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কেন্দ্রীয় ফাজেট 2022-23 ভূর াআরাআট - মূ্পর্ণ বফজেলর্ 

 

2022-23 াজরয কেন্দ্রীয় ফাজেজটয ভূর বফলয়গুবর 

2022-23 াজরয কেন্দ্রীয় ফাজেজটয স্তম্ভ 

2022-23 াজরয কেন্দ্রীয় ফাজেজট চাযবট স্তম্ভ যজয়জে: 

• প্রধানভন্ত্রী গবি বি 

• ন্তবভ ণবিভূরে উন্নয়ন 

• উৎাদনীরিা ফৃবি ও বফবনজয়াগ, ানযাআে ভজমাগ, বি রূান্তয, এফং েরফায়ভ েভণ 

• বফবনজয়াজগয র্ণায়ন 

2022-23 াজরয কেন্দ্রীয় ফাজেজট মভফ, ভবরা, েৃলে এফং নগ্রয কেবর্য উয বফজল নেয কদওয়া জফ। 

বাযজিয প্রফৃবি জফ 9.27%। 

75-এ বাযি কর্জে 100-কি বাযি 

2022-23 াজরয কেন্দ্রীয় ফাজেজট বববি প্রস্তয স্থান এয কচষ্টা েযা জয়জে, মা অগাভী 25 ফেজযয, বাযি 75 কর্জে বাযি 100-

কি 'ভৃি োর'-এয উয বববি প্রস্তয স্থান েযজি চায়। 

ভূরধনী ফযয়: 

• 2022-23 াজর কেন্দ্রীয় যোজযয োমণেয ভূরধনী ফযয় (CapEx) ধযা জয়জে 10.68 রক্ষ কোবট টাো। 

• এবট বেবডবয প্রায় 4.1%।  

• FY23 CapEx রক্ষযভাত্রা: 7.50 রক্ষ কোবট টাো। 

যােস্ব ঘাটবি: 

• FY22 র্ণফজলণ যােস্ব ঘাটবিয ায 6.9%, মা 2021-এ 6.8% িাং বের। 

• 2022-23 (FY23) র্ণফেজযয (২০২৩) েনয যােজোল ঘাটবিয রক্ষযভাত্রা: বেবডবয 6.4%, মা প্রিযাায কচজয় কফব। 
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চায স্তম্ভ িবি 

প্রধানভন্ত্রী গবি বি ভাস্টাযপ্ল্যান 

• এবট ভাবি-কভাডার োজনবিবববটয েনয এেবট োিীয় ভাস্টায প্ল্যান মা 16 বট ফোঠাজভা ম্পবেণি ভন্ত্রর্ারয়জে এেবত্রি 

েযজি চায়। 

• প্রধানভন্ত্রী গবি বি কযর, ড়ে, ফন্দয, বফভানর্  ভানভল এফং র্যগুবরয দ্রুি চরাচজরয ভবফধাজর্ণ ভাবি-কভাডার 

ংজমাজগয েনয 7 বট আবিনজে ন্তবভ ণি েযজফ। 

• এবট র্ণনীবিজে ভৃি েযজফ, িরুর্জদয েনয েভণংস্থান ও ভজমাগ ৃবষ্ট েযজফ। 

• কযাডওজয়ে: োিীয় ভাড়ে (NH) কনটওয়ােণ 2022-23 াজর 25000 বেজরাবভটায প্রাবযি েযা জফ, মায ভজধয 

20,000 কোবট টাোয র্ণায়ন যজয়জে। 

• রবেবস্টে ােণ:  2022-23 াজর ববব কভাজডয ভাধযজভ চাযবট ভাবিজভাডার রবেবস্টে ােণ ফাস্তফায়ন েযা জফ 

• কযরর্:  

 স্থানীয় ফযফা এফং যফযা ৃঙ্খরজে ায়িা েযায েনয 'এে কস্টন এে র্য' ফযফস্থা। 

 2000 বেজরাবভটায কযর কনটওয়ােণজে 2022-23 াজর োবাচ(Kavach) কদীয় বফশ্বভাজনয প্রমভবি এফং ক্ষভিা 

ফৃবিয অওিায় অনা জফ। 

 অগাভী বিন ফেজযয ভজধয 400 বট নিভ ন প্রেজেয ফজন্দ বাযি কেন তিবয েযা জফ। 

 অগাভী েজয়ে ফেজযয ভজধয প্রধানভন্ত্রী গবি বিয ধীজন 100 বট োজগণা টাবভণনারও তিবয েযা জফ। 

ফণিভারা (নযানার কযাওজয়ে কডজবরজভন্ট কপ্রাগ্রাভ): ববব কভাজড 2022-23 াজর 60 বেজরাবভটায তদজঘণযয 8বট কযাওজয় 

প্রেজেয েনয চভ বি প্রদান েযা জফ। 

 

ন্তবভ ণবিভূরে উন্নয়ন 

েৃলে ও েৃবল MSP:  

• েৃলেজদয যাবয MSP প্রদান বাজফ 2.37 রক্ষ কোবট টাো কদওয়া জফ 

• 2021-22 াজরয যবফ কভৌভজভ গভ ংগ্র এফং 2021-22 কভৌভজভ খবযপ কভৌভজভ ধাজনয অনভভাবনে ক্রজয়য অওিায় 163 

রক্ষ েৃলজেয োে কর্জে 1208 রক্ষ কভবেে টন গভ ও ধান কেনা জফ। 

েৃবলখাজি র্ণায়ন 

• েৃবল ও গ্রাভীর্ উজদযাজগয স্টাটণ-অগুবরজে েৃবলর্য ভূরয ৃঙ্খজরয েনয র্ণায়জনয েনয -বফবনজয়াগ ভজডজরয ধীজন 

উত্থাবি বভে ভূরধন িবফর স্থান েযা জফ। 
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• নাফাডণ-এয ভাধযজভ িাজদয ভবফধা কদওয়া জফ। 

 

েৃবল বক্ষা: প্রােৃবিে, ূনয-ফাজেট এফং তেফ চাল, অধভবনে বদজনয েৃবলয চাবদা ূযজর্য েনয যােযগুবরজে েৃবল বফশ্ববফদযারয় 

াঠযক্রভ ংজাধন েযজি উৎাবি েযা জফ। 

করাজনয ফযফায: 

• য ভূরযায়ন, বূবভ কযেজডণয বডবেটাআজেন, েীটনাে ও ভবষ্ট কে েযায েনয করান ফযফায েযা জফ। 

নযানয এরাোভূ 

• নাফাডণ েৃবল র্য ভূরয ৃঙ্খজরয েনয েৃবল ও গ্রাভীর্ এন্টাযপ্রাআজেয েনয স্টাটণ-অগুবরয র্ণায়জনয েনয িবফর যফযা 

েযজফ। 

• যাায়বনেভভি প্রােৃবিে চালজে উৎাবি েযা জফ। 

কেন কফিওয়া প্রেে 

• ফযয়: 1400 কোবট টাো। 

• এয পজর 9.08 রক্ষ কিয েৃলজেয েবভজি কজচয ভবফধা াওয়া মাজফ। 

MSME 

• উদযভ, আ-েভ, NCS এফং ASEEM কাটণারগুবরয অন্তঃংজমাগ 

• েরুযী কক্রবডট বরঙ্কড গযাযাবন্ট বিভ (ECLGS):  

 130 রক্ষ MSME-কে বিবযি ঋর্ 

 এবট 2023 াজরয ভাচণ মণন্ত ফাড়াজনা জফ। 

 গযাযাবন্ট েবায 50000 কোবট টাো ফাবড়জয় 5 রক্ষ কোবট টাো েযা জফ। 

• ক্ষভ দ্র ও ক্ষভ দ্র উজদযাজগয েনয কক্রবডট গযাযাবন্ট োস্ট পয ভাআজক্রা যান্ড স্মর এন্টাযপ্রাআজেয (CGTMSE) অওিায় বিক্ষভ দ্র 

ও ক্ষভ দ্র উজদযাজগয েনয 2 রক্ষ কোবট টাোয বিবযি ঋর্ েিয েযা জফ। 

• MSME াযপযজভন্স (RAMP) ফৃবি ও ত্বযাবিি েযা 6000 কোবট টাো ফযজয় চারভ েযা জফ। 

দক্ষিা উন্নয়ন 

• বিবরং যান্ড রাআববরহুজডয েনয বডবেটার আজোবজস্টভ (DESH-Stack e-কাটণার) চারভ েযা জফ 

• 'করান বি' এফং করান-এে-এ-াববণ (DrAAS) এয েনয স্টাটণঅগুবর প্রচায েযা জফ। 

 



www.byjusexamprep.com 
 

বক্ষা 

• PM eVIDYA-এয 'ওয়ান ক্লা-ওয়ান বটবব চযাজনর' কপ্রাগ্রাভবট 200 বট বটবব চযাজনজর প্রাবযি েযা জফ। 

• বাচভ ণয়ার রযাফ এফং বিবরং আ-রযাফ স্থান েযজি জফ। 

• বডবেটার বক্ষেজদয ভাধযজভ যফযাজয েনয উন্নি ভাজনয আ-েজন্টন্ট তিবয েযজি জফ। 

• বফশ্বভাজনয ভানম্মি াফণেনীন বক্ষায েনয বডবেটার বফশ্ববফদযারয় প্রবিষ্ঠা েযজি জফ। 

স্বাস্থয 

• োিীয় বডবেটার করর্ আজোবজস্টভ প্ল্যাটপভণ চারভ েযা জফ। 

• োউজন্সবরং ও কেয়ায াববণজয েনয নযানার কটবর কভন্টার করর্ কপ্রাগ্রাভ চারভ েযা জফ। 

• 23বট কটবর-ভানবে স্বাস্থয কেজন্দ্রয কনটওয়ােণ স্থান েযা জফ, মায ভজধয NIMHANSকনাডার কন্টায এফং আন্টাযনযানার 

আনবস্টবটউট প আনপযজভন কটেজনারবে-ফযাঙ্গাজরায (IIITB) প্রমভবি ায়িা প্রদান েযজফ। 

• দভআ রক্ষ ঙ্গনওয়াবড়জে দক্ষ ঙ্গনওয়াবড়জি উন্নীি েযা জফ। 

য ঘয, নর ক ের 

• ফযয়: 60,000 কোবট টাো। 

• 2022-23 াজর 3.8 কোবট বযফাযজে এয অওিায় অনা জফ। 

 

উিয-ূফণ ঞ্চজরয েনয প্রধানভন্ত্রীয উন্নয়ন উজদযাগ (PM-DevINE) 

• রক্ষয: উিয-ূজফণয ফোঠাজভা ও াভাবেে উন্নয়ন প্রেজে র্ণায়ন েযা। 

• প্রার্বভেবাজফ 1,500 কোবট টাো ফযাদ্দ েযা জয়জে। 

ফযাংবেং 

• কোয ফযাবঙ্কং ফযফস্থায অওিায় অজি চজরজে 5 রক্ষ কাস্ট বপ। 

• 75 বট কেরায়  75 বট বডবেটার ফযাবঙ্কং আউবনট স্থাজনয েনয বনধণাবযি ফাবর্বেযে ফযাঙ্ক। 

 আ-াজাটণ 

• এভজফজডড বচ এফং ববফলযি প্রমভবি তফবষ্টযমভি আ-াজাটণগুবর কযার অউট েযজি জফ। 

নগয বযেেনা 

• বফবডং উঅআন, টাউন প্ল্যাবনং বিভ এফং োনবেট ওবযজয়জন্টড কডজবরজভজন্টয অধভবনেীেযর্ োমণেয েযা জফ। 
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• ফযাটাবয কায়াবং নীবি চারভ েযা জফ 

বূবভ কযেডণ ফযফস্থানা 

• বূবভ কযেজডণয অআবট-বববিে বযচারনায েনয আউবনে রযান্ড াজণর অআজডবন্টবপজেন নম্বয কদওয়া জফ। 

• উৎাদনীরিা ফৃবি এফং বফবনকয়াগ, ানযাআে ভজমাগ, বি রূান্তয, এফং েরফায়ভ েভণ 

উৎাদনীরিা ফৃবি এফং বফবনজয়াগ, ানযাআে ভজমাগ, বি রূান্তয, এফং েরফায়ভ েভণ 

ত্বযাবিি েজণাজযট প্রস্থান 

• কন্টায পয প্রজবং যাবিরাজযজটড েজণাজযট এবিট (C-PACE) প্রবিষ্ঠা েযা জফ 

কটবরেভ কিয 

• কপ্রাডােন বরঙ্কড আনজনবটব বিজভয ং বাজফ 5G-এয েনয বডোআন-ভযানভপযােচাবযং বিভবট বিারী বাজফ চারভ 

েযা জফ। 

যপ্তানী প্রচায 

• বফজল র্ণননবিে ঞ্চর অআনজে নিভ ন অআন বদজয় প্রবিস্থাবি েযা জফ মাজি যােযগুবর 'এন্টাযপ্রাআে এফং াববণ 

াফগুবরয উন্নয়ন'-এয ংীদায জি াজয। 

 

াভবযে 

• 2022-23 াজর কদীয় বজেয েনয বনধণাবযি ভূরধন ংগ্রজয 68% রক্ষয েজযজে খাি 

• প্রবিযক্ষা গজফলর্া ও উন্নয়ন বে, স্টাটণঅ এফং এোজডবভয়ায েনয উেভি েযা জফ, মায ভজধয 25% প্রবিযক্ষা গজফলর্া 

ও উন্নয়ন ফাজেট বনধণাযর্ েযা জয়জে। 

• যীক্ষা এফং াবটণবপজেন প্রজয়ােনীয়িা ূযজর্য েনয, এেবট স্বাধীন কনাডার োিা ংস্থা স্থান েযা জফ 

ানযাআে ভজমাগ 

• ানযাআে ভজমাগ: েৃবত্রভ ফভবিভিা, বূিাবিে বজস্টভ এফং করান, কবভেন্ডািয এফং এয আজো-বজস্টভ, কে র্ণনীবি, 

বেজনাবভি এফং পাভণাবউবটেযার, ফভে বি এফং বক্লন কভাবফবরবট বজস্টভ। 

• যোয িায গজফলর্া ও উন্নয়জন ফদান যাখজফ 

বি রূান্তয এফং েরফায়ভ েভণ: 
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• 2030াজরয ভজধয 280 বগগাওয়াট কৌযবফদভ যৎ উৎাদজনয রক্ষয ূযজর্য েনয কপ্রাডােন বরঙ্কড আনজনবটব (PLI) এয 

েনয 19,500 কোবট টাোয বিবযি ফযাদ্দ। 

• িাবফদভ যৎ কেন্দ্রগুবরজি 5 কর্জে 7% ফাজয়াভা কজরটগুবর -বনজক্ষ েযা জফ মা োফণন ডাআ িাআড বনগণভন হ্রা 

েযজফ, েৃলেজদয বিবযি অয় যফযা েযজফ এফং খড় কাড়াজনা এড়াজি বযচাবরি জফ। 

• েৃবল-ফনায়জনয েনয িববর োবি ও উোবিবভ ি েৃলেজদয অবর্ণে ায়িা। 

বফবনজয়াজগয র্ণায়ন 

যোবয ভ ুঁবে বফবনজয়াগ 

• 2022-23 াজর যোবয বফবনজয়াগ ও কফযোবয বফবনজয়াগ ও চাবদা যপ্ত েযা ফযাি যজয়জে। 

• 2022-23 াজর ভূরধনী ফযজয়য ফযয় 35.4% ফৃবি কজয় 7.50 রক্ষ কোবট টাোয় দাুঁবড়জয়জে, মা চরবি ফেজযয 5.54 রক্ষ 

কোবট টাো বের। 

• 2022-23 াজর ফযয় জফ GDPয 2.9%। 

বডবেটার রুব 

• RBI 2022-23 াজর বডবেটার রুব চারভ েযজফ। 

GIFT-IFSC 

• GIFT ববটজি বফশ্বভাজনয বফজদী বফশ্ববফদযারয় এফং প্রবিষ্ঠান স্থান েযা জফ। 

• ভয়ভি বফজযাধ বনষ্পবিয েনয অন্তেণাবিে াবরব কেন্দ্র স্থান েযা জফ 

ম্পদ ংগ্র েযা 

• কডটা কন্টায এফং এনাবেণ কস্টাজযে বজস্টভগুবরজে বযোঠাজভাগি ফস্থায় উন্নীি েযজি জফ। 

• কবঞ্চায েযাবটার এফং প্রাআজবট আেভ যআবট বফবনজয়াগ ফাড়াজনা জফ 

• ানযাআে খাজিয েনয কেজন্ডড পাজন্ডয প্রচায েযজি জফ। 

• ফভে ফোঠাজভায েনয ম্পদ ংগ্রজয েনয াফণজবৌভ গ্রীন ফন্ড োবয েযা জফ 

যােযগুবরয েনয ফৃিয অবর্ণে স্থান 

• 'ভ ুঁবে বফবনজয়াজগয েনয যােযগুবরজে অবর্ণে ায়িায েনয প্রেে' এয েনয ফযয় ফাজেট নভভাজনয 10,000  কোবট টাো 

কর্জে ফাবড়জয় চরবি ফেজযয ংজাবধি নভভাজন 15,000  কোবট টাো েযা জয়জে। 

• যােযগুবরজে 4% যােস্ব ঘাটবিয নভভবি কদওয়া জফ, মায ভজধয 0.5% 2022-23. াজর বফদভ যৎ খাজিয ংিাজযয াজর্ 

মভি জফ। 
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ফযয় ও যােজস্বয দাপ্তবযে ির্য 

যােস্ব কর্জে অজ 

 

ফযয় কগজে  

 

টযাি প্রস্তাফ 

প্রিযক্ষ েয 
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• নিভ ন অজডট েযা বযটানণ: এখাজন করাজেযা অআবট বযটানণ পাআর েযায 2 ফেজযয ভজধয অজডট বযটানণ পাআর েযজি 

াজয। 

• ভফায় বভবি:  

 ভফায়গুবরয েনয বফেে নূযনিভ েয 18.5% কর্জে েবভজয় 15% েযা জয়জে। 

 মাযা 1 কোবটয কফব এফং 10 কোবট টাো মণন্ত অয় েজযন িাজদয েনয ভফায় বভবিগুবরয াযচােণ 12% 

কর্জে েবভজয় 7% েযা জয়জে। 

 স্টাটণঅগুবরজি েজযয ভবফধা: স্টাটণঅগুবরয েনয বফদযভান েজযয ভবফধাগুবর 2023 ার মণন্ত অযও 1 ফেয ফাড়াজনা 

জফ। 

 প্রবিফন্ধী ফযবিজদয েয োড়: ফাফা-ভা/ বববাফজেয েীফদ্দায় ববন্নবাজফ ক্ষভ ফযবিজদয েনয ফীভা বিভ কর্জে ফাবলণে বািা 

এফং এেোরীন র্ণ প্রদান, র্ণাৎ, 60 ফেয ফয়জ কৌঁোজনায েনয ফাফা-ভা / বববাফজেয উয। 

 নযানার কনন বিভ (NPS) ফদাজন ভিা  

• যােয যোযী েভণচাযীজদয এনবএ যাোউজন্ট বনজয়াগেিণায ফদাজনয উয েয োজড়য ীভা 10% কর্জে 

ফাবড়জয় 14% েযা জয়জে। 

 িাজদয কেন্দ্রীয় যোযী েভণচাযীজদয ভিভ রয েজয কিাজর। 

 বাচভ ণয়ার বডবেটার ম্পদ:  

• িাজদয উয 30% াজয েয অজযা েযা জফ। 

• বাচভ ণয়ার বডবেটার ম্পজদয স্থানান্তয কর্জে ক্ষবি নয কোনও অজয়য বফরুজি ফন্ধ েযা মাজফ না। 

• বাচভ ণয়ার বডবেটার ম্পদ স্থানান্তজযয াজর্ ম্পবেণি র্ণ প্রদাজনয উয বটবডএ 1% াজয জফ। 

• বাচভ ণয়ার বডবেটার যাজজটয উাযও প্রাজেয াজি েয ধামণ েযা জফ। 

 অআএপএব-কি টযাি আনজনবটব: 

• পজায কডবযজববটব আন্সেভজভন্ট কর্জে -বধফাীজদয অয়। 

• ওবায দয োউন্টায (OTC) কডবযজববটব কর্জে অয় এেবট পজায ফযাংবেং আউবনট দ্বাযা োবয েযা য়। 

• যয়যারবট কর্জে অয় এফং োাজেয আোযা কদওয়ায োযজর্ ভদ। 

• IFSC-কি কাটণজপাবরও ভযাজনেজভন্ট বযজলফাগুবর কর্জে প্রাপ্ত অয়। 

 

• াযচােণ  

 Association of Persons (AOPs) এয উয াযচােণ 15% এ ীভাফি। 

 কম কোনও ধযজনয ম্পদ স্তান্তজযয উয দীঘণজভয়াদী ভূরধনী রাজবয উয াযচােণ 15% এ ীভাফি। 

 স্বাস্থয ও বক্ষা ক: অয় এফং রাজবয উয কোনও াযচােণ ফা ক ফযফাবয়ে ফযয় বাজফ নভজভাবদি নয়। 

 েয পাুঁবেয বফরুজি বনরুৎাবি েযা: ফাজেট েয অক্রভর্জে বনরুৎাবি েজয এফং নভন্ধান ও েবয ববমাকনয ভয় 

নাি েযা প্রদবণি অজয়য বফরুজি কম কোনও ক্ষবিয নভভবি কদয়। 



www.byjusexamprep.com 
 

জযাক্ষ েয 

• বেএবট: বিভাযী জিও বেএবট-য অয় ফৃবি কজয়জে। 2022 াজরয োনভয়াবয ভাজ কভাট বেএবট ংগ্র 1,40,986  

কোবট টাো, মা 2017 াজর েয প্রবিষ্ঠায য কর্জে জফণাচ্চ। 

• বফজল র্ণননবিে ঞ্চর: SEZয োস্টভ যাডবভবনজেন মূ্পর্ণরূজ অআবট চাবরি জফ এফং োস্টভ নযানার কাটণার 

30 কজেম্বয 2022 দ্বাযা ফাস্তফাবয়ি জফ। 

• োস্টভ ংিায ও শুজরৃয ায বযফিণন 

• কপজর োস্টভ বযজলফা মূ্পর্ণরূজ প্রবিবষ্ঠি জয়জে।  

• উন্নি মন্ত্রাবিয েনয বেেভ োড় মা বাযজিয বযন্তজয উৎাবদি য় না িা ফযাি র্ােজফ। 

• আনভটগুবরজি প্রফবিণি েজয়েবট োড়, কমভন বফজল োবস্টং, ফর বিউ এফং তযবখে গবি গাআড ভূরধনী র্যগুবরয গাণস্থয 

উৎাদনজে উৎাবি েযজফ। 

• 350 বটযও কফব োড় এবিগুবর ধীজয ধীজয মণায়ক্রজভ ফন্ধ েযা জফ। 

• আজরেেবনি: কভাফাআর কপান চােণাজযয োন্সপযভায এফং কভাফাআর েযাজভযা ভবডউজরয েযাজভযা করন্স এফং নযানয বেেভ 

অআজটজভয মন্ত্রাংজ শুরৃ োড়। 

• যত্ন ও গনা: োটা এফং াবর েযা ীযা এফং যত্নার্জযয উয শুরৃ 5% হ্রা েযা জয়জে এফং কেফরভাত্র ীযায েনয ূনয 

শুরৃ হ্রা েযা জয়জে। 

• আোি িযাজয কক্ষজত্র শুরৃোজড়য কভয়াদ অযও এে ফেয ফাড়র। 

• 2022 াজরয 1 রা জিাফয কর্জে প্রবি বরটাজয 2 টাো বিবযি বডপাজযনবয়ার এিাআে বডউবট অেৃষ্ট েযায েনয 

বযজাবধি জ্বারানী। 


