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জাতীয় বাজজট ও পরিজবশ প্রশ্ন 

পাজেল পার্ থ 

জাতীয় বাজজটজে বাাংলাজেশ সিোি প্রণীত এে বারষ থে েরলল বজল উজেখ েজিজে জনরপ্রয় অনলাইন সার্ থ ইরিন গুগল এবাং উজেখ 

েজিজে জাতীয় বাজজজট িাজেি সাাংবাৎসরিে আয়-ব্যজয়ি পরিেল্পনা প্রোশ েিা হয়। রেন্তু এেটি সাব থজেৌম িাজেি বাজজট শুধু আয়-

ব্যজয়ি রহসাবমাত্র নয়। এি মাধ্যজমই িাজেি েশ থন ও িাজননরতে শ্রেণী র্রিত্র প্ররতফরলত হয়। র্লরত আলাপখারন জাতীয় বাজজজটি 

মাধ্যজম িাজেি পরিজবশ-মনস্তত্ত্বখারন আন্দাজ েিজত র্ায়। ১৯৭৫ সাজলি পি শ্রর্জে রবশ্বব্যাাংেসহ বহুপারিে োতাজেি খবিোরিি 

মাধ্যজম প্যারিস েনজসাটি থয়াজম শ্রেজশি বাজজট রনর্ থারিত হজতা। আজ বাাংলাজেশ শ্রসই উপরনজবশ রেন্ন েিজত শ্রপজিজে। শ্রেজশ মানুজষি 

মার্ারপছু আয় শ্রবজেজে। ১৯৭২ সাজল শ্রেজশ শ্রোটিপরত রেল দু’জন, আি এখন ব্যাাংজেি রহসাজবই তা প্রায় ৫৬ হাজাি! বাাংলাজেশ 

আজ উন্নয়জনি এে নয়া শ্রমরু ও সমীেিজণ এজস োাঁরেজয়জে। ক্ষুর্াি রবরুজে নানাোজব মানুষ োাঁোজত শ্রপজিজে। তজব ক্ষুর্া রনবািজণি 

পর্, পেরত ও ব্যবস্থাপনা রনজয় হয়জতা তে থ আজে। োিণ এেতিফাোজব শুধু মানুজষি উন্নয়জনি ের্া োবজত রগজয় আমিা আমাজেি 

রপ্রয় মাটি, পারন, বায়ু ও প্রাজণি ববরর্ত্রযজে রবনষ্ট েজি র্জলরে। সবাি সজে সবাই রমজল রবেরশত হওয়াি পর্ রুে েজি রেরি। হয়জতা 

বা মানুজষি যন্ত্রণা রেছুটা েজমজে, রেন্তু শ্রেশজুজে প্রাণ ও প্রকৃরত আজ রনোরুণোজবই ক্ষুর্াত থ ও তৃষ্ণাত থ। শ্রেশ আজ এে মুদ্রারনে থি 

অর্ থনীরতি রবস্ময়েি অগ্রযাত্রায় শারমল। স্বার্ীন বাাংলাজেজশি প্রর্ম জাতীয় বাজজট প্রণীত হয় ১৯৭২ সাজলি ৩০ জুন। ১৯৭২-৭৩ 

অর্ থবেজিি বাজজট বিাদ্দ রেল ৭৮৬ শ্রোটি টাো। মাত্র ৪৭ বেজি এেই বাাংলাজেশ আজ ২০১৯-২০ অর্ থবেজিি বাজজট শ্র াষণা 

েজিজে ৫,২৩,১৯০ শ্রোটি টাো। প্রায় ৬৭০ গুণ। বােজে বাজজট, বােজে শ্রেজশি মানুষও। রেন্তু েমজে প্রাকৃরতে বন, নেী, জলাভূরম, 

কৃরষজরম ও প্রাণনবরর্ত্রয। প্ররত বেি শ্রেজশি জাতীয় বাজজট বাজে, রেন্তু েমজত র্াজে জাতীয় পশুি সাংখ্যা, হারিজয় যায় জাতীয় পারখি 

আবাসস্থল। তাহজল এই উন্নয়ন অরেযাত্রা েী শুধু মানুজষিই জন্য? এোজব েী এেেোজব মানব প্রজারত দুরনয়ায় টিজে র্ােজত 

পািজব? তাোো মন্ত্রণালয়রেরিে রেছু খাতওয়ারি বাজজট রেজয়ই েী শুধু শ্রেজশি প্রাণ ও প্রকৃরতি সুিিা শ্রেয়া সম্ভব? িাজেি সামরগ্রে 

উন্নয়ন রর্ন্তা েী পরিজবশবান্ধব? আমাজেি জাতীয় বাজজটগুজলা রে মানুষ োো শ্রেজশি পরিজবশ ও প্রাণনবরর্জত্রযি ের্া রবজবর্নায় 

িাজখ? কৃরষ, দুজয থাগ, পারনসম্পে, রশিা মন্ত্রণালজয়ি মজতা ‘পরিজবশ, বন ও জলবায়ু পরিবত থন’ মন্ত্রণালজয়ি জন্য বাজজজট রবজশষ 

বিাদ্দ িাখাই শুধু পরিজবশবান্ধব রর্ন্তা নয়। সামরগ্রে বাজজট রর্ন্তা ও ব্যবস্থাপনায় পরিজবশ সুিিাি োপ র্াো জরুরি। আয়তজন শ্রোট 

হজলও প্রাণ ও সাংস্কৃরতি ববরর্জত্রয েির ি বাাংলাজেজশি জাতীয় বাজজট ও উন্নয়নরর্ন্তা রেন্ন হওয়া জরুরি। শ্রেজশি প্রাণ ও প্রকৃরতি 

আহাজারি এবাং যন্ত্রণাজে রবজবর্নায় শ্রিজখই শ্রেজশি জাতীয় বাজজট বতরি হজত পাজি। আি এটিই হজয় উঠজত পাজি দুরনয়াি বুজে এে 

অনন্য েরলল, বাাংলাজেজশি সরতযোজিি পরির্য়।  

২.‘সমৃে আগামীি পর্যাত্রায় বাাংলাজেশ, সময় এখন আমাজেি, সময় এখন বাাংলাজেজশি’ রশজিানাজম প্রস্তারবত ২০১৯-২০ অর্ থবেজিি 

জাতীয় বাজজজটি আয়-ব্যয় খাতই শুধু গুরুত্বপূণ থ নয়, এ বেজিি বাজজট রশজিানামখারন খুবই আশাব্যিে। এখাজন এে সমৃে আগামীি 

রর্ন্তা েজিজে বাাংলাজেশ। রেন্তু শ্রেজশি সামরগ্রে পরিজবশ সুিিাজে গুরুত্ব না রেজল এই সমৃে আগামী েী সম্ভব? র্লরত বাজজজটি ব্যয় 

র্িা হজয়জে ৫ লাখ ২৩ হাজাি ১৯০ শ্রোটি টাো। শ্রেজশি শ্রমাট জনসাংখ্যা ১৭ শ্রোটি হজল মার্ারপছু গে ব্যয় র্িা হজয়জে ৩০, ৭৭৬ 

টাো। রেন্তু মানুজষি পাশাপারশ যরে এ প্রশ্ন েিা হয় জাতীয় বাজজজটি েতোজগ শ্রেজশি ২৩০টি নেী, ৩০টি কৃরষ প্ররতজবশ ও ১৭টি 

হাইজরালরজেযাল অঞ্চজলি জন্য বিাদ্দ হজলা? শ্রেজশি পারখ, পতে, বৃি, শস্য, মাে, সিীসৃপ, উেয়র্ি, গৃহপারলত ও বন্যপ্রাণীিা এ 

বাজজট শ্রর্জে েী শ্রপল? হয়জতা এি শ্রোন সুরনরে থষ্ট উিি এখনও আমাজেি োজে শ্রনই। রেন্তু এি উিি আমাজেি বতরি েিজত হজব, 

শ্রেজশি সব প্ররতজবশ ও বাস্তুসাংস্থান এবাং প্রাণনবরর্জত্রযি জন্য খাতওয়ারি বাজজট সুরনরে থষ্ট েিা েিোি। শ্রেজশি সবজর্জয় বে রশল্প 

খাত এখন গাজম থন্টস। এখাজন অজনে গ্রামীণ নাগরিজেি েম থসাংস্থানও বতরি হজয়জে। রেন্তু এই রশজল্পি োিজণ রনরিহ্ন হজয়জে 

প্রাকৃরতে বন, রবস্তৃত কৃরষজীবন ও জলাভূরম। বহুজারতে শ্রোম্পারনি এসব োিখানায় এেটি রজজেি প্যান্ট বানাজত প্রায় ২২০ রলটাি 

পারন লাজগ, তজব শ্রেজশি পারনসম্পে সুিিায় জাতীয় বাজজট শ্রোর্ায় খাত বিাদ্দ েিজব? রোংবা োজে র্ামাজব আি োজে র্াো 

িাখজব? 

৩.পরিজবশ খাজত বাজজট েমজে না বােজে এটি এেটি গুরুত্বপূণ থ রবষয়, রেন্তু তািজর্’ জরুরি হজলা বিাদ্দ ও ব্যবস্থাপনায় 

পরিজবশবান্ধব রর্ন্তাজে অগ্রারর্োি শ্রেয়া। ২০১৬-১৭ অর্ থবেজি পরিজবশ ও বন মন্ত্রণালজয়ি জন্য জাতীয় বাজজজট বিাদ্দ িাখা হয় 

১৮৫০ শ্রোটি টাো। ২০১৭-২০১৮ অর্ থবেজি আজগি বেি শ্রর্জে ৭৩১ টাো েরমজয় বিাদ্দ িাখা হয় ১১১৯ শ্রোটি টাো। আবাি 

২০১৮-২০১৯ অর্ থবেজি এ মন্ত্রণালজয়ি জন্য প্রায় ১৫০ শ্রোটি বারেজয় বিাদ্দ িাখা হয় ১২৭০ শ্রোটি টাো। র্লরত বাজজজট এই খাজত 

বিাদ্দ প্রায় ২২৬ শ্রোটি টাো বারেজয় ১৪৯৬ শ্রোটি টাো েিা হজয়জে। তাি মাজন পরিজবশ খাজত বাজজট বােজলা না েমজলা? সিাসরি 

পরিজবশ, বন ও জলবায়ু পরিবত থন মন্ত্রণালজয়ি জন্য এ বেজিি বিাদ্দ র্িজল তা গত বেজিি শ্রর্জয় শ্রবজেজে, রেন্তু ২০১৬-২০১৭ 

অর্ থবেজিি শ্রর্জয় অজনে েজমজে। ২০১৯-২০ বাজজজট কৃরষ মন্ত্রণালজয়ি জন্য ১৪,০৫০ শ্রোটি, মৎস্য ও প্রারণসম্পে ২,৯৩২ শ্রোটি, 



পরিজবশ-বন ও জলবায়ু পরিবত থন ১৪৯৬ শ্রোটি, ভূরম ১৯৪১ শ্রোটি এবাং পার নসম্পে মন্ত্রণালজয়ি জন্য বিাদ্দ ৭৯৩৪ শ্রোটি এসব 

রমরলজয় ২৮,৩৫৩ শ্রোটি টাোি বিাদ্দজে ‘কৃরষ খাত উন্নয়ন’ রহজসজব জাতীয় বাজজট রবজবর্না েজিজে। র্লরত বাজজজটি এ রর্ন্তাখারন 

শ্রবশ গুরুত্ববহ এবাং এখাজন এে স্পষ্ট প্ররতজবশ-িাজননরতে েশ থন আজে। িাে শ্রেজশি কৃরষ খাতজেই শ্রেজশি পরিজবশ, ববরর্ত্রয, ভূরম, 

পারনি শ্রেন্দ্র রহজসজব শ্রেখজত র্ায়। তাি মাজন িাে এখজনা শ্রেশজে এে কৃরষপ্রর্ান শ্রেশ রহজসজব সাজাজত র্ায়। যরে তাই হয় প্রশ্নটাও 

এেই সজে শ্রসখাজনই জুজে আজে। িাে তাহজল শ্রেজশি জন্য শ্রেমন কৃরষ র্ায়? শ্রেমন কৃরষ উৎপােন ব্যবস্থা িাে আগামীি সমৃে 

বাাংলাজেজশ শ্রেখজত র্ায়? পরিজবশরবনাশী রবপজ্জনে িাসায়রনে কৃরষ না প্রকৃরতরনে থি প্ররতজবশবান্ধব কৃরষ? তর্ােরর্ত সবুজ রবপ্লজবি 

িাজনীরতজত বতরি হওয়া বহুজারতে শ্রোম্পারনি বারণজয র্াো িাখাি িাসায়রনে কৃরষ রেজয় েী শ্রোজনাোজবই শ্রেজশি পরিজবশ সুিিা 

ও সমৃে আগামী সম্ভব? সিোি বজব কৃরষ নীরত েজিজে, সিোি সমরিত বালাই ব্যবস্থাপনা র্ালু েজিজে, সিোি ভূগে থস্থ পারনি 

আর্াি িিা েিজত মরিয়া, সিোি শ্রেজশি শস্যনবরর্ত্রযি সুিিা রেজত র্ায়। তাহজল পরিজবশবান্ধব কৃরষেিরে সিোজিি পজি েী 

বহুজারতে শ্রোম্পারনি সাি-রবষ-বীজ রনে থি বারণরজযে কৃরষজে বাাংলাজেজশ র্াো িাখা সম্ভব? সিোি শস্যবীমা, কৃরষঋত, প্রবীণ 

কৃষজেি জন্য রবজশষ োতা ও শ্রপনশন, দুজয থাগ ঝ াঁরে বীমা এিেম নানারেছু রর্ন্তা েিজে। আমাজেি রনিয়ই স্মিণ আজে ২০১০ সাজল 

িাজশাহীি শ্রগাোগােীজত বহুজারতে রসনজজনটা শ্রোম্পারনি হাইরিড সবল টজমজটা বীজ রেজন লাজখা কৃষে প্রতারিত হজয় িরতপূিণ 

আোয় ও রবর্াজিি োরবজত আজন্দালন শুরু েজিরেল। হাইরিড ঝলে, আজলাে, হীিা এসব র্াজনি ফলন রবপয থজয়ি রবরুজেও কৃষজেিা 

আজন্দালন েজিজে। কৃষে ঠেজত র্ায় না, কৃষে কৃরষ জরমজে রবনাশ েিজত র্ায় না। রেন্তু শ্রয কৃরষ ব্যবস্থা বহাল আজে তা জরমি মাটি 

শ্রর্জে শুরু েজি অণুজীব সবরেছু রবষ রেজয় হতযা েজি। র জিা বাস্তুসাংস্থান উলটপালট েজি শ্রেয়। তাহজল রবদ্যমান বারণরজযে 

কৃরষব্যবস্থা েীোজব পরিজবশ সুিিায় ভূরমো িাখজব? রোংবা পরিজবশ খাজতি বাজজট রেজয় এই িরত শ্রোনোজব পূিণ েিা বা সামাল 

শ্রেয়া সম্ভব?  

৪.পরিজবশ প্রজশ্ন সবসময় শ্রেজশি নেী সুিিা ও নেী দূষজণি প্রসে আজস। ২০১৯-২০ অর্ থবেজি রশল্পমন্ত্রণলাজয়ি বাজজট র্িা হজয়জে 

১৫৫৬ শ্রোটি টাো। শ্রেজশি অন্যতম নেী বুরেগো মজিজে নগজিি বজথয ও টযানারি রশজল্পি অতযার্াজি। শ্রেজশি সব অঞ্চজলি নে-নেী 

ও জলাভূরম নানাোজবই রশল্পদূষজণি রনশানা। তাহজল পরিজবশ সুিিাি বাজজট েীোজব এো এই দূষণ র্ামাজব? এখাজন 

রশল্পমন্ত্রণালয়সহ সাংরিষ্ট সব েতৃথপিজেই পরিজবজশি ব্যােিণগুজলা রনজজি বুজে র্ািণ েিজত হজব। এ বেজিি বাজজজট পাট 

মন্ত্রণালজয়ি জন্য ৭৯৯ শ্রোটি এবাং শ্রিল মন্ত্রণালজয়ি জন্য ১৬,২৬৩ শ্রোটি টাো র্িা হজয়জে। পাট রশজল্পি রবোশ শ্রযমন জরুরি শ্রতমরন 

শ্রিজলি মজতা পাবরলে পরিবহজনি রবোশও জরুরি। আি এ সবই শ্রমৌরলে পরিজবশ প্রশ্ন। বাাংলাজেজশি নেীসহ দুরনয়াি অরর্োাংশ 

নেীজত সাম্প্ররতে এে গজবষণায় েয়াবহমাত্রাি অযারন্টবাজয়াটিে পাওয়া শ্রগজে। এ অযারন্টবাজয়াটিে এজলা শ্রোর্া শ্রর্জে? মানুষ ও 

গবারে প্রারণসম্পে শ্রর্জে। তাহজল আমিা যরে নেীজে আজ দূষণমুক্ত েিজত র্াই, যুক্ত েিজত হজব স্বাস্থযজসবাসহ অন্যান্য 

েতৃথপিজেও। পরিজবশ সুিিাি বাজজট তাহজল েতোজব পিস্পিযুক্ত তা এখন শ্রর্জেই আমাজেি খরতজয় শ্রেখা জরুরি।  

৫.বাাংলাজেজশ ২০১৭-১৮ অর্ থবেজি অর্ থ রবোগ প্রর্ম ‘জলবায়ু সুিিা ও উন্নয়ন বাজজট’ প্ররতজবেন বতরি েজি। পজি পরিজবশ ও বন, 

পারনসম্পে, কৃরষ, মৎস্য ও প্রারণসম্পে, দুজয থাগ ও ত্রাণ, পেী উন্নয়ন ও সমবায়, গৃহায়ণ ও গণপূত থ, মরহলা ও রশশু, জ্বালারন ও খরনজ 

সম্পে, স্থানীয় সিোি, পাবত থয র্ট্টগ্রাম, প্রার্রমে ও গণরশিা, ভূরম, রশল্প, স্বাস্থযজসবা, রবদুযৎ রবোগ, খাদ্য, মাধ্যরমে ও উচ্চ রশিা 

রবোগ, সমাজেল্যাণ এবাং সেে পরিবহন ও মহাসেে রবোগ এ রবশটি মন্ত্রণাজয়ি োজ রবজিষণ েজি ২০১৮-১৯ অর্ থবেজিি জলবায়ু 

বাজজট প্ররতজবেন বতরি েিা হয়। আমিা আশা েিব শ্রেজশি সব মন্ত্রণালয় ও েফতজিি োজ ও বাজজট রবজিষণ েজিই পিবতীজত 

জলবায়ু বাজজট প্ররতজবেন প্রণীত হজব। রবজশষ েজি বারণজয মন্ত্রণালয়জে এখাজন যুক্ত েিা জরুরি। পরিজবশ সুিিাি নানামুখী প্রশ্ন 

বারণজয রবোজগি তৎপিতাি সজে জরেত। রবজশষত শ্রেজশ িরতেি িাসায়রনে পণ্য আমোরন-িফতারনি শ্রিজত্র বারণজয মন্ত্রণালয় 

গুরুত্বপূণ থ ভূরমো পালন েিজত পাজি। শ্রযমন, পরলরর্ন রনরষেেিণ এবাং শ্রেশজ পাটজাত পণ্য রবপণন ও িফতারনি শ্রিজত্র বারণজয 

মন্ত্রণালয় আিও শ্রবরশ সরিয় হজত পাজি। বারণজয মন্ত্রণালজয়ি এ তৎপিতা শ্রেজশি পাট রশল্পজে শ্রযমন রবেরশত েিজব পাশাপারশ 

পরলরর্ন বজন্ধ শ্রজািাজলা ভূরমো িাখজত পািজব। এ জন্য জাতীয় বাজজজট এ রবষজয় বিাদ্দ পরিজবশ মন্ত্রণালজয় র্ােজলও সব 

সাংরিষ্টজনজে রনজয় এই েম থসূরর্ সরিয় েিজত হজব। পাশাপারশ জলবায়ু পরিবত থনজরনত সাংেট রনিসজন এবাং  াত শ্রমাোরবলায় 

অরেজযাজন ও সিমতা বাোজত আমাজেি বাজজট েিোি, েিোি সুরনরে থষ্ট অঞ্চলরেরিে পরিেল্পনাও। পাশাপারশ আপে-রবপে ও 

দুজয থাগ শ্রমাোরবলায়ও সুরনরে থষ্ট বাজজট বিাদ্দ প্রজয়াজন, এজিজত্র ত্রাণ ও সহজযারগতাি রর্ন্তাজে অগ্রারর্োি না রেজয় বিাং জনজগাষ্ঠীি 

সিমতা বৃরেি খাত গুজলাজে গুরুত্ব শ্রেয়া প্রজয়াজন। পাশাপারশ জলবায়ু পরিবত থন ও দুজয থাজগি সজে জরেজয় র্াো বহুজারতে 

েিজপাজিট ও র্নী শ্রেজশি নানারবর্ বারণজয ও িাজননরতে েিবািজে রবজিষণ েজি এই সাংেট শ্রমাোরবলায় জাতীয় বাজজজটি েতটুকু 

েীোজব োয়ী েতৃথপজিি োে শ্রর্জে আোয় েিা যায় শ্রস রবষজয় সিমতা অজথনও আজজেি পরিজবশপ্রশ্ন।  

৬.আমিা শ্রেশ শ্রর্জে শ্রোন র্িজনি পণ্য শ্রোর্ায় িফতারন েিব তা রবজশষোজব খরতজয় শ্রেখা জরুরি, তা না হজল প্রাণ শ্রোম্পারনি 

গুাঁো হলুজেি মজতা রসসা র্াোয় তা আবাি মারে থনমুলুে শ্রর্জে শ্রফিত পাঠাজনা হজত পাজি। ঠিে এেইোজব রবজেশ শ্রর্জে খাদ্য, 

কৃরষজাত, প্রসার্নীসহ সব র্িজণ্যি পণ্য আমোরন ও বারণজজযি শ্রিজত্র পরিজবশ সুিিাি রবষয়টি খরতজয় শ্রেখা জরুরি। দুরনয়াজুজে 

জনসন অযান্ড জনসজনি প্রসার্নী, শ্রোে-শ্রপপরস, ম্যাগী নুডলস এি িরতেি প্রোব রনজয় মামলা হজি, িরত প্রমারণত হজি। অর্র্ 

বাাংলাজেজশ এসব পণ্য শ্রেোি বারণজয েিজে। জাতীয় বাজজট উন্নয়ন প্ররিয়া যরে এসব সামাল না রেজত পাজি তজব রবষাক্ত, 



শ্রময়াজোিীণ থ ও িরতেি পজণ্যি জন্য জনস্বাস্থয ও পরিজবজশ রবরূপ প্ররতরিয়া বতরিি পি তা সামাল রেজত আবাি আমাজেি নাগরিে 

জীবজনই িাে বাজজজটি র্াপ বতরি েিজব। এি জন্য আবাি নানামুখী বাজজট বিাদ্দ প্রজয়াজন হজয় োাঁোজব। শ্রযমন, ১৯৮৫ সাজল 

বাাংলাজেজশি স্বাস্থয অরর্েফতি পরিজবশ ও জনস্বাজস্থযি জন্য েয়াবহ িরতেি রডরডটি পাউডাি আমোরন েজিরেল। েী থরেন র্জি এ 

৫০০ টন রডরডটি র্ট্টগ্রাজমি আগ্রাবাজে পজেরেল। সম্প্ররত সিোি এ রডরডটি নষ্ট েিজত ‘শ্রপরিসাইড রিস্ক রিডােশন ইন বাাংলাজেশ’ 

শীষ থে এে প্রেল্প গ্রহণ েজিজে। ৩৫৫ শ্রোটি টাোি এ প্রেজল্প সিোি রনজজ খির্ েিজব ২১৮ শ্রোটি ৬৫ লাখ টাো। বারে ৭০ 

শ্রোটি ১০ লাখ টাো শ্রেজব শ্রলাবাল ইনোয়িনজমন্ট ফযারসরলটিজ এবাং ৬৬ শ্রোটি ২৫ লাখ টাো শ্রেজব জারতসাংজ ি রবশ্ব খাদ্য ও কৃরষ 

সাংস্থা। প্রশ্ন হজলা, সিোি যখন রডরডটিি মজতা িরতেি পণ্য আমোরন েিল তাও েিল জনগজণি টাোয় আবাি তা রনরষেও েিজত 

হজি জনগজণি েজষ্টি টাোয়। এ র্িজনি উন্নয়নরর্ন্তা এবাং এসব প্রাণ াতী প্রেজল্পি জন্য বাজজট বিাদ্দ শ্রোনোজবই পরিজবশ সুিিাি 

রবষয়টিজে প্রর্মরেজে রবজবর্নায় শ্রনয়রন। আি তাই শ্রেজশি জনগজণি টাোয় শ্রেনা পণ্য রনরষে েিজত এখন আবাি জনগজণি উপিই 

র্াপ বতরি েিজে িাে। জাতীয় বাজজট এবাং উন্নয়নরর্ন্তাজে অবশ্যই পরিজবশবান্ধব মনস্তত্ত্ব গজে তুলজত হজব। বিাদ্দ ও ব্যবস্থাপনাি 

শ্রিজত্র সামরগ্রে পরিজবশ প্রশ্নজে রবজিষণ েিা জরুরি। আি তা না হজল উন্নয়ন ও বাজজট বিাদ্দ েরবষ্যজতি জন্য শুধু শ্রোগারন্ত ও 

যন্ত্রণাই বাোজব, সিোজিি সমৃে আগামীি স্বপ্নর ষ্প রবেরশত হওয়াি পর্ রুে েিজব।  

৭.বাাংলাজেজশি বাজজট রবজিষণ েিজল শ্রেখা যায়, বাজজট হজলই েযাট ও টযাক্স শ্রবজে যাওয়া এেটি রনয়রমত  টনা। পাশাপারশ 

পরিজবশরবনাশী নানান উন্নয়ন প্রেল্প ও তৎপিতা শ্রবজে যাওয়াও এেটি বাজজট পিবতী সরিয়তা। প্রাকৃরতে শালবন রবনাশ ও 

জবিেখল েজি সমাজন োিখানা গজে শ্রতালা, জলাভূরম েিাট েজি আবাসন বারণজয, লাগাতাি ইটোটা, কৃরষজরমি অবাজর্ 

অকৃরষখাজত ব্যবহাি, প্ররতজবশগত সাংেটপূণ থ এলাো ও বনভূরমজত রশল্পাঞ্চল ও বহুজারতে খনজনি অনুমরত, পািমানরবে প্রেল্প, বৃহৎ 

রবদুযৎ উন্নয়ন প্রেল্প, সমাজন বারণজযে হাইরিড ফসজলি বীজ আমোরন েী িরতেি সাি-রবষ ব্যবসাি প্রসাি এমনতি পরিজবশরবনাশী 

তৎপিতাগুজলা প্ররত বেি বাজজট শ্র াষণাি পি আজিা শ্রবরশ প্রবল হয়। আজিা শ্রজািাজলা হয়। শ্রেখা যায় শ্রেজশি বাজজজটি আোি 

বাোি পাশাপারশ পরিজবশরবনাশী তৎপিতা গুজলািও বারণজয ও মুনাফা রেজন রেজন বাজে। অন্যরেজে শ্রেজশ প্রাণ ও প্রকৃরতি ববরর্ত্রয 

ও সম্ভাি েমজত র্াজে। োরুণসব প্রাকৃরতে অঞ্চল ও বাস্তুসাংস্থান তাজেি টিজে র্ােবাি শ্রশষ েমটুকুও হারিজয় শ্রফজল। জনগজণি টাো 

রেজয় সিোি শ্রমাটাোজগ ১৪টি খাজত শ্রযমন, স্বাস্থয, রশিা, সামারজে রনিাপিা, জনপ্রশাসন, জনশৃঙ্খলা, প্ররতিিা, েতুথরে, প্রজণােনা, 

সুে, জ¦ ালানী ও রবদুযৎ ইতযারেি খির্ শ্রমটাজি। রেন্তু এখাজন মানুষবাজে শ্রেজশি পরিজবশ ও ববরর্জত্রযি সুিিা ও রহস্যা েতখারন এ 

প্রশ্ন খুব জরুরি হজয় োাঁরেজয়জে। তাও রে সমাজজি সব শ্রেণী ও বজগ থি মানুষ জাতীয় বাজজজট জায়গা পায়? শ্রেজশি আরেবাসী, েরলত, 

নগি েরিদ্র, বরস্তবাসী, োসমান, ভূরমহীন, শ্রমহনরত ও েমজীবী মানুজষি স্বপ্ন ও আোক্সিা েী আমাজেি জাতীয় উন্নয়ন পরিেল্পনা ও 

বাজজট রর্ন্তায় প্ররতফরলত হয়?  

৮.পরিজবশ ও উন্নয়ন শ্রযৌর্সাির্ী। সরতযোজিি উন্নয়ন মাজনই শ্রযখাজন পরিজবশ সুিিাি তৎপিতাগুজলা শ্রজজগ র্াজে। আবাি 

অপিরেজে পরিজবশ সুিিা মাজনই সরতযোজিি উন্নয়ন। উন্নয়জনি নাজম পরিজবশজে শ্রোনোজবই প্ররতপি রহজসজব োাঁে েিাজনা যায় 

না, শ্রজািজবিেরস্তজত প্রাণ ও প্রকৃরত সুিিা েিা যায় না। র্ািপাজশি বাস্তুসাংস্থাজনি জটিল অনবদ্য সম্পেথ ও রবজবর্নাজে বুঝজত 

জানজত রনজজি শ্রেতি আোাংখা বতরি হজত হয়। বেবন্ধু শ্রশখ মুরজবুি িহমান শ্রেজশ এই পরিজবশ-আোক্সিাি বীজ বুজন শ্রগজেন। 

প্রাণ ও প্রকৃরতি প্ররত এে অনবদ্য েিে েরেজয় রেজয়জেন তাি োজ ও েশ থজন। শুধু মানুজষি জন্য শ্রেশ নয়, অপিাপি প্রাণনবরর্জত্রযি 

ের্া শ্রেজবই রতরন প্রর্ম বন্যপ্রাণী সাংিিণ আইন প্রণয়ন েজিন। শ্রেবল মানুজষি জন্য নয়, উরিেনবরর্ত্রয সুিিায় ন্যাশনাল 

হাজব থরিয়াজমি যাত্রা শুরু েজিন। শ্রেবল গ্রাম নয়, নগজি বৃিজিাপণ ও প্রকৃরত সুিিাি োজ তাি সমজয়ই প্রারতষ্ঠারনেোজব শুরু হয়। 

বেবন্ধুি এই পরিজবশরর্ন্তা বাাংলাজেশজে জাগ্রত েরুে। শ্রেজশি জাতীয় বাজজট ও উন্নয়নরর্ন্তায় পরিজবশবান্ধব েিে রবেরশত শ্রহাে। 

জাতীয় বাজজজট সুরনরে থষ্টোজব পরিজবশ সুিিাি খাত গুজলাজে রর্রহ্নত েজি রবজশষ বিাদ্দ বতরি শ্রহাে। জাতীয় বাজজজট পরিজবশ 

সুিিায় বিাদ্দ বাে–ে এবাং পরিজবশ সুিিায় অপিাপি সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয় ও েতৃথপি রনজজজেি বাজজট ও ব্যবস্থাপনাজে আজিা শ্রবরশ 

পরিজবশবান্ধব েজি গজে তুলজব এ আমাজেি প্রতযাশা। পরিজবশ সুিিা শ্রোনোজবই োিও এোি োয় বা োরয়ত্ব নয়। এটি প্রজারত 

রহজসজব আমাজেি টিজে র্াোি এে শ্রমৌরলে শত থ। শ্রেবলমাত্র বিাদ্দই শ্রশষ ের্া নয়, এই বিাদ্দ েীোজব ব্যয় হজি, এি ব্যবস্থাপনা 

শ্রেমন এবাং রেজসি জন্য েী র্িজনি েম থসূরর্ শ্রনয়া হজি এসব সব রেছু রমরলজয়ই পরিজবশ-প্রশ্ন। আশা েরি িাে শ্রেজশি প্রাণ ও 

প্রকৃরতি সুিিায় সরিয় ও েিরে হজব, িাজেি উন্নয়ন মনস্তজত্ত্ব শ্রমৌরলে পরিবত থন জরুরি। রেছু লুজটিা র্নীি জন্য জাতীয় বাজজট নয়, 

জাতীয় বাজজট শ্রেজশি সবাি। শুধু মানুষ নয়, শ্রেজশি সব প্রাণ ও বাস্তুসাংস্থান সুিিায় জাতীয় বাজজট প্রণীত শ্রহাে। মানুষসহ শ্রেজশি 

সব প্রাণসিা রনজয় বাাংলাজেশ আগামীি এে সমৃে আখ্যান ির্না েিজত র্ায়। আসুন শারমল হই সবািই, এে পরিজবশবান্ধব েী থ 

অগ্রযাত্রায়। 

[ শ্রলখে : গজবষে, প্ররতজবশ ও প্রাণনবরর্ত্রয সাংিিণ ] 
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