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আগামী বােজেট েত ক ঘের একজনেক চাকির দয়ার কম চী: অথম ী 

অথৈনিতক িরেপাটার ॥ আগামী বােজেট েত ক ঘের একজনেক চাকির দয়ার কম চী হণ করা হেব বেল জািনেয়েছন অথম ী 
আ হ ম ফা কামাল। িতিন বেলন, এ ছাড়া সরকােরর আয় বাড়ােত আগামী ১ লাই থেকই ভ াট আইন কাযকর করা হে । 
রিববার রােত রাজধনীর রা ীয় অিতিথ ভবন প ায় অথনীিতিবদ ও িথং াক েপর সে  াক-বােজট বঠক শেষ সাংবািদকেদর 
এ কথা জানান অথম ী আ হ ম ফা কামাল। িতিন আরও বেলন েত ক ঘের একজন কের চাকির দয়ার উে াগ নয়া হেব 
আস  বােজেট। আর বােজট হেব সহজ ও সরল। যােত সাধারণ মা ষ তা সহেজ ঝেত পাের। 

সাংবািদকেদর এক ে র জবােব অথম ী বেলন, আগামী ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট অ ািধকার দয়া হেব কমসং ান ি , 
রফতািন, িশ  ও ি েক অ ািধকার দয়া হেব। জানা গেছ, আগামী অথবছেরর জ  াথিমকভােব বােজেটর আকার ধরা হেয়েছ 
প চ লাখ ২৪ হাজার ৯৫০ কা  টাকা। যা চলিত অথবছেরর বােজেটর চেয় ায় ৬০ হাজার কা  টাকা বা সােড় ১৩ শতাংশ 
বিশ। অথম ী বেলন, বােজট হে  মা েষর জ । সাধারণ মা ষ যােত েঝ সভােব এভার বােজট করা হেব। বােজট ব  হেব 
ছাট। তেব বােজেট টাকার অ  কমেব না। রাজ  আহরণ আেগর লনা বাড়েব।  বােজট ব ে  কথা বাতা কম হেব। আগামী 

বােজেট ন ন  িক থাকেব জানেত চাইেল বেলন ন ন হেব বােজটেক সহজ কের উপ াপন করা। 

অথম ী আরও বেলন, সামািজক িনরাপ া কম চী যভােব চলেছ এ  অথনীিতর জ  স ক পথ নয়। এবার কাঠােমাগতভােব 
েত ক পিরবােরর আেয়র পথ তির করা হেব। এ জ  েত ক পিরবার থেক এক  মা েষর চাকিরর ব া করেত পাির। এেত 

সামািজক িনরাপ া কম চীর ওপর চাপ কেম আসেব। ভ াট আইন কাযকর সে  জানেত চাইেল িতিন বেলন, পেহলা লাই থেক 
তা কাযকর করা হেব। তেব এ  পযায় েম বা বায়ন করা হেব। শতভাগ সারা দেশ একসে  কাযকর করেত পারব না। এ  
কাযকর করা হেব। তেব েরা ির বা বায়েনর জ  আমােদর সময় িদেত হেব। তেব জাতীয় রাজ  বােডর চয়ার ান পেহলা 

লাই থেক কাযকেরর আশা  করেছন। 

অথম ী বেলন ’  িবষয়েক বিশ ফাকাশ দয়া হেব। এক হে  ামেক শহর বানাব এবং ব সমাজেক ত অথনীিতেত অ  
করা আগামী ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজট ণয়েন নীিতগত িবষয়স েহর ওপর মতিবিনমেয়র জ  দেশর িথংক াংক 

িত ানস েহর সে  াক-বােজট আেলাচনা শেষ িতিন এ কথা বেলন। রাজধানীর রা ীয় অিতিথ প ায় এ সভা অ ি ত হয়। 

স ত আগামী ২০১৯-২০ অথবছেরর বেজট ণয়েনর ি য়া চলমান রেয়েছ। জাতীয় বােজট ড়া  করার েব অথম ী বােজট 
ণয়েনর নীিতগত িবষয়স েহর ওপর ািতমান অথনীিতিবদেদর সে  মতিবিনময় করার অিভ ায়  কেরেছন। তার এ 

অিভ ায় অ যায়ী রা ীয় অিতিথ ভবন প ায় এ বঠক  অ ি ত হয়। এ সভায় দেশর িথংক াংক িত ানস েহর মে  
বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ােনর (িবআইিডএস), ইেকানিমক িরসাচ েপর (ইআরিজ), বাংলােদশ অথনীিত সিমিতর 
(িবইএফ), পিলিস িরসাচ ইনি উেটর (িপআরআই) নামধ  অথনীিতিবদরা ছাড়া বাংলােদশ ট ডস এ েপাটাস 
এ ােসািসেয়শেনর সদ রা উপি ত রেয়েছন। 

 

 


