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জেলা বাজেট চায় সংসদীয় ককাস 

শহজেে সজে গ্রাজেে সাোপ্রেক ববষম্য কোজে জেলা বাজেট অপপ্রেহার্ য েজে কেজে োেীয় পপ্রেকল্পো ও বাজেট সম্পপ্রকযে সংসদীয় 

ককাস। োো বলজেে, িবৃদপ্রধি  বাাাে পাশাপাপ্রশ সাোপ্রেক ববষম্যও জবজাজে। িাপ্রিক অঞ্চজলে কথা োথায় জেজেই বাজেট িণয়ে 

কেজে হজব। এ েন্য জেলা বাজেজটে প্রবকল্প জেই। বাজেট সম্পজকয েেগণজক সজচেে কজে জোলাে িপ্রেও গুরুত্বাজোপ কজেে োো। 

োই িজয়ােেীয় পদজেপ প্রেজে সেকাজেে িপ্রে আহ্বাে োোে। গেকাল বাজেট সংক্রাি এক সভায় এ আহ্বাে োোজো হয়। 

‘শাপ্রি ও সেোে েন্য বাজেট : েেবাজেট সংসদ ২০১৯ প্রবকল্প বাজেট’ শীষ যক আজলাচো সভা অনুপ্রিে হয়। োেধােীে ইপ্রিপ্রেয়াস য 

ইেপ্রিটিউশে প্রেলোয়েজে প্রদেব্যাপী এ সভায় সভািধাজেে বক্তজব্য োেীয় পপ্রেকল্পো ও বাজেট সম্পপ্রকযে সংসদীয় ককাজসে 

আহ্বায়ক ফেজল জহাজসে বাদশা বজলে, িাপ্রিক অঞ্চজলে কথা োথায় জেজেই বাজেট িণয়ে কেজে হজব। এ েন্য জেলা বাজেজটে 

প্রবকল্প জেই। িবৃদপ্রধি  বাাাে পাশাপাপ্রশ সাোপ্রেক ববষম্যও জবজাজে। শহজেে সজে গ্রাজেে ববষম্য কোজে জেলা বাজেজটে প্রবষয়টি 

এবাজেে বাজেট আজলাচোয় উত্থাপে কো হজব বজল আশ্বাস প্রদজয়জেে প্রেপ্রে। 

সভায় সাজবক গভে যে ড. আপ্রেউে েহোে বাজেট জ াষণাে পে সাে প্রদে বাজেট অপ্রধজবশে মুলেপ্রব জেজে জসটি সংসদীয় কপ্রেটিে 

কাজে আজলাচোে েন্য পাঠাজোে সুপাপ্রেশ কজেে। এজে সংসদীয় কপ্রেটিগুজলা বাজেট প্রেজয় সংপ্রিষ্ট জসক্টেগুজলাে েোেে প্রেজে 

পােজব বজল েজে কজেে প্রেপ্রে। 

প্রবজশষ অপ্রেপ্রথে বক্তজব্য সোেকল্যাণ েন্ত্রণালয় সম্পপ্রকযে সংসদীয় স্থায়ী কপ্রেটিে সভাপপ্রে োজশদ োে জেেে বজলে, োে ধজে ধজে 

বাজেট িণয়জেে প্রবষয়টি এেজো প্রেপ্রিে হয়প্রে। ফজল বাজেজটে সজে েেসম্পৃক্তো বাাাজো র্ায়প্রে। েেসম্পৃক্তো বাাাজে বাজেট 

কাঠাজোেই আমূল পপ্রেবেযে দেকাে বজল েজে কজেে প্রেপ্রে। প্রেপ্রে বজলে, ধেী-গপ্রেবববষম্য আজগে জচজয় অজেক জবজাজে। ফজল 

প্রবষয়টি োথায় জেজেই আগােীে বাজেটটি িণয়ে কেজে হজব। র্প্রদ অথ যবেপ্রেক প্রস্থপ্রেশীলো প্রেপ্রিে কো ো র্ায়, োহজল 

োেবেপ্রেক প্রস্থপ্রেশীলো হুেপ্রকে েজে পাজব বজল অজেজক েোেে প্রদজয়জেে। অপ্রধকাংশ সাংসদ ব্যবসায়ী হওয়ায় বাজেট 

েেবান্ধব ো হজয় অজেজক জেজে ব্যবসায়ীবান্ধবও হজয় উঠজে। েজব প্রেে প্রেে োয়গা জথজক আজদালে গজা তুলজল একটি গণোপ্রন্ত্রক 

বাজেট আদায় কো সম্ভব। 

শ্রে ও কে যসংস্থাে েন্ত্রণালয় সম্পপ্রকযে সংসদীয় কপ্রেটিে সভাপপ্রে মুপ্রেবুল হক চুন্নু বজলে, সেকাজেে কাজে জকাজো োেই কে বা 

জবপ্রশ গুরুত্ব েয়। সেকাে সব োেজক সোে গুরুত্ব প্রদজয়ই বাজেট িণয়ে কজে। শুধু বাজেট েয়, প্রবদ্যোে জর্ শ্রে আইে আজে- জসটি 

র্প্রদ িপ্রেিােগুজলা জেজে চজল, োহজল জদজশে উন্নয়ে কো সম্ভব। 

 


