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যভ করুণাভ আল্লাতাা’রায নাজভ 

 

ভাননী স্পীকায 

 আহভ আনায অনুভহতক্রজভ যকাহয অথ থ ও ফাজজট ব্যফিানা আইন-

২০০৯ এয ১৫(৪) ধাযায হফধানভজত চরহত ২০১৬-১৭ অথ থফছজযয প্রথভাধ থ ম থি 

(জুরাই-হডজম্বয) ফাজজট ফাস্তফান অগ্রগহত ও আ-ব্যজয গহতধাযা এফং 

াভহিক অথ থননহতক হফজেলণ ংক্রাি প্রহতজফদন ভান জাতী ংজদ 

উিান কযহছ।  

ভাননী স্পীকায 

২। আহন জাজনন, জাহতয হতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুহজবুয যভান এয 

অির্ভ থহিমূরক যাষ্ট্রদ থন, বফলম্যীন ভাজ প্রহতষ্ঠায অথ থননহতক রূকল্প এফং 

গণমুখী যাষ্ট্রনীহতয উয হবহি কজয স্বজেয মানায ফাংরা গড়ায রজযে তাঁয 

মমাগ্য উিযসূযী জনজনত্রী মখ াহনা হদন ফদজরয নদ যচনা কজযন। এই 

নজদ হনধ থাহযত রযে অজথজনয জন্য যকায একটি দাহযদ্রেমুি, বফলম্যমুি ও 

মৃদ্ধ ফাংরাজদ হফহনভ থাজণ হনযরবাজফ কাজ কজয মাজে। এ জন্য দাহযদ্রে 

দূযীকযণ, জনগজণয জীফনভাজনয াহফ থক উন্নন, ২০২১ াজরয ভজে একটি 

জ্ঞানহবহিক প্রমৄহিহনবথয ভেভ আজয মদ গজড় মতারা এফং কার হযক্রভা 

২০৪১ াজর ফাংরাজদজক একটি উন্নত মদজ উন্নীত কযায রজযে ফতথভান 

যকায ২০০৯ ার জত অির্ভ থহিমূরক প্রবৃহদ্ধ অজথজনয মম ব্যাক কাম থক্রভ গ্রণ 

কজয তায সুপর আজ ফ থস্তজযয জনগণ াজে। হফপুর জনংখ্যায হফযীজত 

ীহভত ম্পদ এফং নানা অবেিযীণ ও বফহিক বফযী হযহিহত জেও ভাননী 

প্রধানভন্ত্রীয কাম থকয ও গহতীর মনতৃজে ফ ফাধা-হফহি অহতক্রভ কজয 

ফাংরাজদ হনজজজক আজ উন্নজনয ভজডর হজজফ প্রহতহষ্ঠত কযজত মজযজছ। 

আহভ আনহিত মম, এ ফছয হজহডহ প্রবৃহদ্ধ, মূল্যস্ফীহত, আভদাহন-যপ্তাহন প্রবৃহদ্ধ, 

বফজদহক মুদ্রায হযজাব থ, মুদ্রা হফহনভ ায  াভহিক অথ থননহতক 
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চরকমূজয অফিান জিালজনক।  

৩। মূর প্রহতজফদজন প্রজফজয পূজফ থ আহভ হকছু াম্প্রহতক অজথজনয হফল 

এখাজন উজল্লখ কযজত চাই। আহন জাজনন, ২০০৯ াজরয শুরুজত মখন আভযা 

যকায গঠন কহয তখন হফদুেৎ উৎাদন জতা ভাত্র ৩ াজায ২০০ মভগাওাট। 

ফতথভাজন হফদুেৎ উৎাদন প্রা ৫ গুণ বৃহদ্ধ মজ ১৫ াজায ৩৫১ মভগাওাজট 

উিীণ থ জজছ। ২০২১ াজরয ভজে ২৪ াজায মভগাওাট হফদুেৎ উৎাদন কযায 

রজযে যকায হনযর প্রজচিা চাহরজ মাজে। করাহবহিক হফদুেৎজকন্দ্র হনভ থাজণ 

হযজফ সুযযা জফ থাচ্চ হনযািা হনহিত কযা জে এফং নফানজমাগ্য 

জ্বারাহন ব্যফায কজয হফদুেৎ উৎাদজনয উয হফজল গুরুে মদওা জজছ। 

ম্প্রহত হফিব্যাংক মপ্রহজডন্ট ফাংরাজদ পযকাজর গ্রাভাঞ্চজর মৌয হফদুেজতয 

অর্ভতপূফ থ প্রায অফজরাকন কজয ফাংরাজদজক „মারায াওায‟ এয মযার 

ভজডর হজজফ উজল্লখ কজযজছন। এছাড়া, আভযা মফ কজকটি বৃৎ হফদুেৎজকন্দ্র 

হনভ থাণ কাজ শুরু কজযহছ এফং যভাণু ক্লাজফও মৄি জত মাহে।  

৪। আহন মজজন আনহিত জফন, ম্প্রহত প্রাইওাটাযাউ-কুা থ 

তাজদয প্রহতজফদজন প্রকা কজযজছ মম, ২০৫০ ার নাগাদ মনদাযল্যান্ড, 

অজেহরা, মস্পন, দহযণ আহিকা, ভাজরহা প্রভৃহত মদজক মছজন মপজর 

ফাংরাজদ হফজিয ২৩তভ বৃৎ অথ থনীহত হজজফ আত্মপ্রকা কযায ম্ভাফনা 

যজজছ। ংিাটি ভজন কজয, ২০৩০ াজরয ভজেই ফাংরাজদ ২৮তভ িান অজথন 

কযজফ। অহত ম্প্রহত UNDP-য ভানফ উন্নন প্রহতজফদন ২০১৬ এ জানান 

জজছ মম ফাংরাজদ ভানফ উন্নন সূচজক ১৮৮টি মদজয ভজে পূফ থফতী ফছজযয 

১৪২তভ অফিান মথজক ৩ ধা এহগজ ১৩৯তভ অফিান অজথন কজযজছ।  
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ভাননী স্পীকায 

৫। আহভ এখন চরহত অথ থফছজযয প্রথভাজধ থয ফাজজট ফাস্তফাজনয অগ্রগহত 

এফং এয আজরাজক মদজয াভহিক অথ থনীহতয গহত প্রকৃহতয উয আজরাকাত 

কযজফা। আহন জাজনন, জনগজণয ভাথাহছু আ ২০০৫-০৬ াজরয ৫৪৩ 

ভাহকথন ডরায মথজক বৃহদ্ধ মজ আজ ১ াজায ৪৬৫ ডরায জজছ। ভানুজলয ক্র 

যভতা বৃহদ্ধয াাাহ মূল্যস্ফীহত নী ম থাজ থাকা জনজীফজন স্বহস্ত মনজভ 

এজজছ। এখাজন উজল্লখ কযা মা মম, ২০০৯ াজর ফাহল থক মূল্যস্ফীহত হছর ৭.৫৯ 

তাং; আয চরহত অথ থফছজযয প্রথভাধ থ মজল (হডজম্বয ২০১৬) তা দাহড় িঁজজছ 

৫.৫১ তাংজ। ২০১৫-১৬ অথ থফছজযয হজহডহ প্রবৃহদ্ধয রযেভাত্রা হছর ৭.০০ 

তাং; অথ থফছযজজল রযেভাত্রা ছাহড়জ ফাংরাজদজয াম্প্রহতক ইহতাজ 

জফাচ্চথ প্রবৃহদ্ধ ৭.১১ তাং অহজথত জজছ। চরহত অথ থফছজয প্রবৃহদ্ধয রযেভাত্রা 

জরা ৭.২ তাং। এ রযে অজথজনয জথ অথ থফছজযয প্রথভাজধ থয াভহিক 

অথ থননহতক অগ্রগহত ংক্রাি হকছু তথ্য-উাি আনায অফগহতয জন্য উিান 

কযহছ। ২০১৬-১৭ অথ থফছজযয জুরাই-হডজম্বয ভজ পূফ থফতী অথ থফছজযয একই 

ভজয তুরনা- 

 জাতী যাজস্ব মফাজড থয আওতাধীন কয যাজস্ব আদা ১৭.১ তাং 

বৃহদ্ধ মজজছ 

 মভাট যকাহয ব্য ৭৬ াজায ৬২১ মকাটি টাকা জত ২৪.৬ তাং 

বৃহদ্ধ মজ জজছ ৯৫ াজায ৫০৩ মকাটি টাকা 

 ফাহল থক উন্নন কভ থসূহচ ফাস্তফান হফগত অথ থফছজযয হিতী প্রাহিজকয 

১৭ াজায ৫৬৭ মকাটি টাকা জত ২৭.৭ তাং মফজড় জজছ ২২ 

াজায ৪২৭ মকাটি টাকা;উজল্লখ্য আইএভইহড‟য তথ্য অনুমাী এই 
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ভজ ফাহল থক উন্নন কভ থসূহচ ব্য জজছ ৩০ াজায ৬১৫ মকাটি 

টাকা (হনজস্ব অথ থান ব্যতীত) মা ফাহল থক মভাট ফযাজেয ২৭.৭ 

তাং 

 যপ্তাহন আ হফগত অথ থফছজযয প্রথভাজধ থয ১৬ াজায ৮৪ হভহরন 

ডরায জত মফজড় ১৬ াজায ৭৯৮ হভহরন ডরাজয দাঁহড়জজছ 

 আভদাহন ব্য ৮.১৮ তাং বৃহদ্ধ মজ ২২.৬ হফহরন ভাহকথন ডরায 

জজছ 

 ব্যহি খাজত ঋণপ্রফা ১৫.৫৫ তাং মফজড়জছ (হডজম্বয‟১৫ মথজক 

হডজম্বয‟১৬)  

 বফজদহক মুদ্রায হযজাব থ ৩১ হডজম্বয, ২০১৬ তাহযজখ ৩২.১ হফহরন 

ডরাজয উন্নীত জজছ 

 জন্ট-টু-জন্ট হবহিজত মূল্যস্ফীহত হডজম্বয ২০১৫ এয ৬.১০ 

তাং জত হডজম্বয ২০১৬ ভজ ৫.০৩ তাংজ মনজভ এজজছ। 

ভাননী স্পীকায 

৬। এফায আহভ দৃহি হদজত চাই যকাজযয যাজস্ব আযণ ও ব্য হযহিহতয 

হদজক। এযয, মদজয াভহিক অথ থনীহতয াম্প্রহতক হচত্র এই ভান ংজদ 

তুজর ধযায মচিা কযফ। ফজজল, এফাজযয ফাজজজট গৃীত কহত গুরুেপূণ থ 

অঙ্গীকায ফাস্তফাজন হডজম্বয, ২০১৬ ম থি াহধত অগ্রগহতয ওয হকছুটা 

আজরাকাত কযফ। এই প্রহতজফদজনয মজল হযহি হাজফ অির্ভ থি কযা 

জজছ চরহত অথ থফছজযয হিতী প্রাহিজক যকাজযয আ-ব্যজয গহতধাযা এফং 

াভহিক অথ থননহতক হযহিহতয একটি তথ্যহবহিক হচত্র।  

অথ থফছয ২০১৬-১৭: হিতী প্রাহিক ম থি যাজস্ব আযণ হযহিহত 

৭। চরহত ২০১৬-১৭ অথ থফছজয মভাট যাজস্ব আযজণয রযেভাত্রা হনধ থাযণ 

কযা জজছ ২ রয ৪২ াজায ৭৫২ মকাটি টাকা (হজহডহ‟য ১২.৩৫ তাং)। 
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হডজম্বয ২০১৬ ম থি মভাট যাজস্ব আহযত জজছ ৮৮ াজায ৯৩৫ মকাটি 

টাকা, মা পূফ থফতী অথ থফছজযয একই ভজয তুরনা ১৫.৬১ তাং মফহ এফং 

ফাজজজটয রযেভাত্রায ৩৬.৬৪ তাং। যাজস্ব আযজণয প্রবৃহদ্ধ বার তজফ 

রযেভাত্রা অজথন কযজত জর যাজস্ব আদাজয গহত ফাড়াজত জাতী যাজস্ব 

মফাড থ ংহেি করজক মজায প্রজচিা চারাজত জফ।  

৮। াধাযণত অথ থফছজযয মলহদজক যাজস্ব আদাজয গহত বৃহদ্ধ া। যাজস্ব 

আযণ প্রহক্রা আদৄহনকাজনয মম ভহিত উজযাগ আভযা গ্রণ কজযহছ তা 

চরভান যজজছ। এছাড়া, কয –ফহর্ভ থত উৎ জত যাজস্ব আযণ ফাড়াজনায 

রজযে প্রজমাজে াযমূ মমৌহিকীকযণ এফং অন্যান্য প্রজাজনী ব্যফিা গ্রজণ 

ভন্ত্রণার/হফবাগমূজক উিুদ্ধ কযজত অথ থ হফবাগ জচি যজজছ। ংহেি 

ভন্ত্রণার/হফবাগমূজয আিহযক জমাহগতা মজর কয-ফহর্ভ থত যাজস্ব আযণ 

উজল্লখজমাগ্য াজয বৃহদ্ধ াজফ। 

ভাননী স্পীকায 

অথ থফছয ২০১৬-১৭: হিতী প্রাহিক ম থি যকাহয ব্য হযহিহত 

৯। চরহত ২০১৬-১৭ অথ থফছজযয ফাজজজট মভাট ব্যজয প্রাক্করন ধযা জজছ 

৩ রয ৪০ াজায ৬০৫ মকাটি টাকা (হজহডহ‟য ১৭.৩৩ তাং), মায ভজে 

অনুন্নন অন্যান্য ব্য ২ রয ২৯ াজায ৯০৫ মকাটি টাকা (হজহডহ‟য ১১.৭০ 

তাং) এফং ফাহল থক উন্নন কভ থসূহচ ব্য ১ রয ১০ াজায ৭০০ মকাটি টাকা 

(হজহডহ‟য ৫.৬৩ তাং)। াভহক হজজফ হিতী প্রাহিক ম থি মভাট ব্য 

জজছ ৯৫ াজায ৫০৩ মকাটি টাকা (মভাট ফযাজেয ২৮.০৪ তাং), মায ভজে 

অনুন্নন ব্য অন্যান্য ব্য ৭৩ াজায ৭৬ মকাটি টাকা (ফযাজেয ৩১.৭৯ 

তাং) এফং ফাহল থক উন্নন কভ থসূহচ ব্য ২২ াজায ৪২৭ মকাটি টাকা 

(ফযাজেয ২০.২৬ তাং- অথ থ হফবাজগয সূত্রভজত)। গত ২০১৫-১৬ অথ থফছজযয 

একই ভজয তুরনা চরহত অথ থফছজয অনুন্নন অন্যান্য ব্য ২৩.৭৪ তাং 
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মফজড়জছ। আিজথাহতক ফাজাজয মতজরয মূল্য াম্প্রহতক ফছযগুজরায ভত কভ এফং 

হিহতীর। মতজরয মূজল্যয এই হিহতীরতায পজর চরহত অথ থফছজয বতুথহক 

ব্যজয মযজত্র স্বহস্তদাক অফিান ফজা থাকজফ ফজর আা কযা মা।  

১০। ফাস্তফান হযফীযণ ও মূল্যান হফবাজগয প্রহতজফদন অনুমাী চরহত 

অথ থফছজযয হডজম্বয ম থি ফাহল থক উন্নন কভ থসূহচ ফাস্তফাহত জজছ মভাট 

ফযাজেয ২৩.৪৮ তাং (হনজস্ব অথ থান প্রকল্প ব্যতীত), টাকায অংজক মা 

দাঁড়া ৩০ াজায ৬১৫ মকাটি টাকা। চরহত অথ থফছজযয হডজম্বয ম থি ভজ 

প্রকল্প াায্য ব্যফায জজছ মভাট ফযাজেয ২২.১৪ তাং । হফগত ফছজযয 

একই ভজ মা হছর ২০.২ তাং। ফাহল থক উন্নন কভ থসূহচয কাম থকাহযতা 

হনহিত কযজত প্রকল্প ফাস্তফাজনয যভতা ফাড়াজনা এফং অথ থফছজযয মল 

প্রাহিজক অতেহধক ব্যজয প্রফণতা হ্রাজয রজযে হযকল্পনা কহভন ও 

ফাস্তফানকাযী ভন্ত্রণার/হফবাগ ংহেি কর য ভহিত মম উজযাগ গ্রণ 

কজযজছ তা আজযা মজাযদায কযা দযকায। প্রাহনক ভন্ত্রণার/হফবাগ কতৃথক 

উন্নন প্রকজল্পয অগ্রাহধকায হনধ থাযণ এফং হনহদ থি ভজ প্রকল্প ভাহপ্তয জন্য 

ম থাপ্ত অথ থান হনহিত কযা ছাড়াও হনহভত প্রকল্প হযদ থন ও ফাস্তফান 

অগ্রগহত হযফীযজণয হফলজও গুরুে মদা আফশ্যক। এ হফলজ ংহেি 

ভন্ত্রণার/হফবাগ প্রজাজনী দজয গ্রণ কযজছ। 

১১। আভাজদয ফাহল থক উন্নন কভ থসূহচয একটি ফড় অং বৃৎ ১০টি 

ভন্ত্রণারজয ভােজভ ব্যহত । এ ১০টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয অনুকূজর চরহত 

অথ থফছজযয ফাহল থক উন্নন কভ থসূহচয ৭৫.৭৩ তাং ফযাে কযা জজছ। চরহত 

অথ থফছজযয হিতী প্রাহিক ম থি এ ভন্ত্রণারগুজরা ২৪ াজায ৭৭৯ মকাটি টাকা 

ব্য কজযজছ মা ভন্ত্রণারগুজরায হফযীজত প্রদি ফযাজেয ৩০.৭৪ তাং।   

ফাজজট ঘাটহত হযহিহত 

১২। এফায আহভ ফাজজট ঘাটহত হযহিহতয হদজক ভান ংজদয দৃহি 
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আকল থণ কযহছ। চরহত অথ থফছজয ফাজজট ঘাটহত প্রাক্করন কযা জজছ ৯২ াজায 

৩৩৭ মকাটি টাকা মা হজহডহ‟য ৪.৭০ তাং। অনুদান ঘাটহত অথ থাজন 

বফজদহক উৎ জত ১.৫৭ তাং এফং অবেিযীণ উৎ জত ৩.১৩ তাং 

ংিাজনয হযকল্পনা যজজছ। অথ থফছজযয প্রথভাজধ থ মভাট ফাজজট ঘাটহত 

হজহডহ‟য ০.৩৩ তাংজ দাঁহড়জজছ; হফগত ফছজযয একই ভজয ফাজজট 

উিৃি হছর হজহডহ‟য ০.০৫ তাং। ঘাটহত অথ থাজন জুরাই-হডজম্বয ২০১৬ 

ভজ বফজদহক উৎ জত হনট অথ থান হফগত অথ থফছজযয একই ভজয ৭৭৬ 

মকাটি টাকা জত হ্রা মজ ৩২৪ মকাটি টাকা জজছ। ব্যাংক খাত জত চরহত 

অথ থফছজয যকাজযয ঋণ গ্রজণয রযেভাত্রা ৩৮ াজায ৯৩৮ মকাটি টাকা। 

ব্যাংক ফহর্ভ থত উৎ জত মমাগান ফাড়া এফং জ্বারাহন মতর খাজত বতুথহক ব্য 

হ্রা াওা ব্যাংক ব্যফিা জত ঋণ গ্রণ ফাহল থক রযেভাত্রায মফ হনজচই 

যজজছ। ব্যাংক ফহর্ভ থত উৎ জত চরহত অথ থফছজয অথ থাজনয রযেভাত্রা হছর 

১৯,৬১০ মকাটি টাকা। তজফ প্রথভাজধ থই অথ থান জজছ ২২,৯৬২ মকাটি টাকা। 

ফাজাজয হফযভান অন্যান্য ঞ্চ উকযণমূজয মচজ তুরনামূরক আকল থণী 

সুজদয ায জাতী ঞ্চ জত্রয হফক্র ফাড়াজে, মা যকাজযয সুদ ব্য বহফষ্যজত 

হকছুটা ফাড়াজত াজয। 

মুদ্রা ও ঋণ হযহিহত 

১৩। এফায আহভ মদজয মুদ্রা যফযা হযহিহত ও অবেিযীন ঋণ প্রফাজয 

গহত প্রকৃহত ম্পজকথ আজরাচনা কযজত চাই। আহন জাজনন, াভহিক অথ থননহতক 

হিহতীরতা ফজা মযজখ একটি উচ্চ াজযয অির্ভ থহিমূরক প্রবৃহদ্ধ অজথজন আভযা 

হনযিয কাজ কজয মাহে। আভাজদয এই রযে অজথজন ফাংরাজদ ব্যাংক একটি 

উৎাদনমুখী ও তকথ মুদ্রানীহত অনুযজণয ধাযা অব্যাত মযজখজছ। মটকই 

উন্নন রযেভাত্রা অজথজনয হফলগুজরা হফজফচনা মযজখ ক্ষুদ্র ও ভাঝাহয হল্প ও 

কৃহল খাত অথ থনীহতয হফহবন্ন খাজত হযজফফান্ধফ অথ থান উৎাহত কযা 

জে। মদজয অবেিযীণ চাহদা বৃহদ্ধয ধাযা অব্যাত থাকা মযজা ও হযব থা 
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মযজা ায অহযফহতথত যাখা জজছ। আভায হফিা মদজয উৎাদন যভতায 

জফ থািভ ব্যফায হনহিত কযায জন্য প্রজাজনী ঋণ যফযা হনহফ থঘ্ন যাখজত 

আভযা যভ জফা। 

১৪। ২০১৫-১৬ অথ থফছজয ব্যাক মুদ্রা প্রবৃহদ্ধয রযেভাত্রা হনধ থাযণ কযা 

জহছর ১৫.০ তাং। এয হফযীজত প্রকৃত অজথন জজছ ১৬.৪ তাং। মূরত 

হযজাব থ মুদ্রা প্রবৃহদ্ধয ায প্রতোায তুরনা অজনক মফহ থাকা ব্যাক মুদ্রায 

প্রবৃহদ্ধ রযেভাত্রাজক ছাহড়জ মগজছ। চরহত অথ থফছজযয হডজম্বয নাগাদ ব্যাক 

মুদ্রায প্রবৃহদ্ধ জজছ ১৩.৮৩ তাং মা রযেভাত্রায তুরনা হকছুটা কভ। মূরত 

যকাহয খাজত ঋণ প্রফা হ্রা াওা অবেিযীন ঋণ প্রফাজয প্রবৃহদ্ধ 

রযেভাত্রায মচজ হকছুটা কভ জজছ। পজর, ব্যাক মুদ্রা প্রবৃহদ্ধয রযেভাত্রা 

অহজথত হন। তজফ, উন্নন প্রকল্পগুজরায ভানুগ ফাস্তফান ম্ভফ জর যকাহয 

খাজত ঋণ প্রফা স্বাবাহফক জফ এফং ফছয মজল মুদ্রা যফযা ও অবেিযীণ ঋণ 

প্রফাজয রযেভাত্রা অহজথত জফ ফজর আহভ হফিা কহয। 

১৫। আহথ থক ভেিতায মযজত্র দযতা বৃহদ্ধয াজথ াজথ আভানত ও ঋজণয 

সুজদয ায ক্রভািজ কজভ আজছ। একই াজথ কজভ আজছ সুজদয ায ব্যফধান 

(Interest Rate Spread)। চরহত অথ থফছজযয হডজম্বয মজল আভানজতয 

সুজদয ায াহফ থকবাজফ ৫.২২ তাংজ মনজভ এজজছ, হফগত অথ থফছজযয একই 

ভজ এই ায হছয ৬.৩৪ তাং। একই ভজ ঋজণয সুজদয বাহযত গড় ায 

১১.১৮ তাং জত ৯.৯৩ তাংজ কজভজছ। খুহয হফল জরা এভ 

কৃহলখাজত ঋজণয সুজদয ায ৯.৬৩ তাং জত ৯.৩১ তাংজ হা মজজছ। 

াভহগ্রকবাজফ সুজদয ায ব্যফধান এ ভজ ৪.৮৪ তাং জত ৪.৭১ তাংজ 

হ্রা মজজছ। তজফ সুজদয ায ব্যফধান কভাজত কর ব্যাংক ভানবাজফ দযতা 

প্রদ থন কযজত াজযহন। এ মযজত্র যাষ্ট্রাে ও হফজলাহত ব্যাংকগুজরায াপল্য 

মফহ। মদজয যাষ্ট্রাে ও হফজলাহত ব্যাংকগুজরায সুজদয ায ব্যফধান দীঘ থহদন 

মাফৎ ৫ তাংজয নীজচ যজজছ। অন্যহদজক, মদজয মফযকাহয ব্যাংকগুজরায 
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সুজদয ায ব্যফধান গড়যতা হফগত অথ থফছজযয হডজম্বজযয ৫.১৪ তাং জত 

চরহত অথ থফছজযয হডজম্বজয ৪.৮২ তাংজ মনজভ এজজছ। হফজদহ ব্যাংকগুজরায 

সুজদয ায ব্যফধান এখজনা ৫ তাংজয উজয যজজছ, তজফ তা হফগত 

অথ থফছজযয তুরনা হকছুটা কজভজছ। হফগত অথ থফছজযয হডজম্বজয হফজদহ 

ব্যাংকগুজরায সুজদয ায ব্যফধান হছর ৭.১৫ তাং মা চরহত অথ থফছজযয 

হডজম্বজয ৬.৪২ তাংজ মনজভ এজজছ। খাত-হবহিক ম থাজরাচনা মদখা মা 

ক্ষুদ্র ও ভাঝাহয হল্প, বৃৎ হল্প ও মফাখাজত সুজদয ায ব্যফধান ফতথভাজন কজভ 

এজজছ।  

১৬। তপহহর ব্যাংকমূজয অহতহযি তাযল্য হফযভান থাকা করভাহন মযট 

হফগত অথ থফছজযয হডজম্বয ভাজয ৩.৬৯ তাং জত চরহত অথ থফছজযয 

হডজম্বয ভাজ ৩.৬২ তাংজ মনজভ এজজছ। করভাহন মযট কভায াাাহ 

হফহবন্ন মভাহদ মেজাহয হফর ও ফন্ড মযট এফং ৩০ হদন মভাহদ ফাংরাজদ ব্যাংক 

ফন্ড মযটও কজভজছ। আভায হফিা সুজদয ায কভায কাযজণ মবাগ ও হফহনজাগ 

ব্য বৃহদ্ধয ভােজভ াভহগ্রক চাহদা ফাড়জফ মা আভাজদয প্রবৃহদ্ধয রযে অজথজন 

াতা কযজফ। 

মূল্যস্ফীহত 

১৭। জনজীফজন স্বহস্ত ফজা যাখজত মূল্যস্ফীহতজক আভযা নী ম থাজ 

মযজখহছ। এ মযজত্র আভাজদয যজজছ হফযাট াপল্য। ফাহল থক গড় মূল্যস্ফীহত 

হডজম্বয ২০১৫ মজল হছর প্রা ৬.১৯ তাং, মা হডজম্বয ২০১৬ মজল 

দাঁহড়জজছ ৫.৫১ তাংজ। আহন হনিই অফগত আজছন চরহত অথ থফছজযয 

ফাজজজট আভযা মূল্যস্ফীহতয ফছযহবহিক রযেভাত্রা হনধ থাযণ কজযহছরাভ ৫.৮ 

তাং। অথ থাৎ মূল্যস্ফীহতয ায এখন রযেভাত্রায মচজও কভ। খায ফহ থ:র্ভত 

মূল্যস্ফীহত ফাড়জরও মূরত খায মূল্যস্ফীহত উজল্লখজমাগ্য হযভাজণ হ্রা াওা 

াহফ থকবাজফ মূল্যস্ফীহত কজভজছ। খায মূল্যস্ফীহত হডজম্বয ২০১৫ এ ৬.০৫ 

তাং জত হডজম্বয ২০১৬ এ ৪.৫১ তাংজ মনজভ এজজছ। জিালজনক কৃহল 
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উৎাদন, আিজথাহতক ফাজাজয জ্বারানী মতজরয হিহতীর মূল্য, অনুকূর মুদ্রা 

যফযা হযহিহত এফং জফ থাহয হিহতীর যাজননহতক হযজফজ মদব্যাী 

ণ্য যফযা হযহিহত স্বাবাহফক থাকজফ হফধা াভজনয হদনগুজরাজত 

মূল্যস্ফীহত আয ফাড়জফ না ফজর আহভ হফিা কহয। 

াভহিক অথ থনীহতয অন্যান্য খাতমূ 

বফজদহক খাত হযহিহত 

আভদাহন ও যপ্তাহন 

১৮। এ ম থাজ আহভ বফজদহক খাত হনজ আজরাচনা কযফ। আহন জাজনন, 

২০১৬ াজর উন্নত অথ থনীহতয মদগুজরাজত প্রবৃহদ্ধ গহতীর না ওা হফি প্রবৃহদ্ধ 

প্রতোায তুরনা কভ জজছ। আজভহযকা ও ইউজযা আভাজদয দুটি প্রধান 

যপ্তাহন ফাজায। এ দুটি অঞ্চজরও অথ থননহতক প্রবৃহদ্ধ হফগত অথ থফছজযয তুরনা 

হকছুটা কজভজছ। তজফ আায হফল র হফি উৎাদন প্রবৃহদ্ধ ও আভাজদয প্রধান 

দুটি যপ্তাহন অঞ্চজরয প্রবৃহদ্ধ হ্রা মজরও আভাজদয যপ্তাহন আ াভহগ্রকবাজফ 

বৃহদ্ধ াজে। ২০১৫-১৬ অথ থফছজয আভাজদয মভাট যপ্তাহন আ দাঁহড়জজছ ৩৪ 

াজায ২৫৭ হভহরন ভাহকথন ডরায মা হফগত অথ থফছজযয তুরনা ৯.৭৭ তাং 

মফহ। চরহত অথ থফছজয হডজম্বয ম থি মভাট যপ্তাহন আ দাঁহড়জজছ ১৬ াজায 

৭৯৮ হভহরন ভাহকথন ডরায মা হফগত অথ থফছজযয একই ভজয তুরনা ৪.৪৪ 

তাং মফহ। আভাজদয যপ্তাহন আজয প্রা হংবাগ আজ বতহয মাাক খাত 

জত। বতহয মাাজকয ভজে চরহত অথ থফছজযয প্রথভ প্রাহিজক ওজবন গাজভ থন্টস্ 

ও হনটওোয খাজত আ মফজড়জছ মথাক্রজভ ২.৩৭ তাং ও ৬.০৩ তাং। 

এছাড়া, অথ থফছজযয হডজম্বয ম থি চা, কাঁচা াট ও াটজাত দ্রব্য, যাাহনক 

দ্রব্য, মজোহরাভ ফাই মপ্রাডাক্ট, কো, ভরা, মায এোন্ড মায মপ্রাডাক্ট, 

স্তহল্প, প্লাহিক মপ্রাডাক্ট, হভাহত হচংহড় ইতোহদ খাজত যপ্তাহন আ ও 

উজল্লখজমাগ্য াজয মফজড়জছ। আায কথা র একটানা াঁচ ফছয কভায য 
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উদীভান ও উন্নত অথ থনীহতয মদগুজরায প্রবৃহদ্ধ এখন ঘুজয দাঁহড়জজছ মা 

াভজনয হদনগুজরাজত আভাজদয যপ্তাহন খাতজক গহতীর যাখজফ ফজর আহভ 

হফিা কহয। 

১৯। মদজয অথ থননহতক প্রবৃহদ্ধ উর্ধ্থমুখী থাকা মবাগ ও হফহনজাগ বৃহদ্ধয 

ভােজভ মদজয অবেিযীণ চাহদা বৃহদ্ধ াজে। পজর, আভদাহনয চাহদাও বৃহদ্ধ 

াজে। চরহত অথ থফছজযয হডজম্বয ম থি আভদাহন ব্য জজছ ২২ াজায ৬১০ 

হভহরন ভাহকথন ডরায মা হফগত অথ থফছজযয একই ভজয তুরনা ৮.১৮ 

তাং মফহ। এভজ আভদাহন ঋণত্র হনষ্পহিয প্রবৃহদ্ধ জজছ ১১.২৫ 

তাং। াাাহ আভদাহন ঋণত্র মখারায প্রবৃহদ্ধ জজছ ৯.৩০ তাং। 

একই ভজ মূরধনী মন্ত্রাহতয ঋণত্র মখারা ও হনষ্পহি প্রবৃহদ্ধ জজছ মথাক্রজভ 

২.১৫ ও ৬৯.৯১ তাং। মূরত মূরধনী মন্ত্রাহত আভদাহন বৃহদ্ধ মদজয উৎাদন 

যভতা বৃহদ্ধয ইহঙ্গত হদজে। 

প্রফা আ 

২০। প্রফা আ মরনজদন বাযাজম্য ইহতফাচক প্রবাফ হফস্তাজযয ভােজভ মমভন 

ফহ:খাতজক হিারী অফিাজন যাজখ মতভহন অবেিযীণ চাহদা বৃহদ্ধয ভােজভ 

হজহডহ প্রবৃহদ্ধজত গুরুেপূণ থ র্ভহভকা ারন কজয। তজফ, হডজম্বয ২০১৫ জত জুন 

২০১৬ ম থি উজল্লখজমাগ্য হযভাজণ প্রফা হনজাগ জরও প্রফা আজ গহতীরতা 

আজহন। চরহত অথ থফছজযয হডজম্বয ম থি মদজ প্রফা আজয প্রফা হছর ৬ 

াজায ১৬৬ হভহরন ভাহকথন ডরায, হফগত অথ থফছজযয একই ভজ মা হছর ৭ 

াজায ৪৮৭ হভহরন ভাহকথন ডরায। অথ থাৎ এ ভজ প্রফা আজয প্রফা ১৭.৬৪ 

তাং কজভজছ। তজফ আায কথা এই মম ২০১৫ াজর হফজদজ মপ্রহযত 

জনহিয ংখ্যা হছর ৫ রয ৫৫ াজায ৮৮১ জন মা ২০১৬ াজর এজ দাঁড়া 

৭ রয ৫৭ াজায ৭৩১ জন। অথ থাৎ ২০১৬ াজর জনহি যপ্তাহন ৩৬.৩ তাং 

বৃহদ্ধ মজজছ। এ কর ফহধ থত জনহি হফজদজ কভ থজযজত্র হকছু ভ 

অহতফাহজতয য মদজয মযহভজটন্স প্রফাজ অফদান যাখজফ ফজর আহভ হফিা 
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কহয। এখাজন উজল্লখ কযা প্রজাজন মম ভেপ্রাচে মথজক মদজয প্রা ৬০ তাং 

মযহভজটন্স অহজথত । মতজরয মূল্য হ্রা এফং অহবফাী কভীজদয হফলজ 

মদগুজরায হফহবন্ন নীহতভারা হযফতথজনয কাযজণ াম্প্রহতক ভজ ভেপ্রাচে 

মথজক প্রফা আ প্রফাজ গহত ঞ্চায হন। আহভ আা কহয ভেপ্রাজচেয 

অথ থনীহতজত গহত তযাহিত জর প্রফা আ প্রফা বৃহদ্ধ াজফ। 

মরনজদন বাযাম্য, হযজাব থ ও হফহনভ ায 

২১। চরহত অথ থফছজযয হডজম্বয ম থি মজকন্ডাহয আ হজজফ উজল্লখজমাগ্য 

হযভাজণ উিৃি থাকা জেও ফাহণজজেয বাযাজম্য ঘাটহত বৃহদ্ধ াওা চরহত 

হাজফয বাযাম্য ঋণাত্মক হছর। এই ভজ চরহত হাজফয ঘাটহত দাঁহড়জজছ 

৭৯৩ হভহরন ভাহকথন ডরায। একহদজক অবেিযীণ চাহদা বৃহদ্ধয প্রবাজফ 

আভদাহন ব্য বৃহদ্ধ, অন্যহদজক প্রফা আ প্রফাজয দুফ থরতা চরহত হাজফ 

ঘাটহত সৃহিজত র্ভহভকা ারন কজযজছ। তজফ, মূরধনী হাফ ও আহথ থক হাজফ 

উজল্লখজমাগ্য উিৃি থাকা াহফ থক মরনজদন বাযাজম্য উিৃি হছর। াহফ থক 

মরনজদন বাযাজম্য উিৃি থাকা বফজদহক মুদ্রায হযজাজব থয হযভাণও বৃহদ্ধ 

াজে। হডজম্বয ২০১৬ মজল পূফ থফতী অথ থফছজযয একই ভজয তুরনা 

বফজদহক মুদ্রায হযজাব থ ১৯.৫৩ তাং বৃহদ্ধ মজ ৩২.১ হফহরন ভাহকথন 

ডরাজয উন্নীত জজছ। এ হযজাব থ হদজ প্রা ৮.৪ ভাজয আভদাহন ব্য মভটাজনা 

ম্ভফ। ডরাজযয হফযীজত টাকায হফহনভ ায অজনকটা হিহতীর থাকজরও 

হডজম্বয ২০১৫ এয তুরনা চরহত অথ থফছজযয হডজম্বয নাগাদ তা ০.২৫ তাং 

অফহচহত (depreciation) জজছ। হডজম্বয ২০১৬ মজল ভাহকথন ডরাজযয 

হফযীজত টাকায হফহনভ ায দাঁহড়জজছ প্রহত ডরায ৭৮.৭০ টাকা। আহভ আা 

কহয মুদ্রা হফহনভ াজযয এ হিহতীরতা মদজয বফজদহক ফাহণজজে ও 

হফহনজাজগ ইহতফাচক প্রবাফ মপরজফ। 
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২২.১ ভানফ ম্পদ উন্নন 

হযা- 

ভানফ ম্পদ উন্নজনয কথা ফরজত মগজর শুরুজতই ফরজত  হযা 

খাজতয কথা। এ খাজত মম হফলগুজরায উয আভযা মজায হদজহছ 

মগুজরায ভজে প্রহণধানজমাগ্য জরা-ভানম্পন্ন হযায প্রায, 

হযাথীজদয সৃজনীর প্রশ্নহবহিক যীযা দ্ধহত এফং উজজরা 

আইহটি মেহনং, হযজা থ মন্টায ও ভাহিহভহডা মেণীকয িান 

কাম থক্রভমূ চরভান যাখা। জযাজীণ থ হফযার মভযাভত ও ংযযণ 

কাম থক্রভ চরভান যজজছ। স্নাতক(া) ও ভভান ম থাজয হযাথীজদয 

াতা ও উবৃহি প্রদাজনয জন্য প্রধানভন্ত্রীয হযা াতা োি মথজক 

অটিহিক হশুজদয হফহবন্ন প্রহযজণয ভােজভ স্বাবাহফক হশুজদয ন্যা 

জীফনমাজন উজমাগী কজয গজড় মতারায রজয আহথ থক াতা প্রদান 

কযা জে। পূফ থাচর নতুন য এরাকা ৩.৩৩ একয জহভজত একটি 

অটিহিক একাজডহভ িান কযায কাজ এহগজ চজরজছ। 

মফযকাহয হযকজদয কল্যাজণ ইজতাভজে “মফযকাহয হযা প্রহতষ্ঠান 

অফয সুহফধা মফাড থ” এয অনুকূজর ৫০০ মকাটি টাকায এনডাওজভন্ট পান্ড 

এফং ১০০ মকাটি টাকা এককারীন অনুদান প্রদান কযা জজছ। এছাড়া, 

মফযকাহয হযক কভ থচাযীজদয কল্যাণ োি- এয অনুকূজর এককারীন 

৫০ মকাটি টাকা ফযাে প্রদান কযা জজছ। ভাননী প্রধানভন্ত্রীয হনজদ থনা 

অনুমাী বহতথয ায বৃহদ্ধ ও হযাথীজদয স্কুজর ধজয যাখায রজযে 

উবৃহিয াাাহ স্কুর হপহডং কাম থক্রজভয ম্প্রাযণ এফং এজত 

মফযকাহয ও ব্যহিখাতজক অির্ভ থি কযায জন্য “জাতী স্কুর হপহডং 

নীহতভারা” প্রণন এয কাজ চরভান আজছ। 

স্বািে- 
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হযায যই আজ স্বািে খাজতয কথা। ফতথভাজন জাইকা অথ থাজন 

৩০০টি এফং টাহকথ ইন্টাযন্যানার মডজবরজভন্ট এজজহন্স (টিডা) 

অথ থাজন ১০টি  মভাট ৩১০টি কহভউহনটি হক্লহনজকয হনভ থাণ কাজ 

চরভান আজছ। এছাড়া, ভাতৃস্বািে বাউচায কভ থসূহচ অব্যাত যাখায 

রজযে স্বািে, পুহি ও জনংখ্যা ৪থ থ মক্টয কভ থসূহচজত প্রজাজনী অজথ থয 

ংিান যাখায উজযাগ গ্রণ কযা জজছ। 

২২.২ মবৌত অফকাঠাজভা 

হফদুেৎ ও জ্বারাহন 

সুংত অথ থননহতক উন্নন এফং যফযা ংকট উিযজণয অন্যতভ পূফ থতথ 

জরা হফদুেত ও জ্বারাহন খাজতয অথ থফ উন্নন। হফদুেৎ উৎাদজন গ্যাজয 

াাাহ করা, তযর জ্বারাহন, এরএনহজ, হনউহক্লায এনাহজথ ও নফানজমাগ্য 

জ্বারাহন উৎ ব্যফাজযয দজয গ্রণ কযা জজছ। হফদুেৎজকন্দ্র িাজন নতুন ও 

Innovative Financing এয আওতা হফহবন্ন হফদুেৎ উৎাদন প্রকজল্প 

অথ থান কযা জে। হফদুেৎ উৎাদন ভাহযকল্পনা (হএএভহ ২০১০) 

২০৩০ ার নাগাদ মভাট হফদুেৎ উৎাদজনয ৫০ তাং করা হবহিক 

উৎাদজনয রযেভাত্রা হনধ থাযণ কযা জজছ। ২০১৮-২০২৩ াজরয ভজে ৭৪৪০ 

মভেঃ ওেঃ যভতায করাহবহিক কজকটি হফদুেৎ মকন্দ্র িাজনয উজযাগ গ্রণ 

কযা জজছ। ফতথভাজন মৌযহি, ফায়ূ হি, ফাজাগ্যা এফং াইজরাএনাহজথ 

ব্যফায কজয নফানজমাগ্য জ্বারাহন উৎ জত ৪৩৫ মভগাওাট হফদুেৎ উৎাদন 

কযা জে। ২০২১ াজরয ভজে নফানজমাগ্য জ্বারাহন জত ৩১০০ মভগাওাট 

হফদুেৎ উৎাদজনয রযেভাত্রা হনধ থাযণ কযা জজছ। ২০২১ াজরয ভজে „ফায 

জন্য হফদুেৎ‟ সুহফধা হনহিত কযজত যকায কাজ কজয মাজে। বাযত জত 

আজযা ৫৬০ মভগাওাট হফদুেৎ আভদাহনয কাম থক্রভ প্রহক্রাধীন যজজছ। মনার, 

র্ভটান ও ভাানভায জত হফদুেৎ আভদাহনয হফলজ আজরাচনা অব্যাত যজজছ 

এফং প্রজাজনী দজয গ্রণ কযা জে। 
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ফড়পুকুহযা- ২৭৪ মভেঃ ওেঃ, খুরনা-৬৩০ মভেঃ ওেঃ এফং ভাওা- ৫২২ মভেঃ ওেঃ 

করা হবহিক হফদুেৎ মকন্দ্র িাজনয জন্য চুহি স্বাযয কযা জজছ। 

ফাংরাজদজয মবড়াভাযা িাহত HVDC (High voltage direct 

current) গ্রীড উজকজন্দ্রয যভতা বৃহদ্ধ কজয মবড়াভাযা, ফযভপুয ৪০০ মকহব 

ঞ্চারন রাইজনয ভােজভ অহতহযি আজযা ৫০০ মভগাওাট হফদুেৎ আভদাহনয 

কাম থক্রভ গ্রণ কযা জজছ। ২০১৮ াজরয ভজে এ কাম থক্রভ ম্পন্ন জফ। ফতথভান 

হফদুেৎ উৎাদজনয িাহত যভতা ১৫,৩৫১ মভগাওাট। ফতথভাজন ৩১টি হফদুেৎ 

মকন্দ্র হনভ থাণাধীন, ৩১টি দযত্র প্রহক্রাধীন এফং ১১টি হযকল্পনাধীন যজজছ। এ 

কর হফদুেৎ মকজন্দ্রয ভােজভ ২০২১ াজরয ভজে আজযা ১৭,৯৮৪ মভগাওাট 

হফদুেৎ জাতী গ্রীজড মৄি কযা ম্ভফ জফ।  

মমাগাজমাগ অফকাঠাজভা 

মমাগাজমাগ খাজত ভহিত উন্নজনয হফলটিজক আভযা হফজল গুরূে হদজহছ। 

এজরঙ্গা-াটিকুভরুর-যংপুয এ ১৯০ হকজরাহভটায ভাড়ক ৪ মরজন উন্নীতকযণ 

প্রকল্পটিয র্ভহভ অহধগ্রজণয কাম থক্রভ শুরু কযা জজছ। ২০০৫ াজর প্রণীত ও 

২০০৯ াজর অনুজভাহদত Strategic Transport Plan (STP) ংজাধন ও 

ারনাগাদ কজয Revised Strategic Transport Plan (RSTP) 

2015-2035 প্রণন কযা জজছ। ফতথভাজন RSTP ফাস্তফানাধীন আজছ। 

Revised STP মত হতনস্তয হফহি হযং মযাড (ইনায, হভডর ও আউটায), ৫টি 

Mass Rapid Transit (MRT) [MRT Line-1, 2, 4, 5 & 6] রাইন 

এফং ২টি Bus Rapid Transit (BRT) [BRT কহযজডায - 3 & 7] 

হনভ থাজণয ংিান যজজছ। প্রা ২২,০০০ মকাটি টাকা ব্যজ উিযা ৩ মপইজ 

জত ফাংরাজদ ব্যাংক ম থি ২০.১০ হকজরাহভটায দীঘ থ ১৬ মিনহফহি 

উবহদজক ঘন্টা ৬০ াজায মাত্রী হযফজন যভ এহরজবজটড Mass Rapid 

Transit (MRT) Line- 6 (ফাংরাজদজ প্রথভ মভজোজযর) ফাস্তফাজনয কাজ 

চরজছ। প্রকল্পটি ২০১২-২০২৪ মভাজদ গ্রণ কযা জরও যফতীজত হফজল 
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উজযাজগ উিযা ৩ মপইজ মথজক আগাযগাঁও ম থি অং ২০১৯ জনয ভজে এফং 

ফাংরাজদ ব্যাংক ম থি ম্পূণ থ অং ২০২০ জনয ভজে ফাস্তফাজনয হযকল্পনা 

গ্রণ কযা জজছ। গাজীপুয জত এাযজাট থ ম থি মাতাাত দ্রুত কযায রজযে 

বফজদহক াতা ২,০৩৯.৮৫ মকাটি টাকা ব্যজ ২০ হকজরাহভটায দীঘ থ (৪.৫ 

হকজরাহভটায এহরজবজটড অং) ফা ম থা হড োনহজট (হফআযটি) প্রকল্প 

ফাস্তফানাধীন যজজছ। মযত াজারার (যেঃ) আিজথাহতক হফভানফিয জত 

হঝরহভর ম থি প্রা ২২ হকজরাহভটায দীঘ থ BRT Line-3 প্রকজল্পয রুট ভীযা, 

প্রাথহভক নকা ও Detailed Engineering Design ম্পন্ন কযা জজছ। 

২৬.৬০ হকজরাহভটায দীঘ থ MRT Line-1 (রুট: এাযজাট থ-হখরজযত-কুহড়র-

ফাহযধাযা-ফাড্ডা-যাভপুযা-ভাহরফাগ-মভৌচাক-যাজাযফাগ-কভরাপুয এফং 

হখরজযত-পূফ থাচর-কাঞ্চন মতু) এফং ২০.৮০ হকজরাহভটায দীঘ থ MRT Line-

5 (রুট: মভাজতপুয-গাফতরী-মটকহনকোর-হভযপুয ১-হভযপুয ১০-কচুজযত-

ফনানী-গুরান ২-নতুন ফাজায-বাটাযা) হনভ থাজণয রজযে ম্ভাব্যটতা মাচাইজয 

কাজ শুরু জজছ। উজল্লখ্য মম, উব রাইন হভজর মভাট ২৪.৯০ হকজরাহভটায 

আন্ডাযগ্রাউন্ড এভআযটি ফা াতার মযর (এাযজাট থ-কভরাপুয এফং গাফতরী-

বাটাযা) হনভ থাজণয ংিান যাখা জজছ। এ প্রকজল্পয আওতাই ফাংরাজদজয 

প্রথভ াতার মযর হনহভ থত জত মাজে।  

আইহন কাঠাজভা ারনাগাদ ও মৄজগাজমাগী কযায রজযে ফা ম থাহড োনহজট 

(হফআযটি) আইন-২০১৬ ভান জাতী ংজদ া জজছ। ফাংরাজদ ড়ক 

হযফন কতৃথয আইন-২০১৭ হফর আকাজয ভান জাতী ংজদ উিান 

কযা জজছ। মভজোজযর হফহধভারা ২০১৬ প্রণন কযা জজছ। ড়ক হযফন 

আইন ২০১৭ এয খড়া চূড়াি কযা জজছ।  
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২২.৩ কৃহল ও ল্লী উন্নন 

ফাংরাজদজয মপ্রযাজট কৃহল ও ল্লী উন্ননজক পৃথক কজয মদখায মকান সুজমাগ 

মনই। আয তাই কৃলকজদয উৎাহদত জণ্যয ন্যায্যমূল্য প্রদাজনয াাাহ 

খাযমূল্য নী যাখজত াভাহজক হনযািা মফিনী কাম থক্রজভয আওতা সুরব 

মূল্য কভ থসূহচ ও ইউহনন ম থাজ খায ফান্ধফ কভ থসূহচয ভােজভ তদহযদ্রজদয 

জন্য যকায হনধ থাহযত মূজল্য কাজড থয ভােজভ ৫০ রাখ তদহযদ্র হযফাযজক প্রহত 

মকহজ ১০/- টাকা মূজল্য কাড থ প্রহত ভাজ ৩০ মকহজ কজয চার হফতযজণয কাম থক্রভ 

গ্রণ কযা । ২০১৬-১৭ অথ থফছজযয নজবম্বয ভা ম থি খায ফান্ধফ কভ থসূহচয 

৩,৮৮,৬৯৩ মভ. টন চার এফং সুরব মূল্য কভ থসূহচয আওতা ৫,৬৭৯ মভ. টন 

চার হফতযণ কযা জজছ।  

চরহত ফাজজজট ায ও মচ কাজজ ব্যফহত হফদুেৎ ও অন্যান্য কৃহল উকযজণয 

প্রজণাদনা ফাফদ ৯ াজায মকাটি টাকা ফযাে যাখা জজছ। হনযাদ খায 

আইজনয সুষ্ঠ ু ফাস্তফাজন প্রজাজনী হফহধভারা প্রণজনয কাজ চূড়াি ম থাজ 

যজজছ। এছাড়া, হনযাদ খায কতৃথজযয মনতৃজে ভহিত কাম থক্রভ ফাস্তফাজনয 

রজয একটি াঁচারা কভ থহযকল্পনা প্রণজনয কাজও চরজছ নজবম্বয ২০১৬ 

তাহযখ ম থি যকাযী খায গুদাভ মূজয ধাযণ যভতা ২১ রয ১০ াজায মভ. 

টজন উন্নীত কযা জজছ। আগাভী ২০২০ াজরয ভজে যকাযী খায গুদাভ 

মূজয মভাট ধাযণ যভতা ২৭ রয মভ. টন এ উন্নীতকযজণয হযকল্পনা যজজছ। 

উি হযকল্পনা ভাহপক “মাস্তজগারা যকাহয আদৄহনক ভদা হভর হনভ থাণ” 

প্রকজল্পয আওতা ঢাকায মাস্তজগারা ১০,০০০ মভ. টন ধাযন যভতা ম্পন্ন ১টি 

াইজরা, “ভংরা ফিজয ৫০ াজায মভ. টন ধাযণযভতায াইজরা হনভ থাণ” প্রকল্প 

এফং “ািাায াইজরা কোম্পাজ ২৫,০০০ মভ. টন ধাযণ যভতা ম্পন্ন 

Multistoried Warehouse হনভ থাণ” প্রকজল্পয কাজ ভাপ্ত জজছ। এছাড়াও 

আদৄহনক খায ংযযণাগায হনভ থাণ প্রকজল্পয আওতা মদজয ৮টি িাজন ৮টি 
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াইজরা হনভ থাণ কযা জে। মায ফ থজভাট ধাযণ যভতা ৫,৩৫,৫০০ মভ. টন। 

২০২০ াজরয জুন ভাজ এ প্রকজল্পয কাজ ভাপ্ত জফ। 

২২.৪ জনকল্যাণ 

দুি, দহযদ্র ও িাৎদ জনজগাষ্ঠীয কল্যাজণ আভযা ফস্ক বাতা, ভাতৃেকারীন 

বাতা, হফধফা-স্বাভী হনগৃীতা-দুি ভহরা বাতা, হযা উবৃহি, একটি ফাহড় 

একটি খাভায, আেণ প্রকল্প, কাজজয হফহনভজ খায কভ থসূহচ, টিআয, হজআয, 

দুি ভাতাজদয জন্য খায াতা (হবহজহড) ও চয জীহফকান উজল্লখজমাগ্য 

ংখ্যক াভাহজক সুযযা কভ থসূহচ যকায ফাস্তফান কযজছ, মা আগাভীজতও 

অব্যাত থাকজফ। 

ল্লী ও নগয এরাকায মমাগাজমাগ ব্যফিা উন্নজনয রজযে আগাভী হতন ফছজযয 

ভজে ১৪ াজায ৬৫০ হকজরাহভটায কাঁচা যাস্তা াকাকযণ, ৩৪ াজায ৫০০ 

হকজরাহভটায াকা ড়ক যযণাজফযণ, াকা ড়জক ৮৪ াজায ৩০০ হভটায 

হিজ, কারবাট থ হনভ থাণ/যযণাজফযণ, ৫৭০টি াট-ফাজায, মগ্রাথ মন্টায উন্নন, 

১৭৫টি উজজরা কভজপ্লক্স ও ৪৯৪টি ইউহনন হযলদ কভজপ্লক্স হনভ থাজণয জন্য 

প্রজাজনী ব্যফিা গ্রণ কযা জজছ। ভহিতবাজফ দুজম থাগ মভাকাজফরায জন্য 

„দুজম থাগ ব্যফিানা হযকল্পনা ২০১৬-২০২০‟ এফং „দুজম থাগ যফতী র্ধ্ংস্তু 

ব্যফিানা হযকল্পনা‟ এয খড়া চূড়াি কযা জজছ। এছাড়া „দুজম থাগ যফতী 

মৃতজদ ব্যফিানা‟ নীহতভারা প্রণীত জজছ। 

২২.৫ প্রফাী কল্যাণ 

মৌহদ আযফ ও ইউএইজত কভ থযত দয ও অদয ফাংরাজদী কভীজদয দযতা 

উন্নজনয ভােজভ মা প্রজফজয জন্য City & Guilds, IOM 

(International Organization of Migration) এফং এহান 

মডজবরজভন্ট ব্যাংজকয াতা প্রহযজণয উজযাগ গ্রণ কযা জজছ। 

হফএভইটি আওতাধীন হফহবন্ন কাহযগহয প্রহযণ প্রহতষ্ঠান প্রদি নজদয 
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আিজথাহতক ভান অজথজনয রজযে হফএভইটি কতৃথক ইজতাভজেই ব্যফিা গ্রণ কযা 

জজছ। ইউজক হবহিক আিজথাহতক নদান প্রহতষ্ঠান City & Guilds এয 

কাহযকুরাজভয আওতা জনহি, কভ থংিান ও প্রহযণ বুেজযায আওতাধীন 

০৬টি কাহযগহয প্রহযণ মকজন্দ্র ০৭টি মেজড (Electrical, Plumbing, 

Scaffolding, Bricklaying, Hotel & House Keeping, 

Cookery/Chef, Food & Beverage Service) প্রহযণ কাম থক্রভ শুরু 

কযা জজছ। ভারজহা হজটুহজ দ্ধহতজত যকাহযবাজফ এফং ব্যহিগতবাজফ 

ংগৃহত হবা কভী মপ্রযণ আযও পরপ্রসু কজয অহধক ংখ্যক কভী মপ্রযজণয 

রজযে হজটুহজ প্লা MoU স্বাযহযত জজছ। এ কাম থক্রজভয আওতা আগাভী ৫ 

ফছজয প্রা ৫ রয কভীয কভ থংিাজনয সুজমাগ সৃহি কযা ম্ভফ জফ। ফতথভাজন 

বফজদহক কভ থংিাজনয জন্য ভহরা কভী মপ্রযণ কাম থক্রভ অব্যাত যজজছ। 

নাযীয যভতানজক অগ্রাহধকায হফজফচনা নাযী কভীজদয বফজদহক কভ থংিাজন 

উিুদ্ধ কযজণয রজযে প্রহযণ প্রদান, নাযী কভী হনফ থাচন ও ওহযজজন্টন 

কাম থক্রভ মজরা ম থাজ ম্প্রাযণ ও হফজকন্দ্রীকযণ কযা জজছ।  

ভাননী স্পীকায  

২৩।  ধাযাফাহক অথ থননহতক উন্নজনয পরস্বরূ ফাংরাজদ আজ উন্নজনয 

বফহিক মযারভজডর। উন্নজনয ভাড়জক ফাংরাজদজয মম গহতীর অগ্রমাত্রা, 

তাজত ২০১৬-১৭ একটি গুরুেপূণ থ ফছয। ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রাজ্ঞ মনতৃজে 

ফছজযয প্রথভাজধ থ েযাহিত জজছ অথ থনীহতয চাকা এফং হিহতীর যজজছ 

াভহিক অথ থনীহতয কর খাত; তাঁয হফচযণতা কর মদী এফং হফজদী 

লড়মজন্ত্রয জার হছন্ন কজয মদজ ফতথভাজন মম হিহতীরতা, হনযািা ও শৃঙ্খরা 

প্রহতহষ্ঠত জজছ ফাংরাজদজয অথ থনীহত যাহয তায সুপর মবাগ কজয চজরজছ। 

হফদুেৎ-জ্বারাহন ও মমাগজমাগ অফকাঠাজভাগত উন্নন এফং প্রাহতষ্ঠাহনক দযতা 

বৃহদ্ধয ভােজভ সৃহি জে হফহনজাগ াক হযজফ। অন্যহদজক, হফজ্ঞান ও 

তথ্য-প্রমৄু্হি হনব থয হযা ও প্রহযণ ব্যফিায উয গুরুোজযাজয পজর মদজয 
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হফপুর জনহিয দযতা ও জীফনভাজন এজজছ ইহতফাচক হযফতথন। উন্নজনয 

এই ভাআজাজজন প্রজাজন আভাজদয কজরয কাম থকয অংগ্রণ। একই ংজগ 

হফিবেতা ও জাতী উন্নজনয প্রধান আংকা জঙ্গীফাদ ও উগ্রন্থী ভজনাবাফ 

এফং মগাষ্ঠীজদয মথজক ভাজজক মুি যাখায জন্য ভাননী প্রধানভন্ত্রী মখ 

াহনা যকায শূণ্য নীরতা নীহত দৃঢ়বাজফ অনুযণ কযজছ। গত জুরাইজয 

দৃঢ় ও আজালীন দজযজয জয খু িঁজজ খু িঁজজ ফ ন্ত্রাী ও উগ্রফাদী আখড়া ও 

মগাষ্ঠীজক হনমূ থর কযায কাজ অব্যাত যজজছ। একহদজক ক্রভফধ থভান অথ থননহতক 

প্রবৃহদ্ধ ও অির্ভ থহিমূরক উন্নন এফং অন্যহদজক ন্ত্রা ও উগ্রন্থায দুি প্রবাফ 

মথজক মদজক মুি যাখায রযেজক াভজন মযজখ যকাজযয মনা প্রহতটি সুহচহিত 

দজয, ভাননী প্রধানভন্ত্রীয সুজমাগ্য মনতৃে আয মদজয ভানুজলয হনযিয 

প্রজচিা অহচজযই মটকই উন্নজনয রযে পূযণ কজয আভযা াফ „াহিপূণ থ মৃদ্ধ 

ফাংরাজদ‟। আয এজতই ফঙ্গফন্ধুয মানায ফাংরা আভযা প্রহতহষ্ঠত কযজফাই। 

মখাদা াজপজ 

জ ফাংরা, জ ফঙ্গফন্ধু। 

  



21 

  



22 

পর ররলষ্ট 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাজে ট ২০১৬- ১৭  :রিন্তাপ্র য়ারিদ্ব (ে াাজ-রম্বজির )
পয  ি  বাগবাপ্রন াবস্তরন্ত ন্ত র্প্র-বাজপ্র র স্তরন্তরা রা 

ংবএ 

া মরষ্টদ্ব ার্  ননরন্তদ্ব রবজেণ 
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দ্ব.  র ােস্ব প রররি রন্ত 

ক.১. যাজস্ব আদা 
াযহণ ১: যাজস্ব আদা হযহিহত 

(ংখ্যামূ মকাটি টাকা) 

খাত 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ জুরাই-হডজম্বয ভজ আ ২০১৬-১৭ অথ থফছজযয 

রযেভাত্রায তুরনা 

অজথন (%) 

ংজাহধত 

ফাজজট 
হাফ ফাজজট ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মভাট যাজস্ব প্রাহপ্ত 
১৭৭৩৯৯.৯০ 

।১০.২৪। 

১৭২৯০৯.৮০ 
।৯.৯৮। 

২৪২৭৫২.০০ 
।১২.৩৫। 

৭৭২৩০.২৭ 
(১৯.৩৭) 

৮৮৯৩৫.০০ 
(১৫.১৬) 

৩৬.৬৪ 

কয যাজস্ব 
১৫৫৩৯৯.৮৯ 

।৮.৯৭। 
১৫১৮৭৬.৭০ 

।৮.৭৬। 
২১০৪০২.০০ 

।১০.৭১। 
৬৭৬৫৯.১৩ 
(৩২.০০) 

৭৮৭৪০.৭৫ 
(১৬.৩৮) 

৩৭.৪২ 

এনহফআয 
১৫০০০০.০০ 

।৮.৬৬। 
১৪৬২৩২.১৬ 

।৮.৪৪। 
২০৩১৫২.০০ 

।১০.৩৪। 
৬৪৯০৮.০০ 
(৩১.৬৬) 

৭৬০০৮.৫৬ 
(১৭.১০) 

৩৭.৪১ 

এনহফআয-ফহর্ভ থত 
৫৩৯৯.৮৯ 
।০.৩১। 

৫৬৪৪.৫৪ 
।০.৩৩। 

৭২৫০.০০ 
।০.৩৭। 

২৭৫১.১৪ 
(৪০.৫১) 

২৭৩২.২০ 
(-০.৬৯) 

৩৭.৬৯ 

কয ফহর্ভ থত যাজস্ব 
২২০০০.০১ 

।১.২৭। 
২১০৩৩.১০ 

।১.২১। 
৩২৩৫০.০০ 

।১.৬৫। 
৯৫৭১.১৩ 
(-২৮.৮১) 

১০১৯৪.২৫ 
(৬.৫১) 

৩১.৫১ 

উৎ: আইফা, অথ থ হফবাগ 

মনাট: ফন্ধনীয | | ভাজঝয ংখ্যা হজহডহ‟য তাং হজজফ মদখাজনা জজছ 

ফন্ধনীয  ()ভাজঝয ংখ্যা গত ফছজযয একই ভজয তুরনা তকযা হ্রা /বৃহদ্ধ মদখাজনা জজছ  

 চরদ্বত ২০১৬-১৭ থ যফছজযয দ্বিতীয় প্রাদ্বিজক যাজস্ব অজয়য দ্বযভান পূফ যফতী থ যফছজযয একআ ভজয়য 

তুরনায় ১৫.২ তাং বফদ্ব, মা ফাজজজট বঘাদ্বলত রক্ষ্যভাত্রায ৩৬.৬ তাং 

 এনদ্বফঅয-কয যাজস্ব অজয়য প্রবৃদ্বি ১৭.১ তাং 

 এনদ্বফঅয-ফদ্বর্ভ যত কয যাজস্ব অযজণয প্রবৃদ্বি -০.৬৯ তাং 

 কয-ফদ্বর্ভ যত যাজস্ব অযণ ৬.৫১ তাং বৃদ্বি বজয়জছ 
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10194 
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োটি

 ট
োক

ো 

কখচিত্র-১: রোজস্ব আয় (জুোই-চিসেম্বর)  

২০১৫-১৬ 

২০১৬-১৭ 
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ক.২. এনহফআয- কয যাজস্ব আদা 

াযহণ ২: এনহফআয- কয যাজস্ব আদা হযহিহত 

(ংখ্যামূ মকাটি টাকা) 

খাত 
২০১৫-১৬ 

(প্রকৃত) 
জুরাআ-দ্বিজম্বয (প্রকৃত অদায়)  জুরাআ-দ্বিজম্বয 

ভজয় প্রবৃদ্বি (%) ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

অয় ও মুনাপায ওয কয ৪৫০৭৮.৭৮ ১৮৯৬৬.২৯ ২২১০৭.৮৮ ১৬.৫৬ 

মূল্য ংজমাজন কয  ৫৪৫৬৬.৯২ ২৪৭১৬.৪৯ ২৯০৮৮.৭৫ ১৭.৬৯ 

অভদাদ্বন শুল্ক ১৭৭৯৬.০১ ৮১৫১.৮৭ ৯৫০৮.৯৮ ১৬.৬৫ 

যপ্তাদ্বন শুল্ক ৩০.১৫ ২২.০৯ ১৪.৯৫ -৩২.৩০ 

অফগাদ্বয শুল্ক ১৫৬০.০৮ ২৫৭.৮৮ ২৯৪.৬২ ১৪.২৪ 

ম্পূযক শুল্ক ২৬১৩৩.৪২ ১২৩০৩.১১ ১৪৪৮৭.২০ ১৭.৭৫ 

ন্যান্য কয ও শুল্ক ১০৬৬.৭৯ ৪৯০.২৭ ৫০৬.১৮ ৩.২৫ 

বভাট ১৪৬২৩২.১৬ ৬৪৯০৮.০০ ৭৬০০৮.৫৬ ১৭.১০ 

উৎ: আইফা, অথ থ হফবাগ 

 এনদ্বফঅয যাজজস্বয প্রধান উৎমূজয ভজে অয়কয ও মূল্য ংজমাজন কজযয প্রবৃদ্বি ১৬. ৫৬ এফং 

১৭.৬৯ তাং ; 

 দ্বিজম্বয ২০১৬ ম যি যাজস্ব অযজণয গদ্বতধাযা দ্বফজফচনায় রক্ষ্যভাত্রা জযজনয জন্য বজায প্রজচিা চারাজনা 

প্রজয়াজন। 

 

 

 
 

 

আয় ও মুনোফোর উপর 
কর 

২৯.০৯% 

মূয েংসযোজন কর 
৩৮.২৭% 

 আমদোচন শুল্ক 
১২.৫১% 

 রপ্তোচন শুল্ক 
০.০২% 

 আবগোরী শুল্ক 
০.৩৯% েম্পরূক লূল্ক 

১৯.০৬% 

 অনযোনয কর ও শুল্ক 
০.৬৭% 

কখচিত্র ২: ২০১৬-১৭ অর্থবছসরর জুোই-চিসেম্বর েমসয় এনচবআর 
কর রোজস্ব আয় 
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ক.৩. এনহফআয- কয যাজস্ব আজয খাতহবহিক গহতধাযা 

াযহণ ৩: এনহফআয-যাজস্ব আজ খাতহবহিক অফদান 
(ংখ্যামূ মকাটি টাকা) 

খাত মূ 

২০১৬-১৭ 

থ যফছজযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

দ্বিজম্বয 

২০১৫ ম যি 

অদায়  

দ্বিজম্বয 

২০১৬ ম যি 

অদায় 

দ্বিজম্বয ১৬ 

ম যি অজয়য 

প্রবৃদ্বি (%) 

ফাজজট 

ফযাজিয 

ং (%) 

অভদাদ্বন শুল্ক ২২৫৫১.৯০ ৮২৩৮.৫৪ ৯৬৯১.৭৯ ১৭.৬৪ ৪২.৯৮ 

বযাট (অভদাদ্বন ম যাজয়) ২৫৭২৫.২৯ ৯৪৭২.৬২ ১১৭৬১.৩৯ ২৪.১৬ ৪৫.৭২ 

ম্পূযক শুল্ক (অভদাদ্বন ম যাজয়)  ৭৩৪৮.২৬ ৩০৯৩.৭৯ ৩৪৬৪.৭৮ ১১.৯৯ ৪৭.১৫ 

যপ্তাদ্বন শুল্ক ৪৪.৫৫ ২৩.৯৬ ১৫.৪৩ -৩৫.৬০ ৩৪.৬৪ 

উ-বভাট ৫৫৬৭০.০০ ২০৮২৮.৯১ ২৪৯৩৩.৩৯ ১৯.৭১ ৪৪.৭৯ 

অফগাদ্বয শুল্ক  ১৩৬৬.৩৫ ৫০৭.৯৮ ৮৫৬.৩৭ ৬৮.৫৮ ৬২.৬৮ 

বযাট (স্থানীয় ম যাজয়) ৪৭৮২৭.৪৪ ১৬৫৩৯.৬৫ ১৮৫৭৭.৪২ ১২.৩২ ৩৮.৮৪ 

ম্পূযক শুল্ক (স্থানীয় ম যাজয়)  ২৪৯১২.৮৪ ৯১৮২.৫০ ১১০৭১.০১ ২০.৫৭ ৪৪.৪৪ 

টান য ওবায ট্যাক্স  ৭.৩৭ ২.২৪ ১.৩৬ -৩৯.২৯ ১৮.৪৫ 

উ-বভাট ৭৪১১৪.০০ ২৬২৩২.৩৭ ৩০৫০৬.১৬ ১৬.২৯ ৪১.১৬ 

অয় কয ৭১৯৬৮.০০ ২০৫৮৩.৯৫ ২৪২৭০.২৩ ১৭.৯১ ৩৩.৭২ 

ভ্রভণ কয ১৪০০.০০ ৪৪৪.০৬ ৫৪৫.৫৯ ২২.৮৬ ৩৮.৯৭ 

উজভাট (প্রতাক্ষ্ কয জত বভাট অয়) ৭৩৩৬৮.০০ ২১০২৮.০১ ২৪৮১৫.৮২ ১৮.০১ ৩৩.৮২ 

ফ যজভাট ২০৩১৫২.০০ ৬৮০৮৯.২৯ ৮০২৫৫.৩৭ ১৭.৮৭ ৩৯.৫১ 

উৎ: জাতী যাজস্ব মফাড থ 

 জাতীয় যাজস্ব বফাি য এয দ্বাফ নুমায়ী জুরাআ -দ্বিজম্বয , ২০১৬ ভজয় রক্ষ্যভাত্রায প্রায় ৩৯. ৫ বাগ 

যাজস্ব অদ্বযত জয়জছ; 

 চরদ্বত থ যফছজয অভদাদ্বনয প্রবৃদ্বি বফদ্ব থাকায় অভদাদ্বন -দ্বনব যয খাত বথজক  যাজস্ব অয় ফাড়ায ম্ভাফনা 

যজয়জছ; 

 প্রতযক্ষ্ কজযয ফদান ম যায়ক্রজভ ফাড়জছ। 
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খ . র দ্বা রর  বা প্র  প রররি রন্ত 

খ.১. যকাহয ব্য 

াযহণ ৪: যকাহয ব্য হযহিহত 
(ংখ্যামূ মকাটি টাকা) 

খাত 
২০১৬-১৭ 

ফাজজট 

২০১৬-১৭ 

(জটাফয-

দ্বিজম্বয) 

২০১৫-১৬ 

(জুরাআ-

দ্বিজম্বয) 

২০১৬-১৭ 

(জুরাআ-

দ্বিজম্বয) 

ফাজজজটয 

তুরনায় জযন 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

নুন্নয়ন ব্যয় ন্যান্য ব্যয় ২২৯৯০৪.২৯ 

।১১.৭০। 

৩৭৭৫০.৭০ 

 

৫৯০৫৩.৯২ 

(-১.২) 

৭৩০৭৫.৭০ 

(২৩.৭৪) 

৩১.৭৯ 

 

ফাদ্বল যক উন্নয়ন কভ যসূদ্বচ ব্যয় ১১০৭০০.০০ 

।৫.৬৩। 

১৪৮৫৮.২৬ 

 

১৭৫৬৬.৮৫ 

(৩.৩) 

২২৪২৭.২৬ 

(২৭.৬৭) 

২০.২৬ 

 

যকাদ্বয ব্যয় ৩৪০৬০৪.২৯ 

।১৭.৩৩। 

৫২৬০৮.৯৬ 

 

৭৬৬২০.৭৬ 

(-০.২) 

৯৫৫০২.৯৬ 

(২৪.৬৪) 

২৮.০৪ 

 

উৎ: আইফা, অথ থ হফবাগ 

মনাট: ফন্ধনীয | | ভাজঝয ংখ্যা হজহডহ‟য তাং হজজফ মদখাজনা জজছ 

ফন্ধনীয  ()ভাজঝয ংখ্যা গত ফছজযয একই ভজয তুরনা তকযা হ্রা /বৃহদ্ধ মদখাজনা জজছ  

 চরদ্বত থ যফছজযয দ্বিতীয় প্রাদ্বিক ম যি প্রথভ ছয় ভাজ ব্যয় বভাট ফযাজেয ২৮.০৪ তাং; 

 নুন্নয়ন ন্যান্য খাজত ব্যয় বভাট ফযাজেয ৩১.৭৯ তাং 

 ফাদ্বল যক উন্নয়ন কভ যসূচী খাজত ব্যয় ফযাজেয ২০.২৬ তাং; 

 অআএভআদ্বি’য দ্বাফ নুমায়ী এআ ায ২৭.৬৬ তাং 

 চরদ্বত থ যফছজযয প্রথভ ছয় ভাজ াদ্বফ যক ব্যয় ২৮.০৪ তাং বৃদ্বি বজয়জছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

উৎ: আইফা, অথ থ হফবাগ 
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খ.২. ১০টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয ফাজজট ব্য 

াযহণ ৫: ১০টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয ফাজজট ব্য হযহিহত 
(ংখ্যামূ বকাটি টাকায়) 

ভন্ত্রণারয় ২০১৬-১৭ 

ফাজজট 

২০১৬-১৭ 

(জটাফয-

দ্বিজম্বয) 

২০১৫-১৬ 

(জুরাআ-

দ্বিজম্বয) 

২০১৬-১৭ 

(জুরাআ-

দ্বিজম্বয) (%) 

ফাজজজটয 

তুরনায় জযন 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১ 

দ্বক্ষ্া ভন্ত্রণারয় ২৬৮৪৭ ৫৪৭৯ ৬৮৫৮ 
১০৫১১ 

(৫৩.৩) 
৩৯.২  

প্রাথদ্বভক ও গণদ্বক্ষ্া ভন্ত্রণারয়  ২২১৬২  ৪২০৭  ৪৮৪৮  
৭৪৯১ 

(৫৪.৫) 
৩৩.৮  

স্থানীয় যকায দ্বফবাগ  ২১৩২২  ২৫৩১  ৩৩২৬  
৩৭১৪ 

(১১.৭) 
১৭.৪  

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়  ১৯২৭৬  ৪০৭১  ৫২৭৭  
৭৬০৫ 

(৪৪.১) 
৩৯.৫  

স্বাস্থয ও দ্বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় ১৭৪৮৭  ৩৮৩২  ৩৯৮৩  ৬২৩৬ (৫৬.৬) ৩৫.৭  

কৃদ্বল ভন্ত্রণারয়  ১৩৬৭৫  ১৬১৮  ২৯৫২  
২৫৬৬ 

(-১৩.১) 
১৮.৮  

দ্বফদ্যযৎ দ্বফবাগ  ১৩০৬৩  ২২৯৪  ৩০৮৮  
৩৭৪১ 

(২১.১) 
২৮.৬  

বযরথ ভন্ত্রণারয়  ১১৯৫০  ১৩৮৯  ১৪৩১  ২৩৮৭ (৬৬.৮) ২০.০  

ড়ক দ্বফবাগ  ১০৯১০  ১২৬৭  ১৪৫৪  
১৯৬৭ 

(৩৫.২) 
১৮.০  

বতু দ্বফবাগ  ৯২৮৯  ১১৭  ২৫৩২  
১৯২৯ 

(-২৩.৮) 
২০.৮  

বভাট (১০টি বৃৎ ভন্ত্রণারয়)  ১৬৫৯৮০  ৩০৪৬৪  ৩৫৭৪৯  
৪৮৪৭৬ 

(৩৫.৬) 
২৯.২  

ন্যান্য ভন্ত্রণারয় ও দ্বফবাগ ১৬২৬৪৩  ২৫৬০৯  ৩৮৫৮৩  ৪৩১৫১ (১১.৮) ২৬.৫  

ফ যজভাট ব্যয় ৩২৮৬২৩ ৫৬০৭৩ ৭৪৩৩২ ৯১৬২৭ ২৭.৯ 

উৎ: অথ থ হফবাগ ও আইএভইহড; 

() ফন্ধনীজত হফগত অথ থফছজযয একই ভজয তুরনা প্রবৃহদ্ধ মদখাজনা জজছ। 

মনাট: এই াযণীজত ঋণ ও অগ্রীভ, খায হাফ এফং এহডহ ফহ থর্ভত কভ থংিানমূরক কভ থসূচী ব্যতীত মভাট ফাজজট হাফ কযা জজছ। 

 ২০১৬-১৭ থ যফছজযয প্রথভ ছয়ভাজ বৃৎ ১০টি ভন্ত্রণারজয়য ব্যয় জয়জছ ফযাজেয ২৯.২ তাং, মা 

দ্বফগত থ যফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় বফদ্ব (২৭.৭ তাং); 

 একআ ভজয় ন্যান্য ভন্ত্রণারয়/দ্বফবাগ মূজয ব্যয় জয়জছ ফযাজেয ২৬.৫ তাং, মা পূফ যফতী 

থ যফছজয দ্বছর ২৫.০ তাং; 

 াদ্বফ যকবাজফ চরদ্বত থ যফছজয প্রথভ ছয় ভাজ বভাট ব্যয় ফযাজেয ২৭.৯ তাং মা দ্বফগত থ যফছজযয 

একআ ভজয়য তুরনায় বফদ্ব (দ্বফগত থ যফছজযয একআ ভজয় দ্বছর ২৬.২ তাং)। 
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খ.৩. ১০টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয ফাহল থক উন্নন কভ থসূহচ ফাস্তফান হযহিহত 

াযহণ ৬: ১০টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয ফাহল থক উন্নন কভ থসূহচ ফাস্তফান হযহিহত 
(ংখ্যামূ মকাটি টাকা) 

ভন্ত্রণারয়/দ্বফবাগ 

২০১৬-১৭ 

ফাজজট 

২০১৬-১৭ 

ফযাে 

(প্রকল্প ংখ্যা) 

সূত্রঃ অআএভআদ্বি  

২০১৬-১৭ 

(জটাফয-

দ্বিজম্বয) 

২০১৫-১৬ 

(জুরাআ-

দ্বিজম্বয) 

২০১৬-১৭ 

জুরাআ-দ্বিজম্বয 

ব্যয় 

(প্রবৃদ্বি) 

ফযাজেয 

তুরনায় 

জযন 

(%) 

দ্বফদ্যযৎ দ্বফবাগ ১৩০৩৯ ১২৫৪০.০৯ 

(৬৮) 

৩৬১২.১০ ৪১৫১.৩১ ৫৯৮৩.৭২ 

(৪৪.১৪) 

৪৭.৭২ 

স্থানীয় যকায দ্বফবাগ ১৮৫৪৭ ১৭৫৩৬.৮৬ 

(১৮৫) 

৩৮৪৪.৬৩ ৫৩১৪.০৩ ৬৪৯৫.৪৩ 

(২২.২৩) 

৩৭.০৪ 

বতু দ্বফবাগ ৯২৫৮ ৯২০৭.৫২ 

(৩) 

১০৭০.৪৯ ১৫৫৫.৩৬ ১৪৬০.৮ 

(-৬.০৮) 

১৫.৮৭ 

বযরথ ভন্ত্রণারয় ৯১১৫ ৮৮০৬.৭৯ 

(৪৮) 

১২৩৪.২৮ ৯৪৭.৬৬ ২০০৮.৩৩ 

(১১১.৯৩) 

২২.৮০ 

ড়ক দ্বযফণ ও ভাড়ক 

দ্বফবাগ 

৮১৬১ ৭৭৯১.২৮ 

(১১৪) 

১২০৭.৯১ ১৬৫৬.৭ ১৪৫৭.৮২ 

(-১২.০০) 

১৮.৭১ 

প্রাথদ্বভক ও গণদ্বক্ষ্া ভন্ত্রণারয় ৭৭১০ ৭৫০৯.৭৬ 

(৯) 

১২৯৫.৮৭ ১৫৭৪.০৯ ২৩৭০.৪৬ 

(৫০.৫৯) 

৩১.৫৭ 

স্বাস্থয ও দ্বযফায কল্যাণ 

ভন্ত্রণারয় 

৬২৩৫ ৬০৭০.২৬ 

(৬১) 

১৬৪২.৭০ ৮৪৭.২৭ ১৬৭৭.৫৫ 

(৯৭.৯৯) 

২৭.৬৪ 

ভােদ্বভক ও উচ্চ দ্বক্ষ্া দ্বফবাগ ৬১৬৭ ৫১৬৩.৭১ 

(৬৫) 

৬০৪.০৯ ১০৮৪.২৪ ১০৬২.৮২ 

(-১.৯৮) 

২০.৫৮ 

গৃায়ন ও গণপূতয ভন্ত্রণারয় ১৮৪৫ ২২৭৮.৬২ 

(৩১) 

১৭১৮.৭৭ ২০১.২৮ ১৭৮৫.৫৩ 

(৭৮৭.০৯) 

৭৮.৩৬ 

াদ্বন ম্পদ ভন্ত্রণারয় ৩৭৫৯ ৩৭০৮.৭৯ 

(৬৬) 

৩৯৪.২৬ ৪১২.০২ ৪৭৬.২৩ 

(১৫.৫৮) 

১২.৮৪ 

বভাট (১০টি বৃৎ ভন্ত্রণারয়) ৮৩৮৩৬ ৮০৬১৩.৬৮ 

(৬৫০) 

১৬৬২৫.১০ ১৭৭৪৬.২৬ ২৪৭৭৮.৬৯ 

(৩৯.৬৩) 

৩০.৭৪ 

ন্যান্য ভন্ত্রণারয় ও দ্বফবাগ ২৬৮৬৪ ৩০০৮৬.৩২ 

(৫৬০) 

৪২২২.৩২ ৫০৩০.৫৬ ৫৮৩৬.২১ 

(১৬.০২) 

১৯.৪০ 

ফ যজভাট ব্যয় ১১০৭০০ ১১০৭০০.০০ 

(১২১০) 

২০৮৪৭.৪২ ২২৭৭৬.৮২ ৩০৬১৪.৯ 

(৩৪.৪১) 

২৭.৬৬ 

উৎ: আইএভইহড,অথ থ হফবাগ। 

মনাট: এই াযণীজত „হনজস্ব অথ থান প্রকল্প‟ ব্যতীত ব্য মদখাজনা জজছ। 

আইএভইহড‟য হাফ অনুমাী- 

 দ্বিজম্বয ২০১৬ ম যি বৃৎ ১০টি ভন্ত্রণারজয়য ব্যয় ফযাজেয ৩০.৭৪ তাং; 

 এ ভজয় ন্যান্য ভন্ত্রণারয় ও দ্বফবাজগয ব্যয় ফযাজেয ১৯.৪০ তাং; 

 াদ্বফ যকবাজফ দ্বিজম্বয ২০১৬ ম যি ব্যয় এদ্বিদ্ব ফযাজেয ২৭.৬৬ তাং; 

 প্রকল্প াায্য ব্যফাজযয বক্ষ্জত্র ব্যয় ফযাজেয প্রায় ২২.১৪ তাং মা গত থ যফছজযয একআ ভজয় দ্বছর 

২০.২ তাং ভাত্র। 
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স্ত . বা জে ট  ভ ার ামা  ন্ত ার্  াপ্রন 

গ.১. ফাজজট বাযাম্য ও অথ থান 

াযহণ ৭: ফাজজট বাযাম্য ও অথ থান 
(ংখ্যামূ মকাটি টাকা)  

খাত ২০১৬-১৭ 

(ফাজজট) 

২০১৫-১৬ (প্রকৃত) 

(জুরাআ-দ্বিজম্বয) 

২০১৬-১৭ (প্রকৃত) 

(জুরাআ-দ্বিজম্বয) 

ফাজজট বাযাম্য -৯২৩৩৭ 
(-৪.৭০)  

৮৩৩ 
(০.০৫)  

-৬৪৩৮ 
(-০.৩৩)  

থ যায়ন  ৯২৩৩৭ 
(৪.৭০)  

১৭৮৯ 
(০.১০) 

৯৯২৫ 
(০.৫১)  

 বফজদদ্বক ৩০৭৮৯ 
(১.৫৭) 

৭৭৬ 
(০.০৪)  

৩২৪ 
(০.০২)  

বযিযীণ ৬১৫৪৮ 
(৩.১৩) 

১০১৩ 
(০.০৬) 

৯৬০০ 
(০.৪৯)  

ব্যাংক  ৩৮৯৩৮ 
(১.৯৮) 

১৫৩৭ 
(০.০৯)  

(৮৫২৫) 
(-০.৪৩) 

ব্যাংক ফদ্বর্ভ যত  ২২৬১০ 
(১.১৫) 

(৫২৩) 
(-০.০৩) 

১৮১২৬ 
(০.৯২)  

উৎ: অথ থ হফবাগ; 

ফন্ধনীয  ()ভাজঝয ংখ্যা হজহডহ ‟য তাং হজজফ মদখাজনা জজছ 

 চরদ্বত থ যফছজযয প্রথভাজধ য দ্বফগত থ যফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় াদ্বফ যক ব্যয় বৃদ্বি াওয়ায় ফাজজট 

ঘাটদ্বত বৃদ্বি বজয়জছ; 

 ব্যাংক ফদ্বর্ভ যত উৎ জত থ যায়ন ফাড়ায় এফং অিজযাদ্বতক ফাজাজয বতজরয মূল্য হ্রাজদ্বনত কাযজণ 

বতুযদ্বক ব্যয় হ্রা াওয়ায় ব্যাংক উৎ জত যকাজযয ঋণ গ্রণ ঋণাত্বক জয়জছ। 

গ.২. বফজদহক াতা হযহিহত 

াযহণ ৮: বফজদহক াতা হযহিহত 
(ংখ্যামূ মকাটি টাকা) 

 খাত ২০১৫-১৬ 

প্রকৃত  

২০১৬-১৭ 

ফাজজট  
জুরাআ-দ্বিজম্বয (প্রকৃত) 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

দ্বনট থ যায়ন ১১২৯৫ ৩৬৩০৫ ৯৯৯ ৪৫৫ 

ঋণ ১৬১২৮ ৩৮৯৪৭ ৪১৯৯ ৩৮৩৭ 

নুদান ১৮৫৪.৩ ৫৫১৫.৫ ২২৪ ১৩০ 

ঋণ দ্বযজাধ  -৬৬৮৭ -৮১৫৮ -৩৪২৪ -৩৫১৩ 

উৎ: অথ থ হফবাগ/অথ থজনহতক ম্পকথ হফবাগ 

 ২০১৬-১৭ থ যফছজযয জুরাআ-দ্বিজম্বয ভজয় বফজদদ্বক নুদান দ্বফগত থ যফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় 

কভ। একআ ভজয় বফজদদ্বক ঋজণয দ্বযভাণও হ্রা াওয়ায় দ্বনট বফজদদ্বক থ যায়ন হ্রা বজয়জছ; 

 দ্বফজদদ্ব াায্যপুি প্রকল্পগুজরায ফাস্তফায়ন ত্বযাদ্বিত কযজত থ যননদ্বতক ম্পকয দ্বফবাগ, দ্বযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় এফং প্রকল্প ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/দ্বফবাগগুজরায ভজে ভদ্বিত কাম যক্রভ গ্রণ কযা জয়জছ মায 

পজর বফজদদ্বক ঋজণয ফমুদ্বি (disbursement) বফজড়জছ। 
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ঘ . ম াদ্রা ন্ত ঋ ণ  পরর রিরন্ত 

ঘ.১. মুদ্রা ও ঋণ প্রফা 

াযহণ ৯: মুদ্রা ও ঋণ হযহিহত 

(জভয়াদ বজল ফছযদ্ববদ্বিক তকযা দ্বযফতযন) 

খাত 
জুন ২০১৫ জুন ২০১৬ দ্বিজম্বয ২০১৬ জুন ২০১৭ 

রক্ষ্যভাত্রা জযন রক্ষ্যভাত্রা জযন রক্ষ্যভাত্রা জযন রক্ষ্যভাত্রা 

ব্যাক মুদ্রা (এভ২) ১৬.৫ ১২.৪ ১৫.০ ১৬.৪ ১৪.৮ ১৩.৮ ১৫.৫ 

দ্বনট বফজদদ্বক ম্পদ ৩.৬ ২১.৩ ১১.১ ২৩.২ ১৬.২ ১৮.১ ১০.৭ 

নীট বযিযীণ ম্পদ ২০.২ ৯.৯ ১৬.২ ১৪.২ ১৪.৩ ১২.৪ ১৭.২ 

বযিযীণ ঋণ ১৭.৪ ১০.১ ১৫.৫ ১৪.২ ১৫.৯ ১২.৩ ১৬.৪ 

যকাদ্বয খাত ২৫.৩ -২.৫ ১৮.৭ ২.৬ ১১.৯ -৪.৩ ১৫.৯ 

বফযকাদ্বয খাত ১৫.৫ ১৩.২ ১৪.৮ ১৬.৮ ১৬.৬ ১৫.৭৬ ১৬.৫ 

দ্বযজাবয মুদ্রা ১৫.৯ ১৪.৩ ১৪.৩ ৩০.১ ১১.০ ১৯.৫ ১৪.০ 

উৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক 

 ২০১৪ -১৫ ও ২০১৫-১৬ থ যফছয বজল ব্যাক মুদ্রা যফযাজয নীট বফজদদ্বক ম্পদ রক্ষ্যভাত্রাজক 

ছাদ্বড়জয় বগজরও নীট বযিযীণ ম্পদ রক্ষ্যভাত্রায নীজচ দ্বছর। মূরত, াভদ্বগ্রক বরনজদন বাযাজম্য 

ব্যাত উিৃি ও যকাদ্বয খাজত ঋণ প্রফা হ্রাজয কাযজণ এটি জয়জছ; 

 দ্বিজম্বয ২০১৬ বজল ব্যাক মুদ্রা ও বযিযীণ ঋণ যফযাজয প্রবৃদ্বি ফাংরাজদ ব্যাংজকয মুদ্রানীদ্বত 

দ্বফবৃদ্বতয রক্ষ্যভাত্রায ভজেআ যজয়জছ; তজফ, দ্বযজাব য মুদ্রা ও নীট বফজদদ্বক ম্পজদয প্রবৃদ্বি এখজনা 

রক্ষ্যভাত্রায উজয যজয়জছ; 

 বফযকাদ্বয খাজত ঋজণয প্রবৃদ্বি দ্বিজম্বয ২০১৬ বজল ফাদ্বল যক দ্ববদ্বিজত ১৫.৭৬ তাংজ দাঁদ্বড়জয়জছ মা 

রক্ষ্যভাত্রায বচজয় াভান্য কভ। 
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ঘ.২. সুজদয ায 

 
 

 
উৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক 

 অভানজতয সুজদয ায (বাদ্বযত গড়) দ্বিজম্বয ২০১৫ এয ৬.৩৪ তাং জত দ্বিজম্বয ২০১৬ এ ৫.২২ 

তাংজ হ্রা বজয়জছ; 

 ঋজণয সুজদয ায (বাদ্বযত গড়) দ্বিজম্বয ২০১৫ এয ১১.১৮ তাং জত দ্বিজম্বয ২০১৬ এ ৯.৯৩ 

তাংজ বনজভজছ; 

 ঞ্চয় ও ঋজণয সুজদয ায ব্যফধান (spread) দ্বিজম্বয ২০১৫ এয ৪.৮৪ তাং জত দ্বিজম্বয ২০১৬-এ 

৪.৭১ তাংজ বনজভজছ; 

 বযজা ও দ্বযবা য বযজা বযট ৭.২৫ তাং ও ৫.২৫ তাং জত ৫০ বফদ্ব জয়ন্ট কদ্বভজয় মথাক্রজভ 

৬.৭৫ তাং ও ৪.৭৫ তাংজ দ্বনধ যাযণ কযা জয়জছ মা ১৪ জানুয়াদ্বয ২০১৬ জত কাম যকয যজয়জছ; 

 করভাদ্বন বযট ফতযভাজন দ্বযবা য বযজা বযজটয বচজয়ও কভ। করভাদ্বন বযট দ্বিজম্বয ২০১৫ এয ৩.৬৯ 

তাং জত দ্বিজম্বয ২০১৬ এ ৩.৬২ তাংজ বনজভ এজজছ। 
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কখচিত্র৪: করসপো, চরভোেথ করসপো ও কমোচন করট (%) 
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ঙ . ববজ েরল দ্ব  খ া ন্ত 

ঙ.১. যপ্তাহন হযহিহত 

াযহণ ১০: আভদাহন ও যপ্তাহন হযহিহত 

খাত ২০১৫-১৬ 
জুরাআ-দ্বিজম্বয 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১ ২ ৩ ৪ 

যপ্তাদ্বন (দ্বভ. ভাদ্বকযন িরায) ৩৪,২৫৭.১৮ ১৬০৮৩.৯ ১৬৭৯৮.১ 

প্রবৃদ্বি (%) ৯.৭৭ ৭.৮৪ ৪.৪৪ 

অভদাদ্বন (দ্বভ. ভাদ্বকযন িরায) ৪২৯২০.৮০ ১৯৩৩৭.০০ ২২৬০৯.৮০ 

প্রবৃদ্বি (%) ৫.৪৫ ৮.৯১ ৮.১৮ 

 উৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক ও যপ্তাহন উন্নন বুেজযা; (প্রবৃহদ্ধ: পূফ থফতী অথ থফছজযয একই ভজয তুরনা) 

 চরদ্বত থ যফছজযয জুরাআ- দ্বিজম্বয ভজয় যপ্তাদ্বন অয় দাদ্বড়জয়জছ ১৬৭৯৮.১ দ্বভদ্বরয়ন ভাদ্বকযন িরায মা গত 

থ যফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় ৪.৪৪ তাং বফদ্ব এফং চরদ্বত ফছজযয দ্বনধ যাদ্বযত (৩৭ দ্বফদ্বরয়ন িরায) 

রক্ষ্যভাত্রায ৪৫.৪ তাং; 

 চরদ্বত থ যফছজযয জুরাআ- দ্বিজম্বয ভজয় অভদাদ্বন বফজড়জছ গত থ যফছজযয একআ ভজয়য তুরনায় ৮.১৮ 

তাং। দ্বফগত থ যফছজয একআ ভজয় অভদাদ্বনয প্রবৃদ্বি দ্বছর ৮.৯১ তাং। 

ঙ.২. মযহভট্যান্স হযহিহত 

াযহণ ১১: মযহভট্যান্স হযহিহত 

খাত ২০১৫-১৬ 
জুরাআ-দ্বিজম্বয 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১ ২ ৪ ৪ 

বযদ্বভট্যান্স (দ্বভ. ভাদ্বকযন িরায) ১৪,৯৩১.১৬ ৭৪৮৭.১৯ ৬১৬৬.৮২ 

প্রবৃদ্বি (%) -২.৫২ -১.৯৩ -১৭.৬৪ 

উৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক (প্রবৃহদ্ধ: পূফ থফতী অথ থফছজযয একই ভজয তুরনা) 

 চরদ্বত ২০১৬-১৭ থ যফছজযয জুরাআ- দ্বিজম্বয ভয়কাজর বযদ্বভট্যাজন্সয প্রবৃদ্বি দ্বফগত থ যফছজযয একআ 

ভজয়য তুরনায় প্রায় ১৭.৬৪ তাং কভ। 

ঙ.৩. বফজদহক মুদ্রায হযজাব থ 

াযহণ ১২: বফজদহক মুদ্রায হযজাব থ হযহিহত 

খাত ৩০ জুন 

২০১৫ 

৩০ বজেম্বয 

২০১৫ 

৩০ জুন 

২০১৬ 

৩০ দ্বিজম্বয 

২০১৬ 

প্রবৃদ্বি 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বফজদদ্বক মুদ্রায দ্বযজাবয 

(দ্বভ. ভাদ্বকযন িরায) 

২৫০২৫.৫ ২৬৩৭৯.০ ৩০১৬৮.২২ ৩২০৯২.১৯ ১৮.৯৮
*
 

অভদাদ্বন ভা দ্বজজফ ৭.৩ ৭.৮ ৮.৪ ৮.৪ - 

উৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক (
*
 ৩০ হডজম্বয ২০১৫ এয তুরনা ৩০ হডজম্বয ২০১৬-এয প্রবৃহদ্ধ) 

 চরদ্বত থ যফছজযয দ্বিজম্বয বজল বফজদদ্বক মুদ্রায দ্বযজাজব যয দ্বযভাণ প্রায় ৩২ াজায ৯২ দ্বভদ্বরয়ন ভাদ্বকযন 

িরায মা দ্বদজয় প্রায় ৮.০ ভাজয অভদাদ্বন ব্যয় দ্বনফ যা কযা ম্ভফ। 
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চ.  ম ূা স্ফ ারন্ত 

চ.১. মূল্যস্ফীহতয গহতধাযা 

াযহণ ১৩: মূল্যস্ফীহতয গহতধাযা (হবহি ফছয ২০০৫-০৬) 

(জয়ন্ট-টু-জয়ন্ট) 

মূল্যস্ফীদ্বত 

(%) 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জটাফয নজবম্বয দ্বিজম্বয 

প্রাদ্বিক বজল 

ফায ভাজয 

গড় 

জটাফয নজবম্বয 

 

দ্বিজম্বয 

 

প্রাদ্বিক বজল 

ফায ভাজয 

গড় 

াধাযণ ৬.১৯ ৬.০৫ ৬.১০ ৬.১৯ ৫.৫৭ ৫.৩৮ ৫.০৩ ৫.৫১ 

খাদ্য ৫.৮৯ ৫.৭২ ৫.৪৮ ৬.০৫ ৫.৫৬ ৫.৪১ ৫.৩৮ ৪.৫১ 

খাদ্য-ফদ্বর্ভ যত ৬.৬৭ ৬.৫৬ ৭.০৫ ৬.৪১ ৫.৫৮ ৫.৩৩ ৪.৪৯ ৭.০৫ 

উৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক 

 দ্বিজম্বয ২০১৬ বজল জয়ন্ট-টু-জয়ন্ট দ্ববদ্বিজত মূল্যস্ফীদ্বতয ায দাঁদ্বড়জয়জছ ৫.০৩ তাং, দ্বফগত 

থ যফছজযয একআ ভজয় মা দ্বছর ৬.২৪ তাং; 

 দ্বিজম্বয ২০১৬ বজল ১২ ভাজয গড় দ্ববদ্বিজত মূল্যস্ফীদ্বতয ায দাঁদ্বড়জয়জছ ৫.৫১ তাংজ, দ্বফগত 

থ যফছজযয একআ ভজয় মা দ্বছর ৬.১৯ তাং; 

 খাদ্য-ফদ্বর্ভ যত মূল্যস্ফীদ্বত ফাড়জরও জিালজনক কৃদ্বল উৎাদন, জ্বারানী বতজরয দ্বস্থদ্বতীর মূল্য, বমাগাজন 

ফাধামূ াযন এফং যকাজযয দক্ষ্ াভদ্বিক থ যননদ্বতক ব্যফস্থানা মূল্যস্ফীদ্বত হ্রাজ ায়ক র্ভদ্বভকা 

যাখজছ। 
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