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ei িবপুল পিরমাণ বােজট ঘাটিত েমটােনার জ  েয িবশাল ঋেণর েবাঝা চাপােনা হেয়েছ, তােত eর ভাব পড়েব িন িব েদর 
oপর। e ছাড়া িশ া, সব্া য্, কম র্সং ান iতয্ািদ ে ে  বােজট বরা  পয র্া  পিরমােণ বৃি র দািবেক দাি বভােবi a া  করা 
হেয়েছ। বােজেটর আকার বৃি র সে  সে  সামািজক িনরাপ া খােতর আকার েবেড়েছ মেন হেলo তা আনুপািতক হাের কেমেছ 
বেলi মত িদেয়েছন aথ র্নীিতিবদরা। 

a া  বােরর মেতাi eবারo সামািজক িনরাপ ার aেনক ক  রাখা হেয়েছ বােজিট। তেব খােতর েকােনা পিরবত র্ন হয়িন eবং 
মূলত চারিটi েথেকেছ। eকিট হে , েমৗসুিম েবকারতব্ দূেরর জ  িবিভ  ধরেনর কম র্সং ানমূলক ক । eর মে  আেছ কািবখা, 
iিজিপিড iতয্ািদ। তেব eগুেলার নজরদাির eবং মূ ায়ন কীভােব হেব, েসগুেলার েকােনা িনেদ র্শনা েনi। 

তেব কেয়ক বছর ধের জনগণi হেয় uেঠেছ মূ ায়নকারী। সামািজক েযাগােযাগমা েম মূলত জনগণ eলাকার u য়েনর দুেয র্াগগুেলা 
তুেল ধেরেছ। িদব্তীয়ত, বােজেট াকৃিতক দুেয র্াগ েমাকািবলা করার জ  িকছু কে র কথা uে খ করা হেয়েছ। িক  ei 
ক গুেলার কায র্প িত কী ধরেনর হেব, েসিটর েকােনা ধরেনর িনদ র্শনা বােজেট েনi। 

বােজট েদেখ মেন হে  নদীভাঙন িকংবা eবাের কৃষেকর ফসেলর দাম না পাoয়ার িবষয়েক মাথায় েরেখ াব করা হেয়েছ শ বীমা 
কে র। তেব eিট কীভােব হেব? েটকসi কতটুকু হেব? কৃষক কতটুকু লাভবান হেব, েসi িবষেয় িকছুi uে খ করা হয়িন। a ম 

জনেগা ীর জ  াব রাখা হেয়েছ কে , যার মে  আেছন িবধবা, বয়  বা িতব ী মানুষ। 

মানবস দ বৃি র জ  সামািজক িনরাপ ার কম র্সূিচেত রাখা হেয়েছ াথিমক o মা িমেক বৃি । তেব ei সামািজক 
িনরাপ ােব নীিট আরo বড় হেত পারত। কারণ আমােদর eখেনা aেনক মানুষ আেছ যারা ei কম র্সূিচর আoতাধীন নয়। তেব e 
বােজেট সব্া য্ খােত েকােনা সামািজক িনরাপ া কম র্সূিচ েনi। িচিকৎসা eখেনা ধনীর হােত। িবনামূে  িকংবা সব্ মূে  
িচিকৎসােসবা eখেনা দািরে য্র কােছ সব্ । আরo িকছু জায়গায় সাবিসিড িদেয় সামািজক িনরাপ ােব নীেক বড় o েটকসi করা 
েযত। 

সমাজিব ানী িহেসেব কেয়কটা িদেক আমার নজর পাড়েত চাi। সমােজ িবরাজমান ƣবষ  eবং ে িণ, ধম র্, বণ র্, জািত o নানা 
ধরেনর িল ীয় পিরচয় িকংবা িবিভ  a লেভেদ মানুেষর িবষেয় েনিতবাচক দৃি ভি  থাকার কারেণ ei সামািজক িনরাপ া েব নীর 
মে  aেনেকi ঢুকেত পারেছন না। eমনিক দাঁড়ােত পারেছন না ায়িবচােরর মেতা জায়গািটেত। 

সামািজক ei ƣবষ  বৃি র কথা সরকাির দিলল-দ ােবেজo সব্ীকৃত। িদন িদন চাষাবাদ হে  ƣবষে র ডালপালার। তেব 
aথ র্নীিতিবদেদর মেত, আমােদর বৃি  েয মা ায় দির বা ব িছল, eখন েসi মা ায় দির বা ব নয়। eক শতাংশ বৃি েত আেগ 
েয হাের দাির য্ কমত, eখন তার েচেয় কম দাির য্ কমেছ। aিধক গুরুতব্পূণ র্ িবষয় হে  মবধ র্মান েবকারতব্। 

সরকার যিদo েতয্কিট পিরবাের eকজনেক চাকির েদoয়ার কথা বেলেছ, িক  কায র্ত েসিট দৃ মান হে  না। eবার িফের তাকাi 
িশ া খােত। কী আেছ েসখােন? েসখােন িকছুটা চমক আেছ। িশ া খােত u য়ন ঘটােত বাiের েথেক আনা হেব িশ ক। 312৯-
31 aথ র্বছেরর িশ া বােজেট েমাট 98 হাজার 731 েকািট টাকা বরা  করা হেয়েছ, যা েমাট বােজট বরাে র 27 দশিমক 86 
শতাংশ। 

eটা িজিডিপর 4 দশিমক শূ  5 শতাংশ। বলা হেয়েছ, eিট eখন পয র্  বােজেট িশ ায় সেব র্া  বরা । 3129-2৯ aথ র্বছের িশ া 
খােত বরা  িছল 64 হাজার 65 েকািট টাকা। মা াসা িশ ায় e বছর সেব র্া  8 হাজার 565 েকািট টাকা বরাে র াব করা হয়, 
যা 3129-2৯ aথ র্বছের িছল 6 হাজার 869 েকািট টাকা। ei aথ র্ মা াসায় aবকাঠােমা u য়ন, পাঠয্পু ক িবতরণ, যুি গত 
u য়ন o ƣবষ  দূরকরেণ য় হেব বেল জানােনা হয়। তেব aথ র্ যা িছল েসটাi eখন eমিপo খােত েযাগ করা হেয়েছ। eখােন 
বড় বরা  হেয়েছ। 

eমিপoর জগৎ আবার স সািরত হেয়েছ ei বােজেট। তেব eটাo মেন রাখেত হেব, eমিপoভুি  বািড়েয়i মানস ত িশ া 
িনি ত করা যােব না। শুধু িশ ক আমদািনi নয়, িশ া িনেয় আরo বড় ধরেনর ভাবনা eবং বােজট দরকার িছল। েসখােনo 
aবেহলা আেগর মেতাi রেয় েগেছ। য় ড. েজাবাiদা নাসরীন : িশ ক, নৃিব ান িবভাগ, ঢাকা িবশব্িব ালয়। 

 


