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ভাননী স্পীকায 

১। আভাজদয ংজদয এই অদ্বধজফজন আভযা প্রধানত ভাভান্য যাষ্ট্রদ্বতয বালজণয উয আনীত ধন্যফাদ 

প্রস্তাফ ম্বজে ফক্তব্য যাখদ্বছ। আদ্বভ এই সুজমাজগ শুদৄ ধন্যফাদ প্রস্তাজফয উযই ফক্তব্য যাখদ্বছ না, তায জে যকাদ্বয 

অথ য ও ফাজজট ব্যফিানা আইন-২০০৯ এয ১৫(৪) ধাযায দ্বফধান ভজত চরদ্বত ২০১২-১৩ অথ যফছজযয দ্বিতী প্রাদ্বিক 

ম যি (জুরাই-দ্বডজম্বয) ফাজজট ফাস্তফান অগ্রগদ্বত ও আ-ব্যজয গদ্বতধাযা এফং াভদ্বিক অথ যননদ্বতক দ্বফজেলণ 

ংক্রাি প্রদ্বতজফদন উিান কযদ্বছ। প্রথভ ছ ভাজয কাম যক্রজভয উয দ্ববদ্বি কজয এই অথ যফছজয আভযা দ্বক জথ 

এগুজফা তাযও একটি ধাযণা একই াজথ ঘ কযদ্বছ। 

২। ফক্তজব্যয শুরুজত আদ্বভ স্মযণ কদ্বয ফাঙাদ্বর জাদ্বতয ঘগৌযফ এফং আভাজদয ফাংরাজদ জাদ্বতযাজষ্ট্রয জনক 

ফেফন্ধু ঘখ মুদ্বজবুয যভানজক এফং তায চায কভী জাতী ঘনতৃফগ যজক। আযও স্মযণ কদ্বয ঘই অগদ্বণত 

ঘনতৃবৃন্দজদয মাযা এই জাদ্বতযাষ্ট্র সৃদ্বিজত দ্বফদ্ববন্ন ধযজনয অফদান ঘযজখজছন। একািজযয ীদ এফং ফীযােনাজদযও 

শ্রদ্ধাবজয স্মযণ কযদ্বছ। একইজে স্মযণ কযদ্বছ মাযা এজদজ গণতন্ত্র প্রদ্বতষ্ঠায জন্য, ভানফাদ্বধকায মুন্নত কযায জন্য 

এফং ভানুজলয অথ যননদ্বতক মুদ্বক্ত াধজনয জন্য নানাবাজফ ংগ্রাভ কজযজছন এফং াাদতফযণ কজযজছন। 

৩। ভাভান্য যাষ্ট্রদ্বত ২০১২-১৩ দ্বিকা ফছজয যকাজযয দ্বফদ্ববন্ন কাম যকরা ম্বজে দ্বফস্তৃত দ্বফফযণ প্রদান 

কজযজছন এফং একইজে গত চায ফছজযয কীদ্বিয ম্বজে অতযি গুদ্বছজ একটি াদ্বফ যক দ্বচত্র তুজর ধজযজছন। এজন্য 

তাজক দ্বফজল ধন্যফাদ জ্ঞান কযদ্বছ। তায দ্বফবৃদ্বতজত আভযা ঘদজখদ্বছ চায ফছজয বফদ্বিক দুদ্বফ যাক াভজর দ্বনজ 

আভযা ঘকভন দৃপ্তজদ ফ যজেজত্র এদ্বগজ দ্বগজদ্বছ। আভাজদয ঘদজয দুি উিযাদ্বধকায জেীফাদ প্রা উৎাটিত। গত 

কজকদ্বদজনয ঘটনা এই   ‘প্রা উৎাটিত’ ঘদত্রুজদয একটি সুদ্বযকদ্বিত বনযাজয সৃদ্বিয উজযাগ ফজর আভায ভজন 

 এফং ঘ ম্বজে একটু জযই ফক্তব্য যাখদ্বছ। আইজনয ান ফার কযজত আভযা অজনক থ ঘেঁজটদ্বছ মদ্বদও 

ভানফাদ্বধকাজযয অফভাননা এখজনা উজেদ  দ্বন। মৄদ্ধাযাধীজদয দ্বফচায ভানফাদ্বধকায মুন্নত কযায একটি বৃৎ 

ভানদন্ড। এই যাস্তা আভযা দ্বফজলবাজফ আগুায। াইদ্বত্র ফছয জয আভযা আভাজদয মুদ্বক্তমৄদ্ধকারীন অেীকায 

ারজন ফদ্ধদ্বযকয। 

৪। াদ্বকস্তানী ানাদায ফাদ্বনীয মৄদ্ধাযাধী এফং তায জে ঘমাগাজকাযী যাজাকায, আরফদয, 

আরাভজদয দ্বফচাজযয ব্যফিা গ্রণ কযায অেীকায আভযা মুদ্বক্তমৄদ্ধ চরাকারীন ভজই ঘঘালণা কদ্বয। ঘই 

অনুমাী মুদ্বক্তমৄজদ্ধয ঘজলই ২৪ জানুাদ্বয ১৯৭২ াজর আভযা Collaborators Order কাম যকযী কদ্বয। একই 

ভজ মৄদ্ধাযাজধয দ্বফচাজযয ব্যফিা কযায জন্য আিজযাদ্বতক দ্বফজলজ্ঞজদয জে আজরাচনা শুরু কদ্বয এফং তাযই 

পর  ১৯৭৩ াজরয ১৭ জুরাইজত আিজযাদ্বতক মৄদ্ধাযাধী আইন। মুদ্বক্তমৄজদ্ধয অব্যফদ্বত জয প্রা ৪০ াজায 

যাজাকায এফং ভানফাদ্বধকাজযয ত্রুজদয কাযাফন্দী কযা  এফং তাজদয দ্বফচায শুরু  ৭২টি ট্রাইবুযনাজর ১৯৭২ এয 

ঘভ ভাজয ভজেই। বাযত ও াদ্বকস্তাজনয জুরাই ১৯৭২ াজরয দ্বভরা ভজঝাতা স্মাযজকয ঘপ্রদ্বেজত মৄদ্ধাযাধীজদয 

াদ্বকস্তাজন ঘপযত ঘদা িদ্বগত থাজক এফং ১৯৭৩ াজরয ১৭ এদ্বপ্রজর আভযা ১৯৫ জন াদ্বকস্তানী এফং অন্যান্যজদয 

মৄদ্ধাযাধী দ্বজজফ নাক্ত কদ্বয। তৎকারীন দ্বফি যাজনীদ্বতয কাযজণ াদ্বকস্তানীজদয দ্বফচায কযায দ্বফলজ দ্বফদ্ববন্ন 

যাদ্বক্ত নানা প্রচা দ্বদজত থাজক। তাযই পর দ্বছর ১৯৭৪ াজরয ৮ এদ্বপ্রজরয দ্বত্রেী চুদ্বক্ত ঘমখাজন এই 

মৄদ্ধাযাধীজদয াদ্বকস্তাজন াঠাজনা  এই জতয ঘম, াদ্বকস্তান দ্বনজজযাই তাজদয দ্বফচায কযজফ। ঘজজন যাখা বার ঘম 



 

ইদ্বতভজেই াদ্বকস্তান ১৯৭১ াজরয মৄদ্ধ ম যাজরাচনায জন্য দ্বফচাযদ্বত াদ্বভদুয যভান তদি কদ্বভন দ্বনমৄক্ত কজয। 

এইফ দ্বফজফচনা ভাথা ঘযজখ জাদ্বতয জনক ১৯৭৩ াজর ৩০ নজবম্বয দ্বনম্নভাজনয ঘমাগাজকাযীজদয াধাযণ েভা 

প্রদ যন কজযন। দ্বকন্তু ঘখাজন ফরা দ্বছর ঘম, (১) তযা, ধল যণ, অদ্বিংজমাগ, লুটাজট অদ্ববমৄক্তজদয এই েভায আওতা 

আনা মাজফ না; (২) আজযা ফরা দ্বছর ঘম, মৄদ্ধাযাজধ অদ্ববমৄক্ত ঘকান ব্যদ্বক্ত ঘবাটাদ্বধকায াজফ না এফং জনপ্রদ্বতদ্বনদ্বধ 

দ্বনফ যাদ্বচত জত াযজফ না। এই ভজ ২৫ াজায কাযাফন্দীজক মুদ্বক্ত ঘদা  এফং ১১ াজায কাযাফন্দী দ্বফচাজযয 

অজো থাজক। সুতযাং ভাজঝ ভাজঝ ঘম ফরা  জাদ্বতয জনক মৄদ্ধাযাধীজদয েভা কজযদ্বছজরন তা ঘভাজটই ঠিক 

ন। 

৫। মৄদ্ধাযাধীজদয পুনফ যান শুরু  প্রদ্বতদ্বফপ্লজফয য। ১৯৭৫ াজরয ৮ নজবম্বজয াভদ্বযক 

Proclamation Order ফজর ঘজনাজযর দ্বজাউয যভাজনয াভদ্বযক যকায দারার আইন ফাদ্বতর কজয। তখনই 

ফ মৄদ্ধাযাধীযা মুদ্বক্ত ঘজ মা। ১৯৭৮ াজরয ৮ দ্বডজম্বজয যাষ্ট্রদ্বত ঘজনাজযর দ্বজাউয যভান আজযা একটি 

Proclamation Order ফজর ংদ্বফধানই ংজাধন কজয। মৄদ্ধাযাধীজদয এফং ঘমাগাজকাযীজদয দ্বফচাজযয 

আওতা ঘথজক দ্বচযতজয ফদ্বর্ভ যত কযায ব্যফিা ঘন। ঘমাগাজ আইন ংদ্বফধাজন আয ংযদ্বেত থাকজরা না, 

একইজে তাজদয ঘবাটাদ্বধকায এফং জনপ্রদ্বতদ্বনদ্বধত্ব কযায অদ্বধকায প্রদান কযা । এই Proclamation-ই াঁচ 

ভা জয ১৯৭৯ াজরয ৬ এদ্বপ্রজর ংদ্বফধাজনয ঞ্চভ ংজাধনী দ্বজজফ া । এছাড়া ঘজনাজযর দ্বজা ১৯৭৬ 

াজরয যাজননদ্বতক দর দ্বফদ্বধভারা অনুমাী জাভাাজত ইরাজভয যাজননদ্বতক দর দ্বজজফ দ্বনফেজনয সুজমাগ কজয 

ঘদন। দ্বতদ্বন এতদ্বদজনয াদ্বরজ ঘফড়াজনা মৄদ্ধাযাধী ঘগারাভ আমভজক ফাংরাজদজ প্রজফজয অদ্বধকাযও প্রদান কজযন।  

৬। তাই ফাংরাজদ জাভাাজত ইরাজভয প্রদ্বতষ্ঠাতা দ্বছজরন ঘজনাজযর দ্বজাউয যভান এফং ঘজন্যই তায 

িান তাজযক যভান ভজন কজযন ঘম তাযা একই উৎজয দুই জাদয। এই দরটি ১৯৪১ াজর বাযজত বৃটি উজযাজগ 

স্বাধীনতা আজন্দারজনয দ্বফজযাধী দর দ্বজজফ িান কজযন ভওরানা আবুর আরা ভওদুদী। ভওদুদী াদ্বকস্তাজনয 

প্রদ্বতষ্ঠা ফাধা ঘদন তজফ ঘদদ্বফবাজগয য াদ্বকস্তাজন দ্বজযত কজযন। ১৯৫৩ াজর রাজাজয ধভী দাো ফাধজর 

তাজক াভদ্বযক আদারজত পাঁদ্ব ঘদা , তজফ সুদ্বফধাফাদী যাজনীদ্বতয সুজমাগ দ্বনজ দ্বতদ্বন ায ঘজ মান। ঘই 

জাভাাজতয উিযাদ্বধকাযী জরা ফাংরাজদজয জাভাাত, একািই সুদ্বফধাফাদী ধভ যব্যফাী দর। তাযা আল্লায যাজত্ব 

চাইজতা, ঘজাদ তাজদয দ্বভন দ্বছর। তজফ সুদ্বফধাফাদী যাজনীদ্বতয খাদ্বতজয এফ ঘভৌদ্বরক মূল্যজফাধ তাযা দ্বফজযন 

দ্বদজজছ। এই দরজক েভতা আীন কজযন ২০০১ াজর ঘফগভ খাজরদা দ্বজা। মায পজর যাজাকাজযয গাদ্বড়জত ঘাবা 

া জাতী তাকা। অন্যদ্বদজক াঠ্যপুস্তজকয ভােজভ ইদ্বতা দ্বফকৃত কজয আভাজদয নতুন প্রজন্মজক ভ্রাি জথ 

দ্বযচাদ্বরত কযায ব্যফিা ঘন ঘজনাজযর দ্বজা যকায এফং যফতীকাজর যাষ্ট্রদ্বত ব্যফিায কর যকায এফং 

ঘফগভ খাজরদা দ্বজায ংদী যকায।  

৭। আদ্বভ দৃঢ়কজে ফরজত চাই ঘম, মুদ্বক্তমৄজদ্ধয দ্বফজযাধী দ্বক্ত তাজদয একািয াজরয অফিান আজজা দ্বযফতযন 

কজয দ্বন। তাযা ীদ দ্বভনায বাজে এফং দ্বফজদী তাকা দ্বনজ ঘাবামাত্রা কজয। তাজদয আনুগতয ফাংরাজদজয প্রদ্বত 

ন। তাযা মুদ্বক্তমৄজদ্ধয আদ য ভাজন না। আভাজদয ঘদ দ্বকন্তু মুদ্বক্তমৄজদ্ধয ঘচতনায ঘদ, আভাজদয ঘদটি াফাজগয 

প্রজন্ম চত্বজযয ঘদ। ৫ ঘপব্রুাদ্বযজত ঘদজুজড় ঘম অাধাযণ গণজাগযণ রূ ঘন াফাজগয প্রজন্ম চত্বয তাযই 

প্রদ্বতদ্বনদ্বধ। তাযা ভানফাদ্বধকায প্রদ্বতষ্ঠা ফদ্ধদ্বযকয। তাযা চা ঘম, জাভাাত-দ্বদ্বফজযয সুদ্বফধাফাদী ঘদজদ্রাীযা 

ঘদজদ্রাদ্বতায জন্য এফং ভানফাদ্বধকায রঙ্ঘজনয জন্য চূড়াি াদ্বস্ত াজফ। তাযা এজদয আয েভা কযজত প্রস্তুত ন। 

জাভাাত-দ্বদ্বফয এয প্রদ্বতফাদ কজযজছ দ্বংস্রতায ভে দ্বদজ। তাযা গুপ্ততযা এফং বাংচুয কজযই োি ঘদ দ্বন, ২২ঘ 

ঘপব্রুাদ্বযজত তাযা ঘমরূজ আত্মপ্রকা কজয ঘইটিই তাজদয আর রূ। তাযা দ্বং যাজনীদ্বত কজয, নীরতা 

তাজদয জন্য ন, তাযা আজরই জেীফাদী উগ্রন্থী। সুতযাং গণতাদ্বন্ত্রক ান ব্যফিা তাজদয যাজনীদ্বত কযায ঘকান 



 

অদ্বধকায ঘনই। ঘফগভ খাজরদা দ্বজা ঘল মুসৄজতয তাজদয ভথ যন দ্বদজজছন। সুতযাং সুি বুদ্বদ্ধয দ্বফএনদ্বজদয এখন দ্বচিা 

কযজত জফ ঘম তাযা জাভাাজতয জে দ্বনদ্বিহ্ন জফন না মুদ্বক্তমৄজদ্ধয ঘচতনা উিুদ্ধ জফন। আদ্বভ এই ংজদ 

দাঁদ্বড়জ ফরজত চাই ঘম এজদয জন্য এজদজ ঘকান জাগা ঘনই, আইজনয দ্বফধান ভজতই তাযা দ্বনদ্বিহ্ন জ মাজফ। তাই 

প্রজন্ম চত্বযজক আফাযও অদ্ববনন্দন জানাই, আফাযও ফদ্বর াফা াফাজগয প্রজন্ম চত্বয, াফা মুদ্বক্তমৄজদ্ধয ঘচতনা 

উিুদ্ধ ফাংরাজদজয নতুন প্রজন্ম। 

৮। আদ্বভ এখন এই অথ যফছজযয দ্বিতী প্রাদ্বিক ম যি ফাজজট ফাস্তফাজনয অগ্রগদ্বত এফং এয আজরাজক এই 

ফছজযয ংজাদ্বধত ফাজজট ম্বজে আভাজদয ধাযণা উিান কযদ্বছ। আদ্বভ এই প্রদ্বতজফদনটি কজকদ্বদন আজগ বালা 

ংগ্রাজভয ভাজ দ্বদজত ঘচজদ্বছরাভ দ্বকন্তু যাষ্ট্রী অন্য একটি কাজজ ব্যস্ত থাকা ঘই সুজমাগটি গ্রণ কযজত াদ্বয দ্বন। 

দ্বফনম্র শ্রদ্ধা তাই স্মযণ কযজত চাই আভাজদয বালা ীদজদয ঘগৌযজফাজ্জ্বর ইদ্বতাজক। বালা আজন্দারজনয 

ধাযাফাদ্বকতা ংঘটিত জজছ ফাঙাদ্বরয স্বাদ্বধকায প্রদ্বতষ্ঠায ংগ্রাভ আয একািজয অদ্বজযত জজছ স্বাধীনতা। এয 

য নানা ঘাত-প্রদ্বতঘাত ঘদ্বযজ ঘদজ গণতন্ত্র আজ অজনকটাই সুংত। একুজয গদ্বফ যত উিযাদ্বধকায আভযা ফন 

কজয চজরদ্বছ প্রজন্ম ঘথজক প্রজন্মািজয। দরভত, ধভ য, ফণ য দ্বনদ্বফ যজজল আভাজদয ংগ্রাভ আজ অথ যননদ্বতক মুদ্বক্তয 

ংগ্রাভ। আয তাই ঘালণমুক্ত বফলম্যীন মৃদ্ধ ফাংরাজদ গঠজন আভযা দ্বনযিয প্রজচিা চাদ্বরজ মাদ্বে। আদ্বন 

জাজনন, এ অগ্রমাত্রা আভাজদয সুদ্বনদ্বদ যি রেয জরা রূকি ২০২১ এ দ্বচদ্বত্রত ভেভ আজয ফাংরাজদ, আভাজদয 

কভ যজকৌর জরা ঘপ্রদ্বেত ও ঞ্চফাদ্বল যকী দ্বযকিনা, আয এ রেয ফাস্তফাজন আভাজদয াদ্বতায জরা ভেজভাদ্বদ 

াভদ্বিক অথ যননদ্বতক কাঠাজভা প্রণীত প্রদ্বতটি অথ যফছজযয ফাজজট। 

৯। এ অদ্ববমাত্রা দ্বযকদ্বিত অথ যননদ্বতক ব্যফিানা আয ঠিক উন্নন ঘকৌর প্রজাজগয ভােজভ অথ যননদ্বতক 

প্রবৃদ্বদ্ধয উচ্চধাযা ফজা যাখজত আভযা েভ জদ্বছ। আভাজদয যকাজযয েভতা গ্রজণয য ঘথজক জাতী আজয 

প্রবৃদ্বদ্ধ অব্যাতবাজফ গজড় ৬ তাংজয ওজয যজজছ। স্রাজেয রেযভাত্রা অজযজনও আভযা ঘজদ্বছ ইল যণী 

াপল্য। ঘভাট আটটি রজেযয ভজে অদ্বধকাংই আজ অজযজনয জথ। এছাড়া ভাতৃমৃতুয ও দ্বশু মৃতুযয ায হ্রা, 

স্কুরগাভী ঘভজ ও ঘছজর দ্বশুয অনুাত াভাদ্বজক দ্বফদ্ববন্ন চরজক আভাজদয অফিান াকযভুক্ত ঘদমূজয ভজে 

ঘফ ম্মানজনক। াাাদ্ব দ্বযণত াভদ্বিক অথ যননদ্বতক ব্যফিানায ভােজভ চরদ্বত অথ যফছজযয এ ভজ 

মূল্যস্ফীদ্বতও ঘনজভ এজজছ রেযভাত্রায কাছাকাদ্বছ। জাদ্বতয এ কর অজযজনয ঘছজন যজজছ গদ্বতীর অবযিযীণ 

অথ যনীদ্বত, ঘদজয আাভয জনাধাযজণয শ্রভ, ব্যদ্বক্তগত উজযাগ, দ্বযকদ্বিত অথ যননদ্বতক ব্যফিানায ভােজভ 

প্রাদ্বযত যকাজযয াক র্ভদ্বভকা এফং জফ যাদ্বয ভাননী প্রধানভন্ত্রী ঘখ াদ্বনায দ্বফচেণ ঘনতৃত্ব।  

ভাননী স্পীকায  

১০। আনাজদয কজরয জানা আজছ, ২০০৭-০৮ ভজ শুরু ওা অথ যননদ্বতক ভন্দায ঘয এখনও কাজটদ্বন। 

২০০৯-১০ জত দ্বফি অথ যনীদ্বতয পুনরুদ্ধায প্রদ্বক্রা শুরু জরও তায গদ্বত এখনও অজনকটাই েথ। যকায দ্বযচারনায 

পুজযা ভকাজর দ্বফি অথ যনীদ্বতয গদ্বতধাযা ঘভাজটও আভাজদয অনুকূজর দ্বছরনা। প্রদ্বতকূর এ দ্বযদ্বিদ্বতজতও দ্বফি 

অথ যনীদ্বতয তকয ম যজফেণ আয অবযিযীণ চাদ্বদায দ্বফল দ্বফজফচনা দ্বনজ দাদ্বত্ববায গ্রজণয শুরুজতই আভযা 

আভাজদয অগ্রাদ্বধকায দ্বনধ যাযণ কজযদ্বছরাভ। প্রাধান্য দ্বদজদ্বছরাভ দ্বফদুযৎ, জ্বারাদ্বন, ঘবৌত ও াভাদ্বজক অফকাঠাজভাজত 

দ্বফদ্বনজাগ, তথ্যপ্রমৄদ্বক্ত দ্বনবযয দ্বডদ্বজটার ফাংরাজদ গঠন, ভানফ ম্পদ উন্নন, াভাদ্বজক দ্বনযািা ঘফিনী 

ম্প্রাযজণয ভােজভ দাদ্বযদ্রজভাচন, খায দ্বনযািা দ্বনদ্বিতকযণ আয দ্বযজফ ংযেণজক। এটাও তয ঘম, এ কর 

খাজত দ্বফদ্বনজাজগয পরাপর দৃদ্বিজগাচয জত ভ রাজগ। আায দ্বফল ঘম, সুদূযপ্রাযী দ্বচিাপ্রসূত এফ দ্বফদ্বনজাজগয 

ইদ্বতফাচক প্রবাফ ঘদজয অথ যনীদ্বতজত ইজতাভজেই ড়জত শুরু কজযজছ আয জনগণও ঘজত শুরু কজযজছ এয সুপর।  



 

১১। নানা ঘেজত্র াপজল্যয দ্বকছু তথ্য প্রথভ প্রাদ্বিজক উিান কজযদ্বছরাভ। এ কর দ্বফলজ ারনাগাদ  

অফিান আনাজদয অফগদ্বতয জন্য তুজর ধযজত চাই- 

 ২০০৯-১০ অথ যফছয জত ২০১১-১২ দ্বতন অথ যফছজয দ্বফদুযজতয গড় উৎাদন ৪ াজায ঘথজক ঘফজড় 

জজছ ৫ াজায ৫ ত ঘভগাওাট। যকাজযয েভতা গ্রজণয য ঘথজক দ্বডজম্বয,২০১২ ম যি 

ঘভাট ৩ াজায ৯ ত ঘভগাওাট দ্বফদুযৎ জাতী গ্রীজড নতুনবাজফ ংজমাদ্বজত জজছ 

 ২০১১-১২ অথ যফছজয জুরাই-দ্বডজম্বয ভজ ঘমখাজন যপ্তাদ্বন আ দ্বছর ১১ াজায ৭ ত ৭৫  

দ্বভদ্বরন ভাদ্বকযন ডরায ঘখাজন চরদ্বত অথ যফছজয একই ভজ যপ্তাদ্বন আ জজছ  ১২ াজায ৬ 

ত দ্বভদ্বরন ভাদ্বকযন ডরায  

 ২০১১-১২ অথ যফছজযয জুরাই-দ্বডজম্বয ভজ প্রাপ্ত ৬ াজায ৬৮ দ্বভদ্বরন ভাদ্বকযন ডরায 

ঘযদ্বভট্যাজেয তুরনা ফতযভান অথ যফছজয এ ভজ ঘযদ্বভট্যাে এজজছ ৭ াজায ৪ ত দ্বভদ্বরন 

ভাদ্বকযন ডরায 

 বফজদদ্বক মুদ্রায দ্বযজাবয দ্বডজম্বয, ২০১১ এ দ্বছর ৯ াজায ৬ ত ৩৫ দ্বভদ্বরন ভাদ্বকযন ডরায; 

দ্বডজম্বয, ২০১২ ঘজল বফজদদ্বক মুদ্রায দ্বযজাবয দাঁদ্বড়জজছ ১২ াজায ৭ ত ৫১ দ্বভদ্বরন ভাদ্বকযন 

ডরায 

 জুরাই-দ্বডজম্বয, ২০১১ ভজ আদ্বযত ৫১ াজায ৬ ত ৫৫ ঘকাটি টাকা যাজজস্বয তুরনা চরদ্বত 

অথ যফছজয দ্বিতী প্রাদ্বিজক আদ্বযত যাজজস্বয দ্বযভাণ ৫৯ াজায ৯ ত ১২ ঘকাটি টাকা 

 জুরাই-দ্বডজম্বয, ২০১১ ভজয ৬১ াজায ৩ ত ৭৪ ঘকাটি টাকায তুরনা চরদ্বত অথ যফছজযয   

একই ভজ যকাদ্বয ব্য ৬৩ াজায ৯ ত ৩ ঘকাটি টাকা 

 মূল্যস্ফীদ্বতয ায দ্বডজম্বয ২০১১ ভজ দ্বছর ১০.৭ তাং; দ্বডজম্বয ২০১২ ঘজল মূল্যস্ফীদ্বতয ায 

দাঁদ্বড়জজছ ৭.৬ তাং (জন্ট-টু-জন্ট দ্ববদ্বিজত)। 

ভাননী স্পীকায  

১২। ২০১২-১৩ অথ যফছজযয দ্বিতী প্রাদ্বিজকয (জুরাই-দ্বডজম্বয) ফাজজট ফাস্তফান অগ্রগদ্বত প্রদ্বতজফদজন প্রথজভই 

আদ্বভ দৃদ্বি দ্বদজত চাই যকাজযয  যাজস্ব আযণ ও ব্য দ্বযদ্বিদ্বতয ওয। এযয, দ্বফি দ্বযদ্বিদ্বতজত ঘদজয াভদ্বিক 

অথ যনীদ্বতয াম্প্রদ্বতক দ্বচত্র এ ভান ংজদ তুজর ধযায ঘচিা কযফ। ফজজল, এফাজযয ফাজজজট গৃীত কদ্বত 

গুরুত্বপূণ য অেীকায ফাস্তফাজন দ্বডজম্বয, ২০১২ ম যি াদ্বধত অগ্রগদ্বতয ওয দ্বকছুটা আজরাকাত কযফ। এছাড়াও, 

প্রদ্বতজফদজনয ঘজল দ্বযদ্বি  দ্বাজফ অিভু যক্ত কযা জজছ চরদ্বত অথ যফছজযয দ্বিতী প্রাদ্বিজক যকাজযয আ-ব্যজয 

গদ্বতধাযা এফং াভদ্বিক অথ যননদ্বতক দ্বযদ্বিদ্বতয একটি দ্বচত্র।     

অথ যফছয ২০১২-১৩: দ্বিতী প্রাদ্বিক ম যি যাজস্ব আযণ দ্বযদ্বিদ্বত 

১৩। প্রথজভই আদ্বভ যাজস্ব আযণ দ্বযদ্বিদ্বতয ওয আজরাকাত কযজত চাই। চরদ্বত ২০১২-১৩ অথ যফছজয 

ঘভাট যাজস্ব আযজণয রেযভাত্রা দ্বনধ যাযণ কযা জজছ ১ রে ৩৯ াজায ৬ ত ৭০ ঘকাটি টাকা (দ্বজদ্বডদ্ব'য ১৩.৪ 

তাং)। দ্বডজম্বয ২০১২ ম যি ঘভাট যাজস্ব আদ্বযত জজছ ৫৯ াজায ৯ ত ১২ ঘকাটি টাকা, মা পূফ যফতী 

অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা ১৫.৯ তাং ঘফদ্ব এফং ফাজজজটয রেযভাত্রায ৪২.৯ তাং। ঘভৌসুভ প্রবাজফয 

কাযজণ াধাযণত অথ যফছজযয ঘজলয দ্বদজক যাজস্ব আদাজয গদ্বত বৃদ্বদ্ধ া। ঘ দ্বফজফচনা াদ্বফ যকবাজফ যাজস্ব 

আযজণয এ ধাযা জিালজনক ফজর আদ্বভ ভজন কদ্বয। 



 

১৪। উচ্চ অথ যননদ্বতক প্রবৃদ্বদ্ধয রেযপূযজণ আভাজদয যাজস্ব আ দ্বফপুর দ্বযভাজণ ফাড়াজত জফ। ঘ রজেয 

এনদ্বফআয আদৄদ্বনকীকযণ কভ যসূদ্বচয অং দ্বজজফ যাজস্ব প্রদ্বক্রা অজটাজভন, কযদাতাজদয জন্য আদৄদ্বনক 

ওজফদ্ববদ্বিক ঘফা চালুকযণ, কজযয আওতা বৃদ্বদ্ধয াজথ াজথ নতুন কযদাতা দ্বচদ্বহ্নতকযণ ও করজক কয প্রদাজন 

উিুদ্ধকযজণয কাজ চরভান যজজছ। তাছাড়া এনদ্বফআয যাজস্ব আদা কাম যক্রভ ঘজাযদায কযায রজেয দ্বফকি দ্বফজযাধ 

দ্বনস্পদ্বি, কয আদা ইউদ্বনটগুজরাজত কয আদা কাম যক্রজভ গদ্বতীরতা বৃদ্বদ্ধ এফং আকয ও বযাজটয আওতাভুক্তজদয 

কাছ ঘথজক জফ যাচ্চ আদাজয াাাদ্ব এয আওতা ম্প্রাযণ কাম যক্রভ অব্যাত যজজছ। আভযা দ্বফদ্ববন্ন আইদ্বন 

কাঠাজভা দ্বযফতযজনয কাজও কযদ্বছ। নতুন মূল্য ংজমাজন কয আইনটি ইজতাভজে ভান ংজদ া জজছ। 

প্রতযে কয আইনটিও দ্রুত া জফ ফজর আা যাদ্বখ। আভায দ্বফিা, ফহুভাদ্বত্রক এ কর ংস্কাজযয পজর 

ভেজভাজদ যাজস্ব আযণ কাদ্বিত  াজয বৃদ্বদ্ধ াজফ। 

ভাননী স্পীকায 

অথ যফছয ২০১২-১৩: দ্বিতী প্রাদ্বিক ম যি যকাদ্বয ব্য দ্বযদ্বিদ্বত 

১৫। চরদ্বত ২০১২-১৩ অথ য ফছজয ফাজজজট ঘভাট ব্যজয প্রাক্করন ধযা জজছ ১ রে ৯১ াজায ৭ ত ৩১ 

ঘকাটি টাকা  (দ্বজদ্বডদ্ব’য ১৮.৪ তাং), মায ভজে অনুন্নন অন্যান্য ব্য ১ রে ৩৬ াজায ৭ ত ৩১ ঘকাটি 

টাকা (দ্বজদ্বডদ্ব’য ১৩.১ তাং) এফং ফাদ্বল যক উন্নন কভ যসূদ্বচ ব্য ৫৫ াজায ঘকাটি টাকা (দ্বজদ্বডদ্ব’য ৫.৩ 

তাং)। াভদ্বক দ্বাজফ দ্বিতী প্রাদ্বিক ম যি ঘভাট ব্য জজছ ৬৩ াজায ৯ ত  ৩ ঘকাটি টাকা (জভাট ফযাজেয 

৩৩.৩ তাং), মায  ভজে অনুন্নন ব্য অন্যান্য ব্য ৫১ াজায ৯১ ঘকাটি টাকা (ফযাজেয ৩৭.৪ তাং) এফং 

ফাদ্বল যক উন্নন কভ যসূদ্বচ ব্য ১২ াজায ৮ ত ১৫ ঘকাটি টাকা (ফযাজেয ২৩.৩ তাং)। গত ২০১১-১২ অথ য ফছজযয 

একই ভজয তুরনা চরদ্বত অথ যফছজয অনুন্নন ব্যজয প্রবৃদ্বদ্ধ ০.৬ তাং। 

১৬। আইএভইদ্বড’য প্রদ্বতজফদন অনুমাী চরদ্বত অথ যফছজযয দ্বডজম্বয ম যি ভজ ফাদ্বল যক উন্নন কভ যসূদ্বচ 

ফাস্তফাদ্বত জজছ ঘভাট এদ্বডদ্ব ফযাজেয ৩০.০ তাং এফং ব্যজয দ্বাজফ মা দাঁড়া ১৬ াজায ৪ ত ৩৯ ঘকাটি 

টাকা। আইএভইদ্বড এয এই দ্বাফ দ্বফজফচনা দ্বনজর ফাদ্বল যক উন্নন কভ যসূদ্বচয প্রবৃদ্বদ্ধ জরা ২৯.৪ তাং। ফাদ্বল যক 

উন্নন কভ যসূদ্বচ ব্যজয ঘেজত্র বফজদদ্বক াাজেয ব্যফায গত ফছজযয একই ভজয তুরনা উজল্লখজমাগ্য াজয বৃদ্বদ্ধ 

ঘজজছ। চরদ্বত অথ যফছজযয দ্বডজম্বয ম যি ভজ প্রকি াাে ব্যফাজযয ায ২৭ তাং মা দ্বফগত ফছজযয একই 

ভজয তুরনা ১০.০ তাং ঘফদ্ব। আভাজদয অব্যাত প্রজচিায পজরই এ অজযন ম্ভফ জজছ। আভযা দ্বফজদদ্ব 

াােপুি প্রকিগুজরায ফাস্তফান ত্বযাদ্বিত কযজত অথ যননদ্বতক ম্পকয দ্বফবাগ, দ্বযকিনা ভন্ত্রণার এফং প্রকি 

ফাস্তফানকাযী ভন্ত্রণার/দ্বফবাগগুজরায ভজে ভদ্বিত কাম যক্রভ গ্রণ কজযদ্বছ। াাাদ্ব প্রকি াাজেয মথামথ 

ব্যফায দ্বনদ্বিত কযজত প্রকি কতৃযে, দাতা ংিা এফং অথ যননদ্বতক ম্পকয দ্বফবাজগয ভদ্বিত রেযভাত্রা দ্বনধ যাযণ 

দ্বফলজও দজে দ্বনজদ্বছ।   

১৭।  আভাজদয ফাদ্বল যক উন্নন কভ যসূদ্বচয একটি ফড় অং বৃৎ ১০ টি ভন্ত্রণারজয ভােজভ ব্যদ্বত । এ ১০ টি 

বৃৎ ভন্ত্রণারজয অনুকূজর চরদ্বত অথ যফছজযয ফাদ্বল যক উন্নন কভ যসূদ্বচয প্রা ৭২.৪ তাং ফযাে কযা জজছ। চরদ্বত 

অথ যফছজযয দ্বিতী প্রাদ্বিক ম যি এ ভন্ত্রণারগুজরা ১৩ াজায ৪২ ঘকাটি টাকা ব্য কজযজছ মা ভন্ত্রণারগুজরায 

দ্বফযীজত প্রদি ফযাজেয ৩২.৭ তাং।      

ফাজজট ঘাটদ্বত দ্বযদ্বিদ্বত 

১৮। এফায আদ্বভ ফাজজট ঘাটদ্বত দ্বযদ্বিদ্বতয দ্বদজক ভান ংজদয দৃদ্বি আকল যণ কযদ্বছ। চরদ্বত অথ যফছজয 
ফাজজট ঘাটদ্বত প্রাক্করন কযা জজছ ৫২ াজায ৬২ ঘকাটি টাকা মা দ্বজদ্বডদ্ব'য ৫.০ তাং। ঘাটদ্বত অথ যাজন 



 

বফজদদ্বক সূত্র জত দ্বজদ্বডদ্ব'য ১.৮ তাং এফং অবযিযীণ সূত্র জত দ্বজদ্বডদ্ব'য ৩.২ তাং ংিাজনয দ্বযকিনা 
যজজছ। অথ যফছজযয প্রথভাজধ য ঘভাট ফাজজট ঘাটদ্বত দ্বফগত ফছজযয একই ভজয দ্বজদ্বডদ্ব'য ১.১ তাং জত হ্রা 

ঘজ ০.৪ তাংজ দাঁদ্বড়জজছ। যাজস্ব ব্যজয তুরনা যাজস্ব আ অদ্বধক াজয ফাড়া চরদ্বত অথ যফছজযয প্রথভ ছ 

ভাজ ফাজজট বাযাজম্য দ্বকছুটা উন্নদ্বত দ্বযরদ্বেত । আায দ্বফল ঘম, ঘাটদ্বত অথ যাজন বফজদদ্বক উৎ জত প্রাপ্ত 

ঋণ দ্বফগত অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা ঘফজড়জছ। ব্যাংক উৎ জত ঋণ গ্রণ রেযভাত্রায ভজে ীদ্বভত যাখায 

প্রজচিা অব্যাত যাখা দ্বফগত অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা চরদ্বত অথ যফছজয ব্যাংক ঋজণয দ্বযভাণও কজভজছ। 

অন্যদ্বদজক ব্যাংক ফদ্বর্ভ যত উৎ (জাতী ঞ্চ ত্র) জত প্রাদ্বপ্ত আানুরূ না জরও প্রচাযনামূরক কভ যকান্ড ঘজাযদায 

কযা চরদ্বত অথ যফছজযয প্রথভাজধ য দ্বফগত ফছজযয একই ভজয তুরনা দ্বফদ্বক্র ঘফজড়জছ ৪৪.৩ তাং । 

ভাননী স্পীকায 

ংজাদ্বধত ফাজজট 

১৯।  এফায আদ্বভ ২০১২-১৩ অথ যফছজযয ম্ভাব্য ংজাদ্বধত ফাজজট ম্পজকয দ্বকছু ফরজত চাই। আভযা রেয 

কযদ্বছ দ্বডজম্বয ম যি কয ফদ্বর্ভ যত যাজস্ব আদাজয ায ফাজজজটয রেযভাত্রায ৫৫ তাং। অন্যদ্বদজক এনদ্বফআয 

ফদ্বর্ভ যত যাজজস্বয ঘেজত্র দ্বফদ্ববন্ন উৎজ ংজাদ্বধত াযমূজয ফাস্তফান শুরু ওায পজর ফছজযয ঘল নাগাদ 

আদাজয দ্বযভাণ অজনকখাদ্বন ফাড়জফ ফজর আা কযদ্বছ। াাাদ্ব ফদ্বিঃখাজত অফিায উন্নদ্বতয াজথ াজথ আভদাদ্বন 

প্রবৃদ্বদ্ধ ধীজয ধীজয ফাড়জছ। এয পজর আভদাদ্বন ম যাজ এনদ্বফআয যাজস্ব আদাজও গদ্বতীরতা বৃদ্বদ্ধ াজফ। াদ্বফ যকবাজফ 

যাজস্ব আদাজ চরদ্বত অথ যফছজয আভাজদয ঈদ্বিত রেযভাত্রা অদ্বতক্রাি জফ ফজর আভায দ্বফিা। 

২০।  এফায আদ্বভ অনুন্নন ব্যজয ঘেজত্র বতুযদ্বক ব্যফিানা দ্বনজ দ্বকছু কথা ফরজত চাই। আদ্বন জাজনন গত 

অথ যফছজয বতুযদ্বক ব্যফিানা দ্বকছুটা বাযাম্যীনতা বতদ্বয । পজর ংজাদ্বধত ফাজজট প্রণনকাজর দ্বফদ্ববন্ন খাজতয 

ভজে আিিঃভিজয ভােজভ বতুযদ্বক ফযাে বৃদ্বদ্ধয প্রজাজন জদ্বছর। আা কযদ্বছ চরদ্বত অথ যফছজয প্রথভ ঘথজকই 

বতুযদ্বক ফাফদ মথামথ ফযাে যাখা আিিঃভিজয প্রজাজন জফনা। গত ২০১১-১২ অথ যফছজযয ংজাদ্বধত ফাজজজট 

কৃদ্বল, যপ্তাদ্বন ও অন্যান্য খাজত বতুযদ্বক ফাফদ ব্য ফযাে দ্বছর ১২ াজায ২ ত ৬৩ ঘকাটি টাকা (দ্বজদ্বডদ্বয ১.৩ 

তাং)। চরদ্বত অথ যফছজযয ফাজজজট বতুযদ্বক ফাফদ ফযাজেয দ্বযভাণ ১৪ াজায ৪ ত ৪৫ ঘকাটি টাকা (দ্বজদ্বডদ্বয 

১.৪ তাং)। এ ফযাে গত অথ যফছজয বতুযদ্বক ফাফদ ংজাদ্বধত ফযাজেয ঘচজ ১৭.৮ তাং ঘফদ্ব। প্রথভ ছ ভাজ 

বতুযদ্বক ফাফদ ব্য জজছ ফাজজট ফযাজেয ৩৭.৪ তাং। এছাড়াও ফাজজজট দ্বফদুযৎ ও জ্বারাদ্বন খাজত বতুযদ্বক ফাফদ 

ফযাে যজজছ ১৮ াজায ৯ ত ঘকাটি টাকা (দ্বজদ্বডদ্বয ১.৮ তাং) মা গত অথ যফছজযয ফযাজেয তুরনা ২৬.০ 

তাং ঘফদ্ব। 

২১।  আদ্বভ আনজন্দয াজথ জানাদ্বে ঘম, চরদ্বত অথ যফছজযয জুরাই-জানুাদ্বয ভজ ফাদ্বল যক উন্নন কভ যসূদ্বচ 

ফাস্তফাজনয ায ৩৮ তাং মা গত াঁচ ফছজযয ভজে জফ যাচ্চ। প্রকি াাে ফাস্তফাজনয াযও (৩২ তাং, গত 

অথ যফছজয মা দ্বছর ২৪ তাং) উজল্লখজমাগ্য াজয ঘফজড়জছ। ফাদ্বল যক উন্নন কভ যসূদ্বচয ফাস্তফাজনয আাব্যিক এ দ্বচত্র 

বদ্বফষ্যজত অব্যাত থাকজফ ফজর আদ্বভ ভজন কযদ্বছ। ভান ংজদয অফগদ্বতয জন্য আদ্বভ আজযা জানাদ্বে ঘম, 

ংজাদ্বধত ফাজজজট বফজদদ্বক াাজেয দ্বযভাণ মদ্বদও ১,৭০০ ঘকাটি টাকা কজভ ঘগজরও অজনক দ্বফবাগ/ভন্ত্রণার 

ঘমভন- ড়ক দ্বফবাগ, িানী যকায দ্বফবাগজক ইজতাভজেই অদ্বতদ্বযক্ত ঘদী ম্পদ ফযাে কযা জজছ মায পজর 

ফাদ্বল যক উন্নন কভ যসূদ্বচ ফাস্তফাজনয গদ্বত ব্যাত জফ না। 



 

ভাননী স্পীকায 

মুদ্রা ও ঋণ দ্বযদ্বিদ্বত 

২২।  এফায আভযা দৃদ্বি ঘদফ মুদ্রা ও ঋণ দ্বযদ্বিদ্বতয দ্বদজক। মূল্যস্ফীদ্বত দ্বনন্ত্রণ াভদ্বিক অথ যনীদ্বতয 

দ্বিদ্বতীরতা ফজা যাখা এফং প্রবৃদ্বদ্ধয গদ্বত তযাদ্বিত কযায রেযজক াভজন ঘযজখ ফাংরাজদ ব্যাংক চরদ্বত 

অথ যফছজযয শুরুজত দ্বকছুটা ংমত মুদ্রানীদ্বত অনুযণ কজয। জানুাদ্বয ২০১৩ এ ঘঘাদ্বলত দ্বিতী লান্মাদ্বক মুদ্রানীদ্বত 

দ্বফফযণীজতও  প্রা একই অফিান ধজয যাখায অদ্ববপ্রা ব্যক্ত কযা জজছ। াাাদ্ব নতুন মুদ্রানীদ্বতজত আদ্বথ যক খাত 

ংতকযজণ দ্বফদ্ববন্ন দজে গ্রণ এফং ফদ্বিঃখাজতয াভথ্যয ও দ্বিদ্বতীরতা ফজা যাখায রেয দ্বিয কযা জজছ।   

২৩।  দ্বযজাবয মুদ্রায প্রবৃদ্বদ্ধ দ্বডজম্বয ২০১২ ম যি ফছযদ্ববদ্বিজত ১৫.৬ তাং এফং চরদ্বত অথ যফছজযয জুরাই-

দ্বডজম্বয ভকাজর ৯.৪ তাং। অন্যদ্বদজক, দ্বডজম্বয ২০১২ ঘজল ফাদ্বল যক দ্ববদ্বিজত ব্যাক মুদ্রা যফযা (M2) 

বৃদ্বদ্ধ ঘজজছ প্রা ১৯.০ তাং মা ফাংরাজদ ব্যাংজকয ভাদ্বনটাদ্বয ঘপ্রাগ্রাজভ দ্বিযকৃত রেযভাত্রায কাছাকাদ্বছ। 

মূল্যস্ফীদ্বত দ্বনন্ত্রজণ আনায রজেয মুদ্রা যফযা ও ঋজণয প্রফাজ ংমত নীদ্বত গ্রণ কযা দ্বযজাবয মুদ্রায প্রবৃদ্বদ্ধ হ্রাজয 

াজথ াজথ ব্যাক মুদ্রা যফযাজয প্রবৃদ্বদ্ধও অজনকটা হ্রা ঘজজছ। এয পজর াদ্বফ যকবাজফ মূল্যস্ফীদ্বতয উয মুদ্রা 

যফযাজয চা প্রদ্বভত জজছ।   

২৪।  দ্বডজম্বয ২০১২ ম যি ঘফযকাদ্বয খাজত ঋজণয প্রবৃদ্বদ্ধ ফাৎদ্বযক দ্ববদ্বিজত ১৬.৬ তাং এফং জুরাই-

দ্বডজম্বয ভকাজর প্রা ৬.১ তাং। অনুৎাদনীর খাজত ঋজণয প্রফা দ্বনন্ত্রজণয প্রজচিা অব্যাত থাকা 

ঘফযকাদ্বয খাজত ঋজণয প্রবৃদ্বদ্ধ মূল্যস্ফীদ্বত ও দ্বজদ্বডদ্ব প্রবৃদ্বদ্ধয রেযভাত্রায াজথ াভিস্যপূণ য অফিাজন যজজছ।  

উৎাদনীর দ্বি খাজত ম যাপ্ত ঋণ ঘমাগাজনয দ্বফলজ মুদ্রা ও ঋণ নীদ্বত আজগয ভতই দ্বক্র আজছ। দ্বফগত অথ যফছজয 

ঘভাদ্বদ দ্বি ঋণ দ্বফতযণ কযা  ৩৫ াজায ২ ত ৭৮ ঘকাটি টাকা, প্রবৃদ্বদ্ধয দ্বজজফ মা ৯.৭ তাং ঘফদ্ব। চরদ্বত 

অথ যফছজযয প্রথভ প্রাদ্বিজক ৯ াজায ৭ ত ২০ ঘকাটি টাকা ঘভাদ্বদ দ্বি ঋণ দ্বফতযণ কযা , গত অথ যফছজযয একই 

ভজ মা দ্বছর ৭ াজায ৪ ত ৩৭ ঘকাটি টাকা। দ্বজিয াাাদ্ব কৃদ্বলজকও আভাজদয যকায ভানবাজফ প্রাধান্য 

দ্বদজে। গত অথ যফছজয ব্যাংক ব্যফিায ভােজভ কৃদ্বল ঋণ দ্বফতযণ কযা জজছ ১৩ াজায ৯ ত ৪৬ ঘকাটি টাকা। এয 

ধাযাফাদ্বকতা চরদ্বত অথ যফছজযয দ্বডজম্বয ম যি ৬ াজায ৪ ত ২০ ঘকাটি টাকা কৃদ্বল ঋণ দ্বফতযণ কযা । ঋজণয 

এ প্রফা গত অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা  ১২.০ তাং ঘফদ্ব।  

মূল্যস্ফীদ্বত 

২৫। আদ্বন জাজনন, মূল্যস্ফীদ্বতজক নী ম যাজ যাখায রজেয ফতযভান যকাজযয প্রজচিা অব্যাত যজজছ।  

এ দ্বফলজ ইজতাভজে আভযা পরও জদ্বছ।                                      আ             

আভযা    ঘত আ    খাযস্য       ও                             দ্বকছুটা      জরও গত অথ যফছজযয 

একই ভজয তুরনা কভ। আদ্বন ঘজজন খুদ্ব জফন ঘম, চরদ্বত অথ যফছজয দ্বডজম্বয ভা ঘজল জন্ট-টু-জন্ট 

দ্ববদ্বিজত মূল্যস্ফীদ্বতয ায দ্বছর ৭.৬ তাং, দ্বফগত অথ যফছজযয একই ভজ মা দ্বছর ১০.৭ তাং। এটা তয ঘম, 

ভন্দা জত দ্বফি অথ যনীদ্বতয উিযণ তযাদ্বিত জর দ্বকংফা ইযান/উিয ঘকাদ্বযাজক দ্বঘজয র্ভ-যাজননদ্বতক অদ্বনিতায 

প্রবাজফ আিজযাদ্বতক ফাজাজয জ্বারাদ্বন মূজল্য দ্বফরূ প্রবাফ ড়জর মূল্যস্ফীদ্বত দ্বকছুটা ফাড়জত াজয। তজফ এ দ্বফলজ 

আভযা জাগ দৃদ্বি ঘযজখ মূল্যস্ফীদ্বত দ্বনন্ত্রজণ আভযা কাম যকয দজে দ্বনদ্বে। আভাজদয অব্যাত প্রজচিায পজর 

মূল্যস্ফীদ্বত দ্বডজম্বয জত আজযা কজভ জানুাদ্বয ঘজল ৭.৪ তাংজ (জন্ট টু জন্ট) দাঁদ্বড়জজছ। ফছজযয প্রথভাজধ যয 

ভজতা দ্বিতীাজধ যয জন্যও ংমত মুদ্রানীদ্বত ঘঘালণা কজযদ্বছ। এয িাযা মূল্যস্ফীদ্বতয দ্বিদ্বতিাক অং ংমত যাখা 

ম্ভফ জফ। এছাড়া দ্বফদুযৎ, জ্বারাদ্বন ও ঘমাগাজমাগ খাজত যফযা ীভাফব্ধতা দূযীকযজণ আভাজদয উজযাগ এফং 

কৃদ্বলখাজত ধাযাফাদ্বক প্রবৃদ্বদ্ধ ও জিালজনক খায ভজুদ চরদ্বত অথ যফছজযয াভজনয দ্বদনগুজরাজত মূল্যস্ফীদ্বতয চা 

আজযা কভাজত ইদ্বতফাচক র্ভদ্বভকা যাখজফ ফজর আদ্বভ দৃঢ়বাজফ দ্বফিা কদ্বয। 



 

াভদ্বিক অথ যনীদ্বতয অন্যান্য খাতমূ 

বফজদদ্বক খাত দ্বযদ্বিদ্বত  

আভদাদ্বন ও যপ্তাদ্বন 

২৬।  এ ম যাজ আদ্বভ বফজদদ্বক খাত দ্বনজ আজরাচনা কযফ। প্রথজভই দৃদ্বি ঘদা মাক যপ্তাদ্বন খাজতয 

াম্প্রদ্বতক গদ্বতপ্রকৃদ্বতয ওয। চরদ্বত অথ যফছজযয জুরাই-দ্বডজম্বয ভকাজর গত অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা 

যপ্তাদ্বন ঘফজড়জছ ৭.০ তাং। ইউজযাজয ঘদগুজরায চরভান অথ যননদ্বতক ভন্দা, দ্বফজলতিঃ ইউজযাজজাঘন জাভ যাদ্বন 

ব্যতীত অন্যান্য ঘদগুজরাঘত অথ যননদ্বতক ংজকাচঘনয পজর গুরূত্বপূণ য এ ফাজাজয ফাংরাজদজয যপ্তাদ্বনয গদ্বত দ্বছর 

অজনকটাই েথ (ভাত্র ৩.৯ তাং)। একই ভজ অথ যবনদ্বতক প্রবৃদ্বদ্ধ ও কভ যংিাজনয ধীযগদ্বতয ঘপ্রোজট 

ঘবাক্তাজদয প্রতযাা ও আত্মদ্বফিাঘয ঘাটদ্বতয পজর ভাদ্বকযন ফাজাজয যপ্তাদ্বন-প্রবৃদ্বদ্ধ দ্বছর ভাত্র ২.১ তাং। ভাদ্বকযন 

মৄক্তযাজষ্ট্রয দ্বনফ যাচন ও ‘দ্বপকযার দ্বিপ’ ংক্রাি উজিগও ভাদ্বকযন আভদাদ্বনকাযকজদয দ্বদ্ধাি গ্রজণ প্রবাফ ঘপজরজছ 

ফজর ভজন । 

২৭। দ্বনন্ত্রণফদ্বভু যত একর দ্বযদ্বিদ্বত ঘভাকাজফরা পূজফ যয ভজতা ণ্য ও ফাজাজযয ফসৄমুখীকযণ এফং 

আঞ্চদ্বরক ফাদ্বণজজযয ম্প্রাযণ নীদ্বত অনুযণই আভাজদয যকাজযয চরভান ঘকৌর। াাাদ্ব উৎাদনীরতা 

বৃদ্বদ্ধ, ফাদ্বণজয উদাযীকযণ, প্রাদ্বতষ্ঠাদ্বনক ও অফকাঠাজভাগত ফাধামূ দূয কযায ওযও যকায ফ যজতাবাজফ গুরুত্ব 

আজযা কযজছ। দ্বনকট বদ্বফষ্যজত ইউজযাজয অথ যনীদ্বতয প্রতযাদ্বত সুদ্বিদ্বত এফং মৄক্তযাজষ্ট্র ঘবাক্তা-প্রতযাা ও 

কভ যংিান বৃদ্বদ্ধয ম্ভাফনায ঘপ্রদ্বেজত এ দুটি প্রধান ফাজাজয ফাংরাজদজয যপ্তাদ্বনয গদ্বত ক্রভফধ যভান াজয বৃদ্বদ্ধ াজফ 

ফজর আা কযা মা। 

২৮। েথ যপ্তাদ্বন প্রবৃদ্বদ্ধজদ্বনত আভদাদ্বন চাদ্বদা হ্রা এফং অপ্রজাজনী ণ্য-াভগ্রীয আভদাদ্বনয ঘেজত্র 

তদাযদ্বক ও দ্বনন্ত্রণ ফাড়াজনায কাযজণ ২০১১-১২ অথ যফছজযয জুরাই-দ্বডজম্বয ভজয তুরনা চরদ্বত অথ যফছজযয একই 

ভকাজর আভদাদ্বন হ্রা ঘজজছ ৮.০ তাং। ভন্দা জত দ্বফি অথ যনীদ্বতয উিযণ তযাদ্বিত ওায াজথ াজথ 

যপ্তাদ্বন বৃদ্বদ্ধয রজেয যকাজযয গৃীত দজে এফং ভদ্বিত যাজস্ব ও মুদ্রানীদ্বতয প্রবাজফ চরদ্বত অথ যফছজযয ফাদ্বক 

ভজ বফজদদ্বক ফাদ্বণজজযয ইদ্বতফাচক ধাযা দ্বক্তারী জফ -এরূ আা কযা মা। 

ঘযদ্বভট্যাে 

২৯। চরদ্বত দ্বজজফ বাযাম্য ফজা যাখা আয াভদ্বিক অথ যননদ্বতক দ্বিদ্বতীরতা যো ঘযদ্বভট্যাে ফযাফজযয 

ভতই কাম যকয াতা দ্বদজ আজছ। ঘযদ্বভট্যাে প্রফাজ প্রথভ প্রাদ্বিজকয চাোবাফ দ্বিতী প্রাদ্বিজকও ফজা যজজছ। 

২০১২-১৩ অথ যফছজযয জুরাই-দ্বডজম্বয ভকাজর পূফ যফতী অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা ঘযদ্বভট্যাে প্রফা 

ঘফজড়জছ প্রা ২২.০ তাং।  

৩০।  আভাজদয শ্রভফাজাজযয বৃদাং দখর কজয আজছ ভেপ্রাচয ও উিয আদ্বিকা। আায দ্বফল ঘম, এ 

অঞ্চজরয যাজননদ্বতক দ্বযদ্বিদ্বত ক্রভিঃ দ্বিদ্বতীর জ আজছ। ভারজদ্বা যকাজযয াজথ ভজঝাতা স্মাযক 

স্মােজযয ঘপ্রদ্বেজত ইজতাভজে ঘখাজন জনদ্বক্ত যপ্তাদ্বনয প্রদ্বক্রা শুরু জজছ। দ্বফজিয প্রধান শ্রভফাজাযগুজরাজত 

প্রদ্বতজমাদ্বগতা বৃদ্বদ্ধয ঘপ্রোজট অদ্ববফাী শ্রদ্বভকজদয দেতা উন্নজনয দ্বফলজও যকায জচি যজজছ। আভাজদয 

দ্বফিা ফতযভান যকাজযয উন্নত প্রাদ্বনক ব্যফিানা এফং কূটননদ্বতক দ্বফদ্ববন্ন উজযাগ এদ্বা দ্বফজিয অন্যান্য 

ঘদজ ফাংরাজদী শ্রদ্বভজকয চাদ্বদা সৃদ্বি এফং জনদ্বক্ত যপ্তাদ্বনয ধাযা বদ্বফষ্যজত আজযা ঘফগফান কযজত াক 

র্ভদ্বভকা যাখজফ। 



 

বফজদদ্বক মুদ্রা ও দ্বযজাব য 

৩১। ঘযদ্বভট্যাজেয উচ্চ প্রবৃদ্বদ্ধ আয আভদাদ্বনয দ্বনম্নমূখী প্রফণতায প্রবাজফ চরদ্বত অথ যফছজযয প্রথভ প্রাদ্বিজকয 

ন্যা দ্বিতী প্রাদ্বিজকও বফজদদ্বক মুদ্রায দ্বযজাজবযয অফিান দ্বছর স্বদ্বস্তদাক। ২০১২-১৩ অথ যফছজযয জুরাই-দ্বডজম্বয 

ভজ পূফ যফতী অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা বফজদদ্বক মুদ্রায দ্বযজাবয ৩২ তাং বৃদ্বদ্ধ ঘজ ১২.৮ দ্বফদ্বরন 

ভাদ্বকযন ডরাজয উন্নীত জজছ। এ দ্বযজাবয দ্বদজ চায ভাজয অদ্বধক আভদাদ্বন ব্য ঘভটাজনা ম্ভফ। বফজদদ্বক মুদ্রায 

দ্বযজাজবযয ধাযাফাদ্বক বৃদ্বদ্ধ অব্যাত যজজছ। অন্যদ্বদজক, আভদাদ্বন হ্রা ও ঘযদ্বভট্যাজেয উজল্লখজমাগ্য বৃদ্বদ্ধয পজর 

াম্প্রদ্বতক ভজ ডরাজযয দ্বফযীজত ঘদী মুদ্রা দ্বকছুটা দ্বক্তারী জজছ। তজফ মুদ্রা দ্বফদ্বনভ াজযয উদ্বচদ্বত 

ঘযদ্বভট্যাে ও যপ্তাদ্বন প্রফাজ ঘমন ঘকান ঘনদ্বতফাচক প্রবাফ না ঘপজর ঘ দ্বফলজ ঘকন্দ্রী ব্যাংক তকয যজজছ। 

যকাজযয সুদে যাজস্ব ব্যফিানা, মুদ্রানীদ্বত প্রজাজগ ফাংরাজদ ব্যাংজকয তকয ও দ্বফচেণ অফিান, যপ্তাদ্বন 

দ্বযদ্বিদ্বতয ক্রজভান্নদ্বত এফং ঘযদ্বভট্যাে প্রফাজয ধাযাফাদ্বক প্রবৃদ্বদ্ধ বফজদদ্বক মুদ্রায জিালজনক দ্বযজাবয আয মূদ্রা 

দ্বফদ্বনভ াজযয দ্বিদ্বতীরতা যো াভজনয দ্বদনগুজরাজত আজযা ইদ্বতফাচক র্ভদ্বভকা যাখজফ ফজর আদ্বভ আাফাদী।  

জাতী আজয ম্ভাব্য প্রবৃদ্বদ্ধ  

৩২।  এফায আদ্বভ জাতী আজয ম্ভাব্য প্রবৃদ্বদ্ধ দ্বফলজ দ্বকছু ফরজত চাই। আনাযা জাজনন ঘম, যপ্তাদ্বনয ঘেজত্র 

জুরাই-জানুাদ্বয ভজ ৮.৮ তাং প্রবৃদ্বদ্ধ অদ্বজযত জজছ। জানুাদ্বয ভাজই যপ্তাদ্বন প্রবৃদ্বদ্ধ প্রা ১৮.৮ তাং মা 

অতযি আাব্যিক। জুরাই-জানুাদ্বয ভজ প্রফা আজয ঘেজত্র প্রবৃদ্বদ্ধ ১৯.৬ তাং। কৃদ্বল ও ঘভাদ্বদ দ্বি খাজত 

ঋণ দ্বফতযজণয াযও ইদ্বতফাচক। এই ভজ কৃদ্বল খাজত ঋণ দ্বফতযজণয প্রবৃদ্বদ্ধ ১৫.৬ তাং। দ্বফদুযৎ ও জ্বারাদ্বন খাজত 

অগ্রগদ্বতও জিালজনক। তজফ দ্বফি অথ যনীদ্বতয অদ্বনিতা এফং দুজম যাজগয ঘপ্রদ্বেজত এ ফছজয আভাজদয দ্বজদ্বডদ্ব 

প্রবৃদ্বদ্ধয ায পুন:দ্বফজফচনা কযজত জফ। যপ্তাদ্বনয প্রবৃদ্বদ্ধ ১৬.৭ তাং জত হ্রা ঘজ ১২ তাং জত াজয, একই 

বাজফ আভদাদ্বনয প্রবৃদ্বদ্ধও হ্রা াজফ। অন্যদ্বদজক ঘযদ্বভট্যাজেয দ্বযভাণ বৃদ্বদ্ধয াজথ াজথ বফজদদ্বক মুদ্রায দ্বযজাবয বৃদ্বদ্ধ 

াজফ। দ্বফি অথ যনীদ্বতয এ অফিা প্রবৃদ্বদ্ধয রেযভাত্রা ৭.২ তাং অজযন কযা দূয জফ ফজর ভজন । তজফ এখনই 

আভযা প্রবৃদ্বদ্ধয রেযভাত্রা দ্বযফতযন কযজত চাই না।  

ভাননী স্পীকায 

চরদ্বত অথ যফছজযয ফাজজজট প্রদ্বতশ্রুত কদ্বত দ্বফলজয অগ্রগদ্বত 

৩৩। আদ্বন জাজনন ফতযভান অথ যফছজযয ফাজজটটি আভাজদয যকাজযয ঘল পূণ যাে ফাজজট। রূকি ২০২১ এয 

স্বপ্ন ফাস্তফাজনয রজেয ২০০৯-১০ অথ যফছয ঘথজক শুরু কজয প্রদ্বতটি ফাজজজট আভযা নানামূখী কভ যসূদ্বচ ঘঘালণা 

কজযদ্বছ। এয ভজে দ্বকছু কভ যসূদ্বচ ২০০৯-১০ অথ যফছজয শুরু জ এখনও চরভান আজছ। দ্বকছু ইজতাভজে ফাস্তফাদ্বত 

জজছ। এখন আদ্বভ আভাজদয গৃীত গুরুত্বপূণ য কভ যসূদ্বচগুজরায অগ্রগদ্বতয একটি ংদ্বেপ্ত দ্বচত্র তুজর ধযজত চাই। 

৩৪.১। দ্বফদুযৎ ও জ্বারাদ্বন  

দ্বফদুযৎ খাজতয উন্নন আয জ্বারাদ্বন উৎ ফহুমুখীকযজণ গৃীত কাম যক্রভমূজয আাব্যিক অগ্রগদ্বত জজছ। এয সুপর 

ইজতাভজে াধাযণ জনগণ ঘজত শুরু কজযজছ। তাছাড়া অথ যননদ্বতক উন্নজনও এয ইদ্বতফাচক প্রবাফ অনুর্ভত জে।   

৩৪.১.১। দ্বফদুযজতয চাদ্বদা ও যফযাজয ভজে ভি াধজনয রজেয শুরু ঘথজকই আভযা নতুন নতুন 

দ্বফদুযৎ ঘকন্দ্র িান, ঞ্চারন ও দ্বফতযণ ব্যফিায উন্নন এফং দ্বফদুযৎ াশ্রজয নানামুখী কভ যদ্বযকিনা গ্রণ 

কজযদ্বছ। এয পরস্বরূ জানুাদ্বয ২০০৯ ঘথজক দ্বডজম্বয ২০১২ ম যি জাতী গ্রীজড ংজমাদ্বজত জজছ 



 

অদ্বতদ্বযক্ত ৩ াজায ৯ ত ঘভগাওাট দ্বফদুযৎ। আা কযদ্বছ ২০১২-১৩ অথ যফছজযয ঘল নাগাদ আজযা ৮ ত 

১৩ ঘভগাওাট দ্বফদুযৎ জাতী গ্রীজড মৄক্ত জ দ্বফদুযজতয উৎাদন ৭ াজায ঘভগাওাট ছাদ্বড়জ মাজফ। 

আভাজদয দ্বযকিনা করাদ্ববদ্বিক দ্বফদুযৎ উৎাদন, নফানজমাগ্য জ্বারাদ্বন জত দ্বফদুযৎ উৎাদন এফং 

ঞ্চারন রাইন ম্প্রাযজণয দ্বফলটিও ভদ্বধক গুরুত্ব ঘজজছ। ফতযভান যকাজযয েভতা গ্রজণয য 

ঘথজক ৮ ত ৯৭ াদ্বকযট দ্বক. দ্বভ. ঞ্চারন রাইন দ্বনভ যাণ কযা জজছ। েভতা গ্রজণয ভ দ্বফতযণ রাইজনয 

দ্বযভাণ দ্বছর ২ রে ৫৬ াজায দ্বক.দ্বভ. মা ফতযভাজন বৃদ্বদ্ধ ঘজ জজছ ২ রে ৮১ াজায দ্বক. দ্বভ.। দ্বফদুযৎ 

খাজত উন্নজনয এ ধাযাফাদ্বকতা যো আভযা ফদ্ধদ্বযকয।  

৩৪.১.২। ২০১৩ ার নাগাদ আজযা ১ াজায ২ ত ৮৫ দ্বভদ্বরন ঘনপৄট গ্যা জাতী গ্রীজড 

ংজমাজজনয রজেয আভাজদয প্রজচিা অব্যাত আজছ। আিজযাদ্বতক বতর ঘকাম্পানীয াজথ স্বােদ্বযত 

উৎাদন ফন্টন চুদ্বক্তয আওতা- াঙ্গু দ্বপল্ড জত ফতযভাজন বদদ্বনক ১২.৫ দ্বভদ্বরন ঘনপৄট, ঘভৌরবী ফাজাজয 

দু’টি গ্যাজেত্র জত বদদ্বনক প্রা ৫০ দ্বভদ্বরন ঘনপৄট গ্যা উৎাদ্বদত জে। ইজতাভজে ফাজজেয ভােজভ- 

ঘপঞ্চুগি ও টিা ঘভাট ৩২০ দ্বক. দ্বভ. ২-দ্বড াইদ্বভক এফং ফাখযাফাদ ও দ্বততা এরাকা ঘভাট ৫৬৫ 

দ্বক. দ্বভ. ৩-দ্বড াইদ্বভক জদ্বয কাজ ম্পন্ন জজছ। ফাজেজক দ্বক্তারী কযায রজেয ফাস্তফান কযা 

জে নানাদ্বফধ প্রকি মায ভােজভ তাযা ােভত জদ্বয, উন্নন ও দ্বিদ্বরং কাজ দ্বযচারনা কজয মাজে। 

‘Operation Capability Strengthening’ প্রকজিয আওতা ংগৃীত অতযাদৄদ্বনক দ্বিদ্বরং ঘভদ্বন 

এয াাজে বদদ্বনক ২০ দ্বভদ্বরন ঘনপৄট গ্যা জাতী গ্রীজড যফযা কযা জে। ‘Exploration and 

Production Capacity Building of BAPEX’ প্রকজিয ভােজভ ংগৃীত গজফলণা যিাভ ও 

অন্যান্য মন্ত্রাদ্বত ফাজে এয াইদ্বভক, খনন ও ওাকযওবায কাম যক্রভজক অজনকখাদ্বন দ্বক্তারী কজযজছ। 

‘Up-gradation of Data Center of BAPEX’ এয আওতা দ্বডদ্বজটার দ্ধদ্বতজত ডাটা রুািয, 

ংযেণ ও উন্নততয ব্যফিানা দ্ধদ্বত গ্রণ কযা জজছ। ফাজে কতৃযক কাাদ্বা, সুন্দরপুয ও 

শ্রীকাইজরয অনুোন কূগুজরাজত মথাক্রজভ ৩৩০১, ৩৩২৭ ও ৩২১৪ দ্বভটায খনন কাজ ম্পন্ন ওায 

দ্বফলজ গত প্রাদ্বিজকই আনাজদয অফদ্বত কজযদ্বছরাভ। এছাড়াও ফতযভাজন সুন্দরপুজয আদ্বফষ্কৃত নতুন 

ফাদ্বণদ্বজযক গ্যাজেত্র ঘথজক বদদ্বনক প্রা ৮ দ্বভদ্বরন ঘনপৄট গ্যা জাতী ঞ্চারন রাইজন যফযা কযা 

জে। শ্রীকাইজর আদ্বফষ্কৃত আজযকটি ফাদ্বণদ্বজযক ঘেত্র ঘথজক বদদ্বনক প্রা ২৫-৩০ ঘনপৄট গ্যা জাতী 

ঞ্চারন রাইজন যফযা কযায জন্য প্রস্তুত যাখা জজছ। গ্যা উৎাদন ছাড়াও ঘদজয দ্বিভ ও দদ্বেণ 

দ্বিভাঞ্চজর গ্যা সুদ্বফধা ম্প্রাযজণয রজেয ৩৫৬ দ্বক. দ্বভ. াইরাইন দ্বনভ যাজণয জন্য এদ্বডদ্বফ ও 

দ্বজওদ্বফ’য অথ যাজন ৫টি প্রকি ফাস্তফানাধীন আজছ।  

৩৪.২। কৃদ্বল ও ল্লী উন্নন 

৩৪.২.১। কৃদ্বল খাজত বতুযদ্বক প্রদান, ভানম্মত ফীজ ংযেণ, যফযা ও জরবযকযণ এফং বজফ 

াজযয উৎাদন ও ব্যফায বৃদ্বদ্ধ, জরাফদ্ধতা দ্বনযন, ঘচ সুদ্বফধা ম্প্রাযণ এফং L«¢o fZÉl pwNËq j§mÉ 

hª¢Üয ভত কাম যক্রভমূ অব্যাত ঘযজখদ্বছ। খায দ্বনযািা দ্বনদ্বিত কযায রজেয াজত দ্বনজদ্বছ ংগ্র, ভজুদ 

ও ংযেজণয ভদ্বিত কাম যক্রভ। ২০১২-১৩ অথ য ফছজয খায ংগ্র ও দ্বফতযজণ আভাজদয রেযভাত্রা 

মথাক্রজভ ২৮.৫ রে  ও ২৭.৭ রে ঘভ.টন। এয দ্বফযীজত দ্বিতী প্রাদ্বিক ম যি খায ংগৃীত জজছ ৯.৬৮ 

রে ঘভ. টন এফং দ্বফতযণ কযা জজছ ৮.৩২ রে ঘভ. টন। খায গুদাজভয ধাযণ েভতা বৃদ্বদ্ধ াওা 

আদকারীন ভজুজদয দ্বযভাণও বৃদ্বদ্ধ কযা ম্ভফ জজছ। আদকারীন খাযস্য ভজুজদয ন্যযনতভ ীভা ১০ 

রে ঘভ. টন জরও দ্বিতী প্রাদ্বিক ঘজল এ ভজুজদয দ্বযভাণ দাঁদ্বড়জজছ ১৩.০৫ রে ঘভ. টজন।  



 

৩৪.২.৩। দদ্বেণ দ্বিভাঞ্চজরয জরাফদ্ধতা দূযীকযজণ ‘কজাতাে নদ জরাফদ্ধতা দূযীকযণ’ ও 

‘মজাজযয বফদ এফং তৎংরি দ্বফর এরাকায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ’ প্রকজিয কাজ চরভান আজছ। গো 

নদীয ওয ব্যাজযজ দ্বনভ যাজণয রজেয ৪ ফছয ঘভাদী ‘Feasibility Study and Detailed design of 

Ganges Barrage Project’ ফাস্তফান কযা জে। ৫                                    

   ও       আ     

৩৪.২.৪। ২০১৩ াজরয ভজে তবাগ স্যাদ্বনজটন সুদ্বফধা প্রদাজনয রেযভাত্রা ঘঘালণা কজযদ্বছরাভ 

চরদ্বত অথ যফছজযয ফাজজট ফক্তৃতা। ইজতাভজে ঘদজয ৪টি ঘজরা, ৫৮টি ঘৌযবা, ১১৪টি উজজরা এফং 

১৩৮৭টি ইউদ্বনজন ১০০% স্যানটিজন দ্বনদ্বিত কযা ম্ভফ জজছ। াভদ্বগ্রকবাজফ এ ম যি অদ্বজযত কবাজযজ 

৯১% মা াকযভুক্ত ঘদগুজরায ভজে জফ যাচ্চ। ২০১২-১৩ অথ য ফছজয অদ্বতদ্বযক্ত ৪২ াজায দ্বনযাদ াদ্বনয 

উৎ দ্বনভ যাণ দ্বযকিনায দ্বফযীজত ইজতাভজে ২১ াজায ৪৬৮টি দ্বনযাদ াদ্বনয উৎ দ্বনভ যাণ কযা জজছ।  

৩৪.২.৫। ল্লী এরাকা ২০১৩ অথ যফছজযয জন্য ১ াজায ১ ত ২ দ্বক.দ্বভ. ড়ক দ্বনভ যাজণয রেযভাত্রায 

দ্বফযীজত দ্বডজম্বয, ২০১২ ম যি ঘভাট ৫ ত ৯৫ দ্বক. দ্বভ. ড়ক উন্নজনয কাজ ভাপ্ত জজছ।  

৩৪.৩। ভানফ ম্পদ উন্নন  

৩৪.৩.১। ফায জন্য ভানম্মত দ্বোয প্রাজয আভাজদয দ্বফদ্ববন্নমূখী কভ যতৎযতা অব্যাত আজছ। 

দ্বো দ্বফজকন্দ্রীকযজণয উজেজে ৬ ত ২০টি কজরজজয একাজডদ্বভক বফন দ্বনভ যাজণয প্রদ্বক্রা ইজতাভজে শুরু 

জজছ। এছাড়া ভজডর দ্বফযারজ রুািজযয  জন্য ৩ ত ১০টি উজজরা দ্বফযার দ্বনফ যাচন কযা জজছ।  

৩৪.৩.২। স্বািযখাজত প্রদ্বতশ্রুত ১৩ াজায ৫ তটি কদ্বভউদ্বনটি দ্বিদ্বনজকয ভজে দ্বডজম্বয, ২০১২ ম যি 

ঘভাট ১২ াজায ২ ত ১৭টি দ্বিদ্বনক চালু কজযদ্বছ। এছাড়া ৫টি নতুন ঘভদ্বডজকর কজরজ ও ৫টি ইনদ্বিটিউট 

অফ ঘরথ্ ঘটকজনারদ্বজ চালু জজছ। ১২টি ঘজরা নাদ্ব যং ইনদ্বিটিউট িান কযা জজছ, ৭টি নাদ্বং 

ইনদ্বিটিউটজক নাদ্ব যং কজরজজ রূািয কযা জজছ। অফকাঠাজভা উন্নজনয াাাদ্ব দ্বচদ্বকৎক, না য ও 

স্বািযকভীয অনুাত আিজযাদ্বতকবাজফ স্বীকৃত ১:৩:৫ এ উন্নীত কযজত দ্বফদ্ববন্ন ম যাজ জনফর দ্বনজাগ প্রদ্বক্রা 

অব্যাত আজছ। দ্বচদ্বকৎা ঘফা তথ্য প্রমৄদ্বক্ত ব্যফায ফাড়াজনায জন্য এ ম যি ঘভাট ১৬টি কভ যসূদ্বচ গ্রণ 

কযা জজছ। ফাদ্বড় ফাদ্বড় দ্বযদ যজনয ভােজভ দ্বযফায দ্বযকিনা ঘফা প্রদান ব্যফিা পুনিঃপ্রফতযজনয রজেয 

জনফর দ্বনজাগ প্রদ্বক্রাও শুরু কযা জজছ। ইজতাভজে ৪ াজায ২৯৪টি জদ দ্বনজাজগয ছাড়ত্র াওা 

দ্বগজজছ।  

৩৪.৪। ঘবৌত অফকাঠাজভা 

৩৪.৪.১।  ঘমাগাজমাগ খাজত ভদ্বিত উন্নজনয রজেয প্রণীত ‘ভদ্বিত ফহুভােভ দ্ববদ্বিক দ্বযফণ 

নীদ্বতভারা, ২০১২’ এ অথ যফছজযই চূড়াি কযা জফ। ২০ ফছয ঘভাদী ‘Strategic Transport Plan (2005-

2014) এয আওতা গৃীত ‘Dhaka Mass Rapid Transit Development’ প্রকজিয কাজ শুরু জজছ। 

যাজউক কতৃযক দ্বফিজযাড-দ্বফভানফন্দয ড়জকয ংজমাগিজর ফ্লাইওবায এফং ড়ক ও জনথ অদ্বধদপ্তয 

কতৃযক দ্বভযপুয জত দ্বফভানফন্দয ড়জক ফ্লাইওবায দ্বনভ যাজণয কাজ দ্রুত এদ্বগজ চরজছ। ঢাকা জযয মানজট 

দ্বনযজনয জন্য ঘফগুনফাদ্বড় খার াদ্বতযদ্বঝর এরাকা ভদ্বিত উন্নন প্রকজিয কাজ ঘজল ফ যাধাযজণয 

ব্যফাজযয জন্য উন্মুক্ত কজয ঘদা জজছ। এছাড়া ফনানী ঘযরক্রদ্বংএ ওবাযা দ্বনভ যাণকাজ ঘজল মানফান 

চরাচর শুরু জজছ।  



 

৩৪.৪.২।    আফান ভস্যায ভাধাজন জাতী গৃাণ কতৃযে অন্যান্য নগয উন্নন কতৃযেমূজয 

ভােজভ াযাজদজ প্লট উন্নন ও ফ্লযাট দ্বনভ যাজণয আওতা ইজতাভজে যকাদ্বয উজযাজগ ৪২,৪৮৬ টি প্লট 

এফং ৩১,৫৬৩টি ফ্লযাট দ্বনভ যাজণয কাজ ফাস্তফান কযা জে। যাজধানী ঢাকায চাযাজ স্যাজটরাইট দ্বটি 

দ্বনভ যাজণয রজেয মুদ্বেগি, ধাভযাই, ভাদ্বনকগি এফং াবায এরাকা অতযাদৄদ্বনক স্যাজটরাইট দ্বটি দ্বনভ যাণ 

প্রকি প্রণন কযা জজছ।  

৩৪.৫ । দ্বিান 

৩৪.৫.১ । আভযা যপ্তাদ্বনমুখী দ্বজিয প্রায, দ্বযজফফােফ দ্বিান আয ব্যদ্বক্ত খাজতয দ্বফকাজ চরদ্বত 

ও ঘভাদী দ্বি ঋণ প্রদানজক প্রাধান্য দ্বদজদ্বছ। উৎন্ন জণ্যয ভান দ্বনন্ত্রজণ দ্বফএটিআইজক দ্বক্তারী কযায 

জন্য ফাস্তফান কযা জে ঘফ কজকটি প্রকি। াকযভুক্ত ৮টি ঘদজয ভজে Technical Barriers to 

Trade দূযীকযজণয ভােজভ আিিঃফাদ্বণজজযয ম্প্রাযণ ও standardization and conformity 

assement এয কর ঘেজত্র জমাদ্বগতা দ্বনদ্বিতকযজণয রজেয ঢাকা দ্বফএটিআই কম্পাউজন্ড South 

Asian Regional Standards Organization (SARSO) এয প্রধান কাম যার দ্বনভ যাণ কযা জে। 

াবাজয ২০০ একয জদ্বভজত চাভড়া দ্বি নগযী িাজনয জন্য মাফতী অফকাঠাজভা দ্বনভ যাজণয কাজ ম্পন্ন 

জজছ। দ্বফদ্ববন্ন িাজন ছদ্বড়জ থাকা ট্যানাদ্বয কাযখানাগুজরাজক চাভড়া দ্বি নগযীজত িানািজযয জন্য 

উজযাক্তাজদয াজথ আজরাচনা চারাজনা জে। 

৩৪.৬। জরফায়ু দ্বযফতযন ও দ্বযজফ  

জরফায়ু দ্বযফতযনজদ্বনত ম্ভাব্য দ্বফম য ঘভাকাজফরা আিজযাদ্বতক দ্বযভন্ডজর তৎযতা চাদ্বরজ মাদ্বে আভযা। 

াাাদ্ব  িানী দুজম যাজগয ঝুঁদ্বক হ্রাকজি গ্রণ কজযদ্বছ নানামুখী দজে। ঢাকা, চট্টগ্রাভ ও দ্বজরজটয ‘র্ভদ্বভকম্প 

ঝুঁদ্বক ভানদ্বচত্র’ বতদ্বয জজছ। আজযা ৬টি জযয ‘র্ভদ্বভকম্প ঝুঁদ্বক ভানদ্বচত্র’ বতদ্বযয কাজ চরজছ। Interactive 

Voice Response (IVR) প্রমৄদ্বক্তয িাযা দুজম যাজগয আগাভ তকয ফাতযা যাদ্বয জনাধাযজণয দ্বনকট প্রচাজযয 

দজে ঘনা জজছ। ফতযভাজন দ্বটিজর ও এাযজটর ব্যতীত অন্যান্য ঘভাফাইজর ১০৯৪১ ঘকাজড ডাার কজয 

আফাওায আগাভ ফাতযা জানা মাজে। 

৩৪.৭। দ্বডদ্বজটার ফাংরাজদ 

৩৪.৭.১। ‘দ্বডদ্বজটার ফাংরাজদ’গঠজন আভাজদয অগ্রমাত্রা অব্যাত আজছ। ফতযভাজন ঘভাফাইর গ্রাক ংখ্যা 

৯.৭৭ ঘকাটি এফং ইন্টাযজনট গ্রাক ংখ্যা ৩.১৫ ঘকাটিজত উন্নীত জজছ। ঘটদ্বরজডনদ্বটি  এফং ইন্টাযজনট 

ঘডনদ্বটি ২০০৯-১০ অথ যফছজয দ্বছর মথাক্রজভ ৪৭ এফং ১০.৭০ তাং। ফতযভাজন এ ায মথাক্রজভ ৬৪.১ ও 

২০.৭ তাংজ উন্নীত জজছ। ফকটি দ্বফবাগী য ৪৩টি ঘজরা দজয এফং কদ্বত উজজরা ও 

ইউদ্বনন তথ্যজকন্দ্র ম যাজ াশ্রীমূজল্য ব্রডব্যান্ড (এদ্বডএএর-১২৮ kbps ঘথজক ২ Mbps ) ঘফা প্রদান 

কযা জে। ঘদজয ৪২৫টি উজজরা ঘটদ্বরটজকয ঘনটওাকয ম্প্রাদ্বযত জজছ। ভাননী প্রধানভন্ত্রী 

ইজতাভজে ৩-দ্বজ প্রমৄদ্বক্তয ঘভাফাইর ঘনটওাকয এয যীোমূরক ফাদ্বনদ্বজযক কাম যক্রজভয উজিাধন কজযজছন।  

৩৪.৮। জনকল্যাণ 

 ৩৪.৮.১। দদ্বযদ্র জনজগাষ্ঠীয াভাদ্বজক েভতাজনয রজেয আভযা াভাদ্বজক দ্বনযািা কাম যক্রভ অব্যাত 

ঘযজখদ্বছ। ভাজজয ফদ্বঞ্চত এফং াযীদ্বযক ও বুদ্বদ্ধপ্রদ্বতফেী অংজয কল্যাণ াধজন প্রদ্বতফেী জদ্বয 

দ্বযচারনা, প্রদ্বতফেী াাে ও ঘফা ঘকজন্দ্রয ংখ্যা বৃদ্বদ্ধ ও কাম যক্রভ ম্প্রাযণ, থ দ্বশুজদয জন্য দ্বশু 



 

দ্বফকা ঘকন্দ্র িান, এদ্বডদগ্ধ ও াযীদ্বযক প্রদ্বতফেীজদয পুনফ যান ও ভদ্বরাজদয আত্মকভ যংিান তদ্বফর 

দ্বযচারনায ভত কাম যক্রভমূ চরভান আজছ।  

৩৪.৮.২। নাযী ও দ্বশুজদয কল্যাজণ আভযা দ্বযচারনা কযদ্বছ দ্বফদ্ববন্ন কাম যক্রভ। যাজস্ব ও উন্নন ফাজজজটয 

আওতা দ্বযচাদ্বরত জে ঘভাট ৪২ টি ঘড-ঘকায ঘন্টায। নাযীয প্রদ্বত দ্বংতা ঘযাজধ ঘদজয ৪০টি ঘজরা 

দয াাতার ও ২০টি উজজরা স্বািয কভজপ্লজে ওান ি ক্রাইদ্ব ঘন্টায িান কযা জজছ।  

ভাননী স্পীকায 

দ্মা ঘতু 

৩৫।  একটি দ্বফল ম্বজে াভান্য ফক্তব্য না দ্বদজ আদ্বভ দ্বফদা দ্বনজত াযদ্বছ না। ফতযভাজন ফাংরাজদজয 

ফজচজ আজরাদ্বচত এক আগ্রজােীক প্রকি দ্মা ঘতু ম্বজে আভাজক ফরজতই জফ। প্রথজভই ফজর দ্বনই ঘম এই 

প্রকজি ঘকান দুনীদ্বত  দ্বন এফং ঘকান দুনীদ্বত মাজত না জত াজয ঘ ব্যাাজয জনজনত্রী ঘখ াদ্বনায যকায 

ইদ্বতভজে ব্যফিা গ্রণ কজযজছ। এই ঘতু প্রকি এই ঘভাজদ শুরু কযায রজেয আভযা দ্বফিব্যাংজকয ভসূদ্বচ গ্রণ 

কযজত না ঘজয এই প্রকজি তাজদয অথ যান তাজদযই ম্মদ্বতক্রজভ ফাদ দ্বদজদ্বছ। এই ধযজনয আিজযাদ্বতক অথ যান ফাদ 

ঘদওায পজর এই ঘতুয জন্য দ্বফকি ব্যফিা আভাজদয দ্বনজত জে। দ্বফিব্যাংজকয জে আভাজদয ম্পকয 

অধ যতােীয এফং তা অতযি গবীয। এই ম্পজকযয ভজে ঘকান দ্বচড় ড়জফ না ফজর আদ্বভ দ্বনদ্বিত জদ্বছ। আভযা 

দ্বফিব্যাংজকয জে অন্যান্য কাম যক্রভ ফস্তুতজে ঘজাজযজাজযই চাদ্বরজ মাদ্বে। এইফ প্রকজি আভাজদয কৃদ্বতত্ব 

দ্বফিব্যাংক স্বীকায কজয। অথ যননদ্বতক উন্নজনয প্রদ্বতটি ঘেজত্র আভাজদয অগ্রয দজে দ্বফিব্যাংক প্রংা কজয। 

তাযই আজরাজক জজতয ফাংরাজদজক উন্নন কাম যক্রজভ দ্বফিব্যাংজকয অথ যাজন আভযা ঘকান ধযজনয ঘাটদ্বত 

ঘদখদ্বছ না। জ্বারাদ্বন, দ্বো, স্বািয, াভাদ্বজক দ্বনযািা, কৃদ্বল ও খায উৎাদন ও ংযেণ, তথ্য প্রমৄদ্বক্ত ইতযাদ্বদ 

দ্বফদ্ববন্ন খাজত তাজদয াতা অব্যাত থাকজফ এফং আজযা ফাড়জফ ফজর আদ্বভ ভজন কদ্বয। তাযই আজরাজক 

দ্বফিব্যাংজকয অথ যাজন আভযা ঘকান ধযজনয ঘাটদ্বত ঘদখজত াদ্বে না। আভযা ঠিক কযদ্বছ ঘম দ্মা ঘতু দ্বনজস্ব 

অথ যাজন ফাস্তফান কযজফা। কাযণ এই উাজ আভাজদয ভসূদ্বচ অনুমাী এদ্বগজ ঘমজত াযজফা।  

৩৬। জনজনত্রী ঘখ াদ্বনায যকায দ্বদ্ধাি দ্বনজজছ দ্মা ঘতু প্রকি আভযা দ্বনজ খযজচ ফাস্তফান কযজফা। 

এই ঘতু দ্বনভ যাজণ ঘভাট ব্য জরা বফজদদ্বক মুদ্রা ১৬২১০ ঘকাটি টাকা ও আভাজদয টাকা আজযা ৬,৯০৪ ঘকাটি 

টাকা। এয ভজে এই অথ যফছয ঘজল আভাজদয ফাজজট ফযাে প্রা ২৩০০ ঘকাটি টাকা। ফাকী ২০০০০ ঘকাটি টাকা 

আগাভী চায ফছজয আভাজদয ফাজজট ফযাজেয ভােজভই খযচ জফ। ঘজন্য ভসূদ্বচ ও ফাদ্বল যক দ্বাফ ীঘ্রই 

ফ যাধাযজণয জন্য প্রকা কযা জফ। আনাযা জাজনন ঘম াতা দ্বাজফ আভযা ইদ্বতভজে বাযত ঘথজক ২০০ 

দ্বভদ্বরন ডরাজযয অেীকায (১৬০০ ঘকাটি টাকা) ঘজদ্বছ। এযকভ আজযা অথ যান ঘমভন ভারজদ্বা ঘথজক জতা 

আগাভীজত আজত াজয। তজফ ফাংরাজদজয অথ যনীদ্বত ঘম িাজন ঘৌুঁজছজছ ঘখাজন ফছজয প্রা দু’রাখ ঘকাটি টাকায 

ফাজজট এই গুরুত্বপূণ য প্রকজিয জন্য ফাদ্বল যক ৫,০০০ ঘকাটি টাকা ফযাে ঘভাজটই অসুদ্বফধাজনক ন। আভযা বফজদদ্বক 

মুদ্রায ঞ্চ ইদ্বতভজে ১৩.৮০ দ্বফদ্বরন ডরায অথ যাৎ ১,১০,০০০ ঘকাটি টাকা উন্নীত কজযদ্বছ। আভাজদয দ্মা ঘতু 

দ্বনভ যাজণয াভথ য অফদ্বেই আজছ। আভাজদয জনগণও ম্ভফত এই ম্পদ ঘমাগাজত অংগ্রণ কযজফ ইনাআল্লা। 

প্রজকৌরী দৃদ্বিজকাণ ঘথজক জটির এই প্রকজিয ফাস্তফাজন আভযা আিজযাদ্বতক উজদিা ঘগাদ্বষ্ঠয াাে দ্বনদ্বিত 

কযজতও মথামথ দজে দ্বনদ্বে। 



 

৩৭। পূজফ যয ঘম ঘকান ভজয তুরনা ফতযভান পৃদ্বথফী অজনক ঘফদ্ব দ্রুত দ্বযফতযনীর। এ দ্বযফতযজনয 

গদ্বতধাযায পূফ য প্রজেণ আয আগাভ ঘকৌর দ্বনধ যাযণ প্রা অম্ভফ। অন্যদ্বদজক আভাজদয অবযিযীণ অথ যনীদ্বতজতও 

বতদ্বয জজছ অর্ভতপূফ য গদ্বতীরতা। ভাায ঘজটজছ নানামূখী বফদ্বচজত্রযয। এ দ্বযদ্বিদ্বতজত আথ য াভাদ্বজক কর 

প্রঞ্চমূ দ্বফজফচনা ঘযজখ সূদুযপ্রাযী দ্বযকিনা গ্রণ, উন্নন ঘকৌর দ্বনধ যাযণ াভদ্বিক অথ যননদ্বতক ব্যফিানা 

উমৄক্ত করাজকৌর প্রজাগ অতযি দুরূ জ জড়জছ। যকায দ্বযচারনায অদ্বতক্রাি চাযটি ফছজয দুরূ এ কাজটি 

দেতা ও তকযতায াজথ ম্পাদজনয ঘচিা কজযদ্বছ আভযা। উন্নজনয গদ্বত ত্বযাদ্বিত কযজত দ্বগজ প্রাথদ্বভকবাজফ 

মূল্যস্ফীদ্বতয ওয দ্বকছুটা চা সৃদ্বি জরও মূদ্রা ও যাজস্ব নীদ্বতয ভদ্বিত ও তকয প্রজাজগয ভােজভ চরদ্বত 

অথ যফছজযয দ্বিতী প্রাদ্বিজক এজ মূল্যস্ফীদ্বতজক নী ম যাজ নাদ্বভজ আনা ম্ভফ জজছ। এ কথা তয ঘম, দ্বফি 

অথ যনীদ্বতয িদ্বফযতা আভাজদয যপ্তাদ্বন ও আভদাদ্বনয গদ্বতধাযা ব্যাত কজযজছ। দ্বি কাযখানা মথামথ কভ যদ্বযজফজয 

অনুদ্বিদ্বত াম্প্রদ্বতক ভজ মূর যপ্তাদ্বন ণ্য তথা ঘাাক দ্বজিয যপ্তাদ্বনয ঘেজত্র আিজযাদ্বতক অেজন দ্বকছুটা 

ঘনদ্বতফাচক প্রবাফ ঘপজরজছ। মথামথ কভ যদ্বযজফ দ্বনদ্বিত কযা ঘাাক দ্বজিয আিজযাদ্বতক ফাজায অক্ষুন্ন যাখায 

দ্বফলজ যকায জচি আজছ। রেযনী ঘম, দ্বফি অথ যনীদ্বতয ভন্দাবাফ আভাজদয প্রফা আ প্রফাজ ঘতভন একটি প্রবাফ 

ঘপরজত জযদ্বন। ফযং আিজযাদ্বতক ফাদ্বনজজযয ধীযগদ্বতয প্রবাফ অজনকখাদ্বন প্রদ্বভত জে উচ্চতয প্রফা আ প্রফা 

িাযা।  

৩৮। আায কথা ঘম ধীযগদ্বত জরও দ্বফি অথ যনীদ্বতয পুনরূদ্ধায প্রদ্বক্রা শুরু জজছ মা আভদাদ্বন ও যপ্তাদ্বন 

খাজত গদ্বতীরতা দ্বপদ্বযজ আনজত াক র্ভদ্বভকা যাখজফ। অথ যফছজযয প্রথভ প্রাদ্বিজকয ন্যা দ্বিতী প্রাদ্বিজকও প্রফা 

আ প্রফা ঘফগফান আজছ। বযায দ্বফল জরা আভাজদয অথ যনীদ্বতয মূর চাদ্বরকা দ্বক্ত আভাজদয দ্বনজস্ব অথ যনীদ্বতয 

গদ্বতপ্রকৃদ্বত ঘথজক উৎাদ্বযত। আয তাই, আনাজদয কজরয আিদ্বযক াতা আয ঘদজয ংগ্রাভী জনগণজক াজথ 

দ্বনজ ভাননী প্রধানভন্ত্রী ঘখ াদ্বনায সুজমাগ্য ঘনতৃজত্ব ২০২১ াজরয ভজে ফাংরাজদজক ভেভ আজয ঘদজ 

দ্বযণত কযায রজেয আভাজদয প্রজচিা পর জফ, ইনা আল্লাহ্। 

 

ঘখাদা াজপজ, 

জ ফাংরা 

জ ফ‰ফন্ধু 



 



 

দ্বযদ্বি 

 

 

 

 
 

 

 

ফাজজট ২০১২-১৩: দ্বিতী প্রাদ্বিক (জুরাই-দ্বডজম্বয) ম যি 

ফাস্তফান অগ্রগদ্বত ও আ-ব্যজয গদ্বতধাযা 

এফং াভদ্বিক অথ যননদ্বতক দ্বফজেলণ



 



 

ক.  রাজস্ব পরররিরি 
 

ক.১ যাজস্ব আদা 
াযদ্বণ ১- যাজস্ব আদা দ্বযদ্বিদ্বত 

   (ংখ্যামূ ঘকাটি টাকা) 

খাত 

২০১১-১২ ২০১২-১৩ জুরাই-দ্বডজম্বয ভজ আ ২০১২-১৩ অথ য ফছজযয 

রেযভাত্রায তুরনা অজযন 

(%) 

ংজাদ্বধত 

ফাজজট 
দ্বাফ ফাজজট ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঘভাট যাজস্ব 

প্রাদ্বপ্ত  

১,১৪,৮৮৫ 

|১২.৫| 

১,১৩,৭৭৯ 

|১২.৪| 

১,৩৯,৬৭০ 

|১৩.৪| 

৫১,৬৫৫ 

(২৫.০)  

৫৯,৯১২ 

(১৫.৯) 

৪২.৯ 

কয যাজস্ব ৯৬২৮৫ 

|১০.৫| 

৯৫২২৯ 

|১০.৪| 

১,১৬,৮২৪ 

|১১.২ | 

৪১,০৪৩ 

(১৭.৭) 

৪৭,৪০৯ 

(১৫.৫) 

৪০.৬ 

     এনদ্বফআয ৯২,৩৭০ 

|১০.১| 

৯১,৫৯৬ 

|১০.০| 

১,১২,২৫৯ 

|১০.৭| 

৩৯,৪২৬ 

(১৮.১) 

৪৫,৫৫৮ 

(১৫.৫) 

৪০.৫ 

     এনদ্বফআয 

     ফদ্বর্ভ যত                                 
৩,৯১৫ 

|০.৪| 

৩,৬৩২ 

|০.৩| 

৪,৫৬৫ 

|০.৪| 

১,৬১৭ 

(৮.১) 

১,৮৫১ 

(১৪.৫) 

৪০.৫ 

কয ফদ্বর্ভ যত 

যাজস্ব 

১৮,৬০০ 

|২.০| 

১৮,৫৫০ 

|২.০| 

২২,৮৪৬ 

|২.২| 

১০,৬১২ 

(৬৪.৮) 

১২,৫০২ 

(১৭.৮) 

৫৪.৭  

উৎ: আইফা, অথ য দ্বফবাগ 

ঘনাটিঃ ফেনীয | | ভাজঝয ংখ্যা দ্বজদ্বডদ্ব’য তাং দ্বজজফ ঘদখাজনা জজছ 

ফেনীয () ভাজঝয ংখ্যা গত ফছজযয একই ভজয তুরনা তকযা হ্রা/ বৃদ্বদ্ধ ঘদখাজনা জজছ 

 চরদ্বত ২০১২-১৩ অথ য ফছজযয দ্বিতী প্রাদ্বিজক যাজস্ব  আজয প্রবৃদ্বদ্ধ পূফ যফতী অথ য ফছজযয একই 

ভজয তুরনা ১৫.৯ তাং ঘফদ্ব, মা ফাজজজট ঘঘাদ্বলত রেযভাত্রায ৪২.৯তাং    

 এনদ্বফআয-কয যাজস্ব আজয প্রবৃদ্বদ্ধ ১৫.৫ তাং 

 এনদ্বফআয-ফদ্বর্ভ যত কয যাজস্ব আযজণয প্রবৃদ্বদ্ধ ১৪.৫ তাং     

 কয-ফদ্বর্ভ যত যাজস্ব আযজণয প্রবৃদ্বদ্ধ ১৭.৮ তাং      

 

০

১০ ০০০

২০ ০০০

৩০ ০০০

৪০ ০০০

৫০ ০০০

৬০ ০০০

ঘভাট যাজস্ব কয  যাজস্ব কয  ফদ্বর্ভযত যাজস্ব

৫১  ৬৫৫

৪১  ০৪৩

১০৬১২

৫৯  ৯১২

৪৭  ৪০৯

১২৫০২ঘ
ক

াটি
 ট

াক
া

ঘরখদ্বচত্র ১-যাজস্ব আ  জুরাই-দ্বডজম্বয 

২০১১-১২  জুরাই-দ্বডজম্বয ২০১২-১৩  জুরাই-দ্বডজম্বয 



 

ক.২ এনদ্বফআয- কয যাজস্ব আদা 

াযদ্বণ ২- এনদ্বফআয- কয যাজস্ব আদা দ্বযদ্বিদ্বত 
 

(ংখ্যামূ ঘকাটি টাকা) 
খাত ২০১১-১২ (দ্বাফ) জুরাই-দ্বডজম্বয  

(প্রকৃত আদা)  
 

জুরাই-দ্বডজম্বয 

ভজ  প্রবৃদ্বদ্ধ (%) ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

আ ও মুনাপায ওয কয ২৮,১৫৬ ১১,৩১০ ১৪,৭২০ 

মূল্য ংজমাজন কয  ৩৩,৯২৩ ১৪,৭৮২ ১৬,৮৯৯ 

আভদাদ্বন  শুল্ক ১১,৯৮৩ ৫,৫২৪ ৬,১০৮ 

যপ্তাদ্বন শুল্ক ৬৭ ৩৮ - -
আফগাদ্বয শুল্ক ৬৬৪ ৮০ ৯৭ 

ম্পূযক শুল্ক ১৬,৩৩৯ ৭,৪৮৬ ৭,৪৬৫ 

অন্যান্য কয ও শুল্ক ৪৬৫ ২০৬ ২৬৯ 

ঘভাট ৯১,৫৯৭ ৩৯,৪২৬ ৪৫,৫৫৮ 

উৎিঃ আইফা, অথ য দ্বফবাগ 

 ২০১১-১২ অথ যফছজযয জুরাই-দ্বডজম্বয ভজয তুরনা চরদ্বত ২০১২-১৩ অথ য ফছজয একই ভজ 

এনদ্বফআয-কয যাজস্ব আদাজয প্রবৃদ্বদ্ধ ১৫.৬ তাং     

 চরদ্বত অথ যফছজয ফাজজজট প্রস্তাদ্বফত যাজস্ব বৃদ্বদ্ধয দজেমূ ফাস্তফাজনয পজর মূল্য ংজমাজন 

কয, আ ও মুনাপায ওয কয, আফগাদ্বয শুল্ক খাজত প্রবৃদ্বদ্ধ উজল্লখজমাগ্য াজয বৃদ্বদ্ধ   

 ম্পূযক শুু্জল্কয প্রবৃদ্বদ্ধ গত অথ য ফছজযয একই ভজয তুরনা াভান্য হ্রা  

 দ্বডজম্বয ২০১২ ম যি যাজস্ব আযজণয ধাযা এফং যকাজযয ংস্কাযমুরক দ্বফদ্ববন্ন দজে 

দ্বফজফচনা রেযভাত্রা অজযন ম্ভফ জফ ভজভ য প্রতীভান  



 

ক.৩ এনদ্বফআয- কয যাজস্ব আজয খাতদ্ববদ্বিক গদ্বতধাযা 

াযদ্বণ ৩- এনদ্বফআয-যাজস্ব আজ খাত দ্ববদ্বিক অফদান 

যাজস্ব আজয 
খাত মূ 

২০০৮-০৯ 
(দ্বাফ) 

২০০৯-১০ 
(দ্বাফ) 

২০১০-১১ 
(দ্বাফ) 

২০১১-১২ 
(দ্বাফ) 

২০১২-১৩ 
(রেযভাত্রা) 

২০১২-১৩ 

  

 ২০১২-১৩ 
 (জুরাই-দ্বডজম্বয )   

রেযভাত্রা 
(ঘকাটি টাকা) 

যাজস্ব আ 

(ঘকাটি টাকা) 

খাত 

দ্ববদ্বিক 

অফদান               

(%) 

খাত দ্ববদ্বিক অফদান (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ আভদাদ্বন শুল্ক ১৭.৮ ১৫.৩ ১৪.৬ ১৪.১ ১৩.৭ 15,419 6,340 5.6 

২ মূল্য ংজমাজন কয 

(আভদাদ্বন ম যাজ) 
১৭.৫ ১৬.৬ ১৫.৬ ১৪.৪ ১৩.১ 14,71৪  6,885 6.1 

৩   ম্পূযক শুল্ক 

(আভদাদ্বন ম যাজ) 
৪.৪ ৫.০ ৫.০ ৪.৬ ৪.৯ 5,467 2,203 2.0 

৪   যপ্তাদ্বন শুল্ক - - ০.০৩ ০.০৪ -  0.০০ 2৫ - 

 উ-ঘভাট  ৩৯.৭ ৩৬.৯ ৩৫.২ ৩৩.১ ৩১.৭ 35,600 15,453 13.8 

৫   আফগাদ্বয শুল্ক ০.৫ ০.৬ ০.৬ ০.৭ ০.৯ 997 10৬ 0.1 

৬   মূল্য ংজমাজন কয   
    (িানী ম যাজ) 

২০.৯ ২২.১ ২২.৫ ২৩.২ ২১.৯ 24,628 10,936 9.7 

৭   ম্পূযক শুল্ক  
  (িানী ম যাজ) 

১১.৮ ১২.২ ১২.২ ১২.৬ ১৩.২ 14,76৯ 5,16২ 4.6 

৮   টাণ য ওবায ট্যাে ০.০ ০.০ ০.০ ০.০০৪ ০.০০৫ ৬ ২ 0.0০১ 

 উ-ঘভাট  ৩৩.১ ৩৪.৯ ৩৫.৩ ৩৬.৫ ৩৬.০ 40,400 16,20৬ 14.4 

৯   আকয ২৬.৪ ২৭.৬ ২৯.০ ২৯.৯ ৩১.৪ 35,300 12,815  11.4 

১০       ভ্রভণ কয ০.৮ ০.৬ ০.৫ ০.৫ ০.৯ 95৯.75 29৭ 0.3 

১১       অন্যান্য ০.০ ০.০ ০.০০ ০.০০ ০.০০০২ 0.25 0.0 - 

 উ-ঘভাট    ০.৮ ০.৬ ০.৫ ০.৫ ০.৯ 959 29৭ 0.3 

 প্রতযে  কয জত 

ঘভাট আ  
২৭.২ ২৮.৮ ২৯.৫ ৩০.৪ ৩২.৩ 36,259 13,11২ 11.7 

 ফ যজভাট ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 1,12,259 44,771 39.9 

    উৎ: জাতী যাজস্ব ঘফাড য    

  

 জাতী যাজস্ব ঘফাড য এয দ্বাফ অনুমাী জুরাই-দ্বডজম্বয,২০১২ ভজ যাজস্ব রেযভাত্রায ৪০ বাগ 

আদ্বযত  

 আভদাদ্বন দ্বনবযয খাত ঘথজক যাজস্ব আ ক্রভািজ হ্রা াওায প্রফণতা ফজা যজজছ।  িানী 

ম যাজ যাজস্ব আ ঘভাটামুটি দ্বিদ্বতীর 

 প্রতযে কজযয অফদান দ্বফগত অথ যফছজযয তুরনা ম যাক্রজভ বৃদ্বদ্ধ াজে। িানী ম যাজ বযাট ও 

আকয জত যাজস্ব আযজণয চরভান প্রদ্বক্রা আজযা দ্বক্তারী কযা জে  

 



 

খ. সরকারর ব্যয় পরররিরি 

খ.১ যকাদ্বয ব্য 
াযদ্বণ ৩- যকাদ্বয ব্য দ্বযদ্বিদ্বত 

                                                                                                        (ংখ্যামূ ঘকাটি টাকা) 

খাত 
২০১২-১৩ 

ফাজজট 

২০১২-১৩ 

(অজটাফয-দ্বডজম্বয) 

২০১১-১২ 

(জুরাই-দ্বডজম্বয) 

২০১২-১৩ 

(জুরাই-দ্বডজম্বয) 

ফাজজজটয তুরনা 

অজযন (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

অনুন্নন 

ব্য 

অন্যান্য ব্য 

১,৩৬,৭৩১ 

(১৬.৩) 
২৭,৫০০ 

৫০,৮১০ 

(৭৪.৮) 

৫১,০৯১ 

(০.৬) 
৩৭.৪ 

ফাদ্বল যক 

উন্নন 

কভ যসূদ্বচ ব্য 

৫৫,০০০ 

(১৯.৬) 
৭,৭৬৮ 

১০,৫৫৭ 

(২.৬) 

১২,৮১৫ 

(২১.৪) 
২৩.৩ 

যকাদ্বয 

ব্য 

১,৯১,৭৩১ 

(১৭.২) 
৩৫,২৬৯ 

৬১,৩৭৪ 

(৫৫.৯) 

৬৩,৯০৩ 

(৪.১) 
৩৩.৩ 

উৎিঃ  দ্বদ্বজএ, আইএভইদ্বড, অথ য দ্বফবাগ 

ঘনাটিঃ ফেনীয | | ভাজঝয ংখ্যা দ্বজদ্বডদ্ব’য তাং দ্বজজফ ঘদখাজনা জজছ 

ফেনীয () ভাজঝয ংখ্যা গত ফছজযয একই ভজয তুরনা তকযা হ্রা/ বৃদ্বদ্ধ ঘদখাজনা জজছ 

 চরদ্বত অথ যফছজযয দ্বিতী প্রাদ্বিক ম যি প্রথভ ছ ভাজ ব্য ঘভাট ফযাজেয ৩৩.৩ তাং 

 অনুন্নন অন্যান্য খাজত ব্য ঘভাট ফযাজেয ৩৭.৪ তাং   

 ফাদ্বল যক উন্নন খাজত ব্য ফযাজেয ২৩.৩৩ তাং  

 চরদ্বত অথ যফছজযয প্রথভ ছ ভাজ াদ্বফ যক ব্যজ প্রবৃদ্বদ্ধ প্রা ৪.১৪ তাং   



 

খ.২. ১০ টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয ফাজজট ব্য 
াযদ্বণ ৪- ১০টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয ফাজজট ব্য দ্বযদ্বিদ্বত 

(ংখ্যামূ ঘকাটি টাকা) 

ভন্ত্রণার ২০১২-১৩ 

ফাজজট 

২০১২-১৩ 

(অজটাফয-দ্বডজম্বয) 

২০১১-১২ 

(জুরাই-দ্বডজম্বয) 

২০১২-১৩ 

(জুরাই-দ্বডজম্বয) 

(%) 

ফাজজজটয 

তুরনা অজযন 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১ 

িানী যকায দ্বফবাগ ১২,৪৩৩ ১,৪৫১ ২,৬২৪ 

(২৩.৪) 

৩২১৮ 

(২২.০) 

২৫.৯ 

দ্বো ভন্ত্রণার ১১,৫৮৩ ৩,০২৮ ৪৮১১ 

(-১.৫) 

৫৪৩৯ 

(১৩.১) 

৪৭.০ 

প্রাথদ্বভক ও গণদ্বো 

ভন্ত্রণার 

৯,৮২৫ ২,৭৬৫ ৩৪৯৭ 

(১০.৪) 

৪৩৬৮ 

(২৪.৯) 

৪৪.৫ 

স্বািয ও দ্বযফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণার 

৯,৩৩৪ ১,৬৪৩ ২৩৮১ 

(-৪.২) 

২৮১০ 

(১৮.১) 

৩০.১ 

কৃদ্বল ভন্ত্রণার ৮,৯১২ ৩,৫৩২ ৪৫৮১ 

(১৯২.৭) 

৫২০৫ 

(১৩.৬) 

৫৮.৪ 

দ্বফদুযৎ দ্বফবাগ ৭,৮৯৬ ১,৩৩৯ ৩৩৮৭ 

(৩০৯.০) 

২৪৭০ 

(-২৭.১) 

৩১.৩ 

দুজম যাগ ব্যফিানা ও 

ত্রাণ দ্বফবাগ 

৫,৮২৬ ৭২৫ ৫৭৯ 

(৩২.৬) 

৭৫৯ 

(৩১.১) 

১৩.০ 

ঘযরওজ ভন্ত্রণার ৪,৯০০ - - ১১৯৯* 

 

২৪.৫ 

ড়ক দ্বফবাগ ৪,২৪৫ ১,৬০১ ২১২৩ 

(৩৬.৭) 

১৪৮২* 

 

৩৪.৯ 

াদ্বন ম্পদ ভন্ত্রণার ২,৮৯৩ ৮১৯ ৭৬০ 

(৪৮.৮) 

১১০৩ 

(৪৫.১) 

৩৮.১ 

ঘভাট (১০টি বৃৎ 

ভন্ত্রণার) 

৭৭,৮৪৬ ১৬,৯০৪ ২৪,৭৪৩ 

(৪০.৯) 

২৭,৯৫৪ 

(১৩.০) 

৩৫.৯ 

অন্যান্য ভন্ত্রণার ও 

দ্বফবাগ 

১,১৩,৮৮৬ ১৮,৩৬৫ ৩৬,৬৩১ 

 

৩৫,৯৪৯ 

 

৩১.৬ 

ফ যজভাট ব্য ১,৯১,৭৩১ ৩৫,২৬৯ ৬১,৩৭৪ ৬৩,৯০৩ ৩৩.৩ 

         উৎিঃ অথ য দ্বফবাগ ও আইএভইদ্বড; 

 ( ) ফেনীজত দ্বফগত অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা প্রবৃদ্বদ্ধ ঘদখাজনা জজছ। 

* ড়ক দ্বফবাগ জত পৃথক জ ঘযরওজ ভন্ত্রণার নতুনবাজফ সৃদ্বজত ওা প্রবৃদ্বদ্ধ ঘদখাজনা দ্বন। 

 ২০১২-১৩ অথ য ফছজযয প্রথভ ছভাজ বৃৎ ১০ টি ভন্ত্রণারজয ব্য ফযাজেয ৩৫.৯ তাং মা দ্বফগত 

অথ যফছজযয একই ভজয প্রা অনুরূ (৩৬.৪%) 

 দটি ভন্ত্রণারজয ভজে াদ্বনম্পদ ভন্ত্রণারজয ব্য দ্বফগত অথ যফছজযয তুরনা ফজচজ 

ঘফদ্ব ঘফজড়জছ (৪৫.১%) 

 একই ভজ অন্যান্য ভন্ত্রণার/দ্বফবাগ মূজয ব্য জজছ ফযাজেয ৩১.৬ তাং মা পূফ যফতী অথ যফছজয 

দ্বছর ৩৯.০ তাং  

 াদ্বফ যকবাজফ চরদ্বত অথ যফছজয প্রথভ ছ ভাজ ঘভাট ব্য ফযাজেয ৩৩.৩ তাং মা দ্বফগত অথ যফছজয 

একই ভজয তুরনা াভান্য কভ (দ্বফগত অথ যফছজযয একই ভজ দ্বছর ৩৭.৯%) 



 

খ.৩. ১০ টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয ফাদ্বল যক উন্নন কভ যসূদ্বচ ফাস্তফান দ্বযদ্বিদ্বত 

াযদ্বণ ৫- ১০ টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয ফাদ্বল যক উন্নন কভ যসূদ্বচ ফাস্তফান দ্বযদ্বিদ্বত 

(ংখ্যামূ ঘকাটি টাকা) 

ভন্ত্রণার/দ্বফবাগ 

২০১২-১৩ 

ফযাে  
(প্রকি ংখ্যা) 

২০১২-১৩ 
(অজটাফয-দ্বডজম্বয) 

২০১১-১২ 
(জুরাই-দ্বডজম্বয) 

২০১২-১৩ 
(জুরাই-দ্বডজম্বয) 

ফযাজেয তুরনা 

অজযন 
(%) 

িানী যকায 

দ্বফবাগ 

১০,২২৩.৪৩ 

(১৩৪) 

১,৭৭৯.২৮ ৩৫৮০.৩৮ 
 

৩,৫৩১.৩৮ 

(-১.৪) 
৩৪.৫ 

দ্বফদুযৎ দ্বফবাগ 
৭,৮৪৯.৬৪ 

(৫২) 

১,৬৮৪.৩৮ ৩১৩৩.২২ 

 

৩,৪২৫.৪২ 
(৯.৩) 

৪৩.৬ 

প্রাথদ্বভক ও গণদ্বো 

ভন্ত্রণার 
৪,৩৩৩.০৮ 

(১৪) 

৯৪২.৯১ ১০৪৯.৭৫ 

 

১,৬৪৯.৯২ 
(৫৭.২) 

৩৮.১ 

স্বািয ও দ্বযফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণার 
৩,৬৯৮.৩৯ 

(২৪) 

৫৪৭.২৫ ১৭৮.৮৪ 

 

৭৩৪.৮০ 
(৩১০.৯) 

১৯.৯ 

ঘযরওজ দ্বফবাগ 
৩২৯৫.৪৬ 

(৪৪) 

২৬৬.৫২ ৬৩১.৭১ 

 

৫১৫.০৪ 
(-১৮.৫) 

১৫.৬ 

ড়ক দ্বফবাগ 
২৫৩১.১০ 

(১৪৫) 

৫৫৩.৩১ ৮০২.৭০ ১১৮৬.৩৪ 
(৪৭.৮) 

৪৬.৯ 

দ্বো ভন্ত্রণার 
২,৪৮৫.৬৬ 

(৭৫) 

৫০১.১২ ৫৪৯.৯০ 

 

৯২৩.৮৪ 
(৬৮.০) 

৩৭.২ 

াদ্বন ম্পদ 

ভন্ত্রণার 
২১০৫.৭৭ 

(৪৬) 

৩৫৪.০৩ ৩৪৭.১০ 

 

৪৬৩.২৫ 
(৩৩.৫) 

২২.০ 

দ্বি ভন্ত্রণার 
১,৭২২.২৭ 

(২৬) 

৯৭.৮৭ ১৮.২০ 

 

১৬৫.১৭ 
(৮০৭.৫) 

৯.৬ 

জ্বারাদ্বন ও খদ্বনজ 

ম্পদ দ্বফবাগ 
১,৫৮০.৯৭ 

(৩১) 

৩৮০.২০ ২৫৯.৩৪ 

 

৪৪৬.৫৬ 
(৭২.২) 

২৮.২ 

ঘভাট (১০ টি 

ভন্ত্রণার) 
৩৯,৮২৫.৭৭ 

(৫৯১) 

৭,১০৬.৮৭ ১০৫৫১.১৪ 

 

১৩,০৪১.৭৩ 
(২৩.৬) 

৩২.৭ 

অন্যান্য ভন্ত্রণার ও 

দ্বফবাগ 
১৪,৭১৫ 

 ( ৪৪৬ ) 

২,৩২০.৯৮ ২১৫২.১ 

 

৩,৩৯৭.০০ 
(৫৭.৮) 

২৩.১ 

ঘভাট  
৫৫,০০০.০০ 

(১০৩৭) 

৯,৪২৭.৮৫ ১২৭০৩.২৪ 

 

১৬,৪৩৮.৮২ 
(২৯.৪) 

২৯.৯ 

উৎিঃ আইএভইদ্বড  

 দ্বডজম্বয ২০১২ ম যি বৃৎ ১০ টি ভন্ত্রণারজয ব্য ফযাজেয ৩২.৭ তাং  

 এ ভজ অন্যান্য ভন্ত্রণার ও দ্বফবাজগয ব্য ফযাজেয ২৩.১ তাং  

 াদ্বফ যকবাজফ দ্বডজম্বয ১২ ম যি ব্য এদ্বডদ্ব ফযাজেয ৩০.০ তাং  

 প্রকি াাে ব্যফাজযয ঘেজত্র প্রবৃদ্বদ্ধ প্রা ২৭.০ তাং মা গত অথ য ফছজযয একই ভজ দ্বছর ১৭.০ 

তাং।  

 এদ্বডদ্ব ফাস্তফাজনয এ ধাযা অব্যাত থাকজর আা কযা মা এ খাজত ব্যজয রেযভাত্রা অজযন ম্ভফ জফ 

 

 



 

গ. বাজজট ভারসাম্য ও অর্ থায়ন 

গ.১. ফাজজট বাযাম্য ও অথ যান 
াযদ্বণ ৭: ফাজজট বাযাম্য ও অথ যান 

         (জকাটি টাকা) 

খাত ২০১২-১৩ (ফাজজট) 

(% দ্বজদ্বডদ্ব) 

২০১১-১২ (প্রকৃত)  

(জুরাই-দ্বডজম্বয) 

২০১২-১৩(প্রকৃত)   

(জুরাই-দ্বডজম্বয) 

যাজস্ব আ ১,৩৯,৬৭০ 

(১৩.৪) 

৫১,৬৫৫ 

(৫.৬) 

৫৯,৯১২ 

(৫.৮) 

যকাদ্বয ব্য ১,৯১,৭৩১ 

(১৮.৪) 

৬১,৩৭৪ 

(৬.৭) 

৬৩,৯০৩ 

(৬.১) 

 

ফাজজট বাযাম্য -৫২,০৬২ 

(-৫.০) 

-৯,৭১৯ 

(-১.০৬) 

-৩,৯৯১ 

(-০.৪) 

অথ যান ৫২,০৬২ 

(৫.০) 

৯,৭১৯ 

(১.০৬) 

৩,৯৯১ 

(০.৪) 

 বফজদদ্বক (নীট) ১৮,৫৮৫ 

(১.৮) 

-৩৫০ 

(-০.০৪) 

১,৭০২ 

(০.২) 

 অবযিযীণ (নীট) ৩৩,৪৭৭ 

(৩.২) 

১০,০৬৯ 

(১.১) 

২,২৮৯ 

(০.২) 

 ব্যাংক ২৩,০০০ 

(২.২) 

১৭,৪২৫ 

(১.৯) 

৮,৩৭৭ 

(০.৮) 

 ব্যাংক ফদ্বর্ভ যত ১০,৪৭৭ 

(১.০) 

-৭,৩৫৬ 

(-০.৮) 

-৬,০৮৮ 

(-০.৬) 

 উৎিঃ অথ য দ্বফবাগ; ফেনীয () ভাজঝয ংখ্যা দ্বজদ্বডদ্ব’য তাং দ্বজজফ ঘদখাজনা জজছ 

 চরদ্বত অথ যফছজযয প্রথভাজধ য দ্বফগত অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা াদ্বফ যক ব্য হ্রা াওা ফাজজট ঘাটদ্বত 

হ্রা ঘজজছ, মা ব্যাংক উৎ জত  ঋণ গ্রজণয চা প্রভজন র্ভদ্বভকা ঘযজখজছ 

 
 
 



 

গ.২. বফজদদ্বক াতা দ্বযদ্বিদ্বত 
াযদ্বণ-৭- বফজদদ্বক াতা দ্বযদ্বিদ্বত 

(ংখ্যামূ ঘকাটি টাকা) 

খাত 
২০১২-১৩ 

ফাজজট 

অজটাফয-দ্বডজম্বয (প্রকৃত) জুরাই-দ্বডজম্বয (প্রকৃত) 

২০১২-১৩ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

নীট অথ যান ১৮,৫৮৪ ১,৩৭৯ -৩৫০ ১,৭০১ 

ঋণ ২০,৩৯৮ ৩,১০৫ ১,৫৬০ ৪,৯৮২ 

অনুদান ৬,০৪৪ ২০২ ৮৪৩ ৩২৫ 

ঋণ দ্বযজাধ -৭,৮৫৮ -১,৯২৮ -২,৭৫৩ -৩,৬০৬ 

উৎ: অথ য দ্বফবাগ/অথ যজনদ্বতক ম্পকয দ্বফবাগ 

 ২০১২-১৩ অথ যফছজযয জুরাই-দ্বডজম্বয ভজ বফজদদ্বক অনুদান দ্বফগত অথ য ফছজযয একই ভজয তুরনা 

কভ। তজফ একই ভজ বফজদদ্বক ঋজণয দ্বযভাণ বৃদ্বদ্ধ াওা নীট বফজদদ্বক অথ যান বৃদ্বদ্ধ ঘজজছ 

 ঋণ দ্বযজাজধয দ্বযভাণ দ্বফগত অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা ৩১ তাং বৃদ্বদ্ধ ঘজজছ। 

 দ্বফজদদ্ব াােপুি প্রকিগুজরায ফাস্তফান ত্বযাদ্বিত কযজত অথ যননদ্বতক ম্পকয দ্বফবাগ, দ্বযকিনা ভন্ত্রণার 

এফং প্রকি ফাস্তফানকাযী ভন্ত্রণার/দ্বফবাগগুজরায ভজে ভদ্বিত কাম যক্রভ গ্রণ কযা জজছ মায পজর 

বফজদদ্বক ঋণ/অনুদাজনয disbursement চরদ্বত ফছজযয প্রথভাজধ য ২৭ তাংজ দাঁদ্বড়জজছ মা  দ্বফগত ফছজযয 

একই ভজ দ্বছর ১৭ তাং।   

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরররিরি 

ঘ.১. মুদ্রা ও ঋণ প্রফা 

াযদ্বণ ৮: মুদ্রা ও ঋণ দ্বযদ্বিদ্বত 

                 (জভাদ ঘজল ফছযদ্ববদ্বিক তকযা দ্বযফতযন) 

খাত জুন/১১ দ্বডজম্বয/১১ জুন/১২ দ্বডজম্বয/১২ 

1 ৩ ৪ ৫ 

hÉ¡fL j¤â¡ plhl¡q 
২১.৩ ১৯.৯ ১৭.৪ ১৯.০ 

       AiÉ¿¹l£Z GZ 
২৭.৪ ২৫.৯  ১৯.৫ ১৪.৫  

hplL¡¢l M¡a GZ 
২৫.৮ ১৯.৪ ১৯.৭ ১৬.৬ 

উৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক  

 দ্বডজম্বয ২০১২ ঘত ব্যাক মুদ্রায প্রবৃদ্বদ্ধ (১৯.০ তাং) গত অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা কভ মা 

মূল্যস্ফীদ্বত হ্রাজ ইদ্বতফাচক প্রবাফ ঘপজরজছ  

o মুদ্রা যফযা ও ঋণ প্রফাজ ংমত নীদ্বত অনুযজণয পজর ব্যাক মুদ্রা যফযাজয প্রবৃদ্বদ্ধ হ্রা 

ঘজজছ 

 নতুন ঋণ দ্বফন্যা ও প্রদ্ববদ্বনং অনুান প্রফদ্বতযত ওা অথ যফছজযয দ্বিতী প্রাদ্বিক ঘজল অবযিযীণ ঋজণয 

প্রবৃদ্বদ্ধ দ্বফগত অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা অজনকাংজ হ্রা ঘজজছ 

 দ্বডজম্বয ১২ ঘত ঘফযকাদ্বয খাজত ঋজণয প্রবৃদ্বদ্ধ দ্বফগত অথ যফছজযয একই ভ এফং চরদ্বত অথ যফছজযয প্রথভ 



 

প্রাদ্বিজকয তুরনা হ্রা ঘজজছ 

o ব্যাংকগুজরাজত আভানত ও ঋজণয সুদাজযয ভজে ঘেড কভাজনায জন্য ফাংরাজদ ব্যাংক 

কতৃযক অব্যাত চা  এফং অনুৎাদনীর খাজত ঋণ প্রফা দ্বনন্ত্রণ এ ঘেজত্র কাম যকয 

র্ভদ্বভকা ঘযজখজছ 

 মুদ্রা ও ঋণ দ্বযদ্বিদ্বতয গদ্বতধাযা দ্বফজেলজণ ধজয ঘনা মা ঘম, মুদ্রানীদ্বতয রেযভাত্রা অনুমাী দ্বনজদ যকমূজয 

ায ফজা যাখা ম্ভফ জফ।    

ঘ.2. দ্বযজাবয মুদ্রা ও এয প্রধান উাদান 

াযদ্বণ ৯: দ্বযজাব য মুদ্রা ও এয প্রধান উাদান 
                            (জভাদ ঘজল ফছযদ্ববদ্বিক তকযা দ্বযফতযন) 

খাত জুন’২০১১ দ্বডজম্বয’২০১১ জুন’২০১২ দ্বডজম্বয’২০১২ 

1 ২ ৩ ৪ ৫ 
দ্বযজাবয মুদ্রা ২১.১ ১৫.৭ ৯.০ ১৫.৬ 

নীট বফজদদ্বক ম্পদ  ০.৩ -৬.৩ 

(নজবম্বয’১০ এয দ্বফযীজত-১২.৬) 

১২.৪ 

 
৫২.৫ 

(নজবম্বয’১১ এয দ্বফযীজত) 
নীট অবযিযীণ ম্পদ ১১৯.৯ ৭৫.৮ ১.৭ -৪১.০ 

(নজবম্বয’১১ এয দ্বফযীজত) 
উৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক 

 আভদাদ্বন প্রবৃদ্বদ্ধ হ্রা ও উচ্চ ঘযদ্বভট্যাে প্রফাজয পজর নীট বফজদদ্বক ম্পজদয প্রবৃদ্বদ্ধ দ্বফগত ফছজযয একই 

ভজয তুরনা ঘফজড়জছ 

 ব্যাংকগুজরাজক প্রদি দ্বরকুইদ্বডটি াজাট য ংমত যাখা এফং ব্যাংক ব্যফিা জত যকাজযয ঋণ গ্রজণয 

দ্বযভাণ হ্রা াওা নীট অবযিযীণ ম্পজদয প্রবৃদ্বদ্ধ ঋণাত্মক জজছ 

 াদ্বফ যকবাজফ দ্বযজাবয মুদ্রায প্রবৃদ্বদ্ধয ায দ্বডজম্বয ২০১২ ঘজল ১৫.৬ তাং মা দ্বফগত অথ যফছজযয একই 

ভজয প্রা অনুরূ 

ঘ.৩. কৃদ্বল ও দ্বি ঋণ দ্বফতযণ 

াযদ্বণ ১০: কৃদ্বল ও দ্বি ঋণ দ্বফতযণ 
(জকাটি টাকা) 

খাত ২০১১-১২ (জুরাই-দ্বডজম্বয) ২০১২-১৩ (জুরাই-দ্বডজম্বয) 

 দ্বফতযণ প্রবৃদ্বদ্ধ (%) দ্বফতযণ প্রবৃদ্বদ্ধ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

কৃদ্বল ঋণ ৫,৭৩০.৩ -২.০          ৬,৪২০.৪ ১২.০ 

ঘভাদ্বদ 

দ্বিঋণ 

১৭,৩০৫.৩ (জুরাই-দ্বডজম্বয) 

৭,৪৭৩.৫ (জুরাই-ঘজেম্বয) 

 

২.২ 

৯,৭২০.৩ 

 (জুরাই-ঘজেম্বয) 

৩০.৬ 

(জুরাই-ঘজেম্বয’১১ এয দ্বফযীজত) 

উৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক  

 চরদ্বত অথ যফছজযয দ্বডজম্বয’২০১২ ম যি কৃদ্বল ঋজণয প্রবৃদ্বদ্ধ দ্বফগত অথ যফছজযয একই ভজয ১২.০ তাং 

ঘফদ্ব 

                    



 

ঙ.  ববজেরিক খাি 

ঙ.১. যপ্তাদ্বন ও আভদাদ্বন দ্বযদ্বিদ্বত  
 

াযদ্বণ ১১:  আভদাদ্বন ও যপ্তাদ্বন  াযদ্বন ১২: প্রধান দুটি ফাজাজয যপ্তাদ্বন দ্বযদ্বিদ্বত 

খাত ২০১২-১৩ 

(অজটাফয-

দ্বডজম্বয) 

জুরাই-দ্বডজম্বয  

ফাজায 

জুরাই-দ্বডজম্বয 

প্রবৃদ্বদ্ধ 

   ২০১১-১২ ২০১২-১৩  ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

 ১ ২ ৩ ৪  

১ ২ ৩ ৪  

ভাদ্বকযন 

মৄক্তযাষ্ট্র 
২,৪৩১.৭ ২,৪৮২.৯ ২.১ যপ্তাদ্বন 

(দ্বভ. ভাদ্বকযন ডরায) 
৬৩০৮.৩ 

১১,৭৭৪.৬ 

 

১২,৫৯৯.৭ 

 
 

প্রবৃদ্বদ্ধ (%) ১২.৪ ১৪.৭ ৭.০  

ইউজযা ৬,২৭৬.৩ ৬,৫২০.৫ ৩.৯ 
আভদাদ্বন 

(দ্বভ. ভাদ্বকযন ডরায) 
৮০৪৭.১ 

১৭,৭৯৯.১ 

 
১৬,৩৫৫.০  

প্রবৃদ্বদ্ধ (%) -১১.৯ ১৬.৮ -৮.১  

উৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক ও যপ্তাদ্বন উন্নন বুযজযা; (প্রবৃদ্বদ্ধ: পূফ যফতী অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা) 

 ২০১২-১৩ অথ যফছজযয জুরাই-দ্বডজম্বয ভকাজর যপ্তাদ্বনখাজত ৭.০ তাং প্রবৃদ্বদ্ধ অদ্বজযত জজছ 

 ইউজযাজয চরভান অথ যননদ্বতক ংকট ও দ্বজদ্বডদ্ব ংজকাচন এফং মৄক্তযাজষ্ট্রয অবযিযীণ ফাজাজয চাদ্বদায 

ঘাটদ্বতয কাযজণ যপ্তাদ্বন প্রবৃদ্বদ্ধ আানুরূ ন। ভাদ্বকযন মৄক্তযাষ্ট্র ও ইউজযাজ ২০১২-১৩ অথ যফছজয জুরাই-

দ্বডজম্বয ভজ পুফ যফতী ফছজযয একই ভজয তুরনা যপ্তাদ্বন প্রবৃদ্বদ্ধ মথাক্রজভ ২.১ ও ৩.৯ তাং  

 চরদ্বত অথ যফছজয জুরাই-দ্বডজম্বয ভকাজর আভদাদ্বন খাজত ব্য জজছ ১৬৩৫৫.০ দ্বভদ্বরন ভাদ্বকযন ডরায; এ 

ব্য গত অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা প্রা ৮.০ তাং কভ 

 খায আভদাদ্বন হ্রা, ফাংরাজদ ব্যাংজকয ংমত মুদ্রানীদ্বত এফং টাকা-য মূল্য বৃদ্বদ্ধয কাযজণ দ্বনম্নমুখী আভদাদ্বন 

ব্য ও প্রবৃদ্বদ্ধয ায ঋণাত্মক 

ঙ.২. ঘযদ্বভট্যাে দ্বযদ্বিদ্বত 
াযদ্বণ ১২: ঘযদ্বভট্যাে দ্বযদ্বিদ্বত  

খাত ২০১২-১৩ জুরাই-দ্বডজম্বয 

 (অজটাফয-দ্বডজম্বয) ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

১  ২ ৩ ৪ 

ঘযদ্বভট্যাে (দ্বভ. ভাদ্বকযন ডরায) ৩,৮৪৩.২ ৬,০৬৮.৩ ৭,৪০১ 

    প্রবৃদ্বদ্ধ (%) ২৪.২ ৯.৩ ২২.০ 

উৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক (প্রবৃদ্বদ্ধ: পূফ যফতী অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা) 

 ২০১২-১৩ অথ যফছজযয জুরাই-দ্বডজম্বয ভকাজর ঘযদ্বভট্যাজেয প্রবৃদ্বদ্ধ গত অথ যফছজযয একই ভজয তুরনা 

২২ তাং ঘফদ্ব 

o  ঘভৌসুভ (ঈদ ও দুগ যাপুজা) প্রবাফ ঘযদ্বভট্যাে প্রফাজয ওয ধনাত্মক প্রবাফ ঘপজরজছ ফজর ভজন  

 ভেপ্রাচয ও উিয আদ্বিকায যাজননদ্বতক দ্বযদ্বিদ্বতয উন্নদ্বত ও ভারজদ্বা জনদ্বক্ত যপ্তাদ্বনয প্রদ্বক্রা শুরু 

ওা ঘযদ্বভট্যাজেয উচ্চ প্রফাজয এ ধাযা বদ্বফষ্যজতও অব্যাত থাকজফ ফজর আা কযা মা 



 

ঙ.৩. বফজদদ্বক মুদ্রায দ্বযজাবয 
াযদ্বণ ১৩: বফজদদ্বক মুদ্রায দ্বযজাব য দ্বযদ্বিদ্বত 

 

খাত দ্বডজম্বয’২০১১ জুন’২০১২ ঘজেম্বয’২০১২ দ্বডজম্বয’২০১২ প্রবৃদ্বদ্ধ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বফজদদ্বক মুদ্রায 

দ্বযজাবয  

(দ্বভ. ভাদ্বকযন ডরায) 

৯,৬৩৪.৯ ১০,৩৬৪.৪ ১১,২৫২.১ ১২,৭৫০.৬ ৩২.৩* 

আভদাদ্বন ভা 

দ্বজজফ** 

৩.২ ৩.৫ ৩.৮ ৪.৪ - 

উৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক (*দ্বডজম্বয'১১ এয তুরনা দ্বডজম্বয’১২ -এয প্রবৃদ্বদ্ধ; ** পূফ যফতী ১২ ভাজয গড় আভদাদ্বনয দ্বযভাণ দ্বফজফচনা) 

 খায, ঘজট্রাদ্বরাভ ও ঘজট্রাদ্বরাভজাত জণ্যয আভদাদ্বন হ্রা ও ঘযদ্বভট্যাে প্রফা বৃদ্বদ্ধ বফজদদ্বক মুদ্রায 

দ্বযজাবয বৃদ্বদ্ধজত ভুদ্বভকা ঘযজখজছ 

 দ্বডজম্বয ২০১২ ঘজল দ্বঞ্চত বফজদদ্বক মুদ্রায দ্বযজাবয দ্বদজ চায ভাজয অদ্বধক আভদাদ্বন ব্য ঘভটাজনা 

ম্ভফ। 

 
চ. মূল্যস্ফীদ্বত 

 

চ.১. মূল্যস্ফীদ্বতয গদ্বতধাযা 

াযদ্বণ ১৪: মূল্যস্ফীদ্বতয গদ্বতধাযা (দ্ববদ্বি ফছয ১৯৯৫-৯৬) 

(জন্ট-টু-জন্ট) 
 

মূল্যস্ফীদ্বত 

(%) 

২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

জুরাই আগি ঘজেম্বয অজটাফয নজবম্বয দ্বডজম্বয জুরাই আগি ঘজেম্বয অজটাফয নজবম্বয দ্বডজম্বয 

াধাযণ 
১০.৯ ১১.৩ ১১.৯ ১১.৮ ১১.৬ ১০.৭ ৮.০ ৭.৯ ৭.৩ ৭.২ ৭.৪ ৭.৬ 

খায 
১৩.৪ ১২.৭ ১৩.৮ ১২.৮ ১২.৮ ১০.৪ ৬.৩ ৭.১ ৬.১ ৫.৫ ৬.৪ ৭.৩ 

খায-ফদ্বর্ভ যত 
৬.৫ ৮.৮ ৮.৮ ৯.১ ১০.২ ১১.৯ ১১.৫ ৯.৫ ৯.৯ ১০.৪ ৯.৩ ৮.৪ 

উৎ: ফাংরাজদ দ্বযংখ্যান বুযজযা    

 ফতযভান অথ যফছজয দ্বডজম্বয ভা ঘজল জন্ট-টু-জন্ট দ্ববদ্বিজত মূল্যস্ফীদ্বতয ায দ্বছর ৭.৬ তাং। 

দ্বফগত অথ যফছজযয একই ভজ মুল্যস্ফীদ্বতয ায দ্বছর ১০.৭ তাং। রেণী ঘম, ২০১২-১৩ অথ যফছজযয 

জুরাই ঘথজক দ্বডজম্বয ম যি ভজ খায মূল্যস্ফীদ্বতয দ্বকছুটা হ্রা বৃদ্বদ্ধ থাকজরও দ্বফগত অথ যফছজযয একই 

ভজয তুরনা এ ভজ খায মুল্যস্ফীদ্বত অজনক কভ। অন্যদ্বদজক খায-ফদ্বর্ভ যত মূল্যস্ফীদ্বত  অজটাফয 

ভা ঘথজক ক্রজভই হ্রা ঘজজছ 

 কৃদ্বলখাজত জিালজনক প্রবৃদ্বদ্ধয পজর চরদ্বত অথ যফছজয মূল্যস্ফীদ্বতয ম্ভাব্য চা প্রভজণ ইদ্বতফাচক 

র্ভদ্বভকা ঘযজখজছ। তজফ, ভেপ্রাজচয যাজননদ্বতক অদ্বিযতা, ইযানজক দ্বঘজয র্ভ-যাজননদ্বতক অদ্বনিতায 

কাযজণ আিজযাদ্বতক ফাজাজয জ্বারাদ্বন মূজল্য দ্বফরূ প্রবাফ ড়জর মূল্যস্ফীদ্বত ফাড়জত াজয।   


