এক নজরে বারজট

কর াে পরেশ্রমী অরেরিযানরেে জনয রনম্ন কে
এই বারজরট, সেকাে আগামী ১২ মারসে মরযয অরিরেক্ত
১২.৫ রবরিযন ডিাে সহ অর্থননরিক পু নরুদ্ধারেে সমর্থরন
১৭.৮ রবরিযন ডিাে বযরক্তগি আযকে ত্রাণ রবিেণ কেরে।
এটি ইরিমরযয আইন অনু সারে বযরক্তগি আযকে
পরেকল্পনাে আওিায ২০২০-২১ আযকে বেরেে জনয ৮.১
রবরিযন ডিাে সহ উপরে রহসারব রবিেণ কো হরব।
সেকারেে পরেবিথ রনে আওিায পরেকল্পনাে রিিীয যারপ
বযরক্তো িাাঁরেে কে কমারনাে রবষযটি সামরন আনরি িাে
পাশাপারশ ২০২০-২১-এে মরযয রনম্ন-মযয-আরযে টযাক্স
অফরসট থর্রক অরিরেক্ত সু রবযা থ াগ কেরবন।

রিম বযথরনে আওিায শীঘ্রই নিুন বার়ি েয কেরি সিম
হরবন।
নিুন বার়ি বা একটি সেয রনরমথি বার়ি থকনাে জনয ২০২০২১ এ অরিরেক্ত ১০,০০০ স্থান সেবোহ কো হরব। এটি
প্রর্ম বার়িে থেিারেে একটি নিুন বার়ি তিরে কোে জনয
ঋণ সু েরিি কেরি বা একটি নিুন রনরমথি বার়ি থকনাে
জনয ৫ শিাংরশেও কম আমানি সহ সেকাে ১৫ শিাংশ
পর্থন্ত গযাোরি রেরয অনুমরি থেরব।
অবকা ারমা রবরনরযাগ

আবাসন রনমথারণ সহাযিা

COVID-19 মহামােীটি শুরু হওযাে পে থর্রক সেকাে
আগামী চাে বেরে নিুন এবং ত্বোরিি অবকা ারমা
প্রকল্পগুরিরি অরিরেক্ত ১৪ রবরিযন ডিাে রবরনরযারগে
প্ররিশ্রুরিবদ্ধ হরযরে। এই প্রকল্পগুরি িারেে রনমথারণে সময
আেও ৪০,০০০ চাকুরেে সংস্থান কেরব।

আমারেে অর্থননরিক পু নরুদ্ধারেে পরেকল্পনাে অংশ রহসারব
চাকরে তিরে, আমারেে অর্থনীরি পু নরনথমথাণ এবং
অরেরিযাে রবষযৎ সু েরিি কোে জনয, অরিরেক্ত
১০,০০০ প্রর্ম বার়িে থেিাো ফার্স্থ থহাম থিান রডরপারজট

এই রবরনরযাগটি সেকারেে থেকডথ ১০ বেরেে পরেবহন
অবকা ারমা রবরনরযাগ পাইপিাইরনে অংশ, র্া ১১০
রবরিযন ডিারে প্রসারেি হরযরে এবং ইরিমরযয থেশ জু র়ি
ওযাকথ সাইটগুরিারি ১০০,০০০ চাকুরেে সংস্থান কেরে।
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বযবসা এবং রবরনরযাগ সমর্থন
নিুন রবরনরযাগ সমর্থন এবং বযবসারযে নগে প্রবাহ বৃ রদ্ধে
জনয, সেকাে একটি অস্থাযী কে উদ্দীপক প্রোন কেরে, র্া
প্রায সার়ি ৩ রমরিযন (৯৯ শিাংরশেও থবরশ) বযবসারয
উপিব্ধ হরব থর্খারন প্রায ১১.৫ রমরিযন কমী রনর্ু ক্ত। এই
উদ্দীপকটি প্রায ২০০ রবরিযন ডিারেে রবরনরযারগে থিরত্র
প্ররর্াজয হরব, র্াে মরযয নন-মাইরনং বযবসা িাো
অবমূ িযাযনরর্াগয সম্পরে ৮০ শিাংশ রবরনরযাগ েরযরে।
২০২০ সারিে ৬ই অরটাবে সন্ধ্যা ৭:৩০ এইরডটি (AEDT)
থর্রক ৩০ জু ন ২০২২ অবরয থর্সব বযবসাে ৫ রবরিযন
ডিাে পর্থন্ত টানথও াে েরযরে িাো থর্ বেে প্ররিরিি
হরযরে থস বেরেে জনয িাাঁরেে থর্ থকানও মূ রিযে
অনু রমারেি অবমূ িযাযনরর্াগয সম্পরেে পু রো বযয হ্রাস
কেরি সিম হরব। এই সমযকারি রবেযমান অনু রমারেি
অবচযরর্াগয সম্পরেে উন্নরিে বযযও পু রোপু রে থকরট
থনওযা থর্রি পারে।
থর্সব বযবসারযে ৫ রবরিযন ডিাে পর্থন্ত টানথও াে েরযরে
িারেে রেফান্ড সৃ রি কেরি পূ বথবিী মু নাফা র্াে ওপে কে
পরেরশারযি হরয রগরযরে িাে রবপেীরি থিাকসান অফরসট
কোে জনযও সেকাে মঞ্জুরে থেরব। িস কযারে-বযাক প্রায ১
রমরিযন থকাম্পারন পারব থর্খারন প্রায ৮.৮ রমরিযন কমী
রনর্ু ক্ত। ২০২১ ২২ পর্থন্ত হওযা থিাকসানগুরিা ২০১৮ ১৯
বা িাে পরে িার ে রবপেীরি বহন কো থর্রি পারে।
থর্াগয সংস্থাগুরি র্খন িারেে ২০২০ ২১ এবং ২০২১ ২২
টযাক্স রেটানথ জমা থেরব িখন িাো টযাক্স রেফান্ড পাওযাে
রনবথাচন কেরি পারে।
একটি রডরজটাি অরেরিযা
COVID-19 মহামােীটি অরেরিযান বযবসা এবং
গ্রাহকরেে রডরজটাি প্রর্ু রক্ত গ্রহণরক ত্বোরিি করেরে র্া
অরনকরকই িারেে রেযাকিাপরক রূপান্তে কেরি এবং
সংকরটে মযয রেরয বারণজয চারিরয থর্রি সিম করেরে।

এনরবএন থকা (NBN Co) -থি অরিরেক্ত ৪.৫ রবরিযন
ডিাে রবরনরযাগ িি িি পরেবাে ও বযবসাগুরিারি
আিট্রা-ফার্স্ ব্রডবযান্ড রনরয আসরব। ২৯.২ রবরিযন ডিাে
অর্থাযন ৫ রজ থনটওযারকথ ে থোিআউটরকও ত্বোরিি
কেরব।
বযবসা কোে স্বাচ্ছন্দ্য বযথন কো
অরেরিযাে জনয সেকারেে অর্থননরিক পু নরুদ্ধাে
পরেকল্পনাে িাি রফরি কাটা একটি মূ ি উপাোন। এজনয
সেকাে বযবসাগুরিারক রবরনরযাগ, কমথসংস্থান তিরে,
চযারিঞ্জগুরিাে কারে দ্রুি প্ররিরেযা জানারি এবং
সু রর্াগগুরিা েখি সহজ করে রেরচ্ছ।
এই বারজরট, সেকােঃ
• বযাপক হারে রনযন্ত্রক প্ররেযাগুরিা রেমিাইন
এবং রডরজটাইজ কেরব
• এমন সব রনযন্ত্রণরক হ্রাস কেরব র্া অপ্ররযাজনীয
বযয আরোপ করে এবং বযবসারযে রেযাকিাপরক
বাযা থেয
• পু নরুদ্ধারেে মাযযরম িুদ্র বযবসাগুরিা সমর্থন
কেরব
জবরমকাে হাযারেং থেরডট
সেকারেে নিুন জবরমকাে হাযারেং থেরডট ১৬ থর্রক ৩৫
বেে বযসী িরুণ চাকরেপ্রার্ীরেে অরিরেক্ত কমীরেে চাকুরে
প্রোরনে জনয বযবসাগুরিারক উত্সাহ প্রোন কেরব র্া
পু নরুদ্ধারেে সময কমথসংস্থারনে বৃ রদ্ধ ত্বোরিি কেরি
সহাযিা কেরব। জবরমকাে হাযারেং থেরডট অরেরিযাে
অর্থননরিক পু নরুদ্ধাে বা়িারনাে জনয সেকারেে জবরমকাে
পরেকল্পনাে একটি মূ ি অঙ্গ।

সেকারেে রডরজটাি রবজরনস প্ল্যান অর্থনীরি জু র়ি আেও
থবরশ হারে বযবসা এবং গ্রাহক উ যরকই নিুন প্রর্ু রক্ত
গ্রহরণে জনয উৎসারহি কেরব।

Budget at a Glance | Budget 2020–21 – 19102020 - Bengali

2

থজাবরমকাে হাযারেং থেরডটটি িরুণরেে জনয আনু মারনক
৪৫০,০০০-টি পেরক সহাযিা কেরব এবং ২০২০-২১ থর্রক
২০২২-২৩ অবরয প্রায ৪ রবরিযন ডিাে বযয হরব।
রশিা, েিিা এবং রশিানরবশ রবরনরযাগ
সেকাে িাে জবরমকাে প্ল্যারনে অংশ রহসারব েিিা
রবকারশে একটি উচ্চ অগ্রারযকাে তিরে কেরে। সেকারেে
প্ররিশ্রুরি থিাকরক চাকরেরি প্ররবশ কোরনা সমর্থন কেরব
এবং রবষযরিে চাকরেে জনয অরেরিযানরেে র্র্ার্র্
েিিা অজথন কেরব িা রনরিি কেরব।
•
•
•
•
•

জবরট্রনাে - অরেরিযাে কমথশরক্ত বা়িারনা
পু নরুদ্ধারে সহাযিা কোে জনয নিুন রশিানরবশ
চাকরে প্রার্ীরেে জনয সমর্থন
আেও কারজে জনয প্রস্তুি স্নািক
অরেরিযানরেে রেরিি এবং আপরিরিে জনয
শটথ থকাসথ

মরহিারেে জনয অর্থননরিক সু েিা প্রোন
মরহিারেে কমথশরক্তে অংশগ্রহণ বা়িারি, সম্ভাবনা অজথরন
উন্নরি কেরি এবং অর্থননরিক স্বাযীনিা বা়িারি সেকাে
২০২০ সারিে নােীে অর্থননরিক সু েিা রববৃ রি রেরচ্ছ।
240.4 রমরিযন ডিাে পযারকজটি কমথরিরত্রে সু রর্াগ,
রপিামািারেে সহাযিা এবং কমথরিরত্র মরহিারেে জনয
সহাযিা প্রোন কেরব।
এে মরযয েরযরে নােীে থনিৃত্ব এবং উন্নযরনে জনয
কমথসংস্থান থপ্রাগ্রাম এবং রবজ্ঞান, প্রর্ু রক্ত, প্ররকৌশি ও
গরণি (এসটিইএম), বযবসা এবং পু রুষ-প্র ারবি রশরল্প
মরহিারেে সু রর্াগ বা়িারনা।
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উৎপােন ও গরবষণা এবং উন্নযনরক সহাযিা কো
COVID-19 মহামােী সেবোহ থচইরনে সঙ্কটাবস্থায গুরুত্ব
এবং নমনীয, অর রর্াজয এবং উদ্ভাবনী উত্পােন িমিা
রনরয আরিাকপাি করেরে।
সেকারেে ১.৫ রবরিযন ডিাে মডানথ মযানু ফযাকচারেং
েযারটরজ অরেরিযাে অর্থননরিক পু নরুদ্ধােরক সমর্থন
কোে জনয একটি েীর্থরমযােী পরেকল্পনা।
সেকাে রেসাচথ অযান্ড থডর িপরমি টযাক্স ইনরসরির ে
মাযযরম অরিরেক্ত 2 রবরিযন ডিাে রবরনরযাগ কেরে।
শরক্ত সু েিা এবং বাজাে সংিাে
গি 12 মারস পাইকারে রবদ্যযরিে োম হ্রারসে সারর্
জািীয ারব, পারেবারেক রবদ্যযরিে োম রডরসম্বে ২০১৮
সাি থর্রক ৪.৭ শিাংশ করমরে। কম োম বজায োখাে
জনয, সেকাে প্রাইর ট সেবোহকােীরেে সারর্ থপ্রেণরর্াগয
প্রজরেে িমিা বা়িারি এবং একটি কার্থকে ও সংহি
বযবস্থা রনরিি কোে জনয জািীয মরন্ত্রস াে সারর্ কাজ
কেরব।
সেকাে োম কম োখরি, নিুন কমথসংস্থান তিরে কেরি
এবং স্থানীয রশল্পগুরিারক সহাযিা কোে জনয অরেরিযাে
রবদ্যযৎ, জ্বািারন ও গযাস সেবোহ সু েরিি কেরে।
রস্থরিস্থাপক অঞ্চি সমর্থন
সেকাে আঞ্চরিক অরেরিযা র্াো বনযা, আগুন, খো সহয
করেরে এবং এখন, COVID-19 সহ প্ররিরোয করেরে
িারেে সারর্ ি়িাইরয পাশাপারশ োাঁর়িরয। ৫৫০ রমরিযন
ডিারেেও থবরশ রেরজওনাি পযারকরজে মাযযরম সেকাে
আমারেে প্রারেরশক অঞ্চিগুরিারক COVID-19 এে
প্র াব থর্রক পু নরুদ্ধাে কেরি সহাযিা কেরব। এটি ১
রবরিযন COVID-19 ত্রাণ এবং পু নরুদ্ধাে িহরবরিে
মাযযরম সেবোরহি অরর্থে সারর্ উপরে প্রারি।
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আেও সু েরিি এবং রস্থরিশীি অরেরিযা
একরবংশ শিাব্দীে জনয সেকাে পারনে অবকা ারমা তিরে
কেরে র্া আমারেে পারনে সু েিা বা়িারি, আঞ্চরিক
রস্থরিস্থাপকিা তিরে কেরি, চাকরে প্রোন কেরি এবং
আমারেে সংকটপূ ণথ কৃরষরিত্ররক বৃ রদ্ধ কেরি সহাযিা
কেরে। নযাশনাি ওযাটাে ইনফ্রাোকচাে থডর িপরমি
ফারেে আওিায নিুন প্রকরল্পে জনয ২ রবরিযন ডিাে
রবরনরযাগ রগ্ররডে মাযযরম পেবিী প্রজরেে পারনে
অবকা ারমারক সহাযিা কেরব।
সেকাে মারে-ডারিথং করমউরনটিস ইনর র্স্রমি পযারকরজ
২৭০ রমরিযন ডিােও রবরনরযাগ কেরে র্া আঞ্চরিক
উন্নযরনে পরি এে থবরসরনে স্বারস্থযে উন্নরি কেরব।
উত্তে অরেরিযা প্ররযাজনীয পরেরষবাগুরিরক সমর্থন
কোে জনয অবকা ারমা থর্রক সু রবযা অবযাহি োখরি
পারে িা রনরিি কোে জনয, সেকাে উত্তে অরেরিযা
অবকা ারমা সুরবযারক (এনএআইএফ) আেও পাাঁচ বেে,
২০২৬ সারিে জু ন পর্থন্ত বার়িরযরে এবং এে ঋরণে
মানেেরক প্রসারেি করেরে।
আমারেে পরেরবশ েিা কো
সেকাে আমারেে মহাসাগেগুরিা েিা কেরি এবং িারেে
স্বাস্থয পু নরুদ্ধারেে জনয ৪৭.৪ রমরিযন ডিাে রবরনরযাগ
কেরে এবং কমনওরযির্ জরমরি োসাযরনক দূষরণে ঝুাঁ রক
হ্রাস কেরি ২৯.১ রমরিযন ডিাে প্ররিশ্রুরি রেরচ্ছ।
পু নবথযবহােরর্াগয অবকা ারমাগি আযু রনকীকেণ, বজথয হ্রাস
এবং অরেরিযাে মরযয আেও পু নবথযবহারেে জনয সেকাে
চাে বেে থমযােী ২৪৯.৬ রমরিযন ডিাে রবরনরযাগ কেরব।
COVID-19 প্ররিরোয, সনাক্তকেণ এবং রচরকত্সা
এই বারজরট, অরেরিযানরেে মহামােী জু র়ি প্ররযাজনীয
রচরকত্সা র্ত্ন এবং সহাযিা অবযাহি োখাে রবষযটি রনরিি
করে সেকাে রবর ন্ন স্বাস্থয বযবস্থাে জনয ৪.৯ রবরিযন ডিাে
রবরনরযাগ কেরে। এই নমনীয এবং পরেমাপরর্াগয প্ররিরেযা

Budget at a Glance | Budget 2020–21 – 19102020 - Bengali

স্বাস্থয বযবস্থারক সমস্ত অরেরিযানরেে সু েিা প্রোন কেরি
সিম করে।
মহামােীরি অরেরিযানরেে সহাযিা কো
অরেরিযানরেে COVID 19 মহামােীরি সমর্থন কোে
জনয সেকাে অ ূ িপূ বথ আরর্থক সহাযিা প্রোন কেরে, র্াে
মরযয েরযরেঃ
•
•
•
•

জবরকপাে থপরমি
বযরক্তরেে জনয অরিরেক্ত আয
থপনশনাে এবং অনযানয থর্াগয প্রাপকরেে জনয
দ্যটি অরিরেক্ত ইরকানরমক সারপাটথ থপরমি
সু পােঅযানু রযশরনে জনয সামরযক ারব অস্থাযী
অযারক্সস

আপনাে রবষযৎ, আপনাে সু পাে
সেকাে অরেরিযানরেে সু পারেে ওপে আরো শক্ত ারব
কাজ কোে জনয বদ্ধপরেকে থর্ন িাাঁো িাাঁরেে
রেটাযােরমরিে সমরযে সঞ্চযরক বরযথি কেরি পারেন।
সেকারেে আপনাে রবষযৎ, আপনাে সু পাে সংিােগুরিা
সেকারেে সংিাে কমথসূরচে পেবিী যাপ এবং
অরেরিযানো পরেে েশরক ১৭.৯ রবরিযন ডিাে সাশ্রয
কেরব।
অরেরিযানরেে সু েরিি োখা
অরেরিযাে সাইবাে সু েিা িমিা শরক্তশািী, িরব আমো
অনিাইরন থর্ হুমরকে মু রখামু রখ হরচ্ছ িা বা়িরে। আমো
কী ারব র্ারক এবং অনিাইরন কী ারব কাজ করে িা
COVID-19-এ দৃরিরগাচে হরযরে। সেকাে ২০২০ সারিে
সাইবাে রসরকউরেটি েযারটরজ সেবোহ কেরি অরিরেক্ত
২০১.৫ রমরিযন ডিাে সংরর্াগ কেরব।
এই েমবযথমান জটিি হুমরকে পরেরবরশ অরেরিযানরেে
র্াো সু েরিি োখরে িারেে সিমিা থজােোে কোে জনয
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এএফরপরক ৩০০.২ রমরিযন ডিাে প্ররিশ্রুরি রেরয সেকাে
সমর্থন জানারচ্ছ।
আমারেে অঞ্চিরক সমর্থন
প্রশান্ত মহাসাগেীয ও েরিণ-পূবথ এরশযাে রস্থরিশীিিা,
সমৃ রদ্ধ এবং রস্থরিস্থাপকিা সম্পরকথ অরেরিযাে গ ীে এবং
স্থাযী আগ্রহ েরযরে, র্া পযারসরফক থর্স্প আপ এবং অনযানয
উরেযারগ প্ররিফরিি হয। সেকাে আমারেে
প্ররেশগুরিারি পু নরুদ্ধাে রনরিি কেরেঃ
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•

•
•
•

প্রশান্ত মহাসাগেীয ও েরিণ-পূবথ এশীয
থেশগুরিরি COVID-19 যাকরসন অযারক্সস
এবং স্বাস্থয সু েিা থপ্রাগ্রারম রবরনরযাগ করে
প্রশান্ত মহাসাগেীযরেে জনয অরেরিযান
ইনফ্রাোকচাে ফাইনযারসং ফযারসরিটিে মাযযরম
COVID-19 রেক ারে - প্রশান্ত মহাসাগে এবং
রিমু ে থিরর্স্ সমর্থন রেরয
েরিণ-পরিম প্রশান্ত মহাসাগরে রনোপত্তা
অবকা ারমা প্রকল্প সেবোহ করে।
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