভবাসন ি য়া সহজ ও িনরাপদ করার জ  আমােদর 

তৎপরতা অব াহত রেখিছ। পবূ ইউেরাপসহ ৫২িট দেশ মবাজার স সারেণর 
লে  গেবষণাসহ েয়াজনীয় অ া  কায ম পিরচালনা করা হে । িবদ মান 

৬িট ই িটিটউট অব মিরন টকেনালিজ ও ৬৪িট কািরগির িশ ণ কে র 
মাধ েম িবেদশ গমেন ু কমীেদর ৪৮িট েড দ তা উ য়ন িশ ণ দান করা 
হে । এছাড়া, ৭ম প বািষক পিরক নার আেলােক অিভবাসেন িপিছেয় পড়া 
জলাসমূহ হেত কমী রেণর হার বিৃ র কায ম হণ করা হেয়েছ। 

যু রাজ িভি ক আ জািতক িশ ণ সং া City and Guilds (C&G) এর 
পাঠ ম ও মান অ যায়ী বাংলােদশ জনশি , কমসং ান ও িশ ণ বু েরা ৩ 

থেক ৬ মাস ময়ািদ ানীয় িশ েণর আেয়াজন করেছ এবং িশ ণ শেষ 
িশ ণাথীেদর C&G কতকৃ সনদ দান করা হে । ানীয় িশ েণর মাধ েম 

আ জািতক সনদ াি র ফেল দ  কমী িহেসেব অভ রীণ কমসং ােনর 
পাশাপািশ উ  বতেন বেদিশক কমসং ােনর েযাগ স সািরত হেয়েছ। 

১৪৬। বাসী কল াণ: বাসী কল াণ আইন সংেশাধন কের পিরচালনা বােড 



’জন বাস ত াগত কমীেক অ ভুি র ব ব া হণ করা হেয়েছ। ফেল, 

অিভবাসী কল াণ ও অিধকার িত ার ে  একিট নতুন মা া যাগ হেয়েছ। 
সামেনর িদন েলােত বাসী কল ােণ আমরা আেরা যসব কায ম বা বায়ন 
করেত চাই তার মেধ  উে খেযাগ  হল- িবেদশ হেত ত াগত িমকেদর 
তথ ভা ডার তির ও দেশ তােদর কমসং ােন সহায়তা দান, য সব দেশ 
অিভবাসীর সংখ া ১০ হাজােরর বিশ সসব দেশ ম উইং াপেনর মাধ েম 
কল াণমূলক কায ম পিরচালনা; িবেদিশ ভাষা িশ াদান কায ম জারদারকরণ 
ইত ািদ। 

(৫) কৃিষ ও প ী উ য়ন 

মাননীয় ীকার 

১৪৭। কৃিষ উ য়ন: আবাদেযাগ  জিম মশ কমেত থাকা সে ও আমােদর 
কৃিষবা ব নীিতেকৗশল ও কমসূিচ হেণর ফেল কৃিষখােতর উৎপাদন ব লাংেশ 
বেড়েছ। কৃিষ ভতুিক, সার-বীজসহ অ া  কৃিষ উপকরণ েণাদনা ও সহায়তা 

কাড, সচ িবধা ও খামার যাি কীকরণ, শস  ব মুখীকরণ ও িবপণন, কৃিষ 
পনুবাসন সহায়তা ইত ািদ সফল কায মসমূহ আমরা েয়াজনীয় মা ায় অব াহত 
রাখেবা। তেব, যিু র ব বহােরর মাধ েম এে ে  দ তা আেরা বাড়ােনা হেব। 
ইেতামেধ  মাবাইল ব াংিকং এর মাধ েম নগদ আিথক সহায়তা সরাসির কৃষেকর 
িনকট পৗঁছােনার উেদ াগ নয়া হেয়েছ এবং কৃিষ উপকরণ সহায়তা কাডধারী 
কৃষকগেণর তািলকা হালনাগাদ করা হে । 

১৪৮। কৃিষখােতর টকসই উ য়েনর লে  বতমােন আমরা পিরেবশবা ব ও 
জলবায় ুপিরবতেনর সােথ খাপ খাওয়ােনার উপেযাগী কায েমর ওপর বিশ  
িদি । গেবষণার মাধ েম উপযু  যিু  ও ফসেলর জাত উ াবন এবং হ া েরর 
কাজ চলেছ। াকৃিতক েযাগ বণতার ভাব মাকােবলার জ  শস িনিবড়তা 
বিৃ সহ -জীবনকাল-স  (short duration) ফসল উৎপাদেনর িদেক নজর 
দয়া হে । খরা-লবণা তা-তাপ-সিহ ু  ধান, তাপ-সিহ ু  গম এর জাত উ াবন 

এবং তা জনি য় ও স সারণ করা হে । আগামী অথবছের ফসেলর ২২িট নতুন 
জাত ও ২১িট যিু  উ াবেনর ল  িনধারণ করা আেছ। এছাড়া পিরেবশবা ব ও 



অথকরী ফসল পােটর িবিভ  িত লতা-সিহ ু  জাত উ াবন এবং ব মুখী পাটপণ  
উ াবেনর জ  গেবষণা কায েম গিতশীলতা এেসেছ। ইউিরয়া সােরর ব বহার 
াস, জব সােরর ব বহার বিৃ  ও ষম সার ব বহােরর মাধ েম জিমর া  র া ও 

ফসল উৎপাদন বিৃ র জ  িবিভ  পদে প িনি  আমরা। সােরর ণগত মান 
িনি ত করার জ  সার পরী াগার ও গেবষণােক  িনমাণ ও সং ােরর উেদ াগ 

িনেয়িছ। 

১৪৯। সচ কােজ ভূ-গভ  পািনর পিরবেত ভূ-উপির  পািন এবং উ ত যিু র 
(Drip irrigation, sprinkler irrigation ভৃিত) ব বহার বাড়েছ। এছাড়াও মূল  
শ ৃ ল (Value Chain) ও িবপণন ব ব ার আধিুনকায়ন, কৃিষিভি ক িশে র 

স সারণ, কৃিষখােত িনরাপদ ও ঝুঁিকমু  আমদািন িনি তকরেণ Quarantine 

Centre াপন কায ম বা বায়ন করা হে । 

১৫০। মৎস খাত উ য়ন: কৃিষখােতর ায় মৎস খােতর উ য়েনও বাংলােদশ 
অেনক অ সর হেয়েছ। জািতসংেঘর খাদ  ও কৃিষ সং ার ২০১৬ সােলর িতেবদন 
অ যায়ী অভ রীণ মু  জলাশেয় মাছ উৎপাদেন বাংলােদশ ৪থ ান অিধকার 
কেরেছ এবং ব  জলাশেয় চাষকৃত মাছ উৎপাদেন বাংলােদেশর অব ান ৫ম। 
মৎস  উৎপাদেনর বতমান ধারা অব াহত রেখ ২০২১ সাল নাগাদ মৎস  উৎপাদন 
৪৫.৫২ ল  মি ক টেন উ ীত করেত চাই। মৎস খােতর উ য়েন আমােদর 
চলমান কায ম যমন- উ ু  জলাশেয় মাছ চাষ, িবপ ায় মৎস  জািতর 
সংর ণ, মােছর জনন ও বংশবিৃ র জ  অভয়া ম সিৃ , জাটকা সংর ণ, 

পিরেবশ-বা ব িচংিড় চাষ ইত ািদ অব াহত আেছ। পাশাপািশ, মৎস  ও মৎস জাত 

পণ  র ািনর বাজার সংর ণ ও স সারেণর জ  মান-িনয় ণ কায ম জারদার 
করিছ। আ জািতক বাজাের া স ত ও িনরাপদ খাদ  র ািন িনি ত করেত 

ঢাকা, চ াম ও খলুনায় িতনিট আ জািতক মানস  মৎস  মান-িনয় ণ 
পরী াগার পিরচালনা করা হে । ামীণ মৎস চািষ, জেল ও মৎস জীবীেদর 

তথ যিু র সােথ স ৃ করেণর লে  দশব াপী জেল িনব ন ও পিরচয়প  

দান এবং ডাটােবজ তিরর কাজ চলমান রেয়েছ। 

১৫১। স াবনাময় সামুি ক মৎস স দ: বে াপসাগেরর ১ ল  ১৮ হাজার ৮১৩ 

বগ িকেলািমটার এলাকায় বাংলােদেশর সাবেভৗম  িতি ত হওয়ার াপেট 



অ া  সমু স েদর পাশাপািশ মৎস খােত িবপলু স াবনার ার উে ািচত 

হেয়েছ। অিজত সমু সীমায় ‘আরিভ মীন স ানী’ নামক গেবষণা ও জিরপ 
জাহােজর মাধ েম অ স ান কায ম পিরচালনা করা হে । আশা করিছ এ জিরপ 
কায েমর মাধ েম শী ই ভাসমান মৎস স েদর পণূা  জিরপ স  করেত 
পারেবা। সামুি ক স েদর সেবা  েযাগেক কােজ লাগােনার জ  আমরা , 

মধ ম এবং দীঘেময়ািদ সামুি ক উ য়েনর কমপ থা ণয়ন কেরিছ। 

১৫২। প ী উ য়ন: প ী এলাকার দাির  িবেমাচন কৗশেল আমরা ণগত 

পিরবতন এেনিছ। ু ঋেণর েল ু স য়েক উৎসািহত করার জ  দেশর 

িতিট ইউিনয়েন ‘একিট বািড় একিট খামার’ কায ম বা বায়ন করা হে । এিট 

দাির  দূরীকরেণর একিট ায়ী ি য়া এবং এর মাধ েম প ী এলাকার দির  

জনেগা ীর জ  ায়ী অথায়ন, িবিনেয়াগ ও আেয়র সং ান হে । ফেল, তারা 
াবল ী হেয় উঠেছ। আশা করিছ, এ কায েমর মাধ েম ২০২১ সােলর মেধ  ৬০ 

ল  পিরবার তথা ৩ কািট মা ষ ায়ীভােব দাির মু  হেব। আমরা িবিভ  

সামািজক ও ােয়ািগক গেবষণার কাজও করিছ। এ প একিট উ াবনী ােয়ািগক 

গেবষণার ফলাফেলর িভি েত বতমােন সাতিট িবভােগর সাতিট জলায় ‘প ী 
জনপদ’ নােম আধুিনক আবাসন কায ম বা বায়ন করা হে । এিদেক বসরকাির 
উেদ াগেক জারদার করার জ  আমােদর িকছু িচ াভাবনা রেয়েছ। 

১৫৩। াম ও শহরা েলর উ য়ন: সারােদেশ াম ও শহরা ল এবং পৗর 
এলাকাসমূেহ অথৈনিতক কমচা ল  অভ রীণ চািহদার গিত সচল রােখ, যা 
আমােদর বিৃ র অ তম িনয়ামক শি । রা া, ি জ-কালভাট, াথ স টার, 

হাটবাজার, সাইে ান স টার, িবল উ য়ন, িনরাপদ পািনর উৎস ও ন িনমাণ, 

পয়ঃিন াশন িবধা স সারণ ইত ািদর মাধ েম আমরা এ কমচা ল  ধের রাখিছ। 
আগামী অথবছের আমরা ামা েল সড়ক নটওয়াক কভােরজ ৩৫.২ শতাংশ হেত 
৩৬.৯ শতাংেশ উ ীত করার ল  িনধারণ কেরিছ। শহরা েল যানজট ও 

জলাব তা িনরসন, স ািনেটশন, পয়ঃিন াশন ও পািন সরবরাহ ব ব ার উ য়ন ও 

সবুজায়ন ইত ািদ কাজ চলমান থাকেব। 

১৫৪। ঢাকা শহের যানজট ও জলাব তা িনরসনসহ অ া  নাগিরক িবধা 
বাড়ােনার জ  আমরা যসব উেদ াগ িনেয়িছ তার মেধ  উে খেযাগ  হেলা- 



কারওয়ান বাজােরর কাঁচাবাজারসহ িতনিট িকেচন মােকট ানা র, ভূউপির  
পািনর ৩িট শাধনাগার ও ১ হাজার ২৯১ িকেলািমটার পািনর লাইন িনমাণ, ১৮৪িট 
গভীর নল প াপন, সড়ক-নদমা-ফুটপাত িনমাণ ও উ য়ন, সবজুায়ন এবং উ ু  

ানসমেূহর আধিুনকায়ন। আমরা ঢাকা নগরবাসীর পয়ঃিন াশন িবধা এখনকার 
২০ শতাংশ থেক ৪০ শতাংেশ এবং পািন িন াশন ব ব া ৬০ শতাংশ থেক ৮০ 
শতাংেশ উ ীত করার জ  িবিভ  কায ম হণ কেরিছ। আস  বষা মৗ েম ঢাকা 
শহেরর জলাব তা দূরীকরেণর জ  ঢাকা ওয়াসা িবেশষ াশ া াম হণ 

কেরেছ, যার মেধ  আেছ ২৫ িকেলািমটার খাল পনুঃখনন এবং ২৯০ িকেলািমটার 
েনর আবজনা অপসারণ কায ম। 

১৫৫। আগামী অথবছের কৃিষ ও প ী উ য়ন খােত ৫৮ হাজার ৯২৮ কািট টাকা 
বরাে র াব করিছ। এিট হে  আগামী বছের কান খােতর জ  সেবা  বরা । 

(৬) িশ ায়ন ও বািণজ  

মাননীয় ীকার 

১৫৬। িশ খােত উ য়ন কৗশল: িজিডিপ ও কমসং ােন িশ খােতর অবদান 
শি শালী হেল অথৈনিতক উ য়ন টকসই হয় এবং ঝুঁিকর আশ া কম থােক। 
আমরা জাতীয় আেয় িশ খােতর অবদান বতমান ৩০ শতাংশ থেক ৪০ শতাংেশ 
উ ীত করেত চাই। একই সােথ কমসং ােনর েযাগ বাড়ােনাও আমােদর ল । 

তেব, িশ খােতর িবকােশ আমরা আমােদর িনজ  বা বতােক িবেবচনায় রাখেবা। 
িবশাল কম ম জনেগা ী, অপিরণত মূলধন বাজার সব িমিলেয় আমােদর জ  

মঘন- পুঁিজিনভর ু  ও মাঝাির িশে র সার অিধক উপেযাগী হেব বেল 
মেন কির। এ ি য়া দাির  িবেমাচন ও অসমতা ােসর ে ও কাযকর ভূিমকা 
রাখেব বেল আশা করা যায়। 

১৫৭। ু  ও মাঝাির িশ : রা ায়  িশ  কারখানার মাধ েম সার, িচিন, কাগজ 
উৎপাদন, মাটরযান সংেযাজন, ু -মাঝাির- িটর িশে র উ য়ন ও উৎপািদত 
পেণ র মান র া ও মধাস দ সংর েণর কাজ চলমান আেছ। পাশাপািশ, 

দেশর িবিভ  জলায় ও অ েল িবিসক এবং অ া  িশ পাক ও িশ  নগরী 
াপন, সার সংর ণ ও িবতরণ িবধার জ  বাফার দাম িনমাণ, জাহাজভা া 



িশ  াপন এবং িশপইয়াড িনমাণ; ব েঘািষত কলকারখানা পনুরায় চালকুরণ; 
পনুঃ ি য়াজাতকরণ িশ  াপন ইত ািদ কায ম পিরচালনা করা হে । 

১৫৮। ু  ও মাঝাির িশ  খােতর উ য়েন ব াংক ও অ া  আিথক িত ােনর 
মাধ েম সহজ শেত ঋণ িবতরণ ও অ া  সহেযািগতা দােনর কায ম অব াহত 
আেছ। Better Work and Standards Programme (BEST) এর মাধ েম দেশ 

উৎপািদত পণ , িশে  ব ব ত য পািত এবং াহক সবার মােনা য়ন ও 

আ জািতক হণেযাগ তা বিৃ র ি য়া চলেছ। অ ািধকার া  খাত যমন: নারী 
উেদ া ােকি ক িশ , কৃিষিভি ক িশ , নতুন উেদ া া ও উৎপাদনশীল খােত 

 খরেচ ব াংক ঋণ িবধা দােনর জ  বাংলােদশ ব াংেকর মাধ েম বশ 
কেয়কিট পনুঃঅথায়ন ি ম চাল ুরাখা হেয়েছ। িশ জাত পেণ র মান-িনয় ণ সবা 
সহজীকরেণর লে  িবএসিটআই- ত পণূা  ওয়ান প সািভস চাল ু করা হেয়েছ 
এবং এর কায ম জলাপযােয় স সারণ করা হে । 

১৫৯। র ািনমখুী বহৃৎ িশ  াপেনর উপেযাগী িবিনেয়াগ পিরেবশ সজৃেনর জ  

অথৈনিতক অ ল গেড় তালার কথা আেগই জািনেয়িছ। স াবনাময় জাহাজ 
িশে র উ য়েন আমরা বে ডড ওয় ার হাউজ িবধাসহ অ া  নীিতসহায়তা 

দান করিছ। এছাড়াও ‘বাংলােদশ জাহাজ পনুঃ ি য়াজাতকরণ আইন ২০১৫’ 
এর খসড়া ণয়ন করা হেয়েছ। ি িটশ শাসনামেলর েত আমােদর জাহাজ ৫িট 
মহােদেশ বািণেজ  িল  িছল। স গৗরব পনু াের আমােদর বসরকাির খাতেক 
এিগেয় আসেত আহবান জানাি । 

১৬০। পযটন িশ : পযটন িবধা স সারেণর লে  ক বাজাের মিরন 
অ ােকায়ািরয়াম, ঢাকা-চ াম মহাসড়েকর িম া অংেশ আ জািতক মােনর 
পযটন ক , ন েকাণার খািলয়াজিুড় ও িবিরিশিরেত পযটন ক , টেকরঘাট ও 

য়াকাটায় ওয়াচ টাওয়ারসহ িবিভ  জলায় আধুিনক িব ামাগার িনমােণর উেদ াগ 
িনেয়িছ। পযটন িশে  ানীয় জনেগা ীেক স ৃ  করার লে  কিমউিনিট 
বইজড টু িরজম ও ব াকওয়াটার টু িরজম এর কাজ বা বায়ন করা হে । 

আনে র িবষয় হল- ২০১৮-১৯ ময়ােদ বাংলােদশ Islamic Conference of 

Tourism Ministers (ICTM)-এর চয়ারপারসন িনবািচত হেয়েছ এবং ঢাকা 
শহরেক ২০১৯ সােলর জ  OIC City of Tourism ঘাষণা করা হেয়েছ। এ 



েযােগ আমােদর পযটন িশ  সংহত ও স সািরত হেত তী হেত পারেব। 

১৬১। পনু ীিবত পাট িশ : পিরেবশবা ব হওয়ার কারেণ বতমােন পাট ও 

পাটজাত পেণ র কদর বাড়েছ। িবে র সেবাৎকৃ  পাট উৎপাদনকারী দশ িহেসেব 

আমরা এ েযাগেক কােজ লাগােত চাই। উ ত যিু িনভর পাট ও পাটবীজ 

উৎপাদন এবং স সারেণর পাশাপািশ বাংলােদশ পাটকল কেপােরশনেক াবল ী 
কের তালার লে  িমল িলর িবএমআরই (Balancing, Modernization, 

Rehabilitation and Expansion) করা হে । পাট হেত কে ািজট জটু 

ট টাইল, পাটপাতার কামল পানীয়, নদীভা ন রােধ ব বহার উপেযাগী জটু িজও 

ট টাইল ব াগ, পােটর শিপং ব াগসহ নতুন ও ব মুখী পাটপণ  উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরণ কায ম জারদার করা হেয়েছ। এছাড়া, পােটর উপজাত পাটখিড় 

হেত চারেকাল উৎপাদন ও র ািনর পদে প নয়া হেয়েছ। সরকািরখােত 
পাটিশে র ক ািয়ত ব ব াপনা এ িশে র জ  যথাযথ নয়। এ অব া থেক 
মুি  পাওয়ার জ  পাট িমল িলেক সরকাির- বসরকাির-অংশীদাির  (Public 

Private Partnership) এর মাধ েম পিরচালনা করা দরকার। 

১৬২। ব  িশ : আ জািতক িতেযািগতায় স ম শি শালী ব  ও পাশাকখাত 

তিরেত আমােদর সরকার কাজ কের যাে । মাননীয় ধানম ীর িনেদেশ ঢাকার 

অদূের ‘তাঁতপ ী’ াপেনর পদে প িনেয়িছ ও মসিলেনর হারােনা গৗরব 

পনু াের কাজ কের যাি । ব  ও পাশাকখােত দ  জনবল তিরর লে  দেশর 

িবিভ  জলায় ট টাইল ইি িনয়ািরং কেলজ, ট টাইল ইনি িটউট এবং 
ট টাইল ভােকশনাল ইনি িটউট াপন করা হে । এছাড়া, ফ াশন িডজাইন 

িনং ইনি িটউট ও িনং সাব- স টার েলােক শি শালী করা হে । 

১৬৩। বািণজ  স সারণ: ২০২১ সােল দেশর র ািন আয় ৫০ িবিলয়ন ডলােরর 
পিরবেত ৬০ িবিলয়ন মািকন ডলাের উ ীত করার ল েক সামেন রেখ আমরা 
বািণজ  স সারেণর েচ া অব াহত রেখিছ। একই সােথ, স িত ে া ত দশ 

হেত উ রেণর যাগ তা অজন করায় উ রণ-পরবতী বা বতােক িবেবচনায় িনেয় 

বািণজ  কৗশেলর পনুিব াস করা হে । র ািন পেণ র বিচ ায়ন, িবদ মান বাজার 

স সারণ ও নতুন বাজার অে ষণ েচ া জারদার করা, মু  বািণজ চুি  (Free 

Trade Agreement (FTA) এবং মু  বািণজ  িবধার সময় বাড়ােনার জ  



টৈনিতক উেদ াগ হণ ইত ািদ কায েমর মাধ েম আমরা আমােদর 

িতেযািগতামূলক অব ান তির করেবা। বতমােন মালেয়িশয়া, িময়ানমার, ীল া, 
চীন ও তুরে র সােথ মু  বা ািধকার বািণজ  চুি  া েরর স াব তা যাচাই করা 
হে । ট ািরফ ও নন-ট ািরফ বাধা দূরীকরেণর জ  ইেতামেধ  ৪৪িট দেশর সােথ 

ি পাি ক চুি  া িরত হেয়েছ। আরও কেয়কিট দেশর সােথ ি পাি ক চুি  

স াদেনর িবষয়িট ি য়াধীন আেছ। অ িদেক, SAPTA, SAFTA, APTA, 

BIMSTEC ইত ািদ আ িলক ও ব পাি ক চুি র আওতায় বািণজ  স সারণ 

েচ া অব াহত আেছ। 

(৭) আ িলক ও উপ-আ িলক সহেযািগতা 

মাননীয় ীকার 

১৬৪। মাননীয় ধানম ীর িবচ ণ ও দূরদশী নতেৃ র ভােব িব ৎ, ালািন, 

যাগােযাগ, জলবায় ু পিরবতন, অিভবাসন সংকট মাকােবলাসহ িবিভ  ে  

বাংলােদশ শংসনীয় টৈনিতক সাফল  অজন কের চেলেছ। একই সােথ, 

আ িলক ও উপ-আ িলক সহেযািগতার  মশ স সািরত হে । ভারত 

থেক ইেতামেধ  িব ৎ আমদািন  হেয়েছ, পযায় েম আেরা িব ৎ সরবরােহর 

িবষেয় ভারত সরকােরর সমথন পাওয়া িগেয়েছ। BBIN (Bangladesh, Bhutan, 

India, Nepal) Framework এর আওতায় ভুটােন অবি ত জলিব ৎ কে  

িবিনেয়াগ িবষেয় বাংলােদশ-ভারত-ভুটােনর মেধ  ি পাি ক সমেঝাতা ারক 

চূড়া করেণর কাজ চলেছ। ালািন খােত, িবেশষ কের নবায়নেযাগ  ালািন, 

সৗরশি  ও পারমাণিবক শি  িবষেয় সহেযািগতার  তিরর চ া চলেছ। 
বাংলােদশ, ভারত, নপাল ও ভুটান এর মেধ  পািনস দ ব ব াপনা, িব ৎ ও 

জলিব ৎ সহেযািগতা ও যাগােযাগখােত উপ-আ িলক সহেযািগতা জারদার 

করেত ‘ যৗথ ওয়ািকং প’ ও ‘ যৗথ এ পাট প’ কাজ কের যাে । স িত 

‘িবিবআইএন মাটরযান চালনা চুি ’ া িরত হেয়েছ, যা এঅ েল িনরবি  

যাগােযাগ িত ায় কাযকর ভূিমকা রাখেব। 

১৬৫। িময়ানমার হেত বাংলােদেশ আগত বলপবূক বা চু ত রািহ া নাগিরকেদর 

মানিবক সহায়তা দয়ার পাশাপািশ তােদর িনজ দেশ ত ফরত পাঠােনার 



ব াপাের আমােদর সরকার সেচ  রেয়েছ। এিবষেয় িময়ানমােরর সােথ চুি  া র 
ছাড়াও ত াবাসন ি য়ায় ােয়ািগক িদকসমূহ মাঠ পযােয় বা বায়েনর িনিম  
একিট ‘জেয় ট ওয়ািকং প’ গঠন করা হেয়েছ। বা চু ত রািহ ােদর িনরাপ া, 
অিধকার ও জীিবকার িন য়তাসহ তােদর িনজভূিমেত ফরত পাঠােনার লে  

আমরা িময়ানামেরর সােথ ি পাি ক আেলাচনা অব াহত রেখিছ। পাশাপািশ, 

িময়ানমােরর ওপর চাপ সিৃ র জ  জািতসংঘসহ আ জািতক পিরম েল টৈনিতক 

তৎপরতা চািলেয় যাি । আমােদর সীিমত স দ ও বােজট বরাে  চাপ থাকা 
সে ও মাননীয় ধানম ীর িনেদশনায় আমরা আগত রািহ া নাগিরকেদর জ  
বাস ান, র া, িচিকৎসা ও আ ষি ক মানিবক সহায়তা দান করিছ। তেব 
আমার মেন হয় য, আ জািতক তৎপরতা ছাড়া রািহ া আ য় াথীেদর পনুবাসন 
ও িনরাপদ েদশ ত াবতন ি য়া মােটও এ েব না। 

(৮) জলবায়ু পিরবতন ও পিরেবশ 

মাননীয় ীকার 

১৬৬। জলবায় ু পিরবতন: ‘Bangladesh Climate Change Strategy and 

Action Plan (BCCSAP)’ এর আেলােক জলবায় ুপিরবতেনর ভাব শমন ও 

অিভেযাজেনর জ  সামি কভােব ৬িট িথেমিটক এিরয়ার ৪৪িট কায ম পিরচালনা 
করা হে । জলবায়েুকি ক ব য় িন পেণর িবধােথ সরকােরর বােজট 

িণিব ােসর আওতায় এ কায ম েলােক আনা হেয়েছ। এছাড়া, আমােদর িনজ  

অথায়েন গিঠত ‘বাংলােদশ াইেমট চ  া  ফা ড’ এর মাধ েম জলবায়ু 
পিরবতেনর ভাব মাকােবলার জ  িবিভ  কায ম বা বায়ন করা হে । United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এর 

সদস  িহেসেব বাংলােদশ Intended Nationally Determined Contributions 

(INDC) দািখল কেরেছ, যােত ২০৩০ সােলর মেধ  িনজ  স মতায় ৫.০ শতাংশ 

এবং আ জািতক সহেযািগতায় ১৫ শতাংশ কাবন িনঃসরণ ােসর অিভ ায় ব  

করা হেয়েছ। এ ল  অজেনর জ  আমরা একিট ‘বা বায়ন পথনকশা’ ণয়ন 

কেরিছ। এছাড়া জলবায় ু পিরবতেনর দীঘেময়ািদ ভাব মাকােবলার জ  

National Adaptation Plan ণয়েনর কাজ চলেছ। উে খেযাগ  কােজর মেধ  



আরও আেছ-কৃিষ, পািন, অবকাঠােমা, নগরায়ন, জীবৈবিচ , া  ও খাদ  

িনরাপ ার ওপর জলবায় ু পিরবতেনর ঝঁুিক- িবপ তা-িন পন ও ঝুঁিক েদর 

সহায়তা দান; ইট ভাটায় আধিুনক যিু  ব বহার; উ ত দশ হেত  কাবন 

িনঃসরণেযাগ  যিু  আনয়ন ইত ািদ। 

১৬৭। পিরেবশ দূষণ: সাব িণক বায়মুান পিরবী ণ শেনর মাধ েম বায়মুান 

পিরবী ণ করা হে । এছাড়া, সাত ীরায় অবি ত মিনটিরং শেনর মাধ েম 

আ ঃেদশীয় বায় ু দূষণ পিরবী েণর কাজ চলেছ। িশ  দূষণ িনয় েণ বজ  
পিরেশাধনাগার িনমাণ, তরল বজ  িরসাইি ং ও িজেরা িডসচাজ পিরক না হণ, 

কারখানায় Environmental Treatent Plant (ETP) িত া ইত ািদ ব ব া হণ 

করা হে । অত িধক দূষণযু  বিুড়গ া, শীতল া, বাল,ু তুরাগ, হালদা নদীসমহূ ও 

নদীউপ লবতী এলাকােক িতেবশগত সংকটাপ  এলাকা িহেসেব ঘাষণা কের 

সংর েণর জ  কাযব ব া নয়া হে । এছাড়া, সমু  স েদর টকসই ব ব াপনা, 
হাইে াে ােরাে ােরা কাবন এর ব বহার ৩৫ শতাংেশ নািমেয় আনা এবং িতেবশ 

ও জীবৈবিচ  সংর ণ এর জ  নানামুখী কায ম হণ কেরিছ। 

১৬৮। বনভূিম সংর ণ ও স সারণ: চারা উৎপাদন, ক-ি প বাগান সজৃন, 

উপ েল চর বনায়ন, সামািজক বনায়ন ইত ািদ টকসই বন ব ব াপনা কৗশল 

েয়ােগর মাধ েম বনভূিম সংর ণ ও স সারণ করিছ। ২০২১ সােলর মেধ  ৫১২ 

িকেলািমটার উপ লীয় এলাকা জেুড় ২৮ হাজার ৫৬০ হ র ম ানে াভ বাগান 

সজৃেনর মাধ েম সবজুেব নী াপেনর পিরক না আেছ। এছাড়াও রবনসহ 
১৫িট সংরি ত এলাকায় কাবন মজদু িনণেয়র কাজ চলেছ। তথ যিু িভি ক 

বনব ব াপনার ােথ স ােটলাইট ইেমজ ব বহার কের ফের  কভার ম াপ ণয়ন 

এবং বনজ স েদর হাল নাগাদ তথ  সংর ণ করা হে । এছাড়াও, ভূিম রকড ও 

ম াপ ব বহার কের ভূিম সনা করণ ও বেনর সীমানা িনধারেণর কাজ  হেয়েছ। 

১৬৯। জাতীয় িবিনেয়াগ পিরক না: পিরেবশ, বন ও জলবায় ু পিরবতন খােত 

২০১৬-২০২১ ময়ািদ জাতীয় িবিনেয়াগ পিরক না ণয়ন কের এ খােতর মাট 

িবিনেয়াগ চািহদা, িবদ মান িবিনেয়াগ ও িবিনেয়াগ ঘাটিত িনণয় করা 
হেয়েছ।‘জাতীয় পিরেবশ কাউি ল’ কতকৃ অ েমািদত এই পিরক নায় ৬০িট 

ম ণালয়/িবভাগ সং া কতকৃ বা বায়নেযাগ  অ ািধকারিভি ক িবিনেয়াগ কায ম 



িচি ত করা হেয়েছ। িহসাবমেত িচি ত কায মসমহূ বা বায়েনর জ  ২০১৬-
২০২১ ময়ােদ মাট ১১.৭ িবিলয়ন মািকন ডলােরর িবিনেয়াগ েয়াজন, যার মেধ  
সরকাির তহিবল ও উ য়ন সহেযাগীেদর সহায়তায় ইেতামেধ  ৪.৭ িবিলয়ন মািকন 
ডলার িবিনেয়াগ করা হেয়েছ এবং িন িপত িবিনেয়াগ ঘাটিতর পিরমাণ ৭.০ 
িবিলয়ন মািকন ডলার। এই পিরক নার আওতায় ফলাফলিভি ক কাঠােমার 

মাধ েম ইেতামেধ  িবিনেয়ােগর ফলাফল পিরবী েণর কাজ  করা হেয়েছ। 

(৯) আবাসন ও পিরকি ত নগরায়ন 

মাননীয় ীকার 

১৭০। পিরকি ত নগরায়ন: যথাযথ গহৃায়ন ও নগরায়ন পিরক না ব তীত শহর 

এলাকায় ভূিমর ু  ব বহার এবং অিধক জনগেণর জ  মানস ত বাস ােনর 

সং ান করা স ব নয়। তাই, শহর ও শহরতলীেত সরকাির কমচারীসহ অ া েদর 

জ  ট উ য়ন ও াট িনমাণ এবং হ া র করা হে । এছাড়া যানজট ও 

জলাব তা িনরসন, পািন ও পয়ঃিন াশন ব ব ার উ য়ন এবং সৗ যবধন ইত ািদ 

কায ম বা বায়েনর মাধ েম সারােদেশ নগরসমেূহর বােসাপেযািগতা বাড়ােত 

আমরা েচ া চািলেয় যাি । 

১৭১। ঢাকা মহানগরীেত লশান-বনানী-বািরধারা এবং উ রা লেকর উ য়ন, 

হািতরিঝল হেত শাহজাদপরু পয  ২.৪ িকেলািমটার াইভওেয় িনমাণ, পািন 
সংর ণ ও াউ ড ওয়াটার িরচািজং এর মতা বিৃ র জ  িড়ল হেত বাল ুনদী 
পয  ১৩ িকেলািমটার দীঘ ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন কাজ চলেছ। এছাড়াও 
আমরা িবদ মান িডেটই  এিরয়া ান হালনাগাদ এবং ২০১৬-২০৩৫ ময়ািদ 
িরভাই  ড ঢাকা াকচারাল ান ণয়ন করিছ। 

১৭২। চ াম শহেরর রাড নটওয়াক উ য়েনর জ  ১৫.২ িকেলািমটার দীঘ 
চ াম িসিট আউটার িরং রাড, ৬ িকেলািমটার দীঘ লপু রাড, কণফুলী নদীর তীর 
বরাবর কালরুঘাট সতু হেত চা াই খাল পয  সড়ক, চ াম শহেরর লালখান 
বাজার হেত শা  আমানত িবমানব র পয  এিলেভেটড এ ে সওেয় িনমাণ করা 
হে । এছাড়া, জলাব তা দূরীকরেণর জ  িবিভ  খাল পনু: খনন, স সারণ, 

সং ার ও উ য়ন করা হে । 



১৭৩। িবধাবি ত জনেগা ীর জ  আবাসন িবধা: িম া, িসরাজগ  ও 
নারায়ণগ  শহের বি বাসীেদর অংশ হেণ গা ীগত উ য়ন পিরক না ণয়ন, 

তােদর এক ীকরণ (Integration) ও বসিত াপেনর কাজ চলেছ। শহেরর মূল 

অবকাঠােমার সে  বি  এলাকার সংেযাগ াপন; পািন, পয়ঃিন াশন ব ব া ও 

িব ৎ সংেযাগ িনি তকরণ এবং কিমউিনিট সবা উ য়েনর মাধ েম বি বাসীর 

জীবনমােন ইিতবাচক পিরবতন আনা হে । এ কায েমর মাধ েম উি িখত 
জলাসমূেহর ১৯িট কিমউিনিটর ৫ হাজার ৭০০ পিরবার সরাসির উপকৃত হেব। 

১৭৪। েযাগ িত: ঢাকা মহানগর এলাকায় ভূিমকে র ঝঁুিকেত থাকা 
ভবনসমহূ িচি ত করার কায ম হােত িনেয়িছ। একই সােথ, ভূিমক  সিহ ু  ভবন 
িনমাণ িবষেয় েকৗশলী, নগর পিরক নািবদ, পিত এমনিক িনমাণ িমকেদর 

েয়াজনীয় িশ ণ দােনর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। ভূিমক  িতেরােধ 
দীঘেময়ািদ িতর অংশ িহেসেব ঢাকা মহানগরীর ১ হাজার ৫২৮ বগ িকেলািমটার 
এলাকার জ  Microzonation Map তির, ব াংেকর মাধ েম পাশাক 

কারখানা েলার িনমাণ ও Retrofitting এর জ  গণপতূ অিধদ েরর কািরগির 

সহায়তাসহ ৬ শতাংশ েদ ঋণ দান, ঢাকার িমরপেুর Fire Service and Civil 

Defense Department এর জ  ভূিমক  িনেরাধী এবং শি সা য়ী ীন িবি ং 
িনমাণ ইত ািদ কায ম বা বায়ন করা হেব। 

(১০) তথ , সং িৃত, ধম এবং ীড়া 

মাননীয় ীকার 

১৭৫। তথ  ও চারণা: িব ব াপী বাংলােদশেক াি ডং করার লে  মাননীয় 
ধানম ীর িনবািচত ১০িট িবেশষ উেদ াগ িবষেয় ব াপক চারণার ব ব া নয়া 

হেয়েছ। স ও িমিডয়ার স মতা বিৃ র লে  পযায় েম েত ক জলায় ‘তথ  
কমে ’ িনমােণর কাজ  কেরিছ। এছাড়া, িবেদশ  বাংলােদশ িমশনসমেূহ ৯িট 
নতুন স উইং খালার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। তেথ র অবাধ বাহ ও জনগেণর 
তথ  াি র অিধকার িনি ত করেত আমরা িশ  ও নারী উ য়েন যাগােযাগ 
কায ম, ময়মনিসংহ ও গাপালগে  ২িট ১০ িকেলাওয়াট এফএম বতার ক  

াপন এবং বাংলােদশ টিলিভশেনর ৬িট পণূা  িটিভ ক  িনমাণ কায ম 



বা বায়ন করেত যাি । 

১৭৬। ধম: সকল ধেমর মা েষর ধমীয় মান-মযাদা র া, িনিব  ধমীয় আচার-
অ ান পালন, াতৃ েবাধ ও ধমীয় স ীিত গেড় তালার ে  চলমান নানামুখী 
কায ম ভিবষ েতও অব াহত রাখেবা। ধম ও ধমীয় মূল েবােধর যথাযথ পিরপালন 
িনি ত করার লে  জলা পযােয় ও িতিট উপেজলায় ১িট কের মাট ৫৬০িট 
মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সাং িৃতক ক  াপন, ৬৮ হাজার পেুরািহত ও 
সবাইতেদর জ  দ তামলূক িশ ণ, মসিজদ পাঠাগার স সারণ ও 

শি শালীকরণ, মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম এবং প ােগাডািভি ক 
াক- াথিমক িশ া কায ম বা বায়েনর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। এছাড়া, 

সারােদেশর মি র মরামত, পনুঃিনমাণ ও সংর েণর জ  ২০০ কািট টাকার 
ক  বা বায়ন করা হে । 

১৭৭। সং িৃত: মুি যেু র চতনা সমু ল রাখা, সমকালীন িশ -সািহেত র 
গেবষণা ও উ য়ন এবং অসা দািয়ক ও ইহজাগিতক চতনার িবকােশ আমরা 
িনর র কাজ কের চেলিছ। বা ালীর িচর ন ঐিতে র ধারাবািহকতায় নবা  
উৎসব, পৗষ উৎসব, বস  উৎসব, বষা উৎসব ইত ািদ উদযাপন এবং জাতীয় ও 
আ জািতক পযােয় মলা, আেলাকিচ  দশনী ও সাং িৃতক অ ান আেয়াজেনর 
ধারা অব াহত আেছ। এছাড়াও, পরুাকীিত সংর ণ এবং ঐিতহািসক এলাকা ও 
িনদশেনর র ণােব ণ কায ম চলমান আেছ। বাংলা ভাষা ও সািহত চচা এবং 
আ িলক ও নতৃাি ক জনেগা ীর সং িৃতর সার ও সংর েণর ওপরও িবেশষ 

 দয়া হে । 

১৭৮। যুব ও ীড়া: দেশর যবুসমাজেক সিঠক িশ া ও িশ ণ দােনর 
মাধ েম দ  কমী বািহনীেত পা র করা এবং তােদর কমসং ােনর জ  আমােদর 

েচ া অব াহত আেছ। একই সােথ, তণৃমূল পযায় থেক ীড়া িতভা অে ষণ, 

িনিবড় িশ েণর মাধ েম দ  খেলায়াড় তির, মীলা িশ ণাথীেদর জ  ীড়া 
উ য়ন কায ম এবং যথাযথ ীড়া অবকাঠােমা িনমােণর কাজও চলমান রেখিছ। 
সরকাির উৎসাহ ও েণাদনায় ি েকট ও ফুটবেল নারীরা ইেতামেধ  শংসনীয় 
সাফল  এেনেছ। ি েকেটর ে  জাতীয় অজেনর মত আরও কেয়কিট িনিদ  
খলায় সাফল  অজেনর কৗশল ও কায ম ণয়েনর িচ াভাবনা আমােদর আেছ। 



(১১) জনিনরাপ া, শ ৃ লা ও িতর া 

১৭৯। দেশ াভািবক আইন-শ ৃ লা পিরি িত এবং শাি পণূ পিরেবশ বজায় 
রাখার কাজিট দ তার সােথ স  করার লে  আমরা পবূতন রা  ম ণালয়েক 

‘জনিনরাপ া িবভাগ’ ও ‘ র া সবা িবভাগ’ নােম িট িবভােগ িবভ  কেরিছ। 
েয়াজনীয় জনবল, িবেশষািয়ত সর াম ও যানবাহন সরবরােহর মাধ েম আইন 

শ ৃ লা বািহনীর স মতা বাড়ােনা হে  যা, তােদর দ তা ও পশাদাির  বাড়ােত 
সহায়তা করেব। তথ যিু  ব বহােরর মাধ েম আইনশ ৃ লা বািহনীর কায মেক 
জনমখুী করা হে । ‘E-Traffic Prosecution & Fine Payment System’ ও 

‘Service Friendly Traffic Management System’ চালরুও উেদ াগ নয়া 
হেয়েছ। 

১৮০। সনা, নৗ ও িবমান বািহনীর স মতা বাড়ােনার কায ম ও অব াহত 

আেছ। বাংলােদেশর আকাশসীমার উপর আকাশ িতর া ব ব া সনা করণ 
এলাকা Air Defence Identification Zone (ADIZ) িনধারণ করা হেয়েছ এবং 
িসেলট জলায় বাংলােদশ িবমান বািহনীর ০২িট পণূা  িবমান বািহনী ঘাঁিট াপেনর 

কাজ চলেছ। দেশর সািবক িনরাপ া ব ব া শি শালী করার লে  আরও যসব 

পদে প নয়া হে  তার মেধ  উে খেযাগ  হেলা- দেশর দশিট ােন আবহাওয়া 
পযেব ণাগার াপন, উ ের বায়রু পযেব ণ প িতর আধুিনকায়ন এবং 

য়ংি য় আবহাওয়া পযেব ণ প িত এবং উই ড াফাইলার াপন, হালনাগাদ 

তথ  -উপা  সংবিলত িডিজটাল মানিচ  ণয়ন ও িজওেডিটক কে াল নটওয়াক 
সংর ণ, National Spatial Data Infrastructure (NSDI) াপন, ২িট টাইডাল 

শন াপন এবং সম  বাংলােদেশর Lidar Survey এর কাজ করা। 



ষ  অধ ায় 

সং ার ও শাসন 
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১৮১। রা  িহেসেব বাংলােদশ পিৃথবীর মাট ভূখে ডর মা  ০.০০১ শতাংেশর 
অিধকারী। এ ু  ভূখ ড বতমােন ধারণ করেছ পিৃথবীর মাট জনসংখ ার ২.৫ 
শতাংশ। সহেজই অ েময়, শাসন িত ার কাজিট কতখািন দূ হ। তাই বেল 
আমােদর েচ া থেম নই, আর আমােদর সফলতাও কম নয়। ব ত মাননীয় 

ধানম ীর ে র ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ শাসন িত ার কাজিট অেনকখািন 
সহজ কের িদেয়েছ। চলমান সং ার ও উ াবনী কায েমর ধারাবািহকতায় দাির  
ও বষম মু , যিু িনভর উ ত বাংলােদশ গঠন ও জনগেণর জীবনমােন মৗিলক 
পিরবতন আনার জ  তাঁর তী  আকা া ও  ধীের ধীের বা ব পলাভ করেছ। 
এপযােয় শাসন িত ায় আমােদর চলমান ও পিরকি ত সং ার কায েমর 
সংি  িফিরি  আপনার মাধ েম দশবাসীর সামেন তুেল ধরিছ। 

(১) িবিনেয়াগ পিরেবশ উ য়ন 
মাননীয় ীকার 

১৮২। িবিনেয়াগ সহায়ক অবকাঠােমা সজৃন, ালািন খােতর ব াপক উ য়ন, িশ  
াপেন েয়াজনীয় েযাগ- িবধা ও সহায়তা দান এবং িবিধিবধান ও আইনকা ন 

সহজীকরণ সে ও বেদিশক িবিনেয়াগ ও বসরকাির িবিনেয়ােগর হার আশা প 
হাের না বাড়ার িবষয়িট আমরা ে র সােথ পযােলাচনা করিছ; িতব কতা 
িচি ত কের সমাধােনর উেদ াগ িনি । আিম দঢ়ৃভােব িব াস কির য, ২০১৫ 
সােলর পের য ি িতশীল ও আ সার অথনীিতর সচূনা আমরা কেরিছ তার ফল 
িহেসেব িবিনেয়াগ সার ও বেদিশক িবিনেয়াগ অনিতিবলে  এেদেশর িত আকৃ  
হেত যাে । 

১৮৩। ওয়ান প সািভস: সদ  ণীত ওয়ান প সািভস আইন, ২০১৮ 
বা বায়েনর জ  একই ান হেত অনলাইনিভি ক ১৫০িট সবা দােনর উে েশ  
িস াপেুরর আদেল সফ ওয় ার তির করার কাজ ায় শষ কের এেনিছ। আশা 



করিছ, এর মাধ েম শী ই য কান িবিনেয়াগ াব িবষেয় িনধািরত সমেয়র মেধ  
এক ান হেত সকল াসি ক সবা দান করা স ব হেব। 

১৮৪। Ease of Doing Business সূচক: আগামী ৫ বছেরর মেধ  Ease of 

Doing Business সচূেক বাংলােদেশর অব ান ২ িডিজেট তথা ১০০ এর িনেচ 

নািমেয় আনার লে  িতিট উপ-সচূক সংি  ম ণালয়/িবভাগ এর সােথ 

আেলাচনার মাধ েম সময়াব  কমপিরক না হণ এবং টা েফাস গঠন করা 
হেয়েছ। মি পিরষদ সিচেবর নতেৃ  গিঠত ‘National Committee for 

Monitoring and Implementation’ এর মাধ েম কােজর অ গিত পযােলাচনা 
করা হে । ছাট বড় উৎপাদনমখুী উেদ ােগ অথায়ন পযা তা িনি ত করার িদেক 
সব সময়ই আমরা জারােলা নীিতসমথন িদেয় আসিছ। 

১৮৫। অথৈনিতক অ ল: অথৈনিতক অ লসমহূেক িঘেরও আমােদর িকছু 

পিরক না রেয়েছ। এ অ ল িলর উ য়ন ও পিরচালনার ে  সরকাির-

বসরকাির উেদ াগেক উৎসািহত করার অিভ ায় আেছ আমােদর। এছাড়া, 
অ ল েলার ভতের ও বাইের প াদসংেযাগ িশ কারখানা তিরর মাধ েম 

কমসং ােনর েযাগ সিৃ  করেত চাই। মহানগরীসহ িবি  এলাকায় 

অপিরকি তভােব গেড় উঠা িশ কারখানােক অথৈনিতক অ েল ানা েরর 

িবষেয় ব বসায়ী সংগঠনেক উৎসািহত করেত আমরা সেচ  আিছ। 

(২) সরকাির আিথক ব ব াপনা 
মাননীয় ীকার 

১৮৬। সরকাির ব য় ব ব াপনায় শ ৃ লা ও তা আনয়ন, দ তা বিৃ  এবং 
সবা হীতার িনকট িনিবে  সকল ধরেনর আিথক সবা পৗঁছােনার ল  িনেয় 

আমরা সা িতক কােল বশ িকছু প িতগত ও ািত ািনক সং ার এেনিছ। 
আনে র িবষয় হেলা সং ােরর এই িবশাল কময িট স  হে  স ণূ দশীয় 

উেদ াগ, জনবল ও অথায়েনর মাধ েম। 

১৮৭। অনলাইেন বতন িবল: বতন-ভাতাসহ অ া  আিথক িবধা িবনাে েশ 

সরকাির কমচারীেদর িনকট পৗঁছােনার জ  কমচারী ডাটােবজ তির এবং তা 
ব বহার কের অনলাইেন বতন িবল দািখেলর কায ম ইেতামেধ  পাইলট িভি েত 



চাল ু কেরিছ। বতন িবল দািখল ছাড়াও কমচারীেদর ভিবষ  তহিবল ও ঋণ 
অি েমর িহসাব য়ংি য়ভােব হালনাগাদ হে , য তথ  কমচারীরা অনলাইেন য 
কান সমেয় দখেত পাে ন। আশা করিছ, সকল সরকাির কমচারীেক শী ই এ 
িবধার আওতায় আনেত পারেবা। 

১৮৮। ই-চালান: ঘের বেস সরকাির কাষাগাের অথ জমা দয়া এবং ঘের বেসই 
তা যাচাই করার িবধাসহ একিট ই-চালান বাতায়ন চাল ু করা হেয়েছ। এেত 
একিদেক যমন জমাকারীর যাতায়ােতর ঝােমলা াস ও সময় সা য় হে  
অ িদেক তমিন সরকাির অেথর তাৎ িণক জমা িনি ত হে । 

১৮৯। সরকাির তহিবল হেত িবধােভাগীর িহসােব সরাসির ভাতা দান: 

সামািজক িনরাপ া ব নীর আওতাধীন ায় অধ কািট সবা হীতােক িজ-টু-িপ 

প িতেত ইএফিটর মাধ েম ভাতা দােনর জ  আমােদর উেদ ােগর কথা আেগই 

জািনেয়িছ। গত ৭ ম, ২০১৮ তািরেখ ৮ হাজার ৪৯৯ জনেক ভাতা দােনর 
মাধ েম আিম এর পাইলট কায ম  কেরিছ। পযায় েম সকল ভাতােভাগীেক 
এ কায েমর আওতায় আনা হেব। 

১৯০। উ য়ন কে  অথছাড় প িতর সং ার: উ  বিৃ  অজেনর লে র 
সােথ সাম স  রেখ বািষক উ য়ন কমসিূচর আকার িদেন িদেন বিৃ  পাে । 
তাছাড়া, বতমান সমেয় এিডিপর আওতায় বা বায়ন করা হে  িবিভ  পণূ 
বহৃৎ ও মগা ক । আমােদর িবিভ  আিথক সং ােরর ভােব ইেতামেধ  
ম ণালয়/িবভাগসমেূহর বােজট বা বায়ন স মতা বিৃ  পেয়েছ। উ য়ন কমসূিচর 
সিঠক ও সময়মত বা বায়েন আেরা উৎকষ আনার জ  আমরা এখন এিডিপ’র 
অথ ছাড় ি য়ায় আমূল সং ােরর উেদ াগ িনেয়িছ। এর অংশ িহেসেব সরকাির 

িত ান কতকৃ বা বািয়ত কে র িজওিব অংেশর থম ও ি তীয় িকি র অথ 
ছােড়র কান েয়াজন হেব না মেম িস া  হণ করা হেয়েছ। ফেল, এখন থেক 
বােজট অ েমাদেনর পর ক  পিরচালকগণ জলুাই মােসর ১ তািরখ থেকই 

কে র অথ ব বহার করেত পারেবন। 

১৯১। বােজট ও িহসাবর ণ িণিব াস প িত: গত বছেরর িত িত মত 

আমরা বােজট ও িহসাবর ণ িণিব াস প িত’র (Budget and Accounting 



Classification System - BACS) আওতায় নতুন িণিব াস কাড চাল ু

কেরিছ। ২০১৮-১৯ অথবছেরর বােজট নতুন কাড ব বহার কেরই ণয়ন কেরিছ। 
এই িণিব াস কাড চালরু ফেল াথিমক িবদ ালয়সহ ইউিনয়ন পযায় পয  

সকল সরকাির িত ােনর আিথক লনেদন এবং বেদিশক ঋণ ও অ দানসহ 

সরকােরর সকল ধরেনর আয় ও ব য় িবষেয় িনিদ  ও  ধারনা পাওয়া যােব। 

আশা করিছ, এ িণিব াস কাড ব বহােরর ফেল জ ডার বােজট িরেপাট ও িশ  

বােজটসহ িবিভ  িবষয়িভি ক িতেবদনসমূহ অেনক ব িন  ও মানস  হেব। 

১৯২। বােজট তথ  ভা ডার: সরকাির বােজট ব ব াপনায় Integrated Budget 

and Accounting System (iBAS++) নামক ই টারেনটিভি ক, ক ীভূত ও 

অত াধুিনক িসে ম চাল ুকেরিছ। এ িসে ম ব বহার কের সকল ম ণালয়/িবভাগ 

ও অিধদ র/পিরদ রসমহূ তােদর বােজট ণয়ন, বরা  িবভাজন, অথ অবমু করণ 

ও পনুঃউপেযাজেনর কাজ  কেরেছ। িহসাব মহািনয় ক ও িসিজিডএফ-এর 

অিধে ে র সকল িহসাবর ণ কাযালেয় িসে মিট চাল ুহেয়েছ এবং সকল লনেদন 

িব ািরতভােব এই িসে েম সংরি ত হে । ফেল, িবল পােশর সময় 

য়ংি য়ভােব বরা  যাচাই করা স ব হে । সারােদেশ সরকােরর সকল লনেদন 

িব ািরতভােব আইবাস++ এ সংরি ত হওয়ায় সরকােরর লনেদন এবং নগদ 

অব ার (cash position) তাৎ িণক িচ  পাওয়া যাে । 

(৩) পনশন সং ার 

মাননীয় ীকার 

১৯৩। ব ব াপনাগত উৎকষ: পনশন ব ব াপনা, পনশন দান ি য়া ও 

পনশেনর আওতার ে  ণগত পিরবতন আনার লে  আমরা বশ িকছু সং ার 

করিছ। অবসরকােল সরকাির কমচারীেদর জ  িনরবি  আয় বাহ িনি ত করেত 

িবদ মান শতভাগ নগদায়ন থা রিহত কেরিছ। একইভােব এ আয়েক মূল ীিতর 

ভাবমু  রাখার জ  পনশেনর ে ও ইনি েম ট দােনর থা চাল ুকেরিছ। 

শতভাগ পনশন সমপণকারী অবসর া  কমচারীেদর মতুৃ র পর তােদর িবধবা ী 
ও িতব ী স ানেক আজীবন এবং িবপ ীক ামীেক সবািধক ১৫ (পেনর) বছর 
মািসক িচিকৎসা ভাতা ও বছের ২িট উৎসব ভাতা দােনর িবধান বতন করা 



হেয়েছ। পনশনারেদর হয়রািন লাঘেবর জ  পনশন দান ি য়াও সহজ করা 
হে । ইএফিট’র মাধ েম সরাসির পনশনােরর পছ  অ যায়ী তাঁর িহসােব পনশন 

দােনর কায ম পাইলট আকাের চাল ু করা হেয়েছ, যার পিরিধ শী ই সকল 
ম ণালয়/িবভােগ িব তৃ করা হেব। এর ফেল পনশনারেদর িনজ িনজ পনশন 
উে ালেনর জ  আর িহসাবর ণ কাযালেয় বা ব াংেক যেত হেব না। িত মােস 
একিট িনিদ  তািরেখ পনশনােরর পছ  অ যায়ী তার ব াংক িহসােব সরাসির 
পনশেনর অথ ানা র করা হেব এবং একিট ু েদ বাতার (sms) মাধ েম এ তথ  

পনশনারেক জািনেয় দয়া হেব। সরকােরর পনশন বাবদ বােজট ব ব াপনায়ও 

পিরবতন এেসেছ। পেূব ম ণালয়/িবভাগসমহূ িবি ভােব পনশন বাবদ বরা  

সংর ণ করেতা। বতমােন সরকােরর সকল ম ণালয়/িবভােগর পনশন বাবদ বরা  

অথ িবভােগর অ েল রাখা হে , যা এ তহিবল ব ব াপনার দ তা বিৃ  কেরেছ। 

সরকাির কমচারীেদর পনশন ও ভিবষ  তহিবল ব ব াপনার জ  একিট পথৃক 
পনশন অিফস াপন করা হে , যা স ণূ অেটােমশেনর আওতায় কাজ করেব। 

ফেল, পনশনারেদর ভাগাি  ায়ীভােব দূর হেব। 

১৯৪। সাবজনীন পনশন: দেশর মাট বয়  জনসংখ ার মেধ  পনশন ভাগীর 

সংখ া অিত সামা । ধ ু সরকাির কমচারী এবং কিতপয় বসরকাির সং ার 
কমচারীরা সবেমাট ায় ৭ থেক ৮ লাখ পিরবার বতমােন িনয়িমত পনশন পেয় 
থােকন। অবসর া  সরকাির কমচারীেদর বাইের হতদির  ৩৫ ল  লাক মািসক 

৪০০ টাকা হাের বয়  ভাতা পাে ন, যা মাট বয়  জনসংখ ার এক চতুথাংশ মা । 

তােদর ভাতার পিরমাণও মানস ত জীবনধারেণর পে  যেথ  নয়। ল ণীয় য, 

জনিমিতর াভািবক ধারায় এক সময় উ ত দেশর মত আমােদর দেশও বয়  

জনেগা ীর অ পাত বাড় ব। তখন াভািবক বােজট বরাে র আওতায় তােদর 

সহায়তা দান করা হ হেয় পড়েব। অথচ আমরা অথেনিতক বিৃ র ফল সবার 

কােছ পৗঁছােত চাই, কমােত চাই বষম । তাই, িবদ মান সরকাির পনশন 

কায েমর বাইের বসরকাির পযােয় আ ািনক ও অনা ািনক খােত কমরত 

সকল কমজীবী মা েষর জ  সাবজনীন পনশন ব ব া চাল ুকরেত চাই। ািবত 

ব ব ার আওতায় সরকার পিরচািলত ি েম িনব ন কের একজন কমজীবী মািসক 

িভি েত িনিদ  পিরমাণ চাঁদা জমা করেব। েযাজ  ে  তার িনেয়াগকারী 



কতপৃ ও একটা িনিদ  অ  সংি  কমজীবীর পনশন িহসােব জমা করেব। 
হতদির  মজীবীেদর ে  তােদর অংেশর অিতির  িহেসেব সরকার পবূ ঘাষণা 
অ যায়ী িনিদ  পিরমাণ অথ ঐ িহসােব জমা করেব। এ ব ব াপনার মাধ েম গিঠত 

তহিবল িবিনেয়াগ হেত া  আয় সাবজনীন পনশন তহিবেল জমা হেত থাকেব। 

মপিু ভূত চাঁদা ও আেয়র পিরমােণর িভি েত সংি  ব ি  অবসরকােল মািসক 

পনশন া  হেবন। তেব, সাবজনীন পনশন বতেনর জ  মৗিলক কাঠােমাগত 

সং ার েয়াজন হেব, যা সময় ও ব য়সােপ  ব াপার। সরকাির কমচারী ও 
জনগেণর মেধ  েযােগর ায তা (equity) ও সাম স  িবধান করার জ  উপযু  

কমপিরক না, ধারাবািহক কৗশলগত পিরবতন, ািত ািনক কাঠােমা সজৃন, 

কািরগির স মতা ও যথাযথ নীিত- কৗশল ণয়ন করা েয়াজন। সািবক িবষয় 

িবেবচনায় িনেয় বসরকাির পযােয় আ ািনক ও অনা ািনক কােজ িনেয়ািজত 

সকল কমজীবী মা েষর জ  একিট টকসই সাবজনীন পনশন ব ব া বতেনর 

কাজ এ অথবছেরই  করার আশা রািখ। অ তঃপে  কেয়কিট িনিদ  এলাকায় 
পরী ামূলক উেদ াগ িহেসেব সাবজনীন পনশন ব ব া চাল ুকরার ই া আেছ। 

(৪) জনেসবায় জন শাসন 

মাননীয় ীকার 

১৯৫। সরকাির সবায় অিভগম তা: বসরকাির খােতর সােথ সাম স পণূ কৃত 

বতন কাঠােমার কারেণ বতমােন সরকাির চা িরেত মধাবীেদর েবশ বাড়েছ। 
ফেল জন শাসেন দ  কমকতার সংখ াও উৎসাহব কভােব বিৃ  পাে । ত পির, 

চা িরকালীন অভ রীণ ও বেদিশক িশ ণ এবং মধািভি ক বিৃ  ও উ  িশ ার 

েযাগ স সারেণর ফেল কমকতা-কমচারীগেণর দ তা বাড়েছ। দ তা ও 

মানিসকতার পিরবতেনর সােথ সােথ সকল সরকাির দ ের তথ যিু  ব বহােরর 
বাধ বাধকতা আেরাপ এবং এ সং া  অবকাঠােমা উ য়েনর ফেল সরকাির সবায় 

জনসাধারেণর সহজ অিভগম তা িনি ত হে । 

১৯৬। দেশর সকল ইউিনয়ন ও পৗরসভায় বিতত ৫ হাজার ২৭৮িট িডিজটাল 
স টােরর মাধ েম নাগিরকগণ কম সমেয় ও কম খরেচ িবিভ  েয়াজনীয় সবা ও 

তথ  পাে ন। আমরা তথ  অিধকার আইন বা বায়েন সব সরকাির অিফেস 



দািয় া  কমকতা ও আিপল কতপৃ  িনেয়াগ কেরিছ এবং তা ওেয়ব সাইেট 
কাশ করা হেয়েছ। ৬৪িট জলায় তথ  অিধকার িবষয়ক জলা উপেদ া কিমিট 

(DAC) গঠন করা হেয়েছ, যা জনগেণর তথ  অিধকার সংর েণ কাযকর ভূিমকা 
পালন করেছ। অিধক ু , নারী িনযাতন, ইভ িটিজং, বাল  িববাহ, খােদ  ভজাল 

িতেরাধ এবং আইন শ ৃ লা পিরি িত উ য়েন মাঠ পযােয় সরকাির শাসন কাজ 

কের যাে । 

১৯৭। কমচারী কল াণ: ২০১৫ সােল সরকাির কমচারীেদর জ  নতুন বতন 
ল চাল ু করা হেয়েছ যা পবূতন বতন েলর ি ণ। এছাড়া, জাতে র 

চা িরেত িনেয়ািজত সরকাির কমকতা-কমচারীেদর কল ােণ িশ া অ দান, 

িচিকৎসা অ দান এবং দাফন/অে ি ি য়া বাবদ অ দান দান করা হে । 
সরকাির কমকতা-কমচারী কমরত অব ায় মতুৃ বরণ করেল ৮ ল  টাকা এবং 

তর আহত হেয় ায়ীভােব অ হািন হেল ২ ল  টাকা অ দান দােনর ব ব া 
করা হেয়েছ। 

১৯৮। গহৃিনমাণ ঋণ: স িত মাননীয় ধানম ী সরকাির কমচারীেদর গহৃ িনমাণ 
ঋণেক বা বস ত পযােয় উ ীত করার িনেদশনা িদেয়েছন। সরকাির কমচািরগণ 
িবেশষতঃ নবীন কমকতারা যন একিট াট বা গেৃহর মািলক হেত পােরন স িদক 
ল  রেখ আমরা ব াংিকং ব ব ার মাধ েম গহৃ িনমাণ ঋণ দােনর িবষেয় একিট 
নীিতমালার খসড়া ণয়ন কেরিছ এবং আগামী অথবছেরই তা কাযকর হেব বেল 
আশা রািখ। এ নীিতমালার আওতায় একজন সরকাির কমচারী দেশর য কান 

ােন গহৃ িনমাণ বা াট েয়র জ  ঋণ িনেত পারেবন। সহনীয় ও 

পিরেশাধেযাগ  েদ ব াংিকং ব ব ার মাধ েম এই ঋণ সরকাির কমচািরগণেক 
দান করা হেব এবং ঋেণর কৃত েদর অবিশ  অথ সরকার ভতুিক বাবদ 

বািণিজ ক ব াংকসমহূেক পিরেশাধ করেব। আশা কির, এই ব ব া চাল ুহওয়ার পর 
সরকাির সবা দােন কমচািরগণ আরও উদ মী হেবন এবং সব  শাসন িত ায় 
সেচ  হেবন। 

১৯৯। িবেশষ বরা : অ া  বছেরর মত এবােরও কেয়কিট িবেশষ উে েশ  িকছু 

থাক বরা  রাখা হেয়েছ। নারীেদর অ গিতর উে েশ  ‘নারী উেদ া া তহিবেল’ 
১০০ কািট টাকা এবং ‘নারী উ য়ন িবেশষ তহিবেল’ ২৫ কািট টাকা বরা  রাখা 



হে । ‘ি ল ডেভলপেম ট ফাে ড’ গত ’বছেরর মত এবারও ১০০ কািট টাকা 
বরা  রাখিছ। ভূিমক জিনত ঝুঁিক ব ব াপনার জ  ৩০০ কািট টাকা বরা  রাখা 
হেয়েছ। এছাড়া, দাির  দূরীকরেণ সিবেশষ ভূিমকা রাখেছ িবধায় ‘এনিজও 

ফাউে ডশেন’ ১০ কািট, ‘প ী-কম সহায়ক ফাউে ডশেন’ ২৫০ কািট এবং 
‘এসএমই ফাউে ডশেন’ ১০ কািট টাকা বরা  িদেত চাই। 

(৫) মামলা ব ব াপনায় তথ যুি  

মাননীয় ীকার 

২০০। ীম কাট ও দেশর অধঃ ন আদালতসমূেহর িবচার কায ম ও মামলা 
ব ব াপনায় তথ যিু র ব বহােরর মাধ েম িবচার াথীেদর দূেভাগ কমােনার 

েচ া অব াহত আেছ। বতমােন ীম কােটর ওেয়বসাইেট িবচারাধীন মামলার 

সংি  িববরণ, ধায তািরখ ও াসি ক অ া  তথ  তাৎ িণক ভােব আপেলাড 

করা হয়। এছাড়া, ীম কােটর ৫িট ােন ািপত িডসে  বাড ও এসএমএস এর 

মাধ েম জনগেণর কােছ মামলার সবেশষ তথ  পৗঁেছ যাে । Bail Confirmation 

Online Manual এর মাধ েম ীম কাট হেত দ  জািমন আেদেশর তথ  জানা 
যাে । মামলা ব ব াপনায় আেরা গিতশীলতা আনার লে  ই-জিুডিশয়াির 

কায েমর মাধ েম দেশর সকল আদালতেক আইিসিট নটওয়ােকর আওতায় 

আনার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। এছাড়া, তথ  ও যাগােযাগ যিু  আইেনর অধীেন 

সংঘিটত অপরােধর ত ও কাযকর িবচার িনি ত করার জ  ৭িট িবভাগীয় শহের 

৭িট সাইবার াইবু নাল গঠেনর ি য়া চলেছ। 

(৬) নীিত দমন 
মাননীয় ীকার 

২০১। দশেক মা েয় সব ধরেনর নীিত থেক মু  করার লে  আমরা 
আমােদর েচ া অব াহত রেখিছ। নীিত দমন কিমশেনর াভািবক আইনগত 
কায ম চলমান রাখার পাশাপািশ গণসেচতনতা সিৃ  এবং নীিত িবেরাধী 
মেনাভাবস  ভিবষ ৎ জ  গেড় তালার ওপর জার দয়া হে । তাছাড়া, 
তথ যিু র ব বহার ও জনগেণর স ৃ তা বাড়ােনার মাধ েম জবাবিদিহতার  
স সারণ করা হে । 



২০২। সমােজর সৎ ও  ব ি েদর িনেয় ইউিনয়ন পযায় পয  ি য়াশীল 

নীিত দমন কিমিটসমহূ িবিভ  ধরেনর চারণামলূক কমসূিচ বা বায়ন কের 

চেলেছ। ভিবষ ৎ জে র মেধ  নীিত িবেরাধী মেনাভাব গেড় তালার লে  
সারােদেশর ত  এলাকার ুল ও মা াসাসহ সকল উপেজলার ছা -ছা ীেদর 
মেধ  ‘সততা সংঘ’ গঠন কের াচার চচার সার ঘটােনা হে । 

২০৩। নীিত িতেরাধ কায েম দেশর সাধারণ মা ষেক স ৃ  করার লে  

আমরা গণ নািন  কেরিছ। িভিডও কনফােরি ং-এর মাধ েম দেশর িবিভ  

জলা ও উপেজলা অিফেসর কমকতা, িবেশষ কের জলা শাসক ও উপেজলা 
িনবাহী কমকতােদর সােথও সরাসির সংেযাগ াপন করা হে । নীিত দমন 

কিমশেন হটলাইন (১০৬) চাল ুকরা হেয়েছ যার মাধ েম জনসাধারণ সরাসির িবিভ  

অিভেযাগ করেত পারেছন। 

২০৪। নীিত িনয় েণর ধান উপায় হে  িবিভ  িস াে  ব ি র িবেবচনার 
ওপর িনভরতা কিমেয় আনা। তাই যখােনই েযাগ আেছ সখােনই তথ যিু র 

(ICT) ব বহার অত  পণূ। িবেশষ কের, নানারকম আিথক লনেদেন 
তথ যিু র ব বহার নীিত ব াপকতােক িতেরােধর েযাগ কের দয়। 

২০৫। বাংলােদশ United Nations Convention against Corruption 

(UNCAC)-এর রা প  (State Party) িহেসেব আ জািতক অ েন দঢ়ৃতার সােথ 
নীিত িবেরাধী অব ান হণ করেছ। এর ফেল নীিত বা অথ পাচার সং া  

িবষেয় িবিভ  রা  হেত Mutual Legal Assistance Request (MLAR)-এর 
মাধ েম বশ িকছু ভাবশালী ব ি র অথপাচার সং া  তথ  সং হ করা স ব 
হেয়েছ। 

(৭) ভূিম ব ব াপনা 
মাননীয় ীকার 

২০৬। ভূিমর তা ও ভূিম ব ব াপনায় দীঘিদেনর জিটলতা এে ে  শাসন 
িত া এবং উ য়ন কায েম েয়াজনীয় ভূিমর া ব তা িনি ত করার ে  বড় 

ধরেনর অ রায় হেয় আেছ। আধিুনক যিু  ব বহার ও শাসিনক সং ােরর 
মাধ েম আমরা এ সমস ার কাযকর সমাধােনর জ  জার েচ া চািলেয় যাি । 

২০৭। টকসই ভূিম ব বহার িনি ত করার জ  আমরা িডিজটাল জিরপ কায ম 



স াদন করিছ। এছাড়া, Integrated Digital Land Recording System 
(IDLRS) সফটওয় ােরর মাধ েম ইউিনয়ন ভূিম অিফস, সাব- রিজ ার অিফস 
এবং সহকারী কিমশনার (ভূিম) এ িতনিট অিফেসর মেধ  যাগসূ  াপন করা 
হে । িডিজটাল প িতেত ভূিম জিরপ ও রকড ণয়ন এবং সংর ণ কায েমর 
আওতায় ইেতামেধ  ৫৫িট জলায় মাট ১ কািট ৪৯ ল  ৬৩ হাজার ৮৫২িট 
খিতয়ােনর ডাটা এি  করা হেয়েছ। ভূিম সং া  সবা সহজীকরেণর লে  
সারােদেশর ভূিম ব ব াপনা ও সবা দান প িতেক অেটােমশেনর আওতায় 
আনার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। 

২০৮। ণা ণ ও বিশ  অ যায়ী ভূিম িচি তকরণ এবং ভূিমর পিরকি ত ও 
ু  ব বহার িনি ত করার জ  উপ লীয় অ েলর ১৯িট জলা ও সমতেলর ২িট 

জলাসহ সবেমাট ২১িট জলার ১৫২িট উপেজলার িডিজটাল ল া ড জািনং এর 
কাজ শষ করা হেয়েছ। এর ধারাবািহকতায় বািক ৪৩িট জলার ৩২৬িট উপেজলায় 
িডিজটাল ল া ড জািনং এর কাজ  কেরিছ। তাছাড়া, সারােদেশ আমরা মৗজা 
ও টিভি ক িডিজটাল ভূিম জািনং কায ম র উেদ াগ িনেয়িছ। 

(৮) আিথক খােত সং ার 
মাননীয় ীকার 

২০৯। মু া ও দ  ঋণ ব ব াপনা এবং িনয়ি ত মুলধন বাজার অথৈনিতক 
কমকাে ডর অ ঘটক িহেসেব কাজ কের। াক-বােজট আেলাচনাসহ িবিভ  
ফারােম আিথক খাত িনেয় বশ আেলাচনা হেয়েছ। ’একিট ব িত ম ছাড়া দেশ 

আিথক খােত বরাবরই শংসনীয় ি িতশীলতা বজায় িছল, যা আথ-সামািজক 
অ যা ায় সহায়ক ভূিমকা রেখেছ। স িত ব াংিকং খােত তারেল র 
ভারসাম হীনতা সিৃ র পিরে ি েত Cash Reserve Ratio (CRR) পনুঃিনধারণসহ 
কিতপয় পদে প হণ করায় অচলাব ার িনরসন হেয়েছ। এ ছাড়াও ফামাস ব াংক 
পনুগঠেনর মাধ েম ব াংিকং খােত systemic failure ব  করা স ব হেয়েছ এবং 
এর ফেল াহকেদর আ া িফের এেসেছ। 

২১০। আিথক খােত শ ৃ লা র ায় িবদ মান িবিধিবধান েয়ােগর পাশাপািশ 
কিতপয় পণূ িনেদশনা জাির ও কায ম হণ করা হে , যার মেধ  
উে খেযাগ  হেলা:  



ক) ব াংকসমেূহ আমানত ও ঋেণর দ/মনুাফা হার মােস ধমুা  একবার পিরবতন 
এবং পিরবিতত দ হার তাৎ িণকভােব তােদর   ওেয়বসাইেট কােশর 

বাধ বাধকতা আেরাপ; 
খ) ঋণ এবং আমানেতর গড় ভািরত দ হােরর ব বধান ৫ শতাংেশর মেধ  সীিমত 

রাখা; 
গ) কেটজ, মাইে া, ু  ও মাঝাির উেদ া েদর জ  (CMSME) ঋণ আেবদন িফ 

২০০ টাকায় সীিমত রাখা এবং ময়াদ পিূতেত সম েয়র ে  কান চাজ আদায় 
না করা; 

ঘ) পুঁিজবাজাের িত  ু  িবিনেয়াগকারীেদর জ  সহায়তা তহিবল পিরচালনা; 
ঙ) বহৃৎ ঋণ খলািপ মিনটিরং এর জ  িবেশষািয়ত সফ ওয় ার চালকুরণ; 
চ) ু  এেজ ট ব াংিকং এর িনেদশনা স িলত গাইডলাইন জাির; 
ছ) MFS (Mobile Financial Service) এর ে  একক ব ি  মাবাইল িহসােবর 

ি িত সেবা  ৩ ল  টাকায় িনধারণ; 
জ) বীমা কা ানী/কেপােরশনসমেূহ Uniform KYC (Know Your Customer) 

Profile জািরর িনেদশনা; 
ঝ)  েদ ও সহজশেত িবিভ  পনুঃঅথায়ন ি েমর আওতায় িবিভ  ধরেণর ঋণ 

িবধা দান; 
ঞ) ব াংিকং সবা িবষয়ক অিভেযাগ িন ি েত বাংলােদশ ব াংেক াহক সবা 

সংর ণ ক  াপন; 
ট) ব াংেকর মাধ েম স াস অথায়ন িতেরাধ িবষেয় সেবা  সতকতা অবল েনর 

জ  িনেদশনা দান; 
ঠ) বহৃৎ ঋণ েলােক আেরা িনিবড়ভােব পিরবী ণ এবং ব াংক ও আিথক 

িত ান েলার ঋণ মিনটিরং ব ব ােক জারদার করার লে  Central 

Database For Large Credit (CDLC) গঠন; 
ড) অেনকে ে  একই স দ বা জিম জামানত দিখেয় ব াংক ঋণ অিনয়িমতভােব 

নয়া হয়। এই জািলয়ািত রােধর জ  আিথক িত ান িবভােগ সব ঋেণর 
িবপরীেত য জামানত দখােনা হয় স স ে  একিট তথ ভা ডার সংর ণ করা 
হেব। য কান ব ি  বা িত ান এই তথ  যােত যাচাই করেত পােরন স ব ব া 
আগামী বছেরই কাযকরী হেব। 

২১১। িবিভ  ধরেনর িসিকউিরিটজ ব বহােরর মাধ েম ব ড মােকেটর উ য়ন 
ঘটােনা স ব হয়। এ িদেক ল  রেখ আমরা Floating Rate Treasury Bond 



(FRTB) চাল ুকরেত যাি । এ িবষেয় ইেতামেধ  গাইডলাইন ও িনেদিশকা জাির 
করা হেয়েছ। ল  করার িবষয় হেলা ব াংিকং িশে  ইসলামী ব াংিকং এর িহস া 

ায় ২০ শতাংশ হেলও এখনও শরীয়ািভি ক কান িসিকউিরিটজ এর চলন করা 
হয়িন। বতমােন আমরা শরীয়ািভি ক িসিকউিরিটজ চলেনর িবষেয় িচ াভাবনা 
করিছ। এছাড়া, স য়প  তােদর তথ ভা ডার ণয়ন ও জাতীয় পিরচয়পে র 
সােথ এর সংেযাগ াপেনর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। এ কায ম স  হেল স য়প  
ব ব াপনায় অিধকতর শ ৃ লা আনয়ন স ব হেব। 

২১২। মািনল ডািরং িতেরােধ তথ  িবিনময় ও আ ঃসং া সহেযািগতা বিৃ র 

লে  Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) এবং জাতীয় রাজ  

বাড এর মেধ  সমেঝাতা ারক া িরত হেয়েছ। উ  সমেঝাতা ারেকর 

আওতায় সং া ইিট িনেজেদর ডাটােবইেজ রি ত তথ ািদ আদান- দান এবং 
মািনল ডািরং অপরাধ তদে র ে  এেক অপরেক সহেযািগতা ও অিভ তা 
িবিনময় করেত পারেব। 

(৯) জলবায় ুঅথায়ন 
মাননীয় ীকার 

২১৩। সরকাির বােজট ণয়ন ি য়ােক জলবায় ু সংেবদনশীল করার লে  
২০১৮-১৯ অথবছের ২০িট ম ণালয়/িবভােগর বােজট কাঠােমােত জলবায় ু

পিরবতেনর িবষয়িট অ ভু  করা হেয়েছ। এসব বােজট কাঠােমার িভি েত এবার 
আিম ‘ টকসই উ য়েন জলবায় ুঅথায়ন’ শীষক একিট িতেবদন পশ করিছ। এই 

িতেবদন থেক সংি  ম ণালয়/িবভােগর মাট ব েয়র কত অংশ জলবায় ু ঝঁুিক 
মাকােবলায় িবিনেয়াগ করা হে  তা সহেজ জানা যােব। এছাড়া, জলবায় ু

সংেবদনশীল বােজট কাঠােমা িবষেয় েয়াজনীয় িনেদিশকা ণয়ন কের 
অথিবভাগসহ িবিভ  ম ণালেয়র সংি  কমকতােদর উ  িনেদিশকার আেলােক 

িশ ণ দান করা হেয়েছ। জলবায় ু অথায়েন জবাবিদিহতা ও তা িনি ত 

করার জ  জলবায় ু পিরবতেনর সােথ সরাসির স িকত কে র িমতব িয়তা 
দ তা ও ফল সতূা যাচাইেয়র জ  াইেমট পারফরেম  অিডট গাইডলাইন 

ণয়ন ও সরকাির িনরী া কায েমর মূলধারায় এ ধরেনর অিডটেক অ ভু  
করার জ  অিডিটং া ডাড, অিডট কাড এবং পারফরেম  অিডট ম া য়ােল 



েয়াজনীয় এ ড ডা (addenda) অ ভু  করা হেয়েছ। 

(১০) ানীয় সরকার ব ব ার সং ার 
মাননীয় ীকার 

২১৪। সবেশেষ আমার অিতি য় িবষয়- উ তর বিৃ  িনেয় িকছু কথা না বেল 
পারিছ না। আিম দঢ়ৃভােব িব াস কির য, বাংলােদেশ িনয়িমতভােব বািষক বিৃ র 
হার ১০ শতাংেশ নওয়া যায়। িক ু  সজ  েয়াজন মতা ও দািয়ে র 

িতসং মণ। সজ  ানীয় সরকােরর ঢালাও সং ার েয়াজন। স েয়াজনিট 
সংিবধােনর ৫৯ ও ৬০ অ ে েদ িববতৃ আেছ। এ ধারামত শাসনতাি ক সং ার 
সাধন করেত হেল আমােদর ৬৪িট জলা ও ৯িট মহানগের শািসত ও সয় র 
সরকার িত া করেত হেব। এ সরকার েলার জ  তােদর িনজ  আমলাত  বহাল 
করেত হেব। তােদর দািয়  ও কাযাবলীর তািলকা ণয়ন করেত হেব। যার একিট 
দািয়ে র তািলকায় িনিদ  করেত হেব কিতপয় িবষেয় ক ীয় সরকার ও জলা 
সরকােরর যৗথ দািয়  এবং সিট সম েয়র ি য়া। এ কাজিট করেত পারেল 
অিত সহেজই জলা সরকােরর গঠন ি য়া ি র করা যােব। তারপর য কাজিট 
হেব কিঠন ও সবেচেয় পণূ তা হেলা ক ীয় ও জলা সরকােরর মেধ  রাজ  
আদায় ও ব টন িবষেয় নীিত িনধারণ। আমার িবেবচনায় রাজ  আদােয়র ধান 
দািয়  ক ীয় সরকােরই থাকেব। জলা সরকার খানািভি ক স দ কর এবং 
িনিদ  সবার জ  সস আদায় করেব। মাট জাতীয় বােজেটর মাটামুিট ষােটা  
শতাংশ ব েয়র দািয়  হেব জলা সরকােরর। এ ব ব ািট আগামী িনবাচেনর পের 
পেরই বা বায়েনর কাজ  করেত হেব এবং িনবাচনী ইশেতহাের িবিভ  দলেক 

এ িবষেয় তােদর ধারনা ও কায ম কাশ কর ত হেব। আমােদর বঝুেত হেব য, 

জনসংখ ায় ও এলাকায় আমােদর এক একিট জলা পিৃথবীর ায় ৬০ (ষাট)িট 

দেশর চেয় বড়। তােদর সবা দান ও উ য়ন উেদ াগ সেবা ম হেত হেল কান 

মেতই স মতা ও দািয়ে র িতসং মণ বা িবেক ায়ন ছাড়া হেত পারেব না। 
আিম জািননা কতিদেন আমার এ আশা বা ব প লাভ করেব। িক ু  ায় ই 
দশক ধের আমােদর অথৈনিতক বিৃ  যভােব হে  সে ে  উ তর বিৃ  
অজেন আমরা এখন ত। এবং সিট করেত হেল শাসন কাঠােমা ঢেল সাজােত 
হেবই হেব। 



স ম অধ ায় 

রাজ  আহরণ কায ম 
মাননীয় ীকার 

২১৫। আমােদর মাট রাজে র ৮৫ শতাংেশর মেতা আদায় কের জাতীয় রাজ  
বাড। িবগত কেয়ক বছর ধের রাজ  আহরেণর গিত বশ ভাল। চলিত দশেক 

জাতীয় রাজ  বােডর আদােয় গড় বিৃ  ১৭ শতাংেশর বিশ িছল, যা গত চার 
দশেকর মেধ  সেবা । এর ফেল আমােদর কর িজিডিপ’র অ পাত আশা প না 
হেলও মশ বাড়েছ। জাতীয় রাজ  বাড মূলত আয়কর, আমদািন ও র ািন , 

মূল  সংেযাজন কর (ভ াট) এবং স রূক  – এ চারিট খাত হেত রাজ  আদায় 
কের। চলিত বছেরর সংেশািধত এবং আগামী বছেরর ািবত বােজট অ যায়ী 
জাতীয় রাজ  বােডর আওতাধীন িবিভ  খাত হেত রাজ  আহরেণর ল মা া 
িনে  দওয়া হল। আবগাির  এবং টানওভার ট া  মূলত: মূল  সংেযাজন কেরর 
অংশিবেশষ। 

( কািট টাকায়) 
খাত ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

ািবত সংেশািধত ( ািবত) 
আয়কর ও অ া  ত  কর ৮৭,১৯০ ৭৮,০০০ ১,০২,২০১ 
আমদািন ও র ািন  ২৭,১৩৯ ২৪,৮৩০ ৩২,৫৮৯ 
মলূ  সংেযাজন কর ৯১,৭১৭ ৮৩,৭০২ ১,১০,৫৪৩ 
স রূক  ৪০,৪০৫ ৩৬,৮৮২ ৪৮,৭৬৬ 
আবগাির  ১,৭২৯ ১,৫৭৯ ২,০৯১ 
টানওভার ট া  ১০ ৮ ১১ 
সবেমাট ২,৪৮,১৯০ ২,২৫,০০০ ২,৯৬,২০১ 

২১৬। অথৈনিতক অ যা ােক অব াহত রাখার জ  অভ রীণ উৎস হেত পযা  
রাজ  আহরণ েয়াজন। আমরা করহার না বািড়েয় কর ব ব ার সং ার কের কর 
িভি  স সারণ ও া পিরপালেনর মাধ েম রাজ  আহরেণর উপর জার 
িদেয়িছ। আয়কেরর ে  করেসবার পিরিধ বাড়ােনা হেয়েছ। সারােদশ জেুড় 
আয়কর মলার আেয়াজন হে , যখােন করদাতাগণ ব াপক উৎসাহ-উ ীপনা িনেয় 
অংশ হণ করেছন। এ বছেরর করেমলায় ায় ২ লাখ করদাতা আয়কর িরটান 



দািখল কেরেছন; ায় ৯ লাখ মা ষ করেসবা িনেয়েছন। কর শাসেন তথ যিু র 
ব বহার বািড়েয় কর ব ব াপনােক স ণূ অেটােমেটড ও িডিজটাল করার উেদ াগ 
নয়া হেয়েছ। ই-িটআইএন রিজে শন খবু ভােলাভােব কাজ করেছ; অনলাইেন 

িরটান দািখল প িত চাল ু করা হেয়েছ, যা আেরা সম ৃ  করার পিরক না নয়া 
হে । আগামী কেয়ক বছেরর মেধ  উে খেযাগ সংখ ক করদাতা অনলাইেন িরটান 
দািখল করেবন আশা করিছ। কর আদায় এখন হয়রািনমূলক উপাখ ান িহেসেব 
িবেবিচত হয় না। কর িভি  এখন অেনক স সািরত, িনবি ত করদাতা ও িরটান 
দািখেলর সংখ া ত াশার চেয়ও বিশ হাের বেড়েছ। বতমােন মাট িনবি ত 
করদাতার সংখ া ৩৫ লে র অিধক। আগামী ৫ বছেরর মেধ  িনবি ত করদাতার 
সংখ া এক কািট এবং িরটান দািখেলর সংখ া ৮০ লে  উ ীত করা যােব বেল 
আিম আশা কির। আয়কর ব ব ার িত মা েষর আ া, িবেশষ কের কর দােন 
ত ণেদর তঃ ূ ত অংশ হণ অত  ইিতবাচক বাতা িদে । 

২১৭। জাতীয় রাজ  বাড কতকৃ আহিরত রাজে র মেধ  মূল  সংেযাজন কর 
(মূসক) ও স রূক  হেত বতমােন সবেচেয় বিশ রাজ  আদায় হয়। রাজ  
িভি েক দঢ়ৃ করেত সরকার ভ াট শাসনেক িডিজটাল করার অংশ িহেসেব ভ াট 
অনলাইন প িত চালরু উেদ াগ িনেয়েছ। আইিন ও প িতগত িতব কতা দূর 
কের অনলাইেন ভ াট িনব ন কায মেক বগবান করা হেয়েছ। ইেতামেধ  ায় 
১,০৫,০০০ িত ান অনলাইেন ভ াট িনব ন হণ কেরেছ। ভ াট আদােয় তা 
আনার লে  ব বসা িত ােন Electronic Fiscal Device (EFD) াপেনর 
উেদ াগ নয়া হেয়েছ। এসব সং ার কায ম বা বািয়ত হেল ব বসার ব য় কেম 
বািণেজ র অ ল পিরেবশ সিৃ  হওয়ার পাশাপািশ রাজ  শাসেনর গিতশীলতা 
বাড়েব, ফাঁিক াস পােব, রাজ  আহরেণ তা িনি ত হেব এবং ভ াট আদােয়র 

বিৃ  অব াহত থাকেব। ইংেরিজেত ণীত িবদ মান কা মস আইন, ১৯৬৯ এর 
েল কা মস িবষেয় আ জািতক উ ম চচা িবেবচনায় িনেয় মাননীয় ধানম ীর 

সদয় অ শাসেনর আেলােক বাংলা ভাষায় কা মস আইন ণয়েনর কায ম হােত 
নয়া হেয়েছ। ািবত নতুন আইেনর খসড়া ণয়ন কাজ ইেতামেধ  শষ হেয়েছ। 

তেব মেন হয় না য নতুন আইনিট এই বছের পাস করা যােব। রাজ  নীিতেত 
যেুগাপেযাগী সং ার আনয়েনর লে  সরকাির ও বসরকাির পযােয়র িতিনিধর 



সম েয় ‘ইনেভ েম ট েমাশন টীম’ গঠন করা হেয়েছ। 

২১৮। এ াসাই ডা িসে ম বতেনর মাধ েম অেনক আেগ থেকই কা মস 
িবভােগর শাসিনক কায েম তথ যিু  ব বহােরর বতন হেয়েছ। চলমান 
সং ার কায েমর অংশ িহেসেব উ ত িবে র ায় পণ  খালােস সংি  
অংশীজনেক কা মস সফটওয় ােরর সােথ সংযু  করেত National Single 

Window (NSW) ক  হােত নয়া হেয়েছ। এিট সকল আমদািন র ািন 
কায েম ওয়ান প সািভস িবধা দান করেব। পণ  খালাস এবং যা ীর ত 
গমনাগমন িনি ত করেত Authorized Economic Operator (AEO), ঝঁুিক 
ব ব াপনা (Risk Management) এবং Advance Passenger Information 

System (API) চলন করার লে  িবদ মান আইেন েয়াজনীয় সংেশাধনী আনা 
হেয়েছ। এর ফেল যা ীেসবা ও বািণজ  িবধা বাড়েব এবং রাজ  ফাঁিক াস 
পােব। 



অ ম অধ ায় 

আয়কর, মলূ  সংেযাজন কর এবং আমদািন ও র ািন  

মাননীয় ীকার 

২১৯। এবাের কর এবং  সেূ  য রাজ  আহরেণর পিরক না ২০১৮-১৯ 

অথবছেরর জ  আমরা াব কেরিছ সইিট পশ করিছ। ত  কর, মূল  

সংেযাজন কর (মূসক), স রূক  এবং আমদািন ও র ািন  – চারিট সেূ ই 

রাজ  আদােয়র নানা াব এেকর পর একিট তুেল ধরিছ। 

ত  কর: আয়কর 

২২০। আয়কর একিট ে িসভ কর ব ব া যখােন অিধকতর িব শালীেদর 
িনকট হেত রাজ  আহরণ কের কম আেয়র ও দির  জনেগাি র েয়াজেন তা ব য় 
করা যায়। ফেল আয়কেরর মাধ েম একিদেক যমন রাে র রাজ  চািহদা পরূণ হয়, 
অ িদেক সমােজর আয় ও স দ বষম  িনয় েণ রাখা স ব হয়। করনীিত 
সং ােরর মাধ েম বাংলােদেশ একিট আদশ কর ব ব া িবিনমােণর লে  আমােদর 
সরকার মাট রাজে  আয়কেরর িহস া মা েয় বাড়ােনার উেদ াগ হণ কেরেছ। 
২০২১-২২ অথবছের মাট এনিবআর রাজে র ৫০ শতাংশ আয়কর খােত আদােয়র 
একিট ল  আমরা ি র কেরিছলাম, যা অজেনর পেথ আমরা দঢ়ৃভােব এিগেয় 
যাি । এক দশক আেগও আয়কর খােত এনিবআর রাজে র মা  ২০ শতাংশ 
আদায় হেতা। আমােদর সরকােরর সমেয় এ হার ইেতামেধ  ৩৫ শতাংেশ উ ীত 
হেয়েছ।  

২২১। করনীিতর সং ার কায ম িবি  বা সামিয়ক পদে প না হেয় যােত 

সামি ক, িনিদ  ল মুখী, ধারাবািহক ও ি িতশীল হয় তা িনি ত করার জ  

আিম ২০১৬ সােলর বােজেট থমবােরর মেতা করনীিত সং ােরর একিট িনিদ  

দশন ও নীিতকাঠােমা ঘাষণা কেরিছলাম। সখােন াধা  দওয়া হয় জনকল ােণর 

উে শ , করবা ব সং ৃিত সিৃ  এবং বািণজ  িবধার ব ব া বতন। আমােদর 

সকল কর সং ার স নীিত কাঠােমার আওতায় নয়া হে । এেত আমরা ব াপক 

সাফল ও পেয়িছ। আমােদর কর ব ব া ইেতামেধ  দঢ়ৃ িভি র উপর িতি ত 



হেয়েছ। কর িভি র ব াপক স সারণ হেয়েছ। আিম এখন ত  কেরর পণূ 
াব েলা উপ াপন করিছ- 

করমু  আয়সীমা ও করহার 

২২২। এ বছের করমু  আেয়র সাধারণ সীমা িছল ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। 
মিহলা করদাতাসহ িবিভ  িণর করদাতােদর জ  এ সীমা িকছুটা বিশ িছল। 
করমু  আেয়র সীমা িক হেব তা িনেয় চুর আেলাচনা হয়। আমরা পযােলাচনা 
কের দেখিছ য উ ত দশ েলােত করমু  আয়সীমা সাধারণভােব মাথািপছু 
আেয়র ২৫ শতাংেশর নীেচ থােক। উ য়নশীল দশ েলােত করমু  আয়সীমা 
সাধারণত মাথািপছু আেয়র সমান বা তার কম থােক। িক ু  বাংলােদেশ করমু  
আেয়র সীমা মাথািপছু আেয়র ায় ি েণর মেতা। অথাৎ, আমােদর করমু  
আেয়র সীমা বি ক াপেটর তুলনায় অেনক বিশ। করমু  আেয়র সীমা বিশ 
হেল কর দােন স ম িবপলুসংখ ক ব ি  করজােলর বাইের থেক যান। এেত 
কেরর িভি  বল থােক। সািবক িবেবচনায় আিম আগািম বছের করমু  আেয়র 
সাধারণ সীমা ও করহার অপিরবিতত রাখার াব করিছ। তেব কান ব ি -

করদাতার িতব ী স ান বা পাষ  থাকেল এ প িত স ান বা পােষ র জ  

করমু  আয়সীমা ৫০ হাজার টাকা হেব। সারিণ ১ এ কা ািন করদাতা ব তীত 
অ া  করদাতােদর জ  করহার উে খ করা হেলা: 

সারিণ ১: কা ািন করদাতা ব তীত অ া  করদাতােদর জ  করহার 

 িবদ মান  
(টাকায়) 

ািবত 
(টাকায়) 

(ক) করমু  আেয়র সীমা  
 

করদাতা  
সাধারণ করদাতা ২ লাখ ৫০ হাজার 

অপিরবিতত 
মিহলা ও ৬৫ বছর বা তদূ  বয়েসর করদাতা ৩ লাখ 

িতব ী ব ি  করদাতা ৪ লাখ 
গেজটভু  যু াহত মিু েযা া করদাতা ৪ লাখ ২৫ হাজার 

(খ) সাধারণ করহার   

মাট আয়  করহার 



 িবদ মান  
(টাকায়) 

ািবত 
(টাকায়) 

থম ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা পয  মাট আেয়র 
উপর - 

শূ  

অপিরবিতত 

পরবতী ৪ লাখ টাকা পয  মাট আেয়র উপর - ১০ শতাংশ 
পরবতী ৫ লাখ টাকা পয  মাট আেয়র উপর - ১৫ শতাংশ 
পরবতী ৬ লাখ টাকা পয  মাট আেয়র উপর - ২০ শতাংশ 
পরবতী ৩০ লাখ টাকা পয  মাট আেয়র উপর- ২৫ শতাংশ 
অবিশ  মাট আেয়র উপর  - ৩০ শতাংশ 
(গ) িবেশষ করহার   

িসগােরট, িবিড়, জদা, লসহ সকল কার 
তামাকজাতপণ  তকারী ব বসা হেত অিজত আয় 

৪৫ শতাংশ 

অপিরবিতত বাংলােদেশ অিনবাসী (অিনবাসী বাংলােদশী ব তীত) 
এ প ব ি  িণভু  করদাতার অিজত আয় 

৩০ শতাংশ 

িনবি ত সমবায় সিমিতর অিজত আয় ১৫ শতাংশ 

২২৩। িবদ মান আইেন ঢাকা উ র ও ঢাকা দি ণ এবং চ াম িসিট 
কেপােরশন, অ া  িসিট কেপােরশন এবং  িসিট কেপােরশেনর বাইেরর অ া  
এলাকার কা ািন করদাতা ব তীত অ  করদাতােদরেক যথা েম ৫ হাজার, ৪ 
হাজার ও ৩ হাজার টাকা নূ নতম কর পিরেশাধ করেত হয়। অ লিভি ক নূ নতম 
কেরর এ হার বহাল রাখার াব করিছ। 

কা ািন করহার 

২২৪। অেনেক বেল থােকন আমােদর কেপােরট করহার খবু বিশ। কথািট িঠক 
নয়। পাবিলকিল েডড কা ািনর িবদ মান করহার ২৫ শতাংশ, দি ণ এিশয়ার 
অ া  অেনক দেশর তুলনায় যা বশ কম। এছাড়া, আমােদর করহার বি ক 
গড়হার (২৪.২৯ শতাংশ) এর সােথ স িতপণূ। তেব ব াংিকং খােতর করহার 
িকছুটা বিশ হওয়ায় আিম ব াংক ও আিথক িত ােনর করহার ২.৫ শতাংশ াস 
করার াব করিছ। এেত এ খাত হেত রাজ  িকছুটা কমেলও িবিনেয়াগকারীেদর 

িত ইিতবাচক বাতা যােব। অ া  কা ািন করহার অপিরবিতত রাখার াব 
করিছ। মাটামিুটভােব বতমান সেবা  করহার হেব বা েব ৪০ শতাংশ এবং ি তীয় 
হারিট হেব ৩৭.৫ শতাংশ। একমা  তামাকজাত পণ  তকারী ও নন-পাবিলকিল 



েডড মাবাইল ফান অপােরটর কা ািনরা এর চেয় উ হাের কর দেবন। 
সারিণ ২ এ কা ািন করদাতার জ  ািবত করহার উে খ করা হেলা: 

সারিণ ২: কা ািন করহার 

িববরণ 
িবদ মান 

হার 
ািবত 

হার 
পাবিলকিল েডড কা ািন ২৫ শতাংশ ২৫ শতাংশ 
নন-পাবিলকিল েডড কা ািন ৩৫ শতাংশ ৩৫ শতাংশ 
পাবিলকিল েডড - ব াংক, বীমা ও আিথক িত ান ও 
সরকার কতকৃ ২০১৩ সােল অ েমািদত ব াংক, বীমা ও 
আিথক িত ান 

৪০ শতাংশ ৩৭.৫ 
শতাংশ 

মােচ ট ব াংক 
৩৭.৫ 
শতাংশ 

৩৭.৫ 
শতাংশ 

নন-পাবিলকিল েডড - ব াংক, বীমা ও আিথক 
িত ান 

৪২.৫ 
শতাংশ 

৪০ শতাংশ 

িসগােরট, িবিড়, জদা, লসহ সকল কার তামাকজাত 
পণ  তকারী কা ািন  

৪৫ শতাংশ ৪৫ শতাংশ 

মাবাইল ফান অপােরটর কা ািন- 
পাবিলকিল েডড হেল  
নন-পাবিলকিল েডড হেল 

 
৪০ শতাংশ 
৪৫ শতাংশ 

 
৪০ শতাংশ 
৪৫ শতাংশ 

লভ াংশ আয় ২০ শতাংশ ২০ শতাংশ 

সমতা ও ায তা 

২২৫। সারচাজ:  বাংলােদেশ িব শালী ব ি -করদাতাগেণর িনকট হেত নীট 
পিরস েদর িভি েত সারচাজ আদায় করা হয়। বশ কেয়ক বছর ধের িবধানিট 
কাযকর আেছ। অথৈনিতক উ য়েনর সােথ সােথ সমােজ আয় ও স দ বষম  
বাড়ার য ঝঁুিক রেয়েছ তা িনয় েণ ব ি -করদাতার সারচাজ একিট কাযকর 
ভূিমকা রাখেছ। এ বছর সারচােজর ে  িকছুটা সং ার কের নীট পিরস েদর 

িভি েত সারচাজ আেরােপর পাশাপািশ যােদর িনজ নােম িট কের গািড় রেয়েছ বা 
িসিট কেপােরশন এলাকায় মাট ৮ হাজার বগফুট আয়তেনর গহৃ-স ি  রেয়েছ 
তােদরেকও সারচােজর আওতায় আনার াব করিছ। নীট পিরস েদর দিশত 
মূেল র িভি েত আেরািপত সারচােজর িবদ মান হার বহাল রাখার াব রাখিছ:  



সারিণ ৩: ব ি  করদাতার দিশত স েদর িভি েত আেরািপত সারচােজর হার 
স দ সারচােজর হার 

 (আয়কেরর 
শতকরা হাের) 

(১) নীট পিরস দ ২ কািট ২৫ লাখ টাকা পয  শূ  

(২) (ক) নীট পিরস দ ২ কািট ২৫ লাখ টাকার অিধক িক ু  ৫ 
কািট টাকার অিধক নয়, বা  

(খ) করদাতার িনজ নােম ইিট মাটরগািড়র মািলকানা, বা  
(গ) কান িসিট কেপােরশন এলাকায় করদাতার নােম ৮,০০০ 
বগফুট বা তার অিধক গহৃ-স ি র মািলকানা   

১০ শতাংশ 

নীট পিরস দ ৫ কািট টাকার অিধক, িক ু  ১০ কািট টাকার 
অিধক নয় 

১৫ শতাংশ 

নীট পিরস দ ১০ কািট টাকার অিধক, িক ু  ১৫ কািট টাকার 
অিধক নয় 

২০ শতাংশ 

নীট পিরস দ ১৫ কািট টাকার অিধক, িক ু  ২০ কািট টাকার 
অিধক নয় 

২৫ শতাংশ 

নীট পিরস দ ২০ কািট টাকার অিধক য কান অংেকর জ   ৩০ শতাংশ 

২২৬। নীট পিরস েদর মূল মান ২ কািট ২৫ লাখ টাকা অিত ম করেল নূ নতম 
সারচােজর পিরমাণ ৩ হাজার টাকা এবং ১০ কািট টাকা অিত ম করেল নূ নতম 
সারচােজর পিরমাণ ৫ হাজার টাকা িনধারেণর াব করিছ। িসগােরট, িবিড়, জদা, 

লসহ সকল কার তামাকজাত পণ  তকারী করদাতার উ  ব বসায় হেত 
অিজত আেয়র উপর িবদ মান ২.৫ শতাংশ হাের সারচাজ বহাল থাকেব।  

বিৃ  ও ব বসােয় সহায়তা এবং ব বসায় পিরচালনা সহজীকরণ 

২২৭। তির পাশাক িশ : দেশর কমসং ান ও অথৈনিতক উ য়েন তির 
পাশাক খাত পণূ অবদান রাখেছ। অথৈনিতক বিৃ  ও কমসং ােন তির 
পাশাক খােতর  িবেবচনা কের এ খাতেক িবেশষ কর িবধা দান করা হয়। 
তির পাশাক উৎপাদন ও র ািনেত িনেয়ািজত করদাতার করহার ১৫ শতাংশ 

িনধারেণর াব করিছ। পাবিলক িলিমেটড কা ািন হেল করহার ১২.৫ শতাংশ 
এবং green building certification রেয়েছ এ প সবুজ কারখানার ে  ১২ 
শতাংশ িনধারেণর াব করিছ। 



সামািজক কল াণ  

২২৮। সামািজক কল াণ িনি ত করার জ  িত বছর আমরা অেনক কর ছাড় 
দান কির। আগামী বছেরর জ  এে ে  যসব াব রেয়েছ তার মেধ  

উে খেযাগ  কেয়কিট হেলা: 

ক) ড কয়ার হােমর আেয়র উপর কর অব াহিত; 

খ) িতব ী ব ি র িশ া ও িশ েণর জ  ািপত িত ােনর আেয়র উপর কর 
অব াহিত; 

গ) িতব ী ব ি গণ যন সবা হেণ িবধা পান তা িনি ত করার জ , য সকল 

িচিকৎসা সবা দানকারী িত ান িতব ী ব ি েদর যাতায়াত  ও সবা হেণ 
িবেশষ িবধার ব ব া রাখেব না তােদর ে  অিতির  ৫ শতাংশ হাের কর 

আেরােপর িবধান রাখার াব করিছ। তেব সবা দানকারী িত ান যােত 
িবধা াপেনর েয়াজনীয় সময় পায় সিদেক ল  রেখ ২০১৯-২০ কর বছর 

হেত এ িবধান কাযকর হেব; 

আ জািতক উ ম চচা 

২২৯। অথৈনিতক িব ায়ন এবং ভাচুয়াল ও িডিজটাল অথনীিতর িবকােশর কারেণ 
আ ঃসীমা  লনেদেনর ধরন ও আকাের ব াপক পিরবতন এেসেছ। আমােদর 
অথনীিত এখন অেনক বিশ উ ু । ফেল কর পিরহার (tax avoidance) এর 
ঝঁুিকও বশ বেড়েছ। ভাচুয়াল ও িডিজটাল লনেদেনর মাধ েম অেনক িবেদিশ 

িত ান বাংলােদেশ চুর আয় করেছ, িক ু  তােদর কাছ থেক আমরা তমন 
একটা কর পাি না। ভাচুয়াল ও িডিজটাল লনেদেনর িবষয়িট তুলনামূলক নতুন 
িবধায় এসব লনেদনেক কেরর আওতায় আনার মেতা পযা  িবধান এতিদন 
আমােদর কর আইেন িছল না। আিম ভাচুয়াল ও িডিজটাল খাত যমন- ফইসবকু, 

গল, ইউিটউব ইত ািদর বাংলােদেশ অিজত আেয়র উপর করােরাপেণর জ  
আ জািতক উ ম চচার আেলােক েয়াজনীয় আইনী িবধান সংেযাজেনর াব 
করিছ। এর ফেল আমােদর কেরর আওতা বাড়েব।  

২৩০। তথ যিু র অ গিতেত উ য়নশীল দশ েলার মেধ  আমরা দিরেত  
করেলও বতমােন বশ এিগেয় আিছ। আমােদর কর ব ব ােক আধিুনক ও 



তথ যিু -ব বহারী করার অেনক উেদ াগ আমরা ইেতামেধ  িনেয়িছ। এর 
ধারাবািহকতায় আিম এ বছর থেক করদাতােক ই- মইেল নািটশ রেণর িবধান 
কর আইেন সংেযাজন করার াব করিছ। এছাড়া, িবিভ  দ র ও এেজি র িনকট 
করদাতার য আিথক তথ  থােক তা কর িবভােগর সােথ য়ংি য়ভােব শয়ার 
করার িবধান সংেযাজেনর াব করিছ। এর ফেল কর ফাঁিক মাকােবলা করা 
অেনক সহজ হেব।         

কর পিরপালন ঐিত  

২৩১। আমরা অেনক বছর ধেরই কেরর হার আর বাড়াি  না। বরং কেরর হার 
মা েয় কমেছ। এ বছর ব াংিকং ও আিথক িত ান খােতর করহার কমােনার 
াব করা হেয়েছ। আমােদর ল  হেলা, কর হার না বািড়েয় বরং কর দান 

িনি ত কের এবং কর ফাঁিক ও কর পিরহার রাধ কের রাজ  বাড়ােনা। আমােদর 
বিশর ভাগ করদাতাই আয়কেরর িবিধিবধান মেন িঠক মেতা কর দন। তেব, যারা 

ফাঁিক দন তােদর জ  আমরা বশ শ  পদে প নব। এ লে  আইিন সং ােরর 
উে খেযাগ  াব েলা হেলা: 

ক) কর আইেনর িবিভ  িবধান পিরপালেনর ব থতায় আেরাপেযাগ  জিরমানার 
আওতা স সারণ ও জিরমানার পিরমাণ বিৃ  কের যৗি ক পযােয় উ ীত করা; 

খ) আয়কর কতপৃ  কান ব ি র িনকট তথ  চাওয়ার পর ঐ ব ি  তথ  গাপন 
করেল বা ই াকৃতভােব আয়কর কতপৃ েক ভুল তথ  িদেল তার জ  শাি র 

িবধান সংেযাজন; 

গ) কান করদাতা েযাজ  ে  উৎস কেরর িরটান দািখল না করেল অথবা  
বতনেভাগী কমীেদর বতনভাতার তথ  বা িরটান দািখল িবষয়ক তথ  কর 

িবভােগর িনকট দািখল না করেল স করদাতার আয়কর িরটানেক অিডেটর 
আওতায় আনা। 

কর ব ব াপনার সং ার  

২৩২। িট ঘটনা িব  কর ব ব ােক আমলূ বদেল িদে । এর একিট হেলা, 
অথৈনিতক িব ায়ন, অপরিট হেলা তথ যিু  িব ব। অথৈনিতক িব ায়েনর 
কারেণ ব বসা-বািণেজ র ে  কাঠােমাগত পিরবতন হে ; নতুন নতুন ব বসািয়ক 



মেডেলর জ  হে । তথ যিু  িব েবর কারেণ সনাতনী প িতর ব বসা 
বািণেজ র জায়গা দখল িনে  ই-কমাস আর ভাচুয়াল অথনীিত। এ পিরবতেনর 
সােথ তাল িমলােত হেল আমােদরেক কর ব ব ােকও আমলূ বদলােত হেব। আিম 
আশা করিছ য, একিট নতুন আয়কর আইন পাশ করেত পারব (এেত িবে র 
সবাধিুনক কর ব ব ার উপেযাগী সকল িবধান সংেযািজত থাকেব) যা আগামী 
অথবছেরর েত সংসেদ পশ করেত পারেবা। 

২৩৩। আয়কেরর আইিন সং ােরর সফল বা বায়েনর জ  কর শাসেনরও 

ব াপক সং ার েয়াজন হেব। আিম গত বছেরর বােজট ঘাষণায় আয়কর 

শাসেনর জ  ইেল িনক উৎস কর ব ব া বতন, আধিুনক কর তথ  ইউিনট 
গঠন, আ জািতক কেরর জ  পথৃক শাসিনক কাঠােমা সজৃন এবং পণূ 
জলা ও সকল উপেজলায় কর অিফস াপেনর াব কেরিছলাম। জাতীয় রাজ  
বাড তার আেলােক কর শাসেনর সং ার িনেয় বশ িকছু কাজ কেরেছ।  

২৩৪। আিম এ সে  উে খ করেত চাই য, আমােদর সরকােরর আমেল ২০১১ 
সােল কর িবভােগর সবেশষ বড় সং ারিট হেয়িছল। ২০১১ সােলর পরবতী কেয়ক 
বছের করদাতার সংখ া ায় ৩ ণ বেড়েছ; িরটান দািখলকারীর সংখ া ৯ লাখ 
হেত বেড় ১৬ লে  উ ীত হেয়েছ। আিম আেগই বেলিছ য, কর দােন বতমােন 
পিরলি ত আ েহর উপর িভি  কের আমার ল মা া হেলা য, আগামী ৫ বছের 
অথাৎ ২০২২-২৩ অথবছের করদাতার সংখ া হেব এক কািট এবং িরটান দািখেলর 
সংখ া হেব ৮০ লাখ। 

মূল  সংেযাজন কর 

মাননীয় ীকার 

২৩৫। জাতীয় রাজ  বাড কতকৃ আহিরত রাজে র মেধ  মূল  সংেযাজন কর বা 
মূসক খােতর অবদান সবেচেয় বিশ। ২০১৮-১৯ অথবছেরও ভ াট খােত সেবা  
রাজ  আদায় ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ। মূল  সংেযাজন কর বতমােন ৯িট 
সং িচত হাের আেরাপ করা আেছ। এবাের এই ৯িট হারেক াস কের আমরা 
৫িটেত নািমেয়িছ এবং এই হার েলা হে - ২, ৪.৫, ৫, ৭ এবং ১০ শতাংশ। কর-
িজিডিপ’র অ পাত বিৃ র মাধ েম অথৈনিতক বিৃ  অজন এবং একই সােথ 



ব বসায়ী াথ ও ভা া চািহদা িনি ত করার মেধ  সম য় র া কের ল মা া 
অ যায়ী রাজ  আহরেণর জ  মূল  সংেযাজন কর খােত িন প সং ার াব 
মহান সংসেদর সদয় িবেবচনার জ  পশ করিছ: 

অনলাইেন িরটান দািখল 

২৩৬।  অনলাইেন িরটান দািখল করার লে  ইেতামেধ ই মূল  সংেযাজন কর 

আইন, ১৯৯১ ও মূল  সংেযাজন কর িবিধমালা, ১৯৯১ ত েয়াজনীয় সংেশাধনী 
আনা হেয়েছ। পরী ামূলকভােব বহৃৎ করদাতা ইউিনট (ভ াট) কাযালেয় তা চাল ু

করা হেব। পাশাপািশ অনলাইেন কর পিরেশােধর ব ব াও এ বছের চাল ুকরা হেব। 

অনলাইন িরটান দািখল ি য়া পযা  পিরমাজন শেষ সকল করদাতােদর জ  

ব বহার উপেযাগী কের তালা হেব। করদাতােদর িবধােথ অনলাইন িরটান 

দািখেলর পাশাপািশ যারা অনলাইন িবধা ব বহাের সমথ নন, তােদর জ  বতমােন 

চিলত প িতেত িরটান দািখেলর েযাগ অব াহত থাকেব। 

ব বসায়ী পযােয় অেটােমশন 

২৩৭। সারােদেশর বড় বড় িরেসাট হােটল ও অ া  ব বসা িত ােনর ে  

Electronic Cash Register/Point of Sale (ECR/POS) ব বহােরর পিরবেত 

Electronic Fiscal Device (EFD) াপন বাধ তামূলক করা হে । এর মাধ েম 

জাতীয় রাজ  বােডর সােথ EFD ব বহারকারীেদর মেধ  অনলাইন সংেযাগ াপন 

করা স ব হেব। ফেল আইনা গ রাজ  আদায় বাড়েব। 

মাননীয় ীকার 

২৩৮। মূল  সংেযাজন কর একিট ভা ািনভর কর ব ব া। এ কর ব ব ােক 
অিধক জনস ৃ  করেত িত বােজেটই িকছু পিরবতন আনা হয়। মূল  সংেযাজন 
কর আইন, ১৯৯১ ক অিধকতর েয়াগা গ করেত মহান জাতীয় সংসেদ িন প 

াবনা উপ াপন করিছ-   

ক)  কৃিষ জিমসহ সকল কার ভূিম রিজে শেনর উপর মলূ  সংেযাজন কর বহাল 

িছেলা। িক ু  তা আদায় করা স ব িছেলা না। সব িদক িবেবচনায় কৃিষ জিমর 
উপর মসূক অব াহিত দান কের মলূ  সংেযাজন কর আইন, ১৯৯১ এর ি তীয় 



তফিসেল অ ভুি র াব করিছ। 

খ)  বতমােন হিলক ার সবা জনি য় হে । উ িবে র লাকজনই এ সবা হণ 
কের থােক। ধীের ধীের এ সবার সার বাড়েছ। তাই হিলক ার সবার উপর 
২০ শতাংশ স রূক  আেরাপ করার াব করিছ। 

গ)  আবাসন, খাদ  বা পানীয় সরবরাহকােল যিদ হােটল বা রে ারায় মদ জাতীয় 
পানীয় সরবরাহ করা হয় বা কান ধরেনর ার শা এর আেয়াজন করা হয় 
তাহেল কবল ঐ িবেলর উপর ১০ শতাংশ স রূক ে র েল ২০ শতাংশ 
স রূক  আেরােপর াব করিছ। 

িসগােরট ও িবিড়র  ও কর 

২৩৯। িসগােরট িশ  যভােবই হাক একিট উ ম লােভর খাত িহেসেব  
থেকই িত া পেয়েছ। অধনুা WHO Framework Convention on Tobacco 

Control (FCTC)-এর আওতায় এই িশে র মতুৃ ঘ টা বেজ উেঠেছ, িক ু  তাও 
অ ত: আমােদর দেশ আেরা ২০ বছেরর িবষয়। তাই আমার মেন হয় তামােকর 
ব বহার কিমেয় আনার উেদ ােগর সে  দশীয় উ মােনর া ড িত ার কায ম 
একসে  চলেত পাের। সই ল মা া অজেনর জ  আমার কাজ ও কৗশল হে  
(১) িন মােনর িসগােরট উৎপাদন ত ব  করা (২) মূল সীমা িনিবেশেষ এক 
করহার িনধারণ (৩) একিট উ ত দশীয় া ড অ ত: িবশ বছেরর জ  িত া 
করা। সই লে  িন তম েরর িসগােরট মূল  আগামী বছের হেব ৩২ টাকা বা 
তদূ  এবং সখােন স রূক  হেব ৫৫ শতাংশ। মধ ম ের দশ শলাকার 
িসগােরেটর মূল  হেব ৪৮ টাকা এবং স রূক  হেব ৬৫ শতাংশ। উ ের দশ 
শলাকার িসগােরেটর মূল  হেব ৭৫ টাকা ও ১০১ টাকা এবং স রূক  হেব ৬৫ 
শতাংশ। একইসে  আগামী িদেনর ল মা া হেব িন তম র ৭৫ টাকায় উ ীত 
করা যখােন স রূক  হেব ৬৫ শতাংশ। ত ে  হয়েতা তখন থাকেব একিট 

িপিরয়র র যখােন স রূক  হেব উ তর। 

২৪০। িবিড়র ভয়াবহতা িসগােরেটর চেয় বশী। বতমান আথ সামািজক উ য়েনর 

ফেল িবিড়র ব বহারকারী কেম যাে । বতমােন এ খােত িনেয়ািজত িমেকর 

সংখ াও পেূবর তুলনায় কম। গত বছর আমরা িঠক কেরিছলাম য, িবিড় উৎপাদন 

২/৩ বছেরর মেধ  িনঃেশষ করা হেব। আেগই বেলিছ য, এেদশ থেক তামাক 

িনঃেশষ করার সীমানা মাননীয় ধানম ী ২০৪১ সাল িনধারণ কের িদেয়েছন। সই 

ঘাষণার সে  স িত রেখ িবিড়র উৎপাদন ২০৩০ সােল এবং িসগােরেটর 



উৎপাদন ২০৪০ সােল িন: শষ করার িস া  আমরা িনেয়িছ। তাই এবার িবিড়র 

মূল   বাড়ােনা হেব না তেব িফ ারযু  িবিড়র ে  ২০ শলাকার প ােকেটর মূল   

১২ টাকা থেক বািড়েয় ১৫ টাকা করা হেব।  
পেণ র িববরণ শলাকা 

( িত প ােকট) 
িবদ মান খচুরা 

মলূ র 
ািবত খচুরা 
মলূ র 

যে র সাহায  ব তীত হােত 
তরী িবিড় (িফ ার িবযু ) 

৮ শলাকা টাকা ৪.০০ অপিরবিতত 
১২ শলাকা টাকা ৬.০০ অপিরবিতত 
২৫ শলাকা টাকা ১২.৫০ অপিরবিতত 

যে র সাহায  ব তীত হােত 
তরী িবিড় (িফ ার সংযু ) 

১০ শলাকা টাকা ৬.০০ টাকা ৭.৫০ 
২০ শলাকা টাকা ১২.০০ টাকা ১৫.০০ 

২৪১। াে র জ  িতকর িবিড়-িসগােরেটর মত ভয়াবহ আেরকিট পণ  হেলা 
জদা ও ল। এ েলার ব বহার সরাসির হওয়ায় শরীেরর উপর এর িব প ভাবও 

বশী। তাই  কেরর আপাতন বিৃ  করার লে  জদা ও েলর ওজনিভি ক মূল  

িনধারণ করার পািরশ করিছ। এে ে  িত দশ াম জদা ও েলর নূ নতম মূল   

িনধারণ করার াব করিছ ২৫ টাকা। যখােন স রূক  হেব ৬৫ শতাংশ। 

মূসক অব াহিত দান 

২৪২। কৃিষ, িশ , ভারী েকৗশল িশ , ট টাইল এবং র ািন খােতর ায  

াথ সংর ণ এবং দশীয় িশে র িবকাশ ও িতর েণর লে  িন বিণত কিতপয় 

পণ  ও সবার িবিভ  পযােয় নতুনভােব অব াহিত দান বা অব াহিতর ময়াদ 

বিৃ র াব করিছ- 

ক. আমদািন ও উৎপাদন পযােয় 

 নাগিরকেদর া  র ার িবষয়িটেত  িদেয় ক া ার ও িকডনী জাতীয় 

রােগর িতেষধক িহসােব Erythropoietin নামীয় ঔষধেক আমদািন পযােয় 

মসূক অব াহিত দােনর পািরশ করিছ। 

 দির  ও মজীবী মা েষরা িত কিজ ১০০ (একশত) টাকা মলূ মান পয  

পাউ িট ও বন িট, হােত তরী িব ুট ও হােত তরী কক (পািটেকক ব তীত) 

খেয় থােকন। তাই িত কিজ ১০০ (একশত) টাকা মলূ মান পয  পাউ িট, 

বন িট, হােত তরী িব ুট এবং ১৫০ (একশত প াশ) টাকা পয  হােত তরী 



কক (পািটেকক ব তীত) এর উৎপাদন পযােয় মসূক অব াহিত িবধা দান 

করার াব করিছ।  

 দেশর দির  জনেগা ী াি ক ও রাবােরর তির হাওয়াই চ ল ব বহার কেরন। 

এ পণ িট দির  মা েষর য় মতার মেধ  রাখা ও াি ক িরসাইি ং িশে র 

িবকােশর মাধ েম পিরেবেশর ভারসাম  র ার লে  াি ক ও রাবােরর তির 

হাওয়াই চ ল ও পা কার উপর (১৫০ টাকা মলূ  পয  অনপনীয় কািলেত 

মিু ত/ খাদাইকৃত থাকার শেত) এর উৎপাদন পযােয় িবদ মান ভ াট অব াহিত 

িবধা দান করার াব করিছ।  

 কৃিষপেণ র উপর -কর েণাদনা দান আমরা সব সমেয়ই কের থািক। 

কৃিষপণ  িহসােব Coriander seed এবং Melon seed ক বীজ িহসােব 

র ািনকারক দেশর ত য়ন দােনর শেত আমদািন পযােয় মসূক অব াহিত 

দােনর পািরশ করিছ। 

 ািণস দ র া ও ািণস েদর বিৃ  দেশর জ  অপিরহায িবেবচনা কের 

গবািদ প র গা-খাদ  ফসলবীজ (Fodder Crop Seed) িহসােব Millet seed 

ক বীজ িহসােব র ািনকারক দেশর ত য়ন দােনর শেত আমদািন পযােয় 

মসূক অব াহিত দােনর াব করিছ। 

 তথ যিু র িবকােশ মাবাইল ফােনর ভূিমকা অত  পণূ। দেশ মাবাইল 

ফান উৎপাদন কায মেক েণাদনা দােনর উে েশ  ‘ মাবাইল টিলেফান 

সট’ ক উৎপাদন পযােয় মসূক অব াহিত িবধা দান কের একিট আলাদা 

াপন জারীর াব করিছ। এছাড়া ানীয় মাবাইল উৎপাদেনর উপর সারচাজ 

অব াহিত িবধা দান কের আমদািন পযােয় ২ শতাংশ সারচাজ আেরােপর 

াব করিছ।  

 িবেদশী মাটর সাইেকেলর উপর আমদািন িনভরতা কিমেয় দশীয় িশে র 

িবকাশ ও আমদািন িবক  িহেসেব এ পণ েক িতি ত করা এবং 

িতেযািগতামলূক র ািন বািণজ  বিৃ র লে  ানীয়ভােব উৎপািদত মাটর 

সাইেকল উৎপাদনেক ভ াট অব াহিত িবধা দান করার াব করিছ। 

খ. সবা দান পযােয় 

 জািতসংেঘর আওতাধীন আ জািতক িসিভল এিভেয়শন সং ার রীিত-নীিত ও 

িশকােগা কনেভনশন অ যায়ী ই টার াশনাল াইট পিরচালনার ে  দশীয় ও 



আ জািতক িবমান সং া েলা ানীয় পণ  বা সবা হেণর িনিমে  েযাজ  

অভ রীণ -কর অব াহিত িবধা ভাগ কের থােক। স িবেবচনায় দিশ-
িবেদিশ এয়ারলাই  অপােরটর কতকৃ ধমুা  ই টার াশনাল াইট পিরচালনার 

ে  ব র সবার িবপরীেত েযাজ  ভ াট অব াহিত দান করার াব করিছ।   

 বীমা িত ান েলা ই েুর  পিলিসর উপর ১৫ শতাংশ হাের মসূক দান কের 
থােক। এ পিলিসর িবপরীেত েযাজ  সবা দােনর জ  একজন বীমা এেজ ট 
িনেয়ািজত থােকন। এ বীমা এেজে টর কিমশন মাট পিলিস মলূ  থেকই দান 

করা হয়। তাই সবেমাট পিলিসমলূ  থেক পেূবই মসূক পিরেশাধ করায় বীমা 
এেজ ট কিমশন বাবদ েদয় মসূক তকর হয়। এ তকর পিরহােরর উে েশ  

বীমা এেজ ট কিমশেনর উপর েযাজ  ১৫ শতাংশ ভ াট অব াহিত দােনর 
াব করিছ।  

স রূক  আেরাপ ও হার বিৃ  

২৪৩। স রূক  আেরাপ কের দশীয় িশ েক আ জািতক িশে র 
িতেযািগতা ঝঁুিক থেক র া করা হয়। তাছাড়া, পেণ র অনিভে ত ব বহার রাধ 

করাও স রূক  আেরােপর উে শ । এ  িট িহতকর উে শ  সাধেনর মাধ েম 
এ খাত হেত এবং তৎসে  অিধক রাজ  আদােয়র লে  স রূক  সং া  
িন বিণত াব করিছ:    

 া ঝুঁিক ও ব বহার াস করার িবষয়িট িবেবচনায় িনেয় এনািজ ি ংেকর উপর 

২৫ শতাংশ স রূক ে র েল ৩৫ শতাংশ স রূক  আেরােপর াব 

করিছ। 

 সাধন সাম ী এবং ক পিরচযার সাধন সাম ী (ঔষেধ ব ব ত পদাথ 

ব তীত), সানি ন বা সান ট ান সাম ী; হাত, নখ বা পােয়র সাধন সাম ীর 

উপর ১০ শতাংশ স রূক  আেরািপত আেছ। বািণেজ  সমতা িবধােনর লে  
সমজাতীয় অ া  সাম ীর উপরও ১০ শতাংশ হাের স রূক  আেরাপ করার 

াব করিছ। 

 শেভর সময় বা শেভর আেগ বা পের ব বহায সাম ী, শরীেরর গ  এবং ঘাম 
দূরীকরেণ ব ব ত সাম ী (আতর ব তীত), গ যু  বাথ স  এবং অ া  

গাসল সাম ী, কে র গ  দূরীকরেণ ব ব ত অ া  গি  সাম ী 



(আগরবািত এবং সমজাতীয় পণ  ব তীত) ও সমজাতীয় অ া  পেণ র ব বহার 

সীিমত করার লে  স রূক হার ১০ শতাংশ থেক বিৃ  কের ১৫ শতাংশ 
করার াব করিছ। 

 িসগােরট পপার ও িবিড় পপার এর উপর স রূক  ২০ শতাংশ থেক বিৃ  

কের ২৫ শতাংশ করার াব করিছ। 

 িসরািমেকর বাথটাব ও িজ িজ, শাওয়ার, শাওয়ার  এর উপর স রূক  ২০ 

শতাংশ থেক বিৃ  কের ৩০ শতাংশ করার াব করিছ। 

 িব েতর ব বহার াস করার লে  আল া ভােয়ােলট/ইন া- রড ল া  ব তীত 
অ া  িফলােম ট ল াে র ব বহার কমােনার জ  ১০ শতাংশ স রূক  

আেরাপ করার াব করিছ। 

 পােটর ব বহার বিৃ  ও পিরেবশ র ার ােথ পিলিথিলেনর ব বহার কমােনার 
জ  সকল ধরেণর পিলিথন ব াগ, াি ক ব াগ (ওেভন াি ক ব াগসহ) ও 
মাড়ক সাম ীর উপর ৫ শতাংশ স রূক  আেরাপ করার াব করিছ। 

সং িচত িভি মলূ  সং া  

২৪৪। ইিতপেূব ২২িট সবার ে  সং িচত িভি মূল  চিলত িছল। একিট 
িমত মলূ  সংেযাজন কর ব ব া বতেনর অংশ িহেসেব সং িচত িভি মূল  হেত 
মা েয় বিরেয় আসেত হেব। বতমােন েযাজ  ৯িট সং িচত িভি মূল  কিমেয় 

৫িটেত নািমেয় আনার লে  িন বিণত াব করিছ- 

 ভবন িনমাণ সং া খােত ১-১১০০ বগফুট পয  ােটর ে  ১.৫ শতাংশ 
হাের, ১১০১-১৬০০ বগফুট পয  ২.৫ শতাংশ হাের, ১৬০১ বগফুট হেত ত  

৪.৫ শতাংশ মসূক আেরািপত আেছ। আবাসন খােতর বতমান পিরি িত িবেবচনা 
কের ১-১৬০০ বগফুট পয  ােটর ে  ২ শতাংশ হাের, ১৬০১ বগফুট হেত 
তদূ  পিরমােপর ােটর ে  ৪.৫ শতাংশ হাের মসূক আেরােপর াব 

করিছ। পরুাতন াট পনুঃেরিজে শেনর ে  ২ শতাংশ হাের মূসক আেরােপর 

াব করিছ। 

 আসবাবপ  সবার ে  আসবাবপ  উৎপাদন পযােয় ৬ শতাংেশর েল ৭ 

শতাংশ এবং িবপণন পযােয় ৪ শতাংেশর েল ৫ শতাংশ মসূক আেরােপর াব 
করিছ।  



 পিরবহন িঠকাদার ( পে ািলয়ামজাত পণ  পিরবহেনর ে ), িনলামকৃত পেণ র 

তা (ইেল িনক প িতেত িনলামসহ), িনজ  া ড স িলত তরী পাশাক 
িবপণেনর ে  বতমােন আেরািপত ৪ শতাংশ এর েল ৫ শতাংশ মসূক 

আেরােপর াব করিছ। এছাড়া ানীয় বাজাের িব েয়র জ  া ডিবহীন 
পাশাক পেণ র িবপণেনর ে ও সমহাের ভ াট েযাজ  হেব। 

 তথ যিু  িনভর সবার উপর ৪.৫ শতাংশ এর েল ৫ শতাংশ হাের মসূক 
আেরােপর াব করিছ। 

 আমদািন পযােয় অি ম মসূক ও ব বসায়ী পযােয়র মসূক ৪ শতাংশ এর েল ৫ 
শতাংশ করার াব করিছ। 

 বতমােন ই টারেনট বা সাশ াল িমিডয়া ব বহার কের পণ  বা সবার য়-িব য় 
যেথ  বিৃ  পেয়েছ। এ পণ  বা সবার পিরসরেক আেরা বিৃ  করার লে  
ভাচুয়াল িবজেনস নােম একিট সবার সং া সিৃ  করা হেয়েছ। এর ফেল 

অনলাইনিভি ক যেকান পণ  বা সবার য়-িব য় বা হ া রেক এ সবার 

আওতাভু  করা স ব হেব। তাই ভাচুয়াল িবজেনস সবার উপর ৫ শতাংশ হাের 
মসূক আেরাপ করার াব করিছ। 

ট ািরফ মলূ  সং া  

২৪৫। কৃত বাজার মূল , অথৈনিতক বিৃ  ও উ য়েনর ধারাবািহকতায় 
ানীয়ভােব উৎপািদত কেয়কিট পণ  যমন- টেমেটা প , কচাপ, সস, িবিভ  

ফেলর পা , ফেলর জসু, ব বহার অেযাগ  া ফমার অেয়ল, লবুে ি ডং অেয়ল, 
িবিভ  ধরেনর পপার ও পপার ডা , কটন ইয়ান বজ , ওেয়  ডিনম, 

াপ/িশপ াপ, িসআর কেয়ল, িজিপ শীট, িসআই শীট, রিঙন িসআই শীট, 
ড, চশমার ম ও সান াস ইত ািদর ট ািরফ মূল  যৗি কীকরণ করার াব 

করিছ। 

আমদািন ও র ািন  

মাননীয় ীকার 

২৪৬। দেশর আথ-সামািজক াপট, চলমান িব ায়েনর পিরে ি েত দশীয় 
িশে র িতর ণ, িশ  িবিনেয়াগ বিৃ র মাধ েম কমসং ান সিৃ , জন া , 



রাজ  আহরণ ইত ািদ িবিবধ িবষয় িবেবচনা ও িবগত সমেয় বতমান সরকার 
কতকৃ গহৃীত পদে েপর সােথ স িত রেখ ব বসায়ী সমাজসহ সংি  সকল 
অংশীজনেদর িনকট থেক া  ১ হাজার ৫০০ এর বিশ াব পযােলাচনা কের 
২০১৮-২০১৯ অথবছেরর বােজেট আমদািন -কর িবষয়ক াব ণীত 
হেয়েছ। আমদািন পযােয়র , র েলটির িডউিট, স রূক  ও মলূ  সংেযাজন 
কর আেরােপর ে  আমােদর ল  হেলা অত াবশ কীয় ভাগ পেণ র বাজার 
অপিরবিতত রাখা, দশীয় িশ খােতর সংর ণ ও সার সাধন করা, আ জািতক 
বািণেজ  স মতা বিৃ , মূসক ও স রূক  িনধারেণ িবেবচনার েয়াগ সবিন  
পযােয় রাখা, অবমূল ায়ন (under invoicing) পিরহার এবং আমদািন েব র ত 

ায়ন ও খালাস িনি ত করা। এ সকল িবষয় িবেবচনায় আমদািন পযােয় 
িবদ মান কা মস িডউিট হার (০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% এবং ২৫%) 
অব াহত রাখার াব করিছ। আমরা আমােদর রাজ  আদায় বিৃ র উে েশ  
অেনক সময় র েলটির িডউিট ও স রূক ে র সহায়তা িনই। আমােদর ল  
হেলা েম েম এই প িতর ব বহার কিমেয় আনা।  

২৪৭। উপযু  মৗিলক িবষয়সমহূেক াধা  িদেয় আমরা য সম  াব 
িবেবচনা কেরিছ স েলার খাতিভি ক িববরণ মহান জাতীয় সংসেদ উপ াপন 
করিছ: 

(ক) কৃিষখাত 

২৪৮। কৃিষ আমােদর অ ািধকার া  খাত এবং আমরা বা েবই কৃিষ ধান দশ। 
কৃিষ খােতর িবিভ  উপখােতর েণাদনা িনে  তুেল ধরিছ (পিরিশ -খ এর সারিণ-১ 

ব ):  

১) কৃিষ: কৃিষখােতর ধান উপকরণসমহূ, িবেশষ কের সার, বীজ, কীটনাশক ইত ািদ 
আমদািনেত  হার অব াহত রাখা হেয়েছ। কৃষেকর উৎপািদত ধান চােলর 

ায মলূ  াি  িনি ত করেত চাল আমদািনেত রয়ািত িবধা ত াহার কের 

সেবা  আমদািন  ২৫ শতাংশ এবং র েলটির িডউিট ৩ শতাংশ পনুঃআেরাপ 
করা হেয়েছ। কৃষকেদর াথ সংর েণ ানীয়ভােব উৎপািদত গম, ভূ া, আল ুও 
কাসাভা থেক উৎপািদত ােচর  হার যৗি কীকরণ কের আমদািন  ১৫ 

শতাংশ এবং র েলটির িডউিট ১০ শতাংশ হাের িনধারেণর াব করিছ। 



২) মৎস , পাি  ও ডইির: কৃিষর অ তম উপখাত এবং দেশর মা েষর আিমেষর 

ধান উৎস মৎস , পাি  ও ডইির খােতর টকসই উ য়ন ও িবকােশর লে  
উ  খােতর খাদ  সাম ী ও নানািবধ উপকরণ আমদািনেত আমরা িবগত কেয়ক 

বছর  ও কর অব াহিত িদেয় আসিছ। এই খােত দ  েণাদনা অব াহত 
রাখার পাশাপািশ পাি  িফেডর েয়াজনীয় উপকরণ সয়ািবন অেয়ল 
কক/ াওয়াের  াস কের শূ  শতাংশ এবং র েলটির িডউিট ৫ শতাংশ 

াব করিছ।  

৩) তামাক: তামাক একিট কৃিষপণ  হেলও জন া  ও পিরেবেশর জ  িতকর 
িবধায় তামােকর উৎপাদনেক সরকার সবসময় িন ৎসািহত কের আসেছ। তাই 

তামাক জাতীয় সকল পেণ র আমদািন, উৎপাদন ও িব েয় উ হাের -কর 
আেরািপত আেছ। তেব তামাক ি য়াজাতপবূক র ািন উৎসািহত করেত 
তামাকজাত পেণ র উপর আেরািপত ২৫ শতাংশ র ািন  ত াহােরর াব 

করিছ। 

৪) খাদ  ি য়াকরণ িশ : ানীয় খাদ  ি য়াকরণ িবিভ  িশ  যমন-মধ,ু 

চুইংগাম ও গার কনেফকশনাির, চকেলট ও কােকায়া সম ৃ  খাদ , বাদাম, 

িসিরয়াল, ওটস ইত ািদর িতর েণর ােথ এসম  খাদ  উপকরণ বাে  (Bulk) 

আমদািনেত াসকৃত হার অব াহত রেখ খচুরা মাড়েক সরাসির িব েয়র 
জ  আমদািনেত হার ২৫ শতাংেশ বিৃ র াব করিছ। 

৫) সামিু ক মৎস  আহরণ: সামুি ক মৎস  আহরণপবূক র ািনর মাধ েম আমরা 

উে খেযাগ  বেদিশক মু া আহরণ কির। একােজ ব বহায িবেশষািয়ত িফিশং 
নট আমদািনেত  েণাদনা দােনর াব করিছ। 

(খ)  িশ  খাত 

২৪৯। আমােদর জাতীয় উ য়ন ও বিৃ েত িশ খােতর অবদান মাগত 
বাড়েছ। কমসং ান ও িবিনেয়াগ সিৃ েত এ খােতর  অপিরসীম। আমােদর 
বতমান উ য়ন কৗশল হে - িশ খােত িবিনেয়াগ বিৃ , যথাযথ িতর েণর 
মাধ েম িবদ মান িশে র উৎপাদন মতার সেবা  ব বহার, র ািনমিুখ িশে র 
ব মখুী সারপবূক আেরা অিধক িতেযাগীতাস ম করা। িশ খােতর িবিভ  
উপখােতর জ  ািবত েণাদনা িন প (পিরিশ -খ এর সারিণ-২ ব ): 



১) ঔষধ িশ : বাংলােদেশর ঔষধ িশ  বতমােন িব মােন পৗঁেছ গেছ। বতমােন 

িবে র ১৬০িট দেশ বাংলােদেশর ঔষধ র ািন হে । চুর স াবনাময় এই 
খাতেক আেরা িবকিশত করার জ  এই িশে  ব ব ত বশ িকছু কাচঁামােল  

রয়াত িবধা দােনর াব করিছ। এখােন উে খ , এ সম  কাঁচামােলর মেধ  
ক া ার িতেরাধক ঔষেধর কাঁচামালও অ ভু  রেয়েছ। ঔষেধর বশ িকছু 
সি য় কাচঁামাল (Active Pharmaceutical Ingredient, API) বতমােন দেশ 

উৎপািদত হে । API উৎপাদেন েয়াজনীয় রাসায়িনক উপকরেণ  রয়াত 

িবধা দােনর াব করিছ।  

২) চামড়া িশ : চামড়া িশ  বাংলােদেশর ি তীয় ধান র ািন খাত এবং এই 

খােত বিৃ র উ ল স াবনা রেয়েছ।  থেকই চামড়া িশে  সরকার িবিভ  
েণাদনা দান করেছ। চামড়া িশে  উপজাত িহেসেব া  Split leather এর 

জ  বাংলােদশ কা মস ট ািরেফ পথৃক কান এইচ.এস. কাড না থাকায় Split 

leather র ািনেত জিটলতার সিৃ   হে । তাই Split leather এর জ  পথৃক 

এইচ.এস. কাড সজৃেনর জ  াব করিছ।  

৩) ট টাইল: শতভাগ র ািনমখুী িশ েক েণাদনাসহ -কর িবধা দােনর 

লে  ইেতাপেূব াপন জারী করা হয়। উ  িবধা আেরা স সারেণর লে  
ট টাইল িশে র কাচঁামাল Flax fibre ও Flax tow and waste এর  

মও েফর াব করিছ। 

৪) লৗহ ও ই াত: লৗহ ও ই াত িশে  িবগত বছর েলােত আমদািনর পিরমাণ 

ও রাজ  াস পেয়েছ। একই সােথ ানীয় বাজাের তরী রেডর দােমর ব াপক 
বিৃ  ঘেটেছ। রেডর উৎপাদন ব য় কমােনার লে  এর কাঁচামাল ফেরা 

এ ালেয়র র েলটির িডউিট ১৫% হেত াস কের ১০% এবং  আয়রন 
আমদািনেত িসিফক কা মস িডউিট িত মি ক টেন ১,০০০ টাকা হেত 
াস কের ৮০০ টাকা িনধারেণর াব করা হেয়েছ।  

৫) ড়ঁা ধ ি য়াজাতকরণ: পণূ ননীযু  ঁড়া েধর সমজাতীয় পিু  উপাদােন 

তির িফ  িম  পাউডার িন  আেয়র মা েষর পিু  চািহদা পরূেণ পণূ 
ভূিমকা রাখেত পাের। এই িবেবচনায় পা বতী দশ যমন- মালেয়িশয়া, 
ইে ােনিশয়ায় উ  পণ  আমদািনেত িবেশষ েণাদনা দয়া হেয়েছ। িন  আেয়র 

মা েষর পিু  চািহদা পরূেণর লে  ঁড়া ধ ি য়াজাতকরণ িশে র কাচঁামাল 
িফ  িম  পাউডার বা  আমদািনেত  ১০ শতাংেশ ােসর াব করিছ।  



৬) রি জােরটর এবং কে সার িশ : দেশ বতমােন উ তমােনর রি জােরটর ও 

এয়ার কি ডশনার তির হে , যা দেশর চািহদা মটােত স ম। স িত দেশ 

আধিুনক মােনর কে সার তকারী কারখানা চাল ু হেয়েছ। ানীয় এ সকল 

িশ েক িতর েণর লে  এ খােত ব ব ত কিতপয় উপকরণ যমন-

রি জাের ট, ি ে টড ীল শীট (০.৩ এমএম পু ), কপার িটউব, ক াপািসটর, 

কােন র, টািমনাল ও ইেলি ক এপােরটােস আমদািন  ৫ শতাংেশ এবং 

ওেয়ি ং ওয় ার, ি ং ও গ াসেকেট আমদািন  ১৫ শতাংেশ ােসর াব 

করিছ। 

৭) মু ণ িশ : দশীয় মু ণ িশে র িবকােশর লে  Flexo ও Gravure in liquid 

form এর আমদািন  ১০ শতাংেশ ােসর াব করিছ। অপরিদেক এ খােতর 

িতর েণর লে  মিু ত িলফেলট, ািসয়ার, ি ে টড পা  কাড, ি ি টংস 

কাড, ক ােল ডার ইত ািদ আমদািনেত -কর বিৃ র াব করিছ। এখন 

এইসব পণ  ২৫ শতাংশ আমদািন  এবং ২০ শতাংশ স রূক  দেব। 

৮) ির- মে ড লড: লড (Lead) এিসড ব াটারী উৎপাদেনর দান এবং অ তম 

কাচঁামাল লড বা সীসা, যা পরুাতন ব াটারী অথবা লড ওেয়  থেক ির-সাইি ং 

এর মাধ েম সং হ করা হয়। দেশর কিতপয় মানস ত িত ান পিরেবশ স ত 

উপােয় লড ির-সাইেকল কের িনজ  ব াটারী উৎপাদেন ব বহার কের থােক। 

আবার কিতপয় িত ান য ত  এসব িতকারক লড ির-সাইি ং কের িবেদেশ 

র ািন করেছ। ফেল একিদেক পিরেবশ দূিষত হে  অপরিদেক বেদিশক মু া 

খরচ কের িবেদশ হেত লড আমদািন করেত হে । তাই পিরেবশ র াসহ 

ানীয় ব াটারী উৎপাদন িশ েক েণাদনা দােনর লে  Re-melted Lead 

র ািনেত ২৫ শতাংশ হাের র ািন  আেরােপর াব করিছ। 

৯) ইেলকি ক াল পণ : দশীয় ইেলকি ক িশে  উৎপািদত পেণ র িতর েণর 

িবধােথ মাবাইল ব াটাির চাজার, ইউিপএস/আইিপএস ও ভাে জ 

ািবলাইজােরর  ১৫ শতাংেশ; অেটােমিটক সািকট কােরর  ১০ 

শতাংেশ বাড়ােনা হেয়েছ; এবং ল া  হা ােরর ে  স রূক  ২০ শতাংশ 

আেরাপ করার াব করিছ। একই সােথ এ সকল িশে র কিতপয় কাচঁামাল 

যমন-কাবন রড, ফমড কার আমদািনেত  িবিভ  হাের ােসর াব করিছ।   



(গ)  পিরবহন খাত 

২৫০। পিরবহন খােত আমােদর দেশ মাটরচািলত যানবাহন উৎপাদেনর িবিভ  
উেদ াগ ইেতামেধ  নয়া হেয়েছ এবং আমরা সজ  -করািদর িবষেয় পিরবতন 
এেনিছ। আমার মেন হয় বাংলােদেশর বতমােন অেটােমাবাইল িশে র জ  একিট 
নীিতমালা ঘাষণার সময় এেসেছ। বােজট পােসর পর িশ  ম ণালেয়র সে  
আেলাচনা কের অেটােমাবাইল খােত উ য়েনর একিট পথনকশা ঘাষণা করা হেব। 
পিরবহন খােতর িবিভ  েণাদনা াব িনে  তুেল ধরিছ (পিরিশ -খ এর সারিণ-৩ 

ব ): 

১) ু ল বাস: ঢাকা শহের ু ল েলােত ছা /ছা ীেদর যাতায়ােতর জ  অিধকাংশ 

ু েলই কান ু ল বাস নই। তাই অিভভাবকগণ িনজ  গাড়ী ব বহার কের 
তােদর স ানেদর ু েল যাতায়াত িনি ত করেত বাধ  হে , যা ঢাকা 
মহানগরীেত যানজট সিৃ েত উে খেযাগ  ভূিমকা পালন কের। উ ত দেশর ায় 

ু েলর জ  ডিডেকেটড ুল বাস চাল ু কের যানজট এবং ছা েদর ু েল 
যাতায়াত সহজতর ও িনরাপদ করা যেত পাের । এ লে  কান িশ া িত ান 
বা এেজ ী ুল বাস সািভস চালরু আ হ কাশ করেল তা যথাযথ িবেবচনায় 
িবেশষ  িবধায় আমদািনর েযাগ দয়া হেব। 

২) হাইি ড মাটর গািড়: গত অথবছের হাইি ড মাটর গািড়র উ  মলূ  িবেবচনায় 
এর উপর  হার াস করা হয়। ফেল হাইি ড মাটর গািড়র আমদািন বিৃ  
পেয়েছ। পিরেবশ দূষণ এবং ালািন ব য় কিমেয় আনার জ  হাইি ড মাটর 

গািড়র আমদািন উৎসািহত করার জ  িন  িসিসর হাইি ড মাটর গািড় (১৬০০ 
হেত ১৮০০ িসিস পয ) আমদািনেত স রূক  ৪৫ শতাংশ থেক ২০ 
শতাংেশ ােসর াব করিছ। এ  হার ইেলকি ক মাটর গািড়র ে  আেগ 
থেকই েযাজ  আেছ। 

৩) পরুাতন গািড়: পরুাতন গািড় আমদািনর ে  গত ২০১৭-২০১৮ অথবছেরর 
বােজেট দ  অবচয় িবধার পনুিব াস করা হয়। পরুাতন গািড় আমদািন 
িকছুটা িন ৎসািহত করার লে  বতমােন িবদ মান অবচয় িবধা বছরিভি ক ৫ 
শতাংশ হাের াস করার াব করিছ। 

৪) মাটরগািড় আমদািনর ে  CKD এবং CBU কর হাের ( র েলটির িডউিট ও 
স রূক ) খািনকটা অস িতর কারেণ নতুন গািড় আমদািনেত কর ফাঁিকেত 
সরকােরর রাজ  াি  অেনক কেম গেছ। এইিট যৗি কীকরণ বােজট 



িবেবচনাকােলই চূড়া  করা হেব। ডাবল কিবন িপকআেপর ব বহার দেশ 
ব াপকভােব বেড়েছ এবং এে ে  র েলটির িডউিট িবদ মান ২৫ শতাংশ 
থেক ১০ শতাংেশ াস করার াব করিছ। 

৫) মাটর সাইেকল: পিরবহন খােতর উদীয়মান একিট উপখাত হেলা মাটরসাইেকল 
উৎপাদন। দেশ ইেতামেধ ই ৩-৪ িট িত ান ানীয়ভােব মাটরসাইেকল 
উৎপাদন  কেরেছ। একিট িত ান  পিরসের তােদর উৎপািদত 
মাটরসাইেকল র ািনও  কেরেছ। মাটরসাইেকেলর ানীয় উৎপাদন 

স সারেণর লে  এ খােতর জ  শতসােপে  রয়ািত িবধা দান কের িবগত 
অথবছের একিট াপন জাির করা হেয়িছল। মাটর সাইেকল উৎপাদন খােত 

দ  েণাদনা অব াহত রাখার পাশাপািশ মাটর সাইেকল ও এর পাটস 
উৎপাদেন কিতপয় পেণ   িবধা যৗি কীকরেণর াব করিছ। (পিরিশ -খ 
এর সারিণ ৩ ব )। 

৬) িলফ ি ং: িলফ ি ং পিরবহন খােতর একিট পণূ উপকরণ; যা ানীয়ভােব 
উৎপাদেনর সােথ সােথ িবপলু পিরমােণ আমদািন হয়। দশীয় িশে র 

িতর েণর পাশাপািশ বাজার মলূ  ি িতশীল রাখা, ভা া াথ সংর ণ, 

িতর ণ িবধা যৗি কীকরণ তথা ব বসাবা ব পিরেবশ সিৃ র লে  িলফ 
ি ং এর উপর আেরািপত স রূক ১০ শতাংেশ ােসর াব করিছ।  

৭) টায়ার িটউব উৎপাদন: টায়ার িটউব উৎপাদন িশে র কাঁচামাল Paraffin wax 

এবং ফেনািলক রিজন। টায়ার িটউব উৎপাদনকারী িত ান কতকৃ Paraffin 

wax আমদািনেত  ১০ শতাংেশ এবং ফেনািলক রিজন আমদািনেত  ৫ 
শতাংেশ ােসর াব করিছ।  

৮) বাইসাইেকল িশ : ানীয় বাইসাইেকল উৎপাদনকারী/ সংেযাজনকারী িত ান 
িতর েণর ােথ কস, স াডল ইত ািদর আমদািন  ২৫ শতাংেশ বিৃ র 

াব করিছ। 

(ঘ) আইিসিট খাত 

মাননীয় ীকার 

২৫১। িডিজটাল বাংলােদশ িত া সরকােরর অ তম উ য়ন কৗশল। এ লে  
িভশন-২০২১ এবং িভশন-২০৪১ বা বায়েনর উে েশ  আইিসিট খােতর পেণ  
িবেশষ েণাদনা দান করা হে । ১৯৯৬ সন হেত আমরা তথ যিু  খােতর 



অিধকাংশ পেণ র আমদািনর ে   ও কর রয়ািত িবধা িদেয় আসিছ। ফেল 
এ যিু  দেশ ব াপক সার লাভ কেরেছ এবং ইেতামেধ  িকছু অভূতপবূ সাফল  
এেসেছ। ব ব ু -১ স ােটলাইেটর সফল উৎে পেনর মাধ েম বাংলােদশ স িত 
স ােটলাইট িনয়ায় েবশ কেরেছ। সললুার ফান আইিসিট খােতর অ তম 

পণূ অ ষ ।  

২৫২। িবগত অথবছের ানীয় পযােয় সললুার ফান উৎপাদন ও সংেযাজেন 
রয়ািত িবধা দােনর কারেণ ানীয় পযােয় একািধক িত ান সললুার ফান 

উৎপাদন ও সংেযাজন  কেরেছ। এ খােত সললুার ফান উৎপাদেন েয়াজনীয় 
কিতপয় কাঁচামােল  ােসর াব করিছ। একই সােথ দেশ তির হয়না এমন 
সফটওয় ার যমন-ডাটােবইজ, াডাি িভিট সফটওয় ার আমদািনেত  
সবে ে  ৫ শতাংেশ ােসর াব করিছ।  

(ঙ)  ট ািরফ যৗি কীকরণ 

২৫৩। দশীয় িশে র িতর েণর ােথ িবদ মান স রূক  হারসমহূ 
অেনকাংেশ অপিরবিতত রেখ িবেশেষ পনুিব াস করা হেয়েছ। এসব াব 
িবেবচনাকােল দেশর কৃিষ ও িশে র ায়স ত িতর েণর িবষয় িবেবচনা করা 
হেয়েছ। এছাড়াও বতমান ট ািরফ হিডং, এইচএস কাড, -কর হার ও 
কাঠােমা, িবদ মান িবিভ  াপেন কেহা ার কতকৃ িচি ত িট, অসংগিত, 
অেযৗি ক -কর কাঠােমার েয়াজনীয় সংেশাধন বা যৗি কীকরেণর কায মও 
আমরা হণ কেরিছ। স লে  ট ািরফ হিডং, এইচ.এস. কাড সজৃন বা িবেলাপ 
ও -কর হােরর অস িত দূরীকরণ ও  িবেশেষ যৗি কীকরেণর াব 
করিছ (পিরিশ -খ  এর সারিণ-৪ ব )। 

(চ) কা মস আইেনর থম তফিসেল সংেশাধন 

২৫৪। িণিব ােসর ে  World Customs Organization (WCO) কতকৃ 
িনধািরত প িত িত ানিটর সকল সদস  দশ অ সরণ কের থােক। আ জািতক 
বািণেজ র স সারণ এবং যিু র ত উ িতর ফেল িতিনয়ত নতুন নতুন 
পেণ র সিৃ  হে  এবং এ সকল পেণ র িণিব াস সং া  নতুন ব াখ া WCO 

িত ৫ (পাঁচ) বছর পর পর কাশ কের থােক। এছাড়া, আ জািতক বািণজ  



সহজীকরেণর উে েশ  িতবছর WCO হেত ব াখ া দান করা হয়। সদস  রা  
িহেসেব উ  পিরবতেনর পিরে ি েত Bangladesh Customs Tariff (BCT) 

এবং িবিভ  াপনসমূেহ H.S. Code এর েয়াজনীয় সংেশাধেনর াব করিছ। 

মাননীয় ীকার 

২৫৫। যথাযথ রাজ  আহরণ ও ানীয় িশে র ায়স ত িতর েণর লে  
-ব ব াপনায় বতমােন সবেচেয় বড় চ ােল  হে  আমদািনকৃত পেণ র 

অবমূল ায়ন (under invoicing) জিনত িমথ া ঘাষণা। এিট রাধ করার লে  
আমরা ট ািরফ সং ার, িডিজটালাইেজশনসহ নানামিুখ আধিুনকায়ন কায ম হণ 
কেরিছ। এসব পদে েপর পাশাপািশ ায়েনর িভি  িহসােব যাচাই ও ব বহােরর 
উে েশ  আমদািনয় বশিকছু বািণিজ ক পেণ র উপর নূ নতম মূল  ধায কের িবগত 
অথবছের াপন জাির করা হেয়েছ। চলিত অথবছের এেত ব াপক ফল পাওয়া 
গেছ। এর ধারাবািহকতায় কিতপয় ঝঁুিকপণূ পেণ র নূ নতম মূল  সমেয় সমেয় 

িনধারণ করা হেব। সরকাির ও বসরকাির পযােয়র িতিনিধর সম েয় মূল  িনধারণ 
পািরশ ণয়নকারী কিমিট গঠেনর মাধ েম ানীয় িশে  উৎপািদত পেণ র 
িতর ণ, িবলাস ও অ েয়াজনীয়, সামািজকভােব অনিভে ত, উ  -কর হার 

স  পেণ র যৗি ক নূ নতম  মূল  িনধারেণর ব ব া হণ করা হেয়েছ। 
পেণ র অবমূল ায়ন রাধকে  এ াসাই ডা ডাটােবজ ব বহার কের যথাযথ মূল  
িনধারেণর লে  কা মস কমকতােদর িশ ণ দয়া হে । স িত জাতীয় রাজ  
বােড ঝঁুিক ব ব াপনা ইউিনট গঠন করা হেয়েছ। আ জািতক বািণেজ র ঝুিঁকসমূহ 

িচি ত কের তা রাধকে  এই ইউিনট িবেশষািয়ত সবা দান করেব।  

২৫৬।  ব ব া সং ােরর অংশ িহেসেব এ াসাই ডা ওয়া  ব ব ায় ব ড 
মিডউল, ভ ালেুয়শন মিডউল, অকশন মিডউল, কস মিডউল, ঝঁুিক ব ব াপনা 
মিডউল ব বহার কের ব ব ািটেক আেরা দ  ও কাযকর করার উেদ াগ হণ 
কেরিছ।  ব ব ায় আমরা িবে র উ ম চচা নীিত অ সরণ করিছ। িবচারাধীন 
িবপলুসংখ ক িবেরাধ ত িন ি র জ  ADR ক কাযকর করার উেদ াগ নয়া 
হেয়েছ। আিম আশা করিছ গহৃীত সং ার কায ম েলা বা বায়েনর মাধ েম কর ও 

 ব ব া আেরা আধিুনক ও যেুগাপেযাগী হেব, রাজ  ফািক াস পােব এবং কর 
িবভাগ ও ব বসায়ীেদর অংশীদারী  আেরা শি শালী ও কাযকর করেবা। 



নবম অধ ায় 

উপসংহার 

মাননীয় ীকার 

২৫৭। আগামী অথবছেরর বােজট পশ করেত িগেয় দশবাসীর কােছ িবগত দশ 
বছের আমােদর অজন ও ভিবষ ৎ পিরক না, িকছু ভাবনা আর িকছু  তুেল 
ধরলাম। বলা বা ল , আমােদর িবশাল কমযে র িব তৃ উপাখ ান তুেল ধরার 

েযাগ এখােন তমন থােকনা; িকছুটা আভাস দয়া যায় মা । আমার িব ে  

অিভেযাগ হেলা য, আিম ল া ও িব তৃ বােজট ব ৃ তা দই। সটা িঠক বেট, তেব 

এ ব ব  দয়ার উে শ  হেলা জনগেণর দিৃ  বােজেটর িত িনব  করা। সে ে  

যেথ  সাফল  এেসেছ বেল আমার মেন হয়। বােজট ব ৃ তা জনগণ েনন অথবা 
সমেয় সমেয় পাঠ কেরন। জিটল িবষেয়  তােলন। বােজট াব বুঝেত স ম 

হন। বােজেট আ হ এখন সারা দশব পী িব তৃ। 

২৫৮। িবগত বছর েলার ধারাবািহকতায় এবারও বােজেটর আকার বেড়েছ। উ  
বিৃ  পেত হেল এর কান িবক ও নই। তাছাড়া, দেশর জনগেণর জীবনমােন 

মৗিলক পিরবতন আনার অ তম পবূশত হেলা টকসই উ  বিৃ । একই সােথ, 

বােজট বা বায়ন িনেয় আর সবার মত আমােদরও ভাবনা আেছ। সভােব ব ব াও 
িনি ; পিরি িতর উ িতও হে । আপিন জােনন, চলিত বছের পাইপলাইেন থাকা 
বেদিশক সাহায  ব বহাের আমরা বশ সফলতা দিখেয়িছ। রাজ  আহরণ ও 

সরকাির আিথক ব ব াপনা সং ােরর য উেদ াগ আমরা িনেয়িছ তােত রাজ  
আহরণ যমন বাড়েব, তমিন দ  ব য় ব ব াপনার মাধ েম রাজ  পিরসর বিৃ  
পােব। এ বছেরর সংেশািধত বােজট বা বায়েনর হার আবার ৯২ শতাংশ হেব বেল 
আশা করিছ। আমার িব াস, বােজট বা বায়েনর ে  আগামীেত আমরা অেনক 
ভােলা অব ােন থাকেবা । 

মাননীয় ীকার 

২৫৯। বিৃ  িনেয়ই এত ণ কথা হেলা। যতই সমােলাচনা হাক না কন 
অথৈনিতক অ গিতর সহজ ও বাধগম  িনেদশক হেলা বিৃ র হার। ায তা ও 



সমতা িনেয় িকছু কথা এখােন যাগ করেত চাই। স ত কারেণই র িদেক আমরা 
উ  বিৃ  অজেনর িদেক বিশ নজর িদেয়িছ। যিদও নারী ও িশ  উ য়ন, িশ া, 

া , সামািজক র ার িবষয় েলাও আমােদর ািধকার তািলকায় িছল। সামেনর 
িদন েলােত আমরা বিৃ েক সংহত ও টকসই করেবা। পাশাপািশ, সং ার ও 

ািত ািনক উ য়েনর মাধ েম স দ ও সবায় আপামর জনসাধারেণর সহজ 
েযাগ হণ িনি ত কের উ য়েনর ফল সকেলর িনকট পৗঁেছ িদেবা। আমােদর 

ল  যগুপৎ সমিৃ  ও সাম । 

মাননীয় ীকার 

২৬০। ব ব ু র আদেশর অ সারী আিম। তাঁর ডােক সাড়া িদেয় ৪৭ বছর পেূব 
মুি যেু  যাগ িদেয়িছলাম একিট ‘ খী, সম ৃ , শাষণমু  ও বষম হীন সানার 
বাংলা’ গঠেনর  িনেয়। িবগত ১০িট বছর অথম ীর দািয়  পালন করার বােদ 
স সে র বা ব পায়েণর য়াস িনেয়িছ। আজ দেশ/িবেদেশ সকেলই ীকার 

কের য, এ দশ বছের দশ অেনকখািন এিগেয়েছ। তব ু ে র সীমােরখা এখনও 
শ করা যায়িন। এিট িনর র বহমান একিট ি য়া। িবগত দশ বছের আমার 

েচ ার সােথ িছল মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার অ ে রণা ও া  
িদকিনেদশনা, মি পিরষেদ ও জাতীয় সংসেদ আমার েযাগ  সহকমীবেৃ র 
সহেযািগতা এবং া জেনর গঠনমলূক সমােলাচনা, সেবাপির দেশর সকল েরর 

জনসাধারেণর আ হ ও আশা। আমােদর নীিত- কৗশল সাদের হণ কের তারা 
উ য়ন েচ ায় তঃ ূ ত অংশ হণ কেরেছন। সকেলর িত রইল আমার গভীর 
কৃত তা। সব িমিলেয় দশেক কতটা িদেত পেরিছ তার মূল ায়ন দশবাসী আর 
িব  করেছ। তেব, এটু  ি ধাহীন িচে  বলেত পাির আমার মনেন ও কেম আিম 
কবল আমার দেশর অ যা ােকই িবেবচনায় রেখিছ। 

মাননীয় ীকার 

২৬১। বাংলােদেশর অপার স াবনা আমােক িবি ত ও চারী কের। আিম 
অবাক িব েয় দিখ কতটা আঘাত স  কের ঘুের দাঁড়ােত পাের এেদেশর জনগণ, 

 স দ ও সীমাহীন সীমাব তার মােঝ ‘বাসেকট কস’ এর অপবাদ কািটেয় 
একিট দশ িকভােব ‘উ য়ন িব য়’ হেয় উেঠ। য দেশর ম বাজাের আেছ ২ 



কািটরও অিধক স াবনাময় ত ণ-ত ণী, য দেশর িডিজটাল অবকাঠােমা 
ত  াম-পাড়া-মহ া এমিন গম পাবত  এলাকা পয  িব তৃ, যখােন এখনও 

অনািব ৃত রেয়েছ অিমত সমু  স দ, িতিনয়ত যখােন উে ািচত হে  নতুন 
স াবনার ার এবং য দেশর অথনীিতর মূল চািলকা শি  ১৬ কািট তঃ ূ ত 
জনগণ স দেশর অ যা ােক িতহত বা িতেরাধ করার সাধ  কােরা নই। এখন 

েয়াজন কবল দূর সারী পিরক নার মাধ েম এসব িকছুর সম য় এবং সিঠক 
ও েযাগ  নতেৃ র ধারাবািহকতা। সম ৃ  আগামীর পেথ বাংলােদেশর অিভযা ার 
‘ পক -২০৪১’ ণয়েন আিম বয়েসর কারেণই হয়ত তমন ভূিমকা রাখেত 
পারেবা না; তেব, কাজ য  হেয়েছ তােত আিম খবুই তৃ  ও িনি ত। অবশ ই 
স উেদ ােগর সােথ সংি  থাকার চ া করেবা। এ ত াশা ব  কের এবং সম ৃ  

আগামীর পেথ বাংলােদেশর অ যা ায় দঢ়ৃ িব াস ঘাষণা কের আিম ২০১৮-১৯ 
অথবছেরর বােজট এ মহান সংসেদ পশ করিছ। আিম িনি ত এ বােজট 
বা বায়েন দেশর আপামর জনগণ তােদর উেদ াগ, সজৃনশীলতা, কমদ তা, 
অংশীদাির  এবং সবেতাভােব ত ূ ততা িনেয় অংশ হণ করেব। 

 

জয় বাংলা 
জয় ব ব ু  

বাংলােদশ িচরজীবী হাক॥ 

 



পিরিশ -ক 
সারিণসমূেহর তািলকা 

 

সারিণ িশেরানাম প ৃ া 

১  অ িতেরাধ  অ যা ার এক দশক ১১২ 

২  দশ বছের গহৃীত আইন, িবিধ ও নীিতমালার তািলকা ১১২ 

৩  ২০১৭-১৮ অথবছেরর মলূ ও সংেশািধত বােজট বরা  ১২৭ 

৪  ২০১৮-১৯ অথবছেরর বােজেট ািবত আয় ও ব েয়র া লন ১২৮ 

৫  ২০১৮-১৯ অথবছেরর বািষক উ য়ন কমসূিচর খাতওয়াির বরা  ১২৯ 

৬  সম  বােজেটর খাতিভি ক বােজট বরা  ১৩০ 

৭  ম ণালয়/িবভাগওয়াির বােজট বরা  ১৩১ 

৮  আথ-সামািজক খােত অ গিতর িচ  ১৩৩ 

৯  রাজ  খােতর কিতপয় সূচেকর অ গিত ১৩৩ 

১০  বিহঃখােতর কিতপয় সূচেকর অ গিত ১৩৪ 

১১  আিথক খােতর কিতপয় সূচেকর অ গিত ১৩৪ 
 
 



সারিণ ১: অ িতেরাধ  অ যা ার এক দশক 

অথবছর 
িজিডিপ 

বিৃ  

িবিনেয়াগ (% িজিডিপ) মাথািপছু 
জাতীয় আয় 

(মা.ড.) 

িব ৎ উৎপাদন 
মতা 

( ম.ওয়াট) 

খাদ শস  
উৎপাদন 

(ল  ম.ট.) 

মূল ীিত 
(বািষক গড়) সরকাির ব ি খাত মাট 

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

২০০৬-০৭ ৭.০৬ ৫.০৯ ২১.০৮ ২৬.১৮ ৫৯৮ ৫,২০২ ২৮০.৬ ৯.৪ 
২০০৭-০৮ ৬.০১ ৪.৫০ ২১.৭০ ২৬.২০ ৬৮৬ ৫,৩০৫ ৩৫২.৯ ১২.৩ 
২০০৮-০৯ ৫.০৫ ৪.৩২ ২১.৮৯ ২৬.২১ ৭৫৯ ৫,৭১৯ ৩৪৭.১ ৭.৬ 
২০০৯-১০ ৫.৫৭ ৪.৬৭ ২১.৫৭ ২৬.২৫ ৮৪৩ ৫,৮২৩ ৩৫৮.১ ৬.৮ 
২০১০-১১ ৬.৪৬ ৫.২৬ ২২.১৬ ২৭.৪২ ৯২৮ ৭,২৬৪ ৩৬০.৭ ১০.৯ 

২০১১-১২ ৬.৫২ ৫.৭৬ ২২.৫০ ২৮.২৬ ৯৫৫ ৮,৭১৬ ৩৬৮.৮ ৮.৭ 
২০১২-১৩ ৬.০১ ৬.৬৪ ২১.৭৫ ২৮.৩৯ ১,০৫৪ ৯,১৫১ ৩৭২.৭ ৬.৮ 
২০১৩-১৪ ৬.০৬ ৬.৫৫ ২২.০৩ ২৮.৫৮ ১,১৮৪ ১০,৪১৬ ৩৮১.৭ ৭.৪ 
২০১৪-১৫ ৬.৫৫ ৬.৮২ ২২.০৭ ২৮.৮৯ ১,৩১৬ 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 ৭.৬৫সা ৮.২২সা ২৩.২৫সা ৩১.৪৭সা ১,৭৫২সা ১৮,৩৫৩ক ৩৯৭.৮ ৫.৮ক 

২০১৮-১৯ 
( ে পণ) 

৭.৮০ ৮.৩৯ ২৫.১৫ ৩৩.৫৪ ১,৯৫৬ - ৪০৩.৩ ৫.৬ 

উৎস: বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা ও িব ৎ িবভাগ, সা= সামিয়ক, ক= ম ২০১৮ পয  

সারিণ ২: দশ বছের গহৃীত আইন, িবিধ ও নীিতমালার তািলকা 

খাদ  ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 
১. িনরাপদ খাদ  আইন, ২০১৩ 
২. িনরাপদ খাদ  (রাসায়িনক দূষক, টি ন ও িতকর অবিশ াংশ) িবিধমালা, ২০১৭ 
৩. িনরাপদ খাদ  (নমনুা সং হ, পরী া এবং িবে ষণ) িবিধমালা, ২০১৭ 
৪. িনরাপদ খাদ  (খাদ  সংেযাজন ব  ব বহার) িবিধমালা, ২০১৭ 
৫. িনরাপদ খাদ  ( মাড়কাব  খাদ  লেবিলং) িবিধমালা, ২০১৭ 
৬. িনরাপদ খাদ  (খাদ ব  জ করণ ও শাসিনক ব ব হা হণ প িত) িবিধমালা, ২০১৭ 
৭. িনরাপদ খাদ  কতপৃ  (কািরগির কিমিট) িবিধমালা, ২০১৭ 

নীিত কৗশল 

১. অভ রীণ খাদ শস  সং হ নীিতমালা, ২০১০ 
২. খাদ শস  ও খাদ সাম ী ব বসার লাইেস  ও িফ িনধারণ, ২০১১ 
৩. সরকাির আধিুনক াওয়ার িমল পিরচালন নীিতমালা, ২০১৫ 
৪. ইউিনয়ন পযােয় হতদির েদর জ  সরকার িনধািরত মেূল  কােডর মাধ েম খাদ শস  িবতরণ 

নীিতমালা, ২০১৬ 
৫. খাদ বা ব কমসিূচ নীিতমালা, ২০১৭ 
৬. খাদ  ম ণালয় ও এর আওতাধীন খাদ  অিধদ র এবং বাংলােদশ িনরাপদ খাদ  কতপৃ  এর 

গণকমচারীেদর জ  অভ রীণ ও বেদিশক িশ ণ নীিতমালা, ২০১৭ 



বািণজ  ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. ভা া অিধকার সংর ণ আইন, ২০০৯ 
২. সাধারন ভিবষ  তহিবল িবিধমালা, ২০১১ 
৩. িতেযািগতা আইন, ২০১২ 
৪. মাি  লেভল মােকিটং কায ম (িনয় ণ) আইন, ২০১৩  
৫. মাি  লেভল মােকিটং কায ম (িনয় ণ) িবিধমালা, ২০১৪ 
৬. ২০১১ বাংলােদশ িডং কেপােরশন (সংেশাধনী) আইন, ২০১৪ 
৭. র ািন উ য়ন বু েরা আইন, ২০১৫ 
৮. ফরমািলন (আমদািন, উৎপাদন, পিরবহণ, মজদু, িব য় ও ব বহার) িনয় ণ িবিধমালা, ২০১৫ 
৯. ফরমািলন িনয় ণ আইন, ২০১৫ 
১০. চা আইন, ২০১৬  
১১. চা িমক কল াণ তহিবল আইন, ২০১৬  
১২. বাংলােদশ িতেযািগতা কিমশন িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৭ 

নীিত কৗশল 

১. িসআইিপ (র ািন) নীিতমালা, ২০১৩ 
২. জাতীয় র ািন িফ নীিতমালা, ২০১৩ 
৩. র ািন নীিতমালা ২০১২-২০১৫ (বাংলা) 
৪. র ািন নীিতমালা ২০১২-২০১৫ (ইংেরিজ)  
৫. আমদানী নীিতমালা ২০১২-২০১৫ (বাংলা) 
৬. র ািন নীিত ২০১৫-২০১৮ (ইংেরজী) 
৭. আমদািন নীিত আেদশ, ২০১৫-১৮ (ইংেরিজ)  
৮. আমদািন নীিতমালা ২০১৫-২০১৮ (বাংলা) এর সংেশাধনী (এসআরও-২৪৪) 
৯. আমদািন নীিতমালা ২০১৫-২০১৮ (বাংলা) এর সংেশাধনী (এসআরও-২৩৪) 
১০. আমদািন নীিতমালা ২০১৫-২০১৮ (বাংলা) এর সংেশাধনী (এসআরও-৩৬৬) 
১১. র ািন নীিতমালা ২০১৫-২০১৮ (ইংেরজী) 
১২. র ািন নীিতমালা ২০১৫-২০১৮ (বাংলা) 
১৩. আমদানী নীিতমালা ২০১৫-২০১৮ (বাংলা) 
১৪. দেশর অভ ের বািণজ  মলা আেয়াজন স িকত িবধানাবলী। 

জাতীয় রাজ  বাড 

আইন ও িবিধমালা 

১. মলূ  সংেযাজন কর ও  আইন, ২০১২ 
২. িবক  িনেরাধ িন ি  িবিধমালা, ২০১২ 
৩. মলূ  সংেযাজন কর ও  িবিধমালা, ২০১৬ 

বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. বাংলােদশ পযটন বাড আইন, ২০১০ 
২. বাংলােদশ পযটন সংরি ত এলাকা ও িবেশষ পযটন অ ল আইন, ২০১০ 



৩. িবেশষ পযটন অ ল আইন, ২০১০ 
৪. বাংলােদশ পযটন সংরি ত এলাকা ও িবেশষ পযটন অ ল িবিধমালা, ২০১১ 
৫. বাংলােদশ পযটন সংরি ত এলাকা ও িবেশষ পযটন অ ল িবিধমালা, ২০১১ 
৬. বাংলােদশ পযটন সংরি ত এলাকা ও িবেশষ পযটন অ ল িবিধমালা, ২০১৩ 
৭. বাংলােদশ ােভল এেজি  রিজে শন ও কে াল আইন, ২০১৩ 
৮. বাংলােদশ হােটল ও রে ারা আইন, ২০১৪ 
৯. বাংলােদশ ােভল এেজি  ( রিজে শন ও কে াল) িবিধমালা, ২০১৪ 
১০. বাংলােদশ হােটল ও রে ারা িবিধমালা, ২০১৬ 
১১. বসামিরক িবমান চলাচল আইন, ২০১৭ 
১২. বসামিরক িবমান চলাচল কতপৃ  আইন, ২০১৭ 

নীিত কৗশল 

১. জাতীয় পযটন নীিতমালা, ২০১০ 
২. পযটন িশ  িবকােশর লে  মানস  আবািসক হােটল িনমােণ সহায়তা দােনর উে েশ  

-কর িবধা (Tax Rebate) দােনর জ  মানস  হােটল িচি তকরণ ও ত য়ন 
দান স িকত নীিতমালা। 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 

আইন ও িবিধমালা 

১. ঢাকা পিরবহণ সম য় কতকৃপ  আইন, ২০১২ 
২. সড়ক র ণােব ণ তহিবল বাড আইন, ২০১৩ 
৩. মে ােরল আইন, ২০১৫ 
৪. সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর (নন-ক াডার গেজেটড এবং নন- গেজেটড কমকতা/ কমচারী) 

িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৫ 
৫. বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতকৃপে র কমকতা/কমচারী িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৬ 
৬. বাস র ািপড ানিজট (িবআরিট) আইন, ২০১৬ 
৭. মে ােরল িবিধমালা, ২০১৬ 
৮. সড়ক পিরবহন আইন, ২০১৭ 
৯. বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপােরশন আইন, ২০১৭ 
১০. বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতপৃ  আইন, ২০১৭ 

নীিত কৗশল 

১. মাটরযােনর এে ল লাড িনয় ণ ক  পিরচালনা সং া  নীিতমালা, ২০১২ 
২. জাতীয় সমি ত ব মাধ মিভি ক পিরবহণ নীিতমালা, ২০১৩ 
৩. টাল নীিতমালা, ২০১৪ 
৪. সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর ভূিম ব ব াপনা নীিতমালা, ২০১৫ 
৫. সড়ক ও পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর তথ  অবমু করণ নীিতমালা, ২০১৫ 
৬. ফির পিরচালনা সং া  নীিতমালা, ২০১৭ 
৭. রাইড শয়ািরং সািভস নীিতমালা, ২০১৭ 



িতর া ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. িতর া কমিবভাগ (কিতপয় আইন সংেশাধন) আইন, ২০১৬ 
২. িতর া কমিবভাগ (সবািধনায়কতা) আইন, ২০১৬  
৩. িতর া বািহনী ধান পেদ (িনেয়াগ এবং বতন ও ভাতািদ) আইন, ২০১৭ 

মৎস  ািণস দ ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. মৎস  খাদ  ও প  খাদ  আইন, ২০১০ 
২. মৎস  াচাির আইন, ২০১০ 
৩. মৎস  খাদ  িবিধমালা, ২০১১ 
৪. মৎস  াচাির িবিধমালা, ২০১১ 
৫. প খাদ  িবিধমালা, ২০১৩ 
৬. সামিু ক মৎস  আইন, ২০১৭ (খসড়া) 
৭. বাংলােদশ ািণস দ গেবষণা ইনি িটউট আইন, ২০১৭ (খসড়া) 
৮. বাংলােদশ এিভেয়ন ইন ু েয় া কে নেসশন ােটিজ এ া ড গাইডলাইন   

নীিত কৗশল 

১. িনমগািছ সমাজিভি ক মৎস চাষ ব ব াপনা নীিতমালা, ২০১১ 
২. িচংিড় ট ইজারা, ইজারা নবায়ন, ব ব াপনা ও উ য়ন নীিতমালা, ২০১৩ 
৩. জাতীয় িচংিড় নীিতমালা, ২০১৪ 
৪. ািণস দ অিধদ েরর ৯ম ড ও ত  েডর কমকতাগেণর বদিল/পদায়ন নীিতমালা, 

২০১৮ 
৫. িনহত জেল পিরবার বা ায়ীভােব অ ম জেলেদর েণাদনা দান নীিতমালা, ২০১৮ 
৬. বাংলােদশেক েধ য়ংস ণূ করার জ  ৫% হার েদ ঋণ দােনর লে  পনুঃঅথায়ন 

কমসিূচ (Refinance Scheme) পিরচালনার নীিতমালা 

মি পিরষদ িবভাগ 

আইন ও িবিধমালা 

১. নীিত দমন কিমশন আইন, ২০১৬ সংেশাধন 
২. রা পিতর অবসরভাতা, আ েতািষক ও অ া  িবধা আইন, ২০১৬  
৩. িদ াইম িমিন ার  ( রিমউনােরশন এ ড ি িভেলেজস) এ া , ১৯৭৫ ( ম, ২০১৬ পয  

সংেশািধত) 
৪. িদ িমিন ার , িমিন ার  অব ট এ ড ডপিুট িমিন ার  ( রিমউনােরশন এ ড 

ি িভেলেজস) এ া , ১৯৭৩ ( ম, ২০১৬ পয  সংেশািধত) 
৫. 'রা পিতর অবসরভাতা, আ েতািষক ও অ া  িবধা আইন, ২০১৬' সং া  াপন 
৬. লস অব িবজেনস ১৯৯৬ (এি ল, ২০১৭ পয  সংেশািধত) 
৭. এ ােলােকশন অব িবজেনস এ ামং িদ িডফাের ট িমিনি স এ ড িডিভশনস (এি ল, ২০১৭ 

পয  সংেশািধত) 
৮. জন াথ-সংি  তথ  কাশ ( র া দান) িবিধমালা, ২০১৭ 



নীিত কৗশল 

১. নাগিরেকর মৗিলক উপা  কাঠােমা সং া  াপন (২৭/০৯/২০১২) 
২. নাগিরেকর মৗিলক উপা  কাঠােমা িনেদিশকা (২৭/০৯/২০১২) 
৩. এক উপেজলা হইেত অ  উপেজলায় ইউিনয়ন/ওয়াড সংেযাজন এবং িবদ মান/নবস ৃ  িসিট 

কেপােরশেন অ ভু  এলাকা ব তীত অবিশ  এলাকা লইয়া উপেজলা পনুগঠন সং া  
নীিতমালা (১০/০৬/২০১৪) 

৪. মাবাইল কাট পিরচালনাকােল কিতপয় অ সরণীয় িবষয় (১৭/০৫/২০১৫) 
৫. উ াবন কমপিরক না ণয়ন ও মলূ ায়ন িনেদিশকা, ২০১৫ 
৬. াধীনতা পরু ার সং া  িনেদশাবিল (৩১/০৩/২০১৬) 
৭. সরকাির িত ােন সামািজক যাগােযাগ মাধ ম ব বহার সং া  িনেদিশকা, ২০১৬ 

(১০/০৮/২০১৬) 
৮. াচার পরু ার দান নীিতমালা, ২০১৭ 
৯. জাতীয় পরু ার/পদক সং া  িনেদশাবিল (১৫/০৫/২০১৭) 
১০. আইেনর খসড়া ণয়েনর ে  ভাষাগত উৎকষ, িবষয়গত যথাথতা এবং সংি  অপরাপর 

আইেনর সে  সাম স  ও সংগিত িবধােনর লে  অ সরণীয় পেরখা 

ক ে ালার এ ড অিডটর জনােরর এর কাযালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. অিডট আইন, ২০১০ পিরবতন 

বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. বাংলােদশ িসিভল সািভস (বয়স, যাগ তা ও সরাসির িনেয়ােগর জ  পরী া) িবিধমালা, ২০১৪ 
২. বাংলােদশ সরকারী কম কিমশেনর সভাপিত ও সদস  (কেমর শতাবলী ও িবেশষ অিধকার) 

আইন, ২০১৬ 
৩. বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন আইন, ২০১৬ 
৪. বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন (পরামশ) িবিধমালা, ২০১৬ 

পিরেবশ ও বন ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. বাংলােদশ হিরণ পালন নীিত, ২০০৯ 
২. বাংলােদশ রাবার নীিত, ২০১০  
৩. পিরেবশ আদালত আইন, ২০১০ 
৪. জলবায় ুপিরবতন া  আইন, ২০১০ 
৫. সামািজক বন (সংেশািধত) িবিধ, ২০১০  
৬. বাংলােদশ পিরেবশ সংর ণ (সংেশাধন) আইন, ২০১০ 
৭. বাংলােদশ ানিজট ল, ২০১১ 
৮. স'িমল (লাইেস ) ল, ২০১২ 
৯. ব াণী (সংর ণ ও িনরাপ া) আইন, ২০১২ 
১০. বাংলােদশ জীবৈবিচ  আইন,২০১২ 
১১. ইট ত ও ভাটা হাপন ( িনয় ণ) আইন, ২০১৩ 



১২. বাংলােদশ রাবার বাড আইন, ২০১৩ 
১৩. ইট পাড়ােনার (িনয় ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ 
১৪. বাংলােদশ জীবৈবিচ  আইন, ২০১৭ 
১৫. ওয়াই লাইফ ারা স ৃ  হতাহেতর জ  িতপরূণ নীিত 

রা  ম ণালয় (জনিনরাপ া িবভাগ) 

আইন ও িবিধমালা 

১. বডার গাড বালােদশ এর কমকতা, জিুনয়র কমকতা, পদবীধারী, বডার গাড সদস  এবং 
তািলকাভু  বডার গাড সদস  (বরখা , অপসারণ, অব াহিত ও অবসর) িবিধমালা, ২০১৫ 

২. বডার গাড বাংলােদশ ( পাশাকধারী কমকতা) িনেয়াগ িবিধমালা , ২০১৬ 
৩. বডার গাড বাংলােদশ (ত াবধান, পিরচলনা ও িনয় ণ) িবিধমালা, ২০১৬ 
৪. বডার গাড বাংলােদশ ( গাড পিুলশ) িবিধমালা, ২০১৬ 
৫. বডার গাড বাংলােদশ ( িশ ণ) িবিধমালা, ২০১৬ 
৬. বাংলােদশ কা  গাড আইন, ২০১৬ 
৭. বডার গাড বাংলােদশ (জিুনয়র কমকতা, পদবীধারী ও তািলকাভু  বডার গাড সদস  িনেয়াগ 

ও পেদা িত) িবিধমালা, ২০১৭ 

কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ 

নীিত কৗশল 

১. দ তা উ য়ন নীিতমালা, ২০১১ 

সং ৃিত িবষয়ক ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. ু  ন-ৃ গা ী সাং িৃতক িত ান আইন, ২০১০ 
২. বাংলা একােডিম আইন, ২০১৩ 
৩. জাতীয় জা ঘর আইন 

নীিত কৗশল 

১. সাং িৃতক িত ান অ দান ম ুির নীিতমালা, ২০০৯ 
২. আিথকভােব অস ল সং িৃতেসবী ভাতা ম ুির নীিতমালা, ২০০৯ 
৩. বসরকাির থাগাের অ দান বরা  এবং বই িনবাচন ও সরবরাহ সং া  নীিতমালা, ২০১৪ 

সতু িবভাগ 

আইন ও িবিধমালা 

১. বাংলােদশ সতু কতপৃ  আইন, ২০১৬ 

া  ও পিরবার কল াণ ম ণালয় ( া  িশ া ও পিরবার কল াণ িবভাগ) 

আইন ও িবিধমালা 

১. ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমান মিডেকল িব িবদ ালয় (সংেশাধন) আইন, ২০১২ 



২. িনেপাট িনেয়াগিবিধ, ২০১৫ 
৩. চ াম মিডেকল িব িবদ ালয় আইন, ২০১৬ 
৪. রাজশাহী মিডেকল িব িবদ ালয় আইন, ২০১৬ 

িশ  ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. জাহাজ িকং এবং পনুব বহারেযাগ  িবিধ, ২০১১ 
২. ভৗগিলক িনেদশক পণ  (িনব ন ও র া) আইন, ২০১৩  
৩. ভাজ  তেল িভটািমন-এ সম ৃ করণ আইন, ২০১৩ ও ডমাকস িবিধমালা, ২০১৫ 
৪. জাহাজ পনু: ি য়াজাতকরণ আইন, ২০১৫ এর খসড়া ণয়ন  
৫. বাংলােদশ িশ  িত ানেক জাতীয়করণ আইন, ২০১৭ (খসড়া) 
৬. বাংলােদশ িশ  কািরগির সহায়তা ক  (িবটাক) আইন, ২০১৭  
৭. ভাজ  তেল িভটািমন 'এ' সম ৃ করণ ও িভটািমন 'এ' সম ৃ  ভাজ েতল িব য়, সংর ণ, 

সরবরাহ ও িবপনণ বাধ তামূলককরণ স িকত আইন । 

নীিত কৗশল 

১. জাতীয় িশ নীিত, ২০১০ 
২. জাতীয় লবণনীিত, ২০১১  
৩. িসআইিপ (িশ ) িনবাচন নীিতমালা, ২০১৪ এবং িসআইিপ (িশ ) ফরম 
৪. জাতীয় হ  ও কা িশ  নীিতমালা, ২০১৫ 
৫. জাতীয় িশ নীিত, ২০১৬ 
৬. জাতীয় লবণনীিত, ২০১৬ 
৭. বাংলােদশ ই ডাি য়াল িডজাইন আইন, ২০১৬ (খসড়া) 
৮. জাতীয় এসএমই নীিত, ২০১৬ (খসড়া) 
৯. জাতীয় মাটর সাইেকল িশ  উ য়ন নীিত, ২০১৭ 
১০. ‘Better work and Standards Programme’ (BEST) এর আওতায় বাংলােদিশ পেণ র 

আ জািতকভােব হণেযাগ তা বিৃ কে  ‘National Quality Policy’ ণয়ন 
১১. এসএমই া ার ডেভলপেম ট ােটিজক পিলিস ণয়ন 

তথ  ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. ক াবল নটওয়াক পিরচালনা ও লাইেসি ং িবিধমালা, ২০১০ 
২. ক াবল টিলিভশন নটওয়াক পিরচালনা ও লাইেসি ং িবিধমালা, ২০১০  
৩. তথ  অিধকার (তথ  কাশ ও চার) িবধানমালা, ২০১০  
৪. বাংলােদশ স ই িটঊট আইন, ২০১৮ 
৫. সাংবািদক কল াণ া  িবিধমালা 
৬. ছাপাখানা ও কাশনা আইন  

নীিত কৗশল 

১. ক াবল িটিভ নীিতমালা, ২০১০ 
২. ৈদঘ  চলি  নীিতমালা, ২০১২ 
৩. জাতীয় চলি  নীিতমালা, ২০১৭  



৪. জাতীয় অনলাইন গণমাধ ম নীিতমালা-২০১৭  
৫. যৗথ েযাজনায় চলি  িনমান নীিতমালা-২০১৭ 
৬. কিমউিনিট রিডও াপন, স চার ও পিরচালনা নীিতমালা-২০১৭  
৭. িব াপন ও াড়প  নীিতমালা  
৮. জাতীয় স চার নীিতমালা 
৯. সাংবািদক সহায়তা ভাতা/অ দান নীিতমালা 

পাট ও ব  ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. পেণ  পাটজাত মাড়েকর বাধ তামূলক ব বহার আইন, ২০১০ 
২. পেণ  পাটজাত মাড়েকর বাধ তামূলক ব বহার (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ 
৩. বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড আইন, ২০১৩ 
৪. বাংলােদশ তাতঁ বাড আইন, ২০১৩ 
৫. বাংলােদশ তাঁত বাড কমচারী (অবসরভাতা, অবসরজিণত িবধািদ ও সাধারণ ভিবষ  

তহেবল) িবধানমালা, ২০১৫  
৬. পাট আইন, ২০১৭ 

নীিত কৗশল 

১. পাট নীিত, ২০১১ 
২. ব নীিত, ২০১৭ 

ম ও কমসং হান ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. বাংলােদশ িমক কল াণ ফাউে ডশন িবিধমালা, ২০১০ 
২. ব ি মািলকানাধীন বসরকাির সড়ক পরিবহন িমক কল াণ তহিবল িবিধমালা, ২০১২ 
৩. বাংলােদশ ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ 
৪. বাংলােদশ িমক কল াণ ফাউে ডশন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ 
৫. বাংলােদশ ম িবিধমালা, ২০১৫  
৬. বাংলােদশ িমক কল াণ ফাউে ডশন (সংেশািধত) িবিধমালা, ২০১৫ 

নীিত কৗশল 

১. িশ ম িনরসন নীিতমালা, ২০১০ 
২. জাতীয় দ তা উ য়ন নীিত, ২০১১ 
৩. বাংলােদশ ম নীিত, ২০১২ 
৪. জাতীয় পশাগত া  ও সইফিট নীিতমালা, ২০১৩ 
৫. গহৃকমী র া ও কল াণ নীিত, ২০১৫ 

আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. বাংলােদশ জিুডিসয়াল সািভস (সািভস, গঠন, সািভস পেদ িনেয়াগ এবং সামিয়ক 
বরখা করণ, বরখা করণ ও অপসারণ) িবিধমালা, ২০০৭ 



২. বাংলােদশ জিুডিসয়াল সািভস (কম ল িনধারণ, পেদা িত, ছুিট ম ুর, িনয় ণ, শংৃখলা-িবধান 
এবং চা রীর অ া  শতাবলী) িবিধমালা, ২০০৭ 

ভূিম ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. প া ব মুখী সতু ক  (ভূিম অিধ হণ) আইন, ২০০৯ 
২. বালমুহাল ও মািট ব ব াপনা িবিধমালা, ২০১০ 
৩. বালমুহাল ও মািট ব ব াপনা আইন, ২০১০ ণয়ন 
৪. ঢাকা এিলেভেটড এ ে সওেয় ক  (ভূিম অিধ হণ) আইন, ২০১১ 
৫. বালমুহাল ও মািট ব ব াপনা িবিধমালা, ২০১১ 

নীিত কৗশল 

১. সরকাির জলমহাল নীিত, ২০০৯ 
২. সরকাির জলমহাল নীিত, ২০০৯-এর সংেশাধন 
৩. হােটল/ মােটেলর জ  সরকাির খাসজিম বে াবে র সংেশািধত নীিতমালা 
৪. লবন মহাল ব ব াপনা নীিতমালা 
৫. িচংিড় মহাল ব ব াপনা নীিতমালা 
৬. ভূিম সংি  আইেনর াসি ক ধারাসমেূহর সংকলন 
৭. িসকি  ও পয়ি  র েলশন 

হানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. উপেজলা পিরষদ (রিহত আইন পনুঃ চলন ও সংেশাধন) আইন, ২০০৯ 
২. উপেজলা পিরষেদর (কায ম বা বায়ন) িবিধমালা, ২০১০ 
৩. উপেজলা পিরষেদর চয়ারম ান ও ভাইস চয়ারম ান (দািয় , কতব  এবং আিথক িবধা) 

িবিধমালা, ২০১০ 
৪. উপেজলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১১ 
৫. উপেজলা পিরষদ বােজট ( ণয়ন ও অ েমাদন) িবিধমালা, ২০১০ 
৬. উপেজলা পিরষদ (চুি  স াদন) িবিধমালা, ২০১০ 
৭. ইউিনয়ন পিরষদ (পিরষেদর কমকতা ও কমচারী িনেয়াগ ও চা িরর শতাবলী) িবিধমালা, ২০১১ 
৮. ইউিনয়ন পিরষদ (পিরষেদর স ি র ব ব হপনা, সংর ণ ও হ া র) িবিধমালা, ২০১২ 
৯. ইউিনয়ন পিরষদ (পিরষেদর পে  চুি  স াদন) িবিধমালা, ২০১২। 
১০. সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ (সংেশািধত ২০১৩ ) 
১১. ইউিনয়ন পিরষদ (উ য়ন পিরক না ণয়ণ, িনয় ণ ও বা বায়ন) িবিধমালা, ২০১৩ 
১২. হানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) াম পিুলশ বািহনীর গঠন িশ ণ, শ ৃ লা ও চা িরর 

শতাবলী স িকত িবিধমালা, ২০১৫ 
১৩. হানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯, ২০১৫ (সংেশাধন) 
১৪. উপেজলা পিরষদ( সংেশািধন) আইন, ২০১৫  
১৫. জলা পিরষদ (ওয়ােডর সীমা িনধারণ) িবিধমালা, ২০১৬ 
১৬. ইউিনয়ন পিরষদ ( চয়ারম ানও সদস গেণর মতা ও কাযাবলী) িবিধমালা, ২০১৬  
১৭. ইউিনয়ন পিরষদ (পিরষেদর আেদেশর িব ে  আিপেলর কতপৃ  িনধারণ প িত) িবিধমালা, ২০১৬ 



১৮. জলা পিরষেদর চয়ারম ান, সদস  ও সংরি ত মিহলা আসেনর দািয়  ও কাযাবলী 
িবিধমালা, ২০১৭ 

১৯. জলা পিরষদ চয়ারম ান, সদস  ও সংরি ত আসেনর মিহলা সদেস র ছুিট িবিধমালা, ২০১৭ 
২০. জলা পিরষেদর বােজট িবিধমালা, ২০১৭ 
২১. জলা পিরষদ (স ি  ব ব াপনা) িবিধমালা, ২০১৭ 
২২. ইউিনয়ন পিরষদ (পিরষদ পিরদশেনর প িত এবং পিরদশেকর মতা) িবিধমালা 
২৩. ইউিনয়ন পরিষদ (সংরি ত আসেনর সদস েদর মতা ও িবেশষ কাযাবলী) িবিধমালা 

নীিত কৗশল 

১. জাতীয় সমবায় পরু ার নীিতমালা, ২০১১ 
২. জাতীয় সমবায় নীিত, ২০১২ 
৩. জাতীয় প ী উ য়ন পদক নীিতমালা, ২০১২ 

পিরক না ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. পিরসংখ ান আইন, ২০১৩  
২. পিরসংখ ান িবিধমালা, ২০১৪ 
৩. পাবিলক িকউরেম ট সংেশাধন আইন 

নীিত কৗশল 

১. পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা নীিতমালা, ২০১৬ 
২. এসএসআরিস নীিতমালা এবং কমেকৗশল, ২০১৭ 

ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তথ যুি  ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. ডব া  নীিতমালা, ২০০৯  
২. তথ  অিধকার আইন, ২০০৯ 
৩. তথ  াি  সং া  িবিধমালা, ২০০৯ 
৪. আইএলিডিটএস নীিতমালা, ২০১০ 
৫. তথ  সংর ণ ও ব ব াপনা িবিধমালা, ২০১০ 
৬. তথ  কাশ ও চার িবধানমালা, ২০১০ 

নীিত কৗশল 

১. জাতীয় তথ  ও যাগােযাগ নীিতমালা-২০১৫ 
২. তথ  ও যাগােযাগ যিু  খােত গেবষণার জ  ফেলািশপ ও বিৃ  দান এবং উ াবনীমলূক 

কােজর জ  অ দান দান স িকত নীিতমালা-২০১৬ 
৩. সাইবার িসিকউিরিট ােটিজ গাইডলাইন -২০১৬ 
৪. সাইবার িসিকউিরিট ােটিজ 
৫. তথ  িনরাপ া পিলিস গাইডলাইন 



ধম িবষয়ক ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. ওয়া  ফ (স ি  হ া র ও উ য়ন) িবেশষ িবধান আইন, ২০১৩ 

নৗপিরবহন ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. অভ রীণ জলপথ ও তীরভূিমেত াপনািদ িনমাণ িনয় ণ িবিধমালা, ২০১০ 
২. বাংলােদশ নৗ-বািণিজ ক জাহাজ অিফসার ও নািবক িশ ণ, সনদায়ন, িনেয়াগ, কমঘ টা 

এবং ওয়াচিকিপং িবিধমালা, ২০১১ 
৩. Bangladesh Merchant Shipping Officers and Ratings Training, Certification, 

Recruitment, Work Hours and Watch keeping Rules, 2011 
৪. পায়রা ব র কতপৃ  আইন, ২০১৩ 
৫. জাতীয় নদী র া কিমশন আইন, ২০১৩ 
৬. পায়রা ব র ক  (ভূিম অিধ হণ) আইন, ২০১৬ 
৭. বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন আইন, ২০১৭ 

নীিত কৗশল 

১. নৗপিরবহন অিধদ র হেত Seaman's Identity Card & Record Book া , 
িনবািচত/তািলকাভু  দ  পারিনউমারারী ওেয় ার/িফটার ও Hyundai Engineering & 
Construction Co. Ltd. এর জাহােজর নািবকেদর অ েল িসিডিস দােনর নীিতমালা। 

সমাজকল াণ ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. ভবঘেুর ও িনরা য় ব ি (পনুবাসন) আইন, ২০১১ 
২. িতব ী ব ি র অিধকার ও র া আইন, ২০১৩ 
৩. িনউেরােডেভলপেম টাল িতব ী র া া  আইন, ২০১৩ 
৪. িশ  আইন, ২০১৩ 
৫. সমাজেসবা অিধদ র ( গেজেটড কমকতা ও নন- গেজেটড কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৩ 
৬. ভবঘেুর ও িনরা য় ব ি (পনুবাসন) িবিধমালা, ২০১৫ 
৭. িনউেরােডেভলপেম টাল িতব ী র া া  িবিধমালা, ২০১৫ 
৮. িতব ী ব ি র অিধকার ও র া িবিধমালা, ২০১৫ 
৯. িশ  িবিধ, ২০১৬ 

নীিত কৗশল 

১. বসরকাির এিতমখানায় ক ািপেটশন া ট বরা  ও ব টন নীিতমালা, ২০০৯ 
২. িতবি তা স কীত সমি ত িবেশষ িশ া নীিতমালা, ২০০৯ 
৩. বাংলােদশ জাতীয় সমাজকল াণ পিরষদ অ দান ব টন নীিতমালা, ২০১১ 
৪. প ী সমাজেসবা কায ম বা বায়ন নীিতমালা, ২০১১ 
৫. চা- িমকেদর জীবনমান উ য়ন কমসিূচ বা বায়ন নীিতমালা, ২০১৩ 
৬. ক া ার, িকডনী ও িলভার িসেরািসস রাগীর আিথক সহায়তা কমসিূচ বা বায়ন নীিতমালা, ২০১৩ 
৭. িহজড়া জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন কমসিূচ বা বায়ন নীিতমালা, ২০১৩ 
৮. দিলত, হিরজন ও বেদ জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন কমসিূচ বা বায়ন নীিতমালা, ২০১৩ 



৯. িতব ী িশ াথীেদর িশ া উপবিৃ  বা বায়ন নীিতমালা, ২০১৩ 
১০. অস ল িতব ী ভাতা বা বায়ন নীিতমালা, ২০১৩ 
১১. িবধবা, ামী পিরত া ও ঃ  মিহলা ভাতা বা বায়ন নীিতমালা, ২০১৩ 
১২. বয়  ভাতা কায ম বা বায়ন নীিতমালা, ২০১৩ 
১৩. জাতীয় বীণ নীিতমালা, ২০১৩ 
১৪. এনিডিড (Neuro-Developmental Disabilities) স িকত িবেশষ সমি ত িশ া নীিতমালা, ২০১৮ 
১৫. িতব ী ব ি েদর উ য়েন ঋণ সহায়তা কায ম নীিতমালা 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. পািরবািরক সিহংসতা ( িতেরাধ ও র া) আইন, ২০১০  
২. পািরবািরক সিহংসতা িতেরাধ ও র া িবিধমালা, ২০১৩ 
৩. িডঅি রাইেবািনউি ক এিসড (িডএনএ) আইন, ২০১৪ 
৪. বাল িববাহ িনেরাধ আইন, ২০১৭ 

নীিত কৗশল 

১. জাতীয় িশ  নীিত, ২০১১ 
২. জাতীয় নারী উ য়ন নীিত, ২০১১ 
৩. জাতীয় িশ  নীিত, ২০১১ 
৪. িশ র ারি ক য  ও িবকােশ সমি ত নীিত, ২০১৩ 
৫. িশ র ারি ক য  ও িবকােশর সমি ত নীিত, ২০১৩ 
৬. বগম রােকয়া পদক নীিতমালা, ২০১৭ 
৭. দির  মা’র জ  মাতৃ কাল ভাতা দান সং া  নীিতমালা 
৮. িনযািতত, ঃ  মিহলা ও িশ  কল াণ তহিবল নীিতমালা 
৯. কমজীবী ল াকেটিটং মাদার সহায়তা তহিবল নীিতমালা 
১০. সলাই মিশন বরাে র নীিতমালা 
১১. িভিজিড নীিতমালা 
১২. বগম রােকয়া পদক দােনর জ  অ সতৃব  নীিতমালা 
১৩. ‘মিহলা ও িশ  ডায়ােবিটস, এে ডাি ন ও মটাবিলক হাসপাতাল, স ন বািগচা’ শীষক 

কে র আউতায় সবা হনকারী হতদির  নারী ও িশ েদর িবনা মেূল  িচিকৎসা দান 
সং া  নীিতমালা 

১৪. ‘৫০ শয া িবিশ  মিহলা ও িশ  ডায়ােবিটস, এে ডাি ন ও মটাবিলক হাসপাতাল, উ রা, 
ঢাকা’ শীষক কে র আউতায় সবা হনকারী হতদির  নারী ও িশ েদর িবনা মেূল  
িচিকৎসা দান সং া  নীিতমালা 

১৫. জাতীয় নারী উ য়ন নীিতর বা বায়ন এবং নারী ও িশ র িত সিহংসতা িতেরােধ ২িট 
জাতীয় কমপিরক না ণয়ন 

পািন স দ ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. বাংলােদশ পািন আইন, ২০১৩ 
২. অংশ হণমলূক পািন ব ব াপনা িবিধমালা, ২০১৪ 



নীিত কৗশল 

১. জাতীয় পািন নীিত, ২০১৩  
২. সংেশািধত কািবটা নীিতমালা, ২০১৭ 

যুব ও ীড়া ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. ব ব ু  ীড়ােসবী কল াণ ফাউে ডশন আইন, ২০১১ 
২. যবু সংগঠন (িনব ন এবং পিরচলনা) আইন, ২০১৫ 
৩. শখ হািসনা াশনাল ই িটিটউট অব ইয়থু িডেভলপেম ট আইন, ২০১৫ 
৪. যবু কল াণ তহিবল আইন, ২০১৬ 
৫. শখ হািসনা যবু উ য়ন ইনি িটউট আইন, ২০১৭ 
৬. যবু সংগঠন (িনব ন ও পিরচালনা) িবিধমালা, ২০১৭ 
৭. ািবত জাতীয় ীড়া পিরষদ আইন, ২০১৭ 
৮. শখ হািসনা জাতীয় যবু উ য়ন ইনি িটউট আইন, ২০১৮ 
৯. জাতীয় ীড়া পিরষদ আইন  
১০. িবেকএসিপ আইন 

নীিত কৗশল 

১. জাতীয় যবু পরু ার নীিতমালা, ২০১০ 
২. জাতীয় যবুনীিত, ২০১৭ 
৩. জাতীয় ীড়া নীিত 
৪. াশনাল সািভস নীিত 
৫. কল াণ অ দান নীিতমালা 

মিু যু  িবষয়ক ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. মিু যু  িবষয়ক ম ণালয় (কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৭ 

নীিত কৗশল 

১. মিু েযা ােদর কল ােণ দেশর সরকাির হাট-বাজারসমেূহর ইজারাল  আেয়র ৪% অথ ব য় 
সং া  নীিতমালা, ২০১৫ 

২. বীর মিু েযা ােদর স ানীভাতা িবতরণ নীিতমালা, ২০১৩ 
৩. যু াহত মিু েযা া,শহীদ ও মতৃ যু াহত মিু েযা া পিরবার এবং বীরে  ও তারামন 

বীর তীক পিরবােরর সদস েদর রশন নীিতমালা, ২০০৯ 
৪. ব ব ু  ছা বিৃ  নীিতমালা, ২০১২ 
৫. খতাব া  বীর মুি েযা ােদর ভাতা দান নীিতমালা, ২০১৩ 
৬. হাট-বাজার হেত আয়ল  ৪% অথ ব য় সং া  নীিতমালা-২০১৬ এর কিমিট সংেশাধন 

সং া  পিরপ  
৭. খতাব া  বীর মুি েযা ােদর স ানী ভাতা িবতরণ নীিতমালা, ২০১৬ 
৮. ‘মহান মিু যেু  অংশ হণকারী বীর মিু েযা ােদর মতুৃ েত সরকািরভােব যথাযথ স ান 

দশন স িকত সমি ত নীিতমালা’। 



বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা  

১. বেদিশক কমসং ান ও অিভবাসী আইন, ২০১৩ 
২. বেদিশক কমসং ান ও অিভবাসী ব ব াপনা িবিধমালা, ২০১৭ 

নীিত কৗশল 

১. বািণিজ ক পণূ ব ি  (অনাবািস বাংলােদিশ) িনবাচন নীিতমালা, ২০১৫ 
২. বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান নীিত, ২০১৬ 
৩. িবেদশ  বাংলােদশ দূতাবােসর ম উইংসমেূহ এ ম ণালেয়র কমকতা ও কমচারী পদায়ন ও 

বদলী নীিতমালা, ২০১৬ 

িব ান ও যুি  ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. জাতীয় িব ান ও যিু  জা ঘর আইন, ২০১০ 
২. াশনাল ইনি িটউট অব বােয়ােটকেনালিজ আইন, ২০১০ 
৩. ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমান নেভািথেয়টার আইন, ২০১০ 
৪. বাংলােদশ াশনাল সােয়ি টিফক এ ড টকিনক াল ড েমে টশন স টার (ব া ডক) আইন, 

২০১০ 
৫. িব ান ও যিু  উ য়ন া  আইন, ২০১১ 
৬. বাংলােদশ পরমাণ ুশি  িনয় ণ আইন, ২০১২ 
৭. বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ আইন, ২০১৩ 
৮. বাংলােদশ ওশােনা ািফক িরসাচ ইনি িটউট আইন, ২০১৫ 
৯. পারমাণিবক িব ৎ ক  আইন, ২০১৫ 
১০. ব ব ু  িব ান ও যিু  ফেলািশপ া  আইন, ২০১৬ 
১১. বাংলােদশ পরমাণ ুশি  িনয় ণ কতপৃে র কমচাির চা ির িবধানমালা, ২০১৭ 
১২. ব া ডক এর কমচাির চা ির িবধানমালা, ২০১৭ 

নীিত কৗশল 

১. জাতীয় িব ান ও যিু  নীিত, ২০১১ 
২. জাতীয় জীব যিু  নীিত, ২০১২ 
৩. জাতীয় িব ান ও যিু  ফেলািশপ নীিতমালা, ২০১৩ 
৪. তথ  অবমু করণ নীিতমালা, ২০১৫ 
৫. ব ব ু  িব ান ও যিু  ফেলািশপ া  কতকৃ ফেলািশপ দান স িকত নীিতমালা, ২০১৮ 
৬. উপেজলা িব ান ও যিু  াব গঠন নীিতমালা 
৭. বসরকাির িশ া িত ান ও িব ান াবসমেূহ আিথক অ দােনর সাধারণ নীিতমালা 
৮. যিু  উ াবন, গেবষণা ও উ য়নমলূক কে  অ দান সং া  সংেশািধত সাধারণ 

নীিতমালা 
৯. িব ানেসবী সং া ও িব ানিভি ক পশাজীিবেক আিথক অ দান দান সং া  নীিতমালা 

(সংেশািধত) 



দূেযাগ ব াব াপনা ও াণ ম ণালয় 

আইন ও িবিধমালা 

১. েযাগ ব ব াপনা ায়ী আেদশাবলী (SoD), ২০১০ 
২. দূেযাগ ব ব হাপনা আইন, ২০১২ 
৩. েযাগ ব ব াপনা (কিমিট গঠন ও কাযাবলী) িবিধমালা, ২০১৫ 

নীিত কৗশল 

১. মাবাইল কাট আইন, ২০০৯ এর সংেশাধনী 
২. ঘিূণঝড় আ য়েক  িনমাণ, তদারিক এবং ব ব াপনা নীিতমালা (ইংেরিজ ভাসন)-২০১১ 
৩. ঘিূণঝড় আ য়েক  িনমাণ, তদারিক এবং ব ব হাপনা নীিতমালা, ২০১১ (বাংলা ভাসন) 
৪. জাতীয় েযাগ ব ব াপনা পিরক না ২০১০-২০১৫ 
৫. জাতীয় েযাগ ব ব াপনা নীিতমালা, ২০১৫ 
৬. EGPP বা বায়ন িনেদিশকা 
৭. কােজর িবিনমেয় খাদ  বা বায়ন নীিতমালা 
৮. অ দান িহসােব া  কারবািনর গা  ত িবতরণ িনেদিশকা 
৯. মানিবক সহায়তা কমসচূী বা বায়ন িনেদিশকা 
১০. িটআর বা বায়ন িনেদিশকা 

বাংলােদশ ীম কাট 

আইন ও িবিধমালা 

১. Criminal Rules and orders (practice and procedure of subordinate courts), 2009, 
Volume -I and Volume-II (2011) 

২. Bangladesh Superme Court (High court Division) Rules-1973 (সংেশািধত, ২০১২) 
৩. Guidelines for Supreme Court Judges for Claiming Medical Expenses Incurred 

Abroad, 2013  
৪. Guidelines for Supreme Court Judges for Claiming Medical Expenses Incurred 

Abroad, 2015  

জাতীয় রাজ  বাড 

আইন ও িবিধমালা 

১. মলূ  সংেযাজন কর ও স রুক  আইন, ২০১২ 
২. িবক  িবেরাধ িন ি  িবিধমালা, ২০১২ 
৩.  আইন, ২০১৪ 
৪. উ য়ন সারচাজ ও লভী (আেরাপ ও আদায় ) আইন, ২০১৫ 
৫. মলূ  সংেযাজন কর ও  িবিধমালা, ২০১৬ 
৬. মলূ  সংেযাজন কর ও স রুক  িবিধমালা, ২০১৬ 

নীিত কৗশল 

১. আমদািন নীিত আেদশ, ২০১৫-১৮ 
২. র ািন নীিত, ২০১৫-১৮ 



সারিণ ৩: ২০১৭-১৮ অথবছেরর মলূ ও সংেশািধত বােজট বরা  
( কািট টাকায়)  

খাত বােজট ২০১৭-১৮ সংেশািধত ২০১৭-১৮ 
২০১৭-১৮ মাচ পয  

কৃত 

মাট রাজ  আয় 
২,৮৭,৯৯০ ২,৫৯,৪৫৪ ১,৬২,১১০ 

(১৩.০) (১১.৬) (৭.২) 
এনিবআর রাজ  ২,৪৮,১৯০ ২,২৫,০০০ ১,৪০,৭১৫ 
এনিবআর বিহভূত রাজ  ৮,২৫৮ ৭,২০২ ৫,৪৩৪ 
কর ব তীত াি  ৩১,৫৪২ ২৭,২৫২ ১৫,৯৬১ 

মাট ব য় 
৪,০০,২৬৬ ৩,৭১,৪৯৫ ১,৬৭,১৭৭ 

(১৮.০) (১৬.৬) (৭.৫) 

পিরচালন আবতক ব য় 
২,০৯,১৪২ ১,৯৩,৮২৮ ১,১২,৫১৪ 

(৯.৪) (৮.৭) (৫.০) 

উ য়ন ব য় 
১,৫৯,০১৩ ১,৫৩,৬৮৮ ৩৯,৯৩৮ 

(৭.২) (৬.৯) (১.৮) 

ত েধ  বািষক উ য়ন কমসিূচ 
১,৫৩,৩৩১ ১,৪৮,৩৮১ ৩৯,৪৭০ 

(৬.৯) (৬.৬) (১.৮) 

অ া  ব য় 
৩২,১১১ ২৩,৯৭৯ ১৪,৭২৫ 
(১.৪) (১.১) (০.৭) 

বােজট ঘাটিত 
-১,১২,২৭৬ -১,১২,০৪১ -৫,০৬৭ 

(-৫.০) (-৫.০) (-০.২) 
অথায়ন       

বেদিশক উৎস 
৫১,৯২৪ ৪৬,০২৪ ২,১৭১ 

(২.৩) (২.১) (০.১) 

অভ রীণ উৎস 
৬০,৩৫১ ৬৬,০১৭ ২,৮৯০ 

(২.৭) (২.৯) (০.১) 

ত েধ  ব াংক উৎস 
২৮,২০৩ ১৯,৯১৭ -১১,৮১৮ 

(১.৩) (০.৯) (-০.৫) 
িজিডিপ ২২,২৩,৬০০ক ২২,৩৮,৪৯৮খ ২২,৩৮,৪৯৮খ 

উৎস: অথ িবভাগ; ব িনেত িজিডিপ’র শতাংশ; ক= বােজট ণয়নকালীন নািমক িজিডিপ; খ= নািমক িজিডিপর সামিয়ক িহসাব। 



সারিণ ৪: ২০১৮-১৯ অথবছেরর বােজেট ািবত আয় ও ব েয়র া লন 
( কািট টাকায়)  

খাত 
বােজট  

২০১৮-১৯ 
সংেশািধত 
২০১৭-১৮ 

বােজট  
২০১৭-১৮ 

িহসাব  
২০১৬-১৭  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

মাট রাজ  আয় 
৩,৩৯,২৮০ ২,৫৯,৪৫৪ ২,৮৭,৯৯০ ২,০১,২১০ 

(১৩.৪) (১১.৬) (১৩.০) (১০.৩) 
এনিবআর কর  ২,৯৬,২০১ ২,২৫,০০০ ২,৪৮,১৯০ ১,৭১,৬৩৬ 
এনিবআর বিহভূত কর ৯,৭২৭ ৭,২০২ ৮,২৫৮ ৬,৪৩৮ 
কর ব তীত াি  ৩৩,৩৫২ ২৭,২৫২ ৩১,৫৪২ ২৩,১৩৬ 

মাট ব য় 
৪,৬৪,৫৭৩ ৩,৭১,৪৯৫ ৪,০০,২৬৬ ২,৬৯,৪৯৯ 

(১৮.৩) (১৬.৬) (১৮.০) (১৩.৮) 

পিরচালন আবতক ব য় 
২,৫১,৬৬৮ ১,৯৩,৮২৮ ২,০৯,১৪১ ১,৬৪,৪৮৮ 

(৯.৯) (৮.৭) (৯.৪) (৮.৪) 

উ য়ন ব য় 
১,৭৯,৬৬৯ ১,৫৩,৬৮৮ ১,৫৯,০১৩ ৮৮,০৯০ 

(৭.১) (৬.৯) (৭.২) (৪.৫) 

ত েধ  বািষক উ য়ন কমসূিচ 
১,৭৩,০০০ ১,৪৮,৩৮১ ১,৫৩,৩৩১ ৮৪,০৯৩ 

(৬.৮) (৬.৬) (৬.৯) (৪.৩) 

অ া  ব য় 
৩৩,২৩৬ ২৩,৯৭৯ ৩২,১১২ ১৬,৯২১ 

(১.৩) (১.১) (১.৪) (০.৯) 

বােজট ঘাটিত 
১,২৫,২৯৩ ১,১২,০৪১ ১,১২,২৭৬ ৬৮,২৮৯ 

(৪.৯) (৫.০) (৫.০) (৩.৫) 
অথায়ন         

বেদিশক উৎস (অ দান সহ) 
৫৪,০৬৭ ৪৬,০২৪ ৫১,৯২৪ ১২,৩০৪ 

(২.১) (২.১) (২.৩) (০.৬) 

অভ রীণ উৎস 
৭১,২২৬ ৬৬,০১৭ ৬০,৩৫২ ৫৫,৯৮৫ 
(২.৮) (২.৯) (২.৭) (২.৯) 

ত েধ  ব াংক উৎস 
৪২,০২৯ ১৯,৯১৭ ২৮,২০২ -৮,৩৭৯ 

(১.৭) (০.৯) (১.৩) (-০.৪) 
িজিডিপ ২৫,৩৭,৮৪৯ক ২২,৩৮,৪৯৮খ ২২,২৩,৬০০ক ১৯,৫৬,০৫৫ 

উৎস: অথ িবভাগ; ব িনেত িজিডিপ’র শতাংশ দখােনা হেয়েছ; ক= বােজট ণয়নকালীন নািমক িজিডিপ; খ= নািমক িজিডিপর সামিয়ক 
িহসাব। 



সারিণ ৫: ২০১৮-১৯ অথবছেরর বািষক উ য়ন কমসূিচর খাতওয়াির বরা  
( কািট টাকায়) 

ম ণালয়/িবভাগ 
বােজট 

২০১৮-১৯ 
সংেশািধত 
২০১৭-১৮ 

বােজট 
২০১৭-১৮ 

িহসাব  
২০১৬-১৭ 

িহসাব  
২০১৫-১৬ 

িহসাব  
২০১৪-১৫ 

িহসাব  
২০১৩-১৪ 

(ক) মানব স দ                
১. াথিমক ও গণিশ া 
ম ণালয়  

৮,৩১২ ৭,৪০২ ৮,৭৫২ ৫,৪৫১ ৪,৯২৪ ৩,৯৯৪ ৪,৩৭৪ 
(৪.৮) (৫.০) (৫.৭) (৬.৫) (৬.১) (৬.২) (৭.৯) 

২. া েসবা িবভাগ 
৯,০৪১ ৬,৯২৮ ৭,৮৪২ ৩,০৭৮ ৩,৬৫২ ৩,৬৭১ ৩,৪১৭ 
(৫.২) (৪.৭) (৫.১) (৩.৭) (৪.৫) (৫.৭) (৬.২) 

৩. মাধ িমক ও উ  িশ া 
িবভাগ 

৬,০০৬ ৪,৩৪৭ ৬,১৬৫ ৫,০৪৫ ৩,৯০৮ ৪,০৮৮ ৩,০৩৩ 
(৩.৫) (২.৯) (৪.০) (৬.০) (৪.৮) (৬.৩) (৫.৫) 

৪.অ া  
২৩,০৯৩ ১৮,০৫৯ ২১,২৭০ ৮,২৮৩ ৪,৫২৫ ৪,৪৬৬ ৩,৩৫৫ 
(১৩.৩) (১২.২) (১৩.৯) (৯.৮) (৫.৬) (৬.৯) (৬.১) 

উপ- মাট: 
৪৬,৪৫২ ৩৬,৭৩৬ ৪৪,০২৯ ২১,৮৫৭ ১৭,০০৯ ১৬,২১৯ ১৪,১৭৯ 
(২৬.৯) (২৪.৮) (২৮.৭) (২৬.০) (২১.০) (২৫.০) (২৫.৭) 

(খ) কৃিষ ও প ী উ য়ন               

৫. ানীয় সরকার িবভাগ 
২৫,৩৩৮ ২২,৭৯১ ২১,৪৬৫ ১২,৩৬৫ ১৫,২৮৫ ১৩,৯৮৩ ১০,৫৪৪ 
(১৪.৬) (১৫.৪) (১৪.০) (১৪.৭) (১৮.৯) (২১.৫) (১৯.১) 

৬. পািন স দ ম ণালয় 
৫,৬০৬ ৪,৭৫১ ৪,৬৭৫ ৩,৬৭১ ২,৭১৮ ২,০৬১ ১,৯৯৮ 
(৩.২) (৩.২) (৩.০) (৪.৪) (৩.৪) (৩.২) (৩.৬) 

৭.কৃিষ ম ণালয় 
১,৮৪৪ ১,৪৯৪ ১,৮০০ ১,৬২০ ১,৭৩৪ ১,৪০৬ ১,২৭৩ 
(১.১) (১.০) (১.২) (১.৯) (২.১) (২.২) (২.৩) 

৮.অ া  
৪,৮৬৪ ৪,৫৪৭ ৪,৫২৫ ২,৯৭৭ ২,৬৫০ ২,৬২৬ ২,২৭৭ 
(২.৮) (৩.১) (৩.০) (৩.৫) (৩.৩) (৪.০) (৪.১) 

উপ- মাট: 
৩৭,৬৫২ ৩৩,৫৮৩ ৩২,৪৬৫ ২০,৬৩৩ ২২,৩৮৭ ২০,০৭৬ ১৬,০৯২ 
(২১.৮) (২২.৬) (২১.২) (২৪.৫) (২৭.৭) (৩০.৯) (২৯.২) 

(গ) ালানী অবকাঠােমা                

৯. িব ৎ িবভাগ 
২২,৮৯৩ ২২,৭৫৭ ১৮,৮৪৫ ১৩,৪৪৭ ১৫,৮৬৪ ৮,৩০৫ ৮,৩১১ 
(১৩.২) (১৫.৩) (১২.৩) (১৬.০) (১৯.৬) (১২.৮) (১৫.১) 

১০. ালানী ও খিনজ 
স দ 

১,৮২০ ১,৩৪৬ ২,১১১ ১,০৯৯ ১,০৫৬ ১,০১৪ ১,৮৮১ 
(১.১) (০.৯) (১.৪) (১.৩) (১.৩) (১.৬) (৩.৪) 

উপ- মাট: 
২৪,৭১৩ ২৪,১০৩ ২০,৯৫৬ ১৪,৫৪৬ ১৬,৯২০ ৯,৩১৯ ১০,১৯২ 
(১৪.৩) (১৬.২) (১৩.৭) (১৭.৩) (২০.৯) (১৪.৪) (১৮.৫) 

(ঘ) যাগােযাগ বকাঠােমা               

১১. রলপথ ম ণালয় 
১১,১৫৫ ১০,৮১৭ ১৩,০০১ ২,০৫৩ ৩,৩৪৫ ৩,২৮১ ২,৮৫৮ 
(৬.৪) (৭.৩) (৮.৫) (২.৪) (৪.১) (৫.১) (৫.২) 

১২. সড়ক পিরবহন ও 
মহাসড়ক িবভাগ 

২০,৮১৭ ১৭,৩১৭ ১৬,৮২০ ৭,৯৫৩ ৬,৫০৭ ৪,২৯৮ ৩,৬২৫ 
(১২.০) (১১.৭) (১১.০) (৯.৫) (৮.০) (৬.৬) (৬.৬) 

১৩. সতু িবভাগ 
৯,১১২ ৬,৮৬৪ ৮,৪০৪ ৩,৭৩৮ ৫,২৬৬ ৫,২৯৯ ২,০৬৭ 
(৫.৩) (৪.৬) (৫.৫) (৪.৪) (৬.৫) (৮.২) (৩.৭) 

১৪.অ া  
৪,৩৬৬ ২,৯৬৫ ২,৮২৯ ২,২৯৯ ১,৩৬২ ৭৫৭ ৮০৫ 
(২.৫) (২.০) (১.৮) (২.৭) (১.৭) (১.২) (১.৫) 

উপ- মাট: 
৪৫,৪৫০ ৩৭,৯৬৩ ৪১,০৫৪ ১৬,০৪৩ ১৬,৪৮০ ১৩,৬৩৫ ৯,৩৫৫ 
(২৬.৩) (২৫.৬) (২৬.৮) (১৯.১) (২০.৪) (২১.০) (১৭.০) 

মাট: 
১,৫৪,২৬৭ ১,৩২,৩৮৫ ১,৩৮,৫০৪ ৭৩,০৭৯ ৭২,৭৯৬ ৫৯,২৪৯ ৪৯,৮১৮ 

(৮৯.২) (৮৯.২) (৯০.৩) (৮৬.৯) (৯০.০) (৯১.৩) (৯০.৪) 

১৫. অ া  
১৮,৭৩৩ ১৫,৯৯৬ ১৪,৮২৭ ১১,০১৪ ৮,০৬৭ ৫,৬৭০ ৫,৩১৫ 
(১০.৮) (১০.৮) (৯.৭) (১৩.১) (১০.০) (৮.৭) (৯.৬) 

মাট এিডিপ ১,৭৩,০০০ ১,৪৮,৩৮১ ১,৫৩,৩৩১ ৮৪,০৯৩ ৮০,৮৬৩ ৬৪,৯১৯ ৫৫,১৩৩ 

উৎস: অথ িবভাগ; ব িনেত মাট এিডিপ বরাে র শতকরা হার দখােনা হেয়েছ।  



সারিণ ৬: সম  বােজেটর খাতিভি ক বােজট বরা  
( কািট টাকায়) 

ম ণালয়/িবভাগ 
বােজট 

২০১৮-১৯ 

সংেশািধত 

২০১৭-১৮ 

বােজট 

২০১৭-১৮ 

িহসাব  

২০১৬-১৭ 

িহসাব  

২০১৫-১৬ 

িহসাব  

২০১৪-১৫ 

িহসাব  

২০১৩-১৪ 

(ক) সামািজক 
অবকাঠােমা 

১,২৭,০১৯ ১,০৭,৭১৭ ১,১৭,২৯৮ ৭৭,৪৮৯ ৭২,৮৭৮ ৫৫,৮৫৭ ৫০,৭২৫ 
(২৭.৩৪) (২৯.০০) (২৯.৩১) (২৮.৭৫) (৩০.৩৬) (২৬.৭৪) (২৬.৮২) 

মানব স দ               

১. িশ া ম ণালয় 
২৪,৮৮৮ ২১,৫১৮ ২৩,১৪১ ২১,৭১১ ২১,৫৯০ ১৬,১২২ ১৪,১৩১ 
(৫.৩৬) (৫.৭৯) (৫.৭৮) (৮.০৬) (৮.৯৯) (৭.৭২) (৭.৪৭) 

২. াথিমক ও গণিশ া 
ম ণালয় 

২২,৪৬৬ ২০,০৯৮ ২২,০২২ ১৭,১৯৭ ১৬,২৪০ ১১,৮৯৮ ১১,০৩১ 
(৪.৮৪) (৫.৪১) (৫.৫০) (৬.৩৮) (৬.৭৭) (৫.৭০) (৫.৮৩) 

৩. া  ও পিরবার 
কল াণ ম ণালয় 

১৮,১৫৯ ১৫,৩৮০ ১৬,১৮২ ৩,৬৪৪ ১২,৬৯৪ ১০,৪১৯ ৯,৩৮৫ 
(৩.৯১) (৪.১৪) (৪.০৪) (১.৩৫) (৫.২৯) (৪.৯৯) (৪.৯৬) 

৪. অ া  
৪৭,৬৯৩ ৪০,১২৩ ৪৩,২২০ ২৭,৮৫৩ ১৪,৩০০ ১১,৯২৬ ৯,৫১৫ 
(১০.২৭) (১০.৮০) (১০.৮০) (১০.৩৪) (৫.৯৬) (৫.৭১) (৫.০৩) 

উপ- মাট: 
১,১৩,২০৬ ৯৭,১১৯ ১,০৪,৫৬৫ ৭০,৪০৫ ৬৪,৮২৪ ৫০,৩৬৫ ৪৪,০৬২ 
(২৪.৩৭) (২৬.১৪) (২৬.১২) (২৬.১২) (২৭.০০) (২৪.১১) (২৩.৩০) 

খাদ  ও সামািজক িনরাপ া               

৫. খাদ  ম ণালয় 
৪,১৫৫ ১,৯১৬ ৩,৮৮১ ৩৪৪ ১,২৬৯ ৭৩৫ ৯১৯ 
(০.৮৯) (০.৫২) (০.৯৭) (০.১৩) (০.৫৩) (০.৩৫) (০.৪৯) 

৬. েযাগ ব ব াপনা ও 
াণ ম ণালয় 

৯,৬৫৮ ৮,৬৮২ ৮,৮৫২ ৬,৭৪০ ৬,৭৮৫ ৪,৭৫৭ ৫,৭৪৪ 
(২.০৮) (২.৩৪) (২.২১) (২.৫০) (২.৮৩) (২.২৮) (৩.০৪) 

উপ- মাট: 
১৩,৮১৩ ১০,৫৯৮ ১২,৭৩৩ ৭,০৮৪ ৮,০৫৪ ৫,৪৯২ ৬,৬৬৩ 
(২.৯৭) (২.৮৫) (৩.১৮) (২.৬৩) (৩.৩৬) (২.৬৩) (৩.৫২) 

(খ) ভৗত অবকাঠােমা  
১,৪৩,৯৮২ ১,২৬,১৮৯ ১,২৭,০৫৭ ৭৬,৪৮৪ ৮১,০৬৭ ৬৫,১৬৮ ৫৮,৫১২ 
(৩০.৯৯) (৩৩.৯৭) (৩১.৭৪) (২৮.৩৮) (৩৩.৭৭) (৩১.২০) (৩০.৯৪) 

 কৃিষ ও প ী উ য়ন               

৭. কৃিষ ম ণালয় 
১৩,৯১০ ১০,৩১৫ ১৩,৬০০ ৭,৬০৮ ১০,৭৩৯ ১০,৩৪৫ ১২,০৭৫ 
(২.৯৯) (২.৭৮) (৩.৪০) (২.৮২) (৪.৪৭) (৪.৯৫) (৬.৩৯) 

৮. পািন স দ ম ণালয় 
৭,০৯৩ ৬,১২২ ৫,৯২৭ ৪,৬৩৬ ৩,৬৪৬ ২,৮৪৩ ২,৭৪৩ 
(১.৫৩) (১.৬৫) (১.৪৮) (১.৭২) (১.৫২) (১.৩৬) (১.৪৫) 

৯. ানীয় সরকার িবভাগ 
২৯,১৫০ ২৬,৫৪০ ২৪,৬৬৫ ১৫,৩৮৭ ১৭,৭০১ ১৬,০৬০ ১২,৪০৬ 
(৬.২৭) (৭.১৪) (৬.১৬) (৫.৭১) (৭.৩৭) (৭.৬৯) (৬.৫৬) 

১০. অ া   
৮,৭৭৫ ৮,০৩৬ ৭,৯৩৭ ৭,১৭৪ ৫,৬৮৩ ৫,০৫৪ ৪,৫২৬ 
(১.৮৯) (২.১৬) (১.৯৮) (২.৬৬) (২.৩৭) (২.৪২) (২.৩৯) 

উপ- মাট: 
৫৮,৯২৮ ৫১,০১৩ ৫২,১২৯ ৩৪,৮০৫ ৩৭,৭৬৯ ৩৪,৩০২ ৩১,৭৫০ 
(১২.৬৮) (১৩.৭৩) (১৩.০২) (১২.৯১) (১৫.৭৩) (১৬.৪২) (১৬.৭৯) 

িব ৎ ও ালানী  
২৪,৯২১ ২৪,২৬০ ২১,১১৮ ১৪,৬২০ ১৬,৯৮৪ ৯,৩৫৯ ১০,২৬৬ 
(৫.৩৬) (৬.৫৩) (৫.২৮) (৫.৪২) (৭.০৮) (৪.৪৮) (৫.৪৩) 

যাগােযাগ অবকাঠােমা               

১১. সড়ক িবভাগ 
২৪,৩৮০ ২০,৮৭৯ ১৯,৬৯৬ ১০,৪৯৭ ৮,৯০০ ৬,৪৬০ ৫,৫৬০ 
(৫.২৫) (৫.৬২) (৪.৯২) (৩.৯০) (৩.৭১) (৩.০৯) (২.৯৪) 

১২. রলপথ ম ণালয় 
১৪,৫৪২ ১৩,৮৭৯ ১৬,০১৩ ৩,৪৮৯ ৫,৪১৭ ৫,০৯৩ ৪,৪৬২ 
(৩.১৩) (৩.৭৪) (৪.০০) (১.২৯) (২.২৬) (২.৪৪) (২.৩৬) 

১৩. সতু িবভাগ  
৯,১১৪ ৬,৮৯০ ৮,৪৩০ ৩,৭৬৯ ৫,২৮৮ ৫,২৯৯ ২,০৬৭ 
(১.৯৬) (১.৮৫) (২.১১) (১.৪০) (২.২০) (২.৫৪) (১.০৯) 

১৪. অ া   ৫,০৪৫ ৩,৫৬০ ৩,৪১৯ ২,৮৫০ ১,৮৩৪ ১,০৩৬ ১,০৬৯ 



ম ণালয়/িবভাগ 
বােজট 

২০১৮-১৯ 

সংেশািধত 

২০১৭-১৮ 

বােজট 

২০১৭-১৮ 

িহসাব  

২০১৬-১৭ 

িহসাব  

২০১৫-১৬ 

িহসাব  

২০১৪-১৫ 

িহসাব  

২০১৩-১৪ 

(১.০৯) (০.৯৬) (০.৮৫) (১.০৬) (০.৭৬) (০.৫০) (০.৫৭) 

উপ- মাট: 
৫৩,০৮১ ৪৫,২০৮ ৪৭,৫৫৮ ২০,৬০৫ ২১,৪৩৯ ১৭,৮৮৮ ১৩,১৫৮ 
(১১.৪৩) (১২.১৭) (১১.৮৮) (৭.৬৫) (৮.৯৩) (৮.৫৬) (৬.৯৬) 

১৫. অ া  স র  
৭,০৫২ ৫,৭০৮ ৬,২৫২ ৬,৪৫৪ ৪,৮৭৫ ৩,৬১৯ ৩,৩৩৮ 
(১.৫২) (১.৫৪) (১.৫৬) (২.৩৯) (২.০৩) (১.৭৩) (১.৭৭) 

(গ) সাধারণ সবা 
১,১৭,৫৪২ ৮৩,৪৫৬ ৯৯,৭০০ ৭২,৫৬৬ ৪৮,৮৬০ ৩৯,২৭৩ ৩৮,৩০০ 
(২৫.৩০) (২২.৪৬) (২৪.৯১) (২৬.৯৩) (২০.৩৫) (১৮.৮০) (২০.২৫) 

জনশংৃখলা ও িনরাপ া  
২৬,৫৯৪ ২৩,৯৮১ ২২,৮৫১ ১৯,৬৮৬ ১৬,৪৭৪ ১৩,১৬১ ১১,৭৬১ 
(৫.৭২) (৬.৪৬) (৫.৭১) (৭.৩০) (৬.৮৬) (৬.৩০) (৬.২২) 

১৬. অ া   
৯০,৯৪৮ ৫৯,৪৭৫ ৭৬,৮৪৯ ৫২,৮৮০ ৩২,৩৮৬ ২৬,১১২ ২৬,৫৩৯ 
(১৯.৫৮) (১৬.০১) (১৯.২০) (১৯.৬২) (১৩.৪৯) (১২.৫০) (১৪.০৩) 

মাট: 
৩,৮৮,৫৪৩ ৩,১৭,৩৬২ ৩,৪৪,০৫৫ ২,২৬,৫৩৯ ২,০২,৮০৫ ১,৬০,২৯৮ ১,৪৭,৫৩৭ 
(৮৩.৬৩) (৮৫.৪৩) (৮৫.৯৬) (৮৪.০৬) (৮৪.৪৯) (৭৬.৭৫) (৭৮.০২) 

(ঘ) দ পিরেশাধ 
৫১,৩৪০ ৩৭,৯২০ ৪১,৪৬২ ৩৫,০৯০ ৩৩,০৫৮ ৩০,৯৭৩ ২৮,০০০ 
(১১.০৫) (১০.২১) (১০.৩৬) (১৩.০২) (১৩.৭৭) (১৪.৮৩) (১৪.৮১) 

(ঙ) িপিপিপ ভতুিক ও 
দায় 

২২,২০১ ৮,৯৮৪ ৭,৫০৯ ২,৩১০ ৩,৬১৪ ৪,১৩২ ৩,৩৬৭ 
(৪.৭৮) (২.৪২) (১.৮৮) (০.৮৬) (১.৫১) (১.৯৮) (১.৭৮) 

(চ) নীট ঋণ দান ও 
অ া  

২,৪৮৯ ৭,২২৯ ৭,২৪০ ৫,৫৬০ ৫৭০ ১৩,৪৬৭ ১০,১৯৪ 
(০.৫৪) (১.৯৫) (১.৮১) (২.০৬) (০.২৪) (৬.৪৫) (৫.৩৯) 

মাট বােজট: ৪,৬৪,৫৭৩ ৩,৭১,৪৯৫ ৪,০০,২৬৬ ২,৬৯,৪৯৯ ২,৪০,০৪৭ ২,০৮,৮৭০ ১,৮৯,০৯৮ 

উৎস: অথ িবভাগ; ব িনেত মাট বােজেটর শতকরা হার দখােনা হেয়েছ। 

সারিণ ৭: ম ণালয়/িবভাগওয়াির বােজট বরা  
( কািট টাকায়) 

ম ণালয়/িবভাগ 
বােজট 

২০১৮-১৯ 
সংেশািধত 
২০১৭-১৮ 

বােজট 
২০১৭-১৮ 

রা পিতর কাযালয় ২৩ ২২ ২২ 
বাংলােদশ জাতীয় সংসদ ৩৩২ ৩১৫ ৩১৫ 

ধানম ীর কাযালয় ২,৮০১ ৪,৮০৪ ১,৪৫৭ 
মি পিরষদ িবভাগ ১৪৭ ৮৩ ৯৫ 
বাংলােদশ ি ম কাট ১৮০ ১৬৮ ১৬৫ 
িনবাচন কিমশন সিচবালয় ১,৮৯৫ ৯৫৩ ১,০৭১ 
জন শাসন ম ণালয় ২,৬২৪ ২,৫১৮ ২,০৪৬ 
বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন ৭৭ ৮০ ৭৪ 
অথ িবভাগ ১,১৭,১৪২ ৬৩,৯৭২ ৯০,৬৭২ 
বাংলােদেশর ক ে ালার এ ড অিডটর জনােরেলর কাযালয় ২১৫ ১৯৫ ১৯৬ 
অভ রীণ স দ িবভাগ ২,৪২৭ ২,০৪৪ ২,২০৬ 
আিথক িত ান িবভাগ ২,৬২২ ২,৩৪৪ ২,৫৪১ 
অথৈনিতক স ক িবভাগ ৩,২১৯ ২,৭৬৩ ২,১৮১ 
পিরক না িবভাগ ১,৩৮০ ৭১৪ ১,৩৩২ 
বা বায়ন পিরবী ণ ও মূল ায়ন িবভাগ ১৩৫ ১১২ ১০০ 
পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা িবভাগ ৫৯৯ ৫৬৯ ৫১৮ 
বািণজ  ম ণালয় ৫৫৬ ৩১২ ৬১২ 
পররা  ম ণালয় ১,২৫০ ১,২১৭ ১,১৮৯ 

িতর া ম ণালয় ২৯,০৬৬ ২৬,৪০০ ২৫,৭৪০ 



ম ণালয়/িবভাগ 
বােজট 

২০১৮-১৯ 
সংেশািধত 
২০১৭-১৮ 

বােজট 
২০১৭-১৮ 

সশ বািহনী িবভাগ ৩৫ ৩০ ৩০ 
আইন ও িবচার িবভাগ ১,৫২২ ১,৪৭৮ ১,৪২৩ 
জনিনরাপ া িবভাগ ২১,৪২৪ ১৯,৩৯৭ ১৮,২৮৮ 
লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ ৩৫ ২৬ ২২ 
াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় ২২,৪৬৫ ২০,০৯৫ ২২,০২১ 

মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ ২৪,৮৯৫ ২১,৫২৪ ২৩,১৪৭ 
িব ান ও যিু  ম ণালয় ১২,২০১ ৯,৬৯১ ১১,০৩৮ 

া  সবা িবভাগ ১৮,১৬৬ ১৫,৩৮৬ ১৬,২০৩ 
তথ  ও যাগােযাগ যিু  িবভাগ ২,৬৮১ ৩,৪৭৯ ৩,৯৭৪ 
সমাজ কল াণ ম ণালয় ৫,৫৯১ ৪,৮১৬ ৪,৮৩২ 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ৩,৪৯০ ২,৬৩৩ ২,৫৭৬ 

ম ও কমসং ান ম ণালয় ২২৭ ১৯২ ২৬২ 
গহৃায়ন ও গণপতূ ম ণালয় ৪,৯৬৩ ৩,৭৮৪ ৩,৭৩৪ 
তথ  ম ণালয় ১,১৬৬ ৮৫১ ১,১৪৬ 
সং িৃত িবষয়ক ম ণালয় ৫০৯ ৩৯৬ ৪১৭ 
ধম িবষয়ক ম ণালয় ১,১৬৮ ৯৭৫ ৬৫৯ 
যবু ও ীড়া ম ণালয় ১,৪৯৮ ১,১৯০ ১,৩৮৭ 

ানীয় সরকার িবভাগ ২৯,১৫৩ ২৬,৫৪২ ২৪,৬৭৪ 
প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ ২,২০৮ ২,১৯৬ ১,৮৮৪ 
িশ  ম ণালয় ১,৩৫২ ১,৩৫২ ১,৮২৫ 

বাসী কল াণ এবং বেদিশক কমসং ান ম ণালয় ৫৯৫ ৫২৮ ৬৮৮ 
ব  ও পাট ম ণালয় ৭৩৮ ৭৭৩ ৮৯৫ 

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ ১,৯৮৪ ১,৪৪০ ২,২২৪ 
কৃিষ ম ণালয় ১৩,৯১৪ ১০,৩১৯ ১৩,৬০৪ 
মৎস  ও ািণস দ ম ণালয় ১,৮৬৮ ১,৭৬১ ১,৯২৯ 
পিরেবশ ও বন ম ণালয় ১,২৬৯ ৮৯১ ১,১১৯ 
ভূিম ম ণালয় ২,১১৪ ১,৯৪৪ ১,৮৫৩ 
পািন স দ ম ণালয় ৭,০৯৩ ৬,১২২ ৫,৯২৬ 
খাদ  ম ণালয় ৪,৫২৪ ৫,৮১১ ৪,২৪২ 
েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয় ৯,৬৫৮ ৮,৬৮২ ৮,৮৫৩ 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ ২৪,৩৮০ ২০,৮৮০ ১৯,৬৯৭ 
রলপথ ম ণালয় ১৪,৫৫৭ ১৩,৮৯৮ ১৬,০৩২ 
নৗ পিরবহন ম ণালয় ৩,৫৩৭ ২,৯০৬ ২,৭৩২ 
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয় ১,৫০৮ ৬৫৫ ৬৮৭ 

ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ ৩,৩৭৯ ১,৭৪৫ ২,৫২১ 
পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয় ১,৩০৯ ১,২৪৩ ১,১৫০ 
িব ৎ িবভাগ ২২,৯৩৬ ২২,৮২১ ১৮,৮৯৪ 
মুি যু  িবষয়ক ম ণালয় ৪,২৬১ ৩,৮৪৯ ৩,৯৮৬ 
নীিত দমন কিমশন ১১৭ ৯৪ ১০১ 
সতু িবভাগ ৯,১১৪ ৬,৮৯০ ৮,৪৩০ 

কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ ৫,৭০২ ৫,১৪১ ৫,২৭১ 
র া সবা িবভাগ ৩,৩৫০ ২,৮৪৬ ২,৮৮৩ 
া  িশ া ও পিরবার কল াণ িবভাগ ৫,২২৭ ৪,৬৩৮ ৪,৪৭৫ 

সবেমাট: ৪,৬৪,৫৭৩ ৩,৭১,৪৯৫ ৪,০০,২৬৬ 

উৎস: অথ িবভাগ। 



সারিণ ৮: আথ-সামািজক খােত অ গিতর িচ  

বছর 
ত ািশত গড় 
আয়ু াল 
(বছর) 

জনসংখ া 
বিৃ র হার 

(%) 

দির  
জনসংখ া (%) 

অিতদির  
জনসংখ া 

(%) 

সা রতার 
হার 
(%) 

িশ  মতুৃ  হার  
( িত হাজার জীিবত 

জে ) 
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 ৬৩.৬ ২৯.০ 
২০১৬ ৭১.৬ ১.৩৬ ২৪.৩ ১২.৯ ৭১.০ ২৮.০ 

উৎস: বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা, সাধারণ অথনীিত িবভাগ। 

সারিণ ৯: রাজ  খােতর কিতপয় সচূেকর অ গিত 
( কািট টাকায়) 

অথবছর রাজ  আয় এনিবআর নন-এনিবআর এনিটআর মাট ব য় এিডিপ 

২০০৫-০৬ 
৪২,৫৬৬ ৩২,৪৪৬ ১,৫২৬ ৮,৫৯৪ ৫৯,৫৩৬ ১৯,৬৩৩ 
(৮.৮) (৬.৭) (০.৩) (১.৮) (১২.৩) (৪.১) 

২০০৬-০৭ 
৪৮,৫৪১ ৩৬,১৭৭ ১,৮৫৪ ১০,৫১০ ৬৪,০৫০ ১৮,০৪২ 
(৮.৮) (৬.৬) (০.৩) (১.৯) (১১.৭) (৩.৩) 

২০০৭-০৮ 
৫৯,৪৬৯ ৪৫,৮১৯ ২,৩১৩ ১১,৩৩৭ ৯০,৬৯৬ ১৮,৫৪৭ 

(৯.৫) (৭.৩) (০.৪) (১.৮) (১৪.৩) (৩.০) 

২০০৮-০৯ 
৬৪,৫৬৮ ৫০,২১৬ ২,৬৫৩ ১১,৬৯৯ ৮৯,৩১৬ ১৯,৪৩৮ 

(৯.২) (৭.১) (০.৪) (১.৭) (১২.৭) (২.৮) 

২০০৯-১০ 
৭৫,৯০৫ ৫৯,৭৪২ ২,৭৪৩ ১৩,৪২০ ১,০১,৫২১ ২৫,৫৫৩ 
(৯.৫) (৭.৫) (০.৩) (১.৭) (১২.৭) (৩.২) 

২০১০-১১ 
৯২,৯৯৩ ৭৬,২২৫ ৩,৩২৩ ১৩,৪৪৫ ১,২৮,২৮৪ ৩৩,২৮৩ 
(১০.২) (৮.৩) (০.৪) (১.৫) (১৪.০) (৩.৬) 

২০১১-১২ 
১,১৪,৬৭৫ ৯১৫,৯৫ ৩,৬৩৩ ১৯,৪৪৭ ১,৫২,৪৫৩ ৩৭,৫৩৩ 

(১০.৯) (৮.৭) (০.৩) (১.৮) (১৪.৫) (৩.৬) 

২০১২-১৩ 
১,২৮,৮৪৯ ১,০৩,৩৩২ ৪,১২১ ২১,৩৯৬ ১,৭৫,৬৪৪ ৪৯,৪৭৩ 

(১০.৮) (৮.৬) (০.৩) (১.৮) (১৪.৭) (৪.১) 

২০১৩-১৪ 
১,৪১,০৮৩ ১,১১,৪২৩ ৪,৬০৯ ২৫,০৫১ ১,৮৯,০৭৭ ৫৫,১৩৪ 

(১০.৫) (৮.৩) (০.৩) (১.৯) (১৪.১) (৪.১) 

২০১৪-১৫ 
১,৪৫,৯৬৬ ১,২৩,৯৭৭ ৪,৮২১ ১৭,১৬৮ ২,০৪,৩৮৩ ৬০,৩৭৭ 

(৯.৬) (৮.২) (০.৩) (১.১) (১৩.৫) (৪.০) 

২০১৫-১৬  
১,৭২,৭২৯ ১,৪৬,২৪২ ৫,৬৪৫ ২০,৮৪৩  ২,৪০,০৪৭  ৮০,৮৬৩ 

(১০.০) (৮.৪) (০.৩) (১.২) (১৩.৯) (৪.৭) 

২০১৬-১৭ 
২,০১,২৩১ ১,৭১,৬৩৯ ৬,২৯৯ ২৩,২৯৩  ২,৬৯,৩৮১ ৮৪,১০০ 

(১০.২) (৮.৭) (০.৩) (১.২) (১৩.৬) (৪.৩) 

২০১৭-১৮ মূ. 
২,৮৭,৯৯০ ২,৪৮,১৯০ ৮,৬২২ ৩১,১৭৯ ৪,০০,২৬৭ ১,৫৩,৩৩১ 

(১৩.০) (১১.২) (০.৪)  (১.৪) (১৮.০) (৬.৯) 

২০১৭-১৮ সং 
২,৫৯,৪৫৪ ২,২৫,০০০  ৭,৫০০ ২৬,৯৫৪ ৩,৭১,৪৯৫ ১,৪৮,৩৮১ 

(১১.৬)  (১০.১) (০.৩) (১.২) (১৬.৬) (৬.৬)  
উৎস: অথ িবভাগ; ব িনেত িজিডিপ’র শতাংশ; ম=ূ মলূ বােজট; সং= সংেশািধত বােজট। 



সারিণ ১০: বিহঃখােতর কিতপয় সচূেকর অ গিত 
অথবছর র ািন 

(িব.মা.ড.) 
আমদািন 

(িব.মা.ড.) 
বাস আয় 

(িব.মা.ড.) 
িরজাভ 

(িব.মা.ড.) 
চলিত িহসােবর ভারসাম  

(িজিডিপ’র শতাংশ) 
িবিনময় হার 
(টাকা/ডলার) 

২০০৫-০৬ ১০.৫ ১৪.৮ ৪.৮ ৩.৫ ১.১ ৬৭.২ 

২০০৬-০৭ ১২.২ ১৭.২ ৬.০ ৫.১ ১.২ ৬৯.১ 

২০০৭-০৮ ১৪.১ ২১.৬ ৭.৯ ৬.১ ০.৮ ৬৮.৬ 

২০০৮-০৯ ১৫.৬ ২২.৫ ৯.৭ ৭.৫ ২.৪ ৬৮.৮ 

২০০৯-১০ ১৬.২ ২৩.৭ ১১.০ ১০.৭ ৩.২ ৬৯.২ 

২০১০-১১ ২২.৯ ৩৩.৭ ১১.৭ ১০.৯ -১.৩ ৭১.২ 

২০১১-১২ ২৪.৩ ৩৫.৫ ১২.৮ ১০.৪ -০.৩ ৮১.৯ 

২০১২-১৩ ২৭.০ ৩৪.১ ১৪.৫ ১৫.৩ ২.০ ৭৭.৮ 

২০১৩-১৪ ৩০.২ ৪০.৭ ১৪.২ ২১.৫ ১.০ ৭৭.৭ 

২০১৪-১৫ ৩১.২ ৪০.৬ ১৫.৩ ২৫.০ ১.০ ৭৭.৭ 

২০১৫-১৬ ৩৪.৩ ৪৩.১ ১৪.৯ ৩০.২ ১.৬ ৭৮.৩ 

২০১৬-১৭ ৩৪.৮ ৪৭.০ ১২.৮ ৩৩.৫ -০.৮ ৭৯.১ 

২০১৭-১৮ ৩০.৪ক ৪৩.৬খ ১২.১ক ৩২.৪গ -২.৬খ ৮৩.৭গ 

উৎস: বাংলােদশ ব াংক; ক= এি ল পয , খ= মাচ পয  গ= ৩ জুন ২০১৮ তািরেখ। 

সারিণ ১১: আিথকখােতর কিতপয় সচূেকর অ গিত 

অথবছর ব াংেকর 
শাখা 

আিথক খােতর 
গভীরতা 
(এম২/ 
িজিডিপ) 

ব াপক 
মু া 

সরবরাহ   
( বিৃ ,%) 

ব ি খােত 
ঋণ িবতরণ 

(হাজার কািট 
টাকা) 

কৃিষ ও প ী 
ঋণ িবতরণ 

(হাজার 
কািট টাকা) 

িশ  ঋণ 
িবতরণ 
(হাজার 

কািট টাকা) 

ঋেণর দ 
(ভািড়ত 
গড়,%) 

েদর 
হার 

ব বধান 
(%) 

২০০৫-০৬ ৬,৪২৫ ৩৭.৫ ১৯.৩ ১৩২.৩ ৫.৫ ৯.৭ ১২.০৬ ৫.৩৮ 

২০০৬-০৭ ৬,৫৯৬ ৩৮.৫ ১৭.১ ১৫২.২ ৫.৩ ১২.৪ ১২.৭৮ ৫.৯৩ 

২০০৭-০৮ ৬,৭৪৭ ৩৯.৬ ১৭.৬ ১৯০.১ ৮.৬ ২০.২ ১২.২৯ ৫.৩৪ 

২০০৮-০৯ ৬,৯৩৬ ৪২.১ ১৯.২ ২১৭.৯ ৯.৩ ২০.০ ১১.৮৭ ৪.৮৬ 

২০০৯-১০ ৭,২৪৬ ৪৫.৫ ২২.৪ ২৭০.৮ ১১.১ ২৫.০ ১১.৩১ ৫.৩০ 

২০১০-১১ ৭,৭১২ ৪৮.১ ২১.৩ ৩৪০.৭ ১২.২ ৩২.২ ১২.৪২ ৫.১৫ 

২০১১-১২ ৮,০৫৯ ৪৯.০ ১৭.৪ ৪০৭.৯ ১৩.২ ৩৫.৩ ১৩.৭৫ ৫.৬০ 

২০১২-১৩ ৮,৪২৭ ৫০.৩ ১৬.৭ ৪৫২.২ ১৪.৭ ৪২.৫ ১৩.৬৭ ৫.১৩ 

২০১৩-১৪ ৮,৭৯৪ ৫২.১ ১৬.১ ৫০৭.৬ ১৬.০ ৪২.৩ ১৩.১০ ৫.৩১ 

২০১৪-১৫ ৯,১৩১ ৫২.০ ১২.৪ ৫৭৪.৬ ১৬.০ ৫৯.৮ ১১.৬৭ ৪.৫১ 

২০১৫-১৬  ৯,৪৫৩ ৫২.৯ ১৬.৩ ৬৭১.০ ১৭.৬ ৬৫.৫ ১০.৩৯ ৪.১২ 

২০১৬-১৭ ৯,৭২০ ৫১.৪ ১০.৯ ৭৭৬.১ ২১.০ ৬২.২সা ৯.৫৬ ৪.৭২ 

২০১৭-১৮  ৯,৯৭৩খ ৪৭.৩গ ৯.১গ ৮৮১.৫গ ১৮.০গ ৩৩.৬ঘ ৯.৭০খ ৪.৪খ 

উৎস: বাংলােদশ ব াংক; ক= ফ য়াির পয , খ= মাচ পয  বছরিভি েত, গ= এি ল পয , ঘ= িডেস র, সা= সামিয়ক। 



পিরিশ -খ 
সারিণসমূেহর তািলকা 

সারিণ িশেরানাম প ৃ া 
১ কৃিষখাত ১৩৬ 

১) কৃিষ ১৩৬ 
২) মৎস , পাি  ও ডইরী ১৩৬ 
৩) তামাক ১৩৬ 
৪) খাদ  ি য়াজাতকরণ িশ  ১৩৬ 
৫) সামিু ক মৎস  আহরণ ১৩৮ 

২ িশ  খাত ১৩৮ 
১) ঔষধ িশ  ১৩৮ 
২) চামড়া িশ  ১৪৫ 
৩) ট টাইল ১৪৬ 
৪) লৗহ ও ই াত ১৪৬ 
৫) ঁড়া ধ ি য়াজাতকরণ ১৪৬ 
৬) রি জােরটর এবং কে সার িশ  ১৪৬ 
৭) মু ণ িশ  ১৪৭ 
৮) ির- মে ড লড ১৪৭ 
৯) ইেলকি ক াল পণ  ১৪৮ 

৩ পিরবহন খাত ১৪৮ 
১) হাইি ড মাটর গািড় ১৪৮ 
২) পরুাতন গািড় ১৪৮ 
৩) মাটর সাইেকল ১৪৮ 
৪) িলফ ি ং ১৪৯ 
৫) টায়ার িটউব উৎপাদন ১৪৯ 
৬) বাইসাইেকল িশ  ১৪৯ 

   ৪ তথ যুি  খাত ১৪৯ 
১) সললুার ফান তকারী িত ােনর কিতপয় কাঁচামােলর  ােসর াব ১৪৯ 
২) সফটওয় ার আমদািনেত  ােসর াব ১৫১ 

৫ ট ািরফ যৗি কীকরণ ১৫১ 
১) য সকল পেণ র  আমদািন  (CD) াস  করা হেয়েছ ১৫২ 
২) য সকল পেণ র আমদািন  (CD) বিৃ  করা হেয়েছ ১৫২ 
৩) য সকল পেণ র স রুক  আেরাপ/ াস/বিৃ / ত াহার করা হেয়েছ ১৫২ 
৪) য সকল পেণ র আমদািন পযােয় VAT ত াহার করা হেয়েছ ১৫২ 
৫) য সকল পেণ র আমদািন পযােয় VAT আেরাপ করা হেয়েছ ১৫২ 
৬) য সকল পেণ র উপর র েলটির িডউিট আেরাপ করা হেয়েছ ১৫২ 
৭) বােজেট য সকল H.S. Code এর বণনায় পিরবতন, সংেশাধন, িবভাজন, 

একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সজৃন করা হেয়েছ ১৫৩ 



সারিণ ১: কৃিষখাত 

১) কৃিষ 

 চাল আমদািনেত িবদ মান  রয়ািত িবধা ত াহার করা হেয়েছ। ফেল সকল কার চাল 
আমদািনেত আমদািন  ২৫ শতাংশ এবং র েলটির িডউিট ৩ শতাংশ েযাজ  হেব। 

 সকল কার াচ এর আমদািন  ও র েলটির িডউিট যৗি কীকরণ করা হেয়েছ 

Heading H.S. Code Description Existing Rate (%) Proposed Rate 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
11.08 1108.11.00 Wheat starch CD RD CD RD 

15 0 15 10 
1108.12.00 Maize (corn) starch 25 3 15 10 
1108.13.00 Potato starch 15 0 15 10 
1108.14.00 Manioc (cassava) starch 15 0 15 10 
1108.19.00 Other starches 15 0 15 10 

২) মৎস , পাি  ও ডইরী 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing Rate 
(%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
   CD RD CD RD 

1 1208.10.00 Flours and meals of oil seeds or oleaginous 
fruits, other than those of mustard. 

0 10 0 5 

2 2304.00.00 Oil-cake and other solid residues whether or 
not ground or in the form of pellets, resulting 
from the extraction of soya-bean oil. 

10 0 0 5 

৩) তামাক 

 র ািন  ত াহার 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing ED 
Rate (%) 

Proposed ED 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2402.10.00 Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco 25 0 
2 2402.20.00 Cigarettes containing tobacco  25 0 
3 2402.90.00 Other Cigars, cheroots, of tobacco substitutes. 25 0 
4 2403.11.00 Water pipe tobacco 25 0 
5 2403.19.00 Other Smoking tobacco 25 0 
6 2403.91.00 "Homogenised" or "reconstituted" Tobacco 25 0 
7 2403.99.00 Other tobacco extracts 25 0 

৪) খাদ  ি য়াজাতকরণ িশ  

 আমদািন  

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 0409.00.10 Natural honey Wrapped/canned upto 2.5 kg 10 25 



Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
2 Heading 

08.01 (All 
H.S.Code) 

Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, 
whether or not shelled or peeled. 

10 25 

3 0802.11.10 
0802.11.90 
0802.12.10 
0802.12.90 

Almonds 10 25 

4 0802.21.10 
0802.21.90 
0802.22.10 
0802.22.90 

Hazelnuts or filberts (Corylus spp.) 10 25 

5 0802.31.10 
0802.31.90 
0802.32.10 
0802.32.90 

Walnuts 10 25 

6 1104.12.10 
1104.19.10 
1104.22.10 
1104.23.10 
1104.29.10 
1104.30.10 

Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, 
rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of 
Heading 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or 
ground (Wrapped/canned upto 2.5 kg) 

5, 15 25 

7 1104.12.90 Other oats 10 5 

 স রূক  

Sl. 
No. 

H.S.Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 0801.11.10 

0801.12.10 
0801.19.10 
0801.21.10 
0801.22.10 
0801.31.10 
0801.32.10 
0802.11.10 
0802.12.10 
0802.21.10 
0802.22.10 
0802.31.10 
0802.32.10 
0802.41.10 
0802.42.10 
0802.51.10 
0802.52.10 
0802.61.10 
0802.62.10 
0802.70.10 
0802.80.10 
0802.90.91 

Coconuts, Brazil nuts, cashew nuts and other nuts, fresh 
or dried (Wrapped or canned upto 2.5 kg) 

0 20 

2 0901.11.10 
0901.12.10 
0901.21.10 
0901.22.10 

Coffee; coffee husks and skins; coffee substitutes 
containing coffee in any proportion (wrapped or canned 
upto 2.5 kg) 

0 20 



Sl. 
No. 

H.S.Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
0901.90.10 

3 0902.10.00 
0902.20.00 

Green tea 0 20 

4 1704.10.10 
1704.90.10 

Sugar confectionery (including white chocolate), not 
containing cocoa, put up for retail sale 

20 45 

5 1806.20.00 কাকাযু  চকেলট এবং অ া  খাদ  ি পােরশন (২ কিজর উে  
ক, াব বা বার আকাের অথবা তরল, প , ড়া, দানাদার বা 

অ েপ বা  প ািকং এ) 

20 45 

6 1806.31.00 
1806.32.00 

িফিন ড চকেলট ( ক, াব বা বার আকাের) 20 45 

7 1806.90.00 অ া  20 45 

৫) সামুি ক মৎস  আহরণ 

 মলুধনী য পািত িবধা দান 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed CD 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 5608.11.10 Fishing nets for fishing trawler 5 1 

সারিণ ২: িশ  খাত 
১) ঔষধ িশ  

অ) ঔষধ িশে র িনে া  কাঁচামাল িবদ মান াপেনর Table-1 এ অ ভুি  

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed 
CD Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 1211.90.99 Ginkgo biloba extract 10 5 
2 1302.19.00 Panax Ginseng (Root Extract) 10 5 
3 2846.90.00 Gadodiamide 10 5 
4 2903.39.00 Propyl paraben/ Propyl Hydroxybenzoate 10 5 
5 2915.29.90 Calcium Acetate 10 5 
6 2915.50.90 Calcium Propionate   10 5 
7 2916.39.00 Dexibuprofen 5 5 
8 2916.39.00 Nepafanac (Micronised & Sterile) 5 5 
9 2918.15.00 Boron Citrate 5 5 

10 2918.16.00 Copper Gluconate 5 5 
11 2918.16.00 Zinc Gluconate 5 5 
12 2918.19.90 Ursodeoxycholic acid 10 5 
13 2918.99.00 Atorvastatine Calcium  5 5 
14 2918.99.00 Rosuvastatin Calcium 5 5 
15 2918.99.00 Rosuvastatin Calcium 5 5 
16 2920.90.90 Nitroglycerine /Nitroglycerine Granules/ 

Nitroglycerine SR Granules 1.73% W/W  
10 5 

17 2922.19.90 Betaxolol Hydrochloride 5 5 
18 2922.49.00 Baclofen 5 5 
19 2922.49.00 Eplerenone 5 5 
20 2922.50.00 Bisoprolol Fumarate 5 5 



Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed 
CD Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
21 2922.50.00 Ivabradine HCl 5 5 
22 2922.50.00 Nebivolol Hydrochloride 5 5 
23 2922.50.00 Propafenone Hydrochloride 5 5 
24 2922.50.00 Tolterodine Tartrate 5 5 
25 2924.29.00 Ondansetron/Ondansetron Hydrochloride 5 5 
26 2924.29.00 Paracetamol 5 5 
27 2924.29.00 Paracetamol (Injection Grade) 5 5 
28 2924.29.00 Roflumilast 5 5 
29 2930.40.00 DL-Methionine 0 0 
30 2931.90.00 Ferric Hydroxy Polymaltose Complex Powder 5 5 
31 2932.20.00 Warfarin Sodium 10 5 
32 2933.21.00 Dantrolene Sodium  5 5 
33 2933.29.00 Benzoyl Metronidazole 5 5 
34 2933.29.00 Dexmedetomidine HCl  5 5 
35 2933.29.00 Histamine dihydrochoride and phosphate  5 5 
36 2933.29.00 Isoconazole Nitrate (micro) 5 5 
37 2933.29.00 Metronidazole Benzoate 5 5 
38 2933.39.00 Acaftadine 0 0 
39 2933.39.00 Bepotastine Besilate 0 0 
40 2933.39.00 Dabigatran 0 0 
41 2933.39.00 Dabigatran Etexilate Mesylate 0 0 
42 2933.39.00 Dexlansoprazole 0 0 
43 2933.39.00 Ebastine 0 0 
44 2933.39.00 Esomeprazole Magnasium 0 0 
45 2933.39.00 Esomeprazole Magnesium Trihydrade 0 0 
46 2933.39.00 Esomeprazole Sodium 0 0 
47 2933.39.00 Fentanyl Citrate 0 0 
48 2933.39.00 Fexofenadine Hydrochloride 0 0 
49 2933.39.00 Mirabegron 0 0 
50 2933.39.00 Nicorandil 0 0 
51 2933.39.00 Pyridostigmine Bromide  0 0 
52 2933.39.00 Rabeprazole Sodium  0 0 
53 2933.39.00 Rupatadine Fumarate 0 0 
54 2933.39.00 Trastuzumab 0 0 
55 2933.39.00 Cetuximab 0 0 
56 2933.39.00 Triprolidine 0 0 
57 2933.39.00 Triprolidine Hydrochloride 0 0 
58 2933.39.00 Vecuronium Bromide  0 0 
59 2933.49.00 Orlistat 5 5 
60 2933.49.00 Risedronate Sodium 5 5 
61 2933.59.90 Benzoyl Calcium pas  5 5 
62 2933.59.90 Benzoyl PAS Calcium 5 5 
63 2933.59.90 Eflornithine HCl Monohydrate 5 5 
64 2933.59.90 Eszopiclone 5 5 
65 2933.59.90 Flunarizine 5 5 
66 2933.59.90 Flunarizine Dihydrochloride 5 5 
67 2933.59.90 Hydroxyzine HCl  5 5 
68 2933.59.90 Linagliptin 5 5 
69 2933.59.90 Xanthan Gum 5 5 
70 2933.79.90 Fosphenytoin Sodium  5 5 
71 2933.91.00 Croquat-L 0 0 



Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed 
CD Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
72 2933.91.00 Flupentixol Dihydrochloride 0 0 
73 2933.91.00 Flupentixol Hydrochoride 0 0 
74 2933.99.00 Betahistine Hydrochloride 0 0 
75 2933.99.00 Doripenem Monohydrate Sterile 0 0 
76 2933.99.00 Ganciclovir 0 0 
77 2933.99.00 Glucosamine Sulphate Potassium Chloride 0 0 
78 2933.99.00 Imatinib 0 0 
79 2933.99.00 Imatinib Mesylate 0 0 
80 2933.99.00 Irbesartan 0 0 
81 2933.99.00 Sacubitril & Valsartan 0 0 
82 2934.99.90 Calcium Dobesilate 5 5 
83 2934.99.90 Canagliflozin 5 5 
84 2934.99.90 Clavulanate Potassium  5 5 
85 2934.99.90 Duloxetine 5 5 
86 2934.99.90 Fluconazole  5 5 
87 2934.99.90 Ketoconozole 5 5 
88 2934.99.90 Ofloxacinn 5 5 
89 2934.99.90 Olmesartan Medoxomil 5 5 
90 2934.99.90 Pyrantel Citrate 5 5 
91 2934.99.90 Pyrantel Pamoate 5 5 
92 2934.99.90 Silodosin 5 5 
93 2935.90.00 Brinzolamide (Micronised & Sterile) 0 0 
94 2935.90.00 Glimepiride 0 0 
95 2936.26.00 Mecobalamin 0 0 
96 2937.19.90 HP FSH Bulk Powder 5 5 
97 2937.22.00 Betamethasone Dipropionate  5 5 
98 2937.22.00 Dexamethasone Acetate 5 5 
99 2937.23.10 Drospirenone (micronized) 0  
100 2937.23.10 Ethinyl Estradiol 0  
101 2937.23.99 Allylestrenol 5 5 
102 2937.23.99 Estradiol/Oestradiol Benzoate/Phenylpropionate/ 

Undecylate 
5 5 

103 2937.29.00 Difluprednate (Micronised)  5 5 
104 2937.29.00 Fluticasone Furoate/Propionate (Micronized) 5 5 
105 2937.50.00 Carboprost Tromethamine 5 5 
106 2937.90.00 Dutasteride 5 5 
107 2938.90.90 Gliclazide  5 5 
108 2938.90.90 Sitagliptin Phosphate 5 5 
109 2939.59.00 Doxofylline 10 5 
110 2939.79.90 Ipratropium Bromide 10 5 
111 2940.00.00 Iron Sucrose Concentrated Solution/Iron Sucrose 

Solution 
10 5 

112 2941.10.00 Ceftolozane 0 0 
113 2941.10.00 Piperacillin Sodium 0 0 
114 2941.10.00 Tazobactam Sodium 0 0 
115 2941.10.00 Tebipenem 0 0 
116 2941.90.90 Calcipotriol Monohydrate 0 0 
117 2941.90.90 Cefadroxil Monohydrate  0 0 
118 2941.90.90 Cefixime Anhydrous 0 0 
119 2941.90.90 Ceftazidime Sodium/Ceftazidime Sodium (Sterile) 0 0 
120 2941.90.90 Ceftibuten Dihydrate  0 0 



Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed 
CD Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
121 2941.90.90 Ceftraoline  0 0 
122 2941.90.90 Ceftriaxone Sodium/Ceftriaxone Sodium (Sterile) 0 0 
123 2941.90.90 Cefuroxime Axetil/ Cefuroxime Axetil 

(Micronised)/Compacted/Amorphous  
0 0 

124 2941.90.90 Cefuroxime Sodium/Cefuroxime Sodium (Sterile) 0 0 
125 2941.90.90 Clindamycin and its salts (all forms) 0 0 
126 2941.90.90 Etrapenem Sodium 0 0 
127 2941.90.90 Gatifloxacin Sesquihydrate 0 0 
128 2941.90.90 Gentamicin/Gentamicin Sulphate 0 0 
129 2941.90.90 Levofloxacin Hemihydrate 0 0 
130 2941.90.90 Vancomycin Hydrochloride (Sterile) 0 0 
131 2941.90.90 Zinc Bacitracin Non-Sterile Micro 0 0 
132 2942.00.10 Daclatasvir Hydrochloride 0 0 
133 2942.00.10 Velpatasvir 0 0 
134 2942.00.90 Loteprednol Etabonate (Sterile & Micronized)  5 5 
135 2942.00.90 Apremilast  5 5 
136 2942.00.90 Besifloxacin HCl (Micronised & Sterile) 5 5 
137 2942.00.90 Butaphosphan 5 5 
138 2942.00.90 Topiramate 5 5 
139 3002.20.00 Hepatities B Vaccine Bulk 0 0 
140 3002.20.00 Ready to fill Bulk Rabies Vaccine  0 0 
141 3002.20.00 Tetanus Toxoid Bulk vaccine 0 0 

আ) ঔষধ িশে র িনে া  কাঁচামাল িবদ মান াপেনর Table-2 এ অ ভুি  

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed 
CD Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 1504.10.00 Refined Soybean Oil (Pharmaceutical grade) 10 10 
2 2841.70.00 Sodium Molybdate  10 10 
3 2841.70.00 Sodium Molybdate 1% 10 10 
4 3921.90.99 Multilayer extruded film for packing IV fluid 25 15 
5 3923.30.90 Pouch for Infusion Set 25 15 
6 3923.30.90 Pouch for Scalp Vein Set 25 15 
7 3923.30.90 Shell of PVC/PVDC for suppository printed with 

the name of medicine 
25 15 

8 3923.30.90 PVC tube printed with the name of medicine 25 15 
9 3923.50.00 Viscose rings & caps excl. pilfer proof caps 25 15 

10 3923.50.00 Stopper & plugs for IV fluid bag 25 15 
11 3926.90.30 Finger Grip for Prefill Syringe 25 15 

ই) ক া ার িনেরাধক ঔষধ েতর জ  আমদািন পযােয় কিতপয় উপকরেণ রয়াতী িবধা দান 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2933.39.00 Regorafenib 0 0 
2 2933.49.00 Lenvatinib Mesylate 5 0 
3 2933.79.90 Palbociclib 5 0 
4 2933.99.00 Sunitinib Maleate 0 0 
5 2935.90.00 Baricitinib 0 0 



ঈ) ঔষধ িশে র সি য় কাঁচামাল উৎপাদেন েয়াজনীয় রাসায়িনেকর রয়ািত িবধা দান 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed 
CD Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 1211.90.21 Peppermint 10 0 
2 1301.90.00 Xanthan gum 1400 5 0 
3 2519.90.00 Magnesium oxide 10 0 
4 2526.20.10 Purified talc 5 0 
5 2710.19.19 Petroleum Ether 25 0 
6 2809.20.00 Ortho Phosphoric Acid 10 0 
7 2811.22.00 Aerosil 5 0 
8 2812.90.00 Thionyl chloride 10 0 
9 2812.90.00 Tributyltin chloride 10 0 

10 2812.90.00 Valeroyl chloride 10 0 
11 2814.20.00 Ammonia (25%) 10 0 
12 2823.00.00 Titanium dioxide 5 0 
13 2823.00.00 Titanium (IV) isopropoxide 5 0 
14 2827.31.00 Magnesium Chloride Hexahydrate 5 0 
15 2827.39.00 Chromic Chloride 10 0 
16 2827.60.00 Cuprous iodide 10 0 
17 2828.90.00 Sodium Hypochlorite (5.25%) 10 0 
18 2832.10.00 Sodium Hydrosulfite 10 0 
19 2832.20.00 Sodium hydrosulphite (Hydrose) 10 0 
20 2832.30.00 Sodium Thiosulfate 10 0 
21 2833.19.00 Potassium Hydrogen Sulphate 10 0 
22 2833.21.00 Magnesium Sulphate Heptahydrate 0 0 
23 2833.24.00 Nickle Sulphate 10 0 
24 2835.22.00 Sodium dihydrogen phosphate 5 0 
25 2835.29.00 2-Chloro-1,3-Bis(Dimethylamino Trimethinium 

Hexafluorophosphate (CDT-Salt) 
5 0 

26 2839.90.90 Sodium metavandate Dihydrate 10 0 
27 2841.70.00 Ammonium Molibdate 10 0 
28 2841.70.00 Sodium Molibdate 10 0 
29 2842.90.90 Sodium Selenate Anhydrous 10 0 
30 2901.10.00 Heptane 10 0 
31 2902.20.00 Parachlorobenzophenone(4-Chlorobenzophenone) 10 0 
32 2902.30.00 P-toluenesulphonylurea (PTSU) 5 0 
33 2902.41.00 Mix-Xylene 10 0 
34 2902.41.00 O-Xylene 10 0 
35 2902.90.90 4-́bromomethyl-2-cyanobiphenyl(Bro-OTBN) 10 0 
36 2903.12.00 Methylene dichloride 10 0 
37 2903.39.00 1-Acetoxyethylbromide (1-AEB) 10 0 
38 2903.99.00 1,3-Difluoro Benzene 10 0 
39 2904.99.00 p-Toluenesulfonic Acid 10 0 
40 2905.12.10 Iso propyl Alcohol (IPA) 10 0 
41 2905.43.00 Mannitol 10 0 
42 2907.29.00 5-(4'-(bromomethyl) (1,1'-biphenyl)-2-yl)-1-trityl-

1h-tetraazole     
5 0 

43 2912.11.00 Formaldehyde (37% w/w) 25 0 
44 2914.79.00 2,4-Difluoro-a-(1H-1,2,4-Triazolyl) Acetophenone 10 0 
45 2915.29.90 Ammonium Acetate 10 0 
46 2915.29.90 (R)-(-)-3-(Carbamoylmethyl)-5-Methylhexanoic 

acid 
10 0 



Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed 
CD Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
47 2915.39.00 (4R-Cis)-1,1-dimethylethyl-6(2-aminoethyl)-2,2-

dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate   
10 0 

48 2915.39.00 Isopropyl acetate 10 0 
49 2916.13.00 Methacrylic acid 5 0 
50 2916.31.00 Methyl Paraben 5 0 
51 2916.39.00 2-(4-(4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-

piperidinyl)-1-oxobutyl) phenyl)-2, 2-dimethyl 
acetic acid methyl ester. (DN10) 

5 0 

52 2916.39.00 4-[4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-
1-hydroxybutyl]-α,α-dimethylbenzeneacetic acid  
(Fexofenadine base- fex12) 

5 0 

53 2917.39.00 Dibutyl phthalate 25 0 
54 2918.12.00 Di-p-tolyl-tartaric acid 5 0 
55 2918.13.00 D (-) diethyl tartrate 5 0 
56 2918.16.00 Calcium gluconate 5 0 
57 2918.19.90 D (-) Mandelic Acid 10 0 
58 2921.11.00 N,N-Diisopropylethylamine 5 0 
59 2921.29.00 N-Amino-3-azabicyclo(3,3,0) octane 

hydrochloride(NAZA) 
5 0 

60 2921.49.00 1-[2-amino-l-(4- methoxyphenyl) ethyl] 
cyclohexanol 

5 0 

61 2921.49.00 1-[2-amino-l-(4- methoxyphenyl)ethyl] 
cyclohexanol hydrochloride 

5 0 

62 2922.15.00 Triethanolamine 5 0 
63 2922.19.90 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol 

(Tromethamine) 
5 0 

64 2922.19.90 3-Amino-1-hydroxyadamantane 5 0 
65 2922.49.00 Di-Sodium EDTA 5 0 
66 2922.50.00 L-Valine 5 0 
67 2925.19.90 N-Chlorosuccinamide 5 0 
68 2929.10.00 Trans-4-methyl cyclohexyl isocyanate 10 0 
69 2931.90.00 1,3-Bis(trimethylsilyl)urea (BSU) 5 0 
70 2932.99.00 Sucralose 10 0 
71 2933.19.00 (4R-Cis)-1, 1-dimethylethyl-6-[2-[(2-4-

flurophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-
[(phenylamino) carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl] ethyl]-
2, 2-dimethyl-1,3 dioxane-4-acetate 

5 0 

72 2933.19.00 5-(4-fluoropheynl)-2-(1-methylethyl)-1-(3-
oxopropyl)-n,4-4-diphenyl-1H-pyrrole-3-
carboxamide   

5 0 

73 2933.29.00 (+/-)-5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-
carboxylic acid (Ketorolac acid) 

5 0 

74 2933.29.00 2-Butyl-4-Chloro-5-formylimidazole 5 0 
75 2933.29.00 2-Marcepto-5-difluoromethoxy benzimidazole 5 0 
76 2933.29.00 2-n-butyt-4 chtoro-S-hydroxy methyl-2[3 cyano 

biphenyl] imidazole(BCFI) 
5 0 

77 2933.29.00 Trityl Losartan (2-butyl-4 chloro-1'ft2 '(1H-
tetrazole-S-yl)[1'1 -biphenyl]-4'yllmethyll-1H-
imidazole' 5'methanol) 

5 0 

78 2933.31.00 2-chloromethyl-3,4-dimethoxy pyridine 
hydrochloride 

10 0 

79 2933.31.00 Methyl ethyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2- 10 0 



Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed 
CD Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-
dicarboxylate; Amlodipine base 

80 2933.32.00 (R)-3-Aminopiperidine dihydrochloride 10 0 
81 2933.32.00 Ketosulfone; 1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-[4-

(methylsulfonyl) phenyl] ethanone 
10 0 

82 2933.39.00 [2-[4-(3-methoxy propoxy)-3-methyl-pyridine-
2yl]methyl sulfonyl] 1-H-benzimidazole 
(Intermediate - 01) 

0 0 

83 2933.39.00 [2-[4-(3-methoxy propoxy)-3-methyl-pyridine-
2yl]methyl thio] 1-H-benzimidazole (Rebeprazole 
Sulfide) 

0 0 

84 2933.39.00 1,3-dioxane-4-acetic acid,6-[(1E)-2-[4-(4-fluoro 
phenyl)-6-(1-methyl ethyl)-2-[methyl(methyl 
sulfonyl) amino]-5-pyridinyl]-2,2-dimethyl-1,1- 
dimethyl ethyl ester (4R,6R). 

0 0 

85 2933.39.00 1-methyl-2-pyrrolidone 0 0 
86 2933.39.00 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl- 4-methoxy pyridine 

hydrochloride 
0 0 

87 2933.39.00 2-mercapto-5-methoxy benzimidazole 0 0 
88 2933.39.00 5-difluromethoxy-2-{[(3,4-dimethoxy-2-

pyridinyl)methyl]thio}-1H-benzimidazole 
0 0 

89 2933.39.00 5-Methoxy-2-(4-methoxy)-3,5-Dimethyl-2-
Pyridinylmethyl)thio-1H-Benzamidazole 
(Omeprazole Sulphide) 

0 0 

90 2933.39.00 N-methyl pyrrolidone(NMP) 0 0 
91 2933.49.00 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-

quinoline-3-Carboxylic acid(Cipro base) 
5 0 

92 2933.49.00 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-
oxoquinoline-3-carboxylic acid/ Q-acid 

5 0 

93 2933.59.90 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) 5 0 
94 2933.59.90 2-(((3aR,4S,6R,6aS)-6-(5-chloro-7-(((1R,2S)-2-

(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-
(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-
yl)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-
cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)oxy)ethanol 

5 0 

95 2933.59.90 Ethoxy carbonyl piperazine 5 0 
96 2933.99.00 1H-1,2,4-Triazole 0 0 
97 2933.99.00 D-(+)-Methyl-alpha-(2-thienylethamino)(2-

chlorophenyl)acetate hydrochloride 
0 0 

98 2933.99.00 Loratadine 0 0 
99 2933.99.00 Methyl alpha-(4,5,6,7-tetrahydro thieno [2,3-c] 

pyrid-5-yl) (2-chlorophenyl)  acetate 
hydrochloride. (Couple amine) 

0 0 

100 2934.20.00 S-2-Benzothiazolyl (Z) -2-(2-Aminothiazol-4-yl)-
2-methoxycarbonyl Methoxyimino thioacetate 
(MICA Ester) 

5 0 

101 2934.99.90 (2S)-1-(Chloroacetyl) pyrrolidine-2-Carbonitrile 5 0 
102 2934.99.90 (R)-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-

dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-
(2,4,5-trifluorophenyl)butan-2-amine 

5 0 

103 2934.99.90 (Z)-3-amino-1-(3-trifluoromethyl)-5,6-dihydro- 
[1,2,4]-trizolo[4,3-α]pyrazin -7(8H)-yl-4-(2,4,5-

5 0 



Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed 
CD Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
trifluorophenyl)but-2-en-1-one (Intermediate A) 

104 2934.99.90 3-amino-1-(3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-1,2,4 
triazol (4,3-a) pyrazin-7(8H)-yl)-4-(2,4,5-
trifluorophenyl)butan-1-one 

5 0 

105 2934.99.90 7-[(3R)-3-Amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl) 
butyl] -5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl) 
[1,2,4] trizolo[4,3-α]pyrazine-mandelate. 

5 0 

106 2934.99.90 8-Bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-
1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-1H-purine-
2,6-dione 

5 0 

107 2935.90.00 4-[2-(Ethyl-4-methyl-2-carbonyl pyridine 
amido)ethyl] benzene sulfonamide 

0 0 

108 2938.90.90 N-[(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-
azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-(3-
hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-2-
oxoethyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester 

5 0 

109 2941.10.00 (6R,7R)-3-{[(aminocarbonyl) oxy]methyl}-7-
{[(2Z)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino) 
acetyl]amino}-8-oxo-5-thia-1-
azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 
(Cefuroxime acid) 

0 0 

110 2941.10.00 7-Amino desacetoxycephalosporanic acid (7-
ADCA) 

0 0 

111 2941.10.00 7-Amino-3-Vinyl-3-Cephem- 4-Carboxylic Acid 
(7-AVCA) 

0 0 

112 2941.90.90 9-Deoxo-9a-aza-9a-homoerythromycin A (Aza 
erythromycin) 

0 0 

113 3402.11.10 Benzene Sulphonic acid 15 0 
114 3907.20.00 Polysorbate-80 5 0 
115 3912.31.00 Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC E-5) 5 0 
116 3913.90.00 Polacrilin Potassium 5 0 

২) চামড়া িশ  

Sl. 
No. 

Existing 
H.S. Code 

Splited  
H.S. Code 

Description 

(1) (2) (3) (4) 
1 4104.11.00 4104.11.10 --- Split leather 

4104.11.90 --- Other  
2 4104.19.00 4104.19.10 --- Split leather 

4104.19.90 --- Other 
3 4104.41.00 4104.41.10 --- Split leather 

4104.41.90 --- Other 
4 4104.49.00 4104.49.10 --- Split leather 

4104.49.90 --- Other 
5 4106.21.00 4106.21.10 --- Split leather In the wet state of goats or kids  

4106.21.90 --- Other 
6 4106.22.00 4106.22.10 --- Split leather In the dry state (crust) of goats or kids 

4106.22.90 --- Other 



৩) ট টাইল 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing Rate (%) Proposed Rate 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 5301.29.10 Other flax fibre CD-0, VAT-15 CD-0, VAT-0 
2 5301.30.00 Flax tow and waste CD-10, VAT-15 CD-0, VAT-0 

৪) লৗহ ও ই াত 

অ) ফেরা-এলয় এর র েলটির িডউিট াস 

Heading H.S. Code Description Existing  
RD Rate  

Proposed 
RD Rate  

(1) (2) (3) (4) (4) 
72.02 7202.11.00 Ferromanganese: Containing by weight more than 

2% of carbon 
15% 10% 

 7202.21.00 Ferrosilicon: Containing by weight more than 55% 
of silicon 

15% 10% 

 7202.30.00 Ferro-silico-manganese 15% 10% 

আ)  আয়রেণর িসিফক কা মস িডউিট াস 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Duty 

Proposed 
Duty 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 72.03 (All 

H.S.Code) 
Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore 
and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or 
similar forms; iron having a minimum purity by weight of 
99.94%, in lumps, pellets or similar forms. 

BDT 
1000/per 

MT 

BDT 
800/per 

MT 

৫) ঁড়া ধ ি য়াজাতকরণ 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed CD 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 1901.90.11 ---- Filled milk powder imported by VAT 

registered milk products manufacturing industries 
25 10 

৬) রি জােরটর এবং কে সার িশ  

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed 
CD Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2901.23.10 Refrigerant isobutane/R600a imported by VAT 

registered refrigerator manufacturing industries  
10 5 

2 7210.61.10 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel 
plated or coated with aluminium-zinc alloys of a 
thickness of 0.25 mm or more imported by VAT 
registered refrigerator or air conditioner 
manufacturing industry 

25 5 

3 7210.70.10 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel 
painted, varnished or coated with plastics of a 
thickness of 0.3 mm or more imported by VAT 
registered refrigerator or air conditioner 

25 5 



Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed 
CD Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
manufacturing industry 

4 7411.10.10 Tubes and pipes of refined copper imported by 
VAT registered air conditioner or refrigerator or 
compressor manufacturing industry 

25 5 

5 8532.29.10 Capacitor imported by VAT registered compressor 
manufacturers 

25 5 

6 8536.90.10  Connector; Terminal; Electrical apparatus 
Imported by VAT registered compressor 
manufacturing industry 

25 5 

7 8311.10.10 Welding wire imported by VAT registered 
compressor manufacturers 

25 15 

8 7320.90.20 Spring imported by VAT registered compressor 
manufacturers 

25 15 

9 4823.70.10 Paper gasket imported by VAT registered 
compressor manufacturers 

25 15 

৭) মু ণ িশ  

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
   CD SD CD SD 

1 3215.11.10 Flexo/Gravure in liquid form imported by VAT  
registered manufacturers 

25 0 10 0 

2 3215.19.10 Flexo/Gravure in liquid form imported by VAT  
registered manufacturers 

25 0 10 0 

3 4901.99.90 Other (excl. books) 5 0 25 0 
4 4909.00.00 Printed or illustrated postcards; printed cards 

bearing personal greetings, messages or 
announcements, whether or not illustrated, with or 
without envelopes or trimmings. 

25 0 25 20 

5 4910.00.00 Calenders of any kind, printed, including calender 
blocks 

25 0 25 20 

6 49.11 (All 
H.S.Codes) 

ছাপােনা ছিব, ফেটা াফ সহ অ া  ছাপােনা পণ  সাম ী 25 10 25 20 

৮) ির- মে ড লড 

 ির- মে ড লড-এ র ািন  (ED) আেরাপ করা হেয়েছ 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing ED 
Rate (%) 

Proposed ED 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 7801.10.00 Refined lead 0 25 
2 7801.91.00 Other lead containing by weight antimony as the 

principal other element 
0 25 

3 7801.99.00 Other 0 25 



৯) ইেলকি ক াল পণ  

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
   CD SD CD SD 

1 8504.40.10 Mobile and other battery charger (less than 10 VA) 10 0 15 0 
2 8504.40.20 UPS/IPS (capacity upto 2,000 VA) 10 0 15 0 
3 8504.40.30 Voltage stabilizer (capacity upto 2,000 VA) 1 0 15 0 
4 8536.20.00 Automatic circuit breakers  5 0 10 0 
5 8536.61.00 Lamp-holders 25 10 25 20 
6 8545.90.20 Carbon rod 25 0 15 0 
7 8504.90.21 Formed core imported by VAT registered voltage 

stabilizer manufacturing industries 
25 0 10 0 

সারিণ ৩: পিরবহন খাত 

১) হাইি ড মাটর গািড় 

 পিরেবশ দূষণ এবং ালানী ব য় কিমেয় আনার জ  হাইি ড গািড়র আমদািন উৎসািহত করার 
জ  ১৮০০ িসিস পয  হাইি ড মাটর গািড় আমদািন স রূক  ৪৫ শতাংশ হেত াস কের 
২০ শতাংশ করার াব করা হেয়েছ। 

২) পরুাতন গািড় 

 পরুাতন গািড় আমদািন িকছুটা িনর ৎসািহত করার লে  বতমােন িবদ মান অবচয় িবধা বছর 
িভি ক ৫ শতাংশ হাের াস করার াব করা হেয়েছ। 

 (ক) ১ (এক) বৎসর পয  পরুাতন বা িরকি ডশ ড গািড় ও যানবাহেনর  জ -  ০% 

(খ) ১ (এক) বৎসেরর অিধক হইেত ২ ( ই) বৎসর পয  পরুাতন বা িরকি ডশ ড গািড় ও 
যানবাহেনর জ  - ১০% 

(গ) ২ ( ই) বৎসেরর অিধক হইেত ৩ (িতন) বৎসর পয  পরুাতন বা িরকি ডশ ড গািড় ও 
যানবাহেনর জ  -  ২০% 

(ঘ) ৩ (িতন) বৎসেরর অিধক হইেত ৪ (চার) বৎসর পয  পরুাতন বা িরকি ডশ ড গািড় ও 
যানবাহেনর জ  - ৩০% 

(ঙ) ৪ (চার) বৎসেরর অিধক হইেত ৫ (পাচঁ) বৎসর পয  পরুাতন বা িরকি ডশ ড গািড় ও 
যানবাহেনর জ  - ৩৫% 

৩) মাটর সাইেকল 

 মাটর সাইেকেলর উৎপাদক/ গিতশীল উৎপাদকগণেক কিতপয় উপকরণ আমদািনেত রয়াতী 
িবধা দান সং াম  াপেনর  TABLE-I ও TABLE-II ত অ ভুি  

TABLE-I 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 3403.19.00 Mold release preparation 10 5 
2 3506.91.90 Adhesives 25 5 
3 3814.00.90 Electric discharging machine (EDM) fluid 15 5 
4 3908.10.00 Polyamide  5 5 



Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
5 3908.90.00 Glass filled (GF) nylon 5 5 
6 3909.40.90 Phenolic resin 10 5 
7 4002.31.00 Isobutene-isoprene (Butyl) 5 5 
8 4002.49.00 Chloroprene rubber  5 5 

TABLE-II 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 7228.70.00 Angles, shapes and sections 10 - 
2 7301.20.00 Welded angles, shapes and sections 10 - 

৪) িলফ ি ং 
 িলফ ি ং এর স রূক  ােসর াব 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing SD 
Rate (%) 

Proposed 
SD Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 7320.10.00 লীফ- ীং 20 10 

৫) টায়ার িটউব উৎপাদন 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed 
CD Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2712.20.10 Paraffin wax containing by weight less than 0.75% 

of oil imported by VAT registered tyre tube 
manufacturing industries 

25 10 

2 3909.40.10 Phenolic resins imported by VAT registered ink or 
tyre tube manufacturing industries 

10 5 

৬) বাইসাইেকল িশ  

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing CD 
Rate (%) 

Proposed CD 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 8714.94.10 Brake Of bicycles and other, not motorised 10 25 
2 8714.95.10 Saddle Of bicycles and other, not motorised 10 25 

সারিণ ৪: তথ যিু  খাত 

১) সললুার ফান তকারী িত ােনর কিতপয় কাঁচামােলর  ােসর াব 

 সললুার ফান উৎপাদন বা সংেযাজেনর জ  আমদািনেত কিতপয় উপকরেণ রয়াতী িবধা দান 
সং া  াপেনর TABLE-I ও TABLE-II ত অ ভুি  



TABLE-I 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2513.10.00 Pumice stone 10 1 
2 2827.41.00 Cupric chloride 10 1 
3 2833.25.00 Copper (II) sulfate pentahydrate 10 1 
4 2833.29.90 Sodium persulphate 10 1 
5 2933.79.90 N-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP) 5 1 
6 3215.11.90 Solder Mask and Ink (Printing ink) 25 1 
7 3402.19.90 Antifoaming agent  10 1 
8 3702.98.00 Unexposed photosensitive film of a width exceeding 

35mm 
10 1 

9 3707.90.00 Chemical preparations for photographic uses  15 1 
10 3810.10.00 Soldering paste 10 1 
11 3824.99.90 Lithium Hexaflouride Phosphate electrolyte  25 1 
12 2842.10.90 Lithium iron phosphate 10 1 
13 3824.99.90 Electroplating salts and chemicals for PCB manufacturing 25 1 
14 3919.10.90 Adhesive Type Foam; Adhesive Tape (Polypropylene 32 

um), Single Foamed Tape 
25 1 

15 3919.90.20 Double glue adhesive tape 25 1 
16 3920.20.20 Non printed cast polypropylene film 10 1 
17 3920.99.90 Thermoplastic sheets 25 1 
18 4811.49.00 Optically Clear Adhesive (OCA) Paper, High temperature 

paper/tape 
25 1 

19 4811.90.20 Solid barley paper; Insulation paper; Hollow barley paper 10 1 
20 5911.90.00 Screen printing mesh 1 1 
21 7403.19.00 Copper anode ball 5 1 
22 7410.11.00 Copper foil 10 1 
23 7410.21.90 Copper clad laminated with backing materials; Copper 

foil thickness not exceeding 1.5 mm 
10 1 

24 7506.10.00 Nickel strip 15 1 
25 7607.11.90 Aluminium foil 15 1 
26 8001.10.00 Tin, not alloyed 5 1 
27 8001.20.00 Tin alloys 5 1 
28 8003.00.00 Pure tin anode 10 1 
29 8311.20.00 Solder lead wire 25 1 
30 8311.30.00 Solder lead bar 10 1 
31 8506.90.10 Separator 10 1 
32 8507.60.00 Lithum ion/Polymer cell 25 1 
33 8516.80.00 Thermistor 10 1 
34 8517.70.00 Magmetic beads, Processed Plain Metal-Alloy Sheet For 

Mobile Housing; Decoration Steel Sheet For making 
Mobile Body Casing 

10 1 

35 8517.70.00 Sim Card slot/T-Card slot 10 1 
36 8534.00.00 Protection Circuit Board, BMS (Battery management 

system) 
5 1 

37 8541.40.90 Light Emitting Diodes (LED) 5 1 
38 8541.50.00 Thermistor 5 1 
39 8546.90.00 Heat Sink/Shield 10 1 
40 9013.90.10 Diffuser Back light controller 5 1 



TABLE-II 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 8507.60.00 Lithium Ion Battery; Lithium Polymer Battery  25 10 
2 8517.70.00 Vibrator; Motor; Receiver 10 10 
3 8517.70.00 Earphone button, other covers for mobile components 10 10 
4 8544.19.90 USB Cable; OTG Cable 25 10 

২) সফটওয় ার আমদািনেত  ােসর াব 

 কি উটার য পািত ও উপকরেণর ে  রয়ািত িবধা দান 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 8523.29.12 Database; productivity, communication or collaboration 

software for automatic data processing machines recorded 
on magnetic media 

CD-25, 
VAT-15 

CD-5 

2 8523.29.13 Other software for automatic data processing machines 
recorded on magnetic media 

CD-25, 
VAT-15 

CD-5 

3 8523.49.21 Database; productivity, communication or collaboration 
software for automatic data processing machines recorded 
on optical media  

CD-25, 
VAT-15 

CD-5 

4 8523.49.29 Other software for automatic data processing machines 
recorded on optical media 

CD-25, 
VAT-15 

CD-5 

5 8523.80.10 Database; operating system; developments tools; 
productivity, communication or collaboration software 
for automatic data processing machines 

CD-25, 
VAT-15 

CD-5 

6 8523.80.20 Other software for automatic data processing machines CD-25, 
VAT-15 

CD-5 

সারিণ ৫: ট ািরফ যৗি কীকরণ 

১) য সকল পেণ র  আমদািন  (CD) াস  করা হেয়েছ 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 0508.00.00 Coral and similar materials, unworked or simply prepared 

but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans 
or echinoderms and cuttlebone, unworked or simply 
prepared but not cut to shape, powder and waste thereof. 

10 5 

2 1102.20.00 Maize (corn) flour 25 15 
3 1102.90.00 Other 25 15 
4 1108.12.00 Maize (corn) starch 25 15 
5 7605.11.00 Aluminiym wire, not alloyed, of which the maximum 

cross-sectional dimension exceeds 6 mm 
15 5 

6 7605.19.00 Other non alloyed amluminium wire 25 5 
7 7605.21.00 Alloys aluminium wire of which the maximum cross-

sectional dimension exceeds 7 mm 
10 5 

8 7605.29.00 Other alloy aluminium wire 25 5 



২) য সকল পেণ র আমদািন  (CD) বিৃ  করা হেয়েছ 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
Rate (%) 

Propose
d Rate 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 3819.00.00 Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for 

hydraulic transmission, not containing or containing less 
than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from 
bituminous minerals 

10 15 

2 3206.19.10 Filler master batch 10 15 
3 3206.19.20 Color master batch 5 15 
4 3206.19.90 Other pigments and preparations 5 15 
5 8523.59.10 Proximity Cards and tags  15 25 
6 6813.20.90 Finished brake linings  10 15 

৩) য সকল পেণ র স রুক  আেরাপ/ াস/বিৃ / ত াহার করা হেয়েছ 

Sl. 
No. 

H.S.Code Description Existing 
Rate (%) 

Proposed 
Rate (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 6110.12.00 

6110.19.00 
কাি রী ছাগল বা অ  াণীর স  লাম ারা তরী সাম ী 0 45 

2 8510.20.00 Hair clippers 0 20 
3 8510.30.00 Hair-removing appliances 0 20 

৪) য সকল পেণ র আমদািন পযােয় VAT ত াহার করা হেয়েছ 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
VAT rate 

Proposed 
VAT rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 3215.90.20 Ink for ball point pen imported by VAT registered ball 

point pen manufacturing industries 
15% 0% 

৫) য সকল পেণ র আমদািন পযােয় VAT আেরাপ করা হেয়েছ 

Sl. 
No. 

H.S. Code Description Existing 
VAT rate 

Proposed 
VAT rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Heading  

47.01 to 47.06  
(All H.S.Codes) 

Pulp imported by commercial importer 0% 15% 

৬) য সকল পেণ র উপর র েলটির িডউিট (Regulatory Duty) আেরাপ করা হেয়েছ 

Heading H.S. Code Description RD Rate  RD Rate  
(1) (2) (3) (4) (4) 

11.02 All H.S 
Codes 

Cereal flours other than of wheat or meslin 0% 10% 

76.05 7605.11.00 
7605.21.00 

Aluminium wire 0% 10% 

7605.19.00 
7605.29.00 

Other aluminium wire  0% 20% 



৭) বােজেট য সকল H.S. Code এর বণনায় পিরবতন, সংেশাধন, িবভাজন, একীভূতকরণ এবং 
নতুন H.S. Code সজৃন করা হেয়েছ 

ক) য সকল H.S. Code এর বণনা পিরবতন/সংেশাধন করা হেয়েছ 

Sl. 
No. 

H.S. Code Existing Description Changed Description 

(1) (2) (3) (4) 
1 1901.90.30 Preparations for infant use in bulk 

imported by VAT registered infant food 
industry 

Preparations for infant or young 
children in bulk imported by VAT 
registered food industry 

2 3801.30.10 Graphite paste imported by VAT 
registered ferro alloy manufacturing 
industry 

Graphite or carbon electrode paste 
imported by VAT registered ferro alloy 
manufacturing industry 

3 3909.40.10 Imported by VAT registered ink 
manufacturing industries 

Imported by VAT registered ink or tyre 
tube manufacturing industries 

4 4412.39.00 Other Other, with both outer plies of 
coniferous wood 

5 6304.20.00 Bed nets, of warp knit fabrics specified 
in Subheading Note 1 to this Chapter 

Bed nets specified in Subheading Note 1 
to this Chapter 

6 4901.99.90 Other books Other 
7 5512.19.10 Silk screen imported by VAT registered 

ceramic ware manufacturers 
Silk screen imported by VAT registered 
ceramic ware or tiles manufacturers 

8 7411.10.10 Imported by VAT registered air 
conditioner or compressor 
manufacturing industry 

Imported by VAT registered air 
conditioner or refrigerator or 
compressor manufacturing industry 

9 7208.52.10 Imported by VAT registered 
Transformer, pre-fabricated building, 
motorcycle and products of Chapter 72 
and Chapter 73 manufacturing industry 

Imported by VAT registered 
Transformer, pre-fabricated building 
and products of Chapter 72 and Chapter 
73 manufacturing industry 

10 7208.53.10 Imported by VAT registered 
Transformer, pre-fabricated building, 
motorcycle and products of Chapter 72 
and Chapter 73 manufacturing industry 

Imported by VAT registered 
Transformer, pre-fabricated building 
and products of Chapter 72 and Chapter 
73 manufacturing industry 

11 8523.29.12 Operating systems; development tools  Database; operating systems; 
development tools; productivity; 
communication or collaboration 
software  

12 8523.29.13 Other computer software  Other software for automatic data 
processing machines 

13 8523.49.21 Operating systems; development tools  Database; operating systems; 
development tools; productivity; 
communication or collaboration 
software  

14 8523.49.31 Other computer software  Other software for automatic data 
processing machines 

15 8703.40.23 Microbus of a cylinder capacity not 
exceeding 1800 cc, CBU, brand new  

Microbus, brand new  

16 8703.40.24 Microbus of a cylinder capacity 
exceeding 1800 cc, CBU, brand new 

Microbus, reconditioned  

17 8703.50.23 Microbus of a cylinder capacity not 
exceeding 1800 cc, CBU, brand new  

Microbus, brand new  

18 8703.50.24 Microbus of a cylinder capacity 
exceeding 1800 cc, CBU, brand new 

Microbus, reconditioned  

19 8703.60.23 Microbus of a cylinder capacity not Microbus, brand new  



Sl. 
No. 

H.S. Code Existing Description Changed Description 

(1) (2) (3) (4) 
exceeding 1800 cc, CBU, brand new  

20 8703.60.24 Microbus of a cylinder capacity 
exceeding 1800 cc, CBU, brand new 

Microbus, reconditioned  

21 8703.70.23 Microbus of a cylinder capacity not 
exceeding 1800 cc, CBU, brand new  

Microbus, brand new  

22 8703.70.24 Microbus of a cylinder capacity 
exceeding 1800 cc, CBU, brand new 

Microbus, reconditioned  

23 3824.99.50 Coated calcium carbonate imported by 
calcium carbonate filler manufacturers 

Coated calcium carbonate imported by 
VAT registered plastic goods or calcium 
carbonate filler manufacturers 

খ) য সকল H.S.Code একীভুত (Merge) করা হেয়েছ 

Sl. 
No. 

Existing 
H.S. Code 

Merged  
H.S. Code 

Description 

(1) (2) (3) (4) 
1 7304.39.10 7304.39.00 --Other 

7304.39.90 
2 8301.20.10 8301.20.00 - Locks of a kind used for motor vehicles 

8301.20.90 
3 8483.10.10 8483.10.00 - Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and 

cranks 8483.10.90 
4 8511.20.10 8511.20.00 - Ignition magnetos; magneto-dynamos; magnetic flywheels 

8511.20.90 
5 8511.40.10 8511.40.00 - Starter motors and dual purpose starter-generators 

8511.40.90 
6 9029.20.10 9029.20.00 - Speed indicators and tachometers; stroboscopes 

9029.20.90 

গ) য সকল H.S.Code িবভাজন (Split) করা হেয়েছ 

Sl. 
No. 

Existing 
H.S. Code 

Splited  
H.S. Code 

Description 

(1) (2) (3) (4) 
1. 0901.11.00 0901.11.10 --- Wrapped/canned upto 2.5 kg 

0901.11.90 --- Other 
2. 0901.12.00 0901.12.10 --- Wrapped/canned upto 2.5 kg 

0901.12.90 --- Other 
3. 0901.21.00 0901.21.10 --- Wrapped/canned upto 2.5 kg 

0901.21.90 --- Other 
4. 0901.22.00 0901.22.10 --- Wrapped/canned upto 2.5 kg 

0901.22.90 --- Other 
5. 0901.90.00 0901.90.10 --- Wrapped/canned upto 2.5 kg 

0901.90.90 --- Other 
6. 1104.19.00 1104.19.10 --- Wrapped/canned upto 2.5 kg. 

1104.19.90 --- Other 
7. 1104.22.00 1104.22.10 --- Wrapped/canned upto 2.5 kg. 

1104.22.90 --- Other 
8. 1104.23.00 1104.23.10 --- Wrapped/canned upto 2.5 kg. 

1104.23.90 --- Other 
9. 1104.29.00 1104.29.10 --- Wrapped/canned upto 2.5 kg. 

1104.29.90 --- Other 
10. 1104.30.00 1104.30.10 --- Wrapped/canned upto 2.5 kg. 



Sl. 
No. 

Existing 
H.S. Code 

Splited  
H.S. Code 

Description 

(1) (2) (3) (4) 
1104.30.90 --- Other 

11. 1704.10.00 1704.10.10 --- Put up for retail sale 
1704.10.90 --- Other  

12. 1704.90.00 1704.90.10 --- Put up for retail sale 
1704.90.90 --- Other  

13. 1901.90.10 1901.90.11 ---- Filled milk powder imported by VAT registered milk products 
manufacturing industries 

1901.90.19 ---- Other 
14. 2712.20.00 2712.20.10 --- Imported by VAT registered tyre tube manufacturing industries 

2712.20.90 --- Other 
15. 2901.23.00 2901.23.10 --- Refrigerant isobutane/R600a imported by VAT registered 

refrigerator manufacturing industries  
2901.23.90 --- Other 
4106.22.90 --- Other 

16. 4823.70.00 4823.70.10 --- Gasket imported by VAT registered compressor manufacturers 
4823.70.90 --- Other 

17. 8504.90.20 8504.90.21 ---- Formed core imported by VAT registered voltage stabilizer 
manufacturing industries 

8504.90.29 ---- Other 
18. 8532.29.00 8532.29.10 --- Capacitor imported by VAT registered compressor manufacturers 

8532.29.90 --- Other 
19. 8311.10.00 8311.10.10 --- Welding wire imported by VAT registered compressor 

manufacturers 
8311.10.90 --- Other 

20. 8523.80.00 8523.80.10 --- Database; operating systems; development tools; productivity; 
communication or collaboration software  

8523.80.20 --- Other software for automatic data processing machines 
8523.80.90 --- Other  

ঘ) য সকল H.S. Code বািতল করা হেয়েছ 

Sl. 
No. 

New  
H.S. Code 

Description 

(1) (2) (3) 
1. 4401.10.00 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms 
2. 4403.10.00 Treated with paint, stains, creosote or  other preservatives  
3. 4403.20.00 Other, coniferous  
4. 4403.92.00 Of beech (Fagus spp.) 
5. 4406.10.00 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood Not impregnated  
6. 4406.90.00 Other Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood 
7. 4407.10.00 Coniferous 
8. 4412.32.00 Other, with at least one outer ply of nonconiferous wood  
9. 8703.40.25 Microbus of a cylinder capacity not exceeding 1800 cc, CBU, reconditioned  

10. 8703.40.26 Microbus of a cylinder capacity exceeding 1800 cc, CBU, reconditioned 
11. 8703.50.25 Microbus of a cylinder capacity not exceeding 1800 cc, CBU, reconditioned  
12. 8703.50.26 Microbus of a cylinder capacity exceeding 1800 cc, CBU, reconditioned 
13. 8703.60.25 Microbus of a cylinder capacity not exceeding 1800 cc, CBU, reconditioned  
14. 8703.60.26 Microbus of a cylinder capacity exceeding 1800 cc, CBU, reconditioned 
15. 8703.70.25 Microbus of a cylinder capacity not exceeding 1800 cc, CBU, reconditioned  
16. 8703.70.26 Microbus of a cylinder capacity exceeding 1800 cc, CBU, reconditioned 



ঙ) য সকল H.S. Code নতুন সিৃ  করা হেয়েছ 

Sl. 
No. 

New  
H.S. Code 

Description 

(1) (2) (3) 
1 2710.19.23 Recycled lubricating oil  
2 2710.19.24 Recycled lube base oil 
3 2712.90.20 Paraffin wax imported by VAT registered manufacturers  
4 3206.19.20 Color master batch 
5 4401.11.00 Coniferous 
6 4401.12.00 Non-coniferous 
7 4401.40.00 Sawdust and wood waste and scrap, not agglomerated. 
8 4403.11.00 Treated with paint, stains, creosote or  other preservatives:Coniferous 
9 4403.12.00 Treated with paint, stains, creosote or  other preservatives:Non-coniferous 

10 4403.21.00 Other, coniferous Of pine (Pinus spp.), of which any cross-sectional dimension is 
15 cm or more 

11 4403.22.00 Other, coniferous Of pine (Pinus spp.), other 
12 4403.23.00 Other, coniferous Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.), of which any cross-

sectional dimension is 15 cm or more 
13 4403.24.00 Other, coniferous Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.), other 
14 4403.25.00 Other, of which any cross-sectional dimension is 15 cm or more 
15 4403.26.00 Other, coniferous 
16 4403.93.00 Of beech (Fagus spp.), of which any cross-sectional dimension is 15 cm or more 
17 4403.94.00 Of beech (Fagus spp.), other 
18 4403.95.00 Of birch (Betula spp.), of which any cross-sectional dimension is 15 cm or more 
19 4403.96.00 Of birch (Betula spp.), other 
20 4403.97.00 Of poplar and aspen (Populus spp.) 
21 4403.98.00 Of eucalyptus (Eucalyptus spp.) 
22 4406.11.00 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, not impregnated: Coniferous 
23 4406.12.00 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, not impregnated: Non-

coniferous 
24 4406.91.00 Other Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood: Coniferous 
25 4406.92.00 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood:Non-coniferous 
26 4407.11.00 Of pine (Pinus spp.) 
27 4407.12.00 Of fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.) 
28 4407.19.00 Other 
29 4407.96.00 Of birch (Betula spp.)  
30 4407.97.00 Of poplar and aspen (Populus spp.)  
31 4412.33.00 Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood of the species alder 

(Alnus spp.), ash (Fraxinus spp.), beech (Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry 
(Prunus spp.), chestnut (Castanea spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus 
spp.), hickory (Carya spp.), horse chestnut (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), maple 
(Acer spp.), oak (Quercus spp.), plane tree (Platanus spp.), poplar and aspen 
(Populus spp.), robinia (Robinia spp.), tulipwood (Liriodendron spp.) or walnut 
(Juglans spp.) 

32 4412.34.00 Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood not specified under 
subheading 4412.33 

33 4412.39.00 Other, with both outer plies of coniferous wood 
34 4901.99.30 Other books 
35 8545.90.20 Carbon rod 
36 8504.40.30 Voltage stabilizer (capacity upto 2,000 VA) 
37 7320.90.20 Spring imported by VAT registered compressor manufacturers 
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