
/ ১৬ জুন ২০১৯ 

জনকল্যাণমূলক বাজজট 

  ড. মিল্টন মবশ্বাস 

 

আওয়ািী লীজের মনব বাচনী ইশজেহাজরর সজে সংেমেপূণ ব বাজজট হজয়জে বজল িোিে ব্যক্ত কজরজেন মবমশষ্ট অর্ বনীমেমবদরা। 

বাংলাজদজশর প্রর্ি অর্ বিন্ত্রী োজউদ্দীন আহিজদর দদওয়া প্রর্ি বাজজট, দেখাজন মেল িাত্র ৭৮৬ দকাটি টাকার, দসখাজন ৪৭ বের পর 

১৩ জুন (২০১৯) বেবিান অর্ বিন্ত্রী আ হ ি মুস্তফা কািাল ‘সমৃদ্ধ আোিীর পর্োত্রায় বাংলাজদশ :সিয় এখন আিাজদর, সিয় এখন 

বাংলাজদজশর’ শীর্ বক ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ দকাটি টাকার বাজজট দপশ কজর মবস্ময় জামেজয়জেন। চলমে অর্ ববেজরর মূল বাজজজটর 

দচজয় আোিী বাজজট ১২ দশমিক ৬১ শোংশ বড়। ১৪ জুন (২০১৯) ২০১৯-২০ অর্ ববেজরর বাজজট দ ার্ণা পরবেী সংবাদ সজেলজন 

প্রধানিন্ত্রী দশখ হামসনা বজলজেন, ‘বাজজট মনজয় সাধারণ িানুর্ খুমশ মক না, ো দদখজে হজব। এটা আিাজদর ১১েি বাজজট। েেটুকু 

আমি বজলমে োর দর্জক অজনক দবমশ মকছু রজয়জে বাজজজট। এই বাজজট জনকল্যাণমূলক। বাজজট োজে সঠিকভাজব বাস্তবায়ন হয়, 

দসজন্য সবাই কাজ করজব।’ মেমন আজরা বজলজেন, ‘দদশজক দামরদ্র্যমুক্ত করা, উন্নে করা, সমৃমদ্ধশালী করা এবং স্বাধীনোর সুফল 

পাওয়ার লজযয আিরা কাজ কজর োমি। আজে বাইজর দেজল বাংলাজদশজক দকউ মচনে না। এখন আিাজদর সবাই দচজন। এটাই 

আিাজদর বড় পাওনা।’ োঁর িজে, ‘২০২৩-২৪ অর্ ববেজর প্রবৃমদ্ধ ১০ শোংজশ উন্নীে করা সরকাজরর লযয; এসমডমজ বাস্তবায়ন ও 

সপ্তি পঞ্চবামর্ বক পমরকল্পনা সািজন দরজখ বাজজট প্রণয়ন করা হজয়জে।’ প্রধানিন্ত্রীর কর্ার সূত্র ধজর বলজে হয়, আোিী অর্ ববেজরর 

বাজজট ‘জনকল্যাণমূলক’। কারণ জনেজণর কল্যাণ মচন্তার অজনক প্রসে রজয়জে এই বাজজজট। োর িজে উজেখজোগ্য হজলা 

‘সািামজক সুরযা’ খাজে বরাদ্দ বৃমদ্ধ।     

অর্ বাত্ ২০১৯-২০২০ অর্ ববেজরর বাজজজটর মবজশর্ মদক হজলা ‘সািামজক সুরযা খাজে’র মদজক সরকাজরর অমধক িজনামনজবশকরণ। 

দকবল বরাদ্দ নয় মুমক্তজোদ্ধা, বয়স্ক ব্যমক্ত, প্রমেবন্ধী, মহজড়া ও চা-শ্রমিকসহ মপমেজয় পড়া মবমভন্ন জনজোষ্ঠীর জন্য সািামজক সুরযা 

খাজের আওো বাড়াজনা হজয়জে। এ খাজে ৭৪ হাজার ৩৬৭ দকাটি টাকা বরাদ্দ করা হজয়জে; ো দিাট বাজজজটর ১৪ দশমিক ২১ 

শোংশ। যিোসীন আওয়ািী লীজের মনব বাচনী প্রমেশ্রুমে অনুোয়ী আজরা দবমশ িানুর্জক সািামজক সুরযার আওোয় আনার প্রেযাশা 

ব্যক্ত হজয়জে। সািামজক মনরাপত্তা খাজের বরাদ্দ মজমডমপর ২.৫৮ শোংশ। চলমে ২০১৮-১৯ অর্ ববেজর সংজশামধে বাজজজট এ বাবদ 

৬৪ হাজার ৪০৪ দকাটি টাকা বরাদ্দ মেল। আওয়ািী লীজের ২০১৮ সাজলর মনব বাচনী ইশজেহাজর পাঁচ বেজর এ খাজে বরাদ্দ মিগুণ করার 

অেীকার রজয়জে।   

বেবিাজন দদজশর প্রায় এক-চতুর্ বাংশ পমরবারজক সািামজক মনরাপত্তা কি বসূমচর আওোয় দনওয়া হজয়জে। আিরা জামন, েমরব ও 

সুমবধাবমঞ্চে জনজোষ্ঠীজক আমর্ বক সহায়োসহ সম্ভাব্য সব ধরজনর সহায়ো দদওয়ার ব্যবস্থাই হজলা ‘সািামজক মনরাপত্তা দবষ্টনী’। 

েমদও বাংলাজদজশর দামরদ্র্য হ্রাজস উজেখজোগ্য অগ্রেমে হজয়জে; েবু অনগ্রসর জনজোষ্ঠী এখজনা মবপুলসংখ্যক। ২০০৫ সাজল দামরজদ্র্যর 

হার মেল ৪০ শোংশ, ২০১৮ সাজল ো ২১.৮ শোংজশ দনজি এজসজে। ২০২৩-২৪ সাজলর িজে দামরদ্র্য ১২.৩০ এবং চরি দামরজদ্র্যর 

হার ৪.৫০ নামিজয় আনার দ ার্ণা অনুোয়ী কাজ করজে সরকার। এই বাস্তবোয় বেবিান বাজজজট সািামজক মনরাপত্তা দবষ্টনীর 

আওোয় সাজড় ৭৪ লাখ িানুর্ মবমভন্ন ভাো পাজিন। সরকাজরর দামরদ্র্য মবজিাচন দকৌশলপত্র (মপআরএসমপ) ১৪টি সািামজক 

মনরাপত্তা কি বসূমচ মচমিে কজরজে। এসব কি বসূমচর িজে বাজজজট ‘বয়স্ক ভাো’ কি বসূমচজে আোিী ২০১৯-২০ অর্ ববেজর বরাদ্দ রাখা 

হজি ২ হাজার ৬৪০ দকাটি টাকা। ভাোজভােীর সংখ্যাও ৪০ লাখ দর্জক বামড়জয় ৪৪ লাজখ উন্নীে করার মসদ্ধান্ত দনওয়া হজয়জে। এ 
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োড়াও মবধবা ও স্বািী মনগৃহীো ভাোর মবর্জয়ও প্রস্তাব করা হজয়জে। বাজজজট বয়স্ক ভাোজভােীর িজো এ ভাোরও পমরমধ ও বরাদ্দ 

বাড়জে। চলমে ২০১৮-১৯ অর্ ববেজর ১৪ লাখ উপকারজভােী প্রমেিাজস ৫০০ টাকা হাজর মবধবা ও স্বািী মনগৃহীো ভাো পাজিন। এ 

খাজে বরাদ্দ রাখা হজয়জে ৮৪০ দকাটি টাকা। আোিী ২০১৯-২০ অর্ ববেজর এ খাজে বরাদ্দ বামড়জয় রাখা হজি ১ হাজার ২০ দকাটি 

টাকা। ভাোজভােীর সংখ্যাও ১৪ লাখ দর্জক বামড়জয় ১৭ লাজখ উন্নীে করার প্রস্তাব করা হজয়জে। 

মুমক্তজোদ্ধাজদর সোনী িামসক ভাো ১০ হাজার টাকা দর্জক বামড়জয় বাজজজট ১২ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হজয়জে। ২০১৮-১৯ 

অর্ ববেজর ২ লাখ মুমক্তজোদ্ধা প্রমে িাজস সোনী ভাো মহজসজব ১০ হাজার টাকা কজর পাজিন। এ খাজে বরাদ্দ রাখা হজয়জে ২ হাজার 

৬০০ দকাটি টাকা। এ োড়া োজদর উত্সব ভাো মহজসজব ১০ হাজার টাকা, নববর্ ব ভাো মহজসজব ২ হাজার টাকা এবং মবজয় মদবস 

ভাো ৫ হাজার টাকা কজর দদওয়ার মসদ্ধান্ত অপমরবমেবে রাখা হজি। অসিল প্রমেবন্ধী ভাোর দযজত্র ভাোজভােীর সংখ্যা ও বরাদ্দ 

বাড়াজনার প্রস্তাব করা হজয়জে। ২০১৮-১৯ অর্ ববেজর ১০ লাখ উপকারজভােী প্রমে িাজস ৭০০ টাকা হাজর এ ভাো পাজিন। এ খাজে 

বরাদ্দ রাখা হজয়জে ৮৪০ দকাটি টাকা। আোিী ২০১৯-২০ অর্ ববেজর এ খাজে বরাদ্দ বামড়জয় ১ হাজার ৯০ দকাটি টাকার প্রস্তাব করা 

হজয়জে। ভাোজভােীর সংখ্যাও ১০ লাখ দর্জক বামড়জয় ১৫ লাখ ৫৪ হাজাজর উন্নীে হজি। একই সজে ভাোর হার প্রমে িাজস ৭০০ 

দর্জক বামড়জয় ৭৫০ টাকা মনধ বারণ করা হজয়জে। 

েজব গুরুত্বপূণ ব মবর্য় হজি, সািামজক মনরাপত্তা দবষ্টনী (জসফটি দনট) ও সুরযা খাজে েে এক দশজক কজয়ক হাজার দকাটি টাকা 

বরাদ্দ মদজয়জে আওয়ািী লীে সরকার। িানমবক সহায়ো, গ্রািীণ অবকাঠাজিা উন্নয়ন, দুজে বাে যমের পুনব বাসন এবং গ্রািীণ 

জনজোষ্ঠীর কি বসৃজনসহ জনমহেকর মবমভন্ন খাজে এই অর্ ব দদওয়া হজি। এবাজরর বাজজজট এই মবর্য়টি েভীর োত্পে বপূণ ব হজয় দদখা 

মদজয়জে আিাজদর কাজে। 

n দলখক :অোপক, জেন্নার্ মবশ্বমবদ্যালয় 

  

  

 


