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ক োন্ ক োন্ খোতে বিবনত োতে সোদো হতি  োত ো টো ো  

অর্ থননবে  বিত োট থোি ॥ অপ্রদবশ থে অর্ থ িো  োত ো টো ো বিবনত োতে আনতে প্রস্তোবিে িোতেতট বেন খোতে বিতশষ ছোড় কদ ো হত তছ। 

অর্ থননবে  অঞ্চ  ও হোইতট   োত থ ১০ শেোাংশ  ি এিাং ঢো ো ও ঢো োি িোইতিি সুবনবদ থষ্ট এ ো োি প্রবে িে থবিটোি েবিতে ১৫ হোেোি 

টো ো  ি বদত  অপ্রদবশ থে অর্ থ বিধ  িোি সুত োে বদত তছ সি োি। আি সি খোতেই প্রত োেয হোতি  ি ও এি ও ি ১০ শেোাংশ েবিিোনো 

বদত  বন বিেভোতি অপ্রদবশ থে অর্ থ বিধ  িোি বিধোন িত তছ। আিোসন খোতেও বনবদ থষ্ট  বিিোণ  ি বদত  অপ্রদবশ থে অর্ থ বিবনত োতেি সুত োে 

কদ ো আতছ। অর্ থননবে  অঞ্চ  ও হোইতট   োত থ অপ্রদবশ থে অতর্ থি িোব  িো অত ক্ষোকৃে  ি  ি  বিতশোধ  তি  োত ো টো ো বিধ  িতে 

 োিতিন। িেথিোতন এ েন বন বিে  িদোেোত  সতি থোচ্চ ৩০ শেোাংশ  ি  বিতশোধ  িতে হতে।  

েোনো কেতছ,  োত ো টো োি আশোনুরূ  বিবনত োে িোড়োতেই এিোি বিতশষ ছোড় কদ ো হত তছ। কদতশ িেথিোতন ৩  োখ ক োটি অপ্রদবশ থে অর্ থ িো 

 োত ো টো ো িত তছ। েতি িোাং োতদশ অর্ থনীবে সবিবেি েথ্যিতে,  োত ো টো োি  বিিোণ ৫  োখ ক োটি টো োি কিবশ। বিপু   বিিোণ এই 

টো োি কিবশি ভোে বিতদতশ  োচোি হ  িত  অবভত োে িত তছ। এ  োিতণ  োচোি কে োতে কদশ স্বোধীতনি  ত   িছতিি িতেই সি োতিি 

 ক্ষ কর্ত   োত ো টো ো বিবনত োতে আনোি সুত োে বদত  আসো হতে। এই সুত োে কদ োি  িও  োবিক্ষে  োত ো টো ো বিবনত োতে আতসবন।  

েোেী  িোেস্ব কিোতড থি েথ্যিতে, ২০১৫-১৬ অর্ থিছি   থন্ত কদতশ  োত ো টো ো সোদো হত তছ িোত্র ১৪ হোেোি ক োটি টো ো। অর্ থোৎ কদতশ এই 

টো ো বিবনত োে নো হত  বিতদতশ  োচোি হ । প্রধোনিন্ত্রী কশখ হোবসনো এিোি িোতেতটোত্তি সাংিোদ সতে তন েোনোন, মূ ে  োচোি কেব ত  এই 

টো ো বিবনত োতে বনত  আসতে কিশব ছু সুত োে সৃবষ্ট  তিতছ েোি সি োি।  োত ো টো োি িোব  িো এই সুত োে বনত   োভিোন হতে 

 োিতিন।  

মূ ে বনবদ থষ্ট ব ছু খোতে বিবনত োে িোড়োতে সি োি অপ্রদবশ থে অর্ থ বিবনত োতেি এ সুত োে বদত তছ। এি ফত  ধনীিো কিবশ  োভিোন হতিন 

িত  িন্তব্য  তিতছ বসব বড। এছোড়ো টিআইবি কর্ত ও  োত ো টো ো সোদো  িোি বিষ টি বনত  সিোত োচনো  তিতছ। েতি অর্ থননবে  

বিতেষ িো িতন  তিন,  োত ো টো ো সোদো িোবনত  বিবনত োতে আনতে সি োি েে  ত   দশ  ধতি সুত োে বদতেন। ব ন্তু কসই অতর্ থ সোড়ো 

বি তছ নো। েতি এিোি অর্ থননবে  অঞ্চ  ও হোইতট   োত থি বশল্পিোব  িো বিবনত োতে এই সুত োে  োতেন। কদতশ এ মূহূতেথ ১০০টি 

অর্ থননবে  অঞ্চ  হতে।  ত  টি অর্ থননবে  অঞ্চত ি  োে দ্রুে এবেত  চ তছ। ফত  এিোি  োত ো টো ো সোদো  িোি প্রিণেো িোড়তি। 

েোতদি িতে, এই সুত োে বনতি অপ্রদবশ থে অতর্ থি িোব  িো। কদশ কর্ত  টো ো  োচোতিি  বিিোণ হ্রোস  োতি। এ ই সতে িেবিত্তিোও ফ্ল্যোট 

ও েবি ব তন  োভিোন হতে  োিতিন। সিবিব ত  বিবনত োে িোড়তি। এ প্রসতে িোাং োতদশ ব্যোাংত ি সোতি  কডপুটি েিন থি কখোন্দ োি 

ইব্রোবহি খোত দ িত ন, অেীতেও এ ই ধিতনি সুত োে কদ ো হত তছ। ব ন্তু  োবিক্ষে সোড়ো  োও ো  ো বন। েতি বশল্প কক্ষতত্র বিবনত োতেি 

সুত োে িোখোত  ইবেিোচ ভোতিই কদখত ও পুতিো ব্যো োিটি  েটো ফ প্রসূ হতি কসটিই এখন কদখোি বিষ ।  

এবদত  আিোসন খোতে অর্ থিন্ত্রী আ হ ি মুস্তফো  োিোত ি প্রস্তোি অনু ো ী বিবভন্ন এ ো োবভবত্ত  অত ক্ষোকৃে  ি টো ো  বিতশোধ  তি 

অপ্রদবশ থে অর্ থ বিধ  িো  োতি। প্রস্তোি অনু ো ী গু শোন, িনোনী, িোবিধোিো, িবেবি  িোবণবেয  এ ো ো  ও এগুত োি দুইশ িে থবিটোতিি 

িতে এযো োট থতিন্ট িো ভিন ক্রত  প্রবে িে থবিটোতি বিদ্যিোন  ি ৭ হোেোি ও ৫ হোেোি টো োি স্থত  ৫ হোেোি ও ৪ হোেোি টো ো হতে। এছোড়ো 

এসি এ ো ো  প্রবে িে থবিটোি েবিতে ১৫ হোেোি টো ো  ি বদত  বিধ  িো  োতি। এ ইভোতি িোেধোনীি অন্যোন্য এ ো ো, বসটি  ত থোতিশন 

ও ক ৌিসভো  এযো োট থতিন্ট ক্রত  বিদ্যিোন  তিি  বিিোণ  িতছ। ওইসি এ ো ো  েবি ক্রত ি কক্ষতত্রও বনবদ থষ্ট  বিিোণ  ি বদত  টো ো 

বিধ  িো  োতি। 

অর্ থিন্ত্রী েোি িোতেট িকৃ্তেো  িত ন, অর্ থননবে  অঞ্চ  ও হোইতট   োত থ  ণ্য িো কসিো উৎ োদন কর্ত  অবেথে আ ত  দশ িছতিি েন্য 

বিবভন্ন হোতি  ি অব্যোহবে সুবিধো কদ ো হত তছ। বিবনত োে দ্বএ এিাং  ি থসাংস্থোন সৃবষ্টি েন্য অর্ থননবে  অঞ্চ  ও হোইতট   োত থ বশল্প 

স্থো তন অপ্রদবশ থে আ  কর্ত  বিবনত োেকৃে অতর্ থি উৎতসি ও ি ১০ শেোাংশ হোতি  ি বদত  ওই অতর্ থি উৎস সম্পত থ আ  ি বিভোে 

কর্ত  ক োন প্রশ্ন কেো ো হতি নো। এ সাংক্রোন্ত এ টি বিধোন আ  ি অেোতদতশ অন্তর্ভ থক্ত  িোি প্রস্তোি  িবছ। অর্ থিন্ত্রী িত ন, বিদ্যিোন আইতন 

বনবদ থষ্ট হোতি  ি কদ ো হত  ফ্ল্যোট ও এযো োট থতিন্ট ক্র  এিাং দো োন বনি থোতণ বিবনত োে  িো অতর্ থি উৎস সম্পত থও ক োন প্রশ্ন কেো ো হ  নো। 

েতি এই হোিটি অেযবধ  হও ো   িদোেোিো খুি এ টো সোড়ো বদতেন নো। ফ্ল্যোট ও এযো োট থতিন্ট ক্র  এিাং দো োন বনি থোতণ বিবনত োে 

স্বপ্রতণোবদেভোতি আ  ি নবর্তে প্রদশ থতন  িদোেোেণত  আিও আগ্রহী  িোি েন্য এ সাংক্রোন্ত বিদ্যিোন  ি হোি হ্রোস  িোি প্রস্তোি  িো 

হত তছ। বেবন িত ন, হ্রোাোসকৃে  িহোতিি সুত োে বনত   িদোেোিো ফ্ল্যোট ও এযো োট থতিন্ট ক্র  এিাং দো োন বনি থোতণ েোতদি অপ্রদবশ থে 

বিবনত োে অবে দ্রুে আ  ি নবর্তে প্রদশ থন  িতিন এিাং কস্বেো  স্বপ্রতণোবদেভোতি  তিি আওেো  অন্তর্ভ থক্ত  িতিন। 

 


