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বানেট প্রমিটট সরকানরর অিযন্ত গুরুত্বপরূ্ ু দমলল। এটট প্রিযক্ষ-পনরাক্ষর্ানব 

সবাইনক প্রর্ামবি কনর। মবনেষ কনর উন্নয়েেীল দদেগুনলায় বানেনটর গুরুত্ব 

অপমরসীম, দেখানে সরকার ও সরকামর খানির একটা মবোল অবদাে থানক। দবমের 

র্াগ উন্নি দদে বযক্তিখানির ওপর মের্রুেীল হওয়ায় সরকার বানেনটর ওপর অিটা 

মের্রুেীল েয়। মকন্তু উন্নয়েেীল দদেগুনলার সরকার বানেনটর ওপর অনেকখামে 

মের্রুেীল। এমদক দথনক বাাংলানদেও বযমিক্রম েয়। আমানদর দদনে সরকানরর 

সক্ষমিা, দক্ষিা ও উন্নয়ে দকৌেলগুনলা বানেনটর মাধ্যনম প্রমিফমলি হয়। পাোপামে 

বযক্তিখািনক উৎসামহিকরনর্ সরকানরর মবদযমাে মকছভ  দাময়নত্বরও এর মাধ্যনম 

প্রমিফলে ঘনট। িাই বাাংলানদনে বানেনটর গুরুত্ব অনেক। 

সরকার একটা মবরাট বানেট মদনয়নছ। মবোল ো হনলও মবরাট বানেট বলা দেনি 

পানর। এনি দকানো আপমি দেই, মবরাট বানেট হনিই পানর। গি কনয়ক বছনরর 

বানেট বাস্তবায়নের মদনক েমদ িাকাই, বানেট কিটভ কু বাস্তবায়ে হনয়নছ? গি বছনরর 

বানেট মকন্তু মরর্াইে এবাং সাংনোধ্ে করা হনয়নছ। এমিমপ সাংনোধ্ে করা হনয়নছ। দস 

পমরনপ্রমক্ষনি এি বড় বানেট এবানরা দে বাস্তবায়ে হনব, িার দকানো মেশ্চয়িা দেই। 



বরাং বাস্তবায়ে ো হওয়ার েনথষ্ট কারর্ বা সাংেয় আনছ। কানেই বানেট দদয়াই েখে 

হনয়নছ, গিবানরর িভলোয় এবার বড় বানেট দদয়া দেনিই পানর। এটা দেনহিভ  

মেব ুাচনের বছর, িাহনল সাধ্ারর্ মােষু দিা বুঝনব ো দে কী মরর্াইে হনয়নছ বা 

ইমমিনমন্ট হনয়নছ। অিএব সরকানরর একটা মবরাট র্াবমূমি ুদা াঁড়াল দে, িারা মবরাট 

বানেট মদনয়নছ। দকাে খানি খরচ করনব, দকাে খানি বযয় করনব। ফনল এ বানেনটর 

দপছনে একটট রােনেমিক র্াবো বা দৃটষ্টর্মি কাে কনরনছ। এনি মােুষনক খুমে বা 

িভষ্ট করনি করও দিমে দবমে আনরাপ করা হয়মে। গিােুগমিক বানেনটর 

ধ্ারাবামহকিা দথনক এ বানেনট চমক বা মবনেষ দকানো মবনেষত্ব দেই। মকছভ  মবষয় 

র্ানলা আনছ, দেমে কর দবমে ধ্রনব ো। প্রিযাোটা বড় কদর দদমখনয়নছ। 

আমানদর একটা প্রিযাো মছল, সাধ্ারর্ েেগনর্র েেয বানেট আসনব। িানদর 

েীবেোত্রার মাে আনগর িভলোয় উন্নি হনব। সাধ্ারর্ মােুনষর িভ টষ্টর েেয বানেটটা 

আসনব। মকন্তু দদখা োনে, সাধ্ারর্ মােুনষর েেয এ বানেট হয়মে। অল্প মকছভ  দের্ীনক 

িভষ্ট করার েেয বানেটটা হদয়নছ। মকছভ  োয়গায় ছাড় দদয়া হনয়নছ, মকছভ  দক্ষনত্র কর 

বাড়ানো হয়মে। োো রকম কযালকুনলেে কনর হয়নিা িারা বানেটটা কনরনছ। 

অথনুেমিক ববষময ও অেযােয কমসুাংস্থানের েেয বানেনট মবনেষ বািাু থাকনব বনল 

র্াবা হনয়মছল। এ মবষনয় বানেনট প্রায় মকছভ ই দেই বলা দেনি পানর। এটানক অযানেস 

কনর সরকানরর পক্ষ দথনক মকছভ  কথা থাকনব। মকন্তু কমসুাংস্থাে বাড়ানোর েেয 

দকানো সুমবধ্ার কথা দেই, মবমেনয়াগ বাড়ানোর েেয মকছভ  দেই। এখানে মবোল আয় ও 

বযনয়র একটা খাি দদখানো হনয়নছ। মকন্তু আমরা েমদ মেক্ষা খানির মদনক িাকাই, দসই 

১২ েিাাংেই রনয় দগনছ। মেক্ষানক্ষনত্র বরাদ্দ বাড়ানো হয়মে। দেটা করা হনয়নছ, িা 

মেক্ষনকর দবিে-র্ািানিই চনল োনব। মকন্তু মেক্ষার গুর্গি মাে বাড়ানোর েেয, 

দের্ীকনক্ষর মানোন্নয়ে বা মেক্ষা উপকরনর্র দবহাল অবস্থার েেয আলাদা কনর 

দকানো বানেট বরাদ্দ দদয়া হয়মে। ছাত্রনদর এক্সট্রা কামরকুলাম অযামিমর্টট, 

ক্লাসরুনমর উন্নয়ে ও মেক্ষকনদর প্রমেক্ষনর্র েেয দিা বযয় করনি হনব। এসব মেনয় 

বানেনট দকানো উনেখ দেই। কানেই মেক্ষা খানি সরকানরর আনরা গুরুত্ব মদনয় 

বানেট বকৃ্তি করা উমচি মছল। 

স্বাস্থয খানি বানেনটর মবষয়টট আনরা দুুঃখেেক। এবার আনরা কনমনছ। মনে হনে, 

স্বাস্থয খানি সাধ্ারর্ মােুনষর প্রচভর সুনোগ-সুমবধ্া চনল এনসনছ। বাস্তনব দিা িা েয়। 



প্রাথমমক মচমকৎসার বযবস্থা মকছভ  হয়নিা আনছ, এনি দমরদ্র মােুষরা উপকৃি হনে। 

মকন্তু আেকাল দমরদ্র মােুনষরও দিা োো অসুখ-মবসুখ হনে। দেমে— হানটুর সমসযা, 

মকিমের সমসযাসহ োো ধ্রনের সমসযা হনে। এসনবর মচমকৎসার বযাপানর 

হাসপািাল ও সরকানরর মচমকৎসানসবার অবস্থা দিা র্ানলা েয়। এ মবষনয় বানেনট 

মকছভ  উনেখ দেই। এেেয স্বাস্থয উপকরর্, েন্ত্রপামি, দরাগীনদর পথয— এগুনলানি 

বানেট আনরা দবমে করা উমচি মছল। এখে দেটা হনয়নছ, স্বাস্থযটা হনয় দগনছ প্রাইনর্ট 

দসিনরর মবষয়। দসখানে সানধ্যর দবমে খরচ করনি হয়। কানরা েমদ আয় হয় ১০০ 

টাকা, দসখানে পনকট দথনক খরচ করনি হয় ৬০ টাকা। এটা দকানো দদনে কনর ো। 

মচমকৎসার েেয দমরদ্র বা মধ্যমবি দলাকেে কীর্ানব খরচ করনব? 

অেযােয খানির মনধ্য দোগানোগ খাি অিযন্ত গুরুত্বপরূ্।ু আমানদর দোগানোগ বযবস্থা 

মকন্তু র্ানলা েয়, খুবই খারাপ অবস্থা। এখানে মাে বোয় রাখা এবাং সময়মনিা কাে 

দেষ করনি ো পারনল কাে ঝুনল োয়, খরচ দবনড় োয়। দদনের মহাসড়নকর দে 

অবস্থা, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মেমসাংহ বা চট্টগ্রাম দথনক কক্সবাোর মকাংবা অেয 

অনেক রাস্তার অবস্থা মকন্তু র্ানলা েয়। এসব রাস্তা মেম ুানর্ গুর্গি মানে একদমই 

গুরুত্ব দদয়া হনে ো— এক বছর দেনি ো দেনিই রাস্তা দবহাল হনয় োয়। আর 

আমানদর অর্যন্তরীর্ দে রাস্তাগুনলা আনছ, দসগুনলার অবস্থা দিা োনেিাই। অবস্থা 

দদনখ মনে হয়, এগুনলা রক্ষর্ানবক্ষর্ ও দমরামনির মচন্তার্াবো আনছ বনল মনে হয় 

ো। এগুনলা সাধ্ারর্ মােুনষর দর্িনর বড় ধ্রনের প্রর্াব দফনল। কারর্ িারা দে 

পর্যসামগ্রী বাোনর মেনয় আসনব, র্ীষর্ অসুমবধ্ায় পনড়। গি এক-দুই বছনর 

রাস্তাগুনলার খুব একটা উন্নমি হয়মে। 

আমানদর দে দমগা প্রকল্পগুনলা— বড় প্রকল্পগুনলা হনে, দসগুনলারও প্রনয়ােে আনছ; 

এ প্রকল্পগুনলা িারা শুরুও করনব। মকন্তু গি বছনরও সড়ক উন্নয়নের েেয দিমে 

মকছভ  করা হয়মে, এবানরা েয়। আর বড় বা দমগা প্রকল্পগুনলার প্রমি দৃটষ্ট ও মনোনোগ 

এি দবমে দে, এনি মাঝামর বা দছাট প্রকনল্পর আওিায় থাকা দলাকগুনলা মকন্তু সাফার 

করনছ। দমগা প্রনেিগুনলা র্মবষযনি কানে লাগনব; মকন্তু এসব মচন্তা করনল 

েেকলযার্মখুী বানেট এটানক বলা োয় ো। সাধ্ারর্ মােুনষর কথাও র্াবনি হনব। 

িানদর দে মেিযপ্রনয়ােেীয় সুনোগ-সুমবধ্া, দসগুনলানিও েের মদনি হনব। 



বানেনট দদখা োনে আয় দবমে করনি হনব। স্বার্ামবকর্ানব বযয় দবমে হনল আয়ও দিা 

দবমে করনি হনব। এেমবআরনক সরকার একটা টানগটু মদনয়নছ, দে টানগটুটা 

গিবানরর সাংনোমধ্ি টানগনুটর িভলোয় ৯৩ হাোর দকাটট টাকা দবমে; ো প্রায় ৩২ 

েিাাংে দবমে। এটা দবে কটিে হনব। এেমবআনরর দে দরকি ুআনছ, দসটা ১৮ েিাাংে 

পেনু্ত মছল। গিবানরর টানগটু দিা িারা পূর্ ু করনি পানরমে। এখে একটা কাে করনি 

পানর, িাহনল হয়নিা লক্ষযমাত্রা কাছাকামছ দেনি পানর। এেমবআর েমদ িানদর 

টযানক্সর োলটা সবনুিার্ানব বকৃ্তি কনর। োরা টযাক্স মদনে ো মকন্তু সক্ষম, োনদর টটে 

আনছ িানদর মচমিি করনি হনব। ঢাকার বাইনর দৃটষ্টটা মদনি হনব। কারর্ ঢাকার বাইনর 

প্রচভর বড় ও মাঝামর বযবসায়ী আনছ। এ আওিাটা বাড়ানি হনব। আর র্যাট সাংগ্রহটা 

োনি সুন্দর ও সুষ্িভর্ানব হয় এবাং সরকামর দকাষাগানর দেে টযাক্সটা েমা হয় 

টিকমনিা, দসমদনক দখয়াল রাখনি হনব। কারর্ টযাক্স অনেনকই দদয় এবাং িা আদানয়র 

পরও মানঝ মকছভ  মলক থানক। ফনল সরকানরর খানি েমা হয় ো। এটা বাস্তবায়ে হনল 

অন্তি মকছভ টা র্ানলা কাে হনব। 

আনরকটা আনয়র খাি উনেখ করা হনয়নছ, দেখাে দথনক দেয়া হনব ১ লাখ ২৫ হাোর 

দকাটট টাকা। এটা আসনব বযাাংমকাং দসির ও সঞ্চয়পত্র দথনক। সরকার েখে বযাাংমকাং 

দসিনর চাপ দদয়, িখে দবসরকামর খানির মবমেনয়ানগর ওপর চাপ পনড়। এমমেনিই 

এখে বযাাংমকাং দসির চানপর মুনখ আনছ। এরপর সুনদর হার আনরা বামড়নয় মদনে। 

আমােি কনম োনে। সরকার েমদ বযাাংমকাং দসিনর র্রসা কনর, িখে িারা চানপর 

মুনখ পনড়। সরকার দে পমরমার্ অথ ু চাইনব, িা হয়নিা িখে পানব ো। এনি মবমেনয়াগ 

ও কমসুাংস্থানে বযাপক প্রর্াব পড়নব। িখে প্রবকৃ্তিটা ৭ দেমমক ৮ েিাাংে টটমকনয় 

রাখা মুেমকল হনব। কারর্ প্রবকৃ্তিটা ৭ দেমমক ৮ েিাাংে চাইনল দসনক্ষনত্র মবমেনয়াগ 

লাগনব ৩১-৩২ েিাাংে। এখে দবসরকামর খানি মবমেনয়াগ আনছ ২৪ েিাাংে। সরকামর 

মবমেনয়াগ মমমলনয় হনয়নছ ২৯-৩০ েিাাংে। মকন্তু সরকামর মবমেনয়ানগ সরাসমর দিা 

কমসুাংস্থাে হয় ো। দসটা হয়নিা র্মবষযনির েেয একটা বীে বিমর কনর। সামর্সু 

দসির দথনক আর কি আসদব, এটা এখে সবনচনয় দবমে। িনব হভ ট কনরই বনল দদয়া 

োয় ো দে, এটা ৭ দেমমক ৮-এ োনব। মযােুফযাকচামরাং খানি েের মদনি হনব। কৃমষ 

খাি দথনক আয় কম আনস; মকন্তু কৃমষ আমানদর েীবনে একটা গুরুত্বপরূ্ ু রূ্মমকা 



পালে কনর। ববনদমেক বামর্েয দথনক আর কি। ফনল প্রবকৃ্তিটা সানড় ছয় দথনক 

সানির দবমে করা কটিে। 

এমিমপনি সানড় দিরে প্রনেি আনছ। এখানে েে-এমিমপ প্রনেিও আনছ। দসগুনলা 

বাস্তবায়ে করনি হনল দক্ষিা আনরা বাড়ানি হনব। প্রমি বছরই এমিমপ মরর্াইে করা 

হনে। কাে সময়মনিা দেষ হয় ো, ঝুনল োনে। খরচ দবনড় োনে। এনি েেগনর্র 

প্রিযক্ষ দকানো উপকার হনে ো। 

সামবকুর্ানব দদখনল আমরা দে অেেু কনরমছলাম, বানেটটা েমদ দসগুনলা সুসাংহি 

করনি পারি এবাং সম্ভাবোনক সামনের মদনক মেনয় দেনি পারি, দসটা খুব র্ানলা 

হনিা। মকন্তু দসসব দিা বানেনট দেই। বানেট বাস্তবায়ে করনি হনল সক্ষমিা দরকার। 

দসই সক্ষমিা এখনো আমানদর দেই। সরকামর, দবসরকামর ও দরগুনলটমরমর্মিক 

প্রমিষ্ঠােগুনলার দক্ষিা বকৃ্তি দরকার। এসব প্রমিষ্ঠানের সক্ষমিা দবনড়নছ বা দকানো 

উন্নমি ঘনটনছ বনল মনে হয় ো। অথমুন্ত্রী বনলনছে, এেমবআনরর োমক সক্ষমিা 

দবনড়নছ। সক্ষমিা দবনড়নছ বলনি দসখানে দলাকেে দবনড়নছ; মকন্তু প্রনসস ও প্রক্তক্রয়া 

আনগর মনিাই আদছ। দলাক বাড়ানলই সক্ষমিা বাড়নব োমক? এবানরর বানেটটা িাই 

আলাদার্ানব চমনকর দকানো বানেট েয়। আমরা দর্নবমছলাম, উন্নয়নের বানেট হনব 

এবাং উন্নয়েটা হনব দটকসই। দসটা দদখমছ ো। মকছভ  দক্ষনত্র উন্নয়ে করনলও সরকানরর 

কিগুনলা র্ভল পমলমসর কারনর্ িা হিাৎ কনর আবার দেনম োয়। বযাাংমকাং দসির মেনয় 

বানেনট দসর্ানব পমরষ্কার দকানো কথা দেই। আর সুোসে ও েবাবমদমহর মবষনয় 

দকানো মচন্তাও দদখা োয়মে। োো রকম র্ভল হনে, প্রনেি ঝুনল মগনয় সময় দবনড় 

োনে, মগবাোনরর ফ্লাইওর্ানর মিোইে র্ভল হনয় একটা উল্টাপাল্টা কাণ্ড ঘটল, োরা 

র্ভল কনরনছ, িানদর বযাপানর দকানো বযবস্থা দেয়া হয়মে। কানের বযাপানর সরকানরর 

েমদ স্বেিা ও েবাবমদমহিার বযাপার ো থানক, িাহনল কাঙ্ক্ষিি ফল আো করা োয় 

ো। এর্ানব দ্রিু বাাংলানদেনক উন্নয়নের পনথ এমগনয় মেনয় দেনি পারনব ো। 

পমৃথবীর মবমর্ন্ন দদনে, মবনেষ কনর উন্নয়েেীল দদেগুনলায় চার দেক ধ্নর মবমর্ন্ন 

কােকু্রম দেয়া হনয়নছ উন্নয়নের োনম। ষানটর মদনক প্রথম উন্নয়ে দেনকর মূল লক্ষয 

মছল প্রবকৃ্তি (growth); মিিীয় দেনক লক্ষয মছল প্রবকৃ্তির সনি সমিা (growth with 

equality); িার পনরর দেনক এল মবনকন্দ্রীকরর্ (decentralization); গর্নচিো (mass 

awareness) এগুনলা; িারপর এখে উক্তদ্দষ্ট লক্ষয হনলা— অাংেগ্রহর্মলূক উন্নয়ে 



(participatory development), পমরনবনের সনি র্ারসামযমলূক উন্নয়ে উৎসানহ এবাং 

মবমর্ন্ন আন্তোুমিক সাংস্থার মদদপুষ্ট মবমর্ন্ন উন্নয়ে প্রকনল্পর মাধ্যনম। বাাংলানদেও এ 

রকম দকৌেনলর বাইনর থানকমে। মকন্তু আমরা দদখনি পাক্তে, এ রকম মবমর্ন্ন উন্নয়ে 

(sustainable development), োরী উন্নয়ে এগুনলা। এসব দকৌেলই এনসনছ দািা 

দদেগুনলা দথনক। িানদর প্রনচষ্টার ফনলও গর্দামরদ্রয দরূ হয়মে, বরাং অনেক দদনে 

দবনড়ই চলনছ। মবনেষ কনর বাাংলানদনের েেয দামরদ্রয একটট মবোল সমসযা। বস্তুি 

আনপমক্ষক দামরদ্রয ক্রনমই চরম আকার ধ্ারর্ করনছ এবাং এটা সামাক্তেক একটা 

চযানলঞ্জ মহনসনব দা াঁমড়নয়নছ। এ পমরনপ্রমক্ষনি সামাক্তেক মস্থমিেীলিাও সমিে অবস্থায় 

এনস দা াঁমড়নয়নছ। দকানো দকানো ‘টানগটু গ্রুপ’মর্মিক প্রকল্প দামরদ্রয মকছভ টা লাঘব 

করনলও সামবকুর্ানব দামরদ্রয দিমে কনমমে। মবোল দমরদ্র েেনগাষ্ঠীর মসাংহর্াগ পেী 

অঞ্চনল। অিএব দামরদ্রয দরূীকরর্ এবাং পেী উন্নয়ে এ দুটটর দোগসতূ্র রনয়নছ। িনব 

এটা লক্ষ করা োয়, ‘উন্নয়ে’ েব্দটটর অস্পষ্ট বযবহানরর ফনল অনেক সময় মূল সমসযা 

দামরদ্রয আড়ানল দথনক োয়। 

উন্নয়েনক সুোসে ও গর্িন্ত্র দথনক আলাদা কনর দদখা টিক েয়। উন্নয়ে ও গর্িন্ত্র 

অিামির্ানব েমড়ি। উদাহরর্ দদয়া হয়, গর্িন্ত্র ছাড়াও মবনের মকছভ  দদনে উন্নয়ে 

হনয়নছ। মকন্তু দস উন্নয়ে দটকসই ও সমিামর্মিক েয়। দসখানে শুধ্ ুবস্তুমের্রু প্রবকৃ্তি 

ও দর্াগবানদর প্রসার  

হনয়নছ। মূলযনবাধ্, বযক্তিস্বাধ্ীেিা এগুনলার প্রাধ্ােয দদয়া হয়মে। বাাংলানদে ওই পনথ 

চলুক, আমরা দসটট চাই ো। 

 


