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বােজেট বয়  ভাতােভাগীর সংখয্া চার লাখ বািড়েয় 55 লাখ করা হেয়েছ। িবধবা o সব্ামী িনগৃহীতা মিহলা ভাতেভাগী 25 লাখ েথেক 
বািড়েয় 25 লাখ, aস ল িতব ী ভাতােভাগীর সংখয্া 21 লাখ েথেক বািড়েয় 26.56 লাখ করা হেয়েছ, িতব ী িশ াথ েদর 
uপবৃি র পিরমাণ িতনিট েরi— াথিমক, মা িমক o u  মা িমেক 61 টাকা কের বাড়ােনা হেয়েছ, েবেদ o aন সর েগা ীর 
ভাতােভাগীর সংখয্া 75 হাজার েথেক বািড়েয় 95 হাজার; কয্া ার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, ে ােক ারালাiজড o জ গত 
হৃদেরাগী ভাতােভাগী 36 হাজার েথেক বািড়েয় 41 হাজার, চা িমক ভাতােভাগী 51 হাজার েথেক বািড়েয় 61 হাজার, দির  মােয়র 
মাতৃতব্কালীন ভাতােভাগী সাত লাখ েথেক বািড়েয় সাত লাখ 81 হাজার eবং কম র্জীবী াকেটিটং মাদার ( দান রত মা) সহায়তা 
ভাতােভাগী দুi লাখ 61 হাজার েথেক বািড়েয় দুi লাখ 86 হাজার করা হেয়েছ। 

aথ র্নীিতিবদ o বাংলােদশ iনি িটuট aব েডেভলপেম  ািডেজর (িবআiিডeস) গেবষক ড. নাজিনন আহেমদ কােলর ক েক 
বেলন, ‘সামািজক িনরাপ া কম র্সূিচ, কােজর িবিনমেয় aথ র্, নারীেদর জ  িশ াবৃি সহ েবশ িকছু িত মী uে াগ আেছ। 
সামািজক খােত বরা  বাড়ােনার েচ া a াহত রাখার পাশাপািশ বরা কৃত aেথ র্র সিঠক বহার িনি ত করেত হেব। সামািজক 
সুর া ভাতােভাগী বাছাiেয় দুন িত ব  কের সিঠক ি েকi িনব র্াচন করেত হেব। িশশুরা যােত েলখাপড়া বাদ িদেয় েম না যায় 
তার জ  uপযু  সামািজক িনরাপ া কম র্সূিচ আেরা েবিশ েবিশ িনেত হেব। েযসব পিরবাের িশশু আেছ েসগুেলােক a ািধকার 
েদoয়া uিচত।’ 

েদেশর েমাট জনেগা ীর 51.73 শতাংশ কৃিষ ে ে  িনেয়ািজত। 21 বছের কৃিষ খােত 4.8 শতাংশ গড় বৃি  হেয়েছ। ফসলহািন 
হেল বা uৎপািদত ফসেলর া  দাম না েপেল কৃষকেদর আিথ র্ক েণাদনা েদoয়ার ব া না থাকেলo সরকার কৃিষ ভতুর্িক, সার-
বীজসহ কৃিষ uপকরেণ েণাদনা o সহায়তা কাড র্, কৃিষ পুনব র্াসন সহায়তা o সহজশেত র্ ঋণসুিবধা দান করেছ। 

জানা যায়, িতেবশী ভারেতর বােজেট াি ক কৃষেকর u য়েন নগদ সহায়তা িদে  েস েদেশর সরকার। দুi eকেরর িনেচ জিমর 
কৃষকেদর নগদ সহায়তা েদেব ছয় হাজার রুিপ। eেত ধারণা করা হে , েদশিটর 23 েকািটর েবিশ াি ক কৃষক তয্ ভােব 
uপকৃত হেব। 

নতুন বােজেট কৃিষ খাত o e খােত সংি েদর eিগেয় িনেত কৃিষপ  র ািনেত 31 শতাংশ নগদ েণাদনা o কৃিষ ে ে  েসচযে র 
বহােরর জ  িবদুয্ৎ িবেলর oপর 31 শতাংশ িরেবট দােনর াব করা হেয়েছ। কৃিষ uপকরণ সহায়তা কাড র্ধারী কৃষেকর সংখয্া 

দুi েকািট আট লাখ 24 হাজার 588 জন। তেব aিভেযাগ রেয়েছ, e ে ে  বড় aংশi াি ক কৃষক নয়, স দশালী কৃষকরাi e 
সুিবধা েভাগ করেছ। াি ক কৃষেকর u য়েন সরকার েণাদনা িদেলo কায র্ত সুফল ম সব্তব্েভাগী কৃষেকর ঘের যাে । 

e িবষেয় aথ র্নীিতিবদ i ািহম খােলদ কােলর ক েক বেলন, ‘কৃিষ আমােদর গুরুতব্পূণ র্ খাত। কৃিষ খােত সােরর মা েম সাবিসিড 
েদoয়া হে । eটা  কৃষক o ধনী কৃষক সবার জ  েযাজয্। িক  কৃিষ খােত যারা দির  কৃষক, যারা দুi িবঘা, িতন িবঘা ধান 
চাষ কের, তােদর খুব দুরব া। তারা ধান চাষ কের, ধান িবি  কের uৎপাদন খরচo তুলেত পারেছ না। েস জ  আিম মেন কির, 
শুধু দির  কৃষক নয়, কৃষকেদর eকিট সীমােরখা করা েযেত পাের, দুi িবঘা পয র্  যারা জিম চাষ কের, তােদর জ  িকছু নগদ 
aনুদান েদoয়া েযেত পাের। নগদ aনুদান না িদেল  কৃষকেদর দুঃখ িক  কমেব না।’ 

বােজট ব ৃতায় েদখা যায়, ায়ীভােব দাির য্ দূর করেত েজার িদে  সরকার। ‘আমার বািড় আমার খামার’ কে  দির  পিরবারেক 
সহায়তা করেছ। 3131 সােলর মে  eক লাখ eক হাজার 53িট াম সংগঠেনর মা েম 71 লাখ পিরবার e সহায়তা পােব। e 
কে  eরi মে  e বছেরর মাচ র্ পয র্  ৯6 হাজার 497 সিমিতর মা েম দুi েকািটর েবিশ মানুষ uপকার েপেয়েছ। 

 


