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বাজেজের ওপর সাধারণ আজ াচনা 

 

প্রস্তাববত ২০১৯-২০ অর্ থবছজরর বাজেজের ওপর সাধারণ আজ াচনায় অংশ বনজয় সরকাবর দজ র সদস্যরা বজ জছন, উন্নয়ন ও অগ্রগবতর 

অর্ থনীবতর ধারা অব্যাহত রাখজত ববএনবপর মজতা সাম্প্রদাবয়ক ও েবিবাদী শবিজক রােনীবতর ময়দান থর্জক মাইনাস করজত হজব। লুেপাে, 

অবিসন্ত্রাস, শত শত মানুষজক পুবিজয় হতযার সজি েবিতজদর রােনীবত করার অবধকার থনই। অন্যবদজক ববএনবপর পক্ষ থর্জক দাবব করা 

হজয়জছ, খাজ দা বেয়া রােননবতক প্রবতবহংসার বশকার। রােননবতক প্রবতবহংসার কারজণ বতবন কারাববি। 

গতকা  থসামবার এই আজ াচনায় সভাপবতত্ব কজরন প্রর্জম বিকার ড. বশরীন শারবমন থচৌধুরী ও পজর থডপুটি বিকার অযাডজভাজকে ফেজ  

রাব্বী বময়া। আজ াচনায় অংশ থনন োসদ সভাপবত হাসানু  হক ইনু, বশক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মবন, সাজবক আইনমন্ত্রী আবদু  মবতন খসরু, 

পাবনসম্পদ প্রবতমন্ত্রী োবহদ ফারুক, সরকাবর দজ র ডা. ইউনুস আ ী সরকার, মজনারঞ্জন শী  থগাপা , মাহফুজুর রহমান ও শাজহ আ ম এবং 

ববজরাধী দ  োতীয় পাটি থর শবরফু  ইস াম বেন্নাহ, ববএনবপর উবক  আবদুস সাত্তার, এ বডবপর মাবহ বব থচৌধুরী প্রমুখ। 

বশক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মবন বজ ন, ববএনবপ-োমায়াজতর দুুঃশাসন, লুেপাে, অবিসন্ত্রাস, শত শত মানুষজক পুবিজয় হতযার ঘেনা থদশবাসী কখজনা 

ভুজ  যাজব না। এমবপওভুবিকরণ প্রসজি বশক্ষামন্ত্রী বজ ন, সব থযাগ্য বশক্ষাপ্রবতষ্ঠানজক এমবপওভুি করার বসদ্ধান্ত বনজয়জছ থশখ হাবসনার 

সরকার। কাউজক ববিত করা সরকাজরর  ক্ষয নয়। 

ববএনবপর উবক  আবদুস সাত্তার কারাববি খাজ দা বেয়ার বনুঃশতথ মুবি দাবব কজর বজ ন, খাজ দা বেয়াজক থয মাম ায় সাো থদওয়া হজয়জছ, 

তা োবমনজযাগ্য। রােননবতক প্রবতবহংসাবশত নানা অবছ ায় তাঁজক কারাগাজর আেজক রাখা হজয়জছ। প্রস্তাববত বাজেে ধনীজক আজরা ধনী করজব, 

গবরবজক আজরা গবরব করজব। বাজেজের আকার প্রবতবছর বািজ ও বাস্তবায়ন কমজছ। ঘােবত থমোজত ঋণ গ্রহজণর পবরমাণ বািজছ। ফজ  

বববনজয়াগ বািজছ না। 

ববকল্পধারা বাং াজদজশর যুগ্ম মহাসবচব মাবহ বব থচৌধুরী বজ ন, ‘সারা থদজশ নারীর ক্ষমতায়ন থচাজখ থদখার মজতা। তজব দুনীবতজত নারীরা বপবছজয় 

আজছ, এো একো শুভ সংবাদ। ববশা  একটি তরুণ প্রেন্ম উচ্চাবভ াষী হজয় পজিজছ।’ 

সাজবক আইনমন্ত্রী অযাডজভাজকে আবদু  মবতন খসরু বজ ন, সারা ববজে বাং াজদশ আে উন্নয়জনর থরা  মজড । বাজেে শুধু বাবষ থক আয়-ব্যজয়র 

বহসাব নয়, থদজশর কল্যাজণ সরকাজরর দশ থন ফুজে ওজে বাজেজে। 

পাবনসম্পদ প্রবতমন্ত্রী োবহদ ফারুক বজ ন, ববএনবপসহ বকছু কবর্ত সুধীসমাজের ব্যবিরা প্রস্তাববত বাজেেজক উচ্চাবভ াষী বাজেে বজ ন। বকন্তু 

োনা ১০ বছর ধজর এমন উচ্চাবভ াষী বাজেে বদজয় তা বাস্তবায়ন কজর বতথমান সরকার থদশজক উন্নয়জনর মহাসিজক স্থাপন কজরজছ। 

োতীয় পাটি থর শবরফু  ইস াম বেন্নাহ বজ ন, ঋণজখ াবপর কারজণ আবর্ থক খাজত তারল্য সংকজের সৃবি হজয়জছ। এ সংকে বনরসজন বাজেজে 

থকাজনা বনজদ থশনা থনই। বাজেজের  ক্ষযমাত্রা অেথন করজত হজ  করদাতার সংখ্যা বািাজত হজব। 

 


