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জািীয় সংসবদ ২০১৯-২০ অর্ িবছবেে বাবজট অর্িববশবন প্রববশেি মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ও মাননীয় অর্ িমন্ত্রী
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২০১৯-২০ অর্ ি বছবেে
বাবজট হাইলাইটস
❖ মমাট োজস্ব আয় প্রাক্কলন
➢ জািীয় োজস্ব মবার্ ি উৎস হবি
➢ জািীয় োজস্ব মবার্ ি বর্হর্ভিি উৎস হবি
➢ কে বর্হর্ভিি উৎস হবি

৩,৭৭,৮১০ মকাটি টাকা
৩,২৫,৬০০ মকাটি টাকা
১৪,৫০০ মকাটি টাকা
৩৭,৭১০ মকাটি টাকা

❖ মমাট ব্যয় প্রাক্কলন
➢ বার্ষ িক উন্নয়ন কমিসূর্ি
➢ ির্েিালনাসহ অন্যান্য খাবি বোদ্দ

৫,২৩,১৯০ মকাটি টাকা (র্জর্র্র্ি’ে ১৮.১%)
২,০২,৭২১ মকাটি টাকা
৩,২০,৪৬৯ মকাটি টাকা

ির্েিালন বাবজট র্ববেষণ
▪ প্রবণাদনা, ভর্তর্ি ক ও অনুদান ৩৫%
▪ মবিন-ভািা
২২%
▪ ঋবণে সুদ ির্েবশাি
১৬%
▪ সেবোহ ও মসবা
১২%
▪ অন্যান্য ব্যয়
১৫%
বাবজট ঘাটর্ি অর্ িায়ন
❖ মমাট বাবজট ঘাটর্ি
➢ বববদর্শক উৎস হবি অর্ িায়ন
➢ অভযান্তেীণ উৎস হবি অর্ িায়ন
▪ ব্যাংক ব্যবস্থা হবি
▪ সঞ্চয়িত্র ও অন্যান্য উৎস হবি

১,৪৫,৩৭৯ মকাটি টাকা (র্জর্র্র্ি’ে ৫.০০%)
৬৮,০১৬ মকাটি টাকা( র্জর্র্র্ি’ে ২.৩%)
৭৭,৩৬৩ মকাটি টাকা( র্জর্র্র্ি’ে ২.৭%)
৪৭,৩৬৩ মকাটি টাকা
৩০,০০০ মকাটি টাকা

➢ ২০১৯-২০ অর্ ি বছবে র্জর্র্র্ি’ে প্রবৃর্ি লক্ষ্যমাত্রা র্নি িােণ কো হবয়বছ ৮.২ শিাংশ;
➢ মূল্যস্ফীর্ি ৫.৫ শিাংশ োখাে লক্ষ্যমাত্রা র্নি িােণ কো হবয়বছ; এবং
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➢ ২০১৯-২০ অর্ ি বছবেে বাবজবটে মাধ্যবম সপ্তম িঞ্চবার্ষ িক ির্েকল্পনাে লক্ষ্যসমূহ অজিবনে প্রয়াস িালাবনা হবব।
োজস্ব আহেবণে িদবক্ষ্িসমূহঃ
➢ োজস্ব আহেণ বৃর্ি কো হবব কবেে আওিা র্বস্তৃি কবে, এ কাজটি কোে লবক্ষ্য মদবশে সকল উিবজলা, প্রবয়াজবন
মরার্ মসন্টােসমূবহ প্রবয়াজনীয় জনবল ও সহায়ক অবকাঠাবমাসহ োজস্ব অর্িস স্থািন কো হবব । ২০১৯-২০ অর্ ি
বছবেে বাবজবট র্নিয প্রবয়াজনীয় দ্রবব্যে দাম বাড়বি িাবে এমন মকান কে িো হয় নাই;
➢ মদবশ িাে মকাটি নাগর্েক মধ্যম আবয়ে (Middle Income Group) অন্তর্ভিক্ত। অর্ি মদবশ আয়কে প্রদানকােী
নাগর্েবকে সংখ্যা ২১-২২ লক্ষ্। এসংখ্যা দ্রুিিম সমবয়ে মবধ্য ১ মকাটিবি মনয়া হবব।আে বাকী নাগর্েকবদেও কে
জাল (tax net) এে আওিায় মনয়াে কার্ িক্রম অব্যাহি র্াকবব;
➢ ২০১৯-২০ অর্ ি বছে মর্বক দীঘ ি প্রর্ির্ক্ষ্ি ভযাট আইন,২০১২ বাস্তবায়ন হবি র্াবে। এই আইনটিে র্র্ার্র্
বাস্তবায়বন প্রবয়াজনীয় জনবলসহ আনুষার্িক সব েকবমে সহায়িা র্নর্িি কো হবব। সেকার্ে এবং মবসেকার্ে
খাবিে সমন্ববয় গঠিি একটি ‘মর্ৌর্ ওয়ার্কিং গ্রুি’ (Joint Working Group) র্াকবব, র্াো আইনটিে বাস্তবায়ন
িদাের্ক কেববন;
➢ সকল কে আইন (আয়কে, ভযাট এবং কাস্টমস) স্বেিাে সাবর্ সহজভাবব প্রণয়ন কবে িা সকবলে কাবছ
সহজববাধ্য কবে উিস্থািন কো হবব;
➢ ভযাট আহেবণ স্বেিা আনবি সকল ব্যবসা প্রর্িষ্ঠাবনে জন্য Electronic Fiscal Device (EFD) স্থািবনে
উবযাগ রহণ কো হবব;
➢ ১৫ শিাংশ মূসবকে িাশািার্শ র্নর্দ িষ্টকৃি িণ্য ও মসবাে মক্ষ্বত্র ৫, ৭.৫ ও ১০ শিাংশ মূসক িার্ ি কো হবব;
➢ কে আহেণ কার্িি ির্ িাবয় র্নবয় র্াওয়া সম্ভব হবব র্খন কে োজস্ব ব্যবস্থািনায় সকল প্রকাে অব্যবস্থািনা, দুনীর্ি
ও অিিয় মোি কো র্াবব। মসই জন্য োজস্ব ব্যবস্থািনাবক শিভাগ অবটাবমশবনে আওিায় আনা হবব। ববের্
ওয়যােহাউস ব্যবস্থািনায় স্বেিা বলবৎ কো হবব । র্মথ্যা মঘাষণা র্দবয় মালামাল খালাস বন্ধ কো হবব;
➢ মদবশ আমদার্ন ও েপ্তার্নে সকল িণ্য শিভাগ স্ক্যানাে মমর্শন এে মাধ্যবম স্ক্যার্নং কো হবব। আমদার্নে র্বিেীবি
ওভাে ইনভবয়র্সং ও আোে ইনভবয়র্সং হয় র্কনা িা শিভাগ িেীক্ষ্া কবে মদখা হবব। িাে জন্য র্ববশষার্য়ি
ইউর্নট (special wing) মখালা হবব। জািীয় োজ্স্স্বববাবর্ িে সকল কমিকিিা ও কমিিােীে কমিদক্ষ্িা সৃজবন র্ববশষ
উবযাগ রহণ কো হবব এবং
➢ র্বর্ভন্ন খাবি কে অব্যাহর্ি (exemption) র্িটা সম্ভব ির্েহাে কো হবব। অস্বাভার্বক মকান কােণ ব্যর্িি SRO
জােী কো ির্েহাে কো হবব।
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২০১৯-২০ অর্ িবছবেে বাবজট অর্িববশবনে ছর্ব
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সামর্রক ব্যয় কাঠাবমা :
র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয় ও র্বভাবগে সম্পার্দি কাবজে মের্ণর্বন্যাস অনুর্ায়ী কাজগুবলাবক ৩টি প্রিান ভাবগ ভাগ কো হয়, র্র্া :
সামার্জক অবকাঠাবমা, মভৌি অবকাঠাবমা ও সািােণ মসবা খাি। ২০১৯-২০ অর্ ি বছবেে বাবজবট সামার্জক অবকাঠাবমা
খাবি বোদ্দ োখা হবয়বছ মমাট বোবদ্দে ২৭ ৪১.শিাংশ; মভৌি অবকাঠাবমা খাবি বোদ্দ োখা হবয়বছ ৩১.৪৬ শিাংশ ও
সািােণ মসবা খাবি বোদ্দ োখা হবয়বছ মমাট বোবদ্দে ২৩.৬৩ শিাংশ । সেকার্ে-মবসেকার্ে অংর্শদার্েত্ব (PPP), র্বর্ভন্ন
র্শবল্প আর্র্ িক সহায়িা, ভর্তর্ি ক, োষ্ট্রায়ত্ত, বার্ণর্জযক ও আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠাবন র্বর্নবয়াবগে জন্য ব্যয় বাবদ বোদ্দ োখা হবয়বছ
মমাট বোবদ্দে ৬.৩৫ শিাংশ; সুদ ির্েবশাি বাবদ বোদ্দ োখা হবয়বছ মমাট বোবদ্দে ১০.৯১ শিাংশ; র্নট ঋণদান (Net
lending) ও অন্যান্য ব্যয় খাবি বোদ্দ োখা হবয়বছ মমাট বোবদ্দে ০.২৪ শিাংশ।

খাির্ভর্ত্তক কমিির্েকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন
❖ র্শক্ষ্া, স্বাস্থয ও মানবসম্পদ উন্নয়ন
➢ বিিমাবন ২৮টি মন্ত্রণালয় ও র্বভাগ র্শক্ষ্া এবং প্রর্শক্ষ্ণ সংক্রান্ত কার্ িক্রম বাস্তবায়ন কেবছ। ২০১৯-২০ অর্ িবছবে
এ বাবদ মমাট বোদ্দ ৮৭,৬২০ মকাটি টাকা র্া মমাট বাবজট বোবদ্দে ১৬.৭৫ শিাংশ এবং র্জর্র্র্ি’ে ৩.০৪
শিাংশ;
➢ দীঘ ির্দন িবে বন্ধ র্াকা এমর্িওর্ভর্ক্ত কার্ িক্রবমে জন্য বাবজবট প্রবয়াজনীয় অবর্ িে মর্াগান োখা হবয়বছ;
➢ প্রার্র্মক স্তে মর্বক র্শক্ষ্াে সব িস্তবে উিযুক্ত এবং প্রর্শর্ক্ষ্ি র্শক্ষ্বকে কাবছ র্শক্ষ্া ব্যবস্থাবক হস্তান্তে কেবি
হবব। এজন্য র্শক্ষ্াে সকল স্তবেে জন্য উিযুক্ত র্শক্ষ্ক বাছাইকেণ, িাবদে প্রর্শক্ষ্ণ, সমবয়ািবর্াগী র্শক্ষ্াে
র্বষবয় কার্েকুলাম র্নি িােণ কো হবব; এবং
➢ স্বাস্থয ও ির্েবােকল্যাণ সংক্রান্ত কার্ িক্রম ১২টি মন্ত্রণার্বভাগ বাস্তবায়ন কেবছ । ২০১৯-২০ অর্ িবছবে স্বাস্থযখাবি
মমাট বোদ্দ ২৯,৪৬৪ মকাটি টাকা র্া র্জর্র্র্ি’ে ১.০২ শিাংশ এবং মমাট বাবজট বোবদ্দে ৫.৬৩ শিাংশ প্রস্তাব
কো হবয়বছ।
❖ কমিসংস্থান সৃর্ষ্ট
➢ আগামী ২০৩০ সাবলে মবধ্য র্িন মকাটি মানুবষে কমিসংস্থান সৃর্ষ্টে মাধ্যবম মবকােবত্বে অবসান ঘটাবনা হবব;
➢ যুবকবদে মবধ্য সকল প্রকাে ব্যবসা উবযাগ (start up) সৃর্ষ্টে জন্য ২০১৯-২০ অর্ ি বছবেে বাবজবট ১০০ মকাটি
টাকা বোদ্দ োখা হবয়বছ;
➢ র্ববদবশ কমী মপ্রেবণে মক্ষ্বত্র দক্ষ্িা উন্নয়বনে র্বষবয় মজাে প্রবিষ্টা অব্যাহি র্াকবব;
➢ মের্মট্যান্স মপ্রেবণ বর্ি িি ব্যয় লাঘব কো এবং ববি িবর্ অর্ ি মপ্রেণ উৎসার্হি কোে জন্য প্রবার্স বাংলাবদর্শবদে
মপ্রর্েি অবর্ িে ওিে ২০১৯-২০ অর্ িবছে হবি ২ শিাংশ হাবে প্রবণাদনা প্রদান কো হবব। এ বাবদ ৩,০৬০ মকাটি
টাকা বোদ্দ োখা হবয়বছ। এে িবল ববি িযাবনবল মের্মট্যান্স প্রবাহ উবেখবর্াগ্য হাবে বৃর্ি িাবব এবং হুর্ে ব্যবসা
র্নরুৎসার্হি হবব; এবং
➢ প্রবাসী কমীবদে বীমা সুর্বিাে আওিায় আনাে জন্য প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা রহণ কো হবব।
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❖ মভৌি অবকাঠাবমা
➢ ির্েকর্ল্পি ও সমর্ন্বি আধুর্নক গণির্েবহণ ব্যবস্থা গবড় মিালাে লবক্ষ্য Revised Strategic Transport
Plan (2015-35) বাস্তবায়ন কো হবে। এে আওিায় বাংলাবদবশে প্রর্ম মমবরাবেল, উত্তো হবি মর্ির্িল
ির্ িন্ত MRT Line-6 র্নমিাবণে কাজ পুবোদবম এর্গবয় িলবছ;
➢ হর্েি শাহজালাল র্বমান বন্দে হবি গাজীপুে ির্ িন্ত গণির্েবহণ ব্যবস্থা, বাস েযার্ির্ রানর্জট বা র্বআেটি
বাস্তবায়বনে কাজ িলবছ; এবং
➢ িার্ন সম্পদ ব্যবস্থািনা ও জলবায়ু ির্েবিিন মমাকার্বলায় নদী ভািন কবর্লি এলাকাে ক্ষ্র্িরস্ত জনসািােবণে
পুন িবাসবনে জন্য ১০০ মকাটি টাকা বোদ্দ োখা হবয়বছ ।
❖ স্থানীয় সেকাে ও িেী উন্নয়ন
র্নব িািনী ইশবিহাে - এ বর্ণ িি- ২০১৮ -‘আমাে রাম আমাে শহে’ এ িােণাটিবক র্ভর্ত্ত কবে রাবমে সকল ববর্শষ্টয
বজায় মেবখ রাম ির্ িাবয়➢ কৃর্ষর্ন্ত্র মসবাবকন্দ্র ও ওয়াকিশি স্থািন কো হবব;
➢ উৎিাদনশীল কমিসংস্থান সৃর্ষ্ট, হাল্কা র্ন্ত্রিার্ি বির্ে ও বাজােজািকেবণ ঋণ সুর্বিাসহ প্রবয়াজনীয় সহায়িা প্রদান
কো হবব;
➢ িেী এলাকায় উন্নি মর্াগাবর্াগ অবকাঠাবমা স্থািন;
➢ আধুর্নক স্বাস্থযবসবা ও র্শক্ষ্াে সুবর্াগ বির্ে;
➢ র্নোিদ িার্ন ও স্যার্নবটশন ব্যবস্থা প্রবিিন;
➢ র্বদুযৎ ও জ্বালার্ন সেবোহ বৃর্ি; এবং
➢ কর্ম্পউটাে ও দ্রুিগর্িে ইন্টােবনট সুর্বিা প্রদানসহ প্রর্িটি রামবক আধুর্নক শহবেে সকল সুর্বিার্দ প্রদান এবং
নাগর্েক জীববনে মাবনান্নয়বনে লবক্ষ্য কমিির্েকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়বনে উবযাগ মনয়া হবব।
❖ কৃর্ষ খাি
➢ কৃর্ষিণ্য েপ্তার্নে মক্ষ্বত্র ২০ শিাংশ নগদ প্রবণাদনা ও কৃর্ষ মক্ষ্বত্র র্বদুযৎ িার্লি মসি র্বন্ত্রে ব্যবহাবেে জন্য
র্বদুযৎ র্ববলে উিে ২০ শিাংশ র্েববট প্রদান অব্যাহি র্াকবব।
❖ র্শল্পায়ন ও বার্ণজয
➢ বিিমাবন বির্ে মিাশাক েপ্তার্নে িােটি খাবি সবব িাচ্চ ৪ শিাংশ হাবে প্রবণাদনা প্রদান কো হবে। বির্ে মিাশাক
েপ্তার্ন বৃর্িে লবক্ষ্য ২০১৯-২০ অর্ িবছবে অবর্শষ্ট সকল খাবি বির্ে মিাশাক েপ্তার্নবি ১ শিাংশ হাবে েপ্তার্ন
প্রবণাদনা প্রদান কোে লবক্ষ্য এ বাবদ বাবজবট অর্ির্েক্ত ২,৮২৫ মকাটি টাকা বোদ্দ োখা হবয়বছ।
❖ র্র্র্জটাল বাংলাবদশ
➢ ির্তর্ ি র্শল্প র্বপ্লববে উিবর্াগী িথ্য প্রযুর্ক্তর্নভিে দক্ষ্ মানবসম্পদ গবড় মিালা হবব;
ি
➢ সামবনে র্দনগুবলাবি ন্যাবনা মটকবনালর্জ, বাবয়া মটকবনালর্জ, েববাটিক্স, আটির্ির্সয়াল
ইবন্টর্লবজন্স, মমবটর্েয়াল
সাইন্স, ইন্টােবনট অি র্র্ংস, মকায়ান্টাম কর্ম্পউটিং সহ সকল িেবনে িথ্যপ্রযুর্ক্ত র্নভিেিা বাড়াবি হবব;
➢ ২০১৯-২০ অর্ িবছবে ব্লকবিইন প্রযুর্ক্ত িেীক্ষ্ামূলকভাবব ব্যবহাে কো হবব;
➢ উদ্ভাবনী সংস্কৃর্ি গবড় মিালাে লবক্ষ্য, র্ববশষ কবে যুব সমাবজে বুর্িদীপ্ত ও মমিাসম্পন্ন উদ্ভাবনবক র্র্ার্র্ভাবব
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কাবজ লাগাবনাে জন্য সেকাে কাজ কবে র্াবব ও এ খাবি বোদ্দও োখা হবয়বছ; এবং
➢ মদবশ গববষণা ও উন্নয়ন কার্ িক্রমবক উৎসার্হি কোে জন্য সুবর্াগ সুর্বিা সৃর্ষ্ট কো হবব। এজন্য ২০১৯-২০
অর্ িবছবে বাবজবট গববষণা ও উন্নয়ন খাবি র্ববশষ বোদ্দ োখা হবয়বছ।
❖ দার্েদ্রয দূেীকেণ , সামার্জক র্নোিত্তা কমিসূর্ি ও আয় ববষম্য দূেীকেণ
➢ দার্েদ্রয এবং ববষম্য দূেীকেবণে মাধ্যবম সুবর্াবগে সমিা র্নর্িিকেবণে লবক্ষ্য সেকাে ২০২৩-২৪ সাবলে মবধ্য
দার্েদ্রয ১২.৩০ শিাংবশ এবং িেম দার্েবদ্রযে হাে ৪.৫০ শিাংবশ নার্মবয় আনাে মঘাষণা র্দবয়বছ এবং মস
অনুর্ায়ী কাজ কেবছ;
➢ ২০১৯-২০ অর্ িবছবে সামার্জক র্নোিত্তা খাবি মমাট ৭৪,৩৬৭ মকাটি টাকা বোদ্দ োখা হবয়বছ র্া মমাট বাবজবটে
১৪.২১ শিাংশ এবং র্জর্র্র্িে ২.৫৮ শিাংশ।
❖ ির্েকর্ল্পি নগোয়ন ও আবাসন
➢ মদবশে আবাসন খাি দীঘ ির্দন র্াবৎ প্রায় স্থর্বে হবয় আবছ। এ খািটি র্বকর্শি না হওয়াে অন্যিম কােণ,
স্টযাম্প র্র্উটি ও মের্জবেশন র্ি অবনক মবর্শ। এে িবল সেকাে োজস্ব হাোবে। আে অপ্রদর্শিি আবয়ে
ির্েমাণও বাড়বছ। এ সকল র্ি মর্ৌর্ক্তক ির্ িাবয় নার্মবয় আনাে উবযাগ রহণ কো হবব। এবি কবে
একর্দবক আবাসন খাবিে সম্প্রসােণ হবব অন্যর্দবক োজস্বও বাড়বব। একই সাবর্ অপ্রদর্শিি আবয়ে
প্রবণিাও কবম র্াবব।
❖ ক্রীড়া, সংস্কৃর্ি ও িমি
➢ ২০২০ সাবল মদশব্যার্ি সাড়ম্ববে জার্িে র্িিা বিবন্ধু মশখ মুর্জবে েহমাবনে জন্মশিবার্ষ িকী উদর্ািন কো
হবব। সকল স্তবেে জনগণবক সাবর্ র্নবয় মদশ-র্ববদবশ উৎসববে আর্িবক এটি উদর্ািন কোে ব্যািক প্রস্তুর্ি
িলবছ। এ জন্য ২০১৯-২০ অর্ িবছবে ির্ িাপ্ত অর্ ি বোদ্দ োখা হবয়বছ।
❖ মটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসর্র্র্জ)
➢ মটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসর্র্র্জ) অজিবন ২০৩০ সাল ির্ িন্ত র্বপুল অবর্ িে প্রবয়াজন হবব। এ িার্হদা পূেবণ
সেকাবেে িাশািার্শ মবসেকার্ে খাবিে র্ভর্মকা হবব খুবই গুরুত্বপূণ ি। র্বকল্প অর্ িায়ন র্হসাবব র্ির্ির্ি প্রকল্প
বাস্তবায়বন উৎসাহ প্রদান কো হবে ।
❖ সংস্ক্াে ও সুশাসন
আর্র্ িক খাবি সংস্ক্াে
➢ ব্যাংক মর্বক মকান ঋণ রর্হিা ঋণ রহণ কবে ঋণ মশাবি ব্যর্ ি হবল িাে জন্য মকান প্রকাে exit এে ব্যবস্থা র্ছল
না। এই কার্ িক্রমটি আইর্ন প্রর্ক্রয়ায় সুোহাে লবক্ষ্য একটি কার্ িকে Insolvency আইন ও Bankruptcy
আইবনে হাি িবে ঋণ রর্হিাবদে exit এে ব্যবস্থা মনয়া হবে;
➢ আর্র্ িক খাি (financial sector) এ র্ববশষ মকান ইন্সরুবমন্ট (financial tools) এে ব্যবহাে র্ছল না িাই
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➢
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ব্যাংকসমূহ স্বল্প মময়াবদে আমানি সংরহ কবে দীঘ ি মময়াবদে ঋণ প্রদাবন বাধ্য হবিা। এবি ভােসাম্যহীনিা
(mismatch) বির্ে হয়। এই জািীয় ভােসাম্যহীন অবস্থা দূে কোে জন্য প্রবয়াজনীয় িদবক্ষ্ি রহণ কো হবব।
একটি গর্িশীল (vibrant) বে মাবকিটসহ অন্যান্য ইন্সরুবমন্ট (financial tools) মর্মন ওবয়জ আন িাস ি বে,
মভন্িাে কযার্িটাল (venture capital), মরজার্ে বে ইিযার্দে ব্যবহাে উৎসার্হি কো হবব;
ব্যাংকসমূবহে স্বল্পবময়ার্দ আমানি ও দীঘ িবময়ার্দ ঋবণে ভােসাম্যহীনিা (mismatch) দূে কোে জন্য
প্রবয়াজনীয় িদবক্ষ্ি রহণ কো হবব;
পুর্ুঁ জ বাজাে হবি দীঘ িবময়ার্দ ঋণ সংরবহ ঋণরহীিাবদে উৎসাহ প্রদাবন কার্ িকে ব্যবস্থা রহণ কো হবব;
বাংলাবদশ ব্যাংবকে িত্ত্বাবিাবন ক্ষুদ্র র্বর্নবয়াগকােীবদে স্বার্ ি েক্ষ্াবর্ ি প্রবণাদনা স্ক্ীবমে আওিায় ৮৫৬ মকাটি
টাকা আবিিনশীল র্ভর্ত্তবি পুন:ব্যবহাবেে জন্য ছাড় কো হবয়বছ। আরহী র্বর্নবয়াগকােীবদেবক মশয়াে বাজাবে
র্বর্নবয়াগ কোে পূবব ি এ বাজাে সম্পবকি সুস্পষ্ট িােণা প্রদাবনে জন্য প্রবয়াজনীয় প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান কো হবব;
পুর্ুঁ জবাজাবেে ির্েিালন (Compliance) র্নর্িি কোে জন্য নজেদার্ে (Vigilance) মজােদাে কো হবব। এই
বাবজবট পুর্ুঁ জবাজাবেে জন্য অবনক প্রবণাদনা র্াকবছ। পুর্ুঁ জবাজাবে িার্লকার্ভক্ত মকাম্পার্নসমূবহে জন্য ১ লক্ষ্
টাকা ির্ িন্ত লভযাংশ আয় কেমুক্ত র্াকবব;
পুর্ুঁ জবাজাবে িার্লকার্ভক্ত মকাম্পার্নে মশয়াে হবি প্রাপ্ত লভযাংবশে উিে বৈি কে ির্েহাে কো হবব;
পুর্ুঁ জবাজাবে র্বর্নবয়াগবক উৎসার্হি কোে জন্য র্ববশষ প্রবণাদনাে ব্যবস্থা অব্যাহি র্াকবব; এবং
পুর্ুঁ জবাজাবে মকান রুগ্ন (sick) মকাম্পার্নবক র্র্দ মকান আর্র্ িক র্দক মর্বক সবল মকাম্পার্ন আত্মীকেণ কেবি িায়
মসটা র্বববিনা কো মর্বি িাবে। প্রবয়াজবন দেকষাকর্ষ (negotiation) এে মাধ্যবম র্কছুটা র্বর্নবয়াগ সুর্বিা
(investment allowance) র্দবয় হবলও এ কাজটা কো মগবল পুর্ুঁ জবাজাে অবনক শর্ক্তশালী অবস্থাবন আসবব।
এই প্রর্ক্রয়ায় পুর্ুঁ জবাজাবেে গভীেিা বাড়বব এবং র্স্থর্িশীলও র্াকবব।

ঝর্ুঁ ক মমাকাববলায় বীমা
➢ প্রাকৃর্িক দুবর্ িাবগ িসলহানীে ঘটনা র্নিযননর্মর্ত্তক। এ মর্বক সৃষ্ট আর্র্ িক ক্ষ্র্ি হবি কৃষকগণবক েক্ষ্াবর্ ি ‘শস্য
বীমা’ একটি pilot প্রকল্প র্হসাবব িালু কো হবব। এছাড়া বৃহৎ প্রকবল্পে মাধ্যবম সৃষ্ট সম্পবদে বীমা মদশীয় বীমা
মকাম্পার্নে মাধ্যবম সম্পন্ন কেবি হবব। প্রবয়াজবন একার্িক মকাম্পানীে সাবর্ মর্ৌর্ বীমা সম্পাদবনে ব্যবস্থা কো
হবব। Loss of Profit এে জন্য বীমা িালুে উবযাগ মনয়া হবব; এবং
➢ কােখানা ের্মকবদে জন্য দুঘ িটনাজর্নি বীমা (accident insurance) বাস্তবায়ন কো হবব।
সঞ্চয়িত্র ব্যবস্থািনাে র্র্র্জটালাইবজশন
➢ সঞ্চয়িত্র ক্রয়-র্বক্রয় ব্যবস্থািনা আধুর্নকায়বনে উবদ্দবে অর্ ির্বভাবগে উবযাবগ ‘জািীয় সঞ্চয়স্ক্ীম অনলাইন
ম্যাবনজবমন্ট র্সবস্টম’ িালুে মাধ্যবম জািীয় সঞ্চয় র্স্ক্মসমূবহে র্বক্রয়, মুনািা, নগদায়ন ইিযার্দ র্বষবয় Real
time িথ্য িাওয়া সম্ভব হবব। NID এে র্ভর্ত্তবি সঞ্চয়িত্র ক্রবয়ে ঊর্ধ্িসীমা র্নয়ন্ত্রণ কো র্াবব। রাহবকে মুনািা
ও আসল ইএিটিে মাধ্যবম স্বয়ংর্ক্রয়ভাবব ির্েবশাি কো সম্ভব হবব। সেকাবেে আর্র্ িক ব্যবস্থািনা ও শৃিলা
র্নর্িি হবব এবং এ খাবি সুদ বাবদ ব্যবয়ে ির্েমাণ ক্রমান্ববয় কবম আসবব।
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সেকার্ে কমিিােীবদে গ্রুি বীমাে আওিায় আনয়ন
➢ সেকার্ে কমিিােীবদে জন্য গ্রুি ইন্সুবেন্স নাবম একটি ব্যবস্থা র্াকবলও প্রকৃিিবক্ষ্ এটা মকান বীমা নয়। সকল
কমিিােীবক বীমাে আওিায় আনাে লবক্ষ্য র্বযমান ব্যবস্থাটিবক সংস্ক্াে কবে জীবন বীমা কবিিাবেশবনে
সহবর্ার্গিায় একটি সমর্ন্বি বীমা ব্যবস্থায় রূিান্তে কো হবব।
সাব িজনীন মিনশন প্রর্িষ্ঠাে উবযাগ
➢ প্রার্িষ্ঠার্নক ও অপ্রার্িষ্ঠার্নক খািসহ মদবশে সমর জনগবণে জন্য সাব িজনীন মিনশন ব্যবস্থা ির্ িায়ক্রবম িালু
কোে লবক্ষ্য একটি Universal Pension Authority শীঘ্রই গঠন কো হবব।
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