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টানা ততৃীয় ময়ােদ মতায় আসার পর ধানম ী শখ হািসনার নতৃ াধীন সরকােরর থম বােজট
এিট।  এবােরর  বােজটেক বলা  হে  দেশর  থম  ‘ াট’  বােজট।  বহৃ িতবার িবকােল  এ  বােজট
উপ াপন  কেরন অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল। িতিন অ  হেয় পড়েল ধানম ী শখ হািসনা এর
বািক অংশ সংসেদ উপ াপন কেরন। অথম ীর বদেল ধানম ীর বােজট ব তৃা করার ঘটনা এিটই দেশ

থম ঘটনা।  অিধেবশেনর েতই  ি কােরর অ মিত সােপে  বাংলােদেশর বােজট  ইিতহাস  িনেয়
একিট ামাণ িচ  দশন কেরন অথম ী। এসময় বাংলােদেশর াধীনতা, ব ব রু ৭ই মােচর ভাষণ, ১৫
আগে  িনমম হত াকাে র ঘটনা, হত ার আেগ িশ  রােসেলর মােয়র কােছ যাওয়ার আ িতসহ িবিভ
িবষয় তেুল ধরা হয়। যখন িশ  রােসলেক দখােনা হি ল তখন ক ণ ের বেজ উেঠিছল ‘আিম মােয়র
কােছ যাব,,’ গানিট। এসময় অিধেবশন কে  আেবগঘন পিরেবেশর সিৃ  হয়। ১৫ আগে র হত াকা
এবং িশ  রােসলেক যখন দখােনা হি ল তখন ধানম ী শখ হািসনা িনেচর িদেক তািকেয় িছেলন।
এসময় তােক কেয়কবার চাখ মছুেত দখা যায়।

ামাণ িচ  উপ াপেনর পর িতিন ২০১৮-১৯ অথবছেরর স রূক বােজট ব তৃা কেরন। যিু র ব বহাের
নানা ািফ  ব বহার করা হেয়েছ এবােরর বােজট উপ াপনায়। না িনক উপ াপনার মাধ েম উপ ািপত
এ বােজটেক দেশর সব মা েষর জ  উে খ কের অথম ী বেলন, এেত পাবত া ল যমন বাদ যায়িন,
তমিন বাদ যায়িন সমতল ও চরা ল। উ র-দি ণ,  পূব-পি েমর কউ বাদ পেড়িন। দেশর কৃষক,

কামার- মার, জেল, তািঁত, ব বসায়ী, বেদ, িবিভ  নেৃগা ী, ততৃীয় িল , িশ ক, ডা ার, ইি িনয়ারসহ
সব পশার মা েষর চািহদা িবেবচনায় িনেয় এ বােজট ত করা হেয়েছ। ‘সমৃ  আগামীর পথযা ায়
বাংলােদশ :  সময় এখন আমােদর,  সময় এখন বাংলােদেশর’  িশেরানাম  িদেয় ািবত এ বােজেটর
আকার বড় হেলও অথম ীর বােজট ব তৃা িছল াট এবং সংি । একইসে  সব েরর জনসাধারেণর
জ  সহজপাঠ ।  ২০১৪-১৫ অথবছেরর জ  ‘অ গিতর ধারাবািহকতা  :  স াবনাময়  আগামীর পেথ
বাংলােদশ’ শীষক বােজট ব তৃার বই িছল ১৬৩ পাতার। ২০১৫-১৬ অথবছেরর জ  ‘সমিৃ র  সাপােন
বাংলােদশ, উ  বিৃ  রচনা’ শীষক বােজট ব তৃার বই িছল ১২৮ পাতার। ২০১৬-১৭ অথবছেরর জ
‘ বিৃ , উ য়ন ও সমতািভি ক সমাজ িত ার পেথ অ যা া’ শীষক বােজট ব তৃার বই িছল ১১৮
পাতার। ২০১৭-১৮ অথবছেরর জ  ‘উ য়েনর মহাসড়েক বাংলােদশ :  সময় এখন আমােদর’  শীষক
বােজট ব তৃার বইেয়র পিরিধ  িছল  ১৫০ পাতার।  সবেশষ গত ২০১৮-১৯ অথবছেরর জ  ‘সমৃ
আগামীর পথযা ায়  বাংলােদশ’  শীষক বােজট  ব তৃার বইেয়র আকার িছল  ১৫৬ পাতার।  এবােরর
বােজট ব তৃার পৃ া রেয়েছ ১২৮িট।
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