
 

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 প্রর্ম প্রামিক 
( েুলাই- সসমেম্বর)  পর্থি বামেট বাস্তবায়ন অগ্রগমত ও আয়- বযময়র গমতধারা এবং 
সামমিক অর্থননমতক মবমেষণ সংক্রাি প্রমতমবদন মহান োতীয় সংসমদ উপস্থাপন করমছ।  

মাননীয় স্পীকার 

০২। আপমন োমনন,  সদমের আর্থ- সামামেক নানা সাফলয মনময় শুরু হময়মছ ২০১৫- ১৬ 
অর্থবছর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ হামসনার সুদক্ষ ও দুরদেথী সনতমৃে ‘রূপকল্প-  ২০২১’সক সামমন 
সরমখ ২০০৯ সামল উন্নয়মনর সর্ অমির্াত্রা আমরা শুরু কমরমছলাম তারই ফলস্বরূপ বাংলামদে আে 
সামমল হময়মছ মনম্ন- মধযম আময়র সদমের কাতামর। ২০১৪- ১৫ অর্থবছমর সেষ হওয়া ৬ষ্ঠ 
পঞ্চবামষথক পমরকল্পনা সময়ামদ আর্থ- সামামেক অেথনসমমূহর মবষময় আপমন অবগত আমছন। এ 
সমময় লক্ষযণীয় উন্নমত হময়মছ কৃমষ,  মেল্প ও সসবা খামত। ক্রমে কমমত র্াকা মূলযস্ফীমত,  
মনম্নমুখী সুমদর হার,  মস্থমতেীল মুদ্রা মবমনময় হার,  উমল্লখমর্াগয ববমদমেক মুদ্রার মরোিথ,  
দক্ষ বযয় ও ঋণ বযবস্থাপনাসহ সামমিক অর্থননমতক মস্থমতেীলতা উন্নয়মনর ধারা অবযাহত 
সরমখমছ। মবদুযৎ উৎপাদন ও মবতরণ,  সর্াগামর্াগ বযবস্থার উন্নয়ন,  খাদয উৎপাদন ও খাদয 
মনরাপত্তা মনমিতকরণ,  সামামেক সুরক্ষা ও অিিুথমি,  মলঙ্গসমতা,  পমরমবেগত মবপর্থয় 
সরাধ,  দুমর্থাগ বযবস্থাপনা ও আঞ্চমলক সহমর্ামগতার সক্ষমত্র হময়মছ প্রেংসনীয় অগ্রগমত। 
অন্যান্য মনয়ামমকর পাোপামে কমথসৃেন ও প্রকৃত মেুমরর বৃমিমত দামরদ্র ও অসমতা কমমমছ এবং 
সামামেক অনান্য সূচকসমমূহ বযাপক অগ্রগমত হময়মছ। এ সকল অেথমনর ধারাবামহকতা রমক্ষত হমব 
সপ্তম পঞ্চবামষথক পমরকল্পনার ( ২০১৬- ২০)  বাস্তবায়মন র্া ইমতামমধযই শুরু হময়মছ। আর্থ-
সামামেক উন্নয়মনর সর্ সুদৃঢ় মিত রমচত হময়মছ তামত আমার মবশ্বাস, সরকামরর সুদক্ষ ও গমতেীল 
সনতেৃ এবং েনগমণর স্বতস্ফতূথ অংেগ্রহমণ ২০৪১ নাগাদ আমরা পমরণত হমবা উন্নত ও সমিৃ 
সদমে। 
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০৩।  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মবচক্ষণ ও দূরদৃমিসম্পন্ন সনতমৃের প্রিাব সদমের সীমানা ছামিময় 
আিেথামতক পমরমন্ডল স্পেথ কমরমছ। সবমচময় ঝুুঁমকমত র্াকা বাংলামদমে ববমশ্বক েলবায়ু 
পমরবতথমনর প্রিাব সমাকামবলায় উৎকষথতার স্বীকমৃত মহমসমব সম্প্রমত পমলমস মলডারমেপ 
কযাটাগমরমত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ হামসনা সপময়মছন োমতসংমের পমরমবে মবষয়ক সমবথাচ্চ 
সন্মননা ‘চযামম্পয়ন্স অব দয আর্থ’ পদক। অনন্য সাধারণ এই অেথমনর ফলশ্রুমতমত 
র্ুিরাষ্ট্রমিমত্তক ‘ফমরন পমলমস' সামময়কীর এক প্রমতমবদমন মবমশ্বর সনতৃস্থানীয় ১০০ মচিামবমদর 



 
 

 

তামলকায় অিিুথি হময়মছ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নাম। েলবায় ু পরমবতথমনর মবরূপ প্রিাব মনময় 
সমচতনতা সমৃিমত িূমমকা রাখার েন্য এই তামলকার ‘মডমসেন সমকাসথ’ কযাটাগমরমত তাুঁর 
অবস্থান রময়মছ মবমশ্বর েীষথ ১৩ বুমিেীবীর মমধয। এছািা, েনগমণর কলযামণ সবথ পর্থাময় তর্য-
প্রর্মুি সসবার মবস্তামরর েন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সপময়মছন আিথোমতক সটমলকমমউমনমকেন 
ইউমনয়মনর ‘ICT Sustainable Development Award,’ র্া োমতর েন্য বময় এমনমছ অনন্য 
সম্মান। 
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০৪।  আমরা মমন কমর আমামদর সরকামরর সম্পামদত কােসমমূহর মমধয সবমচময় উমল্লখমর্াগয 
হমলা ১৯৭১ সামল সংেমটত গণহতযা ও মানবতামবমরাধী অপরামধ র্ুিাপরাধীমদর মবচামরর মুমখামুমখ 
দাুঁি করামনা। োমতমক কলঙ্কমিু করার সর্ ঐমতহামসক ও সাহসী পদমক্ষপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ 
হামসনার সনতৃোধীন সরকার গ্রহণ কমরমছ, নানামুখী বাুঁধা সমেও তা ক্রমে সর্ৌমিক ও প্রতযামেত 
পমরণমতর মদমক এমগময় র্ামে। অমনক মূমলয সকনা স্বাধীন বাংলামদমে োমতমক এই দায় সর্মক মুি 
করমত আমরা বি পমরকর। 

মাননীয় স্পীকার 

০৫। এ পর্থাময় আমম চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমক সামমিক অর্থননমতক গমত প্রকৃমত মবষময় 
মকছ ু কর্া বলমত চাই। সামময়ক মহমসবমমত মবগত ২০১৪- ১৫ অর্থবছমর আমামদর প্রবৃমি হময়মছ 
৬.৫১ েতাংে, র্া সমতুলয সদেগুমলার একই সমময়র প্রবৃমির তুলনায় উচ্চতর। চলমত অর্থবছমর 
আমরা প্রবৃমির লক্ষয মনধথারণ কমরমছ ৭.০ েতাংে। বতথমামন সবসরকামর মবমনময়ামগর গমত ের্ 
হমলও অবযাহত সামমিক অর্থননমতক মস্থমতেীলতা,  মবদুযৎ- জ্বালামন- পমরবহনসহ সিৌত 
অবকাঠামমা খাত ও দক্ষতা উন্নয়মন আমামদর চলমান উমদযাগ,  সমবথাপমর অনুকূল রােননমতক 
পমরমবে বযমিখামতর মবমনময়াগ েরামিত করমব। অন্যমদমক, আিেথামতক বাোমর সতমলর মূলয 
হ্রাস পাওয়ায় িতুথমক বযয় কমমমছ। ফমল, অগ্রামধকার খামত সম্পদ সঞ্চালমনর বািমত পমরসর 
(Fiscal Space) বতমর হমে, সহেতর হময়মছ বযয় বযবস্থাপনার কােমট। একই সামর্,  
অর্থননমতক কমথকামন্ডর অনুকূল পমরমবে অিযিরীণ চামহদামক সচল সরমখমছ। বতমরমপাোক 
খামত শ্রমমক অমধকার সংরক্ষণ পমরমস্থমত ও কমথ পমরমবমের উন্নয়মন রপ্তামনখামত গমতেীলতা সৃমির 
আিাস পাওয়া র্ামে। সম্প্রমত প্রবাস মনময়াগ বৃমি পামে র্া প্রবাস আয় বািামব। তদুপমর, োতীয় 
ও আিেথামতক মবমিন্ন সংস্থার প্রমক্ষপমণও প্রবৃমির আোবযঞ্জক মচত্র পাওয়া র্ামে।  

০৬। সামবথকিামব, প্রর্ম প্রামিমক সামমিক অর্থননমতক অগ্রগমত সংক্রাি মকছ ুতর্য- উপাত্ত মহান 
সংসমদর অবগমতর েন্য উপস্থাপন করমছ। ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর েুলাই- সসমেম্বর সমময় পবূথবতথী 
অর্থবছমরর একই সমময়র তুলনায়-   

 এনমবআর কর রােস্ব (োতীয় রােস্ব সবামডথর তর্যমমত) আদায় ২৮ হাোর ২১৯ 
সকামট টাকা হমত ৯.৬০ েতাংে বৃমি সপময় ৩০ হাোর ৯২৮ সকামট টাকায় দাুঁমিময়মছ 



 
 

 

 সমাট সরকামর বযয় ৩৬ হাোর ৫২৩ সকামট টাকা হমত ১.৬৩ েতাংে বৃমি সপময় ৩৭ 
হাোর ১২৪ সকামট টাকায় উন্নীত হময়মছ 

 রপ্তামন আয় ৭ হাোর ৬৯৫ মমমলয়ন মামকথন ডলার হমত সবমি ৭ হাোর ৭৫৯ মমমলয়ন 
মামকথন ডলামর দাুঁমিময়মছ 

 আমদামন ঋণপত্র মনষ্পমত্তর প্রবৃমি হময়মছ ১.৩২ েতাংে  

 বযমিখামত ঋণপ্রবাহ সবমিমছ ১২.৮৮ েতাংে (মসমেম্বর ১৪ এর তুলনায় সসমেম্বর 
১৫)  

 ববমদমেক মদু্রার মরোিথ ৩০ সসমেম্বর, ২০১৫ তামরমখ প্রায় ২৬.৪ মবমলয়ন ডলামর 
উন্নীত হময়মছ 

 ১২ মামসর গি মিমত্তমত মূলযস্ফীমত সসমেম্বর ২০১৪ এর ৭.২ েতাংে হমত সসমেম্বর 
২০১৫ সমময় ৬.২ েতাংমে সনমম এমসমছ 
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০৭। চলমত ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমকর বামেট বাস্তবায়ন অগ্রগমতর প্রমতমবদন 
উপস্থাপমনর শুরুমতই আমম নের মদমত চাই সরকামরর রােস্ব আহরণ ও বযয় পমরমস্থমতর ওপর। 
এরপর,  সদমের সামমিক অর্থননমতক পমরমস্থমতর সাম্প্রমতক মচত্র এ মহান সংসমদ তমুল ধরার সচিা 
করব। সবমেমষ,  চলমত অর্থবছমরর বামেমট গৃহীত কমতপয় গুরুেপূণথ অঙ্গীকার বাস্তবায়মন 
সসমেম্বর,  ২০১৫ পর্থি সামধত অগ্রগমতর ওপর মকছটুা আমলাকপাত করব। প্রমতমবদমনর সেমষ 
পমরমেি মহসামব অিিুথি করা হময়মছ প্রর্ম প্রামিমক সরকামরর আয়- বযময়র গমতধারা এবং সামমিক 
অর্থননমতক পমরমস্থমতর তর্যামদ।  

রােস্ব আহরণ পমরমস্থমত  

অর্থবছর ২০১৪- ১৫ 

০৮। ২০১৪- ১৫ অর্থবছমরর সংমোমধত বামেমট সমাট রােস্ব আহরমণর লক্ষযমাত্রা মছল ১ লক্ষ 
৬৩ হাোর ৩৭১ সকামট টাকা (মেমডমপ' র ১০.৮ েতাংে)। অর্থবছর সেমষ সমাট রােস্ব আহরমণর 
পমরমাণ দাুঁিায় ১ লক্ষ ৪৫ হাোর ৯৬০ সকামট টাকা (মেমডমপ' র ৯.৬ েতাংে), র্া সংমোমধত 
লক্ষযমাত্রার প্রায় ৮৯.৩ েতাংে। পূবথবতথী ২০১৩- ১৪ অর্থবছমরর তুলনায় এ রােস্ব আহরণ প্রায় 
৪.০ েতাংে সবমে।  



 
 

 

অর্থবছর ২০১৫- ১৬:  প্রর্ম প্রামিমকর রােস্ব আহরণ পমরমস্থমত 

০৯। চলমত ২০১৫- ১৬ অর্থবছমর রােস্ব আহরমণর লক্ষযমাত্রা মনধথারণ করা হময়মছ ২ লক্ষ ৮ 
হাোর ৪৪৩ সকামট টাকা (মেমডমপ’র ১২.১৪ েতাংে)। প্রর্ম প্রামিমক আহমরত রােমস্বর পমরমাণ 
৩৮ হাোর ২৭৮ সকামট টাকা,  র্া বামেমটর লক্ষযমাত্রার ১৮.৪ েতাংে। প্রর্ম প্রামিমক লক্ষযমাত্রার  
এক পঞ্চমাংমের সচময়ও কম রােস্ব আহমরত হওয়ার সপ্রমক্ষমত রােস্ব আহরমণর লক্ষয অেথমন 
আমামদর তৎপরতা আমরা বািামত হমব। এ লমক্ষয আমরা কাে কমর র্ামে।  

মাননীয় স্পীকার 

সরকামর বযয় পমরমস্থমত  

অর্থবছর ২০১৪- ১৫ 

১০। ২০১৪- ১৫ অর্থবছমরর সংমোমধত বামেমট সমাট বযময়র প্রাক্কলন করা হময়মছল ২ লক্ষ ৩৯ 
হাোর ৬৬৮ সকামট টাকা (মেমডমপ’র ১৫.৮ েতাংে)। এর মমধয অনুন্নয়নসহ অন্যান্য বযয় ১ লক্ষ 
৬৪ হাোর ৬৬৮ সকামট টাকা এবং বামষথক উন্নয়ন কমথসূমচ বযয় ৭৫ হাোর সকামট টাকা। অর্থবছর 
সেমষ অনুন্নয়নসহ অন্যান্য বযয় দাুঁিায় ১ লক্ষ ৪৪ হাোর ৪৭ সকামট টাকা, র্া সংমোমধত বরামের 
প্রায় ৮৭.৫ েতাংে এবং ২০১৩- ১৪ অর্থবছমরর তুলনায় ৮.৪ েতাংে সবমে। অন্যমদমক, বামষথক 
উন্নয়ন কমথসূমচ (এমডমপ) বযয় হময়মছ সংমোমধত বরামের প্রায় ৭৯.৪ েতাংে, র্া ২০১৩- ১৪ 
অর্থবছমরর এমডমপ বযয় অমপক্ষা প্রায় ৭.৭ েতাংে সবমে। সামবথকিামব ২০১৪- ১৫ অর্থবছমর সমাট 
বযয় হময়মছ ২ লক্ষ ৩ হাোর ৬১৮ সকামট টাকা (মেমডমপ’র ১৩.৫ েতাংে), র্া ২০১৩- ১৪ 
অর্থবছমরর তলুনায় ৮.২ েতাংে সবমে।     

অর্থবছর ২০১৫- ১৬: প্রর্ম প্রামিমকর সরকামর বযয় পমরমস্থমত 

১১। চলমত ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর বামেমট সমাট বযময়র লক্ষযমাত্রা মনধথারণ করা হময়মছ ২ লক্ষ 
৯৫ হাোর ১০০ সকামট টাকা (মেমডমপ’র ১৭.২ েতাংে)। এর মমধয অনুন্নয়নসহ অন্যান্য বযয় ১ 
লক্ষ ৯৮ হাোর ১০০ সকামট টাকা (মেমডমপ’র ১১.৫ েতাংে) এবং বামষথক উন্নয়ন কমথসূমচ বযয় ৯৭ 
হাোর সকামট টাকা (মেমডমপ’র ৫.৭ েতাংে)। প্রর্ম প্রামিমক সমাট বযয় হময়মছ ৩৭ হাোর ১২৪ 
সকামট টাকা (বামেমটর ১২.৬ েতাংে)। এর মমধয অনুন্নয়নসহ অন্যান্য বযয় ২৯ হাোর ৫৮৭ সকামট 
টাকা (বামেমটর প্রায় ১৪.৯ েতাংে)। সামবথকিামব,  চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমক গত 
অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমকর তুলনায় সমাট বযয় ১.৬ েতাংে এবং এমডমপ বযয় ১০.৪ েতাংে সবমিমছ 
তমব অনুন্নয়নসহ অন্যান্য বযয় ০.৪ েতাংে কমমমছ।   

 



 
 

 

মাননীয় স্পীকার 

১২। আপমন োমনন, প্রবৃমির লক্ষযমাত্রা অেথমনর সক্ষমত্র আমামদর একমট বি চযামলঞ্জ হমলা 
বামষথক উন্নয়ন কমথসূমচর সফল বাস্তবায়ন। চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমক বামষথক উন্নয়ন কমথসূমচ 
বাস্তবাময়ত হময়মছ ৭ হাোর ৫৩৭ সকামট টাকা। মবগত অর্থবছমরর একই সমময় র্া মছল ৬ হাোর 
৮২৮ সকামট টাকা। বামষথক উন্নয়ন কমথসূমচ বাস্তবায়মনর হার বািামনার লমক্ষয আমরা অর্থননমতক 
সম্পকথ মবিাগ, দাতা সগাষ্ঠী ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/মবিাগ/সংস্থার মমধয কার্থকর সমিয় 
ও বৃহৎ প্রকল্পগুমলার অগ্রগমতর মনয়মমত পমরবীক্ষমণর ওপর সোর মদময়মছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীমক 
প্রধান কমর আটমট বৃহৎ প্রকমল্পর (পদ্মা বহুমুখী সসতু প্রকল্প, রূপপুর পারমাণমবক মবদুযৎ সকন্দ্র 
স্থাপন প্রকল্প, রামপাল কয়লামিমত্তক মবদুযৎ সকন্দ্র মনমথাণ প্রকল্প, সসানামদয়া গিীর সমদু্র বন্দর 
মনমথাণ প্রকল্প, ঢাকা মাস র যামপড ট্রানমেট উন্নয়ন প্রকল্প, এলএনমে টামমথনাল মনমথাণ প্রকল্প, 
মাতারবামি মবদুযৎ প্রকল্প ও পায়রা সমদু্র বন্দর মনমথাণ প্রকল্প) বাস্তবায়ন অগ্রগমত পমরবীক্ষমণর 
েন্য একমট ‘Fast Track Project Monitoring Committee’ গঠন করা হময়মছ। এছািা, 
ববমদমেক সহায়তা ছামির সক্ষমত্র ইমতবাচক পমরবতথন আনয়মনও আমামদর প্রমচিা অবযাহত রময়মছ। 

বামেট োটমত পমরমস্থমত 

অর্থবছর ২০১৪- ১৫ 

১৩। ২০১৪- ১৫ অর্থবছমর সংমোমধত বামেট োটমত প্রাক্কলন করা হময়মছল মেমডমপ' র ৫.০ 
েতাংে (অনুদান বযতীত)। অর্থবছর সেমষ সমাট বামেট োটমত দাুঁিায় মেমডমপর ৩.৮ েতাংমে। 
োটমত অর্থায়মন ববমদমেক সতূ্র হমত মেমডমপ' র ০.৪ েতাংে এবং অিযিরীণ সূত্র হমত মেমডমপ' র 
৩.৪ েতাংে অমর্থর সংস্থান করা হয়। 

অর্থবছর ২০১৫- ১৬: প্রর্ম প্রামিক পর্থি 

১৪।  চলমত ২০১৫- ১৬ অর্থবছমর বামেট োটমত প্রাক্কলন করা হময়মছ ৮৬ হাোর ৬৫৭ সকামট 
টাকা, র্া মেমডমপ’র ৫.০ েতাংে। োটমত অর্থায়মন ববমদমেক সূত্র হমত মেমডমপ' র ১.৭ েতাংে 
এবং অিযিরীণ সূত্র হমত মেমডমপ' র ৩.৩ েতাংে সংস্থামনর পমরকল্পনা রময়মছ। পাোপামে, বযাংক 
উৎস হমত ঋণ গ্রহণ লক্ষযমাত্রার মমধয সীমমত রাখমত আমামদর প্রমচিা অবযাহত র্াকমব। আপমন 
সেমন খমুে হমবন সর্,  চলমত অর্থবছমর বামেট োটমত লক্ষযমাত্রার মমধযই রময়মছ। এছািা 
মেমডমপ’র েতাংে মহমসমব সরকামর ঋমণর মস্থমত ৩৫.০ েতাংে, র্া অতযি সহনীয়। সামবথকিামব, 
সরকামর ঋণ বযবস্থাপনায় আমামদর অবস্থান সবে িামলা।   

 

 



 
 

 

মাননীয় স্পীকার 

মদু্রা ও ঋণ পমরমস্থমত 

১৫। প্রবৃমি সহায়ক মুদ্রানীমত অনুসরমণর ধারা চলমত অর্থবছমরও অবযাহত রময়মছ। মুদ্রা খামতর 
চলকসমমূহর মমধয প্রর্ম প্রামিক সেমষ বযাপক মুদ্রা সরবরামহর বছরমিমত্তক প্রবমৃি হময়মছ ১৩.৩ 
েতাংে। সসমেম্বর, ২০১৫ সেমষ পূবথবতথী বছমরর একই সমময়র তুলনায় সবসরকামর খামত ঋণ 
প্রবামহর প্রবৃমি হময়মছ ১২.৯ েতাংে। একই সমময় সরকামর খামত মনট ঋণ গ্রহণ হ্রাস সপময়মছ ১.৪ 
েতাংে। অন্যমদমক, অিযিরীণ ঋণ প্রবামহর প্রবৃমি হময়মছ ৯.৯ েতাংে এবং মরোিথ মুদ্রার প্রবৃমি 
হময়মছ ১৩.২ েতাংে। উমল্লখয সর্, বাংলামদে বযাংমকর সবথমেষ আমর্থক নীমত মববমৃতমত মডমসম্বর, 
২০১৫ নাগাদ বযাপক মদু্রা সরবরাহ এবং মরোিথ মুদ্রার প্রবৃমির লক্ষযমাত্রা মনধথারণ করা হময়মছ 
র্র্াক্রমম ১৫.০ ও ১৬.৫ েতাংে। মনট অিযিরীণ ঋণসহ বযাপক মুদ্রা সরবরামহর উপাদানসমহূ 
বাংলামদে বযাংমকর মদু্রানীমত মববৃমত’র লক্ষযমাত্রার মমধযই রময়মছ।  

১৬। চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিক সেমষ সরকার বযাংক বযবস্থা হমত সমাট ৭ হাোর ৪৮ 
সকামট টাকা ঋণ সংগ্রহ কমরমছ, র্া বামষথক লক্ষযমাত্রার ১৮.৩ েতাংে। এসময়কামল বযাংক বযবস্থায় 
পর্থাপ্ত তারলয মবদযমান র্াকায় সরকামরর এই ঋণগ্রহণ বযমিখামত ঋণ প্রবামহ সকান প্রমতবন্ধকতা 
সৃমি কমরমন। চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিক সেমষ সঞ্চয়পমত্রর মনট মবক্রময়র পমরমাণ দাুঁমিময়মছ ৬ 
হাোর ৬৮১ সকামট টাকা, র্া বামষথক লক্ষযমাত্রার প্রায় ৪৫ েতাংে।  

১৭। কৃমষমনিথর গ্রামীণ অর্থনীমতমক চাঙ্গা রাখার লমক্ষয সাম্প্রমতক সমময় উমল্লখমর্াগয পমরমামণ 
কৃমষ ঋণ মবতরণ করা হময়মছ। ২০১৪- ১৫ অর্থবছমর আমরা বযাংক বযবস্থার মাধযমম সমাট ১৫ 
হাোর ৯৭৮ সকামট টাকার কৃমষ ও পল্লী ঋণ মবতরণ কমরমছ, র্া লক্ষযমাত্রার প্রায় ১০৩ েতাংে। এ 
ছািাও, মবআরমডমব ২০১৪- ১৫ অর্থবছমর সমাট ৭১০ সকামট ৭৩ লাখ টাকার কৃমষ ও পল্লী ঋণ 
মবতরণ কমরমছ। চলমত অর্থবছমর বযাংক বযবস্থার মাধযমম এই খামত ১৬ হাোর ৪০০ সকামট টাকার 
ঋণ মবতরমণর লক্ষয রময়মছ। েুলাই- সসমেম্বর সময়কামল এই লক্ষযমাত্রার প্রায় ১৯.৫ েতাংে 
অর্থাৎ সমাট ৩ হাোর ০৪ সকামট টাকা মবতরণ করা হময়মছ। এ ছািা চলমত অর্থবছমর বাংলামদে 
সমবায় বযাংক মলিঃ এবং বাংলামদে পল্লী উন্নয়ন সবাডথ (মবআরমডমব) মনেস্ব অর্থায়মন র্র্াক্রমম ৩০ 
সকামট টাকা এবং ৬৭৬ সকামট টাকা কৃমষ ও পল্লী ঋণ মবতরণ করমব।  

সুমদর হার 

১৮। প্রর্মমই বলমত চাই সুমদর হার মনধারথমণ এখন আমরা সকান মনমদথেনা প্রদান কমর না। 
বাোমরর চামহদা ও সরবরামহর মিমত্তমত এই হার মনধথামরত হয়। তমব কৃমষ বা রপ্তামনসহ কময়কমট 
মনমদথি খামত সুমনমদিথ মকছু লক্ষয অেথমনর েন্য আমরা সম্ভাবয পমরমস্থমত মবমবচনায় মনময় সুমদর হার 
ও ঋমণর লক্ষযমাত্রা মনধথারণ কমর মদই। চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিক পর্থি সুমদর হার এবং 
সুমদর হামরর বযবধান (interest spread) হ্রাস পাওয়ার ধারা অবযাহত আমছ। এমট অিযিরীণ 



 
 

 

মবমনময়ামগর সক্ষমত্র ইমতবাচক পমরবতথন আনমব বমল আমম মবশ্বাস কমর। তফমসমল বযাংকসমূমহর 
আমানমতর সুমদর হার (িামরত গি) প্রর্ম প্রামিক সেমষ ৬.৭ েতাংমে সনমম এমসমছ, গত 
অর্থবছমরর একই সমময় র্া মছল ৭.৫ েতাংে। অন্যমদমক, বযাংক ঋমণর সুমদর হার (িামরত গি) 
সসমেম্বর ২০১৪ এর ১২.৬ েতাংে হমত হ্রাস সপময় সসমেম্বর ২০১৫ সমময় ১১.৫ েতাংে হময়মছ। 
সামবথকিামব, আমানত ও ঋমণর সুমদর হামরর বযবধান কমম সসমেম্বর ২০১৫ সেমষ ৪.৮ েতাংমে 
দাুঁমিময়মছ। অন্যমদমক বযাংমকং বযবস্থায় পর্থাপ্ত তারলয মবদযমান র্াকায় কলমামন সরট োনুয়ামর 
২০১৫ এর ৮.৬ েতাংে হমত চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিক সেমষ ৫.৭ েতাংমে সনমম এমসমছ। 

মলূযস্ফীমত 

১৯। আপমন োমনন,  মূলযস্ফীমতর ওপর সদমের েনগমণর েীবনমান অমনকখামন মনিথর কমর। 
তাই মলূযস্ফীমতমক সহনীয় পর্থাময় রাখমত আমরা শুরু সর্মকই সমচি মছলাম। আপমন সেমন খুমে 
হমবন সর্,  চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিক সেমষ ১২ মামসর গি মিমত্তক সাধারণ মলূযস্ফীমতর হার 
৬.২ েতাংমে সনমম এমসমছ, র্া এ অর্থবছমরর বামষথক লক্ষযমাত্রার সমান। উমল্লখয, মবগত অর্থবছমরর 
একই সমময় সাধারণ মূলযস্ফীমতর হার মছল ৭.২ েতাংে। সসমেম্বর, ২০১৫ মাস সেমষ বার মামসর 
গি মিমত্তক খাদয ও খাদযপণয- বমহথিূত মূলযস্ফীমতর হার দাুঁমিময়মছ র্র্াক্রমম ৬.৩ এবং ৬.২ 
েতাংে মবগত বছমর র্া মছল র্র্াক্রমম ৮.৫ এবং ৫.৩ েতাংে। কৃমষখামতর সমিাষেনক 
উৎপাদন,  আিেথামতক বাোমর খাদযপণয ও জ্বালামন সতমলর মূলয হ্রাস,  স্বািামবক সরবরাহ 
পমরমস্থমত এবং সরকামরর দক্ষ সামমিক অর্থননমতক বযবস্থাপনা ও বাংলামদে বযাংমকর 
সতকথতামূলক মুদ্রানীমত মূলযস্ফীমত হ্রামস সহায়ক িূমমকা সরমখমছ। আমার মবশ্বাস সামমনর 
মদনগুমলামত এই ধারা অবযাহত র্াকমব এবং বছর সেমষ মূলযস্ফীমত লক্ষযমাত্রার মমধযই র্াকমব।  

সামমিক অর্থনীমতর অন্যান্য খাতসমহূ 

ববমদমেক খাত পমরমস্থমত  

আমদামন ও রপ্তামন 

২০। বমহিঃখামতর আমলাচনার শুরুমতই রপ্তামনখামতর সাম্প্রমতক গমতধারা মনময় মকছ ুকর্া বলমত 
চাই। চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমক রপ্তামন খামতর অমেথত প্রবৃমি ০.৮ েতাংে। ইমঞ্জমনয়ামরং ও 
ইমলকমট্রক দ্রবযামদ, কাুঁচাপাট, ওমিন গামমথন্টস এবং রাসায়মনক দ্রবয রপ্তামনর সক্ষমত্র ইমতবাচক 
প্রবৃমি হমলও পাটোত দ্রবয (কামপথট বযতীত), চা, মহমাময়ত খাদয, চামিা, মনটওয়যার এবং কৃমষোত 
পমণযর রপ্তামনর প্রবৃমি প্রতযাো পূরমণ সক্ষম হয়মন। সম্প্রমত উন্নত সদেসমমূহ অর্থননমতক 
পুনরুিামরর গমত মকছুটা বৃমি পাওয়ার সপ্রক্ষাপমট রপ্তামনখামত শ্রীঘ্রই গমত সঞ্চার হমব বমল আো 
করা র্ায়।  
  



 
 

 

২১। চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমক আমদামন বযয় হময়মছ ১০ হাোর ১৬৯ মমমলয়ন মামকথন 
ডলার, র্া মবগত অর্থবছমরর একই সমময়র তুলনায় ৮.৫ েতাংে কম। মূলত আিথোমতক বাোমর 
প্রার্মমক পমণযর মূলয কম র্াকায় আমদামন বাবদ বযয় সামমগ্রকিামব কমমমছ। তমব, সামমগ্রক 
আমদামন বযয় কমমলও এসমময় মূলধমন র্ন্ত্রপামত এবং বতমরমপাোক খামতর কাুঁচামাল বাবদ 
আমদামন বযয় সবমিমছ র্া আগামী মদনগুমলামত রপ্তামন বৃমির ইমঙ্গত বহন করমছ।   

সরমমটযান্স 

২২। মবগত অর্থ বছমরর সেষ প্রামিক হমত চলমত অর্থবছমরর আগি পর্থি প্রবাস মনময়ামগর 
ঋণােক প্রবৃমির প্রিামব প্রবাস আয় প্রবাহও হ্রাস সপময়মছ। চলমত অর্থ বছমরর প্রর্ম প্রামিমক সমাট 
প্রবাস আয় এমসমছ ৩ হাোর ৯৩৪ মমমলয়ন মামকথন ডলার, মবগত অর্থ বছমরর একই সমময় র্া মছল 
৪ হাোর ১১ মমমলয়ন মামকথন ডলার।  

২৩। সাম্প্রমতক সমময় সসৌমদ আরব, কুময়ত, ওমান ও কাতামর েনেমি রপ্তামন আোবযাঞ্জক 
হমলও মালময়মেয়া, সংর্ুি আরব আমমরাত, বাহরাইন ও সলবানমন েনেমি রপ্তামন হ্রাস উমেগ 
বতমর করমছ। সরকামরর কূটননমতক ও প্রোসমনক তৎপরতার ফমল সাম্প্রমতক সমময় মবমিন্ন 
অপ্রচমলত বাোমর আমামদর েনেমি রপ্তামন সবমিমছ। এছািা,  প্রবাস আময়র বমহ: প্রবাহ সরাধ 
এবং প্রবাস আয় পাঠামনার বযয় হ্রাস করার কার্থকর পদমক্ষপ গ্রহমণর ওপরও আমরা 
গুরুে মদমে।  

সলনমদন িারসাময, মরোিথ ও মবমনময় হার 

২৪। চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমক মবগত অর্থ বছমরর একই সমময়র তুলনায় বামণমেযর 
িারসামময উন্নমত হওয়ায় চলমত মহসামব উেতৃ্ত পমরলমক্ষত হময়মছ। অন্যমদমক মূলধন ও আমর্থক 
মহসামব ববমদমেক উৎস হমত অর্থ প্রবাহ বৃমির কারমণ সামবথক সলনমদন িারসামময অনুকূল অবস্থা 
মবরাে করমছ। ফমল, ববমদমেক মুদ্রা মরোমিথর পমরমাণও বমৃি পামে। চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম 
প্রামিক সেমষ সমাট ববমদমেক মুদ্রার মরোিথ দাুঁমিময়মছ ২৬.৪ মবমলয়ন মামকথন ডলার র্া মদময় ৮ 
(আট) মামসর অমধক সমময়র আমদামন বযয় সমটামনা সম্ভব। একইসামর্ ববমদমেক মুদ্রার মবমনময় 
হারও মস্থমতেীল রময়মছ, র্া রপ্তামন ও প্রবাস আময়র েন্য সহায়ক। সামমনর মদনগুমলামত রপ্তামন 
পমরমস্থমতর প্রতযামেত উন্নমত, প্রবাস- আময়র প্রবৃমি, মবমদমে মবমনময়ামগর ক্রমপ্রসার ও ববমদমেক 
সাহার্য প্রামপ্তর মধয মদময় সামবথক মরোিথ পমরমস্থমত ও মুদ্রা মবমনময় হার সামমিক অর্থননমতক 
মস্থমতেীলতার েন্য অনুকূল র্াকমব বমল আো করমছ। 
  



 
 

 

মাননীয় স্পীকার 

চলমত অর্থবছমরর বামেমট প্রমতশ্রুত কমতপয় মবষময়র অগ্রগমত 

২৫। চলমত অর্থবছমরর বামেটমট এই সময়ামদ আমামদর সরকামরর মেতীয় বামেট। আমামদর 
বাস্তবায়নাধীন প্রমতশ্রুমতসমূহ এবং এই অর্থবছমর নতনুিামব শুরু করা কার্থক্রম সমমূহর প্রর্ম 
প্রামিক পর্থি অগ্রগমতর একমট মচত্র আপনামদর অবগমতর েন্য তুমল ধরমছ।  

২৫.১ মানব সম্পদ উন্নয়ন  

মেক্ষা-  মানব সম্পদ উন্নয়মনর কর্া বলমত সগমল শুরুমত বলমত হমব মেক্ষাখামতর কর্া। 
মবগত সময়ামদ শুরু করা মবমিন্ন মেক্ষা কার্থক্রমমর পাোপামে এ সময়ামদও আমরা গ্রহণ 
কমরমছ নানামুখী পদমক্ষপ। মেক্ষামক্ষমত্র আমরা সবমে গুরুে মদমে তর্য প্রর্মুিমনিথর 
বৃমত্তমূলক মেক্ষার ওপর। মেক্ষামক কমথমুখী করমত সদমের ও মবমদমের কমথবাোমরর 
চামহদার আমলামক কামরগমর ও বৃমত্তমূলক পর্থাময়র পাঠযক্রমম ইমামেথং 
সটকমনালমে/ সট্রড অিিুথি কমর সকল কামরকুলাম পমরবতথন ও পমরমােথন করার 
কাে হামত মনময়মছ। প্রমতমট উপমেলায় একমট কমর সটকমনকযাল স্কুল প্রমতষ্ঠার কাে 
চলমান রময়মছ। মবমেষ কমর, নারীমদর কামরগমর মেক্ষায় অমধক হামর অিিুথমির লমক্ষয 
হামত মনময়মছ প্রমতমট মবিাগীয় েহমর একমট কমর গালথস সটকমনকযাল স্কলু স্থাপন প্রকল্প। 
কামরগমর মেক্ষা অমধদপ্তরাধীন ১১৮মট প্রমতষ্ঠামন ওময়বসাইট মনমথাণ করা হময়মছ এবং 
অন্যান্য সকল মেক্ষা প্রমতষ্ঠামনর মনেস্ব ওময়বসাইট মনমথামণর উমদযাগ গ্রহণ করা হময়মছ। 
উচ্চমেক্ষার সুমর্াগ বৃমির েন্য বমরোল, রাঙ্গামামট ও সগাপালগমঞ্জ একমট কমর 
মবশ্বমবদযালয় স্থাপন করা হময়মছ। চলমান রময়মছ মসরােগমঞ্জ রবীন্দ্র মবশ্বমবদযালয় এবং 
গােীপুমর বঙ্গবন্ধ ু সেখ মুমেবুর রহমান মডমেটাল মবশ্বমবদযালয় স্থাপমনর কাে। এছািা, 
মুলধারার সামর্ সঙ্গমত সরমখ মাদ্রাসা মেক্ষামক র্ুমগাপমর্াগী করার েন্য আবমিক 
মবষয়সমমূহ অমিন্ন পাঠসূমচ চালু করা হময়মছ। 

স্বাস্থয-  সকমলর েন্য মানসম্মত সসবা প্রদামনর লক্ষয মনময় স্বাস্থযখামত আমরা র্ুমগাপমর্াগী 
ও বহুমুখী সমমিত কার্থক্রম বাস্তবায়ন কমর চমলমছ। এর ফমল ইমতামমধয স্বাস্থয সম্পমকথত 
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা ৪ ও ৬ অমেথত হময়মছ এবং লক্ষযমাত্রা ৫ অেথমনর পমর্ রময়মছ। 
সাবথেনীন স্বাস্থযমসবা কার্থক্রম বাস্তবায়মনর লমক্ষয স্বাস্থয সুরক্ষা আইন, ২০১৫ প্রণয়মনর 
কাে চলমান রময়মছ। প্রামিক েনমগাষ্ঠীর সদারমগািায় স্বাস্থয সসবা সপৌুঁমছ মদমত আমরা 
মরিাইটালাইমেেন অব কমমউমনমট মিমনক প্রকমল্পর মাধযমম সারামদমে ১৩ হাোর 
৩৭৯মট কমমউমনমট মিমনক চালু কমরমছ এবং আমরা ৪৮২মট কমমউমনমট মিমনক চালুর 
অমপক্ষায় রময়মছ। স্বাস্থয খামত নীমত প্রণয়মনও আমরা র্মর্ি গুরুে প্রদান কমরমছ। 
‘বাংলামদে োতীয় পুমিনীমত ২০১৫’ োমর করা হময়মছ। এছািা, ‘সরাগী সুরক্ষা আইন, 



 
 

 

২০১৪’, ‘সবসরকামর স্বাস্থয সসবা আইন, ২০১৪’ এবং ‘স্বাস্থয সসবাদানকারী আইন, ২০১৪’ 
এর খসিা প্রণয়ন করা হময়মছ। 

২৫.২  সিৌত অবকাঠামমা 

মবদুযৎ ও জ্বালামন- আমামদর সামবথক প্রমচিায় ইমতামমধয মবদুযমতর উৎপাদন ক্ষমতা 
দাুঁমিময়মছ ১৪ হাোর ৭৭ সমগাওয়াট। ২০২১ সামলর মমধয আমরা ১৭ হাোর ৩৩৪ 
সমগাওয়াট মবদুযৎ উৎপাদমনর কাে প্রমক্রয়াধীন আমছ। মবদুযৎ সরবরামহর সক্ষমত্র আমামদর 
লক্ষযমাত্রা হমলা ২০১৮ সামলর মমধয উৎপাদন ক্ষমতার অিত ৮০ েতাংে সরবরাহ 
মনমিতকরণ। বতথমামন মবদুযমতর প্রকৃত সরবরাহ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৭০ েতাংে। 
আমরা গত সময়ামদ মবদুযৎ খামত স্বল্পমময়ামদ মবমিন্ন কার্থক্রম গ্রহণ করমছলাম। 
এমত দীেথমদমনর পুঞ্জীিূত মবদুযৎ সমস্যা অমনকটাই দূর হময়মছ।  

বতথমামন আমরা দীেথমময়ামদ ও সটকসই সমাধামনর লমক্ষয মবমিন্ন কার্থক্রম 
পমরচালনা করমছ। মবদুযৎ উৎপাদমন গযামসর পাোপামে কয়লামক মূল জ্বালামন মহমসমব 
মবমবচনায় মনময় সরকামর- সবসরকামর, সর্ৌর্ মবমনময়াগ এবং ইমসএ ফাইন্যামন্সং এর 
মাধযমম রামপাল, মাতারবামি, মমহেখালী এবং পটুয়াখালীমত সমাট ৮ হাোর ৬৪০ 
সমগাওয়াট ক্ষমতার মবদুযৎ সকন্দ্র স্থাপন করা হমে। সসৌরেমি, বায়েুমি, বাময়াগযাস এবং 
হাইমরা এনামেথ বযবহার কমর নবায়নমর্াগয জ্বালামন উৎস হমত বতথমামন ৪১৫ সমগাওয়াট 
মবদুযৎ উৎপাদন করা হমে এবং আমরা ৫০০ সমগাওয়াট উৎপাদমনর েন্য প্রমক্রয়াধীন 
আমছ।  

সদেীয় উৎপাদন বািামনার পাোপামে আমরা আঞ্চমলক সহমর্ামগতার মাধযমম মবদুযমতর 
োটমত মনরসমনর উমদযাগ মনময়মছ। এর আওতায় িারত সর্মক ৫০০ সমগাওয়াট মবদুযৎ 
আনা হমে এবং আমরা ৬০০ সমগাওয়াট মবদুযৎ আমদামনর কার্থক্রম প্রমক্রয়াধীন আমছ। 
এছািা, সনপাল, িুটান ও মায়ানমার এর সামর্ মবদুযৎ আমদামনর মবষময় আমলাচনা 
অবযাহত রময়মছ। উৎপামদত মবদুযৎ সকমলর কামছ সপৌুঁছামত ১০ হাোর মকমলামমটার নতনু 
সঞ্চালন লাইন এবং ১ লক্ষ ৫০ হাোর মকমলামমটার নতনু মবতরণ লাইন মনমথামণর কার্থক্রম 
হামত সনয়া হময়মছ।  

সর্াগামর্াগ অবকাঠামমা- সর্াগামর্াগ বযবস্থার সামমগ্রক উন্নয়মনর লমক্ষয সিক পর্, 
সরলপর্, সনৌ- পর্ এবং আকােপর্ মবমবচনায় মনময় আমরা সমমিত পমরবহন নীমত 
বাস্তবায়ন করমছ। নতনু সিক মনমথামণর পমরবমতথ মবদযমান সিমকর সম্প্রসারণ ও 
মামনান্নয়মনর ওপর আমরা গুরুে আমরাপ কমরমছ। সর্াগামর্াগ খামত বতথমামন চলমান 
১০৫মট প্রকমল্পর মমধয ৩মট বযতীত সকল প্রকমল্পর আওতায় মবদযমান সিকসমূমহর 
সম্প্রসারণ বা মামনান্নয়মনর কাে চলমছ। চলমান অর্থবছমরর মমধয সমাপয প্রকল্পগুমলর 
মমধয ইমতামমধয বমরোল- পটয়ুাখালী- কুয়াকাটা মহাসিমক সেখ কামাল ও সেখ 



 
 

 

রামসল সসতু মনমথাণ এবং আমিয়াল খাুঁ নদীর ওপর ৭ম বাংলামদে- চীন বমত্রী 
সসত ু মনমথাণ কাে সমাপ্ত হময়মছ। মনেস্ব অর্থায়মন পদ্মা সসতু মনমথাণ কােও এমগময় 
চলমছ দ্রুতগমতমত। র্ানেটমুি ঢাকা েহর গমি তলুমত উত্তরা হমত মমতমঝল পর্থি ২০ 
মকমলামমটার দীেথ MRT-6 Line এবং ঢাকা এমলমিমটড এক্সমপ্রসওময় এর কাে চলমান 
আমছ।  

সিক পমর্র পাোপামে আমরা সরলপমর্র পুনেথাগরমণর সকৌেল গ্রহণ কমরমছ। 
র্মনুা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধ ু সসতুর উত্তমর একমট ডমুয়ল সগে ডাবলট্রযাক সম্পন্ন সরল 
সসত ু মনমথামণর সম্ভাবযতা সমীক্ষা শুরু করা হময়মছ। এছািা, সরলপমরবহমনর 
ধারণক্ষমতা বৃমির লমক্ষয ১০০মট মমটারমগে এবং ৫০মট ব্রডমগে র্াত্রীবাহী সকাচ 
সংগ্রমহর কাে এমগময় চলমছ।  

২৫.৩ কমৃষ ও পল্লী উন্নয়ন 

কৃমষবান্ধব নীমতমকৌেমলর প্রিামব সদে আে খামদয স্বয়ংসম্পূণথতা অেথন কমরমছ, মনমেমদর 
চামহদা পূরণ কমর আমরা কৃমষপণয রপ্তামন করমছ। এ অেথনমক ধমর রাখমত আমরা কৃমষ 
খামত সাশ্রয়ী মূমলয মবদুযৎ সুমবধা,  কৃমষ উপকরণ সহায়তা,  েলাবিতা দূরীকরণ 
ও সসচ সুমবধার মাধযমম কৃমষ েমমর আওতা সম্প্রসারণ,  কৃমষ উপকরণ সহায়তা 
কাডথ প্রদান,  কৃষকমদর ডাটামবইে বতমরকরণ,  কৃষকমদর পুনবথাসন সহায়তা 
প্রদান,  প্রমেক্ষণ,  েস্য বহুমুখীকরণ,  কৃমষপমণযর বাোরোতকরণ সহায়ক 
পমরমবে সৃেন,  বেব সামরর উৎপাদন ও বযবহার উৎসামহতকরণ,  বীে সরবরাহ 
ইতযামদর কার্থক্রম চলমান সরমখমছ। এছািা,  উন্নত কৃমষ গমবষণার ওপর আমরা সোর 
মদময়মছ। এর আওতায় উচ্চফলনেীল েমস্যর োত উদ্ভাবন,  অমিমর্ােন সকৌেল ও 
পমরমবেবান্ধব কৃমষ প্রর্মুি সম্প্রসারণ এবং লবণািতা,  েলমগ্নতা ও খরাসমহষ্ণ ু
ধামনর োত উদ্ভাবনসহ সামবথক কৃমষ গমবষণা কার্থক্রম অবযাহত রময়মছ। 

২৪.৪ েনকলযাণ 

কৃমষখামতর অিতূপূবথ উন্নয়ন ও দক্ষ খাদয বযবস্থাপনার কলযামণ আমরা খাদয মনরাপত্তা 
মনমিত করমত সক্ষম হময়মছ। এর ধারাবামহকতা বোয় রাখমত খাদয গুদামমর ধারণক্ষমতা 
ইমতামমধয ২০ লক্ষ ৯ হাোর সমমট্রক টমন উন্নীত করমত সমর্থ হময়মছ। আপদকালীন 
সমময়র েন্য খাদয মনরাপত্তা মনমিতকরণ এবং খাদযমূলয সহনীয় পর্থাময় রাখার লমক্ষয 
সামামেক মনরাপত্তা সবিনী কমথসূমচর আওতায় খাদযেস্য মবমল এবং সখালা বাোমর আটা 
মবমক্রর কােও অবযাহত আমছ। মনরাপদ খাদয আইন বাস্তবায়মনর েন্য ইমতামমধয 
সদেবযাপী ৭০মট ‘মবশুি খাদয আদালত’ গঠন করা হময়মছ।  



 
 

 

কু্ষধা ও দামরদ্রমুি বাংলামদে গঠমনর স্বপ্ন পূরমণ আমরা বাস্তবায়ন করমছ ‘একমট বামি 
একমট খামার’ প্রকল্প। এর আওতায় এ পর্থি ২১ লক্ষ ৪৩ হাোর ৯২৬মট পমরবারমক 
অর্থননমতক কমথকামন্ড সম্পৃি করা হময়মছ। উপকূলীয় এলাকায় ১৭০.৬ মকমলামমটার 
সবমিবাুঁধ মনমথাণ প্রকমল্পর মাধযমম গ্রামীণ অর্থনীমতমত মবমনময়াগ করা হময়মছ প্রায় ২ 
হাোর ২৩৪ সকামট টাকা। আো করমছ, এ প্রকমল্পর মাধযমম আগামী ২০২১ সামলর মমধয 
১ সকামট পমরবার তর্া ৫ সকামট মানুষ স্থায়ীিামব দামরদ্রযমিু হমব। এছািা, দুমর্থাগ 
সমাকামবলায় সক্ষমতা বািামত উপকূলীয় এলাকায় বহুমখুী েূমণথঝি আশ্রয়মকন্দ্র মনমথাণ 
কাে শুরু হময়মছ। সামামেক মনরাপত্তা সবিনীর আওতায় প্রদত্ত মবমিন্ন িাতা ও কার্থক্রমমর 
লক্ষযামিমুখী সম্প্রসারমণর ইমতবাচক প্রিাব পমিমছ দামরদ্র ও অসমতা হ্রামসর ওপর।  

অর্থননমতক কমথকামন্ড নারীর অংেগ্রহণ বািামত আমরা নারীমদর দক্ষতা উন্নয়ন এবং নারী 
উমদযািা সৃমির প্রয়াস অবযাহত সরমখমছ। চলমত অর্থবছমরর বামেমটর সামর্ আমরা প্রকাে 
কমরমছলাম ‘মেশুমদর মনময় বামেট িাবনা’ প্রমতমবদনমট। এই প্রমতমবদমন উমল্লমখত 
মেশুমদর চামহদা পূরণ,  অমধকার ও কলযামণর সামর্ সরাসমর সম্পমকথত কমথসূমচ,  
উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্থক্রমসমহূ বাস্তবায়মনর ওপর আমরা সোর মদময়মছ।  

২৫.৫ প্রবাসী কলযাণ 

সদমের অর্থননমতক উন্নয়মন প্রবাস আময়র অবযাহত গুরুমের মবষয় মবমবচনায় মনময় 
েনেমি রপ্তামন ও অমিবাসীমদর কলযাণ সাধমনর ওপর আমরা সোর মদময়মছ। অমিবাসন 
বযয় মনয়ন্ত্রণ ও মধযস্বেমিাগীমদর সদৌরাত্ম দূর করার লমক্ষয অমিবাসন বযবস্থা 
মডমেটালাইমেেন করা হমে। প্রবাসী কলযাণ বযাংমকর মাধযমম প্রবাসীমদর স্বল্পসুমদ 
অমিবাসন ঋণ, অনলাইন বযাংমকংসহ নানামবধ সুমবধা প্রদান করা হমে। এ অর্থবছমর 
ইমতামমধয ২ হাোর ২ েত ৩২ েন কমথীমক মাত্র ৯ েতাংে সরল সুমদ ২০.৬ সকামট টাকা 
অমিবাসন ঋণ প্রদান করা হময়মছ। পাোপামে, অমিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহমবমলর 
আওতায় মবএমইমট’র মবমিন্ন প্রমেক্ষণ সকমন্দ্রর মাধযমম মবমদে গমমনেমুদর দক্ষতা উন্নয়ন 
মবষয়ক প্রমেক্ষণ প্রদান করা হমে। উমল্লখয সর্, আমামদর সরকামরর সমময় স্থামপত ৩০মট 
কামরগমর প্রমেক্ষণ সকমন্দ্রর মমধয ১০মট কামরগমর প্রমেক্ষণ সকমন্দ্রর মাধযমম দক্ষতা উন্নয়ন 
মবষয়ক প্রমেক্ষণ কার্থক্রম ইমতামমধয শুরু হময়মছ।  

শ্রম বাোর সম্প্রসারমণ আমামদর প্রমচিা অবযাহত আমছ। নতনু শ্রম বাোর 
অনুসন্ধামনর েন্য মন্ত্রণালময় শ্রম বাোর গমবষণা সসল গঠন করা হময়মছ। প্রবাসী কলযামণ 
িূমমকা রাখার লমক্ষয আমরা ১১মট নতুন সদমে শ্রম উইং চাল ুকমরমছ। সাম্প্রমতক সমময় 
বাংলামদে হমত কমথী গমণকারী সদমের সংখযা ১৬০মট সত উন্নীত হময়মছ। সরকামর পর্থাময় 
মে- ট-ু মে পিমতমত সবাময়মসমলর মাধযমম মাত্র ৮৫০ মামকথন ডলার বযময় সকামরয়ামত এবং 
১০ হাোর টাকা বযময় েডথামন কমথী সপ্ররণ করা হমে এবং ২৪ হাোর সর্মক ২৭ হাোর 



 
 

 

টাকা বযময় মামলমেয়ামত কমথী সপ্ররণ ইমতামমধয শুরু হময়মছ। এছািা মবনা খরমচ েডথামন 
মমহলা গৃহকমথী সপ্ররণ করা হমে। তমব, এর পাোপামে পুরমনা শ্রমবাোরসমমূহ েনেমি 
রপ্তামন মনমবথঘ্ন করমত সরকামর সংমেমষর সামর্ সামর্ সবসরকামর খামতর মবকােমক 
উৎসামহত করা প্রময়ােন বমল মমন হমে।  

 ২৫.৬ মেল্প খাত 

আমরা ২০২০ সামলর মমধয োতীয় আময় মেল্প খামতর অবদান ৩৩ েতাংমে 
উন্নীত করমত চাই। এলমক্ষয মেল্পায়মনর উত্তম পমরমবে মনমিতকরমণ নীমত ও 
আইন প্রণয়ন,  মেল্প নগরী স্থাপন ও সম্প্রসারণ,  কু্ষদ্র ও কুমটরমেল্প 
উমদযািামদর প্রমেক্ষণ প্রদান ইতযামদ কার্থক্রম গ্রহণ কমরমছ। রােধানীর 
হাোরীবাগসহ সদমের মবমিন্ন স্থামনর চামিা মেল্পসমহূমক সািার ও সকরানীগঞ্জ 
উপমেলার ধমলশ্বরী নদীর তীমর ২০০ একর েমমমত গমি সতালা চামিা মেল্প নগরীমত 
স্থানািমরর কাে চলমছ। ইমতামমধয ১৪৮মট মেল্প প্রমতষ্ঠান তামদর কারখানার মনমথাণ কাে 
শুরু কমরমছ। এছািা, সকন্দ্রীয় বেথয সোধনাগার স্থাপন, ডামম্পং ইয়াডথ প্রিৃমত মনমথাণ কাে 
দ্রুত গমতমত এমগময় চলমছ। মেল্পখামত দক্ষ মানবসম্পদ বতমরর লমক্ষয ৩২ সরকামর 
প্রমেক্ষণ প্রমতষ্ঠান, বাংলামদে বযাংমকর এসএমই মবিাগ, মপমকএসএফ এবং ৯মট মেল্প 
সংগঠমনর মাধযমম উন্নত ও কমথমুখী প্রমেক্ষণ প্রদান করা হমে। ইমতামমধয ২০,০০০ এর 
সবমে প্রমেক্ষণার্থী প্রমেক্ষণ সম্পন্ন কমরমছ।  

মাননীয় স্পীকার 

২৬।  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নদেথী সনতমৃে সদূুরপ্রসারী লক্ষয মনধথারণ এবং লক্ষযানুর্ায়ী 
কমথমকৌেল প্রণয়ন আমামদর উন্নয়ন অগ্রর্াত্রার পর্মক সহে ও মস্থমতেীল কমরমছ। আমামদর 
দীেথমময়ামদ পমরকল্পনাসমমূহ মলূত সদমের আপামর েনগমণর স্বমপ্নরই প্রমতফলন েমটমছ। ফমল, 
উন্নয়মনর পর্ পমরক্রমায় আমরা সামর্ সপময়মছ সদমের কমথমুখী, উমদযাগী, আত্মপ্রতযয়ী এবং 
অমিোত সমহষ্ণ ুেনসাধারণমক। উন্নয়ন কমথকামন্ড তামদর স্বতস্ফূতথ অংেগ্রহণ অর্থননমতক উন্নয়মনর 
পাোপামে সামামেক সূচকসমূমহ প্রেংসনীয় সাফলয এমনমছ। ৬ষ্ঠ পঞ্চবামষথক পমরকল্পনার বাস্তবায়ন 
সেমষ শুরু হময়মছ ৭ম পঞ্চবামষথক পমরকল্পনা। অন্যমদমক ববমশ্বক পমরমন্ডমল সহস্রামব্দর উন্নয়ন 
লক্ষয অেথমন সাফলয প্রদেথমনর পর বতথমামন আমরা গ্রহণ কমরমছ ‘সটকসই উন্নয়ন লক্ষয’ 
(Sustainable Development Goals 2016- 30) এর সামর্। 
  



 
 

 

মাননীয় স্পীকার 

ধারাবামহক অর্থননমতক উন্নয়মনর পর্ ধমর অমনক সম্ভাবনামক সামমন সরমখ সূচনা হময়মছ ২০১৫-
১৬ অর্থবছর। বছমরর শুরু সর্মকই সচল আমছ অর্থনীমতর চাকা,  সরকামরর প্রাজ্ঞ বযবস্থাপনায় 
মস্থমতেীল রময়মছ সামমিক অর্থনীমতর সকল খাত,  আমছ রােননমতক সুমস্থমত। মবদুযৎ- জ্বালামন ও 
সর্াগামর্াগ খামত সরকামরর উন্নয়ন কমথসূমচ বাস্তবায়মন সৃমেত হমে মবমনময়াগ সহায়ক পমরমবে। 
অন্যমদমক,  মবজ্ঞান ও তর্য- প্রর্মুি মনিথর মেক্ষা ও প্রমেক্ষমণর প্রসার ধীমর ধীমর বািামে েনগমণর 
জ্ঞামনর পমরমধ ও দক্ষতা,  বমহিঃমবমশ্বর সামর্ সম্পৃিতায় প্রসামরত হমে দৃমিিঙ্গী, েীবনমবামধ 
আসমছ ইমতবাচক পমরবতথন। সব মমমলময় কু্ষধা- দামরদ্রমুি,  সুষম,  সমিৃ ও মর্থাদপূণথ বাংলামদে 
গঠমনর সর্ স্বপ্ন আমরা রচনা কমরমছ তা বাস্তবায়মনর এখনই অনুকূল সময়। এই সমময়র র্র্ার্র্ 
সেবযবহামরর েন্য প্রময়ােন আপনামদর সকমলর মনিঃস্বার্থ অংেগ্রহণ। সকমলর সমম্মমলত প্রমচিা, 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুমর্াগয সনতৃে আর সদমের মানুমষর মনরির প্রমচিায় আমামদর সদে হমব 
‘সমিৃ বাংলামদে’। আমার মবশ্বাস বতথমান সামামেক ও রােননমতক মস্থমতেীলতা এবং অর্থননমতক 
উন্নয়মনর চলমান অগ্রগমত অমচমরই আমামদর েীবমন বাস্তবাময়ত করমব বঙ্গবন্ধুর সসানার বাংলার 
দৃপ্ত লক্ষযমাত্রা ।  

  

সখাদা হামফে  

েয় বাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু। 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 

 
পমরমেি 

 
 
 
 
 
 
 

২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিক (েুলাই- সসমেম্বর) পর্থি 
বামেট বাস্তবায়ন অগ্রগমত ও আয়- বযময়র গমতধারা এবং সামমিক 

অর্থননমতক মবমেষণ  



 
 

 

২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিক (েুলাই- সসমেম্বর) পর্থি 
বামেট বাস্তবায়ন অগ্রগমত ও আয়- বযময়র গমতধারা এবং সামমিক 

অর্থননমতক মবমেষণ 

ক. রােস্ব পমরমস্থমত 
ক.১ রােস্ব আদায় 

সারমণ ১:  রােস্ব আদায় পমরমস্থমত 
(মিমত্ত বছর ২০০৫- ০৬) 

(সংখযাসমূহ সকামট টাকায়) 

খাত 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ েুলাই- সসমেম্বর সমময় আয় ২০১৫- ১৬ অর্থ 
বছমরর লক্ষযমাত্রার 
তলুনায় অেথন (%) 

সংমোমধত 
বামেট 

প্রকতৃ বামেট ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সমাট রােস্ব 
১,৬৩,৩৭১ 

|১০.৮| 
১,৪৫,৯৬০ 

|৯.৬৪| 
২,০৮,৪৪৩ 

|১২.১৪| 
৩৪,৭৮৫ 
(- ৪.০) 

৩৮,২৭৮ 
(১০.০৪) 

১৮.৩৬ 

কর রােস্ব 
১,৪০,৬৭৬ 

|৯.৩| 
১,২৮,৭৮০ 

|৮.৫১| 
১,৮২,২৪৪ 
|১০.৬২ | 

২৮,২৮৯ 
(৯.৫) 

৩১,২৯৩ 
(১০.৬) 

১৭.১৭ 
 

এনমবআর 
১,৩৫,০২৮ 

|৮.৯| 
১,২৩,৯৬০ 

|৮.১৯| 
১,৭৬,৩৭০ 
|১০.২৭| 

২৭,১৯১ 
(৯.৭) 

২৯,৮৯৯ 
(৯.৯৫) 

১৬.৯৫ 

এনমবআর 
বমহিূথত কর 

রােস্ব 

৫,৬৪৮ 
|০.৩৭| 

৪,৮২০ 
|০.৩| 

৫৮৭৪ 
|০.৩| 

১,০৯৮ 
(৫.৪) 

১,৩৯৫ 
(২৭.০৪) 

২৩.৭৫ 

কর বমহিূথত 
রােস্ব 

২২,৬৯৫ 
|১.৫| 

১৭,১৮০ 
|১.১৩| 

২৬১৯৯ 
|১.৫৩| 

৬,৪৯৬ 
(- ৩৭.৬) 

৬,৯৮৩ 
(৭.৫) 

২৬.৬৫ 

উৎস: আইবাস, অর্থ মবিাগ 
সনাটিঃ বন্ধনীর | | মামঝর সংখযা মেমডমপ’র েতাংে মহমসমব সদখামনা হময়মছ 

বন্ধনীর () মামঝর সংখযা গত বছমরর একই সমময়র তুলনায় েতকরা হ্রাস/ বমৃি সদখামনা হময়মছ 

 ২০১৪- ১৫ অর্থবছমর রােস্ব আহমরত হময়মছ ১,৪৫,৯৬০ সকামট টাকা, র্া সংমোমধত 
লক্ষযমাত্রার প্রায় ৮৯.৩ েতাংে;  

 চলমত ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমক রােস্ব আহরমণর পমরমাণ ৩৮,২৭৮ সকামট টাকা, 
র্া বামষথক লক্ষযমাত্রার ১৮.৩৬ েতাংে;   

 ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমক এনমবআর- কর রােস্ব আময়র প্রবৃমি ৯.৯৫ েতাংে, 
এনমবআর- বমহিূথত কর রােস্ব আহরমণর প্রবৃমি ২৭.০৪ েতাংে;   



 
 

 

৩৪,৭৮৫ 

২৮,২৮৯ 

৬,৪৯৬ 

৩৮,২৭৮ 

৩১,২৯৩ 

৬,৯৮৩ 

ম োট রোজস্ব কর রোজস্ব কর বহির্ভতূ রোজস্ব 

মেখহিত্র-১: 

রোজস্ব আয় (জুেোই-মেপ্টেম্বর)  

মকোটি টোকো  

জুেোই-মেপ্টেম্বর ে প্টয় আয় ২০১৪-১৫ জুেোই-মেপ্টেম্বর ে প্টয় আয় ২০১৫-১৬ 

 চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমক কর- বমহিূথত রােস্ব আহরমণর পমরমাণ ৬,৯৮৩ সকামট টাকা 
এবং প্রবৃমি পূবথবতথী অর্থবছমরর একই সমময়র তুলনায় ৭.৫ েতাংে সবমে।   

ক.২ এনমবআর-  কর রােস্ব আদায় 

সারমণ ২:  এনমবআর-  কর রােস্ব আদায় পমরমস্থমত 
(সংখযাসমূহ সকামট টাকায়) 

খাত 
২০১৪- ১৫ 

(প্রকতৃ) 

েুলাই- সসমেম্বর 
(প্রকতৃ) 

েুলাই- সসমেম্বর সমময় 
প্রবমৃি (%) 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৫- ১৬ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

আয় ও মুনাফার ওপর কর ৪০,৭১২ ৮,৪৮৯ ৮,৯৮৯ ৫.৯ 

মূলয সংমর্ােন কর ৪৫,৩৫০ ১০,১০৫ ১১,৪২৯ ১৩.১ 

আমদামন শুল্ক ১৪,৮৯৩ ৩,৫৩৬ ৩,৭৬৩ ৬.৪ 

রপ্তামন শুল্ক ৪ ০ ১১ -  

আবগামর শুল্ক ৯৯৯ ৪৭ ১১৫ ১৪৫ 

সম্পূরক শুল্ক ২১,০৮০ ৪,৮২৬ ৫,৩৬৮ ১১ 

অন্যান্য কর ও শুল্ক ৯২১ ১৮৮ ২২৪ ১৯ 

সমাট ১,২৩,৯৬০ ২৭,১৯১ ২৯,৮৯৯ ১০ 

উৎসিঃ আইবাস, অর্থ মবিাগ 

 

 



 
 

 

আয় ও 

মুনোফোর ওপর 

কর 

৩০% 

মূল্য েংপ্ট োজন কর  

৩৮% 

আ দোহন  শুল্ক 

১৩% 

রপ্তোহন শুল্ক 

০% 

আবগোহর শুল্ক 

০% 

েম্পূরক 

শুল্ক 

১৮% 

অন্যোন্য কর ও শুল্ক 

১% 

মেখহিত্র ২: ২০১৫-১৬ অর্বূছপ্টরর জুেোই-মেপ্টেম্বর ে প্টয়  আিহরত এনহবআর রোজপ্টস্ব হবহিন্ন 

খোপ্টতর  অবদোন 

 ২০১৪- ১৫ অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমকর তুলনায় চলমত ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর েুলাই-
সসমেম্বর সমময় এনমবআর- কর রােস্ব আদাময়র প্রবৃমি হময়মছ ১০ েতাংে।  

 
ক.৩  এনমবআর -  কর রােস্ব আদায় 

 
সারমণ ৩:  এনমবআর-  কর রােস্ব আদায় পমরমস্থমত 

                                             (সংখযাসমূহ সকামট টাকায়)      

খাত 
২০১৫- ১৬ 
অর্থবছমরর 
লক্ষযমাত্রা 

সসমেম্বর 
২০১৪ পর্থি 

আদায় 

সসমেম্বর 
২০১৫ পর্থি 

আদায় 

সসমেম্বর 
পর্থি 

আময়র 
প্রবমৃি (%) 

বামেমটর 
তলুনায় 
অেথন 
(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

আমদামন শুল্ক ১৮৮৩৭.৮০ ৩৬০২.৮৯ ৩৭৬৫.৪১ ৪.৫১ ২০ 

িযাট (আমদানী পর্থাময় )  ২১৫১৮.২০ ৪১৬৫.৯২ ৪৫৬৮.৪২ ৯.৬৬ ২১ 

সম্পূরক শুল্ক(আমদানী পর্থাময় )  ৬১৪২.৭৫ ১৩৩০.৬৬ ১৫২৩.৬৯ ১৪.৫১ ২৪.৮ 

রপ্তামন শুল্ক ৩৭.২৫ ১২.৮০ ১১.১৫ - ১২.৮৯ ৩০ 

উপ -সমাট  ৪৬৫৩৬.০০ ৯১১২.২৭ ৯৮৬৮.৬৭ ৮.৩০ ২১ 

আবগামর শুল্ক ১২৪৪.৫১ ৪১.৭৮ ১১৮.৫৩ ১৮৩.৭০ ৯.৫ 

িযাট ( স্থানীয় পর্থাময়) ৪২৯০৮.২৯ ৬৯২৮.০২ ৭৫৭১.০৩ ৯.২৮ ১৭.৬ 

সম্পূরক শুল্ক ( স্থানীয় পর্থাময়) ১৯৭৪২.৭৬ ৩৪৯৪.৮৮ ৩৮০৭.৩২ ৮.৯৪ ১৯.৩ 

টানথ ওিার টযাক্স ৬.৪৫ ০.৮৯ ১.০২ ১৪.৬১ ১৫.৮ 

উপ -সমাট  ৬৩৯০২.০০ ১০৪৬৫.৫৭ ১১৪৯৭.৯০ ৯.৮৬ ১৮ 

আয় কর ৬৪৭০১.০০ ৮৪৩৬.০২ ৯৩৪৫.৭৭ ১০.৭৮ ১৪.৪ 

ভ্রমণ কর ১২৩১.০০ ২০৫.৪৯ ২১৫.৭৬ ৫.০০ ১৭.৫ 

প্রতযক্ষ কর হমত সমাট আয় ৬৫৯৩২.০০ ৮৬৪১.৫১ ৯৫৬১.৫৩ ১০.৬৫ ১৪.৫ 

সবথমমাট ১৭৬৩৭০.০০ ২৮২১৯.৩৫ ৩০৯২৮.১০ ৯.৬০ ১৭.৫ 

উৎসিঃ োতীয় রােস্ব সবাডথ 



 
 

 

 োতীয় রােস্ব সবাডথ এর মহসাবমমত চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমক বাৎসমরক লক্ষযমাত্রার 
প্রায় ১৭.৫ েতাংে আদায় হময়মছ।  

খ. সরকামর বযয় পমরমস্থমত 

খ.১ সরকামর বযয় 
সারমণ ৪:  সরকামর বযয় পমরমস্থমত 

(মিমত্ত বছর ২০০৫- ০৬) 
(সংখযাসমূহ সকামট টাকায়) 

খাত 
২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ 

েুলাই- সসমেম্বর সময়কামল 
বযয় 

২০১৫- ১৬ অর্থ 
বছমরর লক্ষযমাত্রার 
তলুনায় অেথন (%) 

সংমোমধত 
বামেট 

প্রকতৃ বযয় বামেট ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সমাট বযয় 
২৩৯৬৬৮ 
|১৫.৮| 

২০৩৬১৮ 
|১৩.৫| 

২৯৫১০০ 
|১৭.২| 

৩৬৫২৩ 
(১৩.৪) 

৩৭১২৪ 
(১.৬) 

১২.৫৮ 

অনুন্নয়ন রােস্বসহ 
অন্যান্য বযয় 

১৬৪৬৬৮ 
| ১০. ৯|  

১৪৪০৪৭ 
|৯.৫| 

১৯৮১০০ 
|১১.৫| 

২৯৬৯৪ 
(১৪.৫) 

২৯৫৮৭ 
(- ০.৪) 

১৪.৯৪ 

বামষথক উন্নয়ন 
কমথসূমচ 

৭৫০০০ 
|৫.০| 

৫৯৫৭০ 
|৩.৯ | 

৯৭০০০ 
|৫.৭| 

৬৮২৮ 
(৯.০) 

৭৫৩৭ 
(১০.৪) 

৭.৭৮ 

উৎসিঃ আইবাস, অর্থ মবিাগ 

সনাটিঃ বন্ধনীর | | মামঝর সংখযা মেমডমপ’র েতাংে মহমসমব সদখামনা হময়মছ   

বন্ধনীর () মামঝর সংখযা গত বছমরর একই সমময়র তুলনায় েতকরা হ্রাস/ বমৃি সদখামনা হময়মছ 

 গত ২০১৪- ১৫ অর্থবছমর সমাট বযয় হময়মছ ২,০৩,৬১৮ সকামট টাকা র্া সংমোমধত বামেমটর 
প্রায় ৮৬ েতাংে;  

 চলমত ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমক অনুন্নয়ন সহ অন্যান্য বযয় গত অর্থ বছমরর একই 
সমময়র তুলনায় ০.৪ েতাংে কমমমছ।  

 চলমত অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিক পর্থি বামষথক উন্নয়ন কমথসূমচ খামত সমাট বরামের ৭.৭৮ 
েতাংে বযয় হময়মছ। এই বযয় গত অর্থ বছমরর একই সমময়র তুলনায় ১০.৪ েতাংে সবমে।  

 
  

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

খ.২ ১০ মট বহৃৎ মন্ত্রণালময়র বামেট বযয়  

সারমণ ৫:  ১০মট বহৃৎ মন্ত্রণালময়র বামেট বযয় পমরমস্থমত 
 

(সংখযাসমূহ সকামট টাকায়) 

মন্ত্রণালয়/ মবিাগ 

২০১৪- ১৫ 
২০১৫- ১৬ 

বামেট 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ বামেমটর 
তলুনায় 
অেথন 

সংমোমধত 
বামেট 

প্রকতৃ বযয় 
েুলাই-
সসমেম্বর 

েুলাই-
সসমেম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

স্থানীয় সরকার 
মবিাগ 

17001 15106 18868 1604 1235 6.5 

মেক্ষা মন্ত্রণালয় 16198 16125 17103 4025 3389 19.8 

মবদূযৎ মবিাগ 8287 4702 16504 751 1575 9.5 

প্রার্মমক ও 
গণমেক্ষা মন্ত্রণালয় 

12417 11883 14501 2304 2814 19.4 

কৃমষ মন্ত্রণালয় 12278 10345 12699 664 738 5.8 

স্বাস্থয ও পমরবার 
কলযাণ মন্ত্রণালয় 

11538 10414 12695 1839 2126 16.7 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 12730 12097 12392 2434 3028 24.4 

সসতু মবিাগ 5300 5299 8953 1766 2164 24.2 

সিক মবিাগ 6659 6102 7911 575 388 4.9 

সরলপর্ মন্ত্রণালয় ৫৩২৮ ৪৯৬৯ ৭৭১৭ ৪৩৯ ৫৫৬ ৭.২ 

সমাট ( ১০মট বৃহৎ 
মন্ত্রণালয়)  

১০৭৭৩৭ ৯৭০৪২ ১২৯৩৪৩ ১৬৪০০ ১৮০১২ ১৩.৯ 

অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও 
মবিাগ 

১১৮৮২০ ৯৩০৪৫ ১৫৪৪৩৬ ১৭২৫৫ ১৭৫৪২ 11.৪ 

সবথমমাট বযয় 226557 190088 283778 33656 35554 12.5 

সূত্র: আইবাস, অর্থ মবিাগ 

সনাট: এই সারণীমত ঋণ ও অমগ্রম, খাদয মহসাব এবং এমডমপ বমহিূথত কমথসংস্থানমূলক কমথসূমচ বযতীত সমাট বামেট মহসাব 
করা হময়মছ। 

২০১৫- ১৬ অর্থবছমর-  
 ১০ মট মন্ত্রণালময়র মবপরীমত বরাে হমলা সমাট বামেমটর ৪৫.৬ েতাংে;  
 অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ মবিামগর মবপরীমত বরাে সমাট বামেমটর ৫৪.৪ েতাংে;  

২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর প্রর্ম প্রামিমক-  
  সমাট বযয় বামেমটর ১২.৫ েতাংে 
 ১০ মট বৃহৎ মন্ত্রণালময়র বযয় ১৩.৯ েতাংে 
 অন্যান্য মন্ত্রণালয়/মবিামগর বযয় ১১.৪ েতাংে।  



 
 

 

খ.৩ ১০ মট বহৃৎ মন্ত্রণালময়র বামষথক উন্নয়ন কমথসমূচ বাস্তবায়ন পমরমস্থমত 

সারমণ ৬:  ১০ মট বহৃৎ মন্ত্রণালময়র বামষথক উন্নয়ন কমথসমূচ বাস্তবায়ন পমরমস্থমত 

                                             (সংখযাসমূহ সকামট টাকায়) 

মন্ত্রণালয়/ মবিাগ 

2015-16 

2015-2016 

(সর্ বশেষ তথ্য, 

আইএমইডি) 

2014-15 2015-16 র্াশেশের 

তুলনায় 

অেবন (%) 
র্াশেে 

র্রাদ্ধ (প্রকল্প 

সংখ্যা ) 

(জুলাই-

সসশেম্বর) 

(জুলাই-

সসশেম্বর) 

মবদুযৎ মবিাগ ১৬৪৮৫ 
16৪৮১.৮৩ 

(৬6) 
৭১০.২৩ ৫৪০.২৪ ৩.২৮ 

স্থানীয় সরকার মবিাগ ১৬৬৫০ 
16১৪০.৯২ 

(১৫৭) 
২০৮১.১৬ ১৮২৯.২১ ১১.৩৩ 

সসতু মবিাগ ৮৯২১ 
8৮৭১ 

(2) 
৭৯২.৬১ ৩৭৭.৬২ 4.২৬ 

সিক পমরবহন ও মহাসিক মবিাগ ৫৬৭৫ 
5৬৩৮.৬৪ 

(৯1) 
২৬৫.১০ ২৪৬.৬৭ ৪.৩৭ 

সরলপর্ মন্ত্রণালয় ৫৬৫০ 
5৪১০.৫৩ 

(45) 
২৪৮.১৪ ২০১.৫৫ 3.৭৩ 

স্বাস্থয ও পমরবার কলযাণ মন্ত্রণালয় ৫৩৩১ 
5১৮০.৫৬ 

(৫৪) 
১৫৩.৫০ ৬৩৯.৭৫ ১২.৩৫ 

প্রার্মমক ও গণমেক্ষা মন্ত্রণালয় ৫৫৪২ 
৫১২৫.৭০ 

(১১) 
৬৩৬.৪৮ ৬১২.৭৭ ১১.৯৫ 

মেক্ষা মন্ত্রণালয় ৪১৯৭ 
৪১২৬.৫৩ 

(৭3) 
৪৫৮.৯৪ ৫২৫.১৮ ১২.৭৩ 

পামনসম্পদ মন্ত্রণালয় ৩০৬২ 
২৯৬৯.৮৭  

(৫০) 
৮৫.২৩ ৮.১৯ ০.৮২ 

জ্বালামন ও খমনে সম্পদ মবিাগ ১৯৯৪ 
১৯৮৩.১৩  

(22) 
১৯৮.৭৪ ১৬.১৮ ০.২৮ 

সমাট ( ১০ মট বৃহৎ মন্ত্রণালয়)  ৭১৫১৩ 
৭১৯২৮.৬৮ 

(571) 
৫৬৩০ ৪৯৮১.১৮ ৬.৯৩ 

উৎসিঃ আইএমইমড, আইবাস। 

সনাট: এই সারণীমত ‘মনেস্ব অর্থায়ন প্রকল্প’ বযতীত বযয় সদখামনা হময়মছ। 

 ১০ মট বৃহৎ মন্ত্রণালময়র অনুকূমল বামষথক উন্নয়ন কমথসূমচর ৭৪.২ েতাংে বরাে করা হময়মছ ;  

 প্রর্ম প্রামিমক ১০মট মন্ত্রণালময়র বযয় হময়মছ বামষথক বরামের ৬.৯৩ েতাংে;  

 অন্যান্য মবিাগ ও মন্ত্রণালময়র অনুকূমল বামষথক উন্নয়ন কমথসূমচর ২৫.৮ েতাংে বরাে করা 
হময়মছ।  



 
 

 

গ. বামেট িারসাময ও অর্থায়ন 
 

 
গ.১ বামেট িারসাময ও অর্থায়ন 
 

সারমণ ৭: বামেট িারসাময ও অর্থায়ন 
(মিমত্ত বছর ২০০৫- ০৬) 

                                                        (সংখযাসমূহ সকামট টাকায়) 

খাত 
২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ েুলাই- সসমেম্বর 

সংমোমধত বামেট প্রকতৃ বামেট ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বামেট িারসাময - ৭৬২৯৭ - ৫৭৬৫৯ - ৮৬৬৫৭ - ১৭৩৭ ১১৫৭ 

অর্থায়ন ৭৬২৯৭ ৫৭৬৪৮ ৮৬৬৫৭ ১৭৪৩ - ১১৫২ 

ববমদমেক ২১৫৮৩ ৬৫৬৩ ৩০১৩৪ - ১৬২৯ - ৯৬৩ 

অিযিরীণ ৫৪৭১৪ ৫১০৮৫ ৫৬৫২৩ ৩৩৭১ - ১৮৯ 

বযাংক ৩১৭১৪ ৩৭৩ ৩৮৫২৩ - ৩৪ ৭০৪৮ 

বযাংক বমহিূথত ২৩০০০ ৫০৭১৩ ১৮০০০ ৩৪০৫ - ৭২৩৭ 
উৎসিঃ আইবাস, অর্থ মবিাগ। 

 বামেমট বযাংক উৎস হমত মনট অর্থায়মনর প্রাক্কলন ধরা হময়মছ ৩৮,৫২৩ সকামট টাকা।   
 

 
গ.২ ববমদমেক সহায়তা পমরমস্থমত 

সারমণ- ৮: ববমদমেক সহায়তা পমরমস্থমত 
        (সংখযাসমূহ সকামট টাকায়) 

খাত 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ েুলাই- সসমেম্বর 

সংমোমধত 
বামেট 

প্রকতৃ বামেট ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মনট অর্থায়ন ২১৫৮৩ ৬৫৬৩ ৩০১৩৪ - ১৬২৯ - ৯৬৩ 

ঋণ ২৩৮৭২ ১১৪৮৪ ৩২২৩৯ ৭৭৩ ৬৪০ 

অনুদান ৫৬৭৪ ২১৬০ ৫৮০০ ৭০ ১১১ 

ঋণ পমরমোধ - ৭৯৬৩ - ৭০৮২ - ৭৯০৫ - ২৪৭১ - ১৭১৪ 

উৎস: আইবাস, অর্থ মবিাগ  

 ২০১৫- ১৬ অর্থ বছমরর প্রর্ম প্রামিমকর মনট অর্থায়ন এবং ঋণ গত অর্থ বছমরর একই সমময়র 
তুলনায় কমমমছ। 



 
 

 

ে. মদু্রা ও ঋণ পমরমস্থমত 
ে.১ মদু্রা ও ঋণ প্রবাহ 

সারমণ ৯: মদু্রা ও ঋণ পমরমস্থমত 

                                               (মময়াদ সেমষ বছরমিমত্তক েতকরা পমরবতথন) 

 
খাত 

প্রকতৃ অবস্থা বাংলামদে বযাংমকর সবথমেষ 
মুদ্রানীমত মববৃমতর লক্ষযমাত্রা 

েুন 
২০১৪ 

সসমেম্বর 
২০১৪ 

েুন 
২০১৫ 

সসমেম্বর 
২০১৫ 

মডমসম্বর ২০১৫ 

বযাপক মদু্রা (এম২) ১৬.১ ১৫.৭ ১২.৪ ১৩.৩ ১৫.০ 

মনট ববমদমেক সম্পদ ৪১.২ ৩৫.৪ ১৮.২ ২৩.৪ ১৫.৮ 

মনট অিযিরীণ সম্পদ ১০.৩ ১০.৯ ১০.৭ ১০.৩ ১৪.৮ 

 অিযিরীণ ঋণ ১১.৬ ১২.৩ ১০.০ ৯.৯ ১৩.১ 

সরকামর খাত ৮.৯ ১২.৭ - ২.৬ - ১.৪ ৮.০ 

সবসরকামর খাত ১২.৩ ১২.২ ১৩.২ ১২.৯ ১৪.৩ 

মরোিথ মদু্রা ১৫.৫ ২৬.০ ১৪.৩ ১৩.২ ১৬.৫ 

উৎস: বাংলামদে বযাংক  

 মনট অিযিরীণ ঋণসহ বযাপক মদু্রা সরবরামহর উপাদানসমহূ বাংলামদে বযাংমকর মদু্রানীমত 
মববৃমত’র লক্ষযমাত্রার মমধযই রময়মছ। তমব মনট ববমদমেক সম্পমদর প্রবমৃি লক্ষযমাত্রামক 
অমতক্রম কমরমছ।  

ে.২ সুমদর হার 

উৎস: বাংলামদে বযাংক  

 সঞ্চয় ও ঋমণর সুমদর হামরর বযবধান (spead) সসমেম্বর ২০১৫ সমময় ৪.৮ েতাংমে সনমম 
এমসমছ;  



 
 

 

 তফমসমল বযাংকসমমূহর আমানমতর সুমদর হার (িামরত গি) সসমেম্বর ২০১৫ সমময় ৬.৭ 
েতাংমে সনমম আমস, মবগত অর্থবছমরর সসমেম্বমর এ হার মছল ৭.৫ েতাংে; 

 ঋমণর সুমদর হার (িামরত গি) সসমেম্বর, ২০১৪ এর ১২.৬ েতাংে হমত ২০১৫ সামলর 
সসমেম্বমর ১১.৫ েতাংমে সনমম আমস; 

 োনুয়ামর ২০১৫ সেমষ কল মামন হার ৮.৬ েতাংমে উন্নীত হমলও সসমেম্বর ২০১৫ সেমষ ৫.৭ 
েতাংমে সনমম আমস; 

 সরমপা ও মরিাসথ সরমপা সরট র্র্াক্রমম ৭.২৫ ও ৫.২৫ েতাংমে অপমরবমতথত রময়মছ।  

ঙ. ববমদমেক খাত 
ঙ.১ রপ্তামন পমরমস্থমত 

সারমণ ১০: আমদামন ও রপ্তামন পমরমস্থমত 

খাত ২০১৪- ১৫ েুলাই- সসমেম্বর 

  ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ 

১ ২ ৩ ৪ 

রপ্তামন (মম. মামকথন ডলার) ৩১২০৮.৯৪ ৭৬৯৫.১০ ৭৭৫৮.৯৯ 

প্রবমৃি (%) ৩.৩৯ ০.৮৮ ০.৮৩ 

আমদামন (মম. মামকথন ডলার) ৪৫১৯০.২০ ১১১১৭.০০ ১০১৬৮.৯০ 

প্রবমৃি (%) ১১.২৬ ১৩.৬৮ - ৮.৫৩ 

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

 ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর েুলাই- সসমেম্বর সময়কামল রপ্তামন আময়র প্রবৃমি ০.৮৩ েতাংে;  

 আমদামন বযয় কমমমছ ৮.৫৩ েতাংে। মূলত আিেথামতক বাোমর প্রার্মমক পমণযর মূলয হ্রাস 
পাওয়ায় আমদামন বযয় কমমমছ। 

 
ঙ.২. সরমমটযান্স পমরমস্থমত 

সারমণ ১১: সরমমটযান্স পমরমস্থমত 
খাত ২০১৪- ১৫ েুলাই- সসমেম্বর 

  ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ 

১ ২ ৪ ৪ 

সরমমটযান্স (মম. মামকথন ডলার) ১৫৩১৬.৯৪ ৪০১১.১১ ৩৯৩৩.৬৪ 

প্রবমৃি (%) ৭.৬৫ ২২.৬৫ - ১.৯৩ 
উৎস: বাংলামদে বযাংক (প্রবৃমি: পূবথবতথী অর্থবছমরর একই সমময়র তুলনায়) 

 চলমত ২০১৫- ১৬ অর্থবছমরর েুলাই- সসমেম্বর সময়কামল সরমমটযামন্সর প্রবৃমি মবগত অর্থ 
বছমরর একই সমময়র তুলনায় প্রায় ১.৯৩ েতাংে কম। 



 
 

 

ঙ.৩ ববমদমেক মদু্রার মরোিথ 

সারমণ ১২: ববমদমেক মদু্রার মরোিথ পমরমস্থমত 

খাত ৩০ েনু 
২০১৪ 

৩০ সসমেম্বর 
২০১৪ 

৩০ েনু 
২০১৫ 

৩০ সসমেম্বর 
২০১৫ 

প্রবমৃি 
(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ববমদমেক মুদ্রার মরোিথ 

(মম. মামকথন ডলার) 

২১,৫০৭.৯৯ ২১,৮৩৬.৬ ২৫০২৫.৫ ২৬৩৭৯.০ ২০.৮০* 

আমদামন মাস মহমসমব ৬.৬ ৬.৫ ৬.৭ ৮.৪ -  

উৎস: বাংলামদে বযাংক (* ৩০ সসমেম্বর ২০১৪ এর তুলনায় ৩০ সসমেম্বর ২০১৫- এর প্রবৃমি) 

 চলমত অর্থবছমরর সসমেম্বর সেমষ ববমদমেক মুদ্রার মরোমিথর পমরমাণ প্রায় ২৬ হাোর ৩৭৯ 
মমমলয়ন মামকথন ডলার র্া মদময় ৮.৪ মামসর আমদামন বযয় মনবথাহ করা সম্ভব। 

চ. মলূযস্ফীমত 

চ.১ মলূযস্ফীমতর গমতধারা 

সারমণ ১৩: মলূযস্ফীমতর গমতধারা (মিমত্ত বছর ২০০৫- ০৬) 
(পময়ন্ট- ট-ু পময়ন্ট) 

মূলযস্ফীমত 
(%) 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ 

েুলাই আগি সসমেম্বর 
প্রামিক 

সেমষ বার 
মামসর গি 

েুলাই আগি 

 

সসমেম্বর 

 

প্রামিক সেমষ 
বার মামসর 

গি 

সাধারণ ৭.০৪ ৬.৯১ ৬.৮৪ ৭.২২ ৬.৩৬ ৬.১৭ ৬.২৪ ৬.২৪ 

খাদয ৭.৯৪ ৭.৬৭ ৭.৬৩ ৮.৪৮ ৬.০৭ ৬.০৬ ৫.৯২ ৬.২৫ 

খাদয- বমহিূথত ৫.৭১ ৫.৭৬ ৫.৬৩ ৫.৩৪ ৬.৮০ ৬.৩৫ ৬.৭৩ ৬.২২ 

উৎস: বাংলামদে বযাংক 

 সসমেম্বর ২০১৫ সেমষ পময়ন্ট- টু- পময়ন্ট মিমত্তমত মূলযস্ফীমতর হার দাুঁমিময়মছ ৬.২৪ েতাংে,  
মবগত অর্থবছমরর একই সমময় র্া মছল ৬.৮৪ েতাংে;  

 সসমেম্বর ২০১৫ সেমষ ১২ মামসর গি মিমত্তমত মূলযস্ফীমতর হার দাুঁমিময়মছ ৬.২৪ েতাংমে,  
মবগত অর্থবছমরর একই সমময় র্া মছল ৭.২২ েতাংে;  

 কৃমষখামতর সমিাষেনক উৎপাদন,  আিেথামতক বাোমর খাদযপণয ও জ্বালামন সতমলর মূলয 
হ্রাস,  সরকামরর দক্ষ সামমিক অর্থননমতক বযবস্থাপনা এবং বাংলামদে বযাংমকর সতকথতামূলক 
মুদ্রানীমত মূলযস্ফীমত হ্রামস সহায়ক িমূমকা সরমখমছ। 


