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মুখবন্ধ

বাাংাদেল অর্ থনৈতিক মীক্ষা রকাদরর একটি বাদজট েত তদদব প্রতি বছর জািী াংদের বাদজট অতিদবলদৈ 

উপস্থাপৈ করা । মূি দেদলর ামতিক অর্ থৈীতির গতি-প্রকৃতি, রকাদরর তবতভন্ন উন্নৈ ৈীতি ও দকৌল এবাং 

অর্ থনৈতিক খািতভতিক অগ্রগতির ওপর তভতি কদর মীক্ষাটি প্রণৈ করা দ র্াদক। অন্যান্য বছদরর ন্যা 

‘ বাাংাদেল অর্ থনৈতিক মীক্ষা-২০১৭' প্রণদৈও উপতর-উক্ত িথ্য ও উপািদক তভতি িরা দদছ।   

২. জািী ও আন্তজথাতিক ৈাৈা ঘাি-অতভঘাি দমাকাদবা কদর বাাংাদেদলর অর্ থনৈতিক উন্নৈ ও  উচ্চ প্রবৃতির িারা 

অব্যাি রদদছ। বাাংাদেল পতরাংখ্যাৈ ব্যুদরার চূড়ান্ত তাব অনুযাত গি ২০১৫-১৬ অর্ থবছদর তজতডতপর প্রবৃতি 

অতজথি দদছ ৭.১১ লিাাংল। তবতবএ এর ামতক তাদব চতি ২০১৬-১৭ অর্ থবছদরর তজতডতপ প্রবৃতি ৭.২৪ 

লিাাংদল োঁতড়দদছ।  

৩. ২০০৯ াদ দলখ াতৈার দৈতৃত্বািীৈ রকার দেল পতরচাৈার োতত্ব গ্রণ কদর ২০২১ াদর মদে

বাাংাদেলদক মেম আদর দেদল পতরণি করার দক্ষু ‘রূপকল্প-২০২১’ দঘাণা কদর। এর আদাদক রকার দপ্রতক্ষি

পতরকল্পৈা (২০১০-২০২১) প্রণৈ কদর। ষ্ঠ পঞ্চবাত থক পতরকল্পৈা (২০১১-১৫) বাস্তবাদৈর মােদম দপ্রতক্ষি

পতরকল্পৈা গৃীি কম থদকৌল ও কায থক্রম বাস্তবাদৈর প্রর্ম িাপ ম্পন্ন করা দদছ। এ মদ অবকাঠাদমা তৈম থাণ, 

তবদ্যুৎ ও জ্বাাতৈ খাি, িথ্য প্রযুতক্ত, রকাতর-দবরকাতর তবতৈদাগ আকৃিকরণ াতব থক অর্ থনৈতিক সূচদক প্রভূি 

উন্নতি াতিি দদছ। োতরদ্র্ু তবদমাচদৈ রকাতর ৈাৈা উদযাগ তবদলি জীবৈচক্রতভতিক ামাতজক তৈরাপিা ব্যবস্থা

বাস্তবাদৈর ফদ োতরদদ্র্র মাত্রা ও ববম্য উভই হ্রা দপদদছ। ২০১০ াদ দযখাদৈ োতরদদ্র্ুর ার তছ ৩১.৫

লিাাংল, ২০১৬ াদ িা কদম োঁতড়দদছ ২৩.২ লিাাংদল। বিথমাদৈ প্তম পঞ্চবাত থক পতরকল্পৈা (২০১৬-২০২১) 

বাস্তবাদৈর কাজ চদছ। ‘রূপকল্প-২০২১’ বাস্তবাদৈর অন্যান্য ক্ষুমূ এ দমাদে (২০১৬-২০২০) অজথৈ করা ম্ভব

দব বদ আতম দৃঢ়ভাদব আলাবােী।

৪. রাজস্ব আ বৃতির দক্ষু ািটি ৈীতি-তৈি থারণী তভতি তবদবচৈা তৈদ রকার আইৈগি াংস্কার কর 

ব্যবস্থাপৈা পতরকতল্পি কায থক্রম বাস্তবাৈ করদছ। মূল্য াংদযাজৈ কর তবক ৈতুৈ তবতিমাা প্রণৈ করা দদছ। 

আগামী অর্ থবছর দর্দক অৈ-াইৈ মূল্য াংদযাজৈ কর (মূক) পতরদলাি পিতির প্রবিথৈ করা দে। ২০১৬-১৭ 

অর্ থবছদর প্রর্ম আট মাদ  রাজস্ব আরদণর  ক্ষুমাত্রার ৯২ লিাাংল অতজথি দদছ এবাং পূব থবিী অর্ থবছদরর একই 

মদর তুৈা প্রবৃতি দদছ ১৯.১৯ লিাাংল। অর্ থনৈতিক তস্থতিলীিার এ িারা অব্যাি র্াকদ অর্ থবছর দলদ 

রাজস্ব আরদণর ক্ষুমাত্রা অজথৈ করা ম্ভব দব বদ প্রিুালা করা যা। এছাড়া, বাদজট বরাদ্দ ও ব্য ব্যবস্থাপৈার 

ক্রমল মাদৈান্নদৈর দক্ষু মেদমাতে বাদজট কাঠাদমার আওিা বাদজট প্রণৈ প্রতক্রাদক আদরা সুদৃঢ় করা দদছ। 

বাদজট ঘাটতি িারণদযাগ্য পয থাদ রাখদি  রকার  িকথ রদদছ। 

৫. মূল্যস্ফীতিদক ৈী পয থাদ দরদখ তবতৈদাগ বৃতির মােদম কাতিি অর্ থনৈতিক প্রবৃতি অজথদৈর তবটি 

তবদবচৈা তৈদ দেদলর মুদ্র্াৈীতি পতরচাতি দে। চতি ২০১৬-১৭ অর্ থবছদর মূল্যস্ফীতি ৫.৫ লিাাংদল  ীমাবি 

রাখার ক্ষুমাত্রা ঠিক করা দদছ। িাছাড়া, রপ্তাতৈ আদর পতরমাণও ক্রমল বি থমাৈ। একইভাদব, ববদেতলক মুদ্র্ার 

তরজাভথও বাড়দছ। ১৯ এতপ্র, ২০১৭ িাতরদখ দেদল দমাট ববদেতলক মুদ্র্ার তরজাদভথর পতরমাণ তছ ৩২.৪৭ তবতৈ 

মাতকথৈ ডার। 

৬. মীক্ষাটিদক দকব দেদলর ামতিক অর্ থৈীতির তবদেণ এবাং অর্ থৈীতির গুরুত্বপূণ থ খািমূদর পয থাদাচৈার  মদে 

ীমাবি রাখা তৈ। এখাদৈ  োতরদ্র্ু তবদমাচৈ, মাৈবম্পে উন্নৈ, দবরকাতর খাি উন্নৈ এবাং পতরদবল াংরক্ষণ ও 

উন্নৈ াংক্রান্ত তবাতের তবস্তাতরি তববরণও দেওা দদছ। মীক্ষার প্রেি িথ্য ও উপাি অনুতন্ধৎসু পাঠক, 
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গদবক, তলক্ষাতবে, তলক্ষার্ী এবাং দেদলর অর্ থৈীতির প্রগতি ও অগ্রগতির াদর্ জতড়ি অন্যান্য ব্যতক্ত ও  

প্রতিষ্ঠাৈমূদর  প্রিুাতলি িদথ্যর প্রদাজৈ পূরণ করদি পারদব বদ আমার দৃঢ় তবশ্বা। 

৭. মূল্যবাৈ িথ্য ও উপাি রবরা কদর দয ক মন্ত্রণা/তবভাগ/াংস্থা দযাতগিা কদরদছ আতম িাদের আন্ততরক 

িন্যবাে জাৈাই। এছাড়া, অর্ থ তবভাদগর অর্ থনৈতিক উপদেিা মীক্ষাটি প্রণৈ, ম্পােৈা ও প্রকালৈার াদর্ জতড়ি 

াংতেি কদর প্রতি আন্ততরক অতভবােৈ জ্ঞাপৈ করতছ।  

 

 

আব্য মা আবদ্য মুতি 

         মন্ত্রী 

          অর্ থ মন্ত্রণা 
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অবতরণিকা 

দেশলর আর্ থ-ামাণিক পণরণিণতর াণব থক ণিত্রম্বণত ‘বাাংাশেল অর্ থনৈণতক মীক্ষা’ রকাশরর একটি ণৈয়ণমত বাণ থক 

প্রকালৈা। মীক্ষাটি অন্যতম বাশিট েণ ণশশব প্রণত বছর িাতীয় াংশের বাশিট অণিশবলশৈ উপিাপৈ করা য়।  

২০১৬-১৭ অর্ থবছশরর ব থশল তথ্য ও উপাশের মন্বশয় ‘বাাংাশেল অর্ থনৈণতক মীক্ষা - ২০১৭’ প্রিয়ৈ করা শয়শছ। 

২. মীক্ষাটিশত ১৫টি অধ্যায় রশয়শছ। মূত ামণিক অর্ থৈীণতর গণত-প্রকৃণত, অর্ থৈীণতর খাতণভণেক অগ্রগণত এবাং 

রকাশরর অগ্রাণিকারপ্রাপ্ত ণবয়গুশার াৈাগাে পণরণিণতশক ণভণে কশর অধ্যায়গুশাশক ণবভক্ত করা শয়শছ। দেশলর 

াণব থক অর্ থনৈণতক পণরণিণত, িণত অর্ থবছশর গৃীত কণতপয় াংস্কার কম থসূচণি এবাং অর্ থৈীণতর স্বল্প ও মধ্যশময়াণে 

ম্ভাবৈার ণবয়াণে  প্রর্ম অধ্যাশয় বি থৈা করা শয়শছ। ণিতীয় দর্শক ষ্ঠ অধ্যাশয় দেলি উৎপাে, ঞ্চয় ও ণবণৈশয়াগ, মূল্য, 

মজুণর ও কম থাংিাৈ, রািস্ব ৈীণত ও ব্যবিাপৈা, মুদ্রা ব্যবিাপৈা ও আণর্ থক বািার পণরণিণত এবাং ববশেণলক বাণিিয 

ম্পণকথত তথ্যাণে বণি থত শয়শছ।  অর্ থৈীণতর গুরুত্বপূি থ উৎপােৈমুখী খাত ণশশব কৃণ, ণলল্প, ণবদ্যযৎ ও জ্বাাণৈ এবাং 

পণরবি ও দযাগাশযাগ ম্পণকথত খাতণভণেক ণবশেি প্তম দর্শক একােল অধ্যাশয় পয থাশািৈা করা শয়শছ। 

অগ্রাণিকারপ্রাপ্ত ণবয়মূ যর্া  মাৈবম্পে উন্নয়ৈ, োণরদ্রয ণবশমািৈ কায থক্রম, দবরকাণর খাত ও পণরশবল উন্নয়ৈ 

ণবয়ক রকাশরর ৈাৈাণবি উশযাশগর ণববরি  িােল দর্শক  পঞ্চেল অধ্যাশয় উপিাপৈ করা শয়শছ।  

৩. ৈাৈাণবি ীমাবদ্ধতা ও  ময়াশপক্ষ ওয়ায় প্রিীত মীক্ষাটি এশকবাশর ত্রুটিীৈ এ োবী করণছ ৈা। অণৈচ্ছাকৃত এব 

ভু-ভ্রাণি াংশলািৈ মীক্ষার গুিগত মাৈ উন্নয়শৈ  াংণেি কশর প্রণত সুণিণিত মতামত/ পরামল থ প্রোশৈর আবাৈ 

র্াকশা। প্রিীত মীক্ষাটি  ৈীণতণৈি থারক, পণরকল্পৈাণবে,  অর্ থৈীণতণবে, গশবক ও গশবিা প্রণতষ্ঠাৈ এবাং ণলক্ষার্ীশের 

কাশি আশই আমাশের প্রশিিা ফ শব বশ আণম মশৈ কণর।  

৪. ণৈি থাণরত মশয়র মশধ্য ‘বাাংাশেল অর্ থনৈণতক মীক্ষা - ২০১৭’ প্রকাল করশত পারায়  অর্ থনৈণতক উপশেিা এই 

অনুণবভাশগর াংণেি কশর প্রণত আিণরক অণভবােৈ জ্ঞাপৈ করণছ। এছাড়া, মীক্ষাটি প্রিয়শৈ প্রশয়ািৈীয় তথ্য-উপাে 

রবরা ক িরশৈর শযাণগতার িশন্য াংণেি ক মন্ত্রিায়/ ণবভাগ/ াংিাশক  আিণরক িন্যবাে ও কৃতজ্ঞতা 

িাৈাণচ্ছ।   

 

 

 

দোশয়তুল্লা আ মামুৈ, এৈণিণ 

ণণৈয়র ণিব 

অর্ থ ণবভাগ 
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xix 
 

ননফ বাী ায-ংক্ষে 

 

বফনিক থ বনীনত 

২০১৬ াক্ষরয নিতীাক্ষধ ব নফননক্ষাগ, নল্প উৎাদন এফং 

অন্তর্বানতক ফানণক্ষর্ে গনত নপক্ষয অা বফনিক থ বনীনতয 

প্রবৃনি ফাড়ক্ষফ ফক্ষর অন্তর্বানতক মুদ্রা তনফর (অআএভএপ) 

পূফ বাবা কক্ষযক্ষে। অআএভএপ-এয ফ বক্ষল প্রকানত World 

Economic Outlook (WEO), April, 2017-এ ২০১৭ 

াক্ষর নফি থ বনীনতয প্রবৃনি ২০১৬ াক্ষরয তুরনা ০.৪ 

াক্ষ বক্ষের্ ক্ষে বৃনি পক্ষ ৩.৫ তাংক্ষ উন্নীত ক্ষফ। 

প্রবৃনিয এ ায ২০১৮ াক্ষর ৩.৬ তাংক্ষ দাঁড়াক্ষফ ফক্ষর 

অআএভএপ পূফ বাবা নদক্ষক্ষে। উন্নত থ বনীনতয পদমূক্ষয 

বেন্তযীণ চানদা বৃনি ব্যাত থাকায ম্ভাফনা, ফানণনর্েক 

ও অনথ বক খাক্ষতয প্রনতষ্ঠানমূক্ষ অস্থা নপক্ষয অা, এ প্রবৃনি 

র্বক্ষন ভূনভকা যাখক্ষফ ফক্ষর অা কযা ক্ষক্ষে। ন্যনদক্ষক 

নফননক্ষাগ নযনস্থনতয ক্রক্ষভান্ননত, চীক্ষনয ফকাঠাক্ষভা ও 

অফান খাক্ষত নফননক্ষাগ বৃনি, ণ্যমূক্ষেয ননম্নগনত ফস্থা 

পথক্ষক অংনকবাক্ষফ ক্ষরও পফনযক্ষ অা আতোনদ নফকাভান 

ফার্ায ও উন্ননীর থ বনীনতয পদমূক্ষয প্রবৃনি র্বক্ষন 

গুরুত্বপূণ ব ভূনভকা ারন কযক্ষফ। নফি থ বনীনতক্ষত ম্ভাব্য 

কনত ঝুঁনকমূক্ষয ভক্ষে যক্ষক্ষে উন্নত থ বনীনতয কনত 

পদক্ষয ন্তমু বখী ংযেণ নীনত, মা নফিফানণর্ে এফং 

অন্তঃীভান্ত নফননক্ষাক্ষগ পননতফাচক প্রবাফ পপরক্ষত াক্ষয। 

এোড়া, অনথ বক খাক্ষতয ননন্ত্রণ প ুঁনর্ নফননক্ষাক্ষগয ঝুঁনক বৃনি 

কযক্ষফ মা ম্ভাব্য থ বনননতক ংকট সৃনি কযক্ষত াক্ষয।  

াভনিক থ বনননতক নযনস্থনত: ফাংরাক্ষদ পপ্রনেত 

ফাংরাক্ষদক্ষয থ বনীনত দৃঢ়তায াক্ষথ বফনিক এফং বেন্তযীণ 

ঙ্কট পভাকাক্ষফরা কক্ষয প্রবৃনিয ধাযা ফর্া যাখক্ষত েভ 

ক্ষক্ষে। ফাংরাক্ষদ নযংখ্যান ব্যেক্ষযায াভনক নাফ 

নুমাী ২০১৬-১৭ থ বফেক্ষযয নর্নডন প্রবৃনি দাঁনড়ক্ষক্ষে 

৭.২৪ তাং। পূফ বফতী থ বফেক্ষয প্রবৃনিয ায নের ৭.১১ 

তাং। ২০১৫-১৬ থ বফেক্ষয ভাথানছু র্াতী অ নের 

১,৪৬৫ ভানকবন ডরাক্ষয। চরনত ২০১৬-১৭ থ বফেক্ষয  ভাথানছূ 

র্াতী অ ১৩৭ ভানকবন ডরায বৃনি পক্ষ ১,৬০২ ভানকবন 

ডরাক্ষয উন্নীত ক্ষক্ষে। পভাট নফননক্ষাগ গত থ বফেক্ষযয তুরনা 

০.৬২ াক্ষ বক্ষের্ ক্ষে বৃনি পক্ষ নর্নডন'য ৩০.২৭ 

তাংক্ষ উন্নীত ক্ষক্ষে। 

চরনত ২০১৬-১৭ থ বফেক্ষয যার্স্ব অযক্ষণয প্রবৃনি 

ক্ষন্তালর্নক ম বাক্ষ যক্ষক্ষে। এ ভক্ষ যার্স্ব অযক্ষণয 

ংক্ষানধত রেেভাত্রা ননধ বাযণ কযা ক্ষক্ষে ২,১৮,৫০০ পকাটি 

টাকা, মা নর্নডন'য ১১.১৭ তাং। এয ভক্ষে র্াতী যার্স্ব 

পফাড ব (এননফঅয) কর্তবক কয যার্স্ব অযক্ষণয রেেভাত্রা 

১,৮৫,০০০ পকাটি টাকা, এননফঅয ফনভূ বত কয যার্স্ব ৬,৫০০ 

পকাটি টাকা এফং কয-ফনভূ বত যার্স্ব ২৭,০০০ পকাটি টাকা। 

থ ব নফবাক্ষগয Integrated Budgeting and Accounting 

System (iBAS ++) ডাটা পফআর্ নুমাী াভনক নাক্ষফ 

পপব্রুানয, ২০১৭ ম বন্ত অনযত যার্ক্ষস্বয ভক্ষে কয যার্ক্ষস্বয 

নযভাণ ১,০৯,৩০১ পকাটি টাকা, মা গত থ বফেক্ষযয একআ 

ভক্ষয তুরনা ১৯.৭০ তাং পফন। এ ভক্ষ কয-ফনভূ বত 

যার্স্ব অযক্ষণয নযভাণ দাঁনড়ক্ষক্ষে ১৫,২৮৯ পকাটি টাকা, মা 

গত থ বফেক্ষযয একআ ভক্ষয তুরনা ১৮.৩৫ তাং পফন। 

ানফ বকবাক্ষফ চরনত থ বফেক্ষযয প্রথভ অট ভাক্ষ (জুরাআ-

পপব্রুানয, ২০১৭) পভাট যার্স্ব অনযত ক্ষক্ষে ১,২৪,৫৯০ 

পকাটি টাকা, মা পভাট যার্স্ব অযক্ষণয ংক্ষানধত রেেভাত্রায 

৫৭.৬১ তাং এফং পূফ বফতী থ বফেক্ষয একআ ভক্ষয তুরনা 

১৯.৫৪ তাং পফন। 

ংক্ষানধত ফাক্ষর্ট নুমাী ২০১৬-১৭ থ বফেক্ষয পভাট ব্য 

এয রেেভাত্রা ধযা ক্ষক্ষে ৩,১৭,১৭৫ পকাটি টাকা মা 

নর্নডন'য ১৬.২২ তাং। এয ভক্ষে নুন্নন এফং ফানল বক 

উন্নন কভ বসূনচ ব্য মথাক্রক্ষভ ২,০৬,৪৭৫ পকাটি টাকা 

(নর্নডন'য ১০.৫৬ তাং) এফং ১,১০,৭০০ পকাটি টাকা 

(নর্নডন'য ৫.৬৬ তাং)। iBAS++ এয াভনক নাফ 

নুমাী পপব্রুানয, ২০১৭ ম বন্ত পভাট ব্য ক্ষক্ষে ১,৩১,৮৫৩ 

পকাটি টাকা মায ভক্ষে নুন্নন ব্য ক্ষক্ষে ১,০১,৪৭২ পকাটি 

টাকা (নুন্নন মূরধন ব্য ও উন্নন কভ বসূনচ) এফং 

ফানল বক উন্নন কভ বসূনচ ব্য ৩০,৩৮১ পকাটি টাকা। পূফ বফতী 

থ বফেক্ষযয একআ ভক্ষয তুরনা নুন্নন ব্য ও এনডন 

ব্য বৃনি পক্ষক্ষে মথাক্রক্ষভ ২১.২৪ তাং ও ৩১.৫৪ 

তাং। চরনত থ বফেক্ষযয ংক্ষানধত ফাক্ষর্ক্ষট ঘাটনতয 
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নযভাণ প্রাক্করন কযা ক্ষক্ষে ৯৮,৬৭৫ পকাটি টাকা, মা 

নর্নডন'য ৫.০৪ তাং। ঘাটনত থ বাক্ষন বফক্ষদনক উৎ 

(বফক্ষদনক নুদান) ক্ষত ২৮,৭৭১ পকাটি টাকা এফং 

বেন্তযীণ উৎ পথক্ষক ৬৯৯,০৪ পকাটি টাকায ংস্থান কযা 

ক্ষফ। 

াম্প্রনতক ফেযমূক্ষ মুদ্রানীনত প্রণক্ষন মূেস্ফীনত ননন্ত্রক্ষণয 

াাান উৎাদনীর খাক্ষত ঋণ পমাগান ব্যাত যাখক্ষত 

মুদ্রা ও ঋক্ষণয রেেভাত্রা ননধ বাযণ কযা । গত ২০১৩-১৪ 

থ বফেক্ষযয শুরু পথক্ষক মুদ্রাস্ফীনতয ননম্নমুখী ধাযা ফর্া 

থাকা চরনত ২০১৬-১৭ থ বফেক্ষযয র্ন্য নুসৃত মূদ্রানীনত 

পঘালণাক্ষত্র থ বনননতক প্রবৃনিয রেেভাত্রা (৭.২ তাং) 

র্বক্ষনয াক মুদ্রায পমাগাক্ষনয রক্ষেে মুদ্রা ও অনথ বক নীনত 

নুযণ কযা । থ বফেক্ষযয নিতীাক্ষধ ব (র্ানুানয-জুন, 

২০১৭) পঘানলত মুদ্রানীনতক্ষত চরভান থ বনননতক ও অনথ বক 

খাত নযনস্থনত এফং ফানল বক মূেস্ফীনতক্ষক ৫.৮ তাংক্ষয 

ভক্ষে ীনভত পযক্ষখ প্রবৃনিয রেেভাত্রা র্বক্ষন মুদ্রা ও ঋণ 

পমাগাক্ষনয রেেভাত্রা ননধ বাযণ কযা ক্ষক্ষে। প্রণীত 

মুদ্রানীনতক্ষত ২০১৬-১৭ থ বফেয পক্ষল ব্যাক মুদ্রায (Broad 

Money) পমাগান ১৫.৫ তাং এফং ব্যনিখাক্ষত ঋণ

প্রফাক্ষয প্রবৃনি ১৬.৫ তাং ননধ বাযণ কযা ক্ষক্ষে। 

পপব্রুানয, ২০১৭ ভা পক্ষল ব্যাক মুদ্রায প্রবৃনি পূফ বফতী 

থ বফেক্ষযয একআ ভাক্ষয তুরনা ১৩.৩৫ তাং এফং 

ব্যনিখাক্ষতয ঋণ প্রফাক্ষ প্রবৃনি দাঁনড়ক্ষক্ষে ১৫.৮৮ তাং। 

ক্ষে-টু-ক্ষে নবনিক্ষত ভাচ ব, ২০১৭-এ মূেস্ফীনতয ায 

দাঁনড়ক্ষক্ষে ৫.৩৯ তাংক্ষ। জুরাআ-ভাচ ব, ২০১৭ ভক্ষ গড় 

মূেস্ফীনতয ায ৫.৩৫ তাংক্ষ, মা ংক্ষানধত রেেভাত্রায 

(৫.৫ তাং) পচক্ষও কভ।

ফানণনর্েক ব্যাংকমূক্ষয ঋণ প্রদাক্ষনয সুক্ষদয ায এফং 

অভানক্ষতয সুক্ষদয ায ক্রভ হ্রা াক্ষে। ঋক্ষণয বানযত গড় 

সুদ ায জুন, ২০১৬ পক্ষল ১.২৮ াক্ষ বক্ষের্ ক্ষে হ্রা 

পক্ষ ১০.৩৯ তাংক্ষ দাঁড়া। পপব্রুানয, ২০১৭ পক্ষল তা 

অক্ষযা ০.৬২ াক্ষ বক্ষের্ ক্ষে হ্রা পক্ষ ৯.৭৭ তাংক্ষ 

দাঁড়া। োন্তক্ষয, অভানক্ষতয বানযত গড় সুদ ায জুন, 

২০১৬ পক্ষল ১.২৮ াক্ষ বক্ষের্ ক্ষে হ্রা পক্ষ ৫.৪৫ 

তাংক্ষ দাঁড়া। জুন, ২০১৬ পক্ষল ঋণ ও অভানক্ষতয 

বানযত-গড় সুদ াক্ষযয ব্যফধান (spread) ৪.৮৫ তাংক্ষ

দাঁড়া। অভানক্ষতয বানযত গড় সুদ ায এফং ঋক্ষণয বানযত 

গড় সুদ ায ক্রভাগতবাক্ষফ হ্রাক্ষয পক্ষর ঋণ ও অভানক্ষতয 

বানযত-গড় সুদ াক্ষযয ব্যফধান পপব্রুানয, ২০১৭ পক্ষল অক্ষযা 

নকছুটা হ্রা পক্ষ ৪.৬৯ তাংক্ষ দাঁড়া। চরনত থ বফেক্ষয 

প ুঁনর্ ফার্াক্ষযয নযনস্থনত পভাটামুটি নস্থনতীর নের। ঢাকা ও 

চট্রগ্রাভ-এআ উব প ুঁনর্ ফার্াক্ষযয ফার্ায মূরধন এফং 

মূেসূচক জুন, ২০১৬ এয তুরনা পপব্রুানয, ২০১৭-এ 

উক্ষেখক্ষমাগ্য াক্ষয বৃনি পক্ষক্ষে।   

২০১৫-১৬ থ বফেক্ষয পদক্ষয পভাট যপ্তাননয নযভাণ নের 

৩৪,২৫৭.১৮ নভনরন ভানকবন ডরায মা, পূফ বফতী থ বফেক্ষযয 

যপ্তানন অ ক্ষো ৯.৭৭ তাং পফন। চরনত ২০১৬-১৭ 

থ বফেক্ষযয প্রথভ ন ভাক্ষ (জুরাআ-ভাচ ব, ২০১৭) পভাট যপ্তানন 

অক্ষয নযভাণ দাঁনড়ক্ষক্ষে ২৫,৯৪৬.০২ নভনরন ভানকবন 

ডরায, মা গত থ বফেক্ষযয একআ ভক্ষয তুরনা ৩.৯৭ 

তাং পফন। ২০১৫-১৬ থ বফেক্ষযয অভদানন ব্যক্ষয 

(নএন্ডএপ) নযভাণ দাঁনড়ক্ষক্ষে ৪৩,০৫০.৯০ নভনরন ভানকবন 

ডরায, মা পূফ বফতী থ বফেক্ষযয একআ ভক্ষয তুরনা ৫.৭৭ 

তাং পফন। াভনক নক্ষক্ষফ ২০১৬-১৭ থ বফেক্ষযয প্রথভ 

অট ভাক্ষ (জুরাআ-পপব্রুানয, ২০১৭) পভাট অভদানন ব্যক্ষয 

নযভাণ দাঁনড়ক্ষক্ষে ৩০,৬৭২.৪৭ নভনরন ভানকবন ডরায, মা 

পূফ বফতী থ বফেক্ষযয একআ ভক্ষয তুরনা ১০.২৬ তাং 

পফন। এ ভক্ষ পবাগ্যক্ষণ্যয অভদানন পফক্ষড়ক্ষে ২৮.৫৫ 

তাং। ভেফতী ক্ষণ্যয অভদানন প্রবৃনি দাঁনড়ক্ষক্ষে ৩.০৬ 

তাং এফং মুরধনী মন্ত্রানতয অভদানন বৃনি া ২২.২৭ 

তাং। 

২০১৪-১৫ থ বফেক্ষয পভাট পযনভট্যান্স প্রফাক্ষয নযভাণ 

১৫,৩১৬.৯৪ নভনরন ভানকবন ডরায। ২০১৫-১৬ থ বফেক্ষয 

পযনভট্যান্স প্রফাক্ষয নযভাণ ২.৫২ তাং হ্রা পক্ষ দাঁড়া 

১৪,৯৩১.২০ নভনরন ভানকবন ডরায। চরনত থ বফেক্ষযয শুরু 

পথক্ষক পযনভট্যান্স প্রফাক্ষয প্রবৃনি পননতফাচক ধাযা থাক্ষক এফং 

জুরাআ-ভাচ ব, ২০১৭ ম বন্ত পযনভট্যান্স প্রফাক্ষয নযভাণ দাঁড়া 

৯,১৯৪.৫১ নভনরন ভানকবন ডরায। মূরত ভেপ্রাক্ষচেয 

পদমূক্ষ ভূ-যার্নননতক নযনস্থনত এফং জ্বারানন পতক্ষরয 

মূেহ্রা, পতর মৃি এ পদমূক্ষয থ বনীনতয ওয নফরূ 

প্রবাফ পপক্ষর। পক্ষর এফ পদক্ষয ভজুনযয াযও হ্রা া। 

এোড়া, ভানকবন ডরাক্ষযয াক্ষথ াউন্ড এফং আউক্ষযা-এয 

ফনচনতও পযনভট্যান্স নযভাণ হ্রাক্ষয পেক্ষত্র ভূনভকা পযক্ষখক্ষে। 

তক্ষফ এ ভক্ষ (জুরাআ-পপব্রুানয, ২০১৭) বফক্ষদনক 

কভ বংস্থান বৃনি পক্ষক্ষে পূফ বফতী থ বফেক্ষযয একআ ভক্ষয 

তুরনা ২৫.৭৯ তাং পফন।  
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২০১৬-১৭ থ বফেক্ষয (জুরাআ-পপব্রুানয ম বন্ত) াভনক নাফ 

নুমাী পদক্ষয ফানণর্ে ঘাটনতয নযভাণ দাঁড়া ৬,০৮৯ 

নভনরন ভানকবন ডরায, পূফ বফতী থ বফেক্ষযয একআ ভক্ষ 

ঘাটনতয নযভাণ নের ৪,১৮৮ নভনরন ভানকবন ডরায। 

অভদানন ব্যক্ষয প্রবৃনিয ায পফক্ষড় মাওা এফং যপ্তানন 

অক্ষয প্রবৃনিয ায হ্রা াওা ফানণর্ে ঘাটনত বৃনি 

পক্ষক্ষে। এোড়া পযনভট্যান্স প্রফাক্ষয নযভাণ নকছুটা হ্রা 

াওা  চরনত নাক্ষফ ঘাটনতয নযভাণ দাঁড়া ১,১১৮ 

নভনরন ভানকন ডরায, পূফ বফতী থ বফেক্ষযয একআ ভক্ষ 

চরনত নাক্ষফ উিৃক্ষিয নযভাণ নের ২,৯০৮ নভনরন ভানকবন 

ডরায। ন্যনদক্ষক, জুরাআ-পপব্রুানয, ২০১৭ ভকাক্ষর মূরধন 

ও অনথ বক (Capital and Financial Account) খাক্ষত 

উিৃি দাঁনড়ক্ষক্ষে ৩,১০৩ নভনরন ভানকন ডরায, পূফ বফতী 

থ বফেক্ষযয একআ ভক্ষ উিৃি নের ১,১২২ নভনরন ভানকবন 

ডরায। প্রতেে বফক্ষদনক নফননক্ষাগ (এপনডঅআ) ফাফদ ২,০৮১ 

নভনরন ভানকবন ডরায এফং ভে ও দীঘ ব পভানদ (এভএরটি) 

ফাফদ ১,৭২৮ নভনরন ভানকন ডরায মূরধন ও অনথ বক খাক্ষত 

উিৃি বৃনিক্ষত ভূনভকা যাক্ষখ। পক্ষর চরনত নাক্ষফয বাযাক্ষে 

ঘাটনত থাকক্ষরও পরনক্ষদক্ষনয ানফ বক বাযাক্ষে (Overall 

Balance) উিৃি দাঁনড়ক্ষক্ষে ২,৪৪৯ নভনরন ভানকবন ডরায। 

বফক্ষদনক পরনক্ষদক্ষনয ানফ বক বাযাক্ষে উিৃি থাকা 

বফক্ষদনক মুদ্রা নযর্াব ব বৃনি পক্ষ চরনত থ বফেক্ষযয পপব্রুানয, 

২০১৭ পক্ষল বফক্ষদনক মুদ্রায নস্থনতয নযভাণ দাঁড়া ৩২,৫৫৭ 

নভনরন ভানকবন ডরায। এভক্ষ ভানকবন ডরাক্ষযয নফযীক্ষত 

টাকায মূেভান পভাটামুটি নস্থনতীর যক্ষক্ষে। 

াম্প্রনতক বফনিক থ বনীনতয গনত-প্রকৃনত এফং বেন্তযীণ 

পেক্ষত্র গৃীত কভ বসূনচ নফক্ষফচনা এক্ষন ভেক্ষভানদ াভনিক 

থ বনননতক কাঠাক্ষভা, ২০১৮-২০২০ (Medium-Term 

Macroeconomic Framework-MTMF, 2018-2020) 

প্রণন কযা ক্ষক্ষে।  উি কাঠাক্ষভাক্ষত স্বল্প ও ভেক্ষভাক্ষদ 

ফাংরাক্ষদক্ষয থ বনননতক প্রবৃনি গক্ষড় ৭.৬ তাং াক্ষয বৃনি 

পক্ষ অগাভী ২০১৯-২০ থ বফেক্ষযয ৮.০ তাংক্ষ উন্নীত ক্ষফ 

ভক্ষভ ব প্রক্ষেণ কযা ক্ষক্ষে। নফননক্ষাগ ২০১৬-১৭ থ বফেক্ষযয 

নর্নডনয ৩০.৩ তাং ক্ষত বৃনি পক্ষ ২০১৭-১৮ থ বফেক্ষয 

নর্নডনয ৩১.৯ তাংক্ষ দাঁড়াক্ষফ। নফননক্ষাক্ষগয এ প্রবৃনিয 

ধাযা ব্যাত পথক্ষক ২০১৯-২০ থ বফেক্ষয নর্নডন’য ৩৪.৫ 

তাং, মায ভক্ষে পফযকানয নফননক্ষাগ ২৫.৫ তাং এফং 

যকানয নফননক্ষাগ ৯.০ তাং-এ উন্নীত ক্ষফ ভক্ষভ ব প্রক্ষেণ 

কযা ক্ষক্ষে। 

থ বনীনতয খাতনবনিক নযনস্থনত 

কৃনলখাত  

ফাংরাক্ষদ নযংখ্যান ব্যেক্ষযায াভনক নাফ নুমাী 

২০১৬-১৭ থ বফেক্ষয খাদ্যক্ষেয পভাট উৎাদন দাঁড়াক্ষফ 

৩৯৬.৮৮ রে পভনট্রক টন। গত ২০১৫-১৬ থ বফেক্ষয প্রকৃত 

উৎাদন নের ৩৮৮.১৭ রে পভনট্রক টন। নফনফএ-এয 

াভনক নাফ নুমাী ২০১৬-১৭ থ বফেক্ষয অউ ২১.৩৫ 

রে পভনট্রক টন, অভন ১৩৫.৩০ রে পভনট্রক টন উৎাদন 

ক্ষক্ষে এফং কৃনল ভন্ত্রণারক্ষয নাফ নুমাী এ থ বফেক্ষয 

ভুট্টায উৎাদন ক্ষক্ষে ৩৪.৩৯ রে পভনট্রক টন। পফাক্ষযা ধান 

উৎাদক্ষনয রেেভাত্রা ১৯১.৩৫ রে পভনট্রক টন ও গভ এয 

উৎাদন  ১৪.৩১ রে পভনট্রক টন নর্বত ক্ষফ ফক্ষর অা কযা 

ক্ষে। চরনত থ বফেক্ষয পভাট ১৭,৫৫০ পকাটি টাকা কৃনল ঋণ 

নফতযণ রেেভাত্রায নফযীক্ষত র্ানুানয, ২০১৭ ম বন্ত ঋণ 

নফতযণ কযা ক্ষক্ষে ১২,১৫৮.৭১ পকাটি টাকা মা রেেভাত্রায 

প্রা ৬৯ তাং। বেন্তযীণ মুি র্রা এফং চালকৃত ফি 

র্রা পথক্ষক ভাে উৎাদক্ষন ফাংরাক্ষদ নফক্ষি মথাক্রক্ষভ ৪থ ব 

ও ৫ভ স্থান নধকায কক্ষযক্ষে। ২০১৬-১৭ থ বফেক্ষযয 

পপব্রুানয, ২০১৭ ম বন্ত গফানদপ্রানণয র্ন্য  ১.১৫ রে  ও 

পানিয র্ন্য ১৬.০৮ পকাটি  পডার্  টিকা উৎানদত ক্ষক্ষে। 

নল্প 

ফাংরাক্ষদক্ষয নল্পাক্ষনয গনতক্ষক পফগফান কযক্ষত “নল্পনীনত 

২০১৬” পঘালণা কযা ক্ষক্ষে। এ নীনত নাযীয উৎাদনীর 

কভ বংস্থান সৃনি কযা নাযীক্ষদযক্ষক নল্পান প্রনক্রায মূর 

ধাযা ননক্ষ অা এফং দানযদ্রে দূযীকযক্ষণ ভূনভকা ারন 

কযক্ষফ। এ উক্ষেক্ষে পমখাক্ষন ম্ভফ পখাক্ষন প ুঁনর্ঘন নক্ষল্পয 

নযফক্ষতব শ্রভঘন নল্প স্থানক্ষক নধক গুরুত্ব নদক্ষ 

নল্পনীনতক্ষত নাযী উক্ষদ্যািা উন্নক্ষন নফক্ষল দক্ষে গ্রণ 

কুটিয নল্প, ক্ষুদ্র ও ভাঝানয নক্ষল্পয প্রাক্ষযয কাম বক্রভ গ্রণ 

কযায প্রতে ব্যি কযা ক্ষক্ষে। ভাঝানয ও ক্ষুদ্র নক্ষল্পয  

প্রাক্ষয উৎা প্রদানকক্ষল্প ব্যাংক ও অনথ বক প্রনতষ্ঠানমূক্ষয  

ভােক্ষভ নল্পঋণ নফতযণ ও ন্যান্য ক্ষমানগতা প্রদাক্ষনয 

প্রা ব্যাত যক্ষক্ষে। পক্ষর নল্পখাক্ষতয ঋণ নফতযণ ও 

অদা ক্রভাগতবাক্ষফ বৃনি াক্ষে। নযক্ষফ ফান্ধফ াট নক্ষল্পয 

প্রাক্ষয নকছু ক্ষণ্য াট র্াত পভাড়ক্ষকয ফােতামূরক ব্যফায 
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অআন-২০১০ ও নফনধভারা ২০১৩ ফাস্তফাক্ষনয ভােক্ষভ 

বেন্তযীণ ফার্াক্ষয াট ও াটর্াত ক্ষণ্যয চানদা বৃনিয 

প্রক্ষচিা পনা ক্ষক্ষে। পদক্ষয অথ ব-াভানর্ক উন্নন ও দানযদ্রে 

নফক্ষভাচক্ষনয রক্ষেে নল্পখাক্ষতয দ্রুত নফকাক্ষয  র্ন্য 

আনক্ষর্ডমূ পদন-নফক্ষদন নফননক্ষাগ অকৃিকযণ পদক্ষ 

নল্পখাত নফকাক্ষ নফক্ষল ভূনভকা ারন কক্ষয মাক্ষে। 

আনক্ষর্ডমূক্ষ নফননক্ষাগ ও যপ্তানন উিক্ষযািয বৃনি াক্ষে। 

যাষ্ট্রাি প্রনতষ্ঠান 

গত ২০১৫-১৬ থ বফেক্ষয ৪৯টি যাষ্ট্রাি ংস্থায (-অনথ বক) 

নীট মুনাপা নের ১০,৮৮৮.৫৩ পকাটি টাকা। চরনত ২০১৬-১৭ 

থ বফেক্ষয এ কর যাষ্ট্রাি ংস্থায নীট মুনাপা ক্ষক্ষে 

৬,৬১৬.৬৮ পকাটি টাকা। এভক্ষ মুনাপা র্বনকাযী 

ংস্থামূ রবোং নক্ষক্ষফ ২,৫০৩.৪৮ পকাটি টাকা যকানয 

পকালাগাক্ষয র্ভা কক্ষযক্ষে। ২০১৬-১৭ থ বফেয ম বন্ত -অনথ বক 

যাষ্ট্রী ংস্থায ননকট পভাট নডএএর ফাফদ াওনায নযভাণ 

দাঁনড়ক্ষক্ষে ২,১৯,৭৩,৬২৪.৩৫ রে টাকা। ২০১৫-১৬ 

থ বফেক্ষয যাষ্ট্রাি খাক্ষতয পভাট ম্পক্ষদয ওয নযচারন 

মুনাপায ায (Return on Asset-ROA) ৩.৪৬ তাং, 

নযচারন যার্ক্ষস্বয ওয নীট মুনাপায ায ৭.৯৭ তাং 

এফং আকুেআটিয ওয রবোংপয ায ২.৬৯ তাংপ 

দাঁনড়ক্ষক্ষে। পূফ বফতী থ বফেক্ষয এ সূচকমূক্ষয ফস্থান নের 

মথাক্রক্ষভ ১.৫৮ তাং, ৩.০৬ তাং এফং ২.৩৯ তাং।  

নফদ্যেৎ ও জ্বারানন   

ফাংরাক্ষদক্ষয পভাট র্নংখ্যায ৮০ তাং নফদ্যেৎ 

(নফানক্ষমাগ্য জ্বারানন) সুনফধায অওতা এক্ষক্ষে। চরনত 

থ বফেক্ষযয পপব্রুানয, ২০১৭ ম বন্ত পভাট স্থানত নফদ্যেৎ 

উৎাদন েভতা ১৩,১৭৯ পভগাওাট এ দাঁনড়ক্ষক্ষে মায ভক্ষে 

ক্ষফ বাচ্চ ৯,০৩৬ পভগাওাট উৎাদন কযা ম্ভফ ক্ষক্ষে। 

এোড়া, ২০১৫-১৬ থ বফেক্ষযয নীট নফদ্যেৎ উৎাদন ক্ষনের 

৫২,১৯৩ নভনরন নকক্ষরাওাট অওায মা ২০১৬-১৭ থ ব 

ফেক্ষয (পপব্রুানয, ২০১৭ ম বন্ত) ৩২,৯২৬ নভনরন নকক্ষরাওাট 

অওাক্ষয উন্নীত ক্ষক্ষে। নফদ্যেক্ষতয ঞ্চারন ও নফতযণ 

নক্ষেভ র ২০০৫-০৬ থ বফেক্ষযয ২১.২৫ তাং পথক্ষক হ্রা 

পক্ষ ২০১৬-১৭ থ বফেক্ষয (র্ানুানয, ২০১৭) দাঁনড়ক্ষক্ষে 

১১.৪৩ তাংক্ষ।  

যনদক্ষক, প্রাকৃনতক গ্যা পদক্ষয পভাট ফানণনর্েক জ্বারানন 

ব্যফাক্ষযয প্রা ৭১ তাং পূযণ কযক্ষে। পভাট অনফষ্কৃত ২৬টি 

গ্যা পেক্ষত্র নডক্ষম্বয, ২০১৬ ম বন্ত ক্রভপনিত প্রকৃত গ্যা 

উৎাদক্ষনয নযভাণ প্রা ১৪.৩৮ নট্রনরন ঘনপৄট এফং 

উক্ষিারনক্ষমাগ্য নীট ভজুক্ষদয নযভাণ ১২.৭৪ নট্রনরন ঘনপৄট। 

পদক্ষয জ্বারানন পতক্ষরয ভজুদ েভতা প্রা ১২.২১ রে পভনট্রক 

টন। ফতবভাক্ষন পদক্ষয দীঘ বক্ষভানদ জ্বারানন ননযািা 

নননিতকক্ষল্প জ্বারানন উৎক্ষয ফহুমুখীকযণ (fuel 

diversification) নফক্ষল কক্ষয প্রাকৃনতক গ্যা জ্বারাননয 

দে ও ক্ষফ বাৎকৃি ব্যফাক্ষযয উয ক্ষফ বাচ্চ গুরুত্ব অক্ষযা কযা 

ক্ষে। 

নযফণ ও পমাগাক্ষমাগ 

অঞ্চনরক ও অন্তর্বানতক নযফণ এফং তথ্য ও ন্যান্য 

পমাগাক্ষমাগ পনটওাক্ষকবয াক্ষথ ফাংরাক্ষদক্ষক ন্তভু বি কযায 

উক্ষমাগী উন্নত এফং সুভনিত নযফণ ও পমাগাক্ষমাগ ব্যফস্থা 

গক্ষড় পতারা একান্ত র্রুনয। তাআ নযফণ ও পমাগাক্ষমাগ খাক্ষত 

নফনবন্ন প্রকল্প গ্রানধকায নবনিক্ষত ফাস্তফাক্ষনয উক্ষদ্যাগ গ্রণ 

কযা ক্ষক্ষে। ড়ক নির্/কারবাট ব ননভ বাণ/পু্নঃননভ বাণ/ 

পনফ বান কাম বক্রভ গ্রণ ও ফাস্তফান ব্যাত যক্ষক্ষে। 

াাান দ্মা পতু, পভক্ষট্টাক্ষযর, ঢাকা এনরক্ষবক্ষটড 

এক্সক্ষপ্রওক্ষ আতোনদ কক্ষকটি বৃৎ প্রকল্প ফাস্তফানত 

ক্ষে। নযক্ষফফান্ধফ, ননযাদ এফং সুরক্ষব ভারাভার 

নযফক্ষণয ননব বযীর ভােভ নক্ষক্ষফ পযক্ষরয ভূনভকা ব্যাত 

যাখায র্ন্য উন্নন কাম বক্রভ গ্রণ ও ফাস্তফান কযা ক্ষে। 

পনৌ-ক্ষথয নাব্যতা ংযেণ ও পনৌ-থ উিায, ননযাদ পনৌ-

মান চরাচর নননিতকযণ, বেন্তযীণ পনৌ-ফন্দযমূক্ষয উন্নন, 

বেন্তযীণ পনৌ-ক্ষথ কক্ষেআনায ণ্য নযফক্ষণয ফকাঠাক্ষভা 

সৃনি আতোনদ কভ বসূনচ ফাস্তফানত ক্ষে। রূকল্প-২০২১, 

র্ানতংঘ পঘানলত পটকআ উন্নন রেেভাত্রা (SDG) ও ৭ভ 

ঞ্চফানল বক নযকল্পনা এয াক্ষথ ঙ্গনতপূণ ব কক্ষয তথ্য ও 

পমাগাক্ষমাগ প্রমৄনি পেক্ষত্র নফনবন্ন দক্ষে গ্রণ কযা ক্ষক্ষে। 

ভাক্ষর্য কর স্তক্ষয নডনর্টার নরটাক্ষযন বৃনিয ভােক্ষভ তথ্য 

ও পমাগাক্ষমাগ প্রমৄনিয ব্যফায ও প্রক্ষাগ, তথ্য-প্রমৄনি নবনিক 

কাম বক্রভ নযচারনায ভােক্ষভ র্নগক্ষণয পফা নননিতকযণ 

এফং আ-গবক্ষন বন্স ও আ-কভা ব প্রফতবক্ষনয ভােক্ষভ অদৄননক ও 

উন্নত নডনর্টার ফাংরাক্ষদ নফননভ বাক্ষণ নফনবন্ন উন্নন প্রকল্প ও 

কভ বসূনচ ফাস্তফানাধীন যক্ষক্ষে। 

ভানফম্পদ উন্নন 

থ বনননতক প্রবৃনিয াাান ভানফম্পদ উন্নক্ষনয রক্ষেে 

যকায অথ ব-াভানর্ক খাক্ষত ফাক্ষর্ক্ষটয প্রা ২৪ তাং াক্ষয 
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ব্য কযক্ষে। ২০১৬ াক্ষর প্রকানত Human 

Development Report (HDR), 2015 নুমাী ২০১৫ 

াক্ষর ভানফম্পদ উন্নন সূচক্ষক ফাংরাক্ষদক্ষয ফস্থান 

১৩৯তভ মা ২০১৪ াক্ষর নের ১৪২তভ। যকায নোয কর 

স্তক্ষয বনতবয সুক্ষমাগ সৃনি ও নোয গুণগত ভান উন্নক্ষনয 

ভােক্ষভ দে ও পমাগ্য ভানফম্পদ সৃনিয রক্ষেে র্াতী 

নোনীনত, ২০১০ প্রণন ফহুনফধ কভ বসূনচ গ্রণ কক্ষযক্ষে। 

যকানয প্রাথনভক নফদ্যারক্ষ তকযা ৬০ বাগ ভনরা নেক 

ননক্ষাক্ষগয নফনধ প্রফতবক্ষনয পক্ষর ভনরা নেক্ষকয ায ১৯৯১ 

াক্ষরয ২১ তাং পথক্ষক ফতবভাক্ষন ৬২.৭ তাংক্ষ উন্নীত 

ক্ষক্ষে। স্রাব্দ উন্নন রেেভাত্রায অক্ষরাক্ষক যকায স্বাস্থে, 

পনি ও র্নংখ্যা খাতক্ষক গ্রানধকায প্রদান কযা পদক্ষয 

স্বাস্থেখাক্ষত উক্ষেখক্ষমাগ্য গ্রগনত ানধত ক্ষক্ষে। প্রর্নন ায 

ও মৃতুে ায কক্ষভক্ষে। গড় অয়ু বৃনি নফর্াত নশু ও ভার্ত-

মৃতুে হ্রাক্ষ উক্ষেখক্ষমাগ্য গ্রগনত ক্ষক্ষে। পনিয াযও 

উক্ষেখক্ষমাগ্যবাক্ষফ হ্রা পক্ষক্ষে। স্বাস্থে পফা নর্বত াপে 

ব্যাত পযক্ষখ এ খাক্ষত অযও উন্নক্ষনয র্ন্য ২০১১-২০১৬ 

পভাক্ষদ ভনিত স্বাস্থে, র্নংখ্যা ও পনি উন্নন পক্টয 

(HPNSDP) কভ বসূনচ পর ভানপ্তয য ২০১৭-২০২২ 

পভাক্ষদ “স্বাস্থে, র্নংখ্যা ও পনি খাত কভ বসূনচ (HPNSP)” 

ীল বক ৪থ ব পক্টয কভ বসূনচ গ্রণ কযা ক্ষক্ষে। এোড়া, নাযীক্ষদয 

ননেত ও  দে ভানফম্পদ নক্ষক্ষফ গক্ষড় পতারা এফং র্াতী 

উন্নন কভ বকাণ্ড ফাস্তফাক্ষন নাযীয নক্র ংগ্রণ এফং 

নাযীয যার্নননতক, াভানর্ক, প্রাননক ও থ বনননতক 

েভতান নননিত কযায রক্ষেে নাযী উন্নন নীনত-২০১১ 

নুমাী নফনবন্ন কাম বক্রভ ফাস্তফানত ক্ষে। 

দানযদ্রে নফক্ষভাচন  

যকানয, পফযকানয ফহুনফধ উন্নন কভ বকাক্ষণ্ডয ঠিক ও 

কাম বকয ফাস্তফাক্ষনয পক্ষর ১৯৯১ াক্ষর পমখাক্ষন দানযক্ষদ্রেয ায 

নের ৫৬.৭ তাং, ২০১৬ াক্ষর তা কক্ষভ দাঁনড়ক্ষক্ষে ২৩.৫ 

তাংক্ষ। ২০২০ াক্ষরয ভক্ষে দানযক্ষদ্রেয ায ১৮.৬ তাংক্ষ 

কনভক্ষ অনায প্রক্ষেণ কযা ক্ষক্ষে। দানযদ্রে নফক্ষভাচক্ষন 

কানিত রেে র্বক্ষন াভানর্ক ননযািা খাক্ষতয নযনধ  ও 

ফযাে প্রনত ফেয  বৃনি াক্ষে। াভানর্ক ননযািা খাক্ষতয 

ফযাক্ষেয ঠিক ফাস্তফাক্ষনয র্ক্ষন্য ফাংরাক্ষদ াভানর্ক 

ননযািা নফলক র্ীফনচক্র িনত নুযণ কযক্ষে। এ রক্ষেে  

র্াতী াভানর্ক ননযািা পকৌর প্রণীত ক্ষক্ষে। ২০১৬-১৭ 

থ বফেক্ষযয র্াতী ফাক্ষর্ক্ষট াভানর্ক ননযািা খাক্ষত 

৪৫,২৩০ পকাটি টাকা ফযাে প্রদান কযা ক্ষক্ষে। ফাংরাক্ষদ 

স্রাব্দ উন্নন রেেভাত্রায (এভনডনর্) ক্ষুধা ও দানযদ্রে ংনিি 

রেেভাত্রা ননধ বানযত ভক্ষয অক্ষগআ র্বন কক্ষযক্ষে। ফতবভাক্ষন 

পটকআ উন্নন রেেভাত্রায (এনডনর্) ক্ষুধা ও দানযদ্রে ংনিি 

১ভ ও ২ রেেভাত্রা পূযক্ষণ কার্ শুরু কযা ক্ষক্ষে। দানযদ্রে 

হ্রাকযক্ষণ যকাক্ষযয গৃীত নানা কভ বসূনচ ফাস্তফাক্ষন েী 

কভ ব-াক পাউক্ষন্ডন (নক্ষকএএপ), পাোর 

পডক্ষবরক্ষভে পাউক্ষন্ডন (এনডএপ) নফনবন্ন যকানয, 

পফযকানয ব্যাংক এফং পফযকানয ংস্থামূ (এননর্ও) 

কার্ কযক্ষে। নডক্ষম্বয, ২০১৬ ম বন্ত  যাষ্ট্রাি  ৪টি ফানণনর্েক 

ও ২টি নফক্ষলানত ব্যাংক ক্রভপনিতবাক্ষফ ৩৯,৫৯২.৩৮ 

পকাটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ নফতযণ কক্ষযক্ষে। একআ ভক্ষ এআ ৬টি 

ব্যাংক ক্রভপনিতবাক্ষফ ৩৭,৪৮৮.৮৭ পকাটি টাকা ঋণ অদা 

কক্ষযক্ষে। দানযদ্রে নফক্ষভাচক্ষন ক্ষুদ্র ঋণ ন্যান্য কাম বক্রভ 

ফাস্তফাক্ষন থ ব নফবাগ অযও নকছু ভন্ত্রণার ও ংস্থায 

কভ বকাণ্ড চরভান অক্ষে। 

পফযকানয খাত উন্নন 

উন্নন কভ বকাক্ষণ্ডয াক্ষথ পদন-নফক্ষদন নফননক্ষাগ বৃনিয রক্ষেে 

ানফ বক নফননক্ষাগ নযক্ষফ উন্নক্ষন যকায কার্ কযক্ষে। 

থ বনননতক উন্নক্ষন যকানয ও পফযকানয থ বাক্ষন 

পৃথকবাক্ষফ গৃীত  প্রকল্প োড়াও যকানয-পফযকানয 

ংীদানযক্ষত্বয  (Public Private Partnership) নবনিক্ষত  

যকায  নানা উন্নন প্রকল্প ফাস্তফান কযক্ষে। ২০১৫-১৬ 

থ বফেক্ষয ১,৬৬২টি পফযকানয প্রকক্ষল্প পভাট নফননক্ষাগ 

প্রস্তাফনা নের  ১,১০,১৬১.৪০ পকাটি টাকা। ন্যনদক্ষক, চরনত 

থ বফেক্ষযয প্রথভ অট ভাক্ষ (পপব্রুানয, ২০১৭ ম বন্ত) ১,১৩৭টি 

পফযকানয প্রকক্ষল্প এ প্রস্তাফনায নযভাণ দাঁনড়ক্ষক্ষে 

১,৪৪,৮১৬.১০ পকাটি টাকা। ব্যনিখাপত বতনয পাাক ও 

ননটওোয নপল্পয ক্রভনফকা নল্প খাতপক নিারী 

ফস্থাক্ষন দাঁড় কনযক্ষক্ষে এফং পদপ নফননপাগ াক 

নযক্ষফ বতনযক্ষত ভূনভকা যাখক্ষে। ২০২১ াক্ষরয ভক্ষে পদক্ষয 

কর নাগনযকক্ষক ননযফনেন্ন নফদ্যেৎ ংক্ষমাক্ষগয  অওতাভুি 

কযায রেে পূযক্ষণও পফযকানয নফননক্ষাগ কার্ কক্ষয মাক্ষে। 

চরনত থ বফেক্ষযয প্রথভ াত ভাক্ষ (র্ানুানয, ২০১৭ ম বন্ত) 

পভাট ৩২,৯২৬ নভনরন নকক্ষরাওাট ঘণ্টা নফদ্যেৎ উৎানদত 

ক্ষক্ষে। এয ভক্ষে ক্ষফ বাচ্চ ৪৭ তাংআ উৎানদত ক্ষক্ষে 

পফযকানয খাত পথক্ষক। ২০১৬ নিকা ফক্ষল ব প্রতেে বফক্ষদনক 

নফননক্ষাগ ক্ষক্ষে ২,৩৩২ নভনরন ভানকবন ডরায। ফাংরাক্ষদ 

যয প্তভ ফাক্ষযয ভত Moody’s এফং S&P কর্তবক 
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নস্থনতীর থ বাৎ  Ba3 এফং BB- পযটিং র্বন কক্ষযক্ষে।  

Fitch Rating- এ ফাংরাক্ষদ যয দ্যফায BB- পযটিং 

পক্ষক্ষে। তথ্য ও পমাগাক্ষমাগ প্রমৄনিয উন্নন তথা নডনর্টার 

ফাংরাক্ষদ নফননভ বাক্ষণ যকানয খাক্ষতয াাান পফযকানয 

খাক্ষতয ংগ্রক্ষণয সুক্ষমাগ ম্প্রানযত ক্ষক্ষে। ভাক্ষর্য 

কর স্তক্ষয নডনর্টার নরটাক্ষযন বৃনিয ভােক্ষভ তথ্য ও 

পমাগাক্ষমাগ প্রমৄনিয ব্যফায ও প্রক্ষাক্ষগ যকাক্ষযয ে পথক্ষক 

নানা কাম বকয উক্ষদ্যাগ পনা ক্ষক্ষে। াাান, আ-গবক্ষন বন্স, 

আ-কভা ব িনত প্রফতবন কক্ষয  জ্ঞান ও প্রমৄনি ননব বয নক্ষল্প 

তরুণক্ষদয কভ বংস্থাক্ষনয ব্যফস্থা কক্ষয অদৄননক ও উন্নত 

ফাংরাক্ষদ গঠক্ষন যকায ননযরবাক্ষফ কার্ কযক্ষে। 

নযক্ষফ ও উন্নন 

র্রফায়ু নযফতবনর্ননত ঝুঁনক পভাকাক্ষফরা ও নবক্ষমার্ন 

কভ বসূনচ ত্বযানিত কযায রক্ষেে Bangladesh Climate 

Change Strategy and Action Plan, 2009 

(BCCSAP, 2009) ফাস্তফাক্ষন প্রক্ষার্নী দক্ষে গ্রণ 

ব্যাত যক্ষক্ষে। এ উক্ষেক্ষে যকায ননর্স্ব তনফর ক্ষত 

ফযাে নদক্ষ র্রফায়ু নযফতবন তনফর গঠন কক্ষয এফং 

২০১৬-১৭ থ বফেয ম বন্ত উি পাক্ষন্ড ৩,১০০ পকাটি টাকা 

ফযাে প্রদান কযা ক্ষক্ষে। ফাংরাক্ষদ র্রফায়ু নযফতবন  

পভাকাক্ষফরা র্রফায়ু নযফতবন ট্রাে পান্ড  নীনতভারা  প্রণন,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্রফায়ু নযফতবন ট্রাে পান্ড অআন, ২০১০ প্রফতবন কযা 

দাতা পদ/ংস্থামূক্ষয াতা Bangladesh Climate 

Change Resilience Fund (BCCRF) গঠন কক্ষযক্ষে। 

থ ব নফবাগ কর্তবক 'Inclusive Budgeting and 

Financing for Climate Resilience (IBFCR)' ীল বক 

একটি কানযগনয াতা প্রকল্প গ্রণ কযা ক্ষক্ষে। প্রকল্পটি 

আউএননডন'য অনথ বক াতা ১৮.৫২ পকাটি টাকা প্রাক্কনরত 

ব্যক্ষ ৫ ফেয পভাক্ষদ ফাস্তফানত ক্ষফ। র্ীফনফনচত্রে প্রনতক্ষফ 

ও নযক্ষফক্ষয বাযাে যোয এক মূে ম্পদ। এ নফলটি 

নফক্ষফচনা পযক্ষখআ পদক্ষয মূেফান র্ীফম্পদ ংযেক্ষণ 

র্াতী কভ বনযকল্পনা-২০২০ প্রণন কযা ক্ষক্ষে এফং এয 

অওতা নফনবন্ন প্রকল্প গ্রণ কযা ক্ষে। National Bio-

safety Framework ফাস্তফান এফং National 

Biodiversity Strategy and Action Plan পক 

াভিেপূণ ব এফং ারনাগাদ কযা ক্ষক্ষে। 'ফাংরাক্ষদ 

র্ীফনফনচত্রে অআন- ২০১৭' প্রণন কযা ক্ষক্ষে। দ্যক্ষম বাগ 

ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণার প্রাকৃনতক দ্যক্ষম বাগ পভাকানফরায 

রক্ষেে নফনবন্ন কাম বক্রভ ফাস্তফান কযক্ষে। 
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                                                 প্রথভ অধ্যায় 

  াভষ্টিক অথ থননষ্টতক ষ্টযষ্টিষ্টত 

 

ফাাংরাদদদয অথ থনীষ্টত প্রবৃষ্টিয ধাযাফাষ্টকতা ও ষ্টিষ্টতীরতা ফজায় যাখদত ক্ষভ দয়দে। াভষ্টয়ক ষ্টাফ অনুমায়ী 

২০১৬-১৭ অথ থফেদয ষ্টজষ্টডষ্ট প্রবৃষ্টি দাঁষ্টিদয়দে ৭.২৪ তাাং, গত অথ থফেদয এ প্রবৃষ্টিয ায ষ্টের ৭.১১ তাাং। ভাথাষ্টছু 

জাতীয় আয় গত অথ থফেদযয ১,৪৬৫ ভাষ্টকথন ডরায থথদক বৃষ্টি থদয় ১,৬০২ ভাষ্টকথন ডরাদয দাঁষ্টিদয়দে। ভল্যস্ফীষ্টতয ায 

গত ২০১৩-১৪ অথ থফেয থথদক ষ্টনম্নভৄখী ধাযা অব্যাত থযদখ জুরাই-ভার্ থ, ২০১৭-এ দাঁষ্টিদয়দে ৫.৩৫ তাাংদ। যাজস্ব 

আযণ ষ্টযষ্টিষ্টতও দতালজনক ম থাদয় যদয়দে এফাং র্রষ্টত অথ থফেদযয প্রথভ আট ভাদ যাজস্ব আযদণয প্রবৃষ্টি 

দাঁষ্টিদয়দে ১৯.৫৪ তাাং। যপ্তাষ্টন খাতও ইষ্টতফার্ক যদয়দে এফাং র্রষ্টত অথ থফেদযয প্রথভ নয় ভাদ যপ্তাষ্টন খাদত প্রবৃষ্টি 

অষ্টজথত দয়দে ৩.৯৭ তাাং। জুরাই-থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭ ভদয় আভদাষ্টন প্রবৃষ্টি দাঁষ্টিদয়দে ১০.২৬ তাাং, তদন্দধ্য ভরধনী 

মন্ত্রাষ্টত আভদাষ্টন বৃষ্টি থদয়দে ২২.২৭ তাাং। এ ভদয় থযষ্টভট্যান্প প্রফাদয প্রবৃষ্টি হ্রা থদরও জনষ্টি যপ্তাষ্টন বৃষ্টি 

থদয়দে ২৫.৯৭ তাাং। ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয থপব্রুয়াষ্টয ভা ম থত বফদদষ্টক থরনদদদনয র্রষ্টত ষ্টাদফ (Current 

Account)ঘাটষ্টত ষ্টযরষ্টক্ষত দরও ভরধন ও অষ্টথ থক ষ্টাদফ উদৃ্বত্ত থাকায় াষ্টফ থক বাযাদে (Overall Balance) উদৃ্বত্ত  

দাঁষ্টিদয়দে ২,৪৯৯ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায। পদর বফদদষ্টক ভৄদ্রায ষ্টযজাব থ বৃষ্টি থদয়দে। ফ থদল ১৯ এষ্টপ্রর, ২০১৭-এ 

বফদদষ্টক ভৄদ্রায ষ্টযজাব থ দাঁষ্টিদয়দে ৩২,৪৬৬ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায। এভদয় ভাষ্টকথন ডরাদযয াদথ টাকায ষ্টফষ্টনভয় 

াদযয ষ্টিষ্টতীরতা ফজায় যদয়দে। অষ্টধকন্তু, ২০১৩ ার থথদক ব্যাাংক ব্যফিায় ঋণ প্রদাদনয সুদদয ায হ্রা াদে। 

২০১৬-১৭ অথ থফেদযয থপব্রুয়াষ্টয ভা থদল থফযকাষ্টয খাদত ঋদণয প্রবৃষ্টি দাঁষ্টিদয়দে ১৫.৮৮ তাাং। ভধ্যদভয়াষ্টদ 

াভষ্টিক অথ থননষ্টতক কাঠাদভাদত ২০১৭-১৮ অথ থফেদয ষ্টজষ্টডষ্ট প্রবৃষ্টিয রক্ষযভাত্রা ষ্টনধ থাযণ কযা দয়দে ৭.৪ তাাং। সুষ্ঠ ু

ব্যয় ব্যফিানা, দক্ষ ও কাম থকয ভৄদ্রানীষ্টতয প্রদয়াগ এফাং যকাদযয গৃীত র্রভান ষ্টফষ্টবন্ন াংস্কায কাম থক্রদভয পদর 

কাষ্টিত প্রবৃষ্টি অজথন ম্ভফ দফ ফদর আা কযা মায়।  

 

বফষ্টিক অথ থনীষ্টত  

২০১৬ াদরয ষ্টদ্বতীয়াদধ থ বফষ্টিক অথ থননষ্টতক কভ থকাদে 

গষ্টতীরতা থফদিদে। ষ্টফদল কদয ষ্টফষ্টনদয়াগ, ষ্টল্প উৎাদন 

এফাং আতজথাষ্টতক ফাষ্টণদজয গষ্টত ষ্টপদয আায় বফষ্টিক 

অথ থনীষ্টতয প্রবৃষ্টি ফািদফ ফদর আতজথাষ্টতক ভৄদ্রা তষ্টফর 

(আইএভএপ) পূফ থাবা কদযদে। আইএভএপ এয ফ থদল 

প্রকাষ্টত World Economic Outlook (WEO), April 

2017-এ ২০১৭ াদর ষ্টফি অথ থনীষ্টতয প্রবৃষ্টি ২০১৬ াদরয 

তুরনায় ০.৪ াদ থদেজ দয়ে বৃষ্টি থদয় ৩.৫ তাাংদ 

উন্নীত দফ ভদভ থ পূফ থাবা কযা দয়দে। প্রবৃষ্টিয এ ায ২০১৮ 

াদর ৩.৬ তাাংদ দাঁিাদফ ফদর আইএভএপ পূফ থাবা 

ষ্টদদয়দে। 

২০১৬ াদর ভেিযাদেয অথ থননষ্টতক প্রবৃষ্টি ১.৬ তাাং থথদক 

বৃষ্টি থদয় ২০১৭ াদর ২.৩ তাাংদ দাঁিাদত াদয এফাং এ 

ধাযা অব্যাত থযদখ ২০১৮ াদর ২.৫ তাাংদ উন্নীত দফ 

ফদর পূফ থাবা কযা দয়দে। অবযতযীণ র্াষ্টদা বৃষ্টি অব্যাত 

থাকায ম্ভাফনা, ফাষ্টণষ্টজযক ও আষ্টথ থক খাদতয প্রষ্টতষ্ঠানভদ 

আিা ষ্টপদয আা এফাং ইনদবেষ্টয ভন্বয়, এ প্রবৃষ্টি অজথদন 

ভূষ্টভকা যাখদফ ফদর আা কযা দয়দে। 

ইউদযাষ্টয়ান ইউষ্টনয়ন থথদক থফষ্টযদয় মাওয়ায ষ্টিাত 

(Brexit) দেও  ২০১৭ াদর ভেিযাদজযয অথ থনীষ্টত দৃঢ় 

থাকদফ ভরতঃ অথ থনীষ্টতয অতষ্টন থষ্টত ক্ষভতায কাযদণ। 

ভেিযাদজযয অথ থননষ্টতক প্রবৃষ্টি ২০১৬ াদর ১.৮ তাাং 

থথদক বৃষ্টি থদয় ২০১৭ াদর ২.০ তাাং এফাং ২০১৮ াদর 

প্রবৃষ্টিয ায ১.৫ তাাংদ  দাঁিাদত াদয ফদর পূফ থাবা কযা 

দয়দে। যপ্তাষ্টন ফাষ্টণজয বৃষ্টিয পদর ২০১৭ াদর জাাদনয 

অথ থননষ্টতক প্রবৃষ্টি বৃষ্টি াদফ। অবযতযীণ র্াষ্টদা থফদি 

মাওয়ায় ইউদযা অঞ্চদরয কদয়কি থদ থমভন জাভ থাষ্টন, থেন 

প্রভৃষ্টত থদদয প্রবৃষ্টি থজাযাদরা দফ ফদর আইএভএপ-এয 

পূফ থাবাদ ফরা দয়দে। 

অন্যষ্টদদক ষ্টফকাভান ফাজায ও উন্নয়নীর অথ থনীষ্টতয   

থদভদয প্রবৃষ্টিয ষ্টভশ্র অফিা ষ্টযরষ্টক্ষত দে। 
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াষ্টফ থকবাদফ ২০১৬ াদর এ অথ থনীষ্টতয প্রবৃষ্টি ৪.১ তাাং 

দত বৃষ্টি থদয় ২০১৭ াদর ৪.৫ তাাংদ এফাং ২০১৮ াদর 

৪.৮ তাাংদ উন্নীত দত াদয ফদর পূফ থাবা কযা দয়দে। 

নীষ্টত ায়তায কাযদণ ২০১৬ াদর র্ীদনয প্রবৃষ্টি ৬.৭ 

তাাংদ দাঁষ্টিদয়দে, মা ষ্টকছুটা হ্রা থদয় ২০১৭ াদর ৬.৬ 

তাাং এফাং ২০ ১৮ াদর ৬.২ তাাং দত াদয। ভৄদ্রায 

ষ্টযফতথনজষ্টনত কাযদণ বাযদতয অথ থনীষ্টত ২০১৭ াদর ষ্টকছুটা 

শ্লথ দত াদয। ব্রাষ্টজদরয অথ থনীষ্টত এখনও ভন্দায কফদর 

যদয়দে। জ্বারাষ্টন থতর ও ণ্য যপ্তাষ্টনকাযক থদভদয 

অথ থনীষ্টত এখদনা দুফ থর অফিাদন যদয়দে। ভূ-যাজননষ্টতক 

কাযদণ ভধ্যপ্রাদর্যয থদভদ প্রবৃষ্টিদত ষ্টফরূ প্রবাদফয 

আঙ্কা যদয়দে।   

২০১৫ াদরয থলাদধ থ ও ২০১৬ াদরয প্রথদভ  ষ্টফষ্টনদয়াগ, 

োনুপযাকর্াষ্টযাং ষ্টল্প ও ফাষ্টণজয খাদত থম দুফ থর অফিান ষ্টের, 

২০১৬ াদরয ষ্টদ্বতীয়াদধ থ তা ষ্টিারী দয়দে। এভদয় 

থটকই থবাগ্যণ্য (consumer durable), ভরধনী ণ্য-

উবদয়যই উৎাদন বৃষ্টি থদয়দে। থম উাদানভৄ এদত 

অফদান থযদখদে থগুদরা দরাঃ ষ্টফষ্টনদয়াগ ষ্টযষ্টিষ্টতয 

ক্রদভান্নষ্টত, র্ীদনয অফকাঠাদভা ও আফান খাদত ষ্টফষ্টনদয়াগ 

বৃষ্টি, ণ্যভদল্যয ষ্টনম্নগষ্টত অফিা থথদক আাংষ্টকবাদফ দরও 

থফষ্টযদয় আা উদেখদমাগ্য। আইএভএপ-এয প্রাথষ্টভক ণ্য 

ভল্যসূর্ক (Primary Commodities Price Index) আগি, 

২০১৬ থথদক থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭ ম থত ভদয় ১৫ তাাং বৃষ্টি 

থদয়দে। জ্বারাষ্টন থতর উৎাদনকাষ্টয াংিা ওদক 

অন্যান্য থতর উৎাদনকাযী থদভদয থতদরয উৎাদন 

কভাদনায উদযাদগ এ ভদয়য ভদধ্য জ্বারাষ্টন থতদরয ভল্য ২০ 

তাাং বৃষ্টি থদয়দে। ভার্ থ, ২০১৭ থদল জ্বারাষ্টন থতদরয ভল্য 

ব্যাদযর প্রষ্টত প্রায় ৫০ ভাষ্টকথন ডরাদয থ ৌঁদেদে। 

ণ্যভল্য বৃষ্টিয থপ্রক্ষাদট গত আগি ২০১৬ থথদক ষ্টফিব্যাষ্ট 

ভল্যস্ফীষ্টতয ায বৃষ্টি াদে। বফষ্টিক উৎাদন ভল্যসূর্ক এফাং 

থবািা ভল্যসূর্ক উবয়ই বৃষ্টি াদে। ষ্টফদল কদয র্ীদনয  

উৎাদন ভল্যসূর্ক র্ায ফেদয ঋণাত্মক অফিান থথদক ষ্টপদয 

এদদে, মা কাঁর্াভাদরয (raw materials) ভল্য বৃষ্টিদত 

ভূষ্টভকা যাখদফ। ষ্টফিব্যাী থবািা ভল্যস্ফীষ্টত ষ্টকছুটা বৃষ্টি াদফ 

ভরত জ্বারাষ্টন থতর ও জ্বারাষ্টন াংষ্টশ্লি অন্যান্য দ্রদব্যয ভল্য 

বৃষ্টিয কাযদণ। ভল্যস্ফীষ্টতয এ প্রফণতা উন্নত ষ্টফদিয থদভদ 

থজাযাদরা ভূষ্টভকা যাখদফ। উন্নত অথ থনীষ্টতয থদভদ ১২ 

ভাদয গিষ্টবষ্টত্তক থবািা ভল্যস্ফীষ্টত থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭-এ ২ 

তাাংদয ভত বৃষ্টি থদয়দে মা ফেযষ্টবষ্টত্তদত ২০১৬ াদর 

ষ্টের ০.৮ তাাং। একই কাযদণ ষ্টফকাভান ফাজায ও 

উন্নয়নীর অথ থনীষ্টতয থদভদয ভল্যস্ফীষ্টতও বৃষ্টি থদয়দে। 

াযষ্টণ ১.১  ষ্টফি অথ থননষ্টতক প্রবৃষ্টি 

[ফাষ্টল থক তকযা ষ্টযফতথন (%)] 

অথ থননষ্টতক অঞ্চর ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭* ২০১৮* 

ষ্টফি অথ থনীষ্টত ৩.৪ ৩.১ ৩.৫ ৩.৬ 

  উন্নত ষ্টফি অথ থনীষ্টত
 

২.১ ১.৭ ২.০ ২.০ 

  ভেিযাে ২.৬ ১.৬ ২,৩ ২.৫ 

  ইউদযা অঞ্চর ২.০ ১.৭ ১.৭ ১.৬ 

  ভেিযাজয ২.২ ১.৮ ২.০ ১.৫ 

  জাান ১.২ ১.০ ১.২ ০.৬ 

ষ্টফকাভান ফাজায ও 

উন্নয়নীর অথ থনীষ্টত
 

৪.০ ৪.১ ৪.৫ ৪.৮ 

ষ্টফকাভান ও উন্নয়নীর 

এীয় অথ থনীষ্টত 

৬.৭ ৬.৪ ৬.৪ ৬.৪ 

     র্ীন  ৬.৯ ৬.৭ ৬.৬ ৬.২ 

     বাযত ৭.৯ ৬.৮ ৭.২ ৭.৭ 

উৎ World Economic Outlook, April 2017, IMF,* প্রদক্ষণ 

 

াযষ্টণ ১.২ অথ থননষ্টতক অঞ্চরষ্টবষ্টত্তক ভল্যস্ফীষ্টত 

[ফাষ্টল থক তকযা ষ্টযফতথন (%)] 

অথ থননষ্টতক অঞ্চর ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭* ২০১৮* 

উন্নত ষ্টফি অথ থনীষ্টত
 

০.৩ ০.৮ ২.০ ১.৯ 

ভেিযাে ০.১ ১.৩ ২.৭ ২.৪ 

ইউদযা অঞ্চর ০.০ ০.২ ১.৭ ১.৫ 

ভেিযাজয ০.১ ০.৬ ২.৫ ২.৬ 

জাান ০.৫ ১.০ ১.৯ ২.০ 

ষ্টফকাভান ফাজায ও 

উন্নয়নীর অথ থনীষ্টত
 

৪.৭ ৪.৪ ৪.৭ ৪.৪ 

ষ্টফকাভান ও উন্নয়নীর 

এীয় অথ থনীষ্টত 

২.৭ ২.৯ ৩.৩ ৩.৩ 

র্ীন ১.৪ ২.০ ২.৪ ২.৩ 

বাযত ৪.৯ ৪.৯ ৪.৮ ৫.১ 

উৎ: World Economic Outlook, April 2017, IMF,* প্রদক্ষণ 

 

ষ্টফি অথ থনীষ্টত ম্ভাব্য কষ্টতয় ঝৌঁষ্টকভদয ভদধ্য যদয়দে। 

উন্নত অথ থনীষ্টতয কষ্টতয় থদদয অতথভৄখী াংযক্ষণ নীষ্টত, মা 

ষ্টফিফাষ্টণজয এফাং আতঃীভাত ষ্টফষ্টনদয়াদগ থনষ্টতফার্ক প্রবাফ 

থপরদত াদয। ভেিযাদে প্রতযাায থর্দয় সুদদয াদযয দ্রুত 

বৃষ্টি ষ্টফিব্যাী আষ্টথ থক ব্যফিাদক কঠিন কদয তুরদত াদয। 

এদত ভাষ্টকথন ডরাদযয উষ্টর্ষ্টত (appreciation) ঘটদফ, মা 
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নাজুক অথ থনীষ্টতয থদভদয ওয ষ্টফরু প্রবাফ থপরদত 

াদয। এোিা আষ্টথ থক খাদতয ষ্টনয়ন্ত্রণ প ৌঁষ্টজ ষ্টফষ্টনদয়াদগ ঝৌঁষ্টক 

বৃষ্টি কযদফ মা ম্ভাব্য অথ থননষ্টতক াংকট সৃষ্টি কযদত াদয।  

াভষ্টিক অথ থননষ্টতক ষ্টযষ্টিষ্টত: ফাাংরাদদ থপ্রষ্টক্ষত 

অথ থননষ্টতক প্রবৃষ্টি 

ফাাংরাদদ ষ্টযাংখ্যান ব্যযদযায াভষ্টয়ক ষ্টাফ অনুমায়ী 

২০১৬-১৭ অথ থফেদযয ষ্টজষ্টডষ্ট প্রবৃষ্টি দাঁষ্টিদয়দে ৭.২৪ 

তাাং। চূিাত ষ্টাফ অনুমায়ী গত অথ থফেদয ষ্টজষ্টডষ্ট প্রবৃষ্টি    

অষ্টজথত দয়দে ৭.১১ তাাং। ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয 

ষ্টজষ্টডষ্টদত বৃৎ খাতভদয ভদধ্য কৃষ্টল, ষ্টল্প ও থফা খাদতয 

প্রবৃষ্টি মথাক্রদভ ৩.৪০ তাাং, ১০.৫০ তাাং ও ৬.৫০ 

তাাং। পূফ থফতী অথ থফেদয এ প্রবৃষ্টিয ায ষ্টের মথাক্রদভ 

২.৭৯ তাাং, ১১.০৯ তাাং এফাং ৬.২৫ তাাং। ষ্টিযভদল্য 

২০১৫-১৬ অথ থফেদয ষ্টজষ্টডষ্টদত কৃষ্টল, ষ্টল্প ও থফা খাদতয 

অফদান ষ্টের মথাক্রদভ ১৫.৩৫ তাাং, ৩১.৫৪ তাাং এফাং 

৫৩.১২ তাাং। ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয াভষ্টয়ক ষ্টাদফ এ 

ষ্টতনি বৃৎ খাদতয অফদান দাঁষ্টিদয়দে মথাক্রদভ ১৪.৭৯ 

তাাং, ৩২.৪৮ তাাং এফাং ৫২.৭৩ তাাং। 

২০১৬-১৭ অথ থফেদয বৃৎ কৃষ্টল খাদতয ভদধ্য ফগুদরা 

খাত/উখাদতয প্রবৃষ্টদ্বয ায পূফ থফতী অথ থফেদযয প্রবৃষ্টিয 

াদযয তুরনায় থফদিদে। কৃষ্টল ও ফনজ খাদতয প্রবৃষ্টি গত 

অথ থফেদযয ১.৭৯ তাাংদয তুরনায় র্রষ্টত অথ থফেদয বৃষ্টি 

থদয় দাঁষ্টিদয়দে ২.৫১ তাাংদ। এয ভদধ্য স্য ও াকষ্টি 

উ-খাদত প্রবৃষ্টি ০.৮৮ তাাং  থথদক থফদি দাঁষ্টিদয়দে ১.৭২ 

তাাং।  প্রাষ্টণ ম্পদ ও ফনজ ম্পদ উ-খাদত প্রবৃষ্টিয ায 

পূফ থফতী অথ থফেদযয তুরনায় বৃষ্টি থদয়দে। ভৎস্য ম্পদ 

খাদতয প্রবৃষ্টি ২০১৫-১৬ অথ থফেদযয ৬.১১ তাাং থথদক বৃষ্টি 

থদয় ২০১৬-১৭ অথ থফেদয ৬.২৬ তাাংদ দাঁষ্টিদয়দে।  

অন্যষ্টদদক ২০১৬-১৭ অথ থফেদয বৃৎ ষ্টল্প খাদতয ভদধ্য খষ্টনজ 

ও খনন খাদত প্রবৃষ্টি প্রাক্করন কযা দয়দে ৮.০০ তাাং, গত 

অথ থফেদয এ খাদতয প্রবৃষ্টি ষ্টের ১২.৮৪ তাাং। 

োনুদপকর্াষ্টযাং খাদতয প্রবৃষ্টি ২০১৫-১৬ অথ থফেদয ষ্টের 

১১.৬৯ তাাং, মা ২০১৬-১৭ অথ থফেদয দাঁষ্টিদয়দে ১০.৯৬  

তাাংদ। এয ভদধ্য বৃৎ ও ভাঝাযী ষ্টল্প খাদতয প্রবৃষ্টিয ায 

১২.২৬ তাাং থথদক হ্রা থদয় ১১.৩২ তাাংদ দাঁষ্টিদয়দে। 

অন্যষ্টদদক এ ভদয় ক্ষুদ্রায়তন ষ্টল্পখাদতয প্রবৃষ্টিয ায ৯.০৬ 

তাাং থথদক বৃষ্টি থদয় ৯.২১ তাাংদ দাঁষ্টিদয়দে। ষ্টফদুযৎ, 

গ্যা ও াষ্টন যফযা খাদতয প্রবৃষ্টি ২০১৫-১৬ অথ থফেদয 

১১.৩৩ তাাং থথদক হ্রা থদয় ২০১৬-১৭ অথ থফেদয ১২.৭২ 

তাাংদ দাঁষ্টিদয়দে। এ খাদতয ভদধ্য ষ্টফদুযৎ ও াষ্টন যফযা 

উ-খাদতয প্রবৃষ্টিয ায পূফ থফতী অথ থফেদযয তুরনায় বৃষ্টি 

থদয়দে। র্রষ্টত অথ থফেদয ষ্টনভ থাণ খাদতয প্রবৃষ্টি ০.৭৬ 

াদ থদেজ দয়ে বৃষ্টি থদয় ৯.৩২ তাাংদ দাঁষ্টিদয়দে। 

থফা খাদতয ভদধ্য াইকাষ্টয ও খুর্যা ফাষ্টণজয, থাদটর ও 

থযদতাঁযা; ষ্টযফণ, াংযক্ষণ ও থমাগাদমাগ; ষ্টযদয়র এদিট ও 

বািা ইতযাষ্টদ খাদতয প্রবৃষ্টিয ায থফদিদে। অন্যষ্টদদক, 

আষ্টথ থক প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক থফা কদয়কি খাদতয প্রবৃষ্টিয ায 

গত অথ থফেদযয তুরনায় ষ্টকছুটা হ্রা থদয়দে।   

ভাথাষ্টছু ষ্টজষ্টডষ্ট এফাং ভাথাষ্টছু জাতীয় আয় ক্রভান্বদয় বৃষ্টি 

াদে। গত ২০১৫-১৬ অথ থফেদয ভাথাষ্টছু ষ্টজষ্টডষ্ট ষ্টের 

১,৩৮৫ ভাষ্টকথন ডরায, ২০১৬-১৭ অথ থফেদয মা বৃষ্টি থদয় 

দাঁষ্টিদয়দে ১,৫৩৮ ভাষ্টকথন ডরায। ২০১৫-১৬ অথ থফেদয 

ভাথাষ্টছু জাতীয় আয় ষ্টের ১,৪৬৫ ভাষ্টকথন ডরায, মা ২০১৬-

১৭ অথ থফেদয দাঁষ্টিদয়দে ১,৬০২ ভাষ্টকথন ডরায।  

ঞ্চয় ও ষ্টফষ্টনদয়াগ  

াভষ্টয়ক ষ্টাফ অনুমায়ী ২০১৬-১৭ অথ থফেদয থদজ ঞ্চয় ও 

জাতীয় ঞ্চদয়য ায মথাক্রদভ ষ্টজষ্টডষ্ট'য ২৬.০৬ তাাং ও 

৩০.৩০ তাাং, মা ২০১৫-১৬ অথ থফেদয ষ্টের মথাক্রদভ 

ষ্টজষ্টডষ্ট'য ২৪.৯৮ তাাং ও ৩০.৭৭ তাাং। ২০১৬-১৭ 

অথ থফেদয ষ্টজষ্টডষ্ট’য তকযা াদয থদজ ঞ্চয় ১.০৮ 

াদ থদেজ দয়ে বৃষ্টি থদয়দে। তদফ থযষ্টভট্যান্প প্রফাদয 

প্রবৃষ্টি হ্রা াওয়ায় জাতীয় ঞ্চয় পূফ থফতী অথ থফেদযয তুরনায় 

০.৪৭ াদ থদেজ দয়ে হ্রা থদয়দে। 

অন্যষ্টদদক, ২০১৬-১৭ অথ থফেদয থফযকাষ্টয ষ্টফষ্টনদয়াগ 

দাঁষ্টিদয়দে ষ্টজষ্টডষ্ট'য ২৩.০১ তাাংদ মা পূফ থফতী অথ থফেদযয 

তুরনায় াভান্য থফষ্ট। ক্ষাতদয, এ ভদয় যকাষ্টয ষ্টফষ্টনদয়াগ 

ষ্টজষ্টডষ্ট'য ৬.৬৬ তাাং থথদক বৃষ্টি থদয় ৭.২৬ তাাংদ 

দাঁষ্টিদয়দে। াষ্টফ থক ষ্টফষ্টনদয়াগ ২০১৬-১৭ অথ থফেদয ষ্টজষ্টডষ্ট'য 

২৯.৬৫ তাাং থথদক প্রায় ০.৬২ াদ থদেজ দয়ে বৃষ্টি 

থদয় ষ্টজষ্টডষ্ট'য ৩০.২৭ তাাংদ দাঁষ্টিদয়দে। 
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ভল্যস্ফীষ্টত 

২০১৩-১৪ অথ থফেদযয শুরু থথদকই ভল্যস্ফীষ্টত ায হ্রা 

থদয়দে। ফাষ্টল থক গি ভল্যস্ফীষ্টতয ায ২০১৩-১৪ অথ থফেদয 

৭.৩৫ তাাং থথদক হ্রা থদয় ২০১৪-১৫ এফাং ২০১৫-১৬ 

অথ থফেদয মথাক্রদভ ৬.৪১ তাাং এফাং ৫.৯২ তাাংদ 

দাঁষ্টিদয়দে। আতজথাষ্টতক ফাজাদয জ্বারাষ্টন থতদরয ভল্য 

অন্যান্য ণ্যভল্য হ্রা াওয়া এফাং অবযতযীণ উৎাদন 

ষ্টযষ্টিষ্টত দতালজনক ওয়ায় াষ্টফ থক ভল্যস্ফীষ্টত হ্রা 

থদয়দে। এোিা, থদদয অবযতযীণ অনুকূর ষ্টযদফ, স্বল্প 

ফাদজট ঘাটষ্টত এফাং তকথ ভৄদ্রানীষ্টত অনুযণ প্রভৃষ্টত কাযদণ 

ভল্যস্ফীষ্টতয ায হ্রা থদয়দে। 

এভদয় খায ভল্যস্ফীষ্টতয ষ্টনম্নভৄখী প্রফণতা ফজায় থাদক। 

অনষ্টদদক, খায-ফষ্টভূ থত ভল্যস্ফীষ্টতয উর্ধ্থভৄখী প্রফণতা ফািদত 

থাদক। ২০১৩-১৪ অথ থফেদয খায ভল্যস্ফীষ্টত ৮.৫৬ তাাং 

থথদক হ্রা থদয় ২০১৪-১৫ অথ থফেদয ৬.৬৮ তাাংদ দাঁিায়, 

মা ২০১৫-১৬ অথ থফেদয ৪.৯২ তাাংদ হ্রা ায়। ক্ষাতদয, 

এভদয় খায-ফষ্টভূ থত ভল্যস্ফীষ্টতয ায ষ্টের মথাক্রদভ ৫.৫৫ 

তাাং, ৫.৯৯ তাাং এফাং ৭.৪৩ তাাং।  

াম্প্রষ্টতক ভদয় উন্নত অথ থনীষ্টতয থদভদ অথ থননষ্টতক 

ষ্টযষ্টিষ্টতয উন্নষ্টতয থপ্রষ্টক্ষদত এফ থদদ ভল্যস্ফীষ্টত বৃষ্টি, 

জ্বারাষ্টন থতদরয ভল্যবৃষ্টিয প্রফণতা এফাং প্রাথষ্টভক দণ্যয 

ভল্যবৃষ্টি প্রভৃষ্টত কাযদণ ষ্টফিব্যাী ভল্যস্ফীষ্টত বৃষ্টি াদে। 

দয়ে-টু-দয়ে ষ্টবষ্টত্তদত র্রষ্টত অথ থফেদযয ভার্ থ, ২০১৭-এ 

খায ভল্যস্ফীষ্টতয ায ৬.৮৯ তাাং দাঁষ্টিদয়দে, ভার্ থ, ২০১৬ 

-এ ায ষ্টের ৩.৮৯ তাাং। ক্ষাতদয, খায-ফষ্টভূ থত 

ভল্যস্ফীষ্টতয ায ভার্ থ, ২০১৬-এ ৮.৩৬ তাাং থথদক 

উদেখদমাগ্য াদয হ্রা থদয় ভার্ থ, ২০১৭-এ ৩.১৮ তাাংদ 

দাঁিায়। াষ্টফ থকবাদফ ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয প্রথভ নয় ভাদ 

(জুরাই-ভার্ থ, ২০১৭) গি ভল্যস্ফীষ্টতয ায দাঁিায় ৫.৩৫ 

তাাং, মা পূফ থফতী অথ থফেদয একই ভদয় ষ্টের ৬.০৫ 

তাাং। উদেখ্য, র্রষ্টত অথ থফেদযয ভল্যস্ফীষ্টতয রক্ষযভাত্রা 

ষ্টনধ থাযণ কযা দয়দে ৫.৫ তাাং। ভল্যস্ফীষ্টত নীয় ম থাদয় 

যাখায জন্য র্রভান কাম থক্রভভ অব্যাত থযদখ ভল্যস্ফীষ্টতয 

রক্ষযভাত্রায ভদধ্য যাখা ম্ভফ ফদর আা কযা মায়।  

 

 

যাজস্ব খাত  

যাজস্ব আযণ  

র্রষ্টত ২০১৬-১৭ অথ থফেদয যাজস্ব আযদণয প্রবৃষ্টি 

দতালজনক ম থাদয় যদয়দে। এভদয় যাজস্ব আযদণয 

াংদাষ্টধত রক্ষযভাত্রা ষ্টনধ থাযণ কযা দয়দে ২,১৮,৫০০ থকাি 

টাকা, মা ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১১.১৭ তাাং। এয ভদধ্য জাতীয় যাজস্ব 

থফাড থ (এনষ্টফআয) কর্তথক কয যাজস্ব আযদণয রক্ষযভাত্রা 

১,৮৫,০০০ থকাি টাকা (ষ্টজষ্টডষ্ট'য ৯.৪৬ তাাং), এনষ্টফআয 

ফষ্টভূ থত কয যাজস্ব ৬,৫০০ থকাি টাকা (ষ্টজষ্টডষ্ট'য ০.৩৩ 

তাাং) এফাং কয-ফষ্টভূ থত যাজস্ব ২৭,০০০ থকাি টাকা 

(ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১.৩৮ তাাং)। অথ থ ষ্টফবাদগয Integrated 

Budgeting and Accounting System (iBAS ++) ডাটা 

থফইজ অনুমায়ী াভষ্টয়ক ষ্টদদফ থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭ ম থত 

আষ্টযত যাজদস্বয ভদধ্য কয যাজদস্বয ষ্টযভাণ ১,০৯,৩০১ 

থকাি টাকা, মা গত অথ থফেদযয একই ভদয়য তুরনায় ১৯.৭০ 

তাাং থফষ্ট। এ ভদয় কয-ফষ্টভূ থত যাজস্ব আযদণয 

ষ্টযভাণ দাঁষ্টিদয়দে ১৫,২৮৯ থকাি টাকা, মা গত অথ থফেদযয 

একই ভদয়য তুরনায় ১৮.৩৫ তাাং থফষ্ট। াষ্টফ থকবাদফ 

র্রষ্টত অথ থফেদযয প্রথভ আট ভাদ (জুরাই-থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭) 

থভাট যাজস্ব আষ্টযত দয়দে ১,২৪,৫৯০ থকাি টাকা, মা থভাট 

যাজস্ব আযদণয াংদাষ্টধত রক্ষযভাত্রায ৫৭.০২ তাাং এফাং 

পূফ থফতী অথ থফেদয একই ভদয়য তুরনায় ১৯.৫৪ তাাং 

থফষ্ট। 

২০১৬-১৭ অথ থফেদযয জুরাই-থপব্রুয়াষ্টয ভদয় জাতীয় যাজস্ব 

থফাড থ ষ্টনয়ষ্টন্ত্রত উৎ থথদক কয যাজস্ব আযদণয ষ্টযভাণ 

১,০৫,৬০৮ থকাি টাকা, মা পূফ থফতী অথ থফেদযয একই ভদয়য 

তুরনায় ২০.৪১ তাাং থফষ্ট। এভদয় আয় ও ভৄনাপায উয 

কয খাদত প্রবৃষ্টি: ২০.৫৫ তাাং, ভল্য াংদমাজন কয: 

২১.৪২ তাাং, আভদাষ্টন শুল্ক: ১৯.৮৩ তাাং, ম্পূযক 

শুল্ক: ১৯.৮৭ তাাং এফাং অন্যান্য শুল্ক: ৮.৮৯ তাাং। 

একই ভদয় এনষ্টফআয-ফষ্টভূ থত কয যাজস্ব আযণ ২.৫৮ 

তাাং বৃষ্টি থদয় দাঁিায় ৩,৬৯৩ থকাি টাকায়।  

এনষ্টফআয ষ্টনয়ষ্টন্ত্রত কয যাজদস্বয ভদধ্য প্রায় ফ খাতই  

ভাদয থফদিদে। মানফান কয খাদত যাজস্ব আযণ হ্রা 

াওয়ায় াষ্টফ থকবাদফ এনষ্টফআয-ফষ্টভূ থত কয যাজদস্বয 

ষ্টযভাণ াভান্য বৃষ্টি থদয়দে। ক্ষাতদয, কয-ফষ্টভূ থত যাজস্ব 

বৃষ্টিদত সুদ ফাফদ প্রাপ্ত যাজস্ব উদেখদমাগ্য ভূষ্টভকা থযদখদে।  
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 যকাষ্টয ব্যয়  

াংদাষ্টধত ফাদজট অনুমায়ী ২০১৬-১৭ অথ থফেদয থভাট ব্যয় 

এয রক্ষযভাত্রা ধযা দয়দে ৩,১৭,১৭৫ থকাি টাকা মা 

ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১৬.২২ তাাং। এয ভদধ্য অনুন্নয়ন এফাং ফাষ্টল থক 

উন্নয়ন কভ থসূষ্টর্ ব্যয় মথাক্রদভ ২,০৬,৪৭৫ থকাি টাকা 

(ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১০.৫৬ তাাং) এফাং ১,১০,৭০০ থকাি টাকা 

(ষ্টজষ্টডষ্ট'য ৫.৬৬ তাাং)। iBAS++ এয াভষ্টয়ক ষ্টাফ 

অনুমায়ী থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭ ম থত থভাট ব্যয় দয়দে ১,৩১,৮৫৩ 

থকাি টাকা মায ভদধ্য অনুন্নয়ন ব্যয় দয়দে ১,০১,৪৭২ থকাি 

টাকা (অনুন্নয়ন ভরধন ব্যয় ও উন্নয়ন কভ থসূষ্টর্) এফাং 

ফাষ্টল থক উন্নয়ন কভ থসূষ্টর্ ব্যয় ৩০,৩৮১ থকাি টাকা। পূফ থফতী 

অথ থফেদযয একই ভদয়য তুরনায় অনুন্নয়ন ব্যয় ও এষ্টডষ্ট 

ব্যয় বৃষ্টি থদয়দে মথাক্রদভ ২১.২৪ তাাং ও ৩১.৫৪ 

তাাং।     

ফাদজট বাযাে ও অথ থায়ন  

র্রষ্টত অথ থফেদযয াংদাষ্টধত ফাদজদট ঘাটষ্টতয ষ্টযভাণ 

প্রাক্করন কযা দয়দে ৯৮,৬৭৫ থকাি টাকা, মা ষ্টজষ্টডষ্ট'য 

৫.০৪ তাাং। ঘাটষ্টত অথ থায়দন বফদদষ্টক উৎ (নফদদষ্টক 

অনুদান) দত ২৮,৭৭১ থকাি টাকা (ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১.৪৭ 

তাাং) এফাং অবযতযীণ উৎ থথদক ৬৯,৯০৪ থকাি টাকা 

(ষ্টজষ্টডষ্ট'য ৩.৫৭ তাাং) াংিান কযা দফ। অবযতযীণ 

খাদত ঘাটষ্টত অথ থায়দন ব্যাাংক ব্যফিা দত ২৩,৯০৪ থকাি 

টাকা (ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১.২২ তাাং) এফাং অফষ্টি ৪৬,০০০ থকাি 

টাকা (ষ্টজষ্টডষ্ট'য ২.৩৫ তাাং) ব্যাাংক ফষ্টভূ থত খাত দত 

ষ্টনফ থাদয ষ্টযকল্পনা যদয়দে।  

ভৄদ্রা ও আষ্টথ থক খাত 

ভৄদ্রানীষ্টত ও ভৄদ্রা ব্যফিানা  

াম্প্রষ্টতক ফেযভদ ভৄদ্রানীষ্টত প্রণয়দন ভল্যস্ফীষ্টত ষ্টনয়ন্ত্রদণয 

াাাষ্ট উৎাদনীর খাদত ঋণ থমাগান অব্যাত যাখদত  

ভৄদ্রা ও ঋদণয রক্ষযভাত্রা ষ্টনধ থাযণ কযা য়। গত ২০১৩-১৪ 

অথ থফেদযয শুরু থথদক ভৄদ্রাস্ফীষ্টতয ষ্টনম্নভৄখী ধাযা ফজায় 

থাকায় র্রষ্টত ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয প্রথভাদধ থয (জুরাই-

ষ্টডদম্বয, ২০১৬)-এয জন্য অনুসৃত ভদ্রানীষ্টতদত অথ থননষ্টতক 

প্রবৃষ্টিয রক্ষযভাত্রা (৭.২ তাাং) অজথদনয ায়ক ভৄদ্রায 

থমাগাদনয রদক্ষয ভৄদ্রা ও আষ্টথ থক নীষ্টত অনুযণ কযা য়। 

ভৄদ্রানীষ্টতয এ থঘালণাদত্র ব্যাক ভৄদ্রায থমাগাদনয প্রবৃষ্টি 

ষ্টডদম্বয ২০১৬ থদল ১৪.৮ তাাং এফাং অথ থফেয থদল 

(জুন ২০১৭) ১৫.৫ তাাং প্রবৃষ্টিয রক্ষযভাত্রা ষ্টনধ থাযণ কযা 

দয়দে। অবযতযীণ ঋণ প্রফাদয প্রবৃষ্টি ষ্টডদম্বয ২০১৬ থদল 

১৫.৯ তাাং এফাং অথ থফেয থদল ১৬.৫ তাাং, মায ভদধ্য  

ব্যষ্টিখাদত ঋণ প্রফাদয প্রবৃষ্টি ষ্টডদম্বয ২০১৬ থদল ১৬.৬ 

তাাং এফাং অথ থফেয থদল ১৬.৫ তাাং ষ্টনধ থাযণ কযা 

য়।   

অথ থফেদযয ষ্টদ্বতীয়াদধ থ (জানুয়াষ্টয-জুন, ২০১৭) থঘাষ্টলত 

ভৄদ্রানীষ্টতদত র্রভান অথ থননষ্টতক ও আষ্টথ থক খাত ষ্টযষ্টিষ্টত 

এফাং ফাষ্টল থক ভল্যস্ফীষ্টতদক ৫.৮ তাাংদয ভদধ্য ীষ্টভত 

থযদখ প্রবৃষ্টিয রক্ষযভাত্রা অজথদন ভৄদ্রা ও ঋণ থমাগাদনয 

রক্ষযভাত্র ষ্টনধ থাযণ কযা দয়দে। অথ থফেদযয ষ্টদ্বতীয়াদধ থয জন্য 

প্রণীত ভৄদ্রানীষ্টতদত অথ থফেয থদল ব্যাক ভৄদ্রায থমাগান, 

অবযতযীণ ঋণ প্রফা এফাং ব্যষ্টিখাদত ঋণ প্রফাদয প্রবৃষ্টি 

প্রথভাদধ থয ভৄদ্রানীষ্টতদত ষ্টনধ থাষ্টযত রক্ষযভাত্রা প্রায় অষ্টযফষ্টতথত 

যাখা দয়দে।  

ভৄদ্রা ষ্টযষ্টিষ্টত 

২০১৬-১৭ অথ থফেদযয থপব্রুয়াষ্টয ভা থদল ফেযষ্টবষ্টত্তদত 

(year-on-year) ব্যাক  ভৄদ্রায (Broad Money) প্রবৃষ্টি 

পূফ থফতী অথ থফেদযয একই ভাদয তুরনায় াভান্য বৃষ্টি থদরও 

ষ্টযজাব থ ভৄদ্রা (Reserve Money) এফাং াংকীণ থ ভৄদ্রা 

(Narrow Money) উদেখদমাগ্য াদয বৃষ্টি থদয়দে। 

থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭ ভা থদল ফেযষ্টবষ্টত্তদত াংকীণ থ ভৄদ্রায প্রবৃষ্টি 

১৮.৭৭ তাাং, পূফ থফতী অথ থফেদযয একই ভাদ এ প্রবৃষ্টিয 

ায ষ্টের ১৬.১৪ তাাং। একই ভদয় ব্যাক ভৄদ্রায প্রবৃষ্টি 

১৩.১১ তাাং থথদক বৃষ্টি থদয় দাঁিায় ১৩.৩৫ তাাং এফাং 

ষ্টযজাব থ ভৄদ্রায প্রবৃষ্টি ১৫.৫১ তাাং থথদক বৃষ্টি থদয় দাঁিায় 

১৮.২৬ তাাং। 

এভদয় (জুরাই-থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭) জনাধাযদণয াদত থাকা 

কাদযষ্টন্প থনাট ও ভৄদ্রায (ব্যাাংক-ফষ্টভূ থত ভৄদ্রা) প্রবৃষ্টি রক্ষযণীয় 

াদয বৃষ্টি থদরও (১৩.৩৩ তাাং থথদক ১৯.৫১ তাাং) 

তরষ্টফ আভানদতয (demand deposit) প্রবৃষ্টিয ায হ্রা 

ায় (১৯.৮৯ তাাং থথদক ১৭.৮৪ তাাং)। অন্যষ্টদদক, 

থভয়াষ্টদ আভানদতয (time deposit) প্রবৃষ্টিয হ্রা দেও 

(১২.৩৮ তাাং থথদক ১২.০০ তাাং) াষ্টফ থকবাদফ ব্যাক 

ভৄদ্রায প্রবৃষ্টি ষ্টকছুটা থফদিদে। এোিা, ফাাংরাদদ ব্যাাংদকয 

নীট বফদদষ্টক ম্পদদয প্রবৃষ্টিয ায হ্রা থদরও নীট 
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অবযতযীণ ম্পদদয ব্যাক প্রবৃষ্টি ওয়ায় ষ্টযজাব থ ভৄদ্রায 

প্রবৃষ্টি থফদিদে। ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয থপব্রুয়াষ্টয ভা থদল 

ফাাংরাদদ ফাাংদকয নীট বফদদষ্টক ম্পদদয প্রবৃষ্টি পূফ থফতী 

অথ থফেদযয একই ভাদয ২৬.২০ তাাংদয তুরনায় বৃষ্টি 

থদয়দে ১৮.৩০ তাাং। অন্যষ্টদদক, এভদয় নীট অবযতযীণ 

ম্পদদয প্রবৃষ্টি (-)৩৬৭.৬২ তাাং থথদক বৃষ্টি থদয় ১৮.৩০ 

তাাংদ দাঁষ্টিদয়দে। পদর ষ্টযজাব থ ভৄদ্রায প্রবৃষ্টি থপব্রুয়াষ্টয, 

২০১৬ ভা থদল ১৫.৫১ তাাং থথদক বৃষ্টি থদয় থপব্রুয়াষ্টয, 

২০১৭ ভা থদল ১৮.২৬ তাাংদ দাঁষ্টিদয়দে। 

অবযতযীণ ঋণ  

২০১৫-১৬ অথ থফেয থদল অবযতযীণ ঋণ বৃষ্টি থদয়ষ্টের 

১৪.২২ তাাং, পূফ থফতী অথ থফেয থদল এ বৃষ্টিয ায ষ্টের 

৯.৯৭ তাাং। ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয থপব্রুয়াষ্টয ভা থদল 

থভাট অবযতযীণ ঋণ ১১.৯৩ তাাং বৃষ্টি ায়, পূফ থফতী 

অথ থফেদযয একই ভদয় এ বৃষ্টিয ায ষ্টের ১১.০০ তাাং। 

২০১৬-১৭ অথ থফেদযয থপব্রুয়াষ্টয ভা থদল থফযকাষ্টয খাদত 

ঋদণয প্রবৃষ্টি দাঁিায় ১৫.৮৮ তাাং, পূফ থফতী অথ থফেদয একই 

ভদয় এ প্রবৃষ্টিয ায ষ্টের ১৫.১১ তাাং। তদফ এভদয় 

যকাষ্টয খাদত নীট ঋণ হ্রা ায় ৮.৯৩ তাাং, মা পূফ থফতী 

অথ থফেদযয একই ভদয় হ্রা থদয়ষ্টের ৭.২৪ তাাং। যাজস্ব 

আদয়য উচ্চ প্রবৃষ্টি এফাং ব্যাাংক-ফষ্টভূ থত উৎ (ঞ্চয়ত্র) দত 

যকাদযয রক্ষযভাত্রায অষ্টতষ্টযি অথ থ আযদণয পদর র্রষ্টত 

অথ থফেদযয থপব্রুয়াষ্টয ম থত ব্যাাংক ব্যফিা থথদক যকাদযয 

ঋণ গ্রদণয ষ্টযভাণ উদেখদমাগ্য াদয হ্রা থদয়দে।  

সুদদয ায  

ভল্যস্ফীষ্টতয ায ক্রভান্বদয় হ্রা াওয়ায় ফাাংরাদদ ব্যাাংক, 

জানুয়াষ্টয, ২০১৬-এ নীষ্টত ষ্টনধ থাযণী সুদদয ায, ষ্টযদা ও 

ষ্টযবা থ ষ্টযদা উবয় াযই ৫০ থফষ্ট দয়ে হ্রা কদয  

মথাক্রদভ ৪.৭৫ তাাং ও ৬.৭৫ তাাংদ ষ্টনধ থাযণ কদয। 

র্রষ্টত অথ থফেদয নীষ্টত ষ্টনধ থাযণী এ সুদদয ায অষ্টযফতীত 

যাখা দয়দে। অন্যষ্টদদক, থেজাযী ষ্টফর (৯১-ষ্টদন, ১৮২-ষ্টদন ও 

৩৬৪-ষ্টদন) এয ায জুরাই ২০১৬ এয তুরনায় থপব্রুয়াষ্টয, 

২০১৭ এ প্রায় ১.৫-২.০ তাাং হ্রা থদয়দে। এভদয় 

আত:ব্যাাংক কর ভাষ্টনয ায ৩.৫-৩.৭ তাাংদয ভদধ্য 

ীষ্টভত যদয়দে।  

অন্যষ্টদদক ফাষ্টণষ্টজযক ব্যাাংকভদয ঋণ প্রদাদনয সুদদয ায 

এফাং আভানদতয সুদদয ায ক্রভ হ্রা াদে। ঋদণয বাষ্টযত-

গি সুদ ায জুন, ২০১৫ থদল ১১.৬৭ তাাং ষ্টের, মা জুন, 

২০১৬ থদল ১.২৮ াদ থদেজ দয়ে হ্রা থদয় ১০.৩৯ 

তাাংদ দাঁিায়। থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭ থদল তা আদযা ০.৬২ 

াদ থদেজ দয়ে হ্রা থদয় ৯.৭৭ তাাংদ দাঁষ্টিদয়দে। 

ক্ষাতদয, আভানদতয বাষ্টযতগি সুদ ায জুন, ২০১৫ থদল 

৬.৮০ তাাং ষ্টের মা, জুন, ২০১৬ থদল ১.২৮ াদ থদেজ 

দয়ে হ্রা থদয় ৫.৪৫ তাাংদ দাঁিায়। 

একইবাদফ, আভানদতয বাষ্টযত গি সুদ ায থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭ 

থদল আযও ০.৩৭ াদ থদেজ দয়ে হ্রা থদয় ৫.০৮ 

তাাংদ দাঁিায়। জুন, ২০১৫ থদল ঋণ ও আভানদতয 

বাষ্টযতগি সুদ াদযয ব্যফধান (spread) ৪.৮৭ তাাং থথদক 

ষ্টকছুটা হ্রা থদয় জুন, ২০১৬ থদল ৪.৮৫ তাাংদ দাঁিায়। 

আভানদতয বাষ্টযত গি সুদ ায এফাং ঋদণয বাষ্টযত গি সুদ 

ায ক্রভাগতবাদফ হ্রাদয পদর ঋণ ও আভানদতয বাষ্টযত গি 

সুদ াদযয ব্যফধান থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৬ থদল আদযা ষ্টকছুটা হ্রা 

থদয় ৪.৬৯ তাাংদ দাঁিায়।  

প ৌঁষ্টজ ফাজায 

র্রষ্টত অথ থফেদয প ৌঁষ্টজ ফাজায থভাটাভৄি ষ্টিষ্টতীর ষ্টের। 

অথ থফেদযয শুরুদত ভল্যসূর্ক হ্রা হ্রা থদরও অদটাফয, 

২০১৬ থথদক সূর্দকয প্রবৃষ্টি রক্ষযনীয়। গত ২০১৫-১৬ 

অথ থফেয থদল (৩০ জুন, ২০১৬) ঢাকা স্টক এক্সদর্ঞ্জ 

(ষ্টডএইয) এয ফাজায ভরধদনয আকায ষ্টের ৩,১৮,৫৭৫ 

থকাি টাকা (ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১৮.৩৮ তাাং) মা ১৭.৩৮ তাাং 

বৃষ্টি থদয় র্রষ্টত অথ থফেদযয থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭ থদল 

দাঁষ্টিদয়দে ৩,৭৩,৯৩০ থকাি টাকায় (ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১৯.১২ 

তাাং)। ষ্টডএই’য প্রধান ভল্যসূর্ক জুন, ২০১৬ এয তুরনায় 

২৪.৫২ তাাং বৃষ্টি থদয় থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭-এ ৫,৬১২.৭০ 

দয়ে-এ দাঁিায়। 

অনষ্টদদক, ৩০ জুন, ২০১৬ এ র্েগ্রাভ স্টক এক্সদর্ঞ্জ (ষ্টএই) 

এয থভাট ফাজায ভরধদনয আকায ষ্টের ২,৪৯,৬৮৫ থকাি 

টাকা (ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১৪.৪১ তাাং) মা ২২.৭২ তাাং বৃষ্টি 

থদয় থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭ থদল দাঁষ্টিদয়দে ৩,০৬৪১৪ থকাি 

টাকায় (ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১৫.৬৬ তাাং)। ষ্টএই’য াধাযণ 

ভল্যসূর্ক ৩০ জুন, ২০১৬ তাষ্টযদখ থথদক থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭ 

থদল ২৭.৫৫ তাাং বৃষ্টি থদয় দাঁষ্টিদয়দে ১৭,৩৭৫.৭২।   
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বফদদষ্টক খাত 

যপ্তাষ্টন 

২০১৫-১৬ অথ থফেদয থদদয থভাট যপ্তাষ্টনয ষ্টযভাণ ষ্টের 

৩৪,২৫৭.১৮ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায মা, পূফ থফতী অথ থফেদযয 

যপ্তাষ্টন আয় অদক্ষা ৯.৭৭ তাাং থফষ্ট। র্রষ্টত ২০১৬-১৭ 

অথ থফেদযয প্রথভ নয় ভাদ (জুরাই-ভার্ থ, ২০১৭) থভাট যপ্তাষ্টন 

আদয়য ষ্টযভাণ দাঁষ্টিদয়দে ২৫,৯৪৬.০২ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন 

ডরায, মা গত অথ থফেদযয একই ভদয়য তুরনায় ৩.৯৭ 

তাাং থফষ্ট। এভদয় প্রধান দু’ি ণ্য- বতষ্টয থাাক 

(ওদবন) এফাং নীটওয়যায যপ্তাষ্টনয ষ্টযভাণ দাঁষ্টিদয়দে 

মথাক্রদভ ১০,৭৮৫.২৮ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায এফাং 

১০,১৪৩.৫৫ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায এফাং গত অথ থফেদযয 

একই ভদয়য তুরনায় প্রবৃষ্টিয ায মথাক্রদভ ০.১৮ তাাং ও 

৪.৮৫ তাাং। অন্যান্য দণ্যয ভদধ্য পাভ থাষ্টউিকযার (৯.৪৪ 

তাাং), র্াভিাজাত ণ্য (১২.৩৩ তাাং), াদুকা (১৩.১৩ 

তাাং), কাঁর্া াট (৩৯.৫৯ তাাং), াটজাত ণ্য (১৮.১১ 

তাাং), তষ্টল্পজাত দ্রব্য (১১.০০ তাাং) এফাং প্রদক র 

দ্রব্য (২৭.৪৪ তাাং) প্রবৃষ্টি উদেখদমাগ্য। অন্যষ্টদদক ষ্টভাষ্টয়ত 

খায (১৩.৫৯ তাাং), থদোষ্টরয়াভ উজাত দ্রব্য (২০.১৯ 

তাাং) এফাং র্াভিা (৪.৭৯ তাাং) যপ্তাষ্টন হ্রা থদয়দে। 

জুরাই-ভার্ থ, ২০১৭ ভদয় যপ্তাষ্টন দণ্যয ভদধ্য দফ থাচ্চ ১৬.৬৫ 

তাাং ণ্য ভাষ্টকথন ভেিযাদে যপ্তাষ্টন কযা য়। এ ভদয় 

যপ্তাষ্টন দণ্যয যফতী গতব্যিদরয ভদধ্য ইউদযাষ্টয়ান 

ইউষ্টনয়নভুি থদ জাভ থাষ্টন (১৬.৩৪ তাাং), ভেিযাজয 

(১০.১২ তাাং) ও ফ্রান্প (৫.২৫ তাাং)। উদেখ্য, অবযতযীণ 

র্াষ্টদা বৃষ্টিয কাযদণ ভেিযাে, জাভ থাষ্টন প্রভৃষ্টত থদদয 

অথ থননষ্টতক প্রবৃষ্টি উন্নষ্টতয পূফ থাবা কযা দয়দে। এদত থদদয 

যপ্তাষ্টন ফাষ্টণদজয ইষ্টতফার্ক প্রবাফ থপরদফ ফদর আা কযা 

দে। 

আভদাষ্টন 

২০১৫-১৬ অথ থফেদযয আভদাষ্টন ব্যদয়য (ষ্টএেএপ) ষ্টযভাণ 

দাঁষ্টিদয়দে ৪৩,০৫০.৯০ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায, মা পূফ থফতী 

অথ থফেদযয একই ভদয়য তুরনায় ৫.৭৭ তাাং থফষ্ট। 

াভষ্টয়ক ষ্টদদফ ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয প্রথভ আট ভাদ 

(জুরাই-থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭) থভাট আভদাষ্টন ব্যদয়য ষ্টযভাণ 

দাঁষ্টিদয়দে ৩০,৬৭২.৪৭ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায, মা পূফ থফতী 

অথ থফেদযয একই ভদয়য তুরনায় ১০.২৬ তাাং থফষ্ট। 

ণ্যষ্টবষ্টত্তক আভদাষ্টনয থক্ষদত্র থদখা মায় থম, জুরাই-থপব্রুয়াষ্টয, 

২০১৭ ভদয় খাযস্য (র্ার ও গভ)-এয ভদধ্য পূফ থফতী 

অথ থফেদযয একই ভদয়য তুরনায় র্ার আভদাষ্টন হ্রা থদয়দে 

৬৯.২৬ তাাং, অন্যষ্টদদক গভ-এয আভদাষ্টন বৃষ্টি থদয়দে 

৩০.৪১ তাাং। এ ভদয় থবাগ্যদণ্যয আভদাষ্টন থফদিদে 

২৮.৫৫ তাাং। ভধ্যফতী দণ্যয আভদাষ্টন প্রবৃষ্টি দাঁষ্টিদয়দে 

৩.০৬ তাাং। ভধ্যফতী দণ্যয ভদধ্য প্রবৃষ্টি দয়দে ষ্টলাংকায 

(৭.৮০ তাাং), অষ্টযদাষ্টধত থতর (৮.৮৩ তাাং), 

থপ্রদোষ্টরয়াভ জাতীয় ণ্য (২৯.০৪ তাাং) এফাং 

পাভ থাষ্টউিকযার থপ্রাডাট (১১.৮২ তাাং) প্রভৃষ্টত 

উদেখদমাগ্য। এ ভদয় ভরধনী মন্ত্রাষ্টতয আভদাষ্টন বৃষ্টি 

থদয়দে ২২.২৭ তাাং, মা ষ্টফষ্টনদয়াগ বৃষ্টি ষ্টনদদ থ কদয। 

বফদদষ্টক কভ থাংিান ও থযষ্টভট্যান্প 

২০১৪-১৫ অথ থফেদয থভাট থযষ্টভট্যান্প প্রফাদয ষ্টযভাণ 

১৫,৩১৬.৯৪ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায। ২০১৫-১৬ অথ থফেদয 

থযষ্টভট্যান্প প্রফাদয ষ্টযভাণ ২.৫২ তাাং হ্রা থদয় দাঁিায় 

১৪,৯৩১.২০ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায। র্রষ্টত অথ থফেদযয শুরু 

থথদক থযষ্টভট্যান্প প্রফাদয প্রবৃষ্টি থনষ্টতফার্ক ধাযায় থাদক এফাং 

জুরাই-ভার্ থ, ২০১৭ ম থত থযষ্টভট্যান্প প্রফাদয ষ্টযভাণ দাঁিায় 

৯,১৯৪.৫১ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায। ভরত: ভধ্যপ্রাদর্যয 

থদভদ ভূ-যাজননষ্টতক ষ্টযষ্টিষ্টত এফাং জ্বরাষ্টন থতদরয 

ভল্যহ্রা, থতর ভি এ থদভদয অথ থনীষ্টতয ওয ষ্টফরূ 

প্রবাফ থপদর। পদর এফ থদদয ভজুষ্টযয াযও হ্রা ায়। 

এোিা, ভাষ্টকথন ডরাদযয াদথ ষ্টব্রি াউে এফাং ইউদযা-এয 

অফষ্টর্ষ্টতও থযষ্টভট্যান্প ষ্টযভাণ হ্রাদয থক্ষদত্র ভূষ্টভকা থযদখদে।  

বফদদষ্টক কভ থাংিান বৃষ্টিয রদক্ষয নতুন নতুন শ্রভফাজায 

ম্প্রাযদণ ইউদযা, অদেষ্টরয়া, ও ব্রাষ্টজর থভাট ৫০ি 

নতুন শ্রভ ফাজায ম্পদকথ ভীক্ষা ম্পন্ন যকায ব্যাক 

দদক্ষ গ্রণ কদযদে। এোিাও বফধ র্যাদনদর থযষ্টভদটন্প 

থপ্রযণ উৎাষ্টত কযা ও দ্রুততভ ভদয় তা প্রাদকয ষ্টনকট 

থ ৌঁোদনায উদেদে যকায প্রকল্প গ্রণ ষ্টফদদগাভী 

কভীদদয অষ্টবফান ও ম্মানজনক র্াকুষ্টয ষ্টনষ্টিতকযদণয 

জন্য নানাভৄখী দদক্ষ গ্রণ কদযদে। র্রষ্টত অথ থফেদযয প্রথভ 

আট ভাদ (জুরাই-থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭) থভাট ৫.৫১ রক্ষ জন 

বফদদষ্টক কভ থিাদনয জন্য ষ্টফদদদ মায়, পূফ থফতী অথ থফেদযয 

একই ভদয়য তুরনায় এ াংখা ২৫.৯৭ তাাং থফষ্ট। পদর 
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আগাভী ভাভদ থযষ্টভট্যান্প প্রফা বৃষ্টি াদফ ফদর আা কযা 

মায়।  

বফদদষ্টক থরনদদদনয বাযাে 

২০১৬-১৭ অথ থফেদয (জুরাই-থপব্রুয়াষ্টয ম থত) াভষ্টয়ক ষ্টাফ 

অনুমায়ী থদদয ফাষ্টণজয ঘাটষ্টতয ষ্টযভাণ দাঁিায় ৬,০৮৯ 

ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায, পূফ থফতী অথ থফেদযয একই ভদয় 

ঘাটষ্টতয ষ্টযভাণ ষ্টের ৪,১৮৮ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায। 

আভদাষ্টন ব্যদয়য প্রবৃষ্টিয ায থফদি মাওয়া এফাং যপ্তাষ্টন 

আদয়য প্রবৃষ্টিয ায হ্রা াওয়ায় ফাষ্টণজয ঘাটষ্টত বৃষ্টি 

থদয়দে। 

এ ভদয় থফা খাদত প্রাষ্টপ্ত ২,১৮৯.৭ ষ্টভষ্টরয়ন ডরায এফাং 

ষ্টযদাধ কযা য় ৪,৫৫০.৪ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায।  

প্রাথষ্টভক আয় (Primary income) ষ্টাদফ প্রাষ্টপ্ত ২৪.৪ 

ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায এফাং ষ্টযদাধ কযা য় ১,৩৬৪ 

ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায। তন্দধ্য, ষ্টফষ্টনদয়াগ আয় ফাফদ ৯৮০.৮ 

ষ্টভষ্টরয়ন, যাষ্টয ষ্টফষ্টনদয়াগ ষ্টদদফ ৬১৫.০ ষ্টভষ্টরয়ন, 

বফদদষ্টক ঋদণয সুদ ষ্টযদাধ ফাফদ ২৫২.১ ষ্টভষ্টরয়ন এফাং 

পূণঃষ্টফষ্টনদয়াগ ফাফদ ৪০২.৩ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায 

উদেখদমাগ্য। 

একই ভদয় (জুরাই-থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭) ভাধ্যষ্টভক আয় 

(Secondary income) ষ্টাদফ থযষ্টভট্যান্প খাদত প্রবৃষ্টি হ্রা 

াওয়ায় এ খাদতয উদ্বৃত্ত দাঁিায় ৮,৪৫১ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন 

ডরায, পূফ থফতী অথ থফেদয এ খাদতয উদ্বৃত্ত ষ্টের ১০,০৪৮ 

ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায। পদর র্রষ্টত ষ্টাদফ ঘাটষ্টতয ষ্টযভাণ 

দাঁিায় ১,১১৮ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকন ডরায, পূফ থফতী অথ থফেদযয 

একই ভদয় র্রষ্টত ষ্টাদফ উদ্বদৃত্তয ষ্টযভাণ ষ্টের ২,৯০৮ 

ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায।  

অন্যষ্টদদক, জুরাই-থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭ ভয়কাদর ভরধন ও 

আষ্টথ থক (Capital and Financial Account) খাদত উদ্বৃত্ত 

দাঁষ্টিদয়দে ৩,১০৩ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকন ডরায, পূফ থফতী অথ থফেদযয 

একই ভদয় উদ্বৃত্ত ষ্টের ১,১২২ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায। এ 

ভদয় প্রতযক্ষ বফদদষ্টক ষ্টফষ্টনদয়াগ (এপষ্টডআই) ১৬.৯১ 

তাাং বৃষ্টি থদয় দাঁিায় ২,০৮১ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরাদয। 

এোিা, ভধ্য ও দীঘ থ থভয়াষ্টদ (এভএরি) ফাফদ ১,৭২৮ ষ্টভষ্টরয়ন 

ভাষ্টকন ডরায ভরধন ও আষ্টথ থক খাদত উদ্বৃত্ত বৃষ্টিদত ভূষ্টভকা 

যাদখ। পদর র্রষ্টত ষ্টাদফয বাযাদে ঘাটষ্টত থাকদরও 

থরনদদদনয াষ্টফ থক বাযাদে (Overall Balance) উদ্বৃত্ত 

দাঁষ্টিদয়দে ২,৪৪৯ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায।  

বফদদষ্টক ভৄদ্রায ষ্টযজাব থ 

বফদদষ্টক থরনদদদনয াষ্টফ থক বাযাদে উদ্বৃত্ত থাকায় 

বফদদষ্টক ভৄদ্রা ষ্টযজাব থ বৃষ্টি থদয়দে। র্রষ্টত অথ থফেদযয 

থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭ থদল বফদদষ্টক ভৄদ্রায ষ্টিষ্টতয ষ্টযভাণ 

দাঁিায় ৩২,৫৫৭ ষ্টভষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায। গত অথ থফেয থদল   

(জুন, ২০১৬) ষ্টযজাদব থয ষ্টযভাণ ষ্টের ৩০,১৬৮ ষ্টভষ্টরয়ন 

ভাষ্টকথন ডরায। আভদাষ্টনয ভা ষ্টদদফ ফতথভান ষ্টযজাব থ ষ্টদদয় 

৯.৩ ভাদয আভদাষ্টন ব্যয় থভাটাদনা মাদফ।   

বফদদষ্টক ভদ্রায ষ্টফষ্টনভয় ায  

২০১২-১৩ অথ থফেয থথদক ভাষ্টকথন ডরাদযয ষ্টফযীদত টাকায 

ভল্যভান থভাটাভৄি ষ্টিষ্টতীর যদয়দে। অষ্টধকন্তু, ২০১৩-১৪ ও 

২০১৪-১৫ অথ থফেদয ভাষ্টকথন ডরাদযয তুরনায় টাকায গি 

ষ্টফষ্টনভয় াদযয মখাক্রদভ ২.৭৬ তাাং ও ০.০৬ তাাং 

উষ্টর্ষ্টত ঘদট। ২০১৫-১৬ অথ থফেদয ডরাদযয ষ্টফযীদত টাকায 

ষ্টফষ্টনভয় ায ০.৭২ তাাং অফষ্টর্ষ্টত ঘদট। র্রষ্টত ২০১৬-১৭ 

অথ থফেদয জুরাই ভাদ ভাষ্টকথন ডরাদযয াদথ টাকায 

বাষ্টযতগি ভল্যভান ষ্টের প্রষ্টত ভাষ্টকথন ডরাদয ৭৭.৪০ টাকা, 

ভার্ থ, ২০১৭ এ ষ্টফষ্টনভয় ায ০.৬৮ তাাং অফষ্টর্ষ্টত ঘদট  

দাঁষ্টিদয়দে ৭৯.৬৯ টাকা। 

র্রষ্টত অথ থফেদযয প্রথভ াত ভাদ (জুরাই-থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭) 

ভদয় বাযতীয় রুষ্ট, ইউদযা এফাং ষ্টব্রি াউদেয াদথ 

টাকায ষ্টফষ্টনভয় াদযয উষ্টর্ষ্টত ঘদট মথাক্রদভ ২.০৪ তাাং, 

০.২৮ তাাং এফাং ১৫.৯০ তাাং। 

ফাাংরাদদদয বফদদষ্টক ফাষ্টণদজযয গুরুেপূণ থ ১০ ি থদদয ভৄদ্রা 

ষ্টনদয় ষ্টনষ্টভ থত প্রকৃত কাম থকয ষ্টফষ্টনভয় ায সূর্ক (Real 

Effective Exchange Rate Index-REER) ২০১৪-১৫  

অথ থফেদয ১৩০.৬২ থথদক ৫.৮২ তাাং উষ্টর্ষ্টত ঘদট 

১৩৮.২২ এ উনীত দয়দে। র্রষ্টত ২০১৬-১৭ অথ থফেদয  

থপব্রুয়াষ্টয ম থত ভদয় সূর্ক ১৪৯.৯৯-এ দাঁষ্টিদয়দে। এদক্ষদত্র, 

২০১৫-১৬ অথ থফেদযয তুরনায় জুরাই-থপব্রুয়াষ্টয, ২০১৭-এ 

REER সূর্দকয ৮.৮২ তাাং উষ্টর্ষ্টত ঘদট। 
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াভষ্টিক অথ থননষ্টতক ব্যফিানায় াংস্কায কভ থসূষ্টর্ 

াভষ্টিক অথ থদনষ্টতক ষ্টিষ্টতীরতা ফজায় যাখায রদক্ষয র্রষ্টত 

অথ থফেদয থম কর াংস্কায কভ থসূষ্টর্ গ্রণ কযা দয়দে তায 

ভদধ্য উদেখদমাগ্য কষ্টতয় দদক্ষ ষ্টনদম্ন উদেখ কযা দরাঃ 

কয যাজস্ব আযণ 

 ভল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক শুল্ক আইন, ২০১২ 

প্রনীত দয়দে এফাং জুরাই ২০১৭ থথদক তা 

ফাতফায়ন শুরু দফ।  

 ভল্য াংদমাজন কয (বযাট) অনরাইন ব্যফিায থকায 

ষ্টদস্টভ, Integrated VAT Administrative 

System (iVAS) র্ালু কযা দয়দে।   

 কাস্টভ ষ্টফবাদগয Automated System for 

Customs Data (ASYCUDA) World 

িষ্টতয াাাষ্ট National Single Window 

(NSW) িাদনয কাম থক্রভ শুরু দয়দে। 

 World Trade Organisation (WTO) এয 

অন্যতভ দস্য ষ্টদদফ ফাাংরাদদ Trade 

Facilitation Agreement (TFA) স্বাক্ষয 

কদযদে। TFA ফাতফাষ্টয়ত দর ব্যফায়ীদদয 

আভদাষ্টন-যপ্তাষ্টনদত ব্যয় ও ভয় উবয়ই কদভ 

আদফ।  ব্যফিািয পূণ থাঙ্গ ফাতফায়ন ম্পন্ন দর 

আভদাষ্টন যপ্তাষ্টন ণ্য োদিয থক্ষদত্র থঘালণা দাষ্টখর 

দত শুরু কদয শুল্ক কয ষ্টযদাধ ম থত কর 

প্রষ্টক্রয়া দ্রুততভ ভদয় অন-রাইদন ম্পাদন কযা 

ম্ভফ দফ। 

 প্রতযক্ষ কয আইন ভেদগাদমাগী কযায রদক্ষয খিা 

প্রণয়ন কযা দয়দে, মা এনষ্টফআয এয ওদয়ফ াইদট 

থদয়া দয়দে। আইনি জুরাই, ২০১৮ াদর া 

কযায ষ্টযকল্পনা যদয়দে।  

কয-ফষ্টভূ থত যাজস্ব আযণ  

 কয-ফষ্টভূ থত যাজস্ব আযণ বৃষ্টিয রদক্ষয যাজদস্বয 

াযভদয থম ষ্টিকীকযণ অব্যাত যদয়দে এফাং 

কয প্রদানদক আদযা জতয কযায রদক্ষয e

paymentকাম থক্রভ স্বল্প ষ্টযদয র্ালু কযা দয়দে।  

 

 

ফাদজট ব্যফিানা 

 ম্পদ ফেন প্রষ্টক্রয়াদক ভন্ত্রণারয়/ষ্টফবাগ/ 

াংিাভদয কভ থকৃষ্টত (Key Performance) 

ভল্যায়দনয প্রষ্টক্রয়া র্রভান। ফাদজট ফাতফায়দন 

ভন্ত্রণারয়/ষ্টফবাগ/াংিাভদয ক্ষভতা ফািাদত 

প্রষ্টক্ষণ ও ষ্টযফীক্ষণ কাম থক্রভ থজাযদাযকযণ এফাং 

ভল্যায়ন ষ্টফষ্টবন্ন কাম থক্রভ অব্যাত যদয়দে।  

 ফাদজট প্রণয়ন ও ফাদজট ব্যফিানাদক অষ্টধকতয 

ষ্টিারী কযায রদক্ষয ষ্টাফায়ন িষ্টত 

(Integrated, Budgeting and Accounting 

System (iBAS)) উন্নত কদয iBAS++ এ 

রূাতয কযা দয়দে। উদেখ্য, ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয 

ফাদজট প্রণীত দয়দে iBAS++ ব্যফায কদয। 

 আতজথাষ্টতক যীষ্টতয াদথ াভঞ্জস্য থযদখ ফাদজট 

থশ্রণীষ্টফন্যা কাঠাদভা াংদাধদনয কাজ চূিাত কযা 

দয়দে। যকাদযয কর আষ্টথ থক থরনদদন, ফাদজট 

ফযাে ও ষ্টনয়ন্ত্রণ এফাং সুি আষ্টথ থক ব্যফিানা এ 

থশ্রণীষ্টফন্যা (Coding System) অষ্টধকতয  

ষ্টিারী ভূষ্টভকা যাখদফ।  

 যকাষ্টয আষ্টথ থক ব্যফিানায় আতজথাষ্টতক ভানদদে 

থদদয অফিান ম্পদকথ সুেি ধাযণা াওয়ায 

উদেদে Public Expenditure and Financial 

Accountability (PEFA) 2015-ভল্যায়ন ম্পন্ন 

কযা দয়দে, মায ষ্টবষ্টত্তদত যকাষ্টয আষ্টথ থক 

ব্যফিানা থক র, ২০১৬-২০২ ১ চূিাত কযা 

দয়দে।  

ফাষ্টল থক উন্নয়ন কভ থসূষ্টর্ 

 উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রষ্টক্রয়াকযণ, অনুদভাদন 

প্রষ্টক্রয়া দ্রুততয ও জীকযণ এয রদক্ষয প্রকল্প 

প্রষ্টক্রয়াকযদণয ষ্টফযভান িষ্টত পনযায় যীক্ষা-

ষ্টনযীক্ষা পূফ থক াংদাষ্টধত ষ্টযত্র জাষ্টয কযা 

দয়দে।  

 অন রাইন-এ প্রকল্প প্রণয়ন, প্রষ্টক্রয়াকযণ, 

অনুদভাদন অন্যান্য কাম থাষ্টদ ম্পাদদনয জন্য 

Digital ECNEC প্রকল্প ফাতফায়নাধীন যদয়দে।   
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 যকাষ্টয ক্রয় প্রষ্টক্রয়া অন-রাইদন ম্পাদন কযাদক 

প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক রূদান কযায রদক্ষয ইদরক্ট্রষ্টনক 

গবণ থদভে প্রষ্টকউযদভে ফা ই-ষ্টজষ্ট ব্যফিা প্রফতথন 

কযা দয়দে। এদত যকাষ্টয ক্রদয়য থক্ষদত্র 

গষ্টতীরতা ও স্বেতা ষ্টনষ্টিত দফ। 

ভৄদ্রা ও আষ্টথ থক ফাজায াংস্কায 

 ব্যাাংকগুদরায তাযল্য ব্যফিায় ষ্টিষ্টতীরতা ফজায় 

যাখায রদক্ষয ফাদর-৩ এয আদরাদক প্রফষ্টতথত 

তাযল্য ম থাপ্ততায দু'ি নতুন ষ্টযভাক Liquidity 

Coverage Ratio (LCR) ও Net Stable 

Funding Ratio (NSFR)-এয ভাধ্যদভ 

ব্যাাংকগুদরায তাযল্য ব্যফিা ষ্টনয়ষ্টভত ভষ্টনটষ্টযাং 

কযা দে।  

 ব্যাাংদকয ঝৌঁষ্টক ব্যফিানা ষ্টিারী ও 

ভদয়াদমাগীকযদণয জন্য প্রণীত 

Comprehensive Risk Management 

Reporting (CRMR)-এয আদরাদক 

ব্যাাংকগুদরায Risk Management ভষ্টনটষ্টযাং কযা 

দে। এোিা ষ্টযফষ্টতথত ব্যাাংষ্টকাং ব্যফিায াদথ 

াভঞ্জস্য যাখায জন্য Risk Management 

Guidelines for Banks ষ্টযষ্টবউ কযায কাজ 

র্রদে। 

 ফাাংরাদদদয অবযতযীণ ষ্টনযীক্ষা ব্যফিা 

ষ্টিারীকযদণয অাং ষ্টদদফ Self 

Assessment of Antifraud Internal Control 

(SF)-এয আদরাদক Fraud/Forgery ষ্টনয়ষ্টভত 

ভষ্টনটষ্টযাং কযা দে।  

 ভাষ্টনরোষ্টযাং ও ন্ত্রাদ অথ থায়ন প্রষ্টতদযাধ কাম থক্রভ 

মথামথবাদফ ষ্টযারদনয জন্য ফাাংরাদদদ কাম থযত 

কর তপষ্টষ্টর ব্যাাংদকয জন্য ষ্টফষ্টবন্ন আইনগত 

াংদাধন ও আতজথাষ্টতক ভানদদেয ষ্টযফতথদনয 

আদরাদক Uniform Account Opening Form 

ও KYC Profile Form ারনাগাদকযণপূফ থক 

জানুয়াষ্টয, ২০১৭ তাষ্টযদখ জাষ্টয কযা দয়দে। 

 

 

 

প ৌঁষ্টজফাজায 

 Bangladesh Securities and Exchange 

Commission (Exchange Traded Fund) 

Rules, 2016  প্রণয়ন কযা দয়দে।  

 Bangladesh Securities and Exchange 

Commission (Qualified Investor Offer by 

Small Capital Companies) Rules, 2016  

প্রণয়ন কযা দয়দে। 

 ফাাংরাদদ ষ্টষ্টকউষ্টযিজ অযাে এক্সদর্ঞ্জ কষ্টভন 

(ষ্টফষ্টনদয়াগ ষ্টক্ষায উন্নয়ন ও প্রষ্টক্ষণ) ষ্টফষ্টধভারা, 

২০১৬ প্রণয়ন কযা দয়দে। 

 ষ্টডষ্টজটষ্টয (ব্যফাষ্টযক) প্রষ্টফধানভারা, ২০০৩ 

াংদাধন কযা দয়দে।  

অথ থনীষ্টতয স্বল্প ও ভধ্যদভয়াষ্টদ ম্ভাফনা 

াম্প্রষ্টতক বফষ্টিক অথ থনীষ্টতয গষ্টত-প্রকৃষ্টত এফাং অবযতযীণ 

থক্ষদত্র গৃীত কভ থসূষ্টর্ ষ্টফদফর্নায় এদন ভধ্যদভয়াষ্টদ াভষ্টিক 

অথ থননষ্টতক কাঠাদভা, ২০১৮-২০২০ (Medium-Term 

Macroeconomic Framework-MTMF, 2018-2020) 

প্রণয়ন কযা দয়দে। কাঠাদভাদত স্বল্প ও ভধ্য থভয়াদদ 

ফাাংরাদদদয অথ থননষ্টতক প্রবৃষ্টি গদি ৭.৬ তাাং াদয বৃষ্টি 

থদয় আগাভী ২০১৯-২০ অথ থফেদযয ৮.০ তাাংদ উন্নীত দফ 

ভদভ থ প্রদক্ষণ কযা দয়দে। ষ্টফষ্টনদয়াগ ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয 

ষ্টজষ্টডষ্টয ৩০.৩ তাাং দত বৃষ্টি থদয় ২০১৭-১৮ অথ থফেদয 

ষ্টজষ্টডষ্টয ৩১.৯ তাাংদ দাঁিাদফ। ষ্টফষ্টনদয়াদগয এ প্রবৃষ্টিয 

ধাযা অব্যাত থথদক ২০১৯-২০ অথ থফেদয ষ্টজষ্টডষ্ট’য ৩৪.৫ 

তাাং, মায ভদধ্য থফযকাষ্টয ষ্টফষ্টনদয়াগ ২৫.৫ তাাং এফাং 

যকাষ্টয ষ্টফষ্টনদয়াগ ৯.০ তাাং-এ উন্নীত দফ।  

এভিএভএপ এ ষ্টজষ্টডষ্ট প্রবৃষ্টিয ষ্টনধ থাষ্টযত রক্ষযভাত্রা অজথন 

যকাদযয কষ্টতয় খাদতয উন্নয়ন কাম থক্রভ ফাতফায়দনয উয 

ষ্টনব থয কদয। ষ্টক্ষা, স্বািয, তথ্য ও থমাগাদমাগ প্রভেষ্টি খাদত 

গুযে প্রদাদনয ভাধ্যদভ দক্ষ জনষ্টি বতষ্টয এফাং ষ্টফদুযৎ ও 

থমাগাদমাগ অন্যান্য অফকাঠাদভা খাদত সুভষ্টন্বত উন্নয়ন 

এদক্ষদত্র ভূষ্টভকা যাখদফ। াষ্টফ থক উৎাদনীরতা বৃষ্টি এফাং 

অফকাঠাদভাগত ঘাটষ্টত দূয কদয থফযকাষ্টয খাতদক এষ্টগদয় 

থনয়ায ম থাপ্ত সুদমাগ সৃষ্টি প্রদর্িা থনয়া দয়দে। 

প্রবৃষ্টি অজথদন ষ্টতনি খাত-মথা, কৃষ্টল, ষ্টল্প ও থফা খাত 

ভবাদফ অফদান যাখদফ। তদফ ষ্টজষ্টডষ্টদত ষ্টল্পখাদতয অাং 
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ক্রভাদন্বদয় বৃষ্টি াদফ। কৃষ্টল খাদত উৎাদনীরতা বৃষ্টি ও শ্রভ 

ভজুষ্টয ষ্টল্পখাদতয থর্দয় কভ ওয়ায় াষ্টফ থকবাদফ ষ্টজষ্টডষ্টদত 

ষ্টল্প খাদতয অফদান ফািদফ। 

কৃষ্টলখাদত রক্ষযাষ্টবভৄখী বতুথষ্টক প্রদাদনয ভাধ্যদভ কৃষ্টল খাদতয 

প্রবৃষ্টি ভৄন্নত যাখা, অগ্রাষ্টধকায ষ্টবষ্টত্তদত কৃষ্টলখাদত ঋদণয 

যফযা ষ্টনষ্টিতকযণ, কৃষ্টল ও েী ঋণ নীষ্টতভারা ও কভ থসূষ্টর্ 

ফাতফায়ন, প্রভেষ্টিয ম্প্রাযণ, কৃষ্টল উকযণ ায়তা প্রদান 

অব্যাত যাখা, স্য ফহুভৄখীকযণ, যষ্টফ থভ সুদভয প্রধান প্রধান 

পদরয াাাষ্ট অন্যান্য পদরয আফাদ বৃষ্টি, উচ্চ 

পরনীর ধান ও াদটয জাত উদ্ভাফন ও প্রষ্টতকূর আফাওয়া 

ষ্টষ্ণু ফীজ উদ্ভাফন ও াাাষ্ট ষ্টনযফষ্টেন্ন ষ্টফদুযৎ যফযা 

প্রভৃষ্টত উদেখদমাগ্য। এ কাম থক্রভভদয ফাতফায়ন কৃষ্টল থক্ষদত্র 

অব্যাত প্রবৃষ্টিয ধাযাফাষ্টকতা ফজায় যাখদত ক্ষভ দফ ফদর 

ভদন কযা দে। 

জ্বারাষ্টন ও অফকাঠাদভা ঘাটষ্টত দূযীকযদণ যকায ব্যাক 

কাম থক্রভ র্াষ্টরদয় মাদে। ষ্টফদুযদতয ক্রভফধ থভান র্াষ্টদায 

থপ্রষ্টক্ষদত যকায ২০২১ াদরয ভদধ্য ষ্টফদুযৎ উৎাদন 

ক্ষভতাদক ২৪ াজায থভগাওয়াদট উন্নীত কযায ষ্টযকল্পনা 

ফাতফায়ন কযদে। এরএনষ্টজ আভদাষ্টন প্রষ্টক্রয়া শুরু কযায 

াাাষ্ট নতুন গাদক্ষত্র ন্ধাদনযও দদক্ষ থনয়া দয়দে। 

অফকাঠাদভা ঘাটষ্টতয প্রষ্টতফন্ধকতা অাযদণ, িক, থযরথ 

এফাং থতু থব ত অফকাঠাদভা উন্নয়দন যকায অগ্রাষ্টধকায 

ষ্টদদে। ষ্টল্পায়ন ও কভ থাংিান বৃষ্টিদত ায়তায রদক্ষয 

যকায ম্ভাফনাভয় ষ্টফষ্টবন্ন িাদন আগাভী ১৫ ফৎদযয ভদধ্য 

১০০ি ষ্টফদল অথ থননষ্টতক অঞ্চর িান কযদফ। জানুয়াষ্টয, 

২০১৭ ম থত থভাট ৭৬ি অথ থননষ্টতক অঞ্চর প্রষ্টতষ্ঠায অনুদভাদন 

থদয়া দয়দে। এয ভদধ্য ৫৬ি যকাষ্টযবাদফ এফাং অফষ্টি 

২০ি থফযকাষ্টযবাদফ প্রষ্টতষ্ঠা কযা দফ। দ্মাদতু প্রবৃষ্টি 

ঞ্চাযী (Transformational Project) বৃৎ অফকাঠাদভা 

প্রকল্পভ দ্রুত ফাতফায়দনয রদক্ষয জাতীয় ফাদজদট ষ্টফদল 

ফযাে যাখা দয়দে। আা কযা মায় থম, এ প্রকল্পভ 

অথ থননষ্টতক প্রবৃষ্টি অজথদন গুরুেপূণ থ ভূষ্টভকা যাখদফ। 

এভিএভএপ-এ আগাভী ২০১৭-১৮ অথ থফেদযয জন্য প্রাক্কষ্টরত 

যাজস্ব আযণ ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১৩.০ তাাং মা র্রষ্টত অথ থফেদযয 

াংদাষ্টধত রক্ষযভাত্রায তুরনায় ১.৮ াদ থদেজ দয়ে 

থফষ্ট। যফতী দুই অথ থফেদয যাজস্ব আযণ মথাক্রদভ 

ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১৩.৫ তাাং এফাং ১৪.১ তাাংদ উন্নীত দফ ভদভ থ 

প্রদক্ষণ কযা দয়দে। যাজস্ব আয় বৃষ্টিয জন্য যাজস্ব খাদত 

ষ্টফযভান আইন, িষ্টত ও কাঠাদভাগত াংস্কায কাম থক্রভভ 

অব্যাত যাখায াাাষ্ট ভল্য াংদমাজন কয ও ম্পূযক 

শুল্ক আইন, ২০১২ ফাতফায়ন, কর কাস্টভ াউজদক 

অদটাদভদনয আওতায় আনা, ষ্টফকল্প ষ্টফদযাধ ষ্টনষ্পষ্টত্ত ব্যফিায 

ঠিক ফাতফায়দনয ভাধ্যদভ যাজস্ব খাদত কাষ্টিত রক্ষযভাত্রা 

অজথন ম্ভফ দফ ভদভ থ পূফ থাবা কযা দয়দে।  

র্রষ্টত ২০১৬-১৭ অথ থফেদয ফাদজদট াংদাষ্টধত ব্যদয়য 

রক্ষযভাত্রা ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১৬.২ তাাং ষ্টনধ থাযণ কযা দয়দে। এ 

রক্ষযভাত্রা আগাভী অথ থফেদয ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১৮.০ তাাংদ এফাং 

ক্রভান্বদয় তা ২০১৯-২০ অথ থফেয নাগাদ ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১৯.১ 

তাাংদ উন্নীত ওয়ায প্রতযাা কযা দয়দে। এয ভদধ্য  

র্রষ্টত অথ থফেদযয ফাষ্টল থক উন্নয়ন কভ থসূষ্টর্য াংদাষ্টধত ব্যয় 

ষ্টজষ্টডষ্ট'য ৫.৭ তাাং থথদক বৃষ্টি কদয ২০১৭-১৮ অথ থফেদয 

ষ্টজষ্টডষ্ট'য ৬.৯ তাাংদ ষ্টনধ থাযণ কযা দয়দে। ভরত বৃৎ 

প্রকল্পভদয ফাতফায়দন ম থাপ্ত অথ থ থমাগান থদয়ায পদর 

এষ্টডষ্ট ব্যয় ফািদফ। এষ্টডষ্ট ফযাে যফতী ২০১৮-১৯ 

অথ থফেদয ৭.০ তাাংদ এফাং ২০১৯-২০ অথ থফেদয ষ্টজষ্টডষ্ট'য 

৭.১ তাাংদ  থনয়ায ষ্টযকল্পনা যদয়দে। 

াষ্টফ থকবাদফ ২০১৬-১৭ অথ থফেদয াংদাষ্টধত ফাদজট ঘাটষ্টত 

ষ্টজষ্টডষ্ট'য ৫.০ তাাং থাকদফ। যফতী ফেযভদও ফাদজট 

ঘাটষ্টত ৫.০ তাাংদয কাোকাষ্টে থাকদফ ফদর প্রাক্করন কযা 

দয়দে। ২০১৬-১৭ অথ থফেদয ফাদজট ঘাটষ্টত অথ থায়দন 

অবযতযীণ উৎ থথদক ষ্টজষ্টডষ্ট’য ৩.৬ তাাং এফাং 

বফদদষ্টক উৎ থথদক ১.৫ তাাং ষ্টনফ থাদয রক্ষযভাত্রা 

ষ্টনধ থাযণ কযা দয়দে। অবযতযীণ অথ থায়দনয ভদধ্য ব্যাাংক 

ব্যফিা থথদক ঋণ গ্রণ ষ্টজষ্টডষ্ট’য ১.২ তাাং এফাং ব্যাাংক 

ফষ্টভূ থত খাত থথদক ২.৪ তাাং ষ্টনফ থা কযা দফ, মা ভরত 

ঞ্চয়ত্র থথদক প্রাপ্ত। ব্যাাংক ফষ্টভূ থত খাত থথদক ফাদজট 

ঘাটষ্টত অথ থায়ন কষ্টভদয় আনায প্রদর্িা থনয়া দফ। ২০১৭-১৮ 

অথ থফেদয ব্যাাংক থথদক ষ্টজষ্টডষ্ট’য ১.২ তাাং এফাং ব্যাাংক 

ফষ্টভূ থত খাত থথদক ষ্টজষ্টডষ্ট’য ১.৫ তাাংদয রক্ষযভাত্রা 

ষ্টনধ থাযণ কযা দয়দে। যফতী দুই অথ থফেদয ব্যাাংক ফষ্টভূ থত 

খাত অথ থায়ন মথাক্রদভ ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১.১ তাাং ০.৯ তাাংদয 

ভদধ্য থাকদফ ভদভ থ প্রাক্করন কযা দয়দে। াষ্টফ থকবাদফ 

ভধ্যদভয়াদদ অবযতযীণ উৎ থথদক ঘাটষ্টত অথ থায়ন ষ্টজষ্টডষ্ট’য 

২.৭ থথদক ৩.৪ তাাংদয ভদধ্য এফাং বফদদষ্টক উৎ দত 

ঘাটষ্টত অথ থায়ন ষ্টজষ্টডষ্ট'য ১.৫ দত ২.৫ তাাংদয ভদধ্য 
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যাখায প্রদর্িা থনয়া দফ। ঞ্চয়দত্রয সুদদয ায 

তুরনাভরবাদফ থফষ্ট ওয়ায় এ খাত থথদক অষ্টতষ্টযি অথ থ 

াংগৃীত দয়দে। পদর ব্যাাংক ব্যফিা থথদক ঘাটষ্টত অথ থায়দনয 

ষ্টযভাণ হ্রা থদয়দে। তদফ সুদদয ায থম ষ্টিকীকযণ 

াধাযণ ষ্টফষ্টনদয়াগকাযীদদয ষ্টফষ্টনদয়াদগয সুদমাগ বৃষ্টিয প্রদর্িা 

থনয়া দয়দে। পদর এভিএভএপ-এ অথ থায়দনয ষ্টনধ থাষ্টযত 

রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ঘাটষ্টত অথ থায়ন ম্ভফ দফ ফদর আা কযা 

দয়দে।  

র্রষ্টত ২০১৬-১৭ অথ থফেদয ভল্যস্ফীষ্টতয ায ৫.৫ তাাংদ 

দাঁিাদফ ফদর প্রদক্ষণ কযা দয়দে। যফতী ষ্টতন অথ থফেদয 

ভল্যস্ফীষ্টতয ৫.৫ তাাংদয ভদধ্য থাকদফ ফদর আা কযা 

দয়দে। অবযতযীণ খাযদস্যয উৎাদন ধাযাফাষ্টকবাদফ বৃষ্টি 

কযা, ষ্টনতয প্রদয়াজনীয় দণ্যয যফযা ষ্টনষ্টিতকযদণয 

াাাষ্ট ফাজায ব্যফিা ভষ্টনটষ্টযাং এফাং ম থাপ্ত খায ভজুত 

বৃষ্টি ইতযাষ্টদ প্রদর্িা অব্যাত যাখায ভাধ্যদভ খায ভল্যস্ফীষ্টত 

ষ্টনয়ন্ত্রদণ যাখা ম্ভফ দফ ফদর প্রতযাা কযা মায়।  

ভধ্যদভয়াদদ ষ্টজষ্টডষ্ট প্রবৃষ্টি ও ভল্যস্ফীষ্টতয রক্ষযভাত্রা 

ষ্টফদফর্নায় থযদখ এ ভদয় ব্যাক ভৄদ্রায যফযা ১৫-১৬ 

তাাংদয ভদধ্য থাকদফ ফদর এভিএভএপ-এ পূফ থাবা থদয়া 

দয়দে। থফযকাষ্টয খাদত ঋণ প্রফা ১৬.৫ তাাংদ যাখায 

রক্ষযভাত্রা ষ্টনধ থাযণ কযা দয়দে। ঋণ প্রফাদয এরূ গষ্টতধাযা 

ফজায় থযদখ ষ্টজষ্টডষ্টয প্রবৃষ্টি অজথন প্রতযাা কযা মায়। 

াম্প্রষ্টতক ভদয় যপ্তাষ্টন আদয়য প্রবৃষ্টিয ায হ্রা থদয়দে 

এফাং থযষ্টভট্যান্প প্রফাদয প্রবৃষ্টিও ঋণাত্মক। র্রষ্টত অথ থফেদয 

যপ্তাষ্টন প্রবৃষ্টি ৭.০ তাাংদ প্রাক্করন কযা দয়দে। ভধ্যদভয়াদদ 

যপ্তাষ্টন প্রবৃষ্টি ১১ তাাং থথদক ১২ তাাংদয ভদধ্য থাকদফ 

ফদর প্রদক্ষণ কযা দয়দে। অন্যষ্টদদক, র্রষ্টত ২০১৬-১৭ 

অথ থফেদয থযষ্টভট্যান্প প্রফা ৫.০ তাাং াংকুষ্টর্ত দফ এফাং 

২০১৭-১৮ অথ থফেদয থযষ্টভট্যান্প প্রফাদয প্রবৃষ্টি ৫.০ তাাং ও 

যফতী দুই অথ থফেদয ১১.০ তাাং াদয বৃষ্টিয প্রতযাা কযা 

দয়দে। যপ্তাষ্টন ও থযষ্টভট্যান্প খাত দৃঢ় অফিাদন ষ্টপদয আায 

ম্ভাফনাদক ভধ্যদভয়াষ্টদ াভষ্টিক অথ থননষ্টতক কাঠাদভাদত 

ষ্টফদফর্না কযা দয়দে। এোিা, ফাাংরাদদদয অথ থনীষ্টতদত 

অবযতযীণ র্াষ্টদা (domestic demand) যদয়দে। পদর 

স্বল্পদভয়াদদ এ দুি সূর্দকয ষ্টনম্নভৄখী প্রফণতা থাকদরও 

অবযতযীণ র্াষ্টদা থাকায় অথ থনীষ্টতয গষ্টত ব্যাত দফ না ভদভ থ 

আা কযা দয়দে।      

বফদদষ্টক কভ থাংিান বৃষ্টিয রদক্ষয ভধ্যপ্রার্য অন্যান্য 

অঞ্চদর ম্ভাব্য নতুন শ্রভফাজায অনুন্ধাদনয রদক্ষয কাম থকয 

কূটননষ্টতক তৎযতা অব্যাত যাখা, দক্ষ জনষ্টি বতষ্টয 

রদক্ষয প্রষ্টক্ষণ প্রদান যকাদযয নানাভৄখী উদযাগ জনষ্টি 

যপ্তাষ্টন ও থযষ্টভট্যান্প আয় বৃষ্টিয ধাযা ফজায় যাখদত অফদান 

যাখদফ ফদর প্রতযাা কযা য়। 

র্রষ্টত ২০১৬-১৭ অথ থফেদয আভদাষ্টন ব্যয়ও বৃষ্টি াদে। 

ফাাংরাদদদয আভদাষ্টনয ৭০-৭৫ তাাং দরা অতযাফেকীয় 

ণ্য (ষ্টদল্পয কাঁর্াভার, ভৄরধনী মন্ত্রাষ্টত ও জ্বারাষ্টন থতর 

প্রভৃষ্টত)। ভধ্যদভয়াদদ আভদাষ্টন ব্যদয়য প্রবৃষ্টি ১২ তাাংদয 

ভদধ্য থাকদফ ফদর প্রদক্ষণ কযা দয়দে।  

ভধ্যদভয়াদদ র্রষ্টত ষ্টাদফয বাযাদে ঘাটষ্টত ষ্টযরষ্টক্ষত 

দফ ২০১৯-২০ অথ থফেয নাগাদ তা ষ্টজষ্টডষ্টয ০.৮ তাাংদ 

দাঁিাদত াদয ভদভ থ প্রাক্করন কযা দয়দে। প্রতযক্ষ বফদদষ্টক 

ষ্টফষ্টনদয়াগ বৃষ্টি, ভধ্য ও দীঘ থদভয়াষ্টদ ঋণ প্রফা বৃষ্টিয পদর 

ভরধন ও আষ্টথ থক ষ্টাদফ উদ্বৃত্ত থাকদফ। পদর াষ্টফ থক 

থরনদদদনয বাযাদে উদ্বৃত্ত থাকদফ মা ভৄদ্রায ষ্টফষ্টনভয় াদযয 

ষ্টিষ্টতীরতা ও বফদদষ্টক ভৄদ্রায ষ্টযজাব থ দতালজনক অফিায় 

যাখদফ ফদর আা কযা দয়দে।  

াভষ্টিক অথ থননষ্টতক ষ্টিষ্টতীরতা ফজায় থযদখ অথ থনীষ্টতয 

ষ্টবত আদযা দৃঢ় কযায জন্য ষ্টফর্ক্ষণ অথ থননষ্টতক ব্যফিানা, 

দক্ষ ও কাম থকয ভৄদ্রানীষ্টতয প্রদয়াগ, সুষ্ঠু ব্যয় ব্যফিানা এফাং 

ইদতাভদধ্য গৃীত ষ্টফষ্টবন্ন াংস্কায কাম থক্রভ নতুন কাম থক্রভ 

ফাতফায়ন ম্ভফ ফদর আা কযা মায়। াযষ্টণ ১.৩-এ 

ভধ্যদভয়াষ্টদ াভষ্টিক অথ থননষ্টতক কাঠাদভায কষ্টতয় সূর্দকয 

প্রদক্ষণ থদখাদনা দরা: 
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াযষ্টণ ১.৩  ভধ্যদভয়াষ্টদ াভষ্টিক অথ থননষ্টতক সূর্কভ 

সূর্ক 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

প্রকৃত ফাদজট 
াংদাষ্টধত 

ফাদজট 
প্রদক্ষণ 

প্রকৃত খাত 

ষ্টজষ্টডষ্ট প্রবৃষ্টি (%) ৬.০ ৬.১ ৬.৬ ৭.১ ৭.২ ৭.২ ৭.৪ ৭.৬ ৮.০ 

ভল্যস্ফীষ্টত (%) ৬.৮ ৭.৪ ৬.৪ ৫.৯ ৫.৮ ৫.৫ ৫.৫ ৫.৫ ৫.৪ 

ষ্টফষ্টনদয়াগ (% ষ্টজষ্টডষ্ট) ২৮.৪ ২৮.৬ ২৮.৯ ২৯.৭ ৩১.০ ৩০.৩ ৩১.৯ ৩২.৮ ৩৪.৫ 

    থফযকাষ্টয ২১.৮ ২২.০ ২২.১ ২৩.০ ২৩.৪ ২৩.০ ২৩.২ ২৩.৯ ২৫.৪ 

    যকাষ্টয  ৬.৬ ৬.৬ ৬.৮ ৬.৭ ৭.৬ ৭.৩ ৮.৭ ৮.৯ ৯.০ 

যাজস্ব খাত (% ষ্টজষ্টডষ্ট) 

থভাট যাজস্ব আয় ১০.৭ ১০.৫ ৯.৬ ১০.০ ১২.৪ ১১.২ ১৩.০ ১৩.৫ ১৪.১ 

  কয যাজস্ব ৯.০ ৮.৬ ৮.৫ ৮.৮ ১০.৭ ৯.৮ ১১.৫ ১২.২ ১২.৮ 

তম্নদধ্য এনষ্টফআয কয যাজস্ব ৮.৬ ৮.৩ ৮.২ ৮.৪ ১০.৪ ৯.৫ ১১.২ ১১.৭ ১২.১ 

কয ফষ্টভু থত যাজস্ব ১.৭ ১.৮ ১.১ ১.২ ১.৭ ১.৪ ১.৫ ১.৩ ১.৩ 

যকাষ্টয ব্যয়  ১৪.৬ ১৪.০ ১৩.৫ ১৩.৫ ১৭.৪ ১৬.২ ১৮.০ ১৮.৪ ১৯.১ 

তম্নদধ্য ফাষ্টল থক উন্নয়ন কভ থসূষ্টর্ ৪.১ ৪.১ ৪.০ ৪.৪ ৫.৭ ৫.৭ ৬.৯ ৭.০ ৭.১ 

াষ্টফ থক ফাদজট বাযাে -৩.৯ -৩.৬ -৩.৮ -৩.৬ -৫.০ -৫.০ -৫.০ -৫.০ -৫.০ 

অথ থায়ন ৩.৯ ৩.৬ ৩.৮ ৩.৬ ৫.০ ৫.০ ৫.০ ৫.০ ৫.০ 

অবযতযীণ অথ থায়ন ২.৮ ২.৮ ৩.৪ ২.৯ ৩.১ ৩.৬ ২.৭ ৩.৪ ৩.৪ 

বফদদষ্টক অথ থায়ন (নীট) ১.১ ০.৭ ০.৫ ০.৭ ১.৭ ১.৫ ২.৪ ১.৫ ১.৬ 

ভৄদ্রা ও ঋণ (% ষ্টযফতথন, ফেয থদল) 

অবযতযীণ ঋণ  ১১.০ ১১.৬ ১০.০ ১৪.২ ১৫.০ ১৬.৪ ১৬.৫ ১৭.২ ১৭.৪ 

থফযকাষ্টয খাদত ঋণ প্রফা ১০.৯ ১২.৩ ১৩.২ ১৬.৮ ১৫.০ ১৬.৫ ১৬.৫ ১৬.৮ ১৭.০ 

ব্যাক ভৄদ্রা যফযা ১৬.৭ ১৬.১ ১২.৪ ১৬.৪ ১৫.৪ ১৫.৫ ১৫.৬ ১৫.৮ ১৬.১ 

বফদদষ্টক খাত 

যপ্তাষ্টন আয়, এপওষ্টফ (%) ১০.৮ ১২.১ ৩.১ ৮.৯ ১০.০ ৭.০ ১১.০ ১২.০ ১২.০ 

আভদাষ্টন ব্যয়, এপওষ্টফ (%) ০.৮ ৮.৯ ৩.০ ৫.৫ ১১.০ ১০.৬ ১২.০ ১২.০ ১২.০ 

থযষ্টভট্যান্প প্রবৃষ্টি (%) ১১.৬ -১.৬ ৮.৫ -২.৫ ১০.০ -৫.০ ৫.০ ১১.০ ১১.০ 

র্রষ্টত ষ্টাদফ বাযাে  

(% ষ্টজষ্টডষ্ট) 

১.৬ ০.৮ ১.৫ ১.৭ -০.২ -১.৫ -২.১ -২.১ -২.০ 

বফদদষ্টক ভৄদ্রায ষ্টযজাবথ  

(ষ্টফষ্টরয়ন ভাষ্টকথন ডরায)  

১৫.৩ ২১.৫ ২৫.৮ ৩০.৪ ৩২.০ ৩২.০ ৩৩.২ ৩৩.৮ ৩৫.১ 

আভদাষ্টনয ভা ষ্টদদফ  

বফদদষ্টক ভৄদ্রায ষ্টযজাবথ 

৪.৬ ৫.৯ ৭.০ ৭.৯ ৬.৯ ৬.৫ ৬.০ ৫.৫ ৫.১ 

থভদভাদযোভ আইদটভ 

র্রষ্টত ষ্টাদফ ষ্টজষ্টডষ্ট  

(ষ্টফষ্টরয়ন টাকা)  

১১৯৮৯ ১৩৪৩৭ ১৫১৫৮ ১৭৩২৯ ১৯৬১০ ১৯৫৬১ ২২১৭৩ ২৫১৫৪ ২৮৫৮৯ 

উৎ: অথ থ ষ্টফবাগ।  
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                                                                          দ্বিতীয় অধ্যায় 

 দদজ উৎাদ, ঞ্চয় ও দ্বফদ্বনয়য়াগ 

 

ফাাংরায়দয় দ্বজদ্বডদ্ব প্রবৃদ্বি ক্রভান্বয়য় বৃদ্বি ায়ে এফাং দীঘ ঘ এক দক ধয়য ৬ তাাংয়য উয়য প্রবৃদ্বি অদ্বজঘত য়ে। 

ফাাংরায়দ দ্বযাংখ্যান ব্যুয়যায (দ্বফদ্বফএ) চূড়ান্ত দ্বাফ অনুমায়ী  ২০১৫-১৬ অথ ঘফছয়য এ প্রবৃদ্বি ৭ তাাংয়য উয়য তথা 

৭.১১ তাাং অদ্বজঘত য়য়য়ছ এফাং াভদ্বয়ক দ্বায়ফ  ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য এ প্রবৃদ্বি ৭.২৪ তাাংয় উন্নীত য়ফ ভয়ভ ঘ 

প্রাক্করন কযা য়য়য়ছ। াভদ্বয়ক দ্বায়ফ ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য বৃৎ ৩টি খায়তয ভয়ধ্য কৃদ্বল খায়তয প্রবৃদ্বি বৃদ্বি দয়য় 

দাঁদ্বড়য়য়য়ছ ৩.৪০ তাাংয়, মা গত ২০১৫-১৬ অথ ঘফছয়য দ্বছর ২.৭৯ তাাং। বৃৎ কৃদ্বল খায়তয ভয়ধ্য ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য 

কৃদ্বল ও ফনজ খায়ত প্রবৃদ্বি উয়েখয়মাগ্য ায়য বৃদ্বি দয়য় ২.৫১ তাাংয় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ। াাাদ্ব বৃৎ কৃদ্বল খায়তয ভয়ধ্য 

ভৎস্য ম্পদ খায়তও প্রবৃদ্বি বৃদ্বি দয়য়য়ছ। াভদ্বয়ক দ্বায়ফ ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য বৃৎ দ্বল্প খায়তয প্রবৃদ্বি দ্বকছুটা হ্রা 

দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ ১০.৫০ তাাং, মা পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য দ্বছর ১১.০৯ তাাং।  বৃৎ দফা খায়তয প্রবৃদ্বিয ায পূফফ ঘতী 

অথ ঘফছয়যয ৬.২৫ তাাং য়ত বৃদ্বি দয়য় ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য দাঁদ্বড়য়য়য়ছ ৬.৫০ তাাংয়। াভদ্বয়ক দ্বায়ফ ২০১৬-১৭ 

অথ ঘফছয়য বৃৎ কৃদ্বল, দ্বল্প ও দফা খায়তয অফদান দাঁদ্বড়য়য়য়ছ মথাক্রয়ভ ১৪.৭৯ তাাং, ৩২.৪৮ তাাং ও ৫২.৭৩ 

তাাং, দমগুদ্বর পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য দ্বছর মথাক্রয়ভ ১৫.৩৫ তাাং, ৩১.৫৪ তাাং ও ৫৩.১২ তাাং। ২০১৬-১৭ 

অথ ঘফছয়য দবাগব্যয়য়য দ্বযভাণ দাঁদ্বড়য়য়য়ছ দ্বজদ্বডদ্ব’য ৭৩.৯৪ তাাং। ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য স্থূর অবুন্তযীণ ঞ্চয় পূফ ঘফতী 

অথ ঘফছয়যয দ্বজদ্বডদ্ব’য ২৪.৯৮ তাাং য়ত বৃদ্বি দয়য় ২৬.০৬ তাাংয় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ। তয়ফ, ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য স্থূর 

জাতীয় ঞ্চয় গত অথ ঘফছয়যয দ্বজদ্বডদ্ব’য ৩০.৭৭ তাাং দথয়ক দ্বকছুটা হ্রা দয়য় ৩০.৩০ তাাংয় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ। অন্যদ্বদয়ক, 

২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়যয দ্বফদ্বনয়য়াগ পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়যয দ্বজদ্বডদ্ব’য ২৯.৬৫ তাাং দথয়ক বৃদ্বি দয়য় ৩০.২৭ তাাংয় উন্নীত 

য়য়য়ছ। 

অথ ঘননদ্বতক প্রবৃদ্বি 

ফাাংরায়দয়য দ্বজদ্বডদ্ব প্রবৃদ্বি ক্রয়ভই বৃদ্বি ায়ে এফাং গত এক 

দক ধয়য ৬ তাাংয়য উয়য প্রবৃদ্বি য়ে। ফাাংরায়দ 

দ্বযাংখ্যান ব্যুয়যা (দ্বফদ্বফএ) এয দ্বাফ অনুমায়ী দ্বফগত 

২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অথ ঘফছয়য দ্বজদ্বডদ্ব প্রবৃদ্বি দ্বছর 

মথাক্রয়ভ ৬.০৬ তাাং ও ৬.৫৫ তাাং। ২০১৫-১৬ 

অথ ঘফছয়য এ প্রবৃদ্বি ৭ তাাংয়য উয়য তথা ৭.১১ তাাং 

অদ্বজঘত য়য়য়ছ এফাং ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য তা ৭.২৪ তাাং 

য়ফ ফয়র প্রাক্করন কযা য়য়য়ছ।    

চরদ্বত ফাজায মূয়ে স্থরূ দদজ উৎাদ (দ্বজদ্বডদ্ব) 

দ্বফদ্বফএ এয াভদ্বয়ক দ্বাফ অনুমায়ী চরদ্বত ফাজায মূয়ে 

দ্বজদ্বডদ্ব পূফ ঘফতী ২০১৫-১৬ অথ ঘফছয়যয ১৭,৩২,৮৬৪ দকাটি 

টাকা য়ত ১২.৮৮ তাাং বৃদ্বি দয়য় ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য 

১৯,৫৬,০৫৬ দকাটি টাকায় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ। এছাড়া, গত 

অথ ঘফছয়যয ভাথাদ্বছু দ্বজদ্বডদ্ব ১,০৮,৩৭৮ টাকা য়ত বৃদ্বি 

দয়য় ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য দাঁদ্বড়য়য়য়ছ ১,২০,৯৩১ টাকা। 

অযয়ে, গত অথ ঘফছয়যয ভাথাদ্বছু জাতীয় আয় ১,১৪,৬২১ 

টাকা য়ত বৃদ্বি দয়য় ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য ১,২৫,৯৯৯ টাকায় 

দাঁদ্বড়য়য়য়ছ। ভাদ্বকঘন ডরায দ্বয়য়ফ ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য 

ভাথাদ্বছু জাতীয় আয় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ ১,৬০২ ভাদ্বকঘন ডরায, মা 

পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য দ্বছর ১,৪৬৫ ভাদ্বকঘন ডরায। অন্যদ্বদয়ক, 

২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য ভাথাদ্বছু দ্বজদ্বডদ্ব পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়যয 

ভাথাদ্বছু দ্বজদ্বডদ্ব ১,৩৮৫ ভাদ্বকঘন ডরায য়ত বৃদ্বি দয়য় 

১,৫৩৮ ভাদ্বকঘন ডরায়য দাঁদ্বড়য়য়য়ছ। উয়েখ্য, জাদ্বতাংঘ উন্নয়ন 

কভ ঘসূদ্বচ (ইউএনদ্বডদ্ব) এয ভানফ উন্নয়ন প্রদ্বতয়ফদন, ২০১৬ 

অনুমায়ী ক্রয় েভতা তথা ায়চ ঘদ্বজাং াওয়ায প্যাদ্বযটি 

(দ্বদ্বদ্ব) এয দ্ববদ্বিয়ত ২০১৫ ায়র ফাাংরায়দয়য ভাথাদ্বছু 

জাতীয় আয় ৩,৩৪১ ভাদ্বকঘন ডরায দাঁদ্বড়য়য়য়ছ।  ২০০৯-১০ 

দথয়ক ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয ম ঘন্ত চরদ্বত ফাজায মূয়ে দভাট 

এফাং ভাথাদ্বছু দ্বজদ্বডদ্ব ও স্থূর জাতীয় আয় (দ্বজএনআই) 

াযদ্বণ ২.১ -এ এফাং ২০০৯-১০ দথয়ক ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয 

ম ঘন্ত চরদ্বত ফাজায মূয়ে খাতদ্ববদ্বিক স্থূর দদজ উৎাদ 

াযদ্বণ ২.২ -এ উস্থান কযা য়য়য়ছ: 
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াযদ্বণ ২.১   চরদ্বত ফাজায মূয়ে দ্বজদ্বডদ্ব, দ্বজএনআই, ভাথাদ্বছু দ্বজদ্বডদ্ব ও ভাথাদ্বছু দ্বজএনআই (দ্ববদ্বি ফছযঃ ২০০৫-০৬) 

সূচক 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 ২০১৪-১৫ ২০১5-১6 ২০১৬-১৭* 

দ্বজদ্বডদ্ব (দকাটি টাকায়) 797539 915829 1055204 1198923 1343674 ১৫১৫৮০২ ১৭৩২৮৬৪ ১৯৫৬০৫৬ 

দ্বজএনআই (দকাটি টাকায়) 862142 988342 1144506 1295352 1433224 ১৬১৪২০৪ ১৮৩২৬৭৫ ২০৩৮০৪১ 

জনাংখ্যা (দকাটিয়ত) 14.78 14.97 15.16 15.37 15.58 ১৫.৭৯ ১৫.৯৯ ১৬.১৭ 

ভাথাদ্বছু দ্বজদ্বডদ্ব (টাকায়) 53961 61198 69614 78009 86266 ৯৬০০৪ ১০৮৩৭৮ ১২০৯৩১ 

ভাথাদ্বছু দ্বজএনআই (টাকায়) 58332 66044 75505 84283 92015 ১০২২৩৬ ১১৪৬২১ ১২৫৯৯৯ 

ভাথাদ্বছু দ্বজদ্বডদ্ব (ভাদ্বকঘন ডরায়য) 780 860 880 976 1110 ১২৩৬ ১৩৮৫ ১৫৩৮ 

ভাথাদ্বছু দ্বজএনআই (ভাদ্বকঘন ডরায়য) 843 928 955 1,054 1184 ১৩১৬ ১৪৬৫ ১৬০২ 

উৎঃ ফাাংরায়দ দ্বযাংখ্যান ব্যুয়যা।    * াভদ্বয়ক। 
 

           াযদ্বণ ২.২  চরদ্বত ফাজায মূয়ে স্থরূ দদজ উৎাদ (দ্বজদ্বডদ্ব)                                       
 (দকাটি টাকায়) 

খাত/উখাত 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 ২০১৪-১৫ ২০১5-১6 ২০১৬-১৭* 

১।   কৃদ্বল ও ফনজ 110990 125469 138879 148758 163968 ১৭৬৫০০ ১৯০৩১৪ ২০৪৮৩০ 

      ক)  স্য ও াকদ্বি 81405 91903 100899 106794 117903 ১২৬১২১ ১৩৪৩২২ ১৪৩৭০৪ 

      খ)   প্রাদ্বণ ম্পদ 17527 20171 22999 25359 27667 ২৯৮৮৫ ৩৩১৬৫ ৩৫৫৭৬ 

      গ)   ফনজ ম্পদ 12058 13395 14981 16605 18398 ২০৪৯৪ ২২৮২৭ ২৫৫৫০ 

২।   ভৎস্য ম্পদ 24601 28482 31827 36995 42308 ৪৭৫৮১ ৫৩০৭৬ ৫৯৬৪৬ 

৩।  খদ্বনজ ও খনন 12645 14208 16650 19461 21080 ২৩৮৭৬ ২৮৫৭৮ ৩৪৪২১ 

     ক)  প্রাকৃদ্বতক গ্যা ও   

          অদ্বযয়াদ্বধত ততর 

6803 6846 7366 7953 8156 ৯১৮৮ ১০৭০৬ ১২৫৬৪ 

     খ)   অন্যান্য খদ্বনজ ম্পদ ও    

           খনন 

5842 7363 9284 11508 12924 ১৪৬৮৮ ১৭৮৭২ ২১৮৫৭ 

৪।  দ্বল্প (ম্যানুঃ) 128573 146503 167927 197127 223221 ২৫৪৪৮৩ ২৯৫১১১ ৩৩৭২৬১ 

     ক)  বৃৎ ও ভাঝাযী দ্বল্প 101619 116453 134397 158448 180382 ২০৫৯৯২ ২৪০১৬৪ ২৭৪৯২৭ 

     খ্)  ক্ষুদ্রায়তন দ্বল্প 26954 30049 33530 38679 42839 ৪৮৪৯১ ৫৪৯৪৭ ৬২৩৩৪ 

৫।  দ্বফদ্যুৎ, গ্যা, ও াদ্বন ম্পদ 8346 11589 14189 16381 18401 ১৯৮৬৮ ২৩৮২৯ ২৫৬৬৩ 

     ক)   দ্বফদ্যুৎ 6003 8646 10189 12168 13834 ১৫০৬১ ১৮৪৪৭ ১৯৯৫১ 

     খ)   গ্যা 1809 2339 3300 3448 3676 ৩৭৮৭ ৪২৭৯ ৪৪৮৩ 

     গ)   াদ্বন      533 605 701 766 891 ১০২০ ১১০৩ ১২২৯ 

৬।  দ্বনভ ঘাণ 49474 57072 68304 82432 90834 ১০৮৪৮৪ ১২৬৩৫৩ ১৪৬৫৫৮ 

৭।  াইকাদ্বয ও খুচযা ফাদ্বণজু 106606 121332 137396 154579 172575 ১৯২৫৮৫ ২১৪২৫৭ ২৩৭৭৫৬ 

৮।  দায়টর ও দযয়তাযাঁ 7028 8228 9755 11263 13035 ১৪৯২৮ ১৭০৫৮ ১৯৩৬৯ 

৯।  দ্বযফণ, াংযেণ ও    

     দমাগায়মাগ 

80454 94571 112702 124281 134317 ১৫০০২৫ ১৬৯১৬৫ ১৮৬৯৭৭ 

ক)  স্থর থ দ্বযফণ 57574 68717 83345 92183 99311 ১১২০৯৬ ১২৭৮৯৫ ১৪২৮৪৪ 

খ)  াদ্বন থ দ্বযফণ 6386 6934 7089 7649 8064 ৮৯৬৭ ১০২০৬ ১০৯৯৬ 

গ)  আকা থ দ্বযফণ 811 957 1022 1047 1116 ১২৬৯ ১৩৫২ ১৩৮৭ 

ঘ)  য়মাগী দ্বযফণ দফা ও   

     াংযেণ 

3826 4410 5391 6001 6672 ৭৪২৭ ৮০৩১ ৮৬৪৮ 

ঙ)  ডাক ও তায দমাগায়মাগ 11858 13553 15854 17400 19154 ২০২৬৭ ২১৬৮১ ২৩১০২ 

১০।  আদ্বথ ঘক প্রদ্বতষ্ঠাদ্বনক দফা 23448 27545 36316 42237 48563 ৫৫৭৬১ ৬৩৬০১ ৭২৩৩৪ 

ক) ব্যাাংক 17508 21522 29351 34727 40390 ৪৬৬৪৪ ৫৩৭৮৯ ৬১৫০৫ 

খ) ফীভা 3356 3786 4584 4920 5364 ৫৯৩৮ ৬৩২৭ ৬৮২১ 

গ) অন্যান্য 2583 2237 2381 2590 2810 ৩১৮০ ৩৪৮৫ ৪০০৮ 

১১।  দ্বযয়য়র এয়েট, বাড়া ও   

       অন্যান্য ব্যফা 

54432 60119 68715 78820 91229 ১০৬০৬১ ১২৩৭৪০ ১৪৪৫১৩ 

১২।  দরাক প্রান ও প্রদ্বতযো 25426 30282 33499 37678 44728 ৫০৬৭৪ ৬৬৭১১ ৮০৭৩৫ 

১৩।  দ্বো 18258 21392 25048 28429 32767 ৩৭৬২৪ ৪৬৫১২ ৫৬৬৪১ 

১৪।  স্বাস্থু ও াভাদ্বজক দফা 15326 17731 20133 23868 26924 ৩০১৩৫ ৩৪৭৫৮ ৩৯১৫১ 

১৫।  কদ্বভউদ্বনটি, াভাদ্বজক ও  

       ব্যদ্বিগত দফা 

95692 104608 117293 138952 156552 ১৭৬৪০২ ১৯৪২৪৮ ২১৩৭৭৩ 

বর্তঘদ্বক ব্যাদ্বতয়যয়ক শুল্ক 36241 46698 56569 57662 63174 ৭০৮১৫ ৮৫৫৫২ ৯৬৪২৯ 

চরদ্বত ফাজায মূয়ে দ্বজদ্বডদ্ব 797539 915829 1055204 1198923 1343674 ১৫১৫৮০২ ১৭৩২৮৬৩ ১৯৫৬০৫৬ 

চরদ্বত ফাজায মূয়ে প্রবৃদ্বি ায 13.11 14.83 15.22 13.62 12.07 ১২.৮১ ১৪.৩২ ১২.৮৮ 

উৎঃ  ফাাংরায়দ দ্বযাংখ্যান ব্যুয়যা, * াভায়ক। 
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দ্বস্থয মূয়ে খাতদ্ববদ্বিক দ্বজদ্বডদ্ব প্রবৃদ্বি 

উৎাদন এয ভিভিতে খাতদ্ববদ্বিক দ্বজদ্বডদ্ব'দক ৩টি বৃৎ খাত 

তথা: কৃদ্বল, দ্বল্প ও দফায় দ্বফবি কযা য়য়য়ছ। এছাড়া, 

াদ্বফ ঘকবায়ফ দ্বজদ্বডদ্ব ১৫টি খাত দ্বনয়য় গঠিত। এ ১৫ টি খায়তয 

ভয়ধ্য ৬টি খাত আফায উখায়ত দ্বফবি। কৃদ্বল ও ফনজ এফাং 

ভৎস্য - এ দ্যটি খাত ভন্বয়য় বৃৎ কৃদ্বল খাত গঠিত। আফায, 

খদ্বনজ ও খনন; ম্যানুপুাকচাদ্বযাং; দ্বফদ্যুৎ, গ্যা ও াদ্বন 

যফযা এফাং দ্বনভ ঘাণ খাত দ্বনয়য় বৃৎ দ্বল্প খাত গঠিত। 

এছাড়া, াইকাদ্বয ও খুচযা ফাদ্বণজু; দায়টর ও দযয়তাযাঁ; 

দ্বযফণ, াংযেণ ও দমাগায়মাগ; আদ্বথ ঘক প্রাদ্বতষ্ঠাদ্বনক দফা; 

দ্বযয়য়র এয়েট; বাড়া ও অন্যান্য ব্যফা; দরাক প্রান ও 

প্রদ্বতযো; দ্বো; স্বাস্থু ও াভাদ্বজক দফা এফাং কদ্বভউদ্বনটি, 

াভাদ্বজক ও ব্যদ্বিগত দফা খাতমূ দ্বনয়য় বৃৎ দফা খাত 

গঠিত। ২০০৯-১০ য়ত ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয ম ঘন্ত দ্ববদ্বি মূয়ে 

দ্বজদ্বডদ্বয খাতওয়াদ্বয প্রবৃদ্বিয ায াযদ্বণ ২.৩ এফাং দরখদ্বচত্র 

২.১ -এ দদখায়না য়রা: 

াযদ্বণ ২.৩  ২০০৫-০৬ অথ ঘফছয়যয দ্ববদ্বি মূয়ে দ্বজদ্বডদ্বয খাতওয়াদ্বয প্রবৃদ্বিয ায 

 (তকযা ায) 

খাত/উখাত 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

১।   কৃদ্বল ও ফনজ 6.55 3.89 2.41 1.47 3.81 ২.৪৫ ১.৭৯ ২.৫১ 

      ক)  স্য ও াকদ্বি 7.57 3.85 1.75 0.59 3.78 ১.৮৩ ০.৮৮ ১.৭২ 

      খ)   প্রাদ্বণ ম্পদ 2.51 2.59 2.68 2.74 2.83 ৩.০৮ ৩.১৯ ৩.৩২ 

      গ)   ফনজ ম্পদ 5.34 5.56 5.96 5.04 5.01 ৫.০৮ ৫.১২ ৫.৬০ 

২।   ভৎস্য ম্পদ 4.60 6.69 5.32 6.18 6.36 ৬.৩৮ ৬.১১ ৬.২৬ 

৩।  খদ্বনজ ও খনন 8.15 3.62 6.93 9.35 4.68 ৯.৬০ ১২.৮৪ ৮.০০ 

     ক)  প্রাকৃদ্বতক গ্যা ও অদ্বযয়াদ্বধত ততর 8.52 0.68 3.78 7.55 2.47 ৮.৭৩ ১১.৭৭ ৩.৪১ 

     খ)   অন্যান্য খদ্বনজ ম্পদ ও খনন 7.43 9.34 12.58 12.34 8.20 ১০.৯০ ১৪.৪২ ১৪.৬০ 

৪।  দ্বল্প (ম্যানুঃ) 6.65 10.01 9.96 10.31 8.77 ১০.৩১ ১১.৬৯ ১০.৯৬ 

     ক)  বৃৎ ও ভাঝাযী দ্বল্প 6.27 11.11 10.76 10.65 9.32 ১০.৭০ ১২.২৬ ১১.৩২ 

     খ্)  ক্ষুদ্রায়তন দ্বল্প 8.17 5.67 6.58 8.81 6.33 ৮.৫৪ ৯.০৬ ৯.২১ 

৫।  দ্বফদ্যুৎ, গ্যা, ও াদ্বন ম্পদ 9.97 13.36 10.58 8.99 4.54 ৬.২২ ১৩.৩৩ ১২.৭২ 

     ক)   দ্বফদ্যুৎ 10.50 15.82 10.97 9.69 4.45 ৬.০৯ ১৪.২০ ১৪.২৫ 

     খ)   গ্যা 8.78 0.07 7.45 5.91 1.69 ৫.১৬ ৯.৯১ ২.৭৩ 

     গ)   াদ্বন      5.79 8.23 10.91 4.75 10.93 ৯.৬২ ৭.৪০ ৭.৬১ 

৬।  দ্বনভ ঘাণ 7.21 6.95 8.42 8.04 8.08 ৮.৬০ ৮.৫৬ ৯.৩২ 

৭।  াইকাদ্বয ও খুচযা ফাদ্বণজু 5.85 6.69 6.70 6.18 6.73 ৬.৩৫ ৬.৫০ ৬.৮৮ 

৮।  দায়টর ও দযয়তাযাঁ 6.01 6.20 6.39 6.49 6.70 ৬.৮৩ ৬.৯৮ ৭.১৪ 

৯।  দ্বযফণ, াংযেণ ও দমাগায়মাগ  7.55 8.44 9.15 6.27 6.05 ৫.৯৬ ৬.০৮ ৬.৬৮ 

ক)  স্থর থ দ্বযফণ 7.31 7.18 6.83 5.91 5.56 ৬.১৮ ৬.২৮ ৭.০৯ 

খ)  াদ্বন থ দ্বযফণ 3.19 2.92 3.10 3.21 3.15 ৩.৬২ ৩.২০ ৪.১২ 

গ)  আকা থ দ্বযফণ 18.19 15.23 5.76 -1.64 0.61 ৮.৭১ ১.৪৮ ১.৭৬ 

ঘ)  য়মাগী দ্বযফণ দফা ও াংযেণ 10.33 11.97 17.60 3.36 2.59 ৫.৩৭ ৫.১৯ ৬.২০ 

ঙ)  ডাক ও তায দমাগায়মাগ 9.02 13.77 16.92 9.67 9.56 ৬.১১ ৬.৮১ ৬.৬৩ 

১০।  আদ্বথ ঘক প্রদ্বতষ্ঠাদ্বনক দফা 6.25 10.44 14.76 9.11 7.27 ৭.৭৮ ৭.৭৪ ৭.৬৭ 

ক) ব্যাাংক 3.15 12.98 17.61 10.87 8.33 ৮.৪৯ ৮.৮৫ ৮.২৩ 

খ) ফীভা 19.08 3.69 4.41 0.61 1.55 ৩.৯৫ ০.৫৪ ১.৭৮ 

গ) অন্যান্য 17.71 -2.54 2.33 3.14 3.63 ৪.৬৮ ৪.৫৪ ৯.৯৭ 

১১।  দ্বযয়য়র এয়েট, বাড়া ও অন্যান্য ব্যফা 3.85 3.88 3.92 4.04 4.25 ৪.৪০ ৪.৪৭ ৪.৭৮ 

১২।  দরাক প্রান ও  প্রদ্বতযো 8.23 8.84 7.53 6.53 6.89 ৯.৮২ ১১.৪৩ ৯.৮৫ 

১৩।  দ্বো 5.18 5.63 7.75 6.30 7.26 ৮.০১ ১১.৭১ ১১.৫১ 

১৪।  স্বাস্থু ও াভাদ্বজক দফা 6.83 6.34 3.81 4.76 5.06 ৫.১৮ ৭.৫৪ ৭.৫০ 

১৫।  কদ্বভউদ্বনটি, াভাদ্বজক ও ব্যদ্বিগত দফা 3.21 3.23 3.25 3.25 3.27 ৩.২৮ ৩.৩০ ৩.৬২ 

দ্বস্থয মূয়ে দ্বজদ্বডদ্ব প্রবৃদ্বিয ায 5.57 6.46 6.52 6.01 6.06 ৬.৫৫ ৭.১১ ৭.২৪ 

উৎঃ   ফাাংরায়দ দ্বযাংখ্যান ব্যুয়যা, * াভদ্বয়ক। 
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কৃদ্বল খাত 

াভদ্বয়ক দ্বাফ অনুমায়ী চরদ্বত ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়যয বৃৎ 

কৃদ্বল (broad agriculture) খায়তয ভয়ধ্য কৃদ্বল ও ফনজ খায়ত 

দ্বস্থয মূয়ে দ্বজদ্বডদ্ব প্রবৃদ্বিয ায দাঁদ্বড়য়য়য়ছ ২.৫১ তাাং, মা 

পূফ ঘফতী ২০১৫-১৬ অথ ঘফছয়য দ্বছর ১.৭৯ তাাং। চরদ্বত 

অথ ঘফছয়য এ খায়তয দ্বতনটি উখাত তথা স্য ও াকদ্বি, 

প্রাদ্বণম্পদ এফাং ফনজ ম্পদ উখায়তয প্রবৃদ্বিয ায পূফ ঘফতী 

অথ ঘফছয়যয র্তরনায় বৃদ্বি দয়য়য়ছ। চরদ্বত ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য 

স্য ও াকদ্বি, প্রাদ্বণম্পদ এফাং ফনজ ম্পদ উখায়তয 

প্রবৃদ্বিয ায বৃদ্বি দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ মথাক্রয়ভ ১.৭২ তাাং, 

৩.৩২ তাাং এফাং ৫.৬০ তাাং, মা পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য দ্বছর 

মথাক্রয়ভ ০.৮৮ তাাং, ৩.১৯ তাাং এফাং ৫.১২ তাাং। 

চরদ্বত ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য অথ ঘফছয়য দভাট খাদ্যস্য  ) চার ,

গভ ও ভুট্টা (উৎাদয়নয রেুভাত্রা যয়য়য়ছ ৩৯৬.৮৮ রে 

দভদ্বিক টন ,মা গত অথ ঘফছয়যয দভাট খাদ্যস্য উৎাদন 

৩৮৮.১৭ রে দভদ্বিক টন য়ত ৮.৭১ রে দভদ্বিক টন দফদ্ব। 

চরদ্বত অথ ঘফছয়য আউ  ) প্রকৃত উৎাদন ২১.৩৫ রে দভদ্বিক 

টন(, আভন  ) ১৩৫.৩০ রে দভদ্বিক টন (ও দফায়যায  ) ১৯১.৫৩ 

রে দভদ্বিক টন (দভাট উৎাদন রেুভাত্রা ৩৪৮.১৮ রে 

দভদ্বিক টন। পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য প্রকৃত উৎাদন দ্বছর ৩৪৭.১০ 

রে দভদ্বিক টন। গভ উৎাদন গত অথ ঘফছয়যয ১৩.৪৮ রে 

দভদ্বিক টন য়ত বৃদ্বি দয়য় চরদ্বত অথ ঘফছয়যয রেুভাত্রা 

১৪.৩১ রে দভদ্বিক টন দ্বনধ ঘাযণ কযা য়য়য়ছ। এছাড়া, ভুট্টা 

উৎাদন গত অথ ঘফছয়যয  ২৭.৫৯ রে দভদ্বিক টন য়ত দফয়ড় 

চরদ্বত ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়যয রেুভাত্রা দ্বনধ ঘাদ্বযত য়য়য়ছ 

৩৪.৩৯ রে দভদ্বিক টন। ভৎস্য অদ্বধদপ্তয়যয দ্বায়ফ 

অবুন্তযীণ ও ামুদ্বদ্রক উৎ য়ত ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়যয দভাট 

ভৎস্য উৎাদন দফয়ড় ৪০.৫০ রে দভদ্বিক টয়ন উন্নীত য়য়য়ছ, 

মা পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য দ্বছর ৩৮.৭৮ রে দভদ্বিক টন। 

দ্বল্প খাত 

াভদ্বয়ক দ্বায়ফ ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য বৃৎ দ্বল্প (broad 

industry) খায়তয ৪টি খায়তয ভয়ধ্য ৩টিয (খদ্বনজ ও খনন, 

ম্যানুপুাকচাদ্বযাং এফাং দ্বফদ্যুৎ, গ্যা ও াদ্বন ম্পদ খাত) 

প্রবৃদ্বিয ায দ্বকছুটা হ্রা দয়রও ১টিয (দ্বনভ ঘাণ খাত) প্রবৃদ্বিয 

ায বৃদ্বি দয়য়য়ছ। াভদ্বয়ক দ্বায়ফ ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য 

খদ্বনজ ও খনন খায়তয অন্তগ ঘত প্রাকৃদ্বতক গ্যা ও 

অদ্বযয়াদ্বধত দয়িাদ্বরয়াভ উখায়ত প্রবৃদ্বিয ায হ্রা দয়য় 

দাঁদ্বড়য়য়য়ছ  ৩.৪১ তাাং, মা পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য দ্বছর ১১.৭৭ 

তাাং। তয়ফ অন্যান্য খদ্বনজ ও কয়রা উখায়ত প্রবৃদ্বিয ায 

দ্বকছুটা বৃদ্বি দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ ১৪.৬০ তাাং, মা গত 

অথ ঘফছয়য দ্বছর ১৪.৪২ তাাং। একইবায়ফ, চরদ্বত অথ ঘফছয়য 

ম্যানুপুাকচাদ্বযাং দ্বল্প খায়তয অন্তগ ঘত বৃৎ ও ভাঝাদ্বয দ্বল্প 

উখায়তয প্রবৃদ্বিয ায দ্বকছুটা হ্রা দয়য় ১১.৩২ তাাংয় 

দাঁড়ায়রও ক্ষুদ্রায়তন দ্বল্প উখায়ত প্রবৃদ্বিয ায বৃদ্বি দয়য় 

৯.২১ তাাংয় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ। এছাড়া, চরদ্বত অথ ঘফছয়য দ্বফদ্যুৎ, 

গ্যা, ও াদ্বন ম্পদ খায়তয অন্তগ ঘত দ্বফদ্যুৎ, গ্যা ও াদ্বন 
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৬.৫২ 
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সখষিত্র ২.১: ষিরমূল্যে বৃৎ খাতষিষিক ষিষিষ প্রবৃষির ার (%) 

কৃষ ষলল্প সবা ষিষিষ 
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ম্পদ এ ৩টি উখায়ত প্রবৃদ্বিয ায দাঁদ্বড়য়য়য়ছ মথাক্রয়ভ 

১৪.২৫ তাাং, ২.৭৩ তাাং এফাং ৭.৬১ তাাং; মা 

পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য দ্বছর মথাক্রয়ভ ১৪.২০ তাাং, ৯.৯১ 

তাাং এফাং ৭.৪০ তাাং। অন্যদ্বদয়ক, বৃৎ দ্বল্প খায়তয 

অন্তগ ঘত অন্যান্য খায়ত প্রবৃদ্বিয ায হ্রা দয়রও দ্বনভ ঘাণ দ্বল্প 

খায়ত প্রবৃদ্বিয ায চরদ্বত অথ ঘফছয়য বৃদ্বি দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ 

৯.৩২ তাাং, মা গত অথ ঘফছয়য দ্বছর ৮.৫৬ তাাং। 

ফাাংরায়দ দ্বযাংখ্যান ব্যুয়যা প্রণীত  Quantum Index of 

Industrial Production (QIIP)  (দ্ববদ্বিফছযঃ ২০০৫-০৬) 

অনুায়য চরদ্বত ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়যয প্রথভ াঁচ ভায় গয়ড় 

(জুরাই-নয়বম্বয’২০১৬) বৃৎ ও ভাঝাদ্বয ম্যানুপুাকচাদ্বযাং দ্বল্প 

উখায়ত াধাযণ দ্বল্প উাংাদন সূচক গত অথ ঘফছয়যয একই 

ভয়য়য উৎাদন সূচক ২৪৭.৬৬ এয র্তরনায় ৯.০২ তাাং 

বৃদ্বি দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ ২৬৯.৯৯ াতাাংয়।  এয ভয়ধ্য, ততদ্বয 

দাাক (৭.১৩%), দটক্সটাইর (১১.৭৪%), দকদ্বভকুার ও 

দকদ্বভকুার দ্রব্যাদ্বদ (১১.৬০%), পাভ ঘাদ্বটিকুারস্ ও 

দভদ্বডদ্বনার দকদ্বভকুার (১৮.১৯%), অ-ধাতফ খদ্বনজ দ্রব্য 

(২৯.৬৫%), দপদ্বিয়কয়টড ধাতফ দ্রব্য (১৮.১৫%), চাভড়া ও 

চাভড়াজাত দ্রব্য (৩৮.৮১%) ইতুাদ্বদ দ্বল্প খায়ত উৎাদন 

সূচক বৃদ্বি দয়রও খাদ্য দ্রব্য (-৬.৭২%) এফাং দফদ্বক ধাতফ 

দ্রব্য (-৫.৬০%) দ্বয়ল্প উৎাদন সূচক হ্রা দয়য়য়ছ। 

দফা খাত 

াভদ্বয়ক দ্বায়ফ চরদ্বত ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়যয বৃৎ দফা 

(broad service) খায়তয প্রবৃদ্বিয ায পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়যয 

র্তরনায় বৃদ্বি দয়য়য়ছ। ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়যয বৃৎ এ খায়তয 

অন্তগ ঘত াইকাদ্বয ও খুচযা ফাদ্বণজু; দায়টর ও দযয়তাযাঁ এফাং 

দ্বযফণ, াংযেণ ও দমাগায়মাগ খায়ত প্রবৃদ্বিয ায বৃদ্বি দয়য় 

দাঁদ্বড়য়য়য়ছ মথাক্রয়ভ ৬.৮৮ তাাং, ৭.১৪ তাাং এফাং 

৬.৬৮ তাাং; মা পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য দ্বছর মথাক্রয়ভ ৬.৫০ 

তাাং, ৬.৯৮ তাাং এফাং ৬.০৮ তাাং। দ্বযফণ, 

াংযেণ ও দমাগায়মাগ খায়তয অন্তভু ঘি ৪টি উখাত তথা  

স্থরথ দ্বযফণ, াদ্বনথ দ্বযফণ, দ্বফভান দ্বযফন এফাং 

য়মাগী দ্বযফণ দফা ও াংযেণ উখায়ত প্রবৃদ্বিয ায 

বৃদ্বি দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ মথাক্রয়ভ ৭.০৯ তাাং, ৪.১২ তাাং, 

১.৭৬ তাাং এফাং ৬.২০ তাাং; মা গত অথ ঘফছয়য দ্বছর 

মথাক্রয়ভ ৬.২৮ তাাং, ৩.২০ তাাং, ১.৪৮ তাাং এফাং 

৫.১৯ তাাং। তয়ফ, চরদ্বত অথ ঘফছয়য ডাক ও তায দমাগায়মাগ 

উখায়ত প্রবৃদ্বিয ায দ্বকছুটা হ্রা দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ ৬.৬৩ 

তাাং, মা পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য দ্বছর ৬.৮১ তাাং। াদ্বফ ঘক 

দফাখায়তয অন্তভু ঘি অন্যান্য খায়তয ভয়ধ্য ২০১৬-১৭ 

অথ ঘফছয়য দ্বযয়য়র এয়েট এফাং ভাজকভ ঘ ও কদ্বভউদ্বনটি খায়ত 

প্রবৃদ্বিয ায বৃদ্বি দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ মথাক্রয়ভ ৪.৭৮ তাাং 

এফাং ৩.৬২ তাাং। তয়ফ, আদ্বথ ঘক ও প্রাদ্বতষ্ঠাদ্বনক দফা; 

দরাকপ্রান ও প্রদ্বতযো; দ্বো এফাং স্বাস্থু ও ভাজকভ ঘ 

দফা খায়ত প্রবৃদ্বিয ায হ্রা দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ মথাক্রয়ভ ৭.৬৭ 

তাাং, ৯.৮৫ তাাং, ১১.৫১ তাাং এফাং ৭.৫০ তাাং।  

দ্বস্থয মূয়ে দ্বজদ্বডদ্বয়ত খাতমূয়য অফদান 

াযদ্বণ ২.৪-এ ২০০৫-০৬ অথ ঘফছয়যয দ্ববদ্বি মূয়ে দ্বজদ্বডদ্বয়ত 

খাতওয়াদ্বয অফদায়নয ায উস্থান কযা য়য়য়ছ। াভদ্বয়ক 

দ্বায়ফ চরদ্বত ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য দ্বস্থয মূয়ে দ্বজদ্বডদ্বয়ত 

কৃদ্বল ও ফনজ খায়তয অফদান দ্বছর ১১.১৮ তাাং, মা পূফ ঘফতী 

অথ ঘফছয়য দ্বছর ১১.৭০ তাাং। পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়যয র্তরনায় 

চরদ্বত অথ ঘফছয়য দ্বজদ্বডদ্বয়ত কৃদ্বল ও ফনজ খায়তয অন্তভু ঘি 

৩টি উখায়তযই অফদান দ্বকছুটা হ্রা দয়য়য়ছ। এছাড়া, 

দ্বজদ্বডদ্ব’দত ভৎস্য খায়তয অফদানও একই ভয় ব্যফধায়ন 

৩.৬৫ তাাং দথয়ক দ্বকছুটা হ্রা দয়য় ৩.৬১ তাাংয় 

দাঁদ্বড়য়য়য়ছ। বৃৎ খাত দ্বয়য়ফ ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য 

দ্বজদ্বডদ্ব’দত কৃদ্বল খায়তয অফদান দ্বছর  ১৪.৭৯ তাাং, মা 

পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য দ্বছর ১৫.৩৫ তাাং। 

চরদ্বত ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য দ্বস্থয মূয়ে বৃৎ দ্বল্প খায়তয ভয়ধ্য 

খদ্বনজ ও খনন খায়তয দ্বজদ্বডদ্ব’দত অফদান পূফফতী 

অথ ঘফছয়যয ১.৭৭ তাাং দথয়ক দ্বকছুটা বৃদ্বি দয়য় ১.৭৮ 

তাাংয় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ। একইবায়ফ ম্যানুপুাকচাদ্বযাং দ্বল্প খাত;  

দ্বফদ্যুৎ, গ্যা ও াদ্বনম্পদ খাত এফাং দ্বনভ ঘাণ খায়তয অফদান 

বৃদ্বি দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ মথাক্রয়ভ ২১.৭৩ তাাং, ১.৫৮ তাাং 

এফাং ৭.৩৯ তাাং, পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়যয দমগুদ্বর দ্বছর মথাক্রয়ভ 

২১.০১ তাাং, ১.৫০ তাাং এফাং ৭.২৬ তাাং। ২০১৬-

১৭ অথ ঘফছয়য দ্বস্থয মূয়েয দ্বজদ্বডদ্বয়ত বৃৎ দ্বল্প খায়তয 

অফদান বৃদ্বি দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ ৩২.৪৮ তাাং, মা পূফ ঘফতী 

অথ ঘফছয়য দ্বছর ৩১.৫৪ তাাং। 

 

াভদ্বয়ক দ্বায়ফ চরদ্বত ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়যয দ্বজদ্বডদ্ব’দত 

বৃৎ দফা খায়তয অফদান দাঁদ্বড়য়য়য়ছ ৫২.৭৩ তাাং, মা 

পূফফতী অথ ঘফছয়য দ্বছর ৫৩.১২ তাাং। চরদ্বত অথ ঘফছয়য 

াদ্বফ ঘক দফা খায়তয অন্তভু ঘি াইকাদ্বয ও খুচযা ফাদ্বণজু 

খায়তয অফদান দ্বছর য়ফ ঘাচ্চ (১৩.৯৪ তাাং)। এছাড়া, চরদ্বত 

অথ ঘফছয়য াদ্বফ ঘক দফা খায়তয অন্তভু ঘি দ্বযফণ, াংযেণ ও 

১৯ 
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দমাগায়মাগ খায়তয অফদান দ্বিতীয় য়ফ ঘাচ্চ (১১.২৫%)। 

যফতী অফস্থানমূয় যয়য়য়ছ কদ্বভউদ্বনটি, াভাদ্বজক ও 

ব্যদ্বিগত দফা (৮.৮৬%); দ্বযয়য়র এয়েট, বাড়া ও অন্যান্য 

ব্যফা (৬.৪৮%); দরাক প্রান ও প্রদ্বতযো (৩.৭২%); 

আদ্বথ ঘক প্রদ্বতষ্ঠাদ্বনক দফা (৩.৪১%); দ্বো (২.৪৮%); স্বাস্থু 

ও াভাদ্বজক দফা (১.৮৪%) এফাং দায়টর ও দযয়তাযাঁ 

(০.৭৫%)। 

াযদ্বণ ২.৪  ২০০৫-০৬ অথ ঘ ফছয়যয দ্ববদ্বি মূয়ে দ্বজদ্বডদ্বয়ত খাতওয়াদ্বয অফদায়নয ায 

 (তকযা ায) 
খাত/উখাত 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১5-১6 ২০১৬-১৭* 

১।   কৃদ্বল ও ফনজ 14.65 14.27 13.70 13.09 12.81 ১২.৩২ ১১.৭০ ১১.১৮ 

      ক)  স্য ও াকদ্বি 10.79 10.50 10.01 9.49 9.28 ৮.৮৭ ৮.৩৫ ৭.৯২ 

      খ)   প্রাদ্বণ ম্পদ 2.06 1.98 1.90 1.84 1.78 ১.৭৩ ১.৬৬ ১.৬০ 

      গ)   ফনজ ম্পদ 1.81 1.79 1.78 1.76 1.74 ১.৭২ ১.৬৯ ১.৬৬ 

২।   ভৎস্য ম্পদ 3.73 3.73 3.68 3.68 3.69 ৩.৬৯ ৩.৬৫ ৩.৬১ 

৩।  খদ্বনজ ও খনন 1.65 1.60 1.61 1.65 1.63 ১.৬৮ ১.৭৭ ১.৭৮ 

     ক)  প্রাকৃদ্বতক গ্যা ও অদ্বযয়াদ্বধত ততর 1.09 1.03 1.00 1.01 0.98 ১.০০ ১.০৪ ১.০০ 

     খ)   অন্যান্য খদ্বনজ ম্পদ ও খনন 0.56 0.57 0.61 0.64 0.65 ০.৬৮ ০.৭৩ ০.৭৭ 

৪।  দ্বল্প (ম্যানুঃ) 17.20 17.75 18.28 19.00 19.47 ২০.১৬ ২১.০১ ২১.৭৩ 

     ক)  বৃৎ ও ভাঝাযী দ্বল্প 13.74 14.32 14.86 15.49 15.95 ১৬.৫৮ ১৭.৩৭ ১৮.০২ 

     খ্)  ক্ষুদ্রায়তন দ্বল্প 3.46 3.43 3.42 3.51 3.51 ৩.৫৮ ৩.৬৪ ৩.৭১ 

৫।  দ্বফদ্যুৎ, গ্যা, ও াদ্বন ম্পদ 1.28 1.36 1.41 1.45 1.42 ১.৪২ ১.৫০ ১.৫৮ 

     ক)   দ্বফদ্যুৎ 1.04 1.13 1.17 1.21 1.19 ১.১৯ ১.২৬ ১.৩৫ 

     খ)   গ্যা 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 ০.১৪ ০.১৫ ০.১৪ 

     গ)   াদ্বন      0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 ০.০৯ ০.০৯ ০.০৯ 

৬।  দ্বনভ ঘাণ 6.65 6.67 6.78 6.90 7.03 ৭.১৬ ৭.২৬ ৭.৩৯ 

৭।  াইকাদ্বয ও খুচযা ফাদ্বণজু 14.02 14.02 14.02 14.03 14.10 ১৪.০৮ ১৩.৯৯ ১৩.৯৪ 

৮।  দায়টর ও দযয়তাযাঁ 0.75 0.75 0.74 0.75 0.75 ০.৭৫ ০.৭৫ ০.৭৫ 

৯।  দ্বযফণ, াংযেণ ও দমাগায়মাগ  11.05 11.23 11.49 11.50 11.49 ১১.৪৩ ১১.৩১ ১১.২৫ 

ক)  স্থর থ দ্বযফণ 7.28 7.31 7.32 7.31 7.27 ৭.২৪ ৭.১৮ ৭.১৭ 

খ)  াদ্বন থ দ্বযফণ 0.92 0.89 0.86 0.84 0.81 ০.৭৯ ০.৭৬ ০.৭৪ 

গ)  আকা থ দ্বযফণ 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 ০.১২ ০.১২ ০.১১ 

ঘ)  য়মাগী দ্বযফণ দফা ও াংযেণ 0.60 0.63 0.69 0.67 0.65 ০.৬৪ ০.৬৩ ০.৬৩ 

ঙ)  ডাক ও তায দমাগায়মাগ 2.12 2.26 2.48 2.56 2.64 ২.৬৩ ২.৬২ ২.৬১ 

১০।  আদ্বথ ঘক প্রদ্বতষ্ঠাদ্বনক দফা 2.88 2.99 3.21 3.30 3.34 ৩.৩৮ ৩.৩৯ ৩.৪১ 

ক) ব্যাাংক 2.24 2.37 2.62 2.73 2.79 ২.৮৪ ২.৮৮ ২.৯১ 

খ) ফীভা 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37 ০.৩৬ ০.৩৪ ০.৩২ 

গ) অন্যান্য 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 ০.১৮ ০.১৭ ০.১৮ 

১১।  দ্বযয়য়র এয়েট, বাড়া ও অন্যান্য ব্যফা 7.61 7.41 7.22 7.07 6.95 ৬.৮১ ৬.৬৪ ৬.৪৮ 

১২।  দরাক প্রান ও  প্রদ্বতযো 3.26 3.33 3.35 3.36 3.39 ৩.৪৯ ৩.৬৩ ৩.৭২ 

১৩।  দ্বো 2.23 2.21 2.23 2.24 2.26 ২.২৯ ২.৩৯ ২.৪৮ 

১৪।  স্বাস্থু ও াভাদ্বজক দফা 1.96 1.95 1.90 1.88 1.86 ১.৮৩ ১.৮৪ ১.৮৪ 

১৫।  কদ্বভউদ্বনটি, াভাদ্বজক ও ব্যদ্বিগত দফা 11.08 10.72 10.38 10.09 9.82 ৯.৫২ ৯.১৮ ৮.৮৬ 

দভাট 100.00 100.00 100.00 100.00 ১০০.০০ 100.00 100.00 ১০০.০ 

উৎঃ  ফাাংরায়দ দ্বযাংখ্যান ব্যুয়যা। * াভদ্বয়ক। 

 

 

দ্বজদ্বডদ্বয়ত াদ্বফ ঘক খাতমূয়য অফদায়নয কাঠায়ভাগত 

দ্বযফতঘন াযদ্বণ ২.৫ ও দরখদ্বচত্র ২.২ -এ দদখায়না য়য়য়ছ। 

াযদ্বণ দথয়ক দদখা মায়ে দম, দ্বজদ্বডদ্বয়ত কৃদ্বল দথয়ক দ্বল্প 

খায়তয অফদায়নয কাঠায়ভাগত দ্বযফতঘয়নয ধাযা ২০১৬-১৭ 

অথ ঘফছয়যও অব্যাত আয়ছ। 

 

 

 

২০ 
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াযদ্বণ ২.৫  দ্বস্থয মূয়ে দদজ উৎাদ াদ্বফ ঘক খাতমূয়য অফদায়নয কাঠায়ভাগত দ্বযফতঘন ও প্রবৃদ্বিয ধাযা 

অফদান (তকযা ায) 

খাত ১৯৮০-৮১ ১৯৮৫-৮৬ ১৯৯০-৯১ ১৯৯৫-৯৬ ২০০০-০১ ২০০৫-০৬ ২০১০-১১ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

কৃদ্বল ৩৩.০৭ ৩১.১৫ ২৯.২৩ ২৫.৬৮ ২৫.০৩ ১৯.০১ ১৮.০১ ১৬.০০ ১৫.৩৫ ১৪.৭৯ 

দ্বল্প ১৭.৩১ ১৯.১৩ ২১.০৪ ২৪.৮৭ ২৬.২০ ২৫.৪০ ২৭.৩৮ ৩০.৪২ ৩১.৫৪ ৩২.৪৮ 

দফা ৪৯.৬২ ৪৯.৭৩ ৪৯.৭৩ ৪৯.৪৫ ৪৮.৭৭ ৫৫.৫৯ ৫৪.৬১ ৫৩.৫৮ ৫৩.১২ ৫২.৭৩ 

দভাট ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

প্রবৃদ্বি (তকযা ায) 

কৃদ্বল ৩.৩১ ৩.৩১ ২.২৩ ৩.১০ ৩.১৪ ৫.৫০ ৪.৪৬ ৩.৩৩ ২.৭৯ ৩.৪০ 

দ্বল্প ৫.১৩ ৬.৭২ ৪.৫৭ ৬.৯৮ ৭.৪৫ ৯.৮০ ৯.০২ ৯.৬৭ ১১.০৯ ১০.৫০ 

দফা ৩.৫৫ ৪.১০ ৩.২৮ ৩.৯৬ ৫.৫৩ ৬.৬০ ৬.২২ ৫.৮০ ৬.২৫ ৬.৫০ 

াদ্বফ ঘক দ্বজদ্বডদ্ব 

(উৎাদন মূয়ে) 

৩.৭৪ ৩.৩৪ ৩.২৪ ৪.৪৭ ৫.৪১ ৭.১৮ ৬.৬৪ ৬.৫৪ ৭.১১ ৭.২৪ 

উৎ :ফাাংরায়দ দ্বযাংখ্যান ব্যুয়যা ।  দনাটঃ ২০০০-০১ অথ ঘফছয ম ঘন্ত উািমূ ১৯৯৫-৯৬ অথ ঘফছয়যয এফাং যফতী অথ ঘফছযমূ ২০০৫-০৬ অথ ঘফছয়যয দ্ববদ্বিমূয়ে দ্বনরূদ্বত। * াভদ্বয়ক। 

 

দরখদ্বচত্র ২.২ দথয়ক দদখা মায়ে দম, ২০০৫-০৬ অথ ঘফছয়যয 

পূয়ফ ঘ দফা খায়তয অফদান দ্বছর দ্বজদ্বডদ্ব'য প্রায় ৫০ তাাং। 

২০০৫-০৬ অথ ঘফছয়য এ ায ৫৫.৫৯ তাাংয় উন্নীত য়। 

াম্প্রদ্বতক ভয়য় দফা খায়তয অফদান ৫২-৫৪ তাাংয়য 

কাছাকাদ্বছ যয়য়য়ছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যয়দ্ববদ্বিক দ্বজদ্বডদ্ব 

াযদ্বণ ২.৬ -এ ব্যয়দ্ববদ্বিয়ত দ্বনরূদ্বত দ্বজদ্বডদ্ব ও াযদ্বণ ২.৭ 

-এ দ্বজদ্বডদ্ব'য তকযা ায়য দবাগ, ঞ্চয় ও দ্বফদ্বনয়য়াগ 

দ্বযদ্বস্থদ্বত র্তয়র ধযা য়য়য়ছ। াভদ্বয়ক দ্বায়ফ ২০১৬-১৭ 

অথ ঘফছয়য দবাগব্যয়য়য দ্বযভাণ দ্বজদ্বডদ্ব'য তকযা ায়য 

পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়যয ৭৫.০২ তাাং য়ত ১.০৮ ায় ঘয়েজ 

য়য়ে হ্রা দয়য় ৭৩.৯৪ তাাংয় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ। অযয়ে, 

২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য দদজ ঞ্চয়য়য ায বৃদ্বি দয়য় 

দাঁদ্বড়য়য়য়ছ দ্বজদ্বডদ্ব'য ২৬.০৬ তাাং, মা পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য 

দ্বছর ২৪.৯৮ তাাং। তয়ফ, ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য জাতীয় 

ঞ্চয় দ্বকছুটা হ্রা দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ ৩০.৩০ তাাং, মা 

পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য দ্বছর ৩০.৭৭ তাাং।
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াযদ্বণ ২.৬  চরদ্বত ফাজাযমূয়ে ব্যয়দ্ববদ্বিক দ্বজদ্বডদ্ব  

(দকাটি টাকায়) 

খাত 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

১. অবুন্তযীণ চাদ্বদা [(২)+(৩)] 840898 978095 1129475 1275097 1430851 ১৬১৭৭৮৯ ১৮১৩৮৭২ ২০৩৮৪৫৯ 

২. দবাগ 631571 726966 831250 934727 1046858 ১১৭৯৯২৪ ১৩০০০৩৪ ১৪৪৬৩৮৫ 

      যকাদ্বয 40478 46684 53175 61339 71719 ৮১৯১৮ ১০২১০৯  ১২৫০৭৪ 

      দফযকাদ্বয 591093 680282 778075 873389 975139 ১০৯৮০০৬ ১১৯৭৯২৫ ১৩২১৩১১ 

৩. দ্বফদ্বনয়য়াগ 209327 251129 298225 340370 383994 ৪৩৭৮৬৫ ৫১৩৮৩৯ ৫৯২০৭৪ 

       যকাদ্বয 37276 48150 60802 79621 87991 ১০৩৩৯৩ ১১৫৪৯২ ১৪২০০২ 

       দফযকাদ্বয 172051 202979 237423 260749 296003 ৩৩৪৪৭২ ৩৯৮৩৪৭ ৪৫০০৭৩ 

৪. নীট যপ্তাদ্বন -45895 -69390 -82177 -86570 -87806 -১১২৩৬১ -৮০৬৬৩ -১০২৬০২ 

৫. সূ্থর দদজ ব্যয় 795003 908705 1047299 1188527 1343045 ১৫০৫৪২৮ ১৭৩৩২১০ ১৯৩৫৮৫৭ 

৬. দভাট দদজ উৎাদ 797539 915829 1055204 1198923 1343674 ১৫১৫৮০২ ১৭৩২৮৬৪ ১৯৫৬০৫৬ 

৭. দ্বযাংখ্যাদ্বনক ভ্রাদ্বন্ত 3083 8017 7905 10396 629 ১০৩৭৫ -৩৪৬ ২০১৯৯ 

উৎঃ ফাাংরায়দ দ্বযাংখ্যান ব্যুয়যা। * াভদ্বয়ক।

াভাদ্বয়ক দ্বায়ফ চরদ্বত ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য দ্বজদ্বডদ্ব’য 

তকযা ায়য দভাট দ্বফদ্বনয়য়াগ পূফ ঘফতী অথ ঘফছয য়ত বৃদ্বি 

দয়য়য়ছ। একইবায়ফ , যকাদ্বয ও দফযকাদ্বয উবয় দ্বফদ্বনয়য়াগ 

দ্বজদ্বডদ্ব’য তকযা ায়য পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়যয র্তরনায় ২০১৬-

১৭ অথ ঘফছয়য বৃদ্বি দয়য়য়ছ। ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য দ্বফদ্বনয়য়াগ 

বৃৃ্দ্বি দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ দ্বজদ্বডদ্ব'য ৩০.২৭ তাাং, পূফ ঘফতী 

অথ ঘফছয়য মা দ্বছর দ্বজদ্বডদ্ব'য ২৯.৬৫ তাাং। ২০১৬-১৭ 

অথ ঘফছয়য যকাদ্বয এফাং দফযকাদ্বয উবয় দ্বফদ্বনয়য়াগ বৃদ্বি 

দয়য় দাঁদ্বড়য়য়য়ছ মথাক্রয়ভ দ্বজদ্বডদ্ব'য ৭.২৬ তাাং এফাং 

দ্বজদ্বডদ্ব'য ২৩.০১ তাাং, মা পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়য দ্বছর   

মথাক্রয়ভ দ্বজদ্বডদ্ব'য ৬.৬৬ তাাং এফাং দ্বজদ্বডদ্ব’য ২২.৯৯ 

তাাং। ২০১৬-১৭ অথ ঘফছয়য দ্বজদ্বডদ্ব'য তকযা ায়য 

যকাদ্বয ও দফযকাদ্বয দ্বফদ্বনয়য়াগ বৃদ্বিয ায়থ ায়থ   

দ্বফদ্বনয়য়ায়গয দ্বযভাণও পূফ ঘফতী অথ ঘফছয়যয ৫,১৩,৮৩৯ দকাটি 

টাকা য়ত ১৫.২৩ তাাং বৃদ্বি দয়য় ৫,৯২,০৭৪ টাকায় 

দাঁদ্বড়য়য়য়ছ। 

 

 

াযদ্বণ ২.৭  দবাগ ,ঞ্চয় ও দ্বফদ্বনয়য়াগ (দ্বজদ্বডদ্ব'য তকযা ায়য)  

খাত 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

১. দবাগ 79.14 79.30 78.78 77.96 77.91 ৭৭.৮৪ ৭৫.০২ ৭৩.৯৪ 

          যকাদ্বয 5.07 5.09 5.04 5.12 5.34 ৫.৪০ ৫.৮৯ ৬.৩৯ 

          দফযকাদ্বয 74.06 74.21 73.74 72.85 72.57 ৭২.৪৪ ৬৯.১৩ ৬৭.৫৫ 

২.  দ্বফদ্বনয়য়াগ 26.23 27.39 28.26 28.39 28.58 ২৮.৮৯ ২৯.৬৫ ৩০.২৭ 

          যকাদ্বয 4.67 5.25 5.76 6.64 6.55 ৬.৮২ ৬.৬৬ ৭.২৬ 

          দফযকাদ্বয 21.56 22.14 22.50 21.75 22.03 ২২.০৭ ২২.৯৯ ২৩.০১ 

৩.  দদজ ঞ্চয় 20.86 20.70 21.22 22.04 22.09 ২২.১৬ ২৪.৯৮ ২৬.০৬ 

৪.   জাতীয় ঞ্চয় 29.49 28.95 29.86 30.53 29.23 ২৯.০২ ৩০.৭৭ ৩০.৩০ 

উৎঃ ফাাংরায়দ দ্বযাংখ্যান ব্যুয়যা । * াভদ্বয়ক। 
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যকায ফাাংরায়দয় দদদ্ব-দ্বফয়দদ্ব দ্বফদ্বনয়য়াগ প্রায়যয রয়েু 

দ্বফদ্বনয়য়াগ-ফান্ধফ নীদ্বতভারা প্রণয়ন, আইন ও দ্বফদ্বধগত াংস্কায 

তথা াদ্বফ ঘক দ্বফদ্বনয়য়াগ দ্বযয়ফ উন্নয়য়ন কাজ কয়য মায়ে। 

দ্বফয়ল কয়য দফযকাদ্বয দ্বফদ্বনয়য়াগ ায়ক দ্বযয়ফ আযও 

দজাযদায়যয রয়েু দ্বফদ্বনয়য়াগ দফাড ঘ ও প্রাইয়বটাইয়জন 

কদ্বভন একীভূত কযা য়য়য়ছ। ফাাংরায়দ অথ ঘননদ্বতক অঞ্চর 

কর্তঘয়েয ভাধ্যয়ভ আগাভী ১৫ ফছয়য াযায়দয় দভাট ১০০টি 

দ্বফয়ল অথ ঘননদ্বতক অঞ্চর প্রদ্বতষ্ঠায ভাধ্যয়ভ ১ দকাটি দরায়কয 

কভ ঘাংস্থান সৃদ্বিয  উয়দ্যাগ দনয়া য়য়য়ছ। ইয়তাভয়ধ্য 

(জানুয়াদ্বয, ২০১৭ ম ঘন্ত) ৭৬টি (যকাদ্বয ৫৬টি এফাং 

দফযকাদ্বয ২০টি) অথ ঘননদ্বতক অঞ্চর প্রদ্বতষ্ঠায অনুয়ভাদন দদয়া 

য়য়য়ছ। এছাড়া, দ্বফদ্বনয়য়াগ বৃদ্বিয রয়েু অফকাঠায়ভাগত 

উন্নয়ন, দ্রুত দ্বফদ্যুতায়য়নয প্রয়চিা ফাতফায়ন, জ্বারাদ্বনয 

ফহুমুখীকযণ, দমাগায়মাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন এফাং য়ফ ঘাদ্বয তথ্য 

ও দমাগায়মাগ প্রযুদ্বিয ব্যফায ফাদ্বল ঘক উন্নয়ন কভ ঘসূদ্বচ ও 

দ্বদ্বদ্বয আওতায় অফকাঠায়ভা খায়ত যকায দম ব্যাক 

দ্বযকল্পনা দ্বনয়য়য়ছ তা ফাতফায়য়নয পয়র দ্বফদ্বনয়য়াগ বৃদ্বি ায়ফ 

এফাং উচ্চ প্রবৃদ্বি অজঘন ম্ভফ য়ফ ফয়র আা কযা যায়। 
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সখষিত্র ২.৩: ষিষিষর লতকরা াল্যর ষবষনল্যয়াগ, সদলি ঞ্চয় ও িাতীয় ঞ্চয় 

  ষবষনল্যয়াগ  সদলি ঞ্চয়   িাতীয় ঞ্চয় 
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                                                     তৃতীয় অধ্যায় 

মূল্য, ভজুরয ও কভ মংস্থান 

 

 াভরিক অথ মননরতক রস্থরতীরতা ফজায় যাখায াাার উচ্চতয রজরডর প্রবৃরি অজমনন মূল্য, ভজুরয ও কভ মংস্থান 

এই রতনটি সূচক যম যকান যদনয অথ মনীরতনত গুরুত্বপূণ ম রননদ মক রননফ রফনফরচত নয় থানক। যবাক্তা মূল্যসূচক 

দ্বাযা রফরবন্ন ভনয় চূড়ান্ত ণ্য ও যফায গড় মূল্যস্তযনক ব্যাখ্যা কযা য়। যবাক্তা মূল্যসূচক অনুানয ২০০৫-০৬ 

ারনক রবরি ফছয ধনয ২০১৫-১৬ অথ মফছনয জাতীয় ম মানয় মূল্যস্ফীরতয ায  দাঁড়ায় ৫.৯২ তাং , মা পূফ মফতী 

অথ মফছনয রছর ৬.৪১ তাং। চররত ২০১৬-১৭ অথ মফছনযয ভাচ ম ম মন্ত গড় মূল্যস্ফীরতয ায দাঁরড়নয়নছ ৫.৩৫ 

তাংন। এ ভনয় পূফ মফতী অথ মফছনযয একই ভনয়য তুরনায় গড় মূল্যস্ফীরত ০.৭০ ান মনেজ নয়ে হ্রা 

যনয়নছ। মূরত নন্তালজনক কৃরল উৎাদন, রফশ্ব ফাজানয জ্বারারন যতর ণ্যমূল্য হ্রা, াভরিক অথ মননরতক দক্ষ 

ব্যফস্থানা এফং ফাংরানদ ব্যাংক কতৃমক তকম মুদ্রানীরত গ্রণ কযায পনর মূল্যস্ফীরত হ্রা যনয়নছ। রফরফএ কতৃমক 

রযচাররত ফ মনল শ্রভরক্ত জরয, ২০১৩ অনুমায়ী ১৫ ফছয ফয়নয উনবম অথ মননরতকবানফ কভ মক্ষভ শ্রভরক্ত ৬.০৭ 

যকাটি। এ শ্রভরক্তয ভনধ্য ৫.৮০ যকাটি (পুরুল ৪.১২ যকাটি এফং ভররা ১.৬৮ যকাটি) রফরবন্ন যায় রননয়ারজত 

যনয়নছ। পূফ মফতী শ্রভরক্ত জরয, ২০১০ এয তুরনায় ফ মনল শ্রভরক্ত জরয, ২০১৩-এ কৃরল খানত রননয়ারজত যভাট 

শ্রভরক্ত ২.২ ান মনেজ নয়েস্ হ্রা যনয় দাঁরড়নয়নছ  ৪৫.১ তাংন। ফাংরানদনয ভজুরয ায সূচক (রবরি ফছয 

২০১০-১১) অনুানয নারভক (Nominal) ভজুরয ায সূচক ২০১১-১২ অথ মফছয যথনক ২০১৫-১৬ অথ মফছয ম মন্ত 

ক্রভাগত বৃরি যনয়নছ। বফনদরক কভ মংস্থান এফং প্রফাীনদয যপ্ররযত অথ ম যদনয ক্রভফধ মভান কভ মসৃজননয াাার 

যফকাযত্ব হ্রা, দারযদ্রয রফনভাচন, বফনদরক মুদ্রায রযজাব ম বৃরি যদনয অথ মননরতক উন্নয়নন ব্যাক অফদান যাখনছ। 

গত ২০১৫-১৬ অথ মফছনয যভাট ৬.৮৫ রক্ষ যরাক কভ মংস্থান রননয় রফনদ গভন কনযনছ। চররত অথ মফছনযয প্রথভ আট 

ভান ৫.৫১ রক্ষ কভী রফনদ গভন কনযনছ। ২০১৫-১৬ অথ মফছনয প্রফাী কভীযা যভাট ১৪,৯৩১.০০ রভররয়ন ভারকমন 

ডরায যযরভনটন্স যদন াঠিনয়নছন। উনেখ্য, চররত ২০১৬-১৭ অথ মফছনযয প্রথভ আট ভান ৯,১৯৪.৫১ রভররয়ন 

ভারকমন ডরায যযরভনটন্স যদন যপ্ররযত নয়নছ মা পূফ মফতী অথ মফছনযয একই ভনয়য তুরনায় ১৬.৮২ তাং কভ। 

রফনদন কভ মযত যভাট শ্ররভনকয ৭০ তাংনযও যফর ভধ্যপ্রানচয কভ মযত। ম্প্ররত ভধ্যপ্রানচযয যদগুনরানত 

যাজননরতক অরস্থযতা ও শ্ররভনকয চারদা হ্রা াওয়ায রযনপ্ররক্ষনত প্রচররত শ্রভফাজায ছাড়াও ফতমভানন নতুন নতুন 

শ্রভফাজায অনুন্ধাননয উনযাগ গ্রণ কযা নয়নছ। জনরক্ত যপ্তারন রনরফ মঘ্ন কযায প্রয়ান অরবফান ব্যফস্থা 

রডরজটাইনজন প্ররক্ষনণয ভাধ্যনভ দক্ষতা উন্নয়ননক ত্বযারিত কযা নয়নছ। যযরভনটন্স প্রফানক রনরফ মঘ্ন যাখায 

জন্য প্রফাী কল্যাণ ব্যাংক স্থান,  রজ-টু-রজ ম মানয় কভী যপ্রযণ, যফযকারয রযক্রুটিং এনজরন্সয ভাধ্যনভ  ফাংরানদর 

কভী যপ্রযনণয রফলনয় রজ টু রজ প্লা চুরক্ত  স্বাক্ষয, ফরগ মভন প্ররক্রয়ায আধুরনকায়ন, রফনদন শ্রভ উইং এয ংখ্যা বৃরি, 

জনরক্ত কভ মংস্থান ও প্ররক্ষণ ব্যযনযায আওতায় ওনয়জ আনা ম ওনয়রনপয়ায যফাড ম গঠন ছাড়াও বফধ নথ যযরভনটন্স 

যপ্রযণনক উৎারত কযায জন্য নানামূখী দনক্ষ গ্রণ কযা নয়নছ। 

 

যবাক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীরত     

যদনয জাতীয় রযংখ্যান ংস্থা রননফ ফাংরানদ 

রযংখ্যান ব্যযনযা (রফরফএ) জাতীয় যবাক্তা মূল্যসূচক 

(CPI) প্রণয়ন কনয থানক। উক্ত CPI  যবাক্তায বদনরিন 

জীফন মাত্রায় ব্যফহৃত খায ও খায-ফরর্ভ মত ণ্য ও যফা 

াভগ্রীনক অন্তর্ভ মক্ত কনয গঠিত য়। ২০০৫-০৬ অথ মফছযনক 

রবরি ফছয ধনয ফতমভান  জাতীয় যবাক্তা মূল্যসূচক প্রকা 

কযা নে। ২০০৫-০৬ অথ মফছনয রযচাররত খানা আয়-ব্যয় 

জরয (Household Income and Expenditure 

Survey, 2005-06) নত এ মূল্যসূচনক ব্যফহৃত সূচক-

ঝুরড়য (Index basket) ণ্য ও বায (Weight) যনয়া 

নয়নছ। জরযন প্রাপ্ত জাতীয় ম মানয় যবাগ্যনণ্যয তাররকা,  

 

গ্রাভীণ অরধফাীনদয যবাগ্যনণ্যয তাররকা ও নগয এরাকায 

অরধফাীনদয যবাগ্যনণ্যয তাররকা ব্যফায কনয মথাক্রনভ 

জাতীয় (National) মূল্যসূচক, গ্রাভীণ ( Rural) মূল্যসূচক 

এফং নগয (Urban) মূল্যসূচক রনণ ময় কযা য়। গ্রাভীণ 

মূল্যসূচক ঝুরড়নত যভাট ৪২২টি ণ্য এফং নগয মূল্যসূচক 

ঝুরড়নত যভাট ৩১৮টি ণ্য অক্তমর্ভক্ত। জাতীয় ম মানয় 

যবাক্তায মূল্যসূচক রনণ মনয়য যক্ষনত্র গ্রাভীণ ও নগয এরাকায 

যবাগ-ব্যনয়য রবরিনত রনরুরত বারযত গড় (Weighted  

average) িরত প্রনয়াগ কযা য় । কর মূল্যসূচক খায 

ও খায-ফরর্ভ মত এ দু’বানগ বাগ কযা নয়নছ, মা আযও 

করতয় উবানগ রফবক্ত। ফাংরানদন যবাক্তা মূল্যসূচক 

২৫ 
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যথনক মূল্যস্ফীরত রনরূণ কযা য়। াযরণ ৩.১ ও যরখরচত্র 

৩.১ -এ ২০০৭-০৮ অথ মফছয যথনক ২০১৫-১৬ অথ মফছয 

ম মন্ত জাতীয় যবাক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীরতয গরতধাযা 

যদখাননা নরাোঃ 

 

াযরণ ৩.১  জাতীয় যবাক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীরত 

(রবরি ফছয ২০০৫-২০০৬=১০০) 

 ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

াধাযণ সূচক 

(মূল্যস্ফীরত) 

১২২.৮৪ 

(১২.৩০) 

১৩২.১৭ 

(৭.৬০) 

১৪১.১৮ 

(৬.৮২) 

১৫৬.৫৯ 

(১০.৯১) 

১৭০.১৯ 

(৮.৬৯) 

১৮১.৭৩ 

(৬.৭৮) 

১৯৫.০৮ 

(৭.৩৫) 

২০৭.৫৮  

(৬.৪১) 

২১৯.৮৬  

(৫.৯২) 

খায সূচক 

(মূল্যস্ফীরত) 

১৩০.৩০ 

(১৬.৭২) 

১৪০.৬১ 

(৭.৯১) 

১৪৯.৪০ 

(৬.২৫) 

১৭০.৪৮ 

(১৪.১১) 

১৮৩.৬৫ 

(৭.৭২) 

১৯৩.২৪ 

(৫.২২) 

২০৯.৭৯ 

(৮.৫৬) 

২২৩.৮০ 

(৬.৬৮) 

২৩৪.৭৭ 

 (৪.৯০) 

খায-ফরর্ভ মত সূচক 

 (মূল্যস্ফীরত) 

১১৩.২৭ 

(৬.৩৫) 

১২৭.৩৬ 

(৭.১৪) 

১৩০.৬৬ 

(৭.৬৬) 

১৩৮.৭৭ 

(৬.২১) 

১৫২.৯৪ 

(১০.২১) 

১৬৬.৯৭ 

(৯.১৭) 

১৭৬.২৩ 

(৫.৫৫) 

১৮৬.৭৯ 

(৫.৯৯) 

২০০.৬৬ 

 (৭.৪৩) 

উৎ: ফাংরানদ রযংখ্যান ব্যযনযা। 

যরখরচত্র ৩.১  জাতীয় ম মানয় মূল্যস্ফীরত 

 

 

 

যবাক্তা মূল্যসূচক অনুানয ২০১৫-১৬ অথ মফছনয জাতীয় 

ম মানয় মূল্যস্ফীরতয ায ৫.৯২ তাং, মা পূফ মফতী 

অথ মফছনয রছর ৬.৪১ তাং। উক্ত াযরণ যথনক যদখা 

মানে যম, ২০০৭-০৮ অথ মফছনয মূল্যস্ফীরতয ায নফ মাচ্চ 

১২.৩০ তাংন য ৌঁছায় মা ২০১৫-১৬ অথ মফছনয হ্রা যনয় 

ফ মরনম্ন অথ মাৎ ৫.৯২ তাংন দাঁড়ায়। এ ভনয় খায 

মূল্যস্ফীরতয ায খায-ফরর্ভ মত মূল্যস্ফীরতয যচনয় যফ কভ 

রছর। উনেখ্য, যবাক্তা মূল্যসূচনক য  এফং গ্রাভীণ 

এরাকায জন্য খায ও খায-ফরর্ভ মত অংনয পৃথক পৃথক 

বায (Weight) ব্যফায কযা নয়নছ। চররত ২০১৬-১৭ 

অথ মফছনয জুরাই ভান নয়ে-টু-নয়ে রবরিনত 

মূল্যস্ফীরতয ায রছর ৫.৪০ তাং। ফতমভান যকায 

মূল্যরস্ফরতয চা প্রভনণয রনক্ষয চার, ডার, যতর রনতয 

প্রনয়াজনীয় যবাগ্যনণ্যয মূল্য জনগনণয ক্রয় ক্ষভতায ভনধ্য 

রস্থরতীর যাখায রনক্ষয প্রনয়াজনীয় উনযাগ গ্রণ কনযনছ। 

এ যপ্রক্ষানট প্রবৃরি ও কভ মংস্থান ায়ক, অন্তর্ভ মরক্তমূরক 

এফং রযনফ ও রফরননয়াগফান্ধফ-তকম মুদ্রানীরত গ্রণ কযা 

নয়নছ। এ মুদ্রানীরতয উনেশ্য র মূল্যস্ফীরতনক নীয় 

ম মানয় রস্থরতীর যাখা অথ মাৎ গড় যবাক্তা মূল্যস্ফীরত ৫.৮ 

তাংন নারভনয় আনা এফং অথ মায়ননয ভাধ্যনভ যকায 

যঘারলত কারিত অথ মননরতক প্রবৃরি অজমন ও কভ মংস্থান 

বৃরিনত ায়তা কযা। এযই পনর রনতয প্রনয়াজনীয় 

যবাগ্যনণ্যয মূল্য চররত ফছনযয জুরাই ভানয তুরনায় 

যফতী ৯ ভান যফ রকছুটা যননভ আন। ভাচ ম, ২০১৭-এ 

মূল্যস্ফীরতয ায দাঁরড়নয়নছ ৫.৩৯ তাংন। এ ভনয়য 

ব্যফধানন খায মূল্যস্ফীরত জুরাই ২০১৬ এয ৪.৩৫ তাং 

যথনক বৃরি যনয় ভাচ ম, ২০১৭-এ দাঁরড়নয়নছ ৬.৮৯ তাংন। 

রকন্তু একই ভনয় খায-ফরর্ভ মত মূল্যস্ফীরত হ্রা যনয় ভাচ ম, 

২০১৭-এ দাঁরড়নয়নছ ৩.১৮ তাংন মা জুরাই, ২০১৬-এ 

রছর ৬.৯৮ তাং। চররত অথ মফছনযয ভাচ ম ম মন্ত গড় 

মূল্যস্ফীরতয ায দাঁরড়নয়নছ ৫.৩৫ তাংন। ভধ্যনভয়ারদ 

াভরিক অথ মননরতক কাঠানভা (এভটিএভএপ)-যত ২০১৬-১৭ 

অথ মফছনযয মূল্যস্ফীরত ৫.৮ তাং নত ানয ফনর প্রাক্করন 

কযা নয়নছ। ২০১৬-১৭ অথ মফছনযয ভারবরিক  

মূল্যস্ফীরতয ধাযা াযরণ ৩.২ -এ যদয়া নরাোঃ 
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২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

সাধাযণ  খাদ্য খাদ্য-ফহির্ভতূ  

মূ
ল্য

স্ফ
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ত
য
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াযরণ ৩.২  ২০১৬-১৭ অথ মফছনযয ভারবরিক মূল্যস্ফীরতয (Point to point) ধাযা  

(রবরি ফছয ২০০৫-০৬=১০০) 

মাূয় মূল্যস্ফীহতয 

ধযণ 

২০১৫-১৬ জুরাআ’১৬ অগস্ট’১৬ সসপ্টে.’১৬ প্টটা.’১৬ নপ্টব.’১৬ হিপ্টস.’১৬ জানু.’১৭ সপব্রু.’১৭ ভার্ ূ'১৭ গড় মূল্যস্ফীহত 

(জুরাআ-ভার্ ূ'১৭) 

জাতী

য় 

সাধাযণ ৫.৯২ ৫.৪০ ৫.৩৭ ৫.৫৩ ৫.৫৭ ৫.৩৮ ৫.০৩ ৫.১৫ ৫.৩১ ৫.৩৯ ৫.৩৫ 

খাদ্য ৪.৯০ ৪.৩৫ ৪.৩০ ৫.১০ ৫.৫৬ ৫.৪১ ৫.৩৮ ৬.৫৩ ৬.৮৪ ৬.৮৯ ৫.৬০ 

খাদ্য-

ফহির্ভতূ 

৭.৪৩ ৬.৯৮ ৭.০০ ৬.১৯ ৫.৫৮ ৫.৩৩ ৪.৪৯ ৩.১০ ৩.০৭ ৩.১৮ ৪.৯৯ 

গ্রাভ সাধাযণ ৫.২৬ ৪.৫৪ ৪.৪১ ৪.৬৩ ৪.৮৭ ৪.৭৫ ৪.৪৬ ৪.৯২ ৫.১৪ ৫.১৯ ৪.৭৭ 

খাদ্য ৪.২০ ৩.৫৯ ৩.৪০ ৪.২৭ ৪.৮৯ ৪.৮৩ ৪.৭৮ ৬.২৮ ৬.৬৬ ৬.৭২ ৫.০৫ 

খাদ্য-

ফহির্ভতূ 

৭.২২ ৬.২৬ ৬.২৮ ৫.৩১ ৪.৮৩ ৪.৬০ ৩.৮৮ ২.৫২ ২.৪৬ ২.৪৯ ৪.২৯ 

িয সাধাযণ ৭.১১ ৭.০০ ৭.১৫ ৭.২১ ৬.৮৭ ৬.৫৬ ৬.০৭ ৫.৫৭ ৫.৬২ ৫.৭৬ ৬.৪২ 

খাদ্য ৬.৫৫ ৬.১১ ৬.৩৯ ৭.০৩ ৭.০৯ ৬.৭৪ ৬.৭৪ ৭.১১ ৭.২২ ৭.২৮ ৬.৮৬ 

খাদ্য-

ফহির্ভতূ 

৭.৭২ ৭.৯৮ ৭.৯৯ ৭.৪২ ৬.৬৩ ৬.৩৫ ৫.৩৫ ৩.৯১ ৩.৯১ ৪.১৪ ৫.৯৬ 

উৎোঃ  ফাংরানদ রযংখ্যান ব্যযনযা
 

ভজুরয ায সূচক 

১৯৭৪ ার নত ফাংরানদ রযংখ্যান ব্যযনযা ১৯৬৯-৭০ 

অথ মফছযনক রবরি ফছয ধনয ভজুরয ায সূচক (Wage 

Rate Index) রনণ ময় কনয আনছ। ইনতাভনধ্যই ২০১০-১১ 

অথ মফছযনক রবরি ফছয ধনয ভজুরয ায সূচক (Wage 

Rate Index) রনণ মনয়য কাম মক্রভ শুরু কযা নয়নছ। াযরণ 

৩.৩- এ রযফরতমত রবরি ফছয অনুমায়ী  ২০১১-১২ অথ মফছয 

নত ২০১৫-১৬ অথ মফছয ম মন্ত ভজুরয ায সূচক ও 

শ্ররভকনদয ভজুরয প্রবৃরিয ায (নয়ে টু নয়ে) যদয়া 

নরাোঃ 

 

াযরণ ৩.৩  ভজুরয ায সূচক  ও প্রবৃরিয ায 

(রবরি ফছযোঃ ২০১০-১১=১০০) 

 

ফছয 

নারভক ভজুরয ায সূচক প্রবৃরিয ায ( নয়ে টু নয়ে) 

াধাযণ কৃরল রল্প যফা াধাযণ কৃরল রল্প যফা 

২০১০-১১ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ - - - - 

২০১১-১২ ১০৬.২৪ ১০৫.৯৬ ১০৬.৯২ ১০৬.২৩ ৬.২৪ ৫.৯৬ ৬.৯২ ৬.২৩ 

২০১২-১৩ ১১২.৬২ ১১২.০৮ ১১৩.৪৩ ১১৩.৬৩ ৬.০১ ৫.৭৮ ৬.০৮ ৬.৯৬ 

২০১৩-১৪ ১১৮.৮২ ১১৮.৪৪ ১১৯.০৭ ১২০.১৬ ৫.৫০ ৫.৬৮ ৪.৯৭ ৫.৭৫ 

২০১৪-১৫ ১২৪.৬৯ ১২৪.৫১ ১২৪.৩৮ ১২৬.১৫ ৪.৯৪ ৫.১২ ৪.৪৭ ৪.৯৮ 

২০১৫-১৬ ১৩২.৮১ ১৩২.৪৮ ১৩২.০২ ১৩৬.০৩ ৬.৫২ ৬.৪১ ৬.১৬ ৭.৮৬ 

উৎোঃ  ফাংরানদ রযংখ্যান ব্যযনযা। 

াযরণ যথনক যদখা মায় যম, ২০১১-১২ যথনক ২০১৫-১৬ 

অথ মফছয ম মন্ত নারভক (Nominal) ভজুরয ায সূচক 

ক্রভাগত বৃরি যনয়নছ। াযরণ নত আযও রক্ষয কযা মায় 

যম, উক্ত সূচক প্ররত অথ মফছনয গনড় প্রায় ৬ ান মনেজ 

নয়ে রননফ বৃরি ানে। তনফ, ২০১৫-১৬ অথ মফছনযয এ 

সূচক নফ মাচ্চ ান মনেজ নয়নে বৃরি যনয় দাঁরড়নয়নছ 

৬.৫২ তাংন যমখানন গত ২০১৪-১৫ অথ মফছনয তা ফ মরনম্ন 

ান মনেজ নয়নে বৃরি যনয় দাঁড়ায় ৪.৯৪ তাংন। 

খাতরবরিক ভজুরযয  প্রবৃরিয ায রফনেলণ কযনর যদখা 

মানে যম, ২০১৫-১৬ অথ মফছনয  পূফ মফতী অথ মফছনযয তুরনায়   

কৃরল, রল্প ও যফা খানতয   ভজুরয সূচক  যফ রকছুটা বৃরি 

যনয় দাঁরড়নয়নছ মথাক্রনভ ৬.৪১, ৬.১৬ এফং  ৭.৮৬ 

তাং। 

শ্রভরক্ত ও কভ মংস্থান  

যদনয শ্রভরক্তয ারফ মক রচত্র রনরূনণয রনক্ষয ফাংরানদ 

রযংখ্যান ব্যযনযা (রফরফএ)  শ্রভরক্ত জরয (Labour 

Force Survey) রযচারনা কনয থানক। রফরফএ কতৃমক 

প্রকারত ফ মনল জরয “Labour Force Survey – 

2013” অনুমায়ী ১৫ ফছয ফয়নয উনবম অথ মননরতকবানফ 

কভ মক্ষভ শ্রভরক্ত ৬.০৭ যকাটি। এ শ্রভরক্তয ৫.৮০ যকাটি 

(পুরুল ৪.১২ যকাটি এফং ভররা ১.৬৮ যকাটি) রফরবন্ন 

যায় রননয়ারজত যনয়নছ। যভাট শ্রভরক্তনত কৃরলজীফীয 

অং পূনফ ময তুরনায় কভনরও এখনও ফ মারধক ংখ্যক 

২৭ 
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শ্ররভক কৃরলখানত রননয়ারজত (৪৫.১০ তাং) । উনেখ্য, 

“Labour Force Survey- 2010” অনুমায়ী ১৫ ফছয 

ফয়নয উনবম যভাট ৫.৬৭ যকাটি শ্রভরক্তয ৫.৪১ যকাটি 

(পুরুল ৩.৭৯ যকাটি এফং ভররা ১.৬২ যকাটি) রফরবন্ন 

যায় রননয়ারজত রছর, মায ভনধ্য ফ মারধক ংখ্যক শ্ররভক 

রননয়ারজত রছর কৃরলখানত (৪৭.৩০ তাং)। এ দুনটা 

জরযকানর কৃরলনত শ্রভরক্তয ায ২.২ ান মনেজ নয়ে 

হ্রা যনয়নছ। শ্রভরক্ত জরয ২০১৩ অনুমায়ী ৪০.৬২ 

তাং (কৃরলনত ২৫.৫২ তাং ও অকৃরলনত ১৫.১০ 

তাং) শ্রভরক্ত আত্মকভ মংস্থানন রননয়ারজত, মা ২০১০ 

ানরয শ্রভরক্ত জরয অনুমায়ী রছর ৪০.৬৭ তাং। 

রক্ষযণীয় যম, এ দুনটা জরযকানর আত্মকভ মংস্থানন 

রননয়ারজতনদয অফদান প্রায় ০.০৫ ান মনেজ নয়ে 

কনভনছ। শ্রভরক্ত জরয, ২০১৩ অনুমায়ী রদনভজুয ও রফনা 

ভজুরযনত ারযফারযক শ্রনভ রননয়ারজনতয ায মথাক্রনভ 

১৫.৫০ তাং ও ১৮.২৪ তাং, মা পূফ মফতী জরয 

অনুমায়ী রছর মথাক্রনভ ১৯.৫৯ তাং ও ২১.৮১ তাং। 

তনফ ফ মনল রযচাররত জরযন রনয়রভত কভ মংস্থানন 

রননয়ারজত কভীয ায ৫.৮৫ তাং বৃরি যনয় ২৩.২৩ 

তাংন দাঁরড়নয়নছ। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, 

২০০৫-০৬, ২০১০ ও ২০১৩ অথ মফছনযয শ্রভরক্ত জরয 

অনুমায়ী রফরবন্ন খাতওয়ারয শ্ররভনকয (১৫ ফছয ফয়নয 

উনবম) অং াযরণ ৩.৪-এ যদখাননা নরা:  

 

াযরণ ৩.৪ :রল্পরবরিক খাতওয়ারয শ্ররভনকয অং 

(১৫ ফছয ফয়নয ঊনবম) 

               খাত 
এরএপএ 

১৯৯৫-৯৬ 

এরএপএ 

১৯৯৯-০০ 

এরএপএ 

২০০২-০৩ 

এরএপএ 

২০০৫-০৬
 

এরএপএ 

২০১০ 

এরএপএ 

২০১৩ 

কৃরল, ফনজ ও ভৎ ৪৮.৮৫ ৫০.৭৭ ৫১.৬৯ ৪৮.১০ ৪৭.৩০ ৪৫.১০ 

খরনজ ও খনন - ০.৫১ ০.২৩ ০.২১ ০.১৮ ০.৪০ 

ম্যানুপযাকচারযং ১০.০৬ ৯.৪৯ ৯.৭১ ১০.৯৭ ১২.৩৪ ১৬.৪০ 

রফদুযৎ, গ্যা ও ারন ০.২৯ ০.২৬ ০.২৩ ০.২১ ০.১৮ ০.২০ 

রনভ মাণ ২.৮৭ ২.৮২ ৩.৩৯ ৩.১৬ ৪.৭৯ ৩.৭০ 

ফারণজয, যানটর ও যযস্টুনযে  ১৭.২৪ ১৫.৬৪ ১৫.৩৪ ১৬.৪৫ ১৫.৪৭ ১৪.৫০ 

রযফণ, ংযক্ষণ ও যমাগানমাগ  ৬.৩২ ৬.৪১ ৬.৭৭ ৮.৪৪ ৭.৩৭ ৬.৪০ 

অথ ম, ব্যফা ও যফামূ  ০.৫৭ ১.০৩ ০.৬৮ ১.৪৮ ১.৮৪ ১.৩০ 

ণ্য ও ব্যরক্তগত যফামূ  ১৩.৮০ ১৩.০৭ ৫.৬৪ ৫.৪৯ ৬.২৬ ৬.২০ 

স্বাস্থয, রক্ষা, জনপ্রান ও প্ররতযক্ষা  - - ৬.৩২ ৫.৪৯ ৪.২৪ ৫.৮০ 

যভাট ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

উৎোঃ রফরফএ, যরফায যপা ম ানবম, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬  ও ২০১০ ও ২০১৩। 

 

শ্রভ উন্নয়ন ও কভ মংস্থাননয রনক্ষয গৃীত করতয় দনক্ষ 

‘রুকল্প -২০২১’ এয আনরানক আগাভী ২০২১ ানরয ভনধ্য 

ফাংরানদনক একটি ভধ্যভ আনয়য যদন রূান্তরযত কযায 

রনক্ষয উচ্চতয প্রবৃরি অজমনন ক্ষভ একটি দ্রুত রফকাীর 

অথ মনীরতয রবরি যচনায় ায়তাকযণ, শ্রভজীফী ভানুনলয 

যভ ররক চারদা পূযণ, Sustainable Development 

Goals (SDG) এয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী স্বল্প ভনয়য 

ভনধ্য দারযদ্রয রফনভাচন, নাযীয ক্ষভতায়ন, মৄফ ভানজয 

কভ মংস্থান সৃরি, জাতীয় শ্রভনীরত পুনোঃমূল্যায়ন ও 

ংনাধন, ন্যযনতভ ভজুরয পুনোঃরনধ মাযণ, রশুশ্রভ রনযন 

ইতযারদ  চযানরঞ্জ রচরিত কনয তা ভাধাননয কভ মনক র 

রননফ শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় কতৃমক রনম্নফরণ মত 

উনযাগ ফা দনক্ষমূ গ্রণ কযা নয়নছোঃ 

(ক) গানভ মে যক্টনয ারন্তপূণ ম রযনফ ফজায় যযনখ 

উৎাদন প্ররক্রয়া অব্যাত যাখা ও কভপ্লানয়ন্স রনরিতকযণ 

 গানভ মে যক্টনযয রনযািা ও ারন্তপূণ ম রযনফ 

ফজায় যযনখ উৎাদন প্ররক্রয়া অব্যাত যাখা ও 

কভপ্লানয়ন্স রনরিত কযায রনক্ষয একটি ক্রাইর 

ম্যাননজনভে যকায করভটি গঠন; 

  বতরয যাাক রনল্প রনযাদ কভ মরযনফ 

রনরিতকযণ ও কভপ্লানয়ন্স ফাস্তফায়ননয রনক্ষয 

ফারণজয ভন্ত্রণারয় এফং শ্রভ ও কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারনয়য উনযানগ যাার কভপ্লানয়ন্স যপাযাভ পয 

আযএভরজ নাভক আযও একটি করভটি গঠন; 

  ঢাকা ও চট্টগ্রাভ অঞ্চনর ২৩টি টিনভয ভাধ্যনভ         

(ঢাকায় ২০টি এফং চট্রগ্রানভ ৩টি) স্থানীয় 

জনপ্ররতরনরধ, প্রান, পুরর, য যাফ ও রফরবন্ন 
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যগানয়িা ংস্থা, রফরজএভইএ, রফনকএভইএ শ্ররভক 

প্ররতরনরধগনণয ভিনয় ারফ মক তদাযরকয ভাধ্যনভ 

ভাঠ ম মানয় কভপ্লানয়ন্স রনরিতকযণ; 

 বতরয যাাক রল্প কর রল্প যক্টনয রনযাদ 

কভ মরযনফ এফং শ্ররভক কল্যাণ রনরিতকযনণয 

রনক্ষয করকাযখানা ও প্ররতষ্ঠান রযদ মন 

রযদপ্তযনক অরধদপ্তনয উন্নীত কযা নয়নছ। 

করকাযখানা ও প্ররতষ্ঠান রযদ মন অরধদপ্তয কতৃমক 

ঢাকায় ১৭টি, চট্রগানভ ৯টি, গাজীপুনয ১৩টি, এফং 

নাযায়ণগনঞ্জ ১০টি ফ মনভাট ৪৯টি রযদ মন টীভ 

গঠন কযা নয়নছ। ২০১৫-১৬ অথ মফছনয প্রায় ২,৪০০ 

গানভ মে কাযখানা রযদ মন কযা নয়নছ এফং আইন 

অভান্য কযায় শ্রভ আদারনত ৫৮৪টি ভাভরা রুজু কযা 

নয়নছ। 

 রফরবন্ন যশ্ররণ-যায় রননয়ারজত শ্ররভকনদয রফরবন্ন 

দাফী-দাওয়া ররফএ’য ভাধ্যনভ আনুষ্ঠারনক ফা 

অনানুষ্ঠারনক- বানফ উত্থারত ওয়ানকই শ্রভ আইনন 

রল্প রফনযাধ ফা শ্রভ রফনযাধ নানভ অরবরত কযা নয় 

থানক। াধাযণত, শ্ররভনকয চাকুরযয তমাফরী ও 

কভ মস্থনর নমারগতা ইতযারদ রফলয়নক াভনন যযনখ 

শ্রভ রফনযাধ উত্থারত নয় থানক। ২০১৫-১৬ অথ ম 

ফছনয ারর কাম মক্রনভয ভাধ্যনভ ফ মনভাট শ্রভ 

রফনযাধ রনষ্পরি নয়নছ ৯০টি । 

 শ্রভ রযদপ্তযাধীন ২৯টি শ্রভ কল্যাণ যকনেয ভাধ্যনভ 

শ্ররভক ও তাঁনদয রযফানযয দস্যনদয রফনা মূনল্য 

স্বাস্থয যফা, রযফায রযকল্পনা যফা ও 

রফননাদনমূরক যফা  প্রদান কযা য়। ২০১৫-১৬ অথ ম 

ফছনয যভাট ৩৯,৭২৮ জন শ্ররভক ও তাঁয রযফানযয 

দস্যনদয স্বাস্থয যফা প্রদান কযা নয়নছ এফং 

২৭,৬০৭ জন শ্ররভক ও তাঁয রযফানযয দস্যনদয 

রযফায রযকল্পনা যফা প্রদান কযা নয়নছ। এছাড়া, 

একই অথ ম ফছনয ফ মনভাট ৭০,০০১ জন শ্ররভক ও তাঁয 

রযফানযয দস্যগণনক যফা প্রদান কযা নয়নছ। 

 ফতমভান যকানযয রডরজটার ফাংরানদনয আওতায় 

শ্রভ রযদপ্তনযয যট্রড ইউরনয়ন যযরজনেন এফং 

করকাযখানা ও প্ররতষ্ঠান রযদ মন অরধদপ্তনযয 

রাইনন্স প্রদান ও নফায়ন ংক্রান্ত অন-রাইন 

কাম মক্রভ চালু কযণ। 

  ILO এয ায়তায় শ্ররভক, ভাররক ও শ্রভ 

ভন্ত্রণারনয়য যম থ স্বাক্ষনয বতরয যাাক রনল্প অরি-

রনযািা ংক্রান্ত একটি রত্রক্ষীয় জাতীয় 

কভ মরযকল্পনা গ্রণ কযা য়। বতরয যাাক রনল্প 

বফন রনযািা রনরিত কযায রনক্ষয উক্ত 

কভ মরযকল্পনা অনুমায়ী National Tripartite Plan 

of Action on Fire Safety and Structural 

Integrity in the Ready-Made Garment 

Sector in Bangladesh গৃীত নয়নছ। উনযাক্ত 

কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ননয জন্য ILO এয অথ মায়নন 

২৪.৫ রভররয়ন ভারকমন ডরানযয Improving 

Working Conditions in the Ready-Made 

Garment Sector in Bangladesh ীল মক একটি 

প্রকল্প গ্রণ কযা নয়নছ। ইনতাভনধ্য উক্ত প্রকনল্পয 

অধীনন যকায, BUET, ACCORD ও 

ALLIANCE এয ভাধ্যনভ ফ মনভাট ২,৭৮৩টি 

গানভ মে কাযখানা নযজরভন রযদ মন কযা নয়নছ। 

(খ) দক্ষতা উন্নয়ন ও প্ররক্ষণ 

 আথ ম-াভারজক উন্নয়ননয জন্য যদনয রফপুর 

ংখ্যক জননগাষ্ঠীনক দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ 

প্রদাননয ভাধ্যনভ ভানফ ম্পনদ রযণত কযায 

রনক্ষয শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় কতৃমক  

ইনতাভনধ্যাই ২৬টি যজরায় ৩২৫.৭৭ যকাটি টাকা 

ব্যনয় ৪টি প্রকনল্পয ভাধ্যনভ ভররানদয জন্য ৬টি 

 ২৬টি কারযগরয প্ররক্ষণ যকে স্থান কযা 

নয়নছ । এছাড়া যভাট ৮২৫.৭২ যকাটি টাকা ব্যনয় 

“রফরবন্ন যজরায় ৩০টি কারযগরয প্ররক্ষণ যকে 

স্থান (২য় ংনারধত)” ীল মক প্রকনল্পয ভাধ্যনভ 

রফরবন্ন যজরায় আযও ৩০টি কারযগরয প্ররক্ষণ 

যকে স্থাননয কাজও আগাভী ৩১ রডনম্বয, 

২০১৭ ররোঃ তারযনখয ভনধ্য ভাপ্ত নফ; 

 যকায দক্ষতা উন্নয়ন কাম মক্রভ ফাস্তফায়ননয জন্য 

শ্ররভকনদয দক্ষতা উন্নয়ননয ফাস্তফমুরখ কাম মক্রভ, 

প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন এফং অথ মায়ন কযনছ। 

এফ প্রকনল্পয ভাধ্যনভ শ্ররভকনদয দক্ষতা উন্নয়নন 

দক্ষতারবরিক রক্ষা ও প্ররক্ষনণ স্বল্প ও ভধ্য 

যভয়ারদ াটি মরপনকট যকা ম এফং রডনপ্লাভা যকান ময 

কারযকুরাভ মৄগনানমাগীকযণ, ানত-করনভ 

প্ররক্ষণ, ল্যানফয ব্যফায রনরিতকযণ, যমাগ্যতা 

রবরিক প্ররক্ষণ ও মূল্যায়ন, এযানয বতরয, 

প্ররক্ষক প্ররক্ষণ, পূফ ম অরবজ্ঞতায স্বীকৃরত এফং 

রক্ষানরফী’য ভাধ্যনভ রক্ষা প্ররতষ্ঠান ও রনল্পয 

নে ংনমাগ স্থানন যক্টয রবরিক রল্প দক্ষতা 

রযলদ গঠন দক্ষতা উন্নয়ন ংরেি অন্যান্য 

কাম মক্রভ ফাস্তফায়নাধীন যনয়নছ। ফাংরানদনয 
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জন্য একটি নতুন National Technical and 

Vocational Qualifications Framework 

(NTVQF) ইনতাভনধ্য প্রণীত নয়নছ। াযা 

যদন কারযগরয ও বৃরিমূরক প্ররক্ষনণয যক্ষনত্র 

NTVQF চালু কযায রিানন্তয যপ্ররক্ষনত 

এনএরডর রচফারনয়য রননদ মনায় রফটিইরফ 

রফরবন্ন প্রস্তুতমূরক কভ মকান্ড ানত রননয়নছ। 

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউরন্সনরয ৩য় বায় 

“এযাকন প্লযান” এফং “ন্যানার েযানটরজ পয 

প্রনভান অফ যজন্ডায ইকুয়াররটি ইন টিরবইটি ইন 

ফাংরানদ” অনুনভাদন কযা নয়নছ।

  কভ মনক্ষনত্র কানজয গরতীরতা বৃরি ও দক্ষতা 

উন্নয়ননয রনক্ষয ঢাকা-চট্রগ্রাভ-যাজাী-খুরনায় 

স্থারত ৪টি রল্প-ম্পকম রক্ষায়তন এয ভাধ্যনভ 

শ্ররভক-ভাররক নক্ষয প্ররতরনরধ এফং শ্রভ 

প্রাননয নে জরড়ত কভ মকতমানদয প্ররক্ষণ 

প্রদান কযা নয়নছ। 

  যকারয যফযকারয ম মানয় যদন ভানফ 

ম্পনদয দক্ষতা উন্নয়ন, প্ররক্ষণ ও কভ মংস্থান 

সৃরিয রনক্ষয মাফতীয় কাম মক্রভ ফাস্তফায়ননয জন্য  

৩৬ দস্য রফরি একটি ‘জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন 

রযলদ’ গঠন এফং এ কাউরন্সরনক ায়তা 

প্রদাননয জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউরন্সর 

রচফারয় স্থান কযা নয়নছ। 

 জুরাই, ২০১৪ - রডনম্বয, ২০২০ ম মন্ত যভয়ানদ  

২,১০৭.৯৩ যকাটি টাকা (১ভ ংনারধত) 

প্রাক্কররত ব্যনয় অথ ম রফবানগয আওতায় 

ফাস্তফায়নাধীন 'রির পয এভপ্লয়নভে 

ইননবস্টনভে যপ্রাগ্রাভ' ীল মক  প্রকনল্পয আওতায় 

রফরবন্ন যট্রনড ১ রক্ষ ১৯ াজায ৮৯৩ জননক 

প্ররক্ষনণয তাররকার্ভক্ত কযা নয়নছ এয ভনধ্য 

৮৭ াজায ৮৫৬ জন প্ররক্ষণাথী যকা ম ম্পন্ন 

কনয নদ যনয়নছন এফং ৫৭ াজায ৩৪০ জন 

প্ররক্ষণাথীনক চাকুযী প্রদান কযা নয়নছ। 

(গ) রশু শ্রভ রনযন 

রশুশ্রভ রনযন ফতমভান রফনশ্ব একটি স্প মকাতয রফলয় 

ওয়ায় যদন রফযভান প্রারতষ্ঠারনক ও অপ্রারতষ্ঠারনক রল্প 

কাযখানা নত রশু শ্রভ রনযননয জন্য শ্রভ ও কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারয় রফরবন্ন কভ মসূরচ ফাস্তফায়ন কযনছ  মায ভনধ্য 

উনেখনমাগ্য নরাোঃ 

 জাতীয় রশু শ্রভ রনযন নীরত, ২০১০ অনুনভারদত 

এফং এ ংক্রান্ত জাতীয় রশু শ্রভ রনযন কভ ম 

রযকল্পনা প্রণয়ন এফং এ নীরত ফাস্তফায়ননয 

রনক্ষয একটি জাতীয় কভ মরযকল্পনা প্রণয়ন কযা 

নয়নছ । 

 যদন রশুশ্রভ রনযন ংকান্ত কর নীরত ও 

কাম মক্রভ রযকরল্পত ও ভরিতবানফ ম্পাদননয 

জন্য যাজস্ব খাত নত শ্রভ ও কভ মংস্থান 

ভন্ত্রণারনয় নাযী ও রশুশ্রভ াখা প্ররতষ্ঠা কযা 

নয়নছ । 

 আইএরও কননবনন ১৮২ অনুভথ মননয 

ধাযাফরকতায় রশুনদয াযীরযক, ভানরক ও 

বনরতক রফকানয অন্তযায় এভন ৩৮টি কানজয 

তাররকা চূড়ান্তকযণ কযা নয়নছ । 

 উানুষ্ঠারনক রক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন/কারযগরয 

প্ররক্ষণ ও অরববাফকনদয আথ ম-াভারজক 

ক্ষভতায়ননয জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদাননয ভাধনভ 

ফাংরানদ যথনক  রনকৃি ধযনণয রশুশ্রভ 

রনযননয জন্য ‘Urban Informal Economy’ 

ীল মক প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা নয়নছ । 

(ঘ) নাযী উন্নয়ন ও প্ররক্ষণ 

যদনয নাযী ভানজয উন্নয়ন এফং ব্যাক কভ মংস্থাননয 

রনক্ষয শ্রভ ও কভ মংস্থান কতৃমক গৃীত দনক্ষনয ভনধ্য 

উনেখনমাগ্য নরাোঃ 

 যদন ৩০টি যফা কল্যাণ যকে এফং ৪টি রল্প 

প্ররতষ্ঠান রযচারনায ভাধ্যনভ নাযী শ্ররভকনদয 

প্ররক্ষণ, প্রাথরভক স্বাস্থয যফা, ভাজকল্যাণ 

এফং রফননাদন সুরফধা প্রদাননয কাজ অব্যাত 

আনছ; 

 ৩২৬.২৭ যকাটি টাকা প্রাক্কররত ব্যনয় ৫ ফছয 

যভয়াদী ‘নদ মান এরযয়া রযডাকন অফ যাবাটি ম 

ইরনরনয়টিব’ ীল মক  প্রকনল্পয ভাধ্যনভ 

উিযফনেয অফনররত ৫টি যজরায                  

(রারভরনযাট, যংপুয, কুরড়গ্রাভ,নীরপাভাযী 

এফং গাইফান্ধা) যভাট ১০,৮০০ জন দরযদ্র 

ভররানক গানভ মে যক্টনয প্ররক্ষণ প্রদাননয 

ভাধ্যনভ কভ মংস্থাননয সুনমাগ সৃরি কযা নয়নছ । 

  নাযীয যক্ষনত্র প্রনমাজয বফলম্যমূরক আইনমূ 

ংনাধন,কভ মনক্ষনত্র নাযীয রনযািা রফধান, 
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নাযী-ফান্ধফ কভ ম রযনফ ও সুনমাগ-সুরফধা 

রনরিত কযা নয়নছ । 

 

(ঙ) শ্ররভনকয কল্যানণ গৃীত রফরবন্ন ংিাযমূরক কাম মক্রভ 

শ্ররভকনদয স্বাথ ম ংযক্ষণ ও তাঁনদয জীফনভান উন্নয়ননয 

জন্য ফতমভান যকায ফিরযকয। অথ মননরতক কভ মকান্ড 

বৃরিয ানথ ানথ শ্ররভকনদয ংখ্যা ও ভস্যা উিনযািয 

বৃরি ানে। তাঁনদয কল্যাণানথ ম শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় 

কতৃমক রনম্নফরণ মত রফরবন্ন কাম মক্রভ গ্রণ কযা নয়নছোঃ 

 শ্ররভকনদয ভানম্মত জীফন-মান 

রনরিতকযনণয রনক্ষয ফতমভান যকায ইনতাভনধ্য 

৪২টি রল্পনক্টনযয ভনধ্য ৩৭টি রল্প যক্টনয 

ন্যযনতভ ভজুরয যঘালণা কনযনছ। অফরি ৫টি 

যক্টনয ন্যযনতভ ভজুরয যঘালণায রফলয়টি 

প্ররক্রয়াধীন যনয়নছ। 

 যকায কতৃমক  জাতীয় যফতন কাঠানভা, ২০১৫ 

যঘালণায য শ্রভ ও কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয় কতৃমক 

যাষ্ট্রায়ি রল্প প্ররতষ্ঠাননয শ্ররভকনদয ভজুরয 

কাঠানভা রনধ মাযনণয জন্য ১৮ দস্য রফরি 

'জাতীয় ভজুরয ও উৎাদনীরতা করভন ২০১৫' 

গঠন কযা নয়নছ। 

 বতরয যাাক খানত ন্যযনতভ ভজুরয ১,৬৬২ টাকা 

যথনক ক্রভািনয় ৫,৩০০ টাকায় উন্নীতকযণ এফং 

এনত শ্ররভকনদয গড় ভজুরয পূনফ ময তুরনায় প্রায় 

৩১.৩৫ তাং বৃরি কযা নয়নছ । 

 ‘ন্যানার অকুননার যরথ এন্ড যপটি 

ররর-২০১৩’ জারয কযা নয়নছ । 

 ফতমভান যকানযয ’জাতীয় শ্ররভক নীরত ২০১২’ 

অনুনভাদন কযা নয়নছ । 

 শ্ররভকনদয চাকুরযয অফয গ্রনণয ফয়ীভা ৫৭ 

নত ৬০ ফছনয উন্নীত কযা নয়নছ । 

 কভ মজীফী নাযীনদয জন্য ভাতৃত্বকারীন ছুটি ৪ ভা 

যথনক ৬ ভান উন্নীত কযা নয়নছ । 

 ফাংরানদ শ্ররভক কল্যাণ আইন, ২০০৬ 

ংনাধন ও মৄনগানমাগী কনয ‘ফাংরানদ 

শ্ররভক কল্যাণ (ংনাধন) আইন, ২০১৩ ‘ 

জাতীয় ংদ কতৃমক অনুনভাদন কযা নয়নছ । 

 ফাংরানদ শ্ররভক কল্যাণ পাউনন্ডন (ংনাধন) 

আইন, ২০১৩  জাতীয় ংনদ া  এফং এ 

পানন্ড ফতমভানন ৭০ যকাটি টাকা আদায়কৃত ও তা 

শ্ররভক কল্যানণ ব্যয় কযা নে । এ ছাড়া এ 

তরফনরয অথ ম যথনক শ্ররভকনদয াভারজক 

রনযািা রনরিতকযনণয রনক্ষয ৫ (াঁচ) ফছয 

যভয়াদী যগাষ্ঠী ফীভা রিভ গ্রণ কযা নয়নছ। এ 

ম মন্ত ২,৪০৫ জন শ্ররভকনক যগাষ্ঠী ফীভা রিনভয 

আওতার্ভক্ত কযা নয়নছ।  

 গানভ মে অন্যান্য রনল্প রননয়ারজত নাযী 

শ্ররভকনদয আফান সুরফধা সৃরিয রনক্ষয চালাড়া, 

যতজগাঁও, টেীনত একটি কনয ১০ তরা রফরি 

যানস্টর বফন রনভ মানণয জন্য ১টি প্রকল্প গ্রণ; 

এছাড়া যাাক রনল্প রনয়ারজত শ্ররভনকয 

রনযািা ও আফান ভস্যা ভাধাননয জন্য ২ 

তাং ারব ম চানজম ডযরভটযী রনভ মাণ 

কাম মক্রনভয আওতায়  গানভ মে যক্টনয কভ মযত 

নাযী শ্ররভকনদয আফান ভস্যা রনযননয জন্য 

চট্ট্রগ্রানভয ফালুযঘানট ও নাযায়ণগনঞ্জয ফিনয ২টি 

২,০০০ য্যা রফরি ডযরভটযী রনভ মানণয রিান্ত 

গ্রণ কযা নয়নছ।   

 শ্ররভকনদয যাগত যযানগয রচরকৎায জন্য 

অথ মননরতক রফলয়ক ভরন্ত্রবা করভটিয 

অনুনভাদনক্রনভ ররর এয আওতায় নাযায়ণগঞ্জ 

ও টংগীনত ২টি রফনলারয়ত াাতার রনভ মানণয 

কাম মক্রভ চরভান যনয়নছ। 

 গত ২১ রডনম্বয, ২০১৫ তারযনখ অনুরষ্ঠত 

ভরন্ত্রবায বফঠনক “গৃকভী সুযক্ষা ও কল্যাণ 

নীরত, ২০১৫” নানভ গৃকভীনদয জন্য একটি 

নীরত অনুনভাদন কযা নয়নছ । 

 শ্ররভক অনন্তাল রনযনন ও রনল্পয রনযািায 

জন্য রল্প পুরর গঠন কযা নয়নছ । 

বফনদরক কভ মংস্থান ও যযরভনটন্স 

বফনদরক কভ মংস্থান তথা জনফর যপ্তারন এফং তাঁনদয 

যপ্ররযত অথ ম যদন ক্রভফধ মভান কভ মংস্থাননয াাার 

যফকায ভস্যা দূযীকযণ, দারযদ্রয রফনভাচন এফং বফনদরক 

মুদ্রায রযজাব ম বৃরি যদনয অথ মননরতক উন্নয়নন গুরুত্বপূণ ম 

অফদান যাখনছ। ফতমভানন ভধ্যপ্রাচয রফনশ্বয রফরবন্ন যদন 

শ্রভরক্ত যপ্তারনয ায ক্রভািনয় বৃরি ানে। ২০১৫-১৬ 

অথ মফছনয ফাংরানদনয জনফর যপ্তারনয রযভাণ রছর ৬.৮৫ 

রাখ। বফনদরক কভ মংস্থান তথা জনফর যপ্তারননত আরথ মক 

ায়তা প্রদান ও প্রফাী ফাংরানদীনদয যদন রফরননয়াগ 

সুরফধা ম্প্রাযণ প্রফাীনদয কল্যাণানথ ম যকায কতৃমক 

প্ররতরষ্ঠত ‘প্রফাী কল্যাণ ব্যাংক’ তানদয কাম মক্রভ যজাযদায 

কনযনছ। আন্তজমারতক শ্রভফাজানযয চারদায ানথ 
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েরতপূণ ম ও দক্ষ জনরক্ত গনড় যতারায জন্য National 

Skill Development Council যক আযও কাম মকয 

কযায উনযাগ যনয়া নয়নছ। তনফ জ্বারানী যতনরয মূল্য রনম্ন 

ম মানয় থাকা নানা কাযনণ প্রফাীনদয যযরভট্যানন্সয 

অন্তপ্রফা রনম্নগাভী থাকায় ২০১৬-১৭ অথ মফছনযয জুরাই-

ভাচ ম ভয়কানর প্রফাী ফাংরানদীনদয যপ্ররযত অনথ ময 

রযভাণ পূফ মফতী ফছনযয একই ভনয়য তুরনায় তকযা 

প্রায় ১৬.৮২ বাগ কনভ ৯১৯৪.৫১ রভররয়ন ভারকমন ডরানয 

দাঁরড়নয়নছ। াযরণ ৩.৫ ও যরখরচত্র ৩.২-এ প্রফাী 

ফাংরানদী কভ মজীফীনদয ংখ্যা এফং তানদয যপ্ররযত  অথ ম 

প্রফানয গরতধাযা যদখাননা নরাোঃ 

 

াযরণ ৩.৫  প্রফাী ফাংরানদী কভ মজীফীয ংখ্যা এফং যপ্ররযত অনথ ময রযভাণ 

 

অথ মফছয 

 

কভ মজীফীয ংখ্যা  

(াজায) 

যপ্ররযত অনথ ময রযভাণ রজরডর’য তকযা 

ায 
যকাটি টাকা রভররয়ন ডরায প্রবৃরি (%) 

২০০৬-০৭ ৮৩৩ ৪১২৯৮.৫৪ ৫৯৭৮.৪৭ ২৪.৫০ ৭.৫ 

২০০৭-০৮ ৮৭৫ ৫৪২৯৫.১৪ ৭৯১৪.৭৮ ৩২.৩৯ ৮.৬ 

২০০৮-০৯ ৪৭৫ ৬৬৬৭৫.৫১ ৯৬৮৯.১৬ ২২.৪২ ৯.৫ 

২০০৯-১০ ৪২৭ ৭৬০১৩.৯১ ১০৯৮৭.৪ ১৩.৪০ ৯.৫ 

২০১০-১১ ৪৩৯ ৮৩০০৪.৬২ ১১৬৫০.৩২ ৬.০৩ ৯.১ 

২০১১-১২ ৬৯১ ১০১৮৮২.৭৮ ১২৮৪৩.৪ ১০.২৪ ৯.৬ 

২০১২-১৩ ৪৪১ ১১৫৬৪৬.১৬ ১৪৪৬১.১৫ ১২.৬০ ৯.৬ 

২০১৩-১৪ ৪০৯ ১১০৫৮২.৩৭ ১৪২২৮.৩ -১.৬১ ৮.২ 

২০১৪-১৫ ৪৬১        ১১৮৯৯৩.১০ ১৫৩১৬.৯১ ৭.৭০ ৭.৯ 

২০১৫-১৬ ৬৮৫ ১১৬৯০৯.৭৩ ১৪৯৩১.০০ -২.৫২ ৬.৮ 

২০১৬-১৭* ৫৫১** ৭২১৭৬.৯০ ৯১৯৪.৫১ - - 

উৎোঃ প্রফাী কল্যাণ ও বফনদরক কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয়, জনরক্ত কভ মংস্থান ও প্ররক্ষণ ব্যযনযা ও ফাংরানদ ব্যাংক। যনাট: * ভাচ ম, ২০১৭ ম মন্ত, ** যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম মন্ত। 

 

যরখরচত্র ৩.২  জনরক্ত যপ্তারন ও যযরভট্যান্স প্রফানয গরতধাযা 

 

 

াযরণ ৩.৫ ও যরখরচত্র ৩.২ নত প্রতীয়ভান য় যম, 

াম্প্ররতক ফছযগুনরানত  জনরক্ত যপ্তারনয ধাযা বৃরি 

যনরও   যযরভনটন্স প্রফা রকছুটা হ্রা যনয়নছ।  উনেখ্য, 

রফগত ২০১৫-১৬ অথ মফছনয পূফ মফতী অথ মফছনযয তুরনায় তা 

২.৫২ তাং হ্রা ায়। অরধকন্তু, চররত ২০১৬-১৭ 

অথ মফছনযয ভাচ ম ম মন্ত পূফ মফতী অথ মফছনযয একই ভনয়য 

তুরনায় ১৬.৮২ তাং হ্রা  যনয়নছ। তনফ যযরভনটন্স 

প্রফা  ২০০৬-০৭ অথ মফছয যথনক ২০১২-১৩ অথ মফছয ম মন্ত 

ধাযাফারকবানফ বৃরি যনরও ২০১৩-১৪ অথ মফছয যথনক তা 

ক্রভািনয় হ্রা ানে।  

াম্প্ররতক ফছযগুনরানত যযরভনটন্স  রজরডর ও যপ্তারন’য 

তকযা ানয হ্রা যনয়নছ।  উনেখ্য, ২০১৫-১৬ অথ ম ফছনয 

পূফ মফতী অথ মফছনযয তুরনায়  যযরভনটন্স রজরডর ও ণ্য 

যপ্তারন আনয়য তকযা ানয হ্রা ায়। ২০০৬-০৭ 

অথ মফছনয রজরডর ও যভাট ণ্য যপ্তারনয তকযা ানয 

যযরভনটনন্সয রযভাণ রছর মথাক্রনভ ৭.৫১ তাং ও 

৪৯.০৯ তাং। ২০১৫-১৬ অথ মফছনয যযরভনটনন্সয রযভাণ 

৮৩৩ 
৮৭৫ 

৪৭৫ ৪২৭ 

৪৩৯ 

৬৯১ 

৪৪১ 
৪০৯ 

৪৬১ 

৬৮৫ 

৫৫১ 

০. 

২০০০. 

৪০০০. 

৬০০০. 

৮০০০. 

১০০০০. 

১২০০০. 

১৪০০০. 

১৬০০০. 

১৮০০০. 

০ 

২০০ 

৪০০ 

৬০০ 

৮০০ 

১০০০ 

কভজূীফীয সংখ্যা  (িাজায) হভহরয়ন িরায 
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রজরডর'য প্রায় ৬.৭৬ তাংন এফং যভাট ণ্য যপ্তারনয 

৪৩.৫৮ তাংন এন দাঁরড়নয়নছ। াযরণ ৩.৬ এফং 

যরখরচত্র ৩.৩ -এ রজরডর ও ণ্য যপ্তারন আনয়য তকযা 

ানয যযরভনটন্স যদখাননা নরাোঃ 

 

 

াযরণ ৩.৬  রজরডর ও ণ্য যপ্তারন আনয়য তকযা ানয যযরভনটন্স 

 

উৎোঃ ফাংরানদ রযংখ্যান ব্যযনযা ও ফাংরানদ ব্যাংক।  

 

সরখহর্ত্র ৩.৩: হজহিহ ও ণ্য যপ্তাহন অপ্টয়য তযা িাপ্টয সযহভপ্টেন্স 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যশ্ররণরবরিক জনরক্ত যপ্তারন 

জনরক্ত যপ্তারনয ধযন অথ মাৎ যাগত রদক ম মানরাচনায় 

যদখা মায় যম, রফগত ১০ ফছনয স্বল্পদক্ষ জনরক্ত যপ্তারনয 

গড় ায যভাট জনরক্ত যপ্তারনয প্রায় ৫৩ তাং। াযরণ 

৩.৭ -এ যশ্ররণ রবরিক জনরক্ত যপ্তারনয রযংখ্যান তুনর 

ধযা নরা। উক্ত াযরণ যথনক যদখা মানে যম, 

াম্প্ররতককানর দক্ষ জনরক্ত যপ্তারন উনেখনমাগ্য ানয বৃরি 

যনয়নছ। াাার যাজীফী জনরক্ত যপ্তারনয াযও বৃরি 

যনয়নছ। অন্যরদনক স্বল্পদক্ষ  ও আধা দক্ষ জনরক্ত যপ্তারনয 

ায তুরনামূরকবানফ কনভনছ।  

 

াযরণ ৩.৭  যশ্ররণরবরিক প্রফাী ফাংরানদীয ংখ্যা 
 

ার যাজীফী দক্ষ আধা-দক্ষ স্বল্পদক্ষ যভাট 

২০০৭ ৬৭৬ ১৬৫৩৩৮ ১৮৩৬৭৩ ৪৮২৯২২ ৮৩২৬০৯ 

২০০৮ ১৮৬৪ ২৯২৩৬৪ ১৩২৮২৫ ৪৪৮০০২ ৮৭৫০৫৫ 

২০০৯ ১৪২৬ ১৩৪২৬৫ ৭৪৬০৪ ২৫৫০৭০ ৪৭৫২৭৮ 

২০১০ ৩৮৭ ৯০৬২১ ১২৪৬৯ ২৮৭২২৫ ৩৯০৭০২ 

২০১১ ১১৯২ ২২৯১৪৯ ২৮৭২৯ ৩০৮৯৯২ ৫৬৮০৬২ 

২০১২ ৮১২ ২০৯৩৬৮ ২০৪৯৮ ৩৭৭১২০ ৬০৭৭৯৮ 

২০১৩ ৬৮৯ ১৩৩৭৫৪ ৬২৫২৮ ২১২২৮২ ৪০৯২৫৩ 

২০১৪ ১৭৩০ ১৪৮৭৬৬ ৭০০৯৫ ১৯৩৪০৩ ৪২৫৬৮৪ 

২০১৫ ১৮২৮ ২১৪৩২৮ ৯১০৯৯ ২৪৮৬২৬ ৫৫৫৮৮১ 

২০১৬ ৪৬৩৮ ৩১৮৮৫১ ১১৯৯৪৬ ৩১৪২৯৬ ৭৫৭৭৩১ 

উৎোঃ জনরক্ত, কভ মংস্থান ও প্ররক্ষণ ব্যযনযা, প্রফাী কল্যাণ ও বফনদরক কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয়।  

২০০৭ ানর যশ্ররণরবরিক যাজীফী জনরক্ত যপ্তারন রছর 

যভাট জনরক্তয প্রায় ০.০৮ তাং, মা ২০১৬ ানর বৃরি 

যনয় দাঁরড়নয়নছ ০.৬১ তাংন। ক্ষান্তনয, একই ভনয়য 

ব্যফধানন দক্ষ জনরক্ত যপ্তারনয ায ২২ ান মনেজ নয়ে 

বৃরি যনয়নছ।  তনফ ২০১৬ ানর পূফ মফতী ফছনযয তুরনায় 

স্বল্পদক্ষ ও আধা দক্ষ জনরক্ত যপ্তারনয ায মথাক্রনভ ১৭ 

অথ মফছয ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

রজরডরয তকযা ায ৭.৫১ ৮.৬৪ ৯.৪৪ ৯.৫২ ৯.০৫ ৯.৬৩ ৯.৬৪ ৮.২৩ ৭.৮৬ ৬.৭৬ 

যপ্তারনয তকযা ায ৪৯.০৯ ৫৬.০৯ ৬২.২৫ ৬৩.৪৮ ৫০.৮২ ৫২.৯২ ৫৩.৫২ ৪৭.১৫ ৪৯.৭৮ ৪৩.৫৮ 
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ান মনেজ নয়ে  ও ৬ ান মনেজ নয়ে  হ্রা যনয়নছ। 

২০০৭ ানর দক্ষ জনরক্ত যপ্তারন রছর যভাট জনরক্ত 

যপ্তারনয প্রায় ২০ তাং, মা ২০১৬ ানর বৃরি যনয় 

দাঁরড়নয়নছ ৪১ তাংন। একইবানফ স্বল্পদক্ষ জনরক্ত 

যপ্তারনয ায ৫৮ তাং যথনক উনেখনমাগ্য ানয হ্রা 

যনয় দাঁরড়নয়নছ ৪১ তাং এফং আধা দক্ষ জনরক্ত 

যপ্তারনয ায ২২ তাং যথনক হ্রা যনয় দাঁরড়নয়নছ ১৬ 

তাংন।

 

যরখরচত্র ৩.৪ (ক) : ২০০৭ ানর যশ্ররণরবরিক প্রফাী                        যরখরচত্র  ৩.৪ (খ): ২০১৬ ানর যশ্ররণরবরিক প্রফাী 

                    ফাংরানদীয ংখ্যা                        ফাংরানদীয ংখ্যা   

                                                                                         
  

বফনদরক কভ মংস্থাননয সুনমাগ বৃরিয রনক্ষয রফরবন্ন 

প্ররক্ষনণয ভান ও সুনমাগ বৃরিয প্রনচিা অব্যাত যনয়নছ। 

একইনে নানা প্ররক্ষণ ও বৃরিমূরক রক্ষা প্ররতষ্ঠাননয 

কাম মক্রনভয ভনধ্য ভিয় াধননয উনযাগ গ্রণ কযা 

নয়নছ। ফাংরানদ জনরক্ত, কভ মংস্থান ও প্ররক্ষণ 

ব্যযনযায আওতায় ৬টি ইন্সটিটিউট অফ যভরযন যটকননাররজ 

এফং রফযভান ৬৪টি কারযগরয প্ররক্ষণ যকনেয ভাধ্যনভ 

২০১৬ ানর ৪৮টি যট্রনড প্রায় ৫.৬৮ রক্ষ প্ররক্ষণাথীনক 

প্ররক্ষণ প্রদান কযা নয়নছ। ইনতাভনধ্য উনজরা ম মানয় 

৪০টি কারযগরয প্ররক্ষণ যকে স্থান প্রকল্প একননক কতৃমক 

অনুনভারদত নয়নছ । আযও ৫০টি টিটির রনভ মানণয প্রকল্প প্রস্তাফ 

অনুনভাদননয জন্য প্ররক্রয়াধীন যনয়নছ। রফএভইটিয আওতায় 

কারযগরয প্ররক্ষণ যকনেয ভান আন্তজমারতক ভানন উন্নীতকযনণয 

রনক্ষয প্ররক্ষক প্ররক্ষণ প্রনয়াজনীয় উনযাগ গ্রণ কযা 

নয়নছ।  

 

যদরবরিক জনরক্ত যপ্তারন ও যযরভনটন্স 

ফাংরানদনয প্রফাী জনরক্তয অরধকাংই ওভান, য রদ 

আযফ, কাতায, ংমৄক্ত আযফ আরভযাত, কুনয়ত,  

ভারনয়রয়া ও রংগাপুনয কভ মযত। এছাড়া ফাযাইন,  

জড মান, যরফানন, দরক্ষণ যকারযয়া, ব্রুনাই, ভরযা, 

মৄক্তযাজয, আয়াযল্যান্ড ও ইতারর অন্যান্য যদনও 

ফাংরানদী জনরক্ত কভ মযত যনয়নছ। ২০০৭ যথনক ২০১৬ 

ম মন্ত যভাট জনরক্ত যপ্তারন ম মানরাচনা কযনর যদখা মায় 

যম, গনড় ৭০ তাংনযও যফর জনরক্ত যপ্তারন নয়নছ 

ভধ্যপ্রানচযয যদমূন। াযরণ ৩.৮ এফং যরখরচত্র ৩.৫ (ক) 

ও ৩.৫ (খ)-এ ২০০৭ ার যথনক রফনশ্বয রফরবন্ন যদন 

ফাংরানদী জনরক্ত যপ্তারনয রযংখ্যান যদখাননা নরাোঃ

াযরণ ৩.৮  যদরবরিক প্রফাী ফাংরানদী জনরক্তয ংখ্যা  

ার য রদ 

আযফ 

কুনয়ত ইউএই ফাযাইন ওভান ভারনয়রয়া রংগাপুয কাতায যরফানন জড মান অন্যান্য ফ মনভাট 

২০০৭ ২০৪১১২ ৪২১২ ২২৬৩৯২ ১৬৪৩৩ ১৭৪৭৮ ২৭৩২০১ ৩৮৩২৪ ১৫১৩০ ৩৫৪১ ৪৯৪ ৩৩২৯২ ৮৩২৬০৯ 

২০০৮ ১৩২১২৪ ৩১৯ ৪১৯৩৫৫ ১৩১৮২ ৫২৮৯৬ ১৩১৭৬২ ৫৬৫৮১ ২৫৫৪৮ ৮৪৪৪ ৬৮২ ৩৪১৬২ ৮৭৫০৫৫ 

২০০৯ ১৪৬৬৬ ১০ ২৫৮৩৪৮ ২৮৪২৬ ৪১৭০৪ ১২৪০২ ৩৯৫৮১ ১১৬৭২ ১৩৯৪১ ১৬৯১ ৫২৮৩৭ ৪৭৫২৭৮ 

২০১০ ৭০৬৯ ৪৮ ২০৩৩০৮ ২১৮২৪ ৪২৬৪১ ৯১৯ ৩৯০৫৩ ১২০৮৫ ১৭২০৮ ২২৩৫ ৪৪৩১২ ৩৯০৭০২ 

২০১১ ১৫০৩০ ২৯ ২৮২৭৩৪ ১৩৯২৮ ১৩৫২৬০ ৭৪২ ৪৮৬৬৬ ১৩১৬৮ ১৯১৬৬ ৪৩৮৭ ৩৪৯৫২ ৫৬৮০৬২ 

২০১২ ২১২৩২ ২ ২১৫৪৫২ ২১৭৭৭ ১৭০৩২৬ ৮০৪ ৫৮৬৫৭ ২৮৮০১ ১৪৮৬৪ ১১৭২৬ ৬১৮৩৬ ৬০৫৪৭৭ 

২০১৩ ১২৬৫৪ ৬ ১৪২৪১ ২৫১৫৫ ১৩৪০২৮ ৩৮৫৩ ৬০০৫৭ ৫৭৫৮৪ ১৫০৯৮ ২১৩৮৩ ৬৫১৯৪ ৪০৯২৫৩ 

২০১৪ ১০৬৫৭ ৩০৯৪ ২৪২৩২ ২৩৩৭৮ ১০৫৭৪৮ ৫১৩৪ ৫৪৭৫০ ৮৭৫৭৫ ১৬৬৪০ ২০৩৩৮ ৭৪০০১ ৪২৫৫৪৭ 

২০১৫ ৫৮২৭০ ১৭৪৭২ ২৫২৭১ ২০৭২০ ১২৯৮৫৯ ৩০৪৮৩ ৫৫৫২৩ ১২৩৯৬৫ ১৯১১৩ ২২০৯৩ ৫৩১৩২ ৫৫৫৯০১ 

২০১৬ ১৪৩৯১৩ ৩৯১৮৮ ৮১৩১ ৭২১৬৭ ১৮৮২৪৭ ৪০১২৬ ৫৪৭৩০ ১২০৩৮২ ১৫০৯৫ ২৩০১৭ ৫২৭৩৫ ৭৫৭৭৩১ 

উৎোঃ জনরক্ত কভ মংস্থান ও প্ররক্ষণ ব্যযনযা, প্রফাী কল্যাণ ও বফনদরক কভ মংস্থান ভন্ত্রণারয়। 

সাজীফী 

0% 
দক্ষ 

20% 

অধা-দক্ষ 

22% 

স্বল্পদক্ষ 

58% 

সাজীফী 

1% 

দক্ষ 

42% 

অধা-দক্ষ 

16% 

স্বল্পদক্ষ 

41% 

৩৪ 
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চররত দনক যদরবরিক জনরক্ত যপ্তারন রযরস্থরতযও 

ব্যাক রযফতমন নয়নছ। ২০০৭ ানর যভাট জনরক্ত 

যপ্তারনয প্রায় ২৫ তাং নয়নছ য রদ আযনফ এফং এ ায 

২০১৬ -যত  হ্রা যনয় দাঁরড়নয়নছ ১৯ তাংন। ক্ষান্তনয, 

২০০৭ ানর ওভানন প্রায় ২ তাং কভী গভন কনয এফং এ 

ায ২০১৬ ানর বৃরি যনয় দাঁড়ায় ২৫ তাংন। ২০০৭ 

ানরয  তুরনায় ২০১৬ ানর ংমৄক্ত আযফ আরভযানত 

জনরক্ত যপ্তারন প্রায় ২৭ গুণ হ্রা যনয়নছ। ২০০৭ ানর 

অন্যান্য যদমূন যভাট জনরক্ত যপ্তারন  নয়নছ যমখানন ৪ 

তাং, যখানন ২০১৬ ানর তা বৃরি যনয়  ৭ তাংন 

য ৌঁনছনছ। এ যথনক প্রতীয়ভান নে যম, ফাংরানদনয 

বফনদরক শ্রভফাজায ক্রভািনয় প্রারযত নে। 

 

 যরখরচত্র  ৩.৫ (ক)  ২০০৭ ানর যদরবরিক জনরক্ত               যরখরচত্র ৩.৫ (খ)  ২০১৬ ানর যদরবরিক জনরক্ত     

                              যপ্তারনয  ায                      যপ্তারনয  ায 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

প্রফাীনদয যপ্ররযত অনথ ময রংবাগই আন ভধ্যপ্রানচযয 

যদমূ নত। তনফ এনক্ষনত্র গত কনয়ক ফছয যথনক 

এককবানফ য রদ আযনফয নযই ংমৄক্ত আযফ আরভযাত 

ও মৄক্তযানষ্ট্রয অফস্থান। াযরণ ৩.৯-এ ২০০৬-০৭ যথনক 

২০১৫-১৬ অথ মফছয ম মন্ত যদরবরিক প্রফাী ফাংরানদী 

কভ মজীফীনদয যপ্ররযত অনথ ময রযভাণ এফং যরখরচত্র ৩.৬ -এ 

একই ভনয় যদরবরিক যযরভট্যান্স আনয় তকযা ানযয 

তুরনামূরক রচত্র যদখাননা নরাোঃ 

 

াযরণ ৩.৯  যদরবরিক প্রফাী ফাংরানদী কভ মজীফীনদয যপ্ররযত অনথ ময রযভাণ 

(রভররয়ন ভারকমন ডরায) 

অথ মফছয য রদ আযফ ংমৄক্ত আযফ 

আরভযাত 

কাতায ওভান কুনয়ত ফাযাইন ভারকমন 

মৄক্তযাষ্ট্র 

মৄক্তযাজয ভারনয়রয়া রোপুয অন্যান্য ফ মনভাট 

২০০৬-০৭ ১৭৩৪.৭ ৮০৪.৮ ২৩৩.২ ১৯৬.৫ ৬৮০.৭ ৮০.০ ৯৩০.৩ ৮৮৬.৯ ১১.৮ ৮০.২ ৩৩৯.৩ ৫৯৭৮.৫ 

২০০৭-০৮ ২৩২৪.২ ১১৩৫.১ ২৮৯.৮ ২২০.৬ ৮৬৩.৭ ১৩৮.২ ১৩৮০.১ ৮৯৬.১ ৯২.৪ ১৩০.১ ৪৪৪.৩ ৭৯১৪.৮ 

২০০৮-০৯ ২৮৫৯.১ ১৭৫৪.৯ ৩৪৩.৪ ২৯০.১ ৯৭০.৮ ১৫৭.৫ ১৫৭৫.২ ৭৮৯.৭ ২৮২.২ ১৬৫.১ ৫০১.৪ ৯৬৮৯.৩ 

২০০৯-১০ ৩৪২৭.১ ১৪৫১.৯ ৩৬০.১ ৩৪৯.১ ১০১৯.২ ১৬.৫ ১৮৯০.৩ ৮২৭.৫ ৫৮৭.১ ১৯৩.৫ ৮৬৫.২ ১০৯৮৭.৪ 

২০১০-১১ ৩২৯০.০ ২০০২.৬ ৩১৯.৪ ৩৩৪.৩ ১০৭৫.৮ ১৮৫.৯ ১৮৪৮.৫ ৮৮৯.৬ ৭০৩.৭ ২০২.৩ ৭৯৮.২ ১১৬৫০.৩ 

২০১১-১২ ৩৬৮৪.৪ ২৪০৪.৮ ৩৩৫.৩ ৪০০.৯ ১১৯০.১ ২৯৮.৫ ১৪৯৮.৫ ৯৮৭.৫ ৮৪৭.৫ ৩১১.৫ ৮৮৪.৫ ১২৮৪৩.৪ 

২০১২-১৩ ৩৮৩১.৯ ২৮২৯.৪ ২৮৬.৯ ৬১০.১ ১১৮৬.৯ ৩৬১.৭ ১৮৫৯.৮ ৯৯১.৬ ৯৯৭.৪ ৪৯৮.৮ ১০০৬.৭ ১৪৪৬১.২ 

২০১৩-১৪ ৩১১৯.৬ ২৬৮৪.৯ ২৫৭.৫ ৭০১.১ ১১০৬.৯ ৪৫৯.৪ ২৩২৩.৩ ৯০১.২ ১০৬৪.৭ ৪২৯.১ ১১৮০.৩ ১৪২২৮.০ 

২০১৪-১৫ ৩৩৪৫.২ ২৮২৩.৮ ৩১০.২ ৯১৫.৩ ১০৭৭.৮ ৫৫৪.৩ ২৩৮০.২ ৮১২.৩ ১৩৮১.৫ ৪৪৩.৪ ১২৭২.৯ ১৫৩১৬.৯ 

২০১৫-১৬ ২৯৫৫.৬ ২৭১১.৭ ৪৩৫.৬ ৯০৯.৭ ১০৪০.০ ৪৯০.০ ২৪২৪.৩ ৮৬৩.৩ ১৩৩৭.১ ৩৮৭.২ ১৩৭৬.৫ ১৪৯৩১.০ 

২০১৫-১৬* ১৯৭৬.৮ ১৭৬০.০ ২৬১.৯ ৫৯২.৯ ৬৭৮.৫ ৩৩৪.৫ ১৬৩৯.৫ ৫৪৮.৮ ৮৪৯.৩ ২৪৮.৩ ৮৮৩.৪ ৯৭৭৪.১ 

২০১৬-১৭* ১৪৭৮.৪ ১৩২৮.৭ ৩৫৯.৭ ৫৬৮.২ ৬৬৪.৩ ২৫৫.৬ ১০৬১.১ ৪৭২.০ ৭৪৪.৫ ২০৪.৬ ৯৭৫.৪ ৮১১২.৫ 

উৎোঃ * যপব্র্রুয়ারয, ২০১৭ ম মন্ত।  জনরক্ত, কভ মংস্থান ও প্ররক্ষণ ব্যযনযা ও ফাংরানদ ব্যাংক। 

 

 

 

 

সসৌহদ অযফ 

19% 

কুপ্টয়ত 

5% 

আউএআ 

1% 

ফািযাআন 

10% 

ওভান 

25% 

ভারপ্টয়হয়া 

5% 

হসংগাপুয 

7% 

কাতায 

16% 

সরফানন 

2% 

জিাূন 

3% 

ন্যান্য 

7% 

৩৫ 

সসৌহদ অযফ 

25% 

কুপ্টয়ত 

0% 

আউএআ 

27% 

ফািযাআন 

2% 

ওভান 

2% 

ভারপ্টয়হয়া 

33% 

হসংগাপুয 

5% 

কাতায 

2% 

সরফানন 

0% 

জিাূন 

0% 

ন্যান্য 

4% 
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যরখরচত্র ৩.৬ (ক): ২০০৬-০৭ অথ ম ফছনয যদরবরিক                      যরখরচত্র ৩.৬ (খ):  ২০১৫-১৬ অথ ম ফছনয যদরবরিক  

 যযরভনটন্স আনয়য তকযা ায  যযরভনটন্স আনয়য তকযা ায 

 

            

 

 

 

 

 

 

যভাট যযরভনটন্স আনয়য একক অং রননফ য রদ আযফ 

এখনও ীনল ম অফস্থান কযনরও রযফরতমত অফস্থায 

রযনপ্ররক্ষনত এ ায উনেখনমাগ্য ানয হ্রা যনয়নছ। 

২০০৬-০৭ অথ মফছনয য রদ আযফ যথনক যভাট যযরভট্যান্স 

এননছ ২৯ তাং, মা ২০১৫-১৬ অথ মফছনয এন দাঁড়ায় 

২০ তাংন। ক্ষান্তনয, আনরাচয ভনয় রদ্বতীয় স্থানন 

অফস্থানকাযী ংমৄক্ত আযফ আরভযাত যথনক যযরভট্যান্স আয় 

১৪ তাং যথনক বৃরি যনয় ১৮ তাংন উনীত নয়নছ। 

একই ভনয় ভারনয়রয়া, ওভান, রোপুয  যথনক 

যযরভট্যান্স প্রফা বৃরি যনরও ভারকমন মৄক্তযাষ্ট্র  যথনক 

যযরভনটন্স প্রফা অরযফরতমত যনয়নছ এফং কাতায, কুনয়ত 

ও মৄক্তযাজয  যথনক যযরভনটন্স প্রফা হ্রা যনয়নছ।  

বফনদরক কভ মংস্থান ও যযরভনটন্স বৃরিয রনক্ষয গৃীত 

দনক্ষ 

বফনদরক কভ মংস্থান, দক্ষ কভী বতরয এ যযরভনটন্স বৃরিয 

রনক্ষয রনম্নফরণ মত দনক্ষমূ গ্রণ কযা নয়নছোঃ  

 (ক) শ্রভ ফাজায ম্প্রাযণ 

জনরক্ত যপ্তারনয যক্ষনত্র ভধ্যপ্রাচয ফাংরানদনয অন্যতভ 

প্রধান ও রফার শ্রভফাজায। ফতমভানন এ অঞ্চনর চরভান 

যাজননরতক অরস্থযতা ও শ্ররভকনদয চারদা হ্রা াওয়ায 

রযনপ্ররক্ষনত এ অঞ্চনর শ্রভরক্ত যপ্তারননত ফাংরানদনক 

যফ রকছুটা ভস্যায যভাকারফরা কযনত নে। এ যপ্রক্ষানট 

রফনশ্বয অন্যান্য যদন নতুন নতুন শ্রভফাজায ম্প্রাযনণ 

ইউনযা, অনেররয়া, ও ব্র্ারজর যভাট ৫০টি নতুন শ্রভ 

ফাজায  ম্পনকম ভীক্ষা ম্পন্ন যকায ব্যাক দনক্ষ 

গ্রণ কনযনছ। ভারনয়রয়ায ানথ যকারয ব্যফস্থানায 

াাার যফযকারয রযক্রুটিং এনজরন্সয ভাধ্যনভ  ফাংরানদর 

কভী যপ্রযনণয রফলনয় রজ টু রজ প্লা চুরক্ত  স্বাক্ষরযত নয়নছ 

এফং রজ টু রজ প্লা  প্ররক্রয়ায় এ ম মন্ত প্রায় ১০ াজায কভী 

ভারনয়রয়ায় গভন কনযনছ। ম্প্ররত য রদ যকায রফরবন্ন 

কযাটাগযীনত ফাংরানদনয শ্রভরক্ত যপ্তারনয উয রননলধাজ্ঞা 

প্রতযাায কযায় গৃকভীয াাার অরধক ংখ্যক পুরুল 

কভীও য রদ আযনফ গভন কযনছ। শ্রভফাজায ম্প্রাযনণয জন্য 

প্রফাী কল্যাণ ও বফনদরক কভ মংস্থান ভন্ত্রণারনয় ইনতাভনধ্যই 

একটি আরাদা শ্রভফাজায গনফলণা যর গঠন কযা নয়নছ। এযই 

পরশ্রুরতনত  ংকং,জাান, জড মান, অনষ্ট্রররয়া, রনউরজল্যান্ড, 

যারয়া, কানাডা, সুইনডন, দরক্ষণ আরিকা, এযানোরা 

যভাট ৬৩টি যদন নতুন শ্রভফাজায ম্প্রারযত নয়নছ। 

উনেখ্য জনরক্ত যপ্তারন রনরফ মঘ্ন কযায প্রয়ান যফানয়রনক 

রক্তারী কযা নয়নছ। অরধকন্তু, শ্রভফাজায ম্প্রাযনণয 

অং রননফ ফতমভানন রফরবন্ন যদন ১২টি শ্রভ উইং 

সৃজননয রফলয়টি প্ররক্রয়াধীন যনয়নছ। এছাড়াও বফধ চযানননর 

যযরভনটন্স যপ্রযণ উৎারত কযা ও দ্রুততভ ভনয় তা 

প্রানকয রনকট য ৌঁছাননায উনেনশ্য যকায প্রকল্প গ্রণ 

রফনদগাভী কভীনদয অরবফান ও ম্মানজনক চাকুরয 

রনরিতকযনণয জন্য  নানামুখী দনক্ষ গ্রণ কনযনছ । 

 (খ)  রজ-টু-রজ ম মানয় কভী যপ্রযণ 

ভধ্যপ্রাচয রফনশ্বয রফরবন্ন যদন ফাংরানদী কভীনদয 

কভ মংস্থাননয জন্য ফতমভান যকায রনম্নফরণ মত দনক্ষমূ 

গ্রণ কনযনছোঃ  

 ংকং, রংগাপুয, য রদ আযফ ও ভারনয়রয়া 

 অন্যান্য যদন রজ-টু-রজ প্ররক্রয়ায় কভী 

যপ্রযনণয রফলনয় চুরক্ত/ভনঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয 

কযা নয়নছ অথফা তা স্বাক্ষনযয ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

নে। 

 রফনা খযনচ জড মানন গৃকভী াঠাননায াাার  

গানভ মে খানত ন্যযনতভ ব্যনয় নাযী কভী যপ্রযণ 

কযা নে। 

 রজ টু রজ চুরক্তয রবরিনত স্বল্প খযনচ রফএভইটি 

এফং যফানয়ননরয ভাধ্যনভ দরক্ষণ যকারযয়া, 

জড মান, ংকং, রোপুয ভধ্যপ্রানচযয অন্যান্য 

যদন নাযী কভী যপ্রযনণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা নে। 

সসৌহদ 

অযফ 

29% 

সংযুক্ত 

অযফ 

অহভযাত 

14% 
কাতায 

4% 

ওভান 

3% 

কুপ্টয়ত 

11% 

ফািযাআন 

1% 

ভাহকূন 

যুক্তযাষ্ট্র 

16% 

যুক্তযাজয 

15% 

ভারপ্টয়হ

য়া 

0% 

হসঙ্গাপুয 

1% 

ন্যান্য 

6% 

সসৌহদ অযফ 

20% 

সংযুক্ত 

অযফ 

অহভযাত 

18% 
কাতায 

3% ওভান 

6% 

কুপ্টয়ত 

7% 

ফািযাআন 

3% 

ভাহকূন 

যুক্তযাষ্ট্র 

16% 

যুক্তযাজয 

6% 

ভারপ্টয়হয়া 

9% 

হসঙ্গাপুয 

3% 

ন্যান্য 

9% 

৩৬ 
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(গ) প্রফাী কল্যাণ ব্যাংক স্থান 

প্রফাী করাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এয ভাধ্যনভ প্রফাী 

কল্যাণ ব্যাংক প্ররতরষ্ঠত নয়নছ।  রফনলারয়ত ব্যাংক 

রননফ এটি রফনদ গভননচ্ছু ও রফনদ নত প্রতযাগত 

কভীনদয পুনোঃকভ মংস্থানন আরথ মক ায়তা প্রদান কনয 

থানক।  ওনয়জ আন মা ম কল্যাণ তরফনরয অথ মায়নন উক্ত 

ায়তা প্রদান কযা য়। বফনদরক কভ মংস্থাননক 

অরধকতয উৎারত কযায প্রয়ান প্রফাী কল্যাণ ব্যাংক 

নত প্ররত ফছয উনেখনমাগ্য ংখ্যক রফনদগাভী কভীনক 

অরবফান ঋণ  প্রদান কযা নে। চররত ২০১৬-১৭ অথ ম 

ফছনযয প্রথভ আট ভান ৪,৪৪৯ জন রফনদ গভননচ্ছূ 

ব্যরক্তনক ৫১.৯৩ যকাটি টাকা ঋণ রফতযণ কযা নয়নছ। 

(ঘ) অরবফাী কভীনদয জন্য কল্যাণমূরক কাম মক্রভ 

জনরক্ত, কভ মংস্থান ও প্ররক্ষণ ব্যযনযায আওতাধীন 

স্থারত কল্যাণ াখা প্রফান কভ মযত অফস্থায় মৃত 

ফাংরানদী কভীনদয মৃতনদ যদন আনয়ন, মৃনতয রা 

রযফণ ও দাপন ফাফদ  ৩৫ াজায টাকা আরথ মক ায়তা 

প্রদান, প্রফান কভ মযত অফস্থায় মৃত কভী রফনদ নত 

মৃতুযজরনত কাযনণ যকান ক্ষরতপূযণ না যনর উক্ত মৃনতয 

রযফাযনক ৩ রক্ষ টাকা আরথ মক অনুদান প্রদান, 

রননয়াগকতমায রনকট নত প্রাপ্য মৃতুযজরনত ক্ষরতপূযণ 

আদায়, ইন্সযুনযন্স ও ফনকয়া যফতননয অথ ম আদায়, 

রফনদগাভী কভীনদয রব্র্রপং প্রদান, রফনদন আটকা ড়া 

কভীনদয যদন যপযত আনয়ন, রফভান ফিনযয প্রফাী 

কল্যাণ যডনিয ভাধ্যনভ রফনদগাভী কভীনদয রনযানদ 

রফনদ গভন এফং প্রতযাফতমনন ায়তা প্রদাননয ভত রফরবন্ন 

কল্যাণমুখী কাম মক্রভ ম্পন্ন কনয থানক। াাার 

অরবফাী কভীনদয কল্যাণানথ ম রচরকৎা ায়তা ফাফত 

নফ মাচ্চ ১ রক্ষ টাকা প্রদান, অরবফাী কভীয ন্তাননদযনক 

রফরবন্ন ম মানয় রক্ষা বৃরি প্রদান, তাঁনদয ন্তাননদয উচ্চ 

ভাধ্যরভক রক্ষা প্ররতষ্ঠানন বরতময ০.৫ তাং আন 

ংযক্ষণ, য রদ আযফ রফরবন্ন যদন যইপ যাভ স্থান 

ও রযচারনা নানামুখী কল্যাণমূরক কাম মক্রভ রযচারনা 

কযা নে। এছাড়াও রফনদন ফফাকাযী ফাংরানদী 

কভীনদয কল্যানণ রফনদস্থ ফাংরানদী দূতাফানয 

াাার ২৯টি শ্রভ উইং কাজ কযনছ। এ শ্রভ উইংগুনরা 

রফনশ্বয রফরবন্ন যদন শ্রভ ফাজায ম্প্রাযণ ও অরবফাী 

কভীনদয কল্যানণ গুরুত্বপূণ ম র্ভরভকা যাখনছ। 

(ঙ) রডরজটাইনননয ভাধ্যনভ ফরগ মভন প্ররক্রয়া আধুরনকায়ন  

রযক্রুটিং এনজরন্স এফং ভধ্যস্বত্বনবাগীনদয যদ যাত্ময হ্রা ও 

প্রতাযণা যযানধ রডরজটার িরতনত রপংগায রপ্রে 

রফনদগাভী কভীয মাফতীয় তথ্য ডাটানফনজ রনফন্ধন কযা 

নে। ফতমভান ডাটানফইনজ প্রায় ২১ রক্ষ রফনদ গভননচ্ছু 

কভীনক অন্তর্ভ মক্ত কযা নয়নছ। উক্ত ডাটানফজ যনটওয়াকম 

ব্যফায কনয স্মাট ম কানড ময াানয্য ফরগ মভন ছাড়ত্র প্রদান 

কযা নে। স্মাট কানড ম যযকড ম থাকায কাযনণ রফভানফিনয 

স্বয়ংরক্রয়বানফ কভীয এভফাযনকন কাড ম রপ্রে ওয়ায 

পনর রফভান ফিনয কভীনদয য়যারন অননকাংন ফন্ধ 

নয়নছ। এছাড়া, ২৫টি যজরায় রফনদ গভননচ্ছূ কভীনদয 

যফা জীকযনণয রনক্ষয রপ্র-রডাযচায  ও রপোয রপ্রে 

প্ররক্ষণ কাম মক্রভ রফনকেীকযণ কযা নয়নছ। 

(চ) অরবফাী ব্যয় রনয়ন্ত্রনন নতুন আইন প্রণয়ন 

অরবফাী ব্যয় কভাননা এফং বফধ রযক্রুটিং এনজরন্স মূনয 

স্বেতা ও জফাফরদরতা রনরিকযনণ ‘বফনদরক কভ মংস্থান 

ও অরবফাী আইন ২০১৩’ নানভ একটি নতুন আইন প্রণয়ন 

কযা নয়নছ। উক্ত আইনন উচ্চ অরবফান ব্যয় গ্রণকাযী ফা 

অাধু রযক্রুটিং এনজরন্সয রফরুনি কাযাদন্ড ও অথ মদনন্ডয 

রফধান যাখা নয়নছ। ইনতাভনধ্যই “প্রফাী কল্যাণ ও 

বফনদরক কভ মংস্থান নীরতভারা-২০১৬” অনুনভাদন কযা 

নয়নছ।  

(ছ) বফধ চযানননর যযরভট্যান্স যপ্রযণ উৎারতকযণ 

বফধ চযানননর যযরভট্যান্স যপ্রযণ উৎারতকযনণ রনম্নফরণ মত 

দনক্ষ গ্রণ কযা নয়নছোঃ 

 গ্রানকয রনকট যযরভট্যান্স যারয য ৌঁছাননায 

রনক্ষয ফারণরজযক ব্যাংকগুনরায ানথ রফনদর 

এক্সনচঞ্জ াউনজয ড্ররয়ং ব্যফস্থা স্থান উৎারত 

কযা নে। ফতমভানন ১,১২৮টি ড্ররয়ং ব্যফস্থা 

কাম মকয যনয়নছ এফং যগুনরা যযরভট্যান্স আযনণ 

উনেখনমাগ্য অফদান যাখনছ। 

 হফপ্টদস্থ এক্সপ্টর্ঞ্জ িাউপ্টজয সাপ্টথ ফাংরাপ্টদ 

ব্াংপ্টকয ড্রহয়ং ব্ফস্থানাপ্টক সিজতয কযায 

রপ্টক্ষয Electronic Fund Transfer (EFT) 

দ্ধহতপ্টত ড্রহয়ং ব্ফস্থা স্থাপ্টনয জন্য ব্াংক 

গ্যাযাহি/ কযা হিপ্টাহজে ২৫,০০০ ভাহকনূ 

িরায  এয স্থপ্টর ১০,০০০ ভাহকূন িরায  এফং 

প্রহতষ্ঠাপ্টনয এনঅযটি হিসাপ্টফ ন্যযনতভ হস্থহত ৫ 

রক্ষ োকায স্থপ্টর ২ রক্ষ োকায় পুনঃহনধাূযণ 

কযা িপ্টয়প্টে। এয পপ্টর অপ্টযা নতুন নতুন ড্রহয়ং 

ব্ফস্থা স্থাহত িপ্টফ মা বফধ র্যাপ্টনপ্টর সযহভট্যান্স 

প্রফাি বৃহদ্ধপ্টত সিায়ক িপ্টফ। 

 ট্রান্সপায রপ ও এক্সনচঞ্জ যযট ভারজমন কভাননায 

রনক্ষয যযরভট্যান্স যপ্রযণকাযী প্ররতষ্ঠানমূনয 
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ভনধ্য প্ররতনমারগতা বৃরিয জন্য ফহুজারতক ভারন 

ট্রান্সপায যকাম্পারনয ানথ ফাংরানদী ফারণরজযক 

ব্যাংকগুনরায স্বাক্ষরযত চুরক্তনত Pay Cash 

Exclusivity Clause ফা অনুরূ তম মা 

ফাজানয Monopoly সৃরি কযনত ানয তা 

অন্তর্ভ মক্ত না কযায রফলয়টি রনরিত কযা নয়নছ। 

 ফাংরানদী ব্যাংকগুনরায রফনদন এক্সনচঞ্জ াউজ 

প্ররতষ্ঠায় একটি নীরতভারা প্রণয়ন কযা নয়নছ 

মায রবরিনত ফাংরানদী  রফরবন্ন ব্যাংনকয ২৯টি 

রনজস্ব এক্সনচঞ্জ াউজ রফরবন্ন যদন (ইউনক, 

ইউএএ, অনষ্ট্রররয়া, রোপুয, ভারনয়রয়া, গ্রী, 

ইতারী, কানাডা, ওভান ও ভারদ্বী) কাম মক্রভ 

রযচারনা কযনছ। হত সম্প্রহত দহক্ষণ অহিকায় 

সদীয় একটি ব্াংপ্টকয ভাহরকানায় এক্সপ্টর্ঞ্জ 

িাউস প্রহতষ্ঠা কযা িপ্টয়প্টে এফং অপ্টযকটি 

প্রহতষ্ঠায কাজ প্রহিয়াধীন যপ্টয়প্টে। 

 ব্যাংক াখায াাার ২৬টি Micro 

Finance Institutions (MFIs) এয াখা 

অরপ ও ফাংরানদ যাস্ট অরপনয াখা 

অরপমূনক ও ‘রোয ফাংরানদ’ - এয 

আউটনরটগুনরানক যযরভট্যান্স রফতযনণয ভাধ্যভ 

রানফ ব্যফানযয অনুনভাদন যদয়া নয়নছ। এ 

কর প্ররতষ্ঠান প্রতযন্ত এরাকায় অফরস্থত তানদয 

াখামূনয ভাধ্যনভ দ্রুত যযরভট্যান্স রফতযনণ 

ায়ক র্ভরভকা ারন কযনছ। ম্প্ররত রোয 

ফাংরানদ এয রফক্রয় আউটনরটমূনয 

ভাধ্যনভও যযরভট্যানন্সয অথ ম রফতযণ শুরু কযা 

নয়নছ। 

 যযরভট্যান্স রফতযনণয যনটওয়াকম আযও 

ম্প্রাযনণয উনযাগ রননফ ম্প্ররত ফাংরানদী 

২৪টি ব্যাংকনক যযরভট্যানন্সয অথ ম Mobile 

Operator যদয ভাধ্যনভ রফতযনণয অনুনভাদন 

যদয়া নয়নছ। ১৮টি ব্যাংক ইনতাভনধ্য তানদয 

যভাফাইর ব্যাংরকং কাম মক্রভ চালু কনযনছ। 

 যযরভট্যান্স প্রফান গরতীরতা আনয়ননয রনক্ষয 

ড্ররয়ং ব্যফস্থায আওতায় যযরভট্যানন্সয অথ ম 

যফরনরপরয়াযী ম মানয় রফতযনণয নফ মাচ্চ 

ভয়ীভা ৭২ ঘো নত করভনয় ২ কাম মরদফ 

পুনোঃরনধ মাযণ কযা নয়নছ।  

 ফাংরানদন বফনদরক মুদ্রায অন্তমু মখী প্রফা বৃরি 

তথা অরধক যযরভট্যান্স যপ্রযণনক উৎারত কযায 

রনক্ষয অরনফাী/প্রফাী ফাংরানদী ওনয়জ 

আন মাযনদয জন্য যকায কতৃমক ফারণরজযক 

গুরুত্বপূণ ম ব্যরক্ত (অরনফাী ফাংরানদী)/CIP 

(Non Resident Bangladeshi) এফং রফনল 

নাগরযক সুরফধা প্রদাননয ব্যফস্থা অব্যাত যনয়নছ। 

 প্রফাী ফাংরানদী ফা এনদীয় উকাযনবাগী 

কতৃমক যযরভট্যান্স রফলয়ক যকান অরবনমাগ থাকনর 

তা যারয ফাংরানদ ব্যাংনক জানাননায জন্য 

‘গ্রাক স্বাথ ম ংযক্ষণ যকে’ স্থান কযা নয়নছ। 

  প্রফাীনদয রফরননয়ানগ রতনটি এনআযরফ ব্যাংক 

প্ররতষ্ঠায রাইনন্স যদয়া নয়নছ এফং ব্যাংকগুনরা 

ফাংরানদন তানদয কাম মক্রভ শুরু কনযনছ। 
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ঘতুণ থ অধ্যায় 

ভাচস্ব দীতঢ  ব্যস্থাধদা 

 

ভাচস্ব দীতঢ ভওারভভ াফতিও আয়-ব্যয় ব্যস্থাধদাভ কওৌযমকঢ তদরত থযদা। ভাচস্ব আলভড ওাব থক্রফ কচাভতাভ  

ব্যয় তদয়ন্ত্ররডভ ফাধ্যরফ ভাচস্ব ঔারঢভ ধতভভ বৃতিভ প্ররঘষ্টাই ভাচস্ব দীতঢভ মক্ষ্য। তাতভদ্র্য তদভদ  চদকরডভ 

চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়রদভ ফাধ্যরফ ২০২১ ারমভ ফরধ্য াাংমারতযরও ফধ্যফ আরয়ভ কতরয উত্তভরডভ মক্ষ্যরও াফরদ 

কভরঔ ভওাভ ওফ থ-াংস্থাদমুঔী, উৎধাতদযীম, ততদরয়াক ান্ধ ধতভরয সৃতষ্ট, কওাভরেভ লাভ হ্রা  আয়-ব্যারয়ভ 

পাভাম্য চায় ভাঔাভ ফাধ্যরফ াফতষ্টও অণ থদীতঢরঢ তস্থতঢযীমঢা ভক্ষ্য় প্ররয়াচদীয় ম্পত ঞ্চামদ অব্যালঢ 

কভরঔরঙ। ভাচস্ব ব্যস্থাধদারও মৄরকাধরবাকী ওভরঢ ওতঢধয় ঢাৎধব থপূড থ াংস্কাভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভরয়রঙ। ক মরক্ষ্য 

ভওাভ ঘমতঢ অণ থঙরভ ারচঝ খাঝতঢ তচতটতধভ ৫ যঢাাংরযভ ফরধ্য ীফাি ভাঔাভ ব্যাধারভ ঢওথ ভরয়রঙ। ভাচস্ব 

আতারয়ভ ধতভফাড ক্রফান্বরয় বৃতি রে এঔদ ভাচস্ব -তচতটতধ অিধাঢ বৃতিভ লাভ ফন্থভ। চাঢীয় ভাচস্ব কাট থ ওর্তথও 

২০১৫-১৬ অণ থঙরভ আলতভঢ ভাচরস্বভ ধতভফাড প্রায় ১,৫৫,৫১৮.৭২ কওাটি ঝাওা বা মক্ষ্যফাত্রা (১,৫০,০০০ কওাটি 

ঝাওা) অরধক্ষ্া ৩.৬৮ যঢাাংয  কতয। ঘমতঢ ২০১৬-১৭ অণ থঙরভভ প্রণফ আঝ ফার ভাচস্ব আলভরডভ ধতভফাড 

১,০৯,৩০১ কওাটি ঝাওা বা ২০১৫-১৬ অণ থঙরভভ এওই ফরয়ভ তুমদায় ১৯.৫৭ যঢাাংয কতয। তচতটতধভ যঢওভা 

লারভ ভওাতভ ব্যয় ক্রফান্বরয় বৃতি ধারে; ২০১৫-১৬ অণ থঙরভভ ১৫.৩০ যঢাাংয লরঢ তওছুঝা বৃতি কধরয় ২০১৬-১৭ 

অণ থঙরভ ১৬.২২ যঢাাংরয তাঁতিরয়রঙ। আণ থ-াফাতচও উন্নয়রদ ভওাতভ ততদরয়াক ক্রফথ থফাদ। ারচরঝভ ভাদ্দ বৃতি 

এাং প্রওল্প াংখ্যা বৃতিভ ারণ ারণ তকঢ ঙভগুরমারঢ াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘভ াস্তায়রদ উরেঔরবাগ্য অিকতঢ 

অতচথঢ লরয়রঙ। ২০১৫-১৬ অণ থঙরভ এতটতধ ব্যয় লরয়রঙ াংরযাতথঢ ভারদ্দভ ৯২.৭২ যঢাাংয এাং ঘমতঢ অণ থঙরভভ 

প্রণফ আঝ ফার এতটতধ াস্তায়দ লাভ প্রায় ৩৭ যঢাাংয। াম্প্রতঢও ঙভগুরমারঢ এতটতধ ব্যরয়ভ তাংলপাক ধতভঘাতমঢ 

লরে অপযন্তভীড উৎ কণরও াংগৃলীঢ ম্পত দ্বাভা। বরততযও উৎ কণরও প্রাপ্ত ম্পরতভ দ্রুঢ  তক্ষ্ ব্যলারভভ উধভ 

কচাভ কতয়ায় বরততযও উৎ কণরও প্রাপ্ত ালারেভ দীঝ প্রাল ২০১৬-১৭ অণ থঙরভ তওছুঝা করিরঙ। 

 

 

ভাচস্ব দীতঢ প্রডয়রদভ ফাধ্যরফ ভওাভ মূমঢ ভওাতভ আয়-

ব্যয় ওাব থক্ররফভ ফরধ্য পাভাম্য চায় ভাঔাভ ধাযাধাতয 

উচ্চঢভ লারভ অণ থনদতঢও প্রবৃতি অচথরদ লায়ও ধতভরয 

বঢতভভ প্ররঘষ্টা ঘামায় বারঢ ওরভ ওফ থাংস্থারদভ অতথওঢভ 

সুরবাক সৃতষ্ট এাং দ্রুঢ তাতভদ্র্য তদভরদভ মক্ষ্যফাত্রা অচথদ 

ওরভ চদকরডভ চীদফাদ উন্নঢ ওভা ম্ভ লয়। ভাচস্ব 

ব্যস্থাধদা আধুতদওায়দ ওভাভ মরক্ষ্য ওতঢধয় ঢাৎধব থপূড থ 

াংস্কাভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভরয়রঙ। াফতষ্টও অণ থনদতঢও 

তস্থতঢযীমঢা, দ্রুঢ অণ থনদতঢও প্রবৃতি অচথদ, অতথও 

ওফ থাংস্থারদভ সুরবাক সৃতষ্ট, তদ্যযৎ  জ্বামাতদভ ভভাল 

বৃতি, ফাদ ম্পত উন্নয়দ, ঔাদ্য খাঝতঢ পূভড, াভ চন্য 

স্বাস্থয কা  তযক্ষ্া তদতিঢওভড, স্থাদীয় ভওাভ 

যতিযামীওভড, দাভীভ ক্ষ্ফঢায়দ, অধভাথ তফদ, সুযাদ 

প্রতঢষ্ঠা, িাফীড অওাঞারফা উন্নয়দ, স্যাতদরঝযদ  তদভাধত 

ধাতদ ভভাল, ফাদম্পত উন্নয়রদ তযক্ষ্া ব্যস্থাভ 

(প্রাণতফও, ফাধ্যতফও  বৃতত্তমূমও) উন্নয়দ তটতচঝাম ঢয ও  

কবাকারবাক প্রমৄতি তরয়ও ওফ থসূতঘভ প্রাভ  উন্নয়রদ 

ভাচস্ব দীতঢভ তদভন্তভ াংস্কাভ ওাব থক্ররফভ প্রঢযক্ষ্ প্রপা 

ভরয়রঙ। 

 

ভওাতভ আয়  

ভওাতভ আরয়ভ প্রথাদ উৎ লরমা ওভ ভাচস্ব। আভ অতযষ্ট 

ভাচস্ব আর ওভ তলর্ভ থঢ উৎ লরঢ কবফদঃ তন, 

ফাসুম,কঝাম ইঢযাতত ঔাঢ লরঢ। তকঢ াঢ ঙরভভ ভাচস্ব 

আয় এাং ভাচস্ব-তচতটতধ অিধাঢ  াভতড ৪.১ -এ কতঔারদা 

লরমা:  

 

াভতড ৪.১ ভাচস্ব প্রাতপ্ত 

                                                                                                                                                                               (কওাটি ঝাওায়) 

 ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

কফাঝ ভাচস্ব ৯৫১৮৮ ১১৪৮৮৫ ১৩৯৬৭০ ১৫৬৬৭১ ১৬৩৩৭১ ১৭৭৪০০ ২১৮৫০০ 

ওভ ভাচস্ব ৭৯০৫২ ৯৪৭৫৪ ১১৬৮২৪ ১৩০১৭৮ ১৪০৬৭৬ ১৫৫৪০০ ১৯১৫০০ 

ওভ তলর্ভ থঢ ভাচস্ব ১৬১৩৫ ২২২৭৯ ২২৮৪৬ ২৬৪৯৩ ২২৬৯৫ ২২০০০ ২৭০০০ 

 

 

 

 

 

 

 

স্থমু কতযচ উৎধাত (তচতটতধ) এভ যঢওভা তলরর (তপতত্তঙভঃ ২০০৫-০৬ 

কফাঝ ভাচস্ব 10.39 10.89 11.65 11.6৬ 10.78 ১০.২৬ ১১.১৭ 

ওভ ভাচস্ব 8.63 8.98 9.74 9.6৯ 9.28 ৮.৯৮ ৯.৭৯ 

ওভ তলর্ভ থঢ ভাচস্ব 1.76 2.11 1.91 1.9৭ ১.50 ১.২৭ ১.৩৮ 

উৎঃ ারচরঝভ াংতক্ষ্প্ত-াভ,  অণ থ তপাক, অণ থ ফন্ত্রডাময়। কদাঝ: উধাত্তমূল াংরযাতথঢ  ারচঝ তপতত্তও।  
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              উৎঃ ারচরঝভ াংতক্ষ্প্তাভ,  অণ থ তপাক, অণ থ ফন্ত্রডাময়। 

 

ততপন্ন কতরযভ উন্নয়রদভ স্তভ/ধতভতস্থতঢভ তুমদামূমও 

অস্থাদ তদড থরয় ভাচস্ব াংিরলভ লাভ এওটি অন্যঢফ স্বীকৃঢ 

তদড থায়ও। দতুদ তপতত্তঙভ ২০০৫-০৬ এভ তপতত্তরঢ কফাঝ 

ভাচস্ব-কতযচ উৎধাত (তচতটতধ) অিধাঢ ২০১০-১১ 

অণ থঙরভভ ১০.৩৯ যঢাাংয কণরও ক্রফান্বরয় বৃতি কধরয় 

২০১৩-১৪ অণ থঙরভ ১১.৬৬ যঢাাংরয উন্নীঢ লয়। ঢর 

২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ অণ থঙরভ এ থাভা ওরফ তাঁিায় 

বণাক্ররফ ১০.৭৮ এাং ১০.২৬ যঢাাংরয। াভতড ৪.১-এভ 

ভাচস্ব আতারয়ভ থাভা কণরও কতঔা বারে কব, ভাচস্ব-তচতটতধ 

অিধাঢ ২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬ অণ থঙরভ হ্রা কধরম 

২০১৬-১৭ অণ থঙভ লরঢ ঢা আাভ বৃতি ধারে। াভতড লরঢ 

প্রঢীয়ফাদ লরে কব, ভাচস্ব আরয়ভ তাংলপাক (৮৭ 

যঢাাংরযভ ধভ) আর ওভ ভাচস্ব লরঢ বা প্রথাদঢ প্রঢযক্ষ্ 

 ধরভাক্ষ্ এই দ্যই থভরদভ ওরভভ ফন্বরয় কঠিঢ লয়। 

অতযষ্ট ভাচস্ব  াংগৃলীঢ লয় ওভ-তলর্ভ থঢ ততপন্ন ঔাঢ 

লরঢ।  

ওভ ব্যস্থাধদা 

ভওারভভ অপযন্তভীড ম্পত তপারকভ আঢাথীদ চাঢীয় 

ভাচস্ব কাট থ াাংমারতরয ওভ দীতঢ তদথ থাভড  ঢা 

াস্তায়রদভ তাতয়ে ধামদ ওভরঙ। অণ থনদতঢও  াফাতচও  

মক্ষ্যমূল স্বল্পঢফ ফরয় অচথরদভ মক্ষ্যরও াফরদ কভরঔ 

২০১৬-১৭ অণ থঙরভ প্রঢযক্ষ্  ধরভাক্ষ্ ওরভভ কক্ষ্রত্র কব 

উরেঔরবাগ্য ধতরক্ষ্ধ কদয়া লরয়রঙ ঢা ক্স ৪.১ -এ কতয়া 

লরমা: 

 

 

 

 

 

 

 

 

87% 

13% 

কমঔতঘত্রঃ৪.১ ভাচস্ব প্রাতপ্ত (২০১৬-১৭) 

ওভ ভাচস্ব ওভ তলর্ভ থঢ ভাচস্ব 

ক্স ৪.১: ২০১৬-১৭ অণ থঙরভ  ওভ ব্যস্থায় গৃলীঢ উরেঔরবাগ্য ধতরক্ষ্ধমূল 

 2016-17 অথ থ ফছরয প্রথভফারযয ভরতা াতটি নীতত-তনধ থাযণী তবতি তফরফচনায় তনরয় আয়করযয আইনী ংস্কায কযা রয়রছ- 

(1) যাজস্ব যমাগান; 

(2) ভতা ও ন্যায্যতা তফধান;  

(3) প্রবৃতি ও ব্যফারয় ায়তা;  

(4) াভাতজক দাতয়ত্ব ারন;  

(5) কয তযারন বৃতি ও কয পাঁতক যযাধ;  

(6) কয ব্যফস্থায় আন্তজথাততক রফ থািভ চচ থায প্রফতথন; 

(7) কয ব্যফস্থায জীকযণ ও কয আইরনয প্রারয়াতগক কাম থকাতযতা বৃতি। 

প্রততটি নীতত-তনধ থাযণী তবতিয আররারক যম কর আইনী তযফতথন আনা রয়রছ তা তনম্নরূ: 

 

 যাজস্ব যমাগান: 

 ওভখাঢ (tax burden) এ ফঢা আদাভ মরক্ষ্য আয়ওরভভ প্রকতঢযীম দীতঢভ আঢায় ওভ কভয়ারঢভ লাভ পুদত থন্যা 

কযা রয়রছ; 

 তফতবন্ন খারতয উৎ করযয ায যমৌতিকীকযণ কযা রয়রছ; 

 কযরনট ম্পাযরণয ভাধ্যরভ যাজস্ব আয় বৃতিয ররযে ২০১৬-১৭ কয ফছয যথরক তনম্নফতণ থত যযরেও আয়কয তযটান থ 

দাতখর ফাধ্যতামূরক কযা রয়রছেঃ 

 ১৬,০০০/- টাকা ফা তদুর্ধ্থ তযভাণ মূর যফতন উরিারনকাযী যকান যকাতয প্রততষ্ঠান, যকান কর্তথয, 

কর থারযন, ংস্থা ফা তদধীন যকারনা ইউতনরটয কর কভ থচাতয;  

 যকাম্পাতনয যয়াযরাল্ডায তযচারক ফা যয়াযরাল্ডায কভ থচাতয; 

 যকাম্পাতন ফা গ্রু অফ যকাম্পাতনরজয তযচারনা ল থরদয দস্য;  

 পারভ থয কর অংীদায; 

 কর ভফায় তভতত; এফং 

 কয অব্যাতত প্রাপ্ত ফা হ্রাকৃত কয ারযয সুতফধা যবাগকাযী কযদাতা; 
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 নতুন কযদাতারদয কযরনটভুি কযায ররযে তনরম্নাি কযদাতারদয জন্যও টিআইএন গ্রণ ফাধ্যতামূরক কযা রয়রছ: 

 চাকতয (রফতন ও বাতাতদ) আরদ, ২০১৫ অনুমায়ী যঘাতলত জাতীয় য যস্কর, ২০১৫ এ দভ যগ্রড ফা তদুর্ধ্থ 

ম থারয় যকান যকাযী প্রততষ্ঠান, যকান কর্তথয, কর থারযন, ংস্থা ফা তদধীন যকারনা ইউতনরট কভ থযত 

কভ থকতথা/কভ থচাযী; 

 এভতও এয ভাধ্যরভ যকাতয উৎ যথরক ভাতক ১৬,০০০/- টাকা ফা তদুরর্ধ্থ যফতন বাতা-প্রকৃততয অথ থ 

গ্রণকাযী; এফং  

 যকান প্রততষ্ঠারনয ব্যফস্থানা ও প্রাতনক রদ ফা উৎাদরনয সুাযবাইজতয রদ তনরয়াতজত কর 

employee 

 জনস্বাস্থে তফরফচনায় তাভারকয ব্যফায তনরুৎাতত কযায ররযে তগারযরটয ভত তফতি, জর্দ্থা, গুর কর প্রকায 

তাভাকজাত ণ্য উৎাদন ব্যফায কযাযও 45 তাং কযা রয়রছ;   

 ভতা ও ন্যায্যতা তফধান: 

 আয়  ম্পরতভ বরম্য তদভরদ ব্যতি কেতডভ ওভতাঢাভ চন্য াভঘারচথভ লাভ পুদত থন্যা ওভা লরয়রঙ;  

 প্রণাকঢ ব্যায়ীরতভ ারণ প্রতঢরবাতকঢাভ ফঢম কক্ষ্ত্র (level playing field) তদতিঢ ওভাভ মরক্ষ্য অদমাইদ যতধাং 

া ই-ওফা থ (e-Commerce) কও ওভারভাধরডভ আঢায় আদা রয়রছ; 

 সুধাভ অযািরয়যদ নান্ড, কধদযদ নান্ড, িাচ্যযইটি নান্ড, স্বীকৃঢ প্রতপরটন্ট নান্ড  য়াওথা থ ধাটি থতরধযদ নান্ডল কব কওাদ 

নান্ড ওর্তথও ক্রয়কৃঢ ঞ্চয়ধরত্রভ সুরতভ উধভ এাং স্থায়ী আফাদরঢ ততদরয়ারকভ কক্ষ্রত্র আফাদরঢভ সুরতভ উধভ ৫% লারভ 

উৎর ওভ ওঢথদ এাং ঢা চূিান্ত ওভতারয়ভ বতযষ্টযম্পন্ন ন্যযদঢফ ওভতায় তলরর কণ্য ওভাভ তথাদ াংরবাচদ ওভা লরয়রঙ; 

 প্রবৃতি ও ব্যফারয় ায়তা  

 কতরযভ অণ থনদতঢও প্রবৃতি  ওফ থাংস্থারদ বঢতভ কধাযাও ঔারঢভ গুরুে তরঘদা ওরভ বঢতভ কধাযাও ভপ্তাতদওাভরওভ আরয়ভ 

উধভ হ্রাকৃঢ লারভ ওভারভাধদ ওভা লরয়রঙ; 

 ধাঝ তযরল্পভ তওারযভ চন্য উি তযল্প লরঢ অতচথঢ আরয়ভ উধভ প্ররতয় ওরভভ র থাচ্চ লাভ ১০% এ তদথ থাভড ওভা লরয়রঙ; 

 প ুঁতজফাজারয ক্ষুদ্র তফতনরয়াগকাযীরদয ১০ রয টাকা ম থন্ত ভাতজথন ঋণ ও সুদ ভওকুপরক কযমুি সুতফধা প্রদান কযা রয়রছ; 

 ক্ষুদ্র্  ফাছাতভ উরদ্যাক (SME) এভ ওভ অব্যালতঢভ ীফা ফাতল থক টান থওবায 30 রয টাকা রত ৩৬ রয টাকায় উন্নীত 

কযা রয়রছ; 

 ব্যায় া কধযা আয় তদরূধরড ধাভকুইতচঝ অিরফাতরদভ ীফা তদ্যফাদ ৪.৫০ মক্ষ্ ঝাওা কণরও াতিরয় ৪.৭৫ মক্ষ্ ঝাওা 

ওভা লরয়রঙ; 

 ব্যারয়ভ প্ররয়াচরদ তরতয ভ্রফরডভ কক্ষ্রত্র ঔভরঘভ অিরফাতদরবাগ্য ীফা প্রততয থঢ ঝাদ থপারভভ  ১% কণরও াতিরয় 

১.২৫% ধব থন্ত ওভা লরয়রঙ;  

 তওল্প তরভাথ তদষ্পতত্ত (ADR) এভ আঢা ম্প্রাভড কযা রয়রছ; 

 যদরয জনংখ্যায তুরনায় ভূতভয স্বল্পতা তফরফচনায় তযকতল্পত ও স্বল্প আয়তরনয আফারনয তফলরয় াভাতজক চাতদা বৃতি 

কযায ররযে তভরয়ম এরেঝ ব্যায় ঔারঢভ উৎ ওভলারভভ পনতফ থন্যা কযা রয়রছ; 

 াভাতজক দাতয়ত্ব ারন 

 প্রততফন্ধী ব্যতিয রারন-াররন অতততযি ব্যয়বারযয প্ররয়াজন য় তফধায় প্রততফন্ধী ব্যতিয ততাভাতায জন্য কযমুি ীভা 

আরযা 25 াজায টাকা যফত কযা রয়রছ; 

 প্রততফন্ধী ব্যতিয তফরল াযীতযক ও ভানতক মরেয প্ররয়াজন তফধায় কভ থস্থরর এ সুতফধা তনতিত কযায ররযে প্রততফন্ধী 

ব্যতিয যযরে াযকুইতজট অনুরভাদরনয ীভা 4.75 রয টাকায স্থরর ২৫ রয টাকা তনধ থাযণ কযা রয়রছ; 

 যকান employee প্রততফন্ধী ব্যতি রর তায যফতন আয় তনরূরণ তচতকৎা বাতায রফ থাচ্চ কযমুি ীভা ১০ রয টাকা কযা 

রয়রছ; 

 চাকুতযজীফীয াট থ, তকডতন, চক্ষু, তরবায ও কোন্সায ংক্রান্ত াজথাতযয খযচ তনরয়াগকতথা যথরক প্রাপ্ত রর তা কযমুি যাখা 

রয়রছ; 

 কয তযারন বৃতি ও কয পাঁতক যযাধ 

 

 তযটান থ দাতখররয একটি অতযফতথনীয় তাতযখ তনধ থাযণ কযা রয়রছ, মা কযতদফ ফা “Tax Day” নারভ ংজ্ঞাতয়ত কযা 

রয়রছ; 

 Tax day এভ ফরধ্য তভঝাদ থ তাতঔরম ব্যণ থঢায় ফাতও ২% লারভ তমম্ব সুত (র থাচ্চ ১২ ফা ফরয়ভ চন্য) আরভারধভ তথাদ 

াংরবাচদ ওভা লরয়রঙ; 

 ওম ওভ অব্যালতঢপ্রাপ্ত া হ্রাকৃঢ লারভ ওভরবাগ্য ত্ত্বাভ চন্য (রওম তাঢব্য উরদ্দরে ধতভঘাতমঢ লয়- এরূধ প্রতঢষ্ঠাদ 

ব্যঢীঢ) তভঝাদ থ তাতঔম াধ্যঢামূমও ওভা এাং তভঝাদ থ তাতঔরম ব্যণ থঢাভ ওাভরড াংতিষ্ট ওভ ঙরভ ওভ অব্যালতঢ সুতথা দা 

কতয়াভ তথাদ প্রঢথদ ওভা লরয়রঙ; 

 ওভ তদন্ধদ াধ্যঢামূমও অণঘ ১২-তটতচরঝভ টিআইএদ িলড ওরভদতদ এফদ employee কও প্রতত্ত কঢদপাঢা 

অিরফাতদরবাগ্য ঔভঘ তলরর তরতঘঢ লর দা ফরফ থ তথাদ াংরবাচদ ওভা লরয়রঙ;  
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 উৎ কয তযটান থ অতডট কযায তফধান প্রফতথন কযা রয়রছ; 

 উৎ ওভ ব্যস্থাধদা আভ ওাব থওভ ওভাভ চন্য এওটি দতুদ উৎ ওভ ইউতদঝ স্থাধদ ওভাভ তিান্ত গৃলীঢ লরয়রঙ; 

 ইরমক্ট্রতদও উৎ ওভ ব্যস্থা প্রঘমদ ওভাভ তিান্ত গৃলীঢ লরয়রঙ; 

 ওভ নাঁতও কভারথ অদমাইদতপতত্তও স্বয়াংতক্রয় ঢয ও াংিল ব্যস্থা প্রঢথরদভ মরক্ষ্য এওটি আধুতদও  প্রমৄতিমুঔী ওভ ঢয ও 

ইউতদঝ কঞদ ওভাভ তিান্ত গৃলীঢ লরয়রঙ;   

 আন্তঃীফাদা ওভ নাঁতও কভাথওরল্প ট্রান্পনাভ প্রাইতাং কমরও আভ যতিযামী ওভাভ তিান্ত গৃলীঢ লরয়রঙ; 

 আন্তচথাতঢও ওভ নাঁতও কভাথ এাং তরতরয ধাঘাভকৃঢ অণ থ  ঢাভ উধভ প্ররবাচয ওভ পুদরুিারভ আন্তচথাতঢও ওরভভ উধমৄি 

 ওাব থওভ এওটি প্রযাতদও ওাঞারফা সৃচদ ওভাভ তিান্ত গৃলীঢ লরয়রঙ; 

 

 কয ব্যফস্থায় আন্তজথাততক রফ থািভ চচ থায প্রফতথন 

 ন্যযদঢফ ওভ, চূিান্ত ওভ, ওভ অব্যালতঢ  হ্রাকৃঢ ওভলাভ াংক্রান্ত তথাদমূরলভ ফন্বয়, আন্তাংকতঢ তথাদ  ধতভফাচথদ 

ওরভ আন্তচথাতঢওপার প্রঘতমঢ এওটি সুাংকঠিঢ ন্যযদঢফ ওভ ওাঞারফা প্রঢথদ ওভা লরয়রঙ; 

 ইরমওট্রতদও া কফতযদ তভরটম তভঝাদ থ, নভফ  াটি থতনরওঝ ইসুযভ তথাদ াংরবাচদ ওভা লরয়রঙ; 

 

 কয ব্যফস্থায জীকযণ ও কয আইরনয প্রারয়াতগক কাম থকাতযতা বৃতি 

 প্রাতন্তও ওভতাঢাভ তভঝাদ থ তাতঔম লচ ওভাভ চন্য ২০ মক্ষ্ ঝাওা ধব থন্ত ি ম্পত ভরয়রঙ এরূধ ওভতাঢাভ চন্য ম্পত 

তভডী তাতঔম ঐতেও ওভা লরয়রঙ; 

 উৎ ওরভভ তভঝাদ থ তাতঔম বত্রফাতরওভ ধতভরঢথ রান্াতও ওভা লরয়রঙ; 

 ততথ দ্বাভা তদথ থাতভঢ ধিতঢরঢ অদমাইদ তভঝাদ থ তাতঔম ওভা বার তথাদ াংরবাচদ ওভা লরয়রঙ; 

 ততথ দ্বাভা তদথ থাতভঢ ধিতঢরঢ ওভ ওতফযদাভ (আধীম) এাং ওভ আধীমাঢ ট্রাইবুদারমভ তদওঝ অদমাইরদ আরতদ তাতঔম 

ওভা বার ফরফ থ তথাদ াংরবাচদ ওভা লরয়রঙ; 

 

 

ক্স ৪.২: ২০১৬-১৭ অণ থঙরভ  পযাঝ ব্যস্থায় গৃলীঢ উরেঔরবাগ্য ধতরক্ষ্ধমূল 

 পযাঝ আইদ  ততথফামাভ াংস্কাভঃ 

(ও)  দতুদ মূল্য াংরবাচদ ওভ  ম্পূভও শুল্ক ততথফামা, ২০১৬ প্রডয়দ ওভা লরয়রঙ; 

(ঔ)  মূল্য কখারডা অিরফাতদ প্রণা তলুপ্ত ওভা লরয়রঙ; 

(ক)  পযাঝ ব্যস্থায় তদ্যফাদ ফাফমাচঝ হ্রাওরল্প ADR ব্যস্থা লচীওভড ওভা লরয়রঙ; 

 স্থাদীয়পার কব ওম ধণ্য  কাভ কক্ষ্রত্র পযাঝ অব্যালতঢ প্রতাদ ওভা লরয়রঙঃ 

)ও  ( Non-alloy pig iron containing by weight 0.5% or less of phosphorus (আফতাতদ ধব থারয়); 

)ঔ  ( Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5% of phosphorus  (আফতাতদ ধব থারয়); 

)ক  (  Alloy pig iron; spiegeleisen (আফতাতদ ধব থারয়); 

  (খ) হুইঝ ক্রাযারভভ বন্ত্রাাংয (উৎধাতদ ধব থারয়); 

 )গ  ( ওঠিদ তযমা (ফধ্যধািা ওঠিদ তযমা প্রওল্প লরঢ উরত্তামরদভ কক্ষ্রত্র); 

  (ঘ)  ধাঝচাঢ ধরণ্যভ কবাকাদতাভ (কা ধব থারয়); 

  (ঙ) অন্যান্য ততথ কা (শুধুফাত্র কি কনতিক্স এভ তিতদাং, উইতপাং, টাইাং  তনতদতযাং কা ওাব থক্রফ) (কা ধব থারয়); 

 স্থাদীয়পার কব ওম ধণ্য  কাভ কক্ষ্রত্র পযাঝ অব্যালতঢ প্রঢযালাভ ওভা লরয়রঙঃ 

(ও) তরমঝ (আফতাতদ ধব থারয়); 

(ঔ)  ১০০ (এওযঢ) ঝাওা ধব থন্ত (প্রতঢ কওতচ) ধাউরুটি, াদরুটি  এই থভরদভ রুটি এাং ১০০ ঝাওা ধব থন্ত (প্রতঢ কওতচ) মূল্য ফারদভ লারঢ 

বঢতভ কওও এাং তস্কুঝ (উৎধাতদ ধব থারয়); 

(ক) লাট থরাট থ (উৎধাতদ ধব থারয়); 

(খ) ধায়াভ লুফ লরঢ বঢতভ কনতিক্স (উৎধাতদ ধব থারয়); 

(গ)  প্লাতেও  ভাারভভ বঢতভ লায়াই ঘপ্পম এাং প্লাতেরওভ ধাদ্যওা (১২০ ঝাওা ধব থন্ত) (উৎধাতদ ধব থারয়); 

(ঘ)  বদ্যযতঢও কচদারভঝভ (উৎধাতদ ধব থারয়); 

(ঙ)  ধতত্রওায় প্রওাতযঢ ক্লাতনাইট তজ্ঞাধদ (মৃতুয াংাত ব্যঢীঢ) (কা ধব থারয়); 

(চ)  ট্রারপম এরচতন্প (কা ধব থারয়); 

(ছ)  ওাঁঘা ভাাভ তযল্প প্রতঢষ্ঠাদ ওর্তথও তদমারফ ক্রয় (কা ধব থারয়); 

(জ) কফতটরঝযদ কা(কা ধব থারয়); 
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 ওতঢধয় ধণ্য  কাভ তদ্যফাদ ম্পূভও শুল্ক ধতভঢথদ/ বৃতি ওভা লরয়রঙঃ   

ধরণ্যভ তভড ম্পূভও শুরল্কভ 

তদ্যফাদ লাভ 

ম্পূভও শুরল্কভ 

ধতভতঢথঢ লাভ 

চত থা  গুম ৬০% ১০০% 

শুধুফাত্র কফাাইম কনারদভ তফ/তভফ ওাট থ ব্যলারভভ ফাধ্যরফ প্রতত্ত কা ৩% ৫% 

তরততয তযল্পী লরবারক তরদাতদমূমও াাংস্কৃতঢও অিষ্ঠাদ আরয়াচও (তদ্বধক্ষ্ীয় 

াাংস্কৃতঢও ততদফয় ওফ থসূতঘভ আঢায় আকঢ তরততয তযল্পী  মূম থাভাভ তরততয 

তযল্পী লরবারক আরয়াতচঢ অিষ্ঠাদ ব্যঢীঢ ) 

০% ১০% 

  

 চদস্বাস্থয ভক্ষ্ারণ থ ঢাফাওচাঢ ধরণ্যভ মূল্য  শুল্ক লাভ বৃতি ওভা লরয়রঙঃ  

(ও) তকারভঝঃ 

পূর থভ মূল্যস্তভ 

(১০ যমাওাভ চন্য) ঝাওা 

পূর থভ ওভপাভ  তদ্যফাদ মূল্যস্তভ  

(১০ যমাওাভ চন্য) ঝাওা 

তদ্যফাদ ওভপাভ  

(ম্পূভও শুল্ক লাভ) 

১৮.০০ ঝাওা ৪৮%  ২৩.০০ ঝাওা ৫০%  

২১.০০ ঝাওা লরঢ ৪২.০০ ঝাওা ধব থন্ত  ৬০%    

৪৪.০০ ঝাওা লরঢ ৬৯.০০ ঝাওা ধব থন্ত ৬১% ৪৫.০০ ঝাওা  ঢদ্যর্ধ্থ ৬৩% 

৭০.০০ ঝাওা  ঢদ্যর্ধ্থ ৬৩% ৭০.০০ ঝাওা  ঢদ্যর্ধ্থ ৬৫% 

(ঔ) ততিভ কক্ষ্রত্র ট্যাতভন মূল্য বৃতি ওভা লরয়রঙঃ 

ধরণ্যভ তভড পূর থভ ট্যাতভন মূল্য  এওও তদ্যফাদ ট্যাতভন মূল্য  ম্পূভও শুল্ক লাভ 

বরন্ত্রভ ালাে ব্যতঢঢ লারঢ 

বঢতভ ততি 

(তনল্টাভ তমৄি) 

ঝাওা ১.৫৮ (৮ যমাওা প্রতঢ প্যারওঝ) ঝাওা ২.২৫ ৩০ 

ঝাওা ২.৩৬ (১২ যমাওা প্রতঢ প্যারওঝ) ঝাওা ৩.৪০ ৩০ 

ঝাওা ৪.৯১ (২৫ যমাওা প্রতঢ প্যারওঝ) ঝাওা ৭.১০ ৩০ 

বরন্ত্রভ ালাে ব্যতঢঢ লারঢ 

বঢতভ ততি 

(তনল্টাভ াংমৄি) 

ঝাওা ২.৬৯ (১০ যমাওা প্রতঢ প্যারওঝ) ঝাওা ৩.৮৫ ৩৫ 

ঝাওা ৫.৩৪ (২০ যমাওা প্রতঢ প্যারওঝ) ঝাওা ৭.৭৫ ৩৫ 

 ধাইওাভী, খুঘভা ব্যাতয়  কতাওাদতাভ এভ উধভ এমাওারপরত তদম্নতড থঢপার পযাঝ এভ লাভ ধতভঢথদ ওভা লরয়রঙঃ 

  

এমাওা পূর থভ (ঝাওা) তদ্যফাদ (ঝাওা) 

ঠাওা  ঘট্টিাফ তটি ওরধ থারভযদ এমাওা ১৪,০০০/- ২৮,০০০/- 

অন্যান্য তটি ওরধ থারভযদ এমাওা ১০,০০০/- ২০,০০০/- 

কচমা যলরভভ কধৌভ এমাওা ৭,২০০/- ১৪,০০০/- 

কতরযভ অন্যান্য এমাওা ৩,৬০০/- ৭,০০০/- 

 অন্যান্য কব কক্ষ্রত্র ধতভঢথদ/াংরযাথদী আদা লরয়রঙ: 

(ও) “অদমাইরদ ধণ্য তক্রয়” কাটিভ াংজ্ঞা কবৌতিওীওভড ওভা লরয়রঙ; 

(ঔ)  কফৌসুফী ইঝপাঝা মূল্য াংরবাচদ ওভ ততথফামা, ২০০৪ াংরযাথদ ওভা লরয়রঙ; 

(ক)  ইঝপাঝাভ উধভ তদ্যফাদ ট্যাতভন মূল্য াংরযাথদ ওভা লরয়রঙ; 

(খ) কতযীয় পাভী প্রমৄতিকঢ তযরল্পভ তওায  প্রতঢরবাকীঢামূমও ভপ্তাতদ াতডরচযভ মরক্ষ্য স্থাদীয়পার উৎধাততঢ কভতিচারভঝভ, তিচাভ  

এয়াভওতন্ডযদাভ এভ পযাঝ অব্যালতঢ সুতথা ৩০ জুদ, ২০১৭তরঃ ধব থন্ত তথ থঢ ওভা লরয়রঙ; 

(গ)  ঠাওা  ঘট্টিাফ তটি ওরধ থারভযদ এমাওায় অতস্থঢ উৎধাতদওাভী প্রতঢষ্ঠাদমূলরও াধ্যঢামূমওপার পযারঝভ আঢায় আদয়রদভ 

মরক্ষ্য ঝাদ থপাভ তদত থরযরর পযারঝভ আঢায় ঢাতমওাভুতি ম্পতওথঢ প্রজ্ঞাধরদভ াংরযাথদীমূমও প্রজ্ঞাধদ চাতভ ওভা লরয়রঙ। 
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ভাচস্ব আতায় ওাব থক্রফ 

২০১৫-১৬ অথ থফছরয জাতীয় যাজস্ব যফাড থ (এনতফআয)-এয 

আওতায় ২,০৩,১৫২.০০ যকাটি টাকা কয-যাজস্ব ংগ্ররয 

রযেভাো তনধ থাযণ কযা য়। ২০১৬-১৭ অথ থফছরযয জুরাই-

যপব্রুয়াতয ধব থন্ত ফরয় ভাচস্ব আলভরডভ ধতভফাড 

১,০৯,২৬৬.৯৯ কওাটি ঝাওা (মক্ষ্যফাত্রা অচথরদভ লাভ 

৯২.১৫ যঢাাংয)। এ ফরয় এদতআভ ওর্তওথ ওভ ভাচস্ব 

আলভরডভ প্রবৃতি লরয়রঙ ১৯.৫৯ যঢাাংয। খাততবতিক 

যাজস্ব আদায় কাম থক্রভ তফরেলরণ যদখা মায় যম, ২০১৬-১৭ 

অথ থফছরযয যপব্রুয়াতয, ২০১৭ ম থন্ত যাজস্ব আদারয়য তদক 

যথরক রফ থাচ্চ স্থারন যরয়রছ মূল্য ংরমাজন কয (স্থানীয় ও 

আভদাতন ম থায়)। যভাট যাজস্ব ংগ্রর আয়কযও ফতধ থত 

অফদান যাখরছ, যাজস্ব ব্যফস্থানায যযরে এটি একটি 

ইততফাচক প্রফণতা। অথ থফছরযয অফতষ্ট ভরয় এ দুটি খারত 

আরযা গতত ঞ্চায রফ ভরভ থ আা কযা মায়। ২০১৫-১৬ 

অণ থঙরভ ভাচস্ব মক্ষ্যফাত্রা ১,৫০,০০০ কওাটি ঝাওাভ 

তধভীরঢ মক্ষ্যফাত্রা অতঢক্রফ ওরভ ১,৫৫,৫১৮.৭২ (৩.৬৮ 

যঢাাংয) কওাটি ঝাওা অতচথঢ লরয়রঙ। াভতড ৪.২ -এ 

২০১০-১১ অণ থঙভ লরঢ ঘমতঢ ২০১৬-১৭ অণ থঙভ ধব থন্ত 

ফরয়ভ ঔাঢতপতত্তও ভাচস্ব আতারয়ভ তভড তুরম থভা 

লরমা:  

 

াভতড ৪.২  ঔাঢতপতত্তও ভাচস্ব আতায় 

                                                                                                                                                        (রওাটি ঝাওায়) 

ভাচস্ব আতারয়ভ ঔাঢমূল ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

আফতাতদ শুল্ক ১১৫৬৬.০৫ ১৩২৬৮.০৭ ১৩২২৭.৫৫ ১৩৫৪০.৮২ ১৫৩৪৩.৩৮ ১৮০১৬.৫৮ ১৩৪৮৮.২৯ 

মূল্য াংরবাচদ ওভ (আফতাতদ 

ধব থারয়) 

১২৩৭৫.৮১ ১৩৭৬৯.৬৪ ১৪৮৪৬.৪৮ ১৫৩১৮.৯০ ১৭৬৯২.১২ ২০৫৮৩.৮৬ ১৬৩২১.৫৮ 

ম্পূভও শুল্ক (আফতাতদ ধব থারয়) ৩৯৯৮.৭১ ৪৩৬৮.৯০ ৪২০৫.০১ ৪৩৪৪.৪৩ ৫২৫৭.৪০ ৬৫৬০.২ ৪৭৯০.২৫ 

ভপ্তাতদ শুল্ক ২৮.৭১ ৩৮.৯৫ ৩৩.৪৭ ২৬.৪৬ ৩৯.৫৮ ৩২.৭৫ ১৭.২৫ 

উধ কফাঝ ২৭৯৫৯.২৮ ৩১৪৪৫.৫৬ ৩২৩১২.৫১ ৩৩২৩০.৬১ ৩৮৩৩২.৪৮ ৪৫১৯৩.৩৯ ৩৪৬১৭.৩৭ 

আকাভী শুল্ক ৪৮৬.১৮ ৬৬০.৩৬ ৭৭২.৫৩ ৮২২.৩৯ ৯৫৪.৭১ ১৫৮২.০৩ ১৪৮০.৫৩ 

মূল্য াংরবাচদ ওভ (স্থাদীয় 

ধব থারয়) 

১৭৮৩২.৯৮ ২১৯৮৮.৭২ ২৬৩৬৭.২৬ ২৯২৫২.১১ ৩২২৭৬.৯০ ৩৪৮৬২.৮২ ২৫১৮২.৭৬ 

ম্পূভও শুল্ক (স্থাদীয় ধব থারয়) ৯৭০১.১৯ ১১৯২০.১৯ ১১৯৮৫.২৯ ১৩৬৪৭.১৯ ১৫৭৬২.০৩ ১৯৬৩০.৯৬ ১৫০২৬.৪৮ 

ক্স ৪.৩: ২০১৬-১৭ অণ থঙরভ  শুল্ক ব্যস্থায় গৃলীঢ উরেঔরবাগ্য ধতরক্ষ্ধমূল 

 

 তদ্যফাদ আফতাতদ শুল্ক কবৌতিওীওভড ওরভ ০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫%  ২৫% ওভা লরয়রঙ । 

 তদ্যফাদ ১১ স্তরভভ ম্পূভও শুল্ক অধতভতঢথঢ ভাঔা লরয়রঙ। 

 াতডচয উতাভীওভরডভ অাংয তলরর তদ্যফাদ ৪% কভগুরমঝতভ তটউটি  ৩% ওভা লরয়রঙ। 

 তদঢয ব্যলাব থ  কপাগ্য ধরণ্যভ ভভাল স্বাপাতও এাং মূল্য তস্থতঢযীম ভাঔাভ মরক্ষ্য কঢম, তঘতদ, টাম, তিঁয়াচ, ভসুদ-ইঢযাততভ শুল্ক অব্যালতঢ া 

কভয়াতঢ সুতথা অব্যালঢ ভাঔা লরয়রঙ। 

 থাদ ঘারমভ ন্যােমূল্য তদতিঢ ওভরঢ ঘাউম আফতাতদভ উধভ তদ্যফাদ ১০% আফতাতদ শুল্ক  ১০% কভগুরমঝতভ তটউটি এভ স্থরম ২৫% আফতাতদ 

শুল্ক তদথ থাভড ওভা লরয়রঙ। 

 কততযয়  ঘা উৎধাতদওাভীরতভ প্রতঢভক্ষ্রডভ স্বারণ থ ঘা এভ ট্যাতভন মূল্য প্রতঢ কওতচ ১.৬ ফাতওথদ টমাভ. তদথ থাভড ওভা লরয়রঙ। 

 কৃতর ঔারঢভ বন্ত্রধাতঢ কতরয প্রস্তুরঢভ মরক্ষ্য এভ বন্ত্রাাংয আফতাতদরঢ ১% শুল্ক থাব থ ওভা লরয়রঙ। 

 যঢপাক ভপ্তাতদমূঔী তযল্প ওর্তথও আফতাতদয়  অতি তদ থাধও বন্ত্রধাতঢ, তপ্র-কনতিরওরঝট ততডাং বঢতভভ উধওভড আফতাতদরঢ কভয়াতঢ সুতথা প্রতাদ ওভা 

লরয়রঙ। 

 কততযয়  তযরল্পভ প্রতঢভক্ষ্রডভ স্বারণ থ তরমঝ আফতাতদরঢ ট্যাতভন মূল্য ৩৮০ ফাতওথদ টমাভ তদথ থাভড ওরভ  ২০% কভগুরমঝতভ তটউটি   ১৫% মূও 

তদথ থাভড ওভা লরয়রঙ। 

 ওম প্রওাভ ওয়মাভ আফতাতদ শুল্ক শূন্য ওভা লরয়রঙ। 

 রথ তযরল্প ব্যহৃঢ Special type refrigerator এাং Humidity chamber কও মূমথদী বন্ত্রধাতঢভ সুতথা কতয়া লরয়রঙ। 

 লাইতিট কাতিভ কক্ষ্রত্র প্রজ্ঞাধরদভ ফাধ্যরফ তততপতত্তও কভয়াতঢ সুতথা প্রতাদ ওভা লরয়রঙ। 

 Human Hauler এভ কক্ষ্রত্র প্রজ্ঞাধরদভ ফাধ্যরফ কভয়াতঢ সুতথা প্রতাদ ওভা লরয়রঙ। 

 কতরয কফাঝভ াইরওম তযরল্পভ তওারযভ স্বারণ থ প্রকতঢযীম উৎধাতদ ধতভওল্পদাভ আঢায় আফতাতদয় বন্ত্রধাতঢ  অন্যান্য উধওভরড যঢথারধরক্ষ্ 

কভয়াতঢ সুতথা প্রতাদ ওভা লরয়রঙ। 

 SIM card, smart card বঢতভভ ওাঁঘাফাম scratch off label এাং co-polymer coated aluminium tape এভ শুল্ক ২৫% লরঢ 

১৫% ওভা লরয়রঙ। 
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ভাচস্ব আতারয়ভ ঔাঢমূল ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

ঝাড থ পাভ ট্যাক্স ৩.৬৩ ৩.৪৫ ৩.৬৮ ৪.৭২ ৪.৭৫ ৪.৮৫ ১.৭৯ 

উধ কফাঝ ২৮০২৩.৯৮ ৩৪৫৭২.৭২ ৩৯১২৮.৭৬ ৪৩৭২৬.৪১ ৪৮৯৯৮.৩৯ ৫৬০৮০.৬৬ ৪১৬৯১.৫৬ 

কফাঝ ধরভাক্ষ্ ওভ ৫৫৯৮৩.২৬ ৬৬০১৮.২৮ ৭১৪৪১.২৭ ৭৬৯৫৭.০২ ৮৭৩৩০.৮৭ ১০১২৭৪.০৫ ৭৬৩০৮.৯০ 

আয়ওভ ২৩০০৭.৫৩ ২৮২৬১.৮৭ ৩৭১২০.৬৫ ৪২৯১৫.৫০ ৪৮৫২৫.০০ ৫৩৩২৫.৯৬ 32232.66 

অন্যান্য ওভ  শুল্ক ৪১২.০৪ ৪৭৩.৯৬ ৫৮৯.৮১ ৬৪০.৩১ ৬৬৮.১১ ৯১৮.৭১ ৭২৫.৪০ 

কফাঝ প্রঢযক্ষ্ ওভ ২৩৪১৯.৫৭ ২৮৭৩৫.৮৩ ৩৭৭১০.৪৬ ৪৩৫৫৫.৮১ ৪৯৩৯৩.১১ ৫৪২৪৪.৬৭ ৩২৯৫৮.০৬ 

                          থরফাঝ ৭৯৪০২.৮৩ ৯৪৭৫৪.১১ ১০৯১৫১.৭৩ ১২০৫১২.৮৩ ১৩৬৭২৩.৯৮ ১৫৫৫১৮.৭২ ১০৯২৬৬.৯৯ 

এদতআভ ভাচরস্ব ধরভাক্ষ্ ওভ (%) ৭০.৫১ ৬৯.৬৭ ৬৫.৪৫ ৬৩.৮৬ ৬৩.৮৭ ৬৫.১২ ৬৯.৮৩ 

এদতআভ ভাচরস্ব প্রঢযক্ষ্ ওভ (%) ২৯.৪৯ ৩০.৩৩ ৩৪.৫৫ ৩৬.১৪ ৩৬.১৩ ৩৪.৮৮ ৩০.১৭ 

      উৎঃ চাঢীয় ভাচস্ব কাট থ।  * কনব্রুয়াতভ  ২০১৭ ধব থন্ত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         উৎঃ চাঢীয় ভাচস্ব কাট থ।  * কনব্রুয়াতভ  ২০১৭ ধব থন্ত। 

াভতড ৪.২  কমঔতঘত্র ৪.২ লরঢ িষ্টঢই কতঔা বারে কব, 

আয়ওভ এাং মূল্য াংরবাচদ ওভ (মূও) ভাচস্ব আতারয় 

অিডী র্ভতফওা ভাঔরঙ। ভারভভ ফরঢা মূল্য াংরবাচদ ওভ 

যীর থ অস্থারদ ভরয়রঙ এাং ঘমতঢ অণ থঙরভভ প্রণফ আঝ 

ফারভ উধাত্ত অিারভ এদতআভ ভাচরস্বভ ৩৭.৯৮ যঢাাংয 

এ উৎ লরঢ আলতভঢ লরয়রঙ। তকঢ ওরয়ও ঙরভ 

এদতআভ ভাচরস্ব এ ঔারঢভ অতাদ ৩৬-৩৮ যঢাাংরযভ 

ফরধ্য ীফাি ভরয়রঙ। ভাচস্ব আরয় আয়ওরভভ অতাদ 

তদ্বঢীয় র থাচ্চ। আয়ওভ ঔাঢ লরঢ ভাচস্ব আরয়ভ লাভ 

২০১০-১১ অণ থঙরভভ ২৮.৯৮ যঢাাংয লরঢ ক্রফাকঢ বৃতি 

কধরয় ২০১৪-১৫ অণ থঙরভ ৩৫.৫৪ যঢাাংরয উন্নীঢ লরয়রঙ। 

ঢর ঘমতঢ ২০১৬-১৭ অণ থঙরভভ প্রণফ আঝ ফারভ উধাত্ত 

অিারভ এ লাভ হ্রা কধরয় ২৯.৫০ যঢাাংরয তাঁতিরয়রঙ। 

আয়ওভ আলভরডভ ধতভফাড ক্রফাকঢ বৃতি স্বরত্ত্ব তকঢ 

ওরয়ও ঙরভ ৬৪-৭১ যঢাাংয ভাচস্ব আলতভঢ লরে ধরভাক্ষ্ 

উৎ লরঢ। 

ভওাতভ ব্যয়  

ভওারভভ বতদতিদ ওাব থক্রফ ধতভঘামদা এাং অন্যান্য 

চদগুরুেপূড থ ওফ থসূতঘ াস্তায়রদভ চন্য ম্পত ব্যলাভ ঢণা 

অণ থ ব্যয় অধতভলাব থ। ঘমতঢ অণ থঙভ এাং তকঢ 

অণ থঙভমূরল ভওারভভ অিন্নয়দমূমও ব্যয়, উন্নয়দমূমও 

ব্যয়  অন্যান্য ব্যয় এাং তচতটতধ-ভ যঢওভা তলরর 

ঢারতভ অিধাঢ াভতড ৪.৩ -এ কতঔারদা লরমা: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                       উৎঃ ারচরঝভ াংতক্ষ্প্তাভ,  অণ থ তপাক, অণ থ ফন্ত্রডাময়। *২০৬-১৭ মূম ারচঝতপতত্তও। 
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২০১৪-১৫ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-১৭* 

কমঔতঘত্র  ৪.২:  ঔাঢতপতত্তও এদতআভ ভাচস্ব  আলভরডভ তুমদামূমও  তঘত্র (%) 

মূও আফতাতদ শুল্ক ম্পুভও শুল্ক আয়ওভ অন্যান্য 

৩৮.০৪ 
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১৪ 

১২.১২ 
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১১.২২ 

১১.৫৮ 

১২.৩৪ 

১৭.২৫ 

১৭.১৯ 

১৪.৮৩ 

১৪.৯৩ 

১৫.৩৭ 

১৬.৮৪ 

১৮.১৪ 

২৮.৯৮ 

২৯.৮৩ 

৩৪.০১ 

৩৫.৬১ 

৩৫.৪৯ 

৩৪.২৯ 

২৯.৫০ 

০. ২০. ৪০. ৬০. ৮০. ১০০. 

২০১০-১১ 

২০১১-১২ 

২০১২-১৩ 

২০১৩-১৪ 

২০১৪-১৫ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-১৭* 

কমঔতঘত্র  ৪.১:  ঔাঢতপতত্তও এদতআভ ভাচস্ব  আলভরডভ তুমদামূমও  তঘত্র (%) 

মূও আফতাতদ শুল্ক ম্পুভও শুল্ক আয়ওভ অন্যান্য 
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63% 

35% 

2% 

কমঔতঘত্র  ৪.৩:ভওাতভ ব্যয় (২০১৬-১৭) 

 

(ও) 

অিন্নয়দমূমও 

ব্যয় 

(ঔ) উন্নয়দমূমও 

ব্যয় 
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াভতড ৪.৩  ভওাতভ ব্যয়                                                         (রওাটি ঝাওায়)                                                                                                                                               

উৎঃ ারচরঝভ াংতক্ষ্প্তাভ,  অণ থ তপাক, অণ থ ফন্ত্রডাময়। 

      কদাঝ  উধাত্তমূল াংরযাতথঢ ারচঝতপতত্তও। উন্নয়দমূমও ব্যরয়ভ ফরধ্য াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘ, এতটতধ তলর্ভ থঢ ওাতঔা, এতটতধ তলর্ভ থঢ প্রওল্প  ভাচস্ব ারচরঝভ 

আঢায় উন্নয়দ ওফ থসূতঘভ ভাদ্দ অন্তভু থি। অন্যান্য ব্যরয়ভ ফরধ্য দীঝ ঔাদ্য তলা, ঋড  অতিফ তলা অন্তভু থি। 

াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘভ (এতটতধ) ভাদ্দ  ব্যয়   

তাতভদ্র্য তদভদ  চদকরডভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নয়রদভ 

ফাধ্যরফ ২০২১ ারমভ ফরধ্য াাংমারতযরও ফধ্যফ আরয়ভ 

কতরয উত্তভরডভ মক্ষ্যরও াফরদ কভরঔ ভওাভ প্রতঢঙভ 

স্বল্পরফয়াতত উন্নয়দ ধতভওল্পদা অণ থাৎ াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘ 

(এতটতধ) প্রডয়দ ওরভ ণারও। ২০১৫-১৬ অণ থঙরভভ 

াংরযাতথঢ এতটতধ’ভ আওাভ  থরফাঝ ১,১৯,২৯৫.৯৭ কওাটি 

ঝাওা (াংস্থা/ওরধ থারভযরদভ তদচস্ব অণ থায়দল) বাভ ফরধ্য 

স্থাদীয় মুদ্র্া ৮,৩৪৯৯.২৭ কওাটি এাং প্রওল্প ালাে  

 

 

৩৫,৭৯৬.৭০ কওাটি ঝাওা।  ২০১৬-১৭ অণ থঙরভভ 

াংরযাতথঢ এতটতধরঢ ভাদ্দল  থরফাঝ ১,৫৮১টি প্রওল্প 

অন্তভু থি লরয়রঙ। বাভ ফরধ্য ততদরয়াক প্রওল্প ১,২৫৫টি 

ওাতভকতভ লায়ঢা প্রওল্প ১৫৪টি, কচতটতএন অণ থাতয়ঢ 

প্রওল্প ৬টি এাং স্বায়েযাতঢ াংস্থা/ওরধ থারভযরদভ তদচস্ব 

অণ থায়রদ ১৬৬টি প্রওল্প। াংস্থা/ওরধ থারভযরদভ তদচস্ব 

অণ থায়দ ারত কফাঝ প্রওল্প াংখ্যা ১,৪১৫টি। াভতড-৪.৪ 

কণরও কতঔা বায় কব, ২০১৫-১৬ অণ থঙরভভ  কবঔারদ প্রওল্প 

াংখ্যা তঙম ১,৩১৫টি কঔারদ ২০১৬-১৭ অণ থঙরভ 

াংরযাতথঢ এতটতধরঢ কফাঝ প্রওল্প াংখ্যা লরমা ১,৫৮১টি। 

াভতড ৪.৪  াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘভ মূম  াংরযাতথঢ ভাদ্দ  ব্যরয়ভ তভড 

 (রওাটি ঝাওায়) 

 

অণ থঙভ 

প্রওল্প 

াংখ্যা 
এতটতধ ভাদ্দ 

প্রওল্প 

াংখ্যা 
াংরযাতথঢ এতটতধ ভাদ্দ 

ব্যয় 

(াংরযাতথঢ এতটতধ ভারদ্দভ ব্যয় %) 

কফাঝ ঝাওা প্রঃ াঃ 
কফাঝ ঝাওা  প্রঃ াঃ  

কফাঝ ঝাওা প্রঃ াঃ 

(%) (%) (%) 

2016-17* 1123 110700 70700 40000 ১৫৮১ 11070০ 77700 33000 ... ... ... 

২০১৫-১৬ ৯৯৯ ৯৭০০০ ৬২৫০০ ৩৪৫০০ ১৩১৫ ৯১০০০ ৬১৮৪০ ২৯১৬০ 

৩৩২০৯ 

(৩৬%) 

২২৮৫৪ 

(৩৭%) 

১০৩৫৫ 

(৩৫%) 

২০১৪-১৫ ১১৮৭ ৮০৩১৫ ৫২৬১৫ ২৭৭৭০ ১২০৪ ৭৫০০০ ৫০১০০ ২৪৯০০ 

৬৮৫২৪

(৯১%) 

৪৬০৮০

(৯২%) 

২২৪৪৪ 

(৯০%) 

২০১৩-১৪ 1046 ৬৫৮৭০ ৪১৩০৭ ২৪৫৬৩ 1254 ৬০০০০   ৩৮৮০০  ২১২০০ 

৫৬৭৪৭(

৯৫%)  

৩৮০৫১ 

(৯৮%)  

১৮৬৯৬ 

(৮৮%)  

2012-13 1037 55000 33500 21500 1205 57120 38620 18500 

৫০০৩৫ 

(96%) 

৩৩৬৩৯

(৯৯%) 

১৬৩৯৬ 

(৮৯%) 

2011-12 1039 46000 27315 18685 1231 410৮০ 26000 15000 

38023

(93%) 

25448 

(98%) 

12575(

84%) 

2010-11 916 38500 23200 15300 1185 35880 23950 11930 

৩২৮৫৫ 

(92%) 

২৩০৪৫ 

(97%) 

৯৮১০ 

(৮২%) 

উৎঃ ওাব থক্রফ তপাক, ধতভওল্পদা ওতফযদ   আইএফইতট। কদাঝ: এতটতধভ তলা াংস্থা/ওরধ থারভযরদভ তদচস্ব অণ থায়দ ব্যঢীঢ * ব্যয় কনব্রুয়াতভ, ২০১৭ ধব থন্ত। 

 

াভতড-৪.৪ কণরও কতঔা বায় কব, ২০১০-১১ অণ থঙরভ াতর থও 

উন্নয়দ ওফ থসূতঘভ াংরযাতথঢ ভাদ্দ তঙম ৩৫,৮৮০ কওাটি 

ঝাওা বা ২০১৬-১৭ অণ থঙরভ তঢদগুরডভ কতয উন্নীঢ লরয় 

১,১০,৭০০ কওাটি ঝাওায় তাঁতিরয়রঙ। এ ফয়ওারম প্রওল্প  

 

াংখ্যা আওাভ বৃতি কধরয়রঙ, এওই ারণ াস্তায়দ 

লারভ কয অিকতঢ াতথঢ লরয়রঙ। উরেখ্য, ২০১৫-১৬ 

অণ থঙরভভ াংরযাতথঢ এতটতধ’ভ াস্তায়রদভ লাভ ৯২.৭২ 

যঢাাংয উন্নীঢ লরয়রঙ। ২০১৬-১৭ অণ থঙরভ কনব্রুয়াতভ, 

২০১৭ ধব থন্ত াংরযাতথঢ ভারদ্দভ তধভীরঢ াস্তায়দ লাভ 

৩৬.৯১ যঢাাংয।  

 ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

ভওাতভ ব্যয় (ও+ঔ+ক) ১৩০০১১ ১৬১২১৩ ১৮৯৩২৬ ২১৬৬২২ ২৩৯৬৬৮ ২৬৪৫৬৪ ৩১৭১৭৫ 

(ও) অিন্নয়দমূমও ব্যয় ৮৩১৭৭ ১০০৯৮৬ ১১০৬২৭ ১৩৪৯০৭ ১৪৯৩৯৯ ১৬৩৬৬২ ১৯৮২২৩ 

(ঔ) উন্নয়দমূমও ব্যয় ৩৯৬১৫ ৪৫৬৫০ ৫৭৭৫১ ৬৫১৪৫ ৮০৪৭৬ ৯৫৮৯৭ ১১০৭০০ 

(ক) অন্যান্য ব্যয় ৭২১৯ ১৪৫৭৭ ২০৯৪৮ ১৬১৭০ ৯৭৯৩ ৫০০৫ ৮২৫২ 

 তচতটতধ’ভ যঢওভা তলরর (তপতত্তঙভঃ ২০০৫-০৬)  

ভওাতভ ব্যয় (ও+ঔ+ক) ১৪.২০ ১৫.২৮ ১৫.৭৯ ১৬.১২ ১৫.৮১ ১৫.৩০ ১৬.২২ 

(ও) অিন্নয়দমূমও ব্যয় ৯.০৮ ৯.৫৭ ৯.২৩ ১০.০৪ ৯.৮৬ ৯.৪৬ ১০.১৩ 

(ঔ) উন্নয়দমূমও ব্যয় ৪.৩৩ ৪.৩৩ ৪.৮২ ৪.৮৫ ৫.৩১ ৫.৫৪ ৫.৬৬ 

(ক) অন্যান্য ব্যয় ০.৭৯ ১.৩৮ ১.৭৫ ১.২০ ০.৬৫ ০.২৯ ০.৪২ 
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াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘভ ঔাঢয়াতভ ভারদ্দভ কঞদতন্যা 

ঔাঢতপতত্তও এতটতধ ভারদ্দভ ঢয ও-উধাত্ত ধব থারমাঘদা ওরভ 

কতঔা বারে কব, তদ্যযৎ, জ্বামাতদ, ধতভলড ঔারঢ তথ থঢ 

ভাদ্দ প্রতারদভ ফাধ্যরফ উৎধাতদ লায়ও অওাঞারফা 

তদফ থাড ওরভ ততদরয়ারকভ অিকূম ধতভরয বঢতভভ প্রয়া 

অব্যালঢ ভাঔা লরয়রঙ। এওইপার আণ থ-াফাতচও  কপৌঢ 

অওাঞারফা ঔারঢ এতটতধ ভাদ্দ  ব্যয় ক্রফযঃ বৃতিভ 

প্রডঢা ভওাভ ওর্তথও অিসৃঢ দীতঢ  কওৌযরমভ ারণ 

াংকতঢপূড থ। তদরঘভ াভতড ৪.৫-এ াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘভ 

ঔাঢয়াতভ াংরযাতথঢ ভারদ্দভ কঞদ তন্যা কতঔারদা 

লরমা:  

 

 

াভতড ৪.৫  াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘভ  ঔাঢয়াভী তপাচরদভ তুমদামূমও তঘত্র  

            (রওাটি ঝাওায়) 

       অণ থঙভ ২০১১-২০১২  ২০১২-২০১৩  ২০১৩-২০১৪  ২০১৪-২০১৫  ২০১৫-২০১৬                ২০১৬-১৭ 

কক্টভ ভাদ্দ % ভাদ্দ % ভাদ্দ % ভাদ্দ % ভাদ্দ % ভাদ্দ % 

১. কৃতর ২৫৪১.৩৪ ৬.১৯ ২৯০৫.৭৬ ৫.০৯ ৩৫২৭.৫৩ ৫.৫৪ ৪১৬৮.১৯ ৫.৩৫ ৪৯৯১.৮৫ ৫.১৫ ৫৭৪১.৬০ ৫.১৯ 

২. ধেী উন্নয়দ 

 ধেী প্রতঢষ্ঠাদ 

৫০৫৭.৬১ ১২.৩১ ৬৭১২.৪৭ ১১.৭৫ ৬৯৭৭.১৫ ১০.৯৫ ৭৮৪০.০৯ ১০.০৭ ৮৬৭৭.০২ ৮.৯৫ ১০৭৬১.৪৩ ৯.৭২ 

৩. ধাতদ ম্পত ১৪২০.৪৬ ৩.৪৬ ১৫৯৩.২৫ ২.৭৯ ১৮৮৯.৩৮ ২.৯৭ ২০৩৫.৯২ ২.৬২ ২৯১০.৪৬ ৩.০০ ৩৩৪২.১১ ৩.০২ 

৪. তযল্প ৯৬৯.০৫ ২.৩৬ ১৯২৪.১৮ ৩.৩৭ ৩১৪৪.৮২ ৪.৯৪ ২১৭৮.৩২ ২.৬১ ১৪৭৭.১৫ ১.৫২ ৯৭৪.১২ ০.৮৮ 

৫. তদ্যযৎ ৭২০৮.১০ ১৭.৫৫ ৮৫৬৯.০৪ ১৫.০০ ৮০৬৬.১১ ১২.৬৬ ৮২২৩.৭১ ১০.৫৬ ১৬৪৮৫.১৭ ১৭.০০ ১৩৪৪৭.৫৭ ১২.১৫ 

৬. বঢম, গ্যা 

 প্রাকৃতঢও 

ম্পত 

৭৩৮.৮২ ১.৮০ ৩৩৯১.৯৩ ৫.৯৪ ৩৭৭৫.০৭ ৫.৯৩ ২২০৯.৩৩ ২.৮৪ ১৯৯৩.৯৭ ২.০৬ ১০৬৭.৮৭ ০.৯৬ 

৭. ধতভলড ৬২৪৩.২৪ ১৫.২০ ৮৮৭৮.৩২ ১৫.৫৪ ১০৭৫৭.২৮ ১৬.৮৯ ১৭৬৩২.৩০ ২২.৬৫ ২১৭৭৫.৯১ ২২.৪৫ ২৭৩৬০.২৩ ২৪.৭২ 

৮. কবাকারবাক ৮৭৭.৯৬ ২.১৪ ৯৩৭.৬০ ১.৬৪ ৮০৮.৭৬ ১.২৭ ১০২৩.১৬ ১.৩১ ১৮৫৬.৩১ ১.৯১ ১৯১৫.৭৯ ১.৭৩ 

৯. কপৌঢ 

ধতভওল্পদা, 

ধাতদ ভভাল 

 গৃলায়ড 

৪১৯৬.০৯ ১০.২১ ৭০০৪.২২ ১২.২৬ ৬২১৮.৭১ ৯.৭৬ ৮৩৪৭.৫৭ ১০.৭২ ১১১৬৮.৮৯ ১১.৫১ ১৪৩৯১.১৭ ১৩.০০ 

১০. তযক্ষ্া  

থফ থ 

৪৮২৯.০৬ ১১.৭৬ ৬৬২৮.৬৫ ১১.৬০ ৮০৬৪.৯৯ ১২.৬৬ ৯০৯১.৪০ ১১.৬৮    ১০৩৩৯.০৩ ১০.৬৬ ১২৮৪৫.৯৭ ১১.৬০ 

১১. ক্রীিা  

াংস্কৃতঢ 

১৫২.৪২ ০.৩৭ ১৭৭.৫২ ০.৩১ ২৬৫.৯২ ০.৪২ ১৬৬.৯২ ০.২১ ৩১০.৮৩ ০.৩২ ৩১৪.১৯ ০.২৮ 

১২. স্বাস্থয, 

পুতষ্ট, চদাংখ্যা 

 

ধতভাভওল্যাড 

৩৩৮৫.১৫ ৮.২৪ ৪০২৭.৩১ ৭.০৫ ৪২১৯.৭৯ ৬.৬২ ৫০৪১.৬১ ৬.৪৮ ৬০৮৩.১৮ ৬.২৭ ৫৬৫৫.৩৩ ৫.১১ 

১৩. কডাংরবাক ৮৬.২৫ ০.২১ ৫২.০৪ ০.০৯ ১১১.৯ ০.১৮ ১০৯.৯৫ ০.১৪ ১২৫.৫১ ০.১৩ ১৭৬.০০ ০.১৬ 

১৪. 

ফাচওল্যাড, 

ফতলমা তরয়ও 

 মৄ উন্নয়দ 

৩২৫.০৭ ০.৭৯ ৪০৯.১১ ০.৭২ ৪৫১.৩১ ০.৭১ ৪০৯.০৪ ০.৫৩ ৪৯০.৬৯ ০.৫১ ৩৪৭.১৯ ০.৩১ 

১৫. চদ 

প্রযাদ 

৯৮২.৪৪ ২.৩৯ ১০৩৭.২০ ১.৮২ ১৩৯০.৭৯ ২.১৮ ১৭১৮.৪৫ ২.২১ ২৮৬৮.৮৫ ২.৯৬ ২৩৪৪.৫৫ ২.১২ 

১৬. তজ্ঞাদ,  

ঢয ও  

কবাকারবাক 

প্রমৄতি 

১৩৯.৭৪ ০.৩৪ ২৯৯.২০ ০.৫২ ১৫৫৯.০৩ ২.৪৫ ৪৬২৮.৮২ ৫.৯৫ ২৪১৮.৬০ ২.৪৯ ৫৪৭২.০৪ ৪.৯৪ 

১৭. েফ  

ওফ থাংস্থাদ 

১৩০.৯৭ ০.৩২ ২৮২.৭৫ ০.৫০ ৩৫৪.৪ ০.৫৬ ৫১১.১০ ০.৬৬ ৪৬৫.৮০ ০.৪৮ ৪৫০.৭৭ ০.৪১ 

কণাও/ভাদ্দ ১৭৯৬.২৩   ২২৮৯.৪৫   ২১২২.২৯   ২৬৫০.৪৩   ২৫৬০.৭৮ ২.৬৪ ৪০৯২.০৭ ৩.৭০ 

 থরফাঝ ভাদ্দ ৪১০৮০.০০   ৫৭১২০.০০   ৬৩৭০৫.২৩   ৭৭৮৪১.৬৯      ৯৭০০০.০০  ১০০ ১১০৭০০.০০ ১০০ 

উৎ: ওাব থক্রফ তপাক, ধতভওল্পদা ওতফযদ। কদাঝ: উধাত্তমূল াংরযাতথঢ এতটতধ তপতত্তও। 
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কমঔতঘত্রঃ ৪.৪ াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘভ  ঔাঢয়াভী তপাচরদভ তুমদামূমও তঘত্র 

 

উৎ: ওাব থক্রফ তপাক, ধতভওল্পদা ওতফযদ। 

 

াভতড ৪ .৫ ধব থারমাঘদা ওভরম কতঔা বায় কব, ২০১০-১১ 

কণরও ২০১৬-১৭ অণ থঙভ ধব থন্ত এতটতধরঢ কক্টভ তপতত্তও 

াংরযাতথঢ ভারদ্দভ থাভায় এতটতধ’ভ ১৭টি  কক্টরভভ ফরধ্য 

ধতভলড, তদ্যযৎ, তযক্ষ্া  থফ থ, কপৌঢ ধতভওল্পদা, ধাতদ 

ভভাল  গৃলায়দ  কক্টভ, ধেী উন্নয়দ  ধেী প্রতঢষ্ঠাদ  

কক্টভ, স্বাস্থয, পুতষ্ট, চদাংখ্যা  ধতভাভ ওল্যাড  কক্টভ 

এাং কৃতর  কক্টভরও অিাতথওাভ প্রতাদ ওভা লরয়রঙ। তকঢ 

৪টি অণ থঙরভভ আভএতটতধরঢ ধতভলড কক্টরভ ক্রফান্বরয় 

র থাচ্চ ভাদ্দ প্রতাদ ওভা লরে। তরযর ওরভ ধদ্মা হুমূঔী 

কতু তদফ থাড ওাচরও  থাতথও গুরুে প্রতাদ ওভায় ২০১৬-১৭ 

অণ থঙরভ এ প্রওরল্পভ অিকূরম ৭৪০০.০০ কওাটি ঝাওা ভাদ্দ 

প্রতাদ ওভায় ধতভলড কক্টরভ র থাচ্চ ভাদ্দ ভাঔা লয়, বা ঐ 

অণ থঙরভ কফাঝ এতটতধ ভারদ্দভ ২২.৪৫ যঢাাংয। তদ্যযৎ 

কক্টরভ উরেঔরবাগ্য ধতভফাড ভাদ্দ প্রতারদভ থাভা 

অব্যালঢ ভাঔায় কঢ ৫টি অণ থঙরভভ কফাঝ উন্নয়দ ভারদ্দভ 

বণাক্ররফ ১৭.৫৫ যঢাাংয, ১৫.০০ যঢাাংয  ১২.৬৬ 

যঢাাংয, ১০.৫৬ যঢাাংয  ১৭ যঢাাংয। তদ্যযৎ কক্টরভ 

গুরুেপূড থ কফকা প্রওল্প - ‘ফাঢাভাতভ আল্ট্রাসুধাভ তক্রটিওযাম 

কওাম নায়াট থ ধায়াভ প্রওল্প’ ম্পন্ন ওভাভ মরক্ষ্য     

২০১৬-১৭ অণ থঙরভ এ কক্টরভ ভাদ্দ বৃতি ধায় 

১৬,৮৮৫.১৭ কওাটি ঝাওায়, বা’ মূম এতটতধ’ভ ১৭.০০ 

যঢাাংয। তজ্ঞাদ  প্রমৄতি ফন্ত্রডামরয়ভ আঢায় রুধপুভ 

ধাভফাদতও তদ্যযৎ কওন্দ্র তদফ থাড প্রওল্প ম্পন্ন ওভাভ মরক্ষ্য 

২০১৬-১৭ অণ থঙরভভ এতটতধরঢ ১,০২৮.৯২ কওাটি ঝাওা 

ভাদ্দ প্রতাদ ওভায় এ কক্টরভ কফাঝ ২,৪১৮.৬০ কওাটি ঝাওা 

ভাদ্দ ভাঔা লয়, বা কফাঝ এতটতধ ভারদ্দভ ২.৪৯ যঢাাংয। 

ভওাভ এ ফরয় ধতভলড  তদ্যযৎ কক্টরভভ ধাযাধাতয 

ফাদ ম্পত উন্নয়রদভ চন্য রঘষ্ট তঙম। তযক্ষ্া  থফ থ 

কক্টরভ উন্নয়দ ভাদ্দ কফাঝ এতটতধভ ১৪.৩৯ যঢাাংয কণরও 

হ্রা কধরয় ১০.৬৬ যঢাাংয লরম ধতভফারডভ ততও কণরও 

তদ্বগুরডভ কতয ভাদ্দ প্রতাদ ওভা লরয়রঙ। এওই পার 

িাফীড অণ থদীতঢরঢ কতঢযীমঢা আদয়দ  অতথও 

ওফ থাংস্থাদ সৃতষ্টভ মরক্ষ্য ধেী উন্নয়দ  ধেী প্রতঢষ্ঠাদ 

কক্টরভ ২০১০-১১ অণ থঙভ কণরও ২০১৬-১৭ অণ থঙরভভ 

এতটতধরঢ ভারদ্দভ লাভ বৃতি দা কধরম আওারভভ ততও 

কণরও ততদরয়াক বৃতি কধরয়রঙ। 

াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘভ চন্য অপযন্তভীড ম্পত  

তকঢ াঢ ঙরভ াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘরঢ করি প্রায় ৬৫ 

যঢাাংরযভ কতয ম্পত কবাকাদ কতয়া লরয়রঙ অপযন্তভীড 

উৎ কণরও। এতটতধরঢ অপযন্তভীড ম্পত কবাকারদভ ধতভফাড 

ক্রফান্বরয় বৃতি ধায়ারও ইতঢাঘও অিকতঢ তলরর তঘতিঢ 

ওভা বায়। াভতড ৪.৬ -এ তকঢ ওরয়ও ঙরভভ এতটতধ 

অণ থায়রদ অপযন্তভীড ম্পরতভ ধতভফাড তুরম থভা লরমা: 

াভতড ৪.৬  াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘভ অণ থায়রদ অপযন্তভীড ম্পরতভ ধতভফাড (াংরযাতথঢ ভাদ্দ অিবায়ী) 

                                                                                                                                                                                         (রওাটি ঝাওায়) 

 ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

এতটতধ ৩৫,৫৮৮ ৪১,০০০ ৫২,৩৩৬ ৬০,০০০ ৭৫,০০০ ৯১,০০০ ১,১০,৭০০ 

কফাঝ অপযন্তভীড ম্পত  ২০,৮৫০ ২৪,৭৯৪ ৩৮,৬২০ ৩৮,৮০০ ৫০,১০০ ৬১,৮৪১ ৭০,৭০০ 

এতটতধ’ভ যঢওভা তলরর 

কফাঝ অপযন্তভীড ম্পত 

৫৮.৫৯ ৬০.৪৭  ৭৩.৭৯ ৬৪.৬৭ ৬৬.৮০ ৬৭.৯৬ ৬৩.৮৬ 

  উৎঃ ারচরঝভ াংতক্ষ্প্তাভ,  অণ থ তপাক, অণ থ ফন্ত্রডাময়। কদাঝ  উধাত্তমূল াংরযাতথঢ ারচঝতপতত্তও।

০. 

৫০০০. 

১০০০০. 

১৫০০০. 

২০০০০. 

২৫০০০. 

৩০০০০. 

২০১০-১১  ২০১১-১২  ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪  ২০১৪-১৫   ২০১৫-১৬                 ২০১৬-১৭ 

১. কৃতর 

২. ধেী উন্নয়দ  ধেী 

প্রতঢষ্ঠাদ 

৩. ধাতদ ম্পত 

৪. তযল্প 

৫. তদ্যযৎ 

৬. বঢম, গ্যা  প্রাকৃতঢও 

ম্পত 

৭. ধতভলড 
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২০১০-১১ অণ থঙরভভ াংরযাতথঢ এতটতধরঢ অপযন্তভীড উৎ 

কণরও ম্পত কবাকাদ ৫৮.৫৯ যঢাাংয কণরও ধব থায়ক্ররফ বৃতি 

কধরয় ২০১২-১৩ অণ থঙরভ ঢা ৭৩.৭৯ যঢাাংরয উধদীঢ লয় 

বা এ বাৎ ওারমভ ফরধ্য র থাচ্চ ভাদ্দ।  অধভততরও এই 

ক্রফাকঢ বৃতিভ থাভাভ ধতভঢথদ আর ২০১৩-১৪ অণ থঙভ 

কণরও  কবঔারদ ৬৪.৬৭ যঢাাংয ভাদ্দ কতয়া লয় অপযন্তভীড 

উৎ কণরও। ঘমতঢ ২০১৬-১৭ অণ থঙরভভ উি এওই উৎ 

লরঢ াংরযাতথঢ এতটতধরঢ ভাদ্দ কতয়া লয় ৬৩.৮৬ 

যঢাাংয। উরেখ্য াম্প্রতঢও ধাঁঘ ঙরভভ াতর থও উন্নয়দ 

ওফ থসূতঘভ আওাভ পূর থভ ঙভমূরলভ তুমদায় 

থাভাাতলওপার উরেঔরবাগ্য আওারভ ি লয়া স্বরত্ত্ব 

এতটতধরঢ অপযন্তভীড ম্পত কবাকারদভ ধতভফাড করি ৬৭.৪১ 

যঢাাংরযভ ধভ বা ঢৎপূ থঢী ঙভমূরলভ তুমদায় 

উরেঔরবাগ্য ফাত্রায় কতয।   

াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘ াস্তায়দ েভাতন্বঢ ওভাভ চন্য 

গৃলীঢ ব্যস্থা 

াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘ াস্তায়দ েভাতন্বঢ ওভা এাং 

ভওাতভ ক্রয় ওাব থক্ররফ স্বেঢা, চাতততলঢা  তক্ষ্ঢা 

তদতিঢ ওরল্প ভওাতভ ক্রয় ব্যস্থাধদারও আইদী ওাঞারফায় 

ধতভঘামদাভ চন্য াস্তায়দ ধতভীক্ষ্ড  মূল্যায়দ তপারকভ 

(আইএফইতট) আঢাথীদ কন্ট্রাম প্রতওউভরফন্ট কঝওতদওযাম 

ইউতদঝ (ততধটিইউ) এতপ্রম, ২০০২ ারম প্রতঢতষ্ঠঢ লয়। 

ততধটিইউ প্রতঢষ্ঠাভ ধভ প্রাণতফও ধব থারয় ক্রয় ওাব থক্রফ 

ধতভঘামদায় ধাতমও প্রতওউভরফন্ট কভগুরমযদ (তধতধআভ)-

২০০৩ চাতভ ওভা লয়। অঢঃধভ অতথওভঢভ স্বেঢা  

চাতততলঢা এাং অাথ প্রতঢরবাতকঢা তদতিঢ ওভাভ 

মরক্ষ্য ধাতমও প্রতওউভরফন্ট আইদ (তধতধএ)-২০০৬ এাং 

ধাতমও প্রতওউভরফন্ট ততথফামা (তধতধআভ)-২০০৮ চাতভ 

ওভা লয়। তধতধআভ-২০০৮ এভ আঢায় ক্রয় প্রতক্রয়ায় 

ব্যলারভভ চন্য েযান্ডাট থ কঝন্ডাভটকুরফন্ট প্রডয়দ ওভা 

লরয়রঙ। আইএফইতট’ভ অথীরদ ততধটিইউ এভ ঢত্ত্বাথারদ 

তধতধএ-২০০৬  তধতধআভ-২০০৮ এভ উধভ তপতত্ত ওরভ 

ভওাতভ ক্রয় প্রতক্রয়ায় স্বেঢা  চাতততলঢা এাং দ্রুঢঢফ 

ফরয় ক্রয় ওাব থক্রফ ম্পাতরদভ তরয়টিরও অদ-মাইরদ 

ম্পাতদ ওভাভ প্রাতঢষ্ঠাতদও রূধতাদ ওভাভ মরক্ষ্য 

ইরমওট্রতদও কপদ থরফন্ট প্রতওউভরফন্ট া ই-তচতধ ব্যস্থা ২ 

জুদ, ২০১১ ারম প্রঢথদ ওভা লরয়রঙ। ই-তচতধ প্রঢথরদভ 

চন্য াাংমারতয ই-কঝন্ডাতভাং ওাব থক্রফ কওন্দ্রীর্ভঢ ওভাভ 

মরক্ষ্য টাঝা কন্টাভ স্থাধদ ওভা লরয়রঙ এাং উচ্চঢভ কতঢ 

ম্পন্ন দতুদ টাঝা কন্টাভ স্থাধরদভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ 

ভরয়রঙ। ই-তচতধ কা া থক্ষ্তডও ঘালু ভাঔাভ তদতফত্ত ২৪/৭ 

কলল্প কটস্ক ঘালু ভাঔা লরয়রঙ। ইরঢাফরধ্য প্রায় ১,২৩৩টি 

ভওাতভ ক্রয়ওাভী াংস্থাভ ফরধ্য ফাঘ থ ১৯, ২০১৭  ধব থন্ত 

১,০৩৭ টি ক্রয়ওাভী াংস্থা ই-তচতধ তরেরফ তদতন্ধঢ 

লরয়রঙ। তদতন্ধঢ াংস্থামুরলভ ওফ থওঢথা  তভতাঢারতভ 

প্রতযক্ষ্ড অব্যালঢ ভরয়রঙ। তদতন্ধঢ াংস্থামূরলভ ২,৬৫৫ 

চদ ওফ থওঢথারও ই-তচতধ তরয়ও প্রতযক্ষ্ড প্রতাদ ওভা 

লরয়রঙ, বা ঘমফাদ ভরয়রঙ। প্রাণতফও ধব থারয় ঘাভটি ভওাতভ 

াংস্থা/তপ্তরভ (স্থাদীয় ভওাভ প্ররওৌযম অতথতপ্তভ, িও  

চদধণ অতথতপ্তভ, াাংমারতয ধাতদ উন্নয়দ কাট থ এাং 

াাংমারতয ধেী তদ্যযঢায়দ কাট থ) ভওাতভ ক্ররয় ধাইমঝ 

তপতত্তরঢ ই-তচতধ ব্যস্থা প্রঢথদ ওভা লরয়রঙ। ১৯ ফাঘ থ 

২০১৭ ধব থন্ত কফাঝ ৪৫টি ফন্ত্রডাময়/ তপাক এভ ১,০৩৭ টি 

াংস্থাভ ৪,১৩৭ টি ক্রয় এরচতন্প ই-তচতধ ব্যস্থাভ আঢায় 

এররঙ। এওই রে ৩,০৪৪৬ টি তভতাঢা/ প্রতঢষ্ঠাদ ই-

তচতধ’কঢ তদতন্ধঢ লরয়রঙ এাং ই-তচতধ তরেরফ ৮৬,৫২৯ 

টি তভধত্র আহ্বাদ ওভা লরয়রঙ।  

ারচঝ পাভাম্য  অণ থায়দ 

‘ারচঝ ব্যস্থাধদা আইদ ২০০৯’-এ াতর থও ারচঝ খাঝতঢ 

থাভডরবাগ্য ধব থারয় ভাঔাভ চন্য ওাব থওভ ওম ব্যস্থা 

িলরডভ তদরত থযদা ভরয়রঙ। ক মরক্ষ্য ভওাভ ারচঝ খাঝতঢ 

তচতটতধভ ৫ যঢাাংরযভ ফরধ্য ীফাি ভাঔাভ ব্যাধারভ ঢওথ 

 াংবঢ ভরয়রঙ। াভতড ৪.৭ -এ তকঢ ওরয়ও ঙরভভ 

ারচঝ পাভাম্য  অণ থায়রদভ উধাত্ত উধস্থাধদ ওভা লরমা: 

াভতড ৪.৭: তচতটতধভ যঢওভা লারভ ারচঝ পাভাম্য  অণ থায়দ 

 ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

াত থও ারচঝ পাভাম্য 

(বরততযও অিতাদ ব্যঢীঢ) 

-৩.৮০ -৪.৩৯ -৪.১৪ -৪.৪৩ -5.00 -৫.০০ -৫.০৪ 

াত থও ারচঝ পাভাম্য (নরততযও 

অিতাদ ল)  

-৩.৩৪ -৩.৯৭ -৩.৭০ -৩.৯৯ -৪.60 -৪.৭০ -৪.৮০ 

দীঝ অপযন্তভীড অণ থায়দ ২.৭১ ৩.২৭ ২.৭১ ৩.০৫ 3.61 3.৫৯ ৩.৫৭ 

দীঝ বরততযও অণ থায়দ (অিতাদ ব্যঢীঢ) ০.৬৩ ০.৭০ ০.৯৯ ০.৯৪ ১.05 1.৫৬ ১.৪৭ 

দীঝ বরততযও অণ থায়দ (অিতাদল) ১.০৯ ১.১২ ১.৪৩ ১.৩৮ ১.42 1.৮৫ ২.২৪ 

 উৎ: অণ থ তপাক, অণ থ ফন্ত্রডাময়, ততএ  াাংমারতয ব্যাাংও।  কদাঝ: উধাত্তমূল াংরযাতথঢ ারচঝতপতত্তও; তচতটতধভ তপতত্তঙভ ২০০৫-০৬।  
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কমঔতঘত্রঃ ৪.৫ তচতটতধভ যঢওভা লারভ ারচঝ পাভাম্য  অণ থায়দ 

 

         উৎ: অণ থ তপাক, অণ থ ফন্ত্রডাময়, ততএ  াাংমারতয ব্যাাংও।  

         কদাঝ: উধাত্তমূল াংরযাতথঢ ারচঝতপতত্তও। তচতটতধভ তপতত্তঙভ ২০০৫-০৬।  

 

উধরভভ াভতড লরঢ িষ্টঢই কতঔা বারে কব ২০০৭-০৮ 

অণ থঙভ ঙািা অন্যান্য অণ থঙভমূরল বরততযও অিতাদ 

ব্যঢীঢ াত থও ারচঝ খাঝতঢ তচতটতধভ ৫ যঢাাংয া ঢাভ 

তদরঘ ভরয়রঙ। বরততযও অিতাদরও প্রাতপ্ত তলরর তরঘদা 

ওভরম এ লাভ ২০০৮-০৯ অণ থঙভ লরঢ ২০১৩-১৪ ধব থন্ত ৪ 

যঢাাংরযভ দীরঘ ভরয়রঙ ঢর ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬  

২০১৬-১৭ অণ থঙরভ ঢা করি ৪ যঢাাংরযভ উধরভ 

তাঁতিরয়রঙ।  

ভওাতভ ঋড 

াফাতচও ওল্যারড ব্যয় তদ থাল, অপ্রঢযাতযঢ চরুতভ ব্যয় 

কফাওারমা, ততদরয়াক বৃতি, উন্নয়দ ধতভওল্পদা ব্যয় তদ থাল 

ইঢযাতত ওাভরড সৃষ্ট ারচঝ খাঝতঢ পূভডওরল্প ভওাভ 

অপযন্তভীড  বরততযও উৎ কণরও ঋড িলড ওরভ ণারও। 

২০১৫-১৬ অণ থঙরভ অপযন্তভীড উৎ লরঢ ভওারভভ গৃলীঢ 

ঋরডভ ধতভফাড (দীঝ) তাঁিায় ৩৫,২২২.৭ কওাটি ঝাওা, বা 

তচতটতধ’ভ ২.০ যঢাাংয। এ ফরয় ব্যাাংও ব্যস্থা কণরও 

ঋরডভ (দীঝ) ধতভফাড তঙম ২,৮১৪.৮ কওাটি ঝাওা এাং 

ব্যাাংও-তলর্ভ থঢ উৎ কণরও ঋরডভ ধতভফাড (ঞ্চয় 

অতথতপ্তরভভ স্কীফল) ৩৪,২০৬.০ কওাটি ঝাওা তঙম। ২০১৬-

১৭ অণ থঙরভভ কনব্রুয়াতভ, ২০১৬-১৭ কযরর দীঝ ঋরডভ 

ধতভফাড তাঁতিরয়রঙ  ১১,৮৫৩.২ কওাটি ঝাওা। ২০০৮-০৯ 

অণ থঙভ কণরও ২০১৬-১৭ অণ থঙরভভ কনব্রুয়াতভ, ২০১৭ 

ধব থন্ত অপযন্তভীড ততপন্ন উৎ কণরও ভওাভ গৃলীঢ ঋরডভ 

কতঢথাভা কমঔতঘত্র ৪.৬ এাং াভতড-৪.৮ -এ কতঔারদা লরমা: 

সারণি ৪.৮: অভ্যন্তরীি উৎস থেকে গৃহীত সরোণর ঋকির (নীট) গণতধারা 

(কোটি টাোয়) 

 

অথ থফছয 

 

ব্যাংক ব্যফস্থা যথরক গৃীত যকারযয ঋণ (নীট) ব্যাংক-ফতভূ থত উৎ 

যথরক গৃীত 

যকারযয ঋণ 

যকারযয যভাট    

অবেন্তযীণ ঋণ 

তজতডত’য 

তকযা অং 
ফাংরারদ ব্যাংক তপততর ব্যাংক যভাট ঋণ 

২০০৮-০৯ ২৯৫৮.২ ৮৩১৭.৯ ১১২৭৬.১ ৫৬৪৩.১ ১৬৯১৯.২ ২.৪ 

২০০৯-১০ -৬৬৩৪.৯ ২৮৪২.০ -৩৭৯২.৯ ১২৪১৯.৪ ৮৬২৬.৫ ১.১ 

২০১০-১১ ৯৭২৯.২ ৯১৫১.৫ ১৮৮৮০.৭ ২০৮৮.১ ২০৯৬৮.৮ ২.৩ 

২০১১-১২ ৫৯৬৩.৯ ১৩৩৪০.৯ ১৯৩০৪.৮ ২১৬০.৪ ২১৪৬৫.২ ২.০ 

২০১২-১৩ -৬৭৭৬.৬ ২৩৪৪৩.২ ১৬৬৬৬.৬ ৭৬৩৪.৮ ২৪৩০১.৪ ২.০ 

২০১৩-১৪ -১৭৪৯৭.৭ ২৪৭০৪.৯ ৭২০৭.২ ১৫৩৪৪.৩ ২২৫৫১.৫ ১.৭ 

২০১৪-১৫ -1821.9 6839.4 -8661.3 34680.3 26019.0 1.7 

2015-16 12548.7 -9733.9 2814.8 34206.0 35222.7  

2016-2017* -13845.7 -8318.4 -22164.0 34017.0 11853.2  

উৎ: াাংমারতয ব্যাাংও; * জুমাই-কনব্রুয়াতভ, ২০১৭ ধব থন্ত।  

 

-৬. 

-৪. 

-২. 

০. 

২. 

৪. 

৬. 

২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

তচ
তট

তধ
ভ
 য

ঢ
ও

ভ
া 
ল
াভ

  

অণ থ ঙভ 

তচতটতধভ যঢওভা লারভ ারচঝ পাভাম্য  অণ থায়দ 

 
াত থও ারচঝ পাভাম্য 

াত থও ারচঝ পাভাম্য 

(বরততযও অিতাদ ল)  

দীঝ অপযন্তভীড অণ থায়দ 

দীঝ বরততযও অণ থায়দ 

(অিতাদ ব্যঢীঢ) 

দীঝ বরততযও অণ থায়দ 

(অিতাদল) 
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            উৎ: াাংমারতয ব্যাাংও; * জুমাই-কনব্রুয়াতভ, ২০১৭ ধব থন্ত। 

 

বরততযও উৎ কণরও প্রাপ্ত ম্পত 

াম্প্রতঢও ঙভমূরলভ ারচরঝ বরততযও লায়ঢাভ ধভ 

তদপ থভঢা ক্রফহ্রাফাদ। এ ফয়ওারম ততপন্ন অণ থঙরভ ঋড 

 অিতারদভ ধতভফারডভ হ্রা বৃতি খঝরঙ। ঢর াাংমারতয 

ওর্তথও গৃলীঢ ঋরডভ আম  সুত ধতভরযাথ প্রতঢ ঙভ 

ক্রফান্বরয় ািরঙ। এরঢ ওরভ বরততযও উৎ কণরও প্রাপ্ত 

দীঝ ম্পরতভ প্রারলভ বৃতিভ কতঢ িণ, এফদতও ফারছ-

ফরধ্য হ্রা ধারে। াাংমারতয ওর্তথও বরততযও ঋরডভ সুত 

 আম ধতভরযারথভ তভড াভতড ৪.৯ -এ তন্নরয ওভা 

লরমা: 

 

 

াভতড ৪.৯  বরততযও উৎ কণরও গৃলীঢ ভওারভভ ঋড  অিতাদ িলড এাং আম  সুত ধতভরযাথ ধতভতস্থতঢ 

             (তফতময়দ ইউএ টমাভ) 

অণ থঙভ 

ঋড  অিতাদ িলড আম  সুত ধতভরযাথ দীঝ বরততযও প্রাল 

অিতাদ ঋড কফাঝ সুত আম কফাঝ 
আম ধতভরযাথ 

ধভঢী 

আম  সুত 

ধতভরযাথ ধভঢী 

১ ২ ৩ ৪(=২+৩) ৫ ৬ ৭(=৫+৬) ৮(=৪-৬) ৯(=৪-৭) 

২০১০-১১ ৭৪৫ ১০৩২ ১৭৭৭ ২০০ ৭২৯ ৯২৯ ১০৪৮ ৮৪৮ 

২০১১-১২ ৫৮৮ ১৫৩৮ ২১২৬ ১৯৭ ৭৭০ ৯৫৭ ১৩৫৭ ১১৬০ 

২০১২-১৩ ৭২৬ ২০৮৫ ২৮১১ ১৯৬ ৮৯৫ ১০৯১ ১৯৯৫ ১৭১৯ 

২০১৩-১৪ ৬৮১ ২৪০৪ ৩০৮৫ ২০৬ ১০৮৮ ১২৯৪ ১৯৯৭ ১৭৯১ 

২০১৪-১৫ ৫৫৭ ২৪৭২ ৩০২৯ ১৮৮ ৯০৯ ১০৯৭ ২১২০ ১৯৩২ 

২০১৫-১৬ ৫৩১ ৩০৩৩ ৩৫৬৪ ২০২ ৮৪৮ ১০৫০ ২৭১৬ ২৫১৪ 

২০১৬-১৭* ২২৪ ১৭২৪ ১৯৪৮ ১৪৩ ৫৬৫ ৭০৮ ১৩৮৩ ১২৪০ 

উৎঃ অণ থনদতঢও ম্পওথ তপাক, অণ থ ফন্ত্রডাময়। * কনব্রুয়াতভ ২০১৭ ধব থন্ত। 
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              কমঔতঘত্র ৪.৬: অপযন্তভীড উৎ লরঢ ভওারভভ গৃলীঢ ঋড 

াাংমারতয ব্যাাংও কণরও গৃলীঢ ঋড ঢনততম ব্যাাংও কণরও গৃলীঢ ঋড 

ব্যাাংও ব্যস্থা কণরও গৃলীঢ কফাঝ ঋড ব্যাাংও-তলর্ভ থঢ উৎ কণরও গৃলীঢ ঋড 

ভওারভভ কফাঝ অপযন্তভীড ঋড 

5১ 



tU
hiN

 

বরততযও উৎ কণরও প্রাপ্ত ম্পরতভ ঢয ও তরিরড ওরভ 

কতঔা বারে কব, ২০১৫-১৬ অণ থঙরভ বরততযও লায়ঢাভ 

ধতভফাড ৩,৫৬৪ তফতময়দ ফাতওথদ টমাভ বা পূ থঢী 

অণ থঙরভভ প্রাতপ্ত ৩,০২৯ তফতময়দ ফাতওথদ টমাভ লরঢ 

১৭.৬৬ যঢাাংয কতয। এ ফরয় তায় ধতভরযাথ তঙম ১,০৫০ 

তফতময়দ ফাতওথদ টমাভ বা পূ থঢী অণ থঙরভভ তায় ধতভরযাথ 

লরঢ ৪.২৮ যঢাাংয ওফ। নরম ২০১৫-১৬ অণ থঙরভ 

বরততযও লায়ঢাভ দীঝ প্রাল পূ থঢী অণ থঙভ লরঢ 

৩০.১২ যঢাাংয বৃতি কধরয়রঙ। ঘমতঢ ২০১৬-১৭ অণ থঙরভভ 

প্রণফ আঝ ফার অণ থাৎ কনব্রুয়াতভ, ২০১৭ ধব থন্ত কব ধতভফাড 

বরততযও লায়ঢা ধায়া ককরঙ ক তরঘদায় অণ থঙরভভ 

কযরর বরততযও ম্পরতভ দীঝ প্রাল ািরঢ ধারভ। 

 

 

 

                          উৎঃ অণ থনদতঢও ম্পওথ তপাক, অণ থ ফন্ত্রডাময়। * চািয়াতভ, ২০১৭ ধব থন্ত। 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫৮৮ 
৭২৬ ৬৮১ 

৫৭১ ৫৩১ 

২২৪ 

১৫৩৮ 

২০৮৫ 

২৪০৪ ২৪৭২ 

৩০৩৩ 

১৭২৪ 

২১২৬ 

২৮১১ 

৩০৮৫ ৩০৪৩ 

৩৫৬৪ 

১৯৪৮ 

০ 

৫০০ 

১০০০ 

১৫০০ 

২০০০ 

২৫০০ 

৩০০০ 

৩৫০০ 

৪০০০ 

২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

কমঔতঘত্রঃ ৪.৭ বরততযও ালারেভ কতঢথাভা 

অিতাদ 

ঋড 

কফাঝ  

তফ
তম

য়
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াভতড ৪.১০  এও দচরভ ারচঝ 

                                                                                         (অাংওমূল কওাটি ঝাওায়) 

তভড 

ারচঝ 

২০১৬-১৭ 
 প্রকৃঢ ২০১৫-১৬ 

ভাচস্ব প্রাতপ্ত (তভডী-১) ২৪২৭৫২ ১৪৫৯৬৬ 

ওভমূল ২১০৪০২ ১২৮৭৯৮ 

 চাঢীয় ভাচস্ব কাট থ তদয়ন্ত্রডাথীদ 

ওভমূল 

২০৩১৫২ 
১২৩৯৭৭ 

চাঢীয় ভাচস্ব কাট থ তলর্ভ থঢ ওভমূল ৭২৫০ ৪৮২১ 

ওভ ব্যঢীঢ প্রাতপ্ত ৩২৩৫০ ১৭১৬৭ 

বরততযও অিতাদ ৫৫১৬ ২৩২৪ 

কফাঝ প্রাতপ্ত ২৪৮২৬৮ ১৪৮২৯০ 

অিন্নয়দমূমও ব্যয় ২১৫৭৪৪ ১২৯৫২৬ 

 অিন্নয়দ ভাচস্ব ব্যয়  ১৮৮৯৬৬ ১১৮৯৯৪ 

 অপযন্তভীড ঋরডভ সুত ৩৮২৪০ ২৯৪৩৬ 

 বরততযও ঋরডভ সুত ১৭১১ ১৫৩৭ 

 অিন্নয়দ মূমথদ ব্যয়/২ ২৬৭৭৮ ১০৫৩৩ 

ঔাদ্য তলা/৩  - ৫৯৪ ২১৩১ 

ঋড  অতিফ (দীঝ)/৪  ৮৪২৮ ৯০৪৭ 

উন্নয়দমূমও  ব্যয় ১১০৭০০ ৭০৬৭৫ 

ভাচস্ব ারচঝ লরঢ অণ থায়দকৃঢ  উন্নয়দ 

ওফ থসূতঘ/৫  

৩৫৪ 
৫৭৭ 

এতটতধ তলর্ভ থঢ প্রওল্প  ৪১৪৭ ২৩৪৬ 

াতর থও উন্নয়দ ওফ থসূতঘ/৬  ১১০৭০০ ৬০৩৭৭ 

ওারচভ ততদফরয় ঔাদ্য ওফ থসূতঘ (এতটতধ 

তলর্ভ থঢ)  স্থাদান্তভ/৭  

১৮২৬ 
৩৭৭ 

কফাঝ-ব্যয়  ৩৪০৬০৫ ২০৪৩৮০ 

াফতিও খাঝতঢ ( অিতাদল) - ৯২৩৩৭ -৬৫২৪৫ 

(তচতটতধভ যঢওভা লাভ) - ৪.৭ -৪.৩ 

াফতিও খাঝতঢ (অিতাদ  ব্যঢীঢ) -৯৭৮৫৩ -৫৮,৪১৪ 

(তচতটতধভ যঢওভা লাভ) - ৫.০ - ৩.৯ 

       বরততযও ঋড-দীঝ ৩০৭৮৯ ৪,৯০৯ 

         বরততযও ঋড ৩৮,৯৪৭ ১১৯৯০ 

         বরততযও ঋড ধতভরযাথ - ৮১৫৮ -৭০৮২ 

অপযন্তভীড ঋড ৬১৫৪৮ ৫১১৬৯ 

  ব্যাাংতওাং ব্যস্থা লরঢ অণ থায়দ (দীঝ) ৩৮৯৩৮ ৫১৪ 

        তীখ থরফয়াতত ঋড (দীঝ) ২৮৯১০ ১১,৮৯৮ 

        স্বল্পরফয়াতত ঋড (দীঝ) ১০০২৮ -১১,৩৮৪ 

ব্যাাংও তলর্ভ থঢ ঋড (দীঝ) ২২,৬১০ ৫০৬৫৬ 

       চাঢীয় ঞ্চয় ওাব থক্রফ (দীঝ) ১৯৬১০ ২৮৭০৫ 

       অন্যান্য ৩০০০ ২১৯৫০ 

কফাঝ অণ থাংস্থাদ ৯২৩৩৭ ৫৬০৭৭ 

কফরফারভন্ডাফ আইরঝফঃ                 

তচতটতধ: 

১৯৬১০১৭ 
১৫১৩৬০০ 

                                 উৎঃ অণ থ তপাক । কদাঝ: তচতটতধভ তপতত্তঙভঃ ২০০৫-০৬।  
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ঞ্চভ ধ্যায় 

মুদ্রা ব্যফস্থানা এফং অর্থ িক ফাজায উন্নয়ন 

 
মূল্যস্ফীর্তকক নীয় ম িাকয় র্স্থর্তীর যাখা এফং র্ফর্নকয়াগ বৃর্িয ভাধ্যকভ কার্িত থ িননর্তক প্রবৃর্ি জিকন 

মুদ্রানীর্ত নুসৃত কে। চরর্ত ২০১৬-১৭ থ িফছকযয মুদ্রানীর্তকত মূল্যস্ফীর্তয াযকক  ৫.৮ তাংক ীর্ভত 

যাখায  রক্ষ্যভাত্রা র্নধ িাযণ কযা কয়কছ। মূল্যস্ফীর্তয ায কার্িত  ম িাকয় যাখায রকক্ষ্য ২০১৬-১৭ থ িফছকযয 

জন্য ব্যাক মুদ্রা ও র্যজাব ি মুদ্রায প্রবৃর্িয রক্ষ্যভাত্রা মথাক্রকভ ১৫.৫ তাং ও ১৪.০ তাংক র্নধ িাযণ কযা 

কয়কছ। ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফকল ফার্ল িক র্বর্িকত ব্যাক মুদ্রা যফযাকয প্রবৃর্িয ায ১৩.৩৫ তাং মা পূফ িফতী 

ফছকযয একআ ভকয় র্ছর ১৩.১১ তাং। ফপব্রুয়ার্য, ২০১৭ ফকল ফার্ল িক র্বর্িকত বযন্তযীণ ঋণ ও ফফযকার্য 

খাকত ঋকণয  প্রবৃর্ি য় মথাক্রকভ ১১.৯৩ তাং ও ১৫.৮৮ তাং মা পূফ িফতী ফছকযয একআ ভকয় র্ছর 

মথাক্রকভ ১১.০০ তাং ও ১৫.১১ তাং। ন্যর্দকক, অভানকতয বার্যত গড় সুদ ায এফং ঋকণয বার্যত 

গড় সুদ ায ক্রভাগতবাকফ হ্রাকয পকর ঋণ ও অভানকতয বার্যত গড় সুদ াকযয ব্যফধান (spread) ফপব্রুয়ার্য, 

২০১৬ ফকল ৪.৮১ তাং ফথকক হ্রা ফকয় ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফকল ৪.৬৯ তাংক দাঁড়ায়। ব্যাক মুদ্রায 

র্যভাণ র্জর্ডর্’য নুাকত ক্রভান্বকয় বৃর্ি াকে মা গত ২০১৫-১৬ থ িফছয ফকল ৫২.৯৮ তাংক 

দাঁর্ড়কয়কছ। এছাড়াও,অর্থ িক ফফা ফর্ঞ্চত ও তৃণমূর ম িাকয়য র্ফার জনাধাযণকক অর্থ িক ন্তর্ভ ির্িয 

(financial inclusion) অওতায় র্নকয় অায উয গুরুত্ব প্রদান কযা কে। ২০১৬-১৭ থ িফছকয উবয় 

প ুঁর্জফাজাকযয (ঢাকা স্টক এক্সকচঞ্জ ও চট্টগ্রাভ স্টক এক্সকচঞ্জ) মূল্যসূচক ও ফাজায মূরধকনয র্যভাণ বৃর্ি 

ফকয়কছ। প ুঁর্জফাজাকয াধাযণ র্ফর্নকয়াগকার্যকদয অস্থা র্পর্যকয় একন র্স্থর্তীর ও মথামথবাকফ র্যচারনায 

রকক্ষ্য র্ফর্বন্ন ংস্কাযমূরক ব্যফস্থা ব্যাত যকয়কছ।  

 

মুদ্রানীর্ত ও মুদ্রা ব্যফস্থানা 

মুদ্রানীর্তয মূর রক্ষ্য করা মূল্যস্ফীর্তকক নীয় ম িাকয় ফযকখ 

প্রকয়াজনীয় থ িায়কনয ভাধ্যকভ কার্িত  থ িননর্তক প্রবৃর্ি 

জিন ও কভ িংস্থান বৃর্িকত ায়তা কযা। ফার্ল িক গড় 

মূল্যস্ফীর্ত ৫.৮ তাংক ীর্ভত যাখা এফং ৭.২ তাং 

র্জর্ডর্ প্রবৃর্ি জিকনয রক্ষ্যভাত্রা র্নকয় ২০১৬-১৭ থ িফছয 

এয মুদ্রানীর্ত ফকৌর প্রণয়ন কযা কয়কছ। এ অকরাকক ব্যাক 

মুদ্রা এফং র্যজাব ি মুদ্রা বৃর্িয রক্ষ্যভাত্রা ধযা কয়কছ থ িফছয 

ফকল (জুন,২০১৭) মথাক্রকভ ১৫.৫ তাং এফং ১৪.০ 

তাং। ফ িকল প্রাপ্ত তথ্যানুমায়ী জুরাআ-ফপব্রুয়ার্য, ২০১৭ 

ভকয় ব্যাক মুদ্রায প্রবৃর্ি দাঁর্ড়কয়কছ ৪.৫৩ তাং, ফমখাকন 

র্ফগত থ িফছকযয একআ ভকয় ব্যাক মুদ্রায প্রবৃর্ি র্ছর 

৭.২৯ তাং। মূরত নীট বযন্তযীণ ম্পদ এফং নীট 

বফকদর্ক ম্পকদয ভন্থয প্রবৃর্িয পকর অকরাচয ভকয় 

ব্যাক মুদ্রায যফযাকয প্রবৃর্িয ায হ্রা ফকয়কছ। উকেখ্য, 

অভদার্ন প্রবৃর্িকত গর্তীরতা বৃর্ি, যপ্তার্ন প্রবৃর্িয শ্লথগর্ত 

এফং ফযর্ভট্যাকন্পয অন্তঃপ্রফা হ্রাকয কাযকণ জুরাআ-

ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ভকয় নীট বফকদর্ক ম্পকদয প্রবৃর্ি 

দাঁর্ড়কয়কছ ৮.৩১ তাং, ফমখাকন গত থ িফছকযয একআ 

ভকয় নীট বফকদর্ক ম্পকদয প্রবৃর্ি র্ছর ১৩.৪৫ তাং।  

 
 

যাজস্ব অকয়য উচ্চ প্রবৃর্ি এফং ব্যাংক-ফর্র্ভ িত উৎ 

(ঞ্চয়ত্র) কত যকাকযয রক্ষ্যভাত্রায র্তর্যি থ ি 

অযকণয পকর ২০১৬-১৭ থ িফছকযয প্রথভাকধ ি ব্যাংক ব্যফস্থা 

ফথকক যকাকযয ঋণ গ্রকণয র্যভাণ উকেখকমাগ্য াকয হ্রা 

ায়, মা যকার্য খাকত নীট ঋণ এফং নীট বযন্তযীণ 

ম্পকদয প্রবৃর্ি হ্রাক প্রবাফ ফপকর। ন্যর্দকক, জুরাআ-

ফপব্রুয়ার্য, ২০১৭ ভকয় ফফযকার্য খাকত ঋকণয প্রবৃর্ি গত 

ফছকযয একআ ভকয়য তুরনায় র্কছুটা ভন্থয করও 

ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফকল ফার্ল িক র্বর্িকত তা ১৫.৮৮ তাংক 

দাঁড়ায়, ফমখাকন ফপব্রুয়ার্য, ২০১৬ ফকল ফার্ল িক র্বর্িকত 

ফফযকার্য খাকত ঋকণয প্রবৃর্ি র্ছর ১৫.১১ তাং। উকেখ্য, 

২০১৬-১৭ থ িফছয  ফকল  ফফযকার্য খাকত ঋকণয প্রবৃর্ি 

প্রকক্ষ্ন র্ছর ১৬.৫ তাং। মূরত কৃর্ল উৎাদকনয নুকূর 

র্যর্স্থর্ত, অন্তজিার্তক ফাজাকয ণ্যমূকল্যয র্স্থর্তীরতা, 

প্রাজ্ঞ যাজস্ব নীর্ত এফং তকি মুদ্রানীর্ত বর্ি নুযকণয 

কাযকণ ২০১৬-১৭ থ িফছকযয প্রথভাধ ি ফকল মূল্যস্ফীর্তয 

র্নম্নমুখী ধাযা র্যরর্ক্ষ্ত য় এফং র্ডকম্বয ২০১৬ ফকল গড় 

ফার্ল িক মূল্যস্ফীর্ত মুদ্রানীর্তকত র্নধ িার্যত রক্ষ্যভাত্রা ৫.৮ 

তাংকয ফচকয়ও র্নকচ (৫.৫ তাংক) ফনকভ অক। ২০১৫-

১৬ থ িফছকযয র্িতীয়াকধ িয মুদ্রানীর্তকত ফদক র্ফর্নকয়াগ 
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ত্বযার্ন্বত কযায রকক্ষ্য ফাজাযর্বর্িক সুদাকযয াকথ 

াভঞ্জস্য ফযকখ ফযকা এফং র্যবা ি ফযকায সুদ ায ৫০ 

ফফর্ কয়ন্ট কভাকনা করও ব্যাংক ব্যফস্থায় র্ফদ্যভান ম িাপ্ত 

তাযল্য এফং মূল্যস্ফীর্তয র্নম্নগার্ভতায ফপ্রর্ক্ষ্কত ফযকা ও 

র্যবা ি ফযকায ায এ ফছয র্যফর্তিত যাখা কয়কছ। তকফ, 

ব্যাংক ব্যফস্থায় র্ফযাজভান তাযল্য, মূল্যস্ফীর্তয র্নম্নমুখী ধাযা 

এফং ব্যাংকগুকরায ভকধ্য প্রর্তকমার্গতা বৃর্িয ফপ্রর্ক্ষ্কত জুরাআ-

ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ভয়কাকর ব্যাংক ঋকণয সুদ াকয র্নম্নমুখী 

ধাযা র্যরর্ক্ষ্ত য়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

                                উৎ: ফাংরাকদ ব্যাংক। 

মুদ্রা ও ঋণ র্যর্স্থর্ত 

মুদ্রায সূচকমূকয গর্তধাযা 

২০১৬-১৭ থ িফছয এয ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফকল ফছযর্বর্িকত 

(year-on-year) র্যজাব ি মুদ্রা (Reserve Money), ব্যাক 

মুদ্রা (Broad Money) এফং ংকীণ ি মুদ্রায (Narrow 

Money) প্রবৃর্ি ফকয়কছ। অকরাচয ভকয় যকার্য খাকত  

ঋকণয প্রবৃর্ি হ্রা ফকরও ফফযকার্য খাকত ঋকণয প্রবৃর্ি 

বৃর্িয পকর ব্যাক মুদ্রা প্রবৃর্ি কয়কছ। উকেখ্য, থ িফছয 

২০১৫-১৬ ফকল জনাধাযকণয াকত থাকা কাকযর্ন্প ও মুদ্রায 

ব্যাক প্রবৃর্িয (৩৮.৮১ তাং) পকর ংকীণ ি মুদ্রায 

উকেখকমাগ্য প্রবৃর্ি ঘকটকছ।  াযর্ণ ৫.১-এ মুদ্রায সূচকমূকয 

গর্তধাযা ফদখাকনা করা: 

 

াযর্ণ ৫.১: মুদ্রায সূচকমূকয গর্তধাযা 

(কভয়াদ ফকল ফছযর্বর্িকত তকযা র্যফতিন) 

সূচক ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ফপব্রুয়ার্য,১৬ ফপব্রুয়ার্য,১৭ 

ংকীণ ি মুদ্রা ১৭.১৮ ৬.৪২ ১২.৬৫ ১৪.৬০ ১৩.৫৩ ৩২.১০ ১৬.১৪ ১৮.৭৭ 

ব্যাক মুদ্রা ২১.৩৪ ১৭.৩৯ ১৬.৭১ ১৬.০৯ ১২.৪২ ১৬.৩৫ ১৩.১১ ১৩.৩৫ 

র্যজাবি মুদ্রা ২১.০৩ ৮.৯৯ ১৫.০২ ১৫.৪৬ ১৪.৩৩ ৩০.১২ ১৫.৫১ ১৮.২৬ 

    উৎ: ফাংরাকদ ব্যাংক। 

 

ংকীণ ি মুদ্রা (এভ১) 

২০১৫-১৬ থ িফছয ফকল ংকীণ ি মুদ্রা ৩২.১০ তাং বৃর্ি 

ায়, ২০১৪-১৫ থ িফছয ফকল এ বৃর্িয ায র্ছর ১৩.৫৩ 

তাং।  ২০১৬-১৭ থ িফছয এয ফপব্রুয়ার্য ফকল ংকীণ ি 

মুদ্রা যফযা বৃর্ি ফকয়কছ ১৮.৭৭ তাং মা পূফ িফতী 

থ িফছকযয একআ ভকয় র্ছর ১৬.১৪ তাং। ২০১৬-১৭ 

থ িফছকযয ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফকল ংকীণ ি মুদ্রায উাদাকনয 

ভকধ্য জনাধাযকণয াকত থাকা কাকযর্ন্প ফনাট ও মুদ্রা 

(ব্যাংক-ফর্র্ভ িত মুদ্রা) ১৯.৫১ তাং ও তরর্ফ অভানত  

 

১৭.৮৪ তাং বৃর্ি ায়। পূফ িফতী থ িফছকযয একআ ভকয় 

জনাধাযকণয াকত থাকা কাকযর্ন্প ফনাট ও মুদ্রা (ব্যাংক-

ফর্র্ভ িত মুদ্রা) ১৩.৩৩ তাং এফং তরর্ফ অভানত ১৯.৮৯ 

তাং বৃর্ি ফকয়র্ছর । 

ব্যাক মুদ্রা (এভ ২)  

ব্যাক মুদ্রায (এভ২) র্স্থর্ত জুন ২০১৬ ফকল ৯,১৬,৩৭৭.৯ 

ফকাটি টাকায় দাঁড়ায়, মা  জুন ২০১৫ ফকল ৭,৮৭,৬১৩.৭ 

ফকাটি টাকা র্ছর। ২০১৬-১৭ থ িফছয এয ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ 

ফকল ব্যাক মুদ্রা পূফ িফতী ফছকযয একআ ভকয়য তুরনায় 

১৩.৩৫ তাং বৃর্ি ফকয় ৯,৫৭,৮৮৬.৫ ফকাটি টাকায় 
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দাঁড়ায়। পূফ িফতী ফছকযয একআ ভকয় এ বৃর্িয ায র্ছর 

১৩.১১ তাং। ব্যাক মুদ্রায উাদান করা ংকীণ ি মুদ্রা ও 

ফভয়ার্দ অভানত। অকরাচয থ িফছকযয ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফকল 

পূফ িফতী ফছকযয একআ ভকয়য তুরনায় ফভয়ার্দ অভানত 

১২.০০ তাং বৃর্ি ায় মা ফপব্রুয়ার্য,২০১৬ ফকল ১২.৩৮ 

তাং বৃর্ি ফকয়র্ছর। 

াযর্ণ- ৫.২-এ ব্যাক মুদ্রায (এভ২) উাদানগুকরায 

তুরনামূরক ফস্থা এফং ফরখর্চত্র ৫.১ ও ৫.২ এ মথাক্রকভ 

ব্যাক মুদ্রা (এভ২) র্যফতিকনয কাযণসূচক উাদানগুকরায 

গর্তধাযা ও উাদানর্বর্িক তকযা র্ফবাজন উস্থান কযা 

করা: 

াযর্ণ ৫.২: মুদ্রা ও ঋণ র্যর্স্থর্ত 

সূচক জুন, ২০১৩ জুন, ২০১৪ জুন, ২০১৫ জুন, ২০১৬ ফপব্রুয়ার্য১৬ ফপব্রুয়ার্য১৭ 
ফভয়াদ ফকল র্স্থর্ত (ককাটি টাকা) 

১.  নীট বফকদর্ক ম্পদ ১১৩২৫০.১ ১৬০০৫৬.৬ ১৮৯২২৮.৮ ২৩৩১৩৫.৬ ২১৪৬৭০.৬ ২৫২৪৯৮.৩ 
২.  নীট বযন্তযীণ ম্পদ ৪৯০২৫৫.৩ ৫৪০৫৬৬.৯ ৫৯৮৩৮৪.৯ ৬৮৩২৪২.৩ ৬৩০৩৬৫.৪ ৭০৫৩৮৮.২ 
     ক) বযন্তযীণ ঋণ

১/

      ৫৭১৭৩৭.১ ৬৩৭৯০৬.২ ৭০১৫২৬.৫ ৮০১২৮০.১ ৭৪৭৬৭২.৬ ৮৩৬৮৮০.২ 
         ১) যকার্য খাত (নীট) ১১০১২৪.৬ ১১৭৫২৯.৪ ১১০২৫৭.৩ ১১৪২১৯.৬ ১০২৬৯২.২ ৯৩৫২৫.৬ 
         ২) যাষ্ট্রায়ি খাত ৯৪৫৫.৩ ১২৭৩৬.৯ ১৬৬৬৯.৮ ১৬০৫১.১ ১৭০১৯.৯ ১৫৬৫৩.৬ 
         ৩) ফফযকার্য খাত ৪৫২১৫৭.২ ৫০৭৬৩৯.৯ ৫৭৪৫৯৯.৪ ৬৭১০০৯.৪ ৬২৭৯৬০.৫ ৭২৭৭০১.০ 
    (খ) ন্যান্য ম্পদ (নীট) -৮১৪৮১.৮ -৯৭৩৩৯.৩ -১০৩১৪১.৬ -১১৮০৩৭.৮ -১১৭৩০৭.২ -১৩১৪৯২.০ 
৩. ংকীণ ি মুদ্রা (এভ১) ১২৩৬০৩.১ ১৪১৬৪৫.১ ১৬০৮১৩.৮ ২১২৪৩০.৭ ১৬৮৯৯৭.৪ ২০০৭১১.৩ 
      ক) জনাধাযকণয াকত থাকা   

কাকযর্ন্প ফনাট ও মুদ্রা 
৬৭৫৫২.৯ ৭৬৯০৮.৪ ৮৭৯৪০.৮ ১২২০৭৪.৫ ৯৪১৩৭.৪ ১১২৪৯৯.৭ 

       খ) তরর্ফ অভানত
২/

 ৫৬০৫০.২ ৬৪৭৩৬.৭ ৭২৮৭৩.০ ৯০৩৫৬.২ ৭৪৮৬০.০ ৮৮২১১.৬ 
৪. ফভয়ার্দ অভানত ৪৭৯৯০২.৩ ৫৫৮৯৭৮.৪ ৬২৬৭৯৯.৯ ৭০৩৯৪৭.২ ৬৭৬০৩৮.৬ ৭৫৭১৭৫.২ 
৫. ব্যাক মুদ্রা (এভ২){(১)+(২) 

থফা (৩)+(৪)} 
৬০৩৫০৫.৪ ৭০০৬২৩.৫ ৭৮৭৬১৩.৭ ৯১৬৩৭৭.৯ ৮৪৫০৩৬.০ ৯৫৭৮৮৬.৫ 

তকযা র্যফতিন (%) 

১. নীট বফকদর্ক ম্পদ ৪৩.৬৮ ৪১.৩৩ ১৮.২৩ ২৩.২০ ২৫.১০ ১৭.৬২ 
২.  নীট বযন্তযীণ ম্পদ ১১.৮৬ ১০.২৬ ১০.৭০ ১৪.১৮ ৯.৫৩ ১১.৯০ 
     ক) বযন্তযীণ ঋণ   ১১.০২ ১১.৫৭ ৯.৯৭ ১৪.২২ ১১.০০ ১১.৯৩ 
          ১) যকার্য খাত (নীট)  ২০.০৫ ৬.৭২ -৬.১৯ ৩.৫৯ -৭.২৪ -৮.৯৩ 
          ২) যাষ্ট্রায়ি খাত -৩৮.৩৭ ৩৪.৭১ ৩০.৮৮ -৩.৭১ -১.৮৫ -৮.০৩ 
          ৩) ফফযকার্য খাত ১০.৮৫ ১২.২৭ ১৩.১৯ ১৬.৭৮ ১৫.১১ ১৫.৮৮ 
    (খ) ন্যান্য ম্পদ (নীট) ৬.২৬ ১৯.৪৬ ৫.৯৬ ১৪.৪৪ ১৯.৬০ ১২.০৯ 
৩. ংকীণ ি মুদ্রা (এভ১) ১২.৬৫ ১৪.৬০ ১৩.৫৩ ৩২.১০ ১৬.১৪ ১৮.৭৭ 
      ক) জনাধাযকণয াকত থাকা   

কাকযর্ন্প ফনাট ও মুদ্রা 
১৫.৬৪ ১৩.৮৫ ১৪.৩৪ ৩৮.৮১ ১৩.৩৩ ১৯.৫১ 

       খ) তরর্ফ অভানত ৯.২৫ ১৫.৫০ ১২.৫৭ ২৩.৯৯ ১৯.৮৯ ১৭.৮৪ 
৪. ফভয়ার্দ অভানত ১৭.৮০ ১৬.৪৮ ১২.১৩ ১২.৩১ ১২.৩৮ ১২.০০ 
৫. ব্যাক মুদ্রা (এভ২) {(১)+(২) 

থফা (৩)+(৪)} 

১৬.৭১ ১৬.০৯ ১২.৪২ ১৬.৩৫ ১৩.১১ ১৩.৩৫ 

উৎ:  ফাংরাকদ ব্যাংক, ফনাট: ১/ পর্ঞ্জর্ভত সুদ ন্তর্ভ িি, ২/ ন্যান্য অর্থ িক প্রর্তষ্ঠান ও যকার্য একজর্ন্পগুকরায অভানত ন্তর্ভ িি 
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বযন্তযীণ ঋণ  

২০১৫-১৬ থ িফছয ফকল বযন্তযীণ ঋণ বৃর্ি ফকয়র্ছর 

১৪.২২ তাং, পূফ িফতী থ িফছকয এ বৃর্িয ায র্ছর ৯.৯৭ 

তাং। ২০১৬-১৭ থ িফছকযয ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফকল ফভাট 

বযন্তযীণ ঋণ ১১.৯৩ তাং বৃর্ি ায়, পূফ িফতী 

থ িফছকযয একআ ভকয় বৃর্িয ায র্ছর ১১.০০ তাং। 

২০১৬-১৭ থ িফছয এয ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফকল ফফযকার্য 

খাকত ঋকণয প্রবৃর্ি দাঁড়ায় ১৫.৮৮ তাং, পূফ িফতী 

থ িফছকযয একআ ভকয় এ প্রবৃর্িয ায র্ছর ১৫.১১ 

তাং। অকরাচয ভকয় যকার্য খাকত নীট ঋণ হ্রা ায় 

৮.৯৩ তাং মা পূফ িফতী থ িফছকযয একআ ভকয় তা ৭.২৪ 

তাং হ্রা ফকয়র্ছর।  ২০১৬-১৭ থ িফছকযয 

ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফকল যকার্য খাকতয নীট ঋকণয র্যভাণ 

ফভাট বযন্তযীণ ঋকণয প্রায় ১১.১৮ তাং। ফফযকার্য 

খাকত ঋকণয র্যভাণ ফভাট বযন্তযীণ ঋকণয প্রায় ৮৬.৯৫ 

তাং, মা জুন ২০১৬ ফকল ৮৩.৭৪ তাং র্ছর।  

 

র্যজাব ি মুদ্রা 

২০১৫-১৬ থ িফছয ফকল র্যজাব ি মুদ্রায র্স্থর্ত ১,৯৩,২০১.০ 

ফকাটি টাকায় দাঁড়ায়, মা ২০১৪-১৫ থ িফছয ফকল 

১,৪৮,৪৮২.০ ফকাটি টাকা র্ছর। জুন ২০১৫ এয তুরনায় জুন 

২০১৬ ফকল র্যজাব ি মুদ্রা ৩০.১২ তাং বৃর্ি ফকয়র্ছর, 

পূফ িফতী থ িফছকয এ বৃর্িয ায র্ছর ১৪.৩৩ তাং।  

২০১৫-১৬ থ িফছয ফকল ফাংরাকদ ব্যাংককয নীট 

বফকদর্ক ম্পদ ২৩.৪০ তাং বৃর্ি ায়, মা পূফ িফতী 

থ িফছকযয ফকল ২০.২৭ তাং বৃর্ি ফকয়র্ছর।     

২০১৬-১৭ থ িফছয এয ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফকল ফাংরাকদ 

ব্যাংককয নীট বফকদর্ক ম্পদ ১৮.৩০ তাং বৃর্ি ায়; 

ফপব্রুয়ার্য,২০১৬ ফকল এ প্রবৃর্িয ায র্ছর ২৬.২০ তাং। 

ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফকল র্যজাব ি মুদ্রা ১৮.২৬ তাং বৃর্ি 

ায়, পূফ িফতী থ িফছকযয একআভকয় এ বৃর্িয ায র্ছর 

১৫.৫১ তাং। উাদানর্বর্িক র্যজাব ি মুদ্রায র্ফস্তার্যত 

র্ফফযণ াযর্ণ ৫.৩-এ এফং উৎর্বর্িক র্যজাব ি মুদ্রা 

র্যর্স্থর্ত াযর্ণ ৫.৪ -এ উস্থান কযা করা:  

াযর্ণ ৫.৩: র্যজাব ি মুদ্রায উাদানমূ 

র্যজাব ি মুদ্রায উাদান জুন,২০১৩ জুন, ২০১৪ জুন, ২০১৫ জুন, ২০১৬ ফপব্রুয়ার্য,১৬ ফপব্রুয়ার্য,১৭ 

                           ফভয়াদ ফকল র্স্থর্ত (ককাটি টাকা) 

১. আসুযকৃত মুদ্রা/কনাট ৭৫৩৭২.৩ ৮৫৪৮৫.২ ৯৮১৫৩.৯ ১৩২৩০৪.৯ ১০৩৭৬৪.৮ ১২৩৫০৭.৮ 

২. তপর্র্র ব্যাংকমূ কতৃিক ফাংরাকদ ব্যাংকক 

র্স্থর্ত 

৩৬৮০৩.৪ ৪৩৯৯৭.৭ ৪৯৮৩৮.৯ ৬০২৯৯ ৫৭৩৯৪.৯ ৬৭১০৫.২ 

৩. ন্যান্য অর্থ িক প্রর্তষ্ঠান কতৃিক ফাংরাকদ ব্যাংকক 

র্স্থর্ত 

৩১৩.৭ ৩৯২.৪ ৪৮৯.২ ৫৯৭.১ ৫৬৩.৩ ৬৩৯.৯ 

৪. র্যজাব ি মুদ্রা (১+২+৩) ১১২৪৮৯.৪ ১২৯৮৭৫.৩ ১৪৮৪৮২.০ ১৯৩২০১.০ ১৬১৭২৩.০ ১৯১২৫২.৯ 

তকযা র্যফতিন (%) 

১. আসুযকৃত মুদ্রা/কনাট ১৬.১৪ ১৩.৪২ ১৪.৮২ ৩৪.৭৯ ১২.২২ ১৯.০৩ 

২. তপর্র্র ব্যাংকমূ কতৃিক ফাংরাকদ ব্যাংকক 

র্স্থর্ত ১২.৬৮ ১৯.৫৫ ১৩.২৮ ২০.৯৯ ২১.৮৮ ১৬.৯২ 

৩. ন্যান্য অর্থ িক প্রর্তষ্ঠান কতৃিক ফাংরাকদ ব্যাংকক 

র্স্থর্ত ২৮.৬২ ২৫.০৯ ২৪.৬৭ ২২.০৬ ২৩.১৩ ১৩.৬০ 

৪. র্যজাব ি মুদ্রা ১৫.০২ ১৫.৪৬ ১৪.৩৩ ৩০.১২ ১৫.৫১ ১৮.২৬ 

াযর্ণ ৫.৪: র্যজাব ি মুদ্রায উৎ 

র্যজাবি মুদ্রায উৎ  জুন, ২০১৩ জুন, ২০১৪ জুন, ২০১৫ জুন, ২০১৬ ফপব্রুয়ার্য,১৬ ফপব্রুয়ার্য,১৭ 
                              ফভয়াদ ফকল র্স্থর্ত (ককাটি টাকা) 

১. ফাংরাকদ ব্যাংককয নীট বফকদর্ক ম্পদ ১০৩২৪৬.০ ১৪৭৪৯৬.৬ ১৭৭৩৯৩.৭ ২১৮৯০৪.১ ২০৩০৩২.৪ ২৪০১৯১.৫ 

২. ফাংরাকদ ব্যাংককয নীট বযন্তযীণ ম্পদ ৯২৪৩.৪ -১৭৬২১.৩ -২৮৯১১.২ -২৫৭০২.৮ -৪১৩০৯.৪ -৪৮৯৩৮.৬ 

ক. ফাংরাকদ ব্যাংককয দার্ফ ৪২৮২২.৭ ১৫৫৯৫.২ ১৩২৭৬.১ ২৬৩৮০.৫ ১৩৯৬২.২ ১১৩৩৮.৫ 

      ক.১. যকাকযয র্নকট ২৭০৬৯.০ ৩৮৪০.৬ ৮১০.৫ ১৩৩৭৩.৭ ১১০০.৯ -৪৭০.৩ 

      ক.২. ন্যান্য যাষ্ট্রায়ি খাকতয র্নকট ১৩৫৪.৫ ১২০২.৭ ২১৬০.৮ ২০১৫.৫ ২০৮১.৪ ১৮৭১.৩ 

      ক.৩. তপর্র্র ব্যাংকগুকরায র্নকট ১০২১৯.০ ৬২৭৯.২ ৫৬৫৯.২ ৬০২৪.৪ ৫৯৫৬.৫ ৫০৯৭.৫ 

      ক.৪.-ব্যাংক অভানতগ্রণকাযী ংস্থায 

র্নকট 

৪১৮০.২ ৪২৭২.৭ 

৪৬৪৫.৬ 
৪৯৬৬.৯ 

৪৮২৩.৪ 
৪৮৪০.০ 

খ. ন্যান্য ম্পদ (নীট) -৩৩৫৭৯.৩ -৩৩২১৬.৫ -৪২১৮৭.৩ -৫২০৮৩.৩ -৫৫২৭১.৬ -৬০২৭৭.১ 
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র্যজাবি মুদ্রায উৎ  জুন, ২০১৩ জুন, ২০১৪ জুন, ২০১৫ জুন, ২০১৬ ফপব্রুয়ার্য,১৬ ফপব্রুয়ার্য,১৭ 

৩. র্যজাব ি মুদ্রা (১+২) ১১২৪৮৯.৪ ১২৯৮৭৫.৩ ১৪৮৪৮২.৫ ১৯৩২০১.৩ ১৬১৭২৩.০ ১৯১২৫২.৯ 
                                       তকযা র্যফতিন (%) 

১. ফাংরাকদ ব্যাংককয নীট বফকদর্ক ম্পদ ৪৯.৭৮ ৪২.৮৬ ২০.২৭ ২৩.৪০ ২৬.২০ ১৮.৩০ 

২. ফাংরাকদ ব্যাংককয নীট বযন্তযীণ ম্পদ -৬৭.৯৯ -২৯০.৬৪ ৬৪.০৭ -১১.১০ -৩৬৭.৬২ ১৮.৪৭ 

ক. ফাংরাকদ ব্যাংককয দার্ফ -৩৪.৩৮ -৬৩.৫৮ -১৪.৮৭ ৯৮.৭১ -৭৩.৭৯ -১৮.৭৯ 

ক.১. যকাকযয র্নকট -২৮.৪৯ -৮৫.৮১ -৭৮.৯০ ১৫৫০.০৬ -১১৬.৮৮ -১৪২.৭২ 

ক.২. ন্যান্য যাষ্ট্রায়ি খাকতয র্নকট ১৪.৬০ -১১.২১ ৭৯.৬৬ -৬.৭২ ০.৫২ -১০.০৯ 

ক.৩. তপর্র্র ব্যাংকগুকরায র্নকট -৫৪.৮৪ -৩৮.৫৫ -৯.৮৭ ৬.৪৫ -২১.০০ -১৪.৪২ 

ক.৪.-ব্যাংক অভানতগ্রণকাযী ংস্থায 

র্নকট ১৬.১৬ ২.২১ ৮.৭৩ ৬.৯২ ৫.৩৪ ০.৩৪ 

খ. ন্যান্য ম্পদ (নীট) -৭.৭২ -১.০৮ ২৭.০১ ২৩.৪৬ ৪৬.০৮ ৯.০৬ 

৩. র্যজাব ি মুদ্রা ১৫.০২ ১৫.৪৬ ১৪.৩৩ ৩০.১২ ১৫.৫১ ১৮.২৬ 

 উৎ: ফাংরাকদ ব্যাংক।   

 

াযর্ণ ৫.৪ কত ফদখা মাকে ফম,  ২০১৫-১৬ থ িফছয ফকল 

যকাকযয র্নকট ফাংরাকদ ব্যাংককয দার্ফ ১২,৫৬৩.২ 

ফকাটি টাকা বৃর্ি ায়, মা ২০১৪-১৫ থ িফছয ফকল 

৩,০৩০.১ ফকাটি টাকা হ্রা ফকয়র্ছর। এ ভকয় তপর্র্র 

ব্যাংকমূকয র্নকট ফাংরাকদ ব্যাংককয দার্ফ ৬.৪৫ 

তাং বৃর্ি ায়, মা ২০১৪-১৫ থ িফছয এ ৯.৮৭ তাং 

হ্রা ফকয়র্ছর। ২০১৬-১৭ থ িফছয এয ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ 

ফকল যকাকযয র্নকট ফাংরাকদ ব্যাংককয দার্ফ ১৪২.৭২ 

তাং হ্রা ায় মা পূফ িফতী ফছকযয একআ ভকয় ১১৬.৮৮ 

তাং হ্রা ফকয়র্ছর। এ ভকয় তপর্র্র ব্যাংকমূকয 

র্নকট ফাংরাকদ ব্যাংককয দার্ফ ১৪.৪২ তাং হ্রা ায়, 

মা পূফ িফতী ফছকযয একআ ভকয় ২১.০০ তাং হ্রা 

ফকয়র্ছর। একআ ভকয় ন্যান্য যাষ্ট্রীয় খাকতয র্নকট 

ফাংরাকদ ব্যাংককয দার্ফ ১০.০৯ তাং হ্রা ায়, মা 

পূফ িফতী ফছকযয একআ ভকয় ০.৫২ তাং বৃর্ি ফকয়র্ছর। 

 

মুদ্রায গুণক (Money Multiplier) 

থ িফছয ২০১৫-১৬ এ র্যজাব ি মুদ্রায তুরনায় ব্যাক মুদ্রায 

প্রবৃর্ি কভ ওয়ায় ব্যাক মুদ্রা গুণক জুন ২০১৫ ফকলয 

৫.৩০৪ ফথকক হ্রা ফকয় জুন ২০১৬ ফকল ৪.৭৪৩ এ 

দাঁড়ায়।  ২০১৬-১৭ থ িফছয এয ফপব্রুয়ার্য ভা ফকল মুদ্রা 

গুণক ৫.০০৮ এ দাঁড়ায়। ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফকল র্যজাব ি-

অভানত নুাত ০.০৯৪ এফং মুদ্রা-অভানত নুাত 

০.১৩৩ য়। 

 

মুদ্রায অয় গর্ত (Income Velocity of Money) 

মুদ্রায অয় গর্ত ক্রভাগত হ্রা ফকয়  ২০১৫-১৬ থ িফছয 

ফকল ১.৮৯ তাংক দাঁড়ায় মা থ িনীর্তকত ক্রভফধ িভান 

মুদ্রায়ন (monetisation) র্নকদ ি ককয। াযর্ণ ৫.৫ এফং 

ফরখর্চত্র ৫.৩-এ র্জর্ডর্’য তকযা াকয ব্যাক মুদ্রায 

গর্তধাযা ফদখাকনা করা:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        উৎ: ফাংরাকদ ব্যাংক। 
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াযর্ণ ৫.৫:মুদ্রায অয় গর্তধাযা 

                                                                                                                                                                     (র্ফর্রয়ন টাকায়) 

থ িফছয চরর্ত ফাজায মূকল্য 

ফভাট ফদজ 

উৎাদন (GDP) 

ব্যাক মুদ্রা (M2) 

 

মুদ্রায অয় গর্ত 

(GDP/M2) 

ব্যাক মুদ্রায (র্জর্ডর্’য 

তকযা ায) 

২০১০-১১ ৯১৫৮.৩ ৪৪০৫.২ ২.০৮ ৪৮.১০ 

২০১১-১২ ১০৫৫২.০ ৫১৭১.১ ২.০৪ ৪৯.০১ 

২০১২-১৩ ১১৯৮৯.২ ৬০৩৫.১ ১.৯৯ ৫০.৩৪ 

২০১৩-১৪ ১৩৪৩৬.৭ ৭০০৬.২ ১.৯২ ৫২.১৪ 

২০১৪-১৫
 

১৫১৫৮.০২ ৭৮৭৬.১ ১.৯২ ৫২.০৪ 

২০১৫-১৬
 া ১৭২৯৫.৭ ৯১৬৩.৭৮ ১.৮৯ ৫২.৯৮ 

২০১৬-১৭(ফপব্রুয়ার্য)
 া - ৯৫৭৮.৮৭ - - 

            া=াভর্য়ক,  
/১
 = ফপব্রুয়ার্য ২০১৬। 

 

াযর্ণ ৫.৫ কত ফদখা মাকে ফম মুদ্রায অয় গর্ত ২০১০-১১ 

থ িফছয ফকলয ২.০৮ থ িফছয ফথকক ক্রভাগত হ্রা ফকয় 

২০১৫-১৬ ফকল ১.৮৯-এ দাঁর্ড়কয়কছ, মা ২০১৪-১৫ 

থ িফছকয র্ছর ১.৯২। মূরত ব্যাক মুদ্রায প্রবৃর্িয ায 

চরর্ত ফাজায মূকল্যয র্জর্ডর্য প্রবৃর্িয াকযয ফচকয় ফফর্ 

কে ফকর মুদ্রায অয় গর্ত ক্রভাগত হ্রা াকে এফং এ 

কাযকণআ র্জর্ডর্য তকযা াকয ব্যাক মুদ্রা ক্রভাগত বৃর্ি 

াকে। 

সুকদয ায র্যর্স্থর্ত 

ব্যাংকগুকরায ভকধ্য প্রর্তকমার্গতামূরক র্যকফ সৃর্িয 

ভাধ্যকভ সুকদয ায ফমৌর্িকীকযকণ ফাংরাকদ ব্যাংককয 

ভকয়াকমাগী র্নকদ িনা প্রদান ব্যাত যকয়কছ। এছাড়া, 

উচ্চতয ঝুঁর্কফাী ফবািা ঋণ (কক্রর্ডট কাড ি ঋণ) ও 

এএভআ ঋণ ছাড়া ন্যান্য খাকত এফং অভানকতয বার্যত 

গড় সুদ াকযয ব্যফধান ফা intermediation spread 

র্নম্নতয এক ংক (lower single digit) থ িাৎ ৫ 

তাং ম িাকয় ীর্ভত যাখায জন্য ব্যাংকগুকরাকক 

র্নকদ িনা প্রদান কযা কয়কছ। াম্প্রর্তক ভকয় ঋণ প্রদাকনয 

সুকদয ায এফং অভানকতয সুকদয ায ক্রভ হ্রা ফকয়কছ। 

ঋকণয বার্যত গড় সুদ ায ফপব্রুয়ার্য, ২০১৫ ফকল ১২.২৩ 

তাং র্ছর, মা র্কছুটা হ্রা ফকয় ফপব্রুয়ার্য,২০১৬ ফকল 

১০.৯১ তাংক দাঁড়ায়। ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফকল তা অকযা 

হ্রা ফকয় ৯.৭৭ তাংক দাঁড়ায়। একআবাকফ, অভানকতয 

বার্যত গড় সুদ ায ফপব্রুয়ার্য ২০১৫ ফকল ৭.১৯ তাং 

র্ছর মা, ফপব্রুয়ার্য, ২০১৬ ফকল হ্রা ফকয় ৬.১০ তাংক 

দাঁড়ায় এফং অভানকতয বার্যত গড় সুদ ায ফপব্রুয়ার্য, 

২০১৭ ফকল অযও হ্রা ফকয় ৫.০৮ তাংক দাঁড়ায়। 

ফপব্রুয়ার্য ২০১৫ ফকলয ঋণ ও অভানকতয বার্যত গড় সুদ 

াকযয ব্যফধান (spread) ৫.০৪ তাং ফথকক হ্রা ফকয় 

ফপব্রুয়ার্য, ২০১৬ ফকল ৪.৮১ তাংক দাঁড়ায়। অভানকতয 

বার্যত গড় সুদ ায এফং ঋকণয বার্যত গড় সুদ ায 

ক্রভাগতবাকফ হ্রাকয পকর ঋণ ও অভানকতয বার্যত গড় 

সুদ াকযয ব্যফধান (spread) ফপব্রুয়ার্য, ২০১৬ ফকলয 

৪.৮১ তাং ফথকক হ্রা ফকয় ফপব্রুয়ার্য, ২০১৭ ফকল 

৪.৬৯ তাংক দাঁড়ায়। ফপব্রুয়ার্য ২০১৫ ফথকক ফপব্রুয়ার্য, 

২০১৭ ম িন্ত ভার্বর্িক ঋকণয বার্যত গড় সুদ ায, 

অভানকতয বার্যত গড় সুদ ায এফং ঋণ ও অভানকতয 

বার্যত গড় সুদ াকযয ব্যাফধান ফরখর্চত্র- ৫.৪-এ ফদখাকনা 

করাঃ 

      উৎ: ফাংরাকদ ব্যাংক। 
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অর্থ িক ফাজায ব্যফস্থানা 

ফাংরাকদকয অর্থ িক ফাজায মূরত ব্যাংক ও ব্যাংক-

ফর্র্ভ িত ন্যান্য অর্থ িক প্রর্তষ্ঠান এফং প ুঁর্জফাজায র্নকয় 

গঠিত, মায ভকধ্য যকয়কছ যাষ্ট্র ভার্রকানাধীন ফার্ণর্জযক 

ব্যাংক (SOCBs), ফফযকার্য ফার্ণর্জযক ব্যাংক (PCBs), 

র্ফকদর্ ফার্ণর্জযক ব্যাংক (FCBs), যকার্য 

ভার্রকানাধীন র্ফকলার্য়ত ব্যাংক (SBs), ব্যাংক-ফর্র্ভ িত 

অর্থ িক প্রর্তষ্ঠান (NBFIs), আনকবস্টকভন্ট কক িাকযন ফ 

ফাংরাকদ (ICB), াউজ র্ফর্ডং র্পন্যান্প কক িাকযন 

(HBFC) এফং ফাংরাকদ র্র্কউর্যটিজ এন্ড এক্সকচঞ্জ 

কক িাকযন (BSEC)। 

 

 

ব্যাংর্কং খাত 

ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ এয তথ্য নুমায়ী ফাংরাকদক ফভাট ৫৬টি 

তপর্র্র ব্যাংক যকয়কছ, মায ভকধ্য ৬টি যাষ্ট্রীয় 

ভার্রকানাধীন ফার্ণর্জযক ব্যাংক, ২টি র্ফকলার্য়ত ব্যাংক, 

৩৯টি স্থানীয় ফফযকার্য ফার্ণর্জযক ব্যাংক এফং  ৯টি 

র্ফকদর্ ফার্ণর্জযক ব্যাংক। তপর্রর্ভি নয় এভন ৬টি 

ব্যাংকও কাম িক্রভ র্যচারনা ককয মাকে; ফ ব্যাংকগুকরা 

করা- ফাংরাকদ ভফায় ব্যাংক র্রর্ভকটড, অনায 

র্বর্ডর্ উন্নয়ন ব্যাংক, কভ িংস্থান ব্যাংক, গ্রাভীণ ব্যাংক, 

জুর্ফরী ব্যাংক এফং প্রফাী কল্যাণ ব্যাংক। ফপব্রুয়ার্য, 

২০১৭ ফকল ব্যাংককয ধযণ নুমায়ী ফাংরাকদকয ব্যাংক 

কাঠাকভা এফং র্ডকম্বয ২০১৬ ফকল ফভাট অভানত ও 

ম্পকদয তকযা ং  াযর্ণ-৫.৬ এ র্ন্নকফর্ত করাঃ 

াযর্ণ: ৫.৬: ফাংরাকদকয ব্যাংক ব্যফস্থা কাঠাকভা 

ব্যাংককয ধযন ব্যাংককয 

ংখ্যা 

াখায ংখ্যা 
* ফভাট ম্পকদয 

তকযা ং 
** 

ফভাট অভানকতয 

তকযা ং 
** 

  যাঞ্চকর গ্রাভাঞ্চকর ফভাট   

১। যাষ্ট্র ভার্রকানাধীন ফার্ণর্জযক ব্যাংক ৬ ১৩৭১ 

(৩৬.৯৫%) 

২৩৩৯ 

(৬৩.০৫%) 

৩৭১০ 

(১০০%) 

২৭.৬ ২৭.৮৫ 

২। র্ফকলার্য়ত ব্যাংক ২ ১১০ 

(৭.৮২%) 

১২৯৭ 

(৯২.১৮%) 

১৪০৭ 

(১০০%) 

২.৫৮ ২.৭৫ 

৩। ফফযকার্য ফার্ণর্জযক ব্যাংক ৩৯ ২৬৪৩ 

(৫৯.০১%) 

১৮৩৬ 

(৪৪.৯৯%) 

৪৪৭৯ 

(১০০%) 

৬৫.০২ ৬৫.১৫ 

৪। র্ফকদর্ ব্যাংক ৯ ৭১ 

(১০০%) 

০ 

(০.০%) 

৭১ 

(১০০%) 

৪.৮০ ৪.২৫ 

ফভাট ৫৬ ৪১৯৫ 

(৪৩.৪%) 

৫৪৭২ 

(৫৬.৬১%) 

৯৬৬৭ 

(১০০%) 

১০০ ১০০ 

     উৎ: ফাংরাকদ ব্যাংক। 
   *

 ফপব্রুয়ার্য, ২০১৭ ম িন্ত।,  
**

 র্ডকম্বয ২০১৬ ম িন্ত।  

      

াযর্ণ ৫.৬ কত ফদখা মাকে ফম, ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ম িন্ত প্রাপ্ত 

তথ্য নুমায়ী ফাংরাকদক ফভাট ৫৬টি তপর্র্র ব্যাংক 

৯,৬৬৭টি াখায ভাধ্যকভ গ্রাভ ও কয কাম িক্রভ র্যচারনা 

কযকছ। র্ডকম্বয, ২০১৬ ম িন্ত প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী ফভাট 

ম্পকদয ৬৫.০২ তাং এফং ফভাট অভানকতয ৬৫.১৫ 

তাং ফফযকার্য ফার্ণর্জযক ব্যাংককয ন্তগ িত। একআ 

ভয় ম িন্ত ফভাট ম্পকদয ২৭.৬ তাং এফং ফভাট 

অভানকতয ২৭.৮৫ তাং যাষ্ট্র ভার্রকানাধীন ফার্ণর্জযক 

ব্যাংককয ন্তগ িত। 

ব্যাংক-ফর্র্ভ িত অর্থ িক প্রর্তষ্ঠান 

অর্থ িক প্রর্তষ্ঠানমূ ফদকয র্ল্প, ফার্ণজয, গৃায়ন, 

র্যফণ ও তথ্যপ্রযুর্ি খাকত থ িায়কনয ফক্ষ্কত্র উকেখকমাগ্য 

ফদান যাখকছ। ফপব্রুয়ার্য, ২০১৭ ম িন্ত ফদক কাম িযত ফভাট 

অর্থ িক প্রর্তষ্ঠাকনয ংখ্যা ৩৩টি। এফ প্রর্তষ্ঠাকনয ফভাট 

২২৫টি াখা ফদকয র্ফর্বন্ন স্থাকন কাম িক্রভ র্যচারনা ককয 

অকছ। র্ডকম্বয ২০১৬ ম িন্ত অর্থ িক প্রর্তষ্ঠানগুকরায 

র্যকার্ধত মূরধন ও র্যজাকব িয র্যভাণ র্ছর ১০,৬৭৬.৫৫ 

ফকাটি টাকা; তন্কধ্য র্যকার্ধত মূরধকনয র্যভাণ 

৭,১৭৭.৫৫ ফকাটি টাকা এফং ফভাট অভানকতয র্যভাণ 

দাঁড়ায় ৩৮,৩৬৯.৮৫ ফকাটি টাকা। র্ল্প, ফার্ণজয, গৃায়ণ, 

ছাড়াও ফদকয প ুঁর্জফাজাকয এফ প্রর্তষ্ঠান র্ফর্নকয়াগ ককয 

থাকক। র্ডকম্বয, ২০১৬ ফকল প ুঁর্জফাজাকয প্রর্তষ্ঠানগুকরায 

ফভাট র্ফর্নকয়াকগয র্যভাণ দাঁড়ায় ১,৮৯২.৯৯ ফকাটি টাকা। 

র্ডকম্বয, ২০১৬ ম িন্ত র্ফর্বন্ন খাকত অর্থ িক প্রর্তষ্ঠানগুকরায 

ফভাট ফককয়ায র্যভাণ দাঁড়ায় ৫,৩৭২.৩৮ ফকাটি টাকা। 

ব্যাংক-ফর্র্ভ িত অর্থ িক প্রর্তষ্ঠানগুকরায স্বেতা র্নর্িতকযণ 

এফং ঝুঁর্ক র্নয়ন্ত্রকণয জন্য র্ফর্বন্ন ভকয় র্ফর্ফধ দকক্ষ্ 

গ্রণ কযা য়। অর্থ িক প্রর্তষ্ঠানমূকয র্ফর্ফধ ণ্য ও 

ফফায ির্ত ও াভঞ্জস্যতা দূযীকযকণয রকক্ষ্য এফং 

প্রর্তষ্ঠানমূকক দক্ষ্তায াকথ র্নয়ন্ত্রকণয রকক্ষ্য অর্থ িক 

প্রর্তষ্ঠানমূকয জন্য Guidelines on Products and 
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জার্য কযা য়। তাছাড়া, অর্থ িক প্রর্তষ্ঠানমূকয ফফায 

মূল্য র্নধ িাযকণ স্বেতা অনয়ন এফং সুস্থ প্রর্তকমার্গতা 

র্নর্িত কযায রকক্ষ্য অর্থ িক প্রর্তষ্ঠানমূকয জন্য 

Guidelines on the Base Rate System for Non-

Bank Financial Institutions জার্য কযা য়। উি 

গাআডরাআকনয অকরাকক অর্থ িক প্রর্তষ্ঠানমূকয তর্ফর 

ব্যয় সূচক (Cost of Fund Index) ভার্ক র্বর্িকত 

ফাংরাকদ ব্যাংককয ওকয়ফাআকট প্রদ িন কযা কে। 

এছাড়াও দুফ ির ও ভস্যাগ্রস্ত অর্থ িক প্রর্তষ্ঠানমূকক 

নাি কযায ভাধ্যকভ তাকদয ফস্থায উন্নর্তয জন্য ঠিক 

র্দকর্নকদ িনা ও কাম িকয দকক্ষ্ গ্রণ কযায জন্য 

Guidelines on Early Warning System for Weak 

and Problem Financial Institutions প্রণয়ন কযা 

য়। তাছাড়াও অর্থ িক প্রর্তষ্ঠানমূকয কাম িাফরী ও 

ঝুঁর্কমূ সুষ্ঠুবাকফ তদাযর্কয জন্য ফাৎর্যক র্নযীর্ক্ষ্ত 

র্াফ র্ফফযণীয উয র্বর্ি ককয Diagnostic Review 

Report (DRR) প্রস্তুত কযা কে। অর্থ িক প্রর্তষ্ঠাকনয 

করভার্ন ফাজায ফথকক ঋণ গ্রকণয র্বর্ি 'ফনট ম্পদ'   

ফথকক র্যফতিন ককয  'আক্যযআটি' কযায র্নকদ িনা ংক্রান্ত 

াক্যিরায ম্প্রর্ত জার্য কযা কয়কছ। কভার্ িয়ার ফায 

আসুয, র্ফর্নকয়াগ, Guarantor এফং Issuing and Paying 

Agent র্ককফ অর্থ িক প্রর্তষ্ঠাকনয ফমাগ্যতা এফং প্রর্তষ্ঠান 

কতৃিক র্যারনীয় র্ফলয় র্নধ িাযকণয রকক্ষ্য Guidelines 

on Commercial Paper for Financial Institutions 

জার্য কযা কয়কছ।  

অর্থ িক ন্তর্ভ ির্ি 

জ উাকয় মূরধাযায অর্থ িক প্রর্তষ্ঠাকনয ভাধ্যকভ সুর্ফধা-

ফর্ঞ্চত জনকগাষ্ঠীয র্নকট অর্থ িক ণ্য ও ফফা ফৌুঁকছ ফদয়ায 

রকক্ষ্য অর্থ িক ন্তর্ভ ির্িয (financial inclusion) 

অওতায় র্নকয় অায উকেকে র্ফর্বন্ন উকদ্যাগ গ্রণ কযা 

কয়কছ।  

 ভাকজয সুর্ফধা ফর্ঞ্চত এফং অর্থ িক ফফা ফর্র্ভ িত 

ফগার্ষ্ঠকক  ব্যাংর্কং ফফায অওতায় র্নকয় অায জন্য 

র্ফর্বন্ন ভকয় াক্যিরায জার্য ককয ন্যযনতভ ১০ টাকা 

জভাকযকণয ভাধ্যকভ ব্যাংকক র্াফ ফখারায কাম িক্রভ 

গ্রণ কযা কয়কছ। ৩১ র্ডকম্বয,২০১৬ ম িন্ত এ খাকত 

প্রায় ১,৬৭,৫৫,২৫৮ টি র্াফ ফখারা কয়কছ।  

 ভাকজয সুর্ফধাফর্ঞ্চত ক্ষুদ্র/প্রার্ন্তক/র্ভর্ভীন কৃলক, 

ব্যফায়ী, প্রাকৃর্তক দুকম িাকগ ক্ষ্র্তগ্রস্ত র্নম্ন অকয়য 

ফাজীফী, মাযা প্রথাগত ব্যাংর্কং ফফাফর্ঞ্চত, তাকদয 

জন্য ফাংরাকদ ব্যাংককয র্নজস্ব থ িায়কন র্যচার্রত 

২০০ ফকাটি টাকায র্যপাআন্যান্প স্কীকভয অওতায় 

জানুয়ার্য’ ২০১৭ ম িন্ত গ্রাক ম িাকয় প্রায় ৩৪ ফকাটি 

টাকায ঋণসুর্ফধা প্রদান কযা কয়কছ। ফতিভাকন ৩৫ টি 

ব্যাংক এআ স্কীকভয অওতায় ঋণ প্রদান কযকছ। 

স্কুর ব্যাংর্কং 

অর্থ িক ন্তর্ভ ির্িকযণ প্রর্ক্রয়ায র্যর্ধ র্ফস্তৃতকযকণ এফং 

র্ক্ষ্াথীকদয ভকধ্য ঞ্চকয়য ভানর্কতা সৃর্ি কযায রকক্ষ্য 

২০১০ াকর স্কুর ব্যাংর্কং কাম িক্রভ প্রচরকনয জন্য কর 

তপর্র্র ব্যাংকক র্নকদ িনা প্রদান কযা য় এফং স্কুর 

ব্যাংর্কং র্ফলকয় র্ফস্তার্যত নীর্তভারা জার্য  ককয।  
 

মুদ্রা ও ঋণ নীর্তয ফক্ষ্কত্র গৃীত ংস্কাযমূরক দকক্ষ্ 

ফাংরাকদ ব্যাংক-এয ংস্কায 

ফাংরাকদকয অর্থ িক খাতকক র্ধকতয সুংত ককয 

র্স্থর্তীরতা র্নর্িত কযায রকক্ষ্য অর্থ িক ফাজাকযয 

র্িারী ফকাঠাকভা উন্নয়ন, ফাংরাকদ ব্যাংককয র্নয়ন্ত্রণ 

ও তত্ত্বাফধান ক্ষ্ভতায উন্নয়ন এফং উৎাদনীর খাকত দীঘ ি 

ফভয়ার্দ থ িায়ন সুর্ফধা প্রদাকনয জন্য অন্তজিার্তক উন্নয়ন 

ংস্থা (অআর্ডএ)-এয কমাগীতায় ফাংরাকদ ব্যাংক 

কতৃিক পাআন্যার্ন্পয়ার ফক্টয াকাট ি প্রকজক্ট-এপএএর্ 

ফাস্তফায়ন কযা কে। প্রকল্পটিয ফভাট ব্যয় ২,৭৫১.০০ ফকাটি 

টাকা (৩৫০.০০ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায) মায ভকধ্য 

ফাংরাকদ ব্যাংককয র্নজস্ব থ িায়ন ৩৯৩.০০ ফকাটি টাকা 

(৫০.০০ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায) এফং প্রকল্প াায্য 

২,৩৫৮.০০ ফকাটি টাকা (৩০০.০০ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায)। 

প্রকল্পটিয ফভয়াদকার ১ জুরাআ ২০১৫ কত ৩১ ভাচ ি ২০২১ 

ম িন্ত। এপএএর্’য অওতায় র্নকম্নাি ৩টি প্রধান 

ককম্পাকনকন্টয ধীকন নানার্ফধ উকদ্যাগ ফাস্তফায়ন কযা 

কফ- 

১.  অর্থ িক ফাজাকযয ফকাঠাকভা র্িারীকযণ 

এ ককম্পাকনকন্টয রক্ষ্য করা ফাংরাকদকয অর্থ িক      

তথ্য-প্রযুর্ি খাত অকযা ফজাযদাযকযণ, র্ফকলত (ক) 

ফকভন্ট ও ফকটরকভন্ট ব্যফস্থা উন্নয়কনয ভাধ্যকভ 

ফাংরাকদকয আকরকট্রর্নক র্যকাধ ব্যফস্থা অন্তজিার্তক 

ভাকন উন্নীতকযণ; (খ) ঋণ তথ্য ব্যযকযায যফযাকৃত 

তকথ্যয ভান বৃর্ি এফং ক্ষুদ্রঋণ তথ্য ন্তর্ভ িিকযকণয ভাধ্যকভ 

ঋণ তথ্য ব্যযকযায অওতা বৃর্ি ও অধুর্নকায়ন; (গ) 

ফাংরাকদ র্পনার্ন্পয়ার আকন্টর্রকজন্প আউর্নকটয কাঠাকভা 

র্িারীকযণ ও ংর্শ্লি ন্যান্য প্রর্তষ্ঠাকনয াকথ 

অত্মঃংকমাগ স্থাকনয ভাধ্যকভ ফদকয অর্থ িক র্কস্টকভয 

র্নযািা  র্নর্িতকযণ এফং (ঘ) ফাংরাকদ ব্যাংককয তথ্য 

প্রযুর্ি ব্যফস্থানা র্িারীকযকণয ভাধ্যকভ উন্নততয 
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অর্থ িক ফাজাকযয জন্য র্স্থর্তীর এফং র্নযাদ প্ল্যাটপভ ি 

র্নর্িতকযণ।  

২.  প্রর্ফর্ধ ও তত্ত্বাফধান ক্ষ্ভতা বৃর্িকযণ 

অর্থ িক ফাজায ফযগুকরনগুকরাকক অন্তজিার্তক কফ িািভ 

যীর্ত-ির্তয াকথ াভঞ্জস্য র্ফধান ব্যাকর-৩ কাঠাকভা 

র্নর্দ িি ভয়ীভায ভকধ্য কাম িকযবাকফ ফাস্তফায়কনয জন্য 

প্রস্তুর্তমূরক নানার্ফধ উকদ্যাগ, ব্যাংর্কং খাকত দক্ষ্তায 

াকথ ঝুঁর্ক ফভাকার্ফরায রকক্ষ্য ব্যাংকগুকরায র্নজস্ব 

ব্যফস্থানা ও র্নয়ন্ত্রণ প্রর্তষ্ঠায় ফাংরাকদ ব্যাংক প্রচর্রত 

তত্ত্বাফধান ির্তয র্যফকতি ঝুঁর্কর্বর্িক তত্ত্বাফধান ির্ত 

প্রফতিন এফং এ ংক্রান্ত কভ িকান্ড কাম িকযবাকফ ম্পকন্নয 

জন্য প্রকয়াজনীয় র্নকদ িনা প্রস্তুত ও নীর্তভারা প্রণয়ন কযা 

কফ।  

৩.  উৎাদনীর খাকত দীঘ িকভয়ার্দ থ িায়ন সুর্ফধা প্রদান 

উৎাদনীর খাকত প্রযুর্ি এফং উৎাদনগত উৎকল িতা 

াধন এফং অন্তজিার্তক ভাকনয াকথ ির্তপূণ ি াভার্জক 

ও র্যকফগত ভান চচ িায ভাধ্যকভ প্রবৃর্িয ায ফজায় যাখায 

জন্য দীঘ িকভয়ার্দ থ িায়কনয চার্দা যকয়কছ। এ উকেকে 

প্রককল্পয এআ ককম্পাকনকন্টয অওতায় ংগ্রণকাযী 

অর্থ িক প্রর্তষ্ঠানমূকয (Participating Financial 

Institutions- র্এপঅআ) ভাধ্যকভ র্নধ িার্যত ভানদকন্ডয 

উয র্বর্ি ককয উৎাদনীর খাকত উকদ্যািা 

প্রর্তষ্ঠানমূকক বফকদর্ক মুদ্রায় দীঘ িকভয়ার্দ ঋণ প্রদান 

কযা  কফ। উৎাদনীর প্রর্তষ্ঠানগুকরায নতুন ব্যফা 

স্থান, ম্প্রাযণ এফং/থফা অধুর্নকায়ন কাম িক্রভ ম্পন্ন 

কযায জন্য মূরধনী মন্ত্রার্ত ও যঞ্জাভ ক্রয় ন্যান্য 

প্রকয়াজনীয় ব্যয় র্নফ িাকয জন্য এ সুর্ফধা াওয়া মাকফ। 

র্এপঅআমূ এফং ঋণগ্রীতাকদয প্রকয়াজনীয় কার্যগর্য 

ায়তাও প্রদান কযা কফ। আকতাভকধ্য ৩১টি ফার্ণর্জযক 

ব্যাংককয র্এপঅআ চুর্ি স্বাক্ষ্র্যত কয়কছ। এ ম িন্ত প্রায় 

১০০.১২ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায ভর্যভাণ ২২টি ঋণ 

অকফদন ভঞ্জুয কযা কয়কছ। 

অআনগত ংস্কায         

ব্যাংক ও অর্থ িক প্রর্তষ্ঠাকনয ঋণ অদায় ম্পর্কিত মাফতীয় 

ভাভরা দ্রুততায াকথ র্নষ্পর্িয স্বাকথ ি থ ি ঋণ অদারত  

অআন নুমায়ী র্ফকল্প র্ফকযাধ র্নষ্পর্িয (ADR) ভাধ্যকভ 

ঋণ অদায় প্রর্ক্রয়া ত্বযার্িত কযায র্ফলকয় আতঃপূকফ ি 

ব্যাংকমূকক যাভ ি প্রদান কযা কয়কছ। ADR এয 

ভাধ্যকভ ভাভরা অকযা দ্রুত ভাধাকনয রকক্ষ্য ব্যাংকমূকক 

ভকয় ভকয় প্রকয়াজনীয় যাভ ি/র্নকদ িনা প্রদান কযা 

কে। ব্যাংক ফকাম্পার্ন অআন, ১৯৯১ (২০১৩ ম িন্ত 

ংকার্ধত) এয ৩৮, ৩৯, ৩৯ (ক), ৩৯ (খ) এফং ৪০ 

ধাযায র্ফধাকনয  অকরাকক ফাংরাকদ ব্যাংক এফং থ ি 

ভন্ত্রণারয় কতৃিক একটি খড়া গাআডরাআন্প (Guidelines 

on External Audit of Banks) প্রণয়ন কযা কয়কছ মা 

চূড়ান্তকযকণয কাজ ফতিভাকন প্রর্ক্রয়াধীন যকয়কছ।   

যাষ্ট্রীয় ভার্রকানাধীন ফার্ণর্জযক ব্যাংককয ংস্কায 

যাষ্ট্রীয় ভার্রকানাধীন ফার্ণর্জযক ব্যাংকগুকরাকক (র্ফর্ডর্ফএর 

ব্যতীত) পূফ িফতী ফছকযয ন্যায় ভকঝাতা স্মাযককয (MOU) 

অওতায় তদাযর্ক কযা কে। ফানারী, জনতা, গ্রণী এফং 

রূারী ব্যাংককয ঋণ ব্যফস্থানায ভান উন্নয়ন এফং 

বযন্তযীণ র্নয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা ফজাযদাযকযকণয রকক্ষ্য স্ব স্ব 

ব্যাংক কতৃিক প্রণীত ‘‘আন্টাযনার ককরার এন্ড কভপ্ল্াকয়ন্প 

র্রর্’’ পূণ িাি ফাস্তফায়কনয জন্য ফাংরাকদ ব্যাংক কত 

প্রকয়াজনীয় র্নকদ িনা প্রদান কযা কয়কছ। উি র্রর্ 

ফাস্তফায়কন ব্যাংকগুকরায ফস্থা ফাংরাকদ ব্যাংক কত 

ভর্নটর্যং কযা কে। ন্যর্দকক, র্ফকলার্য়ত দুআটি 

ব্যাংককক (ফাংরাকদ কৃর্ল ব্যাংক এফং যাজাী কৃর্ল 

উন্নয়ন ব্যাংক) ২০১৬-১৭ থ িফছকযয ভকঝাতা স্মাযককয 

(MOU) অওতায় তদাযর্ক ব্যাত যকয়কছ। 

মুদ্রা ও অর্থ িক ফাজায ংস্কায 

 ফদকয র্ফদ্যভান ব্যাংকগুকরাকক প্রর্তকমার্গতামূরক 

ব্যফস্থানায ভাধ্যকভ অন্তজিার্তকভাকন উন্নীত কযায 

রকক্ষ্য ও ফদকয াভর্গ্রক ব্যাংর্কং ব্যফস্থায র্বর্ি 

অযও ভজব্যত ও র্িারী কযায জন্য মুদ্রা ও অর্থ িক 

ফাজায ংস্কায ফাংরাকদ ব্যাংক কতৃিক ২০১৫-১৬ 

থ িফছকয নানার্ফধ উকদ্যাগ গ্রণ ও ফাস্তফায়ন ব্যাত 

যাখা কয়কছ। এযআ ধাযাফার্কতায় থ িফছয ২০১৬-

১৭-ফতও (জুরাআ-ফপব্রুয়ার্য ভকয়) র্নম্নফর্ণ িত 

উকেখকমাগ্য দকক্ষ্গুকরা গ্রণ কযা কয়কছঃ 

ব্যাংকগুকরায তাযল্য ব্যফস্থায় র্স্থর্তীরতা ফজায় 

যাখায রকক্ষ্য ব্যাকর-৩ এয অকরাকক প্রফর্তিত তাযল্য 

ম িাপ্ততায দু'টি নতুন র্যভাক Liquidity 

Coverage Ratio (LCR) ও Net Stable 

Funding Ratio (NSFR)-এয ভাধ্যকভ 

ব্যাংকগুকরায তাযল্য ব্যফস্থা র্নয়র্ভত ভর্নটর্যং কযা 

কে। 

 ব্যাংককয ঝুঁর্ক ব্যাফস্থানা র্িারী ও 

ভকয়াকমাগী কযকণয জন্য প্রণীত Comprehensive 

Risk Management Reporting (CRMR)-এয 

অকরাকক ব্যাংকগুকরায Risk Management 

ভর্নটর্যং কযা কে। এছাড়া র্যফর্তিত ব্যাংর্কং 

ব্যফস্থায াকথ াভঞ্জস্য যাখায জন্য Risk 
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Management Guidelines for Banks র্যর্বউ 

কযায কাজ চরকছ। 

 ফাংরাকদকয বযন্তযীণ র্নযীক্ষ্া ব্যফস্থা 

র্িারীকযকণয ং র্ককফ Self Assessment 

of Antifraud Internal Control (SF)-এয 

অকরাকক Fraud/Forgery র্নয়র্ভত ভর্নটর্যং কযা 

কে। তাছাড়া, SF র্যর্বউএয কাজ ফল ম িাকয় 

যকয়কছ। 

 

 

 

ফকভন্ট র্কস্টভস্-এয গ্রগর্ত 

অধুর্নক ফকভন্ট র্কস্টভস্ প্রর্তষ্ঠা কযায রকক্ষ্য ফাংরাকদ 

ব্যাংক ফকভন্ট র্কস্টভ এয ফকৌরত্র প্রণয়ন; 

কটাকভকটড র্িয়ার্যং াউ স্থান ও এয াভর্গ্রক 

কাম িক্রভ র্যচারন; ফভাফাআর র্পন্যার্ন্পয়ার ার্ব িক এয 

নুকভাদন প্রদান ও মথামথ র্যফীক্ষ্ণ; ন্যানার ফকভন্ট 

সুআচ এয উন্নয়ন এফং আ-ফকভন্ট র্কস্টভ প্রর্তষ্ঠায উকদ্যাগ 

গ্রণ; ফকভন্ট র্কস্টভ ংক্রান্ত অআন ও প্রর্ফর্ধগত 

ফকাঠাকভা প্রণয়ন; আকরক্ট্রর্নক পান্ড ট্রান্পপায কাম িক্রভ 

চালু, ফযর্ভট্যান্প প্রফা তযার্ন্বত কযকছ।  

 

Alternative Payment Channels র্াকফ ব্যাংর্কং 

খাকত ফভাফাআর প্রযুর্িয ব্যফায র্নর্িত কযকত ২৯টি 

ব্যাংককক ফভাফাআর প্রযুর্ি র্বর্িক অর্থ িক ফফা প্রদাকনয 

নুকভাদন ফদয়া কয়কছ মায ভকধ্য ১৭টি ব্যাংক আনওয়াড ি 

ফযর্ভকটন্প এয থ ি র্ফতযণ, একজন্ট/ব্যাংক 

াখা/এটিএভ/কভাফাআর াকযটয অউটকরট এয ভাধ্যকভ 

থ ি অদান প্রদান/ ফরনকদন, ব্যর্ি কতৃিক ফার্ণর্জযক 

প্রর্তষ্ঠাকনয থ ি র্যকাধ (কমভনঃ আউটির্রটি র্ফর), 

ফার্ণর্জযক প্রর্তষ্ঠান কতৃিক ব্যর্িয থ ি র্যকাধ (কমভনঃ 

কক িাকযট/র্ল্প কাযখানা/র্প মূকয ফফতন র্ফতযণ), 

ফক্স ৫.১: ব্যাকর-৩ ফাস্তফায়ন 

    ফাংরাকদ ব্যাংক র্ডকম্বয, ২০১৪ াকর ব্যাকর কাঠাকভা ফাস্তফায়কন ফযাডম্যা  মূরধন ম িাপ্ততায ংকার্ধত গাআডরাআন্প “Guidelines on 

Risk Based Capital Adequacy (Revised Regulatory Capital Framework for banks in line with Basel III)” জার্য 

ককয । উি গাআডরাআন্প এয নীর্তভারামূ ১ জানুয়ার্য ২০১৫ ফথকক জানুয়ার্য ২০২০ ভয় ম িন্ত ম িায়ক্রর্ভকবাকফ ফাস্তফায়কন র্ফদ কাম ি র্যকল্পনা 

গ্রণ কযা কয়কছ।  ব্যাকর-৩ নীর্তভারায় ব্যাংকমূকক তাকদয মাফতীয় ফস্তুগত ঝ ুঁর্কয র্ফযীকত ম িাপ্ত মূরধন ংযক্ষ্ণ ও তায ফকৌর র্নধ িাযণ 

বর্ফষ্যকত নাকার্িত  ঝ ুঁর্ক ফভাকাকফরায জন্য র্যর্ভত তাযল্য ংযক্ষ্ণ কযকত য়। এআ নীর্তভারায মূর উকেে করা ব্যাংক খাতকক র্ধকতয 

র্স্থর্তীরতা প্রদাকনয াাার্  এয ঝ ুঁর্ক নীরতা ফাড়াকনা এফং ব্যাংকমূকক একক ও াভর্গ্রকবাকফ বর্ফষ্যত ব্যাংর্কং খাকত উদ্ভূত অর্থ িক 

ফা থ িননর্তক ংকট ফভাকাকফরায় প্রস্তত কযা। এয অওতায় এখন ফথকক ব্যাংকগুকরাকক ম িাপ্ত মূরধকনয াকথ র্ফর্বন্ন ঝ ুঁর্ককযাধক মূরধন তর্ফর 

(capital buffer) ংযক্ষ্ণ কযকত কফ। ব্যাকর-৩ নীর্তভারায় মূরধকনয গুণগতভান ফাড়াকনায াাার্ ব্যাংকমূকয জন্য অফর্েকবাকফ 

ংযক্ষ্ণীয়  মূরধকনয র্যভাণও ফাড়াকনা কয়কছ। ফাংরাকদ ব্যাংককয জার্যকৃত ব্যাকর-৩ ংক্রান্ত নীর্তভারায় তকযা ঝ ুঁর্কর্বর্িক ম্পকদয 

তুরনায় ন্যযনতভ মূরধন ায ১০ তাং এফং এয র্তর্যি র্ককফ ২.৫ তাং এয ভর্যভাণ অৎকারীন সুযক্ষ্া/ফাপায(capital 

conservation buffer) যাখকত কফ মা Common Equity tier-1 (CET1) মূরধন র্ককফ ংযর্ক্ষ্ত কফ। এআ ফাপায ংযক্ষ্ণ ২০১৬ 

ার কত ০.৬২৫ াকয শুরু কয়কছ এফং ২০১৯ ার নাগাদ তা ২.৫ বাগ কফ। ংকটকারীন ভকয় ব্যাংকমূকক সুযক্ষ্া ফদয়ায াাার্ ফয়ায 

পনঃক্রয় ফা রবযাং প্রদান ফা র্ফকফচনামূরক ফফানা প্রদাকনয র্ফর্ধর্নকলধ র্যারকনয জন্য ব্যাংকমূকক অফর্েকবাকফ অৎকারীন ফাপায 

ংযক্ষ্ণ কযকত কফ। উদাযনস্বরূ,ককান ব্যাংককয CET1 নুাত ৫.১২৫ কত ৫.৭৫ এয ভকধ্য থাককর ফআ ব্যাংককক যফতী অর্থ িক ফছকয তায 

অকয়য ৮০ বাগ ংযক্ষ্ণ কযকত কফ থ িাৎ ব্যাংকটি তায কয যফর্তি অকয়য তকযা ২০ বাকগয ফফর্ ফফানা ফা রবযাং র্ফতযণ কযকত াযকফ 

না। এছাড়াও ব্যাকর-৩ এয অওতায় নতুন মূরধন ম িাপ্ততায নুাতমূ র্নম্ন ফর্ণ িত াকয ংযক্ষ্ণ কযকত কফঃ 

1. tier-1 মূরধন কফ ফভাট ঝ ুঁর্কর্বর্িক ম্পকদয কভকক্ষ্ ৬ তাং এফং tier-2 মূরধন ফভাট ঝ ুঁর্কর্বর্িক ম্পকদয কফ িাচ্চ ৪ 

তাং ফা CET1 মূরধকনয ৮৮.৮৯ তাং ম িন্ত কত াযকফ। 

2. CET1 মূরধন কফ ফভাট ঝ ুঁর্কর্বর্িক ম্পকদয কভকক্ষ্ ৪.৫ তাং। ব্যাকর-৩ নীর্তভারা নুমায়ী ব্যাংককয CET1 Capital 

র্াফায়কনয ফক্ষ্কত্র ফের্ণকৃত ঋকণয র্ফযীকত যর্ক্ষ্ত Specific Provision এয পকর সৃি  Defferred tax Assets (DTA) 

এয কফ িাচ্চ ৫% CET1 মূরধন র্ককফ স্বীকৃর্তকমাগ্য কফ। তকফ, ন্য ফমককান খাত কত সৃি DTA পূকফ িয ন্যায় CET1 

Capital এয াকথ ভন্বয় কযকত কফ। 

3. ব্যাংককয কের্ণকৃত ঋকণয র্ফযীকত র্ফর্ধ ফভাতাকফক যর্ক্ষ্ত  General Provision এয ম্পূণ ি ং ব্যাংককয টিয়ায-২ মূরধন 

র্ককফ স্বীকৃত কফ। 

   তপর্র্র ব্যাযংকমূ ৩১ ভাচ ি, ২০১৫ তার্যখ কত মূরধন ম িাপ্ততায র্ফফযণী ব্যাকর-৩ এয অকরাকক প্রস্তত কযকছ। ফ  নুমায়ী ৩১ ফকন্ফম্বয ২০১৬ 

তার্যকখ ব্যাংর্কং খাকত ঝ ুঁর্কর্বর্িক ম্পকদয তুরনায় গড় মূরধন ায (CRAR) ১০.৩১ তাং মা পূফ িফতী ফছকযয তুরনায় র্কছুটা ককভকছ (১০.৮৪ 

তাং, র্ডকম্বয’১৫)।  
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যকায কতৃিক ব্যর্িয থ ি র্যকাধ (কমভনঃ ফয়স্ক বাতা, 

মুর্িকমািা ম্মানী আতযার্দ), ব্যর্ি কতৃিক যকাকযয থ ি 

র্যকাধ (কমভন কয র্যকাধ), ব্যর্ি ফথকক ব্যর্িয 

ফরনকদনমূ (একজকনয র্নফন্ধনকৃত ফভাফাআর একাউন্ট 

ফথকক অকযকজকনয র্নফন্ধনকৃত ফভাফাআর একাউকন্ট) এফং 

ন্যান্য ফরনকদনমূ ফমভন ভাআকক্রাপাআন্যান্প, ওবাযড্রন 

সুর্ফধা (উকিার্রত সুর্ফধা), আন্পুযকযন্প র্প্রর্ভয়াভ, আতযার্দ 

কাম িক্রভ ব্যাত যকয়কছ। ফভাফাআর র্পন্যার্ন্পয়ার 

ার্ব িক- এয অওতায় ফপব্রুয়ার্য, ২০১৭ ম িন্ত ফভাট 

একজন্ট ংখ্যা র্ছর ৬,৯৬,৭২২ এফং র্নফর্ন্ধত গ্রাক ংখ্যা 

প্রায় ৪৯৮.৫৪ রক্ষ্ মায ভকধ্য র্ক্রয় একাউকন্টয ংখ্যা প্রায় 

২৩৯.০৬ রক্ষ্; ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ফত ফভাট ১,৩৪,০৩৩,৯১১ 

টি ফরনকদকনয ভাধ্যকভ ২২,৩২৭.১৪ ফকাটি টাকা ফরনকদন 

য় এফং গকড় প্রর্তর্দন প্রায় ৭৯৭.৪০ ফকাটি টাকা ফরনকদন 

য়। 

ভার্ন রন্ডার্যং এফং ন্ত্রাক থ িায়ন প্রর্তকযাকধ গৃীত 

উকেখকমাগ্য দকক্ষ্মূঃ 

 ফাংরাকদকয ভার্নরন্ডার্যং ও ন্ত্রাক থ িায়ন 

প্রর্তকযাধ ব্যফস্থা মূল্যায়কনয রকক্ষ্য Asia Pacific 

Group on Money Laundering (APG) 

কতৃিক র্যচার্রত ৩য় কফ িয র্ভউচুযয়ার 

আবযালুকয়ন প্রর্ক্রয়ায ভার্প্ত ফকল ফাংরাকদকয 

ভার্নরন্ডার্যং ও ন্ত্রাক থ িায়ন প্রর্তকযাধ ব্যফস্থায 

উকয প্রণীত চূড়ান্ত প্রর্তকফদন ৭ অগস্ট, ২০১৬ 

তার্যকখ ভার্কিন যুিযাকষ্ট্রয কযার্রকপার্ন িয়ায স্যান 

র্ডকয়কগাকত এর্র্জ'য ১৯তভ ফার্ল িক বায় 

নুকভার্দত কয়কছ। একত ফাংরাকদকয 

ভার্নরন্ডার্যং, ন্ত্রা ও ন্ত্রাক থ িায়ন প্রর্তকযাধ 

কাম িক্রভ এর্র্জ ও এয ৪১ টি দস্য যাষ্ট্র কতৃিক 

অন্তজিার্তক ভাকনয র্ককফ স্বীকৃর্ত প্রদান কযা 

কয়কছ এফং ফাংরাকদ ভার্নরন্ডার্যং ও ন্ত্রাক 

থ িায়ন র্যারকনয ফক্ষ্কত্র একটি ''কভপ্ল্াকয়ন্ট 

কার্র'' র্ককফ র্ফকফর্চত কয়কছ মা ভার্নরন্ডার্যং ও 

ন্ত্রাক থ িায়ন প্রর্তকযাধ ব্যফস্থায ফক্ষ্কত্র 

ফাংরাকদকক এর্য়া ঞ্চকরয ন্যতভ র্িারী 

ফদ র্ককফ র্চর্িত ককযকছ। ফাংরাকদ 

র্পন্যার্ন্পয়ার আর্ন্টর্রকজন্প আউর্নট (র্ফএপঅআআউ) 

উি র্ভউচুযয়ার আবযালুকয়ন প্রর্ক্রয়ায প্রধান 

ভন্বয়ক র্ককফ দার্য়ত্ব ারন ককয। 

 ভার্নরন্ডার্যং ও ন্ত্রাক থ িায়ন প্রর্তকযাধ র্ফলয়ক 

তথ্য অদান প্রদাকনয প্রকয়াজকন র্ফএপঅআআউ এ 

ম িন্ত ফ িকভাট ৪৮টি ফদকয এপঅআআউ-এয াকথ 

ভকঝাতা স্মাযক স্বাক্ষ্য ককযকছ। মায ভকধ্য ২০১৬-

১৭ থ িফছকয ৫টি ফদকয এপঅআআউ-এয াকথ 

ভকঝাতা স্মাযক স্বাক্ষ্র্যত কয়কছ। ফদগুকরা 

কে- সুর্যনাভ, কানাডা, াআপ্রা, তুিগার ও 

র্পনল্যান্ড। 

 ন্ত্রাী কভ িকাকন্ড থ ি ঞ্চারন ফকন্ধ থ িাৎ ফকান 

ন্ত্রাী মাকত ফকান ব্যাংককয ভাধ্যকভ ফকান ধযকণয 

ফরনকদন না কযকত াকয ফ র্ফলকয় কফ িাচ্চ 

তকিতামূরক ব্যফস্থা গ্রকণয জন্য র্ফএপঅআআউ 

কতৃিক ফাংরাকদক কাম িযত কর তপর্র্র 

ব্যাংককক প্রকয়াজনীয় র্নকদ িনা প্রদান কযা কয়কছ। 

র্ফএপঅআআউ এয উি র্নকদ িনা ফভাতাকফক কর 

ব্যাংককয র্যারন কাম িক্রভ র্নর্িতকযকণয রকক্ষ্য 

প্রকয়াজনীয় র্যদ িন র্যচারনা কযা কে। 

 ভার্নরন্ডার্যং ও ন্ত্রাক থ িায়ন প্রর্তকযাধ কাম িক্রভ 

সুচারুরূক র্যারনাকথ ি ফাংরাকদক কাম িযত কর 

তপর্র্র ব্যাংককয জন্য র্ফর্বন্ন অআনগত ংকাধন 

ও অন্তজিার্তক ভানদকন্ডয র্যফতিকনয অকরাকক 

Uniform Account Opening Form ও KYC 

Profile Form ারনাগাদকযণপূফ িক গত ১৬ 

জানুয়ার্য, ২০১৭ তার্যকখ জার্য কযা কয়কছ। 
 

প ুঁর্জফাজায  

প ুঁর্জফাজায উন্নয়ন ও ংস্কায কাম িক্রভ 

ফাংরাকদ র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সকচঞ্জ কর্ভন 

(র্ফএআর্) প ুঁর্জফাজায ংর্শ্লি অআকনয খড়া ও র্ফর্ধ 

প্রণয়ন এফং আসুযয়ায ফকাম্পার্ন, স্টক এক্সকচঞ্জ ও 

প ুঁর্জফাজাকযয াকথ ম্পৃি র্ফর্বন্ন ভধ্যস্থতাকাযী ব্যর্ি ফা 

প্রর্তষ্ঠানমূ কতৃিক উি অআন ও র্ফর্ধর্ফধান ফাস্তফায়ন 

এফং এয মথামথ র্যারন র্নর্িত ককয থাকক। াম্প্রর্তক 

ভকয় র্ফএআর্ কতৃিক গৃীত কর্তয় ংষ্কাযমূরক 

কাম িক্রভ র্নকম্ন ফদয়া করাঃ 
 

প্রকয়াজনীয় অআন ও র্ফর্ধভারা প্রণয়ন ও ংকাধন 

 Bangladesh Securit ies and Exchange 

Commission (Exchange Traded Fund) 

Rules, 2016  প্রণয়ন; 

 Bangladesh Securities and Exchange 

Commission (Qualified Investor Offer by 

Small Capital Companies) Rules, 2016  

প্রণয়ন; 

 ফাংরাকদ র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সকচঞ্জ কর্ভন 

(র্ফর্নকয়াগ র্ক্ষ্ায উন্নয়ন ও প্রর্ক্ষ্ণ) 

র্ফর্ধভারা,২০১৬ প্রণয়ন; 
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 র্ডকার্জটর্য (ব্যফার্যক) প্রর্ফধানভারা, ২০০৩ এয 

ংকাধন; 

র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সকচঞ্জ কর্ভন কতৃিক ম্পার্দত 

উকেখকমাগ্য ংস্কায 

র্স্থর্তীর প ুঁর্জফাজাকযয স্বাকথ ি র্ফর্নকয়াগকাযীকদয ভকধ্য 

অস্থা বৃর্িয রকক্ষ্য ফয়াকযয যফযা বৃর্ি, প্রার্তষ্ঠার্নক 

র্ফর্নকয়াগকাযীয ংখ্যা বৃর্ি প ুঁর্জফাজায ংর্ি কর 

কক্ষ্য কাম িক্রকভয স্বেতা ও জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযা 

প্রকয়াজন। াম্প্রর্তক ভকয় প ুঁর্জফাজাকযয স্বেতা ও 

জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযায াার্ প ুঁর্জফাজাকয দীঘ ি 

ফভয়াকদ র্স্থর্তীরতা অনয়কনয রকক্ষ্য ফাংরাকদ 

র্র্কউর্যটিজ যান্ড এক্সকচঞ্জ কর্ভন (র্ফএআর্) ফম কর 

দকক্ষ্ গ্রণ ককযকছ, তায উকেখকমাগ্য ককয়কটি র্নম্নরূঃ 

 কর্ভকনয র্নজস্ব বফকন ফপব্রুয়ার্য-২০১৭ ভা 

ফথকক দাপ্তর্যক কাম িক্রভ শুরু কয়কছ; 

 মূল্য ংকফদনীর তথ্য প্রকা ম্পককি একটি 

অকদ জার্য, মা ১৫ ফপব্রুয়ার্য,২০১৬ তার্যকখ 

ফাংরাকদ ফগকজকট প্রকার্ত কয়কছ 

 াফর্রক প্রাআকবট াট িনাযী ফকাম্পার্নকক, 

মূরধন উকিারকনয ফক্ষ্কত্র কর্ভকনয নুকভাদন 

গ্রণ, াফর্রক র্রর্ভকটড ফকাম্পার্ন এফং 

তার্রকার্ভি ফকাম্পার্ন ওয়ায ফাধ্যফাধকতা কত 

ব্যার্ত প্রদাকনয প্রজ্ঞান জার্য, মা ২৪ নকবম্বয 

২০১৬ তার্যকখ ফাংরাকদ ফগকজকট প্রকার্ত 

কয়কছ; 

 ফাংরাকদ র্র্কউর্যটিজ যান্ড ফকটরকভন্ট 

ফকাম্পার্ন গঠকনয রকক্ষ্ র্র্কউর্যটিজ যান্ড 

এক্সকচঞ্জ কর্ভন Small and Medium 

Enterprise (SME) এয জন্য প ুঁর্জফাজায ফথকক 

মূরধন উকিারন এফং স্টক এক্সকচঞ্জ ফরনকদকনয 

জন্য পৃথক Small Cap Platform  প্রর্তষ্ঠায 

উকদ্যাগ র্নকয়কছ। এ রকক্ষ্ Bangladesh 

Securities and Exchange Commission 

(Qualified  Investor  Offer by Small 

Capital Companies) Rules, 2016 প্রণয়ন, মা 

২৭ কক্টাফয ২০১৬ তার্যকখ ফাংরাকদ ফগকজকট 

প্রকার্ত কয়কছ; 

 ক্ষুদ্র র্ফর্নকয়াগকাযীকদয স্বাথ ি ংযক্ষ্কণ র্ফকল 

প্রকণাদনা স্কীভ এয অওতায় গঠিত তর্ফর ফথকক 

ভাচ ি,২০১৭ তার্যখ ম িন্ত ৬৪২.০৯ ফকাটি টাকা 

র্ফতযণ কযা কয়কছ এফং উি ভকয় ৫১১.৭৯ 

ফকাটি টাকা অদায় কয়কছ; 

 পাআন্যার্ন্পয়ার র্রটাকযর্ এয জন্য TVC, 

ব্রুর্য়ায, ব্যককরট ও ওকয়ফাআট র্ফর্বন্ন 

প্রচাযণায় ং গ্রণ কযা এফং পূণ িাি 

ফাস্তফায়কনয জন্য পাআন্যার্ন্পয়ার র্রটাকযর্ 

র্ফবাগ প্রর্তষ্ঠা কযা কয়কছ। আকতাভকধ্য 

পাআন্যার্ন্পয়ার র্রটাকযর্ কাম িক্রভ শুরু কয়ছ; 

ফাজায র্যর্স্থর্ত 

ঢাকা স্টক এক্সকচঞ্জ (র্ডএআ) 

ঢাকা স্টক এক্সকচঞ্জ র্রর্ভকটড এয তার্রকার্ভি 

র্র্কউর্যটিকজয ংখ্যা ২০১৬ াকরয জুন ভাকয ৫৫৯ টি 

ফথকক ফফকড় ২০১৭ াকরয ২৮ ফপব্রুয়ার্য তার্যকখ ৫৬২ টিকত 

দাঁড়ায়। ২০১৫-১৬ থ িফছয ফকল তার্রকার্ভি 

র্র্কউর্যটিকজয আসুযকৃত মূরধন বৃর্ি ফকয় ১,১২,৭৪০.৯৯ 

ফকাটি টাকা ফথকক ১,১৪,৫৩০.০১ ফকাটি টাকায় উর্ন্নত য় 

মা পূকফ িয তুরনায় ১.৯২ তাং ফফর্। ৩০ ফ জুন, ২০১৬ 

ম িন্ত ঢাকা স্টক এক্সকচঞ্জ র্রর্ভকটড এয কর 

র্র্কউর্যটিকজয ফাজায মূরধকনয র্যভাণ র্ছর 

৩১৮,৫৭৪.৯৩ ফকাটি টাকা, মা ১৭.৩৮ তাং বৃর্ি ফকয় 

২৮ ফপব্রুয়ার্য, ২০১৭ তার্যকখ ফট্রর্ডং ফকল দাঁড়ায় 

৩,৭৩,৯৩০.৩৬ ফকাটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সকচঞ্জ র্রর্ভকটড 

এয ব্রড আনকডক্স (র্ডএআএক্স) ২০১৬ াকরয জুন ফকল 

র্ছর ৪,৫০৭.৫৮ কয়ন্ট মা ২৮ ফপব্রুয়ার্য, ২০১৭ এ ২৪.৫২ 

তাং বৃর্ি ফকয় দাঁড়ায় ৫,৬১২.৭০ কয়ন্ট।  ঢাকা স্টক 

এক্সকচকঞ্জ র্র্কউর্যটিজ ফরনকদকনয র্ফফযণী াযর্ণ ৫.৭ ও 

ফরখর্চত্র ৫.৫ এ র্ন্নকফর্ত করা: 
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াযর্ণ ৫.৭: ঢাকা স্টক এক্সকচকঞ্জ র্র্কউর্যটিজ ফরনকদকনয র্ফফযণী 

ফছয/ ভা 

ফকল 

তার্রকার্ভি 

র্র্কউর্যটিকজয ংখ্যা 

(র্ভউচুযয়ার পান্ড এফং 

র্ডকফঞ্চায ) 

অআর্ও আসুযকৃত মূরধন 

(ককাটি টাকায়) 

ফাজায মূরধন 

(ককাটি টাকায়) 

র্র্কউর্যটিজ 

ফরনকদকনয র্যভাণ 

(ককাটি টাকায়) 

র্ডএআ াধাযণ 

মূল্যসূচক** 

র্ডএআ ব্রড 

আনকডক্স 

(র্ডএআএক্স)*

** 

২০০৫-০৬ ৩০৩ ১৮ ৮,৫৭২.২৬ ২১,৫৪২.১৯ ৪,৬০০.৮২ ১৩৩৯.৫৩ - 

২০০৬-০৭ ৩২৫ ১০ ১৬,৪২৭.৯৩ ৪৭,৫৮৫.৫৪ ১৬,৪৬৭.১৬ ২১৪৯.৩২ - 

২০০৭-০৮ ৩৭৮ ১৩ ২৮,৪৩৭.৯৭ ৯৩,১০২.৫২ ৫৪,৩২৮.৬০ ৩০০০.৫০ - 

২০০৮-০৯ ৪৪৩ ১৭ ৪৫,৭৯৪.৪০ ১২৪,১৩৩.৯০ ৮৯,৩৭৮.৯২ ৩০১০.২৬ - 

২০০৯-১০ ৪৫০ ২৩ ৬০,৭২৬.২৯ ২৭০,০৭৪.৪৬ ২৫৬,৩৪৯.৮৬ ৬১৫৩.৬৮ - 

২০১০-১১ ৪৯০ ১৯ ৮০,৬৮৩.৯১ ২৮৫,৩৮৯.২২ ৩২৫,৯১৫.২৬ ৬১১৭.২৩ - 

২০১১-১২ ৫১১ ১৫ ৯৩,৩৬২.৯৬ ২৪৯,১৬১.২৯ ১১৭,১৪৫.১৪ ৪৫৭২.৮৮ - 

২০১২-১৩ ৫২৫ ১৫ ৯৮,৩৫৮.৯৭ ২৫৩,০২৪.৬০ ৮৫,৭০৮.৯৭ - ৪১০৪.৬৫ 

২০১৩-১৪ ৫৩৬ ১৩ ১০৩,২০৭.৬৪ ২৯৪,৩২০.২৩ ১১২,৫৩৯.৮৪ - ৪৪৮০.৫২ 

২০১৪-১৫ ৫৫৫ ১৬ ১০৯,১৯৫.৩৫ ৩২৪,৭৩০.৬৩ ১১২,৩৫১.৯৫ - ৪৫৮৩.১১ 

২০১৫-১৬ ৫৫৯ ১১ ১১২৭৪১.০০ ৩১৮৫৭৪.৯৩ ১০৭২৪৬.০৭ - ৪৫০৭.৫৮ 

২০১৬-১৭* ৫৬২ ৬ ১১৪৯১০.০৮ ৩৭৩৯৩০.৩৬ ১২১০১৯.৬৯  ৫৬১২.৭০ 

উৎ: ঢাকা স্টক এক্সকচঞ্জ র্রর্ভকটড 

ফনাট: * ফপব্রুয়ার্য, ২০১৭ ম িন্ত। **  ০১ অগস্ট, ২০১৩ র্ডএআ  এয ওকয়ফাআট ফথকক র্ডএআ াধাযণ মূল্যসূচক প্রদ িন ফন্ধ কযা য়। *** এ যান্ড র্ প্রদি ির্ত 

“র্ডএআ ফাংরাকদ আকন্ডক্স ফভথডরর্জ” নুমায়ী ২৮ জানুয়ার্য,  ২০১৩ তার্যকখ ঢাকা স্টক এক্সকচঞ্জ র্রর্ভকটড নতুন ফফঞ্চভাকি আনকডক্স র্ডএআ ব্রড আনকডক্স 

(র্ডএআএক্স) চালু ককয।  

 

 

                 উৎ: ঢাকা স্টক এক্সকচঞ্জ র্রর্ভকটড। * ফপব্রুয়ার্য, ২০১৭ ম িন্ত। 

 

চট্টগ্রাভ স্টক এক্সকচঞ্জ (র্এআ)       

চট্রগ্রাভ স্টক এক্সকচঞ্জ র্রর্ভকটড এয তার্রকার্ভি 

র্র্কউর্যটিকজয ংখ্যা ২০১৬ াকরয জুন ভাকয ২৯৮ টি 

ফথকক ফফকড় ২০১৭ াকরয ২৮ ফপব্রুয়ার্য, তার্যকখ ৩০২ 

টিকত দাঁড়ায়। ২৮ ফপব্রুয়ার্য, ২০১৭ তার্যকখ কর 

র্র্কউর্যটিকজয আসুযকৃত মূরধকনয র্যভাণ দাঁড়ায় 

58,709.37 ফকাটি টাকা, মা ৩০ জুন, ২০১৬ এয 

56,607.60 ফকাটি টাকায তুরনায় ৩.৭১ তাং  ফফর্। 

৩০ জুন, ২০১৬ ম িন্ত চট্রগ্রাভ স্টক এক্সকচঞ্জ র্রর্ভকটড এয 

কর র্র্কউর্যটিকজয ফাজায মূরধকনয র্যভাণ র্ছর 

২,৪৯,৬৮৪.৮৯ ফকাটি টাকা, মা ২২.৭২ তাং  বৃর্ি ফকয় 

২৮ ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ তার্যকখ ফট্রর্ডং ফকল দাঁড়ায় 

3,06,413.56  ফকাটি টাকা। চট্রগ্রাভ স্টক এক্সকচঞ্জ 

র্রর্ভকটড এয ার্ফ িক মূল্য সূচক ২০১৬ াকরয জুন ফকল 

র্ছর 13,623.07 কয়ন্ট মা ২৮ ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ এ ২৭.৫৪ 

তাং  বৃর্ি ফকয় দাঁড়ায় 17,375.72 কয়ন্ট। চট্রগ্রাভ 

স্টক এক্সকচঞ্জ এ র্র্কউর্যটিজ ফরনকদকনয র্ফফযণী াযর্ণ 

৫.৮ ও ফরখর্চত্র ৫.৬ এ র্ন্নকফর্ত করা: 
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লেখচিত্র ৫.৫: চিএসই'র বাজার মূেধন, সাধারণ মূল্যসূিক ও  চিএসই ব্রি ইনডিডের 

গচিধারা 

বাজার মূেধন  সাধারণ লেয়ার মূল্যসূিক চিএসই ব্রি ইনডিে (চিএসইএে) 
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াযর্ণ ৫.৮: চট্রগ্রাভ স্টক এক্সকচঞ্জ এ র্র্কউর্যটিজ ফরনকদকনয র্ফফযণী 

ফছয/ ভা ফকল তার্রকার্ভি 

র্র্কউর্যটিকজয ংখ্যা 

(র্ভউচুযয়ার পান্ড এফং 

র্ডকফঞ্চায ) 

অআর্ও আসুযকৃত 

মূরধন (ককাটি 

টাকায়) 

ফাজায মূরধন 

(ককাটি টাকায়) 

র্র্কউর্যটিজ 

ফরনকদকনয র্যভাণ 

(ককাটি টাকায়) 

র্এআ ার্ফ িক 

 মূল্যসূচক 

২০০৫-০৬ ২১৩ ১৯ ৬৩৭৫.০২ ১৯৫৫৫.১৭ ১১৪৩.৯১ ২৮৭৯.১৯ 

২০০৬-০৭ ২১৯ ১০ ৮২২৫.১৭ ৩৯৯২৬.৮২ ৩৪৩৭.৭৪ ৫১৯৪.৭৬ 

২০০৭-০৮ ২৩১ ১৪ ১০৩১৪.০৮ ৭৭৭৭৪.২৮ ৮০১৬.২১ ৯০৫০.৫৬ 

২০০৮-০৯ ২৪৬ ১৮ ১৪২৪৬.৫৫ ৯৭৪৯৪.৮২ ১২৫১৮.২৫ ১০৪৭৭.৬৭ 

২০০৯-১০ ২৩২ ২৩ ২০৬৭৭.৩৯ ২২৪১৭৬.৭৮ ২১৭১১.২৩ ১৮১১৬.০৫ 

২০১০-১১ ২২০ ১৯ ৩০১৫৫.৩৩ ২২৫৯৭৭.৭৮ ৩২১৬৮.২৩ ১৭০৫৯.৫৩ 

২০১১-১২ ২৫১ ১৫ ৩৭৫২৭.৪৯ ১৮৭৮১৭.১৪ ১৩৪৮৫.৪৯ ১৩৭৩৬.৪২ 

২০১২-১৩ ২৬৬ ১৫ ৪২৩৩৮.০৯ ১৯১৯০৭.০৩ ১০১৯৮.৫২ ১২৭৩৮.২৩ 

২০১৩-১৪ ২৭৬ ১৩ ৪৭০৮৩.৯৭ ২২৯৭৭২.৮২ ১০২১৮.২৭ ১৩৭৬৬.২৩ 

২০১৪-১৫ ২৯২ ২০ ৫০১৩০.৬৩ ২৫৭১৪৬.৪০ ৯৬৪৮.০০ ১৪০৯৭.১৭ 

২০১৫-১৬ ২৯৮ ১১ ৫৬৬০৭.৬০ ২৪৯৬৮৪.৮৯ ৭৭৪৭.১৬ ১৩৬২৩.০৭ 

২০১৬-১৭* ৩০২ ৭ ৫৮৭০৯.৩৭ ৩০৬৪১৩.৫৬ ৭৩৬১.৮০ ১৭৩৭৫.৭২ 

উৎ:   চট্টগ্রাভ স্টক এক্সকচঞ্জ র্রর্ভকটড * ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ম িন্ত 

ফনাট:   ৯ র্ডকম্বয, ২০০৩ কত বার্যত গড় (weigh:ed average) সূচক প্রতযাায ককয ার্ফ িক বাকফ াধাযণ ফয়ায মুল্যসুচক ির্তকত (Z- গ্রু ফাদ র্দকয়) গণনা কযা 

কে। ২০০০ ার ফথকক র্এআকত সূচককয র্বর্ি ১০০০।  

 

 

 
          উৎ:   চট্টগ্রাভ স্টক এক্সকচঞ্জ র্রর্ভকটড * ফপব্রুয়ার্য,২০১৭ ম িন্ত। 
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লেখচিত্র ৫.৬: চসএসই'র বাজার মূেধন ও সাধারণ মূল্যসূিডকর গচিধারা 

বাজার মূেধন  চসএসই সাচব িক  মূল্যসূিক 
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 লষ্ঠ অধ্যায় 

ফহিঃখাত 

 
ভন্দা যফতী হফশ্ব অথ থনীহতয পুনরুদ্ধারযয প্রেক্ষারে প্রদরয যপ্তাহন খারতয দৃঢ়তা ও অবযন্তযীণ যাজনীহতরত 

হিহতীরতা থাকায় প্রদরয অথ থনীহত রন্তালজনক েবৃহদ্ধ অজথরন ক্ষভ রয়রে। এ প্রক্ষরে প্রদরয ততহয প্রাাক ও 

হনেওয়যায যপ্তাহন উরেখরমাগ্য অফদান প্রযরখরে। ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয েথভ আে ভার যপ্তাহন আয় ও আভদাহন ব্যয় 

উবয়ই মথাক্ররভ পূফ থফতী অথ থফেরযয  একই ভরয়য তুরনায় বৃহদ্ধ ায়। যপ্তাহন আয় ও আভদাহন ব্যয় বৃহদ্ধ এফং 

রফ থাহয ফাংরারদ ব্যাংক কতথক গৃীত েবৃহদ্ধ ায়ক, অন্তর্ভ থহিমূরক এফং হযরফ ও হফহনরয়াগফান্ধফ-তকথ 

মুদ্রানীহত ফাস্তফায়রনয কাযরণ ২০১৬-১৭ অথ থফেরযও ভাহকথন ডরারযয হফযীরত োকায মূল্যভান প্রভাোমুটি হিহতীর 

যরয়রে। ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয েথভ আে ভার (জুরাই-প্রপব্রুয়াহয ম থন্ত) যপ্তাহন ৩.২০ তাং বৃহদ্ধ প্ররয়  ২২,৮৩৬ 

হভহরয়ন ভাহকথন ডরারয দাঁহিরয়রে। ক্ষান্তরয, একই অথ থফেরযয েথভ আে ভার আভদাহন ১০.২০ তাং বৃহদ্ধ প্ররয় 

৩০,৬৭২ হভহরয়ন ভাহকথন ডরারয দাঁহিরয়রে। ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয প্রপব্রুয়াহয, ২০১৭ ম থন্ত চরহত হারফয ঘােহতয 

হযভাণ দাঁহিরয়রে ১১,১১৮ হভহরয়ন ভাহকথন ডরারয। ১৯ এহের, ২০১৭ তাহযরখ তফরদহক মুদ্রায হযজারব থয হযভাণ 

হের ৩২.৪৭ হফহরয়ন ভাহকথন ডরায। 

হফশ্ব ফাহণজয হযহিহত 

হফশ্বব্যাী হনম্ন উৎাদনীরতা ও উচ্চ আয় তফলরেয ভত 

কাঠারভাগত ভস্যা অহফযাভ অব্যাত থাকররও হফহনরয়াগ, 

উৎাদন ও ফাহণজয াভহিক অথ থননহতক হযহিহতয 

পুনরুদ্ধারযয প্রেক্ষারে  হফশ্ব অথ থননহতক েবৃহদ্ধ এফেযও 

ভধ্যভ ম থারয় হফদ্যভান যরয়রে। আন্তজথাহতক মুদ্রা তহফররয 

World Economic Outlook, April, 2017 অনুমায়ী 

২০১৬ ারর হফশ্বফাহণরজযয েবৃহদ্ধয ায দাঁহিরয়রে ৩.১ 

তাং মা ২০১৫ ারর হের ৩.৪ তাং। Outlook-এয 

পূফ থাবা অনুমায়ী ২০১৭ ারর হফশ্বফাহণরজযয েবৃহদ্ধয ায 

বৃহদ্ধ প্ররয় ৩.৫ তাং রত ারয। ২০১৮ ার নাগাদ 

হফশ্বফাহণজয হযহিহতয আযও উন্নহত রত ারয। এ ভয় 

েবৃহদ্ধ োক্করন কযা রয়রে ৩.৬ তাং। অন্যহদরক, 

Outlook, April, 2017 অনুমায়ী ২০১৬ ারর উন্নত 

অথ থনীহতয প্রদমূরয আভদাহন েবৃহদ্ধ  বৃহদ্ধ প্ররয় 

দাঁহিরয়রে ২.৪ তাং এফং যপ্তাহন েবৃহদ্ধ হকছুো হ্রা 

প্ররয় দাঁহিরয়রে ২.১ তাংর। উরেখ্য পূফ থফতী ফেরয অথ থাৎ 

২০১৫ ারর উি আভদাহন ৪.৪ তাং অহজথত ররও 

যপ্তাহন দাঁিায় ৩.৭ তাংর।  হফকাভান ও উন্নয়নীর 

অথ থনীহতয প্রদমূরয আভদাহন েবৃহদ্ধ ২০১৫ ারর হের 

ঋণাত্দক অথ থাৎ -০.৮ তাং মা ২০১৬ ারর  বৃহদ্ধ প্ররয় 

দাঁহিরয়রে  ১.৯ তাংর এফং যপ্তাহনয েবৃহদ্ধও ২০১৫ 

ারর হের ১.৪ তাং মা ২০১৬ ারর বৃহদ্ধ প্ররয় 

দাঁহিরয়রে ভাে ২.৫ তাংর। একই পূফ থাবা অনুমায়ী 

২০১৭ ার নাগাদ উন্নত প্রদমূরয আভদাহন ও যপ্তাহনয 

েবৃহদ্ধ মথাক্ররভ ৪.০ তাং ও ৩.৫  তাংর দাঁিারফ। 

ক্ষান্তরয, হফকাভান ফাজায ও উন্নয়নীর প্রদমূরয 

আভদাহন ও যপ্তাহন  উবয়টিযই েবৃহদ্ধয ায বৃহদ্ধ প্ররয় 

মথাক্ররভ ৪.৫ ও ৩.৬ তাংর দাঁিারফ। অন্যহদরক 

Outlook এয পূফ থাবা অনুমায়ী  ২০১৮ ারর উন্নত প্রদরয 

আভদাহন েবৃহদ্ধ পূফ থফতী ফেরযয ন্যায় ৪.০ তাংর 

অহযফহতথত থাকরফ এফং যপ্তাহন েবৃহদ্ধ হ্রা প্ররয় ৩.২ 

তাংর দাঁিারফ। তরফ ২০১৮ ারর হফকাভান ফাজায ও 

উন্নয়নীর অথ থনীহতয আভদাহন েবৃহদ্ধ হ্রা প্ররয় ৪.৩ 

তাংর দাঁিারফ এফং যপ্তাহন েবৃহদ্ধ পূফ থফতী ফেরযয 

তুরনায় বৃহদ্ধ প্ররয় ৪.৩ তাংর দাঁিারফ। এ ম থারয় 

Outlook এয পূফ থাবা অনুমায়ী হফশ্বব্যাী হনম্ন 

উৎাদনীরতা ও উচ্চ আয় তফলরেয ভত কাঠারভাগত 

ভস্যায অহফযাভ অব্যাত থাকা রেও উন্নত প্রদরয 

তুরনায় হফকাভান  ফাজায ও উন্নয়নীর প্রদরয 

অথ থননহতক েবৃহদ্ধ বৃহদ্ধ ারফ। হফশ্বফাহণরজযয েবৃহদ্ধয ধাযা 

াযহণ ৬.১-এ তুরর ধযা ররািঃ 
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াযহণ ৬.১:  হফশ্বফাহণরজযয েবৃহদ্ধয গহতধাযা 

(তকযা ারয) 

 েকৃত েরক্ষণ 

 ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ 

হফশ্বফাহণজয (ণ্য ও প্রফা) ৩.৪ ৩.১ ৩.৫ ৩.৬ 

আভদাহন 

উন্নত অথ থনীহত 

হফকাভান ফাজায ও উন্নয়নীর অথ থনীহত 
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যপ্তাহন 

উন্নত অথ থনীহত 

হফকাভান ফাজায ও উন্নয়নীর অথ থনীহত 
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ফাংরারদরয তফরদহক ফাহণজয হযহিহত 

তফরদহক প্ররনরদন বাযাে 

২০১১-১২ প্রথরক ২০১৫-১৬ অথ থফেয ম থন্ত যপ্তাহন আরয়য 

ক্রভফধ থভান বৃহদ্ধ রেও প্রযহভট্যান্প েফা হ্রা াওয়ায় 

চরহত হারফয বাযারেয ঋণাত্ধক েবারফয কাযরণ  

চরহত ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয েথভ ৮ ভার প্রদরয ফাহণজয 

ঘােহত হকছুো বৃহদ্ধ ায়। ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয জুরাই-

প্রপব্রুয়াহয ভয়কারর প্রদরয ফাহণজয ঘােহতয হযভাণ 

পূফ থফতী অথ থফেরযয একই ভয়কাররয ৪,১৮৮ হভহরয়ন 

ভাহকথন ডরায প্রথরক ৪৫.৩৯ তাং  বৃহদ্ধ প্ররয় ৬,০৮৯ 

হভহরয়ন ভাহকথন ডরারয দাঁিায়। োথহভক আয় হারফ 

ঘােহত  ১৬.৩১ তাং বৃহদ্ধ ায় এফং ভাধ্যহভক আয় 

েফা খারত উদ্বৃত্ত  ১৫.৬১ তাং হ্রা ায়। অযহদরক, 

প্রফা খারতও ঘােহত পূফ থফতী অথ থফেরযয তুরনায় ২০.৪১ 

তাং বৃহদ্ধ ায়। পরর, চরহত হারফ উদ্বৃরত্তয হযভাণ 

পূফ থফতী অথ থফেরযয জুরাই-প্রপব্রুয়াহয ভরয় ২,৯০৮ হভহরয়ন 

ভাহকথন ডরায প্রথরক হ্রা প্ররয় চরহত ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয 

একই ভরয় (-) ১,১১৮ হভহরয়ন ভাহকথন ডরারয দাঁিায়। 

২০১৬-১৭ অথ থফেরযয জুরাই-প্রপব্রুয়াহয ম থন্ত াহফ থক 

প্ররনরদন বাযারে উদ্বৃরত্তয হযভাণ দাঁিায় ২,৪৪৯ হভহরয়ন 

ভাহকথন ডরায মা পূফ থফতী  অথ থফেরযয একই ভরয় হের 

৩,১৪৯  হভহরয়ন ভাহকথন ডরায। ফাহণজয বাযাে ও চরহত 

হারফয বাযাে হযহিহত  ২০১১-১২ প্রথরক ২০১৫-১৬ 

অথ থফেয ম থন্ত ফেযহবহত্তক এফং ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয 

জুরাই-প্রপব্রুয়াহয ম থন্ত প্ররখহচে ৬.১-এ প্রদখারনা ররা। 

এোিা, ২০১১-১২ প্রথরক ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয জুরাই-

প্রপব্রুয়াহয ম থন্ত প্রদরয াহফ থক প্ররনরদন বাযারেয 

গহতধাযা াযহণ ৬.২-এ প্রদখারনা ররািঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      * ংরাহধত।** জুরাই-প্রপব্রুয়াহয,২০১৬-১৭। 
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াযহণ ৬.২   তফরদহক প্ররনরদন বাযাে 

(হভহরয়ন ভাহকথন ডরায) 

খাতমূ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫* ২০১৫-১৬** ২০১৫-১৬*** ২০১৬-১৭*** 

ফাহণজয বাযাে -৯৩২০ -৭০০৯ -৬৭৯৪ -৬৯৬৫ -৬২৭৪ -৪১৮৮ -৬০৮৯ 

যপ্তাহন এপওহফ 

(ইহরজড) 

২৩৯৮৯ ২৬৫৬৭ ২৯৭৭৭ ৩০৬৯৭ ৩৩৪৪১ ২১৫৭৬ ২২২৯১ 

আভদাহন এপওহফ 

(ইহরজড) 

-৩৩৩০৯ -৩৩৫৭৬ -৩৬৫৭১ -৩৭৬৬২ -৩৯৭১৫ ২৫৭৬৪ -২৮৩৮০ 

প্রফা -৩০০১ -৩১৬২ -৪০৯৬ -৩১৮৬ -২৭৯৩ -১৮১৮ -২১৮৯ 

োথহভক আয় -১৫৪৯ -২৩৬৯ -২৬৩৫ -২২৫২ -১৯০৬ -১১৩৪ -১৩১৯ 

ভাধ্যহভক আয় ১৩৪২৩ ১৪৯২৮ ১৪৯৩৪ ১৫৮৯৫ ১৫৩৫৫ ১০০৪৮ ৮৪৭৯ 

তন্রধ্য েফাী 

ফাংরারদীরদয প্রেহযত 

অথ থ 

১২৭৩৪ ১৪৩৩৮ ১৪১১৬ ১৫১৭০ ১৪৭১৭ ৮৫০৫ ৭০৭১ 

চরহত হারফয 

বাযাে 

-৪৪৭ ২৩৮৮ ১৪০৯ ৩৪৯২ ৪৩৮২ ২৯০৮ -১১১৮ 

মূরধনী ও আহথ থক হাফ ১৯১৮ ৩৪৯২ ৩৪৫৩ ১৭৬৩ ১৩৭২ ১১২২ ৩১০৩ 

মূরধনী হাফ ৪৮২ ৬২৯ ৫৯৮ ৪৯৬ ৪৭৮ ২৯৮ ১৯৬ 

আহথ থক হাফ ১৪৩৬ ২৮৬৩ ২৮৫৫ ১২৬৭ ৮৯৪ ৮২৪ ২৯০৭ 

যাহয তফরদহক 

হফহনরয়াগ(নীে)/১ 

১১৯১ ১৭২৬ ১৪৭৪ ১১৭২ ১২৮৫ ৯৯৭ ১১৭০ 

র্ভর ভ্রাহন্ত -৯৭৭ -৭৫২ ৬২১ -৮৮২ -৭১৮ -৮৮১ ৪৬৪ 

াহফ থক প্ররনরদন 

বাযাে 

৪৯৪ ৫১২৮ ৫৪৮৩ ৪৩৭৩ ৫০৩৬ ৩১৪৯ ২৪৪৯ 

    উৎ   ফাংরারদ ব্যাংক * াভহয়ক **ংরাহধত *** জুরাই-প্রপব্রুয়াহয (াভহয়ক)প্রনাে  হফওহ’য হফস্তাহযত াযহণ হযহষ্ট-৫৫ প্রত দ্রষ্টব্য। 

 

যপ্তাহন হযহিহত ও যপ্তাহন রণ্যয প্রেহণহফন্যা    

২০১৬-১৭ অথ থফেরযয জুরাই-প্রপব্রুয়াহয ভয়কারর প্রভাে 

যপ্তাহন আয় পূফ থফতী অথ থফেরযয একই ভয়কাররয তুরনায় 

তকযা  ৩.২ বাগ বৃহদ্ধ প্ররয় ২২,৮৩৬ হভহরয়ন ভাহকথন 

ডরারয দাঁিায়। প্রদরয প্রভাে যপ্তাহন আয় বৃহদ্ধরত ততহয 

প্রাাক এফং হনেওয়যায দ্রব্যাহদয উরেখরমাগ্য অফদান 

২০১৬-১৭ অথ থফেরয অব্যাত থারক। এ ভরয় যপ্তাহন 

রণ্যয প্রেণীহফন্যাহবহত্তক েবৃহদ্ধ ম থাররাচনা প্রথরক প্রদখা 

মায় প্রম, চা (তকযা ১০২.৮ বাগ), স্তহল্পজাত দ্রব্য 

(তকযা ৫০.৫ বাগ), কাঁচাাে (তকযা ৪৩.১ বাগ), 

প্লাহিক দ্রব্য (তকযা ৩৯.৯ বাগ) এফং যাায়হনক দ্রব্য 

(তকযা ১৩.৮ বাগ) খাত অন্যান্য আরযা হকছু খারত 

যপ্তাহন আয় বৃহদ্ধ ায়। অযহদরক প্রররাহরয়াভ উজাত 

দ্রব্য (তকযা ৩১.৪ বাগ), েরকৌর াভিী (তকযা ৯.৮ 

বাগ) এফং কৃহলজাত ণ্য (তকযা ৭.৭ বাগ),  অন্যান্য 

আরযা হকছু খারত যপ্তাহন আয় হ্রা ায়। ২০১৪-১৫ অথ থফেয 

প্রথরক ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয জুরাই-প্রপব্রুয়াহয ম থন্ত 

ফেযহবহত্তক যপ্তাহন আয় হযহিহত াযহণ ৬.৩-এ প্রদখারনা 

ররািঃ 

াযহণ ৬.৩: যপ্তাহন েবৃহদ্ধ ও যপ্তাহন রণ্যয প্রেণীহফন্যা 

           যপ্তানন আয় (নভনরয়ন ভানকিন ডরায) মভাট যপ্তাননয তকযা ায যপ্তানন প্রবৃনি (%) 

গ্রু-নবনিক ণ্য ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

 

২০১৫-১৬*  ২০১৬-১৭* ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

 

২০১৬-১৭* ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

১। প্রাথনভক ণ্য ১২৬৬ ১৩০৫ ৮১৫ ৮৪১ ৪.১ ৩.৮ ৩.৭ -৮.২ ৩.১ ৩.৩ 

ক) নভানয়ত খাদ্য ৫৬৮ ৫৩৬ ৩৭২ ৩৫৮ ১.৮ ১.৬ ১.৬ -১১.০ -৫.৭ -৩.৯ 

খ) চা ৩ ২ ১ ৩ ০.০ ০.০ ০.০ -১৯.১ -৩৯.০ ১০২.৮ 

গ) কৃনলজাত ণ্য ৩৩৯ ৩০৯ ১৮৬ ১৭২ ১.১ ০.৯ ০.৮ -১৫.৭ -৮.৮ -৭.৭ 

ঘ) কাঁচাাট ১১২ ১৭৩ ৯১ ১৩১ ০.৪ ০.৫ ০.৬ -১১.৪ ৫৪.৬ ৪৩.১ 

ঙ) অন্যান্য ২৪৪ ২৮৫ ১৬৩ ১৭৮ ০.৮ ০.৮ ০.৮ ১৬.৫ ১৬.৭ ৯.১ 

২। নল্পজাত ণ্য ২৯৯২২ ৩২৯৭৪ ২১৩১৮ ২২০০৯ ৯৫.৯ ৯৬.৩ ৯৬.৪ ৩.৯ ১০.২ ৩.২ 

ক) ততনয মাাক ১৩০৬৫ ১৪৭৮৪ ৯৪৮৪ ৯৫৬৩ ৪১.৯ ৪৩.২ ৪১.৯ ৫.০ ১৩.২ ০.৮ 

খ) নীটয়ায ১২৪২৭ ১৩৩৫৫ ৮৬৪৩ ৯০৭৬ ৩৯.৮ ৩৯.০ ৩৯.৭ ৩.১ ৭.৫ ৫.০ 

গ) মোরাইজড মটক্সটাইর ১০৭ ১০৯ ৭০ ৬৮ ০.৩ ০.৩ ০.৩ -১.৬ ১.৬ -৩.১ 

ঘ) মাভ মটক্সটাইর ৮০৪ ৭৫৩ ৪৮৫ ৫০০ ২.৬ ২.২ ২.২ ১.৫ -৬.৪ ৩.২ 
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উৎ: যপ্তাহন উন্নয়ন ব্যযরযা, *জুরাই-প্রপব্রুয়াহয। 

 

প্রদহবহত্তক যপ্তাহন  

প্রদহবহত্তক যপ্তাহন কাম থক্রভ ম থাররাচনা কযরর প্রদখা  মায় 

প্রম, যুিযাষ্ট্র আভারদয যপ্তাহন রণ্যয বৃৎ ফাজায। াযহণ-

৬.৪ এয তথ্য অনুমায়ী চরহত ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয জুরাই-

প্রপব্রুয়াহয ভরয় ফাংরারদী রণ্যয েধান আভদাহনকাযক 

প্রদ হররফ ীরল থ যরয়রে যুিযাষ্ট্র। আররাচয ভরয় 

৩,৮৪০.৮৬ হভহরয়ন ভাহকথন ডরায যপ্তাহন রয়রে যুিযারষ্ট্র, 

মা প্রদরয প্রভাে যপ্তাহনয ১৮.৫ তাং। যুিযারষ্ট্র 

যপ্তাহনকৃত েধান েধান ণ্যমূ ররািঃ ততহয প্রাাক, 

হনেওয়যায, হভাহয়ত হচংহি, কযা, প্রাভ প্রেক্সোইর 

ইতযাহদ। ফাংরারদী ণ্য যপ্তাহনয প্রক্ষরে যুিযারষ্ট্রয রয 

যরয়রে ইউরযাহয়ান ইউহনয়নর্ভি প্রদ মথাক্ররভ জাভ থাহন 

(১৪.৫ তাং), যুিযাজয (১১.১ তাং) ও ফ্রান্প (৫.২ 

তাং)। ২০০৬-০৭ অথ থফেয প্রথরক ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয 

জুরাই-প্রপব্রুয়াহয ম থন্ত প্রদহবহত্তক যপ্তাহন আরয়য 

তুরনামূরক হচে াযহণ-৬.৪-এ প্রদখারনা রিঃ 

 

াযহণ ৬.৪: প্রদহবহত্তক যপ্তাহন আয় 

                                                                                                                                                                             (হভহরয়ন ভাহকথন ডরায) 

অথ থফেয যুিযাষ্ট্র জাভ থাহন যুিযাজয ফ্রান্প প্রফরহজয়াভ ইতাহর প্রনদাযল্যান্ড কানাডা জাান অন্যান্য প্রভাে 

২০০৬-০৭ ৩৪৪১.০ ১৯৫৫.৪ ১১৭৪.০ ৭৩১.৮ ৪৩৫.৮ ৫১৫.৭ ৪৫৯.০ ৪৫৭.২ ১৪৭.৫ ২৮৬০.৬ ১২১৭৭.৯ 

২০০৭-০৮ ৩৫৯০.৬ ২১৭৪.৭ ১৩৭৪.০ ৯৫৩.১ ৪৮৮.৪ ৫৭৯.২ ৬৫৩.৯ ৫৬৪.৪ ১৭২.৬ ৩৫৫৯.৯ ১৪১১০.৮ 

২০০৮-০৯ ৪০৫২.০ ১৫০১.২ ২২৬৯.৭ ১০৩১.১ ৪০৯.৮ ৬১৫.৫ ৯৭০.৮ ৬৬৩.২ ২০২.৬ ৩৮৪৯.৩ ১৫৫৬৫.২ 

২০০৯-১০ ৩৯৫০.৫ ২১৮৭.৪ ১৫০৮.৫ ১০২৫.৯ ৩৯০.৫ ৬২৩.৯ ১০১৬.৯ ৬৪৮.২ ৩৩০.৬ ৪৫২২.৩ ১৬২০৪.৭ 

২০১০-১১ ৫১০৭.৫ ৩৪৩৮.৭ ২০৬৫.৪ ১৫৩৮.০ ৬৬৬.২ ৮৬৬.৪ ১১০৭.১ ৯৪৪.৭ ৪৩৪.১ ৬৭৬০.১ ২২৯২৮.২ 

২০১১-১২ ৫১০০.৯ ৩৬৮৯.০ ২৪৪৪.৬ ১৩৮০.৪ ৭৪২.০ ৯৭৭.৪ ৬৯১.৩ ৯৯৩.৭ ৬০০.৫ ৭৬৮২.২ ২৪৩০১.৯ 

২০১২-১৩ ৫৪১৯.৬ ৩৯৬২.৬ ২৭৬৪.৯ ১৫১৩.৯ ৭৩০.৮ ১০৩৬.৬ ৭১২.৫ ১০৯০.০ ৭৫০.৩ ৯০৪৬.২ ২৭০২৭.৪ 

২০১৩-১৪ ৫৫৮৩.৬ ৪৭২০.৫ ২৯১৭.৭ ১৬৭৭.৭ ৯৭০.৫ ১৩৩২.৪ ৮৫৮.১ ১০৯৯.৬ ৮৬২.১ ১০১৫৪.৬ ৩০১৭৬.৮ 

২০১৪-১৫ ৫৭৮৩.৪৩ ৪৭০৫.৩৬ ৩২০৫.৪৫ ১৭৪৩.৫৪ ৯৭৫.১৩ ১৩৮২.৩৫ ৮৪০.৩৪ ১০২৯.১৩ ৯১৫.২২ ১০৬২৮.৯৯ ৩১২০৮.৯৪ 

২০১৫-১৬* ৬২২০.৩ ৪৯৮৮.১ ৩৮০৯.৭ ১৮৫২.২ ১০১৫.৩ ১৩৮৫.৭ ৮৪৫.৯ ১১১২.৯ ১০৭৯.৬ ১১৯৪৭.৬ ৩৪২৫৭.২ 

২০১৫-১৬** ৪১০০.৮ ৩২১৪.৪ ২৪৬৪.৬ ১১৫৬.০ ৬৫০.৩ ৯০৪.৬ ৫৫৪.৬ ৭১২.৫ ৭১১.৫ ৭৬৫৪.৫ ২২১২৩.৮ 

২০১৬-১৭** ৩৮৪০.৯ ৩৭৮৪.৪ ২২৯৩.২ ১২৩৫.৩ ৬১৪.৮ ৯৫৭.৮ ৬৬১.৩ ৬৭৮.৬ ৭০৩.৩ ৮০৬৬.৮ ২২৮৩৬.৩ 

তকযা ায ১৮.৫৪ ১৪.৫৩ ১১.১৪ ৫.২৩ ২.৯৪ ৪.০৯ ২.৫১ ৩.২২ ৩.২২ ৩৪.৬০ ১০০.০ 

উৎিঃ যপ্তাহন উন্নয়ন ব্যযরযা * াভহয়ক **জুরাই- প্রপব্রুয়াহয । 

আভদাহন হযহিহত ও আভদাহনকৃত রণ্যয প্রেহণহফন্যা 

২০১৬-১৭ অথ থফেরযয প্রপব্রুয়াহয, ২০১৭ ম থন্ত প্রভাে 

আভদাহন ব্যরয়য হযভাণ দাঁহিরয়রে ৩০,৬৭২ হভহরয়ন 

ভাহকথন ডরায, মা পূফ থফতী অথ থফেরযয একই ভরয়য তুরনায় 

তকযা ১০.২ বাগ প্রফহ। উরেখ্য, ২০১৫-১৬ অথ থফেরয 

প্রভাে আভদাহন ব্যারয়য হযভাণ (হআইএপ) দাঁহিরয়হের 

৪২,৯২১ হভহরয়ন ভাহকথন ডরায, মা পূফ থফতী অথ থফেরযয 

তুরনায়  ৫.৪ তাং প্রফহ। াযহণ ৬.৫-এ ণ্যহবহত্তক 

আভদাহন ব্যরয়য তুরনামুরক হচে প্রদখারনা ররািঃ 

 

 

           যপ্তানন আয় (নভনরয়ন ভানকিন ডরায) মভাট যপ্তাননয তকযা ায যপ্তানন প্রবৃনি (%) 

গ্রু-নবনিক ণ্য ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

 

২০১৫-১৬*  ২০১৬-১৭* ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

 

২০১৬-১৭* ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

ঙ) কটন এফং কটন দ্রব্য ১০৭ ১০৩ ৬৯ ৬৮ ০.৩ ০.৩ ০.৩ -৭.৪ -৪.০ -০.৪ 

চ) চাভড়া  চাভড়াজাত দ্রব্য ১১৩১ ১১৬১ ৭৫৩ ৮২৮ ৩.৬ ৩.৪ ৩.৬ -০.৩ ২.৬ ১০.০ 

ছ) াটজাত ণ্য ৭৫৭ ৭৪৬ ৪৭০ ৫১৬ ২.৪ ২.২ ২.৩ ৮.৪ -১.৪ ৯.৯ 

জ) ায  যাায়ননক দ্রব্য ১১২ ১২৪ ৮২ ৯৩ ০.৪ ০.৪ ০.৪ ২০.২ ১০.৪ ১৩.৮ 

ঝ) াদুকা ১৯০ ২১৯ ১৪৯ ১৫৮ ০.৬ ০.৬ ০.৭ ১০.৭ ১৫.৪ ৫.৯ 

ঞ) প্রককৌর াভগ্রী ৪৪৭ ৫১০ ৩৬৬ ৩৩০ ১.৪ ১.৫ ১.৪ ২১.৯ ১৪.১ -৯.৮ 

ট) মকরানরয়াভ উজাত ৭৮ ২৯৭ ২৩০ ১৫৮ ০.২ ০.৯ ০.৭ -৫২.০ ২৮০.৮ -৩১.৪ 

ঠ) প্লানিক দ্রব্য ১০১ ৮৯ ৫৯ ৮২ ০.৩ ০.৩ ০.৪ ১৭.৯ -১১.৯ ৩৯.৯ 

ণ) নযানভক দ্রব্য ৪৩ ৩৮ ২৬ ২৫ ০.১ ০.১ ০.১ -৯.৬ -১২.৩ -৩.০ 

ত) স্তনল্পজাত দ্রব্য ৯ ১০ ৬ ১০ ০.০ ০.০ ০.০ ২০.০ ১১.২ ৫০.৫ 

থ) অন্যান্য ৫৪৪ ৬৭৬ ৪২৫ ৫৩৩ ১.৭ ২.০ ২.৩ ২.০ ২৪.৩ ২৫.৩ 

মভাট যপ্তানন ৩১২০৯ ৩৪২৫৭ ২২১২৪ ২২৮৩৬ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ৩.৪ ৯.৮ ৩.২ 
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াযহণ ৬.৫  ণ্যহবহত্তক আভদাহন ব্যরয়য তুরনামূরক হযহিহত   

(হভহরয়ন ভাহকথন ডরায) 

দ্রব্যমূ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬* ২০১৫-১৬** ২০১৬-১৭** 

ক) প্রধান প্রাথনভক দ্রব্যমূ  ৫৩২৭ ৪০৩২ ৩৯৩২ ২৭৬৪ ২৭৬৬ 

      চার ৩৪৭ ৫০৮ ১১২ ১০০ ৩১ 

      গভ ১১১৮ ৯৮৩ ৯৪৫ ৬২১ ৮১০ 

      ততরফীজ ৫০৮ ৩৭৪ ৫৩২ ৩৬৬ ১৭৭ 

      অনযকানধত মকরানরয়াভ ৯২৯ ৩১৬ ৩৮৪ ২৯১ ৩১৬ 

      তুরা ২৪২৫ ১৮৫১ ১৯৫৯ ১৩৮৬ ১৪৩২ 

খ) প্রধান নল্পজাত ণ্যমূ ৯৪৭৫ ৭৯০৬ ৮৫০৬ ৫৬৫৭ ৫৭৭০ 

      মবাজয ততর ১৭৬১ ৯২৪ ১৪৩৬ ৮৯৮ ১০২৯ 

      মকরানরয়াজাত ণ্যাভগ্রী ৪০৭০ ২০৭৬ ২২৫৬ ১৪৫৫ ১৮৭৮ 

      ায ১০২৬ ১৩৩৯ ১১১২ ১০১৫ ৫৮৮ 

      নলংকায ৬১৯ ৬৩৮ ৫৭১ ৩৫৬ ৩৮৪ 

      মির পাইফায ৪৯৩ ১০৭৮ ১১৭২ ৬৮১ ৬৬৬ 

      সূতা ১৫০৬ ১৮৫১ ১৯৫৯ ১২৫২ ১২২৫ 

গ) মূরধনী মন্ত্রাভগ্রী ২৩৩২ ৩৩২১ ৩৩৯৯ ২০৮২ ২৫৮১ 

ঘ) অন্যান্য ণ্য (ইনকজড) ২৩৫৯৮ ২৫৪৪৫ ২৭০৮৪ ১৭৩৪১ ১৯৫৫৫ 

 ফ িকভাট (নআইএপ) ৪০৭৩২ ৪০৭০৪ ৪২৯২১ ২৭৮৪৪ ৩০৬৭২ 

 তকযা নযফতিন ১৯.৫ -০.১ ৫.৪ - ১০.২ 

উৎিঃ হযংখ্যান হফবাগ, ফাংরারদ ব্যাংক *াভহয়ক **জুরাই-প্রপব্রুয়াহয। 

 

প্রদহবহত্তক আভদাহন ব্যয় 

প্রদহবহত্তক আভদাহন রণ্যয ম থাররাচনা কযরর প্রদখা মায় 

প্রম, ২০০৬-০৭ অথ থফেয প্রথরক প্রদরয আভদাহনয প্রক্ষরে 

চীরনয অফিান ীরল থ প্রথরক ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয জুরাই-

প্রপব্রুয়াহয ম থন্ত অব্যাত যরয়রে। আররাচয ভরয় প্রভাে 

আভদাহন ব্যরয়য তকযা ২৯.২ বাগ চীন প্রথরক আভদাহন 

কযা রয়রে। হদ্বতীয় ও ততীয় অফিারন যরয়রে মথাক্ররভ 

বাযত (তকযা ১২.৮ বাগ) ও জাান (তকযা ৪.৬ বাগ)। 

২০১৬-১৭ অথ থফেরযয েথভ আে ভার (জুরাই-প্রপব্রুয়াহয) 

প্রদরয আভদাহন ফাফদ প্রভাে ৩০,৬৭২ হভহরয়ন ভাহকথন 

ডরায ব্যয় রয়রে। পূফ থফতী ফেরযয একই ভরয় আভদাহন 

ব্যরয়য হযভাণ হের ২৭,৮৪৪ হভহরয়ন ভাহকথন ডরায। 

াযহণ ৬.৬-এ প্রদহবহত্তক আভদাহন ব্যয় হযহিহত 

প্রদখারনা ররািঃ 

াযহণ ৬.৬: প্রদহবহত্তক আভদাহন ব্যয় 
        (হভহরয়ন ভাহকথন ডরায) 

অথ থফেয বাযত চীন হঙ্গাপুয জাান ংকং তাইওয়ান 

দহক্ষণ 

প্রকাহযয়া যুিযাষ্ট্র ভাররয়হয়া অন্যান্য প্রভাে 

২০০৬-০৭ ২২৬৮ ২৫৭১ ১০৩৫ ৬৯০ ৭৪৭ ৪৭৩ ৫৫৩ ৩৮০ ৩৩৪ ৮১০৬ ১৭১৫৭ 

২০০৭-০৮ ৩৩৯৩ ৩১৩৭ ১২৭৩ ৮৩২ ৮২১ ৪৭৮ ৬২০ ৪৯০ ৪৫১ ১০১৩৪ ২১৬২৯ 

২০০৮-০৯ ২৮৬৮ ৩৪৫২ ১৭৬৮ ১০১৫ ৮৫১ ৪৯৮ ৮৬৪ ৪৬১ ৭০৩ ১০০২৭ ২২৫০৭ 

২০০৯-১০ ৩৮১৯ ৩২১৪ ১৫৫০ ১২৩২ ১০৪৬ ৮৩৯ ৭৮৮ ৫৪২ ৪৬৯ ১০২৩৯ ২৩৭৩৮ 

২০১০-১১ ৪৫৬৯ ৫৯১৮ ১২৯৪ ১৩০৮ ৭৭৭ ৭৩১ ১১২৪ ৬৭৭ ১৭৬০ ১৫৫০০ ৩৩৬৫৮ 

২০১১-১২ ৪৭৪৩ ৬৪৪০ ১৭১০ ১৪৫৫ ৭০৩ ৭৯২ ১৫৪৪ ৭০৯ ১৪০৬ ১৬০১৪ ৩৫৫১৬ 

২০১২-১৩ ৪৭৭৭ ৬৩২৮ ১৪২২ ১১৮০ ৬১২ ৭৩৩ ১২৯৬ ৫৩৮ ১৯০৩ ১৫২৯৫ ৩৪০৮৪ 

২০১৩-১৪ ৬০৩৬ ৭৫৪১ ২২৯০ ১২৮৪ ৭৫৯ ৯১৯ ১১৯৯ ৮৩৬ ২০৪২ ১৭৮২৬ ৪০৭৩২ 

২০১৪-১৫ ৫৮২৮ ৮২৩২ ২১৯৯ ১৫২৪ ৮৫২ ৮১৮ ১২২৩ ৬৯১ ১৩০০ ১৮০৩৭ ৪০৭০৪ 

২০১৫-১৬* ৫৭২২ ১২৫৮২ ১২০৩ ২০৭৫ ৮২৭ ১০০৪ ১৪১৭ ১১৩৪ ১১৮৪ ১৫৭৭৩ ৪২৯২১ 

২০১৫-১৬** ৩৬৮৫ ৮১৫৭ ৭৭৮ ১২৩৮ ৫৬৮ ৬৪৫ ৮৭৮ ৭৫৫ ৭২৯ ১০৪১১ ২৭৮৪৪ 

২০১৬-১৭** ৩৯৩৫ ৮৯৬৭ ১৩৯৮ ১৩৫১ ৪৮৩ ৬৫১ ৯৮৮ ৭৩৬ ৬৮৮ ১১৪৭৫ ৩০৬৭২ 

তকযা ায ১২.৮ ২৯.২ ৪.৬ ৪.৪ ১.৬ ২.১ ৩.২ ২.৪ ২.২ ৩৭.৪ ১০০ 

উৎিঃ  ফাংরারদ ব্যাংক *াভহয়ক **জুরাই-প্রপব্রুয়াহয। 
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তফরদহক মুদ্রা হফহনভয় ায   

ফাংরারদর ফাজাযহবহত্তক বাভান হফহনভয় ায ব্যফিা 

চালু ওয়ায য প্রথরক (৩১ প্রভ, ২০০৩ রত) তফরদহক 

মুদ্রায হফহনভয় ায এয চাহদা ও প্রমাগারনয হবহত্তরত 

হনধ থাহযত রয় আরে। তরফ তফরদহক মুদ্রা হফহনভয় ায 

হিহতীর যাখায ররক্ষয ফাংরারদ ব্যাংক িানীয় 

আন্তিঃব্যাংক তফরদহক মুদ্রা ফাজারয ভারে ভারে অংিণ 

করয ডরায ক্রয়-হফক্রয় করয থারক। ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয 

প্রপব্রুয়াহয ম থন্ত ফাংরারদ ব্যাংক ফাজায প্রথরক প্রভাে ১.৯ 

হফহরয়ন ভাহকথন ডরায ক্রয় করযরে এফং ৩০.০ হভহরয়ন 

ভাহকথন ডরায হফক্রয় করযরে। ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয 

প্রপব্রুয়াহয ম থন্ত আন্তিঃব্যাংক োকা ডরারযয হফহনভয় ারযয  

প্রক্ষরে ভাহকথন ডরারযয হফযীরত োকায মূল্যভান হকছুো 

হ্রা প্ররয়রে। হফগত ৩০প্র জুন, ২০১৬ তাহযরখ োকায 

গিবাহযত মূল্যভান হের েহত ভাহকথন ডরারয ৭৮.২ মা ২৮ 

প্রপব্রুয়াহয, ২০১৭ তাহযখ ম থন্ত তকযা ০.৫১ বাগ 

অফমূল্যাহয়ত রয় ৭৮.৬ এ দাঁিায়। উরেখ্য, অথ থফেয 

২০১৫-১৬ প্ররল  পূফ থফতী ফেরযয তুরনায় োকায ভান ০.৭৭ 

বাগ অফমূল্যাহয়ত য়।  

২০১৬-১৭ অথ থফেরয এয পূফ থফতী অথ থফেরযয একই ভরয়য 

তুরনায় প্রযহভট্যান্প েফা হ্রা প্রররও যপ্তাহন আয় ও 

আভদাহন ব্যয় বৃহদ্ধ প্ররয়রে। ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয 

প্রপব্রুয়াহয ম থন্ত আভদাহন ব্যরয়য হযভাণ দাঁিায় ৩০,৬৭২ 

হভহরয়ন ভাহকথন ডরায মা পূফফতী অথ থফেরযয একই ভরয়য 

তুরনায় ১০.২ তাং প্রফহ। একইবারফ যপ্তানী আরয়য 

হযভাণ দাঁিায় ২২,৮৩৬.৩ হভহরয়ন ভাহকথন ডরায মা 

হফগত অথ থফেরযয একই ভরয়য তুরনায় ৩.২ তাং 

প্রফহ। াাাহ, চরহত অথ থফেরযয প্রপব্রুয়াহয ম থন্ত 

েফাীরদয াঠারনা প্রযহভট্যারন্পয হযভাণ দাঁিায় ৮,১১২.৫ 

হভহরয়ন ভাহকথন ডরায মা হফগত অথ থফেরযয একই ভরয়য 

তুরনায় তকযা ১৭.০ তাং কভ। ২০০৬-০৭ অথ থফেয 

প্রথরক ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয জুরাই-প্রপব্রুয়াহয ভয়কারর  

বাহযত গি হফহনভয় ায াযহণ ৬.৭ এফং প্ররখহচে ৬.২-এ 

প্রদখারনা ররািঃ 

াযহণ ৬.৭  ভাহকথন ডরারযয হফযীরত োকায গি 

হফহনভয় ায 

অথ থফেয 
োকা-ডরায গি বাহযত 

হফহনভয় ায 

২০০৬-০৭ ৬৯.০৩ 

২০০৭-০৮ ৬৮.৬০ 

২০০৮-০৯ ৬৮.৮০ 

২০০৯-১০ ৬৯.১৮ 

২০১০-১১ ৭১.১৭ 

২০১১-১২ ৭৯.১০ 

২০১২-১৩ ৭৯.৯৩ 

২০১৩-১৪ ৭৭.৭২ 

২০১৪-১৫ ৭৭.৬৭ 

২০১৫-১৬ ৭৮.২৬ 

২০১৬-১৭* ৭৮.৬২ 

উৎিঃ ফাংরারদ ব্যাংক *জুরাই-প্রপব্রুয়াহয। 
 

 
উৎিঃ  ফাংরারদ ব্যাংক, জুরাই- প্রপব্রুয়াহয।  

  
তফরদহক মুদ্রায হিহত  

২০১৫-১৬ অথ থফেরযয তুরনায় প্রযহভট্যারন্পয ঋণাত্বক েবৃহদ্ধ 

এফং আভদাহন ব্যয় বৃহদ্ধ াওয়া রেও যপ্তাহন আরয়য 

উরেখরমাগ্য েবৃহদ্ধয পরর তফরদহক মুদ্রায হিহতয হযভাণ 

৩০ জুন, ২০১৫ তাহযরখ ২৫,০২৫ হভহরয়ন ভাহকথন ডরায 

রত বৃহদ্ধ প্ররয় ৩০ জুন, ২০১৬ তাহযরখ দাঁিায় ৩০,১৭৬ 

হভহরয়ন ভাহকথন ডরায। ২০১৬-১৭ অথ থফেরযয শুরু প্রথরক 

তফরদহক মুদ্রা ফাজারয আভদাহন ব্যয় বৃহদ্ধ ও েফাীরদয 

াঠারনা প্রযহভট্যান্প হ্রারয তুরনায় যপ্তাহন আরয়য হযভাণ 

কভ বৃহদ্ধ াওয়ায কাযরণ তফরদহক মুদ্রায আন্তিঃেফা 

তুরনামূরক কভ য়। তফরদহক মুদ্রায হিহত জুন, ২০১৬ 

প্ররল পূরফ থয প্রযকড থ ৩০ হফহরয়ন ভাহকথন ডরায অহতক্রভ 

করয। ৩০ জুন, ২০০৭ প্রথরক ৩০ জুন, ২০১৬ ম থন্ত 

ফেযহবহত্তরত এফং ২৮ প্রপব্রুয়াহয, ২০১৭ তাহযখ ম থন্ত 

ফাংরারদ ব্যাংরকয তফরদহক মুদ্রায হযজারব থয হিহতয 

হযংখ্যান ও গহতধাযা মথাক্ররভ াযহণ ৬.৮-এ এফং 

প্ররখহচে  ৬.৩- এ প্রদখারনা ররািঃ 
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াযহণ ৬.৮  তফরদহক মুদ্রায হিহত 

 

উৎিঃফাংরারদ ব্যাংক। 

 

 

 

ট্যাহযপ ব্যফিা (Tariff Regime) 

যকারযয আভদাহন নীহতয সুলভ ফাস্তফায়রনয সুরমাগ সৃহষ্টয 

হনহভত্ত ২০০০-০১ অথ থফেয প্রথরক ফাংরারদ প্রভাি 

প্রপবাযড প্রনন (এভ.এপ.এন) ট্যাহযপ ায অনুযণ করয 

আরে। াযহণ ৬.৯-এ ২০০০-০১ অথ থফেয প্রথরক     

২০১৬-১৭ অথ থফেয ম থন্ত ট্যাহযপ কাঠারভা উিান কযা 

ররািঃ 

াযহণ ৬.৯ : ২০০০-০১ অথ থফেয প্রথরক ২০১৬-১৭ অথ থফেয ম থন্ত ট্যাহযপ কাঠারভা 

 

অথ থফেয অারযটিব’ ট্যাহযপ (%) এয ংখ্যা রফ থাচ্চ শুল্কায ‘অারযটিব’ ট্যাহযপ ধা 

২০০০-০১ ০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫ ৩৭.৫ ৫ 

২০০১-০২ ০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫ ৩৭.৫ ৫ 

২০০২-০৩ ০,৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩২.৫ ৩২.৫ ৫ 

২০০৩-০৪ ০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩০ ৩০ ৫ 

২০০৪-০৫ ০,৭.৫,১৫,২৫ ২৫ ৪ 

২০০৫-০৬ ০,৭.৫,১৫,২৫ ২৫ ৪ 

২০০৬-০৭ ০,৫,১২,২৫ ২৫ ৪ 

২০০৭-০৮ ০,১০,১৫,২৫ ২৫ ৪ 

২০০৮-০৯ ০,৩,৭,১২,২৫ ২৫ ৫ 

২০০৯-১০ ০,৩.৫.১২.২৫ ২৫ ৫ 

২০১০-১১ ০,৩.৫.১২.২৫ ২৫ ৫ 

২০১১-১২ ০,৩.৫.১২.২৫ ২৫ ৫ 

২০১২-১৩ ০,৩.৫.১২.২৫ ২৫ ৫ 

২০১৩-১৪ ০,২.৫.১০.২৫ ২৫ ৫ 

২০১৪-১৫                                                   ০,২.৫.১০.২৫ ২৫ ৪ 

২০১৫-১৬                                                      ০,৫,১০,২৫ ২৫ ৪ 

২০১৬-১৭                                               ০,১,৫,১০,১৫,২৫ ২৫ ৬ 

উৎ: জাতীয় যাজস্ব প্রফাড থ 

শুল্ক আইরনয হহডউরর ফহণ থত এভ.এপ.এন. শুল্ক ারযয 

াাাহ হফহবন্ন ভয় প্রগরজে প্রনাটিহপরকরনয ভাধ্যরভ 

পৃথকবারফ শুল্ক আইরনয ২০ ধাযা অনুারয েরয়াগকৃত 

এভ.এপ.এন ারযয উয শুল্ক সুহফধা েদান কযা রয় 

থারক। ফতথভারন এভ.এপ.এন ট্যাহযপ ারযয উয ৩ েকায 

প্রযয়াহত শুল্কায কাম থকয যরয়রে, মথািঃ (১) হফহবন্ন  

হদ্বাহক্ষক/আঞ্চহরক ফাহণজয চুহিয আওতায় আভদাহন, (২)  

০ 

১০০০০ 

২০০০০ 

৩০০০০ 

৪০০০০ 

৫০৭৭ ৬১৪৯ 
৭৪৭১ 

১০৭৫০ 
১০৯১২ 

১০৩৬৪ 

১৫৩১৫ 

২১৫৫৮ 

২৫০২৫ 

৩০১৭৬ 
৩২৪৬৬ 

মরখনচত্র ৬.৩: তফকদনক মুদ্রায নিনত 

নভ
নর

য়
ন
 ভ

ান
ক

ি ন
 

ড
র

ায
 

তাহযখ 

তফরদহক মুদ্রায 

হিহত (হভহরয়ন 

ভাহকথন ডরায) 

৩০.০৬.২০০৭ ৫০৭৭ 

৩০.০৬.২০০৮ ৬১৪৯ 

৩০.০৩.২০০৯ ৭৪৭১ 

৩০.০৬.২০১০ ১০৭৫০ 

৩০.০৬.২০১১ ১০৯১২ 

৩০.০৬.২০১২ ১০৩৬৪ 

৩০.০৬.২০১৩ ১৫৩১৫ 

৩০.০৬.২০১৪ ২১৫৫৮ 

৩০.০৬.২০১৫ ২৫০২৫ 

৩০.০৬.২০১৬ ৩০১৭৬ 

*১৯.০৪.২০১৭ ৩২৪৬৬ 
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যপ্তাহনমুখী হল্প হনফন্ধনকৃত হরল্পয জন্য মূরধনী 

মন্ত্রাহত আভদাহন এফং (৩) হনহদ থষ্ট কারজয জন্য 

উৎাদনকাযী েহতষ্ঠান, প্রমভন: গফাহদোণী ও াঁমুযহগ, 

ঔলধ, চাভিা ও ফস্ত্রহল্প েহতষ্ঠান কতথক কাঁচাভার 

আভদাহন। ফতথভারন এভ.এপ.এন. শুল্ক ারযয াাাহ 

হনম্নহরহখত ণ্যমূরয প্রক্ষরে শুল্ক প্রযয়াত সুহফধা েদান 

কযা রছিঃ 

 যপ্তাহনকাযক হল্প েহতষ্ঠান কতথক 

আভদাহনকৃত মূরধনী মন্ত্রাহত এফং মন্ত্রাং; 

 হনফহন্ধত হল্প েহতষ্ঠান কতথক আভদাহনকৃত 

মূরধনী মন্ত্রাহত এফং মন্ত্রাং; 

 ঔলধ হল্প কতথক আভদাহনকৃত কাঁচাভার; 

 প্রেক্সোইর হরল্প ব্যফহৃত কাঁচাভার; 

 কৃহলখারত ব্যফহৃত উকযণ; 

 কহিউোয এফং কহিউোরযয আনুলহঙ্গক 

মন্ত্রাহত;  

 হচহকৎা মন্ত্রাহত ও হচহকৎা উকযণ; 

 ংফাদে ও াভহয়কী েকাকগণ কতথক 

আভদাহনকৃত হনউজ হেন্ট; 

 কৃহল কারজ ব্যফাম থ কীেনাক েস্ত্ত্ততকাযক 

েহতষ্ঠান কতথক ব্যফহৃত কাঁচাভার; এফং 

 াঁ-মুযহগ খাভায কতথক আভদাহনকৃত 

মন্ত্রাহত, মন্ত্রাং ও উকযণ।  

 

ট্যাহযপ হ্রাকযণ  

প্রদীয় হরল্পয দক্ষতা বৃহদ্ধয ররক্ষয এফং হফশ্বব্যাী 

আভদাহন শুল্ক হ্রারয েহক্রয়ায ারথ াভঞ্জস্য প্রযরখ 

ফাংরারদরয আভদাহন শুল্কায হ্রা কযায প্রম েহক্রয়া 

১৯৯১-৯২ অথ থ ফেরয  শুরু কযা রয়হের তা ২০১৬-১৭ 

াররও অব্যাত যাখা রয়রে। আভদাহন শুরল্কয অবাহিত 

গি হের ১৯৯১-৯২ অথ থফেরয ৫৭.২২ তাং, মা     

২০১৬-১৭ অথ থ ফেরয ১৪.৬১ তাংর হ্রা প্ররয়রে। 

ফতথভারন ৯৯.৫৭ তাং ট্যাহযপ রাইরনয উয মূল্যহবহত্তক 

(advalorem) শুল্ক আরযা কযা য়। ০.৪৩ তাং 

ট্যাহযপ রাইরনয হফযীরত হকছু ংখ্যক ণ্য প্রমভন: 

হরভন্ট হলংকায, হফটুহভন, প্রানা, হির েডাক্ট এফং 

পুযাতন জাারজয উয হফহবন্ন ারয প্রেহহপক শুল্ক 

ফরফৎ যরয়রে। আভদাহন শুরল্কয াাাহ আভদাহনতব্য 

রণ্যয উরয মূল্য ংরমাজন কয, প্রযগুররেযী হডউটি, 

ম্পূযক শুল্ক, অহিভ আয়কয, অহিভ মুল্য ংরমাজন কয 

আরযাহত যরয়রে। হনরম্নয াযহণরত ২০১৩-১৪ রত 

২০১৬-১৭ অথ থফেরযয ম্পূযক শুরল্কয ম থায়গুররা প্রদখারনা 

ররািঃ 

াযহণ ৬.১০: ম্পূযক শুরল্কয হফদ্যভান ম থায়মূ 

উৎ : জাতীয় যাজস্ব প্রফাড থ 

াযহণ ৬.১১ প্রত ২০০৩-০৪ অথ থফেয রত ২০১৬-১৭    

অথ থফেরযয এভ.এপ.এন অবাহযত গি আভদাহন শুল্ক ারযয 

উয ংস্কারযয েবাফ প্রদখারনা ররািঃ 

াযহণ ৬.১১: এভ.এপ.এন গি আভদাহন শুল্ক ারযয উয 

ংস্কারযয েবাফ 

অথ থফেয এভ.এপ.এন. অবাহযত গি ট্যাহযপ (%) 

২০০৩-০৪ ১৮.৮৫ 

২০০৪-০৫ ১৬.৫৩ 

২০০৫-০৬ ১৬.৩৯ 

২০০৬-০৭ ১৪.৮৭ 

২০০৭-০৮ ১৭.২৬ 

২০০৮-০৯ ১৫.১২ 

২০০৯-১০ ১৪.৯৭ 

২০১০-১১ ১৪.৮৫ 

২০১১-১২ ১৪.৮৩ 

২০১২-১৩ ১৫.১০ 

২০১৩-১৪ ১৪.৪৪ 

২০১৪-১৫ ১৪.৪৪ 

২০১৫-১৬ ১৪.৩৭ 

২০১৬-১৭ ১৪.৬১ 

         উৎ : জাতীয় যাজস্ব প্রফাড থ 

 

ডহিউটিও ও ফাংরারদ 

ফাহণজয ভন্ত্রণাররয়য অধীন গঠিত ডহিউটিও প্রর হফশ্ব 

ফাহণজয ংিা (ডহিউটিও) ংক্রান্ত কর েকায কাম থক্রভ 

হযচারনা করয। এ কাম থক্ররভ ভরধ্য আন্তজথাহতক ফাহণরজযয 

প্রক্ষরে ডহিউটিও’য হফহধ-হফধান েহতাররন ায়তা কযা, 

ডহিউটিওংক্রান্ত হফলরয় াহফ থক ক্ষভতা বৃহদ্ধয ররক্ষয 

কাজ কযা, আন্তজথাহতক ফাহণজয ব্যফিায় প্রদরয স্বাথ থ 

অথ থ ফেয ম্পূযক শুল্ক (%) 

২০১৩-১৪ ০,১০,২০,৩০,৪৫,৬০,১০০,১৫০,২৫০,৩৫০ ও ৫০০ 

২০১৪-১৫ ০,১০,২০,৩০,৪৫,৬০,১০০,১৫০,২০০,২৫০,৩৫০ ও 

৫০০ 

২০১৫-১৬ ০,১০,২০,৩০,৪৫,৬০,১০০,১৫০,২০০,২৫০,৩৫০ ও 

৫০০   

২০১৬-১৭ ০,১০,২০,৩০,৪৫,৬০,১০০,১৫০,২০০,২৫০,৩৫০, ৫০০ 

ও ২০০০ 
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ংযক্ষণ কযা অহধকতয ফাজায সুহফধা অজথরনয ররক্ষয 

কাজ কযা, হফহবন্ন ইসুযরত প্রদরয অফিান হনধ থাযণ করয 

প্রনরগাহরয়রন অংিণ কযা, প্রষ্টকরাল্ডাযরদয ারথ 

হফহবন্ন ইসুয-প্রত হনয়হভত ভত-হফহনভয় কযা অন্যতভ। 

ডহিউটিও প্রর কতথক গৃীত উরেখরমাগ্য কাম থক্রভমূ 

হনরম্ন উরেখ কযা ররািঃ 

 ডহিউটিও একটি তফলেীন রুর-প্রফইজড ংিা। 

আন্তজথাহতক ফাহণরজযয েহতটি প্রক্ষরে সুহনহদ থষ্ট 

এহিরভন্ট ও হফহধ- হফধান েণয়ন কযা রয়রে, 

মারত রজ ও সুষ্ঠুবারফ দ্রুততভ ভরয় 

আন্তজথাহতক ফাহণজয িন্ন কযা ম্ভফ য় । এ 

কর  হফহধ- হফধান একহদরক েচুয সুরমাগ সৃহষ্ট 

করযরে, অন্যহদরক েহতটি দস্য প্রদরয জন্য 

দায়-দাহয়ত্বও ততহয করযরে। এ কর হফলরয়য 

রঙ্গ যকাহয ও প্রফযকাহযখারতয হফহবন্ন 

ভন্ত্রণারয় ও ংিা জহিত। তারদযরক ডহিউটিও 

হরিরভয সুরমাগ-সুহফধা ও দায়-দাহয়ত্ব িরকথ  

অফহত কযা, হফহবন্ন ইসুযরত ভতাভত েদান কযা 

এফং রচতন কযা ডহিউটিও প্রররয  একটি 

চরভান কাম থক্রভ এফং অব্যাত বারফ এ জাতীয় 

কাম থাহদ কযা রছ । 

 ডহিউটিওয হফহবন্ন হফলরয় জনরচতনতা বৃহদ্ধয 

ররক্ষয ডহিউটিও’য প্রেকহনকযার এহট্যান্প 

প্রোিারভয আওতায় ডহিউটিও প্রর েহত ফেয 

এক ফা একাহধক ওয়থাক/েহক্ষণ কভ থসূহচ 

আরয়াজন করয থারক। ইরতাভরধ্য  হর, 

এহএ, প্রনাটিহপরকন, প্ররড ইন াহব থর, 

নন-এহিকারচায ভারকথে একর (নাভা) হফলরয় 

ওয়াকথ/ েহক্ষরণয আরয়াজন কযা রয়রে। 

ডহিউটিও’য ১০ভ হভহনিাহযরয়র কনপারযরন্পয 

পরাপর অফহত কযায জন্য গত ২৫ ও ২৮ 

প্রপব্রুয়াহয, ২০১৬ তাহযখ 'Outcome of 10th 

WTO Ministerial Conference and 

LDCs’ Services Waiver' ীল থক ০২ (দুই) 

হদনব্যাী একটি কভ থারায আরয়াজন কযা য়। 

উি কভ থারায় যকাহয ও প্রফযকাহযখারতয ৪০ 

জন কভ থকতথা অংিণ করয। 

 স্বরল্পান্নত প্রদমূরয ফাহণহজযক ক্ষভতা বৃহদ্ধয 

ররক্ষয ৬টি আন্তজথাহতক ংিায (ডহিউটিও, 

আংকোড, আইটিহ, ইউএনহডহ, হফশ্ব ব্যাংক, 

আইএভএপ) প্রমৌথ উরদ্যারগ সৃষ্ট ডহিউটিও’য 

Enhanced Integrated Framework (EIF) 

কভ থসূহচয আওতায় Diagnostic Trade 

Integration Study (DTIS) িন্ন কযা য় । 

এ িযাহডয ভাধ্যরভ প্রদরয ফাহণজয ব্যফিায় 

হফদ্যভান েহতফন্ধকতামূ হচহিত করয একটি 

অিাহধকায হবহত্তক এযাকন প্রভহরক্স েণয়ন কযা 

য়। ফতথভারন হচহিত েহতফন্ধকতা দূযীকযরণয 

ররক্ষয  Aid for Trade এয আওতায় হফহবন্ন 

েকল্প িরণয কাম থক্রভ চরভান আরে। অহধকন্তু 

EIF এয Tier-1 আওতায় 'Strengthening 

Institutional Capacity and Human 

Resource Development for Trade 

Promotion' ৯ রক্ষ ভাহকথন ডরায মূল্যভারনয 

একটি েকল্প িণ কযা রয়রে। এই েকরল্পয 

আওতায় 'Export Potentiality of Trade in 

Services of Bangladesh: Identifying 

opportunities and challenges' এফং 

'Identification of Non-tariff Barriers 

Faced by Bangladeshi Products in 

Major Export Markets' হরযানারভ দু’টি 

িাহডয কাম থক্রভ চরভান আরে। তা’োিা, ফাহণজয 

ভন্ত্রণারয় ও এয অধীনস্ত দপ্তযমূরয 

কভ থকতথারদযরক হফহবন্ন হফলরয় েহক্ষণ প্রদয়া 

রছ। হফহবন্ন প্ররড এহিরভন্ট ও ডকুরভরন্টয 

ভন্বরয় একটি ডাোরফজ েস্তুত কযা রফ। এ 

েকল্পটি ফাস্তফাহয়ত রর কভ থকতথারদয 

প্রনরগাহরয়ন দক্ষতা বৃহদ্ধ ারফ, প্রফাখারতয 

যপ্তাহন বৃহদ্ধ ারফ, ম্ভাফনাভয় যপ্তাহন ফাজারয 

হফদ্যভান অ-শুল্ক (নন-ট্যাহযপ)  েহতফন্ধকতা দূয 

করয যপ্তাহন ফাহণজয ম্প্রাযণ কযা ম্ভফ রফ। 

 ফাংরারদ চতুথ থ ফারযয ভত গত ১৯ প্রপব্রুয়াহয, 

২০১৫ রত ১৮ প্রপব্রুয়াহয, ২০১৬ তাহযখ ম থন্ত 

এরহডহ গ্রু প্রকা-অহড থরনেয হররফ দাহয়ত্ব 

ারন করয। LDC Coordinatorship-এয 

দাহয়ত্ব িরণয হফলয়টি অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ। এরহডহ 

গ্রু এয প্রকা-অহড থরনেয হররফ ফাংরারদ 

ডহিউটিও’য ১০ভ হভহনিাহযরয়র কনপারযরন্প 

ঔলধ হরল্পয প্রক্ষরে অব্যাহতয প্রভয়াদ বৃহদ্ধ, 

রুর অফ অহযহজন ংক্রান্ত একটি গাইড রাইন 

েণয়ন এফং াহব থ ওরয়বারয প্রভয়াদ বৃহদ্ধ 

স্বরল্পান্নত প্রদরয স্বাথ থ ংহিষ্ট হফহবন্ন হফলরয় 

প্রনরগাহরয়রন হক্রয় ভূহভকা ারন করয।  

 গত ৩-৬ হডরম্বয, ২০১৩ ভরয় ইরন্দারনহয়ায 

ফাহররত অনুহষ্ঠত হফশ্ব ফাহণজয ংিা (ডহিউটিও)- 

এয ৯ভ হভহনহষ্টহযয়ার কনপারযরন্প আন্তজথাহতক 
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ফাহণরজয হফদ্যভান দ্ধহত জীকযরণয হফলরয় 

‘Agreement on Trade Facilitation' ীল থক 

একটি নতুন ডহিউটিও এহিরভন্ট চূিান্ত কযা য়। 

এ এহিরভন্টটিরক ডহিউটিও’য মূর এহিরভন্ট 

WTO Agreement-এ অন্তর্ভ থি কযায ররক্ষয 

একটি ংরাধনী েরোকর' Protocol 

Amending the Marrakesh Agreement 

Establishing the World Trade 

Organization' েণয়ন কযা য়। 

 উহেহখত Agreement on Trade 

Facilitation এফং ংহিষ্ট Protocol গত ১৩ 

জুন, ২০১৬ তাহযরখ ভহন্ত্রবা তফঠরক অনুরভাহদত 

য়। অনুভথ থন ংক্রান্ত 'Instrument  of 

Acceptance' ভাননীয় যযাষ্ট্র ভন্ত্রী কতথক 

স্বাক্ষরযয য প্রজরনবাি ফাংরারদ হভরন প্রেযণ 

কযা য়। এ হযরেহক্ষরত গত ২৭ প্ররন্ফম্বয, 

২০১৬ তাহযরখ প্রজরনবাি ফাংরারদ হভরনয 

যাষ্ট্রদূত প্ররড প্রপহহররেন চুহিয জন্য েণীত 

ফাংরারদরয অনুভথ থন ে হফশ্ব ফাহণজয ংিায 

ভাহযচারক জনাফ যফারতথা এযারজারবরডা এয 

হনকে স্তান্তয করযন। ফাংরারদ ৯৪ তভ প্রদ 

হররফ TFA চুহিটি অনুভথ থন করযরে।  

 উরেখ্য, ডহিউটিও’য হফধান অনুমায়ী দুই-

ততীয়াং দস্য কতথক অনুভথ থন ওয়ায়  গত 

২২ প্রপব্রুয়াহয, ২০১৭ তাহযরখ প্ররড প্রপহহররেন 

এহিরভন্টটি কাম থকয রয় মা ডহিউটিও’য মূর 

এহিরভন্ট WTO Agreement -এ অন্তর্ভ থি 

রয়রে । এরক্ষরে প্রকান দস্য প্রদ অনুভথ থন না 

কযররও ডহিউটিও দস্য হররফ তায উয 

চুহিটি কাম থকয রফ।  

 এহিরভরন্টয মূর উরেশ্যমূ রছিঃ (১) আভদাহন 

ও যপ্তাহন রণ্যয েফা ও চরাচর আযও ত্বযাহন্বত 

কযা; (২) উন্নয়নীর ও স্বরল্পান্নত প্রদমূরয 

হফরল েরয়াজন হফরফচনায় হনরয় প্ররড 

প্রপহহররেরনয প্রক্ষরে তারদয ক্ষভতা বৃহদ্ধয 

ররক্ষয ায়তা বৃহদ্ধ কযা; (৩) হফহবন্ন প্রদরয 

শুল্ক কতথরক্ষয ভরধ্য রমাহগতা বৃহদ্ধ কযা।  

 এহিরভন্টটি ফাস্তফায়রন ফাংরারদরয আভদাহন 

ফাহণজয প্রমভন জতয রফ, প্রতভহন হফহবন্ন প্রদ 

কতথক প্ররড প্রপহহররেন দ্ধহত উন্নত কযা রর 

আভারদয যপ্তাহন ফাহণজযও রাবফান রফ।  

 এহিরভরন্ট স্বরল্পান্নত প্রদমূরয জন্য মরথষ্ট 

সুরমাগ-সুহফধা ও ‘প্রেহক্সহফহরটি’  েরয়াজনীয় 

প্রক্ষরে আহথ থক ও কাহযগহয রমাহগতা োহপ্তয 

হফধান যাখা রয়রে।  

 এহিরভন্ট এয হফহবন্ন হফধান ফাস্তফায়রনয হফলরয় 

ফাংরারদ বহফষ্যরত প্রকান আন্তজথাহতক চারয 

মু্মখীন রফ না। কাযণ, চুহিয কর কাম থক্রভ 

(Measures) প্রক হনরজয ইছানুমায়ী হতনটি 

কযারেগহযরত (এ, হফ, হ) হচহিত কযায হফলরয় 

স্বরল্পান্নত প্রদ হররফ ফাংরারদরয পূণ থ 

স্বাধীনতা যরয়রে। ংহিষ্ট প্রষ্টকরাল্ডাযরদয ারথ 

আররাচনায ভাধ্যরভ কযারেগহয হচহিত কযা রফ। 

ইরতাভরধ্য ফাংরারদ এ হফলরয় কাম থক্রভ িণ 

করযরে। 

 তাোিা, প্রকান কাম থক্রভ (Measures) এয প্রক্ষরে 

উন্নয়নীর ও স্বরল্পান্নত প্রদরয ক্ষভতায অবাফ 

থাকরর ক্ষভতা অহজথত না ওয়া ম থন্ত ংহিষ্ট 

কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কযরত রফ না। এ কর 

কাযরণ প্ররড প্রপহহররেন এহিরভন্ট অতযন্ত জ 

ও হহথর (Flexible) একটি এহিরভন্ট।  উরেখ্য, 

ফাংরারদ ডহিউটিও’য েহতষ্ঠাতা দস্য ওয়ায 

াাাহ প্রভাে চায ফায এরহডহ প্রকা-

অহড থরনেরযয দাহয়ত্ব ারন করযরে। এোিাও 

ফাংরারদ ফ ভয়ই এরহডহ গ্রুর প্রনতিানীয় 

ভূহভকা ারন করয আরে। এভনহক প্ররড 

প্রপহহররেন এহিরভন্ট প্রনরগাহরয়রনও 

ফাংরারদ এরহডহ গ্রুরয রক্ষ অিণী ভূহভকা 

ারন করযরে । 

 গত ১৫-১৮ হডরম্বয, ২০১৫ ভয়কারর প্রকহনয়ায 

নাইরযাহফরত ডহিউটিও’য ১০ভ ভন্ত্রী ম থারয়য 

রম্মরন অনুহষ্ঠত য়। উি রম্মররন 

ফাংরারদরয রক্ষ ভাননীয় ফাহণজযভন্ত্রীয  

প্রনতরত্ব ২৪ দরস্যয একটি েহতহনহধদর 

অংিণ করয। উরেখ্য, হভহনহষ্টহযয়ার 

কনপারযন্প ডহিউটিও’য রফ থাচ্চ হদ্ধান্ত িণকাযী 

কতথক্ষ। ডহিউটিও’য হফধান অনুমায়ী েহত দুই 

ফেয অন্তয এ রম্মরন অনুহষ্ঠত য়। ১৯৯৫ ারর 

ডহিউটিও েহতষ্ঠায য প্রথরক এ ম থন্ত দ ফায এ 

রম্মরন অনুহষ্ঠত রয়রে। ফাংরারদ ডহিউটিও’য 

দভ হভহনরিহযরয়রর এরহডহ প্রকা-অহড থরনেয 

হররফ কাজ করযরে।  

 উি রম্মররন স্বরল্পান্নত প্রদমূরয অনুকুরর 

কহতয় গুরুত্বপূণ থ হদ্ধান্তমু গৃীত য়:  

(ক) এ রম্মররন জ ও স্বছ Rules of Origin 

েণয়রনয ররক্ষয একটি হদ্ধান্ত গৃীত য়। এ 
৭৮ 
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হদ্ধারন্তয পরর তকযা ৭৫ বাগ কাঁচাভার 

Outsourcing করয ণ্য েস্তুতপূফ থক েদত্ত সুহফধায 

আওতায় যপ্তাহন কযা ম্ভফ রফ। তাোিা, গারভ থন্ট, 

প্রকহভকযার এফং েহক্রয়াজাত কৃহলণ্য যপ্তাহনয 

প্রক্ষরে simple transformation এয সুহফধা 

াওয়া মারফ। শুল্কমুি ও প্রকাোমুি ফাজায সুহফধা 

কাম থকযবারফ ব্যফারযয প্রক্ষরে Rules of Origin 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ ভূহভকা ারন করয থারক। Rules 

of Origin এয তথাহদ কঠিন রর অরনক বার 

স্কীভ প্রথরকও প্রকান সুহফধা প্রবাগ কযা মায় না। এ 

রম্মররন গৃীত হদ্ধারন্তয পরর শুল্ক-মুি ও প্রকাো-

মুি সুহফধায রফ থাচ্চ ব্যফায হনহিত কযা ম্ভফ 

রফ। 

(খ) প্রফাখারত স্বরল্পান্নত প্রদমূরক অিাহধকাযমূরক 

ফাজায সুহফধা (Preferential Market Access) 

েদারনয প্রক্ষরে েদত্ত Waiver এয প্রভয়াদ ২০৩০ 

ার ম থন্ত ফহধ থত কযায হদ্ধান্ত গৃীত য়।  

(গ) ঔলরধয প্রভধাত্ব ংক্রান্ত অব্যাহতয প্রভয়াদ ২০১৫ 

াররয ৩১ হডরম্বয প্রল ফায কথা হের। এরত 

ফাংরারদ স্বরল্পান্নত প্রদমূ হফরল অসুহফধায 

মুরখামুহখ হছর।  ঔলরধয প্রক্ষরে প্রভধাত্ব ংক্রান্ত 

অব্যাহতয প্রভয়াদ ২০৩৩ ার ম থন্ত ফহধ থত কযা 

ংক্রান্ত WTO TRIPS (Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Rights) 

Council এফং General Council এয হদ্ধান্ত 

হভহনহষ্টহযয়ার কনপারযরন্প ফ থম্মহতক্ররভ স্বাগত 

জানারনা য়। এরত ফাংরারদরয ঔলধ হরল্পয 

হফকা অব্যাত থাকরফ এফং ঔলধ যপ্তাহনরত নতুন 

হদগন্ত উরন্াহচত রফ। াাাহ দহযদ্র জনগরণয 

জন্য সূরব মূরল্য ঔলধ োহপ্ত হনহিত রফ। তাোিা, 

স্বরল্পান্নত প্রদরয কৃহল ণ্য যপ্তাহনয প্রক্ষরে  ফাজায 

ম্প্রাযণ, ণ্য েহক্রয়াকযণ এফং অবযন্তযীণ ও 

আন্তজথাহতক হযফরন ২০৩০ ার ম থন্ত বতুথকী 

েদান অব্যাত যাখায হদ্ধান্ত  রয়রে। 

(ঘ) এোিাও, চায হদনব্যাী অনুহষ্ঠত হভহনহষ্টহযয়ার 

কনপারযরন্প করয়কটি গুরুত্বপূণ থ হদ্ধান্ত একটি আনুষ্ঠাহনক 

প্রঘালণাে গৃীত য়। হভহনহিহযয়ারর ফি প্রদগুররায ভরধ্য 

হফহবন্ন প্রক্ষরে ভতাননকয স্বরত্বও ফাংরারদরয প্রনতরত্ব 

স্বরল্পান্নত প্রদমূ কহতয় প্রক্ষরে উরেখরমাগ্য সুহফধা 

আদারয় ভথ থ য়। প্রঘালণারে স্বরল্পান্নত প্রদগুররায জন্য 

কাম থকয ফাজায সুহফধা েরমাজয প্রক্ষরে আইনগত 

ফাধ্যফাধকতায (Commercially meaningful and 

legally binding) অঙ্গীকায কযা য়।  তাোিা, ফি ফি 

আঞ্চহরক ফাহণজয চুহিমূ মারত ডহিউটিও’য মূর নীহত ও 

দ থরনয ব্যতযয় না ঘোয় এফং অন্যান্য প্রদ, হফরল করয 

স্বরল্পান্নত প্রদমূরয ক্ষহতয কাযণ না রয় দাঁিায়, প্র 

হফলরয় েরয়াজনীয় ব্যফিা িরণয হফলয়টিও রম্মররনয 

প্রঘালণারে অন্তর্ভ থি কযা য়। 

আঞ্চহরক ফাহণজয 

 দহক্ষণ এহয়া মুি ফাহণজয এরাকা চুহি 

(াপো)  াপটাভুক্ত দস্য মদমূকয ভকে 

ফানণজয  অথ িনননতক কমানগতা বৃনিয রকযয 

গত ৪-৬ জানুয়ানয, ২০০৪ নরিঃ তানযকখ 

ানকস্তাকনয যাজধানী ইরাভাফাকদ অনুনিত 

দ্বাদ াকি ীল ি কেরকন াকিভুক্ত ৭টি মদকয 

ভকে দনযণ এনয়া মুক্ত ফানণজয এরাকা 

(াপটা) চুনক্ত স্বাযনযত য়। যফতীকত, ২০০৭ 

াকর ১৪তভ াকি ানভকট আপগাননস্তানকক 

াপটা চুনক্তকত নতুন দস্য নাকফ অিভু িক্ত 

কযা য়। চুনক্তটি ফাস্তফায়কনয রকযয মননটিব 

নরি, রুর অফ অনযনজন, স্বকল্পান্নত মদমূকয 

জন্য কানযগনয ায়তা প্রদাকনয মযত্রমূ 

নচনিতকযণ এফং শুল্ক হ্রাকয পকর স্বকল্পান্নত 

মদমূকয যাজস্ব যনতপূযকণয ব্যফিা 

চূড়ান্তকযকণয য দস্য মদমূকয 

অনুভথ িকনয ভােকভ চুনক্তটি ১ জুরাই, ২০০৬ 

ার কত কাম িকয কয়কছ এফং চুনক্তয মরড 

নরফাযারাইকজন মপ্রাগ্রাভ (টিএরন) প্রনিয়া  

১রা জুরাই, ২০০৬ মথকক কাম িকয য়। ফ িকল 

দস্যকদমূ তাকদয মননটিব নরি নদ্বতীয় 

ম িাকয় ২০ তাং হ্রা ককযকছ, মা ০১ 

জানুয়ানয, ২০১২ মথকক কাম িকয কয়কছ। এছাড়া, 

বাযত ফাংরাকদ াকিভুক্ত স্বকল্পান্নত 

মদমূকক ২৫টি ণ্য ছাড়া ফানক ফ কণ্য 

শুল্কমুক্ত প্রকফকয সুনফধা প্রদান ককযকছ। পকর 

বাযত াকিভুক্ত মদমূক ফাংরাকদকয 

যপ্তানন বৃনি ফানণজয ঘাটনত হ্রা াকফ। 

উকেখ্য, ফতিভাকন ফাংরাকদকয মননটিব নরকি 

ডনিউন (World Custom Organization) 

-এয এইচএককাড-২০১২ অনুাকয কণ্যয 

ংখ্যা স্বকল্পান্নত মদমূকয জন্য ১,০২২টি এফং 

উন্নয়নীর মদমূকয জন্য ১,০৩১টি। গত ৪ 

জুরাই, ২০১৫ মত ানকস্তাকনয ইরাভাফাকদ 

অনুনিত াপটায  কনভটি অফ এক্সাট ি (নই) 

এয নফকল বায় ২০২০ াকরয ভকে 

৭৯ 
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মননটিব নরি এ ণ্য ংখ্যা ১০০টিকত 

নানভকয় আনায জন্য ানকস্তান, বাযত, ভূটান  

ভারদ্বীকয প্রস্তাকফয মপ্রনযকত আপগাননস্তান ণ্য 

ংখ্যা ২০৩০ াকরয ভকে ২৩৫টি-এ নানভকয় 

আনায প্রস্তাফ ককযকছ। এ প্রস্তাকফয মপ্রনযকত 

ফাংরাকদ, মনার এফং শ্রীরংকা ণ্য ংখ্যা 

কভাকনায ব্যাাকয তাকদয নিান্ত অফনত কযকফ 

ফকর জাননকয়কছ। াপটায আতায় গত ৬ 

জুরাই, ২০১৫ মত ানকস্তাকনয ইরাভফাকদ 

অনুনিত বায় মননটিব নরকিয ণ্য ংখ্যা 

কনভকয় আনায ব্যাাকয াকিভুক্ত মদমূ 

ঐকভতয মালণ ককয। ফতিভাকন মরড 

নরফাকযরাইকজন মপ্রাগ্রাভ মপজ-৩ এয আতায় 

উকেখ্যকমাগ্য াকয ণ্য ংখ্যা হ্রা কযায 

কাম িিভ দস্য মদমূকয ননকট প্রনিয়াধীন 

যকয়কছ। উকেখ্য, াপটায আতায় ফানণকজয 

বাযকতয কয ফাংরাকদ নদ্বতীয় বৃিভ 

যপ্তাননকাযক মদকয অফিাকন যকয়কছ। াকিভুক্ত 

মদমূকয ভকে প্যাযা-ট্যানযপ  নন-ট্যানযপ 

ব্যানযয়া ি ফা অশুল্ক ফাধামূ দূযীকযকণয 

উকেকে প্রকতযক মদ মনাটিনপককন প্রদান 

ককযকছ। এতদংিান্ত কনভটি অফ এক্সাট ি এফ 

ফাধামূ িভিঃ হ্রা/দূনযকযকণয উকেকে 

আকরাচনা চানরকয় মাকে। 

 াকথ এহিরভন্ট অন প্ররড ইন াহব থর (াটি  : 

২৯ এহের, ২০১০ তাহযরখ হথম্পুরত অনুহষ্ঠত 

১৬তভ াকথ াহভরে াকথ দস্য প্রদমূ কতথক 

াকথ এহিরভন্ট অন প্ররড ইন াহব থর (াটি) 

স্বাক্ষহযত য়। ফাংরারদ দস্য প্রদমূ এ 

চুহিয আওতায় ইরতাভরধ্য োথহভক অপায হরি 

ও হযরকারয়ি হরি হফহনভয় করযরে। ফাংরারদ 

াটি এয দস্য প্রদমূরয ১০টি াহব থ প্রক্টয 

উন্ুি কযায জন্য অনুরযাধ জাহনরয়রে । এোিা 

প্রেহরকভ ও টুযহযজভ ীল থক ২টি াহব থ প্রক্টরয 

অপায হদরয়রে এফং এ ংক্রান্ত হহডউর অফ 

কহভেরভন্টস্ ইরতাভরধ্য দাহখর করযরে। উরেখ্য,  

এ ম থারয় দস্য প্রদমূরয হহডউর অফ 

কহভেরভন্ট চুিান্ত কযায ররক্ষয   

প্রনরগাহরয়ন অব্যাত আরে। এখারন উরেখ্য প্রম, 

চুহিটি ফাস্তফাহয়ত রর অদূয বহফষ্যরত প্রফা  

খারত ফাংরারদর হফহনরয়াগ বৃহদ্ধ এতদংহিষ্ট   

খারত ফাংরারদরয ফাহণজয বৃহদ্ধ ারফ। ফ থরল 

৫ জুরাই, ২০১৬ প্রত াহকস্তারনয ইরাভাফারদ 

অনুহষ্ঠত াটি-এয ১১তভ এক্সাে থ গ্রু এয 

বায    তথ্যানুারয আপগাহনস্তান, ফাংরারদ, 

বাযত, প্রনার ও র্ভোন তারদয োথহভক 

অপারযয তাহরকা েণয়ন করযরে। 

 এহয়া প্যাহহপক প্ররড এহিরভন্ট (আো)  

একা-এয উরদ্যারগ এহয়া-প্যাহহপক 

অঞ্চররয াতটি প্রদ, মথািঃ- ফাংরারদ, বাযত, 

রাও, দহক্ষণ প্রকাহযয়া, শ্রীরংকা, হপহরাইনস্ 

এফং থাইল্যান্ড হভহরত রয় ১৯৭৫ ারর ব্যাংকক 

এহিরভন্ট েহতষ্ঠা করয। একার্ভি প্রদমূরয 

ভরধ্য াযেহযক শুল্ক সুহফধা হফহনভরয়য ভাধ্যরভ 

আন্তিঃআঞ্চহরক ফাহণজয ম্প্রাযণই এ চুহিয মূর 

উরেশ্য। উহেহখত াতটি প্রদরয ভরধ্য 

হপহরাইনস্ এফং থাইল্যান্ড অদ্যাফহধ চুহিটি 

অনুভ থথন করযহন। ২০০১ ারর চীন এই চুহি 

স্বাক্ষয কযায পরর চুহিটি নতুন গহত রাব করয। 

চীন প্রমাগদান কযায য ততীয় দপা 

প্রনরগাহরয়ন শুরু য় এফং চুহিয নাভ হযফতথন 

করয এহয়া-প্যাহহপক প্ররড এহিরভন্ট (আো) 

নাভকযণ কযা য়। এই ফ প্ররড প্রনরগাহরয়রন 

দস্য প্রদমূ উরেখরমাগ্যংখ্যক রণ্যয উয 

শুল্ক সুহফধা হফহনভয় করযরে। নরবম্বয, ২০০৫ -এ 

অনুহষ্ঠত আোয েথভ ভন্ত্রী ম থারয়য বায় 

চুহিটি একটি নতুন চুহিরূর স্বাক্ষহযত য়। ২৬ 

অরক্টাফয, ২০০৭ হরিঃ তাহযরখ বাযরতয প্রগায়ারত 

হদ্বতীয় ভন্ত্রী ম থারয়য বা অনুহষ্ঠত য়। এ বায 

হদ্বান্তক্ররভ আো দস্য প্রদমূরয ৪থ থ দপা 

প্রনরগাহরয়ন শুরু য়। এ প্রনরগাহরয়রন শুল্ক 

সুহফধা গবীযতয ও হফস্তৃততয  কযায ারথ ারথ 

অন্যান্য হফলয়ও অন্তথর্ভি কযা য়, মাযভরধ্য 

অশুল্ক ফাধা, ফাহণজয জীকযণ, প্রফা খাত এফং 

হফহনরয়াগ অন্যতভ। ১৫ হডরম্বয, ২০০৯ তাহযরখ 

Framework Agreement on Trade 

Facilitation এফং Framework Agreement 

on Investment স্বাক্ষহযত য়। এোিা ২৪ 

আগষ্ট, ২০১১ তাহযরখ Framework 

Agreement on the Promotion and 

Liberalization of Trade in Services 

স্বাক্ষহযত য়। গত ১৩ জানুয়াহয, ২০১৭  তাহযরখ 

ব্যাংকরক অনুহষ্ঠত ভন্ত্রী ম থারয়য তফঠরক 

ভরঙ্গাহরয়ারক দস্য হররফ যুি কযা য় । 

এরত ফাংরারদ কতথক াধাযণত আো 

প্রদগুররারক ৫৯৮টি রণ্য ১০ প্রথরক ৭০ তাং 
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ম থন্ত শুল্কমুি সুহফধা  েদান কযা য় এফং 

অন্যান্য স্বরল্পান্নত প্রদমূরক আরযা ৪টি রণ্য 

২০ প্রথরক ৫০ তাং োড প্রদয়া য়। তাোিা, 

দস্যর্ভি প্রদ ন্যযনতভ ৩৩ তাং ট্যাহযপ 

কনরন েদান কযরফ এ ভরভ থ বায় হদ্ধান্ত 

গৃীত য়। উযন্তু, ১ জুরাই, ২০১৭ এয ভরধ্য 

দস্যর্ভি প্রদ রুর অফ অহযহজন েহক্রয়ায 

কাজ িন্ন কযায হফলরয় আররাচনা রয়রে। 

উরেখ্য, অরক্টাফয, ২০০৭ ারর চতুথ থ যাউন্ড চালুয 

য জানুয়াহয, ২০১৭ ারর এয প্রনরগাহরয়ন 

ভাপ্ত য়। এই যাউরন্ড শুল্ক সুহফধা আরযা বৃহদ্ধ 

প্ররয়রে মা ফাংরারদরয ফাহণরজয ইহতফাচক 

ভূহভকা যাখরফ ফরর আা কযা মায়। 

 টিহএ-ওআইহিঃ ইরাভী যাষ্ট্রমূরয ংগঠন 

ইরাভী রম্মরন ংিায (OIC) দস্যর্ভি 

প্রদমূরয ভরধ্য অিাহধকাযহবহত্তক ফাহণজয 

ম্প্রাযরণয ররক্ষয ১৯৯১ ারর একটি 

প্রফ্রভওয়াকথ এহিরভন্ট িন্ন য়। নরবম্বয, ২০১৬ 

ম থন্ত ফাংরারদ ৪০টি দস্য প্রদ এই 

প্রফ্রভওয়াকথ এহিরভন্ট-এ স্বাক্ষয এফং ৩০টি প্রদ 

অনুভথ থন করযরে। ২০০২ ারর ১০টি 

ওআইহর্ভি প্রদ অনুভথ থন কযায য এই 

প্রফ্রভওয়াকথ এহিরভন্ট কাম থকয য়। TPS-OIC 

এয আওতায় গঠিত প্ররড প্রনরগাহরয়ন কহভটি 

(টিএনহ) ইরতাভরধ্য েথভ দপা ফাহণজয 

আররাচনা িন্ন করযরে। েথভ দপা আররাচনায় 

দস্য প্রদমূ 'Protocol on the 

Preferential Tariff Scheme for the TPS-

OIC' (PRETAS) চূিান্ত করযরে। এ ম থন্ত 

ফাংরারদ ১৭টি প্রদ Protocol-এ অনুভথ থন 

করযরে। ওআইহ দস্যর্ভি প্রদমূরয ভরধ্য 

ফাহণজয ম্প্রাযরণয ররক্ষয ১৯৯৭ ারর 

স্বাক্ষহযত Framework Agreement on 

Preferential System among the 

Member States of the OIC (TPS-OIC) 

এয আওতায় ফাংরারদ ২৫ প্রপব্রুয়াহয, ২০১১ 

তাহযখ এ ংক্রান্ত রুর অফ অহযহজন স্বাক্ষয 

করয এফং ২৩ জুন, ২০১১ তাহযখ তা অনুভথ থন 

করয । ফাংরারদ প্রপব্রুয়াহয, ২০১১ ভার ৪৭৬টি 

রণ্যয অপায হরি প্রেযণ করযরে। ফতথভারন 

অপায হরিটি WCO -এয এইচএরকাড-২০০৭ 

ার অনুারয েণীত ৪৭৬টি রণ্যয হরষ্টটি 

এইচএরকাড-২০১২ প্রত রুান্তয কযায় ণ্য 

ংখ্যা দাহিরয়রে ৪৪০টি। এ চুহি স্বাক্ষরযয পরর 

স্বরল্পান্নত প্রদ হারফ রুর অফ অহযহজরনয (৩০ 

তাং মূল্য ংরমাজন) সুহফধা কারজ রাহগরয় 

ফাংরারদ অন্যান্য দস্য প্রদর যপ্তাহন বৃহদ্ধরত 

ভথ থ রফ। উরেখ্য, ৫ প্রপব্রুয়াযী, ২০১১ প্রথরক 

PRETAS কাম থকয ওয়ায শুল্ক হ্রা কভ থসূহচ 

শুরু রয়রে। ফাংরারদ স্বরল্পান্নত প্রদ হারফ 

েথভ হতন ফেয প্রি হহযয়ড রাব করযরে হফধায় 

উহেহখত তাহযখ রত শুল্ক হ্রা কভ থসূহচ শুরু 

কযায ফাধ্যফাধকতা প্রনই। 

 হড-৮ (রডরবরহং-৮)  ১৯৯৭ াররয ১৫ই জুন 

তাহযরখ তুযরস্কয ইস্তামু্বরর ওআইহর্ভি আেটি 

উন্নয়নীর প্রদ হভহরত রয় ফাহণহজযক ও 

অথ থননহতক উন্নয়রনয ররক্ষয একটি প্রজাে গঠন 

করয। ফাংরারদ, হভয, ইরন্দারনহয়া, ইযান, 

ভাররয়হয়া, নাইরজহযয়া, াহকস্তান এফং 

তুযরস্কয ভন্বরয় প্রজােটি গঠিত য় মা ংরক্ষর 

হড-৮ নারভ হযহচত। হড-৮ গ্রুরয আওতায় 

হেপারযহন্পয়ার প্ররড এহিরভন্ট (হটিএ) চালু য় 

এফং ২০১১ ারর তা কাম থকয য়। তরফ রুর 

অফ অহযহজরনয প্রক্ষরে হবন্ন ভত থাকায কাযরণ 

ফাংরারদ হড-৮ হটিএ অনুভথ থন করযহন হফধায় 

শুল্ক সুহফধা হফহনভয় ফাংরারদরয প্রক্ষরে তা 

েরমাজয রছ না। উরেখ্য, ফাংরারদরয ক্ষ 

প্রথরক মূল্য ংরমাজন ৩০ তাং হনধ থাযণ কযায  

েস্তাফ কযররও অদ্যাফহধ অন্যান্য দস্য প্রদমূ 

এরত যাহজ য়হন। ফাংরারদরয ফাহণজয ভন্ত্রী উি 

েস্তারফয ভথ থন প্রদয়ায অনুরযাধ জাহনরয় হড-

এইের্ভি ৭টি দস্য প্রদরয ফাহণজয ভন্ত্রীগণরক 

হচঠি হদরয়রেন। গত ১৬ প্রপব্রুয়াহয, ২০১৬ 

াহকস্তারনয ইরাভাফারদ চতুথ থ সুাযবাইজায 

কহভটি বায় স্বরল্পান্নত প্রদ হররফ 

ফাংরারদরয রুর অফ অহযহজন এ মূল্য 

ংরমাজরনয তথ হররফ ৩০ তাংর  কহভরয় 

আনায েস্তাফটি পুনযায় উিান কযা য়। চতুথ থ 

সুাযবাইজায কহভটিয হদ্ধান্ত অনুারয ১ 

জুরাই,২০১৬ রত হড-৮ আওতার্ভি প্রদমূরয 

ভরধ্য হভয ও ফাংরারদ ব্যতীত অন্যান্য প্রদর 

শুল্ক সুহফধা হফহনভয় কাম থকয ওয়ায হদ্ধান্ত 

গৃীত রয়রে। প্রভ,২০১৬-এয বায় হফদ 

আররাচনা প্ররল ফাংরারদরয ক্ষ প্রথরক মূল্য 

ংরমাজন ৩০ তাং হনধ থাযণ কযায হফলরয় 
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পুনযায় যফতী সুাযবাইজায কহভটিরত 

আররাচনা রফ ফরর হদ্ধান্ত গৃীত য়। 

 হদ প্রফ অফ প্রফঙ্গর ইহনহরয়টিব পয ভাহি-

প্রক্টযার প্রেকহনকযার এন্ড ইকরনাহভক প্রকা-

অারযন (হফভরকেক)  ফাংরারদ, বাযত, 

ভায়ানভায, শ্রীরংকা, থাইল্যান্ড, প্রনার এফং 

র্ভোরনয ভন্বরয় ১৯৯৭ ারর The Bay of 

Bengal Initiative for Multi-sectoral 

Technical and Economic Cooperation 

(BIMSTEC) আঞ্চহরক অথ থননহতক প্রজাে 

গঠিত য়। এ প্রজারেয আওতায় হফভরেক 

এপটিএ গঠরনয ররক্ষয হফগত প্রপব্রুয়াহয ২০০৪-এ 

একটি প্রফ্রভওয়াকথ এহিরভন্ট স্বাক্ষহযত য়। এ 

প্রফ্রভওয়াকথ চুহিরত (১) ণ্য ফাহণজয, (২) 

প্রফাখারতয ফাহণজয এফং (৩) হফহনরয়াগ অন্তর্ভ থি 

কযা রয়রে। ণ্য ফাহণজয চুহিটি োয় চূিান্ত 

ররও প্রফাখারত ফাহণজয এফং হফহনরয়ারগয উয 

ফতথভারন আররাচনা চররে। চুহিরত ১৩টি 

প্রক্টয/াফ-প্রক্টয অন্তর্ভ থি কযা রয়রে: (১) প্ররড 

এন্ড ইনরবিরভন্ট, (২) প্রেকরনারহজ, (৩) এনাহজথ, 

(৪) রান্পরাে থ এন্ড কহভউহনরকন, (৫) টুযহযজভ, 

(৬) হপাহয, (৭) এহিকারচায, (৮) কারচাযার 

অারযন, (৯) এনবায়যনরভন্ট এন্ড হডজািায 

োরনজরভন্ট, (১০) াফহরক প্ররথ, (১১) হর 

টু হর কন্টযাক্ট, (১২) প্রাবাটি থ অযাহরহবরয়ন 

এফং (১৩) কাউন্টায প্রেযহযজভ এফং 

রান্পন্যানার ক্রাইভ। এই চুহিয অধীরন (১) 

Agreement on Trade in Goods, (২) 

Agreement on Trade in Services, (৩) 

Agreement on Trade in Investment, (৪) 

Agreement on Cooperation and Mutual 

Assistance in Customs Matters, (৫) 

Protocol to Amend the Framework 

Agreement on the BIMSTEC Free 

Trade Area (৬) Agreement on Dispute 

Settlement Procedures and Mechanism 

ইতযাহদ  

 

চূিান্তকযরণয ররক্ষয প্ররড প্রনরগাহরয়টিং কহভটি 

(টিএনহ) গঠন কযা য়। ১১তভ ও ১৮তভ 

হফভরেক টিএনহ বায় (১) Agreement on 

Trade in Goods, (২) Agreement on 

Cooperation and Mutual Assistance in 

Customs Matters, (৩) Agreement on 

Dispute Settlement Procedures and 

Mechanism চূিান্ত কযা রয়রে। ফ থরল 

২০তভ টিএনহ বা ৭-৯ প্ররন্ফম্বয,২০১৫ 

তাহযরখ থাইল্যারন্ড অনুহষ্ঠত য়। টিএনহ’য এ 

বায় কািভ হফলরয় েরোকর এয খিা 

েণয়ন কযায জন্য বাযতরক দাহয়ত্ব প্রদয়া য় 

এফং হফলয়টি যফতী টিএনহ’য বায় উত্থান 

কযায হদ্বান্ত প্রনয়া য়। প্রফাখাত ও হফহনরয়াগ- 

এয উয প্রনরগাহরয়ন অব্যাত যরয়রে। 

তাোিা, এ বায় প্রনাররক র্ভহভকি যফতী 

পুনগ থঠন েহক্রয়ায জন্য শুল্ক হ্রা েহক্রয়া শুরু ও 

ভাপ্ত কযায জন্য অহতহযি এক ফেয েদান কযা 

রয়রে। উরেখ্য, এ বায় ১ জুরাই, ২০১৬ রত 

শুল্ক  হ্রা েহক্রয়া শুরু কযায  হদ্ধান্ত গৃীত ররও 

তা অদ্যাফহধ ফাস্তফাহয়ত য়হন।  

 হফ্র প্ররড এহযয়া (এপটিএ) ফাংরারদরয ারথ 

ফতথভারন প্রকান প্রদরয হদ্বাহক্ষক এপটিএ প্রনই। 

হফহবন্ন প্রদরয ারথ ফাংরারদরয হদ্বাহক্ষক 

এপটিএ গঠরনয হনহভত্ত ম্ভাব্যতা ভীক্ষায ররক্ষয 

ফাহণজয ভন্ত্রণারয় কতথক এপটিএ হরহ 

গাইডরাইন-২০১০ েণয়ন কযা রয়রে। উি 

হরহ গাইডরাইন এয হবহত্তরত হফহবন্ন প্রদরয 

ারথ এপটিএ গঠরনয ম্ভাব্যতা মাচাই কযায 

কাম থক্রভ অব্যাত যরয়রে। ইরতাভরধ্য তুযস্ক, 

শ্রীরংকা, ভাররয়হয়ায ারথ মুি ফাহণজয চুহি 

(এপটিএ) গঠরনয ররক্ষয োথহভক আররাচনা শুরু 

রয়রে। ফতথভারন ফাংরারদ যকায 

প্রভহরডাহনয়া, ও ভধ্য-োরচযয হফহবন্ন প্রদরয 

ারথ অিাহধকাযমূরক ফাহণজয চুহি 

(হটিএ)/মুি ফাহণজয চুহি (এপটিএ) িাদরনয 

উরদ্যাগ িণ করযরে। তাোিা, চীন ও র্ভোন এয  

ারথ ফাংরারদরয হটিএ/এপটিএ গঠরনয 

ম্ভাব্যতা মাচাই কযা রছ।  

 

 

 

 হদ্বাহক্ষক ফাহণজয 

 ফাংরারদ বাযত ীভান্তফতী এরাকায় 

ফফাযত জনাধাযণ  ,মারদয হনকেফতী প্রকান 

াে-ফাজায প্রনই ,তারদয হনকে হনতযেরয়াজনীয় 
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ণ্য জরবয কযায উরেরশ্য ফড থায াে 

িারনয হদ্ধান্ত গৃীত য়। এই উরেরশ্য ২২ 

অরক্টাফয, ২০১০ তাহযরখ স্বাক্ষহযত ফাংরারদ-

বাযত ীভারন্ত ফড থায াে িান ংক্রান্ত 

ভরোতা স্মাযক  )এভ.ও.ইউ (স্ ফাক্ষহযত য়। 

এয আওতায় ১৮ জুরাই, ২০১১ তাহযখ কুহিিাভ 

ীভারন্ত ফাহরয়াভাহযরত েথভ এফং ১ প্রভ, ২০১২ 

তাহযরখ সুনাভগরঞ্জয ডরারযারত হদ্বতীয়  ,১৩ 

জানুয়াহয, ২০১৫ তাহযরখ প্রপনী প্রজরায 

োগরনাইয়া উরজরায পূফ থ ভদৄিাভ ও 

েয়ঘহিয়ায ভধ্যফতী িারনয ীভারন্ত ততীয় এফং 

ব্রাহ্মণফািীয়া প্রজরায কফা উরজরায তাযাপুয 

ীভারন্ত চতুথ থ ফড থায াে চালু কযা রয়রে। এয 

পরর দুই প্রদরয ীভান্ত এরাকায প্ররাকজন 

তারদয ণ্য রজ প্রফচা -প্রকনা কযরত াযরে  

এফং এরত ইনপযভার ফাহণজয অরনকাংর হ্রা 

ারফ। এোিা ফাংরারদ -হেপুযা ীভারন্ত আযও 

৪টি এফং প্রভৌরবীফাজায প্রজরায জুহি উরজরা ও 

কভরগঞ্জ উরজরায় ২টি ফড থায াে িান 

েহক্রয়াধীন আরে।  
 

এোিাও ফাংরারদ ও বাযরতয ভরধ্য ফাহণজয ম্প্রাযরণয 

ররক্ষয ২৮ ভাচ থ ১৯৭২ তাহযখ স্বাক্ষহযত ফাংরারদ-বাযত 

হদ্বাহক্ষক ফাহণজয চুহিটি ততীয় প্রদর ণ্য হযফরনয 

সুহফধা প্রযরখ গত ৬ জুন, ২০১৫ তাহযখ যফতী াঁচ ফেরযয 

জন্য নফায়ন কযা রয়রে। শ্রীরংকায ারথ ১৯৭৭ ারর 

স্বাক্ষহযত ফাহণজয চুহিটি এখনও ফরফৎ যরয়রে। 

ইরতাভরধ্যই ফাংরারদ ও শ্রীরংকায ভরধ্য মুি ফাহণজয 

চুহি (এপটিএ) িাদরনয ম্ভাফনা মাচাই কযা রয়রে।  

 

২০০৯ ারর ভাননীয় েধানভন্ত্রীয র্ভোন পযকারর 

ফাংরারদ ও র্ভোরনয ভরধ্য ৫ ফেয প্রভয়াহদ ফাহণজয চুহি  

ও এতদংক্রান্ত  েরোকর স্বাক্ষহযত য়। উি চুহি ও 

েরোকর ফাস্তফায়রনয পরর ফাংরারদ ও র্ভোরনয ণ্য 

াযেহযক শুল্কমুি  েরফাহধকায বৃহদ্ধ ারছ। ফতথভারন 

ব্যহিভাহয ও তাভাহফর োিাও নকুগাঁও ও ালুয়াঘাে 

িরফন্দয হদরয় ফাংরারদ-র্ভোন ফাহণজয চররে। এোিা 

ফাংরারদ েস্তাহফত ফাংরারদ-ভূোন প্রফ্রভওয়াকথ রানহজে 

এহিরভরন্টয খিা চূিান্ত কযায ররক্ষয যুগ্ম-হচফ ম থারয় 

একটি প্রেকহনকযার কহভটি গঠন কযা রয়রে। 

ফাংরারদ হভয়ানভায জরয়ন্ট প্ররড কহভরনয ৭টি বা 

ইরতাভরধ্য িন্ন রয়রে। ফ থরল গত ১৪-১৫ হডরম্বয, 

২০১৩ তাহযরখ হভয়ানভারয ৭ভ বা অনুহষ্ঠত য়। উি 

বামূর ব্যাংহকং চযারনর ও এহয়া হলয়াহযং 

ইউহনয়নরক (ACU) ব্যফায করয ফাহণজয িাদন, একক 

চারারন রণ্যয হযভাণ বৃহদ্ধ করয উবয় প্রদরয ভরধ্য 

ফাহণজয বৃহদ্ধ, ফাংরারদ-ভায়ানভায ীভারন্ত ফড থায াে 

চালু, ভায়ানভারযয হফার আফাহদ জহভ চাল করয পর 

আভদাহন, ফাংরারদ-ভায়ানভারযয ভরধ্য যাহয হফভান 

প্রমাগারমাগ, ভায়ানভায প্রথরক জর-হফদুযৎ আভদাহন, প্রতর, 

গ্যা ও খহনজ িদ প্রক্টরয দু'প্রদরয ভরধ্য রমাহগতা 

ইতযাহদ হফলরয় হদ্ধান্ত গৃীত রয়রে। এ োিা  দুই প্রদরয 

ভরধ্য ফাহণজয বৃহদ্ধয ররক্ষয হটিএ গঠরনয ম্ভাব্যতা 

মাচাইরয়য হদ্ধান্ত গৃীত য়। উরেখ্য, ফাংরারদ-ভায়ানভায 

প্রনৌ-েরোকর চুহি চূিান্ত ম থারয় যরয়রে।  

ফাংরারদরয ারথ বাযত, প্রনার, র্ভোন ও শ্রীরংকায 

ফাহণজয ম্প্রাযরণয ররক্ষয হফযাজভান শুল্ক ও অশুল্ক ফাধা 

দূযীকযরণ হনয়হভতবারফ ফাহণজয হচফ ম থারয়য ও ওয়াহকথং 

গ্রু ম থারয়য বা অনুহষ্ঠত য়।  

 প্ররড এন্ড ইনরবষ্টরভন্ট প্রকা-অারযন প্রপাযাভ 

(টিকপা) 

ভাহকথন যুিযারষ্ট্রয ইউনাইরেড প্রিে প্ররড হযরেরজরন্টটিব 

(ইউএটিআয)-এ গত ২৫ নরবম্বয, ২০১৩ তাহযরখ 

ফাংরারদ ও যুিযারষ্ট্রয ভরধ্য ‘প্ররড এন্ড ইনরবিরভন্ট প্রকা-

অারযন প্রপাযাভ এহিরভন্ট (টিকপা) স্বাক্ষহযত য়। উবয় 

প্রদরয অবযন্তযীণ েহক্রয়া প্ররল গত ৩০ জানুয়াহয, ২০১৪ 

রত চুহিটি কাম থকয য়। টিকপা চুহিয পরর উবয় প্রদরয 

ভরধ্য হনয়হভত আররাচনায একটি প্রপাযাভ েস্ত্ত্তত রয়রে। 

ফাংরারদ ও ভাহকথন যুিযারষ্ট্রয ভরধ্য প্ররড এন্ড 

ইনরবিরভন্ট প্রকা-অারযন প্রপাযাভ এহিরভন্ট (টিকপা) 

এয েথভ হদ্বাহক্ষক বা গত ২৮ এহের, ২০১৪ তাহযরখ 

ফাংরারদর অনুহষ্ঠত য়। টিকপা প্রপাযারভয হদ্বতীয় বা 

গত ২৩-২৪ নরবম্বয, ২০১৫ তাহযখ ভাহকথন যুিযারষ্ট্র 

অনুহষ্ঠত য়। হদ্বাহক্ষক বায় ‘GSP Action Plan' 

ম থাররাচনা ফাংরারদরয ারথ ভাহকথন যুিযারষ্ট্রয 

ফাহণজয, ফাংরারদর ভাহকথন হফহনরয়াগ ও প্রেকরনারহজ 

রান্পপায, ভাহকথন যুিযারষ্ট্রয ফাজারয ফাংরারদী ণ্য ও  

প্রফায ফাজায ম্প্রাযণ, ফাহর প্যারকজ ফাস্তফায়ন এফং 

ইস্তামু্বর প্লযান অফ এযাকন হফলরয় ফাংরারদরয রক্ষ 

আররাকাত কযা য়। অন্যহদরক, ভাহকথন যুিযাষ্ট্র কতথক 

Tariffs on Fire, Electrical and Structural Safety 

Equipment, Public Tender Specifications, 

Double Fumigation-cotton, Diabetes Drugs, 

Currency Issues, Delayed Payment, Intellectual 

Property Rights (IPR), Regional Economic 

Development, TICFA Labour Affairs 

Committee TICFA Women’s এফং Economic 
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Empowerment Committee গঠরনয হফলরয় আররাচনা 

কযা য়। উি প্রপাযারভ হদ্বাহক্ষক আররাচনায ভাধ্যরভ 

ফাংরারদ ও ভাহকথন যুিযাষ্ট্র যকায ফাহণহজযক ও 

হফহনরয়াগ ংক্রান্ত ইসূযরত তারদয হনজ হনজ অফিান তুরর 

ধরয এফং েরয়াজনীয় তথ্যাহদ হফহনভয় করয। এরত করয 

উবয় প্রদরয ফাহণহজযক ও হফহনরয়াগ িকথ অরনকাংর 

বৃহদ্ধ ারফ ভরভ থ আা কযা মায়।  

 ফাহণজয েহতহফধান ংক্রান্ত প্রভজা থ 

ফাংরারদরয যপ্তাহন রণ্যয উয আরযাহত হফহবন্ন প্রভজা থ 

(প্রমভন-এহন্ট ডাহিং হডউটি, কাউন্টায প্রবইহরং হডউটি ও 

প্রইপগাড থ হডউটি) িরকথ ফাংরারদ ট্যাহযপ কহভন 

দাহয়ত্বোপ্ত কতথক্ষ হররফ মথামথ ব্যফিা িণ করয 

থারক। াহকস্তান ও বাযত ফাংরারদরয যপ্তাহনকৃত রণ্যয 

উয এহন্ট-ডাহিং শুল্ক আরযা কযরর কহভন 

ফাংরারদরয স্বাথ থ ংযক্ষরণয জন্য েরয়াজনীয় দরক্ষ 

িণ করযরে।  
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প্তম অধ্যায় 

কৃষ 

 
 

বাাংাদেদলর ক্রমবর্ ধমান জনাংখ্যার খাদ্য ও পুষি ষনরাপত্তা ষনষিত করদত এবাং বাাংাদেলদক খাদদ্য স্বয়াংম্পূর্ ধ করদত 

াষব ধক কৃষ ও পল্লী উন্নয়ন খাতদক দব ধাচ্চ অগ্রাষর্কার প্রোন করা দয়দে। প্তম পঞ্চবাষ ধক পষরকল্পনা, এষডষজ ও জাতীয় 

কৃষ নীষত ামদন ররদখ কৃষখাদতর াষব ধক উন্নয়দন রকার োয়বদ্ধ। গত কদয়ক বের র্দর খাদ্য উৎপােন ব্যবস্থায় 

অব্যাতভাদব একটি উর্ধ্ধভৄখী প্রবর্তা পষরষিত দে। বাাংাদেল পষরাংখ্যান ব্যুদরার ামষয়ক ষাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ 

অর্ ধবেদর খাদ্যলদের রমাট উৎপােন দব ৩৯৬.৮৮ ি রমষিক টন যা ২০১৫-১৬ অর্ ধবেদর ষে ৩৮৮.১৭ ি রমষিক 

টন। ২০১৬-১৭ অর্ ধবেদরর বাদজদট অভুন্তরীর্ খাদ্যলে াংগ্রদর িুমাত্রা র্ায ধ করা দয়দে ২০.৫০ ি রমষিক টন। 

২০১৬-১৭ অর্ ধবেদরর রেব্রুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত রেদল রকাষর ব্যবস্থাপনায় খাদ্যলে (গম) আমোষনর পষরমার্ োঁষিদয়দে 

১.৯১ ি রমষিক টন। তদব রবরকাষর খাদত রমাট ৪০.০০ ি রমষিক টন চা ০.৪২ ি রমষিক টন ও গম ৩৯.৫৮ ি 

রমষিক টন) খাদ্যলে আমোষন দয়দে । চষত অর্ ধবেদর রমাট ১৭,৫৫০.০০ রকাটি টাকা কৃষ ঋর্ ষবতরর্ িুমাত্রার 

ষবপরীদত জানুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত ঋর্ ষবতরর্ করা দয়দে ১২,১৫৮.৭১ রকাটি টাকা যা িুমাত্রার প্রায় ৬৯ লতাাংল। 

উৎপােনলীতা বৃষদ্ধর দিু কৃষ উপকরদর্ ভর্তধষক বৃষদ্ধ, কৃষ উপকরর্ জভু করা ও কৃষ ঋদর্র আওতা বৃষদ্ধ এবাং 

প্রাষপ্তর পদ্ধষত জতর করা দয়দে। রেলজ কৃষ উৎপােন বৃষদ্ধর ষবয়টি ষবদবচনায় ষনদয় কৃকদের ায়তা প্রোদনর জন্য 

ার ও অন্যান্য কৃষ কায ধক্রদমর ভর্তধষক বাবে ২০১৬-১৭ অর্ ধবেদরর বাদজদট ৯,০০০ রকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা দয়দে। 

অভুন্তরীর্ ভৄক্ত জালয় এবাং চাকৃত বদ্ধ জালয় রর্দক মাে উৎপােদন বাাংাদেল ষবদে যর্াক্রদম ৪র্ ধ ও ৫ম স্থান অষর্কার 

কদরদে। ২০১৬-১৭ অর্ ধবেদরর রেব্রুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত গবাষেপ্রাষর্র জন্য  ১.১৫ ি  ও রপাষির জন্য ১৬.০৮ রকাটি  

রডাজ  টিকা উৎপাষেত দয়দে। 

 

কৃষ বাাংাদেদলর অন্যতম অর্ ধননষতক খাত। বতধমাদন 

(২০১৬-১৭ অর্ ধবেদর) রেদলর ষজষডষপদত কৃষ খাত (ে, 

বন, প্রাষর্ম্পে এবাং মৎে) এর অবোন ১৪.৭৯ লতাাংল, 

শ্রমলষক্ত জষরপ ২০১৩ অনুয়ায়ী শ্রমলষক্তর প্রায় ৪৫ লতাাংল 

এখাদতর াদর্ জষিত। রবা খাদতর প্রবৃষদ্ধদত এখাত 

গুরুত্বপূর্ ধ অবোন রাদখ। 

কৃষ ব্যবস্থাপনা 

রেদলর ক্রমবর্ ধমান জনদগাষ্ঠীর খাদ্য ও পুষি ষনষিত করদত 

বাাংাদেলদক খাদদ্য স্বয়াংম্পূর্ ধ করা রকাদরর প্রর্ান 

িু। এ িু পূরদর্ রেলজ খাদ্যলদের উৎপােন বৃষদ্ধ 

কৃষখাদতর াষব ধক উন্নয়নদক রকার ব ধাষর্ক গুরুত্ব প্রোন 

কদরদে। এ দিু ক্ষুদ্রদচ ম্প্রারর্, জাবদ্ধতা ষনরন, 

উন্নতমাদনর ও উচ্চেনলী বীজ উৎপােন, াংরির্ ও 

ষবতরর্ প্রভৃষত কায ধক্রম গ্রর্ করা দয়দে। পরমাণু ও জজব 

প্রভেষক্ত ব্যবার কদর বর্াক্ততা ষষ্ণু এবাং স্বল্প-মদয়র 

লদের জাত ও প্রভেষক্ত উদ্ভাবন ও মাঠ পয ধাদয় ম্প্রারর্ 

করা দয়দে। বর্াক্ততা ষষ্ণু েদর জাত উদ্ভাবন 

রেদলর েষির্াঞ্চদর ষবলা উপকূীয় এাকা র্ান চাদর 

আওতায় আনার সুদযাগ সৃষি কদরদে। স্বল্প-মদয় উৎপাষেত 

লদের জাত চাদর েদ রেদলর উত্তরাঞ্চদ খাদ্যাভাব দূর 

কদর মঙ্গার অষভঘাত হ্রা করা ম্ভব দয়দে। 

রচ সুষবর্ার ম্প্রারর্ ও রচ যন্ত্রপাষতর  জভুতা 

বৃষদ্ধ, িুষভষত্তক কৃষ ম্প্রারর্, ন্যায্যভদে কৃষ 

উপকরর্ জভুকরর্ ও এর রবরা ষনষিতকরর্, কৃষ 

উপকরদর্ পয ধাপ্ত ভর্তধষক প্রোন, কৃষজাত পদের 

মানষনয়ন্ত্রর্, ে াংরিদর্র পয ধাপ্ত ব্যবস্থা গ্রর্ ক 

কৃষজাত পদের ন্যায্যভে প্রাষপ্ত ষনষিত করার ব্যবস্থা 

রনয়া দয়দে। রেদলর ষবষভন্ন অঞ্চদ ভূ-উপষরস্ পাষন 

ব্যবার কদর রচ সুষবর্া ম্প্রারর্, জাবদ্ধতা দূরীকরর্ 

ও াওর এাকায় পষরকষল্পত পাষন ষনষ্কালদনর মাধ্যদম কৃষ 

জষমর আওতা ম্প্রারর্ ও একাষর্ক ে উৎপােদনর 

সুদযাগ সৃষি কদর খাদ্য উৎপােন বৃষদ্ধর দিু ষবষভন্ন 

কম ধসূষচ বাস্তবাষয়ত দে। একইাদর্ কৃক পয ধাদয় 

কৃষপদের ন্যায্য ভে প্রাষপ্ত ষনষিত করার জন্যও ষবষভন্ন 

উদদ্যাগ গ্রর্ করা দয়দে।  

খাদ্যলে উৎপােন 

বাাংাদেল পষরাংখ্যান ব্যুদরা (ষবষবএ) এর চূিান্ত ষাব 

অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্ ধবেদর খাদ্যলদের রমাট উৎপােন 

দয়ষে ৩৮৮.১৭ ি রমষিক টন। তন্দধ্য, আউল ২২.৮৯ 

ি  রমষিক টন, আমন ১৩৪.৮৩ ি  রমষিক টন, রবাদরা 

১৮৯.৩৮ ি রমষিক টন, গম ১৩.৪৮ ি রমষিক টন  ও 

ভূট্টা ২৭.৫৯ ি রমষিক টন। ষবষবএ এর  ামষয়ক ষাব 
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অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্ ধবেদর আউল ২১.৩৫ ি রমষিক 

টন, উৎপােন দয়দে এবাং কৃষ মন্ত্রর্াদয়র ষাব অনুযায়ী 

এ অর্ ধবেদর ভুিার উৎপােন দয়দে ৩৪.৩৯ ি রমষিক 

টন। চষত অর্ ধবেদর আমন, রবাদরা ও গদমর িুমাত্রা 

যর্াক্রদম ১৩৫.৩০ ি, ১৯১.৫৩ ি ও ১৪.৩১ ি 

রমষিক টন র্রা দয়দে, যা অষজধত দত পাদর বদ আলা 

করা দে। ারষর্ ৭.১ -এ ২০০৯-১০ অর্ ধবের রর্দক 

২০১৬-১৭ অর্ ধবের পয ধন্ত খাদ্যলে উৎপােদনর পষরাংখ্যান 

রেখাদনা দাোঃ 

ারষর্ ৭.১  খাদ্যলে উৎপােন 

(ি রমষিক টন) 

খাদ্যলে ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪  ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬  
২০১৬-১৭ 

(িুমাত্রা) 

আউল ২২.১৮ ২১.৩৩ ২৩.৩৩ ২১.৫৮ ২৩.২৬ ২৩.২৮ ২২.৮৯ ২১.৩৫(প্রকৃত) 

আমন ১২৬.৬০ ১২৭.৯১ ১২৭.৯৮ ১২৮.৯৭ ১৩০.২৩ ১৩১.৯০ ১৩৪.৮৩ ১৩৫.৩০ 

রবাদরা ১৮৫.২৫ ১৮৬.১৭ ১৮৭.৫৯ ১৮৭.৭৮ ১৯০.০৭ ১৯১.৯২ ১৮৯.৩৮ ১৯১.৫৩ 

রমাট চা ৩৩৪.০৩ ৩৩৫.৪১ ৩৩৮.৯০ ৩৩৮.৩৩ ৩৪৩.৫৬ ৩৪৭.১০ ৩৪৭.১০ ৩৪৮.১৮ 

গম ১০.৩৯ ৯.৭২ ৯.৯৫ ১২.৫৫ ১৩.০২ ১৩.৪৮ ১৩.৪৮ ১৪.৩১ 

ভুট্টা* ১৩.৭০ ১৫.৫২  ১৯.৫৪ ২১.৭৮ ২৫.১৬ ২৩.৬১ ২৭.৫৯ ৩৪.৩৯ 

রমাট ৩৫৮.১২ ৩৬০.৬৫ ৩৬৮.৩৯ ৩৭২.৬৬ ৩৮১.৭৪     ৩৮৪.১৯ ৩৮৮.১৭ ৩৯৬.৮৮ 

 

উৎোঃ বাাংাদেল পষরাংখ্যান ব্যুদরা,*কৃষ মন্ত্রর্ায় 

 

খাদ্য ব্যবস্থাপনা 

অভুন্তরীর্ খাদ্যলে াংগ্র 

২০১৫-১৬ অর্ ধবেদর রকাষরভাদব রমাট খাদ্যলে াংগ্রদর 

াংদলাষর্ত িুমাত্রা ষে ১৬.৩২ ি রমষিক টন (চা 

১৪.৩২ ি রমষিক টন এবাং গম ২.০০ ি রমষিক টন)। 

িুমাত্রার ষবপরীদত শুধুমাত্র রবাদরা ও আমন ে রর্দক 

চা াংগৃীত দয়ষে ১০.৩৩ ি রমষিক টন, গম 

াংগৃীত দয়ষে ২.০০ ি রমষিক টন অর্ ধাৎ রমাট 

১২.৩৩ ি রম. টন খাদ্যলে াংগৃীত দয়ষে। চষত 

২০১৬-১৭ অর্ ধবেদরর বাদজদট অভুন্তরীর্ খাদ্যলে 

াংগ্রদর িুমাত্রা র্ায ধ করা দয়দে ২০.৫০ ি রমষিক 

টন (চা ১৮.৫০ ি রমষিক টন এবাং গম ২.০০ ি 

রমষিক টন)। তন্দধ্য রেব্রুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত রবাদরা এবাং 

আমন ে রর্দক ৭.৫৭ ি রমষিক টন চা াংগৃীত 

দয়দে। 

খাদ্যলে আমোষন  

চষত ২০১৬-১৭ অর্ ধবেদর (দেব্রুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত)  

াষব ধকভাদব রকাষর ব্যবস্থাপনায় রেদল খাদ্যলে 

আমোষনর পষরমার্ োঁষিদয়দে ১.৯১ ি রমষিক টন, যা 

ম্পূর্ ধ গম। রকাষর পয ধাদয় এ বের রকান চা আমোষন 

করা য়ষন। তদব এ মদয় রবরকাষর খাদত ০.৪২ ি রম. 

টন চা ও ৩৯.৫৮ ি রম. টন গম রমাট ৪০.০০ ি 

রম. টন  খাদ্যলে আমোষন করা দয়দে । 

রকাষর খাদ্যলে ষবতরর্ 

রকাষর খাদ্য ষবতরর্ ব্যবস্থার ষবষভন্ন চুাদনদ ষনর্ ধাষরত 

আদয়র রকাষর কম ধচাষর ও ষনম্ন আদয়র জনদগাষ্ঠীর জন্য 

রকার খাদ্য ায়তা ষেদয় র্াদক। এর আওতায় নগে 

ায়তা (monetised) আকাদর রযমন-ওদপন মাদকধট র 

(ওএমএ), রেয়ার প্রাইজ কাড ধ, ৪র্ ধ রশ্রর্ী কম ধচাষর, 

ভৄষক্তদযাদ্ধা, গাদম ধন্ট শ্রষমক ও অন্যান্য এবাং ামাষজক 

ষনরাপত্তা রবিনী বা রাষর খাদ্য ায়তা (non-

monetised) ষদদব রযমন-কাদজর ষবষনমদয় খাদ্য 

(কাষবখা), রটস্ট ষরষে(TR), ভারনাদরব গ্রুপ ষেষডাং 

(VGF), ভারনাদরব গ্রুপ উন্নয়ন (VGD), গ্রাটিা 

ষরষে (GR) ও অন্যান্য খাদ্যলে ষবতরদর্র াংস্থান রাখা 

য়।  

গত ২০১৫-১৬ অর্ ধবেদরর বাদজদট রকাষরভাদব ২২.১৬ 

ি রমষিক টন খাদ্যলে ষবতরদর্র  িুমাত্রার ষবপরীদত 

২০.৬৪ ি রমষিক টন খাদ্যলে ষবতরর্ করা য় (নগে 

ায়তা খাদত ৮.৬৩ ি রমষিক টন এবাং রাষর খাদ্য 

ায়তা ষদদব ১২.০১ ি রমষিক টন)। চষত ২০১৬-১৭ 

অর্ ধবেদরর বাদজদট ২৩.৬৫ ি রমষিক টন খাদ্যলে 

ষবতরদর্র াংস্থান রাখা দয়দে। এর ষবপরীদত রেব্রুয়াষর, 

২০১৭ পয ধন্ত নগে ায়তা খাদত রযমন-এদনষয়া 

প্রাদয়াষরটি (ইষপ), আোর প্রাদয়াষরটি (ওষপ), বৃৎ জনব 

(এ.ই), ওএমএ, রেয়ার প্রাইজ কাড ধ, ৪র্ ধ রশ্রষর্ কম ধচারী, 

ভৄষক্তদযাদ্ধা, গাদম ধন্ট শ্রষমক) ৮.৬৪ ি রমষিক টন এবাং 

রাষর খাদ্য ায়তা ষদদব (কাষবখা, টিআর, ষভষজএে, 

ষভষজষড, ষজআর ও অন্যান্য) ৪.০৯ ি রমষিক টন অর্ ধাৎ 

ব ধদমাট ১২.৭৩ ি রমষিক টন  খাদ্যলে ষবতরর্ করা 

দয়দে।   

খাদ্যলে র্ারর্ িমতা 

চষত ২০১৬-১৭ অর্ ধবেদরর রেব্রুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত রেদল 

খাদ্য গুোমভদর রমাট র্ারর্িমতা োঁষিদয়দে ২০.২৩ 
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ি রমষিক টন যা ২০১৫-১৬ অর্ ধবেদর একই মদয় ষে 

২০.০৯ ি রমষিক টন। 

ষনরাপে খাদ্য 

জনার্ারদর্র জন্য রভজাভৄক্ত ও ষনরাপে খাদ্য ষনষিত 

করার দিু ষনরাপে খাদ্য আইন, ২০১৩ গত ১ রেব্রুয়াষর, 

২০১৫ রর্দক কায ধকর করা দয়দে এবাং ২ রেব্রুয়াষর, ২০১৫ 

রর্দক ‘বাাংাদেল ষনরাপে খাদ্য কর্তধপি’ প্রষতষ্ঠা করা 

দয়দে। আইনটি কায ধকর ওয়ার াদর্ াদর্ ষনরাপে খাদ্য 

ম্পদকধ জনদচনতা জতষর, আইনটির রমৌষক ষবয়ভদর 

উপর ম্যক র্ারর্া ও ঠিক প্রদয়াদগর জন্য াংষিি ব্যষক্ত 

ও াংস্থাভদর িমতা বৃষদ্ধকরর্ কায ধক্রম গ্রর্ করা 

দয়দে। ‘বাাংাদেল ষনরাপে খাদ্য কর্তধপি’ ষনরাপে খাদ্য 

ব্যবস্থাপনার াদর্ াংষিি ক াংস্থার মন্বয় করদব। 

মগ্র রেদল ষনরাপে খাদ্য ব্যবস্থাপনার স্বাদর্ ধ ক খাদ্য ও 

খাদ্য উপাোন উৎপােন, প্রষক্রয়াকরর্, প্রস্তুতকরর্ ও ষবপর্ন 

ইতুাষে কায ধক্রম পষরবীির্ এবাং উৎকৃি পদ্ধষতর অনুলীন 

ও তা অনুলীদন উপাত্ত ষবদির্, মার্ান প্রভৃষত কায ধক্রম 

‘বাাংাদেল ষনরাপে খাদ্য কর্তধপি’ এর োষয়দত্বর মদধ্য 

র্াকদব। ষনরাপে খাদ্য আইদনর সু  বাস্তবায়দন আইন 

াংষিি প্রদয়াজনীয় েষাষে প্রর্য়ন চূিান্ত পয ধাদয় রদয়দে। 

ষনরাপে খাদ্য কর্তধপদির রনর্তদত্ব মষন্বত কায ধক্রম 

বাস্তবায়দন একটি পাঁচাা কম ধপষরকল্পনা প্রর্য়দনর কাজ 

ম্পন্ন করার দিু ‘ষনরাপে খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেিা 

কাউষন্প’ এর অনুদমােদনর অদপিায় রদয়দে। 

বীজ উৎপােন ও ষবতরর্  

েদর উৎপােন বৃষদ্ধ এবাং খাদ্য ষনরাপত্তা অজধদনর জন্য 

উন্নতমাদনর বীজ একটি অন্যতম প্রর্ান ও রমৌষক  কৃষ 

উপকরর্। ভা বীজ এককভাদব েদর েন ১৫-২০ ভাগ 

পয ধন্ত বৃষদ্ধ করদত িম। বতধমাদন ষবষভন্ন েদর জন্য 

চাষোমাষেক মানম্মত বীদজর উদল্লখদযাগ্য অাংল 

রকাষর খাত রর্দক রবরা করা য়। ষকছু াংখ্যক বীজ 

উৎপােনকারী প্রষতষ্ঠান এবাং এনষজও ভা বীজ, ভতোঃ 

াইব্রীড র্ান, ভূট্টা এবাং লাক-বষজর বীজ রবরাদর 

কায ধক্রম বাস্তবায়ন করদে। মানম্পন্ন বীদজর ষকছু অাংল 

ব্যষক্ত ব্যবস্থাপনায়, ষবদল কদর কৃক পয ধাদয় উৎপােন, 

াংরির্ ও ব্যবার করা দয়দে।  

বাাংাদেল কৃষ উন্নয়ন কদপ ধাদরলন (ষবএষডষ) ারা রেদল 

২৪টি োনা লে বীজ উৎপােন খামার,  ২টি পাট বীজ 

উৎপােন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপােন খামার, ৩টি ডা 

ও জতবীজ উৎপােন খামার, ২টি বষজ বীজ উৎপােন 

খামার ও ৭৫টি চুষক্তবদ্ধ চাষ রজাদনর মাধ্যদম বীজ 

উৎপােন কায ধক্রম পষরচানা কদর । এোিা, এ াংস্থা ৯টি 

উদ্যান উন্নয়ন রকন্দ্র ও ১৪টি এদগ্রা-াষভ ধ রন্টাদরর মাধ্যদম 

উৎপাষেত ষবষভন্ন  েদর চারা, কম, গুটি ইতুাষে 

উৎপােন ও চাষ পয ধাদয় ষবতরর্ কায ধক্রম পষরচানা 

করদে। ারাদেদল ৭৫টি চুষক্তবদ্ধ চাষ রজাদনর আওতায় 

চাষ াংখ্যা ৭৪,৩২৭ রর্দক বৃষদ্ধ কদর ৯১,৪৮৭ জদন উন্নীত 

করা দয়দে। এদিদত্র জষরপকৃত জষমর পষরমার্ ১,৯৫,৮৪৭ 

রক্টর। 

বাাংাদেদল বীদজর চাষোর প্রষত িু ররদখ চষত   

২০১৬-১৭ রমৌসুদম ষবএষডষ রমাট ১.৩০ ি রমষিক টন 

বীজ উৎপােদনর িুমাত্রা ষনর্ ধারর্ কদরদে। ২০১৬-১৭ 

অর্ ধবেদর ষবএষডষ কর্তধক জানুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত রমাট 

১.০৮ ি রমষিক টন ষবষভন্ন েদর মানম্পন্ন বীজ 

কৃক পয ধাদয় ষবতরর্ করা দয়দে। ষবএষডষর ষনজস্ব 

খামার ও চুষক্তবদ্ধ চাষদের মাধ্যদম  ২০১৪-১৫ ও     

২০১৫-১৬ অর্ ধবেদরর প্রকৃত উৎপােন ও ষবতরর্ এবাং 

২০১৬-১৭ অর্ ধবেদরর উৎপােন ও ষবতরর্ িুমাত্রা ারষর্ 

৭.২-এ রেখাদনা দাোঃ 

 

ারষর্ ৭.২  ষবএষডষর বীজ উৎপােন ও ষবতরর্ কায ধক্রম 

           (দমষিক টন) 

বীদজর নাম ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭  

 উৎপােন ষবতরর্ উৎপােন ষবতরর্ উৎপােন(িুমাত্রা) 
ষবতরর্ 

(িুমাত্রা) 

র্ান বীজ ৮২৪২৩ ৮৪৯০১ ৮০৫৪৬ ৭৪৬০৭ ৮০১৪০ ৮০৮২৮ 

গম বীজ ২৮১৭৭ ২৭২০৮ ১৬৫৩২ ২০৮৬৬ ১৮১৯৯ ১৬৫৩২ 

ভুিাবীজ ২১৩ ২৩৮ ৫ ৫৬ ১৬ ৫ 

আলু বীজ ২৫১৭৯ ২২৫৬৮ ২৬৪৫৩ ২৫১৩৪ ৩২৯০১ ২৬৪৫৩ 

ডা বীজ ১৭২৬ ২৩৫৩ ১৬৯৯ ১৩১৪ ২১৫০ ১৬৯৯ 

জত বীজ ১৪২১ ১৭৮২ ৩২৬৬ ১১৮৮ ১৫১০ ৩২৬৬ 

পাট বীজ ১০৪৪ ১০৪৪ ৮৮০ ৭২৫ ৯৫০ ৯৫০ 

বষজ বীজ ১২৩ ১১৫ ৮৩ ৭৬ ৮৫ ৮৩ 

মা জাতীয় বীজ ১০৯ ১০৮ ১০৪ ৪৭ ১১৮ ১০৪ 

ব ধদমাট ১৪০৪১৪ ১৪০৩১৭ ১২৯৫৬৮ ১২৪০৩৩ ১৩৬০৬৯ ১২৯৯২০ 

         উৎোঃ কৃষ মন্ত্রর্ায়, রেব্রুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত।  
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ক্রমবর্ ধমান জনাংখ্যার খাদ্য চাষো রমটাদত উচ্চ েনলী 

জাত ও আধুষনক প্রভেষক্ত ব্যবার কদর ষনষবি চাাবাদের 

মাধ্যদম খাদ্য উৎপােন বৃষদ্ধ অব্যাত রাখা প্রদয়াজন। এব 

উচ্চ েনলী েদর জন্য প্রদয়াজনীয় পুষির ঘাটষত 

রমটাদত মাটিদত জজবাদরর পালাপাষল রাায়ষনক ার 

ব্যবার করদত য়। খাদদ্যর চাষো রবদি যাওয়ার াদর্ 

াদর্ কৃষ উৎপােন বৃষদ্ধ ষনষিত করদত ে উৎপােদনর 

জন্য রাায়ষনক াদরর ব্যবার বৃষদ্ধ পাদে। এককভাদব 

ইউষরয়া াদরর ব্যবার বদচদয় রবষল। ২০১৫-১৬ 

অর্ ধবেদর রমাট ার ব্যবার করা দয়দে ৪৭.৩৮ ি 

রমষিক টন যার মদধ্য ইউষরয়া ২২.৯১ ি রমষিক টন। 

২০০৯-১০ রর্দক ২০১৫-১৬ অর্ ধবের পয ধন্ত বেরষভষত্তক ার 

ব্যবাদরর পষরমার্ ারষর্ ৭.৩-এ রেখাদনা দাোঃ 

ারষর্ ৭.৩  কৃষদত ব্যবহৃত ষবষভন্ন রাায়ষনক ার 

      (‘০০০’ রমষিক টন) 

অর্ ধবের 
াদরর নাম 

রমাট 
ইউষরয়া টিএষপ ষডএষপ এএষপ এনষপদকএ এমওষপ এএষপ ষজপাম ষজাংক অন্যান্য 

২০০৯-১০ ২৪০৯ ৪২০ ১৩৬ - ৫০ ২৬৩ ৫ ২০ ১০ - ৩৩১৩ 

২০১০-১১ ২৬৫২ ৫৬৪ ৩০৫ - ৪০ ৪৮২ ৫ ২৫ ১২ - ৪০৮৫ 

২০১১- ১২ ২২৯৬ ৬৭৮ ৪০৯ - ২০ ৬১৩ ৬ ১৫ ১২ - ৪০৪৯ 

২০১২-১৩ ২২৪৭ ৬৫৪ ৪৩৪ - ২৫ ৫৭১ ৯ ৪০ ২৪ ১৯ ৪০২৩ 

২০১৩-১৪ ২৪৬২ ৬৮৫ ৫৪৩ - ২৭ ৫৭৭ ৩ ১২৬ ৪২ ০.৪০ ৪৪৬৫ 

২০১৪-১৫ ২৬৩৮ ৭২২ ৫৯৭ - ২৭ ৬৪০ ৬ ১২২ ৩৯ - ৪৭৯১ 

২০১৫-১৬ ২২৯১ ৭৩০ ৬৫৮  ৪০ ৭২৭ ১০ ২২৯ ৫৩ - ৪৭৩৮ 

উৎোঃ কৃষ মন্ত্রর্ায় । 

 

রচ ব্যবস্থাপনা 

জবায়ু পষরবতধন এবাং অপষরকষল্পতভাদব ভূ-গভধস্থ পাষন 

উদত্তাদনর কারদর্ রেদলর ব্যাপক এাকা শুকদনা রমৌসুদম 

রদচর পাষন পাদে না। েদর ষনষবিতা ও েন বৃষদ্ধর 

দিু একটি সু-পষরকষল্পত রচ ব্যবস্থা গ্রর্ অন্যতম 

জরুষর। ভূ-উপষরস্থ পাষন ব্যবার বৃষদ্ধ কদর ভূ-গভধস্থ পাষন 

ব্যবার কমাদনার মাধ্যদম পষরদবদলর ভারাম্য বজায় রাখা 

এবাং রচ ব্যয় হ্রাদর ওপর রকার ষবদল গুরুত্ব আদরাপ 

করদে।  ক্ষুদ্র রদচর ষবরাট অাংল রবরকাষর মাষকানার্ীন 

দও েি রচ ব্যবস্থাপনা গদি রতাার োষয়ত্ব রকাদরর 

যাদত স্বল্প খরদচ রটকই রচ সুষবর্া প্রোন ম্প্রাষরত 

য়। েি ক্ষুদ্র রচ ব্যবস্থাপনার রিদত্র রকার নানাষবর্ 

কায ধক্রম বাস্তবায়ন করদে। ভূ-উপষরস্থ পাষন ব্যবারকদল্প 

ম্ভাবনাময় এাকার ক্ষুদ্র ও মাঝাষর নেীদত রাবার ডুাম 

প্রকল্প গ্রর্ করা দয়দে। জাবদ্ধতা দূরীকরর্, খা 

পুনোঃখনন, ভূপষরস্থ রচনাা ষনম ধার্, ভূগভ ধস্থ রচনাা 

ষনম ধার্, রবষিবাঁর্ ষনম ধার্, রচ অবকাঠাদমা ষনম ধান, 

লষক্তচাষত পাম্প স্থাপন, গভীর নকূপ স্থাপন, গভীর 

নকূপ পুনব ধান, পাাষি এাকায় ষিঁষরবাঁর্ ষনম ধার্ ও কূপ 

খনন কায ধক্রম বাস্তবাষয়ত দে। ষবএষডষ কর্তধক স্থাষপত 

স্বয়াংষক্রয় ২০১টি অদটা ওয়াটার রদভ ররকড ধাদরর মাধ্যদম 

প্রষত ভৄসৄদতধর ডাটা াংগ্র করা  দে এবাং ষডষজটা ডাটা 

ব্যাাংক প্রস্তুত করার মাধ্যদম ভূগভধস্থ পাষনর তথ্য/উপাত্ত 

পয ধদবির্ ও ষবদির্ করা ম্ভব দে। এ তথ্য ব্যবার 

কদর ইদতামদধ্য Groundwater Zoning Map জতষর 

করা দয়দে এবাং মদয় মদয় তা ানাগাে করা দে। 

এর মাধ্যদম রেদলর রকার্ায় রকান র্রদর্র রচযন্ত্র ব্যবার 

করা যাদব তা দজই ষনরূপর্ করা ম্ভব দব। এোিা, 

স্মাট ধ কাড ধ/ষপ্র-রপইড ষমটার স্থাপদনর েদ রচচাজধ আোয় 

জতর দয়দে এবাং কৃক ঠিক মদয় ও পষরমার্ মদতা 

েদ রচ ষেদত মর্ ধ দে। রচ কাদজর জন্য  

নবায়নদযাগ্য জ্বাাষন তর্া রৌর ষবদ্যুৎ চাষত পাম্প স্থাপন 

করা দয়দে। এ পয ধন্ত রেদলর ষবষভন্ন রজায় ১১টি রৌর 

চাষত রচ পাম্প স্থাপন করা দয়দে। অন্যান্য রজায়ও 

রৌর ষবদ্যুৎ চাষত রচ পাম্প স্থাপদনর পষরকল্পনা 

ষবদবচনার্ীন আদে। গত ২০১৫-১৬ অর্ ধ বের পয ধন্ত 

ষবএষডষ কর্তধক ৬,৮১৪ ষক.ষম. খা, ৭,৭০০ ষক.ষম. 

ভূগভধস্থ রচনাা, ৬টি রাবার ডুাম, ৬,৩৮০টি রচ 

অবকাঠাদমা ষনম ধার্ ও প্রায় ১৮,৮০৭টি রচযন্ত্র রিত্রয়াদনর 

মাধ্যদম ৪,৯৭,১৮৮ রক্টর জষমদত রচ সুষবর্া প্রোন করা 

দয়দে। চষত ২০১৬-১৭ অর্ ধ বেদর ষবএষডষ’র মাধ্যদম 

১২টি রচ প্রকল্প ও ৮টি রচ কম ধসূষচ বাস্তবায়ন করা দে। 

এ ক রচ প্রকল্প ও কম ধসূষচর মাধ্যদম ৩৩৪.৩৬ ষক.ষম. 

খা পুনোঃখনন, ২৮৬টি রচ অবকাঠাদমা, ৫২৪.৫৫ ষক.ষম. 

ভূ-গভধস্থ রচনাা, ২৮.৩ ষক.ষম. ভূ-পষরস্থ রচনাা, 

১৫৮টি গভীর নকূপ, ৫৪৫টি লষক্তচাষত পাম্প, ২৯টি 

গভীর নকূপ পূনব ধান, ৬১৩টি রচযদন্ত্র ষবদ্যুতায়ন, ২৯১টি 

স্মাট ধ কাড ধ ষপ্রদপইড ষমটার স্থাপন, ১৪টি রাার পাম্প 

স্থাপন, ৮,০০০ ষমটার ষেতা পাইপ রবরা করার াংস্থান 

রদয়দে যা জুন, ২০১৭ মদয়র মদধ্য ম্পন্ন করা দব। 
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ারষর্ ৭.৪ এ ২০০৯-১০ া রর্দক বের ষভষত্তক রচকৃত জষমর পষরমার্ রেখাদনা দাোঃ 

 

ারষর্ ৭.৪  রচকৃত জষমর আয়তন 

               (ি রক্টদর) 

রচ পদ্ধষত ২০০৯-১০* ২০১০-১১* ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

(িুমাত্রা) 

এএ ষপওঅন্যান্য ১১.০৭ ১০.৩৯ ১১.৪৫ ১১.৯৬ ১২.৪৬ ১২.৫১ ১৩.৪২ ১২.৮৬ 

গভীর নকুপ ৭.৭৩ ৭.১৯ ৭.৫৯ ৯.৩৪ ৮.৭৮ ৯.৬২ ১১.৯৪ ৯.০৮ 

অগভীর নকুপ 

(ারদে/ষডপ/দভষর-

ষডপদট) 

৩৩.৩৭ ৩৫.০৫ ৩৪.১৮ ৩২.৪২ ৩২.৭৮ ৩২.৩৫ 

২৯.৫৪ 

৩৩.১৮ 

রমাট রচ  ৫২.১৭ ৫২.৬৩ ৫৩.২২ ৫৩.৭২ ৫৪.০২ ৫৪.৪৮ ৫৪.৯০ ৫৫.১২ 

উৎোঃ ষবষবএ,* ষডএই,কৃষ মন্ত্রর্ায়। 
 

 

বদরন্দ্র বহুভৄখী উন্নয়ন কর্তধপি (ষবএমষডএ) রাজলাী ও 

রাংপুর ষবভাদগর বগুদা রজাদত রচ কায ধক্রম ম্প্রারর্ 

কদরদে। রেব্রুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত ব ধদমাট ১৫,১৭৫টি গভীর 

নকূপ ব্যবার কদর আউল, আমন ও রবাদরা রমৌসুদম 

ব ধদমাট প্রায় ৬.৬৫ ি রক্টর জষমদত রচ প্রোন করা 

দয়দে। ভূ-উপষরস্থ পাষন ব্যবাদরর মাধ্যদম রচ কায ধক্রম 

পষরচানার জন্য কর্তধপি কর্তধক এ যাবৎ ৩,০৬৭টি পুকুর, 

৬টি েীষঘ ও ১,৭৪১ ষকোঃষমোঃ খা খা/খাঁষি পুনোঃখনন এবাং 

উক্ত খাদ ৭১৫টি পাষন াংরির্ কাঠাদমা (ক্রডুাম) 

ষনম ধার্ করা দয়দে। যার মাধ্যদম প্রায় ৯০ াজার 

রক্টদররও অষর্ক আয়তদনর জষমদত ম্পূরক রচ সুষবর্া 

প্রোন করা দয়দে এবাং প্রায় ১.১৩ ি কৃক উপকার 

রভাগ কদরদেন। রচকাদজ ভূ-উপষরস্থ পাষনর ব্যবার বৃষদ্ধর 

দিু রগাোগািী, পুঠিয়া ও চারঘাট উপদজায় পদ্মানেী 

দত পাষন উদত্তান কদর খাদ স্থানান্তর কদর এবাং ব ধদমাট 

১৬৫টি Low Lift Pump (LLP) স্থাপন কদর পােধবতী 

প্রায় ৫,৫০০ রক্টর জষমদত রচ প্রোদনর ব্যবস্থা করা 

দয়দে। এোিা বদরন্দ্র অঞ্চদর রয ক এাকায় রকান 

রচযন্ত্র কায ধকর নয় এবাং রচ কাজ পষরচানার রকান 

ব্যবস্থা ষে না, র ক এাকায় রমাট ১১০টি পাতকূয়া 

খনন কদর এাকার জনার্ারদর্র খাবার পাষনর চাষো 

পূরর্ করা  কম পাষন প্রদয়াজন য় এমন ে চা করা 

দয়দে। বতধমাদন খননকৃত ১০টি পাতকূয়ায় মাটির স্তদরর 

চুয়াদনা পাষন র্ারর্ করা বৃষির পাষন াংগ্র ও 

াংরিদর্র জন্য কূয়ার উপর োদন আকৃষতর রাার 

প্যাদন স্থাপন কদর রৌরলষক্ত দ্বারা রগুদা পষরচানা 

করা দে। েদ উৎপাষেত ষবদ্যুদতর ব্যবার াশ্রয় কদর 

প্রায় ৬৬ ষবঘা জষমদত স্বল্প রচ াদগ এমন ে আবাে 

এবাং খাবার ও গৃস্থাীর কাদজ ব্যবার করা ম্ভব দয়দে। 

তাোিাও রচকাদজ Renewable Energy কাদজ াষগদয় 

খা/পুকুদরর পাষন ব্যবাদরর জন্য রৌরলষক্ত ব্যবার কদর 

রদচর পাম্প পষরচানার উদদ্যাগ গ্রর্ করা দয়দে। রদচর 

আওতার্ীন এাকা ক্রম বৃষদ্ধ অব্যাত রদয়দে। ২০১১-১২ 

অর্ ধবেদর রদচর আওতার্ীন এাকা ষে ৫৩.২২ ি 

রক্টর, যা বৃষদ্ধ রপদয় ২০১৫-১৬ অর্ ধবেদর  ৫৪.৯০ ি 

রক্টর দয়দে।   

পাট েদর উৎপােন 

বতধমাদন ষবদে পষরদবল দচতনতা বৃষদ্ধর েদ কৃষত্রম তন্তুর 

িষতকর প্রভাব দত পষরদবলদক রিা করার জন্য প্রাকৃষতক 

তন্তু ষাদব পাদটর ষেদক ষবদের উন্নত রেলভদর 

মদনাদযাগ বৃষদ্ধ রপদয়দে। রেদল পষষর্ন লষপাং ব্যাগ ষনষদ্ধ 

করা দয়দে। ২০১০ াদ ‘পদে পাটজাত রমািদকর 

বাধ্যতাভক ব্যবার আইন ২০১০’ প্রবতধন করা দয়দে 

এবাং উক্ত আইনবদ ‘পদে পাটজাত রমািদকর 

বাধ্যতাভক ব্যবার ষবষর্মাা ২০১৩’ প্রবতধন করা 

দয়দে। উক্ত ষবষর্মাা অনুযায়ী বতধমাদন ১৭টি পদে 

রমািকীকরদর্  পাটজাত রমািক ব্যবার বাধ্যতাভক করা 

দয়দে। উক্ত আইন এবাং ষবষর্মাা কায ধকদরর জন্য বহুভখী 

পেদিপ গ্রর্ করার েদ রেদল এবাং ষবদেদল পাদটর 

চাষো বৃষদ্ধ রপদয়দে এবাং পাদটর জষম এবাং উৎপােন বৃষদ্ধ 

পাদে। এরই র্ারাবাষকতায় ২০১৭ াদ ৮.১৭ ি রক্টর 

জষমদত পাট চা কদর ৯১.৭২ ি রব পাট আঁল 

উৎপাষেত দয়দে, যা স্বার্ীনতা পরবতী মদয় পাদটর 

আবাষে জষম ও উৎপােদনর দব ধাচ্চ ররকড ধ।  

এোিা পাট ে মাটির উব ধরতা বৃষদ্ধদত গুরুত্বপূর্ ধ ভূষমকা 

পান কদর। অনবরতোঃ র্ান চাদর েদ মাটির উপদরর 

অাংদল (Top Soil) খাদ্য উপাোন রয ঘাটষত রেখা রেয় 

পাদটর প্রর্ান ভ মাটির গভীর রর্দক খাদ্য উপাোন উপদর 

ষনদয় আদ। েদ জষমর উৎপােনলীতা তর্া খাদ্য 

উৎপােন বৃষদ্ধর জন্যই লেক্রদম পাট অন্তভু ধষক্ত আবশ্যক। 
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বাাংাদেদলর জবায়ু পাট চাদর জন্য এতই উপদযাগী রয, 

পৃষর্বীর বদচদয় উত্তম মাদনর পাট বাাংাদেদল উৎপন্ন য়। 

কৃষ ঋর্ 

রবরকাষর ও ষবদেষল ব্যাাংক বাাংাদেদল কায ধরত ক 

তেষী ব্যাাংকদক কৃষ ঋর্ কায ধক্রদম অন্তভু ধক্ত করার 

পালাপাষল কৃষ ঋর্ ষবতরর্ জতর কদর এবাং নর্তন নর্তন 

ষবয় ষন্নদবল কদর ষবগত অর্ ধবের ভদর ন্যায়     

২০১৬-১৭ অর্ ধবেদর বষর্ ধত কদবদর কৃষ ও পল্লী ঋর্ 

নীষতমাা ও কম ধসূষচ প্রর্য়ন করা দয়দে। এর মদধ্য কৃষ ও 

পল্লী ঋদর্র আওতা বৃষদ্ধ, পল্লী এাকায় ব্যাাংষকাং কম ধকান্ড 

ম্প্রারদর্ রকৌলগত পদ্ধষত গ্রর্, কৃকদের অষর্ক াদর 

ব্যাাংকভৄখী করা তর্া আষর্ ধক রবায় অন্তভু ধষক্তকরর্, 

আমোষন ষবকল্প ে চাদ বািষত উৎা প্রোন করদত 

দব।  

 

২০১৫-১৬ অর্ ধবেদর রাষ্ট্রীয় মাষকানার্ীন বাষর্ষজুক 

ব্যাাংক, ষবদলাষয়ত ব্যাাংক, রবরকাষর ও ষবদেষল 

ব্যাাংকভদর মাধ্যদম রমাট ১৬,৪০০.০০ রকাটি টাকা 

িুমাত্রার ষবপরীদত ১৭,৬৪৬.৩৯ রকাটি টাকা 

(িুমাত্রার ১০৭.৬০ লতাাংল) কৃষ ও পল্লী ঋর্ ষবতরর্ 

করা দয়দে। চষত ২০১৬-১৭ অর্ ধবেদর রমাট ১৭,৫৫০.০০ 

রকাটি টাকা কৃষ ও পল্লী ঋর্ ষবতরর্ িমাত্রা ষনর্ ধারর্ করা 

য় এবাং জানুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত তেষী ব্যাাংকভ 

কর্তধক রমাট ১২,১৫৮.৭১ রকাটি টাকা কৃষ ও পল্লী ঋর্ 

ষবতরর্ করা দয়দে, যা িুমাত্রার ৬৯.২৮ লতাাংল। 

২০০৯-১০ অর্ ধবের রর্দক চষত ২০১৬-১৭ অর্ ধবেদরর 

জানুয়াষর, ২০১৭ মা পয ধন্ত কৃষ ঋর্ ষবয়ক উপাত্ত ারষর্ 

৭.৫ এ রেয়া দাোঃ 

ারষর্ ৭.৫  বেরওয়াষর কৃষ ঋর্ ষবতরর্ ও আোয় পষরষস্ষত 

    (দকাটি টাকা) 

অর্ ধবের ষবতরর্ িুমাত্রা ষবতরর্ ঋর্ আোয় বদকয়া 

২০০৯-১০ ১১৫১২.৩০ ১১১১৬.৮৮ ১০১১২.৭৫ ২২৫৮৮.৫৮ 

২০১০-১১ ১২৬১৭.৪০ ১২১৮৪.৩২ ১২১৪৮.৬১ ২৫৪৯২.১৩ 

২০১১-১২ ১৩৮০০.০০ ১৩১৩২.১৫ ১২৩৫৯.০০ ২৫৯৭৪.৯৭ 

২০১২-১৩ ১৪১৩০.০০ ১৪৬৬৭.৪৯ ১৪৩৬২.২৯ ৩১০৫৭.৬৯ 

২০১৩-১৪ ১৪৫৯৫.০০ ১৬০৩৬.৮১ ১৭০৪৬.০২ ৩৪৬৩২.৮১ 

২০১৪-১৫ ১৫৫৫০.০০ ১৫৯৭৮.৪৬ ১৫৪০৬.৯৬ ৩২৯৩৬.৮০ 

২০১৫-১৬ ১৬৪০০.০০ ১৭৬৪৬.৩৯ ১৭০৫৬.৪৩ ৩৪৪৭৭.৩৭ 

২০১৬-১৭* ১৭৫৫০.০০ ১২১৫৮.৭১ ১০৮১৫.০৫ ৩৬৩৮৮.৯৭ 

উৎোঃ বাাংাদেল ব্যাাংক। *জানুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত। 

 

কৃষখাদতর াংস্কার 

রেদলর জনার্ারদর্র েীঘ ধদময়াষে খাদ্য ষনরাপত্তা 

ষনষিতকরদর্র দিু কৃষ মন্ত্রর্ায় ষবষভন্ন খাত ও উপ-

খাত রযমন: কৃষ গদবর্া ও ষলিা কায ধক্রম; কৃষ 

ম্প্রারর্ ও প্রষলির্; কৃষ পদের ষবপর্ন; কৃষ ায়তা 

ও পুনব ধান;  

কৃষ উপকরর্ ও যন্ত্রপাষত উদ্ভাবন, াংগ্র ও ব্যবস্থাপনা; 

বীজ উৎপােন, াংরির্ ও ষবতরর্, রচ অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

ও রচ কায ধক্রম; লে াংরির্ ামষগ্রক কৃষ াংষিি 

ষবদয় বহুভৄখী উন্নয়ন কম ধকান্ড পষরচানা করদে। এ দিু 

রবল ষকছু াংস্কারভক পেদিপ গ্রর্ করা দয়দে। রযমনোঃ 

 াওর অঞ্চদ লদের ষনষবিতা বৃষদ্ধকদল্প পেদিপ 

গ্রর্; 

 রেদলর জনগদর্র পুষি চাষো পুরদর্ বাাংাদেল েষত 

পুষি গদবর্া ও প্রষলির্ ইনষস্টটিউট (বারটান) এর 

মাধ্যদম পুষি ষবয়ক গদবর্া কায ধক্রম ম্পােন, 

জনদচতনতা সৃষি ও প্রষলির্ প্রোন; 

 

 বেরব্যাপী ে উৎপােন প্রাষপ্ত ও ব্যবাদরর মাধ্যদম 

পুষি ষনষিতকরর্; 

 ভূ-গভধস্থ পাষনর উপর চাপ হ্রা ও ে উৎপােন 

বৃষদ্ধর দিু রচ প্রকল্প গ্রর্ এবাং ষরচ ধাজ ওদয়দর 

মাধ্যদম  ভূ-গভধস্থ পাষন ভদ্ধকরর্; 

 ে উৎপােন বৃষদ্ধর দিু বদরন্দ্র এাকায় বৃষির 

পাষন াংরির্ ও রচ প্রকল্প গ্রর্এবাং রৌরলষক্তদত 

পষরচাষত পাতকূয়ার মাধ্যদম ক্ষুদ্রদচ সুষবর্া 

ম্প্রারর্; 

 কৃষ জষমর যর্াযর্ ব্যবার ও ার অন্যান্য কৃষ-

উপকরদর্র ঠিক ব্যবার ম্পদকধ কৃষর াদর্ 

ম্পৃক্ত কদক দচতনকরর্; 
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 জবায়ু পষরবতধদনর ষবরূপ প্রষতষক্রয়া রমাকাদবায় 

বন্যা, খরা, বর্াক্ত ও অষর্ক তাপমাত্রা ষষ্ণু 

েদর জাত উদ্ভাবন; 

 ক্রপ রজাষনাং এর মাধ্যদম রকান্ েদর জন্য রকান 

এাকাটি উপভেক্ত তা ষনর্ ধারর্; 

 কৃষ উৎপােন বৃষদ্ধর মাধ্যদম গ্রামীর্ কম ধাংস্থাদনর 

সুদযাগ সৃষি; 

 আধুষনক চাাবাদের কাদকৌল কৃক পয ধাদয় রপৌদে 

রেয়ার জন্য ম্প্রারর্ কায ধক্রম রজারোরকরর্; 

 ক্ষুদ্র ও মাঝাষর নেীদত রাবার ডুাম স্থাপদনর মাধ্যদম 

রচ সুষবর্া ম্প্রারর্ ও ে উৎপােন বৃষদ্ধ; 

 কৃষ পদের ন্যায্যভে প্রাষপ্তর দিু বাজারজাতকরর্ 

ও গ্রামীর্ রযাগাদযাগ ব্যবস্থার উন্নয়দনর জন্য প্রকল্প 

গ্রর্; 

 কৃষ খাদত রমৌসুমী শ্রষমদকর ঘাটষত রমাকাদবায় কৃষ 

আধুষনকায়দনর দিু খামার যাষন্ত্রকীকরদর্র মাধ্যদম 

ে উৎপােন বৃষদ্ধকরর্; 

 বাাংাদেল পরমাণু কৃষ গদবর্া ইনষস্টটিউট (ষবনা) 

এর উপদকন্দ্র স্থাপন; 

 খামার যাষন্ত্রকীকরর্দক উৎাষত করার দিু 

কৃকদের কৃষ যন্ত্রপাষত ক্রদয় ভর্তধষক প্রোন; 

 বীদজর াংকট দ্যর কদর ষনষে ধি মদয় কৃদকর াদত 

উন্নত বীজ রবরা কদর ে উৎপােন বৃষদ্ধর দিু 

বীজ ষমাগার স্থাপন; 

 েষির্-পষিম উপকূীয় এাকায় মানম্পন্ন বীদজর 

ঘাটষত রমাকাদবায় পটুয়াখাীর েলষমনায় বীজ বর্ ধন 

খামার ও রনায়াখাীর সুবর্ ধ চদর ডা ও জত বীজ 

বর্ ধন খামার এবাং বীজ প্রষক্রয়াকরর্ রকন্দ্র স্থাপন; 

 কৃক পয ধাদয় মান ম্পন্ন বীজ রবরা 

ষনষিতকরদর্র দিু বীজ উৎপােন, প্রষক্রয়াজাতকরর্ 

ও ষবতরর্ ব্যবস্থা আধুষনকীকরর্; 

 রচ এাকা বষর্ ধতকরদর্র মাধ্যদম পষতত জষমদক 

আবাষে জষমদত রূপান্তষরত করার কায ধক্রম গ্রর্; 

 ষডষজটা কৃষ বাস্তবায়দন কৃষ তথ্য রবা ও 

কষমউষনটি ররষডও কায ধক্রম ম্প্রারদর্র মাধ্যদম 

ে উৎপােন বৃষদ্ধ করার জন্য কষমউষনটি রুরা 

ররষডও রস্টলন স্থাপন; 

 ষবষভন্ন রমাবাই রকাম্পাষনর ক রন্টারভদ 

রযাগাদযাদগর মাধ্যদম কৃষ এবাং কৃষ ষভষত্তক রবার 

ব্যবস্থা গ্রর্; 

 ইউষনয়ন পয ধাদয় কৃষ তথ্য ও রযাগাদযাগ রকন্দ্র 

(Agriculture Information & 

Communication Centre(AICC) স্থাপন; 

 কৃষ এবাং কৃষ ষভষত্তক রবাদক জনগদর্র রোরদগািায় 

রপৌদে রেয়ার দিু অনাইন ষভষত্তক ষবষভন্ন র্রদনর    

ই-কৃষ রবার উন্নয়ন। এর মদধ্য উদল্লখদযাগ্য Online 

Fertilizer Recommendation Software, 

Bangladesh  Rice Knowledge Bank  ইতুাষে; 

 কৃষ তথ্য াষভ ধদর প্রর্ান কায ধাদয় ১টি কৃষ ক 

রন্টার স্থাপন; 

 আমোনীকৃত বীদজর ররাগ-বাাই পরীিার জন্য    

Post-Entry Quarantine Centre স্থাপদনর জন্য 

প্রকল্প গ্রর্; 

 লে াংগ্রদাত্তর েদর িষত কমাদনার কায ধক্রম 

(Post Harvest Management) ম্প্রারর্; 

 িষতকর রাায়ষনক ও বাাইভৄক্ত ে উৎপােদনর 

দিু বষজ ও েদ জজষবক বাাই ব্যবস্থাপনা 

কায ধক্রম জনষপ্রয় করর্ এবাং মানম্মত বষজ ও ে 

উৎপােদনর জন্য জজব কৃষ কায ধক্রম ত্বরাষন্বত করার 

জন্য প্রকল্প গ্রর্; 

 কৃষখাদত মষাদের অাংলগ্রদর্র মাধ্যদম োষরদ্র 

ষবদমাচন ও কম ধাংস্থান সৃষি; 

 রচ কায ধক্রম েিতা বৃষদ্ধর দিু বাষরড পাইপ/ ষেতা 

পাইদপর প্রচন এবাং রচ কাদজ ষপ্র-রপইড ষমটার ও 

এনাষজধ রমজাষরাং পদ্ধষত স্থাপন; 

 পাদটর রজনম ষদকাদয়ষন্পাং এর উপর প্রাদয়াষগক 

গদবর্া, পাট চাদর এাকা ষচষিতকরর্ ও ষরবন 

ররটিাং প্রভেষক্ত উন্নয়ন ও ম্প্রারদর্র দিু কায ধকর 

ব্যবস্থা গ্রর্, পাট ও পাট জাতীয় েদর বর্াক্ততা 

এবাং অন্যান্য প্রষতকূতা ষষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবাং 

বহুভৄখী পাটপে উদ্ভাবন াংক্রান্ত গদবর্া কায ধক্রম 

রজারোরকরর্; 

 আধুষনক রচ প্রভেষক্ত প্রদয়াদগর মাধ্যদম রচ 

ব্যবস্থাপনা সৃষি কদর ভূ-পষরস্থ পাষনর যর্াযর্ ও সুষ্ঠু 

ব্যবার ষনষিতকরর্; 
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 র্তার উৎপােন বৃষদ্ধর দিু গদবর্া ও ম্প্রারর্ 

কায ধক্রম রজারোরকরর্; 

 রজা পয ধাদয় ষবপর্ন অষেগুদাদক ইন্টারদনট 

াংদযাদগর আওতাভুক্তকরর্ এবাং াট বাজাদরর 

বাজারের ও তথ্য কৃষ ষবপর্ন অষর্েপ্তদরর ওদয়ব 

াইট www.dam.gov.bd-রত প্রচার এবাং 

পষরবীির্ রজারোরকরর্। 

 

মৎে ম্পে 

মৎে উৎপােন 

কৃষ ষনভ ধর বাাংাদেদলর খাদ্য ষনরাপত্তা ও আর্ ধামাষজক 

উন্নয়দন মৎে খাদতর অবোন অতুন্ত গুরুত্বপূর্ ধ। জাতীয় 

অর্ ধনীষতদত এ ম্ভাবনাময় রক্টদরর ভূষমকা ক্রমাগতভাদব 

রবদিই চদদে। রমাট রেলজ উৎপােদনর প্রায় ৩.৬৫ 

লতাাংল মৎে খাদতর অবোন। রেদলর রমাট কৃষজ আদয়র 

২৩.৮১ লতাাংল মৎে খাত রর্দক আদ। রেদলর রপ্তাষন 

আদয়র একটি উদল্লখদযাগ্য অাংল আদ মৎে খাত রর্দক। 

আমাদের জেনষিন খাদদ্য প্রাষর্জ আষমদর প্রায় ৬০ 

লতাাংল রযাগান রেয় মাে।মৎে উৎপােন বৃষদ্ধর মাধ্যদম 

প্রাষর্জ আষম রবরা বৃষদ্ধ করা এ খাদতর একটি অন্যতম 

িু। এ িুদক ামদন ররদখ রকার কর্তধক ষবষভন্ন 

কায ধক্রম গ্রর্ ও বাস্তবায়ন করা দে। উদল্লখদযাগ্য 

কায ধক্রম দে-মাজষভষত্তক মৎে চা কায ধক্রম ম্প্রারর্ 

ও রজারোরকরর্, খা জালদয় মৎজীবীদের 

প্রদবলাষর্কার ষনষিতকরর্, ষব না ধাষর কায ধক্রম গ্রর্ ও 

ভৄক্ত জালদয় মাদের রপানা অবভৄক্তকরর্, মৎে অভয়াশ্রম 

সৃষি, রঘর ও খাঁচায় মাে চা কায ধক্রম ম্প্রারর্, ভরাট 

দয় যাওয়া নেী পুনোঃখনন কদর মাদের আবাস্থ পুনরুদ্ধার 

এবাং গদবর্ার মাধ্যদম উন্নত প্রভেষক্ত উদ্ভাবন ও ম্প্রারর্। 

মৎে অষর্েপ্তর মানব ম্পে উন্নয়দনর দিু মৎে/ষচাংষি 

চাষ ও মৎেজীবীদের ষনয়ষমতভাদব প্রদয়াজনীয় 

প্রষলিদর্র ব্যবস্থা কদর র্াদক। এোিাও ভৄক্ত জালদয় 

মৎে ম্পে ব্যবস্থাপনার মাধ্যদম রেদলর েষরদ্রু মৎেচাষ 

ও মৎেজীবীদের অর্ ধননষতক ও ামাষজক উন্নয়ন করদে। 

উদল্লখ্য, অভুন্তরীর্ ভৄক্ত জালয় এবাং চাকৃত বদ্ধ জালয় 

রর্দক মাে উৎপােদন বাাংাদেল ষবদে যর্াক্রদম ৪র্ ধ ও ৫ম 

স্থান অষর্কার কদরদে। ২০১৫-১৬ অর্ ধবেদর রেদল রমাট 

মৎে উৎপােদনর পষরমার্ ষে ৩৮.৭৮ ি রমষিক টন। 

২০১৬-১৭ অর্ ধবেদর মৎে উৎপােদনর িুমাত্রা ৪০.৫০ 

ি রমষিক টন। ারষর্ ৭.৬-এ ২০০৯-১০ অর্ ধবের রর্দক 

২০১৬-১৭ অর্ ধবের পয ধন্ত ষবষভন্ন  উৎদ মৎে উৎপােন 

পষরাংখ্যান রেখাদনা দাোঃ 

ারষর্ ৭.৬: মৎে খাদতর ষবষভন্ন উৎ দত মাদের উৎপােন 
        (ি রমষিক টন) 
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নেী ও রমানা 

সুিরবন 

ষব 

কাপ্তাই হ্রে 

প্লাবনভূষম 

 

 

৮.৫৪ 

১.৭৮ 

১.১৪ 

০.৬৯ 

২৮.১০ 

 

 

১.৮২ 

০.০৮ 

১.২৭ 

০.০৭ 

৭.০৫ 

 

 

১.৪৫ 

০.২২ 

০.৮২ 

০.০৯ 

৭.৯৭ 

 

 

১.৪৬ 

০.২২ 

০.৮৫ 

০.০৮ 

৬.৯৬ 

 

 

১.৪৭ 

০.২২ 

০.৮৯ 

০.০৯ 

৬.৮৬ 

 

 

১.৬৭ 

০.১৭ 

০.৮৯ 

০.০৮ 

৭.১৪ 

 

 

১.৭৫ 

০.১৮ 

০.৯৩ 

০.০৮ 

৭.৩০ 

 

 

১.৭৮ 

০.১৭ 

০.৯৩ 

০.০৮ 

৭.৪৫ 

 

 

১.৮২ 

০.১৭ 

০.৯৭ 

০.১০ 

৭.৬৮ 

উপ-রমাট (ভৄক্ত জালয়) ৪০.২৫ ১০.৭৫ ১০.৫৫ ৯.৫৭ ৯.৬১ ৯.৯৫ ১০.২৪ ১০.৪৬ ১০.৭৬ 

(খ) চাকৃত 

পুকুর 

বাওি 

অর্ ধ আবদ্ধ 

ষচাংষি খামার 

   রপন কাচার 

  রকজ কাচার 

        কাকিা 

 

৩.৭২ 

০.০৬ 

১.৩৩ 

২.৭৬ 

০.০৮ 

০.০০১ 

 

১১.৩৯ 

০.০৯ 

০.৪৬ 

১.৫৬ 

- 

- 

 

১২.২০ 

০.৫১ 

০.০৫ 

১.৮৫ 

- 

- 

 

১৩.৯২ 

০.০৫২ 

১.৩২ 

১.৯৬ 

- 

- 

 

১৪.৭৯ 

০.০৬ 

১.৩৯ 

২.০৪ 

- 

- 

 

১৫.২৭ 

১.৯৩ 

০.০৭ 

২.১৬ 

০.১৩ 

০.০১ 

 

১৬.১৩ 

০.০৭ 

২.০১ 

২.২৩ 

০.১৬ 

০.০২ 

 

১৭.৩২ 

০.০৮ 

২.০৪ 

২.৩৪ 

০.১৩ 

০.০২ 

০.১৩ 

 

১৮.৩৩ 

০.০৮ 

২.১৬ 

২.৪৭ 

০.১৩ 

০.০২ 

০.১৩ 

উপ-রমাট (চাকৃত) ৭.৯৫১ ১৪.২৬ ১৪.৬০ ১৭.২৬ ১৮.৬০ ১৯.৫৬ ২০.৬১ ২২.০৬ ২৩.৩৪ 

রমাট (অভুন্তরীর্) ৪৭.০৩ ২৪.০২ ২৫.১৫ ২৬.৮৩ ২৮.৮১ ২৯.৫১ ৩০.৮৫ ৩২.৫২ ৩২.৪৯ 

২. াভৄষদ্রকোঃ 

(ক) ইন্ডাষিয়া 

(খ) আটি ধদন্যা 

  

০.৩৪ 

৪.৮৩ 

 

০.৪১ 

৫.০৫ 

 

০.৭৩ 

৫.০৫ 

 

০.৭৩ 

৫.১৬ 

 

০.৭৭ 

৫.১৯ 

 

০.৮৪ 

৫.৫১ 

 

১.০৫ 

৫.২১ 

 

১.০৮ 

৫.৩১ 

রমাট (াভৄষদ্রক) - ৫.১৭ ৫.৪৬ ৫.৭৮ ৫.৮৯ ৫.৯৬ ৫.৯৯ ৬.২৭ ৬.৩৯ 
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ব ধদমাট - ২৮.৯৯ ৩০.৬২ ৩২.৬২ ৩৪.১০ ৩৫.৪৭ ৩৬.৮৪ ৩৮.৭৮ ৪০.৫০ 

উৎোঃ মৎে অষর্েপ্তর, মৎে ও প্রাষর্ ম্পে মন্ত্রর্ায়। 

 

মাদের ররনু ও রপানা উৎপােন  

মৎে উৎপােন বৃষদ্ধর প্রর্ান লতধই দে গুর্গত মানম্পন্ন 

রপানার জভুতা। পষরদবল ও মনুষ্যসৃি ষবষভন্ন 

প্রষতবন্ধকতা রযমন  অপষরকষল্পতভাদব ষনষম ধত বন্যা ষনয়ন্ত্রর্ 

বাঁর্, লে রিদত কীটনালদকর অপষরষমত ও অবার্ ব্যবার, 

পাষন দূর্ ইতুাষে নানাষবর্ কারদর্ প্রাকৃষতক উৎদ ররনু 

উৎপােন রপানা উৎপােন ও আরর্ ক্রমান্বদয়  হ্রা 

পাদে। ষবষভন্ন কারদর্ িষতগ্রস্ত প্রাকৃষতক প্রজনন রিত্রভ 

পুনরুদ্ধাদরর জন্য রকার ষবষভন্ন পেদিপ গ্রর্ কদরদে। 

বতধমাদন ুাচাষরগুদাদত ররনু উৎপােদন অন্তোঃপ্রজনন 

মো ষনরদন মৎে অষর্েপ্তর ৩২ টি রকাষর খামাদরর 

অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন এবাং প্রাকৃষতক উৎ দত রপানা 

াংগ্রদর পর তা যর্াযর্ভাদব পান কদর গুর্গতমান ম্পন্ন 

ব্রুড মাে উৎপােন করদে। এদত রপানার গুর্গত মান ষনষিত 

দে। এ মানম্পন্ন ব্রুড মােগুদা স্বল্প ভদে অন্যান্য 

রবরকাষর ুাচাষর মাষকদের কাদে ষবতরর্ করা দে। 

বষর্ ধত রপানার চাষো পূরদর্র জন্য বতধমাদন রেদল ১৩৮টি 

রকাষর মৎে বীজ উৎপােন খামাদরর পালাপাষল 

রবরকাষর উদদ্যাদগ ৯০৭ টি ুাচাষর পষরচাষত দে। 

ারষর্ ৭.৭-এ গত কদয়ক বেদরর রকাষর ও রবরকাষর 

পয ধাদয় মৎে ুাচাষর’রত উৎপাষেত ররণু/দপানা উৎপােন 

পষরাংখ্যান রেয়া দাোঃ 

ারষর্ ৭.৭  মৎে ুাচাষর'দত ররণু/দপানার উৎপােন 

া 
ুাচাষরর াংখ্যা ররণু (দমষিক টন) উৎপাষেত রপানার াংখ্যা (দকাটি) 

রকাষর রবরকাষর রকাষর রবরকাষর রমাট রকাষর রবরকাষর রমাট 

২০০৯ ১১৫ ৮৮০ ৪.৫২ ৪৫৮.১৮ ৪৬২.৭০ ১.৬৬ ৯৬০.০১ ৯৬১.৬৭ 

২০১০ ১২০ ৮৬২ ৫.৫৯ ৪৬০.২০ ৪৬৫.৭৯ ২.১১ ৯৮৩.৮৭ ৯৮৫.৯৮ 

২০১১ ১২৫ ৮৪৫ ৬.৮৪ ৬১৭.৬৪ ৬২৪.৪৮ ২.১২ ৮১৮.২১ ৮২০.৩৩ 

২০১২ ১২৫ ৯০২ ৯.০৭ ৬২৬.৫২ ৬৩৫.৫৯ ২.১৪ ৮২২.৬২ ৮২৪.৭৬ 

২০১৩ ১৩৪ ৮৮৭ ৯.০৪ ৪৭৭.৩৪ ৪৫৯.১১ ১.৩৫ ৯০০.১৫ ৯০১.৫০ 

২০১৪ ১৩৬ ৮৯৩ ৯.৮৭ ৪৯২.৪৭ ৫০২.৩৪ ২.৩৪ ১০২৮.৩৩ ১০৩২.৬১ 

২০১৫ ১৩৬ ৮৫৭ ১০.৪৬ ৭০৫.১৯ ৭১৫.৬৫ ২.৫৯ ৮২৮.০২ ৮৩০.৬১ 

২০১৬ ১৩৭ ৮৯৯ ১১.১৮ ৬৬৮.২০ ৬৭৯.৩৮ ২.৭৮ ৮২৮.৪৭ ৮৩১.২৫ 

উৎোঃ মৎে অষর্েপ্তর, মৎে ও প্রাষর্ম্পে মন্ত্রর্ায়। 

 

জাটকা াংরির্ কম ধসূষচ 

ইষল ম্পদের স্থাষয়ত্বলী উৎপােন বৃষদ্ধর র্ারা ষনষিত 

করদত রকার নানা প্রকার মদয়াপদযাগী এবাং বাস্তবভখী 

কায ধক্রম গ্রর্ কদরদে। এ ক কায ধক্রমভ মষন্বতভাদব 

বাস্তবায়দনর েদ ষবগত আট বের ইষদলর উৎপােন বৃষদ্ধর 

র্ারা অব্যাত রদয়দে। রকার ইষল ম্পে রিা ও 

উন্নয়দন রয কম ধসূষচগুদা বাস্তবায়ন করদে রগুদা দা- 

১. জাটকা রিায় নদভম্বর রর্দক জুন পয ধন্ত জাটকা 

আরর্ ষনষদ্ধ মদয় রজদরা যাদত ক্ষুর্ায় কি না 

পায় রজন্য ষভষজএে খাদ্য ায়তা প্রোন 

২. জাটকা আরদর্ ষবরত অষত েষরদ্রু রজদদের 

ষবকল্প কম ধাংস্থান কায ধক্রদমর জন্য উপকরর্ ায়তা 

ষবতরর্ 

৩. ষনষব ধচাদর জাটকা ষনর্ন বদন্ধ জনদচতনতা সৃষির 

পালাপাষল এবাং নদভম্বর দত জুন মা পয ধন্ত মৎে 

াংরির্ আইন বাস্তবায়ন 

৪. মা ইষল রিায় প্রর্ান প্রজনন রমৌসুদম রমাট ২২ 

ষেন প্রজনন এাকা মগ্র রেলব্যাপী ইষল আরর্, 

ষবপর্ন ও পষরবন বদন্ধ জনদচতনতা সৃষি এবাং 

আইন বাস্তবায়ন  

৫.প্রষত বের জাটকা রিায় ামাষজক আদিান সৃষির 

দিু জাটকা াংরির্ প্তা উেযাপন দা অন্যতম। 

জাটকা আরর্ ষনষদ্ধ মদয় ষচষিত ৫টি ইষল অভয়াশ্রদম 

ইষল অন্যান্য মাে র্রা বদন্ধ ষবষভন্ন গর্মাধ্যদম যর্াযর্ 

প্রচার কায ধক্রম গ্রর্ কদর ব্যাপক গর্দচতনতা  সৃষি করা 

দয়দে। এোিাও মৎে াংরির্ আইদনর আওতায় প্রজনন 

রমৌসুদম মা ইষল াংরির্, অবার্ প্রজনন ষনষিতকরর্ ও 

ষনষব ধচাদর জাটকা আরর্ বদন্ধ রজা প্রলান , বাাংাদেল 

পুষল , বাাংাদেল রনৌবাষনী, বাাংাদেল রকািগাড ধ, র ুাব, 

ষবষজষব এবাং ষবএেআরআই- এর মষন্বত রযৌর্ অষভযান ও 

রমাবাই রকাট ধ বাস্তবায়ন করা দয়দে। এ ক পেদিপ 

গ্রর্ োিাও জাটকা আরর্ ষনষদ্ধ মদয় রকার 

ামাষজক ষনরাপত্তা রবিনীর আওতায় রেদলর উপকুীয় 

এাকার রজদদের জন্য ষভষজএে খাদ্য ায়তার পষরমার্ 
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ব্যাপকভাদব বৃষদ্ধ কদরদে। এর আওতায় গত আট বেদর 

২,৩৬,১৭৬টি পষরবারদক (২০০৯ দত ২০১৬ পয ধন্ত ) রমাট 

১,৯৬,৫৬৯ রম.টন ষভষজএে খাদ্য ায়তা প্রোন করা 

দয়দে। চষত ২০১৬-১৭ অর্ ধ বেদর মা ইষল র্রা বদন্ধর 

মদয়ও ষভষজএে চা রেওয়া দয়দে। এর আওতায় চষত 

বেদর ৩.৫৭ ি পষরবারদক ২০ রকষজ াদর রমাট ৭,১৩৪ 

রম.টন ষভষজএে খাদ্য ায়তা প্রোন করা দয়দে।  জাটকা 

াংরির্, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা এবাং ইষল প্রজনন সুরিা 

কায ধক্রম বাস্তবায়দনর েদ ২০১৫-১৬ অর্ ধ বেদর প্রায় 

৩.৯৪ ি রম.টন ইষল উৎপাষেত য়, যা ২০০৮-০৯ অর্ ধ 

বেদর ষে ২.৯৯ ি রম.টন। 

াভৄষদ্রক মৎেম্পে ব্যবস্থাপনা 

রকার াভৄষদ্রক মৎেম্পদের গুরুত্ব ষবদবচনা কদর এর 

পষরদবল তর্া জীব-জবষচত্রু সুম রাখার উদদ্দদশ্য         

রন্টমাটি ধন দ্বীপদক অভয়াশ্রম ষদদব রঘার্ার নীষতগত 

ষদ্ধান্ত  গ্রর্ কদরদে। তাোিা, বৃত্তর খুনার েষিদর্ 

৬,০১৭ বগ ধ ষকদাষমটার এাকা জুদি অবষস্থত পৃষর্বীর 

বদচদয় বি ম্যানদগ্রাভ েদরি সুিরবদনর অষর্কতর 

উন্নয়ন, মৎেম্পে বৃষদ্ধ ও জীবনবষচত্রু াংরিদর্র জন্য 

বতধমান রকার মগ্র সুিরবন অঞ্চদক মৎে অভয়াশ্রম 

রঘার্া করার নীষতগত ষদ্ধান্ত গ্রর্ কদরদে। াভৄষদ্রক 

মৎেম্পদের কাষিত উন্নয়দনর দিু  বদঙ্গাপাগদর 

গদবর্া ও জষরপ কায ধক্রম পষরচানার মাধ্যদম ষবষভন্ন 

প্রজাষতর মৎেম্পদের মজুে ষনর্ ধয়, দব ধাচ্চ নলী 

আরর্মাত্রা ষনর্ ধারর্, মৎে আরর্দিত্র ষচষিতকরর্ 

ইতুাষে উদদ্দদশ্য আর ষভ মীন ন্ধানী  নামক গদবর্া ও  

জষরপ জাাজ াংগ্র করা দয়দে। এ জাাজ দ্বারা 

ইদতামদধ্য ষচাংষি মাদের বতধমান অবস্থা জানার জন্য ক্রুজ 

পষরচানা করা দয়দে এবাং তদেলীয় মাদের মজুে 

ষনর্ ধদয়র জন্য ক্রুজ পষরচানা করা দব। এ কায ধক্রদমর 

মাধ্যদম ভামান ও তদেলীয় মৎে ম্পদের পূর্ ধাঙ্গ 

জষরপ ম্পন্ন দব। এোিা, জষরপ কাজ পষরচানা ও 

াভৄষদ্রক মৎেম্পে ব্যবস্থাপনায় মৎে অষর্েপ্তদরর 

িমতা বৃষদ্ধর দিু এেএও এর কাষরগষর ায়তায়  

প্রষলির্ কায ধক্রম বাস্তবায়ন করা দয়দে এবাং তা অব্যাত 

র্াকদব।  এোিা, রকার ভৄদ্র ম্পে াংরির্ ও উন্নয়দনর 

দিু বদঙ্গাপাগদরর ষমড গ্রাউন্ড ও াউর্ প্যাদচ-এর 

ষনকটবতী ৬৯৮ বগ ধ ষকদাষমটার এাকাদক াংরষিত 

এাকা ষদদব রঘার্া কদরদে। আন্তজধাষতক আোদতর 

মাধ্যদম বদঙ্গাপাগদর বাাংাদেদলর ীমানা ষনর্ ধাষরত 

ওয়ায় ১,১৮,৮১৩ বগ ধ ষক.ষম এাকায় মৎে আরদর্ 

আইনগত ও ন্যায়াংগত অষর্কার প্রষতষষ্ঠত দয়দে। এদত 

কদর নর্তন নর্তন মৎে আরর্দিত্র ষচষিত কদর তদেলীয় 

ও ভামান মৎে আরদর্র এক ষেগন্ত উদন্াষচত দয়দে। 

এ ম্পে প্রতুি জষরদপর মাধ্যদম ভষবষ্যদত াভৄষদ্রক 

মৎেম্পদের রটকই ব্যবস্থাপনার জন্য ষেষলাং গ্রাউন্ড 

ষচষিতকরর্, মৎেম্পদের প্রজাষতষভষত্তক মজুে ষনরূপর্ 

এবাং দব ধাচ্চ নলী মৎে আরর্ মাত্রা ষনর্ ধয় করার 

উদদ্যাগ রনয়া দয়দে। তাোিাও বতধমান রকাদরর মদয় 

রেদলর উপকূীয় রজদদের মাদঝ পরীিাভকভাদব জীবন 

রিাকারী ামগ্রী ও মাে র্রার রঞ্জাম রমাট ১১৮টি 

Fiber Re-enforced Plastic (FRP) রনৌকা ষবতরর্ 

করা দয়দে। বাাংাদেদলর একেত্র অর্ ধননষতক এাকায় 

২০০ ষমটার গভীরতার বাইদর এবাং আন্তজধাষতক জীমায় 

টুনা ও টুনা জাতীয় মৎে আরদর্র জন্য ইদতামদধ্য 

বাাংাদেলী উদদ্যাক্তাগদর্র ষনকট দত রমাট পাঁচটি াং 

াইনার প্রকৃষতর মৎে রনৌযাদনর িাদর াইদদন্পর 

আদবেন পাওয়া রগদে যা বতধমাদন মন্ত্রর্াদয় প্রষক্রয়ার্ীন 

রদয়দে। 

 

মৎে ও মৎেজাত পে রপ্তাষন  

জবদেষলক ভৄদ্রা অজধদনর রিদত্র মৎে খাত ব্যাপক েতা 

অজধন কদরদে। বাাংাদেল রর্দক গুর্গত মানম্পন্ন 

ষমাষয়ত ষচাংষি ও মৎেজাত পে ভেক্তরাষ্ট্র, ভেক্তরাজু, 

জাপান, ফ্রান্প, াংকাং, ষাংগাপুর, রৌষে আরব, সুোন 

অন্যান্য উন্নত রেদল রপ্তাষন য়। Hazard Analysis and 

Critical Control Point (HACCP) পদ্ধষত প্রব ধতদনর 

মাধ্যদম গুর্গত মানম্পন্ন ষচাংষি রপ্তাষন কায ধক্রম 

পষরচাষত ওয়ায় এখাদত আলাতীত ােে অষজধত 

দয়দে। ইউদরাষপয় ইউষনয়ন ও ভেক্তরাদষ্ট্রর ষনর্ ধাষরত মান 

ষনয়ন্ত্রর্ কায ধক্রদমর আওতায় ষচাংষি উৎপােন রর্দক রভাক্তা 

পয ধাদয় ক স্তদর মৎেজাত পদের মান ষনয়ন্ত্রদর্র জন্য 

HACCP এবাং রিদষবষটি (Traceability)  ব্যবস্থাপনা 

কায ধকর করার ব ধাত্মক উদদ্যাগ গ্রর্ করা দয়দে। ২০১৫-

১৬ অর্ ধবেদর ০.৭৫ ি রমষিক টন মৎে ও মৎেজাত 

পে রপ্তাষন কদর ৪,২৮২.৮২ রকাটি টাকার জবদেষলক ভৄদ্রা 

অষজধত দয়দে। এোিা, চষত ২০১৬-১৭ অর্ ধবেদর 

(জানুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত) ০.৪৩ ি রমষিক টন মৎে ও 

মৎেজাত পে রপ্তাষন কদর ২,৬৪৫.৭০ রকাটি টাকার 

জবদেষলক ভৄদ্রা অষজধত দয়দে। 

 

প্রাষর্ম্পে 

ষস্থরভদে ২০১৫-১৬ অর্ ধবেদরর ষজষডষপদত প্রাষর্ম্পে 

উপখাদতর অবোন প্রাক্কন করা দয়দে ১.৬৬ লতাাংল। 

াষব ধক কৃষ খাদতর ষজষডষপদত  প্রাষর্ম্পে উপখাদতর 

অবোন ১৪.২১ লতাাংল। জেনষিন খাদদ্য মানব রেদর 

অতুাবশ্যকীয় প্রাষর্জ আষমদর চাষো পূরর্, কম ধাংস্থান 

সৃষি, চাাবাে, চামিা এবাং চামিাজাত দ্রব্যাষে উৎপােন ও 

রপ্তাষনদত এবাং ষবদল কদর খাদ্য ষনরাপত্তার রিদত্র এ 
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উপখাদতর ভূষমকা অপষরীম। গবাষে পশু ও াঁ-ভৄরষগর 

টিকা উৎপােন ও ম্প্রারর্, স্বল্পভদে াঁ-ভৄরষগর বাচ্চা 

রবরা, জাত উন্নয়দনর জন্য উৎপাষেত তর ও ষমাষয়ত 

ষদমন দ্বারা কৃষত্রম প্রজনন কায ধক্রম, এষভয়ান ইনফ্লুদয়ঞ্জা 

প্রষতদরার্ভক কায ধক্রম গ্রর্ প্রভৃষত প্রাষর্ম্পে খাদতর 

উন্নয়দনর দিু গৃীত উদল্লখদযাগ্য কায ধক্রম।  

২০১৬-১৭ অর্ ধবেদরর রেব্রুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত রেদল 

গবাষেপ্রাষর্ ও াঁ-ভৄরষগর াংখ্যা োঁষিদয়দে প্রায় যর্াক্রদম 

৫.৪৮ রকাটি  এবাং ৩২.৬৩ রকাটি । ারষর্ ৭.৮-এ রেদল 

প্রাষর্ ও পাষখর পষরাংখ্যান রেয়া দাোঃ 

 

ারষর্ ৭.৮  প্রাষর্ ও পাষখর াংখ্যা 

                                                                                                                                                                    (ি) 

প্রাষর্/পাষখ 
২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪  

২০১৩-১৪  
২০১৫-১৬  

২০১৬-১৭ 

(রেব্রুয়াষর’১৭) 

গরু ২৩০.৫১ ২৩১.২১ ২৩১.৯৫ ২৩৩.৪১ ২৩৪.৮৮ ২৩৬.৩৬ ২৩৭.৩৫ ২৩৮.৮৫ 

মষ ১৩.৪৯ ১৩.৯৪ ১৪.৪৩ ১৪.৫০ ১৪.৫৭ ১৪.৬৪ ১৪.৭১ ১৪.৭৬ 

োগ ২৩২.৭৫ ২৪১.৪৯ ২৫১.১৬ ২৫২.৭৬ ২৫৪.৩৯ ২৫৬.০২ ২৫৭.৬৬ ২৬০.৪৮ 

রভিা ২৯.৭৭ ৩০.০২ ৩০.৮২ ৩১.৪৩ ৩২.০৬ ৩২.৭০ ৩৩.৩৫ ৩৩.৭৯ 

রমাট গবাষে প্রাষর্ ৫০৬.৫২ ৫১৬.৬৬ ৫২৮.৩৬ ৫৩২.১১ ৫৩৫.৯০ ৫৩৯.৭২ ৫৪৩.৫৭ ৫৪৭.৮৭ 

রমারগ ভৄরষগ ২২৮০.৩৫ ২৩৪৬.৮৬ ২৪২৮.৬৬ ২৪৯০.০০ ২৫৫৩.১১ ২৬১৭.৭০ ২৬৮৩.৯৩ ২৭২৯.২০ 

াঁ ৪২৬.৭৭ ৪৪১.২০ ৪৫৭.০০ ৪৭২.৫৩ ৪৮৮.৬১ ৫০৫.২২ ৫২২.৪০ ৫৩৫.২৪ 

রমাট াঁ - ভৄরষগ ২৭০৭.১২ ২৭৮৮.০৬ ২৮৮৫.৬৬ ২৯৬২.৬৪ ৩০৪১.৭২ ৩১২২.৯৩ ৩২০৬.৩৩ ৩২৬৩.৪৪ 

উৎোঃ  প্রাষর্ম্পে অষর্েপ্তর, মৎে ও প্রাষর্ম্পে মন্ত্রর্ায়। * রেব্রুয়াষর, ২০১৭ পয ধন্ত। 

 

প্রাষর্জ উৎ দত রেদল উৎপাষেত খাদ্যপে রযমন: দ্যর্, 

মাাং (গরু, োগ, াঁ-ভৄরষগ) এবাং ষডদমর পষরমার্ 

ষনয়ষমতভাদব বৃষদ্ধ পাদে। ২০০৯-১০ অর্ ধবের রর্দক 

২০১৬-১৭ অর্ ধবের (রেব্রুয়াষর, ২০১৭) পয ধন্ত প্রাষর্জাত 

পদের উৎপােন ারষর্ ৭.৯-এ রেখাদনা দাোঃ 

ারষর্ ৭.৯  দ্যর্, মাাং ও ষডদমর উৎপােন 

দ্রব্য একক উৎপােন 

  ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

দ্যর্ ি টন ২৩.৬৫ ২৯.৪৭ ৩৪.৬৩ ৫০.৬৭ ৬০.৯০ ৬৯.৭০ ৭২.৭৫ ৫২.৩০ 

মাাং ি টন ১২.৬৪ ১৯.৮৬ ২৩.৩২ ৩৬.২০ ৪৫.২০ ৫৮.৬০ ৬১.৫২ ৪৬.৫৯ 

ষডম ি টি ৫৭৪২৪ ৬০৭৮৫ ৭৩০৩৮ ৭৬১৭৩ ১০১৬৮০ ১,০৯,৯৫২ ১,১৯,১২৪ ৯৮,৭৫৮ 
উৎোঃ প্রাষর্ম্পে অষর্েপ্তর, মৎে ও প্রাষর্ম্পে মন্ত্রর্ায়। *রেব্রুয়াষর২০১৭ পয ধন্ত। 
 

 

গবাষে প্রাষর্র কৃষত্রম প্রজনন  

বতধমাদন াভারস্থ রকন্দ্রীয় কৃষত্রম প্রজনন গদবর্াগার ও 

রজা রকদন্দ্র রষিত উন্নত জাদতর াঁদির ষদমন াংগ্র 

কদর তর ও ষমাষয়ত উপাদয় মগ্র রেলব্যপী কৃষত্রম 

প্রজনন ম্প্রারর্ কায ধক্রম পষরচাষত দে। রেদলর 

৩,৭৫০টি কৃষত্রম প্রজনন উপ-রকন্দ্র ও পদয়দন্টর মাধ্যদম 

ষমাষয়ত ও তর ষদমন ব্যবার কদর কৃষত্রম প্রজনন 

ম্প্রারর্ কায ধক্রম পষরচাষত দে। চষত ২০১৬-১৭ 

অর্ ধবেদরর রেব্রুয়াষর,২০১৭ পয ধন্ত কৃষত্রম প্রজননকৃত গাভীর 

াংখ্যা োঁষিদয়দে ২৩.১৯ ি।  

 

প্রষতদরার্ক টিকা ও ষচষকৎা প্রোন 

প্রাষর্ম্পে অষর্েপ্তর গবাষেপ্রাষর্ ও াঁ-ভৄরষগর ষবষভন্ন 

ররাগ প্রষতদরার্ করার জন্য বতধমাদন ১৭ প্রকাদরর টিকা 

উৎপােন,ষবতরর্ ও প্রদয়াগ কদর আদে। ২০১৬-১৭ 

অর্ ধবেদরর রেব্রুয়াষর পয ধন্ত গবাষেপ্রাষর্র জন্য ১.১৫ রকাটি 

রডাজ এবাং রপাষির জন্য ১৬.০৮ রকাটি রডাজ টিকা 

উৎপাষেত দয়দে। একই মদয় উৎপাষেত ও পূদব ধর মজুত 

রর্দক রমাট ৮৯.৮৫ ি গবাষেপ্রাষর্র ও ১৩.৭৫ রকাটি  

রডাজ াঁ-ভৄরষগর টিকা প্রদয়াগ করা দয়দে। টিকা উৎপােন  

কায ধক্রম রজারোর করার জন্য ‘‘টিকা উৎপােন প্রভেষক্ত 

আধুষনকায়ন ও গদবর্াগার ম্প্রারর্’’ প্রকল্প চমান 

আদে। এোিাও িান্পবাউন্ডারী ররাগ প্রষতদরাদর্র জদন্য 

জবির, স্থবির ও ষবমান বিরভদ ‘‘প্রাষর্দরাগ 

প্রষতদরার্ ও ষনয়ন্ত্রর্’’ প্রকদল্পর মাধ্যদম ২৪ টি এুাষনদম 

রকায়াদরন্টাইন রস্টলদন কায ধক্রম পষরচাষত দে।  

াষব ধক কৃষ খাদতর বাদজট 

রেদলর কৃষ উৎপােন বৃষদ্ধ, োষরদ্র ষনরন ও জনগদর্র 

খাদ্য ষনরাপত্তা ষনষিতকরদর্র দিু াষব ধক কৃষ খাদত 

২০১৬-১৭ অর্ ধবেদর কৃষ, খাদ্য এবাং মৎে ও প্রাষর্ম্পে 

মন্ত্রর্াদয়র অনুকূদ রমাট ১৭,৯২০ রকাটি টাকা (অনুন্নয়ন 
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খাদত ১৪,৮২৯ রকাটি টাকা এবাং উন্নয়ন খাদত ৩,০৯১ রকাটি 

টাকা) বরাদ্দ রদয়দে, যা রমাট বাদজদটর ৫.২৬ লতাাংল। 

রেলজ কৃষ উৎপােন বৃষদ্ধর ষবয়টি ষবদবচনায় ষনদয় 

কৃকদের ায়তা প্রোদনর জন্য ার ও অন্যান্য কৃষ 

কায ধক্রদমর ভর্তধষক বাবে ২০১৬-১৭ অর্ ধবেদরর  বাদজদট 

৯,০০০.০০ রকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা দয়দে। কৃষ ভর্তধষক 

বাবে বরাদ্দকৃত অর্ ধ দত ষডদম্বর, ২০১৬ পয ধন্ত রমাট 

৬৮০.৪৭ রকাটি টাকা োি করা দয়দে। তাোিা, কৃষ 

পুনব ধান ায়তা বাবে বরাদ্দ রাখা দয়দে ৭৫ রকাটি 

টাকা, এর মদধ্য ষডদম্বর, ২০১৬ পয ধন্ত োি করা দয়দে 

৪২.০৯ রকাটি টাকা। 
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অষ্টম অধ্যায় 

শলল্প

 

বাাংাদেদলর শচশিশিদে শলল্প ঔাদের অবোন ক্রমল বৃশি িাদে। বাাংাদেল িশরাংখ্যান ব্যুদরার ামশয়ও শাব অনুযায়ী 

২০১৬-১৭ অর্ থবঙদর শচশিশিদে এ ঔাদের অবোন ৩২.৪৮ লোাংল। ২০১৫-১৬ অর্ থবঙদর শচশিশিদে শলল্প ঔাদের অবোন 

শঙ ৩১.৫০ লোাংল। ওম থাংস্থান সৃশষ্ট  দেশল-শবদেশল শবশনদয়াকওারীদের শবশনদয়াদক আকৃষ্ট ওরার মাধ্যদম দেদল দ্রুে  

দেওই অর্ থননশেও উন্নয়ন এবাং ামাশচও অগ্রকশে শনশিে ওরদে রওার শলল্পায়নদও অশিও গুরুত্বপূর্ থ ঔাে শদদব 

শবদবঘনা ওরদঙ এবাং উিদযাকী ব িরদর্র শলদল্পর িশরদবলবান্ধব শবওাল  উন্নয়ন েরাশিে ওরদে মশিে িেদেি গ্রর্ 

ওরদঙ। এওই াদর্ দেদলর ব িরদর্র শলল্পঔাে যর্া উপিােন শলল্প, ্াাশন শনরািত্তার চন্য ্াাশন শলল্প, কৃশ  বনচ 

শলল্প, ঔশনচ ম্পে আরর্  প্রশক্রয়াওরর্ শলল্প, িয থেন  দবা শলল্প, শনম থার্ শলল্প, েথ্য  প্রযুশিশভশত্তও শলল্প উিদযাকী 

ব িরদর্র শলদল্পর িশরদবলবান্ধব শবওাল  উন্নয়নওদল্প মশিে িেদেি গ্রর্  বাস্তবায়ন অব্যাে রদয়দঙ। দেদলর  

শলল্পায়দনর কশেদও দবকবান ওরদে “শলল্পনীশে ২০১৬” দখার্া ওরা দয়দঙ। এ নীশে নারীর উপিােনলী ওম থাংস্থান সৃশষ্ট 

ওরা নারীদেরদও শলল্পায়ন প্রশক্রয়ার ভ িারায় শনদয় আা এবাং োশরদ্র্ু দূরীওরদর্ ভূশমওা িান ওরদব। এ উদেদে 

দযঔাদন ম্ভব দঔাদন প ুঁশচখন শলদল্পর িশরবদেথ শ্রমখন শলল্প স্থািনদও অশিও গুরুত্ব শেদয় শলল্পনীশেদে নারী উদযািা উন্নয়দন 

শবদল িেদেি গ্রর্ কুটির শলল্প, ক্ষুদ্র্  মাছাশর শলদল্পর প্রাদরর ওায থক্রম গ্রর্ ওরার প্রেুয় ব্যি ওরা দয়দঙ। ক্ষুদ্র্  

মাছাশর  শলদল্পর  প্রাদর উপা প্রোনওদল্প ব্যাাংও  আশর্ থও প্রশেষ্ঠানভদর  মাধ্যদম শলল্প ঋর্ শবেরর্  অন্যান্য 

দযাশকো প্রোদনর প্রয়া অব্যাে রদয়দঙ। ফদ শলল্পঔাদের ঋর্ শবেরর্  আোয় ক্রমাকেভাদব বৃশি িাদে। িশরদবল 

বান্ধব িাে শলদল্পর প্রাদর শওছু িদে িাে চাে দমাড়দওর বাধ্যোভও ব্যবার আইন-২০১০  শবশিমাা ২০১৩ 

বাস্তবায়দনর মাধ্যদম অভুন্তরীর্ বাচাদর িাে  িােচাে িদের ঘাশো বৃশির প্রদঘষ্টা দনয়া দয়দঙ। দেদলর আর্ থ-ামাশচও 

উন্নয়ন  োশরদ্র্ু শবদমাঘদনর দেু শলল্পঔাদের দ্রুে শবওাদলর  চন্য ইশিদচিভ দেশল-শবদেশল শবশনদয়াক আকৃষ্টওরর্ 

দেদল শলল্পঔাে শবওাদল শবদল ভূশমওা িান ওদর যাদে। ইশিদচিভদ শবশনদয়াক  রপ্তাশন উত্তদরাত্তর বৃশি িাদে। 

বাাংাদেল িশরাংখ্যান ব্যুদরা (শবশবএ)-এর শাব 

অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্ থবঙদর শচশিশি’দে াশব থও 

শলল্পঔাদের (broad industry) অবোন ৩১.৫৪ লোাংল। 

ামশয়ও শাব অনুয়াশয় ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদর এ ঔাদের 

অবোন োঁশড়দয়দঙ ৩২.৪৮ লোাংদল। শচশিশিদে বৃপ 

শলল্পঔাে ৪টি ঔাদের মিদয় কঠিে। এগুদা  ঔশনচ  

ঔনন; ম্যানুফুাওঘাশরাং; শবদ্যুপ, গ্যা  িাশন রবরা 

এবাং শনম থার্। এর মদধ্য শচশিশি’দে ম্যানুফুাওঘাশরাং 

ঔাদের অবোন দব থাচ্চ। শস্থর ভদে (শভশত্ত বঙরঃ ২০০৫-

০৬) ঘশে ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর শচশিশি'দে 

ম্যানুফুাওঘাশরাং ঔাদের অবোন োঁশড়দয়দঙ ২১.৭৩ 

লোাংদল যা কে অর্ থবঙদর শঙ ২১.০১ লোাংল। ারশর্ ৮.১ 

-এ ২০০৮-০৯ দর্দও ২০১৬-১৭ অর্ থবঙর িয থন্ত শচশিশিদে 

ম্যানুফুাওঘাশরাং ঔাদে শচশিশি  অশচথে প্রবৃশি দেঔাদনা 

দাঃ

 

ারশর্ ৮.১  শচশিশিদে ম্যানুফুাওঘাশরাং ঔাদের শচশিশি  প্রবৃশির ার  

                                            (২০০৫-০৬ অর্ থবঙদরর শস্থর ভদে)                                                    (দওাটি োওায়) 

শিল্প 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 201৪-1৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

ক্ষুদ্র ও 

কুটির শিল্প 

18525.3 

(7.30) 

20039.5 

(8.17) 

21176.0 

(5.67) 

22569.1 

(6.58) 

24557.9 

(8.81) 

২৬১১৩.১ 

(৬.৩৩) 

২৮৩৪২৬ 

(৮.৫৪) 

৩০৯০৯ 

(৯.০৬) 

৩৩৭৫৬ 

(৯.২১) 

মাঝাশর 

থেকে বৃহৎ 

শিল্প 

74933.6 

(6.54) 

79631.4 

(6.27) 

88475.3 

(11.11) 

97998.3 

(10.76) 

108436.2 

(10.65) 

১১৮৫৪০.৩ 

(৯.৩২) 

১৩১২২৫৪ 

(১০.৭০) 

১৪৭৩১৩ 

(১২.২৬) 

১৬৩৯৯৪ 

(১১.৩২) 

থমাট 934589 

(6.69) 

996709 

(6.65) 

109651.4 

(10.01) 

120567.4 

(9.96) 

132994.1 

(10.31) 

১৪৪৬৫৩৪ 

(৮.৭৭) 

১৫৯৫৬৮০ 

(১০.৩১) 

১৭৮২২২ 

(১১.৬৯) 

১৯৭৭৫০ 

(১০.৯৬) 

উপঃ বাাংাদেল িশরাংখ্যান ব্যুদরা। দনােঃ বন্ধনীর শভের লেওরা প্রবৃশির ার। * ামশয়ও 
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শলল্প নীশে ২০১৬ 

শলল্পায়ন বা শলল্পঔােদও অশিও গুরুত্বপূর্ থ ঔাে শাদব 

শবদবঘনা ওদর দেদলর শলল্পায়দনর কশেদও দবকবান 

ওরদে 'শলল্পনীশে ২০১৬' দখার্া ওরা য়। উপিােনলী 

ওম থাংস্থান সৃশষ্ট ওরা, নারীদেরদও শলল্পায়ন প্রশক্রয়ার 

ভ িারায় শনদয় আা এবাং োশরদ্র্ু দূরীওরর্ এ নীশের  

অন্তশন থশে উদেে। এ ও েু  উদেে 

বাস্তবায়দনর দেু শলল্পনীশেদে যর্াযর্ দওৌলাশে 

(Strategies) বশর্ থে দয়দঙ। শলল্পনীশে বাস্তবায়দন 

মশিে উদযাক এবাং দভািা স্বার্ থ াংরেদর্ াংশিষ্ট 

মন্ত্রর্ায়  অন্যান্য সুশবিাদভাকীদের াদর্ িরামল থক্রদম 

প্রদয়াচনীয় ব্যবস্থা গ্রর্ অব্যাে রদয়দঙ। বাাংাদেদলর 

অর্ থননশেও ামাশচও এবাং িশরদবলকে সুরোর 

মাধ্যদম দেদলর সুম উন্নয়দনর দেু রওার চােীয় 

শলল্পনীশে ২০১৬ এ ক্ষুদ্র্  মাছাশর শলল্প ঔােদও শলল্প 

উন্নয়দনর প্রিান মাধ্যম শাদব কে ওদর। এর 

িালািাশল রওার বৃপ শলল্প  শঘশিে দবাঔাদের 

উন্নয়দন যদর্ষ্ট গুরুু্ত্ব আদরাি ওদরদঙ। এ দেু স্বল্প, 

মধ্য  েীখ থ দময়াশে ওম থসূশঘ গ্রর্ ওরা দব। রওাদরর 

েীখ থ দময়াশে উন্নয়ন িশরওল্পনা বাস্তবায়দনর দেু 

চােীয় শলল্পনীশে ২০১৬ এ বাস্তবশভশত্তও শনদে থলনা 

অন্তর্ভ থি ওরা দয়দঙ।  

বাাংাদেদল িশরওশল্পেভাদব শলল্পায়দনর শবওাল এবাং 

শলল্পঔাদে অব্যাে প্রযুশিশভশত্তও দেওই প্রবৃশি অচথদনর 

উদেদে শলল্পনীশেদে শবশভন্ন শবয় অন্তর্ভ থি ওরা দয়দঙ।  

দযমনঃ উচ্চ অগ্রাশিওার শলল্পঔাে সৃশষ্ট, শবশভন্ন শলল্পঔাদের 

াংজ্ঞা াংদযাচন (স্ত  ওারুশলল্প, সৃচনলী শলল্প, উচ্চ 

অগ্রাশিওার শলল্প), দমিা ম্পে সুরো, শলল্প দূর্ 

ব্যবস্থািনা, শলল্প েেো উন্নয়দন ওরা িিশে সুাংে 

ব্যশিঔাে কদড় দোার চন্য প্রাদয়াশকও নীশে  দওৌলকে 

সুশবিা। এ নীশেমাা বাস্তবায়দন প্রর্মবাদরর মে ময়াবি 

ওম থ িশরওল্পনা (time bound worklan) চােীয় 

শলল্পনীশে ২০১৬ এ অন্তর্ভ থি ওরা দয়দঙ। শলল্প ঔাদের াদর্ 

ম্পৃি দেওদাল্ডার এবাং শবদলজ্ঞদের বাস্তবশভশত্তও, 

প্রাদয়াশকও এবাং োশিও অশভজ্ঞো চােীয় শলল্পনীশে ২০১৬ 

এ প্রশেফশে দয়দঙ। এ নীশের যর্াযর্ বাস্তবায়ন 

ামশগ্রওভাদব শলল্পঔােদও দবকবান ওদর দেদলর 

অর্ থনীশেদে ইশেবাঘও িশরবেথন আনদব। 

মাছাশর দর্দও বৃপ ম্যানুফুাওঘাশরাং িদের উপিােন সূঘও 

 

উপিােনসূঘও (Quantum Index of Production) 

ম্যানুফুাওঘাশরাং শলদল্পর িে উপিােন িশরমাদির এওটি 

গুর�ত্বপূর্ থ সূঘও। বাাংাদেল িশরাংখ্যান ব্যুদরার উিাত্ত 

অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্ থবঙদরর শভশত্ত ভদে মাছাশর দর্দও 

বৃপ শলদল্পর উপিােনসূঘও ২০০৮-০৯ অর্ থবঙদরর ১২৭.৪৭ 

দর্দও বৃশি দিদয় ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর নদভম্বর, ২০১৬ 

িয থন্ত কড় সূঘও োঁড়ায় ২৭৭.২২। ারশর্ ৮.২-এ ২০০৯-১০ 

দর্দও ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদর মাছাশর দর্দও বৃপ শলদল্পর 

উপিােন সূঘও দেঔাদনা দাঃ 

 

 

 

 

 

বক্স ৮.১ শলল্পনীশে ২০১৬-এর শবদল ববশলষ্টু 

বাাংাদেদলর অভুন্তরীর্ শলল্প িদের ঘাশো পূরদর্ শলল্প িদের উপিােন 

বৃশি এবাং উপিাশেে শলল্প িদের রপ্তাশন বাচার সৃশষ্টওরদর্ শবযমান  

ম্ভাব্য অন্তরায় শঘশিেওরর্ এবাং এর শনরদন িশরওল্পনা গ্রর্;আমোশন 

শনভ থরলীো হ্রা এবাং দেওই শলল্পায়দনর দেু দেদলর উিওরদর্র 

প্রাপ্যো  ব্যবার বৃশির এবাং িে বহুভৄঔীওরদর্র িশরওল্পনা গ্রদর্র 

মাধ্যদম আয় বৃশি  চােীয় প্রবৃশি অচথন;দেওই উন্নয়দনর দেু 

িশরদবলবান্ধব শলল্প শবওাদল যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্ররর্। এওই াদর্ শলল্প 

স্থািদন দ্যদয থাক ঝ ুঁশওর শবয়টি শবদবঘনায় দনয়া; রওাশর  ব্যশি 

উদযাদকর সুষ্ঠু মিয় এবাংশবদেশল শবশনদয়াদকর উিযুি িশরদবদল 

সৃশষ্ট;চােীয় অর্ থনীশেদে অবোদনর শভশত্তশে প্রশেটি শলল্প উিঔাদে 

রওাশর প্রদর্ােনায়  অগ্রাশিওার শনি থারর্; ম্যানুফুাওঘাশরাং ঔাে  

শ্রমখন শলল্পদও অগ্রাশিওার শেদয় স্ত, ক্ষুদ্র্, কুটির  মাছাশর শলল্প 

শবওাদল রওাশর  ব্যশি ঔাদের মশিে প্রদঘষ্টা দচারোর; রাষ্ট্রায়ত্ত 

শলল্পঔাদের প্রদয়াচনীয় াংস্কার  আদৄশনওায়ন। শলল্পনীশে-২০১৬ এর 

অির এওটি ববশলষ্টু দা উপিাশেে িদের মাদনান্নয়দনর মাধ্যদম দেলীয় 

এবাং আন্তথচাশেও বাচাদর এর ঘাশো বৃশিওরর্, িদের দিদেন্ট  

শিচাইন াংরের্, শলদল্পর বচথু  ব্যবস্থািনা এবাং দভািার স্বার্ থ াংরের্ 

পূব থ শলল্পায়দন অাংলগ্রর্ওারী ও িদের াদর্ িরামল থ ওদর আইন 

াংদলািন  এর প্রদয়াক শনশিেওরর্। 
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ারশর্ ৮.২  ২০০৯-১০ দে ২০১৬-১৭ অর্ থবঙর িয থন্ত মাছাশর দর্দও বৃপ শলদল্পর উপিােন সূঘও (২০০৫-০৬=১০০)  

উপঃ বাাংাদেল িশরাংখ্যান ব্যুদরা। * নদভম্বর, ২০১৬ িয থন্ত। 

 

ও. ক্ষুদ্র্  মাছাশর শলল্প (Small and Medium 

Enterprises-SMEs) 

নতুন ওম থাংস্থান সৃশষ্টর মাধ্যদম দবওার মস্যা মািাদনর 

এওটি ম্ভাবনাময় ঔাে শদদব ক্ষুদ্র্  মাছাশর শলল্পদও 

কে ওরা দয় র্াদও। ব্যবাশয়ও ওম থওান্ডদও 

উপাশেওরর্  ম্প্রারদর্র মাধ্যদম অর্ থননশেও প্রবৃশি 

অচথন এবাং ববদেশলও ভৄদ্র্া অচথদন এ ঔাে প্রলাংনীয় 

অবোন রাঔদঙ। এব ম্ভাবনাদও ামদন দরদঔ স্বল্প আদয়র 

চনকদর্র চীবনযাত্রার মাদনান্নয়ন এবাং নারীর েমোয়দনর 

মাধ্যদম নারী-পরুদর ববম্য াখদব ক্ষুদ্র্ এবাং মাছাশর 

শলদল্প ঋর্ শবেরদর্ নানাশবি উদযাক গ্রর্ এ শলদল্পর 

শবওাল  ম্প্রারদর্র চন্য বাশর্শচুও ব্যাাংও  আশর্ থও 

প্রশেষ্ঠানভ ওর্তথও শবেরর্কৃে ঋদর্র শবিরীদে বাাংাদেল 

ব্যাাংও ওর্তথও প্রেত্ত পনঃঅর্ থায়ন সুশবিা ২০১৬-১৭ 

অর্ থবঙদর অব্যাে আদঙ। এ দেু বাাংাদেল ব্যাাংও 

েশব, চাইওা ায়োপষ্ট এফএশিশিএএমই েশব 

এবাং নারী উদযািা েশব দর্দও পনঃঅর্ থায়ন সুশবিা ঘা  

রদয়দঙ। এঙাড়া, নতুন উদযািাদের ষ্টাে থ আি ওুাশিো 

রবরাদর চন্য ‘ওদেচ, মাইদক্রা  ক্ষুদ্র্ উদযািা ঔাদে 

নতুন উদযািা েশব’ এবাং ইামী ব্যাাংওভ ওর্তথও 

পনঃঅর্ থায়ন সুশবিা গ্রদর্র সুশবিাদর্ থ ইামী লশরয়া 

দমাোদবও পনঃঅর্ থায়ন েশব ঘা  ওরা দয়দঙ। ব্যাাংও 

 নন-ব্যাাংও আশর্ থও প্রশেষ্ঠানভ বাাংাদেল ব্যাাংদওর 

াশব থও েিাবিাদন এএমই অর্ থায়ন  উন্নয়দন উদযাকী 

ভূশমওা শনদয় এশকদয় এদদঙ। 

এএমই ঔাদে ঋর্ শবেরর্ 

এএমই ঔােদও অর্ থননশেও উন্নয়দনর অন্যেম এদচন্ডা 

শবদবঘনায় ২০১০ া দর্দও প্রর্মবাদরর মদো ব্যাাংও  

আশর্ থও প্রশেষ্ঠানভ ওর্তথও স্বশনি থাশরে েুমাত্রা শভশত্তও 

বঙরয়ারী ঋর্ শবেরর্ ওায থক্রম শুরু ওরা দয়দঙ। এএমই 

ঔাদে ঋর্ শবেরদর্র েুমাত্রা অচথদনর ফোদও াংশিষ্ট 

ব্যাাংদওর নতুন লাঔা দঔাার দেদত্র অন্যেম ইশেবাঘও 

মািওাঠি এবাং ওুাদমস্ দরটিাং শনর্ থদয়র এওটি শনয়ামও 

শদদব শবদবঘনা ওরা দয় র্াদও। ২০১৬ াদ 

৬,৩৪,৫৭৪টি এএমই উদযািা প্রশেষ্ঠাদনর শবিরীদে 

১,৪১,৯৩৫.৩৮ দওাটি োওা ঋর্ শবেরর্ ওদরদঙ যা উি 

বঙদরর স্বশনি থাশরে েুমাত্রা ১,১৩,৫০৩.৪৩ দওাটি োওার 

তুনায় ২৫.০৫ লোাংল দবশল। এওই ময়ওাদ (২০১৬ 

াদ) ৪১,৬৭৫টি এএমই নারী উদযািা প্রশেষ্ঠাদনর 

শবিরীদে শবেরর্কৃে ঋর্ ৫,৩৪৫.৬৬ দওাটি োওা, নারী 

উদযািা প্রশেষ্ঠানভদও শবেরর্কৃে ঋদর্র ার পূব থবেী 

বঙদরর তুনায় ২৬.৪৬ লোাংল দবশল। ারশর্-৮.৩ এ 

২০১০ দে ২০১৬ া িয থন্ত ব্যাাংও  নন-ব্যাাংও আশর্ থও 

প্রশেষ্ঠানভ ওর্তথও এএমই ঋর্ শবেরর্ দেঔাদনা দাঃ 

 

 

ারশর্-৮.৩ ব্যাাংও  নন-ব্যাাংও আশর্ থও প্রশেষ্ঠানভ ওর্তথও এএমই ঋর্ শবেরর্ 

            (দওাটি োওায়) 

ময়ওা েুমাত্রা াব-দক্টর ব থদমাে নারী উদযািা েুমাত্রার তুনায় 

অচথন (%) দেশিাং শলল্প দবা 

২০১০ ৩৮৮৫৮.১২ ৩৫০৪০.৫৩ ১৫১৪৭.৭২ ৩৩৫৫.৬৮ ৫৩৫৪৩.৯৩ ১৮০৪.৯৮ ১৩৮ 

২০১১ ৫৬৯৪০.১৩ ৩৪৩৮২.৬৪ ১৫৮০৫.৯৫ ৩৫৩০.৮৫ ৫৩৭১৯.৪৪ ২০৪৮.৪৫ ৯৫ 

২০১২  ৫৯০১২.৭৮ ৪৪২২৫.১৯ ২১৮৯৭.৩৩ ৩৬৩০.৯০ ৬৯৭৫৩.৪২ ২২৪৪.০১ ১১৮ 

২০১৩ ৭৪১৮৬.৮৭ ৫৬৭০৩.৭২ ২৪০১৬.৬৪ ৪৬০২.৮৯ ৮৫৩২৩.২৫ ৩৩৪৬.৫৫ ১১৫ 

২০১৪ ৮৯০৩০.৯৪ ৬২৭৬৭.১৮ ৩০২৪৬.২০ ৭৮৯৬.৭৭ ১০০৯১০.১৫ ৩৯৩৮.৭৫ ১১৩ 

২০১৫ ১০৪৫৮৬.৪৯ ৭৩৫৫১.৭৮ ৩০৪৬২.০২ ১১৮৫৬.৬৮ ১১৫৮৭০.৪৮ ৪২২৬.৯৯ ১১২ 

২০১৬ ১১৩৫০৩.৪৩ ৯০৫৪৭.৫৭ ৩৫১৬৮.৬৩ ১৬২১৯.১৯ ১৪১৯৩৫.৩৯ ৫৩৪৫.৬৬ ১২৫ 

সূত্রঃ বাাংাদেল ব্যাাংও 

পনঃঅর্ থায়ন স্কীম (Refinance Scheme) 

এএমই ঔাদে শনয়শমে ঋর্ শবেরদর্র িালািাশল ব্যাাংও  

নন-ব্যাাংও আশর্ থও প্রশেষ্ঠানভ বাাংাদেল ব্যাাংও দর্দও 

গৃীে পনঃঅর্ থায়ন সুশবিার আোয় গ্রাও প্রশেষ্ঠানদও মধ্য 

 েীখ থদময়াশে এএমই ঋর্ রবরা ওরদঙ। বেথমাদন 

এএমই ঔাদে বাাংাদেল ব্যাাংও ওর্তথও শবশভন্ন উন্নয়ন 

মাছাশর দর্দও  বৃপ 

শলদল্পর উপিােন সূঘও 

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

১৩৫.০১ ১৫৭.৮৯ ১৭৪.৯২ ১৯৫.১৯ ২১৩.২২ ২৩৬.১১ ২৬৭.৮৮ ২৭৭.২২ 
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দযাকী াংস্থা; চাইওা ায়োপষ্ট এফএশিশিএএমই 

েশব এবাং শনচস্ব েশবদর ায়োয় আর ৫টি েশব; 

মফস্বদ কৃশশভশত্তও শলল্প স্থািদনর চন্য পনঃঅর্ থায়ন ফান্ড, 

বাাংাদেল ব্যাাংও ফান্ড, বাাংাদেল ব্যাাংও -দমন ফান্ড, 

নতুন উদযািা ফান্ড এবাং ইামী লশরয়া ফান্ড িশরঘাশে 

দে। বাাংাদেল ব্যাাংও িশরঘাশে পনঃঅর্ থায়ন েশব 

গুদার াশব থও অবস্থা চানুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত ারশর্ ৮.৪ এ 

দেঔাদনা দাঃ 

 

ারশর্ ৮.৪  ক্ষুদ্র্  মাছাশর শলল্পঔাদে পনঃঅর্ থায়ন এর ঔােয়ারী শববরর্ (চানুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত) 

 

ক্রঃ নাং 

েশবদর নাম 

পনঃঅর্ থায়দনর িশরমার্ (দওাটি োওায়) অর্ থায়নকৃে এন্টারপ্রাইদচর াংখ্যা (ঔােশভশত্তও) 

ঘশে 

ভিন 

মধ্যদময়াশে 

ঋর্ 

েীখ থদময়াশে 

ঋর্ 
দমাে ঋর্ শলল্প বাশর্চু দবা দমাে 

১ মফস্বদ কৃশশভশত্তও শলল্প 

স্থািদনর চন্য েশব 

৩০৭.০৯ ১৫৬.৩০ ৫৩৫.৯০ ৯৯৯.২৯ ২৪৪৯ - - ২৪৪৯ 

২ বাাংাদেল ব্যাাংও েশব ৩৮৫.১১ ৫৯৮.২৪ ২৪২.৯৫ ১২২৬.৩০ ৫০২৪ ৫৯২৬ ১৭৬৭ ১২৭১৭ 

৩ শবশব নারী উদযািা েশব  ৩০৫.৭৪ ৯১০.৯০ ৩৬৪.২৯ ১৫৮০.৯৩ ৪৯০২ ৮৩৯৩ ২২১৩ ১৫৫০৮ 

৪ শবশব এক্সদেনলন-নারী 

উদযািা 

৪৫.৩৪ ৮৯.৭৫ ৪৪.৯৪ ১৮০.০৩ ৩৬০ ৯৪৩ ১০৪ ১৪০৭ 

৫ আইশিএ েশব ৮০.৩৪ ১৩২.৪৭ ৯৯.৮০ ৩১২.৬১ ১৩৬৮ ১৩০৬ ৪৮৬ ৩১৬০ 

৬ এশিশব-১ ১৪৪.৪৮ ১৩২.২৭ ৫৮.১৯ ৩৩৪.৯৪ ৮০০ ২০৯৬ ৩৬৮ ৩২৬৪ 

৭ এশিশব-২ - ৫৬৮.৩৯ ১৭৮.৫৬ ৭৪৬.৯৫ ৩৭৬৫ ৭৪৩৫ ২৪৪৫ ১৩৬৪৫ 

৮ চাইওা এফএশিশিএএমই ৩৫.৭০ ৯৯.৪০ ৩৭০.৬৩ ৫০৫.৭৩ ৪৮৬ ১১ ১৬৬ ৬৬৩ 

৯ নতুন উদযািা েশব ০.৩০ ১২.২৭ ১.৫৮ ১৪.১৫ ১৩৫ - ১৪১ ২৭৬ 

১০ ইামী লশরয়া েশব ২০৯.০০ ১৯.৪২ ৫৩.৫৮ ২৮২.০০ ৭১ ৪১৩ ১২ ৪৯৬ 

ব থদমাে ১৫১৩.১০ ২৭১৯.৪১ ১৯৫০.৪২ ৬১৮২.৯৩ ১৯৩৬০ ২৬৫২৩ ৭৭০২ ৫৩৫৮৫ 

সূত্রঃ বাাংাদেল ব্যাাংও 

১. বাাংাদেল ব্যাাংও েশব 
 

ক্রঃ 

নাং 

ব্যাাংও  আশর্ থও 

প্রশেষ্ঠান 

পনঃঅর্ থায়দনর িশরমার্ (দওাটি োওায়) অর্ থায়নকৃে এন্টারপ্রাইদচর াংখ্যা (ঔােশভশত্তও) 

ঘশে 

ভিন 

মধ্যদময়াশে 

ঋর্ 
েীখ থদময়াশে  ঋর্ দমাে ঋর্ শলল্প বাশর্চু দবা দমাে 

ও) বাাংাদেল ব্যাাংও েশব-ািারর্ 

১ ব্যাাংও (২০ টি) ৩৪৮.৬১ ২৯১.৪৪ ৭০.৪৮ ৭১০.৫৩ ৩১১২ ৩৯৫৬ ৮১৮ ৭৮৮৬ 

২ নন-ব্যাাংও(২৩ টি) ৩৬.৫০ ৩০৬.৮০ ১৭২.৪৭ ৫১৫.৭৭ ১৯১২ ১৯৭০ ৯৪৯ ৪৮৩১ 

উি-দমাে ৩৮৫.১১ ৫৯৮.২৪ ২৪২.৯৫ ১২২৬.৩০ ৫০২৪ ৫৯২৬ ১৭৬৭ ১২৭১৭ 

ঔ)বাাংাদেল ব্যাাংও েশব-নারী উদযািা 

১ ব্যাাংও (৩৩ টি) ২৬১.০৯ ৪২০.৮৯ ১৯৬.৩৪ ৮৭৮.৩২ ৩০৪৭ ৫৯৪২ ১৫৩৬ ১০৫২৫ 

২ নন-ব্যাাংও(২১ টি) ৪৪.৬৫ ৪৯০.০১ ১৬৭.৯৫ ৭০২.৬১ ১৮৫৫ ২৪৫১ ৬৭৭ ৪৯৮৩ 

উি-দমাে ৩০৫.৭৪ ৯১০.৯ ৩৬৪.২৯ ১৫৮০.৯৩ ৪৯০২ ৮৩৯৩ ২২১৩ ১৫৫০৮ 

ক)বাাংাদেল ব্যাাংও এক্সদেনলন-২০১৪ 

১ ব্যাাংও (২৪ টি) ৪০.৬৯ ২৮.৩৯ ১৮.৯৭ ৮৮.০৪ ১৭৪ ৬০২ ৫১ ৮২৭ 

২ নন-ব্যাাংও(১৫ টি) ৪.৬৫ ৬১.৩৭ ২৫.৯৭ ৯১.৯৯ ১৮৬ ৩৪১ ৫৩ ৫৮০ 

উি-দমাে ৪৫.৩৪ ৮৯.৭৫ ৪৪.৯৪ ১৮০.০৩ ৩৬০ ৯৪৩ ১০৪ ১৪০৭ 

ব থদমাে ৭৩৬.১৯ ১৫৯৮.৯ ৬৫২.১৮ ২৯৮৭.২৬ ১০২৮৬ ১৫২৬২ ৪০৮৪ ২৯৬৩২ 

সূত্রঃ বাাংাদেল ব্যাাংও 
 

২.Enterprises Growth and Bank Modernisation Programme (EGBMP) েশব (আইশিএ ফান্ড) 

ব্যাাংও  আশর্ থও 

প্রশেষ্ঠান 

পনঃঅর্ থায়দনর িশরমার্ (দওাটি োওায়) অর্ থায়নকৃে এন্টারপ্রাইদচর াংখ্যা (ঔােশভশত্তও) 

ঘশে 

ভিন 

মধ্যদময়াশে 

ঋর্ 

েীখ থদময়াশে 

ঋর্ 
দমাে ঋর্ শলল্প বাশর্চু দবা দমাে 

ব্যাাংও (১৭ টি) ৭৩.০৭ ৭৫.৭৩ ২৮.৫১ ১৭৭.৩১ ৯৭৩ ১১৬৭ ৭৯ ২২১৯ 

নন-ব্যাাংও (১৫ টি) ৭.২৬ ৫৬.৭৪ ৭১.৩০ ১৩৫.৩০ ৩৯৫ ১৩৯ ৪০৭ ৯৪১ 

ব থদমাে ৮০.৩৩ ১৩২.৪৭ ৯৯.৮০ ৩১২.৬১ ১৩৬৮ ১৩০৬ ৪৮৬ ৩১৬০ 

উপঃ বাাংাদেল ব্যাাংও। 
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৩. এশিশব-১ েশব 

 

ক্রশমও 

নাং 

ব্যাাংও  আশর্ থও 

প্রশেষ্ঠান 

পনঃঅর্ থায়দনর িশরমার্ (দওাটি োওায়) অর্ থায়নকৃে এন্টারপ্রাইদচর াংখ্যা (ঔােশভশত্তও) 

ঘশে 

ভিন 

মধ্যদময়াশে 

ঋর্ 

েীখ থদময়াশে 

ঋর্ 
দমাে ঋর্ শলল্প বাশর্চু দবা দমাে 

১ ব্যাাংও (৯ টি) ১৪৪.৩২ ৯০.৯৫ ৩৪.১৭ ২৬৯.৪৪ ৬৫৭ ১৮৯৩ ১৫৫ ২৭০৫ 

২ নন-ব্যাাংও (৭ টি) ০.১৬ ৪১.৩২ ২৪.০২ ৬৫.৫০ ১৪৩ ২০৩ ২১৩ ৫৫৯ 

ব থদমাে ১৪৪.৪৮ ১৩২.২৭ ৫৮.১৯ ৩৩৪.৯৪ ৮০০ ২০৯৬ ৩৬৮ ৩২৬৪ 

উপঃ বাাংাদেল ব্যাাংও। 

 

৪.   এশিশব-২ েশব 

 

ব্যাাংও  আশর্ থও 

প্রশেষ্ঠান 

পনঃঅর্ থায়দনর িশরমার্ (দওাটি োওায়) অর্ থায়নকৃে এন্টারপ্রাইদচর াংখ্যা (ঔােশভশত্তও) 

ঘশে 

ভিন 

মধ্য দময়াশে  

ঋর্ 

েীখ থ দময়াশে 

ঋর্ 
দমাে ঋর্ শলল্প বাশর্চু দবা দমাে 

ব্যাাংও (১৯ টি) - ৩০০.৮৮ ৮৬.৮৩ ৩৮৭.৭১ ২২৪৬ ৫৩১৯ ১২৩০ ৮৭৯৫ 

আশর্ থও প্রশেষ্ঠান 

(১৩) 

- 
২৬৭.৫১ ৯১.৭৩ ৩৫৯.২৪ ১৫১৯ ২১১৬ ১২১৫ ৪৮৫০ 

ব থদমাে - ৫৬৮.৩৯ ১৭৮.৫৬ ৭৪৬.৯৫ ৩৭৬৫ ৭৪৩৫ ২৪৪৫ ১৩৬৪৫ 

উপঃ বাাংাদেল ব্যাাংও। 

৫.  চাইওা েশব 
 

ব্যাাংও  আশর্ থও প্রশেষ্ঠান পনঃঅর্ থায়দনর িশরমার্ ( দওাটি োওায়) অর্ থায়নকৃে এন্টারপ্রাইদচর াংখ্যা (ঔােশভশত্তও) 

ঘশে 

ভিন 

মধ্য-দময়াশে 

ঋর্ 

েীখ থ-দময়াশে 

ঋর্ 
দমাে ঋর্ শলল্প ব্যবা দবা দমাে 

ব্যাাংও (২৫টি) এবাং 

আশর্ থও প্রশেষ্ঠান (২১ টি) 
৩৫.৭০ ৯৯.৪০ ৩৭০.৬৩ ৫০৫.৭৩ ৪৮৬ ১১ ১৬৬ ৬৬৩ 

উপঃ বাাংাদেল ব্যাাংও  
 

৬.কৃশচােিে প্রশক্রয়াওরদর্র চন্য মফস্বশভশত্তও শলল্প 

স্থািদন পনঃঅর্ থায়ন েশব 

কৃশচােিে প্রশক্রয়াওরর্ শলল্পদও আর উপাশে ওরার 

দেু বাাংাদেল ব্যাাংও ওর্তথও ২০০১ াদ ১৫০ দওাটি 

োওার এওটি পনঃঅর্ থায়ন েশব কঠন ওদর ঋর্ গ্রীোদও 

১০ লোাংল সুোদর পনঃঅর্ থায়ন সুশবিা প্রোন শুরু ওরা 

য়। িরবেীওাদ, এ েশবদর আওার বৃশি ওদর ২০১২ 

াদ ২০০ দওাটি োওায়, ২০১৩ াদ ৪০০ দওাটি োওায় 

এবাং ব থদল ২০১৫ াদ ৪৫০ দওাটি োওায় উন্নীে ওরা 

য়। ৩১ চানুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত এ েশব দর্দও ২,৪৪৯ টি 

কৃশচােিে প্রশক্রয়াওরর্ শলল্প প্রশেষ্ঠাদনর অনুকূদ 

ব থদমাে ৯৯৯.২৯ দওাটি োওা পনঃঅর্ থায়ন সুশবিা দেয়া 

দয়দঙ। বেথমাদন দমাে ৩৭টি কৃশশভশত্তও শলল্পঔাদে এ 

েশবদর আোয় পনঃঅর্ থায়ন সুশবিা প্রোন ওরা দে। 

৭.  ওদেচ, মাইদক্রা  ক্ষুদ্র্ ঔাদে নতুন উদযািা 

পনঃঅর্ থায়ন েশব 

শবশভন্ন রওাশর  দবরওাশর প্রশেষ্ঠান ওর্তথও ফভাদব 

িশরঘাশে উদযািা উন্নয়ন ওম থসূশঘর অিীদন শনব থাশঘে  

প্রশলের্ শওাংবা স্ব-প্রশলশেে নতুন উদযাক গ্রদর্ ইচ্ছুও 

উদযািাদের অর্ থায়ন চভু ওদর আত্মওম থাংস্থাদন 

উপাশে ওরদে বাাংাদেল ব্যাাংও ওর্তথও ‘ওদেচ, মাইদক্রা 

 ক্ষুদ্র্  ঔাদে নতুন উদযািা পনঃঅর্ থায়ন েশব’ নাদম  

১০০ দওাটি োওার এওটি েশব কঠন ওরা দয়দঙ। এই 

েশব দে নতুন উদযািারা দব থাচ্চ ১০ লোাংল সুদে 

ায়ও চামানে দব থাচ্চ ২৫ ে োওা এবাং ায়ও 

চামানেশবীন দব থাচ্চ ১০ ে োওা িয থন্ত ঘশে ভিন 

শওাংবা দময়াশে ঋর্ গ্রর্ ওরদে িাদরন। ৩১ চানুয়াশর, 

২০১৭ িয থন্ত এ েশব দর্দও ২৭৬ চন উদযািাদও ১৪.১৫ 

দওাটি োওা পনঃঅর্ থায়ন প্রোন ওরা দয়দঙ। 

৮. ইামী লশরয়া শভশত্তও অর্ থায়দনর শবিরীদে 

পনঃঅর্ থায়ন েশব 

অর্ থননশেও ওম থওাদে কশেলীো আনয়ন এবাং শলল্পায়দন 

শবদল ওদর কৃশচােিে প্রশক্রয়াচােওরর্, ক্ষুদ্র্ উদযািা 

ঔাে এবাং নতুন উদযািাকর্দও অর্ থায়দন ইামী ব্যাাংও  

আশর্ থও প্রশেষ্ঠানভদর ম্পৃিো বৃশিওদল্প এওটি 

পনঃঅর্ থায়ন েশব কঠন ওরা দয়দঙ। ইামী  লশরয়াহ্ 

দমাোদবও িশরঘাশে ব্যাাংও  আশর্ থও প্রশেষ্ঠানভ 
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এএমই ঔাে  কৃশচােিে প্রশক্রয়াচােওরর্ শলদল্প 

অর্ থায়দনর শবিরীদে পনঃঅর্ থায়ন সুশবিা গ্রর্ ওরদে 

িারদব। ৩১ চানুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত এ েশব দে ৫০১ চন 

উদযািাদও ২৮২.৭২ দওাটি োওা পনঃঅর্ থায়ন প্রোন ওরা 

দয়দঙ । 

এএমই ঔাদের উন্নয়দন গৃীে িেদেিভঃ 

এএমই (ক্ষুদ্র্ উদযািা) ঔাদে পনঃঅর্ থায়ন েশবদর 

আোয় এএমই ঋদর্র শনম্নীমা হ্রা ওদর ৫০ াচার 

োওায় শনি থারর্ ওরা দয়দঙ।  

 ক্লাোরশভশত্তও শলদল্প অর্ থায়ন বৃশির শনশমত্ত শবযমান 

ক্লাোরগুদা লশিলাীওরর্  নতুন নতুন ক্লাোর 

সৃশষ্টর দেু প্রশেটি ব্যাাংও  নন-ব্যাাংও আশর্ থও 

প্রশেষ্ঠানদও ওমিদে এওটি ক্লাোর উন্নয়দনর াশব থও 

োশয়ত্ব দনয়ার শনদে থলনা দেয়া দয়দঙ। এওই াদর্ 

প্রশেটি দচায় এওটি ব্যাাংওদও ভ ভূশমওা গ্রদর্র 

সুিাশরল প্রোন ওরা দয়দঙ।  

 কৃশশভশত্তও শলদল্প অর্ থায়দনর চন্য এ ঔাদের আো 

ম্প্রারর্ ওরা দয়দঙ ।  

 ব্যাাংও  আশর্ থও প্রশেষ্ঠানগুদা ঋর্ নীশেমাা 

প্রর্য়দনর ময় প্রদযাচু দেদত্র এএমই ঔাদে 

যুশিঙ্গে দগ্র শিশরয়ি প্রোদনর শবয়টিদও 

শবদবঘনা ওরার চন্য শনদে থলনা দেয়া দয়দঙ।  

 উদযািাদের অশভদযাক জ্ঞাে য়া  শনষ্পশত্তর চন্য 

প্রদেুও ব্যাাংদও এওচন দফাওা ওম থওেথা শনদয়াক 

ওদর ওম থওেথার নাম প্রদেুও লাঔায় প্রেল থদনর চন্য 

শনদে থলনা দেয়া দয়দঙ।  

 বাাংাদেল ব্যাাংদওর এএমই এন্ড দেলা দপ্রাগ্রামস্ 

শবভাক প্রশেটি লাঔায় এএমই মশনেশরাং দ 

কঠন ওরা দয়দঙ। প্রদেুও ব্যাাংও  নন-ব্যাাংও 

আশর্ থও প্রশেষ্ঠাদন এএমই মশনেশরাং দ ওায থরে 

রদয়দঙ।  

 দৃশষ্ট প্রশেবন্ধী ও প্রশেবন্ধী এএমই উদযািা 

এবাং সৃচনলী দঔনী প্রওাল  শবির্দন শনদয়াশচে 

উদযািাকর্দও স্বল্পসুদে (ব্যাাংও দরে+৫ লোাংল) 

এএমই এন্ড দেলা দপ্রাগ্রামস্ শবভাক িশরঘাশে 

স্ম এন্টারপ্রাইচ ঔাদের পনঃঅর্ থায়ন েশব 

‘বাাংাদেল ব্যাাংও েশব’ এর আোয় অর্ থায়ন 

গ্রদর্র সুদযাক প্রোন ওরা দয়দঙ।  

 চাইওা ায়োপষ্ট ‘এফএশিশিএএমই’ প্রওদল্পর 

শি-িাি েশব দে ক্ষুদ্র্  মাছাশর উদযািাদের 

িালািাশল ক্ষুদ্র্ উদযািাদেরদও মধ্য  েীখ থদময়াশে 

েশব গ্রদর্র সুদযাক প্রোন ওরা দয়দঙ।  

 বাাংাদেল ব্যাাংও ওর্তথও পনঃঅর্ থায়ন েশবদর 

ভৄেয় অদর্ থর ন্যুনেম ১৫ লোাংল মশা 

উদযািাদের চন্য বরাে রাঔা দয়দঙ। পনঃঅর্ থায়ন 

েশবদর আোয় নারী উদযািাদের দেদত্রর 

এএমই ঋদর্র সুে ার হ্রাকৃে দরে ১০ লোাংল 

(ব্যাাংও দরে + ৫ লোাংল)-এ শনি থারদর্র চন্য ব্যাাংও 

 আশর্ থও প্রশেষ্ঠানভদও শনদে থলনা প্রোন ওরা 

দয়দঙ।  

 প্রশেটি ব্যাাংও  নন-ব্যাাংও আশর্ থও প্রশেষ্ঠাদন 

আবশেওভাদব স্বেন্ত্র ‘Women Entrepreneur’s 

Dedicated Desk’ স্থািন  োদে প্রদয়াচনীয় 

উিযুি চনব শনদয়াক ওরার চন্য শনদে থলনা দেয়া 

দয়দঙ।  

 ব্যাাংও  নন-ব্যাাংও আশর্ থও প্রশেষ্ঠানভ 

পনঃঅর্ থায়ন েশবদর শবিরীদে ঋর্ গ্রীো ‘নারী 

শলল্প উদযািা’ দ বা ঋর্ গ্রীো প্রশেষ্ঠাদনর 

মাশওানায় ওমিদে ৫১ লোাংল দলয়ার মাশও 

নারী দ দ ও প্রশেষ্ঠান/উদযািাদও ায়ও 

চামানে শদদব শুদৄমাত্র ব্যশিকে গ্যারাশন্টর 

শবিরীদে দব থাচ্চ ২৫.০০ ে োওা িয থন্ত 

চামানেশবীন ঋর্ সুশবিা প্রোন ওরদে িাদর।  

 ক্ষুদ্র্ নারী উদযািা ওর্তথও এএমই ঋর্ গ্রদর্র 

সুশবিাদর্ থ গ্রুিশভশত্তও ৫০ াচার োওা  েদ্যর্ধ্থ ক্ষুদ্র্ 

ঋর্ শবেরদর্র নীশেমাা প্রবেথন ওরা দয়দঙ।  

 এলীয় উন্নয়ন ব্যাাংদওর আশর্ থও ায়োয় বাাংাদেল 

রওার ওর্তথও Skill for Employment 

Investment Programme (SEIP) নামও এওটি 

প্রওল্প গ্রর্ ওরা দয়দঙ। এ প্রওদল্পর আোয় প্রর্ম 

িাদি আকামী ৩ বঙদর ২,৩০,০০০ চনদও 

বাচারশভশত্তও প্রশলের্ প্রোন ওরা দব। োর মদধ্য 

বাাংাদেল ব্যাাংদওর এএমই এন্ড দেলা দপ্রাগ্রামস্ 

শবভাক ১০,২০০ চনদও শবশভন্ন দেদি ওম থভঔী 

প্রশলের্ প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রর্ ওরদব যাদে ন্যুনেম 

৭০ লোাংল ব্যশিদও ওম থাংস্থাদন শনদয়াশচে ওরার 

েু শনি থারর্ ওরা দয়দঙ। এঙাড়া, বাাংাদেল 

ব্যাাংও ওর্তথও প্রশলশেেদের অশিওাাংল 

আত্মওম থাংস্থাদন শনদয়াশচে দব মদম থ আলা ওরা 

যাদে। 

 নারীর অর্ থননশেও ভৄশি  েমোয়ন এবাং 

প্রাশেষ্ঠাশনও অর্ থায়ন ব্যবস্থায় অশিওের প্রদবলকম্যো 
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শনশিেওরদর্র দেু ও ব্যাাংও  আশর্ থও 

প্রশেষ্ঠাদনর প্রশেটি লাঔা ওর্তথও লাঔার আোিীন 

এাওায় ন্যুনেম ৩ চন উদযাক গ্রদর্ আগ্রী নারী 

শওাংবা নারী উদযািা যারা ইদোপূদব থ দওান ব্যাাংও 

শওাংবা আশর্ থও প্রশেষ্ঠান দর্দও দওান ঋর্ গ্রর্ 

ওদরনশন োদেরদও খ ুঁদচ দবর ওরার শনদে থলনা দেয়া 

দয়দঙ। শনব থাশঘে নারী উদযািাদেরদও এএমই 

ওায থক্রম শবদয় প্রশলের্ প্রোন ওদর নুুনেম 

এওচনদও প্রশেবঙর ঋর্ প্রোদনর মাধ্যদম ব্যাাংশওাং 

দবার আোয় শনদয় আদে দব। 

ঔ. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রশেষ্ঠানভ (SOEs) 

বাাংাদেল ক্ষুদ্র্  কুটির শলল্প ওরদিাদরলন (শবশও) 

বাাংাদেদল অকৃশ ঔাদে শবশনদয়াক, উপিােন  

ওম থাংস্থান সৃশষ্টর অন্যেম প্রিান দেত্র দে ক্ষুদ্র্  কুটির 

শলল্প ঔাদে শবশনদয়াক। শবশদওর প্রেুে  িদরাে 

ায়োয় ২০১৫-১৬ অর্ থবঙদর দেদল দমাে ২,৯০৬ টি ক্ষুদ্র্ 

শলল্প  ৬,৪৪২ টি কুটির শলল্প কদড় উদঠদঙ। এব শলদল্প 

দমাে শবশনদয়াদকর িশরমার্ দে ১,১৮১.৯৯ দওাটি োওা। 

উশিশঔে শবশনদয়াদকর মদধ্য ব্যাাংও, শবশও  অন্যান্য 

আশর্ থও প্রশেষ্ঠাদনর শবেরর্কৃে ঋদর্র িশরমার্ ১৯৩.২৫ 

দওাটি োওা এবাং ৪৮৪.৮১ দওাটি োওা এবাং অবশলষ্ট 

৫০৩.৯৩ দওাটি োওা উদযািাদের শনচস্ব উদযাদক শলল্প 

স্থািদনর মাধ্যদম শবশনদয়াক দয়দঙ। উশিশঔে শবশনদয়াদকর 

মাধ্যদম ক্ষুদ্র্  কুটির শলল্প ঔাদে দমাে ৫০,৬০৫ চন 

দাদওর ওম থাংস্থান দয়দঙ।  

বাাংাদেদল শবশদওর ৭৪টি শলল্পনকরীদে শিদম্বর, ২০১৬ 

িয থন্ত দমাে ৫,৭৯৯টি শলল্প ইউশনদের অনুকূদ ১০,০৪০টি 

প্লে বরাে দেয়া দয়দঙ যার মদধ্য ৪,৪২০টি ইউশনে 

বেথমাদন উপিােনরে আদঙ। ৭৪টি শলল্পনকরীদে জুন, ২০১৬ 

িয থন্ত স্থাশিে শলল্প-ওারঔানাভদ দমাে শবশনদয়াদকর 

িশরমার্ ২০,১৭৮.১৭ দওাটি োওা। কে ২০১৫-১৬ অর্ থবঙদর 

এ শলল্প ওারঔানাগুদাদে দমাে ৪৫,৮৭৯.৭৪ দওাটি োওার 

িে উপিাশেে দয়দঙ, যার মদধ্য ২৪,৯৩০.৯১ দওাটি 

োওার িে রপ্তাশন ওরা দয়দঙ। শবদেদল রপ্তাশনকৃে এব 

িে ামগ্রীর মদধ্য দবশলর ভাকই দে দাশয়াশর  

শনেয়ার শলল্প ঔাে দর্দও। শবশদওর শলল্পনকরীগুদাদে 

শবশনদয়াক, উপিােন, রপ্তাশন  ওম থাংস্থান এই বই পূব থবেী 

অর্ থবঙদরর তুনায় বৃশি দিদয়দঙ। শবশদওর 

শলল্পনকরীগুদাদে অবশস্থে শলল্প-ওারঔানা দর্দও কে 

২০১৫-১৬ অর্ থবঙদর রওারদও প্রায় ২,৬৯৩.৪৫ দওাটি 

োওা রাচস্ব িশরদলাি ওরা দয়দঙ। ারশর্ ৮.৫ -এ শবশও 

শলল্প নকরীভদ বঙরয়াশর শবশনদয়াক, উপিােন  

ওম থাংস্থান দেঔাদনা দাঃ 
 

ারশর্ ৮.৫  শবশও শলল্প নকরীভদ বঙরয়াশর শবশনদয়াক, উপিােন  ওম থাংস্থান 
 
 

অর্ থ বঙর 
শবশনদয়াক (ক্রমপশিে) 

(দওাটি োওায়) 

বাশ থও উপিােন 

(দওাটি োওায়) 

ওম থাংস্থান (শুরু দর্দও) 

(ে চন) 

২০০৯-১০ ১৪,১৯৯ ২৭,৩৬১ ৩.৯৩ 

২০১০-১১ ১৪,৭৯০ ২৯,০২৮ ৪.৪৫ 

২০১১-১২ ১৫,৭৭১ ৩২,২০৩ ৪.৫৬ 

২০১২-১৩ ১৭,৪১১ ৩৬,০৯৭ ৫.০৪ 

২০১৩-১৪ ১৮,৮৯৭ ৪২,৫০৯ ৫.২৬ 

২০১৪-১৫ ১৯,৩৮০ ৪৩,৮৫৮ ৫.৫০ 

২০১৫-১৬ ২০,১৭৮ ৪৫,৮৭৯ ৫.৬৩ 

সূত্রঃ বাাংাদেল ক্ষুদ্র্  কুটির শলল্প ওরদিাদরলন, শলল্প মন্ত্রর্ায়। 

 

শবশদওর অন্যান্য ওম থওাদের মদধ্য প্রশলের্ প্রোন, াব-

ওণ্ট্রাওটিাং ওায থক্রম, বর্ উপিােন, োশরদ্র্ু শবদমাঘনভও 

ক্ষুদ্র্ ঋর্ ওম থসূশঘ এবাং শবশভন্ন প্রওল্প বাস্তবায়ন প্রভৃশে 

উদিঔদযাগ্য। শবশও ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদর (শিদম্বর, ২০১৬ 

িয থন্ত) োর প্রাশেষ্ঠাশনও ওাঠাদমার আোয় ক্ষুদ্র্  কুটির 

শলল্প প্রশলের্ ইনশেটিউে, নওলা দওন্দ্র, ১৫টি েেো উন্নয়ন 

প্রশলের্ দওন্দ্র এবাং ৬৪টি শলল্প ায়ও দওদন্দ্রর মাধ্যদম 

৬,১৬৬ চন উদযািা, ওাশরকর, ব্যবস্থািও  অনুরূি 

িয থাদয়র দাওদও প্রশলের্ প্রোন ওদরদঙ। এঙাড়া, এই 

মদয় াব-ওন্ট্রাওটিাং ওায থক্রদমর আোয় ২০১৬-১৭ 

অর্ থবঙদরর দফব্রুয়াশর, ২০১৭ মদয় শবশও শবশভন্ন বৃপ 

প্রশেষ্ঠানদও দমাে ৯.৮৯ দওাটি োওার যন্ত্রিাশে  যন্ত্রাাংল 

রবরাদর আদেল প্রাশপ্তদে ায়ো ওদরদঙ, যার প্রায় 

বোই আমোশন শবওল্প ামগ্রী। এদে দেদলর প্রায় ৯.৮৯ 

দওাটি োওার ববদেশলও ভৄদ্র্া াশ্রয় দয়দঙ। এঙাড়া, ঘশে 

২০১৬-১৭ অর্ থবঙদর ৪৩,১০২ চন বর্ ঘাশদও 

ম্পৃিওরদর্র মাধ্যদম ৬৪,১৪৭ এওর চশমদে ১৮.০০ ে 

দমশেও েন বর্ ঘাদর উপিােন েুমাত্রা শনি থারর্ ওরা 

দয়দঙ। ঘশে বর্ দমৌসুদমর দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত ৬.৬৪ 

ে দমশেও েন বর্ উপিাশেে দয়দঙ। বর্ উপিােন 
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দমৌসুম ািারর্ে শিদম্বর মাদর মাছামাশছ শুরু দয় 

এশপ্র িয থন্ত ববপ র্াদও। োশরদ্র্ু শবদমাঘনভও ক্ষুদ্র্ ঋর্ 

ওম থসূশঘর আোয় শবশও ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর চানুয়াশর, 

২০১৬ িয থন্ত দমাে ৪৩১টি শলল্প ইউশনদের শবিরীদে ৪৫১.২৬ 

ে োওা ঋর্ শবেরর্ ওরা দয়দঙ। এঙাড়া, ২০১৬-১৭ 

অর্ থবঙদরর শবশও ওর্তথও দমাে ২৭টি উন্নয়ন প্রওল্প 

বাস্তবায়নািীন রদয়দঙ। 

 

বাাংাদেল রায়নশলল্প ওদি থাদরলন (শবশআইশ)  
 

বাাংাদেল দওশমওুা ইন্ডাশিচ ওদি থাদরলন (শবশআইশ) 

বাাংাদেদলর িাবশও দক্টর ওদি থাদরলনগুদার মদধ্য 

ব থবৃপ প্রশেষ্ঠান। বেথমাদন ৮টি ারওারঔানা, ১টি দিিার 

শম, ১টি শদমন্ট ওারঔানা, ১টি গ্লালীে ফুাক্টশর, ১টি 

ইন্পুুদের এবাং স্যাশনোশরয়ুার ওারঔানা, ১টি াি থদবাি থ 

শম  দমাে ১৩টি বৃপ শলল্প প্রশেষ্ঠান শবশআইশ’র 

ব্যবস্থািনায় িশরঘাশে দে। াংস্থািীন ওারঔানাভদর 

উপিাশেে িদের মদধ্য ৮০ লোাংলই ার - যা চােীয় 

অর্ থনীশেদে শবদল ভূশমওা িান ওদর আদঙ। উদিখ্য দয, 

স্থানীয়/শবদেশল দযৌর্ উদযাদকর অাংলীোরদের াশব থও 

ায়োোদন শবশআইশ’র এও শবরাে দকৌরদবাজ্জ 

ঐশেু আদঙ। বেথমাদন শবশআইশ’র াদর্ দযৌর্ উদযাদক 

৮টি প্রশেষ্ঠান িশরঘাশে দে এবাং ২টি প্রশেষ্ঠান 

বাস্তবায়নািীন রদয়দঙ।   

২০১৬-২০১৭ অর্ থবঙদরর চানুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত 

শবশআইশ‘র ১৩টি ওারঔানায় ১,০৫৬.৯৩ দওাটি োওার 

উপিােন েুমাত্রার শবিরীদে প্রকৃে উপিােন দয়দঙ 

৯৪৩.৬৮ দওাটি োওা যা েুমাত্রার ৮৯ লোাংল । এওই 

মদয় াংস্থার ওারঔানাভদর শবক্রদয়র িশরমার্ শঙ 

১,৪১৭.৭৯ দওাটি োওা, যা েুমাত্রার ১৩৪ লোাংল। 

আদাঘু মদয় চােীয় দওাাকাদর প্রেত্ত রাচস্ব (ওর  

শুল্ক) এর িশরমার্ শঙ ৫২.২১ দওাটি োওা। 

২০১৬-১৭ অর্ থবঙদর াংস্থািীন ওারঔানাভদ দফব্রুয়াশর, 

২০১৭ িয থন্ত ৫,৮৬,৪০৩ দমঃ েন ইউশরয়া ার, ৭৬,৫০৫ 

দমঃ েন টিএশি  ২৩,৯৬৭ দমঃ েন শিএশি ার উপিােন 

দয়দঙ। োঙাড়া আদাঘু মদয় ৫,২২৯ দমঃ েন ওাকচ, 

৩২,৪১০ দমঃ েন শদমন্ট, ৯.২৭ ে বক থ শমোর গ্লালীে, 

৪২৬ দমঃ েন স্যাশনোরীয়ুার ামগ্রী, ৩৬৩ দমঃ েন 

ইন্পুুদের এবাং ২১১ দমঃ েন শরফ্র্ুাক্টরীচ উপিাশেে 

দয়দঙ। ারশর্ ৮.৬ -এ ২০০৯-১০ অর্ থবঙর দে দফব্রুয়াশর, 

২০১৭ িয থন্ত ইউশরয়া াদরর উপিােন, ঘাশো, শবক্রয় এবাং 

আমোশনর িশরাংখ্যান দেঔাদনা দাঃ 

 

ারশর্ঃ ৮.৬ ইউশরয়া াদরর উপিােন, ঘাশো, শবক্রয় এবাং আমোশনর িশরাংখ্যান 
(দমঃ েন) 

অর্ থ বঙর েুমাত্রা প্রকৃে উপিােন েুমাত্রার 

তুনায় অচথন 

(%) 

ঘাশো প্রকৃে শবক্রয় ঘাশোর 

শবিরীদে 

শবক্রদয়র 

ার (%) 

আমোশন 

২০০৯-১০ ১২২৫০০০ ১০৫৬১০২ ৮৬ ২৯৫১০০০ ২৪০৯২৭৮ ৮২ ১৪৯০৮৩৭ 

২০১০-১১ ১৯০০০০০ ৯০৮৮৩৭ ৪৮ ২৮৩১০০০ ২৬৫৫২৪৫ ৯৪ ১৮১৩৯৮৬ 

২০১১-১২ ১১২০০০০ ৯৩৩৬৮৬ ৮৩ ৩০০০০০০ ২২৯৬৪৫৭ ৭৭ ১২৭৯৪৩৯ 

২০১২-১৩ ১১১৫০০০ ১০২৬৯৯৯ ৯২ ২৫০০০০০ ২২৪৬৭০৮ ৯০ ১৩১৪২৩১ 

২০১৩-১৪ ১০১২৫০০ ৮৩৮৬২৮ ৮৩ ২৪৫০০০০ ২৪৬১৬৮১ ১০০ ১৭৩০৮১১ 

২০১৪-১৫ ৭৮৬০৫৬ ৮৭৮৩৬০ ১১২ ২৭০০০০০ ২৬৩৮৫৩৩ ৯৮ ১৮৮১৫১৭ 

২০১৫-১৬ ১০৯৫০০০ ১০০৭৪৯৮ ৯২ ২৮০০০০০ ২২৯১৪৫২ ৮২ ১২৯২৯১৯ 

২০১৬-১৭ * ৬৪৩৫০০ ৫৮৬৪০৩ ৯১ ২২২৬৫৯০ ১৮৫৫২৮৮ ৮৩ ৬৩১৯১০ 

উপঃবাাংাদেল রায়ন ইন্ডািীচ ওদি থাদরলন * দফব্রুয়াশর,   ২০১৭ িয থন্ত। 

 

দেদল ইউশরয়া াদরর শবযমান খােশে পূরদর্র দেু 

ইউএফএফএ  শিইউএফএফএ এর স্থদ ‘‘দখাড়ালা 

িাল ইউশরয়া ফাটি থাইচার প্রওল্প’’ নামও নতুন ার 

ওারঔানা স্থািদনর ওাচ ঘদঙ। নতুন ার ওারঔানা স্থাশিে 

দ দেদল ইউশরয়া াদরর শবযমান খােশে পূরর্ দব এবাং 

প্রেুে ভাদব প্রায় ১,০০০  িদরােভাদব প্রায় ১০,০০০ 

াচার দাদওর ওম থাংস্থান দব। 

 

 

বাাংাদেল শঘশন  ঔায শলল্প ওদি থাদরলন 

(শবএএফআইশ) 

বাাংাদেল শঘশন  ঔায শলল্প ওরদিাদরলদনর শনয়ন্ত্রর্ািীন 

১৫টি শঘশনও, ১টি শিশষ্টারী ইউশনে, ১টি ইশিশনয়াশরাং 
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ওারঔানা  ৩টি বাশর্শচুও প্রশেষ্ঠান শনদয় াংস্থাটির 

ওম থওান্ড অব্যাে আদঙ। াংস্থার শনয়ন্ত্রর্ািীন ১৫টি 

শঘশনওদর বাশ থও শঘশন উপিােন  েমো ২.১০ ে 

দমশেও েন। দেদল বেথমাদন শঘশনর বাশ থও ঘাশো প্রায় 

১৪.০০ ে দমশেও েন। দেদল শঘশনর প্রকৃে ঘাশোর 

তুনায় রওার শনয়ন্ত্রর্ািীন ইক্ষুশভশত্তও শঘশনওগুদাদে 

শঘশন উপিােন অপ্রতু। ফদ দবরওাশর ঔাদে স্থাশিে 

৫/৬টি সুকার শরফাইনাশরদে উপিাশেে শঘশন এবাং 

আমোশনকৃে শঘশন িারা খােশে পূরর্ ওরা য়। 

বাাংাদেল শঘশন  ঔায শলল্প ওরদিাদরলদনর শঘশনওদ 

২০১৬-১৭ অর্ থবঙদর ১.১৬ ে দমঃেন শঘশন উপিােদনর 

েুমাত্রা শনি থারর্ ওরা দয়দঙ এবাং এর শবিরীদে 

দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত  প্রায় ৬০ াচার দমশেও েন শঘশন 

উপিাশেে দয়দঙ। ২০১৬-১৭ অর্ থ বঙদর শিশষ্টারী 

ইউশনদের উপিােন েুমাত্রা ৫০ ে প্রুফ শোর এবাং এর 

শবিরীদে ২৭ দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত ৩০.৩৩ ে প্রুফ 

শোর শিশষ্টারী িে উপিাশেে দয়দঙ। প্রদওৌলচাে 

িদের বাশ থও উপিােন েুমাত্রা  ১,১০০ দমশেও েন এর 

শবিরীদে দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত ৬৯৭.৪৬ দমশেও েন িে 

উপিাশেে দয়দঙ। 

ঘশে ২০১৬-১৭ বাশ থও উন্নয়ন ওম থসূশঘদে বাস্তবায়দনর 

চন্য দমাে ৮৫৬.৩৭ দওাটি োওা ব্যদয় ৩টি উন্নয়ন প্রওল্প 

শচশব অর্ থায়দন বাস্তবায়নািীন রদয়দঙ এবাং পরােন 

শঘশনওভদর ওায থেেো বচায় রাঔা  উিচােশভশত্তও 

শলল্পস্থািদনর মাধ্যদম শঘশনওভদর আয়বৃশির চন্য ৫টি 

অননুদমাশেে নতুন প্রওল্প অন্তর্ভ থি রদয়দঙ । ঘশে অর্ থ 

বঙদর শবএএফআইশ ওর্তথও শুল্ক  ওর বাবে জুাই, 

২০১৬ দর্দও শিদম্বর, ২০১৬ িয থন্ত ৩৭.৬৯ দওাটি োওা 

রওাশর দওাাকাদর চমা দেয়া দয়দঙ। 

বাাংাদেল ইোে  প্রদওৌল ওদি থাদরলন (শবএইশ) 

বাাংাদেল ইোে  প্রদওৌল ওরদিাদরলদনর শনয়ন্ত্রর্ািীন 

শলল্প প্রশেষ্ঠানভ ববদ্যুশেও রিামাশে, যর্া-ববদ্যুশেও 

দওবস্, োন্পফরমার, দলাদরাদন্ট টিউব াইে, শএফএ 

বাল্ব, সুিার এনাদম ওিার য়ুার ইেুাশে উপিােন ওদর। 

দেদলর শবদ্যুপ শবেরর্ ঔাদে অবোন রাঔদঙ। োঙাড়া 

শবএইশ বা, োও, চীি, দমাের াইদও ইেুাশে 

াংদযাচন, শচআই/এমএ/এশিআই িাইি, দফটি দরচার 

দেি উপিােন ওদর র্াদও। উদিখ্য, শবএইশ’র 

শনয়ন্ত্রর্ািীন শলল্প প্রশেষ্ঠাদন উপিাশেে প্রশেটি িে 

আন্তচথাশেও গুর্কে মানম্পন্ন (ISO� নে প্রাপ্ত) এবাং 

দক্রোদের শনওে মাদৃে। 

শবএইশ এর শনয়ন্ত্রর্ািীন ৮টি শলল্প ইউশনে বেথমাদন ঘা  

আদঙ। ৮টি প্রশেষ্ঠাদনর মদধ্য এো বাাংাদেল শঃ, 

ন্যালনা টিউব শঃ  ইোর্ থ দওব শঃ এর ৪৯ 

লোাংল দলয়ার ব্যশিমাশওানায় দঙদড় দেয়া দয়দঙ। 

২০১৬-১৭ অর্ থ বঙদর (চানুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত) শবএইশ’র 

শনয়ন্ত্রর্ািীন ৮টি প্রশেষ্ঠাদন দমাে ৩১৯.২৯ দওাটি োওা 

ভদের িে ামগ্রী উপিােন এবাং ২৮০.৮৪ দওাটি োওা 

ভদের িে ামগ্রী শবক্রয় ওরা য়। এঙাড়া ২০১৬-১৭ 

অর্ থবঙদরর প্রাক্কশে বাদচে অনুযায়ী ৮৬৬.২৩ দওাটি োওা 

ভদের িে ামগ্রী শবক্রয় দব বদ েুমাত্রা শনি থারর্ ওরা 

দয়দঙ। ারশর্ ৮.৭ -এ ২০০৯-১০ অর্ থবঙর দে ২০১৬-১৭ 

অর্ থবঙদরর চানুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত শবএইশ’র আশর্ থও 

শববরর্ী এবাং ারশর্ ৮.৮ -এ ২০০৯-১০ অর্ থবঙর দে 

২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর চানুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত শবএইশ’র 

েুমাত্রা অনুযাশয় রাচস্ব েশবদ চমার শববরর্ দেঔাদনা 

দাঃ 

 

ারশর্ঃ ৮.৭ শবএইশ’র আশর্ থও শববরর্ী 

           (দওাটি োওা) 

শববরর্

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

(জুাই-চানু) 

২০১৬-১৭ 

প্রাক্কশে 

বাদচে 

ভৄনাফা ৮১.৯৩ ৮৬.৫১ ৯১.৪০ ১০৫.৫৯ ৯৮.৮৮ ৮৪.৫৪ ৯৫.৪১ ১৮.১৭ 

দাওান (২.৯০) (৪.৬১) (১৩.৬৮) (১০.৬২) (৯.৩০) (১২.৯৬) (৯.১৯) (১৮.১৮) ০.০০ 

নীোভ/(দাওান) ৭৯.০৩ ৮১.৯০ ৭৭.৭২ ৯৪.৯৭ ৮৯.৫৭ ৭১.৫৭ ৮৬.২২ (০.০১) 

উপঃ বাাংাদেল ইোে  প্রদওৌল ওদি থাদরলন। 
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ারশর্ঃ ৮.৮শবএইশ’র রাচস্ব েশবদ চমার শববরর্শববরর্ 

                              (দওাটি োওায়) 

শববরর্ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

(জুাই-চানু) 

২০১৬-১৭ 

প্রাক্কশে বাদচে 

ওর  শুল্ক ৩৪১.৩৬ ৪৯৪.৭৮ ৪৭২.১১ ৪৩৪.৩৪ ২৫৬.৯৮ ২৪৫.৬৬ ২৪৩.১৩ ১৩৩.৩৯ 

উপঃ বাাংাদেল ইোে  প্রদওৌল ওদি থাদরলন।  

 

 

বাাংাদেল বনশলল্প উন্নয়ন ওদি থাদরলন (শবএফআইশিশ) 
 

বাাংাদেল বনশলল্প উন্নয়ন ওদি থাদরলন এর অিীদন ৩টি 

রাবার দচান আদঙ। যর্াঃ ঘট্টগ্রাম, শদে  দলরপর দচান। 

ঘট্টগ্রাম দচাদন ৮টি, শদে দচাদন ৪টি এবাং দলরপর, 

োাংকাই দচাদন ৫টি ব থদমাে ১৭টি রাবার বাকান আদঙ। 

ম্প্রশে ঘট্টগ্রাম রাবার দচাদনর আোয় রাঙ্গুনীয়া রাবার 

বাকাদনর ওায থক্রম শুরু ওরা দয়দঙ। এ শনদয় বেথমাদন দমাে 

রাবার বাকান াংখ্যা ১৮টি। জুাই, ২০১৬ দর্দও শিদম্বর, 

২০১৬ িয থন্ত ওদি থাদরদলর শনয়ন্ত্রনািীন কৃশ  শলল্প ইউশনে 

ওর্তথও িে ামগ্রী উপিােদন  ৫,৫৯৩.৮৬ ে োওা ব্যয় 

দয়দঙ  ওদি থাদরলদনর শনয়ন্ত্রর্ািীন প্রশেষ্ঠানভ ওর্তথও 

জুাই, ২০১৬ দর্দও শিদম্বর, ২০১৬ িয থন্ত অভুন্তরীর্ 

বাচাদর ৫,১৩৭.৬৮ ে োওার িে ামগ্রী শবক্রয় দয়দঙ।  

ওদি থাদরলদনর শবশভন্ন রাবার বাকান  শলল্প ইউশনদের 

জুাই, ২০১৬ দর্দও শিদম্বর, ২০১৬ িয থন্ত মজুে মা 

রদয়দঙ যার ভে ৫,৩০৭.১৭ ে োওা। 

ক.বস্ত্র ঔাে 

বাাংাদেদলর অর্ থনীশেদে কাদম থন্ট  বস্ত্র ঔাে এওটি দ্রুে 

শবওশলে দক্টর। বাাংাদেল শবদের শিেীয় বৃত্তম বেশর 

দিালাও রপ্তাশনওারও দেল। এই দক্টর চােীয় অর্ থনীশেদে  

অবোন রাঔদঙ। বাাংাদেদল কাদম থন্ট  বস্ত্র শলদল্প দযৌর্ 

ভাদব শনদয়াশচে প্রায় ৫০ ে শ্রশমদওর মদধ্য ৮০ লোাংল 

দে নারী শ্রশমও। বেশর দিালাও ঔাে দে দেদলর দমাে 

রপ্তাশনর প্রায় ৮২ লোাংল আয় দয় র্াদও। ২০১৫-১৬ অর্ থ 

বঙদর বেশর  দিালাও ঔাে দে রপ্তাশন আয় ২৮.০৯ 

শবশয়ন মাশওথন িার যা  শচশিশিদে  ৭.৮১ লোাংল 

অবোন রাঔদঙ। রপ্তাশন ভৄঔী বেশর দিালাও শলদল্পর প্রায় ৪০ 

লোাংল দভন ওািড় দেলীয় দভন শলল্প ওারঔানা দে 

দমোদনা য়।  

বাাংাদেল দেক্সোই শম ওরদিাদরলন (শবটিএমশ) 

শবটিএমশ শনয়ন্ত্রর্ািীন শমভৄ ১৯৭২-৭৩ অর্ থবঙর দর্দও 

২০১৬-১৭ অর্ থবঙর িয থন্ত (দফব্রুয়াশর, ২০১৭) দমাে  

৮,২৫৪.২৬ ে দওশচ সুো উপিােন ওদরদঙ, যার মদধ্য 

শনচস্ব সুো উপিােদনর িশরমার্ ৭,২৮২.৯২ ে দওশচ 

এবাং াশভ থ ঘাচথ িিশেদে উপিাশেে সুোর িশরমার্ 

৯৭১.৩৪ ে দওশচ। শনচস্ব ওািড় উপিােদনর িশরমার্ 

৮,১৪৯.৯৮ ে শমোর। ১৯৯৭-৯৮ অর্ থ বঙদর ওদম্পাশচে 

শমভদর ব্যনন শবভাক বন্ধ ওরার ির দর্দও শবটিএমশদে 

ওািড় উপিােন ওরা য় না। ১৯৯৬-৯৭ দর্দও ২০১৬-১৭ 

অর্ থ বঙর (দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত) াশভ থ ঘাচথ বাবে 

আদয়র িশরমার্ প্রায় ৪৭৮.৯৯ দওাটি োওা। ২০০৮-০৯ 

অর্ থবঙর দর্দও ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর দফব্রুয়াশর, ২০১৭ 

িয থন্ত উপিােন ওায থক্রদমর উির এওটি তুনাভও শঘত্র 

ারশর্ ৮.৯ দেয়া দাঃ 

 

সারশি ৮.৯ শিটিএমশস শমলসমূকহ িছরশিশিে সুতা উৎপাদন 
 

ে থ িছর শিন্ডল (টাকু) এর স্থাশপত ক্ষমতা সুতা উৎপাদকনর পশরমান 

সংখ্যা ব্যিহার (%) লক্ষ থেশি 

২০০৮-০৯ ১৭৬৫১২ ১৯ ২৩.৩৫ 

২০০৯-১০ ১৭৬৫১২ ১১ ১১.৪৬ 

২০১০-১১ ১৭৬৫১২ ৪৩ ২৪.০৫ 

২০১১-১২ ১৭৬৫১২ ২০ ৯.৩৬ 

২০১২-১৩ ১৬৮৯৬৮ ১৬ ১৬.৬৮ 

২০১৩-১৪ ১৮৬২৬৪ ২০ ১৯.৮০ 

২০১৪-১৫ ১৯৯৬০৮ ২০ ২০.৪৮ 

২০১৫-১৬ ১৯৮৭৯২ ২৩ ২২.৩৭ 

২০১6-১7* 

  

১৯৮৭৯২ ২২ ১৪.২১ 

উৎসঃ িস্ত্র ও পাট মন্ত্রিালয়। * থেব্রুয়াশর,২০১৭ পর্ থন্ত। 
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শবটিএমশর াশভ থ ঘাচথ িিশেদে  ঘা  শমগুদার মদধ্য 

ওদয়ওটি শমদর উপিােনেমো ওাশরকরী েেো বৃশি 

ওরার দেু বন্ধ শম দে শওছু ভা দমশলনারী/যন্ত্রাাংল 

প্রশেস্থািন ওরায় ইদোমদধ্য দগুশর উপিােন েমো বৃশি 

দিদয়দঙ এবাং উপিাশেে সুোর গুনকে মান উন্নে দয়দঙ। 

দযৌর্ শবশনদয়াদকর মাধ্যদম আদৄশনওায়দন শবটিএমশর বন্ধ 

শমভ ঘা র শবদয় শবশভন্ন দেশল/শবদেশল প্রশেষ্ঠাদনর 

াদর্ আদাঘনা অব্যাে আদঙ।  ঘায়নার স্যাাংদেক্স দাশল্ডাং 

দওাম্পাশন, উচ্চ িয থাদয়র এওটি প্রশেশনশি েদর াদর্ 

এওাশিও দযৌর্ ভা অনুশষ্ঠে য়। দযৌর্ শবশনদয়াদক 

িশরঘানার আোয় প্রার্শমওভাদব ৬টি শম যর্াঃ 

আদমে বায়ানী দেক্সোই শম, দোস্ত দেক্সোই 

শম, আর.আর দেক্সোই শম, ওাদেশরয়া দেক্সোই 

শম, শেনাচপর দেক্সোই শম এবাং োঙ্গাই ওেন 

শম শঘশিে ওরা দয়দঙ। 

বাাংাদেদলর োঁে শলল্প  
 

বাাংাদেদলর গ্রামীর্ ওম থাংস্থাদনর দেদত্র কৃশর িরই োঁে 

শলদল্পর স্থান। দেদল োঁে শলল্প ের্া োঁশেদের াশব থও উন্নয়ন 

 শবওাল ািদন ব থপ্রওার ায়ো  দবা প্রোদনর দেু 

বাাংাদেল োঁে দবাি থ শবশভন্ন ওায থক্রম িশরঘানা ওরদঙ। 

১৯৭৭ াদ বাাংাদেল োঁে দবাি থ প্রশেশষ্ঠে য়। বাাংাদেল 

োঁে দবাদি থর ব থদল েথ্য অনুযায়ী োঁে শলদল্প বঙদর প্রায় 

৬৮.৭০ দওাটি শমোর োঁেবস্ত্র উপিাশেে য়। দেদলর 

অভুন্তরীর্ বস্ত্র ঘাশোর প্রায় ৪০ লোাংদলর দবশল োঁে শলল্প 

দযাকান শেদে। এ শলদল্প ারাবঙর প্রেুেভাদব ওম থাংস্থান 

য়  প্রায় ৯ ে দাদওর এবাং িদরােভাদব শনদয়াশচে 

দাদওর াংখ্যা প্রায়  ৬ ে। দেদল দমাে োঁে াংখ্যা প্রায় 

৫.০৬ ে। এর মদধ্য প্রায় ৩.১৩ ে োঁে ঘ, অবশলষ্ট 

প্রায় ১.৯২ ে োঁে অঘ রদয়দঙ। োঁে অঘ র্াওার 

প্রিান ওারর্ ঘশে ভিদনর অভাব। এ শলদল্পর বঙদর ভে 

াংদযাচদনর িশরমার্ প্রায় ১,২২৭ দওাটি োওা। বাাংাদেল 

োঁে দবাি থ-এর ক্ষুদ্র্ঋর্ ওম থসূশঘর আোয় োঁশেদের ঘশে 

ভিন রবরাওদল্প দফব্রুয়াশর, ২০১৭ াদ ৪২,১৬৬ চন 

োঁশেদও ৫৮,৯৪৬টি োঁদের শবিরীদে দমাে ৬৭৪৩.০৭ে 

োওা ঋর্ শদদব শবেরর্ ওরা য়। শবেরর্কৃে ঋদর্র 

শওশস্ত বাবে ৪৬৮৫.৮৪ ে োওা আোয় ওরা দয়দঙ এবাং 

আোদয়র ার ৬৯.৪৫ লোাংল। োঁে দক্টদরর উন্নয়দনর 

দেু বাাংাদেল োঁে দবাি থ ইদোমদধ্য দবল শওছু উন্নয়ন 

প্রওল্প বাস্তবায়ন ওদরদঙ। এ ব প্রওল্প দেদলর োঁে শলল্প  

োঁশেদের উন্নয়দন উদিঔদযাগ্য অবোন রাঔদে েম 

দয়দঙ। 

বাাংাদেদলর দরলম শলল্প 

দরলম শলল্প বাাংাদেদলর এওটি ঐশেুবাী কৃশশভশত্তও 

কুটির শলল্প। গ্রাদমর েশরদ্র্ চনদকাষ্ঠীর ব্যািও ওম থাংস্থান 

সৃশষ্ট, োশরদ্র্ু শবদমাঘন, গ্রামীর্ আর্ থ-ামাশচও উন্নয়ন, 

মশাদের েমোয়ন  শনরািত্তা দবষ্ঠনী সৃশষ্ট,দবওারত্ব 

হ্রা, গ্রামীর্ মশাদেরদও অর্ননশেওভাদব  স্বাবম্বী 

ওরা চােীয় অর্ থনীশেদে অবোন রাঔার দেদত্র এ শলদল্পর 

ভূশমওা অনস্বীওায থ। বাাংাদেল দরলম উন্নয়ন দবাি থ এ 

শলদল্পর উন্নয়ন আর ত্বরাশিে ওরার দেু বাাংাদেদলর 

আনাদঘ-ওানাদঘ আবান িিী/আেল থ  দরলম িিী, ঘাওী 

শরয়াশরাং দন্টার স্থািন ওদর ৬.৫০ দের অশিও গ্রামীর্ 

েশরদ্র্ু চনদকাষ্ঠী ের্া মশাদেরদও এ ওাদচ ম্পৃি ওদর 

ওম থাংস্থাদনর মাধ্যদম চীশবওা অচথদন ায়ও ভূশমওা 

িান ওদর যাদে। বাাংাদেল দরলম দবাি থ  বাাংাদেল 

দরলম কদবর্া  প্রশলের্ ইন্পটিটিউে এবাং বাাংাদেল 

শল্ক ফাউদন্ডলন এই ৩টি াংস্থা এশওভূে দয় বাাংাদেল 

দরলম উন্নয়ন দবাি থ কঠিে দয়দঙ। দবাদি থ ২০১৬-১৭ অর্ থ 

বঙদর ২টি উন্নয়ন প্রওল্প ঘমান এবাং ৩টি নতুন প্রওল্প গ্রর্ 

ওরা দয়দঙ। এব প্রওদল্পর আোয় দরলম ঘাদর শবশভন্ন 

ওাদওৌলদর উির দরলম ঘাশ, োঁশে/শরারদের প্রশলের্ 

প্রোন  ি িান ামগ্রী রবরা ো’ াংগ্ররদ অর্ থায়ন 

ায়ো শেদয় আর্ থ-ামাশচও উন্নয়দন ভূশমওা রাঔদঙ। 

২০০৮-০৯ অর্ থবঙর দে ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর দফব্রুয়াশর, 

২০১৭ িয থন্ত রওাশর ঔাদে দরাকভৄি দরলম শিম, দরলম 

গুটি, দরলম সুো  ক্ষুদ্র্ ঋর্ প্রোন াংক্রান্ত েথ্যাশে ারশর্ 

৮.১০-এ  দেয়া দাঃ 

 

ারশর্ ৮.১০ �রওাশর ঔাদে দরাকভৄি দরলম শিম, দরলম গুটি, দরলম সুো  ক্ষুদ্র্ ঋর্ প্রোন াংক্রান্ত েথ্যাশে 
 

া দরাকভৄি দরলম শিম 

(োংখ্যা) 

দরলমগুটি 

(ে দওশচ) 

দরলমসুো 

(াচার দওশচ) 

ক্ষুদ্র্ঋর্প্রোন (ে োওায়) 

দরলমঘাশ দরলমোঁশে 

২০০৮-০৯ ৪.০৩ ১.৫৬ ০.৭৫ - - 

২০০৯-১০ ৫.৫০ ১.৪৭ ১.২৯ - - 

২০১০-১১ ৪.৬৭ ১.৭৬ ২.১৬ - - 

২০১১-১২ ৪.৪৩ ১.৮০ ২.৬৭ - - 

২০১২-১৩ ৪.৪৩ ১.২২ ১.৬৪ - - 
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া দরাকভৄি দরলম শিম 

(োংখ্যা) 

দরলমগুটি 

(ে দওশচ) 

দরলমসুো 

(াচার দওশচ) 

ক্ষুদ্র্ঋর্প্রোন (ে োওায়) 

দরলমঘাশ দরলমোঁশে 

২০১৩-১৪ ৪.১৭ ০.৯৮ ০.৬৬ শবেরর্ঃ২৩১.৩০ 

আোয়ঃ২০৫.৩৯ 

শবেরর্ঃ৪১.২৭ 

আোয়ঃ৩৬.১৮ 

২০১৪-১৫ ২.৬৫ ০.৫৬ ০.৬৪ শবেরর্ঃ২৩১.৩০ 

(ক্রমপশিে) 

আোয়ঃ ২০৬.০৭ 

(ক্রমপশিে) 

শবেরর্ঃ৪১.২৭ (ক্রমপশিে) 

আোয়ঃ৩৬.৪৮(ক্রমপশিে) 

২০১৫-১৬ 

 

৩.৮০ ১.৪৬ ০.১২ শবেরর্ঃ২৩১.৩০ 

(ক্রমপশিে) 

আোয়ঃ  ২১০.২০ 

(ক্রমপশিে) 

শবেরর্ঃ৪১.২৭ (ক্রমপশিে) 

আোয়ঃ৩৬.৮২(ক্রমপশিে) 

২০১৬-১৭*  ২.৪৭ ০.৫২ ০.৩৬ শবেরর্ঃ ২৩১.৩০ 

(ক্রমপশিে) 

আোয়ঃ  

২২২.১৩ 

(ক্রমপশিে) 

শবেরর্ঃ   ৪১.২৭ 

(ক্রমপশিে) 

আোয়ঃ ৩৭.০৯ 

(ক্রমপশিে) 

সূত্রঃ বস্ত্র  িাে মন্ত্রর্ায়।  *থেব্রুয়াশর,২০১৭ পর্ থন্ত। 

 

খ.িাে ঔাে 

িশরদবল বান্ধব িাে শলদল্পর প্রাদর িদে িােচাে 

দমাড়দওর বাধ্যোভও ব্যবার আইন-২০১০  শবশিমাা-

২০১৩ বাস্তবায়দনর মাধ্যদম অভুন্তরীর্ বাচাদর িাে  

িােচাে িদের ঘাশো বৃশির প্রদঘষ্টা দনয়া দয়দঙ। 

বেথমাদন িাে অশিেপ্তর ওর্তথও বাশ থও উন্নয়ন ওম থসূশঘ 

(এশিশি) এর আোয় উচ্চ ফনলী (উফলী) িাে  

িােবীচ উপিােন এবাং উন্নে িাে িঘন লী থও প্রওল্প 

জুাই, ২০১১ দে জুন, ২০১৭ দময়াদে দেদলর ৪৪টি দচার 

২০০টি উিদচায় বাস্তবাশয়ে ওরদঙ। িাে  িােিদের 

উপিােন ভে অভুন্তরীর্  আন্তচথাশেও ঘাশো  বাচার 

ভদের উির শনভ থরলী। এব ওারদর্ িাে  িােিদের 

উপিােন, রপ্তাশন  রপ্তাশন ভদের ব্যািও উঠা-নামা দয় 

র্াদও।  িাে অশিেপ্তর দে প্রাপ্ত েথ্য মদে ২০১৪-১৫ 

অর্ থবঙর দে দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত দেদল ওাঁঘািাে 

উপিােন, রপ্তাশন  রপ্তাশন ভদের শববরর্ী ারশর্ঃ ৮.১১ 

এবাং িােচাে িে উপিােন, রপ্তাশন  রপ্তাশন ভদের 

শববরর্ী ারশর্ ৮.১২-এ দেয়া দাঃ 

 

ারশর্ঃ ৮.১১ ওাঁঘািাে উপিােন, রপ্তাশন  রপ্তাশন ভদের শববরর্ 

(ও) ওাঁঘািােঃ 

বঙর উপিােন 

(ে দব) 

রপ্তাশন 

(ে দব) 

রপ্তাশন ভে 

দওাটি োওা দওাটি মাশওথন িার 

২০১৪-১৫ ৭৫.০১ ১০.০১ ৮১৬.৭৪ ১০.৪৮ 

২০১৫-১৬ ৭৫.৫৬ ১১.৩৭ ১০৫৪.৪০ ১৩.৫০ 

 ২০১৬-১৭ * 

 

৮৮.৮৯ ৭.৫৫ ৭২৭.৬৪ ৯.৩৩ 

উপঃ িাে অশিেপ্তর। দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত।  

ারশর্ঃ ৮.১২ িােচাে িে উপিােন, রপ্তাশন  রপ্তাশন ভদের শববরর্ 

(ঔ) িােচাে িেঃ 

বঙর উপিােন 

(ে দমঃ েন) 

রপ্তাশন 

(ে দমঃ েন) 

রপ্তাশন ভে 

দওাটি োওা দওাটি মাশওথন িার 

২০১৪-১৫ ৮.৬৫ ৮.১৮ ৫৬০২.১৬ ৭১.৮২ 

২০১৫-১৬ ৯.৬৩ ৭.৪২ ৫০৬১.৪৬ ৫৭.৮৫ 

২০১৬-১৭ 

 

৪.০৯ ৩.৩২ ২৫৬১.৫৫ ৩২.৮৪ 

উপঃ িাে অশিেপ্তর। দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত।  
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বাাংাদেল জুে শমস্ ওদি থাদরলন (শবদচএমশ) 

স্বািীন বাাংাদেল সৃশষ্টর ির ৮২টি িােও শনদয় বাাংাদেল 

িােও ওরদিাদরলন কঠিে য়। বেথমাদন শবদচএমশ’র 

শনয়ন্ত্রর্ািীন শম-ওারঔানার াংখ্যা দমাে ২৬টি। 

শবদচএমশর শমভদ প্রিানেঃ দশয়ান, স্যাশওাং, 

ওাদি থে ব্যাশওাং ক্লর্ উপিাশেে য়। এঙাড়া ওদয়ওটি 

িােওদ উন্নেমাদনর রপ্তাশনদযাগ্য িাদের সুো, শচজুে, 

ওেন ব্যাক, না থারী িে, ফাই ওভার ইেুাশে উপিাশেে 

য়। ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত 

শবদচএমশর আোর্ভি িােওভদর িােচাে িদের 

উপিােন দয়দঙ দমাে ০.৯৬ ে দমশেও েন, যা কে 

২০১৫-১৬ অর্ থবঙদর শঙ ১.১০ ে দমশেও েন। 

শবদচএমশ িােচাে িে রপ্তাশনর দেদত্র উদিঔদযাগ্য 

ভূশমওা িান ওদর র্াদও। ঘশে ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর 

দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত শবদচএমশর আোর্ভি িােচাে 

িদের রপ্তাশনর িশরমার্ ০.৬৩ ে দমশেও েন  রপ্তাশন 

আয় ৫১৪.৭৮ দওাটি োওা। ২০১৫-১৬ অর্ থবঙদর িােচাে 

িদের রপ্তাশনর িশরমার্  রপ্তাশন আয় শঙ যর্াক্রদম 

০.৮৫ ে দমশেও েন  ৬৫৪.৭৪ দওাটি োওা। এঙাড়া, 

২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত শবদচএমশ 

শম ওর্তথও স্থানীয় িােচাে দ্র্দব্যর শবক্রদয়র িশরমার্  

ভে যর্াক্রদম ০.১৫ ে দমশেও েন  ২০২.১০ দওাটি 

োওা, যা ২০১৫-১৬ অর্ থবঙদর শঙ যর্াক্রদম ০.৪৪ ে 

দমশেও েন  ৫০২.৭৮ দওাটি োওা। 

জুে িাইভারশশফদওলন প্রদমালন দন্টার (দচশিশিশ) 

বস্ত্র  িাে মন্ত্রর্াদয়র অিীদন প্রঘশে িােিে ামগ্রীর 

িালািাশল দবরওাশর উদযািাদের উচ্চ ভে াংদযাশচে 

উন্নেমাদনর বহুভৄঔী িাে িে ামগ্রী উপিােন  

বাচারচােওরদর্ ায়ো ওরার দেু ২০০২ াদর মাঘ থ 

মাদ জুে িাইভারশশফদওলন প্রদমালন দন্টার 

(দচশিশিশ) স্থাশিে য়। 

দচশিশিশ’রভখ্যওায থক্রমঃ 

 িাে  িাে িে ামগ্রী বহুভৄঔীওরদর্ দবরওাশর 

উদযািাদের উপাশেওরর্; 

 নতুন নতুন প্রযুশি াংগ্র  রবরা ওরর্; 

 উচ্চভে াংদযাশচে িাে িে ামগ্রী উপিােদন 

াশব থও দযাশকো প্রোন; 

 দবরওাশর উদযািাদের ভিন প্রাশপ্তর দেদত্র 

ব্যাাংদওর াদর্ াংদযাক স্থািদন দযাশকো প্রোন; 

 িাে িে ামগ্রী বাচারচােওরদর্ শবির্ন  প্রঘারর্া 

ভও ওায থক্রম। 

 

গ. বাাংাদেল রপ্তাশন প্রশক্রয়াওরর্ এাওার শবশনদয়াক 

িশরশস্থশে 

শলল্প ঔাদে দ্রুে শবওাদলর চন্য বাাংাদেল রপ্তাশন 

প্রশক্রয়াওরর্ এাওা ওর্তথিে দেদল ইশিদচি স্থািদনর 

মাধ্যদম দেশল শবদেশল শবশনদয়াক আকৃষ্টওরর্ দেদল শলল্প 

ঔাে শবওাদল াশব থও দযাশকো প্রোন ওদর আদঙ। 

বাাংাদেদল বেথমাদন দমাে ৮টি ইশিদচি (ঘট্ট্রগ্রাম, ঢাওা, 

মাংা, কুশমিা, ঈেরেী, উত্তরা (নীফামারী), আেমচী  

ওর্ থপৄী ইশিদচি) রদয়দঙ । দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত দেদলর  

ইশিদচিভদ ব থদমাে  ৫৮৭টি শলল্প প্রশেষ্ঠানদও শলল্প 

স্থািদনর অনুদমােন প্রোন ওরা দয়দঙ েন্দধ্য ৪৫৯ টি শলল্প 

প্রশেষ্ঠান উপিােনরে এবাং ১২৮টি শলল্প প্রশেষ্ঠান 

বাস্তবায়দনর শবশভন্ন িয থাদয় রদয়দঙ। উপিােনরে শলল্প 

প্রশেষ্ঠাদনর মদধ্য ঘট্টগ্রাম ইশিদচদি ১৭২টি, ঢাওা ইশিদচদি 

১০২টি, কুশমিা  ইশিদচদি ৪১টি, উত্তরা ইশিদচদি ১২টি, 

মাংা ইশিদচদি ২০টি,  ঈেরেী ইশিদচদি ১৫টি, ওর্ থপৄী 

ইশিদচদি ৪৮টি এবাং আেমচী ইশিদচদি ৪৯টি শলল্প 

প্রশেষ্ঠান উপিােনরে রদয়দঙ।  

বাাংাদেদলর ইশিদচিভদ দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত দমাে 

শবশনদয়াক দয়দঙ ৪,২১৫.৭৩ শমশয়ন মাশওথন িার।  

বাশ থও ওম থম্পােন চুশি অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্ থ বঙদর 

শবশনদয়াদকর েুমাত্রা শনি থারর্ ওরা দয়দঙ ৩০০ শমশয়ন 

মাশওথন িার। ঘশে অর্ থবঙদরর প্রর্ম ৮ মাদ প্রকৃে 

শবশনদয়াক দয়দঙ ২১৬.৯৫ শমশয়ন মাশওথন িার। 

দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত ইশিদচিভ দে ক্রমপশিে 

রপ্তাশনর িশরমার্ ৫৭.০৪ শবশয়ন মাশওথন িার। ২০১৬-১৭ 

অর্ থ বঙদর রপ্তাশনর েুমাত্রা শনি থারর্ ওরা দয়দঙ ৬,২০০ 

শমশয়ন মাশওথন িার। এ েুমাত্রার শবিরীদে দফব্রুয়াশর, 

২০১৭ িয থন্ত  ইশিদচিস্থ শলল্প প্রশেষ্ঠান দে রপ্তাশনর 

িশরমার্ ৪,২২৪.৪৪ শমশয়ন মাশওথন িার। ওম থাংস্থাদনর 

সুদযাক সৃশষ্টর মাধ্যদম দবিচার আোিীন ইশিদচিভ 

দেদলর আর্ থ ামাশচও উন্নয়দন গুরুত্বপূর্ থ ভূশমওা িান ওদর 

আদঙ। দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত দবিচার আোিীন 

ইশিদচদির শলল্প প্রশেষ্ঠানভদ ব থদমাে ৪,৬৩,৫৪৮ চন 

বাাংাদেলীর প্রেুে ওম থাংস্থাদনর সুদযাক সৃশষ্ট দয়দঙ, 

েন্দধ্য ৬৪ লোাংল নারী। ারশর্ ৮.১৩-এ দফব্রুয়াশর, ২০১৭ 

িয থন্ত দেদলর শবশভন্ন প্রশক্রয়াওরর্ অঞ্চদর ঘা  শলল্প 

প্রশেষ্ঠাদনর াংখ্যা, শবশনদয়াক ব্যয়, রপ্তাশন  ওম থাংস্থান 

াংক্রান্ত েথ্য দেঔাদনা দাঃ 
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ারশর্ ৮.১৩ ইশিদচি শভশত্তও শলল্প প্রশেষ্ঠাদনর াংখ্যা, শবশনদয়াক, রপ্তাশন  ওম থাংস্থাদনর শববরর্ 

 

ইশিদচিভদর নাম 
শলল্প প্রশেষ্ঠাদনর াংখ্যা শবশনদয়াক 

 (শমশয়ন মাশওথন িার) 
রপ্তাশন 

 (শমশয়ন মাশওথন িার) 
ওম থাংস্থান 
 (চন) উপিােনরে বাস্তবায়নািীন 

ঘট্টগ্রাম ইশিদচি ১৭২ ১২ ১৫২০.১৯ ২৫৬৬০.৩৪ ১৯৩৮৬৯ 

ঢাওা ইশিদচি ১০২ ৯ ১২৬৯.৪৬ ২১৮৬৩.৯৯ ৮৮৫৭৮ 

কুশমিা ইশিদচি ৪১ ৩০ ২৬৭.৯২ ১৯০১.৯২ ২৫৬০৭ 

দমাাংা ইশিদচি ২০ ১৬ ৪৫.৭৬ ৪৭২.২২ ১৯২৬ 

উত্তরা ইশিদচি ১২ ১০ ১৩২.২৯ ৪৯৫.০৩ ২২৬৯১ 

ঈেরেী ইশিদচি ১৫ ১৮ ১০৫.৮৫ ৫১৬.৬২ ৮০৮৩ 

আেমচী ইশিদচি ৪৯ ১৭ ৪০৭.২৭ ২৬৫৮.৫৩ ৫৩১১৮ 

ওর্ থপৄী ইশিদচি ৪৮ ১৬ ৪৬৭.০০ ৩৪৭৩.২৬ ৬৬৭৯৬ 

দমাে ৪৫৯ ১২৮ ৪২১৫.৭৩ ৫৭০৪১.৯১ ৪৬৩৫৪৮ 
উপঃ দবিচা  

 

ারশর্ ৮.১৪-এ দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত ইশিদচদি িে শভশত্তও শলল্প প্রশেষ্ঠাদনর াংখ্যা, শবশনদয়াক  ওম থাংস্থান দেঔাদনা দাঃ 
 

ারশর্ ৮.১৪ ইশিদচদি িে শভশত্তও শলল্প প্রশেষ্ঠাদনর াংখ্যা, শবশনদয়াক  ওম থাংস্থান 

 

ক্রশমও নাং- উপিাশেে িদের নাম শলল্প প্রশেষ্ঠাদনর াংখ্যা 
শবশনদয়াক 

 (শমশয়ন মাশওথন িার) 
ওম থাংস্থান 
 (চন) 

1.  দিালাও শলল্প ১১৪ ১৫৩৫.৩৯ ২৬৯৯৪০ 

2.  কাদম থন্টস্ এুাদক্সশরচ ৮৯ ৫৪৭.২২ ২৫৬৮৪ 

3.  দেক্সোই ৪০ ৬২৮.৭৮ ২৬৪৮৭ 

4.  নীে কাদম থন্টস্  অন্যান্য বস্ত্র শলল্প ৩৫ ৩২২.৩৬ ৩৪৪৬৬ 

5.  জুো  ঘামড়াচাে শলল্প ৩৩ ২৫২.৪১ ৩৬৬৯৩ 

6.  দেশর োদয় ১৮ ৮৭.৭১ ৭৯৭৬ 

7.  ইদওশেও  ইদওেশনক্স িে ১৮  ১৫০.৬০ ৪৩৬৬ 

8.  প্লাশেও দ্র্ব্য ১৪ ৬১.৪৪ ৫১৭১ 

9.  িােব শলল্প ১৩ ৫২.৬৮ ২৮৩৭ 

10.  োব্য ১০ ৮০.৯৩ ১১৭৯৯ 

11.  দবা ঔাে ৯ ৪৫.৩২ ৯২২ 

12.  কৃশচাে শলল্প ৮ ৪.০৯ ১৫৭ 

13.  টুশি ৬ ৬০.৩২ ৮৪২৬ 

14.  দওশমওুা শলল্প ৬ ২২.০০ ৫৫১ 

15.  আবাবিত্র ৩ ৪৯.২০ ১৭০২ 

16.  দমাড়ও ামগ্রী ৩ ২.২০ ১৪৬ 

17.  শবদ্যুপ শলল্প ২ ১০০.৩০ ১২৯ 

18.  রশল ২ ১১.২৪ ৫০৭ 

19.  দোে থ িে ২ ৯.০৯ ৫৩৫ 

20.  শফশলাং রী  কফ োফ্ট ১ ৪০.৬৯ ৯৯৪ 

21.  দঔনা ১ ২৮.৭৪ ৩১২৯ 

22.  শবশবি ৩২ ১২৩.১১ ২০৯৩১ 

ব থদমাে ৪৫৯ ৪২১৫.৭৩ ৪৬৩৫৪৮ 

ারশর্ ৮.১৫-এ ২০০৮-০৯ অর্ থবঙর দে ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর  দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত ইশিদচি শবশনদয়াক  রপ্তাশনর িশরমার্ 

দেঔাদনা দাঃ 

ারশর্ ৮.১৫- ইশিদচদি শবশনদয়াক  রপ্তাশনর িশরমার্ 

 (শমশয়ন মাশওথন িার) 

ইশিদচি 

 

 

২০০৮-০৯ 

 

২০০৯-১০ 

 

 

২০১০-১১ 

 

২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ * 

ঢাওা 

 

শবশনদয়াক ৩০.৩৯ ৬৪.৩৮ ৭২.৩৮ ৭৭.১৭ ৬৮.৪৫ ১২৫.৭৯ ৮৪.০২ ৮০.৬৩ ৪৭.৪৬ 
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মাংা 

 

শবশনদয়াক ০.৯৬ ০.০১ ০.৭৭ ০.০৮ ৩.৫২ ৫.১০ ৮.২৭ ১৮.৯৮ ৪.৬৭ 

রপ্তাশন ৭.০৬ ৭.২৯ ২৭.৯৩ ৫৪.২৪ ৭৪.১০ ৭৭.২৮ ৮৪.২৬ ৭৪.৬৬ ৩৩.১৬ 

কুশমিা শবশনদয়াক ৮.২০ ২০.৪৪ ৩৬.২৬ ২০.০৭ ২১.০৬ ২৩.৩৯ ২৩.৪১ ৩০.১৮ ১৩.২৪ 

রপ্তাশন ৯৫.৮৫ ৯৫.৩৪ ১৪৫.৪৬ ১৪৮.৩৬ ১৭৬.৯৩ ২০৯.৪১ ২৭৪.৬৩ ৩০৮.৩৩ ২২০.৩১ 

উত্তরা 

 

শবশনদয়াক ০.১৭ ১.৬৯ ১১.৯৮ ৫.৯৭ ২০.৬২ ১৭.২৭ ১৯.৮৯ ৩৩.৫৩ ১৮.২৭ 

রপ্তাশন ০.২৪ ১.৯০ ৬.৭৭ ১৬.০৩ ২০.৩৮ ৩৩.২২ ৮৭.৯৯ ১৮৮.৮০ ১৩৯.৫২ 

ঈেরেী 

 

শবশনদয়াক ১৪.০৪ ১২.২১ ২১.৪০ ১৭.৮৫ ৫.১২ ৩.১৫ ৫.৪২ ১৫.১১ ৯.৩২ 

রপ্তাশন ০.৭৯ ৭.৫৪ ২৫.৯৬ ৪১.৫৩ ৫৫.৭১ ৯৩.১৬ ১০৮.২৬ ১১৪.৭৪ ৬১.৮৬ 

আেমচী 

 

শবশনদয়াক ২১.০৭ ২৬.১৭ ৩৭.০৫ ৩৪.৫৫ ২৯.৯৯ ৭৩.৭৫ ৪৮.৫১ ৫৪.৭০ ৩৬.০৯ 

রপ্তাশন ৬০.১৩ ১০৩.৬৫ ১৬৪.৬৮ ২০৭.৩২ ২৭৪.১০ ৩৮৬.২০ ৪৬৭.৪০ ৫৬২.৯০ ৪০৭.৩০ 

ওর্ থপৄী শবশনদয়াক ২৭.৯০ ৩৯.৫৮ ৪৭.৫৬ ৮১.৮৩ ৪৫.৯৩ ৪৪.৬৭ ৬৪.৮১ ৬০.৫১ ৩৩.৯৬ 

রপ্তাশন ৩৯.১৩ ৫৬.৮১ ১৩৮.১৬ ২৪৫.০৫ ৩৭৯.৬১ ৫২৬.৮৫ ৭০৯.৭৪ ৮২৩.২৮ ৫৪৪.৭৫ 

সূত্রঃ দবিচা, * দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত 

এ যাবে ইশিদচিভদ চািান, দওাশরয়া, ঘীন, োইয়ান, 

মাদয়শলয়া, ইদদাদনশলয়া, শাংকাপর, যুিরাষ্ট্র, যুিরাচু, 

চাম থানী, ফ্র্ান্প, ইোী, সুইদিন, দনোরোন্ড, াংযুি আরব 

আশমরাে, ভারে, িানামা, িাশওস্তান, অদষ্ট্রশয়া, 

আয়ারোন্ড, তুরস্ক, ইউদক্রন, দিনমাওথ, কুদয়ে, রুমাশনয়া,  

িতুথকা, মাল থা িীিপি, শ্রীাংওা, দবশচয়াম, শিটিল 

ভাশচথন আইোন্ড, মশরলা, মান, ওুামন আইোন্ড, 

ওানািা, দেন, মাো  বাাংাদেল ৩৭টি দেল 

শবশনদয়াক ওদরদঙ। 

দেদলর ইশিদচিভ রপ্তাশন বহুভঔীওরদর্  ববশঘত্রায়দন 

শবদল ভূশমওা িান ওদর আদঙ। বেম থাদন দেদলর 

ইশিদচিভদ ইদওশেও  ইদওেশনক্স িে, কাশড়র 

যন্ত্রাাংল (শনলান, েদয়াো,শদনা কাশড়র), দমাবাই দফাদনর 

যন্ত্রাাংল, ওুাদমরা দন্প  িাে থ, শবদ্যুপ, বাইাইদও, 

ব্যাোরী, কফ োফে, জুো  জুোর এক্সদাশরচ, 

দেক্সোই, এনাশচথ দশভাং বাল্ব, আবাবিত্র, োঁব্য, ব্যদে 

প্রুফ চুাদওে, ওদমটিও  শউি মাস্ক, ঘলমা, দঔনা, 

দিালাও, উইক,  শঘরুশন, ওম, আইোল, িােচাে দ্র্ব্য, 

দমদি, ঘাশবর শরাং ইেুাশে িে উপিাশেে দে। 

দবরওাশর শবশনদয়াদক এ িয থন্ত ৬টি ইশিদচদি প্রায় ২৯০ 

দমকায়াে শবদ্যুপ উপিােন চুশি স্বােশরে দয়দঙ। এদের 

মদধ্য ‘ইউনাইদেি িায়ার দচনাদরলন  শিশেশবউলন 

দওাম্পাশন শশমদেি’ ঢাওা ইশিদচি ঘট্টগ্রাম ইশিদচদির 

শলল্প প্রশেষ্ঠানভদ শনরবশেন্ন শবদ্যুপ রবরা ওরদঙ। 

ওুািাশটি শবশল্ডাং অব দবিচা প্রওদল্পর আোয় ঘট্টগ্রাম 

ইশিদচদি ৭৫ শওদায়াে দাার প্যাদন এবাং রাস্তায় 

৭৮৫টি দাার াইে স্থািন ওরা দয়দঙ। োঙাড়া ঢাওা  

ঘট্টগ্রাম ইশিদচদি এনভায়রনদমন্ট োব, দবরওাশর 

উদযাদক আেমচী, ওর্ থপৄী, ঘট্টগ্রাম  কুশমিা ইশিদচদি 

িাশন িশরদলািনাকার (WTP) ঘা  ওরা দয়দঙ। 

ওারঔানাভদর বচথু  ব্যবস্থা শনয়শমে েোরশও ওরার চন্য 

৩০ চন িশরদবল ওাউশন্পর শনদয়াক প্রোন ওরা দয়দঙ। 

ইশিদচদির শলল্প প্রশেষ্ঠাদন ওম থরে শ্রশমওদের ন্যুনেম 

মজুশর ২০১৩ াদ ৬৭ লোাংল বৃশি ওরা দয়দঙ। শ্রম 

িশরদবল উন্নয়দনর দেু ৬০ চন দাস্যা ওাউশন্পর 

শনদয়াক প্রোন ওরা দয়দঙ। মাশও-শ্রশমও শবদরাি 

শনষ্পশত্তদে ৮টি ইশিদচদির চন্য ৩ চন ওশন্পশদয়ের 

(মীমাাংাওারী) এবাং ৩ চন আরশবদেোর (াশলওারী) 

শনদয়াক প্রোন ওরা দয়দঙ। বাাংাদেল ইশিদচি শ্রম আইন 

শব-২০১৬ মান চােীয় াংদে িাদলর ওায থক্রম 

প্রশক্রয়ািীন রদয়দঙ। শিশচো বাাংাদেল কড়ার দেু 

ও ইশিদচদি প্রদ অদোদমলন শদষ্টম (Online 

Export & Import Permit, Bill Collection, Work 

Permit, Pay Roll Management etc.)� ঘা  ওরা 

দয়দঙ। শভশি ওনফাদরশন্পাং শদষ্টম , ইনোর-এশক্টভ 

(Interactive)�দয়বাইে, ইশিদচিভদ Wi-Fi স্থািন 

এবাং Remote Communication Electrical 

Metering System স্থািদনর ওায থক্রম ম্পন্ন দয়দঙ। 

োঙাড়া ইশিদচি এবাং ইশিদচদি ওম থরে শবদেশল 

নাকশরওদের শনরািত্তার স্বাদর্ থ ইশিদচিভদ CCTV 

Surveillance System� প্রবেথন এবাং Automated 

Access Control Gate স্থািদনর ওায থক্রম ম্পন্ন দয়দঙ।  

ন্ডন শভশত্তও FDI�ম্যাকাশচন The Financial Times�

এর চশরদি ঘট্টগ্রাম ইশিদচি শবদের ৭০০ টি ইদওাদনাশমও 

দচান এর মদধ্য Cost Effective Zone category-দে 
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র্তেীয় স্থান এবাং Best Economic Potential 2010-

2011 category-দে ঘতুর্ থ স্থান অশিওার ওদরদঙ (FDI�

ম্যাকাশচন, জুন-জুাই’১০ াংস্করর্)। ঘট্টগ্রাম ইশিদচি 

ন্ডন শভশত্তও FDI�ম্যাকাশচন The Financial Times 

এর চশরদি FDI Global Free Zone of the future 

2012/2013 ওুাকােশরদে নবম স্থান অচথন ওদরদঙ। 

ঘ. অন্যান্য শলল্প  

ি শলল্প 

স্বািীনো অচথদনর ির বাাংাদেদল ি প্রাশপ্ত ভে 

আমোশনর ির শনভ থরলী শঙ, ফদ অদনও উচ্চ ভদে 

চনকর্দও ি ক্রয় ওরদে দো। বাাংাদেল বেথমাদন 

দেদলর ঘাশোর প্রায় ৯৮ লোাংল ি দেদল উপিাশেে 

য়। বেথমাদন শুদৄমাত্র শওছু াইদেও দপ্রািাক্ট  (োি 

বাদয়াশশমার দপ্রািাক্ট, এশন্টওুান্পার ড্রাক, ভুাওশন 

ইেুাশে) আমোশন ওরা য়।  বাাংাদেল ইদোমদধ্য ি 

আমোশনওারও দেল দে রপ্তাশনওারও দেদল িশরর্ে 

দয়দঙ এবাং ারা শবদে বাাংাদেদলর ি সুনাম অচথন 

ওদরদঙ। বেথমাদন বাাংাদেদলর ৫৪ টি ি উপিােনওারী 

প্রশেষ্ঠান শবশভন্ন প্রওাদরর ি  দির ওাঁঘামা উন্নে 

শবদের ইউদরাি  আদমশরওা ১২৭টি দেদল রপ্তাশন 

ওরদঙ এবাং রওাদরর াশব থও দযাকীোয় ি রপ্তাশনর 

িশরমার্ উত্তদরাত্তর বৃশি িাদে। দেদল ২৬৭টি এদাপ্যাশর্ও 

ি উপিােনওারী প্রশেষ্ঠান বঙদর ২৬,৯১০ িাদন্ডর প্রায় 

২,২৪৭.০৫ দওাটি োওার ি উপিােন ওরদঙ। ারশর্ 

৮.১৬-এ দেদলর ি রপ্তাশনর শঘত্র তুদ িরা দাঃ 

 

ারশর্ ৮.১৬ স্থানীয়ভাদব প্রস্তুেকৃে ি  দির ওাঁঘামাদর রপ্তাশন 

    (দওাটি োওায়) 

বঙর প্রস্তুেকৃে ি দিরওাঁঘামা দমাে রপ্তাশন দয ওয়টি দেদল রপ্তাশন য় (াংখ্যা) 

২০০৯ ৩৩৫.২১ ১১.৯৬ ৩৪৭.১৭ ৭৩ 

২০১০ ৩২৭.৪৩ ৫.১২ ৩৩২.৫৫ ৮৪ 

২০১১ ৪২১.২২ ৪.৯৩ ৪২৬.১৫ ৮৭ 

২০১২ ৫৩৯.৬২ ১১.৬০ ৫৫১.২২ ৮৭ 

২০১৩ ৬০৩.৮৭ ১৬.০৬ ৬১৯.৯৩ ৮৭ 

২০১৪  ৭১৪.২০ ১৯.০৭ ৭৩৩.২৭ ৯২ 

২০১৫ ৮১২.৫০ ১৯৫.৫৮ ১০০৮.০৮ ১১৩ 

২০১৬ ২২৪৫.৬০ ১.৪০ ২২৪৭.০৫ ১২৭ 

উপঃ ি প্রলান অশিেপ্তর। 

 

ঙ. শলল্প ায়ও প্রশেষ্ঠানভদর ওায থক্রম   

বাাংাদেল েুান্ডাি থ এন্ড দেশোং ইন্পটিটিউলন 

(শবএটিআই) 

শবএটিআই দেদলর এওমাত্র চােীয় মান াংস্থা। 

শবএটিআই এর ভ োশয়ত্ব িদের চােীয় মান প্রর্য়ন, 

িদের িরীের্,গুর্কেমাদনর াটি থশফদওলন, ম্যাদনচদমন্ট 

শদেম াটি থশফদওলন এবাং ারা দেদল দমদোশচ  

ওুাশদিলন াশভ থ প্রোন।  

শবএটিআই ওর্তথও ২০১৬-১৭ অর্ থ বঙদরর (দফব্রুয়াশর, 

২০১৭) িয থন্ত দমাে ৪৪৪টি ভ্রাম্যমার্ আোে  ৬২৩টি 

াশভ থোন্প েীম িশরঘানার মাধ্যদম দমাে ৯৩২টি মামা 

োদয়র ওরা য় এবাং ঠিও চন  িশরমাি 

শনশিেওরদর্ দমাে ৩৩৩টি ভ্রাম্যমার্  আোে  ২০৪টি 

াশভ থোন্প েীম িশরঘানার মাধ্যদম ৮৭৮টি মামা োদয়র 

ওরা য়। এ ও মামায় ব থদমাে ৩৪৮.৫২ ে োওা  

চশরমানা আোয় ওদর উি অর্ থ রওাশর দওাাকাদর চমা 

দেয়া দয়দঙ। 

শবএটিআই এর শবশভন্ন োবদরেশর ভারদের National 

Accreditation Board for Testing Laboratories 

(NABL)� দর্দও অুাশক্রশিদেলন অচথন ওদরদঙ। 

শবএটিআই‘র দপ্রািাক্ট াটি থশফদওলদনর আোয় অদক্টাবর, 

২০১৪ াদ ১৪টি িদের চন্য ভারদের National 

Accreditation Board for Certification Body 

(NABCB)� দর্দও অুাশক্রশিদেলন িায়া দকদঙ। 

শবএটিআই'র উদিশঔে োবগুদার ওায থক্রম ভারদের 

NABL�দর্দও দন্তাচনও য়ায় আকামী ১৪ জুন, ২০১৭ 

োশরঔ িয থন্ত অুাশক্রশিদেলন এর দময়াে বৃশি ওরা য়। 

বেথমাদন দমাে অুাশক্রশিদেি িদের াংখ্যা ২৭টি এবাং 

প্যারাশমোদরর াংখ্যা ১৬১টি। এঙাড়া Norwegian 

Accreditation�  Bangladesh Accreditation 

Board (BAB)� দযৌর্ভাদব শবএটিআই'র এর National 

Metrology Laboratories (NML)� এর ৬টি োবদও 

কে ২৬ নদভম্বর, ২০১৩ োশরদঔ অুাশক্রশিদেলন প্রোন 

ওদরদঙ। শবএটিআই-এর Management System 

Certification Scheme (MSCS)� এর ওায থক্রম 

নরদয়শচয়ান অুাশক্রশিদেলন বশি ওর্তথও অুাশক্রশিদেলন 
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দিদয়দঙ। শবএটিআই দর্দও এ িয থন্ত শবশভন্ন প্রশেষ্ঠাদনর 

অনুকূদ দওায়াশটি ব্যবস্থািনার চন্য ISO 9001,িশরদবল 

ব্যবস্থািনার চন্য ISO 14001� এবাং ঔায শনরািত্তা 

ব্যবস্থািনার চন্য ISO 22000� এর উির ৪০টি 

Management System Certificate� প্রোন ওরা 

দয়দঙ। বেথমাদন ISO�নে প্রাশপ্তর চন্য আর দবলশওছু 

প্রশেষ্ঠাদনর আদবেন প্রশক্রয়ািীন আদঙ। 

শদে  বশরলা শবভাদক শবএটিআই'র অশফ-ওাম-

োবদরেশর স্থািনপূব থও ওায থক্রম শুরু ওরা দয়দঙ এবাং 

ফশরেপর, কুশমিা, রাংপর, ওক্সবাচার  ময়মনশাং  

দচায় শবএটিআই-এর অশফ-ওাম-োবদরেশর স্থািদনর 

চন্য প্রওল্প গ্রর্পূব থও ইদোমদধ্য ওাচ শুরু ওরা দয়দঙ। 

চাম থানীর GIZ এর আশর্ থও ায়োয় শবএটিআইদে এওটি 

আদৄশনও Energy Efficient Testing�োব স্থািন ওরা 

দয়দঙ। 

'Modernisation and Strengthening of BSTI' 

লী থও প্রওদল্পর আোয় ৩টি আদৄশনও মাদনর োবদরেশর 

স্থাশিে দে। এঙাড়া শচশব এর অর্ থায়দন ২টি প্রওদল্পর 

আোয় শবএটিআই এর প্রিান ওায থাদয় CNG Mass 

Vertification Laboratory এবাং JDCF ভবদনর ৬ষ্ঠ 

োয় Chemical Metrology Laboratory (CML)�

স্থাশিে দে।  

দিদেন্ট, শিচাইন  দেিমাওথ অশিেপ্তর (শিশিশিটি)  
 

এওটি শবদলাশয়ে রওাশর াংস্থা শদদব দিদেন্ট, 

শিচাইন  দেিমাওথ অশিেপ্তর (শিশিশিটি) বাাংাদেদলর 

দমিাম্পে শবয়ও ওায থক্রম িশরঘানা ওদর র্াদও। নতুন 

নতুন আশবষ্কার  উদ্ভাবদনর চন্য দিদেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর, নতুন 

 দমৌশও ইন্ডাশিয়া শিচাইন শনবন্ধন, দেিমাওথ  

াশভ থ মাওথ শনবন্ধন, দভৌকশও শনদে থলও িদের শনবন্ধন 

দমিাম্পে শবয়ও অন্যান্য ওায থাবী এ অশিেপ্তর 

িশরঘানা ওদর র্াদও। দিদেন্ট  শিচাইন আইন, ১৯১১ 

এবাং দিদেন্ট  শিচাইন শবশিমাা, ১৯৩৩ দমাোদবও 

দিদেন্ট মঞ্জুর  ইন্ডাশিয়া শিচাইন শনবন্ধন ওরা য়। 

দেিমাওথ আইন, ২০০৯ (দেিমাওথ াংদলািনী আইন, ২০১৫) 

 দেিমাওথ শবশিমাা, ২০১৫ দমাোদবও দেিমাওথ  

াশভ থ মাওথ শনবন্ধন ওরা য়। দভৌকশও শনদে থলও িে 

(শনবন্ধন  সুরো) আইন, ২০১৩  দভৌকশও শনদে থলও 

িে (শনবন্ধন  সুরো) শবশিমাা, ২০১৫ দমাোদবও 

দভৌকশও শনদে থলও িদের শনবন্ধন এ অশিেপ্তদর ওরা 

যায়। দমিা ম্পদের গুরুত্ব  োপিয থ এবাং শলদল্পান্নয়দন এর 

ভূশমওা চনািারদর্র মাদছ ঙশড়দয় দেয়ার দেু প্রশে 

বঙর ২৬ এশপ্র পৃশর্বীর অন্যান্য দেদলর ন্যায় বাাংাদেদল 

শবে দমিাম্পে শেব উেযাশিে য়। SDG 

(Sustainable Development Goal)-এর� Goal 9 এ 

দমিাম্পেদও অন্তর্ভ থি ওরা দয়দঙ। 

জুাই, ২০১৬ দে দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত দেশল-শবদেশল 

শমদ দিদেন্ট, শিচাইন, দেিমাওথ  াশভ থমাওথ এবাং 

দভৌকশও শনদে থলও িদের দমাে েরঔাস্ত প্রাশপ্ত াংখ্যা 

যর্াক্রদম ২৫০টি, ৮৯৮টি, ৬৭৭২টি  ১১টি। এর মদধ্য 

শনষ্পশত্ত ওরা দয়দঙ যর্াক্রদম ৬০টি, ৪৬০টি, ২১৫৩টি এবাং 

১টি। বেথমাদন অশিেপ্তদর নতুন দিদেন্ট আইন  নতুন 

ইন্ডাশষ্ট্রয়া শিচাইন আইন চূড়ান্তওরদর্র অদিোয় রদয়দঙ।  

নন-ট্যাক্স দরশভশনউ ঔাদে ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর দফব্রুয়াশর, 

২০১৭ িয থন্ত এ অশিেপ্তদরর আয় প্রায় ১১.১৭ দওাটি োওা যা 

কে ২০১৫-১৬ অর্ থ বঙদর এওই মদয় শঙ ৯.৭১ দওাটি 

োওা। উদিখ্য, অশিেপ্তদরর ২০১৪-১৫ অর্ থ বঙদর দমাে 

রাচস্ব আয় শঙ ১৪.২৪  দওাটি োওা এবাং ২০১৫-১৬ অর্ থ 

বঙদর দমাে রাচস্ব আয় শঙ ১৬.১৭ দওাটি োওা।  

প্রিান বয়ার িশরেল থদওর ওায থায় 

বাাংাদেদল শবশভন্ন স্থাদন ও-ওারঔানায় স্থাশিে বয়াদরর 

াদর্ াংশিষ্ট চান-মাদর শনরািত্তা শনশিে ওরার দেু 

বয়ার িশরেল থনপূব থও নেিত্র প্রোন এবাং বয়ার 

মাশওদেরদও প্রদয়াচনীয় উিদেল প্রোন ওরা অত্র েপ্তদরর 

প্রিান োশয়ত্ব। ািারর্ে ও শলল্প ওারঔানাই বয়ার 

ব্যবার ওদর র্াদও। েন্দধ্য োি-শবদ্যুপ দওন্দ্র, দওশমওুা 

দওাম্পাশন, ার-ওারঔানা, ওাকচও, শঘশনও, ি 

প্রস্ত্ত্তে ওারঔানা, জুে শম, ওেন শম, দেক্সোই শম  

কাদম থন্ট ফুাক্টরী ইেুাশে উদিঔদযাগ্য। বয়ার শভশত্তও 

শলল্প ওারঔানায় বয়ার এওটি প্রিান যন্ত্র বা প্রার্ স্বরূি। 

শলল্প ওারঔানার বয়াদরর শনরািে ঘানা শনশিে  

বয়াদরর াদর্ াংশিষ্ট চান-মাদর শনরািত্তা শনশিে 

ওরার দেু অত্র েপ্তর উদিঔদযাগ্য অবোন দরদঔ আদঙ ।  

দেদল শবশভন্ন ওারঔানায় ব্যবহৃে অশিওাাংল বয়ারই 

শবদেল দর্দও আমোশন ওরা য়। দেদল দঙাে আওাদরর  

স্বল্প ঘাদির বয়ারভ বেশর য়। এ েপ্তর দেশলয় বয়ার 

প্রস্তুেওারী প্রশেষ্ঠানভদও ওাশরকশর ায়ো শেদয় আদঙ 

এবাং বয়ার প্রস্তুেওাীন মদয় িশরেল থনওারী ওর্তথিে 

শদদব ওাচ ওরদঙ ।  

২০১৬-১৭ অর্ থবঙদর দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত দমাে ৩,০৮৯টি 

বয়ার িশরেল থনপূব থও নবায়ন নে প্রোন, ৪২৪টি বয়ার 

দরশচদষ্ট্রলন প্রোন, ১৭২টি স্থানীয়ভাদব বেরীকৃে বয়ার 
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িশরেল থনপূব থও নেিত্র প্রোন এবাং ২৪৭ চন বয়ার 

িশরঘারও প্রার্ীদও বয়ার িশরঘারও দযাগ্যো নে প্রোন 

ওরা দয়দঙ। বশর্ থে মদয় ৩.০৪ দওাটি োওা রাচস্ব আোয় 

ওরা দয়দঙ। 

বাাংাদেল এুাদক্রশিদেলন দবাি থ (শবএশব) 

দেলীয়  বহুচাশেও শবশভন্ন িরীোকার, নেপ্রোনওারী 

াংস্থা, িশরেল থন াংস্থা, প্রশলের্ প্রশেষ্ঠান বা ব্যশিদও 

এুাদক্রশিদেলন নে প্রোদনর চন্য বাাংাদেল 

এুাদক্রশিদেলন দবাি থ কঠিে য়। শবএশব চােীয় মান 

অবওাঠাদমা উন্নয়দনর দেু (Quality 

Infrastructure),াজুয্য শনরূিন িিশে Conformity 

Assessment�প্রশেষ্ঠা ওদর দেদল উপিাশেে িে  দবার 

মাদনান্নয়ন, দভািার অশিওার প্রশেষ্ঠা এবাংব্যবা বাশর্দচুর 

ম্প্রারর্ ের্া দেদলর াশব থও উন্নয়দন শবএশব ওায থওর 

ভূশমওা িান ওদর আদঙ। শবএশব ইদোমদধ্য দেলীয়  

বহুচাশেও দওাম্পানীর ৩৯টি দেশোং, ৫টি ওুাশদিলন 

োবদরেশর  ১টি দমশিদও োবদরেশর, ২টি নে 

প্রোনওারী াংস্থা  ১টি িশরেল থন প্রশেষ্ঠানদও যর্াযর্ 

প্রশক্রয়ায় েমো ভোয়দনর (Assessment) মাধ্যদম 

আন্তচথাশেও মান অনুাদর এুাদক্রশিদেলন প্রোন ওদরদঙ। 

ফদ দেদলর িরীোর ওায থক্রদমর িশরশি  েমো বৃশি 

িাদে যা দেদলর রপ্তাশন েমো বৃশিদে ায়ও ভূশমওা 

িান ওরদঙ। শবএশব শবকে দ্যই বঙদর শবশভন্ন আন্তচথাশেও 

মাদনর ISO 15189, ISO/IEC 17025, 17020, 

17021, 17024, 17043� উির ৮টি অুাদর প্রশলের্ 

দওা থ এবাং ১৪টি অন্যান্য ওাশরকশর শবয় শভশত্তও 

প্রশলেদর্র আদয়াচন ওদরদঙ। এ ও প্রশলেদর্ দওাদ থ 

দমাে ৫০০ চন প্রশলের্ার্ী অাংলগ্রর্ ওদর দেদলর মান 

অবওাঠাদমা উন্নয়দন অবোন রাঔদঙন। শবএশব 

এুাদক্রশিদেলন দবা প্রোন  প্রশলের্ প্রোদনর মাধ্যদম 

কে অর্ থ বঙদর প্রায় ৯০ ে োওা আয় ওদরদঙ। ভশবষ্যদে 

শবএশব’র ওম থিশরশি শবস্তৃশের াদর্ াদর্ আয় 

উদিঔদযাগ্য াদর বৃশি িাদব বদ আলা ওরা যায়। 

বাাংাদেল শলল্প ওাশরকশর ায়ো দওন্দ্র (শবোও) 

বাাংাদেল শলল্প ওাশরকশর ায়ো দওন্দ্র (শবোও) 

প্রশলেদর্র মাধ্যদম েে ওাশরকশর চনব সৃশষ্ট ওদর, শলল্প 

দেদত্র উন্নে প্রযুশি আরর্  শলদল্পাপিােন বৃশির দেু 

শবশভন্ন শবদয় শলল্প প্রশেষ্ঠান ভদও িরামল থ প্রোন ওদর, 

শলল্প প্রশেষ্ঠাদনর যন্ত্রিাশে  যন্ত্রাাংদলর নওলা প্রর্য়ন  

দগুদা বেশর/দমরামে ওদর (স্থানীয়  আমোশন-শবওল্প) 

দেদলর শলল্পায়দন ায়ো ওদর র্াদও।  এর েু দে 

শলল্পদেদত্র েে ওাশরকশর চনব সৃশষ্ট ওরা, উন্নে প্রযুশি 

আরর্  স্তান্তর শলদল্পাপিােন বৃশি। 

বেথমান রওাদরর প্রশেশ্রুে রূিওল্প-২০২১ বাস্তবায়ন ওদল্প 

মাদচর সুশবিা বশঞ্চে অায় যুবও-যুবেীদের ওাশরকশর 

প্রশলেদর্র মাধ্যদম স্বাবশম্ব ওদর খদর খদর ঘাকুশর প্রোদনর 

মাধ্যদম োশরদ্র্ু শবদমাঘদনর দেু বাাংাদেল শলল্প 

ওাশরকশর ায়ো দওন্দ্র (শবোও) ওর্তথও ‘Extension of 

BITAC for Self-employment and Poverty 

Alleviation through Hands on Technical 

Training Highlighting Women (2
nd

 Revised)' 

লী থও প্রওল্পটি ২০০৯-১০ অর্ থবঙর দে বাস্তবায়নািীন। 

২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত  ৫৯৭ চন 

মশা এবাং ৮৪১ চন পরু অাংলগ্রর্ওারীদও প্রশলের্ 

প্রোন ওরা দয়দঙ। প্রশলের্ দলদ এ িয থন্ত ৩,০০৭ চন 

পরু  ৩,০১৯ চন মশা ব থদমাে ৬,০২৬ চদনর 

শবশভন্ন শলল্প ওারঔানায় ওম থাংস্থান দয়দঙ এবাং দওউ দওউ 

ক্ষুদ্র্  কুটির শলল্প কদড় স্বাবশম্ব দেন।    

শবোও শবশভন্ন শলল্প প্রশেষ্ঠাদনর ঘাশো দমাোদবও 

যন্ত্রিাশে/যন্ত্রাাংদলর নওলা প্রর্য়ন  দগুদা বেশর ওদর 

শলল্প প্রশেষ্ঠানভদও োদের উপিােন প্রশক্রয়া ঘমান 

রাঔদে ায়ো প্রোন ওদর র্াদও। আমোশন-শবওল্প 

যন্ত্রিাশে/যন্ত্রাাংল বেশরর মাধ্যদম শবোও এঔাে দর্দও 

২০১৫-১৬ অর্ থ বঙদর ১৯০৩.৫৬ ে োওা আয় ওদরদঙ। 

িোন্তদর, ২০১৪-১৫ অর্ থবঙদর এ ঔাে দর্দও ১,৯৯৩.০২ 

ে োওা আয় ওদর। ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদর ২,২০০.০০ ে 

োওা আদয়র েুমাত্রার শবিরীদে দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত  

১,১৫৩.৮৪ ে োওা আয় দয়দঙ।   

ন্যালনা দপ্রািাওটিশভটি অক থানাইদচলন (এনশি) 

ন্যালনা দপ্রািাওটিশভটি অক থানাইদচলন (এনশি) শলল্প 

মন্ত্রর্ায়ািীন এওটি াংযুি েপ্তর। চােীয় এবাং ওারঔানা 

িয থাদয় উপিােনলীো দঘেনো সৃশষ্ট, উপিােনলীো 

অবওাঠাদমা উন্নয়ন ওম থসূশঘ প্রদয়াক  বাস্তবায়ন বহুভৄঔী 

ওায থক্রদমর মাধ্যদম উপিােনলীো বৃশি ের্া চােীয় 

অর্ থননশেও উন্নয়ন ত্বরাশিে ওরার দেু এনশি এওটি 

শবদলজ্ঞ াংস্থা। 

প্রশেষ্ঠানটি চােীয় অর্ থননশেও উন্নয়দনর কশে ত্বরাশিে 

ওরার দেু রওার কৃশ ঔাে চােীয় অর্ থনীশের ও 

ওম থওাদন্ড অব্যােভাদব উপিােনলীো বৃশির মাধ্যদম শলল্প 

ওারঔানা  প্রশেষ্ঠানদও াভচনও প্রশেষ্ঠাদন রুিান্তর এবাং 

দবরওাশর উদযাদক শলল্পায়নদও উপাশে ওরার মানদ 

শনর প্রদঘষ্টা ঘাশদয় যাদে। এ ঙাড়া বাাংাদেদল এশি 
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েস্যর্ভি দেদলর উপিােনলীো উন্নয়দনর বাস্তব 

অশভজ্ঞো  ওম থসূশঘ ওাদচ াকাদনার দেু দোশও 

শভশত্তও এশলয়ান দপ্রািাওটিশভটি অক থানাইদচলন (এশি) এর 

দফাওা িদয়ন্ট শদদব এনশি োশয়ত্ব িান ওদর। 

চােীয় অর্ থননশেও উন্নয়দন ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদর দফব্রুয়াশর, 

২০১৭ িয থন্ত এনশি ওর্তথও শবশভন্ন ওারঔানা  এনশি 

অশফদ দমাে ৩৮টি প্রশলের্ প্রোন ওদর যাদে ১,৭২৯ চন 

প্রশলের্ার্ী অাংলগ্রর্ ওদরদঙন। এঙাড়া ২টি ওম থলাা 

আদয়াচন ওরা য় এদে ১৬৩ চন অাংলগ্রর্ ওদরন। 

ওারঔানায় শওউশ  ফাইভ-এ ওম থসূশঘ িশরঘানা ওরা 

য় ১৭টি। ১০টি ওারঔানা উপিােনলীো উন্নয়ন দওা 

কঠন, ১৬টি দঘেনো প্রঘারাশভযান, ১৯,৮০০টি 

উপিােনলীো শবয়ও প্রঘার পশস্তওা শবেরর্, দবরওাশর 

১৫টি প্রশেষ্ঠাদনর াদর্ আদাঘনা এবাং ৪৮টি ওারঔানা দে 

উিাত্ত াংগ্র ওরা দয়দঙ। এশি দপ্রাগ্রাদম বাাংাদেল দে 

অাংলগ্রর্ওারী প্রশেশনশি (আন্তচথাশেও)-৪১ চন। এশি-

এনশি’র দযৌর্ উদযাদক শবে ব্যাাংদওর ায়োয় দগ্লাবা 

দিভিদমন্ট াশন থাং দনেয়াদওথর আোয় শিদেন্প াশন থাং 

প্রশলের্ দওা থ ৩টি। এদে অাংলগ্রর্ ওদরন ৭৬ চন। শনচ 

শনচ শলল্প প্রশেষ্ঠাদন উপিােনলীো বৃশি  উপও থো 

অচথদনর দেদত্র গুরুত্বপূর্ থ অবোদনর স্বীকৃশে শদদব 

শনব থাশঘে ১৮টি শলল্প প্রশেষ্ঠানদও শিেীয়বাদরর মে ২০১৬ 

াদর অদক্টাবর মাদ এদপ্রািাওটিশভটি এন্ড দওায়াশটি 

এশক্সদন্প অুায়াি থ ২০১৬ পরষ্কার প্রোন ওরা দয়দঙ। 

 

বাাংাদেল ইনশেটিউে অব ম্যাদনচদমন্ট (শবআইএম)  

বাাংাদেল ইনশেটিউে অব ম্যাদনচদমন্ট (শবআইএম) েে 

ব্যবস্থািও বেশরর চন্য প্রশলের্ প্রোন, উপিােনলীো 

বৃশির চন্য কদবর্া ওম থ এবাং ব্যবস্থািনা প্রশক্রয়ার 

উন্নয়দনর চন্য িরামল থ দবা প্রোদনর ওায থক্রম িশরঘানায় 

শনদয়াশচে রদয়দঙ। শবদলে শলল্প  বাশর্চু ঔাদে শনব থাী 

িয থাদয়র মানব ম্পে উন্নয়দন শবআইএম চােীয় িয থাদয়র 

প্রিান শবদলজ্ঞ প্রশেষ্ঠান শদদব শবদবশঘে দয় র্াদও। 

শবআইএম ব্যবস্থািনার শবশভন্ন লাঔায় স্বল্প দময়াশে প্রশলের্,  

এও বঙর দময়াশে স্দােদওাত্তর শিদপ্লামা এবাং ঙয়মা 

দময়াশে শিদপ্লামা দওা থ অন্যান্য শবদলাশয়ে দওাদ থর 

আদয়াচন  িরামল থ দবা প্রোন ওদর র্াদও। প্রশেষ্ঠাগ্ন 

দে দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত শবআইএম ৬০,০০০-এর অশিও 

প্রশলের্ার্ীদও স্বল্পদময়াশে প্রশলের্ প্রোন ওদরদঙ। ঘশে 

২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর দফব্রুয়াশর িয থন্ত ১৩৫টি স্বল্প দময়াশে 

প্রশলের্ দওাদ থ ২০০৮ চন অাংলগ্রর্ওারীদও প্রশলের্ 

প্রোন ওদরদঙ। এঙাড়া, ৫টি এও বঙর দময়াশে শিদপ্লামা 

দওাদ থ ২০১৬ দলদন ৭৮০ চন প্রশলের্ার্ী চুড়ান্ত িরীোয় 

অাংলগ্রর্ ওদরদঙন এবাং ২০১৭ াদ ৮৭৫ চন 

প্রশলের্ার্ীর ভশেথ ম্পন্ন দয়দঙ। িালািাশল, শিদপ্লামা ইন 

দাো ওমপ্লাদয়ন্প  শিদপ্লামা ইন দওায়াশটি এন্ড 

প্রিাশক্টশভটি শবদয় ঙয় মা দময়াশে শিদপ্লামা দওাদ থ ২০১৬ 

াদ ১০০ চন প্রশলের্ার্ীদও গ্রাজুদয়লন প্রোন ওরা এবাং 

২০১৭ াদ ১৪০ চন প্রশলের্ার্ীদও ভশেথ ম্পন্ন দয়দঙ। 

চ. শলল্প ঋর্ 

বাাংাদেদলর মে কৃশশনভ থর দেদলর ামশষ্টও অর্ থননশেও 

উন্নয়দন ওাশিে কশেলীো অচথনওদল্প প্রদয়াচন দ্রুে 

শলল্পায়ন। এ দপ্রশেদে শলল্প ঔাদের ভূশমওা অেুন্ত গুরুত্বপূর্ থ। 

শবকে বঙরগুদাদে বৃপ শলদল্পর িালািাশল মাছাশর  ক্ষুদ্র্ 

শলদল্পর প্রাদর উপা প্রোদনর দেু রওার ওর্তথও 

ব্যাাংও  আশর্ থও প্রশেষ্ঠানভদর মাধ্যদম শলল্পঋর্ শবেরর্ 

 অন্যান্য দযাশকো প্রোদনর প্রয়া অব্যাে র্াওার 

ফদ দেদল শলল্পঋর্ শবেরদর্র িশরমার্ উত্তদরাত্তর বৃশি 

িাদে। ২০০৮-০৯ অর্ থবঙর দর্দও ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর 

শিদম্বর, ২০১৬ িয থন্ত বঙরয়ারী শলল্প ঋর্ শবেরর্  

আোয় িশরশস্থশে ারশর্-৮.১৭ এ দেঔাদনা দাঃ

 

ারশর্-৮.১৭: শলল্পঋদর্র বঙরশভশত্তও শবেরর্  আোয় িশরশস্থশে 

      (দওাটি োওায়) 

অর্ থবঙর 
শবেরর্ আোয়কৃে ঋর্ 

ঘশে ভিন দময়াশে ঋর্ দমাে ঘশে ভিন দময়াশে ঋর্ দমাে 

২০০৮-০৯ ৪৫০২৮.২৮ ১৯৯৭২.৬৯ ৬৫০০০.৯৭ ৩৬৫৯৭.৮৯ ১৬৩০২.৪৮ ৫২৯০০.৩৭ 

২০০৯-১০ ৫৯১৭১.৯৫ ২৫৮৭৫.৬৬ ৮৫০৪৭.৬১ ৪৫২৩১.৭৫ ১৮৯৮২.৭০ ৬৪২১৪.৪৫ 

২০১০-১১ ৭১৩০০.৩৫ ৩২১৬৩.২০ ১০৩৪৬৩.৫৫ ৫৬৬৯৪.৯৯ ২৫০১৫.৮৯ ৮১৭১০.৮৮ 

২০১১-১২ ৭৬৬৭৪.৯৮ ৩৫২৭৮.১০ ১১১৯৫৩.০৮ ৬৪৪০০.২৭ ৩০২৩৬.৭৪ ৯৪৬৩৭.০১ 

২০১২-১৩ ১০৩১৬৫.৫৬ ৪২৫২৮.৩১ ১৪৫৬৯৩.৮৭ ৮৫৪৯৬.১৪ ৩৬৫৪৯.৪১ ১২২০৪৫.৫৫ 

২০১৩-১৪ ১২৬১০২.৫৯ ৪২৩১১.৩২ ১৬৮৪১৩.৯১ ১১৩২৯১.২৫ ৪১৮০৬.৬৯ ১৫৫০৯৭.৯৪ 

২০১৪-১৫ ১৫৯৫৪৬.৪২ ৫৯৭৮৩.৭০ ২১৯৩৩০.১২ ১২১৮৫৩.৯৯ ৪৭৫৪০.৮১ ১৬৯৩৯৪.৮০ 

২০১৫-১৬ ১৯৯৩৪৯.২১ ৬৫৫৩৮.৬৯ ২৬৪৮৮৭.৯০ ১৪৯৭৬২.৭২ ৪৮২২৫.২৯ ১৯৭৯৮৮.০১ 

২০১৬-১৭ * ১১১৯৮৬.৪৮ ৩২৬২০.১৫ ১৪৪৬০৬.৬৩ ৯৪৯৮৬.৯৫ ২৬১০২.৩১ ১২১০৮৯.২৬ 

উপঃ বাাংাদেল ব্যাাংও। * দফব্রুয়াশর, ২০১৭ িয থন্ত।   
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২০০৮-০৯ অর্ থবঙর দর্দও ২০১৬-১৭ অর্ থবঙদরর  শিদম্বর, 

২০১৬ িয থন্ত শলল্প ঋর্ শবেরর্  আোয় িশরশস্থশে 

িয থাদাঘনায় দেঔা যায়, এ ময়ওাদ শলল্পঔাদে ঋর্ 

শবেরর্  আোয় ক্রমাকেভাদব বৃশি িাদে। ২০১৬-১৭ 

অর্ থবঙদরর শিদম্বর, ২০১৬ িয থন্ত শলল্পঔাদে শবেরর্  

আোয়কৃে ঋদর্র দমাে িশরমার্ োঁশড়দয়দঙ যর্াক্রদম  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১,৪৪,৬০৬.৬৩ দওাটি োওা  ১,২১,০৮৯.২৬ দওাটি োওা। 

শবেরর্কৃে  আোয়কৃে শলল্পঋদর্র এ প্রবৃশি দেদলর 

শলল্পায়দন কশেলীো আনয়দনর মাধ্যদম অর্ থননশেও 

প্রবৃশিদও দেওই ওরার িালািাশল প্রবৃশির দেদত্র আর 

উচ্চের মাত্রা শনশিে ওরদে ভখ্য ভূশমওা রাঔদব বদ আলা 

ওরা যায়। 
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নফভ অধ্যায় 

যাষ্ট্রীয় ভালরকানাধীন ংস্থা

 
বফযকালয খাত উন্নয়নন অনুসৃত ‘যাষ্ট্রায়ত্ত খাত বফযকালযকযণ কভ মসূলি’ নেও জাতীয় উৎাদন, মূল্য ংনমাজন, 

কভ মংস্থান ও যাজস্ব আয় বৃলিনত যাষ্ট্রায়ত্ত ংস্থামূ উনেখনমাগ্য ভূলভকা ারন কযনে। লফনল কনয লফদ্যুৎ ও 

গ্যা, লযফণ, মাতায়াত এফং বফা খানত লফদ্যভান যাষ্ট্রীয় ভালরকানাধীন ংস্থামূ গুরুত্বপূণ ম অফদান যাখনে। 

২০১১-১২ অথ মফেনয বদন লফদ্যভান কর অ-আলথ মক যাষ্ট্রায়ত্ত ংস্থায় বভাট লযিারন যাজস্ব লের ১,০৬,৯৯৩.০২ 

বকাটি টাকা, মা ২০১৫-১৬ অথ মফেনয বৃলি বনয় ১,৩৬,৬০২.৬৯ বকাটি টাকায় দাঁলিনয়নে। তবফ উৎাদন ব্যনয়য 

লনলযনখ ২০১৪-১৫ অথ মফেনয মূল্য ংনমাজননয লযভাণ লের ১৩,০৪৬ বকাটি টাকা, মা ২০১৫-১৬ অথ মফেনয বৃলি 

বনয় ২২,৫২৫.৫৪ বকাটি টাকায় দাঁিায়। ২০১৬-১৭ অথ মফেনযয (৩০.০৪.২০১৭ ম মন্ত) ংনালধত লাফ ভনত, 

াভলিকবানফ এফ ংস্থায নীট মুনাপা নয়নে ৬,৬১৬.৬৮ বকাটি টাকা। অন্যলদনক বমফ ংস্থা মুনাপা কনযনে তা 

রবুাং লননফ একই ভনয় ২,৫০৩.৪৮ বকাটি টাকা যকালয বকালাগানয জভা কনযনে। ২০১৫-১৬ অথ মফেয ম মন্ত 

অ-আলথ মক যাষ্ট্রীয় ংস্থায লনকট বভাট লিএএর ফাফদ াওনায লযভাণ ২,১৯,৭৩,৬২৪.৩৫ রক্ষ টাকা। লিনম্বয, 

২০১৬ ম মন্ত যাষ্ট্রায়ত্ত ফালণলজুক ব্যাংবকয লনকট ১৯টি যাষ্ট্রীয় ংস্থায বভাট ঋবণয লযভাণ ২৭,৯২৮.০৭ বকাটি টাকা, 

মায ভবধ্য বেলণলফন্যালত ঋবণয লযভাণ বে ২১২.৭২ বকাটি টাকা। ২০১১-১২ অথ মফেবয যাষ্ট্রায়ত্ত খাবতয বভাট 

ম্পবদয ওয লযিারন মুনাপায ায (ROA)-৩.৮১ তাং নরও ২০১৫-১৬ অথ মফেনয তা ৩.৪৬ তাংব 

ব ৌঁনে। লযিারন যাজবস্বয ওয নীট মুনাপায ায ২০১৫-১৬ অথ মফেনয ৭.৯৭ তাংব দাঁলিনয়নে। ইক্যুইটিয ওয 

রবুাংবয ায ২০১১-১২ অথ মফেনয লের ১.৪৯ তাং, মা ২০১৫-১৬ অথ মফেনয ২.৬৯ তাংব দাঁলিনয়নে এফং 

ম্পনদয টান মওবায লফনফিনায় ২০১৫-১৬ অথ মফেনযয ম্পদ ব্যফানযয দক্ষতা ২০১৪-১৫ অথ মফেনযয তুরনায় হ্রা 

বনয়নে। 

 

বদীয় লল্প ও ফালণনজুয বক্ষনে ক্রভম্প্রাযণীর 

ব্যলিখানতয লফলননয়ানগয আওতা ও গবীযতা বৃলিয 

াাাল যাষ্ট্রীয় খানতয লফলননয়াগও ভবানফ উলস্থত। 

বদন লফদ্যভান যাষ্ট্রায়ত্ত ংস্থানক (অ-আলথ মক) ফাংরানদ 

স্ট্ুান্ডাি ম ইন্ডালিয়ার ক্লাললপনকন (BSIC) অনুমায়ী ৭টি 

বক্টনয লফবি কনয যাষ্ট্রায়ত্ত খানতয অথ মননলতক ও আলথ মক 

লফনেলণ ম্পন্ন কযা নয়নে। াযলণ ৯.১ -এ এফ ংস্থায 

বেলণলফন্যা বদখাননা নরাোঃ 

 

াযলণ ৯.১  যাষ্ট্রায়ত্ত ংস্থামূ (অ-আলথ মক) 

 

ক্র: 

নং 
বক্টয 

ংস্থায 

ংখ্যা 
ংস্থায নাভ 

১। লল্প ৬টি 
ফাংরানদ ফস্ত্র লল্প কন মানযন, ফাংরানদ ইস্পাত ও প্রনক র কন মানযন, ফাংরানদ লিলন ও খাদ্য লল্প কন মানযন, 

ফাংরানদ যায়ন লল্প কন মানযন, ফাংরানদ ফন লল্প উন্নয়ন কন মানযন, ফাংরানদ াটকর কন মানযন। 

২। 

লফদ্যুৎ, 

গ্যা ও 

ালন 

৫টি 

ফাংরানদ ততর, গ্যা ও খলনজ ম্পদ কন মানযন, ফাংরানদ লফদ্যুৎ উন্নয়ন বফাি ম, ঢাকা ালন যফযা ও য়লনস্কান 

কর্তমক্ষ, িট্টিাভ ালন ও য়লনস্কান কর্তমক্ষ, খুরনা ালন ও য়লনস্কান কর্তমক্ষ। 

৩। 
লযফণ ও 

বমাগানমাগ 
৭টি 

ফাংরানদ মুদ্র লযফণ কন মানযন, ফাংরানদ অবুন্তযীণ বন -লযফণ কন মানযন, ফাংরানদ িক লযফণ  

কন মানযন, িট্টিাভ ফন্দয কর্তমক্ষ, ভংরা ফন্দয কর্তমক্ষ, ফাংরানদ স্থর ফন্দয কর্তমক্ষ ও ফাংরানদ বতু কর্তমক্ষ । 

৪। ফালণজু ৩টি ফাংরানদ বনরালরয়াভ কন মানযন, ফাংরানদ ফালণজু  কন মানযন, ফাংরানদ াট কন মানযন (লফলুপ্ত)। 

৫। কৃলল ২টি ফাংরানদ ভৎস্য উন্নয়ন কন মানযন, ফাংরানদ কৃলল উন্নয়ন কন মানযন। 

৬। লনভ মাণ ৫টি 
িট্টিাভ উন্নয়ন কর্তমক্ষ, যাজধানী উন্নয়ন কর্তমক্ষ, খুরনা উন্নয়ন কর্তমক্ষ, যাজাী উন্নয়ন কর্তমক্ষ এফং জাতীয় গৃায়ন 

কর্তমক্ষ। 

৭। ালব ম ১৭টি 

ফাংরানদ মুলিনমািা কল্যাণ রাস্ট্, ফাংরানদ িরলিে উন্নয়ন কন মানযন, ফাংরানদ ম মটন কন মানযন, ফাংরানদ 

বফাভলযক লফভান িরাির কর্তমক্ষ, ফাংরানদ ক্ষুদ্র ও ক্যটিয লল্প কন মানযন, ফাংরানদ অবুন্তযীণ বন -লযফণ 

কর্তমক্ষ, েী লফদ্যুতায়ন বফাি ম, ফাংরানদ যপ্তালন প্রলক্রয়াজাতকযণ অঞ্চর কর্তমক্ষ, ফাংরানদ তাঁত বফাি ম, ফাংরানদ 

বযভ বফাি ম, ফাংরানদ ালন উন্নয়ন বফাি ম, ফাংরানদ িা বফাি ম, ফাংরানদ বটলরনমাগানমাগ লনয়ন্ত্রণ কলভন, ফাংরানদ 

যপ্তালন উন্নয়ন ব্যুনযা  এফং ফাংরানদ এনালজম বযগুনরটলয  কলভন, ফাংরানদ বযভ  গনফলণা ও প্রলক্ষণ ইনলস্ট্টিউট। 
উৎোঃ ভলনটলযং বর, অথ ম লফবাগ। 
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যাষ্ট্রায়ত্ত খানতয উৎাদন ও উাদান আয়  
 

২০১১-১২ অথ মফেনয বদন লফদ্যভান কর অ-আলথ মক যাষ্ট্রায়ত্ত 

ংস্থায় বভাট লযিারন যাজস্ব লের ১,০৬,৯৯৩.০২ বকাটি 

টাকা, মা ২০১৫-১৬ অথ মফেনয বৃলি বনয় ১,৩৬,৬০২.৬৯ 

বকাটি টাকায় দাঁলিনয়নে। ফালল মক প্রবৃলিয ায ৬.৩০ 

তাং। উি ভনয় ক্রীত ণ্য ও বফায মূল্য ১.২৩ 

তাং বৃলি ায়। উৎাদন ব্যনয়য লনলযনখ ২০১৪-১৫ 

অথ মফেনয মূল্য ংনমাজননয লযভাণ লের ১৩,০৪৬.২২ 

বকাটি টাকা, মা ২০১৫-১৬ অথ মফেনয বৃলি বনয় 

২২,৫২৫.৫৪ বকাটি টাকায় দাঁিায়। মূল্য ংনমাজননয 

প্রবৃলিয ায লের ৯৯.০৯ তাং। ২০১৪-১৫ অথ মফেনয 

যাষ্ট্রায়ত্ত খানত লযিারন উদ্বৃত্ত লের ৪,৫৮১.৪৪ বকাটি টাকা। 

২০১৫-১৬ অথ মফেনয তা বৃলি বনয় ১১,৫৩২.২ বকাটি 

টাকায় দাঁলিনয়নে। াযলণ ৯.২ এ ২০১১-১২ বথনক ২০১৫-

১৬ ম মন্ত অ-আলথ মক যাষ্ট্রায়ত্ত খানতয যাজস্ব, মূল্য 

ংনমাজন, উাদাননয আয় এফং প্রবৃলিয ায বদখাননা 

নরাোঃ 

 

 

াযলণ ৯.২  অ-আলথ মক যাষ্ট্রায়ত্ত খানতয যাজস্ব, মূল্য ংনমাজন, উাদাননয আয় এফং প্রবৃলিয ায 

(নকাটি টাকায়) 

 ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

প্রবৃলিয ায 

(২০১১-১২ নত 

২০১৫-১৬) 

লযিারন যাজস্ব ১,০৬,৯৯৩.০২ ১২১,৮১৬.৬০ ১৩৬২৮২.৬০ ১৪০০৫৯.৭৬ ১৩৬৬০২.৬৯ ৬.৩০ 

ক্রীত ণ্য ও বফা ১,০৮,৬৩৫.৫৫ ১১৬,০৩১.৩৯ ১২৪৯৩৮.৩২ ১২৭০১৩.৫৪ ১১৪০৭৭.১৫ ১.২৩ 

মূল্যংনমাজনোঃ উৎাদন ব্যনয়য লানফ -১,৬৪৩ ৫,৭৮৫ ১১৩৪৪ ১৩০৪৬.২২ ২২৫২৫.৫৪ ৯৯.০৯ 

বফতন ও বাতালদ ৩,৪৯৩ ৪,০৩১ ৪,৩৩৫ ৪৪৫৯.৮৭ ৬০১৫.৫২ ১৪.৫৫ 

অফিয় ৩,২০৬.৬৫ ৩,১৮৬.৪২ ৩,৪৮৫.০৬ ৪০০৪.৯১ ৪৯৭৭.৮২ ১১.৬২ 

লযিারন (উদ্বৃত্ত/নরাকান) -৮,৩৪২.৩৮ -১,৪৩২.৪৯ ৩৫২৩.৭৬ ৪৫৮১.৪৪ ১১৫৩২.২ ৩৫.৬১ 

মূল্য ংনমাজন -১,৬৪৩ ৫,৭৮৫ ১০,৬৮১ ১৩০৪৬.২২ ২২৫২৫.৫৪ ৯৯.০৯ 

উৎোঃ ভলনটলযং বর, অথ ম লফবাগ। 

 

 

নীট মুনাপা/নরাকান 
 

২০১২-১৩ অথ মফেনয যাষ্ট্রীয় ভালরকানাধীন ংস্থায নীট 

বরাকান লের ২,৬০৪.৭৩ বকাটি টাকা। যফতী িায ফেনয 

যাষ্ট্রীয় ভালরকানাধীন ংস্থা মুনাপা অজমন কনয। ২০১৬-১৭ 

অথ মফেনযয (৩০.০৪.২০১৭ ম মন্ত) ংনালধত লাফ ভনত 

নীট মুনাপা নয়নে ৬৬১৬.৬৮ বকাটি টাকা। ২০১৬-১৭ 

অথ মফেনয ফাংরানদ বনরালরয়াভ কন মানযন নফ মাি নীট 

মুনাপা অজমন কনয। ফাংরানদ বনরালরয়াভ কন মানযননয  

নীট মুনাপা পূফ মফতী অথ মফেনযয (২০১৫-১৬) ৯,০৪০.০৭ 

বকাটি টাকা বথনক হ্রা বনয় ২০১৬-১৭ অথ মফেনয 

৭,৩৩৪.১৩ বকাটি টাকা নয়নে। ফাংরানদ 

বটলরকলভউলননকন বযগুনরটলয কলভন ২০১৬-১৭ 

অথ মফেনয ৩,৮৭০.০৪ বকাটি টাকা মুনাপা অজমন কনযনে। 

অযলদনক ২০১৬-১৭ অথ মফেনয যাষ্ট্রায়ত্ত ংস্থামূনয 

ভনধ্য ফাংরানদ লফদ্যুত উন্নয়ন বফাি ম নফ মাি বরাকাননয 

মু্মখীন নয়নে। ২০১৬-১৭ অথ মফেনয এয নীট বরাকান 

পূফ মফতী অথ মফেনযয (২০১৫-১৬) ৩,৮৬৬.৭৬ বকাটি টাকা 

বথনক বৃলি বনয় ৫,১৪১.২৭ বকাটি টাকা বরাকান নয়নে। 

অন্যান্য ংস্থায ভনধ্য ফাংরানদ ততর, গ্যা ও খলনজ 

ম্পদ কন মানযন এয পূফ মফতী ২০১৫-১৬ অথ মফেনয নীট 

মুনাপা লের ৬৯৬.২২ বকাটি টাকা। িরলত ২০১৬-১৭ 

অথ মফেনয এ প্রলতষ্ঠাননয নীট মুনাপা বৃলি বনয় ৯২৩.৪৪ 

বকাটি টাকা নয়নে। িট্টিাভ ফন্দয কর্তমনক্ষয ২০১৫-১৬ 

অথ মফেনযয নীট মুনাপা ৫৫৬.২৫ বকাটি টাকা নত িরলত 

২০১৬-১৭ অথ মফেনযয এলপ্রর, ২০১৭ ম মন্ত ৫৩৯.৮৪ বকাটি 

টাকায় হ্রা বনয়নে। এোিাও েী লফদ্যুতায়ন বফাি ম  এয 

নীট বরাকান পূফ মফতী অথ মফেনযয ২০২.২০ বকাটি টাকা 

নত বৃলি বনয় ৯৭৫.০৩ বকাটি টাকা, ফাংরানদ াটকর 

কন মানযন এয নীট বরাকান পূফ মফতী অথ মফেনযয 

৬৫৬.৩০ বকাটি টাকা বথনক হ্রা বনয় ৫৩০.৮৯ বকাটি 

টাকা নয়নে। যাষ্ট্রীয় ভালরকানাধীন ংস্থায নীট 

মুনাপা/নরাকাননয লফস্তালযত লফফযণ লযলষ্ট ২১ -এ বদখা 

বমনত ানয। 

 

যকালয বকালাগানয রবুাং প্রদান 
 

যাষ্ট্রায়ত্ত ংস্থামূ ২০১৩-১৪ অথ মফেনয রবুাং লানফ 

বভাট ১,০৫৩.০৯ বকাটি টাকা যকালয বকালাগানয জভা 

প্রদান কনয, মা  ২০১৫-১৬ অথ মফেনয বৃলি বনয় ১,৮৫১.০৫ 

বকাটি টাকায় উনীত য়। ংনালধত লাফ ভনত, ২০১৬-

১৭ অথ মফেনয (৩০.০৪.২০১৭ ম মন্ত) যকালয বকালাগানয 

জভায লযভাণ ২,৫০৩.৪৮ বকাটি টাকা। ২০১৬-১৭ 

অথ মফেনয বম কর ংস্থা উনেখনমাগ্য ানয রবুাং প্রদান 

কযনফ ফনর আা কযা মায় বগুনরায ভনধ্য যনয়নে 

1১৮ 
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ফাংরানদ বনরালরয়াভ কন মানযন (১,২০০.০০ বকাটি 

টাকা), ততর, গ্যা ও খলনজ ম্পদ  কন মানযন (৯০০.০০ 

বকাটি টাকা), িট্টিাভ ফন্দয কর্তমক্ষ (১২৪.০০ বকাটি 

টাকা), বফাভলযক লফভান লযফন কর্তমক্ষ (১২০.০০ 

বকাটি টাকা), ফাংরানদ ইস্পাত প্রনক র কন মানযন 

(৫২.০০ বকাটি টাকা)। যাষ্ট্রায়ত্ত ংস্থামূ কর্তমক যকালয 

বকালাগানয প্রদত্ত রবুাংনয লফস্তালযত লফফযণ লযলষ্ট-২২ 

এ বদখা বমনত ানয। 

 

যকালয অনুদান/বতুমলক প্রদান 
 

যকায ২০১৫-১৬ অথ মফেনয ১১টি যাষ্ট্রীয় ংস্থানক 

অনুদান/বতুমলক লননফ ১,৭০৬.৫৯ বকাটি টাকা প্রদান 

কনযনে। ২০১৬-১৭ অথ মফেনয এয লযভাণ নয়নে 

২,১৮৫.৯০ বকাটি টাকা। ২০১৬-১৭ অথ মফেনয ফাংরানদ 

ালন উন্নয়ন বফাি মনক ১০৮৫.৪০ বকাটি টাকা বতুমলক প্রদান 

কযা য়, মা পূফ মফতী অথ মফেনয লের ৮৯১.৫৫ বকাটি টাকা। 

তাোিা, ফাংরানদ অবুন্তযীণ বন -লযফণ কর্তমক্ষ বক 

৪১১.৬৫ বকাটি টাকা, ফাংরানদ কৃলল উন্নয়ন 

কন মানযননক ৩৭৯.৩১ বকাটি টাকা এফং ফাংরানদ ক্ষুদ্র 

ও ক্যটিয লল্প কন মানযননক ১৬৬.১৬ বকাটি টাকা বতুমলক 

প্রদান কযা য়। াযলণ ৯.৩-এ ২০১০-১১ বথনক ২০১৬-১৭ 

অথ মফেয ম মন্ত লফলবন্ন যাষ্ট্রায়ত্ত ংস্থায় যকালয 

অনুদান/বতুমলকয লযভাণ বদখাননা নরাোঃ 

 

াযলণ ৯.৩  যাষ্ট্রায়ত্ত ংস্থায় যকালয অনুদান/বতুমলকয লযভাণ 

                                                                                                                                                                    (নকাটি টাকায়) 

কন মানযন/ প্রলতষ্ঠাননয নাভ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 
২০১৫-১৬ 

াভলয়ক 

২০১৬-১৭ 

(ংনালধত) 

লফনজএভল 

লফআইিলিউটিল 

আযলিএ 

লফআইিলিউটিএ 

লফএলআইল 

লফএলফ 

ইললফ 

লফএলিল 

লফিলিউলিলফ 

এনএইিএ 

লফএআযটিআই 

৯৪.২৪ 

০.৫০ 

০.২০ 

১৪০.৫৬ 

৬২.২১ 

১৩.৮৫ 

১৬.০০ 

২৩৯.১৯ 

৫৩১.৬৬ 

০.০০ 

২.৮৪ 

১০৬.১২ 

০.৫০ 

০.২১ 

১২০.১৬ 

৬৪.৪৩ 

১৫.৩৬ 

১৬.০০ 

২৭৯.৩০ 

৬৪০.২৯ 

০.১৫ 

২.৮৮ 

১৩৮.৩১ 

০.৫০ 

০.২৮ 

১৬১.২২ 

৬৪.০০ 

১১.৭৫ 

১৬.০০ 

২৯২.৯৪ 

৬৭৭.৭৩ 

১৫.৫০ 

২.৪৬ 

৬১.৯৭ 

০.৫০ 

০.৩৩ 

১৮০.৪৩ 

৭৯.৬৫ 

৬.৩১ 

১৯.৫১ 

২১৬.০৬ 

৭০৫.৯৫ 

১৭.৩০ 

৩.০৩ 

৮০.০৬ 

০.৫০ 

০.৪০ 

১৪৩.১৭ 

৬৯.৪০ 

১৩.৯৪ 

২২.২৯ 

২৩০.১৩ 

৭৪৭.৮৭ 

১৭.৬১ 

৩.৪১ 

৪৮.৯৫ 

০.৫০ 

০.৪০ 

২৭৪.৩৫ 

১১৫.৬৯ 

২১.৩৫ 

২০.১৮ 

৩১২.৩৩ 

৮৯১.৫৫ 

১৬.৬১ 

৪.৬৮ 

৬৯.২১ 

০.৫০ 

০.৫০ 

৪১১.৬৫ 

১৬৬.১৬ 

২২.৩৭ 

২৭.৯৫ 

৩৭৯.৩১ 

১০৮৫.৪০ 

১৭.০০ 

৫.৮৫ 

বভাট ১,১০১.২৫ ১,২৪৫.৪০ ১,৩৮০.৬৯ ১,২৯১.০৫ ১৩২৮.৭৯ ১৭০৬.৫৯ ২১৮৫.৯০ 

উৎোঃ ভলনটলযং বর, অথ ম লফবাগ। 

 

 

যকালয দায়-বদনা (Debt Service Liabilities) 

অথ ম লফবানগয লিএএর অলধাখা ২০১৫-১৬ অথ মফেয ম মন্ত 

১১২টি স্বায়ত্তালত/আধা-স্বায়ত্তালত/ স্থানীয় (স্ব-

ালত)  ংস্থায ফনকয়ায লযভাণ লনধ মাযণ কনযনে। লাফ 

ভনত, ২০১৫-১৬ অথ মফেয  বনল এফ অ-আলথ মক যাষ্ট্রায়ত্ত 

ংস্থায লনকট বভাট ফনকয়ায লযভাণ দাঁিায় 

২,১৯,৭৩,৬২৪.৩৫ রক্ষ টাকা। যকানযয লিএএর াওনা 

ও আদানয়য াভলয়ক লাফ লযলষ্ট-২৩ এ বদখা বমনত 

ানয। 
 

ব্যাংক ঋণ  
 

১৯টি যাষ্ট্রীয় ংস্থায লনকট যাষ্ট্রায়ত্ত ফালণলজুক ব্যাংনকয 

লিনম্বয, ২০১৬ ম মন্ত বভাট ২৭,৯২৮.০৭ বকাটি টাকা ঋণ 

যনয়নে মায ভনধ্য বেলণলফন্যালত ঋনণয লযভাণ নে 

২১২.৭২ বকাটি টাকা (০.৭৬ তাং)। বম কর ংস্থায 

লনকট যাষ্ট্রায়ত্ত ফালণলজুক ব্যাংনকয নফ মাি ঋণ যনয়নে 

বগুনরা র: লফললিলফ (১১৪৮৬.৭২ বকাটি টাকা), 

লফএএপআইল (৪৪১৬.৫৯ বকাটি টাকা), লফলল 

(৪১০৩.৩৪ বকাটি টাকা), লফলআইল (২৬০৩.২৭ বকাটি 

টাকা), লফওলজএভল (৫৭৭.৩ বকাটি টাকা), লফনজএভল 

(৮০০.০১ বকাটি টাকা), লফএলিল  (১৮০৮.০৩), 

লফিলিউলিলফ (৬২৮.৭০ বকাটি টাকা), লফলফল  (৪৫১.০৯ 

বকাটি টাকা), ঢাকা ওয়াা (৩৭৭.১১ বকাটি টাকা)। 

অন্যলদনক, বম কর ংস্থায লনকট নফ মাি বেলণলফন্যালত  

ঋণ যনয়নে বগুনরাোঃ লফলআইল (১২৭.১২ বকাটি টাকা), 

লফটিএভল (২৬.৩৪ বকাটি টাকা), লফনজএভল (১১.৬৭ 

বকাটি টাকা), লফএলিল (২১.২৭ বকাটি টাকা), টিললফ 

(১১.০৩), লফটিলফ (১০.৫২ বকাটি টাকা)। যাষ্ট্রায়ত্ত 

ংস্থামূনয ফনকয়া ও বেলণলফন্যাকৃত ঋনণয ক্রভপুলিত 

লযভাণ লযলষ্ট-২৪ এ বদখা বমনত ানয। 
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যাষ্ট্রায়ত্ত খানতয আলথ মক লফনেলণ  

ফাংরানদন যাষ্ট্রায়ত্ত খানতয আলথ মক অফস্থা লফনেলনণয 

বক্ষনে বভাট ম্পনদয ওয মুনাপায ায একটি গুরুত্বপূণ ম 

ভাকাঠি। বকননা, ফাংরানদন যাষ্ট্রায়ত্ত খানতয প্রায় ভস্ত 

ম্পদ ও ঋণ যকায অথফা যাষ্ট্রায়ত্ত ফালণলজুক ব্যাংক 

কর্তমক বমাগান বদয়া নয় থানক। াযলণ ৯.৪ এ ২০১১-১২ 

অথ মফেয বথনক ২০১৫-১৬ অথ মফেয ম মন্ত যাষ্ট্রায়ত্ত খানতয 

অলজমত মুনাপায লযভাণ  বদখাননা নরাোঃ 

 

 

াযলণ ৯.৪  যাষ্ট্রায়ত্ত খানতয অলজমত মুনাপা 

                                                         (নকাটি টাকায়) 

 ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

 

২০১৫-১৬ 

প্রবৃলিয ায 

(২০১১-১২ নত 

২০১৫-১৬) 

১।  লযিারন যাজস্ব ১০৬৯৯৩ ১২১৮১৭ ১৩৫৮৪৮ ১৪০০৫৯.৭৬ ১৩৬৬০২.৬৯ 

৯ 

৬.৩০ 

২।  লযিারন উদ্বৃত্ত -

৮৩৪২.৩৮ 

-১৪৩২.৪৯ ২৮২৭.৫৮ ৪৫৮১.৪৪ ১১৫৩২.২ 

 

৩৫.৬১ 

 ৩।  লযিারন ফলভূ মত যাজস্ব ২৩৫৬ ২৬৩৮ ৩১২৯ ২৮৯৪.৮৯ ৩১২৭.১৮ 

 

৭.৩৩ 

৪।  কভ মিালয অংীদাযী তলফর ৭২.৫৬ ৮৯.৪৮ ৭৭.৭৮ ৭৪.২৩ ৬৯.১৮ 

 

(১.১৯) 

৫।  বতুমলক (প্রতুক্ষ) ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ .৫০ - 

৬।  সুদ ২৪৮৮.৫২ ২৫৮৭.৩৯ ১৯৮৮.১৬ ২১৯৬.২৮ ২,৪৬৭.৫৭ 

 

(০.২১) 

৭।  কযপূফ ম নীট রাব/নরাকান  

      (২+৩+৫)-(৪+৬) 

-৮৫৪৭ -১৪৭১ ৩৮৯১ ৫৩২৮.১৩ ১২১৮৭.১৯ 

 

৩২.৯৩ 

৮।  কয ৮৩৩.১৮ ১১৩৩.৬০ ১০৫৩.৮৩ ১০৪৪.৫ ১২৯৮.৬৬ ১১.৭৩ 

৯।  কয উত্তয নীট রাব/নরাকান (৭-৮) -৯৩৮০ -২৬০৫ ২৮৩৮ ৪২৮৩.৬৩ ১০৮৮৮.৫৩    ৩৩.৩৪ 

১০। রবুাং (লিলবনিন্ড) ৪৫৯.৬৬ ১০৪০.২২ ১০৫৩.০৯ ১২৩৫.২২ ১৮৫১.০৫ ৪১.৬৬ 

১১। ংযলক্ষত আয় (৯-১০) -৯৮৪০ -৩৬৪৫ ১৭৮৪ ২৭৫২.৩৪ ৪৫৯২.৭৩ ২৫.৩২ 

১২। বভাট লফলননয়াগ/পান্ড ২১৮৮৯০ ২৪২০৯৬ ২৬৭১৭৫ ২৮৯২২৩.৪

৬ 

৩৩৩০১৩.৪৪ ১১.০৬ 

১৩। ইক্যুইটি ৩০৮৪৭ ২৯৬৬০ ৩৩৫০৯ ৫১৬৫৬.৩৬ ৬৮৭১৫.৪১ ২২.১৭ 

১৪। বভাট ম্পনদয ওয লযিারন মুনাপায ায 

(২১২) 

-৩.৮১ -০.৫৯ ১.০৬ ১.৫৮ ৩.৪৬ ৩০.৫৯ 

১৫। লযিারন যাজনস্বয ওয নীট মুনাপায ায 

(৯১) 

-৮.৭৭ -২.১৪ ২.০৯ ৩.০৬ ৭.৯৭ ৩৩.৭৬ 

১৬। ইক্যইটিয ওয রবুাংনয ায (১০১৩) ১.৪৯ ৩.৫১ ৩.৪১ ২.৩৯ ২.৬৯ ১৫.৯৫ 

১৭। বভাট ম্পনদয টান মওবায (১১২) ০.৪৯ ০.৫০ ০.৫১ ০.৪৮ .৪১ (৪.২৯) 

উৎোঃ ভলনটলযং বর, অথ ম লফবাগ। 

 

 
 

 
 

 

-৪. 

-৩. 

-২. 

-১. 

০. 

১. 

২. 

৩. 

৪. 

২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

বরখলিেোঃ ৯.১ যাষ্ট্রায়ত্ত খানতয ইক্যুইটিয উয রবুাংনয এফং বভাট ম্পনদয উয লযিারন বরাকান ও 

মুনাপায ায 

বভাট ম্পনদয ওয লযিারন মুনাপায ায  ইক্যইটিয ওয রবুাংনয ায  
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াযলণ ৯.৪ নত বদখা মায় বম, যাষ্ট্রায়ত্ত খানতয বভাট 

লযম্পনদয ওয লযিারন মুনাপায ায (ROA) ২০১১-

১২ অথ মফেনয লের -৩.৮১ তাং মা ২০১৫-১৬ অথ মফেনয 

৩.৪৬ তাংন উনীত নয়নে। ২০১১-১২ অথ মফেনয 

লযিারন যাজনস্বয ওয নীট মুনাপায ায লের -৮.৭৭ 

তাং মা ২০১৫-১৬ অথ মফেনয ৭.৯৭ তাংন দাঁলিনয়নে। 

ইক্যুইটিয উয রবুাংনয ায ২০১১-১২ অথ মফেনয লের 

১.৪৯ তাং মা ২০১৫-১৬ অথ মফেনয ২.৬৯ তাংন 

দাঁলিনয়নে। ম্পনদয টান মওবায ম মানরািনা কযনর বদখা 

মায়, ২০১৫-১৬ অথ মফেনযয ম্পদ ব্যফানযয দক্ষতা 

২০১৪-১৫ অথ মফেনযয তুরনায় হ্রা বনয়নে। 
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দভ অধ্যায় 
বফদ্যুৎ  জ্বারাবন

 
ফাাংরাদদদয মভাট জনাংখ্যায ৮০ তাাং বফদ্যুৎ (নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন) সুবফধায আতায় এদদে। 

চরবত অথ থফেদযয মপব্রুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত মভাট বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা দাঁবিদয়দে ১৫,৩৭৯ মভগায়াদট  

(নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন এফাং ক্ুাটিব) । এয ভদধ্য দফ থাচ্চ ৯,০৩৬ মভগায়াট (৩০ জুন, ২০১৬ ম থন্ত) 

বফদ্যুৎ উৎাদন ক্যা ম্ভফ দয়দে । এোিা ২০১৫-১৬ অথ থফেদয নীট বফদ্যুৎ উৎাদন দয়বের ৫২,১৯৩ 

বভবরয়ন বক্দরায়াট আয়ায। চরবত ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয (জানুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত) নীট বফদ্যুৎ উৎাদদনয 

বযভাণ দাঁবিদয়দে ৩২,৯২৬ বভবরয়ন বক্দরায়াট আয়ায। এয ভদধ্য ৪৫ তাাং যক্াবয খাত, ৪৭ 

তাাং মফযক্াবযখাত এফাং ৮ তাাং আভদাবন উৎ মথদক্ ায়া মগদে। বফদ্যুৎ উৎাদন বৃবিয 

াাাব ঞ্চারন রাইদনয বযভাণ বৃবি মদয়দে। ফতথভাদন মদদ মভাট ঞ্চারন রাইদনয বযভাণ 

১০,৩৭৬.৭০ াবক্থট বক্দরাবভটাদয উন্নীত দয়দে। বফদ্যুদতয ঞ্চারন  বফতযণ বদেভ র ২০০৫-০৬ 

অথ থফেদযয ২১.২৫ তাাং মথদক্ হ্রা মদয় ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয জানুয়াবয, ২০১৭ এ দাঁবিদয়দে ১১.৪৩ 

তাাংদ। বফদ্যুৎ উৎাদদন যক্াদযয ভাোয প্ল্ুান অনুমায়ী ২০২১  ২০৩০ াদর বফদ্যুদতয চাবদা 

বফদফচনায় মযদখ তা পূযদণয জন্য স্থাবত বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা ২০২১ াদর ২৪,০০০ মভগায়াট  ২০৩০ 

াদর ৪০,০০০ মভগায়াট এফাং বএএভব ২০১৬ অনুমায়ী ২০৪১ াদরয ভদধ্য স্থাবত বফদ্যুৎ উৎাদন 

ক্ষভতা ৬০,০০০ মভগায়াদট উন্নীত ক্যায বযক্ল্পনা যদয়দে। অযবদদক্, প্রাকৃবতক্ গ্যা মদদয মভাট 

ফাবণবজুক্ জ্বারাবন ব্যফাদযয প্রায় ৭১ তাাং পূযণ ক্যদে। মভাট আবফষ্কৃত ২৬টি গ্যা মক্ষদে বডদম্বয, 

২০১৬ ম থন্ত ক্রভপুবিত প্রকৃত গ্যা উৎাদদনয বযভাণ প্রায় ১৪.৩৮ বিবরয়ন ঘনপৄট এফাং উদতারনদমাগ্য 

নীট ভজুদদয বযভাণ ১২.৭৪ বিবরয়ন ঘনপৄট। ফতথভাদন মদদয জ্বারাবন মতদরয ভজুদ ক্ষভতা প্রায় ১২.২১ 

রক্ষ মভবিক্ টন। প্রাকৃবতক্ গ্যা  জ্বারাবন মতর অন্যান্য খবনজ ম্পদদয ক্রভফধ থভান চাবদা পূযদণয 

রদক্ষু এফাং মদদয দীঘ থদভয়াবদ জ্বারাবন বনযাতা বনবিতক্দল্প জ্বারাবন উৎদয ফহুভৄখীক্যণ (fuel 

diversification) বফদল ক্দয প্রাকৃবতক্ গ্যা জ্বারাবনয দক্ষ  দফ থাৎকৃষ্ট ব্যফাদযয উয গুরুত্ব 

আদযা ক্যা দে। 

বফদ্যুৎ খাত 

ফতথভাদন মদদয মভাট জনগদণয ৮০ তাাং বফদ্যুৎ 

(নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন) সুবফধায আতায় এদদে। 

ফতথভান যক্ায দাবয়ত্ব গ্রদণয য বফদ্যুৎ খাদত 

তাৎক্ষবণক্, স্বল্প, ভধ্য  দীঘ থদভয়াবদ বযক্ল্পনা গ্রণ ক্দয। 

পদর ফতথভাদন বফদ্যুদতয স্থাবত উৎাদন ক্ষভতা 

বতনগুদণয মফব বৃবি মদয় ক্ুাটিব ১৫,৩৭৯ 

মভগায়াদট উন্নীত দয়দে। বফদ্যুৎ খাদত ব্যাক্ উন্নয়দনয 

মেদন যদয়দে ভেদগাদমাগী ফাস্তফম্মত বযক্ল্পনা, 

মফযক্াবয খাদত মদব বফদদব বফবনদয়াগ আকৃষ্ট ক্যদত 

উৎা  প্রদণাদনা প্রদান এফাং আঞ্চবরক্ দমাবগতায 

বববতদত বফদ্যুৎ আভদাবনয ব্যফস্থা গ্রণ। ফতথভাদন ভাথাবছু 

বফদ্যুৎ উৎাদদনয বযভাণ ৪০৭ বক্দরায়াট ঘন্টা মা 

বফদেয অন্যান্য উন্নয়নীর মদগুদরায তুরনায় ক্ভ। 

বফতযণ ব্যফস্থায উন্নয়দনয জন্য যক্ায ব্যাক্ ক্ভ থসূবচ 

গ্রণ ক্দযদে। এয পদর ফতথভাদন বফদ্যুৎ বফতযণ রাইন 

৩,৮৯,০০০ বক্দরাবভটাদয উন্নীত দয়দে এফাং গ্রাক্ াংখ্যা 

২,৪২,০০,০০০ জন দয়দে। াফ থক্ষবণক্ ভবনটবযাং  

ভল্যায়দনয পদর বফদ্যুৎখাদতয াযপযদভন্প উদেখদমাগ্য 

াদয ত্বযাবিত দয়দে। বদেভ র ১১.৪৩ তাাংদ মনদভ 

এদদে মা ২০০১-০২ াদর ২৭.৯৭ তাাং বের। আগাভী 

২০২১ াদরয ভদধ্য মদদয ক্র জনাধাযণদক্ বফদ্যুৎ 

সুবফধায আতায় আনায রদক্ষু যক্ায বফদ্যুৎ খাদতয 

উন্নয়ন এফাং াংস্কায  পুনগ থঠদনয ক্াম থক্রভ গ্রণ ক্দযদে। 

ববন ২০২১ অজথদনয রদক্ষু াযাদদদ প্রায় ২৪,০০০ 

মভগায়াট বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা অজথদনয রদক্ষু 

বযক্ল্পনা গ্রণ ক্যা দয়দে। ২০৩০ াদর ৪০,০০০ 

মভগায়াট  ২০৪১ াদর ৬০,০০০ মভগায়াট বফদ্যুৎ 

উৎাদদনয বযক্ল্পনা যদয়দে। 

ক্. বফদ্যুৎ উৎাদন ব্যফস্থা 

বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা 

২০১৫-১৬ অথ থফেদয মদদ যক্াবয খাদত ৬,৫১২ 

মভগায়াট এফাং মফযক্াবয খাদত ৫,২৫৩ মভগায়াট  

বফদ্যুৎ আভদাবন ৬০০ মভগায়াট মভাট স্থাবত উৎাদন 
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ক্ষভতা বের ১২,৩৬৫ মভগায়াট। ৩০ জুন, ২০১৬ ম থন্ত 

দফ থাচ্চ ৯,০৩৬ মভগায়াট বফদ্যুৎ উৎাদন ক্যা ম্ভফ 

দয়দে। ফতথভাদন ২০১৬-১৭ অথ থফেয (মপব্রুয়াবয, ২০১৭ 

ম থন্ত) এ ক্ষভতা বৃবি মদয় যক্াবয খাদত ৭,০৫৪ 

মভগায়াট, মফযক্াবয খাদত ৫,৫২৫ মভগায়াট এফাং 

বাযত দত ৬০০ মভগায়াট বফদ্যুৎ আভদাবন মভাট 

স্থাবত বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা ১৫,৩৭৯ মভগায়াট এ 

দাঁবিদয়দে। ২০১৬-১৭ অথ থফেদয (দপব্রুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত) 

যক্াবয-মফযক্াবয খাদত জ্বারাবনয বববতদত স্থাবত বফদ্যুৎ 

উৎাদন ক্ষভতা বনদে মরখবচে ১০.১ এয ভাধ্যদভ মদখাদনা 

দরা: 

 

মরখবচে ১০.১ স্থাবত বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা 

 

 

উৎঃ ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ (বফববডবফ),বফদ্যুৎ বফবাগ।* মপব্রুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত। 
 

বফদ্যুৎ উৎাদন (বভবরয়ন বক্দরায়াট ঘন্টা) 

২০১৪-১৫ অথ থফেদয নীট বফদ্যুৎ উৎাদদনয বযভাণ বের 

৪৫,৮৩৬ বভবরয়ন বক্দরায়াট আয়ায। যফতী ভদয় 

২০১৫-১৬ অথ থফেদয ৫২,১৯৩ বভবরয়ন বক্দরায়াট 

আয়ায নীট বফদ্যুৎ উৎাবদত য় মা ২০১৪-১৫ অথ থফেদযয 

তুরনায় ১৩.৮৭ তাাং মফব। ২০১৬-১৭ অথ থফেদয 

(জানুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত) যক্াবযখাদত ১৪,৯৮০.৩১ 

বভবরয়ন বক্দরায়াট আয়ায এফাং মফযক্াবযখাদত 

(আইবব, এআইবব, মযন্টার, আযইবফয আইবব এফাং 

বফদ্যুৎ আভদাবন) ১৭,৯৪৫.৩৩ বভবরয়ন বক্দরায়াট 

আয়ায বফদ্যুৎ উৎাদন  মভাট ৩২,৯২৬ বভবরয়ন 

বক্দরায়াট আয়ায নীট বফদ্যুৎ উৎাবদত দয়দে। নীট 

বফদ্যুৎ উৎাদদনয ৪৫ তাাং যক্াবযখাদত এফাং ৪৭ 

তাাং মফযক্াবযখাদত উৎাবদত দয়দে। এোিা ৮ 

তাাং বফদ্যুৎ ােথফতী মদ দত আভদাবন ক্যা দয়দে। 

অযদক্ষ নীট বফদ্যুৎ উৎাদদনয ৬৭.৯৪ তাাং 

গ্যাবববতক্, ১.৯৬ তাাং জরবফদ্যুৎ, ১.৮৫ তাাং 

ক্য়রাবববতক্, ৭.৭৩ তাাং আভদাবনকৃত বফদ্যুৎ এফাং 

২০.৫২ তাাং মতরবববতক্ বফদ্যুৎ মক্ন্দ্র মথদক্ উৎাবদত 

দয়দে। আা ক্যা মায়, বযক্ল্পনা অনুমায়ী ফতথভান 

অথ থফেদযয মদল এ উৎাদন আদযা বৃবি াদফ। ২০১৬-১৭ 

অথ থফেদয (জানুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত) যক্াবয-মফযক্াবয 

খাদত  জ্বারাবনয বববতদত নীট বফদ্যুৎ উৎাদন মরখবচে  

১০.২ এ উস্থান ক্যা  দরাঃ 

মরখবচে ১০.২ বফদ্যুৎ উৎাদন  

 

(মপব্রুয়াবয ২০১৭) 

(মপব্রুয়াবয ২০১৭

৪৫

ক্ষভতা ১৩,১৭৯ মভঃঃ

ক্ষভতা ১৩,১৭৯

মভাট বফদ্যুৎ উৎাদন: ৩২,৯২৬ বভ:বক্::ঘ: 

 

মভাট বফদ্যুৎ উৎাদন: ৩২,৯২৬ বভ:বক্::ঘ: 
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দফ থাচ্চ বফদ্যুৎ উৎাদন  

স্থাবত বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা বৃবি মদর অদনক্ বদদনয 

পুযাতন প্ল্াদন্টয ক্ষভতা হ্রা, বফতযণ  ঞ্চারন রাইদনয 

ীভাফিতা এফাং গ্যা যফযাদ ঘাটবতয জন্য গত ক্দয়ক্ 

ফেদয মদদয প্রকৃত বফদ্যুৎ চাবদা মভটাদনা ম্ভফ য়বন। 

বফদ্যুৎ উৎাদন ২০০৫-০৬ অথ থফেদয দফ থাচ্চ ৩,৭৮২ 

মভগায়াট মথদক্ ২০১৫-১৬ অথ থফেদয দফ থাচ্চ ৯,০৩৬ 

মভগায়াদট(৩০ জুন, ২০১৬ম থন্ত) উন্নীত য়ায় বফদ্যুদতয 

চাবদা অদনক্াাংদ পূযণ ক্যা ম্ভফ দয়দে। বনদে ২০০৫-

০৬ মথদক্ ২০১৫-১৬ অথ থফেদযয স্থাবত উৎাদন ক্ষভতা 

 দফ থাচ্চ উৎাদন াযবণ  ১০.১ এ মদখাদনা দরাঃ 

াযবণ ১০.১: স্থাবত উৎাদন ক্ষভতা এফাং দফ থাচ্চ 

উৎাদন 

অথ থফেয 
স্থাবত উৎাদন ক্ষভতা 

(দভগায়াট) 

দফ থাচ্চ উৎাদন 

(দভগায়াট) 

২০০৫-০৬ ৫২৪৫ ৩৭৮২ 

২০০৬-০৭ ৫২০২ ৩৭১৮ 

২০০৭-০৮ ৫২০১ ৪১৩০ 

২০০৮-০৯ ৫৭১৯ ৪১৬২ 

২০০৯-১০ ৫৮২৩ ৪৬০৬ 

২০১০-১১ ৭২৬৪ ৪৮৯০ 

২০১১-১২ ৮৭১৬ ৬০৬৬ 

২০১২-১৩ ৯১৫১ ৬৪৩৪ 

২০১৩-১৪ ১০,৪১৬ ৭৩৫৬ 

২০১৪-১৫ ১১,৫৩৪ ৭৮১৭ 

২০১৫-১৬ ১২,৩৬৫ ৯০৩৬ 

উৎঃ বফদ্যুৎ বফবাগ,বফদ্যুৎ, জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। 
 

বফদ্যুৎ উৎাদদন জ্বারাবনয ব্যফায 

২০০৫-০৬ অথ থ ফেদয বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ বনজস্ব বফদ্যুৎ 

মক্দন্দ্র বফদ্যুৎ উৎাদদন মভাট ১,৫৩,৯২০ বভবরয়ন ঘনপৄট 

প্রাকৃবতক্ গ্যা ব্যফায ক্দযদে মা ২০১৫-১৬ অথ থফেদয 

বৃবি মদয় ২,০৭,৮৩৮ বভবরয়ন ঘনপৄট এ দাঁবিদয়দে। 

ব্যফহৃত প্রাকৃবতক্ গ্যা  অন্যান্য জ্বারাবনয ব্যফায াযবণ 

১০.২ এ মদয়া দরাঃ 

 

াযবণ ১০.২: ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ-এয বফদ্যুৎ  

মক্দন্দ্র প্রাকৃবতক্ গ্যা  জ্বারাবনয ব্যফায 

অথ থফেয প্রাকৃবতক্ 

গ্যা 

(বভবরয়ন 

ঘনপৄট) 

ক্য়রা 

(১০০০ 

টন) 

তযর জ্বারাবন  

(বভবরয়ন বরটায) 

পাদন থ 

অদয়র 

এইচএবড, 

এদক্ এফাং 

এরবড 

২০০৫-০৬ ১৫৩৯২০ ১৯০ ২০৫ ১৫০ 

২০০৬-০৭  ১৪৬২৬২ ৫১০ ১১২ ১১৯  

২০০৭-০৮  ১৫০৯৯২ ৪৫০ ১৩৭ ১১২ 

২০০৮-০৯  ১৬১০০৮ ৪৭০ ৯০ ১১৩ 

২০০৯-১০ ১৬৬৫৫৭ ৪৮০ ৯১ ১২৫ 

২০১০-১১ ১৫০০৩১ ৪১০ ১১৯ ১৩৮ 

২০১১-১২ ১৫১০৪৮ ৪৪৯ ১৮২ ৬০ 

২০১২-১৩ ১৭৫৯৪৫ ৫৯০ ২৬৬ ৩৫ 

২০১৩-১৪ ১৮৩৫২২ ৫৩৯ ৪২৪ ১৭৫ 

২০১৪-১৫ ১৮০৭৬৫ ৫২২ ৩৭৮ ২৯১ 

২০১৫-১৬ ২০৭৮৩৮ ৪৮৯ ৪৩৯ ২৩৮ 

২০১৬-১৭* ১০৩৯৮৭ ২৮৩ ১১৭ ৪১ 

উৎঃ ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ (বফববডবফ),বফদ্যুৎ বফবাগ।* জানুয়াবয, ২০১৭ 

ম থন্ত। 
 

বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ভ থসূবচ  ববফষ্যৎ বযক্ল্পনা 

যক্ায বফদ্যুৎ খাদতয াবফ থক্ উন্নয়দন াংস্কাদযয াাাব 

ায়ায বদেভ এয ভাবযক্ল্পনা প্রণয়ন ক্দযদে। এই  

ভাবযক্ল্পনা অনুমায়ী ২০২১  ২০৩০ াদর বডভান্ড 

াইড ম্যাদনজদভন্ট বফদফচনায় বফদ্যুদতয চাবদা দাঁিাদফ 

মথাক্রদভ ১৯,০০০ মভগায়াট  ৩৩,০০০ মভগায়াট। এ 

চাবদা পূযদণয জন্য স্থাবত উৎাদন ক্ষভতা ২০২১ াদর 

২৪,০০০ মভগায়াট  ২০৩০ াদর ৪০,০০০ মভগায়াট এ 

উন্নীত ক্যদত দফ। উক্ত চাবদা পূযদণয জন্য যক্াদযয 

স্বল্প, ভধ্য  দীঘ থদভয়াবদ বযক্ল্পনায আতায় বফদ্যুৎ 

উৎাদন, বফতযণ  ঞ্চারন রাইন বৃবিয প্রক্ল্পভ 

ফাস্তফায়দনয বফববন্ন ধাদ যদয়দে। ফতথভান বযক্ল্পনা 

অনুাদয ২০১৭ মথদক্ ২০২২ ার ম থন্ত প্রায় ১১,২১৪ 

মভগায়াট ক্ষভতায বফদ্যুৎ জাতীয় গ্রীদড ভেক্ত দফ ফদর 

আা ক্যা মায়। ২০১০ াদর প্রণীত IPSMP ারনাগাদ 

ক্দয ফতথভাদন IPSMP ২০১৬ প্রণয়ন ক্যা দয়দে। াযবণ 

১০.৩ এ বফদ্যুৎ উৎাদদন  ববফষ্যৎ বযক্ল্পনা মদখাদনা 

দরাঃ 
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াযবণ ১০.৩ বফদ্যুৎ উৎাদদন  ববফষ্যৎ বযক্ল্পনা 

ক্রবভক্ 

নাং 

বফফযণ ২০১৭ 

(দপব্রুয়াবয) 

২০২১ 

(বএএভব ২০১০) 

২০৩০ 

(বএএভব ২০১০) 

২০৪১  

(বএএভব ২০১৬) 

১ স্থাবত বফদ্যুৎ  উৎাদন ক্ষভতা (দভঃঃ) ১৫,৩৭৯* ২৪,০০০ ৪০,০০০ ৬০,০০০ 

২ বডএএভ  বফদ্যুৎ চাবদা (দভঃ ঃ) ৮,০০০-৮,৫০০ ১৯,০০০ ৩৩,০০০ ৫২,০০০ 

৩ ঞ্চারন রাইন (াবক্থট বক্ঃ বভঃ) ১০,৩৭৭ ১২,০০০ ২৭,৩০০ ৩৪,৮৫০ 

৪ গ্রীড উদক্দন্দ্রয ক্ষভতা (এভববএ) ২৮,৮৬৯ ৪৬,৪৫০ ১,২০,০০০ ২,৬১,০০০ 

৫ বফতযণ রাইন (বক্ঃ বভঃ) ৩,৮৯,০০০ ৪,৭৮,০০০ ৫,২৬,০০০ ৫,৩০,০০০ 

৬ ভাথাবছু বফদ্যুৎ উৎাদন (বক্ঃঃঘঃ) ৪০৭ ৭০০ ৮১৫ ১,৪৭৫ 

৭ বফদ্যুৎ সুবফধায আতাভুক্ত জনাংখ্যা ৮০% ১০০% ১০০% ১০০% 

উৎঃ বফদ্যুৎ বফবাগ, বফদ্যুৎ জ্বারানী  খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়।*ক্ুাটিব (২,২০০ মভঃঃ) 

 

 

বফদ্যুৎ উৎাদদন বনভ থাণাধীন প্রক্ল্প 

বফদ্যুৎ উৎাদদন যক্াবয এফাং মফযক্াবয ম থাদয় 

অদনক্গুদরা প্রক্ল্প বনভ থাণাধীন আদে। এ ক্র বফদ্যুৎ মক্ন্দ্র 

২০২১ াদরয ভদধ্য উৎাদদন মাদফ ফদর আা ক্যা মায়। 

ফতথভাদন যক্াবয খাদত মভাট ৬,৭০৭ মভগায়াট ক্ষভতায 

১৬টি এফাং মফযক্াবয খাদত মভাট ৪,৫০৭ মভগায়াট 

ক্ষভতায ১৭টি  ফ থদভাট ১১,২১৪ মভগায়াট ক্ষভতায 

৩৩টি বফদ্যুৎ মক্ন্দ্র বনভ থাণাধীন যদয়দে। বনভ থাণাধীন 

প্রক্ল্পগুদরায ভদধ্য যক্াবয খাদত উদেখদমাগ্য প্রক্ল্পভঃ 

 আশুগি ৪৫০ মভঃঃ (উতয)বববব 

 ববিযগি ৩৩৫ মভঃঃ বববব 

 বফবফয়ানা ৪০০ মভঃঃ বববব (৩য়ইউবনট) 

  াজীফাজায ৩৩০ মভঃঃ বববব 

 বযাজগি ২২৫ মভঃঃ বববব 

 বক্রফাা ২২৫ মভঃঃ বববব (ডুদয়র 

পৄদয়র) 

  মবিাভাযা ৩৬০ মভঃঃ বববব 

  মঘািাার ৩৬৫ মভঃঃ বববব 

 টুয়াখারী  ১৩২০ মভঃঃ ক্য়রাবববতক্ 

 বফএইএপ ায়ায মক্াম্পাবন বরঃ ১৩২০ 

মভঃঃ ক্য়রাবববতক্ 

 ফি পুকুবযয়া ২৭৫ মভঃঃ বফদ্যুৎদক্ন্দ্র (৩য় 

ইউবনট) এফাং 

 বফবফয়ানা দবক্ষণ ৩৮৩ মভঃঃ বববব 

মফযক্াবয খাদত বনভ থাণাধীন উদেখদমাগ্য প্রক্ল্পভঃ 

 ভায়া ভৄবন্পগি ৫২২ মভঃঃ ক্য়রা বববতক্ 
বফদ্যুৎ মক্ন্দ্র প্রক্ল্প 

 খুরনা ৫৬৫ মভঃঃ ক্য়রা বববতক্ বফদ্যুৎ মক্ন্দ্র 

প্রক্ল্প 

 মক্যানীগি ১০৮ মভঃঃ 

 ফবযার ১১০ মভঃঃ 

 ঢাক্া ৬৩৫ মভঃঃ ক্য়রাবববতক্  

 চট্টগ্রাভ ৬১২ মভঃঃ ক্য়রাবববতক্ 

  জাভারপুয ৯৫ মভঃঃ  

  ক্ক্সফাজায ৬০ মভঃঃ (ফায়ু) প্রক্ল্প  

 আশুগি ১৯৫ মভঃঃ ভডুরায বফদ্যুৎ মক্ন্দ্র প্রক্ল্প 

খ. বফদ্যুৎ ঞ্চারন ব্যফস্থা 

ায়ায গ্রীড মক্াম্পাবন অফ ফাাংরাদদ বরবভদটড (ববজববফ) 

ফাাংরাদদদয জাতীয় গ্রীদডয আধুবনক্ায়দনয রদক্ষু বফদ্যুৎ 

খাদত ঞ্চারন ব্যফস্থানায় াংস্কাযভরক্ ক্াম থক্রভ গ্রণ 

ক্যা দয়দে। বফববন্ন বফদ্যুৎ উৎাদন মক্দন্দ্র উৎাবদত 

বফদ্যুৎ াযাদদদ ৪০০ মক্বব, ২৩০ মক্বব  ১৩২ মক্বব 

রাইদনয ভাধ্যদভ ঞ্চারন ক্যা য়। ১৯৯৬ াদর ববজববফ 

গঠিত ফায ভয় মদদ ২৩০ মক্বব  ১৩২ মক্বব ঞ্চারন 

রাইদনয দদঘ থু  বের মথাক্রদভ ৮৩৮ াবক্থট বক্ঃবভঃ  

৪,৭৫৫ াবক্থট বক্ঃবভঃ। ঞ্চারন ব্যফস্থায উন্নবতয পদর 

২০১৬-১৭ অথ থফেদযয মপব্রুয়াবয,২০১৭ ম থন্ত ববজববফ 

বফববন্ন উন্নয়ন প্রক্দল্পয আতায় ৫৫৯.৭৫ াবক্থট বক্ঃ বভঃ 

দদদঘ থু য ৪০০ মক্বব ঞ্চারন রাইন, ৩,৩১৩ াবক্থট 

বক্ঃবভঃ দদদঘ থু য ২৩০ মক্বব ঞ্চারন রাইন, ৬,৫০৪ াবক্থট 

বক্ঃবভঃ দদদঘ থু য ১৩২ মক্বব ঞ্চারন রাইন জাতীয় বগ্রদড 

াংভেক্ত দয়দে।  এোিা ববজববফ ৫০০ মভঃঃ ক্ষভতা 

ম্পন্ন ১টি এইচবববডব (High Voltage Direct 

Current) back-to-back মেন ১,৬৯০ এভববএ 

ক্ষভতায ২টি ৪০০ মক্বব বগ্রড উদক্ন্দ্র, ৯,৬৭৫ এভববএ 
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ক্ষভতা ম্পন্ন ১৯টি ২৩০/১৩২ মক্বব বগ্রড উদক্ন্দ্র, 

১৩,৩৬৪.৫০ এভববএ ক্ষভতা ম্পন্ন ৯১ টি ১৩২/৩৩ মক্বব 

বগ্রড উদক্ন্দ্র স্থান ক্দযদে। এয ফাবদয ৮ টি উদক্দন্দ্র 

১৩২ মক্বব ফাদ ৪৫০ মভগাবায ক্ুাাবটয ব্যাাংক্ এফাং 

৪৬ টি উদক্দন্দ্র ৩৩ মক্বব ফাদ ১,৩৪০ মভগাবায 

ক্ুাাবটয ব্যাাংক্ স্থান ক্দযদে। ফতথভাদন মদদ মভাট 

ঞ্চারন রাইদনয বযভাণ ১০,৩৭৬.৭০ াবক্থট 

বক্দরাবভটায, ১৪১টি বগ্রড উ-মক্দন্দ্রয ক্ষভতা ২৮,৮৬৯ 

এভববএ  ১টি এইচবববডব বগ্রড উদক্দন্দ্রয ক্ষভতা ৫০০ 

মভ::। াযবণ ১০.৪ এ ফেয বববতক্ ববজববফ ক্র্তথক্ 

বফদ্যুৎ ঞ্চারন ব্যফস্থায অফক্াঠাদভা উন্নয়ন মদখাদনা দরাঃ 

 

াযবণ ১০.৪ ফেযবববতক্ ববজববফ ক্র্তথক্ বফদ্যুৎ ঞ্চারন ব্যফস্থায অফক্াঠাদভা উন্নয়ন 

 

  অথ থফেয ঞ্চারন রাইন (াবক্থট বক্ঃবভঃ) ৪০০ মক্বব 

HVDC মেন 

৪০০/২৩০/১৩২ 

মক্বব উদক্ন্দ্র 

২৩০/১৩২ মক্বব 

উদক্ন্দ্র 

১৩২/৩৩ মক্বব 

উদক্ন্দ্র 

৪০০ 

মক্বব 

২৩০ 

মক্বব 

১৩২ 

মক্বব 

াংখ্যা ক্ষভতা 

(দভঃঃ) 

াংখ্যা ক্ষভতা 

(এভববএ) 

াংখ্যা ক্ষভতা 

(এভববএ) 

াংখ্যা ক্ষভতা 

(এভববএ) 

২০০৫-০৬ - ১৪৬৬ ৫৩৪০ - - - - ০৯ ৪৫০০ ৬৫ ৬৫৭২ 

২০০৬-০৭ - ১৪৬৬ ৫৫২৯.৬০ - - - - ১০ ৫১৭৫ ৭০ ৭২১৯ 

২০০৭-০৮ - ২৩১৪.৫০ ৫৫৩৩.৬০ - - - - ১২ ৫৮৫০ ৭১ ৭৫২৬ 

২০০৮-০৯ - ২৬৪৪.৫০ ৫৬০৭.৬০ - - - - ১৩ ৬০৭৫ ৭১ ৭৩৯৯ 

২০০৯-১০ - ২৬৪৭.৩০ ৫৬৭০.৩০ - - - - ১৩ ৬৩০০ ৭৫ ৭৮৪৪ 

২০১০-১১ - ২৬৪৭.৩০ ৬০১৮ - - - - ১৩ ৬৬৭৫ ৮১ ৮৪৩৭ 

২০১১-১২ - ২৬৪৭.৩০ ৬০৮০ - - - - ১৩ ৬৬৭৫ ৮৩ ৮৭৩৭ 

২০১২-১৩ - ৩০২০.৭৭ ৬০৮০ - - - - ১৫ ৬৯৭৫ ৮৪ ৯৭০৫ 

২০১৩-১৪ ১৬৪.৭০ ৩০৪৪.৭০ ৬১২০ ০১ ৫০০ - - ১৮ ৮৭৭৫ ৮৬ ১০৭১৪ 

২০১৪-১৫ ১৬৪.৭০ ৩১৭১.৪৫ ৬৩৫৮.৮৩* ০১ ৫০০ ০১ ৫২০ ১৯ ৯০৭৫ ৮৯ ১১৯৬৪ 

২০১৫-১৬ ২২০.৭০ ৩১৭১.৪৫ ৬৩৯৬.৮৩* ০১ ৫০০ ০১ ৫২০ ১৯ ৯৩৭৫ ৯০ ১২৪২০ 

২০১৬-১৭ ৫৫৯.৭৫ ৩৩১২.৯৯ ৬৫০৩.৯৫* ০১ ৫০০ ০২ ১৬৯০ ১৯ ৯৬৭৫ ৯১ ১৩৩৬৪.৫০ 

সূে: বডববডব, *৮৫.২ াবক্থট বক্দরাবভটায, মপব্রুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত। 

 

গ. বফদ্যুৎ বফতযণ ব্যফস্থা 

ফতথভাদন বফদ্যুৎ বফতযণ খাদত ৬টি বফতযণ াংস্থা/দক্াম্পাবন 

দাবয়ত্ব ারন ক্যদে। মথাঃ 

(1) ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ (বফববডবফ) 

(2) ফাাংরাদদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ (বফআযইবফ) 

(3) ঢাক্া ায়ায বডবিবফউন মক্াম্পাবন বরঃ 

(বডববডব) 

(4) ঢাক্া ইদরক্বিক্ াপ্ল্াই মক্াম্পাবন বরঃ 

(দডদক্া) 

(5) দয়ষ্টদজান ায়ায বডবিবফউন মক্াম্পাবন বরঃ 

(দজাাবডদক্া) 

(6) নথ থ দয়ষ্ট মজান ায়ায বডবিবফউন মক্াম্পাবন 

বরঃ (নদজাাবডদক্া) 

বফদ্যুৎ খাদতয াংস্কায  পুনগ থঠন ক্াম থক্রদভয আতায় 

যক্াবয খাদত ফবণ থত বতনটি মক্াম্পাবন গঠন ক্যা য়। এয 

উদেশ্য দে দক্ষতা বৃবি ফাবণবজুক্ বযদফ দতবয, 

স্বেতা  গবতীরতা আনা  দফ থাবয রূক্ল্প ২০২১ 

অনুমায়ী ক্দরয ক্াদে বফদ্যুৎ ম ৌঁদে মদয়া। বনবফি 

ভবনটবযাং এয ক্াযদণ বফতযণ াংস্থাগুদরা ইদতাভদধ্য বফদ্যুৎ 

বফতযণ বদেদভয অবধক্তয উন্নয়ন, গ্রাক্ মফা বৃবি, 

বদেভ র হ্রা এফাং ফদক্য়া বফদ্যুৎ বফর আদায় বফববন্ন 

দদক্ষ গ্রণ ক্দযদে।  

বফদ্যুৎ আভদাবন  

বফদ্যুৎ খাদতয বফতযণী াংস্থা/দক্াম্পাবন ভদয ২০১৫-১৬ 

অথ থফেদয  ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয প্রথভ েয় ভা 

(জানুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত) মথাক্রদভ মভাট ৫০,৯২৩.৩০ 

বভবরয়ন বক্দরায়াট আয়ায  ৩২,১২৯.০০ বভবরয়ন 

বক্দরায়াট আয়ায বফদ্যুৎ ৩৩ মক্বব মরদবদর আভদাবন 

ক্দযদে মা  মরখবচে ১০.৩-এ মদখাদনা দরাঃ 
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মরখবচে ১০.৩ বফদ্যুৎ আভদাবন  াংস্থাবববতক্ বফতযণ   

  

 

বফদ্যুৎ বফতযণ ব্যফস্থা উন্নয়ন প্রক্ল্পভ 

বফদ্যুদতয ক্রভফধ থভান চাবদা পূযদণয রদক্ষু বফদ্যুৎ 

উৎাদনদক্ দফ থাচ্চ অগ্রাবধক্ায বদদয় যক্ায যক্াবয 

খাদতয াাাব মফযক্াবয খাদত স্বল্প, ভধ্য  

দীঘ থদভয়াবদ বযক্ল্পনা গ্রণ ক্দযদে। াাাব, বফদ্যুৎ 

উৎাদন বৃবিয াদথ াদথ উৎাবদত বফদ্যুৎ সুষ্ঠুবাদফ 

বফতযদণয রদক্ষু ব্যাক্ উন্নয়ন বযক্ল্পনা গ্রণ ক্যা 

দয়দে। বফতযণ াংস্থাভ ক্র্তথক্ গৃীত উন্নয়ন 

প্রক্ল্পগুদরায ভদধ্য উদেখদমাগ্য প্রক্ল্প ভ দেঃ 

 ১০- য বফদ্যুৎ বফতযণ ব্যফস্থা উন্নয়ন প্রক্ল্প; 

 মন্ট্রারদজান ায়ায বডবিবফউন  প্রক্ল্প; 

 ইবজফাইক্/অদটাবযক্সা চাবজথাং মেন প্রক্ল্প; 

 ১.৮ বভবরয়ন নতুন াংদমাগ প্রক্ল্প; 

 েী বফদ্যুতায়ন ফবধ থতক্যণ প্রক্ল্প (যাজাী, 

যাংপুয, খুরনা  ফবযার অঞ্চর) এফাং 

 ২১ মজরা বফদ্যুৎ বফতযণ প্রক্ল্প প্রভৃবত 
 

 

বদেভ র 

বফদ্যুৎ খাদত াংস্কায ক্ভ থসূবচয আতায় বফদ্যুৎ অচয় 

এফাং বদষ্টভ র ক্ভাদনায ঐক্াবন্তক্ প্রদচষ্টা অব্যাত 

যদয়দে। বদেভ র বফদ্যুৎ াংস্থাভদয দক্ষতা ভল্যায়দনয 

এক্টি প্রধান সূচক্। বফদ্যুৎ বফতযণ মক্াম্পাবন/াংস্থাভদয 

দক্ষতা তদাযবক্য ভাধ্যদভ ক্রভাগতবাদফ বফদ্যুদতয বদেভ 

র হ্রা ক্যা ম্ভফ দে। ২০০৬-০৭ মথদক্ ২০১৬-১৭ 

(জানুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত) বফদ্যুদতয বদেভ রদয 

বযাংখ্যান াযবণ ১০.৫ এফাং মরখবচে ১০.৪-এ মদখাদনা 

দরাঃ 

 

    াযবণ ১০.৫: বফদ্যুদতয বদেভ রদয বযাংখ্যান 

অথ থ ফেয বফতযণ র (%) ঞ্চারন  বফতযণ (%) 

২০০৬-০৭ ১৬.২৬ ২০.২৫ 

২০০৭ -০৮ ১৫.৫৬ ১৮.৪৫ 

২০০০৮-০৯ ১৪.৩৩ ১৬.৮৫ 

২০০৯-১০ ১৩.৪৯ ১৫.৭৩ 

২০১০-১১ ১২.৭৫ ১৪.৭৩ 

২০১১-১২ ১২.২৬ ১৪.৬১ 

২০১২-১৩ ১২.০৩ ১৪.৩৬ 

২০১৩-১৪ ১১.৯৬ ১৪.১৩ 

২০১৪-১৫ ১১.৩৬ ১৩.৫৫ 

২০১৫-১৬ ১০.৯৬ ১৩.১০ 

২০১৬-১৭* ৯.১৯ ১১.৪৩ 

উৎঃ ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ (বফববডবফ), বফদ্যুৎ বফবাগ।* জানুয়াবয, ২০১৭ 

ম থন্ত। 

 

মরখবচে ১০.৪: বফদ্যুদতয বদেভ রদয বযাংখ্যান 
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বফদ্যুৎ বফদরয ফদক্য়া 

বফদ্যুৎ খাদতয াংস্থা/দক্াম্পাবন ভদ আবথ থক্ য়ম্ভযতা 

আনয়দনয রদক্ষু স্বেতা  জফাফবদবতা বনবিত 

বফদ্যুদতয ফদক্য়া গ্রণদমাগ্য ম থাদয় হ্রাক্যদণয জন্য 

যক্ায বফববন্ন ক্াম থক্রভ গ্রণ ক্দযদে। যক্াবয, আধা-

যক্াবয  মফযক্াবয ফদক্য়া আদাদয়য রদক্ষু যক্ায 

প্রদণাদনাভরক্ ক্াম থক্রভ গ্রণ তদাযবক্ মজাযদায ক্দয 

ভাঠ ম থাদয় বফববন্ন ক্াম থক্রভ ফাস্তফায়ন ক্যায় বফগত ক্দয়ক্ 

ফেদযয বফদ্যুৎ বফদরয ফদক্য়া গ্রণদমাগ্য ম থাদয় হ্রা ক্যা 

ম্ভফ দয়দে। বনদে ২০০৫-০৬ অথ থফেয দত  ২০১৬-১৭ 

অথ থফেদযয বডদম্বয, ২০১৬ ম থন্ত ফদক্য়ায বযাংখ্যান 

১০.৬ াযবণদত মদখাদনা দরাঃ 

                  াযবণ ১০.৬; ফদক্য়া বফদ্যুৎ বফর 

অথ থ ফেয ফদক্য়া (ভভা) 

২০০৫-০৬ ৩.৮৩ 

২০০৬-০৭ ২.৭৬ 

২০০৭-০৮ ২.৪৫ 

২০০৮-০৯ ২.৪৪ 

২০০৯-১০ ২.৪০ 

২০১০-১১ ২.২২ 

২০১১-১২ ২.২১ 

২০১২-১৩ ২.০৬ 

২০১৩-১৪ ২.০৪ 

২০১৪-১৫  ২.০১ 

২০১৫-১৬ ২.০০ 

২০১৬-১৭ 

 (বডদম্বয’১৬ ম থন্ত) 
২.১১ 

উৎঃ ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ (বফববডবফ), বফদ্যুৎ বফবাগ। 
 

ায়ায বদষ্টভ ইন্টাযদপ বভটায স্থান ক্াম থক্রভ 

মদদয ক্র বফদ্যুৎ উৎাদন মক্দন্দ্র এফাং বৃতয ঢাক্া 

বফদ্যুৎ ঞ্চারন  বফতযণ ব্যফস্থায ভদধ্য এনাবজথয ইনদলা-

আউটদলা এয বাফ বনক্াদ আদযা স্বেতা  

জফাফবদবতা বনবিতক্যদণয রদক্ষু প্রথভ ম থাদয় ৪১০টি 

বগ্রড বভটায স্থান ক্যা দয়দে। স্থাবত বভটাযভ এনাবজথ 

অবডটিাং ক্াম থক্রদভ গুরুত্বপূণ থ ভূবভক্া যাখদে এফাং বদষ্টভ র 

হ্রাক্যদণ উদেখদমাগ্য অফদান যাখদে। 

বপ্র-মইড বভটায স্থান ক্াম থক্রভ 

বফদ্যুৎ বফর বযদাধ জীক্যণ বফদ্যুৎ বফর আদায় 

তবাগ বনবিতক্যদণয রদক্ষু বফদ্যুৎ বফবাগ মদব্যাী বপ্র-

মইড বভটাবযাং িবত চালুয উদযাগ গ্রণ ক্দযদে। 

ইদতাভদধ্য াঁচটি বফদ্যুৎ বফতযণক্াযী াংস্থা/দক্াম্পাবন 

ক্র্তথক্ এ মাফৎ মদদ ১,১৯,৮০৫টি বপ্র-মইড বভটায স্থান 

ক্যা দয়দে। ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ াইরট 

প্রক্দল্পয আতায় চিগ্রাভ, ফগুিা, বযাজগি, বদরট এফাং 

ইউবনপাইড প্রক্দল্পয আতায় এ মাফৎ ৬৩,৯০৮টি বপ্র-

মইড বভটায স্থান ক্দযদে। মডদক্া বুদয়দটয ায়তায় 

উতযা এরাক্ায় াইরট প্রক্ল্প এফাং ইউবনপাইড প্রক্দল্পয 

আতায় এ মাফৎ ২৪,৫২৬টি বপ্র-মইড বভটায স্থান 

ক্দযদে। বডববডব ঢাক্ায আবজভপুয এরাক্ায় এফাং 

ইউবনপাইড প্রক্দল্পয আতায় ১৫,১২০টি বপ্র-মইড বভটায 

স্থান ক্দযদে। আযইবফ এফাং দজাাবডদক্া ইউবনপাইড 

প্রক্দল্পয আতায় মথাক্রদভ ৭,২৫০টি এফাং ৯,০০১টি বপ্র-

মইড বভটায স্থান ক্দযদে। ফতথভাদন মদদ বফদ্যুদতয মভাট 

গ্রাক্ াংখ্যা ২ মক্াটি ৪২ রক্ষ। আগাভী ৫ ফেদয বপ্র-মইড 

বভটায স্থাদনয রক্ষুভাো ২ মক্াটি। বযক্ল্পনা অনুমায়ী 

বনজস্ব অথ থায়দন বফউদফায ৯,৬৩,০০০টি, বফদফায 

১৪,৪১,৫০০টি, বডববডবয ৩,০২,৫০০টি  মডদক্ায 

১,০০,০০০টি বপ্র-মইড বভটায স্থাদনয ক্াম থক্রভ প্রবক্রয়াধীন 

আদে।   

ঘ. ফাাংরাদদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ (বফআযইবফ) 

ফাাংরাদদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ (বফআযইবফ) ক্র্তথক্ ৭৯টি 

েীবফদ্যুৎ বভবতয ভাধ্যদভ জানুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত 

৬৫,৫৭৯টি গ্রাদভ ৩,১৫,৪৯৪ বক্ঃবভঃ বফতযণ রাইন 

বফদ্যুতায়দনয ভাধ্যদভ ১,৫৮,৮৩,৯১৪টি আফাবক্, 

২,৩৮,২৮১টি মচ, ১১,৯২,৮৮০ টি ফাবণবজুক্, ১,৫৯,৩৫৫ 

টি বল্প, ২,২৭,০৮৬ টি দাতব্য প্রবতষ্ঠান  ২৯,২৮৬টি 

অন্যান্য াংদমাগ ফ থদভাট ১,৭৭,৩০,৮০২টি াংদমাগ 

প্রদান ক্যা ম্ভফ দয়দে। ২০০৫-০৬ অথ থফেয দত ২০১৬-

১৭ অথ থফেদযয জানুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত েীবফদ্যুতায়ন 

ক্াম থক্রদভ ঞ্চারন  গ্রাক্ াংদমাদগয রক্ষুভাো  াপল্য 

বচে াযবণ ১০.৭ এ মদখাদনা দরাঃ  

াযবণ ১০.৭ মব ত রক্ষুভাো  অগ্রগবত 

(াংদাবধত) 

 
অথ থফেয 

বফতযণ রাইন (বক্ঃবভঃ) গ্রাক্ াংদমাদগয াংখ্যা 

রক্ষুভাো অগ্রগবত রক্ষুভাো অগ্রগবত 
২০০৫-০৬ ১৪৫০০ ১৫০৯১ ৭৫০০০০ ৭৪১০৯৫ 

২০০৬-০৭ ৫৪৭৬ ৪৭৬৪ ৬৫০০০ ৪৫৩৪২৬ 

২০০৭-০৮ ৫০৪২ ৩০৮৯ ২৪৫০০০ ২২৬২৫২ 

২০০৮-০৯ ৬১১৬ ৫০৬২ ৩৬৮২৭৫ ৪০৫৯৯০ 

২০০৯-১০ ২৮৫২ ২৭১৩ - ৪৬১৪১৭ 

২০১০-১১ ২০৯৫ ৩০২৮ - ২৫৯৫৪৮ 

২০১১-১২ ৭৭০০ ১০০৪৯ - ৭১৩৭১৩ 

২০১২-১৩ ১০২২২ ১০২৭৯ - ৩০৪৪১৭ 

২০১৩-১৪ ১৬৯৭১ ১৭৫৪৪ - ৭৫৮৯৩২ 

২০১৪-১৫ ১৮৭৫০ ১৮৬৯৮ - ১৮৩৯০৬৪ 

২০১৫-১৬ ৩০৯৯৮ 

১১৮১৫ 

(জানুয়াবয’ 

১৬ ম থন্ত) 

১৫০০০০০ ৩৫৯৭৮৮৩ 

২০১৬-

১৭* 
- - 

২০০০০০০ 

(জুন’২০১৭ 

ম থন্ত) 

২০১৭৬৫১ 

(জানু’২০১৭ 

ম থন্ত) 

উৎঃ ফাাংরাদদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ (বফআযইবফ), বফদ্যুৎ বফবাগ। * জানুয়াবয, ২০১৭ 

ম থন্ত। 
 

129 



tU
hiN

বফআযইবফ’য আতায় ফাস্তফায়নাধীন প্রক্ল্প 

ফাাংরাদদ েী বফদ্যুতায়ন মফাদড থয আতায় ফতথভাদন 

১৬টি প্রক্ল্প চরভান যদয়দে মায বফযীদত চরবত 

২০১৬-১৭ অথ থফেদযয াংদাবধত ফাবল থক্ উন্নয়ন 

ক্ভ থসূবচদত ফযাে প্রায় ৫,৫৬০ মক্াটি টাক্া। েী 

বফদ্যুতায়ন ক্াম থক্রদভয ম্প্রাযণ এফাং বফযভান বফতযণ 

ব্যফস্থায উন্নয়ন  ক্ষভতা বৃবিক্যণ াংক্রান্ত চরভান 

১৬টি প্রক্দল্পয ভদধ্য ৪টি বফযভান বফতযণ ব্যফস্থায 

উন্নয়ন  ক্ষভতা বৃবিক্যণ প্রক্ল্প, ১টি বপ্র-মদভন্ট 

বভটায স্থান াংক্রান্ত প্রক্ল্প, ১টি ক্াবযগবয ায়তা 

প্রক্ল্প, ১টি বাযদরাদডড বফতযণ িান্পপযভায 

প্রবতস্থান প্রক্ল্প এফাং ৬টি বফতযণ রাইন ম্প্রাযণ 

প্রক্ল্প  ৩টি গ্রাক্ াংদমাগ াংক্রান্ত প্রক্ল্প। চরভান 

১৬টি প্রক্দল্পয বফযীদত প্রাক্কবরত প্রায় ৩৬,৯১২.৮৮ 

মক্াটি টাক্া। ২০১৬-১৭ অথ থ ফেদযয মপব্রুয়াবয, ২০১৭ 

ম থন্ত ২০,৭৩৭ বক্ঃবভঃ নতুন রাইন বনভ থাণ/নফায়ন ক্যা 

দয়দে, ৮৪ টি দফদ্যুবতক্ উদক্ন্দ্র বনভ থাণ/ক্ষভতাফধ থদনয 

রক্ষুভাোয বফযীদত মপব্রুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত মভাট ৪২টি 

উদক্ন্দ্র বনভ থাণ/ক্ষভতা বৃবিদত ক্াজ ম্পাবদত দয়দে, 

মায ভাধ্যদভ বফববন্ন মেবণয মভাট ৩০ রক্ষ নতুন 

গ্রাক্দক্ বফদ্যুৎ সুবফধা প্রদান এফাং ৭ রক্ষ বপ্র-মদভন্ট 

বভটায স্থাদনয বযক্ল্পনা আদে। 

 

বফআযইবফ’য বফদ্যুৎ উৎাদন 

ফাাংরাদদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ এফাং ১৩টি েী বফদ্যুৎ 

বভবতয অথ থায়দন রুযার ায়ায মক্াম্পাবন বরঃ 

(আযববএর) প্রবতষ্ঠা ক্যা দয়দে, মায ভাধ্যদভ 

ভয়ভনবাং মজরায মু্ভগি ২১০ মভঃঃ (ক্ম্বাইন্ড 

াইদক্র), গাজীপুয মজরায ক্ড্ডায় ৫২ মভঃঃ এফাং 

চট্টগ্রাভ মজরায যাউজাদন ২৫ মভঃঃ অথ থাৎ ফ থদভাট 

২৮৭ মভঃঃ বফদ্যুৎ উৎাদন ক্যা দে। ফাাংরাদদ 

েী বফদ্যুতায়ন মফাদড থয বনয়ন্ত্রণাধীন বফববডবফ-

আযববএর ায়ায  মজনাদযন মক্াম্পাবন বরঃ-এয 

গাজীপুয মজরায ক্ড্ডায় ১৫০ মভঃঃ ক্ষভতাম্পন্ন 

ডুদয়র পৄদয়র ায়ায প্ল্ান্ট প্রবতষ্ঠা ক্যা দয়দে, মা 

দত বনয়বভত বফদ্যুৎ উৎাদন ক্যা দে। এোিা, 

আযববএর-এয উদযাদগ ভৄবন্পগি মজরায গজাবযয়ায় 

৩৫০ মভঃঃ (+/-১০%) ক্ষভতাম্পন্ন এফাং 

টুয়াখারী/চট্টগ্রাভ মজরায় ২X৬৬৩ মভঃঃ 

ক্ষভতাম্পন্ন ক্য়রা বববতক্ বফদ্যুৎ মক্ন্দ্র প্রবতষ্ঠায 

প্রবক্রয়া শুরু দয়দে। 

 

াদটইদনফর এনাবজথ 

নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন 

ফাাংরাদদদয প্রাথবভক্ জ্বারাবন ম্পদ প্রাকৃবতক্ গ্যাদয 

ভজুদ বদন বদন হ্রা াদে। মদদ মটক্ই নফায়নদমাগ্য 

জ্বারাবনয উন্নয়ন জতয, বনয়ন্ত্রণ এফাং উন্নত ক্যদত 

যক্ায ২০১২ াদর মটক্ই  নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন 

উন্নয়ন ক্র্তথক্ষ (দেডা) আইন া ক্দয। যফতী ভদয় ১৪ 

মভ, ২০১৪ তাবযদখ মেডা আইন ক্াম থক্য য় এফাং ২২ মভ, 

২০১৪ তাবযদখ মেডা এয আনুষ্ঠাবনক্ মাো শুরু য়। মেডা 

আইন মভাতাদফক্ যক্াবয এফাং মফযক্াবয খাদত 

নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন এফাং জ্বারাবন ােয়ী  াংযক্ষণভরক্ 

ক্ভ থক্ান্ড ম্প্রাযণ  ভন্বদয়য উদেদশ্য মেডা গঠন ক্দয। 

নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন এফাং জ্বারাবন দক্ষতা াংক্রান্ত 

বফলয়গুদরা তদাযবক্  ভন্বদয়য জন্য বফদ্যুৎ খাদতয বফববন্ন 

াংস্থায় ইদতাভদধ্য মেডায াদথ ভন্বয়ক্াযী মর বদদফ 

নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন/াদটইদনফর মডদবরদভন্ট উইাং 

মখারা দয়দে। মেডা আইন, ২০১২ মভাতাদফক্ মেডায 

উদেখদমাগ্য দাবয়ত্ব দে বনেরূঃ 

 যক্াদযয নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন এফাং জ্বারাবন 

দক্ষতা ম্পবক্থত বফলয়গুদরা ভন্বয় 

 নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন প্রভেবক্ত এফাং জ্বারাবন দক্ষ 

ণ্য  যিাভ প্রবভতক্যণ 

 নতুন নতুন প্রভেবক্ত যীক্ষাভরক্বাদফ ব্যফায ক্যা 

এফাং এয ম্প্রাযদণয জন্য উদযাগ গ্রণ 

 নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন ম্প্রাযণ  জ্বারাবন ােয়ী 

ক্ভ থক্াদন্ড বফবনদয়াদগয বযদফ সৃবষ্ট 

 নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন এফাং জ্বারাবন দক্ষতায উয 

গদফলণা এফাং উন্নয়ন  

 নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন এফাং জ্বারাবন দক্ষতা উয 

দচতনতা সৃবষ্ট ক্যা এফাং এ বফলয়ক্ আঞ্চবরক্  

আন্তজথাবতক্ াংস্থায াদথ নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন  

জ্বারাবন দক্ষতা াংবিষ্ট নতুন প্রভেবক্ত াংক্রান্ত তথ্য 

াংগ্র  বফবনদয়াগক্াযীদদয অফবতক্যণ 

 নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন এফাং জ্বারাবন দক্ষতা 

ম্প্রাযদণ মদীয় প্রবতষ্ঠাদনয ক্ষভতা বৃবি। 

রক্ষুভ 

 ২০২০ াদরয ভদধ্য মভাট উৎাবদত বফদ্যুদতয ১০ 

তাাং  )২০০০ মভগায়াট ( নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন 

উৎ দত উৎাদন। 
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 জ্বারাবন দক্ষতা  াংযক্ষণ ক্ভ থক্াদন্ডয ভাধ্যদভ 

২০২০ াদরয ভদধ্য ১৫ তাাং এফাং ২০৩০ াদরয 

ভদধ্য ২০ তাাং জ্বারাবন ােয়। 

 

াম্প্রবতক্ অজথন 

 

জ্বারাবন দক্ষতা উন্নয়দন াম্প্রবতক্ অজথন 

 

 Energy Efficiency and Conservation 

Master Plan up to 2030 এফাং Action Plan 

for Energy Efficiency and Conservation 

প্রণয়ন 

 জ্বারাবন দক্ষতা  াংযক্ষণ বফবধভারা ২০১৬ প্রণয়ন 

 Energy Audit Regulation এয খিা প্রণয়ন 

 Energy Efficiency and Conservation 

Promotion Financing Project এয আতায় 

জ্বারাবন দক্ষ মন্ত্রাবত ব্যফাদযয জন্য বল্প, বফন  

আফাবক্ খাদত স্বল্পসুদদ ৪ তাাং াদয ঋণ প্রদান 

প্রক্ল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন ক্াম থক্রভ শুরু 

 ৫০ টি জ্বারাবন দক্ষ দণ্যয মক্ষদে ফাাংরাদদ 

ব্যাাংদক্য ায়তায় ফাবণবজুক্ ব্যাাংক্ভদয 

ভাধ্যদভ স্বল্পসুদদ ৯ তাাং াদয বয-পাইন্যাবন্পাং 

ব্যফস্থা চালুক্যণ 

 ফাাংরাদদ ব্যাাংদক্য ভাধ্যদভ বযদফফান্ধফ  বগ্রন 

ইন্ডাবিদত ঋণ সুবফধা প্রদাদনয জন্য নীবতভারা 

প্রণয়ন 

 "Bangladesh National Building Code" এ 

জ্বারাবন দক্ষতা  ােয় বফলয়ক্ বফধান 

অন্তভু থক্তক্যণ 

 স্কুর, ক্দরজ  ভাদ্রাায াঠ্যপুস্তদক্ জ্বারাবন 

দক্ষতা  াংযক্ষণ বফলয়ক্ াঠ অন্তভু থক্তক্যণ 

 জ্বারাবন ােদয় দচতনতাভরক্ স্কুবরাং মপ্রাগ্রাভ 

চালুক্যণ  

 ক্দরজ  বফেবফযারয় ম থাদয় োেোেীদদয ভদধ্য 

বফববন্ন প্রবতদমাবগতা এফাং মবভনায/বদম্পাবজয়াভ, 

মভরা ইতুাবদ আদয়াজদনয ভাধ্যদভ জ্বারাবন ােয় 

দচতনতা সৃবষ্ট 

 বফববন্ন বটি ক্দ থাদযন  ম যবায যাস্তায 

িক্ফাবত দক্ষ এরইবড ফাবত দ্বাযা প্রবতস্থান 

 Country Action Plan for Clean Cook 

Stove প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন 

 জ্বারাবন ােয়ী চুরায ৭ টি ভদডর উদ্ভাফন এফাং 

২৯,৩১,০০০ টি উন্নত চুরা বফণন 

 বফববন্ন ক্ুাটিব ায়ায মজনাদযন াংবিষ্ট বল্প 

উদযাক্তাগদণয ভদধ্য প্রায় ৫০টি প্রবতষ্ঠাদনয দয়ষ্ট 

বট বযদক্াবাবয  মক্া-মজনাদযন ক্াম থক্রভ শুরু 

 উন্নত প্রভেবক্তয চারক্র ম্প্রাযদণ এমাফৎ প্রায় ৭৫ 

টি Improved Rice boiling System স্থান। 

ফাাংরাদদ েী উন্নয়ন মফাদড থয  নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন 

ক্াম থক্রভ 
 

ফাাংরাদদ ফ থপ্রথভ ১৯৯৩ বিষ্টাদে ফ্রাদন্পয আবথ থক্ 

ায়তায় ফাাংরাদদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ ক্র্তথক্ মারায 

মাভ বদেভ স্থান ক্যা য়। এ ম থন্ত বফববন্ন প্রক্দল্পয 

ভাধ্যদভ ফ থদভাট ৩৯,৮৮৬টি মারায মাভ বদষ্টভ স্থান 

ক্যা দয়দে; মায ক্ষভতা প্রায় ৫,০১৯ kWp। এোিা 

৭৮টি েী বফদ্যুৎ বভবতয দয দপ্তয, ১৫টি উদজরা দয 

দপ্তয এফাং ফাাংরাদদ েী বফদ্যুতায়ন মফাড থ এয দয 

দপ্তদযয োদদ স্থাবত মারায রুপট বদষ্টদভয মভাট 

ক্ষভতা ৫৪৩ kWp। KOICA  BCCTF এয আবথ থক্ 

ায়তায় বফববন্ন মজরায় ৪০টি মারায ইবযদগন াম্প 

স্থান ক্যা দয়দে; মায ক্ষভতা ২৩৯ kWp। 

মযজাল্ট মফইজড ম্যাদনজদভন্ট  মক্বআই ফাস্তফায়ন 

বফদ্যুৎ বফবাদগয ক্ভ থ ভল্যায়দনয জন্য বফদ্যুৎ উৎাদন, 

ঞ্চারন  বফতযণখাত াংবিষ্ট ক্বতয় গুরুত্বপূণ থ প্রধান 

ক্ভ থকৃবত বনদদ থক্ (দক্বআই) বনধ থাযণপূফ থক্ বফদ্যুৎ বফবাগ 

 ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয ভদধ্য ফাবল থক্ ক্াম থম্পাদন চুবক্ত 

(এবএ) স্বাক্ষয ক্যা দয়দে। উবেবখত মক্বআই ভ 

বফদ্যুদতয উৎাদন, ঞ্চারন  বফতযণ খাদতয াংস্থা/ 

মক্াম্পাবনভদয সুান, জফাফবদবতা  উন্নত গ্রাক্ 

মফা বনবিতক্যদণয রদক্ষু গুরুত্বপূণ থ SMART KPIs 

চালু ক্যা দয়দে। 

উ-আঞ্চবরক্ দমাবগতা 

বফদ্যুৎ খাদতয উন্নয়দনয জন্য ফাাংরাদদ প্রবতদফী 

মদভ োিা SAARC, BIMSTEC, SASEC এফাং 

D-8 ইতুাবদ আঞ্চবরক্, উ-আঞ্চবরক্  আন্তজথাবতক্ 

দমাবগতা মপাযাদভয ভাধ্যদভ ক্াজ ক্দয মাদে। 

ফাাংরাদদ বাযত োিা মনার, ভুটান এফাং ভায়ানভাদয়য 

াদথ বদ্ব-াবক্ষক্ দমাবগতা ক্াম থক্রভ গ্রণ ক্যা দয়দে। 
 

বাযত মথদক্ বফদ্যুৎ আভদাবন  

ফাাংরাদদদয মবিাভাযা এফাং বাযদতয ফযভপুয ইন্টায 

ক্াদনক্দনয ভাধ্যদভ বাযত মথদক্ গত ৫ অদটাফয ২০১৩ 

ার দত ৫০০ মভগায়াট বফদ্যুৎ আভদাবন ক্যা দে। 

ফাাংরাদদদয মবিাভাযায় এক্ই ক্ষভতা ম্পন্ন আদযা এক্টি 
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এইচবববডব উদক্ন্দ্র বনভ থাণ ক্দয বফযভান ঞ্চারন রাইন 

বদদয়ই আদযা ৫০০ মভগায়াট বফদ্যুৎ আগাভী জুন, ২০১৮ 

াদরয ভদধ্য আভদাবন ক্যা দফ। উক্ত ইন্টাযক্াদনক্দন 

পৃথক্ এক্টি রাইন মমাগ ক্দয আদযা ১,০০০ মভগায়াট 

বফদ্যুৎ আভদাবনয বিান্ত দয়দে। বাযদত বেপুযা যাদজুয 

ারাটানা মথদক্  গ্যাবববতক্ অবতবযক্ত ১০০ মভগায়াট 

বফদ্যুৎ ভাচ থ, ২০১৬ দত ফাাংরাদদদ আভদাবন ক্যা দে। 

উক্ত আন্তঃাংদমাগ এইচবববডব মত রূান্তয ক্দয আদযা 

৫০০-১,০০০ মভগায়াট বফদ্যুৎ আভদাবনয বিান্ত গৃবত 

দয়দে। এোিা বাযত মথদক্ অবতবযক্ত ২,০০০ মভগায়াট 

াইদরা ায়ায আভদাবনয বফলদয় দ্য’মদদয ভদধ্য বগ্রড 

ইন্টাযক্াদনক্ন স্থাদন বাযত-ফাাংরাদদ মম থ ভীক্ষা 

শুরু ক্দযদে। 

ভায়ানভায মথদক্ বফদ্যুৎ আভদাবন 

ভায়ানভায মথদক্ বফদ্যুৎ আভদাবনয বফলদয় ২০১০ াদর 

ভায়ানভায যক্াদযয াদথ ফাাংরাদদদয এক্টি প্রবতবনবধ 

দদরয আদরাচনা য়। তাযই ধাযাফাবক্তায় দ্য’মদদয ভদধ্য 

এক্টি ভদ াতা স্মাযক্ স্বাক্ষদযয জন্য আরা আদরাচনা 

চরদে। 

ভুটান মথদক্ বফদ্যুৎ আভদাবন 

বাযত  ফাাংরাদদদয ভদধ্য বগ্রড ইন্টাক্াদনক্ন স্থাদনয 

রদক্ষু ভীক্ষায আতায় ভুটান দত বাযদতয আরীপুয 

দ্যয়ায  ফাাংরাদদদয ঠাকুযগাঁ দয় বাযদতয পুবন থয়া ম থন্ত 

আন্তঃদদীয় গ্রীড রাইন বনভ থাদণয বযক্ল্পনা গ্রণ ক্যা 

দয়দে। উক্ত রাইন বনভ থাণ দর প্রায় ২,০০০ মভগায়াট 

বফদ্যুৎ আভদাবন ক্যা ম্ভফ দফ। 

মনার মথদক্ বফদ্যুৎ আভদাবন 

বগ্রড ইন্টাযক্াদনক্ন এয ভাধ্যদভ মনার দত প্রায় ২,০০০ 

মভগায়াট বফদ্যুৎ আভদাবনয বযক্ল্পনা গ্রণ ক্যা দয়দে। 

ম্প্রবত মনার  ফাাংরাদদদয যািীয় ম থাদয় এ বফলদয় 

বক্রয় আদরাচনা শুরু দয়দে। 

বফদ্যুৎ খাদত চীদনয াদথ দমাবগতা  বফবনদয়াগ বৃবি 

বফদ্যুৎখাদত দমাবগতা বৃবিয রদক্ষু গত ২১ অদটাফয 

২০১২ তাবযদখ ফাাংরাদদ  চীন যক্াদযয ভদধ্য এক্টি 

ভদ াতা স্মাযক্ স্বাক্ষবযত য়। এয পদর ফাাংরাদদদয 

বফদ্যুৎখাদত দমাবগতা  বফবনদয়াগ বৃবিয সুদমাগ প্রাবযত 

দফ। পদর উবয় মদ বদ্ব-াবক্ষক্ ফাবণজু  অথ থদনবতক্ 

দমাবগতা আদযা উন্নত ক্যদত অফদান যাখদত াযদফ। 

দমাবগতায মক্ষে বাদফ বফদ্যুৎ উৎাদন, ঞ্চারন, 

বফতযণ, এনাবজথ দক্ষতা  নফায়নদমাগ্য জ্বারাবন ইতুাবদ 

বফলয়দক্ বচবিত ক্যা দয়দে। 

বফদ্যুৎ মক্ষদে আঞ্চবরক্ দমাবগতা 

BIMSTEC এয ভাধ্যদভ BIMSTEC ভুক্ত মদভদয 

াদথ বফদ্যুৎখাদতয দমাবগতা ক্াম থক্রভ চরভান যদয়দে। 

বফদল ক্দয BIMSTEC Grid স্থাদন আদরাচনায় মদথষ্ট 

অগ্রগবত াবধত দয়দে। 

মতর, গ্যা  প্রাকৃবতক্ ম্পদ 

মদদয জ্বারাবন চাবদা পূযণ, মতর  গ্যাদক্ষে অনুন্ধান/ 

আবফষ্কায, উদতারন, উন্নয়ন  ভল্যায়ন ক্দয জ্বারাবন ভজুদ 

বৃবি ক্যা মতর, গ্যা  প্রাকৃবতক্ ম্পদ খাদতয ভর 

উদেশ্য। জ্বারাবনয জন্য প্রাকৃবতক্ গ্যাদয উয এক্ক্ 

বনব থযতা হ্রা, জ্বারাবন-বভে এফাং বফক্ল্প/নফায়নদমাগ্য 

জ্বারাবনয ব্যফায উৎাবতক্যণ, মদদয প্রাকৃবতক্ জ্বারাবন 

ভজুদ বৃবিয জন্য অনুন্ধান/আবফষ্কায ক্াম থক্রভ মজাযদায 

ক্যা, গ্যা উৎাদন, ঞ্চারন এফাং বফতযণ ক্ভ থক্াদন্ডয 

ভদধ্য ভন্বয় াধদনয াাাব মতর-গ্যা অনুন্ধান, 

উৎাদন এফাং বফতযণ ক্াদজ মফযক্াবয খাতদক্ 

উৎাবতক্যণ ইতুাবদ এ খাদতয প্রধান উদেশ্য। 

প্রাকৃবতক্ গ্যা ভজুদ 

প্রাকৃবতক্ গ্যা মদদয মভাট ফাবণবজুক্ জ্বারাবন ব্যফাদযয 

তক্যা প্রায় ৭১ বাগ পুযণ ক্দয। এ মাফৎ মদদয আবফষ্কৃত 

মভাট গ্যা মক্ষদেয াংখ্যা ২৬টি। ম্প্রবত মদিাফাাংরা 

ক্র্তথক্ ফ থদল প্রাক্করন অনুমায়ী মভাট গ্যা ভজুদদয 

(GIIP) বযভাণ ৩৮.০২ বিবরয়ন ঘনপৄট এফাং 

উদতারনদমাগ্য প্রভাবণত এফাং ম্ভাব্য (P1+P2) ভজুদদয 

বযভাণ ২৭.১২ বিবরয়ন ঘনপৄট।  বডদম্বয, ২০১৬ ম থন্ত 

ক্রভপুবিত প্রকৃত গ্যা উৎাদদনয বযভাণ প্রায় ১৪.৩৮ 

বিবরয়ন ঘনপৄট। পদর জানুয়াবয, ২০১৭ ভদয় 

উদতারনদমাগ্য নীট ভজুদদয বযভাণ ১২.৭৪ বিবরয়ন 

ঘনপৄট। াযবণ ১০.৮-এ মদদ গ্যা ভজুদদয বযভাণ 

মদখাদনা দরা: 
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াযবণ ১০.৮ মদদ গ্যা ভজুদদয বযভাণ 
 (বফবরয়ন ঘনপৄট) 

গ্যা মক্ষে কূ াংখ্যা প্রাথবভক্ মভাট 

ভজুদ 

(GIIP) 

প্রাথবভক্ 

উদতারনদমাগ্য ভজুদ 

উৎাদন  

অথ থফেয 

২০১৬-১৭ 

(বডদম্বয’১৬ 

ম থন্ত) 

ক্রভপুবিত উৎাদন 

বডদম্বয-২০১৬ ম থন্ত 

অফবষ্ট 

জানুয়াবয-২০১৭ 

বততা  ২৪ ৮১৪৮.৯ ৬৩৬৭ ৮৮.৯০ ৪১২৪.৭৬ ২২৪২.২৪ 

বফগি ৭ ৩৬৮৪ ২৬৩৩ ৪১.১৪ ২২৭৩.০৩ ৩৫৯.৯৭ 

ফাখযাফাদ ৬ ১৭০১ ১২৩১.৫ ৮.৮৪ ৮০৪.৩৬ ৪২৭.১৪ 

নযবাংদী  ২ ৩৬৯ ২৭৬.৮ ৫.২১ ১৮০.৯২ ৯৫.৮৮ 

মভঘনা  ১ ১২২.১ ৬৯.৯ ২.১৪ ৬১.৩২ ৮.৫৭ 

বদরট ২ ৩৭০ ৩১৮.৯ ১.৪৬ ২১১.২৭ ১০৭.৬৩ 

দক্রাটিরা ৫ ৩৬১০ ২৭৬০ ১১.৪১ ৬৪৬.৩৭ ২১১৩.৬৩ 

যবদপুয  ৫ ৩৬৫০ ২৪৩৩ ১০.৫২ ৫৮৫.৮২ ১৮৪৭.১৯ 

বফয়ানীফাজায ২ ২৩০.৭ ২০৩ ১.৭৫ ৯৪.৬৬ ১০৮.৩৪ 

ারদানদী ১ ৩৭৯.৯ ২৭৯ ১.০৯ ৮৭.৮৫ ১৯১.৩৫ 

মপঞ্চুগি  ৩ ৫৫৩ ৩৮১ ৪.৮৯ ১৪৯.৩৪ ২৩১.৬৬ 

াফাজপুয ৩ ৬৭৭ ৩৯০ ৪.৩৫ ২৬.৮৬ ৩৬৩.১৪ 

মভৄতাাং ২ ৬৫৩.৮ ৩১৭.৭ ০.৪৭ ১২.১০ ৩০৫.৬০ 

সুন্দরপুয ০ ৬২.২ ৩৫.১ ০.০০ ০৯.৯৮ ২৫.১২ 

শ্রীক্াইর ৩ ২৩০ ১৬১ ৭.৯২ ৫৩.৯৮ ১০৭.০২ 

মফগভগি ০ ১০০ ৭০ ০.০১ ০.৮৮ ৬৯.১২ 

জারারাফাদ ৭ ১৪৯১ ১১৮৪ ৪৯.০৫ ১০৯৪.০৯ ৮৯.৯১ 

মভ রবীফাজায  ৫ ১০৫৩ ৪২৮ ০৬.৮৮ ২৯৭.১০ ১৩০.৯০ 

বফবফয়ানা ২৬ ৭৪২৭ ৫৭৫৪ ২১৯.২৭ ২৭১০.২৩ ৩০৪৩.৭৭ 

ফাঙ্গুযা ৫ ১১৯৮ ৫২২ ১৭.০৯ ৩৫৮.৪৪ ১৬৩.৫৬ 

মভাট ১০৯ ৩৫৭১০.৬ ২৫৮১৪.০৯ ৪৮২.৩৬ ১৩৭৮৩.১৭ ১২০৩১.৭৪ 

উৎাদদন মায় নাই: 

কুতুফবদয়া - ৬৫ ৪৫.৫ ০ ০ ৪৫.৫ 

রুগি - ৪৮ ৩৩.৬ ০ ০ ৩৩.৬ 

মভাট - ১১৩ ৭৯.১ ০  ০ ৭৯.১ 

উৎাদন স্থবগত: 

াঙ্গু - ৮৯৯.৬ ৫৭৭.৮ ০ ৪৮৭.৯ ৮৯.৯ 

োতক্ - ১০৩৯ ৪৭৪ ০ ২৬.৫ ৪৪৭.৫ 

ক্াভতা - ৭১.৮ ৫০.৩ ০ ২১.১ ২৯.২ 

মপনী - ১৮৫.২ ১২৫ ০ ৬২.৪ ৬২.৬ 

মভাট - ২১৯৫.৬ ১২২৭.১ ০ ৫৯৭.৯ ৬২৯.২ 

ফ থদভাট ১০৯ ৩৮০১৯.২০ ২৭১২১.১০ ৪৮২.৩৬ ১৪৩৮১.০৭ ১২৭৪০.০৩ 

টিবএপ  ৩৮.০২ ২৭.১২ ০.৪৮ ১৪.৩৮ ১২.৭৪ 

    উৎঃ মদিাফাাংরা জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ।

 

প্রাকৃবতক্ গ্যাদয খাতয়াবয ব্যফায  
 

বফদ্যুৎ উৎাদন, ায ক্াযখানা, ফাবণবজুক্, বল্প  

গৃস্থাবর খাদত জ্বারাবনয প্রধান উৎ দে প্রাকৃবতক্ গ্যা।  

াযবণ ১০.৯ এফাং মরখবচে ১০.৫-এ খাতয়াবয প্রাকৃবতক্ 

গ্যাদয ব্যফায াংক্রান্ত তথ্য উস্থান ক্যা দরাঃ 

 

াযবণ ১০.৯ খাতয়াবয প্রাকৃবতক্ গ্যাদয ব্যফায   
                                                                                                                                                                                         (বফবরয়ন ঘনপৄট) 

খাত/ফেয উৎাদন বফদ্যুৎ ক্ুাটিব ায বল্প চা-ফাগান ইটদখারা ফাবণবজুক্ গৃস্থাবর বএনবজ মভাট 

ব্যফায 

২০০৫-০৬ ৫২৭.০ ২২৪.৪ ৪৮.৯ ৮৯.০৯ ৬৩.৩ ০.৮ ০ ৩.৩ ৫৬.৭ ৬.৮ ৪৯৩.৩ 

২০০৬-০৭ ৫৬২.২ ২২১.১ ৯৩.৫ ৬২.৫ ৭৭.৫ ০.৮ ০ ৫.৭ ৬৩.৩ ১২.০ ৫৩৬.২ 

২০০৭-০৮ ৬০০.৯ ২৩৪.৩ ৮০.২ ৭৮.৭ ৯২.২ ০.৮ ০ ৬.৬ ৬৯.০ ২২.৮ ৫৮৪.৬ 

২০০৮-০৯ ৬৫৩.৮ ২৫৬.৩ ৯৪.৭ ৭৪.৯ ১০৪.৪ ০.৭ ০ ৭.৫ ৭৩.৮ ৩১.০ ৬৪৩.২ 
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খাত/ফেয উৎাদন বফদ্যুৎ ক্ুাটিব ায বল্প চা-ফাগান ইটদখারা ফাবণবজুক্ গৃস্থাবর বএনবজ মভাট 

ব্যফায 

২০০৯-১০ ৭০৩.৬ ২৮৩.২ ১১২.৬ ৬৪.৭ ১১৮.৮ ০.৮ ০ ৮.১ ৮২.৭ ৩৯.৩ ৭১০.২ 

২০১০-১১ ৭০৮.৯ ২৭৩.৮ ১২১.২ ৬২.৮ ১২১.৫ ০.৮ ০ ৮.৫ ৮৭.৪ ৩৮.৫ ৭১৪.৫ 

২০১১-১২ ৭৪৩.৭ ৩০৪.৩ ১২৩.৬ ৫৮.৪ ১২৮.৫ ০.৮ ০ ৮.৬ ৮৯.২ ৩৮.৬ ৭৫১.৭ 

২০১২-১৩ ৮০০.৬ ৩২৮.৮ ১৩৪.১ ৬০.০ ১৩৫.৭ ০.৮ ০ ৮.৮ ৮৯.৭ ৪০.২ ৭৯৮.২ 

২০১৩-১৪ ৮২০.৪ ৩৩৭.৪ ১৪৩.৮ ৫৩.৮ ১৪১.৯ ০.৮ ০ ৮.৯ ১০১.৫ ৪০.১ ৮২৮.১ 

২০১৪-১৫ ৮৯২.২ ৩৫৪.৮ ১৫০.০ ৫৩.৮ ১৪৭.৭ ০.৮ ০ ৯.১ ১১৮.২ ৪২.৯ ৮৭৭.৩ 

২০১৫-১৬ ৯৭৩.২ ৩৯৯.৬ ১৬০.৮ ৫২.৬ ১৫৬.০ ০.৯ ০ ৯.০ ১৪১.৫ ৪৬.৫ ৯৬৬.৯ 

২০১৬-১৭* ৪৮২.২ ১৮৬.৭ ৬৯.৪ ১৯.৮ ৯০.২ ০.৯ ০ ৫.০ ৮৭.০ ২৬.৯ ৪৮৬.০ 

উৎঃ মদিাফাাংরা, জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ। *বডদম্বয, ২০১৬ ম থন্ত। 

মরখবচে ১০.৫ প্রাকৃবতক্ গ্যাদয খাতয়াবয ব্যফায 

অথ থ ফেয ২০১৫-১৬ অথ থ ফেয ২০১৬-১৭ (বডদম্বয ম থন্ত) 

 

 

 

প্রাকৃবতক্ গ্যাদয চাবদা 

মদদ ক্রভফধ থভান বফদ্যুৎ এয চাবদায াদথ প্রাকৃবতক্ 

গ্যাদয চাবদা বৃবি াদে। াযবণ ১০.১০-এ মদখা মাদে 

বফদ্যুদতয মক্ষদে এই চাবদা দফ থাচ্চ। ২০১৭ াদরয  

বফদ্যুৎদক্ষদে গ্যাদয চাবদা ৬১০ বফবরয়ন ঘনপৄট এফাং তা 

২০২১ াদর ৬৪৭ বফবরয়ন ঘনপৄদট উন্নীত দত াদয। ২০১৭ 

াদর মমখাদন বদল্প গ্যাদয চাবদা ১৫৮ বফবরয়ন ঘনপৄট 

বনধ থাযণ ক্যা য় মখাদন ২০২১ াদর তা ২০৭ বফবরয়ন 

ঘনপৄদট উন্নীত ক্যায রক্ষু ভাো বনধ থাযণ ক্যা দয়দে। 

গৃস্থাবরয ব্যফাদযয গ্যাদয চাবদা ২০১৭ াদর ১১২ 

বফবরয়ন ঘনপৄট দর ২০২১ াদর রক্ষুভাো বনধ থাযণ ক্যা 

য় ১৩৫ বফবরয়ন ঘনপৄট।  

 

াযবণ ১০.১০ খাতয়াবয প্রাকৃবতক্ গ্যাদয চাবদায প্রদয়াজন                         
                                                                                                                                                             এক্ক্: বফবএপ                                      

খাতভ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 
বফদ্যুৎ ৬১০ ৬২১ ৬৪০ ৬৪৯ ৬৪৭ 

ক্ুাটিব ায়ায ১৫১ ১৪৯ ১৪৫ ১৩৪ ১৩০ 

ায  ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৯ ৯৮ 

বল্প ১৫৮ ১৬৫ ১৭০ ১৯৮ ২০৭ 

ফাবণবজুক্ ৯ ৯ ৯ ১০ ১১ 

ইটদখারা ০ ০ ০ ০ ০ 

গৃস্থারী ১১২ ১১৫ ১১৮ ১৩০ ১৩৫ 

চা ফাগান ২ ২ ২ ৩ ৩ 

বএনবজ ৪১ ৪১ ৪১ ৪১ ৪১ 

মভাট ১১৮২ ১২০০ ১২২৪ ১২৬৩ ১২৭২ 

খবনজ ম্পদ 

ফতথভাদন মম ক্র খবনজ দাদথ থয জন্য খবনজ ম্পদ 

উন্নয়ন বুুদযা (বফএভবড) ক্র্তথক্ অনুন্ধান রাইদন্প, খবন 

ইজাযা  মক্ায়াবয ইজাযা প্রদান ক্যা য় মগুদরা দরাঃ 

ক্য়রা, বট, খবনজ ফালু, ধাতফ খবনজ, াদাভাটি, 

ববরক্াফালু, াধাযণ াথয, ফালু বভবেত াথয, চুনা াথয 

 মে/দর। 
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ক্য়রা 

খবনজ ম্পদ উন্নয়ন বুুদযা ক্র্তথক্ বদনাজপুয মজরায 

াফ থতীপুয উদজরায় ক্য়রা উদতারদনয জন্য ফিপুকুবযয়া 

মক্ার ভাইবনাং মক্াম্পাবন বরঃ এয অনুকূদর ১৯৯৪ াদর 

খবন ইজাযা ভঞ্জুয ক্যা য়, মা যফতী ভদয় বফবধ 

মভাতাদফক্ নফায়ন ক্যা দে। ফতথভাদন ফিপুকুবযয়া ক্য়রা 

মক্ষে মথদক্ ক্য়রা উদতারন অব্যাত যদয়দে। এোিা 

২০০৮ াদর বদনাজপুয মজরায নফাফগি উদজরায 

দীবঘািায় ক্য়রা অনুন্ধাদনয জন্য মদিাফাাংরায অনুকূদর 

অনুন্ধান রাইদন্প ভঞ্জুয ক্যা য় এফাং যফতী ক্াদর উক্ত 

অনুন্ধান রাইদন্প বফবধ মভাতাদফক্ নফায়ন ক্যা দে। 

প্রবতষ্ঠানটিয অনুন্ধান ক্াম থক্রভ অব্যাত যদয়দে। মদদয 

ক্রভফধ থভান জ্বারাবন চাবদা মভাক্াদফরা ক্যায জন্য ক্য়রা 

উদতারন  ক্য়রায ব্যফায বনবিত ক্যা জরুবয। পদর 

ক্য়রা মক্ষে দ্রুততভ ভদয় উন্নয়ন  উদতারদনয রদক্ষু 

মদিাফাাংরায অনুকূদর ম্পাবদত অনুন্ধান রাইদন্প চুবক্ত 

২১.১০.২০১৫ তাবযদখ ফিপুকুবযয়া মক্ার ভাইবনাং মক্াম্পাবন 

বরবভদটড-এয অনুকূদর স্তান্তয ক্যা দয়দে। উক্ত অনুন্ধান 

রাইদন্প বফবধ মভাতাদফক্ নফায়ন ক্যা দে এফাং অনুন্ধান 

ক্াম থক্রভ অব্যাত যদয়দে। 

ক্ঠিন বরা 

খবনজ ম্পদ উন্নয়ন বুুদযা ক্র্তথক্ বদনাজপুয মজরায 

াফ থতীপুয উদজরায় ক্ঠিন বরা উদতারদনয জন্য 

ভধ্যািা গ্রানাইট ভাইবনাং মক্াম্পাবন বরঃ এয অনুকূদর 

১৯৯৪ াদর খবন ইজাযা ভঞ্জুয ক্যা য়, মা যফতী ভদয় 

বফবধ মভাতাদফক্ নফায়ন ক্যা দে। ফতথভাদন খবন দত 

ক্ঠিন বরা উদতারন অব্যাত যদয়দে। উদতাবরত বরা 

মদদয আথ থ-াভাবজক্ ক্াদজ ব্যফহৃত দে। 

াধাযণ াথয 

বদরট মজরায় ৩টি, ঞ্চগি মজরায় ১৪টি, রারভবনযাট 

মজরায় ২টি খা খবতয়ানভূক্ত জবভদত এফাং নীরপাভাযী 

মজরায় ৩৯টি ব্যবক্ত ভাবরক্ানাধীন জবভদত াধাযণ াথয 

উদতারদনয জন্য মক্ায়াবয ইজাযা ভঞ্জুয ক্যা দয়দে। 

চীনাভাটি 

মদদয বযাবভক্ বদল্পয ক্াঁচাভার াদাভাটি/চীনাভাটি 

উদতারদনয জন্য খবনজ ম্পদ উন্নয়ন বুুদযা দত মক্ায়াবয 

ইজাযা প্রদান ক্যা য়। ফতথভাদন মনেদক্াণা  ভয়ভনবাং 

মজরায় মভাট ১৪টি প্রবতষ্ঠাদনয অনুকূদর এরূ ইজাযা 

যদয়দে। 

 

ববরক্াফালু 

খবনজ ম্পদ উন্নয়ন বুুদযা ক্র্তথক্ ফতথভাদন বফগি এফাং 

মভ রবীফাজায মজরায় ৪৫টি প্রবতষ্ঠাদনয অনুকূদর 

ববরক্াফালু উদতারদনয মক্ায়াবয ইজাযা প্রদান ক্যা দয়দে 

এফাং ২৮টি মক্ায়াবয ইজাযা প্রদাদনয ক্াম থক্রভ অব্যাত 

যদয়দে। 

 

মদিাবরয়াভ ণ্য 

 

ফাাংরাদদ মদিাবরয়াভ ক্দ থাদযন (বফবব) জ্বারাবন মতর 

আভদাবন, অবুন্তযীণ াংগ্র, ভজুদ  বফণন ক্াম থক্রভ 

বযচারনা ক্দয থাদক্। ফতথভাদন মদদয জ্বারাবন মতদরয 

ভজুদ ক্ষভতা প্রায় ১২.২১ রক্ষ মভবিক্ টন। মদদয জ্বারাবন 

বনযাতা বনবিতক্যণক্দল্প ইোণ থ বযপাইনাবযয এক্টি নতুন 

ইউবনট স্থাদনয বযক্ল্পনা গৃীত দয়দে। নতুন ইউবনট 

মায উৎাদন ক্ষভতা দািাঁদফ প্রায় ৪৫ রক্ষ মভঃ টন। গবীয 

ভৄদ্র দত মাবধত  অবযদাবধত জ্বারাবন মতর খারাদয 

জন্য এবএভ (Single Point Mooring with 

Double Pipeline) প্রক্ল্প গ্রণ ক্যা দয়দে। াযবণ 

১০.১১  ১০.১২ -এ বফবব ক্র্তথক্ ২০০৫-০৬ অথ থফেয 

দত ২০১৬-১৭ অথ থফেদযয মপব্রুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত মথাক্রদভ 

অবযদাবধত  মদিাবরয়াভ ণ্য আভদাবন এফাং 

বযদাবধত মদিাবরয়াভ ণ্য আভদাবনয তথ্য মদয়া 

দরাঃ 

াযবণ ১০.১১ অবযদাবধত মদিাবরয়াভ ণ্য আভদাবন 

অথ থফেয 
বযভাণ 

(দভটিক্ টন) 

বএন্ডএপ 

বভবরয়ন ভাঃ 

ডরায 

মক্াটি টাক্া 

২০০৫-০৬ ১২৫৩২৮৫ ৫৭৩.৬৫ ৩৯০১.১৬ 

২০০৬-০৭ ১২১১০৩৭ ৬০৪.৭৩ ৪১৯৬.৮৫ 

২০০৭-০৮ ১০৪০০৮৪ ৭৬২.০৮ ৫২৮৮.৮৫ 

২০০৮-০৯ ৮৬০৮৭৭ ৪৯৪.৪৪ ৩৪৩১.৪০ 

২০০৯-১০ ১১৩৬৫৬৭ ৬৪৬.২১ ৪৪৯১.৪১ 

২০১০-১১ ১৪০৯৩০২ ৯৭৮.৮১ ৭০৩৭.০০ 

২০১১-১২ ১০৮৫৯৩৭ ৯১৯.২৬ ৭০৫৩.৫১ 

২০১২-১৩ ১২৯২১০২ ১০৬০.৩০ ৮৫৩৬.৭০ 

২০১৩-১৪ ১১৭৬৬৯৩ ৯৬৮.৫৫ ৭৯৫৭.২৯ 

২০১৪-১৫ ১৩০৩১৯৪  ৭৩৪.০০  ৫৭৩৯.৩৫   

২০১৫-১৬ ১০৯৩১২০  ৩৩৬.১৫  ৩২২৫.৯২   

২০১৬-১৭* ৯০৬৬৩৪ ৩২৭.৩৪ ২৫৮২.৫৯ 

উৎঃ বফবব, জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ, * মপব্রুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত 
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  াযবণ ১০.১২ বযদাবধত মদিাবরয়াভ ণ্য আভদাবন 

অথ থফেয 

মজব, মক্দযাবন, অক্দটন  বডদজর লুবিদক্টিাং অদয়র পাদণ থ অদয়র 

বযভাণ 

(দভঃ টন) 

ভল্য 

(দক্াটি টাক্া) 

বযভাণ 

(দভঃ টন) 

ভল্য 

(দক্াটি টাক্া) 

বযভাণ 

(দভঃ টন) 

ভল্য 

(দক্াটি টাক্া) 

২০০৫-০৬ ২৩৮০৫৮২ ৯৩৮২.৭৭ ৫১৩৭ ৩৫.৫৩ - - 

২০০৬-০৭ ২৫৩৬৫৩৫ ১০৪৪৩.২০ ৪২৭৭ ২৫.১৩ - - 

২০০৭-০৮ ২২২৭৭৫৩ ১৪৩৪৩.০৪ ৫০০৬ ২৯.৯৪ - - 

২০০৮-০৯ ২৫০৭৮১৯ ১০৯৪৫.২৪ ৪৮২৮ ২৩.৬৩ ২৯৯৫৯ ৬০.৩৮ 

২০০৯-১০ ২৬৩৪২১২ ১২০২৪.১৮ ৭২৬২ ৫২.০৩   

২০১০-১১ ২৪৮৮৪৫৬ ২১৪০৩.৬৯ ৪৭৪৯ ৪৩.৭৫ ২৩০৫২৪ ১১২৩.১৭ 

২০১১-১২ ৩৪০৯৯৩৪ ২৭১১১.২৪ ৪৯৮০ ৫৩.১১ ৬৮০৯৮২ ৩৮১৯.০৭ 

২০১২-১৩ ২৮২৭১৬০ ২১৯৪৯.১০ ৪৮৫৩ ৩৮.৫৬ ৮০৩৬০৩ ৪৩৬৭.২৬ 

২০১৩-১৪ ৩১৫৮৩৪৩ ২৩৪৮৫.৫৬ - - ১০১৬১০১ ৫১৪৪.৬৮ 

২০১৪-১৫ ৩৪০৩৮৯০ ১৮৫৬৯.৬২ - - ৬৯১৭০৫ ২৭১৪.৩০ 

২০১৫-১৬ ৩৩৩৭৪২৬ ১১১১০.৩১ - - ৩৩৫১৫০ ৬৬০.৫২ 

২০১৬-১৭* ২৫২৫২৩২ ৯১৪৫.০৯ - - ৩৪৪৩৯৬ ৭৭৬.৪৪ 

উৎঃ বফবব, জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ, *দপব্রুয়াবয, ২০১৭ ম থন্ত। 

 

জ্বারাবন মতর ফাফদ বতুথবক্ 

ফাাংরাদদ মদিাবরয়াভ ক্দ থাদযন (বফবব) মদদয 

চাবদা অনুমায়ী প্রবত ফেযই অবযদাবধত  বযদাবধত 

জ্বারাবন মতর আভদাবন ক্দয থাদক্। অবযদাবধত  

বযদাবধত জ্বারাবন মতদরয আন্তথজাবতক্ াংগ্র ভল্য 

উঠানাভা ক্দয থাদক্। আন্তজথাবতক্ ফাজাদয মতদরয ভল্য 

বৃবি মদর াভিস্যপূণ থ বাদফ মদদয অবুন্তযীণ ফাজাদয 

মতদরয ভল্য শুল্কায পুনঃবনধ থাবযত না য়ায় বফবব 

ক্রভাগত মরাক্াদনয মু্মখীন য়। পদর জ্বারাবন মতর 

আভদাবন ফাফদ যক্াযদক্ উদেখদমাগ্য অাংক্ বতুথবক্ বদদত 

দয়দে। তদফ ফতথভাদন আন্তজথাবতক্ ফাজাদয মতদরয ভল্য 

হ্রা ায়ায় গত ২০১৫-১৬ অথ থ ফেদয যক্াযদক্ জ্বারাবন 

মতদর মক্ান বতুথবক্ বদদত য়বন। াযবণ ১০.১৩-এ যক্ায 

ক্র্তথক্ বফবব-মক্ প্রদত বতুথবক্য বযভাণ মদখাদনা দরাঃ 
 

 

াযবণ ১০.১৩ যক্ায ক্র্তথক্ বফবব-মক্ প্রদত বতুথবক্য 

বযভাণ 

                           (দক্াটি টাক্ায়) 

অথ থফেয যক্াবয বতুথবক্য বযভাণ 

২০০৮-০৯ ১৫০০ 

২০০৯-১০ ৯০০ 

২০১০-১১ ৪০০০ 

২০১১-১২ ৮৫৫০ 

২০১২-১৩ ১৩৫৫৮ 

২০১৩-১৪ ২৪৭৮ 

২০১৪-১৫ ৬০০.০০ 

২০১৫-১৬ - 

উৎঃ বফবব, জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ, াংদাবধত ফাদজট অনুমায়ী 

খবনজ ম্পদ (দতর  গ্যা ব্যতীত) অনুন্ধান, আবফষ্কায 

 ভল্যায়ন  

মদদ খবনজ ম্পদ অনুন্ধান  ভল্যায়দনয ক্াজ মজাযদায 

ক্যায রদক্ষু ফাাংরাদদ ভূতাবিক্ জবয অবধদপ্তয 

(বজএবফ) বফববন্ন ভদয় উন্নয়ন প্রক্ল্প ফাস্তফায়ন ক্যদে। 

প্রক্দল্পয আতায় অবধদপ্তদয বফদদব প্রবক্ষণ দক্ষ 

জনবক্ত গদি মতারা দয়দে। গদফলণা ক্াদজয ম থাপ্ত 

সুবফধাবদ অনুজীফাশ্ম, বরাবফযা  ভবণক্বফযা, 

দফদিবলক্ যায়ন, প্রদক্ র ভূতাবিক্, ভূ-দাবথ থক্, 

দূযঅনূধাফন  বজআইএ, রর  ক্াদা-ভবণক্ বফলয়ক্ 

গদফলণাগায ভদয জন্য আধুবনক্ মন্ত্রাবত াংগৃীত 

দয়দে। পদর ভধ্যািায় ক্ঠিন বরা  জাভারগি-

কুচভায়, বদনাজপুয মজরায ফিপুকুবযয়া  বদঘীািায় এফাং 

যাংপুয মজরায খারাীদয উন্নতভাদনয ক্ভ ারপাযভেক্ত 

গদন্ডায়ানা ক্য়রা আবফস্কৃত দয়দে।এোিা মদদয বফববন্ন 

স্থাদন বটক্য়রা, ক্াঁচফাবর, াদাভাটি, বনভ থাণফাবর, 

নুবিাথয, চূনাাথয, বাযী খবনজ অন্যান্য খবনজ ভ 

আবফষ্কৃত দয়দে। বদনাজপুয মজরায াবক্ভপুয উদজরায় 

চুনাাথয  চুম্বক্ ধভীয় মরাায আক্বযদক্য উবস্থবত 

বনবিত ক্যা, যাংপুয মজরায বভঠাপুকুয উদজরায় 

টিটাবনয়াভ অক্সাইড ভি বরায উবস্থবত,  চরনবফর 

এরাক্ায় জীফাশ্ম এয ন্ধান ায়া, মভৄনা নদীয চয 

এরাক্ায় বাযী ভবনদক্য উবস্থবত বনবিতক্যণ াম্প্রবতক্ 

ভদয়  বজএবফ এয াভবগ্রক্ াপদল্যয ভাদ  ক্দয়ক্টি 

উদেখদমাগ্য প্রাবপ্ত। বজএবফ ক্র্তথক্ আবফষ্কৃত ক্য়রা  বট 
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ফতথভাদন বফদ্যুৎ উৎাদদন  গৃস্থাবর ক্াদজ ব্যফায দে 

মা জ্বারাবন ােদয় ভূবভক্া যাখদে। 

াম্প্রবতক্ অজথন 

২০১৫-১৬ অথ থফেদয নগাঁ মজরায ফদরগাবে উদজরায 

বফরা ফাবি ইউবনয়দনয তাজপুয এরাক্ায় এক্টি খননকূদ 

৬৭৪.৭৯ বভটায গবীযতা মথদক্ ৭০৪.৯৬ বভটায গবীযতা 

ম থন্ত মভাট ৩০ বভটায পুরুদত্বয চুনাাথয আবফষ্কৃত দয়দে। 

এটি ফাাংরাদদদ এ মাফৎ ক্াদর আবফষ্কৃত ফ থাবধক্ পুরুদত্বয 

চুনাাথয। জ্বারাবন উৎদয অনুন্ধাদনয রদক্ষু ২০১৬-১৭ 

অথ থফেদয ক্ভ গবীযতায় ক্য়রা আবফষ্কাদযয রদক্ষু নগাঁ 

মজরায বগফানপুয এরাক্ায় এক্টি কূ খনদনয ক্াজ 

ফতথভাদন চরভান আদে। এোিা বজএবফ াম্প্রবতক্ক্াদর 

৬২.২৩ মক্াটি টাক্ায ২টি উন্নয়ন প্রক্ল্প এফাং ২টি 

যাজস্বখাদতয উন্নয়ন ক্ভ থসূবচ াপদল্যয াদথ ফাস্তফায়ন 

ক্দযদে। এোিা  ৮৬৮৮ ফগ থ বক্.বভ ভূতাবিক্ 

ভানবচোয়ন, প্রায় ৪০০ বভবরয়ন টন মবজা বট ক্য়রা, 

চুনাাথয  চুম্বক্ ধভীয় মরাায আক্বযদক্য উবস্থবত, যাং 

দতবযয বগদভন্ট টিটাবনয়াভ অক্সাইড ভি রুটাইর 

ভবণদক্য উবস্থবত, মভৄনা নদীয চয এরাক্ায় বাযী রুটাইর 

ভবণদক্য উবস্থবত বনবিতক্যণ াম্প্রবতক্ ভদয় 

বজএবফয উদেখদমাগ্য প্রাবপ্ত। এ ক্র ক্াদজয াাাব 

ভূবভধ্ব এয আগাভ াংদক্ত প্রদাদনয জন্য ৪টি মেদন 

মন্ত্রাবত স্থান ক্যা  দয়দে। 

ক্াবযগবয ায়ক্ ক্াম থক্রভ 

াইদরাক্াফ থন ইউবনট মতর, গ্যা  খবনজ ম্পদ খাদতয 

উন্নয়ন  এ ম্পবক্থত বফলদয় জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ 

বফবাগদক্ ক্াবযগবয যাভ থ প্রদান ক্দয থাদক্। বফদল ক্দয 

াইদরাক্াফ থন ইউবনট চাবদা অনুমায়ী জাতীয় জ্বারাবন নীবত 

ারনাগাদ  ভেদগাদমাগীক্যণ, খিা ক্য়রানীবত 

চূিান্তক্যণ, গ্যা চাবদা, গ্যা মক্ষে উন্নয়ন, গ্যা মটদযয 

ববফষ্যত বযক্ল্পনা, বএব’য মজআযব/দজএভব’য 

বায় ম থদফক্ষক্ বদদফ অাংগ্রণ, উৎাদন ফণ্টন, বফববন্ন 

চুবক্তয তিাফধান  বযফীক্ষণ, মদিাবরয়াভ মাধন এফাং 

বফণন ব্যফস্থানা, খবন এফাং খবনজ ম্পদ উন্নয়ন প্রভৃবত 

বফলয়ক্ নীবতভারা প্রণয়দন াইদরাক্াফ থন ইউবনট বক্রয় 

অাংগ্রণ  ভতাভত প্রদান ক্দয আদে। াইদরাক্াফ থন 

ইউবনট ক্র্তথক্ Mini Data Bank-এ গ্যা ভজুদ, 

অনাবফষ্কৃত গ্যা ম্পদ, গ্যা উৎাদন এফাং গ্যাদয 

খাতয়াবয ব্যফায াংক্রান্ত ডাটা াংযক্ষদণয াাাব 

ডাটাদফজ মথদক্ 'Gas Reserve and Production' ীল থক্ 

ভাবক্ প্রবতদফদন এফাং 'Annual Gas Production and 

Consumption 'ীল থক্ ফাবল থক্ প্রবতদফদন প্রণয়ন ক্যা 

দে। 

বফদফাযক্ বনয়ন্ত্রণ  বনযাতা ব্যফস্থানা 

বফদফাযক্ বযদপ্তয বফদফাযক্, গ্যা, মদিাবরয়াভ 

প্রজ্বরনীয় তযর দাথ থ, প্রজ্বরনীয় ক্ঠিন দাথ থ, জাযক্ 

দাথ থ ইতুাবদ বফজ্জনক্ দাদথ থয উৎাদন, আভদাবন, 

ভজুদ, বযফন/ঞ্চারন  ব্যফাদয জনজীফন  জাতীয় 

ম্পদদয বনযাতা বনবিত ক্যায জন্য দাবয়ত্ব প্রাপ্ত। 

বফদফাযক্ দ্রব্য আইন, দ্রুত বফচায িাইবুুনার এয আতায় 

দাদয়যকৃত ভাভরায় আরাভত যীক্ষণ, ভতাভত প্রদান এফাং 

স্বস্ত্র ফাবনীদক্ বফদলদেয মফা প্রদান  বফদফাযক্ 

বযদপ্তদযয ক্াদজয অাং। 

বফদফাযক্ 

প্রাকৃবতক্ গ্যা উৎাদন বৃবিয জন্য নতুন গ্যা মক্ষে 

আবফষ্কায, কূ খনন য়াক্থ বায ক্াজ, ববভক্ াদব থ 

ক্াদম থয জন্য ব্যফাম থ ‘বফদফাযক্’ বনযাদদ আভদাবন, ভজুদ 

 বযফন ক্াদম থ মদীয় মক্াম্পাবন  আন্তজথাবতক্ 

মক্াম্পাবন ভদক্ ায়তা প্রদাদনয রদক্ষু অগ্রাবধক্ায 

বববতদত পূদফ থয ভঞ্জুবযকৃত রাইদন্প নফায়ন বফদফাযক্ 

আভদাবনয জন্য ৬টি, ভজুদদয জন্য ১১টি  বযফদনয 

জন্য  ৭টি রাইদন্প/াযবভট অনুদভাদন প্রদান ক্যা দয়দে। 

গ্যাদক্ষে আবফষ্কায, ববভক্ াদব থ ম্পন্ন ক্যদণয জন্য 

জাতীয় গ্যা মক্াম্পাবন ভধ্যািা ক্ঠিন বরা প্রক্ল্প, ফি 

পুকুবযয়া মক্ার ভাইবনাং মক্াম্পাবন  আন্তজথাবতক্ মতর 

মক্াম্পাবনগুবরয ফাস্তফায়নাধীন প্রক্ল্প দ্রুত ভাবপ্তয রদক্ষু 

৫০ মভবিক্টন বফদফাযক্ (ায়াযদজর), ৩৪,০০০ ব 

ইদরক্বিক্ মডদটাদনটয, ৩,৭৫১ ব ববভক্ মডদটাদনটয,  

৮৫০ ব মড চাজথ ১০০ বভটায মডদটাদনটিাং ক্ড থ, 

৩,৫১৪.২৬ মক্বজ চাজথ, ২৬.৯৩ মক্বজ বুোয, ৩,০৫০ 

মক্বজ ইভারন এক্সদপ্ল্াবব আভদাবনয অনুভবত/রাইদন্প 

প্রদান ক্যা দয়দে। 

মদিাবরয়াভ 

বফদ্যুৎ উৎাদন দ্রুত বৃবিয রদক্ষু গ্যা বনব থয ায়ায 

প্ল্াদন্টয বযফদতথ বডদজর/পাদণ থ অদয়র চাবরত 

কুইক্দযন্টার ায়ায প্ল্ান্ট দ্রুততায াদথ ভাবপ্ত  অন্যান্য 

মক্ষদে মদিাবরয়াভ ভজুদদয জন্য ৪১৪টি রাইদন্প প্রদান 

ক্যা দয়দে। মদিাবরয়াভ অদয়র ট্াাংক্ায এফাং জাাজ 

স্ক্র্ুাবাং এয পূদফ থ ৫,৩৯১ মদিাবরয়াভ ট্াাংক্ যীক্ষণপূফ থক্ 

মদিাবরয়াভ গ্যা ভৄক্ত নদ প্রদান ক্যা দয়দে। 
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এরববজ 

প্রাকৃবতক্ গ্যাদয উয বনব থযতা ক্বভদয় বফক্ল্প জ্বারাবন 

বদদফ এরববজ ব্যফাযদক্ উৎাবত ক্যা দে বফধায় 

বফববন্ন মক্াম্পাবনয অনূকূদর ভঞ্জুযকৃত রাইদদন্পয অধীন 

১৬,৫৬,২৩৫টি এরববজ ববরন্ডায আভদাবনয অনুভবত 

এফাং এরববজ ববরন্ডায ভজুদদয জন্য ৩৮৭টি রাইদন্প 

ভঞ্জুয ক্যা দয়দে।  

গ্যা াইরাইন 

যক্াদযয স্বল্প, ভধ্য  দীঘ থদভয়াবদ ক্াম থক্রদভয আতায় 

গ্যা ঞ্চারন ক্ষভতা বৃবিয ক্াম থক্রভ ফাস্তফায়দনয রদক্ষু 

বনবভ থত ক্র উচ্চচা গ্যা াই রাইদনয বনযাতা 

বনবিতক্যদণয জন্য ৩৮টি াই রাইদনয অনুদভাদন  

৩৯টি গ্যাাই রাইদনয বনবিদ্রতা মাচাই যীক্ষাদন্ত 

অনুদভাদন প্রদান ক্যা দয়দে। 

 

ভাভরা বনষ্পবতক্যণ 

ন্ত্রা বনভ থর ক্যায রদক্ষু বফদফাযক্ দ্রব্য আইন  দ্রুত 

বফচায িাইবুুনাদরয অধীন ভাভরা দ্রুত বনষ্পবতয রদক্ষু 

২৫৮টি মক্ষদে আরাভত (মফাভা) যীক্ষণপূফ থক্ বফদলদেয 

ভতাভত প্রদান ক্যা দয়দে। 

জ্বারাবন খাদত মযগুদরটবয  ভতা বৃবি ক্াম থক্রভ 

এনাবজথ খাদত মবাক্তায অবধক্ায াংযক্ষণ, 

প্রবতদমাবগতাভরক্ ফাজায সৃবষ্ট, ট্াবযপ বনধ থাযদণ স্বেতা 

আনয়ন  মফযক্াবয বফবনদয়াদগয অনুকূর বযদফ সৃবষ্ট 

দফ থাবয এ খাদত স্বেতা  জফাফবদবতা আনয়দনয জন্য 

ফাাংরাদদ এনাবজথ মযগুদরটবয ক্বভন (বফইআযব) 

ক্াম থক্রভ বযচারনা ক্যদে। ২০০৩ াদর প্রবতবষ্ঠত দর 

ক্াম থত ২০০৯ াদর এয ক্াম থক্রভ পুদযাদদভ শুরু য়।  

ট্াবযপ বনধ থাযণ 

ফাাংরাদদ এনাবজথ মযগুদরটবয ক্বভন বফদ্যুৎ উৎাদন 

াংস্থা/দক্াম্পাবনয াইক্াবয (ফাল্ক) ভল্যায, ঞ্চারন 

মক্াম্পাবনয ঞ্চারন ভল্যায (হুইবরাং চাজথ) এফাং বফদ্যুৎ 

বফতযণ াংস্থা/দক্াম্পাবনয খুচযা ভল্যায বনধ থাযণ ক্দয। 

এোিা ক্বভন গ্যা ঞ্চারন মক্াম্পাবন এয ঞ্চারন 

ভল্যায (ভাবজথন), বফতযণ মক্াম্পাবন এয বফতযণ ভল্যায 

(ভাবজথন) এফাং মবাক্তা ম থাদয় গ্যাদয ভল্যায বনধ থাযণ 

ক্দয। বফইআযব আইন, ২০০৩ অনুমায়ী ক্বভন মবাক্তা 

ম থাদয় মদিাবরয়াভজাত দাদথ থয ভল্য বনধ থাযদণয ক্াজ শুরু 

ক্যায রদক্ষু াংবিষ্ট মযগুদরন প্রণয়ন ক্যদে। ক্বভন 

মবাক্তা, রাইদন্পী  ক্র মেক্দাল্ডাযদদয উবস্থবতদত 

গণশুনাবনয ভাধ্যদভ ভল্যায বনধ থাযণ ক্দয। বফগত বতন 

ফেদযয প্রকৃত ব্যয় বফদিলণ  আনুলবিক্ বফলয় 

ম থাদরাচনা ক্দয ট্াবযপ বনধ থাযণ ক্যা য়। 

াংস্থা/দক্াম্পাবনভদয আবথ থক্ ক্ষভতা, মবাক্তায স্বাথ থ,  

যক্ায তথা জনগদণয বতুথবক্ প্রদাদনয ক্ষভতা, জ্বারাবন 

মটদয বফবনদয়াগ আকৃষ্ট ক্যা এফাং দফ থাবয এ মটদয 

আবথ থক্ শৃঙ্খরা আনয়দনয রদক্ষু ক্বভন ভল্যায ভন্বয় 

ক্দয আদে। 

বনেবফত আফাবক্ গ্রাক্দদয জন্য রাইপ-রাইন ভল্যায প্রফতথন 

ক্বভন ক্র মেবণয মবাক্তায স্বাথ থ এফাং দবযদ্র  

বনেবফদতয য আবথ থক্ চা সৃবষ্ট না য়ায বফলয় 

বফদফচনায় বনদয় আফাবক্ বফদ্যুৎ ব্যফাযক্াযী দবযদ্র  

বনেবফত জনদগাষ্ঠীয জন্য রাইপ-রাইন বফদ্যুৎ ব্যফায ১-

৫০ ইউবনট ম থন্ত বনধ থাযণ ক্দযদে। ফ থদল মঘাবলত 

ট্াবযদপ এ গ্রাক্দদয ভল্যায অবযফবতথত যাখা দয়দে। 

ক্বভদনয এ দদক্ষদয পদর গযীফ  বনেবফত 

আফাবক্ গ্রাদক্য বফদ্যুৎ বফর অবযফবতথত যদয়দে। 

 

গ্যা উন্নয়ন তবফর গঠন 

২০০৯ াদরয ৩০ জুরাই জাবযকৃত ক্বভন আদদদয 

ভাধ্যদভ মতর  গ্যা উদতারন  উৎাদদনয জন্য মদীয় 

মক্াম্পাবনভদয অনুকূদর অথ থায়দনয জন্য অথ থাংস্থান ক্যা 

এফাং জরুবয প্রদয়াজদন কূ খনন ক্যায জন্য গ্যা উন্নয়ন 

তবফর গঠন ক্যা য়। উক্ত পাদন্ড জুন, ২০১৬ ম থন্ত 

াংগৃীত অদথ থয বযভাণ ৭,৬৯৫.৯৫ মক্াটি টাক্া। এই 

তবফর মথদক্ ২০১০-১১ দত ২০১৭-১৮ অথ থফেয ম থন্ত 

মভাট ৬,৭৪৬.৭১ মক্াটি টাক্া ব্যদয় ২৯টি প্রক্ল্প অগ্রাবধক্ায 

বববতদত বনধ থাযণ ক্যা য়। ইদতাভদধ্য প্রায় ১,৩৬৬ মক্াটি 

টাক্া ব্যদয় ৭টি প্রক্ল্প ফাস্তফাবয়ত দয়দে এফাং এদত ক্দয 

প্রায় ৭৬ বভবরয়ন ঘনপৄট গ্যা জাতীয় বগ্রদড মমাগ দয়দে। 

এোিা প্রায় ২,৯৫৭.৪২ মক্াটি টাক্া ব্যদয় ১৭টি প্রক্ল্প 

ফাস্তফায়নাধীন যদয়দে। এোিা এ তবফদরয অথ থায়দন প্রায় 

২,৪৫০.২৮ মক্াটি টাক্া ব্যয় ৫টি নতুন প্রক্ল্প গ্রণ ক্যা 

দয়দে মমগুদরা ২০১৭-১৮ অথ থফেয নাগাদ ফাস্তফাবয়ত দফ। 

প্রক্ল্পগুদরা ফাস্তফাবয়ত দর উদেখদমাগ্য বযভাণ গ্যা 

জাতীয় বগ্রদড মমাগ দফ। 

বফদ্যুৎ যক্ষণাদফক্ষণ  উন্নয়ন পান্ড গঠন 

বফদ্যুৎ উন্নয়ন মফাড থ (বফউদফা) এয বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা  

দক্ষতা বৃবিয জন্য াইক্াবয (ফাল্ক) ম থাদয় বফদ্যুৎ এয 

বফযভান গি ভল্যাদযয ৫.১৭ তাাং বযভাণ অথ থ দ্বাযা 

ফাাংরাদদ এনাবজথ মযগুদরটবয ক্বভন ১ মপব্রুয়াবয, ২০১১ 
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তাবযদখ ক্াম থক্য ক্দয ‘বফদ্যুৎ যক্ষণাদফক্ষণ  উন্নয়ন পান্ড’ 

গঠন ক্দযদে। উক্ত পাদন্ড াংগৃীত অদথ থয বযভাণ ২০১৫-

১৬ অথ থফেদয ১,২৭০.৫০ মক্াটি টাক্া এফাং জুন, ২০১৬ 

ম থন্ত ৪,৬৩৯.৫৪মক্াটি টাক্া। এ পাদন্ডয অথ থায়দন বফউদফা 

ক্র্তথক্ বফবফয়ানায় ৪০০ মভগায়াট (±১০%) ক্ষভতাম্পন্ন 

গ্যা বববতক্ ক্ম্বাইন্ড াইদক্র বফদ্যুৎ মক্ন্দ্র স্থাদনয 

উদযাগ মনয়া দয়দে। প্রক্ল্পটি ফাস্তফায়দন ২,৫০৮.৪৫ 

মক্াটি টাক্া ব্যয় দফ।  

জ্বারাবন বনযাতা তবফর গঠন 

গ্যাদয ফতথভান ভজুদ দ্রুত হ্রা ায়ায় মদদয ববফষ্যৎ 

জ্বারাবন বনযাতা বফধানক্দল্প গ্যাদয ম্পদ ভল্য 

বফদফচনায় গ্যাদয ফবধ থত ভল্যায দত ঘনবভটায প্রবত 

১.০১ টাক্া বযভাণ অথ থ দ্বাযা ১ মদন্ফম্বয, ২০১৫ তাবযখ 

মথদক্ ক্াম থক্য ক্দয ক্বভন আদদদয ভাধ্যদভ মবাক্তা 

স্বাদথ থ ‘জ্বারাবন বনযাতা তবফর’ গঠন ক্যা দয়দে। উক্ত 

তবফদর ২০১৫-১৬ অথ থফেদয ২,৪২৫.১৬ মক্াটি টাক্া 

াংগৃীত দয়দে, মা  তবফদরয রূদযখা  বফবনদয়াগ 

বনদদ থাফরী অনুমায়ী জ্বারাবন খাদতয বফববন্ন উন্নয়ন 

ক্াম থক্রদভ ব্যফহৃত দফ। 

 

বফদ্যুদতয ফাল্ক (াইক্াবয) ভল্যাদয ক্র-াফবডাইদজন  

ক্বভন মযগুদরটবয ায়তায ভাধ্যদভ বফদ্যুৎ বফতযণ 

াংস্থা/দক্াম্পাবন/েী বফদ্যুৎ বভবত ভদয আবথ থক্ 

অফস্থায উন্নয়দন বনযরবাদফ ক্াজ ক্দয মাদে। েী 

এরাক্ায় অফবস্থত বফতযণ মক্াম্পাবন এফাং েী বফদ্যুৎ 

বভবত ভদয অনগ্রয মব গবরক্ অফস্থান, অবধক্ 

বফবনদয়াগ ব্যয়, অভ গ্রাক্ বভেণ অথ থাৎ আফাবক্  মচ 

গ্রাদক্য আবধক্ু, গ্রাক্প্রবত বনে বফদ্যুৎ ব্যফায, ইতুাবদ 

বফদফচনায় ক্বভন েী এরাক্ায় অফবস্থত বফতযণ 

মক্াম্পাবন এফাং েী বফদ্যুৎ বভবত ভদয ফাল্ক ভল্যায 

য এরাক্ায় অফবস্থত বফতযণ াংস্থা/দক্াম্পাবনভদয 

ফাল্ক ভল্যাদযয তুরনায় ক্ভ ধাম থ ক্দয আদে। তদ্যবয 

ক্বভন ক্র্তথক্ প্রণীত িবত মভাতাদফক্ ের েী বফদ্যুৎ 

বভবত ভদয রাদবয এক্টি বনবদ থষ্ট অাং অের েী 

বফদ্যুৎ বভবত ভদয ভদধ্য ফণ্টদনয রদক্ষু ফাাংরাদদ েী 

বফদ্যুতায়ন মফাড থ (ফাবফদফা) এয ক্র-াফববড তবফদর 

জভা মদয়ায বফধান ক্যা দয়দে। ২০০৮-০৯ মথদক্ এ িবত 

চালু ক্যা দয়দে। ৩০ জুরাই, ২০১৪ এ াংদাবধত িবত 

মভাতাদফক্ ের েী বফদ্যুৎ বভবত ভদয ১০ মক্াটি 

টাক্া ম থন্ত ফাৎবযক্ নীট ভাবজথদনয য ০ তাাং, 

যফতী ৪০ মক্াটি টাক্ায য ৮০ তাাং, যফতী ৫০ 

মক্াটি টাক্ায য ৮২.৫০ তাাং এফাং অফবষ্ট অদথ থয 

য ৮৫ তাাং াদয উক্ত ক্র-াফববড তবফদর জভা 

মদয়া দে। ২০০৮-০৯ অথ থফেয মথদক্ জুন, ২০১৬ ম থন্ত 

উক্ত তবফদর ের েী বফদ্যুৎ বভবত ভদয বনক্ট 

মথদক্ প্রাপ্ত অদথ থয বযভাণ ৩,০১৯.৪৩ মক্াটি টাক্া, মায 

ভদধ্য ২০১৫-১৬ অথ থফেদয প্রাপ্ত অদথ থয বযভাণ ৭৬৭.৮৫ 

মক্াটি টাক্া। উক্ত অথ থ ক্বভন ক্র্তথক্ বনধ থাবযত িবত 

মভাতাদফক্ ফাাংরাদদ েী বফদ্যুৎ মফাড থ ক্র্তথক্ ৩৯টি 

অের বভবতয ভদধ্য ফণ্টন ক্যা দয়দে। 

রাইদন্প প্রদান 

ক্বভন ২০১৫-১৬ অথ থফেদয এনাবজথ মটয বফববন্ন 

ক্ভ থক্ান্ড বযচারনায জন্য রাইদন্প প্রদান ক্দযদে। তায 

ভদধ্য বফদ্যুৎ মটদয ২৫২টি, গ্যা মটদয ২১৩টি এফাং 

মদিাবরয়াভ মটদয ১৭৫টি রাইদন্প প্রদান ক্যা দয়দে। 

এয পদর এনাবজথ মটদয বফবনদয়াগ বৃবি মদয়দে। 

াবরী ক্াম থক্রভ  

প্রচবরত বফচায ব্যফস্থায় বফবনদয়াগক্াযী  মবাক্তাদদয 

ক্াাংবক্ষত বফচায ায়া ভয়াদক্ষ  জটির বফধায় 

ফাাংরাদদ এনাবজথ মযগুদরটযী ক্বভন (বফইআযব) আইন, 

২০০৩ এ রাইদন্পধাযীদদয ভদধ্য অথফা রাইদন্পধাযী  

মবাক্তায ভদধ্য বফফাদ বনষ্পবতয দাবয়ত্ব বফইআযবদক্ প্রদান 

ক্যা দয়দে। রাইদন্পধাযীদদয ভদধ্য অথফা রাইদন্পধাযী 

 মবাক্তাগদণয ভদধ্য মক্ান বফফাদ দর তা বনষ্পবতয জন্য 

বফফাদভান ক্ষগণদক্ ক্বভদনয ক্াদেই বফফাদ বনষ্পবতয 

জন্য আদফদন ক্যদত দফ। ইদতাভদধ্য উচ্চতয আদারত  

বনে আদারদতয (দজরা জজ) বনদদ থনায় উদেখদমাগ্য 

াংখ্যক্ বফফাদ ক্বভদনয ক্াদে বনষ্পবতয জন্য মপ্রযণ ক্যা 

দয়দে। ক্বভন বফইআযব আইন, ২০০৩  

Bangladesh Energy Regulatory Commission 

Dispute Settlement Regulations, 2014   অনুযণ 

ক্দয রাইদন্পধাযীদদয ভদধ্য অথফা রাইদন্পধাযী  

মবাক্তাগদণয ভদধ্য মফবক্ছু বফফাদ বনষ্পবত ক্দয আদদ/ 

মযাদয়দাদ প্রদান ক্দযদে। 

ক্ে অফ াবব থ  মযবববনউ বযদক্ায়াযদভন্ট  বনরূদণয 

পযম্যাট প্রণয়ন 

ট্াবযপ বনধ থাযদণয ক্াম থক্রভ সুষ্ঠু  আদযা বনখু ৌঁতবাদফ 

ম্পদন্নয জন্য বফদ্যুৎ উৎাদন, ঞ্চারন  বফতযণ খাদতয 

জন্য ক্ে অফ াবব থ  মযবববনউ বযদক্ায়াযদভন্ট এয 

পযম্যাট প্রণয়দনয ক্াজ চূিান্ত ম থাদয় যদয়দে। 

 

 

139 



tU
hiN

স্বেতা  জফাফবদবতা আনয়ণ 

এনাবজথ মটদয বনদয়াবজত ক্র বফতযণ মক্াম্পাবন  

াংস্থাদক্ স্বেতা  জফাফবদবতায আতায় আনয়দণয 

রদক্ষু ক্বভন ক্র্তথক্ এক্ই পযদভদট বাফ বফফযণী 

দতবযয জন্য Uniform System of Accounts প্রফতথদনয 

উদযাগ গ্রণ ক্যা দয়দে। বফদ্যুৎ খাদতয ক্র ইউটিবরটিয 

জন্য অববন্ন বাফ িবত এয ক্াম থক্রভ ইউবরটি ক্র্তথক্ 

ফাস্তফায়নাধীন ম থাদয় যদয়দে।  এদত এ মটদযয আবথ থক্ 

মক্ষদে স্বেতা  জফাফবদবতা বৃবি াদফ। 

 

মবাক্তায স্বাথ থ াংযক্ষণ 

এনাবজথ মটদয মবাক্তায স্বাথ থ াংযক্ষদণয জন্য ক্বভন 

বনয়বভত ক্াজ ক্দয মাদে। ক্বভন ক্র্তথক্ বনয়বভত 

আউটবযচ মপ্রাগ্রাভ, উন্ুক্ত বা  গণশুনানীয ভাধ্যদভ স্বে 

 মম বক্তক্ ট্াবযপ বনধ থাযণ, গ্রাক্ য়যাবন মযাধ, মব বতক্ 

বফর প্রবতদযাধ, বপ্র-মইড বভটায স্থান, মভাফাইর বফবরাং 

িবত, অনরাইন গ্রাক্ মফা, ফাবল থক্ বফর বযদাধ 

প্রতুয়নে চালু নানা ধযদনয মযগুদরটবয ক্াম থক্রদভয 

পদর মবাক্তায অবধক্ায াংযক্ষদণয ক্াজ দ্রুত এবগদয় 

চরদে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এনাবজথ ইবপবদয়বন্প ক্াম থক্রভ  

মদদ চরভান বফদ্যুৎ মক্ন্দ্রভ বনয়বভত যক্ষণাদফক্ষণ, 

এনাবজথ ইবপবদয়ন্ট মন্ত্রাবত  যিাভাবদ ব্যফায, বম্পর 

াইদক্র প্ল্ান্টদক্ ক্ম্বাইন্ড াইদক্র প্ল্াদন্ট রূান্তযক্যণ 

ইতুাবদ ক্াম থক্রভ ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ ক্বভন ক্র্তথক্ 

এনাবজথ ইবপবদয়বন্প বৃবিয উদযাগ মনয়া দয়দে। এফ 

উদযাদগয পদর বফদ্যুৎ উৎাদন বৃবিয াদথ াদথ বফপুর 

বযভাণ অদথ থয ােয় দফ। এোিা মক্া-মজনাদযন এফাং 

এনাবজথ অবডদটয ক্াম থক্রভ গ্রণ ক্যা দয়দে। 

 

এনাবজথ অবডট াংক্রান্ত ক্াম থক্রভ  

এনাবজথ অবডদটয ভাধ্যদভ জ্বারাবন ব্যফাদযয ঠিক্ বচে 

াংগ্র, অচয় মযাধ এফাং মন্ত্রাবত  যিভাবদয ভান 

বনরূণ ক্যায জন্য প্রদমাজু মক্ষদে পুনফ থান  যক্ষণাদফক্ষণ 

এফাং দক্ষ প্রভেবক্ত প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ জ্বারাবন তথা গ্যা 

ব্যফাদযয দক্ষতা বৃবি বনবিত ক্যা ম্ভফ ফদর ক্বভন 

ভদন ক্দয। এ রদক্ষু ক্বভন ক্র্তথক্ এনাবজথ অবডট াংক্রান্ত 

ক্াম থক্রভ চরভান যদয়দে। 
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একাদ ধ্যায় 

রযফণ ও যমাগাযমাগ

 
 

 যদযয ারফ িক অথ ি-াভারজক ঈন্নয়যন রযফণ ও যমাগাযমাগ ব্যফস্থা একটি তযাফশ্যকীয় 

যবৌতফকাঠাযভা রযযফ গুরুত্বপূণ ি ভূরভকা ারন কযয। অঞ্চররক ও অন্তজিারতক রযফণ এফং তথ্য 

ও ন্যান্য যমাগাযমাগ যনটওয়াযকিয াযথ ফাংরাযদযক ন্তর্ভ িক্ত কযায ঈযমাগী ঈন্নত এফং সুভরিত 

রযফণ ও যমাগাযমাগ ব্যফস্থা গযে যতারা একান্ত জরুরয। তাআ রযফণ ও যমাগাযমাগ খাযত রফরবন্ন 

প্রকল্প গ্রারধকায রবরিযত ফাস্তফায়যনয ঈযযাগ গ্রণ কযা যয়যছ। েক, রিজ/কারবাট ি 

রনভ িাণ/পু্নঃরনভ িাণ/পনফ িান কাম িক্রভ গ্রণ ও ফাস্তফায়ন ব্যাত যযয়যছ। াাার দ্মা যতু, 

যভযটাযযর, ঢাকা এররযবযটড এক্সযপ্রওযয়   কযয়কটি বৃৎ প্রকল্প ফাস্তফারয়ত যে। রযযফফান্ধফ, 

রনযাদ এফং সুরযব ভারাভার রযফযণয রনব িযীর ভাধ্যভ রযযফ যযযরয ভূরভকা ব্যাত যাখায 

জন্য ঈন্নয়ন কাম িক্রভ গ্রণ ও ফাস্তফায়ন কযা যে। যনৌযথয নাব্যতা ংযক্ষণ ও যনৌথ ঈদ্ধায, রনযাদ 

যনৌমান চরাচর রনরিতকযণ, বযন্তযীণ যনৌফন্দযভযয ঈন্নয়ন, বযন্তযীণ যনৌযথ কযেআনায ণ্য 

রযফযণয ফকাঠাযভা সৃরি আতযারদ কভ িসূরচ ফাস্তফারয়ত যে। রফরবন্ন ীভাফদ্ধতা এফং ীরভত ম্পদ 

রনযয় রফভান ফাংরাযদ  এয়াযরাআন্প বযন্তযীণ ও অন্তজিারতক গন্তযব্য ারব ি রযচারনা কযযছ। 

যদযয যটররযমাগাযমাগ ব্যফস্থায অধুরনকায়ন এফং এয ভান ঈন্নয়ন ও ম্প্রাযযণয রযক্ষয রফরবন্ন 

কাম িক্রভ গ্রণ কযা যয়যছ। রূকল্প-২০২১ এফং জারতংঘ যঘারলত যটকআ ঈন্নয়ন রক্ষযভাত্রা (SDG) 

ও ৭ভ ঞ্চফারল িক রযকল্পনায াযথ ঙ্গরতপূণ ি কযয তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রভেরক্ত যক্ষযত্র রফরবন্ন দযক্ষ 

গ্রণ কযা যয়যছ। ভাযজয কর স্তযয রডরজটার ররটাযযর বৃরদ্ধয ভাধ্যযভ তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রভেরক্তয 

ব্যফায ও প্রযয়াগ, তথ্য প্রভেরক্ত রবরিক কাম িক্রভ রযচারনায ভাধ্যযভ জনগযণয যফা রনরিতকযণ এফং 

আ-গবযন িন্প ও আ-কভা ি প্রফতিযনয ভাধ্যযভ অধুরনক ও ঈন্নত রডরজটার ফাংরাযদ রফরনভ িাযণ রফরবন্ন 

ঈন্নয়ন প্রকল্প ও কভ িসূরচ ফাস্তফায়নাধীন যযয়যছ। 

 
 

যদযয অথ ি-াভারজক ঈন্নয়যন অধুরনক রযফণ ও 

যমাগাযমাগ ফকাঠাযভা রযাম ি। ফাংরাযদ রযংখ্যান 

ব্যযযযায াভরয়ক রাযফ রজরডরযত ২০১৬-১৭ থ িফছযয 

‘রযফণ, ংযক্ষণ ও যমাগাযমাগ’ খাত এয ফদান ১১.২৫ 

তাং এফং প্রবৃরদ্ধয ায ৬.৬৮ তাং। ২০১৫-১৬ 

থ িফছযয রযফণ, ংযক্ষণ ও যমাগাযমাগ খাযতয ফদান 

ও প্রবৃরদ্ধয ায রছর মথাক্রযভ ১১.৩১ তাং ও ৬.০৮ 

তাং। ফতিভান রফশ্বায়ন ও ফাজায থ িনীরতয যপ্রক্ষাযট 

অঞ্চররক ও অন্তজিারতক রযফণ ও যনটওয়াযকিয াযথ 

ফাংরাযদযয ভেক্ত থাকায প্রযয়াজনীয়তা নস্বীকাম ি। এ জন্য 

একটি ঈযমাগী, ঈন্নত এফং সুভরিত রযফণ ও 

যমাগাযমাগ ব্যফস্থা গযে তুযর রযফণ ও যমাগাযমাগ খাযতয 

ঈন্নয়ন ব্যাত যাখা তযন্ত গুরুত্বপূণ ি। এ গুরুযত্বয রনরযযখ 

ংরিি ভন্ত্রণারয় এফং ংস্থাভ তাযদয ঈন্নয়নভরক 

তৎযতা ঈিযযািয বৃরদ্ধ ব্যাত যযযখযছ। 

ক. েক  যমাগাযমাগ 

েক ও জনথ রধদপ্তয (ওজ) 

েক ও জনথ রধদপ্তযযয ব্যফস্থাধীযন ফতিভাযন রফরবন্ন 

যেরণয যভাট প্রায় ২১,৩০২ রকযরারভটায েক অযছ। ঈক্ত 

েক যনটওয়াযকিয ভযধ্য ৩,৮১৩ রকযরারভটায (১৮%) 

জাতীয় ভােক, ৪,২৪৭ রকযরারভটায (২০%) অঞ্চররক 

ভােক এফং ১৩,২৪২ রকযরারভটায (৬২%) যজরা েক 

যযয়যছ। এছাো, ওজ রনয়ন্ত্রনাধীন েক যনটওয়াযকি 

রফরবন্ন প্রকাযযয ৪,৫০৭টি যতু এফং ১৩,৭৫১টি কারবাট ি 

যযয়যছ। েক ও জনথ রধদপ্তয এয অওতায় ফতিভাযন 

চালু ৪১টি যপযীঘাট, ১২৮টি রফরবন্ন ধযযনয যপযী ও ১৫৯টি 

ন্টুন এয ভাধ্যযভ যপযী ারব ি প্রদান কযা য়। েক ও 

জনথ রধদপ্তযযয ধীন রফরবন্ন যেরণয েক যথয 

রফফযণ  াযরণ ১১.১ -এ যদয়া যরাঃ 
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াযরণ ১১.১ েক ও জনথ রধদপ্তযযয ধীন রফরবন্ন যেরণয েক যথয রফফযণ      

        (রকযরারভটায) 

ফছয জাতীয় ভােক অঞ্চররক ভােক রপডায/যজরা েক  যভাট 

২০০৮ ৩৫৭০ ৪৩২৩ ১৩৬৭৮ ২১৫৭১ 

২০০৯ ৩৪৭৭ ৪১৬৫ ১৩২৪৮ ২০৮৯০ 

২০১০ ৩৪৭৮ ৪২২২ ১৩২৪৮ ২০৯৪৮ 

২০১১ ৩৪৯২ ৪২৬৮ ১৩২৮০ ২১০৪০ 

২০১২ ৩৫৩৮ ৪২৭৬ ১৩৪৫৮ ২১২৭২ 

২০১৩ ৩৫৩৮ ৪২৭৮ ১৩৬৩৮ ২১৪৫৪ 

২০১৪ ৩৫৩৮ ৪২৭৮ ১৩৬৩৮ ২১৪৫৪ 

২০১৫ ৩৫৪৪ ৪২৭৮ ১৩৬৫৯ ২১৪৮১ 

২০১৬ ৩৮১৩ ৪২৪৭ ১৩২৪২ ২১৩০২ 

২০১৭ *  ৩৮১৩ ৪২৪৭ ১৩২৪২ ২১৩০২ 

ঈৎঃ েক ও জনথ রধদপ্তয, েক রযফন ও যতু ভন্ত্রণারয়। *যপব্রুয়ারয, ২০১৭  ম িন্ত। 

 

২০১৬-১৭ থ িফছযযয যপব্রুয়ারয, ২০১৭  ম িন্ত ফারল িক 

ঈন্নয়ন কভ িসূরচ (এরডর)যত েক ও জনথ রধদপ্তযযয 

ধীযন যভাট ১১৮টি ঈন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ কযা য়। ঈযেরখত 

প্রকযল্পয ভযধ্য ১১৬টি রফরনযয়াগ প্রকল্প ও ২টি কারযগরয 

ায়তা প্রকল্প। ফ িযল ফযাদ্দ নুমায়ী ১১৮টি ঈন্নয়ন 

প্রকযল্প ফ িযভাট থ িায়যনয রযভাণ দাঁরেযয়যছ ৫,৬০৭.৫৭ 

যকাটি টাকা। তন্যধ্য ফাংরাযদ যকাযযয থ িায়ন যে 

৩,৪০১.১৭ যকাটি টাকা এফং প্রকল্প াাযেয রযভাণ 

২,২০৬.৪০ যকাটি টাকা।  

২০১৬-১৭ থ িফছযয ঈন্নয়ন ও নুন্নয়ন খাযতয অওতায় ৫ 

রকযরারভটায জাতীয় ভােক ৪ যরআযন ঈন্নীতকযণ, ৩৫০ 

রকযরারভটায ভােক প্রস্তকযণ, ৮৫ রকযরারভটায 

ভােক পনঃরনভ িাণ, ভােযকয ৭০টি ব্ল্যাকস্পযট 

দুঘ িটনা যযাযধ প্ররতকাযভরক ব্যফস্থা গ্রণ, ২,১০০ 

রকযরারভটায ভােক াযপিরং এফং ৪,০০০ রভটায যতু 

ও কারবাট ি রনভ িাণ ও ১,২০০ রভটায যতু ও কারবাট ি 

পনঃরনভ িাযণয রক্ষযভাত্রা যযয়যছ। রযফণ যক্টযয যকারয 

খাযতয াাার যফযকারয খাযতয ংগ্রযণয ভাধ্যযভ 

েক যনটওয়াকি ঈন্নয়যনয রযক্ষয েক ও জনথ 

রধদপ্তযযয অওতায় ররর রবরিযত ফাস্তফায়যনয জন্য 

তাররকার্ভক্ত ১৩টি প্রকযল্পয ভযধ্য ৬টি গুরুত্বপূণ ি প্রকল্প 

ফাস্তফায়যনয কাজ াযত যনওয়া যয়যছ। এয ভযধ্য 

জয়যদফপয-যদফগ্রাভ-র্ভরতা-ভদনপয (ঢাকা ফাআা) 

ভােক (এন-১০৫), ঢাকা-চটগ্রাভ এক্সযপ্রওযয় রনভ িাণ, 

ারতযরঝর-যাভপযা-ফনশ্রী অআরডযয়র স্কুর এন্ড কযরজ-

যযখয জায়গা-অভৄররয়া-যডভযা ভােক (রচটাগাং যযাড 

যভাে এফং তাযাযফা ররংক ভােক) প্রকযল্পয 

রফরনযয়াগকাযী রনফ িাচযনয প্ররক্রয়া চরভান যযয়যছ। 

যকায The Motor Vehicle Ordinance 1983 

স্থরারবরলক্ত কযায রযক্ষয অধুরনক ও ভেযগাযমাগী েক 

রযফন অআন, ২০১৭ এয খো ভরন্ত্ররযলদ কর্তিক ২৭ 

ভাচ ি, ২০১৭ তারযযখ নীরতগত নুযভাদন রাব কযয। 

আতঃপূযফ ি নুযভারদত েক যক্ষণাযফক্ষণ তরফর যফাড ি 

অআন ২০১৩ এয অওতায় রফরধ প্রণয়ন ও ন্যান্য ংরিি 

কাম িক্রভ গ্রযণয রফলয়টি প্ররক্রয়াধীন যযয়যছ। প্ররক্রয়াধীন 

ন্যান্য অআযনয ভযধ্য ‘ফা য যারড াানরজট (BRT) 

অআন’ ঈযেখ্যযমাগ্য। 

েক ও জনথ রধদপ্তয েযক চরাচরকাযী মাত্রী ও 

ভারাভাযরয রনযািা রফধাযনয রযক্ষয জাতীয় ভােযক 

Accident Black Spot রচরিত কযতঃ ক্রটিভৄক্ত েক 

রডজাআন ফাস্তফায়ন কযা যে। েক যনটওয়াযকিয 

মযথাভেক্ত যক্ষণাযফক্ষণ এফং েক এরাআনযভে 

যরীকযযণয পযর  আযতাভযধ্য েক দুঘ িটনা হ্রা যযয়যছ। 

ম্প্ররত ওজ রধদপ্তযযয ধীযন গৃীত ১৬৫ যকাটি টাকা 

ব্যযয় 'Improvement of Road Safety at Black 

Spots on National Highways' ীল িক প্রকযল্পয 

অওতায় ফাংরাযদযয রফরবন্ন জাতীয় ভােযকয ১৬১টি 

Black Spot ঈন্নয়যনয ঈযযাগ গ্রণ কযা যয়যছ। 

গুরুত্বপূণ ি াারপক মাত্রা স্থাযন (Place of traffic origin) 

ওজন রযভাক যতু স্থাযনয (Installation of weigh-

bridge) ভাধ্যযভ ওবাযযরাড রনয়ন্ত্রণ এফং েযকয াআন-

রগন্যার ব্যফস্থা ঈন্নতকযণ কভ িসূরচ ফাস্তফায়নাধীন যযয়যছ।  

 

 

 

স্থানীয় যকায প্রযকৌরী রধদপ্তয (এররজআরড) 
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যদযয েী ঞ্চযরয সুলভ ঈন্নয়যনয রযক্ষয এররজআরড 

কর্তিক েী ফকাঠাযভা ন্যান্য কাম িক্রভ পর 

ফাস্তফায়যনয জন্য ২০০৫-২০২৫ ার যভয়াযদ একটি 

দীঘ িযভয়ারদ ভারযকল্পনা প্রণয়ন ও তদানুমায়ী কাম িক্রভ 

ব্যাত যযয়যছ। এররজআরড তায সূচনারগ্ন যত ২০১৬-

১৭ থ িফছযযয যপব্রুয়ারয,২০১৭ ম িন্ত প্রায় ১,০৭,২৩৯ 

রকঃরভঃ (ঈযজরা, আঈরনয়ন ও গ্রাভীণ) েক 

রনভ িাণ/পনরনভ িাণ/পূনফ িান ঈক্ত েযক ১৩,১৯,০৩২ 

রভটায রিজ/কারবাট ি রনভ িাণ/পূনরনভ িাণ/পনফ িান কযযযছ। 

এছাোও ২,০১১টি যগ্রাথ-যোয, ২,০৪১টি গ্রাভীণ াট 

ফাজায ঈন্নয়ন, ২৪,৮৩১ রকঃরভঃ েযক বৃক্ষযযাণ, 

৩,০৯৮টি আঈরনয়ন রযলদ কভযেক্স বফন রনভ িাণ 

কযযযছ। ২০১৬-১৭ থ িফছযযয  যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত 

এররজআরড কর্তিক রযফণ ফকাঠাযভা ঈন্নয়যন গৃীত 

কভ িসূরচভ াযরণ ১১.২ এ যদখাযনা যরাঃ  

 

াযরণঃ ১১.২ এররজআরড’য ধীযন রযফণ ফকাঠাযভাগত ঈন্নয়ন 
 

কাম িক্রভ থ িফছয ২০১৬-১৭ 

থ িফছয 

যপব্রুয়ারয,১৭) 

ম িন্ত 

ক্রভপরঞ্জত 

জুন, ২০০৮ 

ম িন্ত 

ক্রভপরঞ্জত 

২০০৮ -০৯ ২০০৯ -১০ ২০১০ -১১ 

 

২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭  

(যপব্রু’১৭) 

ভাটিয যাস্তা 

রনভ িাণ/ পণরনভ িাণ/ 

পূণফ িান(রকঃরভঃ) 

৬৪৬৯১ - - - - - - - - - ৬৪৬৯১ 

াকা যাস্তা রনভ িাণ/ 

পণরনভ িাণ/ 

পূণফ িান 

(রকঃরভঃ) 

৬১৯০০ ৩২৭৭ ৪০২৩ ৪৬১৪ ৪৯০৫ ৬৬৩৯ ৬৫৪৯ ৫৯৯০ ৪৮১৩ ৪৫২৯ ১০৭২৩৯ 

রিজ/কারবাট ি 

রনভ িাণ (রভঃ) 

১০৭০০০৩ ৩৩৮০০ ২৯৩৬৩ ৩৮৫০২ ২৬৪১৫ ২৭০৫৭ ২৩৫৩৪ ২৯০০০ ২৮৫০০ ১২৮৫৮ ১৩১৯০৩২ 

ঈৎঃ এররজআরড। * যপব্রুয়ারয, ২০১৭। 

 

এররজআরড’য ক্ষুদ্রাকায ারনম্পদ ঈন্নয়ন কাম িক্রযভয 

অওতায় ২০০৯ ার যথযক এ ম িন্ত ২৩৩টি ঈ-প্রকযল্পয 

ভাধ্যযভ ২,৫৭,৭০০ যক্টয জরভয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ, 

ারন ংযক্ষণ, যচ এরাকা বৃরদ্ধ কযা যয়যছ। এযক্ষযত্র 

ফছযব্যাী প্রফাভান ক্ষুদ্র ও ভাঝারয নদীযত ২০টি যাফায 

ডযাভ ততরয  কযয নতুন প্রভেরক্ত প্রযয়াগ এফং 

রযযফফান্ধফ যচ সুরফধা বৃরদ্ধয দযক্ষ যনয়া যয়যছ। 

এছাো, রধদপ্তযযয অওতায় যজরা ঈযজরা ম িাযয় 

যৌযবা নগয ফকাঠাযভা ঈন্নয়যনয জন্য ২৪টি 

প্রকল্প চরভান অযছ। ঢাকা যযয মানজট রনযযনয 

রযক্ষয ঢাকা ভানগযীযত ফ্লাআওবায রিজ রনভ িাণ প্রকল্প 

[ভগফাজায-যভৌচাক (ভরিত) ফ্লাআওবায রনভ িাণ] এয 

অওতায় ১২১৮.৮৯ যকাটি টাকা ব্যযয় ৮.৭০ 

রকযরারভটায তদযঘ িযয ফ্লাআওবাযটিয কাজ জুন, ২০১৭ এ 

ভাপ্ত যফ মায ফতিভান যবৌত গ্রগরত ৯০ তাং। 

আযতাভযধ্য এআ ফ্লাআওবাযযয ২টি ং মানচরাচযরয 

জন্য ঈন্ুক্ত কযা যয়যছ। এছাো, ৬২০রভঃ তদঘ িয 

রখরগাঁও ফ্লাআওবাযযয লু রনভ িাণ কাজ যপব্রুয়ারয, ২০১৬ 

এ ভাপ্ত যয়যছ।  

ফাংরাযদ যযাড াান্পযাট ি থরযটিয (রফঅযটিএ) 

১৯৮৮ াযর ফাংরাযদ যযাড াান্পযাট ি থরযটিয 

(রফঅযটিএ) সৃরি য়। তখন যথযক েক রযফন যক্টযযয 

সুষ্ঠু ব্যফস্থানা, তত্ত্বাফধান ও শৃঙ্খরা প্ররতষ্ঠায ঈযদ্দযশ্য এ 

থরযটি কাজ কযয মাযে। যভাটযমাযনয যযরজযেন ও 

রপটযন  প্রদান এফং রুট াযরভট ও ড্রাআরবং রাআযন্প 

আসুয এ থরযটিয ভর কাজ। এ থরযটি স্প িকাতয েক 

রযফন যক্টযযয শৃঙ্খরা প্ররতষ্ঠায় যনকটা ক্ষভ যয়যছ। 

২০১৫-১৬ থ িফছযযয ১,৩৫৪ যকাটি টাকা যাজস্ব অদাযয়য 

রক্ষযভাত্রায রফযীযত ১,৬১৯ যকাটি টাকা যাজস্ব অদায় 

কযা যয়যছ- মায তকযা ায ১১৯.৫৭। ২০০৮-০৯ 

থ িফছয যত ২০১৬-১৭ থ িফছযযয যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত 

যাজস্ব অদাযয় রফঅযটিএ’য রক্ষযভাত্রা ও প্রকৃত অদায় 

াযরণ ১১.৩-এ যদখাযনা  যরাঃ 

 

 

 

 

াযরণ ১১.৩ রফঅযটিএ'য যাজস্ব অদাযয়য রক্ষযভাত্রা ও অদায় 

            (যকাটি টাকায়) 

১৪৩ 



tU
hiN

 থ ি 

ফছয 

রক্ষযভাত্রা অদায় অদাযয়য 

তকযা 

ায (%) 

২০০৮-০৯ ৫৫০০৫২৭ ৬৪৬৮১৫৪ ১১৭.৫৯ 

২০০৯-১০ ৬৬০০০০০ ৬৪২৫০১৪ ৯৭.৩৫ 

২০১০-১১ ৮৭০০০০০ ৬৮৫২৪০১ ৭৮.৭৬ 

২০১১-১২ ৯০৩৫৮৬৩ ৬৪২৩৭৪০ ৭১.০৯ 

২০১২-১৩ ১১০১২৪৬৮ ৭৬৯৮৬১৬ ৬৯.৯১ 

২০১৩-১৪ ১১৫৬৫৯৫৩ ৯৫২২৪৯৩ ৮২.৩৩ 

২০১৪-১৫ ১২৪৯২৩১৫ ১০৬২২৯০৯ ৮৫.০৪ 

২০১৫-১৬ ১৩৫৪০১৪১ ১৬১৯০১৭১ ১১৯.৫৭ 

২০১৬-১৭* ১৭৭১৮৩৬৬ ৯০৬০৭৮৮ ৫১.১৪ 

ঈৎঃ রফঅযটিএ। * যপব্রুয়ারয,২০১৭ ম িন্ত। 
 

রফঅযটিএ যকারয যাজস্ব অদাযয়য াাার রযফণ 

যক্টযযয ারফ িক ঈন্নয়যন ও শৃঙ্খরা প্ররতষ্ঠায়ও গুরুত্ব 

ভূরভকা ারন কযযছ।  গ্রাক যফায ভান বৃরদ্ধয রনরভি, 

রযযফ দূলণযযাযধ এফং মানজট রনযযন রনম্নরররখত 

ব্যফস্থাভ গ্রণ কযা যয়যছঃ 

 National Road Safety Action Plan,২০১৭-

২০২০ এয খো প্রস্তুত কযা যয়যছ। 

 েক  দুঘ িটনা হ্রাকযল্প ২০১৫-১৬ থ িফছযযয 

২৫,০৮৩ জন যাজীফী গারে চারকযক এফং 

২০১৬-১৭ থ িফছযযয যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত 

৬,৩০২ জন যাজীফী গারে চারকযক এ 

প্ররক্ষণ প্রদান কযা যয়যছ। এ কাম িক্রভ 

ব্যাত অযছ। 

 মানফাযনয ক্ষরতকয কাযরা যধাঁয়া যত 

রযযফযক যক্ষায জন্য যভাফাআর যকাযট িয 

ভাধ্যযভ ক্ষরতকয কাযরা যধাঁয়া রনগ িভনকাযী 

মানফানভযক  রচরিত কযয অআনানুগ 

ব্যফস্থা যনওয়ায কাম িক্রভ ব্যাত অযছ। 

 ২০১৬-১৭ থ িফছযযয যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত 

যভাট ২,৬০,৫৯০ যট নাম্বায যেট 

ওঅযএপঅআরড ট্যাগ ততরয কযা যয়যছ এফং 

২,৫৬,১৫০ যট  গারেযত ংযমাজন কযা 

যয়যছ।এ কাম িক্রভ ব্যাত যযয়যছ। 

 ২০১৬-১৭ থ িফছযযয যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত 

১,৭৮,০৭৭টি স্মাট ি কাড ি ড্রাআরবং রাআযন্প 

ঈৎাদন ও রফতযণ কযা যয়যছ। 

 রডরজটার যযরজযেন ও রপটযন াটি িরপযকট 

চালু যযয়যছ। 

 ন-রাআন ব্যাংরকং ব্যফস্থায় যভাটযমাযনয কয 

ও রপ অদায় কাম িক্রভ ব্যাত অযছ। 

 ট্যারক্স কযাফ ারব ি এয তদন্যদা দূয কযয 

'ট্যারক্স-কযাফ ারব ি গাআড রাআন-২০১৪' এয 

অযরাযক অধুরনক, ভেগযাযমাগী ও 

রযযফফান্ধফ ট্যারক্স-কযাফ ারব ি চালু কযা 

যয়যছ। 

 রফঅযটিএ’য রফরবন্ন রডরজটার ারব ি 

(নরাআন ব্যাংরকং, রডরজটার ড্রাআরবং 

রাআযন্প, রডরজটার যযরজযেন াটি িরপযকট, 

রফঅযটিএ  ম্যাযনজযভে আনপযযভন রযেভ 

আতযারদ) এয ডাটাভ অন্তজিারতক ভাযনয 

যকন্দ্রীয় ডাটা যোযয (ব্যাক-অ) রনযাদ 

ও সুযরক্ষত যাখায রনরভি যকন্দ্রীয় ডাটা যোয 

স্থান কযা যয়যছ। 

 রফঅযটিএ’য আনপযযভন রযেযভয ভাধ্যযভ 

যভাটযমাযনয যযরজযেন প্রদান, ট্যাক্স যটাযকন, 

রপটযন াটি িরপযকট, রুট াযরভট আতযারদ 

আসুয/নফায়ন কাম িক্রভ চরভান যযয়যছ। 
 

ফাংরাযদ েক রযফণ কয িাযযন  (রফঅযটির) 

 

রযফণ ব্যফস্থায ঈন্নয়যনয রযক্ষয ১৯৬১  াযর ফাংরাযদ 

েক রযফন কয িাযযন প্ররতরষ্ঠত য়। রযফযণয 

যক্ষযত্র ভান ও বাো রনয়ন্ত্রণ এফং তুরনাভৄরকবাযফ ঈন্নত ও 

ভানম্মত রযফণ যফা প্রদাযনয রযক্ষয যদয ােয়ী ভযে 

দ্রুত, দক্ষ, অযাভপ্রদ, অধুরনক ও রনযাদ েক রযফণ 

ব্যফস্থা রনরিত কযযণ এ ংস্থা গুরুত্বপূণ ি র্ভরভকা ারন কযয 

থাযক। াযরণ ১১.৪-এ ২০০৮-০৯ যত ২০১৬-১৭ 

(যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত) থ িফছযযয ফাংরাযদ েক 

রযফন কয িাযযযনয যাজস্ব অয়-ব্যযয়য রফফযণ যদয়া 

যরাঃ 

াযরণ ১১.৪: রফঅযটির’য যাজস্ব অয়-ব্যয় 

            (যকাটি টাকায়) 

থ িফছয অয় রযচারন 

ব্যয় 

রযচারন 

ঈদ্বিৃ 

২০০৮-০৯ ৯৯.৬৩ ৯৪.৮৮ ৪.৭৫ 

২০০৯-১০ ৯৮.৮১ ৯১.৩১ ৭.৫০ 

২০১০-১১ ১১৫.১১ ১০৯.৮৪ ৫.২৭ 

২০১১-১২ ১৭৩.৬০ ১৭১.৯০ ১.৭০ 

২০১২-১৩ ২০১.৭০ ১৯৮.৪৮ ৩.২২ 

২০১৩-১৪ ২৪৩.১১ ২৩৩.৫৩ ৯.৫৪ 

২০১৪-১৫  ২৩৪.০৭ ২৩০.৫১ ৩.৫৬ 

২০১৫-১৬ ২৬৬.৩৬ ২৫৮.৩১ ৮.০৫ 

২০১৬-১৭* ১৭২.৪৮ ১৭৮.৫৮ ৬.১০ 

ঈৎঃ রফঅযটির। *যপব্রুয়ারয, ২০১৭  ম িন্ত। 

রফঅযটির’য ঈযেযমাগ্য কাম িক্রভভযয গ্রগরত: 
১৪৪ 
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 ফতিভাযন রফঅযটির’য মানফযয যভাট ১৫৩৮টি ফা 

ও ১৩৮টি াাক যযয়যছ। এয ভযধ্য মাত্রী যফায ভান 

বৃরদ্ধ ও মাত্রীযদয মাতায়াযতয সুরফধাযথ ি ২০১০-২০১৩ 

ার ম িন্ত রফঅযটিরয ফা ফযয রফরবন্ন ধযযনয 

৯৫৮টি নতুন ফা ংযমারজত যয়রছর। ফতিভাযন 

রফঅযটিরযত যভাট ১৯টি ফা ও ২টি াাক রডযা 

রযচাররত যে। 

 রফরবন্ন রক্ষা প্ররতষ্ঠাযনয ছাত্র-ছাত্রীযদয মাতায়াযতয 

সুরফধাযথ ি রফঅযটির’য ফা ফয যত ২০১৩-১৪ 

থ িফছয ম িন্ত যভাট ৪৪টি ফা ২২টি রক্ষা প্ররতষ্ঠানযক 

নুদান রযযফ প্রদান কযা যয়যছ। 

 ভানফম্পদ ঈন্নয়ন এফং যফকাযত্ব রনযযনয রযক্ষয 

যদযয যফকায ভেফ ম্প্রদায় এফং দুঃস্থ ভররাযদয 

যভাটয ড্রাআরবং, ভটয যভকারনক ও ওযয়ররডং আতযারদ 

রফলযয়য ওয প্ররক্ষণ প্রদাযনয রযক্ষয যদযয রফরবন্ন 

যজরায় রফঅযটির’য ১৭টি প্ররক্ষণ যকন্দ্র রযচাররত 

যে। এফ প্ররক্ষণ যকযন্দ্রয ভাধ্যযভ ২০১৫-১৬ ও 

২০১৬-১৭ (যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত)  থ িফছযয পরুল ও 

ভররা রভযর মথাক্রযভ ৭,১৮৮ ও ৫,৪৮২ জন 

প্ররক্ষণাথীযক প্ররক্ষণ যদয়া যয়যছ। 

 রফশ্বরফযারযয়য ছাত্র-ছাত্রী রফরবন্ন যকারয ও 

যফযকারয প্ররতষ্ঠাযনয োপযদয মাতায়াযতয সুরফধাযথ ি 

যভাট ১৫টি প্ররতষ্ঠাযনয রফযীযত ২৭০টি োপ ফা 

রযচাররত যে। াাার যকাভরভরত রশুযদয 

মাতায়াযতয সুরফধা রনরিতকযল্প রভযপয-অরজভপয 

রুযট ২টি স্কুর ফা ২৬টি প্ররতষ্ঠাযনয রফযীযত 

রনয়রভত চরাচর কযযছ। 

 ঢাকা যযয রফরবন্ন রুযট কভ িজীফী ভররাযদয রপয 

অনা-যনয়ায জন্য রফঅযটির ভররা ফা ারব ি চালু 

কযযযছ। ফতিভাযন কভ িজীফী ভররা ছাোও শুধুভাত্র 

ভররাযদয জন্য ১৮টি ভররা ফা ারব ি ঢাকায ১৫টি 

রুযট রযচাররত যে। 

 ফতিভাযন রফঅযটির’য মানফাযনয ংখ্যা যনক 

বৃরদ্ধয াাার ঢাকা যদযয ন্যান্য ঞ্চযর 

পূযফ িয যচযয় প্রায় ২০ তাং যফর রুট রফঅযটির 

মাত্রী যফায অওতায় অনা যয়যছ। ঢাকা ও ঢাকায 

ফাআযয যভাট ৬৪১টি রুযট (োপ ফাযয রুট) 

রফঅযটির ফা চরাচর কযযছ। 

 

ঢাকা ররবণ মন্বয় কতৃৃক্ষ (রিরিরএ) 

ঢাকা মানগরী ও ার্শ্ৃবতৃী জোমূহর গণররবণ 
বযবস্থাহক মরন্বত করার হক্ষয ২ জহেম্বর ২০১২ 
তাররহে ঢাকা ররবণ মন্বয় কতৃৃক্ষ (রিরিরএ) 
প্ররতরিত য়। ঢাকা উত্তর ররি কহৃাহরলন ও ঢাকা 
দরক্ষণ ররি কহৃাহরলন, গােীুর ররি কহৃাহরলন ও 
নারায়ণগঞ্জ ররি কহৃাহরলন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
মুন্সীগঞ্জ, মারনকগঞ্জ, গারেুর ও নররংদী জো এর 
অওতাধীন। বতৃমাহন রিরিরএ’র অওতাভুক্ত এাকার 

অয়তন ৭,৪০০ বগৃরকহারমিার। রিরিরএ কাযৃত এর 
অওতাভুক্ত এাকার ররবণ ংরিষ্ট ক উন্নয়ন 
ররকল্পনা প্রণয়ন, নুহমাদন, মন্বয় ও ররবীক্ষণ কহর। 

রিটিরএ’য ঈযেখযমাগ্য কাম িক্রভ ভযয গ্রগরত 

ররবণ বযবস্থার মন্বয়ঃ রিরিরএ এর ৩১ দস্যরবরলষ্ট 
একরি ররচানা ররদ রহয়হে। বৃত্তর ঢাকায় বহু 
মাধযমরভরত্তক ররবণ বযবস্থা গহে জতাার হক্ষয 

ররচানা ররদ রনহদৃলনা প্রদান কহর থাহক।  

Strategic Transport Plan (STP): ২০০৫ াহ 

২০ বৎর জময়ারদ Strategic Transport Plan (STP) 

প্রণয়ন করা য়। রিরিরএ এর রধহক্ষত্র বৃরি, দ্রুত 

নগরায়ন নাগররক েীবনযাত্রার মান উন্নয়ন আতযারদ কারহণ 

Strategic Transport Plan (STP) ংযাধন কযা  য়। 

গত ২৯ অগস্ট, ২০১৬ তাররহে ংহলারধত STP 

মরিররদ ভায় নুহমারদত য়। 

Clearing House: SMART Card বযবার কহর রবরভন্ন 

ররবণ মাধযম জযমন জমহরাহর, বা র যারি রানরেি , 
বাংাহদল জরওহয়, রবঅররিরর বা,  রবঅআিরিউরির’র 

জনৌযানও চুরক্তবি জবরকারর বাহ স্বাচ্ছহযয ও রনরবরচ্ছন্ন 

ভাহব যাতায়াহতর হক্ষয eClearing House প্ররতিার 

কাযৃক্রম জম, ২০১৪ মা জথহক শুরু হয়হে। রিয়াররং 
াউহের েন্য Dutch Bangla Bank Limited এর 
াহথ গত ২৫ োনুয়ারর, ২০১৭ চুরক্তত্র স্বাক্ষররত 
হয়হে। আহতামহধয ৫,০০০ কািৃংগ্র করা হয়হে এবং 
অহরা ৬০,০০০ কািৃ ংগ্র প্ররক্রয়াধীণ অহে। 

Dhaka Mass Rapid Transit Development 

Project (MRT) Line-6: ঢাকা মানগরীর ার্শ্ৃবতৃী 
এাকার ক্রমবধৃমান রররধ ও েনংেযা রবহবচনায় একরি 
মরন্বত ও অধুরনক ররবণ বযবস্থা গহে জতাার হক্ষয 
প্রণীত Strategic Transport Plan এর সুাররহলর 
অহাহক উত্তরা ৩য় বৃ হত মরতরি যৃন্ত ২০ রক.রম. ১৪৫ 
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দীর্ৃ জমহরাহর বযবস্থা রনমৃাহণর েন্য ঢাকা মযা র যারি 
রানরেি জিহভহমন্ি (MRT  Line-6) প্রকল্প গ্রণ 
করা হয়হে।এরি একরি Fast Track ভুক্ত প্রকল্প। 

প্রকহল্পর জময়াদ েুাআ, ২০১২ জথহক েুন, ২০২৪  যৃন্ত। 
প্রকল্পরি রনমৃাণ জলহ লতভাগ রকারর মারকানাধীন 

Dhaka Mass Transit Company Limited 

(DMTC) জমহরাহর ররচানা,  বযবস্থানা ও 

রক্ষণাহবক্ষণ করহব। প্রকল্পরি Early Commissioning 

এর েন্য রিহম্বর,  ২০১৯ ক্ষয মাত্রা রনধৃারণ করা হয়হে। 
জ জমাতাহবক ২০১৯ হনর মহধয উত্তরা ৩য় বৃ হত 

অগারগাাঁও যৃন্ত এবং ২০২০ হনর মহধয মরতরি যৃন্ত 

চাু করার রিান্ত গ্রণ করা হয়হে। প্রকল্পরি বাস্তবারয়ত 

হ ৪ রমরনি র র জমহরাহর চহব এবং উভয় রদহক 

৬০,০০০  যাত্রী চাচ করহব। ৬রি কার যুক্ত প্ররতরি 

ববদ্যযরতক জরন ১,৯০০ যাত্রী ররবন করহত ারহব এবং 
৩৭ রমরনহি উত্তরা হত মরতরিহ রনররবরচ্ছন্ন ভাহব যাতায়াত 
করহত ারহব।মূ্পণৃ প্রকল্পহক ৮রি Package- এ ভাগ 

কহর বাস্তবায়ন কাে ম্পন্ন করা হব। 

Bus Rapid Transit (BRT) Line-3: ঢাকা 
মানগরীর যানেি রনরহন এবং যাত্রীাধারহণর স্বাচ্ছহযয 
চাচহর কথা রবহবচনা কহর জকৌলগত ররবন 

ররকল্পনা Strategic Transport Plan (STP) এর 

সুাররহলর অহাহক ২২ রকহারমিার দীর্ ৃBRT Line-3 

রনমৃাণ প্রকল্প গ্রণ করা হয়হে । ঢাকাস্থ যরত লাোা 

(রঃ) অন্তেৃারতক রবমানবযর হত জকরানীগহঞ্জর রিরম 

যৃন্ত রবস্তৃত এ গণররবহন উভয় রদহক প্ররতর্ন্িায় 

৩০,০০০ াোর যাত্রী ররবন করা যাহব। এর প্রস্তারবত 

জস্টলহনর ংেযা ১৬রি। BRT Line-3 এবং েক ও 

েনথ রধদপ্তর কতৃৃক বাস্তবায়নাধীন গােীুর হত যরত 

লাোা  (রঃ)  অন্তোৃরতক রবমানবযর যৃন্ত  BRT 

রুহির অন্তঃংহযাহগর বযবস্থা রাো হয়হে। এহত 

রনরবরচ্ছন্নভাহব গােীুর হত রিরম যৃন্ত BRT 

System বযবার কহর যাতায়াত করা যাহব। 

Traffic Management: ঢাকা মানগরীর ৪রি আন্িার 

জকলহনর যানেি রনরহন Dhaka Integrated Traffic 

Management কাররগরর প্রকহল্পর অওতায় গুরস্তান,  

ল্টন,  গুলান-১ ও মাোী আন্িার জকলন উন্নয়হনর 
হক্ষয নকলা প্রণয়ন ম্পন্ন হয়হে। বাস্তব কাে াআ 
শুরু হব। 

MRT-1 and MRT-5: Underground Metro Rail 

এয সুরফধা ম্বররত MRT Line-1 রুট: এয়াযযাট ি -কুরের 

-গুরান-ফাড্ডা-যাভপযা-যভৌচাক-যাজাযফাগ-কভরাপয এফং 

পফ িাচর-কুরের এফং MRT Line-5 রুট: যভাযয়তপয-

গাফতরী - যটকরনকযার -  কচুযক্ষত -  ফনানী - বাটাযা ম িন্ত 

রনভ িাযণয রযক্ষয প্রাক ম্ভাব্যতা মাচাআ ম্পন্ন যয়যছ এফং 

ম্ভাব্যতা মাচাআযয়য কাজ শুরু যয়যছ। 

যতু রফবাগ  

২০০৮ াযরয ৩১ ভাচ ি যমাগাযমাগ ভন্ত্রণারযয়য ধীন যতু 

রফবাগ নাযভ অরাদা একটি রফবাগ সৃরি কযা য়। এ 

রফবাযগয ভর কাজ যরা ১,৫০০ রভটায ও তদূর্ধ্ি তদযঘ িযয 

যতু ও টাযনর রনভ িাণ এফং যটার েক, ফ্লাআওবায, 

এক্সযপ্রওযয়,  ররংক যযাড আতযারদ রনভ িাণ এফং 

যক্ষণাযফক্ষণ কযা। যতু রফবাযগয অওতায় একভাত্র ংস্থা 

‘ফাংরাযদ যতু কর্তিক্ষ এয ঈযেখযমাগ্য কভ িকান্ডভ 

রনম্নরূঃ  

ফঙ্গফন্ধু যতু 

একটি ভরিত যমাগাযমাগ ব্যফস্থায অওতায় মভৄনা নদী 

দ্বাযা রফবক্ত যদযয দু’টি ঞ্চরযক একীভূত কযয 

যাজননরতক, াভারজক, থ িননরতক, প্রারনক এফং 

াংস্কৃরতক রদক যথযক যদযয ারফ িক ঈন্নয়ন ত্বযারিত 

কযায রযক্ষয ১৯৯৮ াযরয মভৄনা নদীয ঈয ৩৭৪৫.৬০ 

যকাটি টাকা ব্যযয় ৪.৮ রকযরারভটায দীঘ ি ফঙ্গফন্ধু যতু 

রনভ িাণ কযা য়। ফঙ্গফন্ধু যতুযত েক যথয াাার 

রভেযগজ যযর রাআন স্থান কযায় যাজধানী ঢাকায াযথ 

যাজাী, রারভরনযাট, রদনাজপয এফং খুরনায ভযধ্য 

যারয যযর যমাগাযমাগ স্থারত যয়যছ। স্বল্প ভযয় ঢাকা 

যত যদযয ঈিয-রিভাঞ্চযর খুফ যজআ মাতায়াত ম্ভফ 

যে। এ যতুয ঈয রদযয় েক ও যযর যথয সুরফধা 

ছাোও রফদুযৎ, গ্যা এফং পাআফায টিক যটররযপান 

রাআন স্থান কযা যয়যছ। 

 

ফঙ্গফন্ধু যতু রনভ িাযণয পযর মাতায়াত ব্যফস্থা যমভন 

জতয যয়যছ যতভরন ঈিযাঞ্চযর কৃরল ণ্যারদ 

ঈৎাদযনয রযভাণ ঈযেখযমাগ্য াযয বৃরদ্ধ যযয়যছ এফং 

কৃলক তায যণ্যয ন্যাে ভে াযচছ। কৃরল ঈৎাদন বৃরদ্ধয 

াাার ঈিযাঞ্চযর রল্প প্ররতষ্ঠানও গযে ঈঠযছ। দারযদ্রয 

রফযভাচযনয ভাধ্যযভ থ িননরতক ঈন্নয়যন এ যতু গুরুত্বপূণ ি 

ফদান যাখযছ। ২০০৮-০৯ যথযক ২০১৬-১৭ থ িফছযযয 

যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত ফঙ্গফন্ধু যতু যত যটার ফাফদ যাজস্ব 

অদাযয়য রযভাণ াযরণ ১১.৫ এ যদখাযনা যরাঃ 
১৪৬ 
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াযরণ ১১.৫: ফঙ্গফন্ধু যতু যত ংগৃীত যটাযরয রফফযণ 

(যকাটি টাকায়) 

থ ি ফৎয রক্ষযভাত্রা যাজস্ব 

অদায় 

অদাযয়য 

ায (%) 

২০০৮-০৯   181.53 212.44 117.00 

২০০৯-১০ 230.00 243.93 106.00 

২০১০-১১  260.00 267.66 102.94 

২০১১-১২  312.21 304.66 97.58 

২০১২-১৩ 335.40 325.20 96.96 

২০১৩-১৪  ৩৫৮.৯৮ ৩২৩.৩৮ ৯০.২৩ 

২০১৪-১৫ ৩৬৫.১৩ ৩৪৯.০৮ ৯৫.৬০ 

২০১৫-১৬ ৩৯১.৯৭ ৪০২.৪৩ ১০২.৬৬ 

২০১৬-১৭*  ৪৫৬.৬৮ ৩০৬.৬৬ ৬৭.১৪ 

ঈৎঃ ফাংরাযদ যতু কর্তিক্ষ। *যপব্রুয়ারয, ২০১৭  ম িন্ত। 

 

৬ষ্ঠ ফাংরাযদ-চীন তভত্রী (ভৄক্তাযপয) যতু 

যাজধানী ঢাকা যযয াযথ াশ্বিফতী ফারণরজযক এরাকা 

ভৄন্পীগঞ্জ যজরায যারয যমাগাযমাগ ব্যফস্থা গযে যতারায 

রযক্ষয ঢাকা-ভৄন্পীগঞ্জ েযক ধযরশ্বযী নদীয ওয ২০০৮ 

াযর ১৯৭.৩৬ যকাটি টাকা ব্যযয় ১,৫২১ রভটায দীঘ ি ৬ষ্ঠ 

ফাংরাযদ-চীন তভত্রী (ভৄক্তাযপয) যতুয রনভ িাণ কাজ ম্পন্ন 

কযা য়।  

দ্মা যতু রনভ িাণ 

ফতিভান যকায যদযয কর ঞ্চযরয ভযধ্য সুষ্ঠু এফং 

ভরম্বত যমাগাযমাগ ব্যফস্থা গযে যতারায রযক্ষয ভাওয়া-

জারজযা ফস্থাযন দ্মা যতু রনভ িাণ প্রকল্পযক যফ িাচ্চ 

গ্রারধকায রদযয়যছ। ২৮,৭৯৩.৩৯ যকাটি টাকা ব্যযয় 

ফাংরাযদ যকাযযয রনজস্ব থ িায়যন এখন ম িন্ত ফ িবৃৎ 

এআ ফকাঠাযভায ফাস্তফায়ন কাজ পযযাদযভ এরগযয় চরযছ। 

৬.১৫ রকযরারভটায দীঘ ি এআ যতু ২০১৮ ার নাগাদ 

মানফান াযাাযযয জন্য খুযর যদয়া ম্ভফ যফ অা কযা 

মায়। দ্মা যতু প্রকযল্পয গুরুত্বপূণ ি প্যাযকজ ভযয 

যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত ফাস্তফায়ন গ্রগরত রনম্নরূঃ  

 ভর যতুয যবৌত গ্রগরত প্রায় ৪০ তাং। 

আতঃপূযফ ি ২৫টি াআযরয Bottom ৭০ রভটায 

এফং ১৯টি াআযরয ম্পূণ ি ১২৮ রভটায ম িন্ত 

ড্রাআব ও ভর যতুয যভাট ৩০,০০০ রভটায এয 

ভযধ্য ২০,০০০ রভটায েীর াআর যপরিযকন 

ম্পন্ন যয়যছ। এছাো, যভাট ১,২৯,০০০ টন েীর 

যেযটয ভযধ্য ১,২৫,০০০ টন েীর যেট আযতাভযধ্য 

াআযট যৌৌঁযছযছ। চীন ও ফাংরাযদয সুায 

োকচায এয 3D Assembling কাজ চরভান 

অযছ।  

 ভাওয়া Construction Yard এ ১৫০ রভটায 

স্পযাযনয ৪টি াা যপরিযকযনয কাজ চরভান 

অযছ। আযতাভযধ্য ভর যতুয ৮টি যটে াআযরয 

কাজ ম্পন্ন যয়যছ এফং বায়াডাযক্টয একটি 

রতরযক্ত যটে াআযরয কাজ এফং যতুয 

alignment ফযাফয ১৫০ রভটায প্রস্ত কযয 

চযাযনর ততরযয কাজ চরভান অযছ।  

 জারজযা বায়াডাযক্টয ৫৬টি Bored pile এয 

কাজ ম্পন্ন যয়যছ এফং াআযরয কযা ততরযয 

কাজ চরভান অযছ। এছাোও াারন্পন রয়াযযয 

৩রভটায ডায়া রফরি ৪টি Bored pile ম্পন্ন 

যয়যছ। 

 নদীান কাযজয যবৌত গ্রগরত ২৯ তাং। 

নদীান কাযজয রফরবন্ন াআযজয যক, 

যোনরচ, রযরট ফারর, রযভে ও ন্যান্য 

রনভ িাণ াভগ্রী াআযট Mobilisation প্ররক্রয়াধীন 

অযছ। 

 পনফ িান খাযত যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত ৬০৩.১৭ 

যকাটি টাকা রতরযক্ত ায়তা ফাফদ ক্ষরতগ্রস্ত 

ব্যরক্তফযগ িয ভাযঝ রফতযণ কযা যয়যছ। পনফ িান 

াআটগুযরাযত যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত ২১০৩টি েট 

ক্ষরতগ্রস্ত রযফাযযক স্তান্তয কযা যয়যছ। এযদয 

ভযধ্য ৬০৮ ভূরভীন (ক্ষরতগ্রস্ত) রযফাযযক 

রফনাভযে েট প্রদান কযা যয়যছ। দ্মা যতুয 

ঈবয় প্রাযন্ত পনফ িান ও ারব ি এরযয়া 

এরাকাগুযরাযত যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত ফ িযভাট 

৮৭,৪৫৭টি গাছ রাগাযনা যয়যছ। এ ম িন্ত প্রকযল্পয 

ারফ িকযবৌত গ্রগরত (যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত) 

৪০.৫ তাং যয়যছ। 

যতু রনরভ িত যর দরক্ষণ-রিভাঞ্চযরয ১৯টি যজরা 

যাজধানী ঢাকা ও পূফ িাঞ্চযরয যঙ্গ ংভেক্ত যফ। রনভীয়ভান 

দ্মা যতু প্রস্তারফত এরয়ান াআওযয় AH-1 এ ফরস্থত 

ওয়ায় এ যতু ফাস্তফারয়ত যর ফাংরাযদযয বযন্তযীণ 

মাতায়াত ব্যফস্থা দরক্ষণ এীয় ঞ্চযর ফরস্থত 

যদগুযরায ভযধ্য মাতায়াত ব্যফস্থায় তফেরফক রযফতিযনয 

সূচনা যফ। এ যতু ফাস্তফারয়ত যর জাতীয় রজরডর 

প্রবৃরদ্ধয ায ১.২ তাং বৃরদ্ধ এফং প্ররত ফছয ০.৮৪ 

তাং াযয দারযদ্রয রনযযনয ভাধ্যযভ যদযয অথ ি 

াভারজক ঈন্নয়যন গুরুত্বপূণ ি ভূরভকা ারন কযযফ। 

ঢাকা এররযবযটড এক্সযপ্রওযয় রনভ িাণ 

১৪৭ 
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ঢাকা যযয মানজট ভস্যা ভাধাযন াজারার 

অন্তজিারতক রফভানফন্দয যত ঢাকা চটগ্রাভ ভােযকয 

কুতুফখারী ম িন্ত ৮৯৪০.১৮ যকাটি টাকা ব্যযয় ঢাকা 

এররযবযটড এক্সযপ্রওযয় ররর রবরিযত রনভ িাযণ 

রফরনযয়াগকাযী প্ররতষ্ঠান “Italian-Thai Development 

Public Company Limited” এয াযথ গত ১৫ 

রডযম্বয, ২০১৩ তারযযখ চুরক্ত স্বাক্ষরযত যয়যছ। য যাম্প 

যভাট ৪৬.৭৩ রকযরারভটায দীঘ ি এ এক্সযপ্রওযয়য রনভ িাণ 

কাজ চরভান যযয়যছ এফং আতঃভযধ্য ৫৬৫টি াআর ড্রাআব 

ম্পন্ন যয়যছ। ২০২০ ার নাগাদ ঢাকা এররযবযটড 

এক্সযপ্রওযয়য রনভ িাণ কাজ ম্পন্ন যফ অা কযা মায়। 

ঢাকা এররযবযটড এক্সযপ্রওযয় রনরভ িত যর ঢাকা যয 

অযও প্রায় ৪৭ রকযরারভটায নতুন েক যমাগ যফ। এ 

যযয গুরুত্বপূণ ি রফরবন্ন এরাকা যমভন, রফভানফন্দয, 

কুরের, ভাখারী, যতজগাঁও, ভারনকরভয়া এরবরনঈ, রাী, 

যানাযগাঁও যভাে, রত দীংকয েক, ভরতরঝর 

আতযারদ স্থাযনয জনগণ এ এক্সযপ্রওযয় রদযয় ঈঠা-নাভা 

কযযত াযযফ এফং মানজযটয কাযযণ ফতিভাযন ফহু ংখ্যক 

গারেয যম জ্বারারন ও ভানুযলয কভ িঘণ্টা নি য় তা 

ফহুরাংয হ্রা াযফ।  
 

কণ িপৄরী নদীয তরযদয টাযনর রনভ িাণ 

চটগ্রাভ যযয রিভ ংযয াযথ পূফ ি ংযয ংযমাগ 

স্থান, মানজটরনযন, ঢাকা-চটগ্রাভ-কক্সফাজায যারয 

েক যমাগাযমাগ রজকযণ, চটগ্রাভ ভৄদ্রফন্দয এফং 

প্রস্তারফত গবীয ভৄদ্র ফন্দযযয ণ্য রযফযনয রযক্ষয 

কণ িপৄরী নদীয তরযদয  ৮৪৪৬.৪৬ যকাটি টাকা ব্যযয় 

৩.৪০ রকযরারভটায দীঘ ি টাযনর রনভ িাযণয দযক্ষ গ্রণ 

কযা যয়যছ। এটি রনভ িাযণ China Communications 

Construction Company (CCCC) Ltd. এয াযথ 

ফারণরজযক চুরক্ত স্বাক্ষরযত যয়যছ। ২০২০ ার নাগাদ এ 

টাযনযরয রনভ িাণ কাজ ম্পন্ন যফ ফযর অা কযা মায়। 
 

রফঅযটি যরন রনভ িাণ (এররযবযটড ং) 
 

২,০৩৯.৮৫ যকাটি টাকা প্রাক্কররত ব্যযয় ‘াযটআযনফর 

অযফান াান্পযাট ি প্রযজক্ট’ এয অওতায়  গাজীপয যত 

াাজারার অন্তজিারতক রফভানফন্দয ম িন্ত ২০ রকযরারভটায 

দীঘ ি Bus Rapid Transit ফা BRT যরন রনভ িাযণয 

দযক্ষ গ্রণ কযা যয়যছ। এয ভযধ্য ৪.৫ রকযরারভটায 

দীঘ ি এররযবযটড ং যতু রফবাযগয ধীনস্থ ংস্থা 

ফাংরাযদ যতু কর্তিক্ষ ফাস্তফায়ন কযযফ। আযতাভযধ্য 

এররযবযটড ংযয রফস্তারযত রডজাআন ম্পন্ন যয়যছ।  

ঢাকা-অশুররয়া এফং ঢাকা আে-ওযয়ে এররযবযটড 

এক্সযপ্রওযয় রনভ িাণ 

মযত া জারার অন্তজিারতক রফভানফন্দয যত আরযজড 

ম িন্ত প্রায় ২৪ রকযরারভটায দীঘ ি ঢাকা-অশুররয়া এররযবযটড 

এক্সযপ্রওযয় রনভ িাযণ ম্ভাব্যতা ভীক্ষা ম্পন্ন যয়যছ। এটি 

রজ-টু-রজ রবরিযত রনভ িাযণ চীন যকায কর্তিক ভযনানীত 

প্ররতষ্ঠান China National Import and Export 

Corporation (CMC) এয াযথ ভযঝাতা স্মাযক 

স্বাক্ষরযত যয়যছ। তাছাো, াবাযযয যভাযয়তপয যত 

রযাজরদখান যয় ঢাকা চটগ্রাভ ভােযকয ভদনপয ম িন্ত 

প্রায় ৩৫ রকযরারভটায দীঘ ি এররযবযটড এক্সযপ্রওযয় রনভ িাযণ 

ম্ভাব্যতা ভীক্ষা জুন, ২০১৭ নাগাদ ম্পন্ন যফ। প্রস্তারফত 

এক্সযপ্রওযয় দুটি রনরভ িত যর ঢাকা ও এয াশ্বফতী ংয 

মানজট হ্রা ছাোও চটগ্রাভ, রযরট পূফ িাঞ্চর এফং দ্মা 

যতু যয় দরক্ষণ-রিভাঞ্চযরয মানফানভ ঢাকা যয 

প্রযফ না কযয যারয ঈিয-রিভাঞ্চযরয যজরাভয 

এফং ঈিযাঞ্চর যথযক অগত মানফানভ ঢাকাযক 

ফাআা কযয দরক্ষণ ও দরক্ষণ-রিভাঞ্চযর যারয 

মাতায়াত কযযত াযযফ। 

ঢাকা যয াফওযয় (অন্ডাযগ্রাঈন্ড যভযাা) রনভ িাযণ 

ম্ভাব্যতা ভীক্ষা রযচারনা 

ঢাকা যয মানজট রনযযন াফওযয় ফা অন্ডাযগ্রাঈন্ড 

যভযাা রনভ িাযণয প্রাথরভক দযক্ষ গ্রণ কযা যয়যছ। এ 

জন্য প্রাথরভকবাযফ চাযটি রুট এরাআনযভে রচরিত কযা 

যয়যছ। এটি রনভ িাযণয রযক্ষয ীঘ্রআ ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

রযচারনা কযা যফ। 

মভৄনা নদীয তরযদয টাযনর রনভ িাযণ ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

রযচারনা 

গাআফান্ধা এফং জাভারপয যজরায ংযমাগকাযী মভৄনা নদীয 

তরযদয টাযনর রনভ িাযণয রযক্ষয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

রযচারনায দযক্ষ গ্রণ কযা যয়যছ। 

ন্যান্য বৃৎ যতু রনভ িাণ 

যদযয েক যমাগাযমাগ যনটওয়াকি রনযফরেন্ন কযায রযক্ষয 

যতু রফবাযগয ধীযন অযও নতুন নতুন যতু রনভ িাযণয 

দযক্ষ গ্রণ কযা যয়যছ। এযআ ং রযযফ 

দরক্ষণাঞ্চযরয েক যমাগাযমাগ যনটওয়াকি ঈন্নয়যনয রযক্ষয 

ফরযার ও টুয়াখারী যজরায “যভতপয-ফাব্যগঞ্জ-ভরারদ-

রজরা েযক অরেয়ার খাঁ নদীয ঈয”, “যরব্যখারী-

দুভকী-ফগা-দরভনা-গরারচা-অভোগারছ েযক গরারচা 

নদীয ঈয”, “কচুয়া-যফতাগী- টুয়াখারী- যরাাররয়া-

কাররয়া েযক ায়যা নদীয ঈয” যতু রনভ িাযণ ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা রযচারনা কযা যয়যছ। প্রস্তারফত ৩টি যতু রনভ িাযণ 

১,৯৪৪.২৪ যকাটি টাকা প্রাক্কররত ব্যযয় ররডরর 
১৪৮ 
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নীরতগতবাযফ নুযভারদত য়। তৎযপ্ররক্ষযত ঈন্নয়ন 

যমাগী ংস্থাভযয থ িায়তা চাওয়া যয়যছ। থ িায়ন 

রনরিত াযযক্ষ মথাভযয় এ যতুগুযরায রনভ িাণ কাজ শুরু 

কযা ম্ভফ যফ অা কযা মায়। 

তাছাো, টুয়াখারী-অভতরী-ফযগুনােযক ায়যা নদীয 

ঈয, ফাযকযগঞ্জ-ফাঈপর েযক কাযখানা নদীয ঈয, 

র্ভরতা-অোআাজায-নফীনগয েযক যভঘনা নদীয ঈয 

এফং ফরযার ও যবারায ভযধ্য ংযমাগ স্থাযনয রযক্ষয 

যততুররয়া ও কারাফদয নদীয ঈয থ িাৎ যভাট ০৪টি যতু 

রনভ িাযণ ম্ভাব্যতা ভীক্ষা রযচারনায দযক্ষ গ্রণ কযা 

যয়যছ।   

খ.যযর যমাগাযমাগ 

ফাংরাযদ যযরওযয়যক গণরযফযণয রনব িযযমাগ্য, ােয়ী, 

রযযফফান্ধফ, ভেযগাযমাগী ও গণভৄখী কযায রযক্ষয 

যযরথ রফবাগযক গত ৪ রডযম্বয, ২০১১ তারযযখ একটি 

স্বতন্ত্র ভন্ত্রণারযয় ঈন্নীত কযা যয়যছ। তীযতয যম যকান 

ভযয়য তুরনায় যযরওযয়য ঈন্নয়যনয জন্য রধক থ ি 

ফযাদ্দ প্রদান কযা যয়যছ। ২০০৯-১৬ ার ম িন্ত 

৬,৮৩৪.৩৩ যকাটি টাকা ব্যযয় ৪০টি প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা 

যয়যছ। ফতিভাযন ফাংরাযদ যযরওযয়যত ৪৮টি (ঈ-প্রকল্প 

 ৪১টি রফরনযয়াগ প্রকল্প ও ৭টি কারযগরয ায়তা প্রকল্প) 

ঈন্নয়ন প্রকল্প চরভান অযছ। প্রকল্পভ ফাস্তফায়যন যথাক 

৯,১১৪.৯৬যকাটি টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা যয়যছ। 

ফাংরাযদ যযরওযয় ২৩৬.৮৭ রকঃরভঃ যযরথ, ১৭৯টি 

যতু, ৬৭টি যেন রফরডং নতুন রনভ িাণ এফং ২৪৮.৫০ 

রকঃরভঃ যযরথ ডুযয়র যগযজ রূান্তয কযা যয়যছ। 

এছাোও ১,০৯০.৪৩ রকযরারভটায যযরথ, ৫৯৭টি যতু, 

১৬০টি যেন রফরডং, ২৮৮টি মাত্রীফাী যকাচ, ২৭৭টি 

ওয়াগন পনফ িান কযা যয়যছ। যযাররংেযকয ভস্যা 

দূযীকযযণয জন্য ২০টি এভরজযরাযকাযভাটিব, ২৬টি রফরজ 

যরাযকাযভাটিব, ২৭০টি মাত্রীফাী গােী, ২০যট রডআএভআঈ, 

১৬৫টি রফরজ এফং ৮১টি এভরজ ট্যাংক ওয়াগন, কযেআনায 

রযফযণয জন্য ২৭০টি ফ্লযাট ওয়াগন এফং ৩০টি যিক 

বযান ংগ্র কযা যয়যছ। 

যযরওযয় যনটওয়াকি ম্প্রাযযণয রযক্ষয যদাাজারয-

কক্সফাজায - ঘুভধুভ (১২৯.৫৮ রক:রভ:), কালুখারী-

বাটিয়াাো- যগাারগঞ্জ- টুরঙ্গাো (১৩২রক:রভ:), 

াঁচুরযয়া-পরযদপয-বাঙ্গা (৬০রক: রভ:), ইশ্বযদী-াফনা-

ঢারাযচয (৭৮.৮০রক:রভ:) এফং খুরনা- ভংরা  

(৬৪.৭৫রক:রভ:) নতুন যযররাআন রনভ িাণ/পনঃরনভ িাযণয 

কাম িক্রভ চরভান অযছ। দ্মা যতুয ঈয রদযয় যযর ারব ি 

চালু কযায রযক্ষয দ্মা যতুয ঈযদ্বাধযনয রদন যত যযর 

ারব ি চালু কযায জন্য ফাংরাযদ যযরওযয় ঢাকা-ভাওয়া-

বাঙ্গা-নোআর-মযায ম িন্ত ১৬৯ রকঃরভঃ যযর রাআন 

রনভ িাযণয দযক্ষ গ্রণ কযযযছ। এছাোও, ায়যা ফন্দযযয 

াযথ যযর ংযমাযগয জন্য 'রফদ নকা প্রণয়ন ও দযত্র 

দররর প্রস্তুত বাঙ্গা জংন (পরযদপয) যত ফরযার 

যয় ায়যাফন্দয ম িন্ত যযররাআন রনভ িাযণয জন্য ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা'-ীল িক একটি ভীক্ষা প্রকল্প নুযভারদত যয়যছ।  

জনগযণয প্রতযাা পূযণ এফং যকাযযয প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফায়যনয রনরভি যযরওযয়য যফা বৃরদ্ধয রযক্ষয ফতিভান 

যকায ক্ষভতা গ্রযণয য যংপয-ঢাকা, ঢাকা-রযরট এফং 

ভয়ভনরং-ফঙ্গফন্ধুযতু পূফ ি রফরবন্ন রুযট যভাট ১০৬টি 

নতুন যান চালু কযা যয়যছ এফং ৩০টি যাযনয ারব ি বৃরদ্ধ 

কযা যয়যছ। রডরজটার ফাংরাযদ গোয রক্ষয আ-টিযকটিং 

কাম িক্রযভয অওতায় যভাফাআর যপান এফং আোযযনযটয 

ভাধ্যযভ টিযকট প্রারপ্ত এফং যাযনয তথ্যারদ জানায সুরফধা 

চালু কযা যয়যছ।ঢাকা-চটগ্রাভ যদযয গুরুত্বপূণ ি 

যযরওযয় করযযডাযযক ডাফর রাআযন ঈন্নীত কযায ঈযযাগ 

যনয়া যয়যছ। এ রযক্ষয, আযতাভযধ্য রাকাভ-রচনরক 

অস্তানা এফং টঙ্গী-তবযফফাজায যকন ডাফর রাআযন 

ঈন্নীত কযা যয়যছ ও এযপ্রাচ ২য় তবযফ ও ২য় রততা 

যতু রনভ িাযণয কাজ চরভান অযছ। জাআকা থ িায়যন মভৄনা 

নদীয ঈয রনরভ িত ফঙ্গফন্ধু যতুয ভান্তযাযর ১টি যযর যতু 

রনভ িাণ প্রকল্প একযনক বায় নুযভারদত যয়যছ। এছাোও, 

বাযতীয় যাষ্ট্রীয় ঋযণয অওতায় খুরনা-দ িনা যকন ডাফর 

রাআযন ঈন্নীত কযায ঈযযাগ গ্রণ কযা যয়যছ। 

জনাধাযযণয ক্রভফধ িভান চারদা যভটাযনায রযক্ষয চরভান 

প্রকযল্পয অওতায় যযাররং েক ংকট রনযনকযল্প ১০০টি 

এভরজ যরাযকাযভাটিব, ৫৫০টি এভরজ এফং ১৫০টি রফরজ 

মাত্রীফাী যকাচ ংগ্রযয কাম িক্রভ গ্রণ কযা যয়যছ। 

এছাোও, যযরওযয়য রযকরল্পত ঈন্নয়যনয জন্য ২০ ফছয 

যভয়াদী একটি ভাোযেযান নুযভারদত যয়যছ। 

ভাোযেযাযন ৪টি ম িাযয় ফাস্তফায়যনয জন্য ২,৩৩,৯৪৪.২১ 

যকাটি টাকা ব্যযয় ২৩৫টি প্রকল্প ন্তর্ভ িক্ত অযছ। এ কর 

কাম িক্রভ ফাস্তফারয়ত ওয়ায য যযরওযয়য যফায ভান 

যনক বৃরদ্ধ াযফ এফং ফাংরাযদ যযরওযয় একটি অধুরনক 

গণরযফন ভাধ্যযভ রযণত যফ। ২০০৮-০৯ যত ২০১৫-

১৬ থ িফছয ম িন্ত ফাংরাযদ যযরওযয়য ারফ িক কভ িকাযেয 

একটি তথ্য াযরণ ১১.৬-এ যদখাযনা যরাঃ 

াযরণঃ ১১.৬:ফাংরাযদ যযরওযয়য ারফ িক কভ িকাে 
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গ. যনৌযমাগাযমাগ 

ােয়ী, রযযফ ফান্ধফ ও রনযাদ যমাগাযমাগব্যফস্থা 

রযযফ যনৌযথয যফ িাচ্চ ব্যফাযযয রযক্ষয যনৌরযফণ 

ভন্ত্রণারয় বযন্তযীণ যনৌরযফণ ফকাঠাযভায ঈন্নয়ন, 

যক্ষণাযফক্ষণ, রযচারন ও রনয়ন্ত্রণ কযয অযছ। অধুরনক 

ফন্দয ব্যফস্থানা, রনযাদ ও রনযফরেন্ন যনৌমান চরাচর 

রনরিতকযণ, ভানফম্পদ ঈন্নয়ন এফং দক্ষ ও ােয়ী 

যনৌরযফণ যফা প্রদাযনয ভাধ্যযভ যদযয ারফ িক 

থ িননরতক ঈন্নয়যন ায়তা প্রদান প্রভৃরত কাম ি ম্পাদযনয 

রযক্ষয যনৌরযফণ ভন্ত্রণারযয়য  অওতাধীন রফরবন্ন 

দপ্তয/ংস্থাগুযরায ভযধ্য করতয় ংস্থায কাম িক্রভ রনযম্ন 

তুযর ধযা যরাঃ 

ফাংরাযদ বযন্তযীণ যনৌরযফণ কর্তিক্ষ 

(রফঅআডরব্ল্ঈটিএ)  

ফাংরাযদ বযন্তযীণ যনৌরযফণ কর্তিক্ষ 

(রফঅআডরব্ল্ঈটিএ) বযন্তযীণ যনৌরযফণ ব্যফস্থায ঈন্নয়ন, 

ংযক্ষণ, রযচারন ংযক্ষণ, রনযাদ যনৌমান চরাচর 

রনরিতকযণ, বযন্তযীণ যনৌফন্দযভযয ঈন্নয়ন, রফরবন্ন 

রঞ্চঘাযট ন্টুন ও োরন্ডং সুরফধারদ প্রদান, ঈযেদকৃত 

নদীতীযভূরভয পনঃদখরযযাযধ ওয়াকওযয় ন্যান্য 

ফকাঠাযভা রনভ িাণ, ঢাকায চাযাযয যনৌথ চরকযণ, 

বযন্তযীণ যনৌযথ কযেআনায ণ্য রযফযনয ফকাঠাযভা 

সৃরি, রডরজটার দ্ধরতযত াআযড্রাগ্রারপক চাট ি প্রণয়ন, 

আতযারদ কযয থাযক। 

২০১৬-১৭ থ িফছযযয ফারল িক ঈন্নয়ন কভ িসূরচ (এরডর)-যত 

রফঅআডরব্ল্ঈটিএ’য যভাট ১০টি প্রকল্প ন্তর্ভ িক্ত যযয়যছ। এফ 

প্রকযল্পয ভযধ্য ংস্থায রনজস্ব থ িায়যন ফাস্তফায়নাধীন  

প্রকযল্পয ংখ্যা ৩টি। রজওরফ এফং ংস্থায রনজস্ব থ িায়যন 

ফাস্তফায়নাধীন ঈক্ত প্রকল্পভযয রফযীযত চররত এরডরযত 

ফযাদ্দ যযয়যছ মথাক্রযভ ৫২৪.৬৩ যকাটি টাকা এফং ২৭.০০ 

যকাটি টাকা। এ থ িফছযযয এরডরর্ভক্ত প্রকল্পভযয 

নুকূযর জানুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত ব্যয় যয়যছ মথাক্রযভ যভাট 

১৪৪.৬১ যকাটি টাকা এফং ১১.৭২ যকাটি টাকা। ২০১৫-১৬ 

থ িফছযয ফাংরাযদ বযন্তযীণ যনৌরযফন কর্তিযক্ষয 

যাজস্ব অয় যয়যছ ৫০৬.৬৪ যকাটি টাকা। াযরণ-১১.৭ এ 

২০০৮-০৯ যত ২০১৬-১৭ থ িফছযয রডযম্বয, ২০১৬ ম িন্ত 

রফঅআডরব্ল্ঈটিএ’য যাজস্ব অয়-ব্যযয়য রফফযণী যদয়া  যরাঃ  

াযরণ-১১.৭ রফঅআডরব্ল্ঈটিএ’য অয়-ব্যযয়য রফফযণঃ

         (যকাটি টাকায়) 

থ ি ফছয অয় প্রকৃত ব্যয় নীটরাব/নীট 

যরাকান (+/-) 

২০০৮-০৯ ১৬০.২২ ১৬০.৫৩ -০.৩১ 

২০০৯-১০ ১৭৫.৩৩ ১৮২.৮৬ -৭.৫২ 

২০১০-১১ ২৩৭.৫৩ ২৩৯.১০ -১.৫৭ 

২০১১-১২ ২৯০.৭৮ ২৭২.৯১ ১৭.৮৭ 

২০১২-১৩ ৩৪৯.০৯ ৩২৯.৪০ ১৯.৬৯ 

২০১৩-১৪ ৩২০.০৪ ৩৭৭.৬১ -৫৭.৫৭ 

২০১৪-১৫ ৩৫৮.৫৮ ৩৮৫.২৯ ২৬.৭১ 

২০১৫-১৬  ৫০৬.৬৪ ৫২৪.৬৬ ১৮.০২ 

২০১৬-১৭* ৩০৫.৫৪ ২৮২.২৩ ২৩.৩১ 

ঈৎঃ ফাংরাযদ বযন্তযীণ যনৌরযফন কর্তিক্ষ। *রডযম্বয, ১৬ম িন্ত। 

ফাংরাযদ বযন্তযীণ যনৌরযফন কর্তিক্ষ প্ররত ফছয 

বযন্তযীণ যনৌযথয রফরবন্ন স্থাযন ঈন্নয়ন ও ংযক্ষণ 

খনন/যড্ররজং কাম িক্রভ রযচারনা কযয থাযক। মাত্রী ও 

ভারাভার রযফন জতয কযা এ কাম িক্রযভয রক্ষয। 

২০০৮-০৯ যথযক ২০১৬-১৭ থ িফছয জানুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত 

যভয়াযদ বযন্তযীণ রফরবন্ন যনৌযথ ম্পারদত ঈন্নয়ন ও 

ংযক্ষণ খনন (Capital and maintenance 

dredging)-এয রযভাণ াযরণ-১১.৮যত যদখাযনা যরাঃ 

াযরণ-১১.৮ রফঅআডরব্ল্ঈটিএ’য থ িফছযরবরিক ঈন্নয়ন ও 

ংযক্ষণ খনযনয রযভাণ 
১৫০ 
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থ িফছয খনন/যড্ররজংযয়য রযভাণ (রক্ষ ঘনরভটায) 

ঈন্নয়ন 

খনন 

ংযক্ষণ 

খনন 

যভাট 

২০০৮-০৯ ৯.১১ ২৩.৩৫ ৩২.৪৬ 

২০০৯-১০ ৫.০০ ৩৪.৯৬ ৩৯.৯৬ 

২০১০-১১ ২৫.৫৪ ৪০.১৬ ৬৫.৭০ 

২০১১-১২ ২৪.৪৮ ৪৩.৬২ ৬৮.১০ 

২০১২-১৩ ৫১.৯৮ ৪৪.৬৬ ৯৬.৬৪ 

২০১৩-১৪ ৪৭.০২ ৫৭.৯০ ১০৪.৯২ 

২০১৪-১৫ ১২০.১৫ ৫০.৭৭ ১৭০.৯২ 

২০১৫-১৬ ১২৭.৬১ ৫৬.৭২ ১৮৪.৩৩ 

২০১৬-১৭* ৫৫.৫১ ৭৪.৩৬ ১২৯.৮৭ 

ঈৎঃ ফাংরাযদ বযন্তযীণ যনৌরযফন কর্তিক্ষ। *জানুয়ারয,২০১৭ ম িন্ত। 

 

ঈরেরখত খনন/যড্ররজং কাম িক্রভ ছাোও রফঅআডরব্ল্ঈটিএ 

রফগত ৪ ফছযয ঈন্নত প্রভেরক্তম্পন্ন ১৪টি যড্রজায ও ঈচ্চ 

ক্ষভতাম্পন্ন ২টি ঈদ্ধাযকাযী  জরমান ংগ্র; রফরবন্ন 

ধযযনয যনৌ-ায়ক মন্ত্রারত (Lighted Buoy, Steel 

Lighted Buoy, Bridle Chain, Solar Panel ও 

R.C.C Sinker প্রভৃরত) ন্যান্য অনুলরঙ্গক যঞ্জাভ 

ংগ্র ও স্থান; বযন্তযীণ যনৌযথয রফরবন্ন যপযীঘাট, 

রঞ্চঘাট ও ওযয়াআড ঘাযট ৮৫টি নতুন ন্টুন স্থান; 

ঈযেদকৃত নদীতীয পনঃদখর যযাযধ ২০ রকযরারভটায 

তদযঘ িয ওয়াকওযয় ন্যান্য ফকাঠাযভা রনভ িাণ, ভাঝারয 

ও ফে ধযযনয  যভযাভত যযল যভাট ১৬০টি নানা অকাযযয 

ন্টুন রফরবন্ন  রঞ্চঘাট ও নদী ফন্দযয স্থান প্রভৃরত কাম িক্রভ 

ম্পন্ন কযায় মাত্রী াধাযণ ও ভারাভার ওঠানাভা রনযাদ 

ও জতয যয়যছ। 

ফাংরাযদ বযন্তযীণ যনৌরযফন কয িাযযন 

(রফঅআডরব্ল্ঈটির) 

 ফাংরাযদ বযন্তযীণ যনৌরযফণ কয িাযযন 

(রফঅআডরব্ল্ঈটির) ১৮৪টি জরমাযনয ভাধ্যযভ যনৌ যথ 

ােয়ী ও যফা ফান্ধফ ঈন্নত রযফণ ব্যফস্থা রনরিতকযল্প 

রনযরবাযফ কাজ কযয মাযে। রফরবন্ন ারব িয যফায ভান 

বৃরদ্ধয রযক্ষয াম্প্ররতককাযর রফঅআডরব্ল্ঈটির প্রায় 

২৫,৮২৯.৩৯ রক্ষ টাকায় ১৭টি যপযী, ৮টি ন্টুন, ৪টি ী-

াাক, ১২টি ওয়াটায ফা, ২টি ঘাট ন্টুন এফং ২টি মাত্রীফাী 

জাাজ ফ িযভাট ৪৫টি নতুন জরমান রনভ িাণ কযয।নতুন 

জরমান রনভ িাণ ছাোও ঈন্নয়ন প্রকযল্পয অওতায় ৫৩২১.৫৪ 

রক্ষ টাকা ব্যযয় রফঅআডরব্ল্ঈটির'য ৪টি যযা যযা যপরয, ২টি 

যক-টাআ যপরয এফং ৬টি ন্টুন পনফ িান কযা যয়যছ এফং 

৯.০১ যকাটি টাকা ব্যযয়  ২০০৯-১০ াযর ঘুরণ িঝয রডযয 

ক্ষরতগ্রস্থ রফরবন্ন ফকাঠাযভা োরেং সুরফধা প্ররতস্থান 

কযা যয়যছ। 

ারব ি রযচারনায় রডরজটার দ্ধরতয প্রফ িতযনয রযক্ষয 

যপযী ও মাত্রীফাী জাাজ ংস্থায ৪২টি জাাযজ 

Vessel Tracking System (VTS) স্থান কযা যয়যছ। 

ঢাকা-ফরযার-যভােরগঞ্জ মাত্রীফাী ারব িয আ-টিযকটিং 

রযেভ চালুয রযক্ষয নরাআন ারব ি কাম িকয কযা 

যয়যছ। াটুরযয়া, যদৌরতরদয়া ও কারজযাট যপরয ঘাযট 

''Fare Automation System and Rapid Pass'' চালুয 

কাম িক্রভ প্ররক্রয়াধীন অযছ। 

রফঅআডরব্ল্ঈটির যপযী ারব ি  ও মাত্রীফাী ারব িযয 

যফায ভান রধকতয ঈন্নয়যনয রযক্ষয এফং যনৌ যথ 

কযেনায ারব ি প্রফতিযনয জন্য এরডরর্ভক্ত ঈন্নয়ন প্রকযল্পয 

অওতায় ৪টি কযেনাযফাী জাাজ রনভ িাণ যযল জুন, 

২০১৭ এ ারব িয রনযয়ারজত কযা যফ। এরডরর্ভক্ত ও 

রনজস্ব থ িায়যন গৃীত প্রকযল্পয অওতায় ২টি ঈকূরীয় 

মাত্রীফাী জাাজ ২টি বযন্তযীণ মাত্রীফাী জাাজ, ২টি 

আভপ্রুবড যক-টাআ যপযী ও ২টি রভরন আঈটিররটি যপযী 

রনভ িাণাধীন যযয়যছ। ংস্থায ম্পূণ ি রনজস্ব থ িায়যন ৮.৪০ 

যকাটি টাকা ব্যযয় রভরডয়াভ যপযী ঢাকা ও কুরভো পনফ িান 

অওতায় যপযী 'কুরভো' পনফ িান যযল ারব িয রনযয়ারজত 

কযা যয়যছ এফং যপযী 'ঢাকা'য পনফ িান কাজ খুফ ীঘ্রআ 

যল যফ।  

রফঅআডরব্ল্ঈটির'য ফারণরজযক কাম িক্রযভ গরতীরতা 

অনয়যনয রযক্ষয ১০৪৬.৮৫ যকাটি টাকায় 

'রফঅআডরব্ল্ঈটির'য জন্য ৩৫টি ফারণরজযক ও ৮টি ায়ক 

জরমান ংগ্র এফং ২টি নতুন রিওযয় রনভ িাণ' ীল িক 

প্রকল্প গ্রণ কযা যয়যছ, মায অওতায় ৩টি রযবায ক্রজায, 

৪টি বযন্তযীণ ও ৩টি ঈকূরীয় মাত্রীফাী জাাজ, ৮টি ী-

াাক, ৬টি যক-টাআ, ৬টি আঈটিররটি যপরয, ২টি ট্যাংকায, 

২টি পায়ায পাআটিং কাভ-স্যারযবজ টাগ, ১টি যকরফন 

ক্রজায কাভ-আন্পযকন যফাট ংগ্র রফঅআডরব্ল্ঈটির 

ডকআয়াযড িয দক্ষতা বৃরদ্ধয রযক্ষয ২টি ঈচ্চ ক্ষভতা ম্পন্ন 

ঈআঞ্চ পয রিওযয় রনভ িাণ কযা যফ। ২০০৯-১০ যথযক 

২০১৫-১৬ থ িফছযযয রফঅআডরব্ল্ঈটিরয যভাট অয়-ব্যয় ও 

রাব-যরাকাযনয রফফযণ াযরণ ১১.৯-যত যদখাযনা যরাঃ 

 

 

 

াযরণ ১১.৯ রফঅআডরব্ল্ঈটির-য অয়-ব্যযয়য রফফযণ  ১৫১ 
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      (রক্ষ টাকায়) 

থ ি ফছয অয় প্রকৃত ব্যয় াযযনার 

রাব 

সুদ ও ফচয় অয়কয রবযাং প্রদান নীট ভৄনাপা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০০৯-১০ ২০০.১৩ ১৫০.১০ ৫০.০৩ ১৮.৩০ ০.০০ ৩.০০ ২৮.৭৩ 

২০১০-১১ ২১১.৯৯ ১৫৩.৮১ ৫৮.১৮ ২১.১০ ০.০০ ৫.০০ ৩২.০৮ 

২০১১-১২ ২২৯.৬৮ ১৮৩.৪৮ ৪৬.২০ ২১.৯২ ০.০০ ৫.০০ ১৯.২৮ 

২০১২-১৩ ২৭২.২১ ১৯০.৯৯ ৮১.২২ ২৩.১৪ ০.০০ ২.০০ ৫৬.০৮ 

২০১৩-১৪ ২৯৭.৩৫ ২০৭.২০ ৯০.১৫ ২৪.৮৮ ০.০০ ৩.০০ ৬২.২৭ 

২০১৪-১৫ ৩৬২.৭২ ২৩৮.২৯ ৮৮.৪৩ ২৮.১৪ ০.০০ ৩.০০ ৫৭.২৯ 

২০১৫-১৬ ৩৫৯.১৮ ২৬৩.৫০ ৯৫.৬৮ ৪০.৬৬ ৩.৬০ ৩.০০ ৪৮.৪২ 

ঈৎঃ ফাংরাযদ বযন্তযীন যনৌ-রযফণ কয িাযযন, যনৌ-রযফণ ভন্ত্রণারয়।

 

চটগ্রাভ ফন্দয কর্তিক্ষ  

চটগ্রাভ ফন্দযযয ভাধ্যযভ অভদারন-যপ্তারন বৃরদ্ধয ায 

ফতিভাযন গযে তাং ১২ যথযক ১৪ তাং। থ িনীরতয 

যক্ষযত্র চটগ্রাভ ফন্দযযয রযীভ গুরুত্ব রফযফচনা কযয 

যকায ফন্দযযয কাম িক্রভযক অযযা গরতীর কযায জন্য 

রফরবন্ন ঈন্নয়নভরক কভ িসূরচ গ্রণ কযযযছ। যকায কর্তিক 

প্ররতযফর যদ ভযক চটগ্রাভ ফন্দয ব্যফাযযয যম প্রতযাা 

ব্যক্ত কযা যয়যছ তা প্ররতারযন চটগ্রাভ ফন্দয প্রস্তুত এফং 

এ রযক্ষয ফন্দয কর্তিক্ষ করতয় দযক্ষ গ্রণ কযযত 

মাযে। অন্তজিারতক ভান নুমায়ী ফন্দযযয দক্ষতা 

রযভাযয সূচক যে ফন্দযযয জাাযজয ফস্থানকার 

ফ িরনম্ন ম িাযয় যাখা। রফগত ২০০৭ াযর চটগ্রাভ ফন্দযয 

কযেআনায জাাযজয গে ফস্থানকার রছর ৫.০২ রদন। 

ফন্দয প্রাযনয রনযর প্রযচিায় ২০১৬  াযর যজটি ফাযথ ি 

তা দাঁরেযয়যছ গযে ২.৮৭ রদন এফং তা যাফরধ ব্যাত 

যযয়যছ। ফন্দযযয রযচারন কাম িক্রভ সুষ্ঠুবাযফ ম্পন্ন তথা 

দক্ষতা ঈন্নয়যনয জন্য জাাযজয ফস্থানকাযরয াাার 

কযেআনাযযয ফস্থান কারও ফ িরনম্ন ম িাযয় যাখা ফাঞ্ছনীয়। 

রফগত ২০০৭ াযর চটগ্রাভ ফন্দযযয কযেআনাযযয গে 

ফস্থান রছর প্রায় ২২.১২ রদন। ফন্দয প্রাযনয রনযর 

প্রযচিায় ২০১৬ াযর তা প্রায় ১১.৫৪রদযন নারভযয় অনা 

যয়যছ। াযরণ ১১.১০-এ ২০০৮-০৯ যথযক ২০১৬-১৭ 

(জানুয়ারয, ২০১৭) থ ি ফছয ম িন্ত চটগ্রাভ ফন্দযযয অয়-

ব্যযয়য ারফ িক রযংখ্যান যদখাযনা যরাঃ  

 

 

 

 

 

াযরণঃ ১১.১০ চটগ্রাভ ফন্দযযয অয় ব্যযয়য রযংখ্যান 

 (যকাটি টাকায়) 

থ ি ফছয যাজস্ব অয় 
যাজস্ব 

ব্যয় 
যাজস্বঈদ্বিৃ 

২০০৮-০৯ ১১৩৩.৭২ ৪৫৭.৫১ ৬৭৬.২১ 

২০০৯-১০ ১১৫৫.৩৫ ৬২৪.৭৮ ৫৩০.৫৭ 

২০১০-১১ ১৪৫৩.১৫ ৬৩৪.১৩ ৮১৯.০২ 

২০১১-১২ ১৫২৯.৯২ ৬৫২.৬২ ৮৭৭.৩০ 

২০১২-১৩ ১৫৭০.৩৭ ৮০৩.০০ ৭৬৭.৩৭ 

২০১৩-১৪ ১৬৩৪.৩২ ৮১৫.৬৫ ৮১৮.৬৭ 

২০১৪-১৫ ১৮৭৬.৮২ ৮৬০.৯৫ ১০১৫.৮৭ 

২০১৫-১৬ ২০২০.১১ ১০৬৫.৭১ ৯৫৪.৪০ 

২০১৬-১৭ * ১৫৭৮.৮১ ৮০১.৬১ ৭৭৭.২০ 

ঈৎঃ চটগ্রাভ ফন্দয কর্তিক্ষ,যনৌ-রযফণ ভন্ত্রণারয়। 

যভাংরা  ফন্দয কর্তিক্ষ 

১৯৫০ াযরয ১ রডযম্বয যভাংরা  ফন্দযযয যগাোিন য়। 

ম িায়ক্রযভ রফরবন্ন ঈন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়যনয ভাধ্যযভ 

যভাংরা  ফন্দয ফতিভাযন অধুরনক ফন্দযয রুপান্তরিত যয়যছ। 

এ ফন্দযয ফতিভাযন ৬টি যজটি, ৬টি ভৄরযং ফয়া, ১৬টি 

এযাংযকাযযজ এফং ব্যরক্ত ভাররকানাধীন ৭টি প্ররতষ্ঠাযনয 

যজটিয ভাধ্যযভ যভাট ৩৫টি জাাজ একাযথ যাযন্ডর কযা 

ম্ভফ। ৪টি াানরজট যড, ২টি ওয়ায াঈজ, ৪টি কযেআনায 

আয়াড ি, ২টি কায ারকিং আয়াড ি এয ভাধ্যযভ যভাংরা  ফন্দযয 

ফারল িক ১০০ রক্ষ  যভরাক টন  কাযগ িা এফং ৭০ াজায 

টিআঈজ কযেআনায এফং ৬,০০০টি গারে  যান্ডররং এয 

ক্ষভতা যযয়যছ।  ২০১৬-১৭ থ িফছযযয যপব্রুয়ারয, ২০১৭ 

ম িন্ত যভাংরা  ফন্দযয ৫২.১৮ রক্ষ যভরাক টন ভারাভার ও 

১৮২৭৩  টিআঈজ কযেআনায, ১০৪৯০টি গারে ছাে কযা য়। 

এ ফাফদ  ১৪৭.০০ যকাটি টাকা যাজস্ব রজিত যয়যছ। রনযম্ন 

াযরণ ১১.১১ এ ২০০৮-০৯ যত ২০১৬-১৭ থ িফছযযয 

যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত যভাংরা  ফন্দযযয যাজস্ব অয় ও 

ব্যযয়য রযংখ্যান যদখাযনা যরাঃ 

াযরণঃ ১১.১১  যভাংরা  ফন্দযযয যাজস্ব, অয় ও ব্যযয়য 

রফফযণ 
১৫২ 



tU
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(যকাটি টাকায়) 

থ িফছয অয় ব্যয় ভৄনাপা/যরাকান 

২০০৮-০৯ ৫৮.৪০ ৫৫.৪৩ ২.৯৭ 

২০০৯-১০ ৬৬.৪৯ ৬৪.২২ ২.২৭ 

২০১০-১১ ৮৫.৫২ ৬৩.৬৯ ২১.৮৩ 

২০১১-১২ ১০৫.৮১ ৭১.৬৬ ৩৪.১৫ 

২০১২- ১৩ ১৩৮.০৮ ৯৪.১৩ ৪৩.৯৫ 

২০১৩- ১৪ ১৫৫.৭৩ ১০২.১০ ৫৩.৬৩ 

২০১৪-১৫ ১৭০.১৭ ১০৯.৪৮ ৬০.৬৯ 

২০১৫-১৬ ১৯৬.৬২ ১৩১.৯০ ৬৪.৭২ 

২০১৬-১৭* 

 

১৪৭.০০ ১০৩.০০ ৪৪.০০ 

ঈৎঃ যভাংরা ফন্দয কর্তিক্ষ। * যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত। 

যভাংরা  ফন্দয ব্যফায বৃরদ্ধয রযক্ষয যকায নানাভৄখী 

ঈযযাগ গ্রণ কযযযছ। এয ভযধ্য দ্মা যতু রনভ িাণ, খুরনা-

যভাংরা যযররাআন স্থান,  খানজাান অরী রফভান ফন্দয 

রনভ িাণ, যভাংরা  ফন্দযযয রন্নকযট যাভাযর ফাংরাযদ ও 

বাযযতয যমৌথ ঈযযাযগ ১,৩২০ যভগাওয়াট ক্ষমতা ম্পন্ন 

কয়রারবরিক  রফদুযৎ যকন্দ্র রনভ িাণ, যভাংরা  ফন্দয এরাকায় 

বাযত -ফাংরাযদ যমৌথ ঈযযাযগ রফযল থ িননরতক ঞ্চর 

গযে যতারা এফং যভাংরা  আরযজড ম্প্রাযণ আতযারদ 

কাজ ঈযেখযমাগ্য। এফ কাজ অগাভী ২০১৮-২০ াযরয 

ভযধ্য ভাপ্ত যফ ফযর অা কযা মায়।  

যভাংরা  ফন্দযয  ফতিভাযন যভাট ৬৯৫.৫০ যকাটি টাকা 

প্রাক্কররত ব্যযয় ৫টি ঈন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন এফং ৮টি 

প্রকল্প নুযভাদযনয প্ররক্রয়াধীন অযছ। ফাস্তফায়নাধীন 

প্রকল্পভযয ধীযন রফরবন্ন ধযযণয ৩০টি কযেআনায ও 

কাযগ িা যান্ডররং মন্ত্রারত ংগ্র,  ২টি ম্পুণ ি যজটি 

রনভ িাণ, ১টি যয়র রস্পর রিনঅ যবযর ংগ্র, ৩৮.৮১ 

রক্ষ ঘনরভটায যড্ররজং কাজ ম্পন্ন কযা যফ। 

ায়যা ফন্দয কর্তিক্ষ 

যদযয ৩য় ভৄদ্র ফন্দয রাযফ ায়যা ফন্দয মাত্রা শুরু কযয 

১৯ নযবম্বয, ২০১৩ তারযযখ। ীরভত অকাযয ফন্দযযক 

াযযনার কাম িক্রযভ ম্পৃক্ত কযায রযক্ষয ফরযন িাঙ্গযয 

রিংকায, ায ও ন্যান্য ফাল্ক ণ্যফাী জাাজ অনয়ন ও 

ফাযজিয ভাধ্যযভ যদযয বযন্তযয রযফযনয জন্য যনৌথ 

রচরিত কযয যপয়ায ওযয় ও ভৄরযংফয়া স্থান, যমাগাযমাযগয 

জন্য VHF যফআজ যিন যমাগাযমাগ মন্ত্রারত স্থান 

কযা যয়যছ। কােভস্ ও ররং সুরফধারদয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা যয়যছ। অন্তজিারতক ফন্দয ংস্থায চারদা যভাতাযফক 

ফন্দযযয চযাযনর ও ফরযন িাঙ্গযয রনযািায জন্য ISPS 

যকাড ফাস্তফায়ন এফং জারতংঘ কর্তিক আঈএন যরাযকটয 

যকাড ফযাদ্দ কযা যয়যছ। াফ িক্ষরণক রফদুযৎ ব্যফস্থা রনরিত 

কযায জন্য ১০০০ KVA এয ১টি তফদুযরতক াফ-যেন 

স্থান কযা যয়যছ। আা ছাো ফন্দযয অগত তফযদরক 

জাাযজ রফশুদ্ধ ারন যফযাযয জন্য প্ররত ঘোয় ২৫০ যভঃ 

টন ঈৎাদন ক্ষভতা ম্পন্ন ১টি ওয়াটায রাটযভে েযাে 

স্থান কযা যয়যছ। এছাো জাাজ রবোযনায জন্য ১টি 

ন্টুন যজটি ও ২টি ৫ টন ক্ষভতায তফদুযরতক যক্রন স্থান 

কযা যয়যছ। 

ফাংরাযদ স্থর ফন্দয কর্তিক্ষ 

স্থরযথ ণ্য অভদারন-যপ্তারন জতয এফং ঈন্নতয কযাআ 

ফাংরাযদ স্থরফন্দয কর্তিযক্ষয রক্ষয। ংরফরধফদ্ধ ংস্থা 

রযযফ ২০০১ াযর ১২টি স্থরফন্দয যঘালণায ভাধ্যযভ 

ফাংরাযদ স্থরফন্দয কর্তিযক্ষয কাম িক্রভ শুরু য়। 

যফতীকাযর অযযা ১১টি শুল্ক যেনযক স্থরফন্দয রযযফ 

যঘালণা কযা যয়যছ। ফতিভাযন স্থরফন্দযযয ংখ্যা ২৩টি। 

তন্যধ্য যফনাযার, ব্যরেভারয, অখাঈো, যবাভযা ও 

নাকুযগাঁও স্থরফন্দয রনজস্ব ব্যফস্থানায় এফং যানাভরজদ, 

ররর, যটকনাপ, ফাংরাফান্দা ও রফরফযফাজায স্থরফন্দয 

BOT রবরিযত রযচাররত যে। তাভারফর স্থরফন্দযযয 

ফকাঠাযভা রনভ িাণ কাজ চরভান যযয়যছ  মা জুন, ২০১৭ এ 

ম্পন্ন যফ। ফরি ফন্দযযয কাম িক্রভ শুরু কযায রযক্ষয 

ভূরভ রধগ্রণ প্রযয়াজনীয় ফকাঠাযভা রনভ িাযণয প্ররক্রয়া 

চরভান যযয়যছ। ঈযেখ্য, যতগাভৄখ, যদৌরতগঞ্জ, 

রচরাটী,ধনুয়া-কাভারপয, যওযা ও ফাো ৬টি শুল্ক 

যিনযক নতুন স্থরফন্দয যঘালণা কযা যয়যছ।যফনাযার 

স্থরফন্দযযয াযথ বাযতীয় যযাাযার  অআরর'য াযথ 

ংযমাগ েক রনভ িাণ কযা যয়যছ। ২০০৮-০৯ যথযক 

২০১৬-১৭ থ িফছযযয জানুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত ফাংরাযদ 

স্থর ফন্দয কর্তিযক্ষয অয় ও ব্যযয়য রফফযণী াযরণ ১১.১২ 

-এ যদখাযনা যরাঃ 

াযরণ ১১.১২ ফাংরাযদ স্থর ফন্দয কর্তিযক্ষয অয় ও 

ব্যযয়য রফফযণ 
         (যকাটি টাকায়) 

থ ি ফছয অয় ব্যয় ঈদ্বিৃ 

২০০৮-০৯ ২৬.৭৪ ২৪.৯৭ ১.৭৭ 

২০০৯-১০ ৩৩.৫২ ২৬.২৯ ৭.২৩ 

২০১০-১১ ৪.২০ ৩২.৩৮ ৮.৮২ 

২০১১-১২ ৪২.০৮ ৩১.৯১ ১০.১৭ 

২০১২-১৩ ৪৭.৭৮ ৩৭.২৯ ১০.৪৯ 

২০১৩-১৪ ৬১.৩১ ৫১.০৬ ১০.২৫ 

২০১৪-১৫ ৭০.৫২ ৪৭.৩৮ ২৩.১৪ 

২০১৫-১৬ ৬৮.২৫ ৩৫.৬৮ ৩২.৫৭ 

২০১৬-১৭*  ৫৪.০৮ ২৫.২৫ ২৮.৮৩ 

ঈৎঃ ফাংরাযদ স্থর ফন্দয কর্তিক্ষ। *জানুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত। 

 

যনৌরযফন রধদপ্তয ১৫৩ 
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যনৌ-রযফন রধদপ্তয যদযয অবযন্তযীণ, ঈকুরীয় এফং 

ভৄদ্রীভায় দূঘ িটনাভৄক্ত যনৌ চরাচর রনরিতকযণ ও 

ফাংরাযদর জাাযজয রফযশ্বয কর স্থাযন রনযািা, 

ভৄদ্রগাভী জাাযজয রপায ও নারফকযদয রফযদর 

জাাযজ রনযয়াগ এফং যনৌফারণরজযক স্বাথ ি ংযক্ষযণয 

ভাধ্যযভ গুরুত্বপূণ ি দারয়ত্ব ারন কযয অযছ।এ কর 

দারয়ত্ব সুষ্ঠুবাযফ ারযনয জন্য এ রধদপ্তয জনস্বাযথ ি প্রণীত 

যনৌনীরতভারা, যনৌঅআন ও অন্তজিারতক কনযবনন 

নুাযয প্রযয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযয থাযক। এ ংস্থা যনৌ 

ংক্রান্ত অআন ও কারযগরয রফলযয় যকাযযক ায়তা 

প্রদান, অআ.এভ.ও, অআ.এর.ও, অংটাড যনৌংক্রান্ত 

অন্তজিারতক ংস্থাভয যমাগাযমাগ যক্ষা, ংস্থাভযয 

রফরবন্ন কনযবনন প্রণয়যনয যক্ষযত্র যদযয স্বাথ ি ংযক্ষণ 

এফং প্রণীত কনযবননভ ফাস্তফায়যন প্রযয়াজনীয় 

দযক্ষ গ্রণ কযয থাযক। এ রধদপ্তয অন্তজিারতক ভান 

নুাযয যভরযটাআভ প্ররক্ষণ প্রদান কযয। 

রধদপ্তযযয অযয়য প্রধান ঈৎ যরা- যনৌমানভ 

যযরজযষ্ট্রন, াযব ি, যভরযন রপায ও নারফকযদয যমাগ্যতা 

নদ, প্ররক্ষণ ও যীক্ষা রপ, াআন ন-াআন প, 

ফারতঘয রপ, ফাযয়াযভরাক যভরন রযযডফর অআরড কাড ি 

জাযী, ম্যারনং এযজে রাআযন্প রপ, যনৌ-অআন রংঘযনয 

জন্য জরযভানা অদায় প্রভৃরত।২০০৯-১০ যত ২০১৬-১৭ 

থ িফছযযয যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত ংস্থাটিয অয় ব্যযয়য 

রফফযণী াযরণ ১১.১৩-এ যদখাযনা যরাঃ 

 

াযরণ ১১.১৩ যনৌ-রযফণ রধদপ্তযযয অয় ও ব্যযয়য রফফযণ 

                (যকাটি টাকায়) 

ফৎয যাজস্ব অযয়য 

রক্ষয ভাত্রা 

যাজস্ব 

অয় 

যাজস্ব ব্যয় 

২০০৯-১০ ৯.২৫ ১১.৬৭ ৪.৬৩ 

২০১০-১১ ১০.২৫ ১২.৫৫ ৫.৫৩ 

২০১১-১২ ১২.৭১ ১৩.২৬ ৫.৫৪ 

২০১২-১৩ ১৪.২৬ ১২.৯৫ ১৪.৬৩ 

২০১৩-১৪ ১৫.২৬ ১৪.৪৩ ১০.১২ 

২০১৪-১৫ ১৫.৯৯ ১৮.২১ ৯.৩৩ 

   ২০১৫-১৬ ১৭.২৯ ২৯.০৩ ১১.৬৩ 

 ২০১৬-১৭*     ১৩.৫১ ২৩.১৪ ৭.৪৫ 

ঈৎঃ যনৌরযফণ রধদপ্তয। 

ফাংরাযদ ররং কয িাযযন 

ফাংরাযদ ররং কয িাযযযনয (রফএর) ম্পযদয 

ীভাফদ্ধতা যত্ত্বও প্ররতষ্ঠায য যত ক্রভাগত প্রযচষ্ঠা ও 

যকারয পৃষ্ঠযালকতায় ফ িযভাট ৩৮টি জাাজ জিন 

কযযত ক্ষভ য়। পযাতন ও রাবজনক জাাজ রফরক্রয 

য ফতিভাযন রফএর'য ফযয যভাট ৩টি জাাজ যযয়যছ। 

মায ভযধ্য ১টি কযেআনাযফাী জাাজ ও ২টি রাআটাযযজ 

ট্যাংকায। 

রফএর'য ভর রক্ষয যে যদযয যভাট অভদারন ও 

যপ্তারনকৃত যণ্যয রংবাগ রযফণ কযা মা ফতিভান 

জাাজ স্বল্পতায কাযযণ ম্ভফ যে না। যকাযযয রুকল্প 

২০২১ এয াযথ াভঞ্জস্য যযযখ অগাভী ২০২১ ার নাগাদ 

রফরবন্ন অকায ও াআযজয যফ কযয়কটি জাাজ ক্রযয়য 

রযকল্পনা গ্রণ কযা যয়যছ। তন্যধ্য (১) চীন যকাযযয 

ঋণ ায়তায় ৩টি নতুন যপ্রাডাক্ট যয়র ট্যাংকয ও ৩টি 

নতুন ফাল্ককযারযয়ায। এ প্রকযল্পয অওতায় আযতাভযধ্য প্রথভ 

রকরস্তয থ ি রযযাধ কযা যয়যছ এফং জাাজ রনভ িাণ 

কাজ শুরু যয়যছ। (২) ংস্থায রনজস্ব থ িায়যন ১টি নতুন 

যপ্রাডাক্ট যয়র/যকরভকযার, ক্রুড যয়র ট্যাংকায ক্রযয়য 

রযক্ষয প্রস্তাফ যকারয ক্রয় ংক্রান্ত ভরন্ত্রবা করভটিয 

নুযভাদন রাব কযযযছ। (৩) দাতা যদ/ংস্থায রনকট যত 

ঋণ  ায়তায রনকট যত ঋণ ায়তায অওতায় ২টি 

নতুন যকরভকযার/ক্রড যয়র ট্যাংকায (৪) ২টি নতুন ভাদায 

ট্যাংকায ক্রয় (৫) ১০টি নতুন ফাল্ক কযারযয়ায (৬) ৪টি নতুন 

যলুরায কযেআনায জাাজ ক্রয় (৭) ২টি নতুন ভাদায ফাল্ক 

কযারযয়ায (কয়রা রযফণ ঈযমাগী) ক্রয় ও (৮) ২টি নতুন 

ভাদায প্রডাক্ট যয়র ট্যাংকায (রডযজর রযফন ঈযমাগী) 

ক্রযয়য কাম িক্রভ প্ররক্রয়াধীন/ব্যাত অযছ। ঢাকায় ংস্থায 

রনজস্ব জরভযত আযতাভযধ্য ১,২৯,০০০ ফগ িপৄযটয ২৮ তরা 

বফযনয তবাগ রনভ িাণ কাজ ম্পন্ন যয়যছ।  এছাোও 

রফএর'য রনজস্ব থ িায়যন ংস্থায ারফ িক কভ িকান্ড 

করম্পঈটাযাআযজযনয রযক্ষয যটাযভন কভ িসূরচয 

কাম িক্রভ প্ররক্রয়াধীন অযছ।২০০৯-১০ ার যথযক ২০১৬-১৭ 

থ িফছযযয রফএরয যভাট অয়-ব্যয় ও রাব যরাকাযনয 

রফফযণ াযরণ ১১.১৪ এ যদখাযনা  যরাঃ 
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াযরণঃ ১১.১৪ রফএরয অয়-ব্যয় ও রাব যরাকাযনয রফফযণ 

(যকাটি টাকায়) 

থ ি ফছয যভাট অয় যভাট ব্যয় নীট রাব/(যরাকান) চয় ও সুদ ফচয় ও সুদ  

রাব/ (যরাকান) 

২০০৮-০৯ ২৭৬.৭৪ ২৮৭.০০ -১০.২৬ ১৮.৯৯ ৮.৭৩ 

২০০৯-১০ ২৭৩.২৫ ২৫৯.৯১ ১৩.৩৪ ১৭.১৬ ৩০.৫০ 

২০১০-১১ ২৬৬.৬৬ ২৬৪.৭৯ ১.৮৩ ১৪.৪৭ ১৬.৩০ 

২০১১-১২ ২৮২.০১ ২৮০.৫৫ ১.৪৬ ১৩.২৪ ১৪.৭০ 

২০১২-১৩ ৩২৮.৫৯ ৩২৬.৯৬ ১.৬৩ ১৭.৮৯ ১৯.৫২ 

২০১৩-১৪ ১৭১.১৪ ১৬৭.৭৭ ৩.৩৭ ১১.৫৮ ১৪.৯৪ 

২০১৪-১৫ ১৩০.০১ ১২৪.৬৭ ৫.৩৪ ১.৯৮ ৭.৩২ 

২০১৫-১৬ ১১৮.৮১ ১১২.০৮ ৬.৭৩ ১.৮৫ ৮.৫৮ 

২০১৬-১৭*  

 

৪৯.০৫ ৩৯.৮৮ ৯.১৭ ০.৮৪ ১০.০১ 

ঈৎঃ ফাংরাযদ ররং কয িাযযন। *রডযম্বয,২০১৬ ম িন্ত। 
 

ফাংরাযদ যভরযন একাযডরভ 

 ১৯৬২ াযর ফাংরাযদ যভরযন একাযডরভ প্ররতরষ্ঠত য়।  

আোযন্যানার যভরযটাআভ গ িানাআযজযনয ‘অন্তজিারতক 

যাগত দক্ষতা ভান’ নুমায়ী প্ররক্ষযণয ভাধ্যযভ রডযম্বয 

২০১৬ ম িন্ত ৪ াজাযযযও যফর যচৌক যভরযন কযাযডট 

ততরয কযযযছ, মা চরভান যযয়যছ। এছাো, ১৯৮০ ার 

যথযক রপ্রাযযটযী  ও  এনররাযী  যকায িয ভাধ্যযভ প্রায় ৪০ 

াজায যভরযনায ঈচ্চতয যাদায প্ররক্ষণ রাব কযযযছ। 

ফতিভাযন ফঙ্গফন্ধু যখ ভৄরজব্যয যভান যভরযটাআভ 

আঈরনবার িটি রধর্ভক্ত প্ররতষ্ঠান  রযযফ ফাংরাযদ যভরযন 

একাযডরভয কযাযডটযদয ৩ ফছয  যভয়ারদ স্দাতক রডগ্রীযক ৪ 

ফছয যভয়ারদ ব্যাযচরয ফ যভরযটাআভ  াযয়ন্প (রফএভএ) 

না ি  রডগ্রীযত রূান্তয কযা যয়যছ। যবৌত  ফকাঠাযভা 

ম্প্রাযণ ও অধুরনকীকযযণয ং রযযফ  ৪ তরা  

রপযভর কযাযডট ব্লক এফং ৪ তরা র-যপয়াযা ি (যভরযনা ি 

ডযযভটরয) বফন রনভ িাণ কাম িক্রভ সুষ্ঠুবাযফ ম্পন্ন কযা 

যয়যছ।  নাযী রক্ষায ঈন্নয়ন, ক্ষভতায়ন ও নাযী ভাযজয 

ভ-রধকায রনরিত ও কভ িংস্থাযনয সুযমাগ সৃরিয রযক্ষয 

রপযভর কযাযডট প্ররক্ষণ প্রফরতিত  যয়যছ।  রপযভর  

কযাযডটগণ ফাংরাযদ ররং কয িাযযযনয জাাযজ  

রনযয়াগ রাব কযযযছ।  IMO  STCW  Convention 

2010 এয চারদা নুমায়ী  একাযডরভয কর প্ররক্ষণ 

যকা ি  অধুরনকীকযণ যয়যছ। ২০১৫-১৬ থ িফছযয ২৩৫ 

জন কযাযডটযক প্ররক্ষণ প্রদান কযা যয়যছ, প্রায় কযরআ 

যদর-রফযদর ভৄদ্রগাভী জাাযজ রনযয়াগরাব কযয। 

ন্যানার যভরযটাআভ আন্পটিটিঈট 

ন্যানার যভরযটাআভ আন্পটিটিঈট  ফাংরাযদর  নারফকযদয 

জন্য যকাযযয একভাত্র কারযগরয যনৌরক্ষা প্ররতষ্ঠান। 

এখাযন যদযয যফকায ভেফকযদয রনধ িারযত নীরতভারা 

নুয়ায়ী রনফ িাচন কযয অন্তজিারতক যনৌংস্থায (IMO) 

Standard of Training Certificatiom & Watch 

keeping for seafarers (STCW) as amended 

convention যভাতাযফক প্রণীত রযরফা নুয়ায়ী প্ররক্ষণ 

প্রদান কযয ভৄদ্রগাভী জাাযজ চাকুরয কযায ঈযমাগী কযয 

গযে যতারা য়। (Human resource development in 

maritime sector) তাছাো, চাকরযযত (পযাতন) নারফক 

ও রপাযযদয রফরবন্ন ট ি/ভযডর (এনরররয়াযী) যকায ি 

প্ররক্ষণ প্রদান কযয দক্ষতা বৃরদ্ধয ভাধ্যযভ যদান্নরতয 

সুযমাগ যদয়া য়। এখান যথযক প্রররক্ষত নারফকগণ যদর-

রফযদর ভৄদ্রগাভী জাাযজ চাকুরয কযয ঈযেখযমাগ্য 

রযভাণ তফযদরক ভৄদ্রা জিন কযয থাযক।  

জাতীয় নদী যক্ষা করভন 

জাতীয় নদী যক্ষা করভন ২০১৪ াযরয অগে ভায 

অনুষ্ঠারনকবাযফ কাজ শুরু কযয। নদীয নফধ দখর, ারন 

ও রযযফ দূলণ, রল্প কাযখানা কর্তিক সৃি নদী দূলণ, 

নফধ কাঠাযভা রনভ িাণ ও নানারফধ রনয়ভ যযাধকযল্প এফং 

নদীয স্বাবারফক প্রফা পনরুদ্ধায নদীয মথামথ যক্ষাণাযফক্ষণ 

এফং যনৌরযফণ যমাগ্য রযযফ গযে যতারা অথ ি-

াভারজক ঈন্নয়যন নদীয ফহুভারত্রক ব্যফায রনরিত কযায 

দারয়ত্ব এআ করভযনয ঈয  িন কযা য়।করভযনয 

ঈয র িত দারয়ত্ব ারযনয রনরভি করভন ২০১৬-১৭ 

ফছযযয নদী ংরিি ভন্ত্রণারয়, রফবাগ, ংস্থা ও দপ্তযযয 

াযথ রফরবন্ন ভযয় বা নুষ্ঠাযনয অযয়াজন কযযযছ। 

যদযয নদ নদী যক্ষায জন্য ফাস্তফ ম্মত তথ্যারদ ংগ্র ও 

ংযক্ষযণয জন্য আযতাভযধ্য কযয়কটি যরভনায ও 

ওয়াকিযয অযয়াজন কযযযছ। ফাংরাযদ প্রফাভান ভত 

ও রফলুপ্ত নদীরবরিক রফরবন্ন তথ্য ভিয় কযয জাতীয় নদী 

১৫৫ 
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তথ্য বাোয সৃরিয জন্য ১ টি প্রকল্প গ্রণ কযা যয়যছ। এআ 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়যন নদী রযদ িন ও ভরনটরযংযয় ঈন্নয়ন 

ভরক তথ্য প্রভেরক্ত ব্যফায ও যমাগাযমাগ জতয যফ। 

জাতীয় নদী যক্ষা করভযনয যচয়াযম্যান ও দস্যবৃন্দ 

রনয়রভতবাযফ াযাযদয নদনদী জরায় রযদ িযনয 

ভাধ্যযভ ভরনটরযং কযযছ। 

ঘ. রফভান যমাগাযমাগ 

যফাভরযক রফভান চরাচর কর্তিক্ষ 

ফাংরাযদ আোযন্যানার ররবর এরবযয়ন 

গ িানাআযজন (ICAO) এয দস্য যাষ্ট্র। যফাভরযক 

রফভান চরাচর কর্তিক্ষ যদরয় ও অন্তজিারতক রফভানমাযনয 

রনয়ন্ত্রণ ও রফভান চরাচর ফকাঠাযভা রনভ িাণ ও রফযভান 

ফকাঠাযভা ঈন্নয়যনয দারয়ত্ব ারন কযযছ। ফাংরাযদযয 

অকা ীভায় চরাচরকাযী যদর-রফযদর রফভানমাযনয 

ভয়ানুগ, ত্বরযৎ ও রনযাদ চরাচর রনরিত কযায জন্য 

যফাভরযক রফভান চরাচর কর্তিক্ষ রফভানফন্দয, 

এয়াযাারপক, এয়ায যনরবযগন, যটররযমাগাযমাগ ারব ি ও 

সুরফধারদ এফং ন্যান্য মাত্রী ও রফভান যফা/সুরফধারদ 

স্থান, যক্ষণাযফক্ষণ এফং রযচারনা কযয থাযক। 

যফাভরযক রফভান চরাচর কর্তিযক্ষয ধীযন ফতিভাযন 

যদয ৩টি অন্তজিারতক রফভানফন্দয ও ৭টি বযন্তযীণ রফভান 

ফন্দয এফং ২টি ের যাট ি যযয়যছ । কর্তিযক্ষয অওতাধীন 

১২টি রফভানফন্দয ও ের যাযট িয ভযধ্য ফতিভাযন ৮টি রফভান 

ফন্দযয ফ্লাআট রযচাররত যে । মাত্রী স্বল্পতায কাযযণ ২টি 

বযন্তযীণ রফভানফন্দয ও ২টি ির যাযট ি যকান ফ্লাআট 

মাতায়াত কযযছ না। ২০০৮-০৯ ার যথযক ২০১৬-

১৭থ িফছযযয যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত যভাট অয়-ব্যযয়য 

রফফযণ াযরণ ১১.১৫ এ যদখাযনা  যরাঃ 

াযরণঃ ১১.১৫ যফাভরযক রফভান চরাচর কর্তিযক্ষয অয়-

ব্যযয়য রফফযণ 

             (যকাটি টাকায়) 

থ ি ফছয যাজস্ব অয় যাজস্ব ব্যয় নীট 

ভৄনাপা 

২০০৮-০৯ ৪১২.৪৮ ২০৩.৬০ ২০৮.৮৮ 

২০০৯-১০ ৫৫১.১৪ ২৫৮.১৯ ২৯২.৯৪ 

২০১০-১১ ৫৯৫.১৯ ৩১৫.৭৭ ২৭৯.৪১ 

২০১১-১২ ৭৩১.৮৭ ৩৩৭.৪৩ ৩৯৪.৪৪ 

২০১২-১৩ ৭৮৩.২৪ ৩৩৭.৮৬ ৪৪৫.৩৭ 

২০১৩-১৪ ১০২৬.২৮ ৪২৭.৬৮ ৫৯৮.৬০ 

২০১৪-১৫ ১২২০.৮০ ৪৮১.১৩ ৭৩৯.৬৬ 

২০১৫-১৬ ১৩৩০.০৬ ৭১০.৯৭ ৬১৯.০৮ 

২০১৬-১৭* ৮৭৫.০০ ৬০১.০৭ ২৭৩.৯২ 

ঈৎঃ যফাভরযক রফভান চরাচর কর্তিক্ষ, যফাভরযক রফভান রযফণ ও 

ম িটন ভন্ত্রণারয়। *যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত। 
 

রফভান ফাংরাযদ এয়াযরাআন্প রররভযটড 

জাতীয় তাকাফাী প্ররতষ্ঠান রফভান ফাংরাযদ এয়াযরাআন্প 

রররভযটড (রফভান) যদযয বযন্তযয ও ফররফ িযশ্বয াযথ 

অকা যথ যমাগাযমাগ স্থাযনয ভাধ্যযভ রযফন ব্যফস্থায় 

গুরুু্ত্বপূণ ি ভূরভকা ারন কযয থাযক। ফতিভাযন রফভান ৭টি 

বযন্তযীণ ও ১৫টি অন্তজিারতক গন্তযব্য ারব ি রযচারনা 

কযযছ। অন্তজিারতক গন্তযব্যয ভযধ্য াকির্ভক্ত ২টি, দরক্ষণ 

পূফ ি এরয়ায় ৪টি, ভধ্যপ্রাযচয ৮টি এফং আঈযযাযয ১টি 

গন্তযব্য রফভাযনয ারব ি ব্যাত অযছ। াযরণ ১১.১৬ -এ 

২০০৯-১০ যত ২০১৫-১৬ থ িফছযযয রডযম্বয, ২০১৬ 

ম িন্ত ফাংরাযদ রফভাযনয যাজস্ব অয়-ব্যয় ও রাব-

যরাকাযনয রফফযণ যদওয়া যরাঃ 

াযরণ ১১.১৬ রফভাযনয যাজস্ব অয়-ব্যয় ও রাব-যরাকাযনয 

রফফযণ 
             (যকাটি টাকায়) 

থ ি ফছয যাজস্ব অয় যাজস্ব ব্যয় নীট ভৄনাপা / 

যরাকান 

২০০৯-১০ ২৯৪৮.০৩ ২৯৯৪.০৫ ৪৬.০২ 

২০১০-১১ ৩৩৪৩.৯৩ ৩৫৬৮.০৯ ২২৪.১৬ 

২০১১-১২ ৩৮২৩.৬৭ ৪৪১৭.৮৮ ৫৯৪.২১ 

২০১২-১৩ ৩৯৫১.৮৯ ৪২৩৭.৫২ ২৮৫.৬৩ 

২০১৩-১৪ ৩৭৬০.১২ ৩৯৫৮.৯২ ১৯৮.৮০ 

২০১৪-১৫ ৪৬৮৭.৩৪ ৪৪১৫.১১ ২৭২.২৩ 

২০১৫-১৬ ৪৮৩৫.৬৩ ৪৫৫৯.৬৪ ৩২৪.১৩ 

২০১৬-১৭*  

 

২৬০৭.৮১ ২২৯০.৬৯ ৩১৭.১২ 

ঈৎঃ রফভান ফাংরাযদ এয়াযরাআন্প রররভযটড। *জুরাআ-রডযম্বয। 

রফভান ফযয ফতিভাযন ৪টি ৭৭৭-৩০০আঅয, ২টি ৭৭৭-

২০০আঅয, ৪টি ৭৩৭-৮০০ এফং ২টি ডযা৮-রকঈ৪০০ 

ঈযোজাাজ যভাট ১২টি ঈযোজাাজ যযয়যছ। এছাো 

২টি এ ৩১০-৩০০ ঈযোজাাজ যপআজ অঈট কযায রযক্ষয 

গ্রাঈযন্ডড কযা যয়যছ। ফয অধুরনকায়যনয রযক্ষয নতুন 

প্রজযন্য ১০টি ঈযোজাাজ ংগ্রযয জন্য ফাংরাযদ 

রফভান ও যফারয়ং যকাম্পারনয ভযধ্য ২০০৮ াযর চুরক্ত 

স্বাক্ষয য়। ঈক্ত চুরক্তয অওতায় রফভান আযতাভযধ্য ৪টি 

৭৭৭-৩০০ আঅয ২০১১ ও ২০১৪ াযর এফং ২টি ৭৩৭-

৮০০ ঈযোজাাজ ২০১৫ াযর ংগ্র কযযযছ। ফরি ৪টি 

৭৮৭-৮ ঈযোজাাজ ২০১৮/২০১৯ াযর যফারয়ং কর্তিক 

রফভাযনয রনকট স্তান্তয কযা যফ। ঈযোজাাজ ফযযয 

কযাারটি বৃরদ্ধয রযক্ষয ফাংরাযদ রফভান আরজন্ফ এয়ায 

যত ভাচ ি ও যভ, ২০১৪ াযর ০২টি ৭৭৭-২০০ আঅয এফং 

বযন্তযীণ রনকটফতী অঞ্চররক রুযট ারব ি রযচারনায 

জন্য স্মাট ি এরবযয়ন যত এরপ্রর, ২০১৫ াযর ৭৪ অন 

রফরি ২টি ডযা ৮-রকঈ ৪০০ ঈযোজাাজ ৫ ফছয 

যভয়াযদয জন্য ড্রাআ রীজ রবরিযত ংগ্র কযযযছ।  

২০১৫-১৬ থ ি ফছযয ফাংরাযদ রফভান যভাট ২৩,১৬,৭২৯ 

জন মাত্রী এফং ৪২,০৩৮ টন কাযগ িা রযফণ কযযযছ। 

পূফ িফতী থ ি ফছযযয তুরনায় মাত্রী রযফণ ১২ তাং বৃরদ্ধ 

যযয়যছ, তযফ কাযগ িা রযফণ ১ তাং হ্রা যযয়যছ। 

২০১৬ াযর ফাংরাযদ যথযক ভ্রভণকৃত যভাট ১,০১,৮২৭ 
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জন জ্জমাত্রীয ভযধ্য ফাংরাযদ রফভান ৪৯,৫৪৫ জন 

জ্জমাত্রী রযফণ কযযযছ। 

মাত্রীযদয ফ্লাআট ররডঈর রফলযয় তথ্য ফরতকযযণয 

রযক্ষয অগে, ২০১৫ যত SMS (Short Message 

Service) সুরফধা চালু কযা যয়যছ। রফভাযনয রনজস্ব 

জনফর রদযয় যাংগাযয ৭৭৭-৩০০ আঅয এফং ৭৩৭-৮০০ 

ঈযোজাাযজয 'র'-যচক যভআনযটন্যান্প ম্পাদযনয ক্ষভতা 

রজিত যয়যছ। এছাোও ডযা ৮-রকঈ ৪০০ ঈযোজাাযজয 

‘এ’ যচক ম িন্ত কর ধযযনয যভআনযটন্যান্প ও আরঞ্জরনয়ারযং 

ারব ি রনজস্ব প্রযকৌরী দ্বাযা ম্পারদত যে। রফভাযনয 

যাজস্ব অয় বৃরদ্ধ ও রফক্রয় ব্যয় কভাযনায রযক্ষয যযরবরনঈ 

ম্যাযনজযভে এফং যযরবরনঈ আরেরগ্রটি রযেভ চালু কযা 

যয়যছ। রফভাযনয যনটওয়াকি ম্প্রাযযণয জন্য গ্রীষ্মকাকারীন 

ভয়সূরচ ২০১৭ যত রদেী ও ংকং যেযন পনযায় ফ্লাআট 

চালু এফং নতুন গন্তব্য মথাঃ গুয়াংজু, করযম্বা ও ভাযর-যত 

ারব ি ম্প্রাযযণয রযকল্পনা যযয়যছ।  

ঙ. তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রভেরক্ত 

যমাগাযমাগ প্রভেরক্ত 

ফাংরাযদ যটররযমাগাযমাগ রনয়ন্ত্রণ করভন (রফটিঅযর) 

যদযয বৃিয জনযগাষ্ঠীয জন্য একটি রনব িযযমাগ্য, ভেরক্ত 

ঙ্গত, ব্যয় াযক্ষ ও অধুরনক ভাযনয যটররযমাগাযমাগ 

যফা প্রদান এফং এ যফা প্রদাযনয যক্ষযত্র তফলম্যভরক 

ব্যফস্থা প্ররতযযাধ ও ফানকযল্প ২০০২ াযরয ৩১ 

জানুয়ারয ফাংরাযদ যটররযমাগাযমাগ রনয়ন্ত্রণ করভন 

(রফটিঅযর) কাম িক্রভ শুরু কযয। যটররযমাগাযমাগ ও তথ্য 

প্রভেরক্তয মথামথ ব্যফাযযয ভাধ্যযভ ফস্থান রনরফ িযযল 

ফায জন্য অধুরনক প্রভেরক্তয ভিযয় রনব িযযমাগ্য ও সুরযব 

যটররযমাগাযমাগ যফা প্রদান কযয রডরজটার ফাংরাযদযয 

স্বপ্ন ফাস্তফায়যন রফটিঅযর কাজ কযযছ। াযাযদয রফযল 

কযয ফ যজরা ও ঈযজরা ম িাযয় আোযযনট ংযমাগ 

যৌৌঁযছ যদওয়ায জন্য ফতিভাযন যকারয ও যফযকারয 

ম িাযয় রফযভান ফ রক্ত াভথ্যি ও ফকাঠাযভা ভরিত- 

বাযফ কাযজ রাগাযনায জন্য রফটিঅযর গুরুত্বপূণ ি ফদান 

যাখযছ। ফতিভাযন ফাংরাযদয যটররযপান রফযল কযয 

যভাফাআর গ্রাযকয ংখ্যা ধাযণায চাআযত যনক দ্রুতাযয 

বৃরদ্ধ াযে, জানুয়ারয, ২০১৭- এ ংখ্যা ১২.৮ যকাটি 

রতক্রভ কযযযছ। াযরণ ১১.১৭ এ ২০০৭ যথযক জানুয়ারয, 

২০১৭ ম িন্ত যভাফাআর ও রপক্সড যপাযন যভাট গ্রাক, গ্রাক 

বৃরদ্ধয ায, আোযযনট আঈজায, যটররঘনত্ব আতযারদ এফং 

াযরণ ১১.১৮ এ জানুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত রফরবন্ন যভাফাআর 

াযযটযযয গ্রাক ংখ্যা যদখাযনা যরাঃ 

 

 

 

াযরণ ১১.১৭ যভাফাআর ও রপক্সড যপাযনয গ্রাক ংখ্যা, বৃরদ্ধয ায ও যটরর ঘনত্ব 
 

গ্রাক যেরণ, প্রবৃরদ্ধ, 

যটররঘনত্ব 
২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭* 

যভাফাআর গ্রাক (যকাটি) ৩.৪৪ ৪.৪৬ ৫.২৪ ৬.৮৭ ৭.৩০ ৮.৬৬ ৯.৭৪ ১১.৪৮ ১২.১৯ ১২.৬৪ ১২.৮৩ 

রপক্সড যপান গ্রাক 

(যকাটি) 
০.১২ ০.১৩ ০.১৭ ০.১৭ ০.১৭ ০.১০ ০.১০ ০.১১ ০.১১ ০.০৭২ ০.০৬৯ 

যভাট গ্রাক (যকাটি) ৩.৫৬ ৪.০২ ৪.৭১ ৫.৬৪ ৭.৪৭ ৮.৭৬ ৯.৮৪ ১১.৫৯ ১২.৩০ ১২.৭১ ১২.৮৯৭ 

আোযযনট আঈজায 

(যকাটি) 
- - - - - ২.৮৪ ৩.১০ ৩.৫৫ ৪.২৮ ৬.৬৬ ৬.৬৭ 

ফছযরবরিক 

যটররঘনত্ব(%) 
২৪.৭১ ২৭.৯১ ৩১.৯৫ ৩৮.০৫ ৪৪.৬ ৬০.৯ ৬৩.৯১ ৭৬.৪৪ ৭৮.৭৯ ৮১.৪৮ ৮২.১৭ 

ঈৎঃ ফাংরাযদ যটররযমাগাযমাগ রনয়ন্ত্রণ করভন। * জানুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত। 

 

াযরণ ১১.১৮রফরবন্ন যভাফাআর যপাযনয গ্রাক ংখ্যা 

 াযযটয 
গ্রাক 

(যকাটি)  

১. গ্রাভীণ যপান রররভযটড (রজর) ৫.৮৭ 

২. 
ফাংরাররংক রডরজটার করভঈরনযকনস্  ররঃ 

(ফাংরাররংক) 
৩.১৩ 

৩. যরফ অরজয়াটা রররভযটড (যরফ) ২.৬৪ 

৪. এয়াযযটর ফাংরাযদ রররভযটড (এয়াযযটর) ০.৮১ 

৫. যটররটক ফাংরাযদ রররভযটড (যটররটক) ০.৩৮ 

৬. প্যাযরপক ফাংরাযদ যটররকভ ররঃ(রটিযর) ০.০০ 

 যভাট ১২.৮৩ 

সূত্রঃ ফাংরাযদ যটররযমাগাযমাগ রনয়ন্ত্রণ করভন *জানুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত। 

 

ফাংরাযদ যটররকরভঈরনযকন্প যকাম্পারন রররভযটড 

(রফটিরএর) 

যদযয যটররযমাগাযমাগ ব্যফস্থায অধুরনকায়ন এফং এয ভান 

ঈন্নয়ন ও ম্প্রাযযণয রযক্ষয ফাংরাযদ 

যটররকরভঈরনযকন্প যকাম্পারন রররভযটড (রফটিরএর) এয 

রফরবন্ন কাম িক্রভ গ্রণ ব্যাত যযয়যছ। জানুয়ারয, ২০১৭ 

ম িন্ত াযাযদয রফটিরএর এয যটররযপান কযাারটি রছর 

১৪.৪৫ রক্ষ ও গ্রাক ংযমাগ রছর ৬.৭৭ রক্ষ। ২০১৫-১৬ 

থ িফছযয রফটিরএর আোযন্যানার যগটওযয় যথযক 

ফর িগাভী কর রছর ৩.৪ যকাটি রভরনট এফং ন্তভৄ িখী কর 

১৫৭ 
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রছর ৪৬১.৭ যকাটি রভরনট। এভয় ৬৪টি যজরায় ২৫৬ 

যকরফরএ যথযক ১.৫ এভরফরএ গরতয এরডএএর 

আোযযনট ংযমাগ রছর ২০.৬ াজায। এ ম িন্ত রফটিরএর 

এয নতুন যফা রজন রবরিক ১ যথযক ৪ এভরফরএ গরতয 

আোযযনট ংযমাগ যদয়া যয়যছ ১৬৭টি। যপব্রুয়ারয, ২০১৭ 

যত ররজড রাআযনয ভাধ্যযভ বৃৎ ব্যান্ডঈআথ যনওয়া গ্রাযকয 

ংখ্যা ৮৪০ এফং তাযদয ব্যফহৃত যভাট ব্যান্ডঈআথ ৮১ 

রগগারফট/যযকন্ড। ১ জানুয়ারয, ২০১৭ যথযক যকারয/ 

স্বায়ত্বারত প্ররতষ্ঠাযন এফং ১ যপব্রুয়ারয যথযক 

ফ িাধাযযণয জন্য ফাংরা যডাযভআন চালু কযা যয়যছ পযর 

ফাংরা বালায় ওযয়ফ াআট ঠিকানা যনওয়া মাযে। 

যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত bd যডাযভআন রনফরন্ধত অযছ 

৩৮৩৯৮টি এফং ফাংরা যডাযভআন রনফরন্ধত অযছ ১৫৩টি। 

ফতিভাযন রফটিরএর এয কযয়কটি ঈন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়নাধীন যযয়যছ। প্রকল্পগুরর ফাস্তফারয়ত যর 

যটররযমাগাযমাগ ব্যফস্থায ঈন্নরত ঘটযফ। ২০০৮-০৯ যথযক 

২০১৫-১৬ থ িফছয ম িন্ত রফটিরএর এয  যাজস্ব অদাযয়য 

রক্ষযভাত্রা ও অয়-ব্যযয়য রাফ াযরণ ১১.১৯-এ যদখাযনা 

যরাঃ 

াযরণঃ ১১.১৯ রফটিরএর এয অয়-ব্যয় 

         (যকাটি টাকায়) 

থ ি ফছয রক্ষযভাত্রা যাজস্ব অয় ব্যয় 

২০০৮-০৯ ১৫০০ ১৭২০ ১৬২২ 

২০০৯-১০ ১৫৮৩ ১২৪১ ১৩৪৩ 

২০১০-১১ ১৫৬৬ ১৬৪০ ১৯৭৬ 

২০১১-১২ ১৭৬০ ২১৮৬ ২২০৩ 

২০১২-১৩ ২৪৯৮ ১৭৬১ ১৭৫৬ 

২০১৩-১৪ ১৩০৬ ১০০৫ ১৩৮৫ 

২০১৪-১৫ ৮৪৮ ৮২১ ১১০৬ 

২০১৫-১৬ ৭৮৪ ১২৪২ ১৫৭৮ 

২০১৬-১৭* ৯৮২ ২৮৮ ৪১১ 

 ঈৎঃ ফাংরাযদ যটররকরভঈরনযকন্প যকাম্পারন রররভযটডনযবম্বয, ২০১৬ ম িন্ত। 

ফাংরাযদ াফযভরযন যকফর যকাম্পারন রররভযটড 

(রফএররএর) 

ফাংরাযদ তায ও যটররযপান যফাড ি (ংযাধনী) 

ordinance 2008 এয 5B ধাযা ফযর োরন্ডং যেন 

াফযভরযন কযাফরযক ধুনালুপ্ত রফটিটিরফ যথযক অরাদা 

কযয 'ফাংরাযদ াফযভরযন যকফর যকাম্পারন রররভযটড 

(রফএররএর)' গঠন কযা য়। ফাংরাযদ াফযভরযন 

যকফর যকাম্পারন রররভযটড (রফএররএর) ঈযেখযমাগ্য 

করতয় কাম িক্রভ রনম্নরুঃ 

 যদযক রদ্বতীয় াফযভরযন যকফযর ংভেক্তকযণঃ 

ফতিভাযন ফাংরাযদয একটি ভাত্র াফযভরযন 

যকফল্ SEA-ME-WE-4 থাকায় এয রফকল্প 

রযযফ ২য় াফযভরযন যকফর যনটওয়াকি এয 

াযথ ংভেক্ত ওয়ায রযক্ষয ফাংরাযদ যকায 

মথা ভযয় ঈযযাগ গ্রণ কযয। য যভাতাযফক 

ফাংরাযদ SEA-ME-WE-5 নাভক াফযভরযন 

যকফর কনযাটি িয়াভ এয াযথ গত ৭ ভাচ ি, ২০১৪ 

তারযযখ Construction & Maintenance 

Agreement (C&MA) স্বাক্ষয কযয এফং এ 

ংক্রান্ত প্রকল্পটি ১২যভ, ২০১৫ তারযযখ একযনক 

বায় নুযভারদত য়। প্রকযল্পয অওতায় 

আকুআযভে স্থান, াফযভরযন যকফর স্থান 

আযতাভযধ্য  ম্পন্ন  যয়যছ। ঈযেখ্য,  ২য়  

াফযভরযন যকফর  এয  োরন্ডং যেন 

টুয়াখারী  যজরায  কুয়াকাটায় স্থান কযা  

যয়যছ। 

 আোযযনট ব্যান্ডঈআযথয ভে হ্রাকযণঃ জনগযণয 

জন্য আোযযনযটয ব্যয় হ্রা কযায রযক্ষয যকায 

আযতাভযধ্য কযয়ক দপা ভে হ্রা, জাতীয় যাজস্ব 

যফাড ি যত শুল্ক কভাযনা ও ন্যান্য নানাভৄখী 

দযক্ষযয পরশ্রুরতযত আোযযনট ব্যান্ডঈআডযথয 

ভে জনগযণয ক্রয়ীভায ভযধ্য এযযছ এফং 

যদয আোযনযটয প্রায বৃরদ্ধ, রডরজটার রডবাআড 

হ্রা এফং অআটিরবরিক ারব িভযয রফকা ও 

কভ িংস্থাযনয সুযমাগ যয়যছ। নুযভারদত অআর 

ট্যারযপ রযযফ ফ িরনম্ন যভগারফট প্ররত ৫৬২.৫০ 

টাকাধাম িকযাযয়যছ। 

 বাযযতয ঈিয পূফ িাঞ্চযরয প্রযদগুযরাযত 

ব্যান্ডঈআথ রীজ প্রদাযনয ঈযযাগঃ বাযযতয 

রফএএনএর এয াযথ অআর াানরজট রীজ 

প্রদান ংক্রান্ত একটি চুরক্তগত ৬ জুন,  ২০১৫ 

তারযযখ বাযযতয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ফাংরাযদ 

পযযয ভয়কাযর স্বাক্ষরযত য়। চুরক্ত নুমায়ী 

বাযত এয ঈিয পূফ িাঞ্চযরয প্রযদগুযরায জন্য 

প্রাথরভক ফস্থায় ১০ রজরফরএ ব্যান্ডঈআডথ 

ফাংরাযদ যত রীজ রনযয়যছ মা ৪০ রজরফরএ 

ম িন্ত বৃরদ্ধ যযত াযয। গত ২৩ ভাচ ি, ২০১৬ 

তারযযখ ফাংরাযদ ও বাযযতয ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীদ্বয় রবরডও কনপাযযরন্পং এয ভাধ্যযভ 

রীজ প্রদান কাম িক্রযভয শুব ঈযদ্বাধন যঘালণা 

কযযন। 

 ব্যান্ডঈআথ ব্যফায বৃরদ্ধঃ ফতিভান যকাযযয ভয় 

থ িাৎ ২০০৯ ার যথযক রফগত াঁচ ফছযয 

াফযভরযন যকফর ব্যান্ডঈআডযথয ব্যফায ৭.৫ 

রজরফরএ যত যফযে রডযম্বয, ২০১৩-যত প্রায় 
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৩৮ রজরফরএ য়। ছয়টি ITC কাম িক্রভ শুরু 

কযায় রফএররএর এয ব্যান্ডঈআডথ ব্যফায 

রকছুটা কভ ব্যফহৃত যয় ২৬ রজরফরএ -এ 

দাঁোয়। যফতীকাযর ব্যান্ড ঈআডথ এয ভেহ্রা 

ও গ্রাক যফায ভান বৃরদ্ধ নানারফধ দযক্ষ 

গ্রযণয পযর রফএররএর এয ব্যান্ডঈআডথ এয 

ব্যফায যফযে ২০১৭ াযরয যপব্রুয়ারযযত ২০৭ 

রজরফরএ এ দাঁরেযয়যছ। প ৌঁরজ ফাজাযযয 

তাররকার্ভক্ত এ ংস্থায যাজস্ব রযরস্থরত াযরণ 

১১.২০-এ যদখাযনা যরাঃ 

 

াযরণঃ ১১.২০ রফএররএর এয যাজস্ব রযরস্থরত 

(যকাটি টাকায়) 

 ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

যাজস্ব অয় ৮৫.০২ ১২৫.৫০ ১৪৪.১৫ ৯৪.৭৮ ৬১.৬৫ ৬২.২৮ ৪৮.৭২ 

যাজস্ব ব্যয় ৩০.৫৪ ৪২.৩৭ ৩৪.৫৬ ৪৫.৯৭ ৪৭.৭৫ ৪৪.৪১ ৩৫.৫২ 

নীট ভৄনাপা (কযপূফ ি) ৫৪.৪৮ ৮৩.১৩ ১০৯.৫৯ ৪৮.৮১ ১৩.৯০ ১৭.৮৭ ১৩.২০ 

ঈৎঃ রফএররএর *রডযম্বয, ২০১৬ ম িন্ত* 

 

ফাংরাযদ ডাক রফবাগ 

ডাক রফবাগ াযাযদয ৯,৮৮৬টি ডাকঘযযয ভাধ্যযভ ডাক 

যফা প্রদান কযয মাযে। ডাক রধদপ্তয রফরবন্ন ডাকঘয ও 

ন্যান্য াােকাযী ঙ্গ প্ররতষ্ঠাযনয ায়তায় দুআ ধযযনয 

যফা প্রদান কযয অযছ। একটি ডাক রধদপ্তযযয রনজস্ব 

যফা এফং যটি এযজরন্প যফা।  

ডাক রফবাযগয রনজস্ব যফাভ : 

ক.  বযন্তযীণ ও তফযদরক ডাক অদান-প্রদান ও 

 রফরর         

খ.  াযশ্বির (বযন্তযীণ ও অন্তজিারতক) 

গ.  যযরজযেন 

ঘ.  ফীভাকৃত দ্রব্যারদ (বযন্তযীণ ও অন্তজিারতক) 

ঙ.  রবরর 

চ.  রজআর ারব ি 

ছ.  আএভএ ারব ি।  

জ.  আযের যাে (পযাক্স ারব ি) 

ঝ.  যযরজঃ রনঈজ যায 

ঞ.  আ-যাে 

ট.  ডাক দ্রব্যারদ ংগ্র, রযফণ ও রফতযণ  

ঠ.  আযরকারনক ভরন ড িায ারব ি 

ড.  ভরন ড িায ারব ি 

ঢ.  যাোর কযাকাড ি 

ণ.  আ-কভ িা 

ডাক রধদপ্তযযয এযজরন্প যফাগুযরা রনম্নরূ : 

ক.  ডাকঘয ঞ্চয় ব্যাংক (াধাযণ ও যভয়ারদ রাফ) 

খ.  ঞ্চয়এ(রফক্রয় ও বাঙ্গাযনা) 

গ.  ডাক জীফন ফীভা 

ঘ.  প্রাআজফন্ড (রফক্রয় ও বাঙ্গাযনা) 

ঙ. যাজস্ব েযাম্প এফং নন জুরডরয়ার েযাম্প 

চ.  রফরে ব্যান্ডযযার রফক্রয় 

ছ.  যকাযযয -ডাক রফবাগীয় কর প্রকায েযাম্প 

ভৄদ্রণ ও রফতযণ 

জ.  আনকারভং ওযয়িাণ ি আঈরনয়ন ভারন াান্পপায 

২০১৬-১৭ থ িফছযযয রডযম্বয, ২০১৬ ম িন্ত  ফাংরাযদ 

ডাক রফবাযগয রফরবন্ন কাম িক্রযভয ভযধ্য রচঠিত্র ও 

াযশ্বিযরয ংখ্যা ৬.০০ যকাটি টাকা। ২০১৬-১৭ থ িফছযয 

যপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত আযরকারনক ভরন ড িায ারব ি 

যথযক অয় ০.৯৭ যকাটি টাকা। ২০১৬-১৭ থ িফছযয 

জানুয়ারয, ২০১৭ ম িন্ত ডাকঘয ঞ্চয় ব্যাংযক জভা ও 

ঈঠাযনায রযভাণ মথাক্রযভ প্রায় ৬১৮২.১ যকাটি  টাকা 

এফং ২৭৭৬.২৬ যকাটি টাকা, ঞ্চয় ত্র রফক্রয় ও 

বাংগাযনায রযভাণ মথাক্রযভ  ১২,৩৪৯.৯৫  যকাটি টাকা 

এফং ৩,০০১.৫৩  যকাটি টাকা ডাক জীফন ফীভা খাযত 

রপ্ররভয়াভ অদায় ও খযযচয রযভাণ মথাক্রযভ প্রায় ৪৯.৬৭ 

যকাটি টাকা এফং ৭৭.৪৬ যকাটি টাকা ঈযেখযমাগ্য। 

তথ্য প্রভেরক্তয ঈন্নয়ন ও প্রাযযয রযক্ষয ডাক রধদপ্তয 

কর্তিক কযয়কটি ঈন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন কযা যয়যছ। এগুযরায 

ভযধ্য যযয়যছ : 

(ক) ‘ডাক রফবাযগয কাম ি প্ররক্রয়া স্বয়ংরক্রয়কযণ’ ীল িক 

প্রকল্প। এ প্রকযল্পয ঈযদ্দশ্য যরা ডাক রধদপ্তযযয রফরবন্ন 

কাজ যমভন: স্বয়ংরক্রয় দ্ধরতয ভাধ্যযভ ডাক ারব িযয 

ঈন্নয়ন, অধুরনক প্রভেরক্তযত ডাক রফবাগযক রজ্জত কযয 

যদরয় ও অন্তঃযদরয় যাোর ভাযকিযট রযফতিযনয 

চযাযরঞ্জ গ্রণ, যাে রপ ারব ি চাট িায নুযণ,ডাক 

রফবাযগ াযারকং এন্ড যারং সুরফধাভ ফরধ িতকযণ, বৃৎ 

ডাটা ব্যফস্থানা ততরয ও যযকড ি সুযক্ষা। প্রকল্পটি ম্পন্ন 

যর ডাক রধদপ্তযযয তদনরন্দন কাম িাফরী করম্পঈটাযযয 
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ভাধ্যযভ ম্পন্ন যফ, গ্রাক যফায ভান ঈযেখযমাগ্যবাযফ 

বৃরদ্ধ াযফ এফং ডাকঘযযয নাতন কাম ি দ্ধরতয অভর 

ংস্কায ঘটযফ।   

(খ) তথ্য প্রভেরক্ত রনব িয গ্রাভীণ ডাকঘয রনভ িাণ প্রকল্প। এআ 

প্রকযল্পয ভাধ্যযভ েী জনগযণয রডরজটার ফাংরাযদযয স্বপ্ন 

পূযযণয রযক্ষয েী ডাকঘয ফকাঠাযভা রনভ িাণ কযা যফ 

মা ডাক যফা এফং প্রাকৃরতক দুযম িাযগয ভয় েী 

ডাকঘযগুযরা অেয়ন যকন্দ্র রযযফ ব্যফায কযা যফ। 

(গ) 'Post e-Center for Rural Community' ীল িক 

প্রকল্পটি চরভান যযয়যছ। এআ প্রকযল্পয ভর রক্ষয গ্রাভ ম িাযয় 

Internet যফা ও সুরফধা ম্প্রাযণ। ডাক রধদপ্তয 

গ্রাভীণ ঞ্চর ভগ্রযদয প্রায় ৮,৫০০টি াখা ডাকঘয 

এফং ৫০০টি ঈযজরা ডাকঘযযয ভাধ্যযভ তথা 

অঈটযরযটয রফস্তৃত যনটওয়াকি যযয়যছ মায ভাধ্যযভ গ্রাভীণ 

ঞ্চযরয নগ্রয জনাধাযযণয রনকট আোযযনযটয প্রায় 

কর সুরফধা যৌৌঁছাযনা ম্ভফ যফ।  

তথ্য প্রভেরক্ত  

যকায যঘারলত রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়যনয রনরভি 

রডরজটার ফাংরাযদ রফরনভ িাযণ তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রভেরক্ত 

রফবাগ রনযরবাযফ কাজ কযয মাযে। ৭ভ ঞ্চফারল িক 

রযকল্পনায অযরাযক যকায ২০২১ াযরয ভযধ্য 

অআটি/অআটিআএ খাযত ৫ রফররয়ন ভারকিন ডরায যপ্তারন 

অযয়য রক্ষযভাত্রা রনযয় কাজ কযয মাযে। এ ঈযদ্দযশ্য তথ্য 

ও যমাগাযমাগ প্রভেরক্ত রফবাগ আ-গবন িযভে, কাযনরক্টরবটি, 

ভানফম্পদ ঈন্নয়ন এফং অআটি আন্ডারে প্রযভান কাম িক্রভ 

ব্যাত যযযখযছ। 

আ-গবযন িন্প 
 

আ-গবযন িন্প কাম িক্রভ ফাস্তফায়যন Interoperability ভস্যা 

দূযীকযণ ও প্ররক্রয়া জাধ্য কযায জন্য অআরটি 

ফকাঠাযভা একত্রীকযণ; রফযভান অআরটি রযকাঠাযভায 

জটিরতা দূযীকযযণ; অঈট যা ি অআটি ররঈন প্রদান 

কযযত; একআবাযফ নতুন রফরনযয়াযগয াভরগ্রক ঝৌঁরক এফং 

অআটি ভাররকানা খযচ কভাযত ফাংরাযদ করম্পঈটায 

কাঈরন্পর কর্তিক Bangladesh National Enterprise 

Architecture (NEA) ঈন্নয়ন কযা যে। কর 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ও ংস্থায জন্য অআরটি যযাডম্যাকযণ 

ও কর কভ িকতিাযদয ক্ষভতা বৃরদ্ধযত; 'রডরজটার 

ফাংরাযদযয জন্য আ-গবন িযভে ভাোয েযান প্রণয়ন” 

ীল িক প্রকল্পটিও যকাযযয রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/রধদপ্তযযয কর রযযা ি যমভন- 

থ ি-ম্পদ (ফাযজট ও রাফ), ভানফম্পদ, প্রকল্প, 

াান্পযাট ি আতযারদ ব্যফস্থানায জন্য একটি ERP 

(Enterprise Resource Planning) Solution 

ফাস্তফায়যনয রযক্ষয ফাংরাযদ যকাযযয রফরবন্ন রপয 

ব্যফায কযায জন্য একটি ERP Solution ততরয কযায 

রযক্ষয 'আ-গবন িযভে আঅযর' ীল িক প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা 

যে। ম্যারজযেট যকাট ি এফং যভাফাআর যকাযট িয 

রডরজটারাআযজযনয রযক্ষয অদারযতয জন্য প্রযয়াজনীয় 

তথ্য প্রভেরক্ত াভগ্রী যফযা কযা এফং এরক্সরকঈটিব 

ম্যারজযেটগণ এফং যকাযট িয কভ িচারযবৃন্দযক মথামথ 

প্ররক্ষণ প্রদাযনয রযক্ষয আ-এরক্সরকঈটিব যভাফাআর যকাট ি 

ফাস্তফায়যনয ঈযযাগ গ্রণ এফং যকারয কভ িকতিাযদয 

াফ িক্ষরণক যমাগাযমাযগয ভাধ্যযভ যকারয যফায ভান 

ফাোযত ও যগানীয়তা যক্ষা কযয রনযজযদয ভযধ্য 

যমাগাযমাগ ও পাআর অদান-প্রদাযন যদরয় ম্যাযরজং 

যারেযকন (যা) ‘অরান’ চালু কযা যয়যছ। রফরবন্ন 

যকারয-যফযকারয প্ররতষ্ঠান ও ব্যাংক আযতাভযধ্য তাযদয 

স্ব-স্ব ওযয়ফাআট ও দপ্তযয রডরজটার স্বাক্ষয ব্যফায শুরু 

কযযযছ। এছাো e-TIN এফং জন্ রনফন্ধযন রডরজটার 

স্বাক্ষযযয ব্যফায শুরু কযা যয়যছ। 

 

ফকাঠাযভা ঈন্নয়ন 

 

রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ংস্থা ৬৪টি যজরা ও ৬৪টি দয 

ঈযজরা ম িাযয়য দপ্তযযয ভযধ্য যনটওয়াকি স্থাযনয 

ভাধ্যযভ ভরিত তথ্য ব্যফস্থানা ও রযয়ার টাআভ প্রান 

প্রফতিন ও পরপ্রসু আ-গবণযভ িে ফাস্তফায়যনয জন্য যদব্যাী 

ঈভেক্ত াফররক যনটওয়াকি ব্যাকযফান স্থান কযায রযক্ষয 

'যডযবরযভে ফ ন্যানার অআরটি আনফ্রা-যনটওয়াকি 

পয ফাংরাযদ গবন িযভে (ফাংরা গবঃযনট)' ীল িক প্রকল্পটি 

ফাস্তফারয়ত যয়যছ। 'যডযবরযভে ফ ন্যানার অআরটি 

আনফ্রা-যনটওয়াকি পয ফাংরাযদ গবাণ িযভে ২য় ম িায় 

(আনযপাযকায-২)' ীল িক প্রকযল্পয অওতায় াযা 

যদব্যাী যজরা ও ঈযজরা ম িাযয় ১৮,১৩০টি যকারয 

দপ্তযয কাযনরক্টরবটি স্থান কযা যয়যছ। এছাোও, এ 

প্রকযল্পয অওতায় ৮০০টি রপয রবরডও কনপাযযরন্পং 

রযেভ স্থান কযা যয়যছ। ২,৬০০টি আঈরনয়যন পাআফায 

টিকযার  কাযনরক্টরবটি এফং ১,০০০ পরর রপয 

পাআফায টিকযার কাযনরক্টরবটি ফাস্তফায়যনয রনরভি  

“জাতীয় তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রভেরক্ত ফকাঠাযভা ঈন্নয়ন 

(আনযপা-যকায ৩য় ম িায়)” ীল িক প্রকল্প এফং এ যদযয 

প্রতযন্ত ও দুগ িভ ঞ্চযর ৭৭২টি আঈরনয়যন পাআফায 

টিকযার কাযনরক্টরবটি ফাস্তফায়যনয রনরভি 

“Establishment of ICT Network to Remote 

Areas (Connected Bangladesh)” ীল িক প্রকল্প গ্রণ 

১৫৯ 
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কযা যয়যছ।জাতীয় তথ্য ম্ভাযযক তথ্য প্রভেরক্ত রবরিক 

কযায জন্য ফাংরাযদ করম্পঈটায কাঈরন্পর যকারযবাযফ 

স্থারত জাতীয় ডাটা যোয (Tier-3) যক ম্প্রাযণ 

কযা ফাংরাযদ রনফ িাচন করভযনয জাতীয় রযচয়ত্র 

ও যবাটায তাররকায তথ্য বাোয আ-যফা ংক্রান্ত কাম িক্রভ 

এআ ডাটা যোয যত রযচাররত যে। এছাোও, ডাটা 

যোয যত National e-Service Hosting Service-

 নানারফধ যফা প্রদান কযা যে। 

 

গাজীপযযয কাররয়ানকয Tier-4 National Data 

Centre- যত National e-Service Hosting Service-

 নানারফধ যফা প্রদান কযা যফ। গারজপযযয 

কাররয়ানকয Tier-4 National Data Centre ডাটা 

যোয ততরযয কাজ চরভান যযয়যছ। মযাযয যখ ারনা 

পটওয়যায যটকযনাররজ াযকি National Data Centre 

এয রডজাোয রযযকাবাযী যোয স্থান কযা যয়যছ।  

 

ভানফম্পদ ঈন্নয়ন ও কভ িংস্থান 

 

রফরর’য যারনং আনরেটিঈট রফযকঅআঅআরটি ও ৬টি 

রফবাগীয় দয যকযন্দ্রয ভাধ্যযভ ২০১৬-১৭ থ ি ফছযয এ 

ম িন্ত যকারয ম িাযয় কােভাআজড যকায ি ৪৭১ জনযক 

প্ররক্ষণ প্রদান কযা যয়যছ। প্ররতফন্ধী ব্যরক্তযদয ক্ষভতা 

ঈন্নয়যন এ ম িন্ত ৬০০ জনযক প্ররক্ষণ প্রদান কযা যয়যছ। 

অআরটি প্রররক্ষত প্ররতফন্ধী  ব্যরক্তযদয জন্য প্ররতফছয 

চাকরয যভরায অযয়াজন কযা য় এফং ংগ্রণকাযীয 

ভযধ্য এ ম িন্ত ২২৩ জযনয চাকরযয ব্যফস্থা যে। যদযয 

তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রভেরক্ত খাযতয রফকাযয জন্য 

'Leveraging ICT for Growth, Employment and 

Governance' ীল িক প্রকযল্পয অওতায় যদযয তথ্য 

প্রভেরক্ত রবরিক রযল্পয জন্য ৩০,০০০ জন দক্ষ ভানফম্পদ 

ততরযয রযক্ষয কাজ কযযছ। ফতিভাযন স্বনাভধন্য ৩১টি 

রফশ্বরফযারয়/ কযরযজ ১৫২টি ব্যাযচ ৪,৪৬৬ জন রক্ষাথীয 

'Foundation Skills ীল িক' প্ররক্ষণ এফং IT ীল িক 

প্ররক্ষণ এফং ৪৮টি রফশ্বরফযারয়/ কযরযজ ১৫২টি ব্যাযচ 

৪,৪৬৬ জযনয Top-up IT,ীল িক প্ররক্ষণ এফং ৪,১৩৭ 

জযনয Foundation Skills ীল িক প্ররক্ষণ ম্পন্ন কযা 

যয়যছ।  

 

প্ররক্ষণ প্রাপ্তযদয কভ িংস্থান রনরিত কযায রযক্ষয 

আযতাভযধ্য ৩২টি অআটি যকাম্পারনয াযথ ভযঝাতা স্মাযক 

(MoU) স্বাক্ষরযত যয়যছ এফং ৭৪৯ জন প্ররক্ষণাথীযক 

প্ররক্ষণ যযল চাকরয প্রদান কযা যয়যছ। যরদযক 

FTFL (Fast Track Future Leader) যপ্রাগ্রাভ 

কাম িক্রযভয অওতায় এ ম িন্ত ৩৯৪ জন রক্ষাথীযক প্ররক্ষণ 

প্রদান কযা যয়যছ। তন্যধ্য এ ম িন্ত যভাট ২৬৩ জনযক 

চাকরয ও ৪৩ জনযক আোণ িীযয ব্যফস্থা কযা যয়যছ।  

'াযা যদযয রক্ষা প্ররতষ্ঠাযন করম্পঈটায ও বালা প্ররক্ষণ 

োফ স্থান' ীল িক প্রকযল্পয অওতায় ২,৯০১টি যখ যাযর 

রডরজটার োফ স্থান কযা যয়যছ, মায ভযধ্য ৬৫টি বালা 

প্ররক্ষণ োফ ন্তর্ভ িক্ত যযয়যছ।  

 

ফাংরাযদ াআ-যটক াকি কর্তিক্ষ কর্তিক 

অআটি/অআটিআএ যক্টযযয ফকাঠাযভা ঈন্নয়যনয 

াাার দক্ষ ভানফ ম্পদ ততরযয রযক্ষয “াযাট ি টু 

যডযবরযভে ফ কাররয়ানকয াআ-যটক াকি (এফং 

ন্যান্য াআ-যটক াকি) প্রকযল্পয অওতায় Skill 

Enhancement Program, Mid-Level Program, C-

Level Training Program, Capacity Building in 

Public Sector, IT Training for IT students from 

Infosys in Bangalore, Oracle & SAP রফলযয় প্রায় 

৬,৩৪১ জনযক প্ররক্ষণ প্রদান কযা যয়যছ, মাযদয ভযধ্য 

নাযী ১,৩০৫ জন এফং পরুল ৪,৭৩৬ জন। এছাোও 

ভানফম্পদ ঈন্নয়ন ও দক্ষতা বৃরদ্ধয রযক্ষয ঈরেরখত 

প্রকযল্পয অওতায় জাাঙ্গীযনগয রফশ্বরফযারযয়য 

Software Testing & Quality Assurance Lab; 

ঢাকা রফশ্বরফযারযয় Animation Lab ও ফাংরাযদ 

প্রযকৌর রফশ্বরফযারযয় Robotic Lab স্থান কযা 

যয়যছ।  

যটকআ ঈদ্ভাফনী আযকারযেভ ততরয, প্রভেরক্ত ঈদ্ভাফন ও 

ঈযযাগ ঈন্নয়ন, যভধাত্ত্ব ংযক্ষণ ও ংযমাগকযণ, তরুণ 

ঈদ্ভাফকযদয ক্ষভতা বৃরদ্ধ, ঈিভ ধাযণাভ রচরিতকযণ, 

রারন ও ঈন্নয়যনয জন্য প্রারতষ্ঠারনক কাঠাযভা ততরয এফং 

ঈদ্ভাফনী াভগ্রীয ফারণরজযকীকযযণয রযক্ষয “iDEA: 

Innovation Design and Entrepreneurship 

Academy” ীল িক প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা যে। 

 

রডরজটার ফাংরাযদ রফরনভ িাণ কাম িক্রভ ফাস্তফায়যনয 

াাার ম্ভাব্য ঝৌঁরক প্ররতযযাযধযও প্রযচিা যনয়া যয়যছ। 

াআফায যাধ রনয়ন্ত্রণ ও তদযন্তয জন্য াআফায 

পযযনরক োফ স্থাযনয জন্য ররএ কাম িারয় কর্তিক -

'Upgradation of PKI (Public Key Infrastructure) 

System and Capacity Building of CCA Office' 

ীল িক প্রকল্প গ্রণ কযা যয়যছ। াআফায অক্রভন ও 

যাধ যভাকাযফরায় এরঅআরটি প্রকযল্পয ধীযন BDG 

e-Gov CIRT ফা আ-গবযভ িে রআঅযটি (করম্পঈটায 

আনরযডে যযন্প টিভ) প্ররতষ্ঠা কযা যয়যছ। BDG e-

Gov CIRT াআফায অক্রভণ যভাকাযফরা ও 

প্ররতষ্ঠানগুযরায রনজস্ব রঅআঅযটি গঠযন ায়তা কযযছ। 

১৬১ 



tU
hiN

এ ম িন্ত ৭০টি যকারয রপযয ওযয়ফ াআযটয 

বারযনযারফররটি যটে কযা যয়যছ। যকারয কভ িকতিা ও 

অআনশৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফারনীয ৫৫৬ জনযক াআফায 

ররকঈরযটি রডরজটার পযযনরক, আরথকযার যাকায 

(রআএআচ), ম্যারওয়যায যানারাআর, ম্যাযনরজং 

রডরজটার, পযযনরক োফ রফলযয় প্ররক্ষণ প্রদান কযা 

যয়যছ। এছাো, অআটি খাযত দক্ষ ভানফম্পদ ততরযয 

রযক্ষয রযরযটয যকাম্পারনগঞ্জ, চটগ্রাভ ফন্দয, নাযটাযযয 

রংো, কুরভো দয, যনত্রযকানা দয, ফরযার দয এফং 

ভাগুযা দযয ফাংরাযদ যকাযযয থ িায়যন 'যখ কাভার 

অআটি যারনং এন্ড আনরকঈযফন যোয স্থান' ীল িক 

প্রকল্প ৭ যপব্রুয়ারয, ২০১৭  তারযযখ একযনক বায় 

নুযভারদত যয়যছ। 

তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রভেরক্ত রফবাগ তথ্যপ্রভেরক্ত রক্ষা, আ-যফা 

এফং যকাযযয বযন্তযীণ তথ্য প্রফায আযরকারনক দ্ধরত 

প্রফতিযনয ঈযমাগী ফকাঠাযভা রনভ িাযণ গুরুত্বপূণ ি ভূরভকা 

ারন কযয অযছ। আযরক্ট্ররনক দ্ধরতযত ডাটা ংযক্ষযণয 

জন্য কাররয়ানকয াআ-যটক াযকি Tier-4 ভাযনয ডাটা 

যোয স্থাযনয রযক্ষয প্রকযল্পয ফাস্তফায়ন কাম িক্রভ এরগযয় 

চরযছ। ঈযজরা ম িাযয় অআরটি ফকাঠাযভা রনভ িাযণয 

রযক্ষয  'জাতীয় তথ্য ও যমাগাযমাগ প্রভেরক্ত ফকাঠাযভা 

ঈন্নয়ন (আনযপা যকায ৩য় ম িায়)' প্রকল্প একযনক কর্তিক 

নুযভারদত যয়যছ। প্রকল্পটিয ভাধ্যযভ ২,৬০০টি আঈরনয়যন 

কাযনরক্টরবটি স্থাযনয কাজ চরভান যযয়যছ। অআরটি খাযত 

ক্ষভতা বৃরদ্ধয ভাধ্যযভ জাতীয় থ িনীরতযত অআরটি 

রফবাগ গুরুত্বপূণ ি ভূরভকা ারন কযয অযছ।
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দ্বাদ অধ্যায় 

ভানফম্পদ উন্নয়ন

 
দদশয অর্ থননতিও উন্নয়ন ত্বযাতিি ওযশি শর দক্ষ জনশকাষ্ঠী কশে দিারা আফশ্যও। ফিথভাশন ফাাংরাশদশ তফপুর াংখ্যও ওভ থক্ষভ 

ভানুল যশয়শে। এ তফপুর ওভ থক্ষভ ভানফম্পদশও ওাশজ রাতকশয় দেশভাগ্রাতপও তেতবশেন্ড আযশে ফাাংরাশদ দফ সুতফধাজনও 

অফস্থাশন যশয়শে। এ রশক্ষে যওায আর্ থ াভাতজও ঔাশি জািীয় ফাশজশেয ২৪ িাাং াশয অর্ থ ভানফম্পদ উন্নয়শনয াশর্ 

ম্পৃক্ত ঔািমূ দমভন-তক্ষা  প্রমৄতক্ত, স্বাস্থে  তযফায ওল্যাে, নাযী  তশু, ভাজ ওল্যাে, মৄফ  ক্রীো উন্নয়ন, াংস্কৃতি, শ্রভ 

 ওভ থাংস্থান ইিোতদ দক্ষশে ব্যয় ওযশে। ভাধ্যতভও, উচ্চ ভাধ্যতভও, ওাতযকতয  উচ্চ তক্ষায ওর স্তশয বতিথয সুশমাক সৃতি  

তক্ষায গুেকি ভান উন্নয়শনয ভাধ্যশভ দক্ষ  দমা্য  ভানফম্পদ সৃতিয রশক্ষে জািীয় তক্ষানীতি ২০১০ প্রেয়ন ফহুতফধ ওভ থসূতি 

গ্রে ওযা শয়শে। যওাতয প্রার্তভও তফদ্যারশয় িওযা ৬০ বাক ভতরা তক্ষও তনশয়াশকয তফতধ প্রফিথশনয পশর ভতরা তক্ষশওয 

ায ১৯৯১ াশরয ২১ িাাং দর্শও ফিথভাশন ৬২.৭ িাাংশ উন্নীি শয়শে। ওশরয জন্য তক্ষা তনতিি ওযায রশক্ষে তফদ্যারশয় 

বতিথ, প্রাও-প্রার্তভও তক্ষা, উবৃতি  োে-তক্ষও াংশমাক খণ্টা বৃতিয প্রতি তফশল গুরুত্ব দদয়া শয়শে। স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষেভাোয 

আশরাশও যওায স্বাস্থে, পুতি  জনাংখ্যা ঔািশও অগ্রাতধওায প্রদান ওযায় দদশয স্বাস্থেঔাশি উশেখ্যশমা্য  অগ্রকতি াতধি 

শয়শে। প্রজনন ায  মৃত্যে ায ওশভশে। কে আয়ু বৃতি নফজাি তশু  ভাতৃ-মৃত্যে হ্রাশ উশেঔশমা্য  অগ্রকতি শয়শে। অপুতিয 

ায উশেঔশমা্য বাশফ হ্রা দশয়শে। স্বাস্থে দফায় অতজথি াপল্য অব্যাি দযশঔ এ ঔাশিয আয উন্নয়শনয জন্য ২০১১-১৬ 

দভয়াশদ ভতিি স্বাস্থে, জনাংখ্যা  পুতি উন্নয়ন দক্টয (HPNSDP)ওভ থসূতিয পর ভাতিয য ২০১৭-২০২২ দভয়াশদ 'স্বাস্থে, 

জনাংখ্যা  পুতি ঔাি ওভ থসূতি (HPNSP)' ীল থও ৪র্ থ দক্টয ওভ থসূতি গ্রে ওযা শয়শে। স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষেভাো (MDG) এয 

আশরাশও স্বাস্থেঔাি াংক্রান্ত তনতদ থি রক্ষেভাো অজথশনয য এ ঔাশি বৃিয রক্ষেভাো অজথনশও তযশফিন ওশয দেওই উন্নয়ন 

রক্ষেভাো (SDG) প্রেয়ন ওযা শয়শে, মা ২০৩০ াশরয ভশধ্য অতজথি শফ। এোো, নাযীশদয ততক্ষি  দক্ষ ভানফম্পদ তশশফ 

কশে দিারা এফাং জািীয় উন্নয়ন ওভ থওাণ্ড ফাস্তফায়শন নাযীয তক্রয় অাংগ্রে এফাং নাযীয যাজননতিও, াভাতজও, প্রাতনও  

অর্ থননতিও ক্ষভিায়ন তনতিি ওযায রশক্ষে দখালো ওযা শয়শে নাযী উন্নয়ন নীতি-২০১১। নাযী  তশুয প্রতি তাংিা দযাশধ 

প্রেয়ন ওযা শয়শে াতযফাতযও তাংিা (প্রতিশযাধ  সুযক্ষা) আইন ২০১০। তশু স্বার্ থ  অতধওায যক্ষা এফাং তশু ওল্যাশেয 

রশক্ষে ২০১১ াশর গৃীি শয়শে জািীয় তশু নীতিভারা ২০১১। এোো, জািীয় নাযী উন্নয়ন নীতিয ফাস্তফায়ন এফাং নাযী  তশুয 

প্রতি তাংিা প্রতিশযাশধ ২টি জািীয় ওভ থতযওল্পনা প্রেয়ন ওযা শয়শে, প্রেীি শয়শে তেঅতিযাইশফাতনউতিও এতে (তেএনএ) 

আইন, ২০১৪। তফতবন্ন উন্নয়নমূরও ওভ থসূতি গ্রশেয পশর ভানফ উন্নয়ন সূিশও ফাাংরাশদ ক্রভঃ এতকশয় মাশে। উশেখ্য, Human 

Development Report, 2016 অনুমায়ী ২০১৫ াশর ভানফ উন্নয়ন সূিশও ফাাংরাশদশয অফস্থান ১৩৯িভ মা ২০১৪ াশর তের 

১৪২িভ। 

 

দদশয অর্ থননতিও উন্নয়ন ত্বযাতিি ওযশি শর দক্ষ 

জনশকাষ্ঠী কশে দিারা আফশ্যও। ফিথভাশন ফাাংরাশদশ 

তফপুর াংখ্যও ওভ থক্ষভ ভানুল যশয়শে। এ তফপুর ওভ থক্ষভ 

ভানফম্পদশও ওাশজ রাতকশয় দেশভাগ্রাতপও তেতবশেন্ড 

আযশে ফাাংরাশদ দফ সুাংি অফস্থাশন যশয়শে। এ 

দপ্রক্ষাশে যওায তফতবন্ন ওভ থসূতিয দ্বাযা সুতফধাফতিি  

দতযদ্র জনাধাযশেয জীফনভান উন্নয়শনয ভাধ্যশভ 

ভানফম্পদ উন্নয়শনয তনযন্তয প্রয়া িাতরশয় মাশে। 

পরশ্রুতিশি ভানফ উন্নয়ন সূিশও ফাাংরাশদ ক্রভঃ এতকশয় 

মাশে। উশেখ্য, Human Development Report, 2016  

অনুমায়ী ২০১৫ াশর ভানফ উন্নয়ন সূিশও ফাাংরাশদশয 

অফস্থান ১৩৯িভ মা ২০১৪ াশর তের ১৪২িভ। ফিথভাশন 

ভানফ উন্নয়ন সূিওমূশ ফাাংরাশদশয অফস্থান ভধ্যভ 

ম থাশয় যশয়শে। ভানফ উন্নয়ন সূিওমূশয দক্ষশে াওথভুক্ত 

দদমূশয ভশধ্য শ্রীরাংওা (০.৭৬৬), বাযি (০.৬২৪) এফাং 

ভূোন (০.৬০৭) ফাাংরাশদ (০.৫৭৯) অশক্ষা এতকশয় আশে। 

অযতদশও, দনার (০.৫৫৮) এফাং াতওস্তান (০.৫৩৮) এয 

অফস্থান ফাাংরাশদ অশক্ষা তনশি। তফকি  ওশয়ও ফেয 

দর্শও ভানফ উন্নয়ন াংতিি ঔািমূশ ফাশজে ফযাদ্দ বৃতি 

াশে। কি তিন দশও ভানফ উন্নয়ন সূিশও ফাাংরাশদশয 

অফস্থাশনয তিে াযতে ১২.১ -এ দদয়া শরাঃ 

াযতে ১২.১  ভানফ উন্নয়ন সূিশও ফাাংরাশদ 
 

ফৎয ২০০০ ২০০৫ ২০০৮ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ 

সূিশওয ভান ০.৪৫৩ ০.৪৯৪ ০.৫১৫ ০.৫৩৯ ০.৫৪৯ ০.৫৫৪ ০.৫৫৮ ০.৫৭০ ০.৫৭৯ 

উৎঃ Human Development Report, 2016. UNDP 
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ভানফম্পদ উন্নয়ন  াভাতজও ঔাশি ফযাদ্দ 

ভানফম্পদ উন্নয়শন তক্ষা  স্বাস্থেঔাি াভাতজও 

ঔািমূশ তফতনশয়াক অতযাম থ। এ ওাযশেই যওায 

ভানফম্পদ উন্নয়শনয াশর্ ম্পৃক্ত ঔািমূশয (তক্ষা  

প্রমৄতক্ত, স্বাস্থে  তযফাযওল্যাে, নাযী  তশু, 

ভাজওল্যাে, মৄফ  ক্রীো উন্নয়ন, াংস্কৃতি, শ্রভ  

ওভ থাংস্থান) ফাশজে ফযাদ্দ ক্রভািশয় বৃতি ওযশে। িরতি 

২০১৬-১৭ অর্ থফেশয এ ঔািমূশ ফাশজে ফযাদ্দ বৃতি দশয় 

দাঁতেশয়শে দভাে ফাশজশেয ২৪ িাাং। যওায তক্ষা  

স্বাস্থেঔািশও ভানফম্পদ উন্নয়শনয তবতি তশশফ তফশফিনা 

ওশয। িাই জািীয় ফাশজশে তক্ষা  স্বাস্থেঔাি উন্নয়শন 

ম থাি ফযাদ্দ দযশঔ ফাস্তফম্মি ওভ থসূতি ফাস্তফায়শনয 

ভাধ্যশভ যওায তক্ষা এফাং স্বাস্থে  তযফায ওল্যাশে 

ওাম থওয ভূতভওা দযশঔ িশরশে। পশর প্রার্তভও  ভাধ্যতভও 

তক্ষায স্তশয দজন্ডায বফলম্য তফশরা ওশয দেশর  দভশয় 

তক্ষার্ীয ভশধ্য াংখ্যাাম্য অজথন এফাং প্রজনন ায হ্রা, 

তশু  ভাতৃ মৃত্যোয হ্রা, মক্ষ্মা  AIDS এয তফস্তায 

দযাধ, কে আয়ু বৃতি ইিোতদ দক্ষশে উশেঔশমা্য  অগ্রকতি 

অজথশনয ভাধ্যশভ ভানফম্পদ উন্নয়ন অব্যাি যশয়শে। 

ক্রীো  াাংস্কৃতিও উন্নয়ন ভানফম্পদ উন্নয়শন 

উশেঔশমা্য  অফদান যাঔশি ক্ষভ। পশর এফ ঔাশি 

ফাশজে ফযাদ্দ বৃতি াশে। 

 

দরঔতিে ১২.১ ভানফম্পদ উন্নয়শনয াশর্ ম্পকৃ্ত ওতিয় ভন্ত্রোরশয়য 

ফাশজে ফযাশদ্দয কতিধাযা 

*িথ্যমূ মূর ফাশজেতবতিও 

 

াযতে ১২.২ ভানফম্পদ উন্নয়শনয াশর্ ম্পকৃ্ত ওতিয় ভন্ত্রোরশয়য ফাশজে ফযাশদ্দয (অনুন্নয়ন  উন্নয়ন) তফফযে 

(দওাটি োওায়) 

ভন্ত্রোরয় ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

তক্ষা এফাং তফজ্ঞান এফাং 

িথ্য   দমাকাশমাক প্রমৄতক্ত 
১১৬৫৪ ১২৫৩৫ ১৬১৭১ ১৮৫৭৫ ২০৩১৬ ২১৫৬১ ২৮২৭২ ৩৩৪৯৯ ৩৪৩৭০ 

৫২৯১৪ 

স্বাস্থে  তযফায ওল্যাে ৫২৬১ ৬১৯৬ ৬৮৩৩ ৭৬১৭ ৮৮৬৯ ৯১৩০ ৯৯৫৫ ১১৫৩৭ ১২৬৯৫ ১৭৪৮৬ 

মৄফ  ক্রীো  এফাং াংস্কৃতি ২৮৭ ৩২০ ৫৩০ ৯১১ ৯২৪ ৯৭৬ ১০৬১ ১০৬৮ ১১৯৯ ১৩৪৩ 

শ্রভ  ওভ থাংস্থান ১১৯ ১২০ ৬৯ ৬৭ ৮২ ১৩৪ ১৯২ ২২৬ ৩০২ ৩০৮ 

ভাজ ওল্যাে, ভতরা  

তশু তফলয়ও এফাং মুতক্তমৄি 

তফলয়ও 

২০২৮ ২৩৯৬ ২৮১২ ৩৪৯৯ ৩৯৬৭ ৪০৯১ ৪৭৩০ ৫৯৬২ ৭৬১৩ 

 

৯৪৩৩ 

 

াফ থিে িট্টগ্রাভ তফলয়ও ৪৬৯ ৫৫৩ ৪৬৫ ৫৪৯ ৫৬০ ৫৮৩ ৬৩৩ ৬৮৪ ৭৭৯ ৮৪০ 

দভাে ফযাদ্দ  

(অনুন্নয়ন  উন্নয়ন) 
১৯৮১৮ ২২১২০ ২৬৮৮০ ৩১২১৮ ৩৪৭১৮ ৩৬৪৭৫ ৪৪৮৪৩ ৫২৯৭৬ ৫৬৯৫৮ ৮২৩২৪ 

উৎঃ অর্ থ তফবাক, অর্ থ ভন্ত্রোরয়।*িথ্যমূ মূর ফাশজেতবতিও 

 

তক্ষা   প্রমৄতক্ত 

সৃজনীর, ওভ থমুঔী, তফজ্ঞানধভী, উৎাদন ায়ও তক্ষায় 

ততক্ষি জনশকাষ্ঠী বিতয ওযায রশক্ষে যওায তক্ষাঔািশও 

শফ থাচ্চ অগ্রাতধওায প্রদান ওশয ব্যাও ওাম থক্রভ গ্রে 

ওশযশে। রূওল্প ২০২১ এফাং তেতজোর ফাাংরাশদ কশে  

দিারায রশক্ষে মৄশকাশমাকী  ওভ থমুঔী তক্ষাব্যফস্থা 

প্রফিথশনয দশক্ষ তশশফ জািীয় তক্ষানীতি, ২০১০ 

প্রেীি শয়শে। এই তক্ষানীতিয মূর উশদ্দশ্য শরা 

ভানফিায তফওা এফাং জনমুঔী উন্নয়শন  প্রকতিশি 

০ 

১০০০০ 

২০০০০ 

৩০০০০ 

৪০০০০ 

৫০০০০ 

৬০০০০ 

৭০০০০ 

৮০০০০ 

৯০০০০ 

২০০৭-০৮ অর্ থফেয দর্শও ২০১৬-১৭ অর্ থফেয ম থন্ত 

াভাতজও ঔাশি উন্নয়ন এফাং অনুন্নয়ন ফাশজে-এয 

ভতিি ফযাদ্দ  ফযাশদ্দয কতিধাযা মর্াক্রশভ 

দরঔতিে ১২.১  াযতে ১২.২-এ দদঔাশনা শরা। 

রক্ষেেীয় দম, এ ঔাশি কি এও দশও উন্নয়ন  

অনুন্নয়ন ফাশজে তভতরশয় দভাে ফাশজে ফযাশদ্দয 

তযভাে ক্রভাকিবাশফ দফশে িশরশে। 
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দনতৃত্বদাশনয উশমাকী ভননীর, মৄতক্তফাদী, নীতিফান, 

তনশজয এফাং অন্যান্য ধশভ থয প্রতি শ্রিাীর, কুাংস্কাযমুক্ত, 

যভিতষ্ণু, অাম্প্রদাতয়ও, দদশপ্রতভও এফাং ওভ থকুর 

নাকতযও কশে দিারা। 

প্রার্তভও  কেতক্ষা   

ফায জন্য তক্ষা তনতিিওযশে ফাাংরাশদশয াংতফধাশনয 

১৭ অনুশেশদ তনধ থাতযি স্তয ম থন্ত ওর ফারও-ফাতরওাশও 

অনফিতনও  ফাধ্যিামূরও তক্ষাদান এফাং তনধ থাতযি 

ভশয়য ভশধ্য তনযক্ষযিা দূয ওযায জন্য ওাম থওয ব্যফস্থা 

গ্রশেয উশেঔ যশয়শে। দ দপ্রতক্ষশি যওায প্রার্তভও 

তক্ষায প্রতি ফ থাতধও গুরুত্বাশযা ওশযশে। ২০১৬-১৭ 

অর্ থফেশয প্রার্তভও তক্ষা ঔাশি দভাে ২১,৯৬২.৫৮ দওাটি 

োওা ফযাদ্দ দদয়া শয়শে। 

এোো, দেওই উন্নয়ন রক্ষেভাো (SDG) এ “Inclusive 

and equitable quality education and ensuring 

life long learning for all” এয কথা ফরা য়েয়ে। 

২০৩০ াশরয ভশধ্য ওর তশুশও ভানম্মি প্রাও-

প্রার্তভও তক্ষা তনতিিওযে, মাশি ওর তশুশও প্রার্তভও 

তফদ্যারশয় বতিথ তনতিি ওযা মায়। এোো তফদ্যারয় 

কভশনাশমাকী ওর তশুশও ২০৩০ াশরয ভশধ্য ভানম্মি 

প্রার্তভও তক্ষা প্রদান তনতিি ওযায রক্ষেভাো তনধ থাযে 

ওযা শয়শে। এতেতজ'-য রক্ষেভাো অজথশনয জন্য যওায 

মৄকান্তওাযী ওভ থসূতি তশশফ গ্রে ওশযশে উবৃতি প্রওল্প, 

তৃিীয় প্রার্তভও তক্ষা উন্নয়ন ওভ থসূতি (তইতেত-৩), তযতিাং 

আউে অফ স্কুর তিরশেন (যস্ক) প্রওল্প, দাতযদ্রেীতেি 

এরাওায় স্কুর তপতোং ওভ থসূতি এফাং দভৌতরও াক্ষযিা 

প্রওল্প (৬৪ দজরা) আয তওছু প্রওল্প। ১৯৯১ াশর 

ফাাংরাশদশ দভাে প্রার্তভও তফদ্যারশয়য াংখ্যা তের 

৪৯,৫৩৯টি। এ াংখ্যা দফশে ফিথভাশন দাঁতেশয়শে 

১,২৬,৬১৫টি (ব্র্যাও দন্টায, তশু ওল্যাে  ভাদ্রাা)। 

প্রার্তভও তক্ষায় োেী বতিথয াংখ্যা  ায ক্রভাকি বৃতি 

াশে। ১৯৯১ াশর োে-োেী বতিথয অনুাি তের ৫৫           

৪৫। ফিথভাশন িা প্রায় ৪৯.৬  ৫০.৪-এ উন্নীি শয়শে। 

২০০৫ শি ২০১৫ ার ম থন্ত ভশয় প্রার্তভও স্তশয োে-

োেী বতিথয ায াযতে ১২.৩-এ দদঔাশনা শরাঃ 

 

াযতে ১২.৩  প্রার্তভও ম থাশয় োে-োেী বতিথ 

(রক্ষ) 

ফেয দভাে োে (%) োেী (%) নীে বতিথয ায (%) 

২০০৫ ১৬২.২৫ 
৮০.৯১ 

(৪৯.৮৭) 

৮১.৩৪ 

(৫০.১৩) 
৮৭.২ 

২০০৬ ১৬৩.৮৬ 
৮১.২৯ 

(৪৯.৬২) 

৮২.৫৬ 

(৫০.৩৮) 
৯০.৯ 

২০০৭ ১৬৩.১৩ 
৮০.৩৫ 

(৪৯.২৬) 

৮২.৭৮ 

(৫০.৭৪) 
৯১.১ 

২০০৮ ১৬৭.৪৯ 
৮৩.২৫ 

(৪৯.৭০) 

৮৪.২৪ 

(৫০.৩০) 
৯০.৮ 

২০০৯ ১৬৫.৩৯ 
৮২.৪১ 

(৪৯.৮৩) 

৮২.৯৮ 

(৫০.১৭) 
৯৩.৯ 

২০১০ ১৬৯.৫৮ 
৮৩.৯৫ 

(৪৯.৫০) 

৮৫.৬৩ 

(৫০.৫০) 
৯৪.৮ 

২০১১ ১৮৪.৩২ 
৯১.৩৯ 

(৪৯.৬০) 

৯২.৯৩ 

(৫০.৪০) 
৯৪.৯ 

২০১২ ১৯০.০৩ 
৯৪.৬৩ 

(৪৯.৮০) 

৯৫.৪০ 

(৫০.২০) 
৯৬.৭ 

২০১৩ ১৯৫.৮৫ 
৯৭.৮১ 

(৪৯.৯৪) 

৯৮.০৪ 

(৫০.০৬) 
৯৭.৩ 

২০১৪ ১৯৫.৫৩ 
৯৬.৩৯ 

(৪৯.৩০) 

৯৯.১৪ 

(৫০.৭০) 
৯৭.৭ 

২০১৫ ১৯০.৬৮ 
৯৩.৬৯ 

(৪৯.১৪) 

৯৬.৯৯ 

             (৫০.৮৬) 
৯৭.৯ 

২০১৬ ১৮৬.০৩ 
৯২.২৮ 

(৪৯.৬০) 

৯৬.৭৫ 

(৫০.৪০) 
৯৭.৯ 

উৎঃ প্রার্তভও  কেতক্ষা ভন্ত্রোরয়। 
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প্রার্তভও তফদ্যারশয় বতিথকৃি োেোেীশদয ভশধ্য অশনশওই 

তক্ষাওার ভাি না ওশযই তফদ্যারয় িোক ওযশি ফাধ্য য়। 

যওায ওতৃথও ফহুতফধ ওভ থসূতি গ্রশেয পশর োে-োেী ঝশয 

োয ায ক্রভাকি হ্রা দশয় িশরশে। ২০০৭-২০১৫ ম থন্ত 

ফেযয়াতয োে-োেী ঝশয ো াংক্রান্ত িথ্যাতদ াযতে 

১২.৪-এ দদঔাশনা শরাঃ 

 

াযতে ১২.৪ ফেযয়াতয োে-োেী ঝশয োয ায 
 

ফেয ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ 

দভাে ঝশয োয ায 

(%) 
৫০.৫ ৪৯.৩ ৪৫.১ ৩৯.৮ ২৯.৭ ২৬.২ ২১.৪ ২০.৯ ২০.৪ ১৯.২ 

উৎঃ Annual Primary School Census, 2015,প্রার্তভও তক্ষা অতধদিয 

 

াযতে ১২.৪ দর্শও দদঔা মায় দম,  ২০০৭ াশর দভাে ঝশয 

োয ায তের ৫০.৫ িাাং মা হ্রা দশয় ২০১৫ াশর 

২০.৪ িাাংশ দনশভ এশশে। 

প্রার্তভও  কেতক্ষা ঔাশি গৃীি/গৃীিব্য উশেঔশমা্য  

ওাম থক্রভ 

 প্রার্তভও তক্ষায গুেকিভান উন্নয়শনয রশক্ষে তৃিীয় 

প্রার্তভও তক্ষা উন্নয়ন ওভ থসূতি-৩ ফাস্তফাতয়ি শে। এ 

ওভ থসূতিয আিায় তফতবন্ন ওাম থক্রশভয ভাধ্যশভ 

তফদ্যারশয় কভশনাশমাকী োেোেীশদয বতিথ  

উতস্থতিয ায বৃতি, বতিথকৃি োেোেীশদয ঝশয ো 

দযাধ এফাং াংশমাক খন্টা বৃতিয তফলশয় অগ্রাতধওায 

প্রদান ওযা শয়শে । 

 তফদ্যভান নীতিভারা অনুমায়ী প্রার্তভও তক্ষও 

তনশয়াশকয দক্ষশে ভতরা  পুরুল তক্ষশওয অনুাি 

৬০:৪০ অনুযে ওযা য়। ফিথভাশন ভতরা  পুরুল 

তক্ষশওয অনুাি শরা ৬২.৬৭:৩৭.৩৩ । 

 প্রার্তভও তক্ষা দক্ষশে তফতবন্ন ওাম থক্রভ ফাস্তফায়শন 

প্রাতনও  আতর্ থও ক্ষভিা তফশওন্দ্রীওযে ওযায 

দশক্ষ গ্রে ওযা শয়শে। এ রশক্ষে স্কুর দরশবর 

ইভপ্রুবশভন্ট প্ল্োন (SLIP)  উশজরা এডুশওন 

প্ল্োন (UPEP) ম থায়ক্রশভ ফাস্তফায়ন ওযা শে। 

 আনুষ্ঠাতনও তক্ষায াাাত উানুষ্ঠাতনও তক্ষা 

ওাম থক্রভ তযিারনায জন্য উানুষ্ঠাতনও তক্ষা ব্যেশযা 

কঠন ওযা শয়শে। এোো, উানুষ্ঠাতনও তক্ষাশও 

আশযা কতিীর, ওাম থওয  ওভ থমুঔী ওযায প্রয়াশ 

উানুষ্ঠাতনও তক্ষানীতি অনুশভাদন এফাং উানুষ্ঠাতনও 

তক্ষা আইন প্রেয়ন ওযা শয়শে। 

 তফদ্যারয় ম থাশয় ইাংশযতজ তক্ষায ভান উন্নয়শনয রশক্ষে 

“ইাংতর ইন এেওান” প্রওল্প ফাস্তফাতয়ি শে। 

 উবৃতি ৪০ িাাং শি উশেঔশমা্য  তযভাশে বৃতি 

ওযা সুতফধাশবাকীয াংখ্যা ৪৮.০০ রক্ষ দর্শও 

৭৮.৭০ রশক্ষ উন্নীি ওযা শয়তের। জুরাই ২০১৫ শি 

প্রাও-প্রার্তভও দশ্রতেশি বতিথকৃি এফাং নত্যন বাশফ 

উন্নীি ৬ষ্ঠ দর্শও ৮ভ দশ্রতেশি বতিথকৃি তক্ষার্ী 

১.৩০ দওাটি সুতফধাশবাকীশও উবৃতি প্রদান ওযা শে।  

 বতিথয ায বৃতি এফাং তক্ষার্ীশদযশও স্কুশর ধশয যাঔায 

রশক্ষে স্কুর তপতোং ওাম থক্রভ গ্রে ওযা শয়শে। ৯৩টি 

উশজরায ৩০.০৫ রক্ষ তশুশদয ভশধ্য প্রশিেও 

তক্ষার্ীশও স্কুর দঔারায তদন বদতনও ৭৫ গ্রাভ 

পটি থপাইে তফস্কুে তফিযশেয ওাম থক্রভ িরভান আশে।  

 তফদ্যারয় ফতভূ থি এফাং ঝশয ো ৭-১৪ ফেয ফয়ী  

প্রায় ৪.৫ রক্ষ সুতফধাফতিি তশুশদয প্রার্তভও তক্ষা 

প্রদাশনয রশক্ষে তইতেত-৩ এয আিায় ‘দশওন্ড 

িান্প এডুশওন’ দপ্রাগ্রাভ ফাস্তফায়নাধীন আশে। 

 দদশয ২৬,১৯৩টি দযতজস্টাে থ দফযওাতয প্রার্তভও 

তফদ্যারয়শও জািীয়ওযে এফাং ওভ থযি তক্ষওশদয 

িাওতয তফতধভারায আশরাশও যওাতযওযে ওযা 

শয়শে। ইশিাভশধ্য ওর তফতধতফধান অনুযেপূফ থও 

২৫,৮৫৫টি তফদ্যারয় জািীয়ওযশেয যওাতয আশদ 

জাযী ওযা শয়শে। জািীয়ওযেকৃি তফদ্যারশয় প্রায় 

১,১৪,৭৫৫ জন তক্ষওশও যওাতযওযে ওযা শয়শে।   

 জািীয় তক্ষা নীতি ২০১০ অনুযশে প্রার্তভও 

তক্ষাশও অিভ দশ্রতে ম থন্ত উন্নীিওযশেয রশক্ষে 

ওাম থক্রভ িরভান আশে এফাং এ ম থন্ত ৭৬৪টি যওাতয 

প্রার্তভও তফদ্যারশয় লষ্ঠ দশ্রতে দঔারা শয়শে। 

প্রার্তভও অফওাঠাশভা সুতফধাতদ 

প্রার্তভও তক্ষায গুেকি ভান উন্নয়শন অফওাঠাশভাকি 

উন্নয়ন ওাম থক্রভ তযিাতরি শে।  িরতি ২০১৬-১৭ 

অর্ থফেশয দপব্রুয়াতয, ২০১৭ ম থন্ত- 

 তইতেত-৩ এয আিায় ১০টি তফদ্যারয় 

পুনঃতনভ থাে, ১,৪১০টি অতিতযক্ত দশ্রতেওক্ষ 

তনভ থাে, ৮৩টি তফদ্যারয় ফে ধযশেয দভযাভি 

ম্পন্ন শয়শে।  

১৬৬ 
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 ৪,০১১টি কবীয/অকবীয নরকূ স্থান ম্পন্ন 

শয়শে, ২,৯৫৯টি য়া ব্লও তনভ থাে ম্পন্ন 

শয়শে। 

 তটিআই তফীন তনফ থাতিি ১২টি দজরাদশযয 

ভশধ্য ১১টি তটিআই স্থান ম্পন্ন শয়শে এফাং 

১টিয তনভ থাে ওাজ িরভান আশে।  

 তফদ্যারয়তফীন এরাওায় ১,৫০০টি প্রার্তভও 

তফদ্যারয় স্থাশনয রশক্ষে জুন ২০১৬ ম থন্ত 

১,১৭৯ টি তফদ্যারয় এফাং ২০১৬-১৭ অর্ থফেশয 

৮৮টি তফদ্যারয় তনভ থাে ম্পন্ন শয়শে  ২২৮টি 

তফদ্যারশয়য তনভ থােওাজ িরভান আশে।  

 আইতেতফ এয ায়িায় তনতভ থিব্য ১৭০টি 

তফদ্যারয় তনভ থাশেয রশক্ষে ১৩৩টি তফদ্যারশয়য 

তনভ থাে ম্পন্ন শয়শে এফাং অফতি ওর 

তফদ্যারশয়য তনভ থােওাজ িরভান আশে।   

ভানী যীক্ষা  বৃতি প্রদান 

ফিথভাশন াযাশদশ অতবন্ন প্রশ্নপশেয ভাধ্যশভ িভ দশ্রতেয 

ভানী যীক্ষা এফাং এফশিদায়ী ভাদ্রাা ভানী যীক্ষা 

অনুতষ্ঠি শে। ২০১৬ াশরয িভ দশ্রতেয ভানী 

যীক্ষায় অফিীে থ দভাে োে-োেীয াংখ্যা প্রায় ২৮.৩১ রক্ষ 

এফাং াশয ায ৯৮.৫১ িাাং। এফশিদায়ী ভাদ্রাা শি 

ভানী যীক্ষায় অফিীে থ দভাে োে-োেীয াংখ্যা প্রায় 

২.৫৭ রক্ষ এফাং াশয ায ৯৫.৮৫ িাাং। তফকি ভশয় 

পৃর্ওবাশফ বৃতি যীক্ষা গ্রে না ওশয ভানী যীক্ষায 

পরাপশরয তবতিশি তনধ থাতযি াংখ্যও বৃতি প্রদান ওযা 

শয়শে। ২০১৫ তক্ষাফশল থ প্রায় ২২ াজায যীক্ষার্ীশও 

ট্যাশরন্টপুর এফাং প্রায় ৩২ াজায জনশও াধাযে বৃতি 

প্রদান ওযা য়। ২০১৬ তক্ষাফশল থ বৃতিয াংখ্যা উন্নীি ওশয 

প্রায় ৩৩ াজায যীক্ষার্ীশও ট্যাশরন্টপুর এফাং প্রায় ৪৯.৫ 

াজায জনশও াধাযে বৃতি অর্ থাৎ প্রায় ৮২.৫ াজায 

তক্ষার্ীশও বৃতি প্রদান ওযা য়। এোো দদশয শ্রভজীফী 

তশুশদয জন্য য, নকযাির  গ্রাভািশর প্রার্তভও 

তক্ষায সুশমাক সৃতি ওযা শয়শে। শ্রভজীফী দভধাফী োে-

োেীশদয দরঔাো অব্যাি যাঔায জন্য তশু ওল্যাে 

ট্রাশিয ভাধ্যশভ তফশল বৃতি প্রদান ওযা শে।  

প্রার্তভও তফদ্যারশয়য োেোেীশদয জন্য উবৃতি 

৫,৬৮৭.২৬ দওাটি োওা প্রাক্কতরি ব্যশয় ফাাংরাশদ 

যওাশযয ম্পূে থ অর্ থায়শন ‘প্রার্তভও তক্ষায জন্য উবৃতি’ 

ীল থও এওটি প্রওশল্পয ২য় ম থায় (২০০৮-২০১৫) ফাস্তফায়ন 

ওযা শয়শে। ফিথভাশন সুতফধাশবাকীয াংখ্যা ৭৮.৭০ রশক্ষ 

উন্নীি শয়শে। োে/োেীয ভশধ্য প্রওশল্পয নীতিভারায 

আিায় দতযদ্র তযফাশযয এও ন্তান তফদ্যারশয় দপ্রযশেয 

জন্য ভাতও ১০০ োওা এফাং এওাতধও ন্তাশনয জন্য 

ভাতও ১২৫ োওা াশয উবৃতি প্রদান ওযা য়।  

তফনামূশল্য াঠ্যপুস্তও তফিযে  

যওায প্রতিফেয প্রার্তভও তফদ্যারশয়য োে-োেীশদয ভশধ্য 

তফনামূশল্য তফিযশেয জন্য াঠ্যপুস্তও যফযা ওযশে। 

ফেশযয শুরুশিই োে-োেীশদয ভশধ্য াঠ্যপুস্তও দৌশে দদয়া 

শে। ২০১৬ তক্ষাফশল থ ১১.২০ দওাটি এফাং ২০১৭ 

তক্ষাফশল থ ১০.৫৩ দওাটি াঠ্যপুস্তও তফিযে ওযা শয়শে। 

২০১৭ াশর প্রাও-প্রার্তভও স্তশযয তক্ষার্ীশদয জন্য দভাে 

৩৩.২৮ রক্ষ ফই এফাং প্রায় ৬৯.৩০ রক্ষ আনুলতিও তক্ষা 

উওযে তফিযে ওযা শয়শে। ফইশয়য প্রতি তশুশদয 

ভশনাশমাক আওল থশেয জন্য িায যাংশয়য নত্যন ফই যফযা 

ওযা শে। আকাভীশি ১০০ িাাং নত্যন ফই তফিযে 

অব্যাি র্াওশফ। ২০১৭ াশরই প্রর্ভ প্রাও-প্রার্তভও 

ম থাশয় াযা দদশ ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-দকাষ্ঠীয (িাওভা, ভাযভা, 

তেপুযা, কাশযা, াদযী) তক্ষার্ীশদয ভাশঝ ৮ ধযশেয ঠন-

াঠন াভগ্রী তফিযে ওযা শয়শে। 

াংশমাক খণ্টা বৃতি 

ইশিাপূশফ থ ১ভ  ২য় দশ্রতেয জন্য ফাৎতযও াংশমাক ভয় 

৫৯৫ খণ্টা এফাং ৩য় দর্শও ৫ভ দশ্রতেয জন্য ৮৩৩ খণ্টা 

তের। তওন্তু ইশিাভশধ্য প্রায় ৪ াজায দুই তপশেয 

তফদ্যারয়শও এও তপশে রুান্ততযি ওযায পশর এও 

তপশেয তফদ্যারশয় ১ভ-২য় দশ্রেীশি ৯২১ খণ্টা এফাং ৩য়-

৫ভ দশ্রতেয দফরায় ১,২৩১ খণ্টা দাঁতেশয়শে। দুই তপশেয 

তফদ্যারশয় ১ভ-২য় দশ্রতেয এফাং ৩য়-৫ভ দশ্রতেয দফরায় ঐ 

াংশমাক খণ্টা মর্াক্রশভ ৬০০ খণ্টা এফাং ৭৯১ খণ্টা।  

তক্ষও তনশয়াক 

ভানম্মি প্রার্তভও তক্ষা তনতিি ওযায রশক্ষে যওাতয 

প্রার্তভও তফদ্যারশয়য শূন্যশদ  সৃিশদ তক্ষও তনশয়াশকয 

ওাম থক্রভ অব্যাি যশয়শে। প্রার্তভও তক্ষা দক্ষশে নাযীশদয 

অাংগ্রে বৃতিয রশক্ষে যওাতয প্রার্তভও তফদ্যারশয়য 

শূন্যশদ ৬০ িাাং ততক্ষওা তনশয়াশকয তিান্ত গ্রশেয 

পশর যওাতয প্রার্তভও তফদ্যারশয় ততক্ষওায আনুাতিও 

ায ফিথভাশন প্রায় ৬২.৬৭ িাাংশ উন্নীি শয়শে। ২০১৩-

১৪ অর্ থফেশয যওাতয প্রার্তভও তফদ্যারশয়য তফযীশি প্রাও-

প্রার্তভও দশ্রতেয জন্য প্রর্ভ ম থাশয় ১৫,০০০ জন এফাং 

২০১৪-১৫ অর্ থফেশয তদ্বিীয় ম থাশয় আশযা ৭,৫০০ জন 

ওাযী তক্ষও তনশয়াক ম্পন্ন শয়শে। তৃিীয় ম থাশয় 

২০১৫-১৬ অর্ থফেশয আশযা প্রায় ১৫,০০০ ওাযী 

তক্ষও ফ থশভাে ৩৪,৮৯৫জন তনশয়াক প্রদান ওযা 
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শয়শে। এ োো আশযা প্রায় ১০,০০০ ওাযী তক্ষও 

তনশয়াশকয প্রতক্রয়া িরভান আশে। তফদ্যারয় তফীন এরাওায় 

১,৫০০টি নত্যন তফদ্যারয় তনভ থাশেয ওাম থক্রভ িরভান আশে। 

এরু ৬৬৭টি তফদ্যারশয়য প্রশিেওটিশি প্রধান তক্ষও ৫ 

জন ওশয ফ থশভাে ৩,৩৩৫টি তক্ষশওয নত্যন দ সৃজন 

ওযা শয়শে, এ  তনশয়াক ওাম থক্রভ িরভান প্রতক্রয়ায় অন্তভু থক্ত 

র্াওশফ। দযতজস্টাে থ তফদ্যারশয়য জন্য প্যাশনরভুক্ত ৪২,৬১১ 

জন তক্ষওশদয ভধ্য দর্শও তিন ধাশ ৩৪,৩৭৬ জনশও 

তনশয়াক দদয়া শয়শে। 

তফদ্যারয় ফতভূ থি  ওভ থজীফী তশুশদয জন্য ওাম থক্রভ 

স্কুর ফতভূ থি, ঝশয ো এফাং শযয ওভ থজীফী তশুশদয 

প্রার্তভও তক্ষা প্রদাশনয রশক্ষে যওায ফহুমুঔী ওাম থক্রভ 

গ্রে ওশযশে। ‘ফায জন্য তক্ষা’ তনতিিওযশেয রশক্ষে 

দদশয সুতফধাফতিি এফাং ঝশয ো দতযদ্র তশুশদয 

প্রার্তভও তক্ষা ওাম থক্রশভয আিায় তনশয় আায রশক্ষে 

দদশয তনফ থাতিি ১৪৮টি উশজরায় ১,০৮৫.২৫ দওাটি োওা 

প্রাক্কতরি ব্যশয় জানুয়াতয ২০১৩-তেশম্বয ২০১৭ দভয়াশদ 

‘তযতিাং আউে অফ স্কুর তিরশেন (২য় ম থায়)’ প্রওল্প 

ফাস্তফাতয়ি শে। প্রওশল্পয আিায় ২১,৩৬১টি তঔন 

দওশন্দ্রয ভাধ্যশভ ৭.১৫ রক্ষ তফদ্যারয় ফতভু থি তওাংফা ঝশয 

ো তশুযা ৫ ফেয দভয়াতদ প্রার্তভও তক্ষায সুশমাক াশফ। 

তশুশদযশও ১ভ দর্শও ৩য় দশ্রতে ম থন্ত ভার্াতছু ৮০ োওা 

াশয এফাং ৪র্ থ  ৫ভ দশ্রতে ম থন্ত ভার্াতছু ১০০ োওা াশয 

তক্ষা ায়িা দদয়া শে। এ োো তক্ষার্ীযা ইউতনপভ থ 

এয জন্য ফেশয ৪০০ োওা, ১ভ দর্শও ৩য় দশ্রতে এফাং ৪র্ থ  

৫ভ দশ্রতেয তক্ষার্ীযা তক্ষা উওযে ফাফদ প্রতিফেয 

মর্াক্রশভ ২০০ োওা এফাং ৩০০ োওা াশয আতর্ থও ায়িা 

াশে। ৫ভ দশ্রতেয তক্ষার্ীযা ভানী যীক্ষায় 

অাংগ্রশেয জন্য ১,০০০ োওা এফাং ৬ষ্ঠ দশ্রতেশি বতিথ 

য়ায জন্য বতিথকৃি তফদ্যারশয়য প্রধান তক্ষও শি বতিথ 

নদ প্রদ থন াশশক্ষ ২,০০০ োওা ায়িা াশে। এ 

প্রওশল্পয আিায় এ ম থন্ত ২,২২,০৮৫ জন তক্ষার্ী 

প্রার্তভও ভানী যীক্ষায় অাংগ্রে ওশযশে এফাং 

১,৪৩,৯৭৪ জন তক্ষার্ী া ওশযশে। াশয কে ায 

৬৪.৮৩ িাাং। ২০১৭ তক্ষাফশল থ দভাে তক্ষার্ীয াংখ্যা 

প্রায় ২.৭৩ রক্ষ। ঝশয ো   তফদ্যারয় ফতভু থি তশুশদয 

জন্য দশওন্ড িান্প এডুশওন ওাম থক্রভ িরভান আশে। এ 

ওভ থসূতি ফাস্তফায়শনয জন্য প্রার্তভও তক্ষা অতধদিশয 

দশওন্ড িান্প তফবাক সৃতি ওযা শয়শে। তক্ষার্ী তনফ থািশনয 

জন্য দদব্যাী জতয তযিারনায ভাধ্যশভ এওটি 

োোশফইজ প্রেয়ন ওযায ওাম থক্রভ িরশে।  দদশয তনযক্ষয 

জনশকাতষ্ঠশও াক্ষয এফাং দক্ষ ভানফ ম্পদ তশশফ কোয 

রশক্ষে ৭টি তফবাশকয আিায় ৬৪ দজরায ২৫০টি 

উশজরায় দপব্রুয়াতয, ২০১৪ শি জুন, ২০১৮ দভয়াশদ এ 

প্রওল্প ফাস্তফায়নাধীন যশয়শে। এ ওাম থক্রশভয আিায় 

দদশয ১৫ দর্শও ৪৫ ফেয ফয়ী দভাে ৪৫ রক্ষ তনযক্ষয 

তওশায  ফয়স্কশদয দভৌতরও তক্ষা  জীফন দক্ষিা 

তবতিও তক্ষা প্রদান ওযা শফ। তনযক্ষযিা ওভ থসূতি 

ফাস্তফায়শনয রশক্ষে এনতজ তনফ থািন ওাম থক্রভ িরভান 

যশয়শে।  

ভাধ্যতভও তক্ষা 

এওটি ততক্ষি জনশকাষ্ঠী বিতযয রশক্ষে যওাশযয 

তনশদ থনায আশরাশও তক্ষায গুেকি ভাশনান্নয়শনয দক্ষশে 

তফতবন্ন তযওল্পনা প্রেয়ন  ফাস্তফায়ন ওযা শে। মায ভশধ্য 

যশয়শে দফযওাতয তক্ষা প্রতিষ্ঠানমূশয তক্ষওশদয জন্য 

অনরাইশন এভত ওাম থক্রভ তফশওন্দ্রীওযে এফাং যওাতয 

ওভ থওিথা-ওভ থিাতযশদয অনরাইন ফদরী ওাম থক্রশভয সূিনা, 

তক্ষা প্রতিষ্ঠানমূশয দবৌি অফওাঠাশভা তনভ থাে  উন্নয়ন, 

ভাতিতভতেয়া িারুভ স্থান  আইতটি াভগ্রী প্রদান, 

আইতটি তফলশয় তক্ষওশদয প্রতক্ষে, ওতম্পউোয ল্যাফ 

প্রতিষ্ঠা, দশ্রতেওশক্ষয তক্ষার্ীশদয উন্নিিয াঠদাশনয 

রশক্ষে তক্ষওশদয তফতবন্ন তফলশয়য য প্রতক্ষে, ভাধ্যতভও 

তফদ্যারয়মূশও ISAS Ranking এয তবতিশি ওোোকতয 

তনধ থাযে, ততফএভ  সৃজনীর প্রশ্নপ িতি িালু ওযা, 

াঠাবো উন্নয়ন ওভ থসূতি গ্রে, দতযদ্র তক্ষার্ীশদয 

অনরাইশন উবৃতি প্রদাশনয ভাধ্যশভ ঝশয ো দযাধ 

ইিোতদ। এফ ওাম থক্রভমুশয ভাধ্যশভ তক্ষাশক্ষশে এও 

ইতিফািও তযফিথন াতধি শয়শে। 

ভাধ্যতভও  উচ্চতক্ষা অতধদিশযয আিাধীন ২৪,৪১০টি 

তক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩,৫৪,৭২৯ জন তক্ষও এফাং ১,৩৪,২১,৯৪১ 

জন তক্ষার্ী যশয়শে। ধনী দতযদ্র তনতফ থশশল তক্ষায সুশমাক 

সৃতি, তক্ষার্ীশদয ঝশয ো দযাধ, তক্ষাশও ভানম্মি, 

ফ থব্যাী  পরপ্রসূ ওযায রশক্ষে তফনামুশল্য াঠ্যপুস্তও 

তক্ষার্ীশদয ওাশে দৌৌঁশে দদয়া শয়শে। এোো প্রতিফেয 

১ জানুয়াতয াঠ্যপুস্তও উৎফ তদফ উদমান ওযা শয় 

র্াশও। এ উৎশফয তদন ভগ্র ফাাংরাশদশ এওশমাশক 

প্রার্তভও  ভাধ্যতভও স্তশযয তক্ষার্ীশদয ভাশঝ াঠ্যপুস্তও 

তফিযে ওযা য়। ২০১৭ তক্ষাফশল থ ভাধ্যতভও ম থাশয়য 

১,০২.৫৮ রক্ষ জন তক্ষার্ীয ভাশঝ ১৭,৬৮.৩০ রক্ষ পুস্তও 

তফনামূশল্য তফিযে ওযা শয়শে। 

অনরাইশনয ভাধ্যশভ ২০১৫-১৬ অর্ থফেশয ৪০,৩৪,৮৭৯ জন 

তনফ থাতিি তক্ষার্ীশও ৮২,৫০০.৯০ রক্ষ োওা উবৃতি প্রদান 

ওযা শয়শে। এোো নাযী তক্ষা তফস্তাশযয জন্য এফাং ঝশয 

১৬৮ 



tU
hiN

ো দযাশধয রশক্ষে তফতবন্ন উবৃতি প্রওশল্পয ভাধ্যশভ বা-

ভাশফ, শিিনিামুরও ওভ থারা এফাং এইএত 

প্রওশল্পয ভাধ্যশভ ভা ভাশফশয আশয়াজন ওযা শয় র্াশও। 

ভাধ্যতভও  উচ্চ তক্ষা অতধদিশযয (ভাত) আিায় 

২০০৯-২০১৬ ার ম থন্ত ৪০টি ওশরজ এফাং ২৭টি স্কুর 

জািীয়ওযে ওযা শয়শে। ভাউতয ভাঠ ম থাশয়য 

কাম যক্রভয়ক গতিীর কযায জন্য ফাস্তফােনাধীন কভ যসূতি 

Secondary Education Sector Investment 

Program (SESIP) এয আিায় ভাঠ ম থাশয় ১,৪৫৮ জন 

ওভ থওিথা-ওভ থিাতযশও তনশয়াক প্রদান ওযা শয়শে। তনফ থাতিি 

ভাধ্যতভও তফদ্যারশয়য তক্ষার্ীশদয জন্য দওাশয় প্রওশল্পয 

ভাধ্যশভ অতিতযক্ত িা (ইাংশযতজ, কতেি এফাং তফজ্ঞান) গ্রে 

ওাম থক্রশভয ভাধ্যশভ তক্ষার্ীশদয দক্ষ ওযায উশদ্যাক দনয়া 

শয়শে। দওাশয় প্রওশল্পয আিাভুক্ত ২৫০টি উশজরায় 

ভাধ্যতভও তফদ্যারশয় ভানম্পন্ন তক্ষা প্রদাশনয রশক্ষে 

তনফ থাতিি তক্ষা প্রতিষ্ঠাশন ৩,৩৫৪ জন (কতেি, ইাংশযতজ  

তফজ্ঞান তফলশয়) এতটি তক্ষও (অতিতযক্ত িা তক্ষও) 

তনশয়াক দদয়া শয়শে। উক্ত প্রওশল্পয ভাধ্যশভ াঠাবো 

উন্নয়ন ওভ থসূতিয আিায় ২০১৬ াশরয তেশম্বয ম থন্ত 

১১,৯৮২টি প্রতিষ্ঠাশনয ভশধ্য ৩৪,৩৬,০৫৬টি ফই যফযা 

এফাং পুযষ্কায তশশফ ২৪,০৫,৬৭৪টি ফই তফিযে ওযা 

শয়শে। যওাতয তফদ্যারয়তফীন ৩১৫টি উশজরা দশয 

অফতস্থি দফযওাতয ভাধ্যতভও তফদ্যারয়শও ভশের স্কুশর 

রূান্তশযয ভাধ্যশভ ২৮৪টি ভশের তফদ্যারশয়য তনভ থাে ওাজ 

ম্পন্ন শয়শে এফাং এফ তক্ষা প্রতিষ্ঠাশন গুেকি তক্ষা 

প্রদান ওযা শে। ঢাওা ভানকযীশি ৬টি ওশরজ  ১১টি 

স্কুর স্থান প্রওশল্পয ভাধ্যশভ ১০টি যওাতয ভাধ্যতভও 

তফদ্যারয় ৪ টি যওাতয ভাতফদ্যারশয়য তক্ষা ওাম থক্রভ 

িালু ওযা শয়শে। তশরশে ২টি, ফতযাশর ২টি  খুরনা 

শয ৩টি  দভাে ৭টি যওাতয ভাধ্যতভও তফদ্যারয় 

স্থাশনয ওাজ িরভান যশয়শে। 

 

ওাতযকতয তক্ষা 

ওাতযকতয  বৃতিমূরও তক্ষায প্রাশযয ভাধ্যশভ দদশয 

মৄফতক্তশও উৎাদনীর  দক্ষ নাকতযও তশশফ কশে 

দিারা ম্ভফ। ২০২০ াশরয ভশধ্য ওাতযকতয তক্ষায় 

এনশযারশভন্ট িওযা ২০ বাশক উন্নতিয রশক্ষে তফতবন্ন 

প্রওল্প/ দপ্রাগ্রাভ দনয়া শয়শে। ওাতযকতয তক্ষায় ওর দক্ষশে 

ন্যানার দেওতনওোর এন্ড দবাশওনার দওায়াতরতপশওন 

দেভয়াওথ (এনটিতবতওউএপ) ফাস্তফায়শনয রশক্ষে 

প্রশয়াজনীয় দশক্ষ গ্রে ওযা শয়শে। এ রশক্ষে ভাদ্রাা 

ভাধ্যতভও ম থাশয় দবাশওনার দওা থ িালুওযশেয ভাধ্যশভ 

বৃতিমূরও  ওাতযকতয তক্ষায প্রাশযয ব্যফস্থা গ্রে ওযা 

শয়শে। অস্বের তযফাশযয িরুে-িরুেীশদযশও 

আত্মওভ থাংস্থান উশমাকী  দদশ-তফশদশ িাকুযী ফাজায 

িাতদায তবতিশি উমৄক্ত ওশয কশে দিারায জন্য 

মৄশকাশমাকী দট্রে  দেওশনারজী ওাতযকতয তক্ষায় অন্তভু থক্ত 

ওযা শয়শে। ফাাংরাশদ ওাতযকতয তক্ষা দফাে থ ওতৃথও 

অনুশভাতদি যওাতয  দফযওাতয তক্ষা প্রতিষ্ঠাশনয 

াংখ্যা দভাে ৭,৯৪১টি মায ভশধ্য যওাতয প্রতিষ্ঠান ৫০৯টি 

এফাং দফযওাতয প্রতিষ্ঠান ৭,৪৩২টি। এোো, ওাতযকতয 

াফশক্টশয উচ্চ তক্ষা প্রাশযয রশক্ষে ভয়ভনতাং, 

পতযদপুয  তশরে ইতিতনয়াতযাং ওশরশজ ততবর, 

ইশরওতট্রওোর এন্ড ইশরওট্রতনি  ওতম্পউোয াইন্প এন্ড 

ইতিতনয়াতযাং তফবাশক তফএত ইতিতনয়াতযাং দওাশ থ তক্ষা 

ওাম থক্রভ িরভান আশে এফাং ফতযার ইতিতনয়াতযাং ওশরজ 

স্থাশনয ওাজ দল ম থাশয় যশয়শে। 

ওাতযকতয  বৃতিমূরও তক্ষা ম্প্রাযশেয রশক্ষে দদশয 

৮টি তফবাকীয় দশয ৮টি ভতরা দেওতনওোর স্কুর এন্ড 

ওশরজ, ২৩টি তফশ্বভাশনয তরশেওতনও ইন্পটিটিউে এফাং 

ফতযার, তশরে, যাংপুয  ভয়ভনতাং তফবাশক ৪টি ভতরা 

তরশেওতনও ইন্পটিটিউে তনভ থাশেয জন্য ওাম থক্রভ গ্রে ওযা 

শয়শে। িাোো তফদ্যভান দেওতনওোর টিিা থ দট্রতনাং 

ওশরজ, দবাশওনার টিিা থ দট্রতনাং ইন্পটিটিউে, ৪৯টি 

তরশেওতনও ইন্পটিটিউে এফাং ৬৪টি দেওতনওোর স্কুর  

ওশরজ আদৄতনওায়শনয রশক্ষে ওাম থক্রভ াশি দনয়া শয়শে। 

এোো ১০০টি উশজরায় ১টি ওশয দেওতনওোর স্কুর 

(টিএ) স্থাশনয ওাজ ফাস্তফায়নাধীন আশে। তক্ষওশদয 

উচ্চ তক্ষা এফাং দাকি দক্ষিা উন্নয়শনয রশক্ষে 

ফাাংরাশদ ইন্পটিটিউে অফ দেওতনওোর টিিা থ দট্রতনাং এন্ড 

তযা থ (BITTTR) স্থাশনয ওাম থক্রভ প্রতক্রয়াধীন যশয়শে। 

ভাদ্রাা তক্ষা 

ভাদ্রাা তক্ষায বৃিয ওশরফয, মৄশকয িাতদা, এয 

অতধওিয ভাশনান্নয়ন, সুষ্ঠু িদাযতও, প্রাতনও শৃঙ্খরা 

ফজায় যাঔায উশদ্দশশ্য পৃর্ও ভাদ্রাা তক্ষা অতধদিয 

প্রতিষ্ঠা ওযা শয়শে। ফিথভাশন াযা দদশ দওফর এভত 

ভুক্ত ভাদ্রাায াংখ্যা প্রায় দ াজায। ভাদ্রাা তক্ষাশও 

মৄশকাশমাকী ওযায রশক্ষে ১ভ দর্শও আতরভ দশ্রতে ম থন্ত 

কুযআন, আওাইদ  তপও, আযতফ  াতদ তফলশয়য 

তক্ষাক্রভ উন্নয়ন ওযা শয়শে। তফদ্যভান াধাযে তক্ষায 

াশর্ াভিস্য তফধান ওশয ভাদ্রাা তক্ষায জন্য ভাধ্যতভও 

স্তয ম থন্ত আযতফ তফলয়মূ ব্যিীি াধাযে আফতশ্যও এফাং 

ঐতেও তফলশয় জািীয় তক্ষাক্রভ  াঠ্যপুস্তও দফাে থ 

(এনতটিতফ) ওতৃথও উন্নয়নকৃি তক্ষাক্রভ  াঠ্যসূতি 

অনুসৃি শে। ওর তফলশয়য াঠ্যপুস্তও এনতটিতফএয 

১৬৯ 
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ভাধ্যশভ মুদ্রে  তফিযশেয ব্যফস্থাওযে এফাং ২০১৪ ার 

দর্শও ভাধ্যতভও স্তয ম থন্ত আযতফ  ইরাভী তফলয়মূ 

ব্যতিি অন্যান্য তফলশয় অতবন্ন তশরফাশ যীক্ষা গ্রশেয 

উশদ্যাক দনয়া শয়শে। ভাদ্রাা তক্ষাক্রশভ কৃতল, িথ্য  

দমাকাশমাক প্রমৄতক্ত, ওভ থ  জীফনমুঔী তক্ষা/ওোতযয়ায 

তক্ষা প্রতিশমাতকিামূরও, আদৄতনও  জীফনমুঔী তফলয় 

অন্তভু থক্ত ওযা শয়শে। ভাদ্রাা তক্ষা দফাশে থয ওাম থক্রশভয 

স্বেিা  জফাফতদতিা তনতিি ওযায রশক্ষে তক্ষার্ীশদয 

দযতজশেন  পযভ পূযশেয ওাম থক্রভ অনরাইশন ম্পাতদি 

শে। ভাদ্রাা তক্ষা ব্যফস্থানা এফাং প্রানশও দ্রুি, 

কতিীর এফাং ভশয়াশমাকী ওযায রশক্ষে MEMIS 

(Madrasha Education Management Information 

System) দর প্রতিষ্ঠায উশদ্যাক দনয়া শয়শে। 

উচ্চতক্ষা 

দদশ উচ্চতক্ষায সুশমাক ম্প্রাযে  গুেকি ভান বৃতিয 

রশক্ষে তফশ্বতফদ্যারয় ভঞ্জুযী ওতভশনয ভাধ্যশভ যওায 

দফতওছু উশেঔশমা্য  দশক্ষ গ্রে ওশযশে। ফাাংরাশদশয 

পুযািন প্রায় ফগুশরা দজরাশিই যওায ওতৃথও এওটি ওশয 

াফতরও তফশ্বতফদ্যারয় স্থান ওযা শয়শে। দদশ ফিথভাশন 

াফতরও তফশ্বতফদ্যারশয়য াংখ্যা ৩৮ এ উন্নীি শয়শে। 

তফশ্বতফদ্যারশয়য াংখ্যা বৃতিয ভাধ্যশভ দদশ উচ্চতক্ষায 

সুশমাক জনকশেয দদাযশকাোয় দৌৌঁোশনায জন্য যওায 

তনযরবাশফ দিিা ওশয মাশে। তফতবন্ন উন্নয়ন প্রওশল্পয 

আিায় ইশিাভশধ্য স্থাতি নত্যন  পুযািন 

তফশ্বতফদ্যারয়মূশয এওাশেতভও বফন, তক্ষার্ী-তক্ষও 

ওভ থিাযীশদয আফাতও বফন তফতবন্ন দবৌি অফওাঠাশভা 

তনভ থাে ওশয উচ্চতক্ষায সুশমাক ম্প্রাযে ওযা শে।  

াফ থিে অিশর তক্ষা প্রাশযয রশক্ষে যািাভাটি  তফজ্ঞান  

প্রমৄতক্ত তফশ্বতফদ্যারশয়য এওাশেতভও ওাম থক্রভ শুরু শয়শে। 

ফতযার তফশ্বতফদ্যারয় এফাং দকাারকশি ফিফন্ধু দঔ 

মুতজব্যয যভান তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত তফশ্বতফদ্যারয় স্থান ওযা 

শয়শে। এোো, যওায খুরনায় এওটি কৃতল তফশ্বতফদ্যারয়, 

িট্টগ্রাশভ এওটি দভতযোইভ তফশ্বতফদ্যারয়, কাজীপুয দজরায় 

এওটি তেতজোর তফশ্বতফদ্যারয়, ফতযাশর এওটি দভতযন 

তফশ্বতফদ্যারয়, াফনায় যফীন্দ্র তফশ্বতফদ্যারয়, িট্টগ্রাশভ তন্ডি 

তফায তফশ্বতফদ্যারয়, ফিভািা দঔ পতজরাত্যশন্নো মুতজফ 

তফজ্ঞান  প্রমৄতক্ত তফশ্বতফদ্যারয় এফাং দঔ াতনা 

তফশ্বতফদ্যারয় স্থাশনয ওাম থক্রভ গ্রে ওশযশে।  

ইশিাভশধ্য যওায Cross Border Higher Education 

(CBHE)-2014 আইন াশয ভাধ্যশভ তফশশ্বয দযা 

ভাশনয দফযওাতয তফশ্বতফদ্যারয়গুশরায ফাাংরাশদশ স্থায়ী 

ওোম্পা স্থাশনয সুশমাক সৃতি শয়শে। তেতজোর 

ফাাংরাশদ কোয রশক্ষে তফশ্বব্যাাংশওয ায়িায় 

ফাস্তফায়নাধীন Higher Education Quality 

Enhancement (HEQEP) ীল থও প্রওশল্পয আিায় 

দদশয উচ্চ তক্ষাপ্রতিষ্ঠানমূশয সৃজনীরিায় উৎা 

প্রদাশনয ভাধ্যশভ কশফলোয তযশফ সৃজশনয জন্য 

Academic Innovation Fund প্রদান ওযা শে। 

তফশ্বতফদ্যারয়গুশরায ওাতযকতয দক্ষিা বৃতি, দদত 

তফশ্বতফদ্যারয়মূশয াশর্ তফশদত তফশ্বতফদ্যারয়  কশফলো 

প্রতিষ্ঠাশনয াংশমাক স্থাশনয রশক্ষে Bangladesh 

Research and Education Network (BdREN) 

স্থাশনয ভাধ্যশভ ফাাংরাশদশয তফশ্বতফদ্যারয়মূশয তফতবন্ন 

পোওাতিয োে  তক্ষওশদয আন্তজথাতিও এওাশেতভও 

ওতভউতনটি এফাং িথ্য বাণ্ডাশযয াশর্ াংমৄক্ত ওযায উশদ্যাক 

দনয়া শয়শে।  

দফযওাতয তফশ্বতফদ্যারয়মূশয তক্ষায ভান উন্নয়শনয জন্য 

দফযওাতয তফশ্বতফদ্যারয় আইন-২০১০ প্রেয়ন ওযা শয়শে। 

তফশ্বতফদ্যারয়মূশ মৄশকয িাতদায তনতযশঔ আদৄতনও 

ল্যাফশযেতয, কশফলো দওন্দ্র  ইন্পটিটিউেমূশও সুাংি 

 আদৄতনওায়ন ওযা শে। তফশ্বতফদ্যারয়গুশরায ভান 

তনয়ন্ত্রশেয জন্য Accreditation Council কঠশনয ওাজ 

চূোন্ত ম থাশয় যশয়শে। এোো, উচ্চ তক্ষায উন্নয়ন, 

ম্প্রাযে এফাং ভাশনান্নয়শনয জন্য ফাাংরাশদ তফশ্বতফদ্যারয় 

ভঞ্জুযী ওতভনশও ‘উচ্চতক্ষা ওতভন’ এ রূান্তশযয প্রতক্রয়া 

চূোন্ত ম থাশয় যশয়শে।  

 

তফশ্বতফদ্যারয়মূশয তক্ষা, প্রান, অর্ থ, কশফলো  

উন্নয়ন ইিোতদ ওাশজয কতিীরিা  স্বেিা বৃতিয রশক্ষে 

উচ্চতক্ষা ভাশনান্নয়ন প্রওশল্পয ভাধ্যশভ ওতভন ওতৃথও 

জািীয় ম থাশয়য িথ্য ব্যফস্থানা স্বরু Higher 

Education Management Information System 

(HEMIS) প্রতিষ্ঠা ওযা শয়শে। দতভ দাে থাশরয (ugc-

hemis.gov.bd) ভাধ্যশভ অন-রাইশন তফশ্বতফদ্যারয় শি 

োো প্রদান ওযা শে। ইশিাভশধ্য দতভ এ ১১২টি 

তফশ্বতফদ্যারশয়য ২০১২, ২০১৩, ২০১৪  ২০১৫ াশরয োো 

প্রদান ওযা শয়শে এফাং ২০১৬ াশরয োো এতিয ওাজ 

শুরু ওযা শয়শে। এোো উচ্চতক্ষা ভাশনান্নয়ন প্রওল্প 

(HEQEP) এয অর্ থায়শন ইউতজত তেতজোর রাইশেতয 

(ইউতেএর) এয ওাম থক্রভ শুরূ শয়শে। ফিথভাশন ইউতেএর 

এয দস্য তফশ্বতফদ্যারশয়য াংখ্যা ৭৭। দস্য 

তফশ্বতফদ্যারয়য়মূশয োে-তক্ষও  কশফলওকে ইউতেএর 

এয ভাধ্যশভ ৩১,০০০ ই-ব্যও  ৩,১০০ ই-জান থার এয 

এশি সুতফধা াশেন। ইউতেএর এয শয়ফ দাে থার (udl-

ugc.gov.bd) এয ভাধ্যশভ তফশ্বতফদ্যারশয়য ব্যফাযওাযীকে 

১৭০ 



tU
hiN

যাতয ই-তযশা থ দপ্রাবাইোযশদয দাে থাশর প্রশফ ওযশি 

াযশফ। তফশ্বতফদ্যারয়মূশও আন্তজথাতিও কশফলো  তক্ষা 

দনেয়াশওথয াশর্ মৄক্ত ওযায রশক্ষে Trans Eurasia 

Information Networks (TEIN) এয দস্যদ  

অাংতদাযত্ব গ্রে ওযা শয়শে। এয পশর ফাাংরাশদশয 

৩৪টি াফতরও  ১টি প্রাইশবে তফশ্বতফদ্যারয় TEIN এয 

ভাধ্যশভ বফতশ্বও জ্ঞানবান্ডাশযয াশর্ মৄক্ত শয়শে। 

তক্ষায় আইতটি ওাম থক্রভ 

িথ্যপ্রমৄতক্তয ায়িায় তক্ষায ভাশনান্নয়শনয রশক্ষে  

দশওন্ডাতয এডুশওন দক্টয ইনশবস্টশভন্ট দপ্রাগ্রাভ 

(SESIP) এয আিায় তক্ষও প্রতক্ষে এফাং োেশদয ই-

রাতন থাং ওভ থসূতিশি অন্তভু থতক্তয রশক্ষে াযাশদশ দভাে ৬৪০টি 

তক্ষা প্রতিষ্ঠাশন ICT Learnning Center স্থাশনয ওাজ 

িরভান যশয়শে। দদশয াতফ থও উন্নয়ন  ফিথভান তফশশ্বয 

িোশরি দভাওাশফরা এফাং আইতটি জ্ঞান মৃি ভাজ 

তফতনভ থাশেয রশক্ষে যওাতয ওশরশজ আইতটি তফলয়ও 

২৫৫টি প্রবালও দ সৃতি ওযা শয়শে। টিতিাং দওায়াতরটি 

ইভপ্রুবশভন্ট (TQI-II) ীল থও প্রওশল্পয ভাধ্যশভ তক্ষওশদয 

তেতজোর ওনশেন্ট দেশবরশভন্ট, াে থয়োয এফাং 

ট্রাফরশুটিাং এফাং এোেবান্পে আইতটি দট্রতনাং প্রদান ওযা 

শে। উক্ত প্রওশল্পয ভাধ্যশভ নফভ  দভ দশ্রতেয জন্য ৩টি 

তফলশয় ই-ম্যানুশয়র (দার্ থতফদ্যা, যায়ন এফাং ফাাংরাশদ  

তফশ্ব তযিয়) প্রেয়ন এফাং েয়টি তফলশয় ই-রাতন থাং (ইাংশযতজ, 

কতেি  তাফতফজ্ঞান এফাং দার্ থতফদ্যা, যায়ে  

জীফতফজ্ঞান) উওযে উন্নয়ন  প্রস্তুি ওযা শয়শে। 

TQI-II ইন দশওন্ডাতয এডুশওন প্রওল্প-এয আিায় 

৫১টি িাস্টায দন্টায স্কুর (ততএ)/ িাস্টায দন্টায স্কুর 

ওাভ ই-রাতন থাং দন্টায ৩১টি প্রতিষ্ঠাশন উরম্ব ম্প্রাযশেয 

ওাজ ম্পন্ন এফাং ফাওী ২০টি ততএ/ততএ ওাভ ই-

রাতন থাং দন্টাশযয ভশধ্য (আনুভুতভও ম্প্রাযে) ওাজ 

িরভান যশয়শে। এস্টাফতরশভন্ট অফ পশযন ল্যাাংগুশয়জ 

দট্রতনাং দন্টায-২ (এপএরটিত-২) প্রওশল্পয অধীশন 

বফশদতও ওভ থ-াংস্থাশনয ভাধ্যশভ দযতভশেন্প আযশে 

যওাযশও ায়িা ওযায তনতভি আন্তজথাতিও শ্রভফাজাশযয 

জন্য তফতবন্ন তফশদী বালায় (ইাংশযতজ, আযতফ, দওাতযয়ান, 

জাাতন, দেি) দক্ষিা ম্পন্ন জনফর বিতয ওযায রশক্ষে 

৩১টি Digital Language Laboratory িালু ওযা 

শয়শে। 

 

 

নাযী তক্ষা উন্নয়ন 

দভশয় তক্ষার্ীশদয জন্য উবৃতি ওভ থসূতি িালুয পশর 

প্রার্তভও  ভাধ্যতভও তক্ষায স্তশয দজন্ডায বফলম্য তফশরা 

ওশয দেশর  দভশয় তক্ষার্ীয ভশধ্য াংখ্যাাম্য অজথন 

ম্ভফ শয়শে। নাযীয ক্ষভিায়ন  আর্ থাভাতজও ওভ থওাশন্ড 

নাযীশদয অাংগ্রে বৃতিয রশক্ষে ভাধ্যতভও দর্শও 

স্দািশওািয ম থায় ম থন্ত োেী উবৃতি প্রদান, দফিন ভকুপ 

সুতফধা প্রদান, ফই ক্রশয়য জন্য আতর্ থও সুতফধা প্রদান  

াফতরও যীক্ষায় অাংগ্রশেয জন্য যীক্ষায তপ প্রদাশনয 

ব্যফস্থা ওযা শয়শে। িাোো, দভধাফী োেীশদযশও াধাযে 

দভধাবৃতি এফাং বৃতিমূরও ওাতযকতয তক্ষাবৃতিয তযভাে  

াংখ্যা উশেঔশমা্য  াশয বৃতি ওযা শয়শে। নাযীশদযশও 

ওাতযকতয তক্ষায় উৎাতি ওযা  তেতজোর ফাাংরাশদ 

কঠশন অাংগ্রে তনতিি ওযায রশক্ষে ফিথভাশন ওাতযকতয 

তক্ষা অতধদিযাধীন প্রতিষ্ঠানমূশ বতিথয দক্ষশে দভশয়শদয 

জন্য াংযতক্ষি তফদ্যভান আন াংখ্যা ১০ িাাং দওাো 

শি ২০ িাাং দওাোয় উন্নীি ওযা শয়শে। স্দািও ম থাশয় 

তক্ষার্ীশদয ায়িা  বৃতি প্রদাশনয রশক্ষে প্রধানভন্ত্রীয 

তক্ষা ায়িা  বৃতি প্রদাশনয তনতভি প্রধানভন্ত্রীয তক্ষা 

ায়িা ট্রাস্ট আইন ২০১২ জািীয় াংশদ া শয়শে। 

যওায এ রশক্ষে প্রধানভন্ত্রীয তক্ষা ায়িা ট্রাস্ট পাশন্ড 

১,০০০ দওাটি োওা ীে ভাতন প্রদান ওশযশে। এয ভাধ্যশভ 

স্দািও ম থাশয় বতিথয দক্ষশে দজন্ডায ভিা অজথন ম্ভফ 

শফ। 

স্বাস্থে  তযফায ওল্যাে উন্নয়ন ওাম থক্রভ 

ফাাংরাশদ স্বাধীনিা অজথশনয য দর্শও তফকি ৪৫ ফেশয 

স্বাস্থেঔাশি প্রভূি উন্নতি অজথন ওশযশে। ২০১৬ াশরয স্বাস্থে 

ঔাশিয অজথন আাব্যিও। এই ফেশয ভা  তশু মৃত্যেয ায 

ওাতিি ভাোয নীশি নাভাশনায ভাধ্যশভ এভতেতজ-৪ অজথন 

এফাং অন্যান্য সূিওমূ প্রিোতি ভাোয় হ্রাশয 

পরশ্রুতিশি এ দদ তফশশ্বয ভশধ্য অনন্য দৃিান্ত স্থান 

ওশযশে। যওাশযয তফশফিনায় অন্যিভ গুরুত্বপূে থ ঔাি 

তশশফ স্বাস্থে, জনাংখ্যা  পুতিঔাশি তফতবন্ন উন্নয়নমূরও 

ওাম থক্রভ গ্রশেয পশর এ ঔাশি উশেঔশমা্য  অগ্রকতি াতধি 

শয়শে। দক্টয য়াইে ওভ থসূতিয আিায় উন্নয়ন শমাকী 

 যওায এওাশর্ স্বাস্থে দক্টশযয ওর উন্নয়ন ওভ থওাশন্ড 

অাংগ্রে ওশয র্াশও তফধায় তযওল্পনা প্রেয়ন, ফাস্তফায়ন, 

মূল্যায়ন, অর্ থায়ন ওর দক্ষশেই গুেকি তযফিথন াতধি 

শয়শে। িাোো জফাফতদতিা, কতিীরিা, স্বেিা  ওর 

স্তশয ওাম থওাতযিা বৃতি দশয়শে। দক্টয য়াইে ওভ থসূতিয 

ভাধ্যশভ জনকশেয দদাযশকাোয় প্রার্তভও স্বাস্থে দফা 

দৌৌঁোশনায পশর দতযদ্র  প্রাতন্তও জনশকাষ্ঠীয যওাতয স্বাস্থে 

দফা প্রাতিয সুশমাক সৃতি শয়শে। পশর প্রজনন ায  মৃত্যে 
১৭১ 
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ায  হ্রা, কে আয়ু বৃতি নফজাি তশু  ভাতৃ-মৃত্যে ায 

হ্রাশ উশেঔশমা্য  অগ্রকতি অতজথি শয়শে। এোো, ঔাদ্য 

তনযািা ব্যফস্থায উন্নয়ন, নাযী তক্ষায প্রায ইিোতদ 

ওাযশে জনকশেয জীফনমাোয ভান উন্নি শয়শে এফাং 

প্রিোতি কে আয়ুষ্কার  দফশেশে। ইশিাভশধ্য জািীয় 

স্বাস্থেনীতি প্রেয়ন ওযা শয়শে। ২০১০ ার দর্শও ২০১৫ 

ার ম থন্ত স্বাস্থে সূিওমূশয প্রফেিা াযতে ১২.৫ এ 

দদঔাশনা শরাঃ 

 

াযতে ১২.৫  স্বাস্থে সূিওমূশয াম্প্রতিও প্রফেিা 

 

সূিওমূ তফশফিে তফলয় ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪    ২০১৫ 

স্থূর জন্ায 

(প্রতিাজাশয) 

জািীয় ১৯.২ ১৯.২ ১৮.৯ ১৯.০ ১৮.৯ ১৮.৮ 

য ১৭.১ ১৭.৪ ১৭.১ ১৮.২ ১৭.২ ১৬.৫ 

গ্রাভ ২০.১ ২০.২ ২০.০ ১৯.৩ ১৯.৪ ২০.৩ 

স্থূর মৃত্যোয 

(প্রতিাজাশয) 

জািীয় ৫.৬ ৫.৫ ৫.৩ ৫.৩ ৫.২ ৫.১ 

য ৪.৯ ৪.৮ ৪.৬ ৪.৬ ৪.১ ৪.৬ 

গ্রাভ ৫.৯ ৫.৮ ৫.৭ ৫.৬ ৫.৬ ৫.৫ 

তফফাশয কে ফয় 
পুরুল ২৩.৯ ২৩.৯ ২৩.৯ ২৪.৩ ২৪.৯ ২৫.৩ 

নাযী ১৮.৭ ১৮.৭ ১৮.৭ ১৮.৪ ১৮.৩ ১৮.৪ 

োক্তায প্রতি জনাংখ্যা ২৭৮৫     ২৮৬০     ২৮৬০       ২৮৬০ ২১২৯ ২৬২৮ 

প্রিোতি কে আয়ুওার 

(ফেশয) 

জািীয় ৬৭.৭ ৬৯.০ ৬৯.৪ ৭০.৪ ৭০.৭ ৭০.৯ 

পুরুল 

ভতরা 

৬৬.৬ 

৬৮.৮ 

৬৭.৯ 

৭০.৩ 

৬৮.২ 

৭০.৭ 

৬৮.৮ 

৭১.২ 

৬৯.১ 

৭১.৬ 

৬৯.৪ 

৭২.০ 

তশু মৃত্যোয 

(নফজািও, <১ফেয, 

প্রতি াজাশয) 

জািীয় ৩৬ ৩৫ ৩৩ ৩১ ৩০ ২৯ 

য ৩৫ ৩২ ৩১ ২৬ ২৬ ২৮ 

গ্রাভ ৩৭ ৩৬ ৩৪ ৩৪ ৩১ ২৯ 

তশূ মৃত্যোয (৫ 

ফেশযয তনশে, প্রতি 

াজাশয) 

জািীয় ৪৭ ৪৪ ৪২ ৪১ ৩৮ ৩৬ 

য ৪৪ ৩৯ ৩৭ ৩৫ ৩০ ৩২ 

গ্রাভ ৪৮ ৪৭ ৪৪ ৪৩ ৪০ ৩৯ 

ভাতৃমৃত্যে ায (%) 

জািীয় ১.৯৪ ২.০৯ ২.০৩ ১.৯৭ ১.৯৩ ১.৮১ 

য ১.৭৮ ১.৯৬ ১.৯০ ১.৪৬ ১.৮২ ১.৬২ 

গ্রাভ ২.৩০ ২.১৫ ২.১০ ২.১১ ১.৯৬ ১.৯১ 

কবথতনশযাধও ব্যফাশযয 

ায (%) 
৫৬.৭ ৫৮.৩ ৬২.২ ৬২.৪ ৬২.২ ৬২.১ 

উফ থযিায ায (ভতরা প্রতি) ২.১২ ২.১১ ২.১২ ২.১১ ২.১১ ২.১০ 

উৎঃ Report on Bangladesh Sample Vital Registration System-2015 
 

স্বাস্থে, জনাংখ্যা  পুতি দক্টয ওভ থসূতি (HPNSDP) 

৬ষ্ঠ িফাতল থও তযওল্পনা, রূওল্প ২০২১, স্বাস্থে  

জনাংখ্যা নীতি এফাং তফতবন্ন আন্তজথাতিও প্রতিশ্রূতিয 

আশরাশও স্বাস্থে  তযফায ওল্যাে ভন্ত্রোরয় “স্বাস্থে, 

জনাংখ্যা  পুতি ঔাি উন্নয়ন ওভ থসূতি (HPNSDP )” 

ীল থও তৃিীয় দক্টয ওভ থসূতি গ্রে  ফাস্তফায়ন ওযশে। 

২০১৬-১৭ অর্ থফেশযয াংশাতধি ফাতল থও উন্নয়ন ওভ থসূতিশি 

HPNSDP  দপ্রাগ্রাশভয আিাধীন ৩২টি 

অাশযনার প্ল্োশনয  অনুকূশর দভাে ফযাদ্দ 

২,০৩২ .৩৬ দওাটি োওা মায ভশধ্য দপব্রুয়াতয, ২০১৭ 

ম থন্ত ব্যয় শয়শে ১,৬৪৪ ৬৬.  দওাটি োওা (ফযাশদ্দয 

৮০. .৯২ %)। 

এই ওভ থসূতিয মূর রক্ষে শরা-জনকশেয তফশল ওশয 

ভতরা, তশু  সুতফধাফতিিশদয স্বাস্থে, তযফায তযওল্পনা 

 পুতি দফা প্রাতিয িাতদা বৃতি, ওাম থওয দফা প্রাতি 

জরবে ওযা এফাং স্বাস্থে, তযফায তযওল্পনা  পুতি 

দফা মূশয শফ থািভ ব্যফায তনতিি ওযায ভাধ্যশভ 

জনাংখ্যা বৃতিয ায হ্রা, দযাশকয প্রাদুব থাফ  মৃত্যোয হ্রা 

এফাং পুতিভান বৃতি ওযা। HPNSDPওভ থসূতিয আিায় 

ব্যফস্থানা  াাংকঠতনও াভথ্যথ বৃতিয রশক্ষে দম ভস্ত 

ওাম থক্রভ গ্রে ওযা শয়শে, িায ভশধ্য যশয়শে াংগ্র 

ব্যফস্থানা, আতর্ থও ব্যফস্থানা, িথ্য ব্যফস্থানা, 

ভানফম্পদ উন্নয়ন, তযফীক্ষে  মূল্যায়ন, কশফলো 

ওাম থক্রভ এফাং স্বাস্থে, জনাংখ্যা  পুতি ঔাশিয অফওাঠাশভা 

তনভ থাে  উন্নয়নমূরও ওভ থওান্ড ইিোতদ। 

জািীয় ৭ভ িফাতল থও তযওল্পনা, রূওল্প ২০২১, “স্বাস্থে, 

পুতি  জনাংখ্যা তফলয়ও (Health Nutrition & 

Population) জািীয় নীতিভারা এফাং HNP াংক্রান্ত 

তফতবন্ন দওৌশরয (Strategy) আশরাশও স্বাস্থে  তযফায 

ওল্যাে ভন্ত্রোরশয়য উশদ্যাশক ২০১৭-২০২২ দভয়াশদ “স্বাস্থে, 
১৭২ 
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জনাংখ্যা  পুতিঔাি ওভ থসূতি (HPNSP)” ীল থও ৪র্ থ 

দক্টয ওভ থসূতি গ্রশেয প্রতক্রয়া িরশে। স্রাব্দ উন্নয়ন 

রক্ষেভাো (MDG) দর্শও দেওই উন্নয়ন রক্ষেভাো 

(SDG) রূান্তশযয ক্রাতন্তওাশর আন্ন ৪র্ থ দক্টয ওভ থসূতিটি 

শুরু শফ। স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষেভাো (MDG) এয প্রধান 

দপাওা তের স্বাস্থেঔাি াংক্রান্ত তনতদ থি রক্ষেভাো অজথন। 

অযতদশও এ ঔাশিয বৃিয রক্ষেভাো অজথনশও তযশফিন 

ওশযই দেওই উন্নয়ন রক্ষেভাো (SDG) প্রেয়ন ওযা 

শয়শে, মা ২০৩০ াশরয ভশধ্য অতজথি শফ।       

ওতভউতনটি তিতনও  

ফাাংরাশদশয স্বাস্থে ব্যফস্থা তফতবন্ন যওাতয  দফযওাতয 

প্রতিষ্ঠাশনয ভাধ্যশভ স্বাস্থেশফা প্রদান ওশয র্াশও। 

ওতভউতনটি তিতনওমূ ফ থতনে ম থাশয় যওাতয  স্থানীয় 

জনকশেয প্রিেক্ষ ব্যফস্থানায় তযিাতরি মা ভা  তশু 

মৃত্যেয ায ওাতিি ভাোয তনশি নাভাশনায দক্ষশে তফশল  

ভূতভওা দযশঔশে। এওটি তনতদ থি দওন্দ্র দর্শও ‘অিোফশ্যওীয় 

দফা প্যাশওজ’ এয ভাধ্যশভ ভতিি স্বাস্থে  তযফায 

তযওল্পনা দফা গ্রাভীে জনকশেয দদাযশকাোয় দৌৌঁশে দদয়ায 

রশক্ষে ১৯৯৮ াশর গ্রাভ/য়াে থ ম থাশয় ‘ওতভউতনটি তিতনও’ 

স্থাশনয উশদ্যাক গ্রে ওযা য়। এ রশক্ষে  ১৯৯৯-২০০১ 

দভয়াশদ ১০,৭২৩ টি ওতভউতনটি তিতনও তনতভ থি য় এফাং 

প্রায় ৮,০০০টি িালু ওযা য়। তওন্তু ২০০১-২০০৮ দভয়াশদ 

ওতভউতনটি তিতনও শি দফাদান ওাম থক্রভ ফন্ধ র্াশও। 

২০০৯ াশর ওতভউতনটি তিতনও পুনশযাজ্জীতফিওযশেয 

রশক্ষে ৫ ফেয দভয়াতদ (২০০৯-২০১৪) „Revitalization 

of Community Health Care Initiative in 

Bangladesh‟ (ওতভউতনটি তিতনও প্রওল্প) ীল থও প্রওল্প 

গ্রে ওযা য়। প্রওশল্পয আিায় ১৩,৫০০টি ওতভউতনটি 

তিতনও প্রতিষ্ঠায তিান্ত গৃীি য়। যফিীশি াফ থিে 

দজরা, াে  িযািশরয জন্য অতিতযক্ত ৩৬১টি  দভাে 

১৩,৮৬১টি ওতভউতনটি তিতনও প্রতিষ্ঠায রক্ষেভাো 

পুনঃতনধ থাযে ওযা য়। প্রওশল্পয দভয়াদ ওাশর ১৩,৩৫২টি 

ওতভউতনটি তিতনও প্রতিষ্ঠা ওযা য়। অফতি ৫০৯টি 

ওতভউতনটি তিতনশওয ভশধ্য জাইওায অর্ থায়শন ৩০০টি 

ওতভউতনটি তিতনও তনভ থাোধীন আশে। ফিথভাশন দদশ য়াে থ 

ম থাশয় ফফাওাযী ওভ-দফী ৬,০০০ জনশকাষ্ঠীয জন্য 

দভাে ১৩,২৩৬ টি ওতভউতনটি তিতনও িালু আশে, মায 

ভাধ্যশভ ফেশয ৬৬,৬০০ রক্ষ োওায অতধও মূশল্যয ৩০ 

ধযশনয লধ যফযা ওযা য়। ওতভউতনটি তিতনওগুশরা 

ফতঃতফবাকীয় তিতওৎা দফা োো স্বাস্থে তক্ষা, পুতি 

দফা  পুতি উাদান যফযা, উচ্চিয ম থাশয় দযপাশযর 

দফা প্রদান ওশয র্াশও। প্রতিষ্ঠানমূ তনয়তভিবাশফ 

ইন্টাযশনশেয ভাধ্যশভ তফতবন্ন িথ্য স্বাস্থে অতধদিশয দপ্রযে 

ওশয। 

প্রার্তভও স্বাস্থেশফা 

ভাঠ ম থাশয় অফতস্থি তফতবন্ন ধযশনয স্বাস্থে দফা প্রতিষ্ঠান  

ওভ থসূতিয ভাধ্যশভ তৃেমূর ম থাশয়য জনাধাযেশও তফনামূশল্য 

তিতওৎা দফা প্রদাশন ফাাংরাশদ অবাফনীয় াপল্য অজথন 

ওশযশে। েী অিশর দক্ষ ভাঠওভী  দস্বোশফীয ভাধ্যশভ 

োয়তযয়া, ম্যাশরতযয়া, পাইশরতযয়া, ওারাজ্বয, মক্ষা, 

কুষ্ঠতনয়ন্ত্রে, তবোতভন‘এ’ অবাফ জতনি অন্ধত্ব দূযীওযে, 

কৃতভনাও শৄধ তফিযে  টিওাদান ইিোতদ ওভ থসুতি 

দজাযদায ওযা শয়শে। এ ওর ওভ থসূতি পর ফাস্তফায়শনয 

ভাধ্যশভ ভাতৃ মৃত্যে  তশু মৃত্যেয ায এফাং তফতবন্ন দযাশকয 

প্রাদুব থাফ হ্রা দশয়শে এফাং কে আয়ু বৃতি দশয়শে। এয 

সুদূযপ্রাযী পরাপর তশশফ অর্ থননতিও ওাম থাফরীশি 

জনকশনয অাংগ্রে বৃতি াশফ এফাং অর্ থনীতিশি উৎাদন 

বৃতি াশফ। ফিথভাশন দদশ Dengue, Swine Flu এফাং 

SARSদযাকগুশরা দক্ষিায াশর্ তনয়ন্ত্রে ওযা ম্ভফ শে। 

DOTS ওাম থক্রশভয ভাধ্যশভ Smear Positive পৄপৄশয 

মক্ষা দযাক তনে থশয়য ায প্রায় িওযা ১০০ বাশক উন্নীি 

ওযা ম্ভফ শয়শে। াাাত এ দযাশকয ম্পূে থ আশযাশ্য য 

ায ৯২ িাাং অতজথি শয়শে। এোো Child Health 

Programme, School Health Programme, 

Adoloscent Health Programme, ক্ষুশদ োক্তায 

ওাম থক্রভ ইিোতদয ভাধ্যশভ তশু  তওশায-তওশাযীশদয 

প্রার্তভও স্বাস্থে দফা প্রদান  স্বাস্থে ভস্যা ম্পশওথ 

শিিন ওশয দিারা শে। 

ম্প্রাতযি টিওাদান ওভ থসূতি (ইতআই) 

প্রার্তভও স্বাস্থেশফা তনতিি ওযশি যওায HPNSDP 

ওভ থসূতিয আিায় ইতআই ওভ থসূতিয ভাধ্যশভ তশুশদযশও 

দযাকমুক্ত যাঔায ওাম থক্রভ অব্যাি দযশঔশে। টিওায ভাধ্যশভ 

দমফ দযাক প্রতিশযাধ ওযা মায়, িা প্রতিশযাধ ওশয দদশও 

দযাকমুক্ত ওযায রশক্ষে ইতআই ওভ থসূতি তযিাতরি শে। 

ফিথভাশন তেশর্তযয়া, হুতাংওাত, ধনুিাংওায, দাতর, 

াভ, মক্ষা  দাোইটি-তফ তশভাতপরা ইনফ্লুশয়িা-তফ, 

তনউশভাক্কার তনউশভাতনয়া, রুশফরা দযাক প্রতিশযাধ ওযায 

জন্য টিওা প্রদান ওযা শে। ইশিাভশধ্য তফশ্ব স্বাস্থে াংস্থা 

ওতৃথও ফাাংরাশদশও দাতর মুক্ত দদ তশশফ দখালো 

ওযা শয়শে। াযতে ১২.৬ এ ফেযয়াযী ইতআই ওবাশযজ 

এয আিায় টিওা প্রাতিয িথ্য দদয়া শরাঃ 

                                          

াযতে ১২.৬  ইতআই এয আিায় টিওাপ্রাতিয ায ১৭৩ 
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ফেয তফততজ 

(%) 

ততে-১ 

(%)   

ততে-২ 

(%) 

ততে-৩ 

(%) 

দন্টা-১ 

(%)   

দন্টা-২ 

(%) 

দন্টা-৩ 

(%) 

াভ (%) ওর টিওা (%) 

২০১১ ৯৯ ৯৯ ৯৭.৭ ৯৫.১ ৯৯ ৯৭.৬ ৯০ ৮৮.৫ ৮২.৯ 

২০১২ ৯৯ ৯৯ ৯৭.৭ ৯৫.১ ৯৯ ৯৭.৬ ৯০ ৮৮.৫ ৮২.৯ 

২০১৩ ৯৫ ৯৫ ৯৪ ৯২ ৯১ ৯৩ ৯২ ৮৬ ৮১ 

২০১৪ ৯৯.২ ৯৫.১ ৯৪.২ ৯৪ ৯১ ৯৩ ৯৩ ৮৬.৬ ৮১.৬ 

২০১৫ ৯৯.২ ৯৪ ৯৫.১ ৯২.৭ ৯২.৬ ৯৩.৩ ৯৩ ৮৬.৬ ৮১.৬ 

২০১৬ ৯৯.৩ ৯৫.৮ ৯৪.৭ ৯৪.১ ৯৪ ৯৪.৭ ৯৪.১ ৯১.৭ ৮৬.৫ 
উৎঃ Bangladesh EPI CES ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ,২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ 

 

ভাতৃ  তশু স্বাস্থে দফা 

জািীয় ম থাশয় ভা  তশু স্বাস্থেশও তফশল গুরুত্ব প্রদান 

ওশয তফতবন্ন ওাম থক্রভ গ্রে ওযা শয়শে। মায ভশধ্য জরুতয 

প্রসূতি দফা িালু, তএতফএশদয প্রতক্ষে, তযফায 

তযওল্পনা দফা ম্প্রাযে, তনযাদ এভআয দফা, 

দফযওাতয ঔাশিয প্রাশয উৎা প্রদান, প্রাতিষ্ঠাতনও প্রফ 

দফা গ্রশে উৎা প্রদান, ভাতৃস্বাস্থে বাউিায স্কীভ এয 

প্রফিথন, াতব থওোর এফাং দেস্ট ওোন্পায এয আকাভ 

নাক্তওযে ইিোতদ উশেঔশমা্য । ভা  তশুশদয স্বাস্থে 

দফা প্রদানওাযী তিতওৎও, তযফাযওল্যাে তযদত থওা  

অন্যান্য ভাঠওভীশদয দক্ষিা বৃতিয জন্য তফতবন্ন প্রওায 

প্রতক্ষে ওাম থক্রভ ফাস্তফাতয়ি শে। াযা দদশ ৬৪টি 

দজরায ভশধ্য ৪১টি দজরায় যওায তফতবন্ন দািা াংস্থায 

ায়িায় ব্যাও আওাশয ভাতৃ, তশু  নফজািও স্বাস্থে 

দফা ওভ থসূতি (MNCH) ফাস্তফায়ন ওযশে। জরুতয প্রসূতি 

দফা প্রদাশনয রশক্ষে যওায ইউতনশশপয ায়িায় 

দদশয প্রতিটি দজরায় Emergency Obstretic Care 

(EmOC) িালু ওশযশে। ফিথভাশন দদশয ওর দভতেশওর 

ওশরজ াািার, ৫৯টি দজরা াািার, ৩টি াধাযে 

াািার,  ১৩২টি উশজরা স্বাস্থে ওভশপ্ল্ি এফাং ৬৩টি 

ভা  তশু ওল্যাে দওশন্দ্র Comprehensive 

Emergency Obstretic Care (CEmOC) এফাং 

অফতি উশজরা স্বাস্থে ওভশপ্ল্শি Basic Emergency 

Obstretic Care (BEOC) দফা িালু আশে। EmOC 

দফা ম্প্রাযশেয পশর ভাতৃমৃত্যেয ায দভাে প্রশফয ০.১৭ 

িাাং এফাং নফজািও মৃত্যেয ায দভাে জীতফি জশন্য 

ায ২.৮ িাাংশ দনশভ এশশে। দূক থভ  প্রাতন্তও এরাওায 

কব থফিী ভতরাশদয প্রফ পূফ থ, প্রফওারীন  প্রশফািয 

দফা প্রদান তনতিি ওযায রশক্ষে ওতভউতনটি দফজে তস্করে 

ফার্ থ এশেনশেন্ট (তএতফএ) এফাং তভেয়াইপশদয 

স্বল্পওারীে প্রতক্ষে প্রদান ওযা শয়শে এফাং িাশদয ভাধ্যশভ  

ওাতিি পর রাব ওযা শে। এ ম থন্ত দভাে ১১,৫৪৪ জন 

ভাঠম থাশয়য স্বাস্থে ওভীশদয তএতফএ প্রতক্ষে  প্রদান ওযা 

শয়শে। ইশিাভশধ্য তিন ফেয দভয়াতদ তভেয়াইপাতয দওা থ 

িালু ওযা শয়শে এফাং প্রায় ৩,০০০ তভেয়াইপাতযয দ 

সৃতি ওযা শয়শে। 

পুতি দফা 

াযাশদশ তৃেমূর ম থাশয় পুতি দফা ওাম থক্রভ ফাস্তফায়শনয 

তনতভি ফাস্তফাতয়ি স্বাস্থে, জনাংখ্যা  পুতিঔাি উন্নয়ন 

ওভ থসূতি (HPNSDP) এয আিায় ২০১১-২০১৬ দভয়াশদ 

“ন্যানার তনউতট্রন াতব থশ (এনএনএ)” ীল থও এওটি 

অাশযনার প্ল্োন স্বাস্থে অতধদিয ওতৃথও ফাস্তফাতয়ি 

শয়শে। এই ওভ থসূতিয মূর রক্ষে তের অপুতিজতনি ঝৌঁতওপূে থ 

জনশকাতষ্ঠয ভাশঝ আদৄতনও  তফজ্ঞানম্মি িতিশি পুতি 

দফা প্রদান, বদতও পুতি আযশেয াাাত ব্যতক্তকি 

তযিম থা, ঔাদ্যাবা তযফিথন  পুতি মৃ ি জীফনপ্রোরী 

প্রফিথশনয  জন্য শিিনিা কশে দিারা এফাং অপুতি 

প্রতিশযাধ  তনয়ন্ত্রশেয ভাধ্যশভ তশু  ভাতৃমৃত্যে ায 

ওভাশনা। দদশয ওর দজরা াািার, দভতেশওর ওশরজ 

াািার এফাং উশজরা স্বাস্থে ওভশপ্ল্শি Severe 

Acute Malnutrition (SAM) ব্যফস্থানা উন্নি ওযা 

শয়শে। দজরা দয  উশজরা াািাশর ২০০টি SAM 

Unit স্থান ওযা শয়শে। তৃেমূর ম থাশয় তশুয অপুতিশযাধ 

ওযায জন্য দজরা দয  উশজরা াািাশর ৩৯৫টি 

Integrated Management of Childhood Illness 

Programme (IMCI) এফাং পুতি ওে থায স্থান ওযা 

শয়শে। অন্যান্য ভন্ত্রোরয়,  তফবাক  এনতজ মূশয 

াশর্ ভিশয়য ভাধ্যশভ এনএনএ শযয ফতস্ত এফাং 

গ্রাশভয দূক থভ এরাওা াযাশদশ িাশদয ওাম থক্রভ 

তযিারনা ওযশে। জনকশেয আিযে তযফিথশন 

প্রিাযোমূরও  তক্ষামূরও ওাম থক্রভ মর্া তশুয ঔাফায  

পুতি তফলয়ও টিতব স্পে, ভাতিতভতেয়া, উশজরায় 

তফরশফাে থ স্থান, দযতে স্পে ইিোতদ ম্পাদন ওযা 

শয়শে। 

জািীয় পুতি নীতি ভতন্ত্রবা ওতৃথও অনুশভাতদি, দকশজে 

আওাশয প্রওাতি এফাং আনুষ্ঠাতনওবাশফ াংতিি ওরশও 

অফতিওযে ওযা শয়শে। মৄশকাশমাকী তফএভএ এোক্ট 

১৭৪ 
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জািীয় াংদ ওতৃথও অনুশভাদন এফাং তফতফএপ এয ভাধ্যশভ 

১,৯০০ োক্তায এফাং ১,১১০ জন না থশও প্রতক্ষে প্রদান 

ওযা শয়শে। তনযাদ ঔাদ্য আইন  দবাজে দিশর 

তবোতভন-এ মৃিওযে আইন জািীয় াংদ ওতৃথও 

অনুশভাতদি শয়শে। জািীয় ঔাদ্য তনব থয োশয়োযী 

কাইেরাইন প্রেয়ন চূোন্ত ম থাশয় যশয়শে। ঔাশদ্যয ভান 

তনে থশয়য জন্য জািীয় ঔাদ্য তনযািা কশফলোকায বিতয ওযা 

শয়শে। অপুতিয খােতি  তনযাভয় দওৌর প্রেয়ন  ওযা 

শয়শে। পুতি দক্টশয অতজথি সূিওমূশয অগ্রকতি াযতে 

১২.৭ এ দদঔাশনা শরাঃ 

 

াযতে ১২.৭  ফাাংরাশদশ পুতি তযতস্থতি 

 

সূিও ২০০৭  

(%) 

২০১১  

(%) 

২০১৪  

(%) 

রক্ষেভাো 

২০১৬ 

(%) 

ভন্তব্য 

স্বল্প জশনয তশু (০-৫৯ ভা) ৪১.০ ৩৬.৪ ৩২.৬ ৩৩% অতজথি 

ঔফ থাকৃতি (স্টাতন্টাং) তশু (০-৫৯ ভা) ৪৩.২   ৩৮% অতজথি 

কৃওায় (য়াটিাং) তশু (০-৫৯ ভা) ১৭.৪   - িরভান 

জন্ওারীন ওভ জশনয তশু - - ২৩** ১২% িরভান 

জশন্য ১ খন্টায ভশধ্য ভাশয়য দুধ ঔায়াশনায 

ায 

৪৩ ৪৭.১ ৫৭ - িরভান 

কবফ থিী যক্তস্বল্পিায ায - - - এও-তৃিীয়া 

হ্রা 

িরভান 

তওশাযীয যক্তস্বল্পিায ায - - - িরভান 

তশুয যক্তস্বল্পিায ায - - - িরভান 

যািওানা দযাশকয ায - - ০.২ <১% অতজথি 

গৃস্থরী ম থাশয় আশয়াতেন মৄক্ত রফন 

ব্যফাশযয ায 

- ৮২ - এও-তৃিীয়া 

হ্রা 

িরভান 

তশুশদয শুদৄভাে ভাশয়য দুধ ঔায়াশনায ায ৪৩ ৬৪ ৫৫ ৫০% অতজথি 

তশুশদয তযপূযও ঔাফায গ্রশেয ায ৭৪ ৬৭ ৬৯.৭ ৬৫% অতজথি 

কবফ থিী ভাশয়শদয ফােতি ঔাফাশযয ায - - - ৭৫% িরভান 

তবোতভন-এ ওোসুর ঔায়াশনায ায (৬-

৫৯ ভা) 

৮৮ ৬০ ৯২* ৯০% অতজথি 

 

সূেঃ স্বাস্থে  তযফায ওল্যাে ভন্ত্রোরয় 

 

স্বাস্থেফীভা 

স্বাস্থে ঔাশি তফওল্প অর্ থায়শনয সুশমাক সৃতি, ভাশজয দতযদ্র 

জনশকাতষ্ঠয জন্য উন্নি স্বাস্থে দফা গ্রশে আতর্ থও 

প্রতিফন্ধওিা দূযীওযে এফাং স্বাস্থে ঔাশি দক্ষিা অজথন  

স্বেিা বৃতিয রশক্ষে জািীয় স্বাস্থে নীতি ২০১১ এফাং স্বাস্থে, 

জনাংখ্যা  পুতি দক্টয উন্নয়ন ওভ থসূতিয াশর্ াভিস্য 

দযশঔ ২০৩২ াশরয ভশধ্য াফ থজনীন স্বাস্থে দফা 

(Universal Health Coverage-UHC) অজথশনয রশক্ষে 

স্বাস্থে দফা অর্ থায়ন দওৌর (২০১২-২০৩২) প্রেয়ন ওযা 

শয়শে। এশক্ষশে তফওল্প অর্ থায়ন িতি তশশফ 

দাতযদ্রেীভায তনশি ফফাওাযী তযফাযমূশও তফনামূশল্য 

স্বাস্থে দফা প্রদাশনয রশক্ষে োিাইর দজরায তিনটি 

উশজরায় 'স্বাস্থে সুযক্ষা ওভ থসূতি (SSK)' নাশভ এওটি 

াইরে প্রওল্প শুরু শয়শে। াইরশেয ভাধ্যশভ দাতযদ্রে 

ীভায তনশি অফস্থানওাযী জনকেশও স্বাস্থে ওাে থ প্রদাশনয 

ভাধ্যশভ তফনামূশল্য উশজরা ম থাশয় ৫০টি দযাশকয 

আন্ত:তফবাকীয় তিতওৎা দফা প্রদান ওযা শফ। এোো, 

জািীয় স্বাস্থে নীতি ২০১১ এয রক্ষেমূ অজথশনয জন্য 

অন্যিভ এওটি ওভ থশওৌর শরা দদশয দতযদ্র জনশকাষ্ঠী 

ওর দশ্রতেয জনকেশও ম থায়ক্রশভ স্বাস্থে ফীভা ওভ থসূতিয 

আিায় আনা। াভাতজও স্বাস্থেফীভা িালুয ভাধ্যশভ 

াফ থজনীন স্বাস্থে দফা তনতিি ওযায জন্য স্বাস্থে সুযক্ষা 

আইন ২০১৫ (Health Protection Act 2015) এয 

ঔো প্রেয়ন ওযা শয়শে। 

স্বাস্থে িথ্য ব্যফস্থা এফাং ই-দরর্ ওভ থসূতি 

স্বাস্থে ঔাশি িথ্য প্রমৄতক্তয পর ব্যফাশয স্বাস্থে  তযফায 

ওল্যাে ভন্ত্রোরয় তফশশ্বয দৃতি আওল থে ওশযশে। ওতভউতনটি 

তিতনও এফাং অন্যন্য তৃেমূর ম থাশয়য ওভীশদয ল্যাে 

এফাং এন্ড্রশয়ে ট্যাফশরে প্রদান ওযা শয়শে। প্রতিটি কব থফিী 

ভা এফাং ৫ ফেশযয তনশি তশুশদয িথ্য িাতরওাভুক্ত ওযায 

ওাম থক্রভ এতকশয় িরশে। প্রতিটি নাকতযওশও এওটি অতবন্ন 

„Health Identifier Code‟ প্রদান ওযা শে মা জািীয় 
১৭৫ 
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তযিয়শেয োো দফজ এয াশর্ াংমৄক্ত ওশয স্থায়ী স্বাস্থে 

তফফযেী বিতযয পেয়োয তেজাইশন ব্যফায ওযা শফ। 

জািীয় ই-দরর্ তরত এফাং েোশেজীয ঔো চূোন্ত ওযা 

শয়শে। দভতেশওর  দেন্টার ওশরজমূশ বতিথ ওাম থক্রভ, 

স্বাস্থে ঔাশি ভানফম্পদ ব্যফস্থানা ওাম থক্রভ, োক্তাযশদয 

ছুটি  দেপুশেন াংক্রান্ত ওাম থক্রভ, ওর ধযশেয প্রতক্ষে 

 উচ্চ তক্ষা ব্যফস্থানা তেতজোর ওযা শয়শে। দভতশন 

আঙ্গুশরয ো এয ভাধ্যশভ াতজযা তনতিিওযে 

তেতজোর অতপ ব্যফস্থানা প্রফিথন ওযা শয়শে। দদশয 

দজরা  উশজরা ম থাশয় প্রতিটি যওাতয াািাশর 

দভাফাইর দপাশন স্বাস্থে দফা প্রদান ওযা শে। প্রায় ৮০০ 

যওাতয াািাশর SMS এয ভাধ্যশভ গ্রাও অতবশমাক 

প্রদান ফা স্বাস্থে দফা যাভ থ গ্রে ওযশি াশযন।  ৪২টি 

াািার দর্শও উন্নি দেতরশভতেতন দফা প্রদান ওযা 

শে। স্বাস্থে দফা তফলশয় নাকতযওশদয অনরাইশন 

অতবশমাক/ভিাভি  প্রদাশনয ব্যফস্থা গ্রে ওযা শয়শে। 

স্বাস্থে ফািায়ন নাশভ এওটি াফ থক্ষতেও ওর দন্টায িালু 

ওযা শয়শে। দেতরশভতেতন দফায াাাত “Skype 

Based Teleconsultation” িালু শয়শে। 

তযফায তযওল্পনা দফা  প্রজনন স্বাস্থে ওভ থসূতি 

ফাাংরাশদশয আর্ থ াভাতজও অফস্থা এফাং তক্ষায ায 

তফশফিনায় তযফায তযওল্পনা ওভ থসূতি উশেঔশমা্য  াপল্য 

অজথন ওশযশে। দভাে প্রজনন ায (TFR) ২.৭ দর্শও ২.৩ এ 

নাতভশয় আনা শয়শে এফাং জন্ তনয়ন্ত্রে িতি 

ব্যফাযওাযীয ায দফশেশে। এই াপল্য অব্যাি যাঔায 

জন্য International Conference on Population and 

Development (ICPD) এফাং স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষেভাোয 

আশরাশও ফাাংরাশদ যওায „জনাংখ্যা নীতি‟ প্রেয়ন 

ওশযশে। ২০২২ াশরয পূশফ থ প্রতিস্থানশমা্য  জন উফ থযিা 

তনতিি ওযা যওাশযয মূর রক্ষে এফাং এ রক্ষে অজথশনয 

জন্য ফিথভাশনয দভাে প্রজনন ায ২.৩ দর্শও ২.০০ এ 

নাতভশয় আনায জন্য তফতবন্ন ওভ থসূতি াশি দনয়া শয়শে, 

মায অন্যিভ র তযফায তযওল্পনা িতি গ্রীিায ায 

৬২.৪ িাাং দর্শও ৭৫ িাাংশ উন্নীি ওযা। অন্যান্য 

দশক্ষগুশরায ভশধ্য স্ায়ী  দীখ থশভয়াতদ িতিগ্রীিা 

ফাোশনা, ফাল্যতফফা দযাধ এফাং দদযীশি প্রর্ভ ন্তান গ্রশে 

উদ্বুি ওযা ইিোতদ উশেঔশমা্য । ফাাংরাশদশয তফফাতি 

ভতরাশদয ভশধ্য জন্ প্রতিশযাধও াভগ্রী ব্যফাশযয ায 

উশেঔশমা্য  তযভাশে দফশেশে (১৯৭৫ াশর ৮% দর্শও 

২০১৪ াশর ৬২%)। িশফ স্থায়ী  দীখ থশভয়াতদ িতি 

ব্যফাশযয ায এঔন ওভ (৮%)। এইিতএনএতেত 

ওভ থসূতিয রক্ষেভাো াভতগ্রওবাশফ জন্প্রতিশযাধও াভগ্রী 

ব্যফায ৭২ িাাংশ উন্নীি ওযা। তযফায তযওল্পনা 

অতধদিশযয আিাধীন ৯টি ইউতনে এফাং স্বাস্থে, জনাংখ্যা 

 পুতি দক্টশযয ৭টি অাশযনার প্ল্োশনয ভাধ্যশভ 

তনধ থাতযি রক্ষেভাোয প্রায় ৭০ িাাং অতজথি শয়শে। 

ফিথভাশন এভতএইিটিআই আতজভপুয, এভএপটিত 

দভাাম্মদপুয এফাং ৭০টি ভা  তশু ওল্যাে দওশন্দ্র EOC 

দফা প্রদান ওযা শে। অদ্যাফতধ ৩২৩ জন তিতওৎওশও 

এও ফেয দভয়াতদ এফাং ৬৯২ জন তযফায ওল্যাে 

তযদত থওাশও ৬ ভা ব্যাী টি ব্যফস্থানা  নাত থাং 

দওয়াশযয উয প্রতক্ষে দদয়া শয়শে। ইউতনয়ন ম থাশয় 

ওভ থযি ১,৭৯৪ জন তযফায ওল্যাে তযদত থওাশদয ধােী 

তফদ্যায় দক্ষিা বৃতিয জন্য প্রতক্ষে দদয়া শয়শে এফাং 

ফিথভাশন আয ৮০ জন প্রতক্ষোধীন যশয়শে। তৃেমূর ম থাশয় 

ওাজ ওযায জন্য ৯,৯৬৭ জনশও তযফায ওল্যাে ওাযী 

 ভতরা স্বাস্থে ওাযীশও তএতফএ প্রতক্ষে প্রদান ওযা 

শয়শে। তিতওৎও  তযফায ওল্যাে তযদত থওাশদয 

এভআয  কব থাি যফিী দফায য প্রতক্ষে প্রদান 

ওযা শে, মা ভাতৃ মৃত্যে  অতনযাদ কব থাি ওভাশনাশি 

উশেঔশমা্য  অফদান যাঔশে। ভাঠ ম থাশয় তযফায ওল্যাে 

ওাযীকে ইতআই  এনআইতে ওভ থসূতিশি তক্রয়বাশফ 

অাংগ্রশেয ভাধ্যশভ তশু মৃত্যে দযাশধ গুরুত্বপূে থ ভূতভওা 

যাঔশে।   

শযয ফতস্ত এরাওা, িযাির, দুক থভ এরাওা, অনগ্রয েী 

অির  াে এরাওায় তযফায তযওল্পনা ওাম থক্রভ 

দজাযদায ওযায জন্য এরাওাতবতিও ওভ থশওৌর প্রেয়ন 

ওশয তযফায তযওল্পনা ওাম থক্রভ ফাস্তফায়ন ওযা শে। 

ফিথভাশন জািীয় ম থাশয় এভতএইিটিআই আতজভপুয, 

এভএপটিত দভাাম্মদপুয এফাং দজরা ম থাশয় ৭০টি ভা  

তশু ওল্যাে দওন্দ্র, উশজরা ম থাশয় ৪২৭টি উশজরা স্বাস্থে 

ওভশপ্ল্শিয MCH-FP ইউতনে, ৩,২৯৪টি ইউতনয়ন স্বাস্থে 

 তযফায ওল্যাে দওন্দ্র, ১২,৫৭৭টি ওতভউতনটি তিতনও, 

এফাং প্রতিভাশ াংকঠিি প্রায় ৩০,০০০ স্যাশেরাইে 

তিতনশওয ভাধ্যশভ ভা, তশু, প্রজনন স্বাস্থে  তযফায 

তযওল্পনা দফা দদয়া শে। িাোো, স্থানীয় ফাস্তফিায 

তনতযশঔ ১২টি উশজরায় এফাং ২৪টি ইউতনয়ন দদব্যাী 

ফ থশভাে ৯৬টি ভা  তশু ওল্যাে দওন্দ্র যশয়শে। এ ওর 

দফা দওন্দ্র শি তফনামূশল্য ২৪/৭ জরুতয প্রসূতি দফা, 

তযফায তযওল্পনা, ভা  তশু স্বাস্থে দফা প্রদান ওযা য়। 

জরুতয প্রসূতিশফা প্রজনন স্বাস্থে দফাশও জনকশেয 

দদাযশকাোয় দৌৌঁশে দদয়ায রশক্ষে ফিথভান যওায স্থানীয় 

জনকশেয িাতদায আশরাশও ইউতনয়ন ম থাশয় আয নত্যন 

৮৯টি ভা  তশু ওল্যাে দওন্দ্র (MCWCs) তনভ থাে 
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ওশযশে। ভা  তশু স্বাস্থে দফায ওাম থক্রশভয সুষ্ঠু 

ব্যফস্থানায তনতভি দদশয ওর দজরায় তযফায 

তযওল্পনা অতপ বফন তনভ থাে ফাস্তফায়নাধীন যশয়শে। ভাি থ, 

২০১৭ ম থন্ত দদশয ৮টি দজরায় দজরা তযফায তযওল্পনা 

অতপ বফন তনভ থাে ম্পন্ন শয়শে এফাং আন্ন ৪র্ থ স্বাস্থে, 

পুতি  জনাংখ্যা দক্টয ওভ থসূতিশি (২০১৭-২০২২) 

অফতি ওর দজরায় দজরা তযফায তযওল্পনা অতপ 

বফন তনভ থাে ম্পন্ন ওযায তযওল্পনা গ্রে ওযা শয়শে। 

দফযওাতয স্বাস্থে ঔাি 

দফযওাতয ঔািশও উৎা প্রদাশনয রশক্ষে যওায আতর্ থও 

অনুদান তফতবন্ন সুশমাক-সুতফধা প্রদান ওযশে। দফযওাতয 

ঔাশি তনফতন্ধি াািার, তিতনও  োয়াকনতস্টও 

দন্টাশযয ভাধ্যশভ স্বাস্থে দফা ওাম থক্রভ অব্যাি যশয়শে। 

স্বাস্থে দফায দক্ষশে এনতজয ভূতভওা উশেঔশমা্য । স্বাস্থে, 

পুতি  জনাংখ্যা ওভ থসূতিয আিায় এইিআইতব/এইে, 

পুতি এফাং অন্যান্য ওাম থক্রভ ফাস্তফায়শন দফ তওছু এনতজ 

ম্পৃক্ত যশয়শে। স্বাস্থে ঔাশি াফতরও প্রাইশবে াে থনাযী 

(ততত) এয আিায় তফতনশয়াশকয সুশমাক সৃতি ওযা 

শয়শে। ফিথভাশন, ততত-য আিায় দদশয দুটি যওাতয 

াািাশর (িট্টগ্রাভ দভতেশওর ওশরজ াািার এফাং 

ন্যানার ইনতস্টটিউে অফ তওেনী তেতজ এন্ড ইউশযারতজ) 

তওেনী োয়ারাইত দন্টায এয ওাম থক্রভ আদৄতনওীওযে  

ম্প্রাযশেয ওাজ িরশে।   

স্বাস্থে তক্ষা 

দভধাফী োেোেীশদয তিতওৎাতফজ্ঞাশন উন্নি তক্ষা রাশবয 

সুশমাক ম্প্রাযশেয প্রশিিা অব্যাি যশয়শে। তফতবন্ন 

তফশলাতয়ি প্রতিষ্ঠান োো দভতেশওর ওশরজগুশরাশি 

স্দািশওািয দওা থ িালু ওযা শয়শে  াঠ্যক্রভ অব্যাি 

আশে। তিতওৎা তক্ষা ওাম থক্রশভয ওাতযকুরাভ ারনাকাদ  

কেমুঔী ওযা শয়শে। দদশয যওাতয  দফযওাতয ম থাশয় 

এভতফতফএ  তফতেএ দওাশ থ োেোেী বতিথয আন 

াংখ্যা ১১,৫৬৬ এ উন্নীি ওযা শয়শে। দদশ যওাতয 

ম থাশয় দভাে ৩৬টি দভতেশওর ওশরজ (৩,৮১২ আন), ৯টি 

দেন্টার ওশরজ (৫৩২ আন), ২৩টি দাস্ট গ্রোজুশয়ে 

ইনতস্টটিউন (১,৫৯২ আন), ৮টি দভতেশওর এতস্টোন্ট 

প্রতক্ষে স্কুর (৭১৬ আন), ৮টি ইনতস্টটিউন অপ দরর্ 

দেওশনারতজ (২,১৭১ আন), এফাং ১৪টি নাত থাং ওশরজ দক্ষ 

জনতক্ত বিতযয ওাজ ওযশে। এওই াশর্ দফযওাতয ঔাশি 

দভাে ৬৮টি দভতেশওর ওশরজ (৬,১৬৫ আন), ২৪টি 

দেন্টার ওশরজ (১,৩৫৫ আন), ১০টি দাস্ট গ্রোজুশয়ে 

ইনতস্টটিউন (১৬৯ আন), ২০০টি দভতেশওর এতস্টোন্ট 

প্রতক্ষে স্কুর (১৩,৫৪০ আন), ৯৭টি ইনতস্টটিউন অপ 

দরর্ দেওশনারতজ এফাং ২৪টি নাত থাং ওশরজ ওাম থক্রভ 

তযিারনা ওযশে। এোো তফওল্প ধাযায তিতওৎা ব্যফস্থা 

উৎাতি ওযশি যওাতয  দফযওাতয ম থাশয় 

অিাযশনটিব দভতেশওর দওয়ায ওশরজ ওাম থক্রভ তযিারনা 

ওযশে। দফযওাতয দভতেশওর ওশরশজ দভধাফী োেোেী 

বতিথ তনতিি ওযায রশক্ষে অতবন্ন প্রশ্নপশেয ভাধ্যশভ বতিথ 

যীক্ষা গ্রে ওশয দভধািাতরওা অনুমায়ী বতিথ ওাম থক্রভ 

িরশে। 

নাত থাং দফা  

ফাাংরাশদশয স্বাস্থে দফা জনকশেয দদাযশকাোয় দৌৌঁশে 

দদয়ায তনতভি গৃীি ওর ওাম থক্রশভয পর ফাস্তফায়শন 

দফা অতধদিয প্রিেক্ষ এফাং শযাক্ষবাশফ যওাযশও 

শমাতকিা ওশয আশে। দদশ ফিথভাশন ৪১,৯০১ জন 

দযতজস্টাে থ না থ-তভেয়াইপ যশয়শে। দদশ তফদ্যভান ৪৩টি 

যওাতয নাত থাং ইন্পটিটিউশেয আন াংখ্যা ১,৫৮০ দর্শও 

বৃতি ওশয ২,৫৮০ ওযা শয়শে। ২০১৬ াশর ৯,৫৯৮ জন 

দযতজস্টাে থ না থ তনশয়াশকয পশর তফতবন্ন াািার এফাং 

নাত থাং তক্ষা প্রতিষ্ঠাশন সৃতজি ৩১,০৬৮টি শদয ভশধ্য 

দভাে ২৭,৫৮০টি শদ দযতজস্টাে থ না থ ওাজ ওযায সুশমাক 

াশেন। প্রাক্তন ৭টি যওাতয নাত থাং ইনতস্টটিউেশও নাত থাং 

ওশরশজ রূান্তয ওযা শয়শে এফাং তদনাজপুশয নাত থাং 

ওশরজ স্থান ওযা শয়শে। িাোো, র্াইল্যান্ড, 

ভারশয়তয়া, শ্রীরাংওা এফাং তপতরাইন  দদশয অবেন্তশয 

তফলয় তবতিও স্বল্পশভয়াতদ তফশলাতয়ি দওা থ িালু ওযা 

শয়শে। নাত থাংএ স্দািশওািয এফাং উচ্চিয তেগ্রীয সুশমাক 

বৃতি ওযা শয়শে। নাত থাং দায় ভাস্টা থ তেগ্রী প্রদাশনয 

রশক্ষে ঢাওায় ২টি নাত থাং ওশরজ স্থান ওযা শয়শে।  

ভাতৃ  তশুমৃত্যে দযাশধ তভেয়াইপাযী ওাম থক্রভ বৃতিয 

রশক্ষে ২০১৪ াশর ৪২১টি র্ানা দরর্ ওভশপ্ল্ি এফাং 

১,৩১২টি ইউতনয়ন াফ দন্টাশয দভাে ২,৯৯৬টি 

তভেয়াইশপয দ সৃজন ওযা শয়শে। ২০১৪-১৫ এফাং 

২০১৫-১৬ অর্ থফেশয ফ থশভাে ১,২০০টি শদ াটি থপাইে 

তভেয়াইপ দায়ন ওযা শয়শে। ৩৮টি (১০টি নাত থাং 

ওশরজ এফাং ২৮টি নাত থাং ইনতস্টটিউে) নাত থাং তক্ষা 

প্রতিষ্ঠাশন ৩-ফেয দভয়াতদ তেশপ্ল্াভা-ইন-তভেয়াইপাযী 

দওা থ িালু ওযা শয়শে। তেশপ্ল্াভা-ইন-তভেয়াইপাতয 

দওাশ থয আন াংখ্যা বৃতি ওশয ৯৭৫-এ উন্নীি ওযা 

শয়শে। যওাতয প্রতিষ্ঠাশন ওভ থযি ১,৪৮৪ জন দযতজস্টাে থ 

না থশও ৬ ভা দভয়াতদ াটি থপাইে এোেবান্পে  

তভেয়াইপাযী দওা থ প্রদান ওযা শয়শে।  
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স্বাস্থেঔাশিয াংস্কায 

স্বাস্থে, পুতি  জনাংখ্যা ওাম থক্রশভয আিায় দফ তওছু 

াংস্কাযমূরও দশক্ষ গ্রে ওযা শয়শে। জািীয় স্বাস্থেনীতি 

২০১১  জািীয় জনাংখ্যানীতি ২০১২ যওাশযয 

অনুশভাদনক্রশভ ফাস্তফায়নাধীন যশয়শে। Bangladesh 

Health Workforce Strategy 2015 প্রেয়ন ওযা 

শয়শে। স্বাস্থেঔাশিয অর্ থায়ন দওৌর (Health 

Financing Strategy) চূোন্ত শয়শে। স্বাস্থে অতধদিশযয 

নন-দভতেশওর ওভ থওিথা-ওভ থিাতযশদয তনশয়াক াংক্রান্ত 

recruitment rule আশেে ওযা শয়শে। জািীয় 

পুতিনীতি ভতন্ত্রবা ওতৃথও অনুশভাতদি শয়শে। তনযাদ 

ঔাদ্য আইন  দবাজে দিশর তবোতভন এ মৃি ওযে আইন 

জািীয় াংদ ওতৃথও অনুশভাতদি শয়শে। Drug 

Information এফাং Adverse Drug Reactions 

Monitoring Cell স্থান ওযা শয়শে। 

আন্তজথাতিও ভানম্পন্ন োক  বোওতন দেতস্টাং 

ল্যাফশযেতয এফাং পৄে ওশিার ল্যাফশযেযী স্থান ওযা 

শয়শে। স্বাস্থে অতধদিয  তযফায তযওল্পনা অতধদিশযয 

তনয়তভি ওাম থক্রশভয ভাধ্যশভ পুতি দফাশও মূরধাযায় 

ম্পৃক্ত ওশয াযাশদশ পুতি ওাম থক্রভ ম্প্রাযে ওযায 

ওাম থক্রভ ফাস্তফাতয়ি শে। স্থানীয় যওায তফবাক  তফতবন্ন 

এনতজশদয াশর্ ভিশয়য ভাধ্যশভ শয  স্বাস্থে, পুতি  

তযফায তযওল্পনা দফা ম্প্রাতযি  দজাযদায ওযা 

শে। ওতভউতনটি তিতনও ওর স্বাস্থে দফা দওন্দ্রশও 

ইন্টাযশনশেয আিায় এশন ই-দরর্ দফা িালু ওযা শে। 

স্বাস্থে ঔাশি াফতরও প্রাইশবে াে থনাযী এয ভাধ্যশভ 

প্রওল্প গ্রেশও উৎাতি ওযা শে। দূক থভ এরাওায় 

প্রশয়াজন অনুমায়ী স্বাস্থে  পুতি দফা তযওল্পনা প্রেয়ন  

ফাস্তফায়ন ওযা শে। জন্ তনয়ন্ত্রন ওাম থওয ওযায রশক্ষে 

স্থায়ী  দীখ থশভয়াতদ তযফায তযওল্পনা িতি দজাযদায, 

তযফায তযওল্পনায অপূে থ িাতদা (Unmet Need) 

পূযে এরাওা  রক্ষে তবতিও তযফায তযওল্পনা দফা 

প্যাশওজ ওাম থক্রভ দজাযদায ওযা শে। ২০৩৫ াশরয ভশধ্য 

প্রতিশযাধশমা্য  তশু মৃত্যে ফন্ধ ওযায রশক্ষে ওভ থতযওল্পনা 

গ্রেপূফ থও ওাম থক্রভ শুরু ওযা শয়শে। 

 

নাযী  তশু উন্নয়ন ওাম থক্রভ 

নাযীয ক্ষভিায়ন, নাযী তনম থািন ফন্ধ, নাযী ািায  

প্রতিশযাধ, ওভ থশক্ষশে নাযীয তনযািা তফধান এফাং 

অর্ থননতিও ওভ থওাশণ্ডয মূরশস্রাি ধাযায় নাযীয পূে থ 

অাংগ্রে তনতিি ওযা নাযীয াভতগ্রও আর্ থ াভাতজও 

উন্নয়শন ‘ভতরা  তশু তফলয়ও ভন্ত্রোরয়’ তফতবন্ন ওাম থক্রভ 

গ্রে ওশযশে। যাষ্ট্রীয়  জনজীফশনয ফ থশক্ষশে ভঅতধওায 

প্রতিষ্ঠা এফাং ওর প্রওায বফলম্য দূযীওযশেয রশক্ষে 

াতযফাতযও তাংিা (প্রতিশযাধ  সুযক্ষা) আইন, ২০১০ 

প্রেয়ন ওযা শয়শে এফাং এয আিায় তফতধভারা প্রেয়ন 

ওযা শয়শে। নাযী  তশুয াভতগ্রও উন্নয়শন জািীয় নাযী 

উন্নয়ন নীতি ২০১১, জািীয় তশু নীতি ২০১১ এফাং তশুয 

প্রাযতম্ভও মত্ন  তফওাশয ভতিি নীতি, ২০১৩, 

তেঅতিযাইশফাতনউতিও এতে (তেএনএ) আইন, ২০১৪ 

প্রেয়ন ওযা শয়শে। জািীয় নাযী উন্নয়ন নীতিয ফাস্তফায়ন 

এফাং নাযী  তশুয প্রতি তাংিা প্রতিশযাশধ ২টি জািীয় 

ওভ থতযওল্পনা প্রেয়ন ওযা শয়শে। এ ওভ থতযওল্পনায 

আিায় দদশয নাযীশদয ততক্ষি  দক্ষ ভানফম্পদ 

তশশফ কশে দিারা, জািীয় উন্নয়ন ওভ থওাণ্ড ফাস্তফায়শন 

নাযীয তক্রয় অাংগ্রে এফাং নাযীয যাজননতিও, 

াভাতজও, প্রাতনও  অর্ থননতিও ক্ষভিায়ন তনতিি 

ওযায ওাজ এতকশয় িরশে। তৃেমূর ম থাশয় কশে ঠা তফতবন্ন 

নাযী উশদ্যাক্তাশদয উৎাতদি ব্যফাশয় ম্পৃক্ত ওশয আত্ম 

ওভ থাংস্থান  ক্ষভিায়শনয ওাম থক্রভ গ্রে ওযায উশদ্দশশ্য 

জতয়িা পাউশন্ডন কঠন ওযা শয়শে। 

তশুশদয দদশয দমা্য  নাকতযও তশশফ কশে দিারায 

অতবপ্রাশয় ভানতও  াাংস্কৃতিও তফওা সুি প্রতিবায 

তফওা াধশনয রশক্ষে যওায ফহুতফধ উন্নয়ন ওাম থক্রভ 

তযিারনা ওযশে। তশুয তফওাশ প্রাযতম্ভও তক্ষা 

(ইএরততে) ীল থও প্রওশল্পয ভাধ্যশভ কব থ দর্শও াঁি ফেয 

ফয়ী তশুশদয াযস্পাতযও তক্রয়ামূরও মত্ন তনতিিওযে 

তশু তফওাশয অনুকূর তনযাদ তযশফ, ফাতে, ওতভউতনটি 

 তক্ষা দওশন্দ্র প্রাও-প্রার্তভও তক্ষা ওাম থক্রশভ তশুশদয 

অাংগ্রে বৃতিয ভাধ্যশভ িাশদয ব্যতিতবতিও, াভাতজও, 

বালাকি  আশফতকও তফওা াধনপূফ থও প্রার্তভও 

তফদ্যারশয় োশুনা ওযায উশমাকী ওশয কশে দিারা 

শয়শে। এন্যাফতরাং এনবায়যনশভন্ট পয িাইল্ড যাইে 

(ইইতআয) ীল থও প্রওশল্পয ভাধ্যশভ তশুয অতধওায 

সুযক্ষায রশক্ষে াভাতজও মূল্যশফাধমূ মুন্নি দযশঔ 

সুীর ভাজ  যওাশযয দক্ষিা বৃতিওশল্প দওৌরকি 

সুযক্ষা ওাম থক্রভ গ্রে এফাং ভাশজ তশু তনীেন, তনম থািন, 

তাংিা  দালে দর্শও িাশদয যক্ষা ওশয তশুয 

স্বাবাতফও তফওাশয উমৄক্ত তযশফ সৃতি ওযা শফ। উক্ত 

প্রওশল্পয আিায় এ ম থন্ত াযা দদশ তনফ থাতিি ২০টি 

দজরায় ৪০,০০০ তশুয ভশধ্য ২,০০০ োওা তাশফ ১৮ 

ভাব্যাী ওো ট্রান্পপায ওাম থক্রভ িালু যশয়শে। এোো, 

াযাশদশ তনফ থাতিি ২০ টি দজরায় ১৫,০০০ জন তওশায-

তওশাযী (ফয় ১৪-১৮) এয ভশধ্য প্রশিেওশও এওওারীন 
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১৫,০০০ োওা ওশয স্টাইশন্ড প্রদাশনয ওাম থক্রভ িরভান 

যশয়শে।  

তশু  উন্নয়ন ওভ থসূতিয আিায় প্রতিফেয ৪২টি ওাম থক্রভ 

ফাস্তফাতয়ি য়। তশু তফওাশয প্রাযতম্ভও তক্ষা ওভ থসূতিয 

ভাধ্যশভ প্রতিশওশন্দ্র ৩০ জন (৪-৫ফয়ী তশু) ওশয ২,১০৯ 

দওশন্দ্র Early Leaning Facilities এয ভাধ্যশভ তশু 

তফওা এফাং প্রাও-প্রার্তভও তক্ষায সুশমাক প্রদান ওযা য়। 

তশুশদযশও অতধও াশয াশঠ ভশনাশমাকী ওশয দিারায 

রশক্ষে ৫১টি তশুশিাল গ্রন্থ প্রওা ওযা শয়শে। তশুশদয 

জন্য এওটি ভাতও ‘‘তশু’’ তেওা তনয়তভি প্রওাতি য়। 

এোো ৫ ঔশণ্ড ‘‘তশু তফশ্বশওাল’’ প্রওা ওযা শয়শে।  

ফেশয প্রায় ৪ রাঔ তশু রাইশেযীশি ফই োয সুশমাক রাব 

ওশয এফাং রাইশেযীতবতিও প্রতিশমাতকিায় প্রায় ১,২০,০০০ 

াজায তশু অাংকে ওশয। াযাশদশ ৬টি তশু তফওা 

দওশন্দ্রয ভাধ্যশভ দভাে ৭০০ জন দুস্থ  অায় তশুশও 

াভাতজও ম্পৃক্তিা তশুয অতধওায তনতিি ওযায জন্য 

াফ থক্ষতেও সুতফধা প্রদান ওযা শয় র্াশও। 

ভাজওল্যাে  

অনগ্রয জনশকাষ্ঠীয ওল্যাে, দাতযদ্রে তফশভািন, ভানফম্পদ 

উন্নয়ন  ক্ষভিায়শনয ভাধ্যশভ এওটি দদশয আর্ থ 

াভাতজও উন্নয়ন ম্ভফ। ফিথভাশন যওায াভাতজও সুযক্ষা, 

ক্ষভিায়ন  উন্নয়শনয ভাধ্যশভ দতযদ্র, অায় জনশকাষ্ঠীয 

এফাং প্রতিফন্ধী ব্যতক্তশদয উন্নি জীফনমাো তনতিি ওযায 

জন্য ব্যাও ওাম থক্রভ িাতরশয় মাশে। ভাজওল্যাে 

ভন্ত্রোরশয়য আিায় অযাধপ্রফে তওশাযশদয াংশাধন, 

াভাতজও প্রতিফন্ধী দভশয়শদয পুনফ থান, দুঃস্থ  অায় 

দেশর-দভশয়শদয রারনারন, তক্ষা  প্রতক্ষে 

পুনফ থান, তযিেক্ত নফজাি তশুশদয রারন-ারন, বফঘুশয 

পুনফ থান, তবক্ষাবৃতিশি তনশয়াতজি জনশকাষ্ঠীয পুনফ থান  

তফওল্প ওভ থাংস্থান, তনযাদ আফান ফহুতফধ ওাম থক্রভ 

ভগ্র দদব্যাী তযিারনা ওযশে।  

ওল্যাে  দফামূরও ওাম থক্রশভয ভশধ্য াািার 

ভাজশফা/তিতওৎা দফা ওাম থক্রভ, ভতিি অন্ধ তক্ষা 

ওাম থক্রভ, দৃতি  শ্রফে প্রতিফন্ধীশদয তফদ্যারয়, দু:স্থ তশু 

প্রতক্ষে  পুনফ থান দওন্দ্র, প্রতিফন্ধী তক্ষার্ীশদয উবৃতি 

ওভ থসূতি  াযীতযও প্রতিফন্ধীশদয বৃতিমূরও প্রতক্ষে  

পুনফ থান দওন্দ্র অন্যিভ। কযীফ  অায় দযাকীশদয 

দফাদাশনয জন্য াািার ভাজশফা ওাম থক্রশভয 

ভাধ্যশভ ২০১৬-১৭ অর্ থফেশযয দপব্রুয়াতয, ২০১৭ ম থন্ত দভাে 

২,১৮,৩৮৪ জন কযীফ দযাকীশও দফা প্রদান ওযা শয়শে। 

দৃতি প্রতিফন্ধী তশুশদয তনজস্ব তযশফশ এফাং স্থানীয় 

তক্ষারশয় িক্ষুষ্মান তক্ষার্ীশদয শি ভতিি তক্ষা 

প্রদাশনয  উশদ্দশশ্য ৬৪ টি দজরা শয  ভতিি অন্ধতক্ষা 

ওাম থক্রভ তযিাতরি শে। এ ওাম থক্রশভয ভাধ্যশভ ২০১৬-১৭ 

অর্ থফেশযয দপব্রুয়াতয, ২০১৭ ম থন্ত উওাযশবাকীয াংখ্যা 

৩২০ জন। এোো 'িাইল্ড দনতটিব দাস্যার প্রশেওন 

ইন ফাাংরাশদ' ীল থও প্রওশল্পয অধীশন জানুয়াতয, ২০১২ 

দর্শও দপব্রুয়াতয, ২০১৭ ম থন্ত দভাে ৩০,৫৯০ জন 

র্তশুশও Drop In Center এয ভাধ্যশভ াভাতজও 

সুযক্ষা দফা প্রদান  ওযা  শয়শে।  

অযাধপ্রফে তওশায-তওশাযীশদয িতযে াংশাধনপূফ থও 

ভাশজ পুনফ থাশনয রশক্ষে ভাজওল্যাে ভন্ত্রোরশয়য 

আিায় তফতবন্ন ওাম থক্রভ তযিাতরি শে। তশু আইন, 

২০১৩ এয তবতিশি ২০১৬-১৭ অর্ থফেশযয দপব্রুয়াতয, ২০১৭ 

ম থন্ত ৩টি তওশায/তওশাযী উন্নয়ন দওশন্দ্রয ভাধ্যশভ 

উওাযশবাকীয াংখ্যা ৭৬৫ জন। দপ দাভ এয ভাধ্যশভ 

শুরু শি এ ম থন্ত উকৃশিয াংখ্যা ৪,৩৩৬ জন। দদশ 

ফিথভাশন ৮৫টি যওাতয তশু তযফাশযয ভাধ্যশভ এতিভ 

তশুশদয বযেশালে, তক্ষা, প্রতক্ষে  পুনফ থান ওাম থক্রভ 

তযিাতরি শে। এ ওাম থক্রশভয ভাধ্যশভ ২০১৬-১৭ 

অর্ থফেশযয দপব্রুয়াতয, ২০১৭ ম থন্ত উওাযশবাকীয াংখ্যা 

৯,০১৫ জন। জািীয় ভাজশফা এওাশেতভ ভাজশফা 

অতধদিশযয ওভ থিাতয দস্বোশফী াংকঠশনয 

প্রতিতনতধশদয তফতবন্ন ম থাশয় প্রতক্ষশেয ব্যফস্থা ওশয র্াশও। 

এোো, ভাজওল্যাে ভন্ত্রোরয় জািীয় প্রতিফন্ধী উন্নয়ন 

পাউশন্ডন এয অধীশন প্রতিফন্ধী দফা  াায্য দওন্দ্র, 

অটিজভ তযশা থ দন্টায, অটিতস্টও  ব্যতি প্রতিফন্ধী স্কুর, 

প্রতিফন্ধী ক্রীো ওভশপ্ল্ি তনভ থাে প্রতিফন্ধী  অটিজভ 

তফলশয় শিিনিা বৃতিমূরও ওাম থক্রভ তযিারনা ওযশে। 

মৄফ  ক্রীো  

মৄফ উন্নয়ন  

আর্ থ-াভাতজও উন্নয়শনয িাতরওাতক্ত দদশয মৄফভাজশও 

প্রতক্ষে, প্রমৄতক্ত  ওাতযকতয জ্ঞান প্রদাশনয ভাধ্যশভ দক্ষ 

ভানফম্পশদ তযেি ওযায জন্য মৄফ উন্নয়ন অতধদিয 

তফতবন্ন ওভ থসূতি ফাস্তফায়ন ওযশে। এ দপ্রক্ষাশে মৄফ উন্নয়ন 

অতধদিয ১৯৮১ ার দর্শও তফতবন্ন দট্রশে দপব্রুয়াতয, ২০১৭ 

ম থন্ত ৫০,৪৮,৭২০ জন মৄফও  মৄফভতরাশও দক্ষিা 

বৃতিমূরও প্রতক্ষে তদশয়শে। প্রততক্ষি এফ মৄফও  

মৄফভতরাশদয ভধ্য দর্শও দপব্রুয়াতয, ২০১৭ ম থন্ত 

২০,৩৮,৭৫৯ জন মৄফও  মৄফভতরা আত্মওভ থাংস্থাশনয 

ভাধ্যশভ স্বাফরম্বী শয়শে। ২০১৬-১৭ অর্ থফেশয প্রতক্ষশেয 

রক্ষেভাো ৩,১২,৫০০ জন এফাং দপব্রুয়াতয, ২০১৭ ম থন্ত 
১৭৯ 
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২,১০,৩৯১ জনশও প্রতক্ষে প্রদান ওযা শয়শে এফাং িাশদয 

ভশধ্য ৫৬,৫৯৪ জন আত্মওভ থাংস্থাশনয ভাধ্যশভ স্বাফরম্বী 

শয়শে। 

দদশয ততক্ষি দফওায মৄফওশদয ওভ থাংস্থান সৃতিয রশক্ষে 

যওায মৄফ উন্নয়ন অতধদিশযয ভাধ্যশভ “ন্যানার াতব থ” 

ওভ থসূতি ফাস্তফায়ন ওযশে। “ন্যানার াতব থ” ওভ থসূতিয 

অনুশভাতদি নীতিভারা অনুাশয ভাধ্যতভও  িদূর্ধ্থ ম থাশয়য 

তক্ষাকি দমা্য িাম্পন্ন মৄফও/মৄফ-ভতরাশদয 

জাতিকঠনমূরও ওভ থওাশন্ড ম্পৃক্তওযশেয ভাধ্যশভ অস্থায়ী 

ওভ থাংস্থান সৃতিয রশক্ষে প্রার্তভও ম থাশয় কুতেগ্রাভ, ফযগুনা 

 দকাারকি দজরাশও ওভ থসূতিয াইরে এরাওা তশশফ 

তনধ থাযে ওযা শয়শে। তদ্বিীয় ম থাশয় যাংপুয তফবাশকয 

অফতি ৭টি দজরায দভাে ৮টি উশজরায় এ ওভ থসূতি 

ম্প্রাযে ওযা শয়শে। তৃিীয় ম থাশয় দদশয ১৭টি দজরায 

১৭টি দতযদ্রিভ উশজরায় এফাং িত্যর্ থ ম থাশয় দদশয ৭টি 

দজরায ২০টি উশজরায় এ ওভ থসূতি ম্প্রাযে ওযা 

শয়শে। ফিথভাশন িভ ম থাশয় দদশয ১৫টি দজরায ২৪টি 

উশজরায় ওভ থসূতিয ম্প্রাযে ওাজ িরশে। এ ওভ থসূতিয 

শুরু দর্শও দপব্রুয়াতয, ২০১৭ ম থন্ত দভাে ১,১৩,৯৫৯ জন 

মৄফও/মৄফভতরাশও প্রতক্ষে প্রদান ওযা শয়শে। এওই 

ভশয় দভাে ১,১১,৬২৫ জশনয অস্থায়ী ওভ থাংস্থান সৃতি 

শয়শে।  

মৄফ উন্নয়ন অতধদিয িথ্য প্রমৄতক্তয উন্নয়ন  প্রাশয ওাজ 

ওযশে। দদশয ৬৪টি দজরায় ৭০টি দওশন্দ্রয ভাধ্যশভ ততক্ষি 

দফওায মৄফওশদয ইন্টাযশনে  দনেয়াতওথাং ওতম্পউোয 

দফতও দওা থ  গ্রাতপও তেজাইন  তবতে ম্পাদনা 

দওাশ থ এ ম থন্ত দভাে ১,৫২,০৩১ জনশও প্রতক্ষে প্রদান ওযা 

শয়শে। এোো, ভ্রাম্যভাে আইতটি বোশনয ভাধ্যশভ ২,৭৮৫ 

জনশও ইন্টাযশনে  দনেয়াতওথাং ওতম্পউোয প্রতক্ষে 

প্রদান ওযা শয়শে। 

জািীয়  আন্তজথাতিও ম থাশয় শম্মরন, ভাশফ, 

দতভনায, ওভ থারা, কশফলো, প্রওানা  প্রতক্ষশেয জন্য 

জািীয় ম থাশয়  ‘দঔ াতনা জািীয় মৄফশওন্দ্র’ স্থান ওযা 

শয়শে। জািীয় মৄফশওন্দ্র মূরিঃ এওটি ভানফম্পদ উন্নয়ন, 

িথ্য  কশফলো দওন্দ্র। এ দওশন্দ্রয ভাধ্যশভ এ ম থন্ত দভাে 

১৭,৮৫৩ জনশও প্রতক্ষে দদয়া শয়শে। এওই উশদ্দশশ্য 

ফগুোয় আিতরও মৄফশওন্দ্র স্থাশনয ভাধ্যশভ এ ম থন্ত দভাে 

৬,৫৪৯ জনশও প্রতক্ষে দদয়া শয়শে। 

 

ক্রীো উন্নয়ন  

দদশয তৃেমূর ম থাশয় তশু-তওশায  িরুেশদয ক্রীোয় 

উদ্বুি ওশয তক্ষা প্রতিষ্ঠান,  ক্রীো িাফ  ক্রীো প্রতিষ্ঠান 

মূশয দেশর-দভশয়শদয ক্রীোয তফতবন্ন তফলশয় তৃেমূর 

ম থাশয় তনতফে প্রতক্ষে  প্রতিশমাতকিা আশয়াজশনয 

ভাধ্যশভ ক্রীো প্রতিবা তনরূে  ক্রীো প্রতিবা তফওাশয 

সুশমাক সৃতি, জািীয়  আন্তজথাতিও ভাশনয দঔশরায়াে 

সৃতিশি ভূতভওা, ক্রীো দক্ষশে াভাতজও তনযািা 

ম্প্রাযে, ভাদশওয অব্যফায দযাশধ ভূতভওা, স্বাস্থে 

শিিনিা, তযশফ শিিনিা, নাযী ক্ষভিায়ন এফাং 

ক্রীোতফদশদয াভাতজও ভম থাদা বৃতিশি ক্রীো তযদিয 

ওাম থওযী ভূতভওা ারন ওযশে। ২০১৫-১৬ অর্ থফেশয 

ক্রীোয তফতবন্ন তফলশয় প্রতক্ষে, প্রতিশমাতকিা  ক্রীোয় 

উদ্বুিওযে ওভ থসূতিশি ২,৬৯,০০০ জন দেশরশভশয় ক্রীো 

ওাম থক্রশভ ম্পৃক্ত য়ায সুশমাক দশয়শে। ফাতল থও ক্রীো 

ওভ থসূতিয ভাধ্যশভ অটিজভ  স্দায়ুতফওা জতনি ভস্যা 

তফলশয় শিিনিা সৃতি  িাশদয জন্য ক্রীো 

প্রতিশমাতকিায আশয়াজন ওযা শে। তক্ষা প্রতিষ্ঠান  

ক্রীো িাশফয দঔরাদৄরা আশয়াজন  তযিারনায জন্য 

িাশদয অনুকূশর তফনামূশল্য ক্রীো যিাভ প্রদান ওযা 

শে। ৬টি যওাতয াযীতযও তক্ষা ওশরশজয ভাধ্যশভ 

স্দািও তেগ্রীধাযী মৄফও  মৄফভতরাশদয তনতফে প্রতক্ষে 

প্রদানপূফ থও ব্যাশিরয অফ তপতজওোর এডুশওন 

(তফতএে) তফলশয় তক্ষা প্রদান ওযা শে। 

াাংস্কৃতিও উন্নয়ন   

এওটি জাতিয ইতিা, বেিা এফাং জািীয় িতযে  

তযতিতি াংস্কৃতিয ভাধ্যশভ প্রতিপতরি য়। াংস্কৃতি 

তফলয়ও ভন্ত্রোরশয়য অধীনস্থ ১৭টি দিয/াংস্থায ভাধ্যশভ 

ফাাংরাশদশয াংস্কৃতিয উন্নয়ন, াংযক্ষে  ম্প্রাযে 

ওযায রশক্ষে তফতবন্ন ওাম থক্রভ তযিারনা ওশয আশে এফাং 

এয ভাধ্যশভ ফাাংরা বালা  াতিে, িীি, তল্পওরা, 

নােও, িরতচ্চে এফাং সৃজনীর প্রওানা সুকুভায তশল্পয 

ওর াঔায উৎওল থ াধশন প্রশয়াজনীয় পৃষ্ঠশালওিা প্রদান 

ওশয আশে।  

দেয়য প্রত্নিাতিক ম্পে  তনে যনমূয়ক মথামথবায়ফ 

ংযক্ষয়েয উয়েয়ে প্রত্নিাতিক গুরুত্ব ম্পন্ন স্থানায 

ংস্কায  ংযক্ষয়েয কাজ িরয়ে। াাড়পুয তফায, 

ভাস্থানগড়, কান্ততজউ’ ভতিয, লাট গমু্বজ ভতজে, 

ঐতিযফাী এফং ঐতিাতক গুরুত্বম্পন্ন াইটমূয়য 

উন্নেনমূরক কাম যক্রভ ম্পােন কযা য়ে। এয পয়র 

াংস্কৃতিক ঐতিয ংযক্ষয়েয াাাত উতিতিি 

এরাকাে ম যটন তয়েয তফকা ঘটয়ফ। সুনাভগঞ্জ দজরাে 

সুনাভগঞ্জ তেকরা একায়েতভ তনভ যাে কযা য়েয়ে। 
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ফািযফান দজরায রুভা উয়জরাে ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয াংস্কৃতিক 

ইন্সটিটিউট তনভ যাে কযা য়েয়ে।  আটটি দজরাে তেকরা 

একায়েতভ তনভ যায়েয কাজ িরয়ে। ভেভনতংয়য 

ালুোঘাট, তেনাজপুয  নগাঁ দজরাে ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠীয 

াংস্কৃতিক একায়েতভ তনভ যাে কযা য়ে। এোড়া ১৫টি দজরা 

তেকরা একায়েতভয দভযাভি  ংস্কায কাজ, ৬টি 

দজরাে াফতরক রাইয়েযী স্থায়নয কাজ িরয়ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দফযওাতয াংস্থা তফশ্বাতিে দওন্দ্র ওতৃথও ‘তফশ্বাতিে 

দওশন্দ্রয ভ্রাম্যভাে রাইশেতয ওভ থসূতি ম্প্রাযে’ ীল থও 

প্রওশল্পয আিায় াযা দদশ াঠদান দফামূরও ওাম থক্রভ 

 এতকশয় িরশে। ফাাংরাশদ তল্পওরা এওাশেভী, িারুওরা, 

নাট্যওরা, াংকীি ইিোতদয ভাধ্যশভ জািীয় াংস্কৃতিয 

উন্নয়ন, াংযক্ষে, প্রায  উৎা প্রদাশনয ওাজ ওযশে। 

ফাাংরা এওাশেতভ, কেগ্রন্থাকায অতধদিয, জািীয় গ্রন্থশওন্দ্র 

তক্ষা, কশফলো, পুস্তও, জান থার প্রওা ওর দশ্রতেয 

াঠশওয াঠাবো কশে ত্যরশি াায্য ওযশে। ফাাংরা 

এওাশেতভ ফাাংরা বালা  াতিে ম্পতওথি তফতবন্ন 

উশেঔশমা্য  ওাম থক্রভ, অতবধান প্রেয়ন, তফতবন্ন কশফলো  

প্রওানায ওাজ ওযশে।  
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ত্রয়য়োদ অধ্যোয় 

দোরযদ্র্য রফয়ভোচন 

 
 

দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়ন যকোয়যয রনযর প্রয়চষ্টোয পয়র ফোাংরোয়দয় দোরযয়দ্র্যয োয, তীব্রতো  গবীযতো ক্রভ হ্রো 

োয়ে। যকোরয, বফযকোরয ফহুরফধ উন্নয়ন কভ মকোয়েয ঠিক  কোম মকয ফোস্তফোয়য়নয পয়র ১৯৯১ োয়র 

বমখোয়ন দোরযয়দ্র্যয োয রছর ৫৬.৭ তোাং, ২০১৬ োয়র তো কয়ভ দাঁরিয়য়য়ছ ২৩.৫ তোাংয়। ২০২০ োয়রয 

ভয়ধ্য দোরযয়দ্র্যয োয ১৮.৬ তোাংয় করভয়য় আনোয প্রয়েণ কযো য়য়য়ছ। দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়ন কোরিত রেয 

অজময়ন োভরজক রনযোত্তো খোয়তয রযরধ   ফযোদ্দ প্ররত ফছয  বৃরি োয়ে। োভরজক রনযোত্তো খোয়তয ফযোয়দ্দয 

ঠিক ফোস্তফোয়য়নয জয়ে ফোাংরোয়দ োভোরজক রনযোত্তো রফলয়ক জীফনচক্র িরত অনুযণ কযয়ছ। এ রয়েয  

জোতীয় োভোরজক রনযোত্তো বকৌর প্রণীত য়য়য়ছ। ২০১৬-১৭ অথ মফছয়যয জোতীয় ফোয়জয়ে োভোরজক রনযোত্তো 

খোয়ত ৪৫,২৩০ বকোটি েোকো ফযোদ্দ প্রদোন কযো য়য়য়ছ। ফোাংরোয়দ স্রোব্দ উন্নয়ন রেযভোত্রোয (এভরিরজ) ক্ষুধো 

 দোরযদ্র্য াংরিষ্ট রেযভোত্রো রনধ মোরযত ভয়য়য আয়গই অজমন কয়যয়ছ। ফতমভোয়ন বেকই উন্নয়ন রেযভোত্রোয 

(এরিরজ) ক্ষুধো  দোরযদ্র্য াংরিষ্ট ১ভ  ২য় রেযভোত্রো পূযয়ণ কোজ শুরু কয়যয়ছ। দোরযদ্র্য হ্রোকযয়ণ যকোয়যয 

গৃীত নোনো কভ মসূরচ ফোস্তফোয়য়ন ল্লী কভ ম-োয়ক পোউয়েন (রয়কএএপ), বোশ্যোর বিয়বরয়ভন্ট 

পোউয়েন (এরিএপ) রফরবন্ন যকোরয, বফযকোরয ব্োাংক এফাং বফযকোরয াংস্থোমূ (এনরজ) কোজ 

কযয়ছ। রিয়ম্বয, ২০১৬ ম মন্ত যোষ্ট্রোয়ত্ত ৪টি ফোরণরজযক  ২টি রফয়লোরয়ত ব্োাংক ক্রভপুরিতবোয়ফ ৩৯,৫৯২.৩৮ 

বকোটি েোকো ক্ষুদ্র্ ঋণ রফতযণ কয়যয়ছ। একই ভয়য় এই ৬টি ব্োাংক ক্রভপুরিতবোয়ফ ৩৭,৪৮৮.৮৭ বকোটি েোকো 

ঋণ আদোয় কয়যয়ছ। দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়ন ক্ষুদ্র্ ঋণ অেোে কোম মক্রভ ফোস্তফোয়য়ন অথ ম রফবোগ আয রকছু 

ভন্ত্রণোরয়  াংস্থোয কভ মকোে চরভোন আয়ছ। 

 

দোরযয়দ্র্যয ভোত্রো  ফোাংরোয়দয়য অফস্থোন 

যোষ্ট্র  ভোয়জয আথ ম-োভোরজক অগ্রগরতয একটি গুরুত্বপূণ ম 

রনয়দ মক দোরযদ্র্য রফয়ভোচন। যকোয়যয উন্নয়ন কোম মক্রভ, 

বফযকোরয ম মোয়য় ক্ষুদ্র্  ভোঝোরয রয়ে রফরনয়য়োগ এফাং 

নোনোরফধ োভোরজক উয়যোয়গয ভরিত প্রয়োয় রফগত কয়য়ক 

দয়ক ফোাংরোয়দয় দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়ন উয়ল্লখয়মোগ্য অগ্রগরত 

য়য়য়ছ। ‘Millennium Development Goals : End-

period Stocktaking and Final Evaluation 

Report’ অনুমোয়ী ফোাংরোয়দয় ২০০০-২০১০ োর বভয়োয়দ 
গয়ি প্ররত ফছয দোরযদ্র্য কয়ভয়ছ ১.৭৪ তোাং োয়য। অথচ, 

স্রোব্দ উন্নয়ন রেযভোত্রো অনুমোয়ী  প্ররত ফছয ১.২ তোাং 

োয়য  দোরযদ্র্য কভোয়নোয রেয রনধ মোযণ কযো য়।  

১৯৯১ োয়র ফোাংরোয়দয় দোরযয়দ্র্যয োয রছর ৫৬.৭ তোাং, 

২০১৬ োয়র তো হ্রো বয়য় ২৩.৫ তোাংয় দাঁরিয়য়য়ছ। 

প্তভ ঞ্চফোরল মক রযকেনো অনুমোয়ী দোরযদ্র্য হ্রোয়য এ 

ধোযোফোরকতো অব্োত বযয়খ ২০২০ োয়রয ভয়ধ্য দোরযয়দ্র্যয 

োয ১৮.৬ তোাংয় নোরভয়য় আনোয রেযভোত্রো রস্থয কযো 

য়য়য়ছ। দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়ন ফোাংরোয়দ উন্নয়নীর অয়নক 

বদয়য বচয়য় এরগয়য় থোকয়র এখয়নো বভোে জনাংখ্যোয 

এক চতুথ মোাং দোরযদ্র্যীভোয রনয়চ ফফো কযয়ছ। রফপুর 

এই জনয়গোষ্ঠীয়ক দোরযদ্র্য মুক্ত কযয়ত নো োযয়র কোরিত 

আথ ম-োভোরজক উন্নয়ন ম্ভফয নয়। ব কোযয়ণ, এখয়নো 

ম মন্ত বদয়য কর ধযয়নয নীরত রনধ মোযণ  উন্নয়ন 

বকৌয়রয অেতভ রেয য়ে দোরযদ্র্য রফয়ভোচন। দোরযদ্র্য 

হ্রো োয়োয় ভোনফ উন্নয়ন সূচয়ক ফোাংরোয়দ রেণীয় 

অগ্রগরত অজমন কয়যয়ছ।  ২০১৬ োয়রয বফরিক ভোনফ 

উন্নয়ন সূচয়ক (HDI) ফোাংরোয়দ আয়গয ফছয়যয তুরনোয় 

রতন ধো এরগয়য়য়ছ। Human Development Report - 

2016 অনুমোয়ী রফয়িয ১৮৭টি বদয়য ভয়ধ্য ভোনফ উন্নয়য়ন 

ফোাংরোয়দয়য অফস্থোন ১৩৯তভ। প্ররতয়ফদন অনুমোয়ী 

তোররকোভুক্ত ১০২টি বদয়য ভয়ধ্য Multi-Dimensional 

Poverty Index (MPI) এ ফোাংরোয়দয়য ভোন ২০১৬ 

োয়র ০.১৮৮ এ উন্নীত য়য়য়ছ, মো ২০০৭ োয়র রছর 

০.২৩৭। 

ফোাংরোয়দয় দোরযদ্র্য রযভো  

১৯৭৩-৭৪ অথ মফছয়য ফোাংরোয়দয়য প্রথভ খোনো ব্য় জরয 

(Household Expenditure Survey-HES) রযচোররত 

য়। যফতীকোয়র  ১৯৯১-৯২ োর  ম মন্ত  আয কয়য়কটি 

জরয রযচোরনো কযো য়। খোয রক্ত গ্রণ (Food 

Energy Intake-FEI) এফাং প্রতযে কযোররয গ্রণ 

(Direct Calory Intake-DCI) িরতয়ক রবরত্ত ধয়য  
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এফ জরয রযচোরনো কযো য়। বদরনক জনপ্ররত ২,১২২ 

রকয়রোকযোররযয রনয়চ খোয গ্রণয়ক অনয়ে দোরযদ্র্য 

(Absolute Poverty) এফাং ১,৮০৫ রকয়রোকযোররযয রনয়চ 

খোয গ্রণয়ক চযভ দোরযদ্র্য (Hard Core Poverty) 

রয়য়ফ রফয়ফচনো কযো য়। ১৯৯৫-৯৬ োয়র রযচোররত 

খোনো জরযয় প্রথভফোয়যয ভয়তো বভৌররক চোরদো ব্য় (Cost 

of Basic Needs-CBN) িরত ব্ফহৃত য়।  নতুন কয়য 

এই জরযয়য নোভকযণ কযো য় খোনো আয়-ব্য় জরয 

(Household Income and Expenditure Survey- 

HIES)। ২০০০, ২০০৫  ২০১০ োয়র রযচোররত জরযয় 

একই িরত অনুযণ কযো য়। এ িরতয়ত দোরযদ্র্য 

রযভোয় খোয-ফরর্ভ মত (Non Food) ববোগ্যণ্য অন্তভু মক্ত 

কযো য়। 

২০১৬ োয়র  খোনো আয়-ব্য় জরয রযচোরনো কযো য়র 

এয প্ররতয়ফদন এখয়নো প্রকোরত য় রন। তোই, ২০১০ োয়র 

রযচোররত খোনো আয়-ব্য় জরযয়য রবরত্তয়তই দোরযদ্র্য 

গরতধোযো তথো ফোাংরোয়দয়য দোরযদ্র্য রচত্র ফণ মনো কযো য়রো। 

 দোরযয়দ্র্যয গরতধোযো  

উচ্চ দোরযদ্র্য বযখোয রয়ফ অনুমোয়ী ৫ ফছয়যয ব্ফধোয়ন 

(২০০০ োর বথয়ক ২০০৫ োয়রয ভয়ধ্য) জোতীয় ম মোয়য় 

আয় দোরযয়দ্র্যয োয কয়ভয়ছ ৮.৯ তোাং (৪৮.৯ বথয়ক 

৪০.০ তোাং)। এ ভয়য় ফছয়য ৩.৯ তোাং বমৌরগক  োয়য 

দোরযদ্র্য হ্রো বয়য়য়ছ। তয়ফ গ্রোভীণ জনয়দয বচয়য় 

যোঞ্চয়র দোরযদ্র্য কয়ভয়ছ অরধক োয়য (যোঞ্চর ৪.২ 

তোাং, ল্লী এরোকো ৩.৫ তোাং)। অেরদয়ক, য়যয াঁচ 

ফছয়য (২০০৫ োর বথয়ক ২০১০ োয়রয ভয়ধ্য) আয় দোরযদ্র্য 

কয়ভয়ছ ৮.৫ তোাং (৪০.০ তোাং বথয়ক ৩১.৫ তোাং)। 

দোরযদ্র্য   হ্রোয়য ফোরল মক বমৌরগক োয ৪.৬৭ তোাং। এ 

ভয়য় দোরযদ্র্য োয য়যয বচয়য় ল্লী এরোকোয় ধীয 

গরতয়ত হ্রো বয়য়য়ছ (যোঞ্চর ৫.৫৯ তোাং, ল্লী অঞ্চয়র 

৪.২৮ তোাং)। ২০০৫ োর বথয়ক ২০১০ োর ম মন্ত 

যোঞ্চয়র ল্লী এরোকোয তুরনোয় দোরযয়দ্র্যয গবীযতো  

তীব্রতো  অরধক োয়য হ্রো বয়য়য়ছ।   

োযরণ ১৩.১: আয়-দোরযয়দ্র্যয গরতধোযো 

 ২০১০ ২০০৫ 
ফোরল মক রযফতমন (%) 

(২০০৫-২০১০) 
২০০০ 

ফোরল মক রযফতমন (%) 

(২০০০-২০০৫) 

ভোথো-গণনো সূচক 

জোতীয় ৩১.৫ ৪০.০ -৪.৬৭ ৪৮.৯ -৩.৯ 

য ২১.৩ ২৮.৪  -৫.৫৯ ৩৫.২ -৪.২ 

ল্লী ৩৫.২ ৪৩.৮ -৪.২৮ ৫২.৩ -৩.৫ 

 দোরযদ্র্য ব্ফধোন 

জোতীয় ৬.৫ ৯.০  -৬.৩০ ১২.৮ -৬.৮০ 

য ৪.৩ ৬.৫ -৭.৯৩ ৯.১ -৬.৫১ 

ল্লী ৭.৪ ৯.৮ -৫.৪৬ ১৩.৭ -৬.৪৮ 

দোরযদ্র্য ব্ফধোয়নয ফগ ম 

জোতীয় ২.০ ২.৯ -৭.১৬ ৪.৬ -৮.৮১ 

য ১.৩ ২.১  -৯.১৫ ৩.৩ -৮.৬৪ 

ল্লী ২.২ ৩.১ -৬.৬৩ ৪.৯ -৮.৭৫ 

উৎঃ ফোাংরোয়দ রযাংখ্যোন ব্যযয়যোয খোনো আয়  ব্য় জরয, ২০১০ 

 

ভোথোরছু ভোরক আয়, ব্য়  ববোগ-ব্য় 

োযরণ ১৩.২ এ ১৯৯৫-৯৬ বথয়ক োর ২০১০ োর ম মন্ত 

রযচোররত খোনো আয়-ব্য় জরযয়য আয়রোয়ক খোনোয 

ভোরক নোরভক (Nominal) আয়, ব্য় এফাং ববোগব্য়  এয 

তথ্য  উস্থোন কযো  য়রোঃ 

 

                োযরণ ১৩.২: ভোথোরছু ভোরক আয়, ব্য়  ববোগ-ব্য় রযরস্থরত 

জরয ফৎয 
অঞ্চর ভোরক  গি (েোকো) 

 আয় ব্য় ববোগব্য় 

২০১০ 

জোতীয় ১১৪৮০ ১১২০০ ১১,০০৩ 

ল্লী ৯৬৪৮ ৯৬১২ ৯৪৩৬ 

য ১৬৪৭৭ ১৫৫৩১ ১৫২৭৬ 

২০০৫ 

জোতীয় ৭২০৩ ৬১৩৪ ৫৯৬৪ 

ল্লী ৬০৯৬ ৫৩১৯ ৫১৬৫ 

য ১০৪৬৩ ৮৫৩৩ ৮৩১৫ 

২০০০ 

জোতীয় ৫৮৪২ ৪৮৮৬ ৪৫৪২ 

ল্লী ৪৮১৬ ৪২৫৭ ৩৮৭৯ 

য ৯৮৭৮ ৭৩৬০ ৭১৪৯ 
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জরয ফৎয 
অঞ্চর ভোরক  গি (েোকো) 

 আয় ব্য় ববোগব্য় 

১৯৯৫-৯৬ 

জোতীয় ৪৩৬৬ ৪০৯০  ৪০২৬ 

ল্লী ৩৬৫৮ ৩৪৭৩ ৩৪২৬ 

য ৭৯৭৩ ৭২৭৪ ৭০৮৪ 

উৎঃ ফোাংরোয়দ রযাংখ্যোন ব্যযয়যোয খোনো আয়  ব্য় জরয, ২০১০ । 

 

োযরণ ১৩.২ ম মোয়রোচনোয় বদখো মোয় বম, ভোথোরছু আয়, 

ব্য়  ববোগব্য় রতনটি অনুলঙ্গই ভয়য়য োয়থ ফোিয়ছ। 

১৯৯৫-৯৬ োয়র  জোতীয় ম মোয়য় বমখোয়ন ভোরক নোরভক 

আয় রছর ৪,৩৬৬ েোকো, ২০১০ োয়র তো বৃরি বয়য় য়য়য়ছ 

১১,৪৮০ েোকো। বৃরিয রযভোণ ১৬৭ তোাং। আয়য়য 

োোোর ব্য়  ববোগব্য়য়য রযভোণ ফোিয়ছ। ১৯৯৫-

৯৬ োয়র জোতীয় ম মোয়য় ভোথোরছু ভোরক ব্য় রছর ৪,০৯০ 

েোকো। ১৫ ফছয়যয ব্ফধোয়ন ১৮৪ তোাং বৃরি বয়য় ২০১০ 

োয়র তো দাঁরিয়য়য়ছ ১১,২০০ েোকোয়। 

অেরদয়ক, ২০১০ োয়র ববোগব্য়য়য রযভোণ জোতীয় ম মোয়য় 

রছর ১১,০০৩ েোকো; অথচ ১৯৯৫-৯৬ োয়রয জরযয় 

ভোথোরছু ববোগব্য়য়য রযভোণ রছর ৪.০২৬ েোকো। ব্য় 

বৃরিয োয ১৭৩ তোাং। োরফ মক ম মোয়রোচনোয় বদখো মোয় 

বম, ১৯৯৫-৯৬ োর  বথয়ক ২০১০ ম মন্ত আয়য়য বচয়য় ব্য় 

 ববোগব্য় বৃরিয োয তুরনোমূরক বফর।  

জোতীয় ম মোয়য় রযফোযরবরত্তক আয় ফণ্টন এফাং রজরন 

অনুোত 

২০০৫ এফাং ২০১০ োয়র রযচোররত খোনো আয়-ব্য় জরযয়  

প্রোপ্ত তথ্য অনুমোয়ী রযফোযরবরত্তক আয় ফণ্টয়নয  তকযো 

োয এফাং রজরন অনুোত োযরণ ১৩.৩ এ উস্থোন কযো 

য়রোঃ 

 

োযরণ ১৩.৩:  জোতীয় ম মোয়য় রযফোযরবরত্তক আয় ফণ্টন (তোাং) এফাং রজরন অনুোত 

রযফোয গ্রু 
২০১০ ২০০৫ 

বভোে ল্লী য বভোে ল্লী য 

জোতীয় ম মোয় ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

ফ মরনম্ন ৫% ০.৭৮ ০.৮৮ ০.৭৬ ০.৭৭ ০.৮৮ ০.৬৭ 

রিোইর-১ ২.০০ ২.২৩ ১.৯৮ ২.০০ ২.২৫ ১.৮০ 

রিোইর -২ ৩.২২ ৩.৫৩ ৩.০৯ ৩.২৬ ৩.৬৩ ৩.০২ 

রিোইর -৩ ৪.১০ ৪.৪৯ ৩.৯৫ ৪.১০ ৪.৫৪ ৩.৮৭ 

রিোইর -৪ ৫.০০ ৫.৪৩ ৫.০১ ৫.০০ ৫.৪২ ৪.৬১ 

রিোইর -৫ ৬.০১ ৬.৪৩ ৬.৩১ ৫.৯৬ ৬.৪৩ ৫.৬৬ 

রিোইর -৬ ৭.৩২ ৭.৬৫ ৭.৬৪ ৭.১৭ ৭.৬৩ ৬.৭৮ 

রিোইর -৭ ৯.০৬ ৯.৩১ ৯.৩০ ৮.৭৩ ৯.২৭ ৮.৫৩ 

রিোইর -৮ ১১.৫০ ১১.৫০ ১১.৮৭ ১১.০৬ ১১.৪৯ ১০.১৮ 

রিোইর -৯ ১৫.৯৪ ১৫.৫৪ ১৬.০৮ ১৫.০৭ ১৫.৪৩ ১৪.৪৮ 

রিোইর -১০ ৩৫.৮৪ ৩৩.৮৯ ৩৪.৭৭ ৩৭.৬৪ ৩৩.৯২ ৪১.০৮ 

বফ মোচ্চ ৫% ২৪.৬১ ২২.৯৩ ২৩.৩৯ ২৬.৯৩ ২৩.০৩ ৩০.৩৭ 

রজরন অনুোত ০.৪৫৮ ০.৪৩০ ০.৪৫২ ০.৪৬৭ ০.৪২৮ ০.৪৯৭ 

উৎঃ ফোাংরোয়দ রযাংখ্যোন ব্যযয়যোয খোনো আয়  ব্য় জরয, ২০১০। 

 

োযরণ ১৩.৩ ম মোয়রোচনো কয়য বদখো মোয় বম, ২০০৫ োয়রয 

তুরনোয় ২০১০ োয়র জোতীয় ম মোয়য় আয় ফণ্টন অাংয় 

রফরবন্ন রিোইরভুক্ত রযফোয়য হ্রো-বৃরি দুটিই য়য়য়ছ। 

রিোইর-৫ বথয়ক রিোইর-৯ ভুক্ত রযফোযগুয়রোয আয় 

ফণ্টন অাং ২০০৫ োয়রয তুরনোয় ২০১০ োয়র বৃরি 

বয়য়য়ছ। অেরদয়ক, রিোইর-২  রিোইর-১০ ভুক্ত 

রযফোযগুয়রোয জোতীয় ম মোয়য় আয় ফণ্টন অাং ২০০৫ 

োয়রয তুরনোয় ২০১০ োয়র কয়ভয়ছ। আফোয, রিোইর-১, ৩ 

 ৪ ভুক্ত রযফোগুয়রোয আয় ফণ্টন অাংয় বকোন রযফতমন 

য়রন। ম মোয়রোচনোয় আয বদখো মোয় বম, ফ মরনম্ন ৫ 

তোাং রযফোয়যয আয় ২০১০  ২০০৫  োয়র প্রোয় রস্থয 

যয়য়য়ছ। অেরদয়ক, একই ভয়য় য়ফ মোচ্চ ৫ তোাংয়য আয় 

রকছুেো হ্রো বয়য়য়ছ। য়ফ মোরয, রজরন অনুোত ২০০৫ 

োয়রয তুরনোয় ২০১০ োয়র হ্রো বয়য়য়ছ মো ভোয়জ 

রফযভোন ধনী-দরযয়দ্র্য বফলম্য রকছুেো হ্রো কয়যয়ছ ফয়র 

প্রতীয়ভোন য়। 
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দোরযদ্র্য রযরস্থরতয ফতমভোন রচত্র 

২০১৬ োয়র ফ ময়ল খোনো আয়-ব্য় জরয রযচোররত 

য়র এয  প্ররতয়ফদন এখয়নো প্রকোরত য় রন।  তয়ফ লষ্ঠ 

ঞ্চফোরল মক রযকেনোয ভধ্যয়ভয়োরদ মূল্যোয়ন প্ররতয়ফদন 

অনুমোয়ী উচ্চ দোরযদ্র্য বযখো ব্ফোয কয়য ২০১১ োয়র 

দোরযয়দ্র্যয োয ২৯.৯ তোাং বথয়ক হ্রো বয়য় ২০১৫ োয়র 

২৪.৮ তোাংয় দাঁরিয়য়য়ছ। প্তভ ঞ্চফোরল মক রযকেনোয় 

(২০১৬-২০২০) ২০২০ োয়রয ভয়ধ্য উচ্চ দোরযয়দ্র্যয বযখো 

অনুমোয়ী দোরযদ্র্য োয ১৮.৬ তোাং এফাং রনম্ন দোরযয়দ্র্যয 

বযখো ব্ফোয কয়য দোরযদ্র্য োয ৮.৯ তোাংয় নোরভয়য় 

আনোয  রেযভোত্রো রনধ মোযণ কযো য়য়য়ছ। 

োযরণ ১৩.৪ এ প্তভ ঞ্চফোরল মক রযকেনো অনুমোয়ী উচ্চ 

এফাং রনম্ন দোরযদ্র্য বযখো ব্ফোয কয়য দোরযদ্র্য রনযয়নয 

প্রয়েণ বদখোয়নো য়রোঃ    

 

 

োযরণ ১৩.৪  প্তভ ঞ্চফোরল মক রযকেনোয় প্রয়েরত দোরযদ্র্য  হ্রোকযয়ণয রেযভোত্রো 

 ২০১৫ ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ 

ভধ্যভ দোরযদ্র্য হ্রোকযণ 

দোরযদ্র্য রস্থরতস্থোকতো -০.৯৩ -০.৯৩ -০.৯৩ -০.৯৩ -০.৯৩ -০.৯৩ 

দোরযয়দ্র্যয উচ্চ ীভোয়যখো  ২৪.৮ ২৩.৫ ২২.৩ ২১.০ ১৯.৮ ১৮.৬ 

চযভ দোরযদ্র্য হ্রোকযণ 

দোরযদ্র্য রস্থরতস্থোকতো -১.১৯ -১.১৯ -১.১৯ -১.১৯ -১.১৯ ১.১৯ 

দোরযয়দ্র্যয রনম্ন ীভোয়যখো  ১২.৯ ১২.১ ১১.২ ১০.৪ ৯.৭ ৮.৯ 

উৎঃ োধোযণ অথ মনীরত রফবোগ,রযকেনো করভন। 

বেকই উন্নয়ন রেযভোত্রো (এরিরজ)  ফোাংরোয়দ  

স্রোব্দ উন্নয়ন রেযভোত্রো (এভরিরজ) এয বভয়োদ বয়ল 

জোরতাংঘ ২০১৬-২০৩০ োর বভয়োয়দ বেকই উন্নয়ন 

রেযভোত্রো (এরিরজ) বঘোলণো কয়যয়ছ। রনধ মোরযত ভয়য়য 

ভয়ধ্য কোম মকয কযোয প্রতযয়য় ১৭টি অরবষ্ট রেয (Goals)  

১৬৯টি রেযয়ক (Targets) রনয়য় এরিরজ বঘোরলত 

য়য়য়ছ।  

এডডডিয 17টি অবীষ্ট রক্ষ্য এফং অন্তগত 169টি 

রক্ষ্যভাত্রায াথথ ভডিত কথয প্তভ ঞ্চফাডল িক 

ডযকল্পনায আথরাথক প্রডতটি ভন্ত্রণারয়/ডফবাথগয ংডিষ্ট 

রক্ষ্যভাত্রামূ (Target) প্রাথডভকবাথফ ডিডিত কযা 

থয়থে। াধাযণ অথ িনীডত ডফবাগ এ ডনথয় একটি পুডিকা 

প্রকা কথযথে।  এয়ত বদখো মোয় বম, ৪০টি ভন্ত্রণোরয়/রফবোগ 

যোরয বনতৃত্বকোযী ভন্ত্রণোরয়/রফবোগ (Lead 

Ministry/Division) রয়য়ফ এরিরজ রক্ষ্যভাত্রামূ 

ফািফায়থনয াথথ িডিত। ৩৪টি ভন্ত্রণোরয়/রফবোগ উ-

বনতৃত্বকোযী রয়য়ফ এফাং ৫১ ভন্ত্রণোরয়/রফবোগ য়মোগী 

রয়য়ফ কোজ কযয়ফ। মথোমথবোয়ফ এরিরজ ভরনেরযাং  

মূল্যোয়য়নয রয়েয ঠিক তথ্য প্রোরপ্তয জে ‘Data Gap 

Analysis for Sustainable Development Goals 

(SDGs): Bangladesh Perspective’ প্রণয়ন  প্রকো 

কযো য়য়য়ছ।  

 

 

োভোরজক রনযোত্তো 

তদরযদ্র্ জনয়গোষ্ঠীয জীফনভোন উন্নয়ন তথো দোরযদ্র্য 

রফয়ভোচয়ন যকোয োভোরজক রনযোত্তো কোম মক্রভ চোররয়য় 

মোয়ে। যকোয়যয বনয়ো নোনো উয়যোগ োভোরজক রনযোত্তো 

রফলয়ক জীফনচক্র িরতয রবরত্ত অনুযণ কযয়ছ। চরভোন 

২০১৬-১৭  অথ মফছয়যয ফোয়জয়ে োভোরজক রনযোত্তো খোয়ত 

৪৫,২৩০ বকোটি েোকো ফযোদ্দ যোখো য়য়য়ছ, মো বভোে 

ফোয়জয়েয ১৩.২৮ তোাং এফাং রজরিরয ২.৩১ তোাং। 

জনগয়ণয খোয রনযোত্তো, অরত দরযদ্র্  দুঃস্থয়দয জে 

রফনোমূয়ল্য খোয রফতযণ, কোয়জয রফরনভয়য় খোয  বেস্ট 

রযররপ ছোিো বফ রকছু কোম মক্রভ যকোয়যয দ্বোযো 

রযচোররত য়ে। এয়দয ভয়ধ্য ‘একটি ফোরি একটি খোভোয’, 

‘আশ্রয়ণ’, ‘গৃোয়ন’, ‘আদ ম গ্রোভ’, ‘গুে গ্রোভ’, ‘ঘয়য বপযো’ 

কভ মসূরচ উয়ল্লখয়মোগ্য। তোছোিো, ফয়স্ক বোতো, দুঃস্থ ভররো 

বোতো, রফধফো  স্বোভী রযতযক্তোয়দয বোতো প্রদোয়নয ভোধ্যয়ভ 

যকোয বদয়য দরযদ্র্ জনয়গোষ্ঠীয োভোরজক রনযোত্তো 

রফধোয়ন কোজ কযয়ছ। গ্রোভীণ জনয়গোষ্ঠীয়ক ঞ্চয়য় উৎোরত 

কযো এফাং বই ঞ্চয় গ্রোভীণ অথ মনীরতয়ত ব্ফোয কযোয 

রয়েয একটি ল্লী ঞ্চয় ব্োাংক প্ররতষ্ঠো কযো য়য়য়ছ। 

বফযকোরয কর প্ররতষ্ঠোয়ন ২০১৮ োয়রয ভয়ধ্য বনন 

ব্ফস্থো প্রচরয়নয  উয়যোগ রনয়ে যকোয। এছোিো, ২০২১ 

োয়র কয়রয জে োভোরজক রনযোত্তো রনরিত কযোয 

১৮6 
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রয়েয একটি জোতীয় বনন ব্ফস্থো চূিোন্ত কযোয রযকেনো 

যয়য়য়ছ। 

োভোরজক রনযোত্তো কভ মসূরচ পরপ্রসূ কযোয রয়েয নীরত  

বকৌর রনধ মোযণপূফ মক একটি জোতীয় োভোরজক রনযোত্তো 

বকৌর (National Social Security Strategy) প্রণয়ন 

কযো য়য়য়ছ। ফতমভোয়ন বম কর ভন্ত্রণোরয় োভোরজক 

রনযোত্তো কভ মসূরচ ফোস্তফোয়ন কযয়ছ, তোয়দযয়ক াঁচটি গুয়ে 

রফেস্ত কযো য়ফ। প্ররতটি গুয়েয ভিয়য়কয দোরয়য়ত্ব 

থোকয়ফ একটি বনতৃত্বকোযী ভন্ত্রণোরয় (Lead Ministry)। 

ফোস্তফোয়নকোযী ভন্ত্রণোরয় তোয়দয রনজস্ব কভ মসূরচগুয়রোয 

নকো প্রণয়ন  তো কোম মকয কযোয দোরয়ত্ব প্রোপ্ত য়ফ। 

গুয়েয রফলয়ফস্তুয োয়থ ফররষ্ঠ াংয়মোগ যয়য়য়ছ এভন একটি 

ভন্ত্রণোরয়ই ঐ গুে ভিয়য়কয দোরয়ত্ব োরন কযয়ফ। এছোিো 

োভোরজক রনযোত্তো কভ মসূরচমূয়য তদোযরকয জে একটি 

পরোপররবরত্তক রযফীেণ  মূল্যোয়ন িরত প্ররতষ্ঠো কযো  

য়ফ। 

যকোয দোরযদ্র্য দূযীকযয়ণয ভোধ্যয়ভ ভোনফম্পদ উন্নয়ন  

োভোরজক অভতো দূযীকযয়ণ অঙ্গীকোযফি। ‘রূকে-

২০২১’ এয আয়রোয়ক প্রণীত বপ্ররেত রযকেনো ২০১০-

২০২১ এফাং প্তভ ঞ্চফোরল মক রযকেনোয় এই অঙ্গীকোয 

প্ররতপররত য়য়য়ছ। ফোাংরোয়দ দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়ন স্রোব্দ 

উন্নয়ন রেযভোত্রো রনধ মরযত ভয়য়য পূয়ফ ম অজমন কযয়র 

এখয়নো জনাংখ্যোয এক-চতুথ মোাং দোরযদ্র্যীভোয রনয়চ 

ফফো কযয়ছ। বদয়য বভোে জনয়গোষ্ঠীয একটি ফি অাংয়ক 

দোরযদ্র্ভুক্ত বযয়খ অথ মৈনরতক প্রবৃরি অগ্রগরত ফজোয় যোখো 

অতযন্ত দুরু। তোই প্ররত ফছয োভোরজক রনযোত্তোয বেত্র  

ফযোদ্দ ফোিয়ছ। ২০০৮-০৯ অথ মফছয়য বমখোয়ন োভোরজক 

রনযোত্তো খোয়তয ফযোদ্দ রছর ১৭,৩২৩ বকোটি েোকো, চররত 

অথ মফছয়য তো ২.৬ গুণ বৃরি বয়য় দাঁরিয়য়য়ছ ৪৫,২৩০ বকোটি 

েোকোয়।  

োভোরজক রনযোত্তো বফষ্টনীয রযরধ  প্রোয রফয়ফচনোয় 

রনয়য় এয ব্য় প্তভ ঞ্চফোরল মক রযকেনো বয়ল অথ মোৎ 

২০২০ োয়র রজরির’য ৩ তোাংয় উন্নীত কযোয রেয রস্থয 

কযো য়য়য়ছ। ফতমভোয়ন এ খোয়ত ব্োয়য়য রযভোণ রজরিরয 

২.৩১ তোাং। 

োভোরজক রনযোত্তো কভ মসূরচমূয়য ফোস্তফোয়ন েভতো 

বৃরিয রয়েয অথ ম রফবোগ ‘Strengthening Public 

Financial Management for Social Protection’ 

ীল মক একটি প্রকে ফোস্তফোয়ন কযয়ছ। রব্রটি যোষ্ট্রোয়ত্ত 

আন্তজমোরতক উন্নয়ন য়মোগী াংস্থো ‘রিএপআইরি’য 

অথ মোয়য়ন প্রকয়েয অধীয়ন অথ ম রফবোয়গ ‘Social 

Protection for Budget Management Unit 

(SPBMU)’ স্থোন কযো য়ফ।  

২০১৬-১৭ অথ মফছয়য গৃরত উয়ল্লখয়মোগ্য কোম মক্রভ 

 ফয়স্ক, দুঃস্থ ভররো, মুরক্তয়মোিো, প্ররতফন্ধী, এরতভ 

প্রভৃরত জনয়গোষ্ঠীয জে রফরবন্ন বোতো রয়য়ফ 

নগদ প্রদোন  খোয রনযোত্তো কোম মক্রয়ভয রযরধ 

 ফযোদ্দ বৃরি কযো য়য়য়ছ। 

 ফয়স্ক বোতো খোয়ত ১,৮৯০ বকোটি েোকো, রফধফো  

স্বোভী রযতযক্তো দুঃস্থ ভররোয়দয জে ৬৯০ 

বকোটি েোকো এফাং মুরক্তয়মোিো ম্মোনী বোতো ফোফদ 

২,১৯৬.৬ বকোটি  েোকো ফযোদ্দ যোখো য়য়য়ছ। 

 ল্লী কভ ম-োয়ক পোঊয়েন (রয়কএএপ)   

বোশ্যোর বিয়বরয়ভন্ট পোউয়েন (এরিএপ)   

এয কোয়ছ েস্ত ক্ষুদ্র্ ঋণ  রফরনয়য়োগ 

তরফরমূয়য ঞ্চোরন গরত বৃরিয বচষ্টো অব্োত 

যয়য়য়ছ। এ খোয়ত  চররত অথ মফছয়য বভোে ৪৫৩ 

বকোটি েোকো ফযোদ্দ যোখো য়য়য়ছ। এয ভয়ধ্য 

রয়কএএপ এয ক্ষুদ্র্ ঋণ কভ মসূরচ ফোফদ  ১০০ 

বকোটি েোকো, এরিএপ এয ক্ষুদ্র্ ঋণ কভ মসূরচ 

ফোফদ ৩৫০ বকোটি েোকো এফাং ভররোয়দয 

আত্মকভ মাংস্থোন ক্ষুদ্র্ ঋণ ফোফদ ৩ বকোটি েোকো 

ফযোদ্দ প্রদোন কযো য়য়য়ছ।                                                                                                                                                                                                                                          

 ল্লী উন্নয়ন বফোি ম, যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, 

ভোজকল্যোণ অরধদপ্তয, ভররো রফলয়ক 

অরধদপ্তয, ভৎস্য অরধদপ্তয, প্রোরণম্পদ অরধদপ্তয, 

রফরক প্রভৃরত প্ররতষ্ঠোয়নয কোয়ছ রফযভোন 

ঘূণ মোয়ভোন ক্ষুদ্র্ ঋণ তরফরমূয়য ঞ্চোরন  

প্রচরন গরত বৃরিয জে উয়যোগ অব্োত যয়য়য়ছ। 

উরয-উক্ত উয়যোগ আয রকছু  কোম মক্রভ ফোস্তফোয়য়নয 

রয়েয োভোরজক রনযোত্তো  োভোরজক েভতোয়ন খোয়ত 

২০১৫-১৬  ২০১৬-১৭ অথ মফছয়যয ফোয়জে ফযোদ্দ োযরণ 

১৩.৫ এ উস্থোন কযো য়রো: 

 

োযরণ  ১৩.৫ োভোরজক রনযোত্তো  োভোরজক েভতোয়ন খোত 

                      (য়কোটি েোকোয়) 

কোম মক্রভ  ২০১৫-১৬* ২০১৬-১৭** 

নগদ প্রদোন (রফরবন্ন বোতো), োভোরজক েভতোয়ন  অেোে কোম মক্রভ 

 

১৬৪৮৫.৮৩ ২৩৬০৩.৫০ 

খোয রনযোত্তো কোম মক্রভমূঃ োভোরজক রনযোত্তো ৮০৩৪.৮৭ ৮৮৫৪.৮৬ 
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কোম মক্রভ  ২০১৫-১৬* ২০১৬-১৭** 

ক্ষুদ্র্ ঋণ কভ মসূরচ, োভোরজক েভতোয়ন ২৯২.৫০ ৪৫৩.০০ 

রফরবন্ন তরফর, োভোরজক েভতোয়ন 

 

৮৫.৭৮ ১৬১.৩৩ 

রফরবন্ন তরফর  কোম মক্রভ, োভোরজক রনযোত্তো ৮৯০.৬০ ৭৭৫.৯০ 

চরভোন উন্নয়ন প্রকে ৯৯৯৯.১০ ১০৭৮৮.৮৫ 

 নতুন উন্নয়ন প্রকে                ১৮৬.৩৭ ৫৯২.৫৮ 

বভোে ৩৫৯৭৫ ৪৫২৩০ 

উৎঃ  অথ ম রফবোগ।  * াংয়োরধত ফোয়জে, ** মূর ফোয়জে।  

 

োভোরজক রনযোত্তো বফষ্টনী কভ মসূরচয আতোয় নগদ অথ ম 

োয়তো প্রদোন কোম মক্রভ 

োভোরজক রনযোত্তো কোম মক্রয়ভয আতোয় খোয োয়তো, 

কোয়জয রফরনভয়য় খোয, বখোরো ফোজোয়য ণ্য রফরক্র 

নোনোরফধ কভ মসূরচয োোোর যকোয নগদ অথ ম োয়তো 

প্রদোন কয়য থোয়ক। ২০১৬-১৭ অথ মফছয়যয ফোয়জয়ে নগদ 

প্রদোন (রফরবন্ন বোতো), োভোরজক েভতোয়ন  অেোে 

কোম মক্রভ ফোফদ ২৩,৬০৩.৫০ বকোটি েোকো ফযোদ্দ যোখো 

য়য়য়ছ। োভোরজক রনযোত্তো বফষ্টনী কভ মসূরচয আতোয় 

নগদ অথ ম োয়তো প্রদোন রফলয়ক গুরুত্বপূণ ম রকছু কভ মকোয়েয 

াংরেপ্ত ফণ মনো রনয়চ  উস্থোন কযো য়রোঃ 

ফয়স্ক বোতো কভ মসূরচঃ বদয়য বভোে জনাংখ্যোয উয়ল্লখয়মোগ্য 

একটি অাং ফয়স্ক তথো শ্রভ ফোজোয়যয োয়থ ম্পৃক্ত নয়। 

এয়দয আফোয ফি একটি অাং দোরযদ্র্যরিষ্ট। অফয়ররত 

ফয়স্ক এফ জনয়গোষ্ঠীয আথ ম-োভোরজক অফস্থোয উন্নরতয 

রয়েয ১৯৯৭-৯৮ অথ মফছয বথয়ক যকোয ফয়স্ক বোতো 

কোম মক্রভ চোলু কয়যয়ছ। ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরয়য়য অরধভুক্ত 

ফয়স্ক বোতো কভ মসূরচয আতোয় ২০১৬-১৭ অথ মফছয়য ১,৮৯০ 

বকোটি েোকো ফযোদ্দ প্রদোন কযো য়য়য়ছ। এ কোম মক্রয়ভয 

আতোয় ৩১.৫০ রে ফয়স্ক বরোকয়ক  জনপ্ররত  ভোরক 

৫০০ েোকো কয়য  বোতো প্রদোন কযো য়ে।  

রফধফো  স্বোভী রযতযক্তো দুঃস্থ ভররো বোতো কোম মক্রভঃ  

১৯৯৯-০০ অথ মফছয বথয়ক দরযদ্র্, অোয়  অফয়ররত 

ভররো জনয়গোষ্ঠী রফয়ল কয়য রফধফোয়দয জে বোতো প্রদোন 

কভ মসূরচ চোলু কযো য়য়য়ছ।  চররত অথ মফছয়য বভোে ১১.৫০ 

রে রফধফো  স্বোভী রযতযক্তো দুঃস্থ ভররোয়ক বোতো 

প্রদোয়নয রেযভোত্রো রনধ মোযণ কযো য়য়য়ছ। প্রয়তযকয়ক ভোরক 

৫০০ েোকো কয়য বভোে ৬৯০ বকোটি েোকোয এ বোতো  প্রদোন 

কযো য়ফ। 

দরযদ্র্ ভোয়য়য়দয ভোতৃত্বকোরীন বোতোঃ ২০০৭-০৮ অথ মফছয়য 

প্রথভফোয়যয ভত ভোতৃত্বকোরীন বোতো প্রদোন চোলু কযো য়। 

এয আতোয় মূরতঃ ল্লী এরোকোয দরযদ্র্ ভোয়য়য়দয আরথ মক 

োয়তো প্রদোন কযো য়য় থোয়ক। এ কোম মক্রয়ভয আতোয় 

দরযদ্র্ গব মফতী ভররোয়দয বোতো প্রদোয়নয োোর স্বোস্থয  

পুরষ্ট রফলয়ক প্ররেণ বদয়ো য়য় থোয়ক। ২০১৬-১৭ 

অথ মফছয়য বভোে ৫ রে ভোয়ক এই তোয়তো প্রদোয়নয রয়েয 

৩০০ বকোটি েোকো ফযোদ্দ যোখো য়য়য়ছ। উয়ল্লখ্য, ২০১৫-১৬ 

অথ মফছয়য ২,৬৪,০০০ জন ভোয়ক বভোে ১৫৮.৪০ বকোটি েোকো 

ফযোদ্দ প্রদোন কযো য়।  

কভ মজীফী ল্যোকয়েটিাং ভোদোয োয়তো তরফরঃ  ২০১০-১১ 

অথ মফছয  বথয়ক  এ কোম মক্রভ শুরু য়। যোঞ্চয়র কভ মজীফী 

দরযদ্র্ ভোয়য়য়দয ভোতৃত্বকোরীন স্বোস্থয  তোয়দয গব মস্থ ন্তোন 

ফো নফজোত রশুয রযপূণ ম রফকোয় োয়তোয উয়দ্দয়শ্য এই 

বোতো প্রদোন কযো য়। ঢোকো, নোযোয়নগি, গোজীপুয  

চট্টগ্রোভ গোয়ভ মন্ট এরোকোয় অফরস্থত কভ মজীফী ল্যোকয়েটিাং 

ভো, ৬৪ বজরো দযস্থ রটি কয় মোয়যন/য়ৌযবো এফাং 

২৬৪টি উয়জরো ম মোয়য়য বৌযবোয়ক এই কোম মক্রয়ভয 

অন্তভু মক্ত যোখো য়য়য়ছ। একজন ভোয়ক ভোয় ৫০০ েোকো বভোে 

২৪ ভো োয়তো প্রদোন কযো য়। চররত ২০১৬-১৭ 

অথ মফছয়য বভোে ১.৮০ রে দরযদ্র্ ভোয়ক এ োয়তো প্রদোয়নয 

রেযভোত্রো রনধ মোযণ কযো য়য়য়ছ। এজয়ে ১০৮.১৮ বকোটি  

েোকো  ফযোদ্দ যোখো য়য়য়ছ। 

মুরক্তয়মোিো ন্োনী বোতোঃ জোরতয বশ্রষ্ঠ ন্তোন 

মুরক্তয়মোিোয়দয জীফনমোত্রোয ভোয়নোন্নয়য়ন যকোয 

রনযরবোয়ফ কোজ কযয়ছ। দুই ফছয়যয ব্ফধোয়ন 

মুরক্তয়মোিোয়দয ভোরক ম্মোনী রদ্বগুণ কযো য়য়য়ছ। ২০১৪-

১৫ অথ মফছয়য ভোরক এ ম্মোনীয রযভোণ রছর ৫,০০০ 

েোকো, ২০১৬-১৭ অথ মফছয়য তো ফোরিয়য় ১০,০০০ েোকো কযো 

য়য়য়ছ। বখতোফপ্রোপ্ত মুরক্তয়মোিোয়দয ম্মোনী বৃরি কযো 

য়য়য়ছ। ফতমভোয়ন ফীযয়শ্রষ্ঠয়দয ৩০,০০০ েোকো, ফীয 

উত্তভয়দয ২৫,০০০ েোকো, ফীয রফক্রভয়দয ২০,০০০ েোকো 

এফাং ফীয প্ররতকয়দয ১৫,০০০ েোকো কয়য ভোরক ম্মোনী 

প্রদোন কযো য়। ২০১৬-১৭ অথ মফছয়য এ খোয়ত বভোে 

২,১৯৬.০৬ বকোটি েোকো ফযোদ্দ প্রদোন কযো য়য়য়ছ। 

কভ মসূরচটি মুরক্তয়মোিোয়দয োভোরজক ভম মোদো বৃরিয়ত র্ভরভকো 

যোখয়ছ। 
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ীদ রযফোয  যুিোত মুরক্তয়মোিোয়দয রচরকৎো  

ম্মোনী বোতোঃ মুরক্তযুয়ি ীদয়দয রযফোযফগ ম  যুিোত 

মুরক্তয়মোিোয়দয কল্যোয়ণ যকোয কোজ কযয়ছ। ীদ 

রযফোয  যুিোত মুরক্তয়মোিোয়দয রচরকৎো  ম্মোনী 

বোতোয জয়ে পৃথক কভ মসূরচ চোলু কযো য়য়য়ছ। এ কভ মসূরচয 

আতোয় ২০১৬-১৭ অথ মফছয়য  ১৫,০০০ মুরক্তয়মোিোয জে 

২৪৫.৯১ বকোটি েোকো ফযোদ্দ বদয়ো য়য়য়ছ। কভ মসূরচটি 

মুরক্তয়মোিোয়দয জীফনমোত্রোয ভোন উন্নয়ন এফাং সুস্বোস্থয যেোয় 

র্ভরভকো যোখয়ছ। 

মুরক্তয়মোিো  তাঁয়দয বোষ্যয়দয জে প্ররেণ এফাং 

আত্মকভ মাংস্থোয়নয জে ক্ষুদ্র্ ঋণ কভ মসূরচঃ মুরক্তয়মোিো  

তাঁয়দয বোষ্যয়দয আত্মকভ মীর কযোয রয়েয রফরবন্ন রফলয়য় 

দেতো উন্নয়য়ন প্ররেণ প্রদোয়নয উয়দ্দয়শ্য এ কভ মসূরচ গ্রণ 

কযো য়য়য়ছ। প্রররেতয়দয আত্মকভ মাংস্থোয়নয রয়েয ক্ষুদ্র্ 

ঋণ প্রদোন কযো য়।  ২০০৩-০৪  বথয়ক ২০১৫-১৬ অথ মফছয 

ম মন্ত ঘূণ মোয়ভোন তরফর রয়য়ফ ৩৭.৫০ বকোটি েোকো এ 

কভ মসূরচয অনুকূয়র ফযোদ্দ প্রদোন কযো য়য়য়ছ। চররত ২০১৬-

১৭ অথ মফছয়য ১৫ বকোটি েোকো ঋণ রফতযণ এফাং ১৬ বকোটি 

েোকো ঋণ আদোয়য়য রেযভোত্রো  রনধ মোযণ কযো য়য়য়ছ।  

অের প্ররতফন্ধীয়দয জে বোতো  রেোঃ অের 

প্ররতফন্ধীয়দয ভোয়জয মূরয়স্রোত ধোযোয োয়থ অঙ্গীর্ভত 

কযোয রয়েয ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরয় কভ মসূরচটি ফোস্তফোয়ন 

কযয়ছ। ইতঃপূয়ফ ম প্ররত অের প্ররতফন্ধীয়ক ভোরক ৫০০ 

েোকো কয়য  বোতো প্রদোন কযো য়তো। চররত ২০১৬-১৭ 

অথ মফছয বথয়ক তো ফোরিয়য় ৬০০ েোকো কযো য়য়য়ছ। এ 

অথ মফছয়য এ কভ মসূরচয অধীয়ন ৫৪০ বকোটি েোকো ফযোদ্দ বদয়ো 

য়য়য়ছ।   

প্ররতফন্ধী রশুয়দয রেোয অরধকোয রনরিতকযয়ণয রয়েয 

২০০৭-০৮ অথ মফছয য়ত রেো উবৃরত্ত কভ মসূরচ চোলু কযো 

য়য়য়ছ। এ কভ মসূরচয আতোয় ২০১৬-১৭ অথ মফছয়য বভোে 

৬০,০০০ প্ররতফন্ধী রেোথীয ভোয়ঝ ৪৭.৮৮ বকোটি েোকো 

বোতো প্রদোয়নয রেযভোত্রো রনধ মোযণ কযো য়য়য়ছ। এছোিো, 

প্ররতফন্ধী রফযোরয়য়য জে রফয়ল ভঞ্জুরয প্রদোন কযো য়ে।  

চররত ২০১৬-১৭ অথ মফছয়য  এ কভ মসূরচয আতোয় ১২.৫০ 

বকোটি  েোকো ফযোদ্দ যোখো য়য়য়ছ।  

প্ররতফন্ধী বফো  োোয্য বকন্দ্র (য়োন স্ট োরব ম): বদয়য 

প্ররতফন্ধী জনয়গোষ্ঠীয়ক রফনোমূয়ল্য রপরজয়থযোর  অেোে 

রচরকৎো োয়তো প্রদোয়নয রয়েয ২০০৯-১০ অথ মফছয়য  

প্রথভফোয়যয  ভত প্ররতফন্ধী বফো  োোয্য বকন্দ্র চোলু কযো 

য়। এ খোয়ত চররত ২০১৬-১৭ অথ মফছয়য উকোযয়বোগীয 

াংখ্যো  োয়তোয রযভোণ প্রোয় রতনগুণ কয়য বৃরি কযো 

য়য়য়ছ। এ ফছয বভোে ৩,০৭,০০০ জন প্ররতফন্ধীয়ক 

োয়তোয রয়েয ৫৩.০৮ বকোটি েোকো ফযোদ্দ যোখো য়য়য়ছ। 

অটিজভঃ ‘রনউয়যো-বিয়বরয়ভন্টোর প্ররতফন্ধী সুযেো ট্রোস্ট 

আইন ২০১৩’ এয আতোয় একটি ট্রোস্ট গঠন কযো য়য়য়ছ। 

ট্রোয়স্টয কোম মক্রভ রযচোরনোয জে চররত ২০১৬-১৭ 

অথ মফছয়য ১০.৫০ বকোটি েোকোয  ফযোদ্দ  যোখো য়য়য়ছ। এ 

ট্রোয়স্টয ভোধ্যয়ভ অটিরস্টক রশুয়দয সুয়মোগ-সুরফধো 

উয়ল্লখয়মোগ্য োয়য বৃরি োয়ফ। ২০০৯-১০ অথ মফছয়য জোতীয় 

প্ররতফন্ধী উন্নয়ন পোউয়েয়নয উয়যোয়গ পোউয়েয়নয রনজস্ব 

কযোম্পোয় অটিজভ রযয়ো ম বন্টোয চোলু কযো য়। চোলু 

য়োয য বথয়ক এ বকন্দ্র বথয়ক অটিরস্টক রশু/ব্রক্তয়ক 

রফনোমূয়ল্য রফরবন্ন বফো প্রদোন কযো য়ে।  

এরতভ রশুয়দয বখোযোকী বোতোঃ যকোরয রশু রযফোয  

অেোে রফরবন্ন যকোরয প্ররতষ্ঠোয়ন ফফোযত এরতভ 

রশুয়দয বযণ-বোলণ যকোয ফন কয়য থোয়ক। 

ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরয় কভ মসূরচটি ফোস্তফয়ন কযয়ছ। ২০১৬-

১৭ অথ মফছয়য এফ প্ররতষ্ঠোয়ন রনফোী রশুয়দয বখোযোকী 

বোতো রয়য়ফ ৪৬.২০ বকোটি  েোকো  ফযোদ্দ যোখো য়য়য়ছ।   

বফযকোরয এরতভখোনোয কযোরয়েন গ্রযোন্টঃ যকোরয 

রফরবন্ন এরতভখোনোয োোোর বফযকোরযবোয়ফ প্ররতরষ্ঠত 

এরতভখোনোয় যকোয এরতভ রশুয়দয কল্যোয়ণ োয়তো 

কয়য আয়ছ। যকোয কযোরয়েন গ্রোন্ট রয়য়ফ এ 

অনুদোন প্রদোন কয়য থোয়ক। ২০১৬-১৭ অথ মফছয়যয ফোয়জয়ে 

৮২,০০০ এরতভ রশুয জে ৮৬.৪০ বকোটি েোকো ফযোদ্দ 

যোখো য়। আয়গয অথ মফছয়য এ খোয়ত  বভোে ৭৬,০০০ এরতভ 

রশুয জে ৮০.৪৯ বকোটি  েোকো ফযোদ্দ বদয়ো য়।  

বফয়দ  অনগ্রয  জনয়গোষ্ঠীয জীফনভোন উন্নয়ন কোম মক্রভঃ 

ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরয়য়য অধীয়ন ২০১২-১৩ অথ মফছয বথয়ক 

এ কোম মক্রভ শুরু য়। করতয় অরযোম ম বোয য়ঙ্গ 

ম্পৃক্ত দররত, রযজন  বফয়দ ম্প্রদোয়য়ক ভোয়জয 

মূরয়স্রোত ধোযোয় রনয়য় আয়ত প্রোথরভকবোয়ফ ৭টি বজরোয় 

যীেোমূরকবোয়ফ এ কোম মক্রভ চোলু কযো য়। ২০১৫-১৬ 

অথ মফছয বথয়ক ৬৪টি বজরোয় এ কোম মক্রভ রফস্তৃত য়য়য়ছ। 

চররত অথ মফছয়য এ কোম মক্রয়ভয আতোয় ২৫,০০০ জনয়ক 

োয়তো প্রদোয়নয রেযভোত্রো রনধ মোযণ কযো য় এফাং ফযোদ্দ 

যোখো য় ২০.৩০ বকোটি  েোকো।  

রজিো জনয়গোষ্ঠীয জীফনভোন উন্নয়ন কোম মক্রভঃ  

োরযফোরযক, োভোরজক  অথ মৈনরতকবোয়ফ বফলয়ম্যয রকোয 

ফয়র প্রতীয়ভোন রজিো ম্প্রদোয়য়ক ভোয়জয মূরয়স্রোত 

ধোযোয় রনয়য় আয়ত যকোয কোজ কযয়ছ। অফয়ররত এ 

ম্প্রদোয়য়ক োরফ মক উন্নয়য়ন ম্পৃক্ত কযোয রয়েয ২০১২-১৩ 
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অথ মফছয়য প্রথভফোয়যয ভত ৭টি বজরোয় এ কোম মক্রভ চোলু কযো 

য়। ফতমভোয়ন কর বজরোয় এ কোম মক্রভ রযচোররত য়ে। 

২০১৬-১৭ অথ মফছয়য ৪,০০০ রজিোয়ক োয়তোয রয়েয ৯ 

বকোটি েোকো ফযোদ্দ যোখো য়।  

 

 

খোয োোয্য কভ মসূরচয আতোয় চরভোন রফরবন্ন কভ মসূরচয 

অগ্রগরত 

এভএ কভ মসূরচঃ রনম্ন আয়য়য ভোনুয়লয খোয রনযোত্তো 

রনরিত কযোয রয়েয যকোয বখোরো ফোজোয রফক্রয় 

(এভএ) কভ মসূরচ চোলু কয়য। এ কভ মসূরচয আতোয় 

রফয়ল বতুমরকয ভোধ্যয়ভ ফোজোয মূয়ল্যয বচয়য় কভ দোয়ভ 

খোয োভগ্রী রফক্রয় কযো য়। ২০১৬-১৭ অথ মফছয়য বভোে 

২.২০ বকোটি দরযদ্র্ ভোনুলয়ক এ কভ মসূরচয  আতোভুক্ত যোখো 

য়য়য়ছ। এ ফছয়য এভএ খোয়ত ফযোয়দ্দয রযভোণ  

১,১৬২.৫০ বকোটি েোকো। 

কোয়জয রফরনভয় খোয (কোরফখো)  কোয়জয রফরনভয় েোকো 

(কোরফেো) কভ মসূরচঃ গ্রোভীণ অফকোঠোয়ভো াংস্কোয়যয রয়েয 

কোয়জয রফরনভয় খোয (কোরফখো)  কোয়জয রফরনভয় েোকো 

(কোরফেো) কভ মসূরচ দুটি চোলু কযো য়য়য়ছ। দুয়ম মোগ ব্ফস্থোনো 

 ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় কভ মসূরচ দুটি ফোস্তফোয়ন কযয়ছ। এই 

কভ মসূরচয আতোয় ২০১৬-১৭ অথ মফছয়য ৫৬৪.০৬ বকোটি 

েোকো ফযোদ্দ যোখো য়য়য়ছ। 

রবরজরিঃ এ কভ মসূরচয জে ২০১৫-১৬ অথ মফছয়য  ৮৮৯.৯৪ 

বকোটি েোকো ফযোদ্দ যোখো য়। চররত অথ মফছয়য তো বৃরি কয়য 

১,১৬৮.৫৬ বকোটি েোকো কযো য়য়য়ছ। এ কভ মসূরচয আতোয় 

২০১৬-১৭ অথ ম ফছয়য বদব্োী ৩.১৫ রে বভঃেন 

খোযস্য ফযোদ্দ কযো য়য়য়ছ।  

রবরজএপঃ দুয়ম মোগ ব্ফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় কভ মসূরচটি 

ফোস্তফোয়ন কযয়ছ। োধোযণত দুয়ম মোগ যফতী ভয়য় দরযদ্র্ 

ভোনুয়য়য জীরফকো পুনফ মোর নো য়ো ম মন্ত েরতগ্রস্ত 

রযফোযমূয়ক এই োয়তো প্রদোন কযো য়। প্ররত 

রযফোযয়ক ভোরক ২০-৪০ বকরজ কয়য ২ বথয়ক ৫ ভো 

ম মন্ত এ োয়তো বদয়ো য়। এছোিো, ভো ইরর  জোেকো 

আযয়ণ রফযত থোকো বজয়রযো রবরজএপ োয়তো বয়য় 

থোয়কন। রফরবন্ন ধভীয় উৎয়ফ দরযদ্র্ জনগণ রবরজএপ 

োয়তো োন। ২০১৬-১৭ অথ মফছয়যয ফোয়জয়ে এ খোয়ত ৪ 

রে বভরট্রক েন খোযয়স্যয অনুকূয়র ১,৪৮৩.৮৮ বকোটি  

েোকো ফযোদ্দ বদয়ো য়য়য়ছ।  

রজআযঃ দুয়ম মোগকোয়র দরযদ্র্ ভোনুলয়ক জরুরয খোয োয়তো 

রয়য়ফ রজআয (চোর) োয়তো প্রদোন কযো য়। ২০১৬-১৭ 

অথ মফছয়য রজআয রয়য়ফ ৮৮,০০০ বভরট্রক েন চোর ফযোদ্দ 

যোখো য়। েোকোয রয়য়ফ মোয মূল্যভোন ৩২৬.৪৫ বকোটি  

েোকো।  

অরত দরযদ্র্য়দয জে কভ মাংস্থোন কভ মসূরচঃ অরত দরযদ্র্ 

ভোনুয়লয দোরযদ্র্য রফয়ভোচন  দুয়ম মোগ বভোকোয়ফরোয েভতো 

বৃরিয রয়েয ফছয়যয বফকোয ভয়য় তাঁয়দয জীরফকো 

রনফ মোয়য জয়ে এ কভ মসূরচটি ফোস্তফোরয়ত য়ে। ২০০৯-১০ 

অথ মফছয বথয়ক এটি চোলু য়য়য়ছ। এ কভ মসূরচয আতোয় 

ফছয়যয দুটি কভ মীন ভয়য় দুফোয়য ৪০ রদন কয়য বভোে ৮০ 

রদন অরত দরযদ্র্য়দয কভ মাংস্থয়নয ব্ফস্থো কযো য়। চররত 

অথ মফছয়য ৭,২৭,০০০ জন অরত দরযদ্র্য়ক োয়তোয 

রেযভোত্রো ঠিক কযো য়য়য়ছ এফাং এ খোয়ত ১,৬৫০ বকোটি 

েোকো ফযোদ্দ যোখো য়য়য়ছ।  

গ্রোভীণ অফকোঠোয়ভো যেণোয়ফেণ (টি,আয) কভ মসূরচ 

নোনো ধযয়নয প্রোকৃরতক দুয়ম মোয়গ েরতগ্রস্ত যোস্তো, ফাঁধ, 

ফ মোধোযয়ণয ব্ফোম ম জরোয়, যকোরয প্ররতষ্ঠোন 

াংস্কোয/য়ভযোভত ইতযোরদ প্রয়য়োজয়ন দ্রুত প্রকে গ্রয়ণয জে 

টিআয এয ভোধ্যয়ভ ফযোদ্দ বদয়ো য়। এয আতোয় োধোযণত 

জনকল্যোণমূরক প্ররতষ্ঠোয়ন কোজ কযোয অগ্রোরধকোয বদয়ো 

য়। দুয়ম মোগ ব্ফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় কভ মসূরচটি 

ফোস্তফোয়ন কযয়ছ। ইয়তোপূয়ফ ম টিআয রয়য়ফ খোযস্য ফযোদ্দ 

যোখো য়র ফতমভোয়ন এটিয়ক খোযরবরত্তক কভ মসূরচ বথয়ক 

নগদ অথ মরবরত্তক কভ মসূরচয়ত রূোন্তয়যয উয়যোগ বনয়ো 

য়য়য়ছ। ব রয়েয ২০১৬-১৭ অথ মফছয়য এ খোয়ত বকোন 

খোযস্য ফযোদ্দ নো বযয়খ ৬০৯.২২ বকোটি েোকো ফযোদ্দ যোখো 

য়য়য়ছ। 

োভোরজক রনযোত্তো বফষ্টনীয আতোয় চরভোন 

কভ মসূরচ/প্রকে 

দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়ন োভোরজক রনযোত্তো খোয়ত নোনো ধযয়নয 

বোতো  খোয োয়তো কভ মসূরচয োোোর যকোয রফরবন্ন 

উদ্ভোফনীমূরক প্রকে ফোস্তফোয়ন কযয়ছ। ২০১৬-১৭ অথ মফছয়য 

দোরযদ্র্য রফয়ভোচন তথো োভোরজক েভতোয়ন খোয়ত বভোে 

৮৯টি প্রকে অন্তভু মক্ত যয়য়য়ছ। এয ভয়ধ্য ৭টি নতুন এফাং 

৮২টি চরভোন প্রকে। এফ প্রকয়েয অনুকূয়র বভোে 

১১,৩৮১.৪৩ বকোটি েোকো ফযোদ্দ যোখো য়য়য়ছ। োভোরজক 

রনযোত্তো বফষ্টনীয আতোভুক্ত কয়য়কটি প্রকয়েয াংরেপ্ত 

রফফযণ রনয়ম্ন তুয়র ধযো য়রো: 

আশ্রয়ণ-২ (দোরযদ্র্য রফয়ভোচন  পুনফ মোন) প্রকে  

র্ভরভীন, গৃীন  রছন্নমূর রযফোযগুয়রোয়ক পুনফ মোয়নয 

রয়েয ১৯৯৭ োয়র গ্রণ কযো য় আশ্রয়ণ প্রকে। ১৯৯৭-
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২০০২ োর ম মন্ত ৩০০ বকোটি েোকো ব্য়য় ৪৭,২১০টি 

রযফোযয়ক এ প্রকয়েয আতোয় পুনফ মোন কযো য়য়য়ছ। 

এছোিো, ২০০২-২০১০ বভয়োয়দ আশ্রয়ণ (য়পইজ -২) প্রকয়েয 

অধীয়ন ৬০৮ বকোটি েোকো ব্য়য় ৫৮,৭০৩টি রযফোযয়ক 

পুনফ মোন কযো য়য়য়ছ। আশ্রয়ণ প্রকে  আশ্রয়ণ প্রকে 

(বপইজ-২) এয োপল্য  ধোযোফোরকতোয় ২০১০- ২০১৭ 

(াংয়োরধত) বভয়োয়দ আশ্রয়ণ-২ প্রকে গ্রণ কযো য়য়য়ছ। 

আশ্রোয়ন-২ প্রকয়েয আতোয় বভোে ৫০,০০০ গৃীন, 

রছন্নমূর রযফোযয়ক পুনফ মোয়নয রেযভোত্রো রনধ মোযণ কযো 

য়য়য়ছ। রিয়ম্বয, ২০১৬ ম মন্ত ৩৩,২৭০টি রযফোযয়ক 

পূনফ মোন কযো য়য়য়ছ। এ প্রকয়েয আতোয় বোরবরত্তক 

প্ররেণ, ঋণ, রেো, স্বোস্থয এফাং রযফোয রযকেনো 

কোম মক্রভ রযচোরনোয ভোধ্যয়ভ পুনফ মোরত রযফোযগুয়রোয়ক 

প্রররেত কযো য়। োোোর তোয়দয আত্মকভ মাংস্থোয়নয 

সুয়মোগ সৃরষ্ট কয়য জোতীয় অথ মনীরতয মূর ধোযোয় অন্তভু মক্ত 

কযো য়। এটি একটি ভরিত দোরযদ্র্য রফয়ভোচন প্রকে।  

গৃোয়ন তরফর  

গ্রোভীণ  দরযদ্র্ ভোনুলয়দয  ফোস্থোন রনরিতকযণ তথো দোরযদ্র্য 

দূযীকযয়ণয রয়েয ১৯৯৭-৯৮ অথ মফছয়য গৃোয়ন তরফর 

গঠন কযো য়।  শুরুয়ত এ তরফয়রয ফোয়জে রছর ৫০ বকোটি 

েোকো। যফতীয়ত এ রযভোণ বৃরি বয়য় ২৯৮ বকোটিয়ত 

দাঁরিয়য়য়ছ। ফোাংরোয়দ ব্োাংক গৃোয়ন তরফয়রয কোম মক্রভ 

ফোস্তফোয়ন কযয়ছ। ফোাংরোয়দ ব্োাংক কোম মক্রভ ফোস্তফোয়য়নয 

োয়থ জরিত এনরজমূয়ক এফাং এনরজগুয়রো ১০ ফছয 

বভয়োয়দ রযয়োয়ধয য়তম উকোযয়বোগীয়দয ঋণ প্রদোন কয়য 

থোয়ক। শুরুয়ত এনরজ ম মোয়য় সুয়দয োয ২ তোাং এফাং 

গ্রোক ম মোয়য় এ োয ৬ তোাং রছর। ফতমভোয়ন উবয় 

বেয়ত্রই সুয়দয োয ০.৫০ তোাং কভোয়নো য়য়য়ছ। ৫১৪টি 

এনরজ কক্সফোজোয ব্তীত অে ৬৩টি বজরোয ৪০৩টি 

উয়জরোয় গৃোয়ন ঋণ কোম মক্রভ ফোস্তফোয়ন কযয়ছ। 

বপব্রুয়োরয, ২০১৭  ম মন্ত ২০৪.১২ বকোটি েোকো ঋণ রফতযণ 

কযো য়য়য়ছ। এয ভোধ্যয়ভ ৬৬,৪৬৯টি গৃ রনভ মোণ কযো 

য়য়য়ছ এফাং বভোে ৩,৩২,৩৪৫ জন দরযদ্র্  ভোনুল উকৃত 

য়য়য়ছন।  

গৃ রনভ মোণ কোম মক্রভ ছোিো বদয়য তদরযদ্র্ ভররো 

শ্ররভকয়দয আফোয়নয জে গৃোয়ন তরফর কোজ কযয়ছ। এ 

তরফয়রয অথ মোয়য়ন ভররো রফলয়ক অরধদপ্তয়যয তত্ত্বোফধোয়ন 

২৪.৬১ বকোটি েোকো ব্য়য় োবোয়যয আশুররয়োয় একটি 

ভররো বোয়স্টর রনভ মোয়ণয কোজ প্রোয় বল ম মোয়য় যয়য়য়ছ।  

রনভ মোণোধীন বোয়স্টয়র ৭৪৪ জন ভররো শ্ররভয়কয আফোন 

সুরফধো  প্রদোন কযো মোয়ফ। এছোিো, ঢোকোয নীরয়েয়ত 

কভ মজীফী ভররোয়দয জে ১০ তরো রফরষ্ট ভররো বোয়স্টর 

এফাং োবোয়যয আশুররয়োয় শ্রভজীফী ভররোয়দয জয়ে ১৪ 

তরো রফরষ্ট ভররো বোয়স্টর/িযরভেযী রনভ মোণ প্রকে দুটি 

গৃোয়ন তরফর রস্টয়োরযাং করভটি নীরতগতবোয়ফ অনুয়ভোদন 

কয়যয়ছ।  

উরল্লরখত কোম মক্রভ ব্তীত ফোাংরোয়দ কৃরল ব্োাংক 

রযচোররত ‘ঘয়য বপযো’ কভ মসূরচয়ত গৃোয়ন তরফর বথয়ক ২ 

বকোটি েোকো ভঞ্জুয কযো য়য়য়ছ এফাং ইয়তোভয়ধ্য ১ বকোটি 

েোকো ছোি কযো য়য়য়ছ। শ্রভ অরধদপ্তয়যয অধীয়ন চট্টগ্রোয়ভয 

কোলুযঘোে  নোযোয়ণগয়িয ফন্দয থোনোয় দুটি শ্ররভক 

বোয়স্টর রনভ মোয়ণ গৃোয়ন তরফর ২৫ বকোটি েোকো ভঞ্জুয 

কয়যয়ছ।  

দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়ন ল্লী উন্নয়ন  ভফোয় রফবোয়গয কোম মক্রভ 

ল্লী উন্নয়ন  ভফোয় রফবোগ দোরযদ্র্য রফয়ভোচন বকৌরত্র, 

স্রোব্দ উন্নয়ন রেযভোত্রো  জোতীয় ল্লী উন্নয়ন নীরত, 

২০০১ এয রদক রনয়দ মনো অনুমোয়ী একটি স্বে  

ভধ্যয়ভয়োরদ কভ ম রযকেনো প্রণয়ন কয়যয়ছ। ল্লী উন্নয়ন  

ভফোয় রফবোয়গয দোরযদ্র্য রফয়ভোচন তথো োভোরজক রনযোত্তো 

রফলয়ক কয়য়কটি প্রকয়েয কোম মক্রভ রনয়ম্ন উস্থোন কযো 

য়রোঃ  

একটি ফোরি একটি খোভোয 

‘একটি ফোরি একটি খোভোয’ একটি স্থোয়ী দোরযদ্র্য রফয়ভোচন 

ভয়ির। প্ররতটি ফোরিয়কই অথ মৈনরতক কভ মকোয়েয বকন্দ্ররফন্দু  

রয়য়ফ গয়ি বতোরোয রয়েয প্রকেটি ফোস্তফোরয়ত য়ে। 

র্ভরভীন অথ মোৎ শূে বথয়ক ৫০ তক জরভয ভোররক, 

চযোঞ্চর/অনগ্রয এরোকোয় এক একয জরভয ভোররক, 

য়ফ মোরয দরযদ্র্ ফয়র ফ মজনস্বীকৃত ভোনুলই এ প্রকয়েয 

আতোভুক্ত য়ফ।   

প্রকেটিয রফয়ল বফরষ্টয য়রো রনজস্ব স্থোয়ী পু ুঁরজ সৃরষ্ট  

তোয স্থোয়ী ব্ফোয়যয ভোধ্যয়ভ কৃরল  অকৃরল উৎোদন  

আয় বৃরি কযো। বপব্রুয়োরয, ২০১৭ ম মন্ত বদয়য ৪০,২১৩টি 

গ্রোয়ভয  প্ররতটিয়ত একটি কয়য বভোে ৪০,২১৩টি রভরত গঠন 

কযো য়য়য়ছ। এফ রভরতয ভোধ্যয়ভ বভোে ২২ রে 

রযফোয়যয ১.২০ বকোটি দরযদ্র্ ভোনুলয়ক খোভোয গিো 

অথ মৈনরতক কভ মকোয়ে ম্পৃক্ত কযো য়য়য়ছ। ফতমভোয়ন প্ররতটি 

রভরতয তরফয়র গয়ি ৯,০০,০০০ -১০,০০,০০০ েোকো 

ভজুদ আয়ছ। রভরতমূয়য গঠিত বভোে তরফয়রয রযভোণ 

৩,১৫১ বকোটি েোকো। এয ভয়ধ্য  দস্যয়দয রনজস্ব ঞ্চয় 

১,০২৭.৪৮ বকোটি েোকো; যকোয বফোনো  আফতমক 

তরফর রোয়ফ প্রদোন কয়যয়ছ ১,৯৫৬.৩০ বকোটি েোকো। 

অফরষ্ট ১৬৭.২২ বকোটি েোকো সুদ  োরব ম চোজম রয়য়ফ 

অরজমত য়য়য়ছ। রঞ্চত তরফর রদয়য় রনয়জয়দয প্রয়য়োজয়নয 

রনরযয়খ প্ররত গ্রোয়ভ াঁ-মুযরগ  গফোরদ শু োরন, ভৎস্য 
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 রি চোল এফাং নো মোরযয েোয় জীরফকোয়ন খোভোয গয়ি 

উয়ঠয়ছ। প্রকয়েয অধীয়ন বদব্োী প্রোয় ২৮ রে খোভোয 

গয়ি উয়ঠয়ছ।  

নতুন কয়য আয ৩৬.৩১ রে রযফোয তথো ১.৮২ বকোটি 

দরযদ্র্ ভোনুলয়ক এ প্রকয়েয আতোভুক্ত কযোয রেয রস্থয 

কযো য়য়য়ছ। এ কোযয়ণ প্রকেটি তৃতীয়ফোয়যয ভত াংয়োধন 

কয়য এয বভয়োদ জুন, ২০২০ ম মন্ত বৃরি কযো য়য়য়ছ। এ 

প্রকয়েয পর ফোস্তফোয়য়নয পয়র ২০২০ োয়রয ভয়ধ্য এক 

বকোটি রযফোয তথো াঁচ বকোটি ভোনুল স্থোয়ীবোয়ফ দোরযদ্র্যমুক্ত 

য়ফ। প্রকেটি ২০২১ োয়রয ভয়ধ্য ফোাংরোয়দয়ক দোরযদ্র্যমুক্ত 

ভধ্যভ আয়য়য বদয় রূোন্তয়য অগ্রণী র্ভরভকো যোখয়ফ। 

প্রকয়েয আতোয় গঠিত গ্রোভ উন্নয়ন রভরত  তোয স্থোয়ী 

তরফর ব্ফস্থোনোয জয়ে যকোয ল্লী ঞ্চয় ব্োাংক 

প্ররতষ্ঠো কয়যয়ছ।   

চয জীরফকোয়ন কভ মসূরচ - ২য় ম মোয়  

চযোঞ্চর  রফরবন্ন িোৎদ এরোকোয় ফফোযত রনম্ন 

আয়য়য এফাং কভ মীন ভোনুলয়দয  দোরযদ্র্য দূযীকযয়ণ ‘চয 

জীরফকোয়ন কভ মসূরচ (রএরর)’ ীল মক প্রকেটি ফোস্তফোরয়ত 

য়ে। চয এরোকোয ৮টি বজরোয (েোঙ্গোইর, োফনো, 

নীরপোভোযী, রোরভরনযোে, যাংপুয,  কুরিগ্রোভ, জোভোরপুয, 

গোইফোন্ধো)  ৩১টি উয়জরোয ১২৬টি ইউরনয়য়ন প্রকেটি 

ফোস্তফোরয়ত য়ে।  প্রকয়েয আতোয় চযোঞ্চয়রয ৩.৩৫ রে 

তদরযদ্র্ ভোনুল প্রতযেবোয়ফ এফাং প্রোয় ১০ রে ভোনুল 

য়যোেবোয়ফ উকৃত য়য়য়ছ।  

ল্লী উন্নয়ন  ভফোয় রফবোয়গয অরধভুক্ত কয়য়কটি াংস্থো, 

পোউয়েয়নয দোরযদ্র্য রফয়ভোচন রফলয়ক কোম মক্রভ রনয়চ 

আয়রোচনো কযো য়রোঃ 

ভফোয় অরধদপ্তয 

কভ মাংস্থোন, দোরযদ্র্য রফয়ভোচন  অথ মৈনরতক উন্নয়য়ন 

ভফোয়য়য গুরুত্বপূণ ম অফদোন যয়য়য়ছ। ফতমভোয়ন োযোয়দয় 

১,৭৮,৯৫৬টি রনফরন্ধত ভফোয় রভরত যয়য়য়ছ। এয ভয়ধ্য 

জোতীয়/জোতীয় ম মোয়য়য রভরত ২২টি, বকন্দ্রীয় রভরত 

১,১৬৯টি এফাং প্রোথরভক রভরত ১,৭৭,৭৩৮টি। এ কর 

ভফোয় রভরতয কোম মকযী মূরধয়নয রযভোণ প্রোয় 

১৩,৫১৩.৯৭ বকোটি েোকো। ভফোয় রভরতয দস্যয়দয 

অথ মৈনরতক উন্নয়ন  রনযোত্তোয রনিয়তো রফধোয়নয রয়েয 

বফযকোরয খোয়ত ফীভো ব্ফস্থো রযচোরনোয জে  

‘ফোাংরোয়দ বকো-অোয়যটিব ইন্পযযয়যন্প ররঃ’ প্ররতষ্ঠো কযো 

য়। ফতমভোয়ন োযো বদয় এয অধীয়ন ৮০৩টি রভরত 

যয়য়য়ছ। এয ভয়ধ্য ৯টি জোতীয়/জোতীয় ম মোয়য়য ভফোয় 

রভরত, ১২০টি বকন্দ্রীয় ভফোয় রভরত এফাং ৬৭৪টি 

প্রোথরভক ভফোয় রভরত। ফতমভোয়ন এ রভরতয বয়োয 

মূরধন ৬৩.৭৭ রে েোকো এফাং াংযরেত তরফর ৯৬.৪৭ 

রে েোকো। ফোাংরোয়দয় ভফোয় কভ মকোেয়ক পরপ্রসূ  

গরতীর কযোয জে ভফোয় অরধদপ্তয়যয উয়যোয়গ রফরবন্ন 

ভয়য় রফরবন্ন প্রকে গ্রণ কযো য়য়য়ছ। ফতমভোয়ন ‘দুগ্ধ 

ভফোয় রভরতয কোম মক্রভ রফস্তৃতকযয়ণয ভোধ্যয়ভ বৃত্তয 

পরযদপুয, ফরযোর  খুরনো বজরোয দোরযদ্র্ হ্রোকযণ  

আথ ম-োভোরজক উন্নয়ন’ ীল মক প্রকেটি ফোস্তফোরয়ত য়ে।  

 

 

ফোাংরোয়দ ল্লী উন্নয়ন বফোি ম (রফআযরিরফ) 

গ্রোভীণ জনয়গোষ্ঠীয আথ ম-োভোরজক অফস্থোয উন্নয়ন তথো ল্লী 

উন্নয়ন  দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়ন রফআযরিরফয গুরুত্বপূণ ম অফদোন 

যয়য়য়ছ। রফআযরিরফ এ ম মন্ত ল্লী উন্নয়ন  দোরযদ্র্য 

রফয়ভোচন কভ মকোেমূরক ১১৪টি প্রকে/কভ মসূরচ ফোস্তফোয়ন 

কয়যয়ছ। ফতমভোয়ন দোরযদ্র্য রফয়ভোচনমূরক  অেোে 

কভ মকোেরবরত্তক ৬টি প্রকে/কোম মক্রভ ফোস্তফোয়ন কযয়ছ। 

ডফআযডডডফ কর্তিক ফািফায়নাধীন প্রকল্প/কভ িসূডিগুথরা থে 

ক) অাংীদোযত্বমূরক ল্লী উন্নয়ন প্রকে-৩; খ) উত্তযোঞ্চয়রয  

দরযয়দ্র্য কভ মাংস্থোন রনরিতকযণ কভ মসূরচ; গ) দরযদ্র্ 

ভররোয়দয জে ভরিত ল্লী কভ মাংস্থোন োয়তো প্রকে; 

ঘ) ল্লী জীরফকোয়ন প্রকে ২য় ম মোয়; ঙ) বচ ম্প্রোযণ 

কভ মসূরচ এফাং চ) ইরনরয়য়টিব পয বিয়বরয়ভন্ট, 

এভোয়োযয়ভন্ট, এয়োযয়ন এে রোইবরীহুি প্রয়জক্ট। 

এছোিো, রফআযরিরফয রনজস্ব ব্ফস্থোনোয় দোরযদ্র্য রফয়ভোচন, 

নোযীয েভতোয়ন, ঋণ কোম মক্রভ বফ রকছু কভ মসূরচ 

চরভোন আয়ছ। বপব্রুয়োরয, ২০১৭ ম মন্ত রফআযরিরফ  বভোে 

১৩,৭৪২.৩২ বকোটি েোকো ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রদোন কয়যয়ছ। ফরণ মত 

ভয় ম মন্ত ১২,৫০৯.৩৬ বকোটি েোকো ঋণ আদোয় কযো 

য়য়য়ছ। ঋণ আদোয়য়য োয ৯১ তোাং।   

ফোাংরোয়দ ল্লী উন্নয়ন একোয়িরভ (ফোি ম), কুরভল্লো 

ফোি ম ল্লী অঞ্চয়রয আথ ম-োভোরজক অফস্থোয উন্নয়য়ন াংরিষ্ট 

জনপ্ররতরনরধ, যকোরয-বফযকোরয কভ মকতমো  উন্নয়ন 

কভীয়দয রনয়রভত প্ররেণ প্রদোন গয়ফলণো  প্রোয়য়োরগক 

গয়ফলণো রযচোরনো কযয়ছ। ২০০১ োর বথয়ক বপব্রুয়োরয, 

২০১৭ ম মন্ত প্রোয় ৮২,০০০ অাংগ্রণকোযীয়ক প্ররেণ প্রদোন 

কযো য়য়য়ছ, মোয়দয প্রোয় ৩৫ তোাংই নোযী। ফতমভোয়ন ফোি ম 

জরফোয়ু রযফতময়নয প্রবোফ, রযফোয রযকেনো, প্রোকৃরতক 

দুয়ম মোগ বভোকোয়ফরোয় ভররো উয়দোক্তোয়দয আথ ম-োভোরজক 

উন্নয়ন, োভরগ্রক ব্ফস্থোনোয ভোয়নোন্নয়ন নোনো রফলয়য় 

গয়ফলণো কযয়ছ। াংস্থোটি ২০০১ োর বথয়ক বপব্রুয়োরয, 

২০১৭ ম মন্ত ১৫৯টি গয়ফলণো রযচোরনো কয়যয়ছ। 

১৯২ 
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ল্লী উন্নয়ন একোয়িরভ (আযরিএ), ফগুিো 

ফোাংরোয়দয়য প্রথভ ঞ্চভ ফোরল মক রযকেনোয আতোয় 

১৯৭৪ োয়র ল্লী উন্নয়ন একোয়িরভ, ফগুিো প্ররতষ্ঠো রোব 

কয়য। একোয়িরভয মূর কোজ য়রো প্ররেণ প্রদোন, গয়ফলণো, 

প্রোয়য়োরগক গয়ফলণো রযচোরনো  যোভ ম বফো প্রদোন কযো। 

এখোনকোয প্ররেণ কোম মক্রয়ভয মূখ্য উয়দ্দশ্য য়ে আদৄরনক 

প্রযুরক্ত স্তোন্তয, দেতো বৃরি  ভোনফম্পদ উন্নয়ন। 

একোয়িরভয শুরু বথয়ক বপব্রুয়োরয, ২০১৭ ম মন্ত বভোে 

৪,৬৫,৩৩৮ জনয়ক প্ররেণ প্রদোন কযো য়য়য়ছ। আযরিএ  

ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজব্যয যভোন কৃরল রফিরফযোরয়, গোজীপুয 

এয বমৌথ উয়যোয়গ ফোাংরোয়দয় প্রথভফোয়যয ভত ‘বোস্ট 

গ্রোজুয়য়ে রিয়লোভো-ইন-রুযোর বিয়বরয়ভন্ট’ বকো ম প্রফতমন 

কযো য়য়য়ছ। আযরিএ ২০১৬ োর ম মন্ত বভোে ৪০২টি 

গয়ফলণো  ৩৯টি প্রোয়য়োরগক গয়ফলণো প্রকে ম্পন্ন কয়যয়ছ। 

ফতমভোয়ন ৫১টি গয়ফলণো এফাং ৮টি প্রোয়য়োরগক গয়ফলণো প্রকে 

চরভোন যয়য়য়ছ। আযরিএয আতোয় ২,৫৯,০০০ রযফোয়যয 

ভোয়ঝ রফশুি খোফোয োরন যফযো কযো য়য়য়ছ। তোছোিো র্ভ-

গবমস্থ বচ নোরোয ভোধ্যয়ভ ৩৭,০১৮ একয জরভ উন্নত বচ 

ব্ফস্থোয আতোয় আনো য়য়য়ছ। 

সুই বিয়বরয়ভন্ট কয় মোয়যন (এরির)  ফোাংরোয়দ  

যকোয়যয বমৌথ অথ মোয়য়ন আযরিএ ভোয়কমে পয চয 

(M4C) প্রকেটি ফোস্তফোয়ন কযয়ছ। এয পয়র চযোঞ্চয়রয 

১০টি বজরোয় উন্নত ফোজোয  বমোগোয়মোগ ব্ফস্থোনোয উন্নয়ন 

  আদৄরনক কৃরল প্রযুরক্ত ম্প্রোযয়ণয ভোধ্যয়ভ ৬০,০০০ 

রযফোয়যয আয় বৃরি বয়য়য়ছ। াংস্থোটি বদয়য নফোয়নয়মোগ্য 

রক্তয  ম্ভোফনোয়ক কোয়জ রোরগয়য় ইয়তোভয়ধ্য ১১২টি গ্রোয়ভ 

করভউরনটি ফোয়য়োগ্যো প্রযুরক্ত ম্প্রোযণ কয়যয়ছ। 

একোয়িরভয বচ  োরন ব্ফস্থোনো বকন্দ্র ২০০০-০১ 

অথ মফছয বথয়ক জোনুয়োরয, ২০১৭  ম মন্ত  ১০২.১৭ বকোটি 

েোকো ঋণ রফতযণ কয়যয়ছ। একই ভয়য় ৯২.২৭ বকোটি েোকো 

ঋণ আদোয় কযো য়য়য়ছ।  

ল্লী দোরযদ্র্য রফয়ভোচন পোউয়েন (ররিরফএপ)  

ররিরফএপ বদয়য ৫২টি বজরোয ৩৫৯টি উয়জরোয় তোয়দয 

কোম মক্রভ রযচোরনো কযয়ছ। 2016-17 অথ মফছয়যয 

বপব্রুয়োরয, ২০১৭ ম মন্ত ররিরফএপ ক্ষুদ্র্  ক্ষুদ্র্ উয়যোক্তো 

ঋণ রয়য়ফ 1,065.35 বকোটি েোকো রফতযণ কয়যয়ছ। 

এছোিো, ক্রভপুরিতবোয়ফ 9,201.82 বকোটি েোকো ক্ষুদ্র্  

ক্ষুদ্র্ উয়যোক্তো ঋণ রফতযণ কয়যয়ছ। এয পয়র প্রোয় ১২ রে 
গ্রোভীণ জনগয়ণয রফরবন্ন আয় বৃরিমূরক কভ মকোয়ে 

আত্মকভ মাংস্থোয়নয সুয়মোগ য়য়য়ছ । 

ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন পোউয়েন 

১৯৯৪ োয়র ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন পোউয়েন প্ররতরষ্ঠত য়।  

বদয়য ল্লী অঞ্চয়র ফফোযত ক্ষুদ্র্ কৃলক  র্ভরভীন 

রযফোয়যয রফয়লতঃ ভররোয়দয আথ ম-োভোরজক অফস্থোয 

উন্নয়ন তথো দোরযদ্র্য রফয়ভোচনই এ পোউয়েয়নয প্রধোন 

রেয। ২০০৭ োর বথয়ক পোউয়েয়নয ঋণ রফতযণ কোম মক্রভ 

শুরু য় এফাং ফতমভোয়ন ৩৬টি বজরোয ১৭৪টি উয়জরোয় তো 

রযচোররত য়ে। পাউথেথনয আওতায় ফপব্রুয়াডয, ২০১7 

ম িন্ত গ্রাভ ম িাথয় 4,319টি ফকন্দ্র গঠথনয ভাধ্যথভ 

1,33,737 িনথক দস্যভুক্ত কযা য়। দস্যথদয  ভাথে 

কৃডল উৎাদন বৃডি, আত্মকভ িংস্থান ও আয় বৃডিমূরক 

কাম িক্রথভ ফভাট 486.70 ফকাটি টাকা িাভানতডফীন ক্ষুদ্র 

ঋণ ডফতযণ কযা থয়থে। একই ভয় ম িন্ত াপ্তাডক 

ডকডিয ভাধ্যথভ ফভাট 432.83 ফকাটি টাকা ঋণ আদায় 

কযা থয়থে। এোিা, দস্যযা ঋণ ডফডনথয়াথগয আয় ফথথক 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চথয়য ভাধ্যথভ 3৩.৪১ ফকাটি টাকা ‘ডনিস্ব 

পু ুঁডি’ গঠন কথযথেন। 

ফঙ্গফন্ধু দোরযদ্র্য রফয়ভোচন  ল্লী উন্নয়ন একোয়িরভ (ফোোি ম) 

বদয়য দরেণ-রিভোঞ্চয়রয ভোনুয়লয দোরযদ্র্য রফয়ভোচন  

জীফনভোন উন্নয়য়নয রয়েয ১৯৯৭ োয়র বগোোরগি বজরোয 

বকোেোরীোিোয় ফঙ্গফন্ধু দোরযদ্র্ রফয়ভোচন প্ররেণ কভয়লক্স  

প্ররতষ্ঠো কযো য়। ২০১২ োয়র এয নোভকযণ কযো য় 

‘ফঙ্গফন্ধু দোরযদ্র্য রফয়ভোচন  ল্লী উন্নয়ন একোয়িরভ 

(ফোোি ম)। একোয়িরভটিয প্রধোন কোম মোফরী য়রো প্ররেণ  

গয়ফলণো কোম মক্রভ রযচোরনো, যকোরয  বফযকোরয  

কভ মকতমো/কভ মচোরযয়দয প্ররেণ প্রদোন, ল্লী উন্নয়ন  

দোরযদ্র্য রফয়ভোচন রফলয়ক কভ মোরো  বরভনোয আয়য়োজন। 

এছোিো, ক্ষুদ্র্, প্রোরন্তক চোরল এফাং রফত্তীন  বফকোয 

জনয়গোষ্ঠীয দেতো অজময়নয ভোধ্যয়ভ আত্মকভ মাংস্থোয়নয 

রয়েয কৃরল  অকৃরল খোয়তয রফরবন্ন উোজমনমূরক 

কভ মকোয়ে প্ররতষ্ঠোনটি প্ররেণ প্রদোন কযয়ছ। শুরু বথয়ক 

২০১৬-১৭ অথ মফছয়যয বপব্রুয়োরয ম মন্ত ২৮,০৭৫ জন 

সুপরয়বোগী এফাং যকোরয/য়ফযকোরয কভ মকতমো-কভ মচোরযয়ক 

প্ররেণ প্রদোন কযো য়য়য়ছ। 

বফকোযয়দয কভ মাংস্থোয়ন কভ মাংস্থোন ব্োাংয়কয কোম মক্রভ 

বদয়য বফকোয জনয়গোষ্ঠী রফয়ল কয়য ররেত বফকোয  যুফ 

ম্প্রদোয়য়ক আত্মকভ মাংস্থোয়নয সুয়মোগ কয়য রদয়ত ১৯৯৮ 

োয়র কভ মাংস্থোন ব্োাংক প্ররতরষ্ঠত য়। শুরু বথয়কই 

ব্োাংকটি উৎোদনমুখী  আয়ফধ মক কভ মকোয়ে যুফ 

ম্প্রদোয়য়ক ম্পৃক্ত কযয়ত ঋণ প্রদোন কয়য আয়ছ। 

ফতমভোয়ন োযো বদয় ২১২টি োখোয ভোধ্যয়ভ ব্োাংকটিয  

কোম মক্রভ রযচোররত য়ে। 

১৯৩ 
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কভ মাংস্থোন ব্োাংয়কয কয়য়কটি রফয়ল ঋণ কভ মসূরচ 

ব্োাংয়কয রনজস্ব কভ মসূরচয আতোয় বপব্রুয়োরয, ২০১৭ ম মন্ত 

৪,২৭,৬৪৪ জন উয়যোক্তোয ভয়ধ্য বভোে ৩,২৭২.৩১ বকোটি 

েোকো ঋণ রফতযণ কযো য়য়য়ছ। একই ভয় ম মন্ত 

৩,০১৮.৮৪ বকোটি েোকো ঋণ আদোয় কযো য়য়য়ছ। ঋণ 

আদোয়য়য োয ৯৪ তোাং।  

 

 

রে কোযখোনোয বস্বেো -অফয ্ যোপ্ত /কভ মমযত শ্ররভক 

কভ মচোরযয়দয কভ মাংস্থোয়নয জে ক্ষুদ্র্ ঋণ োয়তো (রকোশ্র) 

শ্রভ  কভ মাংস্থোন ভন্ত্রণোরয়য়য ভোধ্যয়ভ কভ মসূরচটি 

ফোস্তফোরয়ত য়ে। রে কোযখোনো/প্ররতষ্ঠোয়নয বস্বেো 

অফযপ্রোপ্ত/কভ মমযত শ্ররভক/কভ মচোরযয়দয পুনযোয় 

আত্মকভ মাংস্থোয়নয রয়েয কভ মসূরচটিয আতোয় 

বপব্রুয়োরয,২০১৭ ম মন্ত বভোে ১৯,০০২জন  শ্ররভক/কভ মচোরযয়ক 

ঋণ প্রদোন কযো য়য়য়ছ। রফতযণকৃত ঋয়ণয রযভোণ 

১০৫,৩১ বকোটি েোকো। একই ভয়য় ৯০.৯২ বকোটি েোকো ঋণ 

আদোয় কযো য়য়য়ছ। 

কৃরলরবরত্তক রয়ে ঋণ োয়তো কভ মসূরচ  (কৃরবর) 

অথ ম ভন্ত্রণোরয়য়ক োয়থ রনয়য় কভ মাংস্থোন ব্োাংক কভ মসূরচটি 

ফোস্তফোয়ন কযয়ছ। কভ মসূরচয আতোয় বপব্রুয়োরয, ২০১৭ 

ম মন্ত ভয়ধ্য ৬৬.৩৬ বকোটি েোকো রফতযণ কযো য়য়য়ছ। এয়ত 

কৃরলরবরত্তক রয়ে রনয়য়োরজত ২,৩১৮ জন উয়যোক্তো  

যোরয উকৃত য়য়য়ছন।  

 

 

ফোাংরোয়দ ব্োাংক ভৎস্য  প্রোরণম্পদ ঋণ োয়তো 

কভ মসূরচ (রফরফভপ্রো) 

ফোাংরোয়দ ব্োাংয়কয ঋণ োয়তোয় ২০১৫-১৬ অথ মফছয 

বথয়ক কভ মাংস্থোন ব্োাংক কভ মসূরচটি শুরু কয়যয়ছ। এয 

আতোয় বপব্রুয়োরয, ২০১৭ ম মন্ত বভোে ১০১.৮০ বকোটি েোকো 

ঋণ রফতযণ কযো য়য়য়ছ। এ কভ মসূরচয আতোয় বভোে 

৪৩,৭৩১ জয়নয কভ মাংস্থোন য়য়য়ছ।  

ফোাংরোয়দ ব্োাংক দুগ্ধ উৎোদন  কৃরত্রভ প্রজনন খোয়ত 

পুনঃঅথ মোয়ন স্কীভ ( রফরফকৃ)   

কৃরত্রভ প্রজনয়নয ভোধ্যয়ভ জোত উন্নয়নপূফ মক দুগ্ধ উৎোদন 

বৃরিয রয়েয ২০১৫-১৬ অথ মফছয বথয়ক ফোাংরোয়দ 

ব্োাংয়কয ঋণ োয়তোয় দুগ্ধ উৎোদন  কৃরত্রভ প্রজনন 

খোয়ত পুনঃঅথ মোয়ন স্কীভ কভ মসূরচটি চোলু য়য়য়ছ। কভ মসূরচয 

আতোয় বপব্রুয়োরয, ২০১৭ ম মন্ত বভোে ১,৮৭৩ জন ঋণ 

গ্ররতোয ভোয়ঝ ১৫ বকোটি েোকো ঋণ রফতযণ কযো য়য়য়ছ।  এ 

কভ মসূরচয পয়র ৬,৭৬২ জয়নয কভ মাংস্থোন য়য়য়ছ।  

কভ মাংস্থোন ব্োাংক কতৃমক বপব্রুয়োরয, ২০১৭ ম মন্ত ঋণ 

রফতযণ  আদোয় াংরিষ্ট তথ্য োযরণ ১৩.৬ এ বদয়ো য়রোঃ 

 

োযরণ ১৩.৬: কভ মাংস্থোন ব্োাংয়কয  ক্রভপুরিত ঋণ রফতযয়ণয তথ্য 

         (বকোটি েোকোয়) 

সূত্র: কভ মাংস্থোন ব্োাংক।  

 

ল্লী কভ ম-োয়ক পোউয়েন (রয়কএএপ) 

১৯৯০ োয়র প্ররতরষ্ঠত ল্লী কভ ম-োয়ক পোউয়েন 

(রয়কএএপ) দোরযদ্র্য রফয়ভোচন, োভোরজক রনযোত্তো  

নোযীয েভতোয়য়ন কোজ কযয়ছ।  বদব্োী ২৭৬টি য়মোগী 

াংস্থোয ভোধ্যয়ভ রয়কএএয়পয কোম মক্রভ রযচোররত য়ে।  

য়মোগী াংস্থোমূয়য দস্যয়দয প্রোয় ৯৫ তোাংই 

ভররো। প্ররতষ্ঠোয য বথয়ক রিয়ম্বয, ২০১৬ ম মন্ত 

রয়কএএপ বভোে ২৬,১৪৮.৪৬ বকোটি েোকো ঋণ রফতযণ 

কয়যয়ছ। অেরদয়ক, একই ভয়য় রফতযণকৃত ঋয়ণয ভোয়ঝ 

২১,৮৭১.১১ বকোটি েোকো আদোয় কয়যয়ছ। রয়কএএপ ক্ষুদ্র্ 

ঋণ কোম মক্রভ ছোিো োরফ মক দোরযদ্র্য রফয়ভোচন তথো ভোনুয়লয 

জীফনভোন উন্নয়য়ন আয রকছু উয়ল্লখয়মোগ্য উয়যোগ 

 কভ মসূরচয নোভ রফতযণ আদোয়য়মোগ্য আদোয়কৃত আদোয়য়য োয (%) 

 

 

োয 

সুরফধোয়বোগী কভ মাংস্থোন সৃরষ্ট 

১

. 

রনজস্ব কভ মসূরচ ৩২৭২.৩১ ৩১৯৭.৬৩ ৩০১৮.৮৪           ৯২ ৪২৭৬৪৪ ১৫৪৩৭৯৪ 

২

. 

রফয়ল কভ মসূরচঃ 

 ক) রকোশ্র ঋণ কভ মসূরচ ১০৫,৩১ ১০৩,৬১ ৯২.৯০ ৯০ ১৯০০২ ৬৮৫৯৭ 

 খ) কৃরল রবরত্তক রয়ে ঋণ 

কভোয়তো 

৬৬.৩৬ ৭৬,৫১ ৭৩.১৪ ৯৫ ২৩১৮ ৮৩৬৮ 

 গ) রফরফভপ্রো ১০১.৮০ ৫৫,০৫ ৫৩,৭৫ ৯৮ ১২১১৪ ৪৩৭৩১ 

 ঘ) রফরফকৃ ১৫.০০ ২.১০ ২.০৯ ৯৯ ১৮৭৩ ৬৭৬২ 

 ফ ময়ভোে ৩৫৬০.৭৮ ৩৪৩১.০২ ৩২৪০.৭২ ৯৫   ৪৬২৯৫১ ১৬৭১২৫২ 
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রনয়য়য়ছ। ইয়তোভয়ধ্য ফোাংরোয়দ জরফোয়ু রযফতমন ঝুঁরক 

বভোকোয়ফরো তরফর (রফররআযএপ) এয অধীয়ন 

করভউরনটি িোইয়ভে বচি বপ্রোগ্রোভ  বিয়বররাং ইনক্লুরব 

ইনরয়যন্প বক্টয প্রয়জক্ট চোলু কয়যয়ছ। এছোিো, রনজস্ব 

অথ মোয়য়ন দুয়ম মোগ ব্ফস্থোনো ঋণ কোম মক্রভ এফাং দরযদ্র্য়দয 

েভতো বৃরিকয়ে রফয়ল তরফর (Special Fund) এফাং 

কভ মসূরচ ভথ মক তরফর (Programme Support Fund) 

গঠন কযো য়য়য়ছ। ‘কৃরল ইউরনে’ এফাং ‘ভৎস্য  

প্রোরণম্পদ ইউরনে’ নোভক দুটি ইউরনে স্থোন কযো য়য়য়ছ। 

রনজস্ব অথ মোয়য়ন প্ররতরষ্ঠত ইউরনে দুটিয মূর উয়দ্দশ্য য়ে 

কৃরল এফাং ভৎস্য  প্রোরণম্পদরবরত্তক আয়ফধ মকমূরক 

কভ মকোয়েয বযোলু বচইন প্ররতষ্ঠো। এছোিো, কৃরল এফাং ভৎস্য  

প্রোরণম্পদ রফলয়ক প্রযুরক্ত ম্প্রোযণ এফাং উৎোরদত ণ্য 

 উজোত দ্র্য়ব্য ফোজোযজোতকযণ রনরিত কযয়ত ইউরনে 

দুটি কোজ কযয়ছ।  োযরণ ১৩.৭   ১৩.৮ এ  রয়কএএপ 

 এয  য়মোগী াংস্থো ম মোয়য় ক্ষুদ্র্ ঋণ কোম মক্রয়ভয তথ্য  

উোত্ত তুয়র ধযো য়রোঃ 

 

 

 

োযরণ ১৩.৭: রয়কএএপ এয ক্ষুদ্র্ ঋণ রযরস্থরত 

                                                         (য়কোটি েোকোয়) 

 

রফফযণ 

অথ মফছয 

ক্রভপুরির্ভত (রিয়: 

২০১৬ ম মন্ত) 
ক্রভপুরিত 

২০০৯-১০ 
২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

২০১৬-১৭ 

(রিয়:২০১৬ 

ম মন্ত) 

ঋণ রফতযণ 

 

৯৮২৬.১৫ ১৯৩১.২৮ ২৩২০.০০ ২৪৫০.৬১ ২৭০৪.৫০ ২৮২৩.৬৮ ২৯৮৫.১৫ ১৫০৭.১০ ২৬১৪৮.৪৬ 

ঋণ আদোয় 

 

৬২৬১.৭৫ ১৮৯৪.২৬ ২১৩৭.৭২ ২৩১৬.৬৬ ২৫১৯.০২ ২৫৭৮.৭৪ ২৭১২.৯৮ ১৪৪৯.৯৭ ২১৮৭১.১১ 

ঋণ আদোয়য়য োয 

(%) 

৯৮.৫৫ ৯৮.৬৩ ৯৮.৫০ ৯৮.৩৪ ৯৮.৮৫ ৯৯.০৮ ৯৯.২৪ ৯৯.১৩ ৯৯.১৩ 

য়মোগী াংস্থো ২৬২ ২৬৮ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৬ 

ঋণ গ্ররতোয াংখ্যো 
৮৩৮৬২১৪ ৮২২৮৫৩৩ ৬৬৫১৩১০ ৭৮৬৫৮২২ ৮১৩১২৬৯ ৮৫৪৭২১৪ ৯৩৮৮৯৫৩ ৯৫৭৫৫৬৪ ৯৫৭৫৫৬৪ 

ভররো ৭৭২৩৭১২ ৭৫২৭৫৪৬ ৬০৮৮২৬০ ৭১৬৭৫৩৩ ৭৪১৭২৪৯ ৭৭৯৮১২৩ ৮৫৮৭৫২৮ ৮৭৭০৩৯০ ৮৭৭০৩৯০ 

পুরুল ৬৬২৫০২ ৭০০৯৮৭ ৫৬৩০৫০ ৬৯৮২৮৯ ৭১৪০২০ ৭৪৯০৯১ ৮০১৪২৫ ৮০৫১৭৪ ৮০৫১৭৪ 

 উৎঃ রয়কএএপ 

োযরণ ১৩.৮: রয়কএএপ এয য়মোগী াংস্থো  ম মোয়য়  ক্ষুদ্র্ ঋণ রযরস্থরত 

   (য়কোটি েোকোয়) 

রফফযণ 
অথ ম-ফছয ২০১৫-১৬ অথ ম-ফছয ২০১৬-১৭ (রিয়ম্বয ২০১৬ ম মন্ত) 

৩১ রিয়ম্বয, ২০১৬ তোরযয়খ ঋণরস্থরত 
ঋণ রফতযণ ঋণ আদোয় ঋণ রফতযণ ঋণ আদোয় 

রয়কএএপ-য়মোগী 

াংস্থো ম মোয়য় 

২৯৮৫.১৫ ২৭১২.৯৮ ১৫০৭.১০ ১৪৪৯.৯৭ য়মোগী াংস্থো ম মোয়য় ৪২৭৭.৩৬ 

য়মোগী াংস্থো -

ঋণগ্ররতো ম মোয়য় 

২৮২০৮.৫২ ২৪৭৬৬.২৪ ১৬১১৯.৪৭ ১৪৩৯৫.৫৫ ঋণগ্ররতো ম মোয়য় ১৭৯৮৯.২৩ 

উৎঃ রয়কএএপ 

 

ভররোয়দয আত্মকভ মাংস্থোয়নয জে ক্ষুদ্র্ ঋণ  

গ্রোভীণ দুঃস্থ  অোয় ভররোয়দয ঋণ প্রদোয়নয ভোধ্যয়ভ 

দোরযদ্র্য রফয়ভোচন  আত্মকভ মাংস্থোন সৃরষ্টয উয়দ্দয়শ্য ২০০৩-

০৪ অথ মফছয  বথয়ক এ কোম মক্রভ শুরু য়য়য়ছ।  জোতীয় ভররো 

রফলয়ক অরধদপ্তয কোম মক্রভটি ফোস্তফোয়ন কযয়ছ। বদয়য 

বভোে ১০৮টি উয়জরোয় জনপ্ররত ৫,০০০ েোকো বথয়ক 

১৫,০০০ েোকো ঋণ প্রদোন কযো য়ে। 

এছোিো, জোতীয় ভররো াংস্থোয অধীয়ন (ক্ষুদ্র্ ঋণ তরফর 

 প্রধোনভন্ত্রীয রফয়ল তরফর) য়ত ৬৪টি বজরো এফাং ২৮টি 

দয উয়জরো োখোয ভোধ্যয়ভ ঋণ রফতযণ কযো য়ে। 

ঋয়ণয রযভোণ জনপ্ররত ৫,০০০ েোকো বথয়ক ২০,০০০  

েোকো। 

 

 

 

 

বফযকোরয াংস্থোমূয়য (NGO)ক্ষুদ্র্ ঋণ কোম মক্রভ 

ভোইয়ক্রোয়ক্ররিে বযগুয়রেরয অথরযটি (এভআযএ)-এয 

ভোধ্যয়ভ ক্ষুদ্র্ ঋণ কোম মক্রভ ভরনেরযাং 

ফোাংরোয়দয় কভ মযত ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রদোনকোযী প্ররতষ্ঠোয়নয কোয়জ 

স্বেতো  জফোরদরতো আনয়ন এফাং এফ প্ররতষ্ঠোনয়ক 

রনয়ন্ত্রণ কযোয জে ২০০৬ োয়র ভোইয়ক্রোয়ক্ররিে বযগুয়রেযী 

১৯৫ 
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অথরযটি (এভআযএ) প্ররতরষ্ঠত য়। ক্ষুদ্র্ ঋণ কোম মক্রভ 

রযচোরনোয জয়ে এভআযএ অনুভরত প্রদোন কয়য। বদয় 

কভ মযত কর যকোরয-বফযকোরয াংস্থোয ক্ষুদ্র্ ঋণ 

কোম মক্রয়ভয তথ্যোরদ াংগ্র  াংযেণ ভোইয়ক্রোয়ক্ররিে 

বযগুয়রেযী অথরযটিয অেতভ প্রধোন কোজ। এ কোজয়ক 

আদৄরনকোয়ন কযয়ত ক্ষুদ্র্ ঋয়ণয েোনোর িোেোয়ফইজ বতরয 

কযো য়য়য়ছ। ৩১ রিয়ম্বয, ২০১৬ ম মন্ত ৭৬৯টি প্ররতষ্ঠোনয়ক 

ক্ষুদ্র্ ঋণ কোম মক্রভ রযচোরনোয নদ বদয়ো য়য়য়ছ এফাং নোনো 

অরনয়য়ভয অরবয়মোয়গ ৮০টি প্ররতষ্ঠোয়নয নদ ফোরতর কযো  

য়য়য়ছ। এছোিো, আয ৮১টি প্ররতষ্ঠোনয়ক  ক্ষুদ্র্ ঋণ কোম মক্রভ 

রযচোরনোয োভরয়ক অনুয়ভোদন বদয়ো য়য়য়ছ। রিয়ম্বয, 

২০১৬ ম মন্ত  নদপ্রোপ্ত ৬৯৪টি প্ররতষ্ঠোয়নয ভোঠ ম মোয়য় 

ঋণরস্থরত রযভোণ ৫০৯.০৬ রফররয়ন েোকো এফাং ঞ্চয়রস্থরত 

১৮৮.৩৯ রফররয়ন েোকো।  

প্রধোন প্রধোন এনরজমূয়য োরফ মক কোম মক্রভ    

ব্র্যোক 

রফয়িয ফ মবৃৎ এনরজ ব্র্যোক ফোাংরোয়দয়য আথ ম-োভোরজক 

উন্নয়য়ন অোভোে অফদোন যোখয়ছ। এটি বদয়য ফয়চয়য় ফি 

ক্ষুদ্র্ ঋণ দোনকোযী াংস্থো। ব্র্যোক রফরবন্ন কভ মসূরচয ভোধ্যয়ভ 

ঋণদোন কভ মসূরচ ছোিো দোরযদ্র্য রফয়ভোচন, স্বোস্থয, রেো  

োভোরজক উন্নয়য়ন কোজ কযয়ছ। রিয়ম্বয, ২০১৬ ম মন্ত 

ব্র্যোক  বভোে ১,৪০,৪০২ বকোটি েোকো ক্ষুদ্র্ ঋণ রফতযণ 

কয়যয়ছ। এয পয়র ৫৯,৫৭,৯৫১ জন উকোযয়বোগী 

প্রতযেবোয়ফ রোবফোন য়য়য়ছন, মোয়দয ৮৭ তোাংই 

ভররো।  

আো 

১৯৭৮ োয়র আো প্ররতরষ্ঠত য়র ১৯৯২ োয়র 

রফয়লোরয়ত ক্ষুদ্র্ ঋণ প্ররতষ্ঠোন রয়য়ফ কোম মক্রভ শুরু কয়য। 

আোয  স্বে ব্য়  বেকই ক্ষুদ্র্ ঋণ কভ মসূরচ ভয়ির 

রয়য়ফ রযরচরত রোব কয়যয়ছ। ২০১৫-১৬ অথ মফছয়য ৭৪ 

রে উকোযয়বোগীয ভোয়ঝ ২০,৯০৫ বকোটি েোকো ঋণ 

রফতযণ কযো য়য়য়ছ। ক্ষুদ্র্ ঋণ কোম মক্রয়ভয শুরু বথয়ক 

বপব্রুয়োরয, ২০১৭ ম মন্ত আো ক্রভপুরির্ভতবোয়ফ 

১,২৭,৩৫৭.৩৯ বকোটি েোকো ঋণ রফতযণ কয়যয়ছ। 

কোরযতো 

বদয়য ররছয়য় িো দরযদ্র্ ভোনুলয়দয োরফ মক উন্নয়য়নয 

রয়েয তোয়দয উন্নয়ন রেোয োোোর দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়ন 

কোরযতো নোনো কভ মসূরচ ফোস্তফোয়ন কযয়ছ। ফতমভোয়ন বদয়য 

২৬টি বজরোয ৬২টি উয়জরোয় কোরযতোয়য কোম মক্রভ 

রযচোররত য়ে। রিয়ম্বয, ২০১৬ ম মন্ত াংস্থোটি ২,৫৬,৪১১ 

জন উকোযয়বোগীয ভোয়ঝ  বভোে ৩,০৫২.৩৫ বকোটি েোকো 

ক্ষুদ্র্ ঋণ রফতযণ কয়যয়ছ। 

টিএভএএ  

দোরযদ্র্য দূযীকযণ, আথ ম-োভোরজক অফস্থোয উন্নয়ন  নোযীয 

েভতোয়য়নয জে টিএভএএ কোজ কযয়ছ। বদয়য ৬৩ 

বজরোয ৩১১ উয়জরোয় এয কভ মকোে চরয়ছ। টিএভএএ 

রিয়ম্বয, ২০১৬ ম মন্ত ৫২,৬৫,৫২২ জন উকোযয়বোগীয 

ভোয়ঝ ক্রভপুরিতবোয়ফ ১,৬৭৭.৯৭ বকোটি ঋণ রফতযণ 

কয়যয়ছ। 

ব্যয়যো ফোাংরোয়দ  

১৯৯০ োয়র প্ররতরষ্ঠত ব্যয়যো ফোাংরোয়দয় ৪২৪টি উয়জরো 

জুয়ি দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়ন কোজ কযয়ছ। রিয়ম্বয, ২০১৬ ম মন্ত  

বভোে ১৬,১৮০.৫৩ বকোটি েোকো ক্ষুদ্র্ ঋণ রফতযণ কযো 

য়য়য়ছ। এছোিো, অেোে এনরজমূ ফোাংরোয়দয়য আথ ম-

োভোরজক উন্নয়য়ন গুরূত্বপূণ ম র্ভরভকো োরন কয়য আয়ছ। 

প্রধোন প্রধোন এনরজ মূয়য ক্ষুদ্র্ ঋণ কোম মক্রভ োযরণ 

১৩.৯ এ উস্থোন  কযো য়রোঃ 

 

োযরণ ১৩.৯  প্রধোন প্রধোন এনরজমূয়য ক্ষুদ্র্ ঋণ কভ মসূরচয খরতয়োন 

 (য়কোটি েোকোয়) 

 ২০১০ 

ক্রভপুডিত 

2011 2012 2013 2014 ২০১৫ 2016 ক্রভপুডিত 

ডডথ: ২০১৬ 

ব্র্যাক 

  

  

  

  

বিতরণ 50446.62 8626.78 10422.2 12114.89 ১৫১৯০.৪৯ 19298.28 ২৪৩০২.৭৮ ১৪০৪০২.০৪ 

আদায় 46082.58 7727.26 9689.74 10966.12 ১৩২৮১.৭২ ১৭১134.81 ২১৫৬৩.৬৬ ১২৬৪৪৫.৮৯ 

সুবিধাভ াগী - 6770338 5835861 5640684 ৫৫১০৯০৫ ৫৩৭7951 ৫৯৫৭৯৫৪ ৫৯৫৭৯৫১      

মবহলা - 6302946 5380265 5074181 ৪৮৭৬৪৪৫ ৪৬৭১004 ৫১৮৮২০৬ ৫১৮৮২০৬ 

পুরুষ - 467392 455596 566503 ৬৩৪৪৬০ ৭০৬৯৪৭ ৭৬৯৭৪৫ ৭৬৯৭৪৫ 

আশা* 

  

  

  

  

বিতরণ 41011.27 8670.22 9568.71 10739.15 ১১৬০৫.৬ 17683.26 ১৬৯৭২.৯৯ ১২৭৩৫৭.৩৯ 

আদায় 37256.58 7683.5 9221.59 9678.92 ১০৪২৬.৯১ 12793.32 ১২৮৩৩.২৬ ১১১১৮৯.৮০ 

সুবিধাভ াগী - 4935685 4735545 4859588 ৫৩২২৩৫১ 6112992 ৭৭৯৭৪৬৩ ৭৭৯৭৪৬৩ 

মবহলা - 4297896 4569356 4698716 ৪৯০৫১৭৫ 6257400 ৭১৩৪৩২৭ ৭১৩৪৩২৭ 
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 ২০১০ 

ক্রভপুডিত 

2011 2012 2013 2014 ২০১৫ 2016 ক্রভপুডিত 

ডডথ: ২০১৬ 

পুরুষ - 637790 166189 160872 ৪১৭১৭৬ 582522 ৬৬৩১৩৬ ৬৬৩১৩৬ 

কারিতাস 

  

  

  

  
বিতরণ 1267.92 237.04 265.93 286.4 ২৯৭.৩৫ 317.16 ৩৮০.৪৫ ৩০৫২.৩৫ 

আদায় 1156.36 209.05 252.28 273.76 ২৯১.৬২ 310.07  ৩৪৬.৫৫ ২৮৩৯.৬৯ 

সুবিধাভ াগী - 4345 19251 10928 ৩৭৮৯৭ ২9217 ৬৬১৯ ২৫৬৪১১ 

মবহলা - 4034 11431 5648 ২২৮১৮ 18421 ৭৮৩২ ২২০২১৬ 

পুরুষ - 8379 7820 5280 ১৫০৭৯ 10796 ১২১৩ ৩৬১৯৫ 

টিএমএসএস 

  

  

  

  
বিতরণ 3888.03 991.46 1208.82 1470.71 1894.49 ২৯৬.38 ২৬১৩.৯৮ ১৬৬৭৭.৯৭ 

আদায় 3457.08 870.65 1088.81 1318.93 1623.98 ২৫৪.04 ২৪৬০.৩৫ ১৪৮৭১.৩৫ 

সুবিধাভ াগী - 50,134 368,579 449,155 564127 ৫১৯১১৮ ৪৫৯৫৫৮ ৫২৬৫৫২২ 

মবহলা -         
 

- - 

পুরুষ -         
 

- - 

বুরিা  বাাংলারেশ 

  

  

  

  
বিতরণ 3911.08 1191.01 711.65 2211.09 ২২৩6.43 2394.51 ৩৫২৪.৭৬ ১৬১৮০.৫৩ 

আদায় 3354.96 1109.05 661.33 1599.57 ২৩42.39 ১৯07.89 ২৯০০.২৯ ১৩৮৭৫.৪৮ 

সুবিধাভ াগী - 1043541 1082789 1,732,120 ১২৫৩৮৩৫ ১২৬৯৪১১ ৩০৬৭79  

মবহলা -         
 

- - 

পুরুষ -         
 

- - 

বভোে 

রফতযণ ১০৮৭২৬.৬ ২০৯৪৭.৯৩ ২৩৭২৬.৯১ ২৮৩৮৬.৯৫ ৩২৯৬৪.১ ৪৪৬৬০.৭৩ ৪৭৭৯৪.৯৬ ৩০৩৬৭০.২৮ 

আদোয় ৯৯৩১১.৭৭ ১৮৭৩৬.০৮ ২২৩৫৮.৯ ২৫৪৩৬.৮৭ ২৯৬৪৬.২৬ ৩৬৫৪৫.১৩ ৪০১০৪.১১ ২৬৯২২২.২৭ 

উৎঃ াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোন।   

 

গ্রোভীণ ব্োাংক  

১৯৮৩ োয়র রফয়লোরয়ত প্ররতষ্ঠোন রয়য়ফ গ্রোভীণ ব্োাংয়কয 

মোত্রো শুরু য়। গ্রোভীণ ব্োাংক উদ্ভোরফত ক্ষুদ্র্ ঋণ কোম মক্রভ 

দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়নয নতুন ভয়ির রয়য়ফ স্বীকৃরত োয়, মো 

রফিব্োী ভোদৃত য়। ব্োাংকটি মূরত গ্রোভোঞ্চয়রয দরযদ্র্ 

ভররোয়দয আত্মকভ মাংস্থোন সৃরষ্টয রয়েয ক্ষুদ্র্ ঋণ রফতযয়ণয 

ভোধ্যয়ভ  দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়ন কোজ কযয়ছ। বপব্রুয়োরয, ২০১৭  

ম মন্ত ২,৫৬৮টি োখোয ভোধ্যয়ভ োযোয়দয় ৮১,৩৯৬টি গ্রোয়ভ 

৮৯ রে দয়স্যয ভয়ধ্য এই কোম মক্রভ ম্প্রোরযত য়য়য়ছ। 

দস্যয়দয ৯৭ তোাংই ভররো। এই ভয় ম মন্ত বভোে 

১,৪৫,৪৩৭ বকোটি েোকো ঋণ রফতযণ কযো য়য়য়ছ এফাং 

রফতযণকৃত ঋয়ণয রফযীয়ত ১,৩৩,১৫৮ বকোটি েোকো আদোয় 

কযো য়য়য়ছ।  োযরণ ১৩.১০ এ বপব্রুয়োরয, ২০১৭ ম মন্ত 

গ্রোভীণ ব্োাংয়কয ক্ষুদ্র্ ঋণ রফতযণ রযরস্থরত  উস্থোন কযো 

য়রোঃ 

 

 

 

োযরণ ১৩.১০: গ্রোভীণ ব্োাংয়কয ক্ষুদ্র্ ঋণ রফতযণ  আদোয় রযরস্থরত 

                                                                                                                                                                                       (য়কোটি েোকো) 

 ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬  

২০১৬-১৭ 

(জুরোই- 

বপব্রুয়োরয) 

ক্রভপুরিত, 

বপব্রুয়োরয, ২০১৭ 

ম মন্ত 

রফতযণ ১০২৯৫.৯৮ ১১৫৭৭.১৬ ১২০৮১.৬৩ ১২৯৪১.৪৫ ১৩৮৯০.২৪ ১৬৯৩৩.১৫ ১৩১০১.৬৩ ১৪৫৪৩৭.০০ 

আদোয় ৯২৭৬.৭৬ ১০৭৬২.০৮ ১১৬৭১.৮৪ ১২৫৬২.৪৮ ১৩৫৩৪.৩৬ ১৫১২৩.১৩ ১১৭৬১.৪৪ ১৩৩১৫৭.৯১ 

আদোয়য়য  োয 

যোয 

৯৬.৮৯ ৯৬.৮৯ ৯৭.২৩ ৯৭.৫৩ ৯৮.৩৩ ৯৮.৮২ ৯৯.০৮ ৯৮.৪৮ 

োখোয াংখ্যো ১ ২ - - ১ - - ২৫৬৮  

গ্রোয়ভয াংখ্যো ১৭ ৩ ৫ ৩ - ২ ৪ ৮১৩৯৬ 

সুরফধোয়বোগী ৮৩৭৪৯১০ ৮৩৭৯৪৫২ ৮৪২৫১৪৬ ৮৬২৪৯৪৮ ৮৬৮১৩০২ ৮৮৫৩৯৬১ ৮৯১২৭৬৮ ৮৯১২৭৬৮ 

ভররো ৮০৫৭০৩৯ ৮০৫৪২৪৯ ৮১০৩৯৫২ ৮৩০১৫৫৭ ৮৩৪৫৬১০ ৮৫৪৮০৬০ ৮৬০৭৭০৪ ৮৬০৭৭০৪ 

পুরুল ৩১৭৮৭১ ৩২৫২০৩ ৩২১১৯৪ ৩২৩৩৯১ ৩৩৫৬৯২ ৩০৫৯০১ ৩০৫০৬৪ ৩০৫০৬৪ 

উৎ: গ্রোভীণ ব্োাংক 

 

১৯৬ 
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তপররর ব্োাংকমূয়য ক্ষুদ্র্ ঋণ কোম মক্রভ  

রফয়লোরয়ত রকছু াংস্থো  এনরজ ব্তীত তপররর 

ব্োাংকগুয়রো ক্ষুদ্র্ ঋণ কোম মক্রভ রযচোরনো কযয়ছ। োযরণ 

১৩.১১ এ যোষ্ট্রোয়ত্ত ৪টি ফোরণরজযক ব্োাংক  ২টি 

রফয়লোরয়ত ব্োাংয়কয প্রদত্ত ক্ষুদ্র্ ঋণ রযরস্থরত উস্থোন 

কযো য়রোঃ  

 

                   

োযরণ ১৩.১১:  তপররর ব্োাংকমূয়য ক্ষুদ্র্ ঋণ রফতযণ  আদোয় রযরস্থরত 

                                                                                                          (বকোটি েোকো) 

 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 ২০১৬-১৭  ডডথ ১৬ ম িন্ত 

ক্রভপুডিত 

 

 

ফানারী ব্াংক 

ডফতযণ 676.23 723.95 668.99 1063.15 1041 1127 898  15365 

আদায় 812 851.24 865.72 1166.91 1244 1178 996  17080 

আদাথয়য ায 

(%) 
120.08 117.58 129.41 109.76 45 46 

88  67 

সুডফধাথবাগী 164906 1,59,045 245344 262149 229773 208432 150139  7305217 

অগ্রণী ব্াংক 

ডফতযণ 33.61 847.41 798.16 602 2120.50 1782.02 1312.31  12535.74 

আদায় 66.6 878.54 830.35 528 3051.85 3007.86 1494.69  10725.77 

আদাথয়য ায 

(%) 
198.16 103.67 104.03 87.71 74 67 

62   86 

সুডফধাথবাগী 5954 1,18,666 117236 1,32,317 128850 92636 91196  847947 

িনতা ব্াংক 

ডফতযণ 722.36 726.52 736.48 737.3 ৭৫১.৫৭ 744.82 495.57  9151.70 

আদায় 512.23 553.27 525.54 641.35 ৬৯৮.৯১ 691.23 490.23  7470.68 

আদাথয়য ায 

(%) 
70.91 76.15 71.36 86.99 ৯৩.০০ 93 

99  ৮1 

সুডফধাথবাগী 93030 108254 245288 548134 ১০৪৫৬৩ 553413 552392  2585131 

ফাংরাথদ কৃডল ব্াংক 

ডফতযণ 53.42 55.22 73.7 100.49 ৯৬.৫৬ 57.61 31.15  1820.66 

আদায় 51.25 53.69 51.38 109.37 ১০৬.৭৭ 52.04 21.13  1579.24 

আদাথয়য ায 

(%) 
95.94 97.23 69.72 108.84 ১১১ 53.17 

67.83  86.73 

সুডফধাথবাগী 31849 28535 28284 14919 ১৬৫২৯ 16044 7254  1972708 

যািাী কৃডল উন্নয়ন ব্াংক 

ডফতযণ 27.68 29.22 39.04 38.23 ২৪.৮৮ 12.73 17.72  477.11 

আদায় 19.23 19.95 37.03 40.78 ২৯.০৭ 19.09 7.80  388.84 

আদাথয়য ায 

(%) 
69.47 68.28 94.85 106.67 ১১৭ 150 

44  81 

সুডফধাথবাগী 12251 11333 12602 10480 ৩৮৩২ 55৫2 4455  109048 

রুারী ব্াংক 

ডফতযণ 21.78 15.67 16.63 12.17 ১১.৪৪ 19.15 17.45  242.17 

আদায় 23.79 17.63 16.68 17.38 ১৫.৭১ 31.30 25.60  244.34 

আদাথয়য ায 

(%) 
109.23 112.51 100.3 142.81 ১৩৭.৩২ 166.00 

146.70  100.89 

সুডফধাথবাগী 7520 9134 13554 15849 ১৫২৫৫ 14886 15130  151420 

ফভাট 

ডফতযণ 1535.08 2397.99 2333 2553.34 4045.95 3697.22 2772.20  3৯৫৯২.৩৮ 

আদায় 1485.1 2374.32 2326.7 2503.79 5146.31 4996.51 3035.45  37৪৮৮.৮৭ 

আদাথয়য ায 

(%) 

96.74 99.01 99.73 98.06 96.22 84.40 109.49  94.68 

উৎঃ াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠোন। বনোে: আদোয়য়য বেয়ত্র পূফ মফতী ফছয়যয অনোদোয়ী রয়ফ অন্তভু মক্ত য়োয় রকছু রকছু বেয়ত্র আদোয়য়য োয তবোয়গয বফর য়য়য়ছ।  
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অেোে ফোরণরজযক এফাং রফয়লোরয়ত ব্োাংয়কয ক্ষুদ্র্ ঋণ 

কভ মসূরচ 

তপররর ব্োাংকমূয়য োোোর অেোে ফোরণরজযক এফাং 

বফযকোরয ব্োাংকমূ দোরযদ্র্য রফয়ভোচন  আত্মকভ মাংস্থোন 

সৃরষ্টয রয়েয ক্ষুদ্র্ ঋণ কোম মক্রভ অব্োত বযয়খয়ছ। োযরণ 

১৩.১২ এ কয়য়কটি ফোরণরজযক এফাং রফয়লোরয়ত ব্োাংয়কয 

ক্ষুদ্র্ ঋণ রফতযণ কভ মসূরচয রফফযণ উস্থোন কযো য়রোঃ 

 

 

োযরণ ১৩.১২ : অেোে ফোরণরজযক এফাং রফয়লোরয়ত ব্োাংয়কয ক্ষুদ্র্ ঋয়ণয রফফযণ 

 

উৎঃ াংরিষ্ট ব্োাংকমূ।  

ভন্ত্রণোরয়/রফবোয়গয ক্ষুদ্র্ ঋণ কভ মসূরচ  

দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়ন োভোরজক রনযোত্তো রফলয়ক নোনো ধযয়নয 

প্রকে/কভ মসূরচয োোর যকোয রফরবন্ন ভন্ত্রণোরয়/রফবোগ/ 

াংস্থোয ভোধ্যয়ভ দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়নয রয়েয ক্ষুদ্র্ ঋণ রফতযণ 

কয়যয়ছ। দোরযদ্র্য রফয়ভোচয়নয এই ভয়িরয়ক বেকই কযয়ত 

যকোয ক্ষুদ্র্ উয়যোক্তো বতরযয প্ররত গুরুত্ব আয়যো কযয়ছ। এ 

রয়েয অথ ম রফবোগ অেোে ভন্ত্রণোরয়, রফবোগ  

াংস্থোমূ কোজ কয়য মোয়ে। োযরণ ১৩.১৩ বত কয়য়কটি 

ভন্ত্রণোরয়/ রফবোয়গয ক্ষুদ্র্ ঋণ কোম মক্রয়ভয রফফযণ তুয়র ধযো 

য়রোঃ 

 

োযরণ ১৩.১৩: রফরবন্ন ভন্ত্রণোরয়/রফবোয়গয ক্ষুদ্র্ ঋণ রযরস্থরত 

(য়কোটি েোকো) 

ভন্ত্রণোরয়/রফবোগ/ 

াংস্থো 
  

2009-10 

(ক্রভপুরিত) 

 

2010

-11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

২০১৪-

১৫ 

২০১৫-

১৬ 

২০১৬-১৭ 

( রিয়ম্বয, 

২০১৬) 

 

রিয়ম্বয, 

১৬ ম মন্ত 

(ক্রভপুরিত)  

ল্লী উন্নয়ন  

ভফোয় রফবোগ 

রফআযরিরফ     

রফতযণ 9140.3 ১০০০. ৯৩১.৪

৭ 

৯৩৫. 972 ৯৮৫.৮

৮ 

১০৬৫.৭

৩ 

৭১৮.৮০ ১৩৭৪২.৩২ 

আদোয় 7663.24 ৭৩৭.৭

৭ 

৮৭১.৯

১ 

৮১৫.০৩ 884.5

8 

910.4

2 

৯৯৭.৪৮ ৭০৫.৮৩ ১২৫০৯.৩৬ 

োয (%) ৯৩ ৯১ ৯০ ৯৪ 92.34 ৯২ ৭৩ ৬৬ ৯১ 

ফোি ম 

রফতযণ 95.47 9.95 6.77 14.86 14.71 4.11 ৪.৫৪ - ১৫০.৪১ 

আদোয় 95.46 6.59 2.16 8.63 9.03 2.56 ৩.০৮ - ১২৭.৫১ 

োয (%) 79.61 66.2

3 

31.91 58.08 61.39 ৬২ .২৯  ৬৮ - ৮৪.৭৭ 

আযরিএ   

রফতযণ 32.36 6.91 6.19 9.54 13.68 ১৩.৮৬ ১৩.৮৬ ৬.৫০ ১০২.১৭ 

আদোয় 27.88 6.25 6.36 8.01 12.12 ১২.১২ ১১.৪৬ ৭.৫৪ ৯২.২৭ 

োয (%) 92.26 90.4

5 

102.7

5 

83.96 88.6 ৮৮.৬ ৯২.০৫ ৮৯.৬২ ৯০.৮৬ 

ভররো  

রশুরফলয়ক 

ভন্ত্রণোরয় 

জোতীয় ভররো 

াংস্থো 

  

রফতযণ 34.91 0.04 2.56 2.00 ৯.১৭ ৩.০১ ১.২৯ ১.১৫ ৫৪.১৪ 

আদোয় 35.47 - 4.92 2.10 ৭.৪৫ ১.৬৬ ৪.৭২ ২.৩৩ ৫৮.৬৭ 

োয (%) ১০১.৬০ - 191.8

5 

105.০০ ৮১.২৪ ৫৫.৩৯ ৩৬৫.৯ ২০১.৭৩ 

 

 

 

১০৮.৩৬ 

কৃরল ভন্ত্রণোরয় 

তুরো উন্নয়ন  

বফোি ম 

  

রফতযণ ০.৩৩ 0.64 0.77 1.17 1.26 ১.৭১ ১.২২ ১২৭.৯০ ১৩৫.০০ 

আদোয় ০.৩৫ 0.67 0.78 1.22 1.32 ১.৭৮ ১.২৮ - ১৪.৮ 

োয (%) 105.13 104.1

2 

101.8

5 

105 100.5

9 

১০৩.৯

৮ 

১০৪.৮৬ - ১১.০০ 

মুরক্তযুি রফলয়ক 

ভন্ত্রণোরয় 

রফতযণ 29.৬৫ 3.94 10.2

3 

3.4 5.56 ৭.০০ ৭.৯৮ ৩.৯৪ ৭১.৭১ 

আদোয় ৯.60 ২.25 ৭.৮০ 9.০ 3.25 ৪.৫২ ৮.০৩ ০.৪৫ ৪৪.৯০ 

োয (%) ৩২.৩৭ ৫৭.১০ ৭৬.২৪ ২৬৪.৭০ ৫৮.৪৫ ৬৪.৫৭ ১০০.৬২ ১১.০০ ৬২.৬১ 

উৎঃ াংরিষ্ট ভন্ত্রণোরয়। বনোে: আদোয়য়য বেয়ত্র পূফ মফতী ফছয়যয অনোদোয়ী রয়ফ অন্তভু মক্ত য়োয় রকছু রকছু বেয়ত্র আদোয়য়য োয তবোয়গয বফর য়য়য়ছ।  

ব্োাংক 

সুরফধোয়বোগীয াংখ্যো রফতযণ (রিয়ম্বয, ১৬ ম মন্ত 

ক্রভপুরিত, বকোটি েোকোয়) 

 

আদোয়য়য োয (%) 

ভররো পুরুল বভোে 

আনোয-রবরির উন্নয়ন ব্োাংক ৫,৪৬,৪৮১ ৪,৭৫,৭৪৩ ১০,২২,২২৪ ২০৬৫.৯৪ ৯৬.১৫ 

েোনোর ব্োাংক রররভয়েি ২,৬৫৯ ৪৭,৪৮৯ ৫০,১৪৮ ১৭,৩৯৩.২৮ ৯৪.৯৮ 

রদ ট্রোষ্ট ব্োাংক রররভয়েি ১,০৬৪ ১৯,১৫৫ ২০,২০৯ ২৯৫.১৪ ৯০ 

বফরক ব্োাংক রররভয়েি ৩,৯৩,৫১২ ৯৮,৩৭৭ ৪,৯১,৮৮৯ ৬২৪.৭৯ ৯৯.৪৮ 

উত্তযো ব্োাংক রররভয়েি ৭৮১ ১১,২৪৩ ১২,০২৪ ২১৬০.৭৬ 
 

বভোে ৯,৪৪,৪৯৭ ৬,৫২,০০৭ ১৫,৯৬,৪৯৪ ২২৫৩৯.৯১ 
 

১৯৮ 
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চতুদ দ ধ্যা 

বফযকারয খাত ঈন্নন  

 
 

ঈৎাদন, রফরনয়াগ ও যপ্তারন বৃরিয ভাধ্যয়ভ থ দননরতক ক্রয়ভান্নরতয়ত বফযকারয খাত রফযাট ভূরভকা যাখয়ে। দীঘ দয়ভারদ বটকআ 

ঈন্নয়নয রক্ষ্যভাত্রা তথা এরডরি িদয়ন থ দননরতক খাত রফয়লতঃ রল্প ও ঈৎাদনীর ্রককয়ল্প রফরনয়াগ খুফআ ্রকয়ািন। ঈন্নন 

কভ দকায়েয ায়থ বদর-রফয়দর রফরনয়াগ বৃরিয রয়ক্ষ্য ারফ দক রফরনয়াগ রযয়ফ ঈন্নয়ন যকায কাি কযয়ে। থ দননরতক ঈন্নয়ন 

যকারয ও বফযকারয থ দায়ন পৃথকবায়ফ গৃীত ্রককল্প োড়াও যকারয-বফযকারয ংীদাযয়েয (Public Private 

Partnership)রবরিয়ত যকায নানা ঈন্নন ্রককল্প ফাস্তফান কযয়ে। ২০১৫-১৬ থ দফেয়য ১,৬৬২টি বফযকারয ্রককয়ল্প বভাট 

রফরনয়াগ ্রকস্তাফনা রের ১,১০,১৬১.৪০ বকাটি টাকা। ন্যরদয়ক, চররত থ দফেয়যয ্রকথভ অট ভায় (য়পব্রুারয, ২০১৭  ম দন্ত) ১,১৩৭টি 

বফযকারয ্রককয়ল্প এ ্রকস্তাফনায রযভাণ দাঁরড়য়য়ে ১,৪৪,৮১৬.১০ বকাটি টাকা। ব্যরিখাবত ততরয বাাক ও রনটওযায রবল্পয 

ক্রভঃরফকা রল্প খাতবক রিারী ফস্থায়ন দাঁড় করযয়য়ে এফং বদব রফরনবাগ াক রযবফ ততরযয়ত ভূরভকা যাখয়ে। ২০২১ 

ায়রয ভয়ধ্য বদয়য কর নাগরযকয়ক রনযফরিন্ন রফদ্যযৎ ংয়মায়গয অওতাভুি কযায রক্ষ্য পূযয়ণও বফযকারয রফরনয়াগ কাি কয়য 

মায়ি। চররত থ দফেয়যয ্রকথভ াত ভায় (িানুারয, ২০১৭ ম দন্ত) বভাট ৩২,৯২৬ রভররন রকয়রাওাট ঘণ্টা রফদ্যযৎ ঈৎারদত 

য়য়ে। এয ভয়ধ্য য়ফ দাচ্চ ৪৭ তাংআ ঈৎারদত য়য়ে বফযকারয খাত বথয়ক। ২০১৬ রিকা ফয়ল দ ্রকতযক্ষ্ তফয়দরক রফরনয়াগ 

য়য়ে ২,৩৩২ রভররন ভারকদন ডরায। ফাংরায়দ যয প্তভ ফায়যয ভত Moody’s এফং  S&P কর্তদক রস্থরতীর থ দাৎ Ba3 

এফং BB- বযটিং িদন কয়যয়ে। Fitch Rating এ ফাংরায়দ যয দ্যফায  BB- বযটিং বয়য়ে। তথ্য ও বমাগায়মাগ ্রকমৄরিয ঈন্নন 

তথা রডরিটার ফাংরায়দ রফরনভ দায়ণ যকারয খায়তয াাার বফযকারয খায়তয ংগ্রয়ণয সুয়মাগ ম্প্রারযত য়য়ে। ভায়িয 

কর স্তয়য রডরিটার ররটায়যর বৃরিয ভাধ্যয়ভ তথ্য ও বমাগায়মাগ ্রকমৄরিয ব্যফায ও ্রকয়ায়গ যকায়যয ক্ষ্ বথয়ক নানা কাম দকয 

ঈয়যাগ বনা য়য়ে।  আ-গবয়ন দন্প, আ-কভা দ িরত ্রকফতদন কয়য  জ্ঞান ও ্রকমৄরি রনব দয রয়ল্প তরুণয়দয কভ দংস্থায়নয ব্যফস্থা কয়য 

অদৄরনক ও ঈন্নত ফাংরায়দ গঠয়ন যকায রনযরবায়ফ কাি কযয়ে। 

 

বদয়য থ দননরতক ঈন্নন ও  ঈচ্চ ্রকবৃরিয ধাযা ফিা যাখয়ত 

যকায়যয াাার বফযকারয খাত গুরুেপূণ দ ফদান 

যাখয়ে। ২০১৬-১৭ থ দফেয়য বদয়য বভাট রফরনয়াগ রিরডরয 

৩০.২৭ তাং। এয ভয়ধ্য বফযকারয খায়তয ফদান ২৩.০১ 

তাং। বদর-রফয়দর রফরনয়াগকাযীয়দয ফাংরায়দয় 

রফরনয়ায়গ অগ্রী কযয়ত যকায ফকাঠায়ভা ঈন্নন, 

রনযফরিন্ন রফদ্যযৎ ঞ্চারন এফং ব্যফাফান্ধফ রযয়ফ সৃরিয়ত 

নানারফধ পর্রকসু ঈয়যাগ গ্রণ কয়যয়ে। মূরতঃ ফারল দক ঈন্নন 

কভ দসূরচয ভাধ্যয়ভ ফকাঠায়ভা ঈন্নন ন্যান্য ঈন্নন 

কভ দকাে ফাস্তফারত য় থায়ক। তা য়েও ফতদভান 

্রকরতয়মারগতাভ মুিফািায থ দনীরতয মৄয়গ থ দননরতক 

্রকবৃরিয চাকা চর যাখা এফং িনগয়ণয বদাযয়গাড়া কর 

বফা ব ৌঁোয়নায রয়ক্ষ্য বফযকারয রফরনয়াগ একান্ত 

্রকয়ািনী। ব রয়ক্ষ্য, বফযকারয রফরনয়াগ াক রযয়ফ 

সৃরি কযয়ত যকায ফাংরায়দ রফরনয়াগ ঈন্নন কর্তদক্ষ্ 

গঠন ব্যাক ংস্কায কাম দক্রভ ফাস্তফান কয়যয়ে। 

যকায়যয ্রকণনকৃত রফরনয়াগফান্ধফ নীরতভারা, অআন ও  

নানা রফরধগত ংস্কায তথা রফরনয়াগফান্ধফ রযয়ফ সৃরিয 

্রকা এফং বদর-রফয়দর রফরনয়াগকাযীয়দয স্বতঃস্ফূতদ 

ংগ্রণ ফাংরায়দয় বফযকারয রফরনয়াগ ম্ভাফনায়ক 

ক্রয়ভআ রফশ্ব দযফায়য ঈজ্জ্বর কয়য তুরয়ে।  

রফরনয়াগ রযয়ফ  

রফশ্বব্যাংক ও আন্টাযন্যানার পাআন্যান্প কয় দায়যন 

(অআএপর) ্রককারত ডুরং রফিয়ন রফলক ্রকরতয়ফদন 

মূরতঃ রফয়শ্বয বদমূয়য রফরনয়াগ  রযয়ফয়ক ্রকরতপররত 

কয়য। এ ্রকরতয়ফদন রফরবন্ন বদয়য ব্যফারক ফস্থান, 

রফরনয়াগকাযীয়দয সুযক্ষ্া, ঋণ ্রকারপ্তয ফস্থা, ব্যফা শুরু ও 

কয ্রকদায়নয বক্ষ্ত্র ংক্রান্ত তথ্য তুয়র ধয়য। ২০১৭ এয 

্রকরতয়ফদন নুমাী এি ফ ডুরং রফিয়নঃ রফিয়ন 

বলাফার য যংরকংয় ফাংরায়দয়য ফস্থান ১৯০টি বদয়য ভয়ধ্য 

১৭৬তভ। তয়ফ রফরনয়াগকাযীয়দয সুযক্ষ্ায বক্ষ্য়ত্র 

ফাংরায়দয়য ফস্থান ৭০তভ। তাোড়া, ঋণ্রকারপ্তয বক্ষ্য়ত্র 

ফাংরায়দয়য ফস্থান  ১৫৭তভ। এোড়া, ব্যফা শুরু ও কয 

২০১ 
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্রকদায়নয বক্ষ্য়ত্র ফাংরায়দ ফস্থান মথাক্রয়ভ ১২২তভ ও 

১৫১তভ।  

নতুন ্রকরতষ্ঠান রয়য়ফ অত্ম্রককায়য য  বথয়ক ফাংরায়দ 

রফরনয়াগ ঈন্নন কর্তদক্ষ্ (রফঅআরডএ) রফরনয়াগকাযীয়দয 

বফা দান ব্যাত যাখয়ত Online Service Tracking 

System (BOST) চালু বযয়খয়ে। এোড়া, অআটি রফলক  

বফা ও যাভ দ ্রকদান এফং Online Registration 

System (ORS) এয ভাধ্যয়ভ বফা ্রকদান ব্যাত অয়ে।  

ন এযাআয়বর রবা, আ-রবা রফয়দর রফরনয়াগকাযীয়দয 

কর রবা ও কাম দ নুভরত (work permit) নরাআয়ন 

্রকদান কযা । তাোড়া, তফয়দরক ঋণ ্রকারপ্তয ্রকরক্রাও 

নরাআয়ন কযা য় থায়ক। অগাভী ৫ ফেয়যয ভয়ধ্য 

ফাংরায়দয়য ফস্থান ১০০ এয রনয়চ অনায রয়ক্ষ্য ্রকরতটি 

রনয়দ দয়কয ঈয ংরিি ভন্ত্রণার ও ংস্থায ায়থ অয়রাচনা 

কয়য বপব্রুারয, ২০১৭ বথয়ক ্রকরতটি রনয়দ দয়কয ভ, খযচ 

ও ্রকরক্রা কভায়নায কাি শুরু য়য়ে। 

াফ দয়ব ভ ঋণভান (Sovereign Credit Rating) 

অন্তিদারতক ঋণভান রনন্ত্রণকাযী দ্য'টি ্রকরতষ্ঠান ‘Standard 

and Poor’s (S&P) এফং  ‘Moody’s রফয়শ্বয রফরবন্ন 

বদয়য াফ দয়ব ভ ঋণভান ফস্থান ্রককা কয়য। ২০১০ ায়র 

ংস্থা দ্যটি ফাংরায়দয়ক ্রকথভফায়যয ভত তায়দয াফ দয়ব ভ 

ঋণভান তাররকা ন্তভু দি কয়য। এ বযটিং তাররকা ২০১০ 

ায়র  Moody’s এফং S&P ফাংরায়দয়ক মথাক্রয়ভ Ba3 

এফং BB- ভান ্রকদান কয়যয়ে। দ্যটি ংস্থাআ ্রকরত ফেয এ 

ঋণভান পুনমূ দল্যান কয়য। ফাংরায়দ যয প্তভফায়যয ভত 

Moody’s এফং S&P কর্তদক রস্থরতীর থ দাৎ Ba3 এফং 

BB- বযটিং িদন কয়যয়ে। দরক্ষ্ণ এরা ফাংরায়দয়য 

ফস্থান বাযয়তয রেয়ন এফং ারকস্থান ও শ্রীরংকায ঈয়য। 

য একটি ঋণভান ্রকরতষ্ঠান Fitch Rating এ ফাংরায়দ 

যয দ্যফায BB- বযটিং বয়য়ে, মা রস্থরতীর থ দননরতক 

্রকবৃরি এফং তফয়দরক খায়তয দৃঢ় ফস্থায়নয ্রকরতপরন। এরূ 

বযটিং এয পয়র ঋণয়ত্রয খযচ হ্রা ায়ফ এফং এয়ত 

অভদারন ব্য াশ্র য়ফ। বদয় তফয়দরক রফরনয়ায়গয 

রযভাণ বৃরি ায়ফ। 

্রককৃত রফরনয়াগ (নফয়দরক ও স্থানী)  

্রককৃত ্রকতযক্ষ্ তফয়দরক রফরনয়াগ (Foreign Direct 

Investment-FDI) 

ফাংরায়দ ব্যাংক রযচাররত ধ দ-ফারল দক এণ্টায্রকাআি 

িরযয়য ভাধ্যয়ভ ফাংরায়দয় ্রককৃত ্রকতযক্ষ্ তফয়দরক 

রফরনয়ায়গয রযংখ্যান ংগ্র কযা । ২০১৬ রিকা ফয়ল দ 

বভাট স্থূর (gross) ্রকতযক্ষ্ রফরনয়াগ ্রকফা রের ২,৮২৮.৯০ 

রভররন ভারকদন ডরায। তন্য়ধ্য রফরনয়াগকৃত ্রকফায়য 

রযভাণ ৪৯৬.১৮ রভররন ভারকদন ডরায এফং যারয 

রফরনয়াগ ২,৩৩২.৭২ রভররন ভারকদন ডরায। বরখরচত্র ১৪.১ 

এ ২০১০ ার বথয়ক ্রকাপ্ত ্রকতযক্ষ্ তফয়দরক রফরনয়ায়গয ধাযা 

ঈস্থান কযা য়রাঃ 

 

বরখরচত্র ১৪.১  ফাংরায়দয় ্রককৃত তফয়দরক রফরনয়ায়গয (FDI) ্রকফা 

                                                                                                                                          (রভররন ভারকদন ডরায)

ঈৎঃ রযংখ্যান রফবাগ, ফাংরায়দ ব্যাংক 

 

াযরণ ১৪.১ এ ফাংরায়দয় ্রককৃত রফয়দর রফরনয়ায়গয 

ঈাদানরবরিক ্রকফা বদখায়না য়রা। এ াযরণ রফয়িলয়ণ 

বদখা মা বম ্রককৃত রফরনয়াগ ্রকফায়য ্রকধান ঈাদান য়রা 

পুনঃরফরনয়াগ। এযয যয়য়ে ভমূরধন ও অন্তঃয়কাম্পারন 

ঋণ। 

৯১৩ 

১১৩৬ 
১২৯৩ 

১৫৯৯ 
১৫২৭ 

২২৩৫ 
২৩৩২ 

২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ 

২০২ 
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াযরণ ১৪.১  ফাংরায়দয় ্রককৃত রফয়দর রফরনয়ায়গয ঈাদান রবরিক ্রকফা  (রভররন ভারকদন ডরায) 

 

বিবনয় োগ 

উোদোন 

২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ 

 

সমমূলধন ৪২৫.৬ ৫০৩.৭ ৪০১.৬ ৮০৯.২৫ ২১৮.৫৫ ৫১৯.৯৮ ৪৩১.৮৫ ৪৯৭.৬৩ ৫৪১.০৬ ২৮০.৩১ ৬৯৬.৬৭ ৯১১.৩৮ 

পুনঃবিবনয় োগ ২৪৭.৫ ২৬৪.৭ ২১৩.২ ২৪৫.৭৩ ৩৬৪.৯৪ ৩৬৪.৬২ ৪৮৯.৬৩ ৫৮৭.৫৩ ৬৯৭.১১ ৯৮৮.৭৯ ১১৪৪.৭৪ ১২১৫.৩৯ 

আন্তঃ 

ক োম্পোবন ঋণ 
১৭২.২ ২৪.১ ৫১.৫ ৩১.৩৩ ১১৬.৬৭ ২৮.৭২ ২১৪.৯০ ২০৭.৪০ ৩৬০.৯৯ ২৫৭.৬০ ৩৯৩.৯৮ 

 

২০৫.৯৫ 

সি বয়মোট ৮৪৫.৩ ৭৯২.৫ ৬৬৬.৩ ১০৮৬.৩১ ৭০০.১৬ ৯১৩.৩২ ১১৩৬.৩৮ ১২৯২.৫৬ ১৫৯৯.১৬ ১৫২৬.৭০ ২২৩৫.৩৯ ২৩৩২.৭২  

ঈৎঃ রযংখ্যান রফবাগ, ফাংরায়দ ব্যাংক 

 

্রককৃত স্থানী রফরনয়াগ    

ফাংরায়দ ব্যাংয়কয মূরধনী মন্ত্রারত, মন্ত্রাং ও কাঁচাভার 

অভদারনয রযংখ্যান এফং ‘রফঅআরডএ’বত রফযভান রল্প 

্রকরতষ্ঠায়নয ফরধ দতকযয়ণয য়থ দয রযভাণ য়ত স্থানী 

রফরনয়াগ ্রকস্তাফনায তথ্য াওা মা। ্রকাপ্ত তথ্যানুমাী  

বদখা মা স্থানী রফরনয়াগ ্রকস্তাফনায ভয়ধ্য ৬৫ তাংআ 

ফাস্তফারত য়য়ে থফা ফাস্তফায়নয ম দায় যয়য়ে। 

 

 

 

মূরধনী মন্ত্রারত অভদারন 

মূরধনী মন্ত্রারত অভদারনয াযয়ক রল্পায়নয গরতধাযা 

ম্পয়কদ গুরুেপূণ দ রনয়দ দক রয়য়ফ রফয়ফচনা কযা । 

২০১৬-১৭ থ দফেয়যয বপব্রুারয, ২০১৭ ভা ম দন্ত ২,৫৮১ 

রভররন ভারকদন ডরায মূল্যভায়নয মূরধনী মন্ত্রারত অভদারন 

কযা য়য়ে। রফগত থ দফেয়যয একআ ভয় এ অভদারনয 

রযভাণ রের ২,০৮২ রভররন ভারকদন ডরায। বরখরচত্র ১৪.২ 

এ ২০১০-১১ থ দফেয য়ত ২০১৬-১৭ থ দফেয়যয বপব্রুারয, 

২০১৭ ম দন্ত মূরধনী মন্ত্রারত অভদারনয ধাযা তুয়র ধযা 

য়রাঃ 

 

বরখরচত্র ১৪.২: মূরধনী মন্ত্রারত অভদারনয ধাযা 

                                                                                                                              (রভররন ভারকদন ডরায) 

 

                     ঈৎঃ  ফাংরায়দ ব্যাংক। া-াভরক, * জুরাআ- বপব্রুারয। 

 

বম থ রফরনয়াগ রনফন্ধন (স্থানী ও তফয়দরক) 

রফরনয়াগ কাম দক্রভ শুরুয ্রকাথরভক ধা য়রা রফরনয়াগ 

রনফন্ধন, মা যফতীকায়র ্রককল্প ংক্রান্ত ারফ দক ম্ভাব্যতা 

মাচাআ ায়য়ক্ষ্ ফাস্তফান কযা । ২০০৫-০৬ থ দফেয়য 

বভাট ১,৮৮৯টি বফযকারয ্রককয়ল্প রফরনয়াগ ্রকস্তাফনায 

রযভাণ রের ৪৩,৩৫৬ বকাটি টাকা। চররত ২০১৬-১৭ 

থ দফেয়যয বপব্রুারয ম দন্ত ১,১৩৭টি ্রককল্প রনফরন্ধত য়য়ে 

এফং বভাট রফরনয়ায়গয রযভাণ ১,৪৪,৮১৬ বকাটি টাকা। 

২৩২৫ 

২০০৫ 
১৮৩৫ 

২৩৩২ 

৩৩২১ 
৩৩৯৯ 

২০৮২ 

২৫৮১ 

০ 

৫০০ 

১০০০ 

১৫০০ 

২০০০ 

২৫০০ 

৩০০০ 

৩৫০০ 

৪০০০ 

২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬া ২০১৫-১৬* ২০১৬-১৭* 

২০৩ 
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ঈয়েখ্য, ২০১৫-১৬ থ দফেয়যয ্রকথভ অট ভায় থ দাৎ 

বপব্রুারয, ২০১৬ ভা ম দন্ত রনফরন্ধত ্রককয়ল্পয ংখ্যা       

১,০৪৬টি  এফং একআ ভ ম দন্ত বভাট রফরনয়ায়গয রযভাণ 

রের ৫৬,৬৪২ বকাটি টাকা। ২০০৫-০৬ থ দফেয য়ত 

রফরনয়াগ বফায়ড দ রনফরন্ধত ্রককল্পমূয়য ফেযওারয তথ্য 

াযরণ ১৪.২ এ ফণ দনা কযা য়রা: 

 

াযরণ ১৪.২  বফযকারয রফরনয়াগ রনফন্ধন 

থ দফেয 

স্থানী রফরনয়াগ ্রকস্তাফনা তফয়দরক রফরনয়াগ ্রকস্তাফনা বভাট ্রকস্তাফনা 

্রকবৃরি  (%) 

্রককল্প  বকাটি টাকা    ্রককল্প  বকাটি টাকা    ্রককল্প  বকাটি টাকা    

২০০৫-০৬ ১৭৫৪ ১৮৩৭০ ১৩৫ ২৪৯৮৬ ১৮৮৯ ৪৩৩৫৬ +১২৪.৬২ 

২০০৬-০৭ ১৯৩০ ১৯৬৫৮ ১৯১ ১১৯২৫ ২১২১ ৩১৫৮৩ -২৭.১৫ 

২০০৭-০৮ ১৬১৫ ১৯৫৫৩ ১৪৩ ৫৪৩৩ ১৭৫৮ ২৪৯৮৬ -২০.৮৯ 

২০০৮-০৯ ১৩৩৬ ১৭১১৭ ১৩২ ১৪৭৪৯ ১৪৬৮ ৩১৮৬৭ +২৭.৫৪ 

২০০৯-১০ ১৪৭০ ২৭৪১৪ ১৬০ ৬২৬১ ১৬৩০ ৩৩৬৭৪ +৫.০০ 

২০১০-১১ ১৭৪৬ ৫৫৩৬৯ ১৯৬ ৩৬৫২৪ ১৯৪২ ৯১৮৯৩ +১৭৩ 

২০১১-১২ ১৭৩৫ ৫৩৪৭৬ ২২১ ৩৪৪১৬ ১৯৫৬ ৮৭৮৯৩ -১০.০০ 

২০১২-১৩ ১৪৫৭ ৪৪৬১৫ ২১৯ ২২০৭২ ১৬৭৬ ৬৬৬৮৭ -২৪.০০ 

২০১৩-১৪ ১৩০৮ ৪৯৭৫৯ ৮৩ ১৮৫৩১ ১৪৩২ ৬৮২৯১ +২.৪০ 

২০১৪-১৫ ১৩০৯ ৯১২৭৩ ১২০ ৮০৬১৯ ১৪২৯ ৯৯৩৩৪ +৪৫.৪৬ 

২০১৫-১৬ 

 
১৫১১ ৯৪৫৮৫ ১৫১ ১৫৫৭৬ ১৬৬২ ১১০১৬১ (+) ৯.৮৬ 

২০১৬-১৭*  ১০২৮ ৬১৩৫৬ ১০৯ ৮৩৪৫৯ ১১৩৭ ১৪৪৮১৬  

ঈৎঃ ফাংরায়দ রফরনয়াগ ঈন্নন কর্তদক্ষ্। * বপব্রুারয, ২০১৭ ম দন্ত।  

 

ম্পূণ দ স্থানী রফরনয়াগ রনফন্ধন 

২০১০-১১ থ দফেয়য স্থানী রফরনয়াগ রনফন্ধয়নয রযভাণ 

রের ৫৫,৩৬৯ বকাটি টাকা। ২০১৫-১৬ থ দফেয়য 

রফরনয়ায়গয এ রযভাণ বৃরি বয় দাঁড়া ৯৪,৫৮৫.৪০ বকাটি 

টাকা। ২০১৬-১৭ থ দফেয়যয ্রকথভ অট ভায় (জুরাআ,২০১৬-

বপব্রুারয,২০১৭) বভাট রনফরন্ধত স্থানী রফরনয়াগ ৬১,৩৫৬ 

বকাটি টাকা ঈন্নীত য়য়ে। রফরনয়ায়গয পূফ দফতী থ দফেয়যয 

একআ ভয়য তুরনা ৭,৬৭৫.৮১ বকাটি টাকা বফী। স্থানী 

রফরনয়ায়গ রনফরন্ধত রয়ল্পয খাতরবরিক রফফযণ াযরণ ১৪.৩ 

এ তুয়র ধযা য়রাঃ 

 

াযরণ ১৪.৩  স্থানী রফরনয়ায়গ রনফরন্ধত রয়ল্পয খাতরবরিক রফফযণ 

 (য়কাটি টাকা) 

ঈৎঃ ফাংরায়দ রফরনয়াগ ঈন্নন কর্তদক্ষ্। * জুরাআ- বপব্রুারয।

বৃৎ খায়তয নাভ 

 

২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০১৫-১৬* 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(( 

 

২০১৬-১৭* 

 

 

 

 

 

বপব্রায 

কৃরলরবরিক রল্প ৫২০০.৬৯ ৬১১৯.৬ ৫৪৬৫.৪১ ৭৫১০.৫৩ ১১৩৮২.০২ ১০৬৫৭.১১ ৬৭২৭.১৫ ৪৪২০.৯৮ 

পৄড এন্ড এরাআড ১৭৪৪.০৪ ১০৮২.২ ৮৮৩.৭৫ ১৮০৮.৩০ ৪২৭৯.২২ ২৬১৯.৬৪ ১২৭০.৯৭ ২৪৯৮.৬৬ 

বটক্সটাআর রল্প ১৫৪০৩.৬৫ ১০৫৫৭.৬ ১৭২৮০.৩৬ ৮২২৯.৬৫ ১৭৬৪৭.৩৩ ১৬৯১১.৭০ ১৩৩৪৯.৯৭ ৮০৯৫.৩২ 

র্রকরন্টং এন্ড াফরররং ২৫৫.৬১ ৪১৫.১ ৫১৫.৬৯ ৪৩০.০৭ ৭৯০.৭৮ ৭০৪.৯৭ ৪২৬.১৮ ১৯২৪.৩৪ 

ট্যানারয এন্ড বরদায 

রল্প 
২০১.৮৩ ১৩৮.৬ ২৯০.৭৬ ৭১৬.১৬ ৫৫৫.১৮ 

১৫০৫.২৩ ৬৮৪.৯০ ১০৬৭.৪৭ 

বকরভকযার রল্প ৬৫০৯.২৩ ৯৫৪৯.১ ৭৫০৪.৮৯ ৭৮৬৮.৫৩ ২৩০৮৪.৩৪ ৩১৮২৪.০৬ ১১৫৬১.৮৩ ১৪৯০৫.৯৯ 

লা এন্ড রযারভক 

রল্প 

২০৭.৬৪ ২৪০.০ ১৮৫.২৭ ৭৭৩.৫৬ ১৯২৫.৪৬ 
৭৬৫.০৪ ৫৪২.৭৬ ১৯২৫.৯৪ 

আরিরনারযং রল্প ৩৫৮৬.১৬ ৪৯৫৮.২ ৩১৯০.২৪ ৬১২৯.৪২ ৮৯৮৯.৭২ ১৩৩৮৪.৭১ ৮০০৯.৮০ ৯৯৪৮.১৫ 

ারবদ রল্প ২২২৩১.৭০ ১৫৫০৬.১ ৮৭২৬.৭৯ ১৫৮৬৮.৩২ ২০৯৬৫.৪২ ১০৭৫১.২৭ ৮৪৬৫.৫৬ ৯৫৭৯.৮২ 

রফরফধ রল্প ২৮.৪৯ ৪৯১০.১ ৫৭১.৬৪ ৪২৯.৪০ ১৬৫৩.৫৭ ৫৪১.৬২ ২৬৪১.৭৩ ৭০০৮.৯৫ 

 

 

বভাট ৫৫৩৬৯.০৫ ৫৩৪৭৬.৬ ৪৪৬১৪.৮৫ ৪৯৭৫৯.৩২ ৯১২৭৩.০৪ ৯৪৫৮৫.৪০ ৫৩৬৮০.৮৭ ৬১৩৫৬.৬৮ 

২০৪ 
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খাতরবরিক রফয়িলয়ণ বদখা মা বম, ২০১৬-১৭ থ দফেয়যয   

্রকথভ অট ভায় (জুরাআ, ২০১৬-বপব্রুারয, ২০১৭) বকরভকযার 

রল্প খায়ত ্রককল্প রনফন্ধয়নয ায য়ফ দাচ্চ (২৪.২৯%)। ন্যান্য

ঈয়েখয়মাগ্য খাতগুয়রা য়রা আরিরনারযং (১৬.২১%), ারব দ 

(১৫.৬১%) ও ফস্ত্র রল্প (১৩.১৯ %)। বরখরচত্র ১৪.৩ এ  

স্থানী রফরনয়াগ ্রকস্তাফনায খাত রবরিক রফফযণ ঈস্থান 

কযা য়রা: 

 

বরখরচত্র ১৪.৩ ২০১৬-১৭ থ দফেয়যয (জুরাআ-বপব্রুারয) স্থানী রফরনয়ায়গ ্রকস্তাফনায খাতরবরিক রফফযণ 

 

   ঈৎঃফাংরায়দ রফরনয়াগ ঈন্নন কর্তদক্ষ্। 

 

ম্পূণ দ রফয়দর ও বম থ ভাররকানাধীন রফরনয়াগ রনফন্ধন 

২০১৬-১৭ থ দফেয়যয বপব্রুারয, ২০১৭  ম দন্ত রফয়দর ও বম থ 

রফরনয়ায়গ বভাট ১০৯টি নতুন ্রককল্প রনফরন্ধত য়য়ে, মায়ত 

্রকস্তারফত রফরনয়ায়গয রযভাণ ৮৩,৪৫৯.৪০ বকাটি টাকা।  

 

রনফরন্ধত নতুন রফয়দর ও বম থ রফরনয়াগ ্রকস্তাফনায ্রকধান 

খাতগুয়রা য়রা বফা, ্রকয়ক র ও কৃরলরবরিক রল্প । াযরণ 

১৪:৪ এ রফয়দর ও বম থ রফরনয়াগ রনফন্ধন রয়ল্পয 

খাতরবরিক তথ্য রন্নয়ফরত কযা য়রা: 

 

াযরণ ১৪.৪  রফয়দর ও বম থ রফরনয়াগ রনফন্ধন রয়ল্পয খাতরবরিক তথ্য 

                                                                                                                                                          (রভররন ভারকদন ডরায) 
 

বৃৎ খায়তয নাভ 
২০১০-১১ 

 

২০১১-১২ 

 

২০১২-১৩ 

 

২০১৩-১৪ 

 

২০১৪-১৫ 

 

২০১৫-১৬ 

 

২০১৫-১৬* 

 

 ২০১৬-১৭* 

 

কৃরলরবরিক রল্প ১২২.৫১ ৯৬.৯০ ৯৪.৩৮ ৭৫.২৪ ২৯.৬৭ ৩৮.১৯ ২৩.৯৩ ৩৩.৫৫ 

পৄড এন্ড এরাআড রল্প ১২.৮৩ ৯৮.৯১ ১৩.১২ ৪.৬৯ ০.১২ ৬.৮০ ৫.৫৪ ১৪.৪৮ 

বটক্সটাআর রল্প ১৬০.১৪ ২৪৯.৫০ ৫৪.৬৩ ৬২.৬৬ ৮.৩৫ ১৬.১০ ১৪.৯৬ ০.৪৫ 

র্রকরন্টং এন্ড াফরররং ০.০০ ০.৭৫ - - - ১.৮৪   

ট্যানাযী এন্ড বরদায রল্প ৫.৯৮ ১৭.৫২ ৫৭.২৯ ৩২.৫৫ ১৭.৪৯ ১১.৩৫ ৯.৭৫ ৩.৩৩ 

বকরভকযার রল্প ৬৯.৫৩ ১৬৫.৩০ ২৯.৬৬ ২০.৫০ ৬৩.২৯ ৫১.৫১ ৮.৯৩ ১৬.৭৫ 

লা এন্ড রযারভক রল্প ২৬.৩৭ ৬.৪৪ ১.৬৮ ০.৭৮ ০.১৯ ৭.০০ ৭.০০ ১২.৭৫ 

আরিরনারযং রল্প ১২৮৫.৯৩ ৩৫৭৪.১৩ ২০.৭৬ ২৩৭.৭৩ ২৪৪.০৪ ২২২.২৩ ৬২.৩০ ২৫৩৫.২৮ 

ারবদ রল্প ৩৪৩১.৫২ ৮৮.৬৬ ২৪৮১.৯৯ ১৬৮৭.০০ ৫৪.৩৮ ১০৭.৯৭ ৭৭.৪৭ ৭৫১৫.০১ 

রফরফধ রল্প ০.৭৩ ১৩.৩৫ ৪৬.৫৭ ৭.১২ ৫.১২ ৫১.৯৮ ১১.২৯ ২৪৫.৯৯ 

বভাট ৫১১৫.৫৮ ৪৩১১.৫১ ২৮০০.১১ ২১২৮.৩২ ৪২২.৬৯ ৫১৫.০২ ২২৩.০৬ ১০৩৭৭.৬৩ 

ঈৎঃ ফাংরায়দ রফরনয়াগ ঈন্নন কর্তদক্ষ্, * জুরাআ- বপব্রুারয। 

 

খাতরবরিক রফয়িলয়ণ বদখা মা বম, ২০১৬-১৭ থ দফেয়য 

(জুরাআ,২০১৬-বপব্রুারয,২০১৭) রনফরন্ধত নতুন ১০৯টি রফয়দর 

ও বম থ রফরনয়াগ ্রকস্তাফনায  ভয়ধ্য বফা খায়ত রল্প ্রককল্প 

রনফন্ধয়নয ায য়ফ দাচ্চ (৭২.৪২%), ্রকয়য়ক র খায়ত 

গ্লাস এন্ড

সসরাসিক সিল্প
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(২৪.৪৩%)। ন্যান্য ঈয়েখয়মাগ্য খাতগুয়রা য়রা-লা ও 

রযারভক রল্প (১.০১%)ও কৃরলরবরিক রল্পখাত (০.৩২%)।  

বরখরচত্র ১৪:৪ এ রনফরন্ধত রফয়দী ও বম থ রফরনয়াগ 

্রকস্তাফনায খাতরবরিক রফফযণ তুয়র ধযা য়রা: 

 

বরখরচত্র ১৪.৪: ২০১৬-১৭ থ দফেয়য রফয়দর ও বম থ  রফরনয়াগ ্রকস্তাফনায খাতরবরিক রফফযণ

 

ঈৎঃ ফাংরায়দ রফরনয়াগ ঈন্নন কর্তদক্ষ্। 

 

রফয়দর ও বম থ রফরনয়াগ ্রকস্তাফনায বদরবরিক রফফযণ 

২০১৬-১৭ থ দফেয়যয বপব্রুারয,২০১৭ ম দন্ত রনফরন্ধত নতুন 

রফয়দর ও বম থ রফরনয়াগ ্রককল্পগুয়রায ঞ্চর রয়য়ফ পূফ দ-

এরা বদমূ য়ত ্রকাপ্ত রফরনয়াগ ্রকস্তাফনায রযভাণ 

ফ দারধক। এযয যয়য়ে দরক্ষ্ণ, পূফ দ ও রিভ এরা, 

আঈয়যাী আঈরনন, ঈিয অয়ভরযকা এফং রঅআএভুি 

ঞ্চর। াযরণ ১৪.৫ এ বদরবরিক রফয়দর ও বম থ 

্রককল্পগুয়রায রফফযণ তুয়র ধযা য়রাঃ 

 

 

াযরণ ১৪.৫  রনফরন্ধত রফয়দর ও বম থ রফরনয়াগ ্রকস্তাফনাগুয়রায বদরবরিক রফফযণ                      

                                                                                                                                                         (রভররন ভারকদন ডরায) 

রফয়দর/য়ম থ রফরনয়ায়গয ঈৎ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৫-১৬* 

 

২০১৬-১৭* 

 

 

1.  ব রদ অযফ ৭.০৮ ২.৩৬ ০ ০ ০ ৫.৫০ ৪.২৪ ২৪৫০.০৭ 

2.  অয়ভরযকা ৮৪৬.৭০ ৭.৯১ ১১০.৪৯২ ৮৫.০০ ১২০.৮২ ১৭.২৪ ১৪.৬৩ ১৭৮.০১ 

3.  থাআল্যান্ড ৯৭.৫২ ২০১.২৮ ৮১.৪৪ ২৫.৭৫ ১৮.৬৭ ২৭.৬৭ ১৫.৬১ ৫৮৪.০৫ 

4.  বাযত ৬৮.০০ ১৯৭.৪৪ ২১২০.৬৭ ১৬৯.৬৩ ৩৪.০৩ ৩৩.৭৩ ৩০.০৫ ২০৯.৫০ 

5.  দরক্ষ্ণ বকারযা ৩২৭৭.৭২ ২৪৪৭.৯৮ ১১.৩৯ ৭.৯০ ৪.৫১ ১৬১.৫৪ ৬.৭৬ ৯.১৯ 

6.  ভারয়রা ১৩৭.১১ ১২.৫৬ ৭.২৬ ২.৩৬ ৮.৫৮ ৮৮.৩৯ ৮৫.৭৫ ২৩.৮১ 

7.  বনদাযল্যান্ড ১১৩.৩৫ ১৩৭.১ ৩.৬০ ০.৮৪ ০.৬০ ৪.৭৭ ৪.৭০ ১৫.০৮ 

8.  চীন ৭২.২২ ৪৯.২৬৪ ১৬৪.৭২ ১৬৮৩.৩২ ২৫.১০ ৭০.৩৯ ১৯.৭৭ ৬১৫৩.৮৫ 

9.  মৄিযািয ৮.৮৫ ৭.৩৪ ৬০.৬৭ ০ ৫৮.১৫ ৫.০২ ০.৮৮ ২.৬২ 

10.  ারকস্তান ১৯.৬০ ৩.৯৭ ০.৯১ ০.৬৪ ০ ০ ০ ১.২৯ 

11.  িাান ১৪.৯৮ ৮১.৭৯ ৩৫.৪২ ১৬.৭৭ ৭.২২ ৫৯.৭৯ ৬.৮৪ ১২.৩৭ 

12.  বডনভাকদ ০.৬৭ ৩.৪১ ৩.৯৫ ১.০৬ ০.৫১ ০.০৪ ০.০৪ ০ 

13.  শ্রীরঙ্কা ১.০১ ৯৯.৪৩ ৮৯.৯২ ০.১৭ ০ ১.৬১ ১.১৬ ০.২ 

14.  কানাডা ১.৮৪ ৮.৪৪ ৪.২৪ ১.২৮ ৭.১৯ ০.৮৯ ০.৮৪ ০ 

15.  তাআওান ২১.৬৩ ৬.৬২ ১.৫৩ ৩.৬৪ ১৬.৫৯ ০.৮২ ০ ০ 

16.  রঙ্গাপুয ১৩৩.১০ ৯২.৩০ ১৬.২৯ ২৯.৩২ ৯.৬০ ১.৯৭ ১.৮৯ ৫৯৬.৯১ 

গ্লাস এন্ড সসরাসিক সিল্প
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রফয়দর/য়ম থ রফরনয়ায়গয ঈৎ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৫-১৬* 

 

২০১৬-১৭* 

 

 

17.  তুযস্ক ২.৬১ ৪.৭৬ ৪.৪ ০ ২.২১ ০.২৮ ০.২৮ ১.০২ 

18.  আতারী ৩.৯০ ১.৯০ ০.৮৩ ২.৩৯ ১.১২ ০ ০ ১৬.৩৭ 

19.  ংকং ৪৫.১০ ১৬.১৬ ২৩.৬৪ ৩.৬৪ ৮.৩২ ২.৮৮ ১.০৪ ৩৮.০৬ 

20.  অরিকা ১.৪১ ০ ০ ০ ৩.৬২ ০ ০ ০ 

21.  অয়ভ দরনা ও যারা ৩.৫৯ ০ ০ ০ ০ ০.২৩ ০ ৫০.১৩ 

22.  ফামু দডা ০.৪২ ৩১.৫৭ ০ ০ ০ ০ ০  

23.  িান্প ১.১১ ৯.৪০ ২.৩২ ০.৮০ ০ ০ ০ ৩.১৭ 

24.  আয়দায়নরা ১.৯০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

25.  বরফানন ২৫.০৯ ০ ৪৬.৪০ ০ ১.১৩ ০ ০ ০ 

26.  ভরযা ১.৩৮ ৪.৫৯ ০ ৫.১২ ৫৪.৬৬ ৯.৬৩ ৯.৬৫ ০ 

27.  রপররাআন ৬.৭৪ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

28.  সুআয়ডন ১০১.৭০ ১.৪৮ ০.০৮ ০ ১৬.২৬ ১.৮৩ ০ ১.০৬ 

29.  সুআিাযল্যান্ড ০.৭০ ১১.৬৯ ১.৭১ ০.৫৮ ১৪.৮২ ০ ০ ০ 

30.  রপনল্যান্ড ১.৪০ ০.৭১ ০ ০ ০.৫৬ ০ ০ ০ 

31.  ংমৄি অযফ অরভযাত ১০.৬৩ ১.৯৪ ১.০৩ ৫২.১০ ০.৩০ ১.১১ ০.৯০ ৯.৫০ 

32.  রব্রটি বারিদন অআল্যান্ড ০.৮৮ ৬.৬৮ ০ ০ ০ ৮.৯৮ ৮.৯৮ ০ 

33.  িাভ দানী ৮৩.৮৮ ২৬.৭৭ ০.৩২ ২.২৬ ১.৩৪ ৬.৫৯ ৬.৫৯ ০.০৪ 

34.  য়েররা ০.০৯ ০.১২ ০ ৬.১৮ ১.০১ ১.০৪ ১.০৪৭ ০ 

35.  গ্রী  ০.২৬ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

36.  তুদগার  ০ ০ ০ ০ ০  ০ ০ 

37.  বেন ০ ২.৮৭ ০.৯৮ ০.০২ ১.৬৯ ০ ০ ১২.০১ 

38.  বাল্যান্ড ০ ০ ০ ০ ০.৮৯ ০ ০ ০ 

39.  বফররিাভ  ০ ১.২৬ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

40.  রভয ০ ০ ১.১৫ ০ ০ ০ ০ ০ 

41.  ায়ঙ্গযী ০ ০ ১.২২ ০ ০ ০ ০ ০ 

42.  নযওয় ০.২৪ ২২.৭১ ০.১১ ০ ০ ০ ০ ০ 

43.  রবয়তনাভ  ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

44.  িদ দান  ০ ০.৬৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

45.  কুয়ত  ০ ০.৯৮ ০ ০ ০ ০ ০.৮৮ ০ 

46.  রো  ০ ০ ০ ০ ০ ০.৮৮ ০ ০ 

47.  ভাল্টা ০ ৩.১২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

48.  আঈএআ ১.৫০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

49.  রগরন ০ ০ ১.১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 

50.  রররফা ০ ০ ১.১৬ ০ ০ ০ ০ ০ 

51.  ারফ দা ০ ০ ০.১৯ ০ ০ ০ ০ ০ 

52.  আয়য়ভন ০ ০ ০ ২৭.২৮ ০ ০.৩০ ০ ০ 

53.  নাআয়িরযা ০ ০ ০.৬২ ০ ০.৬১ ০ ০ ০ 

54.  ররথুরনা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০.৫০ ০ 

55.  আযান ০ ০ ০ ০ ০ ১.২৪ ০ ০ 

56.  ঈিয়ফরকস্তান ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ২.৭১ 

57.  বফরারু      ০  ৫.৮৭৫ 

 বভাট ৫১১৫.৫৮ ৩৫০৫.০২ ২৮০০.১১ ২১২৮.৩২ ৪২২.৬৯ ৫১৫.০২ ২২৩.০৬ ১০৩৭৭ 

ঈৎঃ অআঅআএভর রধাখা, রফরনয়াগ বফাড দ।   * জুরাআ- বপব্রুারয।   

 

কভ দংস্থান ম্ভাফনা 

নতুন কভ দংস্থান সৃরিয ন্যতভ ভাধ্যভ রল্পান। রল্পায়নয 

ভাধ্যয়ভ ব্যাক কভ দংস্থান সৃরি ফাংরায়দয়য িাতী 

থ দননরতক ঈন্নন ও দারযদ্র্য রফয়ভাচন বক য়রয ন্যতভ 

রক্ষ্য। রল্পখায়ত রফরনয়ায়গয পয়র ব্যফস্থানা, কারযগরয, 

সুাযবাআিরয এফং দক্ষ্-দক্ষ্ শ্ররভক ম দায় ্রকচুয 

কভ দংস্থায়নয সুয়মাগ ততরয । ২০১৬-১৭ থ দফেয়যয ্রকথভ 

অট ভা (জুরাআ, ২০১৬-বপব্রুারয, ২০১৭) রফলুপ্ত রফরনয়াগ 

বফাড দ ও ফাংরায়দ রফরনয়াগ ঈন্নন কর্তদয়ক্ষ্য রনফরন্ধত 

২০৭ 
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্রককল্পমূয় ১,৯১,৯০৯ িন বরায়কয কভ দংস্থান  য়য়ে। 

বরখরচত্র ১৪.৫ এ ২০১০-১১ য়ত ২০১৬-১৭ ম দন্ত 

কভ দংস্থায়নয সুয়মাগ ংক্রান্ত তথ্য ঈস্থান কযা য়রাঃ  

 

বরখরচত্র ১৪.৫  রফরনয়াগ বফায়ড দ  রনফরন্ধত ্রককল্পমূয় কভ দংস্থায়নয সুয়মাগ 

 

ঈৎঃ ভারক ্রকরতয়ফদন (২০১৬-১৭), ররর এযাডয়বায়কী রধাখা, ফাংরায়দ রফরনয়াগ ঈন্নন কর্তদক্ষ্। 

তফয়দরক ঋণ নুয়ভাদন 

ফাংরায়দ রফরনয়াগ ঈন্নন কর্তদক্ষ্ রফরনয়াগকাযীয়দয 

অয়ফদয়নয ব্রকরক্ষ্য়ত ফাোআ করভটি কর্তদক তফয়দরক ঋণ 

্রকস্তাফ নুয়ভাদন কয়য থায়ক। বিলুপ্ত বিবনয় োগ কিোর্ ব ও 

িোাংলোয়দশ বিবনয় োগ উন্ন ন  র্তবক্ষ দ্বোরো নুয়ভারদত 

তফয়দরক ঋণ ্রকস্তায়ফয তথ্য াযরণ ১৪.৬ এ ঈস্থান কযা 

য়রাঃ 

াযরণ ১৪.৬  নুয়ভারদত তফয়দরক ঋণ ্রকস্তাফ ও ঋয়ণয 

রযভাণ  

রিকা ফেয নুয়ভারদত ঋণ  

্রকস্তাফ (ংখ্যা) 

নুয়ভারদত ঋয়ণয 

রযভাণ 

(রভঃ ভাঃ ডরায) 

২০১০ ২০ ৩০২.৭৭ 

২০১১ ২৪ ৯০৯.২৭ 

২০১২ ৬২ ১৪৬৬.৭১ 

২০১৩ ১০২ ১১৮২.২৯ 

২০১৪ ১২৬ ১৮২৭.১৭ 

২০১৫  ১২৯ ১৯০০.২৫ 

২০১৬  ১৫২ ১৪০৪.৬৬ 

২০১৭*  ৪২ ২২৫.৪০ 

বভাট ৬৭৫ ৯৬৯৬.৬২ 

  ঈৎঃ ফাংরায়দ রফরনয়াগ ঈন্নন কর্তদক্ষ্। * বপব্রুারয, ২০১৭ ম দন্ত।  

ফারণরিযক রপ নুয়ভাদন 

ফাংরায়দ রফরনয়াগ ঈন্নন কর্তদক্ষ্ রফরনয়াগকাযীয়দয 

অয়ফদয়নয ব্রকরক্ষ্য়ত অন্তঃভন্ত্রণার বা ফাংরায়দয় 

রফয়দর বকাম্পারনয ব্রাঞ্চ, ররায়িাঁ ও ্রকরতরনরধ রপ 

স্থান  ও বভাদ বৃরিয নুভরত ্রকদান কয়য থায়ক। াযরণ 

১৪.৭ এ ২০১৩-১৪ বথয়ক ২০১৬-১৭ থ দফেয়য 

(জুরাআ,২০১৬-বপব্রুারয,২০১৭) নুয়ভারদত ব্রাঞ্চ, ররায়িাঁ 

ও ্রকরতরনরধ রপ (নতুন ও বভাদ বৃরি) স্থায়নয নুভরত 

্রকদান ংক্রান্ত তথ্য তুয়র ধযা য়রাঃ 

াযরণ ১৪.৭  নুয়ভারদত ব্রাঞ্চ, ররায়িাঁ ও ্রকরতরনরধ রপ 

এয রযংখ্যান 

 

থ দ ফেয ব্রাঞ্চ রপ 

(নতুন ও 

বভাদ 

বৃরি) 

ররায়িাঁ 

রপ 

(নতুন ও 

বভাদ 

বৃরি) 

্রকরতরনরধ 

রপ 

(নতুন ও 

বভাদ 

বৃরি) 

২০১৩-১৪ ৯৬ ২১৫ ৭ 

২০১৪-১৫ 

(জুরাআ- বপব্রুারয) 

১২০ ২৪৯ ১১ 

২০১৫-১৬  ১০৩ ২২৪ ১৪ 

২০১৬-১৭ * 

 

 

 (   

 

৬৭ ১২৪ ১০ 

বভাটঃ ৩৮৬ ৮১২                 

৪২ ঈৎঃ রনফন্ধন ও াতা তফয়দরক রল্প রধাখা, ফাংরায়দ রফরনয়াগ ঈন্নন 

কর্তদক্ষ্। * বপব্রূারয, ২০১৭ ম দন্ত।  

 

ফাংরায়দ যপ্তারন ্রকরক্রাকযণ এরাকায (আরয়িড) 

রফরনয়াগ রযরস্থরত  

নতুন রল্প স্থায়নয ভাধ্যয়ভ বফযকারয খাতয়ক রফরনয়ায়গ 

ঈৎারতকযয়ণ ফাংরায়দ যপ্তারন ্রকরক্রাকযণ এরাকা 

কর্তদক্ষ্ গুরুেপূণ দ ভূরভকা ারন কযয়ে। ফতদভায়ন বদয় ৮টি 

আরয়িড যয়য়ে। এগুয়রা য়রা চট্টগ্রাভ, ঢাকা, বভাংরা, 

কুরভো, ইশ্বযদী, ঈিযা (নীরপাভাযী), অদভিী ও কণ দপৄরী।  

এআ অটটি আরয়িয়ড বপব্রুারয, ২০১৭ ম দন্ত বভাট ৫৮৭টি 

রল্প ্রকরতষ্ঠানয়ক রল্প স্থায়নয নুয়ভাদন ্রকদান কযা 

য়য়ে। তন্য়ধ্য ৪৫৯টি রল্প ্রকরতষ্ঠান ফতদভায়ন ঈৎাদনযত 

এফং ফরি ১২৮টি ্রকরতষ্ঠান ফাস্তফান ম দায় যয়য়ে। 

বপব্রুারয,২০১৭ ম দন্ত আরয়িডমূয় বভাট রফরনয়ায়গয 

রযভাণ ৪,২১৫.৭৩ রভররন ভারকদন ডরায। ন্যরদয়ক 

৫০৩,৬৬২ 

৪৫১,১১৫ 

৩০৯,৭০৯ 

২২৪,৯৪৩ ২২৬,৪১১ 
২৬৬,৪৯২ 

১৯১,৯০৯ 

২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ (জুরাআ-বপব্রু:) 

২০৮ 
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বপব্রুারয, ২০১৭  ম দন্ত আরয়িডমূয় ক্রভপুরিভূত যপ্তারনয 

রযভাণ ৫৭,০৪০ রভররন ভারকদন ডরায। চররত থ দ ফেয়যয 

্রকথভ অট ভায় আরয়িডমূয় বভাট যপ্তারন য়য়ে 

৪,২২৪.৪৪ রভররন ভারকদন ডরায। থচ, ২০১৫-১৬ 

থ দফেয়য একআ ভয় যপ্তারনয রযভাণ রের ৩,৭৪৮.৫১ 

রভররন ভারকদন ডরায। বপব্রুারয, ২০১৭ ম দন্ত আরয়িয়ডয 

রল্প ্রকরতষ্ঠানমূয় বভাট ৪,৬৩,৫৪৮ িন ফাংরায়দীয 

্রকতযক্ষ্ কভ দংস্থায়নয সুয়মাগ য়য়ে, এয ভয়ধ্য ৬৪ তাংআ 

নাযী। 

ফাংরায়দ থ দননরতক ঞ্চর (য়ফিা) 

বদব্যাী থ দননরতক ঞ্চর ্রকরতষ্ঠা ফতদভান যকায়যয 

একটি  রযকরল্পত সুদূয্রকাযী ঈয়যাগ। ্রকধানভন্ত্রীয কাম দার 

রধভুি ফাংরায়দ থ দননরতক ঞ্চর (য়ফিা)য ভাধ্যয়ভ 

থ দননরতক ঞ্চর ্রকরতষ্ঠায কাম দক্রভ রযচাররত য়ি। 

এোড়াও, দ্রুত থ দননরতক ঈন্ননয়ক েযারিত কযা তথা 

রল্পান, কভ দংস্থান, ঈৎাদন এফং যপ্তারন বৃরি ও 

ফহুমুখীকযয়ণ ঈৎা ্রকদায়ন বফিা কাি কযয়ে। িাতী এফং 

অন্তিদারতক থ দননরতক ঞ্চয়র রফরনয়াগ রিারক্ষ্ক স্বাথ দ ও 

মৃরি যক্ষ্ায াাার নতুন থ দননরতক ঞ্চর থ দননরতক 

্রকবৃরি এফং কভ দংস্থান সৃরিয়ত ব্যাক ভূরভকা যাখয়ফ। নতুন 

নতুন থ দননরতক ঞ্চর ্রকরতষ্ঠায এআ ঈয়যাগ ফাংরায়দয়ক 

২০২১ ায়রয ভয়ধ্য ভধ্যভ অয়য বদয়য স্বীকৃরত বয়ত 

ঈয়েখয়মাগ্য ফদান যাখয়ফ। বফযকারয খায়তয রফরনয়াগ 

অকৃি কযয়ত যকায ‘ফাংরায়দ বফযকারয থ দননরতক 

ঞ্চর নীরত, ২০১৫’ ্রকণন কয়যয়ে। এ নীরতভারায ধীয়ন  

কৃরলরবরিক, রল্প ম্পরকদত, ঈৎাদনমূরক, বফামূরক, 

ফারণরিযক, ্রকমৄরিগত, ম দটন, অফান, রফয়নাদন ফা রফদ্যযৎ 

ঈৎাদন খায়ত বফযকারয থ দননরতক ঞ্চর ্রকরতষ্ঠা 

নুয়ভাদন ্রকদান কযা । এোড়াও, এ ংক্রান্ত মাফতী 

ফকাঠায়ভাগত সুরফধারদয ্রকরফধানও ‘ফাংরায়দ বফযকারয 

থ দননরতক ঞ্চর নীরত, ২০১৫’ এ যাখা য়য়ে।  

নুয়ভারদত থ দননরতক ঞ্চয়রয তাররকা 

যকায াযায়দয় ১০০টি থ দননরতক ঞ্চর ্রকরতষ্ঠায 

নীরতগত রিান্ত রনয়য়ে এফং িানুারয, ২০১৭ ম দন্ত বভাট 

৭৬টি থ দননরতক ঞ্চর ্রকরতষ্ঠায নুয়ভাদন বদা য়য়ে। 

এয ভয়ধ্য ৫৬টি যকারযবায়ফ এফং ফরি ২০টি 

বফযকারযবায়ফ ্রকরতষ্ঠা কযা য়ফ। যকারযবায়ফ নুয়ভারদত 

ঞ্চরগুয়রা য়রাঃ  

১. অয়নাাযা থ দননরতক ঞ্চর, অয়নাাযা, চট্টগ্রাভ, ২. 

অয়নাাযা- ২ থ দননরতক ঞ্চর, অয়নাাযা, চট্টগ্রাভ, ৩. 

ভীযযাআ থ দননরতক ঞ্চর, ভীযযাআ, চট্টগ্রাভ, ৪. নাপ 

ট্যযরযিভ াকদ, বটকনাপ, কক্সফািায, ৫. কক্সফািায বোর 

আয়কানরভক বিান, ভয়খারী, কক্সফািায, ৬. ভয়খারী 

থ দননরতক ঞ্চর-১, ভয়খারী, কক্সফািায, ৭. ভয়খারী 

থ দননরতক ঞ্চর- ২,কারাযভাযেড়া,ভয়খারী, কক্সফািায, 

৮. ভয়খারী থ দননরতক ঞ্চর-৩, ধরঘাটা কক্সফািায, 

৯.ভয়খারী থ দননরতক ঞ্চর, কারাযভাযেড়া, কক্সফািায, 

১০.াফযাং ট্যযরযিভ াকদ, বটকনাপ, কক্সফািায, ১১. 

ভয়খারী রফয়ল থ দননরতক ঞ্চর, কক্সফািায , ১২. বপনী 

থ দননরতক ঞ্চর, বানাগািী, বপনী, ১৩. টিা থ দননরতক 

ঞ্চর, টিা, চট্টগ্রাভ, ১৪. ভয়খারী রফয়ল থ দননরতক 

ঞ্চর, ভয়খারী, কক্সফািায, ১৫. অলুটিরা রফয়ল ম দটন 

বিান, খাগড়ােরড় দয, খাগড়ােরড়,  ১৬. অশুগি 

থ দননরতক ঞ্চর, অশুগি, ব্রাহ্মণফাড়ীা, ১৭. বভাংরা 

থ দননরতক ঞ্চর, বভাংরা, ফায়গযাট, ১৮. বভাংরা রফয়ল 

থ দননরতক ঞ্চর (Indian SEZ), বভাংরা, ফায়গযাট, 

১৯. সুদযফন ট্যযরযিভ াকদ, যণয়খারা, ফায়গযাট, ২০. 

খুরনা থ দননরতক ঞ্চর-১, ফটিাঘাটা, খুরনা, ২১. খুরনা 

থ দননরতক ঞ্চর- ২, বতযখাদা, খুরনা, ২২. যাভার 

থ দননরতক ঞ্চর, যাভার, ফায়গযাট,২৩. ঢাকা 

থ দননরতক ঞ্চর, বদাায, ঢাকা,  ২৪. ঢাকা এআয়িড, 

বকযাণীগি, ঢাকা, ২৫. শ্রীপুয থ দননরতক ঞ্চর, শ্রীপুয, 

গািীপুয, ২৬. নযরংদী থ দননরতক ঞ্চর, নযরংদী দয, 

নযরংদী, ২৭. নাযাণগি থ দননরতক ঞ্চর, ফদয ও 

বানাযগাঁ, নাযাণগি, ২৮. নাযাণগি থ দননরতক ঞ্চর, 

বানাযগাঁ, নাযাণগি, ২৯. অড়াআািায থ দননরতক ঞ্চর, 

অড়াআািায, নাযাণগি, ৩০. অড়াআািায থ দননরতক 

ঞ্চর-২, অড়াআািায, নাযাণগি, ৩১. গিারযা 

থ দননরতক ঞ্চর, গিারযা, মুন্পীগি, ৩২. ভারনকগি 

থ দননরতক ঞ্চর, রফার, ভারনকগি, ৩৩. ভভনরং 

থ দননরতক ঞ্চর, ভভনরং দয, ভভনরং, ৩৪. 

ভভনরং থ দননরতক ঞ্চর, ইশ্বযগি, ভভনরং, ৩৫. 

িাভারপুয থ দননরতক ঞ্চর- ২, িাভারপুয দয, 

িাভারপুয, ৩৬. িাভারপুয থ দননরতক ঞ্চর, িাভারপুয 

দয, িাভারপুয, ৩৭.  বযপুয থ দননরতক ঞ্চর, বযপুয 

দয, বযপুয, ৩৮. বনত্রয়কানা থ দননরতক ঞ্চর- ১, 

বনত্রয়কানা দয, বনত্রয়কানা, ৩৯. যীতপুয থ দননরতক 

ঞ্চর, বগাাআযাট, যীতপুয, ৪০. যীতপুয থ দননরতক 
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ঞ্চর, িারিযা, যীতপুয, ৪১. বগাারগি থ দননরতক 

ঞ্চর, বকাটারীাড়া, বগাারগি, ৪২. বগাারগি 

থ দননরতক ঞ্চর- ২, বগাারগি দয, বগাারগি, ৪৩. 

রয়রট রফয়ল থ দননরতক ঞ্চর, বগাাআনঘাট, রয়রট, ৪৪. 

শ্রীট্ট থ দননরতক ঞ্চর, বভ রবীফািায দয, 

বভ রবীফািায, ৪৫. রফগি থ দননরতক ঞ্চর, চুনারুঘাট, 

রফগি,  ৪৬. নীরপাভাযী থ দননরতক ঞ্চর, নীরপাভাযী 

দয, নীরপাভাযী, ৪৭. কুরিা থ দননরতক ঞ্চর, ববড়াভাযা, 

কুরিা, ৪৮. কুরড়গ্রাভ থ দননরতক ঞ্চর- ১, কুরড়গ্রাভ দয, 

কুরড়গ্রাভ, ৪৯. যািাী থ দননরতক ঞ্চর, ফা, যািাী, 

৫০. নায়টায থ দননরতক ঞ্চর, রারপুয, নায়টায, ৫১. ফগুড়া 

থ দননরতক ঞ্চর- ১, ািাানপুয, ফগুড়া,  ৫২. ঞ্চগড় 

থ দননরতক ঞ্চর, বদফীগি, ঞ্চগড়, ৫৩. ববারা থ দননরতক 

ঞ্চর, ববারা দয, ববারা, ৫৪. অনগরঝাড়া থ দননরতক 

ঞ্চর, অনগরঝাড়া, ফরযার, ৫৫. ভাদাযীপুয আয়কানরভক 

বিান, ৫৬. পরযদপুয আয়কানরভক বিান।  

নুয়ভারদত বফযকারয ২০টি থ দননরতক ঞ্চর  

১. এ.বক.খান এন্ড বকাম্পানী রর: আয়কানরভক বিান, রা, 

নযরংদী, ২. অফদ্যর বভায়নভ থ দননরতক ঞ্চর, গিারযা, 

মুন্পীগি, ৩. বফযকারয রফয়ল থ দননরতক ঞ্চর, ''গায়ভ দন্ট 

রল্প াকদ'', গিারযা, মুন্পীগি, ৪. বভঘনা আন্ডারোর 

আয়কানরভক বিান, বানাযগাঁ, নাযাণগি, ৫. বভঘনা 

আয়কানরভক বিান, বানাযগাঁ, নাযাণগি, ৬. পভকভ 

আয়কানরভক বিান, যাভার, ফায়গযাট, ৭. কুরভো 

আয়কানরভক বিান, বভঘনা, কুরভো, ৮. অভান আয়কানরভক 

বিান, বানাযগাঁ, নাযাণগি, ৯. বফ আয়কানরভক বিান, 

বকানাফাড়ী, গািীপুয, ১০. রযািগি আয়কানরভক বিান, 

রযািগি দয, রযািগি, ১১. এযারায়ন্প আয়কানরভক 

বিান, দাঈদকারদ, কুরভো, ১২. অরযা আয়কানরভক বিান, 

াবায, বকযাণীগি, ঢাকা, ১৩. আঈনাআয়টড রটি অআটি াকদ 

রর:, ঢাকা, ১৪. আস্ট-বকাস্ট গ্রু আয়কানরভক বিান, ফাহুফর, 

রফগি, ১৫. বানাযগাঁও আয়কানরভক বিান, বানাযগাঁও, 

নাযাণগি, ১৬. ফসুন্ধযা আয়কানরভক বিান, বকযাণীগি, 

ঢাকা, ১৭. আস্ট-ওয়স্ট বোর আয়কানরভক বিান, 

বকযাণীগি, ঢাকা, ১৮. রটি আয়কানরভক বিান, রূগি, 

নাযাণগি, ১৯. রটি বোর আয়কানরভক বিান, বডভযা, 

ঢাকা, ২০. অরকি আয়কানরভক বিান, রত্রার, ভভনরং। 

 

থ দননরতক ঞ্চর ্রকরতষ্ঠায এআ কাম দক্রভ এখন বকফর 

নুয়ভাদন ্রকরক্রায ভয়ধ্যআ ীভাফি ন, ফাস্তফ কাম দক্রভ শুরু 

য়ত চয়রয়ে। আয়তাভয়ধ্য রতনটি  থ দননরতক ঞ্চয়র বদর-

রফয়দর রফরনয়াগকাযীয়দয রনকট িরভ ফযায়েয ্রকরক্রা শুরু 

য়য়ে। এর্রকর, ২০১৭ ম দন্ত শ্রীট্ট থ দননরতক ঞ্চর, 

বযপুয, বভ রবীফািায; ভীযযাআ থ দননরতক ঞ্চর, 

ভীযযাআ, চট্টগ্রাভ এফং বপনী থ দননরতক ঞ্চর, বানাগািী, 

বপনী এআ রতনটি থ দননরতক ঞ্চয়র িরভ ফযায়েয অফান 

িারনয় রফফযণত্র (্রকয়ক্টা) ্রককা কয়যয়ে। কাযখানা 

স্থায়নয িন্য রফরনয়াগকাযীয়দয যারয িরভ ফযাে বদা 

য়ফ।  

যকারয বফযকারয ংীদাযে (Public Private 

Partnership-PPP) 

ফতদভান ভয় বকফর পৃথকবায়ফ বনা যকারয ও 

বফযকারয থ দায়ন ঈন্নন ্রককয়ল্পয ফাস্তফায়নয ভাধ্যয়ভ 

য়নক বক্ষ্য়ত্র কারিত থ দননরতক ঈন্নরত িদন ম্ভফয 

ন। তাআ, রফশ্বজুয়ড় যকারয-বফযকারয ংীদাযেরবরিক 

্রককল্প গ্রণ মৄরিমৄি য় দাঁরড়য়য়ে। ফাংরায়দও ঈন্নয়নয 

এআ নতুন ভয়ডর রনয় কাি কযয়ে। যকারয-বফযকারয 

ংীদাযয়েয রবরিয়ত ্রককল্প গ্রণ রফয়লতঃ বব ত 

ফকাঠায়ভাগত ঈন্নন ্রককল্প গ্রণ যকায়যয একটি গুরুেপূণ দ 

বক র। বদয়য ফতদভান থ দননরতক ফস্থা বথয়ক ঈন্নন 

ধাযায়ক যফতী ঈচ্চতয স্তয়য ঈন্নীত কযায ্রকধান ঈাদান 

য়ি অদৄরনক, গরতীর এফং রনযন্তয বফা ্রকদায়ন ক্ষ্ভ 

ফকাঠায়ভা গয়ড় বতারা। রনব দযয়মাগ্য ও বটকআ 

ফকাঠায়ভা ব্যফস্থা রনরিত কয়য বদয় ফরধ দত রফরনয়ায়গয 

রযয়ফ সৃরি কযা এফং কভ দংস্থান সৃরি কয়য থ দননরতক 

্রকবৃরিয়ক মুন্নত যাখাআ ররর তয়েয মূর রক্ষ্য। 

ব্যরিখায়তয দক্ষ্তায়ক কায়ি রারগয় ীরভত ম্পয়দয 

য়ফ দািভ ব্যফায রনরিতকযয়ণ ঈন্নয়নয নতুন এআ ভয়ডর 

কাি কযয়ে।  

বফযকারয রফরনয়াগকাযীয়দয অস্থা িদন ও ্রকারতষ্ঠারনক 

কাঠায়ভায সক্ষমতো বৃরিয িন্য ‘যকারয-বফযকারয 

ংীদারয অআন, ২০১৫’ ্রকণন কযা য়য়ে। ফকাঠায়ভা 

খায়ত বফযকারয রফরনয়াগ ঈৎারত কযায িন্য এ খায়ত  

অরথ দক ্রকয়ণাদনা বদা য়ি। ্রককল্প ্রকণন, ব্যফস্থানা ও 

তদাযরকয়ত ফাস্তফানকাযী ংস্থায ক্ষ্ভতা বৃরিয কাম দক্রভ 

ব্যাত যয়য়ে। এফ ব্যফস্থায পয়র বদয়য ফকাঠায়ভা 

রনভ দায়ণ দৃশ্যভান গগ্ররত ারধত য়ফ ফয়র অা কযা মায়ি। 
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বফযকারয খাতয়ক ঈৎা ্রকদায়নয রয়ক্ষ্য ফাংরায়দ 

আনিাোকচায পাআন্যান্প পান্ড রররভয়টড (BIFFL) নাভক 

ব্যাংক-ফরভূ দত অরথ দক ্রকরতষ্ঠান ্রকরতষ্ঠা কযা য়য়ে। এয 

নুকূয়র ২৩০ রভররন ভারকদন ডরায ফযাে যাখা য়য়ে। 

ররর’য ভাধ্যয়ভ ফাস্তফায়নয িন্য ৮টি খায়ত ফতদভায়ন 

৪৫টি ্রককল্প নীরতগতবায়ফ নুয়ভাদন কযা য়য়ে। 

নুয়ভারদত ্রককল্পমূয় বভাট রফরনয়ায়গয রযভাণ ১৪,৮৫৯ 

রভররন ভারকদন ডরায। তন্য়ধ্য ৮টিয চুরি স্বাক্ষ্রযত 

য়য়ে। আয়তাভয়ধ্য নুয়ভারদত ররর ্রককল্পমূয়য 

তাররকা াযরণ ১৪.৮ এ ঈস্থান কযা  য়রা: 

 

াযরণ ১৪.৮  নুয়ভারদত ররর ্রককল্প 

ক্ররভক নং ্রককয়ল্পয নাভ 
ম্ভাব্য ব্য 

(রভররন ভারকদন ডরায) 

 রযফণ খাত  

১ ঢাকা এররয়বয়টড এক্সয়্রকওয় (চুরি স্বাক্ষ্রযত) ১২০০ 

২ ভংরা ফদয়য  ২টি বিটি রনভ দাণ ৫০ 

৩  খান িাান অরী রফভানফদয, ফায়গযাট ৩০০ 

৪ ঢাকা ফাআাচায বরয়ন ঈন্নীতকযণ ৩৫০ 

৫ ারন্তনগয-ভাওা ফ্লাআওবায রনভ দাণ ৩০০ 

৬ বভায়তপুয - ভারনকগি ররর ড়ক রনভ দাণ ১০০ 

৭ ঢাকা-চট্টগ্রাভ এযাকয় কয়নট্রার াআওয় ৩৬০০ 

৮ রাররদা ফাল্ক টারভ দনার রনভ দাণ ৬০ 

৯ খানপুয়য বযন্তযীণ কয়নটনায টারভ দনার রনভ দাণ ও রযচারনা ৩০ 

১০ ধীযাশ্রভ বযরয়স্টয়ন নতুন অআররড রনভ দাণ ২০০ 

১১ াট্যরযা-বগারদয়ত ২ দ্মায়তু রনভ দাণ ১৫০০ 

১২ ৩ মুদ্র্ ফদয ১২০০ 

১৩ ারতযরঝর- যাভপুযা বতু ২০০ 

 থ দননরতক বিান  

১ কাররানকয়য াআয়টক াকদ রনভ দাণ ২৩৫ 

২ ভংরা থ দননরতক ঞ্চর ্রকরতষ্ঠা ৭০ 

৩ ভাখাররয়ত অআটি রবয়রি রনভ দাণ ২০ 

৪ রভয়যযযাআয় থ দননরতক ঞ্চর ্রকরতষ্ঠা ১০০ 

৫ শ্রীট্ট (য়যপুয) থ দননরতক ঞ্চর ্রকরতষ্ঠা ৭০ 

৬ অয়নাাযা,চট্টগ্রায়ভ থ দননরতক ঞ্চর ্রকরতষ্ঠা ৬০০ 

৭ রয়রয়ট  াআয়টক াকদ রনভ দাণ ৬৫ 

৮ রযািগয়ি থ দননরতক ঞ্চর ্রকরতষ্ঠা ২০০ 

৯ িাভারপুয়য থ দননরতক ঞ্চর ্রকরতষ্ঠা  ৪০ 

 ম দটন খাত  

১ কক্সফািায়য ম দটন ও রফয়নাদন বকন্দ্র রনভ দাণ ১০০ 

২ িারকয বায়ন বযাড, চট্টগ্রায়ভ াঁচতাযা বায়টর রনভ দাণ ১০০ 

৩ কক্সফািায়য অন্তিদারতক ভায়নয ম দটন বকন্দ্র রনভ দাণ  (য়ভায়টর ঈর)  ৪৫ 

৪ াফযাং এক্সক্লুরব ট্যযরযস্ট বিান ্রকরতষ্ঠা ২৫০০ 

৫ রয়রয়ট  াঁচ তাযকা  বায়টর রনভ দাণ ( রফযভান ম দটন বায়টয়র)  ৪৫                                

৪৫ 
৬ াঁচ তাযকা বায়টর ও ্রকরক্ষ্ণ বকন্দ্র, মুিগুরন্ন, খুরনা   ৩০ 

৭ রতন তাযকা বায়টর, শুয, বভাংরা, ফায়গযাট ১৫ 

 স্বাস্থয খাত  

১ চট্টগ্রাভ বভরডয়কর কয়রি াাতায়র রকডনী ডাাররর বন্টায রনভ দাণ  ২ 

২ ঢাকায রকডনী াাতায়র রকডনী ডাাররর বন্টায স্থান  ১ 

৩ ফস্ক নাগরযকয়দয িন্য স্বাস্থয ও রটাররটি কভয়েক্স রনভ দাণঃ ফয  ৬ 

৪ তদপুয়য বভরডয়কর কয়রি স্থান ও বযরওয় াাতার অদরনকীকযণ ৭৫ 

৫ াকীয়ত বভরডয়কর কয়রি স্থান ও বযরওয় াাতার অদরনকীকযণ ৭৫ 

৬ খুরনা  বভরডয়কর কয়রি স্থান ও ২৫০ য্যা াাতার রনভ দাণ ১০০ 

৭ চট্টগ্রায়ভয রঅযরফয়ত  বভরডয়কর কয়রি স্থান ও বযরওয় াাতার অদৄরনকান ৩০ 

 

 

অফান খাত 

 

 

১ রভযপুয়য স্যায়টরাআট টাঈন রনভ দাণ ৬০ 

২ চট্টগ্রায়ভ বযরওয়য িরভয়ত বায়টর-কাভ-বগস্ট াঈ ও রং ভর রনভ দাণ ১০ 

৩ খুরনা বযরওয়য িরভয়ত বায়টর-কাভ-বগস্ট াঈ ও রং ভর রনভ দাণ ৩০ 

৪ চট্টগ্রায়ভয নারযাফায়দ ফহুতর ফারণরিযক বফন ও অফারক এযাাটয়ভণ্টরনভ দাণ ১০০ 

৫ রনম্ন ও ভধ্যরফি ভানুয়লয িন্য ঢাকা ফহুতর অফারক বফন রনভ দাণ ( রঝররভর ্রককল্প) ৯০০ 

 রি খাত  

১ চট্টগ্রায়ভয কুরভযায়ত এরররি ফটররং োন্ট স্থান ৩৫ 

 রক্ষ্া  খাত  

১ কভরাপুয়য বভরডয়কর কয়রি ও নার দং আন্পটিটিঈট স্থান ও বযরওয় াাতার অদরনকীকযণ ১০০ 
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ক্ররভক নং ্রককয়ল্পয নাভ 
ম্ভাব্য ব্য 

(রভররন ভারকদন ডরায) 

 াভারিক ফকাঠায়ভা  খাত  

১ টঙ্গীয়ত  শ্ররভক কল্যাণ বকন্দ্র াাতার ঈন্নন ও ফারণরিযক বফনরনভ দাণ (ররর রবরিয়ত) ৫ 

২ চালাড়া, নাযানগয়ি শ্ররভক কল্যাণ বকন্দ্র াাতার ঈন্নন ও ফারণরিযক বফনরনভ দাণ (ররর রবরিয়ত) ৫ 

 ফ দয়ভাট ১৪,৮৫৯ 

 
ঈৎঃ  যকারয-বফযকারয ংীদাযে কর্তদক্ষ্। 

ক্ষুদ্র্ ও ভাঝারয রল্প (এএভআ) 

ক্ষুদ্র্ ও ভাঝারয রল্প কভ দংস্থান সৃরিয ভাধ্যয়ভ বফকাযে 

দূযীকযণ তথা দারযদ্র্য রফয়ভাচয়ন গুরুেপূণ দ ভূরভকা যাখয়ে। এ 

রয়ল্পয ভাধ্যয়ভ নতুন কভ দংস্থান সৃরিয ফারযত সুয়মাগ 

যয়য়ে। ব্যফারক কভ দকােয়ক ঈৎা ্রকদান ও ম্প্রাযয়ণয 

ভাধ্যয়ভ থ দননরতক ্রকবৃরি িদন এফং তফয়দরক মুদ্র্া িদয়নও   

এ খায়তয ঈয়েখয়মাগ্য ফদান যয়য়ে। এ ফ ম্ভফনায়ক 

্রকাধান্য  রদয়  স্বল্প অয়য ভানুয়য িীফন মাত্রায ভায়নান্নন 

এফং নাযীয ক্ষ্ভতান রনরিতকযয়ণ ক্ষুদ্র্ ও ভাঝারয রয়ল্প 

যকায ঋণ রফতযণ কয়য অয়ে। এ খায়তয রফকা ও 

ম্প্রাযয়ণয িয়ন্য ফারণরিযক ব্যাংক ও অরথ দক ্রকরতষ্ঠায়নয 

রফতযণকৃত ঋয়ণয রফযীয়ত ফাংরায়দ ব্যাংক ্রকদি 

পুনঃথ দান সুরফধা ২০১৬-১৭ থ দফেয়যও ব্যাত অয়ে। 

তাোড়া, নতুন ঈয়যািায়দয স্টাট দ অ কযারটার যফযায়য  

িয়ন্য ‘কয়টি, ভাআয়ক্রা ও ক্ষুদ্র্ ঈয়যািা খায়ত নতুন তরফর’ 

চালু অয়ে। 

 

ফাংরায়দয় কভ দযত কর ব্যাংক ও নন-ব্যাংরকং অরথ দক 

্রকরতষ্ঠান ২০১৬ ায়র ৬,৩৪,৫৭৪টি এএভআ ঈয়যািা 

্রকরতষ্ঠায়নয নুকূয়র ১,৪১,৯৩৫,৩৯ বকাটি টাকা ঋণ রফতযণ 

কয়যয়ে। ঋণ রফতযয়ণয এআ ায পূফ দফতী থ দফেয়যয তুরনা 

২২.৪৯ তাং বফী। একআ ভয় ৪১,৬৭৫টি এএভআ নাযী 

্রকরতষ্ঠায়নয িয়ন্য ৫,৩৪৫.৬৬ বকাটি টাকা ঋণ রফতযণ কযা 

য়য়ে। ২০১৫ ায়র এএভআ নাযী ঈয়যািা ্রকরতষ্ঠায়নয 

নুকূয়র রফতযণকৃত ঋয়ণয রযভাণ রের ৪,২২৬.৯৯ বকাটি 

টাকা। 

বটররয়মাগায়মাগ খাত 

বটররয়মাগায়মাগ ঈন্নয়ন যকারয ঈয়যায়গয াাার 

বফযকারয খাত গুরুেপূণ দ ভূরভকা যাখয়ে। বফযকারয 

রফরনয়াগ বটররয়মাগায়মাগ খায়ত তফেরফক রযফতদন এয়নয়ে। 

২০০৪ ায়র বদয় বভাফাআর বপায়নয গ্রাক রের ভাত্র ৪০ 

রক্ষ্; িানুারয, ২০১৭ ম দন্ত বদয় বভাফাআর ব্যফাযকাযীয 

ংখ্যা বফয়ড় দাঁরড়য়য়ে ১২.৮৩ বকাটিয়ত। তন্য়ধ্য ১২.৪৫ 

বকাটি গ্রাকআ বফযকারয নানা বকাম্পারনয বভাফাআর বপান 

বফা গ্রণ কযয়েন। ফতদভায়ন বভাফাআর বপান খায়ত ্রকতযক্ষ্ ও 

য়যাক্ষ্বায়ফ ১০ রক্ষ্ারধক বরায়কয কভ দংস্ান য়য়ে। এ 

খাত বথয়ক রফপুর রযভাণ ্রকতযক্ষ্ ও য়যাক্ষ্ কয ও বযাট 

অদা য়ি, মা যকায়যয যািস্ব অ বৃরিয়ত ঈয়েখয়মাগ্য 

ফদান যাখয়ে। বফযকারয খায়তয রফকায়য পয়র বলুরায 

বভাফাআর বটররকভ ায়যটযয়দয ভয়ধ্য বফা ্রকদায়ন 

্রকরতয়মারগতায সৃরি য়য়ে। এোড়া, ায়যটযয়দয রপক্সড 

বপান ও বভাফাআর বকাম্পারনয ট্যারযপ পূয়ফ দয তুরনা ১৫ 

তাং বথয়ক ৫০ তাং ম দন্ত হ্রা বয়য়ে। পয়র িনগয়ণয 

য়ক্ষ্ স্বল্প মূয়ল্য বদ-রফয়দয় বটররয়পায়ন কথা ফরা ম্ভফ 

য়ি। রপক্সডয়পায়নয বক্ষ্য়ত্রও নানা বফযকারয ্রকরতষ্ঠান বফা 

্রকদান কয়য মায়ি। বটররয়মাগায়মাগ সুরফধা িনগয়ণয রনকট 

িরবয এফং নী মূয়ল্য ব ৌঁোয়নায রফটিঅযর  ঈয়যাগ 

গ্রণ কয়যয়ে। ফতদভায়ন ফাংরায়দয় বটররয়পান রফয়ল কয়য 

বভাফাআর বপান গ্রায়কয ংখ্যা ধাযণাতীত ায়য বৃরি ায়ি। 

ধ্যা -১১বত বটররয়মাগায়মাগ খাত রফলক রফস্তারযত ফণ দনা 

কযা য়য়ে।  

রফদ্যযৎ খাত 

যকায়যয াাার বফযকারয খাত, যকারয-বফযকারয 

ংীদাযে (ররর), বযণ্টার াওায ্রকরডঈায (অযরর) 

এফং আনয়বস্টয়ভণ্ট াওায ্রকরডঈায (অআরর) এয 

ভাধ্যয়ভ রফদ্যযৎ ঈৎাদন য়ি। ২০১৬-১৭ থ দফেয়য 

(য়পব্রুারয, ২০১৭ ম দন্ত) যকারয খায়ত ৭,০৫৪ বভগাওাট, 

বফযকারয খায়ত ৫,৫২৫ বভগাওাট এফং বাযত য়ত ৬০০ 

বভগাওাট রফদ্যযৎ অভদানী বভাট স্থারত  ঈৎাদন ক্ষ্ভতা 

১৫,৩৭৯ বভগাওায়ট দাঁরড়য়য়ে। চররত ২০১৬-১৭ থ দফেয়য 

(িানুারয, ২০১৭  ম দন্ত) বভাট ৩২,৯৯৬ রভররন রকয়রাওাট 

ঘণ্টা রফদ্যযৎ ঈৎারদত য়য়ে। তন্য়ধ্য যকারয খায়ত 

১৪,৯৮০.৩১ রভররন রকয়রাওাট ঘণ্টা এফং বফযকারয 

খায়ত ১৭,৯৪৫ রভররন রকয়রাওাট ঘণ্টা রফদ্যযৎ ঈৎরদত 

য়য়ে। ঈৎারদত রফদ্যযয়তয ভয়ধ্য ৪৭ তাংআ াওা বগয়ে 

বফযকারয খাত বথয়ক, ৪৫ তাং এয়য়ে যকারয খাত 

বথয়ক এফং ফরি ৮ তাং  অভদারন কযা য়য়ে। 
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রক্ষ্া খাত 

কর স্তয়য রক্ষ্ায গুণগত ভায়নান্নয়ন যকারয খায়তয 

াাার বফযকারয খাত ভূরভকা বযয়খ ভানফম্পদ ঈন্নয়ন 

কাি কয়য মায়ি। যকারয রফশ্বরফযারয়য ীরভত ংখ্যক 

অয়ন ঈচ্চ রক্ষ্ায ক্রভফধ দভান চারদা বভাকায়ফরা কযা 

ম্ভফয ন রফধা যকায বফযকারয রফশ্বরফযার স্থায়ন 

ঈৎা ্রকদান কযয়ে। তয়ফ বফযকারয খায়ত রক্ষ্ায গুণগত 

ভান ও সুষ্ঠু ব্যফস্থানা রনরিতকযয়ণ যকায ফি রযকয। এ  

রয়ক্ষ্য 'বফযকারয রফশ্বরফযার অআন, ২০১০' ্রকণন কযা 

য়য়ে। এ ঈয়যায়গয পয়র বদয় এ ম দন্ত ৯২টি বফযকারয 

রফশ্বরফযার স্থারত য়য়ে। আয়তাভয়ধ্য ‘িাতী রক্ষ্া নীরত, 

২০১০’ এয  ্রকণন কযা য়য়ে। বফযকারয রফশ্বরফযারয় 

ঈচ্চরক্ষ্ায গুণগত ভান রনরিতকযয়ণ এফং রফশ্বভায়ন 

ঈন্নীতকযয়ণয রয়ক্ষ্য ‘এযারক্ররডয়টন কাঈরন্পর পয ্রকাআয়বট 

আঈরনবার দটিি, ২০১২’-এয  ্রকরফধানভারায খড়া ্রকণন কযা 

য়য়ে। 

স্বাস্থয খাত 

রচরকৎা ও স্বাস্থয বফা কাম দক্রয়ভ বফযকারয খায়তয 

ংগ্রণ ঈিয়যািয বৃরি ায়ি। বফযকারয খাতয়ক 

ঈৎারত কযায রয়ক্ষ্য যকায রফরবন্ন বফযকারয 

াাতার/রিরনক ও ংস্থায়ক যািস্ব ফায়িট য়ত নুদান 

্রকদান কযয়ে। তযন্ত ঈন্নত ্রকমৄরিয রকছু ঔলধ োড়া বদয়য 

বভাট চারদায ্রকা ৯৮ তাং ঔলধআ  স্থানীবায়ফ ঈৎাদন 

য়ি। ফতদভায়ন বদয় বফযকারয খায়ত ৬৮টি বভরডয়কর 

কয়রি, ২৪টি বডণ্টার কয়রি, ১০টি স্দাতয়কািয 

আনরস্টটিঈন, ২০০টি বভরডয়কর এরস্টযান্ট স্কুর, ৯৭টি 

আনরস্টটিঈন ফ বরথ বটকয়নাররি এফং ২৪টি নার দং 

কয়রি কাম দক্রভ রযচারনা কযয়ে।  

বদয়য ৫৪টি ঔলধ ঈৎাদনকাযী ্রকরতষ্ঠান নানা ধযয়নয ঔলধ 

ও ঔলয়ধয কাঁচাভার আঈয়যা ও অয়ভরযকা ভায়দ 

রফয়শ্বয ১২৭টি বদয় যপ্তারন কযয়ে। বদয় ফ দয়ভাট ২৬৭টি 

এযায়রাপ্যারথক ঔলধ ্রকস্তুতকাযী বফযকারয ্রকরতষ্ঠান ফেয়য 

২৬,৯১০ ব্রায়ন্ডয ২,২৪৭.০৫ বকাটি টাকায ঔলধ ও ঔলয়ধয 

কাঁচাভার ঈৎাদন কযয়ে। এয াাার িাতী স্বাস্থযয়ফা 

অআনগত স্বীকৃরত্রকাপ্ত বারভওপ্যারথক ও ফায়ায়করভক 

ঔলয়ধয ফদানও ঈয়েখয়মাগ্য। ২০১৫ ায়র ১,০০৮.০৮ 

বকাটি টাকায এফং ২০১৬ ায়র ২,২৪৭.০৫ বকাটি টাকায 

ঔলধ যপ্তারন  কযা য়য়ে।  

 

ফীভা খাত 

ব্যফা ঝৌঁরক হ্রা ও িনগয়ণয বরফষ্যত অরথ দক রনযািা 

্রকদায়ন ফীভা খাত রনযরবায়ফ কাি কযয়ে। যািী 

ভাররকানাধীন দ্যটি ্রকরতষ্ঠান ‘িীফন ফীভা কয় দায়যন’ ও 

‘াধাযণ ফীভা কয় দায়যন’ োড়াও ফতদভায়ন বদয় ৭৫টি 

বফযকারয ফীভা বকাম্পারন তায়দয কাম দক্রভ রযচারনা 

কযয়ে। বফযকারয ফীভা বকাম্পারনগুয়রায ভয়ধ্য ৪৫টি াধাযণ 

ফীভা ও ৩০টি িীফন ফীভা ব্যফা রনয়ারিত যয়য়ে।  

ফতদভায়ন ফীভা রল্প ্রকবৃরি ও ঈন্নয়ন ঈয়েখয়মাগ্য াপল্য  

িদন কয়যয়ে। ২০১৫ ায়র যকারয ও বফযকারয াধাযণ 

ফীভা বকাম্পারনয বভাট র্রকরভাভ অ রের ২,৮৩৯.৩৬ বকাটি  

টাকা, ভাত্র এক ফেয়যআ তা বৃরি বয় দাঁরড়য়য়ে ২,৯৮৩.১৫ 

বকাটি  টাকা। অ বৃরিয ায ৫.০৬ তাং। াযরণ ১৪.৯ বত 

যকারয ও বফযকারয াধাযণ ফীভা বথয়ক র্রকরভাভ অয়য 

রচত্র ঈস্থান কযা য়রা: 

 

াযরণ ১৪.৯  াধাযণ ফীভা বথয়ক র্রকরভাভ অ 

(য়কাটি টাকা) 

ার 

বভাট র্রকরভাভ 
যকারয 

খায়তয 

ং 

(%) 

বফযকারয 

খায়তয ং 

(%) 

্রকবৃরিয ায 

যকারয 

খাতঃাধাযণ 

ফীভা কয় দায়যন 

বফযকারয 

খায়তয ফীভা 

বকাম্পারনমূ 

বভাট 

যকারয 

খাতঃাধাযণ 

ফীভা কয় দায়যন 

(%) 

বফযকারয 

খায়তয ফীভা 

বকাম্পারনমূ 

(%) 

বভাট 

(%) 

২০০৫ ১৫৭.৮ ৭০৯.৫ ৮৬৭.৩ ১৮.২ ৮১.৮ ১৩.৫ ১৮.২ ১৭.৩ 

২০০৬ ১৮৬.০ ৭৯৭.৬ ৯৮৩.৬ ১৮.৯ ৮১.১ ১৭.৯ ১২.৪ ১৩.৪ 

২০০৭ ২২৪.৯ ৯৪১.৭ ১,১৬৬.৬ ১৯.৩ ৮০.৭ ২০.৯ ১৮.১ ১৮.৬ 

২০০৮ ২৫৩.৫ ১১১৬.৪ ১,৩৬৯.৯ ১৮.৫ ৮১.৫ ১২.৭ ১৮.৬ ১৭.৪ 

২০০৯ ২৮৫.২ ১২২৮.৪ ১,৫১৩.৬ ১৮.৮ ৮১.২ ১২.৫ ১০.০ ১০.৫ 

২১৩ 
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২০১০ ২৯৪.৩ ১৪৮৮.৪ ১,৭৮২.৭ ১৬.৫ ৮৩.৫ ৩.২ ২১.২ ১৭.৮ 

২০১১ ৩৪৬.৫ ১৭২৭.৪ ২,০৭৩.৯ ১৬.৭ ৮৩.৩ ১৭.৭ ১৬.১ ১৬.৩ 

২০১২ ৩৮৬.৫ ২৩৯৪.১ ২,৭৮০.৬ ১৩.৯ ৮৬.১ ১১.৫ ৩৮.৬ ৩৪.১ 

 

২০১৩ 
৩৬৭.৯ ১৯০৩.২ ২,২৭১.১ ১৬.২ ৮৩.৮ -৪.৮ -২০.৫ -১৮.৩ 

২০১৪ ৮০০.৮৯ ২২২৯.৫২ ৩০৩০.৪১ ২৬.৪৩ ৭৩.৫৭ ১১৭.৬৯ ১৭.১৫ ৩৩.৪৩ 

২০১৫ ৪০৩.৭১ ২৪৩৫.৬৫ ২৮৩৯.৩৬ ১৪.২২ ৮৫.৭৮ -৪৯.৬ ৯.২৫ -৬.৩০ 

২০১৬ 

(রনযীরক্ষ্ত) 
৪৩৩.৬৮ ২৫৪৯.৪৭ ২৯৮৩.১৫ ১৪.৫৪ ৮৫.৪৬ ৭.৪২ ৪.৬৭ ৫.০৬ 

ঈৎঃ  ফীভা রধদপ্তয  

 

ন্যরদয়ক, যকারয ‘িীফন ফীভা কয় দায়যন’ ও ৩০টি 

বফযকারয িীফন ফীভা বকাম্পারন ২০১৬ ায়র িীফন ফীভা 

র্রকরভাভ রয়য়ফ অ কয়যয়ে ৭,৬১২.১০ বকাটি টাকা, মা  

অয়গয ফেয়যয তুরনা ২৮৯.৩২ বকাটি টাকা বফী।  

যকারয ও বফযকারয িীফন ফীভা বথয়ক র্রকরভাভ অয়য 

রযংখ্যান াযরণ ১৪.১০ এ ফণ দনা কযা য়রাঃ 

 

াযরণ ১৪.১০  িীফন ফীভা বথয়ক র্রকরভাভ অ                                      (য়কাটি টাকা) 

ার 

বভাট র্রকরভাভ 
যকারয 

খায়তয 

ং 

(%) 

বফযকারয 

খায়তয ং 

(%) 

্রকবৃরিয ায 

যকারয িীফন 

ফীভা কয় দায়যন 

বফযকারয 

খায়তয ফীভা 

বকাম্পারনমূ 

বভাট 

যকারয িীফন 

ফীভা কয় দায়যন 

(%) 

বফযকারয 

খায়তয ফীভা 

বকাম্পারনমূ 

(%) 

বভাট 

(%) 

২০০৫ ২০৩.৭ ১৮৪১.০ ২০৪৪.৭ ১০.০ ৯০.০ ১৪.৬ ৩৭.৮ ৩৫.১ 

২০০৬ ২২৩.৪ ২৪৫৯.৫ ২৬৮২.৯ ৮.৩ ৯১.৭ ৯.৭ ৩৩.৬ ৩১.২ 

২০০৭ ২৬৫.০ ২৯১৬.৫ ৩,১৮১.৫ ৮.৩ ৯১.৭ ১৮.৬ ১৮.৬ ১৮.৬ 

২০০৮ ৩০৭.৮ ৩৫৯৭.৫ ৩৯০৫.৩ ৭.৯ ৯২.১ ১৬.২ ২৩.৩ ২২.৮ 

২০০৯ ৩৩৪.৭ ৪৫৯৫.৮ ৪৯৩০.৫ ৬.৮ ৯৩.২ ৮.৭ ২৭.৭ ২৬.৩ 

২০১০ ৩৪৬.০ ৫৫০৮.৯ ৫৮৫৪.৯ ৫.৯ ৯৪.১ ৩.৪ ১৯.৯ ১৮.৭ 

২০১১ ৩০৭.৯ ৫৯৭৩.৫ ৬২৮১.৪ ৪.৯ ৯৫.১ -১১.০ ৮.৪ ৭.৩ 

২০১২ ৩৪৩.২ ৬২৪৩.৯ ৬৫৮৭.১ ৫.২ ৯৪.৮ ১১.৫ ৪.৫ ৪.৯ 

২০১৩ ৩২৬.০ ৬,১০২.০ ৬৪২৮.০ ৫.১ ৯৪.৯ -৫.০ -২.৩ -২.৪ 

২০১৪ ৩৮৯.৯৩ ৬৬৮৭.৯৮ ৭০৭৭.৯১ ৫.৫১ ৯৪.৪৯ ১৯.৬১ ৯.৬ ৯.১৮ 

২০১৫ ৪০২.৮৬ ৬৯১৯.৯২ ৭৩২২.৭৮ ৫.৫০ ৯৪.৫০ ৩.৩১ ৩.৪৭ ৩.৪৬ 

২০১৬ 

(রনযীরক্ষ্ত) 
৪০০.২৫ ৭২১১.৮৫ ৭৬১২.১০ ৫.২৬ ৯৪.৭৪ -০.৬৫ ৪.২২ ৩.৯৫ 

ঈৎঃ ফীভা রধদপ্তয 

২১৪ 
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ঞ্চদ অধ্যায় 

রযবফ ও উন্নয়ন 

 

জীফবফরচত্র্য মৃদ্ধ ফাাংরাবদব অন্যান্য উন্নয়নীর দদবয ভতই রযবফগত উন্নয়ন একটি ফড় চযাবরঞ্জ। রযবফগত ভস্যামূ 

দভাকাবফরা কবয দূলণমুক্ত সুস্থ রযবফ রনরিতকবে ও রযবফফান্ধফ প্ররতবফ গবড় তুরবত রফরবন্ন নীরত এফাং উন্নয়ন রযকেনা 

গ্রণ ও ফাস্তফায়ন কযা বে। যকায ‘রূকে- ২০২১' ফাস্তফায়বনয রবযয বফরিক উষ্ণায়ন ও জরফায়ু রযফততবনয রফরূ প্রবাফ 

দথবক দদবক মুক্ত যাখা, দূলণমুক্ত রযবফ রনরিত কযা এফাং দদবয ারন ও প্রাকৃরতক ম্পবদয সুযযায রবযয রযবফ াংরিষ্ট 

রফলয়ারদবক  উন্নয়ন কাম তক্রবভয াবথ ভরিত কযায প্রয়া অব্যাত  দযবখবছ। ইবতাভবধ্য দেকই রযবফ রনরিতকযণ াংক্রান্ত 

জারতাংঘ দঘারলত স্রাব্দ উন্নয়ন রযয (MDGs)এয আওতায় রনযাদ সুবয় ারন ও স্বাস্হযম্মত ল্যারিন প্রাপ্যতা 

রনরিতকযবণ ফাাংরাবদব উবেখবমাগ্য অগ্রগরত অরজতত বয়বছ। দেকই উন্নয়ন রযযভাত্র্া (SDGs) এয রযযভাত্র্ামূ  

ঠিকবাবফ মাচাই, রচরিত ও ম তাবরাচনাপূফ তক এরিরজ ফাস্তফায়বনয কভ তবকৌর প্রণয়বনয কাজ প্ররক্রয়াধীন যবয়বছ। জরফায়ু 

রযফততনজরনত ঝ ুঁরক দভাকাবফরা ও অরববমাজন কভ তসূরচ ত্বযারিত কযায রবযয Bangladesh Climate Change Strategy 

and Action Plan, 2009 (BCCSAP 2009)ফাস্তফায়বন প্রবয়াজনীয় দবয গ্রণ অব্যাত যবয়বছ। এ উবেবে যকায রনজস্ব 

তরফর বত ফযাে রদবয় জরফায়ু রযফততন তরফর গঠন কবয এফাং ২০১৬-১৭ অথ তফছয ম তন্ত উক্ত পাবে ৩১০০ দকাটি োকা 

ফযাে প্রদান কযা বয়বছ। অথ ত রফবাগ কর্ততক 'Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilance (IBFCR' 

ীল তক একটি কারযগরয ায়তা প্রকে ইউএনরির'য আরথ তক ায়তায় ১,৮৫২.০০ রয োকা প্রাক্কররত ব্যবয় ৫ ফছয দভয়াবদ 

ফাস্তফায়বনয জন্য গ্রণ কযা বয়বছ। ফাাংরাবদব জরফায়ু রযফততন দভাকাবফরায় জরফায়ু রযফততন িাস্ট পাে নীরতভারা প্রণয়ন, 

জরফায়ু রযফততন িাস্ট পাে আইন, ২০১০ প্রফততন কযা দাতা দদ/াংস্থামূবয ায়তায় Bangladesh Climate Change 

Resilience Fund (BCCRF)গঠন কযা বয়বছ। এছাড়া, ওবজানস্তয যযা এফাং রযবফবক ারফ তকবাবফ দূলণমুক্ত যাখায 

উবেবে রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারয় গণবচতনতামূরক কাম তক্রভ রযচারনা ও রফরবন্ন াংস্কাযমূরক দবয গ্রণ কবযবছ। দদবয 

মূল্যফান জীফম্পদ াংযযবণ জাতীয় কভ তরযকেনা ২০২০ প্রণয়ন কযা বয়বছ এফাং এয আওতায় রফরবন্ন প্রকে গ্রণ কযা বে। 

জাতীয় জীফরনযাত্তা কভ তকাঠাবভা ফাস্তফায়ন এফাং National Biodiversity Strategy and  Action Plan দক াভঞ্জস্যপূণ ত 

এফাং ারনাগাদ কযা বয়বছ। দুবম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্র্াণ ভন্ত্রণারয় প্রাকৃরতক দুবম তাগ দভাকারফরায রবযয রফরবন্ন কাম তক্রভ ফাস্তফায়ন 

কযবছ। 

 

বফরচত্র্যভয় দবৌগররক অফস্থাবনয কাযবণ ফাাংরাবদ রফবিয 

অন্যতভ জীফবফরচত্র্য মৃদ্ধ দদ। ক্রভফধ তভান অথ তনীরত, 

নগযায়ন ও জনাংখ্যা বৃরদ্ধয কাযবণ সৃষ্ট জরফায়ু 

রযফততন রযবফবয রফরবন্ন উাদাবনয অফযবয়য পবর 

অন্যান্য উন্নয়নীর দদবয ভত ফাাংরাবদবয প্ররতবফও 

হুভরকয  মু্মখীন। জরফায়ু রযফততনজরনত ঝুঁরক দদবয 

দেকই উন্নয়বনয  রযযভাত্র্ামূ অজতবনয দযবত্র্ ফড় 

ধযবণয হুভরক বয় দাঁরড়বয়বছ। রযবফগত এ কর ভস্যা 

বত উবত্তাযণপূফ তক ফততভান ও বরফষ্যৎ প্রজবন্য জন্য 

দূলণমুক্ত একটি সুস্থ, সুন্দয, দেকই, রযবফফান্ধফ 

ফাাংরাবদ গড়ায রবযয ফততভান যকায রনযর প্রবচষ্টা 

চাররবয় মাবে। রযবফ দূলণ রনয়ন্ত্রণ ও জীফবফরচত্র্য 

াংযযবণ প্রবয়াজনীয় কাম তক্রভ গ্রণ, মৄবগাবমাগী আইন 

প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন, প্রারতষ্ঠারনক অফকাঠাবভা উন্নয়ন 

াংরিষ্ট দযবত্র্ রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারয় গুরুত্বপূণ ত ভূরভকা 

ারন কবয চবরবছ। 

 

রযবফ াংযযবণ আন্তজতারতক উবযাগ 

United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC)-এয আওতায় রিবম্বয, 

১৯৯৭ াবর ম্পারদত রকবয়াবো প্রবোকবরয 

দনবগারবয়বনয ভাধ্যবভ রযবফ যযা াংক্রান্ত প্রথভ দকান 

উবেখবমাগ্য আন্তজতারতক দবয গৃীত য়। রিবম্বয 

২০০৯ এ দকাবনববগবন অনুরষ্ঠত জারতাংবঘয জরফায়ু 

রযফততন রফলয়ক বম্মরবন ফাাংরাবদ বফরিক গড় 

তাভাত্র্া বৃরদ্ধ রে রফপ্লফ পূফ ত ভবয়য তুরনায় ১.৫ রিরগ্র 

দররয়াবয ভবধ্য যাখায রবযয কাম তক্রভ গ্রবণয জন্য 

উন্নত রফবিয প্ররত আফান জানায়। যরতকয কাফ তন-িাই-

অক্সাইি ও গ্রীনাউজ গ্যা উদগীযণ কভাবনায রবযয 

স্বাযরযত রকবয়াবো প্রবোকর রফবিয ১৯১টি (ইউবযাীয় 

ইউরনয়ন) দদ কর্ততক অনুভরথ তত (ratified) বয়বছ। 

২০১২ াবর Kyoto Protocol-এয প্রথভ Commitment 

Period দল বয়বছ। ফততভাবন  গ্রীন াউজ গ্যা রনিঃযণ 

বৃরদ্ধয পবর Kyoto Protocol স্বাযযকাযী উন্নত 

দদমূবয বফরিক উষ্ণতা বৃরদ্ধবত উন্নয়নীর দদমূবয 
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অফদান ভাত্র্ ২৭ তাাং। ইবতাভবধ্যই যারয়া, জাান ও 

কানািা Kyoto Protocol দথবক দফয বয় আায দঘালণা 

দদয়। দ দপ্রযাবে Kyoto Protocol এয বফরিক গ্রীন 

াউজ গ্যা রনিঃযবণ অফদান ভাত্র্ ১৫ তাাংব দনবভ 

আবফ। গ্রীনাউজ গ্যা রনগ তভণকাযী রফবিয প্রথভ ১০টি 

দদবয তাররকা াযরণ ১৫.১ -এ দদয়াবরািঃ 

াযরণ ১৫.১  রফবিয রনফ তারচত দদমূবয গ্রীনাউজ গ্যা 

রনগ তভবনয রফফযণ। 

ক্র. 

নাং 

দদ ফারল তক  দভােCO2 

রনগ তভণ,২০১২ 

(রভররয়ন দভরিক েন) 

তকযা 

রনগ তভণ 

১ চীন ৮,১০৬.৪৩ ২৫.০৮ 

২ মৄক্তযাষ্ট্র ৫,২৭০.৪২ ১৬.৩১ 

৩ বাযত ১,৮৩০.৯৩ ৫.৬৬ 

৪ যারয়া ১,৭৮১.৭১ ৫.৫১ 

৫ জাান ১,২৫৯.০৫ ৩.৮৯ 

৬ জাভ তানী ৭৮৮.৩২ ২.৪৩ 

৭ দরযণবকারযয়া ৬৫৭.০৯ ২.০৩ 

৮ ইযান ৬০৩.৫৮ ১.৮৬ 

৯ দৌদী আযফ ৫৮২.৬৭ ১.৮০ 

১০ কানািা ৫৫০.৮২ ১.৭০ 

উৎিঃEIA (Energy Information Administration),২০১৫। 

 

জরফায়ু বম্মরন 

বফরিক জরফায়ু রযফততনজরনত ঝুঁরক দভাকাবফরায় 

আন্তজতারতক ম তাবয় ফাাংরাবদবয ভূরভকা উবেখবমাগ্য। 

ফাাংরাবদ জারতাংবঘয অধীবন বফরিক জরফায়ু রযফততন 

দনবগারবয়বনয াবথ ফযাফযই ওবতাপ্রবতাবাবফ জরড়ত। 

জরফায়ু রযফততনজরনত ঝুঁরক দভাকাবফরায় অরববমাজন, 

প্রভন, জরফায়ু অথ তায়ন, জরফায়ু প্রমৄরক্ত আযণ ও 

স্তান্তয, খায রনযাত্তা এফাং জরফায়ু রযফততনজরনত 

কাযবণ যরতগ্রস্থ জনবগাষ্ঠীয পুণফ তান ও স্থানান্তয রফলয়ক 

রফরবন্ন দপাযাবভ ফাাংরাবদ রক্রয়বাবফ অাংগ্রণ কযবছ।  

প্যারযব ২০১৫ াবর অনুরষ্ঠত ২১ তভ রফি জরফায়ু 

রযফততন বম্মরন (COP21) এ গৃীত প্যারয জরফায়ু 

চুরক্ত স্বাযয ও অনুভথ তনকাযী প্রথভারযয দদগুবরায 

ভবধ্য ফাাংরাবদ অন্যতভ। জারতাংবঘয দয দপ্তবয       

২২ এরপ্রর ২০১৬ তারযবখ স্বাযয অনুষ্ঠাবনয প্রথভ রদবনই 

জারতাংঘ জরফায়ু রযফততন কনববনবনয ১৯৫টি দস্য 

দদবয ভবধ্য ফাাংরাবদ ১৭৫টি দদ প্যারয জরফায়ু 

চুরক্ত স্বাযয কবয, মা আন্তজতারতক দকাবনা চুরক্ত স্বাযবযয 

দযবত্র্ অভূতপূফ ত ঘেনা। এ ম তন্ত (১৪ ভাচ ত ২০১৭ অনুমায়ী) 

১৯৪টি দদ ও ইউবযাীয় ইউরনয়ন উক্ত চুরক্তটি স্বাযয 

কবযবছ এফাং ফাাংরাবদ, মৄক্তযাষ্ট্র, চীন, বাযত ও 

ইউবযাীয় ইউরনয়ন দভাে ১৩৪টি দস্য দদ (মা দভাে 

বফরিক কাফ তন রনিঃযবণয ৮২ তাাং  রযবপ্রবজন্ট কবয) 

অনুস্বাযয কবযবছ। গত ৪ নববম্বয ২০১৬ তারযবখ প্যারয 

জরফায়ু চুরক্তটি কাম তকয বয়বছ। প্যারয রফি জরফায়ু 

বম্মরন-২০১৫ এয মূর অজতনমূ  রনম্নরূিঃ 

 আইরন ফাধ্যফাধকতামূরক চুরক্ত 

 তাভাত্র্া ীরভত যাখায রযযভাত্র্া 

 স্ববোন্নত দদমূবয জন্য রফবল অগ্রারধকাযমূরক 

ব্যফস্থা গ্রণ 

 অরববমাজবনয জন্য বফরিক রযযভাত্র্া (Global 

Goal on Adaptation) গৃীত বয়বছ;  

 জরফায়ু রযফততনজরনত কাযবণ ফাস্তুচুযত জনবগাষ্ঠীয 

অরধকায এফাং র এযাে িযাবভজ 

 উন্নত দদমূ উন্নয়নীর দদমূবক প্রভন এফাং 

অরববমাজবনয জন্য public fund এফাং অনুদান 

রবরত্তক আরথ তক ায়তা প্রদান কযা বফ। 

জারতাংবঘয জরফায়ু রযফততন রফলয়ক কাঠাবভা 

(UNFCCC)-য আওতায় গত ৭ নববম্বয বত ১৮ নববম্বয 

২০১৬ তারযবখ ভযবক্কায ভাযাবক বয ২২ তভ রফি 

জরফায়ু বম্মরন অনুরষ্ঠত য়। বম্মরবন ফাাংরাবদ রফরবন্ন 

ইসুয রবরত্তক আবরাচনায়  স্ববোন্নত দদ এফাং জরফায়ু 

রযফততবনয কাযবণ অতযন্ত রফন্ন ও ঝুঁরকপূণ ত দদসূবয 

বয কাম তকয ও ফররষ্ঠ ভূরভকা ারন কবয। ২২ তভ রফি 

জরফায়ু বম্মরন COP 22 এয মূর রযয রছর প্যারয 

চুরক্তবত গৃীত রফরবন্ন রফলয় ফা কাম তক্রভ ফাস্তফায়বনয জন্য 

নানারফধ কাম তরফরধ, প্ররক্রয়া এফাং রনবদ তাফরী 

(modalities, procedures and guidelines) প্রণয়বনয 

উবযাগবক ত্বযারিত কযা। ভাযাবক জরফায়ু রযফততন 

বম্মরবন প্যারয চুরক্ত ফাস্তফায়বনয রবযয গঠিত এবক্স 

ফরি Conference of the Parties serving as the 

meeting of the Parties to the Paris Agreement 

(CMA)-এয ১ভ বা অনুরষ্ঠত বয়বছ এফাং প্যারয চুরক্ত 

ফাস্তফায়বনয রবযয নানারফধ কাম তরফরধ, প্ররক্রয়া এফাং 

রনবদ তাফরী ২০১৮ াবরয ভবধ্য প্রণয়বনয রফলবয় রদ্ধান্ত 

গ্রণ কযা বয়বছ। ২০১৭ াবর এতদাংক্রান্ত অগ্রগরত 

ম তাবরাচনা কযা বফ। 

১৯৯২ াবর ব্রারজবরয রযও-রি-দজবনরযও-দত অনুরষ্ঠত 

ধরযত্র্ী বম্মরবন গৃীত ইউনাইবেি ন্যান কনববনন 

অন ফাবয়াররজকযার িাইবাযরটি (ররফরি) এয ফাাংরাবদ 

অনুভথ তনকাযী। এই কনবববনয মূর রযয র জীফবফরচত্র্য 

াংযযণ। ররফরি’য অাংীদায রববফ গত ০২-১৭ 

রিবম্বয, ২০১৬ ভবয় দভরক্সবকায কানকুবন অনুরষ্ঠত 
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ররফরি’য ১৩ তভ কনপাবযবন্প ফাাংরাবদ অাংগ্রণ কবয 

গুরুত্বপূণ ত ভূরভকা ারন কবযবছ। 

 

জরফায়ু রযফততন ও ফাাংরাবদ 

জরফায়ু রযফততবনয পবর সৃষ্ট প্ররতকূর প্রবাফগুবরায কাযবণ  

ও মুদ্র উকূরীয় দদ ওয়ায় ফাাংরাবদ মুদ্র পৃবষ্ঠয 

উচ্চতা বৃরদ্ধয নাজুক রযরস্থরতয রকায বে। জরফায়ু 

রযফততন ইসুযয গুরুত্ব অনুধাফন কবয মথামথ ও রযকরেত 

ভরিত কভ তসূরচ গ্রবণয জন্য জাতীয় ম তাবয় দফ রকছু 

নীরত উবযাগ গৃীত বয়বছিঃ 

 National Adaptation Programme of 

Action (NAPA) (2005 and revised 

2009) 

 Bangladesh Climate Change Strategy 

and Action Plan (BCCSAP) (2009) 

 Nationally Appropriate Mitigation 

Action (NAMA) প্রণয়ন 

 রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারবয় Climate Change 

Unit প্ররতষ্ঠা 
 

 

এছাড়া ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ ও যাজস্ব ফাবজবেয আওতায় 

উন্নয়ন কভ তসূরচ ছাড়াও জরফায়ু রযফততন াংরিষ্ট রতনটি 

তরফর গঠন কযা বয়বছিঃ 

 ফাাংরাবদ জরফায়ু রযফততন িাস্ট পাে 

(Bangladesh Climate ChangeTrust 

Fund-BCCTF): জরফায়ু রযফততবনয পবর 

ঘেভান রফম তয় ও প্রাকৃরতক দুবম তাগ প্রভন এফাং 

স্থানচুযত ভানুবলয পুনফ তাবনয প্রবয়াজন রফবফচনা 

কবয যাজস্ব ফাবজবেয আওতায় ২০০৯-১০ 

অথ তফছবয তরফর গঠন কযা য় এফাং ২০১৬-১৭ 

অথ তফছয ম তন্ত দভাে ৩১০০ দকাটি োকা ফযাে 

প্রদান কযা  য়। রিবম্বয ২০১৬ দত এ তরফবরয 

কাম তক্রভ দল বয়বছ। জরফায়ু রযফততন রফলয়ক 

িারস্ট দফাি ত কর্ততক ২০১৬-১৭ অথ ত ফছয ম তন্ত 

দভাে ৪৭২টি (যকারয ৪০৯টি ও দফযকারয 

৬৩টি) প্রকবে প্রায় ২,৬৫৯.৬০ দকাটি োকা 

ফযাে প্রদান কযা য়। ইবতাভবধ্য যকারয ১৪৯টি  

প্রকে এফাং দফযকারয ৫৭টি  দভাে ২০৬টি  

প্রকবেয কাম তক্রভ পরবাবফ ভাপ্ত বয়বছ।  

 

 ফাাংরাবদ জরফায়ু রযফততন যভতা তরফর 

(Bangladesh Climate Change 

Resilience  Fund- BCCRF): 

Bangladesh Climate Change Strategy 

and Action Plan (BCCSAP) দক ায়তা 

কযা ও জরফায়ু রযফততন ব্যফস্থানায তরফর 

দমাগাবনায জন্য ৪টি  উন্নয়ন বমাগীবদয 

অথ তায়বন ১১০ রভররয়ন ভারকতন িরাবযয তরফর 

গঠন কযা য়। এ তরফরটি মূরত ২০০৮ াবর 

Multi Donor Trust Fund (MDTF) নাবভ 

মাত্র্া শুরু কবযরছর। যফতীকাবর আযও ৩টি 

উন্নয়ন বমাগী  BCCRF এ িাস্ট পাবে 

দমাগদান কবয। ফততভাবন BCCRF-এ অনুদান 

প্রদানকাযী াতটি উন্নয়ন বমাগী বরা: 

রিএপআইরি, দিনভাকত, সুইবিন, ইইউ, 

সুইজাযল্যাে, অএইি এফাং ইউএএইি। 

BCCRF এয ব্যফস্থানা এফাং ফাস্তফায়ন 

ফাাংরাবদ যকায কর্ততক রযচাররত য়। 

রফিব্যাাংক অনুদান প্রদানকাযী উন্নয়ন 

বমাগীবদয বয ২০১৬ াবরয রিবম্বয ভা 

ম তন্ত কারযগযী এফাং আরথ তক ব্যফস্থানায় 

ফাাংরাবদ যকাযবক বমারগতা প্রদান কযবফ। 

উন্নয়ন বমাগী বত এ ম তন্ত প্রাপ্ত অনুদাবনয 

দভাে রযভাণ ১৮৬.৯ রভররয়ন ভারকতন িরায। 

BCCRF এয আওতায় অযাফরধ ৮ টি প্রকবে 

(রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারবয়য ২টি, ফন অরধদপ্তবযয 

১টি, এররজইরি’য ১টি, কৃরল ভন্ত্রণারবয়য ১টি, 

খায ভন্ত্রণারবয়য ১টি, রবকএএপ’য ১টি, 

IDCOL ১টি) দভাে ১৫৩.৮ রভররয়ন িরায 

ফযাে প্রদান কযা বয়বছ। 

 ফাাংরাবদ জরফায়ু রযফততন যভতায জন্য 

দকৌরগত কভ তসূরচ (Strategic Programme 

for Climate Resilience (SPCR) 

Bangladesh): ২০১০ াবরয অবটাফবয 

MDB বত ফাাংরাবদবয জন্য ১১০ রভররয়ন 

ভারকতন িরাবযয (এয ভবধ্য জ বতত ঋণ ৬০ 

রভররয়ন িরায ও অনুদান ৫০ রভররয়ন িরায) 

তরফর অনুবভারদত য়। এয আওতায় 

রররআয-এয ভাধ্যবভ জরফায়ু রযফততনজরনত 

ঝুঁরক এরাকায় অরববমাজনমূরক (adaptation) 

াইরে কভ তসূরচ গ্রণ কযা য়। এ তরফবরয 

রফরবন্ন কবম্পাবনবন্টয দারয়বত্ব যবয়বছ রফিব্যাাংক 
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ও আইএপর এফাং তদাযরকয প্রধান দারয়বত্ব 

যবয়বছ এরিরফ। 

অথ ত রফবাগ কর্ততক 'Inclusive Budgeting and 

Financing for Climate Resilance (IBFCR)' ীল তক 

একটি কারযগরয ায়তা প্রকে গ্রণ কযা বয়বছ। প্রকেটি 

ইউএনরির'য আরথ তক ায়তায় ১,৮৫২.০০ রয োকা 

প্রাক্কররত ব্যবয় ৫ ফছয দভয়াবদ ফাস্তফারয়ত বফ। 

দেকই  উন্নয়ন রযযভাত্র্া (এরিরজ)  

স্রাব্দ উন্নয়ন রযয (এভরিরজ) এয রযযভাত্র্ামূ 

অজতবনয দভয়াদ ২০১৫ াবর দল ওয়ায় নতুন একটি 

উন্নয়ন রযকেনা গ্রবণয প্রবয়াজনীয়তা দদখা দদয়। এ 

রযবপ্ররযবত ২০১৫-যফতী উন্নয়ন এবজো (The Future 

We Want) রনবয় ২০১৪ াবরয ১৯ জুরাই জারতাংঘ 

াধাযণ রযলবদ একটি দেকই উন্নয়ন প্রস্তাফ উথ্থান কযা 

য়। ২৫-২৭ দবন্ফম্বয, ২০১৫ ভবয় অনুরষ্ঠত জারতাংঘ 

াধাযণ রযলবদয অরধবফবন দেকই উন্নয়ন বম্মরবন 

দেকই উন্নয়ন রযযভাত্র্া (Sustainable Development 

Goals, SDGs) চূড়ান্ত য়, মায দাপ্তরযক নাভ বরা 

Tranforming our World:the 2030 Agenda for 

Sustainable Development। ‘দেকই উন্নয়ন 

রযযভাত্র্া (SDGs)’ ‘স্রাব্দ উন্নয়ন রযয (এভরিরজ)’দক 

প্ররতস্থান কযবফ মা ২০১৫-২০৩০ াবরয ভবধ্য ফাস্তফারয়ত 

বফ। দেকই উন্নয়ন রযযভাত্র্া (SDGs)  এয ১৭ টি রযয 

এফাং ১৬৯টি উবেে যবয়বছ। ১৭টি মূর রবযযয রফলয় 

বে-দারযদ্রয, খায, স্বাস্থয, রযা, দজোয ইকুইটি, ারন, 

রক্ত (জ্বারারন), অথ তনীরত, অফকাঠাবভা, বফলম্য 

(Inequality), ফাস্থান (Habitation), জরফায়ু, দবাগ 

(Consumption), ামুরদ্রক ফাস্তুাংস্থান (Marine-

ecosystems), ফাস্তুাংস্থান (Ecosystems), প্ররতষ্ঠান ও 

স্থারয়ত্ব (Sustainability)।  

স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষ্যমূ ফা Millennium 

Development Goals (MDGs) এয ফাস্তফায়নন 

াপনেয ধাযাফাহকতায় SDGs প্রণয়ননয ক্ষক্ষ্নে ও 

ফাাংরানদ অগ্রণী ভূহভকা ারন কনযনে। SDGs প্রণয়ননয 

রনক্ষ্য জাহতাংঘ নত কর দস্য যাষ্ট্র এফাং হফহবন্ন 

আর্ন্তজাহতক ও আঞ্চহরক াংস্থায হনকট প্রস্তাফ আফান কযা 

নর স্বল্পতভ ভনয়য ব্যফধানন জুন,2013  ভান 

ফাাংরানদনয প্রস্তাফনা জাহতাংনঘ ক্ষপ্রযণ কযা য়।  11টি 

অবীষ্ট রক্ষ্য (Goals), 58টি রক্ষ্যভাো (Targets) ও 

241টি সূচক- এয আনরানক প্রণীত প্রস্তাফনাটিয ভধ্য নত 

10টি রক্ষ্যই জাহতাংনঘয চূড়ার্ন্কৃত SDG-ক্ষত প্রহতপহরত 

নয়নে। এরিরজ ফাস্তফায়বনয উবেবে ফাাংরাবদবয 

দপ্রযাবে প্তভ ঞ্চফারল তক রযকেনায় ১১টি রযযভাত্র্া 

রনধ তাযণ কযা বয়বছ।  

স্রাব্দ উন্নয়ন রযয (এভরিরজ) এয অরজতত রযযমূ 

রচরিত কযা দেকই উন্নয়ন অরবষ্ট রযয মূ 

(এরিরজ)-এয প্রায় ৮২  তাাং প্তভ ঞ্চফারল তক 

রযকেনায় অন্তর্ভ তক্ত কযা বয়বছ এফাং তা অজতবনয 

প্রবচষ্টাবক অব্যাত যাখায প্রবয়াজনীয়তা গুরুত্ব কাবয 

রফবফচনায় যাখা বয়বছ। 

SDGs এয  17টি  অবীষ্ট রক্ষ্য এফাং অর্ন্গত  169টি  

রক্ষ্য ভাোয ানথ ভহিত কনয প্তভ ঞ্চফাহল তক 

হযকল্পনায আনরানক প্রহতটি ভন্ত্রণারয়/হফবানগয াংহিষ্ট 

SDG রক্ষ্যভাোমূ (Target) প্রাথহভকবানফ হচহিত কযা 

নয়নে। মা A handbook ‘Mapping of Ministries 

by Targets in the implementation of SDGs 

aligning with a 7
th
 Five Year Plan (2016-20)-

আকাবয প্রকা কযা বয়বছ। এবত দদখা মায় দম, ৪০টি 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ যারয রীি ভন্ত্রণারয়/রফবাগ রববফ 

SDG রক্ষ্যভাোমূ ফাস্তফায়ননয ানথ জহড়ত। ৩৪টি 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ দকারীি রববফ এফাং ৫১ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

এবারবয়ে রববফ কাজ কযবফ। মথামথবাবফ SDGs 

ভরনেরযাং ও মূল্যায়বনয রবযয ঠিক তথ্য প্রারপ্তয জন্য 

‘Data Gap Analysis for Sustainable 

Development Goals (SDGs): Bangladesh 

Perspective’ প্রণয়ন ও প্রকা কযা বয়বছ। এবত দদখা 

মায়  দম, SDGs- এয রনধ তারযত ২৩০টি সূচবকয রফযীবত 

৭০টি সূচবকয তথ্য ফাাংরাবদব রফযভান উাত্ত/তথ্য াংগ্র 

দ্বরতয ভাধ্যবভ াংগ্র কযা ম্ভফ বফ এফাং ১০৮টি 

সূচবকয দযবত্র্ রফযভান উাত্ত/তথ্য াংগ্র দ্বরতবত 

রযফততন কযায ভাধ্যবভ াংগ্র কযা মাবফ। অরতরযক্ত ৬৩টি 

সূচবকয দযবত্র্ নতুন জরয ফা শুভারযয ভাধ্যবভ াংগ্র 

কযবত বফ। কাযণ,  এ কর সূচবকয উাত্ত/তথ্য াংগ্র 

প্রণারী এখনও চূড়ান্ত কযা য়রন। এছাড়া SDG রক্ষ্যভাো 

মূ (Target) ঠিকবানফ মাচাই, হচহিত ও ম তানরাচনা 

পূফক SDGs ফাস্তফায়ননয কভ তনকৌর প্রণয়ননয কাজ 

প্রহিয়াধীন যনয়নে।  

 

অরববমাজন ও প্রভন 

জরফায়ু রযফততনজরনত াম্প্ররতক চযাবরঞ্জমূ 

দভাকাবফরায় অরববমাজন (adaptation) ও প্ররতকাযমূরক 

(mitigation) কাম তক্রভ গ্রবণয প্রবয়াজন আবছ। এখাবন 

উবেখ্য দম , অন্যান্য রফরবন্ন ভন্ত্রণারয় ও াংস্থায গৃীত 

কাম তক্রভও রযবফ ও জরফায়ু রযফততবনয উয প্রতযয ও 
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বযাযবাবফ প্রবাফ দপবর।  পবর ফাাংরাবদবয জন্য একটি 

রনযাদ ও দেকই রযবফ রনরিত কযায রবযয রযবফ 

ও ফন ভন্ত্রণারবয়য াাার াংরিষ্ট অন্যান্য ভন্ত্রণারবয়য 

রফযভান কর নীরত, দকৌরত্র্, প্রকে ইতযারদয আবরাবক 

প্রবয়াজনীয় ও মথামথ কাম তক্রভ অন্তর্ভ তক্ত কবয একটি ভরিত 

রফরনবয়াগ রযকেনা প্রণয়ন কযা প্রবয়াজন। রযবফ ও ফন 

ভন্ত্রণারয় রফি খায ও কৃরল াংস্থা (FAO) এয আরথ তক 

ায়তায় ফাস্তফায়নাধীন ‘দরাংবদরনাং রদ এনবায়যনবভন্ট, 

পবযরর এে ক্লাইবভে দচঞ্জ কযাারটিজ অফ রদ রভরনরর 

অফ এনবায়যনবভন্ট এে পবযস্ট এে ইে এবজরন্পজ’ 

ীল তক প্রকবেয গুরুত্বপূণ ত আউেপুে রববফ ফাাংরাবদবয 

রযবফ, ফন ও জরফায়ু রযফততবনয দপ্রযাবে একটি 

াভরগ্রক রফরনবয়াগ রযকেনা (Country Investment 

Plan-CIP) প্রণয়ন কযা বে। ইবতাভবধ্য ৫টি গ্রুব 

(রযবফ ও জরফায়ু রযফততন; ফনম্পদ; কৃরল, ভৎস্য ও 

খায রনযাত্তা; অথ তনীরত ও অফকাঠাবভা উন্নয়ন; এফাং 

দজোয) বাগ কবয এ াংক্রান্ত রফযভান কর 

নীরত/আইন/কাম তক্রভ ম তাবরাচনাপূফ তক যভতা, বদ্বততা, 

যস্পয রফবযারধতা ও দুফ তরতা রচরিত কযা বয়বছ এফাং দ 

দভাতাবফক প্রবয়াজনীয় প্রকে রচরিতকযবণয কাজ চরবছ। 

CIP প্রণয়বনয রফরবন্ন ম তাবয় যাভ ত ও রনবদ তনা প্রদাবনয 

জন্য দফ কবয়কটি করভটি গঠন কযা বয়বছ। CIP এয 

প্রাথরভক খড়া প্রণয়বনয য াংরিষ্ট রফরবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/াংস্থা, দাজীফী, াধাযণ জনগণ কবরয 

ভতাভত গ্রবণয রবযয আঞ্চররক যাভ তক কভ তারা 

অনুরষ্ঠত বয়বছ এফাং খুফ ীঘ্রই জাতীয় যাভ তক কভ তারা 

আবয়াজন কযা বফ। 

 

ফায়ু দূলণ রনয়ন্ত্রবণ গৃীত কাম তক্রভ 

ক্রভফধ তভান নগযায়বনয পবর অফকাঠাবভা রনভ তাণ এফাং 

মানফান ও করকাযখানায াংখ্যা বৃরদ্ধ াওয়ায় এ কর 

উৎ দথবক সৃষ্ট ফায়ুদূলণও বৃরদ্ধ দবয় চবরবছ 

ক্রভাগতবাবফ। ভানফ স্বাবস্থযয উয ফায়ুদূলবণয রফরূ 

প্রবাফ অন্যান্য যরতকয প্রবাফ রনযবনয রবযয রযবফ 

অরধদপ্তয দদব উন্নত প্রমৄরক্তয ইেবাোয প্রচরন, মানফান 

ও করকাযখানা সৃষ্ট যরতকয দধাঁয়া রনয়ন্ত্রবণ ভরনেরযাং 

কাম তক্রভ রযচারনা নানারফধ কাম তক্রভ গ্রণ কবযবছ। 

ফায়ুদূলণ জরনত রযবফগত ভস্যা রনযবন যকায 

রনম্নরূ দবয গ্রণ কবযবছ: 

ফায়ু দূলণ ভরনেরযাং 

 ফাাংরাবদবয ফড় যগুবরাবত ফায়ু দূলণ ভস্যা 

প্রকে। তাই রফি ব্যাাংবকয আরথ তক ায়তায় 

‘রনভ তর ফায়ু এফাং দেকই রযবফ’Clean Air 

& Sustainable Environment (CASE)-

প্রকবেয আওতায় ঢাকা দদবয অন্যান্য 

রফবাগীয়  ও রেঘন যগুবরাবত াফ তযরণক 

ফায়ু ভরনেরযাং কাম তক্রভ রযচারনা কযা বে । 

প্রকেটি রযবফ ও ফন ভন্ত্রণারবয়য আওতায় 

রযচাররত বে। প্রকবেয অধীন ফায়ু দূলণ 

ভরনেরযাং, ফায়ু দূলণ রনয়ন্ত্রণ, গবফলণা এফাং 

এতদাংক্রান্ত রফলবয়য অফকাঠাবভা উন্নয়ন 

রফরবন্ন ধযবণয কাম তক্রভ গ্রণ কযা বে। এই 

প্রকবেয আওতায় দদবয গুরুত্বপূণ ত বযয 

ফায়ুদূলণ ভাত্র্া রযভা কযায রনরভত্ত ঢাকায় 

৩টি, চট্টগ্রাবভ ২টি, যাজাী ও খুরনা, গাজীপুয, 

নাযায়ণগঞ্জ, রবরে ও ফরযার বয  ১টি কবয 

াযাবদব দভাে ১১টি াফ তযরণক ফায়ুভান 

রযফীযণ দস্টন চালু যবয়বছ। 

 এ কর দস্টবনয ভাধ্যবভ উক্ত যগুবরাবত 

ফায়ুদূলবণয উাদানমূবয (ফস্হত্তকণা, ওবজান, 

ারপায িাই অক্সাইি, নাইবিাবজন অক্সাইি, 

কাফ তন ভবনাক্সাইি ইতযারদ) রযভাণ 

াফ তযরণকবাবফ রযভা কযা বে। ফস্হত্তকণা 

রযভাবয আওতায় এরএভ, রএভ১০, রএভ 

২.৫ রযফীযণ ও প্রাপ্ত তবথ্যয রবরত্তবত ফায়ুয 

ভাবনয অফস্থা রনরূণ কযা ম্ভফ য়। 

 ২০১৪ াবর াফ তযরণক ফায়ুভান রযফীযণ দকন্দ্র 

বত প্রাপ্ত উাত্তমূ ম তাবরাচনা কবয দদখা মায় 

দম, নববম্বয দথবক ভাচ ত ম তন্ত ভবয় ফস্হত্তকণা ১০ 

ও ফস্হত্তকণা ২.৫  এয ভান ফছবযয অন্যান্য 

ভবয়য তুরনায় দফর থাবক এফাং প্রায়ই 

রনধ তারযত ফায়ুয ভানভাত্র্া অরতক্রভ কবয। এই 

অরধক ভাত্র্ায ফায়ুদূলবণয মূর কাযণ র শুষ্ক 

দভৌসুবভ ইবেয বাো মূ চালু য়, বৃরষ্টাত কভ 

য় এফাং ফাতাবয গরতবফগ কভ থাবক এই 

কাযবণ যাস্তাঘাবেও ফস্হত্তকণায উরস্থরত প্রচুয 

রযভাবণ রযয কযা মায়। রকন্তু ফছবযয এরপ্রর 

দথবক অবটাফয ম তন্ত ভবয় ফায়ুবত ফস্হত্তকণায 

রযভাণ গ্রণবমাগ্য ভাত্র্ায ভবধ্য থাবক।  

 

 

মানফান বত সৃষ্ট ফায়ু দূলণ রনয়ন্ত্রণ 

 মানফাবনয যরতকয দধাঁয়া সৃরষ্টয জন্য 

ফাাংরাবদ রযবফ াংযযণ আইন, ১৯৯৫ 
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(াংবাধন ২০১০) অনুাবয ভ্রাম্যভান আদারত 

রযচারনায ভাধ্যবভ জরযভানা আদায় কযা মায়। 

এছাড়া ভেযমান আইন, ১৯৮৩ এয আওতায় 

পুরর প্রান জরযভানা আদায় কযবত াবয। 

রিবজর চাররত পুযাতন দভােযমান ফস্হত্তকণা 

রনিঃযবণয (Particulate Matter) আবযকটি 

প্রধান উৎ। মানফান সৃষ্ট ফায়ু দূলণ রনয়ন্ত্রবণয 

রবযয রযবফ অরধদপ্তয রনয়রভতবাবফ ঢাকা-

চট্টগ্রাভ দদবয রফরবন্ন বয গাড়ীয দধাঁয়া 

রযফীযণ কাম তক্রভ গ্রণ কযবছ এফাং অরধক দূলণ 

সৃরষ্টকাযী গাড়ীয রফরুবদ্ধ আইন অনুমায়ী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযবছ।  

 ইে বাো সৃষ্ট ফায়ু দূলণ রনয়ন্ত্রণ: 

ফাাংরাবদবয আথ ত-াভারজক অফস্থায উন্নয়বনয াবথ াবথ 

রনভ তাণ রবেয ব্যাকতায কাযবণ দদব ইবেয চারদাও 

ফহুগুবণ দফবড়বছ । পবর মততত্র্ ইবেয বাো গবড় উবঠবছ ।এ 

কর উৎ দথবক সৃষ্ট ফায়ুদূলণও বৃরদ্ধ দবয় চবরবছ 

ক্রভাগতবাবফ। 

 ইেবাো স্থান আইন মৄবগাবমারগকযণ: ফায়ু 

দূলবণয অন্যতভ প্রধান কাযণ বরা ইে বাো সৃষ্ট 

ফায়ু দূলণ। ইেবাো দথবক দূলণ কভাবনায রবযয 

পুযাতন দ্ধরতয ইে বাোয রযফবতত জ্বারারন 

াশ্রয়ী, ফায়ু দূলণবযাবধ কাম তকযী ও আধুরনক 

প্রমৄরক্তয রযবফফান্ধফ ইেবাো স্থাবনয রবযয 

‘ইে প্রস্তুত ও বাো স্থান (রনয়ন্ত্রণ) আইন, 

২০১৩’১ জুরাই ২০১৪ বত কাম তকয কযা য়। এ 

আইন অনুমায়ী পুযাতন দ্ধরতয ইেবাোমূবক 

যীরযত উন্নত রযবফম্মত এফাং জ্বারারন 

াশ্রয়ী  প্রমৄরক্তবত রূান্তয কবয ইে দাড়াবনা 

কাম তক্রভ রযচারনা কযবত বফ। ফাস্তফতায 

রনরযবখ ‘ইে প্রস্তুত ও বাো স্থান (রনয়ন্ত্রণ) 

আইন, ২০১৩’-এয াংবাধনীয প্রস্তাফনাটি 

চূড়ান্তকযণ ম তাবয় যবয়বছ। 

 আধুরনক প্রমৄরক্তয ইেবাোয় রুান্তয: পুযাতন 

দ্ধরতয কর ইেবাোবক ৩০ জুন, ২০১৪ ররিঃ 

বত রযবফফান্ধফ আধুরনক প্রমৄরক্তবত রূান্তবযয 

কাম তক্রভ অব্যাত  আবছ।  ইবতাভবধ্য দদব 

৪,২২৭ টি ইেবাো আধুরনক প্রমৄরক্তবত রযচাররত 

বে মা দদব রফযভান ইেবাোয ৬৪ তাাং ।  

 

রে দূলণ রনয়ন্ত্রণ 

রযবফগত ছাড়ত্র্ প্রদান রফলয়ক কাম তক্রভ: 

রে প্ররতষ্ঠানমূবয রযবফ দূলবণয ভাত্র্া নীয় ও 

গ্রণবমাগ্য ম তাবয়য ভবধ্য যাখায রনরভত্ত প্রবয়াজনীয় ও 

প্রবমাজয ব্যফস্থা গ্রণ াববয রযবফগত ছাড়ত্র্ প্রদান 

কযা য় এফাং এ দযবত্র্ ফাাংরাবদ রযবফ াংযযণ আইন, 

১৯৯৫ (াংবারধত ২০১০) এফাং রযবফ াংযযণ 

রফরধভারা, ১৯৯৭ অনুযণ কযা য়। দূলণ সৃরষ্টকাযী রে 

প্ররতষ্ঠানমূবয দযবত্র্ তযর ফজতয রযবাধনাগায ব্যফস্থা   

(Effluent Treatment Plant-ETP), ব্দ প্ররতফন্ধক 

ব্যফস্থা (Sound Barrier), ফায়ু রযবাধন ব্যফস্থা (Air 

Treatment Plant-ATP) স্থান কর প্রকায 

Mitigation Measures  ফাস্তফায়ন কযায য এফাং 

রনজস্ব দরাকফর ও ইকুইবভন্ট-এয ভিবয় ইন-াউজ 

এনবায়যনবভন্টার ভরনেরযাং রবস্টভ গবড় দতারায তত 

াববয রযবফগত ছাড়ত্র্ প্রদান কযা বয় থাবক। 

এছাড়া যকায অনুবভারদত 3R (Reduce, Reuse & 

Recycle) নীরত ও কর প্রকায Resource 

Conservation Plan ফাস্তফায়বনয রবযয ফহুতর 

আফারক বফনমূব Rain Water Harvesting ব্যফস্থা 

ও য়:ফজতয রযবাধন ব্যফস্থা (Sewage Treatment 

Plant -STP) স্থাবনয এফাং রে প্ররতষ্ঠানমূব তযর 

ফজতয রযাইরক্লাং ও রজবযা রিচাজত রযকেনা (Zero 

Discharge Plan) গ্রবণয জন্য  রযবফগত ছাড়ত্র্ 

প্রদান ও নফায়বনয দযবত্র্ ততাবযা কযা বে।  

রে দূলণ রনয়ন্ত্রণ মূরক কাম তক্রভ 

 ইটির (ETP) স্থান: ারন দূলণ দযাবধ তযর ফজতয 

রনগ তভনকাযী রে প্ররতষ্ঠানমূবক তযর ফজতয 

রযবাধন ব্যফস্থা (ETP – Effluent Treatment 

Plant) স্থাবন ফাধ্য কযবত রযবফ অরধদপ্তয 

অরধকাবয ভরনেরযাং ও এনবপা তবভন্ট কাম তক্রভ 

রযচারনা কযবছ। পবর অরধকাাং ারন দূলণকাযী 

রে প্ররতষ্ঠাবন ইবতাভবধ্য ইটির রনভ তাণ ম্পন্ন 

বয়বছ। দপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম তন্ত ইটির আবছ এভন 

রে প্ররতষ্ঠাবনয াংখ্যা ১,৪৩৯টি এফাং ইটির রফীন 

রে প্ররতষ্ঠাবনয াংখ্যা ৪৩০টি। 

 এনবপা তবভন্ট কাম তক্রভ: ফাাংরাবদ রযবফ াংযযণ 

আইন, ১৯৯৫ (াংবারধত ২০১০) এয অধীন রযবফ 

অরধদপ্তয রযবফ আদারবত ভাভরা দাবয়য, 

ভ্রাম্যভাণ আদারত রযচারনা ও যরতপূযণ আদাবয়য 

ভাধ্যবভ রযবফ দূলবণয াবথ জরড়তবদয রফরুবদ্ধ 
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আইনগত ব্যফস্থা গ্রণ কবয থাবক। রযবফ দূলবণয 

াবথ জরড়ত থাকায অযাবধ দপব্রুয়ারয,  ২০১৭ ম তন্ত 

২৩৫টি প্ররতষ্ঠাবনয রফরুবদ্ধ এনবপা তবভন্ট কাম তক্রভ 

রযচারনা কবয ১০.৪১ দকাটি োকা  যরতপূযণ 

আবযাপূফ তক ৫.০৮ দকাটি োকা আদায় কযা বয়বছ 

এফাং একই াবথ দূলণকাযী ১১ টি প্ররতষ্ঠান উবেদ ও 

৩৪ টি প্ররতষ্ঠাবনয রফদুযৎ/গ্যা াংবমাগ রফরেন্ন কযা 

বয়বছ।  

 রনরলদ্ধ দঘারলত রররথন রাং ব্যাবগয রফরুবদ্ধ 

অরবমানিঃ রনরলদ্ধ দঘারলত রররথন রাং ব্যাগ ফবন্ধ 

াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠাবনয ভিবয়  াযাবদব ৮টি  োস্ক 

দপা ত গঠন কযা বয়বছ। োস্কবপা তমূ রনয়রভত 

রনরলদ্ধ দঘারলত রররথন রফবযাধী অরবমান রযচারনা 

কবয মাবে। ২০১৬-১৭ অথ ত ফছবয দপব্রুয়ারয, ২০১৭ 

ম তন্ত রযবফ অরধদপ্তয কর্ততক রযচাররত 

অরবমাবনয ভাধ্যবভ ফ তবভাে ১,০৩৯ টি প্ররতষ্ঠাবন 

অরবমান রযচারনা কবয ১১৮.৯৩ েন রনরলদ্ধ 

দঘারলত রররথন রাং ব্যাগ জব্দ ও প্রায় ৮৯.০২  

রয োকা জরযভানা আদায় কযা বয়বছ। এছাড়া 

জনবচতনা সৃরষ্টয াাার রররথন রাং ব্যাগ 

মুক্ত ফাজায দঘালণায জন্য কাম তক্রভ গ্রণ কযা বে। 

ইবতাভবধ্য  কবয়কটি ফাজাযবক রররথন রাং ব্যাগ 

মুক্ত  দঘালণা কযা বয়বছ। 

 রে ভন্ত্রণারবয়য অধীন রফরক এয তত্বাফধায়বন 

যাজধানীয াজাযীফাবগ অফরস্থত ট্যানারয রেমূবক 

দকরন্দ্রয় ফজতয রযবাধনাগায স্থানপূফ তক ঢাকায 

ফারবয াবাবযয রযণধাযায় স্থানান্তবযয রবযয 

কাম তক্রভ চরভান যবয়বছ। াবাবয স্থানান্তবয ফাধ্য 

কযায রবযয এরপ্রর ২০১৭ দত কর ট্যানাযী 

কাযখানায রফদুযৎ/গ্যা াংবমাগ রফরেন্ন কযা বয়বছ। 

 বৃত্তয ঢাকা দজরায় রে কাযখানায াংখ্যা ও 

দূলবণয ভাত্র্া ঠিকবাবফ রযভা এফাং দূলণ রনয়ন্ত্রবণ 

কাম তকয রযকেনা গ্রবণয জন্য রযবফ অরধদপ্তয 

কর্ততক ব্দ দূলণ দযাধ ও ব্দ দূলণ ম্পবকত 

বচতনতা বৃরদ্ধয রবযয ‘Survey of Noise Level 

in Seven Divisional Headquarters Under 

the Integrated and Participatory Program 

to Control Noise Pollution’ ীল তক একটি 

প্রকে ফাস্তফায়নাধীন যবয়বছ।  

 ফজতয ব্যফস্থানা কাম তক্রভিঃ ফাাংরাবদ জরফায়ু 

রযফততন িাষ্ট পাবেয অথ তায়বন রযবফ অরধদপ্তয 

ঢাকা ও চিগ্রাভ বয ফজতয হ্রা, পুনিঃব্যফায ও 

পুনিঃচক্রায়ন (রি আয) াইরে উবযাগ ফাস্তফায়ন 

(বপজ-১) প্রকবেয ফাস্তফায়ন কাম তক্রভ ২০১০ াবর 

শুরু কবয। প্রকবেয অধীন ঢাকা উত্তয ও ঢাকা দরযণ 

রটি কব তাবযন এফাং চট্টগ্রাভ রটি কব তাবযবনয 

এরাকায় ফজতয হ্রা, পুনিঃব্যফায ও পুনিঃচক্রায়ন (রি 

আয) াইরে  উবযাগ ফাস্তফায়ন কযা বে। এছাড়াও 

গৃস্থারী ফজতয কর্ততক দুগ তন্ধ ছড়াবনা ও  গ্রীনাউজ 

গ্যা (রভবথন) রনগ তভন ভস্যা রনযণ পূফ তক রযবফ 

ম্মত ফজতয ব্যফস্থানা গবড় দতারায রবযয বযয  

বজফ আফজতনা ব্যফায কবয ‘দপ্রাগ্রাম্যাটিক ররিএভ’ 

ীল তক াইরে প্রকে ফাস্তফায়ন কযা বে। প্রকবেয 

অধীবন নাযায়নগঞ্জ রটি কব তাবযন এফাং 

ভয়ভনরাং দৌযবায় ইবতাভবধ্য ২টি কবম্পাস্ট 

প্লান্ট রনরভ তত বয়বছ এফাং যাংপুয রটি কব তাবযন ও 

কক্সফাজায দৌযবায় ২টি কবম্পাস্ট প্লান্ট রনভ তাণাধীন 

আবছ। প্লাবন্ট বযয বজফ আফজতনা এযাবযারফক 

দ্ধরতবত কবম্পাস্ট াবয রূান্তয কযা য়। 

ারন ও রযবফ  

ফাাংরাবদবয ভূ-প্রাকৃরতক দৌন্দম ত ও ম্পবদয অন্যতভ 

প্রধান রনয়াভক ত ত নদী ও জরায় দদবয 

ইবকারবষ্টভবক চর ও উৎাদনমুখী দযবখ অথ তবনরতক 

উন্নয়বন গুরুত্বপূণ ত ভূরভকা যাখবছ। এ নদী ও জরাভূরভ রফরবন্ন 

যকভ জরজীবফয আফাস্থর। নদীবত ারনয প্রফা রনব তয 

কবয ঋতু, বৃরষ্টাবতয রযভাণ ও উজাবনয প্রফাবয উয। 

‘ফাাংরাবদ রযবফ াংযযণ রফরধভারা-১৯৯৭’ অনুমায়ী 

দদবয প্রধান প্রধান নদী দমভন দ্মা, দভঘনা, মমুনা 

ধবরিযী, সুযভা ও কুরয়াযা নদীয ারনয গুণগত ভান াযা 

ফছযই গ্রণবমাগ্য ীভায ভবধ্য আবছ। রকন্তু ঢাকায 

ারযারিতক নদীমূব দমভন বুরড়গঙ্গা, ীতরযযা, তুযাগ 

ও ফালু নদীয ারনয গুণগতভান গ্রণবমাগ্য ীভায ফাইবয 

রফবল কবয শুষ্ক দভৌসুবভ মখন নদীবত ারন প্রফা খুফ কভ 

থাবক তখন দকান দকান স্থাবনয ারনবত অরক্সবজবনয 

রযভাণ শূন্য থাবক মা জরজ উরিদ ও প্রারণকূবরয দেঁবচ 

থাকায জবন্য দভাবেও উমৄক্ত নয়। এ জন্য এ কর নদীয 

প্ররতবফগত অফস্থা পুনরুদ্ধাবযয জন্য যকায বুরড়গঙ্গা, 

ীতরযযা, তুযাগ ও ফালু নদীয ‘দপাযবায’ এরাকাবক 

প্ররতবফগত াংকোন্ন এরাকা দঘালণা কবয প্রবয়াজনীয় 

কাম তক্রভ গ্রণ কযবছ। রযবফ অরধদপ্তয ১৯৭৩ ার দথবক 

নদীয ারনয ভান ভরনেরযাং কবয আবছ। ২৭টি নদীয ারন 

৬৩টি স্থাবন ভরনেরযাং কযা য়। ভরনেরযাং প্যাযারভোযগুরর 

বরািঃ pH, Chloride, Turbidity, Total Dissolved 22১ 
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Solid (TDS), Dissolved Oxygen (DO), 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) and 

Chemical Oxygen Demand (COD)। 

উরেরখত প্যাযারভোয অনুাবয ভরনেরযাং পরাপর বত 

দদখা মায় দম, ২০১৬ াবর ফাাংরাবদবয ফড় ফড় নদী 

দমভন, দ্মা, দভঘনা, মমুনা, কযবতায়া, ধবরিযী, সুযভা 

ইতযারদ নদীয ারনয গুণগত ভান রযবফগত ভানভাত্র্ায 

ভবধ্য রছর। DO, BOD এফাংCOD এয ভাবনয রবরত্তবত 

দদখা মায় ঢাকা বযয চাযাবয বুরড়গঙ্গা, ীতরযযা 

এফাং তুযাগ নদীগুবরা শুষ্ক দভৌসুবভয চায/াঁচ ভা খুফ 

দূরলত থাবক। এ ফ নদীয রফরবন্ন বয়বন্ট জানুয়ারয দথবক 

দভ ভা ম তন্ত দ্রফীভূত অরক্সবজন প্রায় শূন্য থাবক। ২০১৬ 

াবরয জানুয়ারয দথবক রিবম্বয ভা ম তন্ত বুরড়গঙ্গা নদীবত 

উচ্চ ভাত্র্ায BOD ৪০ রভ:গ্রা:/রর: (রযবফ াংযযণ 

রফরধভারা অনুাবয গ্রণবমাগ্য ভান ৬ রভ:গ্রা:/রর: ফা তায 

রনবম্ন), COD ১২৬ রভ:রগ্রা:/রর: (UNECE standard 

অনুাবয গ্রণবমাগ্য ভান ৩৫ রভ:গ্রা:/রর: ফা তায রনবম্ন). 

Chloride ১২৫ রভ:গ্রা:/রর: (USEPA standard 

অনুাবয গ্রণবমাগ্য ভান২৫০ রভ:গ্রা:/রর:) এফাং TDS ৬৪১  

রভ:গ্রা:/রর: (USEPA standard অনুাবয গ্রণবমাগ্য ভান 

৫০০ রভ:গ্রা:/রর:) াওয়া মায়।  

২০১৬ াবর ভয়ূযী, রূা, শুয ও দখকরয়ারী নদীবত উচ্চ 

ভাত্র্ায় Chloride, TDS, Turbidity াওয়া রগবয়বছ। 

শুয নদীবত বফ তাচ্চ Chloride ১২,৬৯৭ রভ:গ্রা:/রর: 

(USEPA standard অনুাবয গ্রণবমাগ্য ভান ২৫০  

রভ:গ্রা:/রর:) এফাং TDS ১৬,৩৭০ রভ: গ্রা:/রর: (USEPA 

standard অনুাবয গ্রণবমাগ্য ভান৫০০ রভ:গ্রা:/রর:) 

াওয়া রগবয়বছ। াধাযণত দরযণাঞ্চবর প্রফারত নদীবত 

দফর Turbidity রযয কযা মায়। উচ্চ Turbidity-য 

কাযবণ ারনয স্বেতা হ্রা ায় পবর একরদবক ারনবত 

পাইবোপ্লাাংকেবনয উৎাদন হ্রা ায়, অন্যরদবক river 

bed এ রর জবভ। দখকরয়ারী নদীবত বফ তাচ্চ Turbidity 

136.3 NTU (গ্রণবমাগ্য ভান ১০ NTU ম তন্ত) াওয়া 

রগবয়বছ।  

জীফবফরচত্র্য াংযযণ 

ন্যানার ফাবয়ািাইবাযরটি রাবেরজ অযাে অযাকন প্লান  

ারনাগাদ: জীফবফরচত্র্য নদ ফা কনববনন অন 

ফাবয়াবরারজকযার িাইবাযরটি (ররফরি)-এয অাংীদায 

রববফ আন্তজতারতক রযভেবর ফাাংরাবদবয অঙ্গীকায 

রযপূযবণ রযবফ অরধদপ্তয কাজ কবয মাবে। জারতাংঘ 

দঘারলত জীফবফরচত্র্য দকৌরগত রযকেনা ২০১১-২০২০-

এয আবরাবক জাতীয় ম তাবয় জীফবফরচত্র্য াংযযবণ 

রযযভাত্র্া রনধ তাযবণয রবযয National Biodiversity 

Strategy and Action Plan (NBSAP), 2016-2021 

প্রণয়ন কযা বয়বছ। এছাড়াও, Biodiversity National 

Asseessment 2015 প্রণয়ন এফাং জীফবফরচত্র্য াংক্রান্ত   

Clearing House Mechanism (CHM) ফা ওবয়ফ-

দফইজি তথ্যবাোয বতরয কযা বয়বছ। ‘ফাাংরাবদ 

জীফবফরচত্র্য আইন,২০১৭’ প্রণয়ন কযা বয়বছ। 

দদবয মূল্যফান জীফম্পদ াংযযবণ জাতীয় কভ তরযকেনা 

২০২০ এয আওতায় রফরবন্ন প্রকে গ্রণ কযা বে। এ 

কভ তরযকেনায উবেখবমাগ্য কাম তক্রভ বরা: 

 প্ররতবফগত ঙ্কোন্ন এরাকা াংযযণ 

(Ecologically Critical Area-ECA): প্ররতবফগত 

াংকোন্ন এরাকা ব্যফস্থানা রফরধভারা ২০১৬ জারয 

কযা বয়বছ। এ ম তন্ত দদবয ১৩টি এরাকাবক 

প্ররতবফগত ঙ্কোন্ন এরাকা (ECA) রববফ 

দঘালণা কযা বয়বছ। ফততভাবন খাগড়াছরড় দজরায 

যাভগড় উবজরায ফাদনাতরী ইউরনয়ন দথবক উৎরত্ত 

বয় কণ তপৄরী দভানাবত দল ওয়া ারদা নদীবক 

প্ররতবফগত ঙ্কোন্ন এরাকা (ECA) দঘালণা কযায 

দবয গ্রণ কযা বয়বছ। 

 গ্রাভ াংযযণ দর গঠনিঃ াকালুরক াওয এফাং 

কক্সফাজায-দেকনাপ মুদ্র বকত ও দানারদয়া দ্বী 

ইরএ-দত এরাকায জনগণবক াংগঠিত কবয ফ তবভাে 

৭৪টি গ্রাভ াংযযণ দর (Village Conservation 

Group, VCG) গঠন কযা বয়বছ, দরগুবরায 

দস্যবদয ভাধ্যবভ রযবফ-প্ররতবফ-জীফবফরচত্র্য 

াংযযণ কাম তক্রভ রযচাররত য়। গ্রাভ াংযযণ দবরয 

দপ্তয রববফ এফাং রযবফ-প্ররতবফ-জীফবফরচত্র্য 

াংযযণ কাম তক্রভ এরাকায াভরগ্রক উন্নয়ন 

কভ তকাবেয দকন্দ্র রববফ ব্যফাবযয রবযয াকালুরক 

াওবয ৬টি এফাং কক্সফাজাবয ৪টি  দভাে ১০টি 

প্ররতবফ াংযযণ দকন্দ্র রনভ তাণ কযা বয়বছ। দকবন্দ্র 

প্তাব একটি রদন রনধ তারযত থাকবফ এরাকায নাযীবদয 

জন্য দমরদন দকফরভাত্র্ নাযীযাই তাবদয প্রবয়াজনীয় 

রফলয় আবরাচনায জন্য দকন্দ্রটি ব্যফায কযবফন। 

প্ররতটি প্ররতবফ াংযযণ দকবন্দ্র একটি জীফবফরচত্র্য 

রভউরজয়াভও প্ররতষ্ঠা কযা বয়বছ। 

 ম্যানবগ্রাব ফন সৃজন ও াংযযণিঃ কক্সফাজায দজরায় 

ম্যানবগ্রাব ফন (প্যাযাফন) সৃজন ও াংযযণ কযা 

বয়বছ। ফাররয়ারড় াংযযণ কযা বয়বছ। 
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 জরজ ফন সৃজন ও াংযযণিঃ াকালুরক াওবয ৫০০ 

দটয জরজ ফন াংযযণ এফাং ১০ দটয জরজ ফন 

সৃজবনয ভাধ্যবভ াওবযয প্ররতবফ ব্যফস্থায উন্নয়ন 

কযা বয়বছ। এই ফন ভাছ রফরবন্ন জরজ প্রাণীয 

না তাযী রববফ গুরুত্বপূণ ত ভূরভকা ারন কবয, ফল তা 

দভৌসুবভ জরজ প্রাণীয আফাস্থর ও শুষ্ক দভৌসুবভ 

ফন্যপ্রাণী এফাং স্থানীয় ও রযমায়ী ারখয রনযাদ 

আফা।  

 রফর-খার পুনিঃখনবনয ভাধ্যবভ জরাভূরভয অবয়াশ্রভ 

প্ররতষ্ঠািঃ াকালুরক াওবয রফর-খার পুনিঃখনবনয 

ভাধ্যবভ প্ররতবফ ব্যফস্থা ও ভৎস্য ম্পদ জরজ 

ম্পবদয াংযযণ ও উন্নয়বনয রবযয ৯টি জরাভূরভয 

অবয়াশ্রভ প্ররতষ্ঠা কযা বয়বছ।  

 াফভারজতফর ফাঁধ রনভ তাণ ও ফাঁধ ফযাফয বুজবফষ্টনী 

প্ররতষ্ঠায রবযয গাবছয চাযা দযাণিঃ প্রফর দঢউবয়য 

আঘাত দথবক াওয এরাকায ফতফারড় ও ম্পদ 

যযায জন্য াকালুরক াওবয ১০টি াফভারজতফর ফাঁধ 

রনভ তাণ ও ফাঁধ ফযাফয বুজবফষ্টনী প্ররতষ্ঠায রবযয 

গাবছয চাযা দযাণ কযা বয়বছ। 

ফাাংরাবদ জারতাংঘ জীফবফরচত্র্য নবদয আওতায় গৃীত 

কাে তাবনা দপ্রাবোকর অন ফাবয়াবপটি (জীফরনযাত্তা 

চুরক্ত)-এয অাংীদায। চুরক্তয ফাধ্যফাধকতা রযপূযবণয 

রবযয জাতীয় জীফরনযাত্তা কভ তকাঠাবভা (National 

Biosafety Framework) ফাস্তফায়বন উন্নয়ন কাম তক্রভ 

গৃীত বয়বছ। ইবতাভবধ্য ফাাংরাবদ জীফরনযাত্তা 

রফরধভারা ২০১২ জারয কযা বয়বছ। 

 

ফবনয জীফ-বফরচত্র্য ও প্রাকৃরতক রযবফ াংযযবণয অাং 

রাবফ ঢাকায অদূবয ‘ফঙ্গফন্ধু াপাযী াকত, গাজীপুয’ 

এফাং কক্সফাজায  এ ‘ফঙ্গফন্ধু াপাযী াকত, কক্সফাজায’ 

নাবভ দুইটি ফণ্যপ্রাণী াপাযী াকত এফাং চট্টগ্রাবভয 

যাঙ্গুরনয়ায় ‘দখ যাবর এরবয়াযী ইবকা-াকত’ ছাড়াও ১৭টি 

জাতীয় উযান, ২০ টি ফন্যপ্রাণী অবয়াযণ্য প্ররতরষ্ঠত বয়বছ। 

তা ছাড়া কুন াংযযবণয জন্য দুইটি কুন রনযাদ 

এরাকা দঘালনা কযা বয়বছ। জীফবফরচত্র্য াংযযবণয রবযয 

াংযরযত প্রাকৃরতক ফনাঞ্চবরয গাছ আযণ ফন্ধ যাখা 

ছাড়াও সৃরজত ফনায়বনয পুযাতন গাছ আযণ ফন্ধ যাখা 

বয়বছ। যকারয খা জরভয প্রাকৃরতক গাছ আযণ রনয়ন্ত্রণ 

কযা বে। ফন্যপ্রানী রনধন ও াচায এফাং ক্রয় ও রফক্রয় 

দযাবধ পুরর,কাষ্টভ, দকাস্টগাি ত ও ফনরফবাগ ভিবয় 

গঠিত ফন্যপ্রারণ ক্রাইভ কবরার ইউরনে কাম তকযী ভূরভকা 

ারন কযবছ। ফাাংরাবদবয ফন্যপ্রাণী (াংযযণ ও 

রনযাত্তা) আইন ২০১২ এয ধাযা ২০(১) এয যভতাফবর 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায কর্ততক দরযণ ফবঙ্গাাগবয 

অফরস্থত দায়াচ অফ দনা গ্রাউে এরাকায় ১,৭৩৮.০০ 

ফগ তরকবরারভোয  এয দভরযন প্রবেকবটি এরযয়া রববফ 

দঘালণা কযা বয়বছ। 

সুন্দযফবন জীফবফরচত্র্য ও প্রাকৃরতক রযবফ দীঘ তবভয়াবদ 

দেকই যাখায ভাধ্যবভ সুন্দযফবনয ম তেন আকল তণ যভতা 

মাবত আফভান কার যযা কযা মায় দই রবযয মবথে 

ভ্রভবণয উয রনয়ন্ত্রণ আবযা কযা আফেক। সুন্দযফবন 

ম তেকবদয াংখ্যা দকানবাবফই দমন ফন যভতাবক 

অরতক্রভ কযবত না াবয তায জন্য সুন্দযফন ভ্রভণ 

নীরতভারা প্রণয়ন কযা বয়বছ। ফাাংরাবদব ফ তপ্রথভ 

কযাবভযা  িারাং দ্ধরতবত সুন্দযফবনয োইগায এরস্টবভে 

কযা বয়বছ। কুরভয এফাং ারতয এরস্টবভেও কযা বয়বছ। 

কুরভয ও ারত াংযযবণয রযকেনা গ্রণ কযা বয়বছ। 

অফরষ্ট প্রাকৃরতক ফনবক আগাভী প্রজবন্য জন্য যযা কযা 

এফাং রফযভান জীফ-বফরচত্র্য াংযযবণয জন্য ২১টি 

াংযরযত ফনাঞ্চর এরাকায়ফন ব্যফস্থানা প্ররক্রয়ায় স্থানীয় 

জনগণবক ম্পৃক্ত কযায ভাধ্যবভ ফন াংযযণ প্ররক্রয়া 

অরধক কাম তকয কযা বয়বছ। এ প্ররক্রয়ায অাং রাবফ -

ব্যফস্থানা দ্ধরতয কাম তক্রভ দজাযদায কযা বয়বছ এফাং 

াভারজক ফনায়বনয অরধবযত্র্ ম্প্রারযত কযা বয়বছ। 

যরযত এরাকামূবয প্রবফ রপ বত অরজতত আবয়য ৫০ 

তাাং স্থানীয় জনবগাষ্ঠীয জীফন ভান উন্নয়ন ও ল্যােবস্ক 

উন্নয়বন ফযাে কযা বে। 

ওবজানস্তয াংযযণ  

ফাাংরাবদ ১৯৯০ াবরয ২ আগস্ট ভররর প্রবোকর স্বাযয 

কবয এফাং প্রবোকবরয রেন, দকাবনববগন, ভররর ও 

দফইরজাং াংবাধনীমূ মথাক্রবভ ১৯৯৪, ২০০০, ২০০১ ও 

২০১০ াবর অনুবভাদন কবয।  প্রবোকবরয ততানুমায়ী 

ওবজান যয়কাযী রএপর-এয ম তায়ক্ররভক রনয়ন্ত্রণ ১৯৯৯ 

াবরয ১রা জুরাই দথবক শুরু বয়বছ এফাং ২০১০ াবর তা 

শূবন্যয দকাোয় নারভবয় আনা বয়বছ।ফততভান প্রবোকর 

অনুমারয় এইচরএপর দপইজ আউবেয রবযয কাম তক্রভ শুরু 

কযা বয়বছ। ১৯৯৬ াবর ‘ওবজান দর’ গঠন কযা বয়বছ 

এফাং ভররর প্রবোকর ভারিবরোবযর পাবেয আরথ তক 

ায়তায় রফরবন্ন প্রকে ফাস্তফারয়ত বে। যকায 

ইবতাভবধ্য দফ কবয়কটি ওবজানস্তয যয়কাযী দ্রবব্যয 

ব্যফায ফন্ধ কযবত যভ বয়বছ। 

রফগত ফছযগুবরাবত ওবজানস্তয যযায় গৃীত কাম তক্রভমূিঃ 

 ওরিএ এয আভদারন ও ব্যফায এয 

ম তায়ক্ররভক হ্রাবয জন্য ‘ওবজানস্তয যয়কাযী 
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দ্রব্য (রনয়ন্ত্রণ) রফরধভারা ২০০৪’ জারয কযা 

বয়বছ মা দবন্ফম্বয, ২০১৫ ভবয় াংবারধত 

বয়বছ;  

 ওজন স্তয যযায় ফততভাবন রযবফ অরধদপ্তবয 

‘রযরনউয়ার অফ ইনরষ্টটিউনার দরনবদরনাং পয 

রদ দপজ আউে অফ ওবজান রিবস্দটিাং 

াফবস্টবন্প (বপজ-৭)’ প্রকবেয ভাধ্যবভ 

ফাাংরাবদব ভররর প্রবোকর ফাস্তফায়বনয রবযয 

রযবফ অরধদপ্তবয গঠিত ওবজান দবরয 

কভ তকাে অব্যাত যাখায জন্য এফাং কারর 

দপ্রাগ্রাভ-এ ফরণ তত ওবজান যয়কাযী দ্রব্যাভগ্রীয 

আভদানী ও ব্যফায ম তায়ক্ররভক হ্রা কযায 

রবযয প্রবয়াজনীয় কভ তকাবেয ভিয় াধবনয 

রবযয কাজ কযা বে। 

 ‘ইভরপ্লবভনবেন অফ এইচরএপর দপজ-আউে 

ম্যাবনজবভে প্লান ইউএনইর- কবম্পান্যান্ট 

(বস্টজ-১)’ প্রকবেয ভাধ্যবভ ভররর প্রবোকর 

ফাস্তফায়বনয রবযয রযরিজাবযন দটবয কভ তযত 

দেকরনরয়ানবদয প্ররযণ প্রদান; ারব তরাং 

দটবয কভ তযত দেকরনরয়ানবদয জন্য Code of 

Practice প্রণয়ন ও রফতযণ; ওরিএ এয 

আভদারন-যপতারন রনয়ন্ত্রণ ও দচাযাচারান দযাবধয 

জন্য কাস্টভ ও াংরিষ্ট আইন ফাস্তফায়নকাযী 

াংস্থায কভ তকততাবদয প্ররযণ প্রদান ও 

প্রবয়াজনীয় Identifier যফযা এফাং  

ওবজানস্তয যয়বযাবধয রবযয আভদারনকাযক, 

ব্যফাযকাযী ও জনগবণয ভবধ্য প্রচায কাম তক্রভ 

রযচারনা কযা বে। 

রযবফফান্ধফ ব্যাাংরকাং 

রযবফফান্ধফ ব্যাাংরকাং মূরত ব্যাাংরকাং ও আরথ তক প্ররতষ্ঠান 

খাবতয নীরত রনধ তাযণী উবযাগ, ব্যাাংক ও আরথ তক প্ররতষ্ঠান 

গুবরায রযবফফান্ধফ ব্যাাংরকাং কাম তক্রবভয তদাযকী, রফরবন্ন 

ধযবনয রযবফফান্ধফ ণ্য/খাবতয জন্য ফাাংরাবদ 

ব্যাাংবকয পুণিঃঅথ তায়ন সুরফধা এফাং ফাাংরাবদ ব্যাাংবকয 

রনজস্ব রযবফ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত কাম তাফরী। ফাাংরাবদ 

ব্যাাংক জানুয়ারয ২০১১ এ কর ব্যাাংক ও আরথ তক 

প্ররতষ্ঠাবনয জন্য রযবফ ঝুঁরক ব্যফস্থানায গাইিরাইন্প 

জারয কবয মা ফাাংরাবদ ব্যাাংবকয রযবফফান্ধফ ব্যাাংরকাং 

াংক্রান্ত প্রথভ নীরত রনবদ তনা। ২০১৬-১৭ অথ তফছবয 

(রিবম্বয ২০১৬ ম তন্ত) ব্যাাংক ও আরথ তক প্ররতষ্ঠানগুবরা 

ফ তবভাে ২৫৩.১৫ রফররয়ন োকা রযবফফান্ধফ অথ তায়ন 

কবযবছ, তায ভবধ্য প্রতযয রযবফফান্ধফ অথ তায়বনয 

রযভাণ ১৭.৮৮ রফররয়ন োকা। উরেরখত ভবয়  ব্যাাংক ও 

আরথ তক প্ররতষ্ঠান গুবরা ৩৮,১২৭টি দযটিাংকৃত প্রকবেয ভবধ্য 

৩৩,০৪৫টি প্রকবে দভাে ১,০৬৬.০৯ রফররয়ন োকা অথ তায়ন 

কবযবছ।  

২০১৬-১৭ অথ ত ফছবয দেকই ব্যাাংরকাং এয ভাধ্যবভ আরথ তক 

খাবতয রস্থরতীরতা রনরিত কযায রবযয ব্যাাংক ও আরথ তক 

প্ররতষ্ঠানগুবরায রযবফফান্ধফ ব্যাাংরকাং ও রএআয 

কাম তক্রভ ভরিতবাবফ এফাং অরধকতয পরপ্রদ ও দযতায 

াবথ রযচারনায রবযয াবেইবনফর পাইন্যান্প ইউরনে 

নাবভ একটি ভরিত ইউরনে গঠন, কভ তরযরধ ও াভরগ্রক 

াাংগঠরনক কাঠাবভা সুরনরদ তষ্টকযবণয রবযয রনবদ তনা জারয 

কযা য়;ব্যাাংক ও আরথ তক প্ররতষ্ঠান গুবরায অথ তায়বনয ভয় 

প্রবমাজয দযবত্র্ ম্ভাব্য ঋণগ্রীতা কর্ততক ফাধ্যতামূরকবাবফ 

ইটির স্থান ও চালু যাখায রফলয়টি আফরেকবাবফ 

রনরিতকযবণয জন্য রনবদ তনা জারয কযা য়। দৌয রক্ত, 

ফাবয়া-গ্যা প্লান্ট, এপলুবয়ন্ট রিেবভন্ট প্লান্ট এয ভবতা 

রযবফফান্ধফ ণ্য/খাবতয অথ তায়বনয থ সুগভ কযায 

রবযয ফাাংরাবদ ব্যাাংক রনজস্ব তরফর বত ২০০৯ াবর 

রযবফফান্ধফ ণ্য/খাবতয জন্য ২ রফররয়ন োকায একটি 

আফততনীর পুনিঃঅথ তায়ন স্কীভ বতরয কবয। 

‘নফায়নবমাগ্য জ্বারারন ও রযবফফান্ধফ অথ তায়নবমাগ্য খাবত 

পুনিঃঅথ তায়ন রস্কভ’ এয আওতায় ২০১৬-২০১৭ অথ ত ফছবয 

ব্যাাংক এফাং আরথ তক প্ররতষ্ঠানমূবয অথ তায়বনয রফযীবত 

দভাে ৭টি রগ্রন দপ্রািাট/বণ্য - দারায দাভ রবস্টভ, 

ফাবয়াগ্যা, দকন্দ্রীয় ফজতয রযবাধন প্লান্ট (CETP), 

Hybrid Hoffman Kiln (HHK) প্রমৄরক্ত ম্পন্ন ইে 

প্রস্তুত, স্লারয বত বজফায প্রস্হত্তত, কাযখানায কভ তরযবফ 

ও রনযাত্তা রনরিতকযণ এফাং দেঁবচা কবম্পাস্ট ায 

উৎাদবন পুনিঃঅথ তায়ন সুরফধা প্রদান কযা বয়বছ।  

ফন াংযযণ 

ফন াংযযণ ও দেকই ব্যফস্থানা ফন অরধদপ্তবযয ভাধ্যবভ 

রযচাররত বয় থাবক। ফততভাবন ফাাংরাবদব দভাে ফনভূরভয 

আয়তন ১.৬০ রভররয়ন দটয। এয ভবধ্য প্রাকৃরতকবাবফ 

সৃষ্ট ১.৪০ রভররয়ন দটয এফাং অফরষ্ট প্রায় ০.২০ রভররয়ন 

দটয উকূরীয় অঞ্চবর কৃরত্র্ভবাবফ সৃষ্ট। এছাড়াও দদবয 

ফ তত্র্ প্রায় ০.৭৭ রভররয়ন দটয ফতফারড় এফাং প্রারন্তক 

রতত ভূরভ বৃযাোদবন আবৃত। স্থানীয় জনবগাষ্ঠীয 

বমারগতায় অাংীদারযত্ব রবরত্তক ফন ব্যফস্থানা প্ররক্রয়া 

প্রফততবনয ভাধ্যবভ ফততভাবন ফন ব্যফস্থানায প্রভূত উন্নয়ন 

ঘবেবছ। দদব বৃযাোরদত এরাকায রযভাণ বৃরদ্ধ দবয়বছ। 
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ফন ভারযকেনা ও স্রাব্দ উন্নয়ন রযযভাত্র্া অনুমায়ী  

২০৩৫ াবরয ভবধ্য দদবয ২০ তাাং ভূরভ ফনােদবনয 

আওতায় আনয়বনয রযযভাত্র্া রনধ তাযণ কযা বয়বছ। াযরণ 

১৫.৩ এ াকত দদমূবয ফনভূরভয রযভাবণয তুরনামূরক 

রচত্র্ দদয়া বরািঃ 

াযরণ ১৫.২  াকত দদমূবয ফনভূরভয রযভাবণয 

তুরনামূরক রচত্র্/রযাংখ্যান  

ক্রিঃ

নাং 
দদবয নাভ 

দভাে ভূরভয 

রযভাণ 

(ফগ ত রকিঃরভিঃ) 

দভাে 

ফনভূরভয 

রযভাণ 

(ফগ ত রকিঃরভিঃ) 

ফনভূরভ 

কবাবযজ 

(%) 

১. আপগারনস্তান ৬,৫২,৮৬০ ১৩,৫০০ ২.০১ 

২. ফাাংরাবদ ১,৩০,১৭০ ১৪,২৯০ ১১.০০ 

৩. র্ভোন ৩৮,১১৭ ২৭,৫৫০ ৭১.৮০ 

৪. বাযত ২৯,৭৩,১৯০ ৭,০৬,৮২০ ২৩.৭০ 

৫. ারকস্তান ৭,৭০,৮৮০ ১৪,৭২০ ২.০০ 

৬. ভারদ্বী ৩০০ ১০ ৩.৩০ 

৭. দনার ১,৪৩,৩৫০ ৩৬,৩৬০ ২৫.৪০ 

৮. শ্রীরাংকা ৬২,৭১০, ২০,৭০০ ৩৩.২০ 

উৎিঃ http://data.worldbank.org/indicator,২০১৫ 

 

দদবয ফনজ ম্পবদয ঘােরত পূযণ, কাঠরবরত্তক রে 

কাযখানায কাঁচাভার যফযা রনরিতকযণ, জীফবফরচত্র্য, 

রযবফ ও ফন্যপ্রারণ াংযযণ ও উন্নয়ন এফাং জনগবণয 

রচত্তরফবনাদবনয ব্যফস্থা দজাযদায তথা ারফ তক উন্নয়বনয 

রবযয ফন অরধদপ্তয ইবতাভবধ্যই রফরবন্ন উন্নয়ন প্রকে  ও 

কভ তসূরচ ফাস্তফায়ন, প্ররযণ প্রদান ও কৃরল উৎাদবনয 

অনুকূর রযবফ সৃরষ্টয উবযাগ গ্রণ কবযবছ।  

২০১৬-১৭ অথ তফছবয ১২টি চররত উন্নয়ন প্রকে (৯টি 

রফরনবয়াগ প্রকে ও ৩টি কারযগরয প্রকে) ফন অরধদপ্তবযয 

আওতায় ফাস্তফায়নাধীন আবছ মায অনুকূবর এরির ফযাে 

২৫৯.২০ দকাটি োকা। এছাড়া ফযােরফীনবাবফ ১২ টি 

প্রকে এরিরবত অন্তর্ভ তক্ত আবছ। অনুবভারদত প্রকেমূবয 

অনুকূবর জুরাই, ২০১৬ বত দপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম তন্ত ব্যয় 

বয়বছ ১৫১.৯৮ দকাটি োকা মা দভাে ফযাবেয ৫৯ তাাং।  

াভারজক ফনায়ন ও দারযদ্রয রফবভাচন াংক্রান্ত কাম তক্রভ 

াভারজক ফনায়ন কাম তক্রভ একটি উবেখবমাগ্য কাম তক্রভ মা 

গ্রাভীণ জনবদয আথ ত-াভারজক উন্নয়ন ও দারযদ্রয 

রফবভাচবন গুরুত্বপূণ ত অফদান যাখবছ। দই াবথ াভারজক 

ফনায়ন রযবফবয বাযাম্য যযা,জরফায়ু রযফততবনয 

অরবঘাত প্রভন ও অরববমাজবন এফাং জীফবফরচত্র্য 

াংযযবণ গুরুত্বপূন ত ভূরভকা যাখবছ। ২০১৫-১৬ অথ তফছবয ফন 

অরধদপ্তবযয রফরবন্ন রফরনবয়াগ প্রকবেয এফাং কভ তসূরচয 

আওতায় ৭,৬৯৪ দটয ব্লক ফাগান, ৮৬৯রক.রভ. রর 

ফাগান এফাং ৩৩.২২ রয চাযা  উবত্তারন কযা বয়বছ।  

াভারজক ফনায়ন রফরধভারা (২০০৪) াংবাধন কবয 

উকাযববাগীবদয রবযাাং বৃরদ্ধ কযা বয়বছ এফাং যকারয 

ফবন উকাযববাগীবদয রফরনবয়াবগয সুবমাগ প্রদান কযা 

বয়বছ। অাংীদারযবত্বয রবরত্তবত সৃরজত াভারজক ফনায়ন 

বত প্রাপ্ত রবযাাং অাংীদাযবদয ভবধ্য রফতযণ অব্যাত 

আবছ। উবেখ্য, াভারজক ফনায়ন কভ তসূরচয াবথ ৫ রয 

এয দফর উকাযববাগীবক ম্পৃক্ত কযা বয়বছ । এ 

কাম তক্রভটি যকাবযয াভারজক রনযাত্তা দফষ্টরন কভ তসূরচবত 

গুরুত্বপূণ ত ভূরভকা যাখবছ। ভররাবদযবক স্বাফরম্বী ও স্বরনব তয 

বত ায়ক ভূরভকা ারবনয ভাধ্যবভ দদবয অথ তবনরতক 

উন্নয়বন ও নাযীয যভতায়বন াভারজক ফনায়ন কভ তসূরচ 

ব্যাক অফদান যাখবছ। 

ফাাংরাবদ ন্যানার াযবফরযয়াভ 

ফাাংরাবদ ন্যানার াযবফরযয়াভ দদবয উরিদ ম্পবদয 

উয ট্যাবক্সানরভক গবফলণায় রনবয়ারজত একটি জাতীয় 

প্ররতষ্ঠান। এই প্ররতষ্ঠাবনয অন্যতভ উবেে র রপল্ড 

াবব তয ভাধ্যবভ কৃরলজ, ফনজ, দবলজ, যরয়ষ্ণু ও রফলুপ্তপ্রায় 

উরিদ কর প্রকায বৃযরতা প্রজারতয নমুনা াংগ্র, 

নাক্তকযণ, াংযযণ  ও াংগৃীত উরিদ ম্পবদয 

িাোবফজ প্রস্তুত কযা। াযবফরযয়াভ কর্ততক দদবয উরিদ 

ম্পবদয তথ্য ম্বররত পুরস্তকা "বলাযা অফ ফাাংরাবদ" 

ররযজ প্রকা কযা বয় থাবক। দদবয দবলজ ম্পদ, 

উরিদরফযায চচ তা এফাং অথ তবনরতক রদক রদবয় উবেখবমাগ্য 

বৃযম্পবদয গবফলণা ও উন্নয়ন, রযবফ াংযযণ এফাং 

দদবয জীফবফরচত্র্য াংযযবণ াযবফরযয়াভ গুরুত্বপূণ ত ভূরভকা 

ারন কবয থাবক। ঠিক ও সুষ্ঠু রযচম তায ভাধ্যবভ একর 

উরিদ নমুনা জাতীয় ম্পদ রববফ মৄগ মৄগ ধবয 

াযবফরযয়াবভ াংযযণ কযা বয় থাবক। 

ফাাংরাবদ ন্যানার াযবফরযয়াভ ২০১৬-১৭ অথ তফছবয 

দপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম তন্ত ভবয় উরিদ ভীযা কাম তক্রভ 

(Botanical Survey Activities), উরিদ নাক্তকযণ 
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(Plant Identification), উরিদ নমুনা াংযযণ (Plant 

Specimen Preservation), নাক্তকযণকৃত উরিবদয 

িাোবফজ বতরযকযণ, Flora of Bangladesh প্রকানা 

কাম তক্রভ, উরিদ প্রজারতবক ফাাংরাবদবয জন্য নতুনবাবফ 

নরথর্ভক্তকযণ (New Record) ইতযারদ কাম তাফরী  

ফাস্তফায়ন কযবছ। এছাড়া, ২০১৫-১৬ অথ তফছবয “দযি িাো 

বুক অফ বাকুরায প্লান্ট অফ ফাাংরাবদ, বররউভ-৩” 

প্রণয়বনয কাজ চরভান যবয়বছ। ‘াবব ত অফ বাস্কুরায দলাযা 

অফ রচোগাাং এে য রচোগাাং রর িাটস্’’ ীল তক একটি 

উন্নয়ন প্রকে চরভান আবছ। 

প্রাকৃরতক দুবম তাগ ব্যফস্থানা 

পৃরথফীয দুবম তাগ প্রফণ দদ মূবয ভবধ্য ফাাংরাবদ 

অন্যতভ। এ দদবয দুবম তাগ মূবয ভবধ্য উবেখবমাগ্য 

বরা- ১৯৭০, ১৯৯১ এয ঘূরণ তঝড়, ২০০৭ এয প্ররয়াংকাযী 

ঘূরণ তঝড় রিয, ২০০৯ এয ঘূরণ তঝড় আইরা, ২০১৩ এয 

ভাবন এফাং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ াবরয 

বয়াফ ফন্যা । দদবয জনগবণয দুবম তাবগয ঝুঁরক হ্রা এফাং 

দুবম তাগ উত্তয পুনফ তান কাম তক্রভ ফাস্তফায়বন দুবম তাগ 

ব্যফস্থানা ও ত্র্াণ ভন্ত্রণারয় গুরুত্বপূণ ত অফদান দযবখ আবছ। 

দুবম তাগ ব্যফস্থানায় যকাবযয অন্যতভ ‘রবন’ বে 

দুবম তাগ ব্যফস্হানায ারফ তক যভতা রক্তারী কযবণয 

ভাধ্যবভ জনগণ রফবল কবয দরযদ্র ও দুদ তাগ্রস্ত জনবগাষ্ঠীয 

ঝুঁরক হ্রা এফাং ফড় ভাত্র্ায দুবম তাগ দভাকাবফরায় যভ 

একটি জরুরয াড়া প্রদান দ্ধরত প্ররতষ্ঠা কযায াাার 

একটি দুবম তাগ নীর দদ গবড় দতারা। 

দুবম তাগ ব্যফস্হানায় গৃীত দবয/ব্যফস্হা 

(ক) প্রস্তুরতমূরক দবয/ব্যফস্হা 

 প্রাকৃরতক ও ভনুষ্য সৃষ্ট দুবম তাবগয ঝুঁরক 

দভাকাবফরায় ত্র্াণ ও পুনফ তান রনব তয দ্ধরতয 

রযফবতত একটি মৄবগাবমাগী ও ভরিত ারফ তক 

দুবম তাগ ব্যফস্হানায আওতায় ঝুঁরক হ্রা ও 

প্রস্তুরতমূরক কাম তক্রভ গ্রবণয ভাধ্যবভ দেকই 

উন্নয়ন রনরিত কযা। 

 আইরটি রনব তয ভাইবক্রাবজাবনন ম্যা 

ভূরভকবম্পয ঝুঁরকমুক্ত নগযায়বনয কাবজ ব্যফায 

কযা বয় থাবক। র্ভরভকম্পজরনত রফদান্নতা 

এফাং ঝুঁরক রফবফচনা কবয দদবয ফড় রতনটি 

য মথািঃ ঢাকা, চিগ্রাভ ও রবরে এয 

ভাইবক্রাবজাবননম্যা  বতরয কযা বয়বছ। 

দদবয ঝুঁরকপূণ ত আবযা ৬টি য মথািঃ 

ভয়ভনরাং, োাংগাইর, ফগুড়া, রদনাজপুয, 

যাজাী এফাং যাংপুবযয ভাইবক্রাবজাবনন ম্যা 

বতরযকযা বয়বছ। ঢাকা, চট্টগ্রাভ ও রবরবেয 

কর রফরল্ডাং এয ওয জরয কবয একটি 

িাোবফজ বতরয কযা বয়বছ। 

 

(খ)  আইন,নীরত,রফরধ ও চুরক্ত াংক্রান্ত দবয/ব্যফস্হা 

 দুবম তাবগয কাম তকয ব্যফস্হানা রনরিত এফাং 

দুবম তাবগয ঝুঁরক প্রভবনয রবযয এয ব্যফস্হানায 

প্রারতষ্ঠারনক স্বীকৃরত, জাতীয় ও স্হানীয় 

রযকেনা প্রণয়ণ ও ফাস্তফায়ন, দুবম তাগ ঝুঁরকবত 

থাকা জনবগাষ্ঠীয জীফন,  ম্পদ ও দভৌররক 

অরধকায যযায চারদা পূযণকবে মথামথ আইরন 

কাঠাবভা দদয়ায জন্য দুবম তাগ ব্যফস্হানা আইন 

২০১২ প্রণয়ন কযা বয়বছ; 

 দুবম তাগ ব্যফস্হানায াবথ াংরিষ্ট কর 

ভন্ত্রণারয়, রফবাগ, াংস্হা ও ব্যরক্তফগ ত কর্ততক 

দারয়ত্ব ও কততব্য ঠিকবাবফ প্ররতারন এফাং 

রনজস্ব কভ তরযকেনা বতরযয উবেবে ১৯৯৭ 

াবর দুবম তাগ রফলয়ক স্হায়ী আবদাফরী প্রণীত 

য়। উক্ত স্থায়ী আবদাফরীবত দুবম তাগ ঝুঁরক 

ব্যফস্থানায় ভূরভকম্প, সুনারভ ও অরিকাবেয 

ভত আদগুবরা অন্তভূ তক্ত কবয ২০১০ াবর 

স্টযারোং অি তা অন রিজাস্টা ত (এওরি) 

াংবাধন কযা য়। ম্প্ররত ফজ্রাত-দক 

অন্তর্ভক্তত কবয এওরি’য াংবাধন কযা বে; 

 উকূরীয় এরাকায় রফরবন্ন ভবয় রফরবন্ন 

রফবাগ/াংস্থা/কর্ততয কর্ততক রনরভ তত ঘূরণ তঝড় 

আশ্রয়বকন্দ্রগুবরা ব্যফায উবমাগী যাখা, 

যযণাবফযণ ও ব্যফস্হানায উন্নয়বনয জন্য 

ঘূরণ তঝড় আশ্রয়বকন্দ্র রনভ তাণ, যযণাবফযণ ও 

ব্যফস্হানা নীরতভারা-২০১১ অনুবভাদন কযা 

য়; 

 জাতীয় দুবম তাগ ব্যফস্থানা নীরতভারা-২০১৫ 

প্রকা কযা বয়বছ; 

 ফাাংরাবদ Asian Disaster Reduction 

Centre (ADRC), Regional Integrated 

Multi-Hazard Early Warning System 

(RIMES), Asian Ministerial 

Conference on Disaster Reduction 

(AMCDR) এফাং INSARAG 
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(International Search and Rescue 

Advisory Group) এয দস্যর্ভক্ত বয়বছ। 

(গ) রযকেনা প্রণয়ন াংরিষ্ট দবয/ব্যফস্হা 

 জাাবনয দনদাইনগযীবত ২০১৫ াবরয ভাচ ত 

ভাব অনুরষ্ঠত দুবম তাগ ঝুঁরক হ্রা াংক্রান্ত 

রফিবম্মরবন ১৮৭টি দদবয উরস্থরতবত  

“দনদাই দিভ ওয়াকত পয রিজাষ্টায 

রযক্সরযিাকন” গৃীত য়। উক্ত দিভ ওয়াকত 

অনুমায়ী ফাাংরাবদবয জন্য এযাকন প্লান বতরযয 

কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ। 

 দুবম তাগ ব্যফস্থানা ও ত্র্াণ ভন্ত্রণারয় SAARC 

দস্য যাষ্ট্রগুবরায দুবম তাগ ব্যফস্থানা নীরত ও 

রযকেনা ভরিতকযবণয ভাধ্যবভ াকত প্লান অফ 

এযাকন পয রিজাস্টায ম্যাবনজবভন্ট (SAARC 

Plan of Action for Disaster 

Management) বতরযবত ায়তা কযবছ; 

 ২০১০ দথবক ২০১৫ াবরয জন্য প্রণীত জাতীয় 

দুবম তাগ ব্যফস্থানা রযকেনায ভধ্যফতী 

মূল্যায়বনয কাজ দল বয়বছ। এয উয রবরত্ত 

কবয যফতী জাতীয় দুবম তাগ ব্যফস্থানা 

রযকেনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন কযা বে। 

 ভূরভকম্প দুবম তাগ যফতী অফস্থা দথবক দ্রুত 

উত্তযবণয জন্য জাতীয় করন্টনবজন্পী প্লান বতরয 

কযা বয়বছ। দ্রুত াড়া প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠান 

পায়ায ারব ত ও ররবর রিবপন্প অরধদপ্তয, 

আভ তি দপাব ত রিরবন, দুবম তাগ ব্যফস্থানা 

অরধদপ্তয, ঘূরণ তঝড় প্রস্তুরত কভ তসূরচ (ররর), 

ঢাকা, চট্টগ্রাভ ও রবরে রটি কব তাবযন এফাং 

রফরবন্ন স্বাস্থয দফা প্ররতষ্ঠান, রফদুযৎ, রততা, 

টিএেটি, ওয়াা এয করন্টনবজন্পী প্লান প্রণয়ন 

কযা বয়বছ। 

 দদবয দরযণ উকূরীয় অঞ্চবরয জবরাচ্ছ্বা 

জরনত ফন্যায স্হানরবরত্তক গবীযতায তথ্য রনব তয 

ইনআনবিন ম্যা/রযস্ক ম্যা পয স্টভ তাজত বতরয 

কযা বয়বছ। আশ্রয়বকন্দ্র রনভ তাবণ ঝুঁরক ভানরচত্র্ 

বত এ কর এরাকায ঘয-ফারড়য রবো কতটুকু 

উঁচু কযবত বফ এফাং যাস্তা ফা অন্যান্য 

অফকাঠাবভা কতটুকু উঁচু কযবত বফ তায ধাযণা 

াওয়া মাবফ। 

 কাম তকয দুবম তাগ দভাকাবফরায রবযয ফাাংরাবদব 

Incident Management System াংক্রান্ত 

গাইিরাইন প্রণয়বনয কাজ চরবছ। এছাড়া 

Debris Management গাইিরাইন প্রয়বনয 

কাজ প্ররক্রয়াধীন আবছ। এছাড়া ভূরভকম্প যফতী 

ধ্বাংাফবল অাযবণয জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাভ ও 

রবরে রটিয জন্য পৃথক Debris 

Management Plan, Debris Management 

Guidelines ও Dead Body Management 

Plan এয খড়া প্রস্তুত কযা বয়বছ। 

(ঘ)  বচতনতা ও রযামূরক দবয/ব্যফস্হা 

 ছাত্র্ছাত্র্ীবদয দুবম তাগ রফলয়ক বচতনতা বৃরদ্ধয 

জন্য ৩য় দশ্ররণ বত দ্বাদবশ্ররণ ম তন্ত াঠ্যপুস্তবক 

দুবম তাগ ব্যফস্থানা অধ্যায় াংমৄক্ত কযা বয়বছ; 

 দুবম তাগ ব্যফস্থনা ও জরফায়ু রযফততন াংক্রান্ত 

দয জনরক্ত বতরযয রবযয দভাে ৪১টি রযা ও 

প্ররযণ প্ররতষ্ঠাবনয প্ররযণ কারযকুরাবভ দুবম তাগ 

ব্যফস্থানা ও জরফায়ু রযফততন অন্তর্ভ তক্ত কযা 

বয়বছ। এযই ভবধ্য ঢাকা রফিরফযারয়, যাংপুয 

দফগভ দযাবকয়া রফিরফযারয়, টুয়াখারী রফজ্ঞান 

ও প্রমৄরক্ত রফিরফযারয় ও ফাাংরাবদ 

ইউরনবার তটি অফ প্রবপনারস্  দুবম তাগ ব্যফস্থানা 

ও জরফায়ু রযফততন রফলবয়য উয অন তা ও 

ভাষ্টা ত দকা ত চালু কযা বয়বছ। এ ম তন্ত ২৮টি 

রফিরফযারবয় দুবম তাগ রফলয়ক ভাস্টা ত/রিবপ্লাভা 

দকা ত চালু কযা বয়বছ। 

 যকারয ও দফযকারয (NGO) প্ররতষ্ঠান মূবয 

প্ররযণ কাম তক্রবভ ভতা ও ভিয় আনয়বনয 

রবযয Harmonized Training Module এফাং 

প্ররযক ও প্ররযণাথীবদয প্রররযণ রনবদ তরকা 

প্রস্তুত কযা বয়বছ। 

(ঙ)  প্ররযণ াংরিষ্ট দবয/ব্যফস্হা 

 দুবম তাগকারীন ায়তা প্রদাবনয দযবত্র্ মূর দারয়ত্ব 

ারনকাযী রফরবন্ন াংস্থা দমভন, ফাাংরাবদ 

পুরর, আনায ও রবরির, কাযাযযী, 

ফাাংরাবদ ন্যানার কযাবিে দকায (রফএনরর)-

এয দস্যবদযবক প্ররযণ প্রদান কযা বে। 

 পায়ায ারব ত ও ররবর রিবপন্প অরধদপ্তয এফাং 

রফরবন্ন এনরজও (বমভনিঃ নাযী কনবাটি তয়াভ, 

ওয়াল্ডত রবন ফাাংরাবদ, এযাকন এইি-য 
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বমারগতায় দদবয রফরবন্ন দজরায় দুবম তাগ ঝুঁরক 

হ্রাবয ওয প্ররযণ প্রদান কযা বয়বছ। 

 প্রকে ফাস্তফায়ন কভ তকততা (রআইও)-দদয জন্য 

১৪-১৬ জানুয়ারয ২০১৬ Solar 

Photoboltaic System and 

Application ীল তক প্রায়রগক প্ররযবণয 

আবয়াজন কযা য়। ঢাকা রফিরফযারবয়য রক্ত 

ইনরষ্টটিউে এই প্ররযণ রযচারনা কবয। 

 দজরা ত্র্াণ ও পুনফ তান কভ তকততাবদয  

(রিআযআযও)  বম্মরবন াযাবদ বত আগত 

কভ তকততাগণ প্ররযণ ও ভতরফরনভয় বায় 

অাংগ্রণ কবয  

 রিআযআযও এফাং উবজরা প্রকে ফাস্তফায়ন 

কভ তকততা  (রআইও) বভাে ৭৫ জন 

প্ররযণাথীবক দুই ভা ব্যাী বুরনয়ারদ প্ররযণ 

দদয়া বয়বছ। প্ররযণ কভ তসূরচটি ১ দপব্রুয়ারয,  

২০১৬ বত শুরু বয়বছ। এ প্ররযণ চরভান 

যবয়বছ।  

 ECRRP-D1 প্রকবেয আওতায় দদবয ৬৪টি 

দজরায় দজরা ও উবজরা ম তাবয়য দভাে ৩,২০০ 

কভ তচারযবক দুবম তাগ ব্যফস্থানা রফলবয় প্ররযণ 

প্রদান কযা বয়বছ। 

 ECRRP-D1 প্রকবেয আওতায় Damage 

and Need Assessment (DNA) Cellস্থান 

কযা বয়বছ এফাং দদবয ৬৪টি দজরায দজরা ত্র্াণ 

ও পুনফ তান কভ তকততা এফাং উবজরা প্রকে 

ফাস্তফায়ন কভ তকততাবদয SoS এফাং D-Form 

Online এ পূযণ কযায রনরভত্ত DNA Software 

এয উয প্ররযণ প্রদান কযা বয়বছ।  

 ECRRP-D1 প্রকবেয আওতায় Multi 

Hazard Risk and Vulnerability 

Assessement (MRVA) Cell স্থান কযা 

বয়বছ। দদব্যার ৮টি ফড় ধযবনয আবদয  

(ফন্যা, ঘূরণ তঝড় ও জবরাচ্ছ্বা, ভূরভকম্প, সুনারভ, 

ভূরভধ, খযা, প্রমৄরক্তগত ও স্বাস্থযগত) 

রফদান্নতা ও ঝুঁরক ম্যা প্রণয়ন কযা বয়বছ 

এফাং ওবয়ফাইবে আবরাি কযা বয়বছ ।  

(চ)  দুবম তাগ প্রভন,মন্ত্রারত াংগ্র ও অফকাঠাবভা 

উন্নয়ন াংরিষ্ট দবয/ব্যফস্হা 

 ভূহভকম্প অন্যান্য প্রাকৃহতক দুনম তানগ উদ্ধায 

কাম তিভ হযচারনায় মন্ত্রাহত িয়ঃ 

‘Procurement of Equipment for Search 

& Rescue Operation on Earthquake and 

Other Disasterss’ প্রকনল্পয ২য় ক্ষপনজ  

১৫৩.৫২  ক্ষকাটি টাকা ব্যবয় দযরকউ দবরবকর, 

রকআ, রযচাবজতফর াচ তরাইে, দপাবল্ডফর 

দষ্ট্রচায, ফরিব্যাগ, দপ/গ্যাভাস্ক, দযরকউ 

ইকুযইবভন্ট পয বরারন্টয়া ত ও াচ ত কযাবভযা 

ইতযারদ মন্ত্রাহত িনয়য কাজ প্রহিয়াধীন যনয়নে। 

এছাড়া ECRRP-D1 প্রকবেয আওতায় 

উকূরীয় ঘূরণ তঝড় প্রফণ এরাকায় জরুযী  াড়া 

প্রদাবনয জন্য ১২ টি রকআ বযান, রিয 

রফধ্বস্ত ১২টি দজরা ও ৩৫টি উবজরায় ব্যফাবযয 

জন্য দভগাবপান াইবযন যফযা কযা বয়বছ। 

এছাড়া ৬টি ওয়াোয এযামু্ববরন্প, ১২টি স্মর দভরযন 

দযরকউ দফাে এফাং ৪টি Rough Sea Aquatic 

Search & Rescue Boat ক্রয় কবয  উকূরীয় 

১২টি দজরা প্রান, দকাষ্ট গাি ত ও য যাফ-দক  দদয়া 

বয়বছ। ১৩টি স্যাবেরাইে দপান ক্রয় কযা বয়বছ, 

মা উকূরীয় ১৩টি দজরা প্রাবন স্তান্তয কযা 

বফ। 

  ঢাকা ও হনরট নয আযফান দযরজররবয়ন্ট 

প্রকবেয আওতায়  ভূরভকম্পজরনত প্রাকৃরতক 

দুবম তাগ দভাকাবফরায় যভতা অজতবনয রবযয 

১২০ দকাটি োকায প্রকে াবত দনয়া বয়বছ। এ 

প্রকবেয আওতায় প্রায় ৮১ দকাটি োকা 

জনাধাযবণয বচতনতা বৃরদ্ধ এফাং উদ্ধায ও 

অনুন্ধান কাবম তয বঙ্গ ম্পৃক্তবদয প্ররযণ 

কাম তক্রবভ ব্যয় কযা বফ। অফরষ্ট অথ ত দুবম তাগ 

ব্যফস্থানা প্ররযণ ও গবফলণা ইনরষ্টউে স্থান ও 

NDRCC রক্তারী কযণ খাবত ব্যয় কযা বফ। 

ইরতভবধ্য এ প্রকবেয আওতায় দুবম তাগ ব্যফস্থানা 

ও ত্র্াণ ভন্ত্রণারবয় স্থারত NDRCC রক্তারী 

কযবণয কাজ চরবছ এফাং NDMRTI- এয 

কাম তক্রভ শুরু বয় দগবছ। 

 ফাাংরানদনয উকৃরীয় খুরনা ও ফহযার 

হফবানগয ৬টি ক্ষজরায ১৯টি উনজরায় 

দুনম তাগকারীণ এফাং দুনম তাগ যফতী ভনয় রফনাক্ত 

াহনয হযফনতত হনযাদ রফনাক্ততামুক্ত খাফায 

াহন যফযানয রনক্ষ্য জাান যকানযয 

১৮৯০৫.৬০ রক্ষ্ টাকা অনুদানন ‘প্ররকউযবভন্ট 

অফ স্যারাইন ওয়াোয রিরেবভন্ট প্লযান্ট (২ েন 

ভাউবন্টি)’ প্রকল্পটি ফাস্তফাহয়ত নে। প্রকনল্পয 

আওতায় রফনাক্ত াহন হযনাধননয জন্য ৩০টি 

স্যারাইন ওয়াোয রিরেবভন্ট প্লযান্ট াংগৃীত 
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বয়বছ, মায প্ররতটি  ২ েন ধাযন যভতা ম্পন্ন 

িাবকয উবয স্থারত। 

 দছাে দছাে ব্রীজ/কারবাে ত রনভ তাণিঃ গ্রাভীণ যাস্তায় 

জরাফদ্ধতা দূয কযা এফাং ক্ষমাগানমাগ ব্যফস্থা 

উন্নয়ননয ভাধ্যনভ গ্রাভীণ জননগাহিয ম্পদ সৃহষ্টয 

উনেনে ২০১৫-২০১৬ অথ ত ফছবয ৬১টি দজরায 

৪৯০টি উবজরায় ৪,৮০৪টি (৪৭,৫৩০রভিঃ) 

ব্রীজ/কারবাে ত রনভ তাণ কযা বয়বছ। চরভান 

২০১৬-১৭ অথ ত ফছবয ৫,৬৪৬টি দতু/কারবাে ত 

রনভ তাবণয কাজ শুরু বয়বছ। জানুয়ারয, ২০১৬ 

বত শুরু বয় প্রকেটি জুন ২০১৯ ম তন্ত চরবফ 

এফাং ফ তবভাে ১২,৯৯৩টি দতু/কারবাে ত রনভ তাণ 

কযা বফ। পৃথক প্রকবেয ভাধ্যবভ রফগত াঁচ 

ফছবয াফ ততয এরাকায় ৫০৭টি দছাে দছাে (১২ 

রভোয ম তন্ত) ব্রীজ/কারবাে ত রনভ তাণ কযা বয়বছ। 

রিবম্বয ২০১৬ ফছবয ভাপ্ত এ প্রকবে ৩টি 

াফততয দজরায ২৫টি উবজরায় ১৯৬টি  

ব্রীজ/কারবাে ত রনভ তাবণয কাজ দল বয়বছ। 

 ‘উকূরীয় ও ঘূরণ তঝড় প্রফণ এরাকায় ফহুমুখী 

আশ্রয়বকন্দ্র রনভ তাণ (২য়ম তায়)’ প্রকবেয আওতায় 

উকূরীয় ও ঘূরণ তঝড় প্রফণ এরাকায় দুবম তাগকাবর 

দরযদ্র ও ায় ম্বরীন জনবগাষ্ঠীবক রনযাদ 

আশ্রয় প্রদান;  গফারদ শু এফাং গৃস্থরীয মূল্যফান 

ম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্য-াভগ্রী দুবম তাবগয যরতয 

াত দথবক যযা কযা এফাং দুবম তাগকারীন ভয় 

ব্যতীত অন্যান্য ভবয় আশ্রয়বকন্দ্র গুবরাবত রযা 

কাম তক্রভ ও অন্যান্য জনরতকযণ কাম তক্রভ 

রযচারনায রনরভত্ত ১৬টি দজরায ৮৬টি 

উবজরায় ফ তবভাে ২২০টি আশ্রয়বকন্দ্র ৫৩৩.১৬ 

দকাটি োকা ব্যবয় রনভ তাবণয উবযাগ গ্রণ কযা 

বয়বছ। প্রকেটি জুরাই,  ২০১৬ বত শুরু বয়বছ 

এফাং জুন ২০১৯ ম তন্ত চরবফ।  

 ফন্যা প্রফণ ও নদী বাঙ্গন এরাকায দরযদ্র ও ায় 

ম্বরীন জনবগাষ্ঠীবক রনযাদ আশ্রয় প্রদাবনয 

রনরভত্ত   ‘ফন্যা প্রফণ ও নদী বাঙ্গন এরাকায় ফন্যা 

আশ্রয়বকন্দ্র রনভ তাণ প্রকে (২য় ম তায়)’ আওতায় 

এয  ৪৩টি দজরায ১৫৪টি উবজরায় ফ তবভাে 

১৫৬টি আশ্রয়বকন্দ্র রনভ তাণ কযা বে। ইবতাভবধ্য 

৮৪টি ফন্যা আশ্রয়বকবন্দ্রয রনভ তাণ কাজ ম্পন্ন  

বয়বছ।  অফরষ্ট ৭২টি ফন্যা আশ্রয়বকবন্দ্রয কাজ 

গবড় ৭৫  তাাং ম্পন্ন বয়বছ। জুন,  ২০১৭ 

এয ভবধ্য এগুবরা ম্পন্ন বফ। 

 

দুবম তাগ পূফ তফতী তকীকযণ াংবকত এফাং জরুরয াড়া 

প্রদান কাম তক্রভমূ 

ফাাংরাবদ রফরবন্ন প্রাকৃরতক দুবম তাবগয ঝুঁরক প্রফণ দদ। 

এযভবধ্য ঘূরণ তঝড় ও ফন্যা অন্যতভ। আগাভ ততকফাততা 

দুবম তাবগয ঝুঁরক ফা যয়যরত হ্রাব অতযন্ত ায়ক। দুবম তাবগয 

আগাভ ফাততা প্রদাবন ক্রভািবয় অগ্রগরতয কাযবণ প্রাকৃরতক 

দুবম তাবগ অতীবতয দচবয় ফততভাবন জীফন ও ম্পবদয 

যয়যরত তুরনামূরক বাবফ অবনক হ্রা দবয়বছ। এ রবযয 

রনবম্নফরণ তত রতনটি দ্ধরতবত দুবম তাগ ফাততা দপ্রযবণয উবযাগ 

গ্রণ কযা বয়বছিঃ 

ক) দুবম তাবগয আগাভ ফাততা ওবয়ফাইে, ই-দভইর এয 

ভাধ্যবভ প্রচায কযা য়। এজন্য দুবম তাগ ব্যফস্থানা 

অরধদপ্তবযয ওবয়ফাইবেয াবথ ফাাংরাবদ আফাওয়া 

অরধদপ্তয এফাং ারন উন্নয়ন দফাবি তয ফন্যা পূফ তাবা ও 

তকীকযণ দকবন্দ্রয ওবয়ফাইবেয ররাংক স্থান কযা 

বয়বছ। 

(খ) ইন্টাবযকটিব ববয় দযন্প (IVR) আফাওয়া ও 

দুবম তাগ াংক্রান্ত তথ্য ও আগাভ তকত ফাততা দভাফাইর 

দপাবনয ভাধ্যবভ ফ ত াধাযবণয ভবধ্য দৌুঁবছ দদয়ায জন্য 

দদবয কর দভাফাইর অাবযেবযয ভাধ্যবভ Interactive  

Voice  Response (IVR) রবস্টভ চালু কযা বয়বছ। এ 

দ্ধরতবত দমবকান দভাফাইর দপান দথবক ১০৯৪১ দকাি 

িায়ার কবয তাযয ১ িায়ার কযবর মুদ্রগাভী দজবরবদয 

জন্য আফাওয়া ফাততা;  ২ িায়ার কযবর নদীফন্দয মূবয 

জন্য তকত ফাততা;  ৩ িায়ার কযবর বদনরন্দন আফাওয়া 

ফাততা;  ৪ িায়ার কযবর ঘূরণ তঝবড়য তকত াংবকত এফাং ৫ 

িায়ার কযবর নদ/নদীয ারন হ্রা ও বৃরদ্ধয অফস্থা 

ম্পরকতত তথ্য অফরত ওয়া মাবফ। 

(গ) দভাফাইর ক্ষুদ্র ফাততা ফা Short Message Service 

(SMS)  দভাফাইর ক্ষুদ্র ফাততা ভন্ত্রণারবয়য- (১) দুবম তাবগয 

কর কাবজ দারয়ত্বপ্রাপ্ত, (২) অবযন্তযীণ তকীকযণ ফাততা 

প্রচায কাবজ দারয়ত্বপ্রাপ্ত এফাং (৩) গণবচতনতা ও প্রচায 

ভাধ্যবভয াবথ জরড়ত কভ তকততাগবণয ভবধ্য ভিয় াধন 

কযবত ায়তা কবয। ইন্টাযবনবেয ভাধ্যবভ ওবয়ফাইে 

ব্যফায কবয দম দকান ক্ষুদ্র ফাততা দম দকান দভাফাইর 

ব্যফাযকাযীবক খুফ অে ভবয় াঠাবনা ম্ভফ। এ রবযয 

দুবম তাগ ব্যফস্থানা অরধদপ্তয বত দজরা/উবজরা দুবম তাগ 

ব্যফস্থানা করভটিয বারত ও দস্য- রচফবদয রনকে 
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প্রবয়াজনানুমায়ী দুবম তাগকারীন/যফতী ভবয় বচতনতা 

মূরক ফাততা  (SMS) দপ্রযণ কযা য়। 

৬৪টি দজরা ও ৪৮৫টি উবজরায় দুবম তাগ ব্যফস্থানা তথ্য 

দকন্দ্র এফাং দুবম তাগ ব্যফস্থানা অরধদপ্তবয অতযাধুরনক দুবম তাগ 

ব্যফস্থানা তথ্যবকন্দ্র (রিএভআইর)  স্থান কযা বয়বছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এখাবন ওবয়ফবফজি এররবকবনয ভাধ্যবভ দুবম তাগ এফাং 

দুবম তাগ ব্যফস্থানা ম্পরকতত তথ্য দফা াওয়া মাবফ। 

দমভনিঃ ঘূরণ তঝড় আশ্রয়বকবন্দ্রয তথ্য,  দুবম তাবগয ঝুঁরক 

ভানরচত্র্,  ঘূরণ তঝবড়য ও জবরাচ্ছ্বাবয ম্ভাব্য প্লারফত 

এরাকায ভানরচত্র্, ররর দস্বোবফকবদয িাোবফজ ও   

ই-রাইবব্ররয ইতযারদ তথ্য দফা অনরাইবন াওয়ায ব্যফস্থা 

আবছ। 
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রযংখ্যান রযরষ্ট 

 

 

রযরষ্ট ১.১:  াভরষ্টক অথ থনীরতয রনর্দ থরকাাঃ ২০০৫-০৬ থথর্ক ২০১০-১১ ম থন্ত 

(রবরিফছযাঃ ২০০৫-০৬) 

                                                                                                                                                    (রফররয়ন টাকা) 
 

 ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ 

চররত ফাজায মূর্ে রজরডর 4823.4 5498.0 6286.8 7050.7 7975.4 9158.3 

রিযকৃত মূর্ে রজরডর 4823.4 5163.8 5474.4 5750.6 6071.0 6463.4 

রিযকৃত মূর্ে রজরডরয প্রবৃরি (%) 6.67 7.06 6.01 5.05 5.57 6.46 

চররত ফাজায মূর্ে ভাথারছু রজরডর (টাকা) 34,502 38,773 43,719 48,359 53,961 61,198 

জনংখ্যা (রভররয়ন) 139.8 141.8 143.8 145.8 147.8 149.7 

থবাগ       

থভাট 3,789.4 4,357.3 5,080.4 5,617.1 6,315.7 7,269.7 

যকারয 262.4 294.7 325.5 359.1 404.8 466.8 

থফযকারয 3,527.0 4,062.6 4,754.9 5,258.0 5,910.9 6,802.8 

ঞ্চয়       

থদজ ঞ্চয় 1,034.0 1,142.4 1,210.4 1,439.0 1,665.1 1,897.6 

জাতীয় ঞ্চয় 1,342.6 1,535.0 1,751.0 2,022.1 2,353.7 2,653.7 

রফরনর্য়াগ       

থভাট 1,261.0 1,439.3 1,647.3 1,847.7 2,093.3 2,511.3 

যকারয 268.3 280.1 282.8 304.4 372.8 481.5 

থফযকারয 992.7 1,159.2 1,364.5 1,543.3 1,720.5 2,029.8 

ফার্জট/১       

থভাট যাজস্ব ৪৪৮.৭ ৪৯৪.৭ ৬০৫.৪ ৬৯১.৮ ৭৯৪.৮ ৯৫১.৯ 

কয যাজস্ব ৩৬১.৬ ৩৯২.৫ ৪৮০.১ ৫৫৫.৩ ৬৩৯.৬ ৭৯০.৫ 

এনরফআয কয যাজস্ব ৩৪৪.৬ ৩৭৪.৮ ৪৫৯.৭ ৫৩০.০ ৬১০.০ ৭৫৬.০ 

এনরফআয ফরর্ভ থত কয যাজস্ব ১৭.২ ১৭.৭ ২০.৪ ২৫.৩ ২৯.৬ ৩৪.৫ 

কয ফরর্ভ থত যাজস্ব ৮৬.৯ ১০২.২ ১২৫.৩ ১৩৬.৫ ১৫৫.৩ ১৬১.৩ 

থভাট ব্যয় ৬১০.৬ ৬৬৮.৪ ৯৩৬.১ ৯৪১.৪ ১১০৫.২ ১৩০০.১ 

অনুন্নয়নমূরক ব্যয়/২ ৩৭০.৬ ৪৪৪.১ ৫৭৪.৩ ৬৭১.৩ ৭৭১.২ ৮৩১.৮ 

উন্নয়নমূরক ব্যয়/৩ ২৩৬.৩ ২৩৪.৬ ২৪৩.৫ ২৫৭.০ ৩১৮.২ ৩৯৬.১ 

অন্যান্য ব্যয়/৪ ৩.৭ -১০.৩ ১১৮.৩ ১৩.১ ১৫.৮ ৭২.২ 

ারফ থক ফার্জট বাযাম্য (অনুদান ব্যতীত) -১৬১.৯ -১৭৩.৬ -৩৩০.৭ -২৪৯.৬ -৩১০.৪ -৩৪৮.২ 

ারফ থক ফার্জট বাযাম্য (অনুদান ) -১৩৭.১ -১৫২.১ -২৮৬.৮ -২০০.৩ -২৭৩.০ -৩০৬.০ 

       

অথ থায়ন/৫ ১৬৩.৯ ১৬৬.৯ ২৪১.২ ২৪৯.৬ ৩১০.৪ ৩৪৮.২ 

রনট বফর্দরক অথ থায়ন ৭২.৫ ৭৬.০ ১০০.২ ১০৭.৬ ১৩৭.১ ১০০.০ 

অনুদান ৩৬.৬ ৪০.৫ ৪৮.২ ৪৯.৩ ৩৭.৪ ৪২.২ 

ঋণ ৬৮.৬ ৭১.৭ ৯১.৮ ১০২.২ ১৪৪.৯ ১০৯.২ 

আর রযর্াধ -৩২.৭ -৩৬.২ -৩৯.৮ -৪৩.৮ -৪৫.২ -৫১.৪ 

অবযন্তযীণ অথ থায়ন ৯১.৪ ৯১.০ ১৪১.০ ১৪২.০ ১৭৩.২ ২৪৮.২ 

ব্যাংক ঋণ ৬০.৪ ৪৪.২ ১০৯.৬ ১০৭.০ ৮৬.৬ ১৮৩.৮ 

ব্যাংক ফরর্ভ থত ঋণ ৩১.০ ৪৬.৮ ৩১.৪ ৩৫.০ ৮৬.৬ ৬৪.৪ 

       

আভদারন/৬ ৮৯২.২ ১৩৪৫.১ ১৩৩৬.৫ ১৩৯৬.০ ১৪৭৯.৭ ২৩১৫.০ 

যপ্তারন/৭ ৬৯৮.৪ ৯৬২.৭ ৯৭০.৮ ১০৭২.০ ১১২৩.৩ ১৬০৭.৯ 

ফারণজয বাযাম্য/৮ -১৯৩.৮ -৩৮২.৪ -৩৬৫.৭ -৩২৪.১ -৩৫৬.৪ -৭০৭.১ 

চররত রার্ফয বাযাম্য/৯ ৫৫.৩ ৬৪.৬ ৪৬.৬ ১৬৬.২ ২৫৭.৬ -১২০.০ 

বফর্দরক মুদ্রায রযজাব থ (রভ. ভা. ডরায)/১০ ৩৪৮৪ ৫০৭৭ ৬১৪৯ ৭৪৭১ ১০৭৫০ ১০৯১২ 

রনট বফর্দরক  ম্পদ/ ১১ ২২০.১ ৩২৮.৯ ৩৭৮.৫ ৪৭৯.৩ ৬৭০.৭ ৭০৬.২ 

ব্যাক অথ থ যফযা /১২ ১৮১১.৬ ২১১৯.৯ ২৪৮৮.০ ২৯৬৫.০ ৩৬৩০.০ ৪৪০৫.২ 

মূেস্ফীরতয ায/১৩ -- ৯.৩৯ ১২.৩ ৭.৬ ৬.৮২ ১০.৯১ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক, ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা ও অথ থ রফবাগ। 

থনাটাঃ জাতীয় আর্য়য উািমূ প্রকৃত। এক অথ থফছর্যয খযচ যফতী অথ থফছর্য রযর্াধ (র্চক থলাট) ও অন্যান্য ভুর-ভ্রারন্ত জরনত কাযর্ণ ফার্জট ঘাটরত ও অথ থায়র্নয ভর্ে াথ থকয থার্ক। ১/ ফার্জর্টয 

উািমূর্য থের্ে উািমূ ংর্ারধত ফার্জটরবরিক । ২/ অনুন্নয়নমূরক ব্যয় ফরর্ত অনুন্নয়ন যাজস্ব ব্যয় ও অনুন্নয়ন মূরধন ব্যর্য়য ভরষ্ট  ব্যঝার্না র্য়র্ছ। ৩/ উন্নয়নমূরক ব্যয় ফরর্ত ফারল থক উন্নয়ন কভ থূচরচ 

(রনজস্ব অথ থায়ন ব্যতীত), এরডর ফরর্ভ থত কারফখা, এরডর ফরর্ভ থত  প্রকল্প ও যাজস্ব ফার্জর্টয আওতায় রযচাররত উন্নয়ন কভ থূচরচ অন্তভু থক্ত। ৪/ অন্যান্য ব্যর্য়য ভর্ে নীট খাদ্য রাফ, ঋণ ও অরিভ রাফ থদখার্না 

র্য়র্ছ। ৫/ অথ থায়র্নয থের্ে উািমূ ংর্ারধত ফার্জটরবরিক। ৬/ উািমূ রবরিফছয ২০০৫-০৬ এয রবরির্ত। 
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রযরষ্ট ১.২:  াভরষ্টক অথ থনীরতয রনর্দ থরকাাঃ ২০১১-১২ থথর্ক ২০১৬-১৭ ম থন্ত 

(রবরিফছযাঃ ২০০৫-০৬) 

                                       (রফররয়ন টাকা) 
 

  2011-12 ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 2015-16 ২০১৬-১৭ 

চররত ফাজায মূর্ে রজরডর 10552.0 11989.2 13436.7 15158.0 17৩২৮.৬ 19560.6 

রিযকৃত মূর্ে রজরডর 6884.9 7299.0 7741.4 8248.6 883৫.৪ 9475.4 

রিযকৃত মূর্ে রজরডরয প্রবৃরি (%) 6.52 6.01 6.06 6.55 7.১১ 7.24 

চররত ফাজায মূর্ে ভাথারছু রজরডর (টাকা) 69,614 78,009 86,266 96,004 108৩৭৮ 120931 

জনংখ্যা (রভররয়ন) 151.6 153.7 155.8 157.9 159.৮৯ 161.75 

থবাগ       

     থভাট 8,312.5 9,347.3 ১০৪৬৮.৬ ১১৭99.2 13০০০.৩ 14463.8 

       যকারয 531.8 613.4 ৭১৭.২ 819.1 10২১.১ 1250.7 

       থফযকারয 7,780.7 8,733.9 ৯৭৫১.৪ ১০৯80.1 ১১৯৭৯.২ 13213.1 

ঞ্চয়       

     থদজ ঞ্চয় 2,239.5 2,642.0 ২৯৬৮.২ 3358.8 4৩২৮.৩ 5096.7 

     জাতীয় ঞ্চয় 3,150.5 3,660.0 ৩৯২৭.০ ৪৩৯8.8 5৩৩২.২ 5925.9 

রফরনর্য়াগ       

    থভাট  2,982.3 3,403.7 ৩৮৩৯.৯ 8478.7 5১৩৮.৪ 5920.7 

      যকারয 608.0 796.2 ৮৭৯.৯ ১০3৪.0 1১৫৪.৯ 1420.0 

      থফযকারয 2,374.2 2,607.5 ২৯৬০.০ ৩৩৪4.7 3983.5 4500.7 

ফার্জট/১       

থভাট যাজস্ব 1148.9 ১৩৯৬.৭ ১৫৬৬.৭ 1633.7 1774.00 2427.52 

     কয যাজস্ব 962.9 ১১৬৮.২ ১৩০১.৮ 1406.7 1554.00 2104.02 

        এনরফআয কয যাজস্ব 923.7 ১১২২.৬ ১২৫০.০ 1350.2 1500.00 2031.52 

        এনরফআয ফরর্ভ থত কয যাজস্ব 39.2 ৪৫.৭ ৫১.৮ 56.5 54.0 72.50 

      কয ফরর্ভ থত যাজস্ব 186.0 ২২৮.৫ ২৬৪.৯ 227.0 220.0 323.50 

থভাট ব্যয় 1612.1 ১৮৯৩.৩ ২১৬২.২ 2396.7 2645.65 3406.05 

      অনুন্নয়নমূরক ব্যয়/২ ১০০৯.৯ ১১০৬.৩ ১৩৪৯.১ 1494.0 1637.51 2157.44 

      উন্নয়নমূরক ব্যয়/৩ ৪৫৬.৫ ৫৭৭.৫ ৬৫১.৪ 804.8 959.08 1170.27 

      অন্যান্য ব্যয়/৪ ১৪৫.৮ ২০৯.৫ ১৬১.৭ 97.9 49.06 78.34 

ারফ থক ফার্জট বাযাম্য (অনুদান ব্যতীত) -463.3 -৪৯৬.৬ -৫৯৫.৫ -763.0 - 871.65 - 978.53 

ারফ থক ফার্জট বাযাম্য (অনুদান ) -418.7 -৪৪৩.৮ -৫৩৬.০ -706.2 - 821.38 - 923.37 

       

অথ থায়ন/৫ 463.3 ৪৯৬.৬ ৫৯৫.৫ 706.2 821.38 923.37 

রনট বফর্দরক অথ থায়ন 118.6 ১৭১.৯ ১৮৫.৭ 159.1 199.63 307.89 

        অনুদান  44.6 ৫২.৮ ৫৯.৬ 56.7 50.27 55.16 

        ঋণ 140.4 ১৯৯.৫ ২১০.৬ 238.7 270.47 389.47 

        আর রযর্াধ -66.4 -৮০.৫ -৮৪.৫ -79.6 -70.84 - 81.58 

অবযন্তযীণ অথ থায়ন 344.7 ৩২৪.৭ ৪০৯.৮ 547.1 621.75 615.48 

      ব্যাংক ঋণ 291.2 ২৮৫.০ ২৯৯.৮ 317.1 316.75 389.38 

      ব্যাংক ফরর্ভ থত ঋণ 53.5 ৩৯.৭ ১১০.০ 230.0 305.00 226.10 

       

আভদারন/৬ 2৬৩৪.৬ ২৬৮৩.৮ ২৮৪২.৪ 2846.4 3108.1 2231.2 

যপ্তারন/৭ 1897.৪ ২১২৩.৫ ২৩১৩.৪ 2389.7 2617.1 1752.5 

ফারণজয বাযাম্য/৮ -৭৩৭.২ -৫৬০.৩ -৫২৯.০ -456.6 -491.০ -478.7 

চররত রার্ফয বাযাম্য/৯ -৩৫.৪ ১৯০.৯ ১২০.২ ১20.4 342.9 228.6 

বফর্দরক মুদ্রায রযজাব থ (রভ. ভা. ডরায)/১০ 10364 ১৫৩১৫ 21558 25025 236২ 2552 

রনট বফর্দরক  ম্পদ/ ১১ 78৮.২ ১১৩৩.৮ ১৬০০.৬ ১৮৯২.3 2331.৪ 252৫.০ 

ব্যাক অথ থ যফযা /১২ 5171.1 ৬০৩৫.১ ৭০০৬.২ 7876.1 9163.৮ 9578.৯ 

মূেস্ফীরতয ায/১৩ ৮.৬৯ ৬.৭৮ ৭.৩৫ ৬.41 5.92 5.3৫ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক, ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা ও অথ থ রফবাগ।  

থনাটাঃ ২০১৬-১৭ অথ থফছর্যয জাতীয় আর্য়য রাফমূ াভরয়ক, অন্যান্য ফছর্যয উািমূ প্রকৃত। এক অথ থফছর্যয খযচ যফতী অথ থফছর্য রযর্াধ (র্চক থলাট) ও অন্যান্য ভুর-ভ্রারন্ত জরনত কাযর্ণ ফার্জট 

ঘাটরত ও অথ থায়র্নয ভর্ে াথ থকয থার্ক। ১/ ফার্জর্টয উািমূর্য থের্ে ২০১৬-1৭-এয উাি মূর ফার্জট রবরিক এফং অন্যান্য অথ থফছর্যয উািমূ ংর্ারধত ফার্জটরবরিক । ২/ অনুন্নয়নমূরক ব্যয় ফরর্ত 

অনুন্নয়ন যাজস্ব ব্যয় ও অনুন্নয়ন মূরধন ব্যর্য়য ভরষ্ট ব্যঝার্না র্য়র্ছ। ৩/ উন্নয়নমূরক ব্যয় ফরর্ত ফারল থক উন্নয়ন কভ থূচরচ (রনজস্ব অথ থায়ন ব্যতীত), এরডর ফরর্ভ থত কারফখা, এরডর ফরর্ভ থত  প্রকল্প ও যাজস্ব 

ফার্জর্টয আওতায় রযচাররত উন্নয়ন কভ থূচরচ অন্তভু থক্ত। ৪/ অন্যান্য ব্যর্য়য ভর্ে নীট খাদ্য রাফ, ঋণ ও অরিভ রাফ থদখার্না র্য়র্ছ। ৫/ অথ থায়র্নয থের্ে ২০১৬-১৭-এয উাি মূর ফার্জট রবরিক এফং 

অন্যান্য অথ থফছর্যয উািমূ ংর্ারধত ফার্জটরবরিক। ৬/, ৭/ , ৮/, ৯/, ১১/ ও ১২/ -এ ২০১৬-১৭ অথ থফছর্যয উাি থপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত। ১০/-এ ২০১৬-১৭ অথ থফছর্যয উাি ১৯ এরপ্রর ২০১৭ তারযর্খয। 

১৩/ উািমূ রবরিফছয ২০০৫-০৬ এয রবরির্ত এফং ২০1৬-১৭ অথ থফছর্যয উাি প্রথভ নয় ভার্য মূেস্ফীরতয গড়। 
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                              রযরষ্ট ১.৩: াভরষ্টক অথ থনীরতয রনর্দ থরকাাঃ ২০০৫-০৬ থথর্ক ২০১০-1১ ম থন্ত 

(রজরডরয তকযা ার্য) 

 

 ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ 

থবাগ       

     থভাট 78.6 79.3 80.8 79.7 79.2 79.4 

     যকারয 5.4 5.4 5.2 5.1 5.1 5.1 

     থফযকারয 73.1 73.9 75.6 74.6 74.1 74.3 

ঞ্চয়       

 থদজ ঞ্চয় 21.4 20.8 19.3 20.4 20.9 20.7 

 জাতীয় ঞ্চয় 27.8 27.9 27.9 28.7 29.5 29.0 

রফরনর্য়াগ       

     থভাট  26.1 26.2 26.2 26.2 26.2 27.4 

     যকারয 5.6 5.1 4.5 4.3 4.7 5.3 

     থফযকারয 20.6 21.1 21.7 21.9 21.6 22.2 

ফার্জট       

থভাট যাজস্ব 9.3 9.0 9.6 9.8 10.0 10.4 

     কয যাজস্ব 7.5 7.1 7.6 7.9 8.0 8.6 

      এনরফআয কয যাজস্ব 7.1 6.8 7.3 7.5 7.6 8.3 

      এনরফআয ফরর্ভ থত কয যাজস্ব 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 

     কয ফরর্ভ থত যাজস্ব 1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 

থভাট ব্যয় 12.7 12.2 14.9 13.4 13.9 14.2 

      যাজস্ব ব্যয় 7.6 8.3 9.1 9.5 8.6 8.4 

      ফারল থক উন্নয়ন কভ থূচরচ 4.5 3.3 3.6 3.3 3.6 3.9 

      অন্যান্য খযচ 0.6 0.6 2.2 0.6 1.7 1.9 

ারফ থক ফার্জট বাযাম্য (অনুদান ব্যতীত) -3.4 -3.2 -5.3 -3.5 -3.9 -3.8 

ারফ থক ফার্জট বাযাম্য (অনুদান ) -2.8 -2.8 -4.6 -2.8 -3.4 -3.3 

 
      

অথ থায়ন 3.4 3.0 3.8 3.5 3.9 3.8 

রনট বফর্দরক অথ থায়ন 1.5 1.4 1.6 1.5 1.7 1.1 

       অনুদান  0.8 0.7 0.8 0.7 0.5 0.5 

       ঋণ 1.4 1.3 1.5 1.4 1.8 1.2 

       আর রযর্াধ -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 

 অবযন্তযীণ অথ থায়ন 1.9 1.7 2.2 2.0 2.2 2.7 

        ব্যাংক ঋণ 1.3 0.8 1.7 1.5 1.1 2.0 

         ব্যাংক ফরর্ভ থত ঋণ 0.6 0.9 0.5 0.5 1.1 0.7 

       

আভদারন 18.5 24.5 21.3 19.8 18.6 25.3 

যপ্তারন 14.5 17.5 15.4 15.2 14.1 17.6 

ফারণজয বাযাম্য -4.0 -7.0 -5.8 -4.6 -4.5 -7.7 

চররত রার্ফয বাযাম্য 1.1 1.2 0.7 2.4 3.2 -1.3 

রনট বফর্দরক  ম্পদ 4.6 6.0 6.0 6.8 8.4 7.7 

ব্যাক অথ থ যফযা  37.6 38.6 39.6 42.1 45.5 48.1 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক, ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা, অথ থ রফবাগ ও জাতীয় যাজস্ব থফাড থ। 
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রযরষ্ট ১.৪: াভরষ্টক অথ থনীরতয রনর্দ থরকাাঃ ২০১১-১২ থথর্ক ২০১৬-1৭ ম থন্ত 

(রজরডরয তকযা ার্য) 

 

 ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 2015-16 ২০১৬-১৭ 

থবাগ       

     থভাট 78.8 78.0 77.9 77.৮ 75.0 74.0 

     যকারয 5.0 5.1 5.3 5.৪ 5.9 6.4 

     থফযকারয 73.7 72.8 72.6 72.৪ 69.13 67.6 

ঞ্চয়       

   থদজ ঞ্চয় 21.2 22.0 22.1 22.২ 25.0 26.1 

   জাতীয় ঞ্চয় 29.9 30.5 29.2 29.0 30.8 30.3 

রফরনর্য়াগ       

     থভাট  28.3 28.4 28.6 ২৮.৯ 29.7 30.3 

       যকারয 5.8 6.6 6.5 6.৮ 6.7 7.3 

       থফযকারয 22.5 21.7 22.0 22.1 23.0 23.0 

ফার্জট       

থভাট যাজস্ব 10.9 11.6 11.7 10.8 10.2 12.4 

     কয যাজস্ব 9.1 9.7 9.7 9.9 9.0 10.8 

        এনরফআয কয যাজস্ব 8.8 9.4 9.3 8.9 8.7 10.4 

        এনরফআয ফরর্ভ থত কয যাজস্ব 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 

     কয ফরর্ভ থত যাজস্ব 1.8 1.9 2.0 1.5 1.3 1.7 

থভাট ব্যয় 15.3 15.8 16.1 15.8 15.27 17.41 

      যাজস্ব ব্যয় 8.7 8.6 10.0 9.9 9.45 11.03 

      ফারল থক উন্নয়ন কভ থূচরচ 3.9 4.4 4.8 5.3 5.53 5.98 

      অন্যান্য খযচ 2.7 2.8 1.2 0.7 0.28 0.40 

ারফ থক ফার্জট বাযাম্য (অনুদান ব্যতীত) -4.4 -4.1 -4.4 -5.0 -5.0 -5.0 

ারফ থক ফার্জট বাযাম্য (অনুদান ) -4.0 -3.7 -4.0 -4.7 -4.7 -4.7 

 
      

অথ থায়ন 4.4 4.1 4.4 4.৭ 4.7 4.7 

রনট বফর্দরক অথ থায়ন 1.1 1.4 1.4 1.১ 1.2 1.6 

       অনুদান  0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 

       ঋণ 1.3 1.7 1.6 1.৬ 1.6 2.0 

       আর রযর্াধ -0.6 -0.7 -0.6 -0.৫ -0.4 -0.4 

 অবযন্তযীণ অথ থায়ন 3.3 2.7 3.0 3.6 3.6 3.1 

        ব্যাংক ঋণ 2.8 2.4 2.2 2.1 1.8 2.0 

         ব্যাংক ফরর্ভ থত ঋণ 0.5 0.3 0.8 1.5 1.8 1.2 

       

আভদারন 25.0 22.4 21.2 ১৮.৮ 17.9 11.4 

যপ্তারন 18.0 17.7 17.2 ১৫.৮ 15.1 9.0 

ফারণজয বাযাম্য -7.0 -4.7 -3.9 -৩.০ -2.8 -2.4 

চররত রার্ফয বাযাম্য -0.3 1.7 0.9 0.৮ 2.0 1.2 

রনট বফর্দরক  ম্পদ 7.5 9.5 11.9 12.5 13.5 12.9 

ব্যাক অথ থ যফযা  49.0 50.3 52.1 52.0 52.9 49.0 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক, ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা, অথ থ রফবাগ ও জাতীয় যাজস্ব থফাড থ। 
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রযরষ্ট ২.১: চররি ফাজায মূল্যে স্থরু দেজ উৎাে (রজরির) 

 (রবরিফছযাঃ ২০০৫-০৬) 

                                                                                                                                                                                 (র্কাটি টাকায়) 

খাত/উখাত 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

১।   কৃরল ও ফনজ 70171 79010 89986 97807 110990 125469 

      ক)  স্য ও াকরি 50775 57625 65730 71158 81405 91903 

      খ)   প্রারণ ম্পদ 10891 12198 14297 15830 17527 20171 

      গ)   ফনজ ম্পদ 8505 9187 9959 10819 12058 13395 

২।   ভৎস্য ম্পদ 16814 18890 20635 22793 24601 28482 

৩।  খরনজ ও খনন 7009 7866 9110 10962 12645 14208 

     ক)  প্রাকৃরতক গ্যা ও  

          অরযর্ারধত বতর 

4680 5018 5387 6194 6803 6846 

     খ)   অন্যান্য খরনজ  

           ম্পদ ও খনন 

2329 2848 3723 4769 5842 7363 

৪।  রল্প (ম্যানুাঃ) 73834 87605 101371 116197 128573 146503 

     ক)  বৃৎ ও ভাঝারয রল্প 59116 70131 81066 91996 101619 116453 

     খ্)  ক্ষুদ্রায়তন রল্প 14718 17474 20305 24201 26954 30049 

৫।  রফদ্যযৎ, গ্যা, ও ারন  

     ম্পদ 

5553 5720 6441 7012 8346 11589 

     ক)   রফদ্যযৎ 4536 4500 4950 5282 6003 8646 

     খ)   গ্যা 659 842 1045 1249 1809 2339 

     গ)   ারন      357 378 445 481 533 605 

৬।  রনভ থাণ 29825 33513 38533 44180 49474 57072 

৭।  াইকারয ও খুচযা  

     ফারণজয 

62352 72971 86149 96094 106606 121332 

৮।  থার্টর ও থযর্তাযাঁ 3467 4069 4826 5790 7028 8228 

৯।  রযফণ, ংযেণ ও   

     থমাগার্মাগ  

46497 53132 59620 67185 80454 94571 

ক)  ির থ রযফণ 32822 37295 41888 46994 57574 68717 

খ)  ারন থ রযফণ 4720 4899 5111 5525 6386 6934 

গ)  আকা থ রযফণ 562 575 595 682 811 957 

ঘ)  র্মাগী রযফণ  

          থফা  ও ংযেণ 

2462 2772 3137 3423 3826 4410 

ঙ)  ডাক ও তায  

     থমাগার্মাগ 

5932 7591 8889 10561 11858 13553 

১০।  আরথ থক প্ররতষ্ঠারনক  

       থফা 

14216 16265 18702 20003 23448 27545 

ক) ব্যাংক 12228 13731 15431 15817 17508 21522 

খ) ফীভা 1346 1714 2108 2626 3356 3786 

গ) অন্যান্য 642 819 1163 1560 2583 2237 

১১।  রযর্য়র এর্েট, বাড়া ও  

      অন্যান্য ব্যফা 

37935 41337 45118 49449 54432 60119 

১২।  থরাক প্রান ও   

      প্ররতযো 

14089 17132 19664 22464 25426 30282 

১৩।  রো 9962 11853 14332 16250 18258 21392 

১৪।  স্বািয ও াভারজক  

      থফা 

9288 10453 12164 13368 15326 17731 

১৫।  করভউরনটি, াভারজক   

       ও ব্যরক্তগত থফা 

56600 63544 72200 85366 95692 104608 

বর্তথরক ব্যারতর্যর্ক শুল্ক 24725 26439 29832 30152 36241 46698 

চররত ফাজায মূর্ে রজরডর 482337 549800 628682 705072 797539 915829 

চররত ফাজায মূর্ে প্রবৃরি ায 12.94 13.99 14.35 12.15 13.11 14.83 

উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা, * াভরয়ক রাফ । 
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রযরষ্ট ২.২: চররি ফাজায মূল্যে স্থরু দেজ উৎাে (রজরির) 

 (রবরিফছযাঃ ২০০৫-০৬) 

                                                                                                                                     (র্কাটি টাকায়) 

খাত/উখাত 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 ২০১৬-১৭* 

১।   কৃরল ও ফনজ 138879 148758 163968 ১৭৬৪৯৯ 19031৫ 204830 

      ক)  স্য ও াকরি 100899 106794 117903 1২৬১২1 134322 14370৫ 

      খ)   প্রারণ ম্পদ 22999 25359 27667 2988৫ 33165 3557৬ 

      গ)   ফনজ ম্পদ 14981 16605 18398 ২০৪৯৪ 22827 355৫০ 

২।   ভৎস্য ম্পদ 31827 36995 42308 475৮১ 5307৬ 5964৬ 

৩।  খরনজ ও খনন 16650 19461 21080 23876 2857৮ 3442১ 

     ক)  প্রাকৃরতক গ্যা ও  

          অরযর্ারধত বতর 

7366 7953 8156 9188 1070৬ 1256৪ 

     খ)   অন্যান্য খরনজ  

           ম্পদ ও খনন 

9284 11508 12924 14688 1787২ 21857 

৪।  রল্প (ম্যানুাঃ) 167927 197127 223221 254483 295111 337261 

     ক)  বৃৎ ও ভাঝারয রল্প 134397 158448 180382 205992 240164 274927 

     খ্)  ক্ষুদ্রায়তন রল্প 33530 38679 42839 48491 5494৭ 62334 

৫।  রফদ্যযৎ, গ্যা, ও ারন  

     ম্পদ 

14189 16381 18401 19868 23829 2566৩ 

     ক)   রফদ্যযৎ 10189 12168 13834 15061 1844৭ 1995১ 

     খ)   গ্যা 3300 3448 3676 3787 4279 4483 

     গ)   ারন      701 766 891 1020 1103 1229 

৬।  রনভ থাণ 68304 82432 90834 108484 126353 14655৮ 

৭।  াইকারয ও খুচযা  

     ফারণজয 

137396 154579 172575 ১৯২৫৮৫ 214257 

 

23775৬ 

৮।  থার্টর ও থযর্তাযাঁ 9755 11263 13035 1492৮ 17058 19368 

৯।  রযফণ, ংযেণ ও   

     থমাগার্মাগ  

112702 124281 134317 150025 16916৫ 186977 

ক)  ির থ রযফণ 83345 92183 99311 112096 12789৫ 14284৪ 

খ)  ারন থ রযফণ 7089 7649 8064 8967 1020৭ 10996 

গ)  আকা থ রযফণ 1022 1047 1116 1269 135২ 138৭ 

ঘ)  র্মাগী রযফণ  

          থফা  ও ংযেণ 

5391 6001 6672 7427 803১ 8648 

ঙ)  ডাক ও তায  

     থমাগার্মাগ 

15854 17400 19154 20267 21681 23102 

১০।  আরথ থক প্ররতষ্ঠারনক  

       থফা 

36316 42237 48563 55761 63601 72334 

ক) ব্যাংক 29351 34727 40390 4664৪ 537৯০ 6150৫ 

খ) ফীভা 4584 4920 5364 5937 632৭ 6821 

গ) অন্যান্য 2381 2590 2810 3180 3485 4008 

১১।  রযর্য়র এর্েট, বাড়া ও  

      অন্যান্য ব্যফা 

68715 78820 91229 106060 1237৪০ 14451৩ 

১২।  থরাক প্রান ও   

      প্ররতযো 

33499 37678 44728 50674 66711 80735 

১৩।  রো 25048 28429 32767 37624 46512 56641 

১৪।  স্বািয ও াভারজক  

      থফা 

20133 23868 26924 30135 3475৮ 39151 

১৫।  করভউরনটি, াভারজক   

       ও ব্যরক্তগত থফা 

117293 138952 156552 176402 19424৮ 21377৩ 

বর্তথরক ব্যারতর্যর্ক শুল্ক 56569 57662 63174 70815 85552 9642৯ 

চররত ফাজায মূর্ে রজরডর 1055204 1198923 1343674 1515802 173286৪ 195605৬ 

চররত ফাজায মূর্ে প্রবৃরি ায 15.22 13.62 12.07 12.81 14.32 12.88 

উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা, * াভরয়ক রাফ । 
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রযরষ্ট ৩.১:  রিয মূর্ে িরু থদজ উৎাদ (রজরডর) 

(রবরি ফছযাঃ ২০০৫-০৬) 

                                                                                                                                     (র্কাটি টাকায়) 

খাত/উখাত 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

১।   কৃরল ও ফনজ 70171 74410 77292 79681 84904 88206 

      ক)  স্য ও াকরি 50775 54329 56494 58094 62492 64901 

      খ)   প্রারণ ম্পদ 10891 11108 11353 11620 11912 12221 

      গ)   ফনজ ম্পদ 8505 8973 9445 9968 10500 11084 

২।   ভৎস্য ম্পদ 16814 18397 19685 20657 21607 23051 

৩।  খরনজ ও খনন 7009 7433 8003 8841 9561 9907 

     ক)  প্রাকৃরতক গ্যা ও অরযর্ারধত বতর 4680 4988 5319 5824 6320 6363 

     খ)   অন্যান্য খরনজ ম্পদ ও খনন 2329 2445 2684 3017 3241 3544 

৪।  রল্প (ম্যানুাঃ) 73834 81613 87596 93459 99671 109651 

     ক)  বৃৎ ও ভাঝারয রল্প 59116 65500 70331 74934 79631 88475 

     খ্)  ক্ষুদ্রায়তন রল্প 14718 16113 17265 18525 20039 21176 

৫।  রফদ্যযৎ, গ্যা, ও ারন ম্পদ 5553 5831 6284 6740 7412 8402 

     ক)   রফদ্যযৎ 4536 4738 5079 5441 6012 6964 

     খ)   গ্যা 659 715 776 856 931 931 

     গ)   ারন      357 379 429 443 469 507 

৬।  রনভ থাণ 29825 31836 33742 35962 38554 41235 

৭।  াইকারয ও খুচযা ফারণজয 62352 67571 72481 76728 81219 86650 

৮।  থার্টর ও থেঁর্তাযা 3467 3658 3866 4093 4339 4608 

৯।  রযফন, ংযেণ ও থমাগার্মাগ  46497 50878 55079 59514 64006 69409 

ক)  ির থ রযফন 32822 34927 36867 39296 42169 45198 

খ)  ারন থ রযফন 4720 4874 5028 5184 5349 5506 

গ)  আকা থ রযফন 562 540 552 631 746 860 

ঘ)  র্মাগী রযফন থফা ও ংযেণ 2462 2619 2915 3143 3467 3882 

ঙ)  ডাক ও তায থমাগার্মাগ 5932 7918 9717 11259 12275 13964 

১০।  আরথ থক প্ররতষ্ঠারনক থফা 14216 15139 15733 15728 16711 18456 

ক) ব্যাংক 12228 12807 13092 12582 12978 14663 

খ) ফীভা 1346 1599 1789 2089 2488 2580 

গ) অন্যান্য 642 733 852 1057 1245 1213 

১১।  রযর্য়র এর্েট, বাড়া ও অন্যান্য ব্যফা 37935 39382 40876 42442 44078 45790 

১২।  থরাক প্রান ও  প্ররতযো 14089 15293 16289 17447 18882 20552 

১৩।  রো 9962 10835 11609 12293 12931 13659 

১৪।  স্বািয ও াভারজক থফা 9288 9749 10321 10634 11360 12080 

১৫।  করভউরনটি, াভারজক ও ব্যরক্তগত থফা 56600 58399 60262 62192 64191 66265 

বর্তথরক ব্যারতর্যর্ক শুল্ক 24725 25959 28319 28646 27672 28422 

রিয মূর্ে রজরডর'য রযভাণ 482337 516383 547437 575056 607097 646342 

প্রবৃরিয ায (%) 6.67 7.06 6.01 5.05 5.57 6.46 

উৎাঃ  ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা, * াভরয়ক রাফ।  
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রযরষ্ট ৩.২:  রিয মূর্ে িরু থদজ উৎাদ (রজরডর) 

(রবরি ফছযাঃ ২০০৫-০৬) 

                                                                                                                                           (র্কাটি টাকায়) 

খাত/উখাত 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 ২০১৬-১৭* 

১।   কৃরল ও ফনজ 90332 91656 ৯৫১৫১ 97480 99228 10171৬ 

      ক)  স্য ও াকরি 66039 66427 ৬৮৯৩৮ 70200 7081৪ 72032 

      খ)   প্রারণ ম্পদ 12549 12893 ১৩২৫৮ 13667 1410৩ 14570 

      গ)   ফনজ ম্পদ 11745 12337 ১২৯৫৫ ১৩৬১3 1431২ 1511৩ 

২।   ভৎস্য ম্পদ 24279 25780 ২৭৪১৯ 29170 30950 32887 

৩।  খরনজ ও খনন 10593 11584 ১২১২৭ 13290 1499৭ 1619৭ 

     ক)  প্রাকৃরতক গ্যা ও অরযর্ারধত বতর 6603 7102 ৭২৭৭ 7912 884৩ 914৫ 

     খ)   অন্যান্য খরনজ ম্পদ ও খনন 3990 4482 ৪৮৫০ 5378 615৪ 7052 

৪।  রল্প (ম্যানুাঃ) 120567 132994 ১৪৪৬৫৩ ১৫৯৫68 17822৩ 1977৫০ 

     ক)  বৃৎ ও ভাঝারয রল্প 97998 108436 ১১৮৫৪০ 131225 147313 163994 

     খ্)  ক্ষুদ্রায়তন রল্প 22569 24558 ২৬১১৩ 28343 30909 3375৬ 

৫।  রফদ্যযৎ, গ্যা, ও ারন ম্পদ 9291 10126 ১০৫৮৫ 11244 12742 1436৪ 

     ক)   রফদ্যযৎ 7728 8477 ৮৮৫৪ 9393 1072৭ 1225৬ 

     খ)   গ্যা 1001 1060 ১০৭৮ ১১৩4 124৬ 12৮০ 

     গ)   ারন      562 589 ৬৫৪ ৭16 769 828 

৬।  রনভ থাণ 44709 48305 ৫২২০৯ ৫৬698 61552 67286 

৭।  াইকারয ও খুচযা ফারণজয 92457 98173 ১০৪৭৭৬ 111426 118665 126827 

৮।  থার্টর ও থেঁর্তাযা 4902 5220 ৫৫৭০ 5950 636৬ 682০ 

৯।  রযফন, ংযেণ ও থমাগার্মাগ  75761 80514 ৮৫৩৮২ 90475 9597২ 10238৩ 

ক)  ির থ রযফন 48283 51136 ৫৩৯৮১ 57318 60918 6523৯ 

খ)  ারন থ রযফন 5676 5859 ৬০৪৩ 6262 6462 6728 

গ)  আকা থ রযফন 909 894 ৯০০ 978 99৩ 1010 

ঘ)  র্মাগী রযফন থফা ও ংযেণ 4565 4719 ৪৮৪১ 5101 5365 569৮ 

ঙ)  ডাক ও তায থমাগার্মাগ 16327 17906 ১৯৬১৮ 20816 22233 2370৮ 

১০।  আরথ থক প্ররতষ্ঠারনক থফা 21180 23110 ২৪৭৯০ ২6719 28787 3099৭ 

ক) ব্যাংক 17245 19120 ২০৭১২ 22470 244৬০ 2647৩ 

খ) ফীভা 2693 2710 ২৭৫২ ২৮60 287৬ 2927 

গ) অন্যান্য 1241 1280 ১৩২৭ ১৩৮৯ 145২ 159৭ 

১১।  রযর্য়র এর্েট, বাড়া ও অন্যান্য ব্যফা 47586 49509 ৫১৬১৫ 53888 5629৭ 58987 

১২।  থরাক প্রান ও  প্ররতযো 22099 23542 ২৫১৬৫ 27636 30796 338৩০ 

১৩।  রো 14717 15645 ১৬৭৮১ ১৮125 20248 22578 

১৪।  স্বািয ও াভারজক থফা 12540 13137 ১৩৮০২ 14517 15612 1678৪ 

১৫।  করভউরনটি, াভারজক ও ব্যরক্তগত থফা 68416 70643 ৭২৯৫৫ 75352 7783৮ 80654 

বর্তথরক ব্যারতর্যর্ক শুল্ক 29062 29960 ৩১১৫৬ ৩৩৩24 3526৬ 3748২ 

রিয মূর্ে রজরডর'য রযভাণ 688493 729896 ৭৭৪১৩৬ 824862 88353৯ 94754২ 

প্রবৃরিয ায (%) 6.52 6.01 ৬.০৬ 6.55 7.11 7.24 

উৎাঃ  ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা, * াভরয়ক রাফ।  
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রযরষ্ট ৪.১:  রিয মূর্ে থদজ উৎার্দয প্রবৃরিয ায 

            (রবরি ফছযাঃ ২০০৫-০৬) 

                                                                                                                                         (তকযা ায) 

খাত/উখাত 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

১।   কৃরল ও ফনজ 5.44 6.04 3.87 3.09 6.55 3.89 

      ক)  স্য ও াকরি 6.17 7.00 3.99 2.83 7.57 3.85 

      খ)   প্রারণ ম্পদ 2.15 1.99 2.20 2.35 2.51 2.59 

      গ)   ফনজ ম্পদ 5.46 5.50 5.26 5.54 5.34 5.56 

২।   ভৎস্য ম্পদ 5.75 9.41 7.00 4.94 4.60 6.69 

৩।  খরনজ ও খনন 5.91 6.05 7.67 10.46 8.15 3.62 

     ক)  প্রাকৃরতক গ্যা ও অরযর্ারধত বতর 4.87 6.59 6.63 9.49 8.52 0.68 

     খ)   অন্যান্য খরনজ ম্পদ ও খনন 8.06 4.98 9.79 12.39 7.43 9.34 

৪।  রল্প (ম্যানুাঃ) 10.81 10.54 7.33 6.69 6.65 10.01 

     ক)  বৃৎ ও ভাঝারয রল্প 11.24 10.80 7.38 6.54 6.27 11.11 

     খ্)  ক্ষুদ্রায়তন রল্প 9.14 9.48 7.15 7.30 8.17 5.67 

৫।  রফদ্যযৎ, গ্যা, ও ারন ম্পদ 7.59 5.01 7.77 7.26 9.97 13.36 

     ক)   রফদ্যযৎ 7.92 4.44 7.21 7.13 10.50 15.82 

     খ)   গ্যা 6.63 8.46 8.53 10.33 8.78 0.07 

     গ)   ারন      5.23 5.97 13.29 3.22 5.79 8.23 

৬।  রনভ থাণ 8.69 6.74 5.99 6.58 7.21 6.95 

৭।  াইকারয ও খুচযা ফারণজয 6.29 8.37 7.27 5.86 5.85 6.69 

৮।  থার্টর ও থযর্তাযাঁ 5.33 5.53 5.68 5.86 6.01 6.20 

৯।  রযফণ, ংযেণ ও থমাগার্মাগ  8.39 9.42 8.26 8.05 7.55 8.44 

ক)  ির থ রযফণ 3.95 6.41 5.56 6.59 7.31 7.18 

খ)  ারন থ রযফণ 2.59 3.26 3.15 3.11 3.19 2.92 

গ)  আকা থ রযফণ 9.68 -3.86 2.20 14.41 18.19 15.23 

ঘ)  র্মাগী রযফণ থফা ও ংযেণ 15.12 6.41 11.31 7.79 10.33 11.97 

ঙ)  ডাক ও তায থমাগার্মাগ 45.72 33.48 22.71 15.88 9.02 13.77 

১০।  আরথ থক প্ররতষ্ঠারনক থফা 27.80 6.49 3.92 -0.03 6.25 10.44 

ক) ব্যাংক 29.37 4.74 2.23 -3.90 3.15 12.98 

খ) ফীভা 25.22 18.78 11.87 16.80 19.08 3.69 

গ) অন্যান্য 7.61 14.17 16.20 24.18 17.71 -2.54 

১১।  রযর্য়র এর্েট, বাড়া ও অন্যান্য ব্যফা 3.77 3.82 3.79 3.83 3.85 3.88 

১২।  থরাক প্রান ও  প্ররতযো 10.86 8.55 6.51 7.11 8.23 8.84 

১৩।  রো 9.41 8.76 7.14 5.89 5.18 5.63 

১৪।  স্বািয ও াভারজক থফা 5.10 4.96 5.86 3.04 6.83 6.34 

১৫।  করভউরনটি, াভারজক ও ব্যরক্তগত থফা 2.04 3.18 3.19 3.20 3.21 3.23 

রিয মূর্ে রজরডর প্রবৃরিয ায 6.67 7.06 6.01 5.05 5.57 6.46 

উৎাঃ  ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা * াভরয়ক রাফ। 
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রযরষ্ট ৪.২:  রিয মূর্ে থদজ উৎার্দয প্রবৃরিয ায 

(রবরি ফছযাঃ ২০০৫-০৬) 

                                                                                                                                       (তকযা ায) 

খাত/উখাত 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 ২০১৬-১৭* 

১।   কৃরল ও ফনজ 2.41 1.47 3.81 2.45 1.79 2.51 

      ক)  স্য ও াকরি 1.75 0.59 3.78 1.83 0.88 1.72 

      খ)   প্রারণ ম্পদ 2.68 2.74 2.83 3.08 3.19 3.32 

      গ)   ফনজ ম্পদ 5.96 5.04 5.01 5.08 5.12 5.60 

২।   ভৎস্য ম্পদ 5.32 6.18 6.36 6.38 6.11 6.26 

৩।  খরনজ ও খনন 6.93 9.35 4.68 9.60 12.84 8.00 

     ক)  প্রাকৃরতক গ্যা ও অরযর্ারধত বতর 3.78 7.55 2.47 8.73 11.77 3.41 

     খ)   অন্যান্য খরনজ ম্পদ ও খনন 12.58 12.34 8.20 10.90 14.42 14.60 

৪।  রল্প (ম্যানুাঃ) 9.96 10.31 8.77 10.31 11.69 10.96 

     ক)  বৃৎ ও ভাঝারয রল্প 10.76 10.65 9.32 10.70 12.26 11.32 

     খ্)  ক্ষুদ্রায়তন রল্প 6.58 8.81 6.33 8.54 9.06 9.21 

৫।  রফদ্যযৎ, গ্যা, ও ারন ম্পদ 10.58 8.99 4.54 6.22 13.33 12.72 

     ক)   রফদ্যযৎ 10.97 9.69 4.45 6.09 14.20 14.25 

     খ)   গ্যা 7.45 5.91 1.69 5.16 9.91 2.73 

     গ)   ারন      10.91 4.75 10.93 9.62 7.40 7.61 

৬।  রনভ থাণ 8.42 8.04 8.08 8.60 8.56 9.32 

৭।  াইকারয ও খুচযা ফারণজয 6.70 6.18 6.73 6.35 6.50 6.88 

৮।  থার্টর ও থযর্তাযাঁ 6.39 6.49 6.70 6.83 6.98 7.14 

৯।  রযফণ, ংযেণ ও থমাগার্মাগ  9.15 6.27 6.05 5.96 6.08 6.68 

ক)  ির থ রযফণ 6.83 5.91 5.56 6.18 6.28 7.09 

খ)  ারন থ রযফণ 3.10 3.21 3.15 3.62 3.20 4.12 

গ)  আকা থ রযফণ 5.76 -1.64 0.61 8.71 1.48 1.76 

ঘ)  র্মাগী রযফণ থফা ও ংযেণ 17.60 3.36 2.59 5.37 5.19 6.20 

ঙ)  ডাক ও তায থমাগার্মাগ 16.92 9.67 9.56 6.11 6.81 6.63 

১০।  আরথ থক প্ররতষ্ঠারনক থফা 14.76 9.11 7.27 7.78 7.74 7.67 

ক) ব্যাংক 17.61 10.87 8.33 8.49 8.85 8.23 

খ) ফীভা 4.41 0.61 1.55 3.95 0.54 1.78 

গ) অন্যান্য 2.33 3.14 3.63 4.68 4.54 9.97 

১১।  রযর্য়র এর্েট, বাড়া ও অন্যান্য ব্যফা 3.92 4.04 4.25 4.40 4.47 4.78 

১২।  থরাক প্রান ও  প্ররতযো 7.53 6.53 6.89 9.82 11.43 9.85 

১৩।  রো 7.75 6.30 7.26 8.01 11.71 11.51 

১৪।  স্বািয ও াভারজক থফা 3.81 4.76 5.06 5.18 7.54 7.50 

১৫।  করভউরনটি, াভারজক ও ব্যরক্তগত থফা 3.25 3.25 3.27 3.28 3.30 3.62 

রিয মূর্ে রজরডর প্রবৃরিয ায 6.52 6.01 6.06 6.55 7.11 7.24 

উৎাঃ  ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা * াভরয়ক রাফ। 
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রযরষ্ট ৫.১:  রিয মূর্ে থদজ উৎার্দ খাতওয়ারয অফদান 

(রবরি ফছযাঃ ২০০৫-০৬) 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                       (তকযা ায) 

খাত/উখাত 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

১।   কৃরল ও ফনজ 15.33 15.17 14.89 14.58 14.65 14.27 

      ক)  স্য ও াকরি 11.10 11.08 10.88 10.63 10.79 10.50 

      খ)   প্রারণ ম্পদ 2.38 2.27 2.19 2.13 2.06 1.98 

      গ)   ফনজ ম্পদ 1.86 1.83 1.82 1.82 1.81 1.79 

২।   ভৎস্য ম্পদ 3.67 3.75 3.79 3.78 3.73 3.73 

৩।  খরনজ ও খনন 1.53 1.52 1.54 1.62 1.65 1.60 

     ক)  প্রাকৃরতক গ্যা ও অরযর্ারধত বতর 1.02 1.02 1.02 1.07 1.09 1.03 

     খ)   অন্যান্য খরনজ ম্পদ ও খনন 0.51 0.50 0.52 0.55 0.56 0.57 

৪।  রল্প (ম্যানুাঃ) 16.13 16.64 16.87 17.10 17.20 17.75 

     ক)  বৃৎ ও ভাঝারয রল্প 12.92 13.36 13.55 13.71 13.74 14.32 

     খ্)  ক্ষুদ্রায়তন রল্প 3.22 3.29 3.33 3.39 3.46 3.43 

৫।  রফদ্যযৎ, গ্যা, ও ারন ম্পদ 1.21 1.19 1.21 1.23 1.28 1.36 

     ক)   রফদ্যযৎ 0.99 0.97 0.98 1.00 1.04 1.13 

     খ)   গ্যা 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 

     গ)   ারন      0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

৬।  রনভ থাণ 6.52 6.49 6.50 6.58 6.65 6.67 

৭।  াইকারয ও খুচযা ফারণজয 13.63 13.78 13.96 14.04 14.02 14.02 

৮।  থার্টর ও থযর্তাযাঁ 0.76 0.75 0.74 0.75 0.75 0.75 

৯।  রযফণ, ংযেণ ও থমাগার্মাগ  10.16 10.37 10.61 10.89 11.05 11.23 

ক)  ির থ রযফণ 7.17 7.12 7.10 7.19 7.28 7.31 

খ)  ারন থ রযফণ 1.03 0.99 0.97 0.95 0.92 0.89 

গ)  আকা থ রযফণ 0.12 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 

ঘ)  র্মাগী রযফণ থফা ও ংযেণ 0.54 0.53 0.56 0.58 0.60 0.63 

ঙ)  ডাক ও তায থমাগার্মাগ 1.30 1.61 1.87 2.06 2.12 2.26 

১০।  আরথ থক প্ররতষ্ঠারনক থফা 3.11 3.09 3.03 2.88 2.88 2.99 

ক) ব্যাংক 2.67 2.61 2.52 2.30 2.24 2.37 

খ) ফীভা 0.29 0.33 0.34 0.38 0.43 0.42 

গ) অন্যান্য 0.14 0.15 0.16 0.19 0.21 0.20 

১১।  রযর্য়র এর্েট, বাড়া ও অন্যান্য ব্যফা 8.29 8.03 7.87 7.77 7.61 7.41 

১২।  থরাক প্রান ও  প্ররতযো 3.08 3.12 3.14 3.19 3.26 3.33 

১৩।  রো 2.18 2.21 2.24 2.25 2.23 2.21 

১৪।  স্বািয ও াভারজক থফা 2.03 1.99 1.99 1.95 1.96 1.95 

১৫।  করভউরনটি, াভারজক ও ব্যরক্তগত থফা 12.37 11.91 11.61 11.38 11.08 10.72 

থভাট 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

উৎাঃ  ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা। * াভরয়ক রাফ 
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রযরষ্ট ৫.২:  রিয মূর্ে থদজ উৎার্দ খাতওয়ারয অফদান 

(রবরি ফছযাঃ ২০০৫-০৬) 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                      (তকযা ায) 

খাত/উখাত 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 ২০১৬-১৭* 

১।   কৃরল ও ফনজ 13.70 13.09 12.81 12.32 11.70 11.18 

      ক)  স্য ও াকরি 10.01 9.49 9.28 8.87 8.35 7.92 

      খ)   প্রারণ ম্পদ 1.90 1.84 1.78 1.73 1.66 1.60 

      গ)   ফনজ ম্পদ 1.78 1.76 1.74 1.72 1.69 1.66 

২।   ভৎস্য ম্পদ 3.68 3.68 3.69 3.69 3.65 3.61 

৩।  খরনজ ও খনন 1.61 1.65 1.63 1.68 1.77 1.78 

     ক)  প্রাকৃরতক গ্যা ও অরযর্ারধত বতর 1.00 1.01 0.98 1.00 1.04 1.00 

     খ)   অন্যান্য খরনজ ম্পদ ও খনন 0.61 0.64 0.65 0.68 0.73 0.77 

৪।  রল্প (ম্যানুাঃ) 18.28 19.00 19.47 20.16 21.01 21.73 

     ক)  বৃৎ ও ভাঝারয রল্প 14.86 15.49 15.95 16.58 17.37 18.02 

     খ্)  ক্ষুদ্রায়তন রল্প 3.42 3.51 3.51 3.58 3.64 3.71 

৫।  রফদ্যযৎ, গ্যা, ও ারন ম্পদ 1.41 1.45 1.42 1.42 1.50 1.58 

     ক)   রফদ্যযৎ 1.17 1.21 1.19 1.19 1.26 1.35 

     খ)   গ্যা 0.15 0.15 0.15 0.14 0.15 0.14 

     গ)   ারন      0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 

৬।  রনভ থাণ 6.78 6.90 7.03 7.16 7.26 7.39 

৭।  াইকারয ও খুচযা ফারণজয 14.02 14.03 14.10 14.08 13.99 13.94 

৮।  থার্টর ও থযর্তাযাঁ 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

৯।  রযফণ, ংযেণ ও থমাগার্মাগ  11.49 11.50 11.49 11.43 11.31 11.25 

ক)  ির থ রযফণ 7.32 7.31 7.27 7.24 7.18 7.17 

খ)  ারন থ রযফণ 0.86 0.84 0.81 0.79 0.76 0.74 

গ)  আকা থ রযফণ 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 

ঘ)  র্মাগী রযফণ থফা ও ংযেণ 0.69 0.67 0.65 0.64 0.63 0.63 

ঙ)  ডাক ও তায থমাগার্মাগ 2.48 2.56 2.64 2.63 2.62 2.61 

১০।  আরথ থক প্ররতষ্ঠারনক থফা 3.21 3.30 3.34 3.38 3.39 3.41 

ক) ব্যাংক 2.62 2.73 2.79 2.84 2.88 2.91 

খ) ফীভা 0.41 0.39 0.37 0.36 0.34 0.32 

গ) অন্যান্য 0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18 

১১।  রযর্য়র এর্েট, বাড়া ও অন্যান্য ব্যফা 7.22 7.07 6.95 6.81 6.64 6.48 

১২।  থরাক প্রান ও  প্ররতযো 3.35 3.36 3.39 3.49 3.63 3.73 

১৩।  রো 2.23 2.24 2.26 2.29 2.39 2.48 

১৪।  স্বািয ও াভারজক থফা 1.90 1.88 1.86 1.83 1.84 1.84 

১৫।  করভউরনটি, াভারজক ও ব্যরক্তগত থফা 10.38 10.09 9.82 9.52 9.18 8.86 

থভাট 100.00 100.00 ১০০.০০ 100.00 100.00 100.00 

 উৎাঃ  ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা। * াভরয়ক রাফ। 

 

রযরষ্ট ৬.1: জাতীয় (National) থবাক্তা মূেূচচক ও মূেস্ফীরত 

(রবরি ফছযাঃ ১৯৯৫-৯৬ =১০০) 

অথ থফছয 
থবাক্তা মূেূচচক মূেস্ফীরত 

াধাযণ খাদ্য খাদ্য ফরর্ভ থত াধাযণ খাদ্য খাদ্য ফরর্ভ থত 

২০০০-০১ ১২৬.৭২ ১৩০.৩০ ১২২.২৫ ১.৯৪ ১.৩৮ ৩.০৪ 

২০০১-০২ ১৩০.২৬ ১৩২.৪৩ ১২৭.৮৯ ২.৭৯ ১.৬৩ ৪.৬১ 

২০০২-০৩ ১৩৫.৯৭ ১৩৭.০১ ১৩৫.১৩ ৪.৩৮ ৩.৪৬ ৫.৬৬ 

২০০৩-০৪ ১৪৩.৯০ ১৪৬.৫০ ১৪১.০৩ ৫.৮৩ ৬.৯৩ ৪.৩৭ 

২০০৪-০৫ ১৫৩.২৩ ১৫৮.০৮ ১৪৭.১৪ ৬.৪৮ ৭.৯১ ৪.৩৩ 

২০০৫-০৬ ১৬৪.২১ ১৭০.৩৪ ১৫৬.৫৬ ৭.১৭ ৭.৭৬ ৬.৪০ 

২০০৬-০৭ ১৭৬.০৬ ১৮৪.১৮ ১৬৫.৭৯ ৭.২২ ৮.১২ ৫.৯০ 

২০০৭-০৮ ১৯৩.৫৪ ২০৬.৭৯ ১৭৬.২৬ ৯.৯৩ ১২.২৮ ৬.৩২ 

২০০৮-০৯ ২০৬.৪৩ ২২১.৬৪ ১৮৬.৬৭ ৬.৬৬ ৭.১৮ ৫.৯১ 

২০০৯-১০ ২২১.৫৩ ২৪০.৫৫ ১৯৬.৮৪ ৭.৩১ ৮.৫৩ ৫.৪৫ 

২০১০-১১ ২৪১.০২ ২৬৭.৮৪ ২০৫.০১ ৮.৮০ ১১.৩৪ ৪.১৫ 

২০১১-১২ ২৬৬.৬১ ২৯৫.৮৮ ২৭৭.৮৭ ১০.৬২ ১০.৪৭ ১১.১৫ 

উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা। থনাট: যফতী অথ থফছর্যয উািমূ ২০০৫-০৬ অথ থফছর্যয রবরি মূর্ে রযরষ্ট- ৯ থত থদয়া র্য়র্ছ। 
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রযরষ্ট 6.2: ভি নগয এরাকায (All Urban) থবাক্তা মূেূচচক  

(রবরি ফছযাঃ ১৯৯৫-৯৬ =১০০) 

অথ থফছয 
থবাক্তা মূেূচচক মূেস্ফীরত 

াধাযণ খাদ্য খাদ্য ফরর্ভ থত াধাযণ খাদ্য খাদ্য ফরর্ভ থত 

২০০০-০১ ১২৫.৭০ ১৩৩.১৫ ১১৮.৬১ ১.৫২ ১.৮৯ ১.১৩ 

২০০১-০২ ১২৯.৯২ ১৩৫.৯৩ ১২৪.১৯ ৩.৩৬ ২.০৯ ৪.৭০ 

২০০২-০৩ ১৩৪.৪৯ ১৩৮.৭৭ ১৩০.৪০ ৩.৫১ ২.০৯ ৫.০০ 

২০০৩-০৪ ১৪২.৫৪ ১৪৯.৬০ ১৩৫.৮০ ৫.৯৯ ৭.৮০ ৪.১৪ 

২০০৪-০৫ ১৫১.২৯ ১৬১.১৪ ১৪১.৯০ ৬.১৪ ৭.৭১ ৪.৪৯ 

২০০৫-০৬ ১৬১.৩৯ ১৭৪.১৮ ১৪৯.২০ ৬.৬৮ ৮.০৯ ৫.১৪ 

২০০৬-০৭ ১৭২.৭৩ ১৮৯.০৬ ১৫৭.১৭ ৭.০৩ ৮.৫৪ ৫.৩৪ 

২০০৭-০৮ ১৮৯.৬৫ ২১৩.৭৩ ১৬৬.৬৯ ৯.৮০ ১৩.০৫ ৬.০৬ 

২০০৮-০৯ ২০১.৪৯ ২২৯.৬০ ১৭৪.৬৯ ৬.২৪ ৭.৪৩ ৪.৮০ 

২০০৯-১০ ২১৬.৯৮ ২৫২.২১ ১৮৩.৪০ ৭.৬৯ ৯.৮৫ ৪.৯৯ 

২০১০-১১ ২৩২.৮১ ২৭৬.৮২ ১৯০.৮৭ ৭.৩০ ৭.৭৬ ৪.০৭ 

২০১১-১২ ২৬০.০১ ৩১০.৫৮  ২১১.৮২ ১১.৬৮ ১২.২০ ১০.৯৮ 

উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা। থনাট: যফতী অথ থফছর্যয উািমূ ২০০৫-০৬ অথ থফছর্যয রবরি মূর্ে রযরষ্ট-১০ থত থদয়া র্য়র্ছ। 

 

 

রযরষ্ট 6.3: ভি িাভীণ এরাকায (All Rural) থবাক্তা মূেূচচক  

(রবরি ফছযাঃ ১৯৯৫-৯৬ =১০০) 

অথ থফছয 

থবাক্তা মূেূচচক মূেস্ফীরত 

াধাযণ খাদ্য খাদ্য ফরর্ভ থত াধাযণ খাদ্য খাদ্য ফরর্ভ থত 

২০০১-০২ ১৩০.৪০ ১৩০.৯৯ ১২৯.৪১ ২.৫৬ ১.৪৪ ৪.৫৭ 

২০০২-০৩ ১৩৬.৫৮ ১৩৬.২৯ ১৩৭.০৬ ৪.৭৪ ৪.০৫ ৫.৯১ 

২০০৩-০৪ ১৪৪.৪৬ ১৪৫.২২ ১৪৩.১৮ ৫.৭৭ ৬.৫৫ ৪.৪৭ 

২০০৪-০৫ ১৫৪.০৩ ১৫৬.৮২ ১৪৯.২৯ ৬.৬২ ৭.৯৯ ৪.২৭ 

২০০৫-০৬ ১৬৫.৩৭ ১৬৮.৭৭ ১৫৯.৫৯ ৭.৩৬ ৭.৬২ ৬.৯০ 

২০০৬-০৭ ১৭৭.৪২ ১৮২.১৮ ১৬৯.৩৩ ৭.৩০ ৭.৯৬ ৬.১০ 

২০০৭-০৮ ১৯৫.১৪ ২০৩.৯৩ ১৮০.১৯ ৯.৯৯ ১১.৯৪ ৬.৪১ 

২০০৮-০৯ ২০৮.৪৬ ২১৮.৩৮ ১৯১.৫৯ ৬.৮৩ ৭.০৯ ৬.৩৩ 

২০০৯-১০ ২২৩.৩৯ ২৩৫.৭৬ ২০২.৩৬ ৭.১৬ ৭.৯৬ ৫.৬২ 

২০১০-১১ ২৪৪.৩৯ ২৬৪.১৫ ২১০.৮১ ৯.৪০ ১২.০৩ ৪.১৮ 

২০১১-১২ ২৬৯.৩১ ২৮৯.৮২ ২৩৪.৪৭ ১০.২০ ৯.৭৩ ১১.২২ 

উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা। থনাট: যফতী অথ থফছর্যয উািমূ ২০০৫-০৬ অথ থফছর্যয রবরি মূর্ে রযরষ্ট-১1 থত থদয়া র্য়র্ছ। 

 

রযরষ্ট 7.1: জাতীয় (National) থবাক্তা মূেূচচক ও মূেস্ফীরত 

(রবরি ফছযাঃ ২০০৫-০৬ =১০০) 

 

অথ থফছয 
থবাক্তা মূেূচচক মূেস্ফীরত 

াধাযণ খাদ্য খাদ্য ফরর্ভ থত াধাযণ খাদ্য খাদ্য ফরর্ভ থত 

২০০৬-০৭ ১০৯.৩৯ ১১১.৬৩ ১০৬.৫১ ৯.৩৯ ১১.৬৩ ৬.৫১ 

২০০৭-০৮ ১২২.৮৪ ১৩০.৩০ ১১৩.২৭ ১২.৩০ ১৬.৭২ ৬.৩৫ 

২০০৮-০৯ ১৩২.১৭ ১৪০.৬১ ১২৭.৩৬ ৭.৬০ ৭.৯১ ৭.১৪ 

২০০৯-১০ ১৪১.১৮ ১৪৯.৪০ ১৩০.৬৬ ৬.৮২ ৬.২৫ ৭.৬৬ 

২০১০-১১ ১৫৬.৫৯ ১৭০.৪৮ ১৩৮.৭৭ ১০.৯১ ১৪.১১ ৬.২১ 

২০১১-১২ ১৭০.১৯ ১৮৩.৬৫ ১৫২.৯৪ ৮.৬৯ ৭.৭২ ১০.২১ 

২০১২-১৩ ১৮১.৭৩ ১৯৩.২৪ ১৬৬.৯৭ ৬.৭৮ ৫.২২ ৯.১৭ 

২০১৩-১৪ ১৯৫.০৮ ২০৯.৭৯ ১৭৬.২৩ ৭.৩৫ ৮.৫৬ ৫.৫৫ 

2014-15 ২০৭.৫৮ ২২৩.৮০ ১৮৬.৭৯ ৬.৪১ ৬.৬৮ ৫.৯৯ 

২০১৫-১৬ 219.86 234.77 200.66 5.92 4.90 7.43 

উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা। 
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রযরষ্ট 7.2: ভি নগয এরাকায (All Urban) থবাক্তা মূেূচচক  

(রবরি ফছযাঃ ২০০৫-০৬ =১০০) 

অথ থফছয 

থবাক্তা মূেূচচক মূেস্ফীরত 

াধাযণ খাদ্য খাদ্য ফরর্ভ থত াধাযণ খাদ্য খাদ্য ফরর্ভ থত 

২০০৯-১০ ১৩৮.৪৩ ১৫১.৬৬ ১২৬.৯২ ৮.৮৩ ৯.৬১ ৮.০৩ 

২০১০-১১ ১৫১.৩৬ ১৬৯.৬৮ ১৩৫.৪৩ ৯.৩৪ ১১.৮৮ ৬.৭০ 

২০১১-১২ ১৬৪.৫২ ১৮৩.৭১ ১৪৭.৮৪ ৮.৭০ ৮.২৭ ৯.১৬ 

২০১২-১৩ ১৭৭.৭১ ১৯৫.৯১ ১৬১.৮৮ ৮.০২ ৬.৬৪ ৯.৫০ 

২০১৩-১৪ ১৯১.৭৩ ২১৪.৮৫ ১৭১.৬১ ৭.৮৯ ৯.৬৭ ৬.০১ 

2014-15 ২০৪.৭৬ ২৩০.৫৬ ১৮২.৩২ ৬.৮০ ৭.৩১ ৬.২৪ 

২০১৫-১৬ 219.31 245.66 196.39 7.11 6.55 7.72 

উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা। 

 

 

 

 

রযরষ্ট 7.3: ভি িাভীণ এরাকায (All Rural) থবাক্তা মূেূচচক  

(রবরি ফছযাঃ ২০০৫-০৬ =১০০) 

অথ থফছয 

থবাক্তা মূেূচচক মূেস্ফীরত 

াধাযণ খাদ্য খাদ্য ফরর্ভ থত াধাযণ খাদ্য খাদ্য ফরর্ভ থত 

২০০৯-১০ ১৪২.৬৭ ১৪৮.৪৭ ১৩৩.৪৬ ৫.৭৯ ৪.৯০ ৭.৪০ 

২০১০-১১ ১৫৯.৪১ ১৭০.৮১ ১৪১.২৮ ১১.৭৩ ১৫.০৫ ৫.৮৬ 

২০১১-১২ ১৭৩.২৬ ১৮৩.৬২ ১৫৬.৭৭ ৮.৬৯ ৭.৫০ ১০.৯৬ 

২০১২-১৩ ১৮৩.৯০ ১৯৫.৯১ ১৭০.৭৯ ৬.১৪ ৪.৬৪ ৮.৯৪ 

২০১৩-১৪ ১৯৬.৯০ 207.72 ১৭৯.৬৯ ৭.০৭ ৮.১১ ৫.২১ 

2014-15 ২০৯.১০ ২২১.০২ ১৯০.১৩ ৬.২০ ৬.৪০ ৫.৮১ 

২০১৫-১৬ 220.10 230.31 203.86 5.26 4.20 7.22 

উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা। 

 

 

 

 

রযরষ্ট 8:  ঢাকা নগযীয ভেরফি রযফার্যয থবাক্তা মূেূচচক (রবরি ফছযাঃ ১৯৭৩-৭৪ =১০০) 

খাতমূ বায (%) ৮৩-৮৪ ৮৪-৮৫ ৮৫-৮৬ ৮৬-৮৭ ৮৭-৮৮ ৮৮-৮৯ ৮৯-৯০ ৯০-৯১ ৯১-৯২ ৯২-৯৩ ৯৩-৯৪ ৯৪-৯৫ ৯৫-৯৬ ৯৬-৯৭ ৯৭-৯৮ 

াধাযণ 

খাদ্য 

জ্বারারন ও রফদ্যযৎ 

গৃায়ন ও গৃিারী াভিী  

ফস্ত্র ও াদ্যকা 

১০০.০০ 

৬৩.০০ 

৭.০ 

১২.০ 

৬.০ 

৩৫৭ 

৩৫০ 

৪৬৬ 

৪১৭ 

২২৫ 

৩৯৭ 

৩৮৮ 

৫০৩ 

৪৫৪ 

২৫৫ 

৪৩৬ 

৪২৯ 

৫৩৯ 

৫০৭ 

২৭৪ 

৪৮১ 

৪৮৩ 

৫৪২ 

৫৫১ 

২৯৩ 

৫৩৬ 

৫৩৫ 

৫৬২ 

৬৪৮ 

৩১৯ 

৫৭৯ 

৫৬৬ 

৬২১ 

৭২৩ 

৩৪৮ 

৬৩৩ 

৬০৬ 

৬৭৪ 

৮০৮ 

৩৭৪ 

৬৮৯ 

৬৪৮ 

৯৪৫ 

৮৬৭ 

৩৯৯ 

৭২৪ 

৬৮৪ 

১০০৮ 

৮৯৩ 

৪১০ 

৭৩৪ 

৬৭৬ 

১০৫৫ 

৯৪৬ 

৪২২ 

৭৪৭ 

৬৭৯ 

১০৬১ 

১০১৯ 

৪৩১ 

৭৮৬ 

৭৩২ 

১০১৪ 

১০৪০ 

৪৩৯ 

৮১৮ 

৭৭৪ 

১০৩০ 

১০৪৭ 

৪৩৯ 

৮৫০ 

৮১২ 

১০৫৬ 

১০৬৭ 

৪৭৩ 

৯০৪ 

৮৭১ 

১০৮২ 

১১১০ 

৪৯৩ 

রফরফধ ১২.০ ৩৩৫ ৩৯২ ৪১৯ ৪৬০ ৫২৪ ৫৯৮ ৭০৭ ৭২০ ৭৫৬ ৭৮৮ ৮০৫ ৮৬০ ৮৮৩ ৮৯৯ ৯৭৬ 

বৃরিয তকযা ায 

াধাযণ 

খাদ্য 

খাদ্য ফরর্ভ থত 

 

- 

- 

- 

 

৯.৭ 

১১.৮ 

৬.০ 

 

১০.৯ 

১০.৯ 

১০.৯ 

 

৯.৯ 

১০.৬ 

৯.১ 

 

১০.৪ 

১২.৬ 

৮.৬ 

 

১১.৪ 

১০.৮ 

১২.০ 

 

৮.০ 

৫.৮ 

১০.৩ 

 

৯.৩ 

৭.১ 

১১.৮ 

 

৮.৯ 

৬.৯ 

১২.০ 

 

৫.১ 

৫.৬ 

৪.৫ 

 

১.৪ 

-১.২ 

৪.৮ 

 

১.৮ 

০.৪ 

৩.৭ 

 

৫.২ 

৭.৮ 

১.৯ 

 

৪.১ 

৭.৭ 

১.৫ 

 

৩.৯ 

৪.৯ 

২.৫ 

 

৬.৪ 

৭.৩ 

৪.৭ 

উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা, থনাটাঃ ১৯৯৭-৯৮ অথ থফছর্যয য ঢাকা নগযীয ভেরফি রযফার্যয থবাক্তা মূে ূচচক (রবরি ফছযাঃ ১৯৭৩-৭৪=১০০) রফরফএ প্রকা কর্যরন। 
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রযরষ্ট 9 : কৃরল ও রল্পজাত র্েয াইকাযী মূেূচচক 

খাতমূ বায (%) 19৯৫-৯৬ 19৯৬-৯৭ 19৯৭-৯৮ 19৯৮-৯৯ 19৯৯-০০ ২০০০-০১ ২০০১-০২ ২০০২-০৩ ২০০৩-০৪ ২০০৪-০৫ ২০০৫-০৬ 

কৃরল ে 

খাদ্য 

কাঁচাভার 

জ্বারারন 

রল্পজাত ে 

খাদ্য 

কাঁচাভার 

জ্বারারন ও রফদ্যযৎ 

ম্যানুপযাকচায 

কৃরল ও রল্প ে 

বৃরিয তকযা ায 

৬৭.৯ 

৪১.১ 

২৫.৯ 

০.৯ 

৩২.১ 

৮.০ 

৬.৩ 

৬.২ 

১১.৭ 

১০০ 

- 

১৬০৬ 

১৫৬৪ 

১৬৬৬ 

১৭৯৮ 

১৪৫৯ 

১৫৭৪ 

১১৬৬ 

১৬১৩ 

১৪৫৮ 

১৫৫৯ 

৫.৪ 

১৬১১ 

১৫১৩ 

১৭৫৪ 

১৯৪০ 

১৪৭৮ 

১৬৭৩ 

১১৮৬ 

১৬২৮ 

১৪২৬ 

১৫৬৮ 

০.৬ 

১৭০১ 

১৬০৪ 

১৮৪২ 

২০৫২ 

১৫৩৭ 

১৭৬৯ 

১২১২ 

১৭৮১ 

১৪২০ 

১৬৪৮ 

৫.১ 

১৮৪৮ 

১৮২১ 

১৮৮২ 

২১০১ 

১৫৭৩ 

১৮৪০ 

১২৫৩ 

১৮৩০ 

১৪৩০ 

১৭৬০ 

৬.৮ 

১৮৪৭ 

১৮১৩ 

১৮৯০ 

২১৪৮ 

১৫২৬ 

১৮১৩ 

১২৬৮ 

১৮৪০ 

১৩০৫ 

১৭৫৩ 

-০.৪ 

১৮০২ 

১৭২৯ 

১৯১৬ 

২১৬৪ 

১৫৬৩ 

১৭৬৭ 

১৩০২ 

২০৯৭ 

১২৮৬ 

১৭২৬ 

-১.৫ 

১৮১০ 

১৭১৭ 

১৯৩২ 

২২৩৫ 

১৫৬২ 

১৭৫১ 

১৩০৫ 

২১৬৬ 

১২৫৩ 

১৭৩০ 

০.২৩ 

১৯২২ 

১৭৮৮ 

১৯৬৬ 

২২৫৬ 

১৬১০ 

১৮০২ 

১৩৪৯ 

২৩১৮ 

১২৪৭ 

১৮২২ 

৫.৩২ 

১৯৯৪ 

১৯৮০ 

২০০৬ 

২২৮৯ 

১৬৬৭ 

১৯১৩ 

১৩৭৬ 

২৪০৯ 

১২৬৭ 

১৮৮৯ 

৩.৬৭ 

২০৬০ 

২০৫০ 

২০৬৮ 

২৩২৫ 

১৭২৯ 

১৯৫৪ 

১৩৮০ 

২৫৩৯ 

১৩৩৬ 

১৯৫৪ 

৩.৪৩ 

২২০৪ 

২২৫৬ 

২১২০ 

২৩৬৫ 

১৯৬৮ 

২১৫৬ 

১৪৩৫ 

৩৩০৮ 

১৪১৫ 

২১২৮ 

৮.৯০ 

উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা, থনাটাঃ ২০০৫-০৬ অথ থফছর্যয য র্ত রফরফএ এ ংক্রান্ত উাি প্রকা কর্যরন। 

   

রযরষ্ট ১0: নাযায়ণগঞ্জ, চট্টিাভ ও খুরনায রল্প শ্ররভকর্দয জীফনমাোয ব্যয়ূচচক (রবরি ফছযাঃ ১৯৭৩-৭৪=১০০) 

 

উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা।, থনাটাঃ ২০০৫-০৬ অথ থফছর্যয য র্ত রফরফএ এ ংক্রান্ত উাি প্রকা কর্যরন। 

 

 

 

ফছয 
াধাযণ খাদ্য ফস্ত্র, াদ্যকা ফািান ও গৃিারী 

নাযায়ণগঞ্জ চট্টিাভ খুরনা নাযায়ণগঞ্জ চট্টিাভ খুরনা নাযায়ণগঞ্জ চট্টিাভ খুরনা নাযায়ণগঞ্জ চট্টিাভ খুরনা 

১৯৯০-৯১ 

১৯৯১-৯২ 

১৯৯২-৯৩ 

১৯৯৩-৯৪ 

১৯৯৪-৯৫ 

১৯৯৫-৯৬ 

১৯৯৬-৯৭ 

১৯৯৭-৯৮ 

১৯৯৮-৯৯ 

১৯৯৯-০০ 

২০০০-০১ 

২০০১-০২ 

২০০২-০৩ 

২০০৩-০৪ 

২০০৪-০৫ 

২০০৫-০৬ 

১৪৩৪ 

১৪৯৬ 

১৫১৫ 

১৫৪৯ 

১৬৩৫ 

১৭১০ 

১৭২৩ 

১৮৩২ 

১৯৯০ 

২০৩২ 

২০৪৮ 

২০৭৭ 

২১১৯ 

২১৮২ 

২২৮৫ 

২৪৩৮ 

১৪১৩ 

১৪৭২ 

১৪৪৬ 

১৫০৫ 

১৬৩১ 

১৭১৬ 

১৭১৯ 

১৭৯৪ 

২০০৫ 

২০৬৫ 

২০৯২ 

২১১৬ 

২১৬০ 

২২২০ 

২২৯৭ 

২৪২৭ 

১৩১০ 

১৩৭৪ 

১৩৮৫ 

১৪৬৩ 

১৫৬৩ 

১৫৮৩ 

১৫৪৭ 

১৬১৮ 

১৭৬৮ 

১৮২৩ 

১৮৫৬ 

১৮৮১ 

১৯২৫ 

১৯৮৫ 

২০৬৫ 

২১৮৭ 

১৩৯৯ 

১৪৫৬ 

১৪৫২ 

১৪৮৯ 

১৬০৩ 

১৭১১ 

১৬৯৪ 

১৮২১ 

২০২৭ 

২০৭৬ 

২০৮৮ 

২১১৪ 

২১৫৯ 

২২৩৫ 

২৩৫৯ 

২৫৪২ 

১৪১৭ 

১৪৭৭ 

১৪২২ 

১৫৮৪ 

১৬৪৩ 

১৭১৬ 

১৬৮৫ 

১৭৫৮ 

২০০৩ 

২০৫৯ 

২০৭৮ 

২০৯২ 

২১২৬ 

২১৭৯ 

২২৫৭ 

৩৩৯৯ 

১২৯০ 

১৩৫৮ 

১৩৫৯ 

১৪৫১ 

১৫৮৮ 

১৬১৫ 

১৫৮৪ 

১৬৪৪ 

১৮৩৫ 

১৮৮৪ 

১৮৯৬ 

১৯১১ 

১৯৪৪ 

১৯৯৩ 

২০৬৭ 

২১৮৮ 

১৪৮৪ 

১৫৪৭ 

১৫৬৪ 

১৫৮৭ 

১৬০৫ 

১৬২৬ 

১৬৫৭ 

১৭০১ 

১৭২৭ 

১৭৪৫ 

১৭৬২ 

১৭৮৬ 

১৮০৭ 

১৮২০ 

১৮৪০ 

১৮৭৯ 

১৩৬৪ 

১৩৮৩ 

১৪২৩ 

১৪৭০ 

১৫২০ 

১৫৪৯ 

১৫১৭ 

১৫৮০ 

১৬২১ 

১৬৭৪ 

১৭০৯ 

১৭৩২ 

১৭৫৫ 

১৭৮৮ 

১৮৩৫ 

১৯০২ 

১২৩৬ 

১২৫০ 

১২৪৭ 

১২৭১ 

১২৭৯ 

১৩০০ 

১৩৪৫ 

১৪৭০ 

১৫৪২ 

১৫৮১ 

১৬১৬ 

১৬৩৪ 

১৬৫৯ 

১৬৮৫ 

১৭২৩ 

১৭৭৪ 

২০৫৮ 

২১১৪ 

২২২০ 

২২৫৬ 

২২৯১ 

২৩৭০ 

২৪৩৭ 

২৫১৭ 

২৫৮৭ 

২৬২৪ 

২৬৫০ 

২৬৮৯ 

২৭৫৮ 

২৮১০ 

২৮৮৯ 

৩০৬৯ 

১৮৯৪ 

১৯৭৫ 

১৯৯৮ 

২০৩১ 

২০৯৬ 

২৩৩৭ 

২৫৮৭ 

২৭৫৪ 

৩০৪৯ 

৩১৩৪ 

৩১৯৮ 

৩২৭৫ 

৩৪০৩ 

৩৫৩৩ 

৩৬৬৬ 

৩৮৭২ 

১৮৪৮ 

১৯৪৭ 

১৯৭৯ 

২০২০ 

২০২০ 

২০৩২ 

১৯৫৬ 

১৯৮২ 

২০৪৬ 

২১৪৯ 

২৩০৩ 

২৩৭৪ 

২৪৭৭ 

২৬৪১ 

২৭৫৪ 

২৯৯৫ 
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রযরষ্ট ১১.১: প্রধান খাি রবরিক ভজুরয ায সূচক (রবরি ফছযঃ ১৯৬৯-৭০ =১০০) 
 

 নারভক (Nominal) ভজুরয ায সূচক রল্প শ্ররভকল্যেয 

জীফনমাত্রায 

াধাযণ ব্যয় 

সূচক 

প্রকৃি (Real) ভজুরয ায সূচক 

ফছয াধাযণ 
রল্প 

কাযখানা 
রনভ মাণ কৃরল ভৎস্য াধাযণ 

রল্প 

কাযখানা 
রনভ মাণ কৃরল ভৎস্য 

১৯৯৩-৯৪ ১৭০৯ ১৮২৮ ১৫৯৮ ১৫৯৩ ১৬৯৯ ১৫০৬ ১১৪ ১২১ ১০৬ ১০৬ ১১৩ 

১৯৯৪-৯৫ ১৭৮৬ ১৯৪৭ ১৬১৩ ১৬৫৩ ১৭৭০ ১৬১০ ১১১ ১২১ ১০০ ১০৩ ১১০ 

১৯৯৫-৯৬ ১৯০০ ২০৬৪ ১৭৫৪ ১৭৩৮ ১৮৮২ ১৬৭৪ ১১৪ ১২৩ ১০৫ ১০৪ ১১২ 

১৯৯৬-৯৭ ১৯৯০ ২১৬১ ১৮৪৮ ১৮০৪ ১৯৭৪ ১৬৬৩ ১২০ ১৩০ ১১১ ১০৯ ১১৯ 

১৯৯৭-৯৮ ২১৪১ ২৩৯৫ ১৯৯০ ১৮৭০ ২০৫৩ ১৭৪৮ ১২২ ১৩৭ ১১৪ ১০৭ ১১৭ 
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৬৮৩৮ 

৬৪৮৪ 

৬৪২৩ 

৫৫১১ 

৫৭৭০ 

৪৯৮৪ 

৫২৩৩ 

১২৬৬ 

১৩৪৩ 

১৩৩৯ 

১৪৪২ 

১৪৫৩ 

১২৩৬ 

১১৮২ 

১৩৮৩ 

১১৩৩ 

১২৫৩ 

১৪২৭ 

১১৮১ 

১০০৮ 

১১০৭ 

১১২৮ 

১০৭৯ 

১০০৮ 

৯৬৫ 

৯৯৩ 

১০৩৪ 

১০৮৯ 

১০৩৯ 

৮৫৩ 

৮০৫ 

৮১২ 

৯৬২ 

৯৫৭ 

৮৯২ 

৮০৮ 

৯৬৬ 

৭৩৯ 

৮৮৩ 

১০৫৭ 

৮১১ 

৭১১ 

৮২১ 

৮৫৯ 

৮০০ 

৭৯৪ 

৭১৭ 

৮৩৬ 

৮৮৪ 

৮৩৭ 

৮৪৭ 

২০৫ 

২৭৫ 

২৮৮ 

৩০৬ 

৩১৬ 

৩১৩ 

৩২৪ 

৩২৫ 

৩২৭ 

৩৩১ 

৩৩৭ 

৬০৫ 

৬০১ 

৬১৫ 

৫৮৭ 

৬০৬ 

৬৬৯ 

৮০৬ 

৭৪৪ 

৮৫২ 

৯৯৩ 

৯৭৮ 

১২৭৬ 

১০৮৯ 

১০৬৬ 

১২৩৭ 

১৩৭৯ 

১৩৮৪ 

১৪৩৮ 

১৪৬৮ 

১৪৯২ 

১৫০৮ 

১৫৫৩ 

২৭৬২ 

২৯৩৩ 

৩২১৬ 

২৯৯৪ 

৩৩৮৬ 

৩৯০৭ 

৪৮৫৫ 

৪১৬১ 

৫১৬৭ 

৬৬৪৮ 

৫২৬৮ 

২০০৯-১০ ৫৯৩ ২২১ ৮৭০ ৩৭৭ ৪৯১ ১২৪০ ২৯০ ৪৪৯১ ১০২৯ ৯২২ ১১২০ ৮১৬৮ 

২০১০-১১ ৬২৭ ২৩২ ৮৯০ ৩৯৭ ৫৩৫ ১৪৭৩ ২৮৭ ৪৬৭১ ১৭৫১ ১৫২১ ১১৩৭ ৮৩২৬ 

২০১১-১২ ৬৬৭ ২৪০ ৯৪১ ৪০৮ ৮০২ ১৭৫৬ ২৬৬ ৪৬০৩ ১৮৭৮ ১৮৭৮ ১০৬৩ ৮২০৫ 

২০১২-১৩ ৭০১ ২৬৫ ৯৮০ ৪৩৩ ৫৫৩ ১৭২০ ২৬৯ ৪৪৬৮ ১৬৮৩ ১৩৮১ ১০৯৮ ৮৬০৩ 

২০১৩-১৪ ৮২৪ ৩৫২ ১০৩৫ ৪৯৫ ৬৩৪ ১৯৩১ ২৬৫ ৪৫০৮ ১৬৪৫ ৭৪৩৬ ১১৪২ ৮৯৫০ 

2014-15 885 378 ১১৩০ ৫০২ ৭৫১ ২০৩৭ ২৬৬ ৪৫৭৯ 1662 7501 1164 9254 

২০১৫-১৬ - - - - - - - - ১৬৭৫ ৭৫৫৯ ১১৭৫ ৯৪৭৪ 

উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা। 
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 রযরষ্ট ১3: থচকৃত জরভয রযভাণ      

         (রে থক্টয) 

থচ িরত ২০০৪-০৫ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 2014-15 2015-16 

১) র্ভরযি ারন দ্বাযা থচাঃ 

এর এর র ও অন্যান্য ৮.৩০ ৮.০৩ ৯.৬১ ১০.৬৬ ১০.৯১ ১১.০৭ ১০.৩৯ ১১.৪৫ ১১.৯৬ ১২.৪৬ 12.50 13.42 

২) র্ভগবথি ারন দ্বাযা থচাঃ 

গবীয নরকূ ৬.৫৪ ৭.০০ ৭.২৫ ৭.৮৫ ৭.৯০ ৭.৭৩ ৭.১৯ ৭.৫৯ ৯.৩৪ ৮.৭7 9.62 11.94 

অগবীয নরকূ ও 

আটি থরয়ান 

৩১.৫০ ৩১.২1 ৩১.৯৬ ৩১.৯৭ ৩২.৪৫ ৩৩.৩৬ ৩৫.০৫ ৩৪.১৮ ৩২.৪২ ৩২.৭9 32.35 29.54 

ফ থর্ভাট  ৪৬.৫২ ৪৬.২৪ ৪৮.৮২ ৫০.৪৯ ৫১.২৬ ৫২.১৭ ৫২.৬3 ৫৩.২২ ৫৩.৭2 ৫৪.০২ 54.48 54.90 

উৎাঃ কৃরল ভন্ত্রণারয়। 

  

 

 

রযরষ্ট ১4: যাায়রনক ার্যয ব্যফায 

                    (‘০০০ থভরিক টন) 

ব্যফহৃত ায ২০০৪-০৫ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮  ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 2014-15 ২০১৫-১৬* 

ইউরযয়া 

টিএর 

রডএর 

এভওর 

এএর 

এনরর্কএ 

এএ 

রজংক 

রজাভ 

অন্যান্য 

  ৫২৩.৩৯ 

৪২০.০২ 

১৪০.৭২ 

   ২৬০.৩৮ 

    ১৭০.৯৩ 

৯০.০০ 

  ৫.৫৯ 

  ৮.০০ 

      ১৩৫.৭ 

-- 

২৪৫১.৩৭ 

৪৩৬.৪৭ 

১৪৫.০০ 

২৯০.৬৭ 

১৩০.৩৯ 

১১০.০০ 

    ৬.৩২ 

     ৭.৫০ 

   ১০৪.৯৫ 

-- 

  ২৫১৫.০০ 

    ৩৪০.০০ 

    ১১৫.০০ 

   ২৩০.০০ 

    ১২২.০০ 

    ১২৫.০০ 

       ৬.০০ 

     ২৬.০০ 

     ৭২.০০ 

-- 

২৭৬২.০০ 

৩৯২.০০ 

১২৯.০০ 

২৬২.০০ 

১১৮.০০ 

১২০.০০ 

৭.০০ 

২০.০০ 

৭৫.০০ 

-- 

২৫৩২.৯৬ 

১৫৬.০০ 

১৮.২৩ 

৭৫.০০ 

২০.০০ 

৪০.০০ 

৩.০০ 

৫.০০ 

১৫.০০ 

-- 

২৪০৯.০০ 

৪২০.০০ 

১৩৬.০০ 

২৬৩.০০ 

-- 

৫০.০০ 

৫.০০ 

১০.০০ 

২০.০০ 

-- 

২৬৫২.০০ 

৫৬৪.০০ 

৩০৫.০০ 

৪৮২.০০ 

-- 

৪০.০০ 

৫.০০ 

১২.০০ 

২৫.০০ 

-- 

২২৯৬.০০ 

৬৭৮.০০ 

৪০৯.০০ 

৬১৩.০০ 

-- 

২০.০০ 

৬.০০ 

১২.০০ 

১৫.০০ 

-- 

২২৪৭.০০ 

৬৫৪.০০ 

৪৩৪.০০ 

৫৭১.০০ 

-- 

২৫.০০ 

৮.৫০ 

২৪.০০ 

৪০.০০ 

১৯.০০ 

২৪৬২.০০ 

৬৮৫.০০ 

৫৪৩.০০ 

৫৭৭.০০ 

-- 

২৭.০০ 

৩.০০ 

42.00 

126.00 

০.৪০ 

2638.00 

722.00 

597.00 

640.00 

-- 

27.00 

6.22 

39.00 

122.00 

-- 

2291.00 

730.00 

658.00 

727.00 

-- 

39.59 

9.96 

53.43 

229.42 

-- 

থভাট   ৩৭৫৪.৭৩ ৩৬৮২.৬৭ ৩৫৫১ .০০ ৩৮৮৫.০০ ২৮৬৫.১৯ ৩৩১৩.০০ ৪০৮৫.০০ ৪০৪৯.০০ ৪০২২.৫০ ৪২৯৯.০৮ 
৪৭৯১.২২ 4738.40 

উৎাঃ  কৃরল ভন্ত্রণারয়। 
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রযরষ্ট ১5: রফর্দ র্ত খাদ্যস্য আভদারনয রাফ 

(াজায থভরিক টন) 

অথ থফছয 

চার গভ থভাট খাদ্যস্য 

খাদ্য াায্য আভদারন থভাট খাদ্য াায্য আভদারন থভাট খাদ্য াায্য আভদারন থভাট 

১৯৮৫-৮৬ ২৭ ১০ ৩৭ ১০৬০ ১০৩ ১১৬৩ ১০৮৭ ১১৩ ১২০০ 

১৯৮৬-৮৭ ১০৮ ১৫০ ২৫৮ ১৩১৭ ১৯২ ১৫০৯ ১৪২৫ ৩৪২ ১৭৬৭ 

১৯৮৭-৮৮ ১৯২ ৩৯৮ ৫৯০ ১৫৯৫ ৭৩২ ২৩২৭ ১৭৮৭ ১১৩০ ২৯১৭ 

১৯৮৮-৮৯ ৪০ ২১ ৬১ ১৩১৬ ৭৫৯ ২০৭৫ ১৩৫৬ ৭৮০ ২১৩৬ 

১৯৮৯-৯০ ৪১ ২৫৮ ২৯৯ ৯০৮ ৩২৬ ১২৩৪ ৯৪৯ ৫৮৪ ১৫৩৩ 

১৯৯০-৯১ ১০ -- ১০ ১৫৩০ ৩৭ ১৫৬৭ ১৫৪০ ৩৭ ১৫৭৭ 

১৯৯১-৯২ ৩৯ -- -- ১৩৭৫ ১৫০ ১৫২৫ ১৪১৪ ১৫০ ১৫৬৪ 

১৯৯২-৯৩ ১৯ -- ১৯ ৭১৬ ৪৪৮ ১১৬৪ ৭৩৫ ৪৪৮ ১১৮৩ 

১৯৯৩-৯৪ -- ৭৪ ৭৪ ৬৫৪ ২৩৮ ৮৯২ ৬৫৪ ৩১২ ৯৬৬ 

১৯৯৪-৯৫ -- ৮১৩ ৮১৩ ৯৩৫ ৮২০ ১৭৫৫ ৯৩৫ ১৬৩৩ ২৫৬৮ 

১৯৯৫-৯৬ ১ ১১৩৭ ১১৩৮ ৭৩৭ ৫৫২ ১২৮৯ ৭৩৮ ১৬৮৯ ২৪২৭ 

১৯৯৬-৯৭ ১০ ২৪ ৩৪ ৬০৮ ৩২৫ ৯৩৩ ৬১৮ ৩৪৯ ৯৬৭ 

১৯৯৭-৯৮ -- ১১০৫ ১১০৫ ৫৪৯ ২৯৭ ৮৪৬ ৫৪৯ ১৪০২ ১৯৫১ 

১৯৯৮-৯৯ ৬০ ৩০০৭ ৩০৬৭ ১১৭৫ ১২৪৯ ২৪২৪ ১২৩৫ ৪২৫৬ ৫৪৯১ 

১৯৯৯-০০ ৫ ৪২৮ ৪৩৩ ৮৬৫ ৮০৬ ১৬৭১ ৮৭০ ১২৩৪ ২১০৪ 

২০০০-০১ ৩২ ৫২৯ ৫৬১ ৪৫৯ ৫৩৪ ৯৯৩ ৪৯১ ১০৬৩ ১৫৫৪ 

২০০১-০২ ৮ ১১৮ ১২৬ ৫০১ ১১৭১ ১৬৭২ ৫১১ ১২৮৮ ১৭৯৯ 

২০০২-০৩ ৪ ১৫৫২ ১৫৫৬ ২৫০ ১৪১৪ ১৬৬৪ ২৫৪ ২৯৬৬ ৩২২০ 

২০০৩-০৪ ৪ ৭৯৬ ৮০০ ২৮৫ ১৭০৩ ১৯৭৯ ২৮৯ ২৪৯৯ ২৭৮৮ 

২০০৪-০৫ ২৭ ১২৬৮ ১২৯৫ ২৬৩ ১৮১৬ ২০৭৯ ২৯০ ৩০৮৪ ৩৩৭৪ 

২০০৫-০৬ ৩৪ ৪৯৮ ৫৩২ ১৬০ ১৮৭০ ২০৩০ ১৯৪ ২৩৬৮ ২৫৬২ 

২০০৬-০৭ ২৫ ৬৯৫ ৭২০ ৬৫ ১৬৩৫ ১৭০০ ৯০ ২৩৩০ ২৪২০ 

২০০৭-০৮ ৮০ ১৯৬৭ ২০৪৭ ১৭৫ ১২৩৫ ১৪১০ ২৫৫ ৩২০২ ৩৪৫৭ 

২০০৮-০৯ ৩০ ৫৭৩ ৬১৩ ৮৬ ২৩২৪ ২৪১০ ১১৬ ২৮৯৭ ৩০১৩ 

২০০৯-২০১০ ৪ ৮৮ ৯২ ৪ ৩৩৫৮ ৩৩৬৩ ৮ ৩৪৪৬ ৩৪৫৪ 

২০১০-২০১১ ৬ ১৫৫৪ ১৫৬০ ১৫৭ ৩৫৯৬ ৩৭৫৩ ১৬৩ ৫১৫০ ৫৩১৩ 

২০১১-১২ ৯ ৫১৪ ৫২৩ ১০৬ ১৬৬১ ১৭৬৭ ১১৫ ২২৮১ ২২৯০ 

২০১২-১৩ ১ ২৬ ২৭ ১৩০ ১৭১৫ ১৮৪৫ ১৩১ ১৭৪১ ১৮৭২ 

২০১৩-১৪ ৩ 371 374 73 2677 2750 76 3048 3124 

2014-15 - 1490 1490 - 3841 3841 - 5331 5331 

2015-16 ১ ২৫৬ ২৫৭ ৮৬ ৪২৮০ ৪৩৬৬ ৮৭ ৪৫৩৬ ৪৬২৩ 

২০১৬-১৭* - ৪২ ৪২ ৮৫ ৪০৬৪ ৪১৪৯ ৮৫ ৪১০৬ ৪১১৯ 

উৎাঃ খাদ্য অরধদপ্তয, খাদ্য  ভন্ত্রণারয়। * থপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত। 

থনাটাঃ (১) ১৯৯২-৯৩ ার র্ত যকারয খার্তয াাার থফযকারয খার্তয খাদ্য আভদারন অন্তভু থক্ত। 

        (২) ২০০০-০১ ার র্ত খাদ্য াায্য রর্র্ফ ইউএএইড (US-AID)-এয গভ াায্য আভদারন অন্তভু থক্ত। 
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রযরষ্ট ১6: রল্প ঋল্যণয ফছযরবরিক রফিযণ ও অোয় রযরস্থরি      

 (ল্যকাটি টাকায়) 

র্ মফছয 
রফিযণ অোয়কৃি ঋণ 

চররি মূরধন দভয়ারে ঋণ দভাট চররি মূরধন দভয়ারে ঋণ দভাট 
২০০৫-০৬ ২৮,৪৪৮.৫৩ ৯৬৫০.০২ ৩৮,০৯৮.৫৫ ২২,৯৭৫.৯৫ ৬৭৫৯.৫২ ২৯,৭৩৫.৪৭ 
২০০৬-০৭ ৩১,৬৫১.৩২ ১২,৩৯৪.৭৮ ৪৪,০৪৬.১০ ২৩,৭৯০.৫৪ ৯,০৬৮.৪৫ ৩২,৮৫৮.৯৯ 
২০০৭-০৮ ৩৯,৯৬৩.৪৯ ২০,১৫০.৮২ ৬০,১১৪.৩১ ২৮,৮৪৯.৬০ ১৩,৬২৪.২০ ৪২,৪৭৩.৮০ 
২০০৮-০৯ ৪৫,০২৮.২৮ ১৯,৯৭২.৬৯ ৬৫,০০০.৯৭ ৩৬,৫৯৭.৮৯ ১৬,৩০২.৪৮ ৫২,৯০০.৩৭ 
২০০৯-১০ ৫৯,১৭১.৯৫ ২৫,৮৭৫.৬৬ ৮৫,০৪৭.৬১ ৪৫,২৩১.৭৫ ১৮,৯৮২.৭০ ৬৪,২১৪.৪৫ 
২০১০-১১ ৭১,৩০০.৩৫ ৩২,১৬৩.২০ ১০৩,৪৬৩.৫৫ ৫৬,৬৯৪.৯৯ ২৫,০১৫.৮৯ ৮১,৭১০.৮৮ 
২০১১-১২ ৭৬,৬৭৪.৯৮ ৩৫,২৭৮.১০ ১১১,৯৫৩.০৮ ৬৪,৪০০.২৭ ৩০,২৩৬.৭৪ ৯৪,৬৩৭.০১ 
২০১২-১৩ ১০৩,১৬৫.৫৬ ৪২,৫২৮.৩১ ১৪৫,৬৯৩.৮৭ ৮৫,৪৯৬.১৪ ৩৬,৫৪৯.৪১ ১২২,০৪৫.৫৫ 
২০১৩-১৪ ১২৬,১০২.৫৯ ৪২,৩১১.৩২ ১৬৮,৪১৩.৯১ ১১৩,২৯১.২৫ ৪১,৮০৬.৬৯ ১৫৫,০৯৭.৯৪ 
২০১৪-১৫ ১৫৯,৫৪৬.৪২ ৫৯,৭৮৩.৭০ ২১৯,৩৩০.১২ ১২১,৮৫৩.৯৯ ৪৭,৫৪০.৮১ ১৬৯,৩৯৪.৮০ 
 ২০১৫-১৬ ১,৯৯,৩৪৯.২১ ৬৫,৫৩৮.৬৯ ২,৬৪,৮৮৭.৯০ ১,৪৯,৭৬২.৭২ ৪৮,২২৫.২৯ ১,৯৭,৯৮৮.০১ 
২০১৬-১৭* ১,১১,৯৮৬.৪৮ ৩২,৬২০.১৫ ১,৪৪,৬০৬.৬৩ ৯৪,৯৮৬.৯৫ ২৬,১০২.৩১ ১,২১,০৮৯.২৬ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক। * রডর্ম্বয, ২০১৬ ম থন্ত। 

                                              

রযরষ্ট ১7: কৃরল ঋণ রফতযণ, আদায় ও রিরত 

                               (র্কাটি টাকায়) 

অথ থফছয রফতযণ আদায় রিরত 

১৯৮২-৮৩ ৬৭৮.৬০ ৩৪২.৩০ ১৩৫১.৫১ 

১৯৮৩-৮৪ ১০০৫.৩০ ৫১৭.৫৭ ২০৭৭.৩৫ 

১৯৮৪-৮৫ ১১৫২.৮৪ ৫৮৩.৯০ ৩০৩৪.২৪ 

১৯৮৫-৮৬ ৬৩১.৭২ ৬০৭.১৫ ৩৫১৪.২৫ 

১৯৮৬-৮৭ ৬৬৭.২৮ ১১০৭.৫৬ ৩২৯৪.৪১ 

১৯৮৭-৮৮ ৬৫৬.৩১ ৫৯৫.৭৮ ৩৮৬৩.৪৯ 

১৯৮৮-৮৯ ৮০৭.৬২ ৫৭৭.৯৬ ৪৭১১.৬৬ 

১৯৮৯-৯০ ৬৮৬.৭৮ ৭০১.৯৪ ৫৩৮১.২৯ 

১৯৯০-৯১ ৫৯৫.৬০ ৬২৫.৩২ ৫৭০৩.৪৫ 

১৯৯১-৯২ ৭৯৪.৫৯ ৬৬২.১১ ৫৩৬৯.৫৬ 

১৯৯২-৯৩ ৮৪১.৮৫ ৮৬৯.২৩ ৫৬৯২.৮৪ 

১৯৯৩-৯৪ ১১০০.৭৯ ৯৭৯.১২ ৬২২২.০০ 

১৯৯৪-৯৫ ১৪৯০.৩৮ ১১২৪.১১ ৭০৪৫.২২ 

১৯৯৫-৯৬ ১৪৮১.৬৩ ১২৭৩.০৮ ৭৭৬৯.০৭ 

১৯৯৬-৯৭ ১৫১৭.৩০ ১৫৯৪.২৭ ৮২৫৬.২১ 

১৯৯৭-৯৮ ১৬৪২.৮৪ ১৬৯৯.০৭ ৮৫১৫.০৪ 

১৯৯৮-৯৯ ৩২৪৫.৩৬ ২০৩৯.৬৫ ৯৭০২.৫১ 

১৯৯৯-০০ ২৮৫১.২৯ ২৯৯৬.২৯ ১০৬৪৮.৯০ 

২০০০-০১ ৩০১৯.৬৭ ২৮৭৭.৮৭ ১১১৩৭.২৬ 

২০০১-০২ ২৯৫৪.৯১ ৩২৫৯.৬৬ ১১৪৯৮.১৩ 

২০০২-০৩ ৩২৭৮.৩৭ ৩৫১৬.৩১ ১১৯১৩.৩৫ 

২০০৩-০৪ ৪০৪৮.৪১ ৩১৩৫.৩২ ১২৭০৫.৯৫ 

২০০৪-০৫ ৪৯৫৬.৭৮ ৩১৭১.১৫ ১৪০৩৯.৮৪ 

২০০৫-০৬ ৫৪৯৬.২১ ৪১৬৪.৩৫ ১৫৩৭৬.৭৯ 

২০০৬-০৭ ৫২৯২.৫১ ৪৬৭৬.০০ ১৪৫৮২.৫৬ 

২০০৭-০৮ ৮৫৮০.৬৬ ৬০০৩.৭০ ১৭৮২২.৫০ 

২০০৮-০৯ ৯২৮৪.৪৬ ৮৩৭৭.৬২ ১৯৫৯৮.১৫ 

২০০৯-১০ ১১১১৬.৮৮ ১০১১২.৭৫ ২২৫৮৮.৫৮ 

২০১০-১১ ১২১৮৪.৩২ ১২১৪৮.৬১ ২৫৪৯২.১৩ 

২০১১-১২ ১৩১৩২.১৫ ১২৩৫৯.০০ ২৫৯৭৪.৯৭ 

২০১২-১৩ ১৪৬৬৭.৪৯ ১৪৩৬২.২৯ ৩১০৫৭.৬৯ 

২০১৩-১৪ ১৬০৩৬.৮১ ১৭০৪৬.০২ ৩৪৬৩২.৮২ 

২০১৪-১৫ ১৫৯৭৮.৪৬ ১৫৪০৬.৯৬ ৩২৯৩৬.৮০ 

2015-16 ১৭৬৪৬.৩৯ ১৭০৫৬.৪৩ ৩৪৪৭৭.৩৭ 

২০১৬-১৭* ১৩৯২৯.৪৫ ১২৩১৬.১৯ ৩৬৬৫৫.৯৫ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক। * জানুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত। 
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রযরষ্ট ১8 : রল্প জাত দ্রর্ব্যয উৎাদন ূচচক রবরি ফছয (২০০৫-০৬=১০০) 
 

ে দ্রব্য ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 2014-15 

াধাযণ ূচচক ১০৮.৭৬ ১১৭.৫০ ১২৭.৪৭ ১৩৫.০১ ১৫৭.৮৯ ১৭৪.৯২ ১৯৫.১৯ ২১৩.২২ ২৩৬.১১ 

১. খাদ্য দ্রব্য ১০৬.৬৪ ১০৯.৫২ ১১৩.৬৩ ১২৯.৩৯ ১৩৮.৬৬ ১৬১.৩৪ ২১৯.১০ ২৪১.৫২ ৩৩৩.০৭ 

২. ানীয় ১০৯.২৩ ১১৫.৮৪ ১২২.৫৬ ১৩১.৯১ ১৫২.৩৭ ১৫২.৪৬ ১৮৯.৮১ ২৪৩.১৯ ২৩০.০৬ 

৩. তাভাকজাত দ্রব্য ১০১.৫১ ১০২.৭৪ ১০৫.০৭ ১১০.৯২ ১১২.৩০ ১৩৬.৭৯ ১৪৪.৬৬ ১৪৯.৬৫ ১৪৭.৩৭ 

৪. থটক্সটাইর দ্রব্য ১১১.৫৬ ১২৩.৫৭ ১২৭.৯৯ ১৩২.৮৭ ১৩৯.৫১ ১৩৯.৪৪ ১৪২.৪১ ১৩৯.৬৮ ১২২.৮১ 

৫. রযর্ধয় ফস্ত্র ১১২.১২ ১২৫.৯৫ ১৪৪.৭৫ ১৪৩.০৬ ২০০.৮০ ২৩৫.৪৪ ২৬৫.৮৩ ২৯৩.৭০ ৩০৪.৭৬ 

৬. চাভড়া ও চাভড়াজাত দ্রব্য ১০৫.৭৬ ১১০.৮৭ ১১৫.৪৮ ১২০.৯০ ১২৯.০২ ১৩২.৩২ ১৩৯.৭৬ ১৪৭.৮৩ ১৪০.৪৮ 

৭. কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য ১১৯.২৭ ১৫৮.০৫ ১৭০.৮১ ১৯৩.৩০ ২১৬.৬৬ ২৩৫.৯৯ ২৩৮.৮১ ২৪৩.৩৯ ২৬৯.৮৮ 

৮. কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য ১১১.৮১ ১২৭.০৪ ১৪৫.৩০ ১৫৪.৪৭ ১৬৯.৭০ ১৭১.৩৪ ১৬০.৪৩ ১৫১.৯৫ 174.68 

৯.রপ্ররটং ও থযকরড থং রভরডয়া ১০৯.৪৬ ১১৬.৯৪ ১২১.৩৫ ১২৩.৮১ ১২১.১২ ১২৩.২৩ ১২৪.৩৬ ১২৭.৭৩ 140.91 

১০.রযর্ারধত থর্িাররয়াভ 

দ্রব্য 

৯৩.৩৪ ৯০.৭৮ ৬৪.৭৬ ৯৫.৯৫ ৯৯.১০ ৯০.৮৫ ১০১.৫৪ ৯২.৭৬ 96.79 

১১. যাায়রনক দ্রব্যারদ ৯৯.১১ ৮৪.০৭ ৭০.২৯ ৮৬.০১ ৭০.৮০ ৮০.৭৭ ৮৪.৬২ ৮০.৪১ 77.49 

১২.পাভ থারউটিকযার ও 

ঔলরধ থকরভকযার 

১০৫.১৯ ১১৬.২০ ১২৮.৩৩ ১৬৪.৩৩ ১৬৪.৯৭ ১৬৯.৮২ ১৭৮.৭৯ ২৩০.৬০ 290.98 

১৩. যাফায ও প্লারেক 

দ্রব্যারদ 

১০৮.২০ ১২০.১৫ ১৩৫.২৬ ১৬৪.১৫ ১৯১.৯৭ ২১৭.৫৯ ২৪৪.৮৭ ২৬৩.৮৪ 292.69 

১৪. অন্যান্য অধাতফ খরনজ 

দ্রব্য 

১০৫.৭৭ ১০৯.৯৪ ১১৯.১৪ ১২৬.৭৯ ১৩৪.৬২ ১৩৮.২২ ১৩৯.৫১ ১৪৪.১৮ 182.78 

১৫. থভৌর ধার্ত ১১১.৪৮ ১২১.৫১ ১৩৬.৪৪ ১২৮.৭৫ ১১১.৫০ ১১৪.২৬ ১৩৬.৪১ ১৫০.২০ 187.13 

  ১৬.থভরনারয ব্যতীত 

থপরির্কর্টড ধাতফ দ্রব্য 

১১০.৩১ ১১২.৫৭ ১১৯.৪১ ১২৭.৪১ ১৩৭.৭১ ১৩৮.৮১ ১৪৯.০৩ ১৬৪.৩৩ 182.30 

১৭. করম্পউটায, ইর্রকিরনক 

ও অটিকযার দ্রব্য 

১০৮.২৯ ১১৬.৩৭ ১২১.৫১ ১২৪.৮৯ ১২৬.২২ ১১৪.৭৭ ৯৯.০০ ১০৫.৪৬ 148.37 

১৮. বফদ্যযরতক যঞ্জাভারদ ১০৬.০৮ ১০৯.৯৫ ১১০.২৭ ১১৫.৭৭ ১২২.৪৭ ১২৫.২২ ১২৮.৫৩ ১৩২.০৬ 164.56 

১৯. থভরনারয যঞ্জাভারদ ১১১.১৫ ১১৮.৬৯ ১৩৪.০১ ১৬৯.৪২ ১৭২.৯৫ ১৭৮.২৯ ১৫৫.৮৬ ১৭২.৬৮ 204.89 

২০. থভাটযমান, থিইরায ও 

থরভ-থিইরায 

৯৩.৯২ ১১২.১৭ ১৫৫.৯৬ ২০০.৭৩ ১৬০.১০ ২০১.৪৬ ১৮৬.৬২ ২০৫.৮৪ 178.83 

২১. অন্যান্য রযফন 

যঞ্জাভারদ 

১০৭.৪৪ ১১৬.৬৬ ১২৯.২৩ ১৪২.৬৮ ১৫০.৩১ ১৫৮.৩১ ১৩৮.২১ ১৫২.৮৮ 340.12 

২২. আফাফে ১০০.৮৬ ১০১.৫৬ ১০২.২০ ১০২.৮২ ১০৩.১৯ ১০০.৯৮ ১০৯.১৪ ১০১.১২ 116.35 

               উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান  ব্যযর্যা। 
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রযরষ্ট ১৯: প্রধান রল্পজাত দ্রর্ব্যয উৎাদন 

                

  

উৎাঃ ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা। 

ে দ্রব্য একক ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 2014-15 

রচরন '০০০' থভরিক টন ১৬২৩৯৫ ১৬৩৮৪৪ ৭৯৯২২ ৬২২০৩ ১০০৩০৫ ৬৯৩০৮ ১০৭১২৩ ১২৮২৬৭ 78904 

কার্রা ও থেরডং চা '০০০' থভরিক টন ৫৫৪৯৯ ৫৬৯৪৭ ৫৬১০৬ ৫৯৪৪৪ ৬০০৭৮ ৬০৩২৬ ৬৩০৪৪ ৬৬৬০৪ 63039 

থকাভর ানীয় ‘০০০’ ডজন থফাতর ৩১৩১৮ ৩৩০৩৬ ৩৪৮৩৬ ৩৭৫৯২ ৪৩৮৫৭ ৪৫৯০৬ ৫৭৬১৪ ৭০৭৬৮ 64523 

রগার্যট রভররয়ন ২৪৫৫৮ ২৪১৮০ ২৩৬৪১ ২৩৬৭৭ ২৩৪৪৬ ৩১৯০৫ ২৬২৭০ ২৮৩১৪ 26484 

থটক্সটাইর সুতা প্রস্তুত 

ও রিরনং 

থভরিক টন ১৪৪১৭৪ ১৭১৩৫৪ ১৭৬৩৮২ ১৮১১৮০ ১৭৯৩১২ ১৭২০৭৭ ১৭৪৫০৮ ১৭৫২৭৩ 140485 

উইরবং থটক্সটাইর '০০০' রভটায ৪৩৭৩১ ৪৬০৭৯ ৫০৫৬৬ ৫২৯৭৫ ৫৬১৮১ ৫৬৫৪৬ ৫৬৯৪৯ ৫৭৩৮৬ 44692 

জুট থটক্সটাইর রভটায ২৬৩৩৬০ ২৯৪৬৩২ ২৭৮৭৭৯ ৩০৩৮১৫ ৩০৭৩৮৫ ৩৬৯০২৯ ৪২৬৮২০ ৩৮৭৬১২ 306678 

রযর্ধয় ফস্ত্র রভররয়ন টাকা ৩০০৬৪১ ৩২১৬৬৭ ৩৬৬৭৭৪ ৩৬৩৯৯৪ ৪৯৯১১৩ ৬২৭৮৯২ ৭১৯৩১১ ৭৯১৪০২ 966144 

নীটওয়যায রভররয়ন টাকা ২৯৩৯২৭ ৩৪৪৪০১ ৩৯৮৪২৬ ৩৯২৪৩৫ ৫৬১২৪৩ ৬২০২৪৬ ৬৯১১১৫ ৭৬৬৫৩২ 935782 

চাভড়ায জুতা '০০০' থজাড়া ১২৭৩৫ ১৩৩৩৯ ১৩৫০১ ১৪০০৯ ১৪১৩০ ১৫০৯৮ ১৬১৩৫ ১৬৬৫৫ 15292 

াল্প, থায ও 

রনউজরপ্রট 

থভরিক টন ১২৪০০০ ১৩২০০০ ১৪০০০০ ১৪৮০০০ ১৫৬০০০ ১৫৯০০০ ১৪৯২৫৫ ১৪৬৮১২ 163270 

রফরফধ থর্িাররয়াভ 

দ্রব্যারদ 

থভরিক টন ২৯৬০০০ ৩২৭২০০ ১৯৭৫৯০ ৩৬৮২০০ ৩২৪৪২০ ৩৬৭৫৫৫ ৩৫৯৭৯১ ৩৪০৭০০ - 

ায থভরিক টন ১৯৯০২৮০ ১৫৮১৬৮৩ ১৩৪৭৩৬৬ ১৬৮৮৯৩৬ ১০১৩৫৩৭ ১০৪৭২১৪ ১০৭৪৭৯১ ৯৭৬৬৯১ 1028157 

াফান ও রডটাযর্জট 
থভরিক টন ৫৮৮২০ ৬০৫৪৮ ৬১৫৬৮ ৬২১৫৯ ৬৩১৯৪ ৬৪৭১৩ ৬৭৭৫৭ ৬৮৩৭৩ 61627 

রর্ভট থভরিক টন ২৩২৩৩৮৪ ২৪২৬৪১৮ ২৮৫২৫৮১ ২৮৭৭২০৩ ২৯৮২১২১ ৩১৯৭১১০ ৩৪৬০৪৯৫ ৩৫৬৯৬০৮ 5770527 

রয-থযাররং রভর 

(এভএ যড) 

থভরিক টন ২৩৩৪৬৯ ২৫১০১৪ ২৯০১১৬ ২৬৯৬৭৮ ২২৬২৬২ ২৩২৪৭০ ২৮১৭১৫ ৩০৬০৫৭ 393019 
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রযরষ্ট ২০.১: যাষ্ট্রীয় ভাররকানাধীন ংিায উৎাদন ও আরথ থক রফফযণ 

                                                                                                                                                                                                                                 (র্কাটি টাকায়) 

রফফযণ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

রফরআইরাঃ 

১. উৎাদন 

 (ক)  ইউরযয়া (রাখ থভাঃ টন) 

 (খ)  টিএর (রাখ থভাঃ টন) 

 (গ)  রনউজ রপ্রট (রাখ থভাঃ টন) 

 (ঘ)  কাগজ (রাখ থভাঃ টন) 

 (ঙ)  রর্ভট (রাখ থভাঃ টন) 

২. রফক্রয় যাজস্ব (র্কাটি টাকা) 

৩. রফরক্রত দ্রর্ব্যয ব্যয় (র্কাটি টাকা) 

৪. রযচারন মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

৫. রনট মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

 

 

১৪.৭৭ 

১.০২ 

-- 

০.২৪ 

১.০৮ 

১৫৬৫.৩৭ 

১৮৭০.২৮ 

(৩০৪.৯০) 

(৩৩৫.৪৭) 

 

 

১৩.২০ 

০.২৪ 

-- 

০.২৪ 

১.৪০ 

২২০৭.৩৫ 

১৯২০.৯১ 

২৮৬.৪৪ 

১২৯.৩৭ 

 

 

১০.৫৯ 

০.৭৭ 

-- 

০.১৮ 

১.০৫ 

১৬৭২.৪০ 

১৮২২.৪০ 

(১৫০.০০) 

(২৬১.00) 

 

 

৯.০৮ 

০.৬৩ 

-- 

০.২০ 

১.৩৪ 

১৪৩৬.৯৩ 

১,৮০২.৪৫ 

(৩৬৫.৫২) 

(৪৩৪.৯০) 

 

 

৯.৩৩ 

০.৬৫ 

-- 

০.২০ 

০.৯৪ 

২৩১২.৪২ 

২০৪৬.৮০ 

১২৫.১৬ 

(৬২.৮৪) 

রফটিএভরাঃ 

১. উৎাদন 

 (ক)  সুতা (রাখ থকরজ) 

 (খ)  কাড় (রাখ রভটায) 

২. রফক্রয় যাজস্ব (র্কাটি টাকা) 

৩.     রফরক্রত দ্রর্ব্যয ব্যয় (র্কাটি টাকা) 

৪.     রযচারন মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

৫.     রনট মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

 

 

৫১.৩৪ 

-- 

১৯.১০ 

২৫.২৬ 

(৬.১৯) 

(১৬.৪৯) 

 

 

৫৮.১৭ 

-- 

৮.০৪ 

১৩.০৮ 

(৫.০৪) 

(১৩.৪৭) 

 

 

৯.৪৪ 

-- 

৩.২৮ 

৮.৫০ 

(৫.২২) 

(১৮.২২) 

 

 

২০.১৯ 

-- 

৮.৫৬ 

১৪.০৭ 

(৫.২২) 

(১৫.৪৩) 

 

 

৯.৩৬ 

-- 

৩.২৪ 

৯.৮৯ 

(৬.৬৩) 

(১৭.১৪) 

রফএএপআইরাঃ 

১. উৎাদন 

 (ক)  রচরন (রাখ থভাঃ টন) 

 (খ)  রিরযট (রাখ ররটায) 

২. রফক্রয় যাজস্ব (র্কাটি টাকা) 

৩.     রফরক্রত দ্রর্ব্যয ব্যয় (র্কাটি টাকা) 

৪.     রযচারন মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

৫.     রনট মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

 

 

১.৬৪ 

৪১.৫৬ 

৩৭৬.২৮ 

৪৮৬.৩২ 

(১১০.০৪) 

(১০৯.৪৪) 

 

 

১.3৩ 

৪৪.১৫ 

৪১৫.৫০ 

৬০৩.১৪ 

(১৮৭.৬৪) 

(১৮২.৬৯) 

 

 

০.৬২ 

৪৩.৪৮ 

২১৮.২৯ 

৪৯০.৩৭ 

(২৭২.০৮) 

(১২৬.৩০) 

 

 

১.০৯ 

৪৭.৫০ 

৫৫৭.৩০ 

৭৩৯.২২ 

(১৮১.৯২) 

(১৭০.৬২) 

 

 

০.৬৯ 

৫২.০০ 

৩৬৬.১৫ 

৫৬৭.১১ 

(২০০.৯৬) 

(২৯০.০১) 

রফরজএভর 

১. উৎাদন (রযভাণ) 

 (ক)  থরয়ান ("০০০' থভাঃ টন) 

 (খ)  থরকং ("০০০' থভাঃ টন) 

 (গ)  ররফর ("০০০' থভাঃ টন) 

২. রফক্রয় যাজস্ব (র্কাটি টাকা) 

৩.     রফরক্রত দ্রর্ব্যয ব্যয় (র্কাটি টাকা) 

৪.     রযচারন মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

৫.     রনট মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

 

 

২৪.৬০ 

৮২.৪৯ 

৯.৭ 

৬০৩.২৮ 

৬৭২.৫১ 

(৬৯.২৩) 

(১৪৭.১৯) 

 

 

১৯.৭৮ 

৮০.৬০ 

৫.৯০ 

৫৬৬.৭৫ 

৭৭৮.৪১ 

(২১১.৬৬) 

(২৯৯.৪৫) 

 

 

২৫.৩0 

১০১.৭৩ 

৯.৮৬ 

৯৮৯.৭২ 

১১১৮.০৯ 

(১২৮.৩৭) 

(২২০.৩১) 

 

 

৩২.২৪ 

১১১.৪৭ 

১১.৯৭ 

১৩৪২.৮৭ 

১৩১৬.৬১ 

১৬.২৬ 

১৭.৫০ 

 

 

৩৫.০১ 

১১৯.৯২ 

১০.৩৬ 

১৩৬৬.৮৭ 

১৪০৬.৮৭ 

(৩৯.৯৯) 

(৬৬.৩৯) 

রফএইর 

১. উৎাদন (রযভাণ) 

 (ক)  ফা, িাক, গারড় (নং) 

 (খ)  ভটয াইর্কর (নং) 

 (গ)  রডর্জর ইরঞ্জন (নং) 

২. রফক্রয় যাজস্ব (র্কাটি টাকা) 

৩. রফরক্রত দ্রর্ব্যয ব্যয় (র্কাটি টাকা) 

৪.     রযচারন মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

৫.     রনট মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

 

 

৪৬১ 

৩২৬৮৫ 

-- 

৬৮৫.৮৮ 

৬৩৮.৯৫ 

৪৬.৯২ 

৩১.৭০ 

 

 

৬৪১ 

৪৫৫৫৪ 

-- 

৮০৮.৫৮ 

৭৪৪.১৮ 

৬৪.৪০ 

৪১.৯৭ 

 

 

৮৫০ 

৫২০৮০ 

-- 

৯৬৩.৬৩ 

৮৭৭.২৮ 

৮৬.৩৫ 

৫৭.২৬ 

 

 

৮০৮.০০ 

৫২১২৫.০০ 

-- 

১১১৮.৪৬ 

১০৩০.৫৮ 

৮৭.৮৮ 

৫৭.৫৩ 

 

 

৮৪৪ 

৪২১২৪ 

-- 

১০৮২.২৯ 

৯৯০.৮০ 

৯১.৪৯ 

৫১.১১ 

উৎাঃ ভরনটরযং থর, অথ থ রফবাগ। *২8 এরপ্রর ২০১৭ ম থন্ত (ংর্ারধত)। থনাটাঃ  ফন্ধনীয থবতর্যয ংখ্যা থরাকান রনর্দ থক ।  
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রযরষ্ট ২০.২: যাষ্ট্রীয় ভাররকানাধীন ংিায উৎাদন ও আরথ থক রফফযণ 

                                                                                                                                                                                                                              (র্কাটি টাকায়) 

রফফযণ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 2015-16* ২০১৬-১৭** 

রফরআইরাঃ 

১. উৎাদন 

 (ক)  ইউরযয়া (রাখ থভাঃ টন) 

 (খ)  টিএর (রাখ থভাঃ টন) 

 (গ)  রনউজ রপ্রট (রাখ থভাঃ টন) 

 (ঘ)  কাগজ (রাখ থভাঃ টন) 

 (ঙ)  রর্ভট (রাখ থভাঃ টন) 

২. রফক্রয় যাজস্ব (র্কাটি টাকা) 

৩. রফরক্রত দ্রর্ব্যয ব্যয় (র্কাটি টাকা) 

৪. রযচারন মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

৫. রনট মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

 

 

১০.২৭ 

০.৪০ 

-- 

০.১৪ 

০.৮০ 

২৫০০.৭০ 

২২৮১.৪৯ 

২১৯.২১ 

৮৮.৯৫ 

 

 

৮.৩৯ 

০.৮৬ 

-- 

০.১৩ 

০.৬৫ 

২১৯৬.৬৯ 

২২৩৯.৩৭ 

(৪২.৬৮) 

৯৩.৬৮ 

 

 

8.78 

0.88 

0.63 

০.১3 

০.48 

2126.98 

2080.72 

46.26 

103.14 

 

 

7.87 

0.95 

1.01 

0.11 

0.35 

2,279.47 

2,397.68 

(118.21) 

(74.39) 

 

 

9.28 

1.00 

0.40 

0.08 

0.50 

2,235.34 

2,739.73 

(504.39) 

(455.65) 

রফটিএভরাঃ 

১. উৎাদন 

 (ক)  সুতা (রাখ থকরজ) 

 (খ)  কাড় (রাখ রভটায) 

২. রফক্রয় যাজস্ব (র্কাটি টাকা) 

৩.     রফরক্রত দ্রর্ব্যয ব্যয় (র্কাটি টাকা) 

৪.     রযচারন মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

৫.     রনট মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

 

 

১৬.৬৮ 

-- 

৬.৯৭ 

১৪.১০ 

(৭.১৩) 

(19.47) 

 

 

১৯.৮০ 

-- 

৮.৪৯ 

১৬.৩৬ 

(৭.৮৭) 

(২০.৮৪) 

 

 

20.48 

-- 

8.85 

17.86 

(9.01) 

(২1.৯8) 

 

 

22.37 

- 

9.64 

19.55 

(9.91) 

(16.03) 

 

 

34.08 

- 

15.21 

24.30 

(9.09) 

(19.45) 

রফএএপআইরাঃ 

১. উৎাদন 

 (ক)  রচরন (রাখ থভাঃ টন) 

 (খ)  রিরযট (রাখ ররটায) 

২. রফক্রয় যাজস্ব (র্কাটি টাকা) 

৩.     রফরক্রত দ্রর্ব্যয ব্যয় (র্কাটি টাকা) 

৪.     রযচারন মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

৫.     রনট মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

 

 

১.০৭ 

৫০.৬৫ 

৪১০.৬০ 

৫৮২.৩৪ 

(১৭১.৭১) 

(৩১০.৬৪) 

 

 

১.২৮ 

৪৬.৮৬ 

৩৯১.৫৪ 

৮১৪.৬১ 

(৪২৩.০৬) 

(৫৬৪.৯৯) 

 

 

০.৭৮ 

47.18 

572.42 

945.44 

(৩73.02) 

(৫39.70) 

 

 

0.58 

42.08 

701.16 

999.34 

(298.18) 

(516.52) 

 

 

0.60 

48.00 

609.27 

827.04 

(217.77) 

(440.42) 

রফরজএভর 

১. উৎাদন (রযভাণ) 

 (ক)  থরয়ান ("০০০' থভাঃ টন) 

 (খ)  থরকং ("০০০' থভাঃ টন) 

 (গ)  ররফর ("০০০' থভাঃ টন) 

২. রফক্রয় যাজস্ব (র্কাটি টাকা) 

৩.     রফরক্রত দ্রর্ব্যয ব্যয় (র্কাটি টাকা) 

৪.     রযচারন মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

৫.     রনট মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

 

 

৩৪.৬৬ 

১৩৩.৬৯ 

৬.৯৬ 

১৮36.17 

২১73.22 

(৩৩7.05) 

(৩৮5.47) 

 

 

২৭.৭৮ 

১১৮.৭০ 

৬.৬৪ 

১০৯২.০০ 

১৫২৭.৩৩ 

(৪৩৫.৩২) 

(৪৯৭.১৯) 

 

 

23.60 

52.05 

8.18 

1153.04 

১৮06.58 

(653.54) 

(724.19) 

 

 

25.88 

62.91 

10.61 

1,248.18 

1,828.70 

(580.52) 

(656.81) 

 

 

33.33 

103.53 

12.63 

1,507.59 

1,959.41 

(451.82) 

(531.43) 

রফএইর 

১. উৎাদন (রযভাণ) 

 (ক)  ফা, িাক, গারড় (নং) 

 (খ)  ভটয াইর্কর (নং) 

 (গ)  রডর্জর ইরঞ্জন (নং) 

২. রফক্রয় যাজস্ব (র্কাটি টাকা) 

৩. রফরক্রত দ্রর্ব্যয ব্যয় (র্কাটি টাকা) 

৪.     রযচারন মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

৫.     রনট মুনাপা/র্রাকান (র্কাটি টাকা) 

 

 

৭৩০ 

৩৬৯২০ 

-- 

১১২৯.১৪ 

১০২২.৫২ 

১০৬.৬২ 

৬৫.৬6 

 

 

৮২০ 

১৩৩৬৮ 

-- 

৯৪৩.৬৬ 

৮৩৭.৯৬ 

১০৫.৭০ 

৬৯.৭৬ 

 

 

৯29 

405 

-- 

728.71 

630.60 

98.11 

57.33 

 

 

894 

2,005 

- 

694.50 

611.89 

82.61 

59.78 

 

 

900 

3,485 

- 

772.86 

681.11 

91.75 

67.27 

উৎাঃ ভরনটরযং থর, অথ থ রফবাগ। 30 এরপ্রর ২০১৭ ম থন্ত (ংর্ারধত)। থনাটাঃ  ফন্ধনীয থবতর্যয ংখ্যা থরাকান রনর্দ থক; *       ; **         । 
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রযরষ্ট ২১: যাষ্ট্রায়ত্ত্ব ংিামূর্য রনট মুনাপা/র্রাকার্নয রফফযণ 

            (র্কাটি টাকায়) 

কর্ থার্যর্নয নাভ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 2015-16* ২০১৬-১৭** 

রল্পাঃ 

রফটিএভর 

রফএইর 

রফএএপআইর 

রফরআইর 

রফএপআইরডর 

রফর্জএভর 

 

(২১.৬৮) 

২৯.৫৩ 

(১৫৫.৩১) 

৩৩৫.৭০ 

২১.৯৩ 

(১৫১.৮৪) 

 

(১৮.০৬) 

৪১.৯৭ 

(১৮২.৬৯) 

১২৯.৩৭ 

২১.০৮ 

(২৯৮.৯৪) 

 

(১৮.৪২) 

৫৭.২৬ 

(১২৬.৩) 

(২৬১.২৪) 

৪১.৬৫ 

(২২০.৩১) 

 

(১৬.৫২) 

৫৭.৭৪ 

(১৭০.৬২) 

(৪৩৪.৯০) 

৬৩.৯৯ 

১৪.৫৯ 

 

(১৭.১৪) 

৫১.১১ 

(২৯০.০১) 

(৬২.৮৪) 

৫৬.৪৭ 

(৬৬.৩৯) 

 

(২১.৫০) 

৬৫.৬৪ 

(৩১০.৬৪) 

৮৮.৯৫ 

৬১.31 

(৩৮৪.৭৫) 

 

(23.59) 

69.61 

(564.99) 

93.68 

38.22 

(496.75) 

 

(২৩.৪৯) 

৫৭.৩৩ 

(৫৩৯.৭০) 

১০৩.১৪ 

২৮.৮৪ 

(৭২৬.০৫) 

 

(24.29) 

60.39 

(516.52) 

(74.39) 

8.15 

(656.30) 

 

(30.87) 

65.08 

(440.42) 

(455.65) 

54.46 

(530.89) 

ইউটিররটিাঃ 

রফওরজএভর 

রফররডরফ 

থডা 

চট্টিাভ ওয়াা 

ঢাকা ওয়াা 

খুরনা ওয়াা 

 

(১০২৬.২১) 

(৯৯৩.২৪) 

০.০০ 

৬.৭৬ 

১২.৭৫ 

-- 

 

১৩৬৪.৯৮ 

(৮২৮.৬১) 

১.২২ 

৫.২৩ 

১.৪৭ 

২.৪৬ 

 

২০৯৫.১৩ 

(৬৩৫.৭৬) 

১২.২১ 

৭.৯২ 

৯.৫ 

৩.২২ 

 

৪১৫.৩৫ 

(৪৫৮৭.০১) 

- 

৯.৯৪ 

৮.৫৩ 

০.৯৮ 

 

৩৩৪.৪৫ 

(৬৩৫৯.৮৬) 

- 

৫.৭৪ 

২০.৩০ 

০.৯৬ 

 

৮৮২.৩৯ 

(৫০২৬.১১) 

- 

৫.২২ 

৯.৮২ 

১.৩৫ 

 

449.62 

(6806.53) 

- 

4.05 

181.55 

1.47 

 

১১০৮.৭৩ 

(৭২৭৬.৬০) 

-- 

৯.১৪ 

১৬৬.৫৪ 

১.৭০ 

 

696.22 

(3,866.76) 

-- 

1.97 

135.37 

1.27 

 

923.44 

(5141.27) 

--- 

1.92 

163.63 

1.11 

রযফণ  ও থমাগার্মাগাঃ 

রফএর 

রফআইডরেউটির 

রফআযটির 

ররএ 

ররডডরেউএভরফ 

এভরএ 

এভরডডরেউএভরফ 

রফটিআযর 

ির ফন্দয 

রফরফএ 

 

৪৪.২০ 

২৮.৪৩ 

 (৩৭.৩৩) 

৪০৯.৮৮ 

০.০০ 

(১৬.৪৩) 

(০.৪৮) 

(৩৭.৩৩) 

১.৫৪ 

১৮৪.৯৭ 

 

(১০.৯৬) 

২৬.১৮ 

 (৩০.৮৬) 

৪৫৫.৯৭ 

০.০০ 

(৯.৮৫) 

(২.৭০) 

৩১৫৯.৪0 

১.৭৮ 

১৮৩.৫৩ 

 

১০.৬১ 

২৮.২৭ 

 (২৪.৬০) 

৩২১.৪৯ 

-- 

(৫.৬৩) 

(১৬.৬৫) 

২৩৪৫.৯৭ 

৭.২৪ 

৯৭.৮৬ 

 

১.৮৯ 

২২.৬৫ 

 (৬২.০৬) 

৫৪৬.৪৩ 

-- 

৭.৬৩ 

-- 

৩০১৯.১৫ 

৩৮.৪৪ 

১১৬.৫১ 

 

১.৪৬ 

১৩.৯২ 

 (৭৪.৬৬) 

৫৫৩.৯৮ 

-- 

১২.৭৩ 

-- 

৬৯২৯.৮১ 

৪৭.৪৮ 

৬৮.৪০ 

 

১.৬৩ 

৪৭.১৪ 

 (৫3.55) 

৪০২.৯২ 

-- 

২৪.৩৬ 

-- 

৫৩৪৯.১০ 

১৯.৪১ 

(39.20) 

 

3.23 

44.93 

 (69.46) 

375.32 

-- 

47.63 

-- 

10035.42 

24.89 

182.02 

 

৫.৩৩ 

৬১.০৮ 

(৬৭.৮৩) 

৫৯৯.৮১ 

-- 

৪৫.৮১ 

-- 

৪১৭৬.৬৩ 

২৯.৩৭ 

২৭৯.৫৬ 

 

6.72 

35.53 

(79.29) 

556.25 

--- 

48.54 

--- 

4137.43 

34.75 

207.92 

 

(27.84) 

4.47 

(86.90) 

539.84 

--- 

45.32 

--- 

      3870.04 

24.60 

291.50 

ফারণরজযকাঃ 

রফরর 

রফর্জর 

টিররফ 

 

(৯৫৫৩.৪৫) 

২.৭০ 

(১.৬০) 

 

৩২২.৬৬ 

১.৬১ 

৬.৯১ 

 

(২০৪৯.৬৫) 

২.৫৯ 

৩.৩১ 

 

(৮৮৪০.৪৬) 

২.৬৭ 

৫২.৯১ 

 

(১১৩৭১.৩১) 

২.১৬ 

১১.৪৩ 

 

(৪৮৩২.৩৬) 

১.৮২ 

(৩৮.৫০) 

 

(2320.89) 

3.94 

(20.33) 

 

৪১২৬.১০ 

৩.৬৩ 

৪০.৭০ 

 

9040.07 

1.85 

56.00 

 

7334.13 

(0.59) 

16.98 

কৃরল ও ভৎস্যাঃ 

রফএরডর 

রফএপরডর (ভৎস্য) 

 

(২.২১) 

(৭১.০১) 

 

(১.২০) 

(০.১৯) 

 

(২.৬৫) 

(১.২১) 

 

-- 

৪.২২ 

 

০.২৮ 

২.৪৪ 

 

২১.৮১ 

৩.৫৪ 

 

2.98 

4.29 

 

৫.৬০ 

৬.৩৬ 

 

0.02 

3.70 

 

(5.48) 

6.33 

রনভ থাণাঃ 

যাজউক 

ররডএ 

থকরডএ 

আযরডএ 

এনএইচএ 

 

৫৬.১৯ 

১৩৯.৩৩ 

৫.৯৫ 

(১.৬৪) 

-- 

 

৮৩.২৮ 

১৬৩.২৭ 

৯.২৯ 

২.৮৭ 

২৫.৪৫ 

 

২০২.০৫ 

৬৫.০৫ 

১১.৪৮ 

(৪.৫২) 

৩৫.৬২ 

 

১৩৪.১৬ 

২৬.২০ 

১০.৫৭ 

(০.০৪) 

৭৬.৩০ 

 

১৫৬.৮৮ 

৪৪.৭১ 

১২.৬২ 

৫.০২ 

৮৩.৪৬ 

 

১৫২.৮0 

৬৩.50 

১৯.১২ 

১৮.৭০ 

১১৬.৫৬ 

 

204.15 

67.63 

38.76 

(37.09) 

126.58 

 

১৯৯.২০ 

৭৪.২৯ 

১৫.৫৪ 

(৩.৬৩) 

৮৫.৯৮ 

 

173.07 

67.39 

(2.97) 

10.19 

68.94 

 

179.25 

531.51 

45.77 

(17.44) 

67.82 

ারব থ ও অন্যান্যাঃ 

রফএটিআই 

রফএপএপডরেউটি 

রফএপরডর (রপল্ম) 

রফরআযর 

রএএ 

রফআইডরেউটিএ 

রফরআইর 

থফজা 

রফডরেউরডরফ 

আযইরফ 

রফটিরফ 

ররর 

রফএরফ 

রফইআযর 

রফএআযটিআই 

ইররফ 

 

-- 

(৩.৭৯) 

(০.৯৮) 

(১.৫৫) 

১১২.০৯ 

(১৩.৫৯) 

০.০০ 

১২৩.৩০ 

(১৪৪.৩৭) 

৭২২.২৫ 

৩.৮৬ 

-- 

০.০১ 

-- 

-- 

৫.৪০ 

 

-- 

(২.০৪) 

(২.৭৭) 

(৩.৮৮) 

১৯১.৮৯ 

৪.৪৭ 

(৩.২১) 

৬৬.৫০ 

(১২০.৮২) 

(১৪৮৮.৪৪) 

৬.৩৩ 

-- 

০.০০ 

-- 

-- 

৮.৯৩ 

 

-- 

(৮.৭৮) 

(২.৯১) 

০.৩৭ 

২৯১.২২ 

(৭.৬১) 

(১.৯২) 

১৩৭.০১ 

৭.৪8 

৩৪৪.৯৬ 

৭.৩৫ 

-- 

০.৩১ 

১০.১৪ 

০.০৫ 

৭.৩৮ 

 

-- 

(১০.৬৫) 

(৪.৫৩) 

১.৬৫ 

২৭৯.০৭ 

(১.৫৭) 

২.৩৪ 

১৮১.২২ 

৬.২৪ 

(১৮৭.৪২) 

৯.২৩ 

-- 

০.০৯ 

১০.১৯ 

০.০৭ 

৩.২৬ 

 

-- 

(৭.৯১) 

(৪.২৪) 

৪.৭৪ 

৩৯৪.৪৪ 

১৪.৪৪ 

৫.১৬ 

১৪৬.০৮ 

০.৬৫ 

(১৭৭.১৮) 

৭.১৮ 

-- 

১.০৪ 

১৫.৫৭ 

০.৫৭ 

১১.০৬ 

 

-- 

(৮.৩৫) 

(৮.৪৬) 

৯.৯৫ 

৪৪৫.37 

65.00 

২.৭৪ 

২০৭.৫২ 

3.62 

(২৩.৩৩) 

১৫.৫৭ 

০.০৪ 

০.৭৮ 

২০.৮৭ 

০.০৬ 

১৩.১৫ 

 

-- 

(13.44) 

(8.44) 

4.96 

598.60 

(17.52) 

7.09 

328.99 

3.00 

223.97 

12.88 

0.68 

0.৬৬ 

১৮.৩০ 

০.০৪ 

১৭.৮৩ 

 

১৪.৯৬ 

(৫.৬৯) 

(৭.৪৬) 

৪.০৫ 

৭৩৯.৬৭ 

৩৪.২৫ 

৪.৭৬ 

২৭৩.৫১ 

৭.২৭ 

৫৮৪.৪৬ 

১১.৮০ 

০.৪৯ 

০.৫৫ 

২৪.১০ 

-- 

২৯.৮৪ 

 

33.02 

(9.90) 

(10.73) 

1.80 

619.08 

16.31 

6.08 

233.02 

9.64 

(202.20) 

10.03 

0.32 

0.51 

29.27 

0.04 

21.02 

 

30.79 

(16.44) 

(18.42) 

3.52 

85.64 

(14.72) 

11.08 

31.98 

7.21 

(975.03) 

6.35 

0.69 

0.09 

19.50 

0.05 

14.47 

ফ থর্ভাট (৯৯৮২.৮৫) ৩২৮5.58 2793.19 (৯১৯১.৪৭) (৯৪১৪.৮০) (২৬04.73) ২৮৩৭.৯৪ ৪৩১৬.২৩ 10888.53 6616.68 

উৎাঃ ভরনটরযং থর, অথ থ রফবাগ। *30 এরপ্রর ২০১৭ ম থন্ত (ংর্ারধত)। থনাটাঃ  ফন্ধনীয থবতর্যয ংখ্যা থরাকান রনর্দ থক; *       ; **         । 

    

 



tU
hiN

  

256 

 

রযরষ্ট ২২: যাষ্ট্রায়ি ংিামূ কর্তথক প্রদি যকারয থকালাগার্য রবযাংর্য রফফযণ 

                             (র্কাটি টাকা) 

উৎাঃ ভরনটরযং থর, অথ থ রফবাগ। *৪ থভ ২০১৭ ম থন্ত (ংর্ারধত)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কর্ থার্যর্নয নাভ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২ - 

১৩ 

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 2015-16 ২০১৬-১৭* 

রল্পাঃ 

রফএএপআইর 

রফএইর 

রফরআইর 

রফএপআইরডর 

 

-- 

০.৪০ 

-- 

০.৩০ 

 

-- 

০.৪০ 

-- 

০.১০ 

 

-- 

০.৫০ 

-- 

০.৩০ 

 

-- 

১.০০ 

-- 

০.৫০ 

 

-- 

২৩.১৯ 

-- 

৩.১০ 

 

-- 

১.২৫ 

-- 

১.০০ 

 

-- 

১.২৫ 

-- 

১.৫০ 

 

-- 

১.২৫ 

-- 

১.০০ 

 

-- 

-- 

১০.০০ 

-- 

 

-- 

2.50 

10.00 

--- 

 

--- 

52.00 

10.00 

1.20 

উ-থভাটাঃ ০.৭০ ০.৫০ ০.৮০ ১.৫০ ২৬.২৯ ২.২৫ ২.৭৫ ২.২৫ ১০.০০ 12.50 63.20 

ইউটিররটিাঃ 

রফওরজএভর 

চট্টিাভ ওয়াা 

ঢাকা ওয়াা 

 

০.৫০ 

০.৫০ 

০.৪০ 

 

-- 

০.৫০ 

-- 

 

১৭২.০০ 

০.৫০ 

৫.০০ 

 

১৮৯.৪২ 

০.৫০ 

-- 

 

৪০৭.৪৬ 

০.৬০ 

-- 

 

৩৩০.০০ 

০.৮০ 

-- 

 

৮৮২.২৫ 

০.২০ 

-- 

 

৮৮০.৩৭ 

০.২০ 

০.৫০ 

 

১১০০.৯০ 

-- 

০.৫০ 

 

678.60 

-- 

0.50 

 

900.00 

1.10 

1.80 

উ-থভাটাঃ ১.৪০ ০.৫০ ১৭৭.৫০ ১৮৯.৯২ ৪০৮.০৬ ৩৩০.৮০ ৮৮২.৪৫ ৮৮১.০৭ ১১০১.৪০ 679.10 902.90 

রযফন ও থমাগার্মাগ 

রফএর 

ররএ 

এভরএ 

রফআইডরেউটির 

রফআযটির 

থজ এভ রফ এ 

িরফন্দয 

রফরফএ 

 

২.০০ 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

৩.০০ 

-- 

-- 

২.০০ 

-- 

-- 

০.৫০ 

-- 

 

২.০০ 

-- 

-- 

৫.০০ 

-- 

-- 

০.৫০ 

-- 

 

১.৭৫ 

৫০.০০ 

-- 

৫.০০ 

-- 

-- 

০.৭৫ 

-- 

 

-- 

৫০.০০ 

০.৭৫ 

৫.০০ 

-- 

-- 

০.৭৫ 

৮.০০ 

 

-- 

৬০.০০ 

-- 

৫.০০ 

-- 

-- 

১.০০ 

-- 

 

৮.২৭ 

৬৫.০০ 

০.৫০ 

২.০০ 

-- 

-- 

১.১০ 

২.৫০ 

 

-- 

৭৫.০০ 

০.৫০ 

২.০০ 

-- 

-- 

১.২০ 

২.৫০ 

 

-- 

২০.০০ 

০.৭০ 

৩.০০ 

-- 

-- 

১.৩০ 

২.৫০ 

 

--- 

--- 

০.73 

৩.২০ 

-- 

-- 

১.45 

2.50 

 

7.05 

124.00 

0.90 

1.00 

--- 

--- 

1.60 

12.00 

উ-থভাটাঃ ২.০০ ৫.৫০ ৭.৫০ ৫৭.৫০ ৬৪.৫০ ৬৬.০০ ৭৯.৩৭ ৮১.২০ ২৭.৫০ 7.88 146.55 

ফারণরজযকাঃ 

রফরর 

টিররফ 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

০.৫০ 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

 

1000.00 

-- 

 

1200.00 

--- 

উ-থভাটাঃ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৫০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 1০০০.০০ 1200.00 

কৃরল ও ভৎস্যাঃ 

রফএপরডর (ভৎস্য) 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

--- 

 

--- 

উ-থভাটাঃ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.0০ 0.00 

রনভ থাণ 

যাজউক 

ররডএ 

থকরডএ 

আযরডএ 

এনএইচএ 

 

০.৫০ 

০.৭৫ 

০.৩০ 

০.১০ 

-- 

 

১.০০ 

৩.২০ 

০.৩০ 

০.১৫ 

-- 

 

১.০০ 

১.০৯ 

০.৪০ 

০.১৫ 

-- 

 

১.৫০ 

১.০০ 

০.৫০ 

০.১৮ 

২.৫০ 

 

১.৫০ 

০.৫০ 

০.৬০ 

০.১৮ 

২.৫০ 

 

২.০০ 

১.৭৫ 

১.০০ 

০.২১ 

৫.০০ 

 

২.০০ 

৩.৩০ 

১.১০ 

০.২৫ 

৬.০০ 

 

২.০০ 

১.৮২ 

১.২০ 

০.২৫ 

৭.০০ 

 

২.০০ 

৩.০০ 

১.৫০ 

০.২৭ 

৮.০০ 

 

3.00 

3.00 

১.56 

০.২৯ 

8.32 

 

8.62 

4.80 

2.00 

0.35 

10.00 

উ-থভাটাঃ ১.৬৫ ৪.৬৫ ২.৬৪ ৫.৬৮ ৫.২৮ ৯.৯৬ ১২.৬৫ ১২.২৭ ১৪.৭৭ 16.17 25.77 

ারবথ ও অন্যান্য 

রফএপরডর (রপল্ম) 

রফরআযর 

রএএ 

থফজা 

রফটিরফ 

আযইরফ 

 

০.২০ 

০.১৯ 

৫০.০০ 

৬.০০ 

০.২০ 

 

০.০৫ 

-- 

২৫.০০ 

৮.০৮ 

০.১০ 

-- 

 

০.০৫ 

০.১০ 

২.৫০ 

৭.০০ 

০.২০ 

-- 

 

-- 

০.০৫ 

৩০.০০ 

১০.০০ 

০.২০ 

-- 

 

-- 

-- 

৩০.০০ 

১০.০০ 

০.৩০ 

-- 

 

-- 

০.১৫ 

৩৫.০০ 

১৫.০০ 

০.৫০ 

-- 

 

০.০০ 

০.২০ 

৪২.০০ 

২০.০০ 

০.৮০ 

০.০০ 

 

-- 

০.৩০ 

৫০.০০ 

২৫.০০ 

১.০০ 

-- 

 

-- 

০.৩৫ 

৫৫.০০ 

২৫.০০ 

১.২০ 

-- 

 

--- 

০.৪০ 

১15.00 

20.00 

--- 

--- 

 

0.11 

0.50 

120.00 

33.00 

1.45 

10.00 

উ-থভাটাঃ ৫৬.৫৯ ৩৩.২৩ ৯.৮৫ ৪০.২৫ ৪০.৩০ ৫০.৬৫ ৬৩.০০ ৭৬.৩০ ৮১.৫৫ 135.40 165.06 

ফ থর্ভাটাঃ ৬২.৩৪ ৪৪.৩৮ ১৯৮.২৯ ২৯৪.৮৫ ৫৪৪.৯৩ ৪৫৯.৬৬ ১০৪০.২২ ১০৫৩.০৯ ১২৩৫.২২ 1851.50 2503.48 
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রযরষ্ট ২৩: ১১২ টি যাষ্ট্রায়ত্ব ংিা/আধা স্বায়ত্বারত/ িানীয় যকায (স্ব-ারত) ংস্ায রনকট থথর্ক যকার্যয রডএএর ফর্কয়ায 

রযভাণ (৩০ জুন, ২০১6 তারযর্খ াভরয়ক রাফ)  

  

 

                  

                                                                                                                      

                                            

1 2 3 4 5 6 7 

  

                

  

  

    

  

1                                      4,494,155.22 1,462,868.59 2,822,323.37 4,285,191.96 8,779,347.19 

2                            715,070.06 80,665.51 90,841.58 171,507.10 886,577.16 

3                                          224,092.71 70,869.45 167,781.34 238,650.78 462,743.49 

4                                   0.00 6,064.13 5,433.50 11,497.63 11,497.63 

5                                               1,706,471.54 145,765.50 240,315.84 386,081.34 2,092,552.88 

6                                       10,925.12 11,000.75 22,126.97 33,127.72 44,052.84 

7 

                                      

        ) 257,067.75 23,139.95 20,829.76 43,969.71 301,037.45 

8                                        364,800.00 0.00 0.00 0.00 364,800.00 

9 

                                  

                 776,096.54 18,436.78 50,059.77 68,496.55 844,593.09 

  

                        

  

   

  

            

10 

                                              

       24,134.78 347,987.37 549,980.67 897,968.05 922,102.83 

11                                        2,041,681.00 69,261.77 265,726.47 334,988.24 2,376,669.24 

12                                           46,140.97 778.41 966.25 1,744.65 47,885.62 

13                       21,558.67 5,673.33 7,042.38 12,715.72 34,274.38 

14                         137,997.27 17,358.33 21,547.13 38,905.46 176,902.73 

15                              57,297.67 15,078.33 18,578.51 33,656.84 90,954.51 

16                                : 9,251.32 0.00 0.00 0.00 9,251.32 

  

               

  

  

    

  

17                                               41,958.02 315,418.96 456,193.20 771,612.16 813,570.18 

18                                            1,250.96 76,773.22 108,347.68 185,120.89 186,371.85 

19                                         2,175.02 435.21 122.33 557.54 2,732.55 

20 

                                  

             8,847.69 11,189.15 22,467.25 33,656.40 42,504.09 

  

                      

  

  

    

  

২১                                   675.12 5,562.57 4,267.35 9,829.92 10,505.04 

২২ 

                    -                 

              2,710.46 25,316.46 48,820.98 74,137.44 76,847.90 

২৩ 

                    -             

             9,571.24 52,617.17 143,705.17 196,322.35 205,893.59 

২৪                 1,316.95 598.61 645.45 1,244.06 2,561.01 

২৫                                  10,512.00 1,168.00 5,921.03 7,089.03 17,601.03 

২৬                          10,639.80 0.00 0.00 0.00 10,639.80 

  

                

  

   

  

            

২৭                                           630.82 13,569.51 33,109.27 46,678.78 47,309.60 

২৮                              1,849.10 5,118.50 3,594.43 8,712.93 10,562.02 

২৯                                      0.00 1,564.36 285.41 1,849.76 1,849.76 

৩০                              408.91 1,314.55 2,397.47 3,712.02 4,120.93 

৩১                                      369,054.72 51,072.81 32,117.85 83,190.66 452,245.37 

  

                     

          

            

৩২                                        258.75 17,007.58 33,721.06 50,728.64 50,987.39 

                          

    

৩৩                                         3,534.55 26,767.37 37,440.76 64,208.13 67,742.68 

34                            178,382.50 68,235.39 25,255.50 93,490.90 271,873.40 
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৩৫                                               47,397.95 0.00 1,424.54 1,424.54 48,822.48 

  

                

    
৩৬                                        58.40 295.06 107.36 402.42 460.82 

৩৭                            2,239.02 3,358.83 1,734.20 5,093.02 7,332.05 

৩৮            8,158.47 2,792.61 1,168.82 3,961.43 12,119.90 

৩৯                                         140.00 350.00 508.58 858.58 998.58 

৪০ 

                                     

              27,500.29 0.00 2,013.71 2,013.71 29,513.99 

৪১               48,442.11 4,254.29 1,337.82 5,592.11 54,034.22 

৪২                3,747.87 6,914.28 2,834.33 9,748.61 13,496.48 

৪৩                4,997.15 6,201.28 3,874.88 10,076.16 15,073.31 

44                                         449,998.23 0.00 0.00 0.00 449,998.23 

45 

                                  

            31,326.87 1,452.49 330.29 1,782.77 33,109.65 

46                                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

47 

                                            

           1,793.94 1,720.37 3,384.35 5,104.73 6,898.66 

48                                         0.00 12,077.98 19,962.13 32,040.11 32,040.11 

49                          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

50                         0.00 0.00 7.81 7.81 7.81 

  

                                          

    
51                                  0.00 0.00 1,576.59 1,576.59 1,576.59 

52                          616.61 462.76 1,112.01 1,574.77 2,191.38 

53                                     11,711.52 21,644.91 1,467.36 23,112.27 34,823.79 

  

                

    

৫৪                                          271.47 1,784.01 3,941.41 5,725.42 5,996.89 

  

                         

    
৫৫                            7,765.15 1,212.98 727.60 1,940.58 9,705.73 

  

                         

    
৫৬                                             306.60 -310.28 5,734.30 5,424.02 5,730.62 

  

                        

    
৫৭                             2,717.34 17,442.87 23,069.04 40,511.91 43,229.25 

৫৮                              0.00 5,254.46 5,417.51 10,671.97 10,671.97 

৫৯                             0.00 16,234.38 15,958.99 32,193.37 32,193.37 

৬০                                0.00 11,911.78 9,543.12 21,454.90 21,454.90 

৬১            302,464.01 76,124.63 103,054.47 179,179.10 481,643.10 

৬২             497,217.63 3,989.84 7,832.79 11,822.63 509,040.26 

৬৩            195,527.05 0.00 0.00 0.00 195,527.05 

৬৪                    154.93 38.73 108.52 147.26 302.19 

৬৫                  84.02 15.63 43.80 59.43 143.45 

৬৬               382.77 95.69 268.12 363.81 746.58 

৬৭                 163.66 26.06 73.00 99.06 262.72 

৬৮                 105.30 26.33 73.76 100.09 205.39 

69                  79.90 19.98 55.97 75.94 155.85 

৭০               76.04 18.45 52.48 70.93 146.97 

৭১                  156.95 39.24 109.94 149.18 306.12 

৭২                     61.44 15.36 43.04 58.40 119.84 

৭৩                  487.06 69.85 195.70 265.55 752.61 

৭৪                 120.20 30.05 84.20 114.24 234.44 

৭৫                122.09 30.52 85.52 116.05 238.14 

৭৬                  182.36 25.47 99.57 125.04 307.40 

৭৭                  222.13 27.94 78.28 106.22 328.35 

৭৮               97.53 24.38 68.32 92.70 190.22 
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         উৎাঃ রডএএর অরধাখা, অথ থ রফবাগ। 

৭৯                 492.84 31.26 87.59 118.85 611.70 

80              125.22 8.94 56.40 65.35 190.57 

৮১                     141.84 10.13 63.89 74.02 215.86 

৮২                511.05 36.50 230.18 266.69 777.73 

৮৩                  25.05 1.79 11.28 13.07 38.12 

৮৪               10.99 0.78 4.95 5.73 16.72 

৮৫                28.27 2.02 12.73 14.75 43.02 

৮৬                    23.55 1.68 10.61 12.29 35.83 

৮৭                  30.85 2.20 13.89 16.10 46.95 

৮৮                  20.83 1.49 9.38 10.87 31.70 

৮৯              107.06 7.65 48.22 55.87 162.92 

৯০                 82.60 5.90 37.21 43.11 125.71 

৯১                 113.62 8.12 51.18 59.29 172.91 

92               166.22 11.87 74.87 86.74 252.96 

৯৩             124.69 8.91 56.16 65.07 189.76 

৯৪                   42.57 0.00 0.00 0.00 42.57 

৯৫                 5.18 0.00 0.00 0.00 5.18 

৯৬                157.83 0.00 0.00 0.00 157.83 

৯৭                43.21 0.00 0.00 0.00 43.21 

৯৮                22.58 0.00 0.00 0.00 22.58 

৯৯                 24.39 0.00 0.00 0.00 24.39 

১০০                 37.11 0.00 0.00 0.00 37.11 

১০১             5.40 0.00 0.00 0.00 5.40 

১০২               121.92 0.00 0.00 0.00 121.92 

১০৩               9.03 0.00 0.00 0.00 9.03 

১০৪              21.33 0.00 0.00 0.00 21.33 

১০৫                 92.93 0.00 0.00 0.00 92.93 

১০৬                 111.34 0.00 0.00 0.00 111.34 

১০৭              94.30 0.00 0.00 0.00 94.30 

১০৮                  13.62 0.00 0.00 0.00 13.62 

১০৯                  1,037.50 0.00 0.00 0.00 1,037.50 

১১০                 313.74 0.00 0.00 0.00 313.74 

১১১               2,717.34 17,442.87 23,069.04 40,511.91 43,229.25 

  

                              

১১২                                       0.00 0.12 0.15 0.27 0.27 

                               

১১৩                                             39,343.36 5,654.52 0.00 5,654.52 44,997.88 

  ১১৪                                    3,623.87 194.45 304.17 498.62 4,122.49 

১১৫                                  61,810.55 65,434.98 8,495.79 73,930.77 135,741.32 

  

                                        

১১৬                                      8.76 42.02 8.30 50.32 59.08 

 

         13,286,701.27 3,215,816.17 5,471,106.90 8,686,923.08 21,973,624.35 
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রযরষ্ট ২৪: 31 রডর্ম্বয ২০১6 ম থন্ত যাষ্ট্রায়ি ংিামূর্য ফর্কয়া ও থশ্ররণরফন্যারত ঋর্ণয রযভাণ 

                                                                                                                                                                                                                             (র্কাটি টাকায়) 

 কর্ থার্যর্নয নাভ ফর্কয়া ঋণ থশ্ররণরফন্যারত ঋণ 

রল্পাঃ   

 রফটিএভর ২৬.৪৭ ২৬.৩৪ 

 রফএইর ২১১.৩৭ ০.৪ 

 রফএএপআইর ৪৪১৬.৫৯ ৩.৬২ 

 রফরআইর ২৬০৩.২৭ ১২৭.১২ 

 রফএপআইরডর ০.০০ ০.০০ 

 রফর্জএভর ৮০০.১ ১১.৬৭ 

উ-থভাট ৮০৫৭.৮ ১৬৯.১৫ 

ইউটিররটিাঃ   

 রফওরজএভর ৫৭৭.৩ ০.০০ 

 রফররডরফ ১১৪৮৬.৭২ ০.০০ 

 থডা ০.০০ ০.০০ 

 চট্টিাভ ওয়াা ০.০০ ০.০০ 

 ঢাকা ওয়াা ৩৭৭.১১ ০.০০ 

উ-থভাট ১২৪৪১.১৩ ০.০০ 

রযফন ও থমাগার্মাগাঃ   

 রফএর ৪.১ ০.০০ 

 রফআইডরেউটির ০.০০ ০.০০ 

 রফরফর ৪৫১.০৯ ০.০০ 

 রফআযটির ০.৬২ ০.৬১ 

 ররএ ৯.৯৯ ০.০০ 

 এভরএ ০.০০ ০.০০ 

উ-থভাট ৪৬৫.৮ ০.৬১ 

ফারণরজযকাঃ   

 রফরর ৪১০৩.৩৪ ০.১৪ 

 রফর্জর ০.০০ ০.০০ 

 টিররফ ২৪.৯১ ১১.০৩ 

উ-থভাট ৪১২৮.২৫ ১১.১৭ 

কৃরল ও ভৎস্যাঃ   

 রফএরডর ১৮০৮.০৩ ২১.২৭ 

 রফএপরডর (ভৎস্য) ০.০০ ০.০০ 

উ-থভাট ১৮০৮.০৩ ২১.২৭ 

ারবথ ও অন্যান্যাঃ   

 রফএপএপডরেউটি ০.০০ ০.০০ 

 রফডরেউরডরফ 6২৮.৭ ০.০০ 

 রফটিরফ ৫১.৭৩ ১০.৫২ 

 রফরআযর ০.০০ ০.০০ 

 রফএপরডর (রপল্ম) ৫.৯৭ ০.০০ 

 রফএরফ ০.০০ ০.০০ 

 রফএরআইর ০.০০ ০.০০ 

 আযইরফ ৩৪০.৬৬ ০.০০ 

উ-থভাট ১০২৭.০৬ ১০.৫২ 

ফ থর্ভাট ২৭৯২৮.০৭ ২১২.৭২ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক। 
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রযরষ্ট ২৫: স্থারি উৎােন ক্ষভিা এফং ল্যফ মাচ্চ উৎােন 

র্ মফছয স্থারি উৎােন ক্ষভিা (ল্যভগাওয়াট) ল্যফ মাচ্চ উৎােন (ল্যভগাওয়াট) 

১৯৯৫-৯৬ ২৯০৮ ২০৮৭ 

১৯৯৬-৯৭ ২৯০৮ ২১১৪ 

১৯৯৭-৯৮ ৩০৯১ ২১৩৬ 

১৯৯৮-৯৯ ৩৬০৩ ২৪৪৯ 

১৯৯৯-০০ ৩৭১১ ২৬৬৫ 
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১২৭৭৩ 

১১৯৪৩ 

১১১৫২ 

১০৯২৯ 

১০৭৭৮ 

১০৬৩১ 

১০৬০৫ 

১০৩২৮ 

১০২৩৬ 

১০২৪৬ 

৯৪৩৭ 

৯৪০৯ 

৮৯৯৮ 

৯৯৭০ 

৮৮৬০ 

৯৯৭৪ 

৯৮৭৯ 

9701 

9601 

9303 

উৎাঃ ফাংরার্দ থযরওর্য়। * াভরয়ক। 
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রযরষ্ট ২৮: থযরওর্য় রযফারত মােী ও ভারাভার 

                                                                                                                                                                                                     (াজায) 

ফছয থভাট টন রযফন টন রকর্রারভটায মােী ফন মােী রকর্রারভটায 

১৯৭২-৭৩ 

১৯৭৩-৭৪ 

১৯৭৪-৭৫ 

১৯৭৫-৭৬ 

১৯৭৬-৭৭ 

১৯৭৭-৭৮ 

১৯৭৮-৭৯ 

১৯৭৯-৮০ 

১৯৮০-৮১ 

১৯৮১-৮২ 

১৯৮২-৮৩ 

১৯৮৩-৮৪ 

১৯৮৪-৮৫ 

১৯৮৫-৮৬ 

১৯৮৬-৮৭ 

১৯৮৭-৮৮ 

১৯৮৮-৮৯ 

১৯৮৯-৯০ 

১৯৯০-৯১ 

১৯৯১-৯২ 

১৯৯২-৯৩ 

১৯৯৩-৯৪ 

১৯৯৪-৯৫ 

১৯৯৫-৯৬ 

১৯৯৬-৯৭ 

১৯৯৭-৯৮ 

১৯৯৮-৯৯ 

১৯৯৯-০০ 

২০০০-০১ 

২০০১-০২ 

২০০২-০৩ 

২০০৩-০৪ 

২০০৪-০৫ 

২০০৫-০৬ 

২০০৬-০৭ 

২০০৭-০৮ 

২০০৮-০৯ 

২০০৯-১০ 

২০১০-১১ 

২০১১-১২ 

২০১২-১৩ 

২০১৩-১৪ 

2014-15 

২০১৫-১৬* 

২৮৩০ 

২৭৬৮ 

২৮৯৪ 

৩৩৩৩ 

৩১১০ 

৩৫১০ 

৩১৮৪ 

৩১৩১ 

২৯৩৭ 

৩১৭৯ 

২৯৯৮ 

২৯৩৯ 

৩০০৯ 

২৩৪১ 

১৯০০ 

২৫১৮ 

২৪৯৫ 

২৪১০ 

২৫১৭ 

২৫০৬ 

২৩৯৫ 

২৪৬৯ 

২৭২৯ 

২৫৫১ 

২৯৩৬ 

৩০৩৮ 

৩৪১৮ 

২৮৮৯ 

৩৪৬৫ 

৩৬৬৭ 

৩৬৬৬ 

৩৪৭৩ 

৩২০৬ 

৩০৫৭ 

২৯৬৭ 

৩২৮২ 

৩০১০ 

২৭১৪ 

২৫৫৪ 

২১৯২ 

২০১০ 

2524 

2555 

২১৪৪ 

 

৪০৮১০৫ 

৩৬৮৬০৩ 

৩৮১১৫২ 

৪৫৬৮৫১ 

৪৩৫৬৯২ 

৪৮০৭৪২ 

৫১২২৭৫ 

৫২২৭১১ 

৪৮১০৮০ 

৫১৬৪৪৮ 

৮১৩৮৭০ 

৭৭৮৬২৭ 

৮১২৮৯৭ 

৬১২২২৫ 

৫৮১৮২৮ 

৬৭৮২৬৭ 

৬৬৫৯৩৯ 

৬৬৩৪৭৮ 

৬৫০৯৯৩ 

৭১৮৩৮৮ 

৬৪১৪৪১ 

৬৪০৮১০ 

৭৫৯৭৭৮ 

৬৮৯০২৩ 

৭৮২৪২৯ 

৮০৩৮৪৯ 

৮৯৬৩৯৭ 

৭৭৭১৬১ 

৯৩৭৮৭৭ 

৯৫১৮২১ 

৯৫১৯৮৭ 

৮৯৫৫০০ 

৮১৬৮১৮ 

৮২০৪৮৬ 

৭৭৫৫৭৫ 

৮৬৯৫৯১ 

৮০০১৫৯ 

৭৭০০৬৪ 

৬৯২৬৪০ 

৫৮২১০৭ 

৫২৫৩৭৩ 

677359 

693836 

৪৫৪৬০২ 

৬৩৬৫৫ 

৭২৯৩৬ 

৮২৬৩৪ 

৯৩৮১৯ 

৯৪৪৪৯ 

৯৬২০৭ 

৮৯৭৫৫ 

৮৮৫৪৫ 

৮৯২৯৭ 

৯০৩৫৩ 

১০৫৬৩৯ 

৯৮৮৭২ 

৯০৩২৩ 

৮২০০২ 

৭২৩১১৭ 

৫৩০০৩ 

৫০৭৯৭ 

৫৫৩৮১ 

৪৮৩৮৭ 

৫২২৯৫ 

৫০২৭৮ 

৪৪৫১৫ 

৩৯৬৪৫ 

৩২৭১০ 

৩৭৪৯৪ 

৩৮৩০০ 

৩৭২৩৯ 

৩৮৬৩৪ 

৪১২১২ 

৩৮৭১৬ 

৩৯১৬২ 

৪৩৪৩৫ 

৪২২৫৪ 

৪৪৫২০ 

৪৫৭৫৮ 

৫৩৮১৬ 

৬৫০২৯ 

৬৫৬২৭ 

৬৩৫৩৬ 

৬৬১৩৯ 

৬২৫৯৭ 

64958 

67342 

৭০৮৩১ 

১৭৩৯৭০১ 

২০৭০২০৫ 

২৫২৩৮১৩ 

২৭৭২৪৪৫ 

২৮৭৯৩৩০ 

৩১১০৪২৯ 

৩০০৩৩০৮ 

৩১৮০৭১৬ 

৩২২৯৫৫৭ 

৩৩৩৪০২৫ 

৬৪২৭১২৮ 

৬২৮৩৫০৮ 

৬০৩১৩৫২ 

৬০০৫২৬৩ 

৬০২৪২০৬ 

৫০৫২১৮২ 

৪৩৩৮৩১৩ 

৫০৬৯৫৬৭ 

৪৫৮৬৮৫৫ 

৫৩৪৭৭৭৫ 

৫১১১৮৮২ 

৪৫৭০০৭৬ 

৪০৩৭২০৮ 

৩৩৩৩২৪৫ 

৩৭৫৩৬১৪ 

৩৮৫৫৪৯৯ 

৩৬৭৮২৬২ 

৩৯৪০৬৮৮ 

৪২০৯১৮৬ 

৩৯৭১৮৪২ 

৪০২৪২০৬ 

৪৩৪১৪৭০ 

৬১৬৪১৩৩ 

৪৩৮৭৪৪৭ 

৪৫৮৬০৩৯ 

৫৬০৯২৪৩ 

৬৮০০৭৩৩ 

৭৩০৫০০০ 

৮০৫১৯২০ 

৮৭৮৭২৩৪ 

৮২৫৩৪২০ 

8134696 

8711363 

৯১৬৭১৮০ 

উৎাঃ ফাংরার্দ থযরওর্য়। * াভরয়ক। 
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রযরষ্ট ২৯:  ড়ক ও জনথ অরধদপ্তর্যয অধীন রফরবন্ন থশ্ররণয ড়ক থ 

                                                                                                                                                             (রকর্রারভটার্য) 

ফছয জাতীয় ভাড়ক আঞ্চররক ভাড়ক রপডায/র্জরা ড়ক উর্জরা ড়ক থভাট ড়ক 

১৯৭২ ২৪৫০ ১১৫৯ ৫৬৬ - ৪১৭৫ 

১৯৭৩ ২৫০০ ১১৯৬ ৫৭০ - ৪২৬৬ 

১৯৭৪ ২৫৪০ ১২৩০ ৫৭৫ - ৪৩৪৫ 

১৯৭৫ ২৫৭০ ১২৩০ ৫৮২ - ৪৩৮২ 

১৯৭৬ ২৬০০ ১২৫০ ৫৮৫ - ৪৪৩৫ 

১৯৭৭ ২৬৩০ ১৩৫২ ৫৮৯ - ৪৫৭১ 

১৯৭৮ ২৬৬৫ ১৪১১ ৫৯৫ - ৪৬৭১ 

১৯৭৯ ২৭০০ ১৮১৮ ৬৩৪ - ৫১৫২ 

১৯৮০ ২৭৩২ ১১৮৮ ২১১৪ - ৬০৩৪ 

১৯৮১ ২৭৬০ ১২০৫ ২৩৭৬ - ৬৩৪১ 

১৯৮২ ২৭৬০ ১২১৫ ২৫৮১ - ৬৫৫৬ 

১৯৮৩ ২৭৭৩ ১২১৫ ১৮২৫ ৩৫২২ ৯৩৩৫ 

১৯৮৪ ২৭৮০ ১২১৭ ২৮৩৩ ৩৬২২ ১০৪৫২ 

১৯৮৫ ২৮১৯ ১২২৯ ২৮৪৭ ৪০১১ ১০৯০৬ 

১৯৮৬ ২৮২৬ ১৩২৫ ২৮৩৮ ৪১৯৬ ১১১৮৫ 

১৯৮৭ ২৮৩৪ ১৩৩১ ২৯০৭ ৪৭৪৪ ১১৮১৬ 

১৯৮৮ ২৮৭০ ১৩৬৫ ৩০৫৩ ৫০৩৩ ১২৩২১ 

১৯৮৯ ২৯০৫ ১৪৯৫ ৩১৫৯ ৫৪০১ ১২৯৬০ 

১৯৯০ ২৯২৯ ১৫৫৩ ৩২৪৫ ৫৯০২ ১৩৬২৯ 

১৯৯১ ২৯২০ ১৬৩১ ৯৫৫৩ - ১৪১০৪ 

১৯৯২ ২৯০৮ ১৬৫০ ১০০৯৮ - ১৪৬৫৬ 

১৯৯৩ ২৯২০ ১৬৬৭ ১০৬৬৩ - ১৫২৫০ 

১৯৯৪ ২৯২০ ১৬৮৭ ১১০৬৩ - ১৫৬৭০ 

১৯৯৫ ২৯২০ ১৭০০ ১১৪৫০ - ১৬০৭০ 

১৯৯৬ ২৯২০ ১৭০০ ১২৯৩৪ - ১৭৫৫৪ 

১৯৯৭ ২৯২০ ১৭০০ ১৫৬৬৫ - ২০২৮৫ 

১৯৯৮ ৩১৪৪ ১৭৪৬ ১৫৯৬৪ - ২০৮৫৪ 

১৯৯৯ ৩০৯০ ১৭৫২ ১৬১১৬ - ২০৯৫৮ 

২০০০ ৩০৮৬ ১৭৫১ ১৫৯৬২ - ২০৭৯৯ 

২০০১ ৩০৮৬ ১৭৫১ ১৫৯৬২ - ২০৭৯৯ 

২০০২ ৩০৮৬ ১৭৫১ ১৫৯৬২ - ২০৭৯৯ 

২০০৩ ৩০৮৬ ১৭৫১ ১৫৯৬২ - ২০৭৯৯ 

২০০৪ ৩৭২৩ ৪৮৩২ ১৩৮২৩ - ২২৩৭৮ 

২০০৫ ৩৫৭০ ৪৩২৩ ১৩৬৭৮ - ২১৫৭১ 

২০০৬ ৩৫৭০ ৪৩২৩ ১৩৬৭৮ - ২১৫৭১ 

২০০৭ ৩৫৭০ ৪৩২৩ ১৩৬৭৮ - ২১৫৭১ 

২০০৮ ৩৫৭০ ৪৩২৩ ১৩৬৭৮ - ২১৫৭১ 

২০০৯ ৩৪৭৭ ৪১৬৫ ১৩২৪৮ - ২০৮৯০ 

২০১০ ৩৪৭৮ ৪২২২ ১৩২৪৮ - ২০৯৪৮ 

২০১১ ৩৪৯২ ৪২৬৮ ১৩২৮০ - ২১০৪০ 

২০১২ ৩৫৩৮ ৪২৭৬ ১৩৪৫৮ - ২১২৭২ 

২০১৩ ৩৫৩৮ ৪২৭৮ ১৩৬৩৮ - ২১৪৫৪ 

২০১৪ 

2015 

২০১৬ 

২০১৭ 

৩৫৩৮ 

3544 

৩৮১৩ 

3813 

৪২৭৮ 

4278 

৪২৪৭ 

4247 

১৩৬৩৮ 

13659 

১৩২৪২ 

13242 

- 

- 

- 

- 

২১৪৫৪ 

21481 

২১৩০২ 

21302 

উৎাঃ ক) ২০০৫ ার ম থন্ত ড়ক ও জনথ অরধদপ্তর্যয থযাড থনটওয়াকথ ডাটার্ফ ফারল থক প্ররতর্ফদন অনুমায়ী। 

         খ) ২০০৪ ার্রয তথ্য 'ফাংরার্দ থগর্জট, অরতরযক্ত ংখ্যা, থপব্রুয়ারয ১১, ২০০৪ অনুমায়ী। 

         গ) ২০০৫ থখর্ক ২০১৭ ম থন্ত ওজ ডাটার্ফজ অনুমায়ী। 

         ঘ) Maintenance and Rehabilitation Needs Report of 2012-2013 for RHD Paved Roads, HDM Circle, RHD. 
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রযরষ্ট ৩০.১: প্রাথরভক রফদ্যারর্য়য ংখ্যা, ছাে/ছােী বরতথ ংখ্যা এফং যকারয প্রাথরভক রফদ্যারর্য় রেক/ররেকায ংখ্যা (2005-

2010) 

 ২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ 

১. প্রাথরভক রফদ্যারর্য়য ংখ্যা 

ক) থভাট ৮০৩৯৭ ৮২০২০ ৮১৪৩৪ ৮২২১৮ ৮১৫০৮ ৭৮৬৮৫ 

খ) যকারয ৩৭৬৭২ ৩৭৬৭২ ৩৭৬৭২ ৩৭৬৭২ ৩৭৬৭২ ৩৭৬৭২ 

গ) থফযকারয 

১) রনফন্ধনকৃত* 

২) রনফন্ধনকৃত নয় 

৪২৭২৫ ৪৪৩৪৮ ৪৩৭৬২ ৪৪৫৪৬ ৪৩৮৩৬ ৪১০১৩ 

২২৭০৫ ২৩১৯১ ২৩২৯৩ ২৩৩৪৬ ২০০৬১ ২০০৬১ 

৯৪৬ ১১৪০ ৯৭৩ ৯৬৬ ৮১৯ ৬৬৬ 

৩) অন্যান্য** ১৯০৭৪ ২০০১৭ ১৯৪৯৬ ২০২৩৪ ২২৯৫৬ ২০২৮৬ 

২. প্রাথরভক রফদ্যারর্য়য ছাে-ছােী বরতথ ংখ্যা 

ক) থভাট ১৬২২৫৬৫৮ ১৬৩৮৫৮৪৭ ১৬৩১২৯০৭ ১৬০০১৬০৫ ১৬৫৩৯৩৬৩ ১৬৯৫৭৮৯৪ 

খ) ফারক ৮০৯১২২১ ৮১২৯৩১৪ ৮০৩৫৩৫৩ ৭৯১৯৮৩৭ ৮২৪১০২৬ ৮৩৯৪৭৬১ 

গ) ফাররকা ৮১৩৪৪৩৭ ৮২৫৬৫৩৩ ৮২৭৭৫৫৪ ৮০৮১৭৬৮ ৮২৯৮৩৩৭ ৮৫৬৩১৩৩ 

৩. যকারয প্রাথরভক রফদ্যারর্য় কভ থযত রের্কয ংখ্যা 

ক) থভাট ১৬২০৮৪ ১৬২২২৭ ১৮২৩৭৪ ১৮২৮৯৯ ১৮২৮০৩ ২১২৬৫৩ 

খ) পুরুল ৯০৩৪৪ ৮৬৮০০ ৯০৮৫৩ ৮৬৪৪৬ ৮৩১৮৮ ৮৮৫০৩ 

গ) ভররা ৭১৭৪০ ৭৫৪২৭ ৯১৫২১ ৯৬৪৫৩ ৯৯৬১৫ ১২৪১৫০ 

উৎাঃ প্রাথরভক রো অরধদপ্তয, প্রাথরভক ও গণরো ভন্ত্রণারয়। 

* করভউরনটি রফদ্যারয় ** অন্যান্য প্রাথরভক রফদ্যারয় রার্ফ এফর্তদারয় ভাদ্রাা, রকডাযগার্ট থন, এনরজও রযচাররত প্রাথরভক রফদ্যারয়, ভাদ্রাা ও উচ্চ রফদ্যারয় ংরগ্ন প্রাা্থরভক রফদ্যারয়মূ অন্তভু থক্ত 

যর্য়র্ছ। (ব্র্যাক থটায, আযওএর, রশু কোণ ২০১১  ার্র অন্তভু থক্ত র্য়র্ছ।) । ২০১৫ ার্রয উাি াভরয়ক এফং যকারয প্রাথরভক রফদ্যারর্য়য রার্ফ নর্তন জাতীয়কযণকৃত রফদ্যারয় ও যীেণ রফদ্যারয় 

অন্তভু থক্ত কযা র্য়র্ছ। 

 

রযরষ্ট ৩০.২: প্রাথরভক রফদ্যারর্য়য ংখ্যা, ছাে/ছােী বরতথ ংখ্যা এফং যকারয প্রাথরভক রফদ্যারর্য় রেক/ররেকায ংখ্যা (2011-

2016) 

 ২০১১ ২০১২ 2013 2014 2015 ২০১৬ 

১. প্রাথরভক রফদ্যারর্য়য ংখ্যা 

ক) থভাট ৮৯৭১২ ১০৪০১৭ 106859 108537 122176 ১২৬৬১৫ 

খ) যকারয ৩৭৬৭২ ৩৭৬৭২ 37700 63096 63601 ৬৪১৭৭ 

গ) থফযকারয 

১) রনফন্ধনকৃত* 

২) রনফন্ধনকৃত নয় 

৫২০৪০ 66345 69159 45441 58575 ৬২৪৩৮ 

২০১৬৮ ২২১০১ 23876 193 218 ২৪৭ 

১৪৮৫ ১৯৪৯ 2799 1744 1926 ২২৯৪ 

৩) অন্যান্য** ৩০৩৮৭ ৪2295 42484 43504 56431 ৫৯৮৯৭ 

২. প্রাথরভক রফদ্যারর্য়য ছাে-ছােী বরতথ ংখ্যা 

ক) থভাট ১৮৪৩২৪৯৯ ১৯০০৩২১০ 19584972 19552979 19067761 ১৮৬০২৯৮৮ 

খ) ফারক ৯১৩৯১৮০ ৯৪৬৩১০৮ 9780952 9639095 9369079 ৯২২৭৫৮০ 

গ) ফাররকা ৯২৯৩৩১৯ ৯৫৪০১০২ 9804020 9913884 9698682 ৯৩৭৫৪০৮ 

৩. যকারয প্রাথরভক রফদ্যারর্য় কভ থযত রের্কয ংখ্যা 

ক) থভাট ২০১৯০০ ২১৪৬৫৮ ২১৩৭৯১ ৩১৯৩৯৪ 322766 ৩৪৩৩৪৯ 

খ) পুরুল ৭৭২৭৫ ৭৯৩৩৯ ৭৬৪৫৭ ১২৭৩১৮ 123225 ১২৮১০২ 

গ) ভররা ১২৪৬২৫ ১৩৫৩১৯ ১৩৭৩৩৪ ১৯২০৭৬ 199541 ২১৫২৪৭০ 

 

উৎাঃ প্রাথরভক রো অরধদপ্তয, প্রাথরভক ও গণরো ভন্ত্রণারয়। 

* করভউরনটি রফদ্যারয় ** অন্যান্য প্রাথরভক রফদ্যারয় রার্ফ এফর্তদারয় ভাদ্রাা, রকডাযগার্ট থন, এনরজও রযচাররত প্রাথরভক রফদ্যারয়, ভাদ্রাা ও উচ্চ রফদ্যারয় ংরগ্ন প্রাা্থরভক রফদ্যারয়মূ অন্তভু থক্ত 

যর্য়র্ছ। (ব্র্যাক থটায, আযওএর, রশু কোণ ২০১১  ার্র অন্তভু থক্ত র্য়র্ছ।) । ২০১৫ ার্রয উাি াভরয়ক এফং যকারয প্রাথরভক রফদ্যারর্য়য রার্ফ নর্তন জাতীয়কযণকৃত রফদ্যারয় ও যীেণ রফদ্যারয় 

অন্তভু থক্ত কযা র্য়র্ছ। 
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রযরষ্ট ৩১.১: ভােরভক, উচ্চ ভােরভক, কারযগরয ও বৃরিমূরক এফং ভাদ্রাা রো প্ররতষ্ঠার্নয ংখ্যা  

প্ররতষ্ঠার্নয ধযণ 
ফছয রবরিক রো  প্ররতষ্ঠার্নয ংখ্যা 

২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ 2014 2015 2016 

রনম্ন ভােরভক  ৪৩২২  ৩৩৭৮ ৩৪৫৮ ৩৪৯৪ ৩০৫৬ ২৯৮৯ ২৮৬৯ ২৮৬৯ 2412 2394 2324 

ভােরভক ১৪১৭৮ ১৫৪৪৯ ১৫৩৪২ ১৫২৯৮ ১৫৫৮৯ ১৫৯৮৪ ১৬০৮১ ১৬৩৩৯ ১৬৩৩৯ 17272 17432 17523 

উচ্চ ভােরভক ১৮১৩ ১৮৬১ ১৮৪২ ১৮২৩ ১৯৩২ ১৮৩৪ ১৯২৮ ১৯৩৬ ১৯৩৬ 2254 2354 2419 

ররর্টকরনক ইন্পটিটিউট ১৩৪ ১৪০ ১৪৭ ১৫৪ ১৭১ ১৭১ ১৭১ ২১৮ ২১৮ 300 337 439 

ার্বথ ইন্পটিটিউট -- -- -- ২ ২ ২ ২ 4 4 4 4 4 

থটকরনকযার থিরনং থটায -- -- -- ৩৫ ৪০ ৪৩ ৪৩ 81 81 81 134 164 

থটক্সটাইর ইন্পরেটিটিউট -- -- -- ২৯ ২৯ ২৯ ২৯ 33 33 33 33 33 

থটক্সটাইর থবার্কনার 

ইন্পরেটিটিউট 

-- -- -- ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 50 50 50 

এরিকারচায থিরনং 

ইন্পরেটিটিউট   

-- -- -- ১০৪ ১০৯ ১০৯ ১০৯ 109 109 109 109 183 

থভরযন থটর্কর্নাররজ -- -- -- ১ ১ ১ ১ ১ ১ 1 1 1 

গ্লা এড রযারভক ইন্প ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 1 1 1 

িারপক আট থ ইন্প ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 1 1 1 

থটকরনকযার স্কুর ও কর্রজ ৬৪ ৬৪ ৬৪ ৮০ ৯০ ৯০ ৯০ ১৬৭ ১৭০ 170 172 172 

রটিআই ৫৪ ৫৪ ৫৪ ৫৪ ৫৪ ৫৪ ৫৪ ৫৪ ৫৪ 54 54 59 

এএর-থবার্কনার )স্বতন্ত্র(  -- -- -- ১৩৫ ১৩৮ ১৩৮ ১৩৮ 169 169 169 169 169 

এইচএর-রফএভ  )স্বতন্ত্র (  -- -- -- ৪৯৭ ৫৩৭ ৫৩৭ ৫৮০ 576 576 576 675 675 

দারখর ৬৬৮৫ ৬৭৯৮ ৬৯৬৮ ৬৭৭৯ ৬৭৭১ ৬৬৬০ ৬৬৬৯ ৬৭৪৫ ৬৭৪৫ ৬৫৮২ 6৭65 6558 

আররভ ১৩১৫ ১৩৪৫ ১৩৭৯ ১৪০১ ১৪৮৭ ১৪৮৬ ১৪০১ ১৪৪২ ১৪৫০ ১৪৮২ 1480 1478 

পারজর ১০৩৯ ১০৪০ ১০৬৬ ১০১৩ ১০২২ ১০২১ ১০৫৬ ১০৪৯ ১০৫৬ ১০৫৫ 1053 1054 

কারভর ১৭৫ ১৭৮ ১৮২ ১৯১ ১৯৫ ১৯৪ ২০৪ ২০৫ ২০৫ ২২২ 221 224 

ারর এড থটার কর্রজ ১২৪ ১২৪ ৯৫ ৯৩ ৯৩ ৯৩ ৯৩ ৯৩ ৯৩ ৯৩ 93 93 

ংস্কৃত থটার এড কর্রজ ১৪৮ ১৪৮ ১৩২ ১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬ ১২৬ 126 128 

উৎাঃ ব্যানর্ফই, রো ভন্ত্রণারয়।  
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রযরষ্ট ৩১.২: ভােরভক, উচ্চ ভােরভক, কারযগরয ও বৃরিমূরক এফং ভাদ্রাা রো প্ররতষ্ঠার্নয রেক/ররেকায ংখ্যা 

  
 

উৎাঃ ব্যানর্ফই, রো ভন্ত্রণারয়।  

 

 

প্ররতষ্ঠার্নয ধযণ 
ফছয রবরিক রেক ংখ্যা 

২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 2015 2016 

রনম্ন ভােরভক  ৩৬১২২ ২৩৬৯৩ ২৩৯৪৭ ২৪৬০৮ ২৫১৮৫ ২২১৩১ ২২২৩৫ ২০৭৩৩ ২১২৬১ ১৮৬১৮ 19342 19020 

ভােরভক ২০২০৩৬ ২১৫৭৩৮ ১৮৪২৩৬ ১৮৪৮৮৮ ১৮৮২৯৭ ১৯৫৮৮০ ২০১৩২০ ২০০৩১০ ২০৪৯৮৮ ২১৪৩৭৬ 223775 224533 

উচ্চ ভােরভক ৩৫৪০৮ ৩৫০৪২ ৩৩৪৭৪ ৩১৯০৬ ৩৩৮৩৯ ৩৩৪৪৭ ৩৫৮৮১ ৩৩৮৪৩ ৩৪৯০০ ৩৭২৩৫ 39777 41335 

ররর্টকরনক ইন্পটিটিউট ১৬৫৪ ১৮৬৮ ২৩৩৮ ২৮০৯ ২৮৬০ ২৮৭৭ ৩৩৯৫ ৪৪৫২ ৪৪৬২ ৪৪৬৫ 5757 6251 

ার্বথ ইন্পটিটিউট -- -- -- ১৫ ১৫ ৩৫ ৩৫ ৫৪ ৫৪ ৫৫ 58 59 

থটকরনকযার থিরনং 

থটায 

-- -- -- ৭৮৮ ৮২২ ৮৫৮ ৮৬১ ১২৯২ ১২৯২ ১২৯৫ 1304 1309 

থটক্সটাইর ইন্পটিটিউট -- -- -- ২৮৩ ২৮৪ ২৯০ ২৯৭ ৫১৩ ৫১৩ ৫১৪ 523 523 

থটক্সটাইর থবার্কনার 

ইন্পটিটিউট 

-- -- -- ৩৫৬ ৩৫৬ ৩৬২ ৩৬৬ ৩৪০ ৩৫৫ ৩৫৬ 346 348 

এরিকারচায থিরনং 

ইনরেটিউট   

-- -- -- ৮৪৭ ৮৬২ ৮৬৯ ৮৭০ ৯৫৩ ৯৫৩ ৯৫৫ 962 965 

থভরযন থটর্কর্নাররজ -- -- -- ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 52 52 

গ্লা এড রযারভক 

ইন্পটিটিউট 

১০ ১২ ১৩ ১৫ ১৪ ১৮ ১৮ ২১ ২১ ২১ 13 15 

িারপক আট থ 

ইন্পটিটিউট 

১৬ ১৪ ১১ ১১ ১০ ১৪ ১৪ ১৪ ১৬ ১৬ 17 17 

থটকরনকযার স্কুর ও 

কর্রজ 

৭৯২ ৭৯২ ১০৭২ ১৩৫৪ ১৩৭০ ১৩৭৭ ১৩৭৬ ২৮১৩ ২৮১৩ ২৮১৫ 2310 2312 

রটিআই ৫১৭ ৫২৪ ৫৩০ ৫৩২ ৫৩৮ ৫৩৮ ৬২৯ ৬৩২ ৬৩২ ৬৩৩ 633 703 

এএর-থবার্কনার 

)স্বতন্ত্র(  

-- -- -- ২০৩৮ ২০৪১ ২০৭৪ ২০৭৯ ১৯৭৬ ২০১২ ২০১৫ 1978 1986 

এইচএর-রফএভ 

)স্বতন্ত্র (  

-- -- -- ৪৩৯৮ ৫০৭৭ ৫০৮০ ৫০৮৯ ৫২৯৫ ৫২৯৮ ৫৩১৫ 5963 5966 

দারখর ৯৮১২৩ ৯৮২১৪ ৯৪৯২২ ৯১৬৩১ ৬৪২৮২ ৬৪৭৯১ ৬৪৪৭১ ৬৪০৩৫ ৬৪০৬২ ৮৭৫৯১ 66801 66376 

আররভ ২৫৬৩৪ ২৫৯৪৪ ২৫৬৪৫ ২৫৩৪৭ ২১১২৪ ২১৬৩৬ ২০৮৯৫ ২০৭৭২ ২০৭৮৫ ২৭২৩০ 22884 22752 

পারজর ২৩৩৩৬ ২৩৪৫৬ ২২০৭২ ২০৬৮৭ ১৬৯১৮ ১৭২২৪ ১৭৪৩২ ১৮৬৭৭ ১৮৬৯৭ ২২৩৩৬ 19376 19234 

কারভর ৪৮৭৪ ৫০৬০ ৫০২৮ ৪৯৯৬ ৪১৩৩ ৪১৯৬ ৪৩৭৯ ৪২৪৪ ৪২৯২ ৫৫৯২ 4972 5006 

ারর এড থটার কর্রজ ৪৬০ ৪৬৫ ৩৫০ ৩৫০ ৩৫০ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৫ ৩৫৭ ৩৫৭ 357 358 

ংস্কৃত থটার এড 

কর্রজ 

৪৮৭ ৪৯২ ৪৩০ ৪৩০ ৪৩০ ৪৪২ ৪৪৬ ৪৯৩ ৪৯৯ ৪৯৯ 499 501 
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রযরষ্ট ৩১.৩ :  ভােরভক, উচ্চ ভােরভক, কারযগরয ও বৃরিমূরক এফং ভাদ্রাা রো প্ররতষ্ঠার্নয রোথীয ংখ্যা (2006-2011) 

  

প্ররতষ্ঠার্নয ধযণ 

ফছয রবরিক রোথী  ংখ্যা 

২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ 

রনম্ন ভােরভক  ৫৭৭৩৬৬ ৫৩৬৫৫০ ৪৯৫৭৩৫ ৫৩৬৭৫৪ ৪৩৪৯০৭ ৪৪৪৭৫১ 

ভােরভক ৬৮৪১৮১৩ ৬৩৯০৫৬ ৬৩২৪০১৩ ৬৮২০০৩৯ ৭০৩০৮৬৭ ৭০৬৫৪৬৭ 

উচ্চ ভােরভক ২৬৫৬৮৯ ৩২৫০৭৬ ৩৪৯৮২১ ৩৫১২৪৫ ৪৬৮৭৪৫ ৫২৫৪৪৩ 

ররর্টকরনক ইন্পটিটিউট ২৯৪৯০ ৫২৮৪৬ ৭৬২০২ ৭৬৫৪০ ৮৩৯৪০ ১০২৭৭৮ 

ার্বথ ইন্পটিটিউট -- -- ৭১৪ ৭১৪ ৮৪০ ৮২২ 

থটকরনকযার থিরনং থটায -- -- ৬৬৭৬ ৬৯৮৬ ৯১৩৯ ৯৭৪৬ 

থটক্সটাইর ইন্পটিটিউট -- -- ৯৬৮৩ ৯৭৫২ ৯৯৪৮ ১০০০৫ 

থটক্সটাইর থবার্কনার ইন্পটিটিউট -- -- ৫৫৮৮ ৫৫৮৮ ৫৭৫৬ ৫৮৪৮ 

এরিকারচায থিরনং ইন্পটিটিউট    -- -- ১৯৯৮৫ ২০১৭৬ ২৪২২১ ২৭৩২৬ 

থভরযন থটর্কর্নাররজ -- -- ৭৩০ ৭৩০ ৬৬৬ ৬৬৬ 

গ্লা এড রযারভক ইন্পটিটিউট ৮২৮ ৮৫৮ ৮৮৮ ৯১৬ ৮৮৪ ১০১১ 

িারপক আট থ ইন্পটিটিউট ৪৫০ ৪৮৭ ৫৪৪ ৫৭২ ৫৭৫ ৫৫০ 

থটকরনকযার স্কুর ও কর্রজ ১৩৫৫৮ ১৮৫৬৮ ২৯৩৬৯ ২৯৩৭০ ৩৭৯০৪ ৩৮৪৩৬ 

র ,টি,আই  ১৩১২৬ ১৩১৭৬ ১৩২৬৬ ১৪০৩৬ ১১৩৪৪ ১৩২৬৬ 

এএর-থবার্ক:  )স্বতন্ত্র(  -- -- ১৯২০৬ ২২৩৬৮ ২১৯৯১ ২২০০৭ 

এইচএর- রফএভ  )স্বতন্ত্র (  -- -- ৫৭৬৭০ ৭৫২২৫ ৭৫৯৮৭ ৯৭৭২৯ 

দারখর ২২৫২০৯১ ২২৩২৫২১ ২২৩৭০১০ ২৩৮৬১১৩ ২৪৪৪৫৬৮ ২৩৮২৪৩৩ 

আররভ ৫৫৪৬৫৩ ৫৫০০৫১ ৬১১৬৫৪ ৬৮৫০৯২ ৭১৯৩৩২ ৬৭৫৭৯২ 

পারজর ৫২৯৪৯৭ ৫২৭৬৫১ ৫৪৮২৯০ ৫৮১৮৩৯ ৬০৪৪৭১ ৬১৭৭২৩ 

কারভর ১৩৫৮৪৩ ১৩৬৫৫১ ১৬২৫২৪ ১৬৪৭৫৩ ১৭২৪৭০ ১৭৭৯৭৫ 

ারর এড থটার কর্রজ ৭০৮৩ ৭১০৭ ৭১৭৯ ৭০৪১ ৭১০৭ ৭০৩৭ 

ংস্কৃত থটার এড কর্রজ ৪৩১৩ ৪৩৫৯ ৪৬৫৮ ৪৬৫৮ ৪৬৬৪ ৪৬৬৬ 

উৎাঃ ব্যানর্ফই, রো ভন্ত্রণারয়।  
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রযরষ্ট ৩১.৪ :  ভােরভক, উচ্চ ভােরভক, কারযগরয ও বৃরিমূরক এফং ভাদ্রাা রো প্ররতষ্ঠার্নয রোথীয ংখ্যা (2012-2016) 

  

প্ররতষ্ঠার্নয ধযণ 

ফছয রবরিক রোথী  ংখ্যা 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 2015 ২০১৬ 

রনম্ন ভােরভক  ৪২৮৬৯৭ ৪২৯০২২ ৩৬৭৫১০ 395216 384986 

ভােরভক ৭৫০৮৫৩৮ ৭৫১৯৭১২ ৮৭৯২৮৫৫ 9294949 9720942 

উচ্চ ভােরভক ৫৫০৫৭৯ ৫৫২৯২৯ ৫৯০৯৪৮ 627167 641234 

ররর্টকরনক ইন্পটিটিউট ১৩৬৯৬২ ১৩৬৯৭৫ ১৩৮১৫০ 191704 203810 

ার্বথ ইন্পটিটিউট ১২৪১ ১২৫৫ ১২৬০ 1253 1258 

থটকরনকযার থিরনং থটায ২৫৯৬০ ২৫৯৬০ ২৫৯৬৫ 33879 33890 

থটক্সটাইর ইন্পটিটিউট ১০০১০ ১০০১০ ১০০২২ 10134 10138 

থটক্সটাইর থবার্কনার ইন্পটিটিউট ৫৫১০ ৫৬২২ ৫৬২৫ 5524 5527 

এরিকারচায থিরনং ইন্পটিটিউট    ২৮৮৯০ ২৯১১০ ২৯১১৮ 29500 30110 

থভরযন থটর্কর্নাররজ ৬৭০ ৬৭০ ৬৭০ 916 916 

গ্লা এড রযারভক ইন্পটিটিউট ১০১৮ ১০৫১ ১০৫২ 1048 1058 

িারপক আট থ ইন্পটিটিউট ৬৮২ ৭১০ ৭১২ 695 1057 

থটকরনকযার স্কুর ও কর্রজ ৬৪২৩৬ ৪২৬৯৪ ৪২৭১২ 64934 64940 

র ,টি,আই  ১৩২৬৬ ১৩২৮৭ ১৩২৮৭ 1387 7600 

এএর-থবার্ক:  )স্বতন্ত্র(  ২৪৪২৬ ২৪৬৫৪ ২৪৬৬২ 24433 24446 

এইচএর- রফএভ  )স্বতন্ত্র (  ১০৫৩০৩ ১০৫৭৭৮ ১০৫৭৮৪ 124266 134274 

দারখর ২৩২০১৪৫ ২৩২৪৪৯১ ২২৭৫৯৪৪ 2257369 2251193 

আররভ ৬৭৯০৯৭ ৬৭৯৮৯৭ ৬৯১৭৬২ 694296 698684 

পারজর ৬২৭৯৮৯ ৬২৮৬২৩ ৬২৬৭৭০ 637619 642101 

কারভর ২১০২৯৭ ২১২২৮০ ২২০৮০৪ 239613 240315 

ারর এড থটার কর্রজ ৭০৭৩ ৭১৩৮ ৭১৩৮ 7138 7146 

ংস্কৃত থটার এড কর্রজ ৪৬৭৩ ৪৬৮৫ ৪৬৮৫ 4685 4692 

উৎাঃ ব্যানর্ফই, রো ভন্ত্রণারয়।  
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রযরষ্ট ৩২.১ : উচ্চরো তর্যয  রো প্ররতষ্ঠার্নয ংখ্যা 

 

প্ররতষ্ঠার্নয ধযণ 
ফছয রবরিক রো প্ররতষ্ঠার্নয ংখ্যা 

২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 2015 ২০১৬ 

াধাযন কর্রজ (যকারয) ২৪১ ২৪১ ২৪০ ২৩৮ ২৪১ ২৪৩ ২৪০ ২৫০ ২৫০ ২৬০ 265 281 

াধাযন কর্রজ (র্ফযকারয) ১০৬১ ১০৯৫ ১১৫৬ ১২১৬ ১২২০ ১৩০৪ ১২৬৪ ১৩৬১ ১৩৬১ ১৪৭১ 1494 1538 

াধাযন রফশ্বরফদ্যারয় (যকারয) ৯ ১০ ১০ ১১ ১১ ১১ ১১ ১৩ 13 13 13 13 

কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় (যকারয) ৩ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 4 4 4 4 5 

প্রর্কৌর রফশ্বরফদ্যারয় (যকারয) ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৬ ৬ ৭ 7 7 

ইরাভী রফশ্বরফদ্যারয় (র্ফযকারয) ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৪ ৪ 4 4 

রচরকৎা রফশ্বরফদ্যারয় ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 1 1 

থবর্টনাযী এড এযারনর্ভর ার্য়ন্প 

ইউরনবার থটি 

  ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 1 1 

রফজ্ঞান ও প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

(যকারয) 

৫ ৫ ৫ ৬ ৮ ৮ ৮ ৮ ৯ ৯ 9 9 

াধাযন রফশ্বরফদ্যারয় (র্ফযকারয) ৫৪ ৫১ ৫৪ ৫৬ ৫৯ ৫১ ৫৪ ৫৮ ৬৭ ৭৬ 83 90 

রেক প্ররেণ কর্রজ ৯৯ ১০১ ১১০ ১১০ ১১২ ১১২ ১১৮ ১১৮ ১১৮ ১১৮ 118 118 

রচরকৎা ভারফদ্যারয় ৪২ ৪২ ৪২ ৪৫ ৪৮ ৪৮ ৬৩ ৭১ ৭৫ ৭৫ 93 104 

থডটার ভারফদ্যারয় ৯ ৯ ৯ ১১ ১১ ১১ ১৩ ১৩ ১৫ ১৫ 32 34 

আইন ভারফদ্যারয় ৭০ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ ৭১ 71 71 

থারভওর্রথক ভারফদ্যারয় ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩৮ ৩৮ ৩৮ ৪৫ ৪৫ ৪৫ 52 52 

াযীরযক রো কর্রজ ২৭ ২৯ ২৯ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ 32 32 

থরদায থটকর্নাররজ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 1 1 

রভউরজক কর্রজ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ 2 2 

থটক্সটাইর কর্রজ ১ ১ ১ ৪ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 5 11 

উচ্চ ভােরভক রেক প্ররেণ 

ইন্পটিটিউট 

৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 5 5 

    উৎাঃ ব্যানর্ফই, রো ভন্ত্রণারয়।  
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রযরষ্ট ৩২.২: উচ্চরো তর্যয রো প্ররতষ্ঠার্নয রেক/ররেকায ংখ্যা 

 

     উৎাঃ ব্যানর্ফই, রো ভন্ত্রণারয়।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্ররতষ্ঠার্নয ধযণ 

ফছয রবরিক রেক ংখ্যা 

২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 2015 2016 

াধাযন কর্রজ (যকারয) ১০৬৪২ ১০৩৭৯ ১০১১৬ ১০৬৪২ ১০২২৬ ৯৮৪৭ ১১৫১২ ১১৫২০ ১২৫১১ 12592 13342 

াধাযন কর্রজ (র্ফযকারয) ৪৩৪৩৯ ৪৪৫৬৬ ৪৫৬৯৩ ৫০৩৫৯ ৪৯৫১৩ ৬৬২৭৪ ৫০২১৮ ৫৫৮৮২ ৫৫৮৮৫ 59243 62660 

াধাযন রফশ্বরফদ্যারয় (যকারয) ৪৭৪২ ৪৭৪২ ৪৭৫২ ৫১২৮ ৫৩৬৩ ৫৪৮০ ৫১২১ ৫২৮৬ ৫২৮৬ 7136 7329 

কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় (যকারয) ৭৮২ ৭৯২ ৮০২ ৮২২ ৮৮২ ৯১৭ ১৫৯৬ ১৬০৫ ১৬০৫ 1158 1210 

প্রর্কৌর রফশ্বরফদ্যারয় (যকারয) ৯৬৮ ১০২৯ ১০৯১ ১১৯০ ১৩০৯ ১৩৪৮ ১০০৩ ১৩৭৬ ১৩৭৬ 1578 1680 

ইরাভী রফশ্বরফদ্যারয় 

(র্ফযকারয) 

৫৫৪ ৫৬২ ৫৭০ ৮৪০ ৮৪২ ৬৬১ ৭৭০ ৭৯৬ ৭৯৬ 880 887 

রচরকৎা রফশ্বরফদ্যারয় ২৯০ ৩৪২ ৩৫০ ৩৫০ ৩৮৮ ৪২১ ৪৩৪ ৪৪২ ৪৪২ 450 458 

থবর্টনাযী এড এযারনর্ভর ার্য়ন্প 

ইউরনবার থটি 

৪৮ ৫০ ৬০ ৬০ ৬০ ৮৩ ৫৩ ৬২ ৬২ 98 108 

রফজ্ঞান ও প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

(যকারয) 

৬১৮ ৬২৬ ৬৩৫ ৮২১ ১০৪০ ১০১৭ ৮৪৫ ১০৩৪ ১০৩৪ 1635 1604 

াধাযন রফশ্বরফদ্যারয় (র্ফযকারয)  ৫৭৫৯ ৪০০৯ ৪৭০৬ ৪৭০৬ ৫৩৩৪ ৫৮৮৫ ৮০৬৩ ৮৪৮৫ ৮৪৮৫ 13384 13130 

রেক প্ররেণ কর্রজ ১২৪৮ ১৪৫৮ ১৪৬০ ১৩৪৯ ১৪৭২ ১৫৯৪ ১৫৯৪ ১৫৯৪ ১৫৯৪ 1601 1604 

রচরকৎা ভারফদ্যারয় ২২৬০ ২২৫৫ ২২৫৫ ২৫১৪ ২৫৫৪ ২৭৩৮ ২৭৯৪ ২৮৫৬ ২৮৫৬ 4919 4950 

থডটার ভারফদ্যারয় ২৬৯ ২৬৯ ৩০৩ ৩২১ ৩৪০ ২৫৪ ২৬০ ২৬৫ ২৬৫ 286 290 

আইন ভারফদ্যারয় ৬২৪ ৬২৪ ৬৭০ ৬৭৫ ৬৯০ ৬৩৪ ৬৩৮ ৬৪২ ৬৪২ 640 640 

থারভওর্রথক ভারফদ্যারয় ৪৬৯ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭২ ৪৬৫ ৪৬৫ ৪৭০ ৪৭৪ ৪৭৪ 511 512 

াযীরযক রো কর্রজ ২৭৭ ২৭৭ ২৮৩ ৩১৯ ৩৪২ ২৮১ ২৮১ ২৮৫ ২৮৫ 285 285 

থরদায থটকর্নাররজ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৬ ১৬ ১৬ 17 17 

রভউরজক কর্রজ ২০ ২৪ ২৯ ৩০ ৩০ ২০ ২০ ২০ ২০ 20 20 

থটক্সটাইর কর্রজ ৩০ ২৯ ৩১ ৩১ ৩২ ৫৭ ৮৯ ৯০ ৯০ 97 97 

উচ্চ ভােরভক রেক প্ররেণ 

ইন্পটিটিউট 

৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬৯ ৬৯ 43 43 
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                                  রযরষ্ট ৩২.৩: উচ্চরো তর্যয রো  প্ররতষ্ঠার্নয রোথীয ংখ্যা 

 

প্ররতষ্ঠার্নয ধযন 
ফছয রবরিক রোথী ংখ্যা 

২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯ ২০১০ ২০১১ ২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 2015 2016 

াধাযন কর্রজ (যকারয) 
৫০৩৫৪০ ৬০৯৪৮০ ৭১৫৪২০ ৮০৫০৩৩ ৮৫৫৫৫৯ ৯০৬০৮৪ ১১৬৫৩৮৯ ১১৭৫৩৮০ ১৩১৬৮৬৬ 1336132 1388901 

াধাযন কর্রজ (র্ফযকারয) 
৫৯৯৪২৮ ৬৯৪৯১০ ৭৯০৩৯২ ৮৫৫৭০০ ৯৫৩৩৪৬ ১০৫০৯৯২ ১৩২৮৩৫২ ১৩৩০২২০ ১৫৯৮৫৬৯ 1715570 1737649 

াধাযন রফশ্বরফদ্যারয় (যকারয) ১১১৭৪১ ১১৪২৫৪ ১১৬৭৭০ ১১৩৩২৬ ১১৮৯০৭ ১২২৫১৪ ৩৪১৭০১ ৩৪৫৬২৪ ৩৪৫৬২৪ 408309 439799 

কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় (যকারয) ৬৫৭২ ৬৭৩২ ৬৮৯১ ৭৭২১ ৭৭২৫ ৯১৬৫ ১৯৮২৬ ২০২২৬ ২০২২৬ 12095 13157 

প্রর্কৌর রফশ্বরফদ্যারয় (যকারয) 
১৪৭১৪ ১৪৮২৭ ১৪৯৪০ ১৫৭১০ ১৮০১৩ ১৬৪৪৮ ২০৪৩৪ ২০৫৮৬ ২০৫৮৬ 25775 25501 

ইরাভী রফশ্বরফদ্যারয় (র্ফযকারয) 
১৩৭৪১ ১৮৭৭৬ ২৩৮১৩ ২৬৩৬৩ ২৬৯৯৪ ২১৮৫১ ২৮৩০৮ ২৮৫২৩ ২৮৫২৩ 29272 29469 

রচরকৎা রফশ্বরফদ্যারয় 
১০২৫ ১২৩৫ ১৪৪৫ ১৪৫২ ১৬১৬ ১৭০৬ ১১৪৫ ১২৬৬ ১২৬৬ 1928 3017 

থবর্টনাযী এড এযারনর্ভর ার্য়ন্প 

ইউরনবার থটি 

৩৩৬ ৩২৫ ৩১৫ ৩৭৪ ৩৭৫ ৬২০ ৭৯৯ ৮০৪ ৮০৪ 891 1200 

রফজ্ঞান ও প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

(যকাযী) 

৮৩৫৫ ৯৫৬২ ১২৩০১ ১৫০৯৮ ১৭৬২৬ ২০৩৩১ ১৯৭৭৩ ২১০৯১ ২১০৯১ 31882 35013 

াধাযন রফশ্বরফদ্যারয় (র্ফযকারয) 
১২৪২৬৭ ১৬৮৭৭৫ ১৬৯৬০০ ১৮৫০০১ ২১২৩১৫ ২৪৬৫৩২ ২৯৭০৫৫ ২৯৮২০২ ২৯৮২০২ 362739 353771 

রেক প্ররেণ কর্রজ 
১৯২৪৮ ২০১৪২ ২১০৩৬ ২১০৩৬ ২২৪৩১ ১৯২৪৮ ১৯৩০৮ ১৯৪৩৬ ১৯৪৩৬ 19314 19330 

রচরকৎা ভারফদ্যারয় 
১৮৬৮৫ ২০৭৫৭ ২১৮৩২ ২২৫১৮ ২৩২৭৫ ২৬৮৮০ ২৯৭২৬ ২৯৮৪৪ ২৯৮৪৪ 33784 36756 

থডটার ভারফদ্যারয় 
১২১৬ ১১৯৬ ১২৬০ ১৩৯০ ১৩৯৬ ১২২৬ ১২৪৮ ১২৬২ ১২৬২ 8044 8180 

আইন ভারফদ্যারয় 
১৮৪৫২ ১৮০৬২ ১৭৬৭৫ ১৭৮৮১ ১৭৯৩৯ ১৭৬৭৫ ১৮২৪২ ১৮৪০২ ১৮৪০২ 18272 2175 

থারভওর্রথক ভারফদ্যারয় 
১৫১৭০ ১৫১৭০ ১৫১৭০ ১৫১৭০ ১৪৭৫৭ ১৫৯৬৬ ১৮০২৮ ১৮১২৪ ১৮১২৪ 18৮৪১ 18849 

ারযযীক রো কর্রজ 
৩৫০২ ৩৫২২ ৩৫৩০ ৩৬২৬ ৪২১৮ ৩৫০৮ ৩৫১৩ ৩৫৭২ ৩৫৭২ 3524 3548 

থরদায থটকর্নাররজ ৪৩৫ ৪৩৫ ৪৩৫ ৪৫২ ৪৬৬ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৮ ৪৩৮ 438 440 

রভউরজক কর্রজ 
১২০ ১৭৬ ২৩৩ ৩৪০ ৩৪২ ২৩৩ ৩১৪ ৪১৪ ৪১৪ 414 414 

থটক্সটাইর কর্রজ 
৭৮১ ৭০৫ ৬২৮ ৬৭৬ ৭১৩ ৭৮০ ৮৬০ ৮৭১ ৮৭১ 866 872 

উচ্চ ভােরভক রেক প্ররেণ 

ইন্পটিটিউট 

৫৪২ ৫৪২ ৫৪২ ৫৪২ ৫৪২ ৫৪২ ৫৪৪ ৫৫২ ৫৫২ 2247 224৮ 

উৎাঃ ব্যানর্ফই, রো ভন্ত্রণারয়।                                                                         
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রযরষ্ট ৩৩: যকারয াাতার, রডর্নারয, ডাক্তায, না থ ও য্যা ংখ্যা 

 

ফছয রডর্নারয 

াাতার ও 

রডর্নারযর্ত য্যা 

থযরজোড থ ডাক্তায থযরজোড থ না থ থযরজোড থ ধােী মক্ষ্মা রিরনক থানা স্বাস্য থকন্দ্র 

১৯৮০-৮১ 

১৯৮১-৮২ 

১৯৮২-৮৩ 

১৯৮৩-৮৪ 

১৯৮৪-৮৫ 

১৯৮৫-৮৬ 

১৯৮৬-৮৭ 

১৯৮৭-৮৮ 

১৯৮৮-৮৯ 

১৯৮৯-৯০ 

১৯৯০-৯১ 

১৯৯১-৯২ 

১৯৯২-৯৩ 

১৯৯৩-৯৪ 

১৯৯৪-৯৫ 

১৯৯৫-৯৬ 

১৯৯৬-৯৭ 

১৯৯৭-৯৮ 

১৯৯৮-৯৯ 

১৯৯৯-০০ 

২০০০-০১ 

২০০১-০২ 

২০০২-০৩ 

২০০৩-০৪ 

২০০৪-০৫ 

২০০৫-০৬ 

২০০৬-০৭ 

২০০৭-০৮ 

২০০৮-০৯ 

২০০৯-১০ 

২০১০-১১ 

১৩৯৯ 

১৩৯১ 

১২৭৫ 

১২৭৫ 

১২৭৫ 

১২৭৫ 

১২৭৫ 

১২৭৫ 

১২৭৫ 

১২৭৫ 

১২৭৫ 

১২৭৫ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৩৬২ 

১৫৮৪৫ 

১৬১৭১ 

১৬২৭৭ 

১৭৪০৮ 

২০১২৬ 

২০৯২৬ 

২১১২৬ 

২১৯২৬ 

২২০৪৬ 

২২০৯০ 

২৩৮৭০ 

২৩৮৭০ 

২৭১১১ 

২৭৪০১ 

২৭৫৪৪ 

২৮২০৪ 

২৯১০৬ 

২৯৮৫০ 

৩০৬২৯ 

৩১৮৭২ 

৩১৯৭২ 

৩২০২২ 

৩২৪৫৯ 

৩৪৬৯৩ 

৩৫৫৭৯ 

৩৭৬৬১ 

৩৮২১১ 

৪১১০৭ 

৪১১০৭ 

৪৩৯৯৬ 

৩৯৬৩৯ 

১০০৮১ 

১২৩০৬ 

১২৭৩৬ 

১৩৯৪৪ 

১৪৯৪৪ 

১৫৯৪৪ 

১৬০২৬ 

১৬৭৯৩ 

১৯৩৪০ 

১৯৩৪০ 

২০৩৯৬ 

২০৩৯৬ 

২১৪৫৫ 

২১৭৪৯ 

২৩৮০৫ 

২৪৩৩৮ 

২৬৫৩৫ 

২৭৫৪৬ 

২৮৩১২ 

৩০৮৬৪ 

৩১৯৫২ 

৩২৪৯৮ 

৩৪৫০২ 

৩৬৫৭৬ 

৪০২১০ 

৪২০১০ 

৪৪৬৩২ 

৪৯৬০৮ 

৫১৯৯৩ 

৫২৮৮৪ 

৫৩০৬৩ 

৩০১৪ 

৩৭৩৪ 

৪৫০০ 

৫১৬৪ 

৫৩০৩ 

৫৯০৫ 

৬৭১৬ 

৭৩৮৫ 

৮০৫৬ 

৯২৭৪ 

৯২৭৪ 

৯২৭৪ 

১১০৬১ 

১২০২৫ 

১৩০০০ 

১৩৮০০ 

১৩৮০০ 

১৫৪০৮ 

১৬৯৭২ 

১৭৪৪৬ 

১৭৯২২ 

১৮১৩৫ 

১৯০৬৬ 

১৯৫০০ 

২০০০৯ 

২০১০০ 

২০১২৯ 

২৩২৬৬ 

২৪১৫১ 

২৫৬০৪ 

২৫০১৮ 

১৩৫৩ 

২২০১ 

২৯৩৪ 

৩৬৮৮ 

৪০৩১ 

৫৫৫৮ 

৫১৪১ 

৫৭৯৯ 

৬৫৫৬ 

৭০৩৫ 

৭৪৮৫ 

৭৪৮৫ 

৯৩৬৩ 

১০১০৪ 

১১০০০ 

১১২০০ 

১৩৫০০ 

১৩৫০০ 

১৪৯১৫ 

১৫২৩৫ 

১৫৬৫২ 

১৫৭৯৪ 

১৬৫৫৩ 

১৭৬২২ 

১৮০৩৭ 

১৮৯৫৮ 

১৯৯১১ 

২১৯৩৬ 

২২৬৫৩ 

২৪০৩৪ 

২৩৪৭২ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৪৪ 

৩০৬ 

৩১৬ 

৩৩২ 

৩৩৭ 

৩৪৩ 

৩৪৪ 

৩৪৪ 

৩৪৪ 

৩৪৫ 

৩৫১ 

৩৫১ 

৩৫১ 

৩৪৭ 

৩৫৪ 

৩৬৫ 

৩৭২ 

৩৯৭ 

৪০২ 

৪০২ 

৪০২ 

৪০২ 

৪০২ 

৪০২ 

৪০৩ 

৪০৬ 

৪১৩ 

৪১৯ 

৪২১ 

৪২২ 

৪২৪ 

৪৬৩ 

২০১১-১২ ১৩৬২ ৪১৬৫৫ ৫৮৯৭৭ ২৮৭৯৩ -- ৪৪ ৪৬৩ 

২০১২-১৩ ১৩৬২ ৪৫৬২১ ৬৪৪৩৪ ৩০৫১৬ -- ৪৪ ৪৬৩ 

২০১৩-১৪ ১১৮৪ (র্ফযকারয) ৯৪৩১৮ ৭১৯১৮ ৩৩১৮৩ ২৭০০০ ৪৪ ৪২৪ 

২০১4-১5 যকারয: ১962 (র্ফযকারয)123177 74099 39041 ২৭০০০ ৪৪ ৪২৪ 

উৎাঃ স্বািয ও রযফায কোণ ভন্ত্রণারয়।  
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          রযরষ্ট ৩৪:  জনরভরতক রযংখ্যান 

 

 

উৎাঃ  এরবআযএ ২০১৪, ফাংরার্দ রযংখ্যান ব্যযর্যা।  

 

 

 

 

 

 

রঞ্জকা  ফছয 
থভাট জনংখ্যা  (রভররয়ন, 

1 জানুয়ারয) 

জনংখ্যায স্বাবারফক বৃরিয 

ায (%) 

িরু জন্ায 

(াজার্য) 

িরু মৃর্তযায 

(াজার্য) 

রশু মৃর্তযায (প্ররত াজায 

জীরফত জর্ন্) 

থভাট উফ থযতা ায 

(ভররা প্ররত) 

প্রতযারত গড় 

আয়ুস্কার 

১৯৮১ ৮৯.৯ ২.২৮ ৩৪.৬ ১১.৫ ১১১ ৫.০৪ ৫৪.৮ 

১৯৮২ ৯১.৪ ২.২৫ ৩৪.৮ ১২.২ ১২২ ৫.২১ ৫৪.৫ 

১৯৮৩ ৯৩.৩ ২.২৫ ৩৫.০ ১২.৩ ১১৭ ৫.০৭ ৫৪.৯ 

১৯৮৪ ৯৫.৩ ২.২৩ ৩৪.৮ ১২.৩ ১১৯ ৪.৮৩ ৫৪.৮ 

১৯৮৫ ৯৭.৪ ২.২৫ ৩৪.৬ ১২.০ ১১২ ৪.৭১ ৫৫.১ 

১৯৮৬ ৯৯.৫ ২.২৬ ৩৪.৪ ১২.১ ১১৬ ৪.৭০ ৫৫.২ 

১৯৮৭ ১০১.৭ ২.১৮ ৩৩.৩ ১১.৫ ১১৩ ৪.৪২ ৫৬.৪ 

১৯৮৮ ১০৩.৯ ২.১৯ ৩৩.২ ১১.৩ ১১০ ৪.৪৫ ৫৬.০ 

১৯৮৯ ১০৬.২ ২.১৮ ৩৩.০ ১১.৩ ১০২ ৪.৩৫ ৫৬.০ 

১৯৯০ ১০৮.৬ ২.২৩ ৩২.৮ ১১.৪ ৯৪ ৪.৩৩ ৫৬.১ 

১৯৯১ ১১১.৫ ২.১৮ ৩১.৬ ১১.২ ৯২ ৪.২৪ ৫৬.১ 

১৯৯২ ১১৩.৩ ২.০৩ ৩০.৮ ১১.০ ৮৮ ৪.১৮ ৫৬.৩ 

১৯৯৩ ১১৫.৫ ১.৯৩ ২৮.৮ ১০.০ ৮৪ ৩.৮৪ ৫৭.৯ 

১৯৯৪ ১১৭.৫ ১.৮৭ ২৭.০ ৯.৩ ৭৭ ৩.৫৮ ৫৮.০ 

১৯৯৫ ১১৯.৩ ১.৮১ ২৬.৫ ৮.৭ ৭১ ৩.৪৫ ৫৮.৭ 

১৯৯৬ ১২১.২ ১.৭৬ ২৫.৬ ৮.২ ৬৭ ৩.৪১ ৫৮.৯ 

১৯৯৭ ১২৩.০ ১.৬৪ ২১.০ ৫.৫ ৬০ ৩.১০ ৬০.১ 

১৯৯৮ ১২৪.৮ ১.৫৬ ১৯.৯ ৫.১ ৫৭ ২.৯৮ ৬১.৫ 

১৯৯৯ ১২৬.৬ ১.৪৮ ১৯.২ ৫.১ ৫৯ ২.৬৪ ৬২.৭ 

২০০০ ১২৮.৪ ১.৪০ ১৯.০ ৪.৯ ৫৮ ২.৫৯ ৬৩.৬ 

২০০১ ১৩০.৫ ১.৪০ ১৮.৯ ৪.৮ ৫৬ ২.৫৬ ৬৪.২ 

২০০২ ১৩২.০ ১.৫০ ২০.১ ৫.১ ৫৩ ২.৫৫ ৬৪.৯ 

২০০৩ ১৩৩.৯ ১.৫০ ২০.৯ ৫.৯ ৫৩ ২.৫৭ ৬৪.৯ 

২০০৪ ১৩৫.৯ ১.৫০ ২০.৮ ৫.৮ ৫২ ২.৫১ ৬৫.১ 

২০০৫ ১৩৭.৮ ১.৪৯ ২০.৭ ৫.৮ ৫০ ২.৪৬ ৬৫.২ 

২০০৬ ১৩৯.৮ ১.৪৯ ২০.৬ ৫.৬ ৪৫ ২.৪১ ৬৬.৫ 

২০০৭ ১৪১.৮ ১.৪৮ ২০.৯ ৬.২ ৪৩ ২.৩৯ ৬৬.৬ 

২০০৮ ১৪৩.৮ ১.৪৫ ২০.৫ ৬.০ ৪১ ২.৩০ ৬৬.৮ 

২০০৯ ১৪৫.৮ ১.৩৬ ১৯.৪ ৫.৮ ৩৯ ২.১৫ ৬৭.২ 

২০১০ ১৪৭.৭ ১.৩৬ ১৯.২ ৫.৬ ৩৬ ২.১২ ৬৭.৭ 

২০১১ ১৪৮.৭ ১.৩৭ ১৯.২ ৫.৫ ৩৫ ২.১১ ৬৯.০ 

২০১২ 

২০১৩ 

২০১৪ 

২০১৫ 

১৫১.৭ 

১৫৪.৭ 

১৫৬.৮ 

১৫৮.৯ 

১.৩৬ 

১.৩৭ 

১.৩৭ 

১.৩৭ 

১৮.৯ 

১৯.০ 

১৮.৯ 

১৮.৮ 

৫.৩ 

৫.৩ 

৫.২ 

৫.১ 

৩৩ 

৩১ 

৩০ 

২৯ 

২.১২ 

২.১১ 

২.১১ 

২.১০ 

৬৯.৪ 

৭০.৪ 

৭০.৭ 

৭০.৯ 
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রযরষ্ট ৩৫.১:  যাজস্ব আয় (১৯৮৭-৮৮ থথর্ক ১৯৯৬-৯৭) 

                                                                                                                                                                                             (র্কাটি টাকায়) 

যাজস্ব আয় 19৮৭-৮৮ 19৮৮-৮৯ 19৮৯-৯০ 19৯০-৯১ 19৯১-৯২ 19৯২-৯৩ 19৯৩-৯৪ 19৯৪-৯৫ 19৯৫-৯৬ 19৯৬-৯৭ 

(ক)   কয আয় 

১।     ফরাঃ শুল্ক 

২।     আফগাযী শুল্ক 

৩।    আয় কয 

৪।    রফক্রয় কয 

৫।    মূে ংর্মাজন কয 

৬।    র্ভরভ যাজস্ব 

৭।    ম্পূযক শুল্ক 

৮।    নন-জুরডরয়ার েযাম্প 

৯।    মানফান আয় 

১০।  থযরজর্ষ্ট্রন 

১১।  ভাদক শুল্ক 

১২।  অন্যান্য কয ও শুল্ক 

          

১৬১৮ 

১১৭২ 

৬৬৪ 

৫২৫ 

-- 

৮৯ 

-- 

১৭০ 

২০ 

৬০ 

-- 

৪৯ 

১৮২০ 

১৪০০ 

৭৫০ 

৫৪০ 

-- 

৮৫ 

-- 

১৭০ 

২০ 

৬৩ 

-- 

৪৮ 

২১৬৬ 

১৭০০ 

৮৭৫ 

৫৩১ 

-- 

১১৪ 

-- 

১৭৭ 

৩৫ 

৭০ 

-- 

১১৩ 

২৩২৮ 

১৭১৩ 

১০৭১ 

৮২৩ 

-- 

৬০ 

-- 

১৮৭ 

৩৫ 

৭০ 

২০ 

৭৬ 

২৮২০ 

১৩৬০ 

১৩০০ 

-- 

১৬৭৫ 

৮৫ 

২০ 

২৫১ 

৪০ 

৮০ 

২৫ 

৮৫ 

২৮৩৫ 

৩২০ 

১৭২০ 

-- 

২৫০০ 

১০০ 

৯৪৫ 

৩১২ 

৫০ 

৯৬ 

২২ 

১৩০ 

৩০৭০ 

১৭৫ 

১৭৩৫ 

-- 

২৭৭৫ 

১২০ 

১২৯০ 

৩৫৫ 

৬০ 

১২০ 

২৫ 

১৫৫ 

৩৬৭০ 

১৮০ 

১৫৬০ 

-- 

৩২৭৫ 

১৫০ 

১৪৫০ 

৪২০ 

৮৫ 

১৩০ 

২৫ 

১৬৫ 

৩৯০০ 

১৮০ 

১৫১০ 

-- 

৩৭৪২ 

১৭০ 

১৭০০ 

৪৭৭ 

১১০ 

১৫০ 

২৬ 

২৬৮ 

৪২৫২ 

২০৭ 

১৭৩৫ 

-- 

৪৪৪০ 

১৮৫ 

২১৭৩ 

৫২৭ 

১৩০ 

১৬৫ 

২৭ 

২৩৩ 

থভাট কয র্ত আয় (ক): ৪৩৬৭ ৪৮৯৬ ৫৭৮১ ৬৩৮৩ ৭৭৪১ ৯০৩০ ৯৮৮০ ১১১১০ ১২২৩৩ ১৪০৭৪ 

(খ)   কয ফরর্ভ থত আয়           

১৩।  যকাযী আরথ থক প্ররতষ্ঠানমূ ইর্ত প্রাপ্ত 

রবযাং ও মুনাপা 

১৩৫ ১৮৫ ১২৮ ১৬৩ ৩২০ ৪২৯ ৪১৮ ৬৫৪ ৫২৬ ৫২৫ 

১৪।  যকাযী অ-আরথ থক প্ররতষ্ঠানমূ ইর্ত প্রাপ্ত 

রবযাং ও মুনাপা 

৮০ ৭০ ৫০ ২৭৬ ৩৮১ ৩৬০ ৪১৫ ২২৭ ২১৯ ২১৬ 

১৫।   সুদ ইর্ত প্রাপ্ত আয় ২২৫ ২২০ ৩৪৫ ৩০০ ৩০০ ৩৫০ ৩৫০ ৪৬৫ ৪৫০ ৫৩০ 

১৬। অথ থননরতক থফা ৫২ ৯২ ১২০ ১৩৩ ১৩২ ১৪০ ১৬৩ ৩০০ ৩১১ ৩১৬ 

১৭। াধাযণ প্রান ও থফা ১২২ ১০৪ ১০৯ ১২৫ ১৫৪ ১৮১ ২২০ ২৪২ ৩১০ ৪১৪ 

১৮। মমুনা থর্ত াযচাজথ ও থররব ৫৮ ৬০ ৬৫ ৭০ ৮০ ৪৫ ৫৮ -- ২ -- 

১৯। টি এড টি রফবাগ (রনট) ৬৫ ১১০ ৮০ ২৪৪ ২৮৩ ৩২৫ ৪৫৯ ৬৩৫ ৬৫৯ ৬৩০ 

২০। ডাক রফবাগ (রনট) -২৮ -৩২ -২৭০ -২৪ -২৯ -৩০ -২৮ -২৮ -৩৬ -২৬ 

২১। থযরওর্য় (রনট) -১৪৯ -১৫০ -১৩৯ -১৪৯ -১২৬ -১০০ -৯৫ -৯০ -১৫৯ -৮৯ 

২২। কৃরল ও তৎম্পকীয় থফা ৬১ ৭৮ ৩৩ ৪০ ৪৯ ৬৪ ৬৯ ৭৮ ৯২ ১০৩ 

২৩। াভারজক ও থগাষ্ঠী থফা ৩৭ ৪৪ ৪৭ ৫৫ ৫৫ ৭৮ ৯৩ ১০৮ ১৪৩ ১৫৮ 

২৪। থমাগার্মাগ ও রযফণ (অন্যান্য) ২৩ ৪২ ৪২ ৪৮ ৩৫ ৪২ ৪৩ ৪৬ ৬৮ ৮৯ 

২৫। অন্যান্য কয ফরর্ভ থত যাজস্ব ৬৫ ৮৯ ১২৭ ১৩১ ১৩৩ ১৪৩ ১৮৫ ৪০০ ৬৪৪ ১২৭ 

২৬। মূরধন উদ্ভূত যাজস্ব ৩১ ১৩ ১৭ ২৪ ৯ ৩ ৫০ ৫৩ ৫০ ৭৮ 

২৭। থচ, ারন ম্পদ, রযফণ ইতযারদ ২ ১ -- ৩ -- -- -- -- -- -- 

থভাট কয ফরর্ভ থত আয় (খ): ৭৭৯ ৯২৬ ৯৯৭ ১৪৩৯ ১৭৭৬ ২০৩০ ২৪০০ ৩১০০ ৩২৭৯ ৩০৭১ 

থভাট যাজস্ব (ক+খ) ৫১৪৬ ৫৮২২ ৬৭৭৮ ৭৮২২ ৯৫১৭ ১১০৬০ ১২২৮০ ১৪২১০ ১৫৫১২ ১৭১৪৫ 

উৎাঃ অথ থ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। 
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রযরষ্ট ৩৫.২:  যাজস্ব আয় (১৯৯৭-৯৮ র্ত ২০০৪-০৫) 

                                                                                                                                             (র্কাটি টাকায়) 

রফফযণ ১৯৯৭-৯৮ ১৯৯৮-৯৯ ১৯৯৯-০০ ২০০০-০১ ২০০১-০২ ২০০২-০৩ ২০০৩-০৪ ২০০৪-০৫ 

(ক)   জাতীয় যাজস্ব থফাড থ রনয়রন্ত্রত   

        কযমূ ইর্ত প্রারপ্ত 

        

১। আয় ও মুনাপায উয কয ২১০০ ২৩৩৫ ২৯৮০ ৩৬০০ ৪১০০ ৪৭৮৮ ৫২৭০ ৫৮৫০ 

২। ম্পরি কয ও ম্পদ তান্তয কয ১১ ১০ ২ ০ ০ ১ - - 

৩। মূে ংর্মাজন কয ৪৬৯২ ৪৮০০ ৫৪০৫ ৬১৩২ ৬৯৬০ ৮০৭১ ৮৫৭৫ ১০৬০৫ 

৪। আভদারন শুল্ক ৪৪৬০ ৪৭৫৫ ৪৫৩৬ ৪৭৭০ ৫৩৫০ ৫৮৭৫ ৭৩০০ ৮০০০ 

৫। আফগাযী শুল্ক ২১৪ ২০৫ ২৪০ ২৭৫ ৩০০ ৩১০ ১৭০ ১৫০ 

৬। ম্পূযক শুল্ক ২৩৮৪ ২৫৪০ ২৬৬৪ ৩৩৬৩ ৩৮৫০ ৪৩৯০ ৫৪৩০ ৫৬০০ 

৭। অন্যান্য কয ও শুল্ক ২৩৯ ২০৫ ১৭৩ ১৬০ ১৭০ ৩১৫ ৩০৫ ২৯৫ 

উ থভাট (ক): ১৪১০০ ১৪৮৫০ ১৬০০০ ১৮৩০০ ২০৭৩০ ২৩৭৫০ ২৭০৫০ ৩০৫০০ 

 (খ)   জাতীয় যাজস্ব থফাড থ ফরর্ভ থত  

        কযমূ ইর্ত প্রারপ্ত 

        

৮। ভাদক শুল্ক ২৮ ৪০ ২৭ ৪০ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ 

৯। মানফান কয ১১৫ ১২৫ ১১১ ১৪৪ ১৪৫ ২২৫ ২৪১ ২৬৭ 

১০। র্ভরভ যাজস্ব ১৯৭ ২১৫ ২৬৬ ২১৪ ২১৪ ২০৬ ২৫৯ ৩২৬ 

১১। েযাম্প রফক্রয় (নন-জুরডরয়ার) ৫৬১ ৬২৫ ৬৯২ ৭৯২ ৮১১ ৭৩৪ ৭১০ ৮১২ 

উ থভাট (খ): ৯০১ ১০০৫ ১০৯৬ ১১৯০ ১২০০ ১২০০ ১২৫০ ১৪৫০ 

থভাট কযমূ র্ত প্রারপ্ত  (ক+খ): ১৫০০১ ১৫৮৫৫ ১৭০৯৬ ১৯৪৯০ ২১৯৩০ ২৪৯৫০ ২৮৩০০ ৩১৯৫০ 

(গ)   কয ব্যতীত প্রারপ্ত         

১২। রবযাং ও মুনাপা ৮১৫ ১০১৭ ১০৬৪ ৭৭৪ ১১৬২ ৮৩২ ১০৫৪ ১১৬৫ 

১৩। সুদ  ৫৭০ ৫২৫ ৫৪৭ ৫৫০ ৪৪৯ ৭২৫ ৭৫০ ৬৩৬ 

১৪।   যয়যারটি এফং ম্পরি ইর্ত আয় -- -- ১ ১ ২ ৭ -- -- 

১৫। প্রারনক রপ ৮৮৯ ৯০০ ৮৮৭ ১০২২ ৮৭২ ৭৭৯ ৯৬৪ ৯৮৮ 

১৬। জরযভানা দড ও ফার্জয়াপ্তকযণ ২৩ ২৪ ১১ ১১ ১১ ৪১ ৬২ ৬৭ 

১৭। থফা ফাফদ প্রারপ্ত ১৪৩ ১৫৮ ২০০ ২৫৬ ২৭৪ ৪৭২ ৪৮২ ৪৩৩ 

১৮। বাড়া ও ইজাযা ৫০ ৬৬ ৭৬ ১২১ ১২৫ ১০৪ ৭৮ ৯২ 

১৯। থটার ও থররব ৪৮ ৫২ ৪৩ ৪৬ ৫৭ ৮৯ ১৩৯ ১৫১ 

২০। অ-ফারণরজযক রফক্রয় ১৪৩ ১৩৯ ১৬৫ ২১৩ ২৫২ ২৯৬ ৩১০ ২৬৪ 

২১। প্ররতযো ফাফদ প্রারপ্ত ৯০ ৯০ ৭৩ ১১১ ১১৪ ১২৬ ১৩৩ ২২৮ 

২২। কয ব্যতীত অন্যান্য যাজস্ব ও প্রারপ্ত ২৪১ ১৩৮ ২০৩ ২৫২ ২৩৮ ৪৮১ ৭১৫ ৮৮২ 

২৩। থযরথ -৮১ -৭৫ -৭৬ -১৩৪ ৩৯০ ৪১৫ ৪৫৩ ৪৭৯ 

২৪। ডাক রফবাগ -৪০ -৫১ -৩৮ -৭৫ ১৩২ ১৩৩ ১৪৭ ১৫০ 

২৫। তায ও থটররর্পান থফাড থ ৭৬৫ ৭৬৭ ১০১৮ ১২৬০ ১৬০৩ ১৬০০ ১৭০২ ১৬৫০ 

২৬। মূরধন যাজস্ব ১২০ ৯৫ ৭৫ ২৭৫ ৫৯ ৭০ ১১১ ৬৫ 

উ থভাট (গ): ৩৭৭৬ ৩৮৪৫ ৪২৪৯ ৪৬৮৩ ৫৭৪০ ৬১৭০ ৭১০০ ৭২৫০ 

ফ থর্ভাট যাজস্ব প্রারপ্ত (ক+খ+গ): ১৮৭৭৭ ১৯৭০০ ২১৩৪৫ ২৪১৭৩ ২৭৬৭০ ৩১১২০ ৩৫৪০০ ৩৯২০০ 

উৎাঃ অথ থ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। 
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রযরষ্ট ৩৫.৩:  যাজস্ব আয়  (২০০৫-০৬ র্ত ২০১0-11) 

                                                                                                                                                              (র্কাটি টাকায়) 

রফফযণ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ 

(ক) জাতীয় যাজস্ব থফাড থ রনয়রন্ত্রত  কযমূ ইর্ত 

প্রারপ্ত 

      

১। আয় ও মুনাপায উয কয ৬৯৬০ ৮৯২৪ ১১০০৫ ১৩৫৩৮ ১৬৫৬০ ২২১০৫ 

২। মূে ংর্মাজন কয ১২৩৯৮ ১৩৬৮৩ ১৭০১৩ ২০১১৬ ২২৭৯৫ ২৮২৭৪ 

৩। আভদারন শুল্ক ৮২৩৫ ৮২৭৯ ৯৩০০ ৯৫৭০ ১০৪৩০ ১০৮৮৮ 

৪।     যপ্তারন শুল্ক -- -- -- -- -- ২৭ 

৫। আফগাযী শুল্ক ১৬৩ ১৮৫ ২১৩ ২৩৭ ২৬১ ২৭৫ 

৬। ম্পূযক শুল্ক ৬৩৯৪ ৬০৯৫ ৭৯৭০ ৯১২১ ১০৪৮৫ ১৩৫৫৪ 

৭।  অন্যান্য কয ও শুল্ক ৩০৬ ৩১৩ ৪৬৯ ৪১৮ ৪৬৯ ৪৭৭ 

উ থভাট (ক): ৩৪৪৫৬ ৩৭৪৭৯ ৪৫৯৭০ ৫৩০০০ ৬১০০০ ৭৫৬০০ 

(খ) জাতীয় যাজস্ব থফাড থ ফরর্ভ থত কযমূ ইর্ত প্রারপ্ত       

৮। ভাদক শুল্ক ৪৫ ৫০ ৫০ ৫২ ৬০ ৬০ 

৯। মানফান কয ৩৩১ ৩৬৭ ৪৯৫ ৫৫০ ৬৭৫ ৯০৫ 

১০। র্ভরভ যাজস্ব ৩৮৪ ৪০২ ৩৬৪ ৪০৯ ৩৯২ ৫২৫ 

১১।   েযাম্প রফক্রয় (নন-জুরডরয়ার) ৯৫৯ ৯৪৯ ১১৩৩ ১৫১৫ ১৮২৯ ১৯৬২ 

উ থভাট (খ): ১৭১৯ ১৭৬৮ ২০৪২ ২৫২৬ ২৯৫৬ ৩৪৫২ 

থভাট কযমূ র্ত প্রারপ্ত  (ক+খ): ৩৬১৭৫ ৩৯২৪৭ ৪৮০১২ ৫৫৫২৬ ৬৩৯৫৬ ৭৯০৫২ 

(গ)   কয ব্যতীত প্রারপ্ত       

১২। রবযাং ও মুনাপা ১২৭১ ১৯৯৫ ২৪৭৬ ৩০৫৮ ২৫৪৫ ১৩৮২ 

১৩। সুদ  ৭৩২ ১০৪৩ ১১১০ ৯৩৪ ১৫৫১ ২১৭৩ 

১৪। প্রারনক রপ ১১০৩ ১১৯৫ ১৪১৩ ১৭৬৬ ১৯৬০ ২৫৬০ 

১৫। জরযভানা দড ও ফার্জয়াপ্তকযণ ৭২ ৮৪ ১০৭ ১৩২ ১৭৬ ২৮০ 

১৬। থফা ফাফদ প্রারপ্ত ৪৬৬ ৪৫৮ ৪৯২ ৬৫২ ৭৬৯ ৮৪৪ 

১৭। বাড়া ও ইজাযা ৯৮ ১০৩ ৯৬ ১০৮ ৮৬ ১২৯ 

১৮। থটার ও থররব ১৫১ ১৬৫ ১৯০ ৩৬০ ৩২২ ৩৭৫ 

১৯। অ-ফারণরজযক রফক্রয় ২৮৪ ৩০৭ ২৪৬ ২৭৩ ২৪৮ ৩৩৮ 

২০। প্ররতযো ফাফদ প্রারপ্ত ৬৯৩ ৭১৭ ৬২৯ ১৬৬৮ ১৯৪২ ২০২৮ 

২১। কয ব্যতীত অন্যান্য যাজস্ব ও প্রারপ্ত ১৩০৯ ১৫৭৫ ৩০৭২ ৩৮০৭ ৫০৯১ ৫১০৬ 

২২। থযরথ ৫২১ ৫১৫ ৫৬৩ ৫৮০ ৫৬৫ ৬২৮ 

২৩। ডাক রফবাগ ১৫৮ ১৮৯ ১৯৯ ২২০ ২২০ ২৩৭ 

২৪। তায ও থটররর্পান থফাড থ ১৭৭২ ১৮২২ ১৮৮২ ০ ০ ০ 

২৫। মূরধন যাজস্ব ৬৩ ৫৭ ৫২ ৯৬ ৫৩ ৫৫ 

উ থভাট (গ): ৮৬৯৩ ১০২২৫ ১২৫২৭ ১৩৬৫৪ ১৫৫২৮ ১৬১৩৫ 

ফ থর্ভাট যাজস্ব প্রারপ্ত (ক+খ+গ): ৪৪৮৬৮ ৪৯৪৭২ ৬০৫৩৯ ৬৯১৮০ ৭৯৪৮৪ ৯৫১৮৭ 

    উৎাঃ অথ থ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। থনাটাঃ উািমূ ংর্ারধত ফার্জট রবরিক 
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                                                          রযরষ্ট ৩৫.৪:  যাজস্ব আয়  (২০11-12 র্ত ২০১6-১7) 

                                                                                  (র্কাটি টাকায়) 

রফফযণ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 2015-16 ২০১৬-১৭ 

(ক) জাতীয় যাজস্ব থফাড থ রনয়রন্ত্রত  কযমূ ইর্ত 

প্রারপ্ত 

      

১। আয় ও মুনাপায উয কয 28061 ৩৫৩০০ ৪৪৩৭০ 48614 51796 71940 

২। মূে ংর্মাজন কয 34304 ৪০৪৬৬ ৪৫৮৭৭ 49573 53913 72764 

৩। আভদারন শুল্ক 12634 ১৪৫২৮ ১৩৪৩৩ 15103 17119 22450 

৪।     যপ্তারন শুল্ক 30 ৪০ ৪১ ৩1 34 44 

৫। আফগাযী শুল্ক 450 ৯৯৭ ১২০৩ 935 1033 4449 

৬। ম্পূযক শুল্ক 16220 ১৯৯৬৯ ১৯১৫৭ 19852 25064 30075 

৭।  অন্যান্য কয ও শুল্ক 671 ৯৫৯ ৯১৯ 920 1040 1428 

উ থভাট (ক): 92370 ১১২২৫৯ ১২৫০০০ ১35028 150000 203152 

(খ) জাতীয় যাজস্ব থফাড থ ফরর্ভ থত কযমূ ইর্ত 

প্রারপ্ত 

      

৮। ভাদক শুল্ক 65 ৭০ ৭২ 95 98 150 

৯। মানফান কয 900 ১১০০ ১১৫৫ 1248 1351 1770 

১০। র্ভরভ যাজস্ব 550 ৫৭৪ ৬৮৭ 797 829 1059 

১১।   েযাম্প রফক্রয় (নন-জুরডরয়ার) 2400 ২৮২১ ৩২৬৪ 3509 3121 4269 

উ থভাট (খ): 3915 ৪৫৬৫ ৫১৭৮ 5649 5400 7250 

থভাট কযমূ র্ত প্রারপ্ত  (ক+খ): 96285 ১১৬৮২৪ ১৩০১৭৮ 140677 155400 210402 

(গ)   কয ব্যতীত প্রারপ্ত       

১২। রবযাং ও মুনাপা 2517 ৩৯২৮ ৫০০৯ 3104 4544 7922 

১৩। সুদ  696 ৮৭৮ ১০২৫ 733 755 800 

১৪। প্রারনক রপ 2782 ৪০০০ ৪৪৩৯ 4635 4719 4838 

১৫। জরযভানা দড ও ফার্জয়াপ্তকযণ 288 ৪৮১ ৪৫৮ 244 241 356 

১৬। থফা ফাফদ প্রারপ্ত 939 ৯৮৬ ৪৯০ 481 584 602 

১৭। বাড়া ও ইজাযা 125 ১৪৮ ১৫৯ 162 145 129 

১৮। থটার ও থররব 350 ৪৩২ ৪৭৫ 495 549 758 

১৯। অ-ফারণরজযক রফক্রয় 340 ৩৭৯ ৪১৩ 507 503 544 

২০। প্ররতযো ফাফদ প্রারপ্ত 1884 ২৫৪২ ২৫২৯ 2453 2154 2344 

২১। কয ব্যতীত অন্যান্য যাজস্ব ও প্রারপ্ত 7904 ৭৬৫৮ ১০০৮৬ 8373 6272 12331 

২২। থযরথ 518 ১০৭০ ১০০০ ১১০০ 1204 1350 

২৩। ডাক রফবাগ 223 ২৫০ ২৯৪ ২৯৪ 274 306 

২৪। তায ও থটররর্পান থফাড থ 0 ০ ০ 274 0 0 

২৫। মূরধন যাজস্ব 34 ৫১ ১১৬ 44 51 64 

উ থভাট (গ): 18600 ২২৮৪৬ ২৬৪৯৩ 22964 22000 32350 

ফ থর্ভাট যাজস্ব প্রারপ্ত (ক+খ+গ): 114885 ১৩৯৬৭০ ১৫৬৬৭১ 163371 177400 242752 

      উৎাঃ অথ থ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। থনাটাঃ ২০১৬-১৭ অথ থফছর্যয উািমূ মূর ফার্জট রবরিক এফং অন্যান্য অথ থফছর্যয উািমূ ংর্ারধত ফার্জট রবরিক 
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রযরষ্ট ৩৫.৫:  যাজস্ব ব্যয় ( ১৯৮৭-৮৮ র্ত ১৯৯৬-৯৭) 

                                                                                                                                                                                                                 (র্কাটি টাকায়) 

যাজস্ব ব্যয় 
19৮৭-৮৮ 19৮৮-৮৯ 19৮৯-৯০ 19৯০-৯১ 19৯১-৯২ 19৯২-৯৩ 19৯৩-৯৪ 19৯৪-৯৫ 19৯৫-৯৬ 19৯৬-৯৭ 

১। যকার্যয রফবাগমূ ৪৩ ৩২ ৫২ ৫৮ ৭৯ ৫৭ ৬৯ ৬৪ ১৫১ ৮৭ 

২। প্রান ও আইন ২৯ ৩০ ৩৪ ৩৩ ৪০ ৫০ ৪৭ ৫১ ৫২ ৫৩ 

৩। রনযীো ২৭ ২৮ ৩৪ ৩৫ ৩৯ ৪৮ ৫৭ ৬১ ৬২ ৬৩ 

৪। যাজস্ব থফা ১২৮ ১৩১ ১৭৫ ১৭৭ ২৪৫ ২৬৮ ২৭৩ ২৯৩ ২৯২ ৩৫০ 

৫। রচফারয় ৪৪ ৪৬ ৫২ ৫৩ ৫৬ ৭১ ৮১ ৮৯ ৯৩ ৯৩ 

৬। বফর্দরক রফলয় ৯১ ৬৭ ৭৩ ৯৩ ১০৫ ১০৩ ১০৬ ১১৭ ১১০ ১১৩ 

৭। প্রান (পুরর, রফরডআয ফার্দ) ১৭৫ ১৮৯ ২১০ ১৯৯ ২১৯ ২৪৫ ২৫৩ ২৯৪ ৩২৪ ৩৩৩ 

৮। পুরর ২৩০ ২৪৫ ৩০৪ ৩০৫ ৩৫০ ৪১৯ ৪৪৯ ৪৯০ ৫১৯ ৫৭৯ 

৯। ফাংরার্দ যাইর্পরস্ ১০২ ১২৪ ১৩০ ১৪০ ১৭১ ২০৫ ২০৯ ১৩৬ ২৪৯ ২৫৫ 

১০। াধাযণ থফা ১৫০ ১৬১ ১৭৪ ১৮৮ ২০৮ ২৩৮ ২৪১ ২৪৮ ২৫৩ ২৭৯ 

১১। প্ররতযো ৮৩২ ১০১৫ ১১৪৯ ১১৮০ ১৩০১ ১৪৯৪ ১৬৩৪ ১৮৮৭ ২০৬৯ ২২৬৫ 

১২। রো ৮২০ ৯৪৮ ১০৯৪ ১১৮২ ১৩৮২ ১৬৭৪ ১৭৫৬ ২০০৮ ২১৪৮ ২২৯৬ 

১৩। স্বািয ও জনংখ্যা রনয়ন্ত্রণ ৩০৫ ৩২১ ৩৬৭ ৩৮৭ ৪৩১ ৫১৭ ৬০৭ ৬৮৫ ৭৩০ ৭৬৯ 

১৪। থনন ও অফয বাতা ১২৩ ১৪৪ ১৬৯ ২২৪ ২৫০ ৩০০ ৩৭০ ৬৫০ ৫০৮ ৫৬৫ 

১৫। াভারজক ও থগাষ্ঠী থফা ৫২৫ ৭২০ ৫৬৩ ৭০৯ ৬২১ ৬৮৯ ৭২৭ ৮০৫ ৯৯০ ১০৩৯ 

১৬। াধাযণ অথ থননরতক থফা ৫৩ ৫৬ ৬৩ ৬৬ ৭৪ ৮৬ ৯৮ ১০৪ ১২০ ১২২ 

১৭। কৃরল ও তৎম্পকীয় থফা ও ারন ম্পদ ১৪৯ ১৫৬ ১৮৮ ২০৩ ২১২ ৩৪৬ ৩৯৩ ৪৫১ ৫৭০ ৫২৮ 

১৮। রল্প, খরন ও জ্বারারন ২২ ২৩ ২৮ ২৬ ২৯ ৩৩ ৩৬ ৪৩ ৪০ ৪১ 

১৯। ারন, রফদ্যযৎ ও রক্ত ৪৭ ৭৮ ৬৮ ৭৯ ৮৭ -- -- -- -- -- 

২০। থমাগার্মাগ (র্যর, টি এড টি  ও থাে অরপ 

ব্যতীত) 

৮৬ ৯৮ ১১৩ ১১৮ ১৬৭ ২০৯ ২৪২ ২৪৫ ২৯৬ ২৭৭ 

২১। রফর্ল ব্যয় -- - -- ৬৬ ৫ -- -- -- -- -- 

২২। বর্তথরক ৬৫ ৭০৬ ৯৪১ ৭৭১ ৫৮৯ ২৮৭ ২৪২ ২৯৬ ২৮৫ ৪৮৩ 

২৩। িাট ইন এইড করিরফউন ৮৪ ১১৯ ৯৬ ১০১ ১০৯ ১২৪ ১৩৫ ১৫৯ ১৭৩ ১৬২ 

২৪। অবযন্তযীণ দার্য়য সুদ ২৪০ ২৫০ ২৮৫ ৪১৭ ৫৬৫ ৫৫০ ৫১৯ ৬০৬ ১০৪০ ১০৮০ 

২৫। বফর্দরক দার্য়য সুদ ৩৫০ ৪৮৩ ৩৭৭ ৪৩৮ ৪৭৩ ৪৭৫ ৫৪৯ ৬০০ ৭০০ ৬৭৬ 

২৬। অপ্রতযারত ব্যয় ১০ - ১ ৬৩ ২৩ ২২ ৫৭ ১৮ ৪০ ২৭ 

থভাট যাজস্ব ব্যয় ৪৭৩০ ৬১৭০ ৬৭৪০ ৭৩১০ ৭৯০০ ৮৫১০ ৯১৫০ ১০৩০০ ১১৮১৪ ১২৫৩৫ 

উৎাঃ অথ থ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। 
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রযরষ্ট ৩৫.৬:  ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ও খাতরবরিক অনুন্নয়ন  ব্যয় (১৯৯৭-৯৮ র্ত ২০০3-০4) 

                                  (র্কাটি টাকায়) 

রফফযণ ১৯৯৭-৯৮ ১৯৯৮-৯৯ ১৯৯৯-০০ ২০০০-০১ ২০০১-০২ ২০০২-০৩ ২০০৩-০৪ 

১। যাষ্ট্ররতয কাম থারয় ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৪ ৩ 

২। জাতীয় ংদ ২৬ ২৬ ৩৫ ৩৩ ৩১ ৩২ ৪৪ 

৩। প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয় ৪৬ ৪০ ৪৮ ৫৩ ৫৭ ৫৭ ৭৭ 

৪। ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ ৮ ৭ ১৩ ১৪ ১০ ১৫ ১১ 

৫। রনফ থাচন করভন ৫৬ ২২ ৫১ ৮৮ ১০৩ ৭৮ ২৭ 

৬। জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ২০৮ ২১০ ২৩৫ ২৪৮ ২৬০ ৩০৯ ৩০৩ 

৭। যকাযী কভ থ করভন ৪ ৪ ৫ ৫ ৫ ৬ ৭ 

৮।       অথ থ রফবাগ - (ঋণ ও অরিভ, অবযন্তযীণ ঋণ রযর্াধ 

ও রফরনথয়াগ ব্যতীত ) 

১২৭৪ ১৩৩০ ১৩৬৩ ১৫১৪ ১৭৬০ ২৭৩১ ৩২৬৩ 

৯। অবযন্তযীণ ম্পদ রফবাগ ৩৩৮ ৪৬২ ৬৯৭ ১০৬৩ ১০২৯ ৫৬৭ ৫৬৮ 

১০। অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ ২৯ ১৮ ২০ ২১ ২৪ ২২ ২৩ 

১১। রযকল্পনা রফবাগ ৩৭ ৪১ ৪৫ ৪৭ ৪৮ ৫১ ৫৪ 

১২। ফাতফায়ন রযফীেণ ও মূোয়ন রফবাগ ২ ২ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ 

১৩। যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ১৩৪ ১৫৬ ১৬৮ ১৭৪ ১৭৪ ১৮৪ ১৯৪ 

১৪। িানীয় যকায রফবাগ ২৭৭ ২৯১ ৩১৪ ৩৪৮ ৩৭৭ ৪৪৯ ৫০৬ 

১৫।     ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ ৬৯ ৭৪ ৮১ ৮৩ ৮৩ ৮৬ ২২৭ 

১৬।     াফ থতয চট্টিাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় ১০৬ ৬৯ ৮৫ ৯১ ৯৯ ৯৮ ৭৮ 

১৭।     প্ররতযো ভন্ত্রণারয় ২৬৪৪ ২৯৪০ ৩২১৭ ৩৩৯২ ৩৩৯১ ৩৪০৬ ৩৭৭৮ 

১৮। আইন ও রফচায ভন্ত্রণারয় ৮৮ ১০০ ১১৬ ১২৮ ১৩৩ ১৪৪ ১৬০ 

১৯। স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ১১৮১ ১২৯৯ ১৫২০ ১৫৮৭ ১৬০৫ ১৮০৩ ২০৩৪ 

২০।     দূনীরত দভন করভন - - - - - - - 

২১। প্রাথরভক ও গণরো ভন্ত্রণারয় ১১৪৫ ১১৯৯ ১৩১২ ১৩৭৮ ১৪২৮ ১৪৬৯ ১৬৩০ 

২২। রো ভন্ত্রণারয় ১৫৪৪ ১৭৬৯ ১৯৪৫ ২২০৯ ২৩১১ ২৪৯৪ ২৮৪৪ 

২৩। রফজ্ঞান,তথ্য ও থমাগার্মাগ প্রমৄরক্ত ভন্ত্রণারয় ৬৫ ৬৯ ৬৯ ৮৬ ৭৩ ৭৮ ৮৮ 

২৪। স্বাস্য ও রযফায কোণ ভন্ত্রণারয় ৮১৩ ৮৮৭ ৯৭২ ১০৯৯ ১২৮৬ ১৩৩৪ ১৪৯৭ 

২৫। ভাজ কোণ ভন্ত্রণারয় ৮৬ ১২৬ ১৩৬ ১৮১ ২০২ ২৫৫ ৩১৮ 

২৬। ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় ১৩ ১৫ ৪১ ২২ ২৭ ২৮ ১৩৭ 

২৭। দ্যর্ম থাগ ব্যফস্ানা ও োণ ভন্ত্রণারয় ৪৯০ ১০৫০ ৬৮৮ ৭৭২ ৬৬১ ৬১১ ৭৮৪ 

২৮|      মুরক্তমৄি রফলয়ক ভন্ত্রণারয় - - - - ৯ ৪৭ ৭৫ 

২৯। গৃায়ন ও গণপূতথ ভন্ত্রণারয় ২২৮ ২৩৩ ২৫৯ ২৮৫ ২৯৯ ৩৬৯ ৪৭২ 

৩০। তথ্য ভন্ত্রণারয় ১১৭ ১১৮ ১২৬ ১৪৪ ১৩৭ ১৮৬ ১৮৪ 

৩১। ংস্কৃরত ভন্ত্রণারয় ২৮ ২৯ ৩১ ৩১ ৩২ ৩৫ ৩৮ 

৩২। ধভ থ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় ১৭ ২০ ২২ ২৭ ৩০ ৪৫ ৬৬ 

৩৩। মৄফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় ৩৬ ২৬ ৪২ ৩৬ ৩৯ ৪৯ ১০২ 

৩৪|     জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ রফবাগ - - - - ৬ ৭ ৭ 

৩৫। রফদ্যযৎ রফবাগ ৬ ৭ ৭ ৮ ২ ২ ২ 

৩৬। কৃরল ভন্ত্রণারয় ২০৫ ২৭৩ ২৮৪ ৩০৭ ৩০৮ ৩৩১ ৪১৬ 

৩৭। ভৎস্য ও শুম্পদ ভন্ত্রণারয় ১১৭ ১২১ ১৩২ ১৪৭ ১৫৬ ১৮৪ ২২৭ 

৩৮।    রযথফ ও ফন ভন্ত্রণারয় ৪৪ ৪৭ ৫২ ৫৭ ৫৯ ৭২ ১০২ 

৩৯। র্ভরভ ভন্ত্রণারয় ১২২ ১৪১ ১৪৮ ১৬০ ১৬৫ ১৭৩ ১৮২ 

৪০। ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয় ১৩২ ১৪৬ ১৩৮ ১৭৭ ১৬৫ ২০২ ৩৪৪ 

৪১। খাদ্য ভন্ত্রণারয় ৩ ২ ২ ২ ২ ৫ ৩ 

৪২। রল্প ভন্ত্রণারয় ২৩ ২৩ ২৬ ২৮ ৩০ ৩৬ ৪০ 

৪৩। াট ভন্ত্রণারয় ৮ ৭ ৮ ৮ ৮ ৮ ১১ 

৪৪। ফস্ত্র ভন্ত্রণারয় ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৬ ১৯ ১৯ 

৪৫। ফারণজয ভন্ত্রণারয় ৩৫ ৩২ ২৫ ২৪ ২৪ ২৭ ৩৩ 

৪৬। শ্রভ ও কভ থংস্ান ভন্ত্রণারয় ২৭ ২৮ ৩১ ৩৫ ২৫ ১৩ ১৩ 

৪৭|     প্রফাী কোন ও বফর্দরক কভ থংস্ান ভন্ত্রণারয় - - - - ১১ ২৯ ২৮ 

৪৮। থমাগাথমাগ ভন্ত্রণারয় (র্যরওথয় ব্যতীত) ৩১৩ ৩২১ ৩৩৭ ৩৭৪ ৯১৬ ১০২৬ ১২৫৭ 

৪৯। থনৌ-রযফন ভন্ত্রণারয় ২২ ২৩ ২৪ ২৭ ২৯ ৩১ ৩৫ 

৫০। থফাভরযক রফভান রযফন ও ম থটন ভন্ত্রণারয় ১ ১ ১ ২ ১ ২ ২ 

৫১। ডাক ও থটররথমাগাথমাগ ভন্ত্রণারয় (ডাক, টি এড টি 

ব্যতীত) 

১ ১ ১ ১ ৫২০ ৫২১ ৬২৫ 

৫২।     অবযন্তযীণ (সুদ) ১৫৯৪ ২২২১ ২৭৬৯ ৩৩০৬ ৩৫৮৫ ৪৬১৭ ৪৮৪১ 

৫৩। বফথদরক (সুদ) ৭২৫ ৭২৫ ৭৮৫ ৮২০ ৯৩৫ ৯৫৭ ১০০১ 

          থভাট ১৪৫০০ ১৬৭৬৫ ১৮৪৪৪ ২০৬৬২ ২২৬৯২ ২৫৩০৭ ২৮৩৯০ 

উৎাঃ অথ থ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। 
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                              রযরষ্ট ৩৫.৭:  ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ও খাত রবরিক অনুন্নয়ন ব্যয় ( ২০০৪-০৫ র্ত ২০১০-১১)  

 (র্কাটি টাকা) 

        উৎাঃ অথ থ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। থনাটাঃ উািমূ ংর্ারধত ফার্জট রবরিক। 

 

 

 

 

                            

রফফযণ ২০০৪-০৫ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ 

1। যাষ্ট্ররতয কাম থারয় 4 ৪ ৫ ৬ ৭ ৯ ১১ 

2। জাতীয় ংদ 42 ৪৬ ৩২ ২০ ৪৫ ৭৩ ১০৫ 

3। প্রধানভন্ত্রীয  কাম থারয় 62 ৬৩ ৭৯ ১০০ ৯৫ ১৫১ ১৮১ 

4। ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ 16 ২১ ১৬ ১৫ ১৬ ৩১ ৪৮ 

5। রনফ থাচন করভন 30 ৯৪ ১১০ ১০৩ ৪৬১ ৩৩৯ ৩১১ 

6। জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 335 ৩৭৯ ৫৫৫ ৬২০ ৬৯৫ ৭৪০ ৯৩০ 

7। যকাযী কভ থ করভন 7 ৭ ৯ ১১ ১৩ ১৭ ১৯ 

8। অথ থ রফবাগ- ঋণ ও অরিভ, অবযন্তযীণ  ঋণ রযাধ ও রফরনর্য়াগ ব্যতীত 3746 ৩১৭৫ ৩১৫৫ ৫২৭৪ ৫৭৫৫ ৯৬২১ ৫২৮৭ 

9। অবযন্তযীণ ম্পদ রফবাগ 581 ৬২১ ৬৮২ ৭৪০ ৮৭৮ ৮৬২ ৯১৯ 

10। ব্যাংক ও আরথ থক প্ররতষ্ঠান রফবাগ - - - - - ২৮ ৪০ 

11। অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ 19 ২৩ ৫৩ ৭৮ ৮৭ ১২৮ ১৩১ 

12। রযকল্পনা রফবাগ 62 ৬৭ ৮৬ ৯০ ১০৪ ১৩৪ ৩৯ 

13। ফাতফায়ন রযফীেণ ও মূোয়ন রফবাগ 5 ৫ ৫ ৭ ৮ ১০ ১১ 

14। রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফিানা রফবাগ - - - - - - ৮৬ 

15। যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 242 ২৫৭ ২৫৩ ২৯৪ ৩৪২ ৫৭১ ৫৯৬ 

16।   কয ন্যায়ার্রয কাম থারয় - - - ০ ১ ১ ১ 

17। িনীয় যকায রফবাগ 763 ৭৭৮ ১১৩৭ ১০৩৪ ১১৯০ ১২৫৩ ১৫০২ 

18।   ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ 228 ২২৪ ১৫২ ১৫২ ১৮৫ ১৮৯ ২১৬ 

19। াফ থতয চট্টিাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 114 ১২৮ ১৪৫ ২১৩ ২৩০ ১৯০ ২৩৮ 

20। প্ররতযো ভন্ত্রণারয় (প্ররতযোয অন্যান্য ারব থ ও স্ত্র  ফারনী রফবাগ) 4067 ৪৪১১ ৫২৮১ ৫৭৭৬ ৬৮৪৬ ৭৬১২ ৯১৩১ 

21। স্ত্র ফারনী রফবাগ - - - - - - - 

22। আইন ও রফচায রফবাগ 177 ২০০ ২০৬ ২৭৯ ২৯২ ৩৭৮ ৪৩৮ 

23। সুরপ্রভ থকাট থ - - - ২৮ ৩৭ ৫৫ ৭৬ 

24। স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 2661 ২৯৯২ ৩৮৮২ ৪৪২২ ৫২২৮ ৫৭২৯ ৬৩৫২ 

25। দূনীরত দভন করভন 2 ৫ ৯ ২৬ ২৭ ২৪ ৩০ 

26। থররজর্রটিব ও ংদ রফলয়ক রফবাগ - - - - - ৫ ৮ 

27। প্রাথরভক ও গণরো ভন্ত্রণারয় 1804 ২১২৪ ৩২০১ ৩৩৮৬ ৩৪৬৪ ৪০১৯ ৪৯৩৬ 

28। রো ভন্ত্রণারয় 3268 ৪২২৩ ৪৭০৬ ৫১৬১ ৫৭৩২ ৭৫২০ ৮৪৩১ 

29। রফজ্ঞান ও প্রমৄরক্ত ভন্ত্রণারয় 99 ১১১ ১১৩ ১১১ ১৩১ ২৫৭ ৩০৯ 

30। তথ্য ও থমাগার্মাগ প্রমৄরক্ত ভন্ত্রণারয় - - - - - - - 

31। স্বাস্য ও রযফায কোণ ভন্ত্রণারয় 1803 ২০৬৫ ২৬৮২ ২৮৯৮ ৩৫৮১ ৪০০৪ ৪৮৮১ 

32। ভাজ কোণ ভন্ত্রণারয় 422 ৫৫২ ৬৬৬ ৭৪৯ ৯২১ ১২০৩ ১৬৭৪ 

33। ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 473 ৫১৫ ৫৮৪ ১০২৯ ১০৯৯ ১০৫৮ ৯৮৮ 

34। মুরক্তমৄি রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 58 ৭৯ ৮৪ ১০৬ ১৬১ ৩০৭ ৪৯১ 

35। খাদ্য  রফবাগ  - - - - - ৩২৯ ৯৭২ 

36। দূথম থাগ ব্যফস্ানা ও োণ রফবাগ 864 ৭৭৯ ১০৮৬ ১৬৭৩ ৩৭৮৯ ৩৫৬৫ ৪৩১২ 

37। গৃায়ন ও গণপূতথ ভন্ত্রণারয় 544 ৫৬৬ ৫৪৫ ৬২০ ৬৪৯ ৭১৩ ৮২৮ 

38। তথ্য ভন্ত্রণারয় 190 ১৯৫ ২৩৫ ৩১৭ ৪৫৮ ৩১১ ৩৬৬ 

39। ংস্কৃরত ভন্ত্রণারয় 41 ৫৯ ৬৭ ৬১ ৬৪ ৮২ ১৫৮ 

40। ধভ থ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 74 ৫০ ৬৫ ৫৯ ৬৩ ৭৬ ১০২ 

41। মৄফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় 99 ১২৫ ১৩৮ ১২৪ ১৪৬ ২৫৫ ৩৭৪ 

42। জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ রফবাগ 8 ২১ ২৪ ২৬ ২৮ ৩২ ২১৪ 

43। রফদ্যযৎ রফবাগ 2 ২ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫ 

44। কৃরল ভন্ত্রণারয় 1877 ১৭৬৭ ২৩৯১ ৫৩৫২ ৬৮৬৮ ৫৭৫২ ৭৩৯৩ 

45। ভৎস্য ও প্রারণ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 259 ২৭৬ ৩৩৬ ৩৫৪ ৪০৭ ৪৭৩ ৪৯২ 

46। রযথফ ও ফন ভন্ত্রণারয় 107 ১১৫ ১৪৮ ১৭৯ ১৭৯ ৭৬৯ ৯৪২ 

47। র্ভরভ ভন্ত্রণারয় 189 ২৩০ ৩০৩ ৩১৩ ৩৫১ ৪১৬ ৪৭৭ 

48। ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 377 ৩৮৪ ৪১৯ ৫১৩ ৫৬৫ ৬৯৮ ৬৮৯ 

49। রল্প ভন্ত্রণারয় 42 ৪৩ ৫৫ ১৬২ ১৬৪ ৭৮ ৯৫ 

50। ফস্ত্র  ও াট ভন্ত্রণারয় 34 ১৫৫ ৪৩ ৫০ ৫৫ ৬৩ ১৪৭ 

51। ফারণজয ভন্ত্রণারয় 37 ৪৩ ৪৫ ৫১ ৮০ ৮২ ৭৫ 

52। শ্রভ ও কভ থংস্ান ভন্ত্রণারয় 16 ১৬ ২৩ ২৩ ২৪ ৩৫ ৫০ 

53। প্রফাী কোণ ও বফর্দরক কভ থংস্ান ভন্ত্রণারয় 29 ৩০ ৩৫ ৪৭ ৫৮ ১৩৮ ১৪১ 

54। ড়ক রফবাগ 1582 ১৭০১ ১৫৫৮ ২২৬৭ ২২৬২ ২৪৪৩ ২৭৬০ 

55। থযরথ ভন্ত্রণারয় - - - - - - - 

56। থনৌ-রযফণ ভন্ত্রণারয় 44 ৬৪ ৬৬ ৫৬ ১০১ ১৪২ ১৯৬ 

57। থফাভরযক রফভান রযফণ ও ম থটন ভন্ত্রণারয় 2 ২ ৬ ৬ ৬ ৮ ১৮ 

58। ডাক ও থটররথমাগাথমাগ ভন্ত্রণারয় 654 ৭৩৩ ৭৪২ ৯৬৮ ৩৩২ ৩৭৭ ৩৮৬ 

59। থর্ত রফবাগ - - - - - - ২ 

60। অবযন্তযীণ (সুদ) 5303 ৬২৪৬ ৭৮৫৪ ১০৬২১ ১২০০৩ ১৩২৫৫ ১৩১৫৬ 

61। বফথদরক (সুদ) 1200 ১২৯৯ ১৩০০ ১৩৪৬ ১৩১১ ১৩৯১ ১৪২২ 

থভাট 34664 ৩৮০৭০ ৪৫৪১২ ৫৭৯২২ ৬৭৬০৩ ৭৮১৩৬ ৮৪১৮৮ 
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রযরষ্ট ৩৫.৮:  ভন্ত্রণারয়/রফবাগ ও খাত রবরিক অনুন্নয়ন  ব্যয় ( ২০১১-১২ র্ত ২০১৬-১৭) 

                                                                                                                                                                                                                                  (র্কাটি টাকা) 

     উৎাঃ অথ থ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। থনাটাঃ ২০১৬-১৭ অথ থফছর্যয উািমূ মূর ফার্জট রবরিক এফং অন্যান্য অথ থফছর্যয উািমূ ংর্ারধত ফার্জট রবরিক 

 

        

 

 

  

 

রফফযণ 2011-12 ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 2015-16 ২০১৬-১৭ 

62। যাষ্ট্ররতয কাম থারয় ১৩ ১৩ ১৩ 15 20 20 

63। জাতীয় ংদ ১৩৫ ১৩৬ ১৬৩ 200 238 294 

64। প্রধানভন্ত্রীয  কাম থারয় ২০৯ ২০৯ ২৫৫ 325 359 411 

65। ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ ৩০ ৩০ ৩৪ 35 46 56 

66। রনফ থাচন করভন ২১৩ ২১৩ ১১৪৬ 249 849 362 

67। জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ৯৮৭ ৯৮৭ ১০৫৩ 1224 1649 1893 

68। যকাযী কভ থ করভন ১৯ ২৭ ৩২ 31 39 47 

69। অথ থ রফবাগ- ঋণ ও অরিভ, অবযন্তযীণ  ঋণ রযাধ ও রফরনর্য়াগ ব্যতীত 1253২ 1২৬৮১৪ ১৯৭৩৫ 22847 13369 35513 

70। অবযন্তযীণ ম্পদ রফবাগ ১১৫৮ ১১৫৮ ১৩০৫ 1177 1465 1879 

71। ব্যাংক ও আরথ থক প্ররতষ্ঠান রফবাগ ১০৫৩ ১০৫৩ ৩৬৮ 70 131 161 

72। অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ ৯৭৮৭ ৯৭৮৭ ১১৬ 147 203 212 

73। রযকল্পনা রফবাগ ৪২ ৪২ ৪৫ 52 66 78 

74। ফাতফায়ন রযফীেণ ও মূোয়ন রফবাগ ১৪ ১৪ ১৪ 16 28 40 

75। রযংখ্যান ও তথ্য ব্যফিানা রফবাগ ১৩০ ১৩০ ১৫৫ ১৬৯ 197 198 

76। যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ৬৮৩ ৬৮৩ ৬৯৬ 789 837 941 

77।   কয ন্যায়ার্রয কাম থারয় - - - - - - 

78। িনীয় যকায রফবাগ ১৯৫০ ১৯৫০ ১৯১৭ 2140 2481 2774 

79।   ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ ২৫৮ ২৫৮ ৩১৬ 334 426 463 

80। াফ থতয চট্টিাভ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় ২৫৭ ২৫৭ ২৭০ 261 271 295 

81। প্ররতযো ভন্ত্রণারয় (প্ররতযোয অন্যান্য ারব থ ও স্ত্র  ফারনী রফবাগ) ১৩৩৭৫ ১৩৩৭৫ ১৪৯৩৫ 17463 20241 21248 

82। স্ত্র ফারনী রফবাগ - ১৩ ১৩ 23 26 29 

83। আইন ও রফচায রফবাগ ৫৪৩ ৫৪৩ ৬২৯ 688 883 ১০৪৩ 

84। সুরপ্রভ থকাট থ ৯২ ৮২ ১০৩ 111 135 ১৫৫ 

85। স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ৮৩১০ ৮৩১০ ১০১৫৩ 11638 14855 ১৭৭৭৬ 

86। দূনীরত দভন করভন ৩৭ ৩৭ ৪৬ 63 74 ৭৯ 

87। থররজর্রটিব ও ংদ রফলয়ক রফবাগ ৯ ৯ ১২ ১৩ 20 ২১ 

88। প্রাথরভক ও গণরো ভন্ত্রণারয় ৫৫৪১ ৫৫৪১ ৭৪৩৫ 8084 11600 ১৪৪৫২ 

89। রো ভন্ত্রণারয় ৯৩০৬ ৯৩০৬ ১১২১৫ 12055 16001 ২০৬৮১ 

90। রফজ্ঞান ও প্রমৄরক্ত ভন্ত্রণারয় ২০১ ২০১ ২১১ 232 351 ৩৭২ 

91। তথ্য ও থমাগার্মাগ প্রমৄরক্ত ভন্ত্রণারয় ৭৩ ৭৩ ১০১ 130 115 ২২৯ 

92। স্বাস্য ও রযফায কোণ ভন্ত্রণারয় ৫৫২৯ ৫৫২৯ ৬১৩৯ 6976 9690 ১১২৫২ 

93। ভাজ কোণ ভন্ত্রণারয় ১৮২৮ ১৮২৮ ২০৩১ 2692 3137 ৪১০৪ 

94। ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় ১১৩৪ ১১৩৪ ১১৭৪ 1406 1625 ১৯৮২ 

95। মুরক্তমৄি রফলয়ক ভন্ত্রণারয় ৫৫৪ ৫৫৪ ৯৪৫ 1429 2231 ৫৪৫ 

96। খাদ্য  রফবাগ  ৮৯৫৪ ৮৯৫৪ ৯০১ 791 1189 ২০০৩ 

97। দূথম থাগ ব্যফস্ানা ও োণ রফবাগ ৪২০২ ৪২০২ ৪৬৫০ 4740 5135 ৫৪০৭ 

98। গৃায়ন ও গণপূতথ ভন্ত্রণারয় ৯১০ ৯০২ ৯৫২ 1114 1271 ১২৭৩ 

99। তথ্য ভন্ত্রণারয় ৪২২ ৪২২ ৪৫৮ 482 581 ৬৬৩ 

100। ংস্কৃরত ভন্ত্রণারয় ১৫২ ১৫২ ১৮৭ 220 276 ২৪১ 

101। ধভ থ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় ১৪৭ ১৪৭ ১৪৯ 168 196 ২০৪ 

102। মৄফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় ৫৫২ ৫৫২ ৫১৬ 501 556 ৬৩৪ 

103। জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ রফবাগ ৪০ ৪০ ৩৫ ৩৩ 51 ৬২ 

104। রফদ্যযৎ রফবাগ ৬ ৬ ৭ ১১ 18 ২৩ 

105। কৃরল ভন্ত্রণারয় ১৩৭৩২ ১৩৭৩২ ১০৯৪৭ ১০৮4৬ 9327 ১১৮৩৫ 

106। ভৎস্য ও প্রারণ ম্পদ ভন্ত্রণারয় ৫৪২ ৫৪২ ৬০৬ 660 846 ৯৯১ 

107। রযথফ ও ফন ভন্ত্রণারয় ৬৫২ ৬৫২ ৪৯১ 515 561 ৬১৮ 

108। র্ভরভ ভন্ত্রণারয় ৫৬০ ৫৬০ ৬১৭ 681 883 ১০৭২ 

109। ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয় ৭৩২ ৭৩২ ৭৪৫ ৭৮৮ 930 ৯৪৫ 

110। রল্প ভন্ত্রণারয় ২৮১ ২৮১ ১২৬ 253 235 ২৪১ 

111। ফস্ত্র  ও াট ভন্ত্রণারয় ১৮০ ১৮০ ৮১ 89 125 ১৪৫ 

112। ফারণজয ভন্ত্রণারয় ১২০ ১২১ ১৮৬ 137 150 ১৭৩ 

113। শ্রভ ও কভ থংস্ান ভন্ত্রণারয় ৫৪ ৫৪ ৪৯ ৭১ 100 ১০৫ 

114। প্রফাী কোণ ও বফর্দরক কভ থংস্ান ভন্ত্রণারয় ১০৯ ১০৯ ১৫৮ 175 234 ২৭৩ 

115। ড়ক রফবাগ ১৮৩ ১৮৩১ ২০৯৮ 2264 2467 ২৭৪৯ 

116। থযরথ ভন্ত্রণারয় ১৬৮১ ১৬৮১ ১৭০৯ ১৮৭8 2632 ২৮৩৫ 

117। থনৌ-রযফণ ভন্ত্রণারয় ২৫২ ২৫২ ২৩৭ ২৪৮ 420 ৫২৪ 

118। থফাভরযক রফভান রযফণ ও ম থটন ভন্ত্রণারয় ৩০ ৩০ ৪৩ 42 44 ৬০ 

119। ডাক ও থটররথমাগাথমাগ ভন্ত্রণারয় ৪২১ ৪২১ ৫৩৪ 529 750 ৯৭৯ 

120। থর্ত রফবাগ ২৫ ০ ০ 1 32 ৩১ 

121। অবযন্তযীণ (সুদ) 18145 ২১৬০৪ ২৪৮৫৪ 28187 30044 ৩৮২৪০ 

122। বফথদরক (সুদ) 1651 1৭৪৩ ১৬৮৬ 1678 1625 ১৭১১ 

থভাট 102130 1১১৪২৮ ১৩৫৮০০ 150186 164335 ২১৬০৯৮ 
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রযরষ্ট ৩৬: ংর্ারধত ফারল থক উন্নয়ন কভ থূচরচ (ফযাদ্দ ও ব্যয়) 

                                                                                                                                                                      (র্কাটি টাকায়) 

ফছয 

ফযাদ্দ ব্যয় 

থভাট টাকা প্রকল্প াায্য থভাট টাকা প্রকল্প াায্য 

১৯৭৬-৭৭ ১০০৬ ৭৫৬ ২৫০ ৯৯৯ (৯৯%) ৮১০ (১০৭%) ১৮৯ (৭৬%) 

১৯৭৭-৭৮ ১২০৩ ৮১৬ ৩৮৭ ১২৫৭ (১০৪%) ৮৮৯ (১০৯%) ৩৬৮ (৯৫%) 

১৯৭৮-৭৯ ১৬০৩ ১০৭৯ ৫২৪ ১৪৮৩ (৯৩%) ১০৭৭ (১০০%) ৪০৬ (৭৭%) 

১৯৭৯-৮০ ২৩৩০ ১৫৬৮ ৭৬২ ২০৮২ (৮৯%) ১৪৯২ (৯৫%) ৫৯০ (৭৭%) 

১৯৮০-৮১ ২৩৬৯ ১৫৬৯ ৮০০ ২৩৬৪ (১০০%) ১৬৩৩ (১০৪%) ৭৩১ (৯১%) 

১৯৮১-৮২ ২৭১৫ ১৭১৫ ১০০০ ২৩৯১ (৮৮%) ১৬১৪ (৯৪%) ৭৭৭ (৭৮%) 

১৯৮২-৮৩ ৩১২৬ ১৮১২ ১৩১৪ ২৬৮৮ (৮৬%) ১৬৫৭ (৯১%) ১০৩১ (৭৮%) 

১৯৮৩-৮৪ ৩৫৮৫ ১৯৩২ ১৬৫৩ ৩০০৬ (৮৪%) ১৯০৫ (৯৯%) ১১০১ (৬৭%) 

১৯৮৪-৮৫ ৩৪৯৮ ১৯৩৩ ১৫৬৫ ৩১৬৭ (৯১%) ১৮৭৫ (৯৭%) ১২৯২ (৮৩%) 

১৯৮৫-৮৬ ৪০৯৬ ১৯১২ ২১৮৪ ৩৬২৮ (৮৯%) ১৮৮২ (৯৮%) ১৭৪৬ (৮০%) 

১৯৮৬-৮৭ ৪৫১৩ ২০২৫ ২৪৮৮ ৪৪৩৯ (৯৮% ১৯৯৮ (৯৯%) ২৪৪১ (৯৮%) 

১৯৮৭-৮৮ ৪৬৫১ ২০০৭ ২৬৪৪ ৪১৫০ (৮৯%) ২০১৫ (১০০%) ২১৩৫ (৮১%) 

১৯৮৮-৮৯ ৪৫৯৬ ১৯৬০ ২৬৩৬ ৪৬২২ (১০১%) ১৯৮৫ (১০১%) ২৬৩৭ (১০০%) 

১৯৮৯-৯০ ৫১০৩ ১৮৫৩ ৩২৫০ ৫৭১৭ (১১২%) ২৬৫৩ (১৪৩%) ৩০৬৪ (৯৪%) 

১৯৯০-৯১ ৬১২৬ ২৪৫১ ৩৬৭৫ ৫২৬৯ (৮৬%) ২২৯৭ (৯৪%) ২৯৭২ (৮১%) 

১৯৯১-৯২ ৭১৫০ ৩১০০ ৪০৫০ ৬০২৪ (৮৪%) ২৬৩২ (৮৫%) ৩৩৯২ (৮৪%) 

১৯৯২-৯৩ ৮১২১ ৩৮৯২ ৪২২৯ ৬৫৫০ (৮১%) ৩১৬৩ (৮১%) ৩৩৮৭ (৮০%) 

১৯৯৩-৯৪ ৯৬০০ ৫২৪০ ৪৩৬০ ৮৯৮৩ (৯৪%) ৪৮৮৬ (৯৩%) ৪০৯৭ (৯৪%) 

১৯৯৪-৯৫ ১১১৫০ ৬৫১০ ৪৬৪০ ১০৩০৩ (৯২%) ৫৯৯৩ (৯২%) ৪৩১০ (৯৩%) 

১৯৯৫-৯৬ ১০৪৪৭ ৫৯৮৭ ৪৪৬০ ১০০১৬ (৯৬%) ৬০৬০ (১০১%) ৩৯৫৬ (৮৯%) 

১৯৯৬-৯৭ ১১৭০০ ৬৭৭৬ ৪৯২৪ ১১০৪১ (৯৪%) ৬৮০৮ (১০০%) ৪২৩৩ (৮৬%) 

১৯৯৭-৯৮ ১২২০০ ৭০৮৬ ৫১১৪ ১১০৩৭ (৯০%) ৬৮২৩ (৯৬%) ৪২১৪ (৮২%) 

১৯৯৮-৯৯ ১৪০০০ ৮২২৬ ৫৭৭৪ ১২৫০৯ (৮৯%) ৭৪৪৪ (৯০%) ৫০৬৫ (৮৮%) 

১৯৯৯-০০ ১৬৫০০ ৯৭৫০ ৬৭৫০ ১৫৪৭১ (৯৪%) ৯৭৩০ (১০০%) ৫৭৪১ (৮৫%) 

২০০০-০১ ১৮২০০ ১০৭২৬ ৭৪৭৪ ১৬১৫১ (৮৯%) ১০৩২৯ (৯৬%) ৫৮২২ (৭৮%) 

২০০১-০২ ১৬০০০ ৯১৮০ ৬৮২০ ১৪০৯০ (৮৮%) ৮৫৮৯ (৯৪%) ৫৫০১ (৮১%) 

২০০২-০৩ ১৭১০০ ১০৭৪১ ৬৩৫৯ ১৫৪৩৪ (৯০%) ১০২৮৬ (৯৬%) ৫১৪৮ (৮১%) 

২০০৩-০৪ ১৯০০০ ১২০০০ ৭০০০ ১৬৮১৭ (৮৯%) ১১২৬৬ (৯৪%) ৫৫৫১ (৭৯%) 

২০০৪-০৫ ২০৫০০ ১৪৪৭৫ ৬০২৫ ১৮৭৭১ (৯২%) ১৩১৬২ (৯১%) ৫৬০৯ (৯৩%) 

২০০৫-০৬ ২১৫০০ ১৪৩৭৫ ৭১২৫ ১৯৪৭৩ (৯১%) ১৩২১৯ (৯২%) ৬২৫৪ (৮৮%) 

২০০৬-০৭ ২১৬০০ ১৩৬৫০ ৭৯৫০ ১৭৯১৬ (৮৩%) ১১৭০৮ (৮৬%) ৬২০৮(৭৮%) 

২০০৭-০৮ ২২৫০০ ১৩৫৫০ ৮৯৫০ ১৮৪৫৫ (৮২%) ১১৪৮০ (৮৫%) ৬৯৭৫ (৭৮%) 

২০০৮-০৯ ২৩০০০ ১২৮০০ ১০২০০ ১৯৬৬৮ (৮৬%) ১১৭৫৫ (৯২%) ৭৯১৩ (৭৮%) 

২০০৯-১০ ২৮৫০০ ১৭২০০ ১১৩০০ ২৫৯১৭ (৯১%) ১৬৪০৫ (৯৫%) ৯৫১২ (৮৪%) 

২০১০-১১ ৩৫৮৮০ ২৩৯৫০ ১১৯৩০ ৩৩০০৭ (৯২%) ২৩৩১৫ (৯৭%) ৯৬৯২ (৮১%) 

2011-12 41080 26080 15000 38020 (93%) 25445 (98%) 12275 (84%) 

২০১২-১৩ ৫২৩৬৬ ৩৩৮৬৬ ১৮৫০০ ৫০০৩৫ (৯৬%) ৩৩৬২৮(৯৯%) ১৬৪০৭ (৮৯%) 

২০১৩-১৪ ৬০০০০ ৩৮৮০০ ২১২০০ ৫৬৯১৩ (৯৫%) ৩৮১১৬ (৯৮%) ১৮৭৯৭ (৮৯%) 

২০১৪-১৫ ৭৭৮৩৬ ৫২৯৩৬ ২৪৯০০ ৭১১৩৭ (৯১%) ৪৮৬৯৪ (৯২%) ২২৪৪৩ (৯০%) 

2015-16 93905 64745 29160 87067 (92.72%) 61843 (95.52%) 25224 (86.50%) 

২০১৬-১৭* 123346 83346 40000 45532 (36.91%) 33362 (40.02%) 12170 (30.42%) 

উৎাঃ  আইএভইরড, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। * থপব্রুয়ারয ২০১৭ ম থন্ত রনজস্ব অথ থায়ন ব্যতীত। থনাটাঃ ফন্ধনীয থবতর্য ফযার্দ্দয তকযা ার্য ব্যয় থদখার্না র্য়র্ছ। 
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       রযরষ্ট ৩৭.১: খাতরবরিক ংর্ারধত ফারল থক উন্নয়ন কভ থূচরচয ফযাদ্দ  (1998-99 থথর্ক ২০০১-০২ ) 

     

                                                                                                                                                              (ল্যকাটি টাকায়) 

       র্ মফছয 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 

দক্টয 

১. কৃরল ৬৬৪.৯২ ৮১৪.৩০ ৮৩৭.৯০ ৭৭৩.৪৬ 

২. ল্লী উন্নয়ন ও ল্লী প্ররিষ্ঠান ১৪১২.৪৮ ২০৭৯.৭২ ২২১৯.৪০ ১৭০৯.১২ 

৩. ারন ম্পে ১১৪৯.২২ ১৩১১.৪২ ১২২৪.৪৭ ৯৫৮.২৭ 

৪. রল্প ১০৯.৬৫ ৩০৮.৮৩ ৬০১.০৫ ২৪৯.০৪ 

৫. রফদ্যোৎ ১৪২৩.৪২ ২০০৫.২৮ ২১১৮.৬০ ১৯০৯.৮৪ 

৬. তির, গ্যা ও প্রাকৃরিক ম্পে ৬০৯.৬৫ ৬৮৪.২৭ ৪৪০.৩৬ ৪৮১.৭৭ 

৭. রযফণ ২৬২৬.০১ ২৭৯৬.৩৯ ৩৭২২.২৪ ৩২৩০.০৫ 

৮. দমাগাল্যমাগ ৪৭১.৯২ ৪৫৬.৭০ ৫৪৯.১৪ ৭০৭.৩২ 

৯. দবৌি রযকল্পনা, ারন যফযা ও গৃায়ণ ৭৮২.৯২ ১১২৩.৪৮ ১২০১.০০ ১১৭৬.৫৯ 

১০. রক্ষা ও ধভ ম ১৭৭৬.২ ২০০৪.৫০ ২২৭৪.৩৮ ২১৭১.৩৮ 

১১. ক্রীড়া ও ংস্কৃরি ৫২.৪৫ ৮৫.৯০ ১১২.৫২ ৭৮.৮৪ 

১২. স্বাস্থো, পুরষ্ট, জনংখ্যা ও রযফাযকোণ ১২৫৬.২৭ ১৪৫২.২৩ ১৬১৬.৪৯ ১৪৪২.৫৩ 

১৩. গণংল্যমাগ ৪৮.৫৭ ৩১.৬৮ ৩৫.০২ ২৬.০৫ 

১৪. ভাজকোণ, ভররা রফলয়ক ও যুফ উন্নয়ন ১৬৮.৭৬ ১৭৯.৯৯ ১৮৮.৯৮ ১৭৩.৩৭ 

১৫. জন প্রান ১৪৯.২০ ১৬৩.৮৬ ১৬৪.১৩ ১৩৫.৯০ 

১৬. রফজ্ঞান,  িথ্য ও দমাগাল্যমাগ প্রযুরক্ত ২২.৬৬ ৭৭.০০ ১০০.০১ ৬৯.৭০ 

১৭. শ্রভ ও কভ মংস্থান ৯.২০ ১৩.০০ ১৮.০৮ ১৭.৬০ 

দর্াক/ফযাদ্দ ১২৬৬.৫০ ৯১১.৪৫ ৭৬৬.১৯ ৬৮৯.১৬ 

ফ মল্যভাট ফযাদ্দ ১৪০০০.০০ ১৬৫০০.০০ ১৮২০০.০০ ১৬০০০.০০ 

উৎ: কাম মক্রভ রফবাগ, রযকল্পনা করভন ও অআএভআরি, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়   দনাট: উািমূ ংল্যারধি এরির রবরিক  

 

 

 

 

       রযরষ্ট ৩৭.2: খাতরবরিক ংর্ারধত ফারল থক উন্নয়ন কভ থূচরচয ফযাদ্দ  (২০০২-০৩ থথর্ক ২০০৯-১০ ) 

                                                                                                                                                              (ল্যকাটি টাকায়) 

র্ মফছয 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ 

দক্টয  

১. কৃরল ৭৪৭.৭৫ ৭৭৪.৩৫ ৬৪৪.০১ ১০৯২.৮১ ১৩০০.১৯ ১৩৫০.৩৬ ১৪০১.১০ ১৭৬৬.২৮ 

২. ল্লী উন্নয়ন ও ল্লী প্ররিষ্ঠান ১৮৭০.৮২ ২৩২৩.৭৪ ২৭৯৬.৭৯ ৩৩৯৪.৮৪ ৩৪২৭.৪৩ ৩১৭৭.৯২ ৩৫৮৪.০৬ ৪০১৭.৯০ 

৩. ারন ম্পে ৮৩৩.২৭ ৭২৩.৫৭ ৯৯০.৮৪ ৬৬৭.৩৮ ৫৮২.৫৪ ৮৮৮.৭৩ ৮৬২.৫৫ ১১৯২.৯৮ 

৪. রল্প ২৩৭.৭৮ ৪৭০.৯৩ ৫২৬.৯১ ৩৪৫.২১ ২৮৯.১৭ ২৯৭.১৪ ৪৫০.৮৭ ৪৮১.০৭ 

৫. রফদ্যোৎ ২৩৩৯.৪৪ ৩০৯২.১৮ ৩৩০৭.৬৩ ৩৩৯৭.১২ ২৮৬৩.৪৩ ৩০৯৭.৩২ ২৬৭৬.৫৭ ২৬৪৪.২৬ 

৬. তির, গ্যা ও প্রাকৃরিক ম্পে ৬৭৩.৪২ ৮৭৭.২৪ ৯৫৪.৬৮ ৩৪৯.৯৬ ১৪৪.২৬ ৪৫৯.০২ ১৯৯.৭০ ১০৯১.৮৩ 

৭. রযফণ ৩২৪৬.৮৩ ৩৩৮৮.১৫ ৩৩৬৬.৮৯ ২৯৯৫.২৮ ৩১৯১.৯৩ ২৫৯০.২৪ ২৫২৬.১৮ ৩৭৮৪.৯৬ 

৮. দমাগাল্যমাগ ৬৫৪.৫৩ ৪৬৪.৩৯ ১১৭৬.৮৮ ৭৪৯.৫৬ ৫৬৯.৭১ ৪১২.৬৮ ২৩০.৫৪ ৩২৬.১৬ 

৯. দবৌি রযকল্পনা, ারন যফযা ও গৃায়ণ ১১১৫.৮৩ ১০৯৫.৭৬ ১৪৪৬.০৩ ১৫৬২.০৭ ১৫৫৯.১০ ১৬১১.১৭ ২৪৭৭.৩১ ২৯৭৭.০৬ 

১০. রক্ষা ও ধভ ম ২৫৯১.৪০ ২৪২৯.৪৯ ২১১০.২৯ ২৮৬৪.৭৩ ২৯২৯.৭২ ৩০৬০.৪৭ ৩২৪৯.৪৪ ৪৪৮১.২৯ 

১১. ক্রীড়া ও ংস্কৃরি ৯০.৭৩ ১১৬.৭১ ১১০.২৬ ১৬৬.৮৮ ৯৫.৯৭ ৯৭.২৫ ১০৩.১৭ ১৭১.৯০ 

১২. স্বাস্থো, পুরষ্ট, জনংখ্যা ও রযফাযকোণ ১৫৪১.৫৮ ১৯৭২.৭৫ ১৪৬৮.২৭ ২১৫১.০৫ ২৪০২.৮৫ ২৪৯২.০৩ ২৭৪২.৫৮ ৩০২২.৭০ 

১৩. গণংল্যমাগ ২৭.৮৭ ৩৬.৫৭ ৪৪.৩৯ ২০.৮৯ ২৮.৫৩ ৬০.১৩ ৩৯.০৯ ৮২.৪০ 

১৪. ভাজকোণ, ভররা রফলয়ক ও যুফ উন্নয়ন ২১৯.৯৫ ১৮৭.৫১ ১৮৫.৯৮ ১৯৫.৭৬ ১৬০.৩৭ ১৪৮.৩০ ২২৯.৮৩ ২৭১.২৪ 

১৫. জন প্রান ১৩৫.৯৮ ১৮৭.৪৭ ২৫৬.৪২ ৪০৮.৫৯ ৫৫০.৩৪ ৯৪৯.৮৪ ৬৮২.৪৯ ৮৩৬.২১ 

১৬. রফজ্ঞান,  িথ্য ও দমাগাল্যমাগ প্রযুরক্ত ৮৪.৩০ ৯৩.৮১ ৯৪.৮৮ ৯৭.৮২ ১২৯.৫৯ ১৪৭.৩৬ ১৪০.৪৩ ১৫৪.০৭ 

১৭. শ্রভ ও কভ মংস্থান ২৬.৮০ ৪২.৩৮ ৭২.১২ ৮৮.৩১ ৭০.৩০ ১০৪.৮৭ ১১৬.৬০ ৩৪.৩৮ 

দর্াক/ফযাদ্দ ৬৬১.৭৪ ৬৩১.০০ ৯৪৬.৭৩ ৯৫১.৭৪ ১৩০৪.৫৮ ১৫৫৫.১৮ ১২৮৭.০৪ ১১৬৮.৩২ 

ফ মল্যভাট ফযাদ্দ ১৭১০০.০০ ১৯০০০.০০ ২০৫০০.০০ ২১৫০০.০০ ২১৬০০.০০ ২২৫০০.০০ ২৩০০০.০০ ২৮৫০০.০০ 

উৎ: কাম মক্রভ রফবাগ, রযকল্পনা করভন ও অআএভআরি, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়   দনাট: উািমূ ংল্যারধি এরির রবরিক  

        

 



tU
hiN

  

285 

 

রযরষ্ট ৩৭.৩: খাতরবরিক ংর্ারধত ফারল থক উন্নয়ন কভ থূচরচয ফযাদ্দ (২০১০-১১ থথর্ক ২০১৬-১৭ ) 

                                                                                                                                                     (ল্যকাটি টাকায়) 

       র্ মফছয ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩  ২০১৩-১৪  ২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭  

দক্টয  

১. কৃরল ২৩১৭.৫৪ ২৫৪১.৩৪ ২৯০৫.৭৬ ৩৫২৭.৫৩ ৪১৬৮.১৯ ৪১৬৮.১৯ ৫৭৫৭.২০ 

২. ল্লী উন্নয়ন ও ল্লী প্ররিষ্ঠান ৪৫৫০.২৩ ৫০৫৭.৬১ ৬৭১২.৪৭ ৬৯৭৭.১৫ ৭৮৪০.০৯ ৭৮৪০.০৯ ১০৭৬১.৪৩ 

৩. ারন ম্পে ১২৩২.৮২ ১৪২০.৪৬ ১৫৯৩.২৫ ১৮৮৯.৩৮ ২০৩৫.৯২ ২০৩৫.৯২ ৩৩৪২.১১ 

৪. রল্প ৪৩১.১০ ৯৬৯.০৫ ১৯২৪.১৮ ৩১৪৪.৮২ ২১৭৮.৩২ ২১৭৮.৩২ ১২৩৯.৯০ 

৫. রফদ্যোৎ ৫০১৭.০৮ ৭২০৮.১০ ৮৫৬৯.০৪ ৮০৬৬.১১ ৮২২৩.৭১ ৮২২৩.৭১ ১৭৯৩৩.৫০ 

৬. তির, গ্যা ও প্রাকৃরিক ম্পে ১০৭১.৫০ ৭৩৮.৮২ ৩৩৯১.৯৩ ৩৭৭৫.০৭ ২২০৯.৩৩ ২২০৯.৩৩ ২৩৯৫.৯৯ 

৭. রযফণ ৫২৪২.২৭ ৬২৪৩.২৪ ৮৮৭৮.৩২ ১০৭৫৭.২৮ ১৭৬৩২.৩০ ১৭৬৩২.৩০ ২৭৬৭৭.৩৬ 

৮. দমাগাল্যমাগ ২৭৯.৯৩ ৮৭৭.৯৬ ৯৩৭.৬০ ৮০৮.৭৬ ১০২৩.১৬ ১০২৩.১৬ ১৯৩৫.১১ 

৯. দবৌি রযকল্পনা, ারন যফযা ও গৃায়ণ ৩৩৪৬.১৪ ৪১৯৬.০৯ ৭০০৪.২২ ৬২১৮.৭১ ৮৩৪৭.৫৭ ৮৩৪৭.৫৭ ১৬৫৩৮.৫৯ 

১০. রক্ষা ও ধভ ম ৫০৫৩.৮৪ ৪৮২৯.০৬ ৬৬২৮.৬৫ ৮০৬৪.৯৯ ৯০৯১.৪০ ৯০৯১.৪০ ১২৮৪৫.৯৭ 

১১. ক্রীড়া ও ংস্কৃরি ৩৮১.৭৫ ১৫২.৪২ ১৭৭.৫২ ২৬৫.৯২ ১৬৬.৯২ ১৬৬.৯২ ৩১৪.১৯ 

১২. স্বাস্থো, পুরষ্ট, জনংখ্যা ও রযফাযকোণ ৩১৬৪.৬৮ ৩৩৮৫.১৫ ৪০২৭.৩১ ৪২১৯.৭৯ ৫০৪১.৬১ ৫০৪১.৬১ ৫৬৫৫.৩৩ 

১৩. গণংল্যমাগ ৯২.৬০ ৮৬.২৫ ৫২.০৪ ১১১.৯ ১০৯.৯৫ ১০৯.৯৫ ১৭৬ 

১৪. ভাজকোণ, ভররা রফলয়ক ও যুফ উন্নয়ন ৩৩২.৬৬ ৩২৫.০৭ ৪০৯.১১ ৪৫১.৩১ ৪০৯.০৪ ৪০৯.০৪ ৩৪৭.১৯ 

১৫. জন প্রান ১০৯৫.২৮ ৯৮২.৪৪ ১০৩৭.২০ ১৩৯০.৭৯ ১৭১৮.৪৫ ১৭১৮.৪৫ ২৩৬১.১৫ 

১৬. রফজ্ঞান,  িথ্য ও দমাগাল্যমাগ প্রযুরক্ত ১৫১.৯৬ ১৩৯.৭৪ ২৯৯.২০ ১৫৫৯.০৩ ৪৬২৮.৮২ ৪৬২৮.৮২ ৫৪৭২.০৪ 

১৭. শ্রভ ও কভ মংস্থান ৪৬.৩৮ ১৩০.৯৭ ২৮২.৭৫ ৩৫৪.৪ ৫১১.১০ ৫১১.১০ ৪৫০.৭৭ 

দর্াক/ফযাদ্দ ১৩২২.২৪ ১৭৯৬.২৩ ২২৮৯.৪৫ ২১২২.২৯ ২৬৫০.৪৩ ২৬৫০.৪৩ ৪০৯২.০৭ 

ফ মল্যভাট ফযাদ্দ ৩৫১৩০.০০ ৪১০৮০.০০ ৫৭১২০.০০ ৬৩৭০৫.২৩ ৭৭৮৪১.৬৯ ৭৭৮৪১.৬৯ ১১৯২৯৫.৯৭ 

উৎ: কাম মক্রভ রফবাগ, রযকল্পনা করভন ও অআএভআরি, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়   দনাট: উািমূ ংল্যারধি এরির রবরিক  

 

রযরষ্ট ৩8.১: খাতরবরিক ফারল থক উন্নয়ন কভ থূচরচয ব্যয় (১৯৯৮-৯৯ থথর্ক ২০০১-০২) 

                                                                                                                                                                                                          (র্কাটি টাকায়) 

উৎাঃ  অআএভআরি, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অথ থননরতক খাত 1998-99 1999-00 2000-01 ২০০১-০২ 

কৃরল 608.27 724.80 731.38 622.91 

ল্লী উন্নয়ন ও প্ররতষ্ঠান (কারফটা ) 1268.00 1885.04 1967.90 1562.96 

ারন ম্পদ 876.73 1066.49 983.48 759.50 

রল্প 98.38 255.76 541.05 266.09 

রফদ্যযৎ 1497.48 1994.82 1972.3 1700.37 

থতর, গ্যা ও প্রাকৃরতক ম্পদ 583.62 658.34 399.65 430.57 

রযফণ 2245.08 2690.46 3298.79 2799.60 

থমাগার্মাগ 344.07 478.69 457.81 858.90 

থবৌত অফকাঠার্ভা, ারন যফযা ও গৃায়ণ 670.11 1083.83 1211.50 931.17 

রো ও ধভ থ 1693.47 1979.62 2147.96 2001.48 

ক্রীড়া ও ংস্কৃরত 46.27 83.91 109.56 74.79 

স্বািয,পুরষ্ট, জনংখ্যা ও রযফায কোন 1020.87 1246.32 1178.28 1110.42 

গণংর্মাগ 47.45 31.24 34.44 18.30 

ভাজকোন, ভররা রফলয়ক ও মৄফ উন্নয়ন 165.83 173.04 182.37 155.22 

জনপ্রান 125.13 127.80 113.54 88.84 

রফজ্ঞান, তথ্য ও থমাগার্মাগ প্রমৄরক্ত   21.64 75.00 83.16 49.13 

শ্রভ ও কভ থংিান 8.60 12.12 16.23 15.83 

থথাক/অন্যান্য 1167.66 903.40 810.59 644.09 

থভাট 12508.86 15470.65 16240.17 14090.17 
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রযরষ্ট ৩8.২: খাতরবরিক ফারল থক উন্নয়ন কভ থূচরচয ব্যয় (২০০২-০৩ থথর্ক ২০০৯-১০) 

                                                                                                                                                                                                               (র্কাটি টাকায়) 

উৎাঃ  অআএভআরি, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 

 

 

রযরষ্ট ৩8.৩: খাতরবরিক ফারল থক উন্নয়ন কভ থূচরচয ব্যয় (২০১০-১১ থথর্ক ২০১৫-১৬) 

                                                                                                                                                                                                                                      (র্কাটি টাকায়) 

উৎাঃ  অআএভআরি, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয়। 

 

 

 

 

 

 

 

অথ থননরতক খাত ২০০২-০৩ ২০০৩-০৪ 2004-05 2005-06 ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ 

কৃরল 639.82 678.79 587.04 ১০১১.৬৯ ১০৫০.০৪ ১২২৭.২৪ ১২৩৫.২০ ১৬২৭.৭৪ 

ল্লী উন্নয়ন ও প্ররতষ্ঠান (কারফটা ) 1725.78 2326.41 2505.59 ৩০৮১.৭৪ ৩০৭১.৬০ ২৭৮০.৩৭ ৩২৭৬.৪৫ ৩৬৪০.৯৪ 

ারন ম্পদ 732.88 678.69 912.60 ৬২৬.৩৪ ৪১০.৫৩ ৬৮৮.৬১ ৮০৫.৭২ ১০৭৭.৮৯ 

রল্প 194.58 461.46 510.52 ৩১৯.০০ ২২২.২৯ ২৪৭.৩১ ৪১২.৫৩ ৪৫২.৩৯ 

রফদ্যযৎ 2352.01 2903.14 3187.82 ৩১৫৯.৪৩ ২৪৮৫.২১ ২৪৪৯.৪৬ ২২৯৮.৭৩ ২০২৪.৫৪ 

থতর, গ্যা ও প্রাকৃরতক ম্পদ 685.42 859.29 844.62 ৩১৫.২০ ১৩২.৩৫ ২৫৯.৭৭ ২১০.৮৮ ১৩৬৭.৬৪ 

রযফণ 2912.38 3034.12 3030.96 ২৭৮৪.৫৪ ২৫৮০.৫৫ ২০১১.৪৬ ১৯৯৭.০৬ ৩২৪২.২৬ 

থমাগার্মাগ 620.81 374.48 1049.70 ৫৪৯.২৭ ৪৮৬.৫৯ ২৯২.৬১ ১৮৩.৯৫ ১৪৩.৭৭ 

থবৌত অফকাঠার্ভা, ারন যফযা ও গৃায়ণ 959.78 973.55 1359.56 ১৪৭২.৩৬ ১২২৯.৭৪ ১৩১২.৮৩ ২২৬৩.৬৫ ২৯২৩.৭২ 

রো ও ধভ থ 2373.97 2065.13 1975.59 ২৬৯২.৫৪ ২৭৭৪.১৭ ২৮৭২.১৯ ৩১৫০.০৫ ৪৩০৫.৩০ 

ক্রীড়া ও ংস্কৃরত 82.54 96.21 105.69 ১৫৬.২৯ ৬৯.৪৪ ৭১.৯৭ ৭০.৫৯ ১৫৫.১৮ 

স্বািয,পুরষ্ট, জনংখ্যা ও রযফায কোন 1149.01 1391.48 1389.38 ১৮৬৬.৮৮ ১৭৮৬.৩২ ২০৯৪.৫৩ ২১১০.৭৬ ২৫৯০.৮৭ 

গণংর্মাগ 25.38 24.86 15.62 ১১.৩২ ১৮.০০ ৪৭.৬৭ ৯.৯৯ ৮০.৪০ 

ভাজকোন, ভররা রফলয়ক ও মৄফ উন্নয়ন 195.54 165.76 160.21 ১৭৯.৪৮ ১৩৫.২০ ১৩৩.৩৭ ১৮৮.৬৮ ২৫১.৪৫ 

জনপ্রান 68.08 111.40 175.12 ২৪৬.৫০ ৩০৯.২৮ ৫৯৫.১১ ৪৭৩.২৫ ৬৩৯.৩২ 

রফজ্ঞান, তথ্য ও থমাগার্মাগ প্রমৄরক্ত   75.48 67.69 68.33 ৮৩.৫২ ৮৫.৩৯ ১১৯.০৪ ১২৩.৭৭ ২৯২৩ 

শ্রভ ও কভ থংিান 23.83 39.89 69.55 ৮৫.৩৬ ৫৭.১৫ ৭১.৬৬ ৯৩.৬৫ ৩০.৪০ 

থথাক/অন্যান্য 617.02 543.89 822.42 ৮৩১.৪৫ ১০১১.৪০ ১১৭৯.৮৭ ৭৯৫.৮৩ ১০৯১.৯০ 

থভাট 15434.31 16817.38 18770.33 ১৯৪৭২.৯০ ১৭৯১৬.২৬ ১৮৪৫৫.০৮ ১৯৭০০.৭৬ ২৫৯১৭.৩৫ 

অথ থননরতক খাত ২০১০-১১ 2011-12 ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

কৃরল ২০৯৩.৩৬ 2423.37 ২৬৯৬.১৭ ৩৪২০.০৫ ৪৮৬৭.৫১ ৪৮৬৭.৫১ 

ল্লী উন্নয়ন ও প্ররতষ্ঠান (কারফটা ) ৪৩৯৮.১৬ 4905.58 ৬৭৭১.৩৮ ৭১৩৮.৭৭ ৮৯২৪.৬০ ৮৯২৪.৬০ 

ারন ম্পদ ১১৫৫.২৬ 1268.40 ১৫৯৩.৪২ ১৮৩৩.৬২ ২৪৮২.৪৫ ২৪৮২.৪৫ 

রল্প ৩৪৪.৭৮ 932.95 ১৭১৩.৭১ ২৩৭৪.৬৬ ১৩৫৬.৫৮ ১৩৫৬.৫৮ 

রফদ্যযৎ ৬১৮৯.৯২ 7179.65 ৮৮৬৮.০১ ৭৮৪৩.৯৯ ১৫৫৫৮.৪৬ ১৫৫৮৮.৪৬ 

থতর, গ্যা ও প্রাকৃরতক ম্পদ ৯৯০.০২ 746.02 ১৬২৯.৮২ ১৮৩২.৩৮ ২০০৮.৩৪ ২০০৮.৩৪ 

রযফণ ৩৮৪৭.১০ 5364.03 ৮২০৮.১০ ১০১৯৭.৬১ ১৬৬৬০.২৩ ১৬৬৬০.২৩ 

থমাগার্মাগ ২৬১.৮০ 839.65 ৬৮৫.৮১ ৬৩১.৬২ ১৭৬৪.১৩ ১৭৬৪.১৩ 

থবৌত অফকাঠার্ভা, ারন যফযা ও গৃায়ণ ৩০৬২.৪১ 4000.82 ৪৩২৫.৩৭ ৫০৮৫.৪৭ ১২৫৬৪.৪৪ ১২৫৬৪.৪৪ 

রো ও ধভ থ ৪৮৭৯.২২ 4660.74 ৬৪৬১.৭২ ৭৯৫৪.৪৫ ৯৯৫৭.৮৮ ৯৯৫৭.৮৮ 

ক্রীড়া ও ংস্কৃরত ৩৪২.৬৯ 132.87 ১৭২.৭৯ ২৬২.৫১ ২৫২.৮৭ ২৫২.৮৭ 

স্বািয,পুরষ্ট, জনংখ্যা ও রযফায কোন ২৮৬৫.২০ 2966.33 ৩৫০৮.৮৪ ৩৭১৭.৫২ ৪৪৩৮.২৯ ৪৪৩৮.২২ 

গণংর্মাগ ৮৮.৫৯ 56.84 ৫৩.৯৬ ১০৬.২৩ ১১৯.৭৮ ১১৯.৭৮ 

ভাজকোন, ভররা রফলয়ক ও মৄফ উন্নয়ন ২৭৭.৭৪ 292.13 ৩৯১.২১ ৪০৮.৬২ ৩৮২.১১ ৩৮২.১১ 

জনপ্রান ৮২০.৫৯ 716.59 ৮৮০.৮০ ৮৯৫.৬২ ১১৯৫.০৭ ১১৯৫.০৭ 

রফজ্ঞান, তথ্য ও থমাগার্মাগ প্রমৄরক্ত   ১৩৭.৯১ 124.83 ২৬০.৫১ ১৪১৩.৬৬ ১৯৫৯.৮২ ১৯৫৯.৮২ 

শ্রভ ও কভ থংিান ৩৪.৪৯ 104.44 ২৯৫.৮১ ৩৩৬.০১ ৩৫৫.০৩ ৩৫৫.০৩ 

থথাক/অন্যান্য ১২১৮.২০ 1304.63 ১৫১৮.৫৩ ১৪৬০.৭৬ ২২১৯.৭৫ ২২১৯.৭৫ 

থভাট ৩৩০০৭.৪৩ 38019.85 ৫০০৩৫.২৭ ৫৬৯১৩.৪৫ ৮৭০৬৭.৩৪ ৮৭০৬৭.৩৪ 
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রযরষ্ট ৩9.১: যাজস্ব ব্যর্য়য অথ থননরতক থশ্ররণরফন্যা 

(১৯৮৯-৯০ র্ত ১৯৯৬-৯৭ ম থন্ত) 

                                                                                                                                           (র্কাটি টাকায়) 

 ৮৯-৯০ ৯০-৯১ ৯১-৯২ ৯২-৯৩ ৯৩-৯৪ ৯৪-৯৫ ৯৫-৯৬ ৯৬-৯৭ 

১।     ে ও থফা খার্ত ব্যয় 

 ১.১ থফতন ও বাতা 

 ১.২ রযচারনা ও ংযেণ 

 ১.৩ পূতথ 

 ১.৪ অন্যান্য-রফরফধ 

২। সুদ ফাফদ ব্যয় 

 ২.১ অবযন্তযীণ 

 ২.২ বফর্দরক  

৩। বর্তথরক ও অন্যান্য চররত তান্তয 

3.1 খাদ্যস্য ফাফদ বর্তথরক 

3.2 অন্যান্য বর্তথরক 

3.3 রবরজরড ও থটে রযররপ 

3.4 রফবাগীয় এটাযপ্রাইজমূর্য 

রযচারন ঘাটরত 

                  থযরওর্য়  

                  থাষ্ট অরপ 

3.5 িানীয় যকার্য তান্তয 

3.6 িাট ইন এইড ও অন্যান্য তান্তয 

ব্যয় 

3.7 থনন ও অফয বাতা  

৪।     অ-ফযাদ্দকৃত ব্যয়  

৪০৩৮.২ 

২২৫১.৩ 

২৭৭.৬ 

২৪০.২ 

১২৬৯.১ 

৬৬২.১ 

২৮৫.১ 

৩৭৭.০ 

২২৯৬.৪ 

৬৩১.৪ 

৩০৯.৪ 

২৮২.২ 

১৬৬.১ 

 

(১৩৯.৪) 

(২৬.৭) 

৫০.০ 

৬৮৪.৯ 

 

১৬৯.৪ 

০.৭ 

৪২৯৪.৬ 

২৩০৭.৪ 

৩১৯.১ 

২৫০.৮ 

১৪১৭.৩ 

৮৫৪.৬ 

৪১৭.১ 

৪৩৭.৫ 

২৩৯১.৮ 

৩৭২.৭ 

৩৯৭.৩ 

৩৮৭.০ 

১৭৩.০ 

 

(১৪৯.১) 

(২৩.৯) 

৫৩.৯ 

৭৮৩.৭ 

 

২২৪.১ 

৬৩.২ 

৪৭৭৪.৮ 

২৮১০.৭ 

৪৩৪.৮ 

২৩৫.৬ 

১২৯৩.৭ 

১১০৭.৬ 

৬৩৪.৪ 

৪৭৩.২ 

২২৪৮.১ 

৩৪৩.৬ 

২৪৫.৮ 

২৭৭.৫ 

১৫৫.০ 

 

(১২৫.৮) 

(২৯.২) 

৫৪.৫ 

৮৩১.৬ 

 

৩৪০.০ 

২৩.২ 

৫৪৫৯.২ 

৩৩৯.৫ 

৫৪৮.৩ 

২৫২.০ 

১৩১৯.৪ 

১০২৫.০ 

৫৫০.০ 

৪৭৫.০ 

২২৩১.০ 

১৫৩.৪ 

১৩৩.৮ 

২৯৫.০ 

১২৯.৭ 

 

(৯৯.৫) 

(৩০.২) 

৫৫.৪ 

১০৫৭.৬ 

 

৪০৫.২ 

২২.২ 

৫৯৯১.১ 

৩৫৯৮.২ 

৬৬৩.৭ 

১৮৩.৩ 

১৫৪৫.৯ 

১০৬৭.৮ 

৫১৯.০ 

৫৪৮.৮ 

২৩৩১.২ 

১৪৯.০ 

৯২.৬ 

২৬১.৫ 

১২২.৬ 

 

(৯৫.০) 

(২৭.৬) 

৫৬.৩ 

১১৭৯.২ 

 

৪৭০.০ 

৪৫.৮ 

৬৭৩৫.৭ 

৩৯৫৮.২ 

৭৮০.৭ 

১৮৫.০ 

১৮১১.৮ 

১২০৬.১ 

৬০৬.১ 

৬০০.০ 

২৭২৭.৭ 

২৪৮.০ 

৪৭.৬ 

৩২৫.০ 

১১৮.০ 

 

(৯০.০) 

(২৮.০) 

৭৩.০ 

১৩৫৬.১ 

 

৫৬০.০ 

১৮.১ 

৭৩২৩.৫ 

৪২০৭.৬ 

৮২৮.০ 

২০০.০ 

২০৮৭.৯ 

১৭৩৯.৭ 

১০৩৯.৭ 

৭০০.০ 

৩১৭৭.৬ 

২৭৩.০ 

১১.৬ 

৪১৫.০ 

১৯৪.৮ 

 

(১৫৮.৮) 

(৩৬.০) 

৭০.৯ 

১৫৬৩.৯ 

 

৬৪৮.৪ 

৩৭.৩ 

৭৫৯৭.৪ 

৪৩৯১.৫ 

৮৩৭.১ 

২১০.০ 

২১৫৮.৮ 

১৭৫৫.৫ 

১০৮০.০ 

৬৭৫.৫ 

৩৪৮০.১ 

২৯৪.০ 

১৮৮.৬ 

৪৭১.০ 

১১৪.৯ 

 

(৮৯.৩) 

(২৫.৬) 

৭১.৩ 

১৬৩০.১ 

 

৭১০.০ 

২৭.০ 

        থভাট ৬৯৯৭.৪ ৭৬০৪.২ ৮১৫৩.৬ ৮৭৩৬.৬ ৯৪৪৬.৯ ১০৬৮৭.৬ ১২২৭৭৮.১ ১২৮৬০.০ 

৫। ফাদাঃ  

5.1 আদায় 

5.2 রফবাগীয় এটাযপ্রাইজমূর্ ঘাটরত 

(প্রারপ্ত) 

 

৯১.০ 

১৬৬.০ 

 

১২০.৯ 

১৭৩.১ 

 

৯৮.৬ 

১৫৫.০ 

 

৯৬.৯ 

১২৯.৭ 

 

১৭৪.২ 

১২২৬.৬ 

 

২৬৯.৬ 

১১৮.০ 

 

২৬৯.৪ 

১৯৪.৮ 

 

২১০.০ 

১১৪.৯ 

        রনট প্রারপ্তাঃ  ৬৭৪০.০ ৭৩১০.২ ৭৯০০.০ ৮৫১০.০ ৯১৫০.১ ১০৩০০.০ ১১৮১৩.৯ ১২৫৩৪.৯ 

  উৎাঃ  অথ থ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। 
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রযরষ্ট ৩9.২: যাজস্ব ব্যর্য়য অথ থননরতক থশ্ররণরফন্যা 

(১৯৯৭-৯৮ র্ত ২০০৪-০৫ ম থন্ত) 

                                                                                                                                             (র্কাটি টাকায়) 

রফফযণ ১৯৯৭-৯৮ 

 

১৯৯৮-৯৯ 

 

১৯৯৯-০০ ২০০০-০১ 

 

২০০১-০২ 

 

২০০২-০৩ ২০০৩-০৪ ২০০৪-০৫ 

থফতন ও বাতা 

     অরপাযর্দয থফতন 

     কভ থচারযর্দয থফতন 

     বাতারদ 

৪৬৪৫ 

৫২৭ 

২২৩০ 

১৮৮৮ 

৫১০০ 

৫৫১ 

২৪৩৪ 

২১১৫ 

৫৭১৫ 

৫৮৬ 

২৫২৯ 

২৬০০ 

৫৯৪৯ 

৬১২ 

২৬৪৪ 

২৬৯৩ 

৬৮০১ 

৬৩৭ 

২৯৯৬ 

৩১৬৮ 

৭২৮২ 

৭০২ 

৩১২২ 

৩৪৫৮ 

৭৯১৩ 

৭৬৩ 

৩২১৭ 

৩৯৩৩ 

৮৭৬২ 

৮৬০ 

৩৬৩৭ 

৪২৬৫ 

ে ও থফা 

     যফযা ও থফা 

     থভযাভত ও ংযেণ 

২০৪৫ 

১৪২৫ 

৬২০ 

২২৫৬ 

১৪৪০ 

৮১৬ 

২৪৫৬ 

১৬৪১ 

৮১৫ 

২৮৩৯ 

১৯৭৪ 

৮৬৫ 

৩৪৫২ 

২৪২১ 

১০৩১ 

৪২৬৫ 

৩০৫২ 

১২১৩ 

৪৮৮০ 

৩৩১০ 

১৫৭০ 

৫৭৯৪ 

৩৫৪৪ 

২২৫০ 

সুদ রযর্াধ 

     অবযন্তযীণ 

     বফর্দরক 

২৩১৯ 

১৫৯৪ 

৭২৫ 

২৯৪৬ 

২২২১ 

৭২৫ 

৩৫৫৪ 

২৭৬৯ 

৭৮৫ 

৪১২৬ 

৩৩০৬ 

৮২০ 

৪৫২০ 

৩৫৮৫ 

৯৩৫ 

৫৫৭৪ 

৪৬১৭ 

৯৫৭ 

৫৮৪২ 

৪৮৪১ 

১০০১ 

৬৫০৩ 

৫৩০৩ 

১২০০ 

বর্তথরক ও চররত স্ানান্তয 

     বর্তথরক 

     াায্য ভঞ্জুরয  

     আন্তজথারতক প্ররতষ্ঠার্ন চাঁদা 

     ঋণ ও অরিভ ভওকুপ 

     থনন ও িাচ্যযইটি 

৩৮২৯ 

৫৫৩ 

২৪৬৭ 

২৭ 

-- 

৭৮২ 

৪৮৫০ 

৪৩৩ 

৩৩২২ 

১৭ 

-- 

১০৭৮ 

৪৮৪৬ 

৫৯৪ 

৩১২৬ 

১৮ 

-- 

১১০৮ 

৫৫৭৮ 

৫৪৪ 

৩৬১৫ 

২০ 

-- 

১৩৯৯ 

৫৯১৫ 

৬৮১ 

৩৬৪৮ 

২২ 

-- 

১৫৬৪ 

৭০৮৪ 

১৪৬৩ 

৩৯৩১ 

২৩ 

০ 

১৬৬৭ 

৮১৮৬ 

১৩৪৮ 

৪৮৯৭ 

২৪ 

০ 

১৯১৭ 

 

১০৪৩৭ 

২১৫৭ 

৬১৪৮ 

২৫ 

১ 

২১০৬ 

 

থথাক  

     অপ্রতযারত 

     অন্যান্য 

৭৭৯ 

-- 

-- 

৬৪৩ 

-- 

-- 

৯১৪ 

১০০ 

৮১৪ 

১২৩৮ 

৯০ 

১১৪৮ 

১২৩১ 

৮১ 

১১৫০ 

৫৬৬ 

১০০ 

৪৬৬ 

৪৪১ 

২০০ 

২৪১ 

৬৩৪ 

১৭১ 

৪৬৩ 

কতথন-আদায় ৭৩ ৫৪ ৫৫ ৯১ ৩৩৩ ৫১৭ 
৪৫৫ ৫৪০ 

ম্পদ ংি ও পূতথ কাম থ 

     ম্পদ ংি 

     র্ভরভ ক্রয়  

     রনভ থাণ ও পূতথ 

১১৬২ 

৯২২ 

১১ 

২২৯ 

১০২৪ 

৭৮৬ 

১৫ 

২৪২ 

১০১৪ 

৭০৯ 

৪৪ 

২৬১ 

১০২৩ 

৭৫৮ 

৫ 

২৬০ 

১১০৬ 

৮৩১ 

৩৮ 

২৩৭ 

১০৫৩ 

৮০১ 

১৫ 

২৩৭ 

১৫৮৩ 

১২৩৮ 

৮ 

৩৩৭ 

১৭৩৩ 

১৩৪৩ 

৪৮ 

৩৪২ 

থয়ায ও ই  ইটির্ত রফরনর্য়াগ  

থয়ায মূরধন 

ইকুইটি 

মূরধন পূনগ থঠর্ন রফরনর্য়াগ 

অন্যান্য 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

১৮৩ 

৭ 

৬৬ 

১১০ 

০ 

৩৪৭ 

২৭ 

১৬৬ 

৪৯ 

১০৫ 

যাজস্ব ফার্জট র্ত অথ থায়নকৃত উন্নয়ন 

কভ থূচরচ 

রফতারযত ফযাদ্দ 

থথাক 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

২১০ 

 

২০৩ 

৭ 

৯৯৪ 

 

৪১১ 

৫৮৩ 

থভাট অনুন্নয়ন  ব্যয় ১৪৭৭৯ ১৬৮১৯ ১৮৪৯৯ ২০৭৫৩ ২৩০২৫ ২৫৮২৪ ২৮৭৮৩ ৩৪৬৬৪ 

উৎাঃ অথ থ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। 
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রযরষ্ট ৩9.৩: অনুন্নয়ন ব্যর্য়য অথ থননরতক থশ্ররণরফন্যা (ঋণ ও অরিভ, অবযন্তযীণ ও বফর্দরক ঋণ রযর্াধ, খাদ্য রাফ ও কাঠার্ভাগত 

ভন্বয় ব্যয় ব্যতীত) (২০০৬-০৭ র্ত ২০১১-১২ ম থন্ত) 

                                                                                                                                                 (র্কাটি টাকা) 

                 

রফফযণ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

থফতন ও বাতা 

     অরপাযর্দয থফতন 

     কভ থচারযর্দয থফতন 

     বাতারদ 

10122 

1050 

4952 

4120 

১২৮৮৩ 

১১৫৩ 

৫৫০৮ 

৬২২২ 

১৩৬৬০ 

১১৮৬ 

৫৮১৫ 

৬৬৫৯ 

১৫১০৬ 

১২৪৯ 

৫৭৭২ 

৮০৮৫ 

১৭০৪৭ 

১৮৩৯ 

৮৩৩১ 

৬৮৭৭ 

২০৪৭৯ 

২০৭২ 

৮৬৩৬ 

৯৭৭১ 

২১৫২২ 

২১৬১ 

৯২৩১ 

১০১৩০ 

ে ও থফা 

     যফযা ও থফা 

     থভযাভত ও ংযেণ 

6203 

3832 

2371 

৬২৯১ 

৪৩১৪ 

১৯৭৭ 

৮০২৪ 

৫৩২৭ 

২৬৯৭ 

৯১৬৪ 

৬৬০১ 

২৫৬৩ 

৯৬৯৩ 

৬৯২৬ 

২৭৬৭ 

১০৯৪৩ 

৭৮৯১ 

৩০৫২ 

১১৬৫৩ 

৮৫৬০ 

৩০৯৩ 

সুদ রযর্াধ 

     অবযন্তযীণ 

     বফর্দরক 

7545 

6246 

1299 

৯১৫৪ 

৭৮৫৪ 

১৩০০ 

১১৯৬৭ 

১০৬২১ 

১৩৪৬ 

১৩৩১৪ 

১২০০৩ 

১৩১১ 

১৪৬৪৬ 

১৩২৫৫ 

১৩৯১ 

১৪৫৭৮ 

১৩১৫৬ 

১৪২২ 

১৯৭৯৬ 

১৮১৪৫ 

১৬৫১ 

বর্তথরক ও চররত স্ানান্তয 

     বর্তথরক 

     াায্য ভঞ্জুরয  

     আন্তজথারতক প্ররতষ্ঠার্ন চাঁদা 

     ঋণ ও অরিভ ভওকুপ 

     থনন ও িাচ্যযইটি 

     অন্যান্য 

11073 

1730 

7104 

28 

1 

2210 

- 

১৪২৭৪ 

৩১৭২ 

৮১৩৮ 

৩৪ 

২ 

২৯২৮ 

- 

১৯৫২৪ 

৫৯২৯ 

১০১৩২ 

৩৭ 

৩ 

৩৪২৩ 

- 

২৫৮৪৮ 

৮৩৭৩ 

১৩৮১২ 

৪৩ 

৩ 

৩৬১৭ 

- 

২৭৯৩২ 

৭৬৪৩ 

১৬৪৩৭ 

৮৬ 

৩ 

৩৭৬৩ 

- 

৩২২৬০ 

৯৪১১ 

১৮৭৫৩ 

৮৮ 

৩ 

৪০০৫ 

- 

৩৭৬৫৩ 

১২২৬৩ 

২০২১৮ 

১১৩ 

৪ 

৫০৪২ 

১৩ 

থথাক  

     অপ্রতযারত 

     অন্যান্য 

621 

50 

571 

৫২১ 

১৩৯ 

৩৮২ 

৪৪৭ 

৬৪ 

৩৮৩ 

৪৬১ 

২২৪ 

২৩৭ 

৫৯৮ 

৩২৩ 

২৭৫ 

৬৪১ 

৩১৫ 

৩২৬ 

১১৯৯ 

৮৭১ 

৩২৮ 

কতথন-আদায় 759 ১০৫৯ ১৩৭০ ১২১৮ ১২০৫ ১৭৯৮ ০ 

ম্পদ ংি ও পূতথ কাম থ 

     ম্পদ ংি 

     র্ভরভ ক্রয়  

     রনভ থাণ ও পূতথ 

1813 

1440 

26 

347 

১৬৭৬ 

১৩৮০ 

৫৩ 

২৪৩ 

১৯৮১ 

১৬২২ 

৭৮ 

২৮১ 

২৩৭৫ 

১৮০৪ 

২৭৯ 

২৯২ 

২৮৫১ 

২৪১৬ 

৯৩ 

৩৪২ 

৩৮১৭ 

৩৩৭২ 

৫০ 

৩৯৫ 

৪৩৪৩ 

৩৭৬৮ 

৭২ 

৫০৩ 

থয়ায ও ই  ইটির্ত রফরনর্য়াগ  

থয়ায মূরধন 

ইকুইটি 

মূরধন পূনগ থঠর্ন রফরনর্য়াগ 

অন্যান্য 

439 

4 

125 

273 

37 

৬৭২ 

১৭৬ 

৭৫ 

৪২১ 

০ 

৩১৯২ 

২৪৩৯ 

৯৫ 

১৯৮ 

৪৬০ 

২০৭৪ 

৩৪৯ 

২১৫ 

১৫০০ 

১০ 

৫৫৬৬ 

২৬৪৬ 

১৯০০ 

১০০০ 

২০ 

২২৫৭ 

২০৭ 

৩০০ 

১০৫০ 

৭০০ 

৪৮২০ 

৮৯৬ 

৮০০ 

৭০০ 

২৪২৪ 

যাজস্ব ফার্জট র্ত অথ থায়নকৃত উন্নয়ন কভ থূচরচ 

রফতারযত ফযাদ্দ 

থথাক 

1013 

388 

625 

১০০০ 

১৬৮ 

৮৩২ 

৪৯৭ 

২৩৭ 

২৬০ 

৪৭৮ 

২৩১ 

২৪৭ 

১০০৯ 

৭৬৪ 

২৪৫ 

১০১১ 

৭৯০ 

২২১ 

১১৪৪ 

৫৩৯ 

৬০৫ 

থভাট অনুন্নয়ন  ব্যয় 38070 ৪৫৪১২ ৫৭৯২২ ৬৭৬০২ ৭৮১৩৭ ৮৪১৮৮ ১০২১৩০ 

উৎাঃ  অথ থ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। থনাটাঃ উািমূ ংর্ারধত ফার্জটরবরিক । 
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রযরষ্ট ৩9.৪: অনুন্নয়ন  ব্যর্য়য অথ থননরতক থশ্ররণরফন্যা (ঋণ ও অরিভ, অবযন্তযীণ ও বফর্দরক ঋণ রযর্াধ, খাদ্য রাফ ও কাঠার্ভাগত 

ভন্বয় ব্যয় ব্যতীত) (২০১২-১৩ র্ত ২০১৬-১৭ ম থন্ত) 

 

                                                                                                                                                                                                                                              (র্কাটি টাকা)                                          

রফফযণ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

থফতন ও বাতা 

     অরপাযর্দয থফতন 

     কভ থচারযর্দয থফতন 

     বাতারদ 

২২৫৩০ 

২৪৬০ 

৯২৪৩ 

১০৮২৭ 

২৭৫০৭ 

২৮৬৪ 

৯৮৭৯ 

১৪৭৬৪ 

২৮৭০৯ 

৩০১৭ 

১০৩৪৬ 

১৫৩৪৬ 

29350 

৬২১৪ 

২০২৯০ 

১৫৯৮৫ 

৫০৭৭৫ 

৬৫৪৮ 

২১২৬৩ 

২২৯৬৪ 

ে ও থফা 

     যফযা ও থফা 

     থভযাভত ও ংযেণ 

১৩৮৪৭ 

৯৯৮৪ 

৩৮৬৩ 

১৬৩২৪ 

১২১৪১ 

৪১৮৩ 

১৬৩৭০ 

১১৯১৯ 

৪৪৫১ 

১৯২৮৩ 

১৪১৪১ 

৫১৪২ 

২০৬৪৮ 

১৫২৮৩ 

৩৬৫ 

সুদ রযর্াধ 

     অবযন্তযীণ 

     বফর্দরক 

২৩৩৪৭ 

২১৬০৪ 

১৭৪৩ 

২৬৫৪০ 

২৪৮৫৪ 

১৬৮৬ 

৩১০৪৩ 

২৯৩০৫ 

১৭৩৮ 

৩১৬৬৯ 

৩০০৪৪ 

১৬২৫ 

৩৯৯৫১ 

৩৮২৪০ 

১৭১১ 

বর্তথরক ও চররত স্ানান্তয 

     বর্তথরক 

     াায্য ভঞ্জুরয  

     আন্তজথারতক প্ররতষ্ঠার্ন চাঁদা 

     ঋণ ও অরিভ ভওকুপ 

     থনন ও িাচ্যযইটি 

     অন্যান্য 

৪২৭৪৬ 

১৬৮০৮ 

২০২৭৬ 

১১৮ 

৪ 

৫৫৩৩ 

৭ 

৪৫১৬৮ 

১৫৪৬৫ 

২২৭৬৫ 

১১১ 

৪ 

৬৮১৬ 

৭ 

৫০২২৫ 

১৬৬৫৩ 

২৪৯৬৫ 

১১২ 

৪ 

৮৪৮৩ 

৮ 

৫৬৬৫৯ 

১২৮৮৫ 

৩২৫৪২ 

৭৬ 

4 

১১১৪৫ 

7 

৭৫৩০৬ 

১৭৭২৯ 

৪০৫৮৫ 

৬৬ 

৪ 

১৬৯১৫ 

৭ 

থথাক  

     অপ্রতযারত 

     অন্যান্য 

৪২৩ 

১৭৯ 

২৪৪ 

৪৫৭ 

১৭৯ 

২৭৮ 

১৮৮৫ 

১৫০০ 

৩৮৫ 

289 

২৯ 

২৫০ 

২২৮৬ 

২০০০ 

২৮৬ 

কতথন-আদায় ০ ২ ০ 0 ০ 

ম্পদ ংি ও পূতথ কাম থ 

     ম্পদ ংি 

     র্ভরভ ক্রয়  

     রনভ থাণ ও পূতথ 

৫০১৮ 

৪০৮৫ 

৪৮ 

৮৮৫ 

৬৪৪৬ 

৪৮২৯ 

৪৬১ 

১১৫৬ 

৭০২৫ 

৫৭৬৩ 

১৪৪ 

১১১৮ 

৮৬২৩ 

৬৩৮১ 

২৯৫ 

১৯৪৭ 

৯৮৩২ 

৭১৯২ 

৬৩৭ 

২০০৩ 

থয়ায ও ইকুযইটির্ত রফরনর্য়াগ  

থয়ায মূরধন 

ইকুইটি 

মূরধন পূনগ থঠর্ন রফরনর্য়াগ 

অন্যান্য 

২৭১৭ 

১৭৫১ 

৪০০ 

৫৪১ 

২৫ 

১২৪৬৩ 

৭০২০ 

৩৫০ 

৫০৬৮ 

২৫ 

১৮৯৮৫ 

১১১৬০ 

২৮০০ 

৫০০০ 

২৫ 

৩২৪৮ 

১০২৩ 

৪০০ 

১৮০০ 

25 

১৬৯৪৬ 

১৩১২১ 

১৮০০ 

২০০০ 

২৫ 

যাজস্ব ফার্জট র্ত অথ থায়নকৃত উন্নয়ন কভ থূচরচ 

রফতারযত ফযাদ্দ 

থথাক 

৮০১ 

৫৫০ 

২৫১ 

৮৯৩ 

৭৩১ 

১৬২ 

১০৬৮ 

৩০৭ 

৭৬১ 

৫৮৫ 

৫০৭ 

৭৮ 

৩৫৪ 

২১৭ 

১৩৭ 

থভাট অনুন্নয়ন  ব্যয় ১১১৪২৯ ১৩৫৮০০ ১৫৫৩১০ ১৬৪৩৩৫ ২১৬০৯৮ 

উৎাঃ  অথ থ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। থনাটাঃ ২০১৬-১৭ অথ থফছর্যয উািমূ মূর ফার্জটরবরিক এফং অন্যান্য অথ থফছর্যয উািমূ ংর্ারধত ফার্জটরবরিক । 
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রযরষ্ট 40: অথ থ যফযা এফং এয রফরবন্ন অং 

                                                                                                                                                                  

                                                                        (র্কাটি টাকায়) 

ফছয 

(জুন রিরত) 

ব্যাংক 

ফরর্ভ থত মুদ্রা 

তররফ 

আভানত 

ংকীণ থ অথ থ 

যফযা 

(এভ-১) 

(২+৩) 

থভয়ারদ 

আভানত 

ব্যাক অথ থ 

যফযা 

(এভ-২) 

(৪+৫) 

অথ থ যফযার্ 

ব্যাংক ফরর্ভ থত 

মুদ্রায তকযা 

ায 

অথ থ যফযার্ 

তররফ আভানর্তয 

তকযা ায 

অথ থ যফযার্ 

থভয়ারদ আভানর্তয 

তকযা ায 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১৯৭৩-৭৪ ৩৩১ ৪১৪ ৭৪৫ ৪৯৯ ১২৪৪ ২৬.৬১ ৩৩.২৮ ৪০.১১ 

১৯৭৪-৭৫ ২৯০ ৫০৯ ৭৯৯ ৪৬০ ১২৫৯ ২৩.০৩ ৪০.৪৩ ৩৬.৫৪ 

১৯৭৫-৭৬ ৩৩০ ৫৫২ ৮৮২ ৫১৫ ১৩৯৭ ২৩.৬২ ৩৯.৫১ ৩৬.৮৬ 

১৯৭৬-৭৭ ৩৫৬ ৬১৬ ৯৭২ ৭৬৭ ১৭৩৯ ২০.৪৭ ৩৫.৪২ ৪৪.১১ 

১৯৭৭-৭৮ ৫০৪ ৭২০ ১২২৪ ৯১৭ ২১৪১ ২৩.৫৪ ৩৩.৬৩ ৪২.৮৩ 

১৯৭৮-৭৯ ৬১৩ ৯১১ ১৫২৪ ১২৩৫ ২৭৫৯ ২২.২২ ৩৩.০২ ৪৪.৭৬ 

১৯৭৯-৮০ ৬৯৩ ১০৩৮ ১৭৩১ ১৫১৩ ৩২৪৪ ২১.৩৬ ৩২.০০ ৪৬.৬৪ 

১৯৮০-৮১ ৯১৫ ১০৭১ ১৯৮৬ ২১৫০ ৪১৩৬ ২২.১২ ২৫.৮৯ ৫১.৯৮ 

১৯৮১-৮২ ৮৭৮ ১১৩৫ ২০১৩ ২৫৩৭ ৪৫৫০ ১৯.৩০ ২৪.৯৫ ৫৫.৭৬ 

১৯৮২-৮৩ ১১৩৯ ১৪৯৫ ২৬৩৪ ৩২৬৪ ৫৮৯৮ ১৯.৩১ ২৫.৩৫ ৫৫.৩৪ 

১৯৮৩-৮৪ ১৫৫৬ ১৯৯৪ ৩৫৫০ ৪৮৩৬ ৮৩৮৬ ১৮.৫৫ ২৩.৭৮ ৫৭.৬৭ 

১৯৮৪-৮৫ ১৭২৩ ২৫০৯ ৪২৩২ ৬৩০২ ১০৫৩৪ ১৬.৩৬ ২৩.৮২ ৫৯.৮৩ 

১৯৮৫-৮৬ ১৯৫৩ ২৯৭৫ ৪৯২৮ ৭৪১০ ১২৩৩৮ ১৫.৮৩ ২৪.১১ ৬০.০৬ 

১৯৮৬-৮৭ ২০৭৫ ৩১৮৮ ৫২৬৩ ৯০৯০ ১৪৩৫৩ ১৪.৪৬ ২২.২১ ৬৩.৩৩ 

১৯৮৭-৮৮ ২৪১৫ ২৬৩৩ ৫০৪৮ ১১৩৬০ ১৬৪০৮ ১৪.৭২ ১৬.০৫ ৬৯.২৩ 

১৯৮৮-৮৯ ২৬১৬ ২৮৪৫ ৫৪৬১ ১৩৬১৭ ১৯০৭৮ ১৩.৭১ ১৪.৯১ ৭১.৩৮ 

১৯৮৯-৯০ ৩১৮৮ ৩১৮১ ৬৩৬৯ ১৫৯২৯ ২২২৯৮ ১৪.৩০ ১৪.২৭ ৭১.৪৪ 

১৯৯০-৯১ ৩৬১২ ৩৫৯২ ৭২০৪ ১৭৮০১ ২৫০০৫ ১৪.৪৫ ১৪.৩৭ ৭১.১৯ 

১৯৯১-৯২ ৪০৭৩ ৪১৮৫ ৮২৫৮ ২০২৬৯ ২৮৫২৭ ১৪.২৮ ১৪.৬৭ ৭১.০৫ 

১৯৯২-৯৩ ৪৪৮০ ৪৫৮৩ ৯০৬৩ ২২৪৭৩ ৩১৫৩৬ ১৪.২১ ১৪.৫৩ ৭১.২৬ 

১৯৯৩-৯৪ ৫৪১৬ ৫৭৫১ ১১১৬৭ ২৫২৩৬ ৩৬৪০৩ ১৪.৮৮ ১৫.৮০ ৬৯.৩২ 

১৯৯৪-৯৫ ৬৫৬৫ ৬৬১৪ ১৩১৭৯ ২৯০৩৩ ৪২২১২ ১৫.৫৫ ১৫.৬৭ ৬৮.৭৮ 

১৯৯৫-৯৬ ৭১২৩ ৭৩৩৬ ১৪৪৫৯ ৩১২৩১ ৪৫৬৯১ ১৫.৫৯ ১৬.০৬ ৬৮.৩৫ 

১৯৯৬-৯৭ ৭৫৭৫ ৭৫৯২ ১৫১৬৭ ৩৫৪৬১ ৫০৬২৮ ১৪.৯৬ ১৫.০০ ৭০.০৪ 

১৯৯৭-৯৮ ৮১৫৩ ৭৭৩৫ ১৫৮৮৯ ৩৯৯৮১ ৫৫৮৬৯ ১৪.৫৯ ১৩.৮৫ ৭১.৫৬ 

১৯৯৮-৯৯ ৮৬৮৭ ৮৫৬৩ ১৭২৪৯ ৪৫৭৭৭ ৬৩০২৭ ১৩.৭৮ ১৩.৫৯ ৭২.৬৩ 

১৯৯৯-০০ ১০১৭৬ ৯৭০৫ ১৯৮৮১ ৫৪৮৮১ ৭৪৭৬২ ১৩.৬১ ১২.৯৮ ৭৩.৪১ 

২০০০-০১ ১১৪৭৮ ১০৮৬৯ ২২৩৪৭ ৬৪৮২৭ ৮৭১৭৪ ১৩.১৭ ১২.৪৭ ৭৪.৩৬ 

২০০১-০২ ১২৫৩১ ১১৬৩০ ২৪১৬১ ৭৪৪৫৫ ৯৮৬১৬ ১২.৭১ ১১.৭৯ ৭৫.৫০ 

২০০২-০৩ ১৩৯০২ ১২৮৪২ ২৬৭৪৩ ৮৭২৫১ ১১৩৯৯৫ ১২.২০ ১১.২৭ ৭৬.৫৪ 

২০০৩-০৪ ১৫৮১১ ১৪৬৮৯ ৩০৫০০ ৯৯২৭৪ ১২৯৭৭৪ ১২.১৮ ১১.৩২ ৭৬.৫০ 

২০০৪-০৫ ১৮৫১৮ ১৭০২৮ ৩৫৫৪৬ ১১৬০৪২ ১৫১৫৮৮ ১২.২২ ১১.২৩ ৭৬.৫৫ 

২০০৫-০৬ ২২৮৬২ ২০২৭২ ৪৩১৩৪ ১৩৮০২২ ১৮১১৫৬ ১২.৬২ ১১.১৯ ৭৬.১৯ 

২০০৬-০৭ ২৬৬৪৪ ২৪০০৬ ৫০৬৫০ ১৬১৩৩৬ ২১১৯৮৬ ১২.৫৭ ১১.৩২ ৭৬.১১ 

২০০৭-০৮ ৩২৬৯০ ২৬৬২৫ ৫৯৩১৫ ১৮৯৪৮০ ২৪৮৭৯৫ ১৩.১৪ ১০.৭০ ৭৬.১৬ 

২০০৮-০৯ ৩৬০৪৯ ৩০৩৭৮ ৬৬৪২৭ ২৩০০৭৩ ২৯৬৫০০ ১২.১৬ ১০.২৫ ৭৭.৬০ 

২০০৯-১০ ৪৬১৫৭ ৪১৮৩১ ৮৭৯৮৮ ২৭৫০৪৩ ৩৬৩০৩১ ১২.৭১ ১১.৫২ ৭৫.৭৬ 

২০১০-১১ ৫৪৭৯৫ ৪৮৩০৬ ১০৩১০১ ৩৩৭৪১৯ ৪৪০৫২০ ১২.৪৪ ১০.৯৭ ৭৬.৬০ 

২০১১-১২ ৫৮৪১৭ ৫১৩০৪ ১০৯৭২১ ৪০৭৩৮৮ ৫১৭১১০ ১১.৩০ ৯.৯২ ৭৮.৭৮ 

২০১২-১৩ ৬৭৫৫৩ ৫৬০৫০ ১২৩৬০৩ ৪৭৯৯০২ ৬০৩৫০৫ ১১.১৯ ৯.২৯ ৭৯.৫২ 

২০১৩-১৪ ৭৬৯০৮ ৬৪৭৩৭ ১৪১৬৪৫ ৫৫৮৯৭৮ ৭০০৬২৩ ১০.৯৮ ৯.২৪ ৭৯.৭৮ 

২০১৪-১৫ ৮৭৯৪১ ৭২৮৭৩ ১৬০৮১৪ ৬২৬৮০০ ৭৮৭৬১৪ ১১.১৭ ৯.২৫ ৭৯.৫৮ 

2015-16 122075 90356 212431 703947 916378 13.32 9.21 76.82 

২০১৬-১৭* 112500 88212 200712 757175 957887 11.78 9.21 79.05 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক। *র্পব্রুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত । 
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রযরষ্ট 41.১: অথ থননরতক উর্দ্দর্েয প্রকাযর্বর্দ আগাভমূ (জুন’০৫ থথর্ক জুন’১১ ম থন্ত) 

   (র্কাটি টাকায়) 
 

অথ থননরতক খাত জুন'০৫ জুন'০৬ জুন'০৭ জুন'০৮ জুন'০৯ জুন’১০ জুন’১১ 

ক) কৃরল, ফন ও ভৎস্য 

খ) খ) রল্প কাযখানা  

গ) রল্প কাযখানায় চালু মূরধর্ন অথ থ থমাগান 

ঘ) রনভ থাণ 

ঙ)    ওয়াটায ওয়াকথ ও স্যারনটাযী ারব থ 

চ) রযফণ ও থমাগার্মাগ 

ছ) ভজুদ (গুদাভজাত) 

জ) ব্যফা 

ঝ) রফরফধ 

১০৬৭৫ 

১৯৯৫২ 

২২০৬৯ 

৭৪৫৬ 

৬ 

৯৩৮৪ 

৭৭৯ 

৩৯৪৯৩ 

৯৯৯৮ 

১১৩৫৩ 

২৪৪৭৬ 

২৫৭৯৯ 

৮৬৬৮ 

৩ 

১৯৬০ 

৯১৯ 

৪৩৭৬০ 

১২২২৭ 

১০৯০৩ 

৩০১০৮ 

২৮৫১০ 

১০৫১৩ 

১৫ 

২৮৭০ 

৬৭৫ 

৪৮৬২১ 

১৪৩৫৮ 

১২২২৩ 

৩৬৮৬৩ 

৩২৮৩৩ 

১১৬৭৫ 

৫ 

৩৯৫৫ 

৫১৮ 

৬৪০৪৮ 

১৯৪২৯ 

১৩৭৫৪ 

৪৫১২৬ 

৩৫৬৬৯ 

১৪৩৯২ 

২৪ 

৩৫৭৯ 

৬২৬ 

৭৪০৪৫ 

২১৮৩৩ 

১৫৫৬৯ 

৫৪২৬৫ 

৩৮৫১৬ 

১৮১৯২ 

৬২ 

৩৫২৪ 

৬৩৮ 

৯৭১৭০ 

২৯৫০৭ 

১৯৬৫৫ 

৭৩৪৬৪ 

৪৭০৬০ 

২৪৩০৬ 

৩৬৭৫ 

১১৮৩৮৪ 

১৭৮৬১ 

১৬৮৭৯ 

 থভাট ১১১৭৩২ ১২৯১৬৫ ১৪৬৫৭৩ ১৮১৫৪৯ ২০৯০৪৯ ২৫৭৪৪৩ ৩২১২৮৫ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক, থনাটাঃ যফতী উািমূ ফাংরার্দ ব্যাংর্কয "Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-1, SBS-2 & SBS-3 এয ৫ভ ংস্কযণ অনুমায়ী ২২ (খ) থত থদয়া 

র্য়র্ছ। 

 

 

 

 

রযরষ্ট 41.২: অথ থননরতক উর্দ্দর্েয প্রকাযর্বর্দ আগাভমূ (জুন’১২ থথর্ক রডর্ম্বয’১৬ ম থন্ত) 

(র্কাটি টাকায়) 

অথ থননরতক খাত জুন’১২ জুন'১৩ জুন'১৪ জুন'১5 জুন'১৬ রডর্ম্বয’১৬* 

ক) কৃরল, ফন ও ভৎস্য 

খ) খ) রল্প কাযখানা  

গ) চালু মূরধর্ন অথ থ থমাগান 

ঘ) রনভ থাণ 

ঙ)    রযফণ ও থমাগার্মাগ 

চ) ব্যফা 

ছ) থবাক্তা অথ থায়ন 

ঝ) রফরফধ 

২০৯৩০ 

৮৫৭৯৮ 

৫০০০৭ 

৩২১৮৯ 

    ৪৯৫৪ 

১৪৫৮৫৬ 

২০৯৭৬ 

২৫২২২ 

২২৯৭১ 

৯৬১৩৭ 

৫৭০৪৮ 

৩৮৭০৫ 

৫৮৫৩ 

১৫৬৩৩৭ 

২৮০২২ 

১৯৭৩২ 

২৫৯৫২ 

৭৯৩৯৩ 

৮৫৯৭৩ 

৪০৭২৯ 

৫৩১২ 

১৮৪৯২২ 

২৮৭৩১ 

১৮৫৭২ 

29450 

95510 

98825 

44030 

4058 

১95666 

52259 

16350 

৩৪৩৬১ 

১০৫২৩০ 

১২৮৬৯৫ 

৫৪১৯৬ 

৪৭৬২ 

২২২৫৯৩ 

৫৩২০২ 

১৮৫১৮ 

৩৪২৮৭ 

১১৪৪৬০ 

১৩৩৪০২ 

৬৩৩৪৬ 

৫২১০ 

২৪২৫৯১ 

৫৫২০৬ 

২০৩৬১ 

 থভাট ৩৮৫৯৩৩ ৪২৬১৬৬ ৪৬৯৫৮৩ 536148 ৬২১৫৫৭ ৬৬৮৮৬৩ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক, * াভরয়ক। থনাটাঃ াযরণটি ফাংরার্দ ব্যাংর্কয “Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-1, SBS-2 & SBS-3 এয ৫ভ ংস্কযণ অনুমায়ী থদয়া র্য়র্ছ। 
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রযরষ্ট 42.১: অথ থননরতক খার্তয প্রকাযর্বর্দ আগাভমূ (জুন’০৫ থথর্ক জুন’১০ ম থন্ত) 

                                                                                                                                               (র্কাটি টাকায়)                                                                                                                                 

থক্টয জুন'০৫ জুন'০৬ জুন'০৭ জুন'০৮ জুন'০৯ জুন'১০ 

১. াফররক থক্টযাঃ ৬৮৮৬ ৭৪৬৩ ৬৬৮৭ ৬৪৭৯ ৮৪৬৭ ৯৮৭৯ 

 ক)  যকারয ৩২৪ ৩৩৯ ৩৭০ ৪০০ ৪৯৯ ২১৭ 

খ) স্বায়ত্বারত ও আধা-স্বায়ত্বারত    

 প্ররতষ্ঠানমূ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

২১৪ ৭৬ ৪৯০ ৭৯ ১৭০৩ ২১২৪ 

গ) আরথ থক প্ররতষ্ঠানমূ (রডর্ারজট ভারন  ব্যাংক 

ব্যতীত)                                                                     

৪ ২ ১৭ ০ ১৭ ০ 

 ঘ) অ-আরথ থক প্ররতষ্ঠানমূ  ৬২৯৮ ৭০১৪ ৫৭৯২ ৫৯৮৪ ৬২৩৫ ৭৫২৭ 

 ঙ) স্ানীয় কর্তথে ৪৬ ৩২ ১৮ ১৬ ১৩ ১০ 

২. প্রাইর্বট থক্টযাঃ ১০৪৮৪৬ ১২১৭০২ ১৩৯৮৮৬ ১৭৫০৭৩ ২০০৫৮২ ২৪৭৫৬৫ 

 ক) কৃরলজীফী ও ভৎস্যজীফী ১০৩০৯ ১১৭৮১ ১১৪১৬ ১২৮৭৫ ১৩৮২৭ ১৫৯৩২ 

 খ) উৎাদনীর থকাম্পারন ৪১৬৭৮ ৫০৩৬৮ ৬০৩৬৮ ৭৫০৩০ ৮৮৬৯৬ ১০৪৬৫৪ 

 গ) ব্যফা-ফারণজয ৩২০৬৪ ৩৫২৬৮ ৩৯৪৯৬ ৫০৪৬৭ ৫৬৪৬৭ ৭৪৮২৯ 

 ঘ) রযফণ থকাম্পারন  ১১৫৬ ৯৪৫০ ১৪৮০ ১৫০৫ ১৮৬৪ ২৫৪৯ 

 ঙ) রনভ থাণ থকাম্পারন ২৪০৪ ২৯৪৭ ৩৪৩০ ৩৮৩৪ ৪৭১৭ ৬১২৮ 

 চ)  গুদাভজাতকযণ থকাম্পারন ৭৪৪ ৪১৬ ২৫৭ ১৬০ ১২১ ৯৮ 

 ছ) িাে পাড ও অরাবজনক প্ররতষ্ঠানমূ ৩১ ৭৭ ৭৬ ১ ৯১ ৯৫ 

 জ) প্রাইর্বট আরথ থক প্ররতষ্ঠান (রডর্ারজট ভারন  

  ব্যাংক ব্যতীত) 

২৩৫৩ 

 

১১৩৬ 

 

২৮১২ ৩৭২৮ ৩৬৪৭ ৬২৩৭ 

   ঝ) ব্যরক্তগত (র্াজীফী ও চাকুরযজীফী) ৭৫৯০ ৯৮৮৫ ১০৬৮৪ ১২০৩০ ১৪৩৬৩ ১৮৩২৭ 

  ঞ) অন্যান্য ৬৫১৭ ৮৩৭৪ ৯৮৬৭ ১৫৪৪৩ ১৬৭৮৯ ১৮৭১৬ 

 থভাটাঃ ১১১৭৩২ ১২৯১৬৫ ১৪৬৫৭৩ ১৮১৫৫২ ২০৯০৪৯ ২৫৭৪৪৩ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক, থনাটাঃ যফতী উািমূ ফাংরার্দ ব্যাংর্কয “Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-1, SBS-2 & SBS-3 এয ৫ভ ংস্কযণ অনুমায়ী ২৩ (খ) থত থদয়া 

র্য়র্ছ। 

 

রযরষ্ট 42.২: অথ থননরতক খার্তয প্রকাযর্বর্দ আগাভমূ (জুন’১১ থথর্ক রডর্ম্বয’১৬ ম থন্ত) 

                                                                                                                                                                              (র্কাটি টাকায়)                                                                                                                                                                   

থক্টয জুন'১১ জুন'১২ জুন'১৩ জুন'১৪ জুন'১5 রডর্ম্বয’১5 জুন’১৬ রডর্ম্বয’১৬* 

১. াফররক থক্টযাঃ ১১৯২২ ১০২৭০ ১১২৩২ ৮৩৮১ ৯৮৮২ ৭১১৬ ৮০৭৩ ৯২৯৪ 

ক)  যকারয ৩৩৬ ৩১৭ ২৬৯ ৫২৭ ৪৫৪ ১৮৪ ৪২৯ ৪০৫ 

খ) স্বায়িফারত ১১১৩ ২০৯৭ ২৬২৩ ১১৪২ ১৪৭৯ ৯১৮ ১২৩২ ২৩৫২ 

গ) আরথ থক প্ররতষ্ঠানমূ (রডর্ারজট ভারন ব্যাংক ব্যতীত)                                                                     ০ ০ ০ ১০ ০ ৯৩ ৬৫ ৫২ 

ঘ) অ-আরথ থক প্ররতষ্ঠানমূ  ১০৪৬৬ ৭৮৫১ ৮৩৩৯ ৬৬৯৮ ৭৯৪৫ ৫৯২১ ৬৩৪৭ ৬৪৮৫ 

ঙ) স্ানীয় কর্তথে ৭ ৫ ০ ৪ ৪ ০ ০ ০ 

২. প্রাইর্বট থক্টযাঃ ৩০৯৩৬৩ ৩৭৫৬৬৩ ৪১৩৫৭৩ ৪৬১২০২ ৫২৬২৬৬ ৫৭২৭৪৩ ৬১৩৪৮৪ ৬৫৯৫৬৯ 

ক) কৃরলজীফী ও ভৎস্যজীফী ২০৫৪৮ ২১৭৯১ ২২০০১ ৮৮১৭ ১৫৩৫৪ ১২১৪১ ১৯৪৫৭ ১৮১৩৩ 

খ) উৎাদনীর থকাম্পারন ১০৪৪১৭ ১২২৫৪৪ ১৩৪৯৫৭ ১৫৯৮৪০ ১৭০৫৩৪ ১৮১৮৯৬ ১৯৭৮৫৯ ২২২৩৭২ 

গ) গ্যা/রফদ্যযৎ/রক্ত উৎাদনকাযী থকাাঃ ৫১২৩ ৬৭১২ ৬৮২৭ ৮০৪৩ ৭৮৭৭ ৮৭৭৩ ৮২৭৪ ৮৯৭৮ 

ঘ) থফা রল্প ২৮১৬৫ ৩৯১১৯ ৪৬৭৮৯ ৫৫৪৯৪ ৬১৩৫২ ৬৯০৮৮ ৭৯২৩৬ ৮১৬১৩ 

ঙ) কৃরল রবরিক এফং কৃরল প্ররক্রয়াজাতকযণ ১৬০১০ ১৮৭২০ ২২১৯১ ১৮৬১৬ ২৫৬৩০ ৩১৯৩৬ ৩৭৫৭৭ ৪০৪০৪ 

চ) ব্যফা-ফারণজয ৯৩৬৫৬ ১০৮৯৫২ ১১৮৩০৪ ১২৬৫৯২ ১৪৩১৬৯ ১৬৩১২২ ১৬১৯৪৬ ১৭১৯৩৯ 

ছ) িাে পাড ও অরাবজনক প্ররতষ্ঠানমূ ১১১ ১৩৯ ১৯৫ ১৬৭ ৫৫১ ৪১৭ ৫৬৩ ৩৭৪ 

জ) প্রাইর্বট আরথ থক প্ররতষ্ঠান ৮৯১৭ ১০৯২২ ১১৭২৬ ১৪৪৮৬ ১৫৫০৮ ১৭৩৯৫ ২০৭২০ ২০৭৬০ 

ঝ) ব্যরক্তগত (র্াজীফী ও চাকুরযজীফী) ৩০৬৭৬ ৩৯৪০৭ ৪৭০১৮ ৬২৫৭৭ ৮৩৪১৮ ৮৫৩৯২ ৮৫০৯৬ ৯১৬২৩ 

ঞ) অন্যান্য ১৪৪১ ৭৩৫৬ ২৮৫৬ ৬৫৭০ ২৮৭৩ ২৫৮৩ ২৭৫৬ ৩৩৭৩ 

থভাটাঃ ৩২১২৮৫ ৩৮৫৯৩৩ ৪২৪৮০৪ ৪৬৯৫৮৩ ৫৩৬১৪৮ ৫৭৯৮৫৯ ৬২১৫৫৭ ৬৬৮৮৬৩ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক, * াভরয়ক। থনাটাঃ াযরণটি ফাংরার্দ ব্যাংর্কয “Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-1, SBS-2 & SBS-3 এয ৫ভ ংস্কযণ অনুমায়ী থদয়া র্য়র্ছ। 
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রযরষ্ট ৪3: ব্যাংক ব্যফিায অধীর্ন অবযন্তযীণ ঋণ 

  (র্কাটি টাকা) 

ফছয 

(জুন রিরত) 
যকার্যয রনকট ঋণ (রনট) যকারয খার্ত িরু ঋণ 

যকারয খার্ত ঋণ 

(২+৩) 
থফযকারয খার্ত িরু ঋণ থভাট অবযন্তযীণ ঋণ (৪+৫) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৯৭৪-৭৫ ৬২৭ ৫৮৮ ১২১৫ ২৮৯ ১৫০৪ 

১৯৭৫-৭৬ ৭২১ ৬৮৯ ১৪১০ ৩৪৬ ১৭৫৬ 

১৯৭৬-৭৭ ৭৩১ ৭৩৬ ১৪৬৭ ৫১৬ ১৯৮৩ 

১৯৭৭-৭৮ ৮২৪ ৯২৫ ১৭৪৯ ৭২৩ ২৪৭২ 

১৯৭৮-৭৯ ৮৫৬ ১২৩৬ ২০৯২ ৯২৬ ৩০১৮ 

১৯৭৯-৮০ ১০৪২ ১৫১১ ২৫৫৩ ১৩৯৬ ৩৯৪৯ 

১৯৮০-৮১ ১৬৬৩ ১৮৪৭ ৩৫১০ ১৭৬৩ ৫২৭৩ 

১৯৮১-৮২ ১৬৬২ ২৪৩৫ ৪০৯৭ ২৩৬৫ ৬৪৬২ 

১৯৮২-৮৩ ১৬০৬ ২৪৬৩ ৪০৬৯ ৩০৯৮ ৭১৬৭ 

১৯৮৩-৮৪ ২০৬৯ ২৫৫২ ৪৬২১ ৪৯১৪ ৯৫৩৫ 

১৯৮৪-৮৫ ১৯৮৮ ৩২৩০ ৫২১৮ ৬৮৯০ ১২১০৮ 

১৯৮৫-৮৬ ১৮৫৩ ৩৯৭৩ ৫৮২৬ ৮৩৫৬ ১৪১৮২ 

১৯৮৬-৮৭ ১৯৭৯ ৪৩৫৫ ৬৩৩৪ ৮৯৭৪ ১৫৩০৮ 

১৯৮৭-৮৮ ১৮২০ ৪৩৬০ ৬১৮০ ১০৮৯৬ ১৭০৭৬ 

১৯৮৮-৮৯ ১৩৭৩ ৪৬৩৪ ৬০০৭ ১৩৩৫৯ ১৯৩৬৬ 

১৯৮৯-৯০ ২০১৭ ৫০১১ ৭০২৮ ১৬০০৫ ২৩০৩৩ 

১৯৯০-৯১ ২১৮৮ ৫৩৫৭ ৭৫৪৫ ১৭৮২৩ ২৫৩৬৮ 

১৯৯১-৯২ ৩৬২৬ ৫৬৪৩ ৯২৬৯ ১৭৯৩৯ ২৭২০৮ 

১৯৯২-৯৩ ৩৯২২ ৬০৩৪ ৯৯৫৬ ১৯৩১৮ ২৯২৭৪ 

১৯৯৩-৯৪ ৩৮০৮ ৫৬১৯ ৯৪২৭ ২০৯৭৩ ৩০৪০০ 

১৯৯৪-৯৫ ৪৫০৯ ৫৭৯৬ ১০৩০৫ ৩০০২৩ ৪০৩২৮ 

১৯৯৫-৯৬ ৬৩১০ ৫৬৮৯ ১১৯৯৯ ৩৪৮৭০ ৪৬৮৬৯ 

১৯৯৬-৯৭ ৮০১৭ ৬১২২ ১৪১৩৯ ৩৮৯৪৮ ৫৩০৮৭ 

১৯৯৭-৯৮ ৯২৭২ ৬৪৯২ ১৫৭৬৪ ৪৪২০৬ ৫৯৯৭০ 

১৯৯৮-৯৯ ১১২৬৪ ৬৩১০ ১৭৫৭৪ ৫১১২৫ ৬৮৬৯৮ 

১৯৯৯-০০ ১৪৭৯০ ৬৫০৯ ২১২৯৯ ৫৬৫২১ ৭৭৮১৯ 

২০০০-০১ ১৭৬৯৪ ৭৬৯৪ ২৫৩৮৮ ৬৫৬৫৯ ৯১০৪৬ 

২০০১-০২ ২০২৬২ ৭৫৮০ ২৭৮৪৩ ৭৪৫৫৪ ১০২৩৯৭ 

২০০২-০৩ ১৯০২৮ ৭৫৯৪ ২৬৬২১ ৮৪০২৮ ১১০৬৪৯ 

২০০৩-০৪ ২১৮৯৯ ৯০১৮ ৩০৯১৭ ৯৫৮৬৯ ১২৬৭৮৬ 

২০০৪-০৫ ২৫৫৮৩ ১১২৩৯ ৩৬৮২২ ১১২০১৬ ১৪৮৮৩৮ 

২০০৫-০৬ ৩০৯০৩ ১৪৫৬১ ৪৫৪৬৩ ১৩২৩১৮ ১৭৭৭৮১ 

২০০৬-০৭ ৩৫২৮৪ ১৬০৪৬ ৫১৩২৯ ১৫২১৭৭ ২০৩৫০৬ 

২০০৭-০৮ ৪৫১৯৩ ১০১৬২ ৫৫৩৫৫ ১৯০১৩৬ ২৪৫৪৯১ 

২০০৮-০৯ ৫৬৭৯৪ ১০৯২০ ৬৭৭১৪ ২১৭৯২৭ ২৮৫৬৪১ 

২০০৯-১০ ৫২৭১৬ ১২৮১৪ ৬৫৫৩০ ২৭০৭৬১ ৩৩৬২৯১ 

২০১০-১১ ৭৩২২৮ ১৬৯৫২ ৯০১৮০ ৩৪০৭১৩ ৪৩০৮৯৩ 

২০১১-১২ ৯১৭২৯ ১৫৩৪২ ১০৭০৭১ ৪০৭৯০২ ৫১৪৯৭৩ 

২০১২-১৩ ১১০১০৭ ৯৪৫৫ ১১৯৫৮০ ৪৫২১৫৭ ৫৭১৭৩৭ 

২০১৩-১৪ ১১৭৫২৯ ১২৭৩৭ ১৩০২৬৬ ৫০৭৬৪০ ৬৩৭৯০৬ 

২০১৪-১৫ ১১০২৫৭ ১৬৬৭০ ১২৬৯২৭ ৫৭৪৫৯৯ ৭০১৫২৬ 

2015-16 ১১৪২২০ ১৬০৫১ ১৩০২৭১ ৬৭১০০৯ ৮০১২৮০ 

২০১৬-১৭* ৯৩৫২৬ ১৫৬৫৪ ১০৯১৮০ ৭২৭৭০১ ৮৩৬৮৮১ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক । * থপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত। 
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রযরষ্ট ৪4: ব্যাংক আভানর্তয রযভাণ 

                                                                                                                                                  (র্কাটি টাকায়)                                                                                                                                                                          

ব্যাংক আভানর্তয প্রকায জুন'০৭ জুন'০৮ জুন'০৯ জুন'১০ জুন'১১ জুন’১২ জুন’১৩ জুন’১৪ জুন’১5 রডর্ম্বয’১৫ জুন’১৬ রডর্ম্বয’১৬* 

১) স্ায়ী আভানত 

   ক. ৩ র্ত ৬ ভা ভর্য়য জন্য 

   খ. ৬ র্ত এক ফৎয ভর্য়য জন্য 

   গ. ১ ফৎয র্ত দ্যই ফৎয ভর্য়য জন্য  

   ঘ. ২ ফৎয র্ত রতন ফৎয ভর্য়য জন্য 

   ঙ. ৩ ফৎয র্ত অরধক ভর্য়য জন্য 

৭৬৯৬৮ 

১৬৬৪৯ 

৯৬৯৮ 

৩৪৬৪৫ 

৭১৬৪ 

৮৮১২ 

৯৪৮৯৭ 

২০৯১৬ 

১২৭৫৯ 

৪০২৮৮ 

৮৪১১ 

১২৫২২ 

১২৪৬৭৮ 

৩১৪৯১ 

১৪৪৫৩ 

৫০১৪৮ 

১১৬১৯ 

১৬৯৬৭ 

১৩৯০২২ 

৩৭৮৭৮ 

১৪৮৯৯ 

৫৪১৯২ 

১৬৪৮০ 

১৫৫৭৪ 

১৮৫৬৬৪ 

৬১৪০৯ 

২০০২১ 

৬৩১৯৮ 

১৬৪০৫ 

২৪৬৩১ 

২৪০২৮০ 

৯১২৩৩ 

২৪০৫৭ 

৭৩৬৩৩ 

১২৮৬৬ 

৩৮৪৯১ 

২৯৮০৬২ 

১২৮৯৬৩ 

২৫৩২৭ 

৮০৬২৭ 

১৩৮১৩ 

৪৯৩৩২ 

৩৪৯৪৭৪ 

১৪১০০২ 

৩৩৬৭৮ 

১০৫৬৯৭ 

১২৫৪৩ 

৫৬৫৫৪ 

৩৮২৫৩৬ 

১৫২২৯৫ 

৪১৬৬৫ 

১১৬২১২ 

৯৫৫৬ 

৬২৮০৮ 

৪০৪৩৭৯ 

১৬২৮০৪ 

৪০৭৩০ 

১২২০৮৩ 

৯৬৭৭ 

৬৯০৮৬ 

৪১০৭৬২ 

১৬৭৮৫১ 

৪১৩৫৫ 

১২৩৪৬৪ 

১০৫১৪ 

৬৭৫৮০ 

৪১৪৩৮১ 

১৭৫৬৬৯ 

৪২৮৯৮ 

১২১৪২৭ 

৮৯২০ 

৬৫৪৬৭ 

২) চররত আভানত ১৯৪৭৯ ২২৬৫৩ ২৫১১০ ৩৩০১২ ৪১৫০১ ৪২৩৭৯ ৪৫৪৬৮ ৫০৪১৮ ৫৯৯৩৬ ৬১২৬৩ ৮৭৮৩৫ ৬৯৮৭১ 

৩) উর্িারনর্মাগ্য দৃেভান আভানত ৩০৪১ ৩৮৫০ ৪৩৮৬ ৮২১১ ৬৬৩৩ ৭৮৮১ ৭৯৮৫ ১০১১৪ ১২৩৯১ ৯৭০৭ ১৫০০৮ ১৬৮৭৪ 

৪) ঞ্চয়ী আভানত ৪৮৯৫৭ ৫৪৯৪৮ ৬১০৮০ ৭৬০৮১ ৮৬০৩০ ৯৩০১৭ ৯৯৩১৬ ১০৮২০৪ ১৩৫২৯০ ১৪৭৬০৫ ১৬৪৬৯8 ১৭৪২৯৮ 

৫)     রফর্দ  থদয টাকা রফরনভয় রাফ - ৫৪২ ৯১৪ ৭০৬ ৭৩০ ১৪৯৬ ১২৪৩ ১৩২৫ ১৬৪৪ ১৮৫৭ ১৩৮৭ ১৭৫৫ 

৬)     বফর্দরক মুদ্রা রাফ - ৯৭৬ ১৬৭৯ ২৫৯১ ২৬৩৮ ৩৭২৯ ৩০৯১ ২৫৬৮ ২৪১০ ২৮৮২ ৩৭৯৬ ৩৮৫৬ 

৭)     ওর্য়জ আন থার্দয আভানত - ১৭০১ ১৭১৫ ১৪৩৮ ২১৫৯ ১৭০৮ ১৩৫৬ ১৮৭০ ১৭৮৮ ১৮২১ ২২৮৪ ২৬২৫ 

৮)     আফারকর্দয বফর্দরক মুদ্রা রাফ - ২৩৬২ ১৮১২ ১৯৪৫ ২১৯৪ ৩২৫৫ ৫৬৫১ ৪৯৮৮ ৬৮৫৯ ৫৯৬৯ ৬৪৯৫ ৮২৮৪ 

৯)     স্বল্প থভয়ারদ আভানত ২৪৮৮৮ ২০৭২০ ২৫৪৪৭ ৩৬৫১৩ ৩৭৮৫৭ ৪০১০৬ ৪৫৭৯৭ ৫১১৫৭ ৫৭৪৭৮ ৬৫৬২৫ ৭৩৮৫৩ ৮২৪১৮ 

১০) থনন স্কীর্ভ আভানত ১৬৬৯২ ১৮৫৭১ ২১২৬৮ ২৪৩৭৫ ২৮৩৭৯ ৩০৩২৫ ৪০৯৪২ ৪২৭১৫ ৫৬০৪৫ ৬২৩৬৬ ৬৬৫৭৩ ৭০৪৯৭ 

১১)    ভাযরজন রডর্ারজট - ২৯২৯ ৩১৫৫ ৪৬৫২ ৬১৪৮ ৭১২৫ ৭০৭২ ৬৭৩০ ৭৮৭৩ ৭৭৮৩ ৮৫৬৪ ৮০৬৪ 

১২)    থিার াযা রডর্ারজট - ৬১৮০ ৬৬২৬ ৮০৩৭ ৯৯৭৮ ১৩৩৬৩ ১৪৪১৩ ১৮১৮১ ১৯৫৫১ ২০৯৩৪ ২৪১৫৮ ২৩২৩২ 

১৩) থনর্গারর্য়ফর াটি থরপর্কট আভানত ১১৩৭ ১২৫০ ১৪৯৭ ১৩২৩ ১৬৬৫ ১৭০৯ ১৬৭০ ১৬৬২ ১৭৮৪ ১৭৬৮ ১৮০৬ ১৭৭৪ 

১৪)    থযরিকর্টড/েকড রডর্ারজট - ২৬ ২৩ ১৪ ১০ ৩৪ ৪০ ৩৪ ২২ ২৩ ৩৫ ৩৮ 

১৫) অনাফারকর্দয বফর্দরক মূে রাফ ৩৬৮১ - -- -- - - - - - - - - 

১৬) অনাফারকর্দয টাকা রফরনভয় রাফ ৯২ - -- -- - - - - - - - - 

 থভাট আভানতাঃ ১৯৫২০৫ ২৩১৬০৫ ২৭৯৩৯১ ৩৩৭৯২০ ৪১১৫৮৬ ৪৮৬৪০৭ ৫৭২১০৮ ৬৪৯৪৪০ ৭৪৫৬০৬ ৭৯৩৯৮২ ৮৪৭৪৫৪ ৮৭৭৯৬৭ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক,  * াভরয়ক। থনাটাঃ াযরণটি ফাংরার্দ ব্যাংর্কয “Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-1, SBS-2 & SBS-3 এয ৫ভ ংস্কযণ অনুমায়ী থদয়া 

র্য়র্ছ। 
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রযরষ্ট ৪5: ভরনটারয ার্ব থ 

                                                                                             (থকাটি টাকায়) 

অথ থফছয 

রযম্পৎ দায় 

রনট 

বফর্দরক 

ম্পদ 

রনট 

অবযন্তযীণ 

ম্পদ 

যকার্যয 

রনকট দাফী 

 

অন্যান্য 

যকারয 

খার্তয 

রনকট দাফী 

থফযকারয 

খার্তয 

রনকট দাফী 

অন্যান্য 

উাদান 

(রনট) 

ব্যাক অথ থ 

যফযা  

(এভ-২) 

ংকীণ থ অথ থ 

যফযা 

(এভ-১) 

ব্যাংক 

ফরর্ভ থত 

মুদ্রা 

তরফী 

আভানত 

বফর্দরক 

মুদ্রায 

আভানত 

থভয়ারদ 

আভানত 

১৯৭৫-৭৬ -১৪.৯ ১৪১১.৮ ৭২১.২ ৬৮৯.১ ৩৪৬.৩ -৩৪৪.৮ ১৩৯৬.৮ ৮৮২.১ ৩২৯.৯ ৫৫২.২ ৫১৪.৭ 

১৯৭৬-৭৭ ১১২.৭ ১৬২৭.২ ৭৩১.৩ ৭৩৬.১ ৫১৫.৯ -৩৫৬.১ ১৭৩৯.৭ ৯৭২.৭ ৩৫৬.৩ ৬১৬.৪ ৭৬৭.০ 

১৯৭৭-৭৮ ২৯.১ ২১১১.৯ ৮২৪.৩ ৯২৫.১ ৭২৩.২ -৩৬০.৭ ২১৪০.৭ ১২২৩.৮ ৫০৪.৩ ৭১৯.৫ ৯১৬.৯ 

১৯৭৮-৭৯ ২১৬.৩ ২৫৪৩.৭ ৮৫৬.২ ১২৩৫.৬ ৯২৫.৮ -৪৭৩.৯ ২৭৫৯.৯ ১৫২৪.৭ ৬১৩.৩ ৯১১.৪ ১২৩৫.২ 

১৯৭৯-৮০ -৪০.৮ ৩২৮৫.৭ ১০৪২.৩ ১৫১১.৩ ১৩৯৬.৩ -৬৬৪.২ ৩২৪৪.৮ ১৭৩১.৬ ৬৯৩.৪ ১০৩৮.২ ১৫১৩.২ 

১৯৮০-৮১ -৩৬১.১ ৪৪৯৭.১ ১৬৬২.৮ ১৮৪৭.৪ ১৭৬৩.০ -৭৭৬.১ ৪১৩৫.৮ ১৯৮৬.১ ৯১৪.৮ ১০৭১.৩ ২১৪৯.৭ 

১৯৮১-৮২ -১১২৯.৮ ৫৬৭৮.৫ ১৬৬২.৪ ২৪৩৫.২ ২৩৬৪.৬ -৭৮৩.৭ ৪৫৪৮.৬ ২০১২.০ ৮৭৭.৫ ১১৩৪.৫ ২৫৩৬.৬ 

১৯৮২-৮৩ -৪৫৭.৩ ৬৩৫৪.৯ ১৬০৬.৪ ২৪৬২.৬ ৩০৯৭.৫ -৮১১.৬ ৫৮৯৭.৬ ২৬৩৩.৬ ১১৩৮.৬ ১৪৯৫.০ ৩২৬৪.০ 

১৯৮৩-৮৪ ১৪৭.২ ৮২৩৮.৬ ২০৬৯.০ ২৫৫২.০ ৪৯১৪.৫ -১২৯৬.৯ ৮৩৮৫.৮ ৩৫৪৯.৯ ১৫৫৬.৩ ১৯৯৩.৬ ৪৮৩৫.৯ 

১৯৮৪-৮৫ -২.৫ ১০৫৩৬.৮ ১৯৮৮.৩ ৩২২৯.৫ ৬৮৯০.৬ -১৫৭১.৬ ১০৫৩৪.২ ৪২৩১.৮ ১৭২২.৯ ২৫০৮.৯ ৬৩০২.৪ 

১৯৮৫-৮৬ ৭৩.৯ ১২২৬৪.২ ১৮৫৩.২ ৩৯৭২.৮ ৮৩৫৬.২ -১৯১৮.০ ১২৩৩৮.১ ৪৯২৭.৯ ১৯৫৩.১ ২৯৭৪.৮ ৭৪১০.২ 

১৯৮৬-৮৭ ৩৮৮.৫ ১৩৯৬৪.৬ ১৯৭৮.৭ ৪৩৫৫.৬ ৮৯৭৪.০ -১৩৪৩.৭ ১৪৩৫৩.১ ৫২৬২.৮ ২০৭৪.৯ ৩১৮৭.৯ ৯০৯০.৩ 

১৯৮৭-৮৮ ৫৯৯.৮ ১৫৮০৮.২ ১৭১৭.৫ ৪৩৫৯.৭ ১০৮৯৬.৩ -১১৬৫.৩ ১৬৪০৮.০ ৫০৪৭.৭ ২৪১৫.০ ২৬৩২.৭ ১১৩৬০.৩ 

১৯৮৮-৮৯ ৭৭৭.৩ ১৮৩০০.৮ ১২৭০.৪ ৪৬৩৩.৭ ১৩৩৫৯.৭ -৯৬৩.০ ১৯০৭৮.১ ৫৪৬০.৭ ২৬১৫.৬ ২৮৪৫.১ ১৩৬১৭.৪ 

১৯৮৯-৯০ ৪২৭.৫ ২১৮৭০.১ ২০১৪.৭ ৫০১১.৬ ১৬০০৪.৫ -১১৬০.৭ ২২২৯৭.৭ ৬৩৬৮.৭ ৩১৮৮.৩ ৩১৮০.৪ ১৫৯২৯.০ 

১৯৯০-৯১ ১৭৫১.৭ ২৩২৫২.৬ ২১৮৭.৮ ৫৩৫৭.৭ ১৭৮২২.৮ -২১১৫.৭ ২৫০০৪.৪ ৭২০৩.৭ ৩৬১১.৮ ৩৫৯১.৯ ১৭৮০০.৭ 

১৯৯১-৯২ ৪০২৪.৯ ২৪৫০১.১ ৩৬২৫.৬ ৫৬৪৩.৫ ১৭৯৩৯.২ -২৭০৭.২ ২৮৫২৬.০ ৮২৫৭.২ ৪০৭২.৬ ৪১৮৪.৬ ২০২৬৮.৮ 

১৯৯২-৯৩ ৫৯৬০.৮ ২৫৫৭৪.৮ ৩৯২২.১ ৬০৩৪.৩ ১৯৩১৭.৪ -৩৬৯৯.০ ৩১৫৩৫.৬ ৯০৬২.৬ ৪৪৮০.১ ৪৫৮২.৫ ২২৪৭৩.০ 

১৯৯৩-৯৪ ৯০৬১.১ ২৭৩৪১.৫ ৩৮০৮.০ ৫৬১৯.০ ২০৯৭২.৫ -৩০৫৮.০ ৩৬৪০৩.০ ১১১৬৭.১ ৫৪১৬.০ ৫৭৫১.১ ২৫২৩৫.৯ 

১৯৯৪-৯৫ ১০৩৭২.০ ৩১৮৪০.৩ ৪৫০৯.০ ৫৭৯৬.০ ৩০০২৩.০ -৮৪৮৭.৮ ৪২২১২.৩ ১৩১৭৯.৪ ৬৫৬৫.১ ৬৬১৪.৩ ২৯০৩২.৯ 

১৯৯৫-৯৬ ৬৬৪৪.২ ৩৯০৪৬.৩ ৬৩১০.০ ৫৬৮৯.০ ৩৪৮৬৯.৭ -৭৮২২.৪ ৪৫৬৯০.৫ ১৪৪৫৯.৪ ৭১২৩.৩ ৭৩৩৬.১ ৩১২৩১.১ 

১৯৯৬-৯৭ ৬৪৫২.৯ ৪৪১৭৪.৬ ৮০১৭.২ ৬১২১.৭ ৩৮৯৪৭.৬ -৮৯১১.৯ ৫০৬২৭.৫ ১৫১৬৭.০ ৭৫৭৪.৬ ৭৫৯২.৪ ৩৫৪৬০.৫ 

১৯৯৭-৯৮ ৬৭০১.৮ ৪৯১৬৭.৩ ৯২৭২.০ ৬৪৯২.২ ৪৪২০৫.৮ -১০৮০২.৭ ৫৫৮৬৯.১ ১৫৮৮৮.৫ ৮১৫৩.৩ ৭৭৩৫.২ ৩৯৯৮০.৬ 

১৯৯৮-৯৯ ৬৩১০.৬ ৫৬৭১৬.৫ ১১২৬৩.৯ ৬৩০৯.৬ ৫১১২৪.৬ -১১৯৮২.০ ৬৩০২৬.৭ ১৭২৪৯.৪ ৮৬৮৬.৬ ৮৫৬২.৮ ৪৫৭৭৭.৩ 

১৯৯৯-০০ ৮২৬৮.৮ ৬৬৪৯৩.৬ ১৪৭৮৯.৫ ৬৫০৯.০ ৫৬৫২০.৫ -১১৩২৫.৪ ৭৪৭৬২.৪ ১৯৮৮১.৩ ১০১৭৬.০ ৯৭০৫.৩ ৫৪৮৮১.১ 

২০০০-০১ ৭১৫৩.৭ ৮০০২০.৫ ১৭৬৯৩.৮ ৭৬৯৩.৭ ৬৫৬৫৮.৭ -১১০২৫.৭ ৮৭১৭৪.২ ২২৩৪৭.৪ ১১৪৭৮.৩ ১০৮৬৯.১ ৬৪৮২৬.৮ 

২০০১-০২ ৯২৩৩.৯ ৮৯৩৮২.১ ২০২৬২.২ ৭৫৮০.৩ ৭৪৫৫৪.২ -১৩০১৪.৬ ৯৮৬১৬.০ ২৪১৬১.১ ১২৫৩১.৪ ১১৬২৯.৭ ৭৪৪৫৪.৯ 

২০০২-০৩ ১৩৫৯১.৩ ১০০৪০৩.২ ১৯০২৭.৯ ৭৫৯৩.৫ ৮৪০২৭.৬ -১০২৪৫.৮ ১১৩৯৯৪.৬ ২৬৭৪৩.৪ ১৩৯০১.৮ ১২৮৪১.৬ ৮৭২৫১.২ 

২০০৩-০৪ ১৫৯১৩.১ ১১৩৮০৮.১ ২১৮৯৮.৮ ৯০১৭.৭ ৯৫৮৬৯.৪ -১২৯৭৭.৮ ১২৯৭৭৩.৮ ৩০৪৪৮.০ ১৫৮১১.০ ১৪৬৮৯.২ ৯৯২৭৩.৬ 

২০০৪-০৫ ১৮২২৯.৩ ১৩৩২১৭.২ ২৫৫৮২.৭ ১১২৩৯.১ ১১২০১৫.৫ -১৫৬০৮.৩ ১৫১৫৮৮.৪ ৩৫৪০৪.১ ১৮৫১৮.১ ১৭০২৮.০ ১১৬০৪২.৩ 

২০০৫-০৬ ২১৫২৫.২ ১৫৯১৪৯.০ ৩১৫৩৪.২ ১৪৫৬০.৬ ১৩২৩১৭.৫ -১৯২৪৯.০ ১৮১১৫৬.১ ৪২৬৫২.৩ ২২৮৬২.১ ২০২৭২.১ ১৩৮০২১.৯ 

২০০৬-০৭ ৩২৩৯৭.১ ১৭৯১০৭.২ ৩৫৯৩৮.৮ ১৬০৪৫.৫ ১৫২১৭৭.১ -২৫০৩৮.২ ২১১৯৮৬.৩ ৫০১৬৮.০ ২৬৬৪৩.৮ ২৪০০৬.২ ১৬১৩৩৬.৩ 

২০০৭-০৮ ৩৭৩১৭.৯ ২১১৪৭৭.০ ৪৬৭৫১.০ ১০১৬২.৪ ১৯০১৩৫.৭ -৩৫৫৫০.২ ২৪৮৭৯৪.৯ ৫৯৩১৪.৫ ৩২৬৮৯.৯ ২৬৬২৪.৫ ১৮৯৪৮০.৫ 

২০০৮-০৯ ৪৭৪৫৯.৪ ২৪৯০৪০.৪ ৫৮০০৭.৬ ১০৯১৯.৭ ২১৭৯২৭.৫ -৩৭৭৯৭.০ ২৯৬৪৯৯.৮ ৬৬৪২৬.৯ ৩৬০৪৯.২ ৩০৩৭৭.৭ ২৩০০৭২.৯ 

২০০৯-১০ ৬৭০৭৩.৭ ২৯৫৯৫৭.৫ ৫৪২৫২.৯ ১২৮১৩.৯ ২৭০৭৬০.৬ -৪১৮৪৬.০ ৩৬৩০৩১.২ ৮৭৯৮৮.৪ ৬৪১৫৭.১ ৪১৮৩১.৩ ২৭৫০৪২.৮ 

২০১০-১১ ৭০৬২০.০ ৩৬৯৯০০.০ ৭৩২২৭.৯ ১৬৯৫২.৪ ৩৪০৭১২.৭ -৬০৯৪৬.৪ ৪৪০৫২০.০ ১০৩১০১.১ ৫৪৭৯৫.১ ৪৮৩০৬ ৩৩৭৪১৮.৯ 

২০১১-১২ ৭৮৮১৮.৭ ৪৩৮২৯০.৮ ৯১৭২৮.৯ ১৫৩৪২.১ ৪০৭৯০১.৬ -৭৬৬৮১.৭ ৫১৭১০৯.৫ ১০৯৭২১.৪ ৫৮৪১৭.১ ৫১৩০৪.৩ ৪০৭৩৮৮.১ 

২০১২-১৩ ১১৩২৫০.১ ৪৯০২৫৫.৩ ১১০১২৪.৬ ৯৪৫৫.৩ ৪৫২১৫৭.২ -৮১৪৮১.৭ ৬০৩৫০৫.৪ ১২৩৬০৩.১ ৬৭৫৫২.৯ ৫৬০৫০.২ 479902.3 

২০১৩-১৪ ১৬০০৫৬.৬ ৫৪০৫৬৬.৯ ১১৭৫২৯.৪ ১২৭৩৬.৯ ৫০৭৬৩৯.৯ -৯৭৩৩৯.৩ ৭০০৬২৩.৫ ১৪১৬৪৫.১ ৭৬৯০৮.৪ ৬৪৭৩৬.৭ 558978.4 

২০১৪-১৫ 
১৮৯২২৮.৮ ৫৯৮৩৮৫.৩ ১১০২৫৭.২ ১৬৬৬৯.৮ ৫৭৪৫৯৯.৪ -১০৩১৪১.২ ৭৮৭৬১৪.১ ১৬০৮১৪.২ ৮৭৯৪০.৮ ৭২৮৭৩.৪ 

৬২৬৮০০.০ 

2015-16 ২৩৩১৩৬ ৬৮৩২৪২ ১১৪২২০ ১৬০৫১ ৬৭১০০৯ -১১৮০৩৮ ৯১৬৩৭৮ ২১২৪৩১ ১২২০৭৫ ৯০৩৫৬ ৭০৩৯৪৭ 

২০১৬-১৭* ২৫২৪৯৮ ৭০৫৩৮৮ ৯৩৫২৬ ১৫৬৫৩ ৭২৭৭০১ -১৩১৪৯২ ৯৫৭৮৮৭ ২০০৭১২ ১১২৫০০ ৮৮২১২ ৭৫৭১৭৫ 

      `উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক। * থপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত। 
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                            রযরষ্ট ৪6: ফারণজয তথ 

 

অথ থফছয যপ্তারন মূে ূচচক আভদারন মূে ূচচক ফারণজয তথ 

রবরি ফছযাঃ ১৯৭৯-৮০=১০০ 

১৯৮৫-৮৬ ৭৮.৯ ৯৮.৫ ৮০.১ 

১৯৮৬-৮৭ ৮১.৮ ৮৯.৯ ৯১.০ 

১৯৮৭-৮৮ ৯৫.৭ ৯১.৪ ১০৪.৭ 

১৯৮৮-৮৯ ৯২.৬ ৯৭.২ ৯৫.৩ 

১৯৮৯-৯০ ৯৫.৬ ১০৩.০ ৯২.৮ 

১৯৯০-৯১ ১০১.৯ ১০৭.৪ ৯৪.৯ 

১৯৯১-৯২ ১০০.৪ ১০৪.৪ ৯৬.২ 

১৯৯২-৯৩ ১০৭.৩ ১০৭.৮ ৯৯.৬ 

১৯৯৩-৯৪ ১১৩.৩ ১১০.৮ ১০২.৩ 

১৯৯৪-৯৫ ১২০.৮ ১২০.৭ ১০০.১ 

রবরি ফছযাঃ ১৯৮৮-৮৯=১০০ 

১৯৯৫-৯৬ ১৪৯.০ ১৪৯.১ ৯৯.৯ 

১৯৯৬-৯৭ ১৫৩.২ ১৫১.৫ ১০১.১ 

১৯৯৭-৯৮ ১৬৮.০ ১৬৩.০ ১০৩.১ 

রবরি ফছযাঃ ১৯৯৫-৯৬=১০০ 

1998-99 117.54 125.54 93.63 

১৯৯৯-০০ 117.49 126.64 92.77 

২০০০-০১ 120.31 136.17 88.35 

২০০১-০২ 123.15 146.41 84.11 

২০০২-০৩ 126.23 157.76 80.01 

২০০৩-০৪ 135.19 164.15 82.36 

২০০৪-০৫ 139.60 169.96 82.14 

২০০৫-০৬ 142.38 176.66 80.60 

রবরি ফছযাঃ 2005-06=১০০ 

২০০৬-০৭ 104.85 103.64 101.17 

২০০৭-০৮ 116.34 131.42 88.53 

২০০৮-০৯ 125.13 140.35 89.16 

২০০৯-১০ 132.64 148.32 89.43 

২০১০-১১ 146.41 166.51 87.95 

২০১১-১২ 151.71 176.44 85.98 

২০১২-১৩ 163.04 189.62 85.98 

2013-14 ১৭২.০৯ ২০০.৩৭ ৮৫.৮৯ 

২০১৪-১৫ ১৮২.৩৪ ২১১.৯০ ৮৬.০৫ 

 উৎাঃ ১৯৯৪-৯৫ অথ থফছয ম থন্ত রযকল্পনা করভন, ১৯৯৫-৯৬ অথ থফছয র্ত উািমূ ফাংরার্দ 

ব্যাংক র্ত ংগৃীত।  

 

 

রযরষ্ট ৪৭:  তফল্যেরক মুদ্রায গড় রফরনভয় ায 
 

র্ ম ফছয রফরনভয় ায (১ িরাল্যযয ভান) 

১৯৭১-৭২ ৭.৩০০০ 

১৯৭২-৭৩ ৭.৮৭৬৩ 

১৯৭৩-৭৪ ৭.৯৬৬৪ 

১৯৭৪-৭৫ ৮.৮৭৫২ 

১৯৭৫-৭৬ ১৫.০৫৪১ 

১৯৭৬-৭৭ ১৫.৪২৬০ 

১৯৭৭-৭৮ ১৫.১১৬৮ 

১৯৭৮-৭৯ ১৫.২২৩১ 

১৯৭৯-৮০ ১৫.৪৯০০ 

১৯৮০-৮১ ১৬.২৫৮৬ 

১৯৮১-৮২ ২০.০৬৫২ 

১৯৮২-৮৩ ২৩.৭৯৫৩ 

১৯৮৩-৮৪ ২৪.৯৪৩৭ 

১৯৮৪-৮৫ ২৫.৯৬৩৪ 

১৯৮৫-৮৬ ২৯.৮৮৬১ 

১৯৮৬-৮৭ ৩০.৬২৯৪ 

১৯৮৭-৮৮ ৩১.২৪২২ 

১৯৮৮-৮৯ ৩২.১৩৯৯ 

১৯৮৯-৯০ ৩২.৯২১৪ 

১৯৯০-৯১ ৩৫.৬৭৫২ 

১৯৯১-৯২ ৩৮.১৪৫৩ 

১৯৯২-৯৩ ৩৯.১৩৯৫ 

১৯৯৩-৯৪ ৪০.০০০৯ 

১৯৯৪-৯৫ ৪০.২০০৫ 

১৯৯৫-৯৬ ৪০.৮৩৬৫ 

১৯৯৬-৯৭ ৪২.৭০০৮ 

১৯৯৭-৯৮ ৪৫.৪৫৬৩ 

১৯৯৮-৯৯ ৪৮.০৬৪৪ 

১৯৯৯-০০ ৫০.৩১১২ 

২০০০-০১ ৫৩.৯৫৯২ 

২০০১-০২ ৫৭.৪৩৪৭ 

২০০২-০৩ ৫৭.৯০০০ 

২০০৩-০৪ ৫৮.৯৩৫৩ 

২০০৪-০৫ ৬১.৩৯৩৯ 

২০০৫-০৬ ৬৭.০৭৯৭ 

২০০৬-০৭ ৬৯.০৩১৮ 

২০০৭-০৮ ৬৮.৬০১৯ 

২০০৮-০৯ ৬৮.৮০১২ 

২০০৯-১০ ৬৯.১৮৪৮ 

২০১০-১১ ৭১.১৭১৯ 

২০১১-১২ ৭৯.০৯৬৩ 

২০১২-১৩ ৭৯.৯৩২৬ 

২০১৩-১৪ ৭৭.৭২১৮ 

২০১৪-১৫ ৭৭.৬৭৪৬ 

২০১৫-১৬ ৭৮.২৬৩৭ 

২০১৬-১৭* ৭৮.৬২৩৭ 

      উৎাঃ ফাংরাল্যে ব্যাংক   থপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম মন্ত  
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রযরষ্ট ৪৮.১ : প্রকৃত কাম থকয রফরনভয় ায (Real Effective Exchange Rate-REER) ূচচক, ১৯৯৪-৯৫=১০০ 

(১১ টি থদর্য মুদ্রাঝুরড়) 

 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক।  

 

 

         রযরষ্ট ৪৮.২: প্রকৃত কাম থকয রফরনভয় ায (Real Effective Exchange Rate-REER) ূচচক, ২০১০-১১=১০০ 

(৮ টি থদর্য মুদ্রাঝুরড়) 

 

অথ থফছয ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

REER ূচচক ৮৩.৮৬ ৮৬.৫৫ ৮৬.০২ ৯১.৩০ ৯৭.৭৪ ৮৯.৪২ ৯১.৩৭ ১০১.৪৯ ১০৭.২০ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক।  

          

রযরষ্ট ৪৮.৩: প্রকৃত কাম থকয রফরনভয় ায (Real Effective Exchange Rate-REER) ূচচক, ২০10-1১=১০০ 

(১০ টি থদর্য মুদ্রাঝুরড়) 

 

অথ থফছয ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ (র্পব্রুয়ারয’১৭) 

REER ূচচক ১০০ ১০০.৬ ১১০.০৫ ১১৪.৩৯ ১৩০.৬২ ১৩৮.২২ ১৪৯.৯৯ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক।  

 

 

                                                         রযরষ্ট ৪৯.১: ে যপ্তারন আয় (২০০৪-০৫      ২০০৮-০৯) 

                                                                                                                                                         (রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

দ্রব্যমূ ২০০৪-০৫ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ 

ক) প্রাথরভক েমূাঃ 

১।   কাঁচা াট 

২।    চা 

৩।   রভারয়ত খাদ্য 

৪।   কৃরলজ ে 

৫।   অন্যান্য প্রাথরভক দ্রব্যমূ 

 

৯৬ 

১৬ 

৪২১ 

৮২ 

৩৩ 

 

১৪৮ 

১২ 

৪৫৯ 

১০৫ 

৪৯ 

 

১৪৭ 

৭ 

৫১৫ 

৮৮ 

৭৫ 

 

১৬৫ 

১৫ 

৫৩৪ 

১২০ 

১৫৪ 

 

১৪৮ 

১২ 

৪৫৫ 

১৪৭ 

১০৮ 

থভাট  প্রাথরভক েমূ (১-৫) ৬৪৮ ৭৭৩ ৮৩২ ৯৮৮ ৮৭০ 

 খ) রল্পজাত োঃ  

৬।  াটজাত েমূ 

৭।  চাভড়া 

৮।  থর্িাররয়াভ ে 

৯।  বতরয থালাক 

১০। রনটওয়যায 

১১। যাায়রনক দ্রব্য 

১২। জুতা 

১৩। তরল্পজাত দ্রব্য 

১৪। ইরঞ্জরনয়ারযং দ্রব্য 

১৫। অন্যান্য রল্প ে 

 

৩০৭ 

২২১ 

৩৫ 

৩৫৯৮ 

২৮১৯ 

১৯৭ 

৮৮ 

৫ 

৮৫ 

৬৫২ 

 

৩৬১ 

২৫৭ 

৮৮ 

৪০৮৪ 

৩৮১৭ 

২০৬ 

৯৫ 

৪ 

১১১ 

৭৩০ 

 

৩২১ 

২৬৬ 

৮৪ 

৪৬৫৮ 

৪৫৫৪ 

২১৫ 

১৩৬ 

৮ 

২৩৭ 

৮৬৭ 

 

৩১৮ 

২৮৪ 

১৮৫ 

৫১৬৭ 

৫৫৩৩ 

২১৬ 

১৭০ 

৫ 

২২০ 

১০২৫ 

 

২৬৯ 

১৭৭ 

১৪২ 

৫৯১৯ 

৬৪২৯ 

২৮০ 

১৮৭ 

৬ 

১৮৯ 

১০৯৬ 

থভাট রল্পজাত ে (৬-১৫) ৮০০৬ ৯৭৫৩ ১১৩৪৬ ১৩১২৩ ১৪৬৯৫ 

 ফ থর্ভাট (ক+খ) ৮৬৫৪ ১০৫২৬ ১২১৭৮ ১৪১১১ ১৫৫৬৫ 

 ফারল থক তকযা রযফতথন (%) ১৩.৮৩ ২১.৬৩ ১৫.৬৯ ১৫.৮৭ ১০.৩১ 

উৎাঃ যপ্তারন উন্নয়ন ব্যযর্যা । * থপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত । থনাটাঃ তকযা রযফতথন পূফ থফতী অথ থফছর্যয একই ভর্য়য র্তরনায়। 

                 

অথ থফছয ১৯৯৭-৯৮ ১৯৯৮-৯৯ ১৯৯৯-০০ ২০০০-০১ ২০০১-০২ ২০০২-০৩ ২০০৩-০৪ ২০০৪-০৫ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ 

REER ূচচক ১০৯.৬০ ১১১.৬৪ ১০৮.০৬ ১০২.০৪ ১০১.৪৮ ৯৬.৯৮ ৯৩.৪২ ৯১.৭৪ ৮৬.৯০ ৮৯.৬৫ ৯০.৯৭ 
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রযরষ্ট ৪৯.২: ে যপ্তারন আয় (২০০৯-১০      ২০১৬-১৭) 

                                                                                                                                                 (রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

দ্রব্যমূ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

ক) প্রাথরভক েমূাঃ 

১।   কাঁচা াট 

২।    চা 

৩।   রভারয়ত খাদ্য 

৪।   কৃরলজ ে 

৫।   অন্যান্য প্রাথরভক দ্রব্যমূ 

-- 

১৯৬ 

৬ 

৪৪৫ 

১৮৯ 

৪৮ 

-- 

৩৫৭ 

৩ 

৬২৫ 

২৬২ 

৬৯ 

-- 

২৬৬ 

৩ 

৫৯৮ 

৩০৪ 

৯৬ 

-- 

২৩০ 

২ 

৫৪৪ 

৩৫১ 

১৮৩ 

-- 

১২৬ 

৪ 

৬৩৮ 

৪০২ 

২০৯ 

-- 

১১২ 

৩ 

৫৬৮ 

৩৩৯ 

২৪৪ 

-- 

১৭৩ 

২ 

৫৩৬ 

৩০৯ 

২৮৫ 

-- 

১৩১ 

৩ 

৩৫৮ 

১৭২ 

১৭৮ 

থভাট  প্রাথরভক েমূ (১-৫) ৮৮৪ ১৩১৬ ১২৬৭ ১৩১০ ১৩৮০ ১২৬৬ ১৩০৫ ৮৪2 

 খ) রল্পজাত োঃ  

৬।  াটজাত েমূ 

৭।  চাভড়া 

৮।  থর্িাররয়াভ ে 

৯।  বতরয থালাক 

১০। রনটওয়যায 

১১। যাায়রনক দ্রব্য 

১২। জুতা 

১৩। তরল্পজাত দ্রব্য 

১৪। ইরঞ্জরনয়ারযং দ্রব্য 

১৫। অন্যান্য রল্প ে 

 

৫৪০ 

২২৬ 

৩০১ 

৬০১৩ 

৬৪৮৩ 

১০৩ 

২০৪ 

৪ 

৩১১ 

১১৩৫ 

 

৭৫৮ 

২৯৮ 

২৬১ 

৮৪৩২ 

৯৪৮২ 

১০৫ 

২৯৮ 

৪ 

৩১০ 

১৬৬৪ 

 

৭০১ 

৩৩০ 

২৭৫ 

৯৬০৩ 

৯৪৮৬ 

১০৩ 

৩৩৬ 

৫ 

৩৭৬ 

১৮২০ 

 

৮০১ 

৪০০ 

৩১৪ 

১১০৪০ 

১০৪৭৬ 

৯৩ 

৪১৯ 

৬ 

৩৬৮ 

১৮০০ 

 

৬৯৯ 

৫০৬ 

১৬২ 

১২৪৪২ 

১২০৫০ 

৯৩ 

৫৫০ 

৬ 

৩৬৭ 

১৯২৩ 

 

৭৫৭ 

398 

৭৮ 

১৩০৬৫ 

১২৪২৭ 

১১২ 

১৯০ 

৯ 

৪৪৭ 

2461 

 

৭৪7 

278 

২৯৭ 

১৪৭39 

১৩৩৫৫ 

১২৪ 

২১৯ 

১০ 

৫১০ 

2৬৭3 

 

৫১৬ 

184 

১৫৮ 

৯৫৬৩ 

৯০৭৬ 

৯৩ 

১৫৮ 

১০ 

৩৩০ 

1906 

থভাট রল্পজাত ে (৬-১৫) ১৫৩২১ ২১৬১২ ২৩০৩৫ ২৫৭১৭ ২৮৭৯৮ ২৯৯43 ৩২৯52 ২1994 

 ফ থর্ভাট (ক+খ) ১৬২০৫ ২২৯২৮ ২৪৩০২ ২৭০২৭ ৩০১৭৭ ৩১২০৯ ৩৪২৫৭ ২২৮৩৬ 

 ফারল থক তকযা রযফতথন (%) ৪.১১ ৪১.৪৯ ৫.৯৯ ১১.২১ ১১.৬৬ ৩.39 ৯.77 ৩.২2 

উৎাঃ যপ্তারন উন্নয়ন ব্যযর্যা । * থপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত । থনাটাঃ তকযা রযফতথন পূফ থফতী অথ থফছর্যয একই ভর্য়য র্তরনায়। 
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 রযরষ্ট ৫০: থদওয়ারয যপ্তারন আয় 

  (রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

অথ থফছয মৄক্তযাষ্ট্র মৄক্তযাজয জাভ থারন ফ্রান্প থফররজয়াভ ইতারর থনদাযোড কানাডা জাান অন্যান্য থভাট 

১৯৭৩-৭৪ ৬০.০৪ ২৫.১৬ ৫.১৪ ৮.০৫ ১৫.৮৩ ১১.০৫ ৮.৯০ ৬.২৯ ১৪.২৫ ২১৭.০৫ ৩৭১.৭৬ 

১৯৭৪-৭৫ ৫৬.৯১ ২৩.৫৫ ৭.১০ ৪.৮৪ ১১.৬৩ ১২.৪০ ৯.০৬ ৬.২৭ ৫.৭৪ ২৪৫.১৮ ৩৮২.৬৮ 

১৯৭৫-৭৬ ৬১.৯২ ২৯.৪৮ ৭.৩৭ ৮.৮৯ ১৭.২৫ ২৩.২৪ ৮.১৬ ৬.০৮ ৯.২২ ২০৮.৮৬ ৩৮০.৪৭ 

১৯৭৬-৭৭ ৫৩.৪৪ ৪০.৬৯ ৯.৩১ ৯.৪২ ১৫.৯৮ ২৩.৬০ ৯.০৩ ৬.৩০ ১০.৬৫ ২৩৮.৫৯ ৪১৭.০১ 

১৯৭৭-৭৮ ৬৪.৯২ ৪০.৯৮ ৮.৫৪ ৬.২২ ১৫.৯৫ ১৮.৫৮ ৮.৯৭ ৫.৮৪ ১৫.১৩ ৩০৮.৬১ ৪৯৩.৭৪ 

১৯৭৮-৭৯ ৮৩.২২ ৪৫.৭১ ১৩.৮২ ৬.১০ ১৮.৪৬ ৪৩.৪১ ৯.৬৪ ৬.৬৫ ৩৩.২৫ ৩৫৮.৫৬ ৬১৮.৮২ 

১৯৭৯-৮০ ৮৭.৫১ ৪৮.৮০ ১৬.৩৫ ৭.৬৫ ২৬.০২ ৩১.৫৯ ১৫.৩৫ ৯.০৪ ৩৪.২৫ ৪৭২.৮৬ ৭৪৯.৪৪ 

১৯৮০-৮১ ৮৩.৫২ ২৪.৭৫ ৯.৬৫ ৫.৪৩ ১৪.৩০ ২৭.৩৬ ১১.৪২ ৬.০৬ ১৯.৩৪ ৫০৮.০২ ৭০৯.৮৫ 

১৯৮১-৮২ ৫০.৪৩ ২৮.৩৬ ১.২২ ৭.২৬ ১৫.৮৯ ৩১.৪০ ১৩.৩০ ৩.৬৬ ২৭.৬৪ ৪৪৬.৭৩ ৬২৫.৮৯ 

১৯৮২-৮৩ ৭৮.৮৬ ৩০.৯৬ ১৩.৭৫ ৭.২৬ ৩০.২৯ ৩২.১৪ ১২.৭৯ ৬.৬৮ ৪৫.০১ ৪২৮.৮৬ ৬৮৬.৬০ 

১৯৮৩-৮৪ ১১১.১৪ ৪২.৬২ ১৩.৩০ ১০.৯৩ ৪৭.০২ ৬৯.১৩ ১৬.৯৬ ৭.৩৭ ৪৩.১৪ ৪৪৯.৩৮ ৮১০.৯৯ 

১৯৮৪-৮৫ ১৬৫.৯৭ ৪৩.৭৫ ১৮.১৫ ১১.৫৬ ৭২.৬৬ ৫১.৭৯ ১৬.৪৫ ১২.০৫ ৬৫.২৭ ৪৭৬.৭৮ ৯৩৪.৪৩ 

১৯৮৫-৮৬ ১৭৩.২২ ৪৬.১৩ ২১.৪৪ ৬.৯৬ ৩৪.৩৯ ৩৬.২৮ ১৫.৪১ ১৫.০৮ ৬১.১৮ ৪০৯.১২ ৮১৯.২১ 

১৯৮৬-৮৭ ৩২১.৪৩ ৫৯.৯৯ ৩৭.৬৭ ১০.০১ ৪১.৮৭ ৯৯.৬৭ ২১.৮৩ ১৬.৩৩ ৬৬.৩০ ৩৯৮.৬৭ ১০৭৩.৭৭ 

১৯৮৭-৮৮ ৩৫৬.৪৬ ৭৩.০৩ ৬১.৪০ ২৬.৫৩ ৪২.০৬ ১১৫.৯৫ ২৭.৪২ ২৪.৪১ ৫৭.০৯ ৪৪৬.৮৫ ১২৩১.২০ 

১৯৮৮-৮৯ ৩৪৬.০৮ ৭৫.৭০ ৬৯.৮৫ ৩৫.০৪ ৫৩.১৭ ১০৫.৬৭ ২৯.১৭ ১৬.৬৬ ৫৫.০২ ৫০৫.২০ ১২৯১.৫৬ 

১৯৮৯-৯০ ৪৪৪.৫৮ ৯৭.১৪ ৮৩.৫৬ ৬২.৩৭ ৬২.৬৪ ১৩১.৩৭ ৩৮.১২ ২২.২৪ ৫৫.৬০ ৫২৬.০৯ ১৫২৩.৭১ 

১৯৯০-৯১ ৫০৭.২৯ ১৩৬.৯০ ১৬৪.৯১ ৮৬.৪০ ৮৩.৫৫ ১১৫.৯৪ ৬১.৮৬ ৩০.২৫ ৪১.২৬ ৪৮৯.১৯ ১৭১৭.৫৫ 

১৯৯১-৯২ ৬৭৩.৮১ ১৩০.৪০ ১৮০.৩৪ ১১৬.১০ ৮২.০৮ ১৪৭.২৯ ৮১.৩৩ ২৭.৬৪ ৪০.৬০ ৫১৪.৩৩ ১৯৯৩.৯২ 

১৯৯২-৯৩ ৮২২.৫১ ১৮৩.৪২ ২১৬.২১ ১২৭.৩৬ ৮৩.১৪ ১৩৭.৪০ ৮৫.৮০ ৪৪.৩৮ ৫৩.৩১ ৬২৯.৩৬ ২৩৮২.৮৯ 

১৯৯৩-৯৪ ৭৩৪.৮২ ২৫৯.২৬ ২৭৫.২১ ১৫৭.৭২ ৯৮.৪১ ১৭০.৬১ ১০৪.৯০ ৫৭.২৩ ৬১.০২ ৬১৪.৭২ ২৫৩৩.৯০ 

১৯৯৪-৯৫ ১১৮৪.২৮ ৩১৮.৩১ ৩০০.২৬ ১৯২.৯৩ ১২৮.৫৮ ২১১.২৬ ১৩৬.৬৬ ৬৯.৩৮ ৯৯.৬৫ ৮৩১.২৬ ৩৪৭২.৫৭ 

১৯৯৫-৯৬ ১১৯৭.৫৪ ৪১৭.৭০ ৩৬৯.১৮ ২৭২.৮৮ ১৮৬.৯৩ ২০৭.১০ ১৮৩.২২ ৬৯.০৯ ১২০.৮০ ৮৫৭.৯৮ ৩৮৮২.৪২ 

১৯৯৬-৯৭ ১৪৩২.১৫ ৪৩৭.৬৯ ৪২৮.২৯ ৩১২.৬৫ ২১০.৫৭ ২০৩.৬২ ২০৮.৫৯ ৬৯.১২ ১১৪.০৫ ১০০১.৫৫ ৪৪১৮.২৮ 

১৯৯৭-৯৮ ১৯২৯.২১ ৪৪০.০০ ৫১০.৯৩ ৩৬৯.০৭ ২১০.০৭ ২৭০.৪৭ ২৩৬.০৮ ১০৬.৮৪ ১১২.০০ ৯৭৬.৫৩ ৫১৬১.২০ 

১৯৯৮-৯৯ ১৯৬৮.৪৬ ৪৯১.৩৪ ৬২৫.১৩ ৩৪৫.৩৬ ২২৭.৬২ ২৭০.০১ ২৫১.৬১ ১০৪.৯১ ৯২.৭৬ ৯৩৫.৬৬ ৫৩১২.৮৬ 

১৯৯৯-০০ ২২৭৩.৭৬ ৪৯৯.৯৯ ৬৫৮.৭১ ৩৬৭.৩৭ ২২৫.৮৯ ২৪৮.২৮ ২৮২.৭৭ ১১০.৬৩ ৯৭.৬৪ ৯৮৭.১৬ ৫৭৫২.২০ 

২০০০-০১ ২৫০০.৪২ ৫৯৪.১৮ ৭৮৯.৮৮ ৩৬৫.৯৯ ২৫৩.৯১ ২৯৫.৭৩ ৩২৭.৯৬ ১২৫.৬৬ ১০৭.৫৮ ১১০১.৬৯ ৬৪৬৭.০০ 

২০০১-০২ ২২১৮.৭৯ ৬৪৭.৯৬ ৬৮১.৪৪ ৪১৩.৬৯ ২১১.৩৯ ২৬২.৩১ ২৮৩.৩৬ ১০৯.৮৫ ৯৬.১৩ ১০৬১.১৭ ৫৯৮৬.০৯ 

২০০২-০৩ ২১৫৫.৪৫ ৭৭৮.২৫ ৮২০.৭২ ৪১৮.৫১ ২৮৯.৪৮ ২৫৮.৯৯ ২৭৭.৯৫ ১৭০.২৬ ১০৮.০৩ ১২৭০.৮০ ৬৫৪৮.৪৪ 

২০০৩-০৪ ১৯৬৬.৫৮ ৮৯৮.২১ ১২৯৮.৫৪ ৫৫২.৯৬ ৩২৬.৯৫ ৩১৫.৯৩ ২৯০.৪৪ ২৮৪.৩৩ ১১৮.১৬ ১৫৫০.৮৯ ৭৬০২.৯৯ 

২০০৪-০৫ ২৪১৮.৬৭ ৯৪৪.১৮ ১৩৫১.০৬ ৬২৫.৫১ ৩২৭.৮০ ৩৬৯.৭৮ ২৯০.৯২ ৩৩৫.২৫ ১২২.৫৩ ১৮৬৮.৮২ ৮৬৫৪.৫২ 

২০০৫-০৬ ৩০৩৯.৭৭ ১০৫৩.৭৪ ১৭৬৩.৩৮ ৬৭৮.৯৪ ৩৫৯.৩৩ ৪২৭.৮৯ ৩২৭.২০ ৪০৬.৯৭ ১৩৮.৪৫ ২৩৩০.৪৯ ১০৫২৬.১৬ 

২০০৬-০৭ ৩৪৪১.০২ ১১৭৩.৯৫ ১৯৫৫.৩৮ ৭৩১.৭৬ ৪৩৫.৮২ ৫১৫.৬৬ ৪৫৯.০১ ৪৫৭.২১ ১৪৭.৪৭ ২৮৬০.৫৮ ১২১৭৭.৮৬ 

২০০৭-০৮ ৩৫৯০.৫৬ ১৩৭৪.০৩ ২১৭৪.৮১ ৯৫৩.১৩ ৪৮৮.৩৯ ৫৭৯.২৩ ৬৫৩.৮৮ ৫৩২.৯০ ১৭২.৫৬ ৩৫৯১.৩১ ১৪১১০.৮০ 

২০০৮-০৯ ৪০৫২.০০ ১৫০১.২০ ২২৬৯.৭০ ১০৩১.০৫ ৪০৯.৮০ ৬১৫.৫১ ৯৭০.৮০ ৬৬৩.২০ ২০২.৬০ ৩৮৪৯.৩৩ ১৫৫৬৫.১৯ 

২০০৯-১০ ৩৯৫০.৪৭ ১৫০৮.৫৪ ২১৮৭.৩৫ ১০২৫.৮৮ ৩৯০.৫৪ ৬২৩.৯২ ১০১৬.৮৮ ৬৬৬.৮৩ ৩৩০.৫৬ ৪৫০৩.৬৮ ১৬২০৪.৬৫ 

২০১০-১১ ৫১০৭.৫২ ২০৬৫.৩৮ ৩৪৩৮.৭০ ১৫৩৭.৯৮ ৬৬৬.২৪ ৮৬৬.৪২ ১১০৭.১৩ ৯৪৪.৬৭ ৪৩৪.১২ ৬৭৬০.০৬ ২২৯২৮.২২ 

২০১১-১২ ৫১০০.৯১ ২৪৪৪.৫৭ ৩৬৮৮.৯৮ ১৩৮০.৩৭ ৭৪১.৯৬ ৯৭৭.৪১ ৬৯১.৩০ ৯৯৩.৬৭ ৬০০.৫৩ ৭৬৮২.২০ ২৪৩০১.৯০ 

২০১২-১৩ ৫৪১৯.৬০ ২৭৬৪.৯০ ৩৯৬২.৬০ ১৫১৩.৮৯ ৭৩০.৮১ ১০৩৬.৬০ ৭১২.৪৭ ১০৯০.০২ ৭৫০.২৬ ৯০৪৬.২১ ২৭০২৭.৩৬ 

২০১৩-১৪ ৫৫৮৩.৬২ ২৯১৭.৭৩ ৪৭২০.৪৯ ১৬৭৭.৬৭ ৯৭০.৫৩ ১৩৩২.৩৮ ৮৫৮.১৩ ১০৯৯.৬৩ ৮৬২.০৭ ১০১৫৪.৫৫ ৩০১৭৬.৮০ 

২০১৪-১৫ 5783.43 3205.45 4705.36 1743.54 975.13 1382.35 840.34 1029.13 915.22 10628.99 31208.94 

২০১৫-১৬ 6220.65 3809.70 4988.07 1852.16 1015.33 1385.68 845.93 1112.88 1079.55 11947.23 34257.18 

২০১৬-১৭* 3840.86 2293.15 3784.42 1235.27 614.76 957.81 661.30 678.61 703.27 8066.81 22836.26 

উৎাঃ যপ্তারন উন্নয়ন ব্যযর্যা।   *থপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত। 
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                       রযরষ্ট ৫১.১: ে আভদারন ব্যয় (২০০৫-০৬      ২০০৮-০৯)       

(রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

দ্রব্যমূ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ 

ক।  প্রধান প্রাথরভক েমূাঃ 

       চার 

       গভ 

       বতরফীজ 

       অরযর্ারধত থর্িাররয়াভ 

       কাঁচা র্তরা 

খ। প্রধান রল্পজাতাঃ 

       থবাজয বতর 

       থর্িাররয়াভ াভিী 

       ায 

       রিংকায 

       থের পাইফায 

       সুতা 

গ। মূরধনী মন্ত্রারত 

ঘ। অন্যান্য ে (ইরর্জড) 

১৮৫৪ 

১১৭ 

৩০১ 

৯০ 

৬০৪ 

৭৪২ 

৩০০২ 

৪৭৩ 

১৪০০ 

৩৪২ 

২১০ 

৭৬ 

৫০১ 

১৫৩৯ 

৮৩৫১ 

২০৬৯ 

১৮০ 

৪০১ 

১০৬ 

৫২৪ 

৮৫৮ 

৩৫৬৮ 

৫৮৩ 

১৭০৯ 

৩৫৭ 

২৪০ 

৯৭ 

৫৮২ 

১৯২৯ 

৯৫৯১ 

৩৪৫৫ 

৮৭৪ 

৫৩৭ 

১৩৬ 

৬৯৫ 

১২১৩ 

৪৮৪৪ 

১০০৬ 

২০৫৮ 

৬৩২ 

৩৪৭ 

১১০ 

৬৯১ 

১৬৬৪ 

১১৬৬৬ 

২৯১৬ 

২৩৯ 

৬৪৩ 

১৫৯ 

৫৮৪ 

১২৯১ 

৫০৩৫ 

৮৬৫ 

১৯৯৭ 

৯৫৫ 

৩১৪ 

১১২ 

৭৯২ 

১৪২০ 

১৩১৩৬ 

   থভাট আভদারন ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ) ১৪৭৪৬ ১৭১৫৭ ২১৬২৯ ২২৫০৭ 

 ফারল থক তকযা রযফতথন(%) ১২.২ ১৬.৪ ২৬.১ ৪.১ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক।  থনাটাঃ তকযা রযফতথন পূফ থফতী অথ থফছর্যয একই ভর্য়য র্তরনায়। 

 

 

 

 

 

রযরষ্ট ৫১.২: ে আভদারন ব্যয়   (২০০৯-১০      ২০১৬-১৭)                            

 (রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

দ্রব্যমূ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

ক।  প্রধান প্রাথরভক েমূাঃ 

       চার 

       গভ 

       বতরফীজ 

       অরযর্ারধত থর্িাররয়াভ 

       কাঁচা র্তরা 

খ। প্রধান রল্পজাতাঃ 

       থবাজয বতর 

       থর্িাররয়াভ াভিী 

       ায 

       রিংকায 

       থের পাইফায 

       সুতা 

গ। মূরধনী মন্ত্রারত 

ঘ। অন্যান্য ে (ইরর্জড) 

২৯৪০ 

৭৫ 

৭৬১ 

১৩০ 

৫৩৫ 

১৪৩৯ 

৪৯৫৭ 

১০৫০ 

২০২১ 

৭১৭ 

৩৩৩ 

১১৮ 

৭১৮ 

১৫৯৫ 

১৪২৪৬ 

৫৬২৬ 

৮৩০ 

১০৮১ 

১০৩ 

৯২৩ 

২৬৮৯ 

৭৫১১ 

১০৬৭ 

৩১৮৬ 

১২৪১ 

৪৪৬ 

১৮০ 

১৩৯১ 

২৩২৫ 

১৮১৯৬ 

৪১৪৯ 

২৮৮ 

৬১৩ 

১৭৭ 

৯৮৭ 

২০৮৪ 

৯২৬৩ 

১৬৪৪ 

৩৯২২ 

১৩৮১ 

৫০৪ 

৪২৮ 

১৩৮৪ 

২০০৫ 

২০০৯৯ 

৪০৭৫ 

৩০ 

৬৯৬ 

২৪২ 

১১০২ 

২০০৫ 

৮৫২৯ 

১৪০২ 

৩৬৪২ 

১১৮৮ 

৪৮৭ 

৪৫৪ 

১৩৫৬ 

১৮৩৫ 

১৯৬৪৫ 

৫৩২৭ 

৩৪৭ 

১১১৮ 

৫০৮ 

৯২৯ 

২৪২৫ 

৯৪৭৫ 

১৭৬১ 

৪০৭০ 

১০২৬ 

৬১৯ 

৪৯৩ 

১৫০৬ 

২৩৩২ 

২৩৫৯৮ 

৪৫৩৭ 

৫০৮ 

৯৮৩ 

৪৩৪ 

৩১৬ 

২২৯৬ 

৭৯০৬ 

৯২৪ 

২০৭৬ 

১৩৩৯ 

৬৩৮ 

১০৭৮ 

১৮৫১ 

৩৩২১ 

২৪৯৪০ 

৩৯৩২ 

১১২ 

৯৪৫ 

৫৩২ 

৩৮৪ 

১৯৫৯ 

৮৫৬ 

১৪৩৬ 

২২৫৬ 

১১১২ 

৫৭১ 

১১৭২ 

১৯৫৯ 

৩৩৯৯ 

২৭০৮৪ 

২৭৬৬ 

৩১ 

৮১০ 

১৭৭ 

৩১৬ 

১৪৩২ 

৫৭৭০ 

১০২৯ 

১৮৭৮ 

৫৮৮ 

৩৮৪ 

৬৬৬ 

১২২৫ 

২৫৮১ 

১৯৫৫৫ 

   থভাট আভদারন ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ) ২৩৭৩৮ ৩৩৬৫৮ ৩৫৫১৬ ৩৪০৮৪ ৪০৭৩২ ৪০৭০৪ ৪২৯২১ ৩০৬৭২ 

 ফারল থক তকযা রযফতথন(%) ৫.৫ ৪১.৮ ৫.৫ -৪.০ ১৯.৫ -০.১ ৫.৪ ১০.২ 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক। * থপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত । থনাটাঃ তকযা রযফতথন পূফ থফতী অথ থফছর্যয একই ভর্য়য র্তরনায়। 
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রযরষ্ট ৫২: দেওয়ারয ণ্য অভোরন ব্যয়                                         

(রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

র্ মফছয বাযি চীন রংগাপুয জাান ংকং িাআওয়ান েঃ দকারযয়া যুক্তযাষ্ট্র ভারল্যয়রয়া ন্যান্য দভাট 

১৯৮৮-৮৯ ১০৪ ১১০ ১৮৬ ৪৪৫ ১১৬ - ১০৩ ৩২৫ ৫০ ১৯৩৬ ৩৩৭৫ 

১৯৮৯-৯০ ১৪৫ ১৩২ ৩২৩ ৪৭৫ ১৫৭ - ১২৬ ২০৮ ৪১ ২১৫২ ৩৭৫৯ 

১৯৯০-৯১ ১৮১ ১৩৩ ৩৩৪ ৩৩৬ ১৮৪ - ১৬৫ ১৮১ ৩২ ১৯৬৪ ৩৫১০ 

১৯৯১-৯২ ২৩১ ১৪৯ ২৭৫ ২৮৬ ২৪৭ - ১৮১ ২৩০ ৪২ ১৮৮৫ ৩৫২৬ 

১৯৯২-৯৩ ৩৪২ ২৪৮ ২১১ ৩৬৫ ২৯৯ - ২৫৮ ২০৭ ৫৩ ২০৮৮ ৪০৭১ 

১৯৯৩-৯৪ ৪১৪ ২২৩ ২০০ ৪৯৮ ৩৩১ - ২৮৪ ২০২ ৫৭ ১৯৮২ ৪১৯১ 

১৯৯৪-৯৫ ৬৮৯ ৪২০ ২৭৫ ৫৮৭ ৩৯৯ ১১৮ ৩৪০ ২৭৪ ৪১ ২৬৯১ ৫৮৩৪ 

১৯৯৫-৯৬ ১১০০ ৭০৭ ৩৪৩ ৬৯৫ ৩৯০ ২১৬ ৩৬৬ ৩৩০ ৬৯ ২৭১৫ ৬৯৩১ 

১৯৯৬-৯৭ ৯২২ ৫৭৫ ২৯৭ ৬৪৭ ৪০৯ ৩০০ ৩৬০ ৩০২ ১৯৭ ৩১৪৩ ৭১৫২ 

১৯৯৭-৯৮ ৯৩৪ ৫৯৩ ৩২১ ৪৮৩ ৪৪৩ ৩৫৩ ৩৮১ ৩১১ ১৭২ ৩৫২৯ ৭৫২০ 

১৯৯৮-৯৯ ১২৩৫ ৫৬০ ৫৫৩ ৪৯৪ ৪৫২ ৩৬১ ২৮৭ ৩০১ ১৩১ ৩৬৩২ ৮০০৬ 

১৯৯৯-০০ ৮৩৩ ৫৬৮ ৭০১ ৬৮৫ ৪৫৫ ৩৮৬ ৩১৯ ৩২৫ ১০৮ ৩৯৯৪ ৮৩৭৪ 

২০০০-০১ ১১৮৪ ৭০৯ ৮২৪ ৮৪৬ ৪৭৮ ৪১২ ৪১১ ২৪৮ ১৪৮ ৪০৭৫ ৯৩৩৫ 

২০০০-০২ ১০১৯ ৮৭৮ ৮৭১ ৬৫৫ ৪৪১ ৩১২ ৩৪৬ ২৬১ ১৪৫ ৩৬১২ ৮৫৪০ 

২০০২-০৩ ১৩৫৮ ৯৩৮ ১০০০ ৬০৫ ৪৩৩ ৩২৮ ৩৩৩ ২২৩ ১৬৯ ৪২৭১ ৯৬৫৮ 

২০০৩-০৪ ১৬০২ ১১৯৮ ৯১১ ৫৫২ ৪৩৩ ৩৭৭ ৪২০ ২২৬ ২৫৫ ৪৯২৯ ১০৯০৩ 

২০০৪-০৫ ২০৩০ ১৬৪২ ৮৮৮ ৫৫৯ ৫৬৫ ৪৩৯ ৪২৬ ৩২৯ ২৭৬ ৫৯৯৩ ১৩১৪৭ 

২০০৫-০৬ ১৮৬৮ ২০৭৯ ৮৪৯ ৬৫১ ৬২৬ ৪৭৩ ৪৮৯ ৩৪৫ ৩৩২ ৭০৩৪ ১৪৭৪৬ 

২০০৬-০৭ ২২৬৮ ২৫৭১ ১০৩৫ ৬৯০ ৭৪৭ ৪৭৩ ৫৫৩ ৩৮০ ৩৩৪ ৮১০৬ ১৭১৫৭ 

২০০৭-০৮ ৩৩৯৩ ৩১৩৭ ১২৭৩ ৮৩২ ৮২১ ৪৭৮ ৬২০ ৪৯০ ৪৫১ ১০১৩৪ ২১৬২৯ 

২০০৮-০৯ ২৮৬৪ ৩৪৫২ ১৭৬৮ ১০১৫ ৮৫১ ৪৯৮ ৮৬৪ ৪৬১ ৭০৩ ১০০৩১ ২২৫০৭ 

২০০৯-১০ ৩২১৪ ৩৮১৯ ১৫৫০ ১০৪৬ ৭৮৮ ৫৪২ ৮৩৯ ৪৬৯ ১২৩২ ১০২৩৯ ২৩৭৩৮ 

২০১০-১১ ৪৫৬৯ ৫৯১৮ ১২৯৪ ১৩০৮ ৭৭৭ ৭৩১ ১১২৪ ৬৭৭ ১৭৬০ ১৫৫০০ ৩৩৬৫৮ 

২০১১-১২ ৪৭৪৩ ৬৪৪০ ১৭১০ ১৪৫৫ ৭০৩ ৭৯২ ১৫৪৪ ৭০৯ ১৪০৬ ১৬০১৪ ৩৫৫১৬ 

২০১২-১৩ ৪৭৭৭ ৬৩২৮ ১৪২২ ১১৮০ ৬১২ ৭৩৩ ১২৯৬ ৫৩৮ ১৯০৩ ১৫২৯৮ ৩৪০৮৪ 

২০১৩-১৪ ৬০৩৬ ৭৫৪১ ২২৯০ ১২৮৪ ৭৫৯ ৯১৯ ১১৯৯ ৮৩৬ ২০৪২ ১৭৮২৬ ৪০৭৩২ 

২০১৪-১৫ 
৫৫৮৮ ১১২৬৮ ২৮৯৪ ১৮১৬ ৮৮১ ১০৬০ ১৪১৭ ৮৮০ ১৩৬১ ১৩৫৩৯ ৪০৭০৪ 

২০১৫-১৬ ৫৭২২ ১২৫৮২ ১২০৩ ২০৭৫ ৮২৭ ১০০৪ ১৪১৭ ১১৩৪ ১১৮৪ ১৫৭৭৩ ৪২৯২১ 

২০১৬-১৭* ৩৯৩৫ ৮৯৬৭ ১৩৯৮ ১৩৫১ ৮৮৩ ৬৫১ ৯৮৮ ৭৩৬ ৬৮৮ ১১৪৭৫ ৩০৬৭২ 

উৎঃ ফাংরাল্যে ব্যাংক  * দপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম মন্ত  
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রযরষ্ট ৫৩: রফল্যেল্য কভ মযি ফাংরাল্যেরল্যেয ংখ্যা এফং িাঁল্যেয দপ্ররযি ল্যর্ ময রযভাণ 

 

অথ থফছয প্রফাীর্দয ংখ্যা ('০০০) 

শ্রভজীফীর্দয থপ্ররযত অথ থ 

রভররয়ন ভারকথন ডরার্য থকাটি টাকায় 

১৯৭৫-৭৬ 

১৯৭৬-৭৭ 

১৯৭৭-৭৮ 

১৯৭৮-৭৯ 

১৯৭৯-৮০ 

১৯৮০-৮১ 

১৯৮১-৮২ 

১৯৮২-৮৩ 

১৯৮৩-৮৪ 

১৯৮৪-৮৫ 

১৯৮৫-৮৬ 

১৯৮৬-৮৭ 

১৯৮৭-৮৮ 

১৯৮৮-৮৯ 

১৯৮৯-৯০ 

১৯৯০-৯১ 

১৯৯১-৯২ 

১৯৯২-৯৩ 

১৯৯৩-৯৪ 

১৯৯৪-৯৫ 

১৯৯৫-৯৬ 

১৯৯৬-৯৭ 

১৯৯৭-৯৮ 

১৯৯৮-৯৯ 

১৯৯৯-০০ 

২০০০-০১ 

২০০১-০২ 

২০০২-০৩ 

২০০৩-০৪ 

২০০৪-০৫ 

২০০৫-০৬ 

২০০৬-০৭ 

২০০৭-০৮ 

২০০৮-০৯ 

২০০৯-১০ 

২০১০-১১ 

২০১১-১২ 

২০১২-১৩ 

২০১৩-১৪ 

২০১৪-১৫ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-১৭* 

- 

১৪ 

১৮ 

২৫ 

২৭ 

৩৮ 

৬৬ 

৬৪ 

৫২ 

৬৯ 

৭৮ 

৬১ 

৭৪ 

৮৭ 

১১০ 

৯৭ 

১৮৫ 

২৩৮ 

১৯২ 

২০০ 

১৮১ 

২২৮ 

২৪৩ 

২৭০ 

২৪৮ 

২১৩ 

১৯৫ 

২৫১ 

২৭৭ 

২৫০ 

২৯১ 

৫৬৪ 

৯৮১ 

৬৫০ 

৪২৭ 

৪৩৯ 

৬৯১ 

৪৪১ 

৪০৯ 

৪৬১ 

685 

550 

১০ 

৪৯ 

১০১ 

১২২ 

২৩৭ 

৩১০ 

৩৬১ 

৬১১ 

৫৮৯ 

৪৪১ 

৫৫৫ 

৬৯৬ 

৭৩৭ 

৭৭১ 

৭৬১ 

৭৬৪ 

৮৪৮ 

৯৪৭ 

১০৮৯ 

১১৯৮ 

১২১৭ 

১৪৭৫ 

১৫২৫ 

১৭০৬ 

১৯৪৯ 

১৮৮২ 

২৫০৩ 

৩০৬০ 

৩৩৭২ 

৩৮৪৮ 

৪৮০২ 

৫৯৭৯ 

৭৯১৫ 

৯৬৮৯ 

১০৯৮৭ 

১১৬৫০ 

১২৮৪৩ 

১৪৪৬১ 

১৪২২৮ 

১৫৩১৭ 

14931 

811৩ 

১৫ 

৭৫ 

১৫৪ 

১৮৯ 

৩৭৮ 

৫৬৪ 

৮০৬ 

১৪৯৮ 

১৪৭৭ 

১১৫১ 

১৬৬১ 

২১৩৬ 

২৩০৪ 

২৪৭৭ 

২৪৯৬ 

২৭২৬ 

৩২৪২ 

৩৭১০ 

৪৩৫৫ 

৪৮১৪ 

৪৯৭০ 

৬৩০০ 

৬৯৩৪ 

৮১৯৮ 

৯৮০৭ 

১০১৭০ 

১৪৩৭৭ 

১৭৭২৯ 

১৯৮৭০ 

২৩৬৪৭ 

৩২২৭৫ 

৪১২৯৯ 

৫৪২৯৫ 

৬৬৬৭৬ 

৭৬০১৪ 

৮২৯৯৩ 

১০১৮৮৩ 

১১৫৬৪৬ 

১১০৫৮২ 

১১৮৯৯৩ 

11685৭ 

63778 

উৎাঃ জনরক্ত, কভ থংিান এফং প্ররেন ব্যযর্যা এফং ফাংরার্দ ব্যাংক। * থপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত । 
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রযরষ্ট ৫৪: দেওয়ারয প্রফাীল্যেয দপ্ররযি ল্যর্ ময রযভাণ 

              (রভররয়ন ভারকমন িরায) 

দে দৌরে অযফ 

ংযুক্ত  

অযফ  

অরভযাি 

কািায ওভান কুল্যয়ি যুক্তযাষ্ট্র যুক্তযাজো ভারল্যয়রয়া রংগাপুয ন্যান্য দভাট 

১৯৮০-৮১ ৮৩.৮৮ ৬৫.৫৯ ১৩.৬৭ ৫.৯১ ১৯.০৯ ৩২.৯৯ ১০৪.৯০ - - ৫৩.৮৯ ৩৮১.১৮ 

১৯৮১-৮২ ১২০.৯১ ৫৫.৪৯ ১৫.৯৮ ১০.৩৬ ২২.৯৭ ৩১.৮৬ ৬৯.২৭ - - ৮৯.১৫ ৪১৮.৪৭ 

১৯৮২-৮৩ ১৯৯.৭২ ৭৮.৬৮ ২৮.৯৯ ১২.৬৫ ৪৪.৯৪ ৩৯.৫২ ৮৪.৫৫ - ৪.০৪ ১২২.৭১ ৬১৯.৪৮ 

১৯৮৩-৮৪ ২১৫.১০ ৫৯.৮০ ৩০.২০ ২৪.১০ ৫০.৫০ ৩৬.৮০ ৭০.৬০ - ৬.৬০ ৮৮.৮০ ৫৯০.৬০ 

১৯৮৪-৮৫ ১৫৩.৭০ ৪২.১০ ২২.১০ ২৭.৫০ ৩৭.৬০ ৩২.৪০ ৫০.৯০ - ৩.৪০ ৬৫.১০ ৪৪১.৬০ 

১৯৮৫-৮৬ ১৮০.৪০ ৫৪.০০ ২২.৩০ ৫৪.১০ ৬২.৩০ ৩৮.৭০ ৭৭.৬০ - ২.৪০ ১৪৭.৪১ ৬৪৮.৬১ 

১৯৮৬-৮৭ ২১৬.৩০ ৬০.৯০ ৩৮.৪০ ৫৩.৪০ ১০১.৩০ ৪৩.২০ ৯২.৮০ - ২.৬০ ৭৭.২৫ ৬৯৭.৪৫ 

১৯৮৬-৮৭ ২১৬.৬৬ ৬৩.০৩ ৩৮.৪৩ ৫৩.৩৩ ১০১.৩৮ ৪৩.২৭ ৯৩.০১ - - ৮৮.৩৪ ৬৯৭.৪৫ 

১৯৮৭-৮৮ ২২৬.৪৬ ৬২.৩৬ ৪৫.৭০ ৫১.৯২ ৯৬.৩৭ ৬১.৪৪ ৮৮.৩৯ - ২.১১ ৯০.২৯ ৭৩৭.৪৩ 

১৯৮৮-৮৯ ২১৯.৩৯ ৬১.২৩ ৪৪.৮৪ ৪৫.৩১ ৯৬.৪১ ৮৩.৯৬ ৬৭.৩৯ - ২.০৯ ১৩৬.৯৬ ৭৭০.৮২ 

১৯৮৯-৯০ ২২৬.১৯ ৫৫.১৬ ৪০.২৭ ৪০.৫৫ ৮৯.২২ ৮২.৩৮ ৫৮.৪০ - ২.২৮ ১৪৯.৪৫ ৭৫৮.২০ 

১৯৯০-৯১ ২৬৪.৯০ ৭৮.১৩ ৫৯.৫০ ৪৯.৬৯ ৯.০১ ৬০.১৫ ৬৮.৮৩ - ২.১৬ ১৫৫.১৮ ৭৬৪.০৪ 

১৯৯১-৯২ ৩১৫.৬৮ ৭৯.৫৬ ৪৮.০৭ ৬০.৫৫ ৬৬.৯০ ৫৫.৪৩ ৫৭.১৫ - ১.৫২ ১৪২.৯১ ৮৪৭.৯৭ 

১৯৯২-৯৩ ৩৯৮.৪২ ৮০.২২ ৫৩.৮৩ ৬০.০৮ ১২৪.০৯ ৬৮.০৬ ৪৮.৪৪ ৪.২২ ২.৫৩ ৮১.৭৫ ৯৪৪.০০ 

১৯৯৩-৯৪ ৪৪১.১৪ ৮৮.১০ ৫৬.১৬ ৭৩.০৩ ১৮৫.১৭ ৭৮.৬৮ ৪৮.৪৯ ১০.১৯ ২.৩২ ৭৮.২১ ১০৮৮.৭৯ 

১৯৯৪-৯৫ ৪৭৬.৮৭ ৮১.৩৪ ৭২.১৮ ৮১.২৭ ১৭৪.৭২ ১০২.২৩ ৪৭.০২ ৫০.০২ ৩.০৩ ৭৫.২৪ ১১৯৭.৬৩ 

১৯৯৫-৯৬ ৪৯৮.২০ ৮৩.৭০ ৫৩.২৮ ৮১.৭১ ১৭৪.২৭ ১১৫.৩৬ ৪১.২৮ ৭৪.৪৩ ৩.৯৯ ৬০.৭৬ ১২১৭.০৬ 

১৯৯৬-৯৭ ৫৮৭.১৫ ৮৯.৬৪ ৫৩.১৬ ৯৪.৪৫ ২১১.৪৯ ১৫৭.৩৯ ৫৬.২০ ৯৪.৫১ ৬.৬৬ ৯৩.২৩ ১৪৭৫.৪০ 

১৯৯৭-৯৮ ৫৮৯.২৯ ১০৬.৮৬ ৫৭.৮১ ৮৭.৬১ ২১৩.১৫ ২০৩.১৩ ৬৫.৮০ ৭৮.০৯ ৭.৬৯ ৮৩.৫৭ ১৫২৫.৪২ 

১৯৯৮-৯৯ ৬৮৫.৪৯ ১২৫.৩৪ ৬৩.৯৪ ৯১.৯৩ ২৩০.২২ ২৩৯.৪৩ ৫৪.০৪ ৬৭.৫২ ১৩.০৭ ৯৫.৮২ ১৭০৫.৭৪ 

১৯৯৯-০০ ৯১৬.০১ ১২৯.৮৬ ৬৩.৭৩ ৯৩.০১ ২৪৫.০১ ২৪১.৩০ ৭১.৭৯ ৫৪.০৪ ১১.৬৩ ৮১.১৪ ১৯৪৯.৩২ 

২০০০-০১ ৯১৯.৬১ ১৪৪.২৮ ৬৩.৪৪ ৮৩.৬৬ ২৪৭.৩৯ ২২৫.৬২ ৫৫.৭০ ৩০.৬০ ৭.৮৪ ৫৯.৯১ ১৮৮২.১০ 

২০০১-০২ ১১৪৭.৯৫ ২৩৩.৪৯ ৯০.৬০ ১০৩.২৭ ২৮৫.৭৫ ৩৫৬.২৪ ১০৩.৩১ ৪৬.৮৫ ১৪.২৬ ৬৫.২৯ ২৫০১.১৩ 

২০০২-০৩ ১২৫৪.৩১ ৩২৭.৪০ ১১৩.৫৫ ১১৪.০৬ ৩৩৮.৫৯ ৪৫৮.০৫ ২২০.২২ ৪১.৪০ ৩১.০৬ ৯৯.৬১ ৩০৬১.৯৭ 

২০০৩-০৪ ১৩৮৬.০৩ ৩৭৩.৪৬ ১১৩.৯৪ ১১৮.৫৩ ৩৬১.২৪ ৪৬৭.৮১ ২৯৭.৫৪ ৩৭.০৬ ৩২.৩৭ ১২৩.১৮ ৩৩৭১.৯৭ 

২০০৪-০৫ ১৫১০.৪৫ ৪৪২.২৪ ১৩৬.৪১ ১৩১.৩২ ৪০৬.৮০ ৫৫৭.৩১ ৩৭৫.৭৭ ২৫.৫১ ৪৭.৬৯ ১৪৭.৬০ ৩৮৪৮.২৯ 

২০০৫-০৬ ১৬৯৬.৯৬ ৫৬১.৪৪ ১৭৫.৬৪ ১৬৫.২৫ ৪৯৪.৩৯ ৭৬০.৬৯ ৫৫৫.৭১ ২০.৮২ ৬৪.৮৪ ২৩৮.৮১ ৪৮০১.৮৮ 

২০০৬-০৭ ১৭৩৪.৭০ ৮০৪.৮৪ ২৩৩.১৭ ১৯৬.৪৭ ৬৮০.৭০ ৯৩০.৩৩ ৮৮৬.৯০ ১১.৮৪ ৮০.২৪ ৩৩৯.৩২ ৫৯৭৮.৪৭ 

২০০৭-০৮ ২৩২৪.২০ ১১৩৫.১০ ২৮৯.৮০ ২২০.৬০ ৮৬৩.৭০ ১৩৮০.১০ ৮৯৬.১০ ৯২.৪৪ ১৩০.১০ ৪৪৪.৫০ ৭৯১৪.৮০ 

২০০৮-০৯ ২৮৫৯.০৯ ১৭৫৪.৯২ ৩৪৩.৩৬ ২৯০.০৬ ৯৭০.৭৫ ১৫৭৫.২২ ৭৮৯.৬৫ ২৮২.২০ ১৬৫.১৩ ৫০১.৩৩ ৯৬৮৯.১৬ 

২০০৯-১০ ৩৪২৭.১ ১৮৯০.৩ ৩৬০.৯ ৩৪৯.১ ১০১৯.২ ১৪৫১.৯ ৮২৭.৫ ৫৮৭.১ ১৯৩.৫ ৭১০.৭ ১০৯৮৭.৪ 

২০১০-১১ ৩২৯০.০ ২০০২.৬ ৩১৯.৪ ৩৩৪.৩ ১০৭৫.৮ ১৮৪৮.৫ ৮৮৯.৬ ৭০৩.৭ ২০২.৩ ৭৯৮.২ ১১৬৫০.৩ 

২০১১-১২ ৩৬৮৪.৪ ২৪০৪.৭ ৩৩৫.৩ ৪০০.৯ ১১৯০.১ ১৪৯৮.৫ ৯৮৭.৫ ৮৪৭.৫ ৩১১.৫ ৮৮৪.৫ ১২৮৪৩.৪ 

২০১২-১৩ ৩৮২৯.৫ ২৮২৯.৪ ২৮৬.৯ ৬১০.১ ১১৮৬.৯ ১৮৫৯.৮ ৯৯১.৬ ৯৯৭.৪ ৪৯৮.৮ ১০০৬.৭ ১৪৪৬১.২ 

২০১৩-১৪ ৩১১৯.৬ ২৬৮৪.৯ ২৫৭.৫ ৭০১.১ ১১০৬.৯ ২৩২৩.৩ ৯০১.২ ১০৬৪.৭ ৪২৯.১ ১১৮০.৩ ১৪২২৮.০ 

২০১৪-১৫ ৩৩৪৫.২৩ ২৮২৩.৭৭ ৩১০.১৫ ৯১৫.২৬ ১০৭৭.৭৮ ২৩৮০.১৯ ৮১২.৩৪ ১৩৮১.৫৩ ৪৪৩.৪৪ ১৮২৭.২১ ১৫৩১৬.৯০ 

২০১৫-১৬ ২৯৫৫.৬০ ২৭১১.৭০ ৪৩৫.৬০ ৯০৯.৭০ ১০৪০.০০ ২৪২৪.৩০ ৮৬৩.৩০ ১৩৩৭.১০ ৩৮৭.২০ ১৩৭৬.৭০ ১৪৯৩১.২০ 

২০১৬-১৭* ১৪৭৮.৪০ ১৩২৮.৭০ ৩৫৯.৭০ ৫৬৮.২০ ৬৬৪.৩০ ১০৬১.১০ ৪৭২.০০ ৭৪৪.৫০ ২০৪.৬০ ৯৭৫.৪০ ৮১১২.৫০ 

উৎাঃ জনরক্ত, কভ থংিান এফং প্ররেন ব্যযর্যা এফং ফাংরার্দ ব্যাংক। * থপব্রুয়ারয’১৭ ম থন্ত । 



tU
hiN

  

305 

 

রযরষ্ট ৫৫.১ : বফর্দরক থরনর্দর্নয বাযাম্য (২০০২-০৩ থথর্ক ২০০৯-১০ ম থন্ত) 

(রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

খাতমূ ২০০২-০৩ ২০০৩-০৪ ২০০৪-০৫ ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮
 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ 

ফারণজয বাযাম্য 

  যপ্তারন, এপওরফ (ইরর্জড) ১/ 

  আভদারন, এপওরফ (ইরর্জড) 

থফা  

  িণ 

  প্রদান  

আয়  

  িণ 

  প্রদান 

     তন্র্ে যকার্যয সুদ রযর্াধ 

চররত তান্তয 

যকারয   

থফযকারয 

  তন্র্োঃ রফর্দর্ কভ থযত ফাংরার্দরর্দয থপ্ররযত অথ থ 

 

চররত রার্ফয বাযাম্য 

 

মূরধনী রাফ  

   মূরধনী তান্তয  

আরথ থক রাফ 

(১)যারয বফর্দরক রফরনর্য়াগ (নীট)  

(২)থাট থর্পাররও রফরনর্য়াগ 

(৩)অন্যান্য রফরনর্য়াগ 

ভেভ ও দীঘ থর্ভয়ারদ ঋণ (এভএরটি)২/ 

এভএরটি এর্ভাযটাইর্জন থর্ভট 

অন্যান্য দীঘ থর্ভয়ারদ ঋণ (নীট) 

অন্যান্য স্বল্পর্ভয়ারদ ঋণ (নীট) 

      
অন্যান্য রযম্পৎ 

ফারণজয ঋণ (নীট) 

ফারণরজযক ব্যাংক 

    রযম্পৎ 

    দায় 

ভুর -ভ্রারন্ত
 

 

ারফ থক বাযাম্য 

 

ংযরেত রযম্পদ
 

  ফাংরার্দ ব্যাংক  

   রযম্পদ
 

দায়  

-২২১৫ 

৬৪৯২ 

-৮৭০৭ 

-৬৯১ 

৮৮৭ 

-১৫৭৮ 

-৩৫৮ 

৬৪ 

-৪২২ 

-১৬৭ 

৩৪৪০ 

৮২ 

৩৩৫৮ 

৩০৬২ 

 

১৭৬ 

 

৪২৮ 

৪২৮ 

৪১৩ 

৩৭৬ 

২ 

৩৫ 

৯১৮ 

-৪৫২ 

-২০ 

১৪২ 

-১২৫ 

-৪৯৯ 

৭১ 

২১৭ 

-১৪৬ 

-২০২ 

 

৮১৫ 

 

-৮১৫ 

-৮১৫ 

৮৮৭ 

৭২ 

-২৩১৯ 

৭৫২১ 

-৯৮৪০ 

-৮৭৪ 

৯২৪ 

-১৭৯৮ 

-৩৭৪ 

৬৩ 

-৪৩৭ 

-১৭৫ 

৩৭৪৩ 

৬১ 

৩৬৮২ 

৩৩৭২ 

 

১৭৬ 

 

১৯৬ 

১৯৬ 

৭৮ 

৩৮৫ 

৬ 

-৩১৩ 

৫৪৪ 

-৩৯৭ 

-৪১ 

১৩ 

-১২৫ 

-৩২১ 

১৪ 

৮৬ 

-৭২ 

-২৭৯ 

 

১৭১ 

 

-১৭১ 

-১৭১ 

-২৩৫ 

৬৪ 

-৩২৯৭ 

৮৫৭৩ 

-১১৮৭০ 

-৮৭০ 

১১৭৭ 

-২০৪৭ 

-৬৮০ 

১১৬ 

-৭৯৬ 

-২০৩ 

৪২৯০ 

৩৭ 

৪২৫৩ 

৩৮৪৮ 

 

-৫৫৭ 

 

১৬৩ 

১৬৩ 

৭৬০ 

৭৭৬ 

০ 

-১৬ 

৯৪০ 

-৪৪৯ 

-৪৬ 

২৪১ 

-১৮২ 

-৩২০ 

-২০০ 

-৯১ 

-১০৯ 

-২৯৯ 

 

৬৭ 

 

-৬৭ 

-৬৭ 

-২২৫ 

১৫৮ 

-২৮৮৯ 

১০৪১২ 

-১৩৩০১ 

-১০২৩ 

১৩৪০ 

-২৩৬৩ 

-৭০২ 

১৩৬ 

-৮৩৮ 

-২০৪ 

৫৪৩৮ 

১২৫ 

৫৩১৩ 

৪৮০২ 

 

৮২৪ 

 

৩৭৫ 

৩৭৫ 

-১৪১ 

৭৪৩ 

৩২ 

-৯১৬ 

১১২৪ 

-৪৮৮ 

-৩৭ 

-২৫৬ 

-৪৯৫ 

-৮৯৮ 

২৩৫ 

৩১ 

২০৪ 

-৭২০ 

 

৩৩৮ 

 

-৩৩৮ 

-৩৩৮ 

-৫৫৪ 

২১৬ 

-৩৪৫৮ 

১২০৫৩ 

-১৫৫১১ 

-১২৬১ 

১৪৮৪ 

-২৭৪৫ 

-৮৮৩ 

২৪৫ 

-১১২৮ 

-২১২ 

৬৫৫৪ 

৯৭ 

৬৪৫৭ 

৫৯৭৯ 

 

৯৫২ 

 

৪৯০ 

৪৯০ 

৭২১ 

৭৬০ 

১০৬ 

-১৪৫ 

১০৩৭ 

-৫২৫ 

-২৯ 

৪৯৩ 

-৫২৪ 

-৪৭০ 

-১২৭ 

-৯৮ 

-২৯ 

-৬৭০ 

 

১৪৯৩ 

 

-১৪৯৩ 

-১৪৯৩ 

-১৫৯৩ 

১০০ 

-৫৩৩০ 

১৪১৫১ 

-১৯৪৮১ 

-১৫২৫ 

১৮৯১ 

-৩৪১৬ 

-৯৯৪ 

২১৭ 

-১২১১ 

-২৩৪ 

৮৫২৯ 

১২৭ 

৮৪০২ 

৭৯১৫ 

 

৬৮০ 

 

৫৭৬ 

৫৭৬ 

-৪৫৭ 

৭৪৮ 

৪৭ 

-১২৫২ 

১৩৩৮ 

-৫৮০ 

-৬ 

-১৬০ 

-৬০৩ 

-১১১০৮ 

-১৩৩ 

-১৪৬ 

১৩ 

-৪৬৮ 

 

৩৩১ 

 

-৩৩১ 

-৩৩১ 

-৭৯৯ 

৪৬৮ 

 

-৪৭১০ 

১৫৫৮১ 

-২০২৯১ 

-১৬১৬ 

১৮৩২ 

-৩৪৪৮ 

-১৪৮৪ 

৯৫ 

-১৫৭৯ 

-২৩৮ 

১০২২৬ 

৭২ 

১০১৫৪ 

৯৬৮৯ 

 

২৪১৬ 

 

৪৫১ 

৪৫১ 

-৮২৫ 

৯৬১ 

-১৫৯ 

-১৬২৭ 

১২০৪ 

-৬৪১ 

-৭০ 

-১৬৯ 

-৬৫০ 

-১২৭৭ 

-২৪ 

-১২৯ 

১০৫ 

১৬ 

 

২০৫৮ 

 

-২০৫৮ 

-২০৫৮ 

-১৮৮৩ 

-১৭৫ 

-৫১৫২ 

১৬২৩৬ 

-২১৩৮৮ 

-১২৪০ 

২৪৭১ 

-৩৭১১ 

-১৪৮৪ 

৫২ 

-১৫৩৬ 

-২১৫ 

১১৬১৩ 

১২৫ 

১১৪৮৮ 

১০৯৮৭ 

 

৩৭২৪ 

 

৪৮৮ 

৪৮৮ 

-৬৩৮ 

৯১৩ 

-১১৭ 

-১৪৩৪ 

১৬০৪ 

-৬৮৭ 

-১৫৬ 

৬৭ 

-৯০২ 

-১০৪৫ 

-৩১৫ 

-৪১০ 

৯৫ 

-৭২২ 

 

২৮৬৫ 

 

-২৮৬৫ 

-২৮৬৫ 

-৩৬১৬ 

৭৫১ 

 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক। থনাটাঃ যফতী অথ থফছর্যয উািমূ ফাংরার্দ ব্যাংর্কয BPM-6 manual অনুমায়ী ৫৫(খ) থত থদয়া র্য়র্ছ। 
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রযরষ্ট ৫৫.২ : বফর্দরক থরনর্দর্নয বাযাম্য (২০১০-১১ থথর্ক ২০১৬-১৭ ম থন্ত) 

                                                                                                                                                                                      (রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

খাতমূ 2010-11
 

2011-12
 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

ফারণজয বাযাম্য 

  যপ্তারন, এপওরফ (ইরর্জড) 

  আভদারন, এপওরফ (ইরর্জড) 

থফা  

  থক্ররডট 

  থডরফট 

প্রাথরভক আয়  

  থক্ররডট 

  থডরফট 

  তন্র্ে যকার্যয সুদ রযর্াধ 

ভােরভক আয় 

  যকারয   

  থফযকারয 

  তন্র্োঃ রফর্দর্ কভ থযত ফাংরার্দরর্দয 

  থপ্ররযত অথ থ 

চররত রার্ফয বাযাম্য 

 

মূরধনী রাফ  

   মূরধনী তান্তয  

আরথ থক রাফ 

যারয বফর্দরক রফরনর্য়াগ (রনট) 

থাট থর্পাররও রফরনর্য়াগ 

অন্যান্য রফরনর্য়াগ 

ভে ও দীঘ থর্ভয়ারদ ঋণ (এভএরটি) 

এভএরটি এর্ভাযটাইর্জন থর্ভট 

অন্যান্য দীঘ থর্ভয়ারদ ঋণ (রনট) 

অন্যান্য স্বল্পর্ভয়ারদ ঋণ (রনট) 

      অন্যান্য রযম্পদ 

ফারণজয ঋণ (রনট) 

ফারণরজযক ব্যাংক 

রযম্পদ 

দায় 

ভুর -ভ্রারন্ত 

ারফ থক থরনর্দন বাযাম্য 

ংযরেত রযম্পদ 

  ফাংরার্দ ব্যাংক  

  রযম্পদ 

  দায়  

-9935 

22592 

-32527 

-2612 

2573 

5185 

-1454 

124 

1578 

345 

12315 

103 

12212 

11513 

 

-1686 

 

642 

642 

651 

775 

109 

-233 

1032 

739 

-101 

531 

-661 

-135 

-160 

452 

292 

-263 

-656 

656 

656 

-481 

175 

-9320 

23989 

-33309 

-3001 

2694 

5695 

-1549 

193 

1742 

373 

13423 

106 

13317 

12735 

 

-447 

 

482 

4৮২ 

1436 

1191 

240 

5 

1539 

789 

79 

242 

0 

-1118 

52 

443 

495 

-977 

494 

-494 

-494 

293 

-201 

-৭০০৯ 

২৬৫৬৭ 

-৩৩৫৭৬ 

-৩১৬২ 

২৮৩০ 

৫৯৯২ 

-২৩৬৯ 

১২০ 

২৪৮৯ 

৪৭৬ 

১৪৯২৮ 

৯৭ 

১৪৮৩১ 

১৪৩৩৮ 

 

২৩৮৮ 

 

৬২৯ 

৬২৯ 

২৮৬৩ 

1৭২৬ 

৩৬৮ 

৭৬৯ 

2০৮৫ 

906 

-1৫০ 

-১০০ 

০ 

-2৫০ 

90 

396 

486 

-7৫২ 

5128 

-5128 

-5128 

5196 

68 

-৬৪৯৪ 

২৯৭৬৫ 

-৩৬৫৭১ 

-৪০৯৬ 

৩১১৫ 

৭২১১ 

-২৬৩৫ 

১৩১ 

২৭৬৬ 

৪২৭ 

১৪৯৩৪ 

৮৩ 

১৪৮৫১ 

১৪১১৬ 

 

১৪০৯ 

 

৫৯৮ 

৫৯৮ 

২৮৫৫ 

১৪৭৪ 

৯৩৭ 

৪৪৪ 

২৪০৪ 

১০১৮ 

৪৭৭ 

-৮৩৮ 

-১০৪৫ 

-৩৪০ 

-২৪১ 

৮৩৮ 

৬৫৭ 

৬২১ 

৫৪৮৩ 

-৫৪৮৩ 

-৫৪৮৩ 

৫৯৩৩ 

৪৫০ 

-৫৮৭৯ 

৩০৭৬৮ 

-৩৬৬৪৭ 

-৫৪৭০ 

৩০১৭ 

৮৪৮৭ 

-২৯৯৫ 

৭৪ 

৩০৬৯ 

৪০৪ 

১৫৮৯৪ 

৭৪ 

১৫৮২০ 

১৫১৭০ 

 

১৫৫০ 

 

৪৮৩ 

৪৮৩ 

২৯৩৪ 

১৮৩০ 

৬১৮ 

৪৮৬ 

২৪৭২ 

৯১০ 

-৩৩ 

-১৬১ 

০ 

-১৬৮৪ 

৮০২ 

৮৬ 

৮৮৮ 

-৫৯৪ 

-৪৩৭৩ 

-৪৩৭৩ 

-৪৩৭৩ 

৪২৪৯ 

-১২৪ 

-৬২৭৪ 

৩৩৪৪১ 

-৩৯৭১৫ 

-২৭৯৩ 

৩৫৩০ 

-৬৩২৩ 

-১৯০৬ 

১০৩ 

২০০৯ 

৪০২ 

১৫৩৫৫ 

৬৮ 

১৫২৮৭ 

১৪৭১৭ 

 

৪৩৮২ 

 

৪৭৮ 

৪৭৮ 

৮৯৪ 

১২৮৫ 

১২৪ 

-৫১৫ 

২৯০৪ 

-৮৪৯ 

-৭ 

-৪৩৫ 

০ 

-২১১০ 

-১৮ 

৩৪৭ 

৩২৯ 

-৭১৮ 

৫০৩৬ 

-৫০৩৬ 

-৫০৩৬ 

৫৩২২ 

২৮৬ 

-৬০৮৯ 

২২২৯১ 

২৮৩৮০ 

-২১৮৯ 

২৩৬১ 

-৪৫৮০ 

-১৩১৯ 

৪৫ 

-১৩৬৪ 

২৫৫ 

৮৪৭৯ 

২৮ 

৮৪৫১ 

৭০৭১ 

 

-১১১৮ 

 

১৯৬ 

১৯৬ 

২৯০৭ 

১১৭০ 

২৪৩ 

১৪৯৪ 

১৭২৮ 

৫৭২ 

-১০৫ 

৭৯১ 

০ 

-৪৫০ 

১০২ 

-৩২৫ 

-২২৩ 

৪৬৪ 

২৪৪৯ 

-২৪৪৯ 

-২৪৪৯ 

২৫৬০ 

১১১ 

 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক।  থনাটাঃ এই থশ্রণীরফবাগ BPM-6 manual অনুমায়ী এফং যপ্তারন ও আভদারন উবয় থের্ে রর্ভটরবরিক তথ্য ব্যফহৃত র্য়র্ছ। * থপব্রুয়ারয’১৭ ম থন্ত । 
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   রযরষ্ট ৫৬: বফর্দরক মুদ্রায ভজুদ  রযরষ্ট ৫৭: বফর্দরক অথ থননরতক াার্য্যয অঙ্গীকায ও অফমুরক্ত 

                                                                                                                                                                        (রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

ফছয রভররয়ন ভারকথন ডরায  ফছয অঙ্গীকায ব্যয়ন 

(জুন রিরত)    অনুদান ঋণ থভাট অনুদান ঋণ থভাট 

১৯৮১-৮২ 

১৯৮২-৮৩ 

১৯৮৩-৮৪ 

১৯৮৪-৮৫ 

১৯৮৫-৮৬ 

১৯৮৬-৮৭ 

১৯৮৭-৮৮ 

১৯৮৮-৮৯ 

১৯৮৯-৯০ 

১৯৯০-৯১ 

১৯৯১-৯২ 

১৯৯২-৯৩ 

১৯৯৩-৯৪ 

১৯৯৪-৯৫ 

১৯৯৫-৯৬ 

১৯৯৬-৯৭ 

১৯৯৭-৯৮ 

১৯৯৮-৯৯ 

১৯৯৯-০০ 

২০০০-০১ 

২০০১-০২ 

২০০২-০৩ 

২০০৩-০৪ 

২০০৪-০৫ 

২০০৫-০৬ 

২০০৬-০৭ 

২০০৭-০৮ 

২০০৮-০৯ 

২০০৯-১০ 

২০১০-১১ 

২০১১-১২ 

২০১২-১৩ 

২০১৩-১৪ 

২০১৪-১৫ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-১৭* 

১২১ 

৩৫৮ 

৫৪০ 

৩৯৫ 

৪৭৬ 

৭১৫ 

৮৫৬ 

৯১৩ 

৫২০ 

৮৮০ 

১৬০৮ 

২১২১ 

২৭৬৫ 

৩০৭০ 

২০৩৯ 

১৭১৯ 

১৭৩৯ 

১৫২৩ 

১৬০২ 

১৩০৭ 

১৫৮৩ 

২৪৭০ 

২৭০৫ 

২৯৩০ 

৩৪৮৪ 

৫০৭৭ 

৬১৪৯ 

৭৪৭১ 

১০৭৫০ 

১০৯১২ 

১০৩৬৪ 

১৫৩১৫ 

২১৫৫৮ 

২৫০২৫ 

৩০১৭৬ 

৩২৫৫৭ 

 

 

১৯৭৩-৭৪ 

১৯৭৪-৭৫ 

১৯৭৫-৭৬ 

১৯৭৬-৭৭ 

১৯৭৭-৭৮ 

১৯৭৮-৭৯ 

১৯৭৯-৮০ 

১৯৮০-৮১ 

১৯৮১-৮২ 

১৯৮২-৮৩ 

১৯৮৩-৮৪ 

১৯৮৪-৮৫ 

১৯৮৫-৮৬ 

১৯৮৬-৮৭ 

১৯৮৭-৮৮ 

১৯৮৮-৮৯ 

১৯৮৯-৯০ 

১৯৯০-৯১ 

১৯৯১-৯২ 

১৯৯২-৯৩ 

১৯৯৩-৯৪ 

১০৭ 

৩৪৫ 

৩৮০ 

৪০০ 

৪৩৩ 

৯৩৬ 

৪৮৫ 

৫৫০ 

৮০৫ 

৮৩৭ 

৮৫৯ 

৮৭৫ 

৮৭৪ 

৮৯৪ 

৮৮১ 

৬৬১ 

৮৮৫ 

৪৮৫ 

১১৪০ 

৭৩৪ 

৪৬৪ 

৪৪৮ 

৯২১ 

৫৭৮ 

৩২৬ 

৭১৪ 

৮২৪ 

৬৬৮ 

১০০৯ 

১১১৭ 

৬৮৫ 

৮৩৬ 

১১০৫ 

৭৮৭ 

৭০৯ 

৬৪৮ 

১২১২ 

১২৯০ 

৮৮৫ 

৭৭৫ 

৫৪০ 

১৯৪৬ 

৫৫৫ 

১২৬৬ 

৯৫৮ 

৭২৬ 

১১৪৭ 

১৭৬০ 

১১৫৩ 

১৫৫৯ 

১৯২২ 

১৫২২ 

১৬৯৫ 

১৯৮০ 

১৬৬১ 

১৬০৩ 

১৫২৯ 

১৮৭৩ 

২১৭৫ 

১৩৭০ 

১৯১৫ 

১২৭৪ 

২৪১০ 

২১৮ 

৩৭৫ 

২৩৪ 

২৫৬ 

৩৯৩ 

৫০২ 

৬৫০ 

৫৯৩ 

৬৫৪ 

৫৮৭ 

৭৩৩ 

৭০৩ 

৫৪৬ 

৬৬১ 

৮২৩ 

৬৭৩ 

৭৬৬ 

৮৩১ 

৮১৭ 

৮১৮ 

৭১০ 

২৪৩ 

৫২৬ 

৫৬৭ 

২৭৯ 

৪৪১ 

৫২৮ 

৫৭৩ 

৫৫৩ 

৫৮৬ 

৫৯০ 

৫৩৫ 

৫৬৬ 

৭৬০ 

৯৩৪ 

৮১৭ 

৯৯৫ 

১০৪৪ 

৯০১ 

৭৯৪ 

৮৫৭ 

৮৪৯ 

৪৬১ 

৯০১ 

৮০১ 

৫৩৫ 

৮৩৪ 

১০৩০ 

১২২৩ 

১১৪৬ 

১২৪০ 

১১৭৭ 

১২৬৮ 

১২৬৯ 

১৩০৬ 

১৫৯৫ 

১৬৪০ 

১৬৬৮ 

১৮১০ 

১৭৩২ 

১৬১১ 

১৬৭৫ 

১৫৫৯ 

 ১৯৯৪-৯৫ 

১৯৯৫-৯৬ 

১৯৯৬-৯৭ 

১৯৯৭-৯৮ 

১৯৯৮-৯৯ 

১৯৯৯-০০ 

২০০০-০১ 

২০০১-০২ 

২০০২-০৩ 

২০০৩-০৪ 

২০০৪-০৫ 

২০০৫-০৬ 

২০০৬-০৭ 

২০০৭-০৮ 

২০০৮-০৯ 

২০০৯-১০ 

২০১০-১১ 

২০১১-১২ 

২০১২-১৩ 

২০১৩-১৪ 

২০১৪-১৫ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-১৭* 

৮৬১ 

৮৬৪ 

৮৪২ 

৫৮৫ 

৮৬২ 

৬১৯ 

৯৩৮ 

৪০২ 

৮৭০ 

৮৮৭ 

৩৪৫ 

৬২৮.৩৮ 

৭২৮.৫০ 

৯৬১.৮৮ 

৪২৩.২৬ 

৫৫৫.১৫ 

৬৩০.৪৬ 

১৪৪১.৩৭ 

৫৫৪.৫৩ 

৪৯৭.৮২ 

৪৯৩.৬৬ 

544.92 

318.82 

৭৫১ 

৪১৬ 

৮১৯ 

১২০৬ 

১৭৮৭ 

৮৫৬ 

১১১৫ 

৪৭৭ 

১৩০৯ 

১০৩৬ 

১২০৭ 

১১৫৮.৯৮ 

১৫২৭.৬৩ 

১৮৮০.৫৬ 

২০২১.০৬ 

২৪২৮.৫৩ 

৫৩৩৮.১৭ 

৩৩২৩.১৫ 

৫৩০০.০৭ 

৫৩৪৬.৪০ 

৪৭৬৪.৮১ 

6503.16 

14476.29 

১৬১২ 

১২৮০ 

১৬৬১ 

১৭৯১ 

২৬৪৯ 

১৪৭৫ 

২০৫৩ 

৮৭৯ 

২১৭৯ 

১৯২৩ 

১৫৫২ 

১৭৮৭.৩৬ 

২২৫৬.১৩ 

২৮৪২.৪৪ 

২৪৪৪.৩২ 

২৯৮৩.৬৮ 

৫৯৬৮.৬৩ 

৪৭৬৪.৫২ 

৫৮৫৪.৬০ 

৫৮৪৪.২২ 

৫২৫৮.৪৭ 

7048.08 

14795.11 

৮৯০ 

৬৭৭ 

৭৩৬ 

৫০৩ 

৬৬৯ 

৭২৬ 

৫০৪ 

৪৭৯ 

৫১০ 

৩৩৮ 

২৩৪ 

৫০০.৫৪ 

৫৯০.১৭ 

৬৫৮.১১ 

৬৫৭.৮১ 

৬৩৯.১৭ 

৭৪৫.১০ 

৫৮৭.৯৯ 

৭২৬.২৭ 

৬৮০.৭৩ 

৫৭০.৮২ 

530.56 

224.29 

৮৪৯ 

৭৬৬ 

৭৪৫ 

৭৪৮ 

৮৬৭ 

৮৬২ 

৮৬৫ 

৯৬৩ 

১০৭৫ 

৬৯৫ 

১২৫৭ 

১০৬৭.০৯ 

১০৪০.৪০ 

১৪০৩.৪০ 

১১৮৯.৫০ 

১৫৮৮.৬০ 

১০৩১.৬৪ 

১৫৩৮.৪৮ 

২০৮৪.৭২ 

২৪০৩.৬৬ 

২৪৭২.২৫ 

3033.03 

1723.58 

১৭৩৯ 

১৪৪৩ 

১৪৮১ 

১২৫১ 

১৫৩৬ 

১৫৮৮ 

১৩৬৯ 

১৪৪২ 

১৫৮৫ 

১০৩৩ 

১৪৯১ 

১৫৬৭.৬৪ 

১৬৩০.৫৭ 

২০৬১.৫১ 

১৮৪৭.৩১ 

২২২৭.৭৭ 

১৭৭৬.৭৪ 

২১২৬.৪৭ 

২৮১১.০০ 

৩০৮৪.৩৯ 

৩০৪৩.০৭ 

3563.59 

1947.87 

উৎাঃ ফাংরার্দ ব্যাংক। * থপব্রূয়ারয, ২০১৭ তারযর্খ।                    উৎাঃ অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয় *জানুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত। 
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রযরষ্ট ৫৮: ভেভ ও দীঘ থর্ভয়ারদ বফর্দরক দায় রযর্াধ 

 

                                                                           (রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

অথ থফছয 

ভেভ ও দীঘ থর্ভয়ারদ দায় রযর্াধ 

যপ্তারন 
থভাট বফর্দরক 

মুদ্রা আয়** 

যপ্তারন আর্য়য তকযা অং 

রর্র্ফ থভাট দায় রযর্াধ 

থভাট বফর্দরক মুদ্রা আর্য়য 

তকযা অং রর্র্ফ থভাট 

দায় রযর্াধ সুদ আর থভাট দায় রযর্াধ 

১৯৭৫-৭৬ 

১৯৭৬-৭৭ 

১৯৭৭-৭৮ 

১৯৭৮-৭৯ 

১৯৭৯-৮০ 

১৯৮০-৮১ 

১৯৮১-৮২ 

১৯৮২-৮৩ 

১৯৮৩-৮৪ 

১৯৮৪-৮৫ 

১৯৮৫-৮৬ 

১৯৮৬-৮৭ 

১৯৮৭-৮৮ 

১৯৮৮-৮৯ 

১৯৮৯-৯০ 

১৯৯০-৯১ 

১৯৯১-৯২ 

১৯৯২-৯৩ 

১৯৯৩-৯৪ 

১৯৯৪-৯৫ 

১৯৯৫-৯৬ 

১৯৯৬-৯৭ 

১৯৯৭-৯৮ 

১৯৯৮-৯৯ 

১৯৯৯-০০ 

২০০০-০১ 

২০০১-০২ 

২০০২-০৩ 

২০০৩-০৪ 

২০০৪-০৫ 

2005-06 

2006-07 

2007-08 

2008-09 

2009-10 

2010-11 

2011-12 

২০১২-১৩ 

২০১৩-১৪ 

২০১৪-১৫ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-১৭* 

২০ 

২৮ 

৩১ 

৩৯ 

৪২ 

৪১ 

৪৭ 

৫১ 

৫৮ 

৬৪ 

৭৩ 

৮১ 

১২৩ 

১২৩ 

১১৬ 

১২০ 

১২৭ 

১৩৫ 

১৩৯ 

১৫৪ 

১৫২ 

১৪৭ 

১৩৭ 

১৬৬ 

১৭২ 

১৫৯ 

১৫১ 

১৫৬ 

১৬৫ 

১৮৫ 

176 

182 

185 

200 

190 

200 

197 

১৯৬ 

২০৬ 

১৮৮ 

202 

143 

৩৬ 

২২ 

৩৪ 

৫০ 

৬৬ 

৪৪ 

৪৫ 

৮৫ 

৭১ 

১০৬ 

১১১ 

১৫২ 

১৬৬ 

১৭০ 

১৮৬ 

১৯৭ 

২১০ 

২৩৯ 

২৬৩ 

৩১৪ 

৩১৬ 

৩১৬ 

৩০৭ 

৩৭৩ 

৪৪৭ 

৪৩৮ 

৪৩৫ 

৪৫২ 

৪২৩ 

৪৩৪ 

502 

540 

586 

656 

686 

729 

770 

৮৯৫ 

১০৮৮ 

৯০৯ 

848 

565 

৫৬ 

৫০ 

৬৫ 

৮৯ 

১০৮ 

৮৫ 

৯২ 

১৩৬ 

১২৯ 

১৭০ 

১৮৪ 

২৩৩ 

২৮৯ 

২৯৩ 

৩০২ 

৩১৭ 

৩৩৭ 

৩৭৪ 

৪০৫ 

৪৬৮ 

৪৬৮ 

৪৬৩ 

৪৪৪ 

৫৩৯ 

৬১৯ 

৫৯৭ 

৫৮৬ 

৬০৮ 

৫৮৮ 

৬১৯ 

678 

722 

770 

855 

876 

929 

967 

১০৯১ 

১২৯৪ 

১০৯৭ 

1050 

708 

৩৮১ 

৪১৭ 

৪৯৪ 

৬১৯ 

৭২৬ 

৭১০ 

৬২৬ 

৬৮৭ 

৮১১ 

৯৩৪ 

৮১৯ 

১০৭৪ 

১২৩১ 

১২৯২ 

১৫২৪ 

১৭১৮ 

২৯৯৪ 

২৩৮৩ 

২৫৩৪ 

৩৪৭৩ 

৩৮৮২ 

৪৪২৭ 

৫১৭২ 

৫৩২৪ 

৫৭৬২ 

৬৪৭৬ 

৫৯৮৬ 

৬৫৪৮ 

৭৬০৩ 

৮৬৫৫ 

10526 

12178 

14111 

15565 

16205 

22928 

24288 

২৭০১৮ 

২৯৭৬৫ 

৩০৭৬৮ 

- 

- 

৪৭৪ 

৫৪৮ 

৭০৪ 

৮৯৮ 

১২২৮ 

১৩৬৪ 

১২৮৫ 

১৫৩৩ 

১৬৮৬ 

১৬৬১ 

১৬৩৪ 

২০৩২ 

২২৭৮ 

২৪৫৩ 

২৭৩১ 

২৯৪২ 

৩৪০৬ 

৩৯৪৪ 

৪২৯৩ 

৫৪৯০ 

৫৯০৮ 

৬৬৪৭ 

৭৪৯৫ 

৭৭৩৭ 

৮৫৬০ 

৯১১৭ 

৯২৯৫ 

১০৪৯৭ 

১১৮৯৯ 

১৩৬৮০ 

16624 

19641 

21404 

27086 

29670 

37144 

39815 

৪৪১৮৬ 

৪৬৯৪৫ 

৪৯১০২ 

- 

- 

১৪.৬ 

১১.২ 

১৩.২ 

১৪.৪ 

১৪.৯ 

১২.০ 

১৪.৬ 

১৯.৮ 

১৫.৮ 

১৮.২ 

২২.৪ 

২১.৭ 

২৪.৪ 

২২.৮ 

১৯.৮ 

১৯.৪ 

১৬.৯ 

১৫.৭ 

১৭.২ 

১৩.৫ 

১২.১ 

১০.৫ 

৮.৬ 

১০.১ 

১০.৭ 

৯.২ 

৯.৮ 

৯.২৮ 

৭.৭৩ 

৭.২ 

6.4 

5.9 

5.5 

5.5 

5.4 

4.1 

4.0 

৪.০ 

৪.২৮ 

৩.৫১ 

- 

- 

১১.৭ 

৯.১ 

৯.২ 

৯.৯ 

৮.৮ 

৬.৩ 

৭.১ 

৮.৯ 

৭.৬ 

১০.২ 

১১.২ 

১১.৩ 

১২.৬ 

১১.৭ 

১০.৯ 

১১.০ 

৯.৮ 

৯.৫ 

১০.৪ 

৮.৫ 

৭.৯ 

৭.০ 

৫.৯ 

৭.০ 

৭.২ 

৬.৫ 

৬.৩ 

৫.৮ 

৪.৯৪ 

৪.৫ 

4.1 

3.7 

3.6 

3.2 

3.0 

2.5 

2.4 

২.৫ 

২.৭৫ 

২.২৪ 

- 

- 

উৎাঃ অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়।  * থপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত । 

** থভাট বফর্দরক মুদ্রা আয়=ে যপ্তারন+রফর্দর্ কভ থযতর্দয থপ্ররযত অথ থ + অদৃে আয়। 



tU
hiN

  

309 

 

রযরষ্ট ৫৯: বফর্দরক দার্য়য রিরত 

(রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

অথ থফছয ব্যয়ন** দায় রযর্াধ *** প্ররত আরথ থক ফৎয 

থর্ল দার্য়য রিরত   আর সুদ থভাট 

১৯৭৩-৭৪ 

১৯৭৪-৭৫ 

১৯৭৫-৭৬ 

১৯৭৬-৭৭ 

১৯৭৭-৭৮ 

১৯৭৮-৭৯ 

১৯৭৯-৮০ 

১৯৮০-৮১ 

১৯৮১-৮২ 

১৯৮২-৮৩ 

১৯৮৩-৮৪ 

১৯৮৪-৮৫ 

১৯৮৫-৮৬ 

১৯৮৬-৮৭ 

১৯৮৭-৮৮ 

১৯৮৮-৮৯ 

১৯৮৯-৯০ 

১৯৯০-৯১ 

১৯৯১-৯২ 

১৯৯২-৯৩ 

১৯৯৩-৯৪ 

১৯৯৪-৯৫ 

১৯৯৫-৯৬ 

১৯৯৬-৯৭ 

১৯৯৭-৯৮ 

১৯৯৮-৯৯ 

১৯৯৯-০০ 

২০০০-০১ 

২০০১-০২ 

২০০২-০৩ 

২০০৩-০৪ 

২০০৪-০৫ 

২০০৫-০৬ 

২০০৬-০৭ 

২০০৭-০৮ 

২০০৮-০৯ 

২০০৯-১০ 

২০১০-১১ 

২০১১-১২ 

২০১২-১৩ 

২০১৩-১৪ 

২০১৪-১৫ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-১৭* 

২৪৩ 

৫২৬ 

৫৬৭ 

২৭৯ 

৪৪২ 

৫২৮ 

৫৭৩ 

৫৫৪ 

৫৮৬ 

৫৯০ 

৫৩৫ 

৫৬৯ 

৭৬০ 

৯৩৪ 

৮১৭ 

৯৯৬ 

১০৪৪ 

৯০১ 

৭৯৪ 

৮৫৭ 

৮৪৯ 

৮৪৯ 

৭৬৬ 

৭৪৫ 

৭৪৮ 

৮৬৭ 

৮৬২ 

৮৬৫ 

৯৬৩ 

১০৭৫ 

৬৯৫ 

১২৫৭ 

১০৬৭ 

১০৪০ 

১৪০৩ 

১১৮৯ 

১৫৮৯ 

১০৩২ 

১৫৩৮ 

২০৮৫ 

২৪০৪ 

২৪৭২ 

3033.03 

1723.58 

৯ 

৫৮ 

৩৬ 

২২ 

৩৪ 

৫০ 

৬৬ 

৪৪ 

৪৫ 

৮৫ 

৭১ 

১০৬ 

১১১ 

১৫২ 

১৬৬ 

১৭০ 

১৮৬ 

১৯৭ 

২১০ 

২৩৯ 

২৬৩ 

৩১৪ 

৩১৬ 

৩১৬ 

৩০৭ 

৩৭৩ 

৪৪৭ 

৪৩৮ 

৪৩৫ 

৪৫২ 

৪২৩ 

৪৩৪ 

৫০২ 

৫৪০ 

৫৮৬ 

৬৫৫ 

৬৮৬ 

৭২৯ 

৭৭০ 

৮৯৫ 

১০৮৯ 

৯০৯ 

848 

565 

৯ 

১৩ 

২০ 

২৮ 

৩১ 

৩৯ 

৪২ 

৪১ 

৪৭ 

৫১ 

৫৮ 

৬৪ 

৭৩ 

৮১ 

১২৩ 

১২৪ 

১১৬ 

১২০ 

১২৭ 

১৩৫ 

১৩৯ 

১৫৪ 

১৫৩ 

১৪৭ 

১৩৭ 

১৬৬ 

১৭২ 

১৫৯ 

১৫১ 

১৫৬ 

১৬৫ 

১৮৫ 

১৭৬ 

১৮২ 

১৮৪ 

১৯৯ 

১৯০ 

২০০ 

১৯৭ 

১৯৬ 

২০৬ 

১৮৮ 

202 

143 

১৮ 

৭১ 

৫৬ 

৫০ 

৬৫ 

৮৯ 

১০৮ 

৮৫ 

৯২ 

১৩৬ 

১২৯ 

১৭০ 

১৮৪ 

২৩৩ 

২৮৯ 

২৯৪ 

৩০২ 

৩১৭ 

৩৩৭ 

৩৭৪ 

৪০২ 

৪৬৮ 

৪৬৯ 

৪৬৩ 

৪৪৪ 

৫৩৯ 

৬১৯ 

৫৯৭ 

৫৮৬ 

৬০৮ 

৫৮৮ 

৬১৯ 

৬৭৮ 

৭২২ 

৭৭০ 

৮৫৫ 

৮৭৬ 

৯২৯ 

৯৬৭ 

১০৯১ 

১২৯৪ 

১০৯৭ 

1050 

708 

৫০১ 

৯৭৪ 

১৫৭৭ 

১৮২৮ 

২৭৮৩ 

৩১৯৩ 

৩৪০০ 

৪৩৮৩ 

৪৯৫৯ 

৫৪৫২ 

৫৯৪১ 

৬২৮১ 

৭৪৩৮ 

৮৩৬৪ 

৯৪৭৩ 

৯৮৭৯ 

১০৬০৯ 

১২৭১৪ 

১৩৩৩০ 

১৩৬১৫ 

১৫৩৭৩ 

১৬৭৬৭ 

১৫১৬৬ 

১৫০২৫ 

১৪০৩৩ 

১৪৮৪৩ 

১৬২১১ 

১৫০৭৪ 

১৬২৭৬ 

১৭৪১১ 

১৮৫১১ 

১৮৭৭৭ 

১৯৪২০ 

২০৭১৩ 

২০২৬৫ 

২০৮৫৮ 

২০৩৩৬ 

২২০৮৬ 

২২০৯৫ 

২২৩৮১ 

২৪৩৮৮ 

২৩৯০১ 

26306 

- 

উৎাঃ অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। * থপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত । **শুদৄভাে ঋণ। 

*** খাদ্য, রফভান, জ্বারারন বতর আভদারন এফং আই.এভ. এপ. র্ত ংগৃীত স্বল্প থভয়ারদ ঋণ ব্যতীত। 
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রযরষ্ট ৬০.১ : উৎরবরিক বফর্দরক াায্য (২০০৫-০৬      ২০১০-১১) 

                                                                                                                                 (রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

থদ/ংিা ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ 

আইরডএ ৬৩৫.৩৩ ৬৮০.১০ ৭৯৫.৮৪ ৫০৭.৫২ ৩৯৭.৪৮ ৫৫৩.১৪ 

জাান ৩১.০৫ ৩১.৬২ ৮৮.৭৪ ১০৩.০৪ ৭৮.৯৬ ২১.৩৪ 

এরডরফ ২৬৪.৫৬ ৩৪২.৪৬ ৪৪৮.৩২ ৬১৮.৫৬ ১০৮৬.৭৫ ৪৮৬.৮৫ 

মৄক্তযাষ্ট্র ৩.৯৫ ৬১.৯১ ১৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ০০.০০ 

জারতংঘ ংস্ামূ* ১১১.১৫ ৭৬.১৫ ১৭৭.৯৪ ১৪.৩৮ ২১১.৭৪ ১৬৫.৭৪ 

কানাডা ৬২.০৪ ১৭.৭ ৪১.৭৫ ১৯.২৫ ১৩.৬৬ ৩১.১৪ 

জাভ থারন ১৫.২৯ ১৯.৭১ ২৯.৭৯ ৬৩.৬২ ৭০.৩৯ ৪৬.২৩ 

মৄক্তযাজয ১৫৬.৮০ ৬৯.৩৭ ১২৭.৬২ ১৩২.১৫ ১২৪.৩৩ ১০২.৮১ 

ইইউ ৭২.৬৫ ৬৬.৩৮ ৭০.২০ ৩২.৬০ ৮৩.০১ ১৮.৪০ 

থনদাযোড ১২.৬১ ২৩.৮৮ ৫.৪১ ১১.০১ ১.২১ ০.০০ 

থৌরদ আযফ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৩৩ 

সুইর্ডন ১.৭৯ ৫৭.৪২ ৪২.৪৪ ২৪.৭৭ ৯.৩০ ১১.৭১ 

নযওর্য় ১০.৭৯ ৪৬.৪৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

থডনভাকথ ১৪.২৮ ৫০.০০ ৩২.৮০ ২১.৮৯ ৩০.১১ ৩৩.০৬ 

ফ্রান্প ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০০.০০ 

ইউরনর্প ১৮.০৯ ২৯.৭৮ ৫২.০১ ৭৮.০০ ০.০০ ৫৪.৩১ 

বাযত ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০০.০০ 

অর্ষ্ট্রররয়া ১০.৫৬ ০.০০ ৬.৪৫ ০.০০ ০.০০ ০০.০০ 

আইরডরফ ২৫.০৮ ২২.৬৪ ১০.৭৬ ২১.২১ ২৫.৭৬ ১৭.১৯ 

ইপাদ -- -- -- ১২.০৯৯ ২০.৩৯ ২১.৫৫ 

কুর্য়ত -- -- -- ৩২.৩৭৮ ১২.৩৫ ১০.২২ 

ওর্ক -- -- -- ২.২৯১ ৫.২২২ ১০.৮৬ 

দাঃ থকারযয়া -- -- -- ৪.৫৩ ২০.০৭ ৭৪.৬০ 

এনরডএপ -- -- -- ০০.০০ ৩.১০ ৯.৫৬ 

চীন -- -- -- ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

যারয়া -- -- -- -- -- -- 

অন্যান্য ১২১.৬২ ৩৫.০১ ১১৬.৯১ ১২.৪৫৩ ০০.০০ ০০.০০ 

থভাট ১৫৬৭.৬৪ ১৬৩০.৫৮ ২০৬১.৫১ ১৮৪৭.৩১ ২২২৭.৭৭ ১৭৭৭.১৬ 

             উৎাঃ অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়।  
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রযরষ্ট ৬০.২ : উৎরবরিক বফর্দরক াায্য (২০11-12      ২০১6-17) 

                                                                                                                                 (রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

থদ/ংিা ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

আইরডএ ৬২০.৮৪ ৭৬৯.৬৩ ৯৩৬.০৫ ৯৭৭.৮৯ 1157.90 665.97 

জাান ২৪৭.৫৯ ৩৪৮.৫৮ ৪৫০.৭৮ ৩৬৬.৪৬ 553.06 263.63 

এরডরফ ৪৬০.৭৮ ৭৫২.০৫ ৪৬৪.৬৮ ৭১৫.৭৬ 813.76 514.10 

মৄক্তযাষ্ট্র ০.০০ ০.০০ ০.৪৬ ১.৫৩ -- -- 

জারতংঘ ংস্ামূ** ১৪২.১১ ১৭১.৪৯ ২৬.৬৩ ১৪৪.৭৬ 128.95 64.56 

কানাডা ৪.৬৮ ৩.৫২ ১৬.২৮ ১৩.২৮ 20.51 -- 

জাভ থারন ৪৩.০২ ৬৮.৭১ ৩৫.৩৪ ৩০.০৮ 60.82 11.31 

মৄক্তযাজয ১০৬.৭৭ ১০৮.৯৫ ১১৬.০২ ৭৯.৩০ 65.44 15.33 

ইইউ ১৫.৯৬ ৫১.৭৩ ৫১.১২ ২৯.৭৪ 3.74 21.06 

থনদাযোড ০.০০ ৪.৬০ ৬.৯৬ ০.৯৩ 2.71 -- 

থৌরদ আযফ ০.৩৫ ৩.৪২ ৬.৪২ ৯.৭৬ 28.76 16.82 

সুইর্ডন ৩৩.৭৭ ১১.২৬ ২৩.৯৭ ১০.১৫ 0.007 -- 

নযওর্য় ০.০০ ০.০০ ৪.৬ ২.৮৪ ০.০০ -- 

থডনভাকথ ৪৫.৪৪ ৪১.৪২ ৬২.৬৭ ২৯.৫৩ 24.16 6.30 

ফ্রান্প ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 3.34 9.28 

ইউরনর্প ৫৯.০৪ ৬৬.৬৬ ১৬.৮৮ ৩৯.১৬ 38.95 28.41 

বাযত ১২.৯১ ১৭৫.৩২ ১২৩.৩৭ ৯৪.০০ 84.79 63.26 

অর্ষ্ট্রররয়া ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ -- -- 

আইরডরফ ১৭.১৮ ২২.৮২ ৭৬.৯৪ ১৩২.৯২ 100.49 12.19 

ইপাদ ৪৩.৫০ ১৭.০৯ ১৪.২৮ ৪২.২৯ 51.89 32.17 

কুর্য়ত ১৩.২৩ ১০.৬৫ ৯.৩৫ ৭.২২ 16.62 25.72 

ওর্ক ২৩.০৫ ৬.৩১ ৬.৬৫ ১০.৬১ 25.90 17.17 

দাঃ থকারযয়া ৬০.১৩ ৩৭.৮৪ ৩৫.৫৪ ৫৫.৭৩ 33.23 16.08 

এনরডএপ ০.০০ ০.০০ ৪.৬ ২.৮৪ 0.70 -- 

চীন ০.০০ ৭৭.০৪ ৪৭২.৭১ ১২১.২৩ 115.73 13.32 

যারয়া -- -- -- ১১৩.৯১ 202.69 74.01 

অন্যান্য ১৭৬.১২ ৬১.৮৪ ১২৬.৬৯ ১৩.৮৩ 29.44 77.18 

থভাট ২১২৬.৪৭ ২৮১১.০০ ৩০৮৪.৩৯ ৩০৪৩.০৭ 3563.59 1947.87 

               উৎাঃ অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়। * থপব্রুয়ারয, ২০১৭ ম থন্ত; ** ইউরনর্প ব্যরতত। 
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রযরষ্ট ৬১ : অথ থননরতক খাত রবরিক বফর্দরক াার্য্যয ব্যয় 

                                                                                                                                                                 (রভররয়ন ভারকথন ডরায) 

খাত ২০০৫-০৬ ২০০৬-০৭ ২০০৭-০৮ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

কৃরল ৫২.৩ ৬৯.৪ ৩৫.৮ ৩০.১ 83.5 ৬৫.২ ৪৯.৬ ৭৩.৩ ১২২.৭ ২১৫.০০ 227.27 

ল্লী উন্নয়ন ও প্ররতষ্ঠান ৪৭.১ ৩৮.৪ ৫৭.৪ ৫৭.০ 93.4 ৪২.০ ৪১.৫ ৫৮.৮ ৪৯.১ ৪৯.৯০ 65.84 

ারন ম্পদ ৮৯.১ ৭১.৯ ৬৭.৮ ৭৪.১ 52.4 ৫৭.৫ ৬৩.৫ ৭৩.২ ৯৬.৬ ৯০.০০ 121.35 

রল্প ৬১.৬ ১৪.৮ ৮.২ ১৯.১ 1.9 ২৩.৪ ৮১.৬ ১২৮.৭ ৩২১.৩ ৮২.০০ 27.79 

রফদ্যযৎ ১৬২.৪ ২৩৩.৪ ৩৫৫.৯ ২৩৪.২ 191.8 ২৭৫.৭ ৩৯৮.৫ ৫৫৬.১ ৪৯৮.৯ ৬২৯.০০ 973.09 

থতর, গ্যা ও প্রাকৃরতক ম্পদ ১৪.৫ ৩২.৯ ১৭.৫ ১৯.১ 101.9 ২০.৯ ২৭.৩ ৫৪.৩ ৬৯.৮ ১৮.১০ 38.44 

রযফন ৭৬.০ ৮৩.৭ ১১৯.৬ ১৫০.৭ 103.9 ১০৩.৩ ১১৪.৩ ২৩৮.৭ ৪৩১.২ ২৮২.১০ 410.14 

থমাগার্মাগ ০.০ ০.০ ৮.৪ ৪.৪ 11.1 ১৩.৫ ৮৬.৪ ৫৭.০ ১১৩.৩ ৯৬.১০ 71.02 

থবৌত রযকল্পনা, ারন যফযা ও গৃায়ণ ১১৮.২ ৯৫.৬ ৮১.৩ ৯৮.০ 116.7 ৯৭.০ ২৪৫.৪ ১৪১.৪ ১৮৭.০ ৩০১.১০ 338.10 

রো ও ধভ থ ৩১৬.৭ ৩৬৪.৬ ২১৭.০ ২২০.৬ 254.3 ২৪৩.৭ ২৭৯.৮ ৪১৭.২ ৩৫২.৯ ৩৭৫.১০ 474.92 

মৄফ, ক্রীড়া ও ংস্কৃরত ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 0.0০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ -- 

স্বািয, জনংখ্যা ও রযফায কোণ ১৭৩.৯ ২৪৯.৫ ১৯৩.৯ ১৭২.৯ 176.2 ২২৪.৫ ২৭৪.১ ২২৪.০ ২৪২.৭ ১৭৭.৪০ 206.15 

গণংর্মাগ ০.৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 0.0০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ -- 

ভাজ কোণ, ভররা ও মৄফ উন্নয়ন  ১৩.১ ৩.৮ ২০.৫ ৭.১ 20.7 ১৫.০ ৫০.৮ ৬০.৯ ৯২.৪ ৬৬.৬০ 144.34 

জনপ্রান ৩৪৪.৪ ৩১২.৫ ৭৬৭.৩ ৭০৭.৫ 926.6 ৫৪০.২ ৩৪৪.৫ ৬৭৬.৩ ৪৬৮.৭ ৬২২.৫০ 398.82 

রফজ্ঞান ও প্রমৄরক্ত ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 0.0০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 29.05 

শ্রভ ও জনরক্ত ০.৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 0.0০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৬ 5.41 

থভাট ১৪৭০.৪ ১৫৭০.৭ ১৯৫০.৭ ১৭৯৪.৯ 2134.4 ১৭২১.৮ ২০৫৭.২ ২৭৬০.৮ ৩০৪৬.৮ ৩০০৫.৫০ 3531.72 

উৎাঃ অথ থননরতক ম্পকথ রফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়।  
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রযরষ্ট ৬২: রফগত ঞ্চফারল থক রযকল্পনামূর্য আকায, প্রকৃত ব্যয় এফং রজরডরয প্রবৃরিয ায 

(স্ব স্ব রবরি ফছর্যয মূর্ে) 

                         (রভররয়ন টাকা) 

রযকল্পনা রযকল্পনায আকায 

প্রাক্কলিররত প্রকৃত ব্যয় 

(রযকল্পনায আকার্যয %) 

প্রবৃরিয রেযভাো 

(%) 

অরজথত প্রবৃরি 

(%) 

 থভাট গণখাত ব্যরক্তখাত থভাট গণখাত ব্যরক্তখাত   

প্রথভ ঞ্চফারল থক রযকল্পনা ৪৪,৫৫০ ৩৯,৫২০ ৫,০৩০ ২০,৭৪০ 

(৪৬.৫৫) 

১৬,৩৫০ 

(৪১.৩৭) 

৪,৩৯০ 

(৮৭.২৮) 

৫.৫০ ৪.০০ 

রদ্ব-ফারল থক রযকল্পনা ৩৮,৬৮০ ৩২,৬১০ ৬,০০০ ৩৩,৫৯০ 

(৮৭.০০) 

২৪,০২০ 

(৭৩.৬৬) 

৯,৫৭০ 

(১৫৯.৫০) 

৫.৬০ ৩.৫০ 

রদ্বতীয় ঞ্চফারল থক রযকল্পনা ১৭২,০০০ ১১১,০০০ ৬১,০০০ ১৫২,৯৭০ 

(৮৮.৯৪) 

১০৩,২৮০ 

(৯৩.০৫) 

৪৯,৬৯০ 

(৮১.৪৬) 

৫.৪০ ৩.৮০ 

র্ততীয় ঞ্চফারল থক রযকল্পনা ৩৮৬,০০০ ২৫০,০০০ ১৩৬,০০০ ২৭০,১১০ 

(৬৯.৯৮) 

১৭১,২৯০ 

(৬৮.৫২) 

৯৮,৮০২ 

(৭২.৬৬) 

৫.৪০ ৩.৮০ 

চর্তথ থ ঞ্চফারল থক রযকল্পনা ৬২০,০০০ ৩৪৭,০০০ ২৭৩,০০০ ৫৯৮,৪৮০ 

(৯৬.৫৩) 

২৭৪,০৮৩ 

(৭৮.৯৯) 

৩২৪,৩৯৭ 

(১১৮.৮৩) 

৫.০০ ৪.১৫ 

ঞ্চভ ঞ্চফারল থক রযকল্পনা ১৯৫৯,৫২১ ৮৫৮,৯৩৯ ১১০০,৫৮২ ১৩৭৩,৬৩৯ 

(৭০.১০) 

৬৩৫,৩৬৮ 

(৭৩.৯৭) 

৩৭৮,২৭১ 

(৬৭.০৮) 

৭.০০ ৫.২১ 

লষ্ঠ ঞ্চফারল থক  রযকল্পনা 17633657 3874616 13759040 17115829 

(9৭.06) 

3799576 

(98.06) 

13316253 

(96.78) 

7.30 6.35 

প্তভ ঞ্চফারল থক  রযকল্পনা 31902800 7252300 24650500 - - - 7.40 7.11* 

উৎাঃ াধাযণ অথ থনীরত রফবাগ, রযকল্পনা করভন।  * ২০১৫-১৬ অথ থফছর্যয গড় প্রবৃরিয ায । 
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সমীক্ষা প্রণয়নন নননয়ানিত কম মকতমাগনণর তানিকা  
 

 

       নাম       দনফ 

িনাফ মমাোঃ সাইফুি আিম হানমদী অথ মনননতক উনদষ্টা 

িনাফ মমাোঃ পিলুি হক উ-অথ মনননতক উনদষ্টা (উসনিফ) 

িনাফ আবুি মনসুর উ-অথ মনননতক উনদষ্টা 

িনাফ নীলুপা আক্তার নসননয়র সহকারী প্রধান 

িনাফ শ্রীননফাস মদফনাথ নসননয়র সহকারী প্রধান 

িনাফ মমাোঃ মাকসুদ আিম সহকারী প্রধান 

িনাফ মমাোঃ নমনহাজুি ইসিাম সহকারী প্রধান 

িনাফ সানময়া শারনমন সহকারী প্রধান 

িনাফ শানকরা আহনমদ সহকারী প্রধান 

িনাফ সুিতানা সানিহা সুমী সহকারী প্রধান 
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