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দুয়ারে দুয়ারে যারে এনবেআে 

প্রবি উপরেলায় অবিস, কে অঞ্চল ৩১ থেরক থেরে ৬৩ হরে 

িােোনা লােনী    

 

 

 

 ‘োেহাাঁস থেরক পালক উঠাও যিটা সম্ভে িিটা, িরে সােধান োেহাাঁসটি থযন থকারনাভারে ব্যো না পায়’—এ সূত্র থেরন প্রস্তাবেি 

োরেরট োেস্ব আদারয়ে সূত্র কষা হরয়রে েরল অে থেন্ত্রী আ হ ে মুস্তিা কাোল োবনরয়রেন। বকন্তু অে থনীবিবেদো েলরেন, োস্তেিা 

বভন্ন। কেমুক্ত আয়সীো না োবেরয় সাধােণ আরয়ে োনুষরক করে থিরলরেন বিবন।  

নতুন োরেরট োিীয় োেস্ব থোরড থে (এনবেআে) েন্য োাংলারদরেে ইবিহারসে সেরেরয় েে অরেে োেস্ব আদারয়ে লক্ষ্যোত্রা বিন 

লাখ ২৫ হাোে থকাটি বনধ থােণ কো হরয়রে। এে েরে আয়কে থেরক আদায় কো হরে এক লাখ ১৩ হাোে ৯৯২ থকাটি টাকা। 

েলবিোরেে লক্ষ্যোত্রা বেল ৯৫ হাোে ১৬৭ থকাটি টাকা। িা থেরক নতুন অে থেেরে োোরনা হরলা প্রায় ১৯ হাোে থকাটি টাকা। 

আগােী বদরন এক থকাটি কেদািা সাংগ্ররহে বহসাে কো হরয়রে। এি বদন যাো কে বদরে না ো কে বদরে িারদে োবেে দেোয় 

হাবেে হরি প্রবি উপরেলায় োেস্ব দপ্তে স্থাপন এোং কে অঞ্চরলে সাংখ্যা ৩১ থেরক োবেরয় ৬৩ কোে থ াষণা বদরয়রেন। 

অন্যবদরক ভযারটে আওিা থেরেরে। ভযারটে লক্ষ্যোত্রা অেথরন উপরেলা পয থারয়ে থদাকান থেরকও িা আদারয় েক কষা হরয়রে। 

এরি তৃণমূরলে সাধােণ আরয়ে একেন োনুষরকও ভযাট প্রদারন োে কো হরলা। 

কেমুক্ত আয়সীো ও ন্যযনিে কেহাে  

কেমুক্ত আয়সীোে বেদ্যোন হাে আোই লাখ টাকা থেরক বিন লাখ টাকা কোে থয দাবে উরঠবেল িা কো হরল এনবেআরেে োেস্ব 

আদায় কেি োত্র ৬০ থকাটি থেরক ৭০ থকাটি টাকা। এ সীোয় সাধােণ োনুষ আরে। বকন্তু কেমুক্ত আয়সীো অপবেেবি থিই োখা 

হরয়রে, ন্যযনিে কে হারেে থক্ষ্ত্রও োোরনা হয়বন। অে থাৎ োবসক ২১ থেরক ২৫ হাোে টাকা আরয়ে একেন োনুষরক পবেোরেে 

খেে োাঁবেরয় েেে থেরষ সেকারেে থকাষাগারে োে-পাাঁে হাোে টাকা েো বদরি হরে। না বদরল থেল েবেোনা হরে। অেে 

েীেনযাত্রাে ব্যয় প্রবিেেেই োেরে। বেরেষভারে  ে ভাো, বেবকৎসা, খাোে, যািায়াি, সন্তারনে পোরলখাে খেে থেরেই েরলরে। 

এসে খেরেে সরে সােঞ্জস্য থেরখ কেমুক্ত আয়সীো না োোরনায় হিাে অে থনীবিবেদোও। সে থরেষ ২০১৫-১৬ অে থেেরে কেমুক্ত 

আয়সীো দুই লাখ ২০ হাোে টাকা থেরক োবেরয় আোই লাখ কো হয়।  



অেে থদরে মূল্যস্ফীবিে হাে ২০১৪-১৫ অে থেেরে বেল ৬.৪১ েিাাংে, ২০১৫-১৬ অে থেেরে ৫.৯২ েিাাংে, ২০১৬-১৭ অে থেেরে 

৫.৪৪ েিাাংে, ২০১৭-১৮ অে থেেরে ৫.৭৮ েিাাংে। েলবি অে থেেরেে োে থ পয থন্ত এ হাে ৫.৫৫ েিাাংে।   

সারেক িত্ত্বােধায়ক সেকারেে উপরদো বের্জ্থা আবেজুল ইসলাে কারলে কণ্ঠরক েরলন, ‘সাধােণ আরয়ে োনুষ েীেনযাত্রাে ব্যয় 

বেটারি বহেবেে খারে। এে সরে প্রিযক্ষ্ কে বহসারে েে অরেে অে থ োবপরয় থদওয়ায় অল্প আরয়ে োনুরষে েন্য থোঝা হরয়ই 

োকল। কেমুক্ত আয়সীো ৫০ হাোে টাকা োোরনা হরল এনবেআরেে আদারয় প্রভাে পেি না। কেদািা হাোরনাে আেোয় সাধােণ 

আরয়ে োনুরষে করে োখল।’ 

কেরপারেট কে হাে : কেরপারেট কে হাে কোরনাে থোোরলা দাবে োকরলও অে থেন্ত্রী থস পরে হাাঁটরলন না। প্রস্তাবেি োরেরট 

কেরপারেট কে হাে না কোরনাে পরক্ষ্ বেবভন্ন যুবক্ত তুরল ধরে বিবন থোোইল থিান কম্পাবনে ন্যযনিে কে টান থওভাে দেবেক ৭৫ 

েিাাংে থেরক োবেরয় ২ েিাাংে ধায থ কেরলন। অেে থেবেে ভাগ উন্নয়নেীল থদরেে তুলনায় োাংলারদরে কেরপারেট কে হাে থেবে। 

বভরয়িনারেে তুলনায় ১৫ েিাাংে, োলরয়বেয়াে তুলনায় ১১ েিাাংে, েীন, ইরদারনবেয়া ও বেয়ানোরেে তুলনায় ১০ েিাাংে, 

পাবকস্তারনে তুলনায় ৬ েিাাংে এোং ভােি ও বিবলপাইরনে তুলনায় ৫ েিাাংে থেবে। বেল্প খারিে সরে সাংবিেো েরলন, এ করেে 

উচ্চ হারেে কােরণ বেবনরয়াগ ব্যয় োেরে। োেস্ব করে যাওয়াে আেোয় এনবেআে এ থোঝা োবপরয় োখল। 

সােোেথ : সম্পদ োকাে কােরণ বনয়বেি করেে সরে সােোেথ বহরসরে অবিবেক্ত কে বদরি হয় বেত্তোনরদে। নতুন োরেরট এ হারেে 

পুনবে থন্যাস কো হরলা। এ পদরক্ষ্প থনওয়াে যুবক্ত বহরসরে েলা হরয়রে, অরনক কে দািাে বেপুল পবেোণ সম্পদ োকরলও িা প্রদে থন 

করেনবন। িাই ৫০ থকাটি টাকা ো িাে অবধক বনট সম্পদ আরে এেন কেদািাে বনট সম্পরদে ওপে দেবেক ১ েিাাংে হারে অেো 

প্ররদয় করেে ৩০ েিাাংরেে েরে থযটি থেবে হরে থস পবেোণ সােোেথ আরোরপে প্রস্তাে কো হরলা। 

৩১ থেরক ৬৩ : প্রস্তাবেি োরেরট েলা হরয়রে, কেদািাে  রেে দেোয় থপ াঁোরি প্রবিটি উপরেলায় কে অবিস স্থাপন কো হরে। 

একই সরে কে অঞ্চরলে সাংখ্যাও োোরনা হরে। সাো থদরেে ৩১টি কে দপ্তরেে োেরে এনবেআে কেদািারদে ওপে নেেদাবে 

করে। ১ জুলাই থেরক এ দপ্তরেে সাংখ্যা োবেরয় ৬৩টি কোে কো েলা হরয়রে। োেস্ব কায থক্রে থোেদাে কেরি এনবেআে 

কে থকি থারদে দক্ষ্িা োোরি বেরেষ উরদ্যারগে োনারনা হরয়রে। আগােী বদরন কে িাাঁবক বদরল োে থনই। 

 


