
রিববার, 27 জুন 312৯ 

বােজেট রাজসব্ আহরণ o িশ া ভাবনা 

 

aথ র্ বছেরর বােজট বত র্মান aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল গত বৃহ িতবার জাতীয় সংসদ aিধেবশেন েপশ কেরন। ‘সমৃ  
আগামীর পথযা ায় বাংলােদশ, সময় eখন আমােদর, সময় eখন বাংলােদেশর’- ei ¯ে◌ø◌াগান সামেন েরেখ জাতীয় সংসেদ 
312৯-31 aথ র্বছেরর বােজট াব uপ াপন কেরন aথ র্ম ী। 6 লাখ 34 হাজার 2৯1 েকািট টাকার বােজেট রাজসব্ আেয়র 
ল য্মা া াব কেরেছন 4 লাখ 88 হাজার েকািট টাকা। েযখােন ঘাটিতর পিরমাণ হেব 2 লাখ 56 হাজার 491 েকািট টাকা, যা 
বাি ক o aভয্ রীণ ঋণ খাত েথেক পিরেশাধ করা হেব। িবেদশ েথেক ঋণ কাি ত মা ায় না পাoয়ার কারেণ াংক খাত েথেক 
া িলত ঋণ 58 হাজার েকািট টাকার েবিশ েয়াজন পড়েব। যা aভয্ রীণ বসা খােত ঋণা ক ভাব েফলেব। াংেকর তার  

সংকেটর মা া েবেড় যােব, যা াংক ব ার জ  েমােটo সুখকর নয়। 

রাজহাঁস েথেক পালক oঠাo যতটা স ব ততটা, তেব সাবধান রাজহাঁসিট েযন েকােনাভােবi থা না পায়- াে র রাজা চতুদ র্শ 
লুiেয়র aথ র্ম ী জা ঁ াপিট  েকালবােট র্র ei িবখয্াত uি  u ারণ করেলন আমােদর aথ র্ম ী eবং ei নীিত aনুসরণ কেরi eক 
েকািট েলাকেক করজােলর আoতায় আনার েঘাষণা েদন। কৃতপে  াে র aথ র্ম ী করজাল বৃি র েচেয় করােরােপর মা া eবং 
হয়রািনর কথা বেলেছন। aথচ আমােদর েদেশ কৃত কের eর aবদান u ত েদেশর তুলনায় aেনক কম। u ত েদেশর eক-
তৃতীয়াংেশর মেতা। eখােন আবার িভি  িহেসেব িজিডিপর পিরমাণ িবেবচনায় িনেল আেরা েশাচনীয় aব া। কারণ তােদর িজিডিপ 
আমােদর েদেশর 7-8 গুণ েবিশ। aথ র্াৎ কী পিরমাণ oi েদেশর জনগণ তয্  কর েদয় তা িবেবচনার িবষয়। 

থমত আমােদর 31 েথেক 33 লােখর মেতা uপাজর্নকারী তয্  কর েদয়। কর দানকারীর সংখয্া আমােদর েদেশ বাড়ােনা স ব। 
তেব তার আেগ রাজসব্ েবােড র্র িবিভ  কর a েলর দুন িত o হয়রািন ব  করেত হেব। সামা  33 লাখ েলােকর কর আদায় করেত 
দুন িত ব  করেত পারিছ না। aতীেতর িমটার িরডােরর মেতা পিরদশ র্কেদর দুন িত চরম পয র্ােয় িব মান। িব শালী ি েদর ঘুেষর 
মা েম েকািট েকািট টাকা েগাপন করা সব্াভািবক াপার। তাi করজাল বাড়ােল ঘুেষর পিরমাণ eবং তােদর আয় কমেব। a িদেক 
িবিভ  ম ণালেয়র aবকাঠােমা ƣতিরর কােজ দুন িত o aপচয় ব  করেত পারেল িবেশষ কের িশ া খােত, িশ ার মান বৃি  পােব। 
uপযু  aবকাঠােমার aভােব িনয়িমত াস য্াকিটকয্াল েথেক শুরু কের াবেরটিরর কাজo িঠকমেতা করা যাে  না। আমােদর 
েদেশ u  িশি ত o aিভ  িশ েকর ঘাটিত েনi eবং uপযু  কম র্ পিরেবেশর aভােব তারা িবেদেশ চেল যাে ন eবং 
িবশব্িব ালয়গুেলােত গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা রাখেছন। aিধক  আমােদর eখােনo aেনক িবশব্িব ালেয়র িশ করা গেবষণায় গুরুতব্পূণ র্ 
ভূিমকা রাখেছন। eখােন aথ র্ম ীর জাপােনর uদাহরণ েটেন িশ ক আমদািনর ব িট aনাকাি ত। আমােদর িশ া ব ায় 
িভ  িভ  িসেলবােস iংেরিজ, বাংলা o মা াসা িশ ার িটগুেলা aথ র্ম ী uপলি  করেত পােরনিন। e ধরেনর সম া আমরা 
িবশব্িব ালেয়র িশ করা বুঝেত পাির। aিভভাবক িহেসেব আমােদর ক  হয়। িশি ত েবকার যুবেকর মূল সম া uপলি  করা 
দরকার। 

যারা িব ান িবভাগ েথেক eসeসিস, eiচeসিস o িবশব্িব ালয় েথেক িবিভ  িবষেয় মা াস র্ েশষ কেরন তারা েতয্েক িনজ িনজ 
িবষেয় aবদান রাখেত চান eবং eসব ছা ছা ীর েপছেন সরকােরর লাখ লাখ টাকা খরচ হয় াব, েকিমকয্াল iতয্ািদ কারেণ। 



aথচ তারা বা  হেয় পুিলেশ বা িবিসeস িদেয় শাসেন েযাগদােনর েচ া কেরন। েযখােন aতীেতর িশ ণীয় িবষেয়র েকােনা 
ভূিমকা থােক না। আবার aেনেক 4-5 বছর ধের েচ ায় আেছন িনেজর পছে র কাছাকািছ চাকির েপেত। uদাহরণসব্রূপ েকিম , 
বােয়ােকিম , ফাম র্ািস  iতয্ািদ িব ানিবষয়ক েমধাবী ছা ছা ীরা হতাশায় ভুগেছ। তােদর জ  কীভােব েদেশ কম র্সং ান সৃি  করা 
যায় তা aতয্  জরুির হেয় পেড়েছ। স ত ব ব  েদশ সব্াধীন হoয়ার পর েসািভেয়ত iuিনয়নসহ পূব র্ iuেরােপর aেনক েদেশ 
লারিশেপর মা েম aেনক ছা ছা ী পািঠেয়িছেলন, যারা বত র্মােন েদেশর aথ র্নীিতর িবিভ  েস ের গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা রাখেছন। 

ত ƒপ বত র্মােন িকছু ব  েদেশর সে  েযাগােযাগ কের eমeস, িপeiচিড লারিশেপর মা েম িবেদেশ u িশ ার ব া করেত 
পারেল েদেশ িশি ত েবকার সম াo কেম যােব, তারা oiসব েদেশ িনেজেদর েযাগয্তায় কম র্সং ান কের িনেত পারেব। a িদেক 
েদেশ িব মান চািহদা aনুযায়ী বা েয়াজন aনুসাের িশ া ব ােক েঢেল সাজােত হেব। মা াসা িশ া ব ার করুণ কািহনী 
আমরা িতিনয়ত েটিলিভশেন েদখেত পাি । 

aতeব েদেশর িশ া ব ােক আধুিনকীকরণ o সময় uপেযাগী করার েচ া করেত হেব। নতুবা u ত েদেশ u ীত হoয়ার সব্ , 
সব্ i েথেক যােব। শুধু মাথািপছু আয় বাড়েলo u ত ের যাoয়া যায় না। সব্ভাবগত পিরবত র্ন eকা  জরুির। আমােদর েদেশর 
ডা াররা েবশ aিভ । িক  তারপরo েকন িত মােস লাখ লাখ বাংলােদিশ িতেবশী েদশ ভারেত, িস াপুের িচিকৎসা করােত 
চায়? রাত বােরাটা, eকটা, দুiটা পয র্  েচমব্াের েরাগী েদখার েরকড র্ পৃিথবীর েকাথাo আেছ িকনা জািন না। যিদ সিতয্কােরর েসবার 
দৃি েত েরাগীেদর সময় িদেয় তােদর সম া শুেন-বুেঝ িচিকৎসা িদেতন, আমার িবশব্াস aেনক েরাগী সু  হেয় েযেতন। িক  সবাi 
না হেলo aেনেক আিথ র্ক িবষয়েক েবিশ গুরুতব্ েদন। 

েদশেক eিগেয় িনেত হেল আমােদর েদেশর ƣবেদিশক মু া কীভােব, কী কারেণ বাiের চেল যাে  তা খিতেয় েদখেত হেব eবং 
েয়াজনীয় ব া িনেত হেব। িবেদেশ টাকা পাচার েরাধ সেব র্াপির দুন িত েরােধর জ  আিম মেন কির িতিট েস ের েযমন রাজসব্ 

আয় বৃি র লে য্ রাজসব্ েবােড র্র ধান aবসর া  পরীি ত 6 জন ি র সমনব্েয় eকিট কিমিট গঠন করা েযেত পাের। তারা 
aতীেতর aিভ তা o সততার কারেণ কায র্কর ভূিমকা রাখেত পারেবন। eভােব পুিলশ িবভােগ, িবচার িবভােগ, িশ াসহ েয়াজনীয় 
িবিভ  িবভােগ মিনটিরং েসল গঠন করেল দুন িতসহ নানা aিনয়ম িচি ত করেত পারেবন eবং ধানম ীর পরামেশ র্ েয়াজনীয় 
পদে প েনয়া স ব হেব। তাহেল আমােদর কর ফাঁিক েরাধসহ নানািবধ aিনয়ম েরাধ কের েদেশর রাজসব্ আহরেণর মা া শতকরা 
51 ভাগ বৃি  করা স ব হেব eবং বােজট যথাযথভােব বা বায়ন করা যােব। 

a াপক ড. ি য় ত পাল : aথ র্নীিত িবভাগ, জগ াথ িবশব্িব ালয়। 

 


