
স য়প
েগালাম রহম

ািবত বাে
সে হ আেছ
a তুল। আ
বােড়িন। গুড়ঁ
িঠকi; িক  

বােজট শুধু স
গড়েত চাi
u য়েনর মহ
িশি ত েবক
তাi বােজট 
মেতা। েসটা
তা িনভ র্র কর

আমােদর ক
ফেল আমরা 
ে েচ েগেছ
েজার েদoয়া

স য়প  সা
িবিনেয়ােগর 
জীবনমান 
uিচত। 

আেগ িনতয্
হেয়েছ। eট
uিচত। আব
বহার কের

তেব ািবত
েপাশাক খােত
uিচত। তা ছ

প  করমু
মান 

 

েজট সািব র্কভােব
ছ। ািবত বােজ
আর ম িব েদর িহ
ড়া দুেধর মেতা প
তাo a তুল। 

সরকােরর আয়-
। েসানার বাংলা গ
হাসড়েক েপৗঁেছ ি
কার বাড়েছ। eটা
বা বায়েন আমা
া eখন েবেড় 9 শ
রেব বা বায়েনর

ক  বা বায়ন িঠক
িপিছেয় পড়িছ।

। eগুেলা িনম র্ােণ
া uিচত। বােজেট

াধারণত িন ম িব
িনরাপদ ানi ন
িত  হেব। eট

েয়াজনীয় প  ভ
টা েতা বা ােদর 
বার েভাজয্ েতেলর
র। 

ত বােজেটর িকছু
েত েণাদনা, র
ছাড়া েদিশ িশ  সু

মু  রাখা

ব u য়নমুখী, ব
জেট ধিনক ে িণ
িহসােবর বাiের র
পে র দাম বাড়াে

েয়র িহসাব নয়
গড়া ব ব  েশখ
িদেয়েছন। বত র্মা
া িচ ার িবষয়। ব
ােদর েজার িদেত
শতাংশ হেয়েছ।

র স মতার oপর

িঠকভােব হে  না
 েমঘনা o েগামত

ণ যিদ আেরা িতন
ট eসব িবষেয় িব

িব  o ম িব রা
নয়, eিট সামািজক
টা কা  নয়। e

ভয্াটমু  িছল; িক
খাবার। দুi বছে
র দাম বাড়েব। 

ছু iিতবাচক িদক
ািন েণাদনা, ের
সুর ায় বােজেট 

া uিচত 

বসাবা ব; িক  ে
ণেক গুরুতব্ েদoয়
রাখা হেয়েছ। ম
েনার মেতা uে া

য়, আমরা কী ধরে
খ মুিজবুর রহমােন
ােন আমােদর জা
বােজেট েয য় 
ত হেব। 2৯82 সা
 িশগিগরi আমাে

র। 

। আমরা কােজর 
তী েসতু িনিদ র্  স
ন বছর সময় লাগত
িবেশষ নজর িদেত

া েকেন। যিদo a
জক িনরাপ ার aং
কটা সময় িছল য

িক  eখন িকছু িজ
েরর পর বা ারা ম
eটা বরং aিলভo

ক আেছ। eর সবে
রিমটয্াে  েণাদ
নজর েদoয়া হে

েভা াবা ব নয়
য়া হেয়েছ। গিরব

িব েদর স েয়
াগ েনoয়া হেয়েছ

েনর রা  o সমাজ
নর সব্  িছল। uন
াতীয় আয় দুi হা
o আেয়র পিরক

সাল েথেক 2৯৯2 
ােদর জাতীয় আেয়

মান িঠক রাখেত
সমেয় মে  েশষ 
গত তাহেল য় a
ত হেব। 

aিভেযাগ আেছ, 
ংশ। aথচ eেত 
যখন eখােত েকা

িজিনেস ভয্াট েবেড়
মােয়র দুধ খায় ন
oেয়েলর ে ে  

েচেয় iিতবাচক ি
দনা iিতবাচক। ব
েয়েছ। eিটo ভাে

 27 জুন, 31

। িবেশষ কের ম
ব বা িন  আেয়র 
য়র িনরাপদ ােন
ছ। কৃষকেদর িক

জ চাi তার দীঘ র্ে
নার সুেযাগয্ ক
াজার ডলােরর কা

ক না েসটা aেনক
সাল পয র্  জাতী

েয়র বৃি  দুi a

ত পারিছ না। সম
হেয়েছ। eেত স

aেনক েবেড় েযত

ধনীরাo eেত িব
েuস কর বাড়ােন
ােনা কর িছল না

েড়েছ। গুঁড়া দুেধর
না। তখন গুঁড়া দু
েযাজয্ করা েযে

িদক হেলা ভয্াট 
বরং আিম বলব, 
ােলা uে াগ। 

12৯ 

িব বা ব িক ন
মানুেষর জ  িক
ন হাত েদoয়া হে
কছু িজিনেস েণাদ

র্েময়ািদ হািতয়ার
া ধানম ী েশখ

কাছাকািছ। িক  আ
কাংেশ িনভ র্র কের
তীয় আেয়র বৃি
a  েছাঁেব। িক  

ময়মেতা ক  েশ
সরকােরর ায় িত
ত। বড় কে র 

িবিনেয়াগ কের। e
না হেয়েছ। eেত
। eটােক টয্া  ি

র মেতা প  আম
দুধi ভরসা। িবষ
েত পাের। কারণ

আiন বা বায়ন
eসেব েণাদনা

না, তা িনেয় যেথ
কছু আেছ; িক  ত
েয়েছ, করমু  আ
াদনা েদoয়া হেয়

। আমরা েসানার
খ হািসনা বাংলােদ
আমােদর আয় ƣব
র বা বায়েনর o
 িছল 5 শতাংেশ
eটা কত ত ে

শষ করেত পারিছ
িতন হাজার েকািট
ে ে  eসব িবষ

eর পরo স য়প
ত ম িব েদর 
ি  বা করমু  রা

মদািনেত শু  বাড়
ষয়িট িবেবচনা কর
ণ eিট বড়েলাকরা

ন। e ছাড়া ƣতির
া আেরা বাড়ােনা 

থ  
তা 
আয়সীমা 
য়েছ 

র বাংলা 
দশেক 
বষ , 
পর। 
শর 
েছাঁেব 

ছ না। 
িট টাকা 
ষেয় 

প  শুধু 

াখা 

ড়ােনা 
রা 
রা 

র 


