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‘জনকল ােণর জ  বােজট’

ধানম ী  বােজেটা র সংবাদ সে লেন  ২০১৯-২০ অথবছেরর ািবত বােজটেক জনকল ােণর বােজট
িহেসেব অিভিহত কেরেছন। বােজেট কােলা টাকা সাদা করা সে  বেলেছন, এ টাকা যােত িবেদেশ পাচার
হেয় না যায় তা িনি ত করেত এমন েযাগ দওয়া হেয়েছ। অতীেতর সব সরকার এমন েযাগ িদেয়েছ।
তার সরকােরর আমেলর িবিভ  বােজেটও তা দওয়া হেয়েছ। ধানম ী  বেলেছন, তার সরকােরর ল
২০৩০ সােলর মেধ  দেশর ৩ কািট মা েষর কমসং ােনর ব ব া  করা। বতমােন  দেশ  কমসং ােনর

েযাগ আেছ বেলই ধান কাটার লাক পাওয়া  যায় না, এমন কথাও বেলেছন ধানম ী।  কেরেছন
কমসং ান  মােন  চাকির  নয়।  ১৬  কািট মা ষেক চাকির  দওয়া  স বও  নয়।  সরকার  দেশ  য ১০০
অথৈনিতক অ ল করেছ তা বা বায়ন হেল চাকির ছাড়াও নানাভােব কমসং ােনর েযাগ হেব। ধানম ী
সমােলাচকেদর ব ব  নাকচ কের বেলেছন, ভােলা না লাগা পািট যারা তােদর কােনা িকছইু ভােলা লাগেব
না।  আমােদর  দেশর  িকছু  লাক আেছন  মানিসক অ তার  কারেণ  িকছইু  তােদর  ভােলা  লােগ  না।
বােজেটর ফল এেকবাের ােমর মা েষর কােছ  পৗঁছােব এমন আশাবাদও ব  কেরেছন ধানম ী।
চলিত বছর বােজট পশ এবং ঐিত  অ যায়ী  বােজেটা র সংবাদ সে লন িটেতই ব িত ম ঘেটেছ।
অথম ী অ  থাকায় সংসেদ বােজট পশ করেলও তা পাঠ করেত তার ক  হি ল। এ অব ায় ধানম ী
ি কােরর অ মিত িনেয় বােজট ব তৃার অসমা  অংশ িনেজ পাঠ কেরন। পরিদন বার বােজেটা র
সংবাদ সে লেন অথম ী অ তার কারেণ অ পি ত থাকায় ধানম ী  সাংবািদকেদর সব ে র জবাব
দন। সে হ নই, বােজট ণয়ন একিট সামি ক কাজ। ধানম ীর প  থেকই অথম ী তা ণয়ন কেরন

ও  সংসেদ পশ  কেরন।  সিদক থেক বােজট পশ  ও  বােজেটা র  সংবাদ  সে লেন  সরকার ধােনর
অংশ হণ বােজট স েক সরকােরর দৃি ভি  আরও ভােব জানার েযাগ সৃি  কেরেছ। এিদক থেক
বােজেটা র সংবাদ সে লেন ধানম ীর ব ব  বাড়িত তাৎপেযর দািবদার। আমরা আশা করব সিঠকভােব
বা বায়েনর মাধ েম সরকার বােজেটর কল াণমূলক িবষয় েলা জনগেণর কােছ  করেব। সজ  সকল
পযােয় েয়াজন শাসন; যা িনি ত করােক সরকার চ ােল  িহেসেব নেব- আমরা এমনিটই দখেত চাই।
দেশর সােড় ১৬ কািট মা েষর ত াশাও অিভ ।
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