উন্নয়নের সাত বছর
অর্ থ ববভাগ
রানের আবর্ থক ব্যবস্থাপোর সাবব থক দাবয়ত্ব অর্ থ ববভানগর ওপর ন্যস্ত। মধ্যনময়ানদ অর্ থেীবতর সাবব থক গবতধারা মূল্যায়ে ও সামবিক
অর্ থনেবতক কাঠানমা প্রণয়ে; রাজস্ব েীবত প্রণয়ে এবং এর সানর্ মুদ্রােীবত ও বববেময় হার েীবতর সমন্বয়,মধ্যনময়াবদ বানজট
কাঠানমার আওতায় জাতীয় বানজট প্রস্তুত ও বববভন্ন খানত সম্পদ বরাদ্দ, সম্পনদর সুষ্ঠু ব্যবহানরর জন্য েীবত ও বববধ প্রণয়ে এবং
সরকাবর ব্যনয়র ওপর বেয়ন্ত্রণ আনরাপ অর্ থববভানগর প্রধাে দাবয়ত্ব। এ ববভাগ স্বায়ত্বশাবসত প্রবতষ্ঠানের বানজট প্রণয়ে এবং আবর্ থক
বববধববধাে প্রণয়েসংক্রান্ত যাবতীয় কায থাবলীও সম্পাদে কনর র্ানক। অর্ থ ববভানগর সাবব থক কমথকানের মূল লক্ষ্য হনলা–
–
–
–
–
–

অর্ থনেবতক প্রবৃবির গবত তরাবন্বতকরণ ও দাবরদ্রয বেরসে;
দদনশর সামবিক অর্ থনেবতক বস্থবতশীলতা রক্ষ্া;
আবর্ থক শৃঙ্খলা প্রবতষ্ঠার মাধ্যনম সম্পনদর সুমম ব্যবহার বেবিতকরণ ও অপচয় দরাধ;
সম্পনদর সুমম বন্টে ও সম্পদ ব্যবহানর স্বচ্ছতা ও জবাববদবহতা বেবিতকরণ;
বানজট বাস্তবায়নে বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাগনক সহায়তা প্রদাে ও অগ্রগবত পবরবীক্ষ্ণ;
সামবগ্রকভানব আবর্ থক খানতর উন্নয়নের মাধ্যনম দবসরকাবর বববেনয়াগ এবং রপ্তাবে খাতনক উৎসাবহতকরণ।

ববগত সাত বছনরর কায থক্রম
১. বানজট প্রণয়ে, সম্পদ বন্টে ও ব্যয় ব্যবস্থাপো
১.১ মধ্যনময়াবদ বানজট কাঠানমার আওতায় বানজট প্রণয়ে
অর্ থমন্ত্রীর সভাপবতনত্ব প্রবত অর্ থবছনর ত্রৈমাবসক বভবিনত অনুবষ্ঠত দকা-অবড থনেশে কাউবিল সভার মাধ্যনম মধ্যনময়ানদ ত্রববিক ও
জাতীয় অর্ থেীবতর সামবগ্রক গবতধারা ববনেমণ এবং রাজস্ব, মুদ্রা ও বববেময় হার েীবতর সমন্বয় সাধে কনর মধ্যনময়াবদ সামবিক
অর্ থনেবতক কাঠানমা চূড়ান্তকরনণ অর্ থ ববভাগ মূখ্য ভূবমকা পালে কনরনছ। এই কাঠানমার বভবিনত রানের দমৌবলক
েীবতনকৌশলসমূনহর সানর্ সামঞ্জস্য দরনখ মধ্যনময়াবদ বানজট কাঠানমার আওতায় প্রবত অর্ থবছনর জাতীয় বানজট প্রণয়ে করা হনয়নছ।
সামবিক অর্ থনেবতক কাঠানমা ও মধ্যনময়াবদ প্রনক্ষ্পনণর বেভথরনযাগ্যতা ও সামবিক অর্ থনেবতক ব্যবস্থাপোয় সক্ষ্মতা বৃবির লনক্ষ্য
সামবিক অর্ থনেবতক মনডল ও ডাটানবইজ ত্রতবরর কাজ চলমাে। মধ্যনময়াবদ বানজট কাঠানমার (Medium Term Budget
Framework-MTBF) আওতায় প্রনতযক মন্ত্রণালয়/ববভাগ এবংঅন্যান্য প্রবতষ্ঠাে স্ব স্ব মধ্যনময়াবদ বানজট কাঠানমা (Ministry
Budget Framework-MBF) প্রস্তুত করনছ, যার মাধ্যনম সরকানরর েীবত-দকৌশনলর সানর্ বানজট বরাদ্দ এবং রবাদ্দকৃত
বানজনটর সানর্ কমথকৃবতর দযাগসূৈ বজায় র্ানক। সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগ কর্তথক বানজট বাস্তবায়ে কমথপবরকল্পো ত্রতবরর লনক্ষ্য গাইড
লাইে জাবর করা হনয়নছ এবং দস অনুযায়ী মন্ত্রণালয়সমূহ তানদর Budget Implementation Plan (BIP) প্রণয়ে কনরনছ।
আন্তজথাবতক রীবতর সানর্ সামঞ্জস্য দরনখ বানজট দেণীববন্যাস কাঠানমা সংনশাধনের কাজ চূড়ান্ত পয থানয় রনয়নছ। পাশাপাবশ, বানজট
প্রণয়ে ও বানজট ব্যবস্থাপোনক অবধকতর শবিশালী করার লনক্ষ্য Integrated Budgeting and Accounting System
(iBAS) দক উন্নত কনর আইবাস ++ এ রূপান্তর করা হনয়নছ।

১.২ সম্পদ বন্টে
সম্পদ বন্টে প্রবক্রয়ানক মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সংস্থাসমূনহর কমথকৃবতর সানর্ সম্পৃিকরনণর জন্য কমথকৃবত মূল্যায়নের প্রবক্রয়া চলনছ।
প্রবতটি মন্ত্রণালয়/ববভানগ বানজট অনুববভাগ/শাখা দখালা হনয়নছ। ইনতামনধ্য ৫টি মন্ত্রণালনয় মধ্যনময়াবদ দকৌশলগত কমথপবরকল্পো
(Medium Term Strategy Business Plan (MTSBP) ত্রতবরর কাজ চলনছ। বানজট বাস্তবায়ে পবরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ে প্রবক্রয়া
অনেকখাবে শবিশালী করা হনয়নছ।

১.৩ সরকাবর ব্যয় ব্যবস্থাপো
যর্াযর্ ব্যয় ব্যবস্থাপোর মাধ্যনম সরকাবর ব্যয় দযৌবিক পয থানয় রাখার ববমনয় শুরু দর্নকই প্রনচিা দেয়া হয়। অর্ থবছর ২০০৯, ২০১০,
২০১১, ২০১২ ,২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ এ সরকাবর ব্যয় ও বজবডবপ’র অনুপাত বছল যর্াক্রনম ১৪.৩, ১৪.৬, ১৪.০, ১৪.৪,
১৪.৬, ১৪.০ , ১৩.৪ ও ১৫.৩ (সংনশাবধত) শতাংশ। বস্তুত ববগত সাত বছনর রাজস্ব েীবত প্রণয়নে অর্ থ ববভাগ যনর্ি প্রাজ্ঞতার
পবরচয় দদয়। সরকাবর ব্যয় ব্যবস্থাপোয় অর্ থ ববভানগ গৃহীত েীবতনকৌশলসমূনহর কারনণ একবদনক দযমে মূল্যস্ফীবত বেয়ন্ত্রণ করা
সম্ভব হনয়নছ, অন্যবদনক গুরুত্বপূণ থ দভৌত ও সামাবজক অবকাঠানমা খানত অগ্রাবধকারবভবিক সম্পদ সঞ্চালনের ফনল অর্ থনেবতক প্রবৃবি
সুসংহত হনয়নছ। ব্যয় ব্যবস্থাপোয় অর্ থ ববভানগর গৃহীত েীবত ও দকৌশলসমূনহর মনধ্য বছল – ভর্তবথ ক ও রাজস্ব সংক্রান্ত ঝবুঁ ক হ্রানসর লনক্ষ্য জ্বালাবে মূল্য সমন্বয়। আন্তজথাবতক ও অভযন্তরীণ বাজানরর মধ্যকার জ্বালাবে
মূনল্যর ব্যবধাে দযৌবিক পয থানয় রাখার পবরকল্পো গ্রহণ;
– বতথমানে আন্তজথাবতক বাজানরর জ্বালাবে দতনলর মূল্য হ্রাস দপনয়নছ। ফনল জ্বালাবে খানত ভর্তবথ কর চাপ প্রশবমত হনয়নছ;
অবধকন্তু,জ্বালাবে দতনলর ববদ্যমাে মূল্যও কমানো হনয়নছ। অভযন্তরীণ বাজানরর জ্বালাবে দতনলর মূল্য হ্রানসর প্রভাব
ববনবচো কনর পরবতীনত আবানরা দাম কমানো হনত পানর।
– বানজট ঘাটবত অব্যাহতভানব বজবডবপর ৫ শতাংনশর মনধ্য সীবমত রাখা;
– ঘাটবত অর্ থায়নে সহজ শনতথ ত্রবনদবশক ঋণ গ্রহনণর প্রনচিা দজারদারকরণ;
– ব্যবি খানত ঋণপ্রবাহ ও বববেনয়াগ সচল রাখার উনদ্দনে অভযন্তরীণ বা ব্যাংক উৎস হনত ঋণ গ্রহণ সীবমত পয থানয় রাখা।

১.৪ ঘাটবত অর্ থায়ে
মুদ্রা সরবরাহসহ সাবব থক সামবিক অর্ থনেবতক ব্যবস্থাপোয় ঘাটবত অর্ থায়নের প্রভানবর ববময়টি মার্ায় দরনখ এ ববমনয় শুরু দর্নকই
সতকথ দৃবি রাখা হয়। ২০০৯ সানল প্রণীত সরকাবর অর্ থ ও বানজট ব্যবস্থাপো আইে এর বাধ্যবাধকতার আনলানক বানজট ঘাটবত
ক্রমান্বনয় কবমনয় এনে এনক বজবডবপ’র শতকরা ৫ শতাংনশর মনধ্য সীবমত রাখা হয়। এ লনক্ষ্য একবদনক দযমে অভযন্তরীণ রাজস্ব
আহরনণর ওপর দজার দদয়া হয়, অন্যবদনক দতমে ববদ্যযৎ ও জ্বালাবে খানত ভর্তবথ ক ব্যয় হ্রানসর জন্যমূল্য সমন্বয়, অর্ থ ছানড়র ওপর
বেয়ন্ত্রণ আনরাপ ও উপনযাগী আবর্ থক বববধ-ববধােপ্রণয়ে করা হয়। পাশপাবশ সহজশনতথর ত্রবনদবশক সহায়তা লানভর জন্যও পদনক্ষ্প
দেয়া হয়। আন্তজথাবতক মুদ্রা তহববনলর সানর্ প্রায় ১ বববলয়ে মাবকথে ডলানরর সহজশনতথর ঋণ সহায়তা (Extended Credit
Facility) চুবি স্বাক্ষ্নরর ববময়টি এনক্ষ্নৈ প্রবণধােনযাগ্য। এছাড়াও সরকাবর ঋণ ব্যবস্থাপোর উন্নয়নে আধুবেক সফট্ওয়যার স্থাপে
এবং সরকানরর দশয়ার ও ইক্যযইটির বহসাব ব্যবস্থাপোয় ডাটানবজ প্রস্তুত করা হনয়নছ।

১.৫ আইেগত সংস্কার
বাবম থক আয় ব্যনয়র বহসাব প্রদানে দায়বিতা, জবাববদবহতা এবং স্বচ্ছতা অজথেসহ আবর্ থক খানতর শৃঙ্খলা রক্ষ্ার লনক্ষ্য দয সকল
আইেী ও বববধগত ব্যবস্থা দেয়া হনয়নছ তার মনধ্য উনেখনযাগ্য হনলা:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

সকল মন্ত্রণালয়/ববভানগ বানজট ও পবরকল্পো শাখা সৃজে;
সরকাবর অর্ থ ও বানজট ব্যবস্থাপো আইে, ২০০৯ প্রণয়ে;
উন্নয়ে ও অনুন্নয়ে বানজনটর অর্ থনেবতক দকাডবভবিক ম্যাবপং শুরু;
সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগনক মধ্যনময়াবদ বানজট কাঠানমার আওতাভুিকরণ;
দজোর সংনবদেশীল বানজট প্রণয়ে;
দজলা বানজট প্রণয়ে শুরু করা (টাঙ্গাইল দজলার জন্য প্রর্মবানরর মত পরীক্ষ্ামূলক দজলা বানজট দপশ);
সামবিক অর্ থনেবতক মনডল ও ডাটানবইজ ত্রতবর;
মধ্যনময়াবদ সামবিক অর্ থনেবতক েীবতনকৌশল প্রণয়ে;
সরকাবর ঋণ ব্যবস্হাপোর দক্ষ্তা উন্নয়নে লনক্ষ্য আধুবেক সফট্ওয়ার সংগ্রহ ও স্হাপে;
বববভন্ন সংস্থায় সরকানরর ইক্যযইটির বহসাব সংরক্ষ্ণ ও ব্যবস্থাপো বেবিত করার লনক্ষ্য ডাটানবইজ প্রস্তুত;
পরীক্ষ্ামূলকভানব কমথকৃবতবভবিক বেরীক্ষ্া (Performance Audit)কায থক্রম শুরু;
মাবে লোবরং প্রবতনরাধ আইে ২০১২ প্রণয়ে;
বাংলানদশ কনয়নেজ অড থার, ১৯৭২ সংনশাধে কনর পাঁচ টাকানক ব্যাংক মুদ্রা দর্নক সরকাবর মুদ্রায় রূপান্তর করা হনয়নছ;
সন্ত্রাস ববনরাধ (সংনশাধে) আইে ২০১২ প্রণয়ে;
বীমা আইে ২০১০ পাশ;
বসবকউবরটিজ এে এক্সনচঞ্জকবমশে (বমউচূয়াল ফাে) বববধমালা ২০০১ সংনশাধে;
বসবকউবরটিজ এে এক্সনচঞ্জকবমশে (পাববলক ইসুয) বববধমালা ২০০৬ সংনশাধে;
বদ এক্সনচনঞ্জস (বডবমউচুয়ালাইনজশে) অযাক্ট ২০১৩ পাশ;
বসবকউবরটিজ এে এক্সনচঞ্জকবমশে (মানচ থন্ট ব্যাংকার ও দপাট থনফাবলও ম্যানেজার) বববধমালা ১৯৯৬ সংনশাধে;
বসবকউবরটিজ এে এক্সনচঞ্জকবমশে আইে ১৯৯০ সংনশাধে;
বসবকউবরটিজ এে এক্সনচঞ্জ অধ্যানদশ ১৯৬৯ সংনশাধে;
বসবকউবরটিজ এে এক্সনচঞ্জ কবমশে (প্রাইনভট দেসনমন্ট অব দডট বসবকউবরটিজ) রুলস্ ২০১২ প্রণয়ে;
ব্যাংবকং আইে ১৯৯১ এর সংনশাধে;
বীমা উন্নয়ে ও বেয়ন্ত্রণ কর্তথপক্ষ্ আইে ২০১০ প্রণয়ে;
বপবপবপ পবলবস ও েীবত এবং গাইড লাইেস ২০১০ দগনজট আকানর প্রকাশ;
Viability Gap Fund ব্যবহানরর জন্য গাইডলাইে ও স্কীম প্রকাশ;
প্রজাতনন্ত্রর সকল কমথকতথা/কমথচাবররর দবতে-ভাতা, দপেশে, দপ-দরাল, এবং অন্যান্য তথ্য সম্ববলত তথ্য ভাোর ত্রতবরর
কাজ শুরু।

২. ববি অর্ থনেবতক মন্দা দমাকানবলা ও অব্যাহত অর্ থনেবতক প্রবৃবি অজথে
২০০৭ সাল দর্নক শুরু হওয়া অর্ থনেবতক সংকট ববনির অনেক উন্নত অর্ থেীবতর দদশনক োজুক অবস্থানে দফনল দদয়। এর
ফলাফলস্বরূপ, উন্নয়েশীল দদশগুনলানতও বজবডবপ-র প্রবৃবি, ব্যবিগত দভাগ ব্যয় এবং বববেনয়াগ হ্রাস পায়। অর্চ সামবিক
অর্ থনেবতক ব্যবস্থাপোর দক্ষ্তায় বাংলানদশ ত্রববিক মন্দার অবভঘাত দমাকানবলা কনর অতযন্ত সফলতার সানর্। বজায় রানখ
অর্ থনেবতক প্রবৃবির দটকসই গবতধারা। অব্যাহতভানব উচ্চ গড় প্রবৃবি অজথে করনছ ববনির এমে দদশগুনলার মনধ্য বাংলানদনশর
অবস্থাে সামনের কাতানর। এর ধারাবাবহকতায় প্রায় এক দশনকরও দববশ সময় ধনর চলমাে গনড় ৬ শতাংশ প্রবৃবি অজথনের ধারা
দর্নক দববরনয় এনসনছ বাংলানদশ। মার্াবপছু বজবডবপ এবং জাতীয় আয় ক্রমান্বনয় বৃবি পানচ্ছ। বাংলানদশ পবরসংখ্যাে ব্যযনরার
সামবয়ক বহসাব অনুযায়ী চলবত ২০১৫-১৬ অর্ থবছনরর বজবডবপ প্রবৃবি দাঁবড়নয়নছ ৭.০৫ শতাংনশ। ২০১৫-১৬ অর্ থবছনর মার্াবপছু
বজবডবপ ১,৩৮৪ মাবকথে ডলার এবং মার্াবপছু জাতীয় আয় ১,৪৬৬ মাবকথে ডলানর উন্নীত হনয়নছ।

২.১ ববি অর্ থনেবতক মন্দার অবভঘাত দমাকানবলা
ববি অর্ থনেবতক মন্দার অবভঘাত দমাকানবলায় প্রার্বমক পয থানয় প্রনণাদো প্যানকজ দঘামণাসহ দয সকল দকৌশল গ্রহণ করা হয় তা
হনচ্ছ – ২০০৯ সানলর এবপ্রল মানস বববভন্ন েীবত প্রনণাদোসহ ৩০ হাজার ৪২৪ দকাটি টাকার আবর্ থক সুববধা সম্ববলত প্রর্ম প্রনণাদো
প্যানকজ দঘামণা
– রপ্তাবে খানত েগদ সহায়তা/ভর্তবথ কর পবরমাণ ২০০৯-১০ অর্ থবছনর ৩০০ দকাটি টাকা বাবড়নয় ২ হাজার ১০০ দকাটি টাকায়
উন্নীতকরণ
– ২৫ েনভম্বর ২০০৯ তাবরনখ দঘাবমত বিতীয় প্রনণাদো প্যানকনজ ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বস্ত্র বশল্প, জাহাজ বেমথাণ বশল্প এবং
বফবণশড্ ও ক্রাস্ট দলদার বশনল্পর উন্নয়নে েগদ সহায়তা প্রদাে
– বস্ত্র খানত ের্তে পণ্য রপ্তাবে ও ের্তে বাজার প্রবতষ্ঠার জন্য রপ্তাবে আনয়র ওপর ববধ থত ভর্তবথ ক প্রদানের ব্যবস্থা রাখা
– ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বস্ত্রবশল্প খানতর জন্য ২০০৯-১০ অর্ থবছনর পূব থবতী অর্ থবছনরর রপ্তাবের ওপর অবতবরি ৫ শতাংশ হানর
রপ্তাবে প্রনণাদো প্রদাে
– ত্রতবরনপাশাক ও বস্ত্রখানত বনেড ওয়যারহাউনজর মাধ্যনম শুল্কমুি কাঁচামাল আমদাবের সুববধা বহাল রাখা
– রপ্তাবেমুখী বশনল্পর যন্ত্রপাবত আমদাবের অর্ থায়নে সহায়তা প্রদানের লনক্ষ্য রপ্তাবে উন্নয়ে তহববল ববধ থতকরণ
– ২৭০টি দপাশাক প্রবক্রয়াজাতকরণ ইউবেটসহ রপ্তাবেমুখী বববভন্ন রুগ্ন বশনল্পর সমস্যা সমাধানের উনদ্যাগ গ্রহণ
– রপ্তাবে পনণ্যর বাজার দকবিকতা ও এ সম্পবকথত ঝবুঁ ক হ্রানস ের্তে ের্তে বাজানর প্রনবশাবধকার লানভর জন্য ক্যটনেবতক
প্রনচিা দজারদারকরণ
– বাজার সম্প্রসারনণর পাশাপাবশ পণ্য বহুমুখীকরনণর প্রনচিার ফনল চামড়াজাত পণ্য, আসবাব ইতযাবদ ের্তে ধরনের পণ্য
রপ্তাবে
– অভযন্তরীণ দক্ষ্নৈ রপ্তাবে পণ্য ও বাজার সম্প্রসারনণ েীবত সহায়তা প্রদাে
– মন্দা দমাকানবলায় ত্রতবর দপাশাক বশল্পসহ অন্যান্য খাতনক সহায়তা প্রদানের লনক্ষ্য (২০০৯-১০ অর্ থবছনর) ঋনণর সুনদর
সনব থাচ্চ সীমা (১২% দর্নক ১৩%) বেধ থারণ করা
– মন্দার অবভঘাত দমাকানবলায় সহনযাবগতা করার লনক্ষ্য দপাশাক বশল্পসহ অন্যান্য রপ্তাবেমুখী বশল্পনক ঋণ পুে:ববন্যানসর
সুববধা প্রদাে করা

২.২ অভযন্তরীণ চাবহদার গবত সচল রাখা
প্রবৃবির দক্ষ্নৈ ব্যয়বভবিক খাতওয়াবর অবদাে পয থানলাচোয় দদখা যায়, ২০০৩ অর্ থবছনর বজবডবপ’র প্রবৃবি বছল ৪.৭৪ শতাংশ। এর
মনধ্য অভযন্তরীণ চাবহদার অবদাে বছল ৩.২৩ শতাংশ। অর্ থবছর ২০১৫-দত বজবডবপ’র প্রবৃবি হনয়নছ ৬.৫৫ শতাংশ, দযখানে
অভযন্তরীণ চাবহদা বৃবির অবদাে বছল ৪.৬৬ শতাংশ। এ দর্নক অনুমাে করা যায় বাংলানদনশর অর্ থনেবতক প্রবৃবির মূল চাবলকাশবি
হনলা অভযন্তরীণ চাবহদা।

বজবডবপ প্রবৃবির খাত বভবিক অবদাে
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কৃবমখাত ও গ্রামীণ অর্ থেীবতনক চাঙ্গা রাখনত সরকানরর বববভন্নমুখী পদনক্ষ্প গ্রহণ, উচ্চ দরবমট্যাি প্রবাহ, দদবশ-ববনদবশ বববেনয়াগ
আকম থনণ েীবত-সহায়তাসহ বববভন্ন প্রনণাদো প্রদানের ফনল অভযন্তরীণ চাবহদার গবত সচল রনয়নছ। কৃবম খানত প্রবৃবি ধনর রাখনত
কৃবম জবমর আওতা সম্প্রসারণ, কৃবম উপকরণ সহায়তা প্রদাে, মােসম্মত বীজ সরবরাহ, বন্যা ও দলাো পাবে সবহষ্ণু শস্য উদ্ভাবে,
কৃমকনদর জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট দখালা,উৎপন্ন শস্য বাজারজাতকরনণ সহায়তা প্রদানের মত কায থক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়।
অন্যবদনক গ্রামীণ অর্ থেীবতনক চাঙ্গা রাখনত গ্রামীণ অবকাঠানমা, পেী আবাসে, স্যােটিনশে, ভূবম ও পাবে, মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ, পেী
ববদ্যযতায়ে এবং গ্রামাঞ্চনল অকৃবম ক্ষুদ্র ও মাঝাবর বশনল্পর ববকাশনক একটি সামবগ্রক পবরকল্পোর আওতায় এনে প্রনয়াজেীয় বানজট
বরাদ্দ করা হয়।
খাদ্য বেরাপিা বেবিত করনত পয থাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষ্ণ ক্ষ্মতা সম্প্রসারনণর ওপর দজার দদয়া হয়। সরকানরর খাদ্য মজুদ
ক্ষ্মতা ১৪ লক্ষ্ টে দর্নক বাবড়নয় ২০.০৯ লক্ষ্ টনে উন্নীত করা হনয়নছ। পাশাপাবশ অভযন্তরীণ চাবহদার চলমাে ধারা বজায় রাখার
জন্য লক্ষ্াবভমুখী সামাবজক বেরাপিা কমথসূবচর আওতা সম্প্রসারণ করা হয়। ববদ্যযৎ সমস্যাসহ অন্যান্য দযাগাে সীমাবিতা দূরীকরনণ
(জ্বালাবে, বন্দর, পবরবহণ ও দযাগানযাগ) চাবহদানুপানত ববদ্যযৎ উৎপাদে ও সঞ্চালে এবং জ্বালাবে বহুমুখীকরনণ ব্যাপক কায থক্রম
গ্রহণ করা হয়। ববনশম গুরুত্ব পায় পবরবহে ও দযাগানযাগ ব্যবস্থার সমবন্বত উন্নয়নের ববময়টি। সনব থাপবর ব্যবি খানতর আস্থা অজথে
এবং ব্যবি উনদ্যাগনক সহায়তা প্রদাে, বববেনয়াগ বান্ধব পবরনবশ সৃজনের লনক্ষ্য ব্যবসা ব্যয় হ্রানসর জন্য বববভন্ন সংস্কার কায থক্রম
পবরচালো ও অর্ থনেবতক অঞ্চল গঠনের মত কায থক্রমসমূহ দদবশ ও ত্রবনদবশক বববেনয়াগ আকম থনণ কায থকর ভূবমকা রানখ।
বহুল কাংবখত ৮ম জাতীয় দবতেনস্কল, ২০১৫ বাস্তবায়ে করা হনয়নছ। সব থবেন্ম দবতে ৮,২৫০ টাকা ও সনব থাচ্চ ৭৮,০০০ টাকায়
বেধ থারণ করা হনয়নছ। তথ্য প্রযুবির সব থনিাম ব্যবহার বেবিত কনর অেলাইনে দবতে ও দপেশে বেধ থারণ ব্যবস্থার প্রবতথে করা
হনয়নছ যা বডবজটাল বাংলানদশ গনড় দতালায় গুরুত্বপূণ থ ভুবমকা রাখনব। ববণ থত সমনয় দদনশ কমথরত সরকাবর কমথকতথা ও
কমথচাবরনদর অেলাইে তথ্য ভাোর ত্রতবরর কাজ চলমাে রনয়নছ। বববভন্ন সংস্কারমূলক কানজর মাধ্যনম ঋণ ব্যবস্থাপোর আধুবেকায়ে
ও রাজস্ব আদানয়র হার বৃবির ব্যবস্থা করা হনয়নছ। সনব থাপবর সরকাবর আবর্ থক ব্যবস্থাপোর গুেগতমাে উন্নয়ে করা হনয়নছ।
অভযন্তরীণ চাবহদার গবত সঞ্চালক এ সকল কায থক্রনম েীবত দকৌশলপ্রণয়ে, সম্পদ বরাদ্দ, বাস্তবায়ে অগ্রগবত পবরবীক্ষ্ণসহ বববভন্ন
প্রতযক্ষ্ ও পনরাক্ষ্ ভূবমকা পালে কনর অর্ থ ববভাগ।

৩. ববদ্যযৎ সংকনটর দমাকানবলা কনর চাবহদা অনুযায়ী সরবরাহ বৃবি ও জ্বালাবে বহুমুখীকরণ
ববদ্যযৎ ও জ্বালাবের চাবহদা ও সরবরানহর মনধ্য ভারসাম্য প্রবতষ্ঠার লনক্ষ্যববদ্যযৎ উৎপাদে, সঞ্চালে, ববতরণ এবং ববদ্যযৎ সােনয়র
সমবন্বত কমথপবরকল্পো অন্তভুথি কনর শুরুনতই প্রণয়ে করা হয় ‘Power Sector Master Plan’। এর আওতায় গৃহীত োোমুখী
কমথকানের ফনল জানুয়াবর ২০০৯ হনত বডনসম্বর ২০১৫ পয থন্ত জাতীয় বগ্রনড ৪ হাজার ১৫ দমগাওয়াট ববদ্যযৎ ের্তেভানব সংনযাবজত

হনয়নছ। ববদ্যযনতর সুববধানভাগীর সংখ্যা ৪৭ শতাংশ দর্নক দবনড় ৭৫ শতাংনশ উন্নীত হনয়নছ। মার্াবপছু ববদ্যযৎ উৎপাদনের পবরমাণ
১৮৩ বকনলাওয়াট আওয়ার দর্নক দবনড় ৩৭১ বকনলাওয়াট আওয়ানর দাঁবড়নয়নছ। বতথমানে দদনশ ববদ্যযৎ উৎপাদে ক্ষ্মতা ১২ হাজার
(ভারত হনত ৫০০ দমগাওয়াট ববদ্যযৎ আমদাবেসহ) দমগাওয়াট অবতক্রম কনরনছ। একই সানর্ জ্বালাবে বেরাপিা বেবিত করনত ের্তে
উৎস অনুসন্ধাে ও জ্বালাবে বহুমুখীকরনণর ওপর গুরুত্ব দদয়া হয়। দতল গ্যাস অনুসন্ধাে,উৎপাদে,ববতরণ ও এখানতর উন্নয়নে
বববেনয়ানগর লনক্ষ্য গঠে করা হনয়নছ ‘গ্যাস উন্নয়ে তহববল’। এছাড়া,শবিশালী করা হনয়নছ রােীয় দতল-গ্যাস অনুসন্ধােকারী
প্রবতষ্ঠাে বানপক্সনক। এসকল উনদ্যানগর ফনল ২৬টি গ্যাসনক্ষ্ৈ দর্নক প্রবতবদে গনড় প্রায় ২ হাজার ৮০০ বমবলয়ে ঘণফুট গ্যাস
উৎপাবদত হনচ্ছ। ত্রদবেক গনড় ১২২০ ঘণফুট অবতবরি গ্যাস জাতীয় বগ্রনডযুি হনচ্ছ। বাংলানদশ দপনরাবলয়াম কনপথানরশনের জ্বালাবে
মজুদ ক্ষ্মতা উন্নীত হনয়নছ ১০ লক্ষ্ ৯১ হাজার দমবরক টনে।
ববদ্যযৎ ও জ্বালাবে খানত অব্যাহত অজথনের দপছনে অর্ থ ববভানগর বছল গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা। ববদ্যযৎ ববভানগর সহায়তায় এবং অর্ থ
ববভানগর উনদ্যাগ, প্রনচিা ও েনম ববদ্যযৎ খানতর উন্নয়নে প্রণীত হনয়নছ সমবন্বত কমথপবরকল্পো এবং প্রণীত হনয়নছ অর্ থবছরবভবিক
কমথনকৌশল। অন্যবদনক ববদ্যযৎ ও জ্বালাবে খানত প্রনয়াজেীয় ভর্তবথ ক মূল্যস্ফীবতর ওপরনযে বাড়বত চাপ ত্রতবর ো কনর তা বেবিত
করনত মূল্য সমন্বয়সহ সরকাবর ব্যয় ব্যবস্থপোয় অর্ থ ববভাগনক সদা সতকথ দৃবি রাখনত হনয়নছ। তদ্যপবর আবেকীয় আবকাঠানমা
বেমথাণসহ প্রশাসবেক ও ব্যবস্থাপোগত ব্যয় বেব থানহ প্রনয়াজেীয় সম্পদ সঞ্চালে, বাংলানদশনপনরাবলয়াম কনপথানরশেএর মত সংবেি
স্বায়ত্বশাবসত সংস্থাসমূনহর দায় পবরনশাধসহ বববভন্ন আবঙ্গনক ববদ্যযৎ এবং জ্বালাবে খানতর অব্যাহত উন্নয়নে ববগত সাত বছনর অর্ থ
ববভাগ উনেখনযাগ্য অবদাে দরনখনছ।

৪. কমথসংস্থাে
ববগত সাত বছনর কৃবম ও গ্রামীণ খানত উচ্চমাৈার ধারাবাবহক প্রবৃবি,েমঘণ বশল্প স্থাপে এবং ঋণ সুববধা সম্প্রসারনণর মাধ্যনম ক্ষুদ্র ও
মাঝাবর বশনল্পর ববকাশ সামবগ্রকভানব কমথসংস্থানের সুনযাগ বৃবিসহ গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা দরনখনছ। অর্ থ ববভানগ সম্পাবদত গনবমণাকনমথর
বভবিনত শুরু করা হনয়নছ ১০০ বদনের কমথসৃজে কমথসূবচ এবং উচ্চ মাধ্যবমক ও সমপয থানয়র বশক্ষ্াগত দযাগ্যতা সম্পন্ন যুবক/যুব
মবহলানদর জন্য গঠে করা হনয়নছ ন্যাশোল সাবভথস। ন্যাশোল সাবভথস গঠে, ১০০ বদনের কমথসৃজে, চর জীববকায়ে ইতযাবদ
লক্ষ্যবেবদ থি কায থক্রম গ্রামীণ জেপনদ দমৌসুমী দবকারত্ব দূর কনরনছ। বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাগ/অবধদপ্তর/পবরদপ্তর এবং বববভন্ন রাোয়ি
ও স্বায়িশাবসত প্রবতষ্ঠানে বববভন্ন দেবণর পদ সৃবি, সংরক্ষ্ণ, স্থায়ীকরণ, স্থাোন্তর ও প্রনয়াজনে ববলুপ্তকরনণর মাধ্যনমও অর্ থ ববভাগ
কমথসৃজনে গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা দরনখনছ। সরকাবর খানতর পাশাপাবশ দ্রুত ববকাশমাে দবসরকাবর খাতও কমথসংস্থানে অবদাে দরনখনছ।
অভযন্তরীণ েমবাজার ছাড়াও ববনদনশ েমশবি রপ্তাবে বাড়ানত বববভন্ন েীবত দকৌশল প্রণয়ে ও কায থক্রম গ্রহণ করা হনয়নছ। পুনরানো
েমবাজানর জেশবির চাবহদা বাড়ার পাশাপাবশ ের্তে ের্তে েমবাজার উন্মুি হনয়নছ। সরকাবর ব্যবস্থাপোয় স্বল্প ব্যনয় ববনদনশ কমী
দপ্ররণ করা প্রনচিা অব্যাহত রনয়নছ;অবভবাসে ব্যবস্থাপোয় বডবজটাইনজশনের মাধ্যনম ডাটানবইজ দেটওয়াকথ স্থাপে ও তা দর্নক
কমী বেনয়াগ করা হনচ্ছ। ববমাে বন্দনর প্রবাসী কল্যাণ দডস্ক স্থাপে ও দজলা প্রশাসনকর কায থালনয় প্রবাসী কল্যাণ শাখা দখালা হনয়নছ।
প্রণয়ে করা হনয়নছ ‘ত্রবনদবশক কমথসংস্থাে ও অবভবাসী আইে ২০১৩’। অবভবাসী েবমকনদর দক্ষ্তা উন্নয়নের জন্য ‘দক্ষ্তা উন্নয়ে
তহববল গঠে’ কনর তার মাধ্যনম ববনদনশ েম বাজানরর চাবহদার সানর্ সামঞ্জস্য দরনখ বববভন্ন দরনড প্রবশক্ষ্ণ প্রদাে করা
হনচ্ছ।অবভবাসী েবমকনদর দক্ষ্তা উন্নয়নের লনক্ষ্য ‘জাতীয় দক্ষ্তা উন্নয়ে কাউবিল’ গঠে করা হনয়নছ। ‘দক্ষ্তা উন্নয়ে, জেশবি ও
দরবমট্যাি সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি’গঠনের মাধ্যনম আন্ত:মন্ত্রণালয় কায থক্রনমর সমন্বয় করা হনচ্ছ। ত্রবনদবশক কমথসংস্থাে তর্া েবমক
রপ্তাবেনত আবর্ থক সহায়তা প্রদাে ও প্রবাসী বাংলানদশীনদর দদনশ বববেনয়াগ সুববধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীনদর কল্যাণানর্ থ সরকার
‘প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক’ স্থাপে ও শাখা সম্প্রসারণকরা হনয়নছ। সরকানরর এসকল কায থক্রনমর ফনল বাংলানদশ হনত বতথমানে প্রায়
১৬০টি দদনশ কমী দপ্ররণ করা হনচ্ছ। ২০০৯ সাল হনত মাচ থ, ২০১৬ সাল পয থন্ত ৩৩ লক্ষ্ ৭১ হাজার কমীর ববনদনশ কমথসংস্থাে হনয়নছ।
দদনশ ও প্রবানস কমসৃ থজে ও দক্ষ্তা উন্নয়নেতহববল গঠণ, ঋণ কায থক্রম পবরচালো, েীবত সহায়তা ও বেনদ থশো প্রদাে, দবসরকাবর
খানতর ববকানশাপনযাগী পবরনবশ সৃজে ইতযাবদ দক্ষ্নৈ ববগত সাত বছনর অর্ থ ববভানগর প্রতযক্ষ্ ও পনরাক্ষ্ অংশগ্রহণ কমথসংস্থানের

দক্ষ্ৈ সম্প্রসারণ কনরনছ। অর্ থ ববভাগ Skills for Employment Investment Program এর আওতায় বতে ধানপ দমাট ১৫ লক্ষ্
দলানকর দক্ষ্তা উন্নয়নের কায থক্রম হানত বেনয়নছ। এনত বশল্পখানতর বববভন্ন দরনডর প্রনয়াজে ববনবচো কনর প্রবশক্ষ্ণ দকাস থ ও
কাবরক্যলাম ত্রতবর করা হনয়নছ। বতেটি মন্ত্রণালনয়র আওতাধীে ৩২টি সরকাবর প্রবশক্ষ্ণ প্রবতষ্ঠাে, বাংলানদশ ব্যাংনকর এসএমই
ববভাগ, বপনকএসএফ এবং ৯টি দবসরকাবর বশল্প সংগঠনের (Industry Association) মাধ্যনম উন্নত ও কমথমুখী প্রবশক্ষ্ণ প্রদানের
ব্যবস্থা রাখা হনয়নছ। প্রবশবক্ষ্ত কমীনদর মনধ্য ন্যযেতম ৭০ শতাংনশর চাক্যবরর ব্যবস্থা সংবেি বশল্প প্রবতষ্ঠানে করা হনব। এ প্রকনল্পর
মাধ্যনম Industry Skill Council গুনলানক শবিশালী করা হনব যানত তারা েমবাজার সমীক্ষ্া, প্রবশক্ষ্ণ কাবরক্যলাম প্রণয়ে ও
প্রবশক্ষ্ণ মূল্যায়নে কায থকর ভূবমকা পালে করনত পানর।

৫. মােবসম্পদ উন্নয়ে
সুস্থ, বশবক্ষ্ত, দক্ষ্ ও সনচতে জেনগাষ্ঠী গনড় দতালার লনক্ষ্য বশক্ষ্া ও স্বাস্থয খাত ছাড়াও সাংস্কৃবতক ববকানশ অবকাঠানমা উন্নয়ে,
েীবতগত ও কাঠানমাগত সংস্কানর পয থাপ্ত সম্পদ সঞ্চালেসহ েীবতগত সহায়তা প্রদাে করা হনয়নছ অর্ থ ববভানগর পক্ষ্ হনত।
বশক্ষ্াখানত ববগত সাত বছনরর গুরুত্বপূণ থ কায থক্রনমর মনধ্য রনয়নছ-প্রার্বমক ও মাধ্যবমক স্তনর শতভাগ বশক্ষ্ার্ীনক ববোমূনল্য বই
ববতরণ, ‘বশক্ষ্ােীবত ২০১০’ ও ‘দবসরকাবর ববিববদ্যালয় আইে ২০০৯’ প্রণয়ে, সুববধাববঞ্চত ৭ লক্ষ্ বশশুনক বশক্ষ্ার সুনযাগ প্রদাে,
তথ্য ও দযাগানযাগ প্রযুবি ববময়নক বাধ্যতামূলকভানব পাঠ্যক্রনম অন্তভুথিকরণ, বশক্ষ্ার সুনযাগববঞ্চত দবরদ্র দমধাবী ছাৈ-ছাৈীর বশক্ষ্া
বেবিত করার জন্য ‘মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর বশক্ষ্া সহায়তা ফাউনেশে’গঠে ইতযাবদ। অর্ থ ববভানগ প্রণীত ‘সৃজেশীল দমধা অনন্বমণ’
শীম থক গনবমণাকনমথর বভবিনত প্রণীত হনয়নছ ‘সৃজেশীল দমধা অনন্বমণ েীবতমালা ২০১২’।
স্বাস্থয খাত সম্পৃি উনেখনযাগ্য কায থক্রনমর মনধ্য আনছ-োবস থং ইেবস্টটিউট, কবমউবেটি বিবেক চালু করা, ৪টি দমবডনকল কনলজ
স্থাপে, বববভন্ন পনদ ৪০ হাজার জেবল বেনয়াগ, দরাগী কল্যাণ তহববল েীবতমালা প্রণয়ে, উপনজলায় মার্তস্বাস্থয ভাউচার কমথসূবচ
চালুকরণ, েগর এলাকায় গভথবতী মা, হতদবরদ্র জেনগাষ্ঠী, ববস্তবাসী ও ঝবুঁ কপূণ থ জেনগাষ্ঠীর স্বাস্থযনসবা বেবিত করনত তানদর মনধ্য
কাড থ ববতরণ ইতযাবদ।

৬. সামাবজক খাত
সামাবজক খাত উৎপাদে, আয় এবং কমথসংস্থানের সুনযাগ বৃবির মাধ্যনম অর্ থেীবতনত অবধকতর মূল্য সংনযাজনে যনর্ি অবদাে
রানখ। এ কারনণই সরকার বানজট বরানদ্দর প্রায় ২০ শতাংশ হানর অর্ থ আর্ থ সামাবজক খানত ব্যয় কনর আসনছ। সরকার বশক্ষ্া ও
স্বাস্থযখাতনক মােবসম্পদ উন্নয়নের বভবি বহনসনব ববনবচো কনর। তাই জাতীয় বানজনট বশক্ষ্া ও স্বাস্থযখাত উন্নয়নে পয থাপ্ত বরাদ্দ
দরনখ বাস্তবসম্মত কমথসূবচ বাস্তবায়নের মাধ্যনম সরকার বশক্ষ্া এবং স্বাস্থয ও পবরবার কল্যানণ কায থকর ভূবমকা দরনখ চনলনছ। ফনল
প্রার্বমক ও মাধ্যবমক বশক্ষ্ার স্তনর দজোর ত্রবমম্য ববনলাপ কনর দছনল ও দমনয় বশক্ষ্ার্ীর মনধ্য সংখ্যাসাম্য অজথে এবং প্রজেে হার
হ্রাস, বশশু ও মার্ত মৃর্তযহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও AIDS ববস্তার দরাধ, গড় আয়ু বৃবি ইতযাবদ দক্ষ্নৈ উনেখনযাগ্য অগ্রগবত অজথনের মাধ্যনম
মােবসম্পদ উন্নয়ে অব্যাহত রনয়নছ। ক্রীড়া ও সাংস্কৃবতক উন্নয়েও মােবসম্পদ উন্নয়নে উনেখনযাগ্য অবদাে রাখনত সক্ষ্ম।
অপরবদনক দদনশর জেসংখ্যার বসংহভাগই োরী, বশশু ও যুবক। তানদর সমস্যা এবং অসুববধাসমূহনক সরাসবরভানব বচবিত কনর
উপযুি প্রবতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহনণর মাধ্যনম তানদর দযাগ্যতা ও সম্ভাবোর পূণ থ ববকাশ সম্ভব হনয় ওনঠ। এ জন্য মােবসম্পদ
উন্নয়নের সানর্ সম্পৃি খাতসমূনহর (বশক্ষ্া ও প্রযুবি, স্বাস্থয ও পবরবারকল্যাণ, োরী ও বশশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ে,
সংস্কৃবত, েম ও কমথসংস্থাে) দক্ষ্নৈ কায থক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ে খুবই গুরুত্বপূণ থ।

৭. অভযন্তরীণ সম্পদ আহরনণ গবতশীলতা আেয়ে
রাজস্ব আহরণনক দজারদার করনত ব্যাপক সংস্কার কায থক্রম গ্রহণ করা হনয়নছ। বববধগত সংস্কার, ব্যবস্থাপোগত উৎকম থ সাধে এবং
তথ্য প্রযুবি প্রনয়ানগর মাধ্যনম রাজস্ব খানতর আধুবেকায়ে, দদশব্যাপী জবরপ এবং ের্তে ের্তে কর অবফস দখালার মাধ্যনম ের্তে
করদাতা বচবিতকরণ, করদাতার দসবার মাে বৃবির জন্য আয়কর বেধ থারণ ও পবরনশানধ One stop Service পিবতর প্রবতথে,

জাতীয় পবরচয় পনৈর তনথ্যর বভবিনত ই-টিে দরবজনেশে,মূল্য সংনযাজে কর আইে প্রণয়ে, কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা আেয়ে, ববকল্প
ববনরাধ বেস্পবির ব্যবস্থা প্রবতথে এবং এর দক্ষ্ৈ সম্প্রসারণ, জাতীয় রাজস্ব
দবানড থর অবেস্পন্ন মামলাসমূহ বেস্পবির লনক্ষ্য হাইনকানট থ বেনববদত দবঞ্চ স্থাপে, ASYCUDA World soft-ware স্থাপনের
মাধ্যনম শুল্ক প্রশাসনের অনটানমশে এর মত কায থক্রমসমূহ কর রাজস্ব আহরনণ ব্যাপক গবত সঞ্চার কনরনছ। সঞ্চয় হাবতয়ারগুনলানক
বাজারবভবিক রাখার ফনল অভযন্তরীণ উৎস দর্নক প্রাবপ্ত বাড়নছ।

৮. সরকাবর বববেনয়াগ বৃবি
দবসরকাবর বববেনয়ানগর ধীর গবত দর্নক উিরনণর প্রনচিা অব্যাহত আনছ। অবকাঠানমা খানত চলমাে কায থক্রম, অর্ থনেবতক অঞ্চল
প্রবতষ্ঠা এবং প্রাবতষ্ঠাবেক সংস্কার এর পাশাপাবশ প্রতযাবশত রাজনেবতক সুবস্থবত সামনের বদেগুনলানত বববেনয়াগ পবরনবনশ অর্ থবহ
পবরবতথে আেনব এবং ব্যবিখানতর বববেনয়াগ চাঙ্গা করনব। বশল্পায়ে ও কমথসংস্থাে বৃবিনত সহায়তার লনক্ষ্য সরকার সম্ভাবোময়
বববভন্ন স্থানে আগামী ১৫ বৎসনরর মনধ্য ১০০টি ববনশম অর্ থনেবতক অঞ্চল স্থাপে করনব। ইনতামনধ্য সরকাবর পয থানয় ৪২টি এবং
দবসরকাবর পয থানয় ১৪টি অর্ থনেবতক অঞ্চল প্রবতষ্ঠার অনুনমাদে দদয়া হনয়নছ। পাশাপাবশ প্রবৃবি সঞ্চারী ১০টি বৃহৎ অবকাঠানমা প্রকল্প
(Transformational Project) দ্রুততম বাস্তবায়নের জন্য প্রদনক্ষ্প দেয়া হনয়নছ। এগুনলা হনলা, পদ্মা দসর্ত, রূপপুর পারমােববক
ববদ্যযৎ দকি, রামপাল কয়লাবভবিক ববদ্যযৎ দকি, মনহশখালী এলএেবজ টাবমথোল, দসাোবদয়া গভীর সমুদ্র বন্দর, মাতারবাবড় ববদ্যযৎ
দকি, দমনরানরল, পদ্মা দসর্ত দরল সংনযাগ ও পায়রা সমুদ্র বন্দর। সম্প্রবতক সমনয় আনরা একটি প্রকল্প দদাহাজারী-রামু-গুেদ্যম দরল
প্রকল্প এনত অন্তভুথি হনয়নছ। এ প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের লনক্ষ্য জাতীয় বাজনট ববনশম বরাদ্দ রাখা হনয়নছ। আশা করা যায় দয, এ
প্রকল্পসমূহ অর্ থনেবতক প্রবৃবি অজথনে গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা রাখনব।
এছাড়াও,বববেনয়ানগর প্রবতবন্ধকতা দযমে ববদ্যযৎ, গ্যাস প্রাবপ্তনত ববলম্ব, বববেনয়াগ প্রবক্রয়াকরনণ প্রাবতষ্ঠাবেক জটিলতা, বেষ্কণ্টক
জবমর অভাব, ঋনণর উচ্চ সুনদর হার ইতযাবদ বাধা অপসারনণ বববভন্ন পদনক্ষ্প গ্রহণ করা হনয়নছ। বববেনয়াগ বৃবির জন্য গুরুত্বপূণ থ
প্রবৃবি সহায়ক এসব কমথসূবচনত অবধক সম্পদ সঞ্চালে এবং বববেনয়ানগর দক্ষ্নৈ গুণগত মােসম্পন্ন প্রকল্পনক অগ্রাবধকার প্রদানে অর্ থ
ববভাগ কায থকর ভূবমকা রানখ। একই সানর্ সরকাবর-দবসরকাবর অংশীদাবরনত্বর উনদ্যাগনক সফল করনত বববধগত কাঠানমা প্রণয়ে
(বাস্তবায়ে সহায়ক পবরপৈ জাবর) এবং আনুমবঙ্গক যাবতীয় প্রশাসবেক ব্যবস্থাবদ (অর্ থ ববভানগ বপবপবপ ইউবেট গঠে, দলাকবল
বেনয়াগ) সম্পন্ন করা হয়। ইনতামনধ্য অর্ থ ববভাগ কর্তথক বপবপবপ কাবরগবর সহায়তা খাত তহববল স্কীম ও গাইডলাইে দগনজট আকানর
জাবর করা হনয়নছ।

৯. মূল্যস্ফীবত বেয়ন্ত্রণ
বতথমাে সরকানরর অন্যতম েীবত দকৌশল হনচ্ছ মূল্যস্ফীবতনক বেয়ন্ত্রনণ দরনখ প্রবৃবির গবতনক গবতশীল ও দটকসই করা। দক্ষ্ ব্যয়
ব্যবস্থাপো এবং রাজস্ব, মুদ্রা ও বববেময় হার েীবতর যর্াযর্ সমন্বনয়র মাধ্যনম মূল্যস্ফীবতনক লক্ষ্যমাৈার কাছাকাবছ োবমনয় আোর
দক্ষ্নৈ অর্ থ ববভাগ গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা দরনখনছ। দ্রব্যমূনল্যর চাপ প্রশমনণর লনক্ষ্য প্রশাসবেক ও কাঠানমাগত ব্যবস্থা গ্রহনণর পাশাপাবশ
মুদ্রা সরবরাহ যানত বাজানর অবতবরি তারল্য সৃবি কনর মূল্যস্ফীবতনক বাবড়নয় ো দদয় দসবদনক গুু্রুত্ব দদয়া হনয়নছ;উৎপাদেশীল
খানত ববনশম কনর দময়াবদ বশল্প ঋণ ও এসএমই ঋনণর যর্াযর্ ব্যবহার বেবিত করনত ব্যাংকগুনলার উপর তদারবক বাড়ানো
হনয়নছ; অনুৎপাদেশীল খানত ঋনণর দযাগাে বেরুৎসাহীত করা হনচ্ছ;অভযন্তরীণ উৎপাদে বৃবিনক সনব থাচ্চ অগ্রাবধকার বদনয় যর্াসমনয়
আমদাবের সুবনন্দাবস্ত ও বাজার পয থনবক্ষ্ণসহ বববভন্ন উনদ্যাগ গ্রহণ কর হনয়নছ; মূল্যস্ফীবতনত গ্রামীণ ও দবরদ্র জেগনণর ওপর চাপ
দববশ পনড়। এই চাপ সহেীয় পয থানয় রাখনত খাদ্যপণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বেবব থঘ্ন রাখার লনক্ষ্য দখালা বাজানর চাল বববক্রসহ পয থাপ্ত খাদ্য
বেরাপিা মজুত গনড় দতালার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হনয়নছ। ফনল মূল্যস্ফীবতর হার ক্রমান্বনয় হ্রাস পানচ্ছ। পনয়ন্ট টু পনয়ন্ট বভবিনত
এবপ্রল, ২০১৬-দত মূল্যস্ফীবতর হার ৫.৬১ শতাংনশ দাঁড়ায় যা এবপ্রল, ২০১৫-এ বছল ৬.৩২ শতাংশ। আন্তজথাবতক বাজানর জ্বালাবে
দতলসহ পণ্যমূল্য হ্রাস, সহায়ক রাজস্ব ও মুদ্রা েীবত, সনন্তামজেক কৃবম উৎপাদে এবং অভযন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফনল
চলবত অর্ থবছর দশনম বাবম থক মূল্যস্ফীবত লক্ষ্যমাৈার (৬.২ শতাংশ) েীনচ র্াকনব বনল আশা করা যায়।

