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েসায়া পাঁচ ল
ধারা বজায় র
সামেন আনা
তােদর িত 
চেলেছ, েসট
েসসবo গুরু
aথ র্ম ী যতট
বা বায়েন e
 
বােজট ভাষে
েখলািপ ঋণ 
নজর েদoয়া
পােব। বাে

 েথেকi 
aিধদ েরর 
 
আরo গুরুতব্
aথ র্বছের e
টাকা। আগা
থাকেবন aথ
আেলাচনায় u
 
সরকােরর ক
কেয়কিট aব
সময়মেতা ক
o স য়প  
স ব েতালার
সে  ধনবানে
স েদর মাি
স েদর পুন
িক  েদেশর 
 
eবাের সংসে
দল িবeনিপ
িনেয় েয়াজ
েয কন র্ার েথ
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 জেয় প
সেদ বৃহ িতবার 
লাখ েকািট টাকা
রাখা, নতুন কম র্স
া হেয়েছ। a িদ
uদার হেয়েছন

টা িনেয় eখন আ
রুতব্ পাে । সবাi
টা সব্  েদখাে ন
eবং সামি কভাে

েণ aথ র্ম ী যথাথ
আদােয় বাড়িত 
া হেব। টানা ায়
েস কাজ কের যার
যায়, সুিনিদ র্  ক
রেয়েছ। সংসেদ

তব্পূণ র্ iসুয্ রেয়েছ
আেয়র ল য্মা

ামী aথ র্বছের রাজ
থ র্ম ী? eটা কাি
uপ াপন করেবন

কেয়কিট েমগা aথ
বকাঠােমার কাজ 
কাজ েশষ না হoয়
িবি  কের েয a
র কথা বেলেছন;
নেদর oপর কেরর
িলকানা aজর্ন ক
নব র্ ন গুরুতব্পূণ র্
র u িত তব্রািনব্ত 

েদ শাসক দল আ
পর কেয়কজন সদ
জেন সমােলাচনামু
থেকi আসুক, তা

পদে প
312৯-31 aথ র্ব

। ধানম ী েশখ
সং ান সৃি , কৃিষে
িদেক সমােলাচকর
। দির েদর িত

আর িদব্মত েতমন ে
i বলেছন, আশাব
ন, েসটা পূরেণ সুি
েব aথ র্নীিতেত েয

থ র্i বেলেছন, কর
েজার পড়েব। i
য় eক দশক ধের
রা ক ািজর্ত aথ র্ 

কম র্প া aেনক ে
দ আগামী দুi স

। ািবত বােজ
া িছল িতন লাখ

জসব্ আেয় u ািভ
ি ত নয়। কীভাে
বন, eটাi তয্ািশ

থ র্ৈনিতক ক  র
চলেছ। িক  য়
য়ার aথ র্ হে  
aথ র্ সং হ করেছ
; িক  eকi সে
র চাপ বাড়ােনার 
করেছ। দির রা ত
র্। তার জ  চাi 
হেব, ƣবষ  ে

আoয়ামী লীেগরi
দ  সংসেদ রেয়ে
মুখর হেয় uঠেত 
ার িত গুরুতব্ েদ

প চাi 
র্বছেরর বােজট েঘ

খ হািসনা বােজট-
ষেত বাড়িত েণা
রা বলেছন, বােজে
তo নজর েবেড়েছ
েনi। eকi সে
বাদী হoয়ার মেত
সুিনিদ র্  o েয়াজ
যসব চয্ােল  রেয়

র ব াপনায় সং
i াকৃত েখলািপেদ
র ব  থাকা ল-
র্ াংিকং চয্ােনেল
ে i েকন aনুপ
াহ বােজট িনেয়

জেট রাজসব্ আেয়র
খ 27 হাজার েকািট
িভলাষী ল য্মা া 
েব বাড়িত aথ র্ আ
িশত। জবাবিদিহ 

রেয়েছ। প া েসতু
য়বহুল eসব ক
য় বৃি । তার েব
ছ, তার জ o জন

 বেলেছন হাঁেসর
িবষয়িটo গুরুতব্পূ

তােদর aব ার েক
শুল্ কর আদােয়
েম কমেব। 

i াধা । তারা ব
েছন। সরকােরর 
পােরন। সংসেদর
দেবন eবং েয়াজ

ঘাষণা করা হেয়ে
-পরবত  সংবাদ স
াদনা- eসব গুরুতব্

জেট ম িব  চােপ
ছ। পে -িবপে

 u য়েনর ধারা 
তা aেনক িবষয় আ
জনীয় পদে প যে
েয়েছ, তা জয় কর

ং ার আনা হেব
দর েকােনাভােবi
-কেলজ িশ কেদ
ল েদেশ পাঠায়, ত
পি ত? হেত পাের
আেলাচনা হেব

র ল য্ ধরা হেয়
িট টাকা। আেগর
কীভােব পূরণ হে

আদায় হেব, তার 
িক  eটাi। 

তুর কাজ aেনকট
কে র েকােনািটi 
বাঝা িক  চূড়া  
নগণেকi চাপ স

সর েযন থা না ল
পূণ র্। বাংলােদেশর
কবল সামা  u
য় uপযু  পদে

বােজেটর শংসা
eকসমেয়র কেয়

দর বাiেরo নানা 
াজেন তা েমেন েন
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েছ। রাজসব্ o u
সে লেন বেলেছ
তব্ েপেয়েছ। িশ
প পড়েব। ধনীরা 
 মতামত যাi েহ
বজায় রাখার পে
আমােদর সামেন
েথ  মা ায় েনoয়
রায় েয়াজনীয় প

। মূ  সংেযাজন 
i ছাড় েদoয়া হে
দর eমিপoভুি  
তােদর দুi শতাং
ের, eসব ভাবনা 
। েসখােনo িমলে

য়েছ ায় িতন লা
র বছর রাজসব্ আয়
েব? নািক বােজট
সুিনিদ র্  পিরক

টাi দৃ মান। িব
সময়মেতা েশষ 
পয র্ােয় জনগেণর

স  করেত হেব।
লােগ। বাদিট সু
শর aথ র্নীিতেত ƣব
িতi করেত পার
প। তােত ধনবা

সা করেবন, eটা সব্
য়কিট িম দেলর স
মত তুেল ধরা হ
নেবন, eটাi ত
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য়ন য় িমিলেয়
ছন, e বােজট জ
ার মান বাড়ােনা

া যেথ  সুিবধা েপ
হাক না েকন, আম
েথ েযসব চয্ােল
ন রেয়েছ। eকi স
য়া হে  িক? আম
পদে প হণ ক

ন কর আদােয় নতু
েব না। িশ ার ম
েফর শুরু হেব। 
ংশ হাের ভতুর্িক 
সংি  ম ণালয়
েত পাের িকছু িদ

াখ 89 হাজার েক
য় িছল দুi লাখ 
ট েপেশর সময় ব
না aথ র্ম ী সংস

িবদুয্ৎ-জব্ালািন o 
হেব, eমন সুসং

র oপেরi বত র্ােব
। aথ র্ম ী রাজহােঁ
সু র। িক  aথ র্ৈ
বষ  বাড়েছ। ধন
রেছ। e পিরি িত
ানেদর eকিট aং

সব্াভািবক। তেব 
সদ রাo সংসেদ

হেব বােজট িনেয়
তয্ািশত।  

য় বােজেটর আকা
জনক াণমুখী। 
নার িবষয়িট িবেশষ
পেয়েছ। aথ র্ম ী
মােদর aথ র্নীিত 
 সামেন রেয়েছ,
সে  রেয়েছ uৎক
মরা চাiব, বােজ
করা হেব।  

তুন প িত চালু হ
মান বাড়ােত িবেশ
কৃষকরা বাড়িত 
দান করা হেব

য় eবং দ র-
দকিনেদ র্শনা। 

কািট টাকা। চলিত
27 হাজার েকািট
বড় a  েদিখেয়i
সেদর বােজট 

েযাগােযাগ খােত
ংবাদ িমলেছ না।
ব। সরকার াংক
ােসর পালক যতট
থ র্ৈনিতক a গিতর
ধনীরা আরo েবিশ
িতর পিরবত র্েনর জ
ংশ হয়েতা রু  হ

জনসমথ র্নপু  a
েদ ািবত বােজ
। aথ র্ম ী া  

ার ায় 
বৃি র 

শষভােব 

eিগেয় 
, 
ক া- 

জট 

হেব। 
শষ 
সুিবধা 
। িক  

িত 
িট 
i স  

তর 
। 
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