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ািবত বােজট (২০১৯-২০): ষকেদর  সহায়তা দয়া দরকার 

ড. জাহা ীর আলম 

সেতেরা শ’ প ােশর দশক থেক এক  ণ মতবাদ চাওড় হয়। এর াণেক  িছল া । ওই সমেয়র অথৈনিতক চচার ল 
িতপা  িছল িষ অথনীিত। তখনকার সমাজ িছল লত িষিনভর। িষেকই বলা হেতা একমা  উৎপাদনশীল খাত। এই 

মতবােদর সমথক অথনীিতিবদেদর বলা হয় িফিজও াট (চ ংরড়পৎধঃ)। তােদর মেত  িষর উৎপাদনই জাতীয় স দ ি  
কের। জাতীয় স েদর উৎপি  হয় া িতকভােব  মা  থেক। তরাং মা  কষণ কের া  িষর উৎপাদন ই মাট 
জাতীয় স দ িনণেয়র মাপকা । স কারেণ জাতীয় স েদর ি র জ  দরকার িম উ য়ন। আর িষজাত পে র  িনধারণ 
করেত হেব উ পযােয়। িষেক উৎপাদনশীল খাত বলা হেয়েছ এ কারেণ য এক  বীজ থেক এখােন ১০০  বীজ উৎপ  করা 
স ব। িক  িশ  ও সবা খােত তা স ব নয়। সখােন বা র পা র ঘেট, অব ার পিরবতন হয়। উৎপাদন ি  ঘেট না। পরবত েত 
অব  উৎপাদনশীল খােতর ম া স সািরত হেয়েছ। িক  আিদ উৎপাদনশীল খাত িহেসেব এখনও িষর াধা  রেয়েছ। িষর 
উৎপাদন ছাড়া জীবনধারণ অস ব। উ পযােয় িষপে র  িনধারেণর েয়াজনীয়তা আজও অ ান রেয় গেছ। িক িদন আেগ 
ােমর বািড়েত িগেয়িছলাম রাজার ঈেদর সময়। া ণবািড়য়া আমার ােমর বািড়। ঘা য়ারা। িবশাল এক াম। েরা ির 
িষিনভর। কথা হেয়েছ আ ীয়- জন ও ামবাসী আরও অেনেকর সে । তােদর আ হ ও উৎক া ধােনর  িনেয়। এবার ধােনর 

দাম পেড় গেছ িব র। এত বিশ  পতন িনকট অতীেত আর কখনও দেখিন ামবাসী। তারা জানােত চায় ধান উৎপ  কের 
এবার তােদর লাকসােনর কথা। বাজাের তমন আ হী তা নই। শত শত ষেকর মােঝ সরকাির গাদােম ধান িবি  কেরেছ 
মা  িতনজন ষক। বািক ষকরা ামীণ ফিরয়ােদর কােছ ধান িবি  কেরেছ িত মণ মা  ৫০০ থেক ৬০০ টাকা দের। ২ থেক 
৩০০ টাকা তােদর লাকসান হেয়েছ িত মণ ধান িবি  কের। তারা জানেত চায় সরকার আরও বিশ ধান িকনেব িক না িনধািরত 
ে । সাধারণ চািষরা ধান িদেত পারেবন িক না সরকাির গাদােম। সামেন বােজট আসেছ। ওই বােজট কী বাতা বেয় আনেব 
ােমর ষকেদর জ । তােদর লাকসান িষেয় নয়ার মেতা কান ঘাষণা আসেছ িকনা নয়া বােজেট। ঈদ শেষ াম থেক ঢাকা 

িফের এলাম। ১৩ তািরখ মেনােযাগ সহকাের নলাম এবােরর বােজট ব ৃতা। বােজট ঘাষণা শষ হেত না হেতই একটা ফান 
পলাম আমােদর াম থেক। ফান কেরেছ আমার এক ভািতজা রাজীব খান। স া ণবািড়য়া সরকাির কেলেজর অনাস ি তীয় 

বেষর ছা । ােনজ াে  পড়েছ। অবসের িষকাজ কের। জিম চাষ কের। ফসল ফলায়। আর পিরচালনা কের ছাট এক   
খামার। অিভেযােগর ের স বলল, ‘ধােনর দাম, িনেয় তা কান কথা নলাম না’। পাশাপািশ েঁড়া েধর আমদািন  ি েত স 
িশ। বতমােন স ৫০ টাকা কিশ দের ধ িবি  করেছ িমি র দাকােন। তােত ওর লাভ হয় না। লাভ হেব  বছের গাভী িত 

এক  বা র। এবার েড়া েধর আমদািন  ি র ফেল দেশ উৎপািদত তরল েধর দাম ি  পােব। তােত িক টা লাভ হেব তার 
 উৎপাদেন। 

বােজেট ধােনর সা িতক দর পতন িনেয় কান আেলাচনা, সংকট সমাধােনর কান পথ, নকশা নই- এ কথা সত । বােজট 
বাকােল এ দেশর ােম-গে  ও শহের আেলাচনার  িবষয় িছল ধােনর দরপতন। কা  কা  ষক ও তােদর স ানেদর 

অসে াষ ও িতবােদ খর িছল দেশর জনপদ। অথচ এর কান িতফলন নই নয়া বােজট ােব। অবাক হওয়ার মেতা ঘটনা। 
তেব এক সাংবািদেকর ে র জবােব এ িবষেয় ব  রেখেছন মাননীয় ধানম ী। বােজট-উ র সংবাদ সে লেন িতিন 
জািনেয়েছন য সরকার ষকেদর িনকট থেক আরও আড়াই লাখ টন ধানসহ মাট ৪ লাখ টন ধান সং েহর িস া  িনেয়েছ। 

েয়াজেন আরও ধান সং হ করা হেব সরকার িনধািরত ে । এ ব  আমােদর আ  কেরেছ। তেব এত অ  পিরমাণ ধান 
সং েহ বাজাের তমন বিশ ইিতবাচক ভাব পড়েব বেল মেন হয় না। দেশর বতমান মাট উৎপাদন (৫৫৩ লাখ টন ধান) িবেবচনা 
করেল ৩  উৎপাদন মৗ েম ষকেদর কাছ থেক কমপে  ৫৫ লাখ টন ধান সং হ করা উিচত। ভারেতর পি বে  মাট ধােনর 
উৎপাদন আমােদর চেয় কম। িক  ষকেদর কাছ থেক সরাসিরভােব ধান য় করা হয় ৫০ লাখ টন।  এেদেশ ধান-চােলর বাজার 
িনেয় সরকার থােক উভয় সংকেট। এক সময় তােক াম রাখেত হয়, আর এক সময় র া করেত হয় ল। উৎপাদন মৗ েম 
পে র দাম পেড় গেল উৎপাদেকর ােথ িনধািরত ে  চািহদার অিতির  জাগান বাজার থেক েল িনেত হয়। আবার বাজাের 
পে র দাম বেড় গেল সরকাির দােম সংরি ত প  কম দােম বাজাের ছেড় িদেয় ভা ােদর াথ র া করেত হয়। তােত 



ি িতশীলতা বজায় থােক প  ে ।  হে Ñ এবার তা ধােনর অিতির  জাগান িনধািরত ে  বাজার থেক েরা ির েল 
নয়া স ব হে  না। ষকেদর াথ তাহেল কীভােব র া করা যােব? এর েময়ািদ সমাধান হেলা  সহায়তা দয়া। অথাৎ 

সরকার িনধািরত দাম থেক খালাবাজাের ষকেদর া  দােমর পাথক   সহায়তা িহেসেব ষকেদর িনকট নগদ পৗঁেছ 
দয়া। বতমােন িত টন ধােন এ  পাথেক র পিরমাণ দ ড়ায় ায় ১১ হাজার টাকা। এবােরর বােরা মৗ েম ধান উৎপাদন হেয়েছ 
ায় ২ কা  ৯৬ লাখ ৯৪ হাজার টন। তার ৩০ শতাংশ তাৎ িণক বাজারজাত উ ত িহেসেব ধের িনেয় ষকেদর  সহায়তা 
দয়ার পিরমাণ দ ড়ােব ৯ হাজার ৭৯৯ কা  টাকা। তােত িত  ষক পিরবার পােব গেড় ৪ হাজার ৭১১ টাকা। নয়া বােজেট  

সহায়তা বাবদ এ পিরমাণ অেথর সং ান রাখা েয়াজন। যিদ তা স ব না হয় তাহেল এই বােরা মৗ েম ষেকর খামার িত নীট 
িতর পিরমাণ দ ড়ােব ৪ হাজার ৭১১ টাকা। 

বােজেটর এক  ণ িবষয় হেলাÑ খাতওয়াির বরা । অথনীিতেত িষ খাত হেলা সবেচেয় বিশ ণ। কারণ মা েষর অ  
জাগায় িষ খাত। খা  িনরাপ া ব ােক টকসই করার জ  এ খােত বরা  ি র কান িবক  নই। সা িতক বছর েলােত 
িষ খােত িনর শ ে  বােজট বরাে র পিরমাণ ি  পাে । িক  াস পাে  আেপি ক অেথ। ািবত বােজেট হ র িষ 

খােত বরা  করা হেয়েছ ২৮ হাজার ৩৫৩ কা  টাকা। গত বছেরর ল বােজট অেপ া তা ২ হাজার ৯৩ কা  টাকা বা ৭.৯৭ 
শতাংশ বিশ। দেশর মাট বােজট যখােন ১২.৬২ শতাংশ বেড়েছ সখােন িষ বােজট ি র পিরমাণ অ ল। বছেরর পর বছর 
এ ধারা অ াহত রেয়েছ। ফেল ২০১০-১১ অথবছের মাট বােজেট হ র িষ খােতর িহ া যখােন িছল সােড় ৭ শতাংশ, নয়া 
বােজট ােব তা ৫.৪ শতাংেশ নেম এেমেছ। শ  িষ খােতর অব া বই না ক। এবার িষ ম ণালেয়র জ  বরা  করা 
হেয়েছ ১৪ হাজার ৫০ কা  টাকা। গত বছেরর ল বরা  থেক তা ১৪০ কা  টাকা বিশ। তােত বােজেটর ি  দ ড়ায় ১.০৬ 
শতাংশ। ীিতর হার সােড় ৫ শতাংশ বাদ িদেল িষ ম ণালেয়র বােজট এবার সােড় ৪ শতাংশ কেম গেছ বেল ধের িনেত 
হেব। হ র িষ খাত ( িষ ম ণালয়, মৎ  ও ািণস দ, পিরেবশ ও বন, িম এবং পািনস দ ম ণালয়) দেশর সব মা েষর 
অ  জাগায়, ি র িন য়তা িবধান কের। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ এ খােতর টকসই উ য়ন ল মা া অজন করেত হেল এ 
খােতর ি  হেত হেব বছের গেড় ৪ থেক ৫ শতাংশ। এর জ  মাট বােজেটর নপে  ১০ শতাংশ অথ হ র িষ খােতর জ  
বরা  করা উিচত। বতমােন তা ৫.৪ শতাংশ, যা াস পাে  বছেরর পর বছর। 

িষ ভ িকর িবষেয় বই অনীহা মান সরকােরর বােজট বরাে র নীিতমালায়। ২০১২-১৩ অথবছের ফসল খােত ভ িকর 
পিরমাণ িছল ১২ হাজার কা  টাকা। এ  িছল মাট বােজেটর ৬.৮৯ শতাংশ। এর পর থেক গত ৭  বােজেট ভ িকর পিরমাণ 
ি র রাখা হেয়েছ ৯ হাজার কা  টাকায়। তারও েরাটা খরচ করেছ না িষ ম ণালয়। বছর শেষ ২ থেক ৩ হাজার কা  টাকা 
কেট দয়া হে  সংেশািধত বােজেট। ২০১৭-১৮ অথবছের িষ ভ িক খােত ড়া  বরা  িছল ৫ হাজার ২৬৮ কা  টাকা। চলিত 

অথবছের তা ায় ১ হাজার কা  টাকা কেম িগেয় দ িড়েয়েছ ৮ হাজার ৭০ কা েত। নয়া বােজেট (২০১৯-২০) িষ ভ িকর 
পিরমাণ রাখা হেয়েছ ৯ হাজার কা  টাকা। মাট বােজেটর অংশ িহেসেব তা বই িকি তকর, মা  ১.৭ শতাংশ। এক  উ য়নশীল 
দশ িহেসেব বাংলােদশ সরকাির সহায়তা বাদ িদেয় উৎপািদত িষপ  ে র (ঠধ ব ড়ভ ধং◌ংরং◌ঃবফ ড়◌ঁঃঢ়◌ঁঃ) সেবা  ১০ 

শতাংশ ভ িক িদেত পাের। এক  িষ ধান দশ িহেসেব এর পিরমাণ ১০ শতাংশ ধের নয়া হেল আগামী অথবছর হ র িষ 
খােত ভ িক িদেত হেব ায় ৩৫ হাজার কা  টাকা, যা হেব ািবত বােজেটর ৬.৭ শতাংশ। এ ভ িক দয়া উিচত মান 
(বীঢ়ষরষরঃ) প িতেত, নগদ টাকা িহেসেব। বতমােন চিলত আ ািদত বা অ মান (রসঢ়ষরষরঃ) ভ িক স েক সাধারণ 

ষক অবিহত হেত পাের না। এর তা স েকও  থােক। এখন আমরা ভ িক িদি  লত: িষ উপকরণ িবতরেণর ে । 
িষ পে র িবপণেনও এ ভ িক সমভােব েযাজ । িষ উ য়েনর সে  স ৃ  রেয়েছ প ী উ য়ন। কােজই ানীয় সরকার ও প ী 

উ য়ন খােত বরা ত অেথর িক  অংশ িষ উ য়েনর কােজও িনেয়ািজত হেয় থােক। তেব িষর সে  ানীয় সরকােরর বােজট 
একে  দখােনা ি  নয়। ানীয় সরকার ও প ী উ য়ন খােত এবার ৩৭ হাজার ৮৮৬ কা  টাকা িনেয়ািজত করা হেয়েছ। এ  
মাট বােজেটর ৭.২৪ শতাংশ। চলিত অথবছেরর  বােজেটর চেয় এবােরর নয়া বােজট ১৫.৯৮ শতাংশ বিশ। এ অথ থেক 
ামীণ রা া-ঘােট উ য়ন হয়, হাট বাজােরর সং ার হয় এবং ল-কালভাট িনিমত হয়। তােত িষপে র চলাচল সহজতর হয়, 

িবপণন রাি ত হয়। 

এবার িশ া ও ি  খােত মাট বরা  রাখা হেয়েছ ৭৯ হাজার ৪৮৬ কা  টাকা। এ  মাট বােজেটর ১৫.২ শতাংশ। গত বছেরর 
ল বােজেটর চেয় এ খােত ি  ঘেটেছ ১৭.০৩ শতাংশ। এ বােজেটর এক  বড় অংশ য় হেব াথিমক িশ ায়, ামীণ 

এলাকায়। ফেল ষকেদর স ােনরা উপ ত হেব। তােত তােদর িশ ার িবধা স সািরত হেব। া  খােত বরা  ি  পাওয়ায় 
ামীণ জীবেনর মান বাড়েব। ষেকর কম মতা ি  পােব। সামািজক র া খােত এবার িবশাল অে র এক বােজট াব করা 

হেয়েছ। এর পিরমাণ ায় ৭৪ হাজার কা  টাকা। গত বােজেটর চেয় তা ায় ১০ হাজার কা  টাকা বিশ। এেত বয়  ও িবধবা 



ভাতা, মা কালীন ভাতা, ি েযা া স ানী ভাতা, িতব ী ভাতা ইত ািদ অ । বতমােন সামািজক িনরাপ া ব নীর 
আওতায় সােড় ৭৩ লাখ দির  মা ষ আেছ। এরা িবিভ ভােব ভাতা পান। এ সং া ৮৭ লাখ উ ীত করা হে । এেদর অিধকাংেশর 
অব ান ােম, এরা ষক। তেব কান কান ে  এ প সহায়তার পিরমাণ আরও বাড়ােনা দরকার। যমন বয়  ভাতা এখন মােস 
৫০০ টাকা মা । এ িদেয় একজন বয়  মা েষর িকয়দাংশ খরচও মটােনা যায় না। এর পিরমাণ নপে  ১০০০ টাকা হওয়া 
উিচত। জলবা র পিরবতনজিনত কারেণ ামীণ এলাকায় অহরহই নদীভাঙন হে । এর িক  খ-িচ  উপ ািপত হেয়িছল গত বছর 
িসএসআরএল নামক এক  এনিজওর এক সে লেন। এেত অংশ হণকারী েভাগীগণ তােদর দশার ক ণ িচ  েল ধেরিছেলন 
সবার সামেন। পের তােদর সহায়তা দােনর উদা  আ ান জানােনা হেয়িছল ওই সে লন থেক। স বত ওই আ ান ি েগাচর 
হেয়েছ সরকােরর সংি  মহেল। এবার উ  খােত রাখা হেয়েছ ১০০ কা  টাকা থেক বরা  িহেসেব। এছাড়া ষকেদর জ  
তােদর শ হািনর িত রণ করার জ  বা বায়ন করা হেব িষ বীমার এক  পাইলট ক । িষ য পািত আমদািনেত হার 
াস করা হেয়েছ। তােত িষ যাি কীকরেণ ষেকর খরচ কম হেব। রাসায়িনক সার, বালাইনাশক ও বীজ আমদািনেত হার 

অ াহত রাখার াব করা হেয়েছ। প খাে র উপকরণ আমদািনেতও হার ােসর াব করা হেয়েছ। এ েলা ষেকর খরচ 
কমােব। বািড়েয় দেব নাফা। তােত রাি ত হেব িষ উ য়ন।  

এবােরর ন ন বােজেট বতমান সরকােরর গত ১০ বছেরর অথৈনিতক ধারাবািহকতা বজায় থাকেব। আগামী ২০১৪ সােলর মে  
উ য়নশীল দেশ উ রণ িনি তকরণ, টকসই উ য়ন অভী  ২০৩০ অজন এবং ২০৪১ সােল উ ত দেশর উ রেণর কাঠােমাগত 
পা র সাধেনর লে  এ বােজট আরও একধাপ এিগেয় িনেয় যােব দশবাসীেক। এ জ  ণয়ন করা হেয়েছ ৫ লাখ ২৩ হাজার 

১৯০ কা  টাকার এক িবশাল বােজট। এ  া িলত িজিডিপর ১৮.১ শতাংশ। বােজেট িজিডিপর ি র হার িনধারণ করা হেয়েছ 
৮.২৫ শতাংশ। আশা করা হে , এভােব ধারাবািহক ি  অজেনর মা েম আগামী ২০২৩-২৪ অথবছেরর মে  দেশর দািরে র 
হার ১২.৩০ শতাংেশ এবং অিত দিরে র হার ৪.৫০ শতাংেশ নািমেয় আনা স ব হেব। এ  বা বায়নেযা  এক খ । তেব 
অথনীিতেত এখনও বড় সম া িহেসেব িব মান আেছ উ  ীিত। আগামী অথবছের তা া লন করা হেয়েছ ৫.৫ শতাংশ। 
বতমােন আমােদর কাের  অ াকা  ােল  ঋণা ক। বেদিশক ার িরজাভ ম াসমান। বাজাের ডলােরর দাম বাড়েছ। িবশাল 
অে র বােজট বা বায়ন ও াংক ব া থেক অিত মা ায় ঋণ হণ ীিতেক উসেক িদেত পাের। তােত বেড় যেত পাের 
সািবক ীিত। এ িদক  িবেবচনায় িনেয় আরও টস ট বােজট ণয়েন আমােদর যতœবান হেত হেব। নজর িদেত হেব 
বােজট বা বায়েনর ণগত মান ি র ওপর। তােত িনয়ি ত থাকেব দেশর ীিত। ি েত থাকেব জনগণ। 
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