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শতাংশ। পেরর দুi বছের েবেড়েছ 9.55 eবং 7 শতাংশ হাের। aথ র্াৎ িতন বছর আেগ 211 টাকায় েয প  বা 
েসবা পাoয়া েযত েসগুেলা েপেত eখন কমপে  231 টাকা লাগেছ। জীবনযা ার য় িতবছর েবেড় চলেলo 
করমু  আেয়র সীমা চার বছর ধের আড়াi লাখ টাকা। aথ র্াৎ ি গত মােস 31 হাজার 944 টাকা আয় হেলi 
কর িদেত হে । রাজধানীর িমরপুেরর eকিট eমিপoভু  েলর সামািজক িব ােনর িশ ক সােনায়ার েহাসাiন। 
তাঁর মূল েবতন 34 হাজার 211 টাকা। e ছাড়া িতিন বািড়ভাড়া বাবদ eক হাজার টাকা o েমিডকয্াল ভাতা বাবদ 
মােস পান 611 টাকা। িতিন বেলন, ‘সরকাির চাকিরেত মূল েবতেনর সে  রাজধানীেত 81 শতাংশ বািড়ভাড়াসহ 
a া  সুিবধা েদoয়া হয়। িক  আমােদর বািড়ভাড়া মা  eক হাজার টাকা। aথচ eর পরo আমােদর আয়কর 
িদেত হয়। eকজন আয়কর দাতা হেয়o িনেজi সংসার চালােত পারিছ না।’ বােজেট বৃি র কথা থােক, 
খাতoয়াির বরা  বােড় িতবছর, বড় বড় aবকাঠােমা ক  গৃহীত হয়। িক  ম  o সীিমত আেয়র মানুেষর 
আয়- েয়র িহসাব েমলােনার মেতা তয্  কম র্সূিচ েতমন থােক না। aব  দাির য্ িনরসন o সামািজক 
ায়িবচােরর জ  সামািজক সুর া খােত 75 হাজার 767 েকািট টাকা বরা  রেয়েছ িবদায়ী aথ র্বছেরর বােজেট। 

চলিত বােজেট বলা হেয়েছ, িতবছর 31 লাখ মশি  যু  হে  েদেশ। তােদর বড় aংশ আনু ািনক কাঠােমার 
বাiের। তােদর uে খেযাগয্সংখয্ক হে  নারী গৃহকম । বােজেট ‘ িমক ক াণ তহিবেলর’ কথা বলা হেলo েসিট 
েপাশাকিশ সহ আনু ািনক খােতর িমকেদর জ । ‘গৃহকম  সুর া o ক াণ নীিত-3126’ ণয়েনর uে খ 
রেয়েছ চলিত aথ র্বছেরর বােজেট, তেব eর সুফল গৃহকম রা িকভােব পােব তার uে খ েনi। রাজধানীর 
েমাহা দপুের িতন বাসায় কাজ কের মােস সাত হাজার টাকা েপেয় আসেছন জাহানারা েবগম। দুi স ানেক িনেয় 
েয বাসায় থােকন, তার ভাড়াi িতন হাজার টাকা। মগবাজােরর eকিট গয্ােরেজ কাজ কের মােস 23 হাজার টাকা 
পান হারুন রিশদ। মােস েমস ভাড়া eক হাজার 711 টাকা, খাoয়ার জ  িতন হাজার টাকা eবং বািড়েত 
পাঠােত হয় পাঁচ হাজার টাকা। বাদবািক দুi-আড়াi হাজার টাকা হাতখরেচ য় হে । স েয়র কথা জানেত 
চাiেল িতিন বেলন, ‘যা কামাi সবi েতা খরচ হেয় যায়।’ মান o পুি েত আপস কের খাে র চািহদা o খরচ 
িনয় েণ রােখ সীিমত আেয়র িতিট পিরবার। িক  বািড়ভাড়া, িশ া, পিরবহন o সব্া য্ খােত খরেচ তােদর হাত 
েনi। eসব খােত খরেচ িনয় ণ েনi সরকােররo। 

চলিত aথ র্বছেরর বােজেট সােড় 21 হাজার িশ ক িনেয়াগ, পাঁচ হাজার িব ালেয়র সীমানা াচীর িনম র্াণসহ নতুন 
নতুন ল ভবন ƣতিরর জ  বরা  রেয়েছ। হাসপাতাল ƣতির, শ াসংখয্া বাড়ােনা, ায় 21 হাজার ডা ার o চার 
হাজার নাস র্ িনেয়ােগর কথা বলা হেয়েছ বােজেট। িক  েকািচং o গাiেডর েপছেন খরচ, ডা ােরর িফ o সব্া য্ 
পরী ার খরচসহ সািব র্ক িশ া o সব্া য্ য় কমােনার েকােনা uপােয়র কথা েনi। নতুন েরাগ িনয় ণ, u ত o 
দ  oষুধ খাত িনি ত করার কথা িছল িবদায়ী বােজেট। েজেনিরক oষুধ ƣতিরেত ভারত িবেশব্ শীষ র্ ানীয়, তবু 
oষুেধর মান u য়েন e খােত শতভাগ িবেদিশ িবিনেয়াগ u ু  রেয়েছ েদশিটেত। আর সব্া য্েসবায় মানুেষর য় 
কমােত পরী া-নীির ার খরেচর oপর কর কমােনা, িচিকৎসা য় েমটােত করদাতােদর 21 হাজার রুিপ পয র্  
কর ছাড় েদoয়া o েবসরকাির খােত 211 শ া হাসপাতাল ƣতিরেত কর aবকােশর াব রেয়েছ েস েদেশর 
নাগিরক সমােজর। 

েবসরকাির চাকুের েমা. iসহাক ফুসফুস কয্া াের ভুগেছন। িতিন েদেশ েবশ িকছুিদন িচিকৎসা েনoয়ার পর ছয় 
মাস ধের ভারেত িচিকৎসা িনে ন। িতিন বেলন, ‘বাংলােদেশর শুধু িচিকৎসার খরচ ভারেত িবমােন যাoয়া-আসা, 
থাকা-খাoয়া o িচিকৎসাসহ সব খরেচর সমান। আর িচিকৎসার মােনর াপাের আিম েদেশর েচেয় ভারেতর 
িচিকৎসায় aেনক েবিশ স ।’ aথ র্বছর েশষ হে  41 জুন, েমে া েরল o eিলেভেটড e ে সoেয়র কাজ 
চলেছ, তেব সমিনব্ত eকিট কতৃর্পে র aধীেন নগরীর পিরবহন ব া eেন িনরাপদ গণপিরবহন ব া ƣতিরর 
েকােনা uে াগ েনi। া লেনর েচেয় েবিশ ধান ফিলেয় eবার িবপেদ পেড়েছ কৃষকরা। সরকােরর ে েধ েদoয়া 
দােম ধান িবি  করেত পােরিন তারা। eকজন কৃিষ িমেকর মজুির িদেত দুi মণ ধান িবি  করেত হেয়েছ। 



eবােরর বােজেটo কৃিষ u য়েনর নানা পদে েপর মে  িবপণন সহেযািগতার কথাo িছল, যিদo eর সুফল 
পায়িন ধান চািষরা। াiস oয়াটার হাuস কুপারস (িপডাি uিস) বাংলােদেশর ােনিজং পাট র্নার মামুন রশীদ 
কােলর ক েক বেলন, ‘ভারেত বােজট ণয়েন চুর গেবষণা হয়, যা আমােদর েদেশ aনুপি ত বলেলi চেল। 
সব্া য্ বীমা, শ  বীমা, েবসরকাির খােত েপনশন ি ম িনেয় কথা হেলo চালু হে  না। আoয়ামী লীেগর িনব র্াচনী 
iশেতহার বা বায়েন বােজটেক আেরা ক াণমুখী করেত হেব।’ aথ র্নীিতিবদ o বাংলােদশ iনি িটuট aব 
েডেভলপেম  ািডেজর (িবআiিডeস) গেবষক ড. নাজিনন আহেমদ বেলন, ‘আমােদর সামািজক িনরাপ া 
কম র্সূিচ, কােজর িবিনমেয় aথ র্, নারীেদর জ  িশ াবৃি সহ েবশ িকছু িত মী uে াগ আেছ। সামািজক খােত 
বরা  বাড়ােনার েচ া a াহত রাখার পাশাপািশ বরা কৃত aেথ র্র সিঠক বহার িনি ত করেত হেব। িশশুরা 
যােত েলখাপড়া বাদ িদেয় েম না যায় তার জ  uপযু  সামািজক িনরাপ া কম র্সূিচ আেরা েবিশ েবিশ িনেত 
হেব।’ িতিন বেলন, েবসরকাির খােত সব র্জনীন েপনশন ি ম, শ  বীমা, িসিনয়র িসিটেজনেদর জ  ভাতাসহ 
ক াণমূলক কম র্সূিচ চালু করা দরকার। বত র্মান পিরি িতেত করমু  আয়সীমা নূয্নতম িতন লাখ টাকা করা 
uিচত। 

ভারেতর বােজেট সুর া আেছ কৃষক, িমক o ম িবে র : িতেবশী েদশ ভারেতর বােজেট ম ম o সীিমত 
আেয়র মানুেষর জীবনযা ার মান বাড়ােনার uে ে  কর ছাড় েদoয়া হেয়েছ। গত েফ য়াির মােস ভারেতর 
বােজেট করমু  ি গত আয়সীমা আড়াi লাখ েথেক বািড়েয় পাঁচ লাখ রুিপ করা হেয়েছ। বছের যােদর সােড় 
ছয় লাখ রুিপ আয়, তারাo করমু  থাকেব যিদ তারা িভেড  ফা  o িনিদ র্  িকছু iকুয্iিটেত িবিনেয়াগ কের। 
েবতনভু  মানুেষর জ  য্া াড র্ টয্া  িডডাকশেনর সুেযাগ রাখা হেয়েছ, যােত বছের 61 হাজার রুিপ পয র্  কর 
ছাড় পাoয়া েযেত পাের। eসব uে ােগর ফেল েদশিটর ম ম o িনিদ র্  আেয়র িতন েকািট মানুষ কেরর চাপ 
েথেক মু  হেয় ে েচ যাoয়া aথ র্ জীবন যাপেনর েয়াজেন য় করেত পারেব। 

েবসরকাির খােতর aসংগিঠত িমকেদর েপনশেনর জ  ভারেতর বােজেট বরা  রাখা হেয়েছ। তারা মােস িতন 
হাজার টাকা কের েপনশন পােব। eর সুফল পােব aনানু ািনক খােতর 21 েকািট িমক। দুi eকর পয র্  
কৃিষজিম আেছ eমন কৃষকরা বছের ছয় হাজার রুিপ আয় সহায়তা পােব। eর ফেল 23 েকািট কৃষক uপকৃত 
হেব। িবেশব্র বৃহ ম সব্া য্ পিরেষবা কম র্সূিচ ‘আ ান ভারত’-eর মা েম েদশিটর ায় 61 েকািট মানুষেক 
িচিকৎসা পিরেষবা েদoয়া হেব। eরi মে  ায় 21 লাখ েরাগী িনঃশু  িচিকৎসা পিরেষবা েপেয়েছ, যার জ  
তােদর ায় িতন হাজার েকািট টাকা য় করেত হেতা। েয়াজনীয় oষুধপ , কািড র্য়াক ে  eবং হাঁটু 
িত াপেনর য াংেশর দাম কেম যাoয়ায় লাখ লাখ দির  eবং ম িব  মানুষ uপকৃত হেয়েছ। 

 


