
জাতীয় বােজট ২০১৯-২০, কিৃষ খােত বরা  ও াি
শাইখ িসরাজ

বৃহ িতবার  ঘািষত  হেয়েছ  ২০১৯-২০  অথবছেরর  জাতীয়  বােজট।  বতমান  সরকােরর  টানা  ততৃীয়
ময়ােদর থম ঘািষত বােজেটর আকার রণকােলর সবেচেয় বড় অথাৎ ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট

টাকার। অথম ীর পাশাপািশ বােজট ব তৃার পূণ ও বড় অংশিট পাঠ কেরন ধানম ী শখ হািসনা। এ
ে  জাতীয় বােজেট বরা  ও সরকােরর নীিত-পিরক নার পূণ িদক েলা ধানম ীর মুেখই নেত

পেয়েছন দশবাসী। এবার জাতীয় বােজেট কৃিষ খােত বরা  িকছটুা বাড়েলও বােজেটর আকার িহসােব হার
িকছটুা কেমেছ। কৃিষ খােত এবােরর বরা  ১৪ হাজার ৫৩ কািট টাকা, যা মাট বােজেটর ২ দশিমক ৬৯
ভাগ।

চলিত ২০১৮-১৯ অথবছের বােজেটর আকার িছল ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কািট টাকার। এর মেধ  কৃিষ
খােত বরা  িছল ১২ হাজার ৭৯২ কািট টাকা। বরাে র হার িছল ২ দশিমক ৮৯ ভাগ। অথাৎ চলিত
অথবছেরর তুলনায় বরা  কেমেছ দশিমক ২ ভাগ। খাতিভি ক বােজট বরাে র িহসােব গত পাচঁ বছেরর
মেধ  এবারই কৃিষ  খােত  বরাে র  হার  সবেচেয়  কম।  তেব  কৃিষ  ও  প ী  উ য়ন  খাত  িমিলেয়  নতনু
অথবছেরর জ  বরা  ধরা হেয়েছ ৬৬ হাজার ২৩৪ কািট টাকা; যা গত অথবছেরর তলুনায় বিশ। চলিত
অথবছের এ খােত বরা  িছল ৫৯ হাজার ৬৭৭ কািট টাকা। স িহসােব এবার বেড়েছ ৬ হাজার ৫৫৭
কািট টাকা। এবার জাতীয় বােজট সামেন রেখ সারা দেশর কৃষেকর দািব ও ত াশার সমীকরণ িহেসেব

আমােদর ‘কৃিষ বােজট কৃষেকর বােজট’ কায ম থেক সামেন আনার চ া কেরিছলাম নদী ভাঙনকবিলত
এলাকার কৃষেকর ভােগ া য়েনর জ  িবেশষ বরাে র স । শরীয়তপুেরর নিড়য়ায় অ ি ত কৃিষ বােজট
কৃষেকর বােজট অ ােন  সােড় ৩ হাজার কৃষেকর শতকরা ৯০ ভােগর দািব িছল নদী  ভাঙন রােধর।

আপেডট : ১৬ জনু, ২০১৯ ০০:০০

জাতীয় বােজট ২০১৯-২০, কিৃষ খােত বরা  ও ািপ|431829|Bangladesh Pr... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/431829/2019-06-16

1 of 3 6/16/2019 11:51 AM



অথম ীর  কােছ  হ া রকৃত পািরশমালায়  কৃষেকর এ দািব িছল  অ ভােগ।  ধানম ী  বােজট িববরণী
পাঠকােল এ খােত িবেশষ বরাে র কথা তুেল ধেরন। নদী ভাঙন এলাকায় ১০০ কািট টাকা িবেশষ বরা
কৃষেকর স দািবরই িতফলন। এবােরর বােজট ব তৃায় উে খ করা  হেয়েছ পাইলট কে র মাধ েম
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কৃিষেত ঝুঁিকর পিরমাণ বাড়েছ। আমােদর কৃষকও উ মূেল র ফল-ফসল আবােদ আ হী হেয় উঠেছ। এরই
ধারাবািহকতা র া করেত শ বীমা েয়াজন। এেত কৃিষেত িবিনেয়াগ যমন বাড়েব,  বাড়েব উেদ া ার
সংখ াও। ‘ দেয় মািট ও মা ষ’-এর উেদ ােগ এবার ১৪ বােরর মেতা তণৃমূল পযােয় বােজট সংলাপ কৃিষ
বােজট কৃষেকর বােজেটর মাধ েম া  তথ -উপাে র িভি েত অথম ীর কােছ কৃষেকর দািব ও চািহদার
আেলােক ৫০ দফা  পািরশমালা  দান  করা  হয়। িতবােরর মেতাই এবারও এই পািরশমালার  িকছু

িতফলন রেয়েছ। এবােরর জাতীয় বােজেট মৎ , পালি  ও  িশে র জ  খাদ সহ নানািবধ সাম ী
আমদািনেত িবগত সমেয়র দ  রয়ািত িবধা  অব াহত রেখ নতনু উপকরণ ও য পািত আমদািনেত
রয়ািত িবধা দােনর পািরশ রেয়েছ। উপকরণ েলা আমদািনেত ৫ থেক ১০ শতাংশ ােরাপ করা

িছল। নতুন রয়ািত িবধার ফেল গাখাদ , মােছর খাবার ও হাসঁ-মুরিগর খােদ র দাম কমেব।

কৃিষ িমেকর অভাব বতমান কৃিষর বড় একিট সংকট। দীঘিদন ধের িমক সংকেটর কারেণ কৃষক সিঠক
সমেয় ধান কাটেত পাের না। এবার সংকটিট কট হেয় ওঠায় ধােনর উৎপাদন ব য় অেনক বেড় যায়। এ
সম া  থেক পির ােণর  জ  যাি ক কৃিষর কােনা  িবক  নই। এবােরর বােজেট কৃিষকােজ ব ব ত
হােভি ং মিশনাির আমদািনর ে  িনিদ  এইচএস কাড সৃি  কের  ােসর াব করা হেয়েছ। এর
মধ  িদেয় ধান কাটা যে র দাম কমেব। উে খ , সব কৃিষয  কনার ওপর হাওরা েলর কৃষেকর জ  ৭০
শতাংশ ভতুিক আেগ থেকই িছল। অ  এলাকার জ  িছল ৫০ শতাংশ। িক  অিভেযাগ রেয়েছ, কৃিষযে র
ভতিুক িবধা  সাধারণ কৃষক পান না। ঘািষত বােজেট কৃিষ  ও এর উপখােত আরও কেয়কিট পূণ
িনেদশনা পাওয়া যায়। যমন- ড়ঁা ধ আমদািনর ে  কর বাড়ােনা হেয়েছ, এেত সাধারণ খামাির
পযােয় তরল েধর দাম বাড়ার স াবনা  রেয়েছ। পিরেশািধত ও অপিরেশািধত িচিনর কর বাড়ােনা
হেয়েছ, এেত দশীয় িচিনর দাম বাড়ার স াবনা রেয়েছ। এেত আখ চািষরা উপকৃত হেবন। াকৃিতক মধরু
আমদািন  ১০ থেক বািড়েয় ১৫ শতাংশ করা হেয়েছ। এেত দেশ উৎপািদত মধরু দাম বাড়ার স াবনা
রেয়েছ। সান াওয়ার ও সিরষার তল আমদািনেত মূসক বাড়ােনা হেয়েছ,  এেত সিরষা চািষরা  লাভবান

জাতীয় বােজট ২০১৯-২০, কিৃষ খােত বরা  ও ািপ|431829|Bangladesh Pr... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/431829/2019-06-16

2 of 3 6/16/2019 11:51 AM



হেবন।

জাতীয় বােজেট এবার অেনক িবষয়  পেলও কৃষেকর উৎপািদত পেণ র ায মূল  াি র ে  নতনু
কােনা  উ াবনী  উেদ াগ ও দির  কৃষক তথা  ামীণ জনেগা ীেক িনরাপ া  ব নীর মেধ  আনার জ
কােনা দূর সারী উেদ াগ আেসিন। কৃষকেক একিট পিরকি ত বাজার-ব ব ায় আনা না গেল তারা বার

বার ায মূল  পাওয়া থেক বি ত হেব। এ িবষয়িট ে র সে  িবেবচনায় আনেত হেব।

এবার আসা যাক বািষক উ য়ন কমসূিচ এিডিপর িহসােব। ২০১৯-২০ অথবছেরর জ  ২ লাখ ২ হাজার
৭২১  কািট  টাকার  বািষক  উ য়ন  কমসূিচর  (এিডিপ)  খসড়া  চড়ূা  করা  হেয়েছ।  এর  মেধ  খােদ

য়ংস ণূতা অজেন কৃিষ খােত ৭ হাজার ৬১৫ কািট ৯৩ লাখ টাকা বা ৩ দশিমক ৭৬ শতাংশ বরা  ধরা
হেয়েছ। ামীণ অথনীিতেত গিতশীলতা আনা ও কমসং ান বাড়ােত প ী উ য়ন ও প ী িত ান খােত ১৫
হাজার ১৫৭ কািট ৪০ লাখ টাকা বা ৭ দশিমক ৪৮ শতাংশ বরা  ধরা হেয়েছ। নদী ভাঙন রাধ ও নদীর
ব ব াপনার জ  পািনস দ খােত ৫ হাজার ৬৫২ কািট ৯০ লাখ টাকা বা ২ দশিমক ৭৯ শতাংশ বরা
ধরা  হে  এবং  মানবস দ উ য়নসহ দ তা  বৃি েত গিতশীলতা  আনয়েনর জ  জন শাসন খােত  ৫
হাজার ২৩ কািট ৮৮ লাখ টাকা বা ২ দশিমক ৪৮ শতাংশ বরা  াব করা হে । জাতীয় বােজেটর সে
দেশর সাধারণ মা েষর জীবন-জীিবকা তথা  অথৈনিতক  ও আকা ার স ক জিড়ত। রা ীয় নীিত

িনধারেণর সে ই আবিতত হয় সাধারণ মা েষর খ- ঃখ। এই িহসােব িদন যত যাে , সাধারণ মা েষর
কােছ জাতীয় বােজেটর  বাড়েছ। তারা বােজেটর গভীর ত  ও বা বায়ন কৗশেলর গভীর জায়গা েলা
স েক তমন ধারণা রােখন না। তেব তারা আশা কেরন, কৃিষর মেতা পূণ খাত সবেচেয় অ ািধকার
পাক। এমিনেতই অিধকাংশ ম ণালয় ও িবভােগর সে  কৃিষর স কিট িদেনর পর িদন জারদার হে ।
তথ যুি  থেক  কের িব ানমুখী  উ য়ন, সড়ক অবকাঠােমা, বািণজ নীিত সবিকছরু সে ই কৃিষ ও
কৃষেকর  ভাগ  জিড়ত।  স  কারেণ  বােজট  বা বায়েনর  কৗশেলর  ওপর  িনভর  করেছ  কৃিষ  ও  ামীণ
অথৈনিতক উ য়েনর িদক েলা। এ িবষয় েলায় সরকােরর গভীর িবেবচনা থাকেব বেল আশা রািখ।

িমিডয়া ব ি ।
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