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মধ্যনবত্তের জিয নকছু নিই 
-সাত্তেহ উনিি আহত্তমদ 

 

বাাংোত্তদশ বযাাংত্তকর সাত্তবক গভিনর ড. সাত্তেহ উনিি আহত্তমদ বত্তেত্তছি, প্রস্তানবত বাত্তজত্তে 
সাধ্ারণ মধ্যনবেত্তদর জিয নকছুই রাখা হয়নি। বাত্তজত্তে মত্তি হত্তয়ত্তছ নরাথ ফার্স্ন , নডনিনবউশি 
নেোর। অথনাৎ আত্তগ প্রবৃনি পত্তর বণ্টি। নকন্তু সুষু্ঠ বণ্টত্তির বযবস্থা িা থাকত্তে প্রবৃনি যতই নহাক 
তা সাধ্ারণ মািুত্তের কাত্তছ যাত্তব িা। এই বাত্তজত্তের প্রভাত্তব সব নকছুরই দাম বাড়ত্তব। তাই দনরদ্র , 
মধ্যনবেত্তদর ওপর চাপ সৃনি করত্তব। গতকাে রাজধ্ািীর মহাখােীত্তত ব্র্যাক নসন্টাত্তর এক অিুষ্ঠাত্তি 
নতনি এসব কথা বত্তেি। বাত্তজে পযনাত্তোচিার অাংশ নহত্তসত্তব এ অিুষ্ঠাত্তির আত্তয়াজি কত্তর ব্র্যাক 
নবশ্বনবদযােয়। সাত্তেহ উনিি আহত্তমদ বত্তেি, প্রস্তানবত বাত্তজে ধ্ারাবানহক। এনডনপ বাস্তবায়ি, 
রাজস্ব আহরত্তণর নদকনিত্তদনশিা এই বাত্তজত্তে নিই। বো হত্তো রাজস্ব আদায় করা হত্তব। নকন্তু 
কীভাত্তব এত োকা আদায় করা সম্ভব হত্তব। আর নয রাজস্ব আদাত্তয়র কথা বো হত্তয়ত্তছ পত্তরাক্ষ 
কত্তরর পনরমাণ নবনশ। ফত্তে মধ্যনবেত্তদর কাছ নথত্তকই আদায় করা হত্তব। নতনি বত্তেি, বাত্তজত্তে 
নকছু পত্তণযর দাম বাত্তড়, নকছু পত্তণযর দাম কত্তম। বাস্তবতা একনে পত্তণযর দাম বাড়ত্তে অিযসব 
পত্তণযর দাম নবত্তড় যায়। এবারও তাই হত্তব। দাম বাড়ত্তব িা বো হত্তে নকন্তু বাস্তত্তব একানধ্ক 
পত্তণযর দাম বাড়াত্তিা হত্তয়ত্তছ। নতনি আরও বত্তেি, এনডনপ বাস্তবায়ত্তির জিয নিনদনি কমনপনরকল্পিা 
থাকা দরকার। মন্ত্রণােয়গুত্তোত্তত কাত্তজর নিত্তদনশিা থাকা, প্রকল্প কী হত্তব, কীভাত্তব হত্তব এসব 
নিত্তয়ও নিত্তদনশিা থাকা উনচত। নকন্তু নদখা যায় অথন বযয় করার জিয অপ্রত্তয়াজিীয় প্রকল্প নিওয়া 
হয়। প্রকল্প পনরচােক ঢাকা থাত্তকি। এসব নিত্তয় িািা ধ্রত্তির অনিয়ম হয়। নসো কীভাত্তব বন্ধ 



করা যাত্তব এর নদকনিত্তদনশিা থাকা উনচত নছে বাত্তজত্তে। নতনি আরও বত্তেি, বাত্তজত্তে গাত্তমনন্ট 
খাত্ততর জিয প্রত্তণাদিা নদওয়া হত্তয়ত্তছ। এো ভাত্তো। নকন্তু গুরুত্বপূণন কত্তয়কনে খাত্ততর জিয নস 
অত্তথন নকছু করা হয়নি। পাে নশল্প, চামড়া নশল্প অিযতম। এই দুনে খাত্ততর পুত্তরা উৎপাদি 
প্রনিয়ানে বাাংোত্তদত্তশর। নকন্তু নকছুো অবজ্ঞা করা হত্তয়ত্তছ এ দুনে খাত্তত। এই নশল্পত্তক এনগত্তয় 
নিত্তত হত্তে নবত্তশে সুনবধ্া নদওয়া উনচত। স্বাস্থয খাত্ততর জিয নবত্তশে বরাি রাখা হয়নি। সাধ্ারণ 
মািুত্তের স্বাস্থযত্তসবার জিয সাধ্ারণ নরাত্তগর নচনকৎসাই নদওয়া হত্তব। আর নকডনি, কযান্সার 
নচনকৎসার জিয দনরদ্র মািুে নসবা পাত্তব িা। তাহত্তে নক তাত্তদর এই নরাগ হয় িা। নদত্তশর নবপুে 
পনরমাণ মািুে নচনকৎসা নিত্তত নগত্তয় দনরদ্র হত্তয় যাত্তেি। এসব নরাত্তগর জিয নবিা নচনকৎসায় 
মারা যাি। এই বাত্তজত্তে নবত্তশে নকাত্তিা বরাি নিই। নতনি বত্তেি, কৃনে খাত্তত শসয বীমার কথা 
বো হত্তয়ত্তছ। নকন্তু নসো খুবই জনেে। কৃেকরা নপ্রনময়াম নদত্তত পারত্তব িা। নসো কীভাত্তব 
পনরত্তশাধ্ করা হত্তব নস সম্পত্তকন নকাত্তিা নিত্তদনশিা নিই। এ ছাড়া শসয বীমার নচত্তয় িযাযয মূেয 
নিনিত করত্তত হত্তব। নকন্তু িযাযয মূেয নিনিত করার নকাত্তিা প্রস্তাব বাত্তজত্তে নিই। 

 
 

 


