
সংসেদ এরশাদ তার ােদিশক ব ব া তেুল
ধরেত পারেলন না!
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একাদশ জাতীয় সংসেদর থম বােজট পশ করা হেয়েছ। এিট বাংলােদেশর ইিতহােস এযাবৎকােলর
মেধ  সববহৃৎ বােজট। তেব এ রকডও আগামী বছর ভেঙ যােব এবং বছর বছর ভাঙেতই থাকেব।

িবশ বছর তা বােজট িনেয় ধ ুব তৃাই িলেখ গলাম। আশা িছল, এবার হয়েতা- িনেজই সংসেদ বােজট
আেলাচনায় অংশ িনেত পারব। কারণ- একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন আিমও অংশ হণ কেরিছলাম।
জনসমথেনর মাপকািঠেত িবজেয়র ব াপােরও িনি ত িছলাম। িক  ঃখ ও ভােগ র িবষয়, আিম সই
িনবাচন মেন িনেত পািরিন।

কারণ-  িনবাচেনর পিরেবশ-পিরি িতর জ  িনবাচেনর িদন সকাল ১০টার মেধ  আমােক িববিৃত িদেয়
িনবাচন বজন করেত হেয়েছ। তেব আমার নতা পািটর চয়ারম ান এরশাদ তার িনজ িনবাচনী এলাকায়
একবার না িগেয়ও ইিভএম ভােট িবজয়ী হেয়িছেলন। সটাই িছল আমার সা না। তারপর আমার নতা
সংসেদর িবেরাধীদলীয় নতা হেলন।

এিট তার জ  এক ঐিতহািসক িবজয়।  গণতাি ক ব ব ায়  ধান  িবেরাধী  দলই হে  দেশর ছায়া
সরকার।  সই  সরকােরর  ধান  হেলন  েসইন  মহু দ  এরশাদ।  একিদন  যারা  াধীনতািবেরাধী
জামায়াতেক সে  িনেয় এরশাদ সরকােরর িব ে  আে ালন কেরিছল- তােদর দখেত হে - জীবেনর
শষ াে  হেলও েসইন মহু দ এরশাদ আজ ছায়া সরকােরর ধােনর আসেন আসীন।

এেদর মেধ  যারা জাতীয় পািটেক িনঃেশষ কের িদেত চেয়িছল- তােদর আজ রাজনীিতর তৃতীয় আসেন

  নীল ভ রায়
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ল াজনক অব ায়  বেস  থাকেত  হে ।  এেকই  বেল  ভােগ র িনমম  পিরহাস।  কার ভােগ  কখন  এ
পিরি িত আেস তা দখেত ধ ুভিব েতরই অেপ া করেত হয়।

 থেকই  মাথায়  িছল  সােবক  রা পিত  এরশাদ  িবেরাধী  দেলর  নতা  িহেসেব  এবােরর  বােজট
আেলাচনায় অংশ নেবন এবং সই আেলাচনায় তােক একিট িদকিনেদশনামলূক ভাষণ িদেত হেব।

য িনেদশনা দশ-জািত এবং সরকােররও কােজ লাগেব। িক  তা-ও আর হল না। সব বােজট ভাবনা
ভে  গল। অ তার কারেণ ধান িবেরাধী  নতা এখন লাইফ সােপােট। বােজট পেশর িদন িতিন

সংসেদ যেত পারেলন না। আিম ১৯৮৪ সাল থেক সাংবািদকতায় িছলাম। তার মেধ  দীঘিদন সংসেদর
িবেটও কাজ কেরিছ।

তার জ  সংসদীয় কায েমর ইিতবৃ  স েক িকছুটা পড়ােশানা করেত হেয়েছ। যতদরূ মেন পেড় কােনা
বােজট পেশর িদেন ধান িবেরাধী দেলর আসন শূ  িছল না। এবার তা-ই হল।

আর তাই বােজট িনেয় ভাবনাটাও িববণ হেয় গেছ। এবার অব  বােজট পেশর িদেন আরও িকছু িবরল
ঘটনার জ  হেয়েছ।  যমন  এবারই  থম  দখলাম  মাননীয়  অথম ী  বােজট  ব তৃা  পেড় শানােত
পারেলন না। িতিনও অ  িছেলন। বােজট পেশর সংসদীয় কায ম না থাকেল িতিনও হয়েতা সংসেদ
উপি ত হেত পারেতন না। অ তা িনেয়ও তােক সংসেদ আসেত হেয়েছ।

বােজট পেশর অ মিত কীভােব চাইেত হেব-  তা-ও বঝুেত পারিছেলন না।  মাননীয় ি কার িশিখেয়
দয়ার পরও িতিন খই হািরেয় ফলিছেলন। বাংলােদেশর সংসদীয় ইিতহােস এমন অব া আর কােনা

অথম ীর ে  দখা যায়িন। অথম ী মেহাদেয়র ই িদেকর আসেন শখ সিলম এবং মিতয়া চৗধরুী
তােক বিুঝেয় িদেয়ও বােজট উ াপেনর কাজিট করােত পারেলন না।

তার অ তা  এমনই  িছল,  ব তৃার  িলিখত পাতা েলা  উ ােত পারিছেলন  না।  এ  অব ায়  মাননীয়
ধানম ীেকই বােজট পেশর হাল ধরেত হল। িতিনই অথম ীর বােজট ব তৃা সংসেদ পাঠ করেলন।

মাননীয় সংসদ নতা ধানম ী শখ হািসনাও তখন িকছুটা  অ  িছেলন। িতিনও সংসেদ জানােলন
ঠা াজিনত অ তা তােকও ধেরেছ।

সই অব ায় মাননীয় ধানম ী অথম ীর পে  সংসেদ ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজট পাঠ করেলন।
এটাও সংসদীয় ইিতহােস এক িবরল ঘটনা। এ ঘটনাবিল আমরা সবাই িটিভেত দেখিছ এবং জেনিছ।

তারপরও ঘটনািট উে খ করিছ এ কারেণ, সবিকছু ধানম ীেকই করেত হয়। এমনিক বােজট পেশর
পেরর িদেন িভশন অ সাের সংবাদ সে লেনও ধানম ীেকই ভাষণ িদেত হেয়েছ। প ীব ু এরশােদর
সং ার কমসিূচ ােদিশক ব ব া বতেনর ভূিমকায় এ কথাই বলা আেছ, এ ষাল-আঠার কািট মা েষর
সম াসং ল দেশ সব দায়-দািয়  ধ ুএক সরকার ধােনর হােতই  থােক।

এ দািয়  িবেক ীকরেণর জ ই ােদিশক ব ব া বতেনর েয়াজন। সব িদেকই ধানম ীেক দিৃ
রাখেত হেব। আড়ংেক জিরমানা করা কমকতােক কন একিদেনর মেধ  বদিল করা হল- তা-ও মাননীয়

ধানম ীেকই দখেত হয়।

ধান িবেরাধী  দেলর নতা  সােবক রা পিত এরশাদ যখন  িছেলন-  তখন তার সে  রাজৈনিতক
আেলাচনাকােল িতিন বলেতন, এবােরর সংসেদর ব তৃায় ােদিশক ব ব ার ওপর িবশদ ব াখ া তুেল
ধরেত  হেব।  প ীব ু  এরশাদ  সং ােরর  বরপু ।  উপেজলা  ব ব া  বতন  এেদেশর  ইিতহােস  এক
যগুা কারী ঘটনা। তারেচেয়ও যগুা কারী হেব ােদিশক ব ব া বতন।

এ শাসিনক সং ারিটই হেত পাের এ সম াজজিরত দেশ সব িবড় না থেক মিু র একমা  পথ।
এটাই সােবক রা পিত এরশাদ িব াস কেরন মেন ােণ। আর এ িবষয়িট িনেয়ই প ীব রু সে  কাজ
কের আসিছ ায় িবশ বছর ধের।

বােজেটর খঁুিটনািট িদক আেলাচনার মেধ  ােদিশক ব ব া বতেনর েয়াজনীয়তা তুেল ধরাই িছল এবার
মাননীয় িবেরাধী নতার মখু  উে । জািন না আগামীেত আর সটা স ব হেব িকনা। তবওু াথনা কির-
েসইন মহু দ এরশাদ যন তার ািবত ােদিশক ব ব া বা বায়ন দেখ যেত পােরন।
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জাতীয় বােজট আেগও এেসেছ- নতুন বােজট এেলা, বােজট পাসও হল, আগামীেত একই িনয়েম বােজট
আসেব এবং বােজট পাস হেব। একই ধরেনর আেলাচনা-সমােলাচনা-পযােলাচনা হেব।

বা েব সরকার যা চাইেব- তা-ই হেব। এ যাবৎকাল যা হেয় আসেছ- তার কােনা ব িত ম আশা কির না।
এক প  বলেব- এ বােজট উ য়েনর জায়ার আনেব- আর এক প  বলেব এটা গিরব মারার বােজট।
বা েব দিখ কােনা গিরব যমন বােজেটর কারেণ মের না- আবার উ য়েনর জায়ােরও আমরা ভেস যাই
না।

বােজট পশ হওয়া এবং পাস হওয়ার মােন হল- ব মেূল র জাতঁাকেল িনে িষত হওয়া। সাধারণত দেখ
আসিছ- বােজট পেশর আেগ নয়া করােরােপর আশ ায় িনত েয়াজনীয় পেণ র মলূ বিৃ  পায়।

আবার বােজট পশ ও পােসর পর আর এক দফা মলূ বিৃ  ঘেট। আমরা সাধারণ মা ষ িনে িষত হেয়ও
বেঁচ থািক এবং বাঁচেত হয়। এিদেক সরকাির সমী া বেল- আমােদর নািক গড় আয়ওু বেড় গেছ। তাই
বিশ িদন বাচঁব।  বিশ িদন  বেঁচ  থেক কী  দখব আর কী-বা  করব? দখব ‘গণতে র জয়যা া’!

উপেভাগ করব কী আমার নাগিরক অিধকার!

সড়েক মতুৃ র িমিছল িকংবা ধষেণর িব ার, বেলর ওপর সবেলর অত াচার এসব বােজেটর িবষয় নয়।
রাজধানীেত জনজীবেনর েভাগ-যানজেটর সে  হয়েতা অথনীিতর যাগসূ  আেছ।

মা েষর হােত অেনক টাকা আেছ বা অেনক অথ আসেত থােক- তা কােলা হাক আর সাদাই হাক- তা
িদেয় গািড় িকনেব। স গািড় রাজধানীেতই বিশ চলেব।

ফেল অথৈনিতক অব া ভােলা হওয়ার কারেণ যানজট বাড়েতই পাের! আর এবােরর বােজেট কােলা টাকা
সাদা করার েযাগ তা থাকেছই। যারা এর সমােলাচক- তারা তা বলেতই পােরন, অৈবধভােব আয় করা
টাকা যিদ  ছাড়া িবিনেয়াগ করা যায় তাহেল সটা হেব সংিবধােনর পিরপ ী। য কথা িসিপিড বেলেছ।

গত কেয়ক বছর ধেরই দেখ আসিছ জাতীয় বােজট ঘাষণার পেরর িদন স টার ফল পিলিস ডায়ালগ
(িসিপিড) সংবাদ সে লন কের বােজট স েক তােদর িতি য়া ব  কের। এবারও কেরেছ।

বােজেটর ভােলা-ম  সব িদকই তােদর পযােলাচনায় থােক। সং ািট  িমিডয়ােত ভােলা চারও পেয়
থােক। এবার যমন বেলেছ, দেশর িবধােভাগীেদর ােথই এবােরর বােজট ণয়ন করা হেয়েছ। তারা
বােজেটর ভােলা িদক উে খ কের বেলেছ- িজিডিপ বেড়েছ, গড় মাথািপছু আয় বাড়েছ, মা েষর গড় আয়ু
বাড়েছ িক  বেড় যাে  আয় বষম , স দ বষম ।

যভােব বষম  বাড়েছ তােত ৭, ৮, ৯ শতাংশ বিৃ  টকােনা ক কর হেব। এবােরর বােজেট ােটর
পাশাপািশ নতুন কের জিম য় এবং অথৈনিতক অ ল ও হাইেটক পােক কােলা টাকা সাদা করার েযাগ
দয়া হেয়েছ। এ েযাগিট এখন আর মৗ িম িবষয় নয়। অব াহত চলিত িবষেয় পিরণত হেয়েছ। এখন
বধ উপােয় অিজত অ দিশত অথ ও অৈবধ অেথর মেধ  পাথক  করার সময় এেসেছ।

কােলা টাকােক সাদা  করার ব াপাের মাননীয় ধানম ী বােজেটা র সংবাদ সে লেন সরকােরর যিু
তুেল ধেরেছন। িতিন বেলেছন, অথ পাচার যােত না হয়- সজ ই এ ব ব া নয়া হেয়েছ। িতিন বেলন,
কােলা টাকা মােন এখােন মােঝ মেধ ই িকছু অপিরেশািধত টাকা থেক যায়। হয়েতা কােনা কারেণ টাকা
হােত এেস যায়- িক  কােজ লাগােত পাের না।

তখন সই টাকা নানাভােব পাচার হেত চায় বা অ ভােব ব ব ত হয়। এটা ব  করার জ ই িবিনেয়ােগর
েযাগ দয়া হে । তরাং প -িবপে র অিভমেতর মেধ  মাননীয় ধানম ীর যিু টাই য় বেল মেন

হয়। তাই বােজেটর িব ে  যত কথাই বলা হাক না কন- যারা সমােলাচনা কেরন তােদর বােজট ণয়ন
করেত িদেলও সবজন হণেযাগ  বােজট কউ-ই ণয়ন করেত পারেব না।

আমরা য যত ভােবই সরকােরর সমােলাচনা কির না কন- এটা তা মানেত হেব- দেশ উে খ করার
মেতা  উ য়ন  অব ই  হেয়েছ।  ছাট একিট  উদাহরণ  িদেয়  বলা  যায়,  ২০০৫-০৬ অথবছের যখােন
মাথািপছু আয় িছল ৫৪৩ মািকন ডলার- সটা ২০১৮-১৯-এ ১ হাজার ৯০৯ ডলাের উ ীত হেয়েছ; যা

িতেবশী ভারেতর চেয় বিশ। এটা একবাের কম কথা নয়।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

২০০৫-০৬  অথবছের  যখােন  দেশর  িব ৎ  উৎপাদন  মতা  িছল  ৩  হাজার  ৭৮২  মগাওয়াট,
২০১৮-১৯ অথবছের সই  উৎপাদন মতা  ২১  হাজার ৪১৯ মগাওয়ােট উ ীত হেয়েছ।  এ ধরেনর
অ গিত এেসেছ  দাির িবেমাচেন,  বিৃ েত,  বেদিশক িবিনেয়ােগ,  খাদ  উৎপাদেন,  রফতািন  খােত,
তথ যিু র ব বহাের, অবকাঠােমা ইত ািদ খােত।

তেব এসব উ য়নেক অথবহ করেত হেল সবার আেগ েয়াজন শাসিনক বলতা দরূ করা, সব ে
ায়িবচার িনি ত করা এবং নাগিরক অিধকােরর র া দয়া।

জাতীয় বােজট আসার আেগ যার যার াথ িনেয় ভাবনা তা আসেবই। কৃষক ভােবন তােদর ফসেলর
ায মলূ  িন য়তার কথা,  িশে ােদ া ারা  ভােবন- ব াংক ঋেণর েদর হার কমােনার কথা,  আবার

আমানতকারীরা ভােবন- েদর হার বাড়েব িকনা।

এভােবই য যার ােথ বােজটেক দখেত চায়। আিম যমন দি ণা েলর মা ষ িহেসেব ভািব- প া সতু
িনমাণ শষ করেত আর কত সময় লাগেব। আর জাতীয় ােথর কথা মেন পড়েলই- মেন পেড় প ীব ু
এরশােদর ািবত ােদিশক ব ব ার কথা।

নতনু বােজট সামেন রেখ এ ভাবনাটাই মেনর মেধ  তালপাড় কের- এবার যিদ ধান িবেরাধীদলীয়
নতা িহেসেব েসইন মহু দ এরশাদ সংসেদ বােজট আেলাচনায় আথ-সামািজক ও রাজৈনিতক ােথর

িবেবচনায় ােদিশক ব ব া বতেনর যিু  তুেল ধরেত পারেতন িকংবা অ তােক জয় কের যিদ সংসেদ
কথা বলেত পারেতন- তাহেল  মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা আজ হাক আর কাল  হাক-  অব ই

াবিট িবেবচনা করেতন।

নীল ভ রায় : সাংবািদক ও রাজনীিতক
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