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াফ িরেপাটার ॥ ২০১৯-২০ অথবছেরর জ  ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট টাকার বােজট াব করেত যাে ন
অথম ী  আ  হ  ম  মু ফা  কামাল।  আগামীকাল  বহৃ িতবার  জাতীয়  সংসেদ  ২০১৯-২০  অথবছেরর এ  বােজট
উপ াপন করেবন িতিন। এবােরর বােজেট সামািজক িনরাপ ার আওতায় িবধােভাগীর সংখ া উ ীত করেত চায়
সরকার। এ জ  গত বােজেটর তুলনায় নতুন বােজেট  বাড়ােনা  হে  বরা । অথম ণালয় সূে  জানা  গেছ,
সামািজক র া খাত অ াািধকার পােব। এর ফেল মিু যু ােদর স ানী ভাতা বাড়ােনা হে । সইসে  বাড়েছ
িবধবা ও িতব ীেদর ভাতাও।

সূ মেত জানা গেছ, ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট মিু েযা ােদর স ানী ভাতার পিরমাণ ই হাজার টাকা কের
বাড়েছ। বতমােন ভাতা ১০ হাজার টাকার চেয় ২০ শতাংশ বেড় আগামী অথবছেরর স ানীর পিরমাণ দাঁড়াে  ১২
হাজার টাকা। এেত সরকােরর অিতির  খরচ হেব ৪ শ’ ৮০ কািট টাকার িকছু বিশ। চলিত অথবছেরর বােজেট
এই খােত বরা  রেয়েছ িতন হাজার ৮ শ’ কািট টাকা। অথ িবভােগর সংি  এক কমকতা এ তথ  জানান। অথ
িবভােগর সংি  কমকতা জানান, মিু েযা ােদর স ানী ভাতা বাড়ােনার াব দয় মিু েযা া ম ণালয়। ােব,
বতমােনর স ানী ভাতা ১০ হাজার টাকা থেক ৫ হাজার বািড়েয় ১৫ হাজার করার কথা বলা হয়। এই াব মেন
িনেল বছের অিতির  ৫ হাজার কািট টাকার েয়াজন হেতা। অথ স লান না হওয়ার কারেণ অথিবভাগ এই াব

হণ কেরিন। পের অথিবভাগ আগামী অথবছের মিু েযা ােদর স ানী ই হাজার টাকা বাড়ােনার াব শষ পয
বােজেট রাখা হে  বেল জানান। ওই কমকতা জানান, এ জ  অিতির  আরও ৪৮০ কািট টাকা বিশ েয়াজন
হেব। এছাড়া তােদরেক উৎসব ভাতা িহেসেব ১০ হাজার টাকা, নববষ ভাতা িহেসেব ২ হাজার টাকা এবং িবজয়
িদবস ভাতা ৫ হাজার টাকা কের দয়ার িস া  অপিরবতীত রাখা হে ।

স ত, ২০০৮-০৯ সােল এক লাখ মিু েযা া ভাতা পেতন। ২০১৭-১৮ সােল ভাতা দয়া হয় ায় ১ লাখ ৮৭
হাজার ২৯৩ জনেক। ২০০৯ সােল স ানী ভাতা িছল ৯০০ টাকা। তা বািড়েয় সাধারণ মিু েযা ােদর ভাতা ১০
হাজার টাকা কেরেছ বতমান সরকার। এর সে  বতমান সরকার মুি েযা ােদর িট উৎসব ভাতাও িদে ।

আগামী বােজেট পিরিধ ও বরা  বাড়েছ িবধবা ও ামী িনগৃহীতা ভাতায়। চলিত ২০১৮-১৯ অথবছের ১৪ লাখ
উপকারেভাগী িতমােস ৫০০ টাকা হাের িবধবা ও ামী িনগৃহীতা ভাতা পাে ন। এ খােত বরা  রাখা হেয়েছ ৮৪০
কািট  টাকা।  আগামী  ২০১৯-২০  অথবছের  এ  খােত  বরা  বািড়েয়  রাখা  হে  ১  হাজার  ২০  কািট  টাকা।

ভাতােভাগীর সংখ াও ১৪ লাখ থেক বািড়েয় ১৭ লােখ উ ীত করার িস া  হণ করা হেয়েছ।

নতুন  বােজেট অস ল  িতব ী  ভাতােভাগীর  সংখ া  ও  বরা  বাড়েছ। চলিত  ২০১৮-১৯ অথবছের ১০ লাখ
উপকারেভাগী িতমােস ৭০০ টাকা হাের এ ভাতা পাে ন। এ খােত বরা  রাখা হেয়েছ ৮৪০ কািট টাকা। আগামী
২০১৯-২০ অথবছের এ খােত বরা  বািড়েয় রাখা হে  ১ হাজার ৯০ কািট টাকা। ভাতােভাগীর সংখ াও ১০ লাখ
থেক বািড়েয় ১৫ লাখ ৫৪ হাজাের উ ীত করার িস া  হণ করা হেয়েছ। একইসে  ভাতার হার িতমােস ৭০০

টাকা থেক বািড়েয় ৭৫০ টাকা িনধারণ করা হে ।
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বয়  ভাতার িবষেয় জানা গেছ, চলিত ২০১৮-১৯ অথবছের ৪০ লাখ উপকারেভাগী িতমােস ৫০০ টাকা হাের
বয়  ভাতা পাে ন। এ কমসূচীেত বরা  রাখা হেয়েছ ২ হাজার ৪০০ কািট টাকা। আগামী ২০১৯-২০ অথবছের এ
খােত বরা  ২৪০ কািট টাকা বািড়েয় রাখা হে  ২ হাজার ৬৪০ কািট টাকা। ভাতােভাগীর সংখ াও ৪০ লাখ থেক
বািড়েয় ৪৪ লােখ উ ীত করার িস া  হণ করা হেয়েছ।

বতমান  বােজেট  সামািজক  িনরাপ া  ব নীর  আওতায়  সােড়  ৭৪  লাখ  মা ষ  িবিভ  ভাতা  পান।  গিরব  ও
িবধাবি ত জনেগা ীেক আিথক সহায়তাসহ স াব  সব ধরেনর সহায়তা দয়ার ব ব াই হেলা সামািজক িনরাপ া
ব নী। অথম ণালয় সূে  জানা গেছ, সামািজক িনরাপ ার আওতায় আস  বােজেট িবধােভাগীর সংখ া ১৩ লাখ

বািড়েয় ৮৭ লােখ উ ীত করা হেব।
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