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িরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নাদম।

িমৃদ্ধ আগামীর ির্যাত্রায় বাাংলাদেশ
িময় এখন আমাদের, িময় এখন বাাংলাদেদশর
মাননীয় স্পীকার
০১। আিনার িেয় অনুমসতক্রদম ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর প্রস্তাসবত বাদজট এবাং
২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর িম্পূরক বাদজট এই মহান িাংিদে রিশ করার জন্য আসম
োঁসিদয়সছ।

প্রর্ম অধ্যায়
মাননীয় স্পীকার
০২। আমাদের মহান স্বাধীনতার িঞ্চাশ বছর ও জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু রশখ
মুসজবুর রহমাদনর জন্মশতবাসষ থকী উদ্যািন আজ আমাদের দ্বারপ্রাদন্ত, যা
আমাদের জাতীয় জীবদন একটি ঐসতহাসিক দ্যলথভ মুহূতথ। সুখী, িমৃদ্ধ, কল্যাণমুখী
ভসবষ্যত সবসনমথাদণ সেন বেদলর িনে রূিকল্প ২০২১ িফলভাদব বাস্তবায়ন, ক্ষুধা
ও োসরদ্রযমুি ২০৩০ এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবাং তারই ধারাবাসহকতায় ২০৪১
িাদলর মাদে জাসতর সিতার আজীবন লাসলত স্বপ্ন ‘রিানার বাাংলাদেশ’ প্রসতষ্ঠা,
জাসতর কাদছ আমাদের অঙ্গীকার, যা আমাদের এবাদরর সনব থািনী ইশদতহাদররও
একটি রমৌসলক অনুষঙ্গ।
মাননীয় স্পীকার
০৩। আমার বিদব্যর শুরুদত আসম গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞসিদত্ত স্মরণ করসছ,
বহুল বসণ থল রাজননসতক ব্যসিত্ব, ঐন্দ্রজাসলক এক কন্ঠস্বদরর অসধকারী,
িব থকাদলর িব থদশ্রষ্ঠ বাঙালী, স্বাধীন বাাংলাদেদশর স্থিসত, জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু
রশখ মুসজবুর রহমান-রক; আসম স্মরণ করসছ, ১৯৭৫-এর ১৫ আগদস্টর
কালরাসত্রদত যাঁরা শহীে হদয়দছন তাঁদের িবাইদক। জাসতর সিতার সুদযাগ্য
িহকমী রজলখানায় শহীে জাতীয় িার রনতা, মহান মুসিযুদদ্ধ সত্রশ লাখ শহীেিহ
1

িকল বীর মুসিদযাদ্ধা ও স্বাধীনতা যুদদ্ধর িময় সনয থাসতত ২ লাখ মা রবানদক।
আসম মহান আল্লাহ্ িাদকর কাদছ তাঁদের িকদলর আত্মার মাগদফরাত কামনা
করসছ।
মাননীয় স্পীকার
০৪। আিনার মাধ্যদম আজ জাসতর এই মাদহন্দ্রক্ষদণ এ মহান জাতীয় িাংিদে
প্রস্তাসবত ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর জাতীয় বাদজটটি, আসম িকল রেশবািীর িদক্ষ,
সবনম্রসিদত্ত জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুসজবুর রহমানিহ উসল্লসখত িকদলর প্রসত
উৎিগ থ করদত িাই।
০৫। মহান জাতীয় িাংিদে প্রর্মবাদরর মদতা একটি বাদজট উিস্থািন করার
সুদযাগ রিদয় আসম সনদজদক ধন্য এবাং অতযন্ত রিৌভাগ্যবান মদন করসছ। আসম
অদশষ শুকসরয়া আোয় করসছ মহান আল্লাহ তায়ালার েরবাদর। আবাদরা শ্রদ্ধা
জানাই জাসতর সিতাদক যাঁর প্রসতটি ধমনীদত িোিব থো সবরাজমান আমাদের
জাতীয় রিতনায় শাসণত এক িমৃদ্ধ বাাংলাদেশ। তাঁর হাত ধদর আমাদের সপ্রয়
মাতৃভূসম স্বাধীন না হদল আজদকর এ বাদজটটি মহান িাংিদে উিস্থািন করার
সুদযাগটি আসম রিতাম না। আসম িাশািাসশ কৃতজ্ঞতা জ্ঞািন করসছ জাসতর
সিতার রদির উত্তরাসধকার, জাসতর সিতার িদর বাাংলাদেদশর িফলতম
রাষ্ট্রনায়ক, রেশবদরে সবশ্বদনতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সপ্রয়দনত্রী জনদনত্রী
রশখ হাসিনার প্রসত, সতসন রমদহরবানী কদর আমাদক অর্ থ মন্ত্রণালয় িসরিালনার
োসয়ত্বটি না সেদল, এই মহান িাংিদে জাতীয় বাদজট ২০১৯-২০ উিস্থািন করার
এ সবরল সুদযাগটি আসম কখদনা রিতাম না। আর আমার জীবনও র্াকত অপূণ থ।
০৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আিনার প্রসত আমার অদনক অদনক শ্রদ্ধা, অদনক
অদনক কতৃজ্ঞতা। মহান আল্লাহ আিনার িব থময় মঙ্গল করুক। রেদশর মানুদষর
জন্য আিনার আত্মউৎিগীকৃত জীবন আদরা সবকসশত রহাক। আমার অঙ্গীকার,
আসম িরম মমতায় আমাদের সপ্রয় মাতৃভূসমর জন্য কাজ কদর, আিনার ও
জাসতর সিতার প্রসত আমার িকল ঋণ রশাধ করদবা।
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০৭। আসম আিনার মাধ্যদম রেশবািীদক জানাদত িাই, আমাদের ২০১৯-২০
অর্ থবছদরর প্রস্তাসবত বাদজটটি রেশ িসরিালনায় আমাদের িরকাদরর সবগত ১০
বছদরর অভাবনীয় অজথন, যা রূিকর্ার গল্পগার্াদকও হার মানায়, তার উির সভসত্ত
কদর রসিত হদয়দছ। আমাদের িফল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধদর তাঁর
িরকাদরর অসজথত এ িকল িাফদল্যর খসতয়ান অদনক সবশাল; এর রর্দক রমৌসলক
সকছু তথ্য এই মহান িাংিদের মাধ্যদম জাসতর িামদন সবদশষ কদর আমাদের
তরুণ িমাদজর িামদন আসম তুদল ধরদত িাই।
০৮। আমাদের গত েশ বছদরর িকল অজথদনর শুরু ২০০৮ রর্দক নয় বরাং
জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুসজবুর রহমান-এর হাত ধদর ১৯৭২ িাদলই এ
উন্নয়দনর বীজ ররাসিত হদয়সছল। মহান স্বাধীনতা যুদদ্ধর ির যুদ্ধ-সবধ্বস্ত এই
রেশটিদক ‘রিানার বাাংলা’-য় রূিান্তদর জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুসজবুর রহমান
িসরকসল্পতভাদব কাজ শুরু কদরসছদলন। ৭৫-এ বাাংলাদেদশর ইসতহাদির জঘন্যতম
হতযাকাদণ্ড বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর িসরবার এবাং রজলখানায় জাতীয় িার রনতাদক
হতযার মাধ্যদম তাঁর রিই প্রদিিাদক স্বাধীনতা সবদরাধীদগাষ্ঠী িামসয়কভাদব রুদখ
সেদয়সছল।
০৯। ৭৫’এর ির েীঘ থ ছয়টি বছর িীমাহীন কিিাধ্য সনব থাসিত জীবন রশষ কদর
১৯৮১ িাদলর ১৭ রম সনজ মাতৃভূসম বাাংলাদেদশ সনদজর মানুদষর কাদছ সফদর
আদিন বঙ্গবন্ধুকন্যা জনদনত্রী রশখ হাসিনা। ৭৫’এ বঙ্গবন্ধুদক হাসরদয় এসতম হদয়
সগদয়সছদলন এদেদশর জনগণ। তাই জনদনত্রী রশখ হাসিনার রেদশ সফদর আিাটা
সছল রেদশর জনগদণর কাদছ এক আনন্দ বন্যা। এটা সছল জাসতর জন্য িরম
করুণামদয়র এক সবশাল আশীব থাে।
১০। সুেীঘ থ ১৫ বৎিদরর িাংিাদমর ির ১৯৯৬ এর সনব থািদন সবজয়ী হদয়
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদনত্রী রশখ হাসিনা রেশ িসরিালনার োসয়ত্বভার িহণ কদর
বাাংলাদেশদক আবাদরা পনরুজ্জীসবত কদর িামদন এসগদয় যাওয়ার যাত্রা শুরু
কদরন।
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১১। ১৯৯৬ রর্দক ২০০১, এই িমদয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রনতৃদত্ব রেদশ
অদনক ববপ্লসবক িসরবতথন িাসধত হয়। অর্ থনীসতর এলাকাটিও রিই িময় সছল
সবকসশত। এই িমদয় মূল্যস্ফীসত বাাংলাদেদশর ইসতহাদি িব থসনম্ন ১.৯ শতাাংদশ
রনদম আদি, সজসিসি’রত প্রবৃসদ্ধ ৫ শতাাংদশ উন্নীত হয়, সবদ্যযৎ উৎিােন ১,৬০০
রর্দক ৪,৩০০ রমগাওয়াদট উন্নীত হয়। রেদশর ইসতহাদি িব থপ্রর্ম কৃষকদের জন্য
প্রদণােনা ব্যবস্থা িালু হয়। খাদ্যশস্য উৎিােন ২ রকাটি ৬৮ লাখ রমসিক টদন
উন্নীত হওয়ার কারদণ রেশ খাদদ্য স্বয়াংিম্পূণ থতা অজথন কদর।
স্বাস্থযদিবা মানুদষর রোিদগািায় সনদয় যাওয়ার লদক্ষয িারাদেদশ িাম িয থাদয়
কসমউসনটি সিসনক স্থািন করা হয়, রটসলদফান রিবাদক রেদশর জনগদণর কাদছ
িহজ ও একটি সুলভবস্তু সহদিদব িসরিয় কসরদয় রেয়া হয়। সকন্তু রেদশর মানুদষর
দ্যভথাগ্য। ২০০২ িাদল এদি আবার র্মদক োঁিায় বাাংলাদেশ।
১২। জনদনত্রী রশখ হাসিনার হাত ধদর রিই িীক পরাদণর সফসনক্স িাসখর মদতা
ভস্ম রর্দক বাাংলাদেশ আবাদরা মার্া উঁচু কদর উদঠ োঁিাদত শুরু কদর ২০০৮
িাদলর সনব থািদনর মাে সেদয় রেশ িসরিালনার োসয়ত্ব িহণ করার ির। ২০০৯
িাদল িারাসবদশ্ব তখন ভয়াবহ মন্দা। এমনসক উন্নত সবশ্ব গদি এক-িতুর্ থাাংশ
কমথিাংস্থান, পসুঁ জবাজার এবাং তাদের অর্ থনীসত হারায়। এই ভয়াবহ অবস্থাদক
িযাদলঞ্জ সহদিদব বুদক ধারণ কদরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রঘাষণা সেদলন সেন বেদলর
িনে ‘রূিকল্প ২০২১’। সবদ্যমান রপ্রক্ষািদট রিটা সছল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
একগুচ্ছ িাহিী িযাদলঞ্জ। সতসন রঘাষণা সেদলন, ২০২১ এর মাদে রেদশর শতভাগ
রছদলদমদয় যাদব স্কুদল। িবার ঘদর ঘদর সবদ্যযৎ রিৌুঁছাদনা হদব। স্বাস্থয রিবা
রিৌুঁছাদনা হদব মানুদষর রোিদগািায়। ব্যািকহাদর োসরদ্রয কমাদনা হদব।
বাাংলাদেশ হদব সিসজটাল। মধ্যম আদয়র রেদশ উন্নীত হদব বাাংলাদেশ।
মাননীয় স্পীকার
১৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাসতদক রেয়া তাঁর প্রসতশ্রুসত ররদখদছন। রেদশর প্রায়
শতভাগ রছদলদমদয় এখন স্কুদল যায়, েদর িরার হারও কদমদছ। ২০২১ এর
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অদনক আদগই সবদ্যযৎ এখন প্রায় িবার ঘদর রিৌুঁদছদছ। িাদম িাদম কসমউসনটি
সিসনক স্থািন করা হদয়দছ। োসরদ্রয হার ২০০৫ িাদলর ৪০ শতাাংশ রর্দক কদম
২১ শতাাংদশ রনদম এদিদছ। অসত োসরদদ্রযর হার ২৫ শতাাংশ রর্দক কদম ১১
শতাাংশ হদয়দছ। অর্ থনীসতদত ক্রমাগতভাদব উঁচু প্রবৃসদ্ধ ধদর রাখার িদরও
মূল্যস্ফীসতদক রাখা হদয়দছ িম্পূণ থ সনয়সন্ত্রত। সবদশ্বর অদনক রেশদকই সিছদন
রফদল আমরা িহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (MDG) অজথন কদর িারা সবদশ্বর দৃসি
রকদি সনদত িক্ষম হদয়সছ। হতেসরদ্র রেশ রর্দক আমরা এখন উন্নয়নশীল রেদশ
উন্নীত হদয়, ব্রাসজল, েসক্ষণ আসিকা, রাসশয়া, ভারত, মালদয়সশয়া, ইদন্দাদনসশয়া,
িীদনর মদতা রেশিমূদহর িাদর্ একই কাতাদর শাসমল হওয়ার রগৌরব অজথন
কদরসছ।
মাননীয় স্পীকার
১৪। সবগত ১০ বছদর িামসিক অর্ থনীসতর সকছু রমৌসলক এলাকায় আমাদের
িরকাদরর অনন্য অজথন রেশবািীদক অবসহত করদত িাই। এই অজথনটা আমরা
রেখদত িাই আদগকার িরকাদরর িময় তর্া ২০০৫-০৬ িাদলর অবস্থার িাদর্
একটি তুলনামূলক অবস্থান রর্দক।
১৫। প্রর্দমই আমাদের আমোসন-রপ্তাসন বাসণজয: ২০০৫-০৬ িাদল আমাদের
আমোসনর িসরমাণ সছল ১৪.৭ সবসলয়ন মাসকথন িলার, বতথমাদন এর িসরমাণ
৫৮.৯ সবসলয়ন মাসকথন িলার। ২০০৫-০৬ িাদল আমাদের রপ্তাসন আয় সছল ১০.৫
সবসলয়ন মাসকথন িলার, ২০১৭-১৮ অর্ থবছদর তা িাদি সতন গুণ বৃসদ্ধ রিদয় ৩৭
সবসলয়ন মাসকথন িলাদর উন্নীত হদয়দছ।
১৬। প্রবাি আয়: ২০০৫-০৬ িাদল আমাদের ররসমট্যান্স বা প্রবাি আয় সছল
৪.৯ সবসলয়ন মাসকথন িলার। ২০১৮ এর রশদষ এটা োঁসিদয়দছ ১৫ সবসলয়ন
িলাদর। বৃসদ্ধর িসরমাণ ৩ গুণ।
১৭। ববদেসশক মুদ্রার সরজথাভ: ২০০৫-০৬ িাদল ববদেসশক মুদ্রার সরজথাদভর
িসরমাণ সছল ৩.৫ সবসলয়ন িলার। তা নয় গুণ বৃসদ্ধ রিদয় বতথমাদন ৩৩ সবসলয়ন
িলাদর রিৌুঁদছদছ।
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১৮। সবসনদয়াগ: অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধ অজথদন একটি সনয়ামক শসি সহিাদব কাজ
কদর সবসনদয়াগ। ২০০৫-০৬ অর্ থবছদর আমাদের সবসনদয়াগ সছল সজসিসি’র ২৬
শতাাংশ। ২০১৮-১৯ অর্ থবছদর এর িসরমাণ োঁসিদয়দছ ৩১.৫ শতাাংশ। রবিরকাসর
খাদত সবসনদয়াগ ১৪.৮ সবসলয়ন িলার রর্দক ৭০.৮ সবসলয়ন িলাদর উন্নীত হদয়দছ।
১৯। ঋণ সজসিসি’র অনুিাত: ঋণ সজসিসি’র অনুিাত যা ২০০৫-০৬ িাদল
সছল ৪৪ শতাাংশ, তা এখন কদম ৩২ শতাাংদশ োঁসিদয়দছ, যা আমাদের অর্ থনীসতর
শসিমত্তা ও আত্মসনভথরশীলতার প্রমাণ।
২০। স্বাস্থয খাত: স্বাস্থযখাদতও িাফল্য অসজথত হদয়দছ আশাতীত। সশশুমৃতুয হার
প্রসত হাজাদর ৪৫ জন রর্দক কদম ২৪ জদন রনদম এদিদছ। রমসিকযাল কদলদজর
িাংখ্যা ৪৬টি রর্দক রবদি বতথমাদন ১১১টি হদয়দছ। রেদশর জনগদণর গি আয়ু
২০০৬ িাদল সছল ৬৫ বছর, বতথমাদন তা ৭২.৮ বছর। িামাসজক খাদত প্রায়
প্রসতটি এলাকায় আমাদের অবস্থান েসক্ষণ এসশয়ায় িবার উিদর।
২১। সশক্ষা খাত: সশক্ষার হার ২০০৬ িাদল সছল ৫৩.৭ শতাাংশ, বতথমাদন
৭২.৯ শতাাংশ। প্রার্সমক সশক্ষায় ভসতথর হার শতভাগ অসজথত হদয়দছ। েদর িিার
হার ৫০ শতাাংশ রর্দক ১৮ শতাাংদশ রনদম এদিদছ। কাসরগসর সশক্ষায় আমাদের
সশসক্ষত জনদগাষ্ঠীর িসরমাণ সছল ২ শতাাংশ, বতথমাদন তা ১৭ শতাাংশ।
সবশ্বসবদ্যালয় সছল ৮০টি, এখন তা ১৪৮টি। িামাসজক খাদত আমাদের অজথন
িসরসশি ‘ক’ এর িারসণ ১ এ তুদল ধরা হদয়দছ।
২২। সবদ্যযৎ খাত: ২০০৫ িাদল সবদ্যযৎ উৎিােন ক্ষমতা সছল ৪,৩৮৫
রমগাওয়াদটর সবিরীদত আজ উৎিােন ক্ষমতা োঁসিদয়দছ ২১,৬২৯ রমগাওয়াট।
২০০৯ িাদল যখন আমরা যাত্রা শুরু কসর তখন জাতীয় সিদি সবদ্যৎ সছল ৩,২০০
রমগাওয়াট। এর সবিরীদত জাতীয় সিদি আজ উৎিােন ১২,৮৯৩ রমগাওয়াট।
সবদ্যযৎ সুসবধাপ্রাপ্ত জনদগাষ্ঠী সছল ৪৭ শতাাংশ, তা এখন ৯৩ শতাাংশ। বেসনক গ্যাি
িরবরাহ ১,৪৪৩ রর্দক রবদি বতথমাদন ২,৭৪৬ সমসলয়ন সকউসবক সফদট
োঁসিদয়দছ।
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২৩। সিসজটাল বাাংলাদেশ: রেদশর িকল ইউসনয়ন ও রিৌর এলাকায় ৫ হাজার
সিসজটাল রিন্টার স্থািন করা হদয়দছ। িারা রেদশ প্রায় ২৩ হাজার ৫০০
সকদলাসমটার অিটিকযাল ফাইবার কযাবল স্থািন করা হদয়দছ। ইন্টারদনট
ব্যবহারকারীর িাংখ্যা ৯ রকাটি ছাসিদয়দছ, রটসলদিনসিটি (Tele density) হদয়দছ
৯৩ শতাাংশ। িারা রেদশ ২৮টি হাইদটক িাকথ হদচ্ছ। গত বছর বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট
উৎদক্ষিদণর মাধ্যদম বাাংলাদেশ সবদশ্ব ৫৭তম রেশ সহিাদব স্যাদটলাইট িম্বসলত
রেদশর কাতাদর যুি হদয়দছ। এ অজথন বাাংলাদেশদক সবশ্ব আসঙ্গনায় এক অনন্য
উচ্চতায় সনদয় সগদয়দছ, মাননীয় স্পীকার।
২৪। জাতীয় রাজস্ব: ২০০৫-০৬ িাদল জাতীয় রাজস্ব আহরদণর িসরমাণ সছল
৪২ হাজার রকাটি টাকা, বতথমান অর্ থবছদর িাংদশাসধত লক্ষযমাত্রা ৩ লাখ ১৬
হাজার রকাটি টাকা। এখাদত বৃসদ্ধর িসরমাণ ৭ গুন।
২৫। সজসিসি’রত প্রবৃসদ্ধ: ২০০৫-০৬ অর্ থবছদর সজসিসি’র আকার সছল ৭২
সবসলয়ন মাসকথন িলার, আজ রিটা প্রায় িাদি ৪ গুন বৃসদ্ধ রিদয় ৩০২.৪ সবসলয়ন
মাসকথন িলাদর োঁসিদয়দছ।
২৬। মার্াসিছু আয়: ২০০৫-০৬ অর্ থবছদর বাাংলাদেদশর মানুদষর মার্াসিছু
আয় সছল প্রায় ৫৪৩ িলার, যা এখন িাদি সতন গুণ বৃসদ্ধ রিদয় ১,৯০৯ িলাদর
োঁসিদয়দছ। অর্ থনীসতদত গত এক েশদক আমাদের অজথন িসরসশি ‘ক’ এর িারসণ
২ এ তুদল ধরা হদলা।
যুিরাদষ্ট্রর প্রখ্যাত অর্ থনীসতসবে প্রদফির হসলি সব. রশনাসর ১৯৭৩ িাদল
বদলসছদলন বাাংলাদেদশর মার্াসিছু আয় ৯০০ িলাদর রিৌুঁছাদত ১২৫ বছর িময়
লাগদব। সকন্তু আমাদের ১২৫ বছর লাদগ নাই। ২০১১ িাদল আমরা স্বাধীনতার ৪০
বছদরর মাদেই মার্াসিছু আয় ৯২৮ িলাদর উন্নীত কদরসছ। তারির ২০১১ রর্দক
মাত্র ৮ বছদরর ব্যবধাদন এই ৯২৮ িলারও সদ্বগুন বৃসদ্ধ রিদয় বতথমাদন ১৯০৯
িলাদর রিৌুঁদছদছ।
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সবশ্বব্যাাংক তাদের এক িাম্প্রসতক সহিাদব রেসখদয়দছ মার্াসিছু আদয়র প্রবৃসদ্ধ
সহিাদব গত িাঁি বছর িমি সবদশ্ব িবার উিদর অবস্থান সছল বাাংলাদেদশর।
২৭। বাদজদটর আকার ও আয়তন: ২০০৫-০৬ অর্ থবছদর আমাদের বাদজদটর
আকার সছল ৬৪ হাজার রকাটি টাকা আর ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর প্রস্তাসবত
বাদজদটর আকার ধরা হদয়দছ ৫ লাখ ২৩ হাজার রকাটি টাকা, যা ২০০৫-০৬ এর
তুলনাদয় আট গুন বৃসদ্ধ রিদয়দছ।
মাননীয় স্পীকার
২৮। বাাংলাদেশ একটি উোহরণ সৃসিকারী রেশ। একসেন আমাদেরদক উোহরণ
সহিাদব রেসখদয় উন্নত রেশ এবাং েসরদ্রতম রেদশর মাদে সক সক ব্যবধান, সক সক
তফাত তা িািরুদম অর্ থনীসতর ছাত্রদের িিাদনা হদতা। আমাদের িসরিয় সছল
ভুখা- নাঙ্গা, বন্যা, িাইদিান, হত-েসরদ্র ও অনুন্নত রেশ। মহান আল্লাহর রহমদত
আমরা ঘুদর োঁসিদয়সছ। আইএমএফ-এর িব থদশষ সজসিসি রযাাংসকাং অনুযায়ী
বাাংলাদেশ সিসিসি সভসত্তদত পৃসর্বীদত এখন ৩০তম বৃহৎ অর্ থনীসতর রেশ। েসক্ষণ
এসশয়ায় ভারদতর িরই ২য় বৃহত্তম অর্ থনীসত এখন বাাংলাদেদশর। রখাে সবশ্ব
ব্যাাংক বলদছ অল্প িমদয়র মাদে রছাট্ট একটি ভূখন্ড িাদি ১৬ রকাটি মানুষ সনদয়
রযভাদব উন্নয়ন ঘটিদয়দছ তা সবশ্ববািীর কাদছ একটি সবস্ময়। জাসতিাংদঘর িাদবক
মহািসিব বান সক মুন-এর মন্তব্য “বাাংলাদেশ িাদর, বাাংলাদেশ হদচ্ছ অর্ থনীসতর
এলাকায় একটি ররাল মদিল। সবশ্বব্যাাংক এর িাদবক প্রধান অর্ থনীসতসবে রকৌসশক
বসু বদলন, “আজদকর বাাংলাদেশ পদরাটাই িাফদল্যর গল্প”। সবশ্বব্যাাংক-এর
িাদবক President Jim Yong Kim বদলন “বাাংলাদেদশর অিগসত িারা সবদশ্বর
জন্য অনুকরণীয়”। এসশয় উন্নয়ন ব্যাাংক রপ্রসিদিন্ট বদলন “Bangladesh is an
example for other Asian countries”।

২৯। জাসতর জনক বঙ্গবন্ধু হতযা মামলা, যুদ্ধািরাধ এবাং মানবতাসবদরাধী
অিরাধ মামলার রায় কায থকর হওয়ায় জাতীয় জীবদন েীঘ থসেদনর সবিারহীনতার
িাংস্কৃসতর অবিান হদয়দছ। জাসত হদয়দছ োয়ভারমুি। জঙ্গী িাংগঠন
সনসষদ্ধকরণিহ জঙ্গীবাে সবদরাধী কায থক্রদম বাাংলাদেদশর দৃশ্যমান িাফল্য
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আন্তজথাসতকভাদব প্রশাংসিত হদয়দছ।
মাননীয় স্পীকার
৩০। গত ১০টি বছর অিান্ত িসরশ্রম কদর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রশখ হাসিনা
েলমত সনসব থদশদষ রেদশর প্রসতটি মানুষদক িাদর্ সনদয় তাদের িাহায্য
িহদযাসগতায় বাাংলাদেশদক এই িয থাদয় সনদয় এদিদছন। তাঁর গসতশীল, বুসদ্ধেীপ্ত
এবাং সহরন্ময় রনতৃদত্বর জন্যই আজ আমরা সবশ্ব িসরমন্ডদল একটি িম্মানজনক
স্থাদন অসধসষ্ঠত। জাসতিাংঘ, জাসতিাংদঘর একাসধক অঙ্গ িাংগঠন, সবসভন্ন ববসশ্বক
িাংস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদক অর্ থননসতক ও িামাসজক উন্নয়দন তাঁর ভূসমকার জন্য
নানা ময থাোপূণ থ পরষ্কাদর ভূসষত কদরদছ।
৩১। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর িসরিদয় বাাংলাদেশ িারা সবদশ্ব িসরসিত। সতসন
এখন একজন সবশ্ব রনতা। যুিরাদষ্ট্রর টাইম করদিাদরশদনর বাসণজযসবষয়ক
ম্যাগাসজন ‘ফরচুন’-এর জসরদি সবদশ্বর শীষ থ েশ রনতার তাসলকায় স্থান কদর
সনদয়দছন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সনউইয়কথ-সভসত্তক সবখ্যাত িাপ্তাসহক,
‘টাইম’ ম্যাগাসজদন ২০১৮ িাদল সবদশ্বর ১০০ জন প্রভাবশালী ব্যসির তাসলকায়
যুিরাদষ্ট্রর রপ্রসিদিন্ট রিানাল্ড িাম্প, জািাদনর প্রধানমন্ত্রী সশনদজা আদব’র িাদর্
অন্তভুথি হন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রশখ হাসিনা।
বাাংলাদেশদক সবশ্ব েরবাদর অল্প িমদয় এত বি উচ্চতায় সনদয় যাওয়ায়, মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী, আিনার কাদছ আমরা রেশবািী অদনক অদনক কৃতজ্ঞ।
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সদ্বতীয় অধ্যায়
িম্পূরক বাদজট
মাননীয় স্পীকার
৩২। এ িয থাদয় আসম িলসত ২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর িম্পূরক বাদজট ও ২০১৯২০ অর্ থবছদরর প্রস্তাসবত বাদজট কাঠাদমার উির আদলাকিাত করব।
িলসত ২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর িম্পূরক বাদজট
মাননীয় স্পীকার
৩৩। জাতীয় রাজস্ব রবাদি থর জনবল ও কমথিদ্ধসতর িাংস্কার িাধন এবাং রেদশর
অর্ থনীসত সুদৃঢ় অবস্থাদন র্াকদব ধদর সনদয় িলসত ২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর রাজস্ব
আহরণ ও ব্যদয়র লক্ষয সনধ থারণ করা হদলও রাজস্ব আয় প্রতযাশার রিদয় সকছুটা
কম হদব মদমথ প্রতীয়মান হদচ্ছ। িলসত অর্ থবছদরর মাি থ, ২০১৯ িয থন্ত আহসরত
রাজদস্বর িসরমাণ সছল মূল বাদজদটর বাসষ থক লক্ষযমাত্রার ৫৪.৯ শতাাংশ। একই
িমদয় িরকাসর ব্যয় হয় বাসষ থক বরাদদ্দর ৪৪.৪ শতাাংশ। বাদজট বাস্তবায়দনর এই
িসরসস্থসত সবদবিনায় ২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর বাদজদট রয িাংদশাধন ও িমন্বয়
করদত হদয়দছ তার একটি িাংসক্ষপ্ত সববরণ িসরসশি ক: িারসণ ৩ -রত সবস্তাসরত
রেখাদনা হদয়দছ।
৩৪। িাংদশাসধত রাজস্ব আয়: ২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর মূল বাদজদট রাজস্ব
িাংিদহর লক্ষযমাত্রা ধায থ করা হয় ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৮০ রকাটি টাকা।
অর্ থবছদরর জুলাই-মাি থ িমদয় রাজস্ব আোয় িসরসস্থসত িয থাদলািনা কদর রাজস্ব
িাংিদহর লক্ষযমাত্রা ২২ হাজার ৬৬৮ রকাটি টাকা হ্রাি কদর ৩ লক্ষ ১৬ হাজার
৬১২ রকাটি টাকা সনধ থারণ করা হদয়দছ।
৩৫। িাংদশাসধত ব্যয়: িলসত অর্ থবছদরর বাদজদট িব থদমাট িরকাসর ব্যদয়র
প্রাক্কলন করা হয় ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৭৩ রকাটি টাকা। িাংদশাসধত বাদজদট এ
ব্যয় ২২ হাজার ৩২ রকাটি টাকা হ্রাি কদর ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৫৪১ রকাটি টাকা
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সনধ থারণ করা হদয়দছ। বাসষ থক উন্নয়ন কমথসূসির আকার ১ লক্ষ ৭৩ হাজার রকাটি
টাকা হদত ৬ হাজার রকাটি টাকা হ্রাি কদর ১ লক্ষ ৬৭ হাজার রকাটি টাকায়
সনধ থারণ করা হদয়দছ। অন্যসেদক, িসরিালনিহ অন্যান্য ব্যদয়র প্রাক্কলন হ্রাি করা
হদয়দছ ১৬ হাজার ৩২ রকাটি টাকা।
৩৬। িাংদশাসধত বাদজট ঘাটসত ও অর্ থায়ন: িলসত অর্ থবছদরর বাদজদট ঘাটসত
প্রাক্কলন করা হদয়সছল ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২৯৩ রকাটি টাকা। িাংদশাসধত বাদজদট
ঘাটসত সনধ থারণ করা হদয়দছ ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৯২৯ রকাটি টাকা, যা সজসিসি’র
৫.০ শতাাংশ। মূল বাদজদট ঘাটসতর সবিরীদত ববদেসশক উৎি হদত অর্ থায়দনর
প্রাক্কলন সছল ৫৪ হাজার ৬৭ রকাটি টাকা, যা িাংদশাসধত বাদজদট হ্রাি রিদয়
োঁসিদয়দছ ৪৭ হাজার ১৮৪ রকাটি টাকায়। অভযন্তরীণ উৎদির মদধ্য িঞ্চয়িত্র ও
অন্যান্য সূত্র হদত অর্ থায়দনর িসরমাণ ধরা হদয়দছ ৪৭ হাজার ৮৫০ রকাটি টাকা।
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তৃতীয় অধ্যায়
আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর বাদজট কাঠাদমা
মাননীয় স্পীকার
৩৭। ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর বাদজটটি রেদশর িকল মানুদষর জন্য। এদত
িাব থতয অঞ্চল রযমসন বাে যায়সন, রতমসন বাে যায়সন িমতল ও িরাঞ্চল। উত্তরেসক্ষণ, পূব থ-িসিদমর রকউ বাে িদি নাই। রেদশর কৃষক, কামার, কুমার, রজদল,
তাঁতী, ব্যবিায়ী, রবদে, সবসভন্ন নৃদগাষ্ঠী, সহজিা, সশক্ষক, িািার, ইসঞ্জসনয়ারিহ
িকল রিশার মানুদষর িাসহো সবদবিনায় সনদয় এই বাদজট প্রস্তুত করা হদয়দছ।
প্রসতটি মন্ত্রণালয় ও সবভাদগর লক্ষযমাত্রা পূরদণর ব্যবস্থা রাখা হদয়দছ।
মাননীয় স্পীকার
৩৮। এবার আসম আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর প্রস্তাসবত আয় ও ব্যদয়র একটি
সিত্র তুদল ধরসছ যা িসরসশি ’ক’ িারসণ ৪ সবস্তাসরত রেয়া আদছ।
৩৯। আসম প্রর্দম আমাদের জাতীয় রাজস্ব এবাং বাৎিসরক িম্ভাব্য অর্ থ প্রাসপ্তর
উির কর্া বলদবা। আমাদের িরকাদরর কর রাজস্ব আহরদণর মূলনীসত হদচ্ছ,
রাজস্ব আহরণ বৃসদ্ধ করদত হদব, তদব রিটা কদরর হার বাসিদয় নয়। বরাং রিটা
করদত হদব কদরর আওতা সবস্তৃত কদর। এ কাজটি করার লদক্ষয রেদশর িকল
উিদজলা, প্রদয়াজদন রিার্ রিন্টারিমূদহ আমরা প্রদয়াজনীয় জনবল ও িহায়ক
অবকাঠাদমািহ রাজস্ব অসফি স্থািন করদবা। এখাদন রেশবািীদক অবসহত করাটা
প্রদয়াজন মদন করসছ রয, আমরা ২০১৯-২০ এর বাদজটটিদত রেদশর জনগদণর
সনতযপ্রদয়াজনীয় রকান সজসনিিদত্রর োম বািদত িাদর রতমন রকান উিকরণ
অন্তভুথি কসর নাই।
৪০। অদনদকই অসভদযাগ কদর র্াদকন রয, আমাদের সজসিসি’র অনুিাদত
রাজস্ব আহরদণর হার অন্যান্য রেদশর তুলনায় কম। এবার রর্দক আমরা রিই
অসভদযাগ খণ্ডণ করদত দৃঢ় প্রসতজ্ঞ। আমাদের লক্ষয আগামী দ্যই বছদরর মাদে
আমাদের রাজস্ব সজসিসি অনুিাত বতথমাদনর ১০ শতাাংশ রর্দক ১৪ শতাাংদশ
উন্নীত করা।
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৪১। েীঘ থকাল রর্দক আর একটি অসভদযাদগর কর্া শুদন আিসছ, আমাদের
রেদশ একবার যাঁরা কর প্রোন কদরন তাঁরাই প্রসতবছর িরকারদক কর প্রোন কদর
র্াদকন। অন্যদের কর প্রোদন শসিশালী অবস্থাদন র্াকদলও তারা কর প্রোন
কদরন না। এই অিিাংস্কৃসত রর্দকও আমরা রবসরদয় আিদত িাই। কর প্রোদন
যারা রযাগ্য তাদের িবাইদক কদরর আওতায় সনদয় আিদত আমরা িকল প্রকার
প্রদিিা অব্যাহত রাখদবা।
মাননীয় স্পীকার
৪২।

আমাদের রেদশ িার রকাটি নাগসরক মধ্যম আদয়র (Middle Income
Group) অন্তভুথি। অর্ি রেদশ আয়কর প্রোনকারী নাগসরদকর িাংখ্যা ২১-২২
লাখ। এ িাংখ্যা আমরা ইনশাআল্লাহ দ্রুততম িমদয়র মাদে ১ রকাটিদত সনদয় যাব।
আর বাকী নাগসরকদেরও িলমান প্রসক্রয়ার অাংশ সহিাদব কর জাল (Tax net)
এর আওতায় সনদয় আিার কায থক্রম অব্যাহত রাখদবা।
৪৩। আমার েীঘ থসেদনর অসভজ্ঞতা রর্দক লক্ষয করসছ, আমাদের রেদশর
নাগসরকগণ িরকারদক রাজস্ব প্রোদন আিহী সকন্তু নানাসবধ কারদণ আমরা রিই
রাজস্ব আহরদণ ব্যর্ থ হসচ্ছ। ইনশাল্লাহ এবাদর এই সেকটায় সবদশষ নজর রেয়া
হদব।
মাননীয় স্পীকার
৪৪। আিসন রজদন খুসশ হদবন, েীঘ থ প্রসতসক্ষত আমাদের ভযাট আইন, ২০১২
আগামী অর্ থবছর (২০১৯-২০) রর্দক আমরা বাস্তবায়ন করদত যাসচ্ছ। এই
আইনটির যর্াযর্ বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় জনবলিহ আনুষাসঙ্গক িব রকদমর
িহায়তা আমরা সনসিত করদবা। আদরা র্াকদব িরকাসর এবাং রবিরকাসর খাদতর
িমন্বদয় গঠিত একটি ‘রযৌর্ ওয়াসকথাং গ্রুি’ (Joint Working Group), যারা
আইনটির বাস্তবায়ন তোরসক করদবন।
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মাননীয় স্পীকার
৪৫। রাজস্ব ব্যবস্থািনায় বি রকদমর িাংস্কার আমরা এবাদরর বাদজদট প্রস্তাব
করসছ। িকল কর আইন (আয়কর, ভযাট এবাং কাস্টমি) স্বচ্ছতার িাদর্
িহজভাদব প্রণয়ন কদর তা িকদলর কাদছ িহজদবাধ্য কদর উিস্থািন করা হদব।
৪৬। আমাদের িরকাদরর নীসতগত সিদ্ধান্ত হদলা আমরা রকানভাদবই রকান
করোতার উির রবাো সহিাদব কর িাসিদয় রেওয়ার সবিদক্ষ। কর আোদয়
আমাদের নীসত হদব অদনকটা িাদন্সর রাজা িতূে থশ লুই এর অর্ থমন্ত্রী
Jean-Baptiste Colbert এর একটি উসিদক অনুিরণ কদর।
"The art of taxation consists in so plucking the goose as to obtain the
largest [number] of feathers with the least possible amount of
hissing."
“রাজহাঁি রর্দক িালক উঠাও যতটা িম্ভব ততটা, তদব িাবধান রাজহাঁিটি রযন
রকান ভাদবই ব্যার্া না িায়।’’

৪৭। আমরা িকল প্রকার কদরর হার িয থায়ক্রদম পূণ থমাত্রায় ব্যবিাবান্ধব কদর
গদি তুলদবা। আমরা সবশ্বাি কসর আমাদের কর রাজস্ব আহরণ আমাদের কাসঙ্খত
িয থাদয় সনদয় রযদত িারদবা যখন আমরা কর রাজস্ব ব্যবস্থািনায় িকল প্রকার
অব্যবস্থািনা, দ্যনীসত ও অিিয় ররাধ করদত িারদবা। রিই জন্য রাজস্ব
ব্যবস্থািনাদক শতভাগ অদটাদমশদনর আওতায় আনা হদব। বদন্ডি ওয়যারহাউি
ব্যবস্থািনায় স্বচ্ছতা বলবৎ করদবা। বন্ধ করদবা সমথ্যা রঘাষণা সেদয় মালামাল
খালাি।
৪৮। রিই জন্য আমরা সিদ্ধান্ত িহণ কদরসছ, রেদশ যত িে সবদেশ রর্দক
আমোসন হদয় আদি এবাং রযিমস্ত িে রপ্তাসনর জন্য সবদেদশ যায় রিইিকল িে
শতভাগ স্কযানার রমসশন এর মাধ্যদম স্কযাসনাং করা হদব। আমাোসনর সবিরীদত
ওভার ইনভদয়সিাং ও আন্ডার ইনভদয়সিাং হয় সকনা তাও শতভাগ িরীক্ষা কদর
রেখা হদব। তার জন্য সবদশষাসয়ত ইউসনট (special wing) রখালা হদব। জাতীয়
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রাজস্বদবাি থ এবাং এই রবাদি থর িকল কমথকতথা ও কমথিারীর কমথেক্ষতা সৃজদন
সবদশষ উদদ্যাগ িহণ করা হদব। এই িকল ব্যবস্থার মাে সেদয় আমাদের রাজস্ব
আহরণ রযমসন বৃসদ্ধ িাদব ঠিক রতমসনভাদব অর্ থ িািার (money laundering) বা
এ জাতীয় কায থক্রম যা আমরা প্রায়শঃ শুদন র্াসক রিটাও বন্ধ হদয় যাদব। রযই
িমস্ত মালামাদল ইচ্ছাকৃতভাদব ওভার ইভদয়সিাং ও আন্ডার ইভদয়সিাং এ ধরা
িিদব রিই িমস্ত মালামাল জব্দ কদর িরকাদরর সহিাদব জমা হদব এবাং
িাংসিিদের সবরুদদ্ধ কদঠার ব্যবস্থা িহণ করা হদব। এিব কাযক্রথ ম বাস্তবায়দনর
জন্য প্রদয়াজনীয় আইন বতসর করা হদব। এবাং সবদ্যমান আইদন িাংস্কার আনয়ন
করা হদব।
৪৯। সবসভন্ন খাদত কর অব্যাহসত (exemptions) যতটা িম্ভব িসরহার করা
হদব। অস্বাভাসবক রকান কারণ ব্যসতত SRO জারী করা আমরা িসরহার করদবা।
এর ফদল রাজস্ব ব্যবস্থািনায় স্বচ্ছতা আিদব। িরকাদরর প্রসত ব্যবিায়ীদের
আস্থাও রবদি যাদব।
৫০। উিদর বসণ থত আমাদের িকল িসরকসল্পত ও িাংস্কারমূলক কর
ব্যবস্থািনার হাত ধদর ২০১৯-২০ অর্ থবছদর রমাট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হদয়দছ
৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮১০ রকাটি টাকা। এর মদধ্য জাতীয় রাজস্ব রবাি থ উৎি হদত ৩
লক্ষ ২৫ হাজার ৬০০ রকাটি টাকা িাংিহ করা হদব। এনসবআর বসহভূথত সূত্র হদত
কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হদয়দছ ১৪ হাজার ৫০০ রকাটি টাকা। এছািা, করবসহভূথত খাত রর্দক রাজস্ব আহসরত হদব ৩৭ হাজার ৭১০ রকাটি টাকা।
মাননীয় স্পীকার
৫১। ২০১৯-২০ অর্ থবছদর বাদজদটর আকার বা রমাট ব্যয় প্রাক্কলন করা হদয়দছ
৫ লক্ষ ২৩ হাজার ১৯০ রকাটি টাকা, যা সজসিসি’র ১৮.১ শতাাংশ। িসরিালনিহ
অন্যান্য খাদত রমাট বরাদ্দ রাখা হদয়দছ ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৪৬৯ রকাটি টাকা এবাং
বাসষ থক উন্নয়ন কমথসূসিদত বরাদ্দ ধরা হদয়দছ ২ লক্ষ ২ হাজার ৭২১ রকাটি টাকা।
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৫২। বাসষ থক উন্নয়ন কমথসূসিদত বরাদ্দ রেয়ার রক্ষদত্র আঞ্চসলক িমতা,
মানবিম্পে উন্নয়ন, অবকাঠাদমা উন্নয়ন এবাং গুণগত ব্যদয়র সবষয়দক প্রাধান্য
রেয়া হদয়দছ। আগামী অর্ থবছদরর বাসষ থক উন্নয়ন কমথসূসির খাতওয়াসর বরাদ্দ
িসরসশি ‘ক’ এর িারসণ ৫ এ তুদল ধরা হদয়দছ। ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর বাসষ থক
উন্নয়ন কমথসূসিদত মানবিম্পে (সশক্ষা, স্বাস্থয এবাং িাংসিি অন্যান্য) খাদত ২৭.৪
শতাাংশ, িাসব থক কৃসষ খাদত (কৃসষ, িল্লী উন্নয়ন ও িল্লী প্রসতষ্ঠান, িাসনিম্পে এবাং
িাংসিি অন্যান্য) ২১.৫ শতাাংশ, সবদ্যযৎ ও জ্বালাসন খাদত ১৩.৮ শতাাংশ,
রযাগাদযাগ (িিক, ররল, রিতু এবাং রযাগাদযাগ িাংসিি অন্যান্য) খাদত ২৬
শতাাংশ এবাং অন্যান্য খাদত ১১.৩ শতাাংশ বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ।
৫৩। বাদজট ঘাটসত োঁিাদব ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৮০ রকাটি টাকা, যা
সজসিসি’র ৫.০ শতাাংশ। এখাদন উদল্লখ্য, এই হার গত বাদজদটও সছল। ঘাটসত
অর্ থায়দন ববদেসশক উৎি রর্দক ৬৮ হাজার ১৬ রকাটি টাকা এবাং অভযন্তরীণ উৎি
হদত ৭৭ হাজার ৩৬৩ রকাটি টাকা িাংিহ করা হদব। অভযন্তরীণ উৎদির মদধ্য
ব্যাাংক ব্যবস্থা হদত িাংগৃহীত হদব ৪৭ হাজার ৩৬৪ রকাটি টাকা এবাং িঞ্চয়িত্র ও
অন্যান্য ব্যাাংক-বসহভূথত খাত রর্দক আিদব ৩০ হাজার রকাটি টাকা।
মাননীয় স্পীকার
৫৪। িামসিক ব্যয় কাঠাদমা: প্রস্তাসবত বাদজদটর িামসিক ব্যয় কাঠাদমা
(উন্নয়ন ও িসরিালন ব্যয়) এখন তুদল ধরব। সবসভন্ন মন্ত্রণালয় ও সবভাদগর
িম্পাসেত কাদজর রশ্রসণসবন্যাি অনুযায়ী কাজগুদলাদক ৩টি প্রধান ভাদগ ভাগ করা
হয় যর্া: িামাসজক অবকাঠাদমা, রভৌত অবকাঠাদমা ও িাধারণ রিবা খাত।
৫৫। প্রস্তাসবত বাদজদট িামাসজক অবকাঠাদমা খাদত বরাদদ্দর প্রস্তাব করা
হদয়দছ ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪২৯ রকাটি টাকা, যা রমাট বরাদদ্দর ২৭.৪১ শতাাংশ;
এর মদধ্য মানবিম্পে খাদত (সশক্ষা, স্বাস্থয এবাং িাংসিি অন্যান্য খাত) বরাদদ্দর
প্রস্তাব করা হদয়দছ ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৬ রকাটি টাকা। রভৌত অবকাঠাদমা খাদত
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প্রস্তাব করা হদয়দছ ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬০৩ রকাটি টাকা বা ৩১.৪৬ শতাাংশ; যার
মদধ্য িাসব থক কৃসষ ও িল্লী উন্নয়ন খাদত ৬৬ হাজার ২৩৪ রকাটি; বৃহত্তর
রযাগাদযাগ খাদত ৬১ হাজার ৩৬০ রকাটি এবাং সবদ্যযৎ ও জ্বালাসন খাদত ২৮ হাজার
৫১ রকাটি টাকা। িাধারণ রিবা খাদত প্রস্তাব করা হদয়দছ ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৪১
রকাটি টাকা, যা রমাট বরাদদ্দর ২৩.৬৩ শতাাংশ। িরকাসর-রবিরকাসর
অাংশীোসরত্ব (PPP), সবসভন্ন সশদল্প আসর্ থক িহায়তা, ভতুসথ ক, রাষ্ট্রায়ত্ত, বাসণসজযক
ও আসর্ থক প্রসতষ্ঠাদন সবসনদয়াদগর জন্য ব্যয় বাবে বরাদদ্দর প্রস্তাব করা হদয়দছ
৩৩ হাজার ২০২ রকাটি টাকা, যা রমাট বরাদদ্দর ৬.৩৫ শতাাংশ; সুে িসরদশাধ
বাবে প্রস্তাব করা হদয়দছ ৫৭ হাজার ৭০ রকাটি টাকা, যা রমাট বরাদদ্দর ১০.৯১
শতাাংশ; সনট ঋণোন (Net lending) ও অন্যান্য ব্যয় খাদত প্রস্তাব করা হদয়দছ ১
হাজার ২৪৫ রকাটি টাকা, যা রমাট বরাদদ্দর ০.২৪ শতাাংশ। এ িম্পসকথত সবস্তাসরত
তথ্য িসরসশি ‘ক’ এর িারসণ ৬ এবাং মন্ত্রণালয়/সবভাগসভসত্তক বাদজট বরাদদ্দর
প্রস্তাব িসরসশি ‘ক’ এর িারসণ ৭ এ উিস্থািন করা হদলা।
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িতুর্ থ অধ্যায়
িমৃদ্ধ আগামীর ির্যাত্রা
খাতসভসত্তক নীসত-রকৌশল, কমথিসরকল্পনা ও িম্পে িঞ্চালন
মাননীয় স্পীকার
৫৬। এখন আসম আগামী অর্ থবছরিহ মধ্যদময়াদে আমাদের গুরুত্বপূণ থ নীসতরকৌশল, কমথিসরকল্পনা ও বাদজট বরাদদ্দর একটি িাংসক্ষপ্ত সববরণ আিনার
মাধ্যদম রেশবািীর িামদন তুদল ধরদত িাই। আমাদের সনব থািনী ইশদতহার,
২০১৮-এ বসণ থত প্রসতশ্রুসত বাস্তবায়ন এবাং রটকিই উন্নয়ন অভীি ও লক্ষযিমূহ
অজথদনর প্রয়াি িালাদনা হদব এ বাদজদটর মাধ্যদম। আগামী অর্ থবছরই িপ্তম
িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনার িব থদশষ অর্ থবছর, সুতরাাং এ বাদজদট এর বাস্তবায়ন গুরুত্ব
িাদব। িরকাদরর িামথ্যথ সবদবিনায় সনদয় জনগদণর রমৌসলক িাসহো পূরণ সনসিত
করাদক আমরা িসক্রয়ভাদব সবদবিনা কদরসছ।
মধ্যদময়াসে নীসত-রকৌশল
৫৭। সবগত এক েশক ধদর আমাদের সজসিসি প্রবৃসদ্ধ ক্রমাগত ঈষ থাসন্বত হাদর
রবদিদছ। িলসত ২০১৮-১৯ অর্ থবছদর ৮.১৩ শতাাংশ প্রবৃসদ্ধ হদব বদল আশা
করসছ। আমাদের অঙ্গীকার হদলা প্রবৃসদ্ধ ২০২৩-২৪ িাদল ১০ শতাাংশ অজথন ও
২০৪১ িাল িয থন্ত তা অব্যাহত রাখা যাদত কদর আমরা ঐ িমদয় উচ্চ আদয়র রেদশ
িসরণত হওয়ার শসিশালী সভত গিদত িাসর। এই লদক্ষয আগামী ২০১৯-২০
অর্ থবছদর সজসিসি প্রবৃসদ্ধর লক্ষযমাত্রা সনধ থারণ করা হদয়দছ ৮.২ শতাাংশ। এই
িমদয় মূল্যস্ফীসত প্রাক্কলন করা হদয়দছ ৫.৫ শতাাংশ। আমাদের লক্ষয র্াকদব
কৃসষ, সশল্প, ব্যবিা, রপ্তাসনখাত, আবািনখাত, রিবাখাতিহ িকল ব্যবিাখাতদক
প্রসতদযাসগতামূলক অবস্থাদন সনদয় যাওয়া। উদদ্দশ্য হদলা োসরদ্রয সনরিন,
কমথিাংস্থান সৃসি, সবদেসশ সবসনদয়াগ আকৃি করা। প্রাসন্তক জনদগাষ্ঠীদক অর্ থনীসতর
মূল রস্রাতধারায় আনা, ক্ষুদ্র ও মাোরী ব্যবিায়ীদের জন্য সবদশষ ব্যবস্থা এবাং
আয় ববষম্য সনয়ন্ত্রদণর উদদ্যাগ িহণ করা হদব।
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৫৮। আমাদের প্রবৃসদ্ধর প্রধান উৎি হদলা শসিশালী অভযন্তরীণ িাসহো।
অভযন্তরীণ িাসহো বৃসদ্ধদত রভাগ ও সবসনদয়াগ এবাং বসহঃস্থ িাসহো বৃসদ্ধদত রপ্তাসন
হদব আমাদের মদনাদযাদগর রক্ষত্র। প্রবাি আদয়র প্রবৃসদ্ধ মধ্যদময়াদেও অব্যাহত
র্াকদব। িরকাসর সবসনদয়াদগর মাধ্যদম উন্নত রযাগাদযাগ ব্যবস্থা গদি রতালা,
সবদ্যযৎ ও জ্বালাসন সনরািত্তা সনসিত করা আমাদের লক্ষয।
৫৯। সশল্পখাদতর প্রবৃসদ্ধ বািাদনার মাধ্যদম সজসিসি’র প্রবৃসদ্ধ ত্বরাসন্বত করা ও
কমথিাংস্থাদনর ব্যবস্থা করা আমাদের লক্ষয। অর্ থননসতক অঞ্চলিমূহ প্রসতষ্ঠার
মাধ্যদম এ লক্ষয বাস্তবায়ন করা হদব। এছািাও, রিবা খাত, সবদশষতঃ িয থটন ও
আবািন খাদতর এবাং কৃসষখাদতর উন্নয়নদকও অিাসধকার রেয়া হদব।
মাননীয় স্পীকার
৬০। আমাদের প্রবৃসদ্ধদক উচ্চতর স্তদর সনদয় যাওয়ার জন্য বাদজট প্রণয়দন
আমাদের মূল লক্ষয হদলা রবিরকাসর সবসনদয়াগ বান্ধব িসরদবশ সৃসি, রপ্তাসন
বাসণদজযর প্রিার, ব্যবিা বান্ধব কর ব্যবস্থািনা, আসর্ থক খাদতর িাংস্কার, িরকাসর
সবসনদয়াগ, তর্া, বাসষ থক উন্নয়ন কমথসূিী বা এসিসি’র আকার বৃসদ্ধ। এছািাও,
িদ্মা রিতু, িদ্মা ররলিাংদযাগ রিতু, রোহাজারী হদত কক্সবাজার িয থন্ত ররলির্
সনমথাণ, রূিপর িারমাণসবক সবদ্যযৎ রকন্দ্র, রামিাল সবদ্যযৎ রকন্দ্র, িায়রা িমুদ্র
বন্দর এবাং মদহশখালীর মাতার বািীদত সবদ্যযৎ রকন্দ্র, ঢাকা রমদরাদরল, ইতযাসে
রমগা প্রকল্পিহ অবকাঠাদমা খাদতর িকল জাতীয় গুরুত্বপূণ থ প্রকল্পিমূহ সনসে থি
িমদয় বাস্তবায়ন এর মাধ্যদম প্রবৃসদ্ধ যতটা িম্ভব দ্রুত িমদয় দ্যই অদের ঘদর সনদয়
যাওয়া।
৬১। প্রবৃসদ্ধ অজথনই রকবল নয়, রটকিই ও অন্তভুথসিমূলক উন্নয়ন আমাদের
িরকাদরর রমৌসলক অঙ্গীকার। োসরদ্রয সবদমািন ও অিমতা হ্রাি কদর জনগদণর
জীবনমাদন গুণগত িসরবতথন আনাই আমাদের লক্ষয। এ জন্য িামাসজক সুরক্ষা
কমথসূসির আওতা বৃসদ্ধ, অভযন্তরীণ ও ববদেসশক কমথিাংস্থান, ক্ষুদ্রঋণ ও
েক্ষতামূলক প্রসশক্ষণ ইতযাসে রকৌশল আদরা গুরত্ব িাদব। প্রসত বছদরর মত
এবারও বাদজট বিৃতার িাদর্ আমাদের মধ্যদময়াসে নীসত রকৌশল িম্বসলত
‘মধ্যদময়াসে িামসিক অর্ থননসতক নীসত-সববৃসত’ রিশ করা হদয়দছ।
19

৬২।

িরবতী অাংদশ খাতসভসত্তক সুসনসে থি কমথিসরকল্পনা তুদল ধরসছ।

কমথিসরকল্পনা ও িম্পে িঞ্চালন
সশক্ষা, স্বাস্থয ও মানবিম্পে উন্নয়ন
৬৩। সশক্ষা মন্ত্রণালদয়র জন্য একটি সুিাংবাে সেদয় আমাদের সশক্ষা ব্যবস্থার
ওির আসম প্রর্দম আদলাকিাত করদত িাই।
নূতন এমসিওভুসির মাধ্যদম সশক্ষায় গসতশীলতা সৃসি
মাননীয় স্পীকার
৬৪। আিসন জাদনন, েীঘ থসেন আমাদের সশক্ষা মন্ত্রণালদয় নানাসবধ কারদণ
এমসিওভুসি কায থক্রমটি বন্ধ সছল। এবাদর সশক্ষা মন্ত্রণালদয়র োবীর রপ্রসক্ষদত
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সবদশষ সনদে থশনায়, েীঘ থসেন ধদর বন্ধ র্াকা এমসিওভুসি
কায থক্রদমর জন্য এ বাদজদট প্রদয়াজনীয় অদর্ থর রযাগান রাখা হদয়দছ। রেশবািীর
িক্ষ রর্দক এবাং আিনাদের িকদলর িক্ষ রর্দক আসম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদক
আন্তসরকভাদব ধন্যবাে জানাসচ্ছ।
মাননীয় স্পীকার
৬৫। সশক্ষা সবষদয় আদলাকিাত করার আদগ আসম জািাদনর একটি স্মরণীয়
থ শুরুর
দৃিাদন্তর উদল্লখ করদত িাই। আঠাদরা শতদকর রশষাদধ থ রমইসজ পনগঠন
আদগ জািান সছল জ্ঞান-সবজ্ঞাদন একটি িিাৎিে রেশ। িম্রাট রমইজী
জািাসনদের এমনসক রাজপত্রদকও মাসকথন যুিরাষ্ট্রিহ িসিমা রেশগুদলাদত
িাঠিদয় িািাতয সশক্ষা ও প্রযুসিজ্ঞান আহরণ করার তাসগে রেন। িম্রাট রমইসজ
বুেদত িারদলন জািাদন ছাদত্রর অভাব রনই। অভাব হদচ্ছ উিযুি সশক্ষদকর। তাই
সতসন িািাতয রেশিমূহ রর্দক সবসভন্ন প্রযুসিসনভথর প্রসশসক্ষত কদয়ক হাজার
সশক্ষকদক জািাদন সনদয় এদলন জািাদনর সশক্ষা ব্যবস্থাদক িময় উিদযাগী কদর
রতালার জন্য। এরূি প্রাজ্ঞ ও দূরেশী নীসতর কারদণ জািান শুধু িসিমাদের
িমকক্ষ হদয়ই র্াদকসন, বরাং িারাসবদশ্ব িকদলর আদগ প্রর্ম শতভাগ সশসক্ষদতর
রেশ হওয়ারও রগৌরব লাভ কদর। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রশখ হাসিনাও
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সশক্ষাদক িব থাসধক গুরুত্ব প্রোন করদছন। েক্ষ জনশসি বতসরর উদদ্দদশ্য সশক্ষার
িাসব থক মাদনান্নয়ন, সশক্ষা রক্ষদত্র ববষম্য দূরীকরণ, গুণগত উৎকষ থ িাধন ও সশক্ষা
িম্প্রিারদণর লক্ষয সনধ থাসরত হদয়দছ। আমরা মদন কসর, িম্রাট রমইসজ’রক
অনুিরণ করার িময় আমাদেরও এদি রগদছ।
৬৬। এখন আমাদের ছাত্র-ছাত্রীর ঘাটসত রনই। ঘাটসত রেখা সেদয়দছ উিযুি
এবাং প্রসশসক্ষত সশক্ষদকর। প্রার্সমক স্তর রর্দক সশক্ষার িব থস্তদর আমাদের উিযুি
এবাং প্রসশসক্ষত সশক্ষদকর কাদছ আমাদের সশক্ষা ব্যবস্থাদক হস্তান্তর করদত িাই।
আমাদের আগামীর ির্ িলা পদরাটাই সনভথর করদছ আমাদের সশক্ষা ব্যবস্থার
উির। সশক্ষার িকল স্তদরর জন্য উিযুি সশক্ষক বাছাইকরণ, তাদের প্রসশক্ষণ,
িমদয়ািদযাগী সশক্ষার সবষদয় বস্তু সনধ থারণ এখন একান্তই িমদয়র োবী। আমাদের
িরকার এই বছর রর্দক এ িদবর বাস্তবায়ন প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ িহণ করদব।
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৬৭। সবশ্ব এখন তৃতীয় সশল্প সবপ্লব রর্দক িতুর্ থ সশল্প সবপ্লদব উত্তরদণর িদর্।
সবদশ্বর িাদর্ িাল্লা সেদয় আমাদেরদকও বতসর হদত হদব। না হদল িামদন অিির
হওয়া আমাদের জন্য দ্যরূহ হদব। তাই আমাদের িাি রুমগুদলা সবষয় উিদযাগী
(subject specific) কদর তুলদত হদব রযখাদন রশখাদনা হদব ন্যাদনা
থ
রটকদনালসজ, বাদয়াদটকদনালসজ, ররাদবাটিক্স, অটিসফসশয়াল
ইনদটসলদজন্স,
ম্যাদটসরয়াল িাইন্স, ইন্টারদনট অব সর্াংি, রকায়ান্টাম কসম্পউটিাং, ব্লকদিইন
রটকদনালসজ, ইতযাসে। এই িকল সবষদয় সশক্ষা িহণ এখন িমদয়র োবী। মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী সনদজও এ সবষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা িহণ করার জন্য িাংসিি িকল
মন্ত্রনালয়দক সনদে থশনা সেদয়দছন। আমাদের ছাদত্রর অভাব নাই। অভাব হদচ্ছ
প্রসশসক্ষত সশক্ষদকর। এই িকল সবষদয় সশক্ষা প্রোদনর জন্য জািাদনর িম্রাট
Meiji’র মদতা আমাদেরদকও আজদকর প্রদয়াজন রমটাদত প্রদয়াজদন সবদেশ
রর্দক সশক্ষক সনদয় আিদত হদব। এই িকল কায থক্রম আমরা এই বাদজট কাল
রর্দকই শুরু করদত িাই। এবাং রিজন্য ২০১৯-২০ অর্ থবছর হদত আমরা
সশক্ষাখাদত িয থাপ্ত বাদজট বরাদ্দ রাখসছ।
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িাংখ্যা নয়, মানিম্পন্ন প্রার্সমক সশক্ষাই আগামী সেদনর অিাসধকার
৬৮। আমাদের সশক্ষাব্যবস্থায় এযাবতকাল সশক্ষার্ীর িাংখ্যা বৃসদ্ধর উির রজার
রেয়ার ফদল প্রার্সমক ও মাধ্যসমক সশক্ষায় ভসতথ ও সলঙ্গিাম্য অজথন উভয়দক্ষদত্র
বাাংলাদেশ ব্যািক িাফল্য অজথন কদরদছ। আমাদের িামদন এখন প্রধান িযাদলঞ্জ
হদচ্ছ সশক্ষার সভসত্তমূদল, অর্ থাৎ, প্রার্সমক িয থাদয় মান উন্নয়ন ও প্রাদয়াসগক
সশক্ষার প্রিার ঘটাদনা। মানিম্মত ও িাব থজনীন প্রার্সমক সশক্ষা সনসিত করার
জন্য বহুমুখী উদদ্যাগ িহণ করা হদয়দছ। গৃহীত ও বাস্তবাসয়ত এ িকল উন্নয়ন
কমথকাদন্ডর মদধ্য অন্যতম হদচ্ছ ২৬,১৯৩টি রবিরকাসর প্রার্সমক সবদ্যালয়
জাতীয়করণ, উিানুষ্ঠাসনক সশক্ষা আইন প্রণয়ন, রমাবাইল ব্যাাংসকাং এর মাধ্যদম
উিবৃসত্ত প্রোন, নতুন জাতীয়করণকৃত ও সবদ্যমান প্রার্সমক সবদ্যালদয়র
অবকাঠাদমা উন্নয়ন করা, সবনামূদল্য িাঠ্যপস্তক সবতরণ, সবদ্যালদয় কসম্পউটার ও
মাসিসমসিয়া িরবরাহ, এবাং সশক্ষা িহায়ক সবসভন্ন অবকাঠাদমা উন্নয়ন।
৬৯। প্রার্সমক সশক্ষার িম্প্রিারণ ও গুণগতমান বৃসদ্ধর জন্য প্রার্সমক সশক্ষা
উন্নয়ন কমথসূসি (সিইসিসি-৪) িলমান রদয়দছ। োসরদদ্রযর কারদণ প্রার্সমক
সবদ্যালয় গমদনািদযাগী সশশুর সশক্ষা যাদত ব্যাহত না হয় রিলদক্ষয উিবৃসত্ত প্রোন
িলমান র্াকদব। সবদ্যালয়িমূদহর অবকাঠাদমা সনমথাণ, সনরক্ষরতামুি বাাংলাদেশ
সবসনমথাদণ িারাদেদশ রমৌসলক স্বাক্ষরতা িসরিালনা এবাং আইসিটি ব্যবহাদরর
মাধ্যদম সিসজটাল প্রার্সমক সশক্ষার প্রিার ঘটাদনা হদব। প্রার্সমক িয থাদয়র
সশক্ষকদের রেসশ-সবদেসশ যুদগািদযাগী প্রসশক্ষদণর মাধ্যদম আধুসনক সবদশ্বর
িমতুল্য কদর রতালা হদব।
৭০। স্কুল সফসিাং কায থক্রদম স্থানীয় ব্যসিিহ রবিরকাসর প্রসতষ্ঠাদনর িম্পৃিতা
বৃসদ্ধ এবাং িামসিক কায থক্রম িম্প্রিারণ ও িমসন্বতভাদব বাস্তবায়দনর জন্য আগামী
২০১৯-২০ অর্ থবছদর জাতীয় স্কুল সফসিাং নীসত প্রণয়ন করা হদব, যার প্রসক্রয়া
বতথমাদন িলমান রদয়দছ। আইসিটি ব্যবহাদরর মাধ্যদম প্রার্সমক সশক্ষার
কযািাসিটি উন্নয়ন িাধনকরত: সশক্ষার গুণগত মান উন্নয়দনর লদক্ষয ‘সিসজটাল
প্রার্সমক সশক্ষা’ শীষ থক একটি িাইলট প্রকল্প িহণ করা হদব। উি প্রকদল্পর
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আওতায় ৫০৩টি মদিল প্রার্সমক সবদ্যালদয় ইন্টারঅযাকটিভ িািরুম বতসর করা
হদব। প্রার্সমক ও গণসশক্ষার উন্নয়ন অব্যাহত রাখার লদক্ষয আগামী অর্ থবছদর
রযিকল কায থক্রম অব্যাহত রাখা হদব, তা হদলা: প্রদয়াজনীয়তার অিাসধকাদরর
সভসত্তদত সবদ্যালদয় কক্ষ সনমথাণ; িাসহোর সভসত্তদত সবদ্যালয় রমরামত ও
িাংস্কারকরণ; সবদ্যালদয় ওয়াশব্লক সনমথাণ ও নলকূি স্থািন; িকল িরকাসর
প্রার্সমক সবদ্যালদয় সবদ্যালয়সভসত্তক উন্নয়ন িসরকল্পনা (সিি) ও উিদজলা
প্রার্সমক সশক্ষা িসরকল্পনা (ইউদিি) কায থক্রম বাস্তবায়দন অর্ থদযাগান; সশক্ষক
সনদয়াগ; সশক্ষক সশসক্ষকাগদণর জন্য সিি-ইন-এি এবাং সবষয়সভসত্তক প্রসশক্ষণ
প্রোন; সবদ্যালয়, অসফি ও প্রসশক্ষণ প্রসতষ্ঠানিমূদহ কসম্পউটার ও আইসিটি
িামিী িরবরাহ; সবনামূদল্য বই সবতরণ; এবাং উিবৃসত্ত কায থক্রম।
৭১। আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদর প্রার্সমক সশক্ষা খাদত ২৪ হাজার ৪০ রকাটি
টাকা বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ, যা বতথমান ২০১৮-১৯ অর্ থবছদর সছল ২০ হাজার
৫২১ রকাটি টাকা।
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সবজ্ঞান ও প্রযুসি সনভথর মাধ্যসমক ও উচ্চ সশক্ষা
৭২। মানিম্মত মাধ্যসমক সশক্ষার িম্প্রিারদণও িরকার নানামুখী কায থক্রম
িহণ কদরদছ, যার মদধ্য মাধ্যসমক সবদ্যালদয়র সশক্ষকদের প্রসশক্ষণ প্রোন,
অনিির এলাকার সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদন রশ্রসণকক্ষ সনমথাণ, েসরদ্র ও রমধাবী
সশক্ষার্ীদের মদধ্য উিবৃসত্ত প্রোন, ইতযাসে অন্যতম। মাধ্যসমক সশক্ষার গুণগত
মাদনান্নয়দন ৫ বছর রময়াদে মাধ্যসমক সশক্ষা উন্নয়ন কমথসূিী বাস্তবায়ন করা হদব।
এর আওতায় ছাত্রছাত্রীদের সবজ্ঞান, প্রযুসি, প্রদকৌশল ও গসণত (STEM:
Science, Technology, Engineering, Mathematics) সশক্ষায় অিাসধকার
রেওয়া হদব।
৭৩। মাধ্যসমক সবদ্যালদয়র ২.৬৭ লক্ষ সশক্ষকদক সবগত দ্যই অর্ থবছদর প্রসশক্ষণ
প্রোন করা হদয়দছ এবাং িলসত অর্ থবছদর মাধ্যসমক সবদ্যালদয়র ১.০৩ লক্ষ এবাং
আইসিটি সবষদয় ৩.১৩ লক্ষ সশক্ষকদক প্রসশক্ষণ প্রোদনর কায থক্রম িলমান
রদয়দছ। অনিির এলাকার সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদন ৫৮০টি রশ্রসণকক্ষ সনমথাণ করা হদয়দছ,
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এবাং িলসত অর্ থবছদর ৩৫০টি রশ্রসণকক্ষ সনমথাদণর কায থক্রম িলমান রদয়দছ। ইবুদকর প্রিলন, উিদজলা আইসিটি রিসনাং ও সরদিাি থ রিন্টার স্থািন, ৩১৫টি
উিদজলায় ১টি কদর রবিরকাসর সবদ্যালয়দক মদিল সবদ্যালদয় রূিান্তর, এবাং
৩২,৬৬৭টি সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদন মাসিসমসিয়া িািরুম স্থািন করা হদয়দছ।
৭৪। সশক্ষা রক্ষদত্র ববষম্য দূরীকরণ ও গুণগত উৎকষ থ িাধদন আমরা িসক্রয়
রদয়সছ। সশক্ষার সুদযাগ বসঞ্চত েসরদ্র রমধাবী ছাত্রছাত্রীর সশক্ষা সনসিত করার জন্য
প্রধানমন্ত্রীর সশক্ষা িহায়তা িাস্ট রর্দক নাতাতক (িাি) ও িমমান িয থাদয়র
সশক্ষার্ীদের মদধ্য উিবৃসত্ত ও সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদনর মদধ্য টিউশন সফ’র অর্ থ প্রোন
করা হদচ্ছ। এখাদত ২০১৮-১৯ অর্ থবছদর ২ লক্ষ ২১ হাজার সশক্ষার্ীদক বৃসত্ত প্রোন
করা হদচ্ছ। এছািাও মাধ্যসমক িয থাদয় ১৮ রকাটি ১৩ লদক্ষর রবসশ িাঠ্যপস্তক
সবনামূদল্য ১ রকাটি ২৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মদধ্য সবতরণ করা হদয়দছ।
সশক্ষকদের বসধ থত রবতন ও ববশাখী ভাতা
৭৫। সশক্ষকদের আসর্ থক সুদযাগ সুসবধা বৃসদ্ধর লদক্ষয জুলাই ২০১৮ হদত
মাধ্যসমক ও উচ্চসশক্ষা সবভাদগর অধীন রবিরকাসর এমসিওভুি
সশক্ষক/কমথিারীদের মূল রবতদনর ৫ শতাাংশ হাদর বাসষ থক ইনসক্রদমন্ট প্রোন করা
হদচ্ছ। এছািা ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছর হদত মূলদবতদনর ২০ শতাাংশ হাদর ববশাখী
ভাতা প্রোন করা হদচ্ছ। সশক্ষা ব্যবস্থািনা ও সশক্ষা কায থক্রদম ইদনাদভশন প্রসক্রয়ার
অাংশ সহদিদব অনলাইদন ভসতথ কায থক্রম, সনবন্ধন, প্রসতষ্ঠান িসরবতথন, িরীক্ষার
ফল প্রকাদশর ব্যবস্থা িহণ করায় িাংসিিদের হয়রাসন লাঘব হদয়দছ। ২০১৮-১৯
অর্ থবছর হদত সশক্ষা প্রসতষ্ঠান, সশক্ষক-সশসক্ষকা ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য সবদশষ
অনুোন প্রোদনর আদবেন অনলাইদনর মাধ্যদম িহণ এবাং রমাবাইল ব্যাাংসকাং এর
মাধ্যদম অর্ থ সবতরণ করা হদচ্ছ।
মাধ্যসমক সশক্ষা অবকাঠাদমা সনমথাণ ও সশক্ষা উিকরণ িরবরাহ
৭৬। ২০১৯-২০ অর্ থবছদর শুধুমাত্র মাধ্যসমক ও উচ্চসশক্ষা খাদত উন্নয়ন প্রকদল্পর
জন্য প্রায় ৯,০০০ রকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হদয়দছ, যা বতথমান ২০১৮-১৯
অর্ থবছদরর উন্নয়ন বরাদদ্দর তুলনায় ৫৪ শতাাংশ রবসশ। মাধ্যসমক ও উচ্চসশক্ষা
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সবভাদগর আওতায় ১,৫০০টি রবিরকাসর কদলজ ও ৩,০০০টি রবিরকাসর স্কুদলর
রভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়দনর কাজ জুন ২০১৯ এর মদধ্যই িমাপ্ত হদব। িারাদেদশ
২৬,২০০টি সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদন ৪৮,৯৪৭টি মাসিসমসিয়া রশ্রসণকক্ষ, ২০০টি
ল্যাাংগুদয়জ কাম আইসিটি ল্যাব, ১,০০০টি িাদয়ন্স ল্যাব, ২,১২০টি স্মাট থ
রশ্রসণকক্ষ, ৪৬টি রহাদস্টল সনমথাণ এবাং আিবাবিত্র, অসফি িরঞ্জামাসে ও
আইসিটি উিকরণ িরবরাহ করার ব্যবস্থা রনয়া হদয়দছ। রেদশ ১২৫টি উিদজলায়
‘আইসিটি রিসনাং এন্ড সরদিাি থ রিন্টার’ প্রসতষ্ঠা করা হদয়দছ, এবাং আদরা ১৬০টি
উিদজলায় উহা প্রসতষ্ঠার লদক্ষয কায থক্রম িলমান রদয়দছ।
৭৭। গত ২০১৭-১৮ অর্ থবছদর ৬ষ্ঠ রশ্রসণ রর্দক নাতাতক (িাি) ও িমমান িয থাদয়
৪১.৪৪ লক্ষ সশক্ষার্ীদক প্রায় ৮৮৩ রকাটি টাকা উিবৃসত্ত ও অন্যান্য িহায়তা প্রোন
করা হদয়দছ, যার মদধ্য ৭৫ শতাাংশ হদচ্ছ ছাত্রী। ২০১৮-১৯ অর্ থবছদর রেদশর
িাবসলক সবশ্বসবদ্যালয়িমূদহর রভৌত অবকাঠাদমা ও অন্যান্য সুসবধাসে সৃসির জন্য
৪২টি প্রকদল্পর অনুকূদল রমাট ১ হাজার ৯০০ রকাটি টাকা বরাদ্দ রদয়দছ। তন্মদধ্য
১৮টি সবশ্বসবদ্যালদয়র উন্নয়ন প্রকল্প ২০১৯-২০ অর্ থবছদর িমাপ্ত হদব। এছািা,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রসতশ্রুসতর সভসত্তদত নতুন িাবসলক সবশ্বসবদ্যালয় স্থািন
কায থক্রদমর অাংশ সহদিদব ৫টি নতুন সবশ্বসবদ্যালয় আইন িাশ হদয়দছ।
৭৮। আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদর মাধ্যসমক ও উচ্চ সশক্ষা খাদত ২৯ হাজার
৬২৪ রকাটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করসছ, যা বতথমান ২০১৮-১৯ অর্ থবছদর সছল ২৫
হাজার ৮৬৬ রকাটি টাকা।
মাননীয় স্পীকার
কমথিাংস্থানবান্ধব কাসরগসর ও বৃসত্তমূলক সশক্ষা
৭৯। মানিম্পন্ন কাসরগসর ও বৃসত্তমূলক সশক্ষা িম্প্রিারদণর জন্য উদদ্যাগ রনয়া
হদয়দছ। িরকার আইসিটি খাতিহ সবকাশমান প্রযুসিিমূদহর কাসরগসর জনশসির
প্রদয়াজন রমটাদত কাসরগসর ও বৃসত্তমূলক সশক্ষা কমথসূসিদত ববসিত্রয আনয়দনর
লদক্ষয প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা িহণ কদরদছ। কাসরগসর ও বৃসত্তমূলক সশক্ষার রক্ষদত্র
ববষম্য দূরীকরদণর লদক্ষয োসখল, কাসরগসর ও এবদতোয়ী স্তদর ছাত্র-ছাত্রীদের
উিবৃসত্ত প্রোন করা হদচ্ছ। তাছািা গরীব ও রমধাবী ছাত্র-ছাত্রী, দ্যঃস্থ সশক্ষকদের
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িাহায্য মঞ্জুরী সহদিদব এককালীন অনুোন প্রোন, সবনামূদল্য িাঠ্যপস্তক সবতরণ,
এবাং ইাংদরসজ ও গসণত সশক্ষকদের সবদশষ প্রসশক্ষণ প্রোন করা হদচ্ছ। কাসরগসর
সশক্ষার প্রিার ও মান উন্নয়দনর লদক্ষয এবাং কসম্পউটার ও কাসরগসর সশক্ষা
প্রিাদরর উদদ্দদশ্য ৬ষ্ঠ রশ্রণী হদত ‘তথ্য ও রযাগাদযাগ প্রযুসি (আইসিটি)’রক
িাঠ্যপস্তক সবষয় সহদিদব অন্তভুথি করা হদয়দছ।
৮০। বাাংলাদেদশ েক্ষ জনবল বতসরর জন্য রেদশর প্রসতটি উিদজলায় ১টি কদর
রটকসনকযাল স্কুল স্থািদনর লদক্ষয প্রার্সমক িয থাদয় ২,২৮১ রকাটি ৬৯ লক্ষ টাকা
ব্যদয় ১০০টি উিদজলায় রটকসনকযাল স্কুল স্থািদনর কাজ িলদছ। বাাংলাদেশ ভূসম
জসরি সশক্ষার উন্নয়ন, ২৩টি রজলায় িসলদটকসনক ইনসস্টটিউট স্থািন, কাসরগসর
সশক্ষা অসধেপ্তরাধীন ৬৪টি রটকসনকযাল স্কুল ও কদলদজর িক্ষমতা বৃসদ্ধর কাজ
িলদছ। এছািা, ৪টি সবভাগীয় (সিদলট, বসরশাল, ময়মনসিাংহ ও রাংপর) শহদর
১টি কদর মসহলা িসলদটকসনক ইন্সটিটিউট স্থািন করা হদচ্ছ।
মাদ্রািা সশক্ষা
৮১। িরকার মাদ্রািা সশক্ষার উন্নয়ন ও আধুসনকায়দন ব্যিক কায থক্রম িহণ
কদরদছ। মাদ্রািািমূদহর অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও রশ্রসণকদক্ষ মাসিসমসিয়া স্থািন
করা হদব। সশক্ষা রক্ষদত্র ববষম্য দূরীকরদণর লদক্ষয োসখল, ও এবদতোয়ী স্তদর
সবনামূদল্য িাঠ্যপস্তক সবতরণ করা হদচ্ছ। রেদশ ১,৮০০টি মাদ্রািার নতুন ভবন
সনমথাণ করা হদচ্ছ।
৮২। কাসরগসর ও মাদ্রািা সশক্ষার জন্য ২০১৯-২০ অর্ থবছদর ৭ হাজার ৪৫৪
রকাটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করসছ, যা ২০১৮-১৯ অর্ থবছদর সছল ৫ হাজার ৭৫৮
রকাটি টাকা।
৮৩। এখাদন উদল্লখ করা প্রদয়াজন রয, বতথমাদন ২৮টি মন্ত্রণালয় ও সবভাগ
সশক্ষা এবাং প্রসশক্ষণ িাংক্রান্ত কায থক্রম বাস্তবায়ন করদছ। আগামী ২০১৯-২০
অর্ থবছদর এ বাবে রমাট বরাদ্দ ৮৭ হাজার ৬২০ রকাটি টাকা যা রমাট বাদজট
বরাদদ্দর ১৬.৭৫ শতাাংশ এবাং সজসিসি’র ৩.০৪ শতাাংশ।
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স্বাস্থয ও িসরবারকল্যাণ
মাননীয় স্পীকার
স্বাস্থয ও িসরবারকল্যান খাদত উন্নয়ন
৮৪। স্বাস্থয, পসি ও জনিাংখ্যা খাদত উন্নয়দনর মাধ্যদম মানিম্মত স্বাস্থয, পসি
ও িবার জন্য িাশ্রয়ী ও গুনগত িসরবার িসরকল্পনা রিবা সনসিত কদর একটি
স্বাস্থয িদিতন সুস্থ, িবল ও কমথক্ষম জনদগাষ্ঠী গদি রতালার লক্ষয সনদয় িরকার
সনষ্ঠা ও একািতার িাদর্ কাজ কদর যাদচ্ছ। মানুদষর গি আয়ু বৃসদ্ধিহ মাতৃ
মৃতুযহার, নবজাতদকর মৃতুযহার, অনুধ্বথ-৫ বছর বয়িী সশশু মৃতুযহার, অপসি,
খব থতা, কম-ওজন ইতযাসে হ্রাদি ক্রমাগত উন্নসত িাসধত হদচ্ছ। জানুয়াসর ২০১৭জুন ২০২২ রময়াদে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪ শত ৮৬ রকাটি টাকা প্রাক্কসলত ব্যদয়
স্বাস্থযদিবা খাদত ৪র্ থ স্বাস্থয, জনিাংখ্যা ও পসি রিক্টর কমসূ থসি (৪র্ থ
এইিসিএনএিসি) বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ, যার আওতায় রমাট ২৯টি অিাদরশনাল
প্লযাদনর মাধ্যদম িারাদেদশ স্বাস্থয ও িসরবার িসরকল্পনা রিবা প্রোন ও সিসকৎিা
সশক্ষার মাদনান্নয়ন করা হদচ্ছ। উদল্লখ্য, উি কমথসূসির ৮৪ শতাাংশই িরকাদরর
সনজস্ব অর্ থায়দন হদচ্ছ।
স্বাস্থয রিবা সনসিতকরণ
৮৫। স্বাস্থযদিবা সনসিতকরদণ িরকার রযিকল উদল্লখদযাগ্য প্রকল্প িহণ
কদরদছ, তার মদধ্য রদয়দছ ঢাকা রমসিদকল কদলজ হািিাতাল আধুসনকায়ন ও
িম্প্রিারণ, িরকাসর রমসিদকল কদলজ হািিাতাল ও িকল রজলািের
হািিাতাদল রনদিালসজ ইউসনট ও সকিসন িায়ালাইসিি রিন্টার স্থািন, এবাং
সবভাগীয় শহদর িরকাসর রমসিদকল কদলজ হািিাতাদল কযান্সার সিসকৎিা ইউসনট
স্থািদনর জন্য গৃহীত প্রকল্প। এছািা, হসবগঞ্জ, নীলফামারী, রনত্রদকানা, মাগুরা ও
নওগাঁ রজলায় রমসিদকল কদলজ ও হািিাতাল স্থািদনর উদদ্যাগ রনয়া হদয়দছ।
একই িাদর্ আধুসনক সুদযাগ-সুসবধা িম্বসলত রহাদস্টল সনমথাণ, রমসিদকল বজথয
ব্যবস্থািনা স্থািন এবাং প্রসতটি সবভাগীয় হািিাতাদলর সশশু কাসি থয়াক ইউসনট
স্থািদনর জন্যও প্রকল্প িহদণর উদদ্যাগ রনয়া হদয়দছ।
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মাতৃ ও সশশু স্বাদস্থযর উন্নয়ন
৮৬। মাতৃ ও সশশু স্বাদস্থযর উন্নয়দনর জন্য অিাসধকারমূলক সবসভন্ন কায থক্রম
িহণ করা হদয়দছ। তন্মদধ্য, মাতৃস্বাদস্থযর উন্নয়দনর জন্য গৃহীত কায থক্রদমর মদধ্য
অন্যতম হদলা- সিসকৎিকদের জরুসর প্রসূসত রিবার ওির প্রসশক্ষণ প্রোন, মাঠ
িয থাদয়র কমীদের ‘কসমউসনটি রবজি সস্কলি বার্ থ এদটনদিন্ট’ প্রসশক্ষণ প্রোন,
সনরািে এমআর রিবা প্রোন, গভথবতী মাদয়দের িমসন্বত সিসকৎিা রিবা প্রোন,
প্রাসতষ্ঠাসনক প্রিব রিবা িহদণ উৎিাহ প্রোন, মাতৃস্বাস্থয ভাউিার সস্কম িম্প্রিারণ,
এবাং িাসভথকযাল ও রব্রস্ট কযান্সার আগাম িনািকরণ। অন্যসেদক নবজাতদকর
সিসকৎিা রিবা িম্প্রিারদণর জন্য ১০টি রজলা হািিাতাল এবাং ৬১টি উিদজলা
হািিাতাদল রস্পশাল রকয়ার সনউবন থ ইউসনট (SCANU) িালু করা হদয়দছ।
জনগদণর ক্রমবধ থমান স্বাস্থযদিবার িাসহো পূরদণর লদক্ষয িরকার ৯,৭৯২ জন
রমসিদকল অসফিার সনদয়াদগর উদদ্যাগ িহণ কদরদছ।
তৃণমূল িয থাদয় স্বাস্থযদিবার সবস্তৃসত
৮৭। তৃণমূল িয থায় রর্দক সবসভন্ন স্তদরর মানুদষর মদধ্য সবনামূদল্য স্বাস্থযদিবা
প্রোন কদর বাাংলাদেশ স্বাস্থযখাদত উদল্লখদযাগ্য িাফল্য অজথন কদরদছ। িামীণ
জনগণদক প্রার্সমক স্বাস্থযদিবা প্রোদনর জন্য কসমউসনটি সিসনক হদলা প্রর্ম রিবা
রকন্দ্র। বতথমাদন ১৩ হাজার ৭ শত ৭৯টি কসমউসনটি সিসনক িালু রদয়দছ, রযখাদন
প্রসতসেন গদি ৪০ জন রিবাপ্রার্ী এদককটি সিসনক রর্দক রিবা িহণ কদর র্াদকন
যার ৮০ শতাাংশই নারী ও সশশু। িারাদেদশ প্রায় ৪ হাজার কসমউসনটি সিসনদক
স্বাভাসবক প্রিব রিবা রেয়া হদচ্ছ। এছািা, েসরদ্র জনদগাষ্ঠীর আসর্ থক ঝসুঁ ক হ্রাদি
বতথমাদন টাঙ্গাইল রজলার কাসলহাসত, ঘাটাইল ও মধুপর উিদজলায় ‘স্বাস্থয
সুরক্ষা কমথসূসি’ িাইলট আকাদর িলমান রদয়দছ।
ঔষধখাদতর সবকাদশ িহায়তা
৮৮। ঔষধখাদতর উন্নয়দনর লদক্ষয িরকাসর প্রদিিার অাংশ সহদিদব ঔষদধর
কাঁিামাল ও ল্যাবদরটসর সবকারক উৎিােনকারীদের রপ্তাসন উৎিাসহতকরদণ ২০
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শতাাংশ প্রদণােনা প্রোন করা হদচ্ছ। মুন্সীগদঞ্জর গজাসরয়াদত ঔষধ সশল্পিাকথ
স্থািনার কাজ শুরু করা হদয়দছ। আবার, অযাদলাপ্যাসর্ক সিসকৎিার িাশািাসশ
ইউনানী, আয়ুদব থসেক ও রহাসমওপ্যাসর্ক সিসকৎিা রিবা িাংক্রান্ত গাইিলাইন ও
ফামথাদকাসিয়া প্রস্তুত করা হদয়দছ। রেদশ উৎিাসেত িাসিশনাল রমসিসিন
(ইউনানী, আয়ুদব থসেক, রহাসমওপ্যাসর্ক ও হাব থাল) এর গুণগত মান সনসিতকদল্প
একটি পৃর্ক িাসিশনাল রমসিসিন রটসস্টাং ল্যাবদরটসর স্থািন করা হদচ্ছ।
৮৯। নাগসরকদের মানসিক স্বাস্থয সুরক্ষা, িাব থজনীন মানসিক স্বাস্থযদিবা প্রোন
ও িাসব থক কল্যাণ সনসিতকরদণ ‘The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)’
রসহতক্রদম 'মানসিক স্বাস্থয আইন, ২০১৮’ অনুদমাসেত হদয়দছ। অনুদমাসেত
অন্যান্য আইদনর মদধ্য ‘মানবদেদহ অঙ্গ-প্রতযঙ্গ িাংদযাজন (িাংদশাধন) আইন,
২০১৮’, ‘কসমউসনটি সিসনক স্বাস্থয িহায়তা িাস্ট আইন, ২০১৮’ উদল্লখ্যদযাগ্য।
এছািা, ‘The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories
(Regulation) Ordinance, 1982’ (১৯৮৪ িাদলর িাংদশাসধত) অধ্যাদেশ
বাসতল কদর ‘স্বাস্থয রিবা সুরক্ষা আইন, ২০১৯’ প্রণয়দনর কায থক্রম িলমান
রদয়দছ।
সিসকৎিা সশক্ষা ব্যবস্থায় আধুসনকায়ন
৯০। বঙ্গবন্ধু রশখ মুসজব রমসিদকল সবশ্বসবদ্যালদয়র আধুসনকায়দনর লদক্ষয
১,০০০ শয্যাসবসশি সুিার রস্পশালাইজি ওয়াি থ সনমথাণ, ওয়ান িদয়ন্ট রিকআি
রিন্টার, িান্ধযকালীন স্বাস্থযদিবা ও কযান্সার ভবন সনমথাণ করা হদব। আগামী
২০১৯-২০ অর্ থবছদর উি সবশ্বসবদ্যালদয় একটি সবশ্বমাদনর রবান ম্যাদরা িান্সপ্লান্ট
ইউসনট এবাং িাধারণ ররাগীদের রিবার িসরসধ বৃসদ্ধর লদক্ষয ওসিসি ভবন-১ ও
ওসিসি ভবন-২ এর ঊধ্বথমুখী িম্প্রিারণ করা হদব। এছািাও সবকল্প সিসকৎিা
িদ্ধসত আইন প্রণয়দনর কাজ বতথমাদন প্রসক্রয়াধীন রদয়দছ। আগামী বছরগুদলাদত
রবিরকাসর রমসিদকল কদলজ ও রিন্টাল কদলজ স্থািন ও িসরিালন আইন এবাং
বাাংলাদেশ প্যারাদমসিদকল সশক্ষা রবাি থ আইন প্রণয়দনর উদদ্যাগও িলমান
রদয়দছ।
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অটিসস্টক ও সবদশষ িাসহোিম্পন্ন নাগসরদকর স্বাস্থযদিবা
৯১। অটিসস্টকিহ সবদশষ িাসহোিম্পন্ন নাগসরকদক িদব থাচ্চ অিাসধকার সেদয়
তাদের জন্য সিসকৎিা ও অন্যান্য িামাসজক সুসবধা সনসিত করা হদব। তাঁরা
রযিকল কমথ িম্পােদন িারেশী ও িক্ষম, রিকাদজ সবদশষাসয়ত প্রসশক্ষণ সেদয়
তাঁদেরদক কমথক্ষম কদর রতালা হদব।
িসরবারকল্যাদণ সমিওয়াইফ ও নাি থ সনদয়াগ
৯২। মাতৃ মৃতূযহার কমাদনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রসতশ্রুসত অনুযায়ী
৩,০০০ সমিওয়াইফ িে সৃজন করা হদয়দছ। ২০১৮ িাদল ৫,১০০ সিসনয়র স্টাফ
নাি থ সনদয়াগ রেয়া হদয়দছ। নাসি থাং সশক্ষা িম্প্রিারদণ ২০১৯-২০ অর্ থবছদর ৩টি
নাসি থাং কদলজ এবাং ৫টি নাসি থাং বদয়জ রহাদস্টল স্থািন করা হদব।
মাননীয় স্পীকার
স্বাস্থযসশক্ষায় অিগসত িাধন
৯৩। সিসকৎিা সশক্ষার মাদনান্নয়দন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সনদে থশনা অনুযায়ী
রেদশর িকল সবভাদগ িয থায়ক্রদম রমসিকযাল সবশ্বসবদ্যালয় স্থািদনর িসরকল্পনা
রনয়া হদয়দছ। তন্মদধ্য িট্টিাম, রাজশাহী ও সিদলট রমসিদকল সবশ্বসবদ্যালয়
ইদতামদধ্য কায থক্রম শুরু কদরদছ। সবজ্ঞাদনর নতুন নতুন উদ্ভাবন ও উচ্চ প্রযুসি
ব্যবহার কদর সিসকৎিা ব্যবস্থা আধুসনকায়দনর লদক্ষয রফদলাসশি, অনুোন
প্রোনিহ সবসভন্নমুখী কায থক্রম িহণ করা হদয়দছ। সবগত েশ বছদর িারাদেদশ
রমসিদকল কদলদজর িাংখ্যা এবাং এমসবসবএি রকাদি থর আিন িাংখ্যা উদল্লখদযাগ্য
হাদর বৃসদ্ধ রিদয়দছ। রেদশ রমসিদকল কদলদজর িাংখ্যা ২০০৬ িাদলর ৪৬টি হদত
বতথমাদন ১১১টিদত উন্নীত হদয়দছ। একইভাদব এমসবসবএি রকাদি থর আিন িাংখ্যা
২০০৬ িাদলর ২,০৫০টি হদত ২০১৮ িাদল ১০,৩০০ রত বৃসদ্ধ রিদয়দছ।
সবজ্ঞানসভসত্তক সিসকৎিার প্রিার
৯৪। সবজ্ঞানসভসত্তক সিসকৎিা ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও প্রিাদরর জন্য িরকাসর উদদ্যাগ
রদয়দছ। রযমন, কযান্সার সিসকৎিা ব্যবস্থািনা উন্নয়দনর লদক্ষয িাভাদর ৩টি
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অতযাধুসনক ল্যাবদরটসরসবসশি সনউসিয়ার রমসিদকল সফসজক্স ইন্সটিটিউট স্থািন
করা হদয়দছ। প্রাসণজ/মানবটিসুয পনব থািন শল্যসিসকৎিায় ব্যবহাদরর জন্য
প্রসক্রয়াজাতকরদণর লদক্ষয ৫টি অতযাধুসনক ল্যাবদরটসরসবসশি ইন্সটিটিউট অব
টিসুয ব্যাাংসকাং এন্ড বাদয়াম্যাদটসরয়াল সরিাি থ স্থািন করা হদয়দছ। সবশ্বমাদনর
রকসমকযাল রমজারদমন্ট ও কযাসলদব্রশন করার জন্য ৫২টি অতযাধুসনক
ল্যাবদরটসরসবসশি রিসিগদনদটি ররফাদরন্স ইন্সটিটিউট ফর রকসমদকল
রমজারদমন্ট স্থািন করা হদয়দছ।
৯৫। নবজাতদকর মদধ্য জন্মগত হাইদিার্ায়রদয়ি ররাদগর প্রাদ্যভথাব
িনািকরদণর জন্য ইনসস্টটিউট অব সনউসিয়ার রমসিসিন অযান্ড অযালাইি
িাদয়ন্স, ঢাকায় সনউবন থ সিসনাং রিন্ট্রাল লাবদরটসর স্থািন, এবাং কক্সবাজাদর
িরমাণু সিসকৎিা রকন্দ্র ও একটি রস্টরাইল ইনদিক্ট ইউসনট স্থািন করা হদয়দছ।
এছািাও, সমটদফাি থ, কুসমল্লা, ফসরেপর, বগুিা, বসরশাল, খুলনা, ময়মনসিাংহ ও
রাংপদর িরমাণু সিসকৎিা রকদন্দ্রর গদবষণা ও সিসকৎিাদিবা িম্প্রিারণ এবাং
আধুসনকায়ন করা হদয়দছ। সবসিএিআইআর-এ ভ্রাম্যমাণ গদবষণাগার, ববজ্ঞাসনক
ও প্রযুসিগত তথ্য গদবষণা রকন্দ্র স্থািন ও ফসলত সশল্প গদবষণা ল্যাবদরটসর
প্রসতষ্ঠা করা হদব। আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদর রেদশর ৮টি রমসিদকল কদলজ
হািিাতাল কযাম্পাদি ইনসস্টটিউট অব সনউসিয়ার রমসিসিন এন্ড এযালাদয়ি
িাদয়ন্সি (ইনমাি) স্থািন করা হদব। িাশািাসশ, সবদ্যমান ৬টি ইন্সটিটিউট এর
িক্ষমতা বৃসদ্ধ করা হদব। ইন্সটিটিউট অব ইদলক্ট্রসনকদির গদবষণাগাদর সুসবধা
উন্নয়ন ও আধুসনকায়ন এবাং ররসিওদর্রাসি, িায়াগনসস্টক ররসিওলসজ, সনউিন
ক্রমােন ও মান সনয়ন্ত্রদণ স্টযান্ডাি থ গদবষণাগার স্থািন করা হদব।
মানবিম্পে উন্নয়দন িাফদল্যর আন্তজথাসতক স্বীকৃসত
৯৬। সশক্ষা, স্বাস্থয ও মানবিম্পে উন্নয়ন খাদত িরকাদরর গৃহীত বহুসবধ
িেদক্ষদির সুফল রেখা যাদচ্ছ িামাসজক খাদতর সবসভন্ন সূিদক, রযখাদন
বাাংলাদেশ ব্যািক অিগসত িাধন করদত রিদরদছ। বতথমাদন বাাংলাদেদশ
প্রতযাসশত গি আয়ুষ্কাল ৭২.৮ বছর। অন্যসেদক, িাঁি বছদরর কম বয়সি সশশু
মৃতুযর হার (প্রসত হাজার জীসবত জদন্ম) ৩১ জদন, এক বছদরর কম বয়সি সশশুদের
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রক্ষত্র মৃতুয হার ২৪ জদন এবাং মাতৃমৃতুযর হার (প্রসত হাজার জীসবত জদন্ম) ১.৭২
জদন রনদম এদিদছ। িরকাদরর এই অভূতপূব থ িাফদল্যর প্রসতফলন ঘদটদছ
সবশ্বব্যাাংদকর নতুন Human Capital Index 2018 রত, যাদত ১৫৭টি রেদশর
মদধ্য বাাংলাদেদশর অবস্থান হদয়দছ ১০৬তম। এ অিযাত্রা বজায় রাখার জদন্য
আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদরও কায থক্রম অব্যাহত রাখা হদব।
৯৭। আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদর স্বাস্থযদিবা সবভাগ এবাং স্বাস্থয সশক্ষা ও
িসরবার কল্যাণ সবভাদগর জন্য ২৫ হাজার ৭৩২ রকাটি টাকা বরাদদ্দর প্রস্তাব
করসছ যা বতথমান ২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর সছল ২২ হাজার ৩৩৬ রকাটি টাকা।
এখাদন উদল্লখ্য করা প্রদয়াজন রয, স্বাস্থয ও িসরবারকল্যাণিাংক্রান্ত কায থক্রম ১২টি
মন্ত্রণালয়/ সবভাগ বাস্তবায়ন করদছ। আগামী অর্ থবছদর স্বাস্থযখাদত রমাট বরাদ্দ ২৯
হাজার ৪৬৪ রকাটি টাকা যা সজসিসি’র ১.০২ শতাাংশ এবাং রমাট বাদজট বরাদদ্দর
৫.৬৩ শতাাংশ প্রস্তাব করা হদয়দছ। ।
কমথিাংস্থান সৃসি
মাননীয় স্পীকার
৯৮। একসেদক শ্রমবাজাদর সবপল কমথক্ষম জনশসির আগমন, অন্যসেদক
আধুসনক প্রযুসির ব্যবহাদরর ফদল শ্রসমদকর িাসহো কদম যাওয়ার সবষয়টি
িরকার অতযন্ত গুরদত্বর িাদর্ িহণ কদরদছ এবাং এর িমাধাদন নানাসবধ িেদক্ষি
সনদচ্ছ। িরকার সশল্পখাদত কমথসৃজদনর গসত বািাদনার লদক্ষয ব্যবিা ও সবসনদয়াগ
িসরদবশ আধুসনকায়ন, শ্রসমদকর সুরক্ষা রজারোর করা এবাং সিসছদয় িিা
জনদগাষ্ঠীর অসধক হাদর কদমথ প্রদবশ উিদযাগী আইন-সবসধ, নীসত-রকৌশল
িাংস্কাদরর জন্য সতন বছর রময়াদে কায থক্রম শুরু কদরদছ। িলসত অর্ থবছদর ১০টি
আইন-সবসধ, নীসত-রকৌশল প্রণয়ন অর্বা িাংস্কার িম্পন্ন হদয়দছ। আগামী দ্যই
বছদর অবসশি িাংস্কার কাজ িম্পােন কদর ক্রমবধ থমান জনশসির জন্য মানিম্পন্ন
কমথিাংস্থান সৃসি করা হদব। সবদশষ জনদগাষ্ঠীর প্রসশক্ষণ ও কমথিাংস্থান সৃসির জন্য
১০০ রকাটি টাকা বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ। আগামী ২০৩০ িাদলর মদধ্য সতন রকাটি
মানুদষর কমথিাংস্থান সৃসির মাধ্যদম রবকারদত্বর অবিান ঘটাদনা হদব।
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জনসমসতক লভযাাংশ: তারুদের শসি-বাাংলাদেদশর িমৃসদ্ধ
৯৯। বাাংলাদেদশর িামদন জনসমসতক লভযাাংদশর রয সুবণ থ সুদযাগ এদিদছ তা
কাদজ লাগাদত হদব। 'তারুদের শসি-বাাংলাদেদশর িমৃসদ্ধ' এ রিাগানদক িামদন
ররদখ রেদশর রমাট জনিাংখ্যার এক-তৃতীয়াাংশ যুবিমাজদক সুিাংগঠিত, সুশৃঙ্খল
এবাং উৎিােনমূখী শসিদত রূিান্তদরর জন্য িরকার কায থকর িেদক্ষি িহণ
কদরদছ। রবকার যুবদের কমথিাংস্থান ও আত্মকমথিাংস্থাদন সনদয়াসজত করার লদক্ষয
িারাদেদশ ১১১টি প্রাসতষ্ঠাসনক প্রসশক্ষণ রকন্দ্র এবাং উিদজলা িয থাদয় ৪৯৮টি
প্রসশক্ষণ রকদন্দ্রর মাধ্যদম সবসভন্ন সবষদয় েক্ষতা বৃসদ্ধমূলক প্রসশক্ষণ প্রোন করা
হদচ্ছ। অর্ থননসতক অঞ্চলিমূদহ কমথিাংস্থাদনর ব্যিক সুদযাগ সৃসি করা হদব।
যুবকদের মদধ্য িকল প্রকার ব্যবিা উদদ্যাগ (start up) সৃসির জন্য ১০০ রকাটি
টাকা িলসত অর্ থবছদর বাদজদট বরাদ্দ রাখা হদব।
মাননীয় স্পীকার
েক্ষতা উন্নয়ন
১০০। ক্রমবধ থমান জনিাংখ্যার েক্ষতা বৃসদ্ধর মাধ্যদম শসিশালী মানবিম্পে
সৃসির লদক্ষয আন্তসরকতার িাদর্ িরকার কাজ কদর যাদচ্ছ। ১৫ লক্ষ মানুষদক
প্রসশক্ষণ রেয়ার ব্যবস্থা করা হদয়দছ। েক্ষতা উন্নয়দনর মাধ্যদম শ্রসমদকর
উৎিােনশীলতা বৃসদ্ধ করা িম্ভব হয়। এদত শ্রসমদকর মজুসর বাদি, যা োসরদ্রয
হ্রাদি ইসতবািক ভূসমকা রাদখ। িাশািাসশ, িসরবহন খাদত এক লক্ষ েক্ষ ও
রিশাোর গাসিিালক বতসরর সবদশষ কায থক্রম িলমান রদয়দছ। েক্ষতা উন্নয়ন
িাংক্রান্ত িরকাদরর সবসভন্ন কায থক্রমদক িমসন্বত আকাদর িসরিালনার জন্য
প্রধানমন্ত্রীর কায থালদয়র অধীদন জাতীয় েক্ষতা উন্নয়ন কতৃিথ ক্ষ (NSDA) গঠন
করা হদয়দছ। মানবিম্পে উন্নয়দনর লদক্ষয গঠিত ‘জাতীয় মানবিম্পে উন্নয়ন
তহসবল’ এর কায থক্রম কতৃিথ দক্ষর এ অধীদন বাস্তবাসয়ত হদব।
ববদেসশক কমথিাংস্থান: বাাংলাদেশী শ্রমশসির িম্ভাবনাময় গন্তব্য
১০১। প্রসতবছর সবপল জনশসি শ্রমবাজাদর প্রদবশ করদছ। এ সবষয়দক মার্ায়
ররদখ অভযন্তরীণ শ্রমবাজাদরর িাশািাসশ ববদেসশক শ্রমবাজার এর সেদক সবদশষ
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নজর রেয়া হদয়দছ। আমাদের িফল কূটননসতক প্রদিিায় মালদয়সশয়া ও েসক্ষণ
রকাসরয়ায় কমী রপ্ররণ উদল্লখদযাগ্য হাদর বৃসদ্ধ রিদয়দছ। সবদেদশ কমী রপ্ররদণর
রক্ষদত্র েক্ষতা উন্নয়দনর সবষদয় আমাদের রজার প্রদিিা অব্যাহত আদছ। আমাদের
িময়াবদ্ধ িসরকল্পনা িহণ এবাং তার িফল বাস্তবায়দনর ফদল সবদেদশ েক্ষ শ্রসমক
রপ্ররদণর হার বৃসদ্ধ রিদয়দছ, যা সবদেদশ আমাদের ভাবমূসতথ উজ্জ্বল করািহ
ররসমট্যান্স বৃসদ্ধদত িহায়ক ভূসমকা িালন করদছ। ২০১৬ িাদল ‘Free Malaysia
Today’ িসত্রকায় মালদয়সশয়ার িাকুসরর বাজাদর েক্ষ ববদেসশক শ্রমশসির ওির
প্রকাসশত প্রসতদবেন প্রকাশ কদর, রযখাদন উদল্লখ করা হদয়দছ মালদয়সশয়ায়
সবসভন্ন সশল্প ও ব্যবিাসয়ক প্রসতষ্ঠাদন ব্যবস্থািনা িদে (Managerial position) ও
কাসরগসর েক্ষতা প্রদয়াজন এমন িদে কমথরত সবদেসশদের মাদে ৩৭ শতাাংশই
হদচ্ছ বাাংলাদেদশর নাগসরক।
১০২। নতুন নতুন শ্রমবাজাদরর িন্ধাদন প্রবািী কল্যাণ ও ববদেসশক কমথিাংস্থান
মন্ত্রণালদয়র অধীন ‘আন্তজথাসতক শ্রমবাজাদর বাাংলাদেসশ অসভবািী কমীদের
কমথিাংস্থাদনর িাসহো সবদিষণ’ শীষ থক একটি িমীক্ষা এরই মদধ্য িম্পন্ন
হদয়দছ। এর ফদল ৫৩টি রেদশ শ্রমবাজার িম্পদকথ ধারণা ও সুিাসরশ িাওয়া
রগদছ, যা ববদেসশক কমথিাংস্থাদনর সুদযাগ বৃসদ্ধ করদব। অসভবািন ব্যয় সনয়ন্ত্রণ
এবাং ববধ সরক্রুটিাং এদজন্টিমূদহর স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহতা সনসিতকরণ এবাং
সনরািে অসভবািন সনসিত করার লদক্ষয আমরা আইসন কাঠাদমাদতও িাংস্কার
এদনসছ। এ ধারাবাসহকতায় ‘ববদেসশক কমথিাংস্থান ও অসভবািী ব্যবস্থািনা
সবসধমালা ২০১৭’, 'ওদয়জ আন থাি থ কল্যাণ রবাি থ আইন, ২০১৮' প্রণয়ন করা
হদয়দছ।
প্রবাি আয় বৃসদ্ধ
১০৩। ররসমট্যান্স রপ্ররদণ বসধ থত ব্যয় লাঘব করা এবাং ববধ িদর্ অর্ থ রপ্ররণ
উৎিাসহত করা জন্য প্রবাসি বাাংলাদেসশদের রপ্রসরত অদর্ থর ওির আগামী অর্ থবছর
হদত ২ শতাাংশ হাদর প্রদণােনা প্রোন করা হদব। এ বাবে িলসত অর্ থবছদর ৩
হাজার ৬০ রকাটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করসছ। এর ফদল ববধ িযাদনদল
ররসমট্যান্স প্রবাহ উদল্লখদযাগ্য হাদর বৃসদ্ধ িাদব এবাং হুসন্ড ব্যবিা সনরুৎিাসহত হদব।
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১০৪। প্রবািী বাাংলাদেসশ কমীদের জন্য বীমা সুসবধা না র্াকায় দ্যঘ থটনা ও
নানাসবধ কারদণ তারা ও তাদের িসরবার প্রায়শ:ই আসর্ থক ক্ষসত ও ঝসুঁ কর
িম্মুখীন হয়। প্রবািী কমীদের বীমা সুসবধার আওতায় আনার জন্য প্রদয়াজনীয়
ব্যবস্থা িহণ করা হদব।
মাননীয় স্পীকার
সনরািে কমথিসরদবশ, শ্রসমক কল্যাণ ও শ্রম িসরেশথন এযািি
১০৫। িরকার সশল্প কারখানায় উিযুি কমথিসরদবশ সনসিতকরদণ সবদশষ নজর
সেদয়দছ। রিলদক্ষয ৪,৮০৮টি বতসর রিাশাক কারখানার প্রদয়াজনীয় তথ্যিাংবসলত
িাটাদবি বতসর করা হদয়দছ। আরও ২৭,০০০ কারখানার তথ্যিাংবসলত িাটাদবজ
বতসরর কাজ িলদছ। রেদশ শ্রম আইন ও বাাংলাদেশ শ্রম সবসধমালা-এর িমন্বদয়
একটি পূণ থাঙ্গ িসরেশথন রিকসলস্ট প্রণয়ন করা হদয়দছ, যার মাধ্যদম শ্রম
িসরেশথকগণ মাঠিয থাদয় কারখানা ও প্রসতষ্ঠান িসরেশথন কদর কমপ্লাদয়ন্স সনসিত
কদরন। ২০১৫-১৬ অর্ থবছর রর্দক ২০১৯ িাদলর রফব্রুয়াসর িয থন্ত ৮,২৬১টি
কারখানা ও প্রসতষ্ঠাদনর কমপ্লাদয়ন্স সনসিত করা হদয়দছ। এছািা রিাশাক
শ্রসমকদের স্বাস্থয, সনরািত্তা ও কমথিসরদবশ উন্নয়দনর লদক্ষয একটি রটাল সি হট
লাইন িালু করা হদয়দছ যার মাধ্যদম শ্রসমকগণ সবনামূদল্য সবসভন্ন সবষদয়
অসভদযাগ জানাদত িাদরন।
১০৬। কলকারখানায় শ্রসমক বান্ধব িসরদবশ সনসিতকদল্প িরকার আন্তজথাসতক
শ্রম িাংস্থার (আইএলও) মাদনর িাদর্ িামঞ্জস্য ররদখ বাাংলাদেশ শ্রম আইন
(িাংদশাধনী) ২০১৮ প্রণয়ন কদরদছ। এছািা ইসিদজিস্থ সশল্প প্রসতষ্ঠাদন শ্রসমক
সনদয়াগ, মাসলক ও শ্রসমদকর মদধ্য িম্পকথ, িব থসনম্ন মজুসরর হার সনধ থারণ, মজুসর
িসরদশাধ, কায থকাদল দ্যঘ থটনাজসনত কারদণ শ্রসমদকর জখদমর জন্য ক্ষসতপূরণ,
শ্রসমদকর স্বাস্থয, সনরািত্তা, ইতযাসে সবষদয় সবধান প্রণয়ন এবাং ইসিদজি শ্রসমক
কল্যাণ িসমসত গঠদনর উদদ্দদশ্য ইসিদজি শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯ প্রণয়ন করা
হদয়দছ। শ্রম ও কমথিাংস্থান মন্ত্রণালদয়র অধীন কলকারখানা ও প্রসতষ্ঠান িসরেশথন
অসধেপ্তর শ্রম আইন প্রদয়াগ করার িাশািাসশ সনরািে কমথস্থল, রশাভন
কমথিসরদবশ ও শ্রসমকদের জন্য উন্নত জীবনমান সনসিতকরদণর লদক্ষয
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জাতীয়ভাদব সবসভন্ন রিক্টদর 'শ্রম িসরেশথন ব্যবস্থািনা এসপ্লদকশন' (Labour
Inspection Management Application (LIMA)) বাস্তবায়ন করদছ। এ
ওদয়বদিাট থাল এর মাধ্যদম অনলাইদন রিি ইউসনয়ন ররসজদেশন, িসরেশথন
প্রসতদবেন প্রকাশ ও শ্রসমকগদণর মতামত প্রকাদশর সুদযাগ রদয়দছ। নারীদের
কমথিাংস্থাদনর সুসবধাদর্ থ কলকারখানা ও প্রসতষ্ঠান িসরেশথন অসধেপ্তদরর
তত্ত্বাবধাদন রফব্রুয়াসর ২০১৯ িয থন্ত িারাদেদশ সবসভন্ন কারখানা প্রসতষ্ঠাদন ৪,৭০৬টি
রি-রকয়ার রিন্টার স্থািন করা হদয়দছ।
১০৭। সশল্পায়দনর মাধ্যদম অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধর সনসিতকরদণর িাশািাসশ
শ্রসমদকর িাসব থক কল্যাণ সনসিতকরদণ বতথমান িরকার সনরলিভাদব কাজ কদর
যাদচ্ছ। ‘শ্রম সবসধমালা ২০১৫’ এর আদলাদক সনরািে কমথিসরদবশ সনসিত করার
লদক্ষয রফব্রুয়াসর, ২০১৯ িয থন্ত সবসভন্ন কারখানায় রমাট ২,২৬২টি ‘রিইফটি
কসমটি’ গঠন করা হদয়দছ। ২০০৮-০৯ অর্ থবছর রর্দক ২০১৭-১৮ অর্ থবছর িয থন্ত
িব থদমাট ৩১টি সশল্প এবাং সশল্প প্রসতষ্ঠাদন সনদয়াসজত িকল রশ্রসণর শ্রসমকদের
নূযনতম মজুসর হার পনঃসনধ থারণ করা হদয়দছ। িলসত অর্ থবছদর সিদিম্বর ২০১৮
িয থন্ত ৮টি সশল্প রিক্টদর নূযনতম মজুসর হার সনধ থারণ করা হদয়দছ যার মদধ্য
গাদমথন্টি সশল্প অন্যতম। প্রাসতষ্ঠাসনক ও অপ্রাসতষ্ঠাসনক খাদত কমথরত শ্রসমকদের
কল্যাদণর জন্য গঠিত ‘বাাংলাদেশ শ্রসমক কল্যাণ ফাউদন্ডশন তহসবল’ হদত সবগত
২০১২-১৩ রর্দক এ যাবৎ রমাট ৬,০৫২ জনদক ২৮ রকাটি ৫ লক্ষ টাকা িহায়তা
প্রোন করা হদয়দছ। এ তহসবল রর্দক ২০১৬-১৭ রর্দক এ যাবৎ শতভাগ
রপ্তাসনমুখী বতসর রিাশাক সশল্প-কারখানায় কমথরত ২,৯৮১ জন শ্রসমকদক ৫৭
রকাটি ৫ লক্ষ টাকা আসর্ থক িহায়তা প্রোন করা হদয়দছ।
রভৌত অবকাঠাদমা
সবদ্যযৎ ও জ্বালাসন
মাননীয় স্পীকার
িমৃসদ্ধর রিািান সবদ্যযৎ
১০৮। ‘রশখ হাসিনার উদদ্যাগ, ঘদর ঘদর সবদ্যযৎ’ এ রিাগানদক িামদন ররদখ
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িকদলর জন্য সবদ্যযৎ সুসবধা সনসিত করার লদক্ষয আমরা স্বল্প, মধ্য ও েীঘ থ
রময়াদে যর্াক্রদম ২০২১ িাদলর মদধ্য ২৪ হাজার রমগাওয়াট, ২০৩০ িাদলর মদধ্য
৪০ হাজার রমগাওয়াট ও ২০৪১ িাদলর মদধ্য ৬০ হাজার রমগাওয়াট সবদ্যযৎ
উৎিােদনর লক্ষযমাত্রা পূরণকদল্প সবসভন্ন িসরকল্পনা হাদত সনদয়সছ, যার সুফল
আমরা ইদতামদধ্য রিদত শুরু কদরসছ। বতথমাদন সবদ্যযদতর উৎিােন ক্ষমতা ২১
হাজার ১৬৯ রমগাওয়াদট উন্নীত কদরসছ এবাং রেদশর প্রায় ৯৩ শতাাংশ
জনদগাষ্ঠীদক সবদ্যযৎ সুসবধার আওতায় আনদত িক্ষম হদয়সছ। তাছািা ১৪ হাজার
২০২ রমগাওয়াট ক্ষমতার ৫৩টি সবদ্যযৎ রকন্দ্র প্রকল্প সনমথাণাধীন, ৫ হাজার ৮০১
রমগাওয়াট ক্ষমতার ১৮টি সবদ্যযৎ রকদন্দ্রর চুসি স্বাক্ষর প্রসক্রয়াধীন (LOI এবাং
NOA প্রোন করা হদয়দছ), রযগুদলা খুব শীঘ্রই কায থক্রম শুরু করদব বদল আশা
ব্যি করসছ। তাছািা ১ হাজার ৪১০ রমগাওয়াট ক্ষমতার ৭টি সবদ্যযৎ রকদন্দ্রর
েরিত্র প্রসক্রয়াধীন রদয়দছ। অদূর ভসবষ্যদত আদরা ১৯ হাজার ৬৫০ রমগাওয়াট
ক্ষমতার ১৭টি সবদ্যযৎ রকন্দ্র স্থািদনর িসরকল্পনা হাদত সনদয়সছ। পরাতন সবদ্যযৎ
রকন্দ্রগুদলা িাংরক্ষণ, রমরামত বৃসদ্ধর মাধ্যদম অসতসরি সবদ্যযৎ উৎিােদনর
িেদক্ষি রনয়া হদয়দছ।
মাননীয় স্পীকার
জ্বালাসন ব্যবহার বহুমুখীকরদণর মাধ্যদম জ্বালাসন সনরািত্তা সনসিত করা
১০৯। রেদশ জ্বালাসন সনরািত্তা সনসিতকরণ ও রটকিই জ্বালাসন িরবরাহ ব্যবস্থা
গদি রতালার জন্য ২০২১ িাদলর মদধ্য ১৫ শতাাংশ এবাং ২০৩০ িাদলর মদধ্য ২০
শতাাংশ জ্বালাসনর ব্যবহার কসমদয় আনার িসরকল্পনা িহণ করা হদয়দছ। জ্বালাসন
সনরািত্তা সনসিত করদত িরকার সবদ্যযৎ উৎিােদনর একক জ্বালাসন সহিাদব
গ্যাদির উির সনভথরশীলতা কসমদয় ক্রমান্বদয় জ্বালাসন বহুমুখীকরদণর উদদ্যাগ
কদরদছ। প্রাকৃসতক গ্যাদির সবকল্প সহদিদব কয়লাসভসত্তক সবদ্যযৎ উৎিােদনর রক্ষদত্র
বতথমান িরকার নানাসবধ িসরকল্পনা বাস্তবায়ন করদছ। এ লদক্ষয আমরা জসমর
প্রাপ্যতা, িসরবহন সুসবধা এবাং রলাি রিন্টার সবদবিনায় সনদয় িায়রা, মদহশখালী
ও মাতারবাসি এলাকাদক িাওয়ার হাব সহিাদব সিসিত কদর একাসধক রমগা
প্রকল্পিমূহ বাস্তবায়ন করসছ। রিগুদলার মদধ্য উদল্লখ্যদযাগ্য হদলাঃ রামিাল ১
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হাজার ৩২০ রমগাওয়াট বমত্রী সুিার র্ামথাল প্রদজক্ট, মাতারবাসি ১২০০
রমগাওয়াট আল্ট্রাসুিার সক্রটিকযাল রকাল প্রদজক্ট এবাং িায়রা ১৩২০ রমগাওয়াট
র্ামথাল িাওয়ার প্লযান্ট প্রকল্প। তাছািা রযৌর্ সবসনদয়াদগ মদহশখালী ১০,০০০
রমগাওয়াট কয়লাসভসত্তক সবদ্যযৎ রকন্দ্র স্থািদনর জন্য উদদ্যাগ িহণ কদরসছ। গ্যাি
ও কয়লাসভসত্তক সবদ্যযৎদকন্দ্র ছািাও রাসশয়ার কাসরগসর ও আসর্ থক িহায়তায়
রূিপদর ২ হাজার ৪০০ রমগাওয়াট ক্ষমতািম্পন্ন িারমাণসবক সবদ্যযৎ রকন্দ্র
স্থািদনর কাজ িলমান রদয়দছ। তাছািা রেশীয় প্রাকৃসতক গ্যাি সেদয় ক্রমবধ থমান
জ্বালাসন িাসহো রমটাদনা িম্ভব নয় বদল তরলীকৃত প্রাকৃসতক গ্যাি (এলএনসজ)
আমোসনর লদক্ষয ইদতামদধ্য মদহশখালীদত বেসনক প্রায় ১০০০ সমসলয়ন ঘনফুট
ক্ষমতা িম্পন্ন দ্যটি ভািমান িাংরক্ষণাগার ও পনঃগ্যািায়ন ইউসনট (Floating
Storage and Regasification Unit: FSRU) স্থািন করা হদয়দছ যার মাধ্যদম
বেসনক প্রায় ৬৫০ সমসলয়ন ঘনফুট এলএনসজ জাতীয় গ্যাি সিদি যুি হদচ্ছ।
১১০। সবদ্যযৎ উৎিােদনর েীঘ থদময়াসে মহািসরকল্পনার অাংশ সহিাদব আঞ্চসলক
ও উি-আঞ্চসলক িহদযাসগতা কায থক্রদমর আওতায় ২০৪১ িাদলর মদধ্য িাশ্বথবতী
রেশিমূহ হদত প্রায় ৯০০০ রমগাওয়াট সবদ্যযৎ আমোসনর িসরকল্পনা বাস্তবায়ন
করসছ। এরই ফলশ্রুসতদত আমরা ২০১৩ িাল হদত প্রসতদবশী ভারত রর্দক সবদ্যযৎ
আমোসন শুরু কদরসছ। রনিাদলর িাদর্ সদ্বিাক্ষীয় সবদ্যযৎ বাসণদজযর জন্য িমদোতা
স্মারক স্বাক্ষর কদরসছ এবাং একটি আইসিসি হদত ৫০০ রমগাওয়াট সবদ্যযৎ
আমোসনর জন্য রনদগাসিদয়শন িলদছ। ভুটান হদত জলসবদ্যযৎ আমোসনর সবষদয়
সত্রদেশীয় িমদোতা স্বাক্ষর চূিান্ত িয থাদয়।
নবায়নদযাগ্য জ্বালাসন ও সবদ্যযৎ িাশ্রয়
১১১। ২০২০ িাদলর মদধ্য রমাট সবদ্যযৎ উৎিােদনর ১০ শতাাংশ নবায়নদযাগ্য
জ্বালাসন রর্দক উৎিােদনর লদক্ষয রিৌরসবদ্যযৎসভসত্তক সবদ্যযৎ উৎিােদনর ওির
আমরা অসধক গুরুত্ব সেসচ্ছ। এ লদক্ষয আমরা রবিরকাসর িয থাদয় ভবদনর ছাদে
রিৌরসবদ্যযৎ উৎিােন জনসপ্রয় করার জন্য “রনট সমটাসরাং গাইিলাইন” প্রণয়ন
করা হদয়দছ এবাং প্রসতটি সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদনর ছাদে রিৌরসবদ্যযদতর প্যাদনল স্থািদনর
উদদ্যাগ িহণ করা হদচ্ছ।
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েক্ষ সবদ্যযৎ িঞ্চালন ও সবতরণ রনটওয়াকথ স্থািন
১১২। আমাদের িরকাদরর সবগত দ্যই রময়াদে সবদ্যযৎ িঞ্চালন ও সবতরণ লাইন
সনমথাদণর রক্ষদত্র ব্যািক কায থক্রম িহণ করার ফদল বতথমাদন রমাট িঞ্চালন
লাইদনর িসরমাণ ১১ হাজার ৪৯৩ িাসকথট সকদলাসমটার এবাং সবতরণ লাইন
িসরমান ৫ লক্ষ ৮ হাজার সকদলাসমটার উন্নীত করদত িক্ষম হদয়সছ। ২০৩০
িাদলর মদধ্য রমাট িঞ্চালন লাইদনর িসরমাণ ২৮ হাজার িাসকথট সকদলাসমটার
এবাং সবতরণ লাইদনর িসরমাণ ৬ লক্ষ ৬০ হাজার সকদলাসমটাদর উন্নীত করার
িসরকল্পনা হাদত সনদয়সছ। তাছািা আগামী এক বছদরর মদধ্য রেদশর িকল
উিদজলায় শতভাগ সবদ্যযতায়ন কায থক্রম বাস্তবায়দনর লদক্ষয কাজ করসছ।
রতল-গ্যাি অনুিন্ধান কায থক্রম ও সবতরণ ব্যবস্থার িম্প্রিারণ
১১৩। রেদশর অনাসবষ্কৃত গ্যাি ও রতল অনুিন্ধান ও উদত্তালদনর জন্য আমরা
স্থলভাগ ও িমুদ্র এলাকায় স্বল্প, মধ্য ও েীঘ থদময়াসে িসরকল্পনা িহণ কদরসছ।
ইদতামদধ্য বাদিক্স কতৃক
থ রমাট ২৪টি কূদির অনুিন্ধান খনন কাজ িম্পন্ন হদয়দছ।
ভারত ও সময়ানমাদরর িাদর্ নতুন িমুদ্রিীমা অজথদনর ফদল বাাংলাদেদশর িমুদ্র
এলাকায় রতলগ্যাি অনুিন্ধান িালাদনার লদক্ষয আন্তজথাসতক রতল রকাম্পাসনর
িাদর্ ৪টি অফদশার ব্লদকর জন্য উৎিােন বন্টন চুসি স্বাক্ষসরত হদয়দছ। রতল
গ্যাি অনুিন্ধান ও উদত্তালন ত্বরাসন্বতকরদণর লদক্ষয অনদশার এবাং অফদশার
মদিল সিএিসি অনুদমােন কদর নতুন সবসিাং রাউন্ড আরম্ভ করা হদব।
১১৪। আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদর সবদ্যযৎ সবভাগ এবাং জ্বালাসন ও খসনজ িম্পে
সবভাদগর জন্য ২৮ হাজার ৫১ রকাটি টাকা বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ, যা বতথমান
২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর সছল ২৬ হাজার ৫০২ রকাটি টাকা।
রযাগাদযাগ অবকাঠাদমা
মাননীয় স্পীকার
১১৫। রেদশর অর্ থননসতক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা ও উচ্চ প্রবৃসদ্ধ অজথদনর রক্ষদত্র
আধুসনক, সনরািে এবাং িসরদবশ-বান্ধব িসরবহন ও রযাগাদযাগ অবকাঠাদমা
অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ। World Economic Forum এর The Global
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বাাংলাদেদশর অবস্থান ১০৩তম স্থাদন। বাাংলাদেদশর উচ্চ প্রবৃসদ্ধ অজথদনর
অিযাত্রায় রযাগাদযাগ অবকাঠাদমা রক্ষদত্র সবপল সবসনদয়াগ করা অতযন্ত জরুসর। এ
লদক্ষয িরকার রযাগাদযাগ অবকাঠাদমা সবদশষ কদর ররলির্দক অন্যতম
অিাসধকার খাত সহিাদব সবদবিনা কদর ব্যািক িসরকল্পনা িহণ ও বাস্তবায়ন
করদছ।
রটকিই ও সনরািে িিক-মহািিক উন্নয়ন
১১৬। ২০৪১ িাদলর মদধ্য রেশদক উন্নত রেদশ রূিান্তদরর লদক্ষয িিক উন্নয়ন ও
িাংস্কার, নতুন িিক সনমথাণ, উিাল রিতু/ওভারিাি সনমথাণ, রিতু/কালভাট থ সনমথাণ
ইতযাসে জনগুরুত্বপূণ থ িসরকল্পনা বাস্তবায়দনর উদদ্যাগ হাদত রনয়া হদয়দছ। িিক
িসরবহন ব্যবস্থার আধুসনকায়দনর লদক্ষয িয থায়ক্রদম িকল জাতীয় মহািিকদক ৪
বা তধূধ্বথ রলদন উন্নীতকরদণর উদদ্যাগ রনয়া হদয়দছ। এর ধারাবাসহকতায় ৫০৯
সকদলাসমটার জাতীয় মহািিক ৪ বা তদ্যধ্বথ রলদন উন্নীত করা হদয়দছ এবাং আদরা
৫০৭ সকদলাসমটার মহািিক ৪ বা তধূধ্বথ রলদন উন্নীতকরদণর কায থক্রম িলমান
আদছ। িরু ও ক্ষসতিস্ত রিতু ও কালভাট থ পনঃসনমথাণ করা হদচ্ছ। রজানসভসত্তক
রজলা মহািিক িাংস্কার, উন্নয়ন ও রমরামত কাজ িলমান রদয়দছ। সবশ্বায়দনর
সুফল অজথন এবাং বাজার অর্ থনীসতর রপ্রক্ষািদট আঞ্চসলক ও আন্তজথাসতক িসরবহন
রনটওয়াদকথর িাদর্ যুি হওয়ার লদক্ষয িাদিক ররাি কাদনকটিসভটি প্রদজক্ট-১ ও
২ বাস্তবাসয়ত হদচ্ছ। িারাদেদশর ঝসুঁ কপূণ থ রবইসল সব্রজিমূদহর স্থদল কাংসক্রট রিতু
সনমথাণ করা হদব।
রিতু-টাদনল সনমথাণ ও সনরবসছন্ন রযাগাদযাগ রনটওয়াকথ স্থািন
১১৭। বাাংলাদেদশ িমসন্বত ও সনরবসচ্ছন্ন রযাগাদযাগ রনটওয়াকথ স্থািদন আমরা
িদ্মা বহুমুখী রিতু, কণ থফুলী নেীর তলদেদশ টাদনল এবাং হযরত শাহজালাল
আন্তজথাসতক সবমানবন্দর হদত ঢাকা-িট্টিাম মহািিদকর কুতুবখাসল িয থন্ত ঢাকা
এসলদভদটি এক্সদপ্রিওদয় সনমথাণিহ আদরা অদনক বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করসছ।
সনজস্ব অর্ থায়দন সনমথাণাধীণ িদ্মা রিতুর ২ সক.সম. আজ দৃশ্যমান। প্রকদল্পর িাসব থক
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অিগসত ৬৭.০ শতাাংশ। সদ্বতীয় কাঁিপর, সদ্বতীয় রমঘনা ও সদ্বতীয় রগামতী রিতু
সনধ থাসরত িমদয়র আদগই সনমথাণ িম্পন্ন হদয়দছ। এই রিতুগুদলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
এরই মাদে উদদ্বাধনও কদরদছন।
িমসন্বত ও আধুসনক নগর িসরবহণ ব্যবস্থা
থ
১১৮। ঢাকা মহানগরীর অভযন্তরীণ িিক রনটওয়াকথ উন্নয়ন, প্রদবশ ও সনগমন
মহািিদকর যানজট সনরিন এবাং ঢাকা ও িাশ্বথবতী এলাকার জন্য িসরকসল্পত ও
িমসন্বত আধুসনক গণিসরবহণ ব্যবস্থা গদি রতালার লদক্ষয আমরা Revised
Strategic Transport Plan (2015-35) বাস্তবায়ন করসছ। এর আওতায়
বাাংলাদেদশর প্রর্ম রমদিাদরল, উত্তরা হদত মসতসেল িয থন্ত MRT Line-6
সনমথাদণর কাজ পদরােদম এসগদয় িলদছ। িাশািাসশ হযরত শাহজালাল সবমান
বন্দর হদত গাজীপর িয থন্ত গণিসরবহণ ব্যবস্থা, বাি রযাসিি িানসজট বা সবআরটি
বাস্তবায়দনর কাজ িলদছ।
আধুসনক তথ্য প্রযুসিসনভথর সনরািে িিক ব্যবস্থা
১১৯। সনরািে, িসরদবশবান্ধব ও আধুসনক তথ্য প্রযুসিসনভথর িিক িসরবহন ও
সনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গদি রতালার প্রদিিা অব্যাহত রদয়দছ। জাতীয় মহািিদকর ১২১টি
দ্যঘ থটনাপ্রবণ স্থান সিসিত কদর প্রসতকারমূলক ব্যবস্থা িহণ করা হদয়দছ এবাং
৮,১০০টি স্পদট িাইদরকশনাল িাইন-সিগনাল ও সকদলাসমটার রিাস্ট স্থািন
করার িসরকল্পনা রনয়া হদয়দছ। ধীরগসতর যানবাহদনর জন্য জাতীয় মহিিদক
পৃর্ক রলদনর ব্যবস্থা করা হদয়দছ। িিক সনরািত্তা বৃসদ্ধ কায থক্রদমর অাংশ সহদিদব
েক্ষ গাসিিালক বতসর করার কায থক্রম িলমান রদয়দছ। তাছািা,
গণিদিতনতামূলক কায থক্রম িলমান রদয়দছ। রমাটরযাদনর সিসজটাল সফটদনি
থ
িাটিসফদকট
প্রোদনর লদক্ষয ঢাকা, িট্টিাম, রাজশাহী ও খুলনা সবভাদগ িারটি
স্বয়াংসক্রয় যানবাহন িসরেশথন রকন্দ্র স্থািন করা হদয়দছ। িয থায়ক্রদম উি রিবা
রজলািেদর িম্প্রিারণ করা হদব এবাং ইদতামদধ্য ১৭টি রজলায় যানবাহন
িসরেশথন রকন্দ্র স্থািন করার কায থক্রম িহণ করা হদয়দছ। রমঘনা রিতুদত
ইদলকিসনক িদ্ধসতদত রটাল আোয় িালু করা হদয়দছ।
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যাত্রীদিবা বান্ধব ররলির্ ব্যবস্থার উন্নয়ন
১২০। বতথমান িরকার ররলওদয়দক একটি িাশ্রয়ী, সনরািে ও িসরদবশবান্ধব
রযাগাদযাগ মাধ্যম সহিাদব গদি রতালার লদক্ষয এ খাদতর উন্নয়দন িব থাসধক গুরুত্ব
আদরাি করদছ। ররলওদয়র িাসব থক উন্নয়দন িরকার ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৬২
রকাটি টাকা ব্যদয় ২০১৬-৪৫ িয থন্ত ৩০ বছরব্যািী মহািসরকল্পনা িহণ কদরদছ।
উি িসরকল্পনার আওতায় ২০৪৫ িাল িয থন্ত বাস্তবায়দনর জন্য ২৩০টি প্রকল্প
সিসিত করা হদয়দছ। ররলদযাগাদযাগ ব্যবস্থা উন্নয়দনর জন্য গৃহীত প্রকল্পিমূহ
বাস্তবায়দনর মাধ্যদম জনিাধারদণর যাতায়াত িহজতর হদব ও িসরবহণ ব্যয়
বহুলাাংদশ হ্রাি, ব্যবিা-বাসণদজযর প্রিার, নতুন কমথিাংস্থাদনর সুদযাগ সৃসি, এবাং
জনিাধারদণর আর্ থ-িামাসজক অবস্থার িসরবতথদন ভূসমকা রাখদব মদমথ আসম দৃঢ়
আশাবাে ব্যি করসছ।
১২১। ররলির্ িম্প্রিারণ, নতুন ররলির্ সনমথাণ ও িাংস্কার, ররলির্দক
ডুদয়লদগদজ রূিান্তরকরণ, নতুন ও বন্ধ ররল রস্টশন িালু করা, নতুন রিন িালু ও
রিদনর িাসভথি বৃসদ্ধ করা, রিদনর রকাি িাংিহ ইতযাসে কাজ অব্যাহত আদছ।
আগামী অর্ থবছদর ১,১১০.৫০ সক.সম. ডুদয়লদগজ িাবল ররল িযাক, ৫২ সক.সম.,
নতুন ররল িযাক সনমথাণ, ১০০টি রলাদকাদমাটিভ িাংিহ, ২টি আইসিসি সনমথাণ,
রলাদকাদমাটিভ সিমুদলটর িাংিহ, ৩টি রমজর সব্রজ সনমথাণ, ১,১২০টি যাত্রীবাহী
রকাি িাংিহ, ৩টি ররলওদয় ওয়াকথশি আধুসনকায়ন/সনমথাণ এবাং সিগন্যাসলাং
ব্যবস্থার আধুসনকায়দনর উদদ্যাগ িহণ করা হদয়দছ। ই-টিদকটিাং িালুর ফদল
যাত্রীদের ররলভ্রমণ রযমন িহজতর হদয়দছ রতমসন রমাবাইল অযািি প্রবতথদনর
ফদল বতথমাদন অসতিহদজই যাত্রীরা ররদলর অবস্থান িম্পথদক িহদজ জানদত
িাদরন। ঢাকা-িট্টিাম দ্রুতগসতর (High Speed) রিন সনমথাদণর িম্ভযাবতা যািাই
করা হদচ্ছ।
বাসণজয িহায়ক রনৌির্ ও বন্দর উন্নয়ন
১২২। ববদেসশক ও অভযন্তরীণ বাসণজয িম্প্রিারদণর রক্ষদত্র িমুদ্র-নেী-স্থলবন্দর
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িাংসিি অবকাঠাদমা ও েক্ষ িসরিালন ব্যবস্থার গুরুত্ব সবদবিনা কদর নেনেীিমূদহর কযাসিটাল রেসজাংিহ বন্দরিমূদহর মান উন্নয়ন ও আধুসনকীকরদণর
লদক্ষয িরকার ব্যািক কমথিসরকল্পনা বাস্তবায়ন করদছ। ১০ হাজার সকদলাসমটার
রনৌিদর্র নাব্যতা সফসরদয় আনার লদক্ষয রেসজাং কায থক্রম িহণ করা হদয়দছ।
নেীিদর্র িাশািাসশ িমুদ্র বন্দরিমূদহর প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা ও সুসবধাসে
উন্নয়দনর লদক্ষয কায থক্রম িলমান আদছ। িট্টিাম বন্দদরর জন্য ১৭ হাজার রকাটি
টাকা ব্যদয় রব-টাসমথনাল সনমথাদণর িরসকল্পনা হাদত রনয়া হদয়দছ। আগামী
অর্ থবছদর িট্টিাম বন্দদরর হযান্ডসলাং কযািাসিটি ২.৮ সমসলয়ন রর্দক ৩ সমসলয়ন
টিইইউ’ি (TEUs) িয থন্ত বৃসদ্ধ করা হদব। িায়রা িমুদ্র বন্দদরর প্রদয়াজনীয়
অবকাঠাদমা ও সুসবধাসে সনমথাদণর লদক্ষয কায থক্রম িলমান আদছ।
সবমানবন্দর উন্নয়ন ও িম্প্রিারণ
১২৩। দ্রুত এবাং মানিম্মত আন্তজথাসতক ও অভযন্তরীণ রযাগাদযাদগর লদক্ষয
রেদশর সবমান বন্দরিমূদহর অবকাঠাদমা উন্নয়ন, িহজ ও সনরািে যাত্রী িসরবহন
সনসিতকরদণ িরকার সবসভন্ন িেদক্ষি িহণ করদছ। হযরত শাহজালাল
আন্তজথাসতক সবমানবন্দদর যাত্রী হযান্ডসলাং কযািাসিটি ১২ সমসলয়দন উন্নীতকরদণর
লদক্ষয তৃতীয় টাসমথনাল সনমথাণ কাজ িলমান রদয়দছ। তাছািা কক্সবাজার
সবমানবন্দর এবাং সিদলট ওিমানী আন্তজথাসতক সবমানবন্দরদক আন্তজথাসতকমাদন
উন্নীতকরদণর লদক্ষয রানওদয় িম্প্রিারণিহ এর িক্ষমতা বৃসদ্ধর কায থক্রম
বাস্তবায়নাধীন রদয়দছ। বিয়েপর সবমানবন্দরদক আন্তজথাসতক সবমানবন্দদর
উন্নীতকরদণর লদক্ষয ইদতামদধ্য এর িমীক্ষা কায থক্রম িম্পন্ন হদয়দছ। বঙ্গবন্ধু রশখ
মুসজব আন্তজথাসতক সবমানবন্দর সনমথাদণর লদক্ষয এর স্থান সনব থািন ও িমীক্ষা
িম্পােদনর কাজ িলদছ।
১২৪। রযাগাদযাগ অবকাঠাদমা খাদত আসম আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদর রমাট
৬১ হাজার ৪৫৫ রকাটি টাকা বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ যা বতথমান ২০১৮-১৯
অর্ থবছদর সছল ৫৩ হাজার ৮১ রকাটি টাকা।
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বাাংলাদেশ ব-দ্বীি িসরকল্পনাঃ িাসন িম্পে ব্যবস্থািনা ও জলাবায়ু িসরবতথন
রমাকাসবলা
১২৫। জলবায়ু িসরবতথদনর কারদণ প্রাকৃসতক সবিয থদয়র ঝসুঁ কপূণ থ রেশ সহদিদব
বাাংলাদেশ সবদশ্ব ৬ষ্ঠ স্থাদন রদয়দছ। তাই ‘সনরািে, জলবায়ু িসরবতথদন
অসভঘাতিসহঞ্চু িমৃদ্ধশালী ব-দ্বীি গদি রতালা’- এ রূিকল্পদক িামদন সনদয়
িরকার ‘বাাংলাদেশ ব-দ্বীি িসরকল্পনা ২১০০’ নাদম একটি অসভদযাজনসভসত্তক,
েীঘ থদময়াসে, িমসন্বত ও িামসিক মহািসরকল্পনা প্রণয়ন কদরদছ। িাসন িম্পদের
রটকিই ব্যবহার এবাং িাসনর দ্বারা সৃি প্রাকৃসতক সবিয থয় ররাধ এ িসরকল্পনার মূল
লক্ষয।
১২৬। এ িসরকল্পনা বাস্তবায়দন রমাট রেশজ আদয়র ২.৫ শতাাংশ অদর্ থর
প্রদয়াজন হদব যার মদধ্য প্রায় ২ শতাাংশ িরকাসর খাত হদত এবাং ০.৫ শতাাংশ
অর্ থায়ন সবসভন্ন উদদ্যাদগর আওতায় রবিরকাসর খাত হদত সনব থাহ করদত হদব।
বন্যা সনয়ন্ত্রণ, নেী ভঙ্গন, নেী খনন, নেী শািন এবাং রনৌ-িসরবহনিহ নেী
ব্যবস্থািনা খাদত ব্যয় হদব রমাট সবসনদয়াদগর ৩৫ শতাাংশ। প্রর্ম িয থাদয়
বাস্তবায়দনর জন্য ব-দ্বীি িসরকল্পনার অধীদন রমাট ৮০টি প্রকল্প প্রস্তাব করা
হদয়দছ, যা িয থায়ক্রদম বাস্তবায়ন শুরু করা হদব।
বন্যা-খরা-নেী ভাঙ্গন সনয়ন্ত্রণ ও ভূসম পনরুদ্ধার
১২৭। িাসন িম্পে ব্যবস্থািনা, ভূসম ব্যবহার, িসরদবশ এবাং জলবায়ু
িসরবতথদনর প্রভাব রমাকাদবলায় ৬৪টি রজলার অভযন্তরস্থ রছাট নেী, খাল ও
জলাশয় পনঃখনন এবাং Climate Smart Integrated Coastal Resource
Database (CSICRD) বতসরর উদদ্যাগ িহণ করা হদয়দছ। নেীর নাব্যতা
বািাদনা, ভাঙ্গন হ্রাি ও শুষ্ক রমৌসুদম িাসন িরবরাহ সনসিত করার লদক্ষয ২০২২
িাদলর মদধ্য ৫১০ সকদলাসমটার নেী রেসজাং, রিি সুসবধা িম্প্রিারদণর জন্য
৪৮৮৩ সকদলাসমটার রিি খাল খনন ও পনঃখনন এবাং ২০০টি রিি োকিার
সনমথাণ ও রমরামত, ৩টি ব্যাদরজ ও রাবার িযাম সনমথাণ করা হদব। বন্যালবণািতা-জলাবদ্ধতা হ্রাদির জন্য ২৫০ সকদলাসমটার বন্যা সনয়ন্ত্রণ ও উিকূলীয়
44

বাঁধ সনমথাণ, ১০৪০ সকদলাসমটার বন্যা সনয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উিকূলীয় বাঁধ রমরামত,
৫৯০টি বন্যা সনয়ন্ত্রণ, সনষ্কাশন অবকাঠাদমা সনমথাণ ও রমরামত, ১৩২৫
সকদলাসমটার সনষ্কাশন খাল খনন ও পনঃখনন, ১৯৫ সকদলাসমটার িীমান্ত নেী তীর
িাংরক্ষণ এবাং ৬টি আঁসি বাঁধ সনমথাদণর িসরকল্পনা হাদত রনয়া হদয়দছ।
১২৮। হাওর অঞ্চদলর উন্নয়দনর লদক্ষয ২০ বছর রময়াসে ‘হাওর উন্নয়ন
মহািসরকল্পনা ও িাটাদবজ বতসর করা হদয়দছ। এর আওতায় হাওর অঞ্চদল
অবকাঠাদমা উন্নয়ন, নেী-খাল-হাওর পন:খননিহ িাংসিি এলাকার জনগদণর
আর্ থিামাসজক উন্নয়দনর কাজ হাদত রনয়া হদয়দছ।
১২৯। িাম্প্রসতক কাদল নেী ভাঙ্গদন বিতবাসি, জনিে, সশক্ষা প্রসতষ্ঠান,
িরকাসর রবিরকাসর স্থািনা, ব্যবিা প্রসতষ্ঠান, বাজার, প্রভৃসত সবলীন হওয়ায়
ক্ষসতিস্ত এলাকার মানুষ িব থস্ব হাসরদয় রফলদছ। নেী ভাঙ্গন কবসলত এলাকার
ক্ষসতিস্ত জনিাধারদণর পন থবািদনর জন্য ১০০ রকাটি টাকা বারাদদ্দর প্রস্তাব
করসছ।
আন্তঃিীমান্ত নে-নেীর িাসন িম্পে ব্যবস্থািনা
১৩০। বাাংলাদেশ ও ভারদতর মদধ্য ২০১১ িাদল স্বাক্ষসরত উন্নয়ন িাংক্রান্ত
িহদযাসগতামূলক কাঠাদমা চুসি (Framework Agreement on Cooperation
for Development) এর আদলাদক উি-আঞ্চসলক িহদযাসগতার মাধ্যদম
আন্তঃিীমান্ত নেীর িাসন িম্পে ব্যবস্থািনা ও উন্নয়দন গঙ্গা, ব্রহ্মপত্র ও রমঘনা
নেীর অববাসহকাসভসত্তক িাংগঠন যর্া-River Basin Organization/River
Basin Commission গঠদনর িসরকল্পনা িহণ কদরসছ।
কৃসষ খাত: কৃসষর উন্নয়ন, রেদশর িমৃসদ্ধ
মাননীয় স্পীকার
১৩১। আসম কৃসষ খাদতর উির সকছু বলার আদগ জাসতর সিতার একটি উদ্ধৃসত,
যা এ খাতটির জন্য প্রসণধানদযাগ্য, তা আিনাদের িামদন তুদল ধরদত িাই।
জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু বদলসছদলন,
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“এই স্বাধীন রেদশ মানুষ যখন রিট ভদর রখদত িাদব, িাদব ময থাোপূণ থ জীবন;
তখনই শুধু এই লাদখা শহীদের আত্মা তৃসপ্ত িাদব।”
মাননীয় স্পীকার
১৩২। কৃসষ আমাদের জাতীয় অর্ থনীসতর জীবনীশসি; রেদশর রমাট শ্রমশসির
৪০.৬২ শতাাংশ কৃসষদক্ষদত্র সনদয়াসজত। যসেও আবােদযাগ্য জসমর িসরমাণ ক্রমশ
হ্রাি িাদচ্ছ, তর্াসি িরকাদরর ঐকাসন্তক প্রদিিার ফদল এবাং কৃষক ভাইদের
অিান্ত িসরশ্রদমর ফদল সবগত ১০ বছদর কৃসষখাদত ৩.৭ শতাাংশ গি প্রবৃসদ্ধ
অসজথত হদয়দছ। আজ বাাংলাদেশ িাল উৎিােদন সবদশ্ব িতুর্ থ অবস্থাদন আর িবসজ
উৎিােদন আমরা এখন সবদশ্ব তৃতীয়। অন্যসেদক আম উৎিােদন আমরা িপ্তম
এবাং আলু উৎিােদন আমরা অিম স্থাদন রদয়সছ।
১৩৩। কৃসষ ভতুসথ ক, িার-বীজিহ অন্যান্য কৃসষ উিকরণ প্রদণােনা ও িহায়তা
কাি থ, কৃসষ পনব থািন িহায়তা, িহজ শদতথ ঋণ সুসবধা প্রোন ইতযাসে িফল
কায থক্রমিমূহ আমরা প্রদয়াজনীয় মাত্রায় অব্যাহত রাখদবা। কৃসষর উন্নয়দনর জন্য
স্বাভাসবক সবসনদয়াদগর অসতসরি সহদিদব কৃসষিে রপ্তাসনর রক্ষদত্র ২০ শতাাংশ
নগে প্রদণােনা ও কৃসষ রক্ষদত্র সবদ্যযৎ িাসলত রিি যদন্ত্রর ব্যবহাদরর জন্য সবদ্যযৎ
সবদলর উির ২০ শতাাংশ সরদবট প্রোন অব্যাহত র্াকদব। বতথমাদন কৃসষ উিকরণ
িহায়তা কাি থধারী কৃষদকর িাংখ্যা ২ রকাটি ৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৭৭ জন।
১৩৪। িলসত অর্ থবছদর সবসভন্ন ফিদলর ১৫টি নতুন জাত ও ১০টি জলবায়ু
িহনশীল প্রযুসি উদ্ভাবন করা হদয়দছ। ২০০৯ িাল হদত এ িয থন্ত সবসভন্ন ফিদলর
৩২৯টি উচ্চ ফলনশীল স্বল্পকালীন এবাং লবণািতা ও জলাবদ্ধতার মদতা
ঘাতিসহষ্ণু জাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ। আগামী অর্ থবছদর জলবায়ু িসরবতথদনর
সবরূি প্রসতসক্রয়া রমাকাদবলায় প্রাদয়াসগক গদবষণার মাধ্যদম বন্যা, খরা, লবণাি
ও অসধক তািমাত্রা িসহষ্ণু ফিদলর জাত উদ্ভাবন কায থক্রম রজারোর করা হদব।
শদস্যর বহুমুখীকরণ কায থক্রম িম্প্রিারণ, বজব বালাই ব্যবস্থািনা কায থক্রম
জনসপ্রয়করণ, খামার যাসন্ত্রকীকরণ রজারোর করা হদব। বহুমুখী িাট িে
উদ্ভাবদনর গদবষণা কায থক্রম িলমান র্াকদব।
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১৩৫। কৃসষদত রািায়সনক িাদরর মূল্য সনয়ন্ত্রদণর জন্য প্রদণােনা প্রোন েীঘ থসেন
ধদর িালু আদছ এবাং এর ফদল কৃষদকর উৎিােন খরি কম হওয়ায় তা কৃসষ
িদের মূল্য সস্থসতশীল রাখদত ভূসমকা ররদখদছ। সবগত ২০১৭-১৮ অর্ থবছদর এ
খাদত ব্যয় হয় ৫ হাজার ২০১ রকাটি টাকা। প্রধান প্রধান রািায়সনক িাদরর
আমোসন মূল্য রকান রকান িময় বৃসদ্ধ রিদলও কৃষকদের স্বাদর্ থ বতথমান িরকার
রেশীয় বাজাদর িাদরর সবক্রয়মূল্য অিসরবসতথত ররদখদছ যা িদরাক্ষভাদব রভািা
মূল্যস্ফীসত সনয়ন্ত্রদণ রাখদত িহায়তা কদরদছ। পূদব থর ন্যায় আমোসন খরি যাই
রহাক না রকন, আগামী অর্ থবছদরও রািায়সনক িাদরর সবক্রয়মূল্য অিসরবসতথত
রাখা হদব ও কৃসষ প্রদণােনা অব্যাহত র্াকদব।
১৩৬। ফিল কতথন ও তার িরবতী কায থক্রদম যাসন্ত্রকীকরণ উৎিাসহত করা হদব
এবাং এ কাদজ ব্যবহৃত যন্ত্রিাসত ক্রদয় কৃষকদক ভতুসথ ক প্রোন করা হদব।
মাননীয় স্পীকার
মৎস্য ও প্রাসণিম্পে
১৩৭। সমঠা িাসনর মাছ উৎিােদন পৃসর্বীদত আমাদের অবস্থান এখন ৪র্ থ স্থাদন।
বদঙ্গািিাগদর বাাংলাদেদশর িীমানা সনধ থাসরত হওয়ার রপ্রসক্ষদত িামুসদ্রক মৎস্য
িম্পদের উন্নয়দনর লদক্ষয িরকার একটি Plan of Action প্রণয়ন কদরদছ।
িামুসদ্রক মৎস্য িম্পদের গুরুত্ব সবদবিনা কদর এর িসরমাণ বৃসদ্ধদত িরকার িলসত
বছর ৬৫ সেন িমুদদ্র মৎস্য আহরণ বন্ধ রঘাষণা কদরদছ। তদব িমুদদ্র মৎস্য
আহরদণ সনদয়াসজত ৪ লক্ষ ১৫ হাজার রজদলদক ঐ িমদয় ৬৫ রকসজ িাল খাদ্য
িহায়তা সহিাদব প্রোন করদছ।
১৩৮। প্রাসণিম্পে সবদশষ কদর গরু ও ছাগল িালদন বাাংলাদেশ এখন প্রায়
স্বয়াংিম্পূণ থ। জাসতিাংদঘর খাদ্য ও কৃসষ িাংস্থার ২০১৭ িাদলর প্রসতদবেন
অনুযায়ী, বাাংলাদেশ ছাগদলর মাাংি উৎিােদন সবদশ্ব িতুর্ থ। প্রাসণিম্পদের উন্নয়দন
রেসশ/সবদেসশ সবসভন্ন প্রসতষ্ঠাদনর িাদর্ রযৌর্ভাদব গদবষণা কায থক্রম িসরিালনা
করা হদচ্ছ। আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদর গদবষণার মাধ্যদম প্রাসণিম্পে িাংসিি
47

িারটি প্রযুসি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, এফএমসি ও সিসিআর ররাগ েমদন কায থকর
মদিদলর িম্প্রিারণ, প্রাসণখাদ্য িাংরক্ষদণ রিাল িদ্ধসতর িম্প্রিারণ, সবসভন্ন
সবষদয় ৩৫টি গদবষণা বাস্তবায়ন, সতনটি আঞ্চসলক রকদন্দ্র ল্যাবদরাটসর স্থািন
এবাং প্রসশক্ষণ প্রোদনর কমথিসরকল্পনা রদয়দছ।
১৩৯। খাদ্য সনরািত্তা সনসিত করার রক্ষদত্র িরকার রজারাদলা ব্যবস্থা িহণ
করদছ। সনরািে খাদ্য আইন, ২০১৩ িালু করার িাশািাসশ এটি বাস্তবায়দনর
লদক্ষয ৬টি প্রসবধানমালা এবাং ২টি সবসধমালা রগদজট আকাদর প্রকাশ করা হদয়দছ।
তাছািা, নতুন খাদ্য ও পসি সনরািত্তা নীসত প্রণয়ন করা হদচ্ছ।
জলবায়ু িসরবতথন রমাকাদবলা ও িসরদবশ িাংরক্ষণ
১৪০। িসরদবশ িাংরক্ষণ, দ্যষণ সনয়ন্ত্রন, জীবনবসিত্র িাংরক্ষণ ও জলবায়ু
িসরবতথদনর সবরূি প্রভাব রমাকাদবলা কদর রটকিই উন্নয়ন সনসিত করার লদক্ষয
“জাতীয় িসরদবশ নীসত ২০১৮” প্রণয়ন করা হদয়দছ। সবসভন্ন মন্ত্রণালয়/সবভাগ ও
েপ্তর িাংস্থা কতৃক
থ বাস্তবায়দনর জন্য কায থক্রম সনধ থারণ কদর রেয়া হদয়দছ।
বাাংলাদেদশর উিকূলীয় এলাকায় িমুদ্রপৃদষ্ঠর উচ্চতা বৃসদ্ধর অসভদক্ষিণপূব থক কৃসষ,
িাসনিম্পে এবাং অবকাঠাদমার ওির এর প্রভাব সনরূিদণর লদক্ষয গদবষণার
উদদ্যাগ িহণ করা হদয়দছ। বায়ুদূষণ কমাদনার লক্ষয সনদয় ‘ইট প্রস্তুত ও ভাটা
স্থািন (সনয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৯ জাসর করা হদয়দছ। িামদনর সেনগুদলাদত হালো
নেীদক ইসিএ রঘাষণা করািহ এর িাংরক্ষদণর প্রদয়াজনীয় কায থক্রম িহণ করা,
সবসভন্ন িাংরসক্ষত এলাকায় ইদকা-টুযসরজম িালু করা ইতযাসে উদদ্যাগ িহণ করা
হদব। ২০১৪-১৫ অর্ থবছদরর উন্নয়ন বাদজদট জলবায়ু অর্ থায়ন বাবে বরাদ্দ সছল
৫.৩৭ শতাাংশ যা ২০১৮-১৯ িাদল বৃসদ্ধ রিদয় ৮.২৬ শতাাংদশ োঁসিদয়দছ
(সজসিসি’র ০.৭৫ ভাগ)। আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদর ২৫টি মন্ত্রণালদয়র ওির
জলবায়ু বাদজট প্রসতদবেন িাংিদে উিস্থািন করা হদলা।
স্থানীয় িরকার ও িল্লী উন্নয়ন
মাননীয় স্পীকার
১৪১। জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুসজবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবসহত িদরই
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এ রেদশর স্থানীয় িরকার ব্যবস্থা সকভাদব িলদব তা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর
িাংসবধাদনর ১৬ অনুদচ্ছদে সনধ থারণ কদর সেদয়দছন। আর তা হদলা:
“নগর ও িামাঞ্চদলর জীবন যাত্রার মাদনর ববষম্য ক্রমাগতভাদব দূর কসরবার
উদদ্দদশ্য কৃসষসবপ্লদবর সবকাশ, িামাঞ্চদল ববদ্যযতীকরদণর ব্যবস্থা, কুটিরসশল্প ও
অন্যান্য সশদল্পর সবকাশ এবাং সশক্ষা, রযাগাদযাগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাদস্থযর উন্নয়দনর

মাধ্যদম িামাঞ্চদলর আমূল রূিান্তরিাধদনর জন্য রাষ্ট্র কায থকর ব্যবস্থা িহণ
কসরদবন”
এর ধারাবাসহকতায়, জাসতর সিতার রেখাদনা িদর্ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রনতৃদত্ব
আমাদের িরকাদরর গৃহীত নানা িেদক্ষদির ফদল িামীণ অর্ থনীসতদত আজ
ববসিত্রয ও প্রাণিাঞ্চল্য এদিদছ। কৃসষ এবাং অকৃসষ- িকল রক্ষদত্র কমথকাণ্ড রবদিদছ
বহুগুণ।
আমার িাম আমার শহর
১৪২। ‘িাম হদব শহর’ রিাগানদক িামদন ররদখ বতথমান িরকার িল্লী উন্নয়নদক
ররদখদছ অিাসধকার তাসলকায়। সনব থািনী ইশদতহার-২০১৮ এ বসণ থত ‘আমার িাম
আমার শহর’ এ ধারণাটিদক সভসত্ত কদর িাদমর িকল ববসশিয বজায় ররদখ িাম
িয থাদয় কৃসষযন্ত্র রিবাদকন্দ্র ও ওয়াকথশি স্থািন, উৎিােনশীল কমথিাংস্থান সৃসি,
হাল্কা যন্ত্রিাসত বতসর ও বাজারজাতকরদণ ঋণ সুসবধািহ প্রদয়াজনীয় িহায়তা
প্রোন করা হদব। িল্লী এলাকায় উন্নত রযাগাদযাগ অবকাঠাদমা স্থািন, আধুসনক
স্বাস্থযদিবা ও সশক্ষার সুদযাগ বতসর, সনরািে িাসন ও স্যাসনদটশন ব্যবস্থা প্রবতথন,
সবদ্যযৎ ও জ্বালাসন িরবরাহ বৃসদ্ধ, এবাং কসম্পউটার ও দ্রুতগসতর ইন্টারদনট সুসবধা
প্রোনিহ প্রসতটি িামদক আধুসনক শহদরর িকল সুসবধাসে প্রোন এবাং নাগসরক
জীবদনর মাদনান্নয়দনর লদক্ষয কমথিসরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়দনর উদদ্যাগ রনয়া
হদব। এ িাংসিি িকল মন্ত্রণালদয়র জন্য আমরা প্রদয়াজনীয় বরাদদ্দর ব্যবস্থা
করদবা।
আমার বাসি আমার খামার
১৪৩। বতথমাদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদনত্রী রশখ হাসিনা’র স্বপ্ন-প্রসূত ‘আমার
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বাসি আমার খামার’ প্রকদল্পর মাধ্যদম ২০২০ িাদলর মদধ্য ১ লক্ষ ১ হাজার ৪২টি
িাম িাংগঠদনর আওতায় ৬০ লক্ষ েসরদ্র িসরবারদক সুিাংগঠিত কদর এদেশ রর্দক
স্থায়ীভাদব োসরদ্রয সবদমািদন কাজ িলদছ। মাি থ, ২০১৯ িয থন্ত রমাট ৯৫ হাজার
৩৮৬টি িসমসত গঠিত হদয়দছ যার অধীদন প্রতযক্ষ ও িদরাক্ষ উিকারদভাগীর
িাংখ্যা প্রায় ২ রকাটি ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার জন।
১৪৪। ২০১৯-২০ অর্ থবছদর িল্লী রিক্টদর ৫,৫০০ সকদলাসমটার নতুন িিক
সনমথাণ, ৩০,৫০০ সমটার সব্রজ/কালভাট থ সনমথাণ, ১৩,০০০ সকদলাসমটার িাকা
িিক এবাং ৩,৭০০ সমটার সব্রজ/কালভাট থ রক্ষণাদবক্ষণ, ১৯০টি রিার্দিন্টার/হাট
বাজার উন্নয়ন, ৬৪টি উিদজলা কমদপ্লক্স ভবন সনমথাণ/িম্প্রিারণ, ১৩০টি
িাইদিান রশিারিহ সবসভন্ন উন্নয়ন কায থক্রম বাস্তবায়দনর জন্য লক্ষযমাত্রা সনধ থারণ
করা হদয়দছ। অন্যসেদক, শহরাঞ্চদল িিক/ফুটিাত সনমথাণ, রেন সনমথাণ,
িয়ঃসনষ্কাশন সুসবধা িম্প্রিারণ, িিক রমরামত, বাি/িাক টাসমথনাল সনমথাণ,
কসমউসনটি রিন্টার সনমথাণ, িাস্টসবন ও বজথয ব্যবস্থািনা ইউসনট স্থািন, যানজট
সনরিদন গুরুত্বপূণ থ এলাকায় ফ্লাইওভার সনমথাণ ইতযাসের উদদ্যাগ িহণ করা
হদয়দছ। িাশািাসশ, সময়ানমার হদত আশ্রয় রনয়া ১০ লক্ষাসধক ররাসহঙ্গা
জনদগাষ্ঠীদক প্রায় দ্যই বছদররও অসধক িময় ধদর বাাংলাদেশ আবািন সনমথাণ,
খাবার িাসন িরবরাহ, স্যাসনটারী ল্যাসিন স্থািন, রাস্তা সনমথাণিহ স্বাস্থয ও অন্যান্য
জরুসর রিবা প্রোদনর সবপল কাজ েক্ষতার িাদর্ িম্পােন কদর আিদছ। সতনটি
িাব থতয রজলািহ িারাদেদশ িল্লী এলাকায় রাস্তা, সব্রজ-কালভাট থ, রিার্ রিন্টার,
হাটবাজার, িাইদিান রশিার, সবল উন্নয়ন, সনরািে িাসনর উৎি ও রেন সনমথাণ,
িয়ঃসনষ্কাশন সুসবধা িম্প্রিারণ ইতযাসে কাজ িলমান রাখার িাশািাসশ রনয়া
হদয়দছ ‘িল্লী জনিে’ নাদম আধুসনক আবািন প্রসতষ্ঠার মত উদ্ভাবনী কায থক্রম।
১৪৫। কৃসষ ও িল্লী উন্নয়ন খাদত আসম আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদর রমাট ৬৬
হাজার ২৩৪ রকাটি টাকা বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ যা বতথমান ২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর
সছল ৫৯ হাজার ৬৭৭ রকাটি টাকা।
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সশল্পায়ন ও বাসণজয
মাননীয় স্পীকার
জ্ঞানিমৃদ্ধ িমাদজ সবজ্ঞান-প্রযুসিসভসত্তক সশল্পখাত
১৪৬। অসধক কমথিাংস্থান সৃসি ও উদদ্যািা সবকাদশর লদক্ষয শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও
মাোসর (এিএমই) সশল্প উন্নয়ন রকৌশদলর ওির িরকার রজার সেদয় যাদচ্ছ। একই
িদঙ্গ গুরুত্ব িাদচ্ছ ভারী ও রমৌসলক সশল্প- রয সশল্পদক সভসত্ত কদর বহুমাসত্রক
ব্যাকওয়াি থ ও ফরওয়াি থ সলাংদকজ সশল্প গদি উঠদব। কৃসষ প্রসক্রয়াজাতকরণ
খাতদক সবদশষ গুরুত্বিহকাদর সুদযাগ-সুসবধা রেয়া হদব। জ্ঞানিমৃদ্ধ িমাদজ
সবজ্ঞান-প্রযুসিসভসত্তক সশল্পদক উৎিাসহত করা হদব। ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদরর
সজসিসিদত সশল্প খাদতর অবোন ৩১.৩১ শতাাংদশ উন্নীত হদয়দছ।
মাননীয় স্পীকার
সবশ্ব বাসণদজয সুদৃঢ় অবস্থান
১৪৭। রপ্তাসন খাতদক সবকসশত করার লদক্ষয এ খাতটিদক প্রসতদযাসগতায় টিকদত
িাদর এমন (Competitive) অবস্থাদন সনদয় আিা হদব এবাং দূর করা হদব িকল
ধরদনর বাধা। রযিকল খাদত রপ্তাসনর সুদযাগ রবসশ রিখাদন িকল প্রকার সুদযাগ
সুসবধা রেয়া হদব। আমাদের আইসিটি, িামিা, ঔষধ, আিবাবিত্র, জুদয়লাসর,
সবদশষত: রজমি এবাং রস্টান কাটিাং (Jems & Stone Cutting) একটি গুরুত্বপূণ থ
খাত হদত িাদর।
১৪৮। গত ২০১৭-১৮ অর্ থবছদর বাাংলাদেশ ২০২টি রেদশ ৭৪৪টি িে ও রিবা
রপ্তাসন কদর ৪১ সবসলয়ন মাসকথন িলার আয় কদরদছ। বাাংলাদেদশর িসক্রয়
প্রদিিায় WTO কতৃক
থ স্বদল্পান্নত রেদশর জন্য ঔষদধর রমধািত্ব রময়াে ১
জানুয়াসর ২০৩৩ িাল িয থন্ত বসধ থত করায় বাাংলাদেদশর ঔষধ সশদল্পর ঔষধ
রপ্তাসনদত নতুন সেগন্ত উদন্মাসিত হদয়দছ। WTO এর আওতায় রিবাখাদত
স্বদল্পান্নত রেশিমূহদক অিাসধকারমূলক বাজার সুসবধা (Preferential Market
Access) প্রোদনর রক্ষদত্র প্রেত্ত Waiver এর রময়াে ২০৩০ িাল িয থন্ত বসধ থত করা
হদয়দছ। বাাংলাদেদশর রিবাখাদতর রপ্তাসন িম্প্রসত ব্যািক বৃসদ্ধ রিদয়দছ এবাং এ
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সুসবধা প্রাসপ্তর কারদণ ভসবষ্যদত আদরা বৃসদ্ধ িাদব বদল আশা করা যায়।
িামিা ও িাদ্যকা সশল্প
১৪৯। আিসন জাদনন, বতথমাদন জুতা রপ্তাসনদত পৃসর্বীদত আমাদের অবস্থান ৮ম
স্থান। আগামীদত এ িম্ভাবনাময় খাতটিদক আদরা এসগদয় সনদয় যাওয়ার জন্য
িরকাদরর িক্ষ রর্দক আদরা উৎিাহ-উদ্দীিনা রেয়া হদব। এরই মাদে িামিা,
িামিাজাত িে ও িাদ্যকা সশদল্পর িামাসজক ও িসরদবশগত কমপ্লাদয়ন্স হযান্ডবুক
প্রণয়ন করা হদয়দছ। িামিা সশল্পদক অিাসধকার সেদয় এ খাদতর উন্নয়দন যা যা
করণীয় দ্রুত তা করা হদব। িসরদবশবান্ধব বজথয িসরদশাধন সনসিত কদর িামিা ও
িামিা জাতীয় িদের রপ্তাসন বহুগুদণ বৃসদ্ধ করা হদব।
১৫০। অন্যসেদক নগরবািীর সনরািত্তার স্বাদর্ থ ঢাকা শহদরর আবাসিক এলাকা
হদত িকল রকসমকযাল গুোম ঢাকার শ্যামপর ও রকরানীগদঞ্জ অস্থায়ীভাদব
স্থানান্তর করা হদচ্ছ। িরবতীদত এ অস্থায়ী রকসমকযাল িল্লীদক মুসন্সগদঞ্জর
সিরাজসেখাদন স্থায়ীভাদব স্থানান্তর করা হদব।
রিানালী আঁদশর রিানালী ভসবষ্যৎ
১৫১। িাটখাদতর সবদ্যমান িমস্যািমূহ সিসিত কদর তা সনরিদনর জন্য িাট
আইন, ২০১৭ ও জাতীয় িাটনীসত-২০১৮ প্রণয়ন করা হদয়দছ। িরকাদরর
িহদযাসগতায় সবজ্ঞানীরা িাদটর জন্ম রহস্য উদন্মািনিহ িসলসর্দনর সবকল্প
রিানালী ব্যাগ উদ্ভাবন কদরদছ। িাদটর বতসর ‘রিানালী ব্যাগ’ এর ব্যবহার বৃসদ্ধর
জন্য উদদ্যাগ িহণ করা হদয়দছ।
১৫২। িলসত ২০১৮-১৯ অর্ থবছদর রমাট ৩৫ ধরদনর িে রপ্তাসনর সবিরীদত
রপ্তাসন প্রদণােনা প্রোন করা হদচ্ছ। ২০০৮-০৯ অর্ থবছদর রপ্তাসন প্রদণােনা প্রোন
করা হয় ১৫০০ রকাটি টাকা যা ২০১৭-১৮ অর্ থবছদর এদি োঁসিদয়দছ ৪ হাজার
৪৮১ রকাটি টাকায় যা রপ্তাসন বৃসদ্ধদত িহায়তা কদরদছ।
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দ্রুত সবকাশমান বস্ত্র সশল্প
মাননীয় স্পীকার
১৫৩। আিসন জাদনন, আমাদের বতসর রিাশাক সশদল্পর রপ্তাসনদত পৃসর্বীদত
আমরা ২য় স্থাদন অবস্থান করসছ। বতথমান ববসশ্বক বাসণদজযর রপ্রক্ষািদট এ
খাতটিও একটি সবকাশমান ও িম্ভাবনাময় খাত। এ সবদবিনায় আমাদের িরকার
এই খাতটির জন্য সবদ্যমান নগে প্রদণােনািহ িকল প্রকার সুদযাগ সুসবধা
অব্যাহত ররদখদছ। বতথমাদন বতসর রিাশাক রপ্তাসনর িারটি খাদত িদব থাচ্চ ৪ শতাাংশ
হাদর প্রদণােনা প্রোন করা হদচ্ছ। বতসর রিাশাক রপ্তাসন বৃসদ্ধর লদক্ষয আগামী
অর্ থবছদর অবসশি িকল খাদত বতসর রিাশাক রপ্তাসনদত ১ শতাাংশ হাদর রপ্তাসন
প্রদণােনা প্রোদনর প্রস্তাব করসছ। এ বাবে বাদজদট অসতসরি ২,৮২৫ রকাটি টাকা
বরাদ্দ রাখা হদব।
িসরদবশবান্ধব িম্ভাবনাময় িয থটন সশল্প
১৫৪। বাাংলাদেদশ রদয়দছ সবদশ্বর বৃহত্তম অসবসচ্ছন্ন িমুদ্র বিকত (Unbroken
Sandy Sea Beach) কক্সবাজারিহ আদরা অদনক অদনক িয থটন স্পট, যা এখদনা
সবশ্ববািীর সনকট িসরসিত কদর রতালা িম্ভব হয়সন। কক্সবাজাদরর িাবরাাং-এ
সবদেসশ িয থটকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ িয থটন এলাকা (Exclusive Tourist
Zone) স্থািদনর কাজ শুরু হদয়দছ। িয থায়ক্রদম রেদশর িকল িম্ভাবনাময় িয থটন
স্পটদক রেসশ ও সবদেসশ িয থটকদের উিদযাগী কদর গদি রতালা হদব।
সুনীল অর্ থনীসত - িম্ভাবনার নবসেগন্ত
১৫৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদযাগ্য রনতৃদত্ব আন্তজথাসতক িমুদ্র আোলদতর
ঐসতহাসিক রাদয় িমুদ্র সবজদয়র মাধ্যদম প্রসতদবশী মায়ানমার ও ভারদতর সনকট
থ
হদত বাাংলাদেশ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বগসকদলাসমটার
িমুদদ্রর একচ্ছত্র
অসধকার লাভ কদর যা আর একটি বাাংলাদেদশর প্রায় িমিসরমাণ।
বদঙ্গািিাগদরর উিকূলীয় এলাকায় রদয়দছ ১৩টিরও রবসশ ভাসর খসনজ িোর্ থ যা
অতযন্ত মূল্যবান। আরও রদয়দছ ৪৭৫ প্রজাসতর মাছ, ৩৬ প্রজাসতর সিাংসি,
িামুসদ্রক বশবাল, ইতযাসে। িম্ভাবনাময় এ িম্পেদক কাদজ লাগাদত িারদল
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আমাদের সজসিসি’র ২ শতাাংশ বৃসদ্ধ করা িম্ভব। সবপল িম্ভাবনাময় এ িম্পদের
যর্াযর্ ব্যবহার সনসিত করার জন্য প্রস্তাসবত রকৌশলিমূহ হদলা িামুসদ্রক
িম্পদের বহুমাসত্রক জসরি দ্রুত িম্পন্ন; উিকূলীয় জাহাদজর িাংখ্যা বৃসদ্ধ ও িমুদ্র
বন্দরিমূদহর আধুসনকীকরণ এবাং িক্ষমতা বৃসদ্ধ; গভীর ও অগভীর উভয় িমুদদ্রর
মাছ ধরার কায থক্রম রজারোরকরণ; িমুদদ্রর ইদকাটুসরজম এবাং ব্যসিখাদত
রনৌসবহার কায থক্রম িালুকরণ এবাং িমুদ্র উিকূল ও িমুদ্র বন্দরগুদলাদক দূষণমুি
রাখা।
সিসজটাল বাাংলাদেশ: অজথন ও িম্ভাবনা
মাননীয় স্পীকার
১৫৬। ‘সিসজটাল বাাংলাদেশ’ সবসনমথাণ িরকাদরর অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার।
রেদশর িকল মানুদষর রোরদগািায় িহদজ িরকাসর রিবা প্রোদনর লক্ষয সনদয়
তথ্যপ্রযুসির প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা সনমথাণ এবাং এর ব্যািক িম্প্রিারণ করা
হদয়দছ। ইউসনয়ন িয থায় িয থন্ত ব্রিব্যান্ড ইন্টারদনট সুসবধা িম্প্রিাসরত হদয়দছ।
দ্যগমথ উিদজলায় রমাবাইল রনটওয়াকথ িালুিহ ইদতামদধ্য রেদশর রজলা এবাং
সবভাগ রফার-সজ (4-G) রনটওয়াদকথর আওতায় আনা হদয়দছ। িরকার দ্রুততম
িমদয় ফাইভ-সজ (5-G) িালুর সবষদয় প্রদয়াজনীয় প্রস্তুসত িহণ করদছ।
১৫৭। মন্ত্রণালয়, সবভাগ, েপ্তর, উিদজলা, রজলা ও সবভাগ িয থাদয়র ১৮ হাজার
৪৩৪টি িরকাসর অসফিদক একটি একীভূত রনটওয়াদকথ িাংযুি করা হদয়দছ। রেদশ
২৮টি হাই-রটকিাকথ/িফটওয়যার রটকদনালসজ িাকথ স্থািন করা হদচ্ছ। ইদতামদধ্য
৩টির কাজ িম্পন্ন হদয়দছ। গাজীপদরর কাসলয়ানকর এ ৩৫৫ একর জসমর উির
“বঙ্গবন্ধু হাইদটক সিটি”-স্থািদনর কাজ দ্রুত এসগদয় িলদছ। িরকাসরভাদব জাতীয়
রিটা রিন্টার (Tier-3 Certified) স্থািন করা হদয়দছ। রেশব্যািী সবস্তৃত
তথ্যপ্রযুসি কাঠাদমার সনরািত্তা ঝসুঁ ক এিাদনার জন্য িকল প্রকার তদথ্যর
সনরািত্তা সনসিতকরদণর উদদ্যাগ রনয়া হদয়দছ।
মহাকাদশ বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট-১
১৫৮। মহাকাদশ লাল িবুদজর িতাকার রদঙর নকশাখসিত বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট54

১ এর িফল উৎদক্ষিণ িম্পন্ন হদয়দছ। বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইদটর মাধ্যদম প্রতযন্ত
অঞ্চদল িম্প্রিারসভসত্তক রিবা প্রিার িহজতর হদয়দছ। ববসশ্বক রটসলদযাগাদযাদগর
উির সনভথরশীলতার অবিান হদয়দছ। প্রসতরক্ষা ও দ্যদয থাগ ব্যবস্থািনায়
রযাগাদযাদগর রক্ষদত্র প্রভূত উন্নসত িাসধত হদয়দছ।
িরকাসর েপ্তদর শসিশালী তথ্য ব্যবস্থািনা সিদস্টম (MIS)
১৫৯। িামদনর সেনগুদলাদত উচ্চ প্রবৃসদ্ধর ধারা সুিাংহত ও রটকিই করার জন্য
সজসিসিদত আইসিটি খাদতর অবোন বািাদত আমরা গুরুত্ব আদরাি করসছ।
রেশব্যািী সবস্তৃত তথ্যপ্রযুসি কাঠাদমার সনরািত্তা ঝসুঁ ক এিাদনার জন্য িকল
প্রকার তদথ্যর সনরািত্তা সনসিতকরদণর উদদ্যাগ রনয়া হদয়দছ। িরকাদরর সবসভন্ন
কায থক্রম ও রিবািমূদহর হালনাগাে তথ্য িাংিহ, সবদিষণ ও প্রসতদবেন প্রণয়ন
এবাং আন্তজথাসতক িাংস্থািমূদহর িাসহো অনুযায়ী তদথ্যর আোন-প্রোদনর জন্য
িরকাসর িকল েপ্তদর শসিশালী তথ্য ব্যবস্থািনা সিদস্টম (MIS) গদি রতালা
হদব।
মাননীয় স্পীকার
তথ্য প্রযুসিসনভথর েক্ষ মানবিম্পে সৃসি: আমাদের িামদন িতুর্ থ সশল্প সবপ্লব
১৬০। সিসজটাল প্রযুসির িদব থাচ্চ ব্যবহারদক সভসত্ত কদর িতুর্ থ সশল্প সবপ্লদবর
দ্বারপ্রাদন্ত আজ রগাটা সবশ্ব। িতুর্ থ সশল্প সবপ্লদবর রকদন্দ্র রদয়দছ তথ্য প্রযুসি। সশল্প,
ব্যবিা-বাসণজয, কমথিাংস্থান, প্রশািন, িকল রক্ষদত্রই িতুর্ থ সশল্প সবপ্লব ব্যািক
িসরবতথন ঘটাদত িদলদছ। আমাদেরদক এ সবপ্লদব সিসছদয় িিদল িলদব না।
সবদশ্বর িাদর্ তাল সমসলদয় এসগদয় রযদত হদব। আমরা রয উচ্চতর প্রবৃসদ্ধর ধারা
অব্যাহত রাখার স্বপ্ন রেখসছ, এর অন্যতম িাসলকাশসি হদব তথ্য প্রযুসিসনভথর
েক্ষ মানবিম্পে। িামদনর সেনগুদলাদত প্রবৃসদ্ধর ধারা সুিাংহত করার জন্য
সজসিসিদত আইসিটি খাদতর অবোন বািাদত হদব। আইসিটি’র মাধ্যদম
উৎিােনশীলতার বৃসদ্ধ ঘটাদত িারদল আমাদের সজসিসি প্রবৃসদ্ধ দ্যই অদের ঘদর
শীঘ্রই রিৌুঁদছ যাদব। তাই িামদনর সেনগুদলাদত আমাদের তথ্যপ্রযুসি সনভথরতা
বািাদত হদব।
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ব্লকদিইন: ইন্টারদনট অব ভযালু (Internet of Value)
১৬১। সবশ্বজুদি তথ্য আোন-প্রোদনর অিসরবতথনীয় ও সনরািে মাধ্যম হদয়
উঠদছ ব্লকদিইন প্রযুসি। এ িদ্ধসতদত আসর্ থক রলনদেন ছািাও ব্যবিা-বাসণজয,
রমধািত্ব, স্বাস্থযদিবা, মাসলকানার তথ্য িাংরক্ষণ ও আোন-প্রোন শুরু হদয়দছ।
যুদগর িদঙ্গ তাল সমসলদয় বাাংলাদেদশরও ব্লকদিইন প্রযুসি সনদয় কাজ করার
িময় এদি রগদছ। আগামী অর্ থবছদর ব্লকদিইন প্রযুসি িরীক্ষামূলকভাদব ব্যবহার
করা হদব।
উদ্ভাবন (Innovation)
১৬২। ইদনাদভশন অর্ থাৎ নতুন ধারণা বা কদমথর কায থকর ব্যবহাদর প্রযুসি,
ব্যবিা-বাসণজয, ব্যবস্থািনা ইতযাসে সবসভন্ন রক্ষদত্র সবশ্বব্যািী িসরবতথদনর রজায়ার
সৃসি হদয়দছ। বাাংলাদেদশও উদ্ভাবনী িাংস্কৃসত গদি রতালার লদক্ষয, সবদশষ কদর
যুব িমাদজর বুসদ্ধেীপ্ত ও রমধািম্পন্ন উদ্ভাবনদক যর্াযর্ভাদব কাদজ লাগাদনার
জন্য িরকার আগামীদত কাজ কদর যাদব এবাং এ খাদত বরাদ্দও রাখা হদব।
গদবষণা ও উন্নয়ন (Research & Development)
১৬৩। উৎিােনশীলতা বৃসদ্ধ ও েীঘ থ রময়াদে অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধ উচ্চতর রাখার
অন্যতম পূব থশতথ হদলা সবজ্ঞানসভসত্তক গদবষণা ও উন্নয়ন (R&D)। রেদশ গদবষণা
ও উন্নয়ন কায থক্রমদক উৎিাসহত করার জন্য সুদযাগ সুসবধা সৃসি করা হদব।
আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদর বাদজদট গদবষণা ও উন্নয়ন খাদত অসতসরি ৫০
রকাটি টাকা বরাদদ্দর প্রস্তাব করসছ।
সিসজটাল ভূসম ব্যবস্থািনা
মাননীয় স্পীকার
১৬৪। আমাদের রেদশ িামাঞ্চদল মারামাসর, হানাহাসন ও মামলা রমাকদ্দমার
সূত্রিাত হয় অসধকাাংশই জসমজমা িাংক্রান্ত সবদরাধদক রকন্দ্র কদর। এদর্দক
উত্তরদণর একমাত্র উিায় হদলা ভূসম ব্যবস্থািনার অদটাদমশন। ইদতামদধ্য
অনলাইদন খসতয়ান িরবরাহ, ই-নামজাসর ও ই-রিদটলদমন্ট কায থক্রম শুরু হদয়দছ।
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সিসজটাল ল্যান্ড িাটা ব্যাাংক ও ল্যান্ড রজাসনাং এর কায থক্রমও হাদত রনয়া হদয়দছ।
এখাদত প্রদয়াজনীয় বরাদ্দও রাখা হদব। িরকাসর কাদজ ভূসম প্রাসপ্তর িাশািাসশ
ভূসম মাসলকদের িদন্তাষজনক ক্ষসতপূরণ সনসিতকরদণর জন্য স্থাবর িম্পসত্ত
অসধিহণ ও হুকুমেখল আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হদয়দছ। ভূসম ব্যবহার
আধুসনকায়দনর জন্য সিসজটাল জসরি কায থক্রম িলমান রদয়দছ। ভূসম িাংক্রান্ত
রিবা িহজীকরদণর লদক্ষয িারাদেদশর ভূসম ব্যবস্থািনা ও রিবা প্রোন িদ্ধসতদক
অদটাদমশদনর আওতায় আনা হদচ্ছ।
োসরদ্রয দূরীকরণ ও িামাসজক সনরািত্তা কমথসূসি
োসরদ্রয এবাং ববষম্য দূরীকরদণর মাধ্যদম সুদযাদগর িমতা সনসিতকরণ
মাননীয় স্পীকার
১৬৫। িাংসবধাদনর ১৯(৬)নাং অনুদচ্ছে অনুযায়ী মানুদষ মানুদষ িামাসজক ও
অর্ থননসতক অিাম্য সবদলাি করার জন্য, নাগসরকদের মদধ্য িম্পদের সুষম বন্টন
সনসিত করার জন্য এবাং প্রজাতদন্ত্রর িব থত্র অর্ থননসতক উন্নয়দনর িমান স্তর
অজথদনর উদদ্দদশ্য সুষম সুদযাগ-সুসবধাোন সনসিত করার জন্য রাষ্ট্র কায থকর
ব্যবস্থা িহণ করদব বদল সনদে থশনা রদয়দছ। মানুষদক োসরদ্রয ও বঞ্চনা রর্দক মুি
করার ব্যাকুলতা রর্দকই জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার িাংিাম শুরু কদরন।
োসরদ্রয রর্দক মুসির রিই িাংিামদক এসগদয় সনদয় িদলদছন জাসতর সিতার
রযাগ্যতম উত্তরসূসর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রশখ হাসিনা। সতসন মদনপ্রাদণ সবশ্বাি
কদরন োসরদ্রয আমাদের প্রধান শত্রু।
১৬৬। িরকাসর িামসিক উন্নয়ন কায থক্রম, রবিরকাসর সবসনদয়াগ, িামাসজক
সুরক্ষা কায থক্রমিহ নানাসবধ উদদ্যাদগর িমসন্বত প্রয়াদি সবগত এক েশদক
বাাংলাদেশ োসরদ্রয হ্রাদি উদল্লখদযাগ্য অিগসত অজথন কদরদছ, রযখাদন ২০০৫
িাদল োসরদদ্রযর হার সছল ৪০.০ শতাাংশ তা ২০১৮ িাদল ২১.৮ শতাাংদশ রনদম
এদিদছ। িরকার ২০২৩-২৪ িাদলর মদধ্য োসরদ্রয ১২.৩০ শতাাংদশ এবাং িরম
োসরদদ্রযর হার ৪.৫০ শতাাংদশ নাসমদয় আনার রঘাষণা সেদয়দছ এবাং রি অনুযায়ী
কাজ করদছ।
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িামাসজক সুরক্ষা কায থক্রম
১৬৭। োসরদ্রয সবদমািন এবাং ববষম্য হ্রািকরদণ জাতীয় িামাসজক সনরািত্তা
রকৌশলিত্র, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। এর বাস্তবায়দন এযাকশন প্লান ২০১৬-২১
অনুদমাসেত হদয়দছ। েসরদ্র জনগদণর অবস্থা উন্নয়দন আমরা িামাসজক সনরািত্তা
খাদত প্রসতবছর বরাদ্দ বৃসদ্ধ কদর িলসছ। বতথমাদন রেদশর প্রায় এক-িতুর্ থাাংশ
িসরবারদক িামাসজক সনরািত্তা কমথসূসির আওতায় সনদয় এদিসছ। আমাদের
সনব থািনী ইশদতহার, ২০১৮ এর অঙ্গীকার অনুযায়ী আগামী ৫ বছদর এ খাদত
বরাদ্দ সদ্বগুণ করা হদব। আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদর িামাসজক সনরািত্তা খাদত
রমাট ৭৪ হাজার ৩৬৭ রকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হদয়দছ যা বাদজদটর ১৪.২১
শতাাংশ এবাং সজসিসির ২.৫৮ শতাাংশ। িলসত ২০১৮-১৯ অর্ থবছদর িাংদশাসধত
বাদজদট বরাদ্দ ৬৪ হাজার ৪০৪ রকাটি টাকা। িকল প্রসতবন্ধীদক িহায়তার
িাশািাসশ আমরা প্রাসন্তক জনদগাষ্ঠীর কল্যাদণ নানা কমথসূসি বাস্তবায়ন করসছ।
মাননীয় স্পীকার
১৬৮। আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর জন্য িামাসজক সুরক্ষা খাদতর আওতা
বািাদনার প্রস্তাবিমূহ আিনার এবাং রেশবািীর অবগসতর জন্য তুদল ধরসছ:
 বীর মুসিদযাদ্ধাদের জন্য িম্মানী ভাতা ১০ হাজার টাকা হদত বৃসদ্ধ কদর
১২ হাজার টাকায় উন্নীত;
 বয়স্ক ভাতাদভাগীর িাংখ্যা ৪০ লক্ষ রর্দক ৪৪ লক্ষ জদন বৃসদ্ধ;
 সবধবা ও স্বামী সনগৃহীতা মসহলা ভাতাদভাগীর িাংখ্যা ১৪ লক্ষ রর্দক ১৭
লদক্ষ বৃসদ্ধ;
 িকল অিচ্ছল প্রসতবন্ধীদের ভাতা রেয়ার লদক্ষয ভাতাদভাগীর িাংখ্যা ১০
লক্ষ হদত ১৫.৪৫ লদক্ষ বৃসদ্ধ;
 প্রসতবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের উিবৃসত্তর িাংখ্যা ৯০ হাজার হদত ১ লক্ষ জদন বৃসদ্ধ,
উিবৃসত্তর হার বাসিদয় প্রার্সমক স্তদর ৭০০ টাকা হদত ৭৫০ টাকায়,
মাধ্যসমক স্তদর ৭৫০ টাকা হদত ৮০০ টাকায় এবাং উচ্চ মাধ্যসমক স্তদর
৮৫০ টাকা হদত ৯০০ টাকায় বৃসদ্ধ;
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 িকল সহজিাদক অন্তভুথি কদর সহজিা জনদগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন
কমথসূসির উিকারদভাগীর িাংখ্যা ৬০০০ জদন উন্নীত করা;
 রবদে ও অনিির জনদগাষ্ঠীর উিকারদভাগীর িাংখ্যা ৬৪ হাজার রর্দক ৮৪
হাজাদর বৃসদ্ধ;
 কযান্সার, সকিসন, সলভার সিদরাসিি, রোদক প্যারালাইজি ও জন্মগত
হৃেদরাগীদের আসর্ থক িহায়তা কমথসূসির উিকারদভাগীর িাংখ্যা ১৫
হাজার রর্দক ৩০ হাজাদর বৃসদ্ধ;
 িা শ্রসমকদের জীবনমান উন্নয়ন কমথসূসির উিকারদভাগীর িাংখ্যা ৪০
হাজার হদত ৫০ হাজাদর বৃসদ্ধ;
 েসরদ্র মার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতাদভাগীর িাংখ্যা ৭ লক্ষ হদত ৭ লক্ষ ৭০
হাজার জদন বৃসদ্ধ;
 কমথজীবী ল্যাকদটটিাং মাোর িহায়তার আওতায় ভাতাদভাগীর িাংখ্যা ২
লক্ষ ৫০ হাজার হদত ২ লক্ষ ৭৫ হাজাদর বৃসদ্ধ;
১৬৯। িামাসজক সনরািত্তা কমথসূসির কায থকাসরতা বািাদনার লদক্ষয িঠিক
উিকারদভাগী সনব থািন সনসিত করার উির রজার রেয়া হদচ্ছ। এ উদদ্দদশ্য িকল
কমথসূসির এমআইএি এবাং উিকারদভাগীর তথ্যভান্ডার প্রস্তুত এবাং
ভাতাদভাগীদের সনকট িরািসর িরকাসর রকাষাগার হদত সজ-টু-সি (G 2 P)
িদ্ধসতদত অর্ থ রপ্ররণ করা হদচ্ছ।
প্রসতবন্ধী উন্নয়ন
১৭০। আমরা প্রসতবন্ধী ভাতা, প্রসতবন্ধী সশক্ষার্ীদের উিবৃসত্ত, প্রসতবন্ধী রিবা
িহায়তা ও প্রসতবন্ধী সবদ্যালয়িমূদহ আসর্ থক িহায়তা প্রোন করসছ এবাং বাদজট
বরাদ্দ বৃসদ্ধ কদর িলসছ। রেদশর িকল অনিির, বসঞ্চত, অিহায়, অটিসস্টক এবাং
প্রসতবন্ধী ব্যসিদের ক্ষমতায়ন ও অর্ থননসতক উন্নয়দনর লদক্ষয জাতীয় প্রসতবন্ধী
উন্নয়ন ফাউদন্ডশন ক্ষুদ্র ঋণ ও অনুোন কায থক্রম, প্রতযন্ত অঞ্চদল রমাবাইল ভযাদনর
মাধ্যদম ভ্রাম্যমাণ ওয়ানস্টি রর্রাসি িাসভথি, Disability Job Fair আদয়াজন,
েক্ষতা বৃসদ্ধর লদক্ষয প্রসশক্ষণ প্রোনিহ সবসভন্ন কায থক্রম িসরিালনা করদছ।
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প্রসতবন্ধীদের ব্যবিা ও উৎিােনশীল কাদজ লাগাবার লদক্ষয একটি পৃর্ক
িসরকল্পনা িহণ ও বাদজট বরাদ্দ করা হদব।
োসরদ্রয সবদমািদন সুেমুি ক্ষুদ্রঋণ
১৭১। িল্লী অঞ্চদলর অনিির ও িিাৎিে জনদগাষ্ঠীর োসরদ্রয সবদমািদনর
লদক্ষয ১৯৭৪ িাদল জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুসজবুর রহমান িব থপ্রর্ম িল্লী
িমাজদিবা কায থক্রম শুরু কদরন। িমাজদিবা অসধেপ্তদরর মাধ্যদম িল্লী
িমাজদিবা (আরএিএি) কায থক্রম, িল্লী মাতৃদকন্দ্র (আরএমসি) কায থক্রম, েগ্ধ ও
প্রসতবন্ধী ব্যসিদের পনব থািন কায থক্রম, শহর িমাজ উন্নয়ন কায থক্রম নাদম িারটি
সুেমুি ক্ষুদ্রঋণ কায থক্রদম িসরবার প্রসত ৫,০০০ রর্দক ৩০,০০০ টাকা হাদর
সুেমুি ক্ষুদ্র ঋণ সহদিদব অসত েসরদ্র জনিাধারদণর মদধ্য সবতরণ করা হদচ্ছ। এ
িকল কায থক্রদমর রক্ষদত্র শতকরা ৫০ ভাগ নারীদক অন্তভুথি করা হদচ্ছ। আগামী
২০১৯-২০ অর্ থবছদরর বাদজট প্রাক্কলদন এ খাদত ৬৪ রকাটি ৫০ লক্ষ টাকা
বরাদদ্দর প্রস্তাব করা হদয়দছ।
মাননীয় স্পীকার
মুসিদযাদ্ধা কল্যাণ
১৭২। মহান মুসিযুদদ্ধর ইসতহাি, ঐসতহয ও স্মৃসত িাংরক্ষণ এবাং মুসিদযাদ্ধাদের
কল্যাদণ িরকার সনরলিভাদব কাজ কদর যাদচ্ছ। মুসিদযাদ্ধাদের িাসব থক কল্যাণ
সনসিতকরদণ মুসিদযাদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাসধকারীগণদক রাষ্ট্রীয় িম্মানী ভাতা
প্রোন করা হদচ্ছ। গত েশ বছদর এই ভাতার িসরমাণ কদয়ক গুণ বৃসদ্ধ করা
হদয়দছ। এছািা ২টি উৎিব ভাতা, মহান সবজয় সেবি ভাতা এবাং বাাংলা নববষ থ
ভাতা প্রোন করা হদচ্ছ। তাদের ভাতা ইদলকিসনক িদ্ধসতদত িরািসর ব্যাাংক
সহিাদব রপ্ররণ শুরু হদয়দছ। বীর মুসিদযাদ্ধাদের কল্যাণ সনসিত করার জন্য
“বাাংলাদেশ মুসিদযাদ্ধা কল্যাণ িাস্ট আইন, ২০১৮” প্রণয়ন করা হদয়দছ। এছািা
মুসিদযাদ্ধাদের আবািন সুসবধা প্রোদনর লদক্ষয িারাদেদশ প্রায় ১৫ হাজার অিচ্ছল
মুসিদযাদ্ধাদের সনজ বিতসভটায় সকাংবা প্রদয়াজদন খাি জসম বদন্দাবস্ত সেদয়
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একতলাসবসশি বািস্থান সনমথাণ করা হদচ্ছ।
নারীর ক্ষমতায়ন ও সশশু অিাসধকার
১৭৩। নারীর রাজননসতক ক্ষমতায়ন, সশক্ষা ও অর্ থননসতক রক্ষদত্র নারীর
িম্পৃসির সবিাদর বাাংলাদেশ দ্রুত উন্নসত লাভ করদছ। রজন্ডার ববষম্য হ্রাদি েসক্ষণ
এসশয়ায় বাাংলাদেশ বতথমাদন শীষ থ অবস্থাদন আদছ। মুিসলম সবদশ্ব এমনসক
যুিরাষ্ট্র, িীদনর মত উন্নত রেশগুদলা রর্দক রজন্ডার ববষম্য হ্রাদির রক্ষদত্র
বাাংলাদেশ অদনক এসগদয় আদছ। িাংসবধাদনর ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুদচ্ছে
অনুযায়ী জাতীয় জীবদনর িব থস্তদর নারীদের অাংশিহণ এবাং নারী-পরুদষর িমান
অসধকার ও ময থাো প্রসতষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। সশক্ষা, স্বাস্থয, কমথিাংস্থান,
নারীর ক্ষমতায়ন সনসিত করদত িরকার কায থক্রম িহণ করদছ। একই িাদর্
নারীর প্রসত িসহাংিতার প্রসতকার ও প্রসতদরাধ কায থক্রম রজারোরিহ িকল রক্ষদত্র
নারীবান্ধব িসরদবশ বতসরর লদক্ষয িরকাদরর কায থকর ব্যবস্থা িহণ করদব।
আগামী অর্ থবছদর ৪৪টি মন্ত্রণালয়/ সবভাদগর নারীদের জন্য বরাদ্দ িম্বসলত রজন্ডার
বাদজট এ িাদর্ রিশ করা হদলা। সশশুদের প্রসত সবসনদয়াগ বৃসদ্ধ িরকাদরর একটি
অিাসধকার। গত অর্ থবছদর সশশুদের জন্য বরাদদ্দর িসরমাণ সছল ৬৫ হাজার ৬০০
রকাটি টাকা। আগামী অর্ থবছদরর জন্য ৮০ হাজার ২০০ রকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা
হদব, যা জাতীয় বাদজদটর ১৫.৩৩ শতাাংশ।
িসরকসল্পত নগরায়ন ও আবািন
মাননীয় স্পীকার
১৭৪। “িবার জন্য আবািন রকউ র্াকদব না গৃহহীন” মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রশখ
হাসিনার এই রিাগানদক িামদন ররদখ িসরকসল্পত নগরায়ন গদি তুলদত িরকার
সবসভন্ন কায থক্রম বাস্তবায়ন কদর িদলদছ যা অব্যাহত র্াকদব।
১৭৫। আমাদের রেদশর আবািন খাত েীঘ থসেন যাবৎ প্রায় স্থসবর হদয় আদছ।
এ খাতটি সবকসশত না হওয়ার অন্যতম কারণ, স্টযাম্প সিউটি ও ররসজদেশন
সফ অদনক রবসশ। এর ফদল িরকার রাজস্ব হারাদচ্ছ। আর অপ্রেসশথত আদয়র
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িসরমাণও বািদছ। আমরা এ িকল সফ রযৌসিক িয থাদয় নাসমদয় আনার
উদদ্যাগ িহণ করদবা। এদত কদর একসেদক আবািন খাদতর িম্প্রিারণ হদব
অন্যসেদক আমাদের রাজস্বও বািদব। একই িাদর্ অপ্রেসশথত আদয়র প্রবণতাও
কদম যাদব। ঢাকার পূব থািল নতুন শহদর সিসিসি িদ্ধসতদত ৬০,০০০ ফ্লযাট
সনমথাদণর িসরকল্পনা রদয়দছ। ঢাকা শহদরর জলাবদ্ধতা সনরিন ও
রিৌন্দয থবৃসদ্ধকরদণ হাসতরসেল, গুলশান, বনানী, উত্তরা, কুসিল ও পূব থািল
এলাকায় ৩৯.০০ সকদলাসমটার খাল খনন করা হদয়দছ এবাং ভসবষ্যদত আদরা
৫৫.০০ সকদলাসমটার খাল-খনন করার িসরকল্পনা রদয়দছ। তাছািাও তুরাগ নেীর
বন্যা প্রবাহ অঞ্চদলর ৯১২৫.০০ একর এলাকার ৬২ শতাাংশ জায়গা জলাধার
সহদিদব িাংরসক্ষত ররদখ অবসশি এলাকায় কমপ্যাক্ট টাউনসশি সনমথাদণর
িসরকল্পনা রদয়দছ।
ক্রীিা, িাংস্কৃসত ও ধমথ
মাননীয় স্পীকার
১৭৬। রেশব্যািী ক্রীিা ও িাংস্কৃসত অবকাঠাদমার উন্নয়ন এবাং জাতীয় ও
রজলা/উিদজলা িয থাদয় সবসভন্ন প্রকার প্রসতদযাসগতা ও অনুষ্ঠান আদয়াজদন িরকার
ুঁ েীঘ থদময়াসে
ভূসমকা ররদখ িলদছ। সবসভন্ন রখলায় প্রসতভাবান রখদলায়াি খুদজ
প্রসশক্ষণ প্রোন করা হদচ্ছ। ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর বাদজদট ফুটবদলর উন্নয়দনর
জন্য বাাংলাদেশ ফুটবল রফিাদরশদনর অনুকূদল ২০ রকাটি টাকা সবদশষ বরাদ্দ
রাখার প্রস্তাব করসছ।
১৭৭। বাাংলাদেশ রবতার এবাং বাাংলাদেশ রটসলসভশদনর িম্প্রিার ব্যবস্থার
আধুসনকায়ন, সিসজটালাইদজশন ও অদটাদমশদনর উদদ্যাগ রনয়া হদয়দছ।
রেশব্যািী সিসজটাল রটসরসেয়াল িম্প্রিার প্রবতথন এবাং বঙ্গবন্ধু রশখ মুসজব সফল্ম
সিটি স্থািদনর উদদ্যাগ িহণ করা হদয়দছ। অিচ্ছল িাাংবাসেকদের িাাংবাসেক
কল্যাণ িাস্ট হদত অনুোন প্রোন করা হদচ্ছ।
১৭৮। আগামী অর্ থবছদর রেশব্যাসি িািম্বদর জাসতর সিতা বঙ্গুবন্ধু রশখ মুসজবর
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রহমাদনর জন্মশতবাসষ থকী উেযািন করা হদব। িকল স্তদরর জনগণদক িাদর্ সনদয়
রেশ-সবদেদশ উৎিদবর আসঙ্গদক এটি উেযািন করার ব্যািক প্রস্তুসত িলদছ। এ
জন্য আগামী অর্ থবছদর িয থাপ্ত অর্ থ বরাদ্দ রাখা হদব।
১৭৯। রিৌসে আরদবর ই-হজ সিদস্টম এর িাদর্ িামঞ্জস্য ররদখ জাতীয় হজ
ওমরাহ্ নীসত-২০১৯ প্রণয়ন করা হদয়দছ। এর আদলাদক ২০১৯ িাদল হজযাত্রীগণ
অনলাইদন প্রাক-সনবন্ধন এবাং সনবন্ধন প্রসক্রয়া সনসব থদে িম্পন্ন করদছন। ২০১৮
িাদল প্রর্মবাদরর মত হজ কযাদলন্ডার প্রস্তুত কদর হদজর যাবতীয় কায থাবসল
িম্পােন করা হয়। এিময় প্রর্মবাদরর মত আন্ত:মন্ত্রণালয় কসমটির মাধ্যদম
িরকাসর ব্যবস্থািনার হজযাত্রীদের আবািদনর জন্য রিৌসে আরদব বাসি ভািা করা
হয়। ইিলাদমর সশক্ষা ও িাংস্কৃসতর সবকাদশ বাাংলাদেদশর িকল রজলা ও
উিদজলায় ৫৬০টি মদিল মিসজে ও ইিলাসমক িাাংস্কৃসতক রকন্দ্র স্থািদনর কাজ
িলমান আদছ। িাশািাসশ সহন্দু, রবৌদ্ধ, ও সিস্টান ধমীয় কল্যাণ িাস্ট এর মাধ্যদম
মঠ/মসন্দর/িাি থ/আশ্রম/শ্মশান এর উন্নয়ন এবাং আবাসিক সভক্ষু/শ্রমণ ও
অিহায়/দ্যঃস্থ ব্যসির ব্যসিদের অনুকূদল আসর্ থক িহায়তা প্রোন কায থক্রম িলমান
আদছ।
রটকিই উন্নয়ন অভীি (এিসিসজ)
মাননীয় স্পীকার
১৮০। আিসন জাদনন, িহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষয (এমসিসজ) এর ধারাবাসহকতায়
জাসতিাংঘ কতৃক
থ ২০১৫-৩০ রময়াদে বাস্তবায়দনর জন্য রটকিই উন্নয়ন অভীি
(এিসিসজ) গৃহীত হদয়দছ। এমসিসজ’র সবসভন্ন লক্ষযমাত্রা ও সূিদক বাাংলাদেশ
অভাবনীয় িাফল্য রেসখদয়দছ। অনুরূিভাদব এিসিসজ’র লক্ষযিমূহ অজথদন
আমাদের রদয়দছ দৃঢ় অঙ্গীকার। ইদতামদধ্য রটকিই উন্নয়ন অভীিিমূদহর ৮২
শতাাংশদক িপ্তম িঞ্চবাসষ থক িসরকল্পনায় অন্তভুথি কদর এর বাস্তবায়ন িলদছ।
মন্ত্রণালয়/সবভাগসভসত্তক কমথ-িসরকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন করা হদয়দছ যার
সভসত্তদত মন্ত্রণালয় ও সবভাগিমূহ প্রকল্প/কমথসূসি িহণ করদছ। এিসিসজ বাস্তবায়ন
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অিগসত সনয়সমত মসনটর করা হদচ্ছ এবাং প্রসতটি লক্ষয ও সূিদকর সবিরীদত
অিগসত প্রসতদবেন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হদয়দছ। রজলা ও উিদজলা িয থাদয়
এিসিসজ স্থানীয়করদণ ৪০টি অিাসধকার সূিদকর তাসলকা অনুদমােন করা হদয়দছ।
উি অিাসধকার তাসলকায় ২০৩০ িাদলর মদধ্য িরম োসরদদ্রযর হার ৩ শতাাংদশর
সনদি এবাং োসরদদ্রযর হার ১০ শতাাংদশর নীদি নাসমদয় আনার লক্ষয সনধ থারণ করা
হদয়দছ।
১৮১। রটকিই উন্নয়ন অভীি (এিসিসজ) অজথদন ২০৩০ িাল িয থন্ত আমাদের
সবপল অদর্ থর প্ররদয়াজন হদব। এ িাসহো পূরদণ িরকাদরর িাশািাসশ রবিরকাসর
খাদতর ভূসমকা হদব খুবই গুরুত্বপূণ থ। এছািাও সবকল্প অর্ থায়ন সহিাদব িরকার
সিসিসি প্রকল্প বাস্তবায়দন উৎিাহ প্রোন করদছ।
সময়ানমার হদত বাস্তচুযত ররাসহঙ্গা জনদগাষ্ঠীর আশ্রয় ও মানসবক িহায়তা
১৮২। সনয থাতন, সনিীিন ও জাসতগত সনধন রর্দক িব থস্ব হাসরদয় প্রাণ বাঁিাদত
সময়ানমার হদত বলপূব থক বাস্তচুযত ররাসহঙ্গা শরণার্ীদের মানসবক দৃসিভসঙ্গ রর্দক
বাাংলাদেদশ আশ্রয় রেয়া হয়। বাস্তচুযত ১১ লক্ষাসধক ররাসহঙ্গা জনদগাষ্ঠীর জন্য
বাাংলাদেশ খাদ্য, আবািন, স্বাস্থয ও অন্যান্য জরুসর রিবািহ আনুষাসঙ্গক রভৌত
রিবা সুসবধা প্রোন করদছ। ররাসহঙ্গাদের সনজ বািভূদম সনরািে, িম্মানজনক ও
স্থায়ীভাদব রফরত িাঠাদনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেক-সনদে থশনায় সদ্বিাসক্ষক
আদলািনা অব্যাহত আদছ।
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িঞ্চম অধ্যায়
িাংস্কার ও সুশািন
মাননীয় স্পীকার
১৮৩। িাংস্কার একটি িলমান প্রসক্রয়া। সবগত বছরগুদলাদত আমরা সবসভন্ন
িাংস্কারমূলক িেদক্ষি িহণ ও বাস্তবায়ন কদরসছ। তারই ধারাবাসহকাতায় আসম
সবসভন্ন রক্ষদত্র িরকাদরর গৃহীত িাংস্কারমূলক িেদক্ষদির সবষদয় আদলাকিাত
করদত িাই।
সবসনদয়াগ িসরদবশ উন্নয়ন
এক রকাটি মানুদষর কমথিাংস্থাদনর জন্য ১০০ অর্ থননসতক অঞ্চল গঠন
১৮৪। সবসনদয়াগ বৃসদ্ধর মাধ্যদম কমথিাংস্থান সৃসির লদক্ষয িারা রেদশ ১০০টি
অর্ থননসতক অঞ্চল গদি রতালার কায থক্রম িলমান আদছ রযখাদন আনুমাসনক এক
রকাটি রলাদকর কমথিাংস্থান হদব। মীরিরাই, রিানাগাজী ও িীতাকুন্ড উিদজলার
৩০,০০০ একর জসমদত “বঙ্গবন্ধু রশখ মুসজব সশল্পনগর”রক রেদশর িব থবৃহৎ
িসরকসল্পত ও আধুসনক সশল্পাঞ্চল সহদিদব গদি রতালা হদচ্ছ। অর্ থননসতক
অঞ্চলিমূদহ এ িয থন্ত ১৫.১ সবসলয়ন মাসকথন িলার সবসনদয়াগ প্রস্তাব িাওয়া রগদছ।
িাবসলক প্রাইদভট িাট থনারশীি
১৮৫। অবকাঠাদমা সনমথাদণ িরকাসর অর্ থায়দনর সবকল্প সহিাদব িরকাসররবিরকাসর অাংশীোসরদত্ব সিসিসি প্রকল্প িহণ ও বাস্তবায়দন উৎিাহ প্রোন করা
হদব। এ লদক্ষয িরকাসর আসর্ থক িাংদিষ প্রসক্রয়া িহজীকরদণর লদক্ষয Rules for
Viability Gap for PPP Project, 2018 এবাং Rules for PPP Technical
Assistance Financing, 2018 জাসর করা হদয়দছ। সজ-টু-সজ চুসির সভসত্তদত

সিসিসি প্রকল্প বাস্তবায়দনর লদক্ষয একটি িসলসি প্রণয়ন করা হদয়দছ। ২.৭
সবসলয়ন মাসকথন িলার ব্যদয় ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রদয়দছ। বতথমাদন ৬১টি
প্রকল্প সিসিসি প্রসক্রয়ায় বাস্তবায়দনর লদক্ষয তাসলকাভুি করা হদয়দছ। আরও
অিাংখ্য প্রকল্প তাসলকাভুসির অদিক্ষায় িাইিলাইদন আদছ।
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ব্যবিায় িহজীকরণ সূিদকর উন্নয়ন
১৮৬। ব্যবিা-বাসণজয শুরু করার ব্যয় রযৌসিকভাদব কসমদয় আনা িম্ভব না হদল
দ্রুত সশল্পায়ন ও কমথিাংস্থান সৃসি করা িম্ভব হদব না। এ লদক্ষয ব্যবিায় িহজীকরণ
সূিকদক বাাংলাদেদশর অবস্থান দ্যই অাংদকর মদধ্য নাসমদয় আনার জন্য িাংস্কার
কায থক্রম রজারোর করা হদয়দছ। রকাম্পাসন আইন িাংদশাধন কদর ব্যবিায়
িসরদবশ উন্নয়দন ব্যবস্থা রনয়া হদচ্ছ। ইদতামদধ্য রকাম্পাসনর রক্ষদত্র প্রদযাজয
সবসভন্ন প্রকার ররসজদষ্ট্রশন সফ উদল্লখদযাগ্য হাদর কমাদনা হদয়দছ এবাং ৫০ হাজার
টাকার সনম্ন মূলধনিম্পন্ন রকাম্পাসনর রক্ষদত্র তা শূন্য করা হদয়দছ।
১৮৭। সবসনদয়াগ িাংক্রান্ত অন্যান্য প্রসতষ্ঠাদনর রিবািমূহ দ্রুত এবাং িহজলভয
করার জন্য ওয়ান স্টি িাসভথি (OSS) িালু করা হদয়দছ। ৬৪ রজলায় ওয়ান
স্টদির আেদল সবসনদয়াগ রিবা প্রোন তোরসক করা হদব এবাং রজলা িয থাদয়ও
িয থায়ক্রদম সবসনদয়াগকারীদেরদক িকল রিবা ওয়ান স্টি িাসভথি এর মাধ্যদম
প্রোন করা হদব।
আসর্ থক খাদত িাংস্কার
আসর্ থক প্রসতষ্ঠানিমূহদক শিসভসত্তর উির প্রসতষ্ঠা করা
১৮৮। ব্যাাংক, পসুঁ জবাজার, বীমা ও অন্যান্য আসর্ থক খাদতর িাংস্কার ও উন্নয়দন
িরকার নানামুখী কায থক্রম িহণ ও বাস্তবায়ন করদছ।
মাননীয় স্পীকার
১৮৯। ব্যাাংসকাং খাদত শুরু রর্দক এ িয থন্ত সবদশষ সবদশষ গুরুত্বপূণ থ এলাকায় রকান
প্রকার িাংস্কার আমরা লক্ষয কসর নাই। ব্যাাংক রর্দক রকান ঋণ িসহতা ঋণ িহণ
কদর ঋণ রশাদধ ব্যর্ থ হদল তার জন্য রকান প্রকার exit এর ব্যবস্থা সছল না। আমরা
এবার এই কায থক্রমটি আইসন প্রসক্রয়ায় সুরাহার লদক্ষয একটি কায থকর
Insolvency আইন ও Bankruptcy আইদনর হাত ধদর ঋণ িসহতাদের exit এর
ব্যবস্থা সনসচ্ছ। ব্যাাংক ও আসর্ থক খাদতর শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করার জন্য একটি ব্যাাংক
কসমশন প্রসতষ্ঠার কর্া আমরা েীঘ থসেন শুদন আিসছ। এ সবষয়টি সনদয় আমরা
িাংসিি িকদলর িাদর্ আদলািনার সভসত্তদত িরবতী িেদক্ষি িহণ করদবা।
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১৯০। আমরা লক্ষয কদর আিসছ আমাদের আসর্ থক খাত (financial sector) এ
সবদশষ রকান ইন্সিুদমন্ট (financial tools) এর ব্যবহার সছল না তাই
ব্যাাংকিমূহ স্বল্প রময়াদের আমানত িাংিহ কদর েীঘ থ রময়াদের ঋণ প্রোদন বাধ্য
হদতা। এদত ভারিাম্যহীনতা (missmatch) বতসর হয়। এটা কখদনা কখদনা
িাংকট সৃসি কদর র্াদক। এই জাতীয় ভারিাম্যহীন অবস্থা দূর করার জন্য
প্রদয়াজনীয় িেদক্ষি িহণ করা হদব। একটি গসতশীল (vibrant) বন্ড মাদকথটিহ
অন্যান্য ইন্সিুদমন্ট (financial tools) রযমন ওদয়জ আন থাি থ বন্ড, রভন্িার
কযাসিটাল (venture capital), রিজাসর বন্ড ইতযাসের ব্যবহার উৎিাসহত করদবা।
আমরা এখাদত আর রয িমস্ত িাংস্কাদরর কর্া ভাবসছ রিগুদলা হদচ্ছ:
ক. িয থায়ক্রদম আমরা ব্যাাংক-এর মূলধন (authorized and paid up
capital) এর িসরমাণ বািাদবা।
খ. ব্যাাংক রকাম্পাসন আইন-এ িাংদশাধন আনদবা, যাদত কদর আমাদের
ব্যাাংসকাং কায থক্রম িসরিালনার রক্ষদত্র রাজস্ব ব্যবস্থািনার অঙ্গিমূহ যর্া:
ভযাট, কাস্টমি এবাং আয়কর িাংক্রান্ত আইনিহ অন্য রকান আইদনর
িাদর্ িাাংঘসষ থক না হয় তা সনসিত করা হদব।
গ. প্রদয়াজনদবাদধ ব্যাাংক একীভূতকরণ (Amalgamation, Merger ও
Absorption) এর প্রদয়াজন হদল রিটা রযন আইসন প্রসক্রয়ায় িম্পন্ন করা
যায় তার জন্যও ব্যাাংক রকাম্পাসন আইন-এ প্রদয়াজনীয় িাংদশাধনী আনা
হদব।
ঘ. রয িকল ঋণ িহীতা ব্যাাংক রর্দক ঋণ সনদয়দছন িসরদশাধ না করার জন্য
(ইচ্ছাকৃত রখলািী) রিই িমস্ত ঋণ িসহতাদের সবরুদদ্ধ কদঠার ব্যবস্থা িহণ
করা হদব।
ঙ. রেদশর সশল্প ও ব্যবিাখাতদক প্রসতদযাসগতা িক্ষম (competitive) করার
লদক্ষয আমরা ব্যাাংক ঋদণর উির সুদের হার এক অাংদকর উির (single
digit) রেখদত িাই না। এই লদক্ষয আমরা কাজ করসছ।
ি. রহাসল্ডাং রকাম্পাসন (Holding Company) এবাং িাবসিসিয়াসর রকাম্পাসন
(Subsidiary Company) িমূদহর কায থক্রম যুদগািদযাগী করার লদক্ষয
ব্যাাংক রকাম্পাসন আইদন প্রদয়াজনীয় িাংদশাধন আনা হদব।
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রশয়ার বাজাদর সুশািন
মাননীয় স্পীকার
১৯১। আিসন জাদনন, একটি শসিশালী অর্ থনীসতর জন্য প্রদয়াজন একটি
শসিশালী পসুঁ জবাজার। একটি রেদশর অর্ থনীসত যত শসিশালী রিই রেদশর
পসুঁ জবাজারটিও স্বাভাসবক সনয়দমই শসিশালী র্াকদব। আমরা রযমন িাই
আমাদের রেদশর জন্য একটি শসিশালী অর্ থনীসত। ঠিক রতমসনভাদবই আমরা
রেখদত িাই একটি সবকসশত পসুঁ জবাজার। সশল্প সবসনদয়াদগ েীঘ থদময়াসে ঋণ
িাংিদহর আেশথ মাধ্যম হদচ্ছ পসুঁ জ বাজার। তদব বাাংলাদেদশ ব্যাাংক খাত হদত
স্বল্পদময়াসে আমানদতর সবিরীদত েীঘ থদময়াসে ঋণ প্রোদনর প্রবণতা লক্ষযণীয়, যা
পৃসর্বীর অন্যান্য রেদশ রেখা যায়না। এদত ভারিাম্যহীন অবস্থা (missmatch)
বতরী হয়। আর তাদত চূিান্তভাদব ক্ষসতিস্থ হয় িাংসিি ব্যাাংক এবাং ঋণ িহীতারা।
আমরা পসুঁ জ বাজার হদত েীঘ থদময়াসে ঋণ িাংিদহ ঋণিহীতাদের উৎিাহ প্রোদন
কায থকর ব্যবস্থা িহণ করদবা। ইদতামদধ্য বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর তত্ত্বাবধাদন ক্ষুদ্র
সবসনদয়াগকারীদের স্বার্ থ রক্ষাদর্ থ প্রদণােনা স্কীদমর আওতায় ৮৫৬ রকাটি টাকা
আবতথনশীল সভসত্তদত পন:ব্যবহাদরর জন্য ছাি করা হদয়দছ। আিহী
সবসনদয়াগকারীদেরদক রশয়ার বাজাদর সবসনদয়াগ করার পূদব থ এ বাজার িম্পদকথ
সুস্পি ধারণা প্রোদনর জন্য প্রদয়াজনীয় প্রসশক্ষণ প্রোন করা হদব। পসুঁ জবাজাদরর
িসরিালন (Compliance) সনসিত করার জন্য নজরোসর (Vigilance) রজারোর
করা হদব। এই বাদজদট পসুঁ জবাজাদরর জন্য অদনক প্রদণােনা র্াকদছ। পসুঁ জবাজাদর
তাসলকাভুি রকাম্পাসনিমূদহর জন্য ৫০ হাজার টাকা িয থন্ত লভযাাংশ আয় করমুি
র্াকদব। পসুঁ জবাজাদর তাসলকাভুি রকাম্পাসনর রশয়ার হদত প্রাপ্ত লভযাাংদশর উির
বদ্বত কর িসরহার করা হদব। পসুঁ জবাজাদর সবসনদয়াগদক উৎিাসহত করার জন্য
সবদশষ প্রদণােনার ব্যবস্থা অব্যাহত র্াকদব।
১৯২। পসুঁ জবাজাদর রকান রুি (sick) রকাম্পাসনদক যসে রকান আসর্ থক সেক
রর্দক িবল রকাম্পাসন আত্মীকরণ করদত িায় রিটা সবদবিনা করা রযদত িাদর।
প্রদয়াজদন েরকষাকসষ (negotiation) এর মাধ্যদম সকছুটা সবসনদয়াগ সুসবধা
(investment allowance) সেদয় হদলও এ কাজটা করা রগদল পসুঁ জবাজার অদনক
শসিশালী অবস্থাদন আিদব বদল আমরা মদন কসর। এই প্রসক্রয়ায় পসুঁ জবাজাদরর
গভীরতা বািদব এবাং সস্থসতশীলও র্াকদব।
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আসর্ থক খাদত শৃঙ্খলা রক্ষায় িাংস্কার
১৯৩। রেদশ উন্নত ঋণ িাংস্কৃসত গদি রতালার লদক্ষয ঋণিহীতাগণ যাদত
সনধ থাসরত িমদয় ঋণ িসরদশাদধ িক্ষম হয়, রিলদক্ষয িাংস্কাদরর উদদ্যাগ রনয়া
হদয়দছ। বৃহৎ ঋণগুদলাদক আদরা সনসবিভাদব িসরবীক্ষণ এবাং ব্যাাংক ও আসর্ থক
প্রসতষ্ঠানগুদলার ঋণ মসনটসরাং ব্যবস্থাদক রজারোর করার লদক্ষয রিন্ট্রাল িাটাদবি
ফর লাজথ রক্রসিট (সিসিএলসি) গঠন হদয়দছ। রক্রসিট কাি থ ও রভািা ঋণ ছািা
অন্যান্য খাদত ঋণ ও আমানদতর গি ভাসরত সুে হাদরর ব্যবধান ৪% এর মদধ্য
িীসমত রাখার জন্য সনদে থশনা প্রোন করা হদয়দছ।
ঝসুঁ ক রমাকাদবলায় বীমা
১৯৪। প্রাকৃসতক দ্যদয থাদগ ফিলহানীর ঘটনা সনতযননসমসত্তক। এ রর্দক সৃি আসর্ থক
ক্ষসত হদত কৃষকগণদক রক্ষাদর্ থ ‘শস্য বীমা’ একটি pilot প্রকল্প সহিাদব িালু করা
হদব। এছািা বৃহৎ প্রকদল্পর মাধ্যদম সৃি িম্পদের বীমা রেশীয় বীমা রকাম্পাসনর
মাধ্যদম িম্পন্ন করদত হদব। প্রদয়াজদন একাসধক রকাম্পানীর িাদর্ রযৌর্ বীমা
িম্পােদনর ব্যবস্থা করা হদব। Loss of Profit এর জন্য বীমা িালুর উদদ্যাগ রনয়া
হদব। কারখানা শ্রসমকদের জন্য দ্যঘ থটনাজসনত বীমা (accident insurance)
বাস্তবায়ন করা রযদত িাদর।
১৯৫। িরকার গবাসেিশু বীমা িালু করা, েসরদ্র নারীদের ক্ষুদ্র বীমার আওতায়
আনার মাধ্যদম নারীর ক্ষমতায়ন বৃসদ্ধ করা এবাং িরকাসর কমথিারী ও িাধারণ
মানুদষর জন্য স্বাস্থয বীমা িালু করার িসরকল্পনা কদরদছ। বীমা খাদত
সিসজটাইদজশন ও এর রিসনদিশন বৃসদ্ধর িসরকল্পনা করা হদয়দছ। জীবন বীমা
আমাদের রেদশ অদনক দূব থল, এটাদক জনসপ্রয় করা রগদল এটা অর্ থনীসতদত সবশাল
ভূসমকা রাখদব বদল আসম সবশ্বাি কসর।
িরকাসর আসর্ থক ব্যবস্থািনা
মাননীয় স্পীকার
রেশীয় সবদশষজ্ঞদের বতসর িফটওয়যার আইবাি++ এর প্রদয়াগ
১৯৬। িলসত অর্ থবছর রর্দক নতুন বাদজট ও সহিাবরক্ষণ রশ্রসণসবন্যাি িদ্ধসত
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িালুর মাধ্যদম আমাদের িরকাসর আসর্ থক ব্যবস্থািনাদক আন্তজাসতথক মাদন উন্নীত
করা হদয়দছ। রেশীয় সবদশষজ্ঞদের দ্বারা বতরী আইবাি++ (িমসন্বত বাদজট ও
সহিাব িদ্ধসত) িফটওয়যার-এর মাধ্যদম সিসভল সহিাবরক্ষণ কায থালদয়র
িাশািাসশ প্রসতরক্ষা সহিাবরক্ষণ কায থালয় এবাং ররলওদয়দতও িরকাদরর বাদজট
প্রণয়ন ও সহিাব প্রসক্রয়াকরদণর কাজ িালু করা হদচ্ছ।
প্রকদল্পর অর্ থ ছাি প্রসক্রয়ায় আমূল িসরবতথন
১৯৭। উন্নয়ন প্রকদল্প অর্ থ ছাদির প্রসক্রয়া িহজতর করা হদয়দছ। িলসত অর্ থবছদর
অনুদমাসেত িরকাসর প্রকদল্পর িতুর্ থ সকসস্ত িয থন্ত অর্ থ ব্যবহাদরর ক্ষমতা প্রকল্প
িসরিালদকর হাদত ন্যাস্ত করা হদয়দছ। ফদল অর্ থ ছাদির জন্য ইদতাপূদব থ রয এক
রর্দক দ্যই মাি িমদয়র প্রদয়াজন হদতা তা রেঁদি যাদব। এর ফদল উন্নয়ন প্রকল্প
বাস্তবায়দনর গসত ত্বরাসন্বত হদব।
সজ টু সি (G 2 P) িদ্ধসতদত িামাসজক সনরািত্তাদবিনী ভাতা প্রোন
১৯৮। িামাসজক সনরািত্তাদবিনী কমথসূসিিমূদহর স্বচ্ছতা আনয়ন ও েক্ষতা
বৃসদ্ধর জন্য অর্ থ সবভাদগ িামাসজক সনরািত্তা বাদজট এমআইএি প্রসতষ্ঠা করা
হদয়দছ। এর মাধ্যদম জাতীয় িসরিয়িত্র িাভথার হদত তথ্য যািাই কদর িঠিক
উিকারদভাগী সনব থািদনর ির্ সুগম হদয়দছ। এটি ব্যবহার কদর উিকারদভাগীদের
ব্যাাংক অর্বা রমাবাইল ব্যাাংক সহদিদব িরািসর িরকাসর রকাষাগার হদত সজটুসি
িদ্ধসতদত অর্ থ রপ্ররণ করা হদচ্ছ। িকল নগে হস্তান্তর সজ-টু-সি িদ্ধসতর অধীদন
আনয়ন করা হদব।
িঞ্চয়িত্র ব্যবস্থািনার সিসজটালাইদজশন
১৯৯। িঞ্চয়িত্র ক্রয়-সবক্রয় ব্যবস্থািনা আধুসনকায়দনর উদদ্দদশ্য অর্ থসবভাদগর
উদদ্যাদগ ‘জাতীয় িঞ্চয়স্কীম অনলাইন ম্যাদনজদমন্ট সিদস্টম’ িালুর মাধ্যদম
জাতীয় িঞ্চয় সস্কমিমূদহর সবক্রয়, মুনাফা, নগোয়ন ইতযাসে সবষদয় Real time
তথ্য িাওয়া িম্ভব হদব। NID এর সভসত্তদত িঞ্চয়িত্র ক্রদয়র ঊধ্বথিীমা সনয়ন্ত্রণ
করা যাদব। িাহদকর মুনাফা ও আিল ইএফটির মাধ্যদম স্বয়াংসক্রয়ভাদব িসরদশাধ
করা িম্ভব হদব। িরকাদরর আসর্ থক ব্যবস্থািনা ও শৃঙ্খলা সনসিত হদব এবাং এ
খাদত সুে বাবে ব্যদয়র িসরমাণ ক্রমান্বদয় কদম আিদব।
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রিনশন িাংস্কার
ইএফটির মাধ্যদম রিনশন প্রোন
২০০। রিনশনারদের রিনশন িাওয়ার হয়রাসন লাঘদবর উদদ্দদশ্য EFT-এর
মাধ্যদম রিনশন প্রোদনর কায থক্রম শুরু করা হদয়দছ। মাদি মাদি ব্যাাংক বা
সহিাবরক্ষণ অসফদি হাসজরা ব্যসতদরদক রিনশনারগণ রযন তাদের ব্যাাংক বা
রমাবাইল সহিাদব রিনশন রিদত িাদরন, রিই ব্যবস্থা প্রবতথন করা হদয়দছ।
ইদতামদধ্য ২৭ হাজার রিনশনাদরর ব্যাাংক একাউদন্ট ইএফটির মাধ্যদম অর্ থ রপ্ররণ
করা হদচ্ছ। আগামী অর্ থবছদরর মদধ্য িকল রিনশনারদক এই কায থক্রদমর অন্তভুথি
করা হদব।
িরকাসর কমথিারীদের গ্রুি বীমার আওতায় আনয়ন
২০১। িরকাসর কমথিারীদের জন্য গ্রুি ইন্সুদরন্স নাদম একটি ব্যবস্থা র্াকদলও
প্রকৃতিদক্ষ এটা রকান বীমা নয়। িকল কমথিারীদক বীমার আওতায় আনার লদক্ষয
সবদ্যমান ব্যবস্থাটিদক িাংস্কার কদর জীবন বীমা কদিথাদরশদনর িহদযাসগতায়
একটি িমসন্বত বীমা ব্যবস্থায় রূিান্তর করা হদব।
িাব থজনীন রিনশন প্রসতষ্ঠার উদদ্যাগ
২০২। িরকাসর রিনশনারগণ রেদশর িমি জনগদণর একটি ভিাাংশ মাত্র।
প্রাসতষ্ঠাসনক ও অপ্রাসতষ্ঠাসনক খাতিহ রেদশর িমি জনগদণর জন্য িাব থজনীন
রিনশন ব্যবস্থা িয থায়ক্রদম িালু করার লদক্ষয একটি Universal Pension
Authority শীঘ্রই গঠন করা হদব।
জনদিবায় জনপ্রশািন
মাননীয় স্পীকার
জনবান্ধব ও েক্ষ জনপ্রশািন
২০৩। সনব থািনী ইশদতহাদর রঘাসষত অঙ্গীকার বাস্তবায়দন দ্রুত রিবা প্রোন,
প্রসশক্ষণ ও েক্ষতা বৃসদ্ধ, প্রাসতষ্ঠাসনক িাংস্কার কায থক্রম এবাং মাঠ প্রশািনদক তথ্য
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প্রযুসির আওতায় আনয়ন ও শসিশালীকরণদক অিাসধকার সহদিদব সিসিত
কদরদছ। িরকাসর কমথিারী আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হদয়দছ। েক্ষতা ও
রযাগ্যতার সভসত্তদত িরকাসর কমথকতথা ও কমথিারীদের িদোন্নসত ও িোয়ন করা
হদচ্ছ।
গভদন থন্স ইদনাদভশন ইউসনট
২০৪। এিসিসজ অভীিিমূদহর সবসভন্ন সবষদয় িরকাদরর সনজস্ব সবদশষজ্ঞ
প্যাদনল সৃসির জন্য প্রধানমন্ত্রী রফদলাসশি এর আওতায় সবশ্ব নসন্দত সবশ্বসবদ্যালদয়
(রযমন: অক্সদফাি থ, কযামসব্রজ, হাভথাি থ) সিএইিসি ও মাস্টাি থ রকাদি থ অাংশিহদণর
সুদযাগ বতসর হদয়দছ।
িরকাসর রিবা প্রোদন স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহতা
২০৫। িরকার জনগদণর সনকট প্রশািদনর জবাবসেসহতা সনসিতকরণ, রিবার
মাদনান্নয়ন এবাং সুশািন িাংহতকরদণর লদক্ষয িকল মন্ত্রণালয়/সবভাদগ অনলাইদন
অসভদযাগ প্রসতকার ব্যবস্থািনা Grievance Redress System (GRS) িদ্ধসত
িালু কদরদছ। জনগদণর সনকট স্বল্প িমদয় ও কম খরদি রিবা প্রোদনর লদক্ষয
িরকাসর অসফদি ই-ফাইদলর মাধ্যদম সিদ্ধান্ত িহণ করা হদচ্ছ।
িরকাসর কমথিারীদের গৃহ সনমথাণ ঋণ
২০৬। িরকাসর কমথিারীদের প্রেত্ত গৃহ সনমথাণ ঋণদক বাস্তবিম্মত িয থাদয় উন্নীত
করার উদদ্দশ্যদক িামদন ররদখ িরকাসর কমথিারীদের জন্য ব্যাাংসকাং ব্যবস্থার
মাধদম গৃহ সনমথাণ ঋণ প্রোন নীসতমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হদয়দছ। এদক্ষদত্র
রাষ্ট্রীয় মাসলকানাধীন তফসিসল ব্যাাংক এবাং বাাংলাদেশ হাউি সবসল্ডাং ফাইন্যান্স
কদিথাদরশন বাস্তবায়নকারী প্রসতষ্ঠান সহদিদব ঋণ কায থক্রমটি িসরিালনা করদব।
আমার সবশ্বাি এ ব্যবস্থা িালু হওয়ায় িরকাসর কমথিারীগণ সনজ সনজ কমথদক্ষদত্র
আদরা উদ্যমী হদবন এবাং িব থস্তদর সুশািন প্রসতষ্ঠায় অসধকতর িদিি হদবন।
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মামলা ব্যবস্থািনায় তথ্যপ্রযুসি
সবিার ব্যবস্থািনায় তথ্য প্রযুসির সিসজটাইদজশন
২০৭। মামলা ব্যবস্থািনায় আদরা গসতশীলতা আনার লদক্ষয ই- জুসিসশয়াসর
কায থক্রদমর মাধ্যদম রেদশর িকল আোলতদক আইসিটি রনটওয়াদকথর আওতায়
আনার উদদ্যাগ রনয়া হদয়দছ। এছািা, তথ্য ও রযাগাদযাগ প্রযুসি আইদনর অধীদন
িাংঘটিত অিরাদধর দ্রুত ও কায থকর সবিার সনসিত করার জন্য ঢাকায় একটি
িাইবার িাইবুযনাল গঠন করা হদয়দছ এবাং ৭টি সবভাগীয় শহদর আদরা ৭টি
িাইবার িাইবুযনাল গঠদনর প্রসক্রয়া িলদছ। আসিল সবভাদগর িক্ষমতা বািাদনার
জন্য আসিল সবভাদগ ৪টি এবাং হাইদকাট থ সবভাদগ ৩০টি এজলািিহ রিম্বার সনমথাণ
ও িাংস্কার করা হদব। সুপ্রীম রকাট থিহ অধস্তন আোলতিমূদহর িকল কায থক্রমদক
অদটাদমশন এবাং রনটওয়াদকথর আওতায় আনা হদব। অধস্তন আোলতিমূদহর
সবিারাধীন মামলার বতথমান অবস্থা শুনাসনর তাসরখ, ফলাফল এবাং পূণ থাঙ্গ রায়
সনয়সমতভাদব ওদয়বিাইদট প্রকাশ করা হদব।
দ্যনীসত েমন
‘বন্ধ হদল দ্যনীসত, উন্নয়দন আিদব গসত’
২০৮। বতথমান িরকার দ্যনীসতর সবরুদদ্ধ সজদরা টলাদরন্স নীসত িহণ কদরদছ।
দ্যনীসত েমন কসমশদনর প্রশািসনক িক্ষমতা বৃসদ্ধর লদক্ষয সবভাগীয় কায থালয়
০৬টি হদত ০৮ টিদত এবাং িমসন্বত রজলা কায থালয় ২২টি হদত ৩৬টিদত উন্নীত
করা হদয়দছ। দ্যনীসত েমন কায থক্রমদক আরও গসতশীল করার লদক্ষয দ্যনীসত েমন
কসমশদন রগাদয়ন্দা ইউসনট গঠন করা হদয়দছ এবাং বাাংলাদেশ পসলশ হদত এক
প্লাটুন িশস্ত্র পসলশ দ্যনীসত েমন কসমশদন িাংযুি করা হদয়দছ। দ্যনীসত েমন
কসমশদন প্রাপ্ত দ্যনীসতর অসভদযাগ রর্দক শুরু কদর তেন্ত ও মামলা িসরিালনা
িাংক্রান্ত কাজ যর্াযর্ভাদব িসরবীক্ষদণর জন্য একটি ওদয়বসভসত্তক িফটওয়যার
বতসর করা হদব। এটি ব্যবহার করার জন্য ২০০ কমথকতথাদক প্রসশক্ষণ রেওয়া হদব।
রেদশর জনগণ দ্যনীসত েমন কসমশনদক একটি যর্াযর্ কায থকর কসমশন সহিাদব
রেখদত িায়।
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ষষ্ঠ অধ্যায়
রাজস্ব আহরণ কায থক্রম
মাননীয় স্পীকার
২০৯। রমাট বাদজট ব্যদয়র সিাংহভাগ রযাগান আিদব অভযন্তরীণ িম্পে রর্দক যা
জাতীয় রাজস্ব রবাদি থর মাধ্যদম আহসরত হয়। িাধারণত বাদজদটর আকার এর
সভসত্তদত অভযন্তরীণ রাজস্ব আহরদণর লক্ষযমাত্রা সনধ থাসরত হদয় র্াদক। িাসব থক
রাজদস্বর সতনটি ভাগ রদয়দছ। এনসবআরভূি কর রাজস্ব, এনসবআর বসহভূথত কর
রাজস্ব এবাং কর বসহভূথত রাজস্ব। আমাদের রমাট রাজদস্বর প্রায় ৮৫ শতাাংশ
আহরণ কদর জাতীয় রাজস্ব রবাি থ। সবগত এক েশদকর রাজস্ব প্রবৃসদ্ধ রমাটামুটি
ভাল। ২০১৭-১৮ অর্ থবছদরর প্রবৃসদ্ধ সছল ২০.২৪ শতাাংশ। সবগত েশ বছদরর
রাজস্ব আহরদণর সিত্র িসরসশি খ এর িারসণ-১ রত তুদল ধরা হদলা। আমাদের কর
সজসিসি অনুিাত তুলনামূলকভাদব কম হদলও প্রসতবছর রাজস্ব আদয়র প্রবৃসদ্ধ
অব্যাহত রদয়দছ।
২১০। জাতীয় আদয়র প্রবৃসদ্ধর িাদর্ িামঞ্জস্য ররদখ অভযন্তরীণ রাজস্ব বািাদনাই
আমাদের লক্ষয। আমরা প্রতযক্ষ ও িদরাক্ষ কদরর সবসভন্ন িাংস্কারমূলক ব্যবস্থা
িহণ কদর রাজস্ব বািাদনার প্রসক্রয়া িহণ করসছ। কর জাল বৃসদ্ধর জন্য জরীি,
প্রশািসনক িাংস্কার, সবসভন্ন রিবায় TIN বাধ্যতামূলক করা, TIN ধারীগণদক
সরটান থ োসখদল উদ্বুদ্ধকরণ তর্া রস্বচ্ছা িসরিালদনর মাধ্যদম িক্ষম করোতাগণদক
কর জাদল আনা হদব। কর প্রশািদন তথ্য প্রযুসির ব্যবহার বাসিদয় আয়কর, মূিক
ও শুল্ক সবভাগদক িম্পূণ থ অদটাদমদটি এবাং সিসজটাল করার উদদ্যাগ রনয়া হদয়দছ।
আমরা আশা করসছ এর ফদল আগামী কদয়ক বছদরর মদধ্য আয়করোতার িাংখ্যা
এক রকাটিদত উন্নীত হদব। কর প্রোদন মানুদষর ভীসত দূর কদর এ সবভাদগর উির
তাদের আস্থা সফসরদয় আনার লদক্ষয সবসভন্ন কায থক্রম িহণ করা হদয়দছ।
২১১। মূল্য িাংদযাজন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়দনর লদক্ষয
২০১৭-১৮ অর্ থবছদর রয প্রস্তাব করা হদয়সছল তা ব্যবিায়ীগদণর অনুদরাদধ
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দ্য’বছদরর জন্য স্থসগত রাখা হয়। এ আইনটি এ বছর বাস্তবায়ন করা হদব।
ইদতামদধ্য ব্যবিায়ী িাংগঠনগুদলার িাদর্ জাতীয় রাজস্ব রবাদি থর অনানুষ্ঠাসনক
ঐকমতয হদয়দছ। আইনটিদক যুদগািদযাগী করা এবাং মূিক হাদরর পনসব থন্যাি
করার প্রস্তাব অর্ থসবল আকাদর এ বাদজদট উত্থাসিত হদচ্ছ। িরকার মূিক
ব্যবস্থাদক অদটাদমশন করার লক্ষয সনদয় VAT Online প্রকল্প বাস্তবায়ন করদছ।
ভযাট আহরদণ স্বচ্ছতা আনার লদক্ষয িকল ব্যবিায় প্রসতষ্ঠাদন Electronic Fiscal
Device (EFD) স্থািদনর ব্যবস্থা িহণ করা হদয়দছ। এ লদক্ষয EFD রমসশন
ক্রদয়র কায থক্রম িলমান আদছ।
২১২। সবদ্যমান কাস্টমি আইন, ১৯৬৯ ইাংদরসজ ভাষায় প্রণীত। কাস্টমি
সবভাদগর িমিামসয়ক সবষয়িমূহ প্রদয়াজদনর সনরীদখ প্রসত বছর অর্ থ আইদনর
মাধ্যদম হালনাগাে করা হয়। একই িাদর্ অদনক আদগ রর্দকই বাাংলা ভাষায়
কাস্টমি আইন প্রণয়দনর তাসগে অনুভূত হদচ্ছ। সবদশ্ব কাস্টমি সবষদয়
আন্তজথাসতক উত্তম িি থা সবদবিনায় সনদয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর িেয় অনুশািদনর
আদলাদক বাাংলা ভাষায় প্রস্তাসবত কাস্টমি আইন, ২০১৯ মহান জাতীয় িাংিদে
উিস্থািদনর প্রসক্রয়া ইদতামদধ্য চূিান্ত করা হদয়দছ। ইদতামদধ্য আয়কর অধ্যাদেশ,
১৯৮৪ যুদগািদযাগী করার লদক্ষয আন্তজথাসতক উত্তম িি থা সবদবিনায় সনদয় আয়কর
আইন প্রণয়দনর কাজ িলদছ। আগামী অর্ থবছদর এ আইনটি মহান জাতীয় িাংিদে
উত্থািদনর আশা রাখসছ।
২১৩। এযািাইকুিা সিদস্টম প্রবতথদনর মাধ্যদম অদনক আদগ রর্দকই কাস্টমি
সবভাদগর প্রশািসনক কায থক্রদম তথ্য প্রযুসি ব্যবহাদরর প্রবতথন হদয়দছ। িলমান
িাংস্কার কায থক্রদমর অাংশ সহদিদব আমোসন-রপ্তাসনর িকল রক্ষদত্র িেিালান
স্কযাসনাং-এর আইসন সবধান িাংদযাজদনর উদদ্যাগ রনয়া হদয়দছ। একই িাদর্ িকল
শুল্ক বন্দর ও শুল্ক রস্টশদন আধুসনক স্কযাসনাং সিদস্টম স্থািদনর উদদ্যাগ িহণ করা
হদয়দছ। উন্নত সবদশ্বর ন্যায় িে খালাদি িাংসিি অাংশীজনদক কাস্টমি
িফটওয়যাদরর িাদর্ িাংযুি করদত National Single Window (NSW) প্রকল্প
হাদত রনয়া হদয়দছ। এটি িকল আমোসন রপ্তাসন কায থক্রদম ওয়ানস্টি িাসভথি
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সুসবধা প্রোন করদব। িে খালাি এবাং যাত্রীর দ্রুত গমনাগমন সনসিত করদত
Authorized Economic Operator (AEO), ঝসুঁ ক ব্যবস্থািনা (Risk
Management) এবাং Advance Passenger Information System (API)
প্রিলন করার লদক্ষয সবদ্যমান আইদন প্রদয়াজনীয় িাংদশাধনী আনা হদয়দছ।
এছািাও িে দ্রুত ছাদির জন্য উন্নত রেদশর ন্যায় িেিালান বন্দদর আিার পূদব থই
শুল্ক িম্পসকথত আনুষ্ঠাসনকতা িম্পন্ন করার প্রসক্রয়া Pre Arriaval Processing
(PAP) এবাং জাতীয় রাজস্ব রবাদি থর অধীদন Special Functional Unit গঠন
করার লদক্ষয সবদ্যমান আইদন প্রদয়াজনীয় িাংদশাধনী আনয়ন করা হদয়দছ। এর
ফদল যাত্রীদিবা ও বাসণজয সুসবধা বািদব এবাং রাজস্ব ফাঁসক হ্রাি িাদব।
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িপ্তম অধ্যায়
আয়কর, মূল্য িাংদযাজন কর এবাং আমোসন ও রপ্তাসন শুল্ক
মাননীয় স্পীকার
২১৪। প্রসত বছর িরকার জাতীয় রাজস্ব রবাদি থর জন্য রয লক্ষযমাত্রা সনধ থারণ
কদর তা অজথদনর জন্য জাতীয় রাজস্ব রবাি থ এর কমথকতথা ও কমথিারীগণ সনরলি
িসরশ্রম কদরন। মূলতঃ প্রতযক্ষ কর অর্ থাৎ আয়কর, মূল্য িাংদযাজন কর (মূিক)
এবাং আমোসন ও রপ্তাসন শুল্ক - এ সতনটি খাদত রাজস্ব আহসরত হদয় র্াদক।
আয়কর ব্যতীত বাকী দ্যটি িদরাক্ষ কর। িম্পূরক শুল্ক ও ররগুদলটসর শুল্কও
িদরাক্ষ কর সহদিদব আহসরত হয়। আসম এখন রাজস্ব আহরদণর সবসভন্ন প্রস্তাব
এদকর ির এক তুদল ধরসছ।
প্রতযক্ষ কর: আয়কর
২১৫। আদয়র পনব থণ্টদনর মাধ্যদম িমতা এবাং িামাসজক ন্যায় সবিার প্রসতষ্ঠায়
আয়কর একটি কায থকর কর ব্যবস্থা সহদিদব সবদবসিত। বাাংলাদেদশর বতথমান
অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধ এবাং উন্নয়দনর সুফল যাদত িকল নাগসরক িমভাদব রিদত
িাদর এবাং যাদত নাগসরকদের মাদে আদয়র অিমতা ও ববষম্য বৃসদ্ধ না িায় রি
লদক্ষয আয়কর ব্যবস্থাদক আরও কায থকর করা হদব। আগামী ২০২১-২২ অর্ থবছদর
এনসবআর রাজদস্বর ৫০ শতাাংশ আয়কর রর্দক আহরদণর একটি লক্ষয আমরা
সস্থর কদরসছ। ইদতামদধ্য আয়কর খাদত রাজস্ব আোদয় আমরা যদর্ি িাফল্য
অজথন কদরসছ। মাত্র এক েশক আদগও এ খাত রর্দক এনসবআর এর রমাট
রাজদস্বর ২০ শতাাংশ আোয় হদতা। বতথমাদন তা ৩৫ শতাাংদশ উন্নীত হদয়দছ।
২১৬। আয়কর রর্দক রাজস্ব আহরদণর রক্ষদত্র কদরর হার অিসরবসতথত ররদখ
করসভসত্ত িম্প্রিারণদক আমরা মূলনীসত সহিাদব িহণ কদরসছ। এ লদক্ষয বতথমাদন
যারা কর প্রোন করদছন তাদের উির কদরর রবাো আর না বাসিদয় যারা কর
প্রোন করদছন না বা কদরর আওতার বাইদর আদছন তাদেরদক করজাদল আনার
উদদ্যাগ সনদয়সছ। আমাদের িরকাদরর সবগত েশ বছদর অভূতপূব থ অর্ থননসতক
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প্রবৃসদ্ধ ও উন্নয়দনর কারদণ বতথমাদন বাাংলাদেদশর জনদগাষ্ঠীর সবরাট অাংশ
আয়কর প্রোদন িক্ষমতা অজথন কদরদছ। কর প্রোদন িক্ষম এ সবশাল জনদগাষ্ঠীদক
কদরর আওতায় আনার জন্য আয়কর সবভাদগর িম্প্রিারণ অতযন্ত জরুসর। আয়কর
সবভাদগর িম্প্রিারদণর জন্য ইদতামদধ্য কায থকর িেদক্ষি িহণ করা হদয়দছ। এ
িম্প্রিারদণর মাধ্যদম রেদশর প্রসতটি উিদজলায় আয়কর অসফি স্থািন করা হদব।
মাঠ িয থাদয় কর অঞ্চদলর িাংখ্যা সবদ্যমান ৩১টি রর্দক বৃসদ্ধ কদর ৬৩টিদত উন্নীত
করা হদব। কর সবভাগদক আরও লক্ষয অসভমুখী, কমথ অসভমুখী ও করোতা বান্ধব
করার জন্য কর ইদন্টসলদজন্স, ইনদভসস্টদগশন এন্ড এনদফাি থদমন্ট ইউসনট;
সিসজটাল কর ব্যবস্থািনা ইউসনট; উৎদি কর ব্যবস্থািনা ইউসনট; কর তথ্য
ইউসনট; আন্তজাসতথক কর ইউসনট; রিবা, জনিাংদযাগ অবকাঠাদমা ইউসনট এবাং
আয়কর সবদরাধ ব্যবস্থািনা রিল প্রসতষ্ঠা করা হদব। এ িকল িেদক্ষি কায থকর
করার মাধ্যদম আসম আশা কসর আগামী বছরগুদলাদত ২৫ শতাাংশ হাদর রাজস্ব
প্রবৃসদ্ধ হদব এবাং এর ফদল ২০২১ িাদলর মদধ্য কর-সজসিসি অনুিাত ১৫ শতাাংদশ
উন্নীত হদব।
২১৭। ২০৩০ িাদলর মদধ্য রটকিই উন্নয়ন অভীি (এিসিসজ) অজথন এবাং ২০৪১
িাদলর মদধ্য উন্নত ও িমৃদ্ধশালী বাাংলাদেশ সবসনমথাদণর স্বপ্ন বাস্তবায়দনর জন্য
আমাদেরদক রাজস্ব আহরণ, সবদশষ কদর আয়কর রাজস্ব আহরণ উদল্লখদযাগ্য
হাদর বািাদত হদব। তদব লক্ষয রাখদত হদব রাজস্ব আহরণ বািাদত সগদয় রযন
রেদশর সবসনদয়াগ, ব্যবিা-বাসণজয ক্ষসতিস্ত না হয়। আমরা মদন কসর রেদশ
সবসনদয়াগ বািদল ব্যবিা-বাসণজয বািদব, উৎিােন বািদব, রপ্তাসন বািদব,
কমথিাংস্থান সৃসি হদব, মানুদষর আয় বািদব, ব্যবিাদয়র লাভ বািদব, উদদ্যািা ও
সবসনদয়াগকারীদের পসুঁ জ বািদব যা পনরায় সবসনদয়াগ হদব। এই শুভ বৃত্তায়দন
(virtuous cycle) করোতাগদণর আয় বািার ফদল আয়কর আোয়ও বািদব।
এদক আরও শসিশালী ও ত্বরাসন্বত করার মাধ্যদম রাজস্ব আোয় বৃসদ্ধ করাই হদচ্ছ
আয়কর আোদয় আমাদের অনুসৃত নীসত। রেদশর প্রদয়াজদন, রেদশর অর্ থননসতক
উন্নয়ন ও অিগসতর জন্য আমাদেরদক অসধক িসরমাদণ রাজস্ব আহরণ করদত
হদব। সকন্তু আমরা এমনভাদব রাজস্ব আহরণ করব, যাদত কদর করোতাগণ
আঘাতপ্রাপ্ত না হন, করোতাগণ ব্যসর্ত না হন। করোতা-বান্ধব িসরদবশ
সনসিতকরদণর মাধ্যদম আমরা করোতাগণদক রস্বচ্ছায় স্ব-প্রদণাসেতভাদব কর
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প্রোদন উৎিাহী করদত িাই। আমরা করোতাদের রস্বচ্ছায় িসরিালন (voluntary
compliance) এর মাধ্যদম রাজস্ব আহরণ বািাদত িাই। আসম এখন প্রতযক্ষ
কদরর গুরুত্বপূণ থ প্রস্তাবগুদলা উিস্থািন করসছমাননীয় স্পীকার
করমুি আয়িীমা ও করহার
২১৮। রকাম্পাসন ব্যতীত অন্যান্য রশ্রসণর করোতাদের করমুি আয়িীমা সবগত
কদয়ক বছর যাবত ২,৫০,০০০/- টাকায় সনধ থাসরত আদছ। মসহলা করোতাদের
জন্য করমুি আয়িীমা ৩,০০,০০০/-। এছািা অন্য সকছু কযাটাগসরদত করমুি
আয়িীমা আর একটু রবসশ। রযিব মানেদন্ড সবগত কদয়ক বছর যাবত করমুি
আয়িীমা অিসরবসতথত আদছ এ বছদরও রিগুদলার রতমন রকান িসরবতথন হয়সন।
অদনক উন্নত রেদশ করমুি আয়িীমা মার্া সিছু আদয়র পঁসিশ শতাাংদশর কম।
আবার অদনক রেদশ করমুি রকান আয়িীমা রনই। উন্নয়নশীল রেশগুদলাদত
করমুি আয়িীমা মার্া সিছু আদয়র িমান বা তার রিদয় কম। বাাংলাদেদশ
বতথমান করমুি আয়িীমা মার্া সিছু আদয়র রেি গুণ এর রবশী। এ অবস্থায়
করমুি আয়িীমা আরও বািাদল সবদ্যমান করোতাদের অদনদকই কদরর
আওতার বাইদর িদল যাদবন। এদত করসভসত্ত িাংকুসিত হদব। রকাম্পাসন ব্যতীত
অন্যান্য রশ্রসণর করোতাদের রক্ষদত্র বতথমাদন কায থকর করহার সবগত কদয়ক বছর
যাবৎ অিসরবসতথত আদছ। করোতাগণ এ কর হাদর কর প্রোদন অভযস্ত হদয়দছন।
এিব সবদবিনায় আসম রকাম্পাসন ব্যতীত অন্যান্য রশ্রসণর করোতাদের জন্য
করমুি আয়িীমা, করহার ও নূযনতম কর অিসরবসতথত রাখার প্রস্তাব করসছ।
রকাম্পাসন ব্যতীত অন্যান্য করোতাদের করমুি আয়িীমা ও করহার িসরসশি খ
এর িারসণ-২ রত উদল্লখ করা হদলা।
২১৯। বতথমাদন ঢাকা উত্তর ও ঢাকা েসক্ষণ এবাং িট্টিাম সিটি কদিথাদরশন,
অন্যান্য সিটি কদিথাদরশন এবাং সিটি কদিথাদরশদনর বাইদরর অন্যান্য এলাকায়
রকাম্পাসন করোতা ব্যতীত অন্য করোতাদের জন্য প্রদযাজয নূযনতম কর
যর্াক্রদম ৫ হাজার, ৪ হাজার ও ৩ হাজার টাকা। আসম নূযনতম কদরর সবদ্যমান
কাঠাদমা অিসরবসতথত রাখার প্রস্তাব করসছ।
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রকাম্পাসন করহার
২২০। বতথমাদন খাতসভসত্তক অদনকগুদলা করদিাদরট করহার কায থকর রদয়দছ।
িাবসলকসল রিদিি রকাম্পাসনর করহার ২৫ শতাাংশ এবাং িাবসলকসল রিদিি নয়
এমন রকাম্পাসনর করহার ৩৫ শতাাংশ। এছািা অদনকগুদলা খাত হ্রািকৃত হাদর
করদিাদরট কর প্রোন করদছ এবাং অদনদক কর অব্যাহসত সুসবধা রভাগ করদছ।
এিব সবদবিনায় সনদয় আমরা সহিাব কদর রেদখসছ আমাদের রেদশ বতথমাদন
কায থকর করদিাদরট করহার ৫ শতাাংশ এর কম। এছািা গত অর্ থবছর ব্যাাংক ও
আসর্ থক প্রসতষ্ঠাদনর করদিাদরট করহার ২.৫ শতাাংশ হ্রাি করা হদয়দছ। এদত এ
খাত রর্দক করদিাদরট কর আোয় যদর্ি িসরমাণ হ্রাি রিদয়দছ। িাসব থক
সবদবিনায় করদিাদরট করহার এর সবদ্যমান কাঠাদমাটি বহাল রাখার প্রস্তাব
করসছ। করদিাদরট করহার িসরসশি খ এর িারসণ-৩ রত উদল্লখ করা হদলা। তদব
বাস্তবতার রপ্রক্ষািদট রমাবাইল রফান রকাম্পাসনর নূযনতম কর টান থওভাদরর
০.৭৫% এর িসরবদতথ ২% এ সনধ থারদণর প্রস্তাব করসছ।
মাননীয় স্পীকার
িমতা ও ন্যায্যতা
২২১। িারিাজথ: বাাংলাদেদশ বতথমাদন িম্পে কর আইন কায থকর রনই। িম্পে
কদরর িসরবদতথ ব্যসিদশ্রসণর সবত্তশালী করোতাগণ তাঁদের প্রদেয় আয়কদরর
একটি সনসে থি হাদর িারিাজথ প্রোন কদর র্াদকন। সবগত কদয়ক বছর যাবত এ
সবধানটি কায থকর আদছ। আমরা িয থাদলািনা কদর রেদখসছ অদনক সবত্তশালী
করোতার সবপল িসরমাণ িম্পে রদয়দছ। সকন্তু তারা রতমন রকান আয় প্রেশথন
কদরন না। ফদল প্রদেয় আয়কর কম হওয়ায় তাদের রতমন রকাদনা িারিাজথও
প্রোন করদত হয় না। সবষয়টি সবদবিনায় সনদয় ৫০ রকাটি বা তার অসধক সনট
িম্পে রদয়দছ এমন করোতাদের সনট িম্পদের উির ০.১% হাদর অর্বা প্রদেয়
কদরর ৩০% এর মদধ্য রযটি রবশী রি িসরমাণ িারিাজথ আদরাদির প্রস্তাব করসছ।
বতথমাদন ২ রকাটি ২৫ লক্ষ টাকার উিদর সনট িম্পে র্াকদল িারিাজথ প্রোন
করদত হয়। িারিাজথ আদরাদির এ সনম্ন িীমা বৃসদ্ধ কদর ৩ রকাটি টাকায়
সনধ থারদণর প্রস্তাব করসছ। এ সবষদয় সবস্তাসরত িসরসশি খ এর িারসণ-৪ রত উদল্লখ
করা হদলা।
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২২২। নীট িসরিম্পদের মূল্যমান ৩ রকাটি টাকা অসতক্রম করদল নূযনতম
িারিাদজথর িসরমাণ ৩ হাজার টাকা এবাং ১০ রকাটি টাকা অসতক্রম করদল
নূযনতম িারিাদজথর িসরমাণ ৫ হাজার টাকা প্রোদনর সবগত বছদরর সবধানটি
অিসরবসতথত রাখার প্রস্তাব করসছ। সিগাদরট, সবসি, জে থা, গুলিহ িকল প্রকার
তামাকজাত িে প্রস্তুতকারী করোতার উি ব্যবিায় হদত অসজথত আদয়র উির
সবদ্যমান ২.৫ শতাাংশ হাদর িারিাজথও সবগত বছদরর ন্যয় অিসরবসতথত রাখার
প্রস্তাব করসছ।
প্রবৃসদ্ধ ও ব্যবিাদয় িহায়তা এবাং ব্যবিায় িসরিালনা িহজীকরণ
২২৩। অর্ থননসতক অঞ্চল ও হাইদটক িাদকথ িে বা রিবা উৎিােনজসনত উদ্ভূত
আয়দক েশ বছদরর জন্য সবসভন্ন হাদর কর অব্যাহসত সুসবধা রেয়া হদয়দছ।
সবসনদয়াগ বৃসদ্ধ এবাং কমথিাংস্থান সৃসির জন্য অর্ থননসতক অঞ্চল ও হাইদটক িাদকথ
সশল্প স্থািদন অপ্রেসশথত আয় রর্দক সবসনদয়াগকৃত অদর্ থর উির ১০% হাদর কর
প্ররোন করা হদল উি সবসনদয়াগকৃত অদর্ থর উৎি িম্পদকথ আয়কর সবভাগ রর্দক
রকান প্রশ্ন উত্থািন করা হদব না - এ িাংক্রান্ত একটি সবধান আয়কর অধ্যাদেদশ
অন্তভুথি করার প্রস্তাব করসছ। সবদ্যমান আইদন সনসে থি হাদর কর প্রোন করা হদল
ফ্লযাট ও এযািাট থদমন্ট ক্রয় এবাং োলান সনমথাদণ সবসনদয়াগকৃত অদর্ থর উৎি িম্পদকথ
আয়কর সবভাগ হদত রকান প্রশ্ন উত্থািন করা হয় না। তদব এই হারটি অতযসধক
হওয়ায় করোতাগণ খুব একটা িািা সেদচ্ছন না। ফ্লযাট ও এযািাট থদমন্ট ক্রয় এবাং
োলান সনমথাদণ সবসনদয়াগ স্বপ্রদণাসেতভাদব আয়কর নসর্দত প্রেশথদন
করোতাগণদক আরও আিহী করার জন্য এ িাংক্রান্ত সবদ্যমান করহার হ্রাি করার
প্রস্তাব করসছ। আসম আশা কসর এ হ্রািকৃত করহাদরর সুদযাগ সনদয় করোতাগণ
ফ্লযাট ও এযািাট থদমন্ট ক্রয় এবাং োলান সনমথাদণ তাদের অপ্রেসশথত সবসনদয়াগ অসত
দ্রুত আয়কর নসর্দত প্রেশথন করদবন এবাং রস্বচ্ছায় স্বপ্রদণাসেতভাদব কদরর
আওতায় অন্তভুথি হদবন।
২২৪। সবদ্যমান আইদন ২১টি সশল্প খাদত এবাং ১৯টি রভৌত অবকাঠাদমা সনমথাণ
খাদত রভৌদগাসলক অবস্থান রভদে সবসভন্ন রময়াদে এবাং হাদর কর অবকাশ সুসবধা
আদছ। তদব এই সুসবধা এ বছদরর ৩০ জুন রশষ হদব। সবসনদয়াগ ও ব্যবিা বাসণজয
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বৃসদ্ধ, কমথিাংস্থান সৃসি এবাং রপ্তাসন বৃসদ্ধর লদক্ষয এিব খাদত কর অবকাশ সুসবধা
অব্যাহত রাখার এবাং কসতিয় িম্ভাবনাময় ম্যানুফযাকিাসরাং খাত যর্া - কৃসষ
যন্ত্রিাসত; আিবাবিত্র; গৃহস্থালী িরঞ্জাম-রাইি কুকার, রব্লন্ডার, ওয়াসশাং রমসশন
ইতযাসে; রমাবাইল রফান; রখলনা; িামিা ও িামিাজাত িে; এলইসি রটসলসভশন;
প্লাসস্টক সরিাইসিাং কর অবকাশ সুসবধার অন্তভুথি করার প্রস্তাব করসছ।
মাননীয় স্পীকার
২২৫। ঠিকাোরী ও িরবরাহ সবদলর উির বতথমাদন কায থকর উৎি কর কতথন হার
খুব রবশী বদল অদনদক মদন করদছন। আমরা সবষয়টি িয থাদলািনা কদরসছ এবাং
িাসব থক সবদবিনায় ঠিকাোরী ও িরবরাহ সবদলর উির উৎি কর কতথন হার হ্রাদির
প্রস্তাব করসছ। এর ফদল িদব থাচ্চ হার ৭% এর স্থদল ৫% প্রদযাজয হদব। এ সবষদয়
সবস্তাসরত িসরসশি খ এর িারসণ-৫ রত উদল্লখ করা হদলা।
২২৬। িব থদশষ সনরূসিত আয় ৪ লক্ষ টাকার অসধক হদল একজন করোতাদক
অসিম কর প্রোন করদত হয়। আসম অসিম কর প্রোদনর জন্য িব থদশষ সনরূসিত
আদয়র এই িীমা ৬ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করসছ। অন্যসেদক সবদ্যমান
আইদন বাসষ থক ছসত্রশ লাখ টাকা িয থন্ত টান থওভার হদল রকাদনা ক্ষুদ্র ও মাোসর
এন্টারপ্রাইজ (এি এম ই) রক আয়কর প্রোন করদত হয় না। এি এম ই খাতদক
প্রদণােনা রেয়ার জন্য আসম বাসষ থক টান থওভাদরর এই িীমাটিদক িঞ্চাশ লক্ষ
টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করসছ। হস্তসশল্প খাতদক প্রদণােনা রেওয়ার জন্য আসম
এ খাদতর রফতাসন আয়দক করমুি রাখার িময়িীমা আরও ৫ বছর বৃসদ্ধ করার
প্রস্তাব করসছ।
২২৭। বতসর রিাশাক সশদল্প আয়কর হার ১২ শতাাংশ। তদব সিন সবসল্ডাং
থ
িাটিসফদকশন
র্াকদল এ হার ১০ শতাাংশ। এছািা রটক্সটাইল খাদত আয়কর হার
১৫ শতাাংশ। এ খাত দ্যটি অদনক বছর যাবত হ্রািকৃত করহার সুসবধা রভাগ করদছ।
এ বছর ৩০ জুন এ সুসবধার রময়াে রশষ হদব। রেদশর অর্ থনীসতদত সবদশষ কদর
রপ্তাসন ও কমথিাংস্থান সৃসিদত এ খাত দ্যটির অবোন সবদবিনায় আসম হ্রািকৃত
করহাদরর এ সুসবধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করসছ।
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িামাসজক কল্যাণ
২২৮। প্রসতবন্ধীদের সুরক্ষার জন্য আমাদের িরকার অদনক কাজ করদছ।
আয়কদরও আমরা এর ধারাবাসহকতা বজায় রাখদত িাই। একটি সহিাদব রেখা
রগদছ আমাদের রেদশর রমাট জনিাংখ্যার প্রায় ১০ শতাাংশ রকান না রকান
প্রসতবন্ধী। এ সবদবিনায় রকান প্রসতষ্ঠান এর রমাট জনবদলর ১০ শতাাংশ
প্রসতবন্ধীদের সনদয়াগ সেদল রি প্রসতষ্ঠাদনর প্রদেয় কদরর ৫ শতাাংশ কর ররয়াত
প্রোদনর প্রস্তাব করসছ।
২২৯। গত বছর সিসকৎিা রিবা প্রোনকারী প্রসতষ্ঠাদন প্রসতবন্ধীদের যাতায়াত ও
রিবা িহদণ সবদশষ সুসবধার ব্যবস্থা না রাখদল অসতসরি ৫ শতাাংশ হাদর আয়কর
আদরাদির সবধান করা হদয়সছল। এ বছদর এর আওতা বাসিদয় স্কুল, কদলজ,
সবশ্বসবদ্যালয় ও এনসজওদত এ সবধান আদরাদির প্রস্তাব করসছ। তদব রিবা
প্রোনকারী প্রসতষ্ঠান যাদত সুসবধা স্থািদনর প্রদয়াজনীয় িময় িায় রিসেদক লক্ষয
ররদখ ২০২০-২১ কর বছর হদত নতুন আওতাভুি প্রসতষ্ঠাদনর রক্ষদত্র এ সবধান
কায থকর হদব।
পসুঁ জ বাজার প্রদণােনা
২৩০। রকাম্পাসনর রশয়াদর সবসনদয়াগ কদর সবসনদয়াগকারীগণ রকাম্পাসন রর্দক
কযাশ সিসভদিন্ড প্রাসপ্তর প্রতযাশা কদরন। রি সবদবিনায় কযাশ সিসভদিন্ড প্রোন
পসুঁ জ বাজাদর িাংসিি রকাম্পাসনর রশয়াদরর মূল্য বৃসদ্ধ ও পসুঁ জ বাজার
শসিশালীকরদণ গুরুত্বপূণ থ ভূসমকা িালন কদর। সকন্তু কযাশ সিসভদিন্ড এর িসরবদতথ
স্টক সিসভদিন্ড তর্া রবানাি রশয়ার সবতরদণর প্রবণতা রকাম্পাসনিমূদহর মদধ্য
লক্ষয করা যায়। এদত সবসনদয়াগকারীগণ তাদের প্রতযাসশত প্রাসপ্ত রর্দক বসঞ্চত
হদচ্ছন। স্টক সিসভদিন্ড এর িসরবদতথ কযাশ সিসভদিন্ড প্রোনদক উৎিাসহত করার
জন্য রকাদনা রকাম্পাসন স্টক সিসভদিন্ড প্রোন করদল িাংসিি রকাম্পাসনদক উি
স্টক সিসভদিন্ড এর উির ১৫ শতাাংশ কর প্রোদনর সবধান প্রস্তাব করসছ।
২৩১। রকাম্পাসনর অসজথত মুনাফা রর্দক রশয়ার রহাল্ডারগণ তর্া
সবসনদয়াগকারীদেরদক সিসভদিন্ড রেয়ার িসরবদতথ সরদটইনি আসন থাংি বা সবসভন্ন
ধরদনর সরজাভথ সহিাদব ররদখ রেয়ার প্রবণতা লক্ষয করা যায়। এদত প্রতযাসশত
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সিসভদিন্ড প্রাসপ্ত রর্দক সবসনদয়াগকারীগণ বসঞ্চত হদচ্ছন এবাং পসুঁ জবাজাদর
রনসতবািক প্রভাব িিদছ। এ ধরদনর প্রবণতা ররাধ করা প্রদয়াজন। এ জন্য রকাদনা
রকাম্পাসনর রকাদনা আয় বছদর সরদটইনি আসন থাংি, সরজাভথ ইতযাসের িমসি যসে
িসরদশাসধত মূলধদনর ৫০ শতাাংদশর রবশী হয় তাহদল যতটুকু রবশী হদব তার
উির িাংসিি রকাম্পাসনদক ১৫ শতাাংশ কর প্রোদনর সবধান প্রস্তাব করসছ।
২৩২। ক্ষুদ্র সবসনদয়াগকারীগণদক প্রদণােনা প্রোন এবাং পসুঁ জবাজারদক শসিশালী
করার জন্য ব্যাসিদশ্রসণর করোতাদের হাদত িাবসলকসল রিদিি রকাম্পাসন হদত
প্রাপ্ত সিদভদিন্ড আদয়র করমুি িীমা ২৫ হাজার টাকা রর্দক বৃসদ্ধ কদর ৫০ হাজার
টাকায় সনধ থারদণর প্রস্তাব করসছ।
২৩৩। সনবািী রকাম্পাসনর সিসভদিন্ড আদয়র উির একাসধকবার করাদরািণ
(Multilayer Taxation on Dividend) ররাধ করার সবধান গতবছর কায থকর
করা হদয়সছল। সবদেশী সবসনদয়াগকারীদের সবসনদয়াদগ উৎিাহী করার জন্য এ বছর
সনবািী ও অসনবািী িকল রকাম্পাসনর রক্ষদত্র এ সবধান কায থকর করার প্রস্তাব
করসছ। এর ফদল, সনবািী রকাম্পাসনর িাশািাসশ অসনবািী রকাম্পাসনর সিসভদিন্ড
আদয়র উিরও একাসধকবার করদরািণ হদব না।
মাননীয় স্পীকার
আন্তজাসতথক উত্তম িি থা
২৩৪। রেদশর অর্ থননসতক প্রবৃসদ্ধ, আমোনী-রপ্তাসন, সবসনদয়াগ ও ব্যবিা বাসণজয
বািার ফদল বতথমাদন আন্তজথাসতক রলনদেন ক্রমান্বদয় বৃসদ্ধ িাদচ্ছ। এদত আয়কর
আোদয়র রক্ষদত্র িান্সফার প্রাইসিাং ক্রমশই গুরুত্বপূণ থ হদয় উঠদছ। িান্সফার প্রাইসিাং
িাংক্রান্ত সবধান আয়কর আইদন ইতঃপূদব থ িাংদযাজন করা হদয়দছ। িান্সফার
প্রাইসিাং এর সবধানিমূহ কায থকর করার জন্য রকাম্পাসনিমূহদক আন্তজথাসতক
রলনদেদনর রঘাষণা প্রোন এবাং এ িাংক্রান্ত সববরণী োসখল অতযন্ত জরুরী।
রকাম্পাসনর আয়কর সরটাদন থ এরূি রঘাষণা প্রোন এবাং সববরণী োসখদলর সবধান
িাংদযাজদনর প্রস্তাব করসছ।
২৩৫। বতথমাদন অদনক অসনবািী (Non resident) করোতা স্থায়ী স্থািনার
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(Permanent establishment) মাধ্যদম বাাংলাদেদশ ব্যবিা করদছন। এিব
অসনবািী করোতাদের অদনদকরই সনজ রেদশর (Home country) িাদর্
বাাংলাদেদশর বদ্বত কর আদরািণ িসরহার চুসি (Double Taxation Avoidance
Treaty) রদয়দছ। এই চুসি অনুযায়ী একজন অসনবািী করোতা স্থায়ী স্থািনার
(Permanent establishment) মাধ্যদম বাাংলাদেদশ যতটুকু ব্যবিায় আয়

উিাজথন করদবন ততটুকু আদয়র উির বাাংলাদেদশর কর আদরািদণর অসধকার
আদছ। সকন্তু বতথমাদন অদনক অসনবািী করোতা স্থায়ী স্থািনার (Permanent
establishment) মাধ্যদম বাাংলাদেদশ ব্যবিায় আয় উিাজথন করদলও আয়কর
সরটান থ োসখল কদরন না। বাাংলাদেদশ স্থায়ী স্থািনার (Permanent
establishment) মাধ্যদম ব্যবিায় আয় উিাজথনকারী িকল অসনবািী করোতাদক
আয়কর সরটান থ োসখদলর সবধান করার প্রস্তাব করসছ।
মূল্য িাংদযাজন কর
মাননীয় স্পীকার
২৩৬। মূল্য িাংদযাজন কর (মূিক) একটি আধুসনক িদরাক্ষ কর (indirect tax)
ব্যবস্থা। জাতীয় রাজস্ব রবাি থ কতৃক
থ আহসরত রাজদস্বর মদধ্য মূিদকর অবোন
িবদিদয় রবশী। বতথমান িরকাদরর গৃহীত নানামুখী িাংস্কার কমথসূসি, িম্মাসনত
করোতা ও রভািাদের কর প্রোদন ইসতবািক মদনাভাব এবাং রাজস্ব কমথকতথাদের
আন্তসরকতায় এ খাদত রাজস্ব আোয় বৃসদ্ধ রিদয়দছ। জাতীয় অর্ থনীসতর প্রবৃসদ্ধ,
িাসহো, ব্যবিায়ী ও রভািা স্বার্ থ সবদবিনায় সনদয় করোতা-বান্ধব, রাজস্ব-বান্ধব ও
উন্নয়ন-বান্ধব একটি কর কাঠাদমা প্রসতষ্ঠার লদক্ষয আসম এখন মূিক খাদত সনম্নরূি
প্রস্তাবাবলী মহান িাংিদের সবদবিনার জন্য উিস্থািন করসছঃ
মাননীয় স্পীকার
২৩৭। মূল্য িাংদযাজন কর ও িম্পুরক শুল্ক আইন, ২০১২ নামীয় আইনটি
আন্তজথাসতক উত্তম িি থার সভসত্তদত প্রণীত। এটি Ease of doing business-সূিদক
প্রভূত উন্নয়ন িাধন করদব। আসম িাংদক্ষদি নতুন আইদনর কদয়কটি ববসশিয তুদল
ধরসছ:
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ক) সনবন্ধন ও তাসলকাভুসি িনে িহণ, সরটাণ থ োসখল, কর িসরদশাধ, সরফান্ড
ও প্রতযিথণ িমন্বয় ইতযাসে কায থক্রম অনলাইদন িম্পােদনর সুদযাগ;
খ) িে িরবরাদহর পূদব থ সবদ্যমান মূল্য রঘাষণা িদ্ধসত রসহত কদর সবসনময়
বা ন্যায্য বাজার মূদল্যর সভসত্তদত কর িসরদশাদধর ব্যবস্থা;
গ) বতথমাদন িে িরবরাদহর পূদব থ প্রদযাজয কর ‘সহিাব িলসত’ নামক
সহিাদব জমা রাখার সবধান রদয়দছ; নতুন আইদন ‘সহিাব িলসত’ িাংরক্ষণ
করদত হদব না; ব্যবিায়ী মাি রশদষ োসখলিদত্রর মাধ্যদম কর িসরদশাধ
করদবন;
ঘ) রযদক্ষদত্র ১৫ শতাাংশ মূিক প্রদযাজয রিদক্ষদত্র োসখলিদত্রর মাধ্যদম
উিকরণ কর ররয়াত িহণ করা যাদব;
ঙ) োসখলিত্রই সরফাদন্ডর আদবেন সহদিদব সবদবসিত হদব।
মাননীয় স্পীকার
২৩৮। সবসনদয়াগকারী ও ব্যবিায়ী মহদলর োসবর প্রসত িম্মান প্রেশথন কদর
অসধকতর যুদগািদযাগী ও ব্যবিায়-বান্ধব করার লদক্ষয আসম নতুন আইদন সকছু
িাংস্কার ও িহজীকরণ করার প্রস্তাব করসছ:
ক) ক্ষুদ্র ও প্রাসন্তক ব্যবিায়ীদের মূিক রনদটর বাইদর রাখার জন্য বাসষ থক
টান থওভার ৫০ লক্ষ টাকা িয থন্ত মূিক অব্যাহসত প্রোন;
খ) বাসষ থক টান থওভার ৫০ লক্ষ টাকা হদত ৩ রকাটি টাকা িয থন্ত ৪% হাদর
টান থওভার কর রেয়ার সুদযাদগর মাধ্যদম ক্ষুদ্র ও মাোরী (SME)খাতদক
উৎিাহ প্রোন;
গ) মূিক সনবন্ধন িীমা ৮০ লক্ষ টাকা হদত ৩ রকাটি টাকায় উন্নীতকরণ;
ঘ) সবদ্যমান আইদন ৩টি তফসিল আদছ। প্রর্ম তফসিদল িদের অব্যাহসত,
সদ্বতীয় তফসিদল রিবার অব্যাহসত ও তৃতীয় তফসিদল িম্পূরক শুল্ক হার।
নতুন আইদন প্রর্ম তফসিদল িে ও রিবার অব্যাহসত, সদ্বতীয় তফসিদল
িম্পূরক শুল্ক হার এবাং তৃতীয় তফসিদল িে ও রিবার হ্রািকৃত/সনধ থাসরত
মূিক হার ও িসরমাণ;
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ঙ) ১৫ শতাাংশ মূিদকর িাশািাসশ সনসে থিকৃত িে ও রিবার রক্ষদত্র ৫, ৭.৫
ও ১০ শতাাংশ মূিক আদরাি;
ি) মুদ্রাস্ফীসতর িম্ভাবনার সবষয়টি সবদবিনায় সনদয় কসতিয় িে ও রিবার
রক্ষদত্র সুসনসে থি কর সনধ থারণ করা হদয়দছ;
ছ) স্থানীয় ব্যবিায়ী িয থাদয় করভার কমাদনার জন্য মূিক হার ৫ শতাাংশ
সনধ থারণ করা হদয়দছ;
জ) িদের িাংদবেনশীলতা সবদবিনায় সবদশষ ব্যবস্থা সহদিদব ঔষধ ও
রিদিাসলয়ামজাত িদের রক্ষদত্র বতথমাদনর ন্যায় স্থানীয় ব্যবিায়ী িয থাদয়
মূিদকর হার যর্াক্রদম ২.৪ শতাাংশ এবাং ২ শতাাংশ অব্যাহত রাখা
হদয়দছ;
ে) নতুন আইনটি অনলাইন সভসত্তক সবধায় সবসভন্ন িে ও রিবার িরবরাদহর
রক্ষদত্র িালাদনর তথ্য ধারদণর জন্য রোকান ও ব্যবিায় প্রসতষ্ঠাদন
Electronic Fiscal Device (EFD) এবাং Sales Data Controller
(SDC) স্থািন বাধ্যতামূলক করা হদয়দছ;
ঞ) নতুন আইন িহজ, প্রাঞ্জল ও অসধকতর ব্যবিায় বান্ধব করার জন্য মূল্য
িাংদযাজন কর ও িম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর কসতিয় িাংদশাধন,
িসরমাজথন, িসরবতথন ও িাংদযাজদনর প্রস্তাব করা হদয়দছ;
ট) আইদনর িসরবতথদনর িাদর্ িঙ্গসত ররদখ মূল্য িাংদযাজন কর ও িম্পূরক
শুল্ক সবসধমালা, ২০১৬ এর কসতিয় সবসধ ও ফরদম িাংদশাধন, িসরমাজথন,
িসরবতথন ও িাংদযাজদনর প্রস্তাব করা হদয়দছ।
মাননীয় স্পীকার
২৩৯। িরকাদরর অিাসধকারমূলক ও Fast Track ভুি প্রকল্প রযমন-বাাংলাদেশ
অর্ থননসতক অঞ্চদল (রবজা) ও িাবসলক প্রাইদভট িাট থনারশীি (সিসিসি) প্রকদল্প
সবসনদয়াগকারী প্রসতষ্ঠান এর রক্ষদত্র বতথমাদনর ন্যায় মূিক অব্যাহসত সুসবধা বহাল
রাখার প্রস্তাব করসছ। একইিাদর্ ভারী প্রদকৌশল সশল্প, রপ্তাসন খাদতর স্বার্ থ
িাংরক্ষণ এবাং রেশীয় সশদল্পর প্রসতরক্ষণ ও সবকাদশর জন্য অদটাদমাবাইল,
ররসিজাদরটর, সিজার, এয়ার কসন্ডশনার, রমাটরিাইদকল, রমাবাইল সশল্পিহ
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কসতিয় সশল্পখাদত বতথমাদনর ন্যায় মূিক ও িম্পূরক শুল্ক অব্যাহসত বহাল রাখার
প্রস্তাব করসছ।
মাননীয় স্পীকার
২৪০। িরকার মূিদকর আওতা বৃসদ্ধ, অব্যাহসতর িসরমাণ ক্রমান্বদয় িাংদকািন,
মূল্যস্ফীসত ররাধকরণ এবাং স্থানীয় সশদল্পর সবকাশ ও প্রসতরক্ষণ নীসত অনুিরণ
করদছ। জনস্বার্ থ ও রেশীয় সশদল্পর সবকাদশর জন্য আসম এখন ২০১৯-২০
অর্ থবছদর কসতিয় রক্ষদত্র মূিক অব্যাহসত প্রোদনর প্রস্তাব রিশ করসছ:
ক) েসরদ্র ও প্রাসন্তক জনদগাসির কর্া সবদবিনা কদর িাউরুটি ও বনরুটি, হাদত
বতসর সবস্কুট ও রকক প্রসত রকসজ ১৫০ টাকা মূল্যমান িয থন্ত মূিক
অব্যাহসত;
খ) কৃসষ খাদত প্রদণােনা প্রোদনর জন্য কৃসষ যন্ত্রিাসত, যর্া:- িাওয়ার সরিার,
িাওয়ার টিলার অিাদরদটি সিিার, কম্বাইন্ড হাদভথস্টার, রলাসলফ্ট িাম্প,
ররাটারী টিলার এর ওির স্থানীয় উৎিােন িয থাদয় মূিক অব্যাহসত;
গ) নারী উদদ্যািা কতৃক
থ িসরিাসলত ব্যবিায় রশা-রুদমর ওির মূিক
অব্যাহসত;
ঘ) বাাংলাদেশ হাই-রটক িাদকথ সবসনদয়াদগর রক্ষদত্র রযাগানোর ও সবদ্যযৎ
সবতরণকারী রিবার উির মূিক অব্যাহসত;
ঙ) বাাংলাদেশ অর্ থননসতক অঞ্চদল (রবজা) সবসনদয়াদগর রক্ষদত্র প্রাকৃসতক
গ্যাি, রযাগানোর ও সবদ্যযৎ সবতরণকারী রিবার উির মূিক অব্যাহসত;
ি) িাবসলক প্রাইদভট িাট থনারশীি (সিসিসি) প্রকদল্প সবসনদয়াগকারী প্রসতষ্ঠান
এর রক্ষদত্র সনমথাণ িাংস্থা, কনিালদটসন্স ও সুিারভাইজসর ফামথ,
রযাগানোর, ও আইন িরামশথক রিবার উির মূিক অব্যাহসত;
ছ) রূিপর িারমানসবক সবদ্যযৎ রকন্দ্র প্রকদল্পর রক্ষদত্র রিইট ফদরায়াি থাি,থ
সিয়াসরাং ও ফদরায়াসি থাং িাংস্থা, বীমা রকাম্পাসন, রযাগানোর ও ব্যাাংসকাং
রিবার উির মূিক অব্যাহসত।
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মাননীয় স্পীকার
২৪১। েীঘ থসেন যাবৎ মূিক অব্যাহসত রভাগ করদছ এমন িে, রযমন: প্লাসস্টক ও
এযালুসমসনয়াদমর বতসর বতজিিত্র, িয়াসবন রতল, িাম অদয়ল, িানফ্লাওয়ার
অদয়ল, িসরষার রতল ইতযাসে িদের এবাং টিসভ ও অনলাইদনর মাধ্যদম অনুষ্ঠান
িরবরাহকারী, রজযাসতষী ও ঘটকালী ইতযাসে রিবার ওির স্থানীয় িয থাদয় এবাং
Telecom Sector এর ওির আমোসন িয থাদয় মূিক আদরাি করার প্রস্তাব করসছ।
মাননীয় স্পীকার
২৪২। অতযাবশ্যক নয় এমন িদের ব্যবহার কমাদনা এবাং রেশীয় সশদল্পর
সুরক্ষার জন্য সনদম্নাি িে ও রিবার ওির িম্পূরক শুল্ক আদরাদির প্রস্তাব করসছ:
ক) যানজট সনরিন ও গণিসরবহন ব্যবস্থার উন্নয়দনর লদক্ষয যাত্রীবাহী বাি,
িেবাহী িাক ও লসর, সি হুইলার, এযাম্বুদলন্স ও স্কুলবাি ব্যতীত অন্যান্য
িকল গাসির ররসজদেশন, রুট িারসমট, সফটদনি িনে, মাসলকানা িনে
ইতযাসে িহণ ও নবায়নকাদল িসরদশাসধত িাজথ বা সফ এর উির ১০
শতাাংশ িম্পূরক শুল্ক আদরাি;
খ) িাট থাি থ সবমান ও রহসলকপ্টার অসত উচ্চসবদত্তর বাহন সহদিদব সবদবসিত।
তাই এখাদত সবদ্যমান িম্পূরক শুল্ক ২০ (সবশ) শতাাংশ হদত বৃসদ্ধ কদর
২৫ (পঁসিশ) শতাাংশ সনধ থারণ;
গ) আইিসক্রদমর ওির ৫ শতাাংশ িম্পূরক শুল্ক আদরাি;
ঘ) রমাবাইল রফাদনর সিম/সরম কাি থ ব্যবহাদরর মাধ্যদম প্রেত্ত রিবার
সবিরীদত িম্পূরক শুল্ক ৫ শতাাংশ হদত বৃসদ্ধ কদর ১০ শতাাংশ সনধ থারণ।
২৪৩। সবশ্বব্যািী ধূমিানসবদরাধী রাষ্ট্রীয় নীসতর িাদর্ িামঞ্জস্য সবধান,
তামাকজাত িদের স্বাস্থয ঝসুঁ কদহতু এর ব্যবহার কমাদনা এবাং রাজস্ব আয় বৃসদ্ধ এ
সতনটি সবষয় িমন্বয়পূব থক তামাক ও তামাকজাত িদের রক্ষদত্র সনম্নরূি শুল্ক-কর
কাঠাদমা প্রস্তাব করসছ:
ক) সিগাদরদটর সনম্নস্তদরর েশ শলাকার োম ৩৭ টাকা এবাং িম্পূরক শুল্ক ৫৫
শতাাংশ, মধ্যম স্তদরর েশ শলাকার োম ৬৩ টাকা এবাং িম্পূরক শুল্ক
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৬৫ শতাাংশ, উচ্চ স্তদরর েশ শলাকার োম ৯৩ টাকা ও ১২৩ টাকা এবাং
িম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাাংশ সনধ থারণ করার প্রস্তাব করসছ;
খ) যদন্ত্রর িাহায্য ব্যতীত হাদত বতসর সফিারসবহীন সবসির ২৫ শলাকার োম
১৪.০০ (রিৌদ্দ) টাকা ও িম্পূরক শুল্ক ৩৫ শতাাংশ এবাং সফিার িাংযুি
সবসির ২০ শলাকার োম ১৭.০০ (িদতর) টাকা ও িম্পূরক শুল্ক ৪০
শতাাংশ করার প্রস্তাব করসছ;
গ) স্বাদস্থযর জন্য ক্ষসতকর সবসি-সিগাদরদটর মত ভয়াবহ আদরকটি িে
হদলা জে থা ও গুল। এগুদলার ব্যবহার িরািসর হওয়ায় শরীদরর ওির এর
সবরূি প্রভাবও রবশী। তাই এর ব্যবহার কমাদনার জন্য প্রসত েশ িাম
জে থার োম ৩০ টাকা ও িম্পূরক শুল্ক ৫০ শতাাংশ এবাং প্রসত েশ িাম
গুদলর োম ১৫ টাকা ও িম্পূরক শুল্ক ৫০ শতাাংশ সনধ থারণ করার প্রস্তাব
করসছ।
আমোসন-রপ্তাসন শুল্ক-কর
মাননীয় স্পীকার
২৪৪। যর্াযর্ রাজস্ব আোদয়র িাশািাসশ বাসণজয িহজীকরণও অতযন্ত
গুরুত্বপূণ থ। সবশ্বব্যািী িলমান বাসণজয উোরীকরণ ও অভযন্তরীণ অর্ থনীসতদত স্থানীয়
সশদল্পর অবোনদক আদরা শসিশালী কদর রেশীয় অর্ থনীসতদত প্রবৃসদ্ধর
ধারাবাসহকতা বজায় রাখার স্বাদর্ থ সবগত িমদয় বতথমান িরকার কতৃক
থ গৃহীত
িেদক্ষদির িাদর্ িঙ্গসত ররদখ আমোসন িয থাদয় সবদ্যমান শুল্ক-কর কাঠাদমাদক
আদরা উোর ও রযৌসিক িয থাদয় সনধ থারণ করার উদদ্দদশ্য অাংশীজনদের সনকট
বাদজট প্রস্তাব আহবান করা হয়। রেশীয় সশল্প, বাসণজয ও রভািার স্বার্ থ িাংরক্ষণ
করার জন্য সবসভন্ন মহল হদত প্রাপ্ত প্রায় ২,১২৫টির রবসশ প্রস্তাব িয থাদলািনা কদর
২০১৯-২০ অর্ থবছদরর বাদজদট আমোসন শুল্ক-কর সবষদয় প্রণীত প্রস্তাব আসম
এখন আিনার মাধ্যদম মহান িাংিদে উিস্থািন করদবা।
মাননীয় স্পীকার
২৪৫। আমোসন িয থাদয়র শুল্ক, ররগুদলটসর সিউটি, িম্পূরক শুল্ক ও মূল্য
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িাংদযাজন কর িাংক্রান্ত প্রাপ্ত প্রস্তাবিমূহ সবদবিনার রক্ষদত্র সনদম্নর সবষয়গুদলা
সবদবিনায় রনয়া হদয়দছ:
 সবসনদয়াগ বান্ধব িসরদবশ সৃসির লদক্ষয সবসনদয়াগকারী এবাং ব্যবিায়ীদের
িহায়তা প্রোন;
 রপ্তাসনমুসখ ও অি-িিাে সশদল্প প্রদণােনা;
 আইসিটি খাদতর সবকাদশ প্রদয়াজনীয় নীসত িহায়তা প্রোন;
 সনতয প্রদয়াজনীয় রভাগ্য িদের িরবরাহ মূল্য স্বাভাসবক এবাং রভািাস্বার্ থ
িাংরক্ষণ;
 কৃসষ, সিসকৎিা, িামিা, বস্ত্র, মৎস্য, প্রাসণিম্পে এর উন্নয়ন ও স্থানীয়
সশদল্পর সুরক্ষা;
 িমতা ও ন্যায় সবিাদরর নীসত অনুিরণপূব থক সবদ্যমান শুল্ক-কর কাঠাদমার
রযৌসিকীকরণ;
 রটকিই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (এিসিসজ) অজথদন নীসত প্রণয়ন এবাং রাজস্ব
বৃসদ্ধ;
 Ease of doing business সূিদক বাাংলাদেদশর অবস্থাদনর উন্নয়ন;
 রিারািালান ও অিতয রঘাষণা প্রসতদরাধ এবাং বন্ড সুসবধার অিব্যবহার
ররাধ; এবাং
 স্থানীয় সশদল্পর সবকাশ ও সুরক্ষায় শুল্ক হার রযৌসিকীকরদণর মাধ্যদম
অভযন্তরীণ রাজস্ব তর্া মূল্যিাংদযাজন কর ও আয়কর আহরণ বৃসদ্ধ,
সবসনদয়াগ ও কমথিাংস্থান সৃসি এবাং ববদেসশক মুদ্রার িাশ্রয়।
মাননীয় স্পীকার
২৪৬। িলসত ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছদর সবদ্যমান ৬ (ছয়) স্তর সবসশি আমোসন
শুল্ক (Customs Duty) কাঠাদমা (০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% এবাং ২৫%),
িদব থাচ্চ আমোসন শুল্ক আদরাসিত রদয়দছ এমন িদের উির সবদ্যমান ররগুদলটসর
সিউটি ৩% এবাং ১২ (বার) স্তর সবসশি িম্পূরক শুল্ক হার (১০%, ২০%, ৩০%,
৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% এবাং
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৫০০%) আগামী ২০১৯-২০ অর্ থবছদরও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হদয়দছ।
এছািা, প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্য (রযমন: িাল, গম, রপঁয়াজ, রভাজযদতল), িার, বীজ,
এবাং কাঁিা তুলািহ আদরা কসতিয় সশদল্পর কাঁিামাদলর রক্ষদত্র সবদ্যমান ০% শুল্ক
হার অিসরবসতথত রাখার প্রস্তাব করা হদয়দছ। স্বাস্থযদিবা সুরক্ষায় অতযাবশ্যকীয়
জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবাং সিসকৎিা িরঞ্জাম আমোসনদত শূে শুল্ক হার
অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করসছ। তদব ধান িাষীদের ধাদনর ন্যায্য মূল্য
সনসিতকরদণর জন্য িাল আমোসনর উির সবদ্যমান িদব থাচ্চ ২৫% আমোসন শুল্ক
এবাং িম্প্রসত আদরাসিত ২৫% ররগুদলটসর সিউটি অব্যাহত র্াকদব।
২৪৭। উিযু থি রমৌসলক সবষয়িমূহদক প্রাধান্য সেদয় আমরা রযিমস্ত প্রস্তাব
সবদবিনা কদরসছ রিগুদলার খাতসভসত্তক সববরণ আিনার িেয় িম্মসত সনদয় মহান
জাতীয় িাংিদে উিস্থািন করসছ:
(ক) কৃসষখাত:
মাননীয় স্পীকার
২৪৮। কৃসষ আমাদের অিাসধকারপ্রাপ্ত খাত। কৃসষখাদতর প্রধান উিকরণিমূহ,
সবদশষ কদর িার, বীজ, কীটনাশক ইতযাসে আমোসনদত শূন্য শুল্কহার অব্যাহত
রাখা হদয়দছ। কৃসষ যন্ত্রিাসত ও যন্ত্রাাংশ আমোসনদত ররয়াসত শুল্ক হার অব্যাহত
রাখা হদয়দছ।
২৪৯। মৎস্য, রিাসল্ট্র ও রিইসর খাদতর রটকিই উন্নয়ন ও সবকাদশর লদক্ষয উি
খাদতর খাদ্য িামিী ও নানাসবধ উিকরণ আমোসনদত সবগত িমদয় প্রেত্ত ররয়াসত
সুসবধা অব্যাহত ররদখ নতুন উিকরণ ও যন্ত্রািাসতদত ররয়াসত সুসবধা প্রোন করা
হদয়দছ। কৃসষ খাদতর সবসভন্ন উিখাদতর প্রদণােনা িসরসশি খ এর িারসণ-৬ এ
তুদল ধরা হদয়দছ।
(খ) সশল্প খাত:
মাননীয় স্পীকার
২৫০। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃসদ্ধদত সশল্পখাদতর অবোন ক্রমাগত
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বািদছ। কমথিাংস্থান ও সবসনদয়াগ সৃসিদত এ খাদতর গুরুত্ব অিসরিীম। আমাদের
বতথমান উন্নয়ন রকৌশল হদচ্ছ- সশল্পখাদত সবসনদয়াগ বৃসদ্ধ, যর্াযর্ সুরক্ষার মাধ্যদম
সবদ্যমান সশদল্পর উৎিােন ক্ষমতার িদব থাচ্চ ব্যবহার, রপ্তাসনমুসখ সশদল্পর বহুমুখী
প্রিারপূব থক আদরা অসধক প্রসতদযাসগতািক্ষম করা। সশল্প খাদতর সবসভন্ন উিখাদতর
জন্য শুল্ক-কর হ্রাি/বৃসদ্ধর সনম্নরূি প্রস্তাব করসছ: (িসরসশি খ এর িারসণ-৭ দ্রিব্য)।
১) গুদিা দ্যধ (Milk powder): মূিক সনবসন্ধত গুদিা দ্যধ প্রসক্রয়াজাতকারী
প্রসতষ্ঠাদনর জন্য ৫% ররয়াসত হাদর গুদিা দ্যধ আমোসনর সুদযাগ রদয়দছ।
রেশীয় রিইসর ও দ্যগ্ধ খামারীদের সুরক্ষায় গুদিা দ্যধ (Milk powder) এর
সবদ্যমান ররয়াসত আমোসন শুল্ক হার ৫% হদত বৃসদ্ধ কদর ১০% করার
প্রস্তাব করা হদলা।
২) সিসন সশল্প: সিসন আমোসনদত র-সুগাদরর রক্ষদত্র প্রসত রম.টন ২,০০০/টাকা এবাং সরফাইন্ড সুগাদরর রক্ষদত্র ৪,৫০০/- হাদর রস্পসিসফক সিউটিিহ
২০% ররগুদলটসর সিউটি সবদ্যমান রদয়দছ। স্থানীয় সিসন সশদল্পর সুরক্ষায়
আমোসনকৃত র-সুগার এর রস্পসিসফক সিউটি ২,০০০/- টাকা হদত বৃসদ্ধ
কদর ৩,০০০/- টাকা এবাং সরফাইন্ড সুগাদরর রস্পসিসফক সিউটি ৪,৫০০/টাকা হদত বৃসদ্ধ কদর ৬,০০০/- টাকা সনধ থারদণর প্রস্তাব করসছ। উভয়
প্রকার সুগাদরর রক্ষদত্র সবদ্যমান ররগুদলটরী সিউটি ২০% হদত বৃসদ্ধ কদর
৩০% করার প্রস্তাব করসছ।
৩) ঔষধ সশল্প: বাাংলাদেদশ প্রস্তুতকৃত ঔষদধর মান আন্তজথাসতকভাদব
প্রশাংসিত এবাং এটি িম্ভাবনাময় রপ্তাসন খাত। ঔষধ সশদল্পর ব্যবহৃত
কাঁিামাদল শুল্ক ররয়াত সুসবধায় আমোসনর সুদযাগ রদয়দছ। কযান্সাদরর
ঔষধ বতসরর রবশ সকছু উিকরণিহ ঔষধ সশদল্পর ব্যবহৃত আরও
কদয়কটি প্রদয়াজনীয় কাঁিামাদলর রক্ষদত্র এ ররয়াসত সুসবধা প্রোদনর প্রস্তাব
করসছ। জীবন রক্ষাকারী রমসিদকল গ্যাি প্রস্তুতকারী সশদল্পর কাঁিামাল
Liquid Oxygen, Nitrogen, Argon ও Carbon Dioxide এর উির
বতথমাদন ২০% ররগুদলটসর সিউটি আদরাসিত রদয়দছ। স্বল্পমূূ্দল্য অসুস্থ
গরীব ররাগীদের সনকট রমসিকযাল গ্যাি িহজলভয করার লদক্ষয এিকল
িদের উির আদরাসিত ররগুদলটসর সিউটি ২০% হদত হ্রাি কদর ১০%
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করার প্রস্তাব করসছ।
৪) অন্যান্য সশল্প: রেশীয় সশদল্পর সুরক্ষার জন্য স্বাদর্ থ Maize (Corn) Starch
ও Manioc (Cassava) Starch, সজিিাম, আমোসনর উির ররগুদলটসর
থ
সিউটি বৃসদ্ধ এবাং িাটিকযাল
রবাি থ ও ববদ্যযসতক গৃহস্থাসল িে আমোসনদত
২০% িম্পূরক শুল্ক আদরাি করার প্রস্তাব করসছ। তাছািা স্থানীয় সলফট,
ররসিজাদরটর, কদম্প্রির, এয়ার কসন্ডশনার, রমাটর, রমাল্ড এবাং িাদ্যকা
সশল্পদক সুরক্ষার লদক্ষয এ খাদত ব্যবহৃত কসতিয় উিকরণ আমোসনদত
শুল্ক হ্রাি করার প্রস্তাব করসছ।
৫) রপ্তাসন শুল্ক: রেশীয় রাইি ব্রান অদয়ল সমলগুসলর প্রধান কািাঁমাল ধাদনর
কুিা বা রাইি এর িহজলভযতা সনসিত করদত এর উির সবদ্যমান রপ্তাসন
শুল্ক ১০% হদত বৃসদ্ধ কদর ২৫% করার প্রস্তাব করসছ। রপ্তাসন খাদত
প্রদণােনা প্রোদন Unmanufactured tobacco, Tobacco refuse এর
উির সবদ্যমান ১০% রপ্তাসন শুল্ক প্রতযাহার করার প্রস্তাব করসছ। রেশীয়
সশদল্পর স্বাদর্ থ িসরদবশ বান্ধব Building bricks রপ্তাসনদক উৎিাসহত
করার লদক্ষয িেটির উির আদরাসিত রপ্তাসন শুল্ক ২৫% হদত হ্রাি কদর
১৫% করার প্রস্তাব করসছ।
(গ) িসরবহন খাত:
মাননীয় স্পীকার
২৫১। স্থানীয় রমাটরিাইদকল উৎিােনদক উৎিাসহত করার জন্য ২০১৭-১৮
অর্ থবছর হদত শতথিাদিদক্ষ ররয়াসত সুসবধা প্রোন করা হদচ্ছ। এ খাদত প্রেত্ত
প্রদণােনা অব্যাহত রাখার িাশািাসশ রমাটর িাইদকল ও এর িাট থি উৎিােদন ৩টি
উিকরদণর শুল্ক সুসবধা রযৌসিকীকরদণর প্রস্তাব করসছ। এছািা, রেশীয় টায়ার
টিউব উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠাদনর প্রসতরক্ষদণ ১৬˜ রীম িাইজ এলসিসভ টায়ার,
রমাটরিাইদকল টায়ার এবাং সিএনসজ রববী ট্যাসক্স, হালকা যানবাহদন ব্যবহৃত
রাবার টিউব এর উির সবদ্যমান ররগুদলটসর সিউটি ৩% হদত বৃসদ্ধ কদর ৫%
করার প্রস্তাব করসছ। (িসরসশি খ এর িারসণ-৮ দ্রিব্য)।
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(ঘ) আইসিটি খাত:

২৫২। আইসিটি খাদতর অন্যতম গুরুত্বপূণ থ অনুষঙ্গ রিলুলার রফান উৎিােন ও
িাংদযাজদন ররয়াসত সুসবধা প্রোদনর কারদণ স্থানীয় িয থাদয় ৫-৬টি রিলুলার রফান
উৎিােন ও িাংদযাজনকারী প্রসতষ্ঠান গদি উদঠদছ। এ খাদত সবদ্যমান সুসবধা
অব্যাহত ররদখ রিলুলার রফান উৎিােদন প্রদয়াজনীয় কসতিয় যন্ত্রাাংদশর
আমোসনর রক্ষদত্র শুল্ক হ্রাদির প্রস্তাব করসছ। এছািা, আমোসন িয থাদয় Smart
phone এবাং Feature phone বতথমাদন ১০% আমোসন শুল্ক প্রদযাজয রদয়দছ।
Feature phone রেদশর অদিক্ষাকৃত সনম্ন আদয়র জনদগাষ্ঠী ব্যবহার কদর।
অিরসেদক Smart phone রেদশর সবত্তবান রলাকজন ব্যবহার কদর র্াদক সবধায়
Smart phone এর আমোসন শুল্ক বৃসদ্ধ কদর ২৫% করার প্রস্তাব করসছ (িসরসশি
খ এর িারসণ-৯ দ্রিব্য)।
মাননীয় স্পীকার
২৫৩। বজ্রিাত রেদশ এখন একটি অন্যতম প্রাকৃসতক দ্যদয থাগ আকাদর রেখা
সেদয়দছ। বজ্রিাদতর আঘাদত প্রসতবছর অদনক মানুষ মারা যাদচ্ছ িাশািাসশ
অদনক গুরুত্বপূণ থ ইদলসক্ট্রকযাল যন্ত্রিাসত নি হদয় অদনক ক্ষসত হদচ্ছ। এধরদনর
প্রাকৃসতক দ্যদয থাগ হদত প্রসতরক্ষার জন্য Lighting arrester এর উির সবদ্যমান
আমোসন শুল্ক ১০% হদত হ্রাি কদর ৫% করার প্রস্তাব করসছ।
২৫৪। িাম্প্রসতক িমদয় রেদশ রবশ কদয়কটি বি ধরদনর অসিকাদন্ডর ঘটনা
ঘদটদছ। বতথমাদন শুধুমাত্র মূিক সনবসন্ধত উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠাদনর জন্য সবসভন্ন
অসি সনব থািক যন্ত্রিাসত ও উিকরণ আমোসনর রক্ষদত্র ররয়াসত হাদর আমোসনর
সুসবধা সবদ্যমান রদয়দছ। অসিকাদন্ডর ঝসুঁ ক হদত রক্ষার জন্য িকল প্রসতষ্ঠানদক
ররয়াসত হাদর অসি সনব থািক যন্ত্রিাসত ও উিকরণ আমোসনর সুদযাগ প্রোন করা
প্রদয়াজন। এ কারদণ মূিক সনবসন্ধত উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠাদনর িাশািাসশ মূিক
সনবসন্ধত িকল রিবা প্রোনকারী রযমন- রহাদটল, হািিাতাল, সশক্ষা প্রসতষ্ঠান
ইতযাসে প্রসতষ্ঠানদকও এ সুসবধা প্রোদনর প্রস্তাব করসছ। তাছািা অসি সনব থািক
যন্ত্রিাসত ও উিকরদণর তাসলকায় আরও কদয়কটি প্রদয়াজনীয় যন্ত্র ও উিকরণ
অন্তভুথি করার প্রস্তাব করসছ। (িসরসশি খ এর িারসণ-১০ দ্রিব্য)।
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মাননীয় স্পীকার
২৫৫। কায থকর কাস্টমি সনয়ন্ত্রণ প্রসতষ্ঠার মাধ্যদম জাতীয় ও আন্তজথাসতক
সনরািত্তা সনসিতকরণ ও বাসণজয িহজীকরদণর লদক্ষয কাস্টমি িদ্ধসতর
আন্তজথাসতক উত্তম িি থার আেদল স্বয়াংসক্রয় কাস্টমি ঝসুঁ ক ব্যবস্থািনা িালুর
সনসমদত্ত Customs Act, 1969 এ প্রদয়াজনীয় িসরবতথন আনার প্রস্তাব করসছ।
একইিাদর্ কায থকর স্বয়াংসক্রয় কাস্টমি ঝসুঁ ক ব্যবস্থািনা িদ্ধসত বাস্তবায়দনর
লদক্ষয Customs Risk Management Department (CRMD) গঠদনর প্রস্তাব
করসছ।
২৫৬। সবসভন্ন সশদল্প প্রদয়াজনীয় নমুনা আমোসনদত িদের মূল্য ও প্রদযাজয শুল্ককর ২,০০০ টাকার িীমা অসতক্রম না করার রক্ষদত্র িে িালান শুল্ককর িসরদশাধ
ব্যসতদরদক ছাি প্রোদনর সবধান Customs Act, 1969 সবদ্যমান রদয়দছ। এ
সবধান কায থকর করার লদক্ষয এ জাতীয় িে সিসমসনমাি সহদিদব সিসিত কদর
িহজ প্রসক্রয়ায় দ্রুততার িাদর্ ছািকরদণর লদক্ষয সিসমসনমাি সবসধমালা প্রণয়দনর
প্রস্তাব করসছ।
২৫৭। স্বণ থ রিারািালান ররাধকদল্প সবদ্যমান যাত্রী (অিয থটক) ও ব্যাদগজ
(আমোসন) সবসধমালা-২০১৬ এর আওতায় এবাং বাসণসজযকভাদব স্বণ থবার
আমোসনর রক্ষদত্র প্রসত ১১.৬৬৪ িাদমর সবদ্যমান শুল্ককর ৩,০০০ টাকা হদত হ্রাি
কদর ২,০০০ টাকা করার প্রস্তাব করসছ (িসরসশি খ এর িারসণ-১১ দ্রিব্য)।
মাননীয় স্পীকার
২৫৮। কাস্টমি আইদনর প্রর্ম তফসিদল িাংদশাধন: আন্তজথাসতক বাসণজয
িহজীকরদণর উদদ্দদশ্য িদের নামকরণ এবাং রশ্রসণসবন্যািজসনত জটিলতা দূর
করার লদক্ষয আমোসন-রপ্তাসন িদে সবদ্যমান এইি.এি রকাি, বণ থনা, আমোসন
শুল্ক, িম্পূরক শুল্ক, মূল্য িাংদযাজন কর ইতযাসেদত রযিব অিঙ্গসত, ববষম্য
িসরলসক্ষত হদয়দছ-তা যর্াযর্ভাদব িরীক্ষা ও িয থাদলািনা কদর িাংদশাধন,
প্রদযাজয রক্ষদত্র পৃর্ক এইি.এি রকাি সৃজন ও রযৌসিকীকরদণর প্রস্তাব করসছ
(িসরসশি খ এর িারসণ-১২ দ্রিব্য)।
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২৫৯। আমোসনকৃত িদের সমথ্যা রঘাষণা ররাধিহ স্থানীয় সশদল্প উৎিাসেত
িদের প্রসতরক্ষদণর লদক্ষয সবলাি ও অপ্রদয়াজনীয়, িামাসজকভাদব অনসভদপ্রত,
উচ্চ শুল্ক-কর হার িম্পন্ন কসতিয় ঝসুঁ কপূণ থ িদের সবদ্যমান ট্যাসরফ রভলুয ও
সমসনমাম রভলুয রযৌসিকীকরণ করা হদয়দছ।
মাননীয় স্পীকার
২৬০। বাাংলাদেদশর অর্ থননসতক অিগসত ও উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান। অর্ থননসতক
অিগসত অজথদনর রক্ষদত্র বাাংলাদেশ আজ সবদশ্বর ররাল মদিল। এ অিযাত্রাদক
িাফদল্যর িাদর্ এসগদয় সনদত রাজস্ব প্রশািনদক ব্যািক ভূসমকা িালন করদত
হদব। জাতীয় রাজস্ব রবাি থ ইদতামদধ্য রযিকল িাংস্কার কায থক্রম িহণ কদরদছ তা
বাস্তবাসয়ত হদল রাজস্ব আহরদণ এক নব সেগদন্তর সূিনা হদব, রেদশর অর্ থনীসতর
িাকা অসধকতর িিল হদব এবাং ২০২১ িাদল মধ্যম আদয়র রেশ ও ২০৪১ িাদল
উন্নত রেশ সহদিদব আত্মপ্রকাদশর ির্ সুগম হদব।
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উিিাংহার
মাননীয় স্পীকার
২৬১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রশখ হাসিনার রনতৃদত্ব িসরিাসলত বতথমান িরকার
স্বদপ্নর সেগন্ত প্রিাসরত কদরদছ, আর বৃসদ্ধ কদরদছ স্বপ্ন বাস্তবায়দনর িক্ষমতা।
২০০৯ িাদল বতথমান িরকার রেশ িসরিালনার গুরুোসয়ত্ব িহদণর িরিরই
োসরদ্রযমুি, িমৃদ্ধ মধ্যম আদয়র বাাংলাদেশ গদি রতালার লদক্ষয সেন বেদলর
িনে, রূিকল্প ২০২১ রঘাষণা কদর। দ্রুততম িমদয় আর্ থ-িামাসজক উন্নয়দনর এই
রুিদরখা বাস্তবায়দন িরকাদরর ঈষ থণীয় িক্ষমতা ইদতামদধ্য প্রমাসণত হদয়দছ।
িরকাদরর িসরকসল্পত উন্নয়ন রকৌশল বাস্তবায়দনর মাধ্যদম রেদশ ধারাবাসহকভাদব
এক অসবশ্বাস্য গসতদবদগ উচ্চ হাদর প্রবৃসদ্ধ অসজথত হদয়দছ। অর্ থনীসতর িকল
এলাকায় আজ ইসতবািক িসরবতথন দৃশ্যমান। িাশািাসশ িাঙ্গা হদয় উদঠদছ িামীণ
অর্ থনীসত। রেদশর উত্তর-েসক্ষণ, পূব থ-িসিদম আজ রনই রকান রমৌসলক ববষম্য।
রনই রকান ব্যবধান।
২৬২। রূিকল্প ২০২১ -এর ধারাবাসহকতায় বতথমান িরকার জাসতর িামদন সনদয়
এদিদছ আর একটি নুতন রপ্রসক্ষত িসরকল্পনা ‘রূিকল্প ২০৪১’। ২০৪১ িাদলর
মদধ্য বাাংলাদেশদক উচ্চ মধ্যম আদয়র রেদশর স্তর রিসরদয় একটি শাসন্তপূণ থ, সুখী
ও িমৃদ্ধ উন্নত রেশ- রিানার বাাংলাদেশ রূিান্তদরর সনসমদত্ত আমরা িাংকল্পবদ্ধ।
মাননীয় স্পীকার
২৬৩। ইসতহাদির েীঘ থ ির্ িলায় আমরা এখন এমন এক ক্ষদণ এদি উিনীত
হদয়সছ, রযখান রর্দক রিছন সফদর তাকাদল রেখা যায় অদনক িিাই উতরাই
রিসরদয় আিার ইসতহাি। িামদন এখদনা রদয়দছ িযাদলসঞ্জাং ির্ িসরক্রমা। রকান
জাসতর িলার ির্ িবিময় িহজ ও িরলদরখার হয় না, আদি নানা বাধা ও
সবিসত্ত। সকন্তু আমাদের রদয়দছ রুদখ োঁিাবার ও প্রসতদরাধ গদি রতালার অসমত
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ুঁ রনয় উত্তরদণর ির্।
শসি। গভীর িাংকদটও বাঙালী বার বার িফলভাদব খুদজ
জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুসজবুর রহমাদনর রনতৃদত্ব ইসতহাদির িাহিী িন্তাদনরা
উিহার সেদয়সছল এই রেশ। জাসতর সিতা আমাদের রিানার বাাংলার স্বপ্ন
থ
রেসখদয়সছদলন; যুদ্ধ সবধ্বস্ত রেশটির সবিয থস্ত অর্ থনীসত পনগঠদনর
এক সবস্ময়কর
যাত্রা সতসন শুরু কদর সেদয় রগদছন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রশখ হাসিনা জাসতর সিতার
সনদে থসশত িদর্ই সনদয় যাদচ্ছন আমাদের সপ্রয় মাতৃভূসমদক এদকর ির এক সিঁসি
রভদঙ্গ অনন্য উচ্চতায়।
মাননীয় স্পীকার
২৬৪। জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুসজবুর রহমাদনর স্বদপ্নর রিানার বাাংলা
প্রসতষ্ঠায় এসগদয় যাওয়ার রিানালী যুদ্ধ এখদনা অব্যাহত আদছ এবাং অব্যাহত
র্াকদব জন্ম জন্মান্তদর। এক প্রজন্ম রর্দক অন্য প্রজদন্ম। আমাদের লাল িবুদজর
িতাকাটিদক সঘদর। যতসেন এই পৃসর্বীর বুদক লাল িবুদজর বাাংলাদেশটি র্াকদব
ততসেন এই লাল িবুদজর িতাকাটিদক সবদশ্বর িদব থাচ্চ স্থাদন িদব থাচ্চ ময থাোর
আিদন আিীন রাখদব আমাদের তারুে, আমাদের আগামী প্রজন্ম। যারা আমাদের
লাদখা রকাটি মহান মুসিদযাদ্ধাদের সূয থিন্তান। মহান মুসিদযাদ্ধাদের রদির
উত্তরাসধকার।
মাননীয় স্পীকার
২৬৫। জাসতর সিতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুসজবুর রহমান বাাংলাদেদশর সৃসিলি রর্দক
িকল িময়ই আমাদের এ জাসতর অনুদপ্ররণার উৎি সহিাদব সতসন আমাদের মাদে
সছদলন, সতসন আদছন, সতসন র্াকদবন সূদয থর মত রেেীপ্যমান। তাঁদক সঘদরই
এসগদয় যাদব রিানার বাাংলাদেশ। আর তাঁর আহ্বাদনই রেদশর মানুষ এসগদয়
আিদছ লাদখ লাদখ, রকাটিদত রকাটিদত। তাঁরা আিদব, িদ্ম ফুদলর মদতা গভীর
িাসনদক রভে কদর সূদয থর আদলাদক রেখদত; আজ, কাল এবাং অনাগত ভসবষ্যদত।
তাঁরা আিদব তাঁদের সিতা-মাতা, সপ্রয় ভাই-রবান, তাঁদের স্বজনদের রদির ঋণ
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রশাধ করদত, জাসতর সিতার স্বদপ্নর রিানার বাাংলাদেশ সবসনমথাদণ। আমাদের লাল
িবুদজর িতাকাদক সবদশ্বর শীষ থ চূিায় সনদয় রযদত।
িালামুন আলাল মুরিালীন, ওয়াল হামদ্যসলল্লাদহ রাসিল আলামীন।
মাননীয় স্পীকার আিনাদক অদশষ ধন্যবাে।

জয় বাাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাাংলাদেশ সিরজীবী রহাক ||
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িসরসশি-ক
িারসণিমূদহর তাসলকা
িারসণ

সশদরানাম

পৃষ্ঠা

১

আর্ থ-িামাসজক খাদত অিগসতর সিত্র

১০২

২

এক েশদকর অজথন

১০২

৩

২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর িাংদশাসধত বাদজট বরাদ্দ

১০৩

৪

২০১৯-২০ অর্ থবছদরর প্রস্তাসবত আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন

১০৪

৫

২০১৯-২০ অর্ থবছদরর বাসষ থক উন্নয়ন কমথসূসির খাতওয়াসর বরাদ্দ

১০৫

৬

িমি বাদজদটর খাতওয়ারী বরাদ্দ

১০৬

৭

মন্ত্রণালয়/সবভাগওয়ারী বাদজট বরাদ্দ

১০৮
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িারসণ ১: আর্ থ-িামাসজক খাদত অিগসতর সিত্র
বছর
২০০৬
২০০৭
২০০৮
২০০৯
২০১০
২০১১
২০১২
২০১৩
২০১৪
২০১৫
২০১৬
২০১৭
২০১৮

প্রতযাসশত গি
আয়ুষ্কাল
(বছর)
৬৫.৪
৬৬.৬
৬৬.৮
৬৭.২
৬৭.৭
৬৯.০
৬৯.৪
৭০.৪
৭০.৭
৭০.৯
৭১.৬
৭২.৮

জনিাংখ্যা
বৃসদ্ধর হার
(%)
১.৪৯
১.৪৭
১.৪৫
১.৩৬
১.৩৬
১.৩৭
১.৩৬
১.৩৭
১.৩৭
১.৩৭
১.৩৭
১.৩৭

-

-

েসরদ্র
জনিাংখ্যা
(%)
৩৮.৪
৩৬.৮
৩৫.১
৩৩.৪
৩১.৫
২৯.৯
২৮.৫
২৭.২
২৬.০
২৪.৮
২৪.৩
২৩.১*
২১.৮*

অসতেসরদ্র
জনিাংখ্যা
(%)
২৪.২
২২.৬
২১.০
১৯.৩
১৭.৬
১৬.৫
১৫.৪
১৪.৬
১৩.৮
১২.৯
১২.৯
১২.১*
১১.৩*

িাক্ষরতার
হার (%)
৫২.৩
৫৩.৩
৫৪.৪
৫৫.৫
৫৬.৮
৫৫.৮
৫৬.৩
৫৭.২
৫৮.৬
৬৩.৬
৭১.০
৭২.৩

সশশু মৃতুয হার
(প্রসত হাজার
জীসবত জদন্ম)
৪৫.০
৪৩.০
৪১.০
৩৯.০
৩৬.০
৩৫.০
৩৩.০
৩১.০
৩০.০
২৯.০
২৮.০
২৪.০

-

-

উৎি: বাাংলাদেশ িসরিাংখ্যান বুযদরা, WDI, *প্রাক্কসলত।

িারসণ ২: এক েশদকর অজথন
অর্ থবছর

২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০
(প্রদক্ষিণ)

সজসিসি
প্রবৃসদ্ধ

সবসনদয়াগ (% সজসিসি)

মার্াসিছু
জাতীয় আয়
(মা.ি.)

৬.৪৬
৬.৫২
৬.০১
৬.০৬
৬.৫৫
৭.১১
৭.২৮
৭.৮৬
৮.১৩িা

িরকাসর
৫.২৬
৫.৭৬
৬.৬৪
৬.৫৫
৬.৮২
৬.৬৬
৭.৪১
৮.০
৮.২িা

ব্যসিখাত
২২.১৬
২২.৫০
২১.৭৫
২২.০৩
২২.০৭
২২.৯৯
২৩.১০
২৩.২৬
২৩.৪িা

রমাট
২৭.৪২
২৮.২৬
২৮.৩৯
২৮.৫৮
২৮.৮৯
২৯.৬৫
৩০.৫১
৩১.২৩
৩১.৬িা

৯২৮
৯৫৫
১,০৫৪
১,১৮৪
১,৩১৬
১,৪৬৫
১,৬১০
১,৭৫১
১,৯০৫িা

৮.২

৮.৬

২৪.২

৩২.৮

২১৭৩

সবদ্যযৎ খাদ্যশস্য
মূল্যস্ফীসত
উৎিােন উৎিােন
(বাসষ থক
ক্ষমতা
(লক্ষ
গি)
(রম.ওয়াট) রম.ট.)
৭,২৬৪
৩৬০.৭
৮,৭১৬ ৩৬৮.৮
৯,১৫১
৩৭২.৭
১০,৪১৬ ৩৮১.৭
১১,৫৩৪ ৩৮৪.২
১৪,৪২৯ ৩৮৮.২
১৫,৩৭৯ ৩৮৬.৩
১৮,৭৫৩ ৪০৪.০৩
২১,৬২৯খ ৪২৯.৯৩*
-

-

১০.৯
৮.৭
৬.৮
৭.৪
৬.৪
৫.৯
৫.৪
৫.৮
৫.৪ক
৫.৫

উৎি: বাাংলাদেশ িসরিাংখ্যান বুযদরা ও সবদ্যযৎ সবভাগ, িা= িামসয়ক, ক= মাি থ, ২০১৯ িয থন্ত, খ= ৩০ রম, ২০১৯ িয থন্ত,
*কৃসষ িম্প্রিারণ অসধেপ্তর, কৃসষ মন্ত্রণালয় কতৃথক প্রাক্কসলত।
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িারসণ ৩: ২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর িাংদশাসধত বাদজট বরাদ্দ
(রকাটি টাকায়)

খাত
রমাট রাজস্ব আয়
এনসবআর রাজস্ব
এনসবআর বসহভূথত রাজস্ব
কর ব্যতীত প্রাসপ্ত
রমাট ব্যয়
িসরিালন আবতথক ব্যয়
উন্নয়ন ব্যয়
তন্মদধ্য বাসষ থক উন্নয়ন কমথসূসি
অন্যান্য ব্যয়
বাদজট ঘাটসত

বাদজট ২০১৮-১৯ িাংদশাসধত ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ মাি থ িয থন্ত প্রকৃত
৩,৩৯,২৮০
৩,১৬,৬১২
১,৮৬,৩০৪
(১৩.৪)
(১২.৫)
(৭.৩)
২৯৬২০১
২৮০০০০
১৬২০৫৪
৯৭২৭
৯৬০০
৫৪২০
৩৩৩৫২
২৭০১৩
১৮৮৩০
৪,৬৪,৫৭৩
৪,৪২,৫৪১
২,০৬,৩৪০
(১৮.৩)
(১৭.৪)
(৮.১)
২৫১৬৬৮
২৪৭৭৪৭
১৪০৯৬১
(৯.৯)
(৯.৮)
(৫.৬)
১৭৯৬৬৯
১৭৩৪৪৯
৪৭২৭৫
(৭.১)
(৬.৮)
(১.৯)
১৭৩০০০
১৬৭০০০
৪৬৮৬০
(৬.৮)
(৬.৬)
(১.৮)
৩৩,২৩৬
২১,৩৪৫
১৮,১০৪
(১.৩)
(০.৮)
(০.৭)
-১২৫,২৯৩
-১২৫,৯২৯
-২০,০৩৬
(-৪.৯)
(-৫.০)
(-০.৮)

অর্ থায়ন
ববদেসশক উৎি
অভযন্তরীণ উৎি
তন্মদধয ব্যাাংক উৎি
সজসিসি

৫৪০৬৭
(২.১)
৭১২২৬
(২.৮)
৪২০২৯
(১.৭)
২৫,৩৭,৮৪৯ক

৪৭১৮৪
(১.৯)
৭৮৭৪৫
(৩.১)
৩০৮৯৫
(১.২)
২৫,৩৬,১৭৭খ

৭২২
(০.০৩)
২৪৪০৭
(০.৯৬)
১৭১০
(০.১)
২৫,৩৬,১৭৭খ

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধসনদত সজসিসি’র শতাাংশ; ক= বাদজট প্রণয়নকালীন নাসমক সজসিসি; খ= নাসমক সজসিসির
িামসয়ক সহিাব।
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িারসণ ৪: ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর বাদজদট প্রস্তাসবত আয় ও ব্যদয়র প্রাক্কলন
(রকাটি টাকায়)

খাত
১
রমাট রাজস্ব আয়
তন্মদধ্য,
এনসবআর কর
এনসবআর বসহভূথত কর
কর ব্যতীত প্রাসপ্ত
রমাট ব্যয়
িসরিালন আবতথক ব্যয়
উন্নয়ন ব্যয়

বাদজট
২০১৯-২০
২
৩,৭৭,৮১০
(১৩.১)

িাংদশাসধত
২০১৮-১৯
৩
৩,১৬,৬১৩
(১২.৫)

বাদজট
২০১৮-১৯
৪
৩,৩৯,২৮০
(১৩.৪)

সহিাব
২০১৭-১৮
৫
২,১৬,৫৫৫
(৯.৬)

৩,২৫,৬০০
১৪,৫০০
৩৭,৭১০
৫,২৩,১৯০
(১৮.১)
২,৭৭,৯৩৪
(৯.৬)
২,১১,৬৮৩
(৭.৩)

২,৮০,০০০
৯,৬০০
২৭,০১৩
৪,৪২,৫৪১
(১৭.৪)
২,৪৭,৭৪৭
(৯.৮)
১,৭৩,৪৪৯
(৬.৮)

২,৯৬,২০১
৯,৭২৭
৩৩,৩৫২
৪,৬৪,৫৭৩
(১৮.৩)
২,৫১,৬৬৮
(৯.৯)
১,৭৯,৬৬৯
(৭.১)

১,৮৭,১০৩
৭,২২৩
২২,২২৯
৩,২১,৮৬২
(১৪.৩)
১,৭৮,৮৭৯
(৭.৯)
১,২২,১৫৪
(৫.৪)

২,০২,৭২১
(৭.০)
৩৩,৫৭৩
(১.২)
-১৪৫,৩৮০
(-৫.০)

১,৬৭,০০০
(৬.৬)
২১,৩৪৫
(০.৮)
-১২৫,৯২৯
(-৫.০)

১,৭৩,০০০
(৬.৮)
৩৩,২৩৬
(১.৩)
-১২৫,২৯৩
(-৪.৯)

১,১৯,৫৩৮
(৫.৩)
২০,৮২৯
(০.৯)
-১০৫,৩০৬
(-৪.৭)

৬৮,০১৬
(২.৪)
৭৭,৩৬৩
(২.৭)
৪৭,৩৬৪
(১.৬)
২৮,৮৫,৮৭২ক

৪৭,১৮৪
(১.৯)
৭৮,৭৪৫
(৩.১)
৩০,৮৯৫
(১.২)
২৫,৩৬,১৭৭খ

৫৪,০৬৭
(২.১)
৭১,২২৬
(২.৮)
৪২,০২৯
(১.৭)
২৫,৩৭,৮৪৯ক

২৬,৪৮৯
(১.২)
৭৯,০৭৬
(৩.৫)
১১,৭৩১
(০.৫)
২২,৫০,৪৭৯

তন্মদধ্য,
বাসষ থক উন্নয়ন কমথসূসি
অন্যান্য ব্যয়
বাদজট ঘাটসত
অর্ থায়ন
ববদেসশক উৎি (অনুোন িহ)
অভযন্তরীণ উৎি
তন্মদধ্য ব্যাাংক উৎি
সজসিসি

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধসনদত সজসিসি’র শতাাংশ রেখাদনা হদয়দছ; ক= বাদজট প্রণয়নকালীন নাসমক সজসিসি; খ= নাসমক
সজসিসির িামসয়ক সহিাব।
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িারসণ ৫: ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর বাসষ থক উন্নয়ন কমথসূসির খাতওয়াসর বরাদ্দ
(রকাটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/সবভাগ

বাদজট িাংদশাসধত বাদজট
সহিাব
সহিাব
সহিাব
সহিাব
২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫

(ক) মানবিম্পে

৯,২৭০ ৬,৪২৭
(৪.৬)
(৩.৮)
৯,৯৩৭ ৮,২৬১
২. স্বাস্থযদিবা সবভাগ
(৪.৯)
(৪.৯)
৩. মাধ্যসমক ও উচ্চ সশক্ষা ৮,৯২৭ ৬,১৪৯
সবভাগ
(৪.৪)
(৩.৭)
২৭,৪৮১ ২১,৩৩৬
৪. অন্যান্য
(১৩.৬)
(১২.৮)
৫৫,৬১৫ ৪২,১৭৩
উি-রমাট:
(২৭.৪)
(২৫.৩)
(খ) কৃসষ ও িল্লী উন্নয়ন
২৯,৭৭৭ ২৬,৬২০
৫. স্থানীয় িরকার সবভাগ
(১৪.৭)
(১৫.৯)
৬,২৫৭ ৬,০১৮
৬. িাসনিম্পে মন্ত্রণালয়
(৩.১)
(৩.৬)
১,৮২৩ ১,৮০৭
৭. কৃসষ মন্ত্রণালয়
(০.৯)
(১.১)
৫,৬৩২ ৪,৪৮৪
৮. অন্যান্য
(২.৮)
(২.৭)
৪৩,৪৮৯ ৩৮,৯২৯
উি-রমাট:
(২১.৫)
(২৩.৩)
(গ) জ্বালাসন অবকাঠাদমা
২৬,০১৪ ২৪,১৭৬
৯. সবদ্যযৎ সবভাগ
(১২.৮)
(১৪.৫)
১,৯১৬ ২,২০৯
১০. জ্বালাসন ও খসনজ
িম্পে
(০.৯)
(১.৩)
২৭,৯৩০ ২৬,৩৮৫
উি-রমাট:
(১৩.৮)
(১৫.৮)
(ঘ) রযাগাদযাগ অবকাঠাদমা
১২,৫৯৯ ৭,৮৪৭
১১. ররলির্ মন্ত্রণালয়
(৬.২)
(৪.৭)
২৫,১৬৩ ১৯,৮০৩
১২. িিক িসরবহন ও
মহািিক সবভাগ
(১২.৪)
(১১.৯)
৮,৫৬১ ৬,৩৪৪
১৩. রিতু সবভাগ
(৪.২)
(৩.৮)
১. প্রার্সমক ও গণসশক্ষা
মন্ত্রণালয়

৮,৩১২ ৬,৫৪৫ ৫,৪৫২
(৪.৮)
(৫.৫)
(৬.০)
৯,০৪১ ৫,৩৩৯ ৩,৫৪০
(৫.২)
(৪.৫)
(৩.৯)
৬,০০৬ ৩,৩৭৫ ৫,০০৩
(৩.৫)
(২.৮)
(৫.৫)
২৩,০৯৩ ৮,১৮৭ ৮,১৯২
(১৩.৩)
(৬.৮)
(৯.১)
৪৬,৪৫২ ২৩,৪৪৬ ২২,১৮৭
(২৬.৯)
(১৯.৬)
(২৪.৬)

৪,৯২৪
(৬.০)
৩,৩৬২
(৪.১)
৩,৬৫৯
(৪.৫)
৫,০৬৪
(৬.২)
১৭,০০৯
(২০.৮)

৩,৯৯৪
(৬.২)
৩,২৮৮
(৫.১)
৩,৭৮৫
(৫.৮)
৫,১৫৩
(৭.৯)
১৬,২২০
(২৫.০)

২৫,৩৩৮ ১৫,০৩০ ১৭,৯৯৫ ১৫,২৮৫ ১৩,৯৮৩
(১৪.৬)
(১২.৬)
(১৯.৯)
(১৮.৭)
(২১.৫)
৫,৬০৬ ৪,৬৬০ ৩,৬৭১ ২,৭১৮ ২,০৬১
(৩.২)
(৩.৯)
(৪.১)
(৩.৩)
(৩.২)
১,৮৪৪ ১,৩৯৮ ১,৬৩৭ ১,৭৩৩ ১,৪০৬
(১.১)
(১.২)
(১.৮)
(২.১)
(২.২)
৪,৮৬৪ ৩,৯০৪ ৩,০৯৫ ২,৬৫০ ২,৬২৬
(২.৮)
(৩.৩)
(৩.৪)
(৩.২)
(৪.০)
৩৭,৬৫২ ২৪,৯৯২ ২৬,৩৯৮ ২২,৩৮৬ ২০,০৭৬
(২১.৮)
(২০.৯)
(২৯.২)
(২৭.৪)
(৩০.৯)
২২,৮৯৩ ২৬,৫৫২ ১৩,৪৪৭ ১৫,৮৬৪
(১৩.২)
(২২.২)
(১৪.৯)
(১৯.৪)
১,৮২০
৮৬২
১,০৯৯ ১,০৫৬
(১.১)
(০.৭)
(১.২)
(১.৩)
২৪,৭১৩ ২৭,৪১৪ ১৪,৫৪৬ ১৬,৯২০
(১৪.৩)
(২২.৯)
(১৬.১)
(২০.৭)

৮,৩০৫
(১২.৮)
১,০১৪
(১.৬)
৯,৩১৯
(১৪.৪)

১১,১৫৫ ৯,৭০১
(৬.৪)
(৮.১)
২০,৮১৭ ১৫,৮৮২
(১২.০)
(১৩.৩)
৯,১১২ ৩,২২০
(৫.৩)
(২.৭)

৩,২৮১
(৫.১)
৪,২৯৮
(৬.৬)
৫,২৯৯
(৮.২)
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২,০৫৩
(২.৩)
৭,৯৫৪
(৮.৮)
৩,৭৩৮
(৪.১)

৪,০৯৩
(৫.০)
৬,৫০৭
(৮.০)
৫,২৬৬
(৬.৫)

বাদজট
২০১৯-২০
৬,৪৮২
(৩.২)
৫২,৮০৫
উি-রমাট:
(২৬.০)

মন্ত্রণালয়/সবভাগ
১৪. অন্যান্য

রমাট:
১৫. অন্যান্য
রমাট এসিসি

১,৭৯,৮৩৯
(৮৮.৭)
২২,৮৮২
(১১.৩)
২,০২,৭২১

িাংদশাসধত বাদজট
সহিাব
২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮
৪,৬০৬ ৪,৩৬৬ ২,৭৫৬
(২.৮)
(২.৫)
(২.৩)
৩৮,৬০০ ৪৫,৪৫০ ৩১,৫৫৯
(২৩.১)
২৬.৩) (২৬.৪)
১,৪৬,০৮৭ ১,৫৪,২৬৭ ১,০৭,৪১১
(৮৭.৫)
(৮৯.২)
(৮৯.৯)
২০,৯১৩ ১৮,৭৩৩ ১২,১২৭
(১২.৫)
(১০.৮)
(১০.১)
১,৬৭,০০০ ১,৭৩,০০০ ১,১৯,৫৩৮

সহিাব
২০১৬-১৭
২,২৯৯
(২.৫)
১৬,০৪৪
(১৭.৮)
৭৯,১৭৫
(৮৭.৭)
১১,১৩৪
(১২.৩)
৯০,৩০৯

সহিাব
২০১৫-১৬
১,৩৬২
(১.৭)
১৭,২২৮
(২১.১)
৭৩,৫৪৩
(৯০.১)
৮,০৬৯
(৯.৯)
৮১,৬১২

সহিাব
২০১৪-১৫
৭৫৭
(১.২)
১৩,৬৩৫
(২১.০)
৫৯,২৫০
(৯১.৩)
৫,৬৬৯
(৮.৭)
৬৪,৯১৯

উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধসনদত রমাট এসিসি বরাদদ্দর শতকরা হার রেখাদনা হদয়দছ।

িারসণ ৬: িমি বাদজদটর খাতসভসত্তক বাদজট বরাদ্দ
(রকাটি টাকায়)

বাদজট িাংদশাসধত বাদজট
মন্ত্রণালয়/সবভাগ
২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯
১,৪৩,৪২৯ ১,২৩,৫২৪ ১,২৭,০২২
(ক) িামাসজক অবকাঠাদমা
(২৭.৪১) (২৭.৯১) (২৭.৩৪)
মানব িম্পে
২৯,৬২৩ ২৫,৮৬৭ ২৪,৮৮৯
১. সশক্ষা মন্ত্রণালয়
(৫.৬৬) (৫.৮৫) (৫.৩৬)
২৪
,০৪১ ২০,৫২১ ২২,৪৬৬
২. প্রার্সমক ও গণসশক্ষা
মন্ত্রণালয়
(৪.৬০)
(৪.৬৪)
(৪.৮৪)
৩. স্বাস্থয ও িসরবার কল্যাণ ১৯,৯৪৪ ১৭,২৬৯ ১৮,১৫৯
মন্ত্রণালয়
(৩.৮১)
(৩.৯০)
(৩.৯১)
৫৫,৪৪৮ ৪৬,১১৯ ৪৭,৬৯৪
৪. অন্যান্য
(১০.৬০) (১০.৪২) (১০.২৭)
১,২৯,০৫৬ ১,০৯,৭৭৬ ১,১৩,২০৮
উি-রমাট:
(২৪.৬৭) (২৪.৮১) (২৪.৩৭)
খাদ্য ও িামাসজক সনরািত্তা
৪,৫০২ ৪,০৩১ ৪,১৫৬
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়
(০.৮৬)
(০.৯১)
(০.৮৯)
৯,৮৭১ ৯,৭১৭ ৯,৬৫৮
৬. দ্যদয থাগ ব্যবস্থািনা ও
ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(১.৮৯)
(২.২০)
(২.০৮)
১৪,৩৭৩ ১৩,৭৪৮ ১৩,৮১৪
উি-রমাট:
(২.৭৫)
(৩.১১)
(২.৯৭)
১,৬৪,৬০৩ ১,৪১,০৮১ ১,৪৩,৯৮১
(খ) রভৌত অবকাঠাদমা
(৩১.৪৬) (৩১.৮৮) (৩০.৯৯)
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সহিাব
সহিাব
সহিাব
সহিাব
২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫
৮৭,৯১৪ ৮৩,০৮৮ ৭২,৮৭৮ ৫৫,৮৫৭
(২৭.৩১) (২৯.৯৭) (৩০.২৬) (২৬.৭৪)
২০,১৪৪
(৬.২৬)
১৮,৩৪৪
(৫.৭০)
১৩,০৩৬
(৪.০৫)
২৮,৮৯১
(৮.৯৮)
৮০,৪১৫
(২৪.৯৮)

২১,০৮১
(৭.৬০)
১৭,৩৩০
(৬.২৫)
১০,৩৪১
(৩.৭৩)
২৭,২৪৭
(৯.৮৩)
৭৫,৯৯৯
(২৭.৪১)

১৭,৪২৯
(৭.২৪)
১৬,২৪০
(৬.৭৪)
১০,২৫১
(৪.২৬)
২০,৯০৪
(৮.৬৮)
৬৪,৮২৪
(২৬.৯২)

১৩,২৫৯
(৬.৩৫)
১১,৮৯৮
(৫.৭০)
৮,৩৯২
(৪.০২)
১৬,৮১৬
(৮.০৫)
৫০,৩৬৫
(২৪.১১)

১,৭৪৮
(০.৫৪)
৫,৭৫১
(১.৭৯)
৭,৪৯৯
(২.৩৩)
১,১২,৭২৮
(৩৫.০২)

৩৫২
১,২৬৯
৭৩৫
(০.১৩) (০.৫৩) (০.৩৫)
৬,৭৩৭ ৬,৭৮৫ ৪,৭৫৭
(২.৪৩) (২.৮২) (২.২৮)
৭,০৮৯ ৮,০৫৪ ৫,৪৯২
(২.৫৬) (৩.৩৪) (২.৬৩)
৮১,৮০৬ ৮১,৯৮৪ ৬৫,১৬৭
(২৯.৫১) (৩৪.০৫) (৩১.২০)

বাদজট িাংদশাসধত বাদজট
সহিাব
সহিাব
সহিাব
সহিাব
২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫

মন্ত্রণালয়/সবভাগ
কৃসষ ও িল্লী উন্নয়ন

১৪,০৪৯
(২.৬৯)
৭,৯৩২
৮. িাসনিম্পে মন্ত্রণালয়
(১.৫২)
৩৪,২৪০
৯. স্থানীয় িরকার সবভাগ
(৬.৫৪)
১০,০১৩
১০. অন্যান্য
(১.৯১)
৬৬,২৩৪
উি-রমাট:
(১২.৬৬)
২৮,০৫১
সবদ্যযৎ ও জ্বালাসন
(৫.৩৬)
রযাগাদযাগ অবকাঠাদমা
২৯,২৭৪
১১. িিক সবভাগ
(৫.৬০)
১৬,২৬৩
১২. ররলির্ মন্ত্রণালয়
(৩.১১)
৮,৫৬৪
১৩. রিতু সবভাগ
(১.৬৪)
৭,২৫৯
১৪. অন্যান্য
(১.৩৯)
৬১,৩৬০
উি-রমাট:
(১১.৭৩)
৮,৯৫৮
১৫. অন্যান্য রিক্টর
(১.৭১)
১,২৩,৬৪১
(গ) িাধারণ রিবা
(২৩.৬৩)
২৭,৬৩৭
জনশৃাংখলা ও সনরািত্তা
(৫.২৮)
৯৬,০০৪
১৬. অন্যান্য
(১৮.৩৫)
৭. কৃসষ মন্ত্রণালয়

রমাট:
(ঘ) সুে িসরদশাধ
(ঙ) সিসিসি ভতুসথ ক ও োয়

১২,৭৮৮
(২.৮৯)
৭,৬৭৯
(১.৭৪)
৩০,৬৯৫
(৬.৯৪)
৮,৫১৫
(১.৯২)
৫৯,৬৭৭
(১৩.৪৯)
২৬,৫০৩
(৫.৯৯)

১৩,৯১০
(২.৯৯)
৭,০৯৩
(১.৫৩)
২৯,১৫০
(৬.২৭)
৮,৭৭৬
(১.৮৯)
৫৮,৯২৯
(১২.৬৮)
২৪,৯২০
(৫.৩৬)

৯,২৩৭
(২.৮৭)
৬,০২৬
(১.৮৭)
১৮,৬২৩
(৫.৭৯)
৬,৮১২
(২.১২)
৪০,৬৯৮
(১২.৬৪)
২৮,৫৬১
(৮.৮৭)

৭,৬২৬ ১০,৭৪০
(২.৭৫) (৪.৪৬)
৪,৬৩৬ ৩,৬৪৬
(১.৬৭) (১.৫১)
২০,৭৩১ ১৭,৭০১
(৭.৪৮) (৭.৩৫)
৭,১৫১ ৫,৬৮২
(২.৫৮) (২.৩৬)
৪০,১৪৪ ৩৭,৭৬৯
(১৪.৪৮) (১৫.৬৮)
১৪,৬২১ ১৬,৯৮৪
(৫.২৭) (৭.০৫)

১০,৩৪৫
(৪.৯৫)
২,৮৪৩
(১.৩৬)
১৬,০৬০
(৭.৬৯)
৫,০৫৪
(২.৪২)
৩৪,৩০২
(১৬.৪২)
৯,৩৫৯
(৪.৪৮)

২৩,৪৮৬
(৫.৩১)
১১,২৩১
(২.৫৪)
৬,৩৪৬
(১.৪৩)
৫,২৮৫
(১.১৯)
৪৬,৩৪৮
(১০.৪৭)
৮,৫৫৩
(১.৯৩)
১,০৭,৬১৩
(২৪.৩২)
২৮,০৬৮
(৬.৩৪)
৭৯,৫৪৫
(১৭.৯৭)

২৪,৩৮০
(৫.২৫)
১৪,৫৪২
(৩.১৩)
৯,১১৪
(১.৯৬)
৫,০৪৫
(১.০৯)
৫৩,০৮১
(১১.৪৩)
৭,০৫১
(১.৫২)
১,১৭,৩২৫
(২৫.২৫)
২৬,৫৯৪
(৫.৭২)
৯০,৭৩১
(১৯.৫৩)

১৯,২৯৮
(৬.০০)
১২,৪০৬
(৩.৮৫)
৩,২৪২
(১.০১)
৩,৩৪৬
(১.০৪)
৩৮,২৯২
(১১.৯০)
৫,১৭৭
(১.৬১)
৬৮,৬৪২
(২১.৩৩)
২২,০৫২
(৬.৮৫)
৪৬,৫৯০
(১৪.৪৮)

১০,৪৯৮
(৩.৭৯)
৩,৪৮৯
(১.২৬)
৩,৭৬৯
(১.৩৬)
২,৮৪৯
(১.০৩)
২০,৬০৫
(৭.৪৩)
৬,৪৩৬
(২.৩২)
৭০,২২৮
(২৫.৩৩)
২০,৬৪৬
(৭.৪৫)
৪৯,৫৮২
(১৭.৮৮)

৬,৪৬০
(৩.০৯)
৫,০৯৩
(২.৪৪)
৫,২৯৯
(২.৫৪)
১,০৩৬
(০.৫০)
১৭,৮৮৮
(৮.৫৬)
৩,৬১৮
(১.৭৩)
৪১,৪৬৯
(১৯.৮৫)
১৩,১৬১
(৬.৩০)
২৮,৩০৮
(১৩.৫৫)

৮,৯০০
(৩.৭০)
৬,৩৩৪
(২.৬৩)
৫,২৯৭
(২.২০)
১,৮২৬
(০.৭৬)
২২,৩৫৭
(৯.২৮)
৪,৮৭৪
(২.০২)
৪৮,৬২৬
(২০.১৯)
১৬,৪৭৪
(৬.৮৪)
৩২,১৫২
(১৩.৩৫)

৪,৩১,৬৭৩ ৩,৭২,২১৮ ৩,৮৮,৩২৮ ২,৬৯,২৮৪ ২,৩৫,১২২ ২,০৩,৪৮৮ ১,৬২,৪৯৩
(৮২.৫)
৫৭,০৭০
(১০.৯১)
৩৩,২০২

(৮৪.১)
৪৮,৭৪৫
(১১.০১)
১৯,২১৪

(৮৩.৬) (৮৩.৭) (৮৪.৮) (৮৪.৫) (৭৭.৮)
৫১,৩৪০ ৪১,৭৬৫ ৩৫,৩৩৭ ৩৩,১১৭ ৩০,৯৭৩
(১১.০৫) (১২.৯৮) (১২.৭৫) (১৩.৭৫) (১৪.৮৩)
২২,৪১৬ ২,৫৭৮ ১,৩৩৪ ৩,৭৭০ ৪,২৮১
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বাদজট
২০১৯-২০
(৬.৩৫)
১,২৪৫
(ি) নীট ঋণ োন ও অন্যান্য
(০.২৪)
রমাট বাদজট: ৫,২৩,১৯০
মন্ত্রণালয়/সবভাগ

িাংদশাসধত
২০১৮-১৯
(৪.৩৪)
২,৩৬৪
(০.৫৩)

বাদজট
২০১৮-১৯
(৪.৮৩)
২,৪৮৯
(০.৫৪)

সহিাব
২০১৭-১৮
(০.৮০)
৮,২৩৫
(২.৫৬)

সহিাব
সহিাব
২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬
(০.৪৮) (১.৫৭)
৫,৪৪৩
৪৩২
(১.৯৬) (০.১৮)

সহিাব
২০১৪-১৫
(২.০৫)
১১,১২৭
(৫.৩৩)

৪,৪২,৫৪১ ৪,৬৪,৫৭৩ ৩,২১,৮৬২ ২,৭৭,২৩৬ ২,৪০,৮০৭ ২,০৮,৮৭৪
উৎি: অর্ থ সবভাগ; বন্ধসনদত রমাট বাদজদটর শতকরা হার রেখাদনা হদয়দছ।

িারসণ ৭: মন্ত্রণালয়/সবভাগওয়াসর বাদজট বরাদ্দ
(রকাটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/সবভাগ
রাষ্ট্রিসতর কায থালয়
বাাংলাদেশ জাতীয় িাংিে
প্রধানমন্ত্রীর কায থালয়
মসন্ত্রিসরষে সবভাগ
বাাংলাদেশ সুসপ্রম রকাট থ
সনব থািন কসমশন িসিবালয়
জনপ্রশািন মন্ত্রণালয়
বাাংলাদেশ িরকাসর কমথ কসমশন
অর্ থ সবভাগ
বাাংলাদেদশর কম্পদিালার এন্ড অসিটর রজনাদরদলর কায থালয়
অভযন্তরীণ িম্পে সবভাগ
আসর্ থক প্রসতষ্ঠান সবভাগ
অর্ থননসতক িম্পকথ সবভাগ
িসরকল্পনা সবভাগ
বাস্তবায়ন, িসরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সবভাগ
িসরিাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থািনা সবভাগ
বাসণজয মন্ত্রণালয়
িররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রসতরক্ষা মন্ত্রণালয়
িশস্ত্রবাসহনী সবভাগ
আইন ও সবিার সবভাগ
জনসনরািত্তা সবভাগ
রলসজিদলটিভ ও িাংিে সবষয়ক সবভাগ
প্রার্সমক ও গণসশক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যসমক ও উচ্চ সশক্ষা সবভাগ
সবজ্ঞান ও প্রযুসি মন্ত্রণালয়
স্বাস্থয রিবা সবভাগ
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বাদজট
২০১৯-২০
২৪
৩২৮
৩,৫২৮
২৪১
১৯৫
১,৯২১
২,৯৩৮
১০২
১,৩০,৮১০
২৩৮
২,৮৯৯
৩,০৪২
৪,৫৬০
১,২৩১
১৪৯
৩৭৫
৬৩২
১,৬২১
৩২,৫২০
৩৮
১,৬৫১
২১,৯২০
৩৫
২৪,০৪০
২৯,৬২৪
১৬,৪৩৯
১৯,৯৪৪

িাংদশাসধত
২০১৮-১৯
২৩
২৯৯
২,৮১৮
১৫৫
২১৩
৪,৩৪৩
২,৮৫৪
১২৮
৯৫,৬৮২
২১৭
২,৩২০
২,২৩৭
৩,৭৩০
৫১৩
১৪৫
৭৪১
৪৮৬
১,৪০২
৩০,৬৭০
৩৪
১,৫৭৭
২২,০৯৯
৩৮
২০,৫২১
২৫,৮৬৬
১২,৩৯১
১৭,২৬৯

বাদজট
২০১৮-১৯
২৩
৩৩২
২,৮০১
১৪৭
১৮০
১,৮৯৫
২,৬২৪
৭৭
১,১৭,১৪২
২১৫
২,৪২৭
২,৬২২
৩,২১৯
১,৩৮০
১৩৫
৫৯৯
৫৫৬
১,২৫০
২৯,০৬৬
৩৫
১,৫২২
২১,৪২৪
৩৫
২২,৪৬৫
২৪,৮৯৫
১২,২০১
১৮,১৬৬

বাদজট
২০১৯-২০
১,৯৩০
৬,৮৮১
৩,৭৪৯
৩১৩
৬,৬০৩
৯৮৯
৫৭৬
১,৩৩৮
১,৪৮৫
৩৪,২৪১
২,৪৪৯
১,৫৫৬
৫৯১
৮০০
১,৯৮৬
১৪,০৫৩
২,৯৩২
১,৪৯৫
১,৯৪৩
৭,৯৩২
৪,৮১৪
৯,৮৭১
২৯,২৭৪
১৬,২৭৭
৩,৮৩৩
৩,৪২৬
৩,৪৫৬
১,১৯৪
২৬,০৬৫
৪,৪৫৩
১৪০
৮,৫৬৪
৭,৪৫৪
৩,৬৯৪
৫,৭৮৮
৫,২৩,১৯০

মন্ত্রণালয়/সবভাগ
তথ্য ও রযাগাদযাগ প্রযুসি সবভাগ
িমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
মসহলা ও সশশু সবষয়ক মন্ত্রণালয়
শ্রম ও কমথিাংস্থান মন্ত্রণালয়
গৃহায়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয়
তথ্য মন্ত্রণালয়
িাংস্কৃসত সবষয়ক মন্ত্রণালয়
ধমথ সবষয়ক মন্ত্রণালয়
যুব ও ক্রীিা মন্ত্রণালয়
স্থানীয় িরকার সবভাগ
িল্লী উন্নয়ন ও িমবায় সবভাগ
সশল্প মন্ত্রণালয়
প্রবািী কল্যাণ এবাং ববদেসশক কমথিাংস্থান মন্ত্রণালয়
বস্ত্র ও িাট মন্ত্রণালয়
জ্বালাসন ও খসনজ িম্পে সবভাগ
কৃসষ মন্ত্রণালয়
মৎস্য ও প্রাসণিম্পে মন্ত্রণালয়
িসরদবশ ও বন মন্ত্রণালয়
ভূসম মন্ত্রণালয়
িাসনিম্পে মন্ত্রণালয়
খাদ্য মন্ত্রণালয়
দ্যদয থাগ ব্যবস্থািনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
িিক িসরবহন ও মহািিক সবভাগ
ররলির্ মন্ত্রণালয়
রনৌ িসরবহন মন্ত্রণালয়
রবিামসরক সবমান িসরবহন ও িয থটন মন্ত্রণালয়
িাক ও রটসলদযাগাদযাগ সবভাগ
িাব থতয িট্টিাম সবষয়ক মন্ত্রণালয়
সবদ্যযৎ সবভাগ
মুসিযুদ্ধ সবষয়ক মন্ত্রণালয়
দ্যনীসত েমন কসমশন
রিতু সবভাগ
কাসরগসর ও মাদ্রািা সশক্ষা সবভাগ
সুরক্ষা রিবা সবভাগ
স্বাস্থয সশক্ষা ও িসরবার কল্যাণ সবভাগ
িব থদমাট:
উৎি: অর্ থ সবভাগ।
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িাংদশাসধত
২০১৮-১৯
১,৭৩৭
৫,৫৮২
৩,৪৫৭
২৭১
৬,১৪৬
৯২৮
৬২৫
১,৪৯৫
১,৫১৯
৩০,৬৯৬
২,২৬৬
১,৫৭২
৫৯৬
১,৬১৪
২,২৯০
১২,৭৯২
১,৭৮২
১,৩৩৯
১,৭৬০
৭,৬৭৯
৪,৩১৬
৯,৭১৮
২৩,৪৮৫
১১,২৪৬
৪,২১৪
১,০৭১
২,৮৩৫
১,৩৬০
২৪,২১২
৩,৮৪৮
১২৩
৬,৩৪৬
৫,৭৫৮
৪,০২৫
৫,০৬৭
৪,৪২,৫৪১

বাদজট
২০১৮-১৯
২,৬৮১
৫,৫৯১
৩,৪৯০
২২৭
৪,৯৬৩
১,১৬৬
৫০৯
১,১৬৮
১,৪৯৮
২৯,১৫৩
২,২০৮
১,৩৫২
৫৯৫
৭৩৮
১,৯৮৪
১৩,৯১৪
১,৮৬৮
১,২৬৯
২,১১৪
৭,০৯৩
৪,৫২৪
৯,৬৫৮
২৪,৩৮০
১৪,৫৫৭
৩,৫৩৭
১,৫০৮
৩,৩৭৯
১,৩০৯
২২,৯৩৬
৪,২৬১
১১৭
৯,১১৪
৫,৭০২
৩,৩৫০
৫,২২৭
৪,৬৪,৫৭৩

িসরসশি-খ
িারসণ

সশদরানাম

পৃষ্ঠা

১

সবগত েশ বছদরর রাজস্ব আহরদণর সিত্র

১১২

২

রকাম্পাসন করোতা ব্যতীত অন্যান্য করোতাদের জন্য করহার

১১২

৩

রকাম্পাসন করহার

১১৩

৪

ব্যসি করোতার প্রেসশথত িম্পদের সভসত্তদত আদরাসিত িারিাদজথর হার

১১৩

৫

ঠিকাোরী ও িরবরাহ সবদলর উির উৎি কর কতথদনর হার

১১৩

৬

কৃসষ খাত

১১৪

রিাসল্ট্র/রিইসর/সফি সশদল্প ব্যবহৃত রয িকল উিকরদণর শুল্ক হ্রাি করা
হদয়দছ: কৃসষ যন্ত্রিাসত

১১৪

সশল্প খাত

১১৪

ক) রেশীয় সশদল্পর প্রসতরক্ষদণ রয িকল িদের শুল্ক-কর বৃসদ্ধ করা হদয়দছ

১১৪

খ) কযান্সার প্রসতদরাধক ঔষধ উৎিােদন ব্যবহৃত রয িকল কাঁিামাল
সবদ্যমান প্রজ্ঞািদনর Table এ অন্তভুথি কদর আমোসন শুল্ক হদত অব্যাহসত
রেয়া হদয়দছ

১১৪

গ) রয িকল িদের উির ররগুদলটসর সিউটি হ্রাি/বৃসদ্ধ করা হদয়দছ

১১৫

রপ্তাসন শুল্ক হ্রাি/বৃসদ্ধ

১১৬

সলফট সশল্প

১১৬

কদম্প্রির সশল্প

১১৭

িাদ্যকা সশল্প

১১৯

রমাল্ড সশল্প

১১৯

৮

িসরবহন খাত

১১৯

৯

আইসিটি খাত

১২০

১০

অসিসনব থািণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত উিকরণ িাংক্রান্ত

১২০

৭
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িারসণ

সশদরানাম

পৃষ্ঠা

১১

স্বণ থ আমোসন িাংক্রান্ত

১২০

১২

ট্যাসরফ রযৌসিকীকরণ

১২১

শুল্ক-কদরর হ্রাি/বৃসদ্ধ িাংক্রান্ত

১২১

ক) রয িকল িদের আমোসন শুল্ক হ্রাি করা হদয়দছ

১২১

খ) রয িকল িদের আমোসন শুল্ক বৃসদ্ধ করা হদয়দছ

১২২

গ) রয িকল িদে ররগুদলটসর সিউটি আদরাি অর্বা হ্রাি/বৃসদ্ধ করা
হদয়দছ:

১২৩

ঘ) রয িকল িদের িম্পূরক শুল্ক আদরাি/হ্রাি/বৃসদ্ধ/প্রতযাহার করা
হদয়দছ:

১২৪

বাদজদট রয িকল H.S. Code এর বণ থনায় িসরবতথন, িাংদশাধন, সবভাজন,
একীভূতকরণ এবাং নতুন H.S. Code সৃজন করা হদয়দছ:

১২৪

ক) রয িকল H.S. Code এর বণ থনা িসরবতথন/িাংদশাধন করা হদয়দছ:

১২৪

খ) রয িকল H.S.Code সবভাজন (Split) করা হদয়দছ

১২৫

গ) রয িকল H.S. Code নতুন সৃসি করা হদয়দছ:

১২৭

ঘ) Heading ২৭.১০ ভুি সনম্নবসণ থত রিদিাসলয়াম অদয়ল এর রশ্রণীসবন্যাি
রযৌসিকীকরণ করা হদয়দছ:

১২৭
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িারণী-১: সবগত েশ বছদরর রাজস্ব আহরদণর সিত্র
অর্ থবছর
(১)
২০০৮-০৯
২০০৯-১০
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮

লক্ষযমাত্রা
(রকাটি টাকায়)
(২)
৫৩০০০
৬১০০০
৭৫৬০০
৯২৩৭০
১১২২৫৯
১২৫০০০
১৩৫০২৮
১৫০০০০
১৮৫০০০
২২৫০০০

আোয়
(রকাটি টাকায়)
(৩)
৫২৫২৭.২৫
৬২০৪২.১৬
৭৯৪০৯.১১
৯৫০৫৯
১০৯১৫২
১২০৮২০
১৩৫৭০১
১৫৩৬২৭
১৭১৬৫৬
২০৬৪০৭

প্রবৃসদ্ধর হার
(৪)
১০.৭৩%
১৮.১১%
২৭.৯৮%
১৯.৭২%
১৪.৮৩%
১০.৬৯%
১২.৩২%
১৩.২১%
১১.৭৪%
২০.২৪%

িারসণ-২: রকাম্পাসন করোতা ব্যতীত অন্যান্য করোতাদের জন্য করহার
(ক)

করমুি আদয়র িীমা:
করোতা
িাধারণ করোতা
মসহলা ও ৬৫ বছর বা তদ্যধ্বথ বয়দির করোতা
প্রসতবন্ধী ব্যসি করোতা
রগদজটভুি যুদ্ধাহত মুসিদযাদ্ধা করোতা
(খ)
িাধারণ করহার:
রমাট আয়
প্রর্ম ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা িয থন্ত রমাট আদয়র উির িরবতী ৪ লাখ টাকা িয থন্ত রমাট আদয়র উির িরবতী ৫ লাখ টাকা িয থন্ত রমাট আদয়র উির িরবতী ৬ লাখ টাকা িয থন্ত রমাট আদয়র উির িরবতী ৩০ লাখ টাকা িয থন্ত রমাট আদয়র উিরঅবসশি রমাট আদয়র উির (গ)
সবদশষ করহার:
সিগাদরট, সবসি, জে থা, গুলিহ িকল প্রকার তামাকজাত িে
প্রস্তুতকারী ব্যবিা হদত অসজথত আয়
বাাংলাদেদশ অসনবািী (অসনবািী বাাংলাদেশী ব্যতীত) এরূি ব্যসি
রশ্রসণভুি করোতার অসজথত আয়
সনবসন্ধত িমবায় িসমসতর অসজথত আয়
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সবদ্যমান (টাকায়)
২ লাখ ৫০ হাজার
৩ লাখ
৪ লাখ
৪ লাখ ২৫ হাজার

প্রস্তাসবত (টাকায়)
অিসরবসতথত

করহার
শূন্য
১০ শতাাংশ
১৫ শতাাংশ
২০ শতাাংশ
২৫ শতাাংশ
৩০ শতাাংশ

অিসরবসতথত

৪৫ শতাাংশ
৩০ শতাাংশ
১৫ শতাাংশ

অিসরবসতথত

িারসণ-৩: রকাম্পাসন করহার
সবদ্যমান হার

সববরণ
িাবসলকসল রিদিি রকাম্পাসন
িাবসলকসল রিদিি নয় এরূি রকাম্পাসন
িাবসলকসল রিদিি - ব্যাাংক, বীমা ও আসর্ থক প্রসতষ্ঠান ও
িরকার কতৃথক ২০১৩ িাদল অনুদমাসেত ব্যাাংক, বীমা ও আসর্ থক প্রসতষ্ঠান
মাদি থন্ট ব্যাাংক
িাবসলকসল রিদিি নয় এরূি ব্যাাংক, বীমা ও আসর্ থক প্রসতষ্ঠান
সিগাদরট, সবসি, জে থা, গুলিহ িকল প্রকার তামাকজাত িে প্রস্তুতকারী
রকাম্পাসন
রমাবাইল রফান অিাদরটর িাবসলকসল রিদিি রকাম্পাসন
িাবসলকসল রিদিি নয় এরূি রকাম্পাসন
লভযাাংশ আয়

প্রস্তাসবত হার
(অিসরবসতথত)
২৫ শতাাংশ
২৫ শতাাংশ
৩৫ শতাাংশ
৩৫ শতাাংশ
৩৭.৫ শতাাংশ ৩৭.৫ শতাাংশ
৩৭.৫ শতাাংশ ৩৭.৫ শতাাংশ
৪০ শতাাংশ
৪০ শতাাংশ
৪৫ শতাাংশ
৪৫ শতাাংশ

৪০ শতাাংশ
৪৫ শতাাংশ
২০ শতাাংশ

৪০ শতাাংশ
৪৫ শতাাংশ
২০ শতাাংশ

িারণী-৪: ব্যসি করোতার প্রেসশথত িম্পদের সভসত্তদত আদরাসিত িারিাদজথর হার
িম্পে
(১) নীট িসরিম্পে ৩ রকাটি টাকা িয থন্ত
(২) (ক) নীট িসরিম্পে ৩ রকাটি টাকার অসধক সকন্তু ৫ রকাটি টাকার অসধক নয়, বা
(খ) করোতার সনজ নাদম দ্যইটি রমাটরগাসির মাসলকানা, বা
থ বা তার অসধক
(গ) রকান সিটি কদিথাদরশন এলাকায় করোতার নাদম ৮,০০০ বগফুট
গৃহ-িম্পসত্তর মাসলকানা
নীট িসরিম্পে ৫ রকাটি টাকার অসধক, সকন্তু ১০ রকাটি টাকার অসধক নয়
নীট িসরিম্পে ১০ রকাটি টাকার অসধক, সকন্তু ১৫ রকাটি টাকার অসধক নয়
নীট িসরিম্পে ১৫ রকাটি টাকার অসধক, সকন্তু ২০ রকাটি টাকার অসধক নয়
নীট িসরিম্পে ২০ রকাটি টাকার অসধক রয রকান অাংদকর জন্য

িারিাদজথর হার
(আয়কদরর
শতকরা হাদর)
শূন্য
১০ শতাাংশ

১৫ শতাাংশ
২০ শতাাংশ
২৫ শতাাংশ
৩০ শতাাংশ

িারসণ-৫: ঠিকাোরী ও িরবরাহ সবদলর উির উৎি কর কতথদনর হার
ক্রম
(১)
(২)
(৩)
(৪)

সভসত্ত অাংদকর িসরমাণ
২৫ লক্ষ টাকা িয থন্ত
২৫ লক্ষ টাকার অসধক সকন্তু ৫০ লক্ষ টাকা িয থন্ত
৫০ লক্ষ টাকার অসধক সকন্তু ১ রকাটি টাকা িয থন্ত
১ রকাটি টাকার অসধক
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কতথদনর হার
২%
৩%
৪%
৫%

িারসণ-৬: কৃসষ খাত
রিাসল্ট্র/রিইসর/সফি সশদল্প ব্যবহৃত রয িকল উিকরদণর শুল্ক হ্রাি করা হদয়দছ:
Sl.
No.
(1)
1
2
3

H.S. Code

Description

(2)
2309.90.19
2309.90.19

(3)
Ammonia Binder (Feed grade)
Liver Protector, renal protector,
respiratory protector
Vaccine stabilizer (Thiosulphates)

2832.30.00

Existing Rate
(%)
(4)
5
5

Proposed
Rate (%)
(5)
0
0

10

0

 কৃসষ কাদজ ব্যবহৃত Harvesting machinery আমোসনর রক্ষদত্র সুসনসে থি
এইিএি রকাি সৃজন কদর শুল্ক হ্রাদির প্রস্তাব করা হদয়দছ।
িারসণ-৭ : সশল্প খাত
ক) রেশীয় সশদল্পর প্রসতরক্ষদণ রয িকল িদের শুল্ক-কর বৃসদ্ধ করা হদয়দছ:
Sl. No.
(1)
1
2
3

H.S. Code
(2)
0402.10.91
0402.21.91
1701.12.00
1701.13.00
1701.14.00
1701.91.00
1701.99.00

Description
(3)

Existing Duty
(4)

Proposed Duty
(5)

Milk Powder

CD-5

CD-10

Raw sugar

BDT 2000/MT
RD-20%

BDT 3000/MT
RD-30%

BDT 4500/MT
RD-20%

BDT 6000/MT
RD-30%

Refined sugar

খ) কযান্সার প্রসতদরাধক ঔষধ উৎিােদন ব্যবহৃত রয িকল কাঁিামাল সবদ্যমান প্রজ্ঞািদনর
Table এ অন্তভুথি কদর আমোসন শুল্ক হদত অব্যাহসত রেয়া হদয়দছ:
Sl.
No.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

H.S. Code
(2)
2903.99.00
2925.19.90
2932.99.00
2933.29.00
2933.39.00
2933.39.00
2933.59.90
2933.59.90
2933.59.90
2933.79.90
2933.99.00

Description
(3)
Mitotane
Thalidomide
Brigatinib
Dacarbazine
Acalabrutinib INN
Cobemitinib
Dacometinib
Nilotinib HCI Monohydrate
Vandetanib
Neratinib Malate
Atatinib Dimaleate
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Existing Rate
(%)
(4)
10
5
10
5
0
0
5
5
5
5
0

Proposed Rate
(%)
(5)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sl.
No.
(1)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

H.S. Code
(2)
2933.99.00
2937.23.99
2939.80.00
2941.90.90
2941.90.90
2941.90.90
2942.00.90
2942.00.90
2942.00.90
3002.19.00
3002.19.00
3002.19.00
3004.49.90
3004.90.91
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99
3004.90.99

Description
(3)
Pazopanib HCI
Fulvestran
Vinorelbine Tartrate
Idarubicin HCI
Idelalisib INN
Niraparib Tosylate Monohydrate
Apalutamide INN
Durvalumab
Nintedanib Esylate
Denosumab
Eculizumab
Ipilimumab
Linalidomide
Letrozole
Abemaciclib
Alectinib HCI
Atezolizumab
Cabozantinib
Daratumumab
Enasidenib mesylate
Enzalutamide
Larotrectinib
Olaparib
Panitumumab
Pembrolizumab
Ponatinib HCI
Remucirumab
Ribociclib Succinate
Rucaparib Camsylate
Trametibib Dimethyl sulfoxide
Tretinion
Vemurafenib

Existing Rate
(%)
(4)
0
5
10
0
0
0
5
5
5
0
0
0
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Proposed Rate
(%)
(5)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

গ) রয িকল িদের উির ররগুদলটসর সিউটি হ্রাি/বৃসদ্ধ করা হদয়দছ :
Sl.
No.
(1)
1

2
3

Heading
(2)
28.04

28.11
11.08

H.S. Code
(3)
2804.21.00
2804.30.00
2804.40.00
2811.21.00
1108.12.00
1108.14.00

Description
(4)
Argon
Nitrogen
Oxygen
Carbon dioxide
Maize (corn) starch
Manioc (cassava) starch
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RD Rate
(Existing)
(5)
20%
20%
20%
20%
10
10

RD Rate
(Proposed)
(6)
10%
10%
10%
10%
20
20



রপ্তাসন শুল্ক হ্রাি/বৃসদ্ধ:
Sl.
No.
(1)
1
2
3



H.S. Code
(2)
2302.40.10
Heading 24.01
(All H.S. Code)
6904.10.00

Description
(3)
Rice bran
Unmanufactured tobacco;
tobacco refuse.
Building bricks

Existing
Rate (%)
(4)
10
10

Proposed
Rate (%)
(5)
25
0

25
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সলফট সশল্প

(ক) সলফট প্রস্তুতকারী সশদল্প ব্যবহৃত রয িকল উিকরণ প্রজ্ঞািদনর মাধ্যদম ররয়াতী হাদর
১% আমোসন শুল্ক ররদখ অন্যান্য িমুেয় শুল্ক-কর মওকুফ করা হদয়দছ:
TABLE-I
Heading
(1)
40.10

H.S. code
(2)
4010.12.00

40.16
72.16

4016.99.90
7216.10.00
7216.21.00
7216.22.00
7216.31.00
7216.32.00
7216.33.00
7216.40.00
8425.31.00
8431.31.00
8431.31.00
8431.31.00
8431.31.00
8431.31.01
8431.31.00
8431.31.00
8431.31.00
8431.31.00
8431.31.00
8431.31.00
8431.31.00
8483.50.00
8483.90.00
8501.52.00
8504.40.90
8505.20.00
8534.00.00

84.25
84.31

84.83
85.01
85.04
85.05
85.34

Description
(3)
Conveyor belts/belting of vulcanised rubber reinforced only with
textile materials
Rubber pad
U, I or H sections or iron/steel, hot-rolled..., <80mm high
L sections of iron/steel, hot-rolled..., <80mm high
T sections of iron/steel, hot-rolled..., <80mm high
U section of iron/steel, hot-rolled..., >=800 high
I sections of iron/steel, hot-rolled..., >=80mm high
H sections of iron/steel, hot-rolled..., >=80mm high
L or T sections of iron/steel, hot-rolled..., >=80mm high
Winches, capstans, powered by electric motor
Guide shoe
Overspeed governor
Fishplate
Door vane
Lift overload device
Door contact
Sustainer
Hydraulic buffer
Pollyurithin buffer
AC choke coil
Pit box
Safety gear
Pulley
Door roller
Motor
ARD or UPS
Electromagnetic brake
PCB board
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Heading
(1)
85.41
90.31
90.32

H.S. code
(2)
8541.50.00
9031.80.00
9032.89.00
9032.89.00

Description
(3)
Semiconductor device
Photo sensor
Controlling apparatus
Lift hand terminal

(খ) সলফট প্রস্তুতকারী সশদল্প ব্যবহৃত রয িকল উিকরণ প্রজ্ঞািদনর মাধ্যদম ররয়াতী হাদর
৫% আমোসন শুল্ক ররদখ অন্যান্য িমুেয় শুল্ক-কর মওকুফ করা হদয়দছ:
TABLE-II
Heading
(1)
38.19
40.10
72.09

H.S. code
(2)
3819.00.00
4010.39.10
7209.26.00
7209.25.00

72.19

7219.33.00
7219.34.00
7219.35.00
7223.00.00
7318.14.90
7318.21.00
8482.10.00
8501.20.99
8531.20.00
8531.80.00
8536.20.00
8536.41.00
8536.49.90
8537.10.99
9606.29.00

72.23
73.18
84.82
85.01
85.31
85.36

85.37
96.06



Description
(3)
Hydraulic brake fluids and similar liquids with <70% petroleum oil
Rubber belt round not exceeding 10 in dia/flat
Flat/Cold-Rolled iron/steel, not in coils, width >= 600mm, >1mm
but<300 thick
Flat/Cold-Rolled iron/steel, not in coils, width >= 600mm, >=3mm
thick
Cold-Rolled stainless steel, uncoiled, >= 600mm by 1-3 mm
Cold-Rolled stainless steel, uncoiled, >= 600mm by 0.5-1 mm
Cold-Rolled stainless steel, uncoiled, >=600mm by <0.5mm
Wire of stainless steel
Threaded self-tapping screw
Non-Threaded spring washes, nes of iron/steel
Ball or roller bearings (incl. combined ball/roller bearings), nes
Universal AC/DC motors of an output > 37.5 w
LCD panel or LED panel or TFT panel or touch LCD panel
Dot matrix indicator or seven segment indicator
Electrical circuit breaker
Relays for a voltage =<60 V
Relays for a voltage 60-1000 V
Control panel
Other buttons, nes

কদম্পির প্রস্তুতকারী সশল্প

ক) কদম্প্রির প্রস্তুতকারী সশদল্প ব্যবহৃত রয িকল উিকরণ প্রজ্ঞািদনর মাধ্যদম ররয়াতী হাদর
১% আমোসন শুদল্কর অসতসরি আমোসন শুল্ক এবাং ররগুদলটসর সিউটি মওকুফ করা হদয়দছ:
TABLE-I
Heading
(1)
25.05
25.06
25.08
27.09

HS Code
(2)
2505.10.00
2506.10.00
2508.10.00
2709.00.00

Description
(3)
Silica sand
Quartz grit
Bentonite
Petroleum base anti rust oil or preparation
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Heading
(1)
34.03
38.16
38.24
40.16
40.16

HS Code
(2)
3403.99.10
3816.00.10
3824.10.00
4016.93.00
4016.99.90

68.14
72.02
72.02
72.05
72.11

6814.10.00
7202.19.00
7202.99.00
7205.10.00
7211.19.10

72.25
72.26
76.01
84.14
85.32
85.34
85.36
85.44

7225.19.00
7226.19.00
7601.10.90
8414.90.20
8532.29.10
8534.00.00
8536.30.10
8544.11.10

Description
(3)
Compressor oil
Coil protection grout / refractories
Coal dust / lubricant, binder chemicals or preparation
Vulcanized rubber parts for sealing, rubber plug for sealing
Rubber grommet, rubber plug, rubber protection cap, rubber bush,
vulcanized rubber parts
Mica sheet
Ferro-manganese alloy
Ferro alloy
Sintered iron, steel shots, steel granules, sintered iron of alloy steel
Hot rolled steel (thickness less than 4.75mm, width less than
600mm)
Silicon-electrical steel sheet (width 600mm or more)
Silicon-electrical steel sheet (width less than 600mm)
Aluminum ingot
Parts and components of compressor
Capacitor
Printed circuit board
Overload protector, motor protector
Copper winding wire

খ) কদম্প্রির প্রস্তুতকারী সশদল্প ব্যবহৃত রয িকল উিকরণ প্রজ্ঞািদনর মাধ্যদম ররয়াতী হাদর
৫% আমোসন শুদল্কর অসতসরি আমোসন শুল্ক এবাং ররগুদলটসর সিউটি মওকুফ করা হদয়দছ:
TABLE-II
Heading
(1)
25.05
27.08
27.10
28.49
34.03
48.11
72.02
72.08

HS Code
(2)
2505.90.00
2708.20.00
2710.20.00
2710.20.00
2849.20.00
3403.99.90
4811.90.90
7202.21.00
7202.29.00
7208.26.90
7208.27.90

Description
(3)
Resin coated sand / core sand
Carburizer, pitch coke
Petroleum base lubricating oil
petroleum base leak test oil
Silicon carbide
Mineral oil/ Petroleum
Paper base gasket material, syntheseal n-8092, lexide Nl 2085
Ferrosilicon alloy(>55%silicon), flux material (>55% silicon)
Flux material (< 55% silicon)
Hot rolled steel pickled (thickness from 3mm to 4.74 mm) in coil
Hot rolled steel (thickness less than 3mm) in coil
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 িাদ্যকা প্রস্তুতকারী সশল্প: িাদ্যকা সশদল্প ব্যবহৃত রয িকল উিকরণ প্রজ্ঞািদনর
মাধ্যদম ররগুদলটসর সিউটি ও িম্পূরক শুল্ক মওকুফ করা হদয়দছ:
Heading

H.S. Code

Description of goods

(1)
39.17
39.26
59.03

(2)
3917.23.90
3926.90.99
5903.10.90
5903.90.90

60.06

6006.90.00

(3)
Tubes, pipes and hoses of plastics
PVC Screen
Textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with PVC
Other Textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with
plastics
Other knitted or crocheted fabrics

 রমাল্ড সশল্প: স্থানীয় রমাল্ড উৎিােনকারী প্রসতষ্ঠাদনর ব্যবহৃত রয িকল উিকরণ
সবদ্যমান প্রজ্ঞািদন অন্তভুথি করা হদয়দছ:
Sl. No.

H.S. Code

(1)

(2)
7408.21 .00
7409.19.00

1.
2.

Description
(3)
Brass wire
Copper plate

Existing Rate
(%)
(4)
10
10

Proposed Rate
(%)
(5)
1
1

িারসণ-৮: িসরবহন খাত
 িসরবহন খাদত প্রদয়াজনীয় রয িকল উিকরণ সবদ্যমান প্রজ্ঞািদন অন্তভূথি এবাং
শুল্ক-কর হ্রাি/বৃসদ্ধ করা হদয়দছ:
Sl.
No.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

H.S. Code
(2)
8409.99.90
8421.31.00
8714.10.90
4011.20.10
4011.40.00
4013.90.90

Description
(3)
Carburator
Air filter
Brakes
Tyre of rim size of 16 inch
Tyre of a kind used on motorcycles
Other Inner tubes
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Existing
Rate (%)
(4)
CD-5
CD-25
CD-25
RD-3%
RD-3%
RD-0%

Proposed
Rate (%)
(5)
CD-5
CD-15
CD-15
RD-5%
RD-5%
RD-5%

িারসণ-৯: আইসিটি খাত
 আইসিটি খাদত রয িকল উিকরণ সবদ্যমান প্রজ্ঞািদনর অন্তভুথি কদর আমোসন শুল্ক
বৃসদ্ধ/হ্রাি করা হদয়দছ:
Sl.
No.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

H.S. Code
(2)
8541.40.90
8541.60.00
8538.90.90
7319.90.00
8517.12.11
8517.12.19

Description

Existing
Rate (%)
(4)
5
5
25
25
10
10

(3)
Trasistors
Crystal diods
Charger connector pin
SIM slot ejector pin
Smart phone
Other phone

Proposed
Rate (%)
(5)
1
1
10
10
25
10

িারসণ-১০: অসিসনব থািণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত উিকরণ িাংক্রান্ত
 উৎিােনকারী ও রিবা প্রোনকারী প্রসতষ্ঠাদনর ব্যবহৃত অসিসনব থািণ ব্যবস্থায়
ব্যবহৃত রয িকল উিকরণ সবদ্যমান প্রজ্ঞািদন অন্তভুথি এবাং প্রাকৃসতক দ্যদয থাগ
রমাকাদবলায় ইদলকসিকাল ইকুইিদমন্ট এর শুল্ক হ্রাি করা হদয়দছ:
Sl.
No.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.

H.S. Code
(2)
2520.20.00
3208.10.90
3208.90.90
6806.90.00
8535.40.10

Description
(3)
Promaspray-300 (Plaster/Cement)
Bondseal paint
Fire retardant paint
Fendolite MII (Mixture)
Lightning arresters

Existing Rate
(%)
(4)
5
25
25
10
10

Proposed
Rate (%)
(5)
5
5
5
5
5

িারসণ-১১: স্বণ থ আমোসন িাংক্রান্ত


স্বণ থ আমোসনদত specific duty হ্রাি:

Sl.
No.
(1)
1.

H.S. Code

Description

Existing Duty

(2)
7108.12.00

2.

7108.13.00

3.

9801.00.29

(3)
Gold
(Unwrought)
Gold
(semi- manufactured)
Gold bar (upto 234 gm)

(4)
BDT 3000.00 per
11.664 gm
BDT 3000.00 per
11.664 gm
BDT 3000.00 per
11.664 gm
(For Baggage)
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Proposed Duty
(5)
BDT 2000.00 per
11.664 gm
BDT 2000.00 per
11.664 gm
BDT 2000.00 per
11.664 gm
(For Baggage)

িারসণ-১২: ট্যাসরফ রযৌসিকীকরণ


শুল্ক-কদরর হ্রাি/বৃসদ্ধ িাংক্রান্ত:

ক) রয িকল িদের আমোসন শুল্ক হ্রাি করা হদয়দছ:
Sl.
No.
(1)
1.

H.S. Code

Description

(2)
0712.90.92

2.
3.
4.
5.

2306.10.00
2306.60.00
2517.49.00
2711.14.10

6.

2905.31.20

7.

2917.36.20

8.

3812.39.20

9.

3917.23.20

10.
11.

5305.00.10
7210.49.10

12.
13.

9018.39.18
4810.99.10

14.

7212.50.10

15.

4009.11.10

16.

4802.57.10

17.

7408.19.10

(3)
Dihydrated chives imported by VAT registered
biscuits and bakery products manufacturing
industry
Cotton seeds
Palm nuts or kernels
Pebbles broken stone
Ethylene/propylene imported by VAT
registered PVC/PET resin manufacturing
industry in economic zone
Ethylene glycol Imported by VAT registered
PVC/PET resin manufacturing industry in
economic zone
Terephthalic acid imported by VAT registered
PVC/PET resin manufacturing industry in
economic zone
Anti-oxidising preparations and other
compound stabilizers imported by VAT
registered plasctic goods manufacturing
industry
FEP/Teflon tube imported by VAT registered
medical equipment manufacturing industry
Coco substrate; coco pellet; growing media
Flat-rolled products of a thickness of 0.4 mm
or more imported by VAT registered prefabricated building manufacturing industry
Fistula needle
Single or double side coated release paper
imported by VAT registered refrigerator or
freezer manufacturing industry
Steel plate imported by VAT registered
refrigerator manufacturing industry
Tubes without fittings imported by VAT
registered medical equipment manufacturing
industry
Uncoated paper and paper board weighing 40
g/m² or more but not more than 150
g/m²mported by VAT registered medical
equipment manufacturing industry
Copper wire Imported by VAT registered
electric fan motor or water pump motor
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Existing
Rate (%)
(4)
25

Proposed
Rate (%)
(5)
15

5
5
25
5

0
0
5
0

10

0

25

0

10

5

10

5

5
25

0
10

10
25

5
15

10

5

25

5

25

5

10

5

Sl.
No.
(1)

H.S. Code

Description

(2)

18.

7601.10.10

19.

7318.22.10

20.

7227.90.10

21.

4821.90.10

22.

4811.90.21

23.

3901.10.10

24.

8503.00.30

25.

8532.22.10

26.

2524.90.10

(3)
manufacturing industry
Aluminium ingot imported by VAT registered
electric fan motor or water pump motor
manufacturing industry
Rotor washers imported by VAT registered
electric fan motor or water pump motor
manufacturing industry
M.S. rod/shaft imported by VAT registered
electric fan motor or water pump motor
manufacturing industry
Sticker imported by VAT registered electric
fan motor or water pump motor manufacturing
industry
Insulated paper imported by VAT registered
electric fan motor or water pump motor
manufacturing industry
TPMC imported by VAT registered electric fan
motor or water pump motor manufacturing
industry
Rotor/Motor bush imported by electric fan
motor or water pump motor manufacturing
industry
Capacitor imported by VAT registered electric
fan motor or water pump motor manufacturing
industry
Chrysolite fibre imported by VAT registered
cement sheet manufacturing industry

Existing
Rate (%)
(4)

Proposed
Rate (%)
(5)

5

0

25

15

10

5

25

15

10

5

5

0

1

0

10

5

10

5

Existing
Rate (%)
(4)
5

Proposed
Rate (%)
(5)
10

5

10

10
10
10

15
25
25

খ) রয িকল িদের আমোসন শুল্ক বৃসদ্ধ করা হদয়দছ:
Sl.
No.
(1)
1.

H.S. Code
(2)
0402.10.91

2.

0402.21.91

3.
4.
5.

0409.00.90
1509.10.10
1509.90.10

Description
(3)
Milk and cream in powder, granules or other
solid forms, of a fat content, by weight, not
exceeding 1.5%, other than retail packing of
upto 2.5 kg imported by VAT registered milk
and milk products manufacturing industry
Milk and cream in powder, granules or other
solid forms, of a fat content, by weight,
exceeding1.5%, other than retail packing of
upto 2.5 kg imported by VAT registered milk
and milk products manufacturing industry
Natural honey in bulk
Olive oil wrapped/canned upto 2.5 kg
Other olive oil
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Sl.
No.
(1)
6.

H.S. Code

Description

(2)
1901.90.20

7.

3921.90.20

8.
9.
10.
11.

7011.10.00
7008.00.00
8501.10.90
8501.20.91

12.
13.

8501.31.90
8501.40.10

14.

8501.51.00

(3)
Dry mixed ingredients of food preparations in
bulk imported by VAT registered food
processing industries
Multilayer extruded sheet for plastic laminated
collapsible tube imported by VAT registered
plastic tube manufacturing industries
Glass envolopes for electric lighting
Multiple-walled insulating units of glass.
Other motor not exceeding 37.5 W
Universal AC/DC motor of an output exceeding
37.5 W but not exceeding 750 W
Other DC motor not exceeding 750 W
AC motor single phase of an output not
exceeding 750 W
AC motor multy phase of an output not
exceeding 750 W

Existing
Rate (%)
(4)
10

Proposed
Rate (%)
(5)
15

15

25

15
10
5
5

25
25
10
10

5
1

10
10

5

10

গ) রয িকল িদে ররগুদলটসর সিউটি আদরাি অর্বা হ্রাি/বৃসদ্ধ করা হদয়দছ:
Sl.
No.
(1)
1.

Heading

H.S. Code

(2)
13.01

(3)
All H.S.
Codes

2.

23.06

3.

27.11

2306.10.00
2306.60.00
2711.14.10

4.

29.05

2905.31.20

5.

29.17

2917.36.20

6.

85.44

8544.70.00

Description
(4)
Lac; natural gums, resins,
gum-resins and oleoresins (for
example, balsams).
cotton seeds
palm nuts or kernels
Ethylene/propylene imported by
VAT registered PVC/PET resin
manufacturing industry in
economic zone
Ethylene glycol Imported by VAT
registered PVC/PET resin
manufacturing industry in
economic zone
Terephthalic acid imported by
VAT registered PVC/PET resin
manufacturing industry in
economic zone
Optical fibre cables
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Existing
RD Rate
(5)
0

Proposed
RD Rate
(6)
5%

0%
0%
0%

5%
5%
3%

0%

3%

0%

3%

0%

5%

ঘ) রয িকল িদের িম্পূরক শুল্ক আদরাি/হ্রাি/বৃসদ্ধ/প্রতযাহার করা হদয়দছ:
Sl.
No.
(1)
1.

H.S. Code

Description

(2)
1702.30.10

2.
3.

2517.49.00
7005.29.10

4.
5.
6.

3307.20.00
4410.11.00
6808.00.00

7.

7010.90.00

8.

8536.69.10

9.

8516.60.00

(3)
Dextrose anhydrous/ monohydrate BP/USP
Pyrogen free imported under blocklist
Pebbles broken stone
Ultra clear glass imported by VAT registered
refrigerator or freezer manufacturing industry
Personal deodorants and antiperspirants
Particle board
Panels, boards, tiles, blocks and similar articles
of vegetable fibre, of straw or of shavings,
chips, particles, sawdust or other waste, of
wood, agglomerated with cement, plaster or
other mineral binders.
Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials and
other containers, of glass, of a kind used for the
conveyance or packing of goods; preserving
jars of glass
Plug terminal imported by VAT registered
electric fan motor or water pump motor
manufacturing industry
Other ovens; cookers, cooking plates, boiling
rings, grillers and roasters



Existing
Rate (%)
(4)
0

Proposed
Rate (%)
(5)
20

0
45

30
0

20
10
0

30
20
10

0

20

20

0

0

20

বাদজদট রয িকল H.S. Code এর বণ থনায় িসরবতথন, িাংদশাধন, সবভাজন,
একীভূতকরণ এবাং নতুন H.S. Code সৃজন করা হদয়দছ:

ক) রয িকল H.S. Code এর বণ থনা িসরবতথন/িাংদশাধন করা হদয়দছ:
Sl.
No.
(1)
1.

H.S. Code

Existing Description

(2)
3812.39.20

(3)
--- Anti-oxidising preparations and
other compound stabilizers
imported by VAT registered tyretube manufacturing industry

2.

7210.49.10

--- Of a thickness of 0.4 mm or
more imported by VAT registered
refrigerator manufacturing industry
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Changed Description
(4)
--- Anti-oxidising preparations and
other compound stabilizers
imported by VAT registered tyretube or plasctic goods
manufacturing industry
--- Of a thickness of 0.4 mm or
more imported by VAT registered
pre-fabricated building or
refrigerator manufacturing industry

খ) রয িকল H.S. Code সবভাজন (Split) করা হদয়দছ:
Sl.
No.
(1)

Existing
H.S. Code
(2)

1.

1509.10.00

2.
3.

1509.90.00
2711.14.90

Splited
H.S. Code
(3)

3901.10.00

--- wrapped or canned upto 2.5 kg

1509.10.90

--- Other

1509.90.10

--- wrapped or canned upto 2.5 kg

1509.90.90

--- Other

2711.14.10

--- Ethylene/propylene imported by VAT registered
PVC/PET resin manufacturing industry
--- Other

3901.10.10
3901.10.90

5.

4009.11.00

4009.11.10
4009.11.90

6.

4802.57.00

4802.57.10
4802.57.90

7.

4810.99.00

4810.99.10

4810.99.90
8.

4811.90.00

4811.90.21
4811.90.29

9.

4821.90.00

10.

5305.00.00

11.

7005.29.00

12.

7212.50.00

13.

7227.90.00

(4)

1509.10.10

2711.14.90
4.

Description

4821.90.10

--- TPMC imported by VAT registered electric fan motor
or water pump motor manufacturing industry
--- Other
--- Imported by VAT registered medical equipment
manufacturing industry
--- Other
--- Imported by VAT registered medical equipment
manufacturing industry
--- Other
--- Single or double side coated release paper imported by
VAT registered refrigerator or freezer manufacturing
industry
--- Other
---- Insulated paper imported by VAT registered electric
fan motor or water pump motor manufacturing industry
---- Other

4821.90.90

--- Sticker imported by VAT registered electric fan motor
or water pump motor manufacturing industry
--- Other

5305.00.10

--- Coco substrate; coco pellet; growing media

5305.00.90

--- Other

7005.29.10

--- Ultra clear glass imported by VAT registered
refrigerator or freezer manufacturing industry
--- Other

7005.29.90
7212.50.10
7212.50.90
7227.90.10
7227.90.90

--- Steel plate imported by VAT registered refrigerator
manufacturing industry
--- Other
--- M.S. rod/shaft imported by VAT registered electric fan
motor or water pump motor manufacturing industry
--- Other
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Sl.
No.
(1)

Existing
H.S. Code
(2)

14.

7318.22.00

Splited
H.S. Code
(3)
7318.22.10
7318.22.90

15.

7408.19.00

7408.19.10
7408.19.90

16.

17.
18.

7601.10.00

8433.59.00
8501.40.00

19.

8517.12.11

20.

8532.22.00

21.

8535.40.00

22.

8536.69.00

7601.10.10

Description
(4)
--- Rotor washers imported by VAT registered electric fan
motor or water pump motor manufacturing industry
--- Other
--- Copper wire Imported by VAT registered electric fan
motor or water pump motor manufacturing industry
--- Other

7601.10.90

--- Aluminium ingot imported by VAT registered electric
fan motor or water pump motor manufacturing industry
--- Other

8433.59.10

--- Harvesting machinery

8433.59.90

--- Other

8501.40.10

--- Of an output not exceeding 750 W

8501.40.20
8501.40.90

--- Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75
KW
--- Of an output exceeding 75 kW

8517.12.11

---- Smart phone

8517.12.19

---- Other

8532.22.10
8532.22.90

--- Imported by VAT registered electric fan motor or
water pump motor manufacturing industry
--- Other

8535.40.10

--- Lightning arresters

8535.40.90

--- Other

8536.69.10

--- Plug terminal imported by VAT registered electric fan
motor or water pump motor manufacturing industry
--- Other

8536.69.90
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গ) রয িকল H.S. Code নতুন সৃসি করা হদয়দছ:
Sl.
No.
(1)
1.

New
H.S. Code
(2)
0712.90.92

2.
3.

9018.39.40
2905.31.20

4.

2917.36.20

5.

8503.00.30

Description
(3)
Dihydrate chives imported by VAT registered biscuits and bakery products
manufacturing industry
Fistula needle
Ethylene glycol Imported by VAT registered PVC/PET resin
manufacturing industry in economic zone
Terephthalic acid imported by VAT registered PVC/PET resin
manufacturing industry in economic zone
--- Rotor/Motor bush imported by electric fan motor or water pump motor
manufacturing industry

ঘ) Heading 27.10 ভুি সনম্নবসণ থত রিদিাসলয়াম অদয়ল এর রশ্রণীসবন্যাি রযৌসিকীকরণ করা
হদয়দছ:
সবদ্যমান (অর্ থবছর ২০১৮-২০১৯)
H.S. Code

2710.19.11
2710.19.19
2710.19.21

2710.19.22

2710.19.23
2710.19.24

2710.19.31

প্রস্তাসবত (অর্ থবছর ২০১৯-২০)

Description
-- Other
--- Fuel oils
---- Furnace oil
---- Other
--- Lubricating oils
---- Lubricating oil, that is oil
such as is not ordinarily used
for any other purpose than
lubrication, excluding, any
mineral oil which has its
flashing point below 2200F by
Abel’s close test
---- Lube base oil imported in
bulk by VAT registered
blenders
---- Recycled lubricating oil
---- Recycled lube base oil
--- Other heavy oils and
preparations:

H.S. Code

---- Mineral oil which has its
flashing point at or above
2000F and is ordinarily used for
the batching at jute or other

2710.19.32

2710.19.11
2710.19.19
2710.19.21

Description
-- Other
--- Fuel oils
---- Furnace oil
---- Other
--- Base oils
---- Base oil imported in bulk
by VAT registered petroleum
products processing or
blending industry

2710.19.22

---- Recycled lube base oil

2710.19.29

---- Other
--- Lubricating oils
---- Lubricating oil is that oil
which is not ordinarily used for
any other purpose than
lubrication and excludes any
mineral oil which has its
flashing point below 220°F by
Abel’s close test
---- Recycled lubricating oil

2710.19.31
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সবদ্যমান (অর্ থবছর ২০১৮-২০১৯)
H.S. Code
2710.19.32
2710.19.33
2710.19.34
2710.19.35
2710.19.36
2710.19.37
2710.19.39

Description
fibre
---- Mineral oil for the
manufacture of insecticides
---- Partly refined petroleum
including topped crudes
---- Greases (mineral)
---- Heavy normal paraffin
---- Liquid paraffin
----Transformer oil
---- Other

প্রস্তাসবত (অর্ থবছর ২০১৯-২০)
H.S. Code

Description

2710.19.39

---- Other
--- Heavy normal paraffin

2710.19.41
2710.19.49
2710.19.51
2710.19.59
2710.19.61
2710.19.69
2710.19.71
2710.19.79

2710.19.91

2710.19.92
2710.19.93
2710.19.99
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---- In Drum
---- Other
--- Liquid paraffin
---- In Drum
---- Other
--- Transformer oil
---- In Drum
---- Other
--- Greases (mineral)
---- Wrapped/canned up to
2.5kg
---- Other
--- Other heavy oils and
preparation
---- Mineral oil which has its
flashing point at or above
200°F and is ordinarily used
for the batching at jute of other
fibre
---- Mineral oil for the
manufacture of insecticides
---- Partly refined petroleum
including topped crudes
---- Other

