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ভাননীয় স্পীকায 

১। অদ্বভ অনায ানুগ্র নুভদ্বতক্রজভ যকাদ্বয থয ও ফাজজট ফযফিানা অআন- ২০০৯ এয 
১৫( ৪) ধাযায দ্বফধানভজত চরদ্বত ২০১৪- ১৫ থযফছজযয দ্বিতীয় প্রাদ্বিক মযি ( জুরাআ- দ্বডজম্বয) 
ফাজজট ফাস্তফায়ন গ্রগদ্বত ও অয়- ফযজয়য গদ্বতধাযা এফং াভদ্বিক থযননদ্বতক দ্বফজেলণ ংক্রাি 
প্রদ্বতজফদন ঈিান কযদ্বছ।  

২।                                          কযদ্বছ                       
                                                                  ।       
                                          । বালা অজদারজনয ধাযাফাদ্বকতায় ফাঙ্গারী 
জাদ্বতয স্বাদ্বধকায প্রদ্বতষ্ঠায ংগ্রাজভয থ ধজয একাত্তজয দ্বজযত জয়জছ স্বাধীনতা। ফগৌযজফাজ্বর এ 
স্বাধীনতাজক ভুন্নত যাখজত দ্বনযিয চরজছ অভাজদয প্রজচিা। 

ভাননীয় স্পীকায 

৩।  অদ্বন জাজনন, থযননদ্বতক ভুদ্বি ফযতীত স্বাধীনতায সুপর দ্বজযত জত াজয না। জনগজণয 
থযননদ্বতক ভুদ্বিয রক্ষ্য জযজন দ্বফগত ফভয়াজদয রৄরুজতআ অভযা প্রণয়ন কজযদ্বছরাভ ‘ফপ্রদ্বক্ষ্ত 
দ্বযকল্পনা ২০১০- ২১’ ও ‘লষ্ঠ ঞ্চফাদ্বলযক দ্বযকল্পনা ২০১১- ১৫’ মা ফতযভাজন ফাস্তফায়নাধীন 
অজছ। অভাজদয দ্বযকদ্বল্পত ঈন্নয়ন ফকৌজরয সুপর ফদজয জনগণ ফজত রৄরু কজযজছ। ২০০৯- ১৪ 
ভজয় থযননদ্বতক ও াভাদ্বজক ঈবয় ফক্ষ্জত্রআ বূতূফয ঈন্নয়ন ঘজটজছ। এআ াাঁচ ফছজয গড় প্রফৃদ্বি 
জয়জছ ৬.১৪ তাং াজয, যকাদ্বয দ্বফদ্বনজয়াগ ২০০৫- ০৬ এ দ্বজদ্বডদ্ব’য ৫.৬ তাং ফথজক ফফজড় 
২০১৩- ১৪ থযফছজয ৭.৩ তাংজ ঈন্নীত জয়জছ, দ্বফরৃযৎ ঈৎাদন ক্ষ্ভতা ফফজড়জছ ৩ গুণ, 
ভাথাদ্বছু অয় ফফজড়জছ দ্বিগুজণয ফফদ্ব, যাজস্ব- দ্বজদ্বডদ্ব’য নুাত ৮.৮ তাং ফথজক ১০.৫ তাংজ 
ঈন্নীত জয়জছ, ফাজজজটয অকায ফফজড়জছ ৪ গুণ, ঈন্নয়ন কামযক্রভ ফফজড়জছ ৩ গুণ, চাজরয ঈৎাদন 
ফফজড়জছ ৩৭ তাং, অভদাদ্বন, যপ্তাদ্বন ও প্রফা অয় প্রদ্বতদ্বট ফফজড়জছ ৩ গুণ। বফজদদ্বক ভুদ্রায দ্বযজাবয 
ফফজড়জছ ৬ গুজণয ফফদ্ব। দ্বক্ষ্া, স্বািয ও স্যাদ্বনজটন ফযফিায় জয়জছ ফযাক ঈন্নয়ন। দ্বরৄভৃতুয ও 
ভাতৃভৃতুয ঈচ্চাজয কজভজছ। গড় অয়ু ৬৬.৫ ফছয ফথজক ফফজড় জয়জছ ৭০ ফছয। দাদ্বযজদ্র ফিান 
কজভজছ ৪০.০ তাং ফথজক ২৪.৩ তাংজ। অয দ্বত- দদ্বযদ্র কজভজছ ২৪.২ তাং ফথজক ১১.৯ 
তাংজ। ম্প্রদ্বত থযদ্বফবাগ জত প্রকাদ্বত ‘ফাংরাজদজয অথয- াভাদ্বজক গ্রমাত্রা এফং াভদ্বিক 
থযনীদ্বতয ারনাগাদ দ্বচত্র’ দ্বজযানাজভয ুদ্বস্তকায় এভজয়য অথয- াভাদ্বজক গ্রগদ্বতয ংদ্বক্ষ্প্ত দ্বচত্র 
তুজর ধযা জয়জছ। 

ভাননীয় স্পীকায 

৪।  গবীয দ্বযতাজয দ্বফলয় এআ ফম, অথয- াভাদ্বজক জযজনয থ ধজয ফদ মখন ভধযভ অজয়য 
ফদজ দ্বযণত ওয়ায িাযপ্রাজি ঈনীত তখন এআ গ্রমাত্রাজক প্রদ্বতত কযায জচিা চরজছ। দ্বনতয 



 

প্রজয়াজনীয় দ্রফয ও ফফায যফযাজ বতদ্বয কযা জে কৃদ্বত্রভ ংকট। ফাধাগ্রস্ত জে বযিযীণ ফযফা 
অয অিজযাদ্বতক ফাদ্বণজয। বদনদ্বদন কাজজয সুজমাগ ফদ্বঞ্চত জয় থযননদ্বতকবাজফ দূদ্বফয ফিায় 
জড়জছ ক্ষ্ুজদ ফযফায়ী, দ্বদনভজুয অয শ্রদ্বভক ফশ্রদ্বণ। এ াভদ্বয়ক ংকট অভাজদয গবীযবাজফ ফযদ্বথত 
কযজরও অভযা দ্বফশ্বা কদ্বয যকাজযয প্রজচিায াাাদ্ব ফদফাীয াী প্রদ্বতজযাধ দ্বচজযআ 
জনদ্বফদ্বেন্ন এআ কর কামযকরাজয ভাদ্বপ্ত ঘটাজফ।  

ভাননীয় স্পীকায  

৫। প্রদ্বতজফদজনয ভূর ং রৄরুয অজগ এ মযাজয় অদ্বভ াভদ্বিক থযনীদ্বতয ঈজল্লখজমাগয 
চরকভূজয দ্বিতীয় প্রাদ্বিক মযি গ্রগদ্বতয একদ্বট ংদ্বক্ষ্প্ত খদ্বতয়ান অনায ফগদ্বতয জন্য ফ 
কযজত চাআ। ২০১৪- ১৫ থযফছজযয জুরাআ- দ্বডজম্বয ভজয় ূফযফতযী থযফছজযয একআ ভজয়য 
তুরনায়-   

 জাতীয় যাজস্ব ফফাজডযয অওতাধীন কয যাজস্ব অদায় ১৩.২ তাং ফৃদ্বি ফজয়জছ; 

 ফভাট যকাদ্বয ফযয় ৭৬ াজায ৮৫৪ ফকাদ্বট টাকা জত ০.১ তাং কজভ জয়জছ ৭৬       ৭৯৮ 
            

 ফাদ্বলযক ঈন্নয়ন কভযূদ্বচ ফাস্তফায়ন দ্বফগত থযফছজযয দ্বিতীয় প্রাদ্বিজকয ১৫ াজায ৪৬৬ ফকাদ্বট 
টাকা জত ১০ তাং ফফজড় জয়জছ ১৭ াজায ৯ ফকাদ্বট টাকা; ঈজল্লখয অআএভআদ্বড’য তথয 
নুমায়ী এআ ভজয় ফাদ্বলযক ঈন্নয়ন কভযূদ্বচ ফযয় জয়জছ ২২ াজায ৪৯৪ ফকাদ্বট টাকা মা ফাদ্বলযক 
ফভাট ফযাজেয ২৮.০ তাং; 

 যপ্তাদ্বন অয় দ্বফগত থযফছজযয দ্বিতীয় প্রাদ্বিজকয ১৪.৭ দ্বফদ্বরয়ন ভাদ্বকযন ডরায জত ১.৬ তাং 
ফফজড় ১৪.৯ দ্বফদ্বরয়ন ভাদ্বকযন ডরাজয দাাঁদ্বড়জয়জছ; 

 অভদাদ্বন ফযয় ১৮.৩ তাং ফৃদ্বি ফজয় ২২.৩ দ্বফদ্বরয়ন ভাদ্বকযন ডরায জয়জছ; 

 অভদাদ্বন ঋণত্র ফখারা ও দ্বনস্পদ্বত্তয প্রফৃদ্বি জয়জছ মথাক্রজভ ১৩.২ এফং ১০.১ তাং; 

 ফযদ্বি খাজত ঋণপ্রফা ৭.১ তাং ফফজড়জছ, দ্বফগত থযফছজযয একআ ভজয় এআ প্রফৃদ্বি দ্বছর ৫.৯ 
তাং। দ্বডজম্বয ২০১৪ ভাজ ফাদ্বলযক দ্ববদ্বত্তজত দ্বডজম্বয ২০১৩ এয তুরনায় ফফযকাদ্বয খাজত 
ঋণপ্রফা ফফজড়জছ ১৩.৫ তাং; 

 প্রফা অয় ১০.৬ তাং ফফজড় জয়জছ ৭.৫ দ্বফদ্বরয়ন ভাদ্বকযন ডরায। দ্বফগত থযফছজযয একআ 
ভজয় প্রফা অয় ৮.৫ তাং হ্রা ফজয়দ্বছর; 

 বফজদদ্বক ভুদ্রায দ্বযজাবয ৩১ দ্বডজম্বয ২০১৪ তাদ্বযজখ প্রায় ২২.৩ দ্বফদ্বরয়ন ভাদ্বকযন ডরাজয ঈন্নীত 
য়; 

 জয়ন্ট- টু- জয়ন্ট দ্ববদ্বত্তজত ভরূযস্ফীদ্বত দ্বডজম্বয ২০১৩ এয ৭.৩ তাং জত দ্বডজম্বয ২০১৪ 
ভজয় ৬.১ তাংজ ফনজভ এজজছ। 



 

ভাননীয় স্পীকায  

৬। ২০১৪- ১৫ থযফছজযয দ্বিতীয় প্রাদ্বিক মযি (জুরাআ- দ্বডজম্বয) ফাজজট ফাস্তফায়ন গ্রগদ্বত 
প্রদ্বতজফদজন এফায অদ্বভ দৃদ্বি দ্বদজত চাআ যকাজযয যাজস্ব অযণ ও ফযয় দ্বযদ্বিদ্বতয দ্বদজক। এযয, 
ফদজয াভদ্বিক থযনীদ্বতয াম্প্রদ্বতক দ্বচত্র এআ ভান ংজদ তুজর ধযায ফচিা কযফ। 
ফজজল, এফাজযয ফাজজজট গৃীত কদ্বতয় গুরুত্বণূয ঙ্গীকায ফাস্তফায়জন দ্বডজম্বয, ২০১৪ 
মযি াদ্বধত গ্রগদ্বতয ওয দ্বকছুটা অজরাকাত কযফ। এছাড়াও,    প্রদ্বতজফদজনয ফজল 
দ্বযদ্বি দ্বাজফ িবুযি কযা জয়জছ চরদ্বত থযফছজযয দ্বিতীয় প্রাদ্বিজক যকাজযয অয়- ফযজয়য 
গদ্বতধাযা এফং াভদ্বিক থযননদ্বতক দ্বযদ্বিদ্বতয একদ্বট তথযদ্ববদ্বত্তক দ্বচত্র।     

থযফছয ২০১৪- ১৫: দ্বিতীয় প্রাদ্বিক মযি যাজস্ব অযণ দ্বযদ্বিদ্বত 

৭। চরদ্বত ২০১৪- ১৫ থযফছজয ফভাট যাজস্ব অযজণয রক্ষ্যভাত্রা দ্বনধযাযণ কযা জয়জছ ১ রক্ষ্ 
৮২ াজায ৯৫৩ ফকাদ্বট টাকা ( দ্বজদ্বডদ্ব’  ১২.০ তাং) । দ্বডজম্বয ২০১৪ মযি ফভাট যাজস্ব 
অদ্বযত জয়জছ ৬৬ াজায ৬৯৭ ফকাদ্বট টাকা, মা ূফযফতযী থযফছজযয একআ ভজয়য তরুনায় ৩.১ 
তাং ফফদ্ব এফং ফাজজজটয রক্ষ্যভাত্রায ৩৬.৫ তাং।                             
 ও                                                                            
   ।                                                                      
    ।  

৮। াধাযণত থযফছজযয ফলদ্বদজক যাজস্ব অদাজয়য গদ্বত ফদৃ্বি ায়। যাজস্ব অযণ প্রদ্বক্রয়া 
অধুদ্বনকায়জনয ফম ভদ্বিত ঈজদযাগ অভযা গ্রণ কজযদ্বছ তা চরভান যজয়জছ। বযাট অআন ংক্রাি 
জদ্বটরতা দ্বনযজনযও প্রজচিা চরজছ। এছাড়া, কয- ফদ্ববূযত ঈৎ জত যাজস্ব অযণ ফাড়াজনায রজক্ষ্য 
প্রজমাজয াযভূ ফমৌদ্বিকীকযণ এফং ন্যান্য প্রজয়াজনীয় ফযফিা গ্রজণ ভন্ত্রণারয়/দ্বফবাগভূজক 
ঈিুি কযজত ম্প্রদ্বত থয দ্বফবাজগয ক্ষ্ জত কভযারা নুদ্বষ্ঠত জয়জছ। এয নুফৃদ্বত্তক্রজভ ংদ্বেি 
ভন্ত্রণারয়/দ্বফবাগভূজয অিদ্বযক জমাদ্বগতা ফজর কয- ফদ্ববুযত যাজস্ব অযজণয ফক্ষ্জত্র ফযাক 
ঈন্নয়ন ঘটজফ। জফযাদ্বয, ফদজয চরভান নাকাদ্বিত দ্বযদ্বিদ্বতয ফান ঘটজর াদ্বফযকবাজফ যাজস্ব 
অযণ জিালজনক ধাযায় দ্বপজয অজফ ফজর অা কযা মায়। 

ভাননীয় স্পীকায  

থযফছয ২০১৪- ১৫: দ্বিতীয় প্রাদ্বিক মযি যকাদ্বয ফযয় দ্বযদ্বিদ্বত 

৯। চরদ্বত ২০১৪- ১৫ থয ফছজযয ফাজজজট ফভাট ফযজয়য প্রাভরন ধযা জয়জছ ২ রক্ষ্ ৫০ াজায 
৫০৬ ফকাদ্বট টাকা  (দ্বজদ্বডদ্ব’য ১৬.৪ তাং), মায ভজধয নুন্নয়ন ন্যান্য ফযয় ১ রক্ষ্ ৭০ 
াজায ১৯১ ফকাদ্বট টাকা (দ্বজদ্বডদ্ব’য ১১.১ তাং) এফং ফাদ্বলযক ঈন্নয়ন কভযূদ্বচ ফযয় ৮০ াজায 
৩১৫ ফকাদ্বট টাকা (দ্বজদ্বডদ্ব’  ৫.৩ তাং)। াভদ্বয়ক দ্বজজফ দ্বিতীয় প্রাদ্বিক মযি ফভাট ফযয় জয়জছ 
৭৬ াজায ৭৯৮ ফকাদ্বট টাকা (জভাট ফযাজেয ৩০.৭ তাং), মায ভজধয নুন্নয়ন ফযয় ন্যান্য 



 

ফযয় ৫৯ াজায ৭৮৯ ফকাদ্বট টাকা (ফযাজেয ৩৫.১ তাং) এফং ফাদ্বলযক ঈন্নয়ন কভযূদ্বচ ফযয় ১৭ 
াজায ৯ ফকাদ্বট টাকা (ফযাজেয ২১.২ তাং)। গত ২০১৩- ১৪ থয ফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় 
চরদ্বত থযফছজয নুন্নয়ন ফযয় ২.৬ তাং কজভজছ। অিজযাদ্বতক                          
২০১৩                  ২০১৪          ৪২.৬                 ।                 
                                                                             
               । 

১০। ফাস্তফায়ন দ্বযফীক্ষ্ণ ও ভূরযায়ন দ্বফবাজগয প্রদ্বতজফদন নুমায়ী চরদ্বত থযফছজযয দ্বডজম্বয 
মযি ভজয় ফাদ্বলযক ঈন্নয়ন কভযূদ্বচ ফাস্তফাদ্বয়ত জয়জছ ফভাট ফযাজেয ২৮.০ তাং, ফযজয়য দ্বাজফ মা 
দাাঁড়ায় ২২ াজায ৪৯৪ ফকাদ্বট টাকা। অআএভআদ্বড’য এআ দ্বাফ দ্বফজফচনায় দ্বনজর ফাদ্বলযক ঈন্নয়ন 
কভযূদ্বচয প্রফৃদ্বি জরা ২৪.৪ তাং। চরদ্বত থযফছজযয দ্বডজম্বয মযি ভজয় প্রকল্প াাময ফযফায 
জয়জছ ফভাট ফযাজেয ২৭ তাং। দ্বফগত ফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় প্রকল্প াাজমযয ফযফায 
৩০.৬ তাং ফফজড়জছ। ফাদ্বলযক ঈন্নয়ন কভযূদ্বচয কামযকাদ্বযতা দ্বনদ্বিত কযজত প্রকল্প ফাস্তফায়জনয 
ক্ষ্ভতা ফাড়াজনা এফং থযফছজযয ফল প্রাদ্বিজক তযদ্বধক ফযজয়য প্রফণতা হ্রাজয রজক্ষ্য দ্বযকল্পনা 
কদ্বভন ও ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/দ্বফবাগ ংদ্বেি কর ক্ষ্ ভদ্বিত ফম ঈজদযাগ গ্রণ কজযজছ তা 
অজযা ফজাযদায কযা দযকায। প্রাদ্বনক ভন্ত্রণারয়/দ্বফবাগ কতৃযক ঈন্নয়ন প্রকজল্পয গ্রাদ্বধকায 
দ্বনধযাযণ এফং দ্বনদ্বদযি ভজয় প্রকল্প ভাদ্বপ্তয জন্য মযাপ্ত থযায়ন দ্বনদ্বিত কযা ছাড়াও দ্বনয়দ্বভত প্রকল্প 
দ্বযদযন ও ফাস্তফায়ন গ্রগদ্বত দ্বযফীক্ষ্জণয দ্বফলজয়ও গুরুত্ব ফদয়া অফশ্যক।  

১১।  অভাজদয ফাদ্বলযক ঈন্নয়ন কভযদূ্বচয একদ্বট ফড় ং ফৃৎ ১০ দ্বট ভন্ত্রণারজয়য ভাধযজভ ফযদ্বয়ত 
য়। এ ১০ দ্বট ফৃৎ ভন্ত্রণারজয়য নুকূজর চরদ্বত থযফছজযয ফাদ্বলযক ঈন্নয়ন কভযূদ্বচয প্রায় ৭৫.৮ 
তাং ফযাে কযা জয়জছ। চরদ্বত থযফছজযয দ্বিতীয় প্রাদ্বিক মযি এ ভন্ত্রণারয়গুজরা ১৭ াজায ৪৭২ 
ফকাদ্বট টাকা ফযয় কজযজছ মা ভন্ত্রণারয়গুজরায দ্বফযীজত প্রদত্ত ফযাজেয ২৮.৭ তাং।      

ফাজজট ঘাটদ্বত দ্বযদ্বিদ্বত 

১২। এফায অদ্বভ ফাজজট ঘাটদ্বত দ্বযদ্বিদ্বতয দ্বদজক ভান ংজদয দৃদ্বি অকলযণ কযদ্বছ। 
চরদ্বত থযফছজয ফাজজট ঘাটদ্বত প্রাভরন কযা জয়জছ ৬৭ াজায ৫৫২ ফকাদ্বট টাকা মা দ্বজদ্বডদ্ব’য ৪.৪ 
তাং। ঘাটদ্বত থযায়জন বফজদদ্বক ঈৎ জত ১.৬ তাং এফং বযিযীণ ঈৎ জত ২.৮ তাং 
ংিাজনয দ্বযকল্পনা যজয়জছ। থযফছজযয প্রথভাজধয ফভাট ফাজজট ঘাটদ্বত দ্বফগত ফছজযয একআ 
ভজয়য দ্বজদ্বডদ্ব’  ০.৯ তাং জত হ্রা ফজয় ০.৭ তাংজ দাাঁদ্বড়জয়জছ। ঘাটদ্বত থযায়জন জুরাআ-
দ্বডজম্বয ২০১৪ ভজয় বফজদদ্বক ঈৎ জত দ্বনট থযায়ন দ্বফগত থযফছজযয একআ ভজয়য ৬১৫ 
ফকাদ্বট টাকা জত ফফজড় ১ াজায ৪৫৮ ফকাদ্বট টাকায় ঈন্নীত জয়জছ। ন্যদ্বদজক, ফযাংক ঈৎ জত ঋণ 
গ্রণ রক্ষ্যভাত্রায ভজধয ীদ্বভত যাখায প্রজচিা ফযাত থাকায় দ্বফগত থযফছজযয একআ ভজয়য 
তুরনায় চরদ্বত থযফছজয ফযাংক ঋজণয দ্বযভাণ কজভজছ। ফযাংক খাত জত চরদ্বত থযফছজয যকাজযয 
ঋণ গ্রজণয রক্ষ্যভাত্রা ৩১ াজায ২২১ ফকাদ্বট টাকা। দ্বডজম্বয ২০১৪ মযি গৃীত ঋজণয দ্বযভাণ ৫ 



 

      ৭৫৫           ।                                                               
          ও                                                          । ফযাংক 
ফদ্ববূযত ঈৎ জত চরদ্বত থযফছজযয প্রথভাজধয দ্বফগত ফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় থযায়ন ফফজড়জছ 
৫০.৯ তাং। জাতীয় ঞ্চয় জত্রয দ্বনট দ্বফক্রজয়য দ্বযভাণ ফফজড়জছ ২৪০. ৫      ।        
                                                                            
                                      দ্বকছুটা ফাড়াজত     ।  

ভাননীয় স্পীকায 

ভদু্রা ও ঋণ দ্বযদ্বিদ্বত 

১৩।  এফায অভযা দদৃ্বি ফদফ ভুদ্রা ও ঋণ দ্বযদ্বিদ্বতয দ্বদজক। ভূরযস্ফীদ্বত দ্বনয়ন্ত্রণ, াভদ্বিক 
থযননদ্বতক দ্বিদ্বতীরতা ফজায় যাখা এফং যকাজযয িবুযদ্বিভূরক প্রফৃদ্বিয রজক্ষ্যয াজথ াভঞ্জস্য 
ফযজখ ফাংরাজদ ফযাংক দ্বকছটুা তকয ভুদ্রানীদ্বত নুযজণয ধাযা ফযাত ফযজখজছ। চরদ্বত থযফছজযয 
দ্বিতীয়াজধযয (জানুয়াদ্বয- জুন) জন্য ফঘাদ্বলত ভুদ্রানীদ্বত দ্বফফদৃ্বতজত ূজফযয ধাযাফাদ্বকতা ফজায় যাখায 
দ্ববপ্রায় ফযি জয়জছ। অদ্বথযক খাজতয াাাদ্ব ুাঁদ্বজফাজাজযয দ্বিদ্বতীরতা ফজায় যাখজত 
ফাংরাজদ ফযাংজকয ায়ক বূদ্বভকা ফযাত যাখায কথাও নতনু ভুদ্রানীদ্বতজত দ্বফফতৃ জয়জছ। অদ্বথযক 
খাজত ঋণ প্রদান ও দ্বযজাজধয ফক্ষ্জত্র মথামথ দ্বনয়ভানুযণ ও ৃিরা যক্ষ্ায  স্বাজথয ফাংরাজদ ফযাংক 
নজযদাদ্বয ফজাযদায কযজছ। এছাড়া, ফযাংক ও অদ্বথযক প্রদ্বতষ্ঠানগুজরায ঝুাঁদ্বক ফযফিানা, দ্বনযীক্ষ্া, 
স্বেতা ও জফাফদ্বদদ্বতা দ্বনদ্বিত কযায দ্বফলজয়ও  দজক্ষ্ ফনয়া জে।  

১৪।  দ্বডজম্বয ২০১৪ ফজল ফাদ্বলযক দ্ববদ্বত্তজত ফযাক ভুদ্রা যফযাজয (M2)  ফৃদ্বি জয়জছ প্রায় 
১৩.৪ তাং মা ফাংরাজদ ফযাংজকয ভুদ্রানীদ্বত দ্বফফদৃ্বতয রক্ষ্যভাত্রায ফচজয় কভ। ফযাক ভুদ্রা যফযা 
দ্বযদ্বভত যাখায ফক্ষ্জত্র ভূরত দ্বযজাবয ভুদ্রায ফমাগান দ্বনয়ন্ত্রজণয ওযআ ফজায ফদয়া জে, মা চরদ্বত 
থযফছজযয দ্বিতীয়াজধযও ফযাত থাকজফ। দ্বযজাবয ভুদ্রায প্রফৃদ্বি দ্বডজম্বয ২০১৪ মযি ফছযদ্ববদ্বত্তজত 
১৪.৮ তাং এফং চরদ্বত থযফছজযয জুরাআ- দ্বডজম্বয ভয়কাজর ৭.১ তাংজ দাাঁদ্বড়জয়জছ। 

১৫।  নুৎাদনীর খাজত ঋজণয প্রফা দ্বনয়ন্ত্রজণয প্রজচিা ফযাত থাকজরও প্রফৃদ্বি ঞ্চারক ও 
ঈৎাদনভখুী ফফযকাদ্বয খাজত ঋজণয ফমাগান ঈৎাদ্বত কযায দ্বদজক রক্ষ্য যাখা জে। এছাড়া, 
ফফযকাদ্বয খাজতয ঈৎাদনভুখী প্রদ্বতষ্ঠানভূজয জন্য স্বল্প ও দীঘযজভয়াদ্বদ বফজদদ্বক থযায়ন 
ফযফাজযয সুজমাগও ঈনু্মি যজয়জছ। দ্বডজম্বয ২০১৪ মযি ফফযকাদ্বয খাজত ঋজণয প্রফৃদ্বি ফাৎদ্বযক 
দ্ববদ্বত্তজত ১৩.৫ তাং এফং জুরাআ- দ্বডজম্বয ভয়কাজর প্রায় ৭.১ তাং জয়জছ। ফফযকাদ্বয 
খাজতয ঋণ প্রফাজয প্রফৃদ্বি ফাংরাজদ ফযাংজকয ভুদ্রানীদ্বত দ্বফফৃদ্বত রক্ষ্যভাত্রায ফফ নীজচ যজয়জছ, পজর 
দ্বনকট বদ্বফষ্যজতয নুকূর দ্বযজফজ ফফযকাদ্বয দ্বফদ্বনজয়াজগয অানুরূ প্রফৃদ্বি ফফযকাদ্বয খাজতয ঋণ 
প্রফা ফাড়াজরও এয জন্য ভুদ্রা ফমাগাজন মজথি দ্বযয থাকজফ। 



 

১৬। ফযাংক ফযফিায ভাধযজভ যফযাকৃত কৃদ্বলঋণ কৃদ্বলখাজতয জিালজনক প্রফৃদ্বি ধজয যাখজত 
ায়তা কযজছ। দ্বফগত থযফছজয কৃদ্বল ঋণ দ্বফতযণ কযা জয়জছ ১৬ াজায ৩৭ ফকাদ্বট টাকা। এয 
ধাযাফাদ্বকতায় চরদ্বত থযফছজযয দ্বডজম্বয মযি ৭ াজায ৭৪ ফকাদ্বট টাকা কদৃ্বল ঋণ দ্বফতযণ কযা 
য়। ঋজণয এ প্রফা গত থযফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় ২৮.৬ তাং ফফদ্ব।  

১৭। ফযাংক ও অদ্বথযক প্রদ্বতষ্ঠানগুদ্বরজত অভানত ও ঋজণয সুজদয ায দ্বনম্নগাভী জয়জছ। কজভ 
অজছ অভানত ও ঋজণয সুজদয াজযয ফযফধান। অভানত ও ঋজণয সুজদয াজযয গড় ফযফধান 
যকাদ্বয ফযাংকগুজরা এফং দ্বধকাং ফফযকাদ্বয ফযাংজক এখন ৫ তাং ফা তায নীজচ।       
                         ২০১৩          ১৩.৪৫                 ২০১৪      
১২.৪৯                  ।                                                  
    । 

ভরূযস্ফীদ্বত 

১৮। অদ্বন জাজনন, ভূরযস্ফীদ্বতজক নীয় মযাজয় যাখায রজক্ষ্য অভাজদয যকাজযয প্রজচিা 
ফযাত অজছ। এ দ্বফলজয় আজতাভজধয অভযা পরও জয়দ্বছ। ভূরযস্ফীদ্বত এক জেয ভাত্রায় 
দ্বিদ্বতীর ও দ্বনম্নগাভী যজয়জছ। ফাদ্বলযক গড় ভূরযস্ফীদ্বত দ্বিদ্বতীরবাজফ দ্বনম্নগাভী ফথজক দ্বডজম্বয ২০১৪ 
ফজল দাাঁদ্বড়জয়জছ ৬.৯৯ তাংজ। জয়ন্ট- ট-ু জয়ন্ট দ্ববদ্বত্তজত ভূরযস্ফীদ্বত দ্বডজম্বয ২০১৩ এয ৭.৫ 
তাং জত দ্বডজম্বয ২০১৪ ভজয় ৬.১ তাংজ ফনজভ এজজছ। ভূরত খাদয ভূরযস্ফীদ্বত ঈজল্লখজমাগয 
দ্বযভাজণ হ্রা াওয়ায় াদ্বফযকবাজফ ভূরযস্ফীদ্বত কজভজছ। খাদয ভূরযস্ফীদ্বত দ্বডজম্বয ২০১৩ ভজয়য 
৯.০ তাং জত দ্বডজম্বয ২০১৪ ভজয় ৫.৯                  ।         -         
                             ।                     ও                        । 
                                                                     কৃদ্বলখাজত 
ধাযাফাদ্বক প্রফৃদ্বি ও জিালজনক খাদয ভজুদ এফং অিজযাদ্বতক ফাজাজয ফতজরয ভূরয হ্রা চরদ্বত 
থযফছজযয াভজনয দ্বদনগুজরাজত ভূরযস্ফীদ্বতয চা অজযা কভাজফ ফজর অদ্বভ দ্বফশ্বা কদ্বয। 

াভদ্বিক থযনীদ্বতয ন্যান্য খাতভূ 

বফজদদ্বক খাত দ্বযদ্বিদ্বত  

অভদাদ্বন ও যপ্তাদ্বন 

১৯। এ মযাজয় অদ্বভ বফজদদ্বক খাত দ্বনজয় অজরাচনা কযফ। প্রথজভআ দৃদ্বি দ্বদজফা যপ্তাদ্বন খাজতয 
াম্প্রদ্বতক গদ্বতপ্রকৃদ্বতয দ্বদজক। চরদ্বত থযফছজযয জুরাআ- দ্বডজম্বয ভয়কাজর যপ্তাদ্বন অয় গত 
থযফছজযয একআ ভজয়য ১৪.৭ দ্বফদ্বরয়ন ভাদ্বকযন ডরাজযয তরুনায় ১.৬ তাং ফফজড় ১৪.৯ দ্বফদ্বরয়ন 
ভাদ্বকযন ডরাজয দাাঁদ্বড়জয়জছ।                       ৮২                              । 
                                         ও                           ০.৩৫       
        ও                          ১.৯      ।      ,                        ও 



 

    ৬.০            ।                                                   ।      
                                                 ৪.৬                         
           ৩.৮      । আঈজযাজ থযননদ্বতক ভদায দীঘযূত্রতা এফং ফাাক খাজত কভযদ্বযজফ 
ঈন্নয়জনয অফশ্যকতা িফতযীকারীন ভজয় াভদ্বয়কবাজফ যপ্তাদ্বন খাজতয গদ্বত দ্বকছুটা কদ্বভজয়জছ ফজর 
ভজন য়।  

২০। যপ্তাদ্বন খাজতয ঈন্নয়জন ূজফযয ভজতা ণয ও ফাজাজযয ফহুভুখীকযণ এফং অঞ্চদ্বরক ফাদ্বণজজযয 
ম্প্রাযণ নীদ্বত নুযণআ অভাজদয যকাজযয চরভান ফকৌর। াাাদ্ব ঈৎাদনীরতা ফৃদ্বি, 
ফাদ্বণজয ঈদাযীকযণ, প্রাদ্বতষ্ঠাদ্বনক ও ফকাঠাজভাগত ফাধাভূ দূয কযায ওযও যকায জফযাতবাজফ 
গুরুত্ব অজযা কযজছ।  

২১। যপ্তাদ্বন প্রফৃদ্বিয গদ্বত েথ জরও অভদাদ্বন প্রফৃদ্বি দ্বফগত ফছজযয ভন্থযবাফ কাদ্বটজয় ঈজঠজছ। 
২০১৩- ১৪ থযফছজযয জুরাআ- দ্বডজম্বয ভজয়য তুরনায় চরদ্বত থযফছজযয একআ ভয়কাজর 
অভদাদ্বন ফফজড়জছ ১৮.৩ তাং। এ ভজয় ভূরধনী ণয ও দ্বজল্পয কাাঁচাভাজরয ঋণত্র ফখারায ায 
মথাক্রজভ ১.৮     ১১.৮            ও                                           
১২.৯      । 

ফযদ্বভটযান্স 

২২। চরদ্বত দ্বাজফ বাযাভয ফজায় যাখা অয াভদ্বিক থযননদ্বতক দ্বিদ্বতীরতা যক্ষ্ায় ফযদ্বভটযান্স 
ফযাফজযয ভতআ কামযকয ায়তা দ্বদজয় অজছ। ফযদ্বভটযান্স প্রফাজ প্রথভ প্রাদ্বিজকয চাঙ্গাবাফ দ্বিতীয় 
প্রাদ্বিজকও ফজায় যজয়জছ। চরদ্বত থযফছজযয জুরাআ- দ্বডজম্বয ভয়কাজর ূফযফতযী থযফছজযয একআ 
ভজয়য তুরনায় ফযদ্বভটযান্স প্রফা ফফজড়জছ প্রায় ১০.৬ তাং। অভাজদয এক ভয়কায প্রধান 
শ্রভফাজায ফৌদ্বদ অযজফ দীঘয ৬ ফছয শ্রদ্বভক যপ্তাদ্বন প্রায় ফন্ধ থাকায য দ্বত ম্প্রদ্বত গৃকভযী 
ফপ্রযজণয দ্বফলজয় চুদ্বি স্বাক্ষ্জযয ভাধযজভ শ্রভফাজায ঈনু্মি জয়জছ। পজর, াভজনয দ্বদনগুদ্বরজত 
জনদ্বি যপ্তাদ্বন ও ফযদ্বভটযান্স অজযা ফাড়ায মজথি ম্ভাফনা ফদখা মাজে।  

বফজদদ্বক ভদু্রা ও দ্বযজাবয 

২৩। চরদ্বত থযফছজযয প্রথভ প্রাদ্বিজকয ন্যায় দ্বিতীয় প্রাদ্বিজকও বফজদদ্বক ভুদ্রায দ্বযজাজবযয ফিান 
ফফ স্বদ্বস্তদায়ক। দ্বডজম্বয, ২০১৪ ফজল ূফযফতযী ফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় বফজদদ্বক ভুদ্রায 
দ্বযজাবয ২৩.৩ তাং ফৃদ্বি ফজয় ২২.৩ দ্বফদ্বরয়ন ভাদ্বকযন ডরাজয ঈন্নীত জয়জছ। এ দ্বযজাবয দ্বদজয় ৬ 
ভাজয দ্বধক অভদাদ্বন ফযয় ফভটাজনা ম্ভফ। বফজদদ্বক ভুদ্রায দ্বযজাজবযয ধাযাফাদ্বক ফৃদ্বি ফযাত 
যজয়জছ। নজবম্বয ২০১৪ এয ভাঝাভাদ্বঝ জত ভাদ্বকযন ডরাজযয দ্বফযীজত টাকায দ্বফদ্বনভয় াজয দ্বকছটুা 
ফদ্বচদ্বত (depreciation) জয়জছ।        ২০১৪                                         
              ৭৭.৯৫      ।                                             ও      
                 ।  



 

জাতীয় অজয়য ম্ভাফয প্রফদৃ্বি  

২৪।  এফায অদ্বভ জাতীয় অজয়য ম্ভাফয প্রফদৃ্বি দ্বফলজয় দ্বকছু ফরজত চাআ। অনায জানা অজছ, 
দ্বফশ্বভদা জত ঈত্তযণ প্রদ্বক্রয়া ফকফরআ দীঘযাদ্বয়ত জে। ভাদ্বকযন মিুযাষ্ট্র ছাড়া যায ঈন্নত 
ফদভূজ প্রফৃদ্বিয ফক্ষ্জত্র ফতভন একটা অাফযঞ্জক গ্রগদ্বত ফদখা মাজে না। তজফ, অিজযাদ্বতক 
ফাজাজয ফতজরয ভূরয প্রায় জধযক কজভ মাওয়া দ্বকংফা দীঘয দ্বদন মাফৎ ফন্ধ জয় থাকা এক ভয়কায 
ফৃত্তভ শ্রভফাজায ফৌদ্বদ অযজফ নতনু কজয শ্রদ্বভক যপ্তাদ্বনয থ খুজর মাওয়া অভাজদয থযনীদ্বতয জন্য 
রৄব ভজয়য আদ্বঙ্গত ফন কযজছ। প্রায় এক দক ধজয ৬.০ তাংজয দ্বকছ ু ওজয ফিান কযা 
দ্বজদ্বডদ্ব প্রফৃদ্বিজত রক্ষ্যণীয় ঈন্নয়ন ঘটাজত অভযা দ্বফদ্বনজয়াগ দ্বযদ্বিদ্বতয গুণগত দ্বযফতযজনয দ্বদজক 
দ্বফজল নজয দ্বদজয়দ্বছ। দ্বফদ্বনজয়াজগয ফকাঠাজভাগত প্রদ্বতফন্ধকতা দূয কযজত গুরুত্বূণয ৮দ্বট ফৃৎ 
প্রকল্পজক ‘Fast Track’                                        ও             । 
         ‘Skills for Employment Investment Program (SEIP), Skills and Employment 

Program in Bangladesh (SEP-BD)’, Leveraging ICT for Growth, Employment and 

Governance                                        ।         ,          
                                                        ও       ।        
           ও                                                                  
                                                                            
                                    ।                                            
৭.৩                                                ।                   
                 দ্বফজেলণ কজয ভাচয ভাজ নুজষ্ঠয় ফকা- দ্বডযজনন কাঈদ্বন্সজরয বায় চরদ্বত 
থযফছজযয দ্বজদ্বডদ্ব প্রজক্ষ্ণ দ্বফলজয় চূড়াি দ্বিাি ফনফ। 

ভাননীয় স্পীকায 

চরদ্বত থযফছজযয ফাজজজট প্রদ্বতশ্রুত কদ্বতয় দ্বফলজয়য গ্রগদ্বত 

২৫। অদ্বভ অনজদয াজথ ভান ংদজক জানাজত চাআ ফম, গত ফাজজজট ফদয়া প্রদ্বতশ্রুদ্বতভূজয 
ঈজল্লখজমাগয ং অভযা আজতাভজধয ফাস্তফায়ন কযজত ক্ষ্ভ জয়দ্বছ। ূফযজভয়াজদ প্রদ্বতশ্রুত চরভান 
কামযক্রভভূজয াাাদ্ব ২০১৪- ১৫ থযফছজযয ফাজজজট গৃীত জয়জছ নতুন দ্বকছ ু কামযক্রভ। 
প্রদ্বতশ্রুত কামযক্রভভূ ফাস্তফায়জনয জন্য অভযা দ্বনযফদ্বেন্নবাজফ কাজ কজয মাদ্বে। ভান ংজদয 
ফগদ্বতয জন্য এখন অদ্বভ চরভান অয নতুন বাজফ রৄরু কযা গুরুত্বণূয দ্বকছু কামযক্রজভয ফযজল 
গ্রগদ্বতয একদ্বট ংদ্বক্ষ্প্ত দ্বচত্র তুজর ধযজত চাআ। 

২৫.১। দ্বফরৃযৎ ও জ্বারাদ্বন  

দ্বফরৃযৎ ও জ্বারাদ্বন খাজত দ্বফগত াাঁচ ফছজয অভাজদয দ্বনযিয কভযপ্রয়াজয সুপর জনগজণয কাজছ অজ 
দৃশ্যভান। তাছাড়া থযননদ্বতক ঈন্নয়জনও এয আদ্বতফাচক প্রবাফ নুবতূ জে।  



 

২৫.১.১। ভধয ও দীঘযজভয়াদ্বদ দ্বযকল্পনায অওতায় অভযা নতুন নতনু দ্বফরৃযৎ ফকন্দ্র িান, 
ঞ্চারন ও দ্বফতযণ ফযফিায ঈন্নয়ন এফং দ্বফরৃযৎ াশ্রজয়য নানাভুখী কামযক্রভ ফাস্তফায়ন কযদ্বছ। 
ফতযভাজন দ্বফরৃযজতয ঈৎাদন ক্ষ্ভতা দাাঁদ্বড়জয়জছ প্রায় ১৩ াজায ২৮৩ ফভগাওয়াট (২৪০০ 

ফভগাওয়াট কযাদ্বিব এফং ১৭৪ ফভগাওয়াট ফারায াওয়ায )। অভযা জানুয়াদ্বয ২০০৯ জত 
দ্বডজম্বয ২০১৪ মযি দ্বতদ্বযি ৮ াজায ৩৪১ ফভগাওয়াট দ্বফরৃযৎ ঈৎাদন কযজত ক্ষ্ভ 
জয়দ্বছ। ফরাডজদ্বডং এয রৃদ্বফয মন্ত্রণা এখন ফনআ ফরজরআ চজর। দ্বফরৃযৎ ভস্যায ফটকআ 
ভাধাজনয রজক্ষ্য অভযা কয়রাদ্ববদ্বত্তক দ্বফরৃযৎ, াযভাণদ্বফক দ্বফরৃযৎ ও নফায়নজমাগয জ্বারাদ্বন জত 
দ্বফরৃযৎ ঈৎাদন এফং ঞ্চারন রাআন ম্প্রাযজণয ওযও ভদ্বধক গুরুত্ব দ্বদদ্বে। অভাজদয 
যকাজযয ক্ষ্ভতা গ্রজণয য ফথজক ১ াজায ৫৩৬ াদ্বকযট দ্বক. দ্বভ. ঞ্চারন রাআন িান কযা 
জয়জছ। ক্ষ্ভতা গ্রজণয ভয় দ্বফতযণ রাআজনয বদঘযয দ্বছর ২ রক্ষ্ ৫৬ াজায দ্বক.দ্বভ., মা ফতযভাজন 
ফৃদ্বি ফজয় জয়জছ ৩ রক্ষ্ ৩ াজায দ্বক. দ্বভ.। দ্বফরৃযৎ খাজত ঈন্নয়জনয এ ধাযাফাদ্বকতা যক্ষ্ায় 
অভযা ফিদ্বযকয। অভায দ্বফশ্বা, দ্বফরৃযজতয চাদ্বদা ও যফযাজয ভজধয ভিয় াধজনয রজক্ষ্য 
অভাজদয ফনয়া ভধয ও দীঘযজভয়াদ্বদ দ্বযকল্পনাগুজরা ফাস্তফাদ্বয়ত জর অগাভী াাঁচ ফছজয ফদজয 
প্রদ্বতদ্বট ঘজয দ্বফরৃযৎ যফযা কযা ম্ভফ জফ। 

২৫.১.২। প্রাকৃদ্বতক গযাজয মদু্বিঙ্গত ফযফায ও ঈজত্তারন দ্বনদ্বিত কযা অভাজদয ন্যতভ 
প্রধান ঙ্গীকায, মা ফাস্তফায়জন ূজফযয ধাযফাদ্বকতায় নানা কভযূদ্বচ ফাস্তফায়ন কযদ্বছ। গত ৫ ফছজয 
ফদজ ৫ াজায ৪০ দ্বক.দ্বভ. ২- দ্বড াআদ্বভক াজবয এফং ২ াজায ৬৪৮ ফগয দ্বক. দ্বভ. ৩- দ্বড 
াআদ্বভক কামযক্রভ ম্পন্ন কযা জয়জছ। এ ভজয় ৮দ্বট নুন্ধান কূ (ফাজক্স- ৫দ্বট এফং 
অআওদ্ব ৩দ্বট) খনন কজয ৩দ্বট নতুন গযা ফক্ষ্ত্র (সুদরুয, শ্রীকাআর ও রূগঞ্জ) অদ্বফষ্কায কযা 
জয়জছ। চরদ্বত থযফছজয জুরাআ, ২০১৪ জত জুন, ২০১৬ এয ভজধয খনজনয জন্য দ্বনধযাদ্বযত ২১দ্বট 
কূজয ভজধয ৫দ্বট কূজয খনন কাজ ম্পন্ন জয়জছ মায ফভাট ঈৎাদন ক্ষ্ভতা বদদ্বনক ১৯০ 
দ্বভদ্বরয়ন ঘনপটু। দীঘয- প্রদ্বতদ্বক্ষ্ত কয়রা নীদ্বতয খড়া প্রণয়ন কযা জয়জছ, মা ‘প্রস্তাদ্বফত খড়া 
কয়রা নীদ্বত- ২০১০’ দ্বজযানাজভ জনাধাযজণয ভতাভজতয জন্য ওজয়ফাআজট ফদয়া জয়জছ। 
অভযা অফাদ্বক খাজত গযা ফযফাজয দক্ষ্তা ফৃদ্বিয রজক্ষ্য ফদজয দ্বফদ্ববন্ন এরাকায় দ্বপ্র- ফআড 
দ্বভটায িান কামযক্রভ াআরট দ্ববদ্বত্তজত চারু কজযদ্বছ। দ্বধকন্তু, অভযা ফদজয কর দ্বএনদ্বজ 
ফেজন আদ্ববদ্ব দ্বভটায িাজনয ঈজদযাগ দ্বনজয়দ্বছ।  

২৫.২। কদৃ্বল ও ল্লী ঈন্নয়ন 

২৫.২.১। কৃদ্বল খাজতয প্রফৃদ্বি ধজয যাখজত দ্বফগত ফছযগুজরাজত গৃীত কামযক্রভভূ এ ফছজযও 
ফযাত অজছ। এ কামযক্রভভূজয ভজধয ন্যতভ জে- কৃদ্বলখাজত রক্ষ্যাদ্ববভুখী প্রজণাদনা প্রদান, 
কৃদ্বল ঈকযণ ায়তা কাডয দ্বফতযণ, কৃলজকয জন্য ১০ টাকায় ফযাংক একাঈন্ট ফখারা, তৃণভূর 
মযাজয় দ্বফক্রয় প্রদ্বতদ্বনদ্বধয ভাধযজভ ায দ্বফক্রয়, খযা- রফনািতা- জরভগ্নতা দ্বষ্ণ ুঈচ্চপরনীর 
ও স্বল্প- ফভয়াজদ পরনীর জাত ঈদ্ভাফন, কদৃ্বলজণযয ন্যামযভূরয দ্বনদ্বিতকযজণয জন্য দ্বফদ্ববন্ন 



 

কামযক্রভ আতযাদ্বদ। ঈৎাদজনয াাাদ্ব ংগ্র, ভজুদ ও ংযক্ষ্জণয ভদ্বিত কামযক্রভ গ্রজণয 
পজর খাদয দ্বনযাত্তা দ্বনদ্বিত জয়জছ। ফাংরাজদজয আদ্বতাজ এআ প্রথভ অভযা দ্বনজজজদয চাদ্বদা 
ফভটাজনায াাাদ্ব চার যপ্তাদ্বন কযজত ক্ষ্ভ জয়দ্বছ। খাদযজস্যয াাাদ্ব ফাংরাজদ ভৎস্য 
ঈৎাদজনও ইলযণীয় াপরয জযন কজযজছ। ফতযভাজন ফাংরাজদ ভৎস্য ঈৎাদজন াযা দ্বফজশ্বয 
ভজধয ৪থয িাজন যজয়জছ। 

২৫.২.২। অনায ফগদ্বতয জন্য অজযা জানাজত চাআ ফম, কৃদ্বল খাজতয ঈন্নয়জন প্রদত্ত  
প্রজণাদনায দ্বযভাণ এআ থযফছজয ৯ াজায ফকাদ্বট টাকায় ঈন্নীত কযা জয়জছ। এয ভজধয 
দ্বডজম্বয, ২০১৪ মযি ২ াজায ৮০০ ফকাদ্বট টাকায ফফদ্ব দ্বফতযণ কযা জয়জছ। চরদ্বত থযফছজয 
কৃলকজদয ভাজঝ ১.২০ রক্ষ্ ফভ. টন ঈন্নতভাজনয কৃদ্বল ফীজ দ্বফতযণ কযা ছাড়াও ১০ াজায ফভ. টন 
ফীজ ঈৎাদন কামযক্রভ ফযাত ফযজখদ্বছ। কৃদ্বলখাজতও দ্বডদ্বজটারাআজজজনয ফছাাঁয়া ফরজগজছ। 
াযাজদজ প্রায় ২৪৫ দ্বট কৃদ্বল তথয ও ফমাগাজমাগ ফকন্দ্র িান কযা জয়জছ মায ভাধযজভ নরাআন 
দ্ববদ্বডও কনপাজযদ্বন্সং এয ায়তায় দ্বফজলজ্ঞ মযাজয়য কৃদ্বল তথয ফফা প্রদান কযা জে। দ্বফদ্ববন্ন 
ঈন্নয়ন প্রকজল্পয অওতায় ফদজয দদ্বক্ষ্ণ- দ্বিভাঞ্চজর রফণািতা প্রদ্বতজযাধ ও জরাফিতা দযূ 
কজয জদ্বভ ুনরুিায কযা জে। 

২৫.২.৩।  ঈত্তযাঞ্চজর তদদ্বযদ্র ও চযাঞ্চজরয ভানুজলয কভযংিান ৃদ্বিয ভাধযজভ জীফনমাত্রায 
ভাজনান্নয়ন এফং প্রাদ্বিক জনজগাদ্বষ্ঠয স্বাথয যক্ষ্ায জন্য অভাজদয যকাজযয প্রজচিা ফযাত অজছ। 
রৄধুভাত্র দদ্বযদ্র ভানুজলয দ্বঞ্চত ও গদ্বেত থয ংযক্ষ্ণ ও ফরনজদজনয জন্য যকায ‘ল্লী ঞ্চয় 
ফযাংক’ নাজভ একদ্বট ফযাংক প্রদ্বতষ্ঠা কজযজছ। 

২৫.৩। ভানফ ম্পদ ঈন্নয়ন 

২৫.৩.১। দ্বনযক্ষ্যতা দূযীকযণ, ফায জন্য ভানম্মত দ্বক্ষ্ায প্রায ও দক্ষ্ জনম্পদ গড়ায 
রজক্ষ্য অভযা দ্বফদ্ববন্নভুখী কভযতৎযতা চাদ্বরজয় মাদ্বে। ফদজয কর মযাজয় ঈচ্চ দ্বক্ষ্ায সুজমাগ 
ৃদ্বিয রজক্ষ্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দ্বনজদযনা নুমায়ী প্রদ্বতদ্বট ফজরায় একদ্বট কজয দ্বফশ্বদ্বফদযারয় 
প্রদ্বতষ্ঠায কাজ ফযাত অজছ। এ মযি ৩১দ্বট ফজরায় ৩৬দ্বট াফদ্বরক এফং ৮০দ্বট ফফযকাদ্বয 
দ্বফশ্বদ্বফদযারয় িান কযা জয়জছ। দ্বফদযারয়ীন এরাকায় ১৫০০দ্বট প্রাথদ্বভক দ্বফদযারয় িান 
প্রকজল্পয অওতায় আদ্বতভজধয ৯৮১দ্বট প্রাথদ্বভক দ্বফদযারজয়য দ্বনভযাণ ম্পন্ন জয়জছ এফং ৩৪৩দ্বট 
দ্বফদযারজয়য দ্বনভযাণকাজ দ্বফদ্ববন্ন মযাজয় যজয়জছ। প্রাথদ্বভক স্তজয ১০০ বাগ বদ্বতয দ্বনদ্বিতকযজণয 
জন্য দ্বফদ্ববন্ন ঈন্নয়নভূরক কামযক্রভ গ্রজণয পজর আজতাভজধয প্রাথদ্বভক স্তজয ৯৬.১ বাগ বদ্বতয 
দ্বনদ্বিত জয়জছ। 

২৫.৩.২। তৃণভূর মযায় মযি স্বািয ও ুদ্বিজফা ফৌাঁছাজনায প্রদ্বতশ্রুদ্বত ফাস্তফায়জন অভযা নতুন 
াাতার দ্বনভযাণ, দ্বফদযভান াাতারভূজয মযাংখযা ফৃদ্বিয াাাদ্ব প্রায় ৪০ াজায 
নতুন জনফর দ্বনজয়াগ দ্বদজয়দ্বছ। স্বািযখাজত প্রদ্বতশ্রুত ১৩ াজায ৮৬১দ্বট কদ্বভঈদ্বনদ্বট দ্বিদ্বনজকয 
ভজধয দ্বডজম্বয, ২০১৪ মযি ফভাট ১২ াজায ৮১৫ দ্বট দ্বিদ্বনক চারু কজযদ্বছ। এছাড়া ৫দ্বট নতুন 



 

ফভদ্বডজকর কজরজ ও ৬দ্বট আনদ্বেদ্বটঈট ফ ফরথ্ ফটকজনারদ্বজ চারু জয়জছ। ১২দ্বট ফজরায় নাদ্বযং 
আনদ্বেদ্বটঈট িান কযা জয়জছ, ৭দ্বট নাদ্বং আনদ্বেদ্বটঈটজক নাদ্বযং কজরজজ রূািয কযা জয়জছ। 
ফকাঠাজভা ঈন্নয়জনয াাাদ্ব দ্বচদ্বকৎা ফফায় তথয প্রমদু্বিয ফযফায ফাড়াজনায জন্য আ-
ফরথ কভযূদ্বচ ও ফটদ্বরজভদ্বডদ্বন ফফা ম্প্রাযজণয কাজ চরভান যজয়জছ। 

২৫.৪। ফবৌত ফকাঠাজভা 

২৫.৪.১। ফমাগাজমাগ খাজত অভাজদয রক্ষ্য জরা ভদ্বিত ঈন্নয়ন, মানজট দ্বনযন ও দ্বনযাদ 
দ্বযফন দ্বনদ্বিত কযা। এ রক্ষ্য জযজনয জন্য দ্বফগত ফভয়াজদয ধাযাফাদ্বকতায় অভযা প্রজয়াজনীয় 
ড়ক, ফত ু ও ফযরথ দ্বনভযাণ এয াাাদ্ব দ্বযফন খাজতয ফযফিানাগত ঈন্নয়জন দ্বফদ্ববন্ন 
কামযক্রভ চাদ্বরজয় মাদ্বে। ফভয়য ফভাাম্মদ াদ্বনপ ফ্লাআওবায, দ্বফশ্বজযাড- দ্বফভানফদয ড়জকয 
ংজমাগির ফ্লাআওবায, দ্বভযযু জত দ্বফভানফদয ড়ক ফ্লাআওবায, ফোযাট ঈড়ার ফতু, 
াদ্বতযদ্বঝর প্রকল্প  ঢাকা ও চট্টগ্রাজভ আজতাভজধয ভাপ্ত জয়জছ ফফ কজয়কদ্বট ভাআরপরক 
প্রকল্প। আজতাভজধয ঢাকা এদ্বরজবজটড এক্সজপ্রওজয় প্রকল্প, ঢাকা ভযা য যাদ্বড ্যান্সজাটয 
প্রকল্প ন্যান্য প্রকজল্পয কাজ রৄরু জয়জছ। গুরুত্বণূয দ্বফদ্ববন্ন িাজন দ্রুততায াজথ ফাস্তফায়ন 
কযা জে জনকগুদ্বর ড়ক ও ফতযু দ্বনভযাণ প্রকল্প। 

২৫.৫। দ্বল্পায়ন 

২৫.৫.১। দ্বল্পায়জনয ভাধযজভ কভযংিান ৃদ্বি ও দ্বফদ্বনজয়াগ অকলযজণয জন্য অভযা যপ্তাদ্বন 
ণয ফহুভুখীকযণ, দ্বফদ্বনজয়াগকাযীজদয মদু্বিঙ্গত যাজস্ব ও অদ্বথযক প্রজণাদনা প্রদান, দ্বফদ্ববন্ন 
ম্ভাফনাভয় দ্বল্প ঈজদযািাজদয রৄল্ক- কয ও অদ্বথযক ায়তা প্রদান, শ্রভঘন ক্ষ্ুদ্র, ভাঝাদ্বয ও 
কুদ্বটয দ্বজল্পয দ্বফকাজয জন্য ঋণ ও ুনঃথযায়জনয সুজমাগ প্রদানজক প্রাধান্য দ্বদজয়দ্বছ। ঈৎন্ন 
জণযয ভান দ্বনয়ন্ত্রজণ দ্বফএদ্বটঅআজক দ্বিারী কযা জে। াবাজয ২০৫ একয জদ্বভজত চাভড়া 
দ্বল্প নগযী িাজনয জন্য আজতাভজধয ১৫৫দ্বট দ্বল্প আঈদ্বনট/প্রদ্বতষ্ঠাজনয নুকূজর প্লট ফযাে ফদয়া 
জয়জছ, তন্মজধয ১৪৪দ্বট প্রদ্বতষ্ঠান তাজদয কাযখানা দ্বনভযাণ কাজ রৄরু কজযজছ।  

২৫.৬। জরফায় ুদ্বযফতযন ও দ্বযজফ 

জরফায়ু দ্বযফতযনজদ্বনত ম্ভাফয দ্বফমযয় ফভাকাজফরায় অিজযাদ্বতক দ্বযভন্ডজর তৎযতা চাদ্বরজয় মাদ্বে 
অভযা। াাাদ্ব  িানীয় রৃজমযাজগয ঝুাঁদ্বক হ্রাকজল্প গ্রণ কজযদ্বছ দ্বফদ্ববন্ন দজক্ষ্। ঢাকা, চট্টগ্রাভ ও 
দ্বজরজটয ‘বূদ্বভকম্প ঝুাঁদ্বক ভানদ্বচত্র’ বতদ্বয জয়জছ। অজযা ৬দ্বট জযয ‘বূদ্বভকম্প ঝুাঁদ্বক ভানদ্বচত্র’ বতদ্বযয 
কাজ চরজছ। Interactive Voice Response (IVR) প্রমদু্বিয িাযা রৃজমযাজগয অগাভ তকয ফাতযা 
যাদ্বয জনাধাযজণয দ্বনকট প্রচাজযয দজক্ষ্ ফনয়া জয়জছ। ফতযভাজন দ্বদ্বটজর ও এয়াযজটর 
ফযতীত ন্যান্য ফভাফাআজর ১০৯৪১ ফকাজড ডায়ার কজয অফাওয়ায অগাভ ফাতযা জানা মাজে। 



 

২৫.৭। দ্বডদ্বজটার ফাংরাজদ 

‘দ্বডদ্বজটার ফাংরাজদ’ গঠজন অভাজদয গ্রমাত্রা ফযাত অজছ। দ্বডজম্বয, ২০১৪ মযি ফভাফাআর 
গ্রাক ংখযা ১২.০৪ ফকাদ্বট এফং আন্টাযজনট গ্রাক ংখযা ৪.৩৬ ফকাদ্বটজত ঈন্নীত জয়জছ। আজতাভজধয 
৪৫দ্বট ফজরা দয ও ১৮দ্বট ঈজজরায় াশ্রয়ীভূজরয ADSL ব্রডফযান্ড আন্টাযজনট ফফা প্রদান রৄরু 
জয়জছ। অভযা াযাজদজ ব্রডফযান্ড আন্টাযজনট ফফা প্রদাজনয রজক্ষ্য ওয়াযজর ব্রডফযান্ড ফনটওয়াকয 
িাজনয প্রকল্প াজত দ্বনজয়দ্বছ।  

২৫.৮। জনকরযাণ 

২৫.৮.১। দাদ্বযদ্র দ্বনযন, াভাদ্বজক বফলভয হ্রা ও ন্যায়দ্বফচায প্রদ্বতষ্ঠায রজক্ষ্য অভযা 
াভাদ্বজক সুযক্ষ্া ফযফিায অওতাধীন দ্বফদ্ববন্ন বাতায ায ও দ্বযদ্বধ ম্প্রাযণ কজযদ্বছ। ভাজজয 
ফদ্বঞ্চত এফং াযীদ্বযক ও ফুদ্বিপ্রদ্বতফন্ধী ংজয করযাণ াধজন প্রদ্বতফন্ধী জদ্বয দ্বযচারনা, 
প্রদ্বতফন্ধী াাময ও ফফাজকজন্দ্রয ংখযা ফৃদ্বি ও কামযক্রভ ম্প্রাযণ, থ দ্বরৄজদয জন্য দ্বরৄ 
দ্বফকা ফকন্দ্র িান, এদ্বডদগ্ধ ও াযীদ্বযক প্রদ্বতফন্ধীজদয নুফযান ও ভদ্বরাজদয অত্মকভযংিান 
তদ্বফর দ্বযচারনায ভত কামযক্রভভূ চরভান অজছ। াভাদ্বজক দ্বনযাত্তা খাজত চরদ্বত থযফছজয 
৩০ াজায ৭৫১ ফকাদ্বট টাকা ফযাে ফযজখদ্বছ, মা দাদ্বযজদ্রয ায অজযা কদ্বভজয় অনজত ায়তা 
কযজফ।  

 

২৫.৮.২।  নাযী ও দ্বরৄজদয করযাজণ অভযা দ্বযচারনা কযদ্বছ দ্বফদ্ববন্ন কামযক্রভ। যাজস্ব ও 
ঈন্নয়ন ফাজজজটয অওতায় দ্বযচাদ্বরত জে ফভাট ৪৩ দ্বট ফড- ফকয়ায ফন্টায; অজযা ২০দ্বট ফড-
ফকয়ায ফন্টায িাজনয ঈজদযাগ গ্রণ কযা জয়জছ। এছাড়া,  নাযী/দ্বরৄয প্রদ্বত দ্বংতা ফযাজধ 
ফদজয ৪০দ্বট ফজরা দয াাতার ও ২০দ্বট ঈজজরা স্বািয কভজপ্লজক্স ওয়ান ে ক্রাআদ্ব 
ফন্টায িান কযা জয়জছ। কভযজীদ্বফজদয জন্য দ্বফবাগীয় জয ২দ্বট কভযজীদ্বফ ভদ্বরা ফাজের 
দ্বনভযাণ কাজ, নাযীয কভযংিান ৃদ্বিয জন্য ৩৪দ্বট ফজরায় কদ্বম্পঈটায প্রদ্বক্ষ্ণ কভযূদ্বচ নাযী ও 
দ্বরৄজদয করযাজণয জন্য দ্বফদ্ববন্ন কভযদূ্বচ চরভান যজয়জছ।  

২৫.৯। প্রফাী করযাণ 

প্রফাী করযাণ ফযাংজকয ভাধযজভ ২০০১ জত দ্বডজম্বয ২০১৪ মযি ফভাট ৭ াজায ৪০০ কভযীজক ৯ 
তাং যর সুজদ ফভাট ৬০ ফকাদ্বট টাকা দ্ববফান ঋণ প্রদান কযা জয়জছ। এছাড়া, জজ ও ফযয় 
াশ্রয়ী প্রদ্বক্রয়ায় ফযদ্বভটযান্স াঠাজনায সুদ্বফধা প্রদাজনয জন্য ফযাংদ্বকং জটাজভজনয ভাধযজভ নরাআন 
সুদ্বফধা প্রদান কযা জে। প্রফাী করযাণ ফযাংজকয সুদ্বফধা াযাজদজ ম্প্রাযজণয জন্য দ্বফবাগীয় 
মযায় ছাড়াও ৩৫দ্বট ফজরায় ফযাংজকয াখা িান কযা জয়জছ। অজযা ১০ দ্বট ফজরায় াখা িাজনয 
কাজ চরজছ। ‘বফজদদ্বক কভযংিান নীদ্বত ২০০৬’ ংজাধন কযায জন্য ‘বফজদদ্বক কভযংিান নীদ্বত 
২০১৪’ এয খড়া প্রণয়ন কযা জয়জছ। 



 

ভাননীয় স্পীকায 

২৬।                                                                 । 
   ও                                                               ।      
                                                                            ত্বা    
        ও                                                      ।              
                               স্ব                    ২০১৪            
২০১৪                                                          ।                
                                                                          । 
    ও                                                                        
                                                । ফদদ্ব- দ্বফজদদ্ব                  
                                                        ।                 
                                                                           
                                               ।  

২৭।                                                নদ্ববজপ্রত কভযকান্ড     
                    ।                                     ।                 
  ও                        ও                               ।                
                               ।   -                                          
                                                                ।       
        দ্বম্ম                                                                       
                      ।                            ।  

 

 ফখাদা াজপজ,  

জয় ফাংরা  

জয় ফঙ্গফন্ধ ু



 

 

দ্বযদ্বি 
 
 
 
 
 

 
ফাজজট ২০১৪- ১৫: দ্বিতীয় প্রাদ্বিক (জরুাআ- দ্বডজম্বয) 
মযি ফাস্তফায়ন গ্রগদ্বত ও অয়- ফযজয়য গদ্বতধাযা এফং  

াভদ্বিক থযননদ্বতক দ্বফজেলণ 



 



 

ক.  যাজস্ব দ্বযদ্বিদ্বত 
 

ক.১ যাজস্ব অদায় 
াযদ্বণ ১: যাজস্ব অদায় দ্বযদ্বিদ্বত 

   (ংখযাভূ ফকাদ্বট টাকায়) 

খাত 
২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 

জুরাআ- দ্বডজম্বয ভজয় 
অয় 

২০১৪- ১৫ থয 
ফছজযয রক্ষ্যভাত্রায 
তুরনায় জযন (%) 

ংজাদ্বধত 
ফাজজট 

দ্বাফ ফাজজট ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
ফভাট যাজস্ব প্রাদ্বপ্ত  156671 140336 182954 64700 66697 ৩৬.৫ 
 |১১.৬| |১০.৪| |১২.০| (৮.১) (৩.১)  
কয যাজস্ব 130178 116035 155292 51255 58025 ৩৭.৪ 
 |৯.৬| |৮.৬| |১০.২ | (৮.২) (১৩.২)  
   এনদ্বফঅয 125000 111425 149720 49298 55824 ৩৭.৩ 
 |৯.৩| |৮.৩| |৯.৮| (৮.২) (১৩.২)  
  এনদ্বফঅয- ফদ্ববূযত                                 5178 4610 5572 1958 2200 ৩৯.৫ 

 |০.৪| |০.৩| |০.৪| (৬.২) (১২.৪)  
কয ফদ্ববূযত যাজস্ব 26493 24300 27662 13445 8672 ৩১.৪ 
 |২.০| |১.৮| |১.৮| (৭.৬) (- ৩৫.৫)  

ঈৎ: অআফা, থয দ্বফবাগ 
ফনাটঃ ফন্ধনীয | | ভাজঝয ংখযা দ্বজদ্বডদ্ব’য তাং দ্বজজফ ফদখাজনা জয়জছ 
ফন্ধনীয () ভাজঝয ংখযা গত ফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় তকযা হ্রা/ ফৃদ্বি ফদখাজনা জয়জছ 

 চরদ্বত ২০১৪- ১৫ থয ফছজযয দ্বিতীয় প্রাদ্বিজক যাজস্ব অজয়য প্রফৃদ্বি ূফযফতযী থয ফছজযয 
একআ ভজয়য তুরনায় ৩.১ তাং ফফদ্ব, মা ফাজজজট ফঘাদ্বলত রক্ষ্যভাত্রায ৩৬.৫ তাং    

 এনদ্বফঅয- কয যাজস্ব অজয়য প্রফৃদ্বি ১৩.২ তাং 

 এনদ্বফঅয- ফদ্ববূযত কয যাজস্ব অযজণয প্রফৃদ্বি ১২.৪ তাং     

 কয- ফদ্ববূযত যাজস্ব অযণ ৩৫.৫ তাং হ্রা ফজয়জছ      



 

ক.২ এনদ্বফঅয-  কয যাজস্ব অদায় 

াযদ্বণ ২: এনদ্বফঅয-  কয যাজস্ব অদায় দ্বযদ্বিদ্বত 
 

(ংখযাভূ ফকাদ্বট টাকায়) 
খাত ২০১৩- ১৪ (প্রকতৃ) জুরাআ- দ্বডজম্বয  

(প্রকৃত অদায়)  
 

জুরাআ- দ্বডজম্বয 
ভজয়  প্রফদৃ্বি (%) ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
অয় ও ভুনাপায ওয কয 37829 16069 17751 10.5 

ভূরয ংজমাজন কয  41081 18533 20763 12.0 

অভদাদ্বন  রৄল্ক 13126 6110 6881 12.6 

যপ্তাদ্বন রৄল্ক 0 0 0 0.0 

অফগাদ্বয রৄল্ক 816 80 98 22.2 

ম্পূযক রৄল্ক 17930 8203 9920 20.9 

ন্যান্য কয ও রৄল্ক 643 304 412 35.6 

ফভাট 111425 49298 55824 13.2 

ঈৎঃ অআফা, থয দ্বফবাগ 

 এনদ্বফঅয যাজজস্বয প্রধান ঈৎভজূয ভজধয অয়কয ও ভূরয ংজমাজন কজযয প্রফৃদ্বি ১০.৫ 
এফং ১২.০ তাং; 

 দ্বডজম্বয ২০১৪ মযি যাজস্ব অযজণয গদ্বতধাযা দ্বফজফচনায় রক্ষ্যভাত্রা জযজনয জন্য ফজায 
প্রজচিা চারাজনা প্রজয়াজন।  



 

ক.৩ এনদ্বফঅয-  কয যাজস্ব অজয়য খাতদ্ববদ্বত্তক গদ্বতধাযা 

াযদ্বণ ৩: এনদ্বফঅয- যাজস্ব অজয় খাতদ্ববদ্বত্তক ফদান 

         
২০১৪- ১৫ 
         
        

       
২০১৩  ময  

     

       
২০১৪  ময  

     

       ১৪ 
 ময       
        ) 

      
           

(%) 

          14376.9 6349.0 6965.0 9.7 48.4 

বযা                )  16897.9 7242.1 8289.9 14.5 49.1 

          
              )  

4415.3 2087.4 2505.7 20.0 56.8 

         30.0 22.9 24.5 6.9 81.8 

  -       35720.0 15701.5 17785.2 13.3 49.8 

            1063.7 90.5 93.8 3.5 8.8 

                  ) 38780.4 12454.5 14683.7 17.9 37.9 

          
             )  

16649.3 6217.6 7352.5 18.3 44.2 

     ও          6.6 1.8 2.1 16.3 32.4 

  -       56500.0 18764.5 22132.1 17.9 39.2 

      56580.0 15895.6 18721.2 17.8 33.1 

  ণ    919.8 313.6 425.1 35.6 46.2 

     0.2 0.3 0.0 -84.6 20.0 

       920.0 313.9 425.2 35.5 46.2 

                     57500.0 16209.4 19146.4 18.1 33.3 

         149720.0 50675.4 59063.6 16.6 39.4 

    ঈৎ: জাতীয় যাজস্ব ফফাডয    

  

 জাতীয় যাজস্ব ফফাডয এয দ্বাফ নুমায়ী জুরাআ- দ্বডজম্বয, ২০১৪ ভজয় রক্ষ্যভাত্রায প্রায় ৪০ 
বাগ যাজস্ব অদ্বযত জয়জছ; 

 চরদ্বত থযফছজয অভদাদ্বনয প্রফৃদ্বি ফফদ্ব থাকায় অভদাদ্বন- দ্বনবযয খাত ফথজক যাজস্ব অয় 
ফাড়ায ম্ভাফনা যজয়জছ; 

 প্রতযক্ষ্ কজযয ফদান মযায়ক্রজভ ফাড়জছ।  



 

খ. যকাদ্বয ফযয় দ্বযদ্বিদ্বত 
খ.১ যকাদ্বয ফযয় 

াযদ্বণ ৪: যকাদ্বয ফযয় দ্বযদ্বিদ্বত 
                                                                                                                    (ংখযাভূ ফকাদ্বট টাকায়) 

খাত 
২০১৪- ১৫ 

ফাজজট 

২০১৪- ১৫ 
( জমাফয-
দ্বডজম্বয) 

২০১৩- ১৪ 
( জুরাআ-
দ্বডজম্বয) 

২০১৪- ১৫ 
( জুরাআ-
দ্বডজম্বয) 

ফাজজজটয 
তুরনায় জযন 

(%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

নুন্নয়ন ফযয় 
ন্যান্য ফযয় 

170191 

|১১.১| 
৩০,০৯৫ 

৬১,৩৮৭ 

(২০.২) 
৫৯,৭৮৯ 

(-২.৬) 
৩৫.১ 

ফাদ্বলযক ঈন্নয়ন 
কভযূদ্বচ ফযয় 

৮০,৩১৫ 

|৫.৩| 
১০,১৮১ 

১৫,৪৬৬ 

(২০.৮) 

১৭,০০৯ 

(১০.০) 
২১.২ 

যকাদ্বয ফযয় 
250506 

|১৬.৪| 
৪০,২৭৫ 

৭৬,৮৫৪ 

(২০.৩) 

৭৬,৭৯৮ 

(-০.১) 
৩০.৭ 

ঈৎঃ  দ্বদ্বজএ, থয দ্বফবাগ 
ফনাটঃ ফন্ধনীয | | ভাজঝয ংখযা দ্বজদ্বডদ্ব’য তাং দ্বজজফ ফদখাজনা জয়জছ 
ফন্ধনীয () ভাজঝয ংখযা গত ফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় তকযা হ্রা/ ফৃদ্বি ফদখাজনা জয়জছ 

 চরদ্বত থযফছজযয দ্বিতীয় প্রাদ্বিক মযি প্রথভ ছয় ভাজ ফযয় ফভাট ফযাজেয ৩০.৭ তাং; 

 নুন্নয়ন ন্যান্য খাজত ফযয় ফভাট ফযাজেয ৩৫.১ তাং   

 ফাদ্বলযক ঈন্নয়ন খাজত ফযয় ফযাজেয ২১.২ তাং; অআএভআদ্বড’য দ্বাফ  
  নুমায়ী এআ ায ২৮.০ তাং  

 চরদ্বত থযফছজযয প্রথভ ছয় ভাজ াদ্বফযক ফযয় ০.১ তাং হ্রা ফজয়জছ।   



 

খ.২. ১০ দ্বট ফৃৎ ভন্ত্রণারজয়য ফাজজট ফযয় 
াযদ্বণ ৫: ১০দ্বট ফৃৎ ভন্ত্রণারজয়য ফাজজট ফযয় দ্বযদ্বিদ্বত 

(ংখযাভূ ফকাদ্বট টাকায়) 
ভন্ত্রণারয় ২০১৪- ১৫ 

ফাজজট 
২০১৪- ১৫ 

(জমাফয- দ্বডজম্বয) 
২০১৩- ১৪ 

(জুরাআ- দ্বডজম্বয) 
২০১৪- ১৫ 

(জুরাআ- দ্বডজম্বয) 
(%) 

ফাজজজটয 
তুরনায় জযন 

(%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ১ 

            
১৫,৫৪০ ৩,০৮৩ 

৬,২৩০ ৭,১০৮ 
৪৫.৭ 

(১৪.৫৫) (১৪.১) 

            
      

১৫,৪৬৪ ১,৮২৫ 

৩,৬৪৫ ৩,৪২৯ 

২২.২ 
(১৩.৪৩) (-৫.৯) 

       ও 
              

১৩,৬৭৩ ২,৭০০ 

৪,১৫৬ ৫,০০৫ 

৩৬.৬ 
(-৪.৬৭) (২০.৪) 

       ণা   
১২,৩৯০ ২,২৯৭ 

৪,৪৯৫ ২,৯৬০ 
২৩.৯ 

(-১৩.৬১) (-৩৪.১) 

            
১১,৩৫৭ ২,৩৮৯ 

৪,৪৩৬ ৪,৮২৩ 
৪২.৫ 

(১৫.৭১) (৮.৭) 

     ও        
             

১১,১৪৬ ১,৯৫১ 

৩৮১৪ ৩,৭৮৯ 

৩৪.০ 
(৩৫.৯১) (-০.৬) 

            
৯২৮৪ ৯৯২ 

২২৩৭ ১,৭৪২ 
১৮.৮ 

(-৯.৪৫) (-২২.১) 

           
৮,৭৩৭ ১,৬১৩ 

১,৩৮৯ ৩,৩৭৮ 
৩৮.৭ 

(৩৮১.৪৩) (১৪৩.২) 

       ফযফিা   
                

৭,২৮৬ ৮০৩ 

৯০৬ ৮৮৫ 

১২.১ 
(১৯.৩৬) (-২.৩) 

    দ্বযফন ও 
ভাড়ক       

৬,৮৬৪ ১,৩০০ 

১৩৯৬ ১,৮৭৫ 

২৭.৩ 
(-১৯.০) (৩৪.০) 

      ১০         
      ) 

১১১,৭৪১ ১৮,৯৫২ 

৩২,৭০৩ ৩৪,৯৯৫ 

৩১.৩ 
(৮.৭) (৫.৬) 

            
ও       

১৩৮,৭৬৪ ২১,৩২৩ ৪৪,১৫০ ৪১,৮০৩ ৩০.১ 

            ২৫০৫০৬ ৪০,২৭৫ ৭৬৮৫৪ ৭৬৭৯৮ ৩০.৭ 

         ঈৎঃ থয দ্বফবাগ ও অআএভআদ্বড; 
 ( ) ফন্ধনীজত দ্বফগত থযফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় প্রফৃদ্বি ফদখাজনা জয়জছ। 

 ২০১৪- ১৫ থয ফছজযয প্রথভ ছয়ভাজ ফৃৎ ১০ দ্বট ভন্ত্রণারজয়য ফযয় জয়জছ ফযাজেয ৩১.৩ 
তাং, মা দ্বফগত থযফছজযয একআ ভজয়য প্রায় নুরূ (৩২.২ তাং); 

 একআ ভজয় ন্যান্য ভন্ত্রণারয়/দ্বফবাগ ভজূয ফযয় জয়জছ ফযাজেয ৩০.১ তাং, মা ূফযফতযী 
থযফছজয দ্বছর ৩৬.৩ তাং;  

 াদ্বফযকবাজফ চরদ্বত থযফছজয প্রথভ ছয় ভাজ ফভাট ফযয় ফযাজেয ৩০.৭ তাং মা দ্বফগত 
থযফছজয একআ ভজয়য তরুনায় াভান্য কভ (দ্বফগত থযফছজযয একআ ভজয় দ্বছর ৩৪.৬ 
তাং)। 



 

খ.৩. ১০ দ্বট ফৃৎ ভন্ত্রণারজয়য ফাদ্বলযক ঈন্নয়ন কভযদূ্বচ ফাস্তফায়ন দ্বযদ্বিদ্বত 

াযদ্বণ ৬: ১০ দ্বট ফৃৎ ভন্ত্রণারজয়য ফাদ্বলযক ঈন্নয়ন কভযদূ্বচ ফাস্তফায়ন দ্বযদ্বিদ্বত 

(ংখযাভূ ফকাদ্বট টাকায়) 

ভন্ত্রণারয়/দ্বফবাগ 

২০১৪- ১৫ 
ফযাে  

(প্রকল্প 
ংখযা) 

২০১৪- ১৫ 
(জমাফয-
দ্বডজম্বয) 

২০১৩- ১৪ 
(জুরাআ-
দ্বডজম্বয) 

২০১৪- ১৫ 
(জুরাআ-
দ্বডজম্বয) 

ফযাজেয 
তুরনায় জযন 

(%) 

            
      

13379.86 

(157) 
2894.74 4266.78 

4975.90 

(16.62) 
37.19 

            
9001.58 

(52) 
1852.03 2094.77 

2562.26 

(22.32) 
28.46 

           
8857.65 

(13) 
1677.57 210.27 

2476.67 

(1077.85) 
27.96 

       ও 
              

5605.17 

(12) 
1106.86 2064.90 

1743.34 

(15.57) 
31.10 

              
4315.86 

(48) 
361.45 1203.84 

609.59 

(49.36) 
14.12 

         ণ ও 
             

4298.84 

(120) 
989.01 927.98 

1254.11 

(35.14) 
29.17 

     ও        
    ণ         

4294.21 

(56) 
787.26 1148.52 

940.76 

(18.09) 
21.91 

       ও      
          

3991.92 

(58) 
633.11 1০93.58 

945.20 

(20.81) 
23.68 

             
3670.77 

(86) 
723.82 848.05 

1182.81 

(39.47) 
32.22 

       ও        
        

3470.88 

(89) 
583.46 521.05 

781.82 

(50.05) 
22.53 

      ১০         
      ) 

60886.74 

(691) 
11609.29 14৩79.74 17472.45 28.70 

            
ও       

19427.78 

(1187) 
3273.71 3৭07.26 5021.55 25.85 

            80314.52 14883.00 18087.00 22494.00 28.01 

ঈৎঃ অআএভআদ্বড  

অআএভআদ্বড’য দ্বাফ নুমায়ী-  

 দ্বডজম্বয ২০১৪ মযি ফৃৎ ১০ দ্বট ভন্ত্রণারজয়য ফযয় ফযাজেয ২৮.৭ তাং;  

 এ ভজয় ন্যান্য ভন্ত্রণারয় ও দ্বফবাজগয ফযয় ফযাজেয ২৫.৯ তাং;  

 াদ্বফযকবাজফ দ্বডজম্বয ২০১৪ মযি ফযয় এদ্বডদ্ব ফযাজেয ২৮.০ তাং;  

 প্রকল্প াাময ফযফাজযয ফক্ষ্জত্র প্রফৃদ্বি প্রায় ২৭.৬ তাং মা গত থয ফছজযয একআ ভজয় 
দ্বছর ২৪ তাং ভাত্র। 



 

গ. ফাজজট বাযাভয ও থযায়ন 

গ.১. ফাজজট বাযাভয ও থযায়ন 

াযদ্বণ ৭: ফাজজট বাযাভয ও থযায়ন 
                          (জকাদ্বট টাকা) 

    ২০১৪- ১৫ ২০১৩- ১৪ 
      ) 

২০১৪- ১৫  
     ) 

       )       -       )       -       ) 
১ ২ ৩ ৪ 

   স্ব     18295৪ 

(1২.০) 

৬৪,৭০০ 

(4.৮) 

৬৬,৬৯৭ 

(4.৪) 

    দ্বয     250506 

(16.37) 

৭৬,৮৫৪ 

(5.69) 

৭৬,৭৯৮ 

(5.02) 

              -67552 

(-4.4) 

-১২,১৫৪ 

(-0.90) 

-১০,১০১ 

(-0.66) 

        ৬৭,৫৫২ 

(4.42) 

১২,১৫৪ 

(0.90) 

১০,১০১ 

(0.66) 

বফ       ২৪,২৭৫ 

(1.৬) 

৬১৫ 

(0.১) 

১,৪৫৮ 

(0.১) 

            ৪৩,২৭৭ 

(2.83) 

১১,৫৪৫ 

(0.85) 

৮,৬৪৬ 

(0.57) 

       ৩১,২২১ 

(2.04) 

৯,৬৩০ 

(0.71) 

৫,৭৫৫ 

(0.38) 

               ১২,০৫৬ 

(0.79) 

১,৯১৬ 

(0.14) 

২,৮৯১ 

(0.19) 

 ঈৎঃ থয দ্বফবাগ; ফন্ধনীয ( )  ভাজঝয ংখযা দ্বজদ্বডদ্ব’য তাং দ্বজজফ ফদখাজনা জয়জছ 

 চরদ্বত থযফছজযয প্রথভাজধয দ্বফগত থযফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় াদ্বফযক ফযয় হ্রা 
াওয়ায় ফাজজট ঘাটদ্বত হ্রা ফজয়জছ;  

 ফযাংক ফদ্ববূযত ঈৎ জত থযায়ন ফাড়ায় এফং অিজযাদ্বতক ফাজাজয ফতজরয ভরূয হ্রাজদ্বনত 
কাযজণ বতুযদ্বক ফযয় হ্রা াওয়ায় ফযাংক ঈৎ জত যকাজযয ঋণ গ্রণ কভ জয়জছ। 



 

গ.২. বফজদদ্বক ায়তা দ্বযদ্বিদ্বত 

াযদ্বণ ৮: বফজদদ্বক ায়তা দ্বযদ্বিদ্বত 
(ংখযাভূ ফকাদ্বট টাকায়) 

    ২০১৪- ১৫  
      

      -         
     ) 

     -        
      ) 

২০১৪- ১৫ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫  
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

দ্বনট        ২৪,২৭৫ ১,৩৩৭ ৬১৫ ১,৪৫৮ 

   ৪,৫০২ ৪,৫০২ ৪,৭০৬ ৫,২৭৫ 

      ৬,২০৬ ৩২৩ ৪৩৭ ৩৯৩ 
            - ৮,৪৫০ - ১,৭৩৮ - ৪,৫২৭ - ৪,২০৯ 
ঈৎ: থয দ্বফবাগ/থযজনদ্বতক ম্পকয দ্বফবাগ 

 ২০১৪- ১৫ থযফছজযয জুরাআ- দ্বডজম্বয ভজয় বফজদদ্বক নুদান দ্বফগত থযফছজযয একআ 
ভজয়য তুরনায় কভ। তজফ একআ ভজয় বফজদদ্বক ঋজণয দ্বযভাণ ফৃদ্বি াওয়ায় দ্বনট 
বফজদদ্বক থযায়ন ফদৃ্বি ফজয়জছ; 

 দ্বফজদদ্ব াামযুি প্রকল্পগুজরায ফাস্তফায়ন ত্বযাদ্বিত কযজত থযননদ্বতক ম্পকয দ্বফবাগ, 
দ্বযকল্পনা ভন্ত্রণারয় এফং প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/দ্বফবাগগুজরায ভজধয ভদ্বিত 
কামযক্রভ গ্রণ কযা জয়জছ মায পজর বফজদদ্বক ঋজণয ফভুদ্বি (disbursement) 
ফফজড়জছ।   

ঘ. ভদু্রা ও ঋণ দ্বযদ্বিদ্বত 

ঘ.১. ভুদ্রা ও ঋণ প্রফা 

াযদ্বণ ৯: ভদু্রা ও ঋণ দ্বযদ্বিদ্বত 
           (জভয়াদ ফজল ফছযদ্ববদ্বত্তক তকযা দ্বযফতযন)  

    
    -       

২০১৩-১৪ 

       

২০১৩-১৪ 

    -       

২০১৪-১৫ 

       

২০১৪ 

মুদ্রানীতি তিবৃতির লক্ষ্যমাত্রা 

২০১৪-১৫ 

অর্ থিছররর 

প্রর্মারধ থর জন্য  

২০১৪-১৫ 

অর্ থিছররর 

তিিীয়ারধ থর জন্য  

      ’২০১৪   ’২০১৫ 

               ৬.০ ১১.৬ ৫.৬ ১১.২ ১৩.৮ ১৭.৪ 

                    ৫.৯ ১২.৩ ৭.১ ১৩.৫ ১৬.৫ ১৫.৫ 

                ৮.৪ ১৬.১ ৫.৮ ১৩.৪ ১৬.০ ১৬.৫ 

           ৭.৮ ১৫.৫ ৭.১ ১৪.৮ ১৫.৫ ১৫.৯ 

 ঈৎ: ফাংরাজদ ফযাংক  

 দ্বডজম্বয ২০১৪ ফজল দ্বনট বযিযীণ ঋজণয প্রফৃদ্বি রক্ষ্যভাত্রায  দ্বনজচ থাকজরও গত ফছজযয 



 

একআ ভজয়য তুরনায় তা ১১.২ তাং ফৃদ্বি ফজয়জছ;  

 দ্বডজম্বয ২০১৪ ফজল ফযাক ভুদ্রা যফযাজয ফছযদ্ববদ্বত্তক প্রফৃদ্বি দাাঁদ্বড়জয়জছ ১৩.৪ তাং, মা 
ফাংরাজদ ফযাংজকয ভদু্রানীদ্বত দ্বফফৃদ্বতয রক্ষ্যভাত্রায ফফ দ্বনজচ যজয়জছ;    

 াদ্বফযকবাজফ, দ্বযজাবয ভুদ্রায প্রফৃদ্বিয ায দ্বডজম্বয, ২০১৪ ফজল দাাঁড়ায় ১৪.৮ তাং (ফাদ্বলযক 
দ্ববদ্বত্তজত); 

 ভুদ্রা ও ঋণ দ্বযদ্বিদ্বতয গদ্বতধাযা জত অা কযা মায় ভুদ্রা যফযা ভুদ্রানীদ্বতয রক্ষ্যভাত্রায ভজধয 
ীদ্বভত যাখা ম্ভফ জফ।  

ঘ ২. সুজদয ায 

ঈৎ: ফাংরাজদ ফযাংক 

 ঞ্চয় ও ঋজণয সুজদয াজযয ফযফধান (spread) নজবম্বয, ২০১৪ ভজয় ৫.১৭ তাংজ ফনজভ 
এজজছ;  

 তপদ্বদ্বর ফযাংকভজূয অভানজতয সুজদয ায (বাদ্বযত গড়) নজবম্বয, ২০১৪ ভজয় ৭.৩২ 
তাংজ ফনজভ অজ, দ্বফগত থযফছজযয নজবম্বজয এ ায দ্বছর ৮.৪৫ তাং; 

 ঋজণয সুজদয ায (বাদ্বযত গড়) ২০১৩ াজরয নজবম্বয এয ১৩.৪২ তাং জত ২০১৪ াজরয 
ফজিম্বজয ১২.৪৯ তাংজ ফনজভ এজজছ; 

 জমাফয ২০১৪ ফজল কর ভাদ্বন ায ৮.৪ তাংজ ঈন্নীত জরও দ্বডজম্বয ২০১৪ ফজল  ৭.৯ 
তাংজ ফনজভ এজজছ। 



 

ঘ.৩. কদৃ্বল ঋণ দ্বফতযণ 

াযদ্বণ ১০: কদৃ্বল ঋণ দ্বফতযণ 
(জকাদ্বট টাকায়) 

খাত 
২০১৩- ১৪ 

থযফছয 
(জুরাআ- দ্বডজম্বয)        ২০১৪ 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 
১ ২ ৪ ৫ ৬ 

কৃদ্বল ঋণ দ্বফতযণ  ১৬০৩৬. ৮       ৫৫০০.৯ ৭০৭৩.৮ ১৭৮৫.৫ 

        ) ৯. ৩ ১৬.৪ ২৮.৬ - ৮.৪ 

ঈৎ: ফাংরাজদ ফযাংক  

 চরদ্বত থযফছজযয জুরাআ- দ্বডজম্বয ভজয় কৃদ্বল ঋজণয প্রফৃদ্বি দ্বফগত থযফছজযয একআ ভজয়য 
২৮.৬ তাং ফফদ্ব। 

ঙ.  বফজদদ্বক খাত 

ঙ.১. যপ্তাদ্বন ও অভদাদ্বন দ্বযদ্বিদ্বত  
 

াযদ্বণ ১১:  অভদাদ্বন ও যপ্তাদ্বন  
াযদ্বন ১২: প্রধান রৃদ্বট ফাজাজয যপ্তাদ্বন দ্বযদ্বিদ্বত 

(দ্বভদ্বরয়ন ভাদ্বকযন ডরায) 

খাত 

  

২০১৪- ১৫ 
(জমাফয- দ্বডজম্বয) 

জুরাআ- দ্বডজম্বয  
ফাজায 

জুরাআ- দ্বডজম্বয 
প্রফদৃ্বি 
(%)  ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫  ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 

 ১ ২ ৩ ৪  

১ ২ ৩ ৪  
ভাদ্বকযন 
মিুযাষ্ট্র 

২৭৯০.৯ ২৬৬৩.৩ - ৪.৫৭ যপ্তাদ্বন 

(দ্বভ. ভাদ্বকযন ডরায) 
৭২১৯.১ ১৪৬৮৫.৮ ১৪৯১৪.২  

প্রফদৃ্বি (%) ২.৩ ১৬.৬ ১.৬  

আঈজযা ৭৯১২.২ ৮২১৫.৯ ৩.৮ 
অভদাদ্বন 

(দ্বভ. ভাদ্বকযন ডরায) 
১১৯৪২.৯ ১৮৫৯৪.১ ২২২৬৮.৮  

প্রফদৃ্বি (%) ২৪.৪ ১৩.০ ১৮.৩  
ঈৎ: ফাংরাজদ ফযাংক ও যপ্তাদ্বন ঈন্নয়ন ফুযজযা; (প্রফৃদ্বি: ফূযফতযী থযফছজযয একআ ভজয়য তুরনায়) 

 ২০১৪- ১৫ থযফছজযয জুরাআ- দ্বডজম্বয ভয়কাজর যপ্তাদ্বনখাজত ১.৬ তাং প্রফৃদ্বি দ্বজযত 
জয়জছ 

 ভূরত যপ্তাদ্বন অজয়য প্রধান ঈৎ বতদ্বয ফাাক খাজতয ওজবন গাজভযন্টস্ এয যপ্তাদ্বন ০. ৩৫ 
            ও           ও                 ১.৯              ও              
অা              । জুরাআ- দ্বডজম্বয ২০১৪ ভজয় প্রধান রৃ’দ্বট ফাজাজযয ভজধয ভাদ্বকযন 
মুিযাজষ্ট্র ফূযফতযী থযফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় যপ্তাদ্বন কজভজছ ৪.৬ তাং এফং আঈজযাজ 
ফফজড়জছ ভাত্র ৩.৮ তাং;  

 চরদ্বত থযফছজয জুরাআ- দ্বডজম্বয ভয়কাজর অভদাদ্বন খাজত ফযয় জয়জছ ২২,২৬৮.০ দ্বভদ্বরয়ন 
ভাদ্বকযন ডরায; এ ফযয় গত থযফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় প্রায় ১৮.৩ তাং ফফদ্ব। 



 

ঙ.২. ফযদ্বভটযান্স দ্বযদ্বিদ্বত 

াযদ্বণ ১৩: ফযদ্বভটযান্স দ্বযদ্বিদ্বত  

খাত ২০১৪- ১৫ জুরাআ- দ্বডজম্বয 
 (জমাফয- দ্বডজম্বয) ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 
১  ২ ৩ ৪ 

ফযদ্বভটযান্স (দ্বভ. ভাদ্বকযন ডরায) ৩৪৭৬. ০৪ ৬৭৭২.৮ ৭৪৮৭. ২ 
    প্রফদৃ্বি (%) - ০. ৮ - ৮. ৫ ১০. ৬ 

ঈৎ: ফাংরাজদ ফযাংক (প্রফৃদ্বি: ফূযফতযী থযফছজযয একআ ভজয়য তুরনায়) 

 ২০১৪- ১৫ থযফছজযয জুরাআ- দ্বডজম্বয ভয়কাজর ফযদ্বভটযাজন্সয প্রফৃদ্বি গত থযফছজযয 
একআ ভজয়য তুরনায় ১০.৬ তাং ফফদ্ব। দ্বফগত থযফছজয একআ ভজয় ফযদ্বভটযান্স প্রফা 
৮.৫ তাং হ্রা ায়; 

 দীঘয ৬ ফছয ফন্ধ থাকায য ফৌদ্বদ অযজফ জনদ্বি যপ্তাদ্বনয প্রদ্বক্রয়া রৄরু ওয়ায় ফযদ্বভটযান্স 
প্রফা অজযা ফাড়জফ ফজর অা কযা মায়। 

ঙ.৩. বফজদদ্বক ভুদ্রায দ্বযজাবয 

াযদ্বণ ১৪: বফজদদ্বক ভদু্রায দ্বযজাবয দ্বযদ্বিদ্বত 
 

খাত 
দ্বডজম্বয’২০১৩ জনু’২০১৪ 

ফজিম্বয’২০১
৪ 

দ্বডজম্বয’২০১৪ প্রফদৃ্বি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বফজদদ্বক ভুদ্রায দ্বযজাবয  
(দ্বভ. ভাদ্বকযন ডরায) 

১৮০৯৪. ৬ ২১৫০৮. ০ ২১৮৩৬. ৭ ২২৩০৯. ৮ 
২৩. ৩ 

অভদাদ্বন ভা দ্বজজফ** ৫. ৯৯ ৬.৫৬ ৬. ৪৫ ৬. ৫৯ 

ঈৎ: ফাংরাজদ ফযাংক (*দ্বডজম্বয'১৩ এয তুরনায় দ্বডজম্বয’১৪ - এয প্রফৃদ্বি; ** ফূযফতযী ১২ ভাজয গড় অভদাদ্বনয দ্বযভাণ দ্বফজফচনায়) 

 ফযদ্বভটযান্স ধাযাফাদ্বক প্রফা বফজদদ্বক ভুদ্রায দ্বযজাবয ফৃদ্বিয ধাযা ফযাত ফযজখজছ 

 দ্বডজম্বয ২০১৪ ফজল দ্বঞ্চত বফজদদ্বক ভুদ্রায দ্বযজাবয দ্বদজয় প্রায় ৬ ভাজয অভদাদ্বন ফযয় 
ফভটাজনা ম্ভফ। 

 



 

চ. ভরূযস্ফীদ্বত 
 

চ.১. ভরূযস্ফীদ্বতয গদ্বতধাযা 

াযদ্বণ ১৫: ভরূযস্ফীদ্বতয গদ্বতধাযা (দ্ববদ্বত্ত ফছয ১৯৯৫- ৯৬) 
(জয়ন্ট- ট-ু জয়ন্ট) 

ভরূযস্ফীদ্বত 
(%) 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 

জরুাআ অগি ফজিম্বয জমাফয নজবম্বয দ্বডজম্বয জরুাআ অগি ফজিম্বয জমাফয নজবম্বয দ্বডজম্বয 

াধাযণ ৭.৮ ৭.৪ ৭.১ ৭.০ ৭.১ ৭.৩ ৭. ০ ৬. ৯ ৬. ৮ ৬. ৬ ৬. ২ ৬. ১ 

খাদয ৮.১ ৮.১ ৭.৯ ৮.৪ ৮.৫ ৯.০ ৭. ৯ ৭. ৭ ৭. ৬ ৭. ২ ৬. ৪ ৫. ৯ 

খাদয-
ফদ্ববূযত 

৭.৪ ৬.৪ ৫.৯ ৫.০ ৫.০ ৪.৯ ৫. ৭ ৫. ৮ ৫. ৬ ৫. ৭ ৫. ৮ ৬. ৫ 

ঈৎ: ফাংরাজদ দ্বযংখযান ফুযজযা    

 চরদ্বত থযফছজয দ্বডজম্বয ফজল জয়ন্ট- ট-ু জয়ন্ট দ্ববদ্বত্তজত ভূরযস্ফীদ্বতয ায দাাঁড়ায় ৬.১ 
তাং। দ্বফগত থযফছজযয একআ ভজয় ভুরযস্ফীদ্বতয ায দ্বছর ৭. ৩ তাং;  

 খাদয ভূরযস্ফীদ্বত দ্বডজম্বয ২০১৩ এয ৯.০ তাং জত দ্বডজম্বয ২০১৪ ভজয় ৫.৯ তাংজ 
ফনজভ এজজছ; 

 খাদয- ফদ্ববূযত ভরূযস্ফীদ্বত দ্বডজম্বয ২০১৩ এয তুরনায় দ্বডজম্বয ২০১৪ ভাজ ফফজড়জছ; 

 ফযাংক খাত জত যকাদ্বয ঋণ গ্রণ ীদ্বভত থাকা, নুকূর ভদু্রা যফযা দ্বযদ্বিদ্বত, কৃদ্বলখাজত 
জিালজনক দ্বযদ্বিদ্বত এফং অিজযাদ্বতক ফাজাজয ফতজরয ভরূয কজভ মাওয়া ভূরযস্ফীদ্বত হ্রাজ 
বূদ্বভকা যাখজফ। 

 

 

 

 


