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যভ করুণাভ অল্লাতাা'রায নাজভ 

 

ভাননী স্পীকায 

১। অন্তভ অনায ানুগ্র নুভন্ততক্রজভ যকান্তয থ য  ফাজজট ব্যফিানা অআন-২০০৯ এয ১৫(৪) ধাযায 

ন্তফধান ভজত চরন্তত ২০১২-১৩ থ যফছজযয প্রথভ প্রান্তিক ম যি (জুরাআ-সজন্ফম্বয) ফাজজট ফাস্তফান গ্রগন্তত  অ-

ব্যজয গন্ততধাযা এফং াভন্তিক থ যননন্ততক ন্তফজেলণ ংক্রাি প্রন্ততজফদন ঈিান কযন্তছ।  

২। ২০২১ াজরয ভজে ফাংরাজদজক এক ভেভ অজয সদজ ন্তযণত কযায স্বপ্ন পূযণ অয জনগজণয কাজছ 

প্রদত্ত ঙ্গীকায ফাস্তফাজনয ান্ততায অভাজদয প্রন্ততটি ফাজজট।  এক ন্তনন্তিত ন্তফশ্ব থ যননন্ততক সপ্রক্ষাজট ভাজজাট 

যকাজযয চতুথ য এ ফাজজটটি প্রণন ন্তছর অভাজদয জন্য ফড় চযাজরঞ্জ। ভাননী প্রধানভন্ত্রীয মূল্যফান যাভ য  ন্তদক 

ন্তনজদ যনা স চযাজরঞ্জ সমভন পরবাজফ সভাকাজফরা কজযন্তছ সতভন্তন তাঁয কাম যকয  গন্ততীর ন্তনজদ যনা ফাজজট 

ফাস্তফাজন অভাজদয ঐকান্তিক প্রজচিা অজছ ব্যাত। 

৩। রুকল্প ২০২১ এয অজরাজক প্রণীত সপ্রন্তক্ষত ন্তযকল্পনা  লষ্ঠ ঞ্চফান্তল যকী ন্তযকল্পনা ঈন্তল্লন্তখত রক্ষয  

ঈজেশ্য ফাস্তফাজনয জন্য অভযা ন্তনযিয প্রজচিা চান্তরজ মান্তি। ন্ততক্রাি ফছযগুজরাজত বফন্তশ্বক  বযিযীণ নানা 

ন্তবঘাত জে রূকজল্পয স্বপ্ন পুযজণয রক্ষয সথজক জয অন্তন্তন অভযা। ফযং ন্তফগত চায ফছজয সবৌত ফকাঠাজভা 

সমভন - ন্তফদ্যযৎ  জ্বারান্তন এফং সমাগাজমাগ খাত কৃন্তল, ন্তল্প  সফা খাজত প্রভূত ঈন্নন্তত ান্তধত জজছ। ন্তক্ষায 

গুনগত ভাজনান্নন অয তথ্যপ্রযুন্তিয ব্যাক প্রায ঘজটজছ। ২০১১ ন্তঞ্জকা ফছজয সদজয আন্ততাজ জফ যাচ্চ সফযকান্তয 

বফজদন্তক ন্তফন্তনজাগ জজছ। ভজয ন্তযক্রভা াভন্তিক থ যননন্ততক ব্যফিানা এজজছ ন্তযক্কতা। পজর ন্তফশ্ব 

থ যনীন্ততয ব্যাত ভন্দা ন্তযন্তিন্তত জে অভযা থ যননন্ততক প্রবৃন্তি জযজনয ধাযাফান্তকতা ফজা যাখজত ক্ষভ 

জন্তছ। 

৪।  চরন্তত থ যফছজয অভাজদয প্রবৃন্তিয রক্ষযভাত্রা জরা ৭.২ তাং। এ রক্ষয জযজন অিজযান্ততক ভূ-

যাজননন্ততক-থ যননন্ততক ন্তযন্তিন্ততয গবীয ম যজফক্ষণ  গঠনমূরক ন্তফজেলণ দূযদী াভন্তিক থ যননন্ততক 

ব্যফিানায য অভযা সজায ন্তদজন্তছ। াাান্ত গ্রাভীণ ফকাঠাজভা  কৃন্তল ঈন্নজনয গন্ততধাযা ফজা যাখা এফং 

ন্তল্প  সফা খাজতয ঈন্নজন ন্তফন্তবন্ন ংস্কায  প্রজণাদনামূরক কাম যক্রভ সতা চরভান অজছআ। পজর এন্তডন্ত ব্য, 

সযন্তভট্যান্প, বফজদন্তক মুদ্রায ন্তযজযাবন্তিন্তত  মূল্যস্ফীন্ততয সক্ষজত্র চরন্তত থ যফছজয প্রথভ প্রান্তিজকয জযন পূফ যফতী  

থ যফছজযয তুরনা জনক সফন্ত অাব্যঞ্জক। তজফ, আযানজক ন্তঘজয াম্প্রন্ততক ভূ-যাজননন্ততক ন্তনিতাজন্তনত 

কাযজণ জ্বারান্তন সতজরয মূল্যবৃন্তিয অঙ্কা, তীজতয ভজতা খাদ্যণ্য যপ্তান্তনয য ন্তফন্তবন্ন সদজয ম্ভাব্য 

ন্তনজলধাজ্ঞা প্রবৃন্তি জযজন প্রন্ততফন্ধকতা সৃন্তিকাযী জাতী  অিজযন্ততক ঈাদানগুজরায প্রন্তত যজজছ অভাজদয 

তকয দৃন্তি।   

৫। শুরুজতআ ন্তফশ্ব থ যননন্ততক সপ্রক্ষাজট ফাংরাজদজয ফিান ম্পজকয ন্তকছু ফরজত চাআ। প্রথজভআ ফরজত জফ 

সম, এ যকাজযয গত ন্ততনটি ফছজযআ থ যননন্ততক সক্ষজত্র ন্তছর ন্তফশ্বভন্দায ন্তফরূ প্রবাফ। ন্তফশ্ব থ যনীন্ততজত এআ ন্ততন 

ফছজয সভাট প্রবৃন্তিয ায জজছ ১৩.৬ তাং, ফান্তণজয ংকুন্তচত জ ফান্তল যক প্রবৃন্তিয ায প্রা ১৪ তাং সথজক 

জধ যজক সনজভ মা এফং ন্তফন্তনজাগ ায জজছ ন্তনম্নগাভী। ১৯৭০-৭২ াজরয ন্তফম যস্ত ফিা ফাদ ন্তদজর ফাংরাজদজয 

১ 



 

                                   

থ যনীন্ততজত এ যকভ সনন্ততফাচক প্রবাফ এটিআ ন্তছর প্রথভ। ন্তফশ্বভন্দায এ সনন্ততফাচক প্রবাফ ছাড়া ন্তছর জ্বারান্তন  

ন্তফদ্যযৎ যফযা এফং ন্তযফণ  সমাগাজমাগ খাজত চান্তদায তুরনা জধ যজকয ভত প্রান্তপ্ত। 

৬। এআ ন্তযন্তিন্তত দক্ষতায াজথ সভাকাজফরা কজয অভযা নানাজক্ষজত্র াধাযণ াপল্য জযন কজযন্তছ: 

 ন্ততন ফছজয সভাট ন্তফদ্যযৎ যফযা সফজড়জছ ২৪,৯৪৬ ন্তগগাাট অায সথজক ৩৫,০৭৩ ন্তগগাাট 

অায; 

 জ্বারান্তন যফযা সফজড়জছ বদন্তনক ১,৭৫০ এভএভন্তএপন্তড সথজক ২,২০০ এভএভন্তএপন্তড; 

 ান্তফ যক প্রবৃন্তি জজছ ২৫.৫ তাং; 

 যপ্তান্তন অ সফজড়জছ ১৫,৫৬৫ ন্তভন্তরন ভান্তকযন ডরায সথজক ২৪,২৮৭ ন্তভন্তরন ভান্তকযন ডরায; 

 অভদান্তন সফজড়জছ ২১,৬২৯ ন্তভন্তরন ভান্তকযন ডরায সথজক ৩৫,৪২২ ন্তভন্তরন ভান্তকযন ডরায; 

 সযন্তভট্যান্প সফজড়জছ ৭,৯১৫ ন্তভন্তরন ভান্তকযন ডরায সথজক ১২,৮৪৩ ন্তভন্তরন ভান্তকযন ডরায; 

 বফজদন্তক মুদ্রায ন্তযজাবয সফজড়জছ ৬,১৪৯ ন্তভন্তরন ভান্তকযন ডরায সথজক ১০,৩৬৪ ন্তভন্তরন ভান্তকযন 

ডরায; 

 ন্তফজদজ শ্রন্তভক যপ্তান্তন ফজজল ফাড়জত শুরু কজযজছ। ২০০৭-০৮ থ যফছজয ৬,৫০,০৫৯ জন প্রফাজ 

মা। গত ফছয ন্তগজজছ ৬,৯১,৪০২ জন; 

 যাজস্ব অদা সফজড়জছ ৬৪,৫০০ সকাটি টাকা সথজক ১,১৩,৭৭৯ সকাটি টাকা; এফং 

 যকান্তয ব্য সফজড়জছ ৭৯,০০০ সকাটি টাকা সথজক ১,৪৯,৯০০ সকাটি টাকা। 

ভাননী স্পীকায  

৭। চরন্তত ২০১২-১৩ থ যফছজযয প্রথভ প্রান্তিজকয ফাজজট ফাস্তফান গ্রগন্ততয প্রন্ততজফদন ঈিাজনয 

শুরুজতআ অন্তভ দৃন্তি ন্তদজত চাআ যকাজযয যাজস্ব অযণ  ব্য ন্তযন্তিন্ততয য। এযয, ন্তফশ্ব থ যননন্ততক 

পূফ যাবা সদজয াভন্তিক থ যননন্ততক ন্তযন্তিন্ততয াম্প্রন্ততক ন্তচত্র এ ভান ংজদ তুজর ধযায সচিা কযফ। 

ফজজল, এফাজযয ফাজজজট গৃীত কন্তত গুরুত্বপূণ য ঙ্গীকায ফাস্তফাজন সজন্ফম্বয, ২০১২ ম যি ান্তধত গ্রগন্ততয 

য ন্তকছুটা অজরাকাত কযফ। এছাড়া, প্রন্ততজফদজনয সজল ন্তযন্তি  ন্তাজফ ির্ভ যি কযা জজছ প্রথভ প্রান্তিজক 

যকাজযয অ-ব্যজয গন্ততধাযা এফং াভন্তিক থ যননন্ততক ন্তযন্তিন্ততয একটি ন্তচত্র।  

২০১১-১২ থ যফছজযয যাজস্ব অযণ ন্তযন্তিন্তত 

৮। শুরুজতআ অন্তভ ন্তফগত ২০১১-১২ থ যফছজযয যাজস্ব অযণ ন্তযন্তিন্ততয য ংজক্ষজ অজরাকাত 

কযজত চাআ। গত ২০১১-১২ থ যফছজযয ংজান্তধত ফাজজজট সভাট যাজস্ব অযজণয রক্ষযভাত্রা ন্তছর ১,১৪,৮৮৫ সকাটি 

টাকা (ন্তজন্তডন্ত'য ১২.৫ তাং)। থ য ফছয সজল সভাট যাজস্ব অযজণয ন্তযভাণ ১,১৩,৭৭৯ সকাটি টাকা (ন্তজন্তডন্ত'য 

১২.৪ তাং) মা রক্ষযভাত্রায প্রা ৯৯ তাং। পূফ যফতী ২০১০-১১ থ যফছজযয তুরনা এ যাজস্ব অযণ ২২.৬ 

তাং সফন্ত। 
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থ যফছয ২০১২-১৩: প্রথভ প্রান্তিজকয যাজস্ব অযণ ন্তযন্তিন্তত 

৯। এফায দৃন্তি সপযাজফা চরন্তত ২০১২-১৩ থ যফছজযয ফাজজজট ন্তনধ যান্তযত রক্ষযভাত্রায ন্তফযীজত প্রথভ 

প্রান্তিজকয যাজস্ব অযণ ন্তযন্তিন্ততয ন্তদজক। ২০১২-১৩ থ যফছজয যাজস্ব অযজণয রক্ষযভাত্রা ন্তনধ যাযণ কযা জজছ 

১,৩৯,৬৭০ সকাটি টাকা (ন্তজন্তডন্ত'য ১৩.৪ তাং)। প্রথভ প্রান্তিজক সভাট যাজস্ব অন্তযত জজছ ৩৪,৩১০ সকাটি 

টাকা, মা পূফ যফতী থ যফছজযয একআ ভজয তুরনা ৩৪.৯ তাং সফন্ত এফং ফাজজজটয রক্ষযভাত্রায ২৪.৫ তাং । 

অভযা প্রথভ প্রান্তিজক রক্ষযভাত্রায এক-চতুথ যাং জযন কযজর, অয প্রবৃন্তিয জন্য অভাজদয তৎযতা ফাড়াজনা 

প্রজাজন ফজর অন্তভ ভজন কন্তয। এ রজক্ষয অভযা কাজ কজয মান্তি। 

১০। ঈচ্চ থ যননন্ততক প্রবৃন্তিয রক্ষযপূযজণ অভজদয যাজস্ব অ ন্তফপুর ন্তযভাজণ ফাড়াজত জফ। স রজক্ষয 

এনন্তফঅয অদৄন্তনকীকযণ কভ যসূন্তচয ং ন্তজজফ যাজস্ব প্রন্তক্রা জটাজভন, কযদাতাজদয জন্য অদৄন্তনক 

জফন্তবন্তত্তক সফা চালুকযণ, কজযয অতা বৃন্তিয াজথ াজথ নতুন কযদাতা ন্তচন্তিতকযণ  করজক কয প্রদাজন 

ঈদ্বুিকযজণয কাজ চরভান যজজছ। তাছাড়া এনন্তফঅয যাজস্ব অদা কাম যক্রভ সজাযদায কযায রজক্ষয ন্তফকল্প ন্তফজযাধ 

ন্তনস্পন্তত্ত, কয অদা আঈন্তনটগুজরাজত কয অদা কাম যক্রজভ গন্ততীরতা বৃন্তি, অকয  বযাজটয অতার্ভিজদয কাছ 

সথজক জফ যাচ্চ অদাজয াাান্ত এয অতা ম্প্রাযণ কাম যক্রভ ব্যাত যজজছ। অভযা ন্তফন্তবন্ন অআনী কাঠাজভা 

ন্তযফতযজনয কাজ শুরু কজযন্তছ। মূল্য ংজমাজন কয অআন যুজগাজমাগী কযায জন্য ংজদ ঈিান কযা জজছ 

এফং খুফ ীঘ্রআ তা নুজভাদন জফ ফজর অা কন্তয।  ফহুভান্তত্রক ংস্কায কাম যক্রজভয পজর ভেজভাজদ যাজস্ব জযন 

কাংন্তখত াজয বৃন্তি াজফ ফজর অন্তভ দৃঢ়বাজফ অাফাদী।      

ভাননী স্পীকায 

২০১১-১২ থ যফছজযয যকান্তয ব্য ন্তযন্তিন্তত  

১১। অভযা এখন দৃন্তি সপযাজফা যকাজযয ব্য ন্তযন্তিন্ততয ন্তদজক। ২০১১-১২  থ যফছজযয ংজান্তধত 
ফাজজজট সভাট ব্যজয প্রাক্করন কযা জন্তছর ১,৬১,২০৭ সকাটি টাকা (ন্তজন্তডন্ত’য ১৭.৬ তাং), মায ভজে 
নুন্নন ন্যান্য ব্য ১,২০,১২৭  সকাটি টাকা এফং ফান্তল যক ঈন্নন কভ যসূন্তচয ব্য ৪১,০৮০ সকাটি টাকা। 
নুন্নন ব্য জজছ ংজান্তধত ফযাজেয প্রা ৯৩ তাং মা ২০১০-১১ থ যফছজযয তুরনা প্রা ১৯.৬৩ 

তাং সফন্ত। ফান্তল যক ঈন্নন কভ যসূন্তচ (এন্তডন্ত) ব্য জজছ ংজান্তধত ফযাজেয প্রা ৮৮.৩ তাং মা ২০১০-
১১ থ যফছজযয এন্তডন্ত ব্য জক্ষা প্রা ৮.৯ তাং সফন্ত। ান্তফ যকবাজফ ২০১১-১২ থ যফছজয সভাট ব্য জজছ 
১,৪৯,৯১৭ সকাটি টাকা (ন্তজন্তডন্ত'য ১৬.৪ তাং) মা ২০১০-১১ থ যফছজযয তুরনা ১৬.৮ তাং সফন্ত।  

থ যফছয ২০১২-১৩: প্রথভ প্রান্তিজকয যকান্তয ব্য ন্তযন্তিন্তত 

১২। চরন্তত ২০১২-১৩ থ যফছজযয ফাজজজট সভাট ব্যজয প্রাক্করন কযা জজছ ১,৯১,৭৩১ সকাটি টাকা 
(ন্তজন্তডন্ত'য ১৮.৪ তাং)। এয ভজে নুন্নন ন্যান্য ব্য ১,৩৬,৭৩১ সকাটি টাকা (ন্তজন্তডন্ত'য ১৩.১ 
তাং) এফং ফান্তল যক ঈন্নন কভ যসূন্তচয ব্য  ৫৫,০০০ সকাটি টাকা (ন্তজন্তডন্ত'য ৫.৩ তাং)। প্রথভ প্রান্তিজক 
সভাট ব্য জজছ ২৭,৮৭০ সকাটি টাকা (ফাজজজটয ১৪.৯ তাং), মায ভজে নুন্নন ব্য ২৩,৫৯১ সকাটি টাকা 

৩ 



 

                                   

(ফযাজেয প্রা ১৭.২ তাং)। ান্তফ যকবাজফ, চরন্তত থ যফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক গত থ যফছজযয প্রথভ প্রান্তিজকয 
তুরনা সভাট ব্য ২.৭ তাং, এন্তডন্ত ব্য ১৩.৬ তাং এফং ন্যান্য নুন্নন ব্য ০.৬৯ তাং সফজড়জছ।  

ভাননী স্পীকায 

১৩। অন্তভ অভায ফাজজট ফিৃতা ঈজল্লখ কজযন্তছরাভ, প্রবৃন্তিয রক্ষযভাত্রা জযজনয সক্ষজত্র ফজচজ ফড় 
চযাজরঞ্জ 'র ফান্তল যক ঈন্নন কভ যসূন্তচয পর ফাস্তফান। অন্তন সজজন খুী জফন সম, চরন্তত থ যফছজযয প্রথভ 

প্রান্তিজক এন্তডন্ত, ন্তফজল কজয বফজদন্তক াায্যপুি প্রকল্পমূজয ফাস্তফাজনয ায ন্তফগত থ যফছজযয একআ ভজয 

তুরনা ঈজল্লখজমাগ্য াজয সফজড়জছ। সমখাজন গত থ যফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক সভাট ফযাজেয ভাত্র ৮ তাং ফাস্তফান্তত 

জন্তছর সখাজন চরন্তত থ যফছজযয একআ ভজ ফাস্তফাজনয ায প্রা ১০ তাংজ ঈন্নীত জজছ। অন্তভ স্বীকায 

কযন্তছ সম, এ ায অজযা ফাড়াজনায সুজমাগ যজজছ। স রজক্ষয অভযা বফজদন্তক ম্পকয ন্তফবাগ, দাতা সগাষ্ঠী  প্রকল্প 

ফাস্তফানকাযী ভন্ত্রণার/ন্তফবাগ/ংিায ভজে কাম যকয ভন্ব  বৃৎ প্রকল্পগুজরায গ্রগন্ততয ন্তনন্তভত ন্তযফীক্ষজণয 

য গুরুত্বাজযা কযন্তছ।  

ফাজজট ঘাটন্তত ন্তযন্তিন্তত 

১৪। এফায অন্তভ ফাজজট ঘাটন্তত ন্তযন্তিন্ততয ন্তদজক ভান ংজদয দৃন্তি অকল যণ কযন্তছ। ২০১১-১২ 
থ যফছজয ংজান্তধত ফাজজট ঘাটন্তত প্রাক্করন কযা জন্তছর ন্তজন্তডন্ত'য ৫.১ তাং (নুদান ব্যতীত)। থ যফছয 
সজল সভাট ফাজজট ঘাটন্তত দাঁড়া ন্তজন্তডন্ত'য ৪.০ তাং। ঘাটন্তত থ যাজন বফজদন্তক সূত্র জত ন্তজন্তডন্ত'য ০.৭ 
তাং এফং বযিযীণ সূত্র জত ন্তজন্তডন্ত'য ৩.৩ তাং জথ যয ংিান কযা । চরন্তত থ য ফছজয ফাজজট 
ঘাটন্তত প্রাক্করন কযা জজছ ৫২,০৬৮ সকাটি টাকা মা ন্তজন্তডন্ত'য ৫.০ তাং। ঘাটন্তত থ যাজন বফজদন্তক সূত্র 
জত ন্তজন্তডন্ত'য ১.৮ তাং এফং বযিযীণ সূত্র ন্তজন্তডন্ত'য ৩.২ তাং ংিাজনয ন্তযকল্পনা যজজছ। চরন্তত 

থ যফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক যাজস্ব অ ঈজল্লখজমাগ্য াজয ফাড়া ন্তকছুটা ফাজজট ঈদৃ্বত্ত ন্তযরন্তক্ষত জি।   ঘাটন্তত 
থ যাজন বফজদন্তক ঈৎ জত প্রাপ্ত ঋণ  নুদান গত থ যফছজযয একআ ভজয তুরনা সফজড়জছ। ন্যন্তদজক ব্যাংক 

ফন্তভূ যত ঈৎ (জাতী ঞ্চ ত্র) জত প্রান্তপ্ত অানুরূ না জর াভজনয ন্তদনগুজরাজত এয ন্তফন্তক্র ফাড়াজত 

প্রচাযনামূরক কভ যকান্ড সজাযদাযকযজণয য অভযা ন্তফজল গুরুত্ব ন্তদন্তি। াাান্ত ব্যাংক ঈৎ জত ঋণ গ্রণ 

রক্ষযভাত্রায ভজে ীন্তভত যাখজত অভাজদয প্রজচিা ব্যাত থাকজফ।   

ভাননী স্পীকায 

মুদ্রা  ঋণ ন্তযন্তিন্তত 

১৫। অন্তথ যক প্রন্ততষ্ঠানমূজয ন্তযজান্তধত মূরধন (Paid-up capital) ৩০ জুন ২০১২ এয ভজে ৫০ সকাটি 

টাকা সথজক ১০০ সকাটি টাকা ঈন্নীত কযায রজক্ষয ‘অন্তথ যক প্রন্ততষ্ঠান প্রন্তফধানভারা, ১৯৯৪'-এয  প্রন্তফধান ৪(ঘ), 

৪(ঘঘ)  ৬(২) এয ংজাধনীয ন্তফলজ যকাজযয নুজভাদন প্রদান কযা । National Strategy for 

Preventing Money Laundering and Combating Financing of Terrorism, 2012-13 প্রণীত 

জজছ। ফাংরাজদ ব্যাংক কর্তযক ফাস্তফাজনয রজক্ষয Brick Kiln Efficiency প্রকজল্পয জন্য ফাংরাজদ যকায 

 এন্তডন্তফ এয ভজে ঋণচুন্তি স্বাক্ষন্তযত । ফীভা অআন, ২০১০ এয ধীজন ৮টি প্রন্তফধানভারা প্রণীত জজছ। ন্তফগঞ্জ 
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সজরায ভাধফপুয ঈজজরা স্য ফীভা ন্তস্কভ াআরট ন্তবন্তত্তজত চালু কযা জজছ। সনাযাড নুদানপুি Small 

Enterprise Development Project (SEDP) ীল যক ভাপ্ত প্রকল্পটিজক ‘Agrani SME Financing 

Company’ ন্তজজফ রূািন্তযত কযা । যাজাী কৃন্তল ঈন্নন ব্যাংক (যাকাফ) এয ধীজন ‘যাকাফ এএভআ 

পাআনান্তন্পং সকাম্পানী’ নাজভ একটি াফন্তন্তডান্তয সকাম্পান্তন গঠজনয প্রস্তাফ ভন্তন্ত্রন্তযলদ ন্তফবাগ কর্তযক নুজভান্তদত 

জজছ। ভান জাতী ংদ কর্তযক ‘ভান্তনরন্ডান্তযং প্রন্ততজযাধ অআন, ২০১২’ প্রণন কযা জজছ। গ্রাভীণ ব্যাংক  

জমাগী প্রন্ততষ্ঠানমূজয কাম যক্রভ ম যাজরাচনাপূফ যক সুান্তয প্রণজনয জন্য গত ১৫ সভ ২০১২ তান্তযখ কন্তভন গঠন 

কজয প্রজ্ঞান জান্তয কযা জজছ। কন্তভন আজতাভজেআ কাজ শুরু কজযজছ। প্রন্ততজফদনাধীন ভজ গ্রাভীণ ব্যাংজকয 

স্বাবান্তফক কাম যক্রভ মথামথবাজফ ব্যাত যজজছ এফং ব্যাংকটি প্রবৃন্তিয ধাযা ব্যাত অজছ। যাষ্ট্র ভান্তরকানাধীন 

ব্যাংক ছাড়া কজকটি ব্যাংজকয ঋণ/ন্তগ্রভ ব্যফিানা গুরুতয ন্তনভ ধযা জড়জছ। এআ ন্তযন্তিন্ততজত ংন্তেি 

কর্তযক্ষ ব্যাক ব্যফিা গ্রণ কজযজছ। দ্যনীন্তত দভন কন্তভন তাজদয নুন্ধান কাম যক্রভ ব্যাত সযজখজছ এফং ব্যাংক 

কর্তযক্ষ প্রতাযণায ভােজভ তুজর সনা থ য ঈিাজযয রজক্ষয সচিা চান্তরজ মাজি। সানারী ব্যাংক ন্তরন্তভজটড-এ 

ংঘটিত ঘটনায প্রবাফ ন্যান্য ব্যাংজকয ঈয জড়জছ। ব্যাংন্তকং সক্টজয ন্তিন্ততীরতা ন্তপন্তযজ অনায রজক্ষয 

কর্তযক্ষ নানামুখী ব্যফিা গ্রণ কজযজছ। 

১৬। াভান্তজক ন্তনযাত্তায সক্ষজত্র ২০১১-১২ থ য ফছজয ব্যাংক  অন্তথ যক প্রন্ততষ্ঠান ন্তফবাজগয অতা ল্লী-

কভ য াক পাঈজন্ডন (ন্তজকএএপ) কর্তযক তায জমাগী ংিামূজয ভােজভ ৬৯৬৮ রক্ষ ঈকাযজবাগীয 

ভাজঝ ২৩২০ সকাটি টাকা ঋণ প্রদান কযা জজছ। তন্জে ৬৪.১০ রক্ষ জন ভন্তরা। এছাড়া এ ভকাজর প্রা ৪৬ 

রক্ষ জন ঈকাযজবাগীজক অবৃন্তিমূরক প্রন্তক্ষণ প্রদান কযা  এফং ৫৫৭৩ জন কভ যকতযা  ভাঠকভীজক প্রন্তক্ষণ 

প্রদান কযা । এ ভকাজর ন্তজকএএপ কর্তযক ঈত্তযাঞ্চজর ভঙ্গা ন্তনযজনয জন্য কভ যসূন্তচ গ্রণ কযা । 

াাান্ত দন্তক্ষণাঞ্চজর ন্তডয  অআরা ক্ষন্ততগ্রস্ত এরাকা ন্ততদন্তযদ্রজদয জন্য াক কভ যসূন্তচ গ্রণ কযা জজছ। 

এছাড়া সাশ্যার সডজবরজভন্ট পাঈজন্ডন (এন্তডএপ) এয ভােজভ ২০১১-১২ থ য ফছজয ১৫০০টি গ্রাজভ দ্রন্তযদ্র এফং 

ন্ততদন্তযদ্রজদয ভন্বজ গ্রাভ ন্তভন্তত গঠন কযা । এ ন্তভন্ততমূজয দস্য ংখ্যা ৩ রক্ষ ১১ াজায জন মায ভজে 

৯৮ তাং ভন্তরা। ন্তভন্ততমূজয সনর্তজত্বয সক্ষজত্র ৯৬ তাং ভন্তরা সনর্তত্ব থাকা নাযীয ক্ষভতাজনয সুজমাগ 

সৃন্তি জজছ। এ ভকাজর ৮০৬৩টি ঝুঁন্তকপূণ য ান্তযফাযজক অত্ম-কভ যংিাজনয জন্য ২.৪২ সকাটি টাকা এককারীন 

নুদান প্রদান কযা । এন্তডএপ এয ব্যফিাধীজন গঠিত গ্রাভ ন্তভন্ততমূ ৮১৮২৫টি ন্তযফাযজক অত্ম-কভ যংিাজনয 

জন্য ২০১১-১২ থ য ফছজয ১২৩.২৩ সকাটি টাকা ঋণ প্রদান কজযজছ। এ ভকাজর ৬২৬২ জন সফকায যুফক  

যুফতীজক দক্ষতা ঈন্ননমূরক প্রন্তক্ষণ প্রদান কযা জজছ। তন্জে ৫৩২২ জজনয (৮৫%) কভ যংিান জজছ। 

১৭। পু ুঁন্তজফাজাজযয ক্ষুদ্র ন্তফন্তনজাগকাযীজদয স্বাথ য ংযক্ষজণ ন্তফজল ন্তস্কভ প্রণন কযা জজছ। ন্তন্তকঈন্তযটিজ 

এন্ড এক্সজচঞ্জ কন্তভন অআন-১৯৯৩ ংজাধন এফং ন্তন্তকঈন্তযটিজ এন্ড এক্সজচঞ্জ োজদ-১৯৬৯ ংজাধনকজল্প 

অনীত ন্তফর ভান জাতী ংজদ ঈিান কযা জজছ। ন্তন্তকঈন্তযটিজ এন্ড এক্সজচঞ্জ কন্তভন (াফন্তরক আসুয) রুরস্ 

২০০৬ এয ংজাধন  ন্তন্তকঈন্তযটিজ এন্ড এক্সজচঞ্জ কন্তভন (প্রাআজবট সেজভন্ট ফ সডব্ট ন্তন্তকঈন্তযটিজ) রুরস্ 

২০১২ প্রণন কযা জজছ। এছাড়া স্টক এক্সজচজঞ্জ তান্তরকার্ভি কর সকাম্পানীয সায  ন্তভঈচুযার পাজন্ডয 

ন্তবন্তত মূল্য ১০.০০ টাকা রূািজযয ব্যফিা সনা জজছ। এছাড়া স্টক এক্সজচঞ্জমূ-এয ন্তডন্তভঈচুারাআজজন 

নীন্ততগতবাজফ গ্রণ কযা জজছ এফং এ রজক্ষয অআন প্রণজনয কাজ চূড়াি ম যাজ যজজছ। প্রস্তান্তফত ‘ন্তদ এক্সজচজঞ্জ 

ন্তডন্তভঈচুারাআজজন (ন্তফন্যস্তকযণ) অআন, ২০১২’ ীঘ্রআ ভান জাতী ংজদ ঈত্থান কযা জফ। পু ুঁন্তজফাজাজয 
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ন্তিন্ততীরতা, স্বিতা  জফাফন্তদন্ততা ন্তনন্তিত কযায রজক্ষয ন্তন্তকঈন্তযটিজ এন্ড এক্সজচজঞ্জ কন্তভন নানামুখী দজক্ষ 

গ্রণ কজযজছ। 

১৮। এফায অন্তভ দৃন্তি সদফ মুদ্রা  ঋণ ন্তযন্তিন্ততয ন্তদজক। ঈচ্চ প্রবৃন্তি জযজনয রক্ষয  ন্তফশ্বভন্দায সনন্ততফাচক 

প্রবাফ ন্তফজফচনা ফতযভান যকাজযয প্রথভ দ্যআ ফছজয প্রবৃন্তি াক মুদ্রানীন্তত নুযণ কযা । মায পজর বযিযীণ 

ঋজণয প্রফা বৃন্তি া। একআাজথ ফাজড় ব্যাক মুদ্রা যফযা। তজফ প্রজাজনী  ন্তফরাফহুর অভদান্তন 

ন্তনন্ত্রণ মূল্যস্ফীন্তত হ্রা  সরনজদন বাযাজম্য ঈদ্ভূত চা প্রভন কযায রজক্ষয গত থ যফছজযয ভাঝাভান্তঝ জত 

ংমত মুদ্রানীন্তত গ্রণ কযা । মায পজর বযিযীণ ঋজণয প্রবৃন্তি হ্রা াায াজথ াজথ ব্যাক মুদ্রা যফযা 

হ্রা া। সমখাজন অগস্ট ১১ সজল ব্যাক মুদ্রা যফযাজয ফছযন্তবন্তত্তক প্রবৃন্তি ন্তছর ২১.৬ তাং, তা অগস্ট ১২ 

সজল ১৭.৫ তাংজ দাঁন্তড়জজছ। ফাংরাজদ ব্যাংক চরন্তত থ যফছজয প্রকৃত ন্তজন্তডন্ত প্রবৃন্তিয রক্ষযভাত্রা ৭.২ তাং 

জযন এফং ফাৎন্তযক মূল্যস্ফীন্তত ৭.৫ তাংজ নান্তভজ অনায রজক্ষয ব্যাক মুদ্রা যফযাজয প্রবৃন্তি ১৬.৫ তাংজ 

ীন্তভত যাখায রক্ষযভাত্রা ন্তনধ যাযণ কজযজছ। মুদ্রা চরকমূজয সক্ষজত্র এ ম যি গ্রগন্তত ফাংরাজদ ব্যাংজকয ভন্তনটান্তয 

সপ্রাগ্রাজভয াজথ াভঞ্জস্যপূণ য।   

১৯। নুৎাদনীর খাজত ঋজণয প্রফা ন্তনন্ত্রজণয াাান্ত কৃন্তল, ক্ষুদ্র, ভাঝান্তয  বৃৎ ন্তল্পখাত ন্যান্য 

ঈৎাদনীর খাজত ঋজণয প্রফা কান্তিত ম যাজ যাখজত নানামুখী দজক্ষ গ্রণ কযা জজছ। কৃন্তল ন্তনবযয গ্রাভীণ 

থ যনীন্ততজক চাঙ্গা যাখজত াম্প্রন্ততক ভজ ঈজল্লখজমাগ্য ন্তযভাজণ কৃন্তল ঋণ ন্তফতযণ কযা জজছ। চরন্তত থ যফছজযয 

প্রথভ প্রান্তিজক কৃন্তল ঋজণয প্রবৃন্তি গত থ যফছজযয একআ ভজয তুরনা ১১.৪ তাং সফজড়জছ। কৃন্তলয াাান্ত 

ন্তল্প খাতজক অভযা ফযাফজযয ভজতাআ ভান গুরুত্ব ন্তদন্তি এফং এ খাজত ঋণ ন্তফতযজণয গ্রগন্তত অাব্যঞ্জক। 

২০১১-১২ থ যফছজয কর ব্যাংক  অন্তথ যক প্রন্ততষ্ঠান কর্তযক ক্ষুদ্র  ভাঝান্তয ন্তল্প খাজত ফ যজভাট ২০,৬০৭ সকাটি 

টাকা ন্তফতযণ কযা জজছ মা ২০১০-১১ থ যফছজযয তুরনা ২৮.৪ তাং সফন্ত। একআ ভজ সভান্তদ ন্তল্প ঋণ 

ন্তফতযণ কযা জজছ ৩৫,২৭৮ সকাটি টাকা মা পূফ যফতী থ যফছজযয তুরনা ৯.৭ তাং সফন্ত। ন্তফজল কজয এন্তপ্রর-

জুন’১২ ভকাজর সভান্তদ ন্তল্প ঋণ ন্তফতযজণয ন্তযভাণ ন্তছর ১০,২১৮ সকাটি টাকা, পূফ যফতী থ যফছজযয একআ ভজ 

মা ন্তছর ৭,৬৭৫ সকাটি টাকা। 

মূল্যস্ফীন্তত 

২০। মূল্যস্ফীন্ততজক নী ম যাজ যাখজত ফতযভান যকাজযয প্রজচিা ব্যাত যজজছ এফং আজতাভজে অভযা 

পর জন্তছ। অন্তন সজজন খুন্ত জফন সম, গত থ যফছজযয ভাঝাভান্তঝ জত মূূ্ল্যস্ফীন্ততয ক্রভহ্রাভান ধাযা 

ব্যাত যজজছ এফং চরন্তত থ যফছজযয প্রথভ ন্ততন ভাজ মূল্যস্ফীন্তত কজভজছ।  চরন্তত থ যফছজযয শুরুজত জন্ট টু 

জন্ট ন্তবন্তত্তজত মূল্যস্ফীন্তত ন্তছর ৮.৫ তাং,  সজন্ফম্বয সজল তা দাঁন্তড়জজছ ৭.৩ তাংজ। ঈজল্লখ্য সম, খাদ্য 

মূল্যস্ফীন্ততয াজথ াজথ াধাযণ মূল্যস্ফীন্তত ধাযাফান্তকবাজফ কজভজছ। মন্তদ সজন্ফম্বয ভাজ খাদ্য-ফন্তভূ যত মূল্যস্ফীন্তত 

াভান্য সফজড়জছ। াভজনয ন্তদনগুজরাজত আযানজক ন্তঘজয ভূ-যাজননন্ততক ন্তনিতাজন্তনত জ্বারান্তন সতজরয মূল্যবৃন্তি 

মূল্যস্ফীন্ততয য ন্তকছুটা সনন্ততফাচক প্রবাফ সপরজত াজয। তজফ ন্তফদ্যযৎ, জ্বারান্তন,  সমাগাজমাগ খাজত যফযা 

ীভাফিতা দূযীকযজণ অভাজদয ব্যাত প্রজচিা এফং কৃন্তলখাজত জিালজনক প্রবৃন্তিয ম্ভাফনা চরন্তত থ যফছজয 

মূল্যস্ফীন্ততয ম্ভাব্য চা প্রভজণ আন্ততফাচক ভূন্তভকা যাখজফ ফজর অন্তভ ভজন কন্তয।     
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াভন্তিক থ যনীন্ততয ন্যান্য খাতমূ 

বফজদন্তক খাত ন্তযন্তিন্তত  

অভদান্তন  যপ্তান্তন 

২১।  এ ম যাজ অন্তভ াভন্তিক থ যনীন্ততয বফজদন্তক খাত ন্তনজ অজরাচনা কযফ।  প্রথজভআ দৃন্তি সদফ যপ্তান্তন 

খাজতয াম্প্রন্ততক গন্ততপ্রকৃন্ততয য। প্রধান প্রধান যপ্তান্তন ফাজাজয ভন্দাফিায কাযজণ যপ্তান্তন অজয প্রবৃন্তি ন্তকছুটা 

ভন্থয। থ যফছজযয শুরুজত ফাজজট ফিৃতা অন্তভ এ ন্তফলজ অজরাকাত কজযন্তছ। মাজাক, ন্তফগত থ যফছজযয সল 

ন্তদজক যপ্তান্তন খাজত ঋণাত্মক প্রবৃন্তি ফজা থাকজর ফতযভান থ যফছজযয শুরু সথজক এটি অফাজযা ধনাত্মক ধাযা 

ন্তপযজত শুরু কজযজছ। চরন্তত থ য ফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক যপ্তান্তন খাজত ন্তজযত প্রবৃন্তি ২.১ তাং। ফ যজল সজন্ফম্বয  

জক্টাফয ভাজ যপ্তান্তন অজ ঈজল্লখজমাগ্য গন্ততয ঞ্চায জজছ। তজফ, এটি প্রধান যপ্তান্তন ফাজাযমূজ থ যননন্ততক 

কভ যকান্ড বৃন্তিয আন্তঙ্গত ন্তক-না তা াভজনয ন্তদনগুজরাজত অয স্পিতয জফ। 

২২। অভাজদয থ যনীন্ততয ন্যতভ প্রধান চান্তরকান্তি জি যপ্তান্তন খাত। যকায তাআ এ খাতজক জফ যাচ্চ 

গ্রান্তধকায ন্তদজ যপ্তান্তন বৃন্তিয রজক্ষয ণ্য  ফাজাজযয ফহুমুখীকযণ, অঞ্চন্তরক ফান্তণজয প্রজচিা সজাযদাযকযণ এফং 

শ্রন্তভজকয দক্ষতা ঈন্নজন একাগ্র যজজছ। আদানীংকাজর শ্রভ ভজুন্তয সফজড় মাা চীন সথজক ন্তল্প কাঠাজভায ন্যত্র 

িানািজযয পজর ফাংরাজদজয বতন্তয সাাক ন্তজল্পয প্রন্তত অভদানীকাযকগজণয ফন্তধ যত অগ্র রক্ষয কযা মাজি। 

অভযা অা কযন্তছ ন্তফদ্যযৎ-ফকাঠাজভা ন্তযন্তিন্তত তথা ন্তফন্তনজাগ ন্তযজফজয ঈন্নন্ততয পজর বন্তফষ্যজত যপ্তান্তন খাজত 

ন্তফজদন্ত ন্তফন্তনজাগ ফাড়জফ। মায পজর যপ্তান্তন অজ গন্ততঞ্চায জফ। 

২৩। ভন্দা জত ন্তফশ্ব থ যনীন্ততয দ্যফ যর পুনরুিায  ফাংরাজদ ব্যাংজকয তকয মুদ্রা নীন্ততয কাযজণ অভদান্তন 

প্রবৃন্তিয ঋণাত্মক প্রফণতা চরন্তত থ যফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক ব্যাত যজজছ। জূরাআ-সজন্ফম্বয ভকাজর অভদান্তন 

খাজত ন্তজযত প্রবৃন্তি -৫.২ তাং। এ ভ ঋণত্র সখারা  ন্তনষ্পন্তত্তয গন্ততধাযা ঋণাত্মক। অা কযন্তছ, ভন্দা জত 

ন্তফশ্ব থ যনীন্ততয পুনরুিায প্রন্তক্রায াজথ াজথ াভজনয ন্তদনগুজরাজত অভদান্তন ব্যজয সক্ষজত্র গন্ততীরতা ন্তপজয 

অজফ।  

সযন্তভট্যান্প 

২৪। ব্যাত ভন্দা  ভেপ্রাজচয চরভান ংকট জে প্রফা অজয সক্ষজত্র দৃশ্যত চাঙ্গাবাফ ফজা যজজছ। 

চরন্তত থ যফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক সযন্তভট্যান্প প্রফা গত থ য ফছজযয একআ ভজয তুরনা সফজড়জছ প্রা ২০ তাং। 

সভৌসুভ-প্রবাফ (ইদ  দ্যগ যাপূজা) প্রিন্ন থাকজর ান্তফ যকবাজফ সযন্তভট্যান্প অজয সক্ষজত্র গন্ততীরতা  ধাযাফান্তকতা 

রক্ষযণী। ঈযন্তু, খুফ ীঘ্রআ জনন্তি যপ্তান্তনয ন্তফলজ ভারজন্তায াজথ অভযা একটি ভজঝাতা চুন্তি স্বাক্ষয 

কযজত মান্তি। এয পজর ভারজন্তায শ্রভ ফাজায পুনযা ফাংরাজদজয জন্য ঈন্ুি জফ।  

২৫।  যকাজযয কূটননন্ততক  প্রান্তনক তৎযতায পজর াম্প্রন্ততক ভজ ন্তফন্তবন্ন প্রচন্তরত ফাজাজয 

অভাজদয জনন্তি যপ্তান্তন সফজড়জছ। াাান্ত পুযজনা শ্রভ-ফাজাযমূজ জনন্তি যপ্তান্তন ন্তনন্তফ যঘ্ন কযজত যকান্তয সচিা 

ব্যাত যজজছ।  এছাড়া, জনন্তি যপ্তান্তন  সযন্তভট্যান্প অ ম্পন্তকযত ন্তফলজ যকাজযয ন্তফন্তবন্ন ঈজদ্যাগ ন্তনন্তভত 

ম যাজরাচনায জন্য আজতাভজে একটি সকন্তফজনট াফ-কন্তভটি গঠন কযা জজছ।   
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বফজদন্তক মুদ্রা  ন্তযজাব য 

২৬। এফায বফজদন্তক মুদ্রায ন্তফন্তনভ ায  ন্তযজাবয ন্তযন্তিন্তত ন্তনজ ন্তকছু কথা ফরফ। প্রফা-অজয ঈচ্চ প্রবৃন্তি 

 ন্তনম্নমুখী অভদান্তন প্রফণতায কাযজণ াম্প্রন্ততক ভজ বফজদন্তক মুদ্রায ন্তযজাবয স্বন্তস্তদাক ফিা যজজছ। 

সজন্ফম্বয সজল ন্তযজাজবযয ন্তযভাণ দাঁন্তড়জজছ ১১.৩ ন্তফন্তরন ভান্তকযন ডরাজয মা ন্তদজ প্রা ৪ (চায) ভাজয অভদান্তন 

ব্য সভটাজনা মাজফ। একআাজথ বফজদন্তক মুদ্রায ন্তফন্তনভ ায ন্তিন্ততীর যজজছ মা যপ্তান্তন  প্রফা অজয জন্য 

াক। যপ্তান্তন ন্তযন্তিন্ততয ক্রজভান্নন্তত, প্রফা-অজয গন্ততীর প্রবৃন্তি, ন্তফজদন্ত ন্তফন্তনজাজগয ক্রভপ্রায এফং 

বফজদন্তক াায্য প্রান্তপ্তয ভে ন্তদজ ান্তফ যক ন্তযজাবয ন্তযন্তিন্তত  মুদ্রা ন্তফন্তনভ ায াভন্তিক থ যননন্ততক 

ন্তিন্ততীরতায জন্য নুকূর থাকজফ ফজর ভজন কযন্তছ। 

ভাননী স্পীকায 

চরন্তত থ যফছজযয ফাজজজট প্রন্ততশ্রুত কন্তত ন্তফলজয গ্রগন্তত 

২৭। অন্তন জাজনন, যকায ন্তযচারনায শুরু সথজক প্রন্ততটি থ যফছজযয ফাজজজট অভযা সঘালণা কজযন্তছ 

নানান্তফধ কভ যসুন্তচ। ন্তফগত থ যফছয সজল চরন্তত থ যফছজযয ফাজজট ফিৃতা অনাজদয াভজন ঈিান কজযন্তছরাভ 

ভাপ্ত, ভাপ্ত, ধ যভাপ্ত অয চরভান কভ যসূন্তচয তান্তরকা। ন্ততক্রাি ন্ততনটি থ যফছজযয চরভান কাজগুজরায াজথ 

চরন্তত থ যফছজয যুি জজছ সফ ন্তকছু নতুন কভ যসূন্তচ। এফায অন্তভ অনাজদয াভজন চরভান অয নতুন বাজফ শুরু 

কযা গুরুত্বপূণ য কভ যসূন্তচগুজরায গ্রগন্ততয একটি ংন্তক্ষপ্ত ন্তচত্র তুজর ধযজত চাআ। 

২৭.১। ন্তফদ্যযৎ  জ্বারান্তন  

দান্তত্ববায াজত ন্তনজআ অভযা নুধাফন কজযন্তছ সুংত থ যননন্ততক ঈন্নন অয যফযা ংকট ঈত্তযজণয ন্যতভ 

পূফ যতয জরা ন্তফদ্যযৎ  জ্বারান্তন খাজতয থ যফ ঈন্নন। অয তাআ অভাজদয কভ যন্তযকল্পনা ফ যান্তধক গুরুত্ব সজজছ 

ন্তফদ্যযৎ  জ্বারান্তন খাত। 

২৭.১.১। ন্তফদ্যযৎ ঈৎাদন, ঞ্চারন, ন্তফতযণ ব্যফিায ঈন্নন এফং ন্তফদ্যযৎ াশ্রজয নানামুখী ভন্তন্বত 

কভ যন্তযকল্পনা ির্ভ যি কজয অভযা প্রণন কজযন্তছ ‘Power Sector Master Plan’। ন্তফদ্যযৎ খাজতয 

ঈন্নন অয জ্বারান্তন ঈৎ ফহুমুখীকযজণ শুরু কজযন্তছ নানামুখী কভ যমজ্ঞ। সজন্তছ অাতীত াপল্য। জুন, 

২০১২ সজল জাতী গ্রীজড ন্ততন্তযি ন্তফদ্যযৎ ংজমান্তজত জজছ প্রা ৩ াজায ৭ ত সভগাাট। 

২৭.১.২। চরন্তত থ যফছজযয ফাজজজট ২০১৩ ার নাগাদ অজযা ১ াজায ২ ত ৮৫ ন্তভন্তরন ঘনপৄট 

গ্যা জাতী গ্রীজড ংজমাজজনয ন্তযকল্পনায কথা অনাজদয জান্তনজন্তছ। এ রজক্ষয ারদা ৩, ৪ এফং 

সপঞ্চুগঞ্জ ৪, ৫ গ্যা সক্ষত্র ঈন্নন, প্রজ েযান্ট ন্তততা গ্যাজক্ষজত্র নতুন কূ খনন এফং সুনাভগঞ্জ-

সনত্রজকানা বতর  গ্যা নুন্ধান কূ প্রকল্প গ্রণ কযা জজছ। ফাজক্সজক ন্তিারী কযায জন্য 

‘Operation Capability Strengthening’, ‘Exploration and Production Capacity 

Building of BAPEX’, Up-gradation of Data Center of BAPEX’ ীল যক ন্ততনটি প্রকল্প 

ফাস্তফান্তত জি। ফাজক্স কর্তযক কাান্তা, সুন্দরপুয  রীকাকাআজর নুন্ধান কূ খনজনয কাজ শুরু জজছ। 

আজতাভজে কূগুজরাজত মথাক্রজভ ৩৩০১, ৩৩২৭  ৩২১৪ ন্তভটায খনন কাজ ম্পন্ন জজছ। এছাড়া 

সুন্দরপুজয অজযা একটি ফান্তণন্তজযক গ্যাজক্ষত্র অন্তফষ্কৃত জজছ। ফাজক্স তাজদয কৃন্ততজত্বয াক্ষয যাখজছ। 
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চাযদরী সজাট যকাজযয অভজর প্রা ৫ ফছয (২০০১-০৫) তাজদয কাম যকয কজয যাখা । ন্তকন্তু ফতযভান 

যকায তাজদয ন্তক্র  ন্তিারী কজযজছ, প্রা দ্যআ যুগ জয তাজদয াজত নতুন ন্তযগ তুজর ন্তদজজছ এফং 

তাযা এখন ােভত জন্তয, ঈন্নন  ন্তিন্তরং কজয মাজি। 

২৭.২। কৃন্তল  ল্লী ঈন্নন 

ফাংরাজদজয সপ্রক্ষাজট কৃন্তল  ল্লী ঈন্ননজক পৃথক কজয সদখায সকান সুজমাগ সনআ। অয তাআ গ্রাভীণ ফকাঠাজভা, 

অফান, স্যান্তনজটন, ভূন্তভ  ান্তন, ভৎস্য  প্রান্তণ, ল্লী ন্তফদ্যযতানজক ভন্তন্বত কজয অভযা চরন্তত থ যফছজযয 

ফাজজজট ন্তফন্তবন্ন কভ যসূন্তচ গ্রণ কজযন্তছ।  

২৭.২.১। ন্তযজফ ফান্ধফ কৃন্তলকজভ যয ন্তবন্তত্তজত খাদ্য ন্তনযাত্তা ন্তনন্তিত কযা অয খাজদ্য স্বংম্পূণ যতা 

জযজনয রক্ষয াভজন সযজখ প্রণীত জজছ অভাজদয কৃন্তল খাজতয কাম যক্রভমূ। অয তাআ রক্ষযান্তবমুখী 

কৃন্তল বতুযন্তক প্রদান, ভানম্মত ফীজ ংযক্ষণ, যফযা  জরবযকযণ এফং বজফ াজযয ঈৎাদন  

ব্যফায বৃন্তিয কাম যক্রভ ব্যাত সযজখন্তছ। এছাড়া জরাফিতা ন্তনযন, দন্তক্ষণাঞ্চজরয সচ সুন্তফধা  এফং 

ায এরাকা ান্তন ন্তনষ্কাজনয ভােজভ কৃন্তল জন্তভয অতা ম্প্রাযজণয প্রজচিা চরভান অজছ। 

ঈৎাদজনয াাান্ত খাদ্যস্য ংযক্ষজণয য অভযা সজায ন্তদজন্তছ। ২০১৫ ার নাগাদ যকান্তয 

খাদ্য গুদাভগুজরায ধাযণ ক্ষভতা ২২ রক্ষ সভ. টজন ঈন্নীত কযায রক্ষযভাত্রায ন্তফযীজত ফতযভাজন সদজ 

যকান্তয ম যাজ খাদ্যস্য ধাযণ ক্ষভতা ১৬ রক্ষ সভ. টজন ঈন্নীত জজছ।  

২৭.২.২ ফজঙ্গাাগজয ফাংরাজদজয ম্প্রান্তযত মুদ্রীভা নতুন নতুন ভৎস্য অযণ সক্ষত্র ন্তচন্তিত 

কযায কথা ফজরন্তছরাভ চরন্তত থ যফছজযয ফাজজজট। ‘ফাংরাজদ সভন্তযন কযাান্তটি ন্তফন্তডং’ প্রকজল্পয 

অতা এী ঈন্নন ব্যাংক  ভারন্তা যকাজযয সমৌথ ঈজদ্যাজগ অদৄন্তনক মন্ত্রান্তত  জন্তয  

গজফলণা জাাজ ক্রজয ঈজদ্যাগ গ্রণ কযা জজছ। জাাজ ংগ্রজয য নতুন নতুন ভৎস্য অযণজক্ষত্র 

ন্তচন্তিতকযজণয ন্তফলজ ভারজী যকাজযয কান্তযগন্তয াতা  ভৎস্য ন্তধদপ্তজযয ন্তফদ্যভান জনফর 

জমাজগ কাম যক্রভ শুরু কযা জফ। 

২৭.২.৩।  নদ-নদীয নাব্যতা বৃন্তি এফং নদী বাঙ্গন সযাধকজল্প অভযা নানামুখী কাম যক্রভ গ্রণ কজযন্তছ। 

গঙ্গা নদীয য ব্যাজযজ ন্তনভ যাজণয রজক্ষয ৪ ফছয সভাদী ‘Feasibility Study and Detailed 

design of Ganges Barrage Project’ প্রকজল্পয কাজ ফতযভাজন চরভান অজছ। ন্তফশ্ব ব্যাংজকয 

থ যাজন ‘Modernization and Integration of Hydrological Monitoring Network of 

Bangladesh and Environmental and Social Impact Assessment on Gorai River 

Restoration’ ীল যক একটি ভীক্ষা প্রকল্প ম্প্রন্তত অযম্ভ জজছ মায ভােজভ ফন্যা পূফ যাবা  

তকীকযণ ব্যফিা স্বংন্তক্রকযজণয প্রজাজনীতা  ফিান আতযান্তদ ন্তফলজ তথ্য  ঈাত্ত ংগ্র কযা 

জফ। ঈকূরী এরাকা রফণািতায পূফ যাবা  সফন্তন ব্যফিানা অি:অঞ্চন্তরক ভজঝাতায ন্তবন্তত্তজত 

ম্পাদন কযায ঈজদ্যাগ গ্রণ কযা জজছ। ফাজজজট প্রদত্ত সঘালণাভজত ায  জরাভূন্তভয ান্তফ যক 

ঈন্নজন তথ্য বান্ডায  ভন্তন্বত ভািায েযান বতন্তযয কাজ আজতাভজে ম্পন্ন কজযন্তছ।  
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২৭.৩। ভানফ ম্পদ ঈন্নন  

প্রবৃন্তি জযজনয ন্তনাভক ঈাদান ন্তাজফ ভানফ ম্পদ ঈন্নন আসুযটি ফযাফজযয ভত এফায অভাজদয ফাজজজট 

সঘান্তলত কভ যসূন্তচমূজয ভজে প্রাধান্য সজজছ। 

২৭.৩.১। ভানফ ম্পদ ঈন্নজনয কথা ফরজত সগজর শুরুজতআ ফরজত  ন্তক্ষা খাজতয কথা। এ খাজত 

সম ন্তফলগুজরায য অভযা সজায ন্তদজন্তছ সগুজরায ভজে প্রন্তণধানজমাগ্য জরা- ন্তফন্তবন্ন স্তজয ন্তফনামূজল্য 

াঠ্যপুস্তক ন্তফতযণ, ন্তক্ষা ন্তফজকন্দ্রীকযণ, বৃন্তত্তমূরক কান্তযগন্তয  নাযী ন্তক্ষায প্রায; অিজযান্ততক ফাজাজয 

যপ্তান্তনজমাগ্য দক্ষ জনন্তি বতন্তয এফং ন্তক্ষায গুণগত ভাজনান্নন। এ কর কাম যক্রভ ফাস্তফাজন ন্তজযত 

জজছ সফ ন্তকছু াপল্য।  প্রাথন্তভক  ভােন্তভক স্তজয চরন্তত ন্তক্ষাফজল য তবাগ ন্তক্ষাথীজক ন্তফনামূজল্য 

ফআ ন্তফতযণ কযা জজছ। ২০১৪ াজরয ভজে ন্তনযক্ষযতা দূযীকযজণয ঙ্গীকায ফাস্তফাজন প্রাথন্তভক স্তজয 

তবাগ বন্ততয ন্তনন্তিত কযা জজছ। চালু কযা জজছ প্রাক-প্রাথন্তভক ন্তক্ষা। ঈানুষ্ঠান্তনক ন্তক্ষা নীন্তত 

প্রণজনয কাজ এন্তগজ চরজছ পুজযাদজভ। ন্তক্ষা ন্তফজকন্দ্রীকযজণয রজক্ষয আজতাভজে ১ াজায ৫০০ টি 

কজরজ একাজডন্তভক বফন এফং ১৬৭টি ভজডর ঈচ্চ ন্তফদ্যারজয সবৌত ফকাঠাজভা ন্তনভ যাজণয কাজ শুরু 

কযা জজছ।  কান্তযগন্তয ন্তক্ষায প্রাজযয জন্য প্রন্ততটি ঈজজরা সটকন্তনকার ্কুলর িাজনয প্রন্ততশ্রুন্তত 

ফাস্তফাজন ৬১টি ঈজজরা আজতাভজেআ সটকন্তনকার ্কুলর িাজনয কাজ শুরু কজযন্তছ। প্রন্ততশ্রুন্ততভজত 

ফন্তযার  সগাারগঞ্জ ন্তফশ্বন্তফদ্যারজয একাজডন্তভক সন শুরু কযা জজছ। ফায জন্য ভানম্মত 

ন্তক্ষায প্রাজয অভাজদয কভ যপ্রজচিা যজজছ ব্যাত। এভন্ত িন্তত ১৯৮৯ াজর শুরু কযা  এফং 

এজত ভােন্তভক ন্তক্ষায ভান ব্যাকবাজফ ফনন্তভত জজছ এফং সফযকান্তয ঈজদ্যাগ ভাযাত্মকবাজফ 

ব্যাত জজছ। এ ব্যফিায মূল্যান কজয ন্তক্ষায ভান ঈন্নীতকযজণ ন্তনজফন্তদত একটি নতুন ব্যফিা 

ঈদ্ভাফজনয কাজ ফতযভাজন চরভান অজছ। 

২৭.৩.২। ন্তক্ষায যআ অজ স্বািয খাজতয কথা। স্বািযখাজত গুণগত ন্তযফতযজনয রজক্ষয যকায নীন্তত, 

িন্তত  কাঠাজভাগত ংস্কাজযয ব্যাক দজক্ষ ন্তনজজছ। প্রন্ততশ্রুত ১৩ াজায ৫০০টি কান্তভঈন্তনটি 

ন্তিন্তনক এয ভজে ১১ াজায ৮১৬টি ন্তিন্তনক চালু কযা জজছ। ন্তনভ যাণাধীন অজছ অজযা ২১০টি। চালু 

জজছ ৫টি নতুন সভন্তডজকর কজরজ  ৪টি আনন্তস্টটিঈট ফ সরথ্ সটকজনারন্তজ। স্তািজযয জক্ষা 

অজছ অজযা ১টি। ১২টি সজরা নান্ত যং আনন্তস্টটিঈট িান কযা জজছ, ৭টি নান্তং আনন্তস্টটিঈটজক নান্ত যং 

কজরজজ রূািয কযা জজছ। এছাড়া ২০১৬ াজরয ভজে ৬টি নান্ত যং কজরজ িাজনয ন্তযকল্পনায 

অতা আজতাভজে ৩টিয ন্তনভ যাণ কাজ শুরু কযা জজছ। ফকাঠাজভা ঈন্নজনয াাান্ত ন্তচন্তকৎক, 

না য  স্বািযকভীয নুাত অিজযান্ততকবাজফ স্বীকৃত ১:৩:৫ এ ঈন্নীত কযজত ৫ াজায নতুন ন্তন্তনয 

স্টাপ না য  ৩ াজায ন্তভড্াআপ এফং নান্ত যং কজরজজয ১াজায ৬ত ১৮টি দ সৃজজনয প্রন্তক্রা 

চরজছ।  

২৭.৩.৪। অভাজদয ফজচজ ফড় অীফ যাদ জরা জনংখ্যায নুাজত অভাজদয যুফন্তিয অকায। 

সৃজনীর এ যুফন্তিজক জাতী ঈন্নজন ম্পৃি কযজত অভযা ন্যানার ন্তবয চালু কজযন্তছ মায 

ভােজভ এ ম যি সভাট ৫০ াজায ৮ ত ১ জন জন যুফক  যুফভন্তরাজক প্রন্তক্ষণ প্রদান কযা জজছ। 

িাী কভ যংিান জজছ সভাট ৫৬ াজায ৫৪ জজনয। ২০১২-১৩ থ যফছজয যংপুয ন্তফবাজগয ৭টি 

সজরা প্রন্তক্ষণ  িাী কভ যংিান প্রদাজনয জন্য ন্তনফ যাচন কযা জজছ ১৬ াজায ৩৬ জন যুফক  
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যুফ ভন্তরাজক। এছাড়া যুফ ঈন্নন ন্তধদপ্তজযয ভােজভ চরভান প্রন্তক্ষণ  ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রভ ব্যাত 

অজছ।  

২৭.৪। সবৌত ফকাঠাজভা 

২৭.৪.১।  সমাগাজমাগ খাজত ভন্তন্বত ঈন্নজনয ন্তফলটিজক অভযা ন্তফজল গুরুত্ব ন্তদজন্তছ। এ রজক্ষয 

প্রণীত ‘ভন্তন্বত ফহুভােভ ন্তবন্তত্তক ন্তযফণ নীন্ততভারা, ২০১২’ এ থ যফছজযআ চূড়াি কযা জফ। ২০ ফছয 

সভাদী ‘Strategic Transport Plan (2005-2014) এয অতা গৃীত ‘Dhaka Mass Rapid 

Transit Development’ প্রকজল্পয কাজ আজতাভজে শুরু জজছ। ন্তভযপুয জত ন্তফভানফন্দয ড়জক 

ফ্লাআবায  ফনানী সযরক্রন্তংএ বাযা ন্তনভ যাণ প্রকজল্পয কাজ দ্রুত এন্তগজ চরজছ। াজারার 

অিজযান্ততক ন্তফভানফন্দয জত গাজীপুয ম যি Bus Rapid Transit চালুয রজক্ষয এী ঈন্নন ব্যাংজকয 

াজথ ঋণ চুন্তি ম্পান্তদত জজছ। সযরখাজতয ঈন্নজন ‘২০ ফছয সভাদী সযরজ সক্টয ভািায েযান’ 

চূড়ািকযজণয প্রন্তক্রা চরজছ। ঢাকায চাযন্তদজক বৃত্তাকায সনৌথ চালু কযায রজক্ষয ফালু  তুযাগ নদীজত 

এফং যাভপুযা খাজর সভাট প্রা ২৫ রক্ষ ঘন ন্তভটায সিন্তজং ম্পন্ন কযা জজছ। 

২৭.৪.২।   রূকল্প-২১ এয প্রন্ততশ্রুন্ততভজত ২০২১ াজরয ভজে ফায জন্য অফান  ভানম্মত 

নগযজীফন ন্তনন্তিত কযজত জাতী গৃাণ কর্তযক্ষ ন্যান্য নগয ঈন্নন কর্তযক্ষমূজয ভােজভ 

াযাজদজ েট ঈন্নন  ফ্লযাট ন্তনভ যাজণয অতা আজতাভজে যকান্তয ঈজদ্যাজগ ৬,৮৫৯ টি েট এফং 

৪১,৫৮৩টি ফ্লযাট ন্তনভ যাজণয কাজ প্রন্তক্রাধীন অজছ। ভূন্তভকম্প নী বফন ন্তনভ যাজণয রজক্ষয 

‘Bangladesh National Building Code’ এয খড়া প্রণজনয কাজ সল জজছ। ন্তডজম্বয 

২০১২ এয ভজে এটি চূড়াি কযা জফ। এটি চূড়াি জর ‘ঢাকা ভানগয আভাযত ন্তনভ যাণ, ঈন্নন, ংযক্ষণ 

 াযণ ন্তফন্তধভারা, ২০ ১১’ এয খড়া চূড়াি কযা জফ।  এছাড়া ‘জাতী গৃাণ নীন্তত ২০ ১২’ 

প্রণজনয কাজ চূড়াি ম যাজ অজছ।  

২৭.৫ । ন্তল্পান 

২৭.৫.১ ।  ২০২১ াজরয ভজে জাতী অজ ন্তল্প খাজতয ফদান ৩০ সথজক ৪০ তাংজ ঈন্নীত কযায 

রক্ষয ফাস্তফাজন অভযা যপ্তান্তনমুখী ন্তজল্পয প্রায, ন্তযজফফান্ধফ ন্তল্পান অয ব্যন্তি খাজতয ন্তফকাজ 

চরন্তত  সভাদী ন্তল্প ঋণ প্রদানজক প্রাধান্য ন্তদজন্তছ। ২০১১-১২ থ যফছয সথজক কর ন্তচন্তনকজরয 

অখচালীজদয আ-পূন্তজয প্রদাজনয ব্যফিা সনা জজছ। ক্ষুদ্র  ভাঝান্তয ন্তল্প খাজতয ঈন্নজন ঋণ ন্তফতযণ 

কাম যক্রভ সজাযদায কযা জজছ। ফাংরাজদ ব্যাংক এএভআ পুনঃথ যান ন্তস্কজভয অতা ৩০ 

সজন্ফম্বয, ২০১২ ম যি ৩১ াজায ৮ ত ৫৫টি ঈজদ্যািা প্রন্ততষ্ঠাজনয ন্তফযীজত ২ াজায ৬ ত ১১ 

সকাটি টাকা পুনঃথ যান সুন্তফধা প্রদান কযা জজছ। াজারার ায কাযখানা নাজভ একটি নতুন ায 

কাযখানা িাজনয কাজ শুরু কজযন্তছ। ম যটন ন্তজল্পয ন্তফকাজ জাতী  অিজযান্ততক ম্প্রচায ভােজভ 

ন্তফন্তবন্ন প্রচাযনামূরক কাম যক্রভ গ্রণ কযা জজছ।  

২৭.৬। জরফায়ু ন্তযফতযন  ন্তযজফ  

জরফায়ু ন্তযফতযনজন্তনত ম্ভাব্য ন্তফম য সভাকাজফরা অিজযান্ততক ন্তযভন্ডজর গুরুত্বপূণ য ফদান যাখায াাান্ত  

িানী দ্যজম যাজগয ঝুঁন্তক হ্রাকজল্প অভযা ন্তনজন্তছ নানামুখী দজক্ষ।  
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 ২৭.৬.১।   দ্যজম যাজগয ঝুঁন্তক ন্তনরুণ  হ্রাজ িানী কভ যন্তযকল্পনা প্রণজনয কাজ চরজছ। ঢাকা চট্টগ্রাভ 

 ন্তজরজটয ‘ভূন্তভকম্প ঝুঁন্তক ভানন্তচত্র’ বতন্তয জজছ। অজযা ৬টি জযয ‘ভূন্তভকম্প ঝুঁন্তক ভানন্তচত্র’ 

বতন্তযয কাজ চরভান অজছ। Interactive Voice Response (IVR) প্রযুন্তিয দ্বাযা দূজম যাজগয অগাভ 

তকয ফাতযা যান্তয জনাধাযজণয ন্তনকট প্রচাজযয দজক্ষ সনা জজছ। সটন্তরটজকয ভােজভ বদনন্তন্দন 

অফাা ফাতযায তথ্য প্রচাজযয ব্যফিা সনা জজছ। 

 ২৭.৬.২। ফায়ু  ন্তল্প দূলণ কন্তভজ অনায জন্য াফ যক্ষন্তণক ফায়ুভান ন্তযফীক্ষণ সস্টন এফং জ্বারান্তন 

াশ্রী  ন্তযজফ ফান্ধফ আটবাটা িান কযা জি। ন্তফজ্জনক, জাাজ বাঙ্গা, আজরকট্রন্তনক এফং 

াাতার ফজযয ব্যফিানা ন্তফন্তধভারা প্রণন প্রজাজনী ফকাঠাজভা বতন্তয কযন্তছ। ফনান, 

পুনঃফনান, জীফ-বফন্তচত্রয ংযক্ষজণয ভােজভ ন্তযজফ ংযক্ষজণয জন্য ন্তফন্তবন্ন কভ যসূন্তচ ফাস্তফান কযা 

জি।  

২৭.৭। ন্তডন্তজটার ফাংরাজদ 

২৭.৭.১। ‘ন্তডন্তজটার ফাংরাজদ’ গঠজনয স্বপ্ন ফাস্তফাজন অভাজদয গ্রমাত্রা ব্যাত অজছ। ২০১৪ 

াজরয সল নাগাদ ন্তদ্বতী াফজভন্তযন কযাফজরয াজথ ফাংরাজদজক যুি কযায কর কাম যক্রভ ম্পন্ন 

জফ। ফতযভান াফজভন্তযন কযাফজরয ব্যন্ডঈআডথ্ কযাান্তটি ৪৪.৬ সথজক ২০০ ন্তজন্তফন্তএ এ ঈন্নীত কযা 

জজছ। এছাড়া ৬টি সফযকান্তয সকাম্পানীজক অিজযান্ততক সটন্তযজেন্তযার কযাফর িাজনয রাআজন্প সদা 

জজছ মা াফজভন্তযন কযাফজরয ন্তফকল্প ন্তজজফ কাজ কযজফ। সদজয ৪৮৪ টি ঈজজরায ভজে ৪৭৬ টি 

ঈজজরা এফং অয ৫৫টি ব্যফাজকজন্দ্র ন্তফটিন্তএর এয ন্তডন্তজটার এক্সজচঞ্জ কাজ কযজছ, সটন্তরজপাজনয 

গ্রাকগণ কন্তম্পঈটাজযয াাজয্য যান্তয আন্টাযজনট এক্সজচজঞ্জয াজথ ংযুি জ ডাার অ 

আন্টাযজনট ব্যফায কযজত াযজছন। ৪৩টি সজরা দজয এফং কন্তত ঈজজরা  আঈন্তনন তথ্যজকন্দ্র 

ম যাজ াশ্রীমূজল্য ব্রডব্যান্ড (এন্তডএএর-১২৮ kbps সথজক ২ Mbps ) সফা প্রদান কযা জি। 

ন্তচজযআ এআ ব্রডব্যান্ড সফা কর সজরা জয ন্তফস্তৃত কযা ম্ভফ জফ। সটন্তরজডনন্তটি  এফং আন্টাযজনট 

সডনন্তটি ২০০৯-১০ থ যফছজয ন্তছর মথাক্রজভ ৪৭ এফং ১০.৭০ তাং। ফতযভাজন এ ায মথাক্রজভ 

৬২.৬০  ২০.৩০ তাংজ ঈন্নীত জজছ। ‘সাি-আ-সন্টায পয রুযার কন্তভঈন্তনটি’ ীল যক প্রকজল্পয 

অতা ৮ াজায গ্রাভীণ সাি ন্তপ এফং ৫০০টি ঈজজরা ডাকঘযজক আ-সন্টাজয রূািজযয প্রন্তক্রা 

শুরু জজছ। অা কযন্তছ জানুান্তয, ২০১৩ এয ভজে আ-সন্টায চালু কযা ম্ভফ জফ। সদজয ৪২৪টি 

ঈজজরা সটন্তরটজকয সনটাকয ম্প্রান্তযত জজছ। সটন্তরটক আজতাভজে 3G সনটাজকযয 

যীক্ষামূরক ফান্তণন্তজযক ব্যফায শুরু কজযজছ। আ-গবন্যযান্প কাম যক্রজভ ঈত্তযজণয জন্য যকান্তয ম যাজ আ-

পাআন্তরং, আ-ান্তব য সদব্যাী যকান্তয দপ্তযমূজয ভজে সনটাকয িান  অযান্তরজকন 

ঈন্নজনয কাজ চরজছ।  

২৭.৮। জনকল্যাণ 

 ২৭.৮.১। দন্তযদ্র জনজগাষ্ঠীয াভান্তজক ক্ষভতাজনয রজক্ষয অভযা াভান্তজক ন্তনযাত্তা কাম যক্রভ ব্যাত 

যাখায াাান্ত বদ্বততা ন্তযাজয ডাটাজফআজ প্রণজনয কাজ চান্তরজ মান্তি। একআ াজথ ভাজজয 

ফন্তঞ্চত এফং াযীন্তযক  বুন্তিপ্রন্ততফন্ধী ংজয কল্যাজণ প্রন্ততফন্ধী জন্তয ন্তযচারনা, প্রন্ততফন্ধী াায্য  

সফা সকজন্দ্রয ংখ্যা বৃন্তি, সকন্দ্রমূজ টিজভ কণ যায িাজনয ভত কাম যক্রভমূ চরভান অজছ। 
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২৭.৮.২ শ্রভন্তি ন্তফবাজজন অঞ্চন্তরক ভতা ন্তফধাজনয রক্ষযজক ভাজন সযজখ প্রণীত ‘জাতী দক্ষতা 

ঈন্নন নীন্তত’ আজতাভজে ভন্তন্ত্রবায চূড়াি নুজভাদন রাব কজযজছ। ঈজল্লখজমাগ্য কাজজয ভজে অজযা 

অজছ ঝুঁন্তকপূণ য কাজজ ন্তনজান্তজত ৫০ াজায ন্তশুজক তাজদয কভ যজক্ষত্র সথজক প্রতযাাযপূফ যক ঈানুষ্ঠান্তনক 

ন্তক্ষা  ন্তফন্তবন্ন সট্রজড দক্ষতা ঈন্নন প্রন্তক্ষণ প্রদান।  

ভাননী স্পীকায 

২৮। অনাজদয কজরয জানা অজছ যকায ন্তযচারনা অভাজদয থটি সভাজট কুসুভাস্তীণ য ন্তছর না। ফযং 

ন্ততফান্তত ভকাজর ন্তফজশ্বয ভূযাজননন্ততক-থ যননন্ততক-াভান্তজক ন্তযন্তিন্ততজত ভূতপূফ য সনন্ততফাচক ভ 

ন্ততফান্তত জজছ মায সয ন্তফদ্যভান যজজছ এখন। থচ অভাজদয যকাজযয দক্ষ, সূচারু, ভজাজমাগী 

দজক্ষ, ব্যাত প্রজচিা, ন্তবঘাত সভাকাজফরায িন্তন যন্তত ন্তি অয সুন্তফার বযিযীণ ফাজায - ফ ন্তকছু 

ন্তভন্তরজ ন্তফশ্ব যাজননন্ততক থ যনীন্ততয সতভন সকান সনন্ততফাচক প্রবাফ অভাজদয থ যনীন্ততয য জড়ন্তন।  

২৯। এ মূহুজতয ফাংরাজদ দাঁন্তড়জ অজছ থ যননন্ততক ম্ভাফনায এক ঈজ্জ্বর দাযপ্রাজি। কৃন্তল, ন্তল্প  সফা 

খাজতয ব্যাত গ্রগন্তত, জ্বারান্তন  ন্তফদ্যযৎ খাজতয ঘাটন্তত ন্তনযন, ন্তনযফন্তিন্ন যফযা ন্তনন্তিতকযণ অয 

রক্ষান্তবমুখী াভান্তজক ন্তনযাত্তা কাম যক্রজভয ভােজভ অভযা ক্ষভ জন্তছ ংগ্রণমূরক সুংত ঈন্নজনয ধাযা 

ব্যাত যাখজত। দান্তত্ব গ্রণকারীন ভজয তুরনা যাজস্ব অয মুদ্রা  অন্তথ যক খাত ব্যফিানা অভাজদয 

যকাজযয ফতযভান দজক্ষমূ জনক সফন্ত ন্তযণত, ন্তবজ্ঞতা  ন্তচিাপ্রসূত মা যাজস্ব অয মুদ্রা  অন্তথ যক খাজতয 

শৃঙ্খরা যক্ষা আন্ততফাচক ভূন্তভকা যাখজছ। ন্যন্তদজক েথ প্রবৃন্তিয ন্তফশ্ব ফাস্তফতা অিজযান্ততক সটক্সটাআর খাত জত 

চীজনয জয দাঁড়াজনায আন্তঙ্গত ফাংরাজদজয জন্য শ্রভঘন সটক্সটাআর ন্তল্প ন্তফকাজ নতুন ম্ভাফনায দ্বায ঈজন্াচন 

কজযজছ। এয াজথ অজছ প্রফা অজয অাব্যঞ্জক গন্ততধাযা। প্রফা অ প্রফা সজাযদায কযায জন্য  যকাজযয 

গৃীত নানামুখী ব্যাত দজক্ষজয সুপর ন্তনকট বন্তফষ্যজত সযন্তভট্যান্প প্রফাজক অজযা সফগফান কযজফ। এ ছাড়া 

ন্তফজশ্বয ন্তফন্তবন্ন নতুন নতুন সদজয াজথ অভাজদয কূটননন্ততক ম্পকয িান অয ন্তফদ্যভান ম্পকয সজাযদায ায 

সপ্রন্তক্ষজত ঈজন্ান্তচত জি ন্তল্প, ফান্তণজয, ন্তক্ষা, স্বািয অয প্রযুন্তি ন্তফকাজয নতুন নতুন সক্ষত্র। অয এ ফআ নানা 

প্রন্ততকূরতায ভাজঝ ভাননী প্রধানভন্ত্রী জনজনত্রী সখ ান্তনায সুজমাগ্য সনর্তজত্ব ২০২১ এয ভজে ভেভ অজয 

ফাংরাজদ গজড় সতারায স্বপ্নজক ফাস্তফ রূ ন্তদজফ আনা অল্লাহ্।  

 

 

সখাদা াজপজ, 

জ ফাংরা 

জ ফ‰ফন্ধু 
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ন্তযন্তি 

 

 

 

 
 

 

 

ফাজজট ২০১২-১৩: প্রথভ প্রান্তিক (জুরাআ-সজন্ফম্বয) ম যি 

ফাস্তফান গ্রগন্তত  অ-ব্যজয গন্ততধাযা 

এফং াভন্তিক থ যননন্ততক ন্তফজেলণ



 

                                   

ক.  রাজস্ব পরররিরি 
 

ক.১ যাজস্ব অদা 
াযন্তণ ১- যাজস্ব অদা ন্তযন্তিন্তত 

(ংখ্যামূ সকাটি টাকা) 
খাত ২০১১-১২ ২০১২-১৩ জুরাআ-সজন্ফম্বয ভজ অ ২০১২-১৩ থ য ফছজযয 

রক্ষযভাত্রায তুরনা জযন 

(%) 
 ংজান্তধত ফাজজট প্রকৃত ফাজজট ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সভাট যাজস্ব ১,১৪,৮৮৫ 

|১২.৫| 

১,১৩,৭৭৯ 

|১২.৪| 

১,৩৯,৬৭০ 

|১৩.৪| 

২৫,৪২৬ 

(১৬.৮)  

৩৪,৩১০ 

(৩৪.৯) 

২৪.৫ 

কয যাজস্ব ৯৬২৮৫ 

|১০.৫| 

৯৫২২৯ 

|১০.৪| 

১,১৬,৮২৪ 

|১১.২ | 

১৯,৮৩৩ 

(১৭.০) 

২৩৬৮৭ 

(১৯.৪) 

২০.২ 

এনন্তফঅয ৯২,৩৭০ 

|১০.১| 

৯১,৫৯৬ 

|১০.০| 

১,১২,২৫৯ 

|১০.৭| 

১৯,০৪৮ 

(১৭.৪) 

২২৭৭৬ 

(১৯.৫) 

২০.২ 

এনন্তফঅয ফন্তভূ যত 

কয যাজস্ব 

৩,৯১৫ 

|০.৪| 

৩,৬৩২ 

|০.৩| 

৪,৫৬৫ 

|০.৪| 

৭৮৫ 

(৯.২) 

৯১২ 

(১৬.১) 

১৯.৯ 

কয ফন্তভূ যত যাজস্ব ১৮,৬০০ 

|২.০৩| 

১৮,৫৫০ 

|২.০২| 

২২,৮৪৬ 

|২.২| 

৫,৫৯৩ 

(১৫.৮) 

১০৬২২ 

(৮৯.৯) 

৪৬.৪  

ঈৎ: ন্তন্তজএ/অআফা, থ য ন্তফবাগ 

সনাটঃ ফন্ধনীয | | ভাজঝয ংখ্যা ন্তজন্তডন্ত’য তাং ন্তজজফ সদখাজনা জজছ 

ফন্ধনীয () ভাজঝয ংখ্যা গত ফছজযয একআ ভজয তুরনা তকযা হ্রা/ বৃন্তি সদখাজনা জজছ 

 ২০১১-১২ থ য ফছজয যাজস্ব অন্তযত জজছ ১,১৩,৭৭৯ সকাটি টাকা, মা ংজান্তধত রক্ষযভাত্রায প্রা ৯৯ 

তাং এফং পূফ যফতী থ য ফছজযয যাজস্ব অযণ জক্ষা ২২.৬ তাং সফন্ত   

 চরন্তত ২০১২-১৩ থ য ফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক যাজস্ব অযজণয ন্তযভাণ ৩৪,৩১০ সকাটি টাকা এফং প্রবৃন্তি 

পূফ যফতী থ য ফছজযয একআ ভজয তুরনা ১৯.৪ তাং সফন্ত, মা সভাট রক্ষযভাত্রায ২৪.৫ তাং    

 ২০১২-১৩ থ য ফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক এনন্তফঅয-কয যাজস্ব অজয প্রবৃন্তি ১৯.৪ তাং, এনন্তফঅয-ফন্তভূ যত 

কয যাজস্ব অযজণয প্রবৃন্তি ১৬.১ তাং     

 চরন্তত থ য ফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক  কয-ফন্তভূ যত যাজস্ব অযজণয ন্তযভাণ ১০,৬২২ সকাটি টাকা এফং প্রবৃন্তি 

পূফ যফতী থ য ফছজযয একআ ভজয তুরনা ৮৯.৯ তাং সফন্ত     

 ন্তফটিঅযন্ত সথজক  যাজস্ব অযজণয ন্তযভাণ (৪,৬৬৪ সকাটি টাকা) বৃন্তি াা কয-ফন্তভূ যত যাজস্ব ঈজল্লখজমাগ্য 

াজয বৃন্তি সজজছ      

১৭ 



 

                                   

ক.২ এনন্তফঅয- কয যাজস্ব অদা 

াযন্তণ ২- এনন্তফঅয- কয যাজস্ব অদা ন্তযন্তিন্তত 
 

(ংখ্যামূ সকাটি টাকা) 
খাত ২০১১-১২ (প্রকৃত) জুরাআ-সজন্ফম্বয 

(প্রকৃত অদা) 

জুরাআ-সজন্ফম্বয ভজ প্রবৃন্তি 

(%) 

২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১২-১৩ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

অ  মুনাপায য কয ২৮,১৫৬ ৫,৬৫২ ৭,৪০৯ ৩১.১ 
মূল্য ংজমাজন কয  ৩৩,৯২৩ ৭,০১৬ ৮,৫০১ ২১.১ 
অভদান্তন  শুল্ক ১১,৯৮৩ ২,৫৯৬ ৩,১২৩ ২০.৩ 
যপ্তান্তন শুল্ক ৬৭ ৯ - - 
অফগান্তয শুল্ক ৬৬৫ ২৬ ৪৮ ৮৪.৬ 
ম্পূযক শুল্ক ১৬,৩৩৯ ৩,৬৫৩ ৩, ৫৪৬ -২.৯ 
ন্যান্য কয  শুল্ক ৪৬৪ ৯৬ ১৪৯ ৫৫.২ 

সভাট ৯১,৫৯৭ ১৯,০৪৮ ২২,৭৭৬ ১৯.৫ 

ঈৎঃ অআফা, থ য ন্তফবাগ 

 ২০১১-১২ থ যফছজযয প্রথভ প্রান্তিজকয তুরনা চরন্তত ২০১২-১৩ থ য ফছজয জুরাআ-সজন্ফম্বয ভজ 

এনন্তফঅয-কয যাজস্ব অদাজয প্রবৃন্তি ১৯.৫ তাং     

 চরন্তত থ যফছজয ফাজজজট প্রস্তান্তফত যাজস্ব বৃন্তিয দজক্ষমূ ফাস্তফাজনয পজর মূল্য ংজমাজন কয, 

অফগান্তয শুল্ক এফং অকয অদাজয প্রবৃন্তি ঈজল্লখজমাগ্য াজয বৃন্তি সজজছ   

 ম্পূযক শুূ্জল্কয প্রবৃন্তি গত থ য ফছজযয একআ ভজয তুরনা াভান্য হ্রা সজজছ   

১৮ 



 

                                   

খ. সরকারর ব্যয় পরররিরি 

খ.১ যকান্তয ব্য 
াযন্তণ ৩- যকান্তয ব্য ন্তযন্তিন্তত 

(ংখ্যামূ সকাটি টাকা) 
খাত ২০১১-১২ ২০১২-১৩ জুরাআ-সজন্ফম্বয ভজ ব্য ২০১২-১৩ থ য ফছজযয 

রক্ষযভাত্রায তুরনা জযন (%)  ংজান্তধত ফাজজট প্রকৃত ব্য ফাজজট ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সভাট ব্য ১,৬১,২০৭  

|১৭.৬| 

১,৪৯,৯১৭ 

|১৬.৪| 

১,৯১,৭৩১  

|১৮.৪| 

২৭,৮৭০  

 

২৮,৬৩৮ 

(২.৭)  

১৪.৯ 

নুন্নন যাজস্ব 

ন্যান্য ব্য 

১,২০,১২৭ 

|১৩.১| 

১,১৩,৬৪৮ 

|১২.৪| 

১,৩৬,৭৩১ 

|১৩.১| 

২৩,৪২৯ ২৩,৫৯১ 

(০.৬৯) 

১৭.২  

ফান্তল যক ঈন্নন 

কভ যসূন্তচ 

৪১,০৮০ 

|৪.৫| 

৩৬,২৬৯ 

|৪.০| 

৫৫,০০০ 

|৫.৩| 

৪,৪৪১ 

 

৫,০৪৬  

(১৩.৬) 

৯.২  

ঈৎঃ  ন্তন্তজএ, অআএভআন্তড, থ য ন্তফবাগ 

সনাটঃ ফন্ধনীয | | ভাজঝয ংখ্যা ন্তজন্তডন্ত’য তাং ন্তজজফ সদখাজনা জজছ 

ফন্ধনীয () ভাজঝয ংখ্যা গত ফছজযয একআ ভজয তুরনা তকযা হ্রা/ বৃন্তি সদখাজনা জজছ 

 গত ২০১১-১২থ যফছজয সভাট  ব্য জজছ ১,৪৯,৯১৭ সকাটি টাকা মা ংজান্তধত ফাজজজটয  প্রা ৯৩.০ 

তাং এফং পূফ যফতী ২০১০-১১ থ যফছজযয তুরনা ১৬.৮৭ তাং সফন্ত। 

 গত ২০১১-১২থ য ফছজয ফান্তল যক ঈন্নন কভ যসূন্তচ ব্য ঈজল্লখজমাগ্য াজয (৮.৯৭ তাং) বৃন্তি সজজছ। 

 চরন্তত ২০১২-১৩থ য ফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক নুন্নন  ন্যান্য ব্য গত থ য ফছজযয একআ ভজয তুরনা  

০.৬৯ তাং বৃন্তি সজজছ।  

o চরন্তত থ য ফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক বতুযন্তক ফাফদ সভাট ১৭৬০ সকাটি টাকা ছাড় কযা জজছ।  

 প্রথভ প্রান্তিজক ফান্তল যক ঈন্নন কভ যসূন্তচ ব্য গত থ য ফছজযয একআ ভজয তুরনা ১৩.৬ তাং সফন্ত। চরন্তত 

থ যফছজযয প্রথভ প্রান্তিক ম যিফান্তল যক ঈন্নন কভ যসূন্তচ খাজত সভাট ফযাজেয ৯.২ তাং ব্য জজছ। ন্তফগত 

থ যফছজয একআ ভজ মা ন্তছর ৯.৬ তাং। 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

(
  
 টি
 
 
  
 

)

 নুন্ন   হ    ন্য           উন্ন                  

  খ  ত্র -৩           (    -      )

২০ ১১-১২ (    -       )   ২০ ১২ -১৩ (    -       )   

১৯ 



 

                                   

 
খ.২. ১০ টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয ফাজজট ব্য 

াযন্তণ ৪- ১০টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয ফাজজট ব্য ন্তযন্তিন্তত 
(ংখ্যামূ সকাটি টাকা) 

ভন্ত্রণার ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ফাজজট ফাজজজটয ং 

(%) 

২০১২-১৩ 

 (জুরাআ-সজন্ফম্বয) 

 ংজান্তধত 

ফাজজট 

প্রকৃত ব্য ব্য ফযাজেয ং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১ ২ 

িানী যকায ন্তফবাগ ১০,৩৯২ ৯,৪৪১ ১২,৪৩৩ ৬.৫ ১,৭৬৭ ১৪.২ 

ন্তক্ষা ভন্ত্রণার ১০,৬৩৩ ১০,৫৮০ ১১,৫৮৩ ৬.০ ২,৪১১ ২০.৮ 

প্রাথন্তভক  গণন্তক্ষা 

ভন্ত্রণার 

৭,৭২৭ ৮,১৫৭ ৯,৮২৫ ৫.১ ১,৬০৩ ১৬.৫ 

স্বািয  ন্তযফায কল্যাণ 

ভন্ত্রণার 

৮,১৪৯ ৭,৪৬৯ ৯,৩৩৪ ৪.৯ ১,১৬৭ ১২.৫ 

কৃন্তল ভন্ত্রণার ৯,২৬০ ৯,৭৬১ ৮,৯১২ ৪.৬ ১,৬৭৩ ১৮.৮ 

ন্তফদ্যযৎ ন্তফবাগ ৭,১৯২ ৬,৯৬৫ ৭,৮৯৬ ৪.১ ১,১৩১ ১৪.৩ 

দ্যজম যাগ ব্যফিানা  

ত্রাণ ন্তফবাগ 

৫,৪৫১ ৪,২৮২ ৫,৮২৬ ৩.০ ৩৪ ০.৬ 

সযরজ ন্তফবাগ ৩,৭৯১ ৩৫৮৬ ৪,৯০০ ২.৬ ৩৯৫ ৮.১ 

ড়ক ন্তফবাগ ৪,১৮১ ৩৭০১ ৪,২৪৫ ২.২ ৫৮১ ১৩.৭ 

ান্তন ম্পদ ভন্ত্রণার ২,২৬১ ২,১৩৪ ২,৮৯৩ ১.৫ ২৮৪ ৯.৮ 

সভাট (১০টি বৃৎ 

ভন্ত্রণার) 

৬৯,০৩৬ ৬৬,০৭৮ ৭৭,৮৪৬ ৪০.৬ ১১,০৪৫ ১৪.২ 

ন্যান্য ভন্ত্রণার  

ন্তফবাগ 

৯২,১৭৪ ৮৩,৮৩৩ ১,১৩,৮৯১ ৫৯.৪ ১৭,৫৯২ ১৫.৫ 

ফ যজভাট ব্য ১,৬১,২১০ ১,৪৯,৯১১ ১,৯১,৭৩৭ ১০০.০ ২৮,৬৩৮ ১৪.৯ 

ঈৎঃ থ য ন্তফবাগ  অআএভআন্তড 

 ২০১২-১৩ থ য ফছজযয ফাজজজট – 

 ১০ টি ভন্ত্রণারজয ন্তফযীজত ফযাে সভাট ফাজজজটয  ৪০.৬ তাং 

 ন্যান্য ভন্ত্রণার/ ন্তফবাজগয ন্তফযীজত ফযাে সভাট ফাজজজটয ৫৯.৪ তাং 

 ২০১২-১৩ থ য ফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক সভাট ব্য ফাজজজটয ১৪.৯ তাং 

 ১০ টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয ব্য  ১৪.২ তাং 

 ন্যান্য ভন্ত্রণার/ন্তফবাজগয ব্য  ১৫.৫ তাং 

২০ 



 

                                   

খ.৩. ১০ টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয ফান্তল যক ঈন্নন কভ যসূন্তচ ফাস্তফান ন্তযন্তিন্তত 

াযন্তণ ৫- ১০ টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয ফান্তল যক ঈন্নন কভ যসূন্তচ ফাস্তফান ন্তযন্তিন্তত 

(ংখ্যামূ সকাটি টাকা) 
ভন্ত্রণার/ন্তফবাগ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

ফযাে  

(প্রকল্প ংখ্যা) 

এন্তডন্ত’য ং 

(%) 

২০১২-১৩ ফান্তল যক ঈন্নন কভ যসূন্তচ 

(জুরাআ-সজন্ফম্বয) 

 ংজান্তধত 

ফাজজট 

প্রকৃত ব্য ব্য ব্যজয 

ং (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

িানী যকায ন্তফবাগ ৮৮৬৫.২ ৮২২৮.০ ১০২২৩.৪ 

(১৩৪) 

১৮.৬ ১৭৫২.১ ১৭.১ 

ন্তফদ্যযৎ ন্তফবাগ ৭১৮৫.৮ ৭১৫৭.৪ ৭৮৪৯.৬ 

(৫২) 

১৪.৩ ১৭৪১.০ ২২.২ 

প্রাথন্তভক  গণন্তক্ষা 

ভন্ত্রণার 
২৪৬০.৩ ২৪১৭.৯ ৪৩৩৩.১ 

(১৪) 

৭.৯ ৭০৭.০ ১৬.৩ 

স্বািয  ন্তযফায 

কল্যাণ ভন্ত্রণার 
৩০৩৫.৫ ২৬৬১.৬ ৩৬৯৮.৪ 

(২৪) 

৬.৭ ১৮৭.৫ ৫.১ 

সযরজ ন্তফবাগ ২২৬৫.৭ ১৯০৮.০ ৩২৯৫.৫ 

(৪৪) 

৬.০ ২৪৮.৫ ৭.৫ 

ড়ক ন্তফবাগ ২৭২৯.০ ২৬২০.৫ ২৫৩১.১ 

(১৪৫) 

৪.৬ ৬৩৩.০ ২৫.০ 

ন্তক্ষা ভন্ত্রণার ১৯৭৫.৮ ১৯০৫.০ ২৪৮৫.৭ 

(৭৫) 

৪.৫ ৪২২.৭ ১৭.০ 

ান্তন ম্পদ ভন্ত্রণার ১৫২৪.১ ১৪০৯.৫ ২১০৫.৮ 

(৪৬) 

৩.৮ ১০৯.২ ৫.২ 

ন্তল্প ভন্ত্রণার ৭৮৬.৫ ৭৭৫.৩ ১৭২২.৩ 

(২৬) 

৩.১ ৬৭.৩ ৩.৯ 

জ্বারান্তন  খন্তনজ 

ম্পদ ন্তফবাগ 
৭৩৮.৮ ৭৪৬.০ ১৫৮০.৯ 

(৩১) 

২.৯ ৬৬.৪ ৪.২ 

     সভাট 
 (১০টি ভন্ত্রণার) 

৩১৫৬৬.৮ ২৯৮২৯.৩ ৩৯৮২৫.৮ 

(৫৯১) 

৭২.৪ 5933.8 

 

১৪.৯ 

ন্যান্য ভন্ত্রণার  

ন্তফবাগ 
৯৫১৩.২ ৮০৪৮.৭ ১৫১৭৪.২ ২৭.৬  1077.2 

 

৭.১ 

সভাট  ৪১০৮০.০ ৩৭৮৭৮.১ ৫৫০০০.০ ১০০  ৭০১১.০ ১৩ 

ঈৎঃ অআএভআন্তড  

 ১০ টি বৃৎ ভন্ত্রণারজয নুকূজর ফান্তল যক ঈন্নন কভ যসূন্তচয ৭২.৪ তাং ফযাে কযা জজছ 

 প্রথভ প্রান্তিজক ১০টি ভন্ত্রণারজয ব্য জজছ সভাট ফযাজেয ১৪.৯ তাং 

 ন্যান্য ন্তফবাগ  ভন্ত্রণারজয নুকূজর ফযােকৃত ২৭.৬ তাং জথ যয ভজে ব্য জজছ ৭.১ তাং 

 

 

২১ 



 

                                   

গ. বাজজট ভারসাম্য ও অর্ থায়ন 

 
গ.১. ফাজজট বাযাম্য  থ যান 

াযন্তণ ৬: ফাজজট বাযাম্য  থ যান 

(ংখ্যামূ সকাটি টাকা) 
খাত ২০১১-১২ ২০১২-১৩ জুরাআ-সজন্ফম্বয 

 ংজান্তধত 

ফাজজট 

প্রকৃত ফাজজট ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ফাজজট বাযাম্য -৪১,৮৬২  

|৪.৬| 

-৩২,৫৮০  

|৩.৬| 

-৪৬,০১৭ 

|৪.৪| 

-২,৩৭২ 

 

৫,৭৯৫ 

থ যান -৪১,৮৬২  

|৪.৬| 

-৩২,৫৮০  

|৩.৬| 

-৪৬,০১৭ 

|৪.৪|  

-২,৩৭২ 

 

৫,৭৯৫ 

বফজদন্তক ৭,৩৯৯ 

|০.৮| 

২,৩৯৭  

|০.৩| 

১২,৫৪০  

|১.২ | 

-১,০৭৪ ২০০ 

বযিযীণ ৩৪,৪৬৯  

|৩.৮| 

৩০,১৮১  

|৩.৩| 

৩৩,৪৮৪  

|৩.২ | 

৩,৪৫৭ -৫,৯৯৫  

ব্যাংক ২৯,১১৫ ২৭,১৮৮ ২৩,০০০ ৭,৬৬৮ ১৪ 

ব্যাংক ফন্তভূ যত ৫৩৫৪ ২,৯৯৫  ১০,৪৮৪  -৪,২১১  -৬,০০৯ 

ঈৎঃ থ য ন্তফবাগ   অআএভআন্তড 

সনাটঃ ফন্ধনীয | | ভাজঝয ংখ্যা ন্তজন্তডন্ত’য তাং ন্তজজফ সদখাজনা জজছ 

 ফাজজজট ব্যাংক ঈৎ জত নীট থ যাজনয প্রাক্করন ধযা জজছ ২৩,০০০ সকাটি টাকা।  ন্তফজদন্ত ঋণ  

নুদাজনয প্রফা বৃন্তি াা ফাজজট বাযাম্য ধনাত্মক 

 
গ.২. বফজদন্তক াতা ন্তযন্তিন্তত 

াযন্তণ-৭- বফজদন্তক াতা ন্তযন্তিন্তত 

(ংখ্যামূ সকাটি টাকা) 

খাত ২০১১-১২ ২০১২-১৩ জুরাআ-সজন্ফম্বয 

 ংজান্তধত 

ফাজজট 

প্রকৃত ফাজজট ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

নীট থ যান ৭,৩৯৯ ২,৩৯৭ ১২,৫৪০ -১,০৭৪ ২০০ 

ঋণ ১৪,০৩৬ ৮,২৮৫ ২০,৩৯৮ ৩৬৩ ১,৮৭৭ 

নুদান ৪,৪৬০ ৩,৫৫৮ ৬,০৪৪ ৭২ ১২৩ 

ঋণ ন্তযজাধ -৬,৬৩৭ -৫,৮৮৮ -৭,৮৫৮ -১,৪৩৭ -১,৬৭৭ 

ঈৎ: ন্তন্তজএ/থ য ন্তফবাগ 

 ২০১২-১৩ থ য ফছজযয প্রথভ প্রান্তিজকয নীট থ যান এফং ঋণ গত থ য ফছজযয একআ ভজয তুরনা 

সফজড়জছ।  

২২ 



 

                                   

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরররিরি 

ঘ.১. মুদ্রা  ঋণ প্রফা 

াযন্তণ ৮: মুদ্রা  ঋণ ন্তযন্তিন্তত 

(জভাদ সজল ফছযন্তবন্তত্তক তকযা ন্তযফতযন) 

খাত জুন/১১ অগস্ট/১১ জুন/১২ অগস্ট/১২ 

1 ৩ ৪ ৫ 

hÉ¡fL j¤â¡ plhl¡q ২১.৩ ২১.৬ ১৭.৪ ১৭.৫ 

AiÉ¿¹l£Z GZ ২৭.৪ ২৭.০ ১৯.৫ ১৮.৬ 

hplL¡¢l M¡a GZ ২৫.৮ ২৩.২ ১৯.৭ ১৯.৯ 

ঈৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক  

 বযিযীণ ঋজণয প্রবৃন্তি হ্রাজয াজথ াজথ মুদ্রা যফযাজয প্রবৃন্তি কজভজছ। 

 

ঘ.2. ন্তযজাবয মুদ্রা  এয প্রধান ঈাদান 

াযন্তণ ৯: ন্তযজাব য মুদ্রা  এয প্রধান ঈাদান 
(জভাদ সজল ফছযন্তবন্তত্তক তকযা ন্তযফতযন) 

খাত জুন/১১ অগস্ট/১১ জুন/১২ অগস্ট/১২ 

1 ২ ৩ ৪ ৫ 
¢lS¡iÑj¤â¡ ২১.০ ১৭.৫ ৮.৯ ৭.৩ 

নীট °hc¢nL pÇfc ০.৩ ২.৬ ১২.১ ২১.৬ 
নীট AiÉ¿¹l£Z pÇfc ১১৯.১ ৬৪.১ ২.৩ -২০.৭ 

ঈৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক  

  সরনজদন বাযাজম্য ন্তফরূ চা প্রন্ততত কযা  মূল্যস্ফীন্তত ন্তনন্ত্রজণয রজক্ষয গত থ যফছজযয ভাঝাভান্তঝ 

জত ফাংরাজদ ব্যাংক কর্তযক ংমত মুদ্রানীন্তত গ্রণ কযা । মায পজর নীট বযিযীণ ম্পজদয প্রবৃন্তি 

হ্রা সজজছ। ন্যন্তদজক, সযন্তভট্যান্প প্রফা বৃন্তি  অভদান্তন ব্য হ্রা াা নীট বফজদন্তক ম্পদ 

সফজড়জছ। ান্তফ যকবাজফ, অগস্ট’ ১২ সজল ন্তযজাবয মুদ্রায ফছযন্তবন্তত্তক প্রবৃন্তি কজভজছ। 
ঘ.৩. কৃন্তল  ন্তল্প ঋণ ন্তফতযণ 

াযন্তণ ১০: কৃন্তল  ন্তল্প ঋণ ন্তফতযণ 
(জকাটি টাকা) 

খাত ২০১১-১২ (জুরাআ-সজন্ফম্বয) ২০১২-১৩ (জুরাআ-সজন্ফম্বয) 

 ন্তফতযণ প্রবৃন্তি (%) ন্তফতযণ প্রবৃন্তি (%) 

কৃন্তল ঋণ ১৭৭৬.১ -১০.৮ ১৯৭৮.৪ ১১.৪ 

ঈৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক  

 চরন্তত থ যফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক কৃন্তল ঋজণয প্রবৃন্তি গত থ য ফছজযয একআ ভজয তুরনা ঈজল্লখজমাগ্য 

াজয বৃন্তি সজজছ 

 গত ২০১১-১২ থ যফছজয সভান্তদ ন্তল্প ঋণ ন্তফতযজণয ন্তযভাণ দাঁড়া ৩৫,২৭৮ সকাটি টাকা মা পূফ যফতী 

থ যফছজযয তুরনা ৯.৭ তাং সফন্ত। ন্তফজল কজয, এন্তপ্রর-জুন’১২ ভকাজর সভান্তদ ন্তল্প ঋণ 

ন্তফতযজণয ন্তযভাণ ন্তছর ১০,২১৮ সকাটি টাকা পূফ যফতী থ যফছজয একআ ভজ মা ন্তছর ৭,৬৭৫ সকাটি টাকা। 

২৩ 



 

                                   

                          ঙ.  ববজেরিক খাি 

ঙ.১. যপ্তান্তন ন্তযন্তিন্তত  
 

াযন্তণ ১১:  অভদান্তন  যপ্তান্তন ন্তযন্তিন্তত  

খাত ২০১১-১২ জুরাআ-সজন্ফম্বয 

  ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

১ ২ ৩ ৪ 

যপ্তান্তন (ন্তভ. ভান্তকযন ডরায) ২৪২৮৭.৭ 
 

৬১৬৩.৭ 

 

৬২৯১.৪ 
 

    প্রবৃন্তি (%) ৫.৯ 

 
২২.৬ ২.১ 

অভদান্তন  (ন্তভ. ভান্তকযন ডরায) ৩৫৪৪২.৩ 

 

৮৭৮৮.৫ 

 

৮৩৩২.৩ 

     প্রবৃন্তি (%) ৫.৫ 

 

২৫.২ -৫.২ 

ঈৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক  যপ্তান্তন ঈন্নন বুযজযা; (প্রবৃন্তি: পূফ যফতী থ যফছজযয একআ ভজয তুরনা) 

 ২০১২-১৩ থ যফছজযয জুরাআ-সজন্ফম্বয ভকাজর যপ্তান্তন খাজত ন্তজযত প্রবৃন্তি ২.১ তাং  
 ভন্দা প্রবান্তফত যপ্তান্তন খাজতয প্রবৃন্তি এখজনা মজথি দৃঢ়  ন্তিন্ততীর ন  
 ২০১২-১৩ থ যফছজযয প্রথভ প্রান্তিজক অভদান্তন খাজত ফ যজভাট ব্য ৮৩৩২.৩ ন্তভন্তরন ভান্তকযন ডরায। 

অভদান্তন প্রবৃন্তি -৫.২ তাং   

 খাদ্যণ্য  সজট্রান্তরাজভয নতুন কজয মূল্যবৃন্তিয কাযজণ এফং দ্মা সতু  এভঅযটি’য ভজতা বৃৎ 

প্রকল্পমূজয কাজ শুরু জর অগাভী ন্তদনগুজরাজত অভদান্তন ব্য ফাড়জত াজয। 

ঙ.২. সযন্তভট্যান্প ন্তযন্তিন্তত 
াযন্তণ ১২: সযন্তভট্যান্প ন্তযন্তিন্তত  

 

খাত ২০১১-১২ জুরাআ-সজন্ফম্বয 

  ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

১  ২ ৩ ৪ 

সযন্তভট্যান্প (ন্তভ. ভান্তকযন ডরায) ১২৮৪৩.৪ ২৯৭২.৮ ৩৫৫৮.৬ 
    প্রবৃন্তি (%) ১০.২ ১১.৮ ১৯.৭ 

ঈৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক (প্রবৃন্তি: পূফ যফতী থ যফছজযয একআ ভজয তুরনা) 

 চরন্তত ২০১২-১৩ থ যফছজযয জুরাআ-সজন্ফম্বয ভকাজর সযন্তভট্যাজন্পয প্রবৃন্তি ন্তফগত থ য ফছজযয একআ 

ভজয তুরনা প্রা ২০ তাং সফন্ত 
 সভৌসুভ-প্রবাফ (ইদ  দ্যগ যাপূজা) াম্প্রন্ততক ভজ প্রফা-অ বৃন্তিজত ফদান সযজখজছ ফজর ভজন  
 যকাজযয আন্ততফাচক ন্তফন্তবন্ন দজক্ষজয পজর চরন্তত থ যফছজয সযন্তভট্যাজন্পয প্রবৃন্তি ফাড়জফ ফজর অা 

কযা মা 

২৪ 



 

                                   

ঙ.৩. বফজদন্তক মুদ্রায ন্তযজাবয 
াযন্তণ ১৩: বফজদন্তক মুদ্রায ন্তযজাব য ন্তযন্তিন্তত 

 

খাত ৩০ জুন 

 ২০১১  

৩০ সজন্ফম্বয 

২০১১ 

৩০ জুন 

 ২০১২ 

৩০ সজন্ফম্বয 

২০১২ 

প্রবৃন্তি 

 (%) 

১ ৪ ৫ ৪ ৫ ৬ 

বফজদন্তক মুদ্রায ন্তযজাবয  

(ন্তভ. ভান্তকযন ডরায) 

১০৯১১.৫ ৯৮৮৩.৬ ১০৩৬৪.৪ ১১২৫২.১ ১৩.৮* 

অভদান্তন ভা ন্তজজফ ৩.৮  ৩.৪ ৩.৫ ৩.৮  - 

ঈৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক (* ৩০ সজন্ফম্বয'১১ এয তুরনা ৩০ সজন্ফম্বয'১২ -এয প্রবৃন্তি) 

 চরন্তত থ য ফছজযয সজন্ফম্বয সজল বফজদন্তক মুদ্রায ন্তযজাজবযয ন্তযভাণ প্রা ১১,২৫২ ন্তভন্তরন ভান্তকযন 

ডরায মা গত থ য ফছজযয একআ ভজয তুরনা প্রা ১৪ তাং সফন্ত 
 

চ. মূল্যস্ফীন্তত 
 

চ.১. মূল্যস্ফীন্ততয গন্ততধাযা 

াযন্তণ ১৪: মূল্যস্ফীন্ততয গন্ততধাযা (ন্তবন্তত্ত ফছয ১৯৯৫-৯৬) 

(জন্ট-টু-জন্ট) 
 

মূল্যস্ফীন্তত (%) 

২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

জুরাআ অগি সজন্ফম্বয জুরাআ অগি 
 

সজন্ফম্বয 

 

াধাযণ ১০.৯ ১১.২ ১১.৯ ৮.০ ৭.৯ ৭.৩ 

খাদ্য ১৩.৪ ১২.৭ ১৩.৭ ৬.৩ ৭.১ ৬.১ 

খাদ্য-ফন্তভূ যত ৬.৪ ৮.৭ ৮.৭ ১১.৫ ৯.৫ ৯.৯ 

ঈৎ: ফাংরাজদ ব্যাংক 

 ২০১১-১২ থ য ফছজযয প্রথভ ন্ততন ভাজয (জুরাআ-সজন্ফম্বয) তুরনা ফতযভান থ য ফছজযয একআ ভজ 

মুল্যস্ফীন্তত ঈজল্লখজমাগ্য াজয কজভজছ। খাদ্য মূল্যস্ফীন্তত হ্রাজয াজথ াজথ াধাযণ মূল্যস্ফীন্তত 

ধাযাফান্তকবাজফ কজভজছ   

 কৃন্তলখাজত জিালজনক প্রবৃন্তি এফং সকন্দ্রী ব্যাংজকয নুসৃত ংমত মুদ্রানীন্তত চরন্তত থ যফছজয 

মূল্যস্ফীন্ততয ম্ভাব্য চা প্রভজণ আন্ততফাচক ভূন্তভকা যাখজফ। তজফ, ভেপ্রাজচয যাজননন্ততক ন্তিযতা  

আযানজক ন্তঘজয ভূ-যাজননন্ততক ন্তনিতায কাযজণ অিজযান্ততক ফাজাজয জ্বারান্তন মূজল্য ন্তফরূ প্রবাফ 

ড়জর মূল্যস্ফীন্তত ফাড়জত াজয।   

 

২৫ 



 

                                   

 

 


