
 

পিরবত�নশীল �বি�ক অথ �নীিতর সােথ তাল িমিলেয় 

উ�য়েনর ধারােক অ�াহত �রেখেছ। �টকসই 

পাশাপািশ রা�ায়� খােতর ��� অপিরসীম।

কায �কর �িমকা রেয়েছ। তাছাড়া, রা�ায়� 

����ণ � অবদান রাখেছ।  

 এ �কাশনায় ৪৯( ঊনপ�াশ)� অ

অথ �বছেরর সংেশািধত বােজট অ�� �� করা হেয়েছ। 

৩. পিরবহন ও �যাগােযাগ; ৪. বািণজ�; ৫. �িষ ও মৎ�

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী 

টাকা। ত�ে� ৪১� �িত�ান লাভজনকভােব পিরচািলত

�লাকসােনর পিরমাণ �ায় ২৫৬০.১২ �কা� টাকা

 বত�মান সরকার িব��ৎ ও �ালািন খােতর উ�য়েন সেব �া� �র� আেরাপ কেরেছ। 

উ�য়নেক তরাি�ত করার জ� িব��েতর �মবধ �মান চািহদা �রেণ

দীঘ �েময়াদী �ালািন িনরাপ�া িনি�তকে� এবং 

লে�� সরকার িব��ৎ ও �ালািন খােতর উ�য়ন এবং সং�ার ও 

িনভ�র িব��ৎ উৎপাদন, কয়লািভি�ক িব��ৎ উৎপাদন

খােত আশা��প অজ�ন স�ম হেয়েছ। তাছাড়া

আমদািনসহ �ালািন উৎেসর ব��খীকরেণর উপর

  রা�ায়� খােত �েগাপেযাগী উৎপাদন

পাশাপািশ সরকাির-�বসরকাির অংিশদািরে�

কম �কাে� স�ৃ� করা হেয়েছ। �দেশর িবিভ� অ�েল িবেশষ অথ �ৈনিতক অ�ল �াপেন

স�সারণসহ িশ�ায়েনর গিতেক �রাি�ত করা

করা হেয়েছ।  

   রা�ায়� �িত�ােনর এ বােজট �টকসই

বেল আমার �ঢ় িব�াস । 

 

 

  ৪ �জ�� ১৪২৭ ব�া�  
ঢাকা     
             ১৮�ম ২০২০ ি��া�  
     

�খব�  

ক অথ �নীিতর সােথ তাল িমিলেয় �েগাপেযাগী কম ��িচ �হেণর মা�েম বাংলােদশ তার অথ �ৈনিতক 

�টকসই অথ �ৈনিতক উ�য়েনর গিতেক আরও �রাি�ত করেত সরকাির ও �বরসরকাির

। জাতীয় উৎপাদন, কম �সং�ান ও রাজ� আয় �ি�েত রা�ীয় মািলকাধীন সং�াস�েহর

 সং�াস�হ িবিভ� জনক�াণ�লক �সবা �দােনর মা�েম আথ �

� অ-আিথ �ক রা�ায়� �িত�ােনর ২০২০-২১ অথ �বছেরর বােজট �া�লনসহ 

বছেরর সংেশািধত বােজট অ�� �� করা হেয়েছ। রা�ায়� খােতর এ সকল সং�াস�হেক ১. িশ�; ২. 

�িষ ও মৎ�; ৬. িনম �াণ এবং ৭. সািভ �স �স�র িহসােব ��িণিব�াস করা হেয়েছ।

অথ �বছেরর সামিয়ক িহসাব অ�যায়ী ৪৯� রা�ায়� �িত�ােনর নীট �নাফার পিরমাণ �ায়

ভােব পিরচািলত এবং ৮� �িত�ান �লাকসােনর স�ুখীন হেয়েছ। 

�কা� টাকা। 

�ালািন খােতর উ�য়েন সেব �া� �র� আেরাপ কেরেছ। �ত িশ�ায়েনর মা�েম

�মবধ �মান চািহদা �রেণ ��, ম� ও দীঘ �েময়াদী পিরক�না �হণ

তকে� এবং ২০২১ সােলর মে� �দেশর সকল নাগিরকেক িব��ৎ �িবধার আওতায় আনার 

খােতর উ�য়ন এবং সং�ার ও �নগ �ঠন কায ��ম অ�াহত �রেখেছ। ভাড়ািভি�ক ও তরল �ালািন 

লািভি�ক িব��ৎ উৎপাদন ও পারমাণিবক িব��ৎ উৎপাদেনর �ব�া �হণ করা

তাছাড়া, �মবধ �মান �ালািন চািহদা �মটােত ন�ন �াস�প খনন

ৎেসর ব��খীকরেণর উপরও ��� আেরাপ করা হেয়েছ।  

উৎপাদন ও �সবার মান এবং পিরসর �ি� কে� িবিভ� ধরেনর সং�ার কম ��িচ চা�

অংিশদািরে�র (িপিপিপ) আওতায় িবিভ� উ�য়ন �ক� �হেণর মা�েম �বসরকাির খাতেকও উ�

�দেশর িবিভ� অ�েল িবেশষ অথ �ৈনিতক অ�ল �াপেনর মা�েম র�ািন

য়েনর গিতেক �রাি�ত করা লে�� ম�েময়ািদ এবং দীঘ �েময়ািদ পিরক�না �হেণর �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ 

�টকসই অথ �ৈনিতক উ�য়নসহ জাতীয় অথ �নীিতেত উে��খেযা� অবদান

                  ( আ হ ম ��ফা কামাল 
                    ম�ী 
              অথ � ম�ণালয়
                 

বাংলােদশ তার অথ �ৈনিতক 

সরকাির ও �বরসরকাির খােতর 

রা�ীয় মািলকাধীন সং�াস�েহর 

আথ �-সামািজক উ�য়েনও 

অথ �বছেরর বােজট �া�লনসহ ২০১৯-২০ 

 িব��ৎ, �াস ও পািন;    

িব�াস করা হেয়েছ। 

নীট �নাফার পিরমাণ �ায় ১০৬৭৫.৯৭ �কা� 

ন �লাকসােনর স�ুখীন হেয়েছ। ৮� �িত�ােনর �মাট 

িশ�ায়েনর মা�েম অথ �ৈনিতক 

ম� ও দীঘ �েময়াদী পিরক�না �হণ করা হেয়েছ। �দেশর 

িব��ৎ �িবধার আওতায় আনার 

ভাড়ািভি�ক ও তরল �ালািন 

�হণ করা হেয়েছ। তােত িব��ৎ 

ন�ন �াস�প খনন এবং এলএনিজ 

রেনর সং�ার কম ��িচ চা�র 

�ক� �হেণর মা�েম �বসরকাির খাতেকও উ�য়ন 

র�ািন ও অভ��রীণ বাজার 

�েয়াজনীয় উে�াগ �হণ 

অবদান রাখেত স�ম হেব 

হ ম ��ফা কামাল ) 
 

অথ � ম�ণালয়  


