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ভারেতর বােজেট বাংলােদেশর জ  286 েকািট রুিপ  
েগৗতম লািহড়ী, নয়ািদি   

েলাকসভা িনব র্াচেনর পর েমািদ সরকােরর থম বােজেট aথ র্ম ী িনম র্লা সীতারমণ eক বছেরর মে i ভারেতর aথ র্নীিত 4 লাখ 
েকািটেত u ীত করার িত িত িদেয়েছন। e বােজেট পররা  ম ণালেয়র খােত বাংলােদেশর জ  312৯-31 aথ র্বছের 286 েকািট 
রুিপ বরা  করা হেয়েছ। e aথ র্ বাংলােদশেক েদoয়া লাiন aব ে িডট েথেক য় হেব। 3129-2৯ বােজেট eকi পিরমাণ aথ র্ 
বরা  করা হেয়িছল িক  েশষ পয র্  য় হেয়েছ মা  231 েকািট রুিপ। তাi eবার েফর েসi পুরেনা 286 েকািট রুিপ বরা  
হেয়েছ। িতেবশী েদশগুেলার মে  সব েথেক েবিশ বরা  হেয়েছ ভুটােন, 3 হাজার 911 েকািট রুিপ। আফগািন ােন 381 েকািট 
েথেক বািড়েয় করা হেয়েছ 511 েকািট রুিপ। িময়ানমাের বািড়েয় েদoয়া হেয়েছ 511 েকািট রুিপ। eর কারণ, িময়ানমাের েরািহ া 
শরণাথ েদর জ  বাস ান িনম র্ােণ aথ র্ বরা  হেয়েছ। আি কার েদশগুেলার জ  বরা  েবেড়েছ। িক  iরােনর চাহাবার ব র 
িনম র্ােণর aথ র্ চুর কম কের েদoয়ায় িব য় সৃি  হেয়েছ। বত র্মােন iরান o যু রাে র মে  েয uে জনা চলেছ তােত ei ব র 
সব্াভািবকভােব কতটা িনম র্াণ করা যােব তাi িনেয় সংশয় ƣতির হেয়েছ। eবােরর বােজেট িবেদিশ পুিঁজ লি র পথ শ  করেত 
িতর ার জ  আমদািনর oপর িবেলাপ কের েদoয়া হেয়েছ যােত চুর সমরা  ভারেত ƣতির হেত পাের। পরমাণু িবদুয্ৎ েকে র 

ে ে o শু হার ‘শূ ’ করা হেয়েছ। বােজেট aথ র্ বরা  করা হেয়েছ মহাকােশ eবার চ ায়ণ aিভযান করার জ । বােজেটর েমাট 
uে  পাঁচ বছেরর মে  6 ি িলয়ন ডলার aথ র্নীিতেত u ীত করা। তার আেগ eক বছেরর মে  2 ি িলয়ন ডলার aথ র্নীিতেত 
u ীত করা হেব। পি মবে র হলিদয়া েথেক u ের গ ার মা েম প  পিরবহন বাড়ােনার জ  eকিট েনৗপিরবহন লক ƣতির করা 
হেব ফারা ায় eবং গ ার না  বাড়ােনা হেব। আগামী চার বছেরর মে  প  পিরবহন চার গুণ বাড়ােনা হেব। 

তেব িবেরাধী দলগুেলা বােজেট েপে াল-িডেজেলর দাম বাড়ােনায় aস । 

 


