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বােজেট ২ শতাংশ েণাদনা িরজােভর টাকায় সভেরন ব ড আসেছ

এম শাহজাহান ॥ বাসীেদর পাঠােনা রিমেটে র টাকা উৎপাদনশীল খােত িবিনেয়ােগর জ  একিট ‘মা ার ান’
তির করার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। এ লে  রিমেট  আহরণ বাড়ােত ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট ২

শতাংশ হাের েণাদনা দয়ার ঘাষণা িদেয়েছ সরকার। বাসীেদর ক ািজত অেথর র া িনি ত করেত িরজােভর
টাকায় সভেরন ব ড ই  করার পিরক না করেছ অথম ণালয়। এছাড়া সব ধরেনর হয়রািনমু  থেক ত দেশ
রিমেট  িনেয় আসেত ব াংিকং খােত বশিকছু কমসূচী িনেয় আসা হে । রিমেট  িবিনেয়ােগ কর অবকাশ
িবধা,  ওয়ান প সািভস িনি ত  এবং  অথৈনিতক  অ ল েলােত  েয়াজনীয় জিম বরা  দয়ার জ  সংি

কতৃপ েক িনেদশনা দয়া হেব।

সূ মেত, িবে র িবিভ  দেশ ১ কািট বাসী বাঙালী বসবাস করেছন। বছের বাসীেদর কাছ থেক রিমেট
আসেছ ায় ১৫ িবিলয়ন ইউএস ডলার। গত কেয়ক বছর ধের সরকােরর নানামখুী উেদ ােগ রিমেট  আহরেণর
পিরমাণ  ১৫  শতাংশ  বিৃ  পেয়েছ। ািবত  বােজেট  েণাদনা  দয়ার  ঘাষণািট  বাসীরা  ইিতবাচক  িহেসেব
দখেছন। ইেতামেধ  সরকােরর এ উেদ াগেক সাধুবাদ জািনেয়েছন বাসী ভাই- বােনরা। বিশ পিরমাণ রিমেট

পাঠােনার পাশাপািশ ক ািজত অথ তারা এখন িবিনেয়াগ কের লাভবান হেত চান। িনিদ  পিরক না না থাকায়
এতিদন রিমেটে র টাকা ভাগিবলাস এবং অ ৎপাদনশীল খােত ব য় করা হেয়েছ। এখন রিমেটে র ব াপাের
সরকারী উেদ াগ থাকায় উৎসাহী হে ন বাসীরা। এ কারেণ আশা করা হে , নতনু অথবছের রিমেট  আহরেণর
পিরমাণ উে খেযাগ  হাের বাড়েব।

রিমেট  সে  অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল ািবত বােজট ব তৃায় বেলন, রিমেট  রেণ বিধত ব য় লাঘব
করা এবং বধপেথ অথ রণ উৎসািহত করার জ  বাসী বাংলােদশীেদর িরত অেথর ওপর আগামী অথবছর
হেত ২ শতাংশ হাের েণাদনা দান করা হেব। এ বাবদ নতুন অথবছেরর বােজেট ৩ হাজার ৬০ কািট টাকা রাখার

াব করা হেয়েছ। এর ফেল বধ চ ােনেল  রিমেট  বাহ উে খেযাগ  হাের বিৃ  পােব  এবং ি ড ব বসা
িন ৎসািহত হেব। িতিন বেলন, বাসী বাংলােদশী কমীেদর জ  বীমা িবধা না থাকায় ঘটনা ও নানািবধ কারেণ
তারা ও তােদর পিরবার ায়শই আিথক িত ও ঝঁুিকর স খুীন হয়। এ কারেণ বাসী কমীেদর বীমা িবধার
আওতায় আনার জ  েয়াজনীয় ব ব া হণ করা হেব।

জানা  গেছ, ব ব রু জ শত বািষকী উদযাপন, াধীনতার বণজয় ী পালন এবং পক -২১ সামেন রেখ
বেদিশক মু া অজেনর এই ল মা া অজেন সেবা  েচ া হণ কেরেছ আওয়ামী লীগ নতৃ াধীন বতমান

সরকার। নতুন বােজট এ িবষেয় বশিকছু পিরক না ও নীিতগত সহায়তার কথা জািনেয়েছন অথম ী আ হ ম মু ফা
কামাল। ধানম ী শখ হািসনাও রিমেট  বাড়ােনার ওপর সেবা   িদেয়েছন। বেদিশক মু া  অজেনর
সবেচেয় বড় খাত পণ  ও সবা রফতািন। এরপরই রেয়েছ বাসীেদর পাঠােনা রিমেট । বাসীেদর পাঠােনা
রিমেট  থেক বছের আয় হে  সােড় ১৫ িবিলয়ন ডলার। গত অথবছের রিমেটে র পিরমাণ ১৫ শতাংশ পয
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বেড়েছ। এ বছর েণাদনা থাকায় বেদিশক মু ার আয় আরও বাড়ােনা স ব হেব। ইেতামেধ  বাসীরা রিমেট
িবিনেয়াগ করার ব াপাের আশাবাদী হেয় উঠেছন।

এ সে  যু রাে র িনউইয়ক জ ামাইকার বািস া বাসী বাঙালী বাবলু মাহা দ জনক েক বেলন, বাসীেদর
পাঠােনা রিমেটে র ওপর ২ শতাংশ হাের েণাদনা দয়া বতমান সরকােরর একিট যগুা কারী পদে প। এেত
কের দেশ রিমেটে র বাহ কেয়ক ণ বাড়েব। িতিন বেলন, বাসী ভাইেদর ক ািজত টাকা পাঠােত িবিভ
ধরেনর সম ায় পড়েত হয়। এখন ব াংক যিদ এ ব াপারিটেত হয়রািনমু ভােব সবা িনি ত করেত পাের তাহেল
সবাই বধভােব টাকা পাঠােবন। ধু তাই নয়, রিমেটে র শষ স লটু ও দেশ িনেত কান আপি  নই যিদ
িবিনেয়াগ র া দয়া হয়। আেমিরকায় ব  বাঙালী আেছন, দেশ টাকা িবিনেয়াগ করেত চান। িক  নানািবধ
সম ার মুেখ পেড় তারা আর দেশ যেত উৎসািহত হন না।

এিদেক, রিমেটে র অথ যােত অথনীিতর মলূ ধারায় িবিনেয়াগ হয় স িবষেয় ও আ িরক আওয়ামী লীগ নতৃ াধীন
বতমান সরকার। বতমােন িবে র ১৬৫িট দেশ এক কািটরও বিশ বাংলােদশী কমরত রেয়েছন। িবেদেশ য
পিরমাণ কমসং ান হে , বধ রিমেট  বােহ তা পেুরাপিুর িতফিলত হে  না। ব াংেকর চেয় অৈবধ চ ােনেল
বেদিশক মু ার িবিনময় হার িকছুটা বিশ থাকায় সামা  লােভর আশায় অেনেক সিদেক যাে ন। এ পিরি িতেত

রফতািনর মেতা কের রিমেটে  নগদ েণাদনা দয়া হেব। রিমেটে র ওপর িত ান েলা ৩ থেক ৪ শতাংশ
হাের চাজ িনে । তেব সংি রা মেন করেছন েণাদনা দয়ার ফেল আগামী কেয়ক বছেরর মেধ ই বছের ২০
িবিলয়ন ডলার রিমেট  আসেব দেশ। বতমােন ায় সােড় ১৫ িবিলয়ন ডলােরর রিমেট  আসেছ। চাজ বিশ
হওয়ার কারেণ অেনক বাসী এখন দেশ টাকা পাঠােত ভরসা পাে  না।

জানা গেছ, বাসী আেয়র ব বহার খঁুেজ বর করেত কাজ  কেরেছ বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরা (িবিবএস)।
বাস আেয়র বাহ বা এর ব বহােরর ওপর এ যাবত কান উে খেযাগ  নীিতিনধারণী কাঠােমা ণীত হয়িন। যিদও

িব ব াংক বলেছ, বাস আয় দেশর অথনীিতেত নানাভােব অবদান রাখেছ। সং ািট এর আেগ বাস আয়েক
বাংলােদেশর উ য়েনর অ তম েটা  চািলকাশি র  মেধ  একিট  িহসােব  িচি ত কেরেছ  এবং  পূবাভাস িদেয়
বেলেছ, বাস আয় ভিব েতও অব াহতভােব বাংলােদেশর উ য়েন পূণ ভিূমকা রাখেব। িক  এর ব বহার
স েক সেচতন হেত হেব।

এিদেক, বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার সবেশষ জিরেপর িতেবদন পযােলাচনা কের দখা যায়, বাসী আেয়র
অিধকাংশই িবিনেয়াগ হে  জিম েয়। এ ছাড়া খাদ ব  ও খাদ ব  ছাড়া অ  সাম ীেত ায় সমান হাের বাস
আয় ব বহার হে । পিরবার েলা গত এক বছের ব য় কেরেছ মাট বাসী আেয়র ৩৯ শতাংশ।

এিদেক, দেশর বড় বড় কে  অথায়েনর জ  ায় ৪০ হাজার কািট টাকা সভেরন ব ড ছাড়ার িস া  রেয়েছ
সরকােরর। িক  দীঘিদেনও সরকােরর নয়া এই িস াে র বা বায়ন দখা যায়িন। তেব নতুন অথবছেরর মেধ
বাংলােদশ  ব াংেকর িরজাভ  থেক  এই  ব ড ছাড়ার  পিরক না  করা  হেয়েছ। জানা  গেছ,  বাংলােদশ  ব াংেক
বতমােন ায় ৩৯ িবিলয়ন ডালােরর িরজাভ রেয়েছ। সখান থেক এ ব ড ছাড়া হেব। প া সতসুহ অ া  বড় বড়

কে  এ ব ড থেক অেথর জাগান দয়া হেব।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
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