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যভ ওরুণাভ আল্লাতাা’রায নাজভ 
 

ভাননী স্পীওায 

 আন্তভ আনায অনুভন্ততক্রজভ যওান্তয অথয  ফাজচট ফযফিানা আইন- ২০০৯ এয 
১৫( ৪) ধাযায ন্তফধানভজত ঘরন্তত ২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিও মযি ( চুরাই-
সজেম্বয) ফাজচট ফাস্তফান অগ্রকন্তত  আ- ফযজয কন্ততধাযা এফং াভন্তিও অথযননন্ততও 
ন্তফজেলণ ংক্রাি প্রন্ততজফদন ভান চাতী ংজদ উিান ওযন্তঙ।  

ভাননী স্পীওায 

২। আন্তন চাজনন, ফাংরাজদজয ইন্ততাজ প্রথভফাজযয ভত ভাজচাট যওায ূণয সভাজদ 
দান্তত্ব ারন সজল আফাজযা ন্তনফযান্তঘত জজঙ। ‘রূওল্প ২০২১’সও াভজন সযজঔ ২০০৯ াজর 
উন্পজনয সম অন্তবমাত্রা আভযা রৄরু ওজযন্তঙরাভ এ সভাজদ তা অফযাত যজজঙ। ভদৃ্ধ ফাংরাজদ 
কঠজনয জথ ২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয ফাজচট ন্তিতী সভাজদ আভাজদয প্রথভ ফাজচট। ূজফযয 
ধাযাফান্তওতা ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ওামযওয  কন্ততীর ন্তনজদযনা এ সভাজদ ফাজচট ফাস্তফাজন 
আভাজদয ঐওান্তিও প্রজঘিা অফযাত আজঙ। আভাজদয ঘড়ূাি রক্ষ্য জরা ২০২১ াজরয ভজধয এওন্তট 
জ্ঞানন্তবন্তিও তথয- প্রমনু্তিন্তনবযয ভধযভ আজয ফাংরাজদ কজড় সতারা, দান্তযদ্র দূযীওযণ এফং 
চনকজণয চীফনভাজনয ান্তফযও উন্পন। এ রজক্ষ্য স ৌঁঙাজত জর আভাজদয উচ্চতয প্রফৃন্তদ্ধ অচযন 
ওযজত জফ। আায ন্তফল এই সম, ঘরন্তত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও ভূরযস্ফীন্তত, সযন্তভটযান্ফ, বফজদন্তও 
ভুদ্রায ন্তযচাবয, ফযাও ভুদ্রা যফযা, ভদু্রা ন্তফন্তনভ ায সভ ন্তরও াভন্তিও অথযননন্ততও ঘরওভজূয 
অফিান সফ জিালচনও।  

৩। প্রন্ততজফদজনয ভূর অংজ মাায আজক আিচযান্ততও  অবযিযীণ অঙ্গজণ আভাজদয 
াম্প্রন্ততও ন্তওঙ ু ভাইরপরও অচযজনয ন্তফল উজল্লঔ ওযজত ঘাই, মা না ওযজর সদজয াভন্তগ্রও 
অগ্রকন্ততয এওন্তট ঔন্তডডত অংই তুজর ধযা জফ ফজর আন্তভ ভজন ওযন্তঙ। 

৪। তৃণভূর মযাজ তথয- প্রমনু্তি সফায ন্তফস্তায  ন্তক্ষ্া প্রাজয বফপ্লন্তফও ধযান- ধাযণা 
ভন্বজয চন্য ম্প্রন্তত ভাননী প্রধানভন্ত্রী চান্ততংখ ওতৃযও াউথ- াউথ সওা- অাজযন ন্তবনান্তয 
অযাাজডয বনূ্তলত জজঙন। নাযী  ওন্যা ন্তরৄজদয ন্তক্ষ্া প্রাজযয স্বীওনৃ্তত ন্তাজফ সজজঙন 
ইউজনজকায ‘ন্ত- ন্তি’ ফা ‘ান্তিফৃক্ষ্’ ুযকায। ভাননী প্রধানভন্ত্রীয এই ম্মাজন ুজযা চান্তত আচ 
কন্তফযত। ফতযভান যওায ঘরন্তত সভাজদ ক্ষ্ভতা আায য ন্তফন্তবন্প সদজয াজথ আভাজদয 
কূটননন্ততও  অথযননন্ততও ম্পওয কবীযতয জজঙ। ভাননী প্রধানভন্ত্রী এয ভজধয ন্তভানভায, 
চাান, ঘীন, ইটান্তর, মুিযাষ্ট্র  ংমুি আযফ আন্তভযাত সফ ওজওন্তট সদ পয ওজযজঙন। 
এফ সদজয াজথ ম্পওয সচাযদায ায াাান্ত ন্তফন্তবন্প ন্তফলজ ন্তিান্তক্ষ্ও ঘুন্তি স্বাক্ষ্ন্তযত 
জজঙ। ন্তফজল ওজয, ভাননী প্রধানভন্ত্রীয চাান পয  যফতযীজত চাাজনয প্রধানভন্ত্রীয 
ফাংরাজদ পজযয ভধয ন্তদজ আকাভী ৫ ফঙজয প্রা ঙ ন্তফন্তরন ভান্তওযন ডরায জমান্তকতায সখালণা 



 

এজজঙ। অন্যন্তদজও, ঘীন আকাভী ৫ ফঙজয ন্তফন্তবন্প সদজ াৌঁঘত ন্তফন্তরন ভান্তওযন ডরায ন্তফন্তনজাক 
ওযায সম রক্ষ্য সখালণা ওজযজঙ তাজত ফাংরাজদ উজল্লঔজমাকয ন্তস্যা াজফ।  

৫। ফন্তন্তফযজেয ওাজঙ আভাজদয যওাজযয গ্রণজমাকযতায স্বীওৃন্ততস্বরূ ওভনজরথ ারযাজভডটান্তয 
ইউন্তনজনয বান্তত জদ ভাননী স্পীওায এফং ইডটায- ারযাজভডটান্তয ইউন্তনজনয প্রধান জদ ওৃন্তত 
াংদ চনাফ াজফয সাজন সঘ ধুযী ন্তনফযান্তঘত জজঙন। ন্তফজেয রৃ’ন্তট ফৃৎ কণতান্তন্ত্রও প্রন্ততষ্ঠাজনয 
সনতজৃত্ব ফাংরাজদজয অন্তধষ্ঠাজনয খটনা ন্তফজল তাৎমযূণয। আন্তভ এ সুজমাজক তাৌঁজদয অন্তবনন্দন 
চানান্তি।  

৬। ভানফ উন্পজন আভযা সজন্তঙ ঈলযণী াপরয। ন্তফেফযাী সম ১৮ন্তট সদজ ভানফ উন্পন 
ূঘজও অনন্য াধাযণ অগ্রকন্তত রক্ষ্য ওযা সকজঙ ফাংরাজদ তাসদয ভসধয অন্যতভ। অিবুযন্তিভুরও 
উন্পজন ফাংরাজদজয ন্তনযফন্তিন্প এন্তকজ মাা ন্তফেবায দৃন্তি আওলযণ ওযজত ক্ষ্ভ জজঙ। 
জফযান্তয ন্তনচস্ব অজথয দ্মা সতুয ভজতা ন্তফার প্রওল্প ফাস্তফাজনয ওাচ রৄরুয খটনা আভাজদয 
ন্তনচস্ব ন্তফো  ক্ষ্ভতাজও ঋদ্ধ ওজযজঙ, আয ন্তফেফাীজও ওজযজঙ ন্তফস্ভান্তববতূ। যাচননন্ততও, 
অথযননন্ততও  াভান্তচও সক্ষ্জত্রয এ অচযনভূ ফাংরাজদজও ন্তফে বা ভমযাদায আজন অন্তধন্তষ্ঠত 
ওজযজঙ।  

ভাননী স্পীওায 

৭।  আভাজদয যওাজযয ফজঘজ ফড় অচযন জরা ১৯৭১ াজর ংখন্তটত কণতযা  
ভানফতান্তফজযাধী অযাজধ মুদ্ধাযাধীজদয ন্তফঘাজযয ভজুঔাভুন্তঔ দাৌঁড় ওযাজনা। চান্ততজও ওরঙ্কভুি 
ওযায সম ঐন্ততান্তও  াী দজক্ষ্ ভাননী প্রধানভন্ত্রী সঔ ান্তনায সনততৃ্বাধীন যওায গ্রণ 
ওজযজঙ, নানাভঔুী ফাধা সে তা ক্রভ সম ন্তিও  প্রতযান্তত ন্তযণন্ততয ন্তদজও এন্তকজ মাজি। 
মুদ্ধাযাধ, চঙ্গীফাদ  ন্ত্রাজয ন্তফরুজদ্ধ ভুন্তিমজুদ্ধয সঘতনা উিুদ্ধ জ অথযননন্ততও াপজরযয 
ওান্তিত কিজফয স ৌঁঙায চন্য ভগ্র চান্তত আচ উনু্ধঔ জ আজঙ। আভযা ন্তফো ওন্তয, ভাননী 
প্রধানভন্ত্রীয সুজমাকয সনতজৃত্ব চান্ততয স প্রতযাা ূযজণ আভযা পর জফা। 

ভাননী স্পীওায 

৮। আন্তভ এঔন ঘরন্তত অথয ফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজওয ফাজচট ফাস্তফাজনয অগ্রকন্তত এফং সদজয 
াভন্তিও অথযনীন্ততয কন্ততপ্রওৃন্ততয য আজরাওাত ওযজফা। আনায চানা আজঙ ন্তফকত সভাজদয 
সলন্তদজও ন্তনফযাঘনজওন্তন্ও ন্তংতা সদজয অথযনীন্ততজও অজনওঔান্তন ক্ষ্ন্ততগ্রস্ত ওজযন্তঙর। ন্তওন্তু 
২০০৯ ার সথজও রৄরু া অথযননন্ততও ংকায সদজও সম সুদৃঢ় ন্তবন্তিয য দাৌঁড় ওন্তযজ 
ন্তদজন্তঙর তায প্রবাজফ ন্তফকত অথযফঙজয ঙ তাংজয অন্তধও প্রফৃন্তদ্ধ অচযন ম্ভফ জজঙ। দভ 
চাতী ংদ ন্তনফযাঘন সজল যাচননন্ততও সুন্তিন্তত ন্তপজয এজজঙ। অথযনীন্ততয ঔাতভূ স্বাবান্তফও কন্তত 
ন্তপজয সজজঙ। ঘরন্তত অথযফঙজয ন্তচন্তডন্ত প্রফৃন্তদ্ধয রক্ষ্যভাত্রা জরা ৭.৩ তাং। এ রক্ষ্য অচযজনয 
জথ প্রথভ প্রান্তিজও াভন্তিও অথযননন্ততও অগ্রকন্তত ংক্রাি ন্তওঙ ুতথয- উাি আনাজদয অফকন্ততয 



 

চন্য উিান ওযন্তঙ। ২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয চুরাই- সজেম্বয ভজ ূফযফতযী অথযফঙজযয এওই 
ভজয তুরনা-   

 চাতী যাচস্ব সফাজডযয তথযভজত এনন্তফআয ওয যাচস্ব আদা ১৬.০ তাং ফৃন্তদ্ধ সজজঙ 

 সভাট যওান্তয ফয সফজড়জঙ ১৩.৪ তাং 

 ফান্তলযও উন্পন ওভযূন্তঘ ফাস্তফান ন্তফকত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজওয ৬ াচায ২৬৭ সওান্তট 
টাওা জত সফজড় ৬ াচায ৮২৮ সওান্তট টাওা জজঙ 

 যপ্তান্তন আ ন্তফকত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজওয ৭ াচায ৬২৮ ন্তভন্তরন ভান্তওযন ডরায জত 
সফজড় ৭ াচায ৬৯৫ ন্তভন্তরন ভান্তওযন ডরাজয দাৌঁন্তড়জজঙ 

 আভদান্তন ফয ১৩.৬ তাং ফৃন্তদ্ধ সজ ১১.১ ন্তফন্তরন ভান্তওযন ডরায জজঙ 

 আভদান্তন ঋণত্র সঔারা  ন্তনস্পন্তিয প্রফৃন্তদ্ধ জজঙ মথাক্রজভ ১২.৮ এফং ১০.৯ তাং  

 ফযন্তি ঔাজত ঋণপ্রফা ১২.২ তাং সফজড়জঙ (জজেম্বয ১৩ এয তুরনা সজেম্বয ১৪)  

 প্রফা আ সফজড়জঙ ২২.৬ তাং  

 বফজদন্তও ভদু্রায ন্তযচাবয ৩০ সজেম্বয, ২০১৪ তান্তযজঔ প্রা ২২.০ ন্তফন্তরন ডরাজয উন্পীত 
জজঙ 

 জডট- টু- জডট ন্তবন্তিজত ভরূযস্ফীন্তত সজেম্বয ২০১৩ এয ৭.১ তাং জত সজেম্বয 
২০১৪ ভজ ৬.৮ তাংজ সনজভ এজজঙ। 

ভাননী স্পীওায  

৯। ঘরন্তত ২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজওয ফাজচট ফাস্তফান অগ্রকন্ততয 

প্রন্ততজফদন উিাজনয রৄরুজতই আন্তভ দৃন্তি ন্তদজত ঘাই যওাজযয যাচস্ব আযণ  ফয 
ন্তযন্তিন্ততয ন্তদজও। এযয, সদজয াভন্তিও অথযননন্ততও ন্তযন্তিন্ততয াম্প্রন্ততও ন্তঘত্র ভান ংজদ 
তুজর ধযায সঘিা ওযফ। ফজজল,  এফাজযয ফাজচজট কৃীত ওন্তত গুরুত্বূণয অঙ্গীওায 
ফাস্তফাজন সজেম্বয, ২০১৪ মযি ান্তধত অগ্রকন্ততয য ন্তওঙুটা আজরাওাত ওযফ। 
এঙাড়া, প্রন্ততজফদজনয সজল ন্তযন্তি ন্তাজফ অিবুযি ওযা জজঙ প্রথভ প্রান্তিজও যওাজযয 
আ- ফযজয কন্ততধাযা এফং াভন্তিও অথযননন্ততও ন্তযন্তিন্ততয এওন্তট ন্তঘত্র। এঔাজন উজল্লঔ ওযা 
প্রজাচন, ঘরন্তত অথযফঙয জত ন্তচন্তডন্ত’য ন্তবন্তি ফঙয ১৯৯৫- ৯৬ এয িজর ২০০৫- ০৬ এ 
ন্তযফতযন ওযা জজঙ। ভজন যাঔা বাজরা সম, নতনু ন্তাজফ ন্তচন্তডন্ত অজনও সফজড় মাায পজর 
ন্তচন্তডন্ত’য অনুাত ন্তজজফ অন্যান্য সম ফ অথযননন্ততও ূঘও ন্তফফতৃ  তাজত ফযাও ন্তযফতযন 
জজঙ। সমভন, ুযাতন ন্তচন্তডন্ত’য অনুাত ন্তজজফ যওান্তয আ কত অথযফঙজয সমঔাজন ন্তঙর  
১২.০ তাং তা এঔন ওজভ জজঙ ১০.৫ তাং। 



 

২০১৩- ১৪ অথযফঙজযয যাচস্ব আযণ ন্তযন্তিন্তত 

১০। রৄরুজতই আন্তভ ন্তফকত ২০১৩- ১৪ অথযফঙজযয যাচস্ব আযণ ন্তযন্তিন্ততয য ংজক্ষ্জ 
আজরাওাত ওযজত ঘাই। কত ২০১৩- ১৪ অথযফঙজযয ংজান্তধত ফাজচজট সভাট যাচস্ব আযজণয 
রক্ষ্যভাত্রা ন্তঙর ১ রক্ষ্ ৫৬ হ     ৬৭১ সওান্তট টাওা ( ন্তচন্তডন্ত’  ১১. ৬ তাং)। অথযফঙয সজল 
সভাট যাচস্ব আযজণয ন্তযভাণ দ াঁড়   ১ রক্ষ্ ৪১ াচায ৬০৩ সওান্তট টাওা ( ন্তচন্তডন্ত’য ১০.৫ তাং) মা 
ংজান্তধত রক্ষ্যভাত্রায প্রা ৯০.৪ তাং। ূফযফতযী ২০১২- ১৩ অথযফঙজযয তুরনা এ যাচস্ব আযণ 
১০.৫  তাং সফন্ত। 

অথযফঙয ২০১৪- ১৫:  প্রথভ প্রান্তিজওয যাচস্ব আযণ ন্তযন্তিন্তত 

১১। এফায দৃন্তি সপযাজত ঘাই ঘরন্তত ২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয ফাজচজট ন্তনধযান্তযত রক্ষ্যভাত্রায ন্তফযীজত প্রথভ 
প্রান্তিজওয যাচস্ব আযণ ন্তযন্তিন্ততয ন্তদজও। ২০১৪- ১৫ অথযফঙজয যাচস্ব আযজণয রক্ষ্যভাত্রা ন্তনধযাযণ ওযা 
জজঙ ১ রক্ষ্ ৮২ হ     ৯৫৪ সওান্তট টাওা ( ন্তচন্তডন্ত’য ১২.০ তাং)। প্রথভ প্রান্তিজও আন্তযত 
যাচজস্বয ন্তযভাণ ৩৪ াচায ৭৮৫ সওান্তট টাওা, মা ফাজচজটয রক্ষ্যভাত্রায ১৯.০ তাং। প্রথভ 
প্রান্তিজও রক্ষ্যভাত্রায প্রা এও ঞ্চভাং অন্তচযত জজঙ, তাই যাচস্ব আযজণয রক্ষ্য অচযজন 
আভাজদয তৎযতা আজযা ফাড়াজনা প্রজাচন। এ রজক্ষ্য আভযা ওাচ ওজয মান্তি।  

ভাননী স্পীওায  

২০১৩- ১৪ অথযফঙজযয যওান্তয ফয ন্তযন্তিন্তত  

১২। আভযা এঔন দৃন্তি সপযাজফা যওাজযয ফয ন্তযন্তিন্ততয ন্তদজও। ২০১৩- ১৪  অথযফঙজযয 
ংজান্তধত ফাজচজট সভাট ফযজয প্রাক্করন ওযা জন্তঙর ২    ১৬ হ     ২২২ সওান্তট টাওা 
(ন্তচন্তডন্ত’য ১৬.০ তাং); এয ভজধয অনুন্পন অন্যান্য ফয ১ রক্ষ্ ৫৬ হ     ২২২ সওান্তট 
টাওা এফং ফান্তলযও উন্পন ওভযূন্তঘয ফয ৬০ হ     সওান্তট টাওা। অনুন্পন অন্যান্য ফয 
জজঙ ১ রক্ষ্ ৩৮ াচায ৯৪৮ সওান্তট টাওা মা ংজান্তধত ফযাজেয প্রা ৮৮.৯ তাং এফং 
২০১২- ১৩ অথযফঙজযয তুরনা প্রা ১১. ৬ তাং সফন্ত। ফান্তলযও উন্পন ওভযূন্তঘ 
( এন্তডন্ত) ফয জজঙ ংজান্তধত  ফযাজেয প্রা ৯১. ৬ তাং মা ২০১২- ১৩ অথযফঙজযয এন্তডন্ত 
ফয অজক্ষ্া প্রা ১১.১  তাং সফন্ত। ান্তফযওবাজফ ২০১৩- ১৪ অথযফঙজয সভাট ফয জজঙ ১ 
রক্ষ্ ৯৩ াচায ৯১৬ সওান্তট টাওা ( ন্তচন্তডন্ত' য ১৪. ৪ তাং) মা ২০১২- ১৩ অথযফঙজযয তুরনা 
১১. ৪ তাং     ।     



 

অথযফঙয ২০১৪- ১৫:  প্রথভ প্রান্তিজওয যওান্তয ফয ন্তযন্তিন্তত 

১৩। ঘরন্তত ২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয ফাজচজট সভাট ফযজয রক্ষ্যভাত্রা ন্তনধযাযণ ওযা জজঙ 
২    ৫০ াচায ৫০৬ সওান্তট টাওা ( ন্তচন্তডন্ত’  ১৬.৪ তাং)। এয ভজধয অনুন্পন 
অন্যান্য ফয ১    ৭০ াচায ১৯১ সওান্তট টাওা ( ন্তচন্তডন্ত’  ১১. ১ তাং) এফং ফান্তলযও উন্পন 
ওভযূন্তঘয ফয ৮০ াচায ৩১৫ সওান্তট টাওা ( ন্তচন্তডন্ত’  ৫. ৩ তাং)। প্রথভ  প্রান্তিজও 
সভাট ফয জজঙ ৩৬ াচায ৫২৩ সওান্তট টাওা ( ফাজচজটয ১৪.৬ তাং)। এয ভজধয অনুন্পন 
অন্যান্য ফয ২৯ হ     ৬৯৪ সওান্তট টাওা ( ফাজচজটয প্রা ১৭. ৫ তাং)। ান্তফযওবাজফ, ঘরন্তত 
অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও কত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজওয তুরনা সভাট ফয ১৩. ৪ 
তাং, এন্তডন্ত ফয ৯.০ তাং এফং অনুন্পন অন্যান্য ফয ১৪. ৫ তাং সফজড়জঙ।   

ভাননী স্পীওায 

১৪। আন্তন চাজনন, প্রফৃন্তদ্ধয রক্ষ্যভাত্রা অচযজনয সক্ষ্জত্র আভাজদয এওন্তট ফড় ঘযাজরঞ্জ জরা 
ফান্তলযও উন্পন ওভযূন্তঘয পর ফাস্তফান। ঘরন্তত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও ফান্তলযও উন্পন ওভযূন্তঘ 
ফাস্তফান্তত জজঙ ৬ াচায ৮২৮ সওান্তট টাওা। ন্তফকত অথযফঙজযয এওই ভজ মা ন্তঙর ৬ াচায 
২৬৭ সওান্তট টাওা। ইা সভাজটই জিালচনও ন। ফান্তলযও উন্পন ওভযূন্তঘ ফাস্তফাজনয ায ফাড়াজনায 
রজক্ষ্য আভযা অথযননন্ততও ম্পওয ন্তফবাক, দাতাজকাষ্ঠী  প্রওল্প ফাস্তফানওাযী ভন্ত্রণার/ন্তফবাক/ংিায 
ভজধয ওামযওয ভন্ব  ফৃৎ প্রওল্পগুজরায অগ্রকন্ততয ন্তনন্তভত ন্তযফীক্ষ্জণয য সচায ন্তদজন্তঙ। 
ভাননী প্রধানভন্ত্রীজও প্রধান ওজয ঙন্তট ফৃৎ প্রওজল্পয (দ্মা ফহুভুঔী সতু প্রওল্প, যাভার 

ওরান্তবন্তিও ন্তফরৃযৎ সওন্ ন্তনভযাণ প্রওল্প, রূুয াযভাণন্তফও ন্তফরৃযৎ িান প্রওল্প, ঢাওা ভা সযন্তড 
িানন্তচট উন্পন প্রওল্প, এনএরন্তচ সলান্তটং সটাজযচ এফং ন্তযকযান্তন্তপজওন ইউন্তনট ন্তনভযাণ প্রওল্প  কবীয 

ভুদ্র ফন্দয ন্তনভযাণ প্রওল্প) ফাস্তফান অগ্রকন্তত ন্তযফীক্ষ্জণয চন্য এওন্তট ‘Fast Track Project 

Monitoring Committee’         হ        

ফাজচট খাটন্তত ন্তযন্তিন্তত 

১৫। ২০১৩- ১৪  অথযফঙজয ংজান্তধত ফাজচট খাটন্তত প্রাক্করন ওযা জন্তঙর ন্তচন্তডন্ত' য 
৪.৪ তাং (অনুদান ফযতীত)। অথযফঙয সজল সভাট ফাজচট খাটন্তত দাৌঁড়া ন্তচন্তডন্তয ৩.৯ 
তাং। খাটন্তত অথযাজন বফজদন্তও ূত্র জত ন্তচন্তডন্ত’য ০.৭ তাং এফং অবযিযীণ ূত্র 
জত ন্তচন্তডন্ত’য ৩.২ তাং অজথযয ংিান ওযা । ঘরন্তত অথযফঙজয ফাজচট খাটন্তত প্রাক্করন ওযা 
জজঙ ৬৭ াচায ৫৫২ সওান্তট টাওা মা ন্তচন্তডন্ত' য ৪.৪ তাং। খাটন্তত অথযাজন বফজদন্তও 
ূত্র জত ন্তচন্তডন্ত’য ১.৬ তাং এফং অবযিযীণ ূত্র হ   ন্তচন্তডন্ত’য ২.৮ তাং ংিাজনয 
ন্তযওল্পনা যজজঙ। ফযাংও ফন্তবূযত উৎ (চাতী ঞ্চ ত্র) জত এ মযি প্রান্তপ্ত জিালচনও। 
এওই াজথ ফযাংও উৎ জত ঋণ গ্রণ রক্ষ্যভাত্রায ভজধয ীন্তভত যাঔজত আভাজদয প্রজঘিা অফযাত 
আজঙ। আন্তন সচজন ঔুন্ত জফন সম, ঘরন্তত অথযফঙজয ফাজচট খাটন্তত ন্তচন্তডন্ত’য ৪.৪ তাংজয 



 

ভজধযই আজঙ। ন্তচন্তডন্ত’য তাং ন্তজজফ যওান্তয ঋজণয ন্তিন্তত ফতযভাজন ৩৫.১ তাং, মা অতযি 

নী। ান্তফযওবাজফ যওান্তয ঋণ ফযফিানা আভাজদয অফিান সফ জিালচনও।  

ভাননী স্পীওায 

ভুদ্রা  ঋণ ন্তযন্তিন্তত 

১৬। এফায আন্তভ দৃন্তি সদফ ভুদ্রা  ঋণ ন্তযন্তিন্ততয ন্তদজও। ফযাফজযয ভত ঘরন্তত 
অথযফঙজয প্রফৃন্তদ্ধ াও ভদু্রানীন্তত অনুযজণয ধাযা অফযাত সযজঔন্তঙ। এওই াজথ ভূরযস্ফীন্তত 
৬.৫ তাংজ নান্তভজ আনজত যাচস্ব, ভুদ্রা  ভদু্রা ন্তফন্তনভ ায নীন্ততয মথামথ ভন্বজয প্রজঘিা 
ঘান্তরজ মান্তি। প্রথভ প্রান্তিও সজল ফযাও ভদু্রা যফযাজয ফঙযন্তবন্তিও প্রফৃন্তদ্ধ জজঙ ১৫.৭ 
তাং। সজেম্বয, ২০১৪ সজল ূফযফতযী ফঙজযয এওই ভজয তুরনা সফযওান্তয ঔাজত ঋণ 
যফযা প্রফৃন্তদ্ধ জজঙ ১২.২ তাং। এওই ভজ অবযিযীণ ঔাজত ঋজণয প্রফৃন্তদ্ধ জজঙ ১২.৩ 
তাং। উজল্লঔয সম, ফাংরাজদ ফযাংজওয ফযজল আন্তথযও নীন্তত ন্তফফৃন্ততসত ন্তডজম্বয, ২০১৪ নাকাদ 
ফযাও ভদু্রা যফযাজয রক্ষ্যভাত্রা ন্তনধযাযণ ওযা জজঙ ১৬.০ তাং। ন্তনট অবযিযীণ ঋণ 
ফযাও ভদু্রা যফযাজয উাদানভূ ফাংরাজদ ফযাংজওয ভুদ্রানীন্তত ন্তফফৃন্তত’য রক্ষ্যভাত্রায ভজধযই 
যজজঙ। মন্তদ ঈদজওন্তন্ও সযন্তভটযান্ফ প্রফাজয প্রবাজফ ঘরন্তত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও ন্তযচাবয 
ভুদ্রায প্রফৃন্তদ্ধ রক্ষ্যভাত্রায সঘজ ন্তওঙুটা সফন্ত  ন্তঙর।  

১৭। আনাজদয আন্তভ এ ভজভয আেস্ত ওযজত ঘাই সম, যওান্তয ঔাজতয ঋণ প্রফা ভুদ্রা  আন্তথযও 
ঔাত ফযফিানায য সওানরূ ফাড়ন্তত ঘা বতন্তয ওযজঙ না। ঘরন্তত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিও 
সজল যওান্তয ঔাজত ন্তনট ঋণ গ্রজণয প্রফৃন্তদ্ধ ন্তঙর ১০.৩ তাং, ন্তফকত অথযফঙজযয এওই ভস মা 
ন্তঙর ২০.০ তাং। রক্ষ্যভাত্রায তুরনা অন্তধওতয  ঞ্চত্র ন্তফক্রসয পজর ফযাংও ফযফিা জত 
যওাজযয ঋণ গ্রজণয ন্তযভাণ ওজভজঙ। ঘরন্তত অথযফঙজয ফযাংও ফযফিা জত যওাজযয ঋণ 
গ্রজণয রক্ষ্যভাত্রা ন্তনধযাযণ ওযা জজঙ ৩১ াচায ২২১ সওান্তট টাওা। প্রতযাানুমাী উন্পন 
ওভযওাডড তযান্তন্বত জর অথযফঙজযয অফন্তি ভজ যওাজযয ঋণ গ্রণ রক্ষ্যভাত্রায ওাঙাওান্তঙ ঘজর 
সমজত াজয। 

১৮। অনুৎাদনীর ঔাজত ঋজণয প্রফা ন্তনন্ত্রজণয াাান্ত ওৃন্তল, কু্ষ্দ্র, ভাছান্তয  ফৃৎ 
ন্তল্পঔাত অন্যান্য উৎাদনীর ঔাজত ঋজণয প্রফা ওান্তিত মযাজ যাঔজত নানাভঔুী দজক্ষ্ 
গ্রণ ওযা জজঙ। ওৃন্তলন্তনবযয গ্রাভীণ অথযনীন্ততজও ঘাঙ্গা যাঔজত াম্প্রন্ততও ভজ উজল্লঔজমাকয 
ন্তযভাজণ ওৃন্তল ঋণ ন্তফতযণ ওযা জজঙ। ২০১৩- ১৪ অথযফঙজয আভযা ফযাংও ফযফিায ভাধযজভ সভাট 
১৬ াচায ৩৭ সওান্তট টাওায ওৃন্তল  ল্লী ঋণ ন্তফতযণ ওজযন্তঙ। ঘরন্তত অথযফঙজয এই ঋণ ন্তফতযজণয 
রক্ষ্যভাত্রা যজজঙ ১৫ াচায ৫৫০ সওান্তট টাওা। চুরাই- সজেম্বয ভওাজর এই রক্ষ্যভাত্রায প্রা 
১৭.৭ তাং অথযাৎ সভাট ২ াচায ৭৫০ সওান্তট টাওা ন্তফতযণ ওযা জজঙ। এঙাড়া, আজরাঘয 
ভওাজর ন্তফআযন্তডন্তফ ন্তনচস্ব অথযাজন সভাট ১৪৭ সওান্তট টাওায ওৃন্তল  ল্লী ঋণ ন্তফতযণ ওজযজঙ।  



 

১৯।  আন্তন সচজন ঔুন্ত জফন, ঘরন্তত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও সুজদয াজযয সক্ষ্জত্র 
ইন্ততফাঘও ন্তযফতযন জজঙ। তপন্তন্তর ফযাংওভজূয আভানজতয সুজদয ায (বান্তযত কড়) প্রথভ 
প্রান্তিও সজল ৭.৫ তাংজ সনজভ এজজঙ, কত অথযফঙজযয এওই ভজ মা ন্তঙর ৮.৫ তাং। 
অন্যন্তদজও, ফযাংও ঋজণয সুজদয ায (বান্তযত কড়) সজেম্বয ২০১৩ এয ১৩.৫ তাং জত হ্রা 
সজ সজেম্বয ২০১৪ ভজ ১২.৬ তাং জজঙ। ান্তফযওবাজফ আভানত  ঋজণয সুজদয াজযয 
ফযফধান ওজভ সজেম্বয ২০১৪ সজল ৫.১ তাংজ দাৌঁন্তড়জজঙ। 

ভূরযস্ফীন্তত 

২০। ভূরযস্ফীন্ততজও নী মযাজ যাঔজত ফতযভান যওাজযয প্রজঘিা অফযাত যজজঙ 
এফং ইজতাভজধয আভযা পর জন্তঙ। আন্তন সচজন ঔুন্ত জফন সম, কত অথযফঙজযয সলবাক 
জত ভূূ্রযস্ফীন্ততয ক্রভহ্রাভান ধাযা অফযাত যজজঙ এফং ঘরন্তত অথযফঙজযয প্রথভ ন্ততন ভাজ 
ভূরযস্ফীন্তত ওজভজঙ। সজেম্বয ২০১৪ সজল জডট টু জডট ন্তবন্তিজত ভূরযস্ফীন্তত দাৌঁড়া ৬.৮ 
তাংজ। উজল্লঔয সম, াধাযণ ভূরযস্ফীন্ততয াজথ াজথ ঔাদয ভূরযস্ফীন্তত ধাযাফান্তওবাজফ ওজভজঙ। 
ান্তফযওবাজফ স্বাবান্তফও যফযা ন্তযন্তিন্তত, ওৃন্তলজণযয উচ্চ পরন, ন্তফে ফাচাজয ঔাদযণয  
জ্বারান্তন সতজরয ন্তনম্ন ভূরয এফং াও ভুদ্রানীন্ততয প্রবাজফ ভূরযস্ফীন্তত ধীজয ধীজয রক্ষ্যভাত্রায 
ওাঙাওান্তঙ সনজভ আজঙ। এঔাজন উজল্লঔ ওযা প্রজাচন সম, ন্তফওাভান অথযনীন্ততজত ভূরযস্ফীন্ততয 
প্রফণতা  াধাযণত ঊর্ধ্যভুঔী। অথঘ ফাংরাজদজ ন্তচন্তডন্ত’য অফযাত প্রফৃন্তদ্ধয ভাজছ ভূরযস্ফীন্তত 
ক্রভ ওজভ আজঙ। এন্তট আভাজদয দক্ষ্ াভন্তিও অথযননন্ততও ফযফিানায ন্তযঘ ফন ওজয।  

াভন্তিও অথযনীন্ততয অন্যান্য ঔাতভূ 

বফজদন্তও ঔাত ন্তযন্তিন্তত  

আভদান্তন  যপ্তান্তন 

২১। এঔন আন্তভ নচয সদফ ফন্তিঃঔাত এয ন্তদজও। ফন্তিঃঔাজতয আজরাঘনায রৄরুজতই 
যপ্তান্তনঔাজতয াম্প্রন্ততও কন্ততধাযা ন্তনজ ন্তওঙু ওথা ফরজত ঘাই। ঘরন্তত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও 
যপ্তান্তন ঔাজতয প্রফৃন্তদ্ধ ন্তওঙটুা ভন্থয। এ ভজ যপ্তান্তন ঔাজত অন্তচযত প্রফৃন্তদ্ধ ০.৯ তাং। ঘাভড়াচাত 
ণয যপ্তান্তনয সক্ষ্জত্র প্রফৃন্তদ্ধ ফাড়জর ন্তনট যায, জবন কাজভযডটস্  এফং াটচাত ণয যপ্তান্তনয 
প্রফৃন্তদ্ধ প্রতযাা ূযজণ ক্ষ্ভ ন্তন। প্রধান প্রধান যপ্তান্তন ফাচাযগুজরাজত প্রতযাায তরুনা 
অথযননন্ততও নুরুদ্ধাজযয েথকন্ততয ওাযজণ যপ্তান্তন রক্ষ্যভাত্রা অচযন ফযাত জি। তজফ, াম্প্রন্ততও 
প্রফণতা জত অনুভান ওযা মা সম, যওাজযয যপ্তান্তন ণয  ফাচায ফহুভুঔীওযণ নীন্তত ওাচ ওযজত 
রৄরু ওজযজঙ।  

২২। ফাংরাজদজয অথযননন্ততও প্রফৃন্তদ্ধয সঙজন যপ্তান্তনঔাজতয ন্তিারী বূন্তভওায ওথা ন্তফজফঘনা 
ওজয শ্রন্তভও অন্তধওায ংযক্ষ্ণ  ওাযঔানায ওভযন্তযজফ উন্পজন নানাভুঔী দজক্ষ্ গ্রণ ওযা 
জজঙ। এঙাড়া, প্রধান ফান্তণচয জমাকী যাষ্ট্রভূ সমভন-  ভান্তওযন মুিযাষ্ট্র, বাযত, ঘীন  



 

চাাজনয ভত সদভজূয প্রফনৃ্তদ্ধ ফাড়ায ম্ভাফনা াভজনয ন্তদনগুজরাজত যপ্তান্তনঔাজত ইন্ততফাঘও 
বূন্তভওা যাঔজফ। তরৃন্তয ঘীন  বাযজতয ভত উদীভান অথযনীন্ততয সদভজূ ফান্তণচয ম্ভাফনা ফৃন্তদ্ধ 
দীখযজভাজদ আভাজদয যপ্তান্তন ফান্তণজচযয চন্য রাবচনও জফ। আা ওযন্তঙ, অথযফঙয সজল 
রক্ষ্যভাত্রা অনুমাী যপ্তান্তন আ ৩৩.২ ন্তফন্তরন ভান্তওযন ডরাজয উন্পীত ওযা ম্ভফ জফ। 

২৩।                                                      ও আ দ          
কন্ততীর থাজও                     ও            আ দ      ড়                     
       আ দ           ও             হ     ১৩.৬                               
       ৭.৮         

সযন্তভটযান্ফ 

২৪। উন্পত ন্তফজে অথযননন্ততও ুনরুদ্ধাজযয ভন্থযকন্তত  ভধযপ্রাজঘয ঘরভান ংওট জে প্রফা 
আজয সক্ষ্জত্র দশৃ্যত ঘাঙ্গাবাফ ন্তপজয এজজঙ। ঘরন্তত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও সযন্তভটযান্ফ প্রফা 
কত অথয ফঙজযয এওই ভজয তুরনা সফজড়জঙ প্রা ২৩ তাং। সভ সুভ- প্রবাফ (ঈদ  
রৃকযাূচা) প্রিন্প থাওজর ান্তফযওবাজফ সযন্তভটযান্ফ আজয সক্ষ্জত্র অগ্রকন্তত ন্তফকত অথযফঙজযয তরুনা 
বাজরা।  

২৫। দীখযজভাজদ সযন্তভটযান্ফ প্রফাজয ন্তিন্ততীরতা ন্তনবযয ওযজফ চনন্তি আভদান্তনওাযও 
সদভূজ ন্তবা ন্তনন্ত্রণচন্তনত ফাধা দূয ায য। াম্প্রন্ততও ভজ ভান, ওাতায  ন্তঙ্গাুজয 
চনন্তি যপ্তান্তন আাফযাঞ্জও জর স ন্তদ আযফ, ভারজন্তা  ংমুি আযফ আন্তভযাজত চনন্তি 
যপ্তান্তন হ্রা উজিক বতন্তয ওযজঙ। যওাজযয কূটননন্ততও  প্রান্তনও তৎযতায পজর াম্প্রন্ততও 
ভজ ন্তফন্তবন্প অপ্রঘন্তরত ফাচাজয আভাজদয চনন্তি যপ্তান্তন সফজড়জঙ। তজফ, এয াাান্ত যুজনা 
শ্রভফাচাযভজূ চনন্তি যপ্তান্তন ন্তনন্তফযঘ্ন ওযজত যওান্তয ংজেজলয সঘজ সফযওান্তয ঔাজতয 
ন্তফওাজও উৎান্তত ওযা প্রজাচন ফজর ভজন জি। 

বফজদন্তও ভুদ্রা  ন্তযচাবয 

২৬। এফায বফজদন্তও ভদু্রায ন্তফন্তনভ ায  ন্তযচাবয ন্তযন্তিন্তত ন্তনজ ন্তওঙু ওথা ফরফ। 
আভদান্তনওৃত দ্রফয  সফাচন্তনত ফয ফৃন্তদ্ধয ওাযজণ ঘরন্তত ন্তাজফ খাটন্তত বতন্তয জর আন্তথযও 
ন্তাজফ বফজদন্তও উৎ জত অথয প্রফা ফৃন্তদ্ধয ওাযজণ ান্তফযও সরনজদন বাযাজভয অনুকূর অফিা 
ন্তফযাচ ওযজঙ। সজেম্বয সজল ন্তযচাজবযয ন্তযভাণ দাৌঁন্তড়জজঙ ২১.৮ ন্তফন্তরন ভান্তওযন ডরায মা ন্তদজ 
৬ (ঙ) ভাজয অন্তধও ভজয আভদান্তন ফয সভটাজনা ম্ভফ। এওইাজথ বফজদন্তও ভদু্রায ন্তফন্তনভ 
ায ন্তিন্ততীর যজজঙ, মা যপ্তান্তন  প্রফা আজয চন্য াও। াভজনয ন্তদনগুজরাজত যপ্তান্তন 
ন্তযন্তিন্ততয প্রতযান্তত উন্পন্তত, প্রফা- আজয প্রফৃন্তদ্ধ, ন্তফজদন্ত ন্তফন্তনজাজকয ক্রভপ্রায  বফজদন্তও 
াাময প্রান্তপ্তয ভধয ন্তদজ ান্তফযও ন্তযচাবয ন্তযন্তিন্তত  ভুদ্রা ন্তফন্তনভ ায াভন্তিও অথযননন্ততও 
ন্তিন্ততীরতায চন্য অনুকূর থাওজফ ফজর আা ওযন্তঙ। 



 

ভাননী স্পীওায 

ঘরন্তত অথযফঙজযয ফাজচজট প্রন্ততশ্রুত ওন্তত ন্তফলজয অগ্রকন্তত 

২৭। ঘরন্তত অথযফঙজযয ফাজচটন্তট আভাজদয যওাজযয ন্তিতী সভাজদ প্রথভ ূণযাঙ্গ ফাজচট। 
ফূযজভাজদ ফাজচজট সখান্তলত আভাজদয অন্তধওাং প্রন্ততশ্রুন্তত ফাস্তফান্তত জজঙ। ন্তওঙু প্রন্ততশ্রুন্তত 
ফাস্তাফাজনয অজক্ষ্া আজঙ মা আভযা এ সভাজদ ফাস্তফান ওযজফা। এ অথযফঙজযয ফাজচজট 
আভযা নানাভুঔী ওভযূন্তঘয সখালণা ন্তদজন্তঙ। ফূয সভাজদয ফাস্তফানাধীন প্রন্ততশ্রুন্তত এফং ঘরন্তত 
সভাজদ নতুনবাজফ রৄরু ওযা ওামযক্রভভূজয প্রথভ প্রান্তিও মযি অগ্রকন্ততয এওন্তট ন্তঘত্র আনাজদয 
অফকন্ততয চন্য তুজর ধযন্তঙ।  

২৭.১। ন্তফরৃযৎ  জ্বারান্তন  

আভাজদয রক্ষ্য জরা ২০২১ ার নাকাদ ন্তফরৃযজতয উৎাদন ২৪ াচায সভকাাজট উন্পীত ওযা 
এফং যফযা মাজত উৎাদন ক্ষ্ভতায ৮০ তাংজয ন্তনজঘ না নাজভ তা ন্তনন্তিত ওযা। এ অথযফঙজযয 
ফাজচজট ন্তফরৃযৎ উৎাদন ক্ষ্ভতা ২০১৭ ার নাকাদ ১৮ াচায ১৬২ সভকাাজট উন্পীত ওযায 
আা ফযি ওজযন্তঙরাভ। ইজতাভজধয িান্তত ক্ষ্ভতা দাৌঁন্তড়জজঙ ১১ াচায ২৬৫ সভকাাট। সদী 
উৎাদন ফাড়াজনায াাান্ত আভযা আঞ্চন্তরও জমান্তকতায ভাধযজভ ন্তফরৃযজতয খাটন্তত ন্তনযজনয 
উজদযাক ন্তনজন্তঙ। এয আতা বাযত অন্যান্য প্রন্ততজফী সদভূ জত সভাট ৬ াচায ৫০০ 
সভকাাট ন্তফরৃযৎ আভদান্তনয ন্তযওল্পনা গ্রণ ওজযন্তঙ। কযান্তবন্তিও ন্তফরৃযৎ উৎাদজনয য 
ন্তনবযযীরতা ধীজয ধীজয ওন্তভজ আনজত এফং ন্তফরৃযৎ ভস্যায এওন্তট দীখযজভান্তদ ভাধাজনয রক্ষ্যজও 
াভজন সযজঔ াফনা সচরা প্রন্ততন্তট ১ াচায সভকাাট ক্ষ্ভতাম্পন্প রৃ’ন্তট াযভাণন্তফও ন্তফরৃযৎজওন্ 

িাজনয ওাচ রৄরু ওজযন্তঙ। আভযা ন্তযজফফান্নফ জ্বারান্তন জত ২০১৫ াজরয ভজধয ৮০০ 
সভকাাট ন্তফরৃযৎ উৎাদন ওযজফা। এ ঔাত সথজও ফতযভান উৎাদন ক্ষ্ভতা ৪০৪ সভকাাট। 

২৭.২। ওনৃ্তল  ল্লী উন্পন 

চাতী ওৃন্তল নীন্তত ২০১৩ এয আজরাজও রক্ষ্যান্তবভঔুী ওৃন্তল প্রজণাদনা  উওযণ াতা প্রদান, 
ফীচ উৎাদন  ংযক্ষ্ণ, স্য ফহুভঔুীওযণ, ওৃন্তল চন্তভয আতা ম্প্রাাযণ, সঘ সুন্তফধা 
ন্তনন্তিতওযজণ আভযা আভাজদয ওামযক্রভভূ অফযাত সযজঔন্তঙ। এওর ওামযক্রজভয পরতা ওৃন্তল 
ঔাজত প্রফৃন্তদ্ধয ধাযাফান্তওতা ফচা যজজঙ। ওৃন্তলজণযয ন্যামযভূরয ন্তনন্তিত ওযজত ভূরয াতা 
প্রদাজনয াাান্ত ইজতাূজফয কঠন ওযা ওলৃও ক্লাফ, ওৃন্তল ন্তফনন দর, ওৃন্তল ণয প্রন্তক্রাওযণ 
সওন্ভূ ওামযওয বূন্তভওা যাঔজঙ। ওৃন্তল ঔাজতয অচযন ধজয যাঔা এফং উিজযািয উন্পজনয রজক্ষ্য 
কজফলণায য সচায ন্তদজন্তঙ আভযা। াাান্ত, প্রমনু্তি স্তািজযয চন্য ওৃন্তল ংন্তেি ন্তফন্তবন্প 
মযাজয ফযন্তিফকযজও প্রন্তক্ষ্ণ প্রদাজনয ওাচ ঘরভান যজজঙ।  



 

২৭.৩। ভানফ ম্পদ উন্পন  

ন্তক্ষ্া-  ভানফ ম্পদ উন্পজনয ওথা ফরজত সকজর রৄরুজত ফরজত জফ ন্তক্ষ্াঔাজতয ওথা। আভাজদয 
ন্তফকত সভাজদ প্রণীত ‘ন্তক্ষ্া নীন্তত ২০১০’ ফাস্তফাজনয রজক্ষ্য ন্তফন্তবন্প ন্তফদযারজ ৬ষ্ঠ  ৭ভ সশ্রন্তণয 
াঠদান ঘার ুওযা, ওান্তযকন্তয ন্তক্ষ্ায প্রায  এ ন্তফলও নীন্তত প্রণন ইতযান্তদ ওাচ ঘরভান আজঙ। 
ন্তক্ষ্া সক্ষ্জত্র নাযী ুরুজলয বফলভয হ্রাজ ন্তফন্তবন্প দজক্ষ্ সনা জজঙ। নাযী ন্তক্ষ্াথযীজদয ংযন্তক্ষ্ত 
আন  ১০ তাং জত ২০ তাংজ উন্পীত ওযা জজঙ। ন্তফন্তবন্প মযাজয ঙাত্রীজদয উফৃন্তি প্রদান 
প্রন্তক্রা অফযাত যজজঙ। এঙাড়া, ন্তফজ্ঞানী, ভাচন্তফজ্ঞানী  প্রমনু্তিন্তফদ কজড় সতারায রক্ষ্য ন্তনজ 
ন্তক্ষ্াঔাজত উচ্চতয কজফলণা াতা ওভযূন্তঘ ফাস্তফান ওজয ঘজরন্তঙ। আঞ্চন্তরও বফলভয হ্রাজয 
ন্তফলন্তট আভাজদয যওাজযয ন্তক্র ন্তফজফঘনা আজঙ। এ রজক্ষ্য এরাওান্তবন্তিও ন্তফন্তবন্প মযাজয 
ন্তক্ষ্া প্রন্ততষ্ঠান ন্তনভযাজণয ওাচ অফযাত সযজঔন্তঙ। ভূরধাযায াজথ ঙ্গন্তত সযজঔ ভাদ্রাা ন্তক্ষ্াজও 
মুজকাজমাকী ওযায চন্য আফন্তশ্যও ন্তফলভজূ অন্তবন্প াঠযনূ্তঘ ঘারু ওজযন্তঙ। ন্তক্ষ্া সক্ষ্জত্র আভযা 
সফন্ত গুরুত্ব ন্তদন্তি তথয- প্রমনু্তিন্তনবযয ফৃন্তিভূরও ন্তক্ষ্ায য। 

স্বািয-  ওজরয চন্য ভানম্মত সফা প্রদাজনয রক্ষ্য ন্তনজ স্বািযঔাজত আভযা সম ওর দজক্ষ্ 
ন্তনজন্তঙরাভ তায ধাযাফান্তওতা ফচা সযজঔন্তঙ। এয পজর ইজতাভজধয স্বািযজফায মজথষ্ঠ উন্পন্তত 
জজঙ। ভাতৃভৃতুয  ন্তরৄভতৃুয ায হ্রা সজজঙ, স্মাজব্দয উন্পন রক্ষ্য অচযনওাযী অন্যতভ সদ 
ন্তজজফ ন্তফজে ফাংরাজদজয ভঔু উজ্জ্বর জজঙ। তজফ স্বীওায ওযজত জফ সম, মজথি সঘিা জে 
ন্তফকত সভাজদ রৄরু ওযা চাতী লধ নীন্তত  লধ ন্তনন্ত্রণ অধযাজদ ারনাকাদওযণ, চাতী 
স্বািযনীন্তত, সযাকী ওরযাণ তন্তফর নীন্ততভারাভূ প্রণজনয ওাচ এঔন সল ওযা ম্ভফ ন্তন। 
ওাচগুজরা এ সভাজদ ম্পন্প ওযায আা যান্তঔ।  

২৭.৪। সব ত অফওাঠাজভা 

আভাজদয ূফয সভাজদয ধাযাফান্তওতা ভন্তন্বত ন্তযফন নীন্তত অনুযণ ওযন্তঙ আভযা। এয 
আজরাজও ড়ও  সমাকাজমাক ফযফিায উন্পন অফযাত আজঙ। মযত াচারার (যিঃ) 
আিচযান্ততও ন্তফভানফন্দয জত ঢাওা ঘট্টগ্রাভ ড়জওয কুতুফঔারী মযি ৪৬.৭৩ ন্তও. ন্তভ. দীখয ঢাওা 
এন্তরজবজটড এক্সজপ্রজ, সভজিা সযর ন্তনভযাণ, সদজয প্রধান ড়ওগুজরাজও ঘাযজরজন উন্পীতওযণ 
ড়ও  সমাকাজমাক ফযফিায উন্পজন নানাভুঔী ওামযক্রভ াজত ন্তনজন্তঙ। রৄরু জজঙ ন্তনচস্ব অথযাজন 
দ্মা সত ুন্তনভযাণ প্রওজল্পয ওাচ।  

ন্তন্তন্ত উজদযাকজও ন্তিারী প্রান্ততষ্ঠান্তনও অফফ সদায প্রন্তক্রা ঘরভান যজজঙ। ন্তন্তন্ত আইন 
ভন্তন্ত্রবায নীন্ততকত অনুজভাদন রাব ওজযজঙ। চান্তয ওযা জজঙ ‘The Procedure for 

Implementation of PPP Policy and Strategy for Unsolicited Proposals 2014’। ‘ন্তন্তন্ত 

ওান্তযকযী াতা তন্তফর’ কঠন ওজয তাজত ৪০ সওান্তট টাওা িানািয ওজযন্তঙ। ন্তন্তন্তয আতা 



 

স্বািয  ন্তযফায ওরযাণ, সমাকাজমাক, কৃাণ  কণূতয, সফাভন্তযও ন্তফভান ন্তযফন  মযটন  
ভন্ত্রণার ন্তফন্তবন্প ভন্ত্রণারজয ভাধযজভ ফাস্তফান ওযা জি সফ ওজওন্তট প্রওল্প। 

২৭.৫।  প্রফাী ওরযাণ 

অথযনীন্ততয ফজঘজ ম্ভাফনাভ ঔাত ন্তজজফ অন্তবফান  দক্ষ্তা উন্পজনয য আভযা ভন্তধও 
গুরুত্বাজযা ওজযন্তঙ। আভাজদয কজড় সতারা প্রফাী ওরযাণ ফযাংজওয ভাধযজভ ২০১১ ার সথজও এ 
মযি ৬ াচায ২ ত চন ওভযীজও ভাত্র ৯ তাং যর সুজদ ৪৪ সওান্তট টাওা অন্তবফান ঋণ প্রদান 
ওযা জজঙ। ফযাংন্তওং সফায অজটাজভজনয পজর অন্তবফাী শ্রন্তভওকণ জচই  অন- রাইন ফযাংন্তওং 
এয সুন্তফধা াজি। টাওা াঠাজনায প্রন্তক্রা চ ায পজর প্রফা আ ফৃন্তদ্ধয ম্ভাফনা 
ফাড়জঙ। অন্তবফাী শ্রন্তভওজদয ান্তফযও ওরযাণ ন্তনন্তিত ওযজত ১৯৮২ াজরয ইন্তভজগ্রন অন্তডযন্যান্ফ 
ফান্ততর ওজয ‘বফজদন্তও ওভযংিান  অন্তবফাী আইন ২০১৩’ প্রণন ওযা জজঙ। এঙাড়া ১৪০ 

সওান্তট টাওায ন্তড ভান্তন ন্তদজ ‘অন্তবফান  দক্ষ্তা উন্পন তন্তফর’ কঠন ওজযন্তঙ মা সথজও প্রন্তত 

ফঙয অন্তচযত ভনুাপা ন্তদজ ফাস্তফান ওযা জি ন্তফন্তবন্প দক্ষ্তাভূরও ওামযক্রভ। শ্রভ ফাচায ম্প্রাযজণ 
আভাজদয প্রজঘিা অফযাত আজঙ। াম্প্রন্ততও ভজ নতনু সম ওজওন্তট সদজ শ্রভফাচায ম্প্রান্তযত 
জজঙ তায ভজধয অজষ্ট্রন্তরা, ন্তনউন্তচরযাডড, যান্তা, ওানাডা, সুইজডন, সুদান, গ্রী, ওজঙ্গা, 
এজতান্তনা, তানচান্তনা, রাইজফন্তযা, আরজচন্তযা, আচাযফাইচান, াুা ন্তনউন্তকন্তন, দন্তক্ষ্ণ 
আন্তিওা, এযাজঙ্গারা, নাইজচন্তযা, ফতজাানা, ন্তজযান্তরন, ন্তন্তন্তর, বুটান, ভন্তযা, সভ ন্তযতান্তনা 
প্রবৃন্তত সদ অন্যতভ। এঙাড়া নফৃি শ্রভউইংগুন্তরজত ওভযওতযা দান ওযা জি। ২৭ন্তট সচরা 
ওান্তযকন্তয প্রন্তক্ষ্ণ সওন্ এফং ৫ন্তট ইনন্তটন্তটউট অফ সভন্তযন সটওজনারন্তচ িাজনয ওাচ আজকই রৄরু 
জজঙ। ৬ন্তট প্রন্তক্ষ্ণ সওজন্য ওাচ ভাপ্ত জজঙ। ৪ন্তটয ওাচ চুন, ২০১৫ নাকাদ সল জফ ফজর 
আা ওযন্তঙ। ৫ন্তট ইনন্তটন্তটউট অফ সভন্তযন সটওজনারন্তচ িাজনয ওাচ প্রা সজলয জথ।  

২৭.৬। চনওরযাণ 

াভান্তচও ন্তনযািা সফিনীয আতা প্রদি ন্তফন্তবন্প বাতা  ওামযক্রজভয ন্তযন্তধয সম ন্তিও  
রক্ষ্যান্তবভুঔী ম্প্রাযজণয ওামযক্রভ আভযা এ সভাজদ অফযাত সযজঔন্তঙ। এয ইন্ততফাঘও প্রবাফ 
জড়জঙ দান্তযদ্র  অভতা  হ্রাজয য। ওভযজক্ষ্জত্র নাযীয অংগ্রণ ফনৃ্তদ্ধ, কু্ষ্দ্র ঋণ ওামযক্রজভয 
প্রায, নাযী উজদযািাজদয চন্য ন্তফজল প্রজণাদনা প্রদান, নাযীয প্রন্তত ন্তংতা সযাধ, নাযী  ন্তরৄ 
াঘায প্রন্ততজযাধ, প্রন্ততফন্নীজদয আন্তথযও  অন্যান্য সুন্তফধান্তদ প্রদাজনয ভাধযজভ নাযীয ক্ষ্ভতাজন 
আভাজদয যওায প্রংনী বনূ্তভওা যাঔজঙ। ‘Economic Empowerment of the Poorest in 

Bangladesh’ এয ভত ঘরভান ন্তফন্তবন্প প্রওল্প দান্তযদ্র হ্রাজ ইন্ততফাঘও বূন্তভওা যাঔজঙ। এ প্রওল্পন্তটয 

আতা ৩০ন্তট সচরায ১১৫ন্তট উজচরা ৩ রক্ষ্ ৯ াচায ৬২৯ চন সুন্তফধাজবাকী অন্ততদন্তযদ্র 
ন্তযফাযজও প্রজাচন  দক্ষ্তায ন্তবন্তিজত জফযাচ্চ ১৫ াচায টাওায ম্পদ স্তািয ওযা জজঙ, 
বনূ্তভীনজদয সদা জজঙ ঔা চন্তভ। দান্তযদ্র ন্তনযজনয চন্য সাার সডজবরজভডট পাউজডডন, 

             , এওন্তট ফান্তড় এওন্তট ঔাভায প্রওল্প, ঘয চীন্তফওান ওভযূন্তঘ, উিযাঞ্চজর 
তদন্তযজদ্রয ওভযংিান ন্তনন্তিতওযণ, ান্তফযও গ্রাভ উন্পন ভফা ন্তভন্তত কঠন, ল্লী ঞ্চ ফযাংও 



 

িান এয ভত নানা উদ্ভাফনী সও র অফরম্বন ওযা জি। এঙাড়া, ভাননী প্রধনভন্ত্রীয দযনপ্রূত 
িাী দান্তযদ্র ন্তনযন ভজডর অনুযজণ সদজয প্রন্ততন্তট ন্তযফাযজও দান্তযদ্রভুি ওযায রজক্ষ্য ‘ূন্য 
দান্তযদ্র সযাড ভযা’ ফাস্তফাজনয ওভযন্তযওল্পনা প্রণন ওযা জজঙ। 

২৭.৭। ন্তল্প ঔাত 

ন্তল্পঔাজত আভাজদয ভরূ রক্ষ্য জি শ্রভখন  ন্তযজফফান্নফ ন্তজল্পয প্রায, ওভযংিান ৃন্তি, 
সদন্ত- ন্তফজদন্ত ন্তফন্তনজাক আওলযজণয চন্য অগ্রান্তধওায ন্তবন্তিজত ওভযজও র ন্তনধযাযণ, যপ্তান্তন 
ফহুভুঔীওযণ এফং কু্ষ্দ্র  ভাছান্তয ন্তজল্পয ন্তফওা াধন। এ রক্ষ্যজও াভজন সযজঔ ‘চাতী ন্তল্প 
নীন্তত ২০১০’ ফাস্তফাজনয ওাচ অফযাত সযজঔন্তঙ। যপ্তান্তন  িানী ফাচাযভুঔী ন্তল্প ওাযঔানা 
িাজনয রজক্ষ্য ন্তফজল অথযননন্ততও অঞ্চর প্রন্ততষ্ঠায ওামযক্রভ এন্তকজ ঘজরজঙ। ‘অথয আইন, ২০১১’ 
এয আতা ন্তল্প  ফান্তণচয ম্প্রাযণ উজমাকী ওয নীন্তত প্রণজনয প্রন্তক্রা অফযাত আজঙ। 
ন্তল্পঔাজত ওভযংিান ফৃন্তদ্ধ এফং ন্তফজদজ দক্ষ্ ওভযী সপ্রযজণয রজক্ষ্য ওভযদক্ষ্তা ফৃন্তদ্ধ ংক্রাি 
প্রওজল্পয ওাচ ীঘ্রই রৄরু জত মাজি। এই প্রওজল্পয আতা ন্তক্ষ্া ভন্ত্রণার, প্রফাী ওরযাণ  
বফজদন্তও ওভযংিান ভন্ত্রণারজয অধীন ৩২ন্তট প্রন্তক্ষ্ণ সওন্ এফং ফাংরাজদ ফযাংও, ন্তজওএএপ 
এফং ৯ন্তট ন্তল্প ংকঠজনয ভাধযজভ ২ রক্ষ্ ৬০ াচায চনজও আিচযান্ততও ভাজনয দক্ষ্তা উন্পন 
প্রন্তক্ষ্ণ প্রদান ওযা জফ।  

ভাননী স্পীওায 

২৮। অথযনীন্ততয ঔাতন্তবন্তিও অগ্রকন্ততয সম ন্তঘত্র আনাজদয াভজন তজুর ধযরাভ তাজত যপ্তান্তন  
সফযওান্তয ন্তফন্তনজাজক াভন্তও েথ কন্ততয ন্তঘত্র থাওজর ন্তযন্তহন্ততয ক্রভ উন্পন্ততয উজ্জ্বর 
ম্ভাফনা ন্তযস্ফুট জ উজঠজঙ। আভায ন্তফো, প্রধান ফান্তণচয জমাকী সদভজূয াম্প্রন্ততও 
অথযননন্ততও কন্ততধাযা এফং সদজয অবযিযীণ সুন্তিন্তত াভজনয ন্তদনগুজরাজত যপ্তান্তন এফং আভদান্তন 
ঔাজত কন্ততীরতা ফাড়াজফ। ন্তফজল ওজয, ভূরধনী মন্ত্রান্ততয আভদান্তন ফৃন্তদ্ধয পজর ন্তফন্তনজাজক 
প্রফৃন্তদ্ধয ম্ভাফনা উজ্জ্বরতয জজঙ। ন্তফকত অথযফঙজয ঋণাত্মও প্রফৃন্তদ্ধ সথজও প্রফা আ প্রফা 
জিালচনও ধাযা ন্তপজয আজঙ। পজর, চনাধাযজণয অথযননন্ততও ক্ষ্ভতা ফাড়জঙ, ঘর থাওজঙ 
অবযিযীণ ঘান্তদা। াাান্ত বতন্তয জি ওভযংহাজনয সুজমাক। অন্যন্তদজও, অফওাঠাজভা উন্পজন 
আভাজদয যওাজযয ধাযাফান্তও ওামযক্রভ এফং ন্তযওল্পনা ফাস্তফাজনয ওামযওয উজদযাক সদন্ত-
ন্তফজদন্ত উজদযািাকণজও নতনু নতনু সক্ষ্জত্র ন্তফন্তনজাজক আগ্রী ওজয তুজরজঙ। ন্তনচস্ব অথযাজন দ্মা 
সতুয ভজতা ন্তফার অফওাঠাজভা ন্তনভযাজণয উজদযাক আভাজদয যওাজযয ক্ষ্ভতাযই ন্তযঘ ফন 
ওজয।  

২৯।  আন্তন চাজনন, ৬.০ তাংজয য প্রফৃন্তদ্ধ ধজয যাঔায সক্ষ্জত্র সদজয অথযনীন্ততয চাত 
ক্ষ্ভতা ইজতাভজধয প্রভান্তণত জজঙ। এয াজথ সমাক জজঙ চানুান্তয, ২০১৪ সথজও রৄরু া 
যাচননন্ততও সুন্তিন্তত, ওনৃ্তল  সফা ঔাজতয ধাযাফান্তও প্রফৃন্তদ্ধ, প্রফা আজয অগ্রকন্তত এফং 
সফযওান্তয ন্তফন্তনজাক উিুদ্ধওযণ  ভানফ ম্পদ উন্পজন আভাজদয যওাজযয প্রজঘিা। আন্তভ আহায 



 

াজথ ফরজত ান্তয সম, ঘরন্তত অথযফঙজয আভযা ৭.৩ তাং প্রফৃন্তদ্ধ অচযজন ক্ষ্ভ জফা ইনা-
আল্লা।  

৩০। ন্তযজজল আন্তভ ফরজত ঘাই, আভযা আচ এভন এও আথয- াভান্তচও বফন্তেও ন্তযন্তিন্ততজত 
দাৌঁন্তড়জ আন্তঙ সমঔাজন প্রন্ততন্তনত খটজঙ ারা ফদর। অথযনীন্তত, যাচনীন্তত, ভাচনীন্তত, ংকৃন্তত, 
ক্রীড়া, প্রমনু্তি ওর সক্ষ্জত্রই ন্তযফতযজনয সঢউ সবজঙ্গ ন্তদজি প্রথাকত ধযান- ধাযণায অঘরাতন। 
একু তজওয উন্পজনয সওন্ন্তফন্দু ন্তজজফ আন্তফবূযত জি এন্তায ন্তফজল ওজয ঘীন, বাযত, 
দন্তক্ষ্ণ সওান্তযা  চাাজনয ভত সদভূ। উন্পন ম্ভাফনাভ এই সদগুজরায াজথ অথযননন্ততও 
ম্পজওযয ক্রজভান্পন এফং সব কন্তরও অফিানকত বনওটয ফাংরাজদজয চন্য উজন্ধাঘন ওজযজঙ অায 
ম্ভাফনায িায। এ ম্ভাফনাজও ফাস্তফ রূদান ওযায চন্য প্রজাচন ৃচনীর  ওভযঠ চনন্তি, 
ন্তিারী আধুন্তনও অফওাঠাজভা, যাচননন্ততও ন্তহন্ততীরতা এফং াী, প্রাজ্ঞ, কন্ততীর জফযান্তয 
সদ- ন্তনতলী সনতৃত্ব। প্রওৃন্ততকতবাজফই আভযা সজন্তঙ অকুজতাব, ৃচনীর  ওভযঠ চনন্তি। 
অন্যন্তদজও ভান স্মিায অায ওরুণা চান্ততয চনজওয ন্তফত্র যি, আদয আয তযাজকয 
উিযান্তধওায ন্তজজফ চান্তত সজজঙ ভাননী প্রধানভন্ত্রী সঔ ান্তনাজও। তাৌঁয ঘন্তযজত্র আজঙ সম সওান 
বদফদূন্তফযাজও অকুজতাব, সম সওান ফাধায াভজন খজুয দাৌঁড়াজনায অদভয স্পৃা এফং ন্তনজচয রক্ষ্য 
ন্তনধযাযজণ কবীয প্রতয  ৃচনীরতা। এভন দক্ষ্  সমাকয াজতই যজজঙ সদ ন্তযঘারনায ভান 
দান্তত্ব। তাৌঁয াী  দূযদযী ন্তদ্ধাি গ্রজণয ক্ষ্ভতা, প্রজ্ঞা, কন্ততীরতা এফং সদজপ্রজভ উিুদ্ধ 
সনতজৃত্ব সদ এন্তকজ মাজফ অায ম্ভাফনায ন্তদকি ঙান্তড়জ। এঔন চান্তত ন্তজজফ আভাজদয প্রতযাা 
যাচননন্ততও ন্তহন্ততীরতা মা কণতজন্ত্রয ধাযা অফযাত সযজঔ অথযননন্ততও উন্পজনয কন্ততজও সফকফান 
ওযজফ, আভাজদয স ৌঁজঙ ন্তদজফ অন্তবষ্ঠ রজক্ষ্য। নানা প্রন্ততকূরতায ভাজছ ভাননী প্রধানভন্ত্রী 
চনজনত্রী সঔ ান্তনায সুজমাকয সনতৃত্ব ২০২১ এয ভজধয ভধযভ আজয ফাংরাজদ কজড় সতারায 
স্বপ্নজও ফাস্তফ রূ ন্তদজফ ইনা আল্লাহ্।  

 

সঔাদা াজপচ 

চ ফাংরা, চ ফঙ্গফন্নু। 
 



 

 

ন্তযন্তি 
 
 
 
 
 
 
 

ফাজচট ২০১৪- ১৫: প্রথভ প্রান্তিও (চরুাই- সজেম্বয) 
মযি ফাস্তফান অগ্রকন্তত  আ- ফযজয কন্ততধাযা 

এফং াভন্তিও অথযননন্ততও ন্তফজেলণ 



 

২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিও (চুরাই- সজেম্বয) মযি 
ফাজচট ফাস্তফান অগ্রকন্তত  আ- ফযজয কন্ততধাযা এফং াভন্তিও 

অথযননন্ততও ন্তফজেলণ 

ও.  যাচস্ব ন্তযন্তিন্তত 
ও.১ যাচস্ব আদা 

াযন্তণ ১:  যাচস্ব আদা ন্তযন্তিন্তত 
               (ন্তবন্তি ফঙয ২০০৫- ০৬) 

(ংঔযাভূ সওান্তট টাওা) 
ঔাত ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ চুরাই- সজেম্বয ভজ আ ২০১৪- ১৫ অথয 

ফঙজযয রক্ষ্যভাত্রায 
তরুনা অচযন (%) 

ংজান্তধত 
 ফাজচট 

প্রওতৃ ফাজচট ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
সভাট যাচস্ব ১,৫৬,৬৭১ 

|১১.৬| 
১,৪১,৬০৩ 

|১০.৫| 
১৮২৯৫৪ 
|১২.০| 

৩৬২৩১ 
(৫.৬)  

৩৪৭৮৫ 
(- ৪.০) 

১৯.০ 

ওয যাচস্ব ১৩০১৭৮ 
|৯.৬| 

১১৬৫৭১ 
|৮.৬| 

১৫৫২৯২ 
|১০.২ | 

২৫৮২৮ 
(৯.০) 

২৮২৮৯ 
(৯.৫) 

১৮.২ 

এনন্তফআয ১২৫০০০ 
|৯.৩| 

১১১৯৬১ 
|৮.৩| 

১,৪৯৭২০ 
|৯.৮| 

২৪৭৮৬ 
(৮.৮) 

২৭১৯১ 
(৯.৭) 

১৮.২ 

এনন্তফআয ফন্তবূযত 
ওয যাচস্ব 

৫১৭৮ 
|০.৪| 

৪৬১০ 
|০.৩| 

৫৫৭২ 
|০.৪| 

১০৪১ 
(১৪.৩) 

১০৯৮ 
(৫.৪) 

১৯.৭ 

ওয ফন্তবূযত 
যাচস্ব 

২৬৪৯৩ 
|২.০| 

২৫০৩২ 
|১.৯| 

২৭৬৬২ 
|১.৮| 

১০৪০৩ 
(-২.১) 

৬৪৯৬ 
(- ৩৭.৬) 

২৩.৫ 

উৎ: ন্তন্তচএ/আইফা, অথয ন্তফবাক 
সনাটিঃ ফন্ননীয | | ভাজছয ংঔযা ন্তচন্তডন্ত’য তাং ন্তজজফ সদঔাজনা জজঙ 
ফন্ননীয () ভাজছয ংঔযা কত ফঙজযয এওই ভজয তুরনা তওযা হ্রা/ ফনৃ্তদ্ধ সদঔাজনা জজঙ 

 ২০১৩- ১৪ অথযফঙজয যাচস্ব আন্তযত জজঙ ১,৪১,৬০৩ সওান্তট টাওা, মা ংজান্তধত রক্ষ্যভাত্রায 
প্রা ৯০.৪ তাং;  

 ঘরন্তত ২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও যাচস্ব আযজণয ন্তযভাণ ৩৪,৭৮৫ সওান্তট টাওা মা 
ফান্তলযও রক্ষ্যভাত্রায ১৯.০ তাং;    

 ২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও এনন্তফআয- ওয যাচস্ব আজয প্রফনৃ্তদ্ধ ৯.৭ তাং, 
এনন্তফআয- ফন্তবূযত ওয যাচস্ব আযজণয প্রফৃন্তদ্ধ ৫.৪ তাং;     

 ঘরন্তত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও ওয- ফন্তবূযত যাচস্ব আযজণয ন্তযভাণ ৬,৪৯৬ সওান্তট টাওা এফং 
প্রফনৃ্তদ্ধ ূফযফতযী অথযফঙজযয এওই ভজয তুরনা ৩৭.৬ তাং ওভ।    



 

ও.২ এনন্তফআয-  ওয যাচস্ব আদা 

াযন্তণ ২:  এনন্তফআয-  ওয যাচস্ব আদা ন্তযন্তিন্তত 
 

(ংঔযাভূ সওান্তট টাওা) 
ঔাত ২০১৩- ১৪ 

(প্রওৃত) 
চুরাই- সজেম্বয 

(প্রওৃত) 
চুরাই- সজেম্বয 
ভজ প্রফনৃ্তদ্ধ (%) 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৪- ১৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

আ  ভুনাপায য ওয , , , ৪ 
ভূরয ংজমাচন ওয  , , ,  

আভদান্তন  রৄল্ক , ,  

আফকান্তয রৄল্ক  
ম্পূযও রৄল্ক , , , .৪ 

অন্যান্য ওয  রৄল্ক  
সভাট , , , ,  

উৎিঃ আইফা, অথয ন্তফবাক 

 ২০১৩- ১৪ অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজওয তুরনা ঘরন্তত ২০১৪- ১৫ অথযফঙজয চুরাই-
সজেম্বয ভজ এনন্তফআয- ওয যাচস্ব আদাজয প্রফৃন্তদ্ধ জজঙ ৯.৭ তাং।    

 



 

ও.৩ এনন্তফআয-  ওয যাচস্ব আদা 

াযন্তণ ৩:  এনন্তফআয-  ওয যাচস্ব আদা ন্তযন্তিন্তত 
 

(ংঔযাভূ সওান্তট টাওা) 
ঔাত ২০১৪- ১৫ 

অথযফঙজযয 
রক্ষ্যভাত্রা 

সজেম্বয 
২০১৩ মযি 

আদা 

সজেম্বয 
২০১৪ মযি 

আদা 

সজেম্বয 
মযি আজয 
প্রফনৃ্তদ্ধ (%) 

ফাজচসটয 
তরুনা 

অচযন (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

আভদান্তন রৄল্ক ১৪.৩ 

বযাট (আভদান্তন মযাজ)  

ম্পূযও রৄল্ক ( আভদান্তন মযাজ)  

যপ্তান্তন রৄল্ক 

উ- সভাট  ১৬.১ 

আফকান্তয রৄল্ক   

বযাট (িানী মযাজ) 

ম্পূযও রৄল্ক ( িানী মযাজ)  

টানয বায টযাক্স  

উ- সভাট  

আ ওয 

ভ্রভণ ওয 

অন্যান্য 

উজভাট 

প্রতযক্ষ্ ওয জত সভাট আ  

ফযজভাট  
উৎিঃ চাতী যাচস্ব সফাডয 

 চাতী যাচস্ব সফাডয এয ন্তাফভজত ঘরন্তত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও ফাৎন্তযও রক্ষ্যভাত্রায 
প্রা ১৯ তাং আদা জজঙ।   

 

 
 



 

ঔ. যওান্তয ফয ন্তযন্তিন্তত 
ঔ.১ যওান্তয ফয 

াযন্তণ ৪:  যওান্তয ফয ন্তযন্তিন্তত 

               (ন্তবন্তি ফঙয ২০০৫- ০৬) 
(ংঔযাভূ সওান্তট টাওা) 

ঔাত ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ চুরাই- সজেম্বয 
ভওাজর ফয 

২০১৪- ১৫ অথয 
ফঙজযয রক্ষ্যভাত্রায 
তুরনা অচযন (%) ংজান্তধত 

ফাজচট 
প্রওতৃ ফয ফাজচট ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সভাট ফয ২১৬২২২ 
|১৬.০| 

১৯৩৯১৬ 
|১৪.৪| 

২৫০৫০৬  
|১৬.৪| 

৩২১৯৯ 
(১২.৪) 

 

৩৬৫২৩ 
(১৩.৪)  

১৪.৬ 

অনুন্পন যাচস্ব 
অন্যান্য ফয 

১৫৬২২২ 
|১১.৬| 

১৩৮৯৪৮ 
|১০.৩| 

১৭০১৯১ 
|১১.১| 

২৫৯৩৩ 
(৯.৯) 

২৯৬৯৪ 
(১৪.৫) 

১৭.৫ 

ফান্তলযও উন্পন 
ওভযূন্তঘ 

৬০০০০ 
|৪.৪| 

৫৪৯৬৮ 
|৪.১| 

৮০৩১৫ 
|৫.৩| 

৬২৬৭ 
(২৪.২) 

 

৬৮২৮  
(৯.০) 

৮.৫ 

উৎিঃ  ন্তন্তচএ,  আইএভইন্তড,  অথয ন্তফবাক 
সনাটিঃ ফন্ননীয | | ভাজছয ংঔযা ন্তচন্তডন্ত’য তাং ন্তজজফ সদঔাজনা জজঙ 
ফন্ননীয () ভাজছয ংঔযা কত ফঙজযয এওই ভজয তুরনা তওযা হ্রা/ ফৃন্তদ্ধ সদঔাজনা জজঙ 

 কত ২০১৩- ১৪ অথযফঙজয সভাট  ফয জজঙ ১,৯৩,৯১৬ সওান্তট টাওা মা ংজান্তধত ফাজচজটয  
প্রা ৯০ তাং;  

 ঘরন্তত ২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও অনুন্পন  অন্যান্য ফয কত অথয ফঙজযয এওই 
ভজয তুরনা  ১৪.৫ তাং ফৃন্তদ্ধ সজজঙ;  

 ঘরন্তত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিও মযি ফান্তলযও উন্পন ওভযূন্তঘ ঔাজত সভাট ফযাজেয ৮.৫ তাং 
ফয জজঙ। এই ফয কত অথয ফঙজযয এওই ভজয তুরনা ৯.০ তাং সফন্ত।  



 

ঔ.২. ১০ ন্তট ফৃৎ ভন্ত্রণারজয ফাজচট ফয 
াযন্তণ ৫:  ১০ন্তট ফৃৎ ভন্ত্রণারজয ফাজচট ফয ন্তযন্তিন্তত 

(ংঔযাভূ সওান্তট টাওা) 
ভন্ত্রণার/ন্তফবাক ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 

ফাজচট 
২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ফাজচজটয 

তুরনা 
অচযন 

ংজান্তধত 
ফাজচট 

প্রওতৃ ফয চুরাই-
সজেম্বয 

চুরাই-
সজেম্বয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
ন্তক্ষ্া ভন্ত্রণার  

১৪, ৩৬৩ ১৪, ১৩১ ১৫, ৫৪০ ২, ৬৪১ 
৪, ০২৫ 
(৫২.৪) 

২৫.৯ 

িানী যওায 
ন্তফবাক ১৩, ৩২২ ১২, ৩৯৪ ১৫, ৪৬৪ ১, ৫৯০ 

১, ৬০৪ 
(০.৮) 

১০.৪ 

প্রাথন্তভও  
কণন্তক্ষ্া ভন্ত্রণার ১১, ৯৬৪ ১১, ০২৮ ১৩, ৬৭৩ ১, ৬৬৪ 

২, ৩০৪ 
(৩৮.৫) 

১৬.৯ 

ওৃন্তল ভন্ত্রণার 
১২, ২৭৯ ১২, ০৭৪ ১২, ৩৯০ ১, ৭৮৬ 

৬৬৪ 
(- ৬৩) 

৫.৪ 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার 
১১, ০১৯ ১০, ৯৭০ ১১, ৩৫৭ ১, ৯০৩ 

২, ৪৩৪ 
(২৭.৯) 

২১.৪ 

স্বািয  ন্তযফায 
ওরযাণ ভন্ত্রণার ৯, ৯৫৪ ৯, ২৫৭ ১১, ১৪৬ ১, ৫৩০ 

১, ৮৩৯ 
(২০.২) 

১৬.৫ 

ন্তফদূযৎ ন্তফবাক 
৭, ৯৫৮ ৮, ৫৯৫ ৯, ২৮৪ ৬৪৯ 

৭৫১ 
(১৫.৭) 

৮.১ 

সতু ন্তফবাক 
২০৯০ ২, ০৬৭ ৮, ৭৩৭ ১, ২৩৭ 

১, ৭৬৬ 
(৪২.৭) 

২০.২ 

দূজমযাক ফযফিানা 
 ত্রাণ ভন্ত্রণার ৬, ৩৫৯ ৫, ৭২৯ ৭, ২৮৬ ১৬১ 

৮১ 
(- ৪৯.৩) 

১.১ 

ড়ও ন্তফবাক 
৫, ৭৪৩ ৫, ৪৪১ ৬, ৮৬৪ ৪৯৮ 

৫৭৫ 
(১৫.৪) 

৮.৪ 

সভাট (১০ন্তট ফৃৎ 
ভন্ত্রণার) ৯৫, ০৫৩ ৯১, ৬৮৬ ১১১, ৭৪১ ১৩, ৬৬০ 

১৬, ০৪৩ 
(১৭.৪) 

১৪.৪ 

অন্যান্য ভন্ত্রণার 
 ন্তফবাক ১২১, ১৬৮ ১০২, ২২৫ ১৩৮, ৭৬৪ ১৮, ৫৩৯ 

২০, ৪৮০ 
(১০.৫) 

১৪.৮ 

ফযজভাট ফয 
২১৬২২১ ১৯৩৯১১ ২৫০৫০৬ ৩২১৯৯ 

৩৬৫২৩ 
(১৩.৪) 

১৪.৬ 

উৎিঃ অথয ন্তফবাক  
ফন্ননীয () ভাজছয ংঔযা কত ফঙজযয এওই ভজয তুরনা তওযা হ্রা/ ফৃন্তদ্ধ সদঔাজনা জজঙ 

 ২০১৪- ১৫ অথযফঙজয – 
 ১০ ন্তট ভন্ত্রণারজয ন্তফযীজত ফযাে জরা সভাট ফাজচজটয ৪৪.৬ তাং; 
 অন্যান্য ভন্ত্রণার/ ন্তফবাজকয ন্তফযীজত ফযাে সভাট ফাজচজটয ৫৫.৪ তাং; 

 ২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও সভাট ফয ফাজচজটয ১৪.৬ তাং 
 ১০ ন্তট ফৃৎ ভন্ত্রণারজয ফয ১৪.৪ তাং; 
 অন্যান্য ভন্ত্রণার/ন্তফবাজকয ফয ১৪.৮ তাং। 



 

ঔ.৩. ১০ ন্তট ফৃৎ ভন্ত্রণারজয ফান্তলযও উন্পন ওভযনূ্তঘ ফাস্তফান ন্তযন্তিন্তত 

াযন্তণ ৬:  ১০ ন্তট ফৃৎ ভন্ত্রণারজয ফান্তলযও উন্পন ওভযনূ্তঘ ফাস্তফান ন্তযন্তিন্তত 
(ংঔযাভূ সওান্তট টাওা) 

ভন্ত্রণার/ন্তফবাক ২০১৪- ১৫ 
ফযাে  

(প্রওল্প ংঔযা) 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ফাজচজটয 
তুরনা অচযন 

(%) 
চুরাই-

সজেম্বয 
চুরাই-
সজেম্বয 

(প্রফনৃ্তদ্ধ %) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

িানী যওায ন্তফবাক 
(১৫৭) (-৮.৯)

ন্তফরৃযৎ ন্তফবাক 
(৫২) (৫০.১)

সতু ন্তফবাক 
(১৩) (৭১৩৮.২)

প্রাথন্তভও  কণন্তক্ষ্া ভন্ত্রণার 
(১২) (-২১.৪)

সযরপথ ভন্ত্রণার 
(৪৮) (-৫৬.৪)

ড়ও ন্তযফন  ভাড়ও 
ন্তফবাক (১২০) (-১৬.০)

স্বািয  ন্তযফায ওরযাণ 
ভন্ত্রণার (৫৬) (-৫১.৪)

জ্বারান্তন  ঔন্তনচ ম্পদ ন্তফবাক 
(৫৮) (-২৭.৩)

ন্তক্ষ্া ভন্ত্রণার 
(৮৬) (১.৯)

কৃান  কণূতয ভন্ত্রণার 
(৮৯) (৯.৫)

সভাট  (১০ন্তট ভন্ত্রণার) 
(৬৯১) (০.৪)

অন্যান্য ভন্ত্রণার  ন্তফবাক 
(৪৯৬)

২৩ ৮.৯ 

সভাট  
(১১৮৭)

৫৮৭ ৫ 

উৎিঃ আইএভইন্তড  

 ১০ ন্তট ফৃৎ ভন্ত্রণারজয অনুকূজর ফান্তলযও উন্পন ওভযূন্তঘয ৭৫.৮ তাং ফযাে ওযা 
জজঙ; 

 প্রথভ প্রান্তিজও ১০ন্তট ভন্ত্রণারজয ফয জজঙ ফান্তলযও ফযাজেয ৯.৬ তাং; 

 অন্যান্য ন্তফবাক  ভন্ত্রণারজয অনুকূজর ফান্তলযও উন্পন ওভযূন্তঘয ২৪.২ তাং ফযাে ওযা 
জজঙ মায ভজধয ফয জজঙ প্রা ৯.০ তাং। 

 



 

ক. ফাজচট বাযাভয  অথযান 
 

ক.১. ফাজচট বাযাভয  অথযান 
 

াযন্তণ ৭: ফাজচট বাযাভয  অথযান 
            (ন্তবন্তি ফঙয ২০০৫- ০৬) 

(ংঔযাভূ সওান্তট টাওা) 
ঔাত ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ চুরাই- সজেম্বয 

ংজান্তধত 
ফাজচট 

প্রওতৃ ফাজচট ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
ফাজচট বাযাভয -৫৯,৫৫১  

|৪.৪| 
-৫২,৩১৩  

|৩.৯| 
-৬৭,৫৫২ 

|৪.৪| 
৪,০৩২ 

  
-১,৭৩৭ 

অথযান ৫৯,৫৫০  

|৪.৪| 
৫২,৩২২  

|৩.৯| 
৬৭,৫৫২ 

|৪.৪|  
-৪,০৩০ 

 
১,৭৪৩  

বফজদন্তও ১৮,৫৬৮ 

|১.৪| 
৯,৪৩৬ 

|০.৭|  
২৪,২৭৫  

|১.৬| 
-৭২৪  -১৬২৯ 

অবযিযীণ ৪০,৯৮২  

|৩.০| 
৪২,৮৮৬  

|৩.২| 
৪৩,২৭৭  

|২.৮| 
-৩,৩০৫ ৩,৩৭১  

ফযাংও ২৯,৯৮২ ১৮,১৬৮ ৩১,২২১ -১,৬৯১ -৩৪ 

ফযাংও ফন্তবূযত ১১,০০০ ২৪,৭১৮ ১২,০৫৬ -১৬১৫ ৩৪০৫ 
উৎিঃ অথয ন্তফবাক   আইএভইন্তড 
সনাটিঃ ফন্ননীয | | ভাজছয ংঔযা ন্তচন্তডন্ত’য তাং ন্তজজফ সদঔাজনা জজঙ 

 ফাজচজট ফযাংও উৎ জত ন্তনট অথযাজনয প্রাক্করন ধযা জজঙ ৩১,২২১ সওান্তট টাওা।   

 
ক.২. বফজদন্তও াতা ন্তযন্তিন্তত 

াযন্তণ- ৮:  বফজদন্তও াতা ন্তযন্তিন্তত 
(ংঔযাভূ সওান্তট টাওা) 

ঔাত ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ চুরাই- সজেম্বয 
ংজান্তধত 

ফাজচট 
প্রওতৃ ফাজচট ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
ন্তনট অথযান ১৮,৫৬৮ ৯,৪৩৬ ২৪,২৭৫ -৭২৪ -১৬২৯ 

ঋণ ২১,০৫৮  ১১,৯৩৪ ২৬,৫১৯ ১,৯৩৯ ৭৭৩ 

অনুদান ৫,৯৫৬ ৬,১৬৫ ৬,২০৬ ৯০ ৭০ 

ঋণ ন্তযজাধ -৮৪৪৫ -৮৬৬২ -৮৪৫০ -২৭৫৪ -২৪৭১ 
উৎ: ন্তন্তচএ/অথয ন্তফবাক 

 

 ২০১৪- ১৫ অথয ফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজওয ন্তনট অথযান এফং ঋণ কত অথয ফঙজযয এওই 
ভজয তুরনা ওজভজঙ। 



 

খ. ভুদ্রা  ঋণ ন্তযন্তিন্তত 
খ.১. ভদু্রা  ঋণ প্রফা 

াযন্তণ ৯: ভদু্রা  ঋণ ন্তযন্তিন্তত  

 (জভাদ সজল ফঙযন্তবন্তিও তওযা ন্তযফতযন) 
 

ঔাত 
প্রওতৃ অফিা ফাংরাজদ ফযাংজওয ফযজল 

ভুদ্রানীন্তত ন্তফফৃন্ততয রক্ষ্যভাত্রা 
চনু 

২০১৩ 
সজেম্বয 
২০১৩ 

চনু 
২০১৪ 

সজেম্বয 
২০১৪ 

ন্তডজম্বয ২০১৪ 

ফযাও ভুদ্রা (এভ ২) ১৬.৭ ১৬.৯ ১৬.১ ১৫.৭ ১৬.০ 
নীট বফজদন্তও ম্পদ ৪৩.৭  ৩৫.৬  ৪১.৩  ৩৫.৫  ৩০.৩ 

ন্তনট অবযিযীণ ম্পদ ১১.৯  ১৩.১ ১০.৩ ১০.৯ ১২.৩ 

 অবযিযীণ ঋণ ১১.০  ১১.৪ ১১.৬ ১২.৩ ১৩.৪ 
যওান্তয ঔাত ২০.১  ২০.০  ৬.৭  ১০.৩ ১১.৮ 
সফযওান্তয ঔাত ১০.৯  ১০.৯ ১২.৩ ১২.২ ১৪.০ 
ন্তযচাবয ভুদ্রা ১৫.০ ১৪.১ ১৫.৫ ২৬.০ ১৫.৫ 
উৎ: ফাংরাজদ ফযাংও  

 ন্তনট অবযিযীণ ঋণ ফযাও ভুদ্রা যফযাজয উাদানভূ ফাংরাজদ ফযাংজওয 

ভুদ্রানীন্তত ন্তফফৃন্তত’য রক্ষ্যভাত্রায ভজধযই যজজঙ। 

খ.২. সুজদয ায  

উৎ: ফাংরাজদ ফযাংও  

 ঞ্চ  ঋজণয সুজদয াজযয ফযফধান (spread)  সজেম্বয ২০১৪ ভজ ৫.১০ তাংজ 
সনজভ এজজঙ;  



 

 তপন্তন্তর ফযাংওভজূয আভানজতয সুজদয ায (বান্তযত কড়) সজেম্বয ২০১৪ ভজ 
৭.৪৮ তাংজ সনজভ আজ, ন্তফকত অথযফঙজযয সজেম্বজয এ ায ন্তঙর ৮.৫০ তাং; 

 ঋজণয সুজদয ায (বান্তযত কড়) ২০১৩ াজরয সজেম্বয এয ১৩.৫১ তাং জত ২০১৪ 
াজরয সজেম্বজয ১২.৫৮ তাংজ সনজভ এজজঙ; 

 আকি ২০১৪ সজল ওর ভান্তন ায ৮.১ তাংজ উন্পীত জর সজেম্বয ২০১৪ সজল  
৬.৮ তাংজ সনজভ এজজঙ। 

                          গ.  বফজদন্তও ঔাত 
গ.১. যপ্তান্তন ন্তযন্তিন্তত  

াযন্তণ ১০:  আভদান্তন  যপ্তান্তন ন্তযন্তিন্তত 

ঔাত ২০১৩- ১৪ চুরাই- সজেম্বয 

  ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 

১ ২ ৩ ৪ 

যপ্তান্তন (ন্তভ. ভান্তওযন ডরায) ৩০১৮৬.৬ ৭৬২৭.৯ ৭৬৯৫.১ 

প্রফনৃ্তদ্ধ (%) ১১.৭ ২১.২ ০.৯ 

আভদান্তন  (ন্তভ. ভান্তওযন ডরায) ৪০৬১৬.৪০ ৯৭৭৯.০ ১১১১২.৯ 

প্রফনৃ্তদ্ধ (%) ১৯.২ ৭.৮ ১৩.৬ 
উৎ: ফাংরাজদ ফযাংও  যপ্তান্তন উন্পন ফুযজযা; (প্রফৃন্তদ্ধ: ফূযফতযী অথযফঙজযয এওই ভজয তুরনা) 

 ২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয চুরাই- সজেম্বয ভওাজর যপ্তান্তন ঔাজত অন্তচযত প্রফৃন্তদ্ধ ০.৯ 
তাং;  

 ২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও ভরূধনী মন্ত্রান্তত  সজিান্তরাভচাত জণযয 
আভদান্তন ফাড়ায ওাযজণ আভদান্তনওৃত দ্রফয  সফায ফয সফজড়জঙ ১৩.৬ তাং।  

গ.২. সযন্তভটযান্ফ ন্তযন্তিন্তত 

াযন্তণ ১১: সযন্তভটযান্ফ ন্তযন্তিন্তত  
ঔাত ২০১৩- ১৪ চুরাই- সজেম্বয 

  ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 

১  ২ ৩ ৪ 

সযন্তভটযান্ফ (ন্তভ. ভান্তওযন ডরায) ১৪২২৮.৩০ ৩২৭০.৪ ৪০১১.১ 

প্রফনৃ্তদ্ধ (%) - ১.৬ - ৮.১ ২২.৬ 

উৎ: ফাংরাজদ ফযাংও (প্রফৃন্তদ্ধ: ূফযফতযী অথযফঙজযয এওই ভজয তুরনা) 

 ঘরন্তত ২০১৪- ১৫ অথযফঙজযয চুরাই- সজেম্বয ভওাজর সযন্তভটযাজন্ফয প্রফৃন্তদ্ধ ন্তফকত অথয 
ফঙজযয এওই ভজয তুরনা প্রা ২৩ তাং সফন্ত; 



 

 এওই ভওাজর সভ সুভ- প্রবাফ (ঈদ  রৃকযাূচা) প্রফা- আ ফৃন্তদ্ধজত অফদান সযজঔজঙ 
ফজর প্রতীভান । 

গ.৩. বফজদন্তও ভদু্রায ন্তযচাবয 

াযন্তণ ১২: বফজদন্তও ভুদ্রায ন্তযচাবয ন্তযন্তিন্তত 
ঔাত ৩০ চনু 

 ২০১৩ 
৩০ সজেম্বয 

২০১৩ 
৩০ চনু 
 ২০১৪ 

৩০ সজেম্বয 
২০১৪ 

প্রফনৃ্তদ্ধ 
 (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বফজদন্তও ভুদ্রায ন্তযচাবয  
(ন্তভ. ভান্তওযন ডরায) 

১৫,৩১৫.২ ১৬,১৫৪.৮ ২১,৫০৮.০ ২১,৮৩৬.৭ ৩৫.২* 

আভদান্তন ভা ন্তজজফ ৫.২  ৫.৪ ৬.৬ ৬.৫  -  

উৎ: ফাংরাজদ ফযাংও (* ৩০ সজেম্বয ২০১৩ এয তুরনা ৩০ সজেম্বয ২০১৪- এয প্রফৃন্তদ্ধ) 

 ঘরন্তত অথযফঙজযয সজেম্বয সজল বফজদন্তও ভুদ্রায ন্তযচাজবযয ন্তযভাণ প্রা ২১ াচায 
৮৩৬ ন্তভন্তরন ভান্তওযন ডরায মা ন্তদজ ৬ ভাজয অন্তধও আভদান্তন ফয ন্তনফযা ওযা ম্ভফ। 

 

ঘ. ভূরযস্ফীন্তত 

ঘ.১. ভরূযস্ফীন্ততয কন্ততধাযা 

াযন্তণ ১৩: ভরূযস্ফীন্ততয কন্ততধাযা (ন্তবন্তি ফঙয ২০০৫- ০৬) 
(জডট- ট-ু জডট) 

ভূরযস্ফীন্তত 
(%) 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ 

চুরাই আকি সজেম্বয 
প্রান্তিও সজল 
ফায ভাজয 

কড় 
চুরাই আকি 

 

সজেম্বয 

 

প্রান্তিও 
সজল ফায 
ভাজয কড় 

াধাযণ ৭.৮৫ ৭.৩৯ ৭.১৩ ৭.৩৭ ৭.০৪ ৬.৯১ ৬.৮৪ ৭.২২ 

ঔাদয ৮.১৪ ৮.০৯ ৭.৯৩ ৬.৭৩ ৭.৯৪ ৭.৬৭ ৭.৬৩ ৮.৪৮ 

ঔাদয- ফন্তবূযত ৭.৪০ ৬.৩৫ ৫.৯৪ ৮.৩৫ ৫.৭১ ৫.৭৬ ৫.৬৩ ৫.৩৪ 

উৎ: ফাংরাজদ ফযাংও 

 কত ফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজওয তুরনা ঘরন্তত ফঙজযয প্রথভ প্রান্তিজও াধাযণ ভূরযস্ফীন্তত কজড় 
ওজভজঙ। যফযা ন্তযন্তিন্তত স্বাবান্তফও জ আা, ওৃন্তলজত উচ্চ পরন এফং াও 
ভুদ্রানীন্ততয প্রবাজফ াধাযণ ভূরযস্ফীন্তত ধীজয ধীজয ওজভ আজঙ। এঙাড়া ন্তফেফাচাজয 
ঔাদযণয  জ্বারান্তন সতজরয ওভ ভরূয ভরূযস্ফীন্তত ন্তযন্তিন্তত স্বাবান্তফও যাঔজত াও 
বূন্তভওা যাঔজঙ;  



 

 ঘরন্তত অথযফঙজযয প্রথভ প্রান্তিও সজল ঔাদয- ফন্তবূযত ভূরযস্ফীন্তত কজড় ন্তফকত অথযফঙজযয 
এওই ভজয তুরনা সফ ঔান্তনওটা ওজভজঙ;  

 ভূরযস্ফীন্তত হ্রাজয এ ধাযা অফযাত থাওজর ফঙযজজল রক্ষ্যভাত্রা অন্তচযত ায ম্ভাফনা 
যজজঙ। 

 


