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বাাংলাদেদশর জাতীয় বাদজট ২০২০-২১ 

প্রর্ম অধ্যায় 

সবস সমল্লাসহর-রহমাসৈর রসহম 

মাৈৈীয় স্পীকার 

আিৈার িানুিহ অনুমসতক্রদম আসম আ হ ম মুস্তফা কামাল, অর্ থমন্ত্রী প্রস্তাসবত 

বাদজট ২০২০-২০২১ এবাং িম্পূরক বাদজট ২০১৯-২০২০ এই মহাৈ িাংিদে 

উিস্থািৈ করদত োঁসিদয়সছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

০২। আমার বিদব্যর শুরুদত আসম গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞসিদত্ত স্মরণ করসছ 

জৈগণ অন্তঃপ্রাণ, আজীবৈ িাংিামী প্রৈতা জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুসজবুর 

রহমাৈ-প্রক; ১৯৭৫ িাদলর ১৫ আগদস্টর কালরাসত্রদত শহীে বঙ্গমাতািহ 

বঙ্গবন্ধু িসরবাদরর িেস্যদেরদক। স্মরণ করসছ প্রজলখাৈায় শহীে জাতীয় িার 

প্রৈতা, মহাৈ মুসিযুদদ্ধ সত্রশ লাখ শহীে, বীর মুসিদ্াদ্ধা ও স্বাধীৈতা যুদদ্ধর 

িময় িম্ভ্রম হারাদৈা ২ লাখ মা-প্রবাৈদক। আমাদের স্বাসধকার প্রর্দক স্বাধীৈতা 

আদদালদৈ প্রেদশর জন্য ্াঁরা জীবৈ সেদয়দছৈ, ্াঁদের িরম তযাদগর সবসৈমদয় 

আমরা আজ স্বাধীৈ, প্রিই িকল অকুদতাভয় বীর িন্তাৈদের গভীর ভালবািায়, 

শ্রদ্ধার িাদর্ স্মরণ করসছ। আসম মহাৈ আল্লাহ্ িাদকর কাদছ তাঁদের িকদলর 

আত্মার মাগদফরাত কামৈা করসছ। একই িাদর্ ববসশ্বক মহামারী প্রকাসভি-১৯ 

এ প্রাণ হারাদৈা িকদলর আত্মার মাগদফরাত কামৈা করসছ, িমদবেৈা জ্ঞািৈ 

করসছ তাদের িসরবাদরর প্রসত। আর ্ারা এখদৈা আক্রান্ত হদয় সিসকৎিাধীৈ 

আদছৈ তাদের আশু সুস্থতা কামৈা করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

০৩। ২০২০ িালটি আমাদের জাতীয় জীবদৈ এক সবদশষ গুরুত্বপূণ থ বছর। এ 
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বছর উে্াসিত হদে িব থকাদলর িব থদশ্রষ্ঠ বাঙাসল বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুসজবুর 

রহমাদৈর জন্মশতবাসষ থকী। আিসৈ অবগত আদছৈ প্র্, কদরাৈার প্রাদ্যভথাদবর 

কারদৈ জাসতর সিতার জন্মশতবাসষ থকীর অনুষ্ঠাৈিমুহ পুৈসব থন্যাি কদর 

জৈিমাগম এসিদয় সিসজটাল িদ্ধসতদত উে্াসিত হদে। ২০২১ িাদলর ১৭ 

মাি থ ি্ থন্ত প্রিটি িলমাৈ র্াকদব। আিদছ ২০২১ সিিাদে আমাদের স্বাধীৈতার 

সুবণ থ জয়ন্তী। জাসতর সিতার জন্মশতবাসষ থকী ও স্বাধীৈতার সুবণ থ জয়ন্তী 

অনুষ্ঠাৈ যুগিৎভাদব িলদব। িাধারণ মানুদষর অর্ থনৈসতক মুসি এবাং তাঁদের 

জীবৈমাদৈর উন্নয়ৈিহ িকদলর প্রমৌসলক অসধকার প্রসতষ্ঠা করদত 

আদলাকবসতথকা সৈদয় জাসতর সিতার প্রেখাদৈা িদর্ প্রেদশর মানুদষর জন্য 

অসবরাম কাজ কদর ্াদেৈ আমাদের িকদলর প্রাণসপ্রয় মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী 

জৈদৈত্রী প্রশখ হাসিৈা। তাঁর প্রসত আমাদের অদৈক অদৈক কৃতজ্ঞতা। 

প্রপ্রসিত ও প্রপ্রিািট 

মাৈৈীয় স্পীকার 

০৪। প্র্দহতু িলসত অর্ থবছদরই িদিদছ জাসতর সিতার শততম 

জন্মবাসষ থকী। প্র্দহতু এ বছরটি জাসতর জন্য সবদশষ একটি বছর। আমরা 

িবাই পুদরাপুসর আত্মপ্রতযয়ী সছলাম এ বছর আমরা আমাদের অর্ থৈীসতদত 

প্রেদশর প্রিরা প্রবৃসদ্ধটি জাসতদক উিহার সেদবা। এদিদত্র আমাদের ইসিত 

লিমাত্রাটি সছল শতকরা ৮.২ ভাগ প্রর্দক ৮.৩ ভাগ। আমরা শুরুও 

কদরসছলাম সুদর আশােীপ্তভাদব অিাধারণ গসতদত। অর্ থবছদরর প্রর্ম ৮ মাি 

ি্ থন্ত ্খদৈা আমরা কদরাৈায় প্রবশী মাত্রায় আক্রান্ত হয়সৈ, আমরা অর্ থৈীসতদত 

একটি শসিশালী অবস্থাৈ ধদর রাখদত িিম হদয়সছলাম। পৃসর্বীর প্রখ্যাত 

িকল সর্াংকট্যাাংক ও গণমাধ্যমিমূহ আমাদের প্রশাংিায় সছল িঞ্চমুখ। এশীয় 

উন্নয়ৈ ব্যাাংক (এসিসব) বছদরর প্রর্ম ৮ মাদির সহিাদব আমাদের প্রবৃসদ্ধর 

সহিাব কদষসছদলা ৭.৮ ভাগ। সকন্তু দ্যঃদখর সবষয় কদরাৈার প্রভাব িারা সবদশ্বর 

অর্ থৈীসতর সহিাব-সৈকাশদক িম্পূণ থ ওলটিালট কদর সেদয়দছ। 
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০৫। আন্তজথাসতক মূদ্র্া তহসবদলর মদত ২০২০ িাদল ববসশ্বক অর্ থৈীসত ৩.০ 

শতাাংশ িাংকুসিত (Negative growth) হদব এবাং সবশ্বব্যাাংক েসিণ এসশয়ার 

সজসিসি প্রবৃসদ্ধ ১.৮ - ২.৮ শতাাংশ হদব মদম থ পূব থাভাি সেদয়দছ। সবশ্ব বাসণজয 

িাংস্থার মদত ২০২০ িাদল ববসশ্বক িে বাসণজয ১৩-২০ শতাাংশ হ্রাি িাদব। 

আন্তজথাসতক শ্রম িাংস্থার মদত সবশ্বব্যািী ১৯ প্রকাটি ৫০ লি কমীর পূণ থকালীৈ 

িাকুসর হ্রাি িাদব। আঙ্কটাি (UNCTAD)-এর পূব থাভাি অনু্ায়ী ২০২০ 

িাদল ববসশ্বক এফসিআই প্রবাহ ৫-১৫ শতাাংশ হ্রাি িাদব। এছািা লকিাউৈ ও 

প্রতদলর মূল্য হ্রাদির কারদণ ববসশ্বক প্ররসমদটন্স ২০ শতাাংশ হ্রাি িাদব মদম থ 

পূব থাভাি প্রেওয়া হদয়দছ। 

০৬। সবশ্বব্যািী এদহৈ দূদ্ থাদগর িময় মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী জাসতর িামদৈ ১ 

লি প্রকাটি টাকারও প্রবসশ সবশাল প্রদণােৈা প্রঘাষণা সেদয়দছৈ েসরদ্র্ ও অিহায় 

মানুদষর িাদশ োঁিাদৈা, প্রেদশর অর্ থৈীসতর িাকা িিল রাখা এবাং উন্নয়দৈর 

িঠিক ধারায় সফসরদয় আৈার জন্য; ঠিক প্র্মৈটি সতসৈ কদরসছদলৈ ১৯৯৭ 

িাদল এসশয়ার অর্ থনৈসতক সবি্ থয় হদত এবাং ২০০৯ িাদল সবশ্ব মদা হদত 

প্রেশদক রিা করার জন্য। মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী প্রঘাসষত এই প্যাদকজ সজসিসি’র 

৩.৭ শতাাংশ এবাং তা েসিণ এসশয়ার িদব থাচ্চ। 

০৭। দ্যা ইদকাৈসমস্ট ২ প্রম ২০২০ তাসরদখ গদবষণামূলক এক প্রসতদবেদৈ 

িারটি মাৈেদের সভসত্তদত ্র্া: সজসিসি শতাাংদশ িরকাসর ঋণ, প্রমাট 

ববদেসশক ঋণ, ঋদণর সুে এবাং ববদেসশক মুদ্র্ার সরজাদভথর সভসত্তদত ৬৬টি 

উেীয়মাৈ িবল অর্ থৈীসতর প্রেদশর তাসলকা প্রকাশ কদরদছ তাদত বাাংলাদেশ 

৯ম স্থাদৈ অবস্থাৈ করদছ। এই ্সেও তাদের সহিাদব এখদৈা আমরা অন্যদের 

তুলৈায় ভাল অবস্থাদৈ অবস্থাৈ করসছ, আর এজন্য জাৈাই মহাৈ আল্লাহর 

েরবাদর অদশষ শুকসরয়া। 

মাৈৈীয় স্পীকার, আমরা মদৈ কসর আমাদের এিব অজথৈ বা কৃসতত্ব প্রকাদশর 

িময় এটা ৈয়, িময় এখৈ প্রাণঘাসত কদরাৈা ভাইরাদির প্রমাকাদবলা কদর 

সুসিসন্তত িসরকল্পৈার মাধ্যদম প্রেদশর িকল মানুষদক িাদর্ সৈদয় প্রেশদক 
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এসগদয় সৈদয় ্াওয়া। মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রীদক ধন্যবাে, সতসৈ সৈরলিভাদব এই 

কাজটি অব্যাহত প্ররদখদছৈ। 

কদরাৈা দূদ্ থাগ প্রমাকাদবলায় প্রদণােৈা প্যাদকজ 

মাৈৈীয় স্পীকার 

০৮। আিসৈ জাদৈৈ প্র্, প্রেদশ প্রকাসভি-১৯ ৈদভল কদরাৈাভাইরাদির 

প্রাদূভথাব শুরুর িাদর্ িাদর্ই আমরা এ িাংকট প্রমাকাসবলায় ৈাৈাসবধ সিদ্ধান্ত 

িহণ কদরসছ। অর্ থৈীসতর উির িম্ভাব্য সবরূি প্রভাব উত্তরদণ আমরা একটি 

িামসিক কম থিন্থা সৈধ থারণ কদরসছ ্ার মদধ্য সকছু কাজ আমরা অসবলদে 

বাস্তবায়ৈ কদরসছ, সকছু স্বল্পদময়াদে বাস্তবায়দৈর উদদ্যাগ সৈদয়সছ ও এবাং সকছু 

কাজ েীঘ থদময়াদে বাস্তবায়ৈ করদবা। 

০৯। আমাদের এ কম থিন্থার িারটি প্রধাৈ প্রকৌশলগত সেক রদয়দছ। প্রর্ম 

প্রকৌশলটি হল িরকাসর ব্যদয়র প্রিদত্র কম থসৃজৈদক প্রাধান্য প্রেয়া এবাং সবলািী 

ব্যয় সৈরুৎিাসহত করা। গত এক েশদকর সুশৃঙ্ক্ষল মুদ্র্াৈীসত ও রাজস্ব ৈীসত 

বাস্তবায়দৈর ফদল আমাদের ঋদণর সস্থসত-সজসিসি’র অনুিাত অতযন্ত কম (৩৪ 

শতাাংশ) হওয়ায় প্রাদূভথাবজসৈত কারদণ িরকাসর ব্যয় বি আকাদর বািাদলও 

তা িামসিক অর্ থৈীসতর উির প্রকাৈ প্রৈসতবািক প্রভাব প্রফলদব ৈা। আমাদের 

সিতীয় প্রকৌশলটি হল ব্যাাংক ব্যবস্থার মাধ্যদম স্বল্প সুদে কসতিয় ঋণ সুসবধা 

প্রবতথৈ করা ্াদত অর্ থনৈসতক কম থকাে পূৈরুজ্জীসবত হয় এবাং প্রেদশ-সবদেদশ 

উদদ্যািাদের প্রসতদ্াসগতার িিমতা বৃসদ্ধ িায়। তৃতীয় প্রকৌশলটি হল 

হতেসরদ্র্, কম থহীৈ হদয় িিা সৈম্ন আদয়র জৈদগাষ্ঠী এবাং অপ্রাসতষ্ঠাসৈক 

কম থকাদে সৈদয়াসজত জৈগণদক সুরিা সেদত িরকাদরর িামাসজক সুরিা 

কা্ থক্রদমর আওতা বৃসদ্ধ করা। িতুর্ থ ও িবদশষ প্রকৌশলটি হল বাজাদর মুদ্র্া 

িরবরাহ বৃসদ্ধ করা। তদব, এ প্রকৌশলটি আমরা অতযন্ত িতকথতার িাদর্ 

বাস্তবায়ৈ করসছ ্াদত মূল্যস্ফীসতর প্রৈসতবািক প্রভাব সৈয়ন্ত্রণ করা ্ায়। 
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১০। আিসৈ জাদৈৈ প্র্, প্রেদশ প্রকাসভি-১৯ ৈদভল কদরাৈাভাইরাদির 

প্রাদূভথাব শুরুর িাদর্ িাদর্ই িরকার এ িাংকট প্রমাকাসবলায় ৈাৈাসবধ সিদ্ধান্ত 

িহণ কদরদছ। প্রাদূভথাব প্রমাকাসবলায় জরুসর স্বাস্থযদিবা খাদতর ব্যবস্থািৈার 

িাশািাসশ কম থিাংস্থাৈ টিসকদয় রাখা এবাং অর্ থনৈসতক পূৈরুদ্ধাদর িরকার প্রায় 

১ লি ৩ হাজার ১১৭ প্রকাটি টাকার প্রদণােৈা প্যাদকজ প্রঘাষণা কদরদছ। 

বিৃতার এ ি্ থাদয় আসম এ সবষদয় একটু সবস্তাসরত উদল্লখ করদত িাইঃ 

• কদরাৈা প্রাদূভথাদবর শুরুদতই ইউদরাি আদমসরকার বাজাদর ধি ৈাদম এবাং 

এর ফদল আমাদের বতসর প্রিাষাকিহ রপ্তাসৈমুখী খাদত রপ্তাসৈ আদেশ 

বাসতল ও স্থসগত হদত শুরু কদর। এদত কদর এ খাদতর প্রায় ৫০ লি 

শ্রসমদকর কম থিাংস্থাৈ হুমসকর মদধ্য িদি। এ অবস্থায় রপ্তাসৈমুখী খাদতর 

শ্রসমকদের প্রবতৈ-ভাতা অব্যাহত রাখার স্বাদর্ থ আমরা ৫ হাজার প্রকাটি 

টাকার একটি তহসবল প্রঘাষণা কসর। িরকাদরর এ দ্রুত সিদ্ধান্ত িহদণর 

ফদল সবপুল িাংখ্যক শ্রসমক কম থিারীর কম থিাংস্থাৈ টিসকদয় রাখা িম্ভব 

হদয়দছ। 

• মাদি থর প্রশষ িপ্তাহ হদত প্রম মাি ি্ থন্ত েীঘ থ িময় ছুটির কারদৈ প্রেদশর 

অর্ থনৈসতক কম থকাদে ব্যািক স্থসবরতা প্রেখা প্রেয়। এ প্রপ্রিািদট িসতিস্ত 

সশল্প ও িাসভ থি প্রিক্টদরর প্রসতষ্ঠাৈগুদলাদক ব্যবিায় টিসকদয় রাখদত আমরা 

৩০ হাজার প্রকাটি টাকার স্বল্প সুদে ওয়াসকথাং কযাসিদটল ঋণ সুসবধা প্রণয়ৈ 

কদরসছ। একইভাদব কুটির সশল্পিহ ক্ষুদ্র্ ও মাঝাসর সশল্প প্রসতষ্ঠাৈগুদলার 

জন্যও আমরা ২০ হাজার প্রকাটি টাকার আদরা একটি স্বল্প সুদের ওয়াসকথাং 

কযাসিদটল ঋণ সুসবধা িালু কদরসছ। 

• ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণিদত্রর আওতায় কাঁিামাল আমোসৈর সুদ্াগ বৃসদ্ধর 

লদিয আমরা বাাংলাদেশ ব্যাাংক কতৃথক প্রবসতথত এক্সদিাট থ প্রিদভলিদমন্ট 

ফাদের আকার ৩.৫ সবসলয়ৈ িলার হদত ৫ সবসলয়ৈ িলাদর উন্নীত 

কদরসছ এবাং এর সুদের হার হ্রাি কদরসছ। 

• রপ্তাসৈকারকদের সপ্র-সশিদমন্ট খাদতর ব্যয় অর্ থায়দৈর জন্য বাাংলাদেশ 
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ব্যাাংদকর মাধ্যদম আমরা সপ্র-সশিদমন্ট প্রক্রসিট সরফাইন্যান্স সস্কম ৈাদম ৫ 

হাজার প্রকাটি টাকার ৈতুৈ একটি ঋণ সুসবধা িালু কদরসছ ্ার ফদল 

রপ্তাসৈকারকদের রপ্তাসৈর িিমতা বৃসদ্ধ িাদব। 

• কদরাৈা প্ররাগীদের প্রিবা প্রোদৈর কাদজ সৈদয়াসজত িািার, ৈাি থ ও 

স্বাস্থযকমীদের িকলদক আমরা দ্যই মাদির প্রবতদৈর িমিসরমাণ সবদশষ 

িম্মাৈী প্রেয়ার উদদ্যাগ সৈদয়সছ। 

• প্ররাগীদের প্রিবা প্রোদৈ িরািসর সৈদয়াসজত িািার, ৈাি থ ও স্বাস্থযকমীিহ 

এ িাংক্রান্ত িরকার প্রঘাসষত সৈদে থশৈা বাস্তবায়দৈ মাঠ প্রশািৈ, আইৈ-

শৃঙ্ক্ষলা রিাকারী বাসহৈী, িশস্ত্র বাসহৈী এবাং প্রতযিভাদব সৈদয়াসজত 

প্রজাতদন্ত্রর অন্যান্য কম থিারী োসয়ত্ব িালৈকাদল ভাইরাদি আক্রান্ত হদল বা 

আক্রান্ত হদয় মৃতুযবরণ করদল তাদের িসরবারদক উিযুি িসতপূরণ 

প্রোদৈর জন্য আমরা উদদ্যাগ িহণ কদরসছ। 

• ভাইরাি প্রাদূভথাদবর কারদৈ হঠাৎ কম থহীৈ হদয় িিা েসরদ্র্ মানুদষর জন্য 

আমরা খাবাদরর ব্যবস্থা কদরসছ। এ লদিয আমরা মাৈসবক িহায়তা 

সহদিদব প্রেশব্যািী প্রমাট ৪ লি প্রমসিক টৈ িাল ও ১ লি প্রমসিক টৈ গম 

সবৈামূদল্য সবতরণ কদরসছ। িাশািাসশ, সৈম্ন আদয়র জৈদগাষ্ঠীর মাদঝ 

আমরা মাত্র ১০ টাকা প্রকসজ েদর িাল সবক্রয় কদরসছ। 

• ভাইরািজসৈত কারদৈ কম থহীৈতা ও আদয়র সুদ্াগ হ্রাদির কবল প্রর্দক 

প্রেদশর অসত েসরদ্র্ জৈদগাষ্ঠীদক সুরিা সেদত আমরা িামাসজক সৈরািত্তা 

বলদয়র আওতা বািাদৈার উদদ্যাগ সৈদয়সছ। িারাদেদশ সৈব থাসিত ৫০ লি 

উিকারদভাগী িসরবাদরর প্রদতযকদক ২,৫০০ টাকা কদর অনুোৈ প্রোৈ 

কদরসছ। এর িাশািাসশ, প্রেদশর অসত েসরদ্র্ ১০০টি উিদজলায় আমরা 

বয়স্ক ভাতা কম থসূসি, প্রসতবন্ধী ভাতা কম থসূিী এবাং সবধবা ও স্বামী 

সৈগৃহীতা মসহলা ভাতা কম থসূসির আওতা শতভাদগ উন্নীত কদরসছ। 

প্রসতবন্ধী ভাতািহ এই দ্যই ভাতার উিকারদভাগীর িাংখ্যা প্রমাট ১১ লি 

বৃসদ্ধ প্রিদয়দছ। এছািা গৃহহীৈ মানুদষর জন্য গৃহ সৈম থাদণ ২ হাজার ১৩০ 

প্রকাটি টাকা বরাদ্দ করা হদয়দছ। 
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• কদরাৈা ভাইরাি িরবতী অর্ থনৈসতক পূৈরূদ্ধাদরর জন্য আমাদের প্র্ 

কম থিসরকল্পৈা তার অন্যতম গুরুত্বপূণ থ অিাসধকার হদলা কৃসষখাদতর 

উৎিােৈ অব্যাহত রাখা। প্রেদশর মানুদষর খাদ্য সৈরািত্তা সৈসিদতর জন্য 

কৃসষ উৎিােৈ স্বাভাসবক রাখদত আমরা প্রবশসকছু গুরুত্বপূণ থ উদদ্যাগ 

সৈদয়সছ। কৃসষ খাদত ভতুথসকর িসরমাণ বাসিদয় ৯ হাজার ৫০০ প্রকাটি টাকা 

করা হদয়দছ এবাং কৃসষ ্াসন্ত্রকীকরদণ আমরা ২০০ প্রকাটি টাকা প্রদণােৈা 

সেদয়সছ। এছািাও, কৃষদকর উৎিাসেত ধাৈ-িাদলর ন্যায্যমূল্য প্রাসপ্ত ও 

বাজাদর িাদলর োম সস্থসতশীল রাখদত ২০২০-২১ অর্ থবছদর ধাৈ-িাদলর 

িরকাসর িাংিহ ও সবতরদণর লিযমাত্রা আদরা দ্যই লি টৈ বাসিদয়সছ। 

কৃষদকর ঋণ প্রাসপ্ত িহজ করার লদিয আমরা ৫ হাজার প্রকাটি টাকার 

একটি কৃসষ সরফাইন্যান্স সস্কম গঠৈ করদত ্াসে। এছািা সৈম্ন আদয়র 

প্রিশাজীসব কৃষক/ ক্ষুদ্র্ ব্যবিায়ীদের জন্য ৩ হাজার প্রকাটি টাকার পূৈ: 

অর্ থায়ৈ সস্কম প্রঘাষণা করা হদয়দছ। 

• কৃসষ ও কৃসষ িাংসিি উৎিােৈ ও প্রিবা, ক্ষুদ্র্ ব্যবিা, ক্ষুদ্র্ ও কুটির সশল্প, 

ইতযাসে খাদত িাদমর েসরদ্র্ কৃষক, সবদেশদফরত প্রবািী শ্রসমক এবাং 

প্রসশসিত তরুণ ও প্রবকার যুবাদের িামীণ এলাকায় ব্যবিা ও 

আত্মকম থিাংস্থাৈমূলক কাদজ স্বল্প সুদে ঋণ সবতরদণর ব্যবস্থা িম্প্রিারণ 

করার লদিয িল্লী িঞ্চয় ব্যাাংক, প্রবািী কল্যাণ ব্যাাংক, কম থিাংস্থাৈ 

ব্যাাংক এবাং িল্লী কম থ-িহায়ক ফাউদেশৈ (সিদকএিএফ) প্রদতযদকর 

মাধ্যদম ৫০০ প্রকাটি টাকা কদর প্রমাট ২,০০০ প্রকাটি টাকার ঋণ সবতরণ 

করা হদব। 

• বাাংলাদেশ ব্যাাংক কতৃথক িকল বাসণসজযক ব্যাাংদকর সবতরণকৃত ঋদণর 

সবিরীদত এসপ্রল ও প্রম মাদির সুে আোয় স্হসগত করার কারদণ প্রমাট সুে 

১৬ হাজার ৫৪৯ প্রকাটি টাকার মদধ্য িরকার ২ হাজার প্রকাটি টাকা 

বাসণসজযক ব্যাাংকিমূহদক ভতুসকথ সহদিদব প্রোৈ করদব ্া আনুিাসতক 

হাদর ঋণ িহীতাগণদক িসরদশাধ করদত হদব ৈা। 
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মাৈৈীয় স্পীকার 

১১। বাদজট প্রণয়ৈকাদল আমরা প্রসতবছর অর্ থৈীসতসবে, ব্যবিায়ী, কৃষক, 

প্রিশাজীসব, গণমাধ্যমিহ সবসভন্ন প্রশ্রণী-প্রিশার মানুদষর মতামত ও িরামশ থ 

িহণ কদর র্াসক। িলসত বছর কদরাৈা িাংকদটর কারদণ িরািসর িরামশ থ িভা 

আদয়াজৈ করা িম্ভব হয়সৈ। তদব সবকল্প সহদিদব অর্ থ সবভাদগর ওদয়বিাইদট 

অৈলাইদৈ ৈাগসরকদের মতামত/ িরামশ থ আহবাৈ কসর। অদৈদকই এই 

সিসজটাল মাধ্যদম তাদের মতামত/ িরামশ থ প্রোৈ কদরদছ ্া আমরা এই 

বাদজট প্রণয়ৈকাদল গুরুত্ব িহকাদর সবদবিৈা কদরসছ। 
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সিতীয় অধ্যায় 

িম্পূরক বাদজট 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১২। এ ি্ থাদয় আসম িলসত ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর িম্পূরক বাদজট ও 

২০২০-২১ অর্ থবছদরর প্রস্তাসবত বাদজট কাঠাদমার উির আদলাকিাত করব। 

িলসত ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর িম্পূরক বাদজট 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৩। েীঘ থ প্রতীসিত ভযাট আইৈ, ২০১২-এর িফল বাস্তবায়ৈ এবাং প্রেদশর 

অর্ থৈীসত সুদৃঢ় অবস্থাদৈ র্াকদব ধদর সৈদয় িলসত ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর 

রাজস্ব আহরণ ও ব্যদয়র লিয সৈধ থারণ করা হদলও সবশ্বব্যািী মহামারী 

সৃসিকারী প্রকাসভি-১৯-এর প্রভাদব রাজস্ব আয় ও ব্যয় উভয়ই প্রতযাসশত 

মাত্রার প্রিদয় উদল্লখদ্াগ্য হাদর কম হদব মদম থ প্রতীয়মাৈ হদে। িলসত 

অর্ থবছদরর প্রফব্রুয়াসর, ২০২০ ি্ থন্ত আহসরত রাজদস্বর িসরমাণ সছল মূল 

বাদজদটর বাসষ থক লিযমাত্রার ৩৮.৩২ শতাাংশ। একই িমদয় িরকাসর ব্যয় 

হয় বাসষ থক বরাদদ্দর ৩৫.৮৪ শতাাংশ। বাদজট বাস্তবায়দৈর এই িসরসস্থসত 

সবদবিৈায় ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর বাদজদট প্র্ িাংদশাধৈ ও িমন্বয় করদত 

হদয়দছ তার একটি িাংসিপ্ত সববরণ িসরসশি ক: িারসণ ৩ -প্রত সবস্তাসরত 

প্রেখাদৈা হদয়দছ। 

১৪। িাংদশাসধত রাজস্ব আয়: ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর মূল বাদজদট রাজস্ব 

িাংিদহর লিযমাত্রা ধা্ থ করা হয় ৩ লি ৭৭ হাজার ৮১০ প্রকাটি টাকা। 

অর্ থবছদরর জুলাই-মাি থ িমদয় রাজস্ব আোয় িসরসস্থসত ি্ থাদলািৈা কদর 

রাজস্ব িাংিদহর লিযমাত্রা ২৯ হাজার ৭৪৬ প্রকাটি টাকা হ্রাি কদর ৩ লি ৪৮ 

হাজার ৬৪ প্রকাটি টাকা সৈধ থারণ করা হদয়দছ। 
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১৫। িাংদশাসধত ব্যয়: িলসত অর্ থবছদরর বাদজদট িব থদমাট িরকাসর ব্যদয়র 

প্রাক্কলৈ করা হয় ৫ লি ২৩ হাজার ১৯০ প্রকাটি টাকা। িাংদশাসধত বাদজদট এ 

ব্যয় ২১ হাজার ৬১৩ প্রকাটি টাকা হ্রাি কদর ৫ লি ০১ হাজার ৫৭৭ প্রকাটি 

টাকা সৈধ থারণ করা হদয়দছ। বাসষ থক উন্নয়ৈ কম থসূসির আকার ২ লি ২ হাজার 

৭২৭ প্রকাটি টাকা হদত ৯ হাজার ৮০৬ প্রকাটি টাকা হ্রাি কদর ১ লি ৯২ 

হাজার ৯২১ প্রকাটি টাকায় সৈধ থারণ করা হদয়দছ। অন্যসেদক, প্রকাসভি-১৯ এর 

কারদণ স্বাস্থয খাদত এবাং সবসভন্ন প্রদণােৈা বাস্তবায়দৈ ব্যয় বৃসদ্ধ প্রিদয়দছ। তদব 

কম গুরুত্বপূণ থ খাদত ব্যয় িাশ্রয় কদর িসরিালৈিহ অন্যান্য ব্যদয়র প্রাক্কলৈ 

হ্রাি করা হদয়দছ ১১ হাজার ৮১৩ প্রকাটি টাকা। 

১৬। িাংদশাসধত বাদজট ঘাটসত ও অর্ থায়ৈ: িলসত অর্ থবছদরর বাদজদট 

ঘাটসত প্রাক্কলৈ করা হদয়সছল ১ লি ৪৫ হাজার ৩৮০ প্রকাটি টাকা। 

িাংদশাসধত বাদজদট ঘাটসত সৈধ থারণ করা হদয়দছ ১ লি ৫৩ হাজার ৫১৩ 

প্রকাটি টাকা, ্া সজসিসি’র ৫.৫ শতাাংশ। মূল বাদজদট ঘাটসতর সবিরীদত 

ববদেসশক উৎি হদত অর্ থায়দৈর প্রাক্কলৈ সছল ৬৮ হাজার ১৬ প্রকাটি টাকা, ্া 

িাংদশাসধত বাদজদট হ্রাি প্রিদয় োঁসিদয়দছ ৫৬ হাজার ১৬৩ প্রকাটি টাকায়। 

অভযন্তরীণ উৎদির মদধ্য ব্যাাংক ব্যবস্থা হদত অর্ থায়দৈর িসরমাণ ধরা হদয়দছ 

৮২ হাজার ৪২১ প্রকাটি টাকা। 
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তৃতীয় অধ্যায় 

আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদরর বাদজট কাঠাদমা 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৭। সবশ্বব্যািী মহামারী সৃসিকারী ৈদভল কদরাৈা ভাইরাদির প্রভাদব িমি 

সবদশ্ব মহামদার পূব থাভাি রদয়দছ। প্রকাসভি-১৯ এর প্রভাদব বাাংলাদেদশর 

স্বাস্থয খাদত প্র্ িামসয়ক প্রদয়াজৈ উদ্ভূত হদয়দছ তা প্রমটাদৈা এবাং অর্ থৈীসতর 

সবসভন্ন খাদত প্র্ িয়-িসত সৃসি হদব তা পুনুরুদ্ধাদরর প্রকৌশল সবদবিৈায় সৈদয় 

২০২০-২১ অর্ থবছদরর বাদজট প্রস্তুত করা হদয়দছ। প্রকাসভি-১৯ এর প্রভাব 

প্রমাকাদবলায় প্রসতটি মন্ত্রণালয় ও সবভাদগর লিযমাত্রা পূরদণর ব্যবস্থা প্রস্তাসবত 

বাদজদট রাখা হদয়দছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৮। এবার আসম আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদরর প্রস্তাসবত আয় ও ব্যদয়র 

একটি সিত্র তুদল ধরসছ ্া িসরসশি  ‘ক’ িারসণ ৪ এ সবস্তাসরত প্রেয়া আদছ। 

১৯। সবগত অর্ থবছদরর বাদজট উিস্থািৈকাদল আসম কর রাজস্ব 

ব্যবস্থািৈার প্রিদত্র প্রবশসকছু িাংস্কারমূলক িেদিি িহদণর কর্া বদলসছলাম। 

এ বছদর এ িকল িাংস্কারমূলক িেদিি বাস্তবায়ৈ আমরা শুরু কদরসছ। সকন্তু 

অর্ থবছদরর সিতীয়াদধ থ প্রকাসভি-১৯ এর প্রভাদব আমরা প্রিগুদলা িফলভাদব 

প্রশষ করদত িাসরসৈ। আমরা গৃহীত িকল িাংস্কারমূলক কা্ থক্রম 

ধারাবাসহকভাদব আগামী অর্ থবছদর অব্যাহত রাখদত িাই। 

২০। ভযাট আইৈ, ২০১২ আমরা বাস্তবায়ৈ শুরু কদরসছ। এই বাস্তবায়ৈ 

িফল করদত আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদর প্রদয়াজৈীয় জৈবল বৃসদ্ধ, িরঞ্জাম 

িাংিহ এবাং েিতা বৃসদ্ধর সবষদয় কা্ থক্রম িলমাৈ র্াকদব। রাজস্ব আোদয়র 
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সিাংহভাগ জাতীয় রাজস্ব প্রবাদি থর মাধ্যদম আোয় করা হদয় র্াদক। তাই 

আগামী অর্ থবছদর জাতীয় রাজস্ব প্রবাদি থর প্রসতষ্ঠাসৈক িিমতা বৃসদ্ধর 

প্রদয়াজৈীয় উদদ্যাগ অব্যাহত র্াকদব। 

২১। আমাদের জৈিাংখ্যার একটা বি অাংশ কর প্রোদৈ িমর্ থ হদলও কর 

প্রোৈকাসরর িাংখ্যা মাত্র ২০-২২ লি। ফদল কর ফাঁসক প্ররাদধ প্রদয়াজৈীয় 

উদদ্যাগ িহণিহ তাদেরদক কর জাদলর (Tax-net) আওতায় আৈার 

প্রদয়াজৈীয় ব্যবস্থা আগামী বাদজদট র্াকদব। তাছািা, আমাদের রাজস্ব 

সজসিসি’র অনুিাত অন্যান্য প্রেদশর তুলৈায় কম। ফদল রাজস্ব সজসিসি 

অনুিাত বতথমাদৈর প্র্ৌসিক ি্ থাদয় বৃসদ্ধর কা্ থক্রম িহণ করা হদব। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

২২। প্রস্তাসবত কাস্টমি আইৈ, ২০২০ মহাৈ জাতীয় িাংিদে অনুদমাসেত 

হদল আগামী অর্ থবছদর এই আইৈ কা্ থকর করা হদব মদম থ আশাবাে ব্যি 

করসছ। 

২৩। উিদর বসণ থত বাস্তবতা এবাং আমাদের িকল িসরকসল্পত ও 

িাংস্কারমূলক কর ব্যবস্থািৈার হাত ধদর ২০২০-২১ অর্ থবছদর প্রমাট রাজস্ব 

আয় প্রাক্কলৈ করা হদয়দছ ৩ লি ৭৮ হাজার প্রকাটি টাকা। এর মদধ্য জাতীয় 

রাজস্ব প্রবাি থ উৎি হদত ৩ লি ৩০ হাজার প্রকাটি টাকা িাংিহ করা হদব। 

এৈসবআর বসহভূ থত সূত্র হদত কর রাজস্ব প্রাক্কলৈ করা হদয়দছ ১৫ হাজার প্রকাটি 

টাকা। এছািা, কর-বসহভূ থত খাত প্রর্দক রাজস্ব আহসরত হদব আদরা ৩৩ 

হাজার প্রকাটি টাকা। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

২৪। ২০২০-২১ অর্ থবছদর বাদজদটর আকার বা প্রমাট ব্যয় প্রাক্কলৈ করা 

হদয়দছ ৫ লি ৬৮ হাজার প্রকাটি টাকা, ্া সজসিসি’র ১৭.৯ শতাাংশ। 
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িসরিালৈিহ অন্যান্য খাদত প্রমাট বরাদ্দ রাখা হদয়দছ ৩ লি ৬২ হাজার ৮৫৫ 

প্রকাটি টাকা এবাং বাসষ থক উন্নয়ৈ কম থসূসিদত বরাদ্দ ধরা হদয়দছ ২ লি ৫ 

হাজার ১৪৫ প্রকাটি টাকা। 

২৫। বাসষ থক উন্নয়ৈ কম থসূসিদত বরাদ্দ প্রেয়ার প্রিদত্র স্বাস্থয, কৃসষ ও 

কম থসৃজৈদক প্রাধান্য প্রেয়া হদয়দছ। আগামী অর্ থবছদরর বাসষ থক উন্নয়ৈ 

কম থসূসির খাতওয়াসর বরাদ্দ িসরসশি ‘ক’ এর িারসণ ৫ এ তুদল ধরা হদয়দছ। 

২০২০-২১ অর্ থবছদরর বাসষ থক উন্নয়ৈ কম থসূসিদত মাৈবিম্পে (সশিা, স্বাস্থয 

এবাং িাংসিি অন্যান্য) খাদত ২৮.৫ শতাাংশ, িাসব থক কৃসষ খাদত (কৃসষ, িল্লী 

উন্নয়ৈ ও িল্লী প্রসতষ্ঠাৈ, িাসৈিম্পে এবাং িাংসিি অন্যান্য) ২২.০ শতাাংশ, 

সবদ্যযৎ ও জ্বালাসৈ খাদত ১৩.০ শতাাংশ, প্র্াগাদ্াগ (িিক, প্ররল, প্রিতু এবাং 

প্র্াগাদ্াগ িাংসিি অন্যান্য) খাদত ২৫.৪ শতাাংশ এবাং অন্যান্য খাদত ১১.১ 

শতাাংশ বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ। 

২৬। বাদজট ঘাটসত োঁিাদব ১ লি ৯০ হাজার প্রকাটি টাকা, ্া সজসিসি’র 

৬.০ শতাাংশ। এখাদৈ উদল্লখ্য, এই হার গত বাদজদট সছল ৫.০ শতাাংশ। ঘাটসত 

অর্ থায়দৈ ববদেসশক উৎি হদত ৮০ হাজার ১৭ প্রকাটি টাকা এবাং অভযন্তরীণ 

উৎি হদত ১ লি ৯ হাজার ৯৮৩ প্রকাটি টাকা িাংিহ করা হদব। অভযন্তরীণ 

উৎদির মদধ্য ব্যাাংক ব্যবস্থা হদত িাংগৃহীত হদব ৮৪ হাজার ৯৮৩ প্রকাটি টাকা 

এবাং িঞ্চয়িত্র ও অন্যান্য ব্যাাংক-বসহভূ থত খাত হদত আিদব ২৫ হাজার প্রকাটি 

টাকা। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

২৭। িামসিক ব্যয় কাঠাদমা: প্রস্তাসবত বাদজদটর িামসিক ব্যয় কাঠাদমা 

(উন্নয়ৈ ও িসরিালৈ ব্যয়) এখৈ তুদল ধরব। সবসভন্ন মন্ত্রণালয় ও সবভাদগর 

িম্পাসেত কাদজর প্রশ্রসণসবন্যাি অনু্ায়ী কাজগুদলাদক ৩টি প্রধাৈ ভাদগ ভাগ 

করা হয় ্র্া: িামাসজক অবকাঠাদমা, প্রভৌত অবকাঠাদমা ও িাধারণ প্রিবা খাত। 
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২৮। প্রস্তাসবত বাদজদট িামাসজক অবকাঠাদমা খাদত বরাদদ্দর প্রস্তাব করা 

হদয়দছ ১ লি ৫৫ হাজার ৫৩৬ প্রকাটি টাকা, ্া প্রমাট বরাদদ্দর ২৭.৩৮ 

শতাাংশ; এর মদধ্য মাৈবিম্পে খাদত (সশিা, স্বাস্থয এবাং িাংসিি অন্যান্য 

খাত) বরাদদ্দর প্রস্তাব করা হদয়দছ ১ লি ৪০ হাজার ২২২ প্রকাটি টাকা। প্রভৌত 

অবকাঠাদমা খাদত প্রস্তাব করা হদয়দছ ১ লি ৬৭ হাজার ১১ প্রকাটি টাকা বা 

২৯.৪০ শতাাংশ; ্ার মদধ্য িাসব থক কৃসষ ও িল্লী উন্নয়ৈ খাদত ৬৯ হাজার ৫৫৩ 

প্রকাটি; বৃহত্তর প্র্াগাদ্াগ খাদত ৬১ হাজার ৪৩৫ প্রকাটি এবাং সবদ্যযৎ ও 

জ্বালাসৈ খাদত ২৬ হাজার ৭৫৮ প্রকাটি টাকা। িাধারণ প্রিবা খাদত প্রস্তাব করা 

হদয়দছ ১ লি ৪০ হাজার ২৬৫ প্রকাটি টাকা, ্া প্রমাট বরাদদ্দর ২৪.৬৯ 

শতাাংশ। িরকাসর-প্রবিরকাসর অাংশীোসরত্ব (PPP), সবসভন্ন সশদল্প আসর্ থক 

িহায়তা, ভতুথসক, রাষ্ট্রায়ত্ত, বাসণসজযক ও আসর্ থক প্রসতষ্ঠাদৈ সবসৈদয়াদগর জন্য 

ব্যয় বাবে বরাদদ্দর প্রস্তাব করা হদয়দছ ৩৬ হাজার ৬১০ প্রকাটি টাকা, ্া প্রমাট 

বরাদদ্দর ৬.৪৫ শতাাংশ; সুে িসরদশাধ বাবে প্রস্তাব করা হদয়দছ ৬৩ হাজার 

৮০১ প্রকাটি টাকা, ্া প্রমাট বরাদদ্দর ১১.২৩ শতাাংশ; সৈট ঋণোৈ (Net 

lending) ও অন্যান্য ব্যয় খাদত প্রস্তাব করা হদয়দছ ৪ হাজার ৭৭৭ প্রকাটি 

টাকা, ্া প্রমাট বরাদদ্দর ০.৮৪ শতাাংশ। এ িম্পসকথত সবস্তাসরত তথ্য িসরসশি 

‘ক’ এর িারসণ ৬ এবাং মন্ত্রণালয়/সবভাগসভসত্তক বাদজট বরাদদ্দর প্রস্তাব 

িসরসশি ‘ক’ এর িারসণ ৭ এ উিস্থািৈ করা হদলা। 
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িতুর্ থ অধ্যায় 

খাতসভসত্তক ৈীসত-প্রকৌশল, কম থিসরকল্পৈা ও িম্পে িঞ্চালৈ 

মাৈৈীয় স্পীকার 

২৯। এখৈ আসম আগামী অর্ থবছরিহ মধ্যদময়াদে আমাদের গুরুত্বপূণ থ 

ৈীসত-প্রকৌশল, কম থিসরকল্পৈা ও বাদজট বরাদদ্দর একটি িাংসিপ্ত সববরণ 

আিৈার মাধ্যদম প্রেশবািীর িামদৈ তুদল ধরদত িাই। কদরাৈা ভাইরাি 

মহামাসর প্রমাকাদবলা, সৈব থািৈী ইশদতহার, ২০১৮-এ বসণ থত প্রসতশ্রুসত 

বাস্তবায়ৈ, ২য় প্রপ্রসিত িসরকল্পৈা (২০২১-৪১) এবাং প্রটকিই উন্নয়ৈ অভীি ও 

লিযিমূহ অজথদৈর প্রয়াি িালাদৈা হদব এ বাদজদটর মাধ্যদম। আগামী 

অর্ থবছর ৮ম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পৈার প্রর্ম বছর, সুতরাাং এ বাদজদট এর 

বাস্তবায়ৈ গুরুত্ব িাদব। অর্ থনৈসতক পুৈগ থঠৈ এবাং কদরাৈা ভাইরাি 

প্রমাকাদবলায় জীবৈ ও জীসবকা রিার উির প্রাধান্য প্রেয়া হদব। 

মধ্যদময়াসে ৈীসত-প্রকৌশল 

৩০। সবগত এক েশক ধদর আমাদের সজসিসি প্রবৃসদ্ধ ক্রমাগত হাদর 

প্রবদিদছ। গত ২০১৮-১৯ অর্ থবছদর ৮.১৫ শতাাংশ প্রবৃসদ্ধ অসজথত হদয়দছ ্া 

এসশয়ার িকল প্রেদশর মদধ্য িদব থাচ্চ। আমাদের প্রবৃসদ্ধর মূল িাসলকাশসি সছল 

শসিশালী অভযন্তরীণ িাসহো। সকন্তু প্রকাসভি-১৯ এর প্রভাদব সবশ্বব্যািী 

েীঘ থিময় ধদর িলা লকিাউদৈর কারদৈ রপ্তাসৈ হ্রাি িাওয়ায় এবাং প্রবাি 

আদয় কাসিত প্রবৃসদ্ধ অসজথত ৈা হওয়ায় িলসত অর্ থবছদরর সজসিসি প্রবৃসদ্ধর 

হার িাংদশাধৈ কদর ৫.২ শতাাংদশ সৈধ থারণ করা হদয়দছ। তদব প্রকাসভি 

িরবতী উত্তরদণর সবষয়টি সবদবিৈায় সৈদয় েীঘ থদময়াসে িসরকল্পৈার িাদর্ 

িামঞ্জস্য প্ররদখ আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদর প্রবৃসদ্ধর হার ৮.২ শতাাংদশ 

সৈধ থারণ করা হদয়দছ। এিমদয় মূল্যস্ফীসত ৫.৪ শতাাংশ হদব মদম থ আশা 

করসছ। 
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মাৈৈীয় স্পীকার 

৩১। প্রাণঘাসত কদরাৈা ভাইরািদক িঠিকভাদব প্রমাকাদবলা ও এর 

অর্ থনৈসতক প্রভাব দৃঢ়তার িাদর্ কাটিদয় ওঠার স্বাদর্ থ আমরা গতানুগসতক 

বাদজট হদত এবার সকছুটা িদর এদিসছ। প্রিকারদণ এবাদরর বাদজদট 

িরকাদরর অিাসধকাদরর প্রিদত্র কাঠাদমাগত িসরবতথৈ আৈা হদয়দছ। স্বাস্থয 

খাতদক এবার িব থাদিিা অিাসধকার প্রেয়া হদয়দছ, এবাং কদরাৈা ভাইরাি 

সৈয়ন্ত্রদণ এখাদত অসতসরি বরাদ্দ, প্রদণােৈা ও িসতপূরণ ইতযাসের ব্যবস্থা 

রাখা হদয়দছ। কৃসষ হদে আমাদের সিতীয় িদ থ্াচ্চ অিাসধকারপ্রাপ্ত খাত। 

আমরা অসধক খাদ্য উৎিােদৈর লদিয কৃসষ ্াসন্ত্রকীকরণ, প্রিি ও বীদজ 

প্রদণােৈা, কৃসষ পুৈব থািদৈ প্রজার প্রোৈ এবাং িাদরর উির ভতুথসক প্রোৈ 

অব্যাহত রাখদবা। আমাদের তৃতীয় অিাসধকার খাত হদে েীঘ থ িাধারণ ছুটি ও 

লকিাউৈজসৈত কারদৈ েসরদ্র্ কম থজীসব মানুদষর কি লাঘদব িামাসজক 

সৈরািত্তার আওতা িম্প্রিারণ করা। আর িাসব থক অর্ থনৈসতক কম থকাে 

আাংসশক বন্ধ র্াকায় সশল্প উৎিােৈ, এিএমই, প্রিবা খাত ও িামীণ 

অপ্রাসতষ্ঠাসৈক খাদত কম থহীৈতা এবাং কম থহীৈ হদয় প্রেদশ প্রফরত আিা প্রবািী 

বাাংলাদেশীদের জন্য ব্যািক কম থসৃজৈ ও িল্লী উন্নয়ৈ হদলা িতুর্ থ অিাসধকার 

খাত। এছািা, প্রকাসভি-১৯ িরবতী অর্ থনৈসতক উন্নয়দৈর ধারা বজায় রাখার 

লদিয সবসভন্ন আসর্ থক ও প্রদণােৈামূলক কা্ থক্রদমর উির এবাদরর বাদজদট 

গুরুত্ব আদরাি করা হদয়দছ। িাশািাসশ, সশিা ও েিতা উন্নয়ৈিহ িাসব থক 

মাৈবিম্পে উন্নয়ৈ ও মুসজববদষ থর একটি প্রধাৈ কা্ থক্রম সহদিদব গৃহহীৈ 

েসরদ্র্ জৈদগাষ্ঠীর জন্য গৃহসৈম থাণদকও অিাসধকার প্রোৈ করা হদয়দছ। 

৩২। িরবতী অাংদশ খাতসভসত্তক সুসৈসে থি কম থিসরকল্পৈা তুদল ধরসছ। 
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কম থিসরকল্পৈা ও িম্পে িঞ্চালৈ 

স্বাস্থয ও িসরবার কল্যাণ 

মাৈৈীয় স্পীকার 

ববসশ্বক মহামারী প্রমাকাদবলা ও স্বাস্থযদিবা সৈসিতকরণ 

৩৩। আমরা িবাই অবগত আসছ প্র্, বতথমাৈ পৃসর্বী প্রকাসভি-১৯ ববসশ্বক 

মহামারীর একটি িাংকটময় িময় অসতক্রম করদছ, বাাংলাদেশও এর বাইদর 

ৈয়। এ ভাইরাদির প্রাদ্যভথাদব সবদশ্বর অন্যান্য প্রেদশর মদতা বাাংলাদেদশও 

জৈস্বাস্থয ও জৈজীবৈ ৈাৈা িাংকদটর িমু্মখীৈ হদয়দছ। আসম আিৈার 

মাধ্যদম প্রেশবািীদক জাৈাদত িাই প্র্, গত মাি থ মাদি বাাংলাদেদশ প্রর্ম 

প্রকাসভি-১৯ প্ররাগী শৈাি হওয়ার পূব থ প্রর্দকই প্রকাসভি-১৯ প্রমাকাদবলায় 

িরকার প্রস্তুসতমূলক ব্যবস্থা িহণ শুরু কদর। মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রীর িাসব থক সেক-

সৈদে থশৈায় এই প্ররাগ প্রসতদরাধ, িাংক্রমণ হ্রাি ও সিসকৎিায় িব থাত্মক প্রদিিা 

িহণ কদরসছ আমরা। এখৈ ি্ থন্ত সবদশ্ব এ প্ররাদগর প্রকাৈ প্রসতদষধক আসবস্কার 

হয়সৈ। সবশ্ব স্বাস্থয িাংস্থার সৈদে থশৈা অনু্ায়ী এ প্ররাদগর একমাত্র প্রসতদষধক 

হদলা িরস্পদরর িামাসজক দ্যরত্ব বজায় রাখা। প্রকাসভি-১৯-প্রক িাংক্রামক 

প্ররাদগর অন্তগ থত কদর িাংক্রামক প্ররাগ (প্রসতদরাধ, সৈয়ন্ত্রণ ও সৈমূ থল) আইৈ, 

২০১৮ অনু্ায়ী িমি বাাংলাদেশদক িাংক্রমদণর ঝুঁসকপূণ থ এলাকা প্রঘাষণা করা 

হদয়দছ। ভাইরাদির িাংক্রমণ সৈয়ন্ত্রদণ রাখদত আমরা মাদি থর মাঝামাসঝ 

িমদয় িকল সশিা প্রসতষ্ঠাৈ বন্ধ প্রঘাষণা এবাং িব ধরদৈর গৈজমাদয়ত ও 

গৈিমাদবশ সৈসষদ্ধ কদরসছ, ্া িাংক্রমণ হদত বৃহত্তর জৈদগাষ্ঠীদক রিার 

একমাত্র িন্থা। মাদি থর প্রশষ িপ্তাদহ আমরা প্রেশব্যািী িাধারণ ছুটি প্রঘাষণা 

কদরসছ ও তা ৩০ প্রম ি্ থন্ত কা্ থকর রাখা হয়। 

৩৪। প্রকাসভি-১৯ প্রমাকাদবলায় সিসকৎিা ব্যবস্থা সৈসিত কদর জৈজীবৈদক 

সুরিার লদিয ন্যাশৈাল সপ্রদিয়াি থদৈি এে প্ররিিন্স প্ল্যাৈ প্রণয়ৈ কদর তা 
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বাস্তবায়ৈ আরম্ভ করা হদয়দছ। প্রসতটি প্রজলা ও উিদজলায় হািিাতাল ও 

স্বাস্থযদকন্দ্রগুদলাদত সবদশষাসয়ত আইদিাদলশৈ ইউসৈট প্রখালা হদয়দছ। 

প্রকন্দ্রীয়ভাদব রাজধাৈীদত ১৪টিিহ প্রসতটি প্রজলা শহদর কদরাৈা আক্রান্তদের 

সিসকৎিায় প্রকাসভি-১৯ প্রিসিদকদটি হািিাতাল স্থািৈ ও িালু করা হদয়দছ। 

কদরাৈা প্ররাগ সৈণ থদয়র জন্য এ ি্ থন্ত ৫৫টি ল্যাবদরটসর প্রসতষ্ঠািহ সবসভন্ন 

িরকাসর স্বাস্থযদিবা প্রসতষ্ঠাৈিমূহদক আধুসৈকীকরণ ও উন্নততর প্রিবা প্রোৈ 

প্রসতষ্ঠাদৈ রূিান্তর করা হদে। এর জন্য আমরা জরুসর সভসত্তদত স্বাস্থয খাদত 

৫২৯ প্রকাটি টাকা বরাদ্দ প্রোৈ কদরসছ। প্রকাসভি-১৯ প্রমাকাদবলায় প্রিবা 

প্রোৈকারীদের জন্য প্রদয়াজৈীয় ব্যসিগত সুরিার লদিয স্বাস্থয খাদত 

অসতসরি বরাদ্দ প্রোৈ, প্রদণােৈা এবাং িসতপূরদণর উদদ্যাগ িহণ কদরসছ 

আমরা। কদরাৈা প্রমাকাদবলায় িামাসজক দ্যরত্ব বজায় রাখািহ োসয়ত্ব 

িালৈকাদল ভাইরাদি আক্রান্ত ও মৃতুযজসৈত কারদণ সবসভন্ন সবভাদগর 

কম থকতথাদের িসতপূরণ প্রোৈ এবাং সিসকৎিায় সৈদয়াসজত িািার, ৈাি থ ও 

স্বাস্থযকমীদের িম্মাৈী বাবে প্রমাট ৮৫০ প্রকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হদয়দছ। 

৩৫। ‘প্রকাসভি-১৯’ িসরসস্থসত প্রমাকাদবলার লদিয এ ভাইরাদি আক্রান্ত প্ররাগীর 

সিসকৎিা প্রিবা সৈসিত করার জন্য জরুসর সভসত্তদত ২ হাজার িািার এবাং ৬ 

হাজার ৈাি থ সৈদয়াগ প্রোৈ করা হদয়দছ। আউটদিাসি থাং এর মাধ্যদম জরুসর 

সভসত্তদত ৩৮৬ জৈ প্রমসিকযাল প্রটকদৈালসজস্ট, ২ হাজার ৬৫৪ জৈ ল্যাব 

এদটদেন্টিহ অন্যান্য স্বাস্থযকমী সৈদয়াগ করা হদয়দছ। এছািা রাজস্ব খাদত 

১২০০ প্রমসিকযাল প্রটকদৈালসজস্ট, ১৬৫০ প্রমসিকযাল প্রটকসৈসশয়াৈ এবাং ১৫০ 

কাসি থওিাফার িব থদমাট ৩০০০ ৈতুৈ িে সৃসি করা হদয়দছ। 

৩৬। প্রাসতষ্ঠাসৈক প্রিবা প্রোৈ ছািাও প্রমাবাইল প্রফাদৈ প্রকাসভি-১৯ এর 

স্বাস্থযদিবা প্রোৈ কা্ থক্রম প্রজারোর করা হদয়দছ। প্রকাসভি-১৯ িাংক্রমণ 

্ািাইদয়র জন্য একটি সিসৈাং অযাি এবাং এ ভাইরাদির কসমউসৈটি িাংক্রমণ 

সৈয়ন্ত্রণ ও ঝুঁসক হ্রাদির লদিয কৃসত্রম বুসদ্ধমত্তািম্পন্ন জাতীয় প্রকাসভি-১৯ 

সিসজটাল িারদভইল্যান্স সিদস্টম প্রস্তুত করা হদয়দছ। প্রকাসভি-১৯ 
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প্রমাকাদবলায় স্বাস্থয অসধেপ্তর কতৃথক ২৯টি গাইিলাইৈ ও ১১টি 

জৈিদিতৈতামূলক উিকরণ প্রস্তুত করা হদয়দছ। 

৩৭। সবদশষভাদব উদল্লখ্য প্র্, প্রকাসভি-১৯ মহামারী প্রমাকাদবলায় জরুসর 

িেদিি সহদিদব ২টি প্রকল্প িহণ করা হদয়দছ। একটি হদে সবশ্ব ব্যাাংদকর 

িহায়তায় ১ হাজার ১২৭ প্রকাটি টাকা ব্যদয় COVID-19 Emergency 

Response and Pandemic Preparedness শীষ থক প্রকল্প এবাং অিরটি 

এশীয় উন্নয়ৈ ব্যাাংদকর িহায়তায় ১ হাজার ৩৬৬ প্রকাটি টাকা ব্যাদয় 

COVID-19 Response Emergency Assistance শীষ থক প্রকল্প। এ দ্যটি 

প্রকদল্পর বাস্তবায়ৈ ইদতাদমদধ্য শুরু হদয়দছ। ফদল প্রকাসভি প্রমাকাদবলায় 

আমাদের িিমতা বৃসদ্ধ প্রিদয়দছ। এছািা এসশয়াৈ ইৈফ্রাস্টিার ইৈদভস্টদমন্ট 

ব্যাাংক (এআইআইসব), প্রকাসরয়া িরকারিহ অন্যান্য উন্নয়ৈ িহদ্াগীদের 

সৈকট প্রর্দক প্রাপ্ত িহায়তায় প্রকল্প চুিান্ত করা হদে। 

৩৮। স্বাস্থয খাদতর উন্নয়দৈ আমরা ব্যািক কা্ থক্রম হাদত সৈদয়সছ। 

প্রকাসভি-১৯ প্রমাকাদবলায় স্বাস্থযদিবা সবভাদগর আওতায় বতথমাদৈ ৫ হাজার 

৫০০ প্রকাটি টাকার সবদশষ কা্ থক্রম বাস্তবায়ৈ করা হদে। এ মহামারী 

প্রমাকাদবলায় ্া করণীয় তার িবসকছুই িরকার করদব। আগামী অর্ থবছদর 

প্রকাসভি-১৯ প্রমাকাদবলায় প্র্ প্রকাৈ জরুসর িাসহো প্রমটাদৈার জন্য ১০ হাজার 

প্রকাটি টাকার প্রর্াক বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

িাসব থক স্বাস্থযদিবা সৈসিতকরণ 

৩৯। আমরা প্রেদশর িকল ৈাগসরকদক মাৈিম্পন্ন স্বাস্থযদিবা সৈসিত 

করার লদিয গত েশ বছদর প্রিক্টর কম থসূসি ও প্রকল্পিহ স্বাস্থয খাদতর বরাদ্দ 

উদল্লখদ্াগ্য িসরমাদণ বৃসদ্ধ কদরসছ এবাং ইদতাপূদব থ িলমাৈ প্রিক্টর কম থসূসি 

ছািাও িরকাদরর সৈব থািৈী প্রসতশ্রুসত এবাং স্বাস্থয খাদতর অবকাঠাদমা উন্নয়দৈ 
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সবসভন্ন প্রকল্প/কম থসূসি বাস্তবায়ৈ করসছ । এর মদধ্য অন্যতম হদে- কুসিয়া, 

সিরাজগঞ্জ, মাসৈকগঞ্জ, জামালপুর, িটুয়াখালী, টাঙ্গাইল ও সুৈামগদঞ্জ ৈতুৈ 

প্রমসিকযাল কদলজ সৈম থাণ; সিসজটাল বাাংলাদেশ প্রসতষ্ঠায় ই-প্রহলর্ এর 

উন্নয়ৈ; ৮টি উিদজলায় স্বাস্থয সুরিা কম থসূসি (SSK) িম্প্রিারণ; প্রজলা, 

সবভাগীয় ও জাতীয় ি্ থাদয় প্রিদকোসর এবাং টারসশয়াসর প্রলদভদলর স্বাস্থয 

স্থািৈা সৈম থাণ- এর কা্ থক্রম বাস্তবায়ৈ করা । ইদতামদধ্য ্দশার, কক্সবাজার, 

িাবৈা ও প্রৈায়াখালী প্রমসিদকল কদলজ হািিাতাল স্থািৈ িম্পন্ন হদয়দছ ও 

সশিা কা্ থক্রম শুরু হদয়দছ। । 

৪০। এছািাও, হৃেদরাগ, কযান্সার ও সকিসৈ সিসকৎিা ব্যবস্থা শসিশালী 

করার জন্য সবভাগীয় শহদর িরকারী প্রমসিদকল কদলজ হািিাতাদল ১০০ 

শয্যাসবসশি পূণ থাঙ্গ কযান্সার সিসকৎিা ইউসৈট স্থািৈ; ন্যাশৈাল হাট থ 

ফাউদেশদৈ ১৫০ শয্যাসবসশি কাসি থওভাস্কুলার ইউসৈট স্থািৈ; সবদ্যমাৈ 

প্রমসিদকল কদলজ ও হািিাতাদল সকিসৈ িায়ালাইসিি প্রিন্টার িম্প্রিারণ ও 

প্রজারোরকরণ এবাং িকল প্রজলা িের হািিাতাদল প্রৈদফ্রালসজ ইউসৈট ও 

সকিসৈ িায়ালাইসিি প্রিন্টার স্থািৈ’ করা হদব। 

৪১। প্রেদশর িকল ৈাগসরদকর মাৈিম্পন্ন স্বাস্থযদিবা সৈসিত করার লদিয 

আমরা ৈাৈাসবধ কা্ থক্রম বাস্তবায়ৈ কদর ্াসে। স্বাস্থয খাদতর জৈববল 

বৃসদ্ধিহ প্রেদশর হািিাতাদল শয্যা িাংখ্যা উদল্লখদ্াগ্য হাদর বৃসদ্ধ করা, তথ্য 

ব্যবস্থািৈাদক আধুসৈক ও তথ্য প্রযুসি সৈভথর কদর গদি প্রতালা, ইদলকিসৈক 

স্বাস্থযদিবা কা্ থক্রম িালুকরণ, ‘স্বাস্থয বাতায়ৈ’ ৈাদম প্রহলর্ কল প্রিন্টাদরর 

মাধ্যদম প্রিবা, স্বাস্থয প্রকদন্দ্র অদটাদমশৈ কা্ থক্রম িম্প্রিারণ, আধুসৈক 

্ন্ত্রিাসত প্রসতস্থািৈ, ২৪ ঘন্টাব্যািী অৈলাইৈ প্রিবা ইতযাসে ৈাৈাসবধ কা্ থক্রম 

আমরা বাস্তবায়ৈ কদর ্াসে। ফদল স্বাস্থয ব্যবস্থািৈার উন্নয়দৈ আশাব্যাঞ্জক 

অিগসত িাসধত হদয়দছ। বাাংলাদেদশর তথ্যপ্রযুি সৈভথর স্বাস্থযদিবা কা্ থক্রম 

ইদতামদধ্য আন্তজথাসতক স্বীকৃসতও লাভ কদরদছ। অতযাবশ্যকীয় প্রিবা প্রোদৈ 

বাাংলাদেশ ৫৯ শতাাংশ অিগসত অজথৈ কদরদছ, ্া ২০১০ িাদল সছদলা ৩৪ 
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শতাাংশ। 

স্বাস্থয সশিা খাদতর উন্নয়ৈ 

৪২। প্রেদশর িকল সবভাগীয় শহদর ি্ থায়ক্রদম প্রমসিদকল সবশ্বসবদ্যালয় 

স্থািদৈর সবষদয় আমাদের সবগত বছরিমূদহ প্রেত্ত প্রসতশ্রুসতর অাংশ সহদিদব 

ইদতামদধ্য িট্টিাম, রাজশাহী এবাং সিদলট প্রমসিদকল সবশ্বসবদ্যালদয়র 

কা্ থক্রম শুরু হদয়দছ এবাং িাশািাসশ এগুদলার জন্য প্রদয়াজৈীয় অবকাঠাদমা 

সৈম থাদণর উদদ্যাগ প্রৈয়া হদয়দছ। অির অন্যান্য প্রমসিদকল সবশ্বসবদ্যালয়গুদলার 

কাজ ক্রমান্বদয় শুরু করা হদব। সিসকৎিা সশিার প্রসত অসধক গুরুত্ব প্রোৈ কদর 

িরকার ইদতামদধ্য একটি স্বাস্থয সশিা অসধেপ্তর গঠৈ কদরদছ। 

৪৩। প্রকাসভি-১৯ প্রমাকাদবলার অসভজ্ঞতা আমাদের স্বাস্থয ব্যবস্থার সকছু 

দ্যব থলতা সিসিত কদরদছ। এর ফলশ্রুসতদত স্বাস্থয খাদত আমাদের েীঘ থসেদৈর 

অজথৈিমূহ প্রটকিই করা এবাং ভসবষ্যদত মহামাসর/মরণব্যাসধর প্রাদ্যভথাব 

প্রসতদরাধ ও প্রমাকাদবলািহ িামসিকভাদব আমাদের স্বাস্হয ব্যবস্হাদক উন্নত 

সবদশ্বর কাতাদর সৈদয় ্াওয়ার লদিয িসরকল্পৈা প্রণয়দৈর প্রদয়াজৈীয়তা প্রেখা 

সেদয়দছ। আজ িময় এদিদছ উন্নত সবদশ্বর স্বাস্হয-সশিা ও সবজ্ঞাৈ-প্রযুসি 

আত্মীকরদণর িাশািাসশ সৈজস্ব গদবষণাসভসত্তক জৈস্বাস্থয-সিসকৎিা-সশিা-

সিসকৎিাদিবার প্রমলবন্ধৈ ঘটিদয় বাাংলাদেদশর ৈাগসরকদের জন্য একটি 

উন্নততর স্বাস্থযদিবা সুসৈসিত করা। 

৪৪। কদরাৈার মত ভসবষ্যদত অন্য মহামারী প্রেখা সেদল তা প্রমাকাদবলার 

জন্য প্রটকিই িদ্ধসত আসবস্কার এবাং প্ররাগতত্ত্ব ও প্ররাগ সৈয়ন্ত্ররণ সবষদয় ্র্া্র্ 

গদবষণার প্রদয়াজৈীয়তা অৈস্বীকা্ থ। স্বাস্হয-সবজ্ঞাৈ, প্রদকৌশল ও গদবষণার 

কাদজ আমাদের প্রজারাদলাভাদব িম্পৃি হদত হদব। প্রেশ সহদিদব ্সে আমরা 

উন্নত সবদশ্বর ি্ থাদয় প্রিৌুঁছাদত িাই, িমসন্বত স্বাস্হয-সশিা এবাং সবজ্ঞাৈ-প্রযুসি 

গদবষণা ৈীসতমালা প্রণয়ৈ, তহসবল গঠৈ এবাং এ খাদত ব্যয় বৃসদ্ধর প্রকাৈ 
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সবকল্প প্রৈই। িরকাদরর ৈাৈা সবভাদগর িমন্বদয়র মাধ্যদম ৈতুৈ ৈতুৈ িসলসি 

বতসর বা িাংদশাধৈ কদর প্রেশদক একটি গদবষণা িাংস্কৃসত উিহার প্রেয়ার 

মাধ্যদম স্বাস্হয খাতদক রূিান্তর করাই আমাদের িরকাদরর উদদ্দশ্য। স্বাস্থয-

সশিা, সবজ্ঞাৈ, প্রযুসি, এবাং এর গদবষণার জন্য একটি িমসন্বত সবজ্ঞাৈ 

গদবষণা ও উন্নয়ৈ িসলসি বতসর করা প্রদয়াজৈ। এই িসলসি বা ৈীসতমালার 

লিয হদব স্বাস্হয-সশিা ও সবজ্ঞাৈ-প্রযুসি গদবষণায় প্রেশদক ধীদর ধীদর উন্নত 

সবদশ্বর িমকি কদর প্রতালা। 

৪৫। কদরাৈা ভাইরাদির মত ভসবষ্যত মহামারীর িযাদলঞ্জ প্রমাকাদবলা 

করািহ প্ররাদগর সবসভন্ন ি্ থাদয়/িসরসস্থসতদত করণীয় সভন্ন সভন্ন প্রকৌশল িহদণর 

িাশািাসশ স্বাস্হয খাদত েি ও প্রসশসিত জৈবল বতরীদত প্রেদশ-সবদেদশ 

সবসভন্ন িহদ্াসগতামূলক কম থকাে বৃসদ্ধ এবাং িাদয়ন্স সিদপ্ল্াদমসি ও 

প্রটকদৈালসজ সিদপ্ল্াদমসির সুফল িহদণ আমরা অব্যাহতভাদব প্রয়াি িাসলদয় 

্াব। স্বাস্হয-সবজ্ঞাৈ গদবষণায় উন্নত সবদশ্বর প্রেশগুদলার িদঙ্গ একদত্র কাজ 

করদত, ৈতুৈ প্রযুসি আমোসৈ বা িহণ করদত, সৈজস্ব প্রযুসি িারা সবদশ্ব 

ছসিদয় সেদত এই কূটৈীসত িামদৈর সেৈগুদলাদত শসিশালী হাসতয়ার সহদিদব 

কাজ করদব। 

৪৬। স্বাস্হয-সশিা ও সবজ্ঞাৈ-প্রযুসি খাদতর গদবষণার উন্নয়দৈ আসম ১০০ 

প্রকাটি টাকার একটি “িমসন্বত স্বাস্থয-সবজ্ঞাৈ গদবষণা ও উন্নয়ৈ তহসবল” গঠৈ 

করার প্রস্তাব করসছ। এ গদবষণা তহসবল েি ও কা্ থকরভাদব িসরিালৈা জন্য 

স্বাস্হয খাদত অসভজ্ঞ গদবষক, পুসি সবজ্ঞাৈী, জৈস্বাস্হয, ও িমাজ সবজ্ঞাৈী, 

অর্ থৈীসতসবে, িসরদবশসবে এবাং সুশীল িমাজ ও অন্যান্য উিযুি 

প্রসতসৈসধদের িমন্বদয় একটি উচ্চ িমতািম্পন্ন কসমটি গঠৈ করা হদব। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

৪৭। িকল ৈাগসরদকর জন্য িহজলভয ও মাৈিম্মত স্বাস্থয ও পুসিদিবা 
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সৈসিত কদর সুস্থ্, িমৃদ্ধশালী ও সুখী িমাজ গঠৈ করার লদিয স্বাস্থয খাদতর 

উন্নয়ৈ আমাদের িরকাদরর অন্যতম গুরুত্বপূণ থ অিাসধকার। সবদশষ কদর, 

েসরদ্র্ এবাং িামীণ ও প্রাসন্তক মানুদষর প্রোরদগািায় মাৈিম্মত স্বাস্থযদিবা 

প্রিৌুঁদছ প্রেয়া বতথমাৈ িরকাদরর অন্যতম অঙ্গীকার। িরকাদরর কা্ থকর 

িেদিি িহদণর ফদল গত এক েশদক স্বাস্থয ও িসরবার কল্যাণ খাদতর 

সবসভন্ন সূিদক সবদশষ কদর- মাতৃ, সশশু ও ৈবজাতক মৃতুয হার হ্রাি, িাসব থক 

পুসি উন্নয়ৈ, মানুদষর গি আয়ু বৃসদ্ধিহ খব থতা, কম-ওজৈ ইতযাসে হ্রাদি 

অভাবৈীয় উন্নসত িাসধত হদয়দছ। ২০৩০িাদলর মদধ্য িব থজৈীৈ স্বাস্থযদিবা 

সৈসিত করািহ এিসিসজ লিযমাত্রা পূরদণ ২০১৭-২২ প্রময়াদে ১ লি ১৫ 

হাজার ৪০০ প্রকাটি টাকা প্রক্কসলত ব্যাদয় ৪র্ থ স্বাস্থয, জৈিাংখ্যা ও পুসি প্রিক্টর 

কম থসূিী (৪র্ থ এইিসিএএিসি) বাস্তবায়ৈ করা হদে ্ার ৮৪ শতাাংশ অর্ থায়ৈ 

বাাংলাদেশ িরকার করদছ। 

মাতৃ ও সশশু স্বাস্থযদিবা সৈসিতকরণ ও বকদশারকালীৈ স্বাস্থযদিবা প্রোৈ 

৪৮।  আমরা মাতৃ ও সশশু স্বাস্থয সুরিার জন্য ৈারী লিযসভসত্তক প্রজৈৈ 

স্বাস্হয উন্নয়ৈ কা্ থক্রম অব্যাহত প্ররদখসছ এবাং জাতীয় পুসি কম থসূসির 

(এৈএৈএি) আওতায় কসমউসৈটি সৈউসিশৈ প্রপ্রািাম িম্প্রিারণ করসছ। সশশু 

ও মাতৃ স্বাস্থয এবাং স্বাস্থয ব্যবস্থার উন্নয়ৈ এবাং প্রমটারৈাল, সৈওদৈটাল ও 

িাইল্ড এদিালদিন্ট প্রহলথ  প্রকল্প দ্য’টি বাস্তবাসয়ত হদে। ইদতামদধ্য প্রমাট 

২৮৫৪টি ইউসৈয়দৈ স্বাস্থয ও িসরবার কল্যাণ প্রকদন্দ্র িাব থিসণক সৈরািে 

প্রিবদিবা এবাং ৭২টি মা ও সশশুকল্যাণ প্রকদন্দ্র জরুসর প্রসূসতদিবা িালু করা 

হদয়দছ। িলসত অর্ থবছদর ইউসৈয়ৈ স্বাস্থয ও িসরবার কল্যাণ প্রকন্দ্র (৪০টি), ১০ 

শয্যা সবসশি মা ও সশশু কল্যাণ প্রকন্দ্র (২৫টি), ৩টি ২০ শয্যা সবসশি 

হািিাতাল, ৫০ শয্যা সবসশি ৩টি উিদজলা স্বাস্থয কমদিক্স, কুসমল্লায় ১টি 

১০০ শয্যা সবসশি সশশু হািিাতাল সৈম থাণ করা হদব। 
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তৃণমূল ি্ থাদয় স্বাস্থযদিবা প্রোৈ 

৪৯। আমাদের অন্তভূ থসিমূলক স্বাস্থযৈীসত বাস্তবায়দৈর অাংশ সহদিদব 

আমরা তৃণমূল ি্ থাদয় প্রিবার িসরসধ বৃসদ্ধ করসছ। ১০টি প্রজলা কা্ থালয় ও 

প্রস্টারিহ ১৪৫টি উিদজলা িসরবার িসরকল্পৈা কা্ থালয় সৈম থাণ করা হদয়দছ। 

প্রমাট ১৩ হাজার ৮১২টি কসমউসৈটি সিসৈক িালু রদয়দছ। ইউসৈয়ৈ ি্ থাদয় 

ৈতুৈ ১০ শয্যা সবসশি ৭০টি এমসিিসিউসি সৈম থাণ ও আদরা ২৫০টি 

কসমউসৈটি সিসৈক সৈম থাণ (পুৈসৈ থম থাণিহ), পুরাতৈ ২ হাজার কসমউসৈটি 

সিসৈক আধুসৈকায়ৈ, এবাং ৈতুৈ ১ হাজার ২৯টি কসমউসৈটি সিসৈক সৈম থাণ 

করা হদব। কসমউসৈটি সিসৈক স্বাস্থয িহায়তা িাস্ট আইৈ, ২০১৮ অনুদমাসেত 

হদয়দছ এবাং একটি িাস্ট গঠিত হদয়দছ। ৬৫টি উিদজলা হািিাতাল এবাং 

২৭টি প্রজলা হািিাতাদল প্রটসলদমসিসিৈ প্রিবা প্রোৈ করা হদে। ি্ থায়ক্রদম 

এর আওতা আদরা বৃসদ্ধ করা হদব। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

আন্তজথাসতক স্বীকৃসত 

৫০। ১৯৯৮ িাদল িালু হওয়া প্রর্ম প্রিক্টর কম থসূসির ধারাবাসহকতায় 

বাস্তবায়ৈাধীৈ ৪র্ থ প্রিক্টর কম থসূসি ৪র্ থ স্বাস্থয, পুসি ও জৈিাংখ্যা প্রিক্টর 

কম থসূসি (৪র্ থ এইিসিএৈএিসি) এর অধীদৈ িম্প্রিাসরত টিকাোৈ কম থসূসি 

(ইসিআই)-এর কা্ থক্রম অব্যাহত রদয়দছ। ফদল ১৯৮৫ িাদলর ২ শতাাংশ 

ইসিআই কাভাদরজ বতথমাদৈ ৮৫ শতাাংদশ উন্নীত হদয়দছ। ইসিআই কম থসূসির 

এ িফল বাস্তবায়দৈর স্বীকৃসত স্বরূি মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রীদক ২০১৯ িাদল গ্যাসভ 

িসিবালয় কতৃথক ‘ভযাকসিৈ সহদরা’ িম্মাৈৈা প্রোৈ করা হয়। ২০১৪ িাদল 

সবশ্ব স্বাস্থয িাংস্থা বাাংলাদেশদক প্রিাসলওমুি প্রেশ সহদিদব প্রঘাষণা কদর এবাং 

এ অবস্থাৈ বজায় রদয়দছ। 
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মাৈৈীয় স্পীকার 

৫১। আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদর স্বাস্থযদিবা সবভাগ এবাং স্বাস্থয সশিা ও 

িসরবার কল্যাণ সবভাদগর জন্য প্রমাট ২৯ হাজার ২৪৭ প্রকাটি টাকা বরাদদ্দর 

প্রস্তাব করসছ ্া ২০১৯-২০ অর্ থবছদর সছল ২৫ হাজার ৭৩২ প্রকাটি প্রকাটি 

টাকা। উদল্লখ্য, প্রকাসভি-১৯ এর িাংক্রমণ প্রমাকাদবলায় গৃহীত কা্ থক্রমসূহ 

অিাসধকার সভসত্তদত সবদবিৈায় সৈদয় স্বাস্থয ও িসরবারকল্যাণ খাদতর জন্য এ 

বাদজট প্রস্তাব করা হদয়দছ। এখাদৈ উদল্লখ্য করা প্রদয়াজৈ প্র্, স্বাস্থয ও 

িসরবারকল্যাণ িাংক্রান্ত কা্ থক্রম ১৩টি মন্ত্রণালয়/ সবভাগ বাস্তবায়ৈ করদছ। 

আগামী অর্ থবছদর স্বাস্থয খাদত প্রমাট বরাদ্দ ৪১ হাজার ২৭ প্রকাটি টাকা প্রস্তাব 

করা হদয়দছ ্া সজসিসি’র ১.৩ শতাাংশ এবাং প্রমাট বাদজট বরাদদ্দর ৭.২ 

শতাাংশ। 

সশিা 

মাৈৈীয় স্পীকার 

৫২। আিসৈ জাদৈৈ প্র্, প্রকাসভি-১৯ ৈদভল কদরাৈাভাইরাদির প্রাদূভথাব 

প্রমাকাসবলায় িামাসজক দূরত্ব বজায় রাখার প্রকৌশদলর অাংশ সহদিদব গত 

মাদি থর মাঝামাসঝ িময় হদত প্রেদশর িকল সশিা প্রসতষ্ঠাদৈ িাধারণ ছুটি 

প্রঘাষণা করা হয়। এদত কদর প্রেদশর প্রায় িার প্রকাটি সশিার্ীর সৈয়সমত সশিা 

কা্ থক্রম ব্যাহত হদয়দছ। মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রীর সৈদে থদশ ছুটিকালীৈ িমদয় 

প্রটসলসভশৈ ও অৈলাইদৈ দূরসশিণ কা্ থক্রম িালু করা হয়। সশিা খাদত 

আমাদের আগামী অর্ থবছদরর িবিাইদত গুরুত্বপূণ থ কাজ হদব এ েীঘ থ ছুটির 

িসত পুসষদয় সৈদয় িাঠ্যক্রদমর ধারাবাসহকতা রিা করা। এ কাদজর জন্য 

আগামী বছদরর বাদজদট আমরা প্রদয়াজৈীয় িম্পদের প্র্াগাৈ রাখসছ। আমরা 

গত বছদরর বাদজট বিৃতায় উদল্লখ কদরসছলাম প্র্, সবজ্ঞাৈ ও প্রযুসিসভসত্তক 

সশিা সবদশষ কদর িতুর্ থ সশল্প সবপ্ল্বদক মার্ায় প্ররদখ আমরা সশিা খাদতর 
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সবসভন্ন িসরকল্পৈা িাসজদয়সছ এবাং প্রি লিয ও উদদ্দদশ্যর িাদর্ িমন্বয় কদর 

সশিা খাদত িম্পে িঞ্চালদৈর উদদ্যাগ সৈদয়সছ। আসম আিৈার মাধ্যদম 

প্রেশবািীদক জাৈাদত িাই প্র্, সশিা খাদত আগামী অর্ থবছদরও আমাদের এ 

উদদ্যাগ অব্যাহত র্াকদব। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

প্রার্সমক ও গণসশিা 

৫৩। অর্ থনৈসতক উন্নয়দৈর পূব থশতথ সহদিদব েি মাৈবিম্পে সৃসির সভসত্ত 

হদলা প্রার্সমক সশিা। এজন্য প্রার্সমক সশিাদক আমরা িসবদশষ গুরুত্ব 

সেদয়সছ এবাং এ বছদরই িমাপ্ত হদত ্াওয়া িপ্তম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পৈায় 

আমরা প্রার্সমক সশিায় ৈীট ভসতথর হার, ৫ম প্রিি ি্ থন্ত অধ্যয়ৈরত 

সশিার্ীর হার এবাং িাত বছদরর উিদর বয়িী িকল ৈাগসরদকর িািরতার 

হারদক শতভাদগ উন্নীত করার িাহিী লিযমাত্রা সৈধ থারণ কদরসছলাম। আিসৈ 

প্রজদৈ খুসশ হদবৈ প্র্, প্রার্সমক ও গণসশিা খাদত গত কদয়ক বছদর আমাদের 

সৈরলি উদদ্যাদগর ফদল আমরা এ লিযমাত্রা অজথদৈর কাছাকাসছ প্রিৌুঁদছসছ। এ 

িাফদল্যর ধারা অব্যাহত প্ররদখ িকদলর জন্য অন্তর্ভ থসিমূলক ও িমতাসভসত্তক 

গুৈগত প্রার্সমক সশিা সৈসিত করাই হদব আগামী অর্ থবছদর আমাদের এ 

খাদতর মূল প্রকৌশল। 

৫৪। প্রবিরকাসর প্রার্সমক সবদ্যালয় জাতীয়করণ, ৈতুৈ জাতীয়করণকৃত ও 

সবদ্যমাৈ প্রার্সমক সবদ্যালদয়র অবকাঠাদমা উন্নয়ৈ, সবৈামূদল্য িাঠ্যপুস্তক 

সবতরণ এবাং আইসিটি-িহ সশিা িহায়ক সবসভন্ন অবকাঠাদমা উন্নয়দৈর কাজ 

আমরা বাস্তবায়ৈ কদর ্াসে। আমরা জাতীয় স্কুল সমল ৈীসত ২০১৯ 

মসন্ত্রিভায় অনুদমােৈ কদরসছ এবাং এ ৈীসতর আদলাদক প্রেদশর িকল িরকাসর 

প্রার্সমক সবদ্যালদয় দ্যপুদরর খাবাদরর ব্যবস্থা করার উদদ্যাগ সৈদয়সছ। ৫০৩টি 

মদিল প্রার্সমক সবদ্যালদয় ইন্টারঅযাকটিভ িািরুম বতসরর কাজ িলমাৈ 
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আদছ এবাং অসিদরই আমরা িকল িরকাসর প্রার্সমক সবদ্যালদয় দ্যইটি কদর 

ল্যািটি ও মাসিসমসিয়া প্রদজক্টরিহ ইন্টারদৈট িাংদ্াগ প্রোৈ করদত ্াসে। 

সশিায় অন্তর্ভ থসিমূলক কা্ থক্রদমর অাংশ সহদিদব আমরা সবদশষ িাসহোিম্পন্ন 

সশশুদের জন্য অযাসিিটিভ সিভাইি তর্া হুইল প্রিয়ার, ক্রাি ও সহয়াসরাং এইি 

িরবরাহ করসছ। িাশািাসশ, ক্ষুদ্র্ নৃদগাষ্ঠীর সশশুদের সৈজস্ব বণ থমালায় 

িাঠ্যপুস্তক প্রণয়ৈ এবাং িাংসিি ভাষা জ্ঞাৈিম্পন্ন সশিক সৈদয়াদগর উদদ্যাগ 

িহণ কদরসছ। এিদবর িাশািাসশ, োসরদ্র্িীসিত এলাকায় সবদশষ স্কুল সফসিাং, 

সশিার্ীদের প্রপ্রাফাইল প্রণয়ৈ, সবদ্যালয়গুদলাদত আইসিটি ল্যাব স্থািৈ ও কাব 

স্কাউটিাং িম্প্রিারদণর মদতা ব্যসতক্রমধমী কা্ থক্রমও আমরা শুরু কদরসছ, ্া 

আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদরও অব্যাহত র্াকদব। 

৫৫। আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদর প্রার্সমক ও গণসশিায় ২৪ হাজার ৯৪০ 

প্রকাটি টাকা বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ, ্া বতথমাৈ ২০১৯-২০ অর্ থবছদর সছল ২৪ 

হাজার ৪০ প্রকাটি টাকা। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

মাধ্যসমক ও উচ্চ সশিা 

৫৬। মাধ্যসমক ও উচ্চ সশিার প্রিাদর িরকার গত এক েশদক অভূতপূব থ 

িাফল্য অজথৈ কদরদছ। সশিার হার বৃসদ্ধ ও সশিাব্যবস্থায় সলঙ্গনবষম্য 

দূরীকরদণ বাাংলাদেশ এখৈ সবদশ্বর িকল উন্নয়ৈশীল প্রেদশর প্ররালমদিল। 

িরকার ইদতামদধ্য সশিক প্রসশিণ, অৈিির এলাকায় স্কুলভবৈ ও আধুসৈক 

সুদ্াগ-সুসবধািহ প্রশ্রসণকি স্থািৈ, প্রবিরকাসর সশিা প্রসতষ্ঠাৈ এমসিও-

ভূিকরণ, প্রবিরকাসর স্কুল িরকাসরকরণ, সবৈামূদল্য িাঠ্যপুস্তক সবতরণ, 

আই.সি.টি. সবষদয় সশিক প্রসশিণ ইতযাসে কা্ থক্রম িসরিালৈ কদর আিদছ। 

তদব, সশিার উন্নয়ৈদক আদরা প্রবগবাৈ করদত আমরা এখৈ প্রজার সেসে 

সশিার গুণগত মাদৈান্নয়ৈ ও উচ্চসশিার গদবষণার উিদর। 
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৫৭। সশিার সুদ্াগবসঞ্চত েসরদ্র্ প্রমধাবী ছাত্র-ছাত্রীর সশিা সৈসিত করার 

জন্য মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রীর সবদশষ উদদ্যাদগ আমরা প্রধাৈমন্ত্রীর সশিা িহায়তা 

িাস্ট ফাে গঠৈ কদরসছলাম। এ িাস্ট প্রর্দক স্নাতক (িাি) ও িমমাৈ ি্ থাদয়র 

সশিার্ীদের মাদঝ উিবৃসত্ত ও সশিা প্রসতষ্ঠাদৈর মাদঝ টিউশৈ সফ’র অর্ থ 

প্রোৈ করা হদে। ২০২০-২০২১ অর্ থবছদর মাধ্যসমক স্তদর ৫.৫৭ লি ছাত্র, 

১০.৯৫ লি ছাত্রী, উচ্চ মাধ্যসমক স্তদর ১.১৬ লি ছাত্র, ৪.৬২ লি ছাত্রী, এবাং 

সিিী স্তদর ৫০ হাজার ছাত্র ও ১.৫০ লি ছাত্রীদক উিবৃসত্ত প্রেয়া হদব। 

িাশািাসশ, িাবসলক িরীিার ফলাফদলর সভসত্তদত ইদতামদধ্য প্রায় ৬ লি 

সশিার্ীদক প্রমধাবৃসত্ত প্রোৈ করা হদয়দছ এবাং ২০২০-২০২১ অর্ থবছদর আদরা 

১ লি ৮৭ হাজার সশিার্ীদক প্রমধাবৃসত্ত প্রোৈ করা হদব। এছািাও, সৃজৈশীল 

প্রমধা অদন্বষণ কা্ থক্রম আদয়াজদৈর মাধ্যদম প্রিরা প্রসতভাদের স্বীকৃসত প্রেয়ার 

ধারাও আমরা অব্যাহত প্ররদখসছ। 

৫৮। সশিক ও সশিা ব্যবস্থািৈায় জসিত কম থিাসরদের আসর্ থক সুদ্াগ-

সুসবধা বৃসদ্ধর জন্যও আমরা িদিি আসছ। উিযুি আসর্ থক সুসবধা এবাং 

আধুসৈক প্রসশিণদক সশিার গুণগত মাদৈান্নয়দৈর একটি গুরুত্বপূণ থ অনুিঙ্গ 

সহদিদব আমরা সবদবিৈা করসছ। িাশািাসশ, আমরা প্রসতবছর জাতীয় সশিা 

িপ্তাহ িালৈ কদর আিসছ প্র্খাদৈ প্রসতটি প্রজলা ও উিদজলা ি্ থাদয় প্রশ্রষ্ঠ 

সশিক ও সশিা কম থকতথাদের িম্মাসৈত কদর আিসছ। সশিা খাদত 

ইদৈাদভশদৈর মাধ্যদম সশিার মাদৈায়ন্নদকও আমরা উৎিাসহত কদর ্াসে। 

উচ্চসশিার মাদৈান্নয়দৈ ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছদর প্রেদশর িাবসলক 

সবশ্বসবদ্যালয়িমূদহর প্রভৌত অবকাঠাদমা ও অন্যান্য সুসবধাসে সৃসির জন্য ৪২টি 

প্রকদল্পর অনুকূদল প্রমাট সতৈ হাজার দ্যইশত প্রকাটি টাকা বরাদ্দ করা হদয়সছল। 

এর মধ্য হদত বসরশাল সবশ্বসবদ্যালয় স্থািৈ, রাঙ্গামাটি সবজ্ঞাৈ ও প্রযুসি 

সবশ্বসবদ্যালয় স্থািৈ, ইিলামী আরসব সবশ্বসবদ্যালয় স্থািৈ, প্রশখ হাসিৈা 

সবশ্বসবদ্যালয় স্থািৈ এবাং বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুসজবুর রহমাৈ প্রমসরটাইম 

সবশ্বসবদ্যালয় স্থািৈ শীষ থক ৫টি প্রকদল্পর মাধ্যদম ৫টি সবশ্বসবদ্যালদয়র ৈতুৈ 
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কযাম্পাি স্থািৈ করা হদে। অবসশি ৩৭টি িলমাৈ প্রকদল্পর মাধ্যদম সবসভন্ন 

িাবসলক সবশ্বসবদ্যালদয় অবকাঠাদমা উন্নয়ৈ ও ববজ্ঞাসৈক ্ন্ত্রিাসত িরবরাদহর 

কাজ িলমাৈ রদয়দছ। আগামী ২০২০-২১ অর্ থছদর আমরা এ কাজগুদলা িমাপ্ত 

করার জন্য প্রদয়াজৈীয় িম্পদের িাংস্থাৈ রাখদবা। 

৫৯। আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদর মাধ্যসমক ও উচ্চ সশিা খাদত ৩৩ 

হাজার ১১৭ প্রকাটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করসছ, ্া বতথমাৈ ২০১৯-২০ অর্ থবছদর 

সছল ২৯ হাজার ৬২৪ প্রকাটি টাকা। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

কাসরগসর ও বৃসত্তমূলক সশিা এবাং মাদ্র্ািা সশিা 

৬০। প্রটকিই উন্নয়ৈ লিযমাত্রা অজথদৈর জন্য আমরা মাৈিম্পন্ন কাসরগসর 

সশিা বাস্তবায়দৈর উদদ্যাগ িহণ কদরসছ। িতুর্ থ সশল্প সবপ্ল্বদক মার্ায় প্ররদখ 

উিযুি প্রযুসি ও উিযুি সস্কলিমূহদক সিসিত করা এবাং প্রি অনু্ায়ী 

সশিার্ীদের িঠিকভাদব প্রসশসিত কদর তুলদত আমরা কা্ থক্রম িাসলদয় 

্াসে। িরকাসর ও প্রবিরকাসর কাসরগসর সশিা প্রসতষ্ঠাদৈ সৈয়সমত িাঠ্যক্রদমর 

িাশািাসশ িাংসিপ্ত প্রসশিণ প্রকাি থ বাস্তবায়ৈ করা হদে। ফলশ্রুসতদত 

প্রসতষ্ঠাৈিমূদহর িিমতা বািার িাদর্ িাদর্ সশিক প্রসশিণ ও সশিার্ীদের 

বৃসত্ত প্রোৈ কা্ থক্রদমর মাধ্যদম কাসরগসর ও বৃসত্তমূলক সশিার প্রসত িাধারণ 

জৈদগাষ্ঠীর ক্রমবধ থমাৈ হাদর আিহ সৃসি হদে। 

৬১। সশিা প্রিদত্র ববষম্য দ্যরীকরদণর লদিয োসখল, কাসরগসর ও 

এবদতোয়ী স্তদর সবৈামূদল্য িাঠ্যপুস্তক সবতরণ করা হদে। ইাংদরসজ ও গসণত 

সশিকদের সবদশষ প্রসশিণ প্রেয়া হদে। বৃসত্তমূলক ও কাসরগসর সশিা প্রিার 

ও আন্তজথাসতক বাজাদর রপ্তাৈী উিদ্াগী েি জৈশসি বতরীর উির সবদশষ 

গুরুত্ব প্রেয়া হদে। এ লদিয কসম্পউটার/কাসরগসর সশিাদক বাধ্যতামূলক করা 

হদয়দছ। ৬ষ্ঠ প্রশ্রসণ হদত তথ্য ও প্র্াগাদ্াগ প্রযুসি (আইসিটি) ৈাদম 
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িাঠ্যপুস্তক সবষয় সহদিদব অন্তর্ভ থি করা হদয়দছ। আমরা প্রেশব্যািী সস্কলি 

কসম্পটিশৈ এর আদয়াজৈ কদরসছ। ভসবষ্যদত সবজ্ঞাৈমুখী সশিা প্রিাদর এরূি 

প্রসতদ্াসগতা আদরা কা্ থকর ভূসমকা রাখদত িহায়ক হদব। প্রেদশর সৈব থাসিত 

১০০টি উিদজলায় ১টি কদর প্রটকসৈকযাল স্কুল ও কদলজ (টিএিসি) স্থািদৈর 

কাজ এসগদয় িলদছ এবাং অবসশি ৩২৯টি উিদজলায় একটি কদর টিএিসি 

স্থািদৈর উদদ্যাগ প্রৈয়া হদয়দছ। অসধকন্তু, ৪টি সবভাগীয় (সিদলট, বসরশাল, 

ময়মৈসিাংহ ও রাংপুর) শহদর ১টি কদর মসহলা িসলদটকসৈক ইন্সটিটিউট 

স্থািৈ, ২৩টি প্রজলায় িসলদটকসৈক ইন্সটিটিউট স্থািৈ এবাং ৪টি সবভাদগ 

(িট্টিাম, খুলৈা, রাজশাহী ও রাংপুর) ১টি কদর ইসঞ্জসৈয়াসরাং কদলজ স্থািৈ 

এবাং ৪টি ভূসম জসরি ইন্সটিটিউট স্থািদৈর কা্ থক্রম িলমাৈ রদয়দছ। এর 

ফদল, কাসরগসর সশিার সুদ্াগ প্রেশব্যািী সবস্তৃত হদব। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

৬২। আিসৈ জাদৈৈ প্র্, আমাদের প্রেদশ মাদ্র্ািাগুদলার একটা বি অাংশ 

সৈয়সমত স্কুল-কদলজগুদলার িাইদত অবকাঠাদমার সেক প্রর্দক অদৈকটা 

সিসছদয়। এ অবস্থা হদত উত্তরদণর জন্য আমরা প্রেশব্যািী ১,৮০০টি মাদ্র্ািায় 

ৈতুৈ ভবৈ সৈম থাণ করসছ এবাং সবদ্যমাৈ ৬৫৩টি মাদ্র্ািায় আধুসৈক 

মাসিসমসিয়া িািরুম স্থািৈ করসছ। 

৬৩। কাসরগসর ও মাদ্র্ািা সশিার জন্য ২০২০-২১ অর্ থবছদর ৮ হাজার ৩৪৪ 

প্রকাটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করসছ, ্া ২০১৯-২০ অর্ থবছদর সছল ৭ হাজার ৪৫০ 

প্রকাটি টাকা। 

কৃসষ খাত 

মাৈৈীয় স্পীকার 

৬৪। কদরাৈা উত্তর সবদশ্ব দূসভথদির প্র্ পূব থাভাি রদয়দছ তার প্রপ্রসিদত 
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বাাংলাদেদশর সবশাল জৈদগাষ্ঠীর খাদ্য ও পুসি সৈরািত্তািহ কৃসষখাদতর িাদর্ 

জসিত কৃষক, কৃসষ শ্রসমক ও অন্যান্য িাংসিিদের জীবৈ ও জীসবকা সৈসিত 

করাই বতথমাদৈ আমাদের কৃসষখাদতর অন্যতম িযাদলঞ্জ। বতথমাৈ কৃসষ বান্ধব 

িরকাদরর সৈরলি প্রদিিা এবাং গৃহীত ৈাৈাসবধ কা্ থক্রদমর ফদল কৃসষদত উচ্চ 

মাত্রার প্রবৃসদ্ধ ধদর রাখািহ িাল উৎিােদৈ স্বয়াংিম্পূণ থতা ধদর রাখদত 

প্রিদরসছ। আিন্ন িযাদলঞ্জদক প্রমাকাদবলায় কৃসষর উৎিােৈ, বাজারজাতকরণিহ 

সবসভন্ন প্রিদত্র সবসবধ কা্ থক্রম িহণ করদত হদব ্াদত কদর খাদ্য িাংকট 

িহদজ প্রমাকাদবলা করা ্ায়। মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী সৈদে থশৈা প্রোৈ কদরদছৈ 

প্র্, কদরাৈা িরবতী িসরসস্থসতদত প্রকাৈভাদবই ্াদত খাদ্য িাংকট সৃসি ৈা 

হয়। প্রি জন্য এক ইসঞ্চ অবাসে জসমও প্রফদল রাখা ্াদব ৈা। কৃসষ মন্ত্রণালয় ও 

তার িকল িহদ্াগী িাংস্থা এ লদিয প্রদয়াজৈীয় উদদ্যাগ িহণ করদব। 

৬৫। সবশ্বব্যািী মহামারী সৃসিকারী কদরাৈার প্রভাব বাাংলাদেদশর কৃসষদতও 

িদিদছ। কদরাৈার প্রভাদব সবশ্বব্যািী আমোসৈ, রপ্তাসৈ ও িরবরাহ ব্যবস্থা 

সবসিত হদয়দছ। এর ফদল আমাদের প্রেদশর অভযন্তসরণ প্রিদত্র সৃি প্রভাব 

প্রমাকাদবলায় িদব থাচ্চ প্রজার সেদত হদব। আমাদের কৃসষর প্রিদত্র আমৈ ফিদলর 

উৎিােৈ ভাল হদয়দছ। এবছর প্রবাদরা ফিদলর উৎিােৈ ভাল হদলও তা 

কতথদৈর প্রিদত্র শ্রসমক িাংকদটর কারদণ সৃি অসৈিয়তা প্রমাকাদবলা করা 

হদয়দছ। আমাদের গদমর উৎিােৈ কম হওয়াদত বরাবরই আমাোসৈ সৈভথরতা 

প্রর্দক ্ায়। সবশ্ব িসরসস্থসতদত গম আমোসৈর িযাদলঞ্জ প্রমাকাদবলায় 

প্রদয়াজৈীয় িেদিি িহণ করদত হদব। বতথমাদৈ িবসজ জাতীয় ফিদলর ভাল 

ফলৈ হদলও কদরাৈা িসরসস্থসতর কারদণ িরবরাহ সবসিত হদে। ফদল িবসজ 

ফিদলর বাজারজাতকরদণ প্রদয়াজৈীয় িহদ্াসগতা প্রোদৈর মাধ্যদম উৎিাহ 

প্রোৈ অব্যাহত রাখা হদে। 

৬৬। কদরাৈার প্রভাব প্রমাকাদবলায় সবগত বছরিমূদহর ন্যায় কৃসষ খাদত 

ভতুথসক, িার-বীজিহ অন্যান্য কৃসষ উিকরণ প্রদণােৈা ও িহায়তা কাি থ, কৃসষ 

পুৈব থািৈ িহায়তা, স্বল্প সুদে ও িহজ শদতথ সবদশষ কৃসষ ঋণ সুসবধা প্রোৈ 



32 

ইতযাসে িফল কা্ থক্রমিমূহ আমরা এ বছরও প্রদয়াজৈীয় মাত্রায় অব্যাহত 

রাখদবা। এ ছািাও ফিল কতথৈ কা্ থক্রদম ব্যবহৃত ্ন্ত্রিাসত ক্রদয় কৃষকদক 

ভতুথসক প্রোৈ অব্যাহত র্াকদব। বতথমাদৈ কৃসষ উিকরণ িহায়তা কাি থধারী 

কৃষদকর িাংখ্যা ২ প্রকাটি ৮ লি ১৩ হাজার ৪৭৭ জৈ। 

৬৭। প্রটকিই কৃসষর জন্য জলবায়ু িহৈশীল সবসভন্ন ফিদলর জাত উদ্ভাবৈ 

কা্ থক্রম অব্যাহত আদছ। সবগত ২০০৯ িাল হদত সবসভন্ন ফিদলর ববসর 

িসরদবদশ িহৈশীল িব থদমাট ১০৯টি উন্নত/ উচ্চ উৎিােৈশীল জাত উদ্ভাবৈ 

করা হদয়দছ। আগামী অর্ থবছদর প্রাদয়াসগক গদবষণার প্রজারোরকরদণর 

মাধ্যদম জলবায়ু িসরবতথদৈ িহৈশীল সবসভন্ন ফিদলর জাত উদ্ভাবৈ কা্ থক্রম 

অব্যাহত র্াকদব। শদস্যর বহুমুখীকরণ ও ফিদলর িাংিদহাত্তর িসত কমাদৈা 

কা্ থক্রম িম্প্রিারণ এবাং খামার ্াসন্ত্রকীকরণ প্রজারোর করা হদব। মাৈিম্পন্ন 

িাটবীজ উৎিােৈ ও বহুমুখী িাট িে উদ্ভাবদৈর গদবষণা কা্ থক্রম িলমাৈ 

র্াকদব। 

৬৮। আগামীদত কৃসষ খামার ্াসন্ত্রকীকরদণ ৩ হাজার ১৯৮ প্রকাটি টাকার 

প্রকল্প িহণ করা হদয়দছ। আগামী অর্ থবছদর কৃসষ ভতূসকথ ৯ হাজার ৫০০ প্রকাটি 

টাকা বরাদ্দ রাখা হদয়দছ। বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর মাধ্যদম কৃসষ পুৈ: অর্ থায়ৈ 

স্কীম এ ৫ হাজার প্রকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হদব। সবগত বছরিমূদহর ন্যায় 

আমোসৈ খরি ্াই প্রহাক ৈা প্রকৈ, আগামী অর্ থবছদরও রািায়সৈক িাদরর 

সবক্রয়মূল্য অিসরবসতথত রাখা হদব ও কৃসষ প্রদণােৈা অব্যাহত র্াকদব। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

মৎস্য ও প্রাসণিম্পে 

৬৯। বাাংলাদেদশর মৎি িম্পে অভযন্তরীণ আসমদষর িাসহো পূরদণর 

িাশািাসশ প্রেদশর সজসিসিদত গুরুত্বপূণ থ অবোৈ প্ররদখ িদলদছ। বাাংলাদেশ মাছ 

ও মাাংি উৎিােদৈ স্বয়াংিম্পূণ থতা অজথৈ কদরদছ এবাং সিম ও দ্যধ উৎিােদৈ 
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স্বয়াংিম্পূণ থতা অজথদৈর লদিয কা্ থক্রম িলমাৈ রদয়দছ। মৎস্য উৎিােদৈ 

বাাংলাদেদশর িাফল্য আজ সবশ্ব িসরমণ্ডদলও স্বীকৃত। িম্প্রসত কদরাৈা 

িাংকদট েীঘ থ লক িাউদৈ সৃি িরবরাহ জটিলতার কারদণ মাদছর 

বাজারজাতকরদণর প্রিদত্র বি িযাদলঞ্জ প্রেখা সেদয়দছ। এ িাংকট প্রমাকাদবলায় 

িরকার প্রদয়াজৈীয় িহদ্াসগতা প্রোৈ অব্যাহত প্ররদখদছ। কদরাৈা িরবতীদত 

মৎস্য খাত ্াদত পূদব থর ধারাবাসহকতায় সফদর আিদত িাদর প্রিলদিয িরকার 

প্রদয়াজৈীয় সবদশষ উদদ্যাগ বাস্তবায়ৈ করদব। আগামী অর্ থবছদর মৎস্য িম্পে 

উন্নয়দৈ সমঠা িাসৈর মাদছর ৈতুৈ জাত উদ্ভাবদৈ গদবষণা কা্ থক্রম অব্যাহত 

রাখা এবাং িামুসদ্র্ক মৎস্য িম্পে আহরদণ ৈতুৈ ৈতুৈ প্রযুসি উন্নয়দৈর 

সবষদয় কা্ থকরী উদদ্যাগ িহণ করা হদব। 

গভীর িমূদদ্র্ মৎস্য আহরণ 

৭০। বাাংলাদেদশর িামুসদ্র্ক মৎস্য িম্পে আহরদণর অিার িম্ভাবৈাদক 

কাদজ লাসগদয় প্রেদশর উন্নয়দৈর লদিয িরকার সবদশষ কম থসূসি বাস্তবায়ৈ 

করদছ। িামুসদ্র্ক মৎস্য িম্পে আহরদণর সুদ্াগদক িঠিকভাদব ব্যবহার ও 

সৈয়ন্ত্রদণর লদিয িরকার আইৈ ও সবসধমালা প্রণয়ৈ করদছ। ইদতামদধ্য 

‘িামুসদ্র্ক মৎস্য আইৈ-২০২০’ চুিান্ত অনুদমােদৈর জন্য মহাৈ জাতীয় িাংিদে 

উত্থািৈ করা হদয়দছ। অগভীর িমূদদ্র্ বাাংলাদেদশর মৎস্যজীসবগণ েীঘ থসেৈ 

ধদরই মৎস্য আহরদণ সৈদয়াসজত। সকন্তু গভীর িমূদদ্র্ আমাদের মৎস্য আহরণ 

শুরু করা ্ায়সৈ। গভীর িমূদদ্র্ রদয়দছ আমাদের টুৈা মাছিহ অন্যান্য মৎস্য 

িম্পদের অিার িম্ভাবৈা। িরকার গভীর িমূদদ্র্ মৎস্য আহরদণর উিদ্াগী 

জাহাজ িাংিদহর জন্য প্রকল্প হাদত সৈদয়দছ। প্রবিরকাসর খাদতও গভীর িমূদদ্র্ 

মৎস্য আহরদণর িিমতা বতরীর জন্য িরকার পৃষ্ঠদিাষকতা করদব। 

৭১। বাাংলাদেশ প্রাসণিম্পে সবদশষ কদর গরু, ছাগল, হাঁি মুরগী, ইতযাসে 

িালদৈ প্রায় িাম্প্রসতক িমদয় অভূতপূব থ অিগসত িাধৈ কদরদছ। এ খাদত 

িলমাৈ গদবষণা কা্ থক্রম এ উদল্লখদ্াগ্য অিগসত অজথদৈ অবোৈ রাখদছ। 
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প্রাসণিম্পদের উন্নয়দৈ বাাংলাদেদশ এখৈ উন্নতমাদৈর গদবষণা কা্ থক্রম 

িসরিাসলত হদে এবাং প্রকাৈ প্রকাৈ প্রিদত্র সবদেসশ সবসভন্ন প্রসতষ্ঠাদৈর িাদর্ও 

প্র্ৌর্ভাদব গদবষণা কা্ থক্রম িসরিালৈা করা হদে। সকন্তু িম্প্রসত কদরাৈার 

েীঘ থ লকিাউদৈ প্রিাসি এবাং প্রিইসর সবদশষ কদর সিম ও দ্যদধর 

বাজারজাতকরদণর প্রিদত্র মারাত্মক িমস্যা প্রেখা প্রেওয়ায় িরকার এ িমস্যা 

প্রমাকাদবলায় প্রদ্াজৈীয় উদদ্যাগ িহণ এবাং িহায়তা প্রোৈ অব্যাহত প্ররদখদছ। 

৭২। আগামী অর্ থবছদর প্রাসণিম্পে খাদতর ্র্া্র্ উন্নয়দৈ সতৈটি প্রযুসি 

উদ্ভাবৈ, সতৈটি প্রযুসি হস্তান্তর এবাং সবসভন্ন সবষদয় ৪০টি গদবষণা কা্ থক্রম 

বাস্তবায়ৈ করা হদব। এছািা গবাসেিশুর জাত উন্নয়দৈ সিদমৈ উৎিােৈ, 

কৃসত্রম প্রজৈৈ িম্প্রিারণ, প্রাসণখাদ্য িাংরিদণ প্রিাল িদ্ধসতর িম্প্রিারণ এবাং 

েিতা উন্নয়দৈ প্রসশিণ প্রোদৈর কম থিসরকল্পৈা রদয়দছ। 

খাদ্য সৈরািত্তা 

৭৩। সবশ্বব্যািী কদরাৈা দূদ্ থাদগর কারদণ খাদ্যশস্য উৎিােৈ, আমোসৈ-

রপ্তাসৈ, িরবরাহ িসরসস্থসতর উির ঝুঁসক সৃসি হদয়দছ। িরকার এ সবষদয় 

অতযন্ত িজাগ এবাং প্রেদশ ি্ থাপ্ত খাদ্য মওজুে সৈসিত করার লদিয িকল 

প্রকার িেদিি িহণ কদরদছ। িরকার আমৈ ফিল হদত ৭.৯৮ লি প্রম. টৈ 

িাংিহ কদরদছ। িলসত প্রবাদরা ফিল হদত ৮.০ লি প্রম. টৈ ধাৈ এবাং ১১.৫০ 

লি প্রম. টৈ িাল িাংিদহর লিযমাত্রা সৈধ থারণ করা হদয়দছ ্া গতবাদরর 

তুলৈায় দ্যই গুণ। এটি পূণ থমাত্রায় িাংিহ কদর প্রেদশ খাদ্য সৈরািত্তা সৈসিত 

করদত িরকার িকল ব্যবস্থা িহণ করদব। কদরাৈা িসরসস্হসতর প্রভাব 

প্রমাকাদবলায় সবসভন্ন কা্ থক্রদমর মাধ্যদম দ্য:স্থদের খাদ্য িহায়তা প্রোৈ, খাদ্য 

বান্ধব কম থসূিী, প্রখালা বাজাদর িাল সবক্রয় অব্যাহত আদছ। তাছািা, খাদ্য 

সৈরািত্তা সৈসিত করার প্রিদত্র িরকার খাদ্য িাংরিদৈর ধারণ িমতা বৃসদ্ধর 

ব্যবস্থা িহণ করদছ। 
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৭৪। আগামী অর্ থবছদর কৃসষ, মৎস্য ও প্রাসণিম্পে এবাং খাদ্য সৈরািত্তা 

খাদত ২২ হাজার ৪৮৯ প্রকাটি টাকা বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ ্া ২০১৯-২০ 

অর্ থবছদর সছল ২১ হাজার ৪৮৪ প্রকাটি টাকা। 

কম থিাংস্থাৈ সৃসি 

মাৈৈীয় স্পীকার 

৭৫। বাাংলাদেদশর িামদৈ জৈসমসতক লভযাাংদশর সুবণ থ সুদ্াগ সবদ্যমাৈ 

র্াকায় শ্রমবাজাদর সবপুল কম থিম জৈশসির আগমৈ ঘটদছ, সকন্তু একই 

িমদয় আধুসৈক প্রযুসির ব্যবহাদরর ফদল শ্রসমদকর িাসহোও কদম ্াদে। 

িাম্প্রসতক িমদয় কদরাৈা ভাইরাদির প্রাদ্যভথাবজসৈত কারদণ প্রেশব্যািী 

িাধারণ ছুটি, কলকারখাৈা বন্ধ র্াকা এবাং িদব থািসর ব্যবিা বাসণজয স্থসবর 

র্াকায় প্রেদশ সবপুল িাংখ্যক মানুষ কম থহীৈ হদয় িদি। এসিসব’র িামসয়ক 

সহিাব অনু্ায়ী এ িাংখ্যা ১৪ লদি োঁিাদত িাদর। 

৭৬। কদরাৈাভাইরাদির অর্ থনৈসতক প্রভাব কা্ থকরভাদব প্রমাকাদবলা করার 

জন্য িরকার প্র্ বৃহৎ প্রদণােৈা প্রগৌষৈা কদরদছ তার একটি প্রধাৈ লিয হদে 

অর্ থনৈসতক কা্ থক্রদম গসতিঞ্চাদরর মাধ্যদম িামসয়ক কম থহীৈতা দূরীকরণ। 

বতসর প্রিাষাকিহ রপ্তাসৈমুখী সশদল্পর শ্রসমকদের প্রবতৈ-ভাতা প্রোদৈর লদিয 

আমরা ৫ হাজার প্রকাটি টাকার একটি ঋণ তহসবল গঠৈ কদরসছ। িসতিস্ত 

সশল্প ও িাসভ থি প্রিক্টদরর জন্য ৩০ হাজার প্রকাটি টাকার এবাং কুটির সশল্পিহ 

এিএমই প্রসতষ্ঠাৈিমূদহর জন্য ২০ হাজার প্রকাটি টাকার দ্যইটি আলাো স্বল্প 

সুদের ওয়াসকথাং কযাসিদটল ঋণ সুসবধা িালু কদরসছ। বাাংলাদেশ ব্যাাংক কতৃথক 

প্রবসতথত ইসিএফ (Export Development Fund)-এর িসরমাণ ৩.৫ সবসলয়ৈ 

িলার হদত ৫.০ সবসলয়ৈ িলাদর উন্নীত কদরসছ এবাং এ ঋদণর সুদের হার 

কসমদয়সছ। িাশািাসশ, Pre-Shipment Credit Refinance Scheme ৈাদম 

৫ হাজার প্রকাটি টাকার একটি ৈতুৈ ঋণ সুসবধা িালু কদরসছ। 
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৭৭। কৃসষ ও কৃসষ িাংসিি উৎিােৈ ও প্রিবা, ক্ষুদ্র্ ব্যবিা, ক্ষুদ্র্ ও কুটির 

সশল্প, ইতযাসে খাদত িাদমর েসরদ্র্ কৃষক, সবদেশদফরত প্রবািী শ্রসমক এবাং 

প্রসশসিত তরুণ ও প্রবকার যুবাদের িামীণ এলাকায় ব্যবিা ও 

আত্মকম থিাংস্থাৈমূলক কাদজ স্বল্প সুদে ঋণ সবতরদণর ব্যবস্থা িম্প্রিারণ করা 

হদব। এ কাদজ িল্লী িঞ্চয় ব্যাাংক, প্রবািী কল্যাণ ব্যাাংক, কম থিাংস্থাৈ ব্যাাংক 

এবাং িল্লী কম থ-িহায়ক ফাউদেশৈ (সিদকএিএফ) -এর মাধ্যদম প্রমাট ২,০০০ 

প্রকাটি টাকার ঋণ সবতরণ করা হদব। প্রসতটি প্রসতষ্ঠাদৈ িরকার এ লদিয ৫০০ 

প্রকাটি টাকা কদর মূলধৈ প্রোৈ করদব, ্ার মাধ্যদম প্রসতষ্ঠাৈগুদলা সুসৈসে থি 

প্রপ্রািাদমর আওতায় উিযুি উদদ্যািাদের সৈকট স্বল্প সুদে ঋণ সবতরণ 

করদব। এিদবর িাশািাসশ, সশল্পখাদত কম থসৃজদৈর গসত বািাদৈার লদিয 

ব্যবিা ও সবসৈদয়াগ িসরদবশ আধুসৈকায়ৈ, শ্রসমদকর সুরিা প্রজারোর করা ও 

েিতা বৃসদ্ধর লদিয সবসভন্ন কা্ থক্রম অব্যাহত র্াকদব। প্র্মৈ, প্রসশিণ 

প্রোদৈর মাধ্যদম েি জৈশসি সৃসির লদিয প্রেদশর সবসভন্ন প্রজলায় ৈতুৈ 

ৈতুৈ কাসরগসর প্রসশিণ প্রকন্দ্র স্থািদৈর কা্ থক্রম িহণ করা হদে। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

েিতা উন্নয়ৈ 

৭৮। েিতা উন্নয়দৈর মাধ্যদম শ্রসমদকর উৎিােৈশীলতা ও মজুসর বািাদৈা 

িম্ভব হয় সবধায় েিতা বৃসদ্ধর লদিয িরকার কাজ কদর ্াদে। Skills for 

Employment Investment Program এর আওতায় ১৫ লি মানুষদক 

প্রসশিণ প্রেয়ার ব্যবস্থা করা হদয়দছ, ্ার আওতায় এ্াবৎ ৪ লি ২৮ হাজার 

জৈদক প্রসশিণ প্রোৈ করা হদয়দছ। সশসিত প্রবকার যুবকদের কম থিাংস্থাৈ 

সৃসির লদিয িরকার যুব উন্নয়ৈ অসধেপ্তদরর মাধ্যদম ‘ন্যাশৈাল িাসভ থি 

কম থসূসি’ বাস্তবায়ৈ করদছ, ্ার অধীদৈ প্রফব্রুয়াসর ২০২০ ি্ থন্ত ১২৮টি 

উিদজলার মাধ্যদম ২ লি ২৯ হাজার ৭৩৭ জৈদক প্রসশিণ প্রোৈ ও ২ লি 

২৭ হাজার ৪০২ জদৈর অস্থায়ী কম থিাংস্থাৈ সৃসি করা হদয়দছ। েিতা উন্নয়ৈ 
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িাংক্রান্ত িরকাদরর সবসভন্ন কা্ থক্রমদক িমসন্বত আকাদর িসরিালৈার জন্য 

প্রধাৈমন্ত্রীর কা্ থালদয়র অধীদৈ জাতীয় েিতা উন্নয়ৈ কতৃথিি (NSDA) 

গঠিত হদয়দছ এবাং এটিদক কা্ থকর করার লদিয ইদতামদধ্য জাতীয় েিতা 

উন্নয়ৈ কতৃথিি সবসধমালা, প্রসশিণ প্রসতষ্ঠাৈ সৈবন্ধৈ ৈীসতমালা এবাং জাতীয় 

মাৈবিম্পে উন্নয়ৈ তহসবল ব্যবস্থািৈা ৈীসতমালা প্রণীত হদয়দছ এবাং এর 

জৈবল কাঠাদমা অনুদমাসেত হদয়দছ। কম থিম জৈগদণর েিতা উন্নয়ৈ িদ্ধসত 

উদ্ভাবৈ, কাসরকুলাম প্রণয়ৈ এবাং প্রসশিদণর মাৈ বজায় রাখার মাধ্যদম 

উৎিােৈশীলতা বৃসদ্ধর লদিয এ কতৃথিি কাজ করদছ। 

ববদেসশক কম থিাংস্থাৈ 

৭৯। প্রবািী বাাংলাদেশীদের িামসিক কল্যাণ ও সুদ্াদগর িমতা 

সৈসিতকরণ, কূটনৈসতক প্রদিিার মাধ্যদম ৈতুৈ ৈতুৈ শ্রমবাজার সৃসি ও উি 

বাজাদরর িাসহো অনু্ায়ী প্রসশিদণর মাধ্যদম েি জৈশসি বতসর, ববদেসশক 

কম থিাংস্থাৈ সৃসি কদর প্রবকারত্ব হ্রাি এবাং প্রবাি আদয়র প্রবাহ বৃসদ্ধর লদিয 

িরকার প্রজার প্রদিিা িাসলদয় ্াদে। বতথমাদৈ সবদশ্বর ১৭৪টি প্রেদশ এক প্রকাটি 

সবশ লাদখর অসধক অসভবািী কমী কম থরত রদয়দছ। সবগত েশ বছদর 

প্রিশাজীসব, েি, আধা েি ও স্বল্প েি কযাটাগসরদত িব থদমাট ৬৬ লি ৩৩ 

হাজাদরর অসধক ববদেসশক কম থিাংস্থাৈ হদয়দছ, ্া এ ি্ থন্ত প্রমাট 

কম থিাংস্থাদৈর প্রায় ৬০ শতাাংশ। তন্মদধ্য ২০১৯ িাদল ৭ লদির অসধক জদৈর 

ববদেসশক কম থিাংস্থাৈ হদয়দছ। মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রীর িফল কূটনৈসতক 

তৎিরতায় ২০১৯ িাদল জািাৈ িরকাদরর িাদর্ বাাংলাদেশ িরকাদরর একটি 

ৈতুৈ শ্রম সবষয়ক চুসি স্বাির হদয়দছ, ্ার ফদল বাাংলাদেশ এখৈ জািাদৈ 

েি জৈবল প্রপ্ররদণর জন্য ৯ম প্রেশ সহদিদব স্বীকৃসত লাভ কদরদছ। ৈারীর 

িমতায়ৈদক অিাসধকার সবদবিৈায় ৈারীকমীর ববদেসশক কম থিাংস্থাদৈর 

প্রদিিার কারদণ এ িরকাদরর সবগত েশ বছদর িব থদমাট ৭ লি ৭৮ হাজাদরর 

অসধক ৈারীকমী সবসভন্ন প্রিশায় িাকুরী সৈদয় সবদেশ গমৈ কদরদছৈ। 
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৮০। সৈরািে অসভবািৈ প্রসক্রয়া ও প্রবািীদের িাসব থক কল্যাণ 

সৈসিতকরদণ ৈাৈামুখী উন্নয়ৈমূলক কা্ থক্রম িহণ ও বাস্তবায়ৈ করা হদে। 

অসভবািৈ ব্যবস্থািৈাদক সিসজটাইদজশৈ করায় সবদেদশ কমী প্রপ্ররণ প্রসক্রয়ায় 

অসধকতর গসতশীলতা ও স্বেতা আৈয়ৈ িম্ভবির হদয়দছ এবাং অসভবািৈ 

ব্যয় হ্রাি প্রিদয়দছ। বতথমাদৈ সবদেশগামী প্রদতযক কমীর মাইদক্রা সিিি 

িেসলত স্মাট থ কাি থ/বসহগ থমৈ ছািিত্র প্রোৈ করা হদে। সবদেশগামী কমীদের 

সফঙ্গারসপ্রন্ট কা্ থক্রম স্ব স্ব প্রজলায় সবদকন্দ্রীকরণ করা হদয়দছ। পুৈরায়, 

প্রমাবাইল অযািদির মাধ্যদম সভিা ্ািাই (দিৌসে আরব, সিঙ্গাপুর, বাহরাইৈ, 

কাতার, মালদয়সশয়া ও ওমাৈ) উদ্ভাবদৈর ফদল সবদেশগামী কমীগণ িহদজই 

সভিা ্ািাই করদত িারদছৈ। এছািা, অসভবািৈ ব্যয় সৈয়ন্ত্রণ, ববধ সরক্রুটিাং 

এদজন্টগদণর স্বেতা ও জবাবসেসহতা সৈসিতকরণ এবাং সৈরািে অসভবািৈ 

সৈসিত করার লদিয আইসৈ কাঠাদমাদত িাংস্কার আৈা হদয়দছ। এর 

ধারাবাসহকতায় ‘ববদেসশক কম থিাংস্থাৈ ও অসভবািী ব্যবস্থািৈা সবসধমালা 

২০১৭’, 'ওদয়জ আৈ থাি থ কল্যাণ প্রবাি থ আইৈ, ২০১৮' ও ববদেসশক 

কম থিাংস্থাৈ ও অসভবািী (সরক্রুটিাং এদজন্ট লাইদিন্স ও আিরণ) সবসধমালা 

২০১৯ প্রণয়ণ এবাং ববদেসশক কম থিাংস্থাৈ ও অসভবািী (সরক্রুটিাং এদজন্ট 

প্রশ্রণীসবভাগ) সবসধমালা ২০২০ চূিান্ত করা হদয়দছ। 

প্রবাি আয় বৃসদ্ধ 

৮১। মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী সবগত অর্ থবছদরর বাদজদট প্রবাি আয় প্রপ্ররদণ ২ 

শতাাংশ হাদর প্রদণােৈা প্রোদৈর প্রঘাষণা সেদয়সছদলৈ। উদদ্দশ্য সছল, প্ররসমট্যান্স 

প্রপ্ররদণ বসধ থত ব্যয় লাঘব করা এবাং ববধ িদর্ অর্ থ প্রপ্ররণ উৎিাসহত করা। এই 

িেদিদির কারদণ ২০১৯-২০ অর্ থবছদর ১ মাি বাকী র্াকদত প্ররকি থ ১৬.৫৬ 

সবসলয়ৈ িলার প্রবাি আয় অসজথত হদয়দছ, ্া প্রেদশর অর্ থনৈসতক িাসলকাশসি 

সহদিদব সবদশষ অবোৈ রাখদছ। তদব প্রধাৈ প্রধাৈ শ্রমবাজাদর কদরাৈা 

ভাইরাদির ব্যািক প্রাদ্যভথাবজসৈত কারদণ এবাং সবশ্বব্যািী জ্বালাসৈ প্রতদলর 

মূল্য হ্রাদির কারদণ আগামী অর্ থবছদর প্রবাি আদয়র প্রবৃসদ্ধ ির্ হদত িাদর। 
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আগামী অর্ থবছদরও এখাদত ২ শতাাংশ হাদর প্রদণােৈা প্রেওয়া হদব। 

োসরদ্র্য দূরীকরণ ও িামাসজক সৈরািত্তা কম থসূসি 

িামাসজক সুরিা কা্ থক্রম 

৮২। কদরাৈা ভাইরাি িাংক্রমণ প্রসতদরাদধ িাধারণ ছুটি প্রঘাষণা, লকিাউৈ, 

সশল্প কারখাৈা ও ব্যবিা বাসণজয বন্ধ র্াকার কারদণ িাধারণ মানুদষর আয় 

কদম োসরদ্র্ সৈরািত্তায় আমাদের অজথৈ ঝুঁসকর মুদখ িদিদছ। এ অবস্থা প্রর্দক 

উদত্তারদণ িরকার িলসত অর্ থবছদর েসরদ্র্ কম থজীসব মানুদয়র কি লাঘদব ৫০ 

লি জৈদক ৈগে অর্ থ িহায়তা প্রোদৈর উদদ্যাগ িহণ কদরদছ। আগামী 

অর্ থবছদর িামাসজক সৈরািত্তা খাদতর সৈম্নসলসখত প্রিদত্রর আওতা বািাদৈার 

প্রস্তাব করসছ: 

✓ কদরাৈা মহামারীর কারদণ িব থাসধক োসরদ্্র্্প্রবণ ১০০টি উিদজলায় 

সবদ্যমাৈ ৈীসতমালা অনু্ায়ী িকল েসরদ্র্ প্রবীণ ব্যসিদক বয়স্ক ভাতার 

আওতায় আৈা হদব। এদত কদর ৫ লি জৈ ৈতুৈ উিকারদভাগী প্র্াগ হদব 

এবাং এ খাদত ৩০০ প্রকাটি টাকা অসতসরি বরাদ্দ প্রোৈ করা হদব; 

✓ কদরাৈা মহামারীর কারদণ িব থাসধক োসরদ্্র্্প্রবণ ১০০টি উিদজলায় 

সবদ্যমাৈ ৈীসতমালা অনু্ায়ী িকল সবধবা ও স্বামী িসরতযািা ৈারীদক 

সবধবা ও স্বামী িসরতযািা ভাতার আওতায় আৈা হদব। এদত কদর ৩ লি 

৫০ হাজার জৈ ৈতুৈ উিকারদভাগী প্র্াগ হদব এবাং এ খাদত ২১০ প্রকাটি 

টাকা অসতসরি বরাদ্দ প্রোৈ করা হদব; 

✓ িব থদশষ প্রসতবসন্ধতা শৈািকরণ জসরি অনু্াসয় ২ লি ৫৫ হাজার জৈ 

ৈতুৈ ভাতাদভাগী যুি কদর অিেল প্রসতবন্ধী ভাতা প্রভাগীর িাংখ্যা ১৮ 

লি জদৈ বৃসদ্ধ করা হদব এবাং এ বাবে ২২৯ প্রকাটি ৫০ লি টাকা 

অসতসরি বরাদদ্দর প্রদয়াজৈ হদব। 
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৮৩। এছািাও েসরদ্র্ মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা, কম থজীবী ল্যাকদটটিাং 

মাোর িহায়তা, সভসজসি কা্ থক্রম, মুসিদ্াদ্ধাদের িম্মাৈী ভাতা, 

অসতেসরদ্র্দের জন্য কম থিাংস্থাৈ, প্রবদে ও অৈিির জৈদগাষ্ঠীর জীবৈমাৈ 

উন্নয়দৈ সবদশষ ভাতা, প্রবদে ও অৈিির জৈদগাষ্ঠীর জীবৈমাৈ উন্নয়দৈ সশিা 

উিবৃসত্ত ও প্রসশিণ, কযান্সার, সকিৈী ও সলভার সিদরাসিি প্ররাগীদের িহায়তা, 

িা শ্রসমকদের জীবৈমাৈ উন্নয়ৈ কম থসূসি, ইতযাসে কা্ থক্রম অব্যাহত র্াকদব। 

৮৪। জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুসজবুর রহমাৈ ১৯৭৪ িাদল িামীৈ 

োসরদ্র্য সবদমািদণর প্রকৌশল সহদিদব তৎকালীৈ ১৯টি র্াৈায় ‘িল্লী িমাজদিবা 

কা্ থক্রম’ শুরু কদরৈ। এ কা্ থক্রদমর িফলতার কারদণ বতথমাদৈ প্রেদশর িকল 

প্রজলায় প্রদতযক উিদজলার প্রসতটি ইউসৈয়দৈ এ কা্ থক্রম িফলভাদব 

বাস্তবাসয়ত হদে। আশা করা ্ায়, এ প্রদণােৈার মাধ্যদম প্রামীণ অর্ থৈীসতদত 

ৈতুৈ গসতিঞ্চার কদর প্রাণিাঞ্চল্য সৃসি করা িম্ভব হদব। কদরাৈাজসৈত 

আসর্ থক িসত কাটিদয় িামীণ অর্ থৈীসতদক িিল করা এবাং িাদম বিবািরত 

েসরদ্র্, দ্যস্থ ও অিহায় মানুদষর আত্মকম থিাংস্থাদৈর সুদ্াগ সৃসির লদিয 

২০২০-২১ অর্ থবছদর িল্লী িমাজদিবা কা্ থক্রম এর জন্য ১০০ প্রকাটি টাকা 

প্রদণােৈা প্রোদৈর প্রঘাষণা করসছ। 

৮৫। জাতীয় িামাসজক সৈরািত্তা প্রকৌশলিত্র, ২০১৫ এর আদলাদক কদরাৈা 

িসরসস্থসত হদত েসরদ্র্ অিহায় মানুদষর অবস্থা উদত্তারদণর জন্য সবসভন্ন 

িামাসজক সৈরািত্তামূলক কম থসূিী বাস্তবায়ৈ করা হদব। েসরদ্র্ জৈগদণর 

অবস্থা উন্নয়দৈ আমরা িামাসজক সৈরািত্তা খাদত প্রসতবছর বরাদ্দ বৃসদ্ধ কদর 

িলসছ। বতথমাদৈ প্রেদশর প্রায় এক-িতুর্ থাাংশ িসরবারদক িামাসজক সৈরািত্তা 

কম থসূসির আওতায় সৈদয় এদিসছ। 

৮৬। আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদর িামাসজক সৈরািত্তা খাদত প্রমাট ৯৫ 

হাজার ৫৭৪ প্রকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হদয়দছ ্া বাদজদটর ১৬.৮৩ শতাাংশ 

এবাং সজসিসির ৩.০১ শতাাংশ। িলসত ২০১৯-২০ অর্ থবছদর িাংদশাসধত 
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বাদজদট বরাদ্দ সছল ৮১ হাজার ৮৬৫ প্রকাটি টাকা। 

স্থাৈীয় িরকার ও িল্লী উন্নয়ৈ 

মাৈৈীয় স্পীকার 

আমার িাম-আমার শহর 

৮৭। বাাংলাদেদশর িামীণ উন্নয়ৈ ভাবৈা স্বাধীৈতার অন্যতম িাসলকাশসি। 

িামদক জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুসজবুর রহমাৈ উন্নয়ৈ ও িমৃসদ্ধর প্রকন্দ্রীয় 

েশ থৈ সহদিদবই সবদবিৈা করদতৈ। তাই, বঙ্গবন্ধু স্বাধীৈ প্রেদশর িাংসবধাদৈর 

১৬ ৈাং অনুদেদে ৈগর ও িাদমর ববষম্য ক্রমাগতভাদব দূর করার উদদ্দদশ্য 

কৃসষ সবপ্ল্দবর সবকাশ, িামাঞ্চদল ববদ্যযসতকরদণর ব্যবস্থা, কুটিরসশল্প ও 

অন্যান্য সশদল্পর সবকাশ, সশিা, প্র্াগাদ্াগ ব্যবস্থা এবাং জৈস্বাদস্থযর উন্নয়দৈর 

মাধ্যদম িামাঞ্চদলর আমূল রূিান্তর িাধদৈর জন্য রাষ্ট্র কা্ থকর ব্যবস্থা িহণ 

করদব বদল অঙ্গীকার যুি কদরসছদলৈ। 

৮৮। মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী প্রশখ হাসিৈার রূিকদল্প প্রেদশর িব িাম হদব 

িসরকসল্পত, িাজাদৈা। জীবনবসিত্রয ও প্রাকৃসতক িসরদবশ অক্ষুন্ন প্ররদখ িাদম 

ৈাগসরক সুসবধািমূহ িম্প্রিারণ করদত হদব। িাদমর প্রাকৃসতক িম্পে, 

অবকাঠাদমাগত িম্পে আর মাৈবিম্পদের সুষ্ঠু িমসন্বত ব্যবহাদর িাম হদব 

প্রাচু্ থময়, োসরদ্র্যমুি, জলবায়ু িসরবতথদৈ িহৈশীল, প্রটকিই এবাং গসতশীল 

অর্ থৈীসতর প্রকন্দ্রসবন্দু। 

৮৯। এ িকল ভাবৈাদক িামদৈ প্ররদখ ২০১৮ িাদলর সৈব থািৈী ইশদতহাদর 

িরকার প্রেদশর প্রসতটি িাদম ৈাগসরক সুসবধা িম্প্রিারণ এবাং বঙ্গবন্ধুর স্বদের 

প্রিাৈার বাাংলা গঠদৈর লদিয ‘আমার িাম- আমার শহর’ সৈব থািৈী অঙ্গীকার 

ব্যি কদর । প্রেদশর িকল িাদম ৈাগসরক প্রিবা িম্প্রিারণ কদর ‘ আমার 

িাম-আমার শহর’ অঙ্গীকার বাস্তবায়দৈর অদৈক িযাদলন্জ রদয়দছ । এ 
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িযাদলন্জ প্রমাকাদবলা কদর প্রেশব্যািী িসরকসল্পতভাদব ‘ আমার িাম- আমার 

শহর’ অঙ্গীকার বাস্তবায়দৈ স্থাৈীয় িরকার সবভাগ একটি কম থিসরকল্পৈা বতসর 

কদরদছ ্া মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী অনুদমােৈ কদরদছৈ। এ কম থিসরকল্পৈা অনু্ায়ী 

ক্রমশ: প্রেশব্যািী ‘আমার িাম-আমার শহর’ বাস্তবায়দৈর কাজ িলমাৈ 

র্াকদব । 

িল্লী িিক উন্নয়ৈ ও ব্যবস্থািৈা 

৯০। িল্লী িিক হদলা িল্লী জৈদগাষ্ঠীর সভসত্ত অবকাঠাদমা ্াদক প্রকন্দ্র কদর 

প্রসতটি িাম ি্ থন্ত িসল্ল অর্ থৈীসতর িঞ্চালৈ এবাং িসল্ল জৈজীবদৈর অদৈক 

সুদ্াগ সুসবধা ধারাবাসহকভাদব সবকসশত হয়। প্রটকিই িসল্ল িিক র্াকদল 

অন্য িকল আর্ থ-িামাসজক সুসবধা প্র্মৈ সশিায়-স্বাদস্থয প্রদবশগম্যতা, 

কম থিাংস্থাৈ, োসরদ্র্যমুসি, ৈারী উন্নয়ৈ ও ব্যবিা উদদ্যাগ ইতযাসে িহজ হদয় 

্ায়। ২০১৯-২০ অর্ থবছদর িামাঞ্চদল িিক প্রৈটওয়াকথ কভাদরজ ৩৫ শতাাংশ 

প্রর্দক ৩৫.৭৫ শতাাংদশ উন্নীত করার প্রসতশ্রুসত শতভাগ বাস্তবাসয়ত হদে। 

উদল্লখ্য প্র্, সবগত এগার বছদর জানুয়াসর ২০০৯ িাল প্রর্দক প্রফব্রুয়াসর ২০২০ 

িাল ি্ থন্ত িারা প্রেদশ প্রমাট ৬২,১৪৯ সকদলাসমটার িামীণ িিক সৈম থাণ করা 

হদয়দছ। এদত প্রেদশর প্রমাট উিদজলা িিদকর ৯৩.৮৪% এবাং প্রমাট ইউসৈয়ৈ 

িিদকর ৭৯.৩২% এবাং িামিিক িমূদহর ২০% সৈম থাণ করা হদয়দছ। িাম 

িিদকর এই প্রৈটওয়াকথ িম্প্রিারদণর ফদল িামীণ অর্ থৈীসত দ্রুত িম্প্রিাসরত 

হদে। িামীণ িিদকর প্রিদত্র এখৈ অিাসধকারপ্রাপ্ত সবষয় হদলা, দ্রুত 

িম্প্রিারণশীল িামীণ অর্ থৈীসতর উিদ্াগী অবকাঠাদমা সৈম থাদণর জন্য সৈসম থত 

ব্যস্ত িামীণ িিকিমূহ িাবল প্রলদৈ িসরণত কদর আিদিদিশৈ করা এবাং 

সৈসম থত অবকাঠাদমািমূদহর প্রটকিই রিণাদবিণ এবাং িিক প্র্াগাদ্াগসবহীৈ 

িামিমূদহ দ্রুত প্র্াগাদ্াগ স্থািৈ। 

৯১। সবগত এগার বছদর এ িরকার িামীণ জৈদগাসষ্ঠর জীবৈমাৈ উন্নয়দৈ 

উদল্লসখত িিক উন্নয়দৈর িাশািাসশ ৩,৫০,৩৯৬ সমটার ব্রীজ/কালভাট থ 
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সৈম থাণ/পুৈঃসৈম থাণ কদরদছ। প্রেদশর প্রতযন্ত অঞ্চদল উন্নয়দৈর সুফল দ্রুত প্রিৌুঁদছ 

সেদত গত এগার বছদর িাঁিশ সমটাদরর ঊদদ্ধথ ২০টি প্রিতু এবাং একশ প্রর্দক 

িাঁিশ সমটাদরর মদধ্য ৪৮০টি প্রিতু সৈম থাণ করা হদয়দছ। বতথমাদৈ িাঁিশ 

সমটাদরর ঊদবথ ৪০টি প্রিতু এবাং একশ প্রর্দক িাঁিশ সমটাদরর মদধ্য আদরা 

২২০টি েীঘ থ প্রিতু সৈম থাণ কাজ িারা প্রেদশ িলমাৈ রদয়দছ। িিক অবকাঠাদমা 

ছািাও িামীণ জৈগদণর কাদছ িরকারী প্রিবা প্রিৌুঁদছ প্রেয়ার জন্য সবগত এগার 

বছদর ১,৬৫১টি ইউসৈয়ৈ িসরষে কমদপ্ল্ক্স ভবৈ সৈম থাণ, ২২৫টি উিদজলা 

িসরষে কমদপ্ল্ক্স ভবৈ সৈম থাণ/িম্প্রিারণ, ২,২৮৭টি প্রিার্ প্রিন্টার ও হাট-

বাজার উন্নয়ৈ এবাং ৮৮১টি িাইদিাৈ প্রিিার সৈম থাণ করা হদয়দছ। 

৯২। আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদর িল্লী প্রিক্টদর জলবায়ু িহৈশীল 

মধ্যআদয়র অর্ থৈীসত ধারদণর উিদ্াগী প্রকার প্ররাি প্রৈটওয়াকথ িম্প্রিারণিহ 

প্রমাট ৫ হাজার ৫৫০ সকদলাসমটার ৈতুৈ িিক সৈম থাণ এবাং এ িকল িিদক 

৩১ হাজার সমটার সব্রজ/কালভাট থ িম্প্রিারণ/ সৈম থাণ করা হদব। সৈসম থত িামীণ 

িিক অবকাঠাদমা প্রটকিই করার জন্য ১৩,৫০০ সকদলাসমটার িাকা িিক 

এবাং ৩,৮০০ সমটার সব্রজ/কালভাট থ রিণাদবিণ করা হদব। এ ছািা িামীণ 

অর্ থৈীসত িঞ্চালৈ, দ্রুত সবকাশ, কম থিাংস্থাৈ বতসর এবাং িাপ্ল্াই প্রিইৈদক 

প্রভাসবত কদর কৃসষ-অকৃসষ উৎিােৈ বৃসদ্ধ করার জন্য ১৯৫টি প্রিার্দিন্টার/হাট 

বাজার উন্নয়ৈ করা হদব। স্থাৈীয় িরকাদরর কা্ থক্রম শসিশালী করার জন্য 

৬৫টি উিদজলা কমদপ্ল্ক্স ভবৈ সৈম থাণ/িম্প্রিারণ এবাং ১০০টি ইউসৈয়ৈ 

িসরষে ভবৈ সৈম থাণ করা হদব । উিকূলীয় এলাকায় ১৪০টি িাইদিাৈ প্রিিার 

সৈম থাণ করা হদব। িিক উন্নয়দৈর ফদল, প্রেদশর িিক প্রৈটওয়াকথ কভাদরজ 

৩৫.৭৫% প্রর্দক বৃসদ্ধ প্রিদয় ৩৬.৭৫% এ উন্নীত হদব। িল্লী অঞ্চদল এিব 

উন্নয়দৈর িাশািাসশ প্রছাট বি ৈগরগুসলদত ৮৩০ সকদলাসমটার রাস্তা ও 

ফুটিাত সৈম থাণ, ২৫০ সকদলসমটার প্রেৈ সৈম থাণ, ৩ হাজার সমটার 

সব্রজ/কালভাট থ সৈম থাদণর লিযমাত্রা সৈধ থারণ করা হদয়দছ। এ িকল 

অবকাঠাদমা উন্নয়ৈ প্রকল্প বাস্তবায়দৈর ফদল আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদর ১২ 
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প্রকাটি জৈসেবি প্রতযি কম থিাংস্থাৈ এবাং অবকাঠাদমা বতরীর ফলাফল 

সহিাদব িদরাি কম থিাংস্থাৈ বতসরর সবশাল সুদ্াগ সৃসি হদব। 

৯৩। আগামী অর্ থবছদর স্থাৈীয় িরকার ও িল্লী উন্নয়ৈ খাদত ৩৯ হাজার 

৫৭৩ প্রকাটি টাকা বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ ্া ২০১৯-২০ অর্ থবছদর সছল ৩৭ 

হাজার ৮৮৬ প্রকাটি টাকা। 

সশল্পায়ৈ ও বাসণজয 

মাৈৈীয় স্পীকার 

িাস্টারসভসত্তক এিএমই উন্নয়ৈ 

৯৪। অর্ থনৈসতক প্রবৃসদ্ধ অজথদৈ ক্ষুদ্র্ ও মাঝাসর (এিএমই) সশল্প প্রসতষ্ঠাৈ 

এর গুরুত্বপূণ থ অবোৈ অৈস্বীকা্ থ। সশল্পদিদত্র এিএমই খাদতর অবোৈ বৃসদ্ধ 

এবাং এখাদত িবার জন্য িমাৈ সুদ্াগ বতসর ও ৈারীর ক্রমবসধ থত অাংশিহদণর 

মাধ্যদম অর্ থনৈসতক িমতায়দৈর উির গুরুত্ব সেদয় জাতীয় এিএমই 

ৈীসতমালা ২০১৯ প্রণয়ৈ করা হদয়দছ। বতথমাদৈ প্রেদশ ৭৮ লি ১৩ হাজার 

৩১৫টি এিএমই প্রসতষ্ঠাৈ রদয়দছ, সজসিসিদত ্াদের অবোৈ ২৫ শতাাংশ। 

এিএমই খাদতর এই অবোৈ ২০২৪ িাদলর মদধ্য ৩২ শতাাংদশ উন্নীতকরদণর 

লদিয িরকার প্রদিিা িাসলদয় ্াদে। প্রিলদিয িারাদেদশ ১৭৭টি িাস্টার 

সিসিত কদর িাস্টারসভসত্তক এিএমই উন্নয়ৈ প্রকৌশল িহণ করা হদে। 

অন্যসেদক, কদরাৈাভাইরাদির অর্ থনৈসতক প্রভাব প্রমাকাদবলায় িসতিস্ত কুটির 

সশল্পিহ এিএমই প্রসতষ্ঠাৈিমূদহর জন্য ২০ হাজার প্রকাটি টাকার দ্যইটি 

আলাো স্বল্প সুদের ওয়াসকথাং কযাসিদটল ঋণ সুসবধা িালু কদরসছ। 
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মাৈৈীয় স্পীকার 

রপ্তাসৈ বহুমুখীকরণ ও রপ্তাসৈ িদের মাৈ উন্নয়ৈ 

৯৫। রপ্তাসৈ বাসণদজয গসতশীলতা আৈয়ৈ ও প্রসতদ্াসগতামূলক সবশ্ব 

বাসণদজয বাাংলাদেদশর অবস্থাৈ সুদৃঢ়করদণর লদিয িরকার রপ্তাসৈ িে 

বহুমুখীকরণ ও রপ্তাসৈ িদের মাৈ উন্নয়দৈ িদিি রদয়দছ। এ উদদ্দদশ্য িরকার 

কসতিয় রপ্তাসৈ িম্ভাবৈাময় িেদক সিসিত কদরদছ, ্ার মদধ্য রদয়দছ 

জাহাজ, ঔষধ, ফাসৈ থিার, বহুমুখী িাট িে, ইদলকিসৈক্স অযাে প্রহাম 

এযাপ্ল্াদয়ন্স, এদিাপ্রদিি িামিী, কাগজ, সপ্রদন্টি ও প্যাদকসজাং িামিী, 

আইসিটি, রাবার, িাদ্যকা, কাট ও িসলশি িায়মে ইতযাসে। রপ্তাসৈ িদের 

মাৈ উন্নয়দৈর লদিয প্ল্াসস্টক ও লাইট ইসঞ্জসৈয়াসরাং খাদত কমপ্ল্াদয়ন্স 

হযােবুক প্রণীত হদয়দছ। রপ্তাসৈ িদ্ধসত িহসজকরদণর লদিয ২০১৯-২০ 

অর্ থবছদর Registered Exporter System (REX) িালু করা হদয়দছ, ্ার 

ফদল ইউদরািীয় ইউসৈয়দৈ রপ্তাসৈর প্রিদত্র রপ্তাসৈকারকগণ রপ্তাসৈ উন্নয়ৈ 

বুযদরার িসরবদতথ সৈদজরাই িদের উৎি সবষদয় statement of origin জাসর 

করদত িারদছৈ। উদল্লখ্য, সবশ্ব বাসণজয িাংস্থার (WTO) মদত প্রিবাখাদত 

সবশ্ববাসণজয ক্রমাগত বৃসদ্ধ হদে এবাং ২০৪০ িাল ৈাগাে প্রিবাখাদত 

সবশ্ববাসণদজযর প্রশয়ার ৫০ শতাাংদশ প্রিৌুঁছদত িাদর। প্রি কারদণ আমরা িদের 

িাশািাসশ প্রিবা রপ্তাসৈ বৃসদ্ধর উিরও প্রজার সেসে। 

৯৬। রপ্তাসৈ িম্ভাবৈা রদয়দছ এমৈ িেদক িরকার ৈগে িহায়তা/ 

প্রদণােৈা প্রোৈ করদছ ্াদত এ িকল িে আন্তজথাসতক বাজাদর প্রসতিসিতা 

করদত িাদর। িলসত ২০১৯-২০ অর্ থবছদর প্রমাট ৩৭ ধরদৈর িে রপ্তাসৈর 

সবিরীদত এরুি প্রদণােৈা প্রোৈ করা হদে এবাং এখাদত ৬ হাজার ৮২৫ প্রকাটি 

টাকার বাদজট বরাদ্দ রদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ থবছদর প্রেত্ত রপ্তাসৈ প্রদণােৈার 

িসরমাণ সছল ৪ হাজার প্রকাটি টাকা। 
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স্বদল্পান্নত প্রেশ হদত উদত্তারদণর িযাদলঞ্জ প্রমাকাদবলা 

৯৭। WTO-প্রত িলমাৈ সবসভন্ন আদলািৈায় স্বদল্পান্নত প্রেশ প্রর্দক 

উদত্তারদণর িরও স্বদল্পান্নত প্রেশ সহদিদব প্রদ্াজয সুসবধািমূহ একটা সৈসে থি 

িময় ি্ থন্ত অব্যাহত রাখার জন্য প্রদিিা অব্যাহত প্ররদখসছ। এছািা, স্বদল্পাদন্নাত 

প্রেশ প্রর্দক উত্তরদণর িযাদলঞ্জ প্রমাকাদবলার লদিয িরকার সবসভন্ন প্রেদশর 

িাদর্ বাসণজয িম্পকথ উন্নয়ৈ ও রপ্তাসৈ বৃসদ্ধর অসভপ্রাদয় সি-িাসিক মুি 

বাসণজয চুসি (FTA) ও অিাসধকারমূলক বাসণজয চুসি (PTA) স্বািদরর 

উদদ্যাগ িহণ কদরদছ। এ ্াবৎ ১১টি প্রেদশর িাদর্ FTA স্বািদরর িম্ভাব্যতা 

্ািাই িম্পন্ন করা হদয়দছ। এছািা, প্রৈিাল, ইদদাদৈসশয়া ও র্ভটাদৈর িাদর্ 

PTA স্বািদরর সবষদয় উদল্লখদ্াগ্য অিগসত িাসধত হদয়দছ। শীঘ্রই চুসি 

স্বাির করা িম্ভব হদব মদম থ আশা করা ্ায়। 

িামিা ও িাদ্যকা সশল্প 

৯৮। আিসৈ জাদৈৈ, িামিা ও িামিাজাত িে সশদল্প প্রতযিভাদব ৬ লি 

ও িদরািভাদব আদরা ৩ লি মানুদষর কম থিাংস্থাৈ জসিত এবাং এ খাতটি 

প্রেদশর রপ্তাসৈ আদয়র অন্যতম প্রধাৈ উৎি। এ খাদতর উৎিােৈ িিমতা 

অজথদৈর িাশািাসশ রপ্তাসৈ িম্প্রিারদণর জন্য ‘িামিা ও িামিাজাত িে 

উন্নয়ৈ ৈীসতমালা ২০১৯’ প্রণয়ৈ করা হদয়দছ। িাশািাসশ, ‘িামিা খাদত 

রপ্তাসৈ রুিদরখা’ প্রণয়দৈ কা্ থক্রম িহণ করা হদয়দছ। এছািা, িামিা, 

িামিাজাত িে ও িাদ্যকাখাদত আঞ্চসলক ও ববসশ্বক বাজাদর বাাংলাদেশদক 

ক্রমান্বদয় আদরা বৃহত্তর িসরিদর অঙ্গীভূত (Value chain integration) 

করার লদিয িেদিি িহণ করা হদয়দছ। িাভার িামিা সশল্পৈগরীর কা্ থক্রম 

সুষ্ঠুভাদব িসরিালৈার লদিয Dhaka Tannery Industrial Estate ৈাদম 

একটি প্রকাম্পাসৈ গঠৈ করা হদয়দছ। 
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িাট সশদল্প সুসেৈ 

৯৯। প্রেদশর সশল্পায়ৈ, কম থিাংস্থাৈ ও রপ্তাসৈদত িাট খাদতর িম্ভাবৈাদক পূণ থ 

কাদজ লাগাদৈার লদিয িরকার কাজ কদর ্াদে। িাটজাত িদের বহমুখী 

ব্যবহার সৈসিতকরদণর লদিয অভযন্তরীণ বাজাদর খাদ্যশস্যিহ ১৯টি িদে 

িাটজাত প্রমািদকর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হদয়দছ। ফদল প্রেদশ প্রসতবছর 

১৬০ প্রকাটি িাদটর বস্তার বাজার সৃসি হদয়দছ। এছািা, িসরদবদশর উির 

প্ল্াসিক িদের িসতকর প্রভাব সবষদয় জৈিদিতৈতা বৃসদ্ধর কারদণ সবকল্প 

সহদিদব সবশ্বব্যািী িাটিদের ব্যবহার বৃসদ্ধ িাওয়ায় এখাদত বাাংলাদেদশর 

রপ্তাসৈ ক্রমান্বদয় বািদছ। িলসত অর্ থবছদরর মাি থ ি্ থন্ত িাট ও িাটজাত িদের 

রপ্তাসৈ সবগত অর্ থবছদরর তুলৈায় ২৩.৪৯ শতাাংশ বৃসদ্ধ প্রিদয়দছ। এ প্রবণতা 

অব্যাহত র্াকদল আগামীদত িাদটর সুসেৈ সফদর আিদব বদল আমরা 

আশাবােী। 

বতরী প্রিাশাক সশদল্প কদরাৈার প্রভাব 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১০০। প্রেদশর প্রধাৈ রপ্তাসৈ খাত সহদিদব বতসর প্রিাশাক সশদল্পর জন্য িরকার 

ৈগে প্রদণােৈািহ িকল প্রকার সুদ্াগ সুসবধা অব্যাহত প্ররদখদছ। এছািা, 

২০১৯-২০ অর্ থবছর হদত বতসর প্রিাশাক রপ্তাসৈর িকল প্রিদত্র অসতসরি ১ 

শতাাংশ হাদর রপ্তাসৈ প্রদণােৈা প্রোৈ করা হদে। তদব ক্রমবধ থমাৈ বাসণজয 

উদত্তজৈা এবাং সবশ্ব অর্ থৈীসতর মদা জসৈত কারদণ ২০২০ িাদল সবশ্ব 

িেবাসণজয হ্রাদির পূব থাভাি িাওয়া ্াদে। ফদল বাাংলাদেদশও বতরী 

প্রিাশাকিহ িাসব থক রপ্তাসৈ ক্রমাগত হ্রাি িাদে। উন্নত সবদশ্ব িাসহো হ্রািজসৈত 

কারদণ ২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর তুলৈায় িাম্প্রসতক িমদয় বতসর প্রিাশাক 

রপ্তাসৈদত ঋণাত্নক ধারা িসরলসিত হদে। কদরাৈা ভাইরাদির িাংক্রমদণ 

সবশ্বব্যািী লকিাউদৈর কারদণ িামদৈর সেৈগুদলাদত এ রপ্তাসৈ আদরা কমদব। 
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তদব আশা করা ্ায়, কদরাৈার প্রভাব প্রমাকাদবলায় িরকার প্রেত্ত আসর্ থক 

প্রদণােৈার সুসবধা সৈদয় বস্ত্র ও বতসর প্রিাশাক সশল্প ঘুদর োঁিাদব এবাং আগামী 

২০২০-২১ অর্ থবছদর রপ্তাসৈ প্রবৃসদ্ধর কাসিত ধারায় সফরদত িারদব। সবদ্যমাৈ 

অন্যান্য প্রদণােৈার িাদর্ আসম ১ শতাাংশ হাদর এই অসতসরি রপ্তাসৈ 

প্রদণােৈাও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করসছ। 

ি্ থটৈ সশদল্পর উন্নয়ৈ 

১০১। ি্ থটৈ সশল্পদক অর্ থনৈসতক খাত সহদিদব উন্নত ও িমৃদ্ধ করার জন্য 

মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রীর সৈদে থশৈার আদলাদক িরকার সবসভন্ন িেদিি িহণ 

করদছ। প্র্মৈ, প্রেদশর ি্ থটৈ িম্ভাবৈাময় স্থাৈিমূদহ প্রকবলমাত্র সবদেশী 

ি্ থটকদের জন্য স্বতন্ত্র ি্ থটৈ এলাকা স্থািৈ, প্রাকৃসতক প্রিৌদ্ থ অক্ষুন্ন প্ররদখ 

ইদকা-টুযসরজম িাকথ, িীিসভসত্তক ি্ থটৈ িাকথ ও প্রহাদটল সৈম থাৈ এবাং আগত 

ি্ থটকদের সবদৈােৈিহ ্াবতীয় সুদ্াগ-সুসবধা িম্পন্ন আন্তজথাসতকমাদৈর 

ি্ থটৈদকন্দ্র স্থািদৈর িসরকল্পৈা িহণ করা হদয়দছ। িাশািাসশ, বাাংলাদেশ 

ি্ থটৈ কদি থাদরশদৈর সবদ্যমাৈ স্থািৈািমূদহর আধুসৈকায়ৈ ও িিমতা বৃসদ্ধ 

এবাং ৈতুৈ ৈতুৈ স্থাদৈ আধুসৈক ি্ থটৈ সুসবধা িম্প্রিারদণর জন্য প্রকল্প হাদত 

প্রৈয়া হদে। প্রকাসভি-১৯ এর প্রাদ্যভথাদব প্রেদশর ি্ থটৈ সশল্প প্র্ িসতর িমু্মখীৈ 

হদয়দছ, তা প্রর্দক দ্রুত পুৈরুদ্ধাদর িরকার িসক্রয় প্রদিিা িহণ করদব। 

সবপুল িম্ভাবৈাময় সুৈীল অর্ থৈীসত 

১০২। বাাংলাদেদশর রদয়দছ সবপুল িম্ভাবৈাময় সুৈীল অর্ থৈীসত। 

বদঙ্গািিাগদরর ১ লি ১৮ হাজার ৮১৩ বগ থসকদলাসমটার এলাকা জুদি ছসিদয় 

র্াকা সবশাল এই িমুদ্র্ িম্পদের িামান্যতম অাংশ উদত্তালৈ এবাং আহরণ করা 

িম্ভবির হদল আমাদের অর্ থৈীসতদত উহার অবোৈ হদব ব্যািক। প্রিজদন্য 

‘রূিকল্প ২০৪১’-প্রত বদঙ্গািিাগদরর িম্পে অনুিন্ধাৈ, আহরণ এবাং তার 

্র্া্র্ ব্যবহার সৈসিতকরদণর উির প্রজার প্রেয়া হদয়দছ। গভীর িমুদদ্র্ মৎস্য 
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ও অন্যান্য িম্পদের তথ্য িাংিদহ আধুসৈক জরীি িসরিালৈা করা হদে, ্া 

িম্পন্ন হদল প্রেদশর িমুদ্র্ িম্পে িম্পদকথ সুষ্পি ধারণা িাওয়া ্াদব। সুৈীল 

অর্ থৈীসতর িম্ভাবৈা কাদজ লাগাদৈার জন্য অনুরুি প্রিদত্র িফলতা িাওয়া 

প্রেশিমূদহর িদঙ্গ প্র্াগাদ্াগ বৃসদ্ধ ও িমদঝাতা চুসি স্বাির িরকাদরর িসক্রয় 

সবদবিৈায় রদয়দছ। আমরা দৃঢ়ভাদব সবশ্বাি কসর, আমাদের গৃহীত িেদিদির 

কারদণ অসিদরই খুদল ্াদব সুৈীল অর্ থৈীসতর িম্ভাবৈার িকল দ্যয়ার। 

প্রভৌত অবকাঠাদমা 

সবদ্যযৎ ও জ্বালাসৈ 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১০৩। সবদ্যযৎ উৎিােৈ, িঞ্চালৈ ও সবতরণ খাদতর িমসন্বত উন্নয়দৈর 

মাধ্যদম মুসজব শতবদষ থ িবার জন্য মাৈিম্মত সৈরবসেন্ন সবদ্যযৎ িরবরাহ 

সৈসিত করার প্রতযদয় এবাং “প্রশখ হাসিৈার উদদ্যাগ, ঘদর ঘদর সবদ্যযৎ” 

অঙ্গীকারদক িামদৈ প্ররদখ িরকার কাজ কদর ্াদে। ২০৪১ িাদলর মদধ্য ৬০ 

হাজার প্রমগাওয়াট সবদ্যযৎ উৎিােদৈর মহািসরকল্পৈার অাংশ সহদিদব 

ইদতামদধ্য সবদ্যযদতর উৎিােৈ িমতা ২৪ হাজার প্রমগাওয়াদট (কযািটিভ ও 

ৈবায়ৈদ্াগ্য সবদ্যযৎিহ) উন্নীত কদরসছ, প্রেদশর ৯৬ শতাাংশ জৈদগাষ্ঠীদক 

সবদ্যযৎ সুসবধার আওতায় আৈদত িিম হদয়সছ এবাং মার্াসিছু সবদ্যযৎ 

উৎিােৈ ৫১০ সকদলাওয়াট-আওয়াদর উন্নীত কদরসছ। বতথমাদৈ ১৬ হাজার 

৮৭৫ প্রমগাওয়াট িমতার ৪৮টি সবদ্যযৎদকন্দ্র সৈম থাণাধীৈ, ২ হাজার ৭৮৫ 

প্রমগাওয়াট িমতার ১২টি সবদ্যযৎদকদন্দ্রর চুসি স্বাির প্রসক্রয়াধীৈ (LOI এবাং 

NOA প্রোৈ করা হদয়দছ)। তাছািা, ৬৫০ প্রমগাওয়াট িমতার ৬টি 

সবদ্যযৎদকদন্দ্রর েরিত্র প্রসক্রয়াধীৈ রদয়দছ। অদূর ভসবষ্যদত আদরা ১৯ হাজার 

১০০ প্রমগাওয়াট িমতার ১৬টি সবদ্যযৎদকন্দ্র স্থািদৈর িসরকল্পৈা হাদত 

সৈদয়সছ। 
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১০৪। িায়রা, মদহশখালী ও মাতারবাসি এলাকাদক িাওয়ার হাব সহদিদব 

সিসিত কদর িরকার সবদ্যযৎ খাদত প্রবশসকছু প্রমগা প্রকল্প বাস্তবায়ৈ করদছ। 

এগুদলার মদধ্য কয়লাসভসত্তক রামিাল ১ হাজার ৩২০ প্রমগাওয়াট বমত্রী সুিার 

র্াম থাল প্রদজক্ট, মাতারবাসি ১ হাজার ২০০ প্রমগাওয়াট আিাসুিার সক্রটিকযাল 

প্রকাল প্রদজক্ট এবাং িায়রা ১ হাজার ৩২০ প্রমগাওয়াট র্াম থাল িাওয়ার প্ল্যান্ট 

প্রকল্প স্থািদৈর কা্ থক্রম পুদরােদম এসগদয় িলদছ। প্র্ৌর্ সবসৈদয়াদগ 

মদহশখালীদত ১০ হাজার প্রমগাওয়াট কয়লাসভসত্তক সবদ্যযৎদকন্দ্র স্থািদৈর জন্য 

উদদ্যাগ িহণ করা হদয়দছ। সবদূযদতর জ্বালাসৈ সহদিদব গ্যাদির িাংকট 

প্রমাকাদবলায় তরলীকৃত প্রাকৃসতক গ্যাি (এলএৈসজ) সভসত্তক সবদ্যযৎদকন্দ্র 

স্থািদৈর কা্ থক্রম িহণ করা হদয়দছ। রাসশয়ার িহায়তায় রূিপুদর ২ হাজার 

৪০০ প্রমগাওয়াট িারমাণসবক সবদ্যযৎদকন্দ্র সৈম থাণ দ্রুতগসতদত িলমাৈ রদয়দছ। 

১০৫। আঞ্চসলক ও উি-আঞ্চসলক িহদ্াসগতা কা্ থক্রদমর আওতায় জ্বালাৈী 

িাংদ্াগ (energy connectivity) এর অাংশ সহদিদব বতথমাদৈ িাশ্বথবতী প্রেশ 

ভারত হদত ১ হাজার ১৬০ প্রমগাওয়াট সবদ্যযৎ আমোসৈ করা হদে। প্রৈিাদলর 

িাদর্ সিিিীয় সবদ্যযৎ বাসণদজযর জন্য িমদঝাতা স্মারক স্বািসরত হদয়দছ 

এবাং একটি আইসিসি হদত ৫০০ প্রমগাওয়াট সবদ্যযৎ আমোসৈর জন্য 

প্রৈদগাসিদয়শৈ চূিান্ত করা হদয়দছ। র্ভটাৈ হদত জলসবদ্যযৎ আমোসৈর সবষদয় 

সত্রদেশীয় িমদঝাতা স্বাির চূিান্ত ি্ থাদয় রদয়দছ। মায়াৈমার ও ভারদতর 

উত্তর-পূব থাঞ্চল প্রর্দক জলসবদ্যযৎ আমোসৈর লদিয আদলািৈা অব্যাহত আদছ। 

১০৬। ৈবায়ৈদ্াগ্য জ্বালাসৈ হদত সবদ্যযৎ উৎিােৈ প্রমাট উৎিােদৈর ১০ 

শতাাংদশ উন্নীত করার প্রয়াদি আমরা প্রিৌরসবদ্যযৎ সভসত্তক সবদ্যযদতর উির 

গুরুত্বাদরাি করসছ। এর ধারাবাসহকতায় এ ি্ থন্ত ৈবায়ৈদ্াগ্য জ্বালাসৈ হদত 

৬২৮ প্রমগাওয়াট সবদ্যযৎ উৎিাসেত হদে এবাং ১ হাজার ২২১ প্রমগাওয়াট 

িমতার সবদ্যযৎদকন্দ্র সৈম থাণাধীৈ/িসরকল্পৈাধীৈ রদয়দছ। সবদ্যযৎ উৎিােৈ ও 

ব্যবহারদক প্রটকিই করার লদিয প্রেদশর প্রসতটি সশিা প্রসতষ্ঠাদৈর ছাদে প্রিৌর 

সবদ্যযদতর প্যাদৈল স্থািদৈর িসরকল্পৈা প্রৈয়া হদয়দছ। এছািা, ৫৮ লি প্রিালার 
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প্রহাম সিদস্টম স্থািদৈর মাধ্যদম অফ-সিি এলাকার মানুদষর জন্য সবদ্যযৎ 

সুসবধা প্রোৈ করা হদয়দছ। 

১০৭। সবদ্যযৎ খাদত আমাদের িরকাদরর ব্যািক কা্ থক্রম িহদণর ফদল 

বতথমাদৈ প্রেদশ প্রমাট িঞ্চালৈ লাইদৈর িসরমাণ ১১ হাজার ১১৯ িাসকথট 

সকদলাসমটার এবাং সবতরণ লাইৈ িসরমাণ ৫ লি ৬০ হাজার সকদলাসমটাদর 

উন্নীত হদয়দছ। তাছািা সিদিের ২০২০ এর মদধ্য প্রেদশর িকল উিদজলায় 

শতভাগ সবদ্যযতায়ৈ কা্ থক্রম বাস্তবায়দৈর লদিয কাজ করসছ। ইদতামদধ্য 

২৫৭টি উিদজলায় শতভাগ সবদ্যযতায়ৈ কা্ থক্রম মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী কতৃথক 

উদিাধৈ করা হদয়দছ এবাং আদরা ১৫৩টি উিদজলা শতভাগ সবদ্যযতায়ৈ 

কা্ থক্রম উদিাধদৈর অদিিায় আদছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১০৮। প্রেদশ গ্যাি উৎিােৈ বৃসদ্ধর লদিয স্থলভাগ এবাং িমুদ্র্ এলাকায় স্বল্প, 

মধ্য ও েীঘ থদময়ােী অনুিন্ধাদৈর িসরকল্পৈা িহণ করা হদয়দছ। ফদল বতথমাদৈ 

প্রেদশ গ্যাি উৎিােৈ প্রায় ২ হাজার ৫২২ সমসলয়ৈ ঘৈফুদট উন্নীত হদয়দছ। 

ক্রমবধ থমাৈ গ্যাদির িাসহো প্রমটাদৈার লদিয ২০২১ িাদলর মদধ্য বাদিক্স 

কতৃথক ১০৮টি কূি খৈৈ করার িসরকল্পৈার অাংশ সহদিদব ইদতামদধ্য ২৯টি 

কূদির খৈৈ কাজ িম্পন্ন হদয়দছ। ৈতুৈ িমুদ্র্িীমা অজথদৈর ফদল 

বাাংলাদেদশর অৈদশার ও অফদশার এলাকায় ৈতুৈ সবসিাং রাউে আহ্বাৈ 

করার লদিয অৈদশার মদিল সিএিসি ২০১৯ এবাং অফদশার মদিল সিএিসি 

২০১৯ প্রণয়ৈ করা হদয়দছ। সপ্র-প্রিইি গ্যাি সমটার স্থািদৈর মাধ্যদম গ্যাদির 

অিিয় প্ররাধ, জ্বালাসৈ েিতা বৃসদ্ধ ও তোরসক ব্যয় হ্রাদির লদিয ঢাকা 

মহাৈগরী এবাং িট্টিাম এলাকায় ২ লি ৬০ হাজারটি সপ্র-প্রিইি গ্যাি সমটার 

স্থািৈ করা হদয়দছ। 

১০৯। প্রেশীয় প্রাকৃসতক গ্যাি সেদয় ক্রমবধ থমাৈ জ্বালাসৈ িাসহো প্রমটাদৈা িম্ভব 
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ৈয় বদল তরলীকৃত প্রাকৃসতক গ্যাি (এলএৈসজ) আমোসৈর লদিয 

মদহশখালীদত বেসৈক প্রায় ১ হাজার সমসলয়ৈ ঘৈফুট িমতা িম্পন্ন দ্যটি 

ভািমাৈ িাংরিণাগার ও পুৈঃগ্যািায়ৈ ইউসৈট স্থািৈ করা হদয়দছ ্ার 

মাধ্যদম বেসৈক গদি ৫৬০ সমসলয়ৈ ঘৈফুট এলএৈসজ জাতীয় গ্যাি সিদি যুি 

হদে। এছািা, মাতারবাসিদত বেসৈক ১ হাজার সমসলয়ৈ ঘৈফুট িমতািম্পন্ন 

একটি ল্যাে-প্রবইজি এলএৈসজ টাসম থৈাল সৈম থাদণর লদিয Feasibility 

Study ও Terminal Developer Selection কা্ থক্রম িলমাৈ রদয়দছ। 

১১০। আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদর সবদ্যযৎ সবভাগ এবাং জ্বালাসৈ ও খসৈজ 

িম্পে সবভাদগর জন্য ২৬ হাজার ৭৫৮ প্রকাটি প্রকাটি টাকা বরাদদ্দর প্রস্তাব 

করসছ, ্া বতথমাৈ ২০১৯-২০ অর্ থবছদর সছল ২৮ হাজার ৫১ প্রকাটি টাকা। 

প্র্াগাদ্াগ অবকাঠাদমা 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১১১। ২০৪১ িাদলর মদধ্য বাাংলাদেশদক একটি উন্নত প্রেদশর ম্ থাোয় উন্নীত 

করার লদিয আধুসৈক, সৈরািে এবাং িসরদবশ-বান্ধব িসরবহৈ ও প্র্াগাদ্াগ 

অবকাঠাদমা সৈসিত করা অতযন্ত গুরুত্ত্বপূণ থ। প্রি লদিয িরকার প্রেদশর 

িিকির্, প্রিতু, প্ররলির্, প্রৈৌ-ির্ এবাং আকাশিদর্র িমন্বদয় িামিীক 

প্র্াগাদ্াগ অবকাঠাদমা খাদত সবপুল সবসৈদয়াগ এর মাধ্যদম একটি িমসন্বত 

প্র্াগাদ্াগ প্রৈটওয়াকথ বতসরর উির গুরুত্ত্বাদরাি করদছ। 

আধুসৈক িিক-মহািিক প্রৈটওয়াকথ সৈম থাণ 

১১২। িিক িসরবহৈ ব্যবস্থার উন্নয়ৈ ও মাৈিম্মত িিক প্র্াগাদ্াগ 

অবকাঠাদমা গদি প্রতালার লদিয প্রেদশর গুরুত্বপূণ থ ১ হাজার ১৪০ সকদলাসমটার 

আঞ্চসলক মহািিক ্র্া্র্ মাৈ ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবাং প্রজলা 

মহািিক ্র্া্র্ মাদৈ উন্নীতকরদণর জন্য গুে-প্রকল্প বাস্তবায়ৈাধীৈ আদছ। 



53 

এছািা, প্রেশব্যািী জাতীয় মহািিক ৪ বা তদ্যবথ প্রলদৈ উন্নীতকরণ 

িসরকল্পৈার অাংশ সহদিদব এদলঙ্গা-হাটিকুমরুল-রাংপুর মহািিক উভয় িাদশ 

িাসভ থিদলৈিহ ৪ প্রলদৈ উন্নীতকরণ কা্ থক্রম িলমাৈ রদয়দছ। আঞ্চসলক ও 

আন্তজথাসতক িসরবহৈ প্রৈটওয়াদকথর িাদর্ যুি হওয়ার লদিয গৃহীত িাদিক 

প্ররাি কাদৈসক্টসভটি প্রদজক্ট এর বাস্তব অিগসত ৭৫.৪৮ শতাাংশ। ঢাকার 

্াত্রাবািী ইন্টারদিকশৈ প্রর্দক মাওয়া ি্ থন্ত এবাং িাঁচ্চর-ভাঙ্গা অাংশ 

ধীরগসতর ্াৈবাহদৈর জন্য উভয় িাদশ্বথ পৃর্ক প্রলৈিহ ৪ প্রলদৈ উন্নীত কদর 

্াৈ িলািদলর জন্য উমু্মি করা হদয়দছ, ্া বাাংলাদেদশর প্রর্ম এক্সদপ্রিওদয়। 

আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদর ঢাকা-সিদলট মহািিক উভয় িাদশ িাসভ থি 

প্রলৈিহ ৪ প্রলদৈ উন্নীতকরণ, রাংপুর-বুসিমারী জাতীয় মহািিক ৪ প্রলদৈ 

উন্নীতকরণ, মাংলা িযাদৈদলর উির প্রিতু সৈম থাণ, ময়মৈসিাংদহ ব্রম্মপুত্র ৈেীর 

উির প্রকওয়াটখালী প্রিতু সৈম থাণ এবাং সিদলট-তামাসবল মহািিক ৪ প্রলদৈ 

উন্নীতকরণ কা্ থক্রম শুরু করা হদব। 

১১৩। ঢাকা মহাৈগরীিহ ঢাকা ও িাশ্বথবতী এলাকার জন্য িসরকসল্পত ও 

িমসন্বত আধুসৈক গণিসরবহণ ব্যবস্থা গদি প্রতালার লদিয Revised 

Strategic Transport Plan (2015-35) বাস্তবায়ৈ িলমাৈ রদয়দছ। এর 

আওতায় উত্তরা হদত মসতসঝল ি্ থন্ত বাাংলাদেদশর প্রর্ম প্রমদিাদরল প্রৈটওয়াকথ 

(MRT Line - ৬) এবাং হ্রত শাহজালাল সবমাৈ বদর হদত গাজীপুর ি্ থন্ত 

বাি র যাসিি িাৈসজট বা সবআরটি-৩ সৈম থাদণর কাজ পুদরােদম এসগদয় িলদছ। 

আদরা দ্যদটা প্রমদিাদরল প্রৈটওয়াকথ (MRT Line – ১ ও ৫) বাস্তবায়দৈর 

লদিয মূল সৈম থাণকাজ আগামী অর্ থবছদর শুরু হদব। এছািা, িিক সৈরািত্তা 

সৈসিতকরদণর লদিয ২ হাজার ৫৫০ সকদলাসমটার মহািিক মাসকথাংকরদণর 

উদদ্যাগ প্রৈয়া হদয়দছ এবাং ১ হাজার ৯৫০ সকদলাসমটার মহািিদকর 

আন্তঃবাঁদক দৃসি প্রসতবন্ধক স্থািৈা/বৃি অিিারণ িসরকল্পৈাধীৈ রদয়দছ। 

িিক সৈরািত্তায় জৈিদিতৈতা বৃসদ্ধর লদিয িরকার ২২ অদক্টাবর তাসরখদক 

‘জাতীয় সৈরািে িিক সেবি’ সহদিদব প্রঘাষণা কদরদছ। 
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সৈরবসেন্ন প্র্াগাদ্াগ প্রৈটওয়াকথ স্থািদৈ প্রিতু-টাদৈল সৈম থাণ 

১১৪। প্রেদশ একটি িমসন্বত ও সৈরবসেন্ন প্র্াগাদ্াগ প্রৈটওয়াকথ স্থািদৈ িদ্মা 

বহুমুখী প্রিতু, কণ থফুলী ৈেীর তলদেদশ বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুসজব টাদৈল এবাং 

হ্রত শাহজালাল আন্তজথাসতক সবমাৈবদর হদত ঢাকা-িট্টিাম মহািিদকর 

কুতুবখাসল ি্ থন্ত ঢাকা এসলদভদটি এক্সদপ্রিওদয় সৈম থাণিহ অদৈক বৃহৎ প্রকল্প 

বাস্তবায়ৈ করা হদে। সৈজস্ব অর্ থায়দৈ সৈম থাণাধীৈ িদ্মা প্রিতুর সৈম থাণ কাজ 

দ্রুতগসতদত এসগদয় িদলদছ। ইদতামদধ্য মাওয়া ও জাসজরা িাংদ্াগ িিক ও 

িাসভ থি এসরয়া-২ এর সৈম থাণ কাজ শতভাগ িম্পন্ন হদয়দছ। প্রম ২০২০ ি্ থন্ত 

িদ্মা প্রিতু প্রকদল্পর িাসব থক প্রভৌত অিগসত ৭৯.০ শতাাংশ; দৃশ্যমাৈ হদয়দছ প্রায় 

৪.৫ সকদলাসমটার। কণ থফুলী ৈেীর তলদেদশ ৩.৩২ সক.সম. েীঘ থ টাদৈল 

সৈম থাণকাদজর ৫১.০ শতাাংশ ইদতামদধ্য িম্পন্ন হদয়দছ। এছািা, ২৪ সক.সম. 

েীঘ থ ঢাকা-আশুসলয়া এসলদভদটি এক্সদপ্রিওদয়র সৈম থাণকাজ খুব শীঘ্র শুরু হদব 

মদম থ আশা করা ্ায়। গাইবান্ধা এবাং জামালপুর প্রজলার িাংদ্াগকারী ্মুৈা 

ৈেীর তলদেদশ টাদৈল সৈম থাদণর লদিয িম্ভাব্যতা িমীিার উদদ্যাগ প্রৈয়া 

হদয়দছ। প্রেদশর েসিণাঞ্চদল িটুয়াখালী-আমতলী-বরগুৈা িিদক িায়রা ৈেীর 

উির, র্ভলতা-আিাইহাজার-ৈবীৈগর িিদক প্রমঘৈা ৈেীর উির, বসরশাল-

প্রভালার িাংদ্াগ স্থািদৈ প্রততুসলয়া ও কালাবের ৈেীর উির এবাং বরগুৈা-

িার্রঘাটা িিদক বীষখাসল ৈেীর উির ৫টি বৃহৎ প্রিতু সৈম থাদণ িম্ভাব্যতা 

িমীিা িম্পন্ন হদয়দছ এবাং সৈম থাণকাজ বাস্তবায়দৈ অর্ থায়ৈ প্রদিিা িহণ করা 

হদে। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

প্ররলির্ ব্যবস্থার আধুসৈকায়ৈ ও িম্প্রিারণ 

১১৫। স্বল্প খরদি ও সৈরািদে প্রেদশর সবসভন্ন অঞ্চদলর িদঙ্গ প্র্াগাদ্াদগর 

মাধ্যম সহদিদব প্ররলওদয়র জৈবান্ধব ভূসমকা সবদবিৈায় সৈদয় িরকার এ 
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খাদতর িাসব থক উন্নয়দৈ বহুমূখী িেদিি িহণ কদরদছ। ২০১৬-২০৪৫ প্রময়াদে 

৫ লি ৫৩ হাজার ৬৬২ প্রকাটি টাকা ব্যদয় িরকার কতৃথক গৃহীত ৩০ 

বছরব্যািী ‘প্ররলওদয় মহািসরকল্পৈা’ বাস্তবায়দৈ কাজ ইদতামদধ্য শুরু হদয়দছ। 

প্ররলির্ িম্প্রিারণ, ৈতুৈ প্ররলির্ সৈম থাণ ও িাংস্কার, প্ররলির্দক ডুদয়লদগদজ 

রূিান্তরকরণ, ৈতুৈ ও বন্ধ প্ররল প্রস্টশৈ িালু করা, ৈতুৈ প্রিৈ িালু ও প্রিদৈর 

িাসভ থি বৃসদ্ধ করা, প্রিদৈর প্রকাি িাংিহ ইতযাসে কাজ অব্যাহত রদয়দছ। িলসত 

অর্ থবছদর ২৫ সক.সম. ৈতুৈ প্ররললাইৈ সৈম থাণ, ২৫ সক.সম. পুরাতৈ লাইৈ 

পুৈঃসৈম থাণ, ৩০টি ৈতুৈ প্ররল প্রিতু সৈম থাণ, ১৪টি প্ররল প্রিতু পুৈঃসৈম থাণ, 

১৩৬টি ্াত্রীবাহী কযাদরজ িাংিহ, ৬টি ৈতুৈ প্রিৈ িালুকরণ (দবৈাদিাল 

এক্সদপ্রি, কুসিিাম এক্সদপ্রি, জামালপুর এক্সদপ্রি) এবাং ৪টি সবদ্যমাৈ প্রিৈ 

িাসভ থি বসধ থতকরণ (রাজবাসি এক্সদপ্রি ও ঢালারির এক্সদপ্রি) িম্পন্ন হদয়দছ। 

ঢাকা হদত িদ্মা প্রিতু প্ররল িাংদ্াগ প্রকদল্পর কাজ দ্রুত এসগদয় িদলদছ। আগামী 

অর্ থবছদর ৯ শত সক.সম. ডুদয়লদগজ িাবল প্ররল িযাক সৈম থাণ, ১ হাজার ৫৮১ 

সক.সম. ৈতুৈ প্ররল িযাক সৈম থাণ, ১ হাজার ৫২৭ সক.সম. প্ররল িযাক পুৈব থািৈ, 

৩১টি প্রলাদকাদমাটিভ িাংিহ, ১০০টি ্াত্রীবাহী প্রকাি পুৈব থািৈ এবাং ২২২টি 

প্রস্টশদৈর সিগন্যাসলাং ব্যবস্থার মাদৈান্নয়ৈ করা হদব। এছািা, কুসমল্লা/লাকিাম 

হদয় ঢাকা প্রর্দক িট্টিাম ি্ থন্ত িাবল িযাক দ্রুতগসতর প্ররল লাইৈ সৈম থাণ, 

ভাঙ্গা জাংশৈ (ফসরেপুর) হদত বসরশাল হদয় িায়রা বদর ি্ থন্ত প্ররললাইৈ 

সৈম থাণ, ৈাভারণ প্রর্দক িাতিীরা ি্ থন্ত এবাং িাতিীরা প্রর্দক মুসন্সগঞ্জ ি্ থন্ত 

ব্রিদগজ প্ররললাইৈ সৈম থাণ এবাং ঢাকা শহদরর িাসরসেদক বৃত্তাকার প্ররল লাইৈ 

সৈম থাণ প্রকল্প বাস্তবায়দৈর উদদ্যাগ িহণ করা হদব। 

প্রৈৌ-ির্ উন্নয়ৈ ও িমুদ্র্-ৈেী-স্থল বদদরর িিমতা বৃসদ্ধ 

১১৬। উন্নততর প্রযুসি ও ্াসন্ত্রক উিকরণ ব্যবহার কদর আমাদের িমুদ্র্, 

ৈেী ও স্থলবদরিমূদহর েিতা বৃসদ্ধর মাধ্যদম প্রেদশর ববদেসশক ও অভযন্তরীণ 

বাসণজয িহজতর তর্া প্রসতদ্াসগতামূলক করার জন্য িরকার ব্যািক 

কম থিসরকল্পৈা বাস্তবায়ৈ করদছ। অভযন্তরীণ প্রৈৌ-িদর্র ৫৩টি রুদট কযাসিটাল 
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প্রেসজাং ও অন্যান্য ৈাব্যতা উন্নয়ৈ কা্ থক্রম িহণ করা হদয়দছ। প্রেদশর 

িমুদ্র্বদরিমূদহর িে হযােসলাং িিমতা বৃসদ্ধ ও মাৈ আন্তজথাসতক ি্ থাদয় 

উন্নীতকরদণর লদিয ৈতুৈ কদন্টইৈার টাসম থৈাল, ওভারদলা কদন্টইৈার ইয়াি থ, 

প্রব-টাসম থৈাল, বাল্ক টাসম থৈাল সৈম থাণ ও জল্াৈ িাংিদহর িসরকল্পৈা িহণ করা 

হদয়দছ। এছািা, বদর িাংদ্াগকারী ৈেী িযাদৈলিমূহ প্রেসজাং এবাং রাস্তািমূহ 

৬ প্রলৈ ও ৪ প্রলদৈ উন্নীতকরদণর িসরকল্পৈা িহণ করা হদয়দছ। ৈেী-

বদরিমূদহর িে হযােসলাং িিমতা বৃসদ্ধর লদিয অভযন্তরীণ কদন্টইৈার প্রৈৌ-

বদর স্থািৈ, ৈেীর তীরভূসমদত সিলার স্থািৈ, তীররিা, ওয়াকওদয় ও 

প্রজটিিহ আনুষাংসগক অবকাঠাদমা সৈম থাণ এবাং ৈেীর তলদেশ হদত বজথয 

অিিারদণর িসরকল্পৈা িহণ করা হদয়দছ। প্রবৈাদিাল স্থলবদদর আন্তজথাসতক 

প্যাদিঞ্জার টাসম থৈাল, মালামাল িাংরিদণ আধুসৈক ওয়যারহাউজ, ইয়াি থ, 

িান্সসশিদমন্ট প্রশি, ওদয়ব্রীজ প্রস্কলিহ অন্যান্য অবকাঠাদমা সৈম থাণ করা 

হদয়দছ। আমরা বাাংলাদেশ সশসিাং কদি থাদরশৈ ও বাাংলাদেশ অভযন্তরীণ প্রৈৌ-

িসরবহৈ কদি থাদরশদৈর আধুসৈকায়ৈ ও িিমতা বৃসদ্ধর জন্য িেদিি 

সৈদয়সছ। 

আকাশিদর্র উন্নয়ৈ ও িম্প্রিারণ 

১১৭। সৈরািে, েি ও সৈভথরদ্াগ্য দ্রুতগসতর ্াত্রী ও িে িসরবহৈ 

সুসবধাসে সৈসিতকরদণ সবশ্বমাদৈর প্রবিামসরক সবমাৈ িসরবহৈ ব্যবস্থা গদি 

তুলদত িরকার কা্ থকর িেদিি িহণ কদরদছ। প্রেদশর আন্তজথাসতক 

সবমাৈবদরিমূদহর ্াত্রী ও কাদগ থা হযােসলাং িিমতার মাৈ ও িসরসধ বৃসদ্ধর 

অাংশ সহদিদব হ্রত শাহজালাল আন্তজথাসতক সবমাৈবদদর তৃতীয় টাসম থৈাল 

সৈম থাণ কাজ িলমাৈ রদয়দছ এবাং কক্সবাজার ও বিয়েপুর সবমাৈবদরদক 

আন্তজথাসতক সবমাৈবদদর উন্নীতকরদণর কাজ দ্রুতগসতদত এসগদয় িলদছ। 

বাদগরহাট প্রজলায় খাৈজাহাৈ আলী সবমাৈবদর সৈম থাণিহ ্দশার, বিয়েপুর 

ও বসরশাল সবমাৈবদর এবাং রাজশাহীর শাহ মখদ্যম সবমাৈবদদরর 

িম্প্রিারণ ও ৈবরূিায়দৈর িসরকল্পৈা িহণ করা হদয়দছ। এছািা, প্রেদশ একটি 
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আন্তজথাসতক মাদৈর সিসভল এসভদয়শৈ ইৈসস্টটিউট সৈম থাৈিহ রাষ্ট্রীয় 

িতাকাবাহী বাাংলাদেশ সবমাদৈর সবমাৈ বহর িম্প্রিারণ, লাভজৈক সবসভন্ন 

গন্তদব্য িাপ্তাসহক সফ্রদকাদয়ন্সী বৃসদ্ধ এবাং উচ্চ িাসহো িম্পন্ন গন্তব্য প্র্মৈ 

গুয়াাংজু, প্রিন্নাই, কলদো, প্রটাসকও, টরদন্টা, বাহরাইৈ, শারজাহ, সৈউইয়কথ এবাং 

ছালালাহদত িাসভ থি িম্প্রিারণ অর্বা পুণঃপ্রবতথদৈর িসরকল্পৈা িহণ করা 

হদয়দছ। 

১১৮। িসরবহণ ও প্র্াগাদ্াগ খাদত আসম আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদর প্রমাট 

৬৪ হাজার ৫৮০ প্রকাটি টাকা বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ ্া বতথমাৈ ২০১৯-২০ 

অর্ থবছদর সছল ৬৪ হাজার ৮২১ প্রকাটি টাকা। 

সিসজটাল বাাংলাদেশ 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১১৯। একসবাংশ শতােীর তথ্যপ্রযুসি সৈভথর ববসশ্বক উন্নয়দৈর ধারায় 

বাাংলাদেশদক যুি করদত বাাংলাদেশ িরকাদরর মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী প্রশখ 

হাসিৈা কতৃথক প্রঘাসষত রূিকল্প:২০২১ বাস্তবায়দৈ সবগত এক েশদক োসরদ্র্য 

সবদমািৈিহ কৃসষ, সশিা, স্বাস্থয, মাৈবিম্পে উন্নয়ৈ প্রভৃসত প্রিদত্র বাাংলাদেশ 

এক অনুকরণীয় িাফদল্যর দৃিান্ত স্থািৈ কদরদছ। এ িাফদল্যর ধারাবাসহকতা 

জুৈ ২০১৯ ি্ থন্ত ইন্টারদৈট সৈসিদত িারাদেদশ ইউসৈয়ৈ ি্ থায় ি্ থন্ত ১৮ 

হাজার ৯৭৫ সক.সম.অিটিকযাল ফাইবার কযাবল স্থািৈ, ২ হাজার ৪টি 

ইউসৈয়দৈ WiFi Router স্থািৈ এবাং ১ হাজার ৪৮৩টি ইউসৈয়ৈ প্রৈটওয়াকথ 

মসৈটসরাং সিদস্টদম িাংযুি করা হদয়দছ। সিসজটাল অিমতা হ্রাদি প্রাসন্তক 

জৈদগাষ্ঠীর মদধ্য তথ্যপ্রযুসির সুসবধা প্রিৌুঁদছ প্রেয়ার লদি ইউসৈয়ৈ, প্রিৌরিভা, 

সিটি কদি থাদরশৈ এবাং সশল্পাঞ্চদল ৫ হাজার ৮৭৫টি সিসজটাল প্রিন্টার স্থািৈ 

করা হদয়দছ এবাং ১৫০টি সবসভন্ন িরকাসর-প্রবিরকাসর প্রিবা এিব প্রিন্টাদরর 

মাধ্যদম প্রোৈ করা হদে। 
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১২০। প্রযুসি জ্ঞাৈিম্পন্ন েি মাৈবিম্পে বতসরদত িারাদেদশ ৪ হাজার 

১৮৪টি প্রশখ রাদিল সিসজটাল ল্যাব স্থািৈিহ সবসভন্ন প্রকদল্পর মাধ্যদম আইটি 

ও আইটিএি সবষয়ক সবসভন্ন প্রসশিণ প্রোৈ করা হদে। ই-গভৈ থদমন্ট 

বাস্তবায়দৈ িকল মন্ত্রণালয়/সবভাগ/েপ্তর/িাংস্থার মদধ্য তথ্য-উিাত্ত 

ইদলকিসৈক উিাদয় আোৈ প্রোদৈর সৈসমত্ত বাাংলাদেশ ন্যাশৈাল সিসজটাল 

আসকথদটকিার প্রফ্রমওয়াকথ বতসর এবাং প্ররািম্যাি প্রণয়ৈ করা হদয়দছ। 

আইসিটি সশদল্পর সবকাদশ প্রেদশর সবসভন্ন স্থাদৈ ২৮টি হাই-প্রটক 

িাকথ/িফটওয়যার প্রটকদৈালসজ িাকথ/ আইটি প্রিসৈাং এে ইৈসকউদবশৈ প্রিন্টার 

স্থািদৈর উদদ্যাগ িহণ ্ার মদধ্য ০৩টি িাদকথর সৈম থাণকাজ িম্পন্ন হদয়দছ 

এবাং বাসকগুদলার সৈম থাণকাজ িলমাৈ রদয়দছ। এছািাও িারাসবদশ্ব িাইবার 

ঝুঁসক ক্রমবৃসদ্ধর প্রপ্রসিদত বাাংলাদেদশর সিসজটাল সৈরািত্তা সৈসিত ও 

সুরসিত করার লদি সিসজটাল সৈরািত্তা আইৈ ২০১৮ প্রণয়ৈ এবাং উি 

আইদৈর সৈদে থশৈানু্ায়ী তথ্য ও প্র্াগাদ্াগ প্রযুসি সবভাদগর আওতায় ৈতুৈ 

িাংস্থা সহদিদব সিসজটাল সৈরািত্তা এদজসন্স গঠৈ করা হদয়দছ। িদব থািসর 

২০১৮-১৯ অর্ থবছদর জাতীয় তথ্য ও প্র্াগাদ্াগ প্রযুসি ৈীসতমালা ২০১৮ 

প্রণয়ৈ করা হদয়দছ প্র্খাদৈ সিসজটাল বাাংলাদেশ সবসৈম থাদণ িরকাসর, 

প্রবিরকাসর এবাং অযাকাদিসময়া- এ সতৈ প্রিদত্রর সমর্সিয়ায় সবশে িমসন্বত 

কম থিসরকল্পৈা সবধৃত করা হদয়দছ। 

তথ্য প্রযুসির অবকাঠাদমা উন্নয়ৈ: ই-গভদৈ থন্স 

১২১। আইটি সশদল্পর উন্নয়ৈ:বাাংলাদেশ হাই-প্রটক িাকথ কতৃথিি প্রেদশর 

সবসভন্ন স্থাদৈ ২৮টি হাই-প্রটক িাকথ/িফটওয়যার প্রটকদৈালসজ িাকথ স্থািৈ 

করদছ। এছািাও প্রেদশর ১২টি প্রজলায় হাই-প্রটক/আইটি িাকথ স্থািৈ এবাং 

০৮টি স্থাদৈ প্রশখ কামাল আইটি প্রিসৈাং এে ইৈসকউদবশৈ প্রিন্টার সৈম থাণ কাজ 

িলমাৈ রদয়দছ। এছািা, বঙ্গবন্ধু হাই-প্রটক সিটি, কাসলয়ানকর; বঙ্গবন্ধু প্রশখ 

মুসজব হাই-প্রটক িাকথ, সিদলট; বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুসজব হাই-প্রটক িাকথ, রাজশাহী; 

সবজদৈি ইৈসকউদবশৈ প্রিন্টার, চুদয়ট; আইটি প্রিসৈাং এে ইৈসকউদবশৈ 
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প্রিন্টার, কুদয়ট’ সৈম থাণ এবাং িট্টিাদম িফটওয়যার প্রটকদৈালসজ িাকথ স্থািদৈর 

কাজ িলমাৈ রদয়দছ। 

১২২। মাৈব িম্পে উন্নয়ৈ: বাাংলাদেশ হাই-প্রটক িাকথ কতৃথিি আইটি 

ইোসির জৈবদলর িাসহোর সেক সবদবিৈা কদর আগামী ২০২৩ িাদলর মদধ্য 

৪০ হাজার তরুণ-তরুণীদক প্রসশিণ প্রোদৈর লিযমাত্রা সৈধ থারণ কদরদছ। 

ইদতামদধ্য সবসভন্ন প্রকল্প ও কম থসূসির আওতায় ১৮ হাজার-এর অসধক জদৈর 

প্রসশিণ িম্পন্ন হদয়দছ। বাাংলাদেশ হাই-প্রটক িাকথ কতৃথিি কতৃথক সৈম থাণাধীৈ 

িাকথিমূহ ্র্া্র্ভাদব বাস্তবাসয়ত হদল আগামী ২০২৩ িাদলর মদধ্য ৫০ 

হাজার তরুণ-তরুণীর কম থিাংস্থাদৈর সুদ্াগ বতসর হদব। ইদতামদধ্য িালু হওয়া 

হাই-প্রটক িাকথ ও িফটওয়যার প্রটকদৈালসজ িাকথিমূদহ ১৪ হাজার জদৈর 

কম থিাংস্থাৈ হদয়দছ। 

১২৩। িাউর্-িাউর্ এে িাদয়ঙ্গুলার প্রকা-অিাদরশৈ: েসিদণর প্রেশিমূদহর 

মদধ্য িারস্পসরক জ্ঞাৈ ও অসভজ্ঞতা সবসৈময় িহজতর করার লদিয ২০১৭ 

িাদলর ৈদভেদর তুরদস্কর আন্তাসলয়ায় িাউর্ িাউর্ প্রৈটওয়াকথ ফর িাবসলক 

িাসভ থি ইদৈাদভশৈ প্রসতষ্ঠা লাভ কদর। িাউর্-িাউর্ এে িাদয়াংগুলার প্রকা-

অিাদরশৈ প্রৈটওয়াকথ গঠদৈর আওতায় িাঁিটি প্রবস্ট প্রযাকটিি সিসিত করা 

হদয়দছ। প্রবস্ট প্রযাকটিিগুদলা হদে সিসজটাল প্রিন্টার, িাসভথি ইদৈাদভশৈ 

ফাে, এযাদম্পসর্ প্রিসৈাং, টিসিসভ এবাং এিসিসজ িযাকার। Center for 

Excellence গিার উদদ্যাগ প্রৈয়া হদয়দছ প্র্খাদৈ Robotic, Block chain, 

Internet of Things (IOT), Big Data, Data Analytics, Maching 

Learning, Deep Learning, 3-D Printing িহ িতুর্ থ সশল্প সবপ্ল্দবর জদন্য 

লাগিই প্রযুসি িমূদহর সবষদয় প্রসশিদণর ব্যবস্থা করা হদব। 

১২৪। বাাংলাদেশ হাই-প্রটক িাকথ কতৃথিি আইটি ইোসি ও একাদিসময়ার 

মদধ্য প্রিতু-বন্ধৈ বতসরর জন্য এবাং এ খাদতর গদবষণার সুদ্াগ বতসরর জন্য 

প্রেদশর সবসভন্ন সবশ্বসবদ্যালদয় প্রমাট ২৩টি সবদশষাসয়ত ল্যাব স্থািৈ কদরদছ। 
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সবসভন্ন সবশ্বসবদ্যালদয় আদরা ১৫টি ল্যাব স্থািদৈর প্রসক্রয়া িলমাৈ রদয়দছ। 

▪ িরকাসর ি্ থাদয় আইটি এবাং উদ্ভাবৈী প্রিক্টদর প্রসশিণ প্রাপ্তদের িাংখ্যা ২৪ 

হাজার জৈ। 

▪ আইটি প্রিক্টদর প্রসশিণ প্রাপ্তদের মদধ্য প্রাপ্ত কম থিাংস্থাদৈর িাংখ্যা ২৬ 

হাজার জৈ। 

▪ প্রসশিণ প্রাপ্তদের মদধ্য উদদ্যািার িাংখ্যা ১০ হাজার জৈ। 

▪ সশিকদের জন্য ICT in Education Literacy, Troubleshooting 

and Maintenance সবষয়ক প্রসশিণ প্রেয়া হদব ৩৬ হাজার ২০ জৈদক। 

১২৫। ২০৩০ িাদলর মদধ্য এিসিসজ অজথদৈর জন্য িঠিক ৈীসত সৈধ থারণ 

এবাং িম্পদের সুষু্ঠ বণ্টৈ সৈসিত করদত এবাং তথ্যসৈভথর ৈীসত সৈধ থারণ ও 

সিদ্ধান্ত িহদণর উিদ্াগী হালৈাগাে তথ্যসভসত্তক অৈলাইৈ িাটাদবইি সৈসিত 

করার লদিয বতসর করা হদয়দছ এিসিসজ িযাকার। িরকারী মহদল প্রশাংসিত 

এই িযাকার এিসিসজ অজথদৈ বাাংলাদেশ িরকারদক িাসব থকভাদব িহায়তা 

করদছ। এিসিসজ িযাকারদক আদরা প্রবসশ জৈবান্ধব করা এবাং িযাকাদর 

ইসেদকটর অনু্ায়ী িাটা হালৈাগাে রাখার লদিয এিসিসজ বাস্তবায়ৈকারী 

মন্ত্রণালয়, সবসবএি ও িাধারণ অর্ থৈীসত সবভাগ (সজইসি)িহ জাতীয় ও 

আন্তজথাসতক ি্ থাদয়র সবসভন্ন প্রসতষ্ঠাৈিমূদহর িাদর্ কম থশালা গৃহীত হদয়দছ। 

এিসিসজ িযাকাদর বতথমাদৈ ৬১টি ইসেদকটদরর উিাত্ত িসন্নদবসশত রদয়দছ। 

১৭টি প্রগাদলর জন্য ২৩২টি সূিক প্রিট করা হদয়দছ। তাছািা, প্রমনুযদফস্ট কৈ থার 

প্র্াগ করা হদয়দছ। 

দ্যদ্ থাগ ব্যবস্থািৈা ও ত্রাণ ব্যবস্থািৈা 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১২৬। আিসৈ সৈিই অবগত আদছৈ প্র্, বাাংলাদেশ একটি দ্যদ্ থাগপ্রবণ প্রেশ। 
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ববসশ্বক জলবায়ু িসরবতথৈজসৈত কারদৈ আমরা প্রাকৃসতক দ্যদ্ থাদগর ঝুঁসকদত 

পৃসর্বীর প্রর্ম িাসরর প্রেশগুদলার মদধ্য অন্যতম। সবগত কদয়ক বছদর আমরা 

প্রর্াগত দ্যদ্ থাগ ব্যবস্থািৈা প্রর্দক প্রবসরদয় এদি দ্যদ্ থাগ ঝুঁসক হ্রাি এবাং স্থাৈীয় 

জৈদগাষ্ঠীর ঝুঁসক িহৈশীলতা সৈসিত করার জন্য কাজ কদর আিসছলাম। 

তদব, িাম্প্রসতক প্রকাসভি-১৯ প্রাদূভথাদবর প্রপ্রসিদত দ্যদ্ থাগকালীৈ িমদয় 

মাৈসবক িহায়তা কা্ থক্রম িম্প্রিাসরত করদত আমরা দ্রুত িেদিি সৈদয়সছ। 

১২৭। িামাসজক দূরত্ব বজায় রাখদত সগদয় অর্ থনৈসতক কম থকাে িাংকুসিত 

হদয় আিায় েসরদ্র্ জৈদগাষ্ঠীর অদৈদকই কম থহীৈ হদয় িদি। এর প্রপ্রসিদত 

আমরা িারাদেদশ সবৈামূদল্য খাদ্য িহায়তা কা্ থক্রম শুরু কদরসছ। িাশািাসশ, 

প্রেশব্যািী ওএমএি-এর মাধ্যদম অসতসরি িাল সবক্রয় শুরু কদরসছ এবাং 

এসপ্রল মাদির শুরুদতই ওএমএি িাদলর সবক্রয়মূল্য প্রকসজপ্রসত ৩০ টাকা হদত 

কসমদয় ১০ টাকায় সৈধ থারণ কদরসছ। একইিাদর্ আমরা িাল ছািাও অন্যান্য 

খাদ্যিে, সবদশষ কদর সশশুখাদ্য ক্রয় কদর েসরদ্র্দের মাদঝ তা সবৈামূদল্য 

সবতরণ কদর আিসছ। কদরাৈা প্রাদূভথাদবর শুরুদত িরকাসর খাদ্যগুোমগুদলাদত 

ি্ থাপ্ত িাল-গম মজুে র্াকায় দ্যদ্ থাগকালীৈ িমদয় প্রেদশর মানুষ অৈাহাদর 

র্াদকসৈ, ্া আমাদের একটি বি িাফল্য। এ িাফল্যদক ধদর রাখদত আগামী 

২০২০-২১ অর্ থবছদর আমরা স্বাভাসবদকর তুলৈায় আদরা দ্যই লি প্রমসিক টৈ 

ধাৈ ও িাল অসতসরি ক্রয় করদবা। 

১২৮। তৃণমূল ি্ থাদয় কা্ থকর ও দ্রুততার িাদর্ িকদলর িমন্বদয় পূব থ 

িতকীকরণ ও দ্যদ্ থাগ িম্পসকথত তথ্য িকলদক অবসহত করার জন্য আমরা 

জাতীয় দ্যদ্ থাগ িািাোৈ িমন্বয় প্রকন্দ্র (এৈসিআরসিসি) স্থািৈ কদরসছ। 

আিেকালীৈ িমদয় দ্যদ্ থাগ ব্যবস্থািৈায় প্রস্বোদিবকদের িম্পৃিতা 

বাাংলাদেদশর একটি উদল্লখদ্াগ্য িাফল্য। ইদতামদধ্য ৫৬,০০০ প্রস্বোদিবকদক 

প্রসশিণ ও প্রদয়াজৈীয় উদ্ধার িরঞ্জাম প্রোৈ করা হদয়দছ এবাং তাঁদের 

িাটাদবইজ বতসর করা হদয়দছ। ৈগর এলাকায় ঝুঁসকদত িািাোদৈর জন্য প্রায় 

৩৫,০০০ জৈ ৈগর প্রস্বোদিবকদক প্রসশিণ প্রোৈ করা হদয়দছ। 
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িদিতৈতামূলক কম থসূসির আওতায় ভূসমকম্প, ঘূসণ থঝি ও অসিকাে িাংক্রান্ত 

প্রস্তুসতমূলক মহিা সৈয়সমত করা হদে। প্রায় ১১ লিাসধক বলপূব থক বাস্তুচুযত 

মায়াৈমার ৈাগসরকদের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, সিসকৎিািহ অন্যান্য িহায়তা 

প্রোদৈর মাধ্যদম বাাংলাদেশ মাৈসবক িহায়তা প্রোদৈর প্রিদত্র িারা সবদশ্ব 

একটি প্ররালমদিল সহদিদব সিসিত হদয়দছ। িামদৈর বছদরও আমরা এ 

িাফদল্যর ধারা অব্যাহত রাখদবা। 

১২৯। িম্প্রসত আমাদেরদক আম্পাৈ ঘূসৈ থঝি প্রমাকাদবলা করদত হদয়দছ। 

উদল্লখ্য, আম্পাৈ প্রমাকাদবলায় আমাদের ্দর্ি প্রস্তুসত সছল। প্রিকারদণ দ্রুত 

ত্রাণ তৎিরতা শুরু করা এবাং উি ঘূসৈ থঝি েিতার িাদর্ প্রমাকাদবলা করা 

িম্ভবির হদয়দছ।  

১৩০। আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদর দ্যদ্ থাগ ব্যবস্থািৈা ও ত্রাণ কা্ থক্রদমর 

জন্য ৯ হাজার ৮৩৬ প্রকাটি টাকা বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ, ্া বতথমাৈ ২০১৯-

২০ অর্ থবছদর সছল ৯ হাজার ৮৭২ প্রকাটি টাকা। 

ৈারীর িমতায়ৈ 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৩১। জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুসজবুর রহমাৈ ৈারীর িমঅসধকার ও 

িমতায়ৈ িাংহতকরদণ স্বাধীৈ বাাংলাদেদশর িাংসবধাদৈ জাতীয় জীবদৈর 

িব থস্তদর ৈারীদের অাংশিহণ এবাং ৈারী-পুরুষ িমাৈ ম্ থাোর সৈিয়তা প্রেৈ। 

আসম আিৈাদক অতযন্ত আৈদদর িাদর্ জাৈাসে প্র্, ৈারীর রাজনৈসতক, 

অর্ থনৈসতক ও িামাসজক িমতায়দৈর লদিয মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী প্রশখ 

হাসিৈার বসলষ্ঠ ও িমদয়ািদ্াগী িেদিদির ফদল জাতীয় জীবদৈর প্রসতটি 

প্রিদত্র আজ ৈারীর অিগসত দৃশ্যমাৈ হদে। এখৈ সশিার িকল স্তদর 

প্রমদয়দের অাংশিহণ প্রছদলদের তুলৈার প্রবসশ। প্রার্সমক সশিার প্রিদত্র প্রেদশর 

িব অঞ্চদল ৈারী-পুরুদষর িমতা অসজথত হদয়দছ। সশিায় ৈারীদের এসগদয় 
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্াওয়ার সবষয়টি কম থদিদত্রও ৈারীর অসধকহাদর অাংশিহণদক সৈসিত কদরদছ 

্া বাাংলাদেশ সিসভল িাসভ থদি সৈদয়াদগর গত িাঁিটি ফলাফদল প্রকাশ 

প্রিদয়দছ। এছািা, প্রেদশ কৃসষর বাইদর উিাজথৈশীল শ্রমশসির ৪১ শতাাংশই 

ৈারী। উদল্লখ্য প্রজোর ববষম্য হ্রাদি বাাংলাদেশ ১৫৩টি প্রেদশর মদধ্য ৫০তম 

স্থাৈ সৈদয় েসিণ এসশয়ায় শীষ থ অবস্থাদৈ আদছ। 

১৩২। িরকার কম থদিদত্র ৈারীর অাংশিহণ বািাদৈা এবাং উন্নয়ৈ কম থকাদে 

ৈারীর অাংশ িহণ সৈসিত করদত মসহলাদের েিতা বৃসদ্ধর জন্য 

সৈরসবসেন্নভাদব কাজ কদর ্াদে। তথ্য প্রযুসিসভসত্তক প্রিবা প্রোদৈর মাধ্যদম 

ৈারীর িমতায়ৈ ঘটাদত সুসবধা বসঞ্চত ৈারীদের তথ্য প্রযুসিদত প্রদবশাসধকার 

সৈসিত করার লিয সৈদয় ‘তথ্য আিা’ শীষ থক প্রকদল্পর কাজ িলমাৈ আদছ। 

এছািা, িামীণ দ্যঃস্থ ও অিহায় মসহলাদের আত্ম-কম থিাংস্থাদৈর জন্য 

বৃসত্তমূলক প্রসশিণ ও ঋণ প্রোৈ কা্ থক্রমদক প্রজলা ও উিদজলা ি্ থাদয় 

শসিশালী করা হদয়দছ। িরকার ২০৪১ িাদলর মদধ্য প্রেদশ বাল্যসববাহ িম্পূণ থ 

সৈমূ থল করদত বদ্ধিসরকর। িরকার সৈ্ থাতদৈর সশকার ৈারী ও সশশুদের দ্রুত ও 

ন্যায় সবিার সৈসিত করদত ন্যাশৈাল ফদরৈসিক সিএৈএ প্রপ্রাফাইসলাং 

ল্যাবদরটসর ব্যবস্থািৈা অসধেপ্তর গঠদৈর উদদ্যাগ সৈদয়দছ। এছািা সশশু 

কল্যাণ সৈসিত করদত সশশু অসধেপ্তর প্রসতষ্ঠা, িকল প্রজলায় সশশু কমদপ্ল্ক্স 

সৈম থাণ, িকল উিদজলায় সশশু সেবা্ত্ন প্রকন্দ্র স্থািদৈর িসরকল্পৈা করা 

হদয়দছ। 

জলবায়ু িসরবতথৈ প্রমাকাদবলা ও িসরদবশ িাংরিণ 

১৩৩। সবশ্বব্যাসি িসরদবদশর অবিয় এবাং জলবায়ু িসরবতথৈজসৈত সবরূি 

প্রভাদবর উির গুরুত্বাদরাি কদর বাাংলাদেদশর মহাৈ জাতীয় িাংিদে 

Planetary Emergency ৈাদম একটি Motion গৃহীত হদয়দছ। ‘জাতীয় 

িসরদবশ ৈীসত ২০১৮’ বাস্তবায়দৈর মাধ্যদম িসরদবশ িাংরিণ, দ্যষণ সৈয়ন্ত্রৈ, 

জীবনবসিত্র িাংরিণ ও জলবায়ু িসরবতথদৈর সবরূি প্রভাব প্রমাকাদবলা করা 
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হদে। এই ৈীসতমালায় সবসভন্ন মন্ত্রণালয়/সবভাগ ও েপ্তর িাংস্থার কা্ থক্রম 

সৈধ থারণ কদর প্রেয়া হদয়দছ। বাাংলাদেদশর উিকূলীয় এলাকায় িমুদ্র্পৃদষ্ঠর 

উচ্চতা বৃসদ্ধ ও ঝুঁসক সৈরূিদৈর লদিয ‘Assessment of Sea Level Rise 

and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through 

Trend Analysis’ শীষ থক একটি গদবষৈা িম্পন্ন হদয়দছ। ‘ইট প্রস্তুত ও ভাটা 

স্থািৈ (সৈয়ন্ত্রণ) আইৈ, ২০১৯ বাস্তবায়দৈর মাধ্যদম বায়ুদূষণ কমাদৈার প্রদিিা 

অব্যাহত আদছ। 
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িঞ্চম অধ্যায় 

িাংস্কার ও সুশািৈ 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৩৪। সুশািৈ সৈসিতকরণ এবাং সবসৈদয়াগ ও ব্যবিা-বাসণদজযর িসরদবদশর 

উন্নয়দৈ িরকার িাংস্কার কা্ থক্রম বাস্তবায়দৈ অিাসধকার সেদয়দছ। সবগত 

বছরগুদলাদত আমরা সবসভন্ন িাংস্কারমূলক িেদিি িহণ ও বাস্তবায়ৈ কদরসছ। 

তারই ধারাবাসহকতায় আসম সবসভন্ন প্রিদত্র িরকাদরর গৃহীত িাংস্কারমূলক 

িেদিদির সবষদয় আদলাকিাত করদত িাই। 

১৩৫। সবসৈদয়াগ বৃসদ্ধর মাধ্যদম কম থিাংস্থাৈ সৃসির লদিয িারা প্রেদশ ১০০টি 

অর্ থনৈসতক অঞ্চল গদি প্রতালার িসরকল্পৈা িহণ করা হদয়দছ, প্র্খাদৈ 

আনুমাসৈক এক প্রকাটি প্রলাদকর কম থিাংস্থাৈ হদব। ইদতামদধ্য ৯৩টি 

অর্ থনৈসতক অঞ্চল স্থািদৈর অনুদমােৈ প্রেত্ত হদয়দছ। তন্মদধ্য ১১টি অর্ থনৈসতক 

অঞ্চলদক প্রবিরকাসর খাদত স্থািদৈর অনুমসত প্রেয়া হদয়দছ, ্ার মদধ্য ৮টি 

ইদতামদধ্য িালু হদয়দছ। িরকাসর অর্ থনৈসতক অঞ্চলিমূদহ প্রায় ১ হাজার ৭ 

শত প্রকাটি টাকার উন্নয়ৈ কা্ থক্রম িলমাৈ রদয়দছ। িরকাসর খাদতর 

অর্ থনৈসতক অঞ্চলিমূদহর মদধ্য অন্যতম হদে “বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুসজব 

সশল্পৈগর”, ্া প্রেদশর িব থবৃহৎ িসরকসল্পত ও আধুসৈক সশল্পাঞ্চল সহদিদব 

গদি প্রতালা হদে। অর্ থনৈসতক অঞ্চলিমূদহ এ ি্ থন্ত ২০.২৫ সবসলয়ৈ (িরকাসর 

অর্ থনৈসতক অঞ্চদল ১৭ সবসলয়ৈ ও প্রবিরকাসর অর্ থনৈসতক অঞ্চদল ৩.২৫ 

সবসলয়ৈ) মাসকথৈ িলার সবসৈদয়াগ প্রস্তাব িাওয়া প্রগদছ। 

১৩৬। িাবসলক-প্রাইদভট িাট থৈারশীি (সিসিসি) এর অধীদৈ বতথমাদৈ ৬টি 

প্রকল্প িলমাৈ রদয়দছ। প্রেদশর অবকাঠাদমা উন্নসতদত সিসিসি কা্ থক্রম 

বািাদৈার উদদ্দদশ্য বাাংলাদেশ িরকাসর-প্রবিরকাসর অাংশীোসরত্ব আইৈ, 

২০১৫ িাংদশাধদৈর উদদ্যাগ প্রৈয়া হদয়দছ। রপ্তাসৈমূসখ সশল্পখাদতর উৎিােৈ 
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কা্ থক্রদম গসতশীলতা আৈয়দৈর লদিয বদেি ওয়যারহাউজ ব্যবস্থািৈাদক 

অদটাদমশৈ শুরু করা হদব। 

ব্যবিায় িহজীকরণ সূিদকর উন্নয়ৈ 

১৩৭। ব্যবিা-বাসণদজযর খরি প্র্ৌসিকভাদব কসমদয় আৈার মাধ্যদম দ্রুত 

সশল্পায়ৈ ও কম থিাংস্থাৈ সৃসি করা িম্ভব। তাছািা, ব্যবিা িহজীকরদণ উৎকৃি 

অবস্থাৈ সবদেশী সবসৈদয়াগ আকৃি করাদতও ভূসমকা রাদখ। আমাদের লিয 

ব্যবিায় িহজীকরণ সূিদক বাাংলাদেদশর অবস্থাৈ দ্যই অাংদকর মদধ্য ৈাসমদয় 

আৈা। প্রিকারদণ ব্যবিায় িহজীকরদণর জন্য আমরা ৈাৈাসবধ িাংস্কার 

কা্ থক্রম িহৈ কদরসছ। উদল্লখ্য, প্রকাম্পাসৈ আইৈ িাংদশাধৈ কদর ব্যবিায় 

িসরদবশ উন্নয়দৈ ব্যবস্থা প্রৈয়া হদে। প্র্মৈ, প্রকাম্পাসৈর প্রিদত্র প্রদ্াজয 

সবসভন্ন প্রকার প্ররসজদষ্ট্রশৈ সফ উদল্লখদ্াগ্য হাদর কমাদৈা হদয়দছ এবাং ৫০ 

হাজার টাকার সৈম্ন মূলধৈিম্পন্ন প্রকাম্পাসৈর প্রিদত্র তা শূন্য করা হদয়দছ। 

বাসণজয ত্বরাসন্বতকরদণর লদিয িদের ত্বসিৎ খালাি ও শুল্ক ব্যবস্থািৈা 

আধুসৈকায়দৈর উদদ্যদশ্য ৈতুৈ কাস্টমি আইৈ প্রণীত হদয়দছ। 

১৩৮। সবসৈদয়াগ িাংক্রান্ত অন্যান্য প্রসতষ্ঠাদৈর প্রিবািমূহ দ্রুত এবাং িহজলভয 

করার জন্য ওয়াৈ স্টি িাসভ থি (OSS) ব্যবস্থা কা্ থকর কদর প্রতালার জন্য 

ওয়াৈ িি িাসভ থি সবসধমালা জারী করা হদয়দছ। এটি অিরাদরশৈালাইজ 

করার জন্য িম্পূণ থ ইন্টারদৈট সভসত্তক অৈলাইৈ ওয়াৈ স্টি িাসভ থি (OSS) 

প্ল্াটফম থ িালু করা হদয়দছ। ব্যবিা-বাসণজয িহজীকরদণর লদিয বাাংলাদেশ 

সবসৈদয়াগ উন্নয়ৈ কতৃথিিিহ ৪টি িাংস্থার ১৮টি সবসৈদয়াগ প্রিবা িরলীকরণ 

(streamline) করা হদয়দছ এবাং উি িরলীকৃত প্রিবাদক OSS প্ল্াটফদম থ 

ব্যবহারদ্াগ্য করা হদয়দছ। িরকার কতৃথক গৃহীত এিব িেদিদির ফদল 

ব্যবিায় িহজীকরণ সূিদক আমাদের অবস্থাৈ ১৭৬ হদত এক লাদফ ১৬৮ প্রত 

উন্নীত হদয়দছ, ্া আন্তজথাসতক িসরমেদল বাাংলাদেদশর ব্যবিায় িসরদবশ 

িম্পদকথ ইসতবািক ধারৈার সৃসি করদব। িরকাদরর লিয আগামী 
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বছরগুদলাদত ৩৫টি িাংস্থার ১৫০টি সবসৈদয়াগ প্রিবা িরলীকরণ করা এবাং 

OSS প্রিাট থাদলর মাধ্যদম অৈলাইদৈ প্রোৈ করা। আগামী বছদর ব্যবিায় 

িহজীকরণ সূিদক আমাদের অবস্থাদৈ আদরা উন্নসত ঘটদব বদল আসম 

আশাবােী। 

প্রেশব্যািী ই-সমউদটশৈ বাস্তবায়ৈ 

১৩৯। ভূসম মন্ত্রণালদয়র তত্ত্বাবধাদৈ ভূসম িাংস্কার প্রবাি থ, আইসিটি সবভাগ 

এবাং এটুআই প্রকদল্পর িহায়তায় ৈামজাসরর প্রিসলত িদ্ধসতর িসরবদতথ ই-

ৈামজাসর িদ্ধসত বাস্তবায়ৈ করা হদয়দছ। ভূসম মন্ত্রণালয় গত ১ জুলাই ২০১৯ 

হদত সতৈটি িাব থতয প্রজলা ব্যতীত িারাদেদশ একদ্াদগ শতভাগ ই-ৈামজাসর 

বাস্তবায়ৈ শুরু কদরদছ। বতথমাদৈ ৪৮৫টি উিদজলা ভূসম অসফি ও িাদকথল 

অসফদি এবাং ৩,৬১৭টি ইউসৈয়ৈ ভূসম অসফি ই-ৈামজাসর বাস্তবায়ৈ হদে। 

মুসজব শতবষ থ উে্ািৈ উিলদি সবদশষ প্রিবাধমী কা্ থক্রম সহদিদব গত ১৭ 

মাি থ ২০২০ হদত ম্যানুয়াল আদবেৈ িহণ বন্ধ করা হদয়দছ। পূদব থর প্রিলৈ 

অনু্ায়ী জৈগণদক ভূসম অসফদি সগদয় সমউদটশৈ করদত হদতা ্াদত বারবার 

ভূসম অসফদি ্াতায়াদত অদৈক িময় ও অর্ থ ব্যয় হদতা। ভূসম মন্ত্রণালদয়র 

প্রলাগাৈ “হাদতর মুদঠায় ভূসমদিবা” এর ধারাবাসহকতায় জৈগণ বতথমাদৈ ই-

ৈামজাসর িদ্ধসতদত ৪৫ কা্ থসেবদির িসরবদতথ িদব থাচ্চ ২৮ সেদৈর মদধ্য ঘদর 

বদিই সমউদটশৈ প্রিবা িাদেৈ। ভূসম মন্ত্রণালদয়র ই-সমউদটশৈ কা্ থক্রমটি 

প্রেদশ-সবদেদশ প্রশাংসিত হদয়দছ এবাং আন্তজথাসতক মহদলর দৃসি আকষ থণ 

কদরদছ। এ কাদজর স্বীকৃসত সহদিদব বাাংলাদেশ প্রর্মবাদরর মদতা 

Developing Transparent and Accountable Public Institutions 

কযাটাগসরদত জাসতিাংদঘর ম্ থাোপূণ থ United Nations Public Service 

Award-2020 অজথৈ কদরদছ ্া আমাদের প্রেদশর জন্য একটি অতযন্ত 

প্রগৌরদবর সবষয়। 
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ই-জুসিসিয়াসর বাস্তবায়ৈ 

১৪০। প্রেদশর অধস্তৈ আোলতিমূহদক আইসিটি প্রৈটওয়াদকথর আওতায় 

আৈার লদিয ই-জুসিসিয়াসর প্রকল্প িহণ করা হদয়দছ। এর মাধ্যদম প্রসতটি 

আোলতদক ই-প্রকাট থ রুদম িসরণত করা হদব। প্রসতটি আোলত এবাং 

সবিারকাদ্ থর িাদর্ িমৃ্পি সবসভন্ন েপ্তর প্র্মৈ র্াৈা, হািিাতাল, কারাগার 

এবাং িম্পৃি ব্যসি প্র্মৈ তেন্তকারী, িািী, আইৈজীসব, আিামী ইতযাসে 

প্রিন্ট্রাল প্রৈটওয়াদকথর িাদর্ িাংযুি র্াকদব সবধায় মামলা ব্যবস্থািৈা েি 

হদব। এদত সবিারপ্রার্ী জৈগদণর িময় ও অর্ থ িাশ্রয় হদব। এটি বাস্তবাসয়ত 

হদল সবিারপ্রার্ীগণ শীঘ্রই এর সুফল প্রভাগ করদত িারদবৈ। 

১৪১। ভূসম সৈবন্ধৈ প্রসক্রয়াদক আদরা িহজ ও স্বে করার লদিয আইসিটি 

সৈভথর করা হদব। সবসভন্ন েপ্তদরর িাদর্ আন্ত:িসরবাসহতা (ই-িাসভথি বাি) বা 

সলাংদকজ স্থািদৈর মাধ্যদম মাঠ ি্ থাদয় ভূসম অসফি, প্রিদটলদমন্ট অসফিিমূহ, 

িাব-প্ররসজসষ্ট্র অসফি ও প্রজলা প্ররসজসষ্ট্র অসফি, সৈবন্ধৈ অসধেপ্তর, ভূসম িাংক্রান্ত 

অন্যান্য অসফি, সৈব থািৈ কসমশৈ, িািদিাট থ অসধেপ্তর এবাং জন্ম ও মৃতূয 

সৈবন্ধৈ অসধেপ্তদরর িাদর্ সৈরািে আন্ত:দ্াগাদ্াগ ও তদথ্যর আোৈ প্রোদৈর 

জন্য িহায়ক হদব। এর ফদল ভূসম সৈবন্ধদৈ ৈাগসরকগণ ইদলদরাসৈক 

িদ্ধসতদত প্রিবা িাদবৈ। 

দ্যৈীসত েমৈ 

১৪২। িরকার দ্যৈীসতর সবরুদদ্ধ সজদরা টলাদরন্স ৈীসত িহণ কদরদছ। দ্যৈীসতর 

সবরুদদ্ধ িলসত অর্ থবছদর অদৈকগুদলা অসভ্াৈ িসরিাসলত হদয়দছ ্া িব থমহদল 

িমাদৃত হদয়দছ। দ্যৈীসতর সবষবৃি িম্পূণ থ উিদি প্রফদল প্রেদশর প্রকৃত আর্ থ-

িামাসজক উন্নয়দৈর জন্য একটি সুশািৈ-সভসত্তক প্রশািসৈক কাঠাদমা বতরী 

করদত দ্যৈীসত েমৈ কসমশৈ কাজ করদছ। কসমশদৈর কাজ গসতশীল ও 

যুদগািদ্াগী করার লদিয জুৈ, ২০১৯ িাদল ‘দ্যৈীসত েমৈ কসমশৈ সবসধমালা’ 
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িাংদশাধৈ করা হদয়দছ। দ্যৈীসত েমদৈ িরকার কদঠার িেদিি িহণ অব্যাহত 

রাখদব। 

আসর্ থক খাদত িাংস্কার 

১৪৩। ব্যাাংক, পুুঁসজবাজার, বীমা ও অন্যান্য আসর্ থক খাদতর িাংস্কার ও 

উন্নয়দৈ িরকার ৈাৈামুখী কা্ থক্রম িহণ ও বাস্তবায়ৈ করদছ। 

১৪৪। আসর্ থক অন্তভূ থসির গুরুত্ব সবদবিৈা কদর বাাংলাদেশ ব্যাাংক শহর ও 

িল্লী অঞ্চদলর সুসবধা বসঞ্চত মানুদষর কাদছ আনুষ্ঠাসৈক ব্যাাংসকাং সুসবধা 

প্রিৌুঁদছ প্রেয়ার লদিয কাজ কদর ্াদে। প্রেদশ প্রাসন্তক জৈদগাষ্ঠীর মদধ্য 

প্রমাবাইল ব্যাাংসকাং প্রিবা সবপুল জৈসপ্রয়তা লাভ কদরছ। কদরাৈা মহামাসরর 

মত দ্যদ্ থাগকালীৈ িমদয় প্রমাবাইল ব্যাাংসকাং এর উিদ্াগীতা ৈতুৈভাদব 

প্রসতসষ্ঠত হদয়দছ। এ ব্যবস্থাদক গসতশীল করার লদিয িরকার ‘ন্যাশৈাল 

ফাইৈাসন্সয়াল ইৈক্লুশৈ ষ্ট্রযাদটজী - বাাংলাদেশ’ প্রণয়ৈ করদছ। এছািা, 

ব্যাাংসকাং প্রিবাদক সৈরািে ও িাশ্রয়ীভাদব িামীৈ অঞ্চদল প্রিৌুঁদছ প্রেয়ার লদিয 

এদজন্ট ব্যাাংসকাং কা্ থক্রম শুরু করা হদয়দছ। সিদিের ২০১৯ ি্ থন্ত প্রায় ৮ 

হাজার এদজন্ট এর আওতায় ১১ হাজার ৩২০টি আউটদলদটর মাধ্যম এ 

কা্ থক্রম িসরিাসলত হদে। অর্ থবাজারদক প্রদয়াজৈীয় িহায়তা প্রোদৈর লদিয 

সফৈদটক তর্া আসর্ থক প্রযুসির িম্প্রিারণ ও সৃজৈশীল আসর্ থক প্রযুসিগত 

উদদ্যাগদক বাসণসজযকভাদব িফল করার লদিয বাাংলাদেশ ব্যাাংক কাজ 

করদছ। 

সুদের হার এক অাংদক (single digit) ৈাসমদয় আৈা 

১৪৫। সশল্প ও ব্যবিা খাতদক প্রসতদ্াসগতা িিম করার লদিয আমরা 

ব্যাাংক ঋদণর উির সুদের হার এক অাংদকর (single digit) মদধ্য সৈদয় 

এদিসছ। সবগত এসপ্রল ২০২০ হদত এই ৈতুৈ সুে হার (ঋদণর প্রিদত্র িদব থাচ্চ 

৯%) কা্ থকর হদয়দছ। 
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ঋণ পুণঃতফশীলীকরণ 

১৪৬। ২ শতাাংশ িাউৈদিদমন্ট করার মাধ্যদম প্রশ্রৈীসবন্যািকৃত ঋণদক ১ 

বছদরর প্রিি সিসরয়িিহ প্রমাট ১০ বছর প্রময়াদে পুণ:তফশীলীকরদণর সুসবধা 

প্রোৈ করা হদয়দছ। এর ফদল প্রমাট ঋদণর মদধ্য প্রশ্রণীকৃত ঋদণর িসরমাণ জুৈ 

২০১৯ এর ১১.৬৯ শতাাংশ হদত হ্রাি প্রিদয় সিদিের ২০১৯ এ ৯.৩২ শতাাংদশ 

োসিদয়দছ। 

১৪৭। প্রেদশ উন্নত ঋণ িাংস্কৃসত গদি প্রতালার লদিয ঋণিহীতাগণ ্াদত 

সৈধ থাসরত িমদয় ঋণ িসরদশাদধ িিম হয়, প্রিলদিয িাংস্কাদরর উদদ্যাগ প্রৈয়া 

হদয়দছ। বৃহৎ ঋণগুদলাদক আদরা সৈসবিভাদব িসরবীিণ এবাং ব্যাাংক ও 

আসর্ থক প্রসতষ্ঠাৈগুদলার ঋণ মসৈটসরাং ব্যবস্থাদক প্রজারোর করার লদিয 

প্রিন্ট্রাল িাটাদবি ফর লাজথ প্রক্রসিট (সিসিএলসি) গঠৈ হদয়দছ। আসর্ থক খাদত 

সস্থসতশীলতা সৈসিতকরদৈ আগামীদত প্র্ িকল উদদ্যাগ প্রৈয়া হদব, তার মদধ্য 

রদয়দছ ম্যাদক্রাপ্রুদিসন্সয়াল িসলসি সবষদয় কৈদিপ্ট প্রিিার প্রণয়ৈ, 

আন্তজথাসতক উত্তম-িি থা সবদবিৈায় সৈদয় ফাইৈাসন্সয়াল িযাসবসলটি ম্যাি 

প্রণয়ৈ, এবাং সিদস্টসমক ঝুঁসক সবদবিৈায় সৈদয় প্রষ্ট্রি প্রটসিাং গাইিলাইৈ 

প্রণয়ৈ। 

১৪৮। প্রকাম্পাসৈ আইৈ-এ প্রদয়াজৈীয় িাংদশাধৈ আৈয়ৈকরত: ব্যবিা-

বাসণজয িহজীকরদণর উদদ্যাগ প্রৈয়া হদয়দছ। ইদতামদধ্য প্রকাম্পাসৈ 

প্ররসজদষ্ট্রশদৈর প্রিদত্র ‘প্রকাম্পাসৈ সিল’ ব্যবহাদরর বাধ্যতামূলক শতথটি 

প্রতযাহার করা হদয়দছ। এ অর্ থবছদর আদরা িাংদশাধৈ আৈা হদব, ্াদত কদর 

এক ব্যসি ব্যবিায় প্রসতষ্ঠাৈ (One Person Company) প্রকাম্পাসৈ সহদিদব 

সৈবন্ধদৈর আওতায় আিদত িাদর। এছািা, দ্রুত ব্যবিায় সৈবন্ধৈ, সবদরাধ 

সৈষ্পসত্ত, ইতযাসে সবষদয় আইসৈ িাংস্কার কা্ থক্রম িহণ করা হদব। 
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প্রকাসভি-১৯ িরবতী তারল্য ব্যবস্থািৈা 

১৪৯। কদরাৈাভাইরাদির প্রাদ্যভথাব িসরসস্থসতদত িরকার প্রঘাসষত প্রদণােৈা 

প্যাদকজ বাস্তবায়দৈ মুদ্র্াবাজাদর তারল্য ব্যবস্থািৈা সুষু্ঠ রাখার স্বাদর্ থ 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক িম্প্রসত প্ররদিার সুেহার এবাং বাধ্যতামূলক ৈগে জমার 

হার (সিআরআর) হ্রাি কদরদছ। তন্মদধ্য প্ররদিার হার ৬ শতাাংশ প্রর্দক দ্যই 

েফায় কসমদয় আৈা হদয়দছ ৫ েশসমক ২৫ শতাাংদশ। এছািা, প্রময়াে বাসিদয় 

৩৬০ সেৈ প্রময়াসে সবদশষ প্ররদিার প্রিলৈ করা হদয়দছ ও একই িদঙ্গ পূদব থর ১ 

সেৈ, ১৪ সেৈ ও ২৮ সেৈ প্রময়াসে প্ররদিা িালু রাখা হদয়দছ। িাশািাসশ, 

তফশীসল ব্যাাংদকর বাধ্যতামূলক জমার হার বা সিআরআর মাসিক সভসত্তদত 

৫.৫ শতাাংশ হদত দ্যই েফায় হ্রাি কদর ৪ শতাাংদশ কসমদয় আৈা হদয়দছ। 

এছািাও এযািভান্স সিদিাসজট (AD) প্ররসশও ৮৫ শতাাংশ হদত বৃসদ্ধ কদর ৮৭ 

শতাাংদশ উন্নীত করা হদয়দছ। 

প্রশয়ার বাজার উজ্জীসবতকরণ 

১৫০। িরকার পু ুঁসজবাজারদক গসতশীল ও উজ্জীসবতকরদণর লদিয ৬টি স্বল্প 

ও েীঘ থদময়াসে িেদিি িহণ কদরদছ। এগুদলা হদে - পু ুঁসজবাজাদর ব্যাাংক ও 

ব্যাাংকবসহভূ থত আসর্ থক প্রসতষ্ঠাদৈর অাংশিহণ বািাদৈা, মাদি থন্ট ব্যাাংকার ও 

প্রাসতষ্ঠাসৈক সবসৈদয়াগকারীদের জন্য িহজ শদতথ ঋণ সুসবধা ি্ থাদলািৈা, 

আইসিসব’র সবসৈদয়াগ িিমতা বািাদৈা, পুুঁসজবাজাদর আস্থা বািাদত 

প্রদয়াজৈীয় ব্যবস্থা প্রৈয়া, প্রাসতষ্ঠাসৈক সবসৈদয়াগ বািাদৈার লদিয উদদ্যাগ 

িহণ এবাং বাজাদর মাৈিম্পন্ন আইসিও বািাদত বহুজাসতক ও িরকাসর 

মাসলকাৈাধীৈ প্রকাম্পাসৈ তাসলকার্ভি করার উদদ্যাগ প্রৈয়া। উদল্লখ্য, 

ইদতামদধ্য প্রিাৈালী, জৈতা, অিণী ও রুিাসল এই ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাাংক 

পু ুঁসজবাজাদর সবসৈদয়াগ বািাদৈার সিদ্ধান্ত িহণ কদরদছ। পুৈরায়, পুুঁসজবাজাদর 

তারল্য িাংকট দূর করদত প্রবিরকাসর ব্যাাংদকর সবসৈদয়াগ বািাদত প্রসতটি 

তফশীসল ব্যাাংক কতৃথক ২০০ প্রকাটি টাকা ি্ থন্ত সবসৈদয়াগদক পু ুঁসজবাজাদর 
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ব্যাাংদকর প্রমাট সবসৈদয়াগ সহিাবায়দৈর আওতা বসহভূ থত রাখার সবধাৈ করা 

হদয়দছ। 

১৫১। িলসত অর্ থবছদর পু ুঁসজবাজারদক উৎিাহ প্রোদৈর জন্য সকছু কর 

সুসবধা প্রেত্ত হদয়দছ। প্র্মৈ, পুুঁসজবাজাদর তাসলকার্ভি প্রকাম্পাসৈিমূদহর জন্য 

৫০ হাজার টাকা ি্ থন্ত লভযাাংশ আয় করমুি করা হদয়দছ, এবাং পু ুঁসজবাজাদর 

তাসলকার্ভি প্রকাম্পাসৈর প্রশয়ার হদত প্রাপ্ত লভযাাংদশর উির বিত কর িসরহার 

করা হদয়দছ। মুৈাফার কমিদি ৫০ শতাাংশ ৈগে সিসভদিে প্রঘাষৈা 

বাধ্যতামূলক করা হদয়দছ। 

িরকাসর আসর্ থক ব্যবস্থািৈা 

মাৈৈীয় স্পীকার 

উিৃত্ত অর্ থ িরকাসর প্রকাষাগাদর জমাকরণ 

১৫২। সবসভন্ন প্রসতষ্ঠাদৈর উিৃত্ত অর্ থ িরকাসর প্রকাষাগাদর জমা করার সৈসমত্ত 

‘স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, িাংসবসধবদ্ধ িরকাসর কতৃথিি, িাবসলক 

ৈৈ-ফাইন্যাৈসশয়াল কদি থাদরশৈিহ স্ব-শাসিত িাংস্থািমূদহর উিৃত্ত অর্ থ 

িরকাসর প্রকাষাগাদর জমা প্রোৈ আইৈ, ২০২০’ প্রৈয়ৈ করা হদয়দছ। এ 

আইদৈর আওতায় ২০১৯-২০ অর্ থবছদর ১০টি স্বায়ত্বশাসিত প্রসতষ্ঠাৈ প্রমাট ১৬ 

হাজার ৪৬ প্রকাটি টাকা িরকাসর প্রকাষাগাদর জমা সেদয়দছ। 

১৫৩। সবগত অর্ থবছর প্রর্দক ৈতুৈ বাদজট ও সহিাবরিণ প্রশ্রসণসবন্যাি 

িদ্ধসত িালুর মাধ্যদম আমাদের িরকাসর আসর্ থক ব্যবস্থািৈাদক আন্তজাসতথক 

মাদৈ উন্নীত করা হদয়দছ। প্রেশীয় সবদশষজ্ঞদের িারা বতরী আইবাি++ 

(িমসন্বত বাদজট ও সহিাব িদ্ধসত) িফটওয়যার-এর মাধ্যদম সিসভল 

সহিাবরিণ কা্ থালদয়র িাশািাসশ প্রসতরিা সহিাবরিণ কা্ থালয় এবাং 

প্ররলওদয়দতও িরকাদরর বাদজট প্রণয়ৈ ও সহিাব প্রসক্রয়াকরদণর কাজ 
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বতথমাৈ অর্ থবছদর িালু করা হদয়দছ। এ ব্যবস্থাদক আদরা গসতশীল করার 

লদিয তাদের মদধ্য কৈিসলদিশৈ এবাং ইসন্ট্রদগশৈ এর জন্য আগামী 

অর্ থবছদর কা্ থক্রম িহণ করা হদব। 

১৫৪। উন্নয়ৈ প্রকদল্প অর্ থ ছাদির প্রসক্রয়া িহজতর করার লদিয িলসত 

অর্ থবছদর অনুদমাসেত িরকাসর প্রকদল্পর অর্ থ ব্যবহাদরর িমতা প্রকল্প 

িসরিালদকর হাদত ন্যাস্ত করা হদয়দছ। ফদল অর্ থ ছাদির জন্য ইদতাপূদব থ প্র্ 

এক প্রর্দক দ্যই মাি িমদয়র প্রদয়াজৈ হদতা তা প্রেঁদি ্াদব। এর ফদল উন্নয়ৈ 

প্রকল্প বাস্তবায়দৈর গসত ত্বরাসন্বত হদয়দছ। 

১৫৫। িামাসজক সৈরািত্তাদবিৈী কম থসূসিিমূদহর স্বেতা আৈয়ৈ ও েিতা 

বৃসদ্ধর জন্য অর্ থ সবভাগ কতৃথক প্রসতসষ্ঠত িামাসজক সৈরািত্তা বাদজট 

এমআইএি এর মাধ্যদম জাতীয় িসরিয়িত্র িাভথার হদত তথ্য ্ািাই কদর 

িঠিক উিকারদভাগী সৈব থািদৈর ির্ সুগম হদয়দছ। এটি ব্যবহার কদর 

উিকারদভাগীদের ব্যাাংক অর্বা প্রমাবাইল ব্যাাংক সহদিদব িরািসর িরকাসর 

প্রকাষাগার হদত সজটুসি িদ্ধসতদত অর্ থ প্রপ্ররণ করা হদে। িকল ৈগে হস্তান্তর 

সজ-টু-সি িদ্ধসতর অধীদৈ আৈয়ৈ করার লদিয ১০টি বৃহৎ কম থসূিীদত এ 

সিসজটাল িদ্ধসত ইদতামদধ্য িালু করা হদয়দছ। 

িঞ্চয়িত্র ব্যবস্থািৈার সিসজটালাইদজশৈ 

১৫৬। িঞ্চয়িত্র ক্রয়-সবক্রয় ব্যবস্থািৈা আধুসৈকায়দৈর উদদ্দদশ্য 

অর্ থসবভাদগর উদদ্যাদগ ‘জাতীয় িঞ্চয়স্কীম অৈলাইৈ ম্যাদৈজদমন্ট সিদস্টম’ 

িালুর মাধ্যদম জাতীয় িঞ্চয় সস্কমিমূদহর সবক্রয়, মুৈাফা, ৈগোয়ৈ ইতযাসে 

সিসজটাইদজশৈ করা হদয়দছ। এছািাও প্রিাস্টাল িঞ্চয় ও প্রিাস্টাল ব্যাাংসকাং 

ব্যাবস্থা অদটাদমশদৈর আওতায় আৈা হদয়দছ। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

রাজস্ব আহরণ কা্ থক্রম 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৫৭। এ ি্ থন্ত আসম িরকাদরর ব্যদয়র সবষয়গুদলা উদল্লখ কদরসছ। এবার 

আিব ব্যয় িাংস্থাদৈর মদতা গুরুত্বপূণ থ সবষদয়। প্রসতবাদরর ন্যায় এবারও ব্যদয়র 

সিাংহভাগ প্র্াগাৈ আিদব জাতীয় রাজস্ব প্রবাদি থর মাধ্যদম অভযন্তরীণ িম্পে 

প্রর্দক। ব্যয় বাদজদটর িদঙ্গ িামঞ্জস্য প্ররদখ অভযন্তরীণ রাজস্ব আহরদণর 

লিযমাত্রা সৈধ থাসরত হদয় র্াদক। রাজস্বদক িাধারণভাদব দ্যই ভাদগ ভাগ করা 

্ায়ঃ এৈসবআরভূি রাজস্ব এবাং এৈসবআর বসহভূ থত রাজস্ব। আমাদের প্রমাট 

রাজদস্বর প্রায় ৮৫ শতাাংশ আহরণ কদর জাতীয় রাজস্ব প্রবাি থ। তদব এটাও 

িসতয প্র্ প্রেদশর জৈগদণর প্রমৌসলক িাসহো পূরণ, ব্যবিাদয়র প্রিত্র বৃসদ্ধ ও 

কম থিাংস্থাৈ সৃসিিহ িাম্য ও ন্যায্য িমাজ প্রসতষ্ঠার লদিয আয়কর, শুল্ক ও 

মূিদক সবসভন্ন ধরদৈর কর অব্যাহসত বা হ্রািকৃত হাদর কর সুসবধা প্রেয়া আদছ। 

এই অব্যাহসত িরকাদরর সবসভন্ন কল্যাণমূলক ব্যয়, প্রদণােৈা বা আসর্ থক 

সুসবধার অসতসরি - ্া প্রায়শ:ই রাজস্ব সহদিদবর বাইদর র্াদক। এবারও এ 

ধরদৈর সুসবধা অব্যাহত এবাং িম্প্রিারদণর প্রস্তাব করা হদয়দছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৫৮। ২০১৮-১৯ অর্ থবছদর রাজস্ব প্রবৃসদ্ধ সছল ৮.২৬ শতাাংশ। ২০১৯-২০ 

অর্ থবছদরর রাজস্ব আহরণ প্রসক্রয়া এখদৈা িলমাৈ রদয়দছ। তদব কদরাৈা 

িসরসস্থসতর প্রভাদব রাজস্ব প্রবৃসদ্ধ সকছুটা হ্রাি িাদব। কদরাৈা (দকাসভি-১৯) 

প্রদকাি িহদজ দূর হদব ৈা এবাং আগামী অর্ থবছদরও প্রেদশর অর্ থৈীসত 

স্বাভাসবক হদব ৈা মদম থ অদৈদকই অসভমত প্রিাষণ কদরৈ। অদৈদক আশঙ্কা 

করদছৈ কদরাৈার প্রাদ্যভথাদব অর্ থৈীসত গসত হারাদব এবাং সজসিসির প্রবৃসদ্ধ 

কাাংসখত মাত্রায় হদব ৈা। এই আশঙ্কার সবষয়টি সবদবিৈায় সৈদয়ই আমরা 
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এবার রাজস্ব ৈীসত িাসজদয়সছ। পূদব থর বছরগুদলার ন্যায় অর্ থৈীসত ও সজসিসি 

বৃসদ্ধর ধারাবাসহক গসত ্াদত ধদর রাখা ্ায়, প্রি লদিয রাজস্ব আহরদণর 

িাশািাসশ ব্যবিা-বাসণদজযর গসত বৃসদ্ধ, কম থিাংস্থাৈ সৃসি ও জৈস্বাস্থয সুরিার 

সবষয়গুদলাদক প্রাধান্য সেদয় বাদজদট ৈাৈামূখী প্রস্তাবৈা রাখা হদয়দছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৫৯। প্রেদশর িম্মাসৈত করোতা, ব্যবিায়ী ও িদব থািসর জৈগদণর আস্থা 

অজথদৈর লদিয আমরা প্রতযি ও িদরাি কদরর সবসভন্ন িাংস্কারমূলক ব্যবস্থা 

িহণ কদরসছ। আয়কর, মূিক ও শুল্ক সবভাগদক আদরা Automated এবাং 

Digitized করার উদদ্যাগ প্রৈয়া হদয়দছ। এছািা কর প্রোৈ িহজীকরদণর জন্য 

আয়কর, মূিক ও কাস্টমি সবভাদগ ই-প্রিদমন্ট ব্যবস্থা িালু করা হদয়দছ। 

১৬০। ৈতুৈ আয়কর আইৈ প্রবতথদৈর মাধ্যদম আয়কর আইৈদক আধুসৈক ও 

যুদগািদ্াগী করার কা্ থক্রম িলদছ। করোতার িাংখ্যা বৃসদ্ধকদল্প আয়কর 

সবভাগ সৈয়সমতভাদব জসরি কা্ থক্রম িসরিালৈা করদছ এবাং ৈতুৈ ৫ লি 

করোতা িৈাি কদরদছ। BITAX প্রকল্প বাস্তবায়দৈর ফদল বতথমাদৈ 

করোতারা অৈলাইদৈ আয়কর সরটাৈ থ োসখল করদত িারদছৈ। প্রমাবাইল 

এযাদির মাধ্যদম অৈলাইদৈ স্থলিদর্ ভ্রমণ কর িসরদশাধ করদত িারদছৈ। 

ফদল কর িসরদশাধ প্রসক্রয়া পূদব থর তুলৈায় িহজ হদয়দছ। কর ব্যবস্থািৈা 

আদরা সবসৈদয়াগ ও ব্যবিাবান্ধব করা, কর প্রৈট িম্প্রিারণিহ কর সবভাগদক 

আধুসৈক করার সুসৈসে থি িসরকল্পৈািমূহ বাদজট বিৃতার িরবতী অাংদশ 

সবস্তাসরত উদল্লখ করা হদয়দছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৬১। অসধকতর কা্ থকরভাদব মূিক আোদয়র উদদ্দদশ্য অৈলাইৈ সভসত্তক 

তথ্যপ্রযুসি সৈভথর মূিক ব্যবস্থা প্রসতষ্ঠার জন্য VAT Online প্রকল্প বাস্তবায়ৈ 

করা হদে; এর ফদল ব্যবিায়ীগণ ঘদর বদিই ভযাট প্রোৈ করদত িারদবৈ। 
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ভযাট আহরণ িহজ, স্বে ও হয়রাসৈমুি করার লদিয িকল ব্যবিা প্রসতষ্ঠাদৈ 

Electronic Fiscal Device (EFD) স্থািদৈর ব্যবস্থা িহণ করা হদে। 

১৬২। কাস্টমি প্রিবাদক আধুসৈকায়দৈর জন্য ৈাৈামূখী কা্ থক্রম িহণ করা 

হদয়দছ। প্রেদশর ব্যবিা-বাসণজয িহজীকরদণর জন্য Customs 

Modernization Strategic Action Plan 2019-2022 প্রণয়ৈ করা হদয়দছ। 

শুল্ক বদর ও শুল্ক প্রস্টশদৈ আধুসৈক স্কযাসৈাং সিদস্টম স্থািৈ করা হদে। িকল 

অাংশীজৈদক একই প্ল্াটফরদম আৈার জন্য National Single Window 

(NSW) প্রকল্প হাদত প্রৈয়া হদয়দছ ্া আমোসৈ রপ্তাসৈ কা্ থক্রদম ওয়াৈস্টি 

িাসভ থি সুসবধা প্রোৈ করদব। আধুসৈক ও প্রযুসি সৈভথর NSW প্রকল্পটি 

পূণ থাঙ্গরূদি বাস্তবাসয়ত হদল বাসণদজযর গসত বািদব এবাং ব্যবিায় িসরিালৈ 

ব্যয় হ্রাি িাদব। িাশািাসশ Cross-border Paperless Trade বাস্তবায়দৈ 

এটি হদব অতযন্ত গুরত্বপূণ থ অিগসত। Advance Ruling কা্ থক্রম িালু করার 

ফদল িে আমোসৈর পূদব থই আমোসৈকারকগণ বা ৈতুৈ উদদ্যািাগণ িদের 

HS Code এবাং Rules of Origin িম্পদকথ সৈসিত হদত িারদছৈ। দ্রুত িে 

খালাি সৈসিত করদত Authorized Economic Operator (AEO) িদ্ধসত 

িালু করা হদয়দছ। এর ফদল ব্যবিায়ীগণ Fast Track সুসবধা িাদবৈ। এছািা, 

তথ্যপ্রযুসি সৈভথর ঝুঁসক ব্যবস্থািৈা (Risk Management) এবাং প্রিাস্ট 

সিয়াদরন্স অসিট এর কা্ থক্রম িহণ করা হদয়দছ। এর ফদল শুধুমাত্র ঝুঁসকপূণ থ 

ব্যসি বা প্রসতষ্ঠাৈ ব্যসতত অন্য িকদলর িে িালাৈ খালাি দ্রুত হদব। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৬৩। রাজস্ব প্রশািদৈর িিমতা বৃসদ্ধ করার জন্যও আমরা সবসভন্ন ধরদৈর 

কা্ থক্রম িহণ কদরসছ। জাতীয় রাজস্ব প্রবাদি থর আওতাধীৈ প্রসশিণ 

একাদিসমগুদলার আধুসৈকায়ৈ করা হদে। মূিক প্রশািদৈ কম থকতথাদের মধ্য 

হদত TOT িদ্ধসতদত প্রসশিক বতসর করা হদে। রাজস্ব িাংিদহর অভযন্তরীণ 

িিমতা বৃসদ্ধর সবষদয় প্রটকিই উন্নয়দৈর উির গুরুত্ব প্রেয়া হদে। প্রিবার মাৈ 
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উন্নয়ৈ এবাং কদরর আওতা বৃসদ্ধর জন্য রাজস্ব প্রশািদৈর িম্প্রিারণ কা্ থক্রম 

সবদবিৈাধীৈ রদয়দছ। আশা করা ্ায় এিকল প্রযুসি সৈভথর যুদগািদ্াগী 

কা্ থক্রদমর ফদল মানুষ কর প্রোদৈ উৎিাসহত হদব, কর প্রোৈদক গদব থর সবষয় 

মদৈ করদব ্া প্রকারান্তদর প্রেদশর রাজস্ব প্রবাহ বৃসদ্ধ করদব। 
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িপ্তম অধ্যায় 

আয়কর, মূল্য িাংদ্াজৈ কর এবাং আমোসৈ ও রপ্তাসৈ শুল্ক 

প্রতযি কর: আয়কর 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৬৪। প্রতযি কর তর্া আয়কর অভযন্তরীণ িম্পে আহরদণর একটি অন্যতম 

খাত। বতথমাদৈ জাতীয় রাজস্ব প্রবাি থ কতৃথক আহসরত প্রমাট রাজদস্ব আয়কদরর 

অবোৈ শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ। িাম্প্রসতক বছরগুদলাদত আয়কর খাদত রাজস্ব 

আহরদণর গি প্রবৃসদ্ধ ১৫ শতাাংদশর অসধক। পৃসর্বীর সবসভন্ন প্রেদশর তথ্য ও 

উিাত্ত সবদিষণ ও ি্ থাদলািৈায় প্রকাৈ প্রেদশর অর্ থনৈসতক প্রবৃসদ্ধর অনুিঙ্গ 

সহদিদব ৈাগসরকদের মাদঝ আদয়র অিমতা (Income inequality) বৃসদ্ধর 

প্রবণতা লিয করা ্ায়। প্রেদশর িাসব থক উন্নয়দৈর জন্য ি্ থাপ্ত রাজস্ব প্র্াগাৈ, 

িামসিক অর্ থৈীসতর সস্থসতশীলতা, আসর্ থক ব্যবস্থািৈায় শৃিলা এবাং 

িাসব থকভাদব একটি কল্যাণমূখী রাষ্ট্র প্রসতষ্ঠায় িম্পদের পূৈব থণ্টদৈর 

(Redistribution of wealth) মাধ্যদম আদয়র অিমতা হ্রাি এবাং িাম্য ও 

িামাসজক ন্যায় সবিার প্রসতষ্ঠা আয়কর আদরািদৈর অন্যতম লিয। আমাদের 

িরকাদরর সবগত বার বছদরর িফল রাষ্ট্র িসরিালৈায় সবসভন্ন িামাসজক ও 

অর্ থনৈসতক সূিদক আমরা প্র্ অিগসত অজথৈ কদরসছ তা সবদশ্ব প্ররাল মদিল 

সহদিদব প্রশাংসিত হদয়দছ। সবগত বার বছদর অর্ থনৈসতক প্রবৃসদ্ধ এবাং মার্াসিছু 

আয় বৃসদ্ধর ফদল আমাদের জৈদগাসষ্ঠর একটি সবরাট অাংশ আয়কর প্রোদৈ 

িিমতা অজথৈ কদরদছ। ্ার ফদল আয়কর খাদত আমাদের রাজস্ব আহরণ 

বৃসদ্ধর অিার িম্ভাবৈা ও সুদ্াগ সৃসি হদয়দছ। আমাদের উন্নয়ৈ ও অিগসতর 

সুফল ্াদত কসতিয় ভাগ্যবাদৈর মাদঝ িীমাবদ্ধ ৈা র্াদক, প্রেদশর অর্ থনৈসতক 

প্রবৃসদ্ধর অনুিঙ্গ সহদিদব ্াদত ৈাগসরকদের মাদঝ আদয়র অিমতা বৃসদ্ধ ৈা 

িায়, প্রেদশর প্রসতটি ৈাগসরক ্াদত আমাদের উন্নয়ৈ ও অিগসতর সুফল প্রভাগ 
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করদত িাদর এবাং িদব থািসর মুসিযুদদ্ধর অন্যতম প্রিতৈা িামাসজক ন্যায় 

সবিার সৈসিতকরণ ও একটি িমতাসভসত্তক, কল্যাণমূখী রাষ্ট্র প্রসতষ্ঠার লদিয 

আয়কর ব্যবস্থাদক আদরা শসিশালী ও গসতশীল করদত হদব। আয়কর 

িাংক্রান্ত িাসব থক কা্ থক্রম অতযন্ত সৈসবিভাদব তথ্যসৈভথর সবধায় বতথমাৈ 

িমদয়র তথ্যপ্রযুসির অভূতপূব থ উন্নয়ৈ ও সবকাশ এ প্রিদত্র আমাদের জন্য 

সবশাল সুদ্াগ এদৈ সেদয়দছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৬৫। সবশ্বায়ৈ এবাং তথ্যপ্রযুসির অভূতপূব থ উন্নয়ৈ ও সবকাদশর ফদল 

সবসৈদয়াগ, ব্যবিা বাসণজয মদিল এবাং অর্ থনৈসতক প্রলৈদেদৈর প্রপ্রিািট ও 

গসতপ্রকৃসত প্রসতসৈয়ত দ্রুত িসরবসতথত হদে। তথ্য বাতায়দৈর অবাসরত 

সুদ্াদগ ভাচুথয়াল ইদকাদৈাসমর ব্যািক প্রিাদরর কারদণ অর্ থনৈসতক কম থকাে 

এখৈ আর শুধু প্রেদশর প্রভৌদগাসলক িীমার মদধ্য আবদ্ধ র্াকদছ ৈা। এ 

প্রপ্রিািদট আয়কর আহরদণর প্রিদত্র আন্তজথাসতক কর প্রসতসৈয়ত প্রাধান্য 

িাদে এবাং সেৈ সেৈ এর গুরুত্ব বািদছ। সভশৈ ২০২১ এর িফল বাস্তবায়ৈ ও 

প্রেশদক মধ্য আদয়র প্রেদশ উন্নীত করার লদিয প্রদয়াজৈীয় অভযন্তরীণ িম্পে 

আহরদণর সবকল্প প্রৈই। এছািাও প্রটকিই উন্নয়ৈ অভীি ২০৩০ অজথদৈও 

আয়কর আহরণ বৃসদ্ধ করদত হদব। তাই, আয়কর ব্যবস্থার বতথমাৈ অবস্থা 

সবদবিৈায় আয়কর সবভাদগর িাংস্কার ও পুৈগ থঠদৈর িাশািাসশ তথ্য প্রযুসি 

সৈভথর একটি আধুসৈক আয়কর ব্যবস্থা আমাদেরদক স্বল্পতম িমদয়র মদধ্য 

বাস্তবায়ৈ করদত হদব। এ লদিয আয়কর িাংক্রান্ত িকল কা্ থক্রম, ্র্া: 

আয়কর সরটাৈ থ োসখল, সরটাৈ থ প্রসক্রয়াকরণ, প্রমাট আয় সৈধ থারণ, কর সৈরুিণ 

এবাং কর প্রোৈিহ ্াবতীয় কা্ থক্রদম তথ্যপ্রযুসির িদব থাচ্চ ব্যবহাদরর প্রদিিা 

িহণ করদত হদব। উৎদি আয়কর কতথৈ িাংক্রান্ত িকল কা্ থক্রম 

অদটাদমশদৈর আওতায় আৈদত হদব। আন্তজথাসতক কর এবাং অসিট িাংক্রান্ত 

সবষদয় আয়কর সবভাদগর িিমতা বৃসদ্ধর লদিয প্রদয়াজৈীয় িেদিি িহণ 

করদত হদব। 
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মাৈৈীয় স্পীকার 

১৬৬। প্রেদশর সবসৈদয়াগ ও ব্যবিা বাসণদজযর প্রিার, কম থিাংস্থাৈ সৃসি এবাং 

রপ্তাসৈ বৃসদ্ধর লদিয আমরা বহুকাল ্াবত কর অব্যাহসত সুসবধা প্রোৈ কদর 

আিসছ। বতথমাদৈ অদৈক গুরুত্বপূণ থ খাত িম্পূণ থ কর অব্যাহসত সুসবধা প্রভাগ 

করদছ এবাং অদৈক খাত অতযন্ত হ্রািকৃত হাদর আয়কর প্রোৈ করদছ। এর 

ফদল কর সভসত্ত িাংকুসিত হদলও সবসৈদয়াগ ও কম থিাংস্থাদৈর সূদ্াগ সৃসি 

হদে। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৬৭। আসম এ ি্ থাদয় ২০২০-২১ অর্ থবছদরর বাদজট কা্ থক্রদমর মাধ্যদম 

আৈীত আয়কর িাংক্রান্ত কসতিয় গুরুত্বপূণ থ প্রস্তাব আিৈার মাধ্যদম এ মহাৈ 

জাতীয় িাংিদে উিস্থািৈ করসছ: 

১৬৮। প্রকাম্পাসৈ ও স্থাৈীয় কতৃথিি ব্যতীত অন্যান্য প্রশ্রণীর করোতা সবদশষ 

কদর ব্যসিদশ্রণীর করোতাদের করমুি আয়িীমা, করহার এবাং করধাি 

২০১৫-১৬ অর্ থবছর হদত অিসরবসতথত আদছ। মুদ্র্াস্ফীসতর কারদণ িম্মাসৈত 

করোতাগদণর প্রকৃত আয় (Real Income) হ্রাি িাওয়ায় এবাং অন্য সেদক 

করমুি আয়িীমা অিসরবসতথত র্াকায় প্রকৃতিদি িম্মাসৈত করোতাগণ কর 

প্রোদৈ স্বােদয প্রবাধ করদছৈ ৈা। এ বছর সবশ্বব্যািী কদরাৈা ভাইরাদির 

প্রাদ্যভথাদবর কারদণ িম্মাসৈত করোতাগণ আসর্ থকভাদব িসতিস্থ হদয়দছৈ। 

এিব সবষয় সবদবিৈায় সৈদয় এবাং মুসজব বদষ থর উিহার সহদিদব আসম 

প্রকাম্পাসৈ ও স্থাৈীয় কতৃথিি ব্যতীত অন্যান্য প্রশ্রণীর করোতা সবদশষ কদর 

ব্যসিদশ্রণীর করোতাগদণর করমুি আয়িীমা সকছুটা বৃসদ্ধ এবাং করহার 

হ্রাদির প্রস্তাব করসছ। এদত কদর ব্যসি করোতাদের করভার লাঘদবর ফদল 

জীবৈ্াত্রায় সকছুটা স্বােদয সফদর আিদব এবাং করোতারা সৈয়সমতভাদব কর 

িসরদশাদধ উৎিাসহত হদবৈ বদল আশা করা ্ায়। পুরুষ করোতাদের করমুি 

আয়িীমা ২ লি ৫০ হাজার টাকা প্রর্দক বৃসদ্ধ কদর ৩ লি টাকা এবাং মসহলা 
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করোতা এবাং ৬৫ বছদরর প্রবসশ বয়সি করোতাদের করমুি আয়িীমা ৩ লি 

টাকা প্রর্দক বৃসদ্ধ কদর ৩ লি ৫০ হাজার টাকা প্রস্তাব করসছ। একই িাদর্ 

িব থসৈম্ন করহার ১০ শতাাংশ প্রর্দক হ্রাি কদর ৫ শতাাংশ এবাং িদব থাচ্চ করহার 

৩০ শতাাংশ প্রর্দক হ্রাি কদর ২৫ শতাাংদশ সৈধ থারদণর প্রস্তাব করসছ। সৈদম্নর 

িারণীদত প্রকাম্পাসৈ ও স্থাৈীয় কতৃথিি ব্যতীত অন্যান্য প্রশ্রণীর করোতাদের 

করমুি আয়িীমা, করহার এবাং করধাি উিস্থািৈ করা হদলা: 

প্রমাট আয় হার 

(ক) প্রর্ম ৩,০০,০০০/- টাকা ি্ থন্ত প্রমাট আদয়র উির -- শূন্য 

(খ) িরবতী ১,০০,০০০/- টাকা ি্ থন্ত প্রমাট আদয়র উির -- ৫% 

(গ) িরবতী ৩,০০,০০০/- টাকা ি্ থন্ত প্রমাট আদয়র উির -- ১০% 

(ঘ) িরবতী ৪,০০,০০০/- টাকা ি্ থন্ত প্রমাট আদয়র উির -- ১৫% 

(ঙ) িরবতী ৫,০০,০০০/- টাকা ি্ থন্ত প্রমাট আদয়র উির-- ২০% 

(ি) অবসশি প্রমাট আদয়র উির -- ২৫% 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৬৯। আয়কর সবভাদগর সিসজটাল িান্সফরদমশদৈর উির আমরা িব থাসধক 

গুরুত্ব আদরাি কদরসছ। আসম আশা কসর দ্রুততম িমদয়র মদধ্য আয়কর 

সবভাদগ এ িান্সফরদমশৈ িম্পন্ন করদত আমরা িিম হদবা এবাং এর ফদল 

িম্মাসৈত করোতাগণ অসত িহদজ অৈলাইদৈ আয়কর সরটাৈ থ োসখল ও কর 

প্রোৈ করদত িারদবৈ। অৈলাইদৈ আয়কর সরটাৈ থ োসখল এবাং কর প্রোদৈর 

সবষয়টিদক জৈসপ্রয় করার জন্য প্র্ িকল করোতা প্রর্মবাদরর মত 

অৈলাইদৈ আয়কর সরটাৈ থ োসখল করদবৈ তাদেরদক ২ হাজার টাকা কর 

প্ররয়াত প্রোদৈর প্রস্তাব করসছ। আসম আশা কসর িম্মাসৈত করোতাগণ কর 

প্ররয়াদতর এ সুদ্াগ িহণ কদর অৈলাইদৈ আয়কর সরটাৈ থ োসখল করদত 

উৎিাসহত হদবৈ ্া আয়কর সবভাদগর সিসজটাল িান্সফরদমশৈ প্রসক্রয়াদক 

ত্বরাসন্বত করদব। 
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১৭০। বতথমাদৈ ব্যাাংক, সলসজাং, বীমািহ িকল আসর্ থক প্রসতষ্ঠাৈ, প্রমাবাইল 

প্রফাৈ প্রকাম্পাসৈ এবাং সিগাদরট প্রস্তুতকারী প্রকাম্পাসৈ ব্যসতত পু ুঁসজবাজাদর 

তাসলকাভূি প্রকাম্পাসৈর করহার ২৫ শতাাংশ এবাং পু ুঁসজবাজাদরর তাসলকাভূি 

ৈয় এরূি প্রকাম্পাসৈর করহার ৩৫ শতাাংশ, ্া ২০১৪-১৫ অর্ থবছর হদত 

অিসরবসতথত আদছ। কদরাৈা ভাইরাি প্রাদূভথাদবর প্রপ্রসিদত করোতাদের 

করভার লাঘদবর লদিয পু ুঁসজবাজাদর তাসলকাভূি ৈয় এরূি প্রকাম্পাসৈর 

করহার ৩৫ শতাাংশ প্রর্দক ২.৫ শতাাংশ হ্রাি কদর ৩২.৫ শতাাংদশ সৈধ থারদণর 

প্রস্তাব করসছ। বতথমাদৈ িীৈ সবসল্ডাং িাটি থসফদকশৈ আদছ এরূি বতসরদিাশাক 

প্রসতষ্ঠাদৈর করহার ১০ শতাাংশ এবাং িীৈ সবসল্ডাং িাটি থসফদকশৈ প্রৈই এরূি 

বতসর প্রিাশাক প্রসতষ্ঠাদৈর করহার ১২ শতাাংশ। এই করহার িাংক্রান্ত 

এি.আর.ও এর প্রময়াে ৩০ জুৈ, ২০২০ এ প্রশষ হদব। আসম উি এি.আর.ও 

এর প্রময়াে আদরা দ্যই বছর বৃসদ্ধর প্রস্তাব করসছ। আসম আশা কসর 

বতসরদিাশাক খাদত সৈদয়াসজত করোতাগণ করহার হ্রাদির ফদল উিকৃত 

হদবৈ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৭১। মহামারী কদরাৈাভাইরাদির কারদণ উদ্ভূত িসরসস্থসতর প্রপ্রসিদত 

ব্যবিায়ীদের হাদত িলসত পূ ুঁসজর ঘাটসত লাঘবকদল্প এবাং উৎদি করহার 

প্র্ৌসিকীকরদণর লদিয সৈতযপ্রদয়াজৈীয় িেিহ কসতিয় িদে আসম উৎদি 

আয়কর কতথদৈর হার কমাদৈার প্রস্তাব করসছ। বতথমাদৈ সৈতযপ্রদয়াজৈীয় দ্র্ব্য 

প্র্মৈ, িাল, আটা, আলু, প্রেঁয়াজ, রসুৈ ইতযাসে স্থাৈীয় ি্ থাদয় িরবরাদহর 

প্রিদত্র উৎদি আয়কর কতথদৈর িদব থাচ্চ হার ৫ শতাাংশ, ্া সভসত্ত মূল্য 

সৈসব থদশদষ ২ শতাাংদশ সৈধ থারদণর প্রস্তাব করসছ। বতথমাদৈ স্থাৈীয়ভাদব 

িাংগৃসহত এম এি িাি িরবরাদহর উির উৎদি আয়কর কতথদৈর িদব থাচ্চ হার 

৫ শতাাংশ। স্থাৈীয়ভাদব িাংগৃসহত এম এি িাি িরবরাহকারী ক্ষুদ্র্ 
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ব্যবিায়ীগদণর আসর্ থক িিমতার সবষয়টি সবদবিৈায় সৈদয় এবাং প্রলৌহ 

উৎিােৈ সশদল্পর সবকাদশর লদিয আসম স্থাৈীয়ভাদব িাংগৃসহত এম এি 

িাদির িরবরাদহর উির উৎদি আয়কর কতথদৈর হার সভসত্তমূল্য সৈসব থদশদষ 

০.৫ শতাাংশ সৈধ থারদণর প্রস্তাব করসছ। বতথমাদৈ রসুৈ ও সিসৈ আমোসৈ 

ি্ থাদয় ৫ শতাাংশ অসিম আয়কর িাংিহ করা হয়। আসম এই হার ৫ শতাাংশ 

প্রর্দক হ্রাি কদর ২ শতাাংদশ সৈধ থারদণর প্রস্তাব করসছ। এ ছািা বতথমাদৈ হাঁি 

মুরগীর খাদ্য উৎিােদৈর জন্য ব্যবহৃত কাঁিামাল আমোসৈ ি্ থাদয় ৫ শতাাংশ 

অসিম আয়কর আদরাি করা হয়। প্রিাসি সশদল্পর সবকাদশর লদিয আসম এই 

অসিম আয়কর আদরাি ৫ শতাাংদশর িসরবদতথ ২ শতাাংশ প্রস্তাব করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৭২। বাাংলাদেদশর প্রধাৈ রপ্তাসৈ খাত বতসর প্রিাশাকিহ িকল ধরদৈর িে 

ও প্রিবা রপ্তাসৈ প্রকাসভি-১৯ এর কারদণ বাঁধািস্ত হদয়দছ। তাই রপ্তাসৈ খাতদক 

িাসব থক িহায়তা করার অাংশ সহদিদব আয়কর অধ্যাদেদশ উদল্লসখত উৎদি কর 

হার কমাদৈার প্রস্তাব করসছ। আয়কর অধ্যাদেদশ বতসরদিাশাকিহ িকল 

ধরদৈর িদের রপ্তাসৈ মূদল্যর উির ১ শতাাংশ হাদর উৎদি কর কতথদৈর সবধাৈ 

রদয়দছ। এি.আর.ও জাসরর মাধ্যদম এ হার হ্রাি করা হদয়দছ ্া ৩০ জুৈ, 

২০২০ ি্ থন্ত বলবৎ র্াকদব। আসম আয়কর অধ্যাদেদশ বতসর প্রিাশাকিহ িকল 

ধরদৈর িদের রপ্তাসৈ মূদল্যর উির উৎদি কর কতথদৈর হার ১ শতাাংশ প্রর্দক 

হ্রাি কদর ০.৫ শতাাংশ সৈধ থারদণর প্রস্তাব করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৭৩। েীঘ থদময়াসে অর্ থায়দৈর লদিয প্রেদশ একটি শসিশালী বে মাদকথট 

সবকাদশর জন্য আমরা িেদিি িহণ কদরসছ। প্রেদশ বে মাদকথট সবকসশত 

হদল িরকাসর ও প্রবিরকাসর খাদত বৃহৎ প্রকদল্প অর্ থায়দৈর ৈতুৈ প্রিত্র এবাং 

সুদ্াগ সৃসি হদব। এর ফদল িরকাসর ও প্রবিরকাসর উভয় খাদত অর্ থায়ৈ ব্যয় 
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হ্রাি িাদব বদল আশা করা ্ায়। সবদশষ কদর এর ফদল আসর্ থক 

প্রসতষ্ঠাৈিমূদহর সস্থসতিদত্রর অিামঞ্জস্য (Balance sheet mismatch) অর্ থাৎ 

েীঘ থ প্রময়ােী িম্পদের সবিরীদত স্বল্প প্রময়ােী োয় জসৈত অসুসবধা লাঘব হদব। 

এ প্রপ্রসিদত সবসৈদয়াগকারীদের সৈকট বে মাদকথট আদরা আকষ থণীয় করার 

লদিয আসম বদের সুে ও বাট্টা (Discount) এর উির বতথমাৈ সবধাৈ 

অনু্ায়ী আগাম (Upfront) উৎদি কর কতথদৈর সবধাৈ রসহত কদর সুে ও 

বাট্টা (Discount) িসরদশাধকাদল উৎদি কর কতথদৈর সবধাৈ প্রস্তাব করসছ। এ 

ছািা বে প্রলৈদেদৈর জন্য বতথমাৈ সবধাৈ অনু্ায়ী প্রলৈদেৈ মূদল্যর উির 

উৎদি কর কতথদৈর িসরবদতথ প্রলৈদেদৈর জন্য পু ুঁসজবাজার সৈয়ন্ত্রৈকারী িাংস্থা 

সিসকউসরটিজ এে এক্সদিঞ্জ কসমশৈ কতৃথক সৈধ থাসরত কসমশদৈর উির উৎদি 

কর কতথদৈর সবধাৈ প্রস্তাব করসছ। আসম আশা কসর এর ফদল পু ুঁসজবাজাদর 

বদের প্রলৈদেৈ বৃসদ্ধ িাদব এবাং প্রেদশ একটি শসিশালী বে মাদকথট সবকসশত 

হদব। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৭৪। প্রকবল রাজস্ব আহরণই ৈয় বরাং কদরাৈাভাইরাি জসৈত িলমাৈ 

িাংকদটর কারদণ িসরবসতথত অর্ থনৈসতক িসরসস্থসতদত অর্ থৈীসতদক মূলধারায় 

সফসরদয় আৈা এবাং মানুষদক ৈতুৈভাদব িসক্রয় হদয় উঠার সুদ্াগ সৃসি করা 

িমদয়র োবী। ববসশ্বক অর্ থনৈসতক মদারও পূব থাভাি িাওয়া ্াদে। এ অবস্থায় 

আগামী অর্ থবছদর আমাদের অতযন্ত সবিিণতা ও দূরেশীতার িাদর্ রাজস্ব 

ৈীসত প্রণয়ৈ ও বাস্তবায়দৈর মাধ্যদম এ িসরসস্থসত প্রমাকাদবলা করদত হদব। 

অর্ থৈীসতদত কা্ থকর িাসহো সৃসি এবাং তা বজায় রাখার সৈসমত্ত ি্ থাপ্ত 

িরকাসর ব্যয় সৈব থাদহর জন্য একসেদক আমাদেরদক অসধক িসরমাদণ রাজস্ব 

প্র্াগাৈ সেদত হদব এবাং অন্যসেদক প্রবিরকাসর খাদতও অর্ থনৈসতক কম থকাণ্ড 

গসতশীল রাখদত হদব। Extraordinary time requires extraordinary 

measures। তাছািা প্রকাৈ প্রকাৈ প্রিদত্র করোতার সরটাৈ থ োসখদল অজ্ঞতার 

কারদৈ তাদের সকছু অসজথত িম্পে প্রেশ থদৈ ত্রুটি সবচুযসত র্াকদত িাদর। এ 
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অবস্থায় করোতাদের আয়কর সরটাদৈ থর এই ক্রটি িাংদশাধদৈর সুদ্াগ প্রোৈ 

এবাং অর্ থৈীসতর মূল প্ররাদত অর্ থ প্রবাহ বৃসদ্ধর লদিয আসম আয়কর অধ্যাদেদশ 

আয়কর প্রদণােৈা িাংক্রান্ত দ্যটি ধারা িাংদ্াজদৈর প্রস্তাব করসছ। প্রর্মত, 

প্রেদশর প্রিসলত আইদৈ ্া’ই র্াকুক ৈা প্রকৈ আগামী ১লা জুলাই, ২০২০ 

প্রর্দক ৩০ জুৈ, ২০২১ এর মদধ্য ব্যসিদশ্রণীর করোতাগণ আয়কর সরটাদৈ থ 

অপ্রেসশ থত জসম, সবসল্ডাং, লযাট ও এিাট থদমন্ট এর প্রসত বগ থসমটাদরর উির 

সৈসে থি হাদর এবাং ৈগে অর্ থ, ব্যাাংদক গসেত অর্ থ, িঞ্চয়িত্র, প্রশয়ার, বে বা 

অন্য প্রকাৈ সিসকউসরটিজ এর উির ১০ শতাাংশ কর প্রোৈ কদর আয়কর 

সরটাদৈ থ প্রেশ থৈ করদল আয়কর কতৃথিিিহ অন্য প্রকাৈ কতৃথিি এ সবষদয় 

প্রকাৈ প্রশ্ন উত্থািৈ করদত িারদব ৈা। সিতীয়ত, অর্ থনৈসতক কম থকাদণ্ডর 

অন্যতম িাসলকাশসি পু ুঁসজবাজারদক গসতশীল করার লদিয সতৈ বছর লক-

ইৈিহ কসতিয় শতথ িাদিদি আগামী ১লা জুলাই, ২০২০ প্রর্দক ৩০ জুৈ, 

২০২১ এর মদধ্য ব্যসিদশ্রণীর করোতাগণ পু ুঁসজবাজাদর অর্ থ সবসৈদয়াগ করদল 

এবাং উি সবসৈদয়াদগর উির ১০ শতাাংশ কর প্রোৈ করদল আয়কর 

কতৃথিিিহ অন্য প্রকাৈ কতৃথিি এ সবষদয় প্রকাৈ প্রশ্ন উত্থািৈ করদত িারদব 

ৈা। প্রস্তাসবত সবধাৈিমূহ কা্ থকর হদল অর্ থৈীসতর মূল প্ররাদত অর্ থ প্রবাহ 

বািদব, কম থিাংস্থাৈ বৃসদ্ধ িাদব, এবাং আয়কর রাজস্ব আহরণ বািদব বদল 

আসম আশা করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৭৫। আোর ইৈভদয়সিাং, ওভার ইৈভদয়সিাং ও র্ভয়া সবসৈদয়াদগর মাধ্যদম 

অর্ থ িািার ও কর ফাঁসকর অসভদ্াগ রদয়দছ। এ ধরদৈর অর্ থ িািার ও কর 

ফাঁসকর সবষদয় িরকাদরর অবস্থাৈ কদঠার। এ প্রবণতা প্ররাধকদল্প সবদ্যমাৈ 

অন্যান্য িকল সবধাৈাবলীর িাশািাসশ আয়কর অধ্যাদেদশ একটি ৈতুৈ ধারা 

িাংদ্াজদৈর প্রস্তাব করসছ। প্রস্তাসবত সবধাৈ অনু্ায়ী প্র্ িসরমাণ অর্ থ আোর 

ইৈভদয়সিাং ও ওভার ইৈভদয়সিাং কদর িািার হদয়দছ এবাং প্র্ িসরমাণ 

প্রেসশ থত সবসৈদয়াগ র্ভয়া সহদিদব প্রমাসণত হদব তার উির ৫০ শতাাংশ হাদর 
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কর আদরাসিত হদব। আোর ইৈভদয়সিাং, ওভার ইৈভদয়সিাং ও র্ভয়া 

সবসৈদয়াদগর মাধ্যদম অর্ থ িািার ও কর ফাঁসক প্ররাদধ প্রস্তাসবত সবধাৈ অতযন্ত 

ফলপ্রসূ হদব বদল আসম আশা কসর। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৭৬। আসম আদগই বদলসছ আমাদের িরকাদরর সবগত এক যুগ িফলভাদব 

প্রেশ িসরিালৈায় সবসভন্ন িামাসজক ও অর্ থনৈসতক সূিদক অিগসতর িাশািাসশ 

আমাদের মার্াসিছু আয় বৃসদ্ধ প্রিদয়দছ। এদত অদৈক ৈাগসরক আয়কর প্রোদৈ 

িিমতা অজথৈ কদরদছৈ। বতথমাদৈ আইৈী বাধ্যবাধকতা ৈা র্াকার কারদণ 

টিআইএৈধারীর অদধ থদকরও কম আয়কর সরটাৈ থ োসখল কদর র্াদকৈ। ফদল 

অদৈক টিআইএৈধারীর প্রিদত্র করদ্াগ্য আয় র্াকা িদত্ত্বও আয়কর সরটাৈ থ 

োসখল ৈা কদর কর িসরদশাধ এসিদয় ্াওয়ার সুদ্াগ রদয়দছ। তাই আসম 

প্র্ৌসিক কদয়কটি প্রিত্র ব্যতীত িকল টিআইএৈ িহণকারীর জন্য আয়কর 

সরটাৈ থ োসখল বাধ্যতামুলক করার সবধাৈ প্রস্তাব করসছ। প্রস্তাসবত সবধাৈ 

কা্ থকর হদল আয়কর সরটাৈ থ োসখলকারীর িাংখ্যা বািদব এবাং করফাঁসকর 

সুদ্াগ বন্ধ হদব। আয়কর প্রোদৈ িিম িকল ৈাগসরক ্াদত অসত িহদজ 

আয়কর সরটাৈ থ োসখল এবাং আয়কর প্রোৈ করদত িাদরৈ প্রি জন্য আয়কর 

সরটাৈ থ ফরদমর িহজীকরণ প্রদয়াজৈ। তাই, প্রাসন্তক করোতাবৃদদর আয়কর 

সরটাৈ থ োসখল িহজ করার লদিয সবদ্যমাৈ আয়কর সরটাৈ থ ফরমিমূদহর 

িাশািাসশ এক পৃষ্ঠার একটি ৈতুৈ আয়কর সরটাৈ থ ফরদমর প্রস্তাব করসছ। 

আসম আশা কসর িহজীকৃত ফরদম করোতাগণ িহদজই আয়কর সরটাৈ থ 

োসখল ও আয়কর প্রোৈ কদর একজৈ ৈাগসরক সহদিদব প্রেদশর উন্নয়দৈ 

অাংশিহদণর সুদ্াগ প্রিদয় গব থদবাধ করদবৈ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৭৭। সভশৈ ২০৪১ এবাং প্রটকিই উন্নয়ৈ অভীি ২০৩০ অজথদৈ অসধকতর 
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রাজস্ব আহরণ ও আসর্ থক শৃাংখলা বজায় রাখদত প্রেদশ একটি শসিশালী এবাং 

স্বে কর সবভাদগর সবকল্প প্রৈই। বিদব্যর প্রারদম্ভ তথ্যপ্রযুসি সৈভথর কর 

ব্যবস্থািৈা প্রসতষ্ঠা এবাং কর ব্যবস্থািৈার িাংস্কার ও পুৈগ থঠদৈর উির আসম 

গুরুত্ব আদরাি কদরসছ। আয়কর সবভাদগর অৈলাইৈ সরটাৈ থ োসখল ও কর 

িসরদশাধিহ BITAX System প্রক আধুসৈকীকরণ কদর প্রকৃত সিসজটাল 

িান্সফরদমশৈ প্রদিিদক এসগদয় সৈদয় ্াওয়া হদব। System integration 

and system interoperability এর মাধ্যদম কর সবভাগদক প্রেদশর 

অন্যান্য িরকাসর, স্বায়ত্ত্বশাসিত এবাং প্রবিরকাসর প্রসতষ্ঠাদৈর িাটাদবদজ 

এদক্সি প্রোৈ করার িসরকল্পৈা করা হদয়দছ। Virtual economy, 

international taxation এবাং audit কা্ থক্রদমর উির সবদশষ প্রজার প্রেয়া 

হদব। িলমাৈ জসরি কা্ থক্রমদক তথ্যপ্রযুসি সৈভথর কদর আদরা প্রবগবাৈ 

করার মাধ্যদম করোতার িাংখ্যা বৃসদ্ধ করার িসরকল্পৈা রদয়দছ। কম থকতথাদের 

েিতা বৃসদ্ধর লদিয প্রেদশ একটি আন্তজথাসতক মাৈ িম্পন্ন কর একাদিসম 

প্রসতষ্ঠার িসরকল্পৈা প্রৈয়া হয়দছ। আয়কর আইৈদক যুদগািদ্াগী কদর ব্যবিা 

ও উন্নয়ৈ বান্ধব করার লদিয ৈতুৈ আইৈ প্রণয়দৈর কা্ থক্রম িলমাৈ রদয়দছ। 

জৈিদিতৈতা বৃসদ্ধ এবাং আয়কর সবধাৈাবলী িসরিালদৈ িব থাত্মক প্রিার 

প্রিারণার কম থিসরকল্পৈা িহণ করা হদয়দছ। ৈতুৈ করোতা ও রাজস্ব আহরণ 

বৃসদ্ধিহ কম থদিদত্র সবদশষ েিতা প্রেশ থৈকারী কর কম থকতথাগণদক সবদশষ 

প্রদণােৈািহ তাদের কাদজর পৃর্ক মূল্যায়ৈ ও স্বীকৃসত প্রোদৈর ৈীসতমালা 

প্রণয়ৈ করা হদব। আশা করা ্ায়, এ িকল কা্ থক্রদমর িফল বাস্তবায়ৈ এবাং 

প্রস্তাসবত আইসৈ িসরবতথদৈর ফদল কর সবভাগ তার উির অসি থত োসয়ত্ব 

িালদৈ অসধকতর িিম হদব। ফদল রাজস্ব আহরদণর িলমাৈ ধারা আদরা 

প্রবগবাৈ হদব এবাং িাসব থকভাদব উন্নয়দৈর অভীি লিযমাত্রা অজথদৈ তা 

ইসতবািক ও বসলষ্ঠ ভূসমকা রাখদব। 
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মূল্য িাংদ্াজৈ কর 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৭৮। মূল্য িাংদ্াজৈ কর (মূিক) একটি আধুসৈক িদরাি কর (indirect 

tax) ব্যবস্থা। জাতীয় রাজস্ব প্রবাি থ কতৃথক আহসরত রাজদস্বর মদধ্য মূিদকর 

অবোৈ িবদিদয় প্রবশী। জৈবান্ধব, রাজস্ববান্ধব ও উন্নয়ৈবান্ধব একটি মূিক 

ব্যবস্থা প্রসতষ্ঠার লদিয ২০১৯ িাদলর ১ জুলাই প্রর্দক মূল্য িাংদ্াজৈ কর ও 

িম্পূরক শুল্ক আইৈ, ২০১২ কা্ থকর করা হয়। ব্যবিায়ীগদণর িাদর্ েীঘ থসেৈ 

আলাি-আদলািৈার মাধ্যদম এ আইদৈর বাস্তবায়ৈ শুরু করা হদয়দছ এবাং এই 

আইৈ কা্ থকর করার ফদল ব্যবিা-বাসণদজযর গসত বৃসদ্ধ প্রিদয়দছ। ভযাট 

অৈলাইৈ প্রকদল্পর মাধ্যদম মূিক িাংক্রান্ত কা্ থক্রমদক আধুসৈক কসম্পউটার 

সভসত্তক করার প্রদিিা অব্যাহত আদছ। এই প্রকদল্পর কাজ িম্পন্ন হদল বতথমাৈ 

অর্ থবছর হদত িালু হওয়া মূল্য িাংদ্াজৈ কর ও িম্পূরক শুল্ক আইৈ, ২০১২ 

এর সুফল অদৈক প্রবশী মাত্রায় িাওয়া িম্ভব হদব। আসম এখৈ মূিক খাদত 

সৈম্নরূি প্রস্তাবাবলী মহাৈ িাংিদের িেয় সবদবিৈার জন্য উিস্থািৈ করসছঃ 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৭৯। বতথমাৈ ববসশ্বক মহামারী COVID-19 এর কারদণ আর্ থিামাসজক 

উন্নয়ৈ ্াদত বাধািস্ত ৈা হয় প্রি লদিয জাতীয় অর্ থৈীসতদত ৈাৈামুখী 

িেদিদির অাংশ সহদিদব মূল্য িাংদ্াজৈ কর খাদতও ৈাৈা উদদ্যাগ িহণ করা 

হদয়দছ। তারই অাংশ সহদিদব মূল্য িাংদ্াজৈ কর ও িম্পূরক শুল্ক আইৈ, 

২০১২ এর প্রদয়াগ আদরা ব্যবিাবান্ধব ও গসতশীল করার লদিয সবসভন্ন প্রস্তাব 

করা হদয়দছ। 

১৮০। কদরাৈা ভাইরাি এর কারদণ সবশ্বব্যািী প্র্ অর্ থনৈসতক মদার 

আশাংকা বতসর হদয়দছ তা প্রমাকাদবলায় িমদয়ািদ্াগী ও ব্যবিা-বান্ধব করার 

লদিয আসম সবদ্যমাৈ আইদৈর প্রদয়াগ িহজ করার জন্য সৈদম্নাি প্রস্তাব 
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করসছ: 

ক) ৈতুৈ আইৈ িহজ, প্রাঞ্জল ও অসধকতর ব্যবিাবান্ধব করার জন্য মূল্য 

িাংদ্াজৈ কর ও িম্পূরক শুল্ক আইৈ, ২০১২ এর কসতিয় ধারার 

িাংদশাধৈ, িসরমাজথৈ, িসরবতথৈ ও িাংদ্াজদৈর প্রস্তাব করসছ; 

খ) আইদৈর িসরবতথদৈর িাদর্ িঙ্গসত প্ররদখ মূল্য িাংদ্াজৈ কর ও িম্পূরক 

শুল্ক সবসধমালা, ২০১৬ এর কসতিয় সবসধ ও ফরদম িাংদশাধৈ, িসরমাজথৈ, 

িসরবতথৈ ও িাংদ্াজদৈর প্রস্তাব করসছ; 

গ) স্থাৈীয় উৎিােৈমুখী সশদল্পর িলার ির্ মসৃৈ করার জন্য আমোসৈ ি্ থাদয় 

সশদল্পর কাঁিামাল এর উির আগাম কর ৫ শতাাংশ হদত হ্রাি কদর ৪ 

শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ; 

ঘ) আইৈটিদক আদরা করোতাবান্ধব করার লদিয ব্যবিায়ীদের প্ররয়াত 

িহদণর িময়িীমা ২ করদময়াে হদত বৃসদ্ধ কদর ৪ করদময়াে করার প্রস্তাব 

করসছ; 

ঙ) ব্যবিায়ীদের সুসবধাদর্ থ প্ররয়াত িহদণর আওতা বৃসদ্ধ কদর িসরবহৈ প্রিবার 

৮০ শতাাংশ প্ররয়াতদ্াগ্য করার প্রস্তাব করসছ; 

ি) সবসভন্ন উন্নয়ৈ প্রকদল্প িাব-কন্ট্রাক্টরদের সবল হদত একাসধকবার মূিক 

কতথৈ িসরহাদরর লদিয আইদৈ ৈতুৈ উি-ধারা িাংদ্াজদৈর প্রস্তাব 

করসছ; 

ছ) করোতাগণ ্াদত তাদের ব্যবহৃত উিকরদণর উির িহদজই আাংসশক 

উিকরণ কর প্ররয়াত িহণ করদত িাদর প্রি লদিয িাংসিি ধারার 

িাংদশাধদৈর প্রস্তাব করসছ; 

জ) প্রাকৃসতক দ্যদ্ থাগ, মহামারী ও জরুসর অবস্থার কারদণ অদৈক প্রিদত্র 

ব্যবিায়ীগদণর ্র্ািমদয় সরটাৈ থ োসখল দূরুহ হদয় িদি। ফদল জসরমাৈা 

ও সুে প্রোৈ করার মদতা িসরসস্থসত বতসর হদে। এদিদত্র জসরমাৈা ও সুে 
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আদরাি ব্যসতত োসখলিত্র প্রিদশর িময়িীমা বৃসদ্ধর জন্য আইদৈ 

প্রদয়াজৈীয় িাংদশাধৈীর প্রস্তাব করসছ; 

ঝ) মূল্য িাংদ্াজৈ কর োসখলিত্র প্রময়াে িমাসপ্তর ১৫ তাসরদখর মদধ্য োসখল 

করার সবধাৈ রদয়দছ। প্রকাৈ কারদণ ১৫ তাসরখ িরকাসর ছুটি র্াকদল 

তৎিরবতী কম থসেবদি সরটাৈ থ প্রিদশর সবধাৈ আইদৈ অন্তর্ভ থি করার প্রস্তাব 

করসছ; 

ঞ) মূল্য িাংদ্াজৈ কর িাংক্রান্ত অিরাধ দ্রুত সৈষ্পসত্তর লদিয িাংসিপ্ত 

সবিারাদেদশর (Summary Adjudiciation) এর সবধাৈ িাংদ্াজদৈর 

প্রস্তাব করসছ; 

ট) উৎদি মূল্য িাংদ্াজৈ কর িদ্ধসতর জটিলতা সৈরিৈ এবাং ব্যবিায়ীদের 

প্ররয়াত িহদণর সুসবধাদর্ থ গ্যাি, িাসৈ, সবদ্যযৎ ও প্রটসলদফাৈ প্রিবা 

প্রোৈকারী প্রসতষ্ঠাৈ কতৃথক ইসুযকৃত সবলদক িালাৈিত্র সহদিদব গে করার 

প্রস্তাব করসছ;  

ঠ) অদ্ৌসিক মূিক মামলা োদয়দরর প্রবণতা হ্রাদির লদিয আিীলাত 

িাইবুযৈাল ও আিীল কসমশৈাদরদট আিীল োদয়দরর প্রিদত্র তসকথত 

আদেদশ উসল্লসখত োবীকৃত কদরর ১০ (েশ) শতাাংদশর িসরবদতথ ২০ 

(সবশ) শতাাংশ িসরমাণ অর্ থ িসরদশাদধর প্রস্তাব করসছ; 

ি) ব্যবিা-বাসণজয িহজীকরদণর লদিয অব্যবহৃত বা ব্যবহাদরর অনুিদ্াগী 

উিকরদণর সৈষ্পসত্ত, দ্যঘ থটৈায় িসতিস্থ বা বাংিপ্রাপ্ত িদের সৈষ্পসত্ত ও 

বজথয (ওদয়ি) বা উিজাত িদের িরবরাহ ও ব্যবস্থািৈার জন্য ৈতুৈ 

সবসধ িাংদ্াজদৈর প্রস্তাব করসছ; 

ঢ) োপ্তসরক কাদজ গসতশীলতা আৈয়দৈর লদিয কর সৈধ থারদণর প্রিদত্র 

শুধুমাত্র কসমশৈার এর িসরবদতথ িাংসিি ধারা িাংদশাধৈ কদর কসমশৈার 

বা ্দর্ািযুি কম থকতথা িাংদ্াজৈ করার প্রস্তাব করসছ; 

ণ) করোতাদের সুসবধাদর্ থ মাঠ ি্ থাদয়র িাদকথল অসফদিও োসখলিত্র প্রিদশর 
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সবধাৈ িাংদ্াজৈ করার প্রস্তাব করসছ; 

ত) বদকয়া এক্সাইজ ট্যাক্স বা আবগাসর শুল্ক আোয় প্রসক্রয়া আদরা কা্ থকর 

করার লদিয The Excises and Salt Act, 1944 এর িাংসিি 

ধারাগুসলদত প্রদয়াজৈীয় িসরবতথৈ আৈয়দৈর প্রস্তাব করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৮১। িরকাদরর অিাসধকারমূলক ও Fast Track র্ভি প্রকল্প প্র্মৈ- 

রূিপুর িারমাণসবক সবদ্যযৎ প্রকল্প, হাইদটক িাকথ, বাাংলাদেশ অর্ থনৈসতক 

অঞ্চল ও িাবসলক-প্রাইদভট িাট থৈারশীি প্রকদল্প সবসৈদয়াদগর প্রিদত্র সবদ্যমাৈ 

মূিক অব্যাহসত সুসবধা বহাল রাখার প্রস্তাব করসছ। একইিাদর্ ভারী প্রদকৌশল 

সশল্প, রপ্তাসৈ খাদতর স্বার্ থ িাংরিণ এবাং প্রেশীয় সশদল্পর সবকাদশর জন্য 

অদটাদমাবাইল, প্ররসফ্রজাদরটর, সফ্রজার, এয়ার কসেশৈার সশল্পিহ কসতিয় 

সশল্পখাদত সবদ্যমাৈ মূিক ও িম্পূরক শুদল্কর অব্যাহসত বহাল রাখার প্রস্তাব 

করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৮২। জৈস্বার্ থ ও প্রেশীয় সশদল্পর সবকাদশর জন্য আসম এখৈ ২০২০-২১ 

অর্ থবছদর কসতিয় প্রিদত্র মূিক হার িসরবতথৈ ও অব্যাহসত প্রোদৈর প্রস্তাব 

প্রিশ করসছ: 

ক) স্থাৈীয় ি্ থাদয় প্রমাবাইল প্রটসলদফাৈ প্রিট উৎিােদৈর উির মূিক 

অব্যাহসত এবাং িাংদ্াজৈ খাদত ৫ শতাাংশ হাদর মূিক সবদ্যমাৈ রদয়দছ। 

উি অব্যাহসতর প্রময়াে আগামী ৩০ জুৈ, ২০২০ সিস্টাে তাসরদখ প্রশষ 

হদব। দ্রুত বধ থৈশীল এ খাদতর িম্প্রিারদণর লদিয উি সুসবধা আদরা ১ 

(এক) বছর বৃসদ্ধর প্রস্তাব করসছ; 

খ) স্থাৈীয়ভাদব উৎিাসেত িসরষার প্রতদলর উির মূিক অব্যাহসতর প্রস্তাব 
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করসছ; 

গ) কৃসষখাদত প্রদণােৈা প্রোদৈর জন্য কৃসষ ্ন্ত্রিাসত, ্র্া:- িাওয়ার সরিার, 

িাওয়ার টিলার অিাদরদটি সিিার, কোইে হাদভথস্টার, প্ররাটাসর টিলার 

এর ওির ব্যবিায়ী ি্ থাদয় মূিক অব্যাহসতর প্রস্তাব করসছ; 

ঘ) িসরদবশবান্ধব প্রিৌরসবদ্যযৎ ব্যবহারদক উৎিাসহত করার লদিয IDCOL 

(Infrastructure Development Company Ltd.) এর িাট থৈার 

অগ থাৈাইদজশৈিমূদহর 60 AMP ি্ থন্ত প্রিালার ব্যাটারী ক্রদয়র প্রিদত্র 

উৎিােৈ ি্ থাদয় মূিক অব্যাহসতর প্রস্তাব করসছ; 

ঙ) স্থাৈীয় ি্ থাদয় তথ্যপ্রযুসি খাত সবকাদশর লদিয প্রেদশ উৎিাসেত 

Loaded PCB (Printed Circuit Board), Unloaded PCB এবাং 

Router এর উির ৫ শতাাংশ হাদর মূিক আদরাদির প্রস্তাব করসছ; 

ি) প্রেদশ উৎিাসেত আলু ব্যবহার কদর িদটদটা প্রলক্স বতসরর উির মূিক ১৫ 

শতাাংশ হদত হ্রাি কদর ৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ; 

ছ) প্রেদশ ভূট্টা উৎিােৈ ব্যািকভাদব বৃসদ্ধ িাদে। তাই র্ভট্টা ব্যবহার কদর 

স্থাৈীয়ভাদব প্রমইজ স্টাি থ উৎিােদৈর প্রিদত্র মূিক ১৫ শতাাংশ হদত 

হ্রািপূব থক ৫ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ; 

জ) প্রেশীয় প্রটক্সটাইল সশল্প সবকাদশর লদিয িসলস্টার, প্ররয়ৈ ও অন্যান্য িকল 

সিৈদর্টিক সুতার উির মূিক মূল্যসভসত্তক ৫ শতাাংশ হদত হ্রািপূব থক 

সুসৈসে থি কর ৬ টাকা প্রসত প্রকসজ এবাং িকল ধরদৈর কটৈ সুতার উির 

সুসৈসে থি কর ৪ টাকা প্রসত প্রকসজ হদত হ্রািপূব থক ৩ টাকা প্রসত প্রকসজ 

সৈধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৮৩। ববসশ্বক মহামারী কদরাৈাভাইরাি িৈািকরণ ও প্রসতদরাদধর লদিয 

Covid-19 Test Kits এর আমোসৈ, উৎিােৈ ও ব্যবিায়ী ি্ থাদয়র মূিক 
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অব্যাহসতর প্রস্তাব করসছ। এর িাশািাসশ স্বাস্থযকমীদের সুরিার জন্য প্রেদশ 

উৎিাসেত Personal Protective Equipment (PPE) এবাং Surgical 

Mask (Face Mask িহ) এর উৎিােৈ ও ব্যবিায়ী ি্ থাদয়র জন্যও মূিক 

অব্যাহসতর প্রস্তাব করসছ। এছািাও প্রকাসভি-১৯ সৈদরাধক ঔষদধর আমোসৈ, 

উৎিােৈ ও ব্যবিায়ী ি্ থাদয়র মূিক প্রতযাহাদরর প্রস্তাব করসছ। িাশািাসশ 

ববসশ্বক এই দ্যদ্ থাগকাদল জৈগদণর মাৈসিক স্বাস্থয ও মদৈাবল অটুট রাখার 

স্বাদর্ থ প্রমসিদটশৈ প্রিবার উির মূিক অব্যাহসত বলবৎ রাখার প্রস্তাব করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৮৪। বতথমাদৈ আিবাবিদত্রর কারখাৈা ি্ থাদয় ৭.৫ শতাাংশ এবাং সবিণৈ 

ি্ থাদয় ৫ শতাাংশ মূিক সবদ্যমাৈ রদয়দছ। উভয় প্রিদত্র িমতা সবধাদৈর লদিয 

আিবাবিদত্রর সবিণৈ প্রকদন্দ্রর উির মূিক ৫ শতাাংশ প্রর্দক বৃসদ্ধ কদর ৭.৫ 

শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। শীতাতি সৈয়সন্ত্রত লঞ্চ িাসভ থদির প্রিদত্র মূিক ৫ 

শতাাংশ প্রর্দক বৃসদ্ধ কদর ১০ শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ। 

১৮৫। কার ও জীি এর প্ররসজদিশৈিহ এই দ্যটি বাহদৈর প্রিদত্র সবআরটিএ 

প্রেত্ত অন্যান্য িাসভ থি সফ এর ওির িম্পূরক শুল্ক ১০ শতাাংশ হদত বৃসদ্ধ কদর 

১৫ শতাাংশ, িাট থাি থ সবমাৈ ও প্রহসলকপ্টার ভািার উির সবদ্যমাৈ িম্পূরক শুল্ক 

২৫ শতাাংশ হদত বৃসদ্ধ কদর ৩০ শতাাংশ, প্রমাবাইল প্রফাদৈর সিম/সরম কাি থ 

ব্যবহাদরর মাধ্যদম প্রেত্ত প্রিবার উির িম্পূরক শুল্ক ১০ শতাাংশ হদত বৃসদ্ধ 

কদর ১৫ শতাাংশ, সবসভন্ন প্রিাধৈী িামিীর উির িম্পূরক শুল্ক ৫ শতাাংশ হদত 

বৃসদ্ধ কদর ১০ শতাাংশ এবাং সিরাসমদকর সিঙ্ক, প্রবসিৈ ইতযাসের উৎিােৈ 

ি্ থাদয় ১০ শতাাংশ িম্পূরক শুল্ক আদরাদির প্রস্তাব করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৮৬। তামাকজাত িদের ব্যবহার কমাদৈা এবাং রাজস্ব আয় বৃসদ্ধর লদিয 

তামাক ও তামাকজাত িদের প্রিদত্র সৈম্নরূি প্রস্তাব করসছ: 
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ক) সিগাদরদটর সৈম্নস্তদরর েশ শলাকার োম ৩৯ টাকা ও তদ্যবথ এবাং 

িম্পূরক শুল্ক ৫৭ শতাাংশ ধাদ্ থর প্রস্তাব করসছ। এছািা, মধ্যম স্তদরর েশ 

শলাকার োম ৬৩ টাকা ও তদ্যবথ, উচ্চ স্তদরর েশ শলাকার োম ৯৭ টাকা 

ও তদ্যবথ, অসত-উচ্চ স্তদরর েশ শলাকার োম ১২৮ টাকা ও তদ্যবথ এবাং 

এই সতৈটি স্তদরর িম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাাংশ সৈধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ; 

খ) ্দন্ত্রর িাহায্য ব্যসতত হাদত বতসর সফিার সবহীৈ সবসির েঁসিশ শলাকার 

োম ১৪ টাকা প্রর্দক বৃসদ্ধ কদর ১৮ টাকা, বাদরা শলাকার োম ৬.৭২ টাকা 

হদত বৃসদ্ধ কদর ৯ টাকা ও আট শলাকার োম ৪.৪৮ টাকা প্রর্দক বৃসদ্ধ কদর 

৬ টাকা এবাং িম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করসছ। 

সফিার িাংযুি সবসির সবশ শলাকার োম ১৭ টাকা প্রর্দক বৃসদ্ধ কদর ১৯ 

টাকা ও েশ শলাকার োম ৮.৫০ টাকা প্রর্দক বৃসদ্ধ কদর ১০ টাকা এবাং 

িম্পূরক শুল্ক ৪০ শতাাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করসছ; 

গ) প্রসত েশ িাম জে থার োম ৪০ টাকা ও িম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাাংশ এবাং 

প্রসত েশ িাম গুদলর োম ২০ টাকা ও িম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাাংশ সৈধ থারণ 

করার প্রস্তাব করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৮৭। The Excises and Salt Act, 1944 (Act No. 1 of 1944) এর 

আওতায় বতথমাদৈ ব্যাাংক সহিাব ও সবমাৈ টিসকদটর উির আবগাসর শুল্ক 

আোয় করা হদয় র্াদক। উি আইদৈর প্রদয়াগ িহজদবাধ্য ও যুদগািদ্াগী 

করার লদিয কসতিয় ধারা িাংদ্াজৈ ও িাংদশাধদৈর প্রস্তাব করসছ। এর 

িাশািাসশ ব্যাাংক সহিাদবর সস্থসতর উির আবগাসর শুদল্কর হার সৈদম্নািভাদব 

িসরবতথদৈর প্রস্তাব করসছ: 

ক) ১০ লি টাকা তদ্যবথ প্রর্দক ১ প্রকাটি টাকা ি্ থন্ত ২,৫০০/- টাকা প্রর্দক বৃসদ্ধ 

কদর ৩,০০০/- টাকা; 
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খ) ১ প্রকাটি টাকা তদ্যবথ প্রর্দক ৫ প্রকাটি টাকা ি্ থন্ত ১২,০০০/- টাকা প্রর্দক 

বৃসদ্ধ কদর ১৫,০০০/- টাকা; এবাং 

গ) ৫ প্রকাটি টাকা তদ্যবথ ২৫,০০০/- টাকা প্রর্দক বৃসদ্ধ কদর ৪০,০০০/- টাকা 

করার প্রস্তাব করসছ। 

উদল্লখ্য প্র্, ১০ লি টাকা ি্ থন্ত ব্যাাংক সহিাদবর সস্থসত র্াকদল প্রিদিদত্র 

প্রদ্াজয আবগারী শুদল্কর হার বৃসদ্ধ করা হয়সৈ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৮৮। মূল্য িাংদ্াজৈ কর ও িম্পূরক শুল্ক আইৈ, ২০১২ বাস্তবায়দৈর লদিয 

ভযাট অৈলাইৈ প্রকদল্পর আওতায় ঘদর বদিই অৈলাইদৈ ভযাট প্ররসজদিশৈ ও 

ভযাট সরটাৈ থ োসখদলর ্াবতীয় কা্ থক্রম িম্পােদৈর সুদ্াগ সৃসি করা হদয়দছ। 

ইদতামদধ্য, প্রায় ১ লি ৭০ হাজার প্রসতষ্ঠাদৈর সৈবন্ধৈ অৈলাইদৈ িম্পন্ন 

হদয়দছ। এছািা, অৈলাইদৈ ভযাট োসখলিত্র প্রোৈ িালু হদয়দছ ্ার হার 

প্রসতসৈয়ত বৃসদ্ধ িাদে। ইদতামদধ্য ৩৫ হাজার করোতা অৈলাইদৈ োসখলিত্র 

জমা প্রোৈ করদছৈ। VAT Online Project কতৃথক e-payment module 

প্রস্তুত করা হদয়দছ ্া অসত শীঘ্রই িালু হদব। ভযাট অৈলাইৈ প্রকদল্পর মাধ্যদম 

সিসজটালাইজি মূিক ব্যবস্থািৈা গঠদৈর মাধ্যদম cost of doing business 

উদল্লখদ্াগ্যভাদব হ্রাি করার উদদ্যাগ িহণ করা হদয়দছ এবাং এদত কদর কর 

প্রশািদৈর গসতশীলতা, স্বেতা ও জবাবসেসহতা আদরা বৃসদ্ধ িাদব। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৮৯। বাাংলাদেদশ প্রায় ৪০ লি ক্ষুদ্র্ ও মাঝারী ব্যবিা প্রসতষ্ঠাৈ আদছ। এ 

খাতটি ভযাট আহরদণর জন্য অতযন্ত িম্ভাবৈাময় প্রিত্র। তদব এখাত প্রর্দক 

ভযাট আহরণ প্রবশ িযাদলসঞ্জাং। ম্যানুয়াল িদ্ধসতদত বতথমাদৈ এ খাত প্রর্দক 

প্রমাট ভযাট এর শতকরা ৩ ভাগ মাত্র আোয় করা হদয় র্াদক। প্রবশ কদয়ক 

বছর আদগ প্রর্দক এ খাত প্রর্দক সকভাদব স্বয়াংসক্রয় (automated) িদ্ধসতদত 
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ভযাট আহরণ করা ্ায় প্রি ভাবৈা শুরু হয়। এ সবষদয় সবসভন্ন প্রেদশর 

অসভজ্ঞতার আদলাদক ব্যবিা প্রসতষ্ঠাদৈ Electronic Cash Register (ECR) 

স্থািৈ করা হয়। সকন্তু সকছু কাসরগসর অপ্রতুলতার কারদণ ECR প্রর্দক 

কাাংসখত সুফল লাভ করা ্ায়সৈ। অতঃির, ECR এর সুফল ৈা িাওয়ার 

কারণগুদলা ি্ থাদলািৈা কদর এবাং এ সবষদয় সবসভন্ন প্রেদশ িব থদশষ সক প্রযুসি 

ব্যবহার হদে প্রি অসভজ্ঞতার আদলাদক Electronic Fiscal Device (EFD) 

িালুর সিদ্ধান্ত িহণ করা হয়। প্রার্সমকভাদব ১০ হাজার EFD সিভাইি 

স্থািদৈর িসরকল্পৈা িহৈ করা হদয়দছ। ি্ থায়ক্রদম িারাদেদশ ৫ লি EFD 

প্রমসশৈ স্থািৈ করার িসরকল্পৈা রদয়দছ। ৈাৈা আনুষ্ঠাসৈকতা িম্পােৈ কদর 

ব্যবিা প্রসতষ্ঠাদৈ EFD স্থািদৈর সবষয়টি সকছুটা সবলসেত হয়। িসরদশদষ, 

মুসজব বদষ থ মাি থ, ২০20 এর প্রশষ িপ্তাদহ EFD স্থািৈ উদিাধৈ করার সিদ্ধান্ত 

িহণ করা হয়। তোনু্ায়ী ্াবতীয় প্রস্তুসতও িম্পন্ন করা হদয়সছল। সকন্তু 

মাদি থর প্রর্ম সেদক বাাংলাদেদশ কদরাৈা ভাইরাি এর প্রাদ্যভথাব ঘটার কারদণ 

সবষয়টি সবলসেত হদে। তদব কদরাৈা মহামারী িসরসস্থসত স্বাভাসবক হদল এবাং 

ব্যবিা প্রসতষ্ঠাৈিমূহ িালুর ির EFD স্থািদৈর কাজ অিাসধকার সভসত্তদত শুরু 

করা হদব। আশা করা ্ায় মুসজব বদষ থই আমরা EFD উিহার সেদত িারদবা । 

“মুসজব বদষ থর উিহার EFD এর ব্যবহার” এ লিযদক িামদৈ প্ররদখই আমরা 

আমাদের িসরকল্পৈা বাস্তবায়দৈ এসগদয় িলসছ। 

আমোসৈ-রপ্তাসৈ শুল্ক-কর 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৯০। কদরাৈা ভাইরাি (দকাসভি-১৯) এর প্রাদ্যভথাদবর কারদণ িসতিস্থ 

অর্ থৈীসত পুৈগ থঠদৈর লিযদক িামদৈ সৈদয় প্রেশীয় অর্ থৈীসতদত প্রবৃসদ্ধর 

ধারাবাসহকতা বজায় রাখা এবাং ্র্া্র্ রাজস্ব আোদয়র স্বাদর্ থ আগামী 

২০২০-২১ অর্ থবছদরর বাদজদট আমোসৈ ি্ থাদয় সবদ্যমাৈ শুল্ক-কর 

কাঠাদমাদক আদরা উোর ও প্র্ৌসিকীকরণ করার িেদিি িহণ করা হদয়দছ। 
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প্রেশীয় সশল্প, বাসণজয ও প্রভািার স্বার্ থ িাংরিণ করার জন্য সবসভন্ন মহল, 

ব্যবিায়ী িাংগঠৈ ও অন্যান্য প্রস্টকদহাল্ডারগণ হদত প্রাপ্ত প্রস্তাবিমূহ সবস্তাসরত 

ি্ থাদলািৈা কদর ২০২০-২১ অর্ থবছদরর বাদজদট আমোসৈ শুল্ক-কর সবষদয় 

প্রণীত প্রস্তাব আসম এখৈ আিৈার মাধ্যদম মহাৈ জাতীয় িাংিদে উিস্থািৈ 

করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৯১। আমোসৈ ি্ থাদয়র শুল্ক, প্ররগুদলটসর সিউটি, িম্পূরক শুল্ক ও মূল্য 

িাংদ্াজৈ কর িাংক্রান্ত প্রস্তাবিমূহ প্রোদৈর প্রিদত্র সৈদম্নর সবষয়গুদলা 

সবদবিৈায় প্রৈয়া হদয়দছ: 

▪ কদরাৈা ভাইরাি (দকাসভি-১৯) এর ফদল সৃি ববসশ্বক মহামাসরদত 

সবি্ থস্ত অর্ থৈীসতদক পুৈগ থঠদৈর লদিয প্রদয়াজৈীয় িেদিি িহণ; 

▪ সবসৈদয়াগ ও কম থিাংস্থাৈ সৃসি এবাং ববদেসশক মুদ্র্ার িাশ্রয়; 

▪ রপ্তাসৈমুসখ সশল্প এবাং তার অি-িিাে সশদল্প প্রদণােৈা; 

▪ কৃসষ, সিসকৎিা, িামিা, মৎস্য, প্রাসণিম্পে এবাং আইসিটি খাদতর সবকাশ 

ও উন্নয়ৈ; 

▪ Ease of doing business সূিদক বাাংলাদেদশর অবস্থাদৈর উন্নয়ৈ; 

▪ প্রিারািালাৈ, অিতয প্রঘাষণা প্রসতদরাধ এবাং বে সুসবধার ্র্া্র্ ব্যবহার 

সৈসিতকরণ; এবাং 

▪ স্থাৈীয় সশদল্পর সবকাশ ও প্রসতরিদণ শুল্কহার প্র্ৌসিকীকরদণর মাধ্যদম 

অভযন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য িাংদ্াজৈ কর ও আয়কর) আহরণ বৃসদ্ধ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৯২। িলসত ২০১৯-২০ অর্ থবছদর সবদ্যমাৈ ছয় স্তর সবসশি আমোসৈ শুল্ক 
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(Customs Duty) কাঠাদমা (০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% এবাং ২৫%), 

িদব থাচ্চ আমোসৈ শুল্ক আদরাসিত রদয়দছ এমৈ িদের উির সবদ্যমাৈ 

প্ররগুদলটসর সিউটি ৩% এবাং বার স্তর সবসশি িম্পূরক শুল্কহার (১০%, ২০%, 

৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% 

এবাং ৫০০%) আগামী ২০২০-২১ অর্ থবছদরও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা 

হদয়দছ। এছািা, সৈতযপ্রদয়াজৈীয় িে িামিী, িার, বীজ, জীবৈ রিাকারী 

ঔষধ এবাং কাঁিা তুলািহ আদরা কসতিয় সশদল্পর কাঁিামাদলর প্রিদত্র সবদ্যমাৈ 

শুল্কহার অিসরবসতথত রাখার প্রস্তাব করসছ। 

১৯৩। উিযু থি প্রমৌসলক সবষয়িমূহদক প্রাধান্য সেদয় প্রস্তাবিমূদহর 

খাতসভসত্তক সববরণ আিৈার িেয় িম্মসত সৈদয় মহাৈ জাতীয় িাংিদে 

উিস্থািৈ করসছ: 

(ক) কৃসষখাত 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৯৪। বাাংলাদেশ এখৈও কৃসষ প্রধাৈ প্রেশ এবাং কৃসষ আমাদের 

অিাসধকারপ্রাপ্ত খাত। কৃসষখাদতর প্রধাৈ উিকরণিমূহ, সবদশষ কদর িার, 

বীজ, কীটৈাশক ইতযাসে আমোসৈদত শূন্য শুল্কহার অব্যাহত রাখা হদয়দছ। 

প্ররয়াসত শুল্ক হাদর কৃসষ ্ন্ত্রিাসত ও ্ন্ত্রাাংশ আমোসৈর সুসবধা িম্প্রিারণ 

করার প্রস্তাব করসছ। 

১৯৫। প্রেদশ বতথমাদৈ প্রচুর প্রেঁয়াদজর িাষ হদে। সকন্তু আমোসৈকৃত প্রেঁয়াদজ 

শূন্য শুল্কহার সবদ্যমাৈ র্াকায় প্রেশীয় প্রেঁয়াজ িাষীরা উৎিােৈ ব্যদয়র তুলৈায় 

ন্যায্যমূল্য প্রাসপ্ত হদত বসঞ্চত হওয়ার শঙ্কা রদয়দছ। এদত ভসবষ্যদত প্রেঁয়াজ 

িাদষর প্রিদত্র িাষীরা সৈরুৎিাসহত হদত িাদর। তাই, প্রেশীয় প্রেঁয়াজ িাষীদের 

ন্যায্যমূল্য প্রাসপ্ত সৈসিতকরণ, প্রেঁয়াজ িাদষ উৎিাহ প্রোৈ এবাং আমোসৈর 

উির সৈভথরশীলতা হ্রাদির লদিয প্রেঁয়াজ আমোসৈদত সকছুটা আমোসৈ শুল্ক 
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আদরাি করার প্রস্তাব করসছ। 

১৯৬। েীঘ থসেৈ ্াবৎ প্রেদশ খাবার লবণ (দিাসিয়াম প্রিারাইি) আমোসৈ 

সৈসষদ্ধ র্াকদলও সশল্প লবণ (দিাসিয়াম িালদফট/িাইদিাসিয়াম িালদফট) 

আমোসৈর সুদ্াগ রদয়দছ। খাবার লবদণর িাদর্ সশল্প লবদণর োদমর তারতম্য 

অদৈক প্রবসশ হওয়ায় অিদঘাষণার মাধ্যদম খাবার লবণ আমোসৈর প্রবণতা 

লিয করা প্রগদছ। তাছািা, খাবার লবদণর িাদর্ সশল্প লবণ সমসশদয় 

বাজারজাত করার অসভদ্াগও প্রশাৈা ্ায় ্া জৈস্বাদস্থযর জন্য মারাত্মক 

িসতকর। এদত প্রেদশর প্রাসন্তক ি্ থাদয়র লবণ িাষী ও লবণ সমলিমূহ 

িসতিস্থ হদে এবাং জৈস্বাস্থয ঝুঁসক বতসর হদে। প্রেদশ উৎিাসেত লবদণর 

ন্যায্যমূল্য প্রাসপ্ত সৈসিতকরণ এর মাধ্যদম লবণ িাষীদের প্রসতরিণ এবাং 

জৈস্বাস্থয ঝুঁসক হ্রাদির লদিয সশল্প লবণ (দিাসিয়াম িালদফট/িাইদিাসিয়াম 

িালদফদটর) আমোসৈদত সবদ্যমাৈ শুল্কহার বৃসদ্ধর প্রস্তাব করসছ। 

১৯৭। মৎস্য, প্রিাসি ও প্রিইসর খাদতর প্রটকিই উন্নয়ৈ ও সবকাদশর লদিয 

উি খাদতর খাদ্যিামিী ও ৈাৈাসবধ উিকরণ আমোসৈদত সবগত িমদয় প্রেত্ত 

প্ররয়াসত সুসবধা অব্যাহত প্ররদখ ৈতুৈ ২টি উিকরণ (Soyabean oil cake ও 

Soya protein concentrate) প্ররয়াসত সুসবধার অন্তর্ভ থি করার প্রস্তাব করসছ। 

এর ফদল, প্রিাসি খাদ্যিামিীর কাঁিামাদলর আমোসৈ ব্যয় হ্রাি িাদব। এছািা, 

প্রিাসিখাদতর প্রসতরিদণ প্রসক্রয়াজাত মুরগীর অাংশ সবদশষ (chicken in cut 

piece form) আমোসৈর প্রিদত্র শুল্কহার বৃসদ্ধর প্রস্তাব করসছ। কৃসষখাদতর 

সবসভন্ন উিখাদতর প্রদণােৈা (িসরসশি ‘খ’ এর িারণী- ১) তুদল ধরা হদয়দছ। 

(খ) সশল্পখাত 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৯৮। কদরাৈা ভাইরাি (দকাসভি-১৯) এর ফদল সৃি ববসশ্বক মহামারীদত 

সবি্ থস্ত অর্ থৈীসতদক পুৈগ থঠদৈর জন্য কম থিাংস্থাৈ ও সবসৈদয়াগ সৃসিদত 
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সশল্পখাদতর গুরুত্ব অিসরিীম। সশল্পখাদত সবসৈদয়াগ বৃসদ্ধ, ্র্া্র্ প্রসতরিদণর 

মাধ্যদম সবদ্যমাৈ সশদল্পর উৎিােৈ িমতার িদব থাচ্চ ব্যবহার এবাং রপ্তাসৈমুসখ 

সশদল্পর বহুমুসখ প্রিাদরর প্রকৌশল অবলেদৈ সশল্পখাদতর সবসভন্ন উিখাদতর জন্য 

শুল্ক-কর হ্রাি/বৃসদ্ধর সৈম্নরূি প্রস্তাব করসছ: (িসরসশি ‘খ’ এর িারণী- ২ 

দ্র্িব্য)। 

১) ক্ষুদ্র্ ও মাঝাসর সশল্প: ক্ষুদ্র্ ও মাঝাসর সশল্প (এি.এম.ই) খাদতর উন্নয়দৈর 

কর্া সবদবিৈা কদর মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী হালকা প্রদকৌশলদক ‘২০২০ 

িাদলর বষ থ িে’ প্রঘাষণা কদরদছৈ। এর গুরুত্ব অনুধাবৈ কদর ক্ষুদ্র্ ও 

মাঝাসর সশদল্পর প্রসতরিদণ সবদশষ ব্যবস্থা প্রৈয়ার উদদ্যাগ িহণ করা 

হদয়দছ। এি.এম.ই ফাউদেশদৈর সুিাসরদশর আদলাদক এি.এম.ই সশদল্পর 

িে উৎিােদৈ ব্যবহৃত কসতিয় উিকরণ আমোসৈদত প্ররয়াসত সুসবধা 

প্রোদৈর প্রস্তাব করা হদয়দছ। এি.এম.ই সশল্প কতৃথক বতসরকৃত িে 

(দ্মৈ: প্রিদরক, স্ক্রু, ক্ষুদ্র্ ্ন্ত্রাাংশ ইতযাসে) আমোসৈদত উি সশদল্পর 

প্রসতরিদণর জন্য শুল্ককর বৃসদ্ধর প্রস্তাব করা হদয়দছ। প্রেশীয় মধু িাষীদের 

স্বার্ থ িাংরিদণ এবাং তাদের প্রসতরিদণর জন্য মধু আমোসৈদত সবদ্যমাৈ 

শুল্কহার খাসৈকটা বৃসদ্ধর প্রস্তাব করা হদয়দছ। 

২) রপ্তাসৈ সশল্প: শতভাগ রপ্তাসৈমুসখ গাদম থন্টি এবাং প্রটক্সটাইল সশল্পদক 

প্রদণােৈা প্রোদৈর লদিয এ সশল্প িাংসিি িাংগঠদৈর ন্যায্য প্রস্তাবিমূদহর 

আদলাদক কসতিয় িে (দ্মৈ: RFID Tag, Industrial Racking 

System, Cutting table ইতযাসে) আমোসৈদত প্ররয়াসত সুসবধা প্রোদৈর 

প্রস্তাব করসছ। এছািা, বে সুসবধার ্র্া্র্ ব্যবহার সৈসিতকরদণ 

সবদ্যমাৈ বদেি ওয়যারহাউজ লাইদিসন্সাং সবসধমালা প্র্ৌসিকীকরদণর 

প্রস্তাব করা হদয়দছ। 

৩) িাদ্যকা সশল্প: রপ্তাসৈ বহুমুসখকরদণ িম্ভাবৈাময় িাদ্যকা সশদল্পর প্রিাদরর 

লদিয উি সশদল্পর সতৈটি কাঁিামাল আমোসৈদত প্ররয়াসত সু্সবধা প্রোদৈর 

প্রস্তাব করা হদয়দছ। 
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৪) ইদলকিসৈক্স সশল্প: প্ররসফ্রজাদরটর ও এয়ার কসেশৈাদরর কদম্প্রিার 

উৎিােৈকারী প্রেশীয় সশদল্পর সুরিায় উি সশদল্পর কাঁিামাল আমোসৈদত 

সবদ্যমাৈ প্ররয়াসত সুসবধা িম্প্রিারদণর প্রস্তাব করসছ। 

৫) জাহাজ সৈম থাণ সশল্প: প্রেশীয় জাহাজ সৈম থাণ সশদল্পর প্রিার ও সবদ্যমাৈ 

সশদল্পর প্রসতরিদণ প্রেজার আমোসৈদত প্ররয়াসত সুসবধা প্রতযাহার কদর 

শুল্কহার বৃসদ্ধর প্রস্তাব করসছ। 

৬) সিটারদজন্ট সশল্প: সিটারদজন্ট সশদল্পর অন্যতম প্রধাৈ কাঁিামাল Linear 

Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) এর শুল্কহার হ্রাি করার 

প্রস্তাব করা হদয়দছ। 

৭) স্যাসৈটাসর ন্যািসকৈ ও িায়ািার সশল্প: স্যাসৈটাসর ন্যািসকৈ ও িায়ািার 

সশদল্পর একটি কাঁিামাল Textile back sheet/ Non-woven air 

through bonded (ADL) আমোসৈদত সবদ্যমাৈ প্ররয়াসত সুসবধা 

িম্প্রিারদণর প্রস্তাব করসছ। 

৮) ইস্পাত সশল্প: ইস্পাত সশদল্পর সবকাদশ উি সশদল্পর একটি কাঁিামাল 

(refractory cement) আমোসৈদত শুল্কহার হ্রাি করার প্রস্তাব করা 

হদয়দছ। এছািা, উি সশদল্পর কাঁিামাল উৎিােৈকারী সশদল্পর প্রসতরিদণ 

সতৈটি িে (Ferro-Manganese, Ferro-silicon, Ferro Silico-

manganese) এর আমোসৈ সৈয়ন্ত্রদণর লদিয প্ররগুদলটসর সিউটি বৃসদ্ধর 

প্রস্তাব করা হদয়দছ। 

৯) প্ল্াসস্টক ও প্যাদকসজাং সশল্প: প্ল্াসস্টক ও প্যাদকসজাং সশদল্পর সবকাদশ উি 

সশদল্পর জন্য প্রদয়াজৈীয় Photographic plates of plastic আমোসৈদত 

শুল্কহার হ্রাি করার প্রস্তাব করসছ। 

১০) কাগজ উৎিােৈ সশল্প: কাগজ উৎিােৈ সশদল্প প্রদয়াজৈীয় একটি কাঁিামাল 

(washing & cleaning agent) আমোসৈদত সবদ্যমাৈ শুল্কহার হ্রাি 

করার প্রস্তাব করসছ। 
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১১) লুব প্রিসোং সশল্প: প্রেশীয় লুব প্রিসোং সশদল্পর সবকাদশ উি সশদল্পর প্রধাৈ 

কাঁিামাল প্রবইজ অদয়দলর উির সবদ্যমাৈ শুল্কহার হ্রাি করার প্রস্তাব করা 

হদয়দছ। এছািা, প্রবইজ অদয়ল, লুসব্রদকটিাং অদয়ল ও সলকুযইি 

প্যারাসফদৈর ন্যযৈতম মূল্য প্র্ৌসিকীকরণ করার প্রস্তাব করা হদয়দছ। 

১২) সি. আর কদয়ল সশল্প: প্রেশীয় সি,আর, কদয়ল উৎিােৈকারী সশল্পদক 

প্রসতরিদণর স্বাদর্ থ উি সশদল্পর বতসর িে আমোসৈদত সবদ্যমাৈ 

প্ররগুদলটসর সিউটি বৃসদ্ধ করার প্রস্তাব করসছ। 

১৩) এলসিসজ সিসলোর ও অদটা ট্যাঙ্ক সশল্প: সবকাশমাৈ এলসিসজ সিসলোর 

ও অদটা ট্যাঙ্ক প্রস্তুতকারী সশল্পদক প্রদণােৈা প্রোদৈর লদিয কসতিয় 

ৈতুৈ িে অন্তভূ থি কদর সবদ্যমাৈ প্ররয়াসত সুসবধা িম্প্রিারণ ও 

প্র্ৌসিকীকরণ করার প্রস্তাব করসছ। 

(গ) স্বাস্থযখাত 

মাৈৈীয় স্পীকার 

১৯৯। কদরাৈা ভাইরাি (দকাসভি-১৯) এর প্রাদ্যভথাব প্রমাকাদবলায় 

অন্তব থতীকালীৈ ব্যবস্থা সহদিদব বাদজদটর প্রাক্কাদলই সবদশষ প্রজ্ঞািদৈর মাধ্যদম 

কদরাৈাভাইরাি প্রটসস্টাং সকট, মাস্ক ও ব্যসিগত সুরিািামিী (PPE) 

আমোসৈ এবাং হযাে স্যাসৈটাইজার, মাস্ক ও PPE উৎিােদৈ প্রদয়াজৈীয় 

কাঁিামাল আমোসৈর উির প্রদ্াজয িমুেয় শুল্ককর মওকুফ করা হদয়দছ। 

স্বাস্থযখাতদক আদরা সুিাংহত করার লদিয সিসকৎিািামিী জীবাণুমুিকরদণ 

ব্যবহা্ থ Autoclave প্রমসশৈ স্থাৈীয়ভাদব উৎিােদৈর প্রিদত্র প্রদয়াজৈীয় 

কাঁিামাল আমোসৈদত প্ররয়াসত সুসবধা প্রবতথদৈর প্রস্তাব করসছ।  

(ঘ) আইসিটিখাত 

২০০। আইসিটি খাদতর অন্যতম গুরুত্বপূণ থ অনুষঙ্গ প্রিলুলার প্রফাৈ উৎিােৈ 
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ও িাংদ্াজৈ সশদল্প প্ররয়াসত সুসবধা প্রোদৈর কারদণ স্থাৈীয় ি্ থাদয় প্রবশ 

কদয়কটি প্রিলুলার প্রফাৈ উৎিােৈ ও িাংদ্াজৈকারী সশল্প প্রসতষ্ঠাৈ গদি 

উদঠদছ। প্রিলুলার প্রফাৈ উৎিােৈ উৎিাসহত করা ও িাংদ্াজৈ সশল্প প্রিাদর 

উি সশদল্পর কাঁিামাল আমোসৈদত সবদ্যমাৈ প্ররয়াসত সুসবধা আদরা সবসৈদয়াগ 

বান্ধব ও প্র্ৌসিকীকরণ করার প্রস্তাব করা হদয়দছ। এছািা, এ সশদল্পর 

প্রসতরিণ এবাং আমোসৈ ি্ থাদয় িঠিক মূল্য সৈসিতকরদণর মাধ্যদম ্র্া্র্ 

রাজস্ব আহরদণর লদিয প্রিলুলার প্রফাদৈর ন্যযৈতম মূল্য সৈধ থারদণর প্রস্তাব 

করসছ। 

(ঙ) স্বণ থ আমোসৈ 

২০১। ২০১৮ িাদল স্বণ থ ৈীসতমালা প্রণীত হদলও স্বণ থ আমোসৈদত করভার 

প্রবশী র্াকার ফদল এ্াবৎ প্রেদশ ববধভাদব প্রকাৈ স্বণ থ আমোসৈ হয়সৈ। অনবধ 

িদর্ স্বণ থ আমোসৈ সৈরুৎিাসহত করা এবাং অর্রাইজি সিলারদের মাধ্যদম 

ববধ িদর্ স্বণ থ আমোসৈদত উৎিাহ প্রোদৈর লদিয স্বণ থবার আমোসৈর উির 

সবদ্যমাৈ ১৫% VAT প্রতযাহার করার প্রস্তাব করসছ। আশা করা ্ায়, এর 

ফদল ববধ িদর্ স্বণ থ আমোসৈ এবাং স্থাৈীয় ি্ থাদয় স্বণ থালাংকার বতসর ও সবিণৈ 

খাদত মূল্য িাংদ্াজৈ কর আহরণ বৃসদ্ধ িাদব (িসরসশি ‘খ’ এর িারণী- ৩ 

দ্র্িব্য)। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

২০২। সবদ্যযৎ উৎিােৈ িমতা িাসহোর তুলৈায় কম র্াকায় বতথমাৈ িরকার 

২০০৯ িাদল োসয়ত্ব িহদণর ির জরুসর সভসত্তদত দ্রুততার িাদর্ সবদ্যযৎ 

উৎিােদৈর জন্য ফাদৈ থি অদয়ল প্রবইজি িাওয়ার প্ল্ান্ট স্থািদৈর উদদ্যাগ িহণ 

কদর। এরই ধারাবাসহকতায় সবদ্যযৎ উৎিােৈ খরি হ্রাদির জন্য ২০১১ িাদল 

প্রজ্ঞািদৈর মাধ্যদম ফাদৈ থি অদয়দলর উির আমোসৈ ি্ থাদয় প্রদ্াজয শুল্ককর 

মওকুফ করা হয়। ইদতামদধ্য সবকল্প জ্বালাৈী িহজলভয হদয়দছ এবাং তার 
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মাধ্যদম িাশ্রয়ী মূদল্য সবদ্যযৎ উৎিােদৈর জন্য সবদ্যযৎ উৎিােৈ প্রকন্দ্র গদি 

উদঠদছ। ফদল, এখৈ প্রেদশ িাসহোর তুলৈায় অদৈক প্রবসশ িসরমাণ সবদ্যযৎ 

উৎিাসেত হদে। তাই, ফাদৈ থি অদয়ল সৈভথর িাওয়ার প্ল্ান্ট স্থািৈ সৈরুৎিাসহত 

করার লদিয ফাদৈ থি অদয়ল আমোসৈদত প্ররয়াসত সুসবধা প্রতযাহার করার 

প্রস্তাব করসছ। 

২০৩। মৎস্যখাতদক প্রদণােৈা প্রোৈ এবাং ব্লু ইদকাৈসম’র সুফল িাওয়ার 

লদিয গভীর িমুদদ্র্ প্রজদলদের মাছ ধরার অন্যতম প্রধাৈ উিকরণ Electrical 

Signaling Equipment আমোসৈদত শুল্কহার হ্রাি করার প্রস্তাব করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

২০৪। বাাংলাদেশ সিদঙ্গল উইদো কসমশৈাদরট গঠৈ, সি সমসৈসমি সবসধমালা 

কা্ থকর করা, দ্রুততার িাদর্ িে খালাি ও বদদর িেজট সৈরিৈ, কাস্টমি 

কম থকতথাদের স্বীয় সবদবিৈা প্রসূত সবিাসরক িমতা হ্রাি এবাং দ্রুত মামলা 

সৈষ্পসত্তর সৈসমত্ত আিীলাত িাইবুযৈাল পুৈগ থঠৈ এর লদিয সবদ্যমাৈ Customs 

Act, 1969 এ প্রদয়াজৈীয় িাংদশাধৈী আৈয়দৈর প্রস্তাব করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

২০৫। কাস্টমি আইদৈর প্রর্ম তফসিদল িাংদশাধৈ: আন্তজথাসতক বাসণজয 

িহজীকরদণর উদদ্দদশ্য িদের ৈামকরণ এবাং প্রশ্রসণসবন্যািজসৈত জটিলতা 

দূর করার লদিয আমোসৈ-রপ্তাসৈ িদে সবদ্যমাৈ এইি.এি প্রকাি, বণ থৈা, 

আমোসৈ শুল্ক, িম্পূরক শুল্ক, মূল্য িাংদ্াজৈ কর ইতযাসেদত প্র্িব করসণক 

ত্রুটি, অিঙ্গসত, ববষম্য িসরলসিত হদয়দছ তা ্র্া্র্ভাদব িরীিা ও 

ি্ থাদলািৈা কদর িাংদশাধৈ, প্রদ্াজয প্রিদত্র পৃর্ক এইি.এি প্রকাি সৃজৈ ও 

প্র্ৌসিকীকরদণর প্রস্তাব করসছ (িসরসশি ‘খ’ এর িারণী-৪ দ্র্িব্য)। 

২০৬। আমোসৈকৃত িদের িঠিক মূল্য সৈধ থারদণর মাধ্যদম ্র্া্র্ রাজস্ব 

আোদয়র লদিয উচ্চ শুল্ক-কর হার িম্পন্ন কসতিয় িদের সবদ্যমাৈ ন্যযৈতম 
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মূল্য প্র্ৌসিকীকরদণর প্রস্তাব করসছ। 

মাৈৈীয় স্পীকার 

২০৭। অর্ থনৈসতক অিগসত অজথদৈর প্রিদত্র দ্রুততার িাদর্ এসগদয় িলার িদর্ 

কদরাৈাভাইরাি (প্রকাসভি-১৯) এর ফদল সৃি ববসশ্বক মহামারীর কারদণ প্রেদশর 

অর্ থৈীসত র্মদক োঁসিদয়দছ। এ িসরসস্থসত হদত উত্তরদণর জন্য সবসৈদয়াগদক 

উৎিাসহত করার লদিয আমোসৈ-রপ্তাসৈ বাসণজয িহজীকরদণ কাস্টমিদক 

আন্তজথাসতক মাদৈ উন্নীতকরদণর সবকল্প প্রৈই। বাাংলাদেশ কাস্টমিদক 

আধুসৈকায়দৈর লদিয জাতীয় রাজস্ব প্রবাি থ কতৃথক ইদতামদধ্য এযািাইকুিা 

ওয়াল্ডথ এর আিদিদিশৈ, ন্যাশৈাল সিদঙ্গল উইদো প্রকল্প বাস্তবায়ৈ, 

স্বয়াংসক্রয় কাস্টমি ঝুঁসক ব্যবস্থািৈা িালু, অর্রাইজি ইদকাদৈাসমক অিাদরটর 

ব্যবস্থা প্রবতথৈ ইতযাসে প্রবশ সকছু িেদিি িহণ করা হদয়দছ। এ িকল 

িেদিি দ্রুত বাস্তবায়ৈ িম্ভব হদল Ease of doing business এর সূিদক 

বাাংলাদেদশর উন্নসত ঘটদব, সবসৈদয়াদগর ির্ সুগম হদব এবাং প্রেদশর 

অর্ থৈীসতর িাকা অসধকতর িিল হদব। এদত রাজস্ব আহরদণ এক ৈব সেগদন্তর 

সূিৈা হদব বদল আমার সবশ্বাি। 

২০৮। বাাংলাদেশ অর্ থনৈসতক উন্নয়দৈ ধারাবাসহক অিগসত লাভ করদছ। 

পৃসর্বীর িব থত্রই আজ তাই বাাংলাদেশ প্রশাংসিত হদে। তদব আমাদেরদক 

আদরা বহুদূর এসগদয় প্র্দত হদব। আমরা উন্নত সবদশ্বর কাতাদর িাসমল হদত 

বদ্ধিসরকর। আর এদিদত্র রাজস্ব প্রশািদৈর ভূসমকা গুরুত্বপূণ থ। জাতীয় রাজস্ব 

প্রবাদি থ প্র্ িকল আধুসৈকায়ৈ, অদটাদমশৈ ও িম্প্রিারণ কা্ থক্রম িহণ করা 

হদয়দছ, আশা করা ্ায় এগুদলার িফল বাস্তবায়দৈর ফদল একসেদক প্র্মৈ 

রাজস্ব প্রশািদৈর স্বেতা ও জবাবসেসহতা বািদব প্রতমসৈ রাজস্ব আহরণ 

বৃসদ্ধিহ প্রেদশর অর্ থৈীসত আদরা গসতশীল হদব। আমরা অজথৈ করব উন্নয়দৈর 

অসভি লিয। 
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অিম অধ্যায় 

বাদজদট প্রেত্ত প্রসতশ্রুসত ও তার বাস্তবায়ৈ অিগসত 

মাৈৈীয় স্পীকার 

২০৯। গত বছদরর বাদজট বিৃতায় আসম আসর্ থক খাদত িাংস্কার ও আর্ থ-

িামাসজক উন্নয়দৈ অদৈকগুসল প্রসতশ্রুসত সেদয়সছলাম। প্রিগুদলার মদধ্য প্রবশ 

সকছু প্রসতশ্রুসত ইদতামদধ্য বাস্তবায়ৈ কদরসছ এবাং প্রবশ সকছুর কা্ থক্রম িলমাৈ 

রদয়দছ। আসম আিৈার অবগসতর জন্য প্রসতশ্রুসত বাস্তবায়ৈ অিগসত 

ধারাবাসহকভাদব উিস্থািৈ করসছ। 

১) ববধ িদর্ অর্ থ প্রপ্রররণ উৎিাসহত করার জন্য ১লা জুলাই, ২০১৯ হদত 

প্রবািী বাাংলাদেশীদের প্রপ্রসরত অদর্ থর উির ২ শতাাংশ হাদর প্রদণােৈা 

প্রোৈ করা হদে । ফদল িলসত অর্ থবছর প্রশষ হওয়ার ১ মাি আদগই 

প্রবাি আদয় গত বছদরর িদব থাচ্চ ১৬.৪২ সবসলয়ৈ িলাদরর প্ররকি থ ছাসিদয় 

ৈতুৈ ১৬.৫৬ সবসলয়ৈ িলাদরর প্ররকি থ সৃসি হদয়দছ। 

২) বতরী প্রিাষাক রপ্তাসৈ বৃসদ্ধর লদিয ১লা জুলাই, ২০১৯ হদত বতরী 

প্রিাষাদকর িকল খাদত ১ শতাাংশ হাদর রপ্তাসৈ প্রদণােৈা প্রোৈ করা হদে। 

৩) প্রেদশর সশল্প ও ব্যবিা খাতদক প্রসতদ্াসগতা িিম করার লদিয ১ লা 

এসপ্রল, ২০২০ হদত ব্যাাংক ঋদণর সুদের হার িদব থাচ্চ ৯ শতাাংদশ কা্ থকর 

করা হদয়দছ। 

৪) ৈতুৈ আসর্ থক ইন্সিুদমন্ট প্রিলদৈর লদিয: (ক) প্রভঞ্চার কযাসিটাল 

গাইিলাইৈ প্রণয়ৈ করা হদয়দছ; (খ) প্রর্মবাদরর মত লেৈ স্টক 

এক্সদিদঞ্জ টাকা সিৈসমদৈদটি বাাংলা বে িালু করা হদয়দছ; (গ) 

পু ুঁসজবাজাদর িাস্ট েসলল সৈবন্ধদৈ স্টযাম্প শুল্ক হ্রাি করা হদয়দছ। 

৫) পুুঁসজবাজারদক গসতশীল ও সবসৈদয়াগ উৎিাসহত করার জন্য: (ক) ৫০ 
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হাজার টাকা ি্ থন্ত লভযাাংশ আয় করমুি করা হদয়দছ; (খ) প্রশয়ার হদত 

প্রাপ্ত লভযাাংদশর উির বিত কর িসরহার করা হদয়দছ; (গ) মুৈাফার 

কমিদি ৫০ শতাাংশ ৈগে সিসভদিে প্রঘাষণা বাধ্যতামূলক করা হদয়দছ। 

৬) আমোসৈ ও রপ্তাসৈ িদের শতভাগ স্কযাসৈাং িালুর লদিয ০২টি স্কযাৈার 

স্থািৈ করা হদয়দছ এবাং আদরা ১৪টি স্কযাৈার িাংিদহর কা্ থক্রম িলমাৈ 

আদছ। 

৭) কর অব্যাহসত িসরহাদরর অাংশ সহদিদব সবগত অর্ থবছদরর তুলৈায় আয় 

কর, আমোসৈ শুল্ক এবাং মূল্য িাংদ্াজৈ কর অব্যাহসত ্র্াক্রদম ৪১ 

শতাাংশ, ২১.৩৪ শতাাংশ এবাং ৯২ শতাাংশ কমাদৈা হদয়দছ। 

৮) আসর্ থক ও রাজস্ব খাদতর মামলার জট সৈরিদৈ সুসপ্রম প্রকাদট থ দ্য’টি পৃর্ক 

প্রবঞ্চ গঠৈ করা হদয়দছ; ব্যাাংক, আসর্ থক ও রাজস্ব খাত িাংস্কাদরর অাংশ 

সহদিদব ১০টি সবদ্যমাৈ আইৈ িাংদশাধৈ ও ছয়টি ৈতুৈ আইৈ প্রণয়দৈর 

কাজ শুরু হদয়দছ। 

৯) বতথমাদৈ ২ লি ২০ হাজার প্রিৈশৈারদক ইএফটি’র মাধ্যদম প্রিৈশৈ 

প্রোৈ হদে। িলমাৈ মুসজব বদষ থ অবসশি প্রিৈশৈারদের ইএফটি’র 

আওতায় আৈা হদব। 

১০) ‘জাতীয় িঞ্চয়স্কীম অৈলাইৈ ম্যাদৈজদমন্ট সিদস্টম’ িালুর মাধ্যদম 

জাতীয় িঞ্চয় সস্কমিমূদহর সবক্রয়, মুৈাফা, ৈগোয়ৈ ইতযাসে 

সিসজটাইদজশৈ করা হদয়দছ। এছািাও প্রিাস্টাল িঞ্চয় ও প্রিাস্টাল 

ব্যাাংসকাং ব্যবস্থা অদটাদমশদৈর আওতায় আৈা হদয়দছ। 

১১) সবসভন্ন প্রিক্টদর বীমা িালু করার অাংশ সহিাদব: (ক) গবাসে িশু বীমা িালু 

করা হদয়দছ; (খ) িরকারী কম থিারীদের জন্য জীবৈ বীমা িালুর প্রসক্রয়া 

শুরু হদয়দছ এবাং (গ) কৃসষ প্রিদত্রও বীমা িালু করা হদব। 

১২) বতথমাৈ অর্ থবছদর িব থদমাট ২৬২০টি মাধ্যসমক, উচ্চ মাধ্যসমক ও 

কাসরগসর সশিা প্রসতষ্ঠাৈ এবাং মাদ্র্ািা এমসিওভূি করা হদয়দছ। 
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১৩) ৈেী ভাঙ্গৈ কবসলত এলাকার িসতিস্ত জৈিাধারদণর পুৈ থবািদৈর জন্য 

ৈীসতমালা প্রণয়ৈ এবাং ১০০ প্রকাটি টাকা বরাদ্দ করা হদয়দছ। 

২১০। অবসশি প্রসতশুসতগুসলর বাস্তবায়ৈ িলমাৈ আদছ। প্রকাসভি-১৯ দ্যদ্ থাদগর 

কারদণ সকছু সকছু বাস্তবায়ৈ িময়মত িম্পন্ন হয়সৈ। তদব অসিদরই প্রিগুদলার 

বাস্তবায়ৈ িম্পন্ন করা হদব। 
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উিিাংহার 

মাৈৈীয় স্পীকার 

২১১। আমরা এখৈ ২০২০-২১ অর্ থবছদরর বাদজদটর প্রশষ িদব থ উিৈীত। এই 

িব থটি এই বাদজদটর উিিাংহার। 

মাৈৈীয় স্পীকার, প্রাণঘাতী কদরাৈা ভাইরাদির প্রাদ্যভথাদব সৃি প্রেদশর এই 

ক্রাসন্তলদি আমাদের িদব থাচ্চ অিাসধকার মানুষদক এই ভাইরাদির িাংক্রমণ 

প্রর্দক রিা করা। িাশািাসশ প্রেদশর মানুদষর অন্ন বস্ত্র প্র্াগাদৈর জন্য প্রেদশর 

অর্ থৈীসতর িাকাও িিল রাখা। এই িাংকটময় িসরসস্থসত প্রমাকাদবলায় 

আমাদের মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী প্রশখ হাসিৈা প্রসতসৈয়ত প্রসতটি জৈদগাষ্ঠীর িাদর্ 

িাংযুি হদেৈ, তাদের সবশ্বাি ও মদৈাবদলর জায়গাটি অটুট রাখদত। কারণ 

সতসৈ মদৈপ্রাদণ সবশ্বাি কদরৈ জীবৈ িামদৈ এসগদয় ্াওয়ার জন্য, প্রর্দম 

র্াকার জন্য ৈয়। মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রীর সেক সৈদে থশৈায় রসিত এই বাদজদটর 

হাত ধদরই আমরা অর্ থনৈসতক মদা কাটিদয় পূদব থর উন্নয়দৈর ধারাবাসহকতায় 

ভসবষ্যদতর কাসঙ্ক্ষত অর্ থনৈসতক সভত রিৈা করদবা। ইদতামদধ্য আইএমএফ 

প্রঘাষণা কদরদছ আগামী বছর আমাদের প্রবৃসদ্ধ হদব ৯.৫ শতাাংশ। প্র্ 

অমাসৈশার অন্ধকার আমাদের িারিাশদক সঘদর ধদরদছ, তা একসেৈ প্রকদট 

্াদবই। ইসতহাি িািী, বাঙ্গালী জাসত প্রশৌ্ থবীদয্যথর এক মূতথ প্রতীক। জাতীয় 

জীবদৈ কালক্রদম প্র্িকল িাংকট ও দ্যদ্ থাগ এদিদছ, বাঙ্গালী জাসত িসম্মসলত 

শসির বদলই প্রিিব প্রর্দক িসরত্রাণ প্রিদয়দছ। জাসতর সিতার প্রৈতৃদত্ব ১৯৭১ 

িাদল কাঁদধ কাঁধ সমসলদয় আমরা শত্রুর প্রমাকাসবলা কদর সবজয় অজথৈ কদরসছ। 

প্রতমসৈ একইভাদব মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রীর বসলষ্ঠ প্রৈতৃদত্ব িবাই এক িসরবার 

হদয়, এদক অিদরর িাহাদয্য কদরাৈাভাইরাি প্রমাকাসবলা যুদদ্ধও আমরা জয়ী 

হদবা, ইৈশাআল্লাহ। এই ক্রাসন্তকাদল সবভ্রান্ত, ভীত বা আতাংসকত ৈা হদয় 

আমাদের বধয্যথ এবাং িাহসিকতার িদঙ্গ িসরসস্থসতর প্রমাকাসবলা করদত হদব। 

মহাৈ বা্লু আলাসমৈ িসবত্র প্রকারআদৈর সূরা আল বাক্বারাহ’র ১৫৫ ৈের 
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আয়াদত প্রঘাষণা কদরদছৈ- 

‘‘আসম অবশ্যই প্রতামাদেরদক সকছু ৈা সকছু সেদয় িরীিায় প্রফলদবাই: 

মাদঝ মদধ্য প্রতামাদেরদক সবিদের আতঙ্ক, ক্ষুধার কি সেদয়, িম্পে, 

জীবৈ, িে-ফল-ফিল হারাদৈার মধ্য সেদয়। আর ্ারা কদির মদধ্যও বধ্ থ-

সৈষ্ঠার িাদর্ প্রিিা কদর, তাদেরদক সুখবর োও। [আল-বাক্বারাহ ১৫৫] ’’ 

িব থশসিমাৈ সৃসিকতথা প্রসতশ্রুসত সেদয়দছৈ সতসৈ তার সৃসির অকল্যাদণ সকছুই 

কদরৈ ৈা, ্া কদরৈ কল্যাদণর জন্যই কদরৈ। তাই অবশ্যই অসিদরই সতসৈ 

তার কল্যাদণর সুশীতল ছায়ায় আমদেরদক আশ্রয় সেদয় এই মহামারী ভাইরাি 

প্রর্দক িকলদক িসরত্রাৈ োৈ করদবৈ এবাং আমরা সফদর ্াদবা আমাদের 

স্বাভাসবক জীবৈ্াত্রায়, উদন্মাসিত হদব এক আদলাসকত প্রভাদরর। 

মাৈৈীয় স্পীকার, আিৈাদক অদশষ ধন্যবাে। 

জয় বাাংলা 

জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ সিরজীসব প্রহাক 
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িসরসশি-ক 

িারসণিমূদহর তাসলকা 

 

িারসণ সশদরাৈাম পৃষ্ঠা 

১ আর্ থ-িামাসজক খাদত অিগসতর সিত্র ১১২ 

২  এক েশদকর অজথৈ  ১১২ 

৩  ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর িাংদশাসধত বাদজট বরাদ্দ  ১১৩ 

৪  ২০২০-২১ অর্ থবছদরর প্রস্তাসবত আয় ও ব্যয় প্রাক্কলৈ  ১১৪ 

৫  ২০২০-২১ অর্ থবছদরর বাসষ থক উন্নয়ৈ কম থসূসির খাতওয়াসর বরাদ্দ  ১১৫ 

৬  িমি বাদজদটর খাতওয়াসর বরাদ্দ  ১১৬ 

৭  মন্ত্রণালয়/সবভাগওয়ারী বাদজট বরাদ্দ  ১১৮ 
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িারসণ ১: আর্ থ-িামাসজক খাদত অিগসতর সিত্র 

বছর 

প্রতযাসশত গি 

আয়ুষ্কাল 

(বছর) 

জৈিাংখ্যা 

বৃসদ্ধর হার 

(%) 

েসরদ্র্ 

জৈিাংখ্যা 

(%) 

অসতেসরদ্র্ 

জৈিাংখ্যা 

(%) 

িািরতার 

হার (%) 

সশশু (১ বছদরর 

ৈীদি) মৃতুয হার 

(প্রসত হাজার) 

২০০৬ ৬৫.৪ ১.৪৯ ৩৮.৪ ২৪.২ ৫২.৩ ৪৫.০ 

২০০৭ ৬৬.৬ ১.৪৭ ৩৬.৮ ২২.৬ ৫৩.৩ ৪৩.০ 

২০০৮ ৬৬.৮ ১.৪৫ ৩৫.১ ২১.০ ৫৪.৪ ৪১.০ 

২০০৯ ৬৭.২ ১.৩৬ ৩৩.৪ ১৯.৩ ৫৫.৫ ৩৯.০ 

২০১০ ৬৭.৭ ১.৩৬ ৩১.৫ ১৭.৬ ৫৬.৮ ৩৬.০ 

২০১১ ৬৯.০ ১.৩৭ ২৯.৯ ১৬.৫ ৫৫.৮ ৩৫.০ 

২০১২ ৬৯.৪ ১.৩৬ ২৮.৫ ১৫.৪ ৫৬.৩ ৩৩.০ 

২০১৩ ৭০.৪ ১.৩৭ ২৭.২ ১৪.৬ ৫৭.২ ৩১.০ 

২০১৪ ৭০.৭ ১.৩৭ ২৬.০ ১৩.৮ ৫৮.৬ ৩০.০ 

২০১৫ ৭০.৯ ১.৩৭ ২৪.৮ ১২.৯ ৬৩.৬ ২৯.০ 

২০১৬ ৭১.৬ ১.৩৭ ২৪.৩ ১২.৯ ৭১.০ ২৮.০ 

২০১৭ ৭২.০ ১.৩৭ ২৩.১* ১২.১* ৭২.৩ ২৪.০ 

২০১৮ ৭২.৩ ১.৩৭ ২১.৮* ১১.৩* ৭৩.২ ২২.০ 
২০১৯ ৭২.৪** ১.১০** ২০.৫* ১০.৫* - - 

  উৎি: বাাংলাদেশ িসরিাংখ্যাৈ বুযদরা, WDI, *প্রাক্কসলত, ** জাসতিাংদঘর িামাসজক সৈদে থশক িাটা। 

িারসণ ২: এক েশদকর অজথৈ 

অর্ থবছর 
সজসিসি 

প্রবৃসদ্ধ 

সবসৈদয়াগ (% সজসিসি) 
মার্াসিছু 

জাতীয় আয় 

(মা.ি.) 

সবদ্যযৎ 

উৎিােৈ 

িমতা 

(দম.ওয়াট) 

খাদ্যশস্য 

উৎিােৈ 

(লি 

প্রম.ট.) 

মূল্যস্ফীসত 

(বাসষ থক 

গি) 
িরকাসর ব্যসিখাত প্রমাট 

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

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

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

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

২০১৪-১৫ ৬.৫৫ ৬.৮২ ২২.০৭ ২৮.৮৯ ১,৩১৬ ১১,৫৩৪ ৩৮৪.২ ৬.৪ 

২০১৫-১৬ ৭.১১ ৬.৬৬ ২২.৯৯ ২৯.৬৫ ১,৪৬৫ ১৪,৪২৯ ৩৮৮.২ ৫.৯ 

২০১৬-১৭ ৭.২৮ ৭.৪১ ২৩.১০ ৩০.৫১ ১,৬১০ ১৫,৩৭৯ ৩৮৬.৩ ৫.৪ 

২০১৭-১৮ ৭.৮৬
 

৭.৯৭ ২৩.২৬ ৩১.২৩ ১,৭৫১ ১৮,৭৫৩
 

৪০৬.৬৪ ৫.৮
 

২০১৮-১৯ ৮.১৫
 

৮.০৩ ২৩.৫৪ ৩১.৫৭ ১,৯০৯ ২২,২৩১ ৪০৯.৭৭ ৫.৫
 

২০১৯-২০ ৫.২০
ি 

৮.০৮
ি 

১২.৭২
ি 

২০.৮০
ি 

২০৭৯
ি 

২৪,০০০ ৪৫১.২১* ৫.৫
ি 

২০২০-২১ 
(প্রদিিণ) 

৮.২ ৮.১ ২৫.৩ ৩৩.৫ ২৩২৬ -- -- ৫.৪ 

উৎি: বাাংলাদেশ িসরিাংখ্যাৈ বুযদরা ও সবদ্যযৎ সবভাগ, ি 
= িাংদশাসধত লিযমাত্রা *কৃসষ িম্প্রিারণ অসধেপ্তর, কৃসষ মন্ত্রণালদয়র প্রাক্কলৈ। 
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িারসণ ৩: ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর িাংদশাসধত বাদজট বরাদ্দ 

(প্রকাটি টাকায়)  

খাত বাদজট ২০১৯-২০ িাংদশাসধত ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ মাি থ ি্ থন্ত প্রকৃত 
১ ২ ৩ ৪ 

প্রমাট রাজস্ব আয় 
৩,৭৭,৮১০ ৩,৪৮,০৬৯ ১,৬৪,১৪৪ 

(১৩.১) (১২.৪) (৫.৯) 

এৈসবআর রাজস্ব ৩২৫৬০০ ৩০০৫০০ ১৩৬৪৫৯ 

এৈসবআর বসহভূ থত রাজস্ব ১৪৫০০ ১২৫৬৭ ৪৯২৩ 

কর ব্যতীত প্রাসপ্ত ৩৭৭১০ ৩৫০০২ ২২৭৬২ 

প্রমাট ব্যয় 
৫,২৩,১৯০ ৫,০১,৫৭৭ ২,১২,৩১৯ 

(১৮.১) (১৭.৯) (৭.৬) 

িসরিালৈ আবতথক ব্যয় 
৩১০২৬২ ২৯৫২৮০ ১৪৩০০০ 

(১০.৮) (১০.৫) (৫.১) 

উন্নয়ৈ ব্যয় 
২১১৬৮৩ ২০২৩৪৯ ৬৪২৪০ 

(৭.৩) (৭.২) (২.৩) 

তন্মদধ্য বাসষ থক উন্নয়ৈ কম থসূসি 
২০২৭২১ ১৯২৯২১ ৬০৬০৬ 

(৭.০) (৬.৯) (২.২) 

অন্যান্য ব্যয় 
১,২৪৫ ৩,৯৪৮ ৫,০৭৯ 

(০.০) (০.১) (০.২) 

বাদজট ঘাটসত 
-১৪৫,৩৮০ -১৫৩,৫০৮ -৪৮,১৭৫ 

(-৫.০) (-৫.৫) (-১.৭) 

অর্ থায়ৈ    

ববদেসশক উৎি 
৬৮০১৬ ৫৬১৬৩ -১৫৭ 

(২.৪) (২.০) (০.০) 

অভযন্তরীণ উৎি 
৭৭৩৬৩ ৯৭৩৪৫ ৪৮৩১১ 

(২.৭) (৩.৫) (১.৭) 

তন্মদধ য ব্যাাংক উৎি 
৪৭৩৬৪ ৮২৪২১ ৬৪১৩০ 

(১.৬) (২.৯) (২.৩) 

সজসিসি ২৮৮৫৮৭২
ক ২৮০৫৭০০

খ ২৮০৫৭০০
খ 

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধসৈদত সজসিসি’র শতাাংশ; ক= বাদজট প্রণয়ৈকালীৈ প্রাক্কসলত ৈাসমক সজসিসি; খ= ৈাসমক 

সজসিসির িাংদশাসধত প্রাক্কলৈ। 
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িারসণ ৪: ২০২০-২১ অর্ থবছদরর বাদজদট প্রস্তাসবত আয় ও ব্যদয়র প্রাক্কলৈ 
(প্রকাটি টাকায়)  

খাত 
বাদজট 

২০২০-২১ 

িাংদশাসধত 

২০১৯-২০ 

বাদজট 

২০১৯-২০ 

সহিাব 

২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

প্রমাট রাজস্ব আয় 
৩৭৮০০০ ৩৪৮০৬৯ ৩৭৭৮১০ ২৫১৮৭৯ 

(১১.৯) (১২.৪) (১৩.১) (৯.৯) 

তন্মদধ্য, 
    

এৈসবআর কর  ৩৩০০০০ ৩০০৫০০ ৩২৫৬০০ ২১৮৬১৬ 

এৈসবআর বসহভূ থত কর ১৫০০০ ১২৫৬৭ ১৪৫০০ ৭৩৪২ 

কর ব্যতীত প্রাসপ্ত ৩৩০০০ ৩৫০০২ ৩৭৭১০ ২৫৯২১ 

প্রমাট ব্যয় 
৫৬৮০০০ ৫০১৫৭৭ ৫২৩১৯০ ৩৯১৬৯০ 

(১৭.৯) (১৭.৯) (১৮.১) (১৫.৪) 

িসরিালৈ আবতথক ব্যয় 
৩১১১৯০ ২৭৪৯০৭ ২৭৭৯৩৪ ২১৭৮০৭ 

(৯.৮) (৯.৮) (৯.৬) (৮.৬) 

উন্নয়ৈ ব্যয় 
২১৫০৪৩ ২০২৩৪৯ ২১১৬৮৩ ১৫১০৫৫ 

(৬.৮) (৭.২) (৭.৩) (৬.০) 

তন্মদধ্য,     

বাসষ থক উন্নয়ৈ কম থসূসি 
২০৫১৪৫ ১৯২৯২১ ২০২৭২১ ১৪৭২৮৭ 

(৬.৫) (৬.৯) (৭.০) (৫.৮) 

অন্যান্য ব্যয় 
৪১৭৬৭ ২৪৩২১ ৩৩৫৭৩ ২২৮২৮ 

(১.৩) (০.৯) (১.২) (০.৯) 

বাদজট ঘাটসত 
-১৯০,০০০ -১৫৩,৫০৮ -১৪৫,৩৮০ -১৩৯,৮১১ 

(-৬.০) (-৫.৫) (-৫.০) (-৫.৫) 

অর্ থায়ৈ     

ববদেসশক উৎি (অনুোৈ িহ) 
৮০০১৭ ৫৬১৬৩ ৬৮০১৬ ৩২৯৬৬ 

(২.৫) (২.০) (২.৪) (১.৩) 

অভযন্তরীণ উৎি 
১০৯৯৮৩ ৯৭৩৪৫ ৭৭৩৬৩ ১০১৭৩৭ 

(৩.৫) (৩.৫) (২.৭) (৪.০) 

তন্মদধ্য ব্যাাংক উৎি 
৮৪৯৮০ ৮২৪২১ ৪৭৩৬৪ ২৯৪৭৯ 

(২.৭) (২.৯) (১.৬) (১.২) 

সজসিসি ৩১৭১৮০০
ক ২৮০৫৭০০

খ ২৮৮৫৮৭২
ক ২৫৩৬১৭৭ 

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধসৈদত সজসিসি’র শতাাংশ প্রেখাদৈা হদয়দছ; ক= বাদজট প্রণয়ৈকালীৈ প্রাক্কসলত ৈাসমক সজসিসি; খ= 

ৈাসমক সজসিসির িাংদশাসধত প্রাক্কলৈ। 
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িারসণ ৫: ২০২০-২১ অর্ থবছদরর বাসষ থক উন্নয়ৈ কম থসূসির খাতওয়াসর বরাদ্দ 
(দকাটি টাকায়) 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ 
বাদজট 

২০২০-২১ 

িাংদশাসধত 

২০১৯-২০ 

বাদজট 

২০১৯-২০ 

সহিাব  

২০১৮-১৯ 

সহিাব  

২০১৭-১৮ 

সহিাব  

২০১৬-১৭ 

সহিাব  

২০১৫-১৬ 

(ক) মাৈবিম্পে         

১. প্রার্সমক ও গণসশিা 

মন্ত্রণালয়  

৯৪০৪ ৯০১৬ ৯২৭০ ৬৩৩৭ ৬৫৪৫ ৫,৪৫২ ৪,৯২৪ 

(৪.৬) (৪.৭) (৪.৬) (৪.৩) (৫.৫) (৬.০) (৬.০) 

২. স্বাস্থযদিবা সবভাগ 
১০০৫৪ ৭৬৬৭ ৯৯৩৭ ৬৭১২ ৫৩৩৯ ৩,৫৪০ ৩,৩৬২ 

(৪.৯) (৪.০) (৪.৯) (৪.৬) (৪.৫) (৩.৯) (৪.১) 

৩. মাধ্যসমক ও উচ্চ সশিা 

সবভাগ 

৯৮৬৫ ৭৬৯৮ ৮৯২৭ ৫৭১৪ ৩৩৭৫ ৫,০০৩ ৩,৬৫৯ 

(৪.৮) (৪.০) (৪.৪) (৩.৯) (২.৮) (৫.৫) (৪.৫) 

৪. অন্যান্য 
২৯১১১ ২৫০১৩ ২৭,৪৮১ ১৮,৮৭৬ ৮,১৮৭ ৮,১৯২ ৫,০৬৪ 

(১৪.২) (১৩.০) (১৩.৬) (১২.৮) (৬.৮) (৯.১) (৬.২) 

উি-প্রমাট: 
৫৮,৪৩৪ ৪৯,৩৯৪ ৫৫,৬১৫ ৩৭,৬৩৯ ২৩,৪৪৬ ২২,১৮৭ ১৭,০০৯ 

(২৮.৫) (২৫.৬) (২৭.৪) (২৫.৬) (১৯.৬) (২৪.৬) (২০.৮) 

(খ) কৃসষ ও িল্লী উন্নয়ৈ        

৫. স্থাৈীয় িরকার সবভাগ 
৩১১৩১ ৩২৫৮৯ ২৯৭৭৭ ২৩৬৯০ ১৫০৩০ ১৭,৯৯৫ ১৫,২৮৫ 

(১৫.২) (১৬.৯) (১৪.৭) (১৬.১) (১২.৬) (১৯.৯) (১৮.৭) 

৬. িাসৈিম্পে মন্ত্রণালয় 
৬২৬৯ ৭০৯৯ ৬২৫৭ ৫৯০০ ৪৬৬০ ৩,৬৭১ ২,৭১৮ 

(৩.১) (৩.৭) (৩.১) (৪.০) (৩.৯) (৪.১) (৩.৩) 

৭. কৃসষ মন্ত্রণালয় 
২৪৫২ ১৭৬৪ ১৮২৩ ১৬৭৬ ১৩৯৮ ১,৬৩৭ ১,৭৩৩ 

(১.২) (০.৯) (০.৯) (১.১) (১.২) (১.৮) (২.১) 

৮. অন্যান্য 
৫৩১৯ ৪২৪৬ ৫,৬৩২ ৩,৮৫২ ৩,৯০৪ ৩,০৯৫ ২,৬৫০ 

(২.৬) (২.২) (২.৮) (২.৬) (৩.৩) (৩.৪) (৩.২) 

উি-প্রমাট: 
৪৫,১৭১ ৪৫,৬৯৮ ৪৩,৪৮৯ ৩৫,১১৮ ২৪,৯৯২ ২৬,৩৯৮ ২২,৩৮৬ 

(২২.০) (২৩.৭) (২১.৫) (২৩.৮) (২০.৯) (২৯.২) (২৭.৪) 

(গ) জ্বালাসৈ অবকাঠাদমা         

৯. সবদ্যযৎ সবভাগ 
২৪৮০৪ ২৩৬৩২ ২৬০১৪ ২৪৩৫৪ ২৬৫৫২ ১৩,৪৪৭ ১৫,৮৬৪ 

(১২.১) (১২.২) (১২.৮) (১৬.৫) (২২.২) (১৪.৯) (১৯.৪) 

১০. জ্বালাসৈ ও খসৈজ 

িম্পে 

১৮৩৬ ২৪১৭ ১৯১৬ ২১৬৩ ৮৬২ ১,০৯৯ ১,০৫৬ 

(০.৯) (১.৩) (০.৯) (১.৫) (০.৭) (১.২) (১.৩) 

উি-প্রমাট: 
২৬,৬৪০ ২৬,০৪৯ ২৭,৯৩০ ২৬,৫১৭ ২৭,৪১৪ ১৪,৫৪৬ ১৬,৯২০ 

(১৩.০) (১৩.৫) (১৩.৮) (১৮.০) (২২.৯) (১৬.১) (২০.৭) 

(ঘ) প্র্াগাদ্াগ অবকাঠাদমা        

১১. প্ররলির্ মন্ত্রণালয় 
১২৪৯১ ১০২৪৯ ১২৫৯৯ ১৯৮ ৯৭০১ ২,০৫৩ ৪,০৯৩ 

(৬.১) (৫.৩) (৬.২) (০.১) (৮.১) (২.৩) (৫.০) 
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মন্ত্রণালয়/সবভাগ 
বাদজট 

২০২০-২১ 

িাংদশাসধত 

২০১৯-২০ 

বাদজট 

২০১৯-২০ 

সহিাব  

২০১৮-১৯ 

সহিাব  

২০১৭-১৮ 

সহিাব  

২০১৬-১৭ 

সহিাব  

২০১৫-১৬ 

১২. িিক িসরবহৈ ও 

মহািিক সবভাগ 

২৪৮২৫ ২৩৯৬০ ২৫১৬৩ ১৯৭০৭ ১৫৮৮২ ৭,৯৫৪ ৬,৫০৭ 

(১২.১) (১২.৪) (১২.৪) (১৩.৪) (১৩.৩) (৮.৮) (৮.০) 

১৩. প্রিতু সবভাগ 
৭৯৭৩ ৬৬৮২ ৮৫৬১ ৬২৬৬ ৩২২০ ৩,৭৩৮ ৫,২৬৬ 

(৩.৯) (৩.৫) (৪.২) (৪.৩) (২.৭) (৪.১) (৬.৫) 

১৪. অন্যান্য 
৬৮৯৪ ৬৫৪১ ৬,৪৮২ ৪,৪৮৮ ২,৭৫৬ ২,২৯৯ ১,৩৬২ 

(৩.৪) (৩.৪) (৩.২) (৩.০) (২.৩) (২.৫) (১.৭) 

উি-প্রমাট: 
৫২,১৮৩ ৪৭,৪৩২ ৫২,৮০৫ ৩০,৬৫৯ ৩১,৫৫৯ ১৬,০৪৪ ১৭,২২৮ 

(২৫.৪) (২৪.৬) (২৬.০) (২০.৮) (২৬.৪) (১৭.৮) (২১.১) 

প্রমাট: 
১৮২,৪২৮ ১৬৮,৫৭৩ ১৭৯,৮৩৯ ১২৯,৯৩৩ ১০৭,৪১১ ৭৯,১৭৫ ৭৩,৫৪৩ 

(৮৮.৯) (৮৭.৪) (৮৮.৭) (৮৮.২) (৮৯.৯) (৮৭.৭) (৯০.১) 

১৫. অন্যান্য 
২২,৭১৭ ২৪,৩৪৮ ২২,৮৮২ ১৭,৩৫৪ ১২,১২৭ ১১,১৩৪ ৮,০৬৯ 

(১১.১) (১২.৬) (১১.৩) (১১.৮) (১০.১) (১২.৩) (৯.৯) 

প্রমাট এসিসি ২০৫১৪৫ ১৯২৯২১ ২০২৭২১ ১৪৭২৮৭ ১১৯৫৩৮ ৯০,৩০৯ ৮১,৬১২ 

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধসৈদত প্রমাট এসিসি বরাদদ্দর শতকরা হার প্রেখাদৈা হদয়দছ। 

িারসণ ৬: িমি বাদজদটর খাতসভসত্তক বাদজট বরাদ্দ 

(দকাটি টাকায়) 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ 
বাদজট 

২০২০-২১ 

িাংদশাসধত 

২০১৯-২০ 

বাদজট 

২০১৯-২০ 

সহিাব  

২০১৮-১৯ 

সহিাব  

২০১৭-১৮ 

সহিাব  

২০১৬-১৭ 

সহিাব  

২০১৫-১৬ 

(ক) িামাসজক অবকাঠাদমা 
১৫৫,৫৩৬ ১৩৯,৫০৮ ১৪৩,৪২৯ ১১৩,০৯৮ ৮৭,৯১৪ ৮৩,০৮৮ ৭২,৮৭৮ 

(২৭.৩৮) (২৭.৮১) (২৭.৪১) (২৮.৮৭) (২৭.৩১) (২৯.৯৭) (৩০.২৬) 

মাৈব িম্পে               

১. সশিা মন্ত্রণালয় 
৩৩১১৭ ২৮৪০০ ২৯৬২৩ ২৪৪৬০ ২০১৪৪ ২১,০৮১ ১৭,৪২৯ 

(৫.৮৩) (৫.৬৬) (৫.৬৬) (৬.২৪) (৬.২৬) (৭.৬০) (৭.২৪) 

২. প্রার্সমক ও গণসশিা 

মন্ত্রণালয় 

২৪৯৪০ ২৩৭০১ ২৪০৪১ ১৯৯১৬ ১৮৩৪৪ ১৭,৩৩০ ১৬,২৪০ 

(৪.৩৯) (৪.৭৩) (৪.৬০) (৫.০৮) (৫.৭০) (৬.২৫) (৬.৭৪) 

৩. স্বাস্থয ও িসরবার কল্যাণ 

মন্ত্রণালয় 

২২৮৮৪ ১৮৬১১ ১৯৯৪৪ ১৪৬৯৩ ১৩০৩৬ ১০,৩৪১ ১০,২৫১ 

(৪.০৩) (৩.৭১) (৩.৮১) (৩.৭৫) (৪.০৫) (৩.৭৩) (৪.২৬) 

৪. অন্যান্য 
৫৯,২৮১ ৫৩,১৮২ ৫৫,৪৪৮ ৪২,৩৯৪ ২৮,৮৯১ ২৭,২৪৭ ২০,৯০৪ 

(১০.৪৪) (১০.৬০) (১০.৬০) (১০.৮২) (৮.৯৮) (৯.৮৩) (৮.৬৮) 

উি-প্রমাট: 
১৪০২২২ ১২৩৮৯৪ ১২৯,০৫৬ ১০১,৪৬৩ ৮০,৪১৫ ৭৫,৯৯৯ ৬৪,৮২৪ 

(২৪.৬৯) (২৪.৭০) (২৪.৬৭) (২৫.৯০) (২৪.৯৮) (২৭.৪১) (২৬.৯২) 
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মন্ত্রণালয়/সবভাগ 
বাদজট 

২০২০-২১ 

িাংদশাসধত 

২০১৯-২০ 

বাদজট 

২০১৯-২০ 

সহিাব  

২০১৮-১৯ 

সহিাব  

২০১৭-১৮ 

সহিাব  

২০১৬-১৭ 

সহিাব  

২০১৫-১৬ 

খাদ্য ও িামাসজক সৈরািত্তা                

৫. খাদ্য মন্ত্রণালয় 
৫৪৭৮ ৪৫১০ ৪৫০২ ৩৭১০ ১৭৪৮ ৩৫২ ১,২৬৯ 

(০.৯৬) (০.৯০) (০.৮৬) (০.৯৫) (০.৫৪) (০.১৩) (০.৫৩) 

৬. দ্যদ্ থাগ ব্যবস্থািৈা ও 

ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

৯৮৩৬ ১১১০৪ ৯৮৭১ ৭৯২৫ ৫৭৫১ ৬,৭৩৭ ৬,৭৮৫ 

(১.৭৩) (২.২১) (১.৮৯) (২.০২) (১.৭৯) (২.৪৩) (২.৮২) 

উি-প্রমাট: 
১৫৩১৪ ১৫৬১৪ ১৪৩৭৩ ১১৬৩৫ ৭৪৯৯ ৭০৮৯ ৮০৫৪ 

(২.৭০) (৩.১১) (২.৭৫) (২.৯৭) (২.৩৩) (২.৫৬) (৩.৩৪) 

(খ) প্রভৌত অবকাঠাদমা  
১৬৭০১১ ১৫৯৫৪৫ ১৬৪৬০৩ ১৩৬১৫৫ ১১২৭২৮ ৮১৮০৬ ৮১৯৮৪ 

(২৯.৪০) (৩১.৮১) (৩১.৪৬) (৩৪.৭৬) (৩৫.০২) (২৯.৫১) (৩৪.০৫) 

কৃসষ ও িল্লী উন্নয়ৈ               

৭. কৃসষ মন্ত্রণালয় 
১৬৪৩৭ ১২৯৫২ ১৪০৪৯ ১২১৭৪ ৯২৩৭ ৭,৬২৬ ১০,৭৪০ 

(২.৮৯) (২.৫৮) (২.৬৯) (৩.১১) (২.৮৭) (২.৭৫) (৪.৪৬) 

৮. িাসৈিম্পে মন্ত্রণালয় 
৮০৮৯ ৮৭৭০ ৭৯৩২ ৭৫৫৩ ৬০২৬ ৪,৬৩৬ ৩,৬৪৬ 

(১.৪২) (১.৭৫) (১.৫২) (১.৯৩) (১.৮৭) (১.৬৭) (১.৫১) 

৯. স্থাৈীয় িরকার সবভাগ 
৩৬১০২ ৩৭০৪৯ ৩৪২৪০ ২৭৯৭৩ ১৮৬২৩ ২০,৭৩১ ১৭,৭০১ 

(৬.৩৬) (৭.৩৯) (৬.৫৪) (৭.১৪) (৫.৭৯) (৭.৪৮) (৭.৩৫) 

১০. অন্যান্য  
৮,৯২৫ ৮,৭২০ ১০,০১৩ ৭,৩৯৩ ৬,৮১২ ৭,১৫১ ৫,৬৮২ 

(১.৫৭) (১.৭৪) (১.৯১) (১.৮৯) (২.১২) (২.৫৮) (২.৩৬) 

উি-প্রমাট: 
৬৯৫৫৩ ৬৭৪৯১ ৬৬২৩৪ ৫৫০৯৩ ৪০৬৯৮ ৪০১৪৪ ৩৭,৭৬৯ 

(১২.২৫) (১৩.৪৬) (১২.৬৬) (১৪.০৭) (১২.৬৪) (১৪.৪৮) (১৫.৬৮) 

সবদ্যযৎ ও জ্বালাসৈ 
২৬৭৫৮ ২৬১৫৪ ২৮০৫১ ৩৭১৮৮ ২৮৫৬১ ১৪৬২১ ১৬৯৮৪ 

(৪.৭১) (৫.২১) (৫.৩৬) (৯.৪৯) (৮.৮৭) (৫.২৭) (৭.০৫) 

প্র্াগাদ্াগ অবকাঠাদমা               

১১. িিক সবভাগ 
২৯৪৪১ ২৮০৪৯ ২৯২৭৪ ২৩৫১৭ ১৯২৯৮ ১০,৪৯৮ ৮,৯০০ 

(৫.১৮) (৫.৫৯) (৫.৬০) (৬.০০) (৬.০০) (৩.৭৯) (৩.৭০) 

১২. প্ররলির্ মন্ত্রণালয় 
১৬৩২৬ ১৩৭৮৯ ১৬২৬৩ ৭৪১ ১২৪০৬ ৩,৪৮৯ ৬,৩৩৪ 

(২.৮৭) (২.৭৫) (৩.১১) (০.১৯) (৩.৮৫) (১.২৬) (২.৬৩) 

১৩. প্রিতু সবভাগ  
৭৯৮০ ৬৬৮৬ ৮৫৬৪ ৬৩১৭ ৩২৪২ ৩,৭৬৯ ৫,২৯৭ 

(১.৪০) (১.৩৩) (১.৬৪) (১.৬১) (১.০১) (১.৩৬) (২.২০) 

১৪. অন্যান্য  
৭,৬৮৮ ৭,৩২৩ ৭,২৫৯ ৫,১৫৬ ৩,৩৪৬ ২,৮৪৯ ১,৮২৬ 

(১.৩৫) (১.৪৬) (১.৩৯) (১.৩২) (১.০৪) (১.০৩) (০.৭৬) 

উি-প্রমাট: 
৬১৪৩৫ ৫৫৮৪৭ ৬১৩৬০ ৩৫৭৩১ ৩৮২৯২ ২০৬০৫ ২২,৩৫৭ 

(১০.৮২) (১১.১৩) (১১.৭৩) (৯.১২) (১১.৯০) (৭.৪৩) (৯.২৮) 
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মন্ত্রণালয়/সবভাগ 
বাদজট 

২০২০-২১ 

িাংদশাসধত 

২০১৯-২০ 

বাদজট 

২০১৯-২০ 

সহিাব  

২০১৮-১৯ 

সহিাব  

২০১৭-১৮ 

সহিাব  

২০১৬-১৭ 

সহিাব  

২০১৫-১৬ 

১৫. অন্যান্য প্রিক্টর  
৯২৬৫ ১০০৫৩ ৮৯৫৮ ৮,১৪৩ ৫,১৭৭ ৬,৪৩৬ ৪,৮৭৪ 

(১.৬৩) (২.০০) (১.৭১) (২.০৮) (১.৬১) (২.৩২) (২.০২) 

(গ) িাধারণ প্রিবা 
১৪০২৬৫ ১১০৮১৩ ১২৩৬৪১ ৭৭৩৫৬ ৬৮৬৪২ ৭০,২২৮ ৪৮,৬২৬ 

(২৪.৬৯) (২২.০৯) (২৩.৬৩) (১৯.৭৫) (২১.৩৩) (২৫.৩৩) (২০.১৯) 

জৈশৃাংখলা ও সৈরািত্তা  
২৮৬৭০ ২৭৪৪১ ২৭৬৩৭ ২৭০২২ ২২০৫২ ২০,৬৪৬ ১৬,৪৭৪ 

(৫.০৫) (৫.৪৭) (৫.২৮) (৬.৯০) (৬.৮৫) (৭.৪৫) (৬.৮৪) 

১৬. অন্যান্য  
১১১৫৯৫ ৮৩৩৭২ ৯৬০০৪ ৫০৩৩৪ ৪৬৫৯০ ৪৯৫৮২ ৩২১৫২ 

(১৯.৬৫) (১৬.৬২) (১৮.৩৫) (১২.৮৫) (১৪.৪৮) (১৭.৮৮) (১৩.৩৫) 

প্রমাট: 
৪৬২,৮১২ ৪০৯,৮৬৬ ৪৩১,৬৭৩ ৩২৬,৬০৯ ২৬৯,২৮৪ ২৩৫,১২২ ২০৩,৪৮৮ 

(৮১.৫) (৮১.৭) (৮২.৫) (৮৩.৪) (৮৩.৭) (৮৪.৮) (৮৪.৫) 

(ঘ) সুে িসরদশাধ 
৬৩৮০১ ৫৭৬৬৪ ৫৭০৭০ ৪৯৪৬১ ৪১৭৬৫ ৩৫,৩৩৭ ৩৩,১১৭ 

(১১.২৩) (১১.৫০) (১০.৯১) (১২.৬৩) (১২.৯৮) (১২.৭৫) (১৩.৭৫) 

(ঙ) সিসিসি ভতুথসক ও োয় 
৩৬৬১০ ৩০০৯৯ ৩৩২০২ ১৩০৯৫ ২৫৭৮ ১,৩৩৪ ৩,৭৭০ 

(৬.৪৫) (৬.০০) (৬.৩৫) (৩.৩৪) (০.৮০) (০.৪৮) (১.৫৭) 

(ি) ৈীট ঋণ োৈ ও অন্যান্য 
৪৭৭৭ ৩৯৪৮ ১২৪৫ ২৫২৫ ৮২৩৫ ৫,৪৪৩ ৪৩২ 

(০.৮৪) (০.৭৯) (০.২৪) (০.৬৪) (২.৫৬) (১.৯৬) (০.১৮) 

প্রমাট বাদজট: ৫৬৮০০০ ৫০১৫৭৭ ৫২৩১৯০ ৩৯১৬৯০ ৩২১৮৬২ ২৭৭২৩৬ ২৪০৮০৭ 

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধসৈদত প্রমাট বাদজদটর শতকরা হার প্রেখাদৈা হদয়দছ। 

িারসণ ৭: মন্ত্রণালয়/সবভাগওয়াসর বাদজট বরাদ্দ 
(দকাটি টাকায়) 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ 
বাদজট 

২০২০-২১ 

িাংদশাসধত 

২০১৯-২০ 

বাদজট 

২০১৯-২০ 

রাষ্ট্রিসতর কা্ থালয় ২৭ ২৪ ২৪ 

জাতীয় িাংিে ৩৩৫ ৩২২ ৩২৮ 

প্রধাৈমন্ত্রীর কা্ থালয় ৩,৮৩৯ ৩,৭৪৩ ৩,৫২৮ 

মসন্ত্রিসরষে সবভাগ ২৫৮ ৩০১ ২৪১ 

বাাংলাদেশ সুসপ্রম প্রকাট থ ২২২ ১৯৯ ১৯৫ 

সৈব থািৈ কসমশৈ িসিবালয় ১,৭১৭ ২,২১৯ ১,৯২১ 

জৈপ্রশািৈ মন্ত্রণালয় ৩,৩৩০ ২,৮১৪ ২,৯৩৮ 

বাাংলাদেশ িরকাসর কম থ কসমশৈ ১০৪ ১২০ ১০২ 

অর্ থ সবভাগ ১৫৬,০৭৮ ১১৫,৫৬৮ ১৩০,৮১১ 

বাাংলাদেদশর মহা সহিাব-সৈরীিক ও সৈয়ন্ত্রদকর কা্ থালয় ২৬৫ ২৩৭ ২৩৮ 

অভযন্তরীণ িম্পে সবভাগ ৩,০৯৪ ২,৫৩২ ২,৮৯৯ 
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মন্ত্রণালয়/সবভাগ 
বাদজট 

২০২০-২১ 

িাংদশাসধত 

২০১৯-২০ 

বাদজট 

২০১৯-২০ 

আসর্ থক প্রসতষ্ঠাৈ সবভাগ ২,৩৭৯ ২,৯৬২ ৩,০৪২ 

অর্ থনৈসতক িম্পকথ সবভাগ ৫,৮৭৬ ৫,২১৮ ৪,৫৬০ 

িসরকল্পৈা সবভাগ ১,২৪৮ ১,৬১১ ১,২৩১ 

বাস্তবায়ৈ িসরবীিণ ও মূল্যায়ৈ সবভাগ ১৪৮ ২০২ ১৪৯ 

িসরিাংখ্যাৈ ও তথ্য ব্যবস্থািৈা সবভাগ ৩৮৩ ৬৬৬ ৩৭৫ 

বাসণজয মন্ত্রণালয় ৬১৯ ৪২০ ৬৩২ 

িররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১,৬৩৩ ১,৫৯৭ ১,৬২১ 

প্রসতরিা মন্ত্রণালয় ৩৪,৮৪২ ৩২,৯৭৫ ৩২,৫২০ 

িশস্ত্রবাসহৈী সবভাগ ৪১ ১৩১ ৩৮ 

আইৈ ও সবিার সবভাগ ১,৭৩৯ ১,৬৩২ ১,৬৫১ 

জৈসৈরািত্তা সবভাগ ২২,৬৫৮ ২২,২১৪ ২১,৯২০ 

প্রলসজিদলটিভ ও িাংিে সবষয়ক সবভাগ ৪০ ৩৪ ৩৫ 

প্রার্সমক ও গণসশিা মন্ত্রণালয় ২৪,৯৩৭ ২৩,৭০১ ২৪,০৪০ 

মাধ্যসমক ও উচ্চ সশিা সবভাগ ৩৩,১১৮ ২৮,৪০০ ২৯,৬২৪ 

সবজ্ঞাৈ ও প্রযুসি মন্ত্রণালয় ১৭,৯৪৬ ১৬,৪৩৯ ১৬,৪৩৯ 

স্বাস্থয প্রিবা সবভাগ ২২,৮৮৩ ১৮,৬১১ ১৯,৯৪৪ 

তথ্য ও প্র্াগাদ্াগ প্রযুসি সবভাগ ১,৪১৫ ১,১৯২ ১,৯৩০ 

িমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৭,৯১৯ ৬,৮৯৪ ৬,৮৮১ 

মসহলা ও সশশু সবষয়ক মন্ত্রণালয় ৩,৮৬০ ৩,৭৮৯ ৩,৭৪৯ 

শ্রম ও কম থিাংস্থাৈ মন্ত্রণালয় ৩৫০ ৩৬৭ ৩১৩ 

গৃহায়ৈ ও গণপূতথ মন্ত্রণালয় ৬,৯৩৬ ৭,৪৪৬ ৬,৬০৩ 

তথ্য মন্ত্রণালয় ১,০৩৯ ৯১৭ ৯৮৯ 

িাংস্কৃসত সবষয়ক মন্ত্রণালয় ৫৭৯ ৫০১ ৫৭৬ 

ধম থ সবষয়ক মন্ত্রণালয় ১,৬৯৩ ১,৮৬৫ ১,৩৩৮ 

যুব ও ক্রীিা মন্ত্রণালয় ১,৪৭৪ ১,৪৫২ ১,৪৮৫ 

স্থাৈীয় িরকার সবভাগ ৩৬,১০৩ ৩৭,০৪৯ ৩৪,২৪১ 

িল্লী উন্নয়ৈ ও িমবায় সবভাগ ২,২৩৫ ২,২২৮ ২,৪৪৯ 

সশল্প মন্ত্রণালয় ১,৬১৪ ২,০০৬ ১,৫৫৬ 

প্রবািী কল্যাণ ও ববদেসশক কম থিাংস্থাৈ মন্ত্রণালয় ৬৪২ ৫৮৬ ৫৯১ 

বস্ত্র ও িাট মন্ত্রণালয় ৭১৪ ১,৩৬০ ৮০০ 

জ্বালাসৈ ও খসৈজ িম্পে সবভাগ ১,৯০৫ ২,৪৮০ ১,৯৮৬ 

কৃসষ মন্ত্রণালয় ১৫,৪৪২ ১২,৯৫৭ ১৪,০৫৩ 

মৎস্য ও প্রাসণিম্পে মন্ত্রণালয় ৩,১৯৩ ২,৫৩১ ২,৯৩২ 

িসরদবশ, বৈ ও জলবায়ু িসরবতথৈ মন্ত্রণালয় ১,২৪৬ ১,০৭৬ ১,৪৯৫ 
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মন্ত্রণালয়/সবভাগ 
বাদজট 

২০২০-২১ 

িাংদশাসধত 

২০১৯-২০ 

বাদজট 

২০১৯-২০ 

ভূসম মন্ত্রণালয় ২,০১৪ ১,৬৯০ ১,৯৪৩ 

িাসৈ িম্পে মন্ত্রণালয় ৮,০৮৯ ৮,৭৭০ ৭,৯৩২ 

খাদ্য মন্ত্রণালয় ৬,০৪৮ ৫,১৬৫ ৪,৮১৩ 

দ্যদ্ থাগ ব্যবস্থািৈা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়  ৯,৮৩৬ ১১,১০৪ ৯,৮৭১ 

িিক িসরবহৈ ও মহািিক সবভাগ ২৯,৪৪২ ২৮,০৫০ ২৯,২৭৪ 

প্ররলির্ মন্ত্রণালয় ১৬,৩৩৮ ১৩,৮০৩ ১৬,২৭৭ 

প্রৈৌ িসরবহৈ মন্ত্রণালয় ৪,০০০ ৩,৯০৬ ৩,৮৩৩ 

প্রবিামসরক সবমাৈ িসরবহৈ ও ি্ থটৈ মন্ত্রণালয় ৩,৬৮৮ ৩,৪১৭ ৩,৪২৬ 

িাক ও প্রটসলদ্াগাদ্াগ সবভাগ ৩,১৪০ ২,৬৩৫ ৩,৪৫৬ 

িাব থতয িট্টিাম সবষয়ক মন্ত্রণালয় ১,২৩৫ ১,১৯৬ ১,১৯৪ 

সবদ্যযৎ সবভাগ ২৪,৮৫৩ ২৩,৬৭৪ ২৬,০৬৫ 

মুসিযুদ্ধ সবষয়ক মন্ত্রণালয় ৪,৫০৫ ৪,১৪৮ ৪,৪৫৩ 

দ্যৈীসত েমৈ কসমশৈ ১৫০ ১২৩ ১৪০ 

প্রিতু সবভাগ ৭,৯৭৯ ৬,৬৮৫ ৮,৫৬৪ 

কাসরগসর ও মাদ্র্ািা সশিা সবভাগ ৮,৩৪৫ ৭,৩০৭ ৭,৪৫৪ 

সুরিা প্রিবা সবভাগ ৩,৮৫৮ ৩,২৩৫ ৩,৬৯৪ 

স্বাস্থয সশিা ও িসরবার কল্যাণ সবভাগ ৬,৩৬২ ৫,০৮১ ৫,৭৮৮ 

িব থদমাট ৫৬৮,০০০ ৫০১,৫৭৭ ৫২৩,১৯০ 

উৎি: অর্ থ সবভাগ। 
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িসরসশি-খ 

 

আমোসৈ-রপ্তাসৈ শুল্ক িাংক্রান্ত িারসণিমূদহর তাসলকা 
 

িারণী সশদরাৈাম পৃষ্ঠা 

১. কৃসষ খাত ১২২ 

২. সশল্প খাত ১২৩ 

৩. স্বণ থ আমোসৈ িাংক্রান্ত ১২৬ 

৪. ট্যাসরফ প্র্ৌসিকীকরণ ১২৬ 

i. শুল্ক-কদরর হ্রাি/বৃসদ্ধ িাংক্রান্ত ১২৬ 

ক) প্র্ িকল িদের আমোসৈ শুল্ক হ্রাি করা হদয়দছ ১২৬ 

খ) প্র্ িকল িদের আমোসৈ শুল্ক বৃসদ্ধ করা হদয়দছ ১২৬ 

গ) প্র্ িকল িদে প্ররগুদলটসর সিউটি আদরাি অর্বা হ্রাি/বৃসদ্ধ করা 

হদয়দছ 

১২৭ 

ঘ) প্র্ িকল িদের িম্পূরক শুল্ক আদরাি/হ্রাি/বৃসদ্ধ/প্রতযাহার করা 

হদয়দছ 

১২৮ 

ঙ) প্র্ িকল িদের আমোসৈ ি্ থাদয় VAT প্রতযাহার করা হদয়দছ ১২৮ 

ii. প্র্ িকল H.S. Code এর বণ থৈায় িসরবতথৈ, িাংদশাধৈ, সবভাজৈ, 

একীভূতকরণ এবাং ৈতুৈ H.S. Code সৃজৈ করা হদয়দছ 

১২৮ 

ক) প্র্ িকল H.S. Code এর বণ থৈা িসরবতথৈ/িাংদশাধৈ করা হদয়দছ ১২৮ 

খ) প্র্ িকল H.S. Code সবভাজৈ (Split) করা হদয়দছ ১২৯ 

গ) প্র্ িকল H.S. Code ৈতুৈ সৃসি করা হদয়দছ ১৩০ 
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িারণী-১: কৃসষখাত 

• কৃসষ খাদত প্র্ িকল িদের শুল্ক-কর বৃসদ্ধ করা হদয়দছ  

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

CD Rate 

Proposed 

CD Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 0703.10.11 Onions Wrapped/canned upto 2.5 kg 0 5 

2 0703.10.19 Onions in bulk 0 5 

3 2833.11.00 Disodium sulphate 5 15 

• কৃসষ ্ন্ত্রিাসত উৎিােদৈ ব্যবহৃত প্র্ িকল উিকরদণর শুল্ক হ্রাি করা হদয়দছ 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description 

Existing 

CD Rate 

Proposed 

CD Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.  7315.11.90 Roller Chain used on Agricultural Machinery 10% 1% 

2.  8482.10.00 
Ball Bearings Used on Agricultural 

Machinery 
10% 1% 

3.  7209.16.00 M.S Sheet (1mm-3mm)  10% 1% 

4.  8708.40.00 Gear Boxes and parts thereof 10% 1% 

5.  8708.94.00 Steering  10% 1% 

6.  4011.70.10 Tire used on agricultural Machinery 5% 1% 

7.  4013.90.10 Tube used on agricultural Machinery  5% 1% 

8.  8708.70.00 
Wheel Parts (Rim) used on agricultural 

Machinery 
10% 1% 

9.  8414.90.90 Blower for grain dryer 10% 1% 

10.  8311.90.00 Coated Electrodes of base metal 10% 1% 

• প্রিাসি/দিইসর/মৎস্য সশদল্প ব্যবহৃত প্র্ িকল উিকরদণর শুল্ক হ্রাি করা হদয়দছ 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description 

Existing 

Duty 

Proposed 

Duty 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 2304.00.00 Soyabean oil cake RD-5 % RD-0% 

2. 2309.90.90 Soya Protein Concentrate CD-10% CD-0% 
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• প্রেশীয় প্রিাসি সশদল্পর প্রসতরিদণ প্র্ িকল িদের িম্পূরক শুল্ক বৃসদ্ধ করা হদয়দছ  

Sl. 

No. 
H.S. Code Description 

Existing 

Duty 

Proposed 

Duty 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 0207.13.10 
Fresh or chilled Cuts and offal of fowls 

Wrapped/ canned upto 2.5 kg 

SD-0% 

 

SD-20% 

 

2. 0207.13.90 
Fresh or chilled Cuts and offal, fresh or 

chilled, in bulk 

SD-0% 

VAT-0% 

SD-20% 

VAT-15% 

3. 0207.14.10 
Frozen Cuts and offal of fowls 

Wrapped/canned upto 2.5 kg 

SD-0% 

 

SD-20% 

 

4. 0207.14.90 Frozen Cuts and offal of fowls in bulk 
SD-0% 

VAT-0% 

SD-20% 

VAT-15% 

িারণী-২ : সশল্প খাত 

• প্রেশীয় সশদল্পর প্রসতরিদণ প্র্ িকল িদের শুল্ক-কর বৃসদ্ধ/হ্রাি করা হদয়দছ  

Sl. 

No. 
H.S. Code Description 

Existing 

Duty 

Proposed 

Duty 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.  0409.00.90 Natural honey in bulk 
CD-15% 

VAT-0% 

CD-25% 

VAT-15% 

2.  8905.10.00 Dredgers CD-1% CD-5% 

3.  3402.11.10 
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid 

(LABSA) 
CD-15% CD-10% 

4.  3816.00.90 Mortars, concretes CD-10% CD-5% 

5.  3701.30.20 

Photosensitive plates imported by industrial 

IRC holder VAT compliant Printing and 

packaging industry 

CD-25% CD-15% 

6.  3402.90.30 
Cleaning preparation imported by industrial 

IRC holder VAT compliant paper mills 
CD-25% CD-15% 

7.  2710.19.21 

Base oil imported in bulk by Industrial IRC 

holder VAT compliant petroleum products 

processing or blending industry 

CD-10% CD-5% 
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• প্রেশীয় সশদল্পর প্রসতরিদণ প্র্ িকল িদের িম্পূরক শুল্ক বৃসদ্ধ করা হদয়দছ  

Sl. 

No. 

H.S. Code Description Existing 

SD Rate 

Proposed 

SD Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 7317.00.00 Nails, Tacks, Drawing Pins of iron/steel  0 20 

2. 7318.14.90 Other Self-Tapping Screws 0 20 

3. 7318.16.00 Threaded Nuts of Iron/Steel 0 20 

• প্র্ িকল িদের উির প্ররগুদলটসর সিউটি হ্রাি/বৃসদ্ধ করা হদয়দছ  

Sl. 

No. 
H.S. Code Description 

Existing 

RD Rate 

Proposed 

RD Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.  7202.11.00 
Ferromanganese: Containing by weight more 

than 2% of carbon 
10 15 

2.  7202.21.00 
Ferrosilicon: Containing by weight more 

than 55% of silicon 
10 15 

3.  7202.30.00 Ferro-silico-manganese 10 15 

4.  7210.11.00 
Plated or coated with tin of a thickness of 0.5 

mm or more 
3 15 

5.  7210.20.00 
Plated or coated with lead, including terne- 

plate 
3 15 

6.  7210.30.00 Electrolytically plated or coated with zinc 3 15 

7.  7210.49.90 Other plated or coated with zinc 3 15 

8.  7210.50.00 
Plated or coated with chromium oxides or 

with chromium and chromium oxides 
0 15 

9.  7210.69.90 
Other Plated or coated with aluminium-zinc 

alloys 
3 15 

10.  7210.70.30 
Painted, varnished or coated with plastics of 

a thickness of more than 1.0 mm  
3 15 

11.  7210.90.00 
Other Flat-rolled products of iron or non-

alloy steel 
3 15 
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• কদম্পির সশল্প 

কদম্প্রির সশদল্প ব্যবহৃত প্র্ িকল উিকরণ সবদ্যমাৈ প্রজ্ঞািদৈর প্রটসবল-১ এ অন্তর্ভ থি করা হদয়দছ 

Sl. 

No. 
HS Code Description 

Existing 

Duty 

Proposed 

Duty 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 3403.19.00 

Lubricating/cutting oil /anti-rust 

preparations containing petroleum or 

bituminous mineral oils  

CD-10% CD-1% 

2. 3801.10.00 Artificial Graphite CD-10% CD-1% 

• িাদ্যকা সশল্প 

িাদ্যকা সশদল্প ব্যবহৃত প্র্ িকল উিকরণ সবদ্যমাৈ প্রজ্ঞািদৈ অন্তর্ভ থি করা হদয়দছ 

Sl. 

No. 
HS Code Description 

Existing 

Duty 

Propose

d Duty 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 5903.10.20 

Textile Fabrics Laminated with Polyvinyl 

Chloride Imported by Industrial IRC Holder 

VAT Compliant Footwear Manufacturing 

Industry 

CD-

25% 

CD-

15% 

2 5903.20.20 

Textile Fabrics Laminated with Polyurethane 

(Artificial Leather) Imported by Industrial IRC 

Holder VAT Compliant Footwear 

Manufacturing Industry 

CD-

25% 

CD-

15% 

3 6006.44.10 

Printed Knitted or Crocheted Fabrics Imported 

by Industrial IRC Holder VAT Compliant 

Footwear Manufacturing Industry 

SD-20% SD-0% 

• রপ্তাসৈ সশল্প 

রপ্তাসৈ সশদল্প ব্যবহৃত প্র্ িকল উিকরণ সবদ্যমাৈ প্রজ্ঞািদৈ অন্তর্ভ থি করা হদয়দছ 

Sl. 

No. 
HS Code Description 

Existing 

Duty 

Propose

d Duty 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 8523.59.20 

RFID TAG Imported by Industrial IRC Holder 

VAT Compliant 100% Export Oriented Textile 

Industry 

CD-25% CD-15% 

2. 7308.90.20 

Industrial Racking System Imported by 

Industrial IRC Holder VAT Compliant 100% 

Export Oriented Garments Industry 

CD-25% CD-15% 
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িারণী-৩ : স্বণ থ আমোসৈ িাংক্রান্ত 

• স্বণ থ আমোসৈদত VAT প্রতযাহার:  

Sl. 

No. 
H.S. Code Description Existing Rate Proposed Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 7108.12.00 Gold (Unwrought) VAT-15% VAT-0% 

িারণী-৪ : ট্যাসরফ প্র্ৌসিকীকরণ 

i. শুল্ক-কদরর হ্রাি/বৃসদ্ধ িাংক্রান্ত  

ক) প্র্ িকল িদের আমোসৈ শুল্ক হ্রাি করা হদয়দছ 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description 

Existing 

CD Rate 

Proposed 

CD Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

2712.90.10 

2712.90.20 

2712.90.90 

Paraffin wax 25 15 

3. 
8424.41.10 Hand-operated sprayers for 

agricultural use 

5 1 

4. 
8424.49.00 Other agricultural or horticultural 

Sprayers 

10 1 

5. 8530.80.00 Other electrical signalling equipment 10 1 

6. 
9403.20.30 Cutting table of a kind used with 

cutting machine 

10 1 

7. 
9403.60.20 Cutting table of a kind used with 

cutting machine 

10 1 

খ) প্র্ িকল িদের আমোসৈ শুল্ক বৃসদ্ধ করা হদয়দছ 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description 

Existing 

CD Rate 

Proposed 

CD Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 2106.10.00 
Protein concentrates and textured protein 

substances 
10 25 

2. 3205.00.00 Colour lakes 5 15 

3. 3215.90.10 Inkjet refill in injectable form 5 25 
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Sl. 

No. 
H.S. Code Description 

Existing 

CD Rate 

Proposed 

CD Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4. 3506.10.00 

Products suitable for use as glues or 

adhesives, put up for retail sale as glues or 

adhesives, not exceeding a net weight of 1 

kg 

5 25 

5. 3506.99.00 Other 5 25 

6. 3824.40.00 
Prepared additives for cements, mortars or 

concretes 
5 10 

7. 7605.29.00 
Wire of Aluminium Alloys (Maximum 

Cross-Sectional Dimension =<7Mm) 
5 15 

8. 8535.40.10 Lightning arresters 5 10 

9. 8535.90.10 
Automatic sensor switches for lighting 

control 
5 10 

গ) প্র্ িকল িদে প্ররগুদলটসর সিউটি আদরাি অর্বা হ্রাি/বৃসদ্ধ করা হদয়দছ 

Sl. 

No. 
H.S. Code Description 

Existing 

RD Rate 

Proposed 

RD Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 2711.14.10 

Ethylene/propylene imported by VAT 

registered PVC/PET resin manufacturing 

industry in economic zone 

3% 0% 

2. 2905.31.20 

Ethylene glycol Imported by VAT registered 

PVC/PET resin manufacturing industry in 

economic zone 

3% 0% 

3. 2917.36.20 

Terephthalic acid imported by VAT registered 

PVC/PET resin manufacturing industry in 

economic zone 

3% 0% 

4. 3917.10.00 
Artificial guts (sausage casings) of hardened 

protein or of cellulosic materials 
0% 10% 

5. 7202.11.00 
Ferromanganese: Containing by weight more 

than 2% of carbon 
10% 15% 

6. 7202.21.00 
Ferrosilicon: Containing by weight more than 

55% of silicon 
10% 15% 

7. 7202.30.00  Ferro-silico-manganese 10% 15% 

8. 7210.11.00 
Plated or coated with tin of a thickness of 0.5 

mm or more 
3% 15% 

9. 7210.20.00 
Plated or coated with lead, including terne- 

plate 
3% 15% 
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Sl. 

No. 
H.S. Code Description 

Existing 

RD Rate 

Proposed 

RD Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

10. 7210.30.00 Electrolytically plated or coated with zinc 3% 15% 

11. 7210.49.90 Other plated or coated with zinc 3% 15% 

12. 7210.50.00 
Plated or coated with chromium oxides or with 

chromium and chromium oxides 
0% 15% 

13. 7210.69.90 
Other Plated or coated with aluminium-zinc 

alloys 
3% 15% 

14. 7210.70.30 
Painted, varnished or coated with plastics of a 

thickness of more than 1.0 mm  
3% 15% 

15. 7210.90.00 
Other Flat-rolled products of iron or non-alloy 

steel 
3% 15% 

ঘ) প্র্ িকল িদের িম্পূরক শুল্ক আদরাি/হ্রাি/বৃসদ্ধ/প্রতযাহার করা হদয়দছ 

Sl. No. H.S. Code Description Existing SD Rate Proposed SD Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 9401.80.00 Other Seat 0 45 

(ঙ) প্র্ িকল িদের আমোসৈ ি্ থাদয় VAT প্রতযাহার করা হদয়দছ 

Sl. No. H.S. Code Description Existing 

VAT Rate 

Proposed 

VAT Rate 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 4011.70.10 Tyre used on agricultural tractors  15 0 

2. 4013.90.10 Inner tubes of rubber used on tractors 15 0 

ii. বাদজদট প্র্ িকল H.S. Code এর বণ থৈায় িসরবতথৈ, িাংদশাধৈ, সবভাজৈ, একীভূতকরণ এবাং 

ৈতুৈ H.S. Code সৃজৈ করা হদয়দছ 

ক) প্র্ িকল H.S. Code এর বণ থৈা িসরবতথৈ/িাংদশাধৈ করা হদয়দছ 

Sl. 

No. 
H.S. Code Existing Description Changed Description 

(1) (2) (3) (4) 

1. 3917.32.00 

Other, not reinforced or otherwise 

combined with other materials, 

with Fittings 

Other, not reinforced or 

otherwise combined with other 

materials, without Fittings 

2. 3920.49.30 

PVC film imported by Industrial 

IRC holder VAT compliant 

medical instruments 

manufacturing industries  

PVC film imported by Industrial 

IRC holder VAT compliant 

medical instruments 

manufacturing industries or 
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Sl. 

No. 
H.S. Code Existing Description Changed Description 

(1) (2) (3) (4) 

medicine packaging industries 

3. 3920.92.30 

Unprinted nylon film in roll form 

imported by Industrial IRC holder 

VAT compliant medical 

instruments manufacturing 

industry 

Unprinted nylon film in roll 

form imported by Industrial IRC 

holder VAT compliant medical 

instruments manufacturing 

industries or medicine 

packaging industries 

4. 5806.32.10 

Imported by VAT registered satin 

ribbon manufacturing industry of 

a width exceeding 1650 mm and 

length exceeding 183 metre in roll 

Imported by industrial IRC 

holder VAT compliant satin 

ribbon manufacturing industry 

5. 6812.80.00 Of crocodile  Of crocidolite 

6. 9018.31.10 

Prefilled glass/prefilled plastic 

syringes with needles, needles 

shield, plunger and rubber stopper 

Empty prefilled glass/prefilled 

plastic syringes with needles, 

needles shield, plunger and 

rubber stopper 

খ) প্র্ িকল H.S.Code সবভাজৈ (Split) করা হদয়দছ 

Sl. 

No. 

Existing 

H.S. Code 

Splited 

H.S. Code 
Description 

(1) (2) (3) (4) 

1. 8547.90.00 
8547.90.10 

--- Imported by industrial IRC holder VAT compliant 

insulator manufacturing industry 

8547.90.90 --- Other 

2. 8513.90.00 
8513.90.10 

--- Parts of Solar Powered lantern/lamps having no 

provision for electrical power Imported by Industrial 

IRC Holder VAT Compliant LED Lamp 

Manufacturing industries  

8513.90.90 --- Other 

3. 7407.21.00 
7407.21.10 

--- Brass Rods Imported by Industrial IRC Holder VAT 

Compliant Valve & Bung Manufacturing Industries 

7407.21.90 --- Other 

4. 8516.90.00 
8516.90.10 

--- Heater Coil Imported by Industrial IRC Holder 

VAT Compliant Medical Equipment Manufacturing 

Industries 

8516.90.90 --- Other 
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গ) প্র্ িকল H.S. Code ৈতুৈ সৃসি করা হদয়দছ 

Sl. 

No. 

New 

H.S. Code 
Description 

(1) (2) (3) 

1.  3402.90.30 
Cleaning preparation imported by industrial IRC holder VAT 

compliant paper mills 

2.  3701.30.20 
Photosensitive plates imported by industrial IRC holder VAT 

compliant Printing and packaging industry 

3.  3808.91.22 Charcoal frame of mosquito coil 

4.  7308.90.20 
Industrial Racking System Imported by Industrial IRC Holder VAT 

Compliant 100% Export Oriented Garments Industry 

5.  8523.59.20 
RFID TAG Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant 

100% Export Oriented Textile Industry 

6.  8481.40.12 

Auto Safety Valves, Inner Dia. <= 1 Inch Imported by Industrial 

IRC Holder VAT Compliant Medical Equipment Manufacturing 

Industries 

7.  8481.80.22 
Solenoid Valve Imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant 

Medical Equipment Manufacturing Industries 

 

 


