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সংসদে প্রধানমন্ত্রী 

ব্াংদে টাো আদে তদে লুদট খাওয়ার মদতা টাো ননই 

‘োলিশ দুনীলত’র প্রদেৌশিী লেদিন োত্রেি ননতা 

লনজস্ব প্রলতদেেে    

 

 

োদজট লনদয় লমথ্যা তথ্য লেদয় নেদশর সাধারণ মানুষদে লেভ্রান্ত না েরার আহ্বান জালনদয় প্রধানমন্ত্রী নশখ হালসনা েদিদেন, ‘অর্ থননলতে 

ব্েস্থাপনায় োংিাদেশ যদর্ষ্ট েক্ষতার পলরচয় লেদয়দে। আর তাই লেদের অদনে নেদশর সদে আমরা তাি লমলিদয় চিদত পারলে। সারা লেে 

আজ অোে হদে।’ লতলন আদরা েদিন, ব্াংদে টাো ননই, এটা ঠিে না। টাো আদে, লেন্তু লুদট খাওয়ার মদতা টাো ননই। 

গতোি নসামোর লেদেদি জাতীয় সংসে অলধদেশদন ২০১৮-১৯ অর্ থেেদরর সম্পূরে োদজদটর ওপর অর্ থমন্ত্রীর পদক্ষ সমাপনী েক্তদব্ লেদত 

লগদয় প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন নরদখ েদিন, যলে োদজট োস্তোয়নই েরদত না পালর তাহদি ২০০৮ সাদির ৬১ হাজার নোটি টাোর োদজট নর্দে এখন 

লেভাদে পাঁচ িাখ নোটি টাোর ওপদর োদজট লেিাম? এই টাো এদিা নোর্ায় নর্দে? এর উন্নয়নটা নতা সারা নেদশর মানুষ পাদে। োদজই 

অযর্া ের্া েদি মানুষদে লেভ্রান্ত না েরাই ভাদিা। 

লিোর ড. লশরীন শারলমন নচৌধুরীর সভাপলতদে শুরু হওয়া অলধদেশদন প্রধানমন্ত্রী লেএনলপসহ লেদরাধী েদির সেস্যদের সমাদিাচনার জোে 

লেদত লগদয় েদিন, অদনে ব্াংদে টাো ননই। ব্াংদে টাো র্ােদে না নেন? অেশ্যই টাো আদে। তদে লুদট খাওয়ার মদতা টাো ননই। আর 

ব্াংে নর্দে যাঁরা লুট েদর লনদয় নগদেন তাঁদের আমরা লচলন। অদনদেই নতা প্রচুর টাো ব্াংে নর্দে লনদয় আর নেরত নেনলন। দুনীলতর োদয় 

তাঁরা োরাগাদর েলি আদেন। সময় আসদিই এ ব্াপাদর আদিাচনা েরদত পারে। লতলন েদিন, রাজস্ব আহরদণ উচ্চালভিাসী হওয়ার 

প্রদয়াজনীয়তা রদয়দে। 

লেোয়ী অর্ থেেদরর সম্পূরে োদজদটর ওপর সাধারণত অর্ থমন্ত্রী সমাপনী েকৃ্ততা লেদয় র্াদেন। অর্ থমন্ত্রীর অসুস্থতার োরদণ নসামোর সম্পূরে 

োদজট পাদসর আদগ সম্পূরে োদজদটর সমাপনী েক্ততৃাও েদরন সংসে ননতা প্রধানমন্ত্রী নশখ হালসনা। শুরুদতই সম্পূরে োদজদটর ওপর 

সমাপনী েক্তৃতা েরার জন্য প্রধানমন্ত্রীদে অনুদরাধ জানান লিোর। সে নশদষ প্রধানমন্ত্রী নশখ হালসনার অনুদরাদধ জাতীয় সংসদে েণ্ঠদভাদট 

২০১৮-১৯ অর্ থেেদরর সম্পূরে োদজট পাস হয়। যা সংসদের ইলতহাদস স্মরণীয় হদয় র্ােদে। 



অলধদেশদনর শুরুদত প্রধানমন্ত্রী েদিন, নেউ েিদেন োদজট লেদয় োস্তোয়ন েরদত পাদর না। োদজট োস্তোয়দনর মাঝামালঝ সমদয় আমরা 

এেটা লহসাে লনই। নোর্ায় নোন খাদত েী েরাদ্দ লেদয়লেিাম, েতটা োয থের হদিা, েতটা হদিা না ো নোন নোন জায়গায় েরাদ্দকৃত টাো 

যর্াযর্ োস্তোয়ন েরা সম্ভে, আর নোর্ায় নোর্ায় সম্ভে না। নোর্ায় োস্তোয়দনর জন্য নেলশ টাোর প্রদয়াজন হয় এরপর এটা নেদি সাজাই। 

োদজদট নসই নক্ষদত্র পলরমাজথন েলর, সংদশাধন েলর—এটাই লনয়ম। যাদত অর্ থটা যর্াযর্ভাদে োদজ িাদগ। লতলন েদিন, সে প্রেল্প নতা 

এেইভাদে চদি না, চিদত পাদর না, চিা সম্ভেও না। এটাই োস্তেতা। 

লেদুুৎ লনদয় সমাদিাচনার জোদে প্রধানমন্ত্রী েদিন, লেদুুৎ লনদয় অদনদে ের্া েিদেন। নয লেদুুদতর এত উন্নয়ন হদিা, তাহদি শতভাগ হয় না 

নেন? লতলন েদিন, এেটা ের্া মদন রাখদত হদে, লেদুুৎ প্রেদল্পর সেগুদিা সে সময় চালু র্াদে না। প্রলতটি লেদুুৎদেন্দ্র মাদঝ মাদঝ সংস্কার 

েরদত হয়, নয োরদণ েন্ধ রাখদত হয়। নযখাদন যতটুে চালহো নসই চালহো নমাতাদেে লেদুুৎ নেওয়া হয়। আজ নেদশর ৯৩ শতাংশ মানুষ লেদুুৎ 

পাদে। গ্রাদম গ্রাদম লেদুুৎ নপৌৌঁদে যাদে। 

সমাপনী েক্তদব্ প্রধানমন্ত্রী েদিন, চিলত ২০১৮-১৯ অর্ থেেদরর নযসে সামলষ্টে অর্ থননলতে অনুমানসমূদহর ওপর লভলি েদর প্রণীত হদয়লেি, 

পরেতী সমদয় বেলেে নানা ঘটনার োরদণ নসসে সামলষ্টে অর্ থনীলতর নক্ষদত্র লেছুটা পলরমাজথদনর প্রদয়াজন হয়। ২০১৮-১৯ অর্ থেেদরর মূি 

োদজট প্রণয়নোদি সামলষ্টে লজলডলপর প্রবৃলির হার ৭.৮ শতাংশ অনুমান েদরলেিাম। লেন্তু সংদশালধত োদজদট তা ৮.১৩ শতাংশ হদে েদি 

অনুমান েরলে। লতলন েদিন, সপ্তম পঞ্চোলষ থে পলরেল্পনায় লজলডলপ প্রবৃলির িক্ষুমাত্রা লনণ থয় েরা হদয়লেি ৭.৬ শতাংশ, যা সােল্যজনেভাদে 

অলতক্রম েরদত সক্ষম হে েদি আশা েরলে। অন্যলেদে মূল্যস্ফীলত ৫.৬ শতাংশ অনুমান েরা হদিও সংদশালধত মূল্যস্ফীলত লনধ থারণ েরা হদয়দে 

৫.৫ শতাংশ। প্রাক্কলিত লজলডলপ ২৫ িাখ ৩৭ হাজার ১০০ নোটি টাোর পলরেদতথ লেছুটা েলমদয় ২৫ িাখ ৩৬ হাজার ১৭৭ নোটি টাো লনধ থারণ 

েরা হদয়দে। প্রবৃলি ১২.৭ শতাংশ, যা অনুমান েরা হদয়লেি ১৩.৪ শতাংশ। এটা খুে স্বাভালেে লনয়দমই হদয় র্াদে। মূল্যস্ফীলতর ব্াপাদর েিে, 

প্রবৃলি বৃলি নপদি সাধারণ মূল্যস্ফীলত বৃলি পাওয়ার ের্া। লেন্তু নযদহতু আমরা োদজট পলরেল্পনা ও োস্তোয়দন অতুন্ত সতেথ, তাই সে সময় 

মূল্যস্ফীলত লনয়ন্ত্রণ েরদত সক্ষম হদয়লে। 

এে প্রদশ্নর জোদে গৃহায়ণ ও গণপূতথ মন্ত্রী শ ম নরজাউি েলরদমর পদক্ষ প্রধানমন্ত্রী নশখ হালসনা েদিন, রূপপুর পারমাণলেে নেদি  োলিশ নেনা 

লনদয় ের্া উদেদে। লেন্তু লযলন ওই োলয়দে লেদিন তাঁর লেছু পলরচয় নপদয়লে। লতলন বুদয়দট োত্রেি েরদতন এেং লনে থালচত লভলপও লেদিন। 

তাঁদে ইলতমদে সলরদয় নেওয়া হদয়দে। লতলন েদিন, ওই োলিশটি েী োলিশ? তুিা, ঝুট, লসনদর্টিে না অন্য লেছুর োলিশ। নসটা লনদয়ও প্রশ্ন 

আদে। তার পরও আলম এ লেষদয় ব্েস্থা লনলে। লতলন আদরা েদিন, পঁচািদরর পর নর্দে দুনীলত শুরু হদয়দে। যা এখন েলিদয় লেটিদয় আদে। 

আলম এই দুনীলত লনমূ থদি নচষ্টা চালিদয় যালে। 

 


