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বাজেট পর্ যাজ াচনা  

প্রবৃদ্ধি অেযন দ্ধনর্ যর করজে সরকাদ্ধর ও ব্যদ্ধি খাজে দ্ধবদ্ধনজ াজের ওপর 

 এম.এম আকাশ 

এবাজরর বাজেট েোনুেদ্ধেক ও চমকহীন। বাজেজটর আকার ৫  াখ ২৪ হাোর ককাটি টাকা। োই অজনজক ব জেন, এই বাজেট অজনক বড় বা 

ইদ্ধেহাজস এমন বাজেট আর হ দ্ধন। এটা করকর্ য! দ্ধবষ টি এমন ন । কারণ এই বাজেট দ্ধেদ্ধর্দ্ধপর প্রা  ১৮ শোাংশ বা একদম ঠিক ব জ  ১৮.১ 

শোাংশ। এই অনুপােটি দ্ধনণ য  করা হজ জে ২০১৯-২০ অর্ যবেজর দ্ধেদ্ধর্দ্ধপ প্রবৃদ্ধি ৮.২ শোাংশ  ক্ষ্যমাত্রা ঠিক ধজর। অর্ যাৎ আোমী প্রবৃদ্ধি র্দ্ধদ ৮.২ 

শোাংশ হ , োহজ  এই বাজেট অনুপােটি ঠিক আজে। েজব আমাজদর মজো উন্ন নশী  কদশ র্ারা মধ্যম আজ র কদশ হজে র্াজে, কসসব কদজশ 

এর কচজ ও বড় বাজেট হ । কর্মন- অজনক কদজশ দ্ধেদ্ধর্দ্ধপর প্রা  ২৫ বা ৩০ শোাংশ পর্ যন্ত আকাজরর সরকাদ্ধর ব্য  হ । ওই দ্ধহসাজব আমরা 

এখনও সঠিক আ েজনর বাজেটই করজে পারদ্ধে না। োই বাজেট অজনক বড় হজ জে, এমন যুদ্ধি কধাজপ কটজক না। দ্ধকন্তু সবজচজ  গুরুত্বপূণ য দ্ধবষ  

হজ া, আোমী বেজর প্রবৃদ্ধি কর্ ৮.২ শোাংশ  ক্ষ্যমাত্রা ধরা হজ জে, ো বাস্তবাদ্ধ ে হজব দ্ধক না। এটা দুটি দ্ধবষজ র ওপর দ্ধনর্ যর করজে। এক. 

সরকাদ্ধর দ্ধবদ্ধনজ াে এবাং দুই. ব্যদ্ধি খাজে দ্ধবদ্ধনজ াে। ব্যদ্ধি খাজে দ্ধবদ্ধনজ াে দীর্ যদ্ধদন ধজর দ্ধেদ্ধর্দ্ধপর ২৪ শোাংশই আজে। বাড়জে না। োই ব্যদ্ধি 

খাজে দ্ধবদ্ধনজ াে র্দ্ধদ এবারও কেমন না বাজড়, োহজ  এই খাজে বাড়দ্ধে ককান উজযাে কদখজে পাব না। আর সরকাদ্ধর দ্ধবদ্ধনজ াে উন্ন ন বাজেজট ২ 

 াখ ককাটি টাকার উপজর ধরা হজ জে। এটাও দ্ধনর্ যর করজব সরকাজরর প্রস্তাদ্ধবে বাজেজট কর্ র্াটদ্ধে রজ জে, ো পূরণ হজে, দ্ধক হজে না- এর 

ওপর। ককান ককান অর্ যনীদ্ধেদ্ধবদ মজন কজরন, বাজেজট কর্ ১  াখ ৪৭ হাোর ককাটি টাকা র্াটদ্ধে রজ জে, ো পূরণ সম্ভব হজব না।  

বাজেট প্রস্তাজব ব া হজ জে, র্াটদ্ধের ৪৮ শোাংশ বা প্রা  অজধ যক দ্ধবজদদ্ধশ ঋজণর মাজধ্যজম পূরণ করা হজব। এই ৪৮ শোাংশ পূরজণর দ্ধবষ টি দ্ধনর্ যর 

করজব বেযমাজন পাইপ াইজন কর্ দ্ধবজদদ্ধশ সাহায্য েমা হজ  আজে, ো অবমুি হজব, কী হজব নাÑ এর ওপর। কর্জহতু পাইপ াইজন আজে, কসজহতু 

ধজর দ্ধনজে পাদ্ধর, আমরা কসটি পাব। েজব এখাজন কর্া হজ া, কসটি সম মজো পাব, কী পাব না। কারণ প্রদ্ধেটি ববজদদ্ধশক সাহাজয্যর সজে একটা 

মদ্ধনটদ্ধরাং ব্যবস্থা আজে, কজ কটি েথ্য আদান-প্রদাজনর দ্ধবষ  আজে, ‘দর কষাকদ্ধষর’ (র্বমড়ঃরধঃরড়হ) দ্ধবষ  আজে। এগুজ া  র্দ্ধদ ককান 

সমস্যা বেদ্ধর হ , োহজ  দ্ধবজদদ্ধশ দাোরা এখন আর ঋণ অবমুি করজে রাদ্ধে হন না। এখাজন সরকাজরর কনাজোদ্ধশজ শজনর দক্ষ্োর ওপর দ্ধনর্ যর 

করজব, ওই সাহায্যটি পাজব, কী পাজব না। কর্জহতু এটি দক্ষ্োর সজে কনজোদ্ধশজ শজনর ওপর দ্ধনর্ যর করজব, কসজহতু আমরা আশঙ্কা করদ্ধেÑ 

র্াটদ্ধের ৪৮ শোাংশ দ্ধবজদদ্ধশ ঋজণর কেটা পাব ো অদ্ধনদ্ধিে। আর নতুন সাহাজয্যর কর্া র্দ্ধদ বদ্ধ , োহজ  কসটিও অজনক কঠিন। কারণ োজদর 

কাজে নতুন সাহায্য চাইজ  োরা ব জবন, পাইপ াইজন কর্টি আজেÑ কসটি আজে নাও, োরপর নতুন সাহায্য কদ া হজব। োই ববজদদ্ধশক সাহায্য 

দ্ধদজ  র্াটদ্ধে পূরজণর দ্ধবষ টি অদ্ধনদ্ধিেই রজ  কে । োোড়া বাাং াজদজশর উন্ন ন কেটাস উপজর উজে র্াও া  দ্ধবজদদ্ধশরা এখন বাাং াজদজশর 

বদজ  আদ্ধিকার কদশগুজ াজক কবদ্ধশ পেন্দ করজেন। 

দ্ধিেী  কর্ খাে কর্জক র্াটদ্ধে পূরজণর কর্া ব া হজ জে, ো হজ া ব্যাাংদ্ধকাং খাে। এই খাে কর্জক ৩৩ শোাংশ র্াটদ্ধে পূরণ করা হজব। সরকার 

দ্ধনধ যারণ কজরজে, এই খাে কর্জক ৪৭ হাোর ককাটি টাকা ঋণ কনজব। এখন প্রশ্ন হজ া সরকার কর্ ৪৭ হাোর ককাটি টাকা ঋণ কনজব, ো কদজশর 

ব্যাাংদ্ধক খাজের কদ ার ক্ষ্মো আজে দ্ধক না। সরকার হ জো ধজরই দ্ধনজ জে, ব্যাাংজকর ওই ক্ষ্মো আজে। দ্ধকন্তু ব্যাাংজকর মাদ্ধ করা ব জে, সরকার 

র্দ্ধদ ব্যাাংক কর্জক এই পদ্ধরমাণ ঋণ কন , োহজ  ব্যাাংজকররই ঋণ কদ ার আর ক্ষ্মো র্াকজব না। আর এমদ্ধনজেই ব্যাাংক খাজের কর্ অবস্থা, এজে 

সরকার র্দ্ধদ ঋণ কন - োহজ  োরল্য সাংকট আরও প্রকট হজব, ইাংজরদ্ধেজে কর্টিজক বজ  ‘ক্রাউদ্ধর্াং ইজেক্ট’ (Crowding Effect), কসটি 

ত্বরাদ্ধিে হজব। েখন ব্যাাংকগুজ া আর কাউজকই ঋণ দ্ধদজে পারজব না। অর্ যাৎ সরকাজরর প্রস্তাদ্ধবে ঋণ কন ার প্রধান কর্ দুটি উৎস, ওই দুটি উৎসই 

অদ্ধনদ্ধিে হজ  র্াজে।  

তৃেী  কর্ অর্যন্তরীণ খাে কর্জক সরকার অর্ য দ্ধনজে চাজে, ো হজ া সঞ্চ পত্র দ্ধবদ্ধক্র। সম্প্রদ্ধে সঞ্চ পজত্রর সুজদর হার সরকার কদ্ধমজ জে এবাং 

সঞ্চ পজত্রর আজ র ওপর কজরর হারও বাদ্ধড়জ জে। োই সঞ্চ পত্র কর্জক টাকা ধার করজ  এর কর্ পদ্ধরব্য  দ্ধে , ো দ্ধকছুটা কজমজে। েজ  এই 

খাে কর্জক সরকার ঋণ/অর্ য দ্ধনজে বা সাংগ্রহ করজে পাজর। দ্ধকন্তু র্েই চাপ কম কহাক- অেীজের কর্ ঋণ র্ার, ো আরও কবজড় র্াজব। কারণ কদখা 

র্াজে, প্রদ্ধে বের অেীজের ঋজণর সুদ পদ্ধরজশাধ করজেই বাজেজটর প্রা  ১১ কর্জক ১৪ শোাংশ চজ  র্া । োহজ  বাজেট কো ৫  াখ ২৪ হাোর 



ককাটি টাকা র্াক  না। প্রস্তাজবই স্বীকার কজর কন া হজ জে, ৫৭ হাোর ৭০ ককাটি টাকা সুদ দ্ধদজে হজব সরকারজক। এ েন্য র্াটদ্ধে পূরজণর এই 

চযাজ ঞ্জগুজ া আজে। সরকার এ চযাজ ঞ্জগুজ া কীর্াজব কমাকাদ্ধব া কজর, কসটি কদখার দ্ধবষ । 

বাজেজট আজরকটি নতুন েটি ো আজে। ো হজ া, প্রদ্ধেবারই সরকাজরর আজ র প্রধান উৎস র্াজক অপ্রেযক্ষ্ কর কর্জক। এবারও ো রজ জে। 

আজে অপ্রেযক্ষ্ কজরর অনুপাে ধরা হজ দ্ধে  ৬৭ শোাংশ। এবার ১ শোাংশ কদ্ধমজ  ধরা হজ জে ৬৬ শোাংশ। ো আসজব োেী  রােস্ব কবাজর্ য 

এনদ্ধবআর কর্জক। আর হ জো ৩০-৩৩ শোাংশ আসজব আ কর ও সম্পদ কর কর্জক। দ্ধকন্তু কমৌদ্ধ কর্াজব এ অনুপােটিই অন্যা । কারণ সরকার 

ধনীজদর কাে কর্জক প্রেযক্ষ্র্াজব দ্ধনজে ৩০-৩৩ শোাংশ আর র্ারা প্রধানে অধনী মানুষ, োজদর কাে কর্জক দ্ধনজে ৬৬ শোাংশ। অর্ যাৎ সরকার 

োর আজ র েন্য দ্ধনর্ যর করজে প্রধানে অধনীজদর ওপর। এরপরও কবদ্ধশ সুদ্ধবধা দ্ধদজে ধনীজদর।  

এখন আমরা এই বিজব্যর দ্ধবজরাদ্ধধো কজর র্দ্ধদ বদ্ধ , কর্ সরকার সাধারণ মানুজষর কাজে কর্জক কর্ টাকাটা দ্ধনজে, ো দ্ধদজ  অজনক কমোপ্রকল্প 

করজে। কসগুজ া  কো সাধারণ মানুষ উপকৃে হজব। হযাঁ, হজব। দ্ধকন্তু ো হজব আে কর্জক প্রা  ১০-১৫ বের পর। েজব আে সাধারণ মানুষ কর্ 

টাকাটা দ্ধদজে, ো কো র্াজে কমোপ্রকজল্পর কন্ট্রাক্টজরর পজকজট। োও র্দ্ধদ োরা এ টাকাটা দক্ষ্োর সজে ব্য  করজেন, োহজ  আমরা ব জে 

পারোম- এখন না উপকার কপজ ও আমরা ো র্র্ার্র্ মাত্রা  পজর পাব। দ্ধকন্তু েনেজণর কজের টাকা দক্ষ্োর সজে ব্য  হজে না। এ টাকার 

একটা র্াোর্াদ্ধে আজে। কমোপ্রকল্পগুজ া  র্ারা দাদ্ধ জত্ব আজেন, (সামদ্ধরক, কবসামদ্ধরক, প্রশাসন) োরা দ্ধকছুটা পাজেন। আর দ্ধকছু পাজেন কদদ্ধশ 

কন্ট্রাক্টররা আর ববজদদ্ধশক কন্ট্রাক্টররা। এটিজক আমরা সর  র্াষা  বদ্ধ  আাংদ্ধশক দুনীদ্ধে। আর দ্ধকছুটা অপচ  হজে অদক্ষ্োর কারজণ। র্ারা 

দাদ্ধ জত্ব আজেন, োরা বুঝজেই পারজে না এই ব্য  কীর্াজব বাড়জে। ে াে  কদজখ আমরা ো বুঝজে পারদ্ধে না। আমরা কদখদ্ধে, উন্নে দ্ধবশ্বসহ 

র্ারজে, চীজন কর্ ব্য - এর কচজ  আমাজদর কদজশর রাস্তা বেদ্ধরর খরচ দ্ধেনগুণ কবদ্ধশ। যুদ্ধি কদখাজনা হজে, আমাজদর কদজশ েদ্ধম অদ্ধধগ্রহজণ কবদ্ধশ 

ব্য  হ । এই যুদ্ধি হ জো কমজনই দ্ধন াম। দ্ধকন্তু সম ও কো কবদ্ধশ  ােজে। ব্য  র্দ্ধদ ন্যা সেে হ , োহজ  সম টা এে কবদ্ধশ  ােজে ককন! র্দ্ধদ 

আদ্ধম ঠিকমজো ব্য  কদ্ধর, োহজ  ঠিকমজোই কােটি হও ার কর্া। সম  কবদ্ধশ  ােজ  কর্ সমস্যাটা হ - প্রদ্ধে বের কো মুদ্রাস্ফ্রীদ্ধে হজে। েজ  

একই দ্ধেদ্ধনজস এমদ্ধনজেই কবদ্ধশ দাম দ্ধদজে হজে। এর ে  দ্ধহজসজব আমরা কদখদ্ধে, সম  কবদ্ধশ  ােজে অদক্ষ্োর েন্য আর ব্য  বাড়জে অাংশে 

অদক্ষ্ো ও অাংশে দুনীদ্ধের কারজণ। ইাংজরদ্ধেজে কর্টিজক ব া হ , কে ওর্াররান (Cost Overrun) ও টাইম ওর্াররান (Time 

Overrun)। সরকার ব জব, সাধারণ েনেজণর েন্য মাোরবাড়ী দ্ধবদুযৎ প্রকল্প দ্ধদজ , পদ্মা কসতু দ্ধদজ , কমজরাজর  দ্ধদজ  ো েনেণজকই 

দ্ধেদ্ধরজ  কদ া হজে। হযাঁ, কসটি দ্ধেদ্ধরজ  দ্ধদজে সরকার। েজব অজনক কদদ্ধরজে, অজনক কবদ্ধশ ব্যজ  এবাং ো কর্জক কটা  আদা  করজবও কবদ্ধশ, 

দ্ধবদুযজের দ্ধব  কো বাড়াজবই। অন্যদ্ধদজক ধনীরা ব জেন, আমাজদর আরও সুদ্ধবধা দ্ধদজে হজব, শুল্ক কর াে দ্ধদজে হজব, কর কর াে দ্ধদজে হজব, নেদ 

প্রজণাজদানা দ্ধদজে হজব এবাং সরকার কসগুজ া দ্ধদজেও। কর্মন কপাশাক দ্ধশজল্প নেদ সহা ো। দ্ধকন্তু প্রশ্ন হজে, এই নেদ সহা ো শ্রদ্ধমকরা পাজেন 

দ্ধক?  

সরকার বজ জে, শ্রদ্ধমক কল্যাণ োন্ড আজে। এর মাধ্যজম আনুষ্ঠাদ্ধনক-অআনুষ্ঠাদ্ধনক সব খাজের ককাটি ককাটি শ্রদ্ধমকজক নেদ সাহায্য কদ া হজব। 

এই শ্রদ্ধমক কল্যাণ োজন্ড মুনাো কর্জক শ্রদ্ধমকজদর েন্য মাদ্ধ কজদর অর্ য কদ ার দ্ধবধান আজে। সাধারণে র্দ্ধদ ১০০ র্ ার রপ্তাদ্ধন হ , োহজ  মাত্র 

১ কর্জক ৩ কসন্ট শ্রদ্ধমক কল্যাণ োজন্ড েমা হ । এটা খুবই নেণ্য অযামাউন্ট। এই নেণ্য অযামাউজন্টর কারজণ এই োন্ড কর্জক ব্য ও হ  খুবই কম। 

অর্ যমন্ত্রী এবার দ্ধনজেই বাজেট বিৃো  (পৃ.-৩৬) বজ জেন, ২০১২ সাজ র পর কর্জক ৬ হাোর শ্রদ্ধমকজক আমরা মাত্র ২৮ ককাটি টাকা দ্ধদজ দ্ধে। 

দ্ধকন্তু োরা কর্ অবদান করজখজেন, এর কর্জক এটা খুবই কম ন  দ্ধক? একইর্াজব কৃষকরাও ব জে পাজরন, এবার ধাজন আমাজদর কর্ ক াকসান 

হজ া, কীর্াজব আমাজদর ো পুদ্ধষজ  কদজবন। এই ক াকসাজনর েন্য কো আমরা দা ী নই। আপনার নীদ্ধে দা ী। আপদ্ধন ঠিক কজরজেন, আপদ্ধন চা  

দ্ধকনজবন দ্ধম  মাদ্ধ কজদর কাজে কর্জক। আর দ্ধম  মাদ্ধ করা কৃষকজদর বজ জেন, কোমার ধান র্াজ ামজো শুকাজনা ন , ধাজন অজধ যক পাদ্ধন আজে। 

োই কসটি আমরা অজধ যক দাজম দ্ধকনব। দ্ধকন্তু সরকার র্দ্ধদ সরাসদ্ধর কৃষজকর কাে কর্জক ধান দ্ধকনে, োহজ  সঠিক সম  সঠিক দাজম সরকারও 

দ্ধকনজে পারে আর কৃষকরাও সঠিক দাজম দ্ধবদ্ধক্র করজে পারজেন। র্ারজে এমন দ্ধসজেম আজে। কসখাজন স্বসাহায্যকারী একটি গ্রুপ র্াকজব, 

কর্খাজন ক্ষুদ্র ও মাঝাদ্ধর কজ ক কৃষক োজদর ধানগুজ া সাংগ্রহ কজর সরকারজক ব জবÑ আমরা ধান সাংগ্রহ কজরদ্ধে, আপদ্ধন দ্ধকনজে পাজরন। 

প্রজেযক কৃষজকর ব্যদ্ধিেে ব্যাাংক অযাকাউন্ট র্াকজব। ওই অযাকাউজন্ট সরকার দাম দ্ধহসাব কজর অদ্ধগ্রম টাকা পাঠিজ  কদজব। কর্মনটি ন্যাশানা  

ব্যাাংজকর মাধ্যজম স্বপ্ন কচইন কোর ব্যদ্ধিেে উজযাজে ইজোমজধ্যই বাাং াজদজশও শুরু কজরজে। এটা হজ  কর্ কোষ্ঠী কৃষজকর অসহা  সম  কম 

টাকা দ্ধদজ  ধান ককজন, োরা ো পারজব না। এবার কৃষক কর্র্াজব ক াকসান কজরজেন, পজরর বের কো োরা ধান চাষ নাও করজে পাজরন। 

সরকার র্দ্ধদ কৃষকজদর েন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে, োহজ  ব া কর্েÑ সরকার র্াজদর কাজে কর্জক টাকা দ্ধনজে, োজদর কেরে কসবা দ্ধদজে। দ্ধকন্তু 

সরকার োজদর দ্ধদজক নের না দ্ধদজ  র্ারা ধনী বা পাও ারফু , োজদর সুদ্ধবধার দ্ধদজক কবদ্ধশ নের দ্ধদজে।  

ব্যবসা ীজদর কর্া  র্যাট আইজন কে মারপ্যাঁচ করজে অবজশজষ বাধ্য হজ া সরকার। কর্মনÑ পাও ারফু জদর দাদ্ধব দ্ধে , র্যাটটিজক কজ কটি 

র্াজে র্াে কজর দ্ধদজে হজব। নতুন আইজন ো করাও হজ জে। এটা করার েজ  এখন প্রশ্ন আসজব, কার কে টান যওর্ার র্াকজ  কী পদ্ধরমাণ র্যাট 

কদজবন বা ককান ককাম্পাদ্ধনর ককান পজণ্য কে র্যাট কদজবন? এখন কে টান যও ার বা ককান পণ্য, কসটি ঠিক করজে হজব এনদ্ধবআরজক। এটা একটা 

েটি  প্রদ্ধক্র া। এর মাধ্যজম অজনক পাও ারফু  র্যাট োঁদ্ধক কদজব। দ্ধকন্তু একটা করট র্াকজ  এই সমস্যাগুজ া র্াকে না। েজব এক করট র্াকজ  

সবার প্রদ্ধে ন্যা দ্ধবচার প্রজ াজে দ্ধকছুটা সমস্যা হজো। েজব কসটি কেমন বড় ধরজনন সমস্যা হজো না, বরাং এখনই ওই আইন প্রজ াে করজে 

সমস্যা হজব কবদ্ধশ। েখন র্যাট কর্জক আ  কজমও কর্জে পাজর এবাং বাজেজট র্াটদ্ধে পূরণ েখন হজব না।  



সরকার ঋণজখ াদ্ধপজদর দ্ধবষজ  বজ জে, দুই ধরজনর ঋণজখ াদ্ধপজক দ্ধচদ্ধিে করা হজব। ইোকৃে ঋণজখ াদ্ধপ ও অইোকৃে ঋণজখ াদ্ধপ। এখন 

ককানটা ইোকৃে আর ককানটা অদ্ধনোকৃে, কসটি কক দ্ধচদ্ধিে করজবন। আমরা অেীজে কদজখদ্ধে, এটি দ্ধচদ্ধিে করা খুবই কঠিন। র্ারা ১০০ ককাটি 

টাকা ঋণজখ াদ্ধপ কজরজেন, োরা র্দ্ধদ ২ শোাংশ পদ্ধরজশাধ কজরন, োজদর ঋণদ্ধখ াদ্ধপর অপবাদ কর্জক করহাই কদ া হ Ñ োহজ  ঋণজখ াদ্ধপ 

আসজ  কমজব না। আর ববধ টাকা  কর্ পদ্ধরমাণ কর আর কাজ া টাকাজেও র্দ্ধদ সমান কর কদ , োহজ ও দুজের দমন ও দ্ধশজের পা ন হজব না। 

এ েন্য বাজেজটর ন্যা -নীদ্ধে দ্ধনজ ও প্রশ্ন কর্জক র্াজে।  

বাজেট-পরবেী সাংবাদ সজে জন প্রধানমন্ত্রী োনান, কাজ া টাকাজক সাদা করার সুজর্াে কদ ার কারণ হজ া, র্াজদর কাজে কাজ া টাকা আজেÑ 

ো কর্ন কবর কজর। োহজ  অন্তে টাকাটা কােে-ক ম বা দ্ধহসাজব আসজব। ন জো এই টাকা োরা দ্ধবজদজশ পাচার কজর কদজব। প্রধানমন্ত্রীর যুদ্ধি 

অনুর্া ী সদ্ধেযই দ্ধক কাজ া টাকার মাদ্ধ করা সাড়া কদজব? কাজ া টাকার অেীে ইদ্ধেহাস বজ , এই সুজর্াজেও কাজ া টাকা কবর করা হ দ্ধন। 

একমাত্র ২০০৭ সাজ  র্খন েখরুদ্দীন-মঈন উদ্দীন সরকার এজ া েখনই কাজ া টাকাগুজ া দ্ধকছুটা কবর হজ দ্ধে । এোড়া অন্য ককান সরকাজরর 

সম  কাজ া টাকা কেমন একটা কবর হ দ্ধন। এর মাজন হজে, সুদ্ধবধা দ্ধদজ ই কাজ া টাকা কবর হজব না। এমন একটা পদ্ধরদ্ধস্থদ্ধে বেদ্ধর করজে 

হজবÑ কর্ন কাজ া টাকা কবর করজে োরা বাধ্য হন। কাজ া টাকার মাদ্ধ করা কর্ন বুঝজে পাজরন, আদ্ধম র্দ্ধদ কাজ া টাকা কবর না কদ্ধরÑ োহজ  

আমার র্াঁড় ধজর কাজ া টাকা কবর কজর কন া হজব। আমার মাদ্ধস যদ্ধর্ে ব্র্যাজন্ডর োদ্ধড় র্দ্ধদ কাজ া টাকা  দ্ধকজন র্াদ্ধক, োহজ  আদ্ধম কর্ন ওই োদ্ধড় 

রাস্তা  নামাজে না পাদ্ধর। রাস্তা  নামজ ই কর্ন ওই োদ্ধড় ধরা পজড়। োহজ ই কাজ া টাকার মাদ্ধ করা বাধ্য হজ ই োদ্ধড় কেজ  পা াজবন বা র্ার 

কাজে র্ে টাকা আজে, ো কবর কজর কদজবন। প্রধানমন্ত্রী র্দ্ধদ ওই সুজর্াজের সজে এই হুমদ্ধকটাও দ্ধদজেনÑ এটিই কশষ সুুুজর্াে। এরপরও র্দ্ধদ 

ককউ কাজ া টাকা কবর না কজরন, োহজ  পজর আর সুজর্াে পাজবন না এবাং কাজ া টাকা ধরা পড়জ  শাজ স্তা করা হজব, োহজ  এটাজক সমর্ যন 

করোম এবাং অজপক্ষ্া  র্াকোম কদখার েন্য কেেন রার্বজবা া জক দ্ধেদ্ধন অবজশজষ ধরজ ন? দ্ধকন্তু বেবন্ধুর ইদ্ধেহাস ও করুন পদ্ধরণদ্ধে কর্জক 

কদখা র্া , কজোর হজে কবদ্ধশ কদদ্ধর করজ  শত্রুরা আজে কোব  মারজে দ্ধিধা কজর না। 

অজনজক বজ ন, ব্যবসা ীজদর মূ  দাদ্ধব দ্ধে , করজপাজরট ট্যাক্স কমাজনা। দ্ধকন্তু বাজেজট ো কমাজনা হ দ্ধন। এই প্রসজে আমার মে হজে, বাজেজট 

ককার্াও ধনীজদর সুদ্ধবধা কদ া হজ জে, ককার্াও েদ্ধরবজদর সুদ্ধবধা কদ া হজ জে। দ্ধকন্তু বাজেজটর সামদ্ধগ্রক কচহারা কর্ ধনী মুখাজপক্ষ্ী, ো পদ্ধরবেযন 

হ দ্ধন। কর্মনÑ সাধারণ অধনী েনেণজক ৬৬ শোাংশ কর দ্ধদজে হ  আর ধনীজদর দ্ধদজে হ  মাত্র ৩২-৩৩ শোাংশ। এজে কো ককান পদ্ধরবেযন 

হ দ্ধন। কারণ আমাজদর কবদ্ধসক স্ট্রাকচাজর কর্ ববষম্য আজে, ো পদ্ধরবেযন হ দ্ধন।  

এসদ্ধর্দ্ধের ১০ নম্বর অর্ীজের প্রর্ম ধারা  ব া হজ জে, ২০৩০ সাজ র মজধ্য আজ র দ্ধদক কর্জক সব যদ্ধনম্ন পর্ যাজ  অবস্থানকারী ৪০ শোাংশ 

েনসাংখ্যার আজ র প্রবৃদ্ধি হার পর্ যা ক্রজম োেী  েড় আজ র কচজ  কবদ্ধশ অেযন করজে হজব এবাং এই ধারা অব্যহে রাখজে হজব। এই অর্ীে 

পূরজণর েন্য বাজেট কেটা প্রাসদ্ধেকÑ এই দ্ধবষজ  দ্ধেদ্ধন বজ ন, দাদ্ধরদ্রয ও চরম দাদ্ধরদ্রয হ্রাস হজে। হ জো একটা সম  দাদ্ধরদ্রয দ্ধনমূ  হজব। 

এটা দ্ধনজ  আমার দ্ধবেকয কনই। এ ধরজনর বাজেজটই কসটি হজব। অেীজেও হজ জে। দ্ধকন্তু আ ববষম্য কমজব দ্ধক না, কসটিই কদখার দ্ধবষ । 

এসদ্ধর্দ্ধেজে সুদ্ধনদ্ধদ যের্াজব ব া হজ জে, দদ্ধরদ্রজদর আ  বৃদ্ধির হার ধনীজদর কচজ  কবদ্ধশ হজব। োই এ ধরজনর বাজেজট এই  ক্ষ্য অেযন সম্ভব ন । 

প্রস্তাদ্ধবে বাজেট প্রস্তুেকরজণ সরকার প্রর্াবশা ী ককান পজক্ষ্র চাপ অনুর্ব কজরদ্ধে  দ্ধক না- এমন প্রসজে দ্ধেদ্ধন বজ ন, এটা অজনকখাদ্ধন দ্ধনর্ যর 

কজর সরকার কাজদর ওপর দ্ধনর্ যর কজর কদশ চা াজে, এর ওপর। সরকার কো বেযমান সাংসজদর ওপর দ্ধনর্ যর কজর চ জে। আর এবাজরর সাংসজদ 

র্ারা আজেন বা এজসজেন, োজদর ৬৫ শোাংশই ব্যবসা ী। আও ামী  ীে দজ র অেীে েণচদ্ধরত্র ও বেযমান চদ্ধরত্র এক ন । োোড়া সাংসজদ 

কর্জহতু ব্যবসা ীজদর সাংখ্যা কবদ্ধশ আজে, কসজহতু বাজেট বেদ্ধরজে োজদর প্রর্াব কবদ্ধশ র্াকজবÑ এটিই স্বার্াদ্ধবক।  


