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বােজেট েবশ িকছু সুখবর রেয়েছ িন আেয়র o সহায়হীন মানুষেদর। সামািজক িনরাপ া কম র্সূিচর আoতা o ভাতা বাড়ােনা হেয়েছ। 
তেব সামািজক সুর ার আoতায় েয কম র্সূিচ েনoয়া হেয়েছ, তা বা বায়ন আেদৗ স ব হেব িকনা, e িনেয় সংশয় রেয়েছ। 

সােবক ত াবধায়ক সরকােরর uপেদ া eিব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম বেলন, বােজেট িন -ম িব েদর আশার িতফলন 
ঘেটিন। ভয্ােটর চাপ পড়েব eসব ে িণর oপর। e ছাড়াo িনতয্পে র দামo বাড়ার আশ া রেয়েছ। িত বছরi বােজেটর পরপর 
বসায়ীরা িকছু িকছু পে র দাম বািড়েয় েদয়। e কারেণ বড় আঘাত পেড় েছাটেদর oপর। eর পাশাপািশ বািড়oয়ালাo বািড়ভাড়া 

বািড়েয় েদন। 

িতিন বেলন, দির  মানুেষর জ  সামািজক িনরাপ ার আoতায় েয সহায়তা েদoয়া হয়, eটা আেদৗ তােদর কােছ েপৗঁছায় িকনা, e 
িনেয় eত িদন েয সংশয় িছল, eবােরর বােজেট িকছুটা সব্ি  আসেব বেল মেন হয়। কারণ eসব সহায়তা াংেকর মা েম তারা 
তুলেত পারেবন। 

িতিন আরo বেলন, eছাড়া সরকােরর েযসব কম র্সূিচ রেয়েছ তা যিদ সিঠকভােব তােদর কােছ েপৗঁেছ তা হেল িকছুটা হেলo সব্ি  
আসেব তােদর। কর আদায় সে  িতিন বেলন, সবার আেগ কেরর জাল িব ত করেত হেব। eর েকােনা িবক  েনi। ামা েলo 
eখন aেনক েলাক আেছন যারা কর েদoয়ার েযাগয্, িক  সরকার তােদর কােছ েপৗঁছাে  না। 
িবিশ  e aথ র্নীিতিবদ বেলন, বােজেটর আকার িত বছর বাড়েছ। েসi সে  বাড়েছ স মতার ঘাটিতর মা াo। িতিন বেলন, 
বােজট বা বায়েনর স মতা মশ দুব র্ল েথেক দুব র্লতর হেয় uঠেছ। আগামী aথ র্বছেরo e iিতহােসর পুনরাবৃি  হেব। 

িবশব্ াংেকর ধান aথ র্নীিতিবদ ড. জািহদ েহােসন আমােদর সময়েক বেলন, িন িব  o ম িব  সুিবধার েচেয় বরং চােপ েবিশ 
থাকেব। বােজেট েবিশ ছাড় েদoয়া হেয়েছ u িব েদর। িতিন বেলন, সামািজক সুর ার ে ে  েয পদে প েনoয়া হেয়েছ, তােত 
িন িব রা uপকৃত হেবন। তেব eর বা বায়ন কতটুকু স ব, e িনেয় সংশয় রেয়েছ। কারণ িবগত িদেন e সুিবধা যােদর েদoয়া 
হেয়েছ, তােদর মে  59 শতাংশi eিট পাoয়ার েযাগয্ নন। আর যারা পাoয়ার েযাগয্, তােদর 81 শতাংেশরo েবিশ e েথেক বি ত 
হেয়েছন। e ি য়ার মে  সব্ তা আনা েয়াজন যা eকিট বড় সম া। আেগ e সম ার সমাধান হoয়া uিচত। 

ড. জািহদ বেলন, িন -ম িব  ে িণর মানুষ লাভবান হেতা যিদ কম র্সং ান o িমকেদর েবতন বৃি  েপত। e ে ে  বড় বাধা 
রেয়েছ িবিনেয়ােগর। িবিনেয়াগ বাড়ােনা দরকার। করেপােরট কর কমােনা দরকার। ািবত বােজেট ি  খােত েণাদনা েদখা 
যায়িন। িতিন বেলন, সাধারণ কৃষক o িশি ত েবকার জনেগা ী সব র্ািধক চােপ আেছ। eবার কম র্সং ােনর ব া করেত 211 েকািট 
টাকা eবং বসার শুরু করেত আরo 211 েকািট টাকা বরা  রাখা হেয়েছ। iেতাপূেব র্o e ধরেনর বরা  িছল। িক  বা বতা হে , 
সহায়তার নােম লুটপাট হেয়েছ। আর েযটুকু বরা  েদoয়া হেয়েছ, তা রাজৈনিতক aনুসারীেদর। ফেল u য়ন দূেরর কথা, রাে র 
aেথ র্র aপচয় হেয়েছ eসব খােত। কৃষকরা ধােনর দাম িনেয় সংকেট পেড়েছন। িবেশষ কের পর-পর দুi েমৗসুেম uৎপািদত ধান o 
ভু া িবি  কের চাষাবােদর খরেচর টাকাi তুলেত পােরনিন কৃষক। বােজেটর আেগ কৃষক িত 6 হাজার টাকা ভতুর্িক েদoয়ার দািব 
জানান িবিভ  সংগঠন। কৃষকেদর জ  িকছুi রাখা হয়িন; রাখা হেয়েছ েপাশাকখাত সংি  িশ পিতেদর জ । র ািন করেল তারা 
বাড়িত নগদ েণাদনা পােবন। 

িবশব্ াংেকর ei ধান aথ র্নীিতিবদ বেলন, ি ে িণর করমু  আয়সীমা আড়াi লাখ টাকায় aপিরবিত র্ত আেছ। আেগ আড়াi 
েকািট টাকার স েদর মািলক সারচাজর্ িদেতন। eখন তােদর সারচাজর্ মাফ। যােদর 4 েকািট টাকার স দ আেছ তারা েদেবন 
সারচাজর্। eিট রা ীয় কাঠােমার মা েম েখাদ সমােজর মে  ƣবষ  সৃি  করেছ। গেড় িতমােস 31 হাজার টাকা আয় করেল বছর 
েশেষ কর েদoয়া লাগেব। aথচ ei 31 হাজার টাকা আয় কের জীবনযা া পিরচালনা করাi দু র। মানুষেক আয়কেরর ফাঁেদ 
আটকােত িবিভ  েসবার ে ে  লাগেব কর শনা করণ নমব্র (িটআieন); েযমনÑ িবদুয্েতর সংেযাগ িনেত। eভােব তােদর য় 
বাড়ােত বা  করার নীিতমালা রেয়েছ eবােরর বােজেট। 

aথ র্নীিতিবদ জােয়দ বখত বেলন, মূ ীিত ি িতশীল থাকেল eর সুফল সবাi পােবন। েরিমেটে র oপর 3 শতাংশ েণাদনা 
েদoয়ার কথা বলা হেয়েছ, eেত ম িব  ে িণর মানুষ লাভবান হেবন। িতিন বেলন, আেগর বছরগুেলার ধারাবািহকতায় eবােরর 
বােজট করা হেয়েছ। বৃি  বাড়েল সবাi eর সুফল পােবন। 



ei বােজেটর পর েছাট য্াট িকনেত েগেল খরচ বাড়েব। 2211 বগ র্ফুেটর কম আয়তেনর য্ােট ভয্াট েদড় েথেক দুi শতাংশ করা 
হেয়েছ। eেত 61 লাখ টাকার য্ােট a ত 36 হাজার টাকা বাড়িত গুনেত হেব। আবার নতুন গািড় েকনার সাম র্ েনi, িরকি শ  
গািড়েতi ভরসা ম িবে র। েসখােনo দুঃসংবাদ। িরকি শ  গািড়র aবচয়ন সুিবধা কিমেয় েদoয়ায় গািড়র দাম বাড়েব। 

দুঃসমেয়র জ  ায় সব ম িব  পিরবােরর কতর্ারা স য় কেরন। ভরসা িহেসেব স য়প  িকেন রােখন। িক  aথ র্ম ী বােজেট 
েঘাষণা িদেয়েছন, িতিন িশগিগরi স য়পে র সুেদর হার কমােবন। আবার স য়প  েকনার সুেযাগo কমােনা হেয়েছ। ei সুেদর 
oপর uৎেস কর 6 শতাংশ েথেক বািড়েয় করা হেয়েছ 21 শতাংশ। 

বােজেট চাকিরজীবীেদর জ  আেরকিট দুঃসংবাদ আেছ। তােদর কর িরটান র্ েদoয়া বা তামূলক করা হেয়েছ। তারা সিঠকভােব 
িরটান র্ িদেয়েছন িকনা, তা িনি ত করেত হেব িনেয়াগদাতা িত ানেকi। িত বছেরর eি ল মােসর মে  oi িত ােনর কতজন 
িরটান র্ িদেয়েছন, তা না জানােল oi িত ােনর আয়- য় িনরী া করা হেব। ম িব  ে িণর চাকিরজীবীেদর জ  সদয় হoয়ার 
পিরবেত র্ আরo কেঠার হেলা eনিবআর। াংক খাত েথেক হাজার হাজার েকািট টাকা আ সাৎ কেরেছন aেনেকi। পুিঁজবাজার 
েথেক কারসািজর মা েম হািতেয় েনoয়া হেয়েছ হাজার হাজার েকািট টাকা। aথচ তােদরেক ধরা হে  না eমনিক ধরার েকান 
েঘাষণাo েনi। a িদেক েবআiিনভােব aিজর্ত aথ র্ ƣবধ করার সুেযাগ েদoয়া হেয়েছ বােজেট। কােলা টাকা িদেয় হাiেটক পাক র্ o 
aথ র্ৈনিতক a েল িবিনেয়াগ করা যােব। েকনা যােব ট, য্াট o বািড়। নীিত িনধ র্ারণী পয র্ােয় েথেক ভাবশালীরা তােদর সুফল 
বুেঝ িনেয়েছন। িক  িবপােক পেড়েছন খরেচ িপ  িদনআিন িদন খাi মানুেষরা। 

দুন িত দমন কিমশেনর সােবক েচয়ার ান, কনজুয্মার aয্ােসািসেয়শন aব বাংলােদেশর (কয্াব) ে িসেড  েগালাম রহমান বেলন, 
ািবত বােজেট িন  ম িব  ে িণর সব্াথ র্ uেপি ত হেয়েছ। বসায়ী ে িণর সব্াথ র্র া েবিশ েবিশ েদখা যাে । িবেশষ কের 

ম িবে র ভরসা েয স য়প , েসi স য়পে র oপর কর িদব্গুণ করা হেয়েছ। aথচ সাধারণ মানুেষর কােছ eিট eকিট সামািজক 
িনরাপ া খাত। eিট সাধারণ আেয়র aবসর া  মানুেষর েশষ aবলমব্ন। e ছাড়া ম িবে র মে  যারা স য়পে  িবিনেয়াগ কেরন, 
তারাo eেত কের িত  হেবন। তাi স য়পে  বিধ র্ত করহার তয্াহার করা uিচত। e ছাড়া আমদািনকৃত দুেধর oপর কর 
বাড়ােনা হেয়েছ। সা িতক eক জিরেপ েদখা েগেছ, েদেশর aিধকাংশ দুেধi েভজাল িকংবা জীবাণু রেয়েছ। তদুপির আমদািনকৃত 
দুেধর oপরo যিদ বিধ র্ত কর ধরা হয়, তা হেল িশশুেদর িক হেব? তাi e কর তয্াহার করা uিচত। 

 


