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বাংলােদশ  উ -মধ ম  আেয়র  রাে  পিরণত  হেত  যাে ।  এ  জ  সরকার ধান  ব ব ু  ক া  শখ  হািসনার
দূরদৃি স  নতৃ ণ শংসনীয়। িক  যােদর িবিভ  িত ােনর দািয়  দয়া হয় তারা যন তােদর সই দািয়
সিঠকভােব পালন কেরন। এবােরর বােজেটর উে খেযাগ  িদক হেলা কিৃষখােত ২৮ হাজার ৩৫৫ কািট টাকা বরা
রাখা হেয়েছ। িব ত ও ালািন খােতর জ  ১০ হাজার কািট টাকা বরা  রাখা হেয়েছ। এিট আেরাপ করাও িঠক
আেছ। পঁুিজবাজাের িবিনেয়াগকারীেদর েযাগ- িবধা বিৃ র কথা বলা হেয়েছ। তেব পঁুিজবাজােরর গ াপ মােকট ও

ােভিট মােকট সৃি র জ  কাযকর ব ব া করার দরকার িছল। িবেদশ থেক চতুথ িশ িব ব আনার য াবনা
দয়া হেয়েছ সিট একিট ভাল িদক। কননা চতথু িশ িব বেক কাযকর করেত গেল কবল দাম সব  না থেক

কাযকর িশ  ও িত ােনর েয়াজন রেয়েছ।

ািবত বােজটিট জনকল ােণর কথা িবেবচনা কের ণীত হেয়েছ। দখা যায়, মা েষর উ য়ন িবেশষত দির
জনেগা ীর ষম স দ ও আিথক অব ান পেূবর তলুনায় ভাল রাখেত পাের স লে  বােজট ঘাষণা করা হেয়েছ।
এ বােজট মা েষর  দখােত সহজ কের। তেব বা বায়ন করেত হেল রাজ  আয় আহরণ মতা অেনক িদক
থেক বাড়ােত হেব। আমােদর দেশ য সম  িব শালী আেছ তারা যন ায়স তভােব কর দান কেরন। এ

ব াপাের কাঠােমাগত সং ার েয়াজন রেয়েছ।

দখা যায়, চাকিরজীবীরা তলুনামলূক কর িদে ন বাধ  হেয়। িক  দীঘিদেনর অব ব াপনার কারেণ এমন একিট
ধিনক ণী গেড় উেঠেছ যারা ধন বষেম  িব াসী এবং সরকােরর সিদ ােক সিঠকভােব মলূ ায়ন না কের য কান
ফাঁক- ফাকর িদেয় কর রয়ােতর জ  সেচ  থােকন। বােজেটর ব াংিকং খােতর শৃ লা ফরােনার কথা বলা হেয়েছ
এবং েদর হার যথাযথ করার কথা বলা হেয়েছ। এ পদে পিট পূণ। এ কারেণ বড় ধরেনর খলািপ ঋণ

হীতােদর শাি র আওতায় আনা দরকার। না হেল ব াংিকং খােত টাকা আদায় ক সাধ  হেব এবং খলািপ ঋেণর
পিরমাণ বেড় যােব। এে ে  বাংলােদশ ব াংেকর আরও দািয় শীল ভিূমকা পালন করেত হেব। যােত খলািপ ঋণ
সং িৃতর বৃ  ভেঙ যায়।

এছাড়া  িচিকৎসা  খােতর  দ  ও  িবেদশী  িচিকৎসক  আনার  ব ব া  থাকেল  ভাল  হেতা।  এবােরর  বােজেটর
উে খেযাগ  িদক হেলা, অথম ীর অ তা থাকায় বােজেটর একাংশ মাননীয় ধানম ী কতৃক উপ াপন করা।
বােজেট সরকারী কমকতােদর লাইফ ই ু ের  ব ব া করা হেয়েছ এিট একিট ভাল িদক। বসরকারী খােতর িতিট

িত ােনর কমকতা-কমচারীেদর জ  লাইফ ই ু ের  থাকা বাধ তামূলক করা দরকার। এছাড়া িশ া িত ােনর
এমিপওভু করেণর ব ব া করা হেয়েছ। সিট ণগত মানস  িশ ার জ  দরকার। শ বীমা ক  চালু করা
এবং গবািদপ  বীমা চালরু িবষয়িট একিট মহতী উেদ াগ। িতব ী িশ েদর জ  েযাগ বাড়ােনা একিট ভাল
উেদ াগ।

ব াংিকং খাত সং ার করার জ  ৬িট  পদে েপর কথা ঘাষণা করা হেয়েছ। এই পদে প েলা হণ  করেল
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ব াংিকং খােত িকছুটা আ ার জায়গা সৃি  হেত পাের। সািবক িবেবচনায় িকছু বড় ধরেনর ঋণ হীতােদর িব ে
ব ব া না িনেল ঋণ খলািপ আরও করেত পাের। ব াংিকং কিমশেনর কথা বলা হেয়েছ। সিট সাধুবাদেযাগ ।

দমু  ু ঋেণর ব ব া রাখা হেয়েছ। এিটও একিট ভাল উেদ াগ। তেব সািবক িবেবচনায় ু  স য়েক সামািজক
পুঁিজ গঠেনর জ  পথৃক র েলটেরর অধীেন কিমউিনিট ব াংিকং চাল ুকরা দরকার।

এবােরর বােজটিট মাননীয় ধানম ী সবাইেক িনেয় দেশর উ য়ন করেবন এই ধারণা সূত। নতনু উেদ া ােদর
জ  একশ’ কািট টাকা রাখা হেয়েছ। দেশ যিদ আ িনভরশীল কমসং ান ব ব া করা যায়। তেব একিট দেশর
জ  মেডল প। বসরকারী িবমান পযটন খােত বরা  রাখা হেয়েছ। আমােদর দেশর উ য়নেক সমৃ  করেত
হেল পযটন খাতেক ঢেল সাজােত হেব। িবেদেশ িচিকৎসার জ  মা ষ পযটন করেত বাধ  হন। এেত দশ থেক

চরু অথ িবেদেশ চেল যায়। সিট ব  হওয়া একা  দরকার। সজ  দেশ একিট আ জািতক মােনর িচিকৎসা
ব ব া গেড় তালা দরকার। এিট ব য় সােপ  হেলও হ নয়।

আমােদর দশ র কের গেড় তালার জ  ামীণ অথনীিতর িবকােশর খাত চালরু কথা বলা হেয়েছ। এিটও
একিট ভাল িদক। চলিত বােজেট স েদর ওপর করােরােপর ব ব া করা হেয়েছ। এিট একিট উে খেযাগ  িদক।
দেশ গত ১০ বছের য উ য়ন হেয়েছ তা মলূত অ ািত ািনক কাঠােমা। এখন িকছু িকছু ােম জিরপ চািলেয় দখা
গেছ সরকােরর গণমুখী পদে প আয় বিৃ মূলক কে র কারেণ ামীণ এলাকার মািসক আয় গেড় ১ লাখ থেক

৫ লাখ টাকা। িক  তারা কেরর আওতায় নই। আবার ােম য সম  দাকানপাট-বাজার আেছ স েলার ওপর
কান কর নই। তাই কর বিৃ র য ক  হণ করা হেয়েছ সে ে  িবিভ  জায়গায় কেরর অিফস াপন করা

হেব। এিট একিট ভাল উেদ াগ। আবার এই ািবত বােজেট ২০ লাখ টাকা থেক ১ কািট টাকায় উ ীত করার য
িস া  নয়া হেয়েছ সিট অেনক চ ােলি ং। কারণ, রাতারািত ৮০ লাখ করদাতার সংখ া বিৃ  করা স ব নয়।

বে ডড  ওয় ার হাউস নােম  িতবছর িবপলু  অে র কর ফাঁিক  দয়া  হে ,  সিট  ব  করা  দরকার। এিদেক
বািড়ওয়ালােদর কাছ থেক কর আদােয়র য ব ব া িছল তা িঠকমেতা আদায় হে  না। িচিকৎসক, েকৗশলীসহ
নানা পশাজীবীরা কর যথাযথ পিরমােণ দয় না। দেশ ায় ৫০ লােখর মেতা কািটপিত থাকেলও মা  ১৫০ জন
কািট অে র িহেসেব কর দান কের থােকন। আ েযর িবষয় আমােদর দেশ অেনক বড় বড় িশ িত ান

থাকেলও তােদর বদেল দখা যাে  জদা অথবা িবিড় ব বসায়ী করদাতা িহেসেব থম হয়। কেপােরট প লিবং
কের িসংহভাগ কর দয়া থেক িবরত থােক। ফেল আমােদর দেশ ট া  িজিডিপ হে  মা  ১০ শতাংশ। যখােন
ভারেত মা  ২৭ শতাংশ এবং নপােল ১৭ শতাংশ। আসেল আমােদর দেশর িব বানরা যিদ কর না দয় তাহেল
সরকার ধােনর য একিট র রা  গড়ার বাসনা সিট িত  হেত বাধ ।

মাউিশর িরেপােট দখােনা হেয়েছ মা  ৫০ শতাংশ সৃজনশীল স েক াত রেয়েছ। সরকােরর এই অেথর অপচয়
রাধ কের বা বস তভােব িশ ার মান বিৃ  করেত হেব। সব সময় দখা যায় ভাল উেদ াগেক একিট িবধাবাদী
গা ী িনেজেদর আেখর গাছােনার হািতয়ার িহেসেব িবেবচনা কের। এই থািট ব  করা দরকার। বািষক উ য়ন

কমসূচী যােত ১ জলুাই হেত কাযকর করা যায়Ñ স জ  থম িদেনই অথ বরা  রাখেত হেব। শষ াে  এেস
তাড়া ড়া কের ক  হণ করেল সটা ভাল হেব না। েণর ওপর কর ােসর কান যৗি কতা নই তেব
বাংলােদেশর য সম  বড় বড় মাবাইল অপােরটর আেছ তারা যন কর ফাঁিক িদেত না পাের এবং বছেরর পর বছর
কর িনেয় গিড়মিস না কের স জ  ত িবচােরর ব ব া করেত হেব। রাজ  বােজট বািষক উ য়ন কমসূচী িটেকই
উ য়নমলূক কমকা  রভােব পিরকি ত করা হেলও এখন এিট যিদ বা বায়ন করা যায় তাহেলই দেশর ম ল।
মাননীয় ধানম ীর িবচ ণতা ও দূরদিশতার নতৃে  দশ এিগেয় চলকু  এবং মা েষর আিথক মিু  ঘটকু ও

নীিতবাজরা নীিতমু  থা ক- এই ত াশা রইল।
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উেদ া ােদর ব বসা স সারেণ য, ১০০ কািট টাকা বরা  রাখা হেয়েছ তা কীভােব িশি ত ত ণ যুবসমাজ
চাকির না পেয় কােজ লাগােবন স ব াপাের একিট র পিরক না থাকা দরকার। চতথু িশ  িব বেক যন
সিঠকভােব কােজ লাগােত পাির সিদেক খয়াল রাখা দরকার। যেহতু ধানম ী য়ং চতথু িশ িব ব িবকােশ
দেশর উ য়েন কােজ লািগেয় জীবনমান অ সর করেত এবং আয় বষম  াস করেত ব পিরকর। সেহতু আমরা

আশা করব কােয়িম াথবাদী গা ী িনেজেদর ভাগ-বােটায়ারা করেত বসেবন না। কননা সরকার ইেতামেধ  দ তা
বিৃ  কায েমর আওতায় ৯িট কে  চরু অথ বরা  কেরেছন এিটর ফল মলূ ায়ন করার সময় এেসেছ। এর
পাশাপািশ বলেত চাই  সরকার ৮  িবিলয়ন ডলার সৃজনশীল িশ ার জ  খরচ  করেলও সা িতক পিরক না
ম ণালয় অধীন  মলূ ায়ন অিধদফতেরর িরেপােট বলা হেয়েছ, এই ৮ িমিলয়ন ডলার সৃজনশীল ে র দ তা
বিৃ েত সহায়ক হেয়েছ। অথচ ইেতামেধ  সােড় িতন লােখর ওপর িশি ত করা হেয়েছ।

লখক : িশ ািবদ ও অথনীিতিবদ

pipulbd@gmail.com
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