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বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষ িকী এবং ২০১৯-২০ অর্ িবছররর বারজট 

জাফরুল্লাহ চ ৌধুরী 

বতিমান আওয়ামী লীগ সরকাররক মনর্ির কররত হরব বঙ্গবন্ধু র্ক আওয়ামী লীগ  ত্বরর বর্ি হরয় র্াকরবন, নার্ক ১৭ চকাটি বাংলারের্শর হৃেরয় 

তাঁর প্রাপ্য আসরন আসীন হরবন। ‘সবার হৃেরয় বঙ্গবন্ধু’ যর্ে লক্ষ্য হয়, তরব স্মরণ কররত হরব তাঁর মহানুভবতা, জীবন েশ িন ও রাজননর্তক 

দৃর্িভর্ঙ্গ এবং তা কায িকর কররত হরব ২০১৯-২০ জাতীয় বারজট বরারে ও সংর্বধান পর্রবতিরনর মাধ্যরম। তাঁর জন্মশতবার্ষ িকী উদ্যাপন 

কর্মটিরত আওয়ামী লীরগর সেস্যসংখ্যা ১/৩-এর চবর্শ হরব না। সব রাজননর্তক েল, বুর্িজীবীরক অন্তর্ভ িক্ত করর মুর্জব ভাইরয়র মৃত্যযর আরগর 

চশষ চ াষণা কায িকর কররল তাঁরক যর্াযর্ সম্মান জানারনা হরব। 

জনগরণর কারছ প্রজাতরের সব ক্ষ্মতা প্রতযপ িরণর র্নর্মরে ক্ষ্মতার র্বরকন্দ্রীকরণ  টিরয়র্ছরলন মৃত্যযর আরগর র্েরন বাংলারেরশর রাষ্ট্রপর্ত চশখ 

মুর্জবুর রহমান ৬৫ জন র্বর্ভন্ন চপশা ও চের্ণর ব্যর্ক্তরক গভন ির র্নরয়ারগর মাধ্যরম। র্তর্ন ‘ফ্লাউড কর্মশরনর’ প্রর্তরবেনরক র্বরব নায় 

র্নরয়র্ছরলন। ‘সমৃি আগামীর পেযাত্রায় বাংলারেশরক’ এর্গরয় র্নরত হরল র্নব িার্ ত প্রর্তর্নর্ধরের কারছ ক্ষ্মতা হস্তান্তর করর িানীয় শাসরনর পূণ ি 

অর্ধকার (সংর্বধারনর ৫৯ ও ৬০ ধারা) প্রর্তষ্ঠার জন্য যর্াযর্ আইন প্রণয়ন প্ররয়াজন হরব। বারজট চসশরন এ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন কররত হরব। 

সার্ব িক, রাজননর্তক ও অর্ িননর্তক অবিা র্বরব না করর বাংলারেশরক পূব িতন ১৭ চজলায় র্বভক্ত করর চটেটট (ঃধধধব) বা প্ররেশ সৃর্ি কররল 

বঙ্গবন্ধুর েশ িন ও রাজননর্তক দৃর্িভর্ঙ্গর সঠিক বাস্তবায়ন হরব। তাঁর স্বপ্নানুযায়ী ১৭ জন গভন ির র্নরয়াগই হরব যুর্ক্তসংগত ব্যবিাপনা এবং 

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষ িকীরত যর্াযর্ েিা জ্ঞাপন। চলাকসংখ্যার অনুপারত প্রর্তটি প্ররেশ/রজলা/রটেটটরক পাঁ  হাজার চর্রক সাত হাজার চকাটি টাকা 

বরাে র্েরত হরব, যা র্েরয় র্নব িার্ ত প্ররেশ/রজলা/রটেটট/প্রর্তর্নর্ধরা স্বশার্সত স্বািয, র্শক্ষ্া, কৃর্ষ, সামার্জক র্নরাপো, র্নরাপে সড়ক র্নর্িতকরণ 

এবং চযৌন র্নপীড়ন র্নবারণ ও তোরর্কর লরক্ষ্য উর্ল্লর্খত র্বষরয় প্ররেশ/রটেটট/রজলা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ্ (Authority) প্রর্তষ্ঠা কররবন। র্বর্ভন্ন 

উন্নয়ন কর্তিপক্ষ্ সংর্িি সব র্নরয়াগ এবং প্রর্তষ্ঠারনর র্নম িাণ ও রক্ষ্ণারবক্ষ্ণ র্নর্িত কররব। চটেটরটর অভযন্তরীণ রাস্তা াট র্নম িাণ কররব। স্বািয, 

র্শক্ষ্া, কৃর্ষ, র্শল্প ও িানীয় বাজাররর রক্ষ্ণারবক্ষ্ণ ও উন্নয়ন কররব। উন্নয়ন কর্তিপক্ষ্ সরাসর্র তোরর্কর মাধ্যরম সব র্শক্ষ্ক, র্ র্কৎসক ও 

চসবাকমীরের র্নয়র্মত কম িিরল উপর্ির্ত ও চসবা র্নর্িত কররব। কম ি ারী-কম িকতিারের প্ররেশ/রটেটরটর র্বর্ভন্ন প্রর্তষ্ঠারন র্নরয়ারগর অন্যতম শতি 

হরব সব কম িকতিা সপর্রবারর সংর্িি প্ররেশ/রটেটরট অবিান কররবন এবং সন্তানরের িানীয় স্কুরল অধ্যয়ন করারবন এবং তাঁরা চটেটট/রজলার 

হাসপাতারল প্ররয়াজনীয় র্ র্কৎসা চনরবন। 

২০১৯-২০ অর্ িবছররর সামার্জক র্নরাপো খারত বরাে ৭৪ হাজার ৩৬৭ চকাটি টাকা জনসংখ্যার অনুপারত ১৭ প্ররেশ/রটেটট/রজলায় ভাগ করর র্েন, 

যারত তারা সরাসর্র ব্যবিাপনার োর্য়ত্ব র্নরত পারর। চকরন্দ্রর নাক গলারনার চকারনা প্ররয়াজন চনই। সব প্ররেশ/রজলা/রটেটরট স্বািযব্যবিা সমভারব 

উন্নত না হওয়া পয িন্ত ঢাকায় এক হাজার শয্যার্বর্শি সুপার চেশালাইজড ওয়াড ি/হাসপাতাল র্নম িাণ হরব বঙ্গবন্  ু  ুলর রাজননর্তক আেরশ ির প্রর্ত 

অবজ্ঞা। 

চকন্দ্রীয় সরকার পররাষ্ট্র, প্রর্তরক্ষ্া, র্বমান ও চনৌবিরসহ সব আন্ত চটেটট (রজলা) চযাগারযাগ ব্যবিা, বন্যা র্নয়েণ, পর্ররবশ সংরক্ষ্ণ, চতল, গ্যাস 

ও  প্রাকৃর্তক সম্পে অনুসন্ধান, আন্ত সীমান্ত নে-নেীর ব্যবিাপনা, আন্তজিার্তক বার্ণজয ও কর ব্যবিাপনা সরাসর্র র্নয়েণ কররব। প্রর্তটি 

প্ররেশ/রটেটরট হাইরকারট ির শাখা র্াকরব, যা ঢাকাি আর্পল চকাট ি কর্তিক র্নয়র্েত হরব। 

র্বরকন্দ্রীকৃত র্নব িার্ ত িানীয় শাসন প্রর্তষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন এবং চমাট বারজরটর ন্যযনতম ১/৫ অংশ (১০০ হাজার চকাটি টাকা) ১৭ 

চটেটট/প্ররেশ/রজলার উন্নয়ন ও স্বশাসরনর জন্য বরাে হরব বঙ্গবন্ধু চশখ মুর্জবুর রহমারনর শততম জন্মবার্ষ িকীরত সর্তযকার েিা র্নরবেন। 

র্ব ক্ষ্ণতার জন্য অর্ িমেীরক অর্ভনিন 

অর্ িমেী আ হ ম মুস্তফা কামাল এফর্সএ এমর্প বারজট বকৃ্ততায় করয়কটি বরারের র্বষরয় র্ব ক্ষ্ণতা ও সাহরসর পর্র য় র্েরয়রছন। 

ক. সুষ্ঠ  র্নব িা ন অনুষ্ঠারনর জন্য র্নব িা ন কর্মশরনর ভূর্মকা ক্ররমই চগৌণ হরয় যারে। তাই অর্ িমেী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০১৯-২০ সারলর 

বারজরট র্নব িা ন কর্মশন সর্ বালরয়র বরাে কর্মরয় এক হাজার ৯২১ চকাটি টাকা র্ির করররছন। গত বছররর সংরশার্ধত বারজরট বরাে র্ছল  ার 

হাজার ৩৪১ চকাটি টাকা। র্নব িা ন কর্মশরনর বারজট বরাে হ্রাস চপরয়রছ দুই হাজার ৪২০ চকাটি টাকা অর্ িাৎ ৪৪.২৫ শতাংশ কম বরাে হরয়রছ। 

খ. র্িতীয় উেম প্রস্তাব হরে র্রফাইন্ড সুগাররর চের্সর্ফক র্ডউটি ছয় হাজার টাকা এবং চরগুরলটর্র র্ডউটি ৩০ শতাংশ র্নধ িারণ। র্মনাররল পানীয় 

ও র্বয়াররর আমোর্ন শুল্ক ২৫ শতাংশ প্রস্তাব করা হরয়রছ। র্ র্ন স্বারিযর জন্য ক্ষ্র্তকর র্বধায় সব প্রকার এনার্জি র্রংকরসর আমোর্ন শুল্ক 

ন্যযনতম ৫০ শতাংশ ধায ি করা উর্ ত হরব। র্বয়ার, ভারমুর্, র্জন, হুইর্ি, রামজাতীয় মে এবং র্মনাররল ওয়াটাররর একই শুল্কহার দুধখজনক। 

লবণও শরীররর জন্য ক্ষ্র্তকর র্বধায় সাধারণ লবরণর ওপর ন্যযনতম ৫ শতাংশ শুল্ক ধায ি যুর্ক্তসংগত হরব। চটর্বল লবণ, রক সল্ট ও র্বট লবরণর 

ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক ধায ি সঠিক র্সিান্ত। একই কাররণ র্ডন্যা ারড রর্িন লবরণর আমোর্ন শুল্ক ১০ শতাংশ না করর একই েরর অর্ িাৎ ২৫ 



শতাংশ শুল্ক ধায ি হরল দুনীর্ত হরব না। র্ভটার্মন, চপ্রার্ভটার্মন এবং র্বর্ভন্ন সার্িরমন্টার্র খারদ্যর আমোর্ন শুল্ক ৫ শতাংশ হরল কুকুর, র্বড়ারলর 

জন্য আমোর্ন করা খারদ্যর ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক অরযৌর্ক্তক। 

গ. ববধপরর্ চেরশ প্রবাস আয় চপ্ররণ উৎসার্হত করার জন্য ২ শতাংশ প্ররণােনা উেম প্রস্তাব। একইভারব যারা বাংলারেরশ পার্রবার্রক সম্পর্ে 

র্বর্ক্র করর ববধপরর্ র্বরেরশ টাকা র্নরয় চযরত  ায়, তারের ওপর ১০ চর্রক ১৫ শতাংশ কর ধায ি করর র্েরল চেশ লাভবান হরব, হুর্ন্ড কমরব। 

 . উচ্চর্বরের বাহন  াট িাড ি র্বমান ও চহর্লকপ্টাররর র্বদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ২৫ শতাংশ নয়, ৫০ শতাংশ হওয়া বাঞ্ছনীয়; সরঙ্গ ১৫ শতাংশ মূসক। 

ফ্লুর্রন, চলার্রন, আরয়ার্ডন, অর্িরজন, নাইররারজন গ্যারসর আমোর্ন শুল্ক ৫ শতাংশ; অর্  চবারন  (Boron), র্সর্লকন, ফসফরাস, চসার্ডয়াম, 

কযালর্সয়াম, হাইররারজন চলারাইড, পারে, নাইর্রক এর্সরডর আমোর্ন শুল্ক ১০ শতাংশ। এরত দুনীর্তর অবকাশ র্ারক। ২৮.০১ চর্রক ২৮.৩৭ 

অন্তর্ভ িক্ত  HS Codes সব চকর্মকযাল এর্লরমন্টস, ইনঅগ িার্নক এর্সরডর একই আমোর্ন শুল্ক হওয়া উর্ ত। সব চক্ষ্রত্র ১০ শতাংশ হরত পারর। 

এরত হয়রার্ন ও দুনীর্তর র্ছদ্রপর্ বন্ধ হরব। 

র্ফনাইরলর (হাইররার্িরবনর্জন-২৯.০৭) আমোর্ন শুল্ক ৫ শতাংশ, র্মর্ানল চবনর্জন অযালরকাহরলর শুল্ক ১০ শতাংশ ইরকানর্মক চজারনর 

র্শল্পপ্রর্তষ্ঠারনর  PVC/PET চরর্সরনর (২৯০৫.৩১.২০) শূন্য শতাংশ শুল্ক। চপর্নর্সর্লন, চলারামরফর্নকল, চটরাসাইর্লন, চপ্রার্ভটার্মন ও 

র্ভটার্মরনর (২৯.৩৬) আমোর্ন শুল্ক শূন্য শতাংশ; অর্  অপর অযার্ন্টবারয়াটিক এর্রররামাইর্সন ও এর্জররামাইর্সরনর শুল্ক ১৫ শতাংশ, 

কযারফইন, ইর্ফর্রন, র্সরডা ইর্ফর্রন, আররগারমর্রন, চকারকইন, র্মর্াইল এর্িটার্মরনর শুল্ক ১০ শতাংশ। ওষুরধর কাঁ ামারলর ওপর ৫ চর্রক ১৫ 

শতাংশ শুরল্কর কাররণ ওষুরধর মূল্যবৃর্ি হয় না। বাজারর ওষুরধর অরহত্যক মূল্যবৃর্ি হয় সরকার্র নীর্তমালা এবং ব্যবসায়ীরের দ্রুত অর্তর্রক্ত 

লারভর লালসা চর্রক। 

২০১৯-২০ সারলর বাংলারেশ কাটেটমস ট্যার্ররফ উর্ল্লর্খত সব শুল্ক শূন্য শতাংশ, ১০ শতাংশ ও ২৫ শতাংশ সীর্মত হরল দুনীর্ত কমরব এবং 

আমলাতার্েক হয়রার্ন র্বলুপ্ত হরব। ওষুরধর কাঁ ামাল  Active Pharmaceuticals Ingredients (API) বতর্ররত ব্যবহৃত সব 

ধররনর কাঁ ামাল, চকর্মকযালস, এর্সরডর আমোর্ন শুল্ক আগামী ১০ বছররর জন্য শূন্য শতাংশ হারর ধায ি হরল চেরশ প্রর্তরযার্গতামূলক  API 

র্শল্পপ্রর্তষ্ঠান গরড় চতালা সম্ভব হরব। এনার্জি র্রংকস ও র্বয়ারর ব্যবহৃত  র্ র্ন, চকর্ফন, লবরণর আমোর্ন শুল্ক ন্যযনতম ৫০ শতাংশ এবং সব 

ধররনর মরের আমোর্ন শুল্ক ১০০ শতাংশ হওয়া বাঞ্ছনীয় জনগরণর স্বার্ িরক্ষ্ার র্নর্মরে। 

কনরফকশনার্রর জন্য আমোর্ন করা ফ্রুরটাজ, ল্যাকরটাজ, ম্যারপল র্সরাপ, র্লকুইড গ্লুরকারজর (১৭.০২ চর্রক ১৭.০৪) ওপর ধায িকৃত ২৫ শতাংশ 

শুল্ক যুর্ক্তসংগত পেরক্ষ্প। ৯০.১৮ চর্রক ৯০.২৬ চহর্ডং অন্তর্ভ িক্ত এই এস চকাড ৯০.১৮.১১ চর্রক ৯০২৬.১০.০০ র্নর্ে িি অন্তর্ভ িক্ত সব চমর্ডকযাল, 

চডন্টাল, অরর্ িারপর্ডক ও র্ফর্জওরর্রার্পরত ব্যবহৃত সব যেপার্ত, কযানুলা, রক্ত পর্রসঞ্চালন চসট, র্ফর্ডং টিউব, র্ফস্টুলা  সুই, িাগ ও সু ুঁইসরমত 

র্প্রর্ফল্ড িার্টেটক র্সর্রঞ্জ প্রভৃর্তর আমোর্ন শুল্ক শূন্য শতাংশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। 

ি. অর্ িমেীর অর্ভনিনরযাগ্য অপর ভারলা প্রস্তাব হরে স্বারিযর জন্য ক্ষ্র্তকর তামাকজাত পণ্য র্বর্ড়, র্সগাররট, জে িা ও গুরলর মূল্যবৃর্ি এবং 

অর্ধকতর সম্পূরক শুল্ক ধারয ির প্রস্তাব। 

এ বছর পাট মেণালরয়র বরাে অরধ িক কমারনা হরয়রছ। আপনার পারটর প্রর্ত র্বরারগর চহত্য কী? 

চযৌন র্নপীড়ন র্নবারণ ও নারীরের আত্মরক্ষ্ামূলক প্রর্শক্ষ্ণ র্নর্মরে এবং যুব ও ক্রীড়া মেণালরয় নারী চখরলায়াড়রের জন্য আলাো বরাে উরল্লখ 

যুর্ক্তসংগত হরব। জর্ঙ্গবাে প্রর্তহতকরণ ও চযৌন র্নপীড়নর্বররাধী মনমানর্সকতা গরড় ত্যলরত সংস্কৃর্ত ও ক্রীড়ার র্বরশষ ভূর্মকা ররয়রছ। 

বতর্র চপাশাক খাতরক প্রেে দুই হাজার ৮২৫ চকাটি টাকা প্ররণােনার পুররাটা মার্লরকর পরকটি করা হরব দুধখজনক  টনা। ের্মকরের চরশন ও 

স্বািয সুর্বধায় ন্যযনতম ৫০ শতাংশ (১৪১২ চকাটি টাকা) ব্যয় র্নর্িত করা প্ররয়াজন। 

কৃর্ষ ও কম িসংিান 

কৃর্ষরত র্বর্নরয়াগ ও প্ররণােনা ব্যাপকসংখ্যক স্বল্প র্শর্ক্ষ্ত তরুরণর কম িসংিান র্নর্িত কররব। উৎপােক সমবায় কৃষরকর স্বার্ ি রক্ষ্া করর। এ 

চক্ষ্রত্র অন্যযন ৫০ হাজার র্শর্ক্ষ্ত তরুরণর কম িসংিারনর সম্ভাবনা ররয়রছ। 

সারা পৃর্র্বীরত বরয়াবৃরির সংখ্যা বাড়রছ, সরঙ্গ একার্করত্বর সমস্যাও বাড়রছ। বাংলারেশ ৩৫ অন্যর্ধ্ি বয়সী তরুণরের ভারলা প্রর্শক্ষ্ণ এবং 

করয়কটি এর্শয়ান ও ইউররার্পয়ান ভাষায় করর্াপকর্ন চশখারল ওই সব চেরশর বরয়াবৃিরের স্বািযরসবা র্েরয় বাংলারেরশর ৩০ র্বর্লয়ন ডলার 

উপাজিন সম্ভব হরব। 

র্বরেরশ কম িরত সব েমজীবীর জন্য ন্যযনতম ৫০ লাখ টাকার দু িটনার ক্ষ্র্তপূরণ ও জীবন বীমা সুর্বধা র্নর্িত হওয়া প্ররয়াজন। প্রবারস মৃত্যয হরল 

সরকাররর খরর  শবরেহ চেরশ এরন সমার্ধি করার ব্যবিা এবং র্বরেরশ গমন ইচ্ছুক র্শর্ক্ষ্ত তরুণ-তরুণীরের প্রর্শক্ষ্রণর র্নর্মরে ৫৯১ চকাটির 

পর্রবরতি ন্যযনতম এক হাজার চকাটি টাকা প্রবাসী কল্যাণ মেণালরয় বরাে র্েরল চেরশ সুফল আসরব। বতিমারন প্রবাস চর্রক আয় ১৫ র্বর্লয়ন 

ডলার। 



র্নরাপে সড়ক সৃর্ির চকারনা প্রস্তাব চনই 

বাংলারেরশ সড়রক দু িটনায় প্রর্তর্েন ১০ জরনর অর্ধক পর্ ারীর মৃত্যয  রট, করয়ক গুণ চবর্শ আহত হয়। চবর্শর ভারগর (৬০ শতাংশ)  ালরকর 

সঠিক লাইরসন্স চনই, অরনক গার্ড়র র্ফটরনস সাটি ির্ফরকটও চনই। রাক, বাস ও আটি িকুরলরটড যানবাহন  ালনা চশখারনার উপযুক্ত চকারনা রাইর্ভং 

স্কুল বাংলারেরশ চনই। এজাতীয় বড় যানবাহন  ালনা চশখারনার জন্য ন্যযনতম ২০ একর জর্মর ওপর র্বস্তৃত প্রর্শক্ষ্ণরকন্দ্র আবশ্যক। কযান্টনরমরন্ট 

এরূপ প্রর্শক্ষ্ণরকন্দ্র না র্াকরল সহরজ িাপন সম্ভব। প্রর্তটি চজলায় রাইর্ভং প্রর্শক্ষ্ণ ও গার্ড় র্নবন্ধন অর্ফস িার্পত হরল ইচ্ছুক রাইভাররা 

র্নয়র্মত দৃর্িশর্ক্তর  (Eye sight) পরীক্ষ্া কর্ররয় র্নয়র্মত রাইর্ভং পরীক্ষ্া র্েরয় সঠিক রাইর্ভং লাইরসন্স অজিন কররত পাররব। 

সব বড় শহরর বাস ও অযাম্ব ল্যারন্সর জন্য র্নধ িার্রত চলন র্াকরব। রাইর্ভং প্রর্শক্ষ্ণ, রাস্তা পারাপাররর র্নয়মাবর্ল চশখারনার জন্য বারজরট অন্যযন 

১০০ চকাটি টাকা বরাে রাখা প্ররয়াজন। রার্ফক পুর্লশরের অবশ্যই রাইর্ভং লাইরসন্স র্াকরত হরব। বাস, রাক, চটরম্পার চহলপাররের রাস্তায় 

 লা রলর র্নয়ম-কানুন চশখারনা এবং যাত্রীরের র্বরশষত, নারী যাত্রীরের প্রর্ত সম্মানজনক আ রণ এবং দু িটনাজর্নত আইন সম্পরকি দুই সপ্তাহ 

চরর্নং র্েরয় ওয়ার্কফহাল করারত হরব। 

শূন্য শতাংশ শুল্ক হরলও ওষুরধর মূল্য কমরব না 

ওষুরধর মূল্য কমারনার প্রতযাশায় ৩৮টি কযান্সার ওষুরধর আমোর্ন শুল্ক পুররাপুর্র রর্হত শূন্য শতাংশ করা হরয়রছ। এ ছাড়া ভযাকর্সন, বহুমূরত্রর 

ওষুধ ইনসুর্লনসহ ম্যারলর্রয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, হৃরেরাগ, থ্যালারসর্ময়া প্রভৃর্ত চরারগর ওষুরধর কাঁ ামারলর ওপর আমোর্ন শুল্ক শূন্য শতাংশ করা 

আরছ। চবর্শর ভাগ অযার্ন্টবারয়াটিক এবং অন্যান্য ওষুরধর কাঁ ামারলর শুল্ক শূন্য শতাংশ র্কংবা ৫ শতাংশ ধরা হয়। (বাংলারেশ কাটেটমস ট্যার্রফ, 

২০১৯-২০, পৃ. ১০৮-১০৯) 

শুধু ১১৭টি স্বল্প ব্যবহৃত ওষুধ ছাড়া অন্য সব ওষুরধর সরব িাচ্চ খু রা মূল্য  (MRP) র্ির কররন উৎপােক ওষুধ কম্পার্নগুরলা র্নরজরের মর্জি 

চমাতারবক। এ ব্যাপারর ঔষধ প্রশাসন অর্ধেপ্তররর র্কছু করণীয় চনই। ঔষধ প্রশাসন শুধু ১৫ শতাংশ ‘মূসক’ চযাগ করর সাটি ির্ফরকট চেয়। 

ওষুরধর সরব িাচ্চ খু রা মূল্য 

(MRP) কমারত হরল ১৯৮২ সারলর ওষুধ অধ্যারেরশর র্নয়মমার্ফক ওষুধ কম্পার্নর পয িাপ্ত লাভ র্নর্িত করর সরকাররক ওষুরধর মূল্য র্ির 

করর র্েরত হরব। এ র্নয়ম অনুসরণ কররল ওষুরধর  MRP অরধ িরক চনরম আসরব, সরকাররক মনর্ির কররত হরব তারা কার পরক্ষ্ আরছ—

জনসাধাররণর পরক্ষ্, না ওষুধ কম্পার্নর মার্লকরের পরক্ষ্। 

মুরখ চসব্য সব ওষুরধ ব্যবহৃত ল্যাকরটাজ এনহাইরাস/মরনাহাইররট  BP/USP এবং ইরঞ্জকশরন ব্যবহৃত গ্লাস ভায়াল (৭০১০.৯০,০০) প্রভৃর্তর 

ওপর আরগ ধায িকৃত শূন্য শতাংশ শুরল্কর পর্রবরতি বতিমান বারজরট ২০ শতাংশ (১৭০২.৩০.১০) আমোর্ন শুল্ক ধায ি করা র্ভল র্সিান্ত হরব। 

প্রধানমেীর বক্তব্য বাস্তবায়রনর জন্য 

বাংলারেরশ ের্রদ্রতা র্নরসরনর অন্যতম অন্তরায় চেরশর সব িত্র সুষ্ঠ  স্বািযব্যবিার অনুপর্ির্ত এবং স্বািয সুর্বধা প্রার্প্তর জন্য অতযর্ধক পার্রবার্রক 

ব্যয় ও চকর্ন্দ্রকতা। চজলা, উপরজলা ও ইউর্নয়ন পয িারয় র্বরশষজ্ঞ ও তরুণ র্ র্কৎকরের অনুপর্ির্তর পাশাপার্শ বাংলারেরশ স্বািয খারত 

পর্রবাররর ব্যয় 

(Out of Pocket Expense) পৃর্র্বীর মরধ্য সরব িাচ্চ ৬৭ শতাংরশর অর্ধক। বাংলারেরশর মূল স্বািয সমস্যা হরে উচ্চ রক্ত াপ, বহুমূত্র, 

র্বকল র্কডর্ন, হৃরেরাগ, মানর্সক চরাগ, চ ারখর ছার্ন চরাগ প্রভৃর্ত অসংক্রামক  (Non-Communicable) চরারগর ব্যার্প্ত। অসংক্রামক 

চরারগর র্ র্কৎসা অতযন্ত ব্যয়বহুল। সমস্যা সমাধারনর লরক্ষ্য প্রধানমেী স্বািয বীমা পির্ত প্র লন কররত  ান; চজলা, উপরজলা ও ইউর্নয়ন স্বািয 

ও পর্রবার কল্যাণ চকন্দ্ররক স ল রাখরত  ান। সৎ উরেশ্য। চেশবাসীরক স্বািযসুর্বধা র্নর্িত করার জন্য ইন্টান ির্শপরক এক বছররর পর্রবরতি দুই 

বছর করার র্নরে িশ র্েরয়রছন  ার বছর আরগ। এই দুই বছররর এক বছর নবীন র্ র্কৎসকরা প্রর্শক্ষ্ণ চনরবন এবং চসবা চেরবন ইউর্নয়ন স্বািয ও 

পর্রবার কল্যাণ চকরন্দ্র  (UHFWC) সাব িক্ষ্র্ণকভারব অবিান করর। চরর্জরেশন পাওয়ার পর সব র্ র্কৎসক ন্যযনতম দুই বছর ইউর্নয়ন 

পয িারয় র্ র্কৎসারসবা চেওয়ার পর উচ্চর্শক্ষ্ার সুরযাগ পারবন। কাররা চক্ষ্রত্র এই র্নয়রমর ব্যর্তক্রম হরব না। 

র্ র্কৎসারসবারক জনগরণর সামরথ্যির মরধ্য আনরত হরল ১৯৮২ সারলর জাতীয় ওষুধ অধ্যারেশ অনুযায়ী সব প্ররয়াজনীয় ওষুরধর মূল্য সরকাররক 

র্নধ িারণ করর র্েরত হরব। একইভারব চরাগ র্নণ িয় পরীক্ষ্াগুরলার  (Diagnostic Tests) েরও সরকাররক র্নধ িারণ করর র্েরত হরব। সব 

প্রাইরভট হাসপাতারলর ন্যযনতম যেপার্ত র্ির কররব সরকার। প্রাইরভট হাসপাতাল কর্তিপক্ষ্ র্নরজ হাসপাতারলর জনবল র্ির কররব 

প্ররয়াজনমার্ফক। সরকার চপ্রসর্ক্রপশন ও হাসপাতারল মৃত্যযর  (Death Audit) অর্ডট প্রর্া  ালু কররল জনগরণর স্বার্ িরক্ষ্া পারব। 

র্ র্কৎসকরাও র্ র্কৎসারসবায় অর্ধকতর সর তন হরবন। 

িানীয় পয িারয় সাব িক্ষ্র্ণকভারব র্ র্কৎসক ও র্বরশষজ্ঞরের উপর্ির্ত ও অবিান র্নর্িত কররত হরব, প্ররেশ/রটেটট/রজলা উন্নয়ন কর্তিপক্ষ্ 

(Authority)  িাপন করর। সরাসর্র র্নরয়াগ ও তোরর্ক ব্যবিা  ালু কররত হরব। 



ঢাকা ও  ট্টগ্রাম শহরর চজনাররল প্রযাকটিশনার  (General Practitioner) প্রর্ার প্র লন বাঞ্ছনীয়। সব িজনীন স্বািয বীমা 

(Universal Health Insurance)  ালুর আরগ ইউর্নয়ন ও উপরজলা স্বািয ও পর্রবার কল্যাণ চকন্দ্রগুরলা  ালু কররত হরব। ২৪  ণ্টা 

র্ র্কৎসকরের উপর্ির্ত র্নর্িত কররত হরব। তাঁরের প্ররণােনা ভাতাও র্বনা ভাড়ায় বাসিান র্েরল নবীন র্ র্কৎসকরা অনুপ্রার্ণত হরবন। 

প্রর্তবছর এক হাজার ইউর্নয়ন স্বািয ও পর্রবার কল্যাণ চকরন্দ্র বাসিান ও ফযার্সর্লটিরজর র্নর্মরে ১০ হাজার বগ িফুরটর ভবন র্নম িারণর প্ররয়াজন 

হরব। এরত প্রর্তটি ইউর্নয়ন স্বািয ও পর্রবার কল্যাণ চকরন্দ্র ব্যয় হরব আড়াই চকাটি টাকা, যেপার্তর জন্য প্ররয়াজন হরব অপর এক চকাটি টাকা। 

এবাররর বারজরট এক হাজার ইউর্নয়ন স্বািয ও পর্রবার কল্যাণ চকন্দ্র সম্প্রসাররণর জন্য র্তন হাজার ৫০০ চকাটি টাকা বরাে র্েন, যারত িানীয় 

পয িারয় র্ র্কৎসারসবা এবং চমর্ডকযাল ছাত্র-ছাত্রী, প্রর্শক্ষ্ণার্ী নাস ি ও চটকর্নর্শয়ানরের উন্নত মারনর প্রর্শক্ষ্ণ গরড় ওরে। 

সুষ্ঠ  র্শক্ষ্া, স্বািয, চযৌন র্নপীড়নর্বহীন র্নরাপে ও সুির সাংস্কৃর্তক জীবনযাত্রা র্নর্িত হরল গ্রাম হরব শহর। 

এটিই হরব বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষ িকীর যর্াযর্ উদ্যাপন ও তাঁর প্রর্ত সর্তযকার েিা র্নরবেন। 

 চলখক : রার্টেট, গণস্বািয চকন্দ্র 

 


