
ভারেতর

ধনীর
► 6 লাখ রু
► 3133 স
► 3133 স
► েসানাসহ
► আ জর্াি

 

গত শু বার

ভারেতর aথ
দির বা ব ব
aথ র্নীিতেত 

গত শু বার
42 মাচ র্ 313

িশথারামন ত
হেয়েছ। eর
েদেশর রাজসব্
রুিপ কের  ে

র বােজেট 

র aেথ র্ গ
রুিপ পয র্  আয়ক
সােলর মে  সব 
সােলর মে  ায়
হ a া  মূ বান
িতক মােনর 28 প

র বােজট েঘাষণা ক

থ র্নীিত জািগেয় তু
বড় বড় ক  
পিরণত করার ল

র ভারেতর aথ র্ম ী
31 সােল। বােজ

তাঁর ব ে  বেলন
র পাশাপািশ aেশ
সব্ বাড়ােত e uে
েবিশ িদেত হেব

ছাড় পাে

গিরবেদ
কর িদেত হেব না
ঘের গয্াস o িবদু

য় 3 েকািট নতুন ব
ান ধাতু আমদািনে
পয র্টনেক  গেড়

কেরন ভারেতর a

তুলেত ধনীেদর o
হণ করা হেয়েছ

ল য্মা া িনধ র্ারণ 

ী িনম র্লা িসথারাম
জেট েসানা o গািড়

ন, েসানাসহ a
শািধত েতল আমদ
ে াগ েনoয়া হেয়
। 

 ম িব

দর জ
না 
দুয্ৎ সুিবধা 
বািড় িনম র্াণ 

নেত শু  বািড়েয় 
ড় েতালা হেব 

aথ র্ম ী িনম র্লা িস

oপর u  কর আে
ছ। eর ম  িদেয় 
কেরেছন ধানম

ামন েলাকসভায় 3
িড়র য াংশসহ 

া  মূ বান ধাতু
দািনেত িত টেন
য়েছ বেল জানান

8 

রা 

 ক

23.6% করা হে

িসথারামন  

েরােপর িবপরীেত
আগামী 3135-
ম ী নের  েমািদ

312৯-31 aথ র্বছ
ায় 86 আমদািন

তু আমদািনেত শু
ন eক রুিপ কর 
ন িতিন। e ছাড়া

জুলাi, 312৯ 

েলা 

 

ত ছাড় েদoয়া হে
36 aথ র্বছের ভা

িদ। বত র্মােন েদশ

ছেরর বােজট 
ন পে র oপর শু

 21 শতাংশ েথ
িদেত হেব। িবশব্
ানীয় বাজাের 

েয়েছ ম িব েদর
ারতেক পাঁচ ি িল
শিটর aথ র্নীিত 3.

াব কেরেছন। ন
 বাড়ােনা হেয়ে

থেক বািড়েয় 23.
শব্বাজাের জব্ালািন
িত িলটার েপ ল

র। েসi সে  
িলয়ন ডলােরর 
.8 ি িলয়ন ডলার

নতুন aথ র্বছর েশ
েছ। 

.6 শতাংশ করা 
ন েতেলর দাম কম
ল o িডেজেল e

র। 

শষ হেব 

মায় 
eক 



aথ র্ম ী বেলন, ি র আয়কর মু  থাকেব পাঁচ লাখ রুিপ পয র্ । তেব েবিশ আেয়র নাগিরকেদর েদেশর জ  েবিশ aবদান রাখা 
uিচত। ধনীেদর বািষ র্ক দুi-পাঁচ েকািট রুিপ আেয় 4% eবং পাঁচ েকািট টাকার েবিশ আেয় 6% সারচাজর্ বাড়ােনা হে । e ছাড়া 
াংক aয্াকাu  েথেক নগেদ eক েকািট বা েবিশর ভাগ েলনেদেন 3% িটিডeস িদেত হেব। aনলাiন েপেমে  েকােনা চাজর্ িদেত 

হেব না। িডিজটাল েলনেদেন uৎসাহ িদেত ei িস া , বেলন aথ র্ম ী। 

িতিন বেলন, গৃহঋেণর সুেদ েমাট ছাড় 4.6 লাখ টাকা পয র্ । তেব 56 লাখ টাকার বািড় িকনেল গৃহঋেণর সুেদ 2.6 লাখ টাকা 
aিতির  ছাড়। 511 েকািট পয র্  টান র্oভাের 36 শতাংশ করেপােরট কর িদেত হেব। 

িনম র্লা জানান, 3133 সােলর মে  সব ঘের গয্াস o িবদুয্ৎ িনি ত করা হেব। 3133 সােলর মে  eক েকািট ৯6 লাখ নতুন বািড় 
িনম র্াণ করা হেব। eরi মে  দুi েকািট াম িডিজটাল করা হেয়েছ। েদেশ আ জর্ািতক মােনর 28িট পয র্টনেক  গেড় েতালা হেব। 

সব েজলায় মিহলা কম র্সং ােন েজার েদoয়া হেয়েছ। u লা কে র আoতায় 46 েকািট eলiিড বালব্ সরবরাহ করা হেয়েছ। eেত 
বািষ র্ক 29,542 েকািট টাকা বাঁচােনা স ব হেয়েছ। 

aথ র্ম ী বেলন, রা ীয় াংকগুেলােক 811 িবিলয়ন রুিপ সহায়তা েদoয়া হেব। ভারেতর াংকসহ আিথ র্ক িত ানগুেলােত ম  ঋণ 
দাঁিড়েয়েছ 21 ি িলয়ন রুিপর oপর। ফেল আিথ র্ক সংকেট থাকা রা ীয় াংকগুেলােক মূলধন বাড়ােত e aথ র্ েদoয়া হেব। 

iেলকি ক যানবাহেনর oপর েথেক আমদািন শু  তুেল েনoয়া হেয়েছ। পাম েতলসহ a া  িজিনস যা আেগ আমদািন করা হেতা 
িক  eখন েদেশ ƣতির হয় তার oপর করছাড় তুেল েনoয়া হেয়েছ। e ছাড়া েদাকানদার o খুচরা বসায়ীেদর জ o সুখবর 
রেয়েছ। নতুন eকিট কে র আoতায় uপকৃত হেবন িতন েকািট বসায়ী। 

3135 সােলর মে  ভারেতর েতয্ক বািড়েত খাবার পািন েপৗঁেছ েদoয়ার লে য্ জল জীবন িমশন হােত েনoয়া হেয়েছ। ei 
িমশেন সাফে র লে য্ জলশি  ম ণালয় নােম নতুন ম ণালয় গঠন করা হেয়েছ। বােজেট ei কে র কথা েঘাষণা কেরেছন 
aথ র্ম ী। 

চলিত বছেরর বােজেট তয্  িবেদিশ িবিনেয়াগ বাড়ােনার oপর িবেশষ েজার িদেয়েছন েক ীয় aথ র্ম ী িনম র্লা সীতারামন। 
সংবাদমা ম, িবমান পিরেষবা, বীমা o িসে ল য্া  িরেটেল তয্  িবেদিশ িবিনেয়ােগর (eফিডআi) নীিত আেরা সরলীকরণ করার 

াব েদoয়া হেয়েছ। aথ র্ম ী জানান, 3129-2৯ সােল তয্  িবেদিশ িবিনেয়াগ েবেড়েছ 7 শতাংশ। 

 ামীণ aথ র্নীিতেত নারীর ভূিমকা eবং গুরুতব্o বুিঝেয়েছন িনম র্লা। ei ে ে  সব্িনভ র্র কে র সে  যু  েতয্ক মিহলা জন ধন 
aয্াকাu  েথেক 6111 রুিপ oভার াফট িনেত পারেবন। e ছাড়া eক লাখ রুিপ পয র্  ঋণ িনেত পারেবন তাঁরা। 

সড়কসহ যাবতীয় পিরকাঠােমা u য়েন আগামী পাঁচ বছের সরকােরর ািবত বরা  211 লাখ েকািট রুিপ। েরল o েমে ার 
পিরকাঠােমা u য়েন সরকাির-েবসরকাির েযৗথ uে াগেক সব্াগত জানােনা হেয়েছ।  o মাঝাির িশ  eবং িবেশষ কের 
াট র্আেপর ে ে  িকছুটা আশার খবর শুিনেয়েছন aথ র্ম ী। রয়টাস র্, eeফিপ, টাiমস aব iি য়া। 

 


