
পিরক নাম ী এমএ মা ান। ছিব: যগুা র

ামীণ অথনীিতেত িবেশষ নজর থাকেব:
একা  সা াৎকাের পিরক নাম ী
সরকার ায় ও সমতািভি ক সমাজ িত া করেত চায়। এজ  িনবাচনী ইশেতহাের ামীণ
অথনীিতেত িবেশষ  দয়া হেয়েছ। এিট আস  বােজেটও (২০১৯-২০ অথবছর) িবেশষ

 পােব। িবেশষ কের যাগােযাগ ব ব ার আধিুনকায়ন, অ া  অবকাঠােমা উ য়ন এবং
পযটেনর িবকােশ জার দয়া হেয়েছ। যুগা েরর সে  একা  সা াৎকাের পিরক নাম ী
এমএ মা ান এ কথা বেলন। তার মেত, দাির িবেমাচন, াি ক জনেগা ীর উ য়ন এবং
মগা ক  বা বায়েনর মাধ েম দেশ অথৈনিতক কমকা  বাড়ােত কাজ করেছ সরকার।

আর এসেবর উে  হল ২০২৪ সােলর মেধ  মাট দশজ উৎপাদেনর (িজিডিপ) বিৃ  ২
অে  (ডাবল িডিজেট) িনেয় যাওয়া। এসব িবষয়সহ বািষক উ য়ন কমসূিচ (এিডিপ)
বা বায়েনর স মতা এবং বেদিশক সহায়তা ব বহার িনেয় নানা উেদ ােগর কথা বেলন
িতিন। সা াৎকার িনেয়েছন-

কাশ : ১১ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

যগুা র : এবােরর বােজট কমন হেব?

এমএ মা ান :  ায তািভি ক বােজট  হেব।  আর এই বােজেটর ফল দেশর বিশর ভাগ  মা েষর
কল ােণ যােব। বিশর ভাগ মা ষ বলেত আিম তােদরই বিুঝ, যসব নাগিরক াি ক থেক আে  আে
উপেরর িদেক উেঠ  আসেছ। আমােদর দেশর অেধেকর বিশ মা ষ িন  আেয়র। ২০ শতাংশ মা ষ

  হািমদ-উজ-জামান
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এখনও বষিয়ক িবচাের দির । এর মেধ  ১০ শতাংশ অিতদির । আগামী বােজেট এসব মা েষর ভাগ
উ য়েন নতুন বাতা থাকেব।

িবেশষ কের আয় বাড়ােনার মেতা কােজর েযাগ সিৃ  কের িন  আেয়র মা ষেক উপেরর আেয় িনেয়
আসা,  অিত দির  মা ষেক দির  মা েষর কাতাের িনেয় আসা,  বষিয়ক িবচাের যারা  এখনও দির
তােদর িন  মধ ম আেয়র মা েষর পযােয় উ ীত করার লে  আমরা কাজ করিছ। সিট মাথায় রেখই
এিডিপ ণয়ন করা হেয়েছ। এ ব াপাের বােজেটর অথ বরাে ও িবেশষ নজর রাখা হেয়েছ।

যগুা র : িতবছরই বােজট বা বায়ন কেম যাে । এিট বাড়ােত কী পদে প িনে ন?

এমএ মা ান : বােজট বা বায়ন সরকােরর অেনক মিশনািরেজর ওপর িনভর করেব। বােজেটর িট অংশ-
একিট উ য়ন এবং অপরিট রাজ  বােজট। রাজ  আেয়র বিশর ভাগই ব য় হেয় যায়। িক  উ য়ন ব য়
িঠকমেতা হয় না। এসব িবষয় িনভর কের সরকােরর মিশনািরজ েলা িঠকমেতা কাজ করেছ িক না, তার
ওপর। কােজ সম া হেলই বােজট বা বায়েন সম া হয়।

উ য়ন ক  বা বায়েন আবহাওয়াও একিট িবষয়। ক  কাঠােমা তির, একেনেক অ েমাদন, ক
পিরচালক িনেয়াগ, অথ বরা , বেদিশক সহায়তা থাকেল স েলা ছাড় করা- এমন হাজারও িবষয় আেস।
সব সম য় করেত বশ সময় লােগ। এ কারেণ এিডিপ বা বায়েন একটু সম া হয়। তারপরও আমােদর
এিডিপ বা বায়েনর হার সে াষজনক।

যগুা র : জনগেণর মেধ  এবােরর বােজেটর কী ধরেনর ভাব পড়েব?

এমএ মা ান :  এবােরর বােজেট ামীণ  অথনীিতেক আরও চা া  করেত িবেশষ নজর দয়া  হেয়েছ।
শহেরর িবধা ােম পৗঁেছ দয়ার জ  থাকেব িবেশষ পদে প। এজ  ােমর অবকাঠােমা উ য়ন করা
হেব। এর মেধ  সবেচেয় বিশ অ ািধকার থাকেব যাগােযাগ খােত। সড়ক যাগােযােগর পাশাপািশ রল
যাগােযাগও বাড়ােনা হেব। ইিতমেধ  িস া  নয়া হেয়েছ িতিট জলােক রল যাগােযােগর আওতায়

আনার।

পযটন  এলাকা েলােকও  রল  যাগােযােগর  আওতায়  আনা  হে ।  এসব  অবকাঠােমা  িনিমত  হেল
যাগােযাগ ব ব া সহজ হেব। তখন ােমর অথনীিত চা া হেয় যােব। ােম িবিভ  অবকাঠােমা িনিমত

হেব। ইউিনয়নেক ােমর াণেক  িহেসেব গেড় তালার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। ফেল িতিট ইউিনয়েনর
সদর এলাকা পিরণত হেব একিট ‘অথৈনিতক পাওয়ার হাউস’ িহেসেব। এেত সবেচেয় বিশ উপকার হেব
কৃিষর। কৃষক তার পণ  সহেজই িনকট  বাজাের িনেয় আসেত পারেব।

য় মতা বাড়ার ফেল মা ষ স েলা িকনেব।  মা েষর চলাচেলর পথ সহজ ও র হয়।  ােমর
মা- বােনরা ঘেরর কােছই অ  কের হেলও যন া েসবা পান, সিদেকও নজর রাখা হেয়েছ। িতিট
ইউিনয়েন একিট কের া  ক  গেড় তালা হে । এেত সাব িণক ডা ার ও নাস থাকার ব ব া করা
হেয়েছ। স ব াপাের েয়াজনীয় অবকাঠােমাও গেড় তালা হেব। ােমর শষ বািড়িট পয  যন িব ৎ

িবধা পৗঁেছ যায়, স ব ব াও নয়া হেয়েছ।

ােম েপয় পািনর সম া রেয়েছ।  মা ষ যন েপয় পািন পায়,  সিদেকও কাজ করার পিরক না
রেয়েছ। ািনেটশেন আমরা অেনক দরূ এিগেয়িছ। অেনক দেশর চেয় ভােলা কেরিছ। এ খােত আরও
ভােলা যােত হয়, সজ  চলমান ক েলা অব াহত রাখা হেব। কােনা মা ষ যন খারাপ পািন না পান
কের, যাথাযথ সিনেটশন ব ব া পায়, স িবষয় েলা বােজেট িনি ত করা হেব।

যগুা র : সরকােরর অ ািধকার ক েলা বা বায়েন বােজেট কী থাকেছ?

এমএ  মা ান  :  দেশর  অথনীিতেক আমরা  ত  এিগেয়  িনেত  চাি ।  এজ  অেনক  মগা  ক
(অ ািধকার) বা বায়েন একসে  হাত দয়া হেয়েছ। এ েলা ত এিগেয়ও নয়া হে । এসব ক
বা বায়েন যােত কােনা সম া না হয়, সজ  ধানম ীর নতৃে  একিট কিমিট রেয়েছ।

তার  িনেদশনা  ও  িবেশষ  ত াবধােন  ফা াকভু  করা  হেয়েছ।  এছাড়া  পিরক না  ম ণালেয়র
আইএমইিড (বা বায়ন, পিরবী ণ ও মলূ ায়ন িবভাগ) এবং ক  পিরচালকরা তা আেছন। এভােব সব
পে র ত াবধােন এসব ক  বা বায়ন হে ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং

মগা ক েলা বা বায়েন যােত কােনা সম া না হয়, সজ  এসব কে  অথছাড় ত করা হে ।
চিলত িবিধিনেষধ িশিথল করা হেয়েছ। ঋণ হেণর স মতা বাড়ােনা হেয়েছ। বেদিশক ঋেণর ব াপাের

সরকার ত িস া  িনে । েয়াজেন িবেশষ বঠক করা হে ।

তেব মগা ক েলার মেধ  প া সতুর বা বায়ন িকছুটা িপিছেয়েছ। িবদ মান সম া সমাধান কের
এখন ত বা বায়ন কাজ এিগেয় যাে । আগামী বছর এ সতুর ওপর িদেয় গািড় চলেত পারেব। স
লে  কাজ করা হে ।  এবােরর বােজেটও প া সতুর ওপর িবেশষ বরা  থাকেছ।  ধু  প া  সতু
বা বায়ন হেলই দেশর দি ণা েল য কমচা ল  দখা দেব, তােত িজিডিপ ১ থেক দড় শতাংশ
বেড় যােব।

অ  মগা ক েলাও ত এিগেয় যাে । স েলা বা বায়ন হেল িজিডিপেত আরও ইিতবাচক ভাব
পড়েব। ফেল িজিডিপর আকার ই অে  িনেয় যাওয়া এখন সমেয়র ব াপার। আমােদর ল  আেছ ২০২৪
সােলর মেধ  িজিডিপর বিৃ র হার ই অে  িনেয় যাওয়ার। দেশর উ য়ন কমকা  যভােব এেগাে ,
স ধারাবািহকতা এবােরর বােজেটও অব াহত রাখা হেব।

যগুা র : মগা কে  অথছােড় কােনা সম া থাকেব িক?

এমএ মা ান : না, বােজেট মগা কে  অথ বরাে র সম া নই, ছােড়ও কােনা সম া নই। তেব
কথা হে , ধু বরা  িদেলই তা হেব না। সিট ব েয়র স মতাও তা থাকেত হেব। আমরা স মতা
িবেবচনা কেরই ক  সংি রা যা চেয়েছ, তা-ই বরা  িদি । বিশ বরা  িদেলও স অথ খরচ হয়
না। এ কারেণ এবার কে র চািহদা অ যায়ী বরা  দয়া হে ।

এেত বরা  কম মেন হেত পাের। বািক অথ অ  কে  িনেয় যাওয়া হে । ফেল সামি ক অথনীিতেত
বিচ ময় ভাব পড়েছ। য কারেণ কােনা একিট খােত িবপযয় দখা িদেলও সািবক অথনীিতেত এর
কােনা নিতবাচক ভাব পেড় না। যগুা র : এিডিপর আকােরর তুলনায় বা বায়েনর স মতা বাড়েছ না।

এজ  কী পদে প িনে ন?

এমএ মা ান : এিডিপর আকার খুব বিশ য বেড়েছ তা নয়। তেব িকছুটা বেড়েছ। বােজেটর আকােরর
তুলনায়  সম য়  রেখই  এিডিপর  আকার  বাড়ােনা  হেয়েছ।  সই  সে  এিডিপ  বা বায়েন  আমােদর
স মতাও আেগর চেয় ব েণ বেড়েছ। ক  বা বায়েনর দ তা ও অিভ তা বাড়ার কারেণ কােজও
এর ইিতবাচক ভাব পড়েছ। ফেল ধীের ধীের ক  বা বায়েনর গিত বাড়েছ।

আেগ কােনা  ক  িনধািরত সমেয় শষ হেতা  না।  এখন িনধািরত সমেয়র আেগই  অেনক ক
বা বায়ন হে । এিট একিট ইিতবাচক িদক। যসব ক  িনধািরত সমেয়র আেগ শষ হে , স েলার
কারণ িবে ষণ কের এসব অিভ তা অ  কে র ে  কােজ লাগােনা হে । ফেল অ  কে ও
বা বায়েনর গিত এেসেছ।

তাছাড়া আমরা কে র বা বায়ন বড়ােত নানা উেদ াগ িনেয়িছ। িবভাগীয় পযােয় বঠক করার মধ  িদেয়
ক  পিরচালকেদর সে  একিট িনিবড় যাগােযাগ াপন করিছ। তরাং আশা করিছ আগামী অথবছেরর

বােজেট এিডিপেত যা বরা  থাকেছ, তার ব য়ও আশা প হেব।

যগুা র : বােজেটর ব েয়র মান বাড়ােত কী পদে প িনে ন?

এমএ মা ান :  এবােরর বােজেট এ ব াপাের বশিকছু পদে প নয়া হে । কে র থম পযােয়ই
ব েয়র মান তদারিক করা হে । এেত এখন আধিুনক যিু  ব বহার করা হেব। অ ােপর মাধ েমও ক
তদারিক করা হেব। ফেল কে র কাথায় কত খরচ হে , এর মান কমন- এসব সহেজই জানা যােব।
কােনা সম া হেল ধরার েযাগ তির হেব েতই। ব েয়র মান িনেয় তদারিক বাড়ােনা হেল এ খােত

তা িফের আসেব।
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যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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