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পরম করুণাময় আল্লাহতায়া’লার নামম 

 

মাননীয় স্পীকার 

আমম আপনার সানুগ্রহ অনুমমতক্রমম সরকামর অর্থ ও বামেট বযবস্থাপনা আইন- ২০০৯ এর 

১৫(৪) ধারার মবধানমমত চলমত ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর মিতীয় প্রামিক (েলুাই- মিমসম্বর) 

পর্থি বামেট বাস্তবায়ন অগ্রগমত ও আয়- বযময়র গমতধারা এবং সামমিক অর্থননমতক মবমেষণ 

সংক্রাি প্রমতমবদন উপস্থাপন করমছ। 

২। বক্তমবযর শুরুমতই আমম গভীর শ্রদ্ধার সামর্ স্মরণ করমছ হাোর বছমরর ্শ্র্ 

বাঙামল, োমতর েনক বঙ্গবনু্ধ ্েখ মুমেবরু রহমান এবং তাাঁর সহকমথী চার োতীয় ্নতামক। 

সদযই আমরা অমতক্রম কমর এমসমছ আমামদর আমদালন, সংগ্রাম ও ্েৌর্থবীরমের দুমট 

মাস- ্েব্রুয়ামর ও মাচথ। ্েব্রুয়ামরর মহান ভাষা আমদালমন েহীদমদর তযাগ আমামদর 

মমধয ্র্ আমিক েমক্তর উমেষ ঘমটময়মছল ্সই েমক্তমত বমলয়ান হময় স্বামধকার প্রমত্ার 

সংগ্রামমর মধয মদময় এমসমছ আমামদর স্বাধীনতা। তাই আমম শ্রদ্ধার সামর্ আমরা স্মরণ 

করমছ ভাষা আমদালমনর েহীদ এবং মুমক্তর্মুদ্ধর মিে লাখ েহীদমদরমক। ্সই সামর্ আমম 

আিমরক সমমবদনা োনাই রু্দ্ধাহত মুমক্তমর্াদ্ধা, স্বেন হারামনা পমরবার ও একাত্তুমর 

মনর্থামতত দুই লাখ মা- ্বানমদর প্রমত। আমম মমন কমর, এক সাগর রমক্তর মবমনমময় পাওয়া 

স্বাধীনতামক সমুন্নত ্রমখ একমট দামরদ্রমুক্ত সুখী- সুদর বাংলামদে গড়ার মনরির প্রমচিাই 

হমত পামর পবূথসূরীমদর প্রমত মবনম্র কৃতজ্ঞতা োনামনার ্শ্র্ উপায়। 

মাননীয় স্পীকার 

৩। আপমন োমনন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ্েখ হামসনার সুদক্ষ ও দুরদেথী ্নতৃমে 

আমামদর গত ্ময়ামদর শুরুমতই ‘রূপকল্প- ২০২১’ এর লক্ষয অেথমনর েন্য আমরা প্রণয়ন 

কমরমছলাম ‘্প্রমক্ষত পমরকল্পনা ২০১০- ২১’। র্ার আওতায় প্রণীত হময়মছ ষ্ ও সপ্তম 

পঞ্চবামষথক পমরকল্পনা। ষ্ পঞ্চবামষথক পমরকল্পনা ্ময়াদ ইমতামমধয সমাপ্ত হময়মছ এবং 

সপ্তম পঞ্চবামষথক পমরকল্পনা বাস্তবায়মনর কােও শুরু হময়মছ। আমম চলমত অর্থবছমরর 

বামেট ব্ক্ক্ততৃাসহ প্রর্ম ত্রিমামসক প্রমতমবদমন ষ্ পঞ্চবামষথক পমরকল্পনা ্ময়ামদ আমামদর 

আর্থ- সামামেক অেথনসমূহ আপনার মাধযমম এই মহান সংসদমক অবমহত কমরমছ। এ 
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সমময় মবমভন্ন সূচমক আমরা ্র্সব লক্ষযণীয় উন্নয়ন ঘমটময়মছ তার মমধয সবমচময় 

প্রমণধানমর্াগয অেথন হমলা মনম্ন মধযম আময়র ্দে মহমসমব আমামদর মবশ্ব স্বীকৃমত। মকন্তু, 

আমামদর চূড়াি লক্ষয হমলা, ২০৪১ সামলর মমধয উন্নত ্দমের কাতামর সামমল হওয়া। এই 

লক্ষয অেথমন আমামদর চলমত ্ময়ামদ প্রণীত সপ্তম পঞ্চবামষথক পমরকল্পনার আওতায় 

প্রর্মমই মবগত পঞ্চবামষথক পমরকল্পনার অসমাপ্ত কােগুমলা সম্পাদন করমত চাই। এর 

পাোপামে অগ্রামধকার মদমত চাই মবমনময়াগ বমৃদ্ধ ও এর দক্ষতার উন্নয়ন, প্রবৃমদ্ধ সঞ্চালক 

বৃহৎ অবকাঠামমা প্রকল্প গ্রহণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কমথসৃেন, দামরদ্র ও অসমতা দূরীকরণ, 

সামামেক মনরাপত্তার আওতা বমৃদ্ধ, পমরকমল্পত নগরায়ন এবং ্টকসই ও পমরমবে- বান্ধব 

নানামুখী পদমক্ষপ গ্রহমণর উপর। 

মাননীয় স্পীকার 

০৪। এ পর্থাময় আমম চলমত অর্থবছমরর প্রর্মামধথর সামমিক অর্থননমতক গমত- প্রকৃমতর 

উপর মকছু কর্া বলমত চাই। মবমবএস- এর চুড়াি মহমসবমমত ২০১৪- ১৫ অর্থবছমর 

আমামদর প্রবৃমদ্ধ হময়মছ ৬.৫৫ েতাংে, র্া সমতুলয ্দেগুমলার একই সমময়র প্রবৃমদ্ধর 

তুলনায় ্বমে। চলমত অর্থবছমর আমরা প্রবৃমদ্ধর লক্ষয মনধথারণ কমরমছলাম ৭.০ েতাংে। 

এমিমব, মবশ্ববযাংক, োমতসংঘ সকমলই প্রমক্ষপন কমরমছ ্র্ প্রবৃমদ্ধ হমব ৬.৭ েতাংে। 

আইএমএে বমলমছ তা হমব ৬.৮ েতাংে। আমামদর পমরসংখযান বযুমরার প্রার্মমক 

প্রমতমবদমন আমরা মনমিত ্র্, আমামদর প্রবমৃদ্ধ এই বছমর হমে ৭ েতাংমের সামান্য ্বমে। 

মাননীয় স্পীকার 

০৫। আপমন োমনন, চলমত অর্থবছমরর শুরুমত বযমক্তখামতর মবমনময়ামগ মকছুটা স্থমবরতা 

দৃশ্যমান হময়মছল মকন্তু, বতথমামন ্বসরকামর খামত ঋণ প্রবাহ, মূলধনী র্ন্ত্রপামতর আমদামন 

ঋণপি ্খালার প্রবৃমদ্ধ ও সরাসমর মবমদমে মবমনময়ামগর অি:প্রবাহ উমল্লখমর্াগয মািায় বমৃদ্ধ 

পাওয়ায় ্সই স্থমবরতা দূরীভূত হওয়ার আভাস পাওয়া র্ামে। এছাড়া, সামমিক অর্থননমতক 

মস্থমতেীলতা, রােননমতক উমিমগর প্রেমন, মবদুযৎ- জ্বালামন- পমরবহনসহ ্ভৌত অবকাঠামমা 

খাত ও দক্ষতা উন্নয়মন আমামদর চলমান উমদযাগ বযমক্তখামতর মবমনময়াগ েরামিত করমব 

বমলও আমম মমন কমর। আমার মবশ্বাস, সরকামরখামত ্বতন বমৃদ্ধ ্ভাগ ও মবমনময়াগ বযয় 

বমৃদ্ধর মাধযমম প্রবৃমদ্ধর লক্ষয অেথমন সহায়তা করমব। আপমন অবগত আমছন, মামকথন 

রু্ক্তরাষ্ট্র ও ইউমরাপীয় ইউমনয়নসহ উন্নত অর্থনীমতর ্দেসমূমহ অর্থননমতক পুনরুদ্ধামরর 
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গমত বমৃদ্ধ ্পময়মছ। এমট আমামদর রপ্তামন খাতমক সচল রাখমব। অমধকন্ত্ত্ত, বাংলামদে শ্রম 

মবমধমালা- ২০১৫ কার্থকর হওয়ায় ত্রতমরমপাোকখামত শ্রমমক অমধকার সংরক্ষণ পমরমস্থমত ও 

কমথ পমরমবমের উন্নয়মন গমতেীলতা সৃমি হমব, র্া একমদমক আমামদর রপ্তামন লক্ষযমািা 

অেথমন সহায়তা করমব এবং অন্যমদমক নীট রপ্তামন চযামনমল মেমিমপ প্রবৃমদ্ধর ওপর 

ইমতবাচক প্রভাব ্েলমব। আপমন আমরা লক্ষয কমরমছন, চলমত অর্থবছমরর মিমসম্বর পর্থি 

আমামদর প্রবাস আয় মবগত বছমরর একই সমময়র তুলনায় সামান্য কমমমছ। মকন্তু আপমন 

্েমন খুেী হমবন ্র্, সাম্প্রমতক মাসগুমলামত মবগত সমময়র তুলনায় শ্রমমকমদর অমভবাসন 

অমনকখামন ্বমড়মছ। আমার মবশ্বাস, এমত কমর অমচমরই প্রবাস আময়র প্রবামহ গমতেীলতা 

সৃমি হমব। 

মাননীয় স্পীকার 

০৬। প্রমতমবদমনর মূল অংে শুরুর আমগ এ পর্থাময় আমম সামমিক অর্থনীমতর 

উমল্লখমর্াগয চলকসমূমহর মিতীয় প্রামিক পর্থি অগ্রগমতর একমট সংমক্ষপ্ত খমতয়ান আপনার 

অবগমতর েন্য ্পে করমত চাই। ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর েুলাই- মিমসম্বর সমময় পবূথবতথী 

অর্থবছমরর একই সমময়র তলুনায়-  

 োতীয় রােস্ব ্বামিথর আওতাধীন কর রােস্ব আদায় ১৬.৩ েতাংে বৃমদ্ধ ্পময়মছ; 

 ্মাট সরকামর বযয় ৭৬ হাোর ৭৭৮ ্কামট টাকা হমত ০.২ েতাংে কমম দাাঁমড়ময়মছ 

৭৬ হাোর ৬২২ ্কামট টাকা; 

 বামষথক উন্নয়ন কমথসমূচ বাস্তবায়ন মবগত অর্থবছমরর প্রর্মামধথর ১৭ হাোর ০৮ 

্কামট টাকা হমত ৩.৩ েতাংে ্বমড় হময়মছ ১৭ হাোর ৫৬৭ ্কামট টাকা; উমল্লখয, 

আইএমইমি’র তর্য অনুর্ায়ী চলমত অর্থবছমরর একই সমময় বামষথক উন্নয়ন 

কমথসূমচ বযয় হময়মছ ২২ হাোর ৭৭৭ ্কামট টাকা, র্া বামষথক ্মাট বরামের ২৩.০ 

েতাংে; 

 রপ্তামন আয় মবগত অর্থবছমরর মিতীয় প্রামিমকর ১৪.৯ মবমলয়ন মামকথন িলার হমত 

৭.৮ েতাংে ্বমড় ১৬.১ মবমলয়ন মামকথন িলামর দাাঁমড়ময়মছ; 

 সামমগ্রকভামব আমদামন ঋণপি ্খালা ১ েতাংে হ্রাস ্পমলও মূলধনী র্ন্ত্রপামত ও 

মেমল্পর কাাঁচামাল আমদামনর ঋণপি ্খালার পমরমাণ ্বমড়মছ র্র্াক্রমম ২৯.০ ও 

৩.৮ েতাংে 
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 আমদামন ঋণপি মনষ্পমত্তর প্রবৃমদ্ধ হময়মছ ৩.৬ েতাংে; 

 মিমসম্বর ২০১৫ মামস বযমক্তখামত ঋণপ্রবামহর প্রবৃমদ্ধ হময়মছ ১৪.২ েতাংে; মবগত 

অর্থবছমরর একই সমময় র্া মছল ১৩.৫ েতাংে; 

 প্রবাস মনময়ামগর সংখযা ২.২ লাখ হমত উমল্লখমর্াগযহামর বমৃদ্ধ (৪৩.২ েতাংে) 

্পময় ৩.১ লামখ দাাঁমড়ময়মছ; 

 ত্রবমদমেক মুদ্রার মরোভথ মিমসম্বর ২০১৪ সমময় মছল প্রায় ২২.৩ মবমলয়ন মামকথন 

িলার, র্া ২৩.২ েতাংে বমৃদ্ধ ্পময় মিমসম্বর ২০১৫ সমময় প্রায় ২৭.৫ মবমলয়ন 

মামকথন িলামর উন্নীত হময়মছ; 

 সরাসমর মবমদমে মবমনময়াগ প্রবাহ ৭৩৭ মমমলয়ন মামকথন িলার হমত ১ হাোর ১৩৯ 

মমমলয়ন মামকথন িলামর উন্নীত হময়মছ; 

 পময়ন্ত্ট- ট-ু পময়ন্ত্ট মভমত্তমত মূলযস্ফীমত মিমসম্বর ২০১৪ এর ৬.১১ েতাংে হমত 

মিমসম্বর ২০১৫ সমময় ৬.১০ েতাংমে ্নমম এমসমছ। 

মাননীয় স্পীকার 

০৭। ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর মিতীয় প্রামিক পর্থি (েলুাই- মিমসম্বর) বামেট বাস্তবায়ন 

অগ্রগমত প্রমতমবদমন এবার আমম দৃমি মদমত চাই সরকামরর রােস্ব আহরণ ও বযয় পমরমস্থমতর 

মদমক। এরপর, ্দমের সামমিক অর্থনীমতর সাম্প্রমতক মচি এই মহান সংসমদ তুমল ধরার ্চিা 

করব। সবমেমষ,এবামরর বামেমট গহৃীত কমতপয় গুরুেপূণথ অঙ্গীকার বাস্তবায়মন মিমসম্বর, 

২০১৫ পর্থি সামধত অগ্রগমতর ওপর মকছুটা আমলাকপাত করব। এছাড়াও, এই প্রমতমবদমনর 

্েমষ পমরমেি মহসামব অিভুথক্ত রময়মছ চলমত অর্থবছমরর মিতীয় প্রামিমক সরকামরর আয়-

বযময়র গমতধারা এবং সামমিক অর্থননমতক পমরমস্থমতর একমট তর্যমভমত্তক মচি। 

অর্থবছর ২০১৫- ১৬: মিতীয় প্রামিক পর্থি রােস্ব আহরণ পমরমস্থমত 

০৮। চলমত ২০১৫- ১৬ অর্থবছমর ্মাট রােস্ব আহরমণর লক্ষযমািা মনধথারণ করা হময়মছ 

২ লক্ষ ৮ হাোর ৪৪৩ ্কামট টাকা (মেমিমপ’র ১২.১৪ েতাংে)। মিমসম্বর ২০১৫ পর্থি 

্মাট রােস্ব আহমরত হময়মছ ৭৭ হাোর ২৩০ ্কামট টাকা, র্া পবূথবতথী অর্থবছমরর একই 

সমময়র তুলনায় ১৫.৮ েতাংে ্বমে এবং বামেমটর লক্ষযমািার ৩৭.১ েতাংে। রােস্ব 

আহরমণর প্রবৃমদ্ধ আোনুরূপ না হওয়ায় রােস্ব আদাময়র গমত বাড়ামত োতীয় রােস্ব 
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্বািথসহ সংমেি সকলমক ্োর প্রমচিা চালামত হমব। কারণ মেমিমপ প্রবৃমদ্ধর লক্ষয অেথন 

করমত হমল বামষথক লক্ষযমািা অনুর্ায়ী রােস্ব আহরণ েরুমর। 

০৯। সাধারণত অর্থবছমরর ্েষমদমক রােস্ব আদাময়র গমত বমৃদ্ধ পায়। রােস্ব আহরণ 

প্রমক্রয়া আধুমনকায়মনর ্র্ সমমিত উমদযাগ আমরা গ্রহণ কমরমছ তা চলমান রময়মছ। ভযাট 

আইন ১লা েুলাই ২০১৬ ্র্মক কার্থকরভামব বাস্তবায়মনর প্রমচিা চলমছ। এছাড়া, কর-

বমহভূথত উৎস হমত রােস্ব আয় বমৃদ্ধর লমক্ষয প্রমর্ােয হারসমূহ ্র্ৌমক্তকীকরণ এবং অন্যান্য 

প্রময়ােনীয় বযবস্থা গ্রহমণ মন্ত্রণালয়/মবভাগসমূহমক উিুদ্ধ করমত অর্থ মবভামগর পক্ষ হমত 

কমথোলা অনুম্ত হময়মছ। এর অনুবৃমত্তক্রমম সংমেি মন্ত্রণালয়/মবভাগসমূমহর আিমরক 

সহমর্ামগতা ্পমল কর- বমহভুথত রােস্ব আহরণ বযাপকভামব বৃমদ্ধ পামব। 

মাননীয় স্পীকার 

অর্থবছর ২০১৫- ১৬: মিতীয় প্রামিক পর্থি সরকামর বযয় পমরমস্থমত 

১০। চলমত ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর বামেমট ্মাট বযময়র প্রাক্কলন ধরা হময়মছ ২ লক্ষ 

৯৫ হাোর ১০০ ্কামট টাকা (মেমিমপ’র ১৭.২ েতাংে), র্ার মমধয অনুন্নয়নসহ অন্যান্য 

বযয় ১ লক্ষ ৯৮ হাোর ১০০ ্কামট টাকা (মেমিমপ’র ১১.৫ েতাংে) এবং বামষথক উন্নয়ন 

কমথসূমচ বযয় ৯৭ হাোর ্কামট টাকা (মেমিমপ’র ৫.৭ েতাংে)। সামময়ক মহমসমব মিতীয় 

প্রামিক পর্থি ্মাট বযয় হময়মছ ৭৬ হাোর ৬২১ ্কামট টাকা (মমাট বরামের ২৬ েতাংে), 

র্ার মমধয অনুন্নয়ন বযয়সহ অন্যান্য বযয় ৫৯ হাোর ৫৪ ্কামট টাকা (বরামের ২৯.৮ 

েতাংে) এবং বামষথক উন্নয়ন কমথসূমচ বযয় ১৭ হাোর ৫৬৭ ্কামট টাকা (বরামের ১৮.১ 

েতাংে)। গত ২০১৪- ১৫ অর্থবছমরর একই সমময়র তুলনায় চলমত অর্থবছমর অনুন্নয়নসহ 

অন্যান্য বযয় ১.২ েতাংে কমমমছ। আিেথামতক বাোমর ্তমলর মূলয ক্রমহ্রাসমান। ্তমলর 

মূমলযর এই মনম্নমুখী প্রবণতার প্রভামব চলমত অর্থবছমর ভতুথমক বযময়র ্ক্ষমি স্বমস্তদায়ক 

অবস্থা বোয় র্াকমব বমল আো করা র্ায়। 

১১। বাস্তবায়ন পমরবীক্ষণ ও মূলযায়ন মবভামগর প্রমতমবদন অনুর্ায়ী চলমত অর্থবছমরর 

মিমসম্বর পর্থি সমময় বামষথক উন্নয়ন কমথসমূচ বাস্তবাময়ত হময়মছ ্মাট বরামের ২৩.০ েতাংে 

(মনেস্ব অর্থায়ন প্রকল্প বযতীত), বযময়র মহসামব র্া দাাঁড়ায় ২২ হাোর ৭৭৭ ্কামট টাকা। 

আইএমইমি’র এই মহসাব মবমবচনায় মনমল প্রর্মামধথ বামষথক উন্নয়ন কমথসমূচর প্রবৃমদ্ধ হমলা 
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১.৩ েতাংে। চলমত অর্থবছমরর মিমসম্বর পর্থি প্রকল্প সাহার্য বযবহার হময়মছ ্মাট 

বরামের ২০.০ েতাংে। মবগত অর্থবছমরর একই সমময় র্া মছল ২৭.০ েতাংে। বামষথক 

উন্নয়ন কমথসূমচর কার্থকামরতা মনমিত করমত প্রকল্প বাস্তবায়মনর সক্ষমতা বাড়ামনা এবং 

অর্থবছমরর ্েষ প্রামিমক অতযমধক বযময়র প্রবণতা হ্রামসর লমক্ষয পমরকল্পনা কমমেন ও 

বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/মবভাগসহ সংমেি সকল পক্ষ সমমিত ্র্ উমদযাগ গ্রহণ কমরমছ তা 

আমরা ্োরদার করা দরকার। প্রোসমনক মন্ত্রণালয়/মবভাগ কতৃথক উন্নয়ন প্রকমল্পর 

অগ্রামধকার মনধথারণ এবং মনমদথি সমময় প্রকল্প সমামপ্তর েন্য পর্থাপ্ত অর্থায়ন মনমিত করা 

ছাড়াও মনয়মমত প্রকল্প পমরদেথন ও বাস্তবায়ন অগ্রগমত পমরবীক্ষমণর মবষময়ও গুরুে ্দয়া 

আবশ্যক। 

১২। বহৃৎ ১০মট মন্ত্রণালময়র মাধযমম আমামদর বামষথক উন্নয়ন কমথসূমচর একমট বড় অংে 

বযময়ত হয়। এ ১০মট বহৃৎ মন্ত্রণালময়র অনুকূমল চলমত অর্থবছমরর বামষথক উন্নয়ন কমথসূমচর 

প্রায় ৭৩.৮ েতাংে বরাে ্দয়া হময়মছ। আইএমইমি’র মহসামব চলমত অর্থবছমরর মিতীয় 

প্রামিক পর্থি এ মন্ত্রণালয়গুমলা ১৭ হাোর ৯৯৫ ্কামট টাকা বযয় কমরমছ র্া প্রদত্ত বরামের 

২৫.১ েতাংে।  

বামেট ঘাটমত পমরমস্থমত 

১৩। এবার আমম বামেট ঘাটমত পমরমস্থমতর মদমক মহান সংসমদর দৃমি আকষথণ করমছ। 

চলমত অর্থবছমর বামেট ঘাটমত প্রাক্কলন করা হময়মছ ৮৬ হাোর ৬৫৭ ্কামট টাকা, র্া 

মেমিমপ’র ৫.০ েতাংে। ঘাটমত অর্থায়মন ত্রবমদমেক উৎস হমত ১.৮ েতাংে এবং 

অভযিরীণ উৎস হমত ৩.৩ েতাংে সংস্থামনর পমরকল্পনা রময়মছ। অর্থবছমরর প্রর্মামধথ ্মাট 

বামেট ঘাটমত মবগত অর্থবছমরর একই সমময়র মেমিমপ’র ০.৬৭ েতাংমের তুলনায় ০.০৪ 

েতাংে উিৃত্ত রময়মছ। েুলাই- মিমসম্বর ২০১৫ সমময় ত্রবমদমেক উৎস হমত মনট অর্থায়ন 

মবগত অর্থবছমরর একই সমময়র ১ হামের ৪৫৮ ্কামট টাকার তুলনায় ৯৯৯ ্কামট টাকায় 

দাাঁমড়ময়মছ। অন্যমদমক, বযাংক উৎস হমত ঋণ গ্রহণ লক্ষযমািার মমধয সীমমত রাখার প্রমচিা 

অবযাহত র্াকায় মবগত অর্থবছমরর একই সমময়র তুলনায় চলমত অর্থবছমর বযাংক ঋণ 

গ্রহমণর পমরমাণ কমমমছ। বযাংকখাত হমত চলমত অর্থবছমর সরকামরর ঋণ গ্রহমণর 

লক্ষযমািা ৩৮ হাোর ৫২৩ ্কামট টাকা। মিমসম্বর ২০১৫ পর্থি এ খাত হমত গহৃীত ঋমণর 

পমরমাণ ১ হাোর ৫৩৭ ্কামট টাকা। বযাংক বমহভূথত উৎস হমত ্র্াগান বাড়ায় এবং 

জ্বালামন ্তল খামত ভতুথমক বযয় হ্রাস পাওয়ায় বযাংকবযবস্থা হমত ঋণ গ্রহণ বামষথক 
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লক্ষযমািার ্বে মনমচই রময়মছ। োতীয় সঞ্চয় পমির মনট মবক্রময়র পমরমাণ ্বমড়মছ ১.০ 

েতাংে। বাোমর মবদযমান অন্যান্য সঞ্চয় উপকরণসমূমহর ্চময় তুলনামূলক আকষথণীয় 

সুমদর হার োতীয় সঞ্চয় পমির মবক্রয় বাড়ামে,র্া সরকামরর সুদ- বযয় ভমবষ্যমত মকছুটা 

বাড়ামত পামর। 

মদু্রা ও ঋণ পমরমস্থমত 

১৪। এবার আমরা দৃমি ্দব মুদ্রা ও ঋণ পমরমস্থমতর মদমক। মূলযস্ফীমতর হারমক ্র্ৌমক্তক 

পর্থাময় কমমময় আনা, সামমিক অর্থননমতক মস্থমতেীলতা বোয় রাখা এবং সরকামরর 

অিভুথমক্তমূলক ও পমরমবেবান্ধব প্রবৃমদ্ধর লমক্ষযর সামর্ সামঞ্জস্য ্রমখ বাংলামদে বযাংক 

মকছুটা সতকথতামূলক, উৎপাদনমুখী ও নমনীয় মদু্রানীমত অনুসরণ করমছ। চলমত অর্থবছমরর 

মিতীয়ামধথর (োনুয়ামর- েুন ২০১৬) েন্য ্ঘামষত মুদ্রানীমত মববৃমতমত ্রমপা ও মরভাসথ 

্রমপা হার মকছুটা কমমময় বাোর সুমদর হারমক প্রভামবতকরমণর মাধযমম মবমনময়াগ বমৃদ্ধর 

অমভপ্রায় বযক্ত করা হময়মছ। আমর্থকখামত েৃঙ্খলা প্রমত্ার মাধযমম ্খলাপী ঋমণর হার 

কমমময় আনা, আমর্থকখাত ও পুাঁমেবাোমরর মস্থমতেীলতা বোয় রাখা এবং বযাংমকংখামতর 

মবদযমান তারলয উৎপাদনেীল মবমনময়ামগ সঞ্চালমন বাংলামদে বযাংমকর সহায়ক ভূমমকা 

অবযাহত রাখার কর্াও নতুন মুদ্রানীমতমত মববৃত হময়মছ। 

১৫। মিমসম্বর ২০১৫ ্েমষ বামষথক মভমত্তমত বযাপক মুদ্রা সরবরামহর (M2) প্রবৃমদ্ধ 

হময়মছ প্রায় ১৩.১ েতাংে, র্া বাংলামদে বযাংমকর মুদ্রানীমত মববৃমতর লক্ষযমািার ্চময় 

কম। মূলযস্ফীমত ও প্রবৃমদ্ধর কামিত হার অেথমন সহায়ক ভূমমকা পালমনর েন্য চলমত 

অর্থবছমরর ্েষ নাগাদ বযাপক মুদ্রা সরবরাহ বমৃদ্ধর হার মনধথারণ করা হময়মছ ১৫.০ 

েতাংে। বযাপক মুদ্রা সরবরাহ পমরমমত রাখার ্ক্ষমি মূলত মরোভথ মদু্রার ্র্াগান মনয়ন্ত্রমণর 

ওপরই ্োর ্দয়া হমে, র্া চলমত অর্থবছমরর মিতীয়ামধথও অবযাহত র্াকমব। মরোভথ মুদ্রার 

প্রবৃমদ্ধ মিমসম্বর ২০১৫ পর্থি বছরমভমত্তমত ১৫.১ েতাংে এবং চলমত অর্থবছমরর েুলাই-

মিমসম্বর সময়কামল ৭.৯ েতাংমে দাাঁমড়ময়মছ। 

১৬। বাংলামদে বযাংক ঋণ মবতরণ নীমতমত ্কৌেলগত পমরবতথন এমনমছ। ক্ষুদ্র ও 

মাঝামর মেমল্প ঋণ সম্প্রসারণ করমত বযাংকসমূহমক উৎসামহত করা হমে। চলমত 

অর্থবছমরর মিমসম্বর পর্থি সরকার বযাংক বযবস্থা হমত ১ হাোর ৫৩৭ ্কামট টাকা ঋণ গ্রহণ 

কমরমছ, র্া বামষথক লক্ষযমািার প্রায় ৪.০ েতাংে। মূলত প্রতযাোর তুলনায় অমধক হামর 
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সঞ্চয়পি মবমক্র হওয়ায় বযাংক বযবস্থা হমত ঋণ গ্রহমণর প্রময়ােনীয়তা অমনকাংমে কমম 

্গমছ। চলমত অর্থবছমরর প্রর্মামধথ সঞ্চয়পমির নীট মবক্রয় দাাঁমড়ময়মছ ১৩ হাোর ৩০৬ 

্কামট টাকা র্া বামষথক লক্ষযমািার প্রায় ৮৮.৭ েতাংে। বযাংকবযবস্থা হমত সরকামরর 

ঋণগ্রহণ সংর্ত র্াকায় ্বসরকামর খামত ঋণ প্রবামহর পমরসর প্রেস্ত হময়মছ। চলমত 

অর্থবছমরর মিমসম্বর পর্থি ্বসরকামর খামত ঋমণর প্রবৃমদ্ধ বাৎসমরক মভমত্তমত দাাঁমড়ময়মছ 

১৪.২ েতাংে, মবগত অর্থবছমরর একই সমময় র্া মছল ১৩.৫ েতাংে। ্বসরকামর খামত 

ঋণ প্রবামহর প্রবৃমদ্ধ বাংলামদে বযাংমকর মদু্রানীমত মববৃমত লক্ষযমািার কাছাকামছ রময়মছ। 

১৭। কৃমষখাত হমলা ্দমের অর্থনীমতর প্রধান চামলকা েমক্ত। কৃমষখামতর সমিাষেনক 

প্রবৃমদ্ধ ধমর রাখমত বযাংকবযবস্থার মাধযমম সরবরাহকৃত কৃমষঋণ গুরুেপূণথ ভূমমকা পালন 

কমর র্ামক। মবগত অর্থবছমর কৃমষ ও পল্লী ঋণ মবতরণ করা হময়মছ ১৫ হাোর ৯৭৮ ্কামট 

টাকা। চলমত অর্থবছমর বযাংকবযবস্থার মাধযমম ্মাট ১৬ হাোর ৪০০ ্কামট টাকার ঋণ 

মবতরমণর লক্ষয রময়মছ, র্া মবগত অর্থবছমরর তুলনায় ৫.৫ েতাংে ্বমে। চলমত 

অর্থবছমরর মিমসম্বর পর্থি ৮ হাোর ৭৫৬ ্কামট টাকা কৃমষ ঋণ মবতরণ করা হয়। ঋমণর এ 

প্রবাহ চলমত অর্থবছমরর লক্ষযমািার ৫৩.৪ েতাংে ও গত অর্থবছমরর একই সমময়র 

তুলনায় ২৩.৮ েতাংে ্বমে। 

সুমদর হার 

১৮। বাোমরর চামহদা ও সরবরামহর মভমত্তমতই সাধারণত সুমদর হার মনধথামরত হয়। তমব 

কৃমষ বা রপ্তামনসহ কময়কমট মনমদথি খামত মকছু সুমনমদথি লক্ষয অেথমনর েন্য সাাবয পমরমস্থমত 

মবমবচনায় মনময় সুমদর হার ও ঋমণর লক্ষযমািা মনধথারণ কমর ্দয়া হয়। সঞ্চয়পমির সুমদর 

হারও মনধথারণ কমর ্দয়া হয়, তমব তা প্রময়ােন অনুসামর সমময় সমময় পমরবতথন করা হয়। 

চলমত অর্থবছমরর মিমসম্বর পর্থি বযাংক ও আমর্থক প্রমত্ানগুমলমত আমানত ও ঋমণর 

সুমদর হার মনম্নগামী রময়মছ। কমম আসমছ আমানত ও ঋমণর সুমদর হামরর বযবধানও 

(interest rate spread)। আমানত ও ঋমণর সুমদর হামরর গড় বযবধান রাষ্ট্রায়ে বামণমেযক 

বযাংকগুমলামত এখন ৪ েতাংমের নীমচ ও মবমেষাময়ত বযাংকগুমলার ্ক্ষমি ৩ েতাংমের 

নীমচ ্নমম এমসমছ। সামবথকভামব, আমানত ও ঋমণর সুমদর হামরর গড় বযবধান মবগত 

অর্থবছমরর মিমসম্বর মামস মছল ৫.২ েতাংে, র্া চলমত অর্থবছমরর মিমসম্বর মামস ৪.৮ 

েতাংমে ্নমম এমসমছ। একই সমময় আমানমতর সুমদর হামরর ভামড়ত গড় ৭.৩ েতাংে 

হমত ৬.৩ েতাংমে এবং ঋমণর সুমদর হামরর ভামড়ত গড় ১২.৫ েতাংে হমত ১১.২ 
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েতাংমে ্নমম এমসমছ। আমার মবশ্বাস, সুমদর হামরর এই মনম্নগমত মবমনময়াগ বাড়ামত 

সহায়তা করমব। অন্যমদমক, বযাংকবযবস্থায় পর্থাপ্ত তারলয মবদযমান র্াকায় কলমামন ্রট 

মবগত অর্থ বছমরর মিমসম্বর মামসর ৭.৯ েতাংে হমত চলমত অর্থবছমরর মিমসম্বর মামস ৩.৭ 

েতাংমে ্নমম এমসমছ। এ সমময় ্েোমর মবল ও বন্ত্ি এবং বাংলামদে বযাংক মবমলর সুমদর 

হারও উমল্লখমর্াগয মািায় কমমমছ। 

মলূযস্ফীমত 

১৯। আপমন োমনন,মূলযস্ফীমতমক সহনীয় পর্থাময় ্রমখ েনগমণর ক্রয়ক্ষমতামক সমুন্নত 

রাখমত আমরা সদা সমচি রময়মছ। এ মবষময় আমামদর রময়মছ মবরাট সােলয। বামষথক গড় 

মূলযস্ফীমত মিমসম্বর ২০১৪ ্েমষ মছল প্রায় ৭.০ েতাংে, র্া মিমসম্বর ২০১৫ ্েমষ 

দাাঁমড়ময়মছ ৬.২ েতাংমে। আপমন মনিয়ই অবগত আমছন, চলমত অর্থবছমরর বামেমট 

আমরা মূলযস্ফীমতর বছরমভমত্তক লক্ষযমািা মনধথারণ কমরমছলাম ৬.২ েতাংে। অর্থাৎ 

মূলযস্ফীমতর হার এখন লক্ষযমািার সমান। মূলত খাদয মূলযস্ফীমত উমল্লখমর্াগয পমরমামণ 

হ্রাস পাওয়ায় সামবথকভামব মূলযস্ফীমত কমমমছ। খাদয মূলযস্ফীমত মিমসম্বর ২০১৪ সমময়র 

৭.৯ েতাংে হমত মিমসম্বর ২০১৫ সমময় ৬.১ েতাংমে ্নমম এমসমছ। আিেথামতক বাোমর 

্তমলর মূলয হ্রাস, কৃমষখামত ধারাবামহক প্রবৃমদ্ধ ও সমিাষেনক খাদয মেুদ, অনুকূল মুদ্রা 

সরবরাহ পমরমস্থমত এবং সমবথাপমর মস্থমতেীল রােননমতক পমরমবমে ্দেবযাপী পণয সরবরাহ 

পমরমস্থমত স্বাভামবক র্াকমব মবধায় সামমনর মদনগুমলামত মূলযস্ফীমতর চাপ আমরা কমমব 

বমল আমম মবশ্বাস কমর। 
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সামমিক অর্থনীমতর অন্যান্য খাতসমহূ 

ত্রবমদমেকখাত পমরমস্থমত 

আমদামন ও রপ্তামন 

২০। এ পর্থাময় আমম ত্রবমদমেক খাত মনময় আমলাচনা করব। প্রর্মমই দৃমি ্দব রপ্তামন 

খামতর সাম্প্রমতক গমতপ্রকৃমতর মদমক। আপমন োমনন, সম্প্রমত র্কু্তরাষ্ট্র ও ইউমরাপসহ উন্নত 

্দেসমূমহর অর্থনীমত মকছুটা গমতেীল হময়মছ। েমল, আমামদর রপ্তামন খাত ক্রমেই চাংগা 

হময় উঠমছ। আপমন ্দমখমছন, চলমত অর্থবছমরর ১ম প্রামিমক আমামদর রপ্তামন আময়র 

প্রবৃমদ্ধ মছল মাি ০.৮ েতাংে। ২য় প্রামিক ্েমষ তা এখন ৭.৮ েতাংমে উন্নীত হময়মছ। 

চলমত অর্থবছমরর েুলাই- মিমসম্বর সময়কামল আমামদর রপ্তামন আয় দামড়ময়মছ ১৬.১ 

মবমলয়ন মামকথন িলার, র্া গত অর্থবছমরর একই সমময় মছল ১৪.৯ মবমলয়ন মামকথন িলার। 

আমামদর রপ্তামন আময়র প্রায় মসংহভাগ আমস ত্রতমরমপাোকখাত হমত। ত্রতমর ্পাোমকর 

মমধয চলমত অর্থবছমরর প্রর্মামধথ ওমভন গামমথন্ত্টস্-  ও মনটওয়যারখামত আয় ্বমড়মছ 

র্র্াক্রমম ১২.৪ েতাংে ও ৬.১ েতাংে। এছাড়া,অর্থবছমরর প্রর্মামধথ কাাঁচাপাট, রাসায়মনক 

দ্রবযসামমগ্র এবং ইমঞ্জমনয়ামরং ও ত্রবদুযমতক সামমগ্রর রপ্তামন আয়ও উমল্লখমর্াগয হামর 

্বমড়মছ। প্রধান রপ্তামন বাোরগুমলার মমধয মামকথন রু্ক্তরাষ্ট্র ও ইউমরাপ উভয় অঞ্চমলই 

রপ্তামন ্বমড়মছ। 

২১। রপ্তামনখামতর উন্নয়মন রপ্তামনমুখী মেমল্পর উৎপাদন ক্ষমতা বমৃদ্ধ, রপ্তামন পমণযর 

গুণগতমান ও প্রমতমর্ামগ মূলয মনমিত করা, পণযবহুমুখীকরণ ও বাোর সম্প্রসারণনীমত 

অনুসরণই আমামদর সরকামরর চলমান ্কৌেল। পাোপামে, সাাবনাময় তর্য- প্ররু্মক্ত 

মভমত্তক পণয ও ্সবা রপ্তামন, প্রামধকার মনধথারণ, মবমদেস্থ বাংলামদে দূতাবামস ্োকাল 

পময়ন্ত্ট মনময়াগ/মচমিতকরণ ইতযামদর ওপরও সরকার সমবথাতভামব গুরুে আমরাপ করমছ। 

২২। চলমত অর্থবছমরর েুলাই- মিমসম্বর সমময় মবগত অর্থবছমরর একই সমময়র তুলনায় 

আমদামন বযয় ৭.৮ েতাংে কমমমছ। মূলত আিথোমতক বাোমর পণযমূলয হ্রাস পাওয়ায় 

আমদামন বাবদ বযয় হ্রাস ্পময়মছ। এ সমময় আমদামন ঋণপি মনষ্পমত্তর প্রবৃমদ্ধ হময়মছ ৩.৬ 

েতাংে। অন্যমদমক, সামমগ্রকভামব আমদামন ঋণপি ্খালা ১ েতাংে কমমলও মলূধনী 

র্ন্ত্রপামত ও মেমল্পর কাাঁচামাল আমদামনর ঋণপি ্খালা ্বমড়মছ র্র্াক্রমম ২৯.০ েতাংে ও 
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৩.৮ েতাংে। মূলধনী র্ন্ত্রপামত আমদামন বৃমদ্ধ ্দমের উৎপাদন সক্ষমতা বৃমদ্ধর এবং মেমল্পর 

কাাঁচামাল আমদামন বৃমদ্ধ ্দমের মবদযমান উৎপাদন সক্ষমতার বযবহার বমৃদ্ধর ইমঙ্গত মদমে। 

প্রবাস আয় 

২৩। প্রবাস আয় ্লনমদন ভারসামময ইমতবাচক প্রভাব মবস্তামরর মাধযমম ্র্মন 

বমহ:খাতমক েমক্তোলী অবস্থামন রামখ ্তমমন অভযিরীণ চামহদা বমৃদ্ধর মাধযমম মেমিমপ 

প্রবৃমদ্ধমত গুরুেপূণথ ভূমমকা পালন কমর। চলমত অর্থবছমরর প্রর্মামধথ ্দমে প্রবাস আময়র 

প্রবাহ মছল ৭ হাোর ৪৮২ মমমলয়ন মামকথন িলার, মবগত অর্থবছমরর একই সমময় র্া মছল ৭ 

হাোর ৪৮৭ মমমলয়ন মামকথন িলার। মবগত অর্থবছমরর মাচথ হমত চলমত অর্থবছমরর আগি 

পর্থি প্রবাস মনময়ামগ মকছুটা স্থমবরতা মছল মবধায় প্রবাস আয় প্রবামহ চলমত অর্থবছমরর 

প্রর্মামধথ কামিত গমতেীলতা আমসমন। তমব, সম্প্রমত প্রবাস মনময়ামগর পমরমাণ উমল্লখমর্াগয 

মািায় বমৃদ্ধ পামে। আপমন ্েমন খুেী হমবন, চলমত অর্থবছমরর েুলাই- মিমসম্বর সমময় 

প্রবামস মনময়াগ ্পময়মছন ্মাট ৩ লাখ ১১ হাোর ৬৪২ েন কমথী। অর্থাৎ এই সমময় প্রবাস 

মনময়ামগর প্রবৃমদ্ধ হময়মছ প্রায় ৪৩.২ েতাংে। তাই আমার মবশ্বাস, প্রবাস আয় প্রবামহর 

বতথমান স্থমবরতা অমচমরই ্কমট র্ামব। 

্লনমদন ভারসাময, মরোভথ ও মবমনময় হার 

২৪। চলমত অর্থবছমরর প্রর্মামধথ বামণমেযর ভারসাময ও প্রার্মমক আয় মহসামব ঘাটমত 

পমরলমক্ষত হওয়া সমেও ্সমকন্ত্িামর আয় মহসামব উমল্লখমর্াগয পমরমামণ উিৃত্ত র্াকায় 

চলমত মহসামব উিৃত্ত পমরলমক্ষত হমে। অন্যমদমক, মলূধন ও আমর্থক মহসামব উিৃত্ত 

মবরােমান র্াকায় সামমগ্রক ্লনমদন ভারসামযও অনুকূমল রময়মছ। চলমত অর্থবছমরর 

প্রর্মামধথ সামবথক ্লনমদন ভারসামময উিৃত্ত মছল ২ হাোর ৪৩৯ মমমলয়ন মামকথন িলার, 

মবগত অর্থবছমরর একই সমময় র্া মছল ১ হাোর ৪৪৫ মমমলয়ন মামকথন িলার। সামবথক 

্লনমদন ভারসামময উিৃত্ত র্াকায় ত্রবমদমেক মুদ্রার মরোমভথর পমরমাণও বমৃদ্ধ পামে। 

মিমসম্বর, ২০১৫ ্েমষ পবূথবতথী অর্থবছমরর একই সমময়র তুলনায় ত্রবমদমেক মুদ্রার মরোভথ 

২৩.২ েতাংে বমৃদ্ধ ্পময় ২৭.৫ মবমলয়ন মামকথন িলামর উন্নীত হময়মছ। এ মরোভথ মদময় 

প্রায় ৭.৫ মামসর আমদামন বযয় ্মটামনা সাব। মিমসম্বর ২০১৫ নাগাদ মামকথন িলামরর 

মবপরীমত টাকার মবমনময় হামর সামান্য অবমচমত (depreciation) হময়মছ। মিমসম্বর ২০১৫ 

্েমষ মামকথন িলামরর মবপরীমত টাকার মবমনময় হার দাাঁমড়ময়মছ ৭৮.৭৮ টাকায়, মবগত 
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বছমরর একই সমময় র্া মছল ৭৭.৮৬ টাকা। মামকথন িলামরর মবপরীমত টাকার এই অবমচমত 

রপ্তামন ও প্রবাস আয়মক উৎসামহত করমব। 

মাননীয় স্পীকার 

চলমত অর্থবছমরর বামেমট প্রমতশ্রুত কমতপয় মবষময়র অগ্রগমত 

২৫। আমম আনমদর সামর্ মহান সংসদমক োনামত চাই ্র্,গত বামেমট ্দয়া 

প্রমতশ্রুমতসমূমহর উমল্লখমর্াগয অংে আমরা ইমতামমধয বাস্তবায়ন করমত সক্ষম হময়মছ। 

আমরা মকছ ুবাস্তবায়ন কাে চলমান রময়মছ। চলমান অর্থবছমরর বামেমটও আমরা নতুন মকছ ু

কার্থক্রম হামত মনময়মছ। প্রমতশ্রুত কার্থক্রমসমূহ বাস্তবায়মনর েন্য আমরা মনরবমেন্নভামব 

কাে কমর র্ামে। মহান সংসমদর অবগমতর েন্য এখন আমম চলমান আর নতুন ভামব শুরু 

করা গুরুেপূণথ মকছ ুকার্থক্রমমর সবথমেষ অগ্রগমতর একমট সংমক্ষপ্ত মচি তুমল ধরমত চাই। 

২৫.১ মানব সম্পদ উন্নয়ন 

মেক্ষা-  মানব সম্পদ উন্নয়মনর লমক্ষয আমরা সমবথাচ্চ গুরুে মদময়মছ মেক্ষাখামত। এ েন্য 

প্রার্মমক মেক্ষা ্র্মক শুরু কমর উচ্চ মেক্ষার সকল পর্থাময় আমামদর কার্থক্রম আমরা মবস্তৃত 

কমরমছ। প্রার্মমক মেক্ষামক অিম ্শ্রমণ পর্থি সম্প্রসারমণর পমরকল্পনা অনুর্ায়ী ইমতামমধয 

অবকাঠামমা ও মেক্ষক আমছ এরূপ ৬৮৭মট মবদযালময় আমরা ৬্- ৮ম ্শ্রমণ চালু কমরমছ। 

এছাড়া, তর্য- প্ররু্মক্তর প্রময়াগ মনমিত করমত আমরা প্রার্মমক মেক্ষা কামরকুলামগুমলার 

মিমেটাল ভাসথন প্রণয়ন ও মিমেটাল কনমটন্ত্ট ত্রতমর কমরমছ। মাধযমমক ও উচ্চ মাধযমমক 

মেক্ষাক্রমমও আমরা কমম্পউটার ও তর্য- প্ররু্মক্ত মেক্ষামক বাধযতামূলক কমরমছ। কামরগমর ও 

বমৃত্তমূলক মেক্ষা সম্প্রসারমণর লমক্ষয প্রমতমট মবভাগীয় েহমর একমট গালথস ্টকমনকযাল সু্কল 

স্থাপন,২৩মট ্েলায় পমলমটকমনক ইনমিমটউট স্থাপন,৪মট মবভাগীয় েহমর ৪মট মমহলা 

পমলমটকমনক ইনমিমটউট স্থাপন এবং সকল মবভামগ ১মট কমর ইমঞ্জমনয়ামরং কমলে স্থাপমনর 

েন্য প্রকল্প হামত ্নয়া হময়মছ। ্দমে উচ্চ মেক্ষার সুমর্াগ বমৃদ্ধমত আমরা আমরা ৬মট 

্বসরকামর মবশ্বমবদযালয় স্থাপমনর অনুমমাদন মদময়মছ। অমধকন্তু, মানসম্মত উচ্চমেক্ষা প্রদান 

মনমিতকরমণ সরকামর- ্বসরকামর সকল মবশ্বমবদযালময়র েন্য Accreditation Act, 2016 

চূড়াি করা হময়মছ। সমবথাপমর, মাদ্রাসা মেক্ষাক্রমম তর্য- প্ররু্মক্ত বযবহার বমৃদ্ধর লমক্ষয আমরা 

Interactive Digital Madrasha Books উন্নয়মনর কার্থক্রম গ্রহণ কমরমছ। 
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স্বাস্থয-  সুলমভ মানসম্মত স্বাস্থয ও পমরবার পমরকল্পনা ্সবা মনমিত করার লমক্ষয স্বাস্থয,পমুি 

ও েনসংখযা খামত আমরা বহুমুখী সমমিত কার্থক্রম বাস্তবায়ন কমর চমলমছ। ইমতামমধয 

আমরা স্বাস্থয সম্পমকথত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমািা ৪ ও ৬ অেথন কমরমছ। এর ধারাবামহকতায় 

োমতসংমঘর ্টকসই উন্নয়ন লক্ষযমািা মবমবচনায় মনময় স্বাস্থযখামত আমরা নতুন পমরকল্পনা 

ও কার্থক্রম গ্রহণ করমছ। গ্রামীন েনমগা্ীর ্দারমগাড়ায় প্রার্মমক স্বাস্থয, পমুি ও েনসংখযা 

্সবা ্পৌাঁমছ মদমত আমরা কমমউমনমট মিমনমকর কার্থক্রম আমরা মবস্তৃত কমরমছ। গ্রাম 

পর্থাময়র স্বাস্থয ্সবা কার্থক্রমম তর্য- প্ররু্মক্ত সক্ষম েনবল বমৃদ্ধকমল্প ২২ হাোর ্হলর্ 

্কয়ার ্প্রাভাইিারমক লযাপটপ কমম্পউটার সরবরামহর পদমক্ষপ গ্রহণ করা হময়মছ। আমরা 

্দমের প্রমতমট ্েলা হাসপাতাল এবং ৪১৮মট উপমেলা হাসপাতামল ্মাবাইল ্োমন স্বাস্থয 

্সবা কমথসূমচ চালু কমরমছ। এছাড়া, ৪৩মট হাসপাতামল ্টমলমমমিমসন ্নটওয়াকথ স্থাপন করা 

হমে। স্বাস্থয খামত নীমত প্রণয়মনও আমরা র্মর্ি গুরুে প্রদান কমরমছ। োতীয় ঔষধনীমত 

রু্মগাপমর্াগীকরণ কার্থক্রম চড়ূাি পর্থাময় রময়মছ। 

দক্ষতা উন্নয়ন-  ্দমের েনবলমক েনসম্পমদ রূপাির করমত আমরা শ্রমমকমদর দক্ষতা 

উন্নয়মন মনময়মছ বহুমুখী কার্থক্রম। অর্থ মবভাগ কতৃথক বাস্তবায়নাধীন Skills for 

Employment Investment Program প্রকমল্পর মাধযমম আমরা ত্রতমর ্পাষাক ও 

্টক্সটাইল, চামড়া ও চামড়াোত মেল্প, তর্য- প্ররু্মক্ত, মনমথাণ এবং োহাে মনমথাণ মেল্প 

খামত দক্ষ েনবল ত্রতমরমত প্রমেক্ষণ প্রদান এবং প্রমেক্ষণ ্েমষ কমথসংস্থামনর কার্থক্রম 

পমরচালনা করমছ। ইমতামমধয এ প্রকমল্পর মাধযমম ৮ হাোর ৯৮৯ েনমক প্রমেক্ষণ প্রদান 

কমর ৫ হাোর ৬৯৫ েমনর কমথসংস্থামনর বযবস্থা করা হময়মছ। এছাড়া,দক্ষ মানবসম্পদ 

মবমদমে রপ্তামনর উমেমশ্য এখামতও প্রমেক্ষণ প্রদান করা হমে। দক্ষতা উন্নয়ন কার্থক্রমম 

মনরবমেন্ন অমর্থর ্র্াগান মনমিত করমত National Human Resource Development 

Fund (NHRDF) গঠমনর কার্থক্রম হামত মনময়মছ। 

২৫.২ ্ভৌত অবকাঠামমা 

মবদুযৎ ও জ্বালামন- আমম আনমদর সামর্ োনামত চাই ্র্,আমামদর সরকামরর ্ময়াদকামল 

মবদুযৎ-  ও জ্বালামনখামত প্রেংসনীয় অগ্রগমত হময়মছ। মবদুযৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ 

সামলর ৪ হাোর ৯৪২ ্মগাওয়াট হমত বতথমামন ১৪ হাোর ২৭১ ্মগাওয়ামট 

(কযামিভসহ) উন্নীত হময়মছ। এছাড়া,মনমথাণাধীন রময়মছ ৬ হাোর ৪২৭ ্মগাওয়াট 

ক্ষমতাসম্পন্ন মবদুযৎ উৎপাদন ্কন্দ্র। মবদুযৎ সরবরামহর ্ক্ষমি আমামদর লক্ষযমািা হমলা, 



14 

২০১৮ সামলর মমধয উৎপাদন ক্ষমতার অিত ৮০ েতাংে সরবরাহ মনমিতকরণ। বতথমামন 

মবদুযমতর প্রকৃত সরবরাহ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৭০ েতাংে। আমরা গত ্ময়ামদ মবদুযৎ 

খামত স্বল্পমময়ামদ মবমভন্ন কার্থক্রম গ্রহণ করমছলাম। এমত দীঘথমদমনর পঞু্জীভূত মবদুযৎ 

সমস্যা অমনকটাই দূর হময়মছ। এছাড়া,মবদুযৎখামতর দীঘথমময়ামদ পমরকল্পনা ‘পাওয়ার 

মসমিম মািার প্ল্যান- ২০১৫’ প্রণয়ন করা হমে। 

মবদুযৎ উৎপাদমন গযামসর পাোপামে কয়লামক মূল জ্বালামন মহমসমব মবমবচনায় মনময় 

সরকামর- ্বসরকামর, ্র্ৌর্ মবমনময়াগ এবং ইমসএ োইন্যামসং এর মাধযমম প্রায় ১০ হাোর 

্মগাওয়াট ক্ষমতার মবদুযৎ ্কন্দ্র স্থাপন কাে চলমান রময়মছ। নবায়নমর্াগয জ্বালামন ও ্সৌর 

েমক্তর মাধযমম ইমতামমধয আমরা প্রায় ৩৫ লক্ষ ্সালার ্হাম মসমিম স্থাপমনর মাধযমম 

পল্লী এলাকায় প্রায় ১ ্কামট ৫০ লক্ষ মানুষমক মবদুযৎ সরবরাহ কমরমছ। অভযিরীণ 

উৎপাদন বাড়ামনার পাোপামে প্রমতমবমে ্দেসমূহ হমত মবদুযৎ আমদামনর মাধযমম 

মবদুযমতর ঘাটমত মনরসমনর উমদযাগ মনময়মছ। এর আওতায় এখন ভারত ্র্মক ৫০০ 

্মগাওয়াট মবদুযৎ আনা হমে এবং প্রমতমবমে ্দেগুমলা হমত পর্থায়ক্রমম আমরা ৬ হাোর 

৫০০ ্মগাওয়াট মবদুযৎ আমদামনর কার্থক্রম প্রমক্রয়াধীন আমছ। 

্দমে জ্বালামনর চামহদা ও বযবহার দ্রুত বমৃদ্ধ পামে। আমরা জ্বালামনর সমবথাত্তম বযবহার 

মনমিতকমল্প মনময়মছ মবমভন্ন কার্থক্রম। আবামসক খামত গযামসর উত্তম বযবহার মনমিতকরমণ 

আমরা ঢাকায় ২ লক্ষ এবং চট্টগ্রামম ৬০ হাোর আবামসক মপ্র- ্পইি মমটার স্থাপমনর প্রকল্প 

গ্রহণ কমরমছ। এছাড়া,ক্রমবধথমান জ্বালামন চামহদা ্মটামনার লমক্ষয গহৃীত এলএনমে 

টামমথনাল স্থাপন কাে এমগময় চলমছ দ্রুতগমতমত। 

্র্াগামর্াগ অবকাঠামমা- প্রতযামেত আর্থ- সামামেক উন্নয়মনর অনুকূল ্টকসই,মনরাপদ ও 

মানসম্মত গণপমরবহন ্সবা মনমিতকমল্প সড়কপর্, ্রলপর্, ্নৌ- পর্ এবং আকােপর্ 

মবমবচনায় মনময় আমরা সমমিত পমরবহন নীমত বাস্তবায়ন করমছ। সড়কপমরবহনখামত 

আমরা নতুন সড়ক মনমথামণর পমরবমতথ মবদযমান সড়কসমূমহর সম্প্রসারণ,সংস্কার ও উন্নয়মন 

১০০ এর অমধক প্রকল্প বাস্তবায়ন করমছ। চলমত অর্থবছমর সমাপয প্রকল্পগুমলর মমধয 

ইমতামমধয বমরোল- পটুয়াখালী- কুয়াকাটা মহাসড়মক ্েখ কামাল ও ্েখ রামসল ্সত ু

মনমথাণ এবং আমড়য়াল খাাঁ নদীর ওপর ৭ম বাংলামদে- চীন ত্রমিী ্সত ু মনমথাণ কাে সমাপ্ত 

হময়মছ। মনেস্ব অর্থায়মন পদ্মা ্সত ুমনমথাণ কাে ইমতামমধয প্রায় ৩১ েতাংে সম্পন্ন হময়মছ। 

আো করমছ, মনমদথি সমময়র মমধযই আমরা পদ্মা ্সতরু মনমথাণ কাে সমাপ্ত করমত পারব। 
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এছাড়া,ঢাকা েহরমক র্ানেটমুক্ত করমত আমরা উত্তরা হমত মমতমঝল পর্থি ২০ 

মকমলামমটার দীঘথ MRT-6 Line এবং ঢাকা এমলমভমটি এক্সমপ্রসওময় এর মনমথাণ কাে 

েরামিত কমরমছ। 

সড়ক পমর্র পাোপামে আমরা ্দমের বহৃৎ গণপমরবহনখাত ্রলপমর্র পমরকমল্পত উন্নয়ন 

ও আধুমনকীকরমণর ্কৌেল গ্রহণ কমরমছ। বাংলামদে ্রলওময়র র্ািী পমরবহন ক্ষমতা 

বমৃদ্ধমত ইমতামমধয ১০০মট মমটারমগে এবং ৫০মট ব্রিমগে র্ািীবাহী ্কাচ সংগ্রমহর েন্য 

চুমক্ত স্বাক্ষমরত হময়মছ,র্া েুন ২০১৬ এর মমধয বাংলামদে ্রলওময়র সামর্ সংরু্ক্ত হমব 

বমল আো করমছ। এছাড়া, র্মুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধ ু ্সতরু উত্তমর একমট িুময়ল ্গে 

িাবলেযাকসম্পন্ন ্রল ্সত ু মনমথামণর সাাবযতা সমীক্ষা সম্পন্ন হময়মছ। আকােপমর্ 

পমরবহন সক্ষমতা ও ্সবার মান বমৃদ্ধমত আমরা চলমত অর্থবছমর ্বাময়ং ্কাম্পামনর ২মট 

নতুন ৭৩৭- ৮০০ উমড়াোহাে সংগ্রহ কমরমছ। 

২৫.৩ কমৃষ ও পল্লী উন্নয়ন 

আমরা আে খামদয স্বয়ংসম্পূণথতা অেথন কমরমছ আমামদর কৃমষবান্ধব নীমতমকৌেমলর দক্ষ 

বাস্তবায়মন মাধযমম। আমরা সক্ষম হময়মছ মনমেমদর চামহদা পরূণ কমর কৃমষপণয রপ্তামন 

করমত। কমৃষখামত প্রবৃমদ্ধ অবযাহত রাখমত েমস্যর উন্নত োত সৃমি এবং আধুমনক প্ররু্মক্তর 

সম্প্রসারমণর মাধযমম েসমলর মনমবড়তা বমৃদ্ধকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হমে। েসমলর 

মনমবড়তা বমৃদ্ধ এবং েলাবদ্ধতা দূরীকরণ/্সচ সুমবধা সম্প্রসারমণর মাধযমম আমরা েমমর 

আওতা বমৃদ্ধ করমত সমর্থ হময়মছ। চলমত অর্থবছমর আমরা ১৭১মট ্সচর্মন্ত্র মবদুযৎ সংমর্াগ 

প্রদান কমরমছ। এছাড়া,উন্নত কৃমষ গমবষণার ওপর আমরা ্োর মদময়মছ। কৃমষখামতও তর্য-

প্ররু্মক্তর বযবহামরর মাধযমম কৃষমকর ্দারমগাড়ায় ্সবা ্পৌমছ ্দয়ার েন্য আমরা 

ইমতমমধয ৪৯৯মট কৃমষ তর্য ও ্র্াগামর্াগ ্কন্দ্র স্থাপন কমরমছ। 

্দমের দমরদ্র েনমগা্ীর আর্থ- সামামেক অবস্থার উন্নয়মনর লমক্ষয আমরা পমল্লঅঞ্চমল 

সুসমমিত উন্নয়ন কমথসূমচ বাস্তবায়ন অবযাহত ্রমখমছ। দমরদ্র েনমগাম্র অর্থ সংরক্ষণ ও 

্লনমদমনর েন্য ‘পমল্ল সঞ্চয় বযাংক’গঠন কমরমছ। প্রামিক েনমগা্ীর স্বার্থ রক্ষামর্থ 

্দমের সকল উপমেলায় সমবায় বাোর স্থাপমনর কার্থক্রম আমরা শুরু কমরমছ। 
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২৫.৪ েনকলযাণ 

আমামদর সরকামরর ্ময়াদকামল আমরা খাদয মনরাপত্তা মনমিত করমত সক্ষম হময়মছ 

কৃমষখামতর অভূতপূবথ উন্নয়ন ও দক্ষ খাদয বযবস্থাপনার মাধযমম। এর ধারাবামহকতা বোয় 

রাখমত খাদয গুদামমর ধারণক্ষমতা ইমতামমধয ২০ লক্ষ ৪০ হাোর ্মমেক টমন উন্নীত 

করমত সমর্থ হময়মছ। আপদকালীন সমময়র েন্য খাদযমূলয সহনীয় পর্থাময় রাখার লমক্ষয 

সামামেক মনরাপত্তা ্বিনী কমথসূমচর আওতায় চলমত অর্থবছমর আমরা ৮৭ হাোর ৯৬৬ 

্মমেক টন খাদযেস্য মবমল কমরমছ। মনরাপদ খাদয আইন বাস্তবায়মনর েন্য ইমতামমধয 

্দেবযাপী ৭০মট ‘মবশুদ্ধ খাদয আদালত’গঠন করা হময়মছ। এছাড়া, দুমর্থাগকালীন 

পমরমস্থমত ্মাকামবলায় বতথমামন আমামদর খাদয গুদামম ১৪ লাখ ৮২ হাোর ৭৪০ ্মমেক 

টন চাল- গম মেুদ রময়মছ। 

দুমর্থাগ ্মাকামবলায় সক্ষমতা বাড়ামত উপকূলীয় এলাকায় ২০১০- ১১ অর্থবছর হমত এ 

পর্থি ১৭০.৬ মকমলামমটার ্বমড়বাাঁধ মনমথাণ করা হময়মছ। এছাড়া,উপকূলীয় এলাকায় 

বহুমুখী ঘূমণথঝড় আশ্রয়মকন্দ্র মনমথাণ কাে শুরু হময়মছ। সামামেক মনরাপত্তা ্বিনীর আওতায় 

প্রদত্ত মবমভন্ন ভাতা ও কার্থক্রমমর লক্ষযামভমুখী সম্প্রসারমণর ইমতবাচক প্রভাব পমড়মছ দামরদ্র 

ও অসমতা হ্রামসর ওপর। 

নারীর ক্ষমতায়মনর মাধযমম তাাঁমদর সামমগ্রক উন্নয়ন মনমিত করার লমক্ষয আমরা তাাঁমদর 

দক্ষতা উন্নয়ন এবং নারী উমদযাক্তা সৃমির প্রয়াস অবযাহত ্রমখমছ। কমথেীবী নারীমদর 

মেশুমদর েন্য ১৭মট এবং মধযমবত্ত ্শ্রণীর কমথেীবী নারীমদর মেশুমদর েন্য ৩মট মদবার্ত্ন 

্কন্দ্র স্থাপমনর পদমক্ষপ গ্রহণ কমরমছ। অমধকন্তু,নারী উমদযাক্তা সৃমির লমক্ষয েময়তা 

োউমন্ত্িেমনর প্রামত্ামনক অবকাঠামমা উন্নয়মনর পদমক্ষপ গ্রহণ কমরমছ এবং এর কার্থক্রম 

পর্থায়ক্রমম মবভাগীয়,্েলা ও উপমেলা পর্থাময় সম্প্রসারণ করা হমে। চলমত অর্থবছমরর 

বামেমটর সামর্ আমরা প্রকাে কমরমছলাম ‘মেশুমদর মনময় বামেট ভাবনা’প্রমতমবদনমট। 

এই প্রমতমবদমন উমল্লমখত মেশুমদর চামহদা পরূণ, অমধকার ও কলযামণর সামর্ সরাসমর 

সম্পমকথত কমথসমূচ, উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্থক্রমসমূহ বাস্তবায়মনর ওপর আমরা ্োর মদময়মছ। 

২৫.৫ প্রবাসী কলযাণ 

ত্রবমদমেক কমথসংস্থামনর সুমর্াগ বমৃদ্ধ ও অমভবাসীমদর কলযাণ সাধমনর উপর আমরা ্োর 

মদময়মছ। আিেথামতক শ্রম বাোমরর চামহদার সামর্ সঙ্গমত ্রমখ মবমদে গমমন দমরদ্র 
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শ্রমমকমদর মবমভন্ন ্েিমভমত্তক প্রমেক্ষণ প্রদান কার্থক্রম আমরা সম্প্রসামরত কমরমছ। প্রবাসী 

কলযাণ বযাংমকর মাধযমম প্রবাসীমদর স্বল্পসুমদ অমভবাসন ঋণ,অনলাইন বযাংমকংসহ 

নানামবধ সুমবধা প্রদান করা হমে। এ অর্থবছমরর মিতীয় প্রামিক ্েমষ ৪ হাোর ১২২ েন 

কমথীমক মাি ৯ েতাংে সরল সুমদ প্রায় ৪১ ্কামট টাকা অমভবাসন ঋণ প্রদান করা হময়মছ। 

পাোপামে,অমভবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহমবমলর আওতায় মবএমইমট’র মবমভন্ন প্রমেক্ষণ 

্কমন্দ্রর মাধযমম হংকং,্সৌমদ আরবসহ মধযপ্রামচযর অন্যান্য ্দমে গমমনেু মমহলা কমথীমদর 

হাউে মকমপং ও লযাঙ্গুময়ে ্কামসথ প্রমেক্ষণ প্রদান করা হমে। 

শ্রম বাোর সম্প্রসারমণ আমরা সবথােক প্রমচিা চামলময় র্ামে। এর েমল বাংলামদমের কমথী 

গমনকারী ্দমের সংখযা ২০০৯ সামলর ৯৭মট ্র্মক বমৃদ্ধ কমর ১৬০মট ্দমে উন্নীত করমত 

সমর্থ হময়মছ। প্রবাসী কলযামণ ভূমমকা রাখার লমক্ষয আমরা ১২মট নতুন শ্রম উইং চালু 

কমরমছ। নতুন শ্রম বাোর অনুসন্ধামনর েন্য মন্ত্রণালময় শ্রম বাোর গমবষণা ্সল গঠন করা 

হময়মছ। অমভবাসন বযয় মনয়ন্ত্রমণ রাখা ও মধযস্বেমভাগীমদর ্দৌরাি মবলুপ্ত করার েন্য 

অমভবাসন িাটামবে ্নটওয়াকথ স্থাপন করা হময়মছ। এছাড়া,ত্রবমদমেক কমথসংস্থান নীমত 

রু্মগাপমর্াগী করার লমক্ষয প্রবাসী কলযাণ ও ত্রবমদমেক কমথসংস্থান নীমত ২০১৬ অনুমমাদন 

করা হময়মছ। 

২৫.৬ মেল্প খাত 

্দেমক ২০২১ সামলর মমধয অনুন্নত ্দমের কাতার ্র্মক উন্নয়নেীল ্দমে উন্নীত করমত 

আমরা োতীয় আময় মেল্প খামতর অবদান ৩৩ েতাংমে উন্নীত করমত চাই। এলমক্ষয মেল্প 

খামতর প্রসার,ক্ষুদ্র মেমল্পর মবকাে,পর্থটন মেমল্পর মবকাে এবং পাটমেমল্পর ্গৌরব উদ্ধামর 

আমরা বহুমবধ কার্থক্রম গ্রহণ কমরমছ। ক্ষুদ্র,্মাঝামর ও কুমটর মেল্পখামত মেল্প স্থাপমন 

আগ্রহী উমদযাক্তামদরমক মবমসমকর পক্ষ ্র্মক প্রমেক্ষণ প্রদান,স্বল্প সুমদ ঋণ, উন্নত 

অবকাঠামমা সম্বমলত মেল্প প্ল্ট বরাে, পণয মবপণন সহায়তা ও পমণযর মান উন্নয়ন সংক্রাি 

প্রমনাদনামূলক সহায়তা প্রদান করা হমে। এ অর্থবছমর ইমতামমধয ৫ হাোর ৮৮২ েন 

মেমল্পামদযাক্তামক উন্নয়ন প্রমেক্ষণ প্রদান এবং ৫০মট প্ল্ট বরাে ্দয়া হময়মছ। এছাড়াও ক্ষুদ্র 

ও কুমটর মেল্প উমদযাক্তামদর ঋণ সুমবধা প্রদামনর েন্য আমরা ‘মবমসমকর মনেস্ব ঋণ তহমবল’ 

েীষথক একমট ঋণ কমথসমূচ গ্রহণ কমরমছ। কুমটর মেমল্পর মাধযমম আিকমথসংস্থান কার্থক্রম 

অবযাহত রাখার লমক্ষয ‘ক্ষুদ্র ও মাইমক্রা কুমটর মেল্প োউমন্ত্িেন’ ইমতামমধয গঠন করা 

হময়মছ। প্রার্মমক অবস্থায় ৬৪মট ্েলা সদমর ঋণ মবতরণ কার্থক্রম বাস্তবায়ন করা হমব। 
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মেল্প কারখানায় কমথপমরমবে উন্নয়ন এবং শ্রমমকমদর মনরাপত্তা মনমিত করার েন্য 

পমরমবেবান্ধব স্থামন মেল্প স্থাপমনর েন্য এ পর্থি আমরা ৭৪মট মেল্প নগরী স্থাপন কমরমছ 

এবং এ সকল নগরীমত এ পর্থি ৫ হাোর ৭৭৬মট মেল্প ইউমনমটর অনুকূমল ৯ হাোর 

৯৪৮মট প্ল্ট বরাে মদময়মছ। সমবথাপমর,মেল্প খামতর আইন কাঠামমা রু্মগাপমর্াগী করার েন্য 

মেল্প আইন, ২০১৩ অনুমমাদমনর বযবস্থা গ্রহণ কমরমছ। 

মাননীয় স্পীকার 

২৬.০ অর্থননমতক উন্নয়মনর ধারাবামহকতার পর্ ধমর অমনক সাাবনা মনময় ২০১৫- ১৬ 

অর্থবছমরর ্র্ সুচনা হময়মছল, আোর কর্া, আমরা ্সই সাাবনা ্র্মক এমতাটুকু মবচুযত 

হইমন। মবমবচয মিতীয় প্রামিমক সামমগ্রকভামব সামমিক অর্থনীমতর উমল্লখমর্াগয চলকসমূমহর 

ইমতবাচক অবস্থা, মবমেষ কমর রপ্তামন আয়,ত্রবমদমেক মবমনময়াগ,কর রােস্ব ও ত্রবমদমেক 

মুদ্রার মরোমভথর ঊর্ধ্থগমত এবং মুলযস্ফীমতর মনম্নমুখী প্রবণতা আমামদর এই বাতথাই ্দয় ্র্, 

উন্নয়মনর মহাসড়মক আমামদর ্র্ অমভর্ািা শুরু হময়মছ তা অবযাহত র্াকমব কামিত 

গিমবয না ্পৌাঁছামনা পর্থি। বতথমামন ্দমে মবরােমান রােননমতক মস্থমতেীলতা আমামদর 

অর্থনীমতর এমগময় র্াওয়ার ্ক্ষমি মবমেষ ভূমমকা পালন করমছ। মবমেষ কমর, 

উন্নয়নপ্রতযােী সাধারণ মানুষ ্র্ভামব জ্বালাও ্পাড়াওময়র ্নমতবাচক রােনীমত প্রতযাখান 

কমরমছ, তা েনগমণর েীবনমবাধ ও দৃমিভংমগর ইমতবাচক পমরবতথমনরই পমরচায়ক। 

রােননমতক মহমলর শুভবুমদ্ধ আর েনগমনর এই ইমতবাচক দৃমিভমঙ্গ আমামদর অর্থনীমতমত 

সুদূরপ্রসারী প্রভাব ্েলমব বমল আমম মমন কমর। মকন্তু এতদসমেও আমরা োমন উন্নয়মনর 

পর্ সবসময় কুসুমাস্তীণথ হয় না। কখমনা বাধা আমস স্বার্থামিষী কুচক্রীমদর মনকট ্র্মক, 

কখমনা উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় প্রাকৃমতক মবপর্থময়র কারমণ। মকন্তু এ ্দমের সংগ্রামী 

েনমগা্ীর সহোত চামরমিক ত্রবমেিয হমে, ্র্ ্কান ধরমণর অর্থননমতক,রােননমতক মকংবা 

প্রাকৃমতক চযামলঞ্জ ্মাকামবলা কমর সামমন এমগময় র্াওয়া। েনগমণর ্সই েমক্তমত বলীয়ান 

হময় উন্নয়মনর পমর্ আসা মবমভন্ন চযামলঞ্জমক আমামদর সরকার মকভামব সােমলযর সামর্ 

্মাকামবলা কমর তার অমনক দৃিাি আপনার সামমন আমছ। 

২৭.০ একেন অতযি আোবাদী মানুষ মহমসমব আমম সবসময়ই এমন এক বাংলামদমের 

কর্া তুমল ধরমত চাই, র্া হমব সমতযকারভামবই োমতর েনক বঙ্গবন্ধ ু ্েখ মুমেবুর 

রহমামনর ্সানার বাংলা। আমরা আমামদর স্বপ্নমক শুধ ুকর্ামালার মমধয আবদ্ধ না ্রমখ 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র দূরদেথী ্নতৃমে ক্রমািময় বাস্তমব রূপ মদমে। আমম আো কমর, 

আমামদর অর্থনীমতর অিগথত েমক্ত, মবমভন্ন আর্থ- সামামেক অমভঘামতর পমরমপ্রমক্ষমত 

সরকামরর সুমচমিত বাস্তবমুখী পদমক্ষপ এবং সমবথাপমর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র সুমর্াগয ্নতৃে 

ও মনমদথেনায় অর্থনীমতর প্রতযামেত প্রবৃমদ্ধ অেথন কমর রূপকল্প- ২০২১ এর অভী্ লমক্ষয 

আমরা বাংলামদেমক এমগময় মনময় ্র্মত সক্ষম হমবা। 
 

 

 

্খাদা হামেে 
েয় বাংলা 
েয় বঙ্গবন্ধ ু
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পমরমেি 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

বামেট ২০১৫- ১৬: মিতীয় প্রামিক (েুলাই- মিমসম্বর) পর্থি 
বাস্তবায়ন অগ্রগমত ও আয়- বযময়র গমতধারা এবং 

সামমিক অর্থননমতক মবমেষণ 
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ক. রােস্ব পমরমস্থমত 
 

ক.১. রােস্ব আদায় 

সারমণ ১: রােস্ব আদায় পমরমস্থমত 
(সংখযাসমহূ ্কামট টাকায়) 

খাত 
২০১৪- ১৫  

২০১৫-
১৬ 

েুলাই- মিমসম্বর সমময় 
আয় 

২০১৫- ১৬ অর্থ 
বছমরর লক্ষযমািার 

তুলনায় অেথন 
(%) 

সংমোমধত 
বামেট 

মহসাব বামেট ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

্মাট রােস্ব প্রামপ্ত  163371 145950 208443 66695 77230 37.05 

 ।10.79। ।9.64। ।12.14। (3.08) (15.80)  

কর রােস্ব 140676 12878৩ 182244 58023 67659 37.13 

 ।9.29। ।8.51। ।10.62। (13.20) (16.61)  

এনমবআর 135028 12396৩ 176370 5582৪ 64908 36.80 

  ।8.92। ।8.19। ।10.27। (13.24) (16.27)  

এনমবআর- বমহভূথত  
5648 4820 5874 ২২০০ 2751 46.84 

 ।0.37। ।0.32। ।0.34। (12.33) (25.08)  

কর বমহভূথত রােস্ব 22694 17167 26199 867২ 9571 36.53 

  ।1.50। ।1.13। ।1.53। (-35.50) (10.37)  

উৎস: আইবাস, অর্থ মবভাগ 

্নাটঃ বন্ধনীর | | মামঝর সংখযা মেমিমপ’র েতাংে মহমসমব ্দখামনা হময়মছ 

বন্ধনীর () মামঝর সংখযা গত বছমরর একই সমময়র তুলনায় েতকরা হ্রাস/ বমৃদ্ধ ্দখামনা হময়মছ 

 চলমত ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর মিতীয় প্রামিমক রােস্ব আময়র প্রবৃমদ্ধ পূবথবতথী অর্থবছমরর 
একই সমময়র তুলনায় ১৫.৮ েতাংে ্বমে, র্া বামেমট ্ঘামষত লক্ষযমািার ৩৭.১ 
েতাংে 

 এনমবআর- কর রােস্ব আময়র প্রবৃমদ্ধ ১৬.৩ েতাংে 

 এনমবআর- বমহভূথত কর রােস্ব আহরমণর প্রবৃমদ্ধ ২৫.১ েতাংে 

 কর- বমহভূথত রােস্ব আহরণ ১০.৪ েতাংে বৃমদ্ধ ্পময়মছ 
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ক.২. এনমবআর-  কর রােস্ব আদায় 

সারমণ ২: এনমবআর-  কর রােস্ব আদায় পমরমস্থমত 

(সংখযাসমহূ ্কামট টাকায়) 
খাত ২০১৪- ১৫ 

(প্রকৃত) 
েুলাই- মিমসম্বর 
(প্রকৃত আদায়)  

েুলাই- মিমসম্বর 
সমময় প্রবমৃদ্ধ 

(%) ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬  
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

আয় ও মুনাোর ওপর কর 40712.18 17750.82 18966.29 6.85 

মূলয সংমর্ােন কর  45353.08 20762.37 24716.49 19.04 

আমদামন শুল্ক 14893.04 6881.16 8151.87 18.47 

রপ্তামন শুল্ক 3.9১ 0 22.09 - 

আবগামর শুল্ক 998.90 97.68 257.89 164.01 

সম্পূরক শুল্ক 21080.25 9919.58 12303.11 24.03 

অন্যান্য কর ও শুল্ক 921.38 412.38 490.27 18.89 

্মাট 123962.74 55823.99 64908.00 16.27 

উৎসঃ আইবাস, অর্থ মবভাগ 

 এনমবআর রােমস্বর প্রধান উৎসসমমূহর মমধয আয়কর ও মূলয সংমর্ােন কমরর প্রবৃমদ্ধ 
৬.৯ এবং ১৯.০ েতাংে; 

 মিমসম্বর ২০১৫ পর্থি রােস্ব আহরমণর গমতধারা মবমবচনায় লক্ষযমািা অেথমনর েন্য 
্োর প্রমচিা চালামনা প্রময়ােন। 

ম োট রোজস্ব 

কর রোজস্ব 

কর বহির্ভতূ রোজস্ব 

66,695 

58,023 

8,672 

77,230 

67,659 

9,571 

লেখচিত্র-১ রাজস্ব আয় (জুোই- চিসেম্বর) লকাটি টাকা 

 

২০১৪-১৫ জুলোই-হিসেম্বর ২০১৫-১৬ জুলোই-হিসেম্বর 
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আয় ও মুনাফার 

উপর কর 

29.2% 

মূল্য সংয াজন 

কর 

38.1% 

 আমদানন শুল্ক 

12.6% 

 রপ্তানন শুল্ক 

0.0% 

 আবগারী শুল্ক 

0.4% 
সম্পরূক শূল্ক 

19.0% 

 অনযানয কর ও 

শুল্ক 

0.8% 

লল্খনিত্র ২ : ২০১৫-১৬ অর্থ বছযরর জলু্াই-নিযসম্বর সমযয় 

আহনরত এননবআর রাজযে নবনিন্ন খাযতর অব্দান 
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ক.৩. এনমবআর-  কর রােস্ব আময়র খাতমভমত্তক গমতধারা 

সারমণ ৩: এনমবআর- রােস্ব আময় খাতমভমত্তক অবদান 

খাত সমহূ 

২০১৫-১৬ 
অর্থবছমরর 
লক্ষযমািা 

মিমসম্বর 
২০১৪ পর্থি 

আদায় 

মিমসম্বর 
২০১৫ পর্থি 

আদায় 

মিমসম্বর ১৫ 
পর্থি আময়র 
প্রবমৃদ্ধ (%) 

বামেট 
বরামদ্ধর 

অংে (%) 

আমদামন শুল্ক 18837.8 7015.59 8238.54 17.43 43.73 

ভযাট (আমদামন পর্থাময়) 21518.2 8294.23 9472.62 14.21 44.02 

সম্পূরক শুল্ক (আমদামন পর্থাময়) 6142.75 2510.39 3093.79 23.24 50.36 

রপ্তামন শুল্ক 37.25 31.64 23.96 -24.27 64.32 

উপ-্মাট 46536 17851.85 20828.91 16.68 44.76 

আবগামর শুল্ক 1211.16 93.94 507.98 440.75 41.94 

ভযাট (স্থানীয় পর্থাময়) 40728.21 14648.32 16533.66 12.87 40.60 

সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্থাময়) 21956.78 7352.51 9182.5 24.89 41.82 

টানথ ওভার টযাক্স 5.85 1.94 2.24 15.46 38.29 

উপ-্মাট 63902 22096.71 26226.38 18.69 41.04 

আয় কর 64701 18721.2 20583.95 9.95 31.81 

ভ্রমণ কর 1231 425.18 444.06 4.44 36.07 

উপমমাট  
(প্রতাক্ষ কর হমত ্মাট আয়) 

65932 19146.38 21028.01 9.83 31.89 

সবথমমাট 176370 59094.94 68083.3 15.21 38.60 

 উৎস: োতীয় রােস্ব ্বািথ 

 োতীয় রােস্ব ্বািথ এর মহসাব অনুর্ায়ী েুলাই- মিমসম্বর, ২০১৫ সমময় লক্ষযমািার 
প্রায় ৩৮.৬ ভাগ রােস্ব আহমরত হময়মছ; 

 চলমত অর্থবছমর আমদামনর প্রবৃমদ্ধ ্বমে র্াকায় আমদামন- মনভথর খাত ্র্মক রােস্ব 
আয় বাড়ার সাাবনা রময়মছ; 

 প্রতযক্ষ কমরর অবদান পর্থায়ক্রমম বাড়মছ।  
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খ. সরকামর বযয় পমরমস্থমত 

খ.১. সরকামর বযয় 

সারমণ ৪: সরকামর বযয় পমরমস্থমত 
(সংখযাসমহূ ্কামট টাকায়) 

খাত 
২০১৫- ১৬ 

বামেট 

২০১৫- ১৬ 

(অমটাবর-
মিমসম্বর) 

২০১৪- ১৫ 

(েুলাই-
মিমসম্বর) 

২০১৫- ১৬ 
(েুলাই-
মিমসম্বর) 

বামেমটর 
তুলনায় অেথন 

(%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

অনুন্নয়ন বযয়সহ 
অন্যান্য বযয় 

198100 ২৯,৫৮৭ 

 

৫৯,৭৮৯ ৫৯,০৫৪ 

29.8 
।11.5। (-২.৬) (-1.2) 

বামষথক উন্নয়ন 
কমথসূমচ বযয় 

97000 ৭,৫৩৭ 

 

১৭,০০৯ ১৭,৫৬৭ ১৮.১ 

 ।5.70। 10.00 (3.3) 

সরকামর বযয় 
295100 ৩৭,১২৪ 

 

৭৬,৭৭৮ ৭৬,৬২১ ২৬.০ 

 ।17.20। (-০.১) (-0.2) 

উৎসঃ মসমেএ, অর্থ মবভাগ 

্নাটঃ বন্ধনীর | | মামঝর সংখযা মেমিমপ’র েতাংে মহমসমব ্দখামনা হময়মছ 

বন্ধনীর () মামঝর সংখযা গত বছমরর একই সমময়র তুলনায় েতকরা হ্রাস/ বমৃদ্ধ ্দখামনা হময়মছ 

 চলমত অর্থবছমরর মিতীয় প্রামিক পর্থি প্রর্ম ছয় মামস বযয় ্মাট বরামের ২৬.০ েতাংে; 

 অনুন্নয়নসহ অন্যান্য খামত বযয় ্মাট বরামের ২৯.৮ েতাংে 

 বামষথক উন্নয়ন কমথসূচী খামত বযয় বরামের ১৮.১ েতাংে; আইএমইমি’র মহসাব অনুর্ায়ী এই 
হার ২৪.০ েতাংে 

 চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম ছয় মামস সামবথক বযয় ০.২ েতাংে হ্রাস ্পময়মছ। 
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খ.২. ১০মট বহৃৎ মন্ত্রণালময়র বামেট বযয় 

সারমণ ৫: ১০মট বহৃৎ মন্ত্রণালময়র বামেট বযয় পমরমস্থমত 
(সংখযাসমহূ ্কামট টাকায়) 

মন্ত্রণালয় ২০১৫- ১৬ 

বামেট 

২০১৫- ১৬ 

(অমটাবর-
মিমসম্বর) 

২০১৪- ১৫ 

(েুলাই-
মিমসম্বর) 

২০১৫- ১৬ 
(েুলাই- মিমসম্বর) 

(%) 

বামেমটর 
তুলনায় অেথন 

(%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ১ 

স্থানীয় সরকার মবভাগ 18868 

 

2091 

 

3428 3326 17.6 

   (-3.0) 

মেক্ষা মন্ত্রণালয় 17103 

 

3469 

 

7107 6858 40.1 

   (-3.5)  

মবদুযৎ মবভাগ 16504 

 

1513 

 

1742 3088 18.7 

   (77.2)  

প্রার্মমক ও গণমেক্ষা মন্ত্রণালয় 14501 

 

2034 

 

4994 4848 33.4 

   (-2.9) 

কৃমষ মন্ত্রণালয় 12699 

 

2214 

 

2959 2952 23.2 

   (-0.2) 

স্বাস্থয ও পমরবার কলযাণ 
মন্ত্রণালয় 

12695 

 

1857 

 

3786 3983 31.4 

   (5.2) 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 12392 

 

2069 

 

4821 5277 42.6 

   (9.5)  

্সতু মবভাগ 8953 

 

368 

 

3378 2532 28.3 

   (-25.1)  

সড়ক পমরবহন ও মহাসড়ক 
মবভাগ 

7911 

 

1066 

 

1875 1454 18.4 

   (-22.4) 

্রলপর্ মন্ত্রণালয় 7717 

 

875 

 

988 1431 18.5 

   (44.8)  

্মাট (১০ মট বহৃৎ মন্ত্রণালয়) ১২৯৩৪৩ 

 

17772 

 

35080 ৩৫৭৮৪ 27.7 

   (২.০)  

অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও মবভাগ ১৫৪৪৩৫ 21007 ৩৬১২৮ ৩৮৫৪৯ 25.0 

সবথমমাট বযয় 283778 38779 71208  74333  26.2 

উৎস: অর্থ মবভাগ; 

( ) বন্ধনীমত মবগত অর্থবছমরর একই সমময়র তুলনায় প্রবৃমদ্ধ ্দখামনা হময়মছ। 

্নাটঃ এই সারণীমত ঋণ ও অগ্রীম, খাদয মহসাব এবং এমিমপ বমহথভূত কমথসংস্থানমূলক কমথসূচী বযতীত ্মাট বামেট মহসাব 
করা হময়মছ। 

 ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর প্রর্ম ছয়মামস বৃহৎ ১০মট মন্ত্রণালময়র বযয় হময়মছ বরামের ২৭.৭ 
েতাংে, র্া মবগত অর্থবছমরর একই সমময়র প্রায় অনুরূপ ( ৩১.৩ েতাংে); 

 একই সমময় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/মবভাগ সমমূহর বযয় হময়মছ বরামের ২৫.০ েতাংে, র্া 
পূবথবতথী অর্থবছমর মছল ৩০.১ েতাংে; 

 সামবথকভামব চলমত অর্থবছমর প্রর্ম ছয় মামস ্মাট বযয় বরামের ২৬.২ েতাংে র্া মবগত 
অর্থবছমর একই সমময়র তুলনায় কম (মবগত অর্থবছমরর একই সমময় মছল ৩০.৭ 
েতাংে)। 
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খ.৩. ১০ মট বহৃৎ মন্ত্রণালময়র বামষথক উন্নয়ন কমথসমূচ বাস্তবায়ন পমরমস্থমত 

সারমণ ৬: ১০ মট বহৃৎ মন্ত্রণালময়র বামষথক উন্নয়ন কমথসমূচ বাস্তবায়ন পমরমস্থমত 
(সংখযাসমহূ ্কামট টাকায়) 

মন্ত্রণালয়/ মবভাগ 
২০১৫- ১৬ 

২০১৫- ১৬ 

(সবথমেষ তর্, 
আইএমইমি) 

২০১৫- ১৬ 

 
২০১৪- ১৫ 

 

২০১৫- ১৬ 

 

বরামের 
তুলনায় 
অেথন 

(%) বামেট 
বরাে 

(প্রকল্প সংখযা) 
(অমটাবর-
মিমসম্বর) 

(েুলাই-
মিমসম্বর) 

(েুলাই-
মিমসম্বর) 

মবদুযৎ মবভাগ 16485 
16121.79 

(67) 
3611.07 2562.26 

4151.31 

(62.02) 
25.75 

স্থানীয় সরকার মবভাগ 16650 
16140.92 

(158) 
3484.82 4975.90 

5314.03 

(6.80) 
32.92 

্সতু মবভাগ 8921 
8871.00 

(10) 
1177.74 2466.25 

1555.36 

(-36.93) 
17.53 

সড়ক পমরবহণ ও মহাসড়ক 
মবভাগ 

5675 
5638.64 

(91) 
1410.03 1254.11 

1656.70 

(32.10) 
29.38 

্রলপর্ মন্ত্রণালয় 5650 
5410.53 

(45) 
746.11 609.59 

947.66 

(55.46) 
17.52 

স্বাস্থয ও পমরবার কলযাণ 
মন্ত্রণালয় 

5331 
5180.56 

(54) 
207.52 940.76 

847.27 

(-9.94) 
16.35 

প্রার্মমক ও গণমেক্ষা 
মন্ত্রণালয় 

 

 

5542 

5125.70 

(11) 
961.31 1743.34 

1574.08 

(-9.71) 
30.71 

মেক্ষা মন্ত্রণালয় 4197 
4126.53 

(78) 
559.06 1182.73 

1084.24 

(-8.33) 
26.27 

পামন সম্পদ মন্ত্রণালয় 3062 
2969.87 

(50) 
403.83 185.43 

412.02 

(122.20) 
13.87 

জ্বালামন ও খমনে সম্পদ 
মবভাগ 

1994 
1983.13 

(49) 
436.01 423.96 

452.19 

(6.66) 
22.80 

্মাট (১০ মট বহৃৎ 
মন্ত্রণালয়) 

71513 
71568.67 

(613) 
12893.87 16876.07 

17994.86 

(6.63) 
25.14 

অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও মবভাগ ২৫৪৮৭ 
২৫৪৩১.৩৩ 

(৬০২) 
3380.98 5617.93 ৪৭৮১.৯৬ 18.80 

সবথমমাট বযয় ৯৭০০০ ৯৭০০০ 16274.85 ২২৪৯৪.০০ ২২৭৭৬.৮২ 23.48 

উৎসঃ আইএমইমি, অর্থ মবভাগ। 

্নাটঃ এই সারণীমত ‘মনেস্ব অর্থায়ন প্রকল্প’ বযতীত বযয় ্দখামনা হময়মছ। 

আইএমইমি’র মহসাব অনুর্ায়ী-  

 মিমসম্বর ২০১৫ পর্থি বৃহৎ ১০ মট মন্ত্রণালময়র বযয় বরামের ২৫.১৪ েতাংে; 

 এ সমময় অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও মবভামগর বযয় বরামের ১৮.৮০ েতাংে; 

 সামবথকভামব মিমসম্বর ২০১৫ পর্থি বযয় এমিমপ বরামের ২৩.৪৮ েতাংে; 

 প্রকল্প সাহার্য বযবহামরর ্ক্ষমি প্রর্মামধথর প্রবৃমদ্ধ ঋণািক। 
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গ. বামেট ভারসাময ও অর্থায়ন 

গ.১. বামেট ভারসাময ও অর্থায়ন 

সারমণ ৭: বামেট ভারসাময ও অর্থায়ন 
(মকামট টাকা) 

খাত ২০১৫- ১৬ ২০১৪- ১৫ ( প্রকৃত)  ২০১৫- ১৬ ( প্রকৃত)  
( বামেট)  ( েুলাই- মিমসম্বর)  ( েুলাই- মিমসম্বর)  

রােস্ব আয়  
214243 ৬৬,৬৯৭ ৭৭,৪৫৩ 

 (12.48)  (৪.৪০)  (৪.৫১) 

সরকারী বযয় 
295093 ৭৬,৭৯৮ ৭৬,৬২১ 

 (17.19)  (৫.০৭)  (৪.৪৬) 

বামেট ভারসাময 
-86657 -১০,০৮৩ ৬০৮ 

 (-5.05)  (-০.৬৭) (০.০৪)  

অর্থায়ন  
৮৬,৬৫৭ ১০,০৮৩ -৬০৮ 

 (5.05)  (০.৬৭)  (-০.০৪) 

 ত্রবমদমেক 
৩০,১৩৫ ১,৪৫৮ ৯৯৯ 

 (1.76)  (০.১০) (০.০৬)  

অভযিরীণ 
৫৬,৫২৩ ৮,৬২৮ -১,৬০৭ 

 (3.29)  (০.৫৭)  (-০.০৯) 

বযাংক  
৩৮,৫২৩ ৫,৮৯৬ ১,৫৩৭ 

 (2.24) (০.৩৯)  ( ০.০৯) 

বযাংক বমহভূথত  
১৮,০০০ 

(1.05) 

২,৭৩১ 

(০.১৮)  

-৩,১৪৪ 

 (-০.১৮) 

 উৎসঃ অর্থ মবভাগ; বন্ধনীর () মামঝর সংখযা মেমিমপ’র েতাংে মহমসমব ্দখামনা হময়মছ 

 বযাংক বমহভূথত উৎস হমত অর্থায়ন বাড়ায় এবং আিেথামতক বাোমর ্তমলর মূলয হ্রাসেমনত কারমণ 
ভতুথমক বযয় হ্রাস পাওয়ায় বযাংক উৎস হমত সরকামরর ঋণ গ্রহণ কম হময়মছ। 

গ.২. ত্রবমদমেক সহায়তা পমরমস্থমত 

সারমণ ৮: ত্রবমদমেক সহায়তা পমরমস্থমত 
(সংখযাসমহূ ্কামট টাকায়) 

খাত ২০১৪-১৫ 
প্রকতৃ  

২০১৫-১৬ েুলাই-মিমসম্বর (প্রকতৃ) 

বামেট  ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬  
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

মনট অর্থায়ন 7232.6 30135 1458 999 

ঋণ 11990 32239 5275 4199 

অনুদান 2324.1 5800 393 224 

ঋণ পমরমোধ  -7082 -7904.5 -4209 -3424 

উৎস: অর্থ মবভাগ/অর্থমনমতক সম্পকথ মবভাগ 

 ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর েুলাই- মিমসম্বর সমময় ত্রবমদমেক অনুদান মবগত অর্থবছমরর একই সমময়র 
তুলনায় কম। এ ছাড়া, একই সমময় ত্রবমদমেক ঋমণর গ্রহণ ও পমরমোধ কম হওয়ায় মনট ত্রবমদমেক 
অর্থায়ন হ্রাস ্পময়মছ; 

 মবমদমে সাহার্যপুি প্রকল্পগুমলার বাস্তবায়ন েরামিত করমত অর্থননমতক সম্পকথ মবভাগ, পমরকল্পনা 
মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/মবভাগগুমলার মমধয সমমিত কার্থক্রম গ্রহণ করা 
হময়মছ র্ার েমল ত্রবমদমেক ঋমণর অবমুমক্ত (disbursement) বাড়মব বমল আো করা র্ায়। 
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ঘ. মদু্রা ও ঋণ পমরমস্থমত 

ঘ.১. মদু্রা ও ঋণ প্রবাহ 

সারমণ ৯: মদু্রা ও ঋণ পমরমস্থমত 

(মময়াদ ্েমষ বছরমভমত্তক েতকরা পমরবতথন) 

খাত 
প্রকতৃ অবস্থা 

বাংলামদে বযাংমকর সবথমেষ 
মুদ্রানীমত মববৃমতর লক্ষযমািা 

েনু 
২০১৪ 

মিমসম্বর 
২০১৪ 

েনু 
২০১৫ 

মিমসম্বর 
২০১৫ 

েনু ২০১৬ 

বযাপক মুদ্রা (এম- ২) ১৬.১ ১৩.৪ ১২.৪ ১৩.১ ১৫.০ 

নীট ত্রবমদমেক সম্পদ ৪০.৩ ২৪.৬ ১৮.২ ২৫.১ ১১.১ 

মনট অভযিরীণ সম্পদ ১০.৬ ১০.৫ ১০.৭ ৯.৬ ১৬.২ 

 অভযিরীণ ঋণ ১১.৬ ১১.২ ১০.০ ৯.৯ ১৫.৫ 

সরকামর খাত ৮.৮  ২.৫ - ২.৬ - ৭.৮ ১৮.৭ 

্বসরকামর খাত ১২.৩ ১৩.৫ ১৩.২ ১৪.২ ১৪.৮ 

মরোভথ মুদ্রা ১৫.৪ ১৪.৮ ১৪.৩ ১৫.১ ১৪.৩ 

উৎস: বাংলামদে বযাংক 

 মিমসম্বর ২০১৫ ্েমষ বযাপক মুদ্রা সরবরামহর বছরমভমত্তক প্রবৃমদ্ধ বাংলামদে বযাংমকর 
মুদ্রানীমত মববৃমতর লক্ষযমািা ১৫.০ েতাংমের মবপরীমত দাাঁমড়ময়মছ ১৩.১ েতাংমে; একই 
সমময়-  

 মরোভথ মুদ্রার প্রবৃমদ্ধ ১৬.৫ েতাংে লক্ষযমািার মবপরীমত দাাঁমড়ময়মছ ১৫.১ 
েতাংমে; 

 নীট ত্রবমদমেক সম্পমদর প্রবৃমদ্ধ ১৭.৫ েতাংে লক্ষযমািার মবপরীমত দাাঁমড়ময়মছ 
২৫.১ েতাংমে; 

 নীট অভযিরীণ সম্পমদর প্রবৃমদ্ধ ১৪.৩ েতাংে লক্ষযমািার মবপরীমত দাাঁমড়ময়মছ 
৯.৬ েতাংমে; 

 সরকামরখামত ঋমণর প্রবৃমদ্ধ ৭.৯ েতাংে লক্ষযমািার মবপরীমত দাাঁমড়ময়মছ 
ঋণােক ৭.৮ েতাংমে; 

 বযমক্তখামত ঋমণর প্রবৃমদ্ধ ১৪.৩ েতাংে লক্ষযমািার মবপরীমত দাাঁমড়ময়মছ ১৪.২ 
েতাংমে; 
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ঘ ২. সুমদর হার 

উৎস: বাংলামদে বযাংক 

 সঞ্চয় ও ঋমণর সুমদর হামরর বযবধান (spread মিমসম্বর ২০১৪ এর ৫.২ েতাংে হমত 
মিমসম্বর ২০১৫ সমময় ৪.৮ েতাংমে ্নমম এমসমছ; 

 তেমসমল বযাংকসমূমহর আমানমতর সুমদর হার (ভামরত গড়) মিমসম্বর ২০১৫ সমময় ৬.৩ 
েতাংমে ্নমম আমস, মবগত অর্থবছমরর মিমসম্বর এ হার মছল ৭.৩ েতাংে; 

 ঋমণর সুমদর হার (ভামরত গড়) মিমসম্বর, ২০১৪ এর ১২.৫ েতাংে হমত ২০১৫ সামলর 
মিমসম্বর ১১.২ েতাংমে ্নমম আমস; 

 োনুয়ামর ২০১৫ ্েমষ কল মামন হার ৮.৬ েতাংমে উন্নীত হমলও মিমসম্বর ২০১৫ ্েমষ 
৩.৭ েতাংমে ্নমম আমস; 

 ্রমপা ও মরভাসথ ্রমপা ্রট র্র্াক্রমম ৭.২৫ ও ৫.২৫ েতাংমে অপমরবমতথত রময়মছ। 
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ঙ. ত্রবমদমেক খাত 

ঙ.১. রপ্তামন পমরমস্থমত 

সারমণ ১০: আমদামন ও রপ্তামন পমরমস্থমত 

খাত ২০১৪- ১৫ েুলাই-  মিমসম্বর 

  ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ 

১ ২ ৩ ৪ 

রপ্তামন (মম. মামকথন িলার) ৩১,২০৮.৯৪ ১৪,৯১৪.২১ ১৬,০৮৩.৯০ 
প্রবমৃদ্ধ (%) ৩.৩৯ ১.৫৬ ৭.৮৪ 
আমদামন (মম. মামকথন িলার) ৪৫,১৯০.২০ ২২,২৬৮.৮০ ২০,৫২৪.৮০ 
প্রবমৃদ্ধ (%) ১১.২৬ ১৮.৩২ - ৭.৮৩ 

উৎস: বাংলামদে বযাংক ও রপ্তামন উন্নয়ন বুযমরা; (প্রবমৃদ্ধ: পূবথবতথী অর্থবছমরর একই সমময়র তুলনায়) 

 ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর েুলাই- মিমসম্বর সময়কামল রপ্তামন আময়র প্রবৃমদ্ধ ৭.৮৪ েতাংে; 

 আমদামন বযয় কমমমছ ৭.৮৩ েতাংে। মূলত আিথোমতক বাোমর প্রার্মমক পমণযর মূলয 
হ্রাস পাওয়ায় আমদামন বযয় কমমমছ। 

ঙ.২. প্রবাস আয় পমরমস্থমত 

সারমণ ১১: প্রবাস আয় পমরমস্থমত  

খাত ২০১৪- ১৫ েুলাই-  মিমসম্বর 

  ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ 

১  ২ ৪ ৪ 

প্রবাস আয় (মম. মামকথন িলার) ১৫,৩১৬.৯৪ ৭,৪৮৭.১৫ ৭,৪৮২.৩৮ 

প্রবমৃদ্ধ (%) ৭.৬৫ ১০.৫৫ - ০.০৬ 

উৎস: বাংলামদে বযাংক (প্রবৃমদ্ধ: পূবথবতথী অর্থবছমরর একই সমময়র তুলনায়) 

 চলমত ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর েুলাই-  মিমসম্বর সময়কামল প্রবাস আয় প্রবাহ মবগত অর্থ 
বছমরর একই সমময়র প্রায় সমান। 

ঙ.৩. ত্রবমদমেক মদু্রার মরোভথ 

সারমণ ১২: ত্রবমদমেক মদু্রার মরোভথ পমরমস্থমত 

খাত ৩০ েনু 

২০১৪ 

৩০ মিমসম্বর 
২০১৪ 

৩০ েনু 

২০১৫ 

৩০ মিমসম্বর 
২০১৫ 

প্রবমৃদ্ধ 

(%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ত্রবমদমেক মুদ্রার মরোভথ 
(মম. মামকথন িলার) 

২১,৫০৮.০ ২২,৩০৯.৮ ২৫,০২৫.৫ ২৭,৪৯৩.৩ ২৩.২* 

আমদামন মাস মহমসমব ৬.৬ ৬.৫ ৬.৭ ৭.৫ -  

উৎস: বাংলামদে বযাংক (* ৩০ মিমসম্বর ২০১৪ এর তুলনায় ৩০ মিমসম্বর ২০১৫- এর প্রবৃমদ্ধ) 

 চলমত অর্থবছমরর মিমসম্বর ্েমষ ত্রবমদমেক মুদ্রার মরোমভথর পমরমাণ প্রায় ২৭ হাোর 
৪৯৩ মমমলয়ন মামকথন িলার র্া মদময় ৭.৫ মামসর আমদামন বযয় মনবথাহ করা সাব। 
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চ. মলূযস্ফীমত 

চ.১. মলূযস্ফীমতর গমতধারা 

সারমণ ১৩: মলূযস্ফীমতর গমতধারা (মভমত্ত বছর ২০০৫- ০৬) 

(পময়ন্ত্ট- ট-ু পময়ন্ত্ট) 

মূলযস্ফীমত (%) 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ 

অমটাবর নমভম্বর মিমসম্বর 

প্রামিক ্েমষ 
বার মামসর 

গড় 
অমটাবর নমভম্বর মিমসম্বর 

প্রামিক 
্েমষ বার 
মামসর গড় 

সাধারণ ৬.৬০ ৬.২১ ৬.১১ ৬.৯৯ ৬.১৯ ৬.০৫ ৬.১০ ৬.১৯ 

খাদয ৭.১৬ ৬.৪৪ ৫.৮৬ ৭.৯১ ৫.৮৯ ৫.৭২ ৫.৪৮ ৬.০৫ 

খাদয- বমহভূথত ৫.৭৪ ৫.৮৪ ৬.৪৮ ৫.৬০ ৬.৬৭ ৬.৫৬ ৭.০৫ ৬.৪১ 

উৎস: বাংলামদে বযাংক 

 মিমসম্বর ২০১৫ ্েমষ পময়ন্ত্ট- ট-ু পময়ন্ত্ট মভমত্তমত মূলযস্ফীমতর হার দাাঁমড়ময়মছ ৬.১০ 
েতাংমে, মবগত অর্থবছমরর একই সমময় র্া মছল ৬.১১ েতাংে; 

 মিমসম্বর ২০১৫ ্েমষ ১২ মামসর গড় মভমত্তমত মলূযস্ফীমতর হার দাাঁমড়ময়মছ ৬.১৯ 
েতাংমে, মবগত অর্থবছমরর একই সমময় র্া মছল ৬.৯৯ েতাংে; 

 কৃমষখামতর সমিাষেনক উৎপাদন, আিেথামতক বাোমর খাদযপণয ও জ্বালামন ্তমলর মূলয 
হ্রাস,সরকামরর দক্ষ সামমিক অর্থননমতক বযবস্থাপনা এবং বাংলামদে বযাংমকর 
সতকথতামূলক মুদ্রানীমত মলূযস্ফীমত হ্রামস সহায়ক ভূমমকা ্রমখমছ। 


