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সূচনা

িমিডয়া ি�িফংেয় সবাইেক �াগত জািনেয় �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল 
ফােতমা ইউসুফ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছেরর বােজটেক েক� কের এিট 
নাগিরক �য্াটফেমর্র ততৃীয় আেলাচনা। বােজট েঘাষণার আেগ এবং পের 
নাগিরক �য্াটফমর্ িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্ িনেয় দুিট িমিডয়া ি�িফংেয়র 
আেয়াজন কের। িতিন মত�কাশ কেরন েয, সুিবধাবি�ত এবং িপিছেয় 
পড়া মানুেষরা বােজেট �েয়াজনীয় গুরু� পাে� না। েকাথায় ঘাটিত রেয় 
যাে� েস িবষেয়ই আজেকর এই আেয়াজন।

ি�িফংেয়র মলূ উপ�াপনায় িতনিট িবষয় তুেল ধরা হয়। �থমত, 
২০২০-২১ অথর্বছেরর অথর্ৈনিতক পিরি�িত এবং চলিত ২০২১-২২ 
অথর্বছেরর শুরুটা েকমন হেলা এবং এর পিরে�ি�েত িপিছেয় পড়া 
মানুেষর জ� �তয্াশা ও তােদর সামেন চয্ােল�সমহূ। ি�তীয়ত, 
মলূয্�ীিত, িটকাকরণ এবং িপিছেয় পড়া মানুষেদর সমথর্ন িনেয় 
এখনকার উে�গ। এবং ততৃীয়ত, অথর্ৈনিতক পনুরু�ােরর জ� কী কী 
��িত েনওয়া �েয়াজন।  

ে��াপট বণর্নায় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বােজট েঘাষণার আেগ নাগিরক 
�য্াটফেমর্র প� েথেক বলা হেয়িছল, বােজেট িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
কী থাকা উিচত। বােজট উপ�ািপত হওয়ার পর িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
বােজেট কী আেছ, তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। েযটুকু পাওয়া েগেছ তা 
কীভােব কাযর্কর করেত হেব এবং আরও নতুন কী কী লাগেব তার জ� 
আজেকর এই আেলাচনা। িতিন �য্াটফেমর্র বােজট আেলাচনার িভ�তা 

হেয়েছ যার মাধয্েম কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ। এই ে�ি�েত িপিছেয় পড়া জনেগা�ী কীভােব 
বােজট েথেক লাভবান হেব তা �� নয়। রােশদা েক েচৗধরুী, িসেলেট স�িত একিট হটলাইেনর মাধয্েম সহায়তা 
করার একিট েবসরকাির উেদয্ােগ স��ৃ থাকার অিভজ্ঞতার আেলােক বেলন, অেনেক েলাকল�ার কারেণ িনেজর 
অব�া সবাইেক বলেত পারেছন না। তারা নতুন কের আিথর্ক সংকেট পেড়েছন। তারা পিরি�িতর কারেণ িপিছেয় 
পেড় েযেত বাধয্ হেয়েছন। তােদর জ� বােজেট েতমন িকছু েনই। 

সামি�ক অথর্নীিতর নতুন উপা� কী বাতর্া িদে�?

২০১৯-২০ অথর্বছের িজিডিপ �বিৃ�র ল�য্মা�া িছল ৮ দশিমক ২ শতাংশ। পের সরকার সংেশাধন কের 
ল�য্মা�া ৫ দশিমক ২ শতাংেশ নািমেয় আেন। েশষ পযর্� বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরা (িবিবএস)-এর িহসােব 
�বিৃ� হেয়েছ ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। স�িত িবিবএস’র �কািশত িজিডিপ �বিৃ�র পিরসংখয্ানেক তথয্-উপাে�র 
ে�ে� এক ধরেণর সু�তা িফের আসার ল�ণ িহেসেব উে�খ কের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, এই তেথয্র িভি�েত 
িবিবএস-এর িব�াসেযাগয্তা েবেড়েছ। তার মেত, ২০২০-২১ অথর্বছেরর সামিয়ক িহসােব ৫ দশিমক ২ শতাংশ 
�বিৃ�র কথা বলা হে�। চুড়া� িহসােব যা িটকার স�াবনা িনেয় সংশয় আেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, ২০২০ একিট দুবর্ল অথর্বছর িছল। ২০২১ এ িকছু পনুরু�ার শুরু হেয়িছল। িক�ু 
অথর্বছেরর েশষ িতন মাস অিতমািরর ি�তীয় ধা�ার মেধয্ পেড়। েশষ িতন মােসর লকডাউন ও অথর্ৈনিতক 
�িবরতার �িতফলন সামিয়ক িহসােবর মেধয্ েনই। সুতরাং চুড়া� িহসােব �বিৃ� অবশয্ই কমেব। েয িম� 
�বণতার পনুরু�ার �থম ৯ মােস িছল, তােক ‘েক টাইপ’ পনুরু�ার বলা েযেত পাের, েযখােন আনু�ািনক খাত, 
বড় িশ� ও আধিুনক েসবা খাত ভােলা করেছ। িক�ু েছাট ও মাঝাির িশ� এবং অনানু�ািনক খােতর পনুরু�ার 
েসভােব হে� না। 

েমা�ািফজরু রহমান বেলন, �বিৃ�র েপছেনর অনুঘটকগুেলার অনুস�ান করেল ও তার িবভাজন েদেখ মেন হয় 
ৈবষময্ আয় ঘণীভূত হে�। ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� এর আেগ দুই-সংখয্ার মােন িছল, ১২ েথেক ১৩ 
শতাংেশর কাছাকািছ। ২০১৯-২০ অথর্বছের যা মা� ১ দশিমক ৮ শতাংশ হেয়েছ। ২০২০-২১ অথর্বছের ধরা 
হেয়েছ ৫ দশিমক ৮ শতাংশ। ফেল গত দুই অথর্বছের ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� �বণতা-হােরর েচেয় অেনক 
কম। িশ� �িমকেদর অব�ার একিট িচ� এ েথেক উেঠ আেস। েসবা খােতও �বিৃ� কেম েগেছ েযখােন 
অ�ািত�ািনক কমর্কােন্ডর সােথ সংি�� অেনেকই কাজ কেরন। ফল�িতেত িজিডিপ ও �বিৃ�েত �� আেয়র 
মানুেষর অংশ�হণ কমেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ িবষেয় আরও বেলন, েমাটা দােগ ২০২০-২১ অথর্বছরেক একিট িম� �বণতার বছর বলা েযেত 
পাের। ভােলা �বণতার মেধয্ রেয়েছ রাজ� আেয় উ�িত। উৎপাদেনর েভৗত সচূেক েদখা যাে�, বড় িশ� 
তুলনামলূক ভােলা কেরেছ। র�ািন, আমদািন ও েরিমটয্া�ও ভােলা িছল। চাল, সার ও েপে�ািলয়াম আমদািন অেনক 
েবিশ হাের েবেড়েছ। েস তুলনায় পূিঁজ পণয্ বা কাচঁামাল আমদািন বােড়িন। বাংলােদেশর অথর্নীিতর সা�িতকতম 
উ�ােসর িনেচ েয কােলা ছায়া রেয়েছ, তা হেলা বয্ি� খােত িবিনেয়াগ েকােনাভােবই বাড়েছ না। ২০২১ অথর্বছের 
িজিডিপ’র অনুপােত িবিনেয়াগ আেগর অথর্বছেরর েচেয় �াস েপেয়েছ। েবসরকাির িবিনেয়াগ হেয়েছ িজিডিপ’র ২১ 
দশিমক ২৫ শতাংশ। এিট গত ৫ বছেরর মেধয্ সবর্িন� হার। েম মাস পযর্� বািষর্ক উ�য়ন কমর্সিূচ (এিডিপ) মা� 
৫৮ শতাংশ বা�বািয়ত হেয়েছ। যিদও সরকাির িবিনেয়ােগর হারেক বড় কের েদখােনা হেয়েছ। 

িতিন আেরা উে�খ কেরন, বােজট ঘাটিত িনয়�েণ আেছ। যতখািন ঘাটিত সরকার করেত চায়, তাও খরচ করেত 
পারেছ না। ঘাটিত পরূেণ ২০২০ অথর্বছের বয্াংক ঋেণর �িত সরকােরর িনভর্রতা িছল। পেরর বছের স�য়পে�র 
ওপর িনভর্রতা েদখা েগেছ। এর ফেল সরকােরর সুদ বয্য় বাড়েব। সরকােরর রাজ� েথেক সুদ িদেত হয় বেল 
�তয্�ভােব িবিভ� অবকাঠােমা র�ণােব�ণ ও ভতুর্িক েদওয়া ইতয্ািদও ে�ে� স�মতা কমেব, যা িপিছেয় পড়া 

মানুেষর জ� ভােলা খবর নয়। েশেষর িতন মােস ৈবেদিশক সাহাযয্ �বাহ কেম েগেছ। এিট �ক� বয্ব�াপনার 
জ� েযমন দুঃসংবাদ, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ�ও দুঃসংবাদ। ি�পাি�ক অনুদান যিদ কেম যায় তাহেল িশ�া ও 
�াে�য্র মেতা েমৗিলক �েয়াজেনর ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ কম সুিবধা পায়।  

আিসফ ই�ািহম বেলন, েবসরকাির খােত ঋণ �বিৃ� উে�গজনক পযর্ােয় েনেম েগেছ। ২০১৯ সাল েথেক এ হার 
িন�মখুী। যিদও বয্াংেকর সুেদর হার কেম েগেছ। বয্বসা-বািণেজয্র পিরেবশ উ�য়েনর ে�ে� েনওয়া উেদয্ােগ 
েতমন গিত েদখা যাে� না। বয্বসা সহজ করার উেদয্াগ �রাি�ত করেত হেব। িতিন উে�খ কেরন, বয্বসায়ীেদর 
েভাগাি� বাড়েছ। ে�ড লাইেস� নবায়েনর ে�ে� েভাগাি� হে�। েছাট েছাট বয্বসায়ীেদর এসব সমসয্ার সমাধান 
করেত হেব। 

অথর্নীিতর বতর্মান এবং ভিবষয্েতর পবূর্াভাস 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত অথর্বছের �স কয্ািপটাল ফরেমশন অথর্াৎ পুঁিজ গঠেনর হার কেম 
েগেছ। পুঁিজ গঠন কম হেল কমর্সং�ান কম হয়। এর ফেল িপিছেয় পড়া মানুষ দুবর্ল অব�ােন চেল যােব। মানুষ 
েভােগর জ� েয খরচ করেছ, েসই খরচ বিৃ�র হারও কেম েগেছ। আয় কম হেল এবং েভাগ কম হেল দাির�য্ 
বাড়েব এবং এর ফেল ৈবষময্ও বাড়েব। ৈবষময্ বিৃ�র আেরকিট ল�ণ হেলা, আমােদর মজিুর বিৃ�র হার কেম 
েগেছ। িশ� খােত মজিুর বিৃ�র হার ৬ শতাংশ েথেক সােড় ৫ শতাংেশ েনেমেছ। বহুিদন পর বাংলােদেশর 
অথর্নীিতেত মজিুর সূচেক পতন েদখা েগেছ। এর ফেল কমর্সং�ান ও আয় উভয় ে�ে�ই সমসয্া হে�। অ�িদেক 
�থাগত দির� যারা িছল অথর্াৎ অনানু�ািনক খাত, �ু� ও কুিটর িশে�র সে� মাঝাির খােতর েলাকজনও ঢুেক 
যাে�। এর মােন িপিছেয় থাকােদর সে� ‘েপছেন েফেল েদওয়া’ মানুষ য�ু হে�। এিট ২০২১ অথর্বছেরর একিট 
বড় দুি��ার িবষয়। কমর্সং�ােনর ে�ে� মলূ �ািত�ািনক কমর্সং�ান হয় িবেদেশ। ২০১৯-২০ অথর্বছের ৫৯ 
হাজােরর মেতা েলাক িবেদেশ কােজর জ� েগেছন। ২০২০-২১ অথর্বছের েগেছন ২৩ হাজােরর মেতা। অথর্াৎ 
যাওয়ার পিরমাণ অেধর্েক েনেমেছ। 

েমা�ািফজরু রহমান উে�খ কেরন, �কৃত ও �া�িলত িজিডিপ’র পাথর্কয্ িবেবচনায় িনেল জাতীয় উৎপাদন ৫০ 
হাজার েকািট টাকা হেয়েছ। এর �িতফলন হেব �মজীিব মানুেষর আেয়। এ কারেণ সরাসির নগদ সহায়তা এবং 
খাদয্ সহায়তার �েয়াজনীয়তা েবেড় েগেছ।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও বেলন, গত অথর্বছেরর েশষ িতন মােস (এি�ল-জনু) অিতমািরর ি�তীয় ধা�ায় 
অথর্নীিতেত স�ৃ সংকেটর গভীর �ভাব চলিত অথর্বছেরর শুরুর িদেক পড়েব। জলুাই মােস র�ািন ও েরিমটয্া� 
অথর্বছেরর একই মােসর েচেয় উে�খেযাগয্ হাের কেমেছ। েদখা যাে� অথর্নীিতেত দুবর্লতার মধয্ িদেয় নতুন 
অথর্বছর শুরু হেয়েছ। তার মেত, অথর্নীিতেত সা�িতক সমেয় ৈবেদিশক খাত সবল িছল। িক�ু অথর্বছেরর 
শুরুেত ৈবেদিশক খােত এক ধরেণর ভাঙন েদখা িদেয়েছ। জলুাই মােস র�ািন আয় ১১ দশিমক ২ শতাংশ 
কেমেছ। আর েরিমটয্া� আেয় ২৮ শতাংশ পতন ঘেটেছ। িবেশষজ্ঞরা সবাই একমত হেবন েয, েরিমটয্া� খােতর 
জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ। কারণ মানুষ িবেদেশ েগেছ কম, েফরত এেসেছ েবিশ। �েণাদনার কারেণ হুিন্ডর 
পিরবেতর্ বয্াংেকর মাধয্েম েরিমটয্া� েবিশ আসেছ। এই জাদু কতিদন থাকেব তা িনেয় সংশয় েদখা যাে�। 
েরিমটয্া� যিদ কেম যায় তাহেল তা কমর্সং�ান ও ৈবষময্ পিরি�িতেক ভীষণভােব আ�া� করেব। কারণ এতিদন 
েরিমটয্াে�র আয় িদেয় েভাগ কাঠােমা িঠক িছল। র�ািনর ে�ে�ও আেগর অব�ায় েফরা যােব িক না তা িনেয়ও 
সংশয় রেয়েছ। �াথিমক সংেকতগুেলা দুি��ার সিৃ� করেছ। 

েমা�ািফজরু রহমােনর মেত, র�ািনর ে�ে� জলুাইেত বড় ধরেণর ঋণা�ক �বিৃ� ঈদ এবং লকডাউেনর কারেণ 
হেত পাের। তার ধারণা এ অব�া থাকেব না। র�ািন আবার বাড়েত শুরু করেব। তেব র�ািনেত �িতেযািগতা 
বাড়েছ। েপাশাক র�ািনেত গত বছর িভেয়তনাম বাংলােদশেক ছািড়েয় েগেছ। �িতেযািগতা স�মতা বাড়ােত 

র�ািনেত বহুমখুীকরণ দরকার। দ�তা বাড়ােনার জ� েযসব �ক� এই অথর্বছের রাখা হেয়েছ, েসসব বা�বায়ন 
করেত হেব সময়মত।   

েরিমটয্া� �সে� িতিন বেলন, গত অথর্বছের ২৪.৫ িবিলয়ন ডলার এেসেছ। এই ধরেণর �বিৃ� চলমান অথর্বছের 
অবয্াহত রাখা স�ব হেব না। �বােস কমর্ী যাওয়ার সংখয্া অেনক কেম েগেছ। এর মেধয্ সরকার দুই লাখ 
�বাসীেক পনুবর্াসেনর জ� নগদ সহায়তা ও �িশ�েণর কমর্সূিচ িনেয়েছ। এই �িশ�ণ বাজাের চািহদার সােথ 
সাম�সয্পণূর্ যােত হয়, েসিদেক নজর িদেত হেব। িতিন আেরা উে�খ কেরন, চলিত অথর্বছের েবশ িকছু �ক� 
েনওয়া হেয়েছ এবং িবিভ� খােত িবিনেয়ােগ কর অবকাশসহ েবশিকছু �েণাদনাও েদওয়া হেয়েছ। িক�ু েদেশ 
িবিনেয়াগ আকৃ� করেত হেল ঋণসহায়তা এবং অ�া� সহায়তার দরকার হেব। নতুন েয ৫িট �েণাদনা পয্ােকজ 
েঘাষণা করা হেয়েছ, েসখােন িক�ু কৃিষ খােত সহায়তা েদওয়ার মেতা েকােনা কমর্সূিচ েনই, যা খবুই �েয়াজন। 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার িবেশষ অথর্ৈনিতক অ�েলর বাইের নতুন িশ� �াপন উৎসািহত করেছ না, বরং 
িনরুৎসািহত করেছ। তেব অথর্ৈনিতক অ�েলর বা�বায়ন �তয্ািশত গিতেত হে� না। এগুেলার বা�বায়ন �ত না 
হেল িবিনেয়াগ আকষর্ণ কিঠন হেয় পড়েব। এর আেগ অবকাঠােমা দুবর্লতার কারেণ সয্ামসাংেয়র একিট িবিনেয়াগ 
েফরত িগেয়েছ। তারা িভেয়তনােম িবিনেয়াগ কেরেছ। 

�স� মু�ানীিত 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উপ�াপনায় বেলন, বাংলােদশ বয্াংেকর নতুন ম�ুানীিত সতকর্ভােব স�সারণশীল পদে�েপ 
েযেত চাইেছ। এিট সিঠক, কারণ সামি�ক চািহদা বাড়ােনার জ� আরও েবিশ তারলয্ অথর্নীিতেত েদওয়া 
উিচত। িক�ু ম�ুানীিতর সবেচেয় দুবর্ল অংশ হেলা, বয্ি� খােত ১৪ েথেক ১৫ শতাংশ ঋণ �বিৃ�র ল�য্মা�ার 
ধাের-কােছও অজর্ন হে� না। গত অথর্বছের ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ �বিৃ�র ল�য্মা�ার িবপরীেত অেধর্ক, অথর্াৎ 
৮ দশিমক ৪ শতাংশ অিজর্ত হেয়েছ। বয্বসায়ী েগা�ী এবং অেনেক বেলিছেলন, সুেদর হার কমােনা েগেল 
িবিনেয়াগ �তগিতেত বাড়েব। এই ত� েয সিঠক িছল না, তা এখন পির�ারভােব েবাঝা যাে�। সুেদর হার অেনক 
কেম েগেছ এবং ঋণ ও আমানেতর মধয্কার সুদহােরর পাথর্কয্ বা েস্�ড ৪ শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এরপরও 
বয্াংিকং খােত উ��ৃ তারলয্ আেগর েয েকােনা সমেয়র েচেয় েবিশ এবং বাংলােদশ বয্াংক এখন ে�জারী িবেলর 
মাধয্েম বাজার েথেক টাকা েতালার েঘাষণা িদেয়েছ। েচ�া করেত হেব অথর্নীিতেত তারলয্েক স�ালন করা, যােত 
কের মানুষ িবিনেয়াগ কের। বয্ি� খােত িবিনেয়াগ না হেল িপিছেয় পড়া মানুেষর কমর্সং�ান হেব না এবং আয় ও 
রুিজর সং�ান হেব না। 

ম�ুানীিত �সে� িতিন িতনিট িবষেয় দিৃ� আকষর্ণ কেরন। �থমত, েক�ীয় বয্াংেকর অ�তম মলূ দািয়� হেলা 
অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মেধয্ ম�ুা�ীিতেক িনয়�েণ রাখা। িবেশষ কের খাদয্ মলূয্�ীিতেক িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা এবং এ জ� �েয়াজনীয় পদে�প িনেত সরকারেক উৎসািহত করা। ি�তীয়ত, সরকােরর প� েথেক েয সম� 
�েণাদনা েদওয়া হেয়েছ িবেশষ কের �ু� ও মাঝাির উেদয্া�া, নারী উেদয্া�াসহ িবিভ� ে�ে� �ত তারলয্ 
অবম�ু করার িবেশষ বয্ব�া করা। ততৃীয়ত, সরকােরর আিথর্ক সং�ােনর জ� বয্ব�া রাখেত হেব িবেশষ কের 
বয্াংিকং খাত েথেক। েকননা এখােন তুলনামলূকভােব খরচ কম। 

�কৃত অেথর্ �েণাদনা কতটুকু?

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত বছেরর মােচর্র েশষ েথেক শুরু কের এ বছেরর জলুাই পযর্� সরকার 
েমাট ৩০িট �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়েছ। এসব �েণাদনার মেধয্ আিথর্ক এবং খাদয্ সহায়তা খবুই কম। বড় অংশই 
হাইি�ড কারণ মলূত বয্াংকিনভর্র ঋেণ সরকার ভতুর্িক িদে�। মা� ১৩িট কমর্সূিচেত আিথর্ক সহায়তা রেয়েছ এবং 
৪িটেত আেছ �তয্� খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচ। এই ১৭িট কমর্সূিচ �ায় ১ লাখ ৩০ হাজার েকািট টাকার সরকার 

েঘািষত �েণাদনার মা� ২০ শতাংশ। ৮০ শতাংশই হাইি�ড অথর্াৎ ঋণ কমর্সূিচ এবং েসখােন সুদ িদেত 
হে�। েবিশরভাগ ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ বয্াংেক েযেত পােরন না। বয্াংেক েগেলও তারা কথা বলেত পােরন 
না। আেদৗ তারা জােনন না, সরকােরর প� েথেক এখােন িক েদওয়া আেছ। এখােন তেথয্র একিট বড় ধরেণর 
িব�াট রেয়েছ।  

তার মেত, সরকার এমন িকছু �ক� অ�ভূর্� কেরেছ যা আেদৗ �েণাদনা িহেসেব �হণেযাগয্ নয়। সরকার 
একিট বড় কৃিষ যাি�কীকরণ �ক� হােত িনেয়েছ, যােক �েণাদনার মেধয্ ধরা হেয়েছ। সরকার েয ধান-চাল 
সং�হ কের, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। এিট �হণেযাগয্ নয়। সরকােরর প� েথেক �াধীনতার ৫০ 
বছর পিূতর্েত মাননীয় �ধানম�ী দির�েদর জ� েয ঘরবািড় িনমর্াণ কের িদে�ন, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা 
হেয়েছ। আেগ েথেক েযসব সামািজক সুর�া কমর্সূিচ িছল, েসগুেলার যিদ স�সারণ হয় অথবা এই অিতমািরেক 
েক� কের েযসব নতুন নতুন পদে�প েনওয়া হেয়েছ েসগুেলাই �কৃত �েণাদনা। অিতমাির থাকেলও হেতা, না 
থাকেলও হেতা। ধান-চাল সং�হ েতা �িতবছরই হে�। সরকাির িহসােব ২০১৯-২০ অথর্বছের �েণাদনার 
আকার িজিডিপর ২ দশিমক ৭৬ শতাংশ। তেব শুধ ুখাদয্ সহায়তা ও �তয্� আিথর্ক সহায়তা মা� শু� দশিমক 
১৬ শতাংশ। ফেল �তয্� সহায়তার পিরমাণ খবুই সামা�। গিরব মানুেষর জ� সহায়তা সামি�কভােব কম, 
আনুপািতক হােরও কম। গত জনু মাস পযর্� ৬৩ েথেক ৬৪ শতাংশ অথর্ অবম�ু হেয়েছ। আিথর্ক সহায়তা 
অবম�ু হেয়েছ ৪০ শতাংেশরও কম। আর হাইি�ড পয্ােকজ অবম�ু হেয়েছ ৭৫ শতাংশ। গিরবেদর জ� শুধ ু
বরাে�র ৈবষময্ আেছ তা নয়, বয্বহােররও ৈবষময্ আেছ। নতুন েয ৫ িট কমর্সূিচ এেসেছ তার মেধয্ �তয্� 
আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা আেগর েচেয় েবিশ। এটােক আরও েবিশ বাড়ােত হেব, িবতরেণর প�িতেক 
আরও উ�ত ও কাযর্কর করেত হেব। সরকার ৩৩৩ ন�ের েফান করেল সাহাযয্ পাওয়ার েয বয্ব�া কেরেছ, তা 
অতয্� সিঠক পদে�প। গিরব মানুেষর জ� এিট একিট অতয্� উপকারী সরকাির পদে�প িক�ু এখােন আরও 
েবিশ �ানীয় পযর্ােয় সহায়তা েদওয়া উিচত। 
 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার �থম পযর্ােয় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়িছল, তার বা�বায়ন পিরি�িত 
পযর্ােলাচনায় েদখা যায়, ৈতির েপাশাক খােত �িমকেদর েবতন-ভাতা িদেত কম সুেদ েয ঋণ েদওয়া হয়, তার 
বা�বায়ন তুলনামলূক ভােলা িছল। তেব �ু� ও মাঝাির িশ� িক�ু �কৃত অেথর্ খবু েবিশ সুিবধা পায়িন। এরপর 
ি�তীয় দফায় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা করা হেয়েছ, তার ল�য্ হেলা যারা �থম দফায় পান িন, তারা েযন 
ি�তীয় দফায় এর সুিবধা পান। �ায় ৮০ লাখ �ু� ও মাঝাির িশ� আেছ। তারা িক�ু এই অিতমািরর কারেণ 
অতয্� দূরব�ার মেধয্ পেড় েগেছ। মােসর পর মাস অেনেক কাযর্�ম চালােত পারেছ না। অেনেক অনলাইেন 
পিরচালনার েচ�া করেছ। িক�ু সবার েতা েস স�মতা েনই। একজন �ু� উেদয্া�া িযিন একিট িবউিট পালর্ােরর 
মেতা �িত�ান চালান, িকংবা সারা েদেশ অসংখয্ তরুণ উেদয্া�া ফা� ফুড আইেটেমর েদাকান পিরচালনা 
কেরন। তারা িক�ু এই সুেযাগ িনেত পােরিন। অেনক এসএমই েশষ পযর্� �িত�ান ও বয্বসা িটিকেয় রাখেত 
পােরিন। যার �িতফলন কমর্সং�ােনর ওপর পড়েছ। নাগিরক �াটফেমর্র এক সমী�ায় বলা হেয়িছল, �ায় ১ েকািট 
৩০ লাখ েলােকর কমর্সং�ান ঝুঁিকেত পেড়েছ, যা আমােদর �মশি�র �ায় ২০ শতাংশ। 

িটকাকরণ এবং গিরব মানুষেক সহায়তা 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর ইিতহােস ২০২১ সােলর জলুাই একিট কৃ�তম মাস িহেসেব িচি�ত হেয় 
থাকেব। জলুাই মােস, গত ১৪ মােসর মেধয্ েকািভেড সবেচেয় েবিশ মানুষ মারা েগেছ। গড় মতুৃয্ ২০০ জেনর 
েবিশ এবং সং�মেণর হার ৩০ শতাংেশর েবিশ। িপিছেয় পড়া মানুষ িটকা পাওয়ার ে�ে�ও িপিছেয় আেছ। তােদর 
সেচতনতার অভাব রেয়েছ যা িনরসেন পদে�প �েয়াজন। সরকার ভারেতর িসরাম ইনি�িটউট েথেক িটকা 
আনেত েচেয়িছল। িক�ু ভারেতর অভয্�রীণ পিরি�িতর কারেণ সব িটকা আেসিন। িটকা েদওয়ার বয়স ৪০ েথেক 
কিমেয় ২৫ বছর করা হেয়েছ, যা সিঠকভােব করা হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন।

বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন, বােজট িনেয় �চুর আেলাচনা হয়। �য্াটফেমর্র নতুন� হেলা, বাংলােদেশর উ�য়েনর 
িবভািজত ফলাফল যােদর কােছ যাওয়ার কথা, তারা কী পাে� ও কীভােব পাে� তা তুেল ধরা। যারা সমােজ 
িপিছেয় পড়া মানুষ, তারা বাংলােদেশর �মতার কােছ তােদর কন্ঠ�র তুেল ধরেত পােরন না। তােদরেক সামি�ক 
অথর্নীিতর আেলাচনার মেধয্ দশৃয্মান করাই নাগিরক �য্াটফেমর্র উে�শয্। যারা জীবনচে� িপিছেয় আেছ, যারা 
েভৗগিলক এবং পিরেবশগত পিরি�িতেত িপিছেয় আেছ, এই �য্াটফমর্ তােদর কথা সবার সামেন িনেয় আসার েচ�া 
করেছ। উপকুল-হাওর-চেরর মানুষ, যারা সামািজক পিরিচিতর িদেক িদেয় িপিছেয় আেছ—েযমন িহজড়া 
স�দায়, আিদবাসী েগা�ী এবং যারা �িতব�ী, এই �য্াটফেমর্ তােদর কথা বলা হয়। এই মানুষগুেলােক কীভােব 
সামি�ক অথর্নীিতর েক�িব�েত আনা যােব এবং তােদর িশ�া, �া�য্, সামিজক সুর�া ইতয্ািদ িবষেয় েকান্ 
েকান্ পদে�প িনেত হেব, তা জানােতই এই আেলাচনা। 

িমিডয়া ি�িফং-এ অংশ�হণ কেরন নাগিরক �য্াটফমর্-এর েকার �প সদসয্ ও গণসা�রতা অিভযােনর িনবর্াহী 
পিরচালক রােশদা েক েচৗধুরী, �া�পােরি� ইন্টার�াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)-এর িনবর্াহী পিরচালক 
ইফেতখারু�ামান, বাংলােদশ েহলথ ওয়ােচর আ�ায়ক মুশতাক রাজা েচৗধুরী, মানুেষর জ� ফাউেন্ডশেনর 
িনবর্াহী পিরচালক শাহীন আনাম, িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান এবং িনউএইজ �েপর ভাইস 
েচয়ারময্ান ও চ��াম �ক এ�েচে�র েচয়ারময্ান আিসফ ই�ািহম। 

বােজট কতটুকু অসুিবধা�� মানুেষর পে� 

আেলাচকরা মতামত েদন, যারা িপিছেয় িছেলন কেরানার কারেণ তারা আরও অসুিবধার মেধয্ পেড়েছন। নতুন 
কের ঝুঁিকর মেধয্ পেড়েছন অেনেক। চলিত অথর্বছেরর বােজেট এসব অসুিবধা�� মানুষেদর অ�ািধকার েদওয়া 
হয়িন। তােদরেক গুরু� েদওয়া হয়িন। 

অয্াডেভােকট সুলতানা কামাল তার �ারি�ক ব�েবয্ উে�খ কেরন, কেরানা সং�মেণর েদড় বছর চেল েগেছ। 
বহু মানুষ নানাভােব িবপযর্েয়র মেুখামিুখ হেয়েছন, অসুিবধার মেধয্ আেছন। তারা তােদর �াভািবক জীবনমান 
েথেক িপিছেয় পড়েত বাধয্ হেয়েছন। �তয্াশা িছল, েয বােজট �ণীত হেব তােত েযন িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
�ি�র জায়গায় িনেয় আসার উেদয্াগ থােক। দুঃখজনকভােব েসরকম িকছুই এই বােজেট েদখা যায়িন। িতিন 
বেলন, নীিতিনধর্ারকরা আমােদরেক বেলন েয িবিনেয়াগ খবুই ভােলা হে�। েরাডেশা’র মাধয্েম িবিনেয়ােগর 
�িত�িত পাওয়া যাে�। েরিমটয্াে�র �বাহ এবং র�ািন আেদশ িনেয় তারা উৎফু�। এসিডিজ’র েয অ�ীকার 
কাউেক িপিছেয় রাখা যােব না িকংবা িপিছেয় পড়া মানুষেক একিট স�ানজনক জায়গায় িনেয় আসার জ� েয 
কাযর্�েমর �েয়াজন, েস ধরেনর নীিত বা কাজ-কমর্ িক�ু নজের আসেছ না। যত উ�য়েনর পিরসংখয্ান আসেছ, 
েসখােন অেথর্র েকােনা অভাব আমরা না েদখেলও িপিছেয় পড়া মানুেষর িদেক েকেনা নজর েদওয়া হে� না। 
তা িনেয়ও িতিন �� েতােলন। আিসফ ই�ািহম বেলন, বােজেট নারী উেদয্া�ােদর ে�ে� কর সুিবধা েদওয়া 
হেয়েছ। তােদর �িত�ােনর বািষর্ক আয় ৭০ লাখ টাকার মেধয্ হেল কর িদেত হেব না। এর মাধয্েম নারী 
উেদয্া�ারা অনু�ািণত হেবন। তেব েছাট উেদয্া�ােদর জ� আরও অেনক িকছু করা �েয়াজন। িকছু িকছু পণয্ ও 
েসবায় ভয্াট অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ। তেব অিতমািরর কারেণ বয্বসায়ীেদর মেধয্ যারা িপিছেয় পেড়েছন, 
তােদরেক ভয্াট েথেক অবয্াহিত িদেল আরও ভােলা হেতা। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজট হওয়ার কথা িছল িপিছেয় পড়া মানুষেদর সহায়তার জ�। িক�ু েদখা েগল, 
সাধারণ মানুষ এবং �াি�ক জনেগা�ীেক বােজেটর বাইের রাখা হেয়েছ। �য্াটফেমর্র প� েথেক দািব করা 
হেয়িছল, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� স�দ বরাে�র পাশাপািশ স�েদর বয্বহার যােত ��তা, জবাবিদিহতা ও 
সুশাসেনর মাধয্েম এবং দুনর্ীিত িনয়�েণর মাধয্েম হয়। বােজেট এ িবষেয় িদক-িনেদর্শনা েনই। বােজট কতটুকু 
��তার সােথ বা�বায়ন হেব, জবাবিদিহতা িনি�ত করা হেব িকভােব এবং দুনর্ীিত �িতেরােধর জ�ও বা কী করা 
হেব েস িবষেয় েকােনা সু�� পথেরখা েনই। বরং দুনর্ীিত সহায়ক, ৈবষময্মলূক এবং অৈনিতক একিট বােজট 

বােজট ২০২১-২২ বা�বায়ন
িপিছেয় পড়া মানুেষরা কীভােব সুফল পােব?
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গণিটকাদান কমর্সূিচেত ৬ িদেনর মেধয্ এক েকািট মানুষেক িটকা েদওয়ার ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হয়। এখােন 
পিরক�নার অভাব েদখা েগেছ। িবেশষজ্ঞরা বেলিছেলন, অসু�, বয়�, �বীণ, নারী, �িতবি� এভােব 
অ�ািধকার িদেয় পিরক�নামািফক িটকা িদেত। সরকার িচ�াভাবনা ছাড়া তাড়াহুেড়ার িভি�েত এিগেয়েছ এবং 
পরবতর্ীেত সরকারেক িপিছেয় আসেত হেয়েছ। শুধ ু েদওয়ার স�মতার অভাব নয়, সরকােরর এই মহূুেতর্ 
েযাগােনরও সমসয্া আেছ। ২৫ বছেরর ওপের সবাইেক িটকা িদেত সেবর্া� িজিডিপর শু� দশিমক ৫ শতাংেশর 
মেতা অথর্ খরচ হেব। এই অথর্ সং�ান করার সামথর্য্ বাংলােদেশর আেছ। সমসয্া হেলা সং�হ ও বয্বহােরর- 
অেথর্র নয়। িতিন মেন কেরন, িটকাকরণ কাযর্�েম নাগিরক সমাজেক য�ু করেত হেব। েযসব েবসরকাির �িত�ান 
িবিভ�ভােব িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� কাজ কের তােদরেক য�ু করেত হেব। এর আেগ �য্াটফেমর্র অ�া� 
আেলাচনার মাধয্েম জানা েগেছ, িহজড়ারা লাইেন দাড়ঁােত পােরন না। লাইেন দাড়ঁােল তােদরেক েবর কের েদওয়া 
হয়। জাতীয় পিরচয়পে�র সােথ অেনক সময় তােদর নাম ও েচহারা েমেল না। সরকােরর সােথ েবসরকাির �িত�ান 
য�ু করেল তােদর সহেযািগতায় এ ধরেণর জনেগা�ীেক িটকা েদওয়া স�ব হেব। একইভােব সেচতনতা সিৃ�েত 
েবসরকাির �িত�ানেক স��ৃ করেত হেব। এজ� একিট জাতীয় কাঠােমা ও একিট নীিতমালা দরকার। 

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বেলন, যখনই েকােনা নতুন উেদয্াগ আেস, তার �থম িদেকর সুিবধােভাগী হয় সমােজর উচুঁ 
�েরর েলাকজন। িটকার িবষেয়ও ঐিতহািসকভােব তাই ঘেটেছ। আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ ইিপআই কমর্সূিচ 
শুরু হয়, তখনও িপিছেয় পড়া জনেগা�ী এর সুিবধােভাগী িছল না। েকািভেডর িটকার ে�ে�ও তাই েদখা যাে�। 
সংবাদপে�র �িতেবদন অনুযায়ী িসিট করেপােরশেনর পির��তা কমর্ী, কবর েখাদক বা িহজড়া জনেগা�ী এখনও 
িটকার আওতায় আেসিন। চর অ�ল বা হাওেড়র অেনেকই এখনও িটকার বয্াপাের অবগত নন। কােজই এখনই এ 
বয্াপাের সি�য় হেত হেব, যােত কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীেক আমরা সামেন িনেয় আসেত পাির। িতিন উে�খ 
কেরন, আিশর দশেক সরকার �তঃ�ব�ৃ হেয় িটকাদান কাযর্�েম এনিজওেদর সহায়তা চায় এবং জনগেণর 
স��ৃতায় ইিপআই কাযর্�ম িবে� অন� দ�ৃা� �াপন কের। বতর্মান �ধানম�ী ‘ভয্াকিসন িহেরা’ উপািধেত ভূিষত 
হেয়েছন। এই পরু�ােরর বীজ েসই আিশর দশেক েরাপন করা হেয়িছল। েসই সময় সরকার সরবরােহর িদক 
সামলায়। অ�িদেক এনিজওরা েসাশয্াল েমািবলাইেজশেনর মাধয্েম চািহদার িদকিট বয্ব�াপনা কের। সরকার যিদ 
সমােজর সবাইেক এই িটকাযেজ্ঞ স��ৃ কের তাহেল সুিনিদর্� লে�য্ েপৗছােনা যােব। বাংলােদেশ েকািভড 
িটকাদােনর হার বতর্মােন দুঃখজনক পযর্ােয় রেয়েছ এবং এ অব�া েথেক তাড়াতািড় েবর হেত হেব। কাউেক েপছেন 
রাখা যােব না। একটা কথা মাথায় রাখেত হেব েয, সবাই িনরাপদ না হেল েকউই িনরাপদ থাকেব না। 

সা�িতকােল �য্াটফেমর্র এক জিরেপর তথয্ অনুযায়ী ৮০ শতাংশ মানুষ খােদয্র বয্য় কিমেয় িদেয়েছ, এবং 
অ�া� ে�ে� ৬০ শতাংশ কিমেয়েছ। মানুষ পুঁিজ েভে� খাে�, ঋণ িনেয়েছ ৬০ শতাংশ। ৪৭ শতাংশ মানুষ 
আিমষ জাতীয় খাবার খাওয়া কিমেয় িদেয়েছ। েকউ েকউ িতন েবলার পিরবেতর্ হয়েতা দুই েবলা বা এক েবলা 
খাে�ন। এরকম মানুষ অ�ত ১০ শতাংশ। ১০ শতাংশ মানুষ খাদয্ েকনা কিমেয় িদেয়েছন। এসব তথয্ উে�খ 
কের িপিছেয় পড়া মানুষেক �তয্� আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা বাড়ােনার সুপািরশ কেরন েদবি�য় 
ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, সহায়তা না েপেল তারা েয শুধ ুৈবষেময্র িশকার হেবন তা নয়, তােদর পরবতর্ী �জ� আরও 
েবিশ পিু�হীনতা, শারীিরক ও মানিসক �িতবি�তা িনেয় বড় হেব। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, কেরানা সং�মেণর কারেণ সরকােরর �তয্� আিথর্ক সহায়তা এবং খাদয্ সহায়তা িপিছেয় 
পড়া মানুেষর জ� অপযর্া�। একই সােথ এখােন দুনর্ীিতও হেয়েছ। �ভাবশালী মহল এবং রাজনীিতকরা সরকাির 
সহায়তা িনেজেদর পেকট� কেরেছন। সরকার দুনর্ীিতর িবরুে� শু� সহনশীলতা েঘাষণা কেরেছ। েসই অনুযায়ী অথর্ 
খরেচ ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা না েগেল বােজট �কৃত অেথর্ জনগেণর কলয্ােণ আসেব না। আেলাচকরা 
জানান, আিথর্ক �েণাদনা ও খাদয্ সাহাযয্ বাড়ােত হেব। েয মানুষগুেলার ে�ে� সহায়তা েপৗছােনার সমসয্া 
রেয়েছ, তােদর জ� েবসরকাির �িত�ােনর সােথ েযৗথভােব কাজ করেত হেব। একইরকম ভােব জাতীয় 
িটকাকরণ কমর্সূিচেক সফল করেত হেব। আর সফল করার জ� অ�ািধকােরর িভি�েত িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
কােছ েপৗছােত হেব। েবসরকাির �িত�ান ও সামািজক সংগঠনেক য�ু করেত হেব। 

উে�গ মূলয্�ীিত িনেয় 

িব�বাজাের পণয্মলূয্ েবেড় যাওয়া এবং েদেশ সা�িতক সমেয় িবিভ� পেণয্র মলূয্ েবেড় যাওয়ার �বণতা থাকায় 
মলূয্�ীিত িনেয় উে�েগর কথা উেঠ আেস আেলাচনায়। েমা�ািফজরু রহমান বেলন, খাদয্ মলূয্�ীিত ইেতামেধয্ 
ওপেরর �ের েপৗঁেছ েগেছ। তার ওপর যিদ ৫ েথেক ৬ শতাংশ মলূয্�ীিত হয় তাহেল খাদয্ পেণয্র দাম এমন 
জায়গায় দাঁড়ােব েযখােন সাধারন মানুেষর েভাগাি� বাড়েব। েযমন- এক বছের চােলর দাম ২০ শতাংশ েবেড় 
েগেছ। এর ওপর যিদ আেরা ৩ েথেক ৪ শতাংশ বােড় তাহেল আয় কেম যাওয়া মানুেষর ওপর অেনক চাপ ৈতির 
হেব। সরকার এই মহূুেতর্ ১৬ লাখ টেনর েয মজেুদর কথা বলেছ তার ওপর িভি� কের স�িত ৪০ হাজার টন 
ওএমএেসর জ� িবতরেণর ল�য্মা�া হােত িনেয়েছ- এই ল�য্মা�া আরও বাড়ােনা উিচত। ১৭ লাখ মানুষেক 
আড়াই হাজার টাকা নগদ সহায়তা �দােনর কথা বলা হে�। �হীতা ও টাকার পিরমাণ উভয়ই আরও বাড়ােত 
হেব। নগদ সহায়তা অথর্নীিতেত চািহদা সিৃ� করার বড় উপায়। েমা�ািফজরু রহমান আরও বেলন, আ�জর্ািতক 
বাজাের �ালািন েতলসহ িবিভ� পেণয্র দাম বাড়েছ। ৈবেদিশক েলনেদেনর ভারসােময্র িদেক নজের রাখেত 
হেব। আর মলূয্�ীিতর েয িহসাব করা হয় েসই েভা�া মলূয্সূচেকর িভি� ২০০৫-০৬ সােলর পণয্-বাে�ট িনেয়। 
এিট হালনাগাদ করা দরকার। কারণ মানুেষর পণয্ ও েসবা �হেণর কাঠােমা পিরবতর্ন হে�। কম আেয়র মানুষ 
েযসব পণয্ তুলনামলূকভােব েবিশ েভাগ কের তার ওপর িভি� কের একিট েভা�া মলূয্সূচক (িসিপআই) িনণর্য় 
কের তার িভি�েত সহায়তা েদওয়া উিচত।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, গত অথর্বছের সািবর্কভােব মলূয্�ীিত েমাটামিুট ি�িতশীল থাকেলও খাদয্ 
মলূয্�ীিতর �বণতা েদখা েগেছ। সাধারণ মলূয্�ীিত েযখােন ৫ দশিমক ৬ শতাংশ, খাদয্ মলূয্�ীিত েসখােন ৬ 
শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশ শুধ ুআয়, কমর্সং�ান ও মজিুর কমেছ না, খাদয্মলূয্ও বাড়েছ। ফেল আয় ও 
কমর্সং�ান কেম যাওয়ায় এ সমেয় খােদয্র দাম বিৃ� গিরব মানুেষর জ� েবশী কে�র কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। খােদয্র দাম বিৃ�র �কৃত অব�া িচ�ার উে�ক কের। েদবি�য় ভ�াচাযর্ মলূয্�ীিতর পিরসংখয্ান িনেয় 
�� েতােলন। িতিন বেলন, এই মহূুেতর্ �কৃত মলূয্ পিরি�িত সরকাির পিরসংখয্ােনর মাধয্েম সিঠকভােব 
�িতফিলত হে� না। কারণ মলূয্�ীিত িনণর্েয়র েয িভি� অথর্াৎ েযসম� পেণয্র িভি�েত িহসাব করা হয়, েসগুেলা 
এখন তামািদ হেয় েগেছ। নতুনভােব এর মলূয্ায়ন করেত হেব। গিরব মানুেষর জ� মজিুর পণয্েক আলাদাভােব 
িবেবচনায় েনওয়া উিচত। আর এবার আড়াই হাজার টাকা নগেদ েদওয়ার েয েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ, তা পেুরােনা 
মানুষজেনর কােছই যােব। নতুন গিরবরা এর মেধয্ েনই। েকননা িচি�তকরেণর সমসয্া রেয়েছ এবং এর সমাধান 
কেরই এই সংখয্া বাড়ােত হেব।  

সরকাির �য় দুনর্ীিতমু� করেত হেব

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজেটর অ�তম িবষয় হেলা সরকাির �য়। সরকাির �েয় ��তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত না পারেল বােজেটর সিতয্কার সুফল পাওয়া যােব না। সরকাির �েয়র জ� আইন ও িবিধমালা 
আেছ। িটআইিব’র এবং অ�া� গেবষণায় েদখা েগেছ �য় খাত এক ে�ণীর রাজনীিতিবদ, সরকাির কমর্কতর্া ও 
িঠকাদারেদর কােছ িজি� হেয় আেছ। এই িজি�দশা েথেক েবর হেত না পারেল বােজট, জনগেণর কলয্াণ আনেত 
পারেব না। 

িতিন উে�খ কেরন, সা�িতক সমেয় আমরা �া�য্ খােত এই ধরেণর পিরি�িত েবিশ েদখিছ। এ খােতর অিনয়ম 
িনেয় িবিভ� খবর পাওয়া যাে�। অ� খােতও ��তা ও জবাবিদিহতার অভাব রেয়েছ। �ক� বা�বায়েনর ে�ে� 
এিট সু�িতি�ত েয, এর সােথ স��ৃ িকছু িকছু সরকাির কমর্কতর্া, রাজনীিতিবদ ও িঠকাদাররা কীভােব তােদর 
স�দ বাড়ােব, তা িনেয় বয্� থােকন।  

‘এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ’ 
ৈবি�কভােব গহৃীত জািতসংেঘর েটকসই উ�য়ন 
এেজন্ডা-২০৩০ বা�বায়ন �ি�য়ায় সরকােরর পাশাপািশ 
জাতীয় পযর্ােয় সি�য় ভূিমকা রাখার উে�েশয্ গিঠত েদেশর  
নাগিরক সমােজর একিট উেদয্াগ। ২০১৬-এর জেুন নাগিরক 
সমােজর িবিশ�জনেদর উেদয্ােগ এ �য্াটফমর্ আনু�ািনকভােব 
যা�া কের। এ �য্াটফেমর্র মলূ ল�য্ হেলা, বাংলােদেশ েটকসই 
উ�য়ন অভী�সমহূ (এসিডিজ) বা�বায়ন �ি�য়ার অ�গিত 
পযর্েব�ন এবং এ �ি�য়ায় জবাবিদিহ িনি�ত করা। 
এেজন্ডা-২০৩০ বা�বায়েনর বয্াপকতা ও চয্ােলে�র 
িদকগুেলা িবেবচনা করেল েবাঝা যায়, এর সফলতার ে�ে� 
বহু-অংশীজনিভি�ক ও অংশ�হণমলূক সি�য়তা গুরু�পণূর্ 
ভূিমকা পালন করেব। এ ধারণা �ারা অনু�ািণত হেয় নাগিরক 
�য্াটফমর্ গিঠত হেয়েছ এবং এর কাযর্�ম িনধর্ারণ করা 
হেয়েছ। এসিডিজ বা�বায়েন সরকােরর �েচ�ােক েজারদার 
করার লে�য্, এবং উ�য়েনর সুফল যােত িপিছেয় পড়া মানুেষর 
কােছ েপৗছায়, েসই উে�শয্েক সামেন েরেখ ১২০িটর অিধক 
�িত�ান বতর্মােন এই �য্াটফেমর্র সে� য�ু হেয়েছ। েকািভড 
অিতমািরর দূেযর্াগপণূর্ সময়কােল নাগিরক �য্াটফমর্ 
সি�য়ভােব তার ল�য্মা�া বা�বায়েন িবিভ� কাযর্�ম 
পিরচালনা কের আসেছ। 

িমিডয়া ি�িফং স�েকর্
এ কথা বলার অেপ�া রােখ না েয, েকািভড-১৯ অিতমািরর 
অিভঘাত পেড়েছ সমােজর �াি�ক এবং িপিছেয় পড়া 
জনেগা�ীর ওপর তুলনামলূক অেনক েবিশ। চলিত অথর্বছেরর 
বােজট বা�বায়ন ইিতমেধয্ শুরু হেয়েছ আর এর মেধয্ 
কেরানার সং�মণ আবার বিৃ� েপেয়েছ। মানুেষর চলাচল এবং 
সািবর্ক কমর্কান্ড অেনকটাই সীিমত হেয় পেড়েছ। সরকার 
পিরি�িত েমাকােবলায় নতুন কের িকছু �েণাদনা েঘাষণা 
কেরেছ এবং এর সােথই চলেছ িটকাকরণ কমর্সিূচও। িক�ু 
সরকােরর উেদয্ােগর যেথ�তা ও নতুন উেদয্ােগর 
�েয়াজনীয়তা িনেয় আেলাচনা তাই বতর্মান সমেয় বাড়িত 
গুরুে�র দাবীদার। এই ে��াপেট নাগিরক �য্াটফমর্ গত ৮ 
আগ� ‘‘বােজট ২০২১-২২ বা�বায়ন: িপিছেয় পড়া মানুেষরা 
কীভােব সুফল পােব’’ শীষর্ক ভাচুর্য়াল িমিডয়া ি�িফংেয়র 
আেয়াজন কের। নাগিরক �য্াটফেমর্র েকার �প সদসয্রা এবং 
িবিভ� গণমাধয্েমর �িতিনিধরা এেত য�ু িছেলন। �য্াটফেমর্র 
েকার �প সদসয্ ও িবিশ� মানবািধকার কমর্ী অয্াডেভােকট 
সুলতানা কামাল অনু�ােন সভাপিত� কেরন। িমিডয়া ি�িফং-এ 
মলূ �ব� উপ�াপন এবং স�ালনা কেরন �য্াটফেমর্র 
আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্।

নারী ও িশশুর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, �বাসীরা যারা কেরানা পিরি�িতর কারেণ িফের এেসেছন তােদর মেধয্ নারীেদর 
সহায়তার িবষয়িট একটু আলাদাভােব ভাবেত হেব। কারণ নারীরা যারা েফরত এেসেছন, তােদর অেনেকই চাকির 
হারােনার পাশাপািশ নানান ধরেণর হয়রািন, িনপীড়ন এবং েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হেয় িফের আসেত বাধয্ 
হেয়েছন। তােদর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার। 

িতিন বেলন, িশশুরা একিট িবেশষ জনেগা�ী। যখন েকােনা সহায়তা পিরবােরর জ� েদওয়া হয়, তখন আমরা ধের 
েনই, সহায়তা সবাই পােব। এিট িঠক নয়। িশশুেদর জ� কী বয্ব�া েনওয়া হে� তার েকােনা পিরক�না েদখা 
যাে� না। মানুেষর জ� ফাউেন্ডশন’র জিরপ এবং তণৃমলূ পযর্ােয় সহেযাগী সংগঠনগুেলার অিভজ্ঞতা বলেছ, িশশু 
�ম বাড়েছ এবং িশশুরা ঝুঁিকপণূর্ কাজ করেছ। এখােন দু’েটা িবষয় রেয়েছ- পলু ফয্া�র এবং পশু ফয্া�র। 
কারখানার উেদয্া�ারা কেরানার কারেণ �িত�� হেয়েছন এবং তারা মজিুরর ে�ে� কম খরেচর কারেণ িশশুেদর 
কােজ িনেত চায়। পিরবােরর দািরে�য্র কারেণ িশশুরা েযেতও বাধয্ হে�। িশশুেদর জ� েকােনা বয্ব�া বােজেটও 
েনই, সরকােরর কেরানা েমাকােবলা কমর্সূিচেতও েনই।
 
�ুল ব� থাকা এবং অ�া� কারেণ বালয্িববাহ বাড়েছ। এর বাইের িশশুরা েকােনা অসামািজক কােজ িকংবা 
সিহংসতায় য�ু হেত পাের, যার িকছু উদহারণ ইদানীং েদখা যাে�। এ অব�ায় িশশুেদর �িত িবেশষ নজর 
েদওয়ার �েয়াজন রেয়েছ। 

�া�য্ খােত সং�ার

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বতর্মান পিরে�ি�েত �া�য্খাত িনেয় িকছু সুপািরশ উপ�াপন কেরন। তার ��েময়ািদ 
সুপািরেশর মেধয্ রেয়েছ- কেরানা সং�মণ পরী�ার হার বাড়ােনা, �া�য্িবিধ ও মা� পিরধান িনি�ত করা, সবার 
জ� িটকা িনি�ত করা, সং�মেণর হার সহনীয় পযর্ােয় এেল িশ�া �িত�ান খেুল েদওয়া। তার মেত, সহনীয় 
অব�া জাতীয় গেড়র িভি�েত না কের �ানীয় অথর্াৎ েজলা-উপেজলার িভি�েত িনরূপন করেত হেব। 

িতিন মধয্ ও দীঘর্ েময়ােদ িকছু সুপািরশ কেরন। িতিন বেলন, �িতিট সংকেটর একটা ইিতবাচক িদক থােক। 
বাংলােদেশর �া�য্ বয্ব�ােক েঢেল সাজােত েকািভড একিট বড় সুেযাগ এেন িদেয়েছ। এ লে�য্ কী করেত হেব 
তা িনেয় িবজ্ঞজেনরা অেনেকই একমত। এই বয্াপাের মধয্েময়ািদ িকছু সুপািরশ রেয়েছ। একিট �া�য্ কিমশন 
গঠন করা যার কাজ হেব েদশবয্াপী সাবর্জনীন �া�য্ সুর�া কমর্সূিচর পথেরখা ৈতির করা এবং তা বা�বায়েন 
নজরদাির করা। �া�য্ বয্ব�ার জবাবিদিহতা িনি�ত করেত একিট জাতীয় �া�য্ িনরাপ�া কাযর্ালয় গঠন করেত 
হেব, যার দািয়� হেব �া�য্ ম�ণালেয়র ে�তার ভূিমকা এবং েসবাদােনর ভূিমকা আলাদা করা। সরকােরর �া�য্ 
অথর্ায়ন েকৗশেল এই অিফস �াপেনর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু এ বয্াপােরও েকােনা অ�গিত েদখা যাে� না। 
সুশাসন ও সু� বয্ব�াপনা িনি�ত করেত হেব। চতুথর্ত, �াথিমক �া�য্ বয্ব�ােক অ�ািধকার িদেত হেব। এখােন 
িবিনেয়াগ বতর্মােনর ২৫ শতাংশ েথেক বািড়েয় ৫০ শতাংেশ িনেত হেব। �াথিমক �া�য্েসবােক যিদ শি�শালী 
করা হেতা তাহেল ঢাকার হাসপাতােল বতর্মােন েয চাপ সিৃ� হে�, তা হেতা না। গেবষণা ও �ািত�ািনক উ�য়েন 
নজর িদেত হেব এবং িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। সবেচেয় উে�খেযাগয্ িবষয় হেলা সং�ার, যা এখনই শুরু করেত 
হেব। �েয়াজন সিদ�া এবং অ�ীকােরর। 

িশ�া খাত অবেহিলত 

রােশদা েক েচৗধরুী েশােকর মােস ব�ব�ুর �িত ��া�িল জািনেয় বেলন, িশ�া খাত িনেয় ব�ব�ু েশখ মিুজবরু 
রহমান বেলিছেলন, িশ�ায় েযন বােজেটর ২০ শতাংশ বরা� থােক। িক�ু তা কখেনা বা�বািয়ত হয়িন। িতিন 

বেলন, আশা করা হেয়িছল, এ বছেরর বােজট হেব ঘেুর দাঁড়ােনার বােজট। িক�ু তার �িতফলন েদখেত পাইিন। 
সরকােরর দুিট ম�ণালয় গত বছেরর েশেষর িদেক িশ�া পনুরু�ার ও ��িত পিরক�না �হণ কের, যা 
বা�বায়েনর েকােনা পিরক�না বােজেট েদিখিন। িশ�ার কী পিরমাণ �িত হে� সবাই জােনন। ৫০০ িদেনর 
েবিশ হেয় েগেছ িশ�াথর্ীরা িশ�া �িত�ােনর বাইের আেছ। এর ফেল িপিছেয় পড়া জনেগা�ী আরও িপিছেয় 
পড়েছ। িতিন উে�খ কেরন, দূরবতর্ী িশ�েণর মাধয্েম সবার কােছ িশ�া েপৗছােনা যাে� না। অয্াসাইনেমেন্টর 
মাধয্েম ৯৩ শতাংশ িশ�াথর্ীর কােছ েপৗছােনা েগেছ বেল িশ�া ম�ণালেয়র প� েথেক বলা হে�। এই 
তথয্-উপাে�র িবষেয় িনি�ত হওয়া যাে� না। এিট কতটুকু খানা পযর্ােয়র বা�বতা আর কতটুকু �শাসিনক 
অনুমান তা জানা যায় িন। রােশদা েক েচৗধরুী আরও বেলন, ��িত পিরক�নায় বলা হেয়িছল, �িতিট িশ�া 
�িত�ােন �া�য্িবিধ পিরপালেনর বয্ব�া করা হেব। িতিন জানান, েমৗলভীবাজােরর �তয্� অ�েল গিরব 
মানুষেদর ৫ টাকা িদেয় একিট মা� িকনেত হে�। তাই বা�ােদর �ুেল পাঠােত হেল তারা মা� েকনার টাকা 
পােব েকাথায়? মা� আনা এবং িনি�ত করার েকােনা পদে�প বােজেট েদখা যায় িন। িতিন তথয্ েদন, �ুল 
পযর্ােয় উ�য়ন পিরক�নার নােম একিট েথাক বরা� �িতিট �ুেলর জ� রেয়েছ। মাঠ েথেক েয তথয্ পাওয়া 
েগেছ, তােত গত বছর িক�ু �া�য্ সুর�ার ��িতর জ� এই বরা� বয্বহার করা হয়িন। বিৃ�র টাকা বেকয়াসহ 
িবতরণ হেয়েছ। িক�ু বিৃ�র পিরিধ ও পিরমাণ বাড়ােনা হয়িন। এমিপও ভুি�র িবষয়িট ঝুেল আেছ। �ুেল দুপেুরর 
খাবার কমর্সূিচ আটেক েগেছ। 

২০১৯ সােল মাননীয় �ধানম�ী বেলিছেলন, ২০২৪ সােলর মেধয্ সব �ুেল সব িশ�াথর্ীেক দুপেুরর খাবার 
েদওয়া হেব। �ুল খলুেল এর জ� ��িত িনেত হেব। ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার জ� িবেশষ িশ�া সহায়তা 
িদেত হেব। ইন্টারেনট অবকাঠােমা বাড়ােনা এবং িশ�াথর্ীেদর সুলেভ ইন্টারেনট িদেত হেব। িতিন জানান, 
অেনক িশ�া �িত�ান ব� হেয় যাে�। তারা িবপেদ আেছ। সিঠক তথয্-উপা� তুেল আনেত হেব। উ�িশ�া 
পযর্ােয় েবসরকাির �িত�ানগুেলােক �েণাদনার ঋণ েদওয়া েযেত পাের। িশ�কেদরও িবনা সুেদ ঋণ েদওয়া 
েযেত পাের। িশ�া �িত�ােনর বতর্মান পিরি�িত জানার জ� �াধীন তথয্-উপাে�র খবুই �েয়াজন হেব বেল 
িতিন ম�বয্ কেরন। এ িবষেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজ েহাক কাল েহাক, িশ�া �িত�ান খলুেত হেব। 
েলাকজন কােজ েবর হেব। গিরব মানুষগুেলা যােত এই পনুরু�াের েযাগ িদেত পাের তার জ� কমর্সূিচ হােত িনেত 
হেব। �ুল যিদ েখােল, যারা ঝের পেড় েগল তােদর কীভােব িফিরেয় আনা যােব ও বালয্ িববাহ কীভােব আটকােনা 
যােব? িশশু�ম কীভােব িনয়�েণ আনা যােব? েসই িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্েক 
পির�ারভােব �াপন করেত হেব।

�ে�া�র পবর্

েডইিল িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জািহদুল ইসলাম জানেত চান, িবিবএস’র িহসােব গত অথর্বছের িজিডিপ’েত িশ�া 
খােতর অবদান েবেড়েছ। এর কারণ কী জানেত চাইেল রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, এর কারণ বয্াখয্ার মেতা মাঠ 
পযর্ােয়র তথয্-উপা� তার কােছ েনই। তেব িশ�কেদর জ� িকছু নগদ সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। 

ৈবশাখী েটিলিভশন’র েমেহর মিন জানেত চান, সরকার েদেশর িভতর েথেক েযখােন খাদয্ সং�েহর ল�য্মা�া 
অজর্ন করেত পারেছ না, েসখােন গিরব মানুেষর জ� িবতরণ কীভােব বাড়ােব? আগামীেত খাদয্ পিরি�িত িক 
খারাপ হেত যাে�? দাম িক আেরা বাড়েব? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সরকােরর খাদয্ সং�েহর মেধয্ 
িবিভ� ধরেণর �াথর্েগা�ী য�ু থােক। এর ফেল �কৃত কৃষকরা সিঠক দােম সরকােরর কােছ ধান-চাল িবি� করেত 
পােরন না। তারা মধয্��েভাগীেদর কােছ িজি� হেয় যায়। এর কারেণ কৃষেকর জ� খাদয্ গুদামজাত করার বয্ব�া 
েরেখ সরকােরর কােছ িবি�র একটা উেদয্াগ িছল, যা বা�বায়ন করা যায়িন। সরকাির সং�হ যথাথর্ভােব সফল 
করেত পারেল �াি�ক কৃষকরা উপকৃত হেবন। গতবার খাদয্ স�িকর্ত একিট জাতীয় �িত�ান চাল উৎপাদেনর 
�া�লন বািড়েয় কেরিছল। এর ফেল সরকার িনি�ত িছল, আমদািন করেত হেব না। িক�ু যখন বাজাের ঘাটিত 
ৈতির হেলা, তখন সরকার তাড়াহুেড়া কের আমদািন শুরু কের। সুতরাং তথয্-উপাে�র ঘাটিত থাকেল সরকার 

সিঠক পিরক�না �হণ করেত পাের না এবং সরকারও এর িশকার হেয় েযেত পাের। আবার সরকার যখন 
আমদািনর িচ�া করেলা, তখন শু� কমােনা হয়িন। যখন আমদািন েবেড় েগল, তখন শু� কমােলা। গত এক দুই 
বছের সরকােরর িকছু িস�াে�র ে�ে� এমন েদখা েগেছ। �থমত, সিঠক িস�া� েদির কের েনওয়া হেয়েছ; 
ি�তীয়ত, সিঠক িস�া� বা�বায়েনর ে�ে� সম�েয়র অভাব েদখা িগেয়েছ; ততৃীয়ত, কাযর্করভােব িপিছেয় পড়া 
জনেগা�ীর কােছ সরকার েপৗঁছােত পােরিন। এ অব�া েথেক েবিরেয় আসেত িবনামেূলয্ খাদয্ সহায়তা িদেত 
হেব। সামািজক সুর�া কমর্সূিচর সে� এখন যারা িপিছেয় পেড়েছন তােদরেক য�ু কের িবনামেূলয্ গহৃপযর্ােয় খাদয্ 
সহায়তা িদেত হেব। ৩৩৩ ন�ের েফােনর মাধয্েম খাদয্ সহায়তা আরও িব�তৃ করেত হেব। আর বাজাের খাদয্মলূয্ 
ি�িতশীল রাখেত ওএমএস িকংবা িটিসিব’র মাধয্েম িবি� আরও �ানীয় পযর্ােয় িনেত হেব। এই �ি�য়ােক 
কৃষেকর উৎপাদেনর সমেয়র সােথ সম�য় করেত হেব, যােত কৃষক �াযয্মলূয্ পাওয়া েথেক বি�ত না হন। 

ইউএনিব’র েমাঃ সাইফু�াহ জানেত চান, গত দুই বছর ধের িবেদেশ কমর্সং�ােনর মা�া কেম েগেছ। এরপরও 
েতা েরিমটয্া� েবেড়েছ। তাহেল েরিমটয্াে�র জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ বেল েয মতামত েদওয়া হেয়েছ, 
তার েপছেন িক যিু� রেয়েছ? এর উ�ের েমা�ািফজরু রহমান বেলন, গত অথর্বছের েরিমটয্াে� �বিৃ� হেয়েছ 
৩৮ শতাংেশর েবিশ। এই ধরেণর �বিৃ� অবয্াহত রাখা স�ব না। গতবছর েরিমেট� এেসেছ ২৪ দশিমক ৭ 
িবিলয়ন ডলার। অেনেক স�য় পািঠেয় িদেয়েছন। চলাচেলর িবিধিনেষধসহ অ�া� কারেণ অনানু�ািনক চয্ােনল 
েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমেটে�র একিট বড় অংশ চেল এেসেছ। নতুন কের �ািত�ািনক চয্ােনেল কম েযাগ 
হেব। গত অথর্বছের েয পিরমাণ এেসেছ, তার িভি� অেনক বড়। মানুষ নতুন কের কতজন েগেছন, তার তুলনায় 
কত মানুষ আেগ েথেক আেছন, তার ওপর েরিমটয্া� িনভর্র কের। েয পিরমাণ েরিমেট� গত বছর এেসেছ, এ 
বছরও যিদ তা আেস তাহেল বড় অজর্ন হেব, যিদও �বিৃ�র মা�া হেব শ�ূ। 

িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জা�াতুল েফরদাউস িশ�া �িত�ান েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার বয্াপাের সুিনিদর্� 
পরামশর্ জানেত চান। এর উ�ের রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, তােদর জ� িবেশষ কয্াে�ইন করেত হেব। এরা 
অনলাইন �ােস য�ু হেত পােরিন। তােদর জ� িশ�া সহায়তা তহিবেলর দরকার হেব। তােদর পিরবারগুেলােক 
সহায়তা করেত হেব। �ানীয় েবসরকাির সং�াগুেলােক স��ৃ করেত হেব। 

েডইিল �ার’র জািমর রােসল জানেত চান, িপিছেয় পড়া মানুষেদর সরকার েকন পযর্া� সহায়তা করেছ না? এ 
িবষেয় সরকােরর রাজৈনিতক দিৃ�ভি� িক? এ �ে�র উ�ের সুলতানা কামাল বেলন, তার কােছ মেন হয়, সাধারণ 
মানুেষর সােথ িবেশষ কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর সােথ সরকােরর একটা িবি��তা রেয়েছ। এমন একিট 
রাজৈনিতক বয্ব�া চলেছ েযখােন েদশ পিরচালনায় দািয়ে� যারা রেয়েছন, তারা িকছু মানুষেক  সাহাযয্ করেত 
পারেল আ�তুি�েত েভােগন, �শংসা পান এবং মেন কেরন যা িকছু করেছন অেনক ভােলা করেছন। িতিন বেলন, 
‘‘মানবািধকার কমর্ী িহেসেব আিম অিধকার বি�তেদর হেয় কথা বিল। আমরা বলিছ েয, একিট গণতাি�ক সমােজ 
বাস কির। গণতে�র িকছু শতর্ আমরা হয়েতা পালন করিছ। কতটুকু সততার সে�, ��তার সে� পালন করিছ, তা 
িনেয় নানাভােব �� উেঠেছ। গণতে�র �াথিমক পদে�প িনবর্াচন এবং েসটা িনেয়ও অেনেকর �� রেয়েছ। 
সরকারেক আমরা কতটুকু িনেজেদর মানুষ মেন কির িকংবা সরকারই বা আমােদর কতটুকু িনেজর মেন কের তা 
িনেয় �� েতালা যায়।’’

সমকাল’র আেনায়ার ই�াহীম জানেত চান, গত বছেরর তুলনায় এবার িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� সহায়তা কম 
েকন? এর �ভাব কী হেত পাের? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছের িপিছেয় পড়া মানুেষর 
পিরি�িত আরও েবিশ খারাপ হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এই মানুষগুেলার কথা বলার জ� েকােনা সামািজক শি� 
েনই। েয রাজৈনিতক েনতবৃেৃ�র, েয জন�িতিনিধেদর এেদর হেয় কথা বলা উিচত িছল, তারা েসই দািয়� পালন 
করেছ না। 

সভাপিতর ব�বয্  

সভাপিতর ব�েবয্ সুলতানা কামাল বেলন, আেলাচনার িবষয় িছল িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর জ� বােজেট কী 
রেয়েছ। আমরা বােজটেক িচি�ত করেত েচেয়িছলাম পনুরু�ােরর বা ঘেুর দাড়ঁােনার বােজট িহেসেব। েসই আি�েক 
আজেকর আেলাচনা হেয়েছ। অ�া� অেনক আি�েক বােজট িনেয় আেলাচনা করা যায়। আমরা িপিছেয় পড়া 
মানুেষর �েয়াজনীতার িনরীেখ আেলাচনা কেরিছ। 

িতিন বেলন, গত বছর যখন আমরা �থম েকািভেডর মেুখামিুখ হই তখন আমরা িকছুই জানতাম না। কীভােব এর 
েমাকািবলা করেত হেব বঝুেত পািরিন। েসই ে�ি�েত গতবােরর বােজট �ণীত হয়। িক�ু এবােরর বােজট 
�ণয়েনর আেগ এক বছর সময় পাওয়া েগেছ। িবষয়িট েবাঝার জ� জাতীয় ও আ�র্জািতকভােব নানা আেলাচনা 
হেয়েছ। িনেজেদর ঋ� কেরিছ, িশি�ত কেরিছ, িবজ্ঞানিভি�ক আেলাচনায় অংশ িনেয়িছ। এর �িতফলন 
আমােদর অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনায় আসার কথা িছল। িক�ু দুঃেখর িবষয় হেলা, েকািভেডর ে��াপেট েয 
িবষয়গুেলা নতুনভােব য�ু হবার কথা িছল তা হয়িন। খবুই গতানুগিতক একিট বােজট হেয়েছ। েকািভেডর কারেণ 
েযসব জায়গায় গুরু� েদওয়ার কথা িছল, অ�ািধকার েদওয়ার কথা িছল, েস সম� জায়গায় এ বােজেট �ীকৃিত 
েনই। িকছু িকছু জায়গায় অয্াডহক িভি�েত িকছু পদে�প েনওয়া হেয়েছ। িক�ু িবপ�তার জায়গা েথেক উেঠ 
দাঁড়াবার জ� �কৃত অেথর্ েযসব পদে�প েনওয়ার কথা িছল, েসগুেলা অতয্� দুঃখজনকভােব এবং অতয্� 
করুণভােব অনুপি�ত। সরকােরর প� েথেক বারবার বলা হে�, অথর্নীিত সচল রেয়েছ। যা িকছু অতীেতর স�য় 
িছল েসগুেলা বয্বহার কের এখনও পযর্� িটেক থাকার অব�ায় আেছ অথর্নীিত। িক�ু েটকসইভােব সামেন 
এেগােনার ে�ে� আমরা িবপ� হেয় পেড়িছ। মানুেষর উপাজর্ন কেম েগেছ, নতুন কের অেনেক দির� হেয় েগেছ। 
তােদর �িত নজর েদওয়ার েকােনা সু�ু পিরক�না আমরা এই বােজেট পাইিন। 

িতিন উে�খ কেরন, যারা েরিমটয্া� পাঠােবন তারা এতিদন আমােদর েদেখেছন, আমরা এখন তােদরেক েদখেবা 
বেল মাননীয় �ধানম�ী �িত�িত িদেয়েছন। িক� তােদরেক সামা� �েণাদনা েদওয়া হেয়েছ। অথৈনিতক �বিৃ�, 
মাথািপছু বিৃ�সহ নানা সূচেক েয উ�িতর তথয্ েদওয়া হেয়েছ েসই িবেবচনায় এই সামা� অথর্ িদেয় তােদর �িত 
সুিবচার করা হেলা না, েসৗজ� �কাশ করা হেলা না। এভােব �েতয্কিট ে�ে� িচ�াভাবনাহীন ভােব িকছু করার 
েচ�া করা হে�। িক�ু েসখােন সমসয্ার েকােনা গভীর �ীকৃিত েনই। যারা িপছেন পেড় িছেলন তারা েতা েসখােন 
আেছই, এর সে� আরও অেনক মানুষেক িপছেন েঠেল েদওয়া হে�। ‘েকউ িপিছেয় পেড় থাকেব না’-এসিডিজর 
এই অ�ীকােরর আেলােক বােজটেক িবে�ষণ করেল দুঃেখর সােথ বলেত হয়, তার ধাের কােছ যাওয়ার েচ�া করা 
হয়িন।  যিদ সু�ু বয্ব�াপনা থােক, যিদ দুনর্ীিতম�ু পিরেবশ এবং ��তা আনা যায় এবং সবেচেয় বড় কথা যিদ 
রাজৈনিতক অ�ীকার থােক, তাহেল িপিছেয় পড়া মানুষেদর জ� অেনক িকছুই করা যােব।



সূচনা

িমিডয়া ি�িফংেয় সবাইেক �াগত জািনেয় �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল 
ফােতমা ইউসুফ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছেরর বােজটেক েক� কের এিট 
নাগিরক �য্াটফেমর্র ততৃীয় আেলাচনা। বােজট েঘাষণার আেগ এবং পের 
নাগিরক �য্াটফমর্ িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্ িনেয় দুিট িমিডয়া ি�িফংেয়র 
আেয়াজন কের। িতিন মত�কাশ কেরন েয, সুিবধাবি�ত এবং িপিছেয় 
পড়া মানুেষরা বােজেট �েয়াজনীয় গুরু� পাে� না। েকাথায় ঘাটিত রেয় 
যাে� েস িবষেয়ই আজেকর এই আেয়াজন।

ি�িফংেয়র মলূ উপ�াপনায় িতনিট িবষয় তুেল ধরা হয়। �থমত, 
২০২০-২১ অথর্বছেরর অথর্ৈনিতক পিরি�িত এবং চলিত ২০২১-২২ 
অথর্বছেরর শুরুটা েকমন হেলা এবং এর পিরে�ি�েত িপিছেয় পড়া 
মানুেষর জ� �তয্াশা ও তােদর সামেন চয্ােল�সমহূ। ি�তীয়ত, 
মলূয্�ীিত, িটকাকরণ এবং িপিছেয় পড়া মানুষেদর সমথর্ন িনেয় 
এখনকার উে�গ। এবং ততৃীয়ত, অথর্ৈনিতক পনুরু�ােরর জ� কী কী 
��িত েনওয়া �েয়াজন।  

ে��াপট বণর্নায় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বােজট েঘাষণার আেগ নাগিরক 
�য্াটফেমর্র প� েথেক বলা হেয়িছল, বােজেট িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
কী থাকা উিচত। বােজট উপ�ািপত হওয়ার পর িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
বােজেট কী আেছ, তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। েযটুকু পাওয়া েগেছ তা 
কীভােব কাযর্কর করেত হেব এবং আরও নতুন কী কী লাগেব তার জ� 
আজেকর এই আেলাচনা। িতিন �য্াটফেমর্র বােজট আেলাচনার িভ�তা 

হেয়েছ যার মাধয্েম কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ। এই ে�ি�েত িপিছেয় পড়া জনেগা�ী কীভােব 
বােজট েথেক লাভবান হেব তা �� নয়। রােশদা েক েচৗধরুী, িসেলেট স�িত একিট হটলাইেনর মাধয্েম সহায়তা 
করার একিট েবসরকাির উেদয্ােগ স��ৃ থাকার অিভজ্ঞতার আেলােক বেলন, অেনেক েলাকল�ার কারেণ িনেজর 
অব�া সবাইেক বলেত পারেছন না। তারা নতুন কের আিথর্ক সংকেট পেড়েছন। তারা পিরি�িতর কারেণ িপিছেয় 
পেড় েযেত বাধয্ হেয়েছন। তােদর জ� বােজেট েতমন িকছু েনই। 

সামি�ক অথর্নীিতর নতুন উপা� কী বাতর্া িদে�?

২০১৯-২০ অথর্বছের িজিডিপ �বিৃ�র ল�য্মা�া িছল ৮ দশিমক ২ শতাংশ। পের সরকার সংেশাধন কের 
ল�য্মা�া ৫ দশিমক ২ শতাংেশ নািমেয় আেন। েশষ পযর্� বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরা (িবিবএস)-এর িহসােব 
�বিৃ� হেয়েছ ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। স�িত িবিবএস’র �কািশত িজিডিপ �বিৃ�র পিরসংখয্ানেক তথয্-উপাে�র 
ে�ে� এক ধরেণর সু�তা িফের আসার ল�ণ িহেসেব উে�খ কের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, এই তেথয্র িভি�েত 
িবিবএস-এর িব�াসেযাগয্তা েবেড়েছ। তার মেত, ২০২০-২১ অথর্বছেরর সামিয়ক িহসােব ৫ দশিমক ২ শতাংশ 
�বিৃ�র কথা বলা হে�। চুড়া� িহসােব যা িটকার স�াবনা িনেয় সংশয় আেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, ২০২০ একিট দুবর্ল অথর্বছর িছল। ২০২১ এ িকছু পনুরু�ার শুরু হেয়িছল। িক�ু 
অথর্বছেরর েশষ িতন মাস অিতমািরর ি�তীয় ধা�ার মেধয্ পেড়। েশষ িতন মােসর লকডাউন ও অথর্ৈনিতক 
�িবরতার �িতফলন সামিয়ক িহসােবর মেধয্ েনই। সুতরাং চুড়া� িহসােব �বিৃ� অবশয্ই কমেব। েয িম� 
�বণতার পনুরু�ার �থম ৯ মােস িছল, তােক ‘েক টাইপ’ পনুরু�ার বলা েযেত পাের, েযখােন আনু�ািনক খাত, 
বড় িশ� ও আধিুনক েসবা খাত ভােলা করেছ। িক�ু েছাট ও মাঝাির িশ� এবং অনানু�ািনক খােতর পনুরু�ার 
েসভােব হে� না। 

েমা�ািফজরু রহমান বেলন, �বিৃ�র েপছেনর অনুঘটকগুেলার অনুস�ান করেল ও তার িবভাজন েদেখ মেন হয় 
ৈবষময্ আয় ঘণীভূত হে�। ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� এর আেগ দুই-সংখয্ার মােন িছল, ১২ েথেক ১৩ 
শতাংেশর কাছাকািছ। ২০১৯-২০ অথর্বছের যা মা� ১ দশিমক ৮ শতাংশ হেয়েছ। ২০২০-২১ অথর্বছের ধরা 
হেয়েছ ৫ দশিমক ৮ শতাংশ। ফেল গত দুই অথর্বছের ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� �বণতা-হােরর েচেয় অেনক 
কম। িশ� �িমকেদর অব�ার একিট িচ� এ েথেক উেঠ আেস। েসবা খােতও �বিৃ� কেম েগেছ েযখােন 
অ�ািত�ািনক কমর্কােন্ডর সােথ সংি�� অেনেকই কাজ কেরন। ফল�িতেত িজিডিপ ও �বিৃ�েত �� আেয়র 
মানুেষর অংশ�হণ কমেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ িবষেয় আরও বেলন, েমাটা দােগ ২০২০-২১ অথর্বছরেক একিট িম� �বণতার বছর বলা েযেত 
পাের। ভােলা �বণতার মেধয্ রেয়েছ রাজ� আেয় উ�িত। উৎপাদেনর েভৗত সচূেক েদখা যাে�, বড় িশ� 
তুলনামলূক ভােলা কেরেছ। র�ািন, আমদািন ও েরিমটয্া�ও ভােলা িছল। চাল, সার ও েপে�ািলয়াম আমদািন অেনক 
েবিশ হাের েবেড়েছ। েস তুলনায় পূিঁজ পণয্ বা কাচঁামাল আমদািন বােড়িন। বাংলােদেশর অথর্নীিতর সা�িতকতম 
উ�ােসর িনেচ েয কােলা ছায়া রেয়েছ, তা হেলা বয্ি� খােত িবিনেয়াগ েকােনাভােবই বাড়েছ না। ২০২১ অথর্বছের 
িজিডিপ’র অনুপােত িবিনেয়াগ আেগর অথর্বছেরর েচেয় �াস েপেয়েছ। েবসরকাির িবিনেয়াগ হেয়েছ িজিডিপ’র ২১ 
দশিমক ২৫ শতাংশ। এিট গত ৫ বছেরর মেধয্ সবর্িন� হার। েম মাস পযর্� বািষর্ক উ�য়ন কমর্সিূচ (এিডিপ) মা� 
৫৮ শতাংশ বা�বািয়ত হেয়েছ। যিদও সরকাির িবিনেয়ােগর হারেক বড় কের েদখােনা হেয়েছ। 

িতিন আেরা উে�খ কেরন, বােজট ঘাটিত িনয়�েণ আেছ। যতখািন ঘাটিত সরকার করেত চায়, তাও খরচ করেত 
পারেছ না। ঘাটিত পরূেণ ২০২০ অথর্বছের বয্াংক ঋেণর �িত সরকােরর িনভর্রতা িছল। পেরর বছের স�য়পে�র 
ওপর িনভর্রতা েদখা েগেছ। এর ফেল সরকােরর সুদ বয্য় বাড়েব। সরকােরর রাজ� েথেক সুদ িদেত হয় বেল 
�তয্�ভােব িবিভ� অবকাঠােমা র�ণােব�ণ ও ভতুর্িক েদওয়া ইতয্ািদও ে�ে� স�মতা কমেব, যা িপিছেয় পড়া 

মানুেষর জ� ভােলা খবর নয়। েশেষর িতন মােস ৈবেদিশক সাহাযয্ �বাহ কেম েগেছ। এিট �ক� বয্ব�াপনার 
জ� েযমন দুঃসংবাদ, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ�ও দুঃসংবাদ। ি�পাি�ক অনুদান যিদ কেম যায় তাহেল িশ�া ও 
�াে�য্র মেতা েমৗিলক �েয়াজেনর ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ কম সুিবধা পায়।  

আিসফ ই�ািহম বেলন, েবসরকাির খােত ঋণ �বিৃ� উে�গজনক পযর্ােয় েনেম েগেছ। ২০১৯ সাল েথেক এ হার 
িন�মখুী। যিদও বয্াংেকর সুেদর হার কেম েগেছ। বয্বসা-বািণেজয্র পিরেবশ উ�য়েনর ে�ে� েনওয়া উেদয্ােগ 
েতমন গিত েদখা যাে� না। বয্বসা সহজ করার উেদয্াগ �রাি�ত করেত হেব। িতিন উে�খ কেরন, বয্বসায়ীেদর 
েভাগাি� বাড়েছ। ে�ড লাইেস� নবায়েনর ে�ে� েভাগাি� হে�। েছাট েছাট বয্বসায়ীেদর এসব সমসয্ার সমাধান 
করেত হেব। 

অথর্নীিতর বতর্মান এবং ভিবষয্েতর পবূর্াভাস 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত অথর্বছের �স কয্ািপটাল ফরেমশন অথর্াৎ পুঁিজ গঠেনর হার কেম 
েগেছ। পুঁিজ গঠন কম হেল কমর্সং�ান কম হয়। এর ফেল িপিছেয় পড়া মানুষ দুবর্ল অব�ােন চেল যােব। মানুষ 
েভােগর জ� েয খরচ করেছ, েসই খরচ বিৃ�র হারও কেম েগেছ। আয় কম হেল এবং েভাগ কম হেল দাির�য্ 
বাড়েব এবং এর ফেল ৈবষময্ও বাড়েব। ৈবষময্ বিৃ�র আেরকিট ল�ণ হেলা, আমােদর মজিুর বিৃ�র হার কেম 
েগেছ। িশ� খােত মজিুর বিৃ�র হার ৬ শতাংশ েথেক সােড় ৫ শতাংেশ েনেমেছ। বহুিদন পর বাংলােদেশর 
অথর্নীিতেত মজিুর সূচেক পতন েদখা েগেছ। এর ফেল কমর্সং�ান ও আয় উভয় ে�ে�ই সমসয্া হে�। অ�িদেক 
�থাগত দির� যারা িছল অথর্াৎ অনানু�ািনক খাত, �ু� ও কুিটর িশে�র সে� মাঝাির খােতর েলাকজনও ঢুেক 
যাে�। এর মােন িপিছেয় থাকােদর সে� ‘েপছেন েফেল েদওয়া’ মানুষ য�ু হে�। এিট ২০২১ অথর্বছেরর একিট 
বড় দুি��ার িবষয়। কমর্সং�ােনর ে�ে� মলূ �ািত�ািনক কমর্সং�ান হয় িবেদেশ। ২০১৯-২০ অথর্বছের ৫৯ 
হাজােরর মেতা েলাক িবেদেশ কােজর জ� েগেছন। ২০২০-২১ অথর্বছের েগেছন ২৩ হাজােরর মেতা। অথর্াৎ 
যাওয়ার পিরমাণ অেধর্েক েনেমেছ। 

েমা�ািফজরু রহমান উে�খ কেরন, �কৃত ও �া�িলত িজিডিপ’র পাথর্কয্ িবেবচনায় িনেল জাতীয় উৎপাদন ৫০ 
হাজার েকািট টাকা হেয়েছ। এর �িতফলন হেব �মজীিব মানুেষর আেয়। এ কারেণ সরাসির নগদ সহায়তা এবং 
খাদয্ সহায়তার �েয়াজনীয়তা েবেড় েগেছ।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও বেলন, গত অথর্বছেরর েশষ িতন মােস (এি�ল-জনু) অিতমািরর ি�তীয় ধা�ায় 
অথর্নীিতেত স�ৃ সংকেটর গভীর �ভাব চলিত অথর্বছেরর শুরুর িদেক পড়েব। জলুাই মােস র�ািন ও েরিমটয্া� 
অথর্বছেরর একই মােসর েচেয় উে�খেযাগয্ হাের কেমেছ। েদখা যাে� অথর্নীিতেত দুবর্লতার মধয্ িদেয় নতুন 
অথর্বছর শুরু হেয়েছ। তার মেত, অথর্নীিতেত সা�িতক সমেয় ৈবেদিশক খাত সবল িছল। িক�ু অথর্বছেরর 
শুরুেত ৈবেদিশক খােত এক ধরেণর ভাঙন েদখা িদেয়েছ। জলুাই মােস র�ািন আয় ১১ দশিমক ২ শতাংশ 
কেমেছ। আর েরিমটয্া� আেয় ২৮ শতাংশ পতন ঘেটেছ। িবেশষজ্ঞরা সবাই একমত হেবন েয, েরিমটয্া� খােতর 
জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ। কারণ মানুষ িবেদেশ েগেছ কম, েফরত এেসেছ েবিশ। �েণাদনার কারেণ হুিন্ডর 
পিরবেতর্ বয্াংেকর মাধয্েম েরিমটয্া� েবিশ আসেছ। এই জাদু কতিদন থাকেব তা িনেয় সংশয় েদখা যাে�। 
েরিমটয্া� যিদ কেম যায় তাহেল তা কমর্সং�ান ও ৈবষময্ পিরি�িতেক ভীষণভােব আ�া� করেব। কারণ এতিদন 
েরিমটয্াে�র আয় িদেয় েভাগ কাঠােমা িঠক িছল। র�ািনর ে�ে�ও আেগর অব�ায় েফরা যােব িক না তা িনেয়ও 
সংশয় রেয়েছ। �াথিমক সংেকতগুেলা দুি��ার সিৃ� করেছ। 

েমা�ািফজরু রহমােনর মেত, র�ািনর ে�ে� জলুাইেত বড় ধরেণর ঋণা�ক �বিৃ� ঈদ এবং লকডাউেনর কারেণ 
হেত পাের। তার ধারণা এ অব�া থাকেব না। র�ািন আবার বাড়েত শুরু করেব। তেব র�ািনেত �িতেযািগতা 
বাড়েছ। েপাশাক র�ািনেত গত বছর িভেয়তনাম বাংলােদশেক ছািড়েয় েগেছ। �িতেযািগতা স�মতা বাড়ােত 

র�ািনেত বহুমখুীকরণ দরকার। দ�তা বাড়ােনার জ� েযসব �ক� এই অথর্বছের রাখা হেয়েছ, েসসব বা�বায়ন 
করেত হেব সময়মত।   

েরিমটয্া� �সে� িতিন বেলন, গত অথর্বছের ২৪.৫ িবিলয়ন ডলার এেসেছ। এই ধরেণর �বিৃ� চলমান অথর্বছের 
অবয্াহত রাখা স�ব হেব না। �বােস কমর্ী যাওয়ার সংখয্া অেনক কেম েগেছ। এর মেধয্ সরকার দুই লাখ 
�বাসীেক পনুবর্াসেনর জ� নগদ সহায়তা ও �িশ�েণর কমর্সূিচ িনেয়েছ। এই �িশ�ণ বাজাের চািহদার সােথ 
সাম�সয্পণূর্ যােত হয়, েসিদেক নজর িদেত হেব। িতিন আেরা উে�খ কেরন, চলিত অথর্বছের েবশ িকছু �ক� 
েনওয়া হেয়েছ এবং িবিভ� খােত িবিনেয়ােগ কর অবকাশসহ েবশিকছু �েণাদনাও েদওয়া হেয়েছ। িক�ু েদেশ 
িবিনেয়াগ আকৃ� করেত হেল ঋণসহায়তা এবং অ�া� সহায়তার দরকার হেব। নতুন েয ৫িট �েণাদনা পয্ােকজ 
েঘাষণা করা হেয়েছ, েসখােন িক�ু কৃিষ খােত সহায়তা েদওয়ার মেতা েকােনা কমর্সূিচ েনই, যা খবুই �েয়াজন। 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার িবেশষ অথর্ৈনিতক অ�েলর বাইের নতুন িশ� �াপন উৎসািহত করেছ না, বরং 
িনরুৎসািহত করেছ। তেব অথর্ৈনিতক অ�েলর বা�বায়ন �তয্ািশত গিতেত হে� না। এগুেলার বা�বায়ন �ত না 
হেল িবিনেয়াগ আকষর্ণ কিঠন হেয় পড়েব। এর আেগ অবকাঠােমা দুবর্লতার কারেণ সয্ামসাংেয়র একিট িবিনেয়াগ 
েফরত িগেয়েছ। তারা িভেয়তনােম িবিনেয়াগ কেরেছ। 

�স� মু�ানীিত 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উপ�াপনায় বেলন, বাংলােদশ বয্াংেকর নতুন ম�ুানীিত সতকর্ভােব স�সারণশীল পদে�েপ 
েযেত চাইেছ। এিট সিঠক, কারণ সামি�ক চািহদা বাড়ােনার জ� আরও েবিশ তারলয্ অথর্নীিতেত েদওয়া 
উিচত। িক�ু ম�ুানীিতর সবেচেয় দুবর্ল অংশ হেলা, বয্ি� খােত ১৪ েথেক ১৫ শতাংশ ঋণ �বিৃ�র ল�য্মা�ার 
ধাের-কােছও অজর্ন হে� না। গত অথর্বছের ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ �বিৃ�র ল�য্মা�ার িবপরীেত অেধর্ক, অথর্াৎ 
৮ দশিমক ৪ শতাংশ অিজর্ত হেয়েছ। বয্বসায়ী েগা�ী এবং অেনেক বেলিছেলন, সুেদর হার কমােনা েগেল 
িবিনেয়াগ �তগিতেত বাড়েব। এই ত� েয সিঠক িছল না, তা এখন পির�ারভােব েবাঝা যাে�। সুেদর হার অেনক 
কেম েগেছ এবং ঋণ ও আমানেতর মধয্কার সুদহােরর পাথর্কয্ বা েস্�ড ৪ শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এরপরও 
বয্াংিকং খােত উ��ৃ তারলয্ আেগর েয েকােনা সমেয়র েচেয় েবিশ এবং বাংলােদশ বয্াংক এখন ে�জারী িবেলর 
মাধয্েম বাজার েথেক টাকা েতালার েঘাষণা িদেয়েছ। েচ�া করেত হেব অথর্নীিতেত তারলয্েক স�ালন করা, যােত 
কের মানুষ িবিনেয়াগ কের। বয্ি� খােত িবিনেয়াগ না হেল িপিছেয় পড়া মানুেষর কমর্সং�ান হেব না এবং আয় ও 
রুিজর সং�ান হেব না। 

ম�ুানীিত �সে� িতিন িতনিট িবষেয় দিৃ� আকষর্ণ কেরন। �থমত, েক�ীয় বয্াংেকর অ�তম মলূ দািয়� হেলা 
অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মেধয্ ম�ুা�ীিতেক িনয়�েণ রাখা। িবেশষ কের খাদয্ মলূয্�ীিতেক িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা এবং এ জ� �েয়াজনীয় পদে�প িনেত সরকারেক উৎসািহত করা। ি�তীয়ত, সরকােরর প� েথেক েয সম� 
�েণাদনা েদওয়া হেয়েছ িবেশষ কের �ু� ও মাঝাির উেদয্া�া, নারী উেদয্া�াসহ িবিভ� ে�ে� �ত তারলয্ 
অবম�ু করার িবেশষ বয্ব�া করা। ততৃীয়ত, সরকােরর আিথর্ক সং�ােনর জ� বয্ব�া রাখেত হেব িবেশষ কের 
বয্াংিকং খাত েথেক। েকননা এখােন তুলনামলূকভােব খরচ কম। 

�কৃত অেথর্ �েণাদনা কতটুকু?

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত বছেরর মােচর্র েশষ েথেক শুরু কের এ বছেরর জলুাই পযর্� সরকার 
েমাট ৩০িট �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়েছ। এসব �েণাদনার মেধয্ আিথর্ক এবং খাদয্ সহায়তা খবুই কম। বড় অংশই 
হাইি�ড কারণ মলূত বয্াংকিনভর্র ঋেণ সরকার ভতুর্িক িদে�। মা� ১৩িট কমর্সূিচেত আিথর্ক সহায়তা রেয়েছ এবং 
৪িটেত আেছ �তয্� খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচ। এই ১৭িট কমর্সূিচ �ায় ১ লাখ ৩০ হাজার েকািট টাকার সরকার 

েঘািষত �েণাদনার মা� ২০ শতাংশ। ৮০ শতাংশই হাইি�ড অথর্াৎ ঋণ কমর্সূিচ এবং েসখােন সুদ িদেত 
হে�। েবিশরভাগ ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ বয্াংেক েযেত পােরন না। বয্াংেক েগেলও তারা কথা বলেত পােরন 
না। আেদৗ তারা জােনন না, সরকােরর প� েথেক এখােন িক েদওয়া আেছ। এখােন তেথয্র একিট বড় ধরেণর 
িব�াট রেয়েছ।  

তার মেত, সরকার এমন িকছু �ক� অ�ভূর্� কেরেছ যা আেদৗ �েণাদনা িহেসেব �হণেযাগয্ নয়। সরকার 
একিট বড় কৃিষ যাি�কীকরণ �ক� হােত িনেয়েছ, যােক �েণাদনার মেধয্ ধরা হেয়েছ। সরকার েয ধান-চাল 
সং�হ কের, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। এিট �হণেযাগয্ নয়। সরকােরর প� েথেক �াধীনতার ৫০ 
বছর পিূতর্েত মাননীয় �ধানম�ী দির�েদর জ� েয ঘরবািড় িনমর্াণ কের িদে�ন, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা 
হেয়েছ। আেগ েথেক েযসব সামািজক সুর�া কমর্সূিচ িছল, েসগুেলার যিদ স�সারণ হয় অথবা এই অিতমািরেক 
েক� কের েযসব নতুন নতুন পদে�প েনওয়া হেয়েছ েসগুেলাই �কৃত �েণাদনা। অিতমাির থাকেলও হেতা, না 
থাকেলও হেতা। ধান-চাল সং�হ েতা �িতবছরই হে�। সরকাির িহসােব ২০১৯-২০ অথর্বছের �েণাদনার 
আকার িজিডিপর ২ দশিমক ৭৬ শতাংশ। তেব শুধ ুখাদয্ সহায়তা ও �তয্� আিথর্ক সহায়তা মা� শু� দশিমক 
১৬ শতাংশ। ফেল �তয্� সহায়তার পিরমাণ খবুই সামা�। গিরব মানুেষর জ� সহায়তা সামি�কভােব কম, 
আনুপািতক হােরও কম। গত জনু মাস পযর্� ৬৩ েথেক ৬৪ শতাংশ অথর্ অবম�ু হেয়েছ। আিথর্ক সহায়তা 
অবম�ু হেয়েছ ৪০ শতাংেশরও কম। আর হাইি�ড পয্ােকজ অবম�ু হেয়েছ ৭৫ শতাংশ। গিরবেদর জ� শুধ ু
বরাে�র ৈবষময্ আেছ তা নয়, বয্বহােররও ৈবষময্ আেছ। নতুন েয ৫ িট কমর্সূিচ এেসেছ তার মেধয্ �তয্� 
আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা আেগর েচেয় েবিশ। এটােক আরও েবিশ বাড়ােত হেব, িবতরেণর প�িতেক 
আরও উ�ত ও কাযর্কর করেত হেব। সরকার ৩৩৩ ন�ের েফান করেল সাহাযয্ পাওয়ার েয বয্ব�া কেরেছ, তা 
অতয্� সিঠক পদে�প। গিরব মানুেষর জ� এিট একিট অতয্� উপকারী সরকাির পদে�প িক�ু এখােন আরও 
েবিশ �ানীয় পযর্ােয় সহায়তা েদওয়া উিচত। 
 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার �থম পযর্ােয় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়িছল, তার বা�বায়ন পিরি�িত 
পযর্ােলাচনায় েদখা যায়, ৈতির েপাশাক খােত �িমকেদর েবতন-ভাতা িদেত কম সুেদ েয ঋণ েদওয়া হয়, তার 
বা�বায়ন তুলনামলূক ভােলা িছল। তেব �ু� ও মাঝাির িশ� িক�ু �কৃত অেথর্ খবু েবিশ সুিবধা পায়িন। এরপর 
ি�তীয় দফায় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা করা হেয়েছ, তার ল�য্ হেলা যারা �থম দফায় পান িন, তারা েযন 
ি�তীয় দফায় এর সুিবধা পান। �ায় ৮০ লাখ �ু� ও মাঝাির িশ� আেছ। তারা িক�ু এই অিতমািরর কারেণ 
অতয্� দূরব�ার মেধয্ পেড় েগেছ। মােসর পর মাস অেনেক কাযর্�ম চালােত পারেছ না। অেনেক অনলাইেন 
পিরচালনার েচ�া করেছ। িক�ু সবার েতা েস স�মতা েনই। একজন �ু� উেদয্া�া িযিন একিট িবউিট পালর্ােরর 
মেতা �িত�ান চালান, িকংবা সারা েদেশ অসংখয্ তরুণ উেদয্া�া ফা� ফুড আইেটেমর েদাকান পিরচালনা 
কেরন। তারা িক�ু এই সুেযাগ িনেত পােরিন। অেনক এসএমই েশষ পযর্� �িত�ান ও বয্বসা িটিকেয় রাখেত 
পােরিন। যার �িতফলন কমর্সং�ােনর ওপর পড়েছ। নাগিরক �াটফেমর্র এক সমী�ায় বলা হেয়িছল, �ায় ১ েকািট 
৩০ লাখ েলােকর কমর্সং�ান ঝুঁিকেত পেড়েছ, যা আমােদর �মশি�র �ায় ২০ শতাংশ। 

িটকাকরণ এবং গিরব মানুষেক সহায়তা 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর ইিতহােস ২০২১ সােলর জলুাই একিট কৃ�তম মাস িহেসেব িচি�ত হেয় 
থাকেব। জলুাই মােস, গত ১৪ মােসর মেধয্ েকািভেড সবেচেয় েবিশ মানুষ মারা েগেছ। গড় মতুৃয্ ২০০ জেনর 
েবিশ এবং সং�মেণর হার ৩০ শতাংেশর েবিশ। িপিছেয় পড়া মানুষ িটকা পাওয়ার ে�ে�ও িপিছেয় আেছ। তােদর 
সেচতনতার অভাব রেয়েছ যা িনরসেন পদে�প �েয়াজন। সরকার ভারেতর িসরাম ইনি�িটউট েথেক িটকা 
আনেত েচেয়িছল। িক�ু ভারেতর অভয্�রীণ পিরি�িতর কারেণ সব িটকা আেসিন। িটকা েদওয়ার বয়স ৪০ েথেক 
কিমেয় ২৫ বছর করা হেয়েছ, যা সিঠকভােব করা হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন।

বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন, বােজট িনেয় �চুর আেলাচনা হয়। �য্াটফেমর্র নতুন� হেলা, বাংলােদেশর উ�য়েনর 
িবভািজত ফলাফল যােদর কােছ যাওয়ার কথা, তারা কী পাে� ও কীভােব পাে� তা তুেল ধরা। যারা সমােজ 
িপিছেয় পড়া মানুষ, তারা বাংলােদেশর �মতার কােছ তােদর কন্ঠ�র তুেল ধরেত পােরন না। তােদরেক সামি�ক 
অথর্নীিতর আেলাচনার মেধয্ দশৃয্মান করাই নাগিরক �য্াটফেমর্র উে�শয্। যারা জীবনচে� িপিছেয় আেছ, যারা 
েভৗগিলক এবং পিরেবশগত পিরি�িতেত িপিছেয় আেছ, এই �য্াটফমর্ তােদর কথা সবার সামেন িনেয় আসার েচ�া 
করেছ। উপকুল-হাওর-চেরর মানুষ, যারা সামািজক পিরিচিতর িদেক িদেয় িপিছেয় আেছ—েযমন িহজড়া 
স�দায়, আিদবাসী েগা�ী এবং যারা �িতব�ী, এই �য্াটফেমর্ তােদর কথা বলা হয়। এই মানুষগুেলােক কীভােব 
সামি�ক অথর্নীিতর েক�িব�েত আনা যােব এবং তােদর িশ�া, �া�য্, সামিজক সুর�া ইতয্ািদ িবষেয় েকান্ 
েকান্ পদে�প িনেত হেব, তা জানােতই এই আেলাচনা। 

িমিডয়া ি�িফং-এ অংশ�হণ কেরন নাগিরক �য্াটফমর্-এর েকার �প সদসয্ ও গণসা�রতা অিভযােনর িনবর্াহী 
পিরচালক রােশদা েক েচৗধুরী, �া�পােরি� ইন্টার�াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)-এর িনবর্াহী পিরচালক 
ইফেতখারু�ামান, বাংলােদশ েহলথ ওয়ােচর আ�ায়ক মুশতাক রাজা েচৗধুরী, মানুেষর জ� ফাউেন্ডশেনর 
িনবর্াহী পিরচালক শাহীন আনাম, িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান এবং িনউএইজ �েপর ভাইস 
েচয়ারময্ান ও চ��াম �ক এ�েচে�র েচয়ারময্ান আিসফ ই�ািহম। 

বােজট কতটুকু অসুিবধা�� মানুেষর পে� 

আেলাচকরা মতামত েদন, যারা িপিছেয় িছেলন কেরানার কারেণ তারা আরও অসুিবধার মেধয্ পেড়েছন। নতুন 
কের ঝুঁিকর মেধয্ পেড়েছন অেনেক। চলিত অথর্বছেরর বােজেট এসব অসুিবধা�� মানুষেদর অ�ািধকার েদওয়া 
হয়িন। তােদরেক গুরু� েদওয়া হয়িন। 

অয্াডেভােকট সুলতানা কামাল তার �ারি�ক ব�েবয্ উে�খ কেরন, কেরানা সং�মেণর েদড় বছর চেল েগেছ। 
বহু মানুষ নানাভােব িবপযর্েয়র মেুখামিুখ হেয়েছন, অসুিবধার মেধয্ আেছন। তারা তােদর �াভািবক জীবনমান 
েথেক িপিছেয় পড়েত বাধয্ হেয়েছন। �তয্াশা িছল, েয বােজট �ণীত হেব তােত েযন িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
�ি�র জায়গায় িনেয় আসার উেদয্াগ থােক। দুঃখজনকভােব েসরকম িকছুই এই বােজেট েদখা যায়িন। িতিন 
বেলন, নীিতিনধর্ারকরা আমােদরেক বেলন েয িবিনেয়াগ খবুই ভােলা হে�। েরাডেশা’র মাধয্েম িবিনেয়ােগর 
�িত�িত পাওয়া যাে�। েরিমটয্াে�র �বাহ এবং র�ািন আেদশ িনেয় তারা উৎফু�। এসিডিজ’র েয অ�ীকার 
কাউেক িপিছেয় রাখা যােব না িকংবা িপিছেয় পড়া মানুষেক একিট স�ানজনক জায়গায় িনেয় আসার জ� েয 
কাযর্�েমর �েয়াজন, েস ধরেনর নীিত বা কাজ-কমর্ িক�ু নজের আসেছ না। যত উ�য়েনর পিরসংখয্ান আসেছ, 
েসখােন অেথর্র েকােনা অভাব আমরা না েদখেলও িপিছেয় পড়া মানুেষর িদেক েকেনা নজর েদওয়া হে� না। 
তা িনেয়ও িতিন �� েতােলন। আিসফ ই�ািহম বেলন, বােজেট নারী উেদয্া�ােদর ে�ে� কর সুিবধা েদওয়া 
হেয়েছ। তােদর �িত�ােনর বািষর্ক আয় ৭০ লাখ টাকার মেধয্ হেল কর িদেত হেব না। এর মাধয্েম নারী 
উেদয্া�ারা অনু�ািণত হেবন। তেব েছাট উেদয্া�ােদর জ� আরও অেনক িকছু করা �েয়াজন। িকছু িকছু পণয্ ও 
েসবায় ভয্াট অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ। তেব অিতমািরর কারেণ বয্বসায়ীেদর মেধয্ যারা িপিছেয় পেড়েছন, 
তােদরেক ভয্াট েথেক অবয্াহিত িদেল আরও ভােলা হেতা। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজট হওয়ার কথা িছল িপিছেয় পড়া মানুষেদর সহায়তার জ�। িক�ু েদখা েগল, 
সাধারণ মানুষ এবং �াি�ক জনেগা�ীেক বােজেটর বাইের রাখা হেয়েছ। �য্াটফেমর্র প� েথেক দািব করা 
হেয়িছল, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� স�দ বরাে�র পাশাপািশ স�েদর বয্বহার যােত ��তা, জবাবিদিহতা ও 
সুশাসেনর মাধয্েম এবং দুনর্ীিত িনয়�েণর মাধয্েম হয়। বােজেট এ িবষেয় িদক-িনেদর্শনা েনই। বােজট কতটুকু 
��তার সােথ বা�বায়ন হেব, জবাবিদিহতা িনি�ত করা হেব িকভােব এবং দুনর্ীিত �িতেরােধর জ�ও বা কী করা 
হেব েস িবষেয় েকােনা সু�� পথেরখা েনই। বরং দুনর্ীিত সহায়ক, ৈবষময্মলূক এবং অৈনিতক একিট বােজট 
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গণিটকাদান কমর্সূিচেত ৬ িদেনর মেধয্ এক েকািট মানুষেক িটকা েদওয়ার ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হয়। এখােন 
পিরক�নার অভাব েদখা েগেছ। িবেশষজ্ঞরা বেলিছেলন, অসু�, বয়�, �বীণ, নারী, �িতবি� এভােব 
অ�ািধকার িদেয় পিরক�নামািফক িটকা িদেত। সরকার িচ�াভাবনা ছাড়া তাড়াহুেড়ার িভি�েত এিগেয়েছ এবং 
পরবতর্ীেত সরকারেক িপিছেয় আসেত হেয়েছ। শুধ ু েদওয়ার স�মতার অভাব নয়, সরকােরর এই মহূুেতর্ 
েযাগােনরও সমসয্া আেছ। ২৫ বছেরর ওপের সবাইেক িটকা িদেত সেবর্া� িজিডিপর শু� দশিমক ৫ শতাংেশর 
মেতা অথর্ খরচ হেব। এই অথর্ সং�ান করার সামথর্য্ বাংলােদেশর আেছ। সমসয্া হেলা সং�হ ও বয্বহােরর- 
অেথর্র নয়। িতিন মেন কেরন, িটকাকরণ কাযর্�েম নাগিরক সমাজেক য�ু করেত হেব। েযসব েবসরকাির �িত�ান 
িবিভ�ভােব িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� কাজ কের তােদরেক য�ু করেত হেব। এর আেগ �য্াটফেমর্র অ�া� 
আেলাচনার মাধয্েম জানা েগেছ, িহজড়ারা লাইেন দাড়ঁােত পােরন না। লাইেন দাড়ঁােল তােদরেক েবর কের েদওয়া 
হয়। জাতীয় পিরচয়পে�র সােথ অেনক সময় তােদর নাম ও েচহারা েমেল না। সরকােরর সােথ েবসরকাির �িত�ান 
য�ু করেল তােদর সহেযািগতায় এ ধরেণর জনেগা�ীেক িটকা েদওয়া স�ব হেব। একইভােব সেচতনতা সিৃ�েত 
েবসরকাির �িত�ানেক স��ৃ করেত হেব। এজ� একিট জাতীয় কাঠােমা ও একিট নীিতমালা দরকার। 

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বেলন, যখনই েকােনা নতুন উেদয্াগ আেস, তার �থম িদেকর সুিবধােভাগী হয় সমােজর উচুঁ 
�েরর েলাকজন। িটকার িবষেয়ও ঐিতহািসকভােব তাই ঘেটেছ। আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ ইিপআই কমর্সূিচ 
শুরু হয়, তখনও িপিছেয় পড়া জনেগা�ী এর সুিবধােভাগী িছল না। েকািভেডর িটকার ে�ে�ও তাই েদখা যাে�। 
সংবাদপে�র �িতেবদন অনুযায়ী িসিট করেপােরশেনর পির��তা কমর্ী, কবর েখাদক বা িহজড়া জনেগা�ী এখনও 
িটকার আওতায় আেসিন। চর অ�ল বা হাওেড়র অেনেকই এখনও িটকার বয্াপাের অবগত নন। কােজই এখনই এ 
বয্াপাের সি�য় হেত হেব, যােত কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীেক আমরা সামেন িনেয় আসেত পাির। িতিন উে�খ 
কেরন, আিশর দশেক সরকার �তঃ�ব�ৃ হেয় িটকাদান কাযর্�েম এনিজওেদর সহায়তা চায় এবং জনগেণর 
স��ৃতায় ইিপআই কাযর্�ম িবে� অন� দ�ৃা� �াপন কের। বতর্মান �ধানম�ী ‘ভয্াকিসন িহেরা’ উপািধেত ভূিষত 
হেয়েছন। এই পরু�ােরর বীজ েসই আিশর দশেক েরাপন করা হেয়িছল। েসই সময় সরকার সরবরােহর িদক 
সামলায়। অ�িদেক এনিজওরা েসাশয্াল েমািবলাইেজশেনর মাধয্েম চািহদার িদকিট বয্ব�াপনা কের। সরকার যিদ 
সমােজর সবাইেক এই িটকাযেজ্ঞ স��ৃ কের তাহেল সুিনিদর্� লে�য্ েপৗছােনা যােব। বাংলােদেশ েকািভড 
িটকাদােনর হার বতর্মােন দুঃখজনক পযর্ােয় রেয়েছ এবং এ অব�া েথেক তাড়াতািড় েবর হেত হেব। কাউেক েপছেন 
রাখা যােব না। একটা কথা মাথায় রাখেত হেব েয, সবাই িনরাপদ না হেল েকউই িনরাপদ থাকেব না। 

সা�িতকােল �য্াটফেমর্র এক জিরেপর তথয্ অনুযায়ী ৮০ শতাংশ মানুষ খােদয্র বয্য় কিমেয় িদেয়েছ, এবং 
অ�া� ে�ে� ৬০ শতাংশ কিমেয়েছ। মানুষ পুঁিজ েভে� খাে�, ঋণ িনেয়েছ ৬০ শতাংশ। ৪৭ শতাংশ মানুষ 
আিমষ জাতীয় খাবার খাওয়া কিমেয় িদেয়েছ। েকউ েকউ িতন েবলার পিরবেতর্ হয়েতা দুই েবলা বা এক েবলা 
খাে�ন। এরকম মানুষ অ�ত ১০ শতাংশ। ১০ শতাংশ মানুষ খাদয্ েকনা কিমেয় িদেয়েছন। এসব তথয্ উে�খ 
কের িপিছেয় পড়া মানুষেক �তয্� আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা বাড়ােনার সুপািরশ কেরন েদবি�য় 
ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, সহায়তা না েপেল তারা েয শুধ ুৈবষেময্র িশকার হেবন তা নয়, তােদর পরবতর্ী �জ� আরও 
েবিশ পিু�হীনতা, শারীিরক ও মানিসক �িতবি�তা িনেয় বড় হেব। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, কেরানা সং�মেণর কারেণ সরকােরর �তয্� আিথর্ক সহায়তা এবং খাদয্ সহায়তা িপিছেয় 
পড়া মানুেষর জ� অপযর্া�। একই সােথ এখােন দুনর্ীিতও হেয়েছ। �ভাবশালী মহল এবং রাজনীিতকরা সরকাির 
সহায়তা িনেজেদর পেকট� কেরেছন। সরকার দুনর্ীিতর িবরুে� শু� সহনশীলতা েঘাষণা কেরেছ। েসই অনুযায়ী অথর্ 
খরেচ ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা না েগেল বােজট �কৃত অেথর্ জনগেণর কলয্ােণ আসেব না। আেলাচকরা 
জানান, আিথর্ক �েণাদনা ও খাদয্ সাহাযয্ বাড়ােত হেব। েয মানুষগুেলার ে�ে� সহায়তা েপৗছােনার সমসয্া 
রেয়েছ, তােদর জ� েবসরকাির �িত�ােনর সােথ েযৗথভােব কাজ করেত হেব। একইরকম ভােব জাতীয় 
িটকাকরণ কমর্সূিচেক সফল করেত হেব। আর সফল করার জ� অ�ািধকােরর িভি�েত িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
কােছ েপৗছােত হেব। েবসরকাির �িত�ান ও সামািজক সংগঠনেক য�ু করেত হেব। 

উে�গ মূলয্�ীিত িনেয় 

িব�বাজাের পণয্মলূয্ েবেড় যাওয়া এবং েদেশ সা�িতক সমেয় িবিভ� পেণয্র মলূয্ েবেড় যাওয়ার �বণতা থাকায় 
মলূয্�ীিত িনেয় উে�েগর কথা উেঠ আেস আেলাচনায়। েমা�ািফজরু রহমান বেলন, খাদয্ মলূয্�ীিত ইেতামেধয্ 
ওপেরর �ের েপৗঁেছ েগেছ। তার ওপর যিদ ৫ েথেক ৬ শতাংশ মলূয্�ীিত হয় তাহেল খাদয্ পেণয্র দাম এমন 
জায়গায় দাঁড়ােব েযখােন সাধারন মানুেষর েভাগাি� বাড়েব। েযমন- এক বছের চােলর দাম ২০ শতাংশ েবেড় 
েগেছ। এর ওপর যিদ আেরা ৩ েথেক ৪ শতাংশ বােড় তাহেল আয় কেম যাওয়া মানুেষর ওপর অেনক চাপ ৈতির 
হেব। সরকার এই মহূুেতর্ ১৬ লাখ টেনর েয মজেুদর কথা বলেছ তার ওপর িভি� কের স�িত ৪০ হাজার টন 
ওএমএেসর জ� িবতরেণর ল�য্মা�া হােত িনেয়েছ- এই ল�য্মা�া আরও বাড়ােনা উিচত। ১৭ লাখ মানুষেক 
আড়াই হাজার টাকা নগদ সহায়তা �দােনর কথা বলা হে�। �হীতা ও টাকার পিরমাণ উভয়ই আরও বাড়ােত 
হেব। নগদ সহায়তা অথর্নীিতেত চািহদা সিৃ� করার বড় উপায়। েমা�ািফজরু রহমান আরও বেলন, আ�জর্ািতক 
বাজাের �ালািন েতলসহ িবিভ� পেণয্র দাম বাড়েছ। ৈবেদিশক েলনেদেনর ভারসােময্র িদেক নজের রাখেত 
হেব। আর মলূয্�ীিতর েয িহসাব করা হয় েসই েভা�া মলূয্সূচেকর িভি� ২০০৫-০৬ সােলর পণয্-বাে�ট িনেয়। 
এিট হালনাগাদ করা দরকার। কারণ মানুেষর পণয্ ও েসবা �হেণর কাঠােমা পিরবতর্ন হে�। কম আেয়র মানুষ 
েযসব পণয্ তুলনামলূকভােব েবিশ েভাগ কের তার ওপর িভি� কের একিট েভা�া মলূয্সূচক (িসিপআই) িনণর্য় 
কের তার িভি�েত সহায়তা েদওয়া উিচত।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, গত অথর্বছের সািবর্কভােব মলূয্�ীিত েমাটামিুট ি�িতশীল থাকেলও খাদয্ 
মলূয্�ীিতর �বণতা েদখা েগেছ। সাধারণ মলূয্�ীিত েযখােন ৫ দশিমক ৬ শতাংশ, খাদয্ মলূয্�ীিত েসখােন ৬ 
শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশ শুধ ুআয়, কমর্সং�ান ও মজিুর কমেছ না, খাদয্মলূয্ও বাড়েছ। ফেল আয় ও 
কমর্সং�ান কেম যাওয়ায় এ সমেয় খােদয্র দাম বিৃ� গিরব মানুেষর জ� েবশী কে�র কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। খােদয্র দাম বিৃ�র �কৃত অব�া িচ�ার উে�ক কের। েদবি�য় ভ�াচাযর্ মলূয্�ীিতর পিরসংখয্ান িনেয় 
�� েতােলন। িতিন বেলন, এই মহূুেতর্ �কৃত মলূয্ পিরি�িত সরকাির পিরসংখয্ােনর মাধয্েম সিঠকভােব 
�িতফিলত হে� না। কারণ মলূয্�ীিত িনণর্েয়র েয িভি� অথর্াৎ েযসম� পেণয্র িভি�েত িহসাব করা হয়, েসগুেলা 
এখন তামািদ হেয় েগেছ। নতুনভােব এর মলূয্ায়ন করেত হেব। গিরব মানুেষর জ� মজিুর পণয্েক আলাদাভােব 
িবেবচনায় েনওয়া উিচত। আর এবার আড়াই হাজার টাকা নগেদ েদওয়ার েয েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ, তা পেুরােনা 
মানুষজেনর কােছই যােব। নতুন গিরবরা এর মেধয্ েনই। েকননা িচি�তকরেণর সমসয্া রেয়েছ এবং এর সমাধান 
কেরই এই সংখয্া বাড়ােত হেব।  

সরকাির �য় দুনর্ীিতমু� করেত হেব

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজেটর অ�তম িবষয় হেলা সরকাির �য়। সরকাির �েয় ��তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত না পারেল বােজেটর সিতয্কার সুফল পাওয়া যােব না। সরকাির �েয়র জ� আইন ও িবিধমালা 
আেছ। িটআইিব’র এবং অ�া� গেবষণায় েদখা েগেছ �য় খাত এক ে�ণীর রাজনীিতিবদ, সরকাির কমর্কতর্া ও 
িঠকাদারেদর কােছ িজি� হেয় আেছ। এই িজি�দশা েথেক েবর হেত না পারেল বােজট, জনগেণর কলয্াণ আনেত 
পারেব না। 

িতিন উে�খ কেরন, সা�িতক সমেয় আমরা �া�য্ খােত এই ধরেণর পিরি�িত েবিশ েদখিছ। এ খােতর অিনয়ম 
িনেয় িবিভ� খবর পাওয়া যাে�। অ� খােতও ��তা ও জবাবিদিহতার অভাব রেয়েছ। �ক� বা�বায়েনর ে�ে� 
এিট সু�িতি�ত েয, এর সােথ স��ৃ িকছু িকছু সরকাির কমর্কতর্া, রাজনীিতিবদ ও িঠকাদাররা কীভােব তােদর 
স�দ বাড়ােব, তা িনেয় বয্� থােকন।  

নারী ও িশশুর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, �বাসীরা যারা কেরানা পিরি�িতর কারেণ িফের এেসেছন তােদর মেধয্ নারীেদর 
সহায়তার িবষয়িট একটু আলাদাভােব ভাবেত হেব। কারণ নারীরা যারা েফরত এেসেছন, তােদর অেনেকই চাকির 
হারােনার পাশাপািশ নানান ধরেণর হয়রািন, িনপীড়ন এবং েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হেয় িফের আসেত বাধয্ 
হেয়েছন। তােদর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার। 

িতিন বেলন, িশশুরা একিট িবেশষ জনেগা�ী। যখন েকােনা সহায়তা পিরবােরর জ� েদওয়া হয়, তখন আমরা ধের 
েনই, সহায়তা সবাই পােব। এিট িঠক নয়। িশশুেদর জ� কী বয্ব�া েনওয়া হে� তার েকােনা পিরক�না েদখা 
যাে� না। মানুেষর জ� ফাউেন্ডশন’র জিরপ এবং তণৃমলূ পযর্ােয় সহেযাগী সংগঠনগুেলার অিভজ্ঞতা বলেছ, িশশু 
�ম বাড়েছ এবং িশশুরা ঝুঁিকপণূর্ কাজ করেছ। এখােন দু’েটা িবষয় রেয়েছ- পলু ফয্া�র এবং পশু ফয্া�র। 
কারখানার উেদয্া�ারা কেরানার কারেণ �িত�� হেয়েছন এবং তারা মজিুরর ে�ে� কম খরেচর কারেণ িশশুেদর 
কােজ িনেত চায়। পিরবােরর দািরে�য্র কারেণ িশশুরা েযেতও বাধয্ হে�। িশশুেদর জ� েকােনা বয্ব�া বােজেটও 
েনই, সরকােরর কেরানা েমাকােবলা কমর্সূিচেতও েনই।
 
�ুল ব� থাকা এবং অ�া� কারেণ বালয্িববাহ বাড়েছ। এর বাইের িশশুরা েকােনা অসামািজক কােজ িকংবা 
সিহংসতায় য�ু হেত পাের, যার িকছু উদহারণ ইদানীং েদখা যাে�। এ অব�ায় িশশুেদর �িত িবেশষ নজর 
েদওয়ার �েয়াজন রেয়েছ। 

�া�য্ খােত সং�ার

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বতর্মান পিরে�ি�েত �া�য্খাত িনেয় িকছু সুপািরশ উপ�াপন কেরন। তার ��েময়ািদ 
সুপািরেশর মেধয্ রেয়েছ- কেরানা সং�মণ পরী�ার হার বাড়ােনা, �া�য্িবিধ ও মা� পিরধান িনি�ত করা, সবার 
জ� িটকা িনি�ত করা, সং�মেণর হার সহনীয় পযর্ােয় এেল িশ�া �িত�ান খেুল েদওয়া। তার মেত, সহনীয় 
অব�া জাতীয় গেড়র িভি�েত না কের �ানীয় অথর্াৎ েজলা-উপেজলার িভি�েত িনরূপন করেত হেব। 

িতিন মধয্ ও দীঘর্ েময়ােদ িকছু সুপািরশ কেরন। িতিন বেলন, �িতিট সংকেটর একটা ইিতবাচক িদক থােক। 
বাংলােদেশর �া�য্ বয্ব�ােক েঢেল সাজােত েকািভড একিট বড় সুেযাগ এেন িদেয়েছ। এ লে�য্ কী করেত হেব 
তা িনেয় িবজ্ঞজেনরা অেনেকই একমত। এই বয্াপাের মধয্েময়ািদ িকছু সুপািরশ রেয়েছ। একিট �া�য্ কিমশন 
গঠন করা যার কাজ হেব েদশবয্াপী সাবর্জনীন �া�য্ সুর�া কমর্সূিচর পথেরখা ৈতির করা এবং তা বা�বায়েন 
নজরদাির করা। �া�য্ বয্ব�ার জবাবিদিহতা িনি�ত করেত একিট জাতীয় �া�য্ িনরাপ�া কাযর্ালয় গঠন করেত 
হেব, যার দািয়� হেব �া�য্ ম�ণালেয়র ে�তার ভূিমকা এবং েসবাদােনর ভূিমকা আলাদা করা। সরকােরর �া�য্ 
অথর্ায়ন েকৗশেল এই অিফস �াপেনর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু এ বয্াপােরও েকােনা অ�গিত েদখা যাে� না। 
সুশাসন ও সু� বয্ব�াপনা িনি�ত করেত হেব। চতুথর্ত, �াথিমক �া�য্ বয্ব�ােক অ�ািধকার িদেত হেব। এখােন 
িবিনেয়াগ বতর্মােনর ২৫ শতাংশ েথেক বািড়েয় ৫০ শতাংেশ িনেত হেব। �াথিমক �া�য্েসবােক যিদ শি�শালী 
করা হেতা তাহেল ঢাকার হাসপাতােল বতর্মােন েয চাপ সিৃ� হে�, তা হেতা না। গেবষণা ও �ািত�ািনক উ�য়েন 
নজর িদেত হেব এবং িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। সবেচেয় উে�খেযাগয্ িবষয় হেলা সং�ার, যা এখনই শুরু করেত 
হেব। �েয়াজন সিদ�া এবং অ�ীকােরর। 

িশ�া খাত অবেহিলত 

রােশদা েক েচৗধরুী েশােকর মােস ব�ব�ুর �িত ��া�িল জািনেয় বেলন, িশ�া খাত িনেয় ব�ব�ু েশখ মিুজবরু 
রহমান বেলিছেলন, িশ�ায় েযন বােজেটর ২০ শতাংশ বরা� থােক। িক�ু তা কখেনা বা�বািয়ত হয়িন। িতিন 

বেলন, আশা করা হেয়িছল, এ বছেরর বােজট হেব ঘেুর দাঁড়ােনার বােজট। িক�ু তার �িতফলন েদখেত পাইিন। 
সরকােরর দুিট ম�ণালয় গত বছেরর েশেষর িদেক িশ�া পনুরু�ার ও ��িত পিরক�না �হণ কের, যা 
বা�বায়েনর েকােনা পিরক�না বােজেট েদিখিন। িশ�ার কী পিরমাণ �িত হে� সবাই জােনন। ৫০০ িদেনর 
েবিশ হেয় েগেছ িশ�াথর্ীরা িশ�া �িত�ােনর বাইের আেছ। এর ফেল িপিছেয় পড়া জনেগা�ী আরও িপিছেয় 
পড়েছ। িতিন উে�খ কেরন, দূরবতর্ী িশ�েণর মাধয্েম সবার কােছ িশ�া েপৗছােনা যাে� না। অয্াসাইনেমেন্টর 
মাধয্েম ৯৩ শতাংশ িশ�াথর্ীর কােছ েপৗছােনা েগেছ বেল িশ�া ম�ণালেয়র প� েথেক বলা হে�। এই 
তথয্-উপাে�র িবষেয় িনি�ত হওয়া যাে� না। এিট কতটুকু খানা পযর্ােয়র বা�বতা আর কতটুকু �শাসিনক 
অনুমান তা জানা যায় িন। রােশদা েক েচৗধরুী আরও বেলন, ��িত পিরক�নায় বলা হেয়িছল, �িতিট িশ�া 
�িত�ােন �া�য্িবিধ পিরপালেনর বয্ব�া করা হেব। িতিন জানান, েমৗলভীবাজােরর �তয্� অ�েল গিরব 
মানুষেদর ৫ টাকা িদেয় একিট মা� িকনেত হে�। তাই বা�ােদর �ুেল পাঠােত হেল তারা মা� েকনার টাকা 
পােব েকাথায়? মা� আনা এবং িনি�ত করার েকােনা পদে�প বােজেট েদখা যায় িন। িতিন তথয্ েদন, �ুল 
পযর্ােয় উ�য়ন পিরক�নার নােম একিট েথাক বরা� �িতিট �ুেলর জ� রেয়েছ। মাঠ েথেক েয তথয্ পাওয়া 
েগেছ, তােত গত বছর িক�ু �া�য্ সুর�ার ��িতর জ� এই বরা� বয্বহার করা হয়িন। বিৃ�র টাকা বেকয়াসহ 
িবতরণ হেয়েছ। িক�ু বিৃ�র পিরিধ ও পিরমাণ বাড়ােনা হয়িন। এমিপও ভুি�র িবষয়িট ঝুেল আেছ। �ুেল দুপেুরর 
খাবার কমর্সূিচ আটেক েগেছ। 

২০১৯ সােল মাননীয় �ধানম�ী বেলিছেলন, ২০২৪ সােলর মেধয্ সব �ুেল সব িশ�াথর্ীেক দুপেুরর খাবার 
েদওয়া হেব। �ুল খলুেল এর জ� ��িত িনেত হেব। ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার জ� িবেশষ িশ�া সহায়তা 
িদেত হেব। ইন্টারেনট অবকাঠােমা বাড়ােনা এবং িশ�াথর্ীেদর সুলেভ ইন্টারেনট িদেত হেব। িতিন জানান, 
অেনক িশ�া �িত�ান ব� হেয় যাে�। তারা িবপেদ আেছ। সিঠক তথয্-উপা� তুেল আনেত হেব। উ�িশ�া 
পযর্ােয় েবসরকাির �িত�ানগুেলােক �েণাদনার ঋণ েদওয়া েযেত পাের। িশ�কেদরও িবনা সুেদ ঋণ েদওয়া 
েযেত পাের। িশ�া �িত�ােনর বতর্মান পিরি�িত জানার জ� �াধীন তথয্-উপাে�র খবুই �েয়াজন হেব বেল 
িতিন ম�বয্ কেরন। এ িবষেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজ েহাক কাল েহাক, িশ�া �িত�ান খলুেত হেব। 
েলাকজন কােজ েবর হেব। গিরব মানুষগুেলা যােত এই পনুরু�াের েযাগ িদেত পাের তার জ� কমর্সূিচ হােত িনেত 
হেব। �ুল যিদ েখােল, যারা ঝের পেড় েগল তােদর কীভােব িফিরেয় আনা যােব ও বালয্ িববাহ কীভােব আটকােনা 
যােব? িশশু�ম কীভােব িনয়�েণ আনা যােব? েসই িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্েক 
পির�ারভােব �াপন করেত হেব।

�ে�া�র পবর্

েডইিল িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জািহদুল ইসলাম জানেত চান, িবিবএস’র িহসােব গত অথর্বছের িজিডিপ’েত িশ�া 
খােতর অবদান েবেড়েছ। এর কারণ কী জানেত চাইেল রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, এর কারণ বয্াখয্ার মেতা মাঠ 
পযর্ােয়র তথয্-উপা� তার কােছ েনই। তেব িশ�কেদর জ� িকছু নগদ সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। 

ৈবশাখী েটিলিভশন’র েমেহর মিন জানেত চান, সরকার েদেশর িভতর েথেক েযখােন খাদয্ সং�েহর ল�য্মা�া 
অজর্ন করেত পারেছ না, েসখােন গিরব মানুেষর জ� িবতরণ কীভােব বাড়ােব? আগামীেত খাদয্ পিরি�িত িক 
খারাপ হেত যাে�? দাম িক আেরা বাড়েব? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সরকােরর খাদয্ সং�েহর মেধয্ 
িবিভ� ধরেণর �াথর্েগা�ী য�ু থােক। এর ফেল �কৃত কৃষকরা সিঠক দােম সরকােরর কােছ ধান-চাল িবি� করেত 
পােরন না। তারা মধয্��েভাগীেদর কােছ িজি� হেয় যায়। এর কারেণ কৃষেকর জ� খাদয্ গুদামজাত করার বয্ব�া 
েরেখ সরকােরর কােছ িবি�র একটা উেদয্াগ িছল, যা বা�বায়ন করা যায়িন। সরকাির সং�হ যথাথর্ভােব সফল 
করেত পারেল �াি�ক কৃষকরা উপকৃত হেবন। গতবার খাদয্ স�িকর্ত একিট জাতীয় �িত�ান চাল উৎপাদেনর 
�া�লন বািড়েয় কেরিছল। এর ফেল সরকার িনি�ত িছল, আমদািন করেত হেব না। িক�ু যখন বাজাের ঘাটিত 
ৈতির হেলা, তখন সরকার তাড়াহুেড়া কের আমদািন শুরু কের। সুতরাং তথয্-উপাে�র ঘাটিত থাকেল সরকার 

সিঠক পিরক�না �হণ করেত পাের না এবং সরকারও এর িশকার হেয় েযেত পাের। আবার সরকার যখন 
আমদািনর িচ�া করেলা, তখন শু� কমােনা হয়িন। যখন আমদািন েবেড় েগল, তখন শু� কমােলা। গত এক দুই 
বছের সরকােরর িকছু িস�াে�র ে�ে� এমন েদখা েগেছ। �থমত, সিঠক িস�া� েদির কের েনওয়া হেয়েছ; 
ি�তীয়ত, সিঠক িস�া� বা�বায়েনর ে�ে� সম�েয়র অভাব েদখা িগেয়েছ; ততৃীয়ত, কাযর্করভােব িপিছেয় পড়া 
জনেগা�ীর কােছ সরকার েপৗঁছােত পােরিন। এ অব�া েথেক েবিরেয় আসেত িবনামেূলয্ খাদয্ সহায়তা িদেত 
হেব। সামািজক সুর�া কমর্সূিচর সে� এখন যারা িপিছেয় পেড়েছন তােদরেক য�ু কের িবনামেূলয্ গহৃপযর্ােয় খাদয্ 
সহায়তা িদেত হেব। ৩৩৩ ন�ের েফােনর মাধয্েম খাদয্ সহায়তা আরও িব�তৃ করেত হেব। আর বাজাের খাদয্মলূয্ 
ি�িতশীল রাখেত ওএমএস িকংবা িটিসিব’র মাধয্েম িবি� আরও �ানীয় পযর্ােয় িনেত হেব। এই �ি�য়ােক 
কৃষেকর উৎপাদেনর সমেয়র সােথ সম�য় করেত হেব, যােত কৃষক �াযয্মলূয্ পাওয়া েথেক বি�ত না হন। 

ইউএনিব’র েমাঃ সাইফু�াহ জানেত চান, গত দুই বছর ধের িবেদেশ কমর্সং�ােনর মা�া কেম েগেছ। এরপরও 
েতা েরিমটয্া� েবেড়েছ। তাহেল েরিমটয্াে�র জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ বেল েয মতামত েদওয়া হেয়েছ, 
তার েপছেন িক যিু� রেয়েছ? এর উ�ের েমা�ািফজরু রহমান বেলন, গত অথর্বছের েরিমটয্াে� �বিৃ� হেয়েছ 
৩৮ শতাংেশর েবিশ। এই ধরেণর �বিৃ� অবয্াহত রাখা স�ব না। গতবছর েরিমেট� এেসেছ ২৪ দশিমক ৭ 
িবিলয়ন ডলার। অেনেক স�য় পািঠেয় িদেয়েছন। চলাচেলর িবিধিনেষধসহ অ�া� কারেণ অনানু�ািনক চয্ােনল 
েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমেটে�র একিট বড় অংশ চেল এেসেছ। নতুন কের �ািত�ািনক চয্ােনেল কম েযাগ 
হেব। গত অথর্বছের েয পিরমাণ এেসেছ, তার িভি� অেনক বড়। মানুষ নতুন কের কতজন েগেছন, তার তুলনায় 
কত মানুষ আেগ েথেক আেছন, তার ওপর েরিমটয্া� িনভর্র কের। েয পিরমাণ েরিমেট� গত বছর এেসেছ, এ 
বছরও যিদ তা আেস তাহেল বড় অজর্ন হেব, যিদও �বিৃ�র মা�া হেব শ�ূ। 

িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জা�াতুল েফরদাউস িশ�া �িত�ান েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার বয্াপাের সুিনিদর্� 
পরামশর্ জানেত চান। এর উ�ের রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, তােদর জ� িবেশষ কয্াে�ইন করেত হেব। এরা 
অনলাইন �ােস য�ু হেত পােরিন। তােদর জ� িশ�া সহায়তা তহিবেলর দরকার হেব। তােদর পিরবারগুেলােক 
সহায়তা করেত হেব। �ানীয় েবসরকাির সং�াগুেলােক স��ৃ করেত হেব। 

েডইিল �ার’র জািমর রােসল জানেত চান, িপিছেয় পড়া মানুষেদর সরকার েকন পযর্া� সহায়তা করেছ না? এ 
িবষেয় সরকােরর রাজৈনিতক দিৃ�ভি� িক? এ �ে�র উ�ের সুলতানা কামাল বেলন, তার কােছ মেন হয়, সাধারণ 
মানুেষর সােথ িবেশষ কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর সােথ সরকােরর একটা িবি��তা রেয়েছ। এমন একিট 
রাজৈনিতক বয্ব�া চলেছ েযখােন েদশ পিরচালনায় দািয়ে� যারা রেয়েছন, তারা িকছু মানুষেক  সাহাযয্ করেত 
পারেল আ�তুি�েত েভােগন, �শংসা পান এবং মেন কেরন যা িকছু করেছন অেনক ভােলা করেছন। িতিন বেলন, 
‘‘মানবািধকার কমর্ী িহেসেব আিম অিধকার বি�তেদর হেয় কথা বিল। আমরা বলিছ েয, একিট গণতাি�ক সমােজ 
বাস কির। গণতে�র িকছু শতর্ আমরা হয়েতা পালন করিছ। কতটুকু সততার সে�, ��তার সে� পালন করিছ, তা 
িনেয় নানাভােব �� উেঠেছ। গণতে�র �াথিমক পদে�প িনবর্াচন এবং েসটা িনেয়ও অেনেকর �� রেয়েছ। 
সরকারেক আমরা কতটুকু িনেজেদর মানুষ মেন কির িকংবা সরকারই বা আমােদর কতটুকু িনেজর মেন কের তা 
িনেয় �� েতালা যায়।’’

সমকাল’র আেনায়ার ই�াহীম জানেত চান, গত বছেরর তুলনায় এবার িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� সহায়তা কম 
েকন? এর �ভাব কী হেত পাের? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছের িপিছেয় পড়া মানুেষর 
পিরি�িত আরও েবিশ খারাপ হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এই মানুষগুেলার কথা বলার জ� েকােনা সামািজক শি� 
েনই। েয রাজৈনিতক েনতবৃেৃ�র, েয জন�িতিনিধেদর এেদর হেয় কথা বলা উিচত িছল, তারা েসই দািয়� পালন 
করেছ না। 

সভাপিতর ব�বয্  

সভাপিতর ব�েবয্ সুলতানা কামাল বেলন, আেলাচনার িবষয় িছল িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর জ� বােজেট কী 
রেয়েছ। আমরা বােজটেক িচি�ত করেত েচেয়িছলাম পনুরু�ােরর বা ঘেুর দাড়ঁােনার বােজট িহেসেব। েসই আি�েক 
আজেকর আেলাচনা হেয়েছ। অ�া� অেনক আি�েক বােজট িনেয় আেলাচনা করা যায়। আমরা িপিছেয় পড়া 
মানুেষর �েয়াজনীতার িনরীেখ আেলাচনা কেরিছ। 

িতিন বেলন, গত বছর যখন আমরা �থম েকািভেডর মেুখামিুখ হই তখন আমরা িকছুই জানতাম না। কীভােব এর 
েমাকািবলা করেত হেব বঝুেত পািরিন। েসই ে�ি�েত গতবােরর বােজট �ণীত হয়। িক�ু এবােরর বােজট 
�ণয়েনর আেগ এক বছর সময় পাওয়া েগেছ। িবষয়িট েবাঝার জ� জাতীয় ও আ�র্জািতকভােব নানা আেলাচনা 
হেয়েছ। িনেজেদর ঋ� কেরিছ, িশি�ত কেরিছ, িবজ্ঞানিভি�ক আেলাচনায় অংশ িনেয়িছ। এর �িতফলন 
আমােদর অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনায় আসার কথা িছল। িক�ু দুঃেখর িবষয় হেলা, েকািভেডর ে��াপেট েয 
িবষয়গুেলা নতুনভােব য�ু হবার কথা িছল তা হয়িন। খবুই গতানুগিতক একিট বােজট হেয়েছ। েকািভেডর কারেণ 
েযসব জায়গায় গুরু� েদওয়ার কথা িছল, অ�ািধকার েদওয়ার কথা িছল, েস সম� জায়গায় এ বােজেট �ীকৃিত 
েনই। িকছু িকছু জায়গায় অয্াডহক িভি�েত িকছু পদে�প েনওয়া হেয়েছ। িক�ু িবপ�তার জায়গা েথেক উেঠ 
দাঁড়াবার জ� �কৃত অেথর্ েযসব পদে�প েনওয়ার কথা িছল, েসগুেলা অতয্� দুঃখজনকভােব এবং অতয্� 
করুণভােব অনুপি�ত। সরকােরর প� েথেক বারবার বলা হে�, অথর্নীিত সচল রেয়েছ। যা িকছু অতীেতর স�য় 
িছল েসগুেলা বয্বহার কের এখনও পযর্� িটেক থাকার অব�ায় আেছ অথর্নীিত। িক�ু েটকসইভােব সামেন 
এেগােনার ে�ে� আমরা িবপ� হেয় পেড়িছ। মানুেষর উপাজর্ন কেম েগেছ, নতুন কের অেনেক দির� হেয় েগেছ। 
তােদর �িত নজর েদওয়ার েকােনা সু�ু পিরক�না আমরা এই বােজেট পাইিন। 

িতিন উে�খ কেরন, যারা েরিমটয্া� পাঠােবন তারা এতিদন আমােদর েদেখেছন, আমরা এখন তােদরেক েদখেবা 
বেল মাননীয় �ধানম�ী �িত�িত িদেয়েছন। িক� তােদরেক সামা� �েণাদনা েদওয়া হেয়েছ। অথৈনিতক �বিৃ�, 
মাথািপছু বিৃ�সহ নানা সূচেক েয উ�িতর তথয্ েদওয়া হেয়েছ েসই িবেবচনায় এই সামা� অথর্ িদেয় তােদর �িত 
সুিবচার করা হেলা না, েসৗজ� �কাশ করা হেলা না। এভােব �েতয্কিট ে�ে� িচ�াভাবনাহীন ভােব িকছু করার 
েচ�া করা হে�। িক�ু েসখােন সমসয্ার েকােনা গভীর �ীকৃিত েনই। যারা িপছেন পেড় িছেলন তারা েতা েসখােন 
আেছই, এর সে� আরও অেনক মানুষেক িপছেন েঠেল েদওয়া হে�। ‘েকউ িপিছেয় পেড় থাকেব না’-এসিডিজর 
এই অ�ীকােরর আেলােক বােজটেক িবে�ষণ করেল দুঃেখর সােথ বলেত হয়, তার ধাের কােছ যাওয়ার েচ�া করা 
হয়িন।  যিদ সু�ু বয্ব�াপনা থােক, যিদ দুনর্ীিতম�ু পিরেবশ এবং ��তা আনা যায় এবং সবেচেয় বড় কথা যিদ 
রাজৈনিতক অ�ীকার থােক, তাহেল িপিছেয় পড়া মানুষেদর জ� অেনক িকছুই করা যােব।
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সূচনা

িমিডয়া ি�িফংেয় সবাইেক �াগত জািনেয় �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল 
ফােতমা ইউসুফ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছেরর বােজটেক েক� কের এিট 
নাগিরক �য্াটফেমর্র ততৃীয় আেলাচনা। বােজট েঘাষণার আেগ এবং পের 
নাগিরক �য্াটফমর্ িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্ িনেয় দুিট িমিডয়া ি�িফংেয়র 
আেয়াজন কের। িতিন মত�কাশ কেরন েয, সুিবধাবি�ত এবং িপিছেয় 
পড়া মানুেষরা বােজেট �েয়াজনীয় গুরু� পাে� না। েকাথায় ঘাটিত রেয় 
যাে� েস িবষেয়ই আজেকর এই আেয়াজন।

ি�িফংেয়র মলূ উপ�াপনায় িতনিট িবষয় তুেল ধরা হয়। �থমত, 
২০২০-২১ অথর্বছেরর অথর্ৈনিতক পিরি�িত এবং চলিত ২০২১-২২ 
অথর্বছেরর শুরুটা েকমন হেলা এবং এর পিরে�ি�েত িপিছেয় পড়া 
মানুেষর জ� �তয্াশা ও তােদর সামেন চয্ােল�সমহূ। ি�তীয়ত, 
মলূয্�ীিত, িটকাকরণ এবং িপিছেয় পড়া মানুষেদর সমথর্ন িনেয় 
এখনকার উে�গ। এবং ততৃীয়ত, অথর্ৈনিতক পনুরু�ােরর জ� কী কী 
��িত েনওয়া �েয়াজন।  

ে��াপট বণর্নায় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বােজট েঘাষণার আেগ নাগিরক 
�য্াটফেমর্র প� েথেক বলা হেয়িছল, বােজেট িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
কী থাকা উিচত। বােজট উপ�ািপত হওয়ার পর িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
বােজেট কী আেছ, তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। েযটুকু পাওয়া েগেছ তা 
কীভােব কাযর্কর করেত হেব এবং আরও নতুন কী কী লাগেব তার জ� 
আজেকর এই আেলাচনা। িতিন �য্াটফেমর্র বােজট আেলাচনার িভ�তা 

হেয়েছ যার মাধয্েম কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ। এই ে�ি�েত িপিছেয় পড়া জনেগা�ী কীভােব 
বােজট েথেক লাভবান হেব তা �� নয়। রােশদা েক েচৗধরুী, িসেলেট স�িত একিট হটলাইেনর মাধয্েম সহায়তা 
করার একিট েবসরকাির উেদয্ােগ স��ৃ থাকার অিভজ্ঞতার আেলােক বেলন, অেনেক েলাকল�ার কারেণ িনেজর 
অব�া সবাইেক বলেত পারেছন না। তারা নতুন কের আিথর্ক সংকেট পেড়েছন। তারা পিরি�িতর কারেণ িপিছেয় 
পেড় েযেত বাধয্ হেয়েছন। তােদর জ� বােজেট েতমন িকছু েনই। 

সামি�ক অথর্নীিতর নতুন উপা� কী বাতর্া িদে�?

২০১৯-২০ অথর্বছের িজিডিপ �বিৃ�র ল�য্মা�া িছল ৮ দশিমক ২ শতাংশ। পের সরকার সংেশাধন কের 
ল�য্মা�া ৫ দশিমক ২ শতাংেশ নািমেয় আেন। েশষ পযর্� বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরা (িবিবএস)-এর িহসােব 
�বিৃ� হেয়েছ ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। স�িত িবিবএস’র �কািশত িজিডিপ �বিৃ�র পিরসংখয্ানেক তথয্-উপাে�র 
ে�ে� এক ধরেণর সু�তা িফের আসার ল�ণ িহেসেব উে�খ কের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, এই তেথয্র িভি�েত 
িবিবএস-এর িব�াসেযাগয্তা েবেড়েছ। তার মেত, ২০২০-২১ অথর্বছেরর সামিয়ক িহসােব ৫ দশিমক ২ শতাংশ 
�বিৃ�র কথা বলা হে�। চুড়া� িহসােব যা িটকার স�াবনা িনেয় সংশয় আেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, ২০২০ একিট দুবর্ল অথর্বছর িছল। ২০২১ এ িকছু পনুরু�ার শুরু হেয়িছল। িক�ু 
অথর্বছেরর েশষ িতন মাস অিতমািরর ি�তীয় ধা�ার মেধয্ পেড়। েশষ িতন মােসর লকডাউন ও অথর্ৈনিতক 
�িবরতার �িতফলন সামিয়ক িহসােবর মেধয্ েনই। সুতরাং চুড়া� িহসােব �বিৃ� অবশয্ই কমেব। েয িম� 
�বণতার পনুরু�ার �থম ৯ মােস িছল, তােক ‘েক টাইপ’ পনুরু�ার বলা েযেত পাের, েযখােন আনু�ািনক খাত, 
বড় িশ� ও আধিুনক েসবা খাত ভােলা করেছ। িক�ু েছাট ও মাঝাির িশ� এবং অনানু�ািনক খােতর পনুরু�ার 
েসভােব হে� না। 

েমা�ািফজরু রহমান বেলন, �বিৃ�র েপছেনর অনুঘটকগুেলার অনুস�ান করেল ও তার িবভাজন েদেখ মেন হয় 
ৈবষময্ আয় ঘণীভূত হে�। ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� এর আেগ দুই-সংখয্ার মােন িছল, ১২ েথেক ১৩ 
শতাংেশর কাছাকািছ। ২০১৯-২০ অথর্বছের যা মা� ১ দশিমক ৮ শতাংশ হেয়েছ। ২০২০-২১ অথর্বছের ধরা 
হেয়েছ ৫ দশিমক ৮ শতাংশ। ফেল গত দুই অথর্বছের ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� �বণতা-হােরর েচেয় অেনক 
কম। িশ� �িমকেদর অব�ার একিট িচ� এ েথেক উেঠ আেস। েসবা খােতও �বিৃ� কেম েগেছ েযখােন 
অ�ািত�ািনক কমর্কােন্ডর সােথ সংি�� অেনেকই কাজ কেরন। ফল�িতেত িজিডিপ ও �বিৃ�েত �� আেয়র 
মানুেষর অংশ�হণ কমেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ িবষেয় আরও বেলন, েমাটা দােগ ২০২০-২১ অথর্বছরেক একিট িম� �বণতার বছর বলা েযেত 
পাের। ভােলা �বণতার মেধয্ রেয়েছ রাজ� আেয় উ�িত। উৎপাদেনর েভৗত সচূেক েদখা যাে�, বড় িশ� 
তুলনামলূক ভােলা কেরেছ। র�ািন, আমদািন ও েরিমটয্া�ও ভােলা িছল। চাল, সার ও েপে�ািলয়াম আমদািন অেনক 
েবিশ হাের েবেড়েছ। েস তুলনায় পূিঁজ পণয্ বা কাচঁামাল আমদািন বােড়িন। বাংলােদেশর অথর্নীিতর সা�িতকতম 
উ�ােসর িনেচ েয কােলা ছায়া রেয়েছ, তা হেলা বয্ি� খােত িবিনেয়াগ েকােনাভােবই বাড়েছ না। ২০২১ অথর্বছের 
িজিডিপ’র অনুপােত িবিনেয়াগ আেগর অথর্বছেরর েচেয় �াস েপেয়েছ। েবসরকাির িবিনেয়াগ হেয়েছ িজিডিপ’র ২১ 
দশিমক ২৫ শতাংশ। এিট গত ৫ বছেরর মেধয্ সবর্িন� হার। েম মাস পযর্� বািষর্ক উ�য়ন কমর্সিূচ (এিডিপ) মা� 
৫৮ শতাংশ বা�বািয়ত হেয়েছ। যিদও সরকাির িবিনেয়ােগর হারেক বড় কের েদখােনা হেয়েছ। 

িতিন আেরা উে�খ কেরন, বােজট ঘাটিত িনয়�েণ আেছ। যতখািন ঘাটিত সরকার করেত চায়, তাও খরচ করেত 
পারেছ না। ঘাটিত পরূেণ ২০২০ অথর্বছের বয্াংক ঋেণর �িত সরকােরর িনভর্রতা িছল। পেরর বছের স�য়পে�র 
ওপর িনভর্রতা েদখা েগেছ। এর ফেল সরকােরর সুদ বয্য় বাড়েব। সরকােরর রাজ� েথেক সুদ িদেত হয় বেল 
�তয্�ভােব িবিভ� অবকাঠােমা র�ণােব�ণ ও ভতুর্িক েদওয়া ইতয্ািদও ে�ে� স�মতা কমেব, যা িপিছেয় পড়া 

মানুেষর জ� ভােলা খবর নয়। েশেষর িতন মােস ৈবেদিশক সাহাযয্ �বাহ কেম েগেছ। এিট �ক� বয্ব�াপনার 
জ� েযমন দুঃসংবাদ, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ�ও দুঃসংবাদ। ি�পাি�ক অনুদান যিদ কেম যায় তাহেল িশ�া ও 
�াে�য্র মেতা েমৗিলক �েয়াজেনর ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ কম সুিবধা পায়।  

আিসফ ই�ািহম বেলন, েবসরকাির খােত ঋণ �বিৃ� উে�গজনক পযর্ােয় েনেম েগেছ। ২০১৯ সাল েথেক এ হার 
িন�মখুী। যিদও বয্াংেকর সুেদর হার কেম েগেছ। বয্বসা-বািণেজয্র পিরেবশ উ�য়েনর ে�ে� েনওয়া উেদয্ােগ 
েতমন গিত েদখা যাে� না। বয্বসা সহজ করার উেদয্াগ �রাি�ত করেত হেব। িতিন উে�খ কেরন, বয্বসায়ীেদর 
েভাগাি� বাড়েছ। ে�ড লাইেস� নবায়েনর ে�ে� েভাগাি� হে�। েছাট েছাট বয্বসায়ীেদর এসব সমসয্ার সমাধান 
করেত হেব। 

অথর্নীিতর বতর্মান এবং ভিবষয্েতর পবূর্াভাস 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত অথর্বছের �স কয্ািপটাল ফরেমশন অথর্াৎ পুঁিজ গঠেনর হার কেম 
েগেছ। পুঁিজ গঠন কম হেল কমর্সং�ান কম হয়। এর ফেল িপিছেয় পড়া মানুষ দুবর্ল অব�ােন চেল যােব। মানুষ 
েভােগর জ� েয খরচ করেছ, েসই খরচ বিৃ�র হারও কেম েগেছ। আয় কম হেল এবং েভাগ কম হেল দাির�য্ 
বাড়েব এবং এর ফেল ৈবষময্ও বাড়েব। ৈবষময্ বিৃ�র আেরকিট ল�ণ হেলা, আমােদর মজিুর বিৃ�র হার কেম 
েগেছ। িশ� খােত মজিুর বিৃ�র হার ৬ শতাংশ েথেক সােড় ৫ শতাংেশ েনেমেছ। বহুিদন পর বাংলােদেশর 
অথর্নীিতেত মজিুর সূচেক পতন েদখা েগেছ। এর ফেল কমর্সং�ান ও আয় উভয় ে�ে�ই সমসয্া হে�। অ�িদেক 
�থাগত দির� যারা িছল অথর্াৎ অনানু�ািনক খাত, �ু� ও কুিটর িশে�র সে� মাঝাির খােতর েলাকজনও ঢুেক 
যাে�। এর মােন িপিছেয় থাকােদর সে� ‘েপছেন েফেল েদওয়া’ মানুষ য�ু হে�। এিট ২০২১ অথর্বছেরর একিট 
বড় দুি��ার িবষয়। কমর্সং�ােনর ে�ে� মলূ �ািত�ািনক কমর্সং�ান হয় িবেদেশ। ২০১৯-২০ অথর্বছের ৫৯ 
হাজােরর মেতা েলাক িবেদেশ কােজর জ� েগেছন। ২০২০-২১ অথর্বছের েগেছন ২৩ হাজােরর মেতা। অথর্াৎ 
যাওয়ার পিরমাণ অেধর্েক েনেমেছ। 

েমা�ািফজরু রহমান উে�খ কেরন, �কৃত ও �া�িলত িজিডিপ’র পাথর্কয্ িবেবচনায় িনেল জাতীয় উৎপাদন ৫০ 
হাজার েকািট টাকা হেয়েছ। এর �িতফলন হেব �মজীিব মানুেষর আেয়। এ কারেণ সরাসির নগদ সহায়তা এবং 
খাদয্ সহায়তার �েয়াজনীয়তা েবেড় েগেছ।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও বেলন, গত অথর্বছেরর েশষ িতন মােস (এি�ল-জনু) অিতমািরর ি�তীয় ধা�ায় 
অথর্নীিতেত স�ৃ সংকেটর গভীর �ভাব চলিত অথর্বছেরর শুরুর িদেক পড়েব। জলুাই মােস র�ািন ও েরিমটয্া� 
অথর্বছেরর একই মােসর েচেয় উে�খেযাগয্ হাের কেমেছ। েদখা যাে� অথর্নীিতেত দুবর্লতার মধয্ িদেয় নতুন 
অথর্বছর শুরু হেয়েছ। তার মেত, অথর্নীিতেত সা�িতক সমেয় ৈবেদিশক খাত সবল িছল। িক�ু অথর্বছেরর 
শুরুেত ৈবেদিশক খােত এক ধরেণর ভাঙন েদখা িদেয়েছ। জলুাই মােস র�ািন আয় ১১ দশিমক ২ শতাংশ 
কেমেছ। আর েরিমটয্া� আেয় ২৮ শতাংশ পতন ঘেটেছ। িবেশষজ্ঞরা সবাই একমত হেবন েয, েরিমটয্া� খােতর 
জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ। কারণ মানুষ িবেদেশ েগেছ কম, েফরত এেসেছ েবিশ। �েণাদনার কারেণ হুিন্ডর 
পিরবেতর্ বয্াংেকর মাধয্েম েরিমটয্া� েবিশ আসেছ। এই জাদু কতিদন থাকেব তা িনেয় সংশয় েদখা যাে�। 
েরিমটয্া� যিদ কেম যায় তাহেল তা কমর্সং�ান ও ৈবষময্ পিরি�িতেক ভীষণভােব আ�া� করেব। কারণ এতিদন 
েরিমটয্াে�র আয় িদেয় েভাগ কাঠােমা িঠক িছল। র�ািনর ে�ে�ও আেগর অব�ায় েফরা যােব িক না তা িনেয়ও 
সংশয় রেয়েছ। �াথিমক সংেকতগুেলা দুি��ার সিৃ� করেছ। 

েমা�ািফজরু রহমােনর মেত, র�ািনর ে�ে� জলুাইেত বড় ধরেণর ঋণা�ক �বিৃ� ঈদ এবং লকডাউেনর কারেণ 
হেত পাের। তার ধারণা এ অব�া থাকেব না। র�ািন আবার বাড়েত শুরু করেব। তেব র�ািনেত �িতেযািগতা 
বাড়েছ। েপাশাক র�ািনেত গত বছর িভেয়তনাম বাংলােদশেক ছািড়েয় েগেছ। �িতেযািগতা স�মতা বাড়ােত 

র�ািনেত বহুমখুীকরণ দরকার। দ�তা বাড়ােনার জ� েযসব �ক� এই অথর্বছের রাখা হেয়েছ, েসসব বা�বায়ন 
করেত হেব সময়মত।   

েরিমটয্া� �সে� িতিন বেলন, গত অথর্বছের ২৪.৫ িবিলয়ন ডলার এেসেছ। এই ধরেণর �বিৃ� চলমান অথর্বছের 
অবয্াহত রাখা স�ব হেব না। �বােস কমর্ী যাওয়ার সংখয্া অেনক কেম েগেছ। এর মেধয্ সরকার দুই লাখ 
�বাসীেক পনুবর্াসেনর জ� নগদ সহায়তা ও �িশ�েণর কমর্সূিচ িনেয়েছ। এই �িশ�ণ বাজাের চািহদার সােথ 
সাম�সয্পণূর্ যােত হয়, েসিদেক নজর িদেত হেব। িতিন আেরা উে�খ কেরন, চলিত অথর্বছের েবশ িকছু �ক� 
েনওয়া হেয়েছ এবং িবিভ� খােত িবিনেয়ােগ কর অবকাশসহ েবশিকছু �েণাদনাও েদওয়া হেয়েছ। িক�ু েদেশ 
িবিনেয়াগ আকৃ� করেত হেল ঋণসহায়তা এবং অ�া� সহায়তার দরকার হেব। নতুন েয ৫িট �েণাদনা পয্ােকজ 
েঘাষণা করা হেয়েছ, েসখােন িক�ু কৃিষ খােত সহায়তা েদওয়ার মেতা েকােনা কমর্সূিচ েনই, যা খবুই �েয়াজন। 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার িবেশষ অথর্ৈনিতক অ�েলর বাইের নতুন িশ� �াপন উৎসািহত করেছ না, বরং 
িনরুৎসািহত করেছ। তেব অথর্ৈনিতক অ�েলর বা�বায়ন �তয্ািশত গিতেত হে� না। এগুেলার বা�বায়ন �ত না 
হেল িবিনেয়াগ আকষর্ণ কিঠন হেয় পড়েব। এর আেগ অবকাঠােমা দুবর্লতার কারেণ সয্ামসাংেয়র একিট িবিনেয়াগ 
েফরত িগেয়েছ। তারা িভেয়তনােম িবিনেয়াগ কেরেছ। 

�স� মু�ানীিত 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উপ�াপনায় বেলন, বাংলােদশ বয্াংেকর নতুন ম�ুানীিত সতকর্ভােব স�সারণশীল পদে�েপ 
েযেত চাইেছ। এিট সিঠক, কারণ সামি�ক চািহদা বাড়ােনার জ� আরও েবিশ তারলয্ অথর্নীিতেত েদওয়া 
উিচত। িক�ু ম�ুানীিতর সবেচেয় দুবর্ল অংশ হেলা, বয্ি� খােত ১৪ েথেক ১৫ শতাংশ ঋণ �বিৃ�র ল�য্মা�ার 
ধাের-কােছও অজর্ন হে� না। গত অথর্বছের ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ �বিৃ�র ল�য্মা�ার িবপরীেত অেধর্ক, অথর্াৎ 
৮ দশিমক ৪ শতাংশ অিজর্ত হেয়েছ। বয্বসায়ী েগা�ী এবং অেনেক বেলিছেলন, সুেদর হার কমােনা েগেল 
িবিনেয়াগ �তগিতেত বাড়েব। এই ত� েয সিঠক িছল না, তা এখন পির�ারভােব েবাঝা যাে�। সুেদর হার অেনক 
কেম েগেছ এবং ঋণ ও আমানেতর মধয্কার সুদহােরর পাথর্কয্ বা েস্�ড ৪ শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এরপরও 
বয্াংিকং খােত উ��ৃ তারলয্ আেগর েয েকােনা সমেয়র েচেয় েবিশ এবং বাংলােদশ বয্াংক এখন ে�জারী িবেলর 
মাধয্েম বাজার েথেক টাকা েতালার েঘাষণা িদেয়েছ। েচ�া করেত হেব অথর্নীিতেত তারলয্েক স�ালন করা, যােত 
কের মানুষ িবিনেয়াগ কের। বয্ি� খােত িবিনেয়াগ না হেল িপিছেয় পড়া মানুেষর কমর্সং�ান হেব না এবং আয় ও 
রুিজর সং�ান হেব না। 

ম�ুানীিত �সে� িতিন িতনিট িবষেয় দিৃ� আকষর্ণ কেরন। �থমত, েক�ীয় বয্াংেকর অ�তম মলূ দািয়� হেলা 
অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মেধয্ ম�ুা�ীিতেক িনয়�েণ রাখা। িবেশষ কের খাদয্ মলূয্�ীিতেক িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা এবং এ জ� �েয়াজনীয় পদে�প িনেত সরকারেক উৎসািহত করা। ি�তীয়ত, সরকােরর প� েথেক েয সম� 
�েণাদনা েদওয়া হেয়েছ িবেশষ কের �ু� ও মাঝাির উেদয্া�া, নারী উেদয্া�াসহ িবিভ� ে�ে� �ত তারলয্ 
অবম�ু করার িবেশষ বয্ব�া করা। ততৃীয়ত, সরকােরর আিথর্ক সং�ােনর জ� বয্ব�া রাখেত হেব িবেশষ কের 
বয্াংিকং খাত েথেক। েকননা এখােন তুলনামলূকভােব খরচ কম। 

�কৃত অেথর্ �েণাদনা কতটুকু?

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত বছেরর মােচর্র েশষ েথেক শুরু কের এ বছেরর জলুাই পযর্� সরকার 
েমাট ৩০িট �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়েছ। এসব �েণাদনার মেধয্ আিথর্ক এবং খাদয্ সহায়তা খবুই কম। বড় অংশই 
হাইি�ড কারণ মলূত বয্াংকিনভর্র ঋেণ সরকার ভতুর্িক িদে�। মা� ১৩িট কমর্সূিচেত আিথর্ক সহায়তা রেয়েছ এবং 
৪িটেত আেছ �তয্� খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচ। এই ১৭িট কমর্সূিচ �ায় ১ লাখ ৩০ হাজার েকািট টাকার সরকার 

েঘািষত �েণাদনার মা� ২০ শতাংশ। ৮০ শতাংশই হাইি�ড অথর্াৎ ঋণ কমর্সূিচ এবং েসখােন সুদ িদেত 
হে�। েবিশরভাগ ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ বয্াংেক েযেত পােরন না। বয্াংেক েগেলও তারা কথা বলেত পােরন 
না। আেদৗ তারা জােনন না, সরকােরর প� েথেক এখােন িক েদওয়া আেছ। এখােন তেথয্র একিট বড় ধরেণর 
িব�াট রেয়েছ।  

তার মেত, সরকার এমন িকছু �ক� অ�ভূর্� কেরেছ যা আেদৗ �েণাদনা িহেসেব �হণেযাগয্ নয়। সরকার 
একিট বড় কৃিষ যাি�কীকরণ �ক� হােত িনেয়েছ, যােক �েণাদনার মেধয্ ধরা হেয়েছ। সরকার েয ধান-চাল 
সং�হ কের, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। এিট �হণেযাগয্ নয়। সরকােরর প� েথেক �াধীনতার ৫০ 
বছর পিূতর্েত মাননীয় �ধানম�ী দির�েদর জ� েয ঘরবািড় িনমর্াণ কের িদে�ন, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা 
হেয়েছ। আেগ েথেক েযসব সামািজক সুর�া কমর্সূিচ িছল, েসগুেলার যিদ স�সারণ হয় অথবা এই অিতমািরেক 
েক� কের েযসব নতুন নতুন পদে�প েনওয়া হেয়েছ েসগুেলাই �কৃত �েণাদনা। অিতমাির থাকেলও হেতা, না 
থাকেলও হেতা। ধান-চাল সং�হ েতা �িতবছরই হে�। সরকাির িহসােব ২০১৯-২০ অথর্বছের �েণাদনার 
আকার িজিডিপর ২ দশিমক ৭৬ শতাংশ। তেব শুধ ুখাদয্ সহায়তা ও �তয্� আিথর্ক সহায়তা মা� শু� দশিমক 
১৬ শতাংশ। ফেল �তয্� সহায়তার পিরমাণ খবুই সামা�। গিরব মানুেষর জ� সহায়তা সামি�কভােব কম, 
আনুপািতক হােরও কম। গত জনু মাস পযর্� ৬৩ েথেক ৬৪ শতাংশ অথর্ অবম�ু হেয়েছ। আিথর্ক সহায়তা 
অবম�ু হেয়েছ ৪০ শতাংেশরও কম। আর হাইি�ড পয্ােকজ অবম�ু হেয়েছ ৭৫ শতাংশ। গিরবেদর জ� শুধ ু
বরাে�র ৈবষময্ আেছ তা নয়, বয্বহােররও ৈবষময্ আেছ। নতুন েয ৫ িট কমর্সূিচ এেসেছ তার মেধয্ �তয্� 
আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা আেগর েচেয় েবিশ। এটােক আরও েবিশ বাড়ােত হেব, িবতরেণর প�িতেক 
আরও উ�ত ও কাযর্কর করেত হেব। সরকার ৩৩৩ ন�ের েফান করেল সাহাযয্ পাওয়ার েয বয্ব�া কেরেছ, তা 
অতয্� সিঠক পদে�প। গিরব মানুেষর জ� এিট একিট অতয্� উপকারী সরকাির পদে�প িক�ু এখােন আরও 
েবিশ �ানীয় পযর্ােয় সহায়তা েদওয়া উিচত। 
 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার �থম পযর্ােয় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়িছল, তার বা�বায়ন পিরি�িত 
পযর্ােলাচনায় েদখা যায়, ৈতির েপাশাক খােত �িমকেদর েবতন-ভাতা িদেত কম সুেদ েয ঋণ েদওয়া হয়, তার 
বা�বায়ন তুলনামলূক ভােলা িছল। তেব �ু� ও মাঝাির িশ� িক�ু �কৃত অেথর্ খবু েবিশ সুিবধা পায়িন। এরপর 
ি�তীয় দফায় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা করা হেয়েছ, তার ল�য্ হেলা যারা �থম দফায় পান িন, তারা েযন 
ি�তীয় দফায় এর সুিবধা পান। �ায় ৮০ লাখ �ু� ও মাঝাির িশ� আেছ। তারা িক�ু এই অিতমািরর কারেণ 
অতয্� দূরব�ার মেধয্ পেড় েগেছ। মােসর পর মাস অেনেক কাযর্�ম চালােত পারেছ না। অেনেক অনলাইেন 
পিরচালনার েচ�া করেছ। িক�ু সবার েতা েস স�মতা েনই। একজন �ু� উেদয্া�া িযিন একিট িবউিট পালর্ােরর 
মেতা �িত�ান চালান, িকংবা সারা েদেশ অসংখয্ তরুণ উেদয্া�া ফা� ফুড আইেটেমর েদাকান পিরচালনা 
কেরন। তারা িক�ু এই সুেযাগ িনেত পােরিন। অেনক এসএমই েশষ পযর্� �িত�ান ও বয্বসা িটিকেয় রাখেত 
পােরিন। যার �িতফলন কমর্সং�ােনর ওপর পড়েছ। নাগিরক �াটফেমর্র এক সমী�ায় বলা হেয়িছল, �ায় ১ েকািট 
৩০ লাখ েলােকর কমর্সং�ান ঝুঁিকেত পেড়েছ, যা আমােদর �মশি�র �ায় ২০ শতাংশ। 

িটকাকরণ এবং গিরব মানুষেক সহায়তা 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর ইিতহােস ২০২১ সােলর জলুাই একিট কৃ�তম মাস িহেসেব িচি�ত হেয় 
থাকেব। জলুাই মােস, গত ১৪ মােসর মেধয্ েকািভেড সবেচেয় েবিশ মানুষ মারা েগেছ। গড় মতুৃয্ ২০০ জেনর 
েবিশ এবং সং�মেণর হার ৩০ শতাংেশর েবিশ। িপিছেয় পড়া মানুষ িটকা পাওয়ার ে�ে�ও িপিছেয় আেছ। তােদর 
সেচতনতার অভাব রেয়েছ যা িনরসেন পদে�প �েয়াজন। সরকার ভারেতর িসরাম ইনি�িটউট েথেক িটকা 
আনেত েচেয়িছল। িক�ু ভারেতর অভয্�রীণ পিরি�িতর কারেণ সব িটকা আেসিন। িটকা েদওয়ার বয়স ৪০ েথেক 
কিমেয় ২৫ বছর করা হেয়েছ, যা সিঠকভােব করা হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন।

বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন, বােজট িনেয় �চুর আেলাচনা হয়। �য্াটফেমর্র নতুন� হেলা, বাংলােদেশর উ�য়েনর 
িবভািজত ফলাফল যােদর কােছ যাওয়ার কথা, তারা কী পাে� ও কীভােব পাে� তা তুেল ধরা। যারা সমােজ 
িপিছেয় পড়া মানুষ, তারা বাংলােদেশর �মতার কােছ তােদর কন্ঠ�র তুেল ধরেত পােরন না। তােদরেক সামি�ক 
অথর্নীিতর আেলাচনার মেধয্ দশৃয্মান করাই নাগিরক �য্াটফেমর্র উে�শয্। যারা জীবনচে� িপিছেয় আেছ, যারা 
েভৗগিলক এবং পিরেবশগত পিরি�িতেত িপিছেয় আেছ, এই �য্াটফমর্ তােদর কথা সবার সামেন িনেয় আসার েচ�া 
করেছ। উপকুল-হাওর-চেরর মানুষ, যারা সামািজক পিরিচিতর িদেক িদেয় িপিছেয় আেছ—েযমন িহজড়া 
স�দায়, আিদবাসী েগা�ী এবং যারা �িতব�ী, এই �য্াটফেমর্ তােদর কথা বলা হয়। এই মানুষগুেলােক কীভােব 
সামি�ক অথর্নীিতর েক�িব�েত আনা যােব এবং তােদর িশ�া, �া�য্, সামিজক সুর�া ইতয্ািদ িবষেয় েকান্ 
েকান্ পদে�প িনেত হেব, তা জানােতই এই আেলাচনা। 

িমিডয়া ি�িফং-এ অংশ�হণ কেরন নাগিরক �য্াটফমর্-এর েকার �প সদসয্ ও গণসা�রতা অিভযােনর িনবর্াহী 
পিরচালক রােশদা েক েচৗধুরী, �া�পােরি� ইন্টার�াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)-এর িনবর্াহী পিরচালক 
ইফেতখারু�ামান, বাংলােদশ েহলথ ওয়ােচর আ�ায়ক মুশতাক রাজা েচৗধুরী, মানুেষর জ� ফাউেন্ডশেনর 
িনবর্াহী পিরচালক শাহীন আনাম, িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান এবং িনউএইজ �েপর ভাইস 
েচয়ারময্ান ও চ��াম �ক এ�েচে�র েচয়ারময্ান আিসফ ই�ািহম। 

বােজট কতটুকু অসুিবধা�� মানুেষর পে� 

আেলাচকরা মতামত েদন, যারা িপিছেয় িছেলন কেরানার কারেণ তারা আরও অসুিবধার মেধয্ পেড়েছন। নতুন 
কের ঝুঁিকর মেধয্ পেড়েছন অেনেক। চলিত অথর্বছেরর বােজেট এসব অসুিবধা�� মানুষেদর অ�ািধকার েদওয়া 
হয়িন। তােদরেক গুরু� েদওয়া হয়িন। 

অয্াডেভােকট সুলতানা কামাল তার �ারি�ক ব�েবয্ উে�খ কেরন, কেরানা সং�মেণর েদড় বছর চেল েগেছ। 
বহু মানুষ নানাভােব িবপযর্েয়র মেুখামিুখ হেয়েছন, অসুিবধার মেধয্ আেছন। তারা তােদর �াভািবক জীবনমান 
েথেক িপিছেয় পড়েত বাধয্ হেয়েছন। �তয্াশা িছল, েয বােজট �ণীত হেব তােত েযন িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
�ি�র জায়গায় িনেয় আসার উেদয্াগ থােক। দুঃখজনকভােব েসরকম িকছুই এই বােজেট েদখা যায়িন। িতিন 
বেলন, নীিতিনধর্ারকরা আমােদরেক বেলন েয িবিনেয়াগ খবুই ভােলা হে�। েরাডেশা’র মাধয্েম িবিনেয়ােগর 
�িত�িত পাওয়া যাে�। েরিমটয্াে�র �বাহ এবং র�ািন আেদশ িনেয় তারা উৎফু�। এসিডিজ’র েয অ�ীকার 
কাউেক িপিছেয় রাখা যােব না িকংবা িপিছেয় পড়া মানুষেক একিট স�ানজনক জায়গায় িনেয় আসার জ� েয 
কাযর্�েমর �েয়াজন, েস ধরেনর নীিত বা কাজ-কমর্ িক�ু নজের আসেছ না। যত উ�য়েনর পিরসংখয্ান আসেছ, 
েসখােন অেথর্র েকােনা অভাব আমরা না েদখেলও িপিছেয় পড়া মানুেষর িদেক েকেনা নজর েদওয়া হে� না। 
তা িনেয়ও িতিন �� েতােলন। আিসফ ই�ািহম বেলন, বােজেট নারী উেদয্া�ােদর ে�ে� কর সুিবধা েদওয়া 
হেয়েছ। তােদর �িত�ােনর বািষর্ক আয় ৭০ লাখ টাকার মেধয্ হেল কর িদেত হেব না। এর মাধয্েম নারী 
উেদয্া�ারা অনু�ািণত হেবন। তেব েছাট উেদয্া�ােদর জ� আরও অেনক িকছু করা �েয়াজন। িকছু িকছু পণয্ ও 
েসবায় ভয্াট অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ। তেব অিতমািরর কারেণ বয্বসায়ীেদর মেধয্ যারা িপিছেয় পেড়েছন, 
তােদরেক ভয্াট েথেক অবয্াহিত িদেল আরও ভােলা হেতা। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজট হওয়ার কথা িছল িপিছেয় পড়া মানুষেদর সহায়তার জ�। িক�ু েদখা েগল, 
সাধারণ মানুষ এবং �াি�ক জনেগা�ীেক বােজেটর বাইের রাখা হেয়েছ। �য্াটফেমর্র প� েথেক দািব করা 
হেয়িছল, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� স�দ বরাে�র পাশাপািশ স�েদর বয্বহার যােত ��তা, জবাবিদিহতা ও 
সুশাসেনর মাধয্েম এবং দুনর্ীিত িনয়�েণর মাধয্েম হয়। বােজেট এ িবষেয় িদক-িনেদর্শনা েনই। বােজট কতটুকু 
��তার সােথ বা�বায়ন হেব, জবাবিদিহতা িনি�ত করা হেব িকভােব এবং দুনর্ীিত �িতেরােধর জ�ও বা কী করা 
হেব েস িবষেয় েকােনা সু�� পথেরখা েনই। বরং দুনর্ীিত সহায়ক, ৈবষময্মলূক এবং অৈনিতক একিট বােজট 

গণিটকাদান কমর্সূিচেত ৬ িদেনর মেধয্ এক েকািট মানুষেক িটকা েদওয়ার ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হয়। এখােন 
পিরক�নার অভাব েদখা েগেছ। িবেশষজ্ঞরা বেলিছেলন, অসু�, বয়�, �বীণ, নারী, �িতবি� এভােব 
অ�ািধকার িদেয় পিরক�নামািফক িটকা িদেত। সরকার িচ�াভাবনা ছাড়া তাড়াহুেড়ার িভি�েত এিগেয়েছ এবং 
পরবতর্ীেত সরকারেক িপিছেয় আসেত হেয়েছ। শুধ ু েদওয়ার স�মতার অভাব নয়, সরকােরর এই মহূুেতর্ 
েযাগােনরও সমসয্া আেছ। ২৫ বছেরর ওপের সবাইেক িটকা িদেত সেবর্া� িজিডিপর শু� দশিমক ৫ শতাংেশর 
মেতা অথর্ খরচ হেব। এই অথর্ সং�ান করার সামথর্য্ বাংলােদেশর আেছ। সমসয্া হেলা সং�হ ও বয্বহােরর- 
অেথর্র নয়। িতিন মেন কেরন, িটকাকরণ কাযর্�েম নাগিরক সমাজেক য�ু করেত হেব। েযসব েবসরকাির �িত�ান 
িবিভ�ভােব িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� কাজ কের তােদরেক য�ু করেত হেব। এর আেগ �য্াটফেমর্র অ�া� 
আেলাচনার মাধয্েম জানা েগেছ, িহজড়ারা লাইেন দাড়ঁােত পােরন না। লাইেন দাড়ঁােল তােদরেক েবর কের েদওয়া 
হয়। জাতীয় পিরচয়পে�র সােথ অেনক সময় তােদর নাম ও েচহারা েমেল না। সরকােরর সােথ েবসরকাির �িত�ান 
য�ু করেল তােদর সহেযািগতায় এ ধরেণর জনেগা�ীেক িটকা েদওয়া স�ব হেব। একইভােব সেচতনতা সিৃ�েত 
েবসরকাির �িত�ানেক স��ৃ করেত হেব। এজ� একিট জাতীয় কাঠােমা ও একিট নীিতমালা দরকার। 

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বেলন, যখনই েকােনা নতুন উেদয্াগ আেস, তার �থম িদেকর সুিবধােভাগী হয় সমােজর উচুঁ 
�েরর েলাকজন। িটকার িবষেয়ও ঐিতহািসকভােব তাই ঘেটেছ। আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ ইিপআই কমর্সূিচ 
শুরু হয়, তখনও িপিছেয় পড়া জনেগা�ী এর সুিবধােভাগী িছল না। েকািভেডর িটকার ে�ে�ও তাই েদখা যাে�। 
সংবাদপে�র �িতেবদন অনুযায়ী িসিট করেপােরশেনর পির��তা কমর্ী, কবর েখাদক বা িহজড়া জনেগা�ী এখনও 
িটকার আওতায় আেসিন। চর অ�ল বা হাওেড়র অেনেকই এখনও িটকার বয্াপাের অবগত নন। কােজই এখনই এ 
বয্াপাের সি�য় হেত হেব, যােত কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীেক আমরা সামেন িনেয় আসেত পাির। িতিন উে�খ 
কেরন, আিশর দশেক সরকার �তঃ�ব�ৃ হেয় িটকাদান কাযর্�েম এনিজওেদর সহায়তা চায় এবং জনগেণর 
স��ৃতায় ইিপআই কাযর্�ম িবে� অন� দ�ৃা� �াপন কের। বতর্মান �ধানম�ী ‘ভয্াকিসন িহেরা’ উপািধেত ভূিষত 
হেয়েছন। এই পরু�ােরর বীজ েসই আিশর দশেক েরাপন করা হেয়িছল। েসই সময় সরকার সরবরােহর িদক 
সামলায়। অ�িদেক এনিজওরা েসাশয্াল েমািবলাইেজশেনর মাধয্েম চািহদার িদকিট বয্ব�াপনা কের। সরকার যিদ 
সমােজর সবাইেক এই িটকাযেজ্ঞ স��ৃ কের তাহেল সুিনিদর্� লে�য্ েপৗছােনা যােব। বাংলােদেশ েকািভড 
িটকাদােনর হার বতর্মােন দুঃখজনক পযর্ােয় রেয়েছ এবং এ অব�া েথেক তাড়াতািড় েবর হেত হেব। কাউেক েপছেন 
রাখা যােব না। একটা কথা মাথায় রাখেত হেব েয, সবাই িনরাপদ না হেল েকউই িনরাপদ থাকেব না। 

সা�িতকােল �য্াটফেমর্র এক জিরেপর তথয্ অনুযায়ী ৮০ শতাংশ মানুষ খােদয্র বয্য় কিমেয় িদেয়েছ, এবং 
অ�া� ে�ে� ৬০ শতাংশ কিমেয়েছ। মানুষ পুঁিজ েভে� খাে�, ঋণ িনেয়েছ ৬০ শতাংশ। ৪৭ শতাংশ মানুষ 
আিমষ জাতীয় খাবার খাওয়া কিমেয় িদেয়েছ। েকউ েকউ িতন েবলার পিরবেতর্ হয়েতা দুই েবলা বা এক েবলা 
খাে�ন। এরকম মানুষ অ�ত ১০ শতাংশ। ১০ শতাংশ মানুষ খাদয্ েকনা কিমেয় িদেয়েছন। এসব তথয্ উে�খ 
কের িপিছেয় পড়া মানুষেক �তয্� আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা বাড়ােনার সুপািরশ কেরন েদবি�য় 
ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, সহায়তা না েপেল তারা েয শুধ ুৈবষেময্র িশকার হেবন তা নয়, তােদর পরবতর্ী �জ� আরও 
েবিশ পিু�হীনতা, শারীিরক ও মানিসক �িতবি�তা িনেয় বড় হেব। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, কেরানা সং�মেণর কারেণ সরকােরর �তয্� আিথর্ক সহায়তা এবং খাদয্ সহায়তা িপিছেয় 
পড়া মানুেষর জ� অপযর্া�। একই সােথ এখােন দুনর্ীিতও হেয়েছ। �ভাবশালী মহল এবং রাজনীিতকরা সরকাির 
সহায়তা িনেজেদর পেকট� কেরেছন। সরকার দুনর্ীিতর িবরুে� শু� সহনশীলতা েঘাষণা কেরেছ। েসই অনুযায়ী অথর্ 
খরেচ ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা না েগেল বােজট �কৃত অেথর্ জনগেণর কলয্ােণ আসেব না। আেলাচকরা 
জানান, আিথর্ক �েণাদনা ও খাদয্ সাহাযয্ বাড়ােত হেব। েয মানুষগুেলার ে�ে� সহায়তা েপৗছােনার সমসয্া 
রেয়েছ, তােদর জ� েবসরকাির �িত�ােনর সােথ েযৗথভােব কাজ করেত হেব। একইরকম ভােব জাতীয় 
িটকাকরণ কমর্সূিচেক সফল করেত হেব। আর সফল করার জ� অ�ািধকােরর িভি�েত িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
কােছ েপৗছােত হেব। েবসরকাির �িত�ান ও সামািজক সংগঠনেক য�ু করেত হেব। 

উে�গ মূলয্�ীিত িনেয় 

িব�বাজাের পণয্মলূয্ েবেড় যাওয়া এবং েদেশ সা�িতক সমেয় িবিভ� পেণয্র মলূয্ েবেড় যাওয়ার �বণতা থাকায় 
মলূয্�ীিত িনেয় উে�েগর কথা উেঠ আেস আেলাচনায়। েমা�ািফজরু রহমান বেলন, খাদয্ মলূয্�ীিত ইেতামেধয্ 
ওপেরর �ের েপৗঁেছ েগেছ। তার ওপর যিদ ৫ েথেক ৬ শতাংশ মলূয্�ীিত হয় তাহেল খাদয্ পেণয্র দাম এমন 
জায়গায় দাঁড়ােব েযখােন সাধারন মানুেষর েভাগাি� বাড়েব। েযমন- এক বছের চােলর দাম ২০ শতাংশ েবেড় 
েগেছ। এর ওপর যিদ আেরা ৩ েথেক ৪ শতাংশ বােড় তাহেল আয় কেম যাওয়া মানুেষর ওপর অেনক চাপ ৈতির 
হেব। সরকার এই মহূুেতর্ ১৬ লাখ টেনর েয মজেুদর কথা বলেছ তার ওপর িভি� কের স�িত ৪০ হাজার টন 
ওএমএেসর জ� িবতরেণর ল�য্মা�া হােত িনেয়েছ- এই ল�য্মা�া আরও বাড়ােনা উিচত। ১৭ লাখ মানুষেক 
আড়াই হাজার টাকা নগদ সহায়তা �দােনর কথা বলা হে�। �হীতা ও টাকার পিরমাণ উভয়ই আরও বাড়ােত 
হেব। নগদ সহায়তা অথর্নীিতেত চািহদা সিৃ� করার বড় উপায়। েমা�ািফজরু রহমান আরও বেলন, আ�জর্ািতক 
বাজাের �ালািন েতলসহ িবিভ� পেণয্র দাম বাড়েছ। ৈবেদিশক েলনেদেনর ভারসােময্র িদেক নজের রাখেত 
হেব। আর মলূয্�ীিতর েয িহসাব করা হয় েসই েভা�া মলূয্সূচেকর িভি� ২০০৫-০৬ সােলর পণয্-বাে�ট িনেয়। 
এিট হালনাগাদ করা দরকার। কারণ মানুেষর পণয্ ও েসবা �হেণর কাঠােমা পিরবতর্ন হে�। কম আেয়র মানুষ 
েযসব পণয্ তুলনামলূকভােব েবিশ েভাগ কের তার ওপর িভি� কের একিট েভা�া মলূয্সূচক (িসিপআই) িনণর্য় 
কের তার িভি�েত সহায়তা েদওয়া উিচত।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, গত অথর্বছের সািবর্কভােব মলূয্�ীিত েমাটামিুট ি�িতশীল থাকেলও খাদয্ 
মলূয্�ীিতর �বণতা েদখা েগেছ। সাধারণ মলূয্�ীিত েযখােন ৫ দশিমক ৬ শতাংশ, খাদয্ মলূয্�ীিত েসখােন ৬ 
শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশ শুধ ুআয়, কমর্সং�ান ও মজিুর কমেছ না, খাদয্মলূয্ও বাড়েছ। ফেল আয় ও 
কমর্সং�ান কেম যাওয়ায় এ সমেয় খােদয্র দাম বিৃ� গিরব মানুেষর জ� েবশী কে�র কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। খােদয্র দাম বিৃ�র �কৃত অব�া িচ�ার উে�ক কের। েদবি�য় ভ�াচাযর্ মলূয্�ীিতর পিরসংখয্ান িনেয় 
�� েতােলন। িতিন বেলন, এই মহূুেতর্ �কৃত মলূয্ পিরি�িত সরকাির পিরসংখয্ােনর মাধয্েম সিঠকভােব 
�িতফিলত হে� না। কারণ মলূয্�ীিত িনণর্েয়র েয িভি� অথর্াৎ েযসম� পেণয্র িভি�েত িহসাব করা হয়, েসগুেলা 
এখন তামািদ হেয় েগেছ। নতুনভােব এর মলূয্ায়ন করেত হেব। গিরব মানুেষর জ� মজিুর পণয্েক আলাদাভােব 
িবেবচনায় েনওয়া উিচত। আর এবার আড়াই হাজার টাকা নগেদ েদওয়ার েয েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ, তা পেুরােনা 
মানুষজেনর কােছই যােব। নতুন গিরবরা এর মেধয্ েনই। েকননা িচি�তকরেণর সমসয্া রেয়েছ এবং এর সমাধান 
কেরই এই সংখয্া বাড়ােত হেব।  

সরকাির �য় দুনর্ীিতমু� করেত হেব

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজেটর অ�তম িবষয় হেলা সরকাির �য়। সরকাির �েয় ��তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত না পারেল বােজেটর সিতয্কার সুফল পাওয়া যােব না। সরকাির �েয়র জ� আইন ও িবিধমালা 
আেছ। িটআইিব’র এবং অ�া� গেবষণায় েদখা েগেছ �য় খাত এক ে�ণীর রাজনীিতিবদ, সরকাির কমর্কতর্া ও 
িঠকাদারেদর কােছ িজি� হেয় আেছ। এই িজি�দশা েথেক েবর হেত না পারেল বােজট, জনগেণর কলয্াণ আনেত 
পারেব না। 

িতিন উে�খ কেরন, সা�িতক সমেয় আমরা �া�য্ খােত এই ধরেণর পিরি�িত েবিশ েদখিছ। এ খােতর অিনয়ম 
িনেয় িবিভ� খবর পাওয়া যাে�। অ� খােতও ��তা ও জবাবিদিহতার অভাব রেয়েছ। �ক� বা�বায়েনর ে�ে� 
এিট সু�িতি�ত েয, এর সােথ স��ৃ িকছু িকছু সরকাির কমর্কতর্া, রাজনীিতিবদ ও িঠকাদাররা কীভােব তােদর 
স�দ বাড়ােব, তা িনেয় বয্� থােকন।  

নারী ও িশশুর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, �বাসীরা যারা কেরানা পিরি�িতর কারেণ িফের এেসেছন তােদর মেধয্ নারীেদর 
সহায়তার িবষয়িট একটু আলাদাভােব ভাবেত হেব। কারণ নারীরা যারা েফরত এেসেছন, তােদর অেনেকই চাকির 
হারােনার পাশাপািশ নানান ধরেণর হয়রািন, িনপীড়ন এবং েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হেয় িফের আসেত বাধয্ 
হেয়েছন। তােদর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার। 

িতিন বেলন, িশশুরা একিট িবেশষ জনেগা�ী। যখন েকােনা সহায়তা পিরবােরর জ� েদওয়া হয়, তখন আমরা ধের 
েনই, সহায়তা সবাই পােব। এিট িঠক নয়। িশশুেদর জ� কী বয্ব�া েনওয়া হে� তার েকােনা পিরক�না েদখা 
যাে� না। মানুেষর জ� ফাউেন্ডশন’র জিরপ এবং তণৃমলূ পযর্ােয় সহেযাগী সংগঠনগুেলার অিভজ্ঞতা বলেছ, িশশু 
�ম বাড়েছ এবং িশশুরা ঝুঁিকপণূর্ কাজ করেছ। এখােন দু’েটা িবষয় রেয়েছ- পলু ফয্া�র এবং পশু ফয্া�র। 
কারখানার উেদয্া�ারা কেরানার কারেণ �িত�� হেয়েছন এবং তারা মজিুরর ে�ে� কম খরেচর কারেণ িশশুেদর 
কােজ িনেত চায়। পিরবােরর দািরে�য্র কারেণ িশশুরা েযেতও বাধয্ হে�। িশশুেদর জ� েকােনা বয্ব�া বােজেটও 
েনই, সরকােরর কেরানা েমাকােবলা কমর্সূিচেতও েনই।
 
�ুল ব� থাকা এবং অ�া� কারেণ বালয্িববাহ বাড়েছ। এর বাইের িশশুরা েকােনা অসামািজক কােজ িকংবা 
সিহংসতায় য�ু হেত পাের, যার িকছু উদহারণ ইদানীং েদখা যাে�। এ অব�ায় িশশুেদর �িত িবেশষ নজর 
েদওয়ার �েয়াজন রেয়েছ। 

�া�য্ খােত সং�ার

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বতর্মান পিরে�ি�েত �া�য্খাত িনেয় িকছু সুপািরশ উপ�াপন কেরন। তার ��েময়ািদ 
সুপািরেশর মেধয্ রেয়েছ- কেরানা সং�মণ পরী�ার হার বাড়ােনা, �া�য্িবিধ ও মা� পিরধান িনি�ত করা, সবার 
জ� িটকা িনি�ত করা, সং�মেণর হার সহনীয় পযর্ােয় এেল িশ�া �িত�ান খেুল েদওয়া। তার মেত, সহনীয় 
অব�া জাতীয় গেড়র িভি�েত না কের �ানীয় অথর্াৎ েজলা-উপেজলার িভি�েত িনরূপন করেত হেব। 

িতিন মধয্ ও দীঘর্ েময়ােদ িকছু সুপািরশ কেরন। িতিন বেলন, �িতিট সংকেটর একটা ইিতবাচক িদক থােক। 
বাংলােদেশর �া�য্ বয্ব�ােক েঢেল সাজােত েকািভড একিট বড় সুেযাগ এেন িদেয়েছ। এ লে�য্ কী করেত হেব 
তা িনেয় িবজ্ঞজেনরা অেনেকই একমত। এই বয্াপাের মধয্েময়ািদ িকছু সুপািরশ রেয়েছ। একিট �া�য্ কিমশন 
গঠন করা যার কাজ হেব েদশবয্াপী সাবর্জনীন �া�য্ সুর�া কমর্সূিচর পথেরখা ৈতির করা এবং তা বা�বায়েন 
নজরদাির করা। �া�য্ বয্ব�ার জবাবিদিহতা িনি�ত করেত একিট জাতীয় �া�য্ িনরাপ�া কাযর্ালয় গঠন করেত 
হেব, যার দািয়� হেব �া�য্ ম�ণালেয়র ে�তার ভূিমকা এবং েসবাদােনর ভূিমকা আলাদা করা। সরকােরর �া�য্ 
অথর্ায়ন েকৗশেল এই অিফস �াপেনর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু এ বয্াপােরও েকােনা অ�গিত েদখা যাে� না। 
সুশাসন ও সু� বয্ব�াপনা িনি�ত করেত হেব। চতুথর্ত, �াথিমক �া�য্ বয্ব�ােক অ�ািধকার িদেত হেব। এখােন 
িবিনেয়াগ বতর্মােনর ২৫ শতাংশ েথেক বািড়েয় ৫০ শতাংেশ িনেত হেব। �াথিমক �া�য্েসবােক যিদ শি�শালী 
করা হেতা তাহেল ঢাকার হাসপাতােল বতর্মােন েয চাপ সিৃ� হে�, তা হেতা না। গেবষণা ও �ািত�ািনক উ�য়েন 
নজর িদেত হেব এবং িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। সবেচেয় উে�খেযাগয্ িবষয় হেলা সং�ার, যা এখনই শুরু করেত 
হেব। �েয়াজন সিদ�া এবং অ�ীকােরর। 

িশ�া খাত অবেহিলত 

রােশদা েক েচৗধরুী েশােকর মােস ব�ব�ুর �িত ��া�িল জািনেয় বেলন, িশ�া খাত িনেয় ব�ব�ু েশখ মিুজবরু 
রহমান বেলিছেলন, িশ�ায় েযন বােজেটর ২০ শতাংশ বরা� থােক। িক�ু তা কখেনা বা�বািয়ত হয়িন। িতিন 

বেলন, আশা করা হেয়িছল, এ বছেরর বােজট হেব ঘেুর দাঁড়ােনার বােজট। িক�ু তার �িতফলন েদখেত পাইিন। 
সরকােরর দুিট ম�ণালয় গত বছেরর েশেষর িদেক িশ�া পনুরু�ার ও ��িত পিরক�না �হণ কের, যা 
বা�বায়েনর েকােনা পিরক�না বােজেট েদিখিন। িশ�ার কী পিরমাণ �িত হে� সবাই জােনন। ৫০০ িদেনর 
েবিশ হেয় েগেছ িশ�াথর্ীরা িশ�া �িত�ােনর বাইের আেছ। এর ফেল িপিছেয় পড়া জনেগা�ী আরও িপিছেয় 
পড়েছ। িতিন উে�খ কেরন, দূরবতর্ী িশ�েণর মাধয্েম সবার কােছ িশ�া েপৗছােনা যাে� না। অয্াসাইনেমেন্টর 
মাধয্েম ৯৩ শতাংশ িশ�াথর্ীর কােছ েপৗছােনা েগেছ বেল িশ�া ম�ণালেয়র প� েথেক বলা হে�। এই 
তথয্-উপাে�র িবষেয় িনি�ত হওয়া যাে� না। এিট কতটুকু খানা পযর্ােয়র বা�বতা আর কতটুকু �শাসিনক 
অনুমান তা জানা যায় িন। রােশদা েক েচৗধরুী আরও বেলন, ��িত পিরক�নায় বলা হেয়িছল, �িতিট িশ�া 
�িত�ােন �া�য্িবিধ পিরপালেনর বয্ব�া করা হেব। িতিন জানান, েমৗলভীবাজােরর �তয্� অ�েল গিরব 
মানুষেদর ৫ টাকা িদেয় একিট মা� িকনেত হে�। তাই বা�ােদর �ুেল পাঠােত হেল তারা মা� েকনার টাকা 
পােব েকাথায়? মা� আনা এবং িনি�ত করার েকােনা পদে�প বােজেট েদখা যায় িন। িতিন তথয্ েদন, �ুল 
পযর্ােয় উ�য়ন পিরক�নার নােম একিট েথাক বরা� �িতিট �ুেলর জ� রেয়েছ। মাঠ েথেক েয তথয্ পাওয়া 
েগেছ, তােত গত বছর িক�ু �া�য্ সুর�ার ��িতর জ� এই বরা� বয্বহার করা হয়িন। বিৃ�র টাকা বেকয়াসহ 
িবতরণ হেয়েছ। িক�ু বিৃ�র পিরিধ ও পিরমাণ বাড়ােনা হয়িন। এমিপও ভুি�র িবষয়িট ঝুেল আেছ। �ুেল দুপেুরর 
খাবার কমর্সূিচ আটেক েগেছ। 

২০১৯ সােল মাননীয় �ধানম�ী বেলিছেলন, ২০২৪ সােলর মেধয্ সব �ুেল সব িশ�াথর্ীেক দুপেুরর খাবার 
েদওয়া হেব। �ুল খলুেল এর জ� ��িত িনেত হেব। ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার জ� িবেশষ িশ�া সহায়তা 
িদেত হেব। ইন্টারেনট অবকাঠােমা বাড়ােনা এবং িশ�াথর্ীেদর সুলেভ ইন্টারেনট িদেত হেব। িতিন জানান, 
অেনক িশ�া �িত�ান ব� হেয় যাে�। তারা িবপেদ আেছ। সিঠক তথয্-উপা� তুেল আনেত হেব। উ�িশ�া 
পযর্ােয় েবসরকাির �িত�ানগুেলােক �েণাদনার ঋণ েদওয়া েযেত পাের। িশ�কেদরও িবনা সুেদ ঋণ েদওয়া 
েযেত পাের। িশ�া �িত�ােনর বতর্মান পিরি�িত জানার জ� �াধীন তথয্-উপাে�র খবুই �েয়াজন হেব বেল 
িতিন ম�বয্ কেরন। এ িবষেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজ েহাক কাল েহাক, িশ�া �িত�ান খলুেত হেব। 
েলাকজন কােজ েবর হেব। গিরব মানুষগুেলা যােত এই পনুরু�াের েযাগ িদেত পাের তার জ� কমর্সূিচ হােত িনেত 
হেব। �ুল যিদ েখােল, যারা ঝের পেড় েগল তােদর কীভােব িফিরেয় আনা যােব ও বালয্ িববাহ কীভােব আটকােনা 
যােব? িশশু�ম কীভােব িনয়�েণ আনা যােব? েসই িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্েক 
পির�ারভােব �াপন করেত হেব।

�ে�া�র পবর্

েডইিল িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জািহদুল ইসলাম জানেত চান, িবিবএস’র িহসােব গত অথর্বছের িজিডিপ’েত িশ�া 
খােতর অবদান েবেড়েছ। এর কারণ কী জানেত চাইেল রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, এর কারণ বয্াখয্ার মেতা মাঠ 
পযর্ােয়র তথয্-উপা� তার কােছ েনই। তেব িশ�কেদর জ� িকছু নগদ সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। 

ৈবশাখী েটিলিভশন’র েমেহর মিন জানেত চান, সরকার েদেশর িভতর েথেক েযখােন খাদয্ সং�েহর ল�য্মা�া 
অজর্ন করেত পারেছ না, েসখােন গিরব মানুেষর জ� িবতরণ কীভােব বাড়ােব? আগামীেত খাদয্ পিরি�িত িক 
খারাপ হেত যাে�? দাম িক আেরা বাড়েব? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সরকােরর খাদয্ সং�েহর মেধয্ 
িবিভ� ধরেণর �াথর্েগা�ী য�ু থােক। এর ফেল �কৃত কৃষকরা সিঠক দােম সরকােরর কােছ ধান-চাল িবি� করেত 
পােরন না। তারা মধয্��েভাগীেদর কােছ িজি� হেয় যায়। এর কারেণ কৃষেকর জ� খাদয্ গুদামজাত করার বয্ব�া 
েরেখ সরকােরর কােছ িবি�র একটা উেদয্াগ িছল, যা বা�বায়ন করা যায়িন। সরকাির সং�হ যথাথর্ভােব সফল 
করেত পারেল �াি�ক কৃষকরা উপকৃত হেবন। গতবার খাদয্ স�িকর্ত একিট জাতীয় �িত�ান চাল উৎপাদেনর 
�া�লন বািড়েয় কেরিছল। এর ফেল সরকার িনি�ত িছল, আমদািন করেত হেব না। িক�ু যখন বাজাের ঘাটিত 
ৈতির হেলা, তখন সরকার তাড়াহুেড়া কের আমদািন শুরু কের। সুতরাং তথয্-উপাে�র ঘাটিত থাকেল সরকার 

সিঠক পিরক�না �হণ করেত পাের না এবং সরকারও এর িশকার হেয় েযেত পাের। আবার সরকার যখন 
আমদািনর িচ�া করেলা, তখন শু� কমােনা হয়িন। যখন আমদািন েবেড় েগল, তখন শু� কমােলা। গত এক দুই 
বছের সরকােরর িকছু িস�াে�র ে�ে� এমন েদখা েগেছ। �থমত, সিঠক িস�া� েদির কের েনওয়া হেয়েছ; 
ি�তীয়ত, সিঠক িস�া� বা�বায়েনর ে�ে� সম�েয়র অভাব েদখা িগেয়েছ; ততৃীয়ত, কাযর্করভােব িপিছেয় পড়া 
জনেগা�ীর কােছ সরকার েপৗঁছােত পােরিন। এ অব�া েথেক েবিরেয় আসেত িবনামেূলয্ খাদয্ সহায়তা িদেত 
হেব। সামািজক সুর�া কমর্সূিচর সে� এখন যারা িপিছেয় পেড়েছন তােদরেক য�ু কের িবনামেূলয্ গহৃপযর্ােয় খাদয্ 
সহায়তা িদেত হেব। ৩৩৩ ন�ের েফােনর মাধয্েম খাদয্ সহায়তা আরও িব�তৃ করেত হেব। আর বাজাের খাদয্মলূয্ 
ি�িতশীল রাখেত ওএমএস িকংবা িটিসিব’র মাধয্েম িবি� আরও �ানীয় পযর্ােয় িনেত হেব। এই �ি�য়ােক 
কৃষেকর উৎপাদেনর সমেয়র সােথ সম�য় করেত হেব, যােত কৃষক �াযয্মলূয্ পাওয়া েথেক বি�ত না হন। 

ইউএনিব’র েমাঃ সাইফু�াহ জানেত চান, গত দুই বছর ধের িবেদেশ কমর্সং�ােনর মা�া কেম েগেছ। এরপরও 
েতা েরিমটয্া� েবেড়েছ। তাহেল েরিমটয্াে�র জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ বেল েয মতামত েদওয়া হেয়েছ, 
তার েপছেন িক যিু� রেয়েছ? এর উ�ের েমা�ািফজরু রহমান বেলন, গত অথর্বছের েরিমটয্াে� �বিৃ� হেয়েছ 
৩৮ শতাংেশর েবিশ। এই ধরেণর �বিৃ� অবয্াহত রাখা স�ব না। গতবছর েরিমেট� এেসেছ ২৪ দশিমক ৭ 
িবিলয়ন ডলার। অেনেক স�য় পািঠেয় িদেয়েছন। চলাচেলর িবিধিনেষধসহ অ�া� কারেণ অনানু�ািনক চয্ােনল 
েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমেটে�র একিট বড় অংশ চেল এেসেছ। নতুন কের �ািত�ািনক চয্ােনেল কম েযাগ 
হেব। গত অথর্বছের েয পিরমাণ এেসেছ, তার িভি� অেনক বড়। মানুষ নতুন কের কতজন েগেছন, তার তুলনায় 
কত মানুষ আেগ েথেক আেছন, তার ওপর েরিমটয্া� িনভর্র কের। েয পিরমাণ েরিমেট� গত বছর এেসেছ, এ 
বছরও যিদ তা আেস তাহেল বড় অজর্ন হেব, যিদও �বিৃ�র মা�া হেব শ�ূ। 

িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জা�াতুল েফরদাউস িশ�া �িত�ান েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার বয্াপাের সুিনিদর্� 
পরামশর্ জানেত চান। এর উ�ের রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, তােদর জ� িবেশষ কয্াে�ইন করেত হেব। এরা 
অনলাইন �ােস য�ু হেত পােরিন। তােদর জ� িশ�া সহায়তা তহিবেলর দরকার হেব। তােদর পিরবারগুেলােক 
সহায়তা করেত হেব। �ানীয় েবসরকাির সং�াগুেলােক স��ৃ করেত হেব। 

েডইিল �ার’র জািমর রােসল জানেত চান, িপিছেয় পড়া মানুষেদর সরকার েকন পযর্া� সহায়তা করেছ না? এ 
িবষেয় সরকােরর রাজৈনিতক দিৃ�ভি� িক? এ �ে�র উ�ের সুলতানা কামাল বেলন, তার কােছ মেন হয়, সাধারণ 
মানুেষর সােথ িবেশষ কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর সােথ সরকােরর একটা িবি��তা রেয়েছ। এমন একিট 
রাজৈনিতক বয্ব�া চলেছ েযখােন েদশ পিরচালনায় দািয়ে� যারা রেয়েছন, তারা িকছু মানুষেক  সাহাযয্ করেত 
পারেল আ�তুি�েত েভােগন, �শংসা পান এবং মেন কেরন যা িকছু করেছন অেনক ভােলা করেছন। িতিন বেলন, 
‘‘মানবািধকার কমর্ী িহেসেব আিম অিধকার বি�তেদর হেয় কথা বিল। আমরা বলিছ েয, একিট গণতাি�ক সমােজ 
বাস কির। গণতে�র িকছু শতর্ আমরা হয়েতা পালন করিছ। কতটুকু সততার সে�, ��তার সে� পালন করিছ, তা 
িনেয় নানাভােব �� উেঠেছ। গণতে�র �াথিমক পদে�প িনবর্াচন এবং েসটা িনেয়ও অেনেকর �� রেয়েছ। 
সরকারেক আমরা কতটুকু িনেজেদর মানুষ মেন কির িকংবা সরকারই বা আমােদর কতটুকু িনেজর মেন কের তা 
িনেয় �� েতালা যায়।’’

সমকাল’র আেনায়ার ই�াহীম জানেত চান, গত বছেরর তুলনায় এবার িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� সহায়তা কম 
েকন? এর �ভাব কী হেত পাের? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছের িপিছেয় পড়া মানুেষর 
পিরি�িত আরও েবিশ খারাপ হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এই মানুষগুেলার কথা বলার জ� েকােনা সামািজক শি� 
েনই। েয রাজৈনিতক েনতবৃেৃ�র, েয জন�িতিনিধেদর এেদর হেয় কথা বলা উিচত িছল, তারা েসই দািয়� পালন 
করেছ না। 

সভাপিতর ব�বয্  

সভাপিতর ব�েবয্ সুলতানা কামাল বেলন, আেলাচনার িবষয় িছল িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর জ� বােজেট কী 
রেয়েছ। আমরা বােজটেক িচি�ত করেত েচেয়িছলাম পনুরু�ােরর বা ঘেুর দাড়ঁােনার বােজট িহেসেব। েসই আি�েক 
আজেকর আেলাচনা হেয়েছ। অ�া� অেনক আি�েক বােজট িনেয় আেলাচনা করা যায়। আমরা িপিছেয় পড়া 
মানুেষর �েয়াজনীতার িনরীেখ আেলাচনা কেরিছ। 

িতিন বেলন, গত বছর যখন আমরা �থম েকািভেডর মেুখামিুখ হই তখন আমরা িকছুই জানতাম না। কীভােব এর 
েমাকািবলা করেত হেব বঝুেত পািরিন। েসই ে�ি�েত গতবােরর বােজট �ণীত হয়। িক�ু এবােরর বােজট 
�ণয়েনর আেগ এক বছর সময় পাওয়া েগেছ। িবষয়িট েবাঝার জ� জাতীয় ও আ�র্জািতকভােব নানা আেলাচনা 
হেয়েছ। িনেজেদর ঋ� কেরিছ, িশি�ত কেরিছ, িবজ্ঞানিভি�ক আেলাচনায় অংশ িনেয়িছ। এর �িতফলন 
আমােদর অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনায় আসার কথা িছল। িক�ু দুঃেখর িবষয় হেলা, েকািভেডর ে��াপেট েয 
িবষয়গুেলা নতুনভােব য�ু হবার কথা িছল তা হয়িন। খবুই গতানুগিতক একিট বােজট হেয়েছ। েকািভেডর কারেণ 
েযসব জায়গায় গুরু� েদওয়ার কথা িছল, অ�ািধকার েদওয়ার কথা িছল, েস সম� জায়গায় এ বােজেট �ীকৃিত 
েনই। িকছু িকছু জায়গায় অয্াডহক িভি�েত িকছু পদে�প েনওয়া হেয়েছ। িক�ু িবপ�তার জায়গা েথেক উেঠ 
দাঁড়াবার জ� �কৃত অেথর্ েযসব পদে�প েনওয়ার কথা িছল, েসগুেলা অতয্� দুঃখজনকভােব এবং অতয্� 
করুণভােব অনুপি�ত। সরকােরর প� েথেক বারবার বলা হে�, অথর্নীিত সচল রেয়েছ। যা িকছু অতীেতর স�য় 
িছল েসগুেলা বয্বহার কের এখনও পযর্� িটেক থাকার অব�ায় আেছ অথর্নীিত। িক�ু েটকসইভােব সামেন 
এেগােনার ে�ে� আমরা িবপ� হেয় পেড়িছ। মানুেষর উপাজর্ন কেম েগেছ, নতুন কের অেনেক দির� হেয় েগেছ। 
তােদর �িত নজর েদওয়ার েকােনা সু�ু পিরক�না আমরা এই বােজেট পাইিন। 

িতিন উে�খ কেরন, যারা েরিমটয্া� পাঠােবন তারা এতিদন আমােদর েদেখেছন, আমরা এখন তােদরেক েদখেবা 
বেল মাননীয় �ধানম�ী �িত�িত িদেয়েছন। িক� তােদরেক সামা� �েণাদনা েদওয়া হেয়েছ। অথৈনিতক �বিৃ�, 
মাথািপছু বিৃ�সহ নানা সূচেক েয উ�িতর তথয্ েদওয়া হেয়েছ েসই িবেবচনায় এই সামা� অথর্ িদেয় তােদর �িত 
সুিবচার করা হেলা না, েসৗজ� �কাশ করা হেলা না। এভােব �েতয্কিট ে�ে� িচ�াভাবনাহীন ভােব িকছু করার 
েচ�া করা হে�। িক�ু েসখােন সমসয্ার েকােনা গভীর �ীকৃিত েনই। যারা িপছেন পেড় িছেলন তারা েতা েসখােন 
আেছই, এর সে� আরও অেনক মানুষেক িপছেন েঠেল েদওয়া হে�। ‘েকউ িপিছেয় পেড় থাকেব না’-এসিডিজর 
এই অ�ীকােরর আেলােক বােজটেক িবে�ষণ করেল দুঃেখর সােথ বলেত হয়, তার ধাের কােছ যাওয়ার েচ�া করা 
হয়িন।  যিদ সু�ু বয্ব�াপনা থােক, যিদ দুনর্ীিতম�ু পিরেবশ এবং ��তা আনা যায় এবং সবেচেয় বড় কথা যিদ 
রাজৈনিতক অ�ীকার থােক, তাহেল িপিছেয় পড়া মানুষেদর জ� অেনক িকছুই করা যােব।



সূচনা

িমিডয়া ি�িফংেয় সবাইেক �াগত জািনেয় �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল 
ফােতমা ইউসুফ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছেরর বােজটেক েক� কের এিট 
নাগিরক �য্াটফেমর্র ততৃীয় আেলাচনা। বােজট েঘাষণার আেগ এবং পের 
নাগিরক �য্াটফমর্ িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্ িনেয় দুিট িমিডয়া ি�িফংেয়র 
আেয়াজন কের। িতিন মত�কাশ কেরন েয, সুিবধাবি�ত এবং িপিছেয় 
পড়া মানুেষরা বােজেট �েয়াজনীয় গুরু� পাে� না। েকাথায় ঘাটিত রেয় 
যাে� েস িবষেয়ই আজেকর এই আেয়াজন।

ি�িফংেয়র মলূ উপ�াপনায় িতনিট িবষয় তুেল ধরা হয়। �থমত, 
২০২০-২১ অথর্বছেরর অথর্ৈনিতক পিরি�িত এবং চলিত ২০২১-২২ 
অথর্বছেরর শুরুটা েকমন হেলা এবং এর পিরে�ি�েত িপিছেয় পড়া 
মানুেষর জ� �তয্াশা ও তােদর সামেন চয্ােল�সমহূ। ি�তীয়ত, 
মলূয্�ীিত, িটকাকরণ এবং িপিছেয় পড়া মানুষেদর সমথর্ন িনেয় 
এখনকার উে�গ। এবং ততৃীয়ত, অথর্ৈনিতক পনুরু�ােরর জ� কী কী 
��িত েনওয়া �েয়াজন।  

ে��াপট বণর্নায় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বােজট েঘাষণার আেগ নাগিরক 
�য্াটফেমর্র প� েথেক বলা হেয়িছল, বােজেট িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
কী থাকা উিচত। বােজট উপ�ািপত হওয়ার পর িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
বােজেট কী আেছ, তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। েযটুকু পাওয়া েগেছ তা 
কীভােব কাযর্কর করেত হেব এবং আরও নতুন কী কী লাগেব তার জ� 
আজেকর এই আেলাচনা। িতিন �য্াটফেমর্র বােজট আেলাচনার িভ�তা 

হেয়েছ যার মাধয্েম কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ। এই ে�ি�েত িপিছেয় পড়া জনেগা�ী কীভােব 
বােজট েথেক লাভবান হেব তা �� নয়। রােশদা েক েচৗধরুী, িসেলেট স�িত একিট হটলাইেনর মাধয্েম সহায়তা 
করার একিট েবসরকাির উেদয্ােগ স��ৃ থাকার অিভজ্ঞতার আেলােক বেলন, অেনেক েলাকল�ার কারেণ িনেজর 
অব�া সবাইেক বলেত পারেছন না। তারা নতুন কের আিথর্ক সংকেট পেড়েছন। তারা পিরি�িতর কারেণ িপিছেয় 
পেড় েযেত বাধয্ হেয়েছন। তােদর জ� বােজেট েতমন িকছু েনই। 

সামি�ক অথর্নীিতর নতুন উপা� কী বাতর্া িদে�?

২০১৯-২০ অথর্বছের িজিডিপ �বিৃ�র ল�য্মা�া িছল ৮ দশিমক ২ শতাংশ। পের সরকার সংেশাধন কের 
ল�য্মা�া ৫ দশিমক ২ শতাংেশ নািমেয় আেন। েশষ পযর্� বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরা (িবিবএস)-এর িহসােব 
�বিৃ� হেয়েছ ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। স�িত িবিবএস’র �কািশত িজিডিপ �বিৃ�র পিরসংখয্ানেক তথয্-উপাে�র 
ে�ে� এক ধরেণর সু�তা িফের আসার ল�ণ িহেসেব উে�খ কের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, এই তেথয্র িভি�েত 
িবিবএস-এর িব�াসেযাগয্তা েবেড়েছ। তার মেত, ২০২০-২১ অথর্বছেরর সামিয়ক িহসােব ৫ দশিমক ২ শতাংশ 
�বিৃ�র কথা বলা হে�। চুড়া� িহসােব যা িটকার স�াবনা িনেয় সংশয় আেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, ২০২০ একিট দুবর্ল অথর্বছর িছল। ২০২১ এ িকছু পনুরু�ার শুরু হেয়িছল। িক�ু 
অথর্বছেরর েশষ িতন মাস অিতমািরর ি�তীয় ধা�ার মেধয্ পেড়। েশষ িতন মােসর লকডাউন ও অথর্ৈনিতক 
�িবরতার �িতফলন সামিয়ক িহসােবর মেধয্ েনই। সুতরাং চুড়া� িহসােব �বিৃ� অবশয্ই কমেব। েয িম� 
�বণতার পনুরু�ার �থম ৯ মােস িছল, তােক ‘েক টাইপ’ পনুরু�ার বলা েযেত পাের, েযখােন আনু�ািনক খাত, 
বড় িশ� ও আধিুনক েসবা খাত ভােলা করেছ। িক�ু েছাট ও মাঝাির িশ� এবং অনানু�ািনক খােতর পনুরু�ার 
েসভােব হে� না। 

েমা�ািফজরু রহমান বেলন, �বিৃ�র েপছেনর অনুঘটকগুেলার অনুস�ান করেল ও তার িবভাজন েদেখ মেন হয় 
ৈবষময্ আয় ঘণীভূত হে�। ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� এর আেগ দুই-সংখয্ার মােন িছল, ১২ েথেক ১৩ 
শতাংেশর কাছাকািছ। ২০১৯-২০ অথর্বছের যা মা� ১ দশিমক ৮ শতাংশ হেয়েছ। ২০২০-২১ অথর্বছের ধরা 
হেয়েছ ৫ দশিমক ৮ শতাংশ। ফেল গত দুই অথর্বছের ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� �বণতা-হােরর েচেয় অেনক 
কম। িশ� �িমকেদর অব�ার একিট িচ� এ েথেক উেঠ আেস। েসবা খােতও �বিৃ� কেম েগেছ েযখােন 
অ�ািত�ািনক কমর্কােন্ডর সােথ সংি�� অেনেকই কাজ কেরন। ফল�িতেত িজিডিপ ও �বিৃ�েত �� আেয়র 
মানুেষর অংশ�হণ কমেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ িবষেয় আরও বেলন, েমাটা দােগ ২০২০-২১ অথর্বছরেক একিট িম� �বণতার বছর বলা েযেত 
পাের। ভােলা �বণতার মেধয্ রেয়েছ রাজ� আেয় উ�িত। উৎপাদেনর েভৗত সচূেক েদখা যাে�, বড় িশ� 
তুলনামলূক ভােলা কেরেছ। র�ািন, আমদািন ও েরিমটয্া�ও ভােলা িছল। চাল, সার ও েপে�ািলয়াম আমদািন অেনক 
েবিশ হাের েবেড়েছ। েস তুলনায় পূিঁজ পণয্ বা কাচঁামাল আমদািন বােড়িন। বাংলােদেশর অথর্নীিতর সা�িতকতম 
উ�ােসর িনেচ েয কােলা ছায়া রেয়েছ, তা হেলা বয্ি� খােত িবিনেয়াগ েকােনাভােবই বাড়েছ না। ২০২১ অথর্বছের 
িজিডিপ’র অনুপােত িবিনেয়াগ আেগর অথর্বছেরর েচেয় �াস েপেয়েছ। েবসরকাির িবিনেয়াগ হেয়েছ িজিডিপ’র ২১ 
দশিমক ২৫ শতাংশ। এিট গত ৫ বছেরর মেধয্ সবর্িন� হার। েম মাস পযর্� বািষর্ক উ�য়ন কমর্সিূচ (এিডিপ) মা� 
৫৮ শতাংশ বা�বািয়ত হেয়েছ। যিদও সরকাির িবিনেয়ােগর হারেক বড় কের েদখােনা হেয়েছ। 

িতিন আেরা উে�খ কেরন, বােজট ঘাটিত িনয়�েণ আেছ। যতখািন ঘাটিত সরকার করেত চায়, তাও খরচ করেত 
পারেছ না। ঘাটিত পরূেণ ২০২০ অথর্বছের বয্াংক ঋেণর �িত সরকােরর িনভর্রতা িছল। পেরর বছের স�য়পে�র 
ওপর িনভর্রতা েদখা েগেছ। এর ফেল সরকােরর সুদ বয্য় বাড়েব। সরকােরর রাজ� েথেক সুদ িদেত হয় বেল 
�তয্�ভােব িবিভ� অবকাঠােমা র�ণােব�ণ ও ভতুর্িক েদওয়া ইতয্ািদও ে�ে� স�মতা কমেব, যা িপিছেয় পড়া 

মানুেষর জ� ভােলা খবর নয়। েশেষর িতন মােস ৈবেদিশক সাহাযয্ �বাহ কেম েগেছ। এিট �ক� বয্ব�াপনার 
জ� েযমন দুঃসংবাদ, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ�ও দুঃসংবাদ। ি�পাি�ক অনুদান যিদ কেম যায় তাহেল িশ�া ও 
�াে�য্র মেতা েমৗিলক �েয়াজেনর ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ কম সুিবধা পায়।  

আিসফ ই�ািহম বেলন, েবসরকাির খােত ঋণ �বিৃ� উে�গজনক পযর্ােয় েনেম েগেছ। ২০১৯ সাল েথেক এ হার 
িন�মখুী। যিদও বয্াংেকর সুেদর হার কেম েগেছ। বয্বসা-বািণেজয্র পিরেবশ উ�য়েনর ে�ে� েনওয়া উেদয্ােগ 
েতমন গিত েদখা যাে� না। বয্বসা সহজ করার উেদয্াগ �রাি�ত করেত হেব। িতিন উে�খ কেরন, বয্বসায়ীেদর 
েভাগাি� বাড়েছ। ে�ড লাইেস� নবায়েনর ে�ে� েভাগাি� হে�। েছাট েছাট বয্বসায়ীেদর এসব সমসয্ার সমাধান 
করেত হেব। 

অথর্নীিতর বতর্মান এবং ভিবষয্েতর পবূর্াভাস 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত অথর্বছের �স কয্ািপটাল ফরেমশন অথর্াৎ পুঁিজ গঠেনর হার কেম 
েগেছ। পুঁিজ গঠন কম হেল কমর্সং�ান কম হয়। এর ফেল িপিছেয় পড়া মানুষ দুবর্ল অব�ােন চেল যােব। মানুষ 
েভােগর জ� েয খরচ করেছ, েসই খরচ বিৃ�র হারও কেম েগেছ। আয় কম হেল এবং েভাগ কম হেল দাির�য্ 
বাড়েব এবং এর ফেল ৈবষময্ও বাড়েব। ৈবষময্ বিৃ�র আেরকিট ল�ণ হেলা, আমােদর মজিুর বিৃ�র হার কেম 
েগেছ। িশ� খােত মজিুর বিৃ�র হার ৬ শতাংশ েথেক সােড় ৫ শতাংেশ েনেমেছ। বহুিদন পর বাংলােদেশর 
অথর্নীিতেত মজিুর সূচেক পতন েদখা েগেছ। এর ফেল কমর্সং�ান ও আয় উভয় ে�ে�ই সমসয্া হে�। অ�িদেক 
�থাগত দির� যারা িছল অথর্াৎ অনানু�ািনক খাত, �ু� ও কুিটর িশে�র সে� মাঝাির খােতর েলাকজনও ঢুেক 
যাে�। এর মােন িপিছেয় থাকােদর সে� ‘েপছেন েফেল েদওয়া’ মানুষ য�ু হে�। এিট ২০২১ অথর্বছেরর একিট 
বড় দুি��ার িবষয়। কমর্সং�ােনর ে�ে� মলূ �ািত�ািনক কমর্সং�ান হয় িবেদেশ। ২০১৯-২০ অথর্বছের ৫৯ 
হাজােরর মেতা েলাক িবেদেশ কােজর জ� েগেছন। ২০২০-২১ অথর্বছের েগেছন ২৩ হাজােরর মেতা। অথর্াৎ 
যাওয়ার পিরমাণ অেধর্েক েনেমেছ। 

েমা�ািফজরু রহমান উে�খ কেরন, �কৃত ও �া�িলত িজিডিপ’র পাথর্কয্ িবেবচনায় িনেল জাতীয় উৎপাদন ৫০ 
হাজার েকািট টাকা হেয়েছ। এর �িতফলন হেব �মজীিব মানুেষর আেয়। এ কারেণ সরাসির নগদ সহায়তা এবং 
খাদয্ সহায়তার �েয়াজনীয়তা েবেড় েগেছ।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও বেলন, গত অথর্বছেরর েশষ িতন মােস (এি�ল-জনু) অিতমািরর ি�তীয় ধা�ায় 
অথর্নীিতেত স�ৃ সংকেটর গভীর �ভাব চলিত অথর্বছেরর শুরুর িদেক পড়েব। জলুাই মােস র�ািন ও েরিমটয্া� 
অথর্বছেরর একই মােসর েচেয় উে�খেযাগয্ হাের কেমেছ। েদখা যাে� অথর্নীিতেত দুবর্লতার মধয্ িদেয় নতুন 
অথর্বছর শুরু হেয়েছ। তার মেত, অথর্নীিতেত সা�িতক সমেয় ৈবেদিশক খাত সবল িছল। িক�ু অথর্বছেরর 
শুরুেত ৈবেদিশক খােত এক ধরেণর ভাঙন েদখা িদেয়েছ। জলুাই মােস র�ািন আয় ১১ দশিমক ২ শতাংশ 
কেমেছ। আর েরিমটয্া� আেয় ২৮ শতাংশ পতন ঘেটেছ। িবেশষজ্ঞরা সবাই একমত হেবন েয, েরিমটয্া� খােতর 
জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ। কারণ মানুষ িবেদেশ েগেছ কম, েফরত এেসেছ েবিশ। �েণাদনার কারেণ হুিন্ডর 
পিরবেতর্ বয্াংেকর মাধয্েম েরিমটয্া� েবিশ আসেছ। এই জাদু কতিদন থাকেব তা িনেয় সংশয় েদখা যাে�। 
েরিমটয্া� যিদ কেম যায় তাহেল তা কমর্সং�ান ও ৈবষময্ পিরি�িতেক ভীষণভােব আ�া� করেব। কারণ এতিদন 
েরিমটয্াে�র আয় িদেয় েভাগ কাঠােমা িঠক িছল। র�ািনর ে�ে�ও আেগর অব�ায় েফরা যােব িক না তা িনেয়ও 
সংশয় রেয়েছ। �াথিমক সংেকতগুেলা দুি��ার সিৃ� করেছ। 

েমা�ািফজরু রহমােনর মেত, র�ািনর ে�ে� জলুাইেত বড় ধরেণর ঋণা�ক �বিৃ� ঈদ এবং লকডাউেনর কারেণ 
হেত পাের। তার ধারণা এ অব�া থাকেব না। র�ািন আবার বাড়েত শুরু করেব। তেব র�ািনেত �িতেযািগতা 
বাড়েছ। েপাশাক র�ািনেত গত বছর িভেয়তনাম বাংলােদশেক ছািড়েয় েগেছ। �িতেযািগতা স�মতা বাড়ােত 

র�ািনেত বহুমখুীকরণ দরকার। দ�তা বাড়ােনার জ� েযসব �ক� এই অথর্বছের রাখা হেয়েছ, েসসব বা�বায়ন 
করেত হেব সময়মত।   

েরিমটয্া� �সে� িতিন বেলন, গত অথর্বছের ২৪.৫ িবিলয়ন ডলার এেসেছ। এই ধরেণর �বিৃ� চলমান অথর্বছের 
অবয্াহত রাখা স�ব হেব না। �বােস কমর্ী যাওয়ার সংখয্া অেনক কেম েগেছ। এর মেধয্ সরকার দুই লাখ 
�বাসীেক পনুবর্াসেনর জ� নগদ সহায়তা ও �িশ�েণর কমর্সূিচ িনেয়েছ। এই �িশ�ণ বাজাের চািহদার সােথ 
সাম�সয্পণূর্ যােত হয়, েসিদেক নজর িদেত হেব। িতিন আেরা উে�খ কেরন, চলিত অথর্বছের েবশ িকছু �ক� 
েনওয়া হেয়েছ এবং িবিভ� খােত িবিনেয়ােগ কর অবকাশসহ েবশিকছু �েণাদনাও েদওয়া হেয়েছ। িক�ু েদেশ 
িবিনেয়াগ আকৃ� করেত হেল ঋণসহায়তা এবং অ�া� সহায়তার দরকার হেব। নতুন েয ৫িট �েণাদনা পয্ােকজ 
েঘাষণা করা হেয়েছ, েসখােন িক�ু কৃিষ খােত সহায়তা েদওয়ার মেতা েকােনা কমর্সূিচ েনই, যা খবুই �েয়াজন। 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার িবেশষ অথর্ৈনিতক অ�েলর বাইের নতুন িশ� �াপন উৎসািহত করেছ না, বরং 
িনরুৎসািহত করেছ। তেব অথর্ৈনিতক অ�েলর বা�বায়ন �তয্ািশত গিতেত হে� না। এগুেলার বা�বায়ন �ত না 
হেল িবিনেয়াগ আকষর্ণ কিঠন হেয় পড়েব। এর আেগ অবকাঠােমা দুবর্লতার কারেণ সয্ামসাংেয়র একিট িবিনেয়াগ 
েফরত িগেয়েছ। তারা িভেয়তনােম িবিনেয়াগ কেরেছ। 

�স� মু�ানীিত 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উপ�াপনায় বেলন, বাংলােদশ বয্াংেকর নতুন ম�ুানীিত সতকর্ভােব স�সারণশীল পদে�েপ 
েযেত চাইেছ। এিট সিঠক, কারণ সামি�ক চািহদা বাড়ােনার জ� আরও েবিশ তারলয্ অথর্নীিতেত েদওয়া 
উিচত। িক�ু ম�ুানীিতর সবেচেয় দুবর্ল অংশ হেলা, বয্ি� খােত ১৪ েথেক ১৫ শতাংশ ঋণ �বিৃ�র ল�য্মা�ার 
ধাের-কােছও অজর্ন হে� না। গত অথর্বছের ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ �বিৃ�র ল�য্মা�ার িবপরীেত অেধর্ক, অথর্াৎ 
৮ দশিমক ৪ শতাংশ অিজর্ত হেয়েছ। বয্বসায়ী েগা�ী এবং অেনেক বেলিছেলন, সুেদর হার কমােনা েগেল 
িবিনেয়াগ �তগিতেত বাড়েব। এই ত� েয সিঠক িছল না, তা এখন পির�ারভােব েবাঝা যাে�। সুেদর হার অেনক 
কেম েগেছ এবং ঋণ ও আমানেতর মধয্কার সুদহােরর পাথর্কয্ বা েস্�ড ৪ শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এরপরও 
বয্াংিকং খােত উ��ৃ তারলয্ আেগর েয েকােনা সমেয়র েচেয় েবিশ এবং বাংলােদশ বয্াংক এখন ে�জারী িবেলর 
মাধয্েম বাজার েথেক টাকা েতালার েঘাষণা িদেয়েছ। েচ�া করেত হেব অথর্নীিতেত তারলয্েক স�ালন করা, যােত 
কের মানুষ িবিনেয়াগ কের। বয্ি� খােত িবিনেয়াগ না হেল িপিছেয় পড়া মানুেষর কমর্সং�ান হেব না এবং আয় ও 
রুিজর সং�ান হেব না। 

ম�ুানীিত �সে� িতিন িতনিট িবষেয় দিৃ� আকষর্ণ কেরন। �থমত, েক�ীয় বয্াংেকর অ�তম মলূ দািয়� হেলা 
অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মেধয্ ম�ুা�ীিতেক িনয়�েণ রাখা। িবেশষ কের খাদয্ মলূয্�ীিতেক িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা এবং এ জ� �েয়াজনীয় পদে�প িনেত সরকারেক উৎসািহত করা। ি�তীয়ত, সরকােরর প� েথেক েয সম� 
�েণাদনা েদওয়া হেয়েছ িবেশষ কের �ু� ও মাঝাির উেদয্া�া, নারী উেদয্া�াসহ িবিভ� ে�ে� �ত তারলয্ 
অবম�ু করার িবেশষ বয্ব�া করা। ততৃীয়ত, সরকােরর আিথর্ক সং�ােনর জ� বয্ব�া রাখেত হেব িবেশষ কের 
বয্াংিকং খাত েথেক। েকননা এখােন তুলনামলূকভােব খরচ কম। 

�কৃত অেথর্ �েণাদনা কতটুকু?

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত বছেরর মােচর্র েশষ েথেক শুরু কের এ বছেরর জলুাই পযর্� সরকার 
েমাট ৩০িট �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়েছ। এসব �েণাদনার মেধয্ আিথর্ক এবং খাদয্ সহায়তা খবুই কম। বড় অংশই 
হাইি�ড কারণ মলূত বয্াংকিনভর্র ঋেণ সরকার ভতুর্িক িদে�। মা� ১৩িট কমর্সূিচেত আিথর্ক সহায়তা রেয়েছ এবং 
৪িটেত আেছ �তয্� খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচ। এই ১৭িট কমর্সূিচ �ায় ১ লাখ ৩০ হাজার েকািট টাকার সরকার 

েঘািষত �েণাদনার মা� ২০ শতাংশ। ৮০ শতাংশই হাইি�ড অথর্াৎ ঋণ কমর্সূিচ এবং েসখােন সুদ িদেত 
হে�। েবিশরভাগ ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ বয্াংেক েযেত পােরন না। বয্াংেক েগেলও তারা কথা বলেত পােরন 
না। আেদৗ তারা জােনন না, সরকােরর প� েথেক এখােন িক েদওয়া আেছ। এখােন তেথয্র একিট বড় ধরেণর 
িব�াট রেয়েছ।  

তার মেত, সরকার এমন িকছু �ক� অ�ভূর্� কেরেছ যা আেদৗ �েণাদনা িহেসেব �হণেযাগয্ নয়। সরকার 
একিট বড় কৃিষ যাি�কীকরণ �ক� হােত িনেয়েছ, যােক �েণাদনার মেধয্ ধরা হেয়েছ। সরকার েয ধান-চাল 
সং�হ কের, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। এিট �হণেযাগয্ নয়। সরকােরর প� েথেক �াধীনতার ৫০ 
বছর পিূতর্েত মাননীয় �ধানম�ী দির�েদর জ� েয ঘরবািড় িনমর্াণ কের িদে�ন, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা 
হেয়েছ। আেগ েথেক েযসব সামািজক সুর�া কমর্সূিচ িছল, েসগুেলার যিদ স�সারণ হয় অথবা এই অিতমািরেক 
েক� কের েযসব নতুন নতুন পদে�প েনওয়া হেয়েছ েসগুেলাই �কৃত �েণাদনা। অিতমাির থাকেলও হেতা, না 
থাকেলও হেতা। ধান-চাল সং�হ েতা �িতবছরই হে�। সরকাির িহসােব ২০১৯-২০ অথর্বছের �েণাদনার 
আকার িজিডিপর ২ দশিমক ৭৬ শতাংশ। তেব শুধ ুখাদয্ সহায়তা ও �তয্� আিথর্ক সহায়তা মা� শু� দশিমক 
১৬ শতাংশ। ফেল �তয্� সহায়তার পিরমাণ খবুই সামা�। গিরব মানুেষর জ� সহায়তা সামি�কভােব কম, 
আনুপািতক হােরও কম। গত জনু মাস পযর্� ৬৩ েথেক ৬৪ শতাংশ অথর্ অবম�ু হেয়েছ। আিথর্ক সহায়তা 
অবম�ু হেয়েছ ৪০ শতাংেশরও কম। আর হাইি�ড পয্ােকজ অবম�ু হেয়েছ ৭৫ শতাংশ। গিরবেদর জ� শুধ ু
বরাে�র ৈবষময্ আেছ তা নয়, বয্বহােররও ৈবষময্ আেছ। নতুন েয ৫ িট কমর্সূিচ এেসেছ তার মেধয্ �তয্� 
আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা আেগর েচেয় েবিশ। এটােক আরও েবিশ বাড়ােত হেব, িবতরেণর প�িতেক 
আরও উ�ত ও কাযর্কর করেত হেব। সরকার ৩৩৩ ন�ের েফান করেল সাহাযয্ পাওয়ার েয বয্ব�া কেরেছ, তা 
অতয্� সিঠক পদে�প। গিরব মানুেষর জ� এিট একিট অতয্� উপকারী সরকাির পদে�প িক�ু এখােন আরও 
েবিশ �ানীয় পযর্ােয় সহায়তা েদওয়া উিচত। 
 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার �থম পযর্ােয় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়িছল, তার বা�বায়ন পিরি�িত 
পযর্ােলাচনায় েদখা যায়, ৈতির েপাশাক খােত �িমকেদর েবতন-ভাতা িদেত কম সুেদ েয ঋণ েদওয়া হয়, তার 
বা�বায়ন তুলনামলূক ভােলা িছল। তেব �ু� ও মাঝাির িশ� িক�ু �কৃত অেথর্ খবু েবিশ সুিবধা পায়িন। এরপর 
ি�তীয় দফায় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা করা হেয়েছ, তার ল�য্ হেলা যারা �থম দফায় পান িন, তারা েযন 
ি�তীয় দফায় এর সুিবধা পান। �ায় ৮০ লাখ �ু� ও মাঝাির িশ� আেছ। তারা িক�ু এই অিতমািরর কারেণ 
অতয্� দূরব�ার মেধয্ পেড় েগেছ। মােসর পর মাস অেনেক কাযর্�ম চালােত পারেছ না। অেনেক অনলাইেন 
পিরচালনার েচ�া করেছ। িক�ু সবার েতা েস স�মতা েনই। একজন �ু� উেদয্া�া িযিন একিট িবউিট পালর্ােরর 
মেতা �িত�ান চালান, িকংবা সারা েদেশ অসংখয্ তরুণ উেদয্া�া ফা� ফুড আইেটেমর েদাকান পিরচালনা 
কেরন। তারা িক�ু এই সুেযাগ িনেত পােরিন। অেনক এসএমই েশষ পযর্� �িত�ান ও বয্বসা িটিকেয় রাখেত 
পােরিন। যার �িতফলন কমর্সং�ােনর ওপর পড়েছ। নাগিরক �াটফেমর্র এক সমী�ায় বলা হেয়িছল, �ায় ১ েকািট 
৩০ লাখ েলােকর কমর্সং�ান ঝুঁিকেত পেড়েছ, যা আমােদর �মশি�র �ায় ২০ শতাংশ। 

িটকাকরণ এবং গিরব মানুষেক সহায়তা 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর ইিতহােস ২০২১ সােলর জলুাই একিট কৃ�তম মাস িহেসেব িচি�ত হেয় 
থাকেব। জলুাই মােস, গত ১৪ মােসর মেধয্ েকািভেড সবেচেয় েবিশ মানুষ মারা েগেছ। গড় মতুৃয্ ২০০ জেনর 
েবিশ এবং সং�মেণর হার ৩০ শতাংেশর েবিশ। িপিছেয় পড়া মানুষ িটকা পাওয়ার ে�ে�ও িপিছেয় আেছ। তােদর 
সেচতনতার অভাব রেয়েছ যা িনরসেন পদে�প �েয়াজন। সরকার ভারেতর িসরাম ইনি�িটউট েথেক িটকা 
আনেত েচেয়িছল। িক�ু ভারেতর অভয্�রীণ পিরি�িতর কারেণ সব িটকা আেসিন। িটকা েদওয়ার বয়স ৪০ েথেক 
কিমেয় ২৫ বছর করা হেয়েছ, যা সিঠকভােব করা হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন।

বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন, বােজট িনেয় �চুর আেলাচনা হয়। �য্াটফেমর্র নতুন� হেলা, বাংলােদেশর উ�য়েনর 
িবভািজত ফলাফল যােদর কােছ যাওয়ার কথা, তারা কী পাে� ও কীভােব পাে� তা তুেল ধরা। যারা সমােজ 
িপিছেয় পড়া মানুষ, তারা বাংলােদেশর �মতার কােছ তােদর কন্ঠ�র তুেল ধরেত পােরন না। তােদরেক সামি�ক 
অথর্নীিতর আেলাচনার মেধয্ দশৃয্মান করাই নাগিরক �য্াটফেমর্র উে�শয্। যারা জীবনচে� িপিছেয় আেছ, যারা 
েভৗগিলক এবং পিরেবশগত পিরি�িতেত িপিছেয় আেছ, এই �য্াটফমর্ তােদর কথা সবার সামেন িনেয় আসার েচ�া 
করেছ। উপকুল-হাওর-চেরর মানুষ, যারা সামািজক পিরিচিতর িদেক িদেয় িপিছেয় আেছ—েযমন িহজড়া 
স�দায়, আিদবাসী েগা�ী এবং যারা �িতব�ী, এই �য্াটফেমর্ তােদর কথা বলা হয়। এই মানুষগুেলােক কীভােব 
সামি�ক অথর্নীিতর েক�িব�েত আনা যােব এবং তােদর িশ�া, �া�য্, সামিজক সুর�া ইতয্ািদ িবষেয় েকান্ 
েকান্ পদে�প িনেত হেব, তা জানােতই এই আেলাচনা। 

িমিডয়া ি�িফং-এ অংশ�হণ কেরন নাগিরক �য্াটফমর্-এর েকার �প সদসয্ ও গণসা�রতা অিভযােনর িনবর্াহী 
পিরচালক রােশদা েক েচৗধুরী, �া�পােরি� ইন্টার�াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)-এর িনবর্াহী পিরচালক 
ইফেতখারু�ামান, বাংলােদশ েহলথ ওয়ােচর আ�ায়ক মুশতাক রাজা েচৗধুরী, মানুেষর জ� ফাউেন্ডশেনর 
িনবর্াহী পিরচালক শাহীন আনাম, িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান এবং িনউএইজ �েপর ভাইস 
েচয়ারময্ান ও চ��াম �ক এ�েচে�র েচয়ারময্ান আিসফ ই�ািহম। 

বােজট কতটুকু অসুিবধা�� মানুেষর পে� 

আেলাচকরা মতামত েদন, যারা িপিছেয় িছেলন কেরানার কারেণ তারা আরও অসুিবধার মেধয্ পেড়েছন। নতুন 
কের ঝুঁিকর মেধয্ পেড়েছন অেনেক। চলিত অথর্বছেরর বােজেট এসব অসুিবধা�� মানুষেদর অ�ািধকার েদওয়া 
হয়িন। তােদরেক গুরু� েদওয়া হয়িন। 

অয্াডেভােকট সুলতানা কামাল তার �ারি�ক ব�েবয্ উে�খ কেরন, কেরানা সং�মেণর েদড় বছর চেল েগেছ। 
বহু মানুষ নানাভােব িবপযর্েয়র মেুখামিুখ হেয়েছন, অসুিবধার মেধয্ আেছন। তারা তােদর �াভািবক জীবনমান 
েথেক িপিছেয় পড়েত বাধয্ হেয়েছন। �তয্াশা িছল, েয বােজট �ণীত হেব তােত েযন িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
�ি�র জায়গায় িনেয় আসার উেদয্াগ থােক। দুঃখজনকভােব েসরকম িকছুই এই বােজেট েদখা যায়িন। িতিন 
বেলন, নীিতিনধর্ারকরা আমােদরেক বেলন েয িবিনেয়াগ খবুই ভােলা হে�। েরাডেশা’র মাধয্েম িবিনেয়ােগর 
�িত�িত পাওয়া যাে�। েরিমটয্াে�র �বাহ এবং র�ািন আেদশ িনেয় তারা উৎফু�। এসিডিজ’র েয অ�ীকার 
কাউেক িপিছেয় রাখা যােব না িকংবা িপিছেয় পড়া মানুষেক একিট স�ানজনক জায়গায় িনেয় আসার জ� েয 
কাযর্�েমর �েয়াজন, েস ধরেনর নীিত বা কাজ-কমর্ িক�ু নজের আসেছ না। যত উ�য়েনর পিরসংখয্ান আসেছ, 
েসখােন অেথর্র েকােনা অভাব আমরা না েদখেলও িপিছেয় পড়া মানুেষর িদেক েকেনা নজর েদওয়া হে� না। 
তা িনেয়ও িতিন �� েতােলন। আিসফ ই�ািহম বেলন, বােজেট নারী উেদয্া�ােদর ে�ে� কর সুিবধা েদওয়া 
হেয়েছ। তােদর �িত�ােনর বািষর্ক আয় ৭০ লাখ টাকার মেধয্ হেল কর িদেত হেব না। এর মাধয্েম নারী 
উেদয্া�ারা অনু�ািণত হেবন। তেব েছাট উেদয্া�ােদর জ� আরও অেনক িকছু করা �েয়াজন। িকছু িকছু পণয্ ও 
েসবায় ভয্াট অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ। তেব অিতমািরর কারেণ বয্বসায়ীেদর মেধয্ যারা িপিছেয় পেড়েছন, 
তােদরেক ভয্াট েথেক অবয্াহিত িদেল আরও ভােলা হেতা। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজট হওয়ার কথা িছল িপিছেয় পড়া মানুষেদর সহায়তার জ�। িক�ু েদখা েগল, 
সাধারণ মানুষ এবং �াি�ক জনেগা�ীেক বােজেটর বাইের রাখা হেয়েছ। �য্াটফেমর্র প� েথেক দািব করা 
হেয়িছল, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� স�দ বরাে�র পাশাপািশ স�েদর বয্বহার যােত ��তা, জবাবিদিহতা ও 
সুশাসেনর মাধয্েম এবং দুনর্ীিত িনয়�েণর মাধয্েম হয়। বােজেট এ িবষেয় িদক-িনেদর্শনা েনই। বােজট কতটুকু 
��তার সােথ বা�বায়ন হেব, জবাবিদিহতা িনি�ত করা হেব িকভােব এবং দুনর্ীিত �িতেরােধর জ�ও বা কী করা 
হেব েস িবষেয় েকােনা সু�� পথেরখা েনই। বরং দুনর্ীিত সহায়ক, ৈবষময্মলূক এবং অৈনিতক একিট বােজট 
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গণিটকাদান কমর্সূিচেত ৬ িদেনর মেধয্ এক েকািট মানুষেক িটকা েদওয়ার ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হয়। এখােন 
পিরক�নার অভাব েদখা েগেছ। িবেশষজ্ঞরা বেলিছেলন, অসু�, বয়�, �বীণ, নারী, �িতবি� এভােব 
অ�ািধকার িদেয় পিরক�নামািফক িটকা িদেত। সরকার িচ�াভাবনা ছাড়া তাড়াহুেড়ার িভি�েত এিগেয়েছ এবং 
পরবতর্ীেত সরকারেক িপিছেয় আসেত হেয়েছ। শুধ ু েদওয়ার স�মতার অভাব নয়, সরকােরর এই মহূুেতর্ 
েযাগােনরও সমসয্া আেছ। ২৫ বছেরর ওপের সবাইেক িটকা িদেত সেবর্া� িজিডিপর শু� দশিমক ৫ শতাংেশর 
মেতা অথর্ খরচ হেব। এই অথর্ সং�ান করার সামথর্য্ বাংলােদেশর আেছ। সমসয্া হেলা সং�হ ও বয্বহােরর- 
অেথর্র নয়। িতিন মেন কেরন, িটকাকরণ কাযর্�েম নাগিরক সমাজেক য�ু করেত হেব। েযসব েবসরকাির �িত�ান 
িবিভ�ভােব িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� কাজ কের তােদরেক য�ু করেত হেব। এর আেগ �য্াটফেমর্র অ�া� 
আেলাচনার মাধয্েম জানা েগেছ, িহজড়ারা লাইেন দাড়ঁােত পােরন না। লাইেন দাড়ঁােল তােদরেক েবর কের েদওয়া 
হয়। জাতীয় পিরচয়পে�র সােথ অেনক সময় তােদর নাম ও েচহারা েমেল না। সরকােরর সােথ েবসরকাির �িত�ান 
য�ু করেল তােদর সহেযািগতায় এ ধরেণর জনেগা�ীেক িটকা েদওয়া স�ব হেব। একইভােব সেচতনতা সিৃ�েত 
েবসরকাির �িত�ানেক স��ৃ করেত হেব। এজ� একিট জাতীয় কাঠােমা ও একিট নীিতমালা দরকার। 

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বেলন, যখনই েকােনা নতুন উেদয্াগ আেস, তার �থম িদেকর সুিবধােভাগী হয় সমােজর উচুঁ 
�েরর েলাকজন। িটকার িবষেয়ও ঐিতহািসকভােব তাই ঘেটেছ। আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ ইিপআই কমর্সূিচ 
শুরু হয়, তখনও িপিছেয় পড়া জনেগা�ী এর সুিবধােভাগী িছল না। েকািভেডর িটকার ে�ে�ও তাই েদখা যাে�। 
সংবাদপে�র �িতেবদন অনুযায়ী িসিট করেপােরশেনর পির��তা কমর্ী, কবর েখাদক বা িহজড়া জনেগা�ী এখনও 
িটকার আওতায় আেসিন। চর অ�ল বা হাওেড়র অেনেকই এখনও িটকার বয্াপাের অবগত নন। কােজই এখনই এ 
বয্াপাের সি�য় হেত হেব, যােত কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীেক আমরা সামেন িনেয় আসেত পাির। িতিন উে�খ 
কেরন, আিশর দশেক সরকার �তঃ�ব�ৃ হেয় িটকাদান কাযর্�েম এনিজওেদর সহায়তা চায় এবং জনগেণর 
স��ৃতায় ইিপআই কাযর্�ম িবে� অন� দ�ৃা� �াপন কের। বতর্মান �ধানম�ী ‘ভয্াকিসন িহেরা’ উপািধেত ভূিষত 
হেয়েছন। এই পরু�ােরর বীজ েসই আিশর দশেক েরাপন করা হেয়িছল। েসই সময় সরকার সরবরােহর িদক 
সামলায়। অ�িদেক এনিজওরা েসাশয্াল েমািবলাইেজশেনর মাধয্েম চািহদার িদকিট বয্ব�াপনা কের। সরকার যিদ 
সমােজর সবাইেক এই িটকাযেজ্ঞ স��ৃ কের তাহেল সুিনিদর্� লে�য্ েপৗছােনা যােব। বাংলােদেশ েকািভড 
িটকাদােনর হার বতর্মােন দুঃখজনক পযর্ােয় রেয়েছ এবং এ অব�া েথেক তাড়াতািড় েবর হেত হেব। কাউেক েপছেন 
রাখা যােব না। একটা কথা মাথায় রাখেত হেব েয, সবাই িনরাপদ না হেল েকউই িনরাপদ থাকেব না। 

সা�িতকােল �য্াটফেমর্র এক জিরেপর তথয্ অনুযায়ী ৮০ শতাংশ মানুষ খােদয্র বয্য় কিমেয় িদেয়েছ, এবং 
অ�া� ে�ে� ৬০ শতাংশ কিমেয়েছ। মানুষ পুঁিজ েভে� খাে�, ঋণ িনেয়েছ ৬০ শতাংশ। ৪৭ শতাংশ মানুষ 
আিমষ জাতীয় খাবার খাওয়া কিমেয় িদেয়েছ। েকউ েকউ িতন েবলার পিরবেতর্ হয়েতা দুই েবলা বা এক েবলা 
খাে�ন। এরকম মানুষ অ�ত ১০ শতাংশ। ১০ শতাংশ মানুষ খাদয্ েকনা কিমেয় িদেয়েছন। এসব তথয্ উে�খ 
কের িপিছেয় পড়া মানুষেক �তয্� আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা বাড়ােনার সুপািরশ কেরন েদবি�য় 
ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, সহায়তা না েপেল তারা েয শুধ ুৈবষেময্র িশকার হেবন তা নয়, তােদর পরবতর্ী �জ� আরও 
েবিশ পিু�হীনতা, শারীিরক ও মানিসক �িতবি�তা িনেয় বড় হেব। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, কেরানা সং�মেণর কারেণ সরকােরর �তয্� আিথর্ক সহায়তা এবং খাদয্ সহায়তা িপিছেয় 
পড়া মানুেষর জ� অপযর্া�। একই সােথ এখােন দুনর্ীিতও হেয়েছ। �ভাবশালী মহল এবং রাজনীিতকরা সরকাির 
সহায়তা িনেজেদর পেকট� কেরেছন। সরকার দুনর্ীিতর িবরুে� শু� সহনশীলতা েঘাষণা কেরেছ। েসই অনুযায়ী অথর্ 
খরেচ ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা না েগেল বােজট �কৃত অেথর্ জনগেণর কলয্ােণ আসেব না। আেলাচকরা 
জানান, আিথর্ক �েণাদনা ও খাদয্ সাহাযয্ বাড়ােত হেব। েয মানুষগুেলার ে�ে� সহায়তা েপৗছােনার সমসয্া 
রেয়েছ, তােদর জ� েবসরকাির �িত�ােনর সােথ েযৗথভােব কাজ করেত হেব। একইরকম ভােব জাতীয় 
িটকাকরণ কমর্সূিচেক সফল করেত হেব। আর সফল করার জ� অ�ািধকােরর িভি�েত িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
কােছ েপৗছােত হেব। েবসরকাির �িত�ান ও সামািজক সংগঠনেক য�ু করেত হেব। 

উে�গ মূলয্�ীিত িনেয় 

িব�বাজাের পণয্মলূয্ েবেড় যাওয়া এবং েদেশ সা�িতক সমেয় িবিভ� পেণয্র মলূয্ েবেড় যাওয়ার �বণতা থাকায় 
মলূয্�ীিত িনেয় উে�েগর কথা উেঠ আেস আেলাচনায়। েমা�ািফজরু রহমান বেলন, খাদয্ মলূয্�ীিত ইেতামেধয্ 
ওপেরর �ের েপৗঁেছ েগেছ। তার ওপর যিদ ৫ েথেক ৬ শতাংশ মলূয্�ীিত হয় তাহেল খাদয্ পেণয্র দাম এমন 
জায়গায় দাঁড়ােব েযখােন সাধারন মানুেষর েভাগাি� বাড়েব। েযমন- এক বছের চােলর দাম ২০ শতাংশ েবেড় 
েগেছ। এর ওপর যিদ আেরা ৩ েথেক ৪ শতাংশ বােড় তাহেল আয় কেম যাওয়া মানুেষর ওপর অেনক চাপ ৈতির 
হেব। সরকার এই মহূুেতর্ ১৬ লাখ টেনর েয মজেুদর কথা বলেছ তার ওপর িভি� কের স�িত ৪০ হাজার টন 
ওএমএেসর জ� িবতরেণর ল�য্মা�া হােত িনেয়েছ- এই ল�য্মা�া আরও বাড়ােনা উিচত। ১৭ লাখ মানুষেক 
আড়াই হাজার টাকা নগদ সহায়তা �দােনর কথা বলা হে�। �হীতা ও টাকার পিরমাণ উভয়ই আরও বাড়ােত 
হেব। নগদ সহায়তা অথর্নীিতেত চািহদা সিৃ� করার বড় উপায়। েমা�ািফজরু রহমান আরও বেলন, আ�জর্ািতক 
বাজাের �ালািন েতলসহ িবিভ� পেণয্র দাম বাড়েছ। ৈবেদিশক েলনেদেনর ভারসােময্র িদেক নজের রাখেত 
হেব। আর মলূয্�ীিতর েয িহসাব করা হয় েসই েভা�া মলূয্সূচেকর িভি� ২০০৫-০৬ সােলর পণয্-বাে�ট িনেয়। 
এিট হালনাগাদ করা দরকার। কারণ মানুেষর পণয্ ও েসবা �হেণর কাঠােমা পিরবতর্ন হে�। কম আেয়র মানুষ 
েযসব পণয্ তুলনামলূকভােব েবিশ েভাগ কের তার ওপর িভি� কের একিট েভা�া মলূয্সূচক (িসিপআই) িনণর্য় 
কের তার িভি�েত সহায়তা েদওয়া উিচত।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, গত অথর্বছের সািবর্কভােব মলূয্�ীিত েমাটামিুট ি�িতশীল থাকেলও খাদয্ 
মলূয্�ীিতর �বণতা েদখা েগেছ। সাধারণ মলূয্�ীিত েযখােন ৫ দশিমক ৬ শতাংশ, খাদয্ মলূয্�ীিত েসখােন ৬ 
শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশ শুধ ুআয়, কমর্সং�ান ও মজিুর কমেছ না, খাদয্মলূয্ও বাড়েছ। ফেল আয় ও 
কমর্সং�ান কেম যাওয়ায় এ সমেয় খােদয্র দাম বিৃ� গিরব মানুেষর জ� েবশী কে�র কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। খােদয্র দাম বিৃ�র �কৃত অব�া িচ�ার উে�ক কের। েদবি�য় ভ�াচাযর্ মলূয্�ীিতর পিরসংখয্ান িনেয় 
�� েতােলন। িতিন বেলন, এই মহূুেতর্ �কৃত মলূয্ পিরি�িত সরকাির পিরসংখয্ােনর মাধয্েম সিঠকভােব 
�িতফিলত হে� না। কারণ মলূয্�ীিত িনণর্েয়র েয িভি� অথর্াৎ েযসম� পেণয্র িভি�েত িহসাব করা হয়, েসগুেলা 
এখন তামািদ হেয় েগেছ। নতুনভােব এর মলূয্ায়ন করেত হেব। গিরব মানুেষর জ� মজিুর পণয্েক আলাদাভােব 
িবেবচনায় েনওয়া উিচত। আর এবার আড়াই হাজার টাকা নগেদ েদওয়ার েয েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ, তা পেুরােনা 
মানুষজেনর কােছই যােব। নতুন গিরবরা এর মেধয্ েনই। েকননা িচি�তকরেণর সমসয্া রেয়েছ এবং এর সমাধান 
কেরই এই সংখয্া বাড়ােত হেব।  

সরকাির �য় দুনর্ীিতমু� করেত হেব

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজেটর অ�তম িবষয় হেলা সরকাির �য়। সরকাির �েয় ��তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত না পারেল বােজেটর সিতয্কার সুফল পাওয়া যােব না। সরকাির �েয়র জ� আইন ও িবিধমালা 
আেছ। িটআইিব’র এবং অ�া� গেবষণায় েদখা েগেছ �য় খাত এক ে�ণীর রাজনীিতিবদ, সরকাির কমর্কতর্া ও 
িঠকাদারেদর কােছ িজি� হেয় আেছ। এই িজি�দশা েথেক েবর হেত না পারেল বােজট, জনগেণর কলয্াণ আনেত 
পারেব না। 

িতিন উে�খ কেরন, সা�িতক সমেয় আমরা �া�য্ খােত এই ধরেণর পিরি�িত েবিশ েদখিছ। এ খােতর অিনয়ম 
িনেয় িবিভ� খবর পাওয়া যাে�। অ� খােতও ��তা ও জবাবিদিহতার অভাব রেয়েছ। �ক� বা�বায়েনর ে�ে� 
এিট সু�িতি�ত েয, এর সােথ স��ৃ িকছু িকছু সরকাির কমর্কতর্া, রাজনীিতিবদ ও িঠকাদাররা কীভােব তােদর 
স�দ বাড়ােব, তা িনেয় বয্� থােকন।  

নারী ও িশশুর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, �বাসীরা যারা কেরানা পিরি�িতর কারেণ িফের এেসেছন তােদর মেধয্ নারীেদর 
সহায়তার িবষয়িট একটু আলাদাভােব ভাবেত হেব। কারণ নারীরা যারা েফরত এেসেছন, তােদর অেনেকই চাকির 
হারােনার পাশাপািশ নানান ধরেণর হয়রািন, িনপীড়ন এবং েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হেয় িফের আসেত বাধয্ 
হেয়েছন। তােদর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার। 

িতিন বেলন, িশশুরা একিট িবেশষ জনেগা�ী। যখন েকােনা সহায়তা পিরবােরর জ� েদওয়া হয়, তখন আমরা ধের 
েনই, সহায়তা সবাই পােব। এিট িঠক নয়। িশশুেদর জ� কী বয্ব�া েনওয়া হে� তার েকােনা পিরক�না েদখা 
যাে� না। মানুেষর জ� ফাউেন্ডশন’র জিরপ এবং তণৃমলূ পযর্ােয় সহেযাগী সংগঠনগুেলার অিভজ্ঞতা বলেছ, িশশু 
�ম বাড়েছ এবং িশশুরা ঝুঁিকপণূর্ কাজ করেছ। এখােন দু’েটা িবষয় রেয়েছ- পলু ফয্া�র এবং পশু ফয্া�র। 
কারখানার উেদয্া�ারা কেরানার কারেণ �িত�� হেয়েছন এবং তারা মজিুরর ে�ে� কম খরেচর কারেণ িশশুেদর 
কােজ িনেত চায়। পিরবােরর দািরে�য্র কারেণ িশশুরা েযেতও বাধয্ হে�। িশশুেদর জ� েকােনা বয্ব�া বােজেটও 
েনই, সরকােরর কেরানা েমাকােবলা কমর্সূিচেতও েনই।
 
�ুল ব� থাকা এবং অ�া� কারেণ বালয্িববাহ বাড়েছ। এর বাইের িশশুরা েকােনা অসামািজক কােজ িকংবা 
সিহংসতায় য�ু হেত পাের, যার িকছু উদহারণ ইদানীং েদখা যাে�। এ অব�ায় িশশুেদর �িত িবেশষ নজর 
েদওয়ার �েয়াজন রেয়েছ। 

�া�য্ খােত সং�ার

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বতর্মান পিরে�ি�েত �া�য্খাত িনেয় িকছু সুপািরশ উপ�াপন কেরন। তার ��েময়ািদ 
সুপািরেশর মেধয্ রেয়েছ- কেরানা সং�মণ পরী�ার হার বাড়ােনা, �া�য্িবিধ ও মা� পিরধান িনি�ত করা, সবার 
জ� িটকা িনি�ত করা, সং�মেণর হার সহনীয় পযর্ােয় এেল িশ�া �িত�ান খেুল েদওয়া। তার মেত, সহনীয় 
অব�া জাতীয় গেড়র িভি�েত না কের �ানীয় অথর্াৎ েজলা-উপেজলার িভি�েত িনরূপন করেত হেব। 

িতিন মধয্ ও দীঘর্ েময়ােদ িকছু সুপািরশ কেরন। িতিন বেলন, �িতিট সংকেটর একটা ইিতবাচক িদক থােক। 
বাংলােদেশর �া�য্ বয্ব�ােক েঢেল সাজােত েকািভড একিট বড় সুেযাগ এেন িদেয়েছ। এ লে�য্ কী করেত হেব 
তা িনেয় িবজ্ঞজেনরা অেনেকই একমত। এই বয্াপাের মধয্েময়ািদ িকছু সুপািরশ রেয়েছ। একিট �া�য্ কিমশন 
গঠন করা যার কাজ হেব েদশবয্াপী সাবর্জনীন �া�য্ সুর�া কমর্সূিচর পথেরখা ৈতির করা এবং তা বা�বায়েন 
নজরদাির করা। �া�য্ বয্ব�ার জবাবিদিহতা িনি�ত করেত একিট জাতীয় �া�য্ িনরাপ�া কাযর্ালয় গঠন করেত 
হেব, যার দািয়� হেব �া�য্ ম�ণালেয়র ে�তার ভূিমকা এবং েসবাদােনর ভূিমকা আলাদা করা। সরকােরর �া�য্ 
অথর্ায়ন েকৗশেল এই অিফস �াপেনর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু এ বয্াপােরও েকােনা অ�গিত েদখা যাে� না। 
সুশাসন ও সু� বয্ব�াপনা িনি�ত করেত হেব। চতুথর্ত, �াথিমক �া�য্ বয্ব�ােক অ�ািধকার িদেত হেব। এখােন 
িবিনেয়াগ বতর্মােনর ২৫ শতাংশ েথেক বািড়েয় ৫০ শতাংেশ িনেত হেব। �াথিমক �া�য্েসবােক যিদ শি�শালী 
করা হেতা তাহেল ঢাকার হাসপাতােল বতর্মােন েয চাপ সিৃ� হে�, তা হেতা না। গেবষণা ও �ািত�ািনক উ�য়েন 
নজর িদেত হেব এবং িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। সবেচেয় উে�খেযাগয্ িবষয় হেলা সং�ার, যা এখনই শুরু করেত 
হেব। �েয়াজন সিদ�া এবং অ�ীকােরর। 

িশ�া খাত অবেহিলত 

রােশদা েক েচৗধরুী েশােকর মােস ব�ব�ুর �িত ��া�িল জািনেয় বেলন, িশ�া খাত িনেয় ব�ব�ু েশখ মিুজবরু 
রহমান বেলিছেলন, িশ�ায় েযন বােজেটর ২০ শতাংশ বরা� থােক। িক�ু তা কখেনা বা�বািয়ত হয়িন। িতিন 

বেলন, আশা করা হেয়িছল, এ বছেরর বােজট হেব ঘেুর দাঁড়ােনার বােজট। িক�ু তার �িতফলন েদখেত পাইিন। 
সরকােরর দুিট ম�ণালয় গত বছেরর েশেষর িদেক িশ�া পনুরু�ার ও ��িত পিরক�না �হণ কের, যা 
বা�বায়েনর েকােনা পিরক�না বােজেট েদিখিন। িশ�ার কী পিরমাণ �িত হে� সবাই জােনন। ৫০০ িদেনর 
েবিশ হেয় েগেছ িশ�াথর্ীরা িশ�া �িত�ােনর বাইের আেছ। এর ফেল িপিছেয় পড়া জনেগা�ী আরও িপিছেয় 
পড়েছ। িতিন উে�খ কেরন, দূরবতর্ী িশ�েণর মাধয্েম সবার কােছ িশ�া েপৗছােনা যাে� না। অয্াসাইনেমেন্টর 
মাধয্েম ৯৩ শতাংশ িশ�াথর্ীর কােছ েপৗছােনা েগেছ বেল িশ�া ম�ণালেয়র প� েথেক বলা হে�। এই 
তথয্-উপাে�র িবষেয় িনি�ত হওয়া যাে� না। এিট কতটুকু খানা পযর্ােয়র বা�বতা আর কতটুকু �শাসিনক 
অনুমান তা জানা যায় িন। রােশদা েক েচৗধরুী আরও বেলন, ��িত পিরক�নায় বলা হেয়িছল, �িতিট িশ�া 
�িত�ােন �া�য্িবিধ পিরপালেনর বয্ব�া করা হেব। িতিন জানান, েমৗলভীবাজােরর �তয্� অ�েল গিরব 
মানুষেদর ৫ টাকা িদেয় একিট মা� িকনেত হে�। তাই বা�ােদর �ুেল পাঠােত হেল তারা মা� েকনার টাকা 
পােব েকাথায়? মা� আনা এবং িনি�ত করার েকােনা পদে�প বােজেট েদখা যায় িন। িতিন তথয্ েদন, �ুল 
পযর্ােয় উ�য়ন পিরক�নার নােম একিট েথাক বরা� �িতিট �ুেলর জ� রেয়েছ। মাঠ েথেক েয তথয্ পাওয়া 
েগেছ, তােত গত বছর িক�ু �া�য্ সুর�ার ��িতর জ� এই বরা� বয্বহার করা হয়িন। বিৃ�র টাকা বেকয়াসহ 
িবতরণ হেয়েছ। িক�ু বিৃ�র পিরিধ ও পিরমাণ বাড়ােনা হয়িন। এমিপও ভুি�র িবষয়িট ঝুেল আেছ। �ুেল দুপেুরর 
খাবার কমর্সূিচ আটেক েগেছ। 

২০১৯ সােল মাননীয় �ধানম�ী বেলিছেলন, ২০২৪ সােলর মেধয্ সব �ুেল সব িশ�াথর্ীেক দুপেুরর খাবার 
েদওয়া হেব। �ুল খলুেল এর জ� ��িত িনেত হেব। ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার জ� িবেশষ িশ�া সহায়তা 
িদেত হেব। ইন্টারেনট অবকাঠােমা বাড়ােনা এবং িশ�াথর্ীেদর সুলেভ ইন্টারেনট িদেত হেব। িতিন জানান, 
অেনক িশ�া �িত�ান ব� হেয় যাে�। তারা িবপেদ আেছ। সিঠক তথয্-উপা� তুেল আনেত হেব। উ�িশ�া 
পযর্ােয় েবসরকাির �িত�ানগুেলােক �েণাদনার ঋণ েদওয়া েযেত পাের। িশ�কেদরও িবনা সুেদ ঋণ েদওয়া 
েযেত পাের। িশ�া �িত�ােনর বতর্মান পিরি�িত জানার জ� �াধীন তথয্-উপাে�র খবুই �েয়াজন হেব বেল 
িতিন ম�বয্ কেরন। এ িবষেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজ েহাক কাল েহাক, িশ�া �িত�ান খলুেত হেব। 
েলাকজন কােজ েবর হেব। গিরব মানুষগুেলা যােত এই পনুরু�াের েযাগ িদেত পাের তার জ� কমর্সূিচ হােত িনেত 
হেব। �ুল যিদ েখােল, যারা ঝের পেড় েগল তােদর কীভােব িফিরেয় আনা যােব ও বালয্ িববাহ কীভােব আটকােনা 
যােব? িশশু�ম কীভােব িনয়�েণ আনা যােব? েসই িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্েক 
পির�ারভােব �াপন করেত হেব।

�ে�া�র পবর্

েডইিল িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জািহদুল ইসলাম জানেত চান, িবিবএস’র িহসােব গত অথর্বছের িজিডিপ’েত িশ�া 
খােতর অবদান েবেড়েছ। এর কারণ কী জানেত চাইেল রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, এর কারণ বয্াখয্ার মেতা মাঠ 
পযর্ােয়র তথয্-উপা� তার কােছ েনই। তেব িশ�কেদর জ� িকছু নগদ সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। 

ৈবশাখী েটিলিভশন’র েমেহর মিন জানেত চান, সরকার েদেশর িভতর েথেক েযখােন খাদয্ সং�েহর ল�য্মা�া 
অজর্ন করেত পারেছ না, েসখােন গিরব মানুেষর জ� িবতরণ কীভােব বাড়ােব? আগামীেত খাদয্ পিরি�িত িক 
খারাপ হেত যাে�? দাম িক আেরা বাড়েব? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সরকােরর খাদয্ সং�েহর মেধয্ 
িবিভ� ধরেণর �াথর্েগা�ী য�ু থােক। এর ফেল �কৃত কৃষকরা সিঠক দােম সরকােরর কােছ ধান-চাল িবি� করেত 
পােরন না। তারা মধয্��েভাগীেদর কােছ িজি� হেয় যায়। এর কারেণ কৃষেকর জ� খাদয্ গুদামজাত করার বয্ব�া 
েরেখ সরকােরর কােছ িবি�র একটা উেদয্াগ িছল, যা বা�বায়ন করা যায়িন। সরকাির সং�হ যথাথর্ভােব সফল 
করেত পারেল �াি�ক কৃষকরা উপকৃত হেবন। গতবার খাদয্ স�িকর্ত একিট জাতীয় �িত�ান চাল উৎপাদেনর 
�া�লন বািড়েয় কেরিছল। এর ফেল সরকার িনি�ত িছল, আমদািন করেত হেব না। িক�ু যখন বাজাের ঘাটিত 
ৈতির হেলা, তখন সরকার তাড়াহুেড়া কের আমদািন শুরু কের। সুতরাং তথয্-উপাে�র ঘাটিত থাকেল সরকার 

সিঠক পিরক�না �হণ করেত পাের না এবং সরকারও এর িশকার হেয় েযেত পাের। আবার সরকার যখন 
আমদািনর িচ�া করেলা, তখন শু� কমােনা হয়িন। যখন আমদািন েবেড় েগল, তখন শু� কমােলা। গত এক দুই 
বছের সরকােরর িকছু িস�াে�র ে�ে� এমন েদখা েগেছ। �থমত, সিঠক িস�া� েদির কের েনওয়া হেয়েছ; 
ি�তীয়ত, সিঠক িস�া� বা�বায়েনর ে�ে� সম�েয়র অভাব েদখা িগেয়েছ; ততৃীয়ত, কাযর্করভােব িপিছেয় পড়া 
জনেগা�ীর কােছ সরকার েপৗঁছােত পােরিন। এ অব�া েথেক েবিরেয় আসেত িবনামেূলয্ খাদয্ সহায়তা িদেত 
হেব। সামািজক সুর�া কমর্সূিচর সে� এখন যারা িপিছেয় পেড়েছন তােদরেক য�ু কের িবনামেূলয্ গহৃপযর্ােয় খাদয্ 
সহায়তা িদেত হেব। ৩৩৩ ন�ের েফােনর মাধয্েম খাদয্ সহায়তা আরও িব�তৃ করেত হেব। আর বাজাের খাদয্মলূয্ 
ি�িতশীল রাখেত ওএমএস িকংবা িটিসিব’র মাধয্েম িবি� আরও �ানীয় পযর্ােয় িনেত হেব। এই �ি�য়ােক 
কৃষেকর উৎপাদেনর সমেয়র সােথ সম�য় করেত হেব, যােত কৃষক �াযয্মলূয্ পাওয়া েথেক বি�ত না হন। 

ইউএনিব’র েমাঃ সাইফু�াহ জানেত চান, গত দুই বছর ধের িবেদেশ কমর্সং�ােনর মা�া কেম েগেছ। এরপরও 
েতা েরিমটয্া� েবেড়েছ। তাহেল েরিমটয্াে�র জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ বেল েয মতামত েদওয়া হেয়েছ, 
তার েপছেন িক যিু� রেয়েছ? এর উ�ের েমা�ািফজরু রহমান বেলন, গত অথর্বছের েরিমটয্াে� �বিৃ� হেয়েছ 
৩৮ শতাংেশর েবিশ। এই ধরেণর �বিৃ� অবয্াহত রাখা স�ব না। গতবছর েরিমেট� এেসেছ ২৪ দশিমক ৭ 
িবিলয়ন ডলার। অেনেক স�য় পািঠেয় িদেয়েছন। চলাচেলর িবিধিনেষধসহ অ�া� কারেণ অনানু�ািনক চয্ােনল 
েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমেটে�র একিট বড় অংশ চেল এেসেছ। নতুন কের �ািত�ািনক চয্ােনেল কম েযাগ 
হেব। গত অথর্বছের েয পিরমাণ এেসেছ, তার িভি� অেনক বড়। মানুষ নতুন কের কতজন েগেছন, তার তুলনায় 
কত মানুষ আেগ েথেক আেছন, তার ওপর েরিমটয্া� িনভর্র কের। েয পিরমাণ েরিমেট� গত বছর এেসেছ, এ 
বছরও যিদ তা আেস তাহেল বড় অজর্ন হেব, যিদও �বিৃ�র মা�া হেব শ�ূ। 

িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জা�াতুল েফরদাউস িশ�া �িত�ান েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার বয্াপাের সুিনিদর্� 
পরামশর্ জানেত চান। এর উ�ের রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, তােদর জ� িবেশষ কয্াে�ইন করেত হেব। এরা 
অনলাইন �ােস য�ু হেত পােরিন। তােদর জ� িশ�া সহায়তা তহিবেলর দরকার হেব। তােদর পিরবারগুেলােক 
সহায়তা করেত হেব। �ানীয় েবসরকাির সং�াগুেলােক স��ৃ করেত হেব। 

েডইিল �ার’র জািমর রােসল জানেত চান, িপিছেয় পড়া মানুষেদর সরকার েকন পযর্া� সহায়তা করেছ না? এ 
িবষেয় সরকােরর রাজৈনিতক দিৃ�ভি� িক? এ �ে�র উ�ের সুলতানা কামাল বেলন, তার কােছ মেন হয়, সাধারণ 
মানুেষর সােথ িবেশষ কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর সােথ সরকােরর একটা িবি��তা রেয়েছ। এমন একিট 
রাজৈনিতক বয্ব�া চলেছ েযখােন েদশ পিরচালনায় দািয়ে� যারা রেয়েছন, তারা িকছু মানুষেক  সাহাযয্ করেত 
পারেল আ�তুি�েত েভােগন, �শংসা পান এবং মেন কেরন যা িকছু করেছন অেনক ভােলা করেছন। িতিন বেলন, 
‘‘মানবািধকার কমর্ী িহেসেব আিম অিধকার বি�তেদর হেয় কথা বিল। আমরা বলিছ েয, একিট গণতাি�ক সমােজ 
বাস কির। গণতে�র িকছু শতর্ আমরা হয়েতা পালন করিছ। কতটুকু সততার সে�, ��তার সে� পালন করিছ, তা 
িনেয় নানাভােব �� উেঠেছ। গণতে�র �াথিমক পদে�প িনবর্াচন এবং েসটা িনেয়ও অেনেকর �� রেয়েছ। 
সরকারেক আমরা কতটুকু িনেজেদর মানুষ মেন কির িকংবা সরকারই বা আমােদর কতটুকু িনেজর মেন কের তা 
িনেয় �� েতালা যায়।’’

সমকাল’র আেনায়ার ই�াহীম জানেত চান, গত বছেরর তুলনায় এবার িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� সহায়তা কম 
েকন? এর �ভাব কী হেত পাের? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছের িপিছেয় পড়া মানুেষর 
পিরি�িত আরও েবিশ খারাপ হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এই মানুষগুেলার কথা বলার জ� েকােনা সামািজক শি� 
েনই। েয রাজৈনিতক েনতবৃেৃ�র, েয জন�িতিনিধেদর এেদর হেয় কথা বলা উিচত িছল, তারা েসই দািয়� পালন 
করেছ না। 

সভাপিতর ব�বয্  

সভাপিতর ব�েবয্ সুলতানা কামাল বেলন, আেলাচনার িবষয় িছল িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর জ� বােজেট কী 
রেয়েছ। আমরা বােজটেক িচি�ত করেত েচেয়িছলাম পনুরু�ােরর বা ঘেুর দাড়ঁােনার বােজট িহেসেব। েসই আি�েক 
আজেকর আেলাচনা হেয়েছ। অ�া� অেনক আি�েক বােজট িনেয় আেলাচনা করা যায়। আমরা িপিছেয় পড়া 
মানুেষর �েয়াজনীতার িনরীেখ আেলাচনা কেরিছ। 

িতিন বেলন, গত বছর যখন আমরা �থম েকািভেডর মেুখামিুখ হই তখন আমরা িকছুই জানতাম না। কীভােব এর 
েমাকািবলা করেত হেব বঝুেত পািরিন। েসই ে�ি�েত গতবােরর বােজট �ণীত হয়। িক�ু এবােরর বােজট 
�ণয়েনর আেগ এক বছর সময় পাওয়া েগেছ। িবষয়িট েবাঝার জ� জাতীয় ও আ�র্জািতকভােব নানা আেলাচনা 
হেয়েছ। িনেজেদর ঋ� কেরিছ, িশি�ত কেরিছ, িবজ্ঞানিভি�ক আেলাচনায় অংশ িনেয়িছ। এর �িতফলন 
আমােদর অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনায় আসার কথা িছল। িক�ু দুঃেখর িবষয় হেলা, েকািভেডর ে��াপেট েয 
িবষয়গুেলা নতুনভােব য�ু হবার কথা িছল তা হয়িন। খবুই গতানুগিতক একিট বােজট হেয়েছ। েকািভেডর কারেণ 
েযসব জায়গায় গুরু� েদওয়ার কথা িছল, অ�ািধকার েদওয়ার কথা িছল, েস সম� জায়গায় এ বােজেট �ীকৃিত 
েনই। িকছু িকছু জায়গায় অয্াডহক িভি�েত িকছু পদে�প েনওয়া হেয়েছ। িক�ু িবপ�তার জায়গা েথেক উেঠ 
দাঁড়াবার জ� �কৃত অেথর্ েযসব পদে�প েনওয়ার কথা িছল, েসগুেলা অতয্� দুঃখজনকভােব এবং অতয্� 
করুণভােব অনুপি�ত। সরকােরর প� েথেক বারবার বলা হে�, অথর্নীিত সচল রেয়েছ। যা িকছু অতীেতর স�য় 
িছল েসগুেলা বয্বহার কের এখনও পযর্� িটেক থাকার অব�ায় আেছ অথর্নীিত। িক�ু েটকসইভােব সামেন 
এেগােনার ে�ে� আমরা িবপ� হেয় পেড়িছ। মানুেষর উপাজর্ন কেম েগেছ, নতুন কের অেনেক দির� হেয় েগেছ। 
তােদর �িত নজর েদওয়ার েকােনা সু�ু পিরক�না আমরা এই বােজেট পাইিন। 

িতিন উে�খ কেরন, যারা েরিমটয্া� পাঠােবন তারা এতিদন আমােদর েদেখেছন, আমরা এখন তােদরেক েদখেবা 
বেল মাননীয় �ধানম�ী �িত�িত িদেয়েছন। িক� তােদরেক সামা� �েণাদনা েদওয়া হেয়েছ। অথৈনিতক �বিৃ�, 
মাথািপছু বিৃ�সহ নানা সূচেক েয উ�িতর তথয্ েদওয়া হেয়েছ েসই িবেবচনায় এই সামা� অথর্ িদেয় তােদর �িত 
সুিবচার করা হেলা না, েসৗজ� �কাশ করা হেলা না। এভােব �েতয্কিট ে�ে� িচ�াভাবনাহীন ভােব িকছু করার 
েচ�া করা হে�। িক�ু েসখােন সমসয্ার েকােনা গভীর �ীকৃিত েনই। যারা িপছেন পেড় িছেলন তারা েতা েসখােন 
আেছই, এর সে� আরও অেনক মানুষেক িপছেন েঠেল েদওয়া হে�। ‘েকউ িপিছেয় পেড় থাকেব না’-এসিডিজর 
এই অ�ীকােরর আেলােক বােজটেক িবে�ষণ করেল দুঃেখর সােথ বলেত হয়, তার ধাের কােছ যাওয়ার েচ�া করা 
হয়িন।  যিদ সু�ু বয্ব�াপনা থােক, যিদ দুনর্ীিতম�ু পিরেবশ এবং ��তা আনা যায় এবং সবেচেয় বড় কথা যিদ 
রাজৈনিতক অ�ীকার থােক, তাহেল িপিছেয় পড়া মানুষেদর জ� অেনক িকছুই করা যােব।



সূচনা

িমিডয়া ি�িফংেয় সবাইেক �াগত জািনেয় �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল 
ফােতমা ইউসুফ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছেরর বােজটেক েক� কের এিট 
নাগিরক �য্াটফেমর্র ততৃীয় আেলাচনা। বােজট েঘাষণার আেগ এবং পের 
নাগিরক �য্াটফমর্ িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্ িনেয় দুিট িমিডয়া ি�িফংেয়র 
আেয়াজন কের। িতিন মত�কাশ কেরন েয, সুিবধাবি�ত এবং িপিছেয় 
পড়া মানুেষরা বােজেট �েয়াজনীয় গুরু� পাে� না। েকাথায় ঘাটিত রেয় 
যাে� েস িবষেয়ই আজেকর এই আেয়াজন।

ি�িফংেয়র মলূ উপ�াপনায় িতনিট িবষয় তুেল ধরা হয়। �থমত, 
২০২০-২১ অথর্বছেরর অথর্ৈনিতক পিরি�িত এবং চলিত ২০২১-২২ 
অথর্বছেরর শুরুটা েকমন হেলা এবং এর পিরে�ি�েত িপিছেয় পড়া 
মানুেষর জ� �তয্াশা ও তােদর সামেন চয্ােল�সমহূ। ি�তীয়ত, 
মলূয্�ীিত, িটকাকরণ এবং িপিছেয় পড়া মানুষেদর সমথর্ন িনেয় 
এখনকার উে�গ। এবং ততৃীয়ত, অথর্ৈনিতক পনুরু�ােরর জ� কী কী 
��িত েনওয়া �েয়াজন।  

ে��াপট বণর্নায় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বােজট েঘাষণার আেগ নাগিরক 
�য্াটফেমর্র প� েথেক বলা হেয়িছল, বােজেট িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
কী থাকা উিচত। বােজট উপ�ািপত হওয়ার পর িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
বােজেট কী আেছ, তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। েযটুকু পাওয়া েগেছ তা 
কীভােব কাযর্কর করেত হেব এবং আরও নতুন কী কী লাগেব তার জ� 
আজেকর এই আেলাচনা। িতিন �য্াটফেমর্র বােজট আেলাচনার িভ�তা 

হেয়েছ যার মাধয্েম কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ। এই ে�ি�েত িপিছেয় পড়া জনেগা�ী কীভােব 
বােজট েথেক লাভবান হেব তা �� নয়। রােশদা েক েচৗধরুী, িসেলেট স�িত একিট হটলাইেনর মাধয্েম সহায়তা 
করার একিট েবসরকাির উেদয্ােগ স��ৃ থাকার অিভজ্ঞতার আেলােক বেলন, অেনেক েলাকল�ার কারেণ িনেজর 
অব�া সবাইেক বলেত পারেছন না। তারা নতুন কের আিথর্ক সংকেট পেড়েছন। তারা পিরি�িতর কারেণ িপিছেয় 
পেড় েযেত বাধয্ হেয়েছন। তােদর জ� বােজেট েতমন িকছু েনই। 

সামি�ক অথর্নীিতর নতুন উপা� কী বাতর্া িদে�?

২০১৯-২০ অথর্বছের িজিডিপ �বিৃ�র ল�য্মা�া িছল ৮ দশিমক ২ শতাংশ। পের সরকার সংেশাধন কের 
ল�য্মা�া ৫ দশিমক ২ শতাংেশ নািমেয় আেন। েশষ পযর্� বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরা (িবিবএস)-এর িহসােব 
�বিৃ� হেয়েছ ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। স�িত িবিবএস’র �কািশত িজিডিপ �বিৃ�র পিরসংখয্ানেক তথয্-উপাে�র 
ে�ে� এক ধরেণর সু�তা িফের আসার ল�ণ িহেসেব উে�খ কের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, এই তেথয্র িভি�েত 
িবিবএস-এর িব�াসেযাগয্তা েবেড়েছ। তার মেত, ২০২০-২১ অথর্বছেরর সামিয়ক িহসােব ৫ দশিমক ২ শতাংশ 
�বিৃ�র কথা বলা হে�। চুড়া� িহসােব যা িটকার স�াবনা িনেয় সংশয় আেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, ২০২০ একিট দুবর্ল অথর্বছর িছল। ২০২১ এ িকছু পনুরু�ার শুরু হেয়িছল। িক�ু 
অথর্বছেরর েশষ িতন মাস অিতমািরর ি�তীয় ধা�ার মেধয্ পেড়। েশষ িতন মােসর লকডাউন ও অথর্ৈনিতক 
�িবরতার �িতফলন সামিয়ক িহসােবর মেধয্ েনই। সুতরাং চুড়া� িহসােব �বিৃ� অবশয্ই কমেব। েয িম� 
�বণতার পনুরু�ার �থম ৯ মােস িছল, তােক ‘েক টাইপ’ পনুরু�ার বলা েযেত পাের, েযখােন আনু�ািনক খাত, 
বড় িশ� ও আধিুনক েসবা খাত ভােলা করেছ। িক�ু েছাট ও মাঝাির িশ� এবং অনানু�ািনক খােতর পনুরু�ার 
েসভােব হে� না। 

েমা�ািফজরু রহমান বেলন, �বিৃ�র েপছেনর অনুঘটকগুেলার অনুস�ান করেল ও তার িবভাজন েদেখ মেন হয় 
ৈবষময্ আয় ঘণীভূত হে�। ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� এর আেগ দুই-সংখয্ার মােন িছল, ১২ েথেক ১৩ 
শতাংেশর কাছাকািছ। ২০১৯-২০ অথর্বছের যা মা� ১ দশিমক ৮ শতাংশ হেয়েছ। ২০২০-২১ অথর্বছের ধরা 
হেয়েছ ৫ দশিমক ৮ শতাংশ। ফেল গত দুই অথর্বছের ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� �বণতা-হােরর েচেয় অেনক 
কম। িশ� �িমকেদর অব�ার একিট িচ� এ েথেক উেঠ আেস। েসবা খােতও �বিৃ� কেম েগেছ েযখােন 
অ�ািত�ািনক কমর্কােন্ডর সােথ সংি�� অেনেকই কাজ কেরন। ফল�িতেত িজিডিপ ও �বিৃ�েত �� আেয়র 
মানুেষর অংশ�হণ কমেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ িবষেয় আরও বেলন, েমাটা দােগ ২০২০-২১ অথর্বছরেক একিট িম� �বণতার বছর বলা েযেত 
পাের। ভােলা �বণতার মেধয্ রেয়েছ রাজ� আেয় উ�িত। উৎপাদেনর েভৗত সচূেক েদখা যাে�, বড় িশ� 
তুলনামলূক ভােলা কেরেছ। র�ািন, আমদািন ও েরিমটয্া�ও ভােলা িছল। চাল, সার ও েপে�ািলয়াম আমদািন অেনক 
েবিশ হাের েবেড়েছ। েস তুলনায় পূিঁজ পণয্ বা কাচঁামাল আমদািন বােড়িন। বাংলােদেশর অথর্নীিতর সা�িতকতম 
উ�ােসর িনেচ েয কােলা ছায়া রেয়েছ, তা হেলা বয্ি� খােত িবিনেয়াগ েকােনাভােবই বাড়েছ না। ২০২১ অথর্বছের 
িজিডিপ’র অনুপােত িবিনেয়াগ আেগর অথর্বছেরর েচেয় �াস েপেয়েছ। েবসরকাির িবিনেয়াগ হেয়েছ িজিডিপ’র ২১ 
দশিমক ২৫ শতাংশ। এিট গত ৫ বছেরর মেধয্ সবর্িন� হার। েম মাস পযর্� বািষর্ক উ�য়ন কমর্সিূচ (এিডিপ) মা� 
৫৮ শতাংশ বা�বািয়ত হেয়েছ। যিদও সরকাির িবিনেয়ােগর হারেক বড় কের েদখােনা হেয়েছ। 

িতিন আেরা উে�খ কেরন, বােজট ঘাটিত িনয়�েণ আেছ। যতখািন ঘাটিত সরকার করেত চায়, তাও খরচ করেত 
পারেছ না। ঘাটিত পরূেণ ২০২০ অথর্বছের বয্াংক ঋেণর �িত সরকােরর িনভর্রতা িছল। পেরর বছের স�য়পে�র 
ওপর িনভর্রতা েদখা েগেছ। এর ফেল সরকােরর সুদ বয্য় বাড়েব। সরকােরর রাজ� েথেক সুদ িদেত হয় বেল 
�তয্�ভােব িবিভ� অবকাঠােমা র�ণােব�ণ ও ভতুর্িক েদওয়া ইতয্ািদও ে�ে� স�মতা কমেব, যা িপিছেয় পড়া 

মানুেষর জ� ভােলা খবর নয়। েশেষর িতন মােস ৈবেদিশক সাহাযয্ �বাহ কেম েগেছ। এিট �ক� বয্ব�াপনার 
জ� েযমন দুঃসংবাদ, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ�ও দুঃসংবাদ। ি�পাি�ক অনুদান যিদ কেম যায় তাহেল িশ�া ও 
�াে�য্র মেতা েমৗিলক �েয়াজেনর ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ কম সুিবধা পায়।  

আিসফ ই�ািহম বেলন, েবসরকাির খােত ঋণ �বিৃ� উে�গজনক পযর্ােয় েনেম েগেছ। ২০১৯ সাল েথেক এ হার 
িন�মখুী। যিদও বয্াংেকর সুেদর হার কেম েগেছ। বয্বসা-বািণেজয্র পিরেবশ উ�য়েনর ে�ে� েনওয়া উেদয্ােগ 
েতমন গিত েদখা যাে� না। বয্বসা সহজ করার উেদয্াগ �রাি�ত করেত হেব। িতিন উে�খ কেরন, বয্বসায়ীেদর 
েভাগাি� বাড়েছ। ে�ড লাইেস� নবায়েনর ে�ে� েভাগাি� হে�। েছাট েছাট বয্বসায়ীেদর এসব সমসয্ার সমাধান 
করেত হেব। 

অথর্নীিতর বতর্মান এবং ভিবষয্েতর পবূর্াভাস 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত অথর্বছের �স কয্ািপটাল ফরেমশন অথর্াৎ পুঁিজ গঠেনর হার কেম 
েগেছ। পুঁিজ গঠন কম হেল কমর্সং�ান কম হয়। এর ফেল িপিছেয় পড়া মানুষ দুবর্ল অব�ােন চেল যােব। মানুষ 
েভােগর জ� েয খরচ করেছ, েসই খরচ বিৃ�র হারও কেম েগেছ। আয় কম হেল এবং েভাগ কম হেল দাির�য্ 
বাড়েব এবং এর ফেল ৈবষময্ও বাড়েব। ৈবষময্ বিৃ�র আেরকিট ল�ণ হেলা, আমােদর মজিুর বিৃ�র হার কেম 
েগেছ। িশ� খােত মজিুর বিৃ�র হার ৬ শতাংশ েথেক সােড় ৫ শতাংেশ েনেমেছ। বহুিদন পর বাংলােদেশর 
অথর্নীিতেত মজিুর সূচেক পতন েদখা েগেছ। এর ফেল কমর্সং�ান ও আয় উভয় ে�ে�ই সমসয্া হে�। অ�িদেক 
�থাগত দির� যারা িছল অথর্াৎ অনানু�ািনক খাত, �ু� ও কুিটর িশে�র সে� মাঝাির খােতর েলাকজনও ঢুেক 
যাে�। এর মােন িপিছেয় থাকােদর সে� ‘েপছেন েফেল েদওয়া’ মানুষ য�ু হে�। এিট ২০২১ অথর্বছেরর একিট 
বড় দুি��ার িবষয়। কমর্সং�ােনর ে�ে� মলূ �ািত�ািনক কমর্সং�ান হয় িবেদেশ। ২০১৯-২০ অথর্বছের ৫৯ 
হাজােরর মেতা েলাক িবেদেশ কােজর জ� েগেছন। ২০২০-২১ অথর্বছের েগেছন ২৩ হাজােরর মেতা। অথর্াৎ 
যাওয়ার পিরমাণ অেধর্েক েনেমেছ। 

েমা�ািফজরু রহমান উে�খ কেরন, �কৃত ও �া�িলত িজিডিপ’র পাথর্কয্ িবেবচনায় িনেল জাতীয় উৎপাদন ৫০ 
হাজার েকািট টাকা হেয়েছ। এর �িতফলন হেব �মজীিব মানুেষর আেয়। এ কারেণ সরাসির নগদ সহায়তা এবং 
খাদয্ সহায়তার �েয়াজনীয়তা েবেড় েগেছ।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও বেলন, গত অথর্বছেরর েশষ িতন মােস (এি�ল-জনু) অিতমািরর ি�তীয় ধা�ায় 
অথর্নীিতেত স�ৃ সংকেটর গভীর �ভাব চলিত অথর্বছেরর শুরুর িদেক পড়েব। জলুাই মােস র�ািন ও েরিমটয্া� 
অথর্বছেরর একই মােসর েচেয় উে�খেযাগয্ হাের কেমেছ। েদখা যাে� অথর্নীিতেত দুবর্লতার মধয্ িদেয় নতুন 
অথর্বছর শুরু হেয়েছ। তার মেত, অথর্নীিতেত সা�িতক সমেয় ৈবেদিশক খাত সবল িছল। িক�ু অথর্বছেরর 
শুরুেত ৈবেদিশক খােত এক ধরেণর ভাঙন েদখা িদেয়েছ। জলুাই মােস র�ািন আয় ১১ দশিমক ২ শতাংশ 
কেমেছ। আর েরিমটয্া� আেয় ২৮ শতাংশ পতন ঘেটেছ। িবেশষজ্ঞরা সবাই একমত হেবন েয, েরিমটয্া� খােতর 
জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ। কারণ মানুষ িবেদেশ েগেছ কম, েফরত এেসেছ েবিশ। �েণাদনার কারেণ হুিন্ডর 
পিরবেতর্ বয্াংেকর মাধয্েম েরিমটয্া� েবিশ আসেছ। এই জাদু কতিদন থাকেব তা িনেয় সংশয় েদখা যাে�। 
েরিমটয্া� যিদ কেম যায় তাহেল তা কমর্সং�ান ও ৈবষময্ পিরি�িতেক ভীষণভােব আ�া� করেব। কারণ এতিদন 
েরিমটয্াে�র আয় িদেয় েভাগ কাঠােমা িঠক িছল। র�ািনর ে�ে�ও আেগর অব�ায় েফরা যােব িক না তা িনেয়ও 
সংশয় রেয়েছ। �াথিমক সংেকতগুেলা দুি��ার সিৃ� করেছ। 

েমা�ািফজরু রহমােনর মেত, র�ািনর ে�ে� জলুাইেত বড় ধরেণর ঋণা�ক �বিৃ� ঈদ এবং লকডাউেনর কারেণ 
হেত পাের। তার ধারণা এ অব�া থাকেব না। র�ািন আবার বাড়েত শুরু করেব। তেব র�ািনেত �িতেযািগতা 
বাড়েছ। েপাশাক র�ািনেত গত বছর িভেয়তনাম বাংলােদশেক ছািড়েয় েগেছ। �িতেযািগতা স�মতা বাড়ােত 

র�ািনেত বহুমখুীকরণ দরকার। দ�তা বাড়ােনার জ� েযসব �ক� এই অথর্বছের রাখা হেয়েছ, েসসব বা�বায়ন 
করেত হেব সময়মত।   

েরিমটয্া� �সে� িতিন বেলন, গত অথর্বছের ২৪.৫ িবিলয়ন ডলার এেসেছ। এই ধরেণর �বিৃ� চলমান অথর্বছের 
অবয্াহত রাখা স�ব হেব না। �বােস কমর্ী যাওয়ার সংখয্া অেনক কেম েগেছ। এর মেধয্ সরকার দুই লাখ 
�বাসীেক পনুবর্াসেনর জ� নগদ সহায়তা ও �িশ�েণর কমর্সূিচ িনেয়েছ। এই �িশ�ণ বাজাের চািহদার সােথ 
সাম�সয্পণূর্ যােত হয়, েসিদেক নজর িদেত হেব। িতিন আেরা উে�খ কেরন, চলিত অথর্বছের েবশ িকছু �ক� 
েনওয়া হেয়েছ এবং িবিভ� খােত িবিনেয়ােগ কর অবকাশসহ েবশিকছু �েণাদনাও েদওয়া হেয়েছ। িক�ু েদেশ 
িবিনেয়াগ আকৃ� করেত হেল ঋণসহায়তা এবং অ�া� সহায়তার দরকার হেব। নতুন েয ৫িট �েণাদনা পয্ােকজ 
েঘাষণা করা হেয়েছ, েসখােন িক�ু কৃিষ খােত সহায়তা েদওয়ার মেতা েকােনা কমর্সূিচ েনই, যা খবুই �েয়াজন। 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার িবেশষ অথর্ৈনিতক অ�েলর বাইের নতুন িশ� �াপন উৎসািহত করেছ না, বরং 
িনরুৎসািহত করেছ। তেব অথর্ৈনিতক অ�েলর বা�বায়ন �তয্ািশত গিতেত হে� না। এগুেলার বা�বায়ন �ত না 
হেল িবিনেয়াগ আকষর্ণ কিঠন হেয় পড়েব। এর আেগ অবকাঠােমা দুবর্লতার কারেণ সয্ামসাংেয়র একিট িবিনেয়াগ 
েফরত িগেয়েছ। তারা িভেয়তনােম িবিনেয়াগ কেরেছ। 

�স� মু�ানীিত 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উপ�াপনায় বেলন, বাংলােদশ বয্াংেকর নতুন ম�ুানীিত সতকর্ভােব স�সারণশীল পদে�েপ 
েযেত চাইেছ। এিট সিঠক, কারণ সামি�ক চািহদা বাড়ােনার জ� আরও েবিশ তারলয্ অথর্নীিতেত েদওয়া 
উিচত। িক�ু ম�ুানীিতর সবেচেয় দুবর্ল অংশ হেলা, বয্ি� খােত ১৪ েথেক ১৫ শতাংশ ঋণ �বিৃ�র ল�য্মা�ার 
ধাের-কােছও অজর্ন হে� না। গত অথর্বছের ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ �বিৃ�র ল�য্মা�ার িবপরীেত অেধর্ক, অথর্াৎ 
৮ দশিমক ৪ শতাংশ অিজর্ত হেয়েছ। বয্বসায়ী েগা�ী এবং অেনেক বেলিছেলন, সুেদর হার কমােনা েগেল 
িবিনেয়াগ �তগিতেত বাড়েব। এই ত� েয সিঠক িছল না, তা এখন পির�ারভােব েবাঝা যাে�। সুেদর হার অেনক 
কেম েগেছ এবং ঋণ ও আমানেতর মধয্কার সুদহােরর পাথর্কয্ বা েস্�ড ৪ শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এরপরও 
বয্াংিকং খােত উ��ৃ তারলয্ আেগর েয েকােনা সমেয়র েচেয় েবিশ এবং বাংলােদশ বয্াংক এখন ে�জারী িবেলর 
মাধয্েম বাজার েথেক টাকা েতালার েঘাষণা িদেয়েছ। েচ�া করেত হেব অথর্নীিতেত তারলয্েক স�ালন করা, যােত 
কের মানুষ িবিনেয়াগ কের। বয্ি� খােত িবিনেয়াগ না হেল িপিছেয় পড়া মানুেষর কমর্সং�ান হেব না এবং আয় ও 
রুিজর সং�ান হেব না। 

ম�ুানীিত �সে� িতিন িতনিট িবষেয় দিৃ� আকষর্ণ কেরন। �থমত, েক�ীয় বয্াংেকর অ�তম মলূ দািয়� হেলা 
অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মেধয্ ম�ুা�ীিতেক িনয়�েণ রাখা। িবেশষ কের খাদয্ মলূয্�ীিতেক িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা এবং এ জ� �েয়াজনীয় পদে�প িনেত সরকারেক উৎসািহত করা। ি�তীয়ত, সরকােরর প� েথেক েয সম� 
�েণাদনা েদওয়া হেয়েছ িবেশষ কের �ু� ও মাঝাির উেদয্া�া, নারী উেদয্া�াসহ িবিভ� ে�ে� �ত তারলয্ 
অবম�ু করার িবেশষ বয্ব�া করা। ততৃীয়ত, সরকােরর আিথর্ক সং�ােনর জ� বয্ব�া রাখেত হেব িবেশষ কের 
বয্াংিকং খাত েথেক। েকননা এখােন তুলনামলূকভােব খরচ কম। 

�কৃত অেথর্ �েণাদনা কতটুকু?

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত বছেরর মােচর্র েশষ েথেক শুরু কের এ বছেরর জলুাই পযর্� সরকার 
েমাট ৩০িট �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়েছ। এসব �েণাদনার মেধয্ আিথর্ক এবং খাদয্ সহায়তা খবুই কম। বড় অংশই 
হাইি�ড কারণ মলূত বয্াংকিনভর্র ঋেণ সরকার ভতুর্িক িদে�। মা� ১৩িট কমর্সূিচেত আিথর্ক সহায়তা রেয়েছ এবং 
৪িটেত আেছ �তয্� খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচ। এই ১৭িট কমর্সূিচ �ায় ১ লাখ ৩০ হাজার েকািট টাকার সরকার 

েঘািষত �েণাদনার মা� ২০ শতাংশ। ৮০ শতাংশই হাইি�ড অথর্াৎ ঋণ কমর্সূিচ এবং েসখােন সুদ িদেত 
হে�। েবিশরভাগ ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ বয্াংেক েযেত পােরন না। বয্াংেক েগেলও তারা কথা বলেত পােরন 
না। আেদৗ তারা জােনন না, সরকােরর প� েথেক এখােন িক েদওয়া আেছ। এখােন তেথয্র একিট বড় ধরেণর 
িব�াট রেয়েছ।  

তার মেত, সরকার এমন িকছু �ক� অ�ভূর্� কেরেছ যা আেদৗ �েণাদনা িহেসেব �হণেযাগয্ নয়। সরকার 
একিট বড় কৃিষ যাি�কীকরণ �ক� হােত িনেয়েছ, যােক �েণাদনার মেধয্ ধরা হেয়েছ। সরকার েয ধান-চাল 
সং�হ কের, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। এিট �হণেযাগয্ নয়। সরকােরর প� েথেক �াধীনতার ৫০ 
বছর পিূতর্েত মাননীয় �ধানম�ী দির�েদর জ� েয ঘরবািড় িনমর্াণ কের িদে�ন, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা 
হেয়েছ। আেগ েথেক েযসব সামািজক সুর�া কমর্সূিচ িছল, েসগুেলার যিদ স�সারণ হয় অথবা এই অিতমািরেক 
েক� কের েযসব নতুন নতুন পদে�প েনওয়া হেয়েছ েসগুেলাই �কৃত �েণাদনা। অিতমাির থাকেলও হেতা, না 
থাকেলও হেতা। ধান-চাল সং�হ েতা �িতবছরই হে�। সরকাির িহসােব ২০১৯-২০ অথর্বছের �েণাদনার 
আকার িজিডিপর ২ দশিমক ৭৬ শতাংশ। তেব শুধ ুখাদয্ সহায়তা ও �তয্� আিথর্ক সহায়তা মা� শু� দশিমক 
১৬ শতাংশ। ফেল �তয্� সহায়তার পিরমাণ খবুই সামা�। গিরব মানুেষর জ� সহায়তা সামি�কভােব কম, 
আনুপািতক হােরও কম। গত জনু মাস পযর্� ৬৩ েথেক ৬৪ শতাংশ অথর্ অবম�ু হেয়েছ। আিথর্ক সহায়তা 
অবম�ু হেয়েছ ৪০ শতাংেশরও কম। আর হাইি�ড পয্ােকজ অবম�ু হেয়েছ ৭৫ শতাংশ। গিরবেদর জ� শুধ ু
বরাে�র ৈবষময্ আেছ তা নয়, বয্বহােররও ৈবষময্ আেছ। নতুন েয ৫ িট কমর্সূিচ এেসেছ তার মেধয্ �তয্� 
আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা আেগর েচেয় েবিশ। এটােক আরও েবিশ বাড়ােত হেব, িবতরেণর প�িতেক 
আরও উ�ত ও কাযর্কর করেত হেব। সরকার ৩৩৩ ন�ের েফান করেল সাহাযয্ পাওয়ার েয বয্ব�া কেরেছ, তা 
অতয্� সিঠক পদে�প। গিরব মানুেষর জ� এিট একিট অতয্� উপকারী সরকাির পদে�প িক�ু এখােন আরও 
েবিশ �ানীয় পযর্ােয় সহায়তা েদওয়া উিচত। 
 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার �থম পযর্ােয় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়িছল, তার বা�বায়ন পিরি�িত 
পযর্ােলাচনায় েদখা যায়, ৈতির েপাশাক খােত �িমকেদর েবতন-ভাতা িদেত কম সুেদ েয ঋণ েদওয়া হয়, তার 
বা�বায়ন তুলনামলূক ভােলা িছল। তেব �ু� ও মাঝাির িশ� িক�ু �কৃত অেথর্ খবু েবিশ সুিবধা পায়িন। এরপর 
ি�তীয় দফায় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা করা হেয়েছ, তার ল�য্ হেলা যারা �থম দফায় পান িন, তারা েযন 
ি�তীয় দফায় এর সুিবধা পান। �ায় ৮০ লাখ �ু� ও মাঝাির িশ� আেছ। তারা িক�ু এই অিতমািরর কারেণ 
অতয্� দূরব�ার মেধয্ পেড় েগেছ। মােসর পর মাস অেনেক কাযর্�ম চালােত পারেছ না। অেনেক অনলাইেন 
পিরচালনার েচ�া করেছ। িক�ু সবার েতা েস স�মতা েনই। একজন �ু� উেদয্া�া িযিন একিট িবউিট পালর্ােরর 
মেতা �িত�ান চালান, িকংবা সারা েদেশ অসংখয্ তরুণ উেদয্া�া ফা� ফুড আইেটেমর েদাকান পিরচালনা 
কেরন। তারা িক�ু এই সুেযাগ িনেত পােরিন। অেনক এসএমই েশষ পযর্� �িত�ান ও বয্বসা িটিকেয় রাখেত 
পােরিন। যার �িতফলন কমর্সং�ােনর ওপর পড়েছ। নাগিরক �াটফেমর্র এক সমী�ায় বলা হেয়িছল, �ায় ১ েকািট 
৩০ লাখ েলােকর কমর্সং�ান ঝুঁিকেত পেড়েছ, যা আমােদর �মশি�র �ায় ২০ শতাংশ। 

িটকাকরণ এবং গিরব মানুষেক সহায়তা 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর ইিতহােস ২০২১ সােলর জলুাই একিট কৃ�তম মাস িহেসেব িচি�ত হেয় 
থাকেব। জলুাই মােস, গত ১৪ মােসর মেধয্ েকািভেড সবেচেয় েবিশ মানুষ মারা েগেছ। গড় মতুৃয্ ২০০ জেনর 
েবিশ এবং সং�মেণর হার ৩০ শতাংেশর েবিশ। িপিছেয় পড়া মানুষ িটকা পাওয়ার ে�ে�ও িপিছেয় আেছ। তােদর 
সেচতনতার অভাব রেয়েছ যা িনরসেন পদে�প �েয়াজন। সরকার ভারেতর িসরাম ইনি�িটউট েথেক িটকা 
আনেত েচেয়িছল। িক�ু ভারেতর অভয্�রীণ পিরি�িতর কারেণ সব িটকা আেসিন। িটকা েদওয়ার বয়স ৪০ েথেক 
কিমেয় ২৫ বছর করা হেয়েছ, যা সিঠকভােব করা হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন।

বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন, বােজট িনেয় �চুর আেলাচনা হয়। �য্াটফেমর্র নতুন� হেলা, বাংলােদেশর উ�য়েনর 
িবভািজত ফলাফল যােদর কােছ যাওয়ার কথা, তারা কী পাে� ও কীভােব পাে� তা তুেল ধরা। যারা সমােজ 
িপিছেয় পড়া মানুষ, তারা বাংলােদেশর �মতার কােছ তােদর কন্ঠ�র তুেল ধরেত পােরন না। তােদরেক সামি�ক 
অথর্নীিতর আেলাচনার মেধয্ দশৃয্মান করাই নাগিরক �য্াটফেমর্র উে�শয্। যারা জীবনচে� িপিছেয় আেছ, যারা 
েভৗগিলক এবং পিরেবশগত পিরি�িতেত িপিছেয় আেছ, এই �য্াটফমর্ তােদর কথা সবার সামেন িনেয় আসার েচ�া 
করেছ। উপকুল-হাওর-চেরর মানুষ, যারা সামািজক পিরিচিতর িদেক িদেয় িপিছেয় আেছ—েযমন িহজড়া 
স�দায়, আিদবাসী েগা�ী এবং যারা �িতব�ী, এই �য্াটফেমর্ তােদর কথা বলা হয়। এই মানুষগুেলােক কীভােব 
সামি�ক অথর্নীিতর েক�িব�েত আনা যােব এবং তােদর িশ�া, �া�য্, সামিজক সুর�া ইতয্ািদ িবষেয় েকান্ 
েকান্ পদে�প িনেত হেব, তা জানােতই এই আেলাচনা। 

িমিডয়া ি�িফং-এ অংশ�হণ কেরন নাগিরক �য্াটফমর্-এর েকার �প সদসয্ ও গণসা�রতা অিভযােনর িনবর্াহী 
পিরচালক রােশদা েক েচৗধুরী, �া�পােরি� ইন্টার�াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)-এর িনবর্াহী পিরচালক 
ইফেতখারু�ামান, বাংলােদশ েহলথ ওয়ােচর আ�ায়ক মুশতাক রাজা েচৗধুরী, মানুেষর জ� ফাউেন্ডশেনর 
িনবর্াহী পিরচালক শাহীন আনাম, িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান এবং িনউএইজ �েপর ভাইস 
েচয়ারময্ান ও চ��াম �ক এ�েচে�র েচয়ারময্ান আিসফ ই�ািহম। 

বােজট কতটুকু অসুিবধা�� মানুেষর পে� 

আেলাচকরা মতামত েদন, যারা িপিছেয় িছেলন কেরানার কারেণ তারা আরও অসুিবধার মেধয্ পেড়েছন। নতুন 
কের ঝুঁিকর মেধয্ পেড়েছন অেনেক। চলিত অথর্বছেরর বােজেট এসব অসুিবধা�� মানুষেদর অ�ািধকার েদওয়া 
হয়িন। তােদরেক গুরু� েদওয়া হয়িন। 

অয্াডেভােকট সুলতানা কামাল তার �ারি�ক ব�েবয্ উে�খ কেরন, কেরানা সং�মেণর েদড় বছর চেল েগেছ। 
বহু মানুষ নানাভােব িবপযর্েয়র মেুখামিুখ হেয়েছন, অসুিবধার মেধয্ আেছন। তারা তােদর �াভািবক জীবনমান 
েথেক িপিছেয় পড়েত বাধয্ হেয়েছন। �তয্াশা িছল, েয বােজট �ণীত হেব তােত েযন িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
�ি�র জায়গায় িনেয় আসার উেদয্াগ থােক। দুঃখজনকভােব েসরকম িকছুই এই বােজেট েদখা যায়িন। িতিন 
বেলন, নীিতিনধর্ারকরা আমােদরেক বেলন েয িবিনেয়াগ খবুই ভােলা হে�। েরাডেশা’র মাধয্েম িবিনেয়ােগর 
�িত�িত পাওয়া যাে�। েরিমটয্াে�র �বাহ এবং র�ািন আেদশ িনেয় তারা উৎফু�। এসিডিজ’র েয অ�ীকার 
কাউেক িপিছেয় রাখা যােব না িকংবা িপিছেয় পড়া মানুষেক একিট স�ানজনক জায়গায় িনেয় আসার জ� েয 
কাযর্�েমর �েয়াজন, েস ধরেনর নীিত বা কাজ-কমর্ িক�ু নজের আসেছ না। যত উ�য়েনর পিরসংখয্ান আসেছ, 
েসখােন অেথর্র েকােনা অভাব আমরা না েদখেলও িপিছেয় পড়া মানুেষর িদেক েকেনা নজর েদওয়া হে� না। 
তা িনেয়ও িতিন �� েতােলন। আিসফ ই�ািহম বেলন, বােজেট নারী উেদয্া�ােদর ে�ে� কর সুিবধা েদওয়া 
হেয়েছ। তােদর �িত�ােনর বািষর্ক আয় ৭০ লাখ টাকার মেধয্ হেল কর িদেত হেব না। এর মাধয্েম নারী 
উেদয্া�ারা অনু�ািণত হেবন। তেব েছাট উেদয্া�ােদর জ� আরও অেনক িকছু করা �েয়াজন। িকছু িকছু পণয্ ও 
েসবায় ভয্াট অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ। তেব অিতমািরর কারেণ বয্বসায়ীেদর মেধয্ যারা িপিছেয় পেড়েছন, 
তােদরেক ভয্াট েথেক অবয্াহিত িদেল আরও ভােলা হেতা। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজট হওয়ার কথা িছল িপিছেয় পড়া মানুষেদর সহায়তার জ�। িক�ু েদখা েগল, 
সাধারণ মানুষ এবং �াি�ক জনেগা�ীেক বােজেটর বাইের রাখা হেয়েছ। �য্াটফেমর্র প� েথেক দািব করা 
হেয়িছল, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� স�দ বরাে�র পাশাপািশ স�েদর বয্বহার যােত ��তা, জবাবিদিহতা ও 
সুশাসেনর মাধয্েম এবং দুনর্ীিত িনয়�েণর মাধয্েম হয়। বােজেট এ িবষেয় িদক-িনেদর্শনা েনই। বােজট কতটুকু 
��তার সােথ বা�বায়ন হেব, জবাবিদিহতা িনি�ত করা হেব িকভােব এবং দুনর্ীিত �িতেরােধর জ�ও বা কী করা 
হেব েস িবষেয় েকােনা সু�� পথেরখা েনই। বরং দুনর্ীিত সহায়ক, ৈবষময্মলূক এবং অৈনিতক একিট বােজট 

5

গণিটকাদান কমর্সূিচেত ৬ িদেনর মেধয্ এক েকািট মানুষেক িটকা েদওয়ার ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হয়। এখােন 
পিরক�নার অভাব েদখা েগেছ। িবেশষজ্ঞরা বেলিছেলন, অসু�, বয়�, �বীণ, নারী, �িতবি� এভােব 
অ�ািধকার িদেয় পিরক�নামািফক িটকা িদেত। সরকার িচ�াভাবনা ছাড়া তাড়াহুেড়ার িভি�েত এিগেয়েছ এবং 
পরবতর্ীেত সরকারেক িপিছেয় আসেত হেয়েছ। শুধ ু েদওয়ার স�মতার অভাব নয়, সরকােরর এই মহূুেতর্ 
েযাগােনরও সমসয্া আেছ। ২৫ বছেরর ওপের সবাইেক িটকা িদেত সেবর্া� িজিডিপর শু� দশিমক ৫ শতাংেশর 
মেতা অথর্ খরচ হেব। এই অথর্ সং�ান করার সামথর্য্ বাংলােদেশর আেছ। সমসয্া হেলা সং�হ ও বয্বহােরর- 
অেথর্র নয়। িতিন মেন কেরন, িটকাকরণ কাযর্�েম নাগিরক সমাজেক য�ু করেত হেব। েযসব েবসরকাির �িত�ান 
িবিভ�ভােব িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� কাজ কের তােদরেক য�ু করেত হেব। এর আেগ �য্াটফেমর্র অ�া� 
আেলাচনার মাধয্েম জানা েগেছ, িহজড়ারা লাইেন দাড়ঁােত পােরন না। লাইেন দাড়ঁােল তােদরেক েবর কের েদওয়া 
হয়। জাতীয় পিরচয়পে�র সােথ অেনক সময় তােদর নাম ও েচহারা েমেল না। সরকােরর সােথ েবসরকাির �িত�ান 
য�ু করেল তােদর সহেযািগতায় এ ধরেণর জনেগা�ীেক িটকা েদওয়া স�ব হেব। একইভােব সেচতনতা সিৃ�েত 
েবসরকাির �িত�ানেক স��ৃ করেত হেব। এজ� একিট জাতীয় কাঠােমা ও একিট নীিতমালা দরকার। 

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বেলন, যখনই েকােনা নতুন উেদয্াগ আেস, তার �থম িদেকর সুিবধােভাগী হয় সমােজর উচুঁ 
�েরর েলাকজন। িটকার িবষেয়ও ঐিতহািসকভােব তাই ঘেটেছ। আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ ইিপআই কমর্সূিচ 
শুরু হয়, তখনও িপিছেয় পড়া জনেগা�ী এর সুিবধােভাগী িছল না। েকািভেডর িটকার ে�ে�ও তাই েদখা যাে�। 
সংবাদপে�র �িতেবদন অনুযায়ী িসিট করেপােরশেনর পির��তা কমর্ী, কবর েখাদক বা িহজড়া জনেগা�ী এখনও 
িটকার আওতায় আেসিন। চর অ�ল বা হাওেড়র অেনেকই এখনও িটকার বয্াপাের অবগত নন। কােজই এখনই এ 
বয্াপাের সি�য় হেত হেব, যােত কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীেক আমরা সামেন িনেয় আসেত পাির। িতিন উে�খ 
কেরন, আিশর দশেক সরকার �তঃ�ব�ৃ হেয় িটকাদান কাযর্�েম এনিজওেদর সহায়তা চায় এবং জনগেণর 
স��ৃতায় ইিপআই কাযর্�ম িবে� অন� দ�ৃা� �াপন কের। বতর্মান �ধানম�ী ‘ভয্াকিসন িহেরা’ উপািধেত ভূিষত 
হেয়েছন। এই পরু�ােরর বীজ েসই আিশর দশেক েরাপন করা হেয়িছল। েসই সময় সরকার সরবরােহর িদক 
সামলায়। অ�িদেক এনিজওরা েসাশয্াল েমািবলাইেজশেনর মাধয্েম চািহদার িদকিট বয্ব�াপনা কের। সরকার যিদ 
সমােজর সবাইেক এই িটকাযেজ্ঞ স��ৃ কের তাহেল সুিনিদর্� লে�য্ েপৗছােনা যােব। বাংলােদেশ েকািভড 
িটকাদােনর হার বতর্মােন দুঃখজনক পযর্ােয় রেয়েছ এবং এ অব�া েথেক তাড়াতািড় েবর হেত হেব। কাউেক েপছেন 
রাখা যােব না। একটা কথা মাথায় রাখেত হেব েয, সবাই িনরাপদ না হেল েকউই িনরাপদ থাকেব না। 

সা�িতকােল �য্াটফেমর্র এক জিরেপর তথয্ অনুযায়ী ৮০ শতাংশ মানুষ খােদয্র বয্য় কিমেয় িদেয়েছ, এবং 
অ�া� ে�ে� ৬০ শতাংশ কিমেয়েছ। মানুষ পুঁিজ েভে� খাে�, ঋণ িনেয়েছ ৬০ শতাংশ। ৪৭ শতাংশ মানুষ 
আিমষ জাতীয় খাবার খাওয়া কিমেয় িদেয়েছ। েকউ েকউ িতন েবলার পিরবেতর্ হয়েতা দুই েবলা বা এক েবলা 
খাে�ন। এরকম মানুষ অ�ত ১০ শতাংশ। ১০ শতাংশ মানুষ খাদয্ েকনা কিমেয় িদেয়েছন। এসব তথয্ উে�খ 
কের িপিছেয় পড়া মানুষেক �তয্� আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা বাড়ােনার সুপািরশ কেরন েদবি�য় 
ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, সহায়তা না েপেল তারা েয শুধ ুৈবষেময্র িশকার হেবন তা নয়, তােদর পরবতর্ী �জ� আরও 
েবিশ পিু�হীনতা, শারীিরক ও মানিসক �িতবি�তা িনেয় বড় হেব। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, কেরানা সং�মেণর কারেণ সরকােরর �তয্� আিথর্ক সহায়তা এবং খাদয্ সহায়তা িপিছেয় 
পড়া মানুেষর জ� অপযর্া�। একই সােথ এখােন দুনর্ীিতও হেয়েছ। �ভাবশালী মহল এবং রাজনীিতকরা সরকাির 
সহায়তা িনেজেদর পেকট� কেরেছন। সরকার দুনর্ীিতর িবরুে� শু� সহনশীলতা েঘাষণা কেরেছ। েসই অনুযায়ী অথর্ 
খরেচ ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা না েগেল বােজট �কৃত অেথর্ জনগেণর কলয্ােণ আসেব না। আেলাচকরা 
জানান, আিথর্ক �েণাদনা ও খাদয্ সাহাযয্ বাড়ােত হেব। েয মানুষগুেলার ে�ে� সহায়তা েপৗছােনার সমসয্া 
রেয়েছ, তােদর জ� েবসরকাির �িত�ােনর সােথ েযৗথভােব কাজ করেত হেব। একইরকম ভােব জাতীয় 
িটকাকরণ কমর্সূিচেক সফল করেত হেব। আর সফল করার জ� অ�ািধকােরর িভি�েত িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
কােছ েপৗছােত হেব। েবসরকাির �িত�ান ও সামািজক সংগঠনেক য�ু করেত হেব। 

উে�গ মূলয্�ীিত িনেয় 

িব�বাজাের পণয্মলূয্ েবেড় যাওয়া এবং েদেশ সা�িতক সমেয় িবিভ� পেণয্র মলূয্ েবেড় যাওয়ার �বণতা থাকায় 
মলূয্�ীিত িনেয় উে�েগর কথা উেঠ আেস আেলাচনায়। েমা�ািফজরু রহমান বেলন, খাদয্ মলূয্�ীিত ইেতামেধয্ 
ওপেরর �ের েপৗঁেছ েগেছ। তার ওপর যিদ ৫ েথেক ৬ শতাংশ মলূয্�ীিত হয় তাহেল খাদয্ পেণয্র দাম এমন 
জায়গায় দাঁড়ােব েযখােন সাধারন মানুেষর েভাগাি� বাড়েব। েযমন- এক বছের চােলর দাম ২০ শতাংশ েবেড় 
েগেছ। এর ওপর যিদ আেরা ৩ েথেক ৪ শতাংশ বােড় তাহেল আয় কেম যাওয়া মানুেষর ওপর অেনক চাপ ৈতির 
হেব। সরকার এই মহূুেতর্ ১৬ লাখ টেনর েয মজেুদর কথা বলেছ তার ওপর িভি� কের স�িত ৪০ হাজার টন 
ওএমএেসর জ� িবতরেণর ল�য্মা�া হােত িনেয়েছ- এই ল�য্মা�া আরও বাড়ােনা উিচত। ১৭ লাখ মানুষেক 
আড়াই হাজার টাকা নগদ সহায়তা �দােনর কথা বলা হে�। �হীতা ও টাকার পিরমাণ উভয়ই আরও বাড়ােত 
হেব। নগদ সহায়তা অথর্নীিতেত চািহদা সিৃ� করার বড় উপায়। েমা�ািফজরু রহমান আরও বেলন, আ�জর্ািতক 
বাজাের �ালািন েতলসহ িবিভ� পেণয্র দাম বাড়েছ। ৈবেদিশক েলনেদেনর ভারসােময্র িদেক নজের রাখেত 
হেব। আর মলূয্�ীিতর েয িহসাব করা হয় েসই েভা�া মলূয্সূচেকর িভি� ২০০৫-০৬ সােলর পণয্-বাে�ট িনেয়। 
এিট হালনাগাদ করা দরকার। কারণ মানুেষর পণয্ ও েসবা �হেণর কাঠােমা পিরবতর্ন হে�। কম আেয়র মানুষ 
েযসব পণয্ তুলনামলূকভােব েবিশ েভাগ কের তার ওপর িভি� কের একিট েভা�া মলূয্সূচক (িসিপআই) িনণর্য় 
কের তার িভি�েত সহায়তা েদওয়া উিচত।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, গত অথর্বছের সািবর্কভােব মলূয্�ীিত েমাটামিুট ি�িতশীল থাকেলও খাদয্ 
মলূয্�ীিতর �বণতা েদখা েগেছ। সাধারণ মলূয্�ীিত েযখােন ৫ দশিমক ৬ শতাংশ, খাদয্ মলূয্�ীিত েসখােন ৬ 
শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশ শুধ ুআয়, কমর্সং�ান ও মজিুর কমেছ না, খাদয্মলূয্ও বাড়েছ। ফেল আয় ও 
কমর্সং�ান কেম যাওয়ায় এ সমেয় খােদয্র দাম বিৃ� গিরব মানুেষর জ� েবশী কে�র কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। খােদয্র দাম বিৃ�র �কৃত অব�া িচ�ার উে�ক কের। েদবি�য় ভ�াচাযর্ মলূয্�ীিতর পিরসংখয্ান িনেয় 
�� েতােলন। িতিন বেলন, এই মহূুেতর্ �কৃত মলূয্ পিরি�িত সরকাির পিরসংখয্ােনর মাধয্েম সিঠকভােব 
�িতফিলত হে� না। কারণ মলূয্�ীিত িনণর্েয়র েয িভি� অথর্াৎ েযসম� পেণয্র িভি�েত িহসাব করা হয়, েসগুেলা 
এখন তামািদ হেয় েগেছ। নতুনভােব এর মলূয্ায়ন করেত হেব। গিরব মানুেষর জ� মজিুর পণয্েক আলাদাভােব 
িবেবচনায় েনওয়া উিচত। আর এবার আড়াই হাজার টাকা নগেদ েদওয়ার েয েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ, তা পেুরােনা 
মানুষজেনর কােছই যােব। নতুন গিরবরা এর মেধয্ েনই। েকননা িচি�তকরেণর সমসয্া রেয়েছ এবং এর সমাধান 
কেরই এই সংখয্া বাড়ােত হেব।  

সরকাির �য় দুনর্ীিতমু� করেত হেব

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজেটর অ�তম িবষয় হেলা সরকাির �য়। সরকাির �েয় ��তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত না পারেল বােজেটর সিতয্কার সুফল পাওয়া যােব না। সরকাির �েয়র জ� আইন ও িবিধমালা 
আেছ। িটআইিব’র এবং অ�া� গেবষণায় েদখা েগেছ �য় খাত এক ে�ণীর রাজনীিতিবদ, সরকাির কমর্কতর্া ও 
িঠকাদারেদর কােছ িজি� হেয় আেছ। এই িজি�দশা েথেক েবর হেত না পারেল বােজট, জনগেণর কলয্াণ আনেত 
পারেব না। 

িতিন উে�খ কেরন, সা�িতক সমেয় আমরা �া�য্ খােত এই ধরেণর পিরি�িত েবিশ েদখিছ। এ খােতর অিনয়ম 
িনেয় িবিভ� খবর পাওয়া যাে�। অ� খােতও ��তা ও জবাবিদিহতার অভাব রেয়েছ। �ক� বা�বায়েনর ে�ে� 
এিট সু�িতি�ত েয, এর সােথ স��ৃ িকছু িকছু সরকাির কমর্কতর্া, রাজনীিতিবদ ও িঠকাদাররা কীভােব তােদর 
স�দ বাড়ােব, তা িনেয় বয্� থােকন।  

নারী ও িশশুর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, �বাসীরা যারা কেরানা পিরি�িতর কারেণ িফের এেসেছন তােদর মেধয্ নারীেদর 
সহায়তার িবষয়িট একটু আলাদাভােব ভাবেত হেব। কারণ নারীরা যারা েফরত এেসেছন, তােদর অেনেকই চাকির 
হারােনার পাশাপািশ নানান ধরেণর হয়রািন, িনপীড়ন এবং েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হেয় িফের আসেত বাধয্ 
হেয়েছন। তােদর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার। 

িতিন বেলন, িশশুরা একিট িবেশষ জনেগা�ী। যখন েকােনা সহায়তা পিরবােরর জ� েদওয়া হয়, তখন আমরা ধের 
েনই, সহায়তা সবাই পােব। এিট িঠক নয়। িশশুেদর জ� কী বয্ব�া েনওয়া হে� তার েকােনা পিরক�না েদখা 
যাে� না। মানুেষর জ� ফাউেন্ডশন’র জিরপ এবং তণৃমলূ পযর্ােয় সহেযাগী সংগঠনগুেলার অিভজ্ঞতা বলেছ, িশশু 
�ম বাড়েছ এবং িশশুরা ঝুঁিকপণূর্ কাজ করেছ। এখােন দু’েটা িবষয় রেয়েছ- পলু ফয্া�র এবং পশু ফয্া�র। 
কারখানার উেদয্া�ারা কেরানার কারেণ �িত�� হেয়েছন এবং তারা মজিুরর ে�ে� কম খরেচর কারেণ িশশুেদর 
কােজ িনেত চায়। পিরবােরর দািরে�য্র কারেণ িশশুরা েযেতও বাধয্ হে�। িশশুেদর জ� েকােনা বয্ব�া বােজেটও 
েনই, সরকােরর কেরানা েমাকােবলা কমর্সূিচেতও েনই।
 
�ুল ব� থাকা এবং অ�া� কারেণ বালয্িববাহ বাড়েছ। এর বাইের িশশুরা েকােনা অসামািজক কােজ িকংবা 
সিহংসতায় য�ু হেত পাের, যার িকছু উদহারণ ইদানীং েদখা যাে�। এ অব�ায় িশশুেদর �িত িবেশষ নজর 
েদওয়ার �েয়াজন রেয়েছ। 

�া�য্ খােত সং�ার

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বতর্মান পিরে�ি�েত �া�য্খাত িনেয় িকছু সুপািরশ উপ�াপন কেরন। তার ��েময়ািদ 
সুপািরেশর মেধয্ রেয়েছ- কেরানা সং�মণ পরী�ার হার বাড়ােনা, �া�য্িবিধ ও মা� পিরধান িনি�ত করা, সবার 
জ� িটকা িনি�ত করা, সং�মেণর হার সহনীয় পযর্ােয় এেল িশ�া �িত�ান খেুল েদওয়া। তার মেত, সহনীয় 
অব�া জাতীয় গেড়র িভি�েত না কের �ানীয় অথর্াৎ েজলা-উপেজলার িভি�েত িনরূপন করেত হেব। 

িতিন মধয্ ও দীঘর্ েময়ােদ িকছু সুপািরশ কেরন। িতিন বেলন, �িতিট সংকেটর একটা ইিতবাচক িদক থােক। 
বাংলােদেশর �া�য্ বয্ব�ােক েঢেল সাজােত েকািভড একিট বড় সুেযাগ এেন িদেয়েছ। এ লে�য্ কী করেত হেব 
তা িনেয় িবজ্ঞজেনরা অেনেকই একমত। এই বয্াপাের মধয্েময়ািদ িকছু সুপািরশ রেয়েছ। একিট �া�য্ কিমশন 
গঠন করা যার কাজ হেব েদশবয্াপী সাবর্জনীন �া�য্ সুর�া কমর্সূিচর পথেরখা ৈতির করা এবং তা বা�বায়েন 
নজরদাির করা। �া�য্ বয্ব�ার জবাবিদিহতা িনি�ত করেত একিট জাতীয় �া�য্ িনরাপ�া কাযর্ালয় গঠন করেত 
হেব, যার দািয়� হেব �া�য্ ম�ণালেয়র ে�তার ভূিমকা এবং েসবাদােনর ভূিমকা আলাদা করা। সরকােরর �া�য্ 
অথর্ায়ন েকৗশেল এই অিফস �াপেনর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু এ বয্াপােরও েকােনা অ�গিত েদখা যাে� না। 
সুশাসন ও সু� বয্ব�াপনা িনি�ত করেত হেব। চতুথর্ত, �াথিমক �া�য্ বয্ব�ােক অ�ািধকার িদেত হেব। এখােন 
িবিনেয়াগ বতর্মােনর ২৫ শতাংশ েথেক বািড়েয় ৫০ শতাংেশ িনেত হেব। �াথিমক �া�য্েসবােক যিদ শি�শালী 
করা হেতা তাহেল ঢাকার হাসপাতােল বতর্মােন েয চাপ সিৃ� হে�, তা হেতা না। গেবষণা ও �ািত�ািনক উ�য়েন 
নজর িদেত হেব এবং িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। সবেচেয় উে�খেযাগয্ িবষয় হেলা সং�ার, যা এখনই শুরু করেত 
হেব। �েয়াজন সিদ�া এবং অ�ীকােরর। 

িশ�া খাত অবেহিলত 

রােশদা েক েচৗধরুী েশােকর মােস ব�ব�ুর �িত ��া�িল জািনেয় বেলন, িশ�া খাত িনেয় ব�ব�ু েশখ মিুজবরু 
রহমান বেলিছেলন, িশ�ায় েযন বােজেটর ২০ শতাংশ বরা� থােক। িক�ু তা কখেনা বা�বািয়ত হয়িন। িতিন 

বেলন, আশা করা হেয়িছল, এ বছেরর বােজট হেব ঘেুর দাঁড়ােনার বােজট। িক�ু তার �িতফলন েদখেত পাইিন। 
সরকােরর দুিট ম�ণালয় গত বছেরর েশেষর িদেক িশ�া পনুরু�ার ও ��িত পিরক�না �হণ কের, যা 
বা�বায়েনর েকােনা পিরক�না বােজেট েদিখিন। িশ�ার কী পিরমাণ �িত হে� সবাই জােনন। ৫০০ িদেনর 
েবিশ হেয় েগেছ িশ�াথর্ীরা িশ�া �িত�ােনর বাইের আেছ। এর ফেল িপিছেয় পড়া জনেগা�ী আরও িপিছেয় 
পড়েছ। িতিন উে�খ কেরন, দূরবতর্ী িশ�েণর মাধয্েম সবার কােছ িশ�া েপৗছােনা যাে� না। অয্াসাইনেমেন্টর 
মাধয্েম ৯৩ শতাংশ িশ�াথর্ীর কােছ েপৗছােনা েগেছ বেল িশ�া ম�ণালেয়র প� েথেক বলা হে�। এই 
তথয্-উপাে�র িবষেয় িনি�ত হওয়া যাে� না। এিট কতটুকু খানা পযর্ােয়র বা�বতা আর কতটুকু �শাসিনক 
অনুমান তা জানা যায় িন। রােশদা েক েচৗধরুী আরও বেলন, ��িত পিরক�নায় বলা হেয়িছল, �িতিট িশ�া 
�িত�ােন �া�য্িবিধ পিরপালেনর বয্ব�া করা হেব। িতিন জানান, েমৗলভীবাজােরর �তয্� অ�েল গিরব 
মানুষেদর ৫ টাকা িদেয় একিট মা� িকনেত হে�। তাই বা�ােদর �ুেল পাঠােত হেল তারা মা� েকনার টাকা 
পােব েকাথায়? মা� আনা এবং িনি�ত করার েকােনা পদে�প বােজেট েদখা যায় িন। িতিন তথয্ েদন, �ুল 
পযর্ােয় উ�য়ন পিরক�নার নােম একিট েথাক বরা� �িতিট �ুেলর জ� রেয়েছ। মাঠ েথেক েয তথয্ পাওয়া 
েগেছ, তােত গত বছর িক�ু �া�য্ সুর�ার ��িতর জ� এই বরা� বয্বহার করা হয়িন। বিৃ�র টাকা বেকয়াসহ 
িবতরণ হেয়েছ। িক�ু বিৃ�র পিরিধ ও পিরমাণ বাড়ােনা হয়িন। এমিপও ভুি�র িবষয়িট ঝুেল আেছ। �ুেল দুপেুরর 
খাবার কমর্সূিচ আটেক েগেছ। 

২০১৯ সােল মাননীয় �ধানম�ী বেলিছেলন, ২০২৪ সােলর মেধয্ সব �ুেল সব িশ�াথর্ীেক দুপেুরর খাবার 
েদওয়া হেব। �ুল খলুেল এর জ� ��িত িনেত হেব। ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার জ� িবেশষ িশ�া সহায়তা 
িদেত হেব। ইন্টারেনট অবকাঠােমা বাড়ােনা এবং িশ�াথর্ীেদর সুলেভ ইন্টারেনট িদেত হেব। িতিন জানান, 
অেনক িশ�া �িত�ান ব� হেয় যাে�। তারা িবপেদ আেছ। সিঠক তথয্-উপা� তুেল আনেত হেব। উ�িশ�া 
পযর্ােয় েবসরকাির �িত�ানগুেলােক �েণাদনার ঋণ েদওয়া েযেত পাের। িশ�কেদরও িবনা সুেদ ঋণ েদওয়া 
েযেত পাের। িশ�া �িত�ােনর বতর্মান পিরি�িত জানার জ� �াধীন তথয্-উপাে�র খবুই �েয়াজন হেব বেল 
িতিন ম�বয্ কেরন। এ িবষেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজ েহাক কাল েহাক, িশ�া �িত�ান খলুেত হেব। 
েলাকজন কােজ েবর হেব। গিরব মানুষগুেলা যােত এই পনুরু�াের েযাগ িদেত পাের তার জ� কমর্সূিচ হােত িনেত 
হেব। �ুল যিদ েখােল, যারা ঝের পেড় েগল তােদর কীভােব িফিরেয় আনা যােব ও বালয্ িববাহ কীভােব আটকােনা 
যােব? িশশু�ম কীভােব িনয়�েণ আনা যােব? েসই িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্েক 
পির�ারভােব �াপন করেত হেব।

�ে�া�র পবর্

েডইিল িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জািহদুল ইসলাম জানেত চান, িবিবএস’র িহসােব গত অথর্বছের িজিডিপ’েত িশ�া 
খােতর অবদান েবেড়েছ। এর কারণ কী জানেত চাইেল রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, এর কারণ বয্াখয্ার মেতা মাঠ 
পযর্ােয়র তথয্-উপা� তার কােছ েনই। তেব িশ�কেদর জ� িকছু নগদ সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। 

ৈবশাখী েটিলিভশন’র েমেহর মিন জানেত চান, সরকার েদেশর িভতর েথেক েযখােন খাদয্ সং�েহর ল�য্মা�া 
অজর্ন করেত পারেছ না, েসখােন গিরব মানুেষর জ� িবতরণ কীভােব বাড়ােব? আগামীেত খাদয্ পিরি�িত িক 
খারাপ হেত যাে�? দাম িক আেরা বাড়েব? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সরকােরর খাদয্ সং�েহর মেধয্ 
িবিভ� ধরেণর �াথর্েগা�ী য�ু থােক। এর ফেল �কৃত কৃষকরা সিঠক দােম সরকােরর কােছ ধান-চাল িবি� করেত 
পােরন না। তারা মধয্��েভাগীেদর কােছ িজি� হেয় যায়। এর কারেণ কৃষেকর জ� খাদয্ গুদামজাত করার বয্ব�া 
েরেখ সরকােরর কােছ িবি�র একটা উেদয্াগ িছল, যা বা�বায়ন করা যায়িন। সরকাির সং�হ যথাথর্ভােব সফল 
করেত পারেল �াি�ক কৃষকরা উপকৃত হেবন। গতবার খাদয্ স�িকর্ত একিট জাতীয় �িত�ান চাল উৎপাদেনর 
�া�লন বািড়েয় কেরিছল। এর ফেল সরকার িনি�ত িছল, আমদািন করেত হেব না। িক�ু যখন বাজাের ঘাটিত 
ৈতির হেলা, তখন সরকার তাড়াহুেড়া কের আমদািন শুরু কের। সুতরাং তথয্-উপাে�র ঘাটিত থাকেল সরকার 

সিঠক পিরক�না �হণ করেত পাের না এবং সরকারও এর িশকার হেয় েযেত পাের। আবার সরকার যখন 
আমদািনর িচ�া করেলা, তখন শু� কমােনা হয়িন। যখন আমদািন েবেড় েগল, তখন শু� কমােলা। গত এক দুই 
বছের সরকােরর িকছু িস�াে�র ে�ে� এমন েদখা েগেছ। �থমত, সিঠক িস�া� েদির কের েনওয়া হেয়েছ; 
ি�তীয়ত, সিঠক িস�া� বা�বায়েনর ে�ে� সম�েয়র অভাব েদখা িগেয়েছ; ততৃীয়ত, কাযর্করভােব িপিছেয় পড়া 
জনেগা�ীর কােছ সরকার েপৗঁছােত পােরিন। এ অব�া েথেক েবিরেয় আসেত িবনামেূলয্ খাদয্ সহায়তা িদেত 
হেব। সামািজক সুর�া কমর্সূিচর সে� এখন যারা িপিছেয় পেড়েছন তােদরেক য�ু কের িবনামেূলয্ গহৃপযর্ােয় খাদয্ 
সহায়তা িদেত হেব। ৩৩৩ ন�ের েফােনর মাধয্েম খাদয্ সহায়তা আরও িব�তৃ করেত হেব। আর বাজাের খাদয্মলূয্ 
ি�িতশীল রাখেত ওএমএস িকংবা িটিসিব’র মাধয্েম িবি� আরও �ানীয় পযর্ােয় িনেত হেব। এই �ি�য়ােক 
কৃষেকর উৎপাদেনর সমেয়র সােথ সম�য় করেত হেব, যােত কৃষক �াযয্মলূয্ পাওয়া েথেক বি�ত না হন। 

ইউএনিব’র েমাঃ সাইফু�াহ জানেত চান, গত দুই বছর ধের িবেদেশ কমর্সং�ােনর মা�া কেম েগেছ। এরপরও 
েতা েরিমটয্া� েবেড়েছ। তাহেল েরিমটয্াে�র জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ বেল েয মতামত েদওয়া হেয়েছ, 
তার েপছেন িক যিু� রেয়েছ? এর উ�ের েমা�ািফজরু রহমান বেলন, গত অথর্বছের েরিমটয্াে� �বিৃ� হেয়েছ 
৩৮ শতাংেশর েবিশ। এই ধরেণর �বিৃ� অবয্াহত রাখা স�ব না। গতবছর েরিমেট� এেসেছ ২৪ দশিমক ৭ 
িবিলয়ন ডলার। অেনেক স�য় পািঠেয় িদেয়েছন। চলাচেলর িবিধিনেষধসহ অ�া� কারেণ অনানু�ািনক চয্ােনল 
েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমেটে�র একিট বড় অংশ চেল এেসেছ। নতুন কের �ািত�ািনক চয্ােনেল কম েযাগ 
হেব। গত অথর্বছের েয পিরমাণ এেসেছ, তার িভি� অেনক বড়। মানুষ নতুন কের কতজন েগেছন, তার তুলনায় 
কত মানুষ আেগ েথেক আেছন, তার ওপর েরিমটয্া� িনভর্র কের। েয পিরমাণ েরিমেট� গত বছর এেসেছ, এ 
বছরও যিদ তা আেস তাহেল বড় অজর্ন হেব, যিদও �বিৃ�র মা�া হেব শ�ূ। 

িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জা�াতুল েফরদাউস িশ�া �িত�ান েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার বয্াপাের সুিনিদর্� 
পরামশর্ জানেত চান। এর উ�ের রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, তােদর জ� িবেশষ কয্াে�ইন করেত হেব। এরা 
অনলাইন �ােস য�ু হেত পােরিন। তােদর জ� িশ�া সহায়তা তহিবেলর দরকার হেব। তােদর পিরবারগুেলােক 
সহায়তা করেত হেব। �ানীয় েবসরকাির সং�াগুেলােক স��ৃ করেত হেব। 

েডইিল �ার’র জািমর রােসল জানেত চান, িপিছেয় পড়া মানুষেদর সরকার েকন পযর্া� সহায়তা করেছ না? এ 
িবষেয় সরকােরর রাজৈনিতক দিৃ�ভি� িক? এ �ে�র উ�ের সুলতানা কামাল বেলন, তার কােছ মেন হয়, সাধারণ 
মানুেষর সােথ িবেশষ কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর সােথ সরকােরর একটা িবি��তা রেয়েছ। এমন একিট 
রাজৈনিতক বয্ব�া চলেছ েযখােন েদশ পিরচালনায় দািয়ে� যারা রেয়েছন, তারা িকছু মানুষেক  সাহাযয্ করেত 
পারেল আ�তুি�েত েভােগন, �শংসা পান এবং মেন কেরন যা িকছু করেছন অেনক ভােলা করেছন। িতিন বেলন, 
‘‘মানবািধকার কমর্ী িহেসেব আিম অিধকার বি�তেদর হেয় কথা বিল। আমরা বলিছ েয, একিট গণতাি�ক সমােজ 
বাস কির। গণতে�র িকছু শতর্ আমরা হয়েতা পালন করিছ। কতটুকু সততার সে�, ��তার সে� পালন করিছ, তা 
িনেয় নানাভােব �� উেঠেছ। গণতে�র �াথিমক পদে�প িনবর্াচন এবং েসটা িনেয়ও অেনেকর �� রেয়েছ। 
সরকারেক আমরা কতটুকু িনেজেদর মানুষ মেন কির িকংবা সরকারই বা আমােদর কতটুকু িনেজর মেন কের তা 
িনেয় �� েতালা যায়।’’

সমকাল’র আেনায়ার ই�াহীম জানেত চান, গত বছেরর তুলনায় এবার িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� সহায়তা কম 
েকন? এর �ভাব কী হেত পাের? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছের িপিছেয় পড়া মানুেষর 
পিরি�িত আরও েবিশ খারাপ হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এই মানুষগুেলার কথা বলার জ� েকােনা সামািজক শি� 
েনই। েয রাজৈনিতক েনতবৃেৃ�র, েয জন�িতিনিধেদর এেদর হেয় কথা বলা উিচত িছল, তারা েসই দািয়� পালন 
করেছ না। 

সভাপিতর ব�বয্  

সভাপিতর ব�েবয্ সুলতানা কামাল বেলন, আেলাচনার িবষয় িছল িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর জ� বােজেট কী 
রেয়েছ। আমরা বােজটেক িচি�ত করেত েচেয়িছলাম পনুরু�ােরর বা ঘেুর দাড়ঁােনার বােজট িহেসেব। েসই আি�েক 
আজেকর আেলাচনা হেয়েছ। অ�া� অেনক আি�েক বােজট িনেয় আেলাচনা করা যায়। আমরা িপিছেয় পড়া 
মানুেষর �েয়াজনীতার িনরীেখ আেলাচনা কেরিছ। 

িতিন বেলন, গত বছর যখন আমরা �থম েকািভেডর মেুখামিুখ হই তখন আমরা িকছুই জানতাম না। কীভােব এর 
েমাকািবলা করেত হেব বঝুেত পািরিন। েসই ে�ি�েত গতবােরর বােজট �ণীত হয়। িক�ু এবােরর বােজট 
�ণয়েনর আেগ এক বছর সময় পাওয়া েগেছ। িবষয়িট েবাঝার জ� জাতীয় ও আ�র্জািতকভােব নানা আেলাচনা 
হেয়েছ। িনেজেদর ঋ� কেরিছ, িশি�ত কেরিছ, িবজ্ঞানিভি�ক আেলাচনায় অংশ িনেয়িছ। এর �িতফলন 
আমােদর অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনায় আসার কথা িছল। িক�ু দুঃেখর িবষয় হেলা, েকািভেডর ে��াপেট েয 
িবষয়গুেলা নতুনভােব য�ু হবার কথা িছল তা হয়িন। খবুই গতানুগিতক একিট বােজট হেয়েছ। েকািভেডর কারেণ 
েযসব জায়গায় গুরু� েদওয়ার কথা িছল, অ�ািধকার েদওয়ার কথা িছল, েস সম� জায়গায় এ বােজেট �ীকৃিত 
েনই। িকছু িকছু জায়গায় অয্াডহক িভি�েত িকছু পদে�প েনওয়া হেয়েছ। িক�ু িবপ�তার জায়গা েথেক উেঠ 
দাঁড়াবার জ� �কৃত অেথর্ েযসব পদে�প েনওয়ার কথা িছল, েসগুেলা অতয্� দুঃখজনকভােব এবং অতয্� 
করুণভােব অনুপি�ত। সরকােরর প� েথেক বারবার বলা হে�, অথর্নীিত সচল রেয়েছ। যা িকছু অতীেতর স�য় 
িছল েসগুেলা বয্বহার কের এখনও পযর্� িটেক থাকার অব�ায় আেছ অথর্নীিত। িক�ু েটকসইভােব সামেন 
এেগােনার ে�ে� আমরা িবপ� হেয় পেড়িছ। মানুেষর উপাজর্ন কেম েগেছ, নতুন কের অেনেক দির� হেয় েগেছ। 
তােদর �িত নজর েদওয়ার েকােনা সু�ু পিরক�না আমরা এই বােজেট পাইিন। 

িতিন উে�খ কেরন, যারা েরিমটয্া� পাঠােবন তারা এতিদন আমােদর েদেখেছন, আমরা এখন তােদরেক েদখেবা 
বেল মাননীয় �ধানম�ী �িত�িত িদেয়েছন। িক� তােদরেক সামা� �েণাদনা েদওয়া হেয়েছ। অথৈনিতক �বিৃ�, 
মাথািপছু বিৃ�সহ নানা সূচেক েয উ�িতর তথয্ েদওয়া হেয়েছ েসই িবেবচনায় এই সামা� অথর্ িদেয় তােদর �িত 
সুিবচার করা হেলা না, েসৗজ� �কাশ করা হেলা না। এভােব �েতয্কিট ে�ে� িচ�াভাবনাহীন ভােব িকছু করার 
েচ�া করা হে�। িক�ু েসখােন সমসয্ার েকােনা গভীর �ীকৃিত েনই। যারা িপছেন পেড় িছেলন তারা েতা েসখােন 
আেছই, এর সে� আরও অেনক মানুষেক িপছেন েঠেল েদওয়া হে�। ‘েকউ িপিছেয় পেড় থাকেব না’-এসিডিজর 
এই অ�ীকােরর আেলােক বােজটেক িবে�ষণ করেল দুঃেখর সােথ বলেত হয়, তার ধাের কােছ যাওয়ার েচ�া করা 
হয়িন।  যিদ সু�ু বয্ব�াপনা থােক, যিদ দুনর্ীিতম�ু পিরেবশ এবং ��তা আনা যায় এবং সবেচেয় বড় কথা যিদ 
রাজৈনিতক অ�ীকার থােক, তাহেল িপিছেয় পড়া মানুষেদর জ� অেনক িকছুই করা যােব।



সূচনা

িমিডয়া ি�িফংেয় সবাইেক �াগত জািনেয় �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল 
ফােতমা ইউসুফ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছেরর বােজটেক েক� কের এিট 
নাগিরক �য্াটফেমর্র ততৃীয় আেলাচনা। বােজট েঘাষণার আেগ এবং পের 
নাগিরক �য্াটফমর্ িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্ িনেয় দুিট িমিডয়া ি�িফংেয়র 
আেয়াজন কের। িতিন মত�কাশ কেরন েয, সুিবধাবি�ত এবং িপিছেয় 
পড়া মানুেষরা বােজেট �েয়াজনীয় গুরু� পাে� না। েকাথায় ঘাটিত রেয় 
যাে� েস িবষেয়ই আজেকর এই আেয়াজন।

ি�িফংেয়র মলূ উপ�াপনায় িতনিট িবষয় তুেল ধরা হয়। �থমত, 
২০২০-২১ অথর্বছেরর অথর্ৈনিতক পিরি�িত এবং চলিত ২০২১-২২ 
অথর্বছেরর শুরুটা েকমন হেলা এবং এর পিরে�ি�েত িপিছেয় পড়া 
মানুেষর জ� �তয্াশা ও তােদর সামেন চয্ােল�সমহূ। ি�তীয়ত, 
মলূয্�ীিত, িটকাকরণ এবং িপিছেয় পড়া মানুষেদর সমথর্ন িনেয় 
এখনকার উে�গ। এবং ততৃীয়ত, অথর্ৈনিতক পনুরু�ােরর জ� কী কী 
��িত েনওয়া �েয়াজন।  

ে��াপট বণর্নায় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বােজট েঘাষণার আেগ নাগিরক 
�য্াটফেমর্র প� েথেক বলা হেয়িছল, বােজেট িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
কী থাকা উিচত। বােজট উপ�ািপত হওয়ার পর িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
বােজেট কী আেছ, তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। েযটুকু পাওয়া েগেছ তা 
কীভােব কাযর্কর করেত হেব এবং আরও নতুন কী কী লাগেব তার জ� 
আজেকর এই আেলাচনা। িতিন �য্াটফেমর্র বােজট আেলাচনার িভ�তা 

হেয়েছ যার মাধয্েম কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ। এই ে�ি�েত িপিছেয় পড়া জনেগা�ী কীভােব 
বােজট েথেক লাভবান হেব তা �� নয়। রােশদা েক েচৗধরুী, িসেলেট স�িত একিট হটলাইেনর মাধয্েম সহায়তা 
করার একিট েবসরকাির উেদয্ােগ স��ৃ থাকার অিভজ্ঞতার আেলােক বেলন, অেনেক েলাকল�ার কারেণ িনেজর 
অব�া সবাইেক বলেত পারেছন না। তারা নতুন কের আিথর্ক সংকেট পেড়েছন। তারা পিরি�িতর কারেণ িপিছেয় 
পেড় েযেত বাধয্ হেয়েছন। তােদর জ� বােজেট েতমন িকছু েনই। 

সামি�ক অথর্নীিতর নতুন উপা� কী বাতর্া িদে�?

২০১৯-২০ অথর্বছের িজিডিপ �বিৃ�র ল�য্মা�া িছল ৮ দশিমক ২ শতাংশ। পের সরকার সংেশাধন কের 
ল�য্মা�া ৫ দশিমক ২ শতাংেশ নািমেয় আেন। েশষ পযর্� বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরা (িবিবএস)-এর িহসােব 
�বিৃ� হেয়েছ ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। স�িত িবিবএস’র �কািশত িজিডিপ �বিৃ�র পিরসংখয্ানেক তথয্-উপাে�র 
ে�ে� এক ধরেণর সু�তা িফের আসার ল�ণ িহেসেব উে�খ কের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, এই তেথয্র িভি�েত 
িবিবএস-এর িব�াসেযাগয্তা েবেড়েছ। তার মেত, ২০২০-২১ অথর্বছেরর সামিয়ক িহসােব ৫ দশিমক ২ শতাংশ 
�বিৃ�র কথা বলা হে�। চুড়া� িহসােব যা িটকার স�াবনা িনেয় সংশয় আেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, ২০২০ একিট দুবর্ল অথর্বছর িছল। ২০২১ এ িকছু পনুরু�ার শুরু হেয়িছল। িক�ু 
অথর্বছেরর েশষ িতন মাস অিতমািরর ি�তীয় ধা�ার মেধয্ পেড়। েশষ িতন মােসর লকডাউন ও অথর্ৈনিতক 
�িবরতার �িতফলন সামিয়ক িহসােবর মেধয্ েনই। সুতরাং চুড়া� িহসােব �বিৃ� অবশয্ই কমেব। েয িম� 
�বণতার পনুরু�ার �থম ৯ মােস িছল, তােক ‘েক টাইপ’ পনুরু�ার বলা েযেত পাের, েযখােন আনু�ািনক খাত, 
বড় িশ� ও আধিুনক েসবা খাত ভােলা করেছ। িক�ু েছাট ও মাঝাির িশ� এবং অনানু�ািনক খােতর পনুরু�ার 
েসভােব হে� না। 

েমা�ািফজরু রহমান বেলন, �বিৃ�র েপছেনর অনুঘটকগুেলার অনুস�ান করেল ও তার িবভাজন েদেখ মেন হয় 
ৈবষময্ আয় ঘণীভূত হে�। ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� এর আেগ দুই-সংখয্ার মােন িছল, ১২ েথেক ১৩ 
শতাংেশর কাছাকািছ। ২০১৯-২০ অথর্বছের যা মা� ১ দশিমক ৮ শতাংশ হেয়েছ। ২০২০-২১ অথর্বছের ধরা 
হেয়েছ ৫ দশিমক ৮ শতাংশ। ফেল গত দুই অথর্বছের ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� �বণতা-হােরর েচেয় অেনক 
কম। িশ� �িমকেদর অব�ার একিট িচ� এ েথেক উেঠ আেস। েসবা খােতও �বিৃ� কেম েগেছ েযখােন 
অ�ািত�ািনক কমর্কােন্ডর সােথ সংি�� অেনেকই কাজ কেরন। ফল�িতেত িজিডিপ ও �বিৃ�েত �� আেয়র 
মানুেষর অংশ�হণ কমেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ িবষেয় আরও বেলন, েমাটা দােগ ২০২০-২১ অথর্বছরেক একিট িম� �বণতার বছর বলা েযেত 
পাের। ভােলা �বণতার মেধয্ রেয়েছ রাজ� আেয় উ�িত। উৎপাদেনর েভৗত সচূেক েদখা যাে�, বড় িশ� 
তুলনামলূক ভােলা কেরেছ। র�ািন, আমদািন ও েরিমটয্া�ও ভােলা িছল। চাল, সার ও েপে�ািলয়াম আমদািন অেনক 
েবিশ হাের েবেড়েছ। েস তুলনায় পূিঁজ পণয্ বা কাচঁামাল আমদািন বােড়িন। বাংলােদেশর অথর্নীিতর সা�িতকতম 
উ�ােসর িনেচ েয কােলা ছায়া রেয়েছ, তা হেলা বয্ি� খােত িবিনেয়াগ েকােনাভােবই বাড়েছ না। ২০২১ অথর্বছের 
িজিডিপ’র অনুপােত িবিনেয়াগ আেগর অথর্বছেরর েচেয় �াস েপেয়েছ। েবসরকাির িবিনেয়াগ হেয়েছ িজিডিপ’র ২১ 
দশিমক ২৫ শতাংশ। এিট গত ৫ বছেরর মেধয্ সবর্িন� হার। েম মাস পযর্� বািষর্ক উ�য়ন কমর্সিূচ (এিডিপ) মা� 
৫৮ শতাংশ বা�বািয়ত হেয়েছ। যিদও সরকাির িবিনেয়ােগর হারেক বড় কের েদখােনা হেয়েছ। 

িতিন আেরা উে�খ কেরন, বােজট ঘাটিত িনয়�েণ আেছ। যতখািন ঘাটিত সরকার করেত চায়, তাও খরচ করেত 
পারেছ না। ঘাটিত পরূেণ ২০২০ অথর্বছের বয্াংক ঋেণর �িত সরকােরর িনভর্রতা িছল। পেরর বছের স�য়পে�র 
ওপর িনভর্রতা েদখা েগেছ। এর ফেল সরকােরর সুদ বয্য় বাড়েব। সরকােরর রাজ� েথেক সুদ িদেত হয় বেল 
�তয্�ভােব িবিভ� অবকাঠােমা র�ণােব�ণ ও ভতুর্িক েদওয়া ইতয্ািদও ে�ে� স�মতা কমেব, যা িপিছেয় পড়া 

মানুেষর জ� ভােলা খবর নয়। েশেষর িতন মােস ৈবেদিশক সাহাযয্ �বাহ কেম েগেছ। এিট �ক� বয্ব�াপনার 
জ� েযমন দুঃসংবাদ, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ�ও দুঃসংবাদ। ি�পাি�ক অনুদান যিদ কেম যায় তাহেল িশ�া ও 
�াে�য্র মেতা েমৗিলক �েয়াজেনর ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ কম সুিবধা পায়।  

আিসফ ই�ািহম বেলন, েবসরকাির খােত ঋণ �বিৃ� উে�গজনক পযর্ােয় েনেম েগেছ। ২০১৯ সাল েথেক এ হার 
িন�মখুী। যিদও বয্াংেকর সুেদর হার কেম েগেছ। বয্বসা-বািণেজয্র পিরেবশ উ�য়েনর ে�ে� েনওয়া উেদয্ােগ 
েতমন গিত েদখা যাে� না। বয্বসা সহজ করার উেদয্াগ �রাি�ত করেত হেব। িতিন উে�খ কেরন, বয্বসায়ীেদর 
েভাগাি� বাড়েছ। ে�ড লাইেস� নবায়েনর ে�ে� েভাগাি� হে�। েছাট েছাট বয্বসায়ীেদর এসব সমসয্ার সমাধান 
করেত হেব। 

অথর্নীিতর বতর্মান এবং ভিবষয্েতর পবূর্াভাস 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত অথর্বছের �স কয্ািপটাল ফরেমশন অথর্াৎ পুঁিজ গঠেনর হার কেম 
েগেছ। পুঁিজ গঠন কম হেল কমর্সং�ান কম হয়। এর ফেল িপিছেয় পড়া মানুষ দুবর্ল অব�ােন চেল যােব। মানুষ 
েভােগর জ� েয খরচ করেছ, েসই খরচ বিৃ�র হারও কেম েগেছ। আয় কম হেল এবং েভাগ কম হেল দাির�য্ 
বাড়েব এবং এর ফেল ৈবষময্ও বাড়েব। ৈবষময্ বিৃ�র আেরকিট ল�ণ হেলা, আমােদর মজিুর বিৃ�র হার কেম 
েগেছ। িশ� খােত মজিুর বিৃ�র হার ৬ শতাংশ েথেক সােড় ৫ শতাংেশ েনেমেছ। বহুিদন পর বাংলােদেশর 
অথর্নীিতেত মজিুর সূচেক পতন েদখা েগেছ। এর ফেল কমর্সং�ান ও আয় উভয় ে�ে�ই সমসয্া হে�। অ�িদেক 
�থাগত দির� যারা িছল অথর্াৎ অনানু�ািনক খাত, �ু� ও কুিটর িশে�র সে� মাঝাির খােতর েলাকজনও ঢুেক 
যাে�। এর মােন িপিছেয় থাকােদর সে� ‘েপছেন েফেল েদওয়া’ মানুষ য�ু হে�। এিট ২০২১ অথর্বছেরর একিট 
বড় দুি��ার িবষয়। কমর্সং�ােনর ে�ে� মলূ �ািত�ািনক কমর্সং�ান হয় িবেদেশ। ২০১৯-২০ অথর্বছের ৫৯ 
হাজােরর মেতা েলাক িবেদেশ কােজর জ� েগেছন। ২০২০-২১ অথর্বছের েগেছন ২৩ হাজােরর মেতা। অথর্াৎ 
যাওয়ার পিরমাণ অেধর্েক েনেমেছ। 

েমা�ািফজরু রহমান উে�খ কেরন, �কৃত ও �া�িলত িজিডিপ’র পাথর্কয্ িবেবচনায় িনেল জাতীয় উৎপাদন ৫০ 
হাজার েকািট টাকা হেয়েছ। এর �িতফলন হেব �মজীিব মানুেষর আেয়। এ কারেণ সরাসির নগদ সহায়তা এবং 
খাদয্ সহায়তার �েয়াজনীয়তা েবেড় েগেছ।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও বেলন, গত অথর্বছেরর েশষ িতন মােস (এি�ল-জনু) অিতমািরর ি�তীয় ধা�ায় 
অথর্নীিতেত স�ৃ সংকেটর গভীর �ভাব চলিত অথর্বছেরর শুরুর িদেক পড়েব। জলুাই মােস র�ািন ও েরিমটয্া� 
অথর্বছেরর একই মােসর েচেয় উে�খেযাগয্ হাের কেমেছ। েদখা যাে� অথর্নীিতেত দুবর্লতার মধয্ িদেয় নতুন 
অথর্বছর শুরু হেয়েছ। তার মেত, অথর্নীিতেত সা�িতক সমেয় ৈবেদিশক খাত সবল িছল। িক�ু অথর্বছেরর 
শুরুেত ৈবেদিশক খােত এক ধরেণর ভাঙন েদখা িদেয়েছ। জলুাই মােস র�ািন আয় ১১ দশিমক ২ শতাংশ 
কেমেছ। আর েরিমটয্া� আেয় ২৮ শতাংশ পতন ঘেটেছ। িবেশষজ্ঞরা সবাই একমত হেবন েয, েরিমটয্া� খােতর 
জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ। কারণ মানুষ িবেদেশ েগেছ কম, েফরত এেসেছ েবিশ। �েণাদনার কারেণ হুিন্ডর 
পিরবেতর্ বয্াংেকর মাধয্েম েরিমটয্া� েবিশ আসেছ। এই জাদু কতিদন থাকেব তা িনেয় সংশয় েদখা যাে�। 
েরিমটয্া� যিদ কেম যায় তাহেল তা কমর্সং�ান ও ৈবষময্ পিরি�িতেক ভীষণভােব আ�া� করেব। কারণ এতিদন 
েরিমটয্াে�র আয় িদেয় েভাগ কাঠােমা িঠক িছল। র�ািনর ে�ে�ও আেগর অব�ায় েফরা যােব িক না তা িনেয়ও 
সংশয় রেয়েছ। �াথিমক সংেকতগুেলা দুি��ার সিৃ� করেছ। 

েমা�ািফজরু রহমােনর মেত, র�ািনর ে�ে� জলুাইেত বড় ধরেণর ঋণা�ক �বিৃ� ঈদ এবং লকডাউেনর কারেণ 
হেত পাের। তার ধারণা এ অব�া থাকেব না। র�ািন আবার বাড়েত শুরু করেব। তেব র�ািনেত �িতেযািগতা 
বাড়েছ। েপাশাক র�ািনেত গত বছর িভেয়তনাম বাংলােদশেক ছািড়েয় েগেছ। �িতেযািগতা স�মতা বাড়ােত 

র�ািনেত বহুমখুীকরণ দরকার। দ�তা বাড়ােনার জ� েযসব �ক� এই অথর্বছের রাখা হেয়েছ, েসসব বা�বায়ন 
করেত হেব সময়মত।   

েরিমটয্া� �সে� িতিন বেলন, গত অথর্বছের ২৪.৫ িবিলয়ন ডলার এেসেছ। এই ধরেণর �বিৃ� চলমান অথর্বছের 
অবয্াহত রাখা স�ব হেব না। �বােস কমর্ী যাওয়ার সংখয্া অেনক কেম েগেছ। এর মেধয্ সরকার দুই লাখ 
�বাসীেক পনুবর্াসেনর জ� নগদ সহায়তা ও �িশ�েণর কমর্সূিচ িনেয়েছ। এই �িশ�ণ বাজাের চািহদার সােথ 
সাম�সয্পণূর্ যােত হয়, েসিদেক নজর িদেত হেব। িতিন আেরা উে�খ কেরন, চলিত অথর্বছের েবশ িকছু �ক� 
েনওয়া হেয়েছ এবং িবিভ� খােত িবিনেয়ােগ কর অবকাশসহ েবশিকছু �েণাদনাও েদওয়া হেয়েছ। িক�ু েদেশ 
িবিনেয়াগ আকৃ� করেত হেল ঋণসহায়তা এবং অ�া� সহায়তার দরকার হেব। নতুন েয ৫িট �েণাদনা পয্ােকজ 
েঘাষণা করা হেয়েছ, েসখােন িক�ু কৃিষ খােত সহায়তা েদওয়ার মেতা েকােনা কমর্সূিচ েনই, যা খবুই �েয়াজন। 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার িবেশষ অথর্ৈনিতক অ�েলর বাইের নতুন িশ� �াপন উৎসািহত করেছ না, বরং 
িনরুৎসািহত করেছ। তেব অথর্ৈনিতক অ�েলর বা�বায়ন �তয্ািশত গিতেত হে� না। এগুেলার বা�বায়ন �ত না 
হেল িবিনেয়াগ আকষর্ণ কিঠন হেয় পড়েব। এর আেগ অবকাঠােমা দুবর্লতার কারেণ সয্ামসাংেয়র একিট িবিনেয়াগ 
েফরত িগেয়েছ। তারা িভেয়তনােম িবিনেয়াগ কেরেছ। 

�স� মু�ানীিত 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উপ�াপনায় বেলন, বাংলােদশ বয্াংেকর নতুন ম�ুানীিত সতকর্ভােব স�সারণশীল পদে�েপ 
েযেত চাইেছ। এিট সিঠক, কারণ সামি�ক চািহদা বাড়ােনার জ� আরও েবিশ তারলয্ অথর্নীিতেত েদওয়া 
উিচত। িক�ু ম�ুানীিতর সবেচেয় দুবর্ল অংশ হেলা, বয্ি� খােত ১৪ েথেক ১৫ শতাংশ ঋণ �বিৃ�র ল�য্মা�ার 
ধাের-কােছও অজর্ন হে� না। গত অথর্বছের ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ �বিৃ�র ল�য্মা�ার িবপরীেত অেধর্ক, অথর্াৎ 
৮ দশিমক ৪ শতাংশ অিজর্ত হেয়েছ। বয্বসায়ী েগা�ী এবং অেনেক বেলিছেলন, সুেদর হার কমােনা েগেল 
িবিনেয়াগ �তগিতেত বাড়েব। এই ত� েয সিঠক িছল না, তা এখন পির�ারভােব েবাঝা যাে�। সুেদর হার অেনক 
কেম েগেছ এবং ঋণ ও আমানেতর মধয্কার সুদহােরর পাথর্কয্ বা েস্�ড ৪ শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এরপরও 
বয্াংিকং খােত উ��ৃ তারলয্ আেগর েয েকােনা সমেয়র েচেয় েবিশ এবং বাংলােদশ বয্াংক এখন ে�জারী িবেলর 
মাধয্েম বাজার েথেক টাকা েতালার েঘাষণা িদেয়েছ। েচ�া করেত হেব অথর্নীিতেত তারলয্েক স�ালন করা, যােত 
কের মানুষ িবিনেয়াগ কের। বয্ি� খােত িবিনেয়াগ না হেল িপিছেয় পড়া মানুেষর কমর্সং�ান হেব না এবং আয় ও 
রুিজর সং�ান হেব না। 

ম�ুানীিত �সে� িতিন িতনিট িবষেয় দিৃ� আকষর্ণ কেরন। �থমত, েক�ীয় বয্াংেকর অ�তম মলূ দািয়� হেলা 
অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মেধয্ ম�ুা�ীিতেক িনয়�েণ রাখা। িবেশষ কের খাদয্ মলূয্�ীিতেক িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা এবং এ জ� �েয়াজনীয় পদে�প িনেত সরকারেক উৎসািহত করা। ি�তীয়ত, সরকােরর প� েথেক েয সম� 
�েণাদনা েদওয়া হেয়েছ িবেশষ কের �ু� ও মাঝাির উেদয্া�া, নারী উেদয্া�াসহ িবিভ� ে�ে� �ত তারলয্ 
অবম�ু করার িবেশষ বয্ব�া করা। ততৃীয়ত, সরকােরর আিথর্ক সং�ােনর জ� বয্ব�া রাখেত হেব িবেশষ কের 
বয্াংিকং খাত েথেক। েকননা এখােন তুলনামলূকভােব খরচ কম। 

�কৃত অেথর্ �েণাদনা কতটুকু?

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত বছেরর মােচর্র েশষ েথেক শুরু কের এ বছেরর জলুাই পযর্� সরকার 
েমাট ৩০িট �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়েছ। এসব �েণাদনার মেধয্ আিথর্ক এবং খাদয্ সহায়তা খবুই কম। বড় অংশই 
হাইি�ড কারণ মলূত বয্াংকিনভর্র ঋেণ সরকার ভতুর্িক িদে�। মা� ১৩িট কমর্সূিচেত আিথর্ক সহায়তা রেয়েছ এবং 
৪িটেত আেছ �তয্� খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচ। এই ১৭িট কমর্সূিচ �ায় ১ লাখ ৩০ হাজার েকািট টাকার সরকার 

েঘািষত �েণাদনার মা� ২০ শতাংশ। ৮০ শতাংশই হাইি�ড অথর্াৎ ঋণ কমর্সূিচ এবং েসখােন সুদ িদেত 
হে�। েবিশরভাগ ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ বয্াংেক েযেত পােরন না। বয্াংেক েগেলও তারা কথা বলেত পােরন 
না। আেদৗ তারা জােনন না, সরকােরর প� েথেক এখােন িক েদওয়া আেছ। এখােন তেথয্র একিট বড় ধরেণর 
িব�াট রেয়েছ।  

তার মেত, সরকার এমন িকছু �ক� অ�ভূর্� কেরেছ যা আেদৗ �েণাদনা িহেসেব �হণেযাগয্ নয়। সরকার 
একিট বড় কৃিষ যাি�কীকরণ �ক� হােত িনেয়েছ, যােক �েণাদনার মেধয্ ধরা হেয়েছ। সরকার েয ধান-চাল 
সং�হ কের, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। এিট �হণেযাগয্ নয়। সরকােরর প� েথেক �াধীনতার ৫০ 
বছর পিূতর্েত মাননীয় �ধানম�ী দির�েদর জ� েয ঘরবািড় িনমর্াণ কের িদে�ন, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা 
হেয়েছ। আেগ েথেক েযসব সামািজক সুর�া কমর্সূিচ িছল, েসগুেলার যিদ স�সারণ হয় অথবা এই অিতমািরেক 
েক� কের েযসব নতুন নতুন পদে�প েনওয়া হেয়েছ েসগুেলাই �কৃত �েণাদনা। অিতমাির থাকেলও হেতা, না 
থাকেলও হেতা। ধান-চাল সং�হ েতা �িতবছরই হে�। সরকাির িহসােব ২০১৯-২০ অথর্বছের �েণাদনার 
আকার িজিডিপর ২ দশিমক ৭৬ শতাংশ। তেব শুধ ুখাদয্ সহায়তা ও �তয্� আিথর্ক সহায়তা মা� শু� দশিমক 
১৬ শতাংশ। ফেল �তয্� সহায়তার পিরমাণ খবুই সামা�। গিরব মানুেষর জ� সহায়তা সামি�কভােব কম, 
আনুপািতক হােরও কম। গত জনু মাস পযর্� ৬৩ েথেক ৬৪ শতাংশ অথর্ অবম�ু হেয়েছ। আিথর্ক সহায়তা 
অবম�ু হেয়েছ ৪০ শতাংেশরও কম। আর হাইি�ড পয্ােকজ অবম�ু হেয়েছ ৭৫ শতাংশ। গিরবেদর জ� শুধ ু
বরাে�র ৈবষময্ আেছ তা নয়, বয্বহােররও ৈবষময্ আেছ। নতুন েয ৫ িট কমর্সূিচ এেসেছ তার মেধয্ �তয্� 
আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা আেগর েচেয় েবিশ। এটােক আরও েবিশ বাড়ােত হেব, িবতরেণর প�িতেক 
আরও উ�ত ও কাযর্কর করেত হেব। সরকার ৩৩৩ ন�ের েফান করেল সাহাযয্ পাওয়ার েয বয্ব�া কেরেছ, তা 
অতয্� সিঠক পদে�প। গিরব মানুেষর জ� এিট একিট অতয্� উপকারী সরকাির পদে�প িক�ু এখােন আরও 
েবিশ �ানীয় পযর্ােয় সহায়তা েদওয়া উিচত। 
 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার �থম পযর্ােয় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়িছল, তার বা�বায়ন পিরি�িত 
পযর্ােলাচনায় েদখা যায়, ৈতির েপাশাক খােত �িমকেদর েবতন-ভাতা িদেত কম সুেদ েয ঋণ েদওয়া হয়, তার 
বা�বায়ন তুলনামলূক ভােলা িছল। তেব �ু� ও মাঝাির িশ� িক�ু �কৃত অেথর্ খবু েবিশ সুিবধা পায়িন। এরপর 
ি�তীয় দফায় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা করা হেয়েছ, তার ল�য্ হেলা যারা �থম দফায় পান িন, তারা েযন 
ি�তীয় দফায় এর সুিবধা পান। �ায় ৮০ লাখ �ু� ও মাঝাির িশ� আেছ। তারা িক�ু এই অিতমািরর কারেণ 
অতয্� দূরব�ার মেধয্ পেড় েগেছ। মােসর পর মাস অেনেক কাযর্�ম চালােত পারেছ না। অেনেক অনলাইেন 
পিরচালনার েচ�া করেছ। িক�ু সবার েতা েস স�মতা েনই। একজন �ু� উেদয্া�া িযিন একিট িবউিট পালর্ােরর 
মেতা �িত�ান চালান, িকংবা সারা েদেশ অসংখয্ তরুণ উেদয্া�া ফা� ফুড আইেটেমর েদাকান পিরচালনা 
কেরন। তারা িক�ু এই সুেযাগ িনেত পােরিন। অেনক এসএমই েশষ পযর্� �িত�ান ও বয্বসা িটিকেয় রাখেত 
পােরিন। যার �িতফলন কমর্সং�ােনর ওপর পড়েছ। নাগিরক �াটফেমর্র এক সমী�ায় বলা হেয়িছল, �ায় ১ েকািট 
৩০ লাখ েলােকর কমর্সং�ান ঝুঁিকেত পেড়েছ, যা আমােদর �মশি�র �ায় ২০ শতাংশ। 

িটকাকরণ এবং গিরব মানুষেক সহায়তা 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর ইিতহােস ২০২১ সােলর জলুাই একিট কৃ�তম মাস িহেসেব িচি�ত হেয় 
থাকেব। জলুাই মােস, গত ১৪ মােসর মেধয্ েকািভেড সবেচেয় েবিশ মানুষ মারা েগেছ। গড় মতুৃয্ ২০০ জেনর 
েবিশ এবং সং�মেণর হার ৩০ শতাংেশর েবিশ। িপিছেয় পড়া মানুষ িটকা পাওয়ার ে�ে�ও িপিছেয় আেছ। তােদর 
সেচতনতার অভাব রেয়েছ যা িনরসেন পদে�প �েয়াজন। সরকার ভারেতর িসরাম ইনি�িটউট েথেক িটকা 
আনেত েচেয়িছল। িক�ু ভারেতর অভয্�রীণ পিরি�িতর কারেণ সব িটকা আেসিন। িটকা েদওয়ার বয়স ৪০ েথেক 
কিমেয় ২৫ বছর করা হেয়েছ, যা সিঠকভােব করা হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন।

বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন, বােজট িনেয় �চুর আেলাচনা হয়। �য্াটফেমর্র নতুন� হেলা, বাংলােদেশর উ�য়েনর 
িবভািজত ফলাফল যােদর কােছ যাওয়ার কথা, তারা কী পাে� ও কীভােব পাে� তা তুেল ধরা। যারা সমােজ 
িপিছেয় পড়া মানুষ, তারা বাংলােদেশর �মতার কােছ তােদর কন্ঠ�র তুেল ধরেত পােরন না। তােদরেক সামি�ক 
অথর্নীিতর আেলাচনার মেধয্ দশৃয্মান করাই নাগিরক �য্াটফেমর্র উে�শয্। যারা জীবনচে� িপিছেয় আেছ, যারা 
েভৗগিলক এবং পিরেবশগত পিরি�িতেত িপিছেয় আেছ, এই �য্াটফমর্ তােদর কথা সবার সামেন িনেয় আসার েচ�া 
করেছ। উপকুল-হাওর-চেরর মানুষ, যারা সামািজক পিরিচিতর িদেক িদেয় িপিছেয় আেছ—েযমন িহজড়া 
স�দায়, আিদবাসী েগা�ী এবং যারা �িতব�ী, এই �য্াটফেমর্ তােদর কথা বলা হয়। এই মানুষগুেলােক কীভােব 
সামি�ক অথর্নীিতর েক�িব�েত আনা যােব এবং তােদর িশ�া, �া�য্, সামিজক সুর�া ইতয্ািদ িবষেয় েকান্ 
েকান্ পদে�প িনেত হেব, তা জানােতই এই আেলাচনা। 

িমিডয়া ি�িফং-এ অংশ�হণ কেরন নাগিরক �য্াটফমর্-এর েকার �প সদসয্ ও গণসা�রতা অিভযােনর িনবর্াহী 
পিরচালক রােশদা েক েচৗধুরী, �া�পােরি� ইন্টার�াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)-এর িনবর্াহী পিরচালক 
ইফেতখারু�ামান, বাংলােদশ েহলথ ওয়ােচর আ�ায়ক মুশতাক রাজা েচৗধুরী, মানুেষর জ� ফাউেন্ডশেনর 
িনবর্াহী পিরচালক শাহীন আনাম, িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান এবং িনউএইজ �েপর ভাইস 
েচয়ারময্ান ও চ��াম �ক এ�েচে�র েচয়ারময্ান আিসফ ই�ািহম। 

বােজট কতটুকু অসুিবধা�� মানুেষর পে� 

আেলাচকরা মতামত েদন, যারা িপিছেয় িছেলন কেরানার কারেণ তারা আরও অসুিবধার মেধয্ পেড়েছন। নতুন 
কের ঝুঁিকর মেধয্ পেড়েছন অেনেক। চলিত অথর্বছেরর বােজেট এসব অসুিবধা�� মানুষেদর অ�ািধকার েদওয়া 
হয়িন। তােদরেক গুরু� েদওয়া হয়িন। 

অয্াডেভােকট সুলতানা কামাল তার �ারি�ক ব�েবয্ উে�খ কেরন, কেরানা সং�মেণর েদড় বছর চেল েগেছ। 
বহু মানুষ নানাভােব িবপযর্েয়র মেুখামিুখ হেয়েছন, অসুিবধার মেধয্ আেছন। তারা তােদর �াভািবক জীবনমান 
েথেক িপিছেয় পড়েত বাধয্ হেয়েছন। �তয্াশা িছল, েয বােজট �ণীত হেব তােত েযন িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
�ি�র জায়গায় িনেয় আসার উেদয্াগ থােক। দুঃখজনকভােব েসরকম িকছুই এই বােজেট েদখা যায়িন। িতিন 
বেলন, নীিতিনধর্ারকরা আমােদরেক বেলন েয িবিনেয়াগ খবুই ভােলা হে�। েরাডেশা’র মাধয্েম িবিনেয়ােগর 
�িত�িত পাওয়া যাে�। েরিমটয্াে�র �বাহ এবং র�ািন আেদশ িনেয় তারা উৎফু�। এসিডিজ’র েয অ�ীকার 
কাউেক িপিছেয় রাখা যােব না িকংবা িপিছেয় পড়া মানুষেক একিট স�ানজনক জায়গায় িনেয় আসার জ� েয 
কাযর্�েমর �েয়াজন, েস ধরেনর নীিত বা কাজ-কমর্ িক�ু নজের আসেছ না। যত উ�য়েনর পিরসংখয্ান আসেছ, 
েসখােন অেথর্র েকােনা অভাব আমরা না েদখেলও িপিছেয় পড়া মানুেষর িদেক েকেনা নজর েদওয়া হে� না। 
তা িনেয়ও িতিন �� েতােলন। আিসফ ই�ািহম বেলন, বােজেট নারী উেদয্া�ােদর ে�ে� কর সুিবধা েদওয়া 
হেয়েছ। তােদর �িত�ােনর বািষর্ক আয় ৭০ লাখ টাকার মেধয্ হেল কর িদেত হেব না। এর মাধয্েম নারী 
উেদয্া�ারা অনু�ািণত হেবন। তেব েছাট উেদয্া�ােদর জ� আরও অেনক িকছু করা �েয়াজন। িকছু িকছু পণয্ ও 
েসবায় ভয্াট অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ। তেব অিতমািরর কারেণ বয্বসায়ীেদর মেধয্ যারা িপিছেয় পেড়েছন, 
তােদরেক ভয্াট েথেক অবয্াহিত িদেল আরও ভােলা হেতা। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজট হওয়ার কথা িছল িপিছেয় পড়া মানুষেদর সহায়তার জ�। িক�ু েদখা েগল, 
সাধারণ মানুষ এবং �াি�ক জনেগা�ীেক বােজেটর বাইের রাখা হেয়েছ। �য্াটফেমর্র প� েথেক দািব করা 
হেয়িছল, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� স�দ বরাে�র পাশাপািশ স�েদর বয্বহার যােত ��তা, জবাবিদিহতা ও 
সুশাসেনর মাধয্েম এবং দুনর্ীিত িনয়�েণর মাধয্েম হয়। বােজেট এ িবষেয় িদক-িনেদর্শনা েনই। বােজট কতটুকু 
��তার সােথ বা�বায়ন হেব, জবাবিদিহতা িনি�ত করা হেব িকভােব এবং দুনর্ীিত �িতেরােধর জ�ও বা কী করা 
হেব েস িবষেয় েকােনা সু�� পথেরখা েনই। বরং দুনর্ীিত সহায়ক, ৈবষময্মলূক এবং অৈনিতক একিট বােজট 
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গণিটকাদান কমর্সূিচেত ৬ িদেনর মেধয্ এক েকািট মানুষেক িটকা েদওয়ার ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হয়। এখােন 
পিরক�নার অভাব েদখা েগেছ। িবেশষজ্ঞরা বেলিছেলন, অসু�, বয়�, �বীণ, নারী, �িতবি� এভােব 
অ�ািধকার িদেয় পিরক�নামািফক িটকা িদেত। সরকার িচ�াভাবনা ছাড়া তাড়াহুেড়ার িভি�েত এিগেয়েছ এবং 
পরবতর্ীেত সরকারেক িপিছেয় আসেত হেয়েছ। শুধ ু েদওয়ার স�মতার অভাব নয়, সরকােরর এই মহূুেতর্ 
েযাগােনরও সমসয্া আেছ। ২৫ বছেরর ওপের সবাইেক িটকা িদেত সেবর্া� িজিডিপর শু� দশিমক ৫ শতাংেশর 
মেতা অথর্ খরচ হেব। এই অথর্ সং�ান করার সামথর্য্ বাংলােদেশর আেছ। সমসয্া হেলা সং�হ ও বয্বহােরর- 
অেথর্র নয়। িতিন মেন কেরন, িটকাকরণ কাযর্�েম নাগিরক সমাজেক য�ু করেত হেব। েযসব েবসরকাির �িত�ান 
িবিভ�ভােব িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� কাজ কের তােদরেক য�ু করেত হেব। এর আেগ �য্াটফেমর্র অ�া� 
আেলাচনার মাধয্েম জানা েগেছ, িহজড়ারা লাইেন দাড়ঁােত পােরন না। লাইেন দাড়ঁােল তােদরেক েবর কের েদওয়া 
হয়। জাতীয় পিরচয়পে�র সােথ অেনক সময় তােদর নাম ও েচহারা েমেল না। সরকােরর সােথ েবসরকাির �িত�ান 
য�ু করেল তােদর সহেযািগতায় এ ধরেণর জনেগা�ীেক িটকা েদওয়া স�ব হেব। একইভােব সেচতনতা সিৃ�েত 
েবসরকাির �িত�ানেক স��ৃ করেত হেব। এজ� একিট জাতীয় কাঠােমা ও একিট নীিতমালা দরকার। 

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বেলন, যখনই েকােনা নতুন উেদয্াগ আেস, তার �থম িদেকর সুিবধােভাগী হয় সমােজর উচুঁ 
�েরর েলাকজন। িটকার িবষেয়ও ঐিতহািসকভােব তাই ঘেটেছ। আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ ইিপআই কমর্সূিচ 
শুরু হয়, তখনও িপিছেয় পড়া জনেগা�ী এর সুিবধােভাগী িছল না। েকািভেডর িটকার ে�ে�ও তাই েদখা যাে�। 
সংবাদপে�র �িতেবদন অনুযায়ী িসিট করেপােরশেনর পির��তা কমর্ী, কবর েখাদক বা িহজড়া জনেগা�ী এখনও 
িটকার আওতায় আেসিন। চর অ�ল বা হাওেড়র অেনেকই এখনও িটকার বয্াপাের অবগত নন। কােজই এখনই এ 
বয্াপাের সি�য় হেত হেব, যােত কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীেক আমরা সামেন িনেয় আসেত পাির। িতিন উে�খ 
কেরন, আিশর দশেক সরকার �তঃ�ব�ৃ হেয় িটকাদান কাযর্�েম এনিজওেদর সহায়তা চায় এবং জনগেণর 
স��ৃতায় ইিপআই কাযর্�ম িবে� অন� দ�ৃা� �াপন কের। বতর্মান �ধানম�ী ‘ভয্াকিসন িহেরা’ উপািধেত ভূিষত 
হেয়েছন। এই পরু�ােরর বীজ েসই আিশর দশেক েরাপন করা হেয়িছল। েসই সময় সরকার সরবরােহর িদক 
সামলায়। অ�িদেক এনিজওরা েসাশয্াল েমািবলাইেজশেনর মাধয্েম চািহদার িদকিট বয্ব�াপনা কের। সরকার যিদ 
সমােজর সবাইেক এই িটকাযেজ্ঞ স��ৃ কের তাহেল সুিনিদর্� লে�য্ েপৗছােনা যােব। বাংলােদেশ েকািভড 
িটকাদােনর হার বতর্মােন দুঃখজনক পযর্ােয় রেয়েছ এবং এ অব�া েথেক তাড়াতািড় েবর হেত হেব। কাউেক েপছেন 
রাখা যােব না। একটা কথা মাথায় রাখেত হেব েয, সবাই িনরাপদ না হেল েকউই িনরাপদ থাকেব না। 

সা�িতকােল �য্াটফেমর্র এক জিরেপর তথয্ অনুযায়ী ৮০ শতাংশ মানুষ খােদয্র বয্য় কিমেয় িদেয়েছ, এবং 
অ�া� ে�ে� ৬০ শতাংশ কিমেয়েছ। মানুষ পুঁিজ েভে� খাে�, ঋণ িনেয়েছ ৬০ শতাংশ। ৪৭ শতাংশ মানুষ 
আিমষ জাতীয় খাবার খাওয়া কিমেয় িদেয়েছ। েকউ েকউ িতন েবলার পিরবেতর্ হয়েতা দুই েবলা বা এক েবলা 
খাে�ন। এরকম মানুষ অ�ত ১০ শতাংশ। ১০ শতাংশ মানুষ খাদয্ েকনা কিমেয় িদেয়েছন। এসব তথয্ উে�খ 
কের িপিছেয় পড়া মানুষেক �তয্� আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা বাড়ােনার সুপািরশ কেরন েদবি�য় 
ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, সহায়তা না েপেল তারা েয শুধ ুৈবষেময্র িশকার হেবন তা নয়, তােদর পরবতর্ী �জ� আরও 
েবিশ পিু�হীনতা, শারীিরক ও মানিসক �িতবি�তা িনেয় বড় হেব। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, কেরানা সং�মেণর কারেণ সরকােরর �তয্� আিথর্ক সহায়তা এবং খাদয্ সহায়তা িপিছেয় 
পড়া মানুেষর জ� অপযর্া�। একই সােথ এখােন দুনর্ীিতও হেয়েছ। �ভাবশালী মহল এবং রাজনীিতকরা সরকাির 
সহায়তা িনেজেদর পেকট� কেরেছন। সরকার দুনর্ীিতর িবরুে� শু� সহনশীলতা েঘাষণা কেরেছ। েসই অনুযায়ী অথর্ 
খরেচ ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা না েগেল বােজট �কৃত অেথর্ জনগেণর কলয্ােণ আসেব না। আেলাচকরা 
জানান, আিথর্ক �েণাদনা ও খাদয্ সাহাযয্ বাড়ােত হেব। েয মানুষগুেলার ে�ে� সহায়তা েপৗছােনার সমসয্া 
রেয়েছ, তােদর জ� েবসরকাির �িত�ােনর সােথ েযৗথভােব কাজ করেত হেব। একইরকম ভােব জাতীয় 
িটকাকরণ কমর্সূিচেক সফল করেত হেব। আর সফল করার জ� অ�ািধকােরর িভি�েত িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
কােছ েপৗছােত হেব। েবসরকাির �িত�ান ও সামািজক সংগঠনেক য�ু করেত হেব। 

উে�গ মূলয্�ীিত িনেয় 

িব�বাজাের পণয্মলূয্ েবেড় যাওয়া এবং েদেশ সা�িতক সমেয় িবিভ� পেণয্র মলূয্ েবেড় যাওয়ার �বণতা থাকায় 
মলূয্�ীিত িনেয় উে�েগর কথা উেঠ আেস আেলাচনায়। েমা�ািফজরু রহমান বেলন, খাদয্ মলূয্�ীিত ইেতামেধয্ 
ওপেরর �ের েপৗঁেছ েগেছ। তার ওপর যিদ ৫ েথেক ৬ শতাংশ মলূয্�ীিত হয় তাহেল খাদয্ পেণয্র দাম এমন 
জায়গায় দাঁড়ােব েযখােন সাধারন মানুেষর েভাগাি� বাড়েব। েযমন- এক বছের চােলর দাম ২০ শতাংশ েবেড় 
েগেছ। এর ওপর যিদ আেরা ৩ েথেক ৪ শতাংশ বােড় তাহেল আয় কেম যাওয়া মানুেষর ওপর অেনক চাপ ৈতির 
হেব। সরকার এই মহূুেতর্ ১৬ লাখ টেনর েয মজেুদর কথা বলেছ তার ওপর িভি� কের স�িত ৪০ হাজার টন 
ওএমএেসর জ� িবতরেণর ল�য্মা�া হােত িনেয়েছ- এই ল�য্মা�া আরও বাড়ােনা উিচত। ১৭ লাখ মানুষেক 
আড়াই হাজার টাকা নগদ সহায়তা �দােনর কথা বলা হে�। �হীতা ও টাকার পিরমাণ উভয়ই আরও বাড়ােত 
হেব। নগদ সহায়তা অথর্নীিতেত চািহদা সিৃ� করার বড় উপায়। েমা�ািফজরু রহমান আরও বেলন, আ�জর্ািতক 
বাজাের �ালািন েতলসহ িবিভ� পেণয্র দাম বাড়েছ। ৈবেদিশক েলনেদেনর ভারসােময্র িদেক নজের রাখেত 
হেব। আর মলূয্�ীিতর েয িহসাব করা হয় েসই েভা�া মলূয্সূচেকর িভি� ২০০৫-০৬ সােলর পণয্-বাে�ট িনেয়। 
এিট হালনাগাদ করা দরকার। কারণ মানুেষর পণয্ ও েসবা �হেণর কাঠােমা পিরবতর্ন হে�। কম আেয়র মানুষ 
েযসব পণয্ তুলনামলূকভােব েবিশ েভাগ কের তার ওপর িভি� কের একিট েভা�া মলূয্সূচক (িসিপআই) িনণর্য় 
কের তার িভি�েত সহায়তা েদওয়া উিচত।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, গত অথর্বছের সািবর্কভােব মলূয্�ীিত েমাটামিুট ি�িতশীল থাকেলও খাদয্ 
মলূয্�ীিতর �বণতা েদখা েগেছ। সাধারণ মলূয্�ীিত েযখােন ৫ দশিমক ৬ শতাংশ, খাদয্ মলূয্�ীিত েসখােন ৬ 
শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশ শুধ ুআয়, কমর্সং�ান ও মজিুর কমেছ না, খাদয্মলূয্ও বাড়েছ। ফেল আয় ও 
কমর্সং�ান কেম যাওয়ায় এ সমেয় খােদয্র দাম বিৃ� গিরব মানুেষর জ� েবশী কে�র কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। খােদয্র দাম বিৃ�র �কৃত অব�া িচ�ার উে�ক কের। েদবি�য় ভ�াচাযর্ মলূয্�ীিতর পিরসংখয্ান িনেয় 
�� েতােলন। িতিন বেলন, এই মহূুেতর্ �কৃত মলূয্ পিরি�িত সরকাির পিরসংখয্ােনর মাধয্েম সিঠকভােব 
�িতফিলত হে� না। কারণ মলূয্�ীিত িনণর্েয়র েয িভি� অথর্াৎ েযসম� পেণয্র িভি�েত িহসাব করা হয়, েসগুেলা 
এখন তামািদ হেয় েগেছ। নতুনভােব এর মলূয্ায়ন করেত হেব। গিরব মানুেষর জ� মজিুর পণয্েক আলাদাভােব 
িবেবচনায় েনওয়া উিচত। আর এবার আড়াই হাজার টাকা নগেদ েদওয়ার েয েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ, তা পেুরােনা 
মানুষজেনর কােছই যােব। নতুন গিরবরা এর মেধয্ েনই। েকননা িচি�তকরেণর সমসয্া রেয়েছ এবং এর সমাধান 
কেরই এই সংখয্া বাড়ােত হেব।  

সরকাির �য় দুনর্ীিতমু� করেত হেব

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজেটর অ�তম িবষয় হেলা সরকাির �য়। সরকাির �েয় ��তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত না পারেল বােজেটর সিতয্কার সুফল পাওয়া যােব না। সরকাির �েয়র জ� আইন ও িবিধমালা 
আেছ। িটআইিব’র এবং অ�া� গেবষণায় েদখা েগেছ �য় খাত এক ে�ণীর রাজনীিতিবদ, সরকাির কমর্কতর্া ও 
িঠকাদারেদর কােছ িজি� হেয় আেছ। এই িজি�দশা েথেক েবর হেত না পারেল বােজট, জনগেণর কলয্াণ আনেত 
পারেব না। 

িতিন উে�খ কেরন, সা�িতক সমেয় আমরা �া�য্ খােত এই ধরেণর পিরি�িত েবিশ েদখিছ। এ খােতর অিনয়ম 
িনেয় িবিভ� খবর পাওয়া যাে�। অ� খােতও ��তা ও জবাবিদিহতার অভাব রেয়েছ। �ক� বা�বায়েনর ে�ে� 
এিট সু�িতি�ত েয, এর সােথ স��ৃ িকছু িকছু সরকাির কমর্কতর্া, রাজনীিতিবদ ও িঠকাদাররা কীভােব তােদর 
স�দ বাড়ােব, তা িনেয় বয্� থােকন।  

নারী ও িশশুর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, �বাসীরা যারা কেরানা পিরি�িতর কারেণ িফের এেসেছন তােদর মেধয্ নারীেদর 
সহায়তার িবষয়িট একটু আলাদাভােব ভাবেত হেব। কারণ নারীরা যারা েফরত এেসেছন, তােদর অেনেকই চাকির 
হারােনার পাশাপািশ নানান ধরেণর হয়রািন, িনপীড়ন এবং েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হেয় িফের আসেত বাধয্ 
হেয়েছন। তােদর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার। 

িতিন বেলন, িশশুরা একিট িবেশষ জনেগা�ী। যখন েকােনা সহায়তা পিরবােরর জ� েদওয়া হয়, তখন আমরা ধের 
েনই, সহায়তা সবাই পােব। এিট িঠক নয়। িশশুেদর জ� কী বয্ব�া েনওয়া হে� তার েকােনা পিরক�না েদখা 
যাে� না। মানুেষর জ� ফাউেন্ডশন’র জিরপ এবং তণৃমলূ পযর্ােয় সহেযাগী সংগঠনগুেলার অিভজ্ঞতা বলেছ, িশশু 
�ম বাড়েছ এবং িশশুরা ঝুঁিকপণূর্ কাজ করেছ। এখােন দু’েটা িবষয় রেয়েছ- পলু ফয্া�র এবং পশু ফয্া�র। 
কারখানার উেদয্া�ারা কেরানার কারেণ �িত�� হেয়েছন এবং তারা মজিুরর ে�ে� কম খরেচর কারেণ িশশুেদর 
কােজ িনেত চায়। পিরবােরর দািরে�য্র কারেণ িশশুরা েযেতও বাধয্ হে�। িশশুেদর জ� েকােনা বয্ব�া বােজেটও 
েনই, সরকােরর কেরানা েমাকােবলা কমর্সূিচেতও েনই।
 
�ুল ব� থাকা এবং অ�া� কারেণ বালয্িববাহ বাড়েছ। এর বাইের িশশুরা েকােনা অসামািজক কােজ িকংবা 
সিহংসতায় য�ু হেত পাের, যার িকছু উদহারণ ইদানীং েদখা যাে�। এ অব�ায় িশশুেদর �িত িবেশষ নজর 
েদওয়ার �েয়াজন রেয়েছ। 

�া�য্ খােত সং�ার

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বতর্মান পিরে�ি�েত �া�য্খাত িনেয় িকছু সুপািরশ উপ�াপন কেরন। তার ��েময়ািদ 
সুপািরেশর মেধয্ রেয়েছ- কেরানা সং�মণ পরী�ার হার বাড়ােনা, �া�য্িবিধ ও মা� পিরধান িনি�ত করা, সবার 
জ� িটকা িনি�ত করা, সং�মেণর হার সহনীয় পযর্ােয় এেল িশ�া �িত�ান খেুল েদওয়া। তার মেত, সহনীয় 
অব�া জাতীয় গেড়র িভি�েত না কের �ানীয় অথর্াৎ েজলা-উপেজলার িভি�েত িনরূপন করেত হেব। 

িতিন মধয্ ও দীঘর্ েময়ােদ িকছু সুপািরশ কেরন। িতিন বেলন, �িতিট সংকেটর একটা ইিতবাচক িদক থােক। 
বাংলােদেশর �া�য্ বয্ব�ােক েঢেল সাজােত েকািভড একিট বড় সুেযাগ এেন িদেয়েছ। এ লে�য্ কী করেত হেব 
তা িনেয় িবজ্ঞজেনরা অেনেকই একমত। এই বয্াপাের মধয্েময়ািদ িকছু সুপািরশ রেয়েছ। একিট �া�য্ কিমশন 
গঠন করা যার কাজ হেব েদশবয্াপী সাবর্জনীন �া�য্ সুর�া কমর্সূিচর পথেরখা ৈতির করা এবং তা বা�বায়েন 
নজরদাির করা। �া�য্ বয্ব�ার জবাবিদিহতা িনি�ত করেত একিট জাতীয় �া�য্ িনরাপ�া কাযর্ালয় গঠন করেত 
হেব, যার দািয়� হেব �া�য্ ম�ণালেয়র ে�তার ভূিমকা এবং েসবাদােনর ভূিমকা আলাদা করা। সরকােরর �া�য্ 
অথর্ায়ন েকৗশেল এই অিফস �াপেনর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু এ বয্াপােরও েকােনা অ�গিত েদখা যাে� না। 
সুশাসন ও সু� বয্ব�াপনা িনি�ত করেত হেব। চতুথর্ত, �াথিমক �া�য্ বয্ব�ােক অ�ািধকার িদেত হেব। এখােন 
িবিনেয়াগ বতর্মােনর ২৫ শতাংশ েথেক বািড়েয় ৫০ শতাংেশ িনেত হেব। �াথিমক �া�য্েসবােক যিদ শি�শালী 
করা হেতা তাহেল ঢাকার হাসপাতােল বতর্মােন েয চাপ সিৃ� হে�, তা হেতা না। গেবষণা ও �ািত�ািনক উ�য়েন 
নজর িদেত হেব এবং িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। সবেচেয় উে�খেযাগয্ িবষয় হেলা সং�ার, যা এখনই শুরু করেত 
হেব। �েয়াজন সিদ�া এবং অ�ীকােরর। 

িশ�া খাত অবেহিলত 

রােশদা েক েচৗধরুী েশােকর মােস ব�ব�ুর �িত ��া�িল জািনেয় বেলন, িশ�া খাত িনেয় ব�ব�ু েশখ মিুজবরু 
রহমান বেলিছেলন, িশ�ায় েযন বােজেটর ২০ শতাংশ বরা� থােক। িক�ু তা কখেনা বা�বািয়ত হয়িন। িতিন 

বেলন, আশা করা হেয়িছল, এ বছেরর বােজট হেব ঘেুর দাঁড়ােনার বােজট। িক�ু তার �িতফলন েদখেত পাইিন। 
সরকােরর দুিট ম�ণালয় গত বছেরর েশেষর িদেক িশ�া পনুরু�ার ও ��িত পিরক�না �হণ কের, যা 
বা�বায়েনর েকােনা পিরক�না বােজেট েদিখিন। িশ�ার কী পিরমাণ �িত হে� সবাই জােনন। ৫০০ িদেনর 
েবিশ হেয় েগেছ িশ�াথর্ীরা িশ�া �িত�ােনর বাইের আেছ। এর ফেল িপিছেয় পড়া জনেগা�ী আরও িপিছেয় 
পড়েছ। িতিন উে�খ কেরন, দূরবতর্ী িশ�েণর মাধয্েম সবার কােছ িশ�া েপৗছােনা যাে� না। অয্াসাইনেমেন্টর 
মাধয্েম ৯৩ শতাংশ িশ�াথর্ীর কােছ েপৗছােনা েগেছ বেল িশ�া ম�ণালেয়র প� েথেক বলা হে�। এই 
তথয্-উপাে�র িবষেয় িনি�ত হওয়া যাে� না। এিট কতটুকু খানা পযর্ােয়র বা�বতা আর কতটুকু �শাসিনক 
অনুমান তা জানা যায় িন। রােশদা েক েচৗধরুী আরও বেলন, ��িত পিরক�নায় বলা হেয়িছল, �িতিট িশ�া 
�িত�ােন �া�য্িবিধ পিরপালেনর বয্ব�া করা হেব। িতিন জানান, েমৗলভীবাজােরর �তয্� অ�েল গিরব 
মানুষেদর ৫ টাকা িদেয় একিট মা� িকনেত হে�। তাই বা�ােদর �ুেল পাঠােত হেল তারা মা� েকনার টাকা 
পােব েকাথায়? মা� আনা এবং িনি�ত করার েকােনা পদে�প বােজেট েদখা যায় িন। িতিন তথয্ েদন, �ুল 
পযর্ােয় উ�য়ন পিরক�নার নােম একিট েথাক বরা� �িতিট �ুেলর জ� রেয়েছ। মাঠ েথেক েয তথয্ পাওয়া 
েগেছ, তােত গত বছর িক�ু �া�য্ সুর�ার ��িতর জ� এই বরা� বয্বহার করা হয়িন। বিৃ�র টাকা বেকয়াসহ 
িবতরণ হেয়েছ। িক�ু বিৃ�র পিরিধ ও পিরমাণ বাড়ােনা হয়িন। এমিপও ভুি�র িবষয়িট ঝুেল আেছ। �ুেল দুপেুরর 
খাবার কমর্সূিচ আটেক েগেছ। 

২০১৯ সােল মাননীয় �ধানম�ী বেলিছেলন, ২০২৪ সােলর মেধয্ সব �ুেল সব িশ�াথর্ীেক দুপেুরর খাবার 
েদওয়া হেব। �ুল খলুেল এর জ� ��িত িনেত হেব। ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার জ� িবেশষ িশ�া সহায়তা 
িদেত হেব। ইন্টারেনট অবকাঠােমা বাড়ােনা এবং িশ�াথর্ীেদর সুলেভ ইন্টারেনট িদেত হেব। িতিন জানান, 
অেনক িশ�া �িত�ান ব� হেয় যাে�। তারা িবপেদ আেছ। সিঠক তথয্-উপা� তুেল আনেত হেব। উ�িশ�া 
পযর্ােয় েবসরকাির �িত�ানগুেলােক �েণাদনার ঋণ েদওয়া েযেত পাের। িশ�কেদরও িবনা সুেদ ঋণ েদওয়া 
েযেত পাের। িশ�া �িত�ােনর বতর্মান পিরি�িত জানার জ� �াধীন তথয্-উপাে�র খবুই �েয়াজন হেব বেল 
িতিন ম�বয্ কেরন। এ িবষেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজ েহাক কাল েহাক, িশ�া �িত�ান খলুেত হেব। 
েলাকজন কােজ েবর হেব। গিরব মানুষগুেলা যােত এই পনুরু�াের েযাগ িদেত পাের তার জ� কমর্সূিচ হােত িনেত 
হেব। �ুল যিদ েখােল, যারা ঝের পেড় েগল তােদর কীভােব িফিরেয় আনা যােব ও বালয্ িববাহ কীভােব আটকােনা 
যােব? িশশু�ম কীভােব িনয়�েণ আনা যােব? েসই িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্েক 
পির�ারভােব �াপন করেত হেব।

�ে�া�র পবর্

েডইিল িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জািহদুল ইসলাম জানেত চান, িবিবএস’র িহসােব গত অথর্বছের িজিডিপ’েত িশ�া 
খােতর অবদান েবেড়েছ। এর কারণ কী জানেত চাইেল রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, এর কারণ বয্াখয্ার মেতা মাঠ 
পযর্ােয়র তথয্-উপা� তার কােছ েনই। তেব িশ�কেদর জ� িকছু নগদ সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। 

ৈবশাখী েটিলিভশন’র েমেহর মিন জানেত চান, সরকার েদেশর িভতর েথেক েযখােন খাদয্ সং�েহর ল�য্মা�া 
অজর্ন করেত পারেছ না, েসখােন গিরব মানুেষর জ� িবতরণ কীভােব বাড়ােব? আগামীেত খাদয্ পিরি�িত িক 
খারাপ হেত যাে�? দাম িক আেরা বাড়েব? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সরকােরর খাদয্ সং�েহর মেধয্ 
িবিভ� ধরেণর �াথর্েগা�ী য�ু থােক। এর ফেল �কৃত কৃষকরা সিঠক দােম সরকােরর কােছ ধান-চাল িবি� করেত 
পােরন না। তারা মধয্��েভাগীেদর কােছ িজি� হেয় যায়। এর কারেণ কৃষেকর জ� খাদয্ গুদামজাত করার বয্ব�া 
েরেখ সরকােরর কােছ িবি�র একটা উেদয্াগ িছল, যা বা�বায়ন করা যায়িন। সরকাির সং�হ যথাথর্ভােব সফল 
করেত পারেল �াি�ক কৃষকরা উপকৃত হেবন। গতবার খাদয্ স�িকর্ত একিট জাতীয় �িত�ান চাল উৎপাদেনর 
�া�লন বািড়েয় কেরিছল। এর ফেল সরকার িনি�ত িছল, আমদািন করেত হেব না। িক�ু যখন বাজাের ঘাটিত 
ৈতির হেলা, তখন সরকার তাড়াহুেড়া কের আমদািন শুরু কের। সুতরাং তথয্-উপাে�র ঘাটিত থাকেল সরকার 

সিঠক পিরক�না �হণ করেত পাের না এবং সরকারও এর িশকার হেয় েযেত পাের। আবার সরকার যখন 
আমদািনর িচ�া করেলা, তখন শু� কমােনা হয়িন। যখন আমদািন েবেড় েগল, তখন শু� কমােলা। গত এক দুই 
বছের সরকােরর িকছু িস�াে�র ে�ে� এমন েদখা েগেছ। �থমত, সিঠক িস�া� েদির কের েনওয়া হেয়েছ; 
ি�তীয়ত, সিঠক িস�া� বা�বায়েনর ে�ে� সম�েয়র অভাব েদখা িগেয়েছ; ততৃীয়ত, কাযর্করভােব িপিছেয় পড়া 
জনেগা�ীর কােছ সরকার েপৗঁছােত পােরিন। এ অব�া েথেক েবিরেয় আসেত িবনামেূলয্ খাদয্ সহায়তা িদেত 
হেব। সামািজক সুর�া কমর্সূিচর সে� এখন যারা িপিছেয় পেড়েছন তােদরেক য�ু কের িবনামেূলয্ গহৃপযর্ােয় খাদয্ 
সহায়তা িদেত হেব। ৩৩৩ ন�ের েফােনর মাধয্েম খাদয্ সহায়তা আরও িব�তৃ করেত হেব। আর বাজাের খাদয্মলূয্ 
ি�িতশীল রাখেত ওএমএস িকংবা িটিসিব’র মাধয্েম িবি� আরও �ানীয় পযর্ােয় িনেত হেব। এই �ি�য়ােক 
কৃষেকর উৎপাদেনর সমেয়র সােথ সম�য় করেত হেব, যােত কৃষক �াযয্মলূয্ পাওয়া েথেক বি�ত না হন। 

ইউএনিব’র েমাঃ সাইফু�াহ জানেত চান, গত দুই বছর ধের িবেদেশ কমর্সং�ােনর মা�া কেম েগেছ। এরপরও 
েতা েরিমটয্া� েবেড়েছ। তাহেল েরিমটয্াে�র জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ বেল েয মতামত েদওয়া হেয়েছ, 
তার েপছেন িক যিু� রেয়েছ? এর উ�ের েমা�ািফজরু রহমান বেলন, গত অথর্বছের েরিমটয্াে� �বিৃ� হেয়েছ 
৩৮ শতাংেশর েবিশ। এই ধরেণর �বিৃ� অবয্াহত রাখা স�ব না। গতবছর েরিমেট� এেসেছ ২৪ দশিমক ৭ 
িবিলয়ন ডলার। অেনেক স�য় পািঠেয় িদেয়েছন। চলাচেলর িবিধিনেষধসহ অ�া� কারেণ অনানু�ািনক চয্ােনল 
েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমেটে�র একিট বড় অংশ চেল এেসেছ। নতুন কের �ািত�ািনক চয্ােনেল কম েযাগ 
হেব। গত অথর্বছের েয পিরমাণ এেসেছ, তার িভি� অেনক বড়। মানুষ নতুন কের কতজন েগেছন, তার তুলনায় 
কত মানুষ আেগ েথেক আেছন, তার ওপর েরিমটয্া� িনভর্র কের। েয পিরমাণ েরিমেট� গত বছর এেসেছ, এ 
বছরও যিদ তা আেস তাহেল বড় অজর্ন হেব, যিদও �বিৃ�র মা�া হেব শ�ূ। 

িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জা�াতুল েফরদাউস িশ�া �িত�ান েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার বয্াপাের সুিনিদর্� 
পরামশর্ জানেত চান। এর উ�ের রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, তােদর জ� িবেশষ কয্াে�ইন করেত হেব। এরা 
অনলাইন �ােস য�ু হেত পােরিন। তােদর জ� িশ�া সহায়তা তহিবেলর দরকার হেব। তােদর পিরবারগুেলােক 
সহায়তা করেত হেব। �ানীয় েবসরকাির সং�াগুেলােক স��ৃ করেত হেব। 

েডইিল �ার’র জািমর রােসল জানেত চান, িপিছেয় পড়া মানুষেদর সরকার েকন পযর্া� সহায়তা করেছ না? এ 
িবষেয় সরকােরর রাজৈনিতক দিৃ�ভি� িক? এ �ে�র উ�ের সুলতানা কামাল বেলন, তার কােছ মেন হয়, সাধারণ 
মানুেষর সােথ িবেশষ কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর সােথ সরকােরর একটা িবি��তা রেয়েছ। এমন একিট 
রাজৈনিতক বয্ব�া চলেছ েযখােন েদশ পিরচালনায় দািয়ে� যারা রেয়েছন, তারা িকছু মানুষেক  সাহাযয্ করেত 
পারেল আ�তুি�েত েভােগন, �শংসা পান এবং মেন কেরন যা িকছু করেছন অেনক ভােলা করেছন। িতিন বেলন, 
‘‘মানবািধকার কমর্ী িহেসেব আিম অিধকার বি�তেদর হেয় কথা বিল। আমরা বলিছ েয, একিট গণতাি�ক সমােজ 
বাস কির। গণতে�র িকছু শতর্ আমরা হয়েতা পালন করিছ। কতটুকু সততার সে�, ��তার সে� পালন করিছ, তা 
িনেয় নানাভােব �� উেঠেছ। গণতে�র �াথিমক পদে�প িনবর্াচন এবং েসটা িনেয়ও অেনেকর �� রেয়েছ। 
সরকারেক আমরা কতটুকু িনেজেদর মানুষ মেন কির িকংবা সরকারই বা আমােদর কতটুকু িনেজর মেন কের তা 
িনেয় �� েতালা যায়।’’

সমকাল’র আেনায়ার ই�াহীম জানেত চান, গত বছেরর তুলনায় এবার িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� সহায়তা কম 
েকন? এর �ভাব কী হেত পাের? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছের িপিছেয় পড়া মানুেষর 
পিরি�িত আরও েবিশ খারাপ হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এই মানুষগুেলার কথা বলার জ� েকােনা সামািজক শি� 
েনই। েয রাজৈনিতক েনতবৃেৃ�র, েয জন�িতিনিধেদর এেদর হেয় কথা বলা উিচত িছল, তারা েসই দািয়� পালন 
করেছ না। 

সভাপিতর ব�বয্  

সভাপিতর ব�েবয্ সুলতানা কামাল বেলন, আেলাচনার িবষয় িছল িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর জ� বােজেট কী 
রেয়েছ। আমরা বােজটেক িচি�ত করেত েচেয়িছলাম পনুরু�ােরর বা ঘেুর দাড়ঁােনার বােজট িহেসেব। েসই আি�েক 
আজেকর আেলাচনা হেয়েছ। অ�া� অেনক আি�েক বােজট িনেয় আেলাচনা করা যায়। আমরা িপিছেয় পড়া 
মানুেষর �েয়াজনীতার িনরীেখ আেলাচনা কেরিছ। 

িতিন বেলন, গত বছর যখন আমরা �থম েকািভেডর মেুখামিুখ হই তখন আমরা িকছুই জানতাম না। কীভােব এর 
েমাকািবলা করেত হেব বঝুেত পািরিন। েসই ে�ি�েত গতবােরর বােজট �ণীত হয়। িক�ু এবােরর বােজট 
�ণয়েনর আেগ এক বছর সময় পাওয়া েগেছ। িবষয়িট েবাঝার জ� জাতীয় ও আ�র্জািতকভােব নানা আেলাচনা 
হেয়েছ। িনেজেদর ঋ� কেরিছ, িশি�ত কেরিছ, িবজ্ঞানিভি�ক আেলাচনায় অংশ িনেয়িছ। এর �িতফলন 
আমােদর অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনায় আসার কথা িছল। িক�ু দুঃেখর িবষয় হেলা, েকািভেডর ে��াপেট েয 
িবষয়গুেলা নতুনভােব য�ু হবার কথা িছল তা হয়িন। খবুই গতানুগিতক একিট বােজট হেয়েছ। েকািভেডর কারেণ 
েযসব জায়গায় গুরু� েদওয়ার কথা িছল, অ�ািধকার েদওয়ার কথা িছল, েস সম� জায়গায় এ বােজেট �ীকৃিত 
েনই। িকছু িকছু জায়গায় অয্াডহক িভি�েত িকছু পদে�প েনওয়া হেয়েছ। িক�ু িবপ�তার জায়গা েথেক উেঠ 
দাঁড়াবার জ� �কৃত অেথর্ েযসব পদে�প েনওয়ার কথা িছল, েসগুেলা অতয্� দুঃখজনকভােব এবং অতয্� 
করুণভােব অনুপি�ত। সরকােরর প� েথেক বারবার বলা হে�, অথর্নীিত সচল রেয়েছ। যা িকছু অতীেতর স�য় 
িছল েসগুেলা বয্বহার কের এখনও পযর্� িটেক থাকার অব�ায় আেছ অথর্নীিত। িক�ু েটকসইভােব সামেন 
এেগােনার ে�ে� আমরা িবপ� হেয় পেড়িছ। মানুেষর উপাজর্ন কেম েগেছ, নতুন কের অেনেক দির� হেয় েগেছ। 
তােদর �িত নজর েদওয়ার েকােনা সু�ু পিরক�না আমরা এই বােজেট পাইিন। 

িতিন উে�খ কেরন, যারা েরিমটয্া� পাঠােবন তারা এতিদন আমােদর েদেখেছন, আমরা এখন তােদরেক েদখেবা 
বেল মাননীয় �ধানম�ী �িত�িত িদেয়েছন। িক� তােদরেক সামা� �েণাদনা েদওয়া হেয়েছ। অথৈনিতক �বিৃ�, 
মাথািপছু বিৃ�সহ নানা সূচেক েয উ�িতর তথয্ েদওয়া হেয়েছ েসই িবেবচনায় এই সামা� অথর্ িদেয় তােদর �িত 
সুিবচার করা হেলা না, েসৗজ� �কাশ করা হেলা না। এভােব �েতয্কিট ে�ে� িচ�াভাবনাহীন ভােব িকছু করার 
েচ�া করা হে�। িক�ু েসখােন সমসয্ার েকােনা গভীর �ীকৃিত েনই। যারা িপছেন পেড় িছেলন তারা েতা েসখােন 
আেছই, এর সে� আরও অেনক মানুষেক িপছেন েঠেল েদওয়া হে�। ‘েকউ িপিছেয় পেড় থাকেব না’-এসিডিজর 
এই অ�ীকােরর আেলােক বােজটেক িবে�ষণ করেল দুঃেখর সােথ বলেত হয়, তার ধাের কােছ যাওয়ার েচ�া করা 
হয়িন।  যিদ সু�ু বয্ব�াপনা থােক, যিদ দুনর্ীিতম�ু পিরেবশ এবং ��তা আনা যায় এবং সবেচেয় বড় কথা যিদ 
রাজৈনিতক অ�ীকার থােক, তাহেল িপিছেয় পড়া মানুষেদর জ� অেনক িকছুই করা যােব।



সূচনা

িমিডয়া ি�িফংেয় সবাইেক �াগত জািনেয় �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল 
ফােতমা ইউসুফ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছেরর বােজটেক েক� কের এিট 
নাগিরক �য্াটফেমর্র ততৃীয় আেলাচনা। বােজট েঘাষণার আেগ এবং পের 
নাগিরক �য্াটফমর্ িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্ িনেয় দুিট িমিডয়া ি�িফংেয়র 
আেয়াজন কের। িতিন মত�কাশ কেরন েয, সুিবধাবি�ত এবং িপিছেয় 
পড়া মানুেষরা বােজেট �েয়াজনীয় গুরু� পাে� না। েকাথায় ঘাটিত রেয় 
যাে� েস িবষেয়ই আজেকর এই আেয়াজন।

ি�িফংেয়র মলূ উপ�াপনায় িতনিট িবষয় তুেল ধরা হয়। �থমত, 
২০২০-২১ অথর্বছেরর অথর্ৈনিতক পিরি�িত এবং চলিত ২০২১-২২ 
অথর্বছেরর শুরুটা েকমন হেলা এবং এর পিরে�ি�েত িপিছেয় পড়া 
মানুেষর জ� �তয্াশা ও তােদর সামেন চয্ােল�সমহূ। ি�তীয়ত, 
মলূয্�ীিত, িটকাকরণ এবং িপিছেয় পড়া মানুষেদর সমথর্ন িনেয় 
এখনকার উে�গ। এবং ততৃীয়ত, অথর্ৈনিতক পনুরু�ােরর জ� কী কী 
��িত েনওয়া �েয়াজন।  

ে��াপট বণর্নায় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বােজট েঘাষণার আেগ নাগিরক 
�য্াটফেমর্র প� েথেক বলা হেয়িছল, বােজেট িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
কী থাকা উিচত। বােজট উপ�ািপত হওয়ার পর িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
বােজেট কী আেছ, তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। েযটুকু পাওয়া েগেছ তা 
কীভােব কাযর্কর করেত হেব এবং আরও নতুন কী কী লাগেব তার জ� 
আজেকর এই আেলাচনা। িতিন �য্াটফেমর্র বােজট আেলাচনার িভ�তা 

হেয়েছ যার মাধয্েম কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ। এই ে�ি�েত িপিছেয় পড়া জনেগা�ী কীভােব 
বােজট েথেক লাভবান হেব তা �� নয়। রােশদা েক েচৗধরুী, িসেলেট স�িত একিট হটলাইেনর মাধয্েম সহায়তা 
করার একিট েবসরকাির উেদয্ােগ স��ৃ থাকার অিভজ্ঞতার আেলােক বেলন, অেনেক েলাকল�ার কারেণ িনেজর 
অব�া সবাইেক বলেত পারেছন না। তারা নতুন কের আিথর্ক সংকেট পেড়েছন। তারা পিরি�িতর কারেণ িপিছেয় 
পেড় েযেত বাধয্ হেয়েছন। তােদর জ� বােজেট েতমন িকছু েনই। 

সামি�ক অথর্নীিতর নতুন উপা� কী বাতর্া িদে�?

২০১৯-২০ অথর্বছের িজিডিপ �বিৃ�র ল�য্মা�া িছল ৮ দশিমক ২ শতাংশ। পের সরকার সংেশাধন কের 
ল�য্মা�া ৫ দশিমক ২ শতাংেশ নািমেয় আেন। েশষ পযর্� বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরা (িবিবএস)-এর িহসােব 
�বিৃ� হেয়েছ ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। স�িত িবিবএস’র �কািশত িজিডিপ �বিৃ�র পিরসংখয্ানেক তথয্-উপাে�র 
ে�ে� এক ধরেণর সু�তা িফের আসার ল�ণ িহেসেব উে�খ কের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, এই তেথয্র িভি�েত 
িবিবএস-এর িব�াসেযাগয্তা েবেড়েছ। তার মেত, ২০২০-২১ অথর্বছেরর সামিয়ক িহসােব ৫ দশিমক ২ শতাংশ 
�বিৃ�র কথা বলা হে�। চুড়া� িহসােব যা িটকার স�াবনা িনেয় সংশয় আেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, ২০২০ একিট দুবর্ল অথর্বছর িছল। ২০২১ এ িকছু পনুরু�ার শুরু হেয়িছল। িক�ু 
অথর্বছেরর েশষ িতন মাস অিতমািরর ি�তীয় ধা�ার মেধয্ পেড়। েশষ িতন মােসর লকডাউন ও অথর্ৈনিতক 
�িবরতার �িতফলন সামিয়ক িহসােবর মেধয্ েনই। সুতরাং চুড়া� িহসােব �বিৃ� অবশয্ই কমেব। েয িম� 
�বণতার পনুরু�ার �থম ৯ মােস িছল, তােক ‘েক টাইপ’ পনুরু�ার বলা েযেত পাের, েযখােন আনু�ািনক খাত, 
বড় িশ� ও আধিুনক েসবা খাত ভােলা করেছ। িক�ু েছাট ও মাঝাির িশ� এবং অনানু�ািনক খােতর পনুরু�ার 
েসভােব হে� না। 

েমা�ািফজরু রহমান বেলন, �বিৃ�র েপছেনর অনুঘটকগুেলার অনুস�ান করেল ও তার িবভাজন েদেখ মেন হয় 
ৈবষময্ আয় ঘণীভূত হে�। ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� এর আেগ দুই-সংখয্ার মােন িছল, ১২ েথেক ১৩ 
শতাংেশর কাছাকািছ। ২০১৯-২০ অথর্বছের যা মা� ১ দশিমক ৮ শতাংশ হেয়েছ। ২০২০-২১ অথর্বছের ধরা 
হেয়েছ ৫ দশিমক ৮ শতাংশ। ফেল গত দুই অথর্বছের ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� �বণতা-হােরর েচেয় অেনক 
কম। িশ� �িমকেদর অব�ার একিট িচ� এ েথেক উেঠ আেস। েসবা খােতও �বিৃ� কেম েগেছ েযখােন 
অ�ািত�ািনক কমর্কােন্ডর সােথ সংি�� অেনেকই কাজ কেরন। ফল�িতেত িজিডিপ ও �বিৃ�েত �� আেয়র 
মানুেষর অংশ�হণ কমেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ িবষেয় আরও বেলন, েমাটা দােগ ২০২০-২১ অথর্বছরেক একিট িম� �বণতার বছর বলা েযেত 
পাের। ভােলা �বণতার মেধয্ রেয়েছ রাজ� আেয় উ�িত। উৎপাদেনর েভৗত সচূেক েদখা যাে�, বড় িশ� 
তুলনামলূক ভােলা কেরেছ। র�ািন, আমদািন ও েরিমটয্া�ও ভােলা িছল। চাল, সার ও েপে�ািলয়াম আমদািন অেনক 
েবিশ হাের েবেড়েছ। েস তুলনায় পূিঁজ পণয্ বা কাচঁামাল আমদািন বােড়িন। বাংলােদেশর অথর্নীিতর সা�িতকতম 
উ�ােসর িনেচ েয কােলা ছায়া রেয়েছ, তা হেলা বয্ি� খােত িবিনেয়াগ েকােনাভােবই বাড়েছ না। ২০২১ অথর্বছের 
িজিডিপ’র অনুপােত িবিনেয়াগ আেগর অথর্বছেরর েচেয় �াস েপেয়েছ। েবসরকাির িবিনেয়াগ হেয়েছ িজিডিপ’র ২১ 
দশিমক ২৫ শতাংশ। এিট গত ৫ বছেরর মেধয্ সবর্িন� হার। েম মাস পযর্� বািষর্ক উ�য়ন কমর্সিূচ (এিডিপ) মা� 
৫৮ শতাংশ বা�বািয়ত হেয়েছ। যিদও সরকাির িবিনেয়ােগর হারেক বড় কের েদখােনা হেয়েছ। 

িতিন আেরা উে�খ কেরন, বােজট ঘাটিত িনয়�েণ আেছ। যতখািন ঘাটিত সরকার করেত চায়, তাও খরচ করেত 
পারেছ না। ঘাটিত পরূেণ ২০২০ অথর্বছের বয্াংক ঋেণর �িত সরকােরর িনভর্রতা িছল। পেরর বছের স�য়পে�র 
ওপর িনভর্রতা েদখা েগেছ। এর ফেল সরকােরর সুদ বয্য় বাড়েব। সরকােরর রাজ� েথেক সুদ িদেত হয় বেল 
�তয্�ভােব িবিভ� অবকাঠােমা র�ণােব�ণ ও ভতুর্িক েদওয়া ইতয্ািদও ে�ে� স�মতা কমেব, যা িপিছেয় পড়া 

মানুেষর জ� ভােলা খবর নয়। েশেষর িতন মােস ৈবেদিশক সাহাযয্ �বাহ কেম েগেছ। এিট �ক� বয্ব�াপনার 
জ� েযমন দুঃসংবাদ, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ�ও দুঃসংবাদ। ি�পাি�ক অনুদান যিদ কেম যায় তাহেল িশ�া ও 
�াে�য্র মেতা েমৗিলক �েয়াজেনর ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ কম সুিবধা পায়।  

আিসফ ই�ািহম বেলন, েবসরকাির খােত ঋণ �বিৃ� উে�গজনক পযর্ােয় েনেম েগেছ। ২০১৯ সাল েথেক এ হার 
িন�মখুী। যিদও বয্াংেকর সুেদর হার কেম েগেছ। বয্বসা-বািণেজয্র পিরেবশ উ�য়েনর ে�ে� েনওয়া উেদয্ােগ 
েতমন গিত েদখা যাে� না। বয্বসা সহজ করার উেদয্াগ �রাি�ত করেত হেব। িতিন উে�খ কেরন, বয্বসায়ীেদর 
েভাগাি� বাড়েছ। ে�ড লাইেস� নবায়েনর ে�ে� েভাগাি� হে�। েছাট েছাট বয্বসায়ীেদর এসব সমসয্ার সমাধান 
করেত হেব। 

অথর্নীিতর বতর্মান এবং ভিবষয্েতর পবূর্াভাস 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত অথর্বছের �স কয্ািপটাল ফরেমশন অথর্াৎ পুঁিজ গঠেনর হার কেম 
েগেছ। পুঁিজ গঠন কম হেল কমর্সং�ান কম হয়। এর ফেল িপিছেয় পড়া মানুষ দুবর্ল অব�ােন চেল যােব। মানুষ 
েভােগর জ� েয খরচ করেছ, েসই খরচ বিৃ�র হারও কেম েগেছ। আয় কম হেল এবং েভাগ কম হেল দাির�য্ 
বাড়েব এবং এর ফেল ৈবষময্ও বাড়েব। ৈবষময্ বিৃ�র আেরকিট ল�ণ হেলা, আমােদর মজিুর বিৃ�র হার কেম 
েগেছ। িশ� খােত মজিুর বিৃ�র হার ৬ শতাংশ েথেক সােড় ৫ শতাংেশ েনেমেছ। বহুিদন পর বাংলােদেশর 
অথর্নীিতেত মজিুর সূচেক পতন েদখা েগেছ। এর ফেল কমর্সং�ান ও আয় উভয় ে�ে�ই সমসয্া হে�। অ�িদেক 
�থাগত দির� যারা িছল অথর্াৎ অনানু�ািনক খাত, �ু� ও কুিটর িশে�র সে� মাঝাির খােতর েলাকজনও ঢুেক 
যাে�। এর মােন িপিছেয় থাকােদর সে� ‘েপছেন েফেল েদওয়া’ মানুষ য�ু হে�। এিট ২০২১ অথর্বছেরর একিট 
বড় দুি��ার িবষয়। কমর্সং�ােনর ে�ে� মলূ �ািত�ািনক কমর্সং�ান হয় িবেদেশ। ২০১৯-২০ অথর্বছের ৫৯ 
হাজােরর মেতা েলাক িবেদেশ কােজর জ� েগেছন। ২০২০-২১ অথর্বছের েগেছন ২৩ হাজােরর মেতা। অথর্াৎ 
যাওয়ার পিরমাণ অেধর্েক েনেমেছ। 

েমা�ািফজরু রহমান উে�খ কেরন, �কৃত ও �া�িলত িজিডিপ’র পাথর্কয্ িবেবচনায় িনেল জাতীয় উৎপাদন ৫০ 
হাজার েকািট টাকা হেয়েছ। এর �িতফলন হেব �মজীিব মানুেষর আেয়। এ কারেণ সরাসির নগদ সহায়তা এবং 
খাদয্ সহায়তার �েয়াজনীয়তা েবেড় েগেছ।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও বেলন, গত অথর্বছেরর েশষ িতন মােস (এি�ল-জনু) অিতমািরর ি�তীয় ধা�ায় 
অথর্নীিতেত স�ৃ সংকেটর গভীর �ভাব চলিত অথর্বছেরর শুরুর িদেক পড়েব। জলুাই মােস র�ািন ও েরিমটয্া� 
অথর্বছেরর একই মােসর েচেয় উে�খেযাগয্ হাের কেমেছ। েদখা যাে� অথর্নীিতেত দুবর্লতার মধয্ িদেয় নতুন 
অথর্বছর শুরু হেয়েছ। তার মেত, অথর্নীিতেত সা�িতক সমেয় ৈবেদিশক খাত সবল িছল। িক�ু অথর্বছেরর 
শুরুেত ৈবেদিশক খােত এক ধরেণর ভাঙন েদখা িদেয়েছ। জলুাই মােস র�ািন আয় ১১ দশিমক ২ শতাংশ 
কেমেছ। আর েরিমটয্া� আেয় ২৮ শতাংশ পতন ঘেটেছ। িবেশষজ্ঞরা সবাই একমত হেবন েয, েরিমটয্া� খােতর 
জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ। কারণ মানুষ িবেদেশ েগেছ কম, েফরত এেসেছ েবিশ। �েণাদনার কারেণ হুিন্ডর 
পিরবেতর্ বয্াংেকর মাধয্েম েরিমটয্া� েবিশ আসেছ। এই জাদু কতিদন থাকেব তা িনেয় সংশয় েদখা যাে�। 
েরিমটয্া� যিদ কেম যায় তাহেল তা কমর্সং�ান ও ৈবষময্ পিরি�িতেক ভীষণভােব আ�া� করেব। কারণ এতিদন 
েরিমটয্াে�র আয় িদেয় েভাগ কাঠােমা িঠক িছল। র�ািনর ে�ে�ও আেগর অব�ায় েফরা যােব িক না তা িনেয়ও 
সংশয় রেয়েছ। �াথিমক সংেকতগুেলা দুি��ার সিৃ� করেছ। 

েমা�ািফজরু রহমােনর মেত, র�ািনর ে�ে� জলুাইেত বড় ধরেণর ঋণা�ক �বিৃ� ঈদ এবং লকডাউেনর কারেণ 
হেত পাের। তার ধারণা এ অব�া থাকেব না। র�ািন আবার বাড়েত শুরু করেব। তেব র�ািনেত �িতেযািগতা 
বাড়েছ। েপাশাক র�ািনেত গত বছর িভেয়তনাম বাংলােদশেক ছািড়েয় েগেছ। �িতেযািগতা স�মতা বাড়ােত 

র�ািনেত বহুমখুীকরণ দরকার। দ�তা বাড়ােনার জ� েযসব �ক� এই অথর্বছের রাখা হেয়েছ, েসসব বা�বায়ন 
করেত হেব সময়মত।   

েরিমটয্া� �সে� িতিন বেলন, গত অথর্বছের ২৪.৫ িবিলয়ন ডলার এেসেছ। এই ধরেণর �বিৃ� চলমান অথর্বছের 
অবয্াহত রাখা স�ব হেব না। �বােস কমর্ী যাওয়ার সংখয্া অেনক কেম েগেছ। এর মেধয্ সরকার দুই লাখ 
�বাসীেক পনুবর্াসেনর জ� নগদ সহায়তা ও �িশ�েণর কমর্সূিচ িনেয়েছ। এই �িশ�ণ বাজাের চািহদার সােথ 
সাম�সয্পণূর্ যােত হয়, েসিদেক নজর িদেত হেব। িতিন আেরা উে�খ কেরন, চলিত অথর্বছের েবশ িকছু �ক� 
েনওয়া হেয়েছ এবং িবিভ� খােত িবিনেয়ােগ কর অবকাশসহ েবশিকছু �েণাদনাও েদওয়া হেয়েছ। িক�ু েদেশ 
িবিনেয়াগ আকৃ� করেত হেল ঋণসহায়তা এবং অ�া� সহায়তার দরকার হেব। নতুন েয ৫িট �েণাদনা পয্ােকজ 
েঘাষণা করা হেয়েছ, েসখােন িক�ু কৃিষ খােত সহায়তা েদওয়ার মেতা েকােনা কমর্সূিচ েনই, যা খবুই �েয়াজন। 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার িবেশষ অথর্ৈনিতক অ�েলর বাইের নতুন িশ� �াপন উৎসািহত করেছ না, বরং 
িনরুৎসািহত করেছ। তেব অথর্ৈনিতক অ�েলর বা�বায়ন �তয্ািশত গিতেত হে� না। এগুেলার বা�বায়ন �ত না 
হেল িবিনেয়াগ আকষর্ণ কিঠন হেয় পড়েব। এর আেগ অবকাঠােমা দুবর্লতার কারেণ সয্ামসাংেয়র একিট িবিনেয়াগ 
েফরত িগেয়েছ। তারা িভেয়তনােম িবিনেয়াগ কেরেছ। 

�স� মু�ানীিত 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উপ�াপনায় বেলন, বাংলােদশ বয্াংেকর নতুন ম�ুানীিত সতকর্ভােব স�সারণশীল পদে�েপ 
েযেত চাইেছ। এিট সিঠক, কারণ সামি�ক চািহদা বাড়ােনার জ� আরও েবিশ তারলয্ অথর্নীিতেত েদওয়া 
উিচত। িক�ু ম�ুানীিতর সবেচেয় দুবর্ল অংশ হেলা, বয্ি� খােত ১৪ েথেক ১৫ শতাংশ ঋণ �বিৃ�র ল�য্মা�ার 
ধাের-কােছও অজর্ন হে� না। গত অথর্বছের ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ �বিৃ�র ল�য্মা�ার িবপরীেত অেধর্ক, অথর্াৎ 
৮ দশিমক ৪ শতাংশ অিজর্ত হেয়েছ। বয্বসায়ী েগা�ী এবং অেনেক বেলিছেলন, সুেদর হার কমােনা েগেল 
িবিনেয়াগ �তগিতেত বাড়েব। এই ত� েয সিঠক িছল না, তা এখন পির�ারভােব েবাঝা যাে�। সুেদর হার অেনক 
কেম েগেছ এবং ঋণ ও আমানেতর মধয্কার সুদহােরর পাথর্কয্ বা েস্�ড ৪ শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এরপরও 
বয্াংিকং খােত উ��ৃ তারলয্ আেগর েয েকােনা সমেয়র েচেয় েবিশ এবং বাংলােদশ বয্াংক এখন ে�জারী িবেলর 
মাধয্েম বাজার েথেক টাকা েতালার েঘাষণা িদেয়েছ। েচ�া করেত হেব অথর্নীিতেত তারলয্েক স�ালন করা, যােত 
কের মানুষ িবিনেয়াগ কের। বয্ি� খােত িবিনেয়াগ না হেল িপিছেয় পড়া মানুেষর কমর্সং�ান হেব না এবং আয় ও 
রুিজর সং�ান হেব না। 

ম�ুানীিত �সে� িতিন িতনিট িবষেয় দিৃ� আকষর্ণ কেরন। �থমত, েক�ীয় বয্াংেকর অ�তম মলূ দািয়� হেলা 
অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মেধয্ ম�ুা�ীিতেক িনয়�েণ রাখা। িবেশষ কের খাদয্ মলূয্�ীিতেক িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা এবং এ জ� �েয়াজনীয় পদে�প িনেত সরকারেক উৎসািহত করা। ি�তীয়ত, সরকােরর প� েথেক েয সম� 
�েণাদনা েদওয়া হেয়েছ িবেশষ কের �ু� ও মাঝাির উেদয্া�া, নারী উেদয্া�াসহ িবিভ� ে�ে� �ত তারলয্ 
অবম�ু করার িবেশষ বয্ব�া করা। ততৃীয়ত, সরকােরর আিথর্ক সং�ােনর জ� বয্ব�া রাখেত হেব িবেশষ কের 
বয্াংিকং খাত েথেক। েকননা এখােন তুলনামলূকভােব খরচ কম। 

�কৃত অেথর্ �েণাদনা কতটুকু?

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত বছেরর মােচর্র েশষ েথেক শুরু কের এ বছেরর জলুাই পযর্� সরকার 
েমাট ৩০িট �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়েছ। এসব �েণাদনার মেধয্ আিথর্ক এবং খাদয্ সহায়তা খবুই কম। বড় অংশই 
হাইি�ড কারণ মলূত বয্াংকিনভর্র ঋেণ সরকার ভতুর্িক িদে�। মা� ১৩িট কমর্সূিচেত আিথর্ক সহায়তা রেয়েছ এবং 
৪িটেত আেছ �তয্� খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচ। এই ১৭িট কমর্সূিচ �ায় ১ লাখ ৩০ হাজার েকািট টাকার সরকার 

েঘািষত �েণাদনার মা� ২০ শতাংশ। ৮০ শতাংশই হাইি�ড অথর্াৎ ঋণ কমর্সূিচ এবং েসখােন সুদ িদেত 
হে�। েবিশরভাগ ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ বয্াংেক েযেত পােরন না। বয্াংেক েগেলও তারা কথা বলেত পােরন 
না। আেদৗ তারা জােনন না, সরকােরর প� েথেক এখােন িক েদওয়া আেছ। এখােন তেথয্র একিট বড় ধরেণর 
িব�াট রেয়েছ।  

তার মেত, সরকার এমন িকছু �ক� অ�ভূর্� কেরেছ যা আেদৗ �েণাদনা িহেসেব �হণেযাগয্ নয়। সরকার 
একিট বড় কৃিষ যাি�কীকরণ �ক� হােত িনেয়েছ, যােক �েণাদনার মেধয্ ধরা হেয়েছ। সরকার েয ধান-চাল 
সং�হ কের, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। এিট �হণেযাগয্ নয়। সরকােরর প� েথেক �াধীনতার ৫০ 
বছর পিূতর্েত মাননীয় �ধানম�ী দির�েদর জ� েয ঘরবািড় িনমর্াণ কের িদে�ন, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা 
হেয়েছ। আেগ েথেক েযসব সামািজক সুর�া কমর্সূিচ িছল, েসগুেলার যিদ স�সারণ হয় অথবা এই অিতমািরেক 
েক� কের েযসব নতুন নতুন পদে�প েনওয়া হেয়েছ েসগুেলাই �কৃত �েণাদনা। অিতমাির থাকেলও হেতা, না 
থাকেলও হেতা। ধান-চাল সং�হ েতা �িতবছরই হে�। সরকাির িহসােব ২০১৯-২০ অথর্বছের �েণাদনার 
আকার িজিডিপর ২ দশিমক ৭৬ শতাংশ। তেব শুধ ুখাদয্ সহায়তা ও �তয্� আিথর্ক সহায়তা মা� শু� দশিমক 
১৬ শতাংশ। ফেল �তয্� সহায়তার পিরমাণ খবুই সামা�। গিরব মানুেষর জ� সহায়তা সামি�কভােব কম, 
আনুপািতক হােরও কম। গত জনু মাস পযর্� ৬৩ েথেক ৬৪ শতাংশ অথর্ অবম�ু হেয়েছ। আিথর্ক সহায়তা 
অবম�ু হেয়েছ ৪০ শতাংেশরও কম। আর হাইি�ড পয্ােকজ অবম�ু হেয়েছ ৭৫ শতাংশ। গিরবেদর জ� শুধ ু
বরাে�র ৈবষময্ আেছ তা নয়, বয্বহােররও ৈবষময্ আেছ। নতুন েয ৫ িট কমর্সূিচ এেসেছ তার মেধয্ �তয্� 
আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা আেগর েচেয় েবিশ। এটােক আরও েবিশ বাড়ােত হেব, িবতরেণর প�িতেক 
আরও উ�ত ও কাযর্কর করেত হেব। সরকার ৩৩৩ ন�ের েফান করেল সাহাযয্ পাওয়ার েয বয্ব�া কেরেছ, তা 
অতয্� সিঠক পদে�প। গিরব মানুেষর জ� এিট একিট অতয্� উপকারী সরকাির পদে�প িক�ু এখােন আরও 
েবিশ �ানীয় পযর্ােয় সহায়তা েদওয়া উিচত। 
 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার �থম পযর্ােয় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়িছল, তার বা�বায়ন পিরি�িত 
পযর্ােলাচনায় েদখা যায়, ৈতির েপাশাক খােত �িমকেদর েবতন-ভাতা িদেত কম সুেদ েয ঋণ েদওয়া হয়, তার 
বা�বায়ন তুলনামলূক ভােলা িছল। তেব �ু� ও মাঝাির িশ� িক�ু �কৃত অেথর্ খবু েবিশ সুিবধা পায়িন। এরপর 
ি�তীয় দফায় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা করা হেয়েছ, তার ল�য্ হেলা যারা �থম দফায় পান িন, তারা েযন 
ি�তীয় দফায় এর সুিবধা পান। �ায় ৮০ লাখ �ু� ও মাঝাির িশ� আেছ। তারা িক�ু এই অিতমািরর কারেণ 
অতয্� দূরব�ার মেধয্ পেড় েগেছ। মােসর পর মাস অেনেক কাযর্�ম চালােত পারেছ না। অেনেক অনলাইেন 
পিরচালনার েচ�া করেছ। িক�ু সবার েতা েস স�মতা েনই। একজন �ু� উেদয্া�া িযিন একিট িবউিট পালর্ােরর 
মেতা �িত�ান চালান, িকংবা সারা েদেশ অসংখয্ তরুণ উেদয্া�া ফা� ফুড আইেটেমর েদাকান পিরচালনা 
কেরন। তারা িক�ু এই সুেযাগ িনেত পােরিন। অেনক এসএমই েশষ পযর্� �িত�ান ও বয্বসা িটিকেয় রাখেত 
পােরিন। যার �িতফলন কমর্সং�ােনর ওপর পড়েছ। নাগিরক �াটফেমর্র এক সমী�ায় বলা হেয়িছল, �ায় ১ েকািট 
৩০ লাখ েলােকর কমর্সং�ান ঝুঁিকেত পেড়েছ, যা আমােদর �মশি�র �ায় ২০ শতাংশ। 

িটকাকরণ এবং গিরব মানুষেক সহায়তা 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর ইিতহােস ২০২১ সােলর জলুাই একিট কৃ�তম মাস িহেসেব িচি�ত হেয় 
থাকেব। জলুাই মােস, গত ১৪ মােসর মেধয্ েকািভেড সবেচেয় েবিশ মানুষ মারা েগেছ। গড় মতুৃয্ ২০০ জেনর 
েবিশ এবং সং�মেণর হার ৩০ শতাংেশর েবিশ। িপিছেয় পড়া মানুষ িটকা পাওয়ার ে�ে�ও িপিছেয় আেছ। তােদর 
সেচতনতার অভাব রেয়েছ যা িনরসেন পদে�প �েয়াজন। সরকার ভারেতর িসরাম ইনি�িটউট েথেক িটকা 
আনেত েচেয়িছল। িক�ু ভারেতর অভয্�রীণ পিরি�িতর কারেণ সব িটকা আেসিন। িটকা েদওয়ার বয়স ৪০ েথেক 
কিমেয় ২৫ বছর করা হেয়েছ, যা সিঠকভােব করা হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন।

বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন, বােজট িনেয় �চুর আেলাচনা হয়। �য্াটফেমর্র নতুন� হেলা, বাংলােদেশর উ�য়েনর 
িবভািজত ফলাফল যােদর কােছ যাওয়ার কথা, তারা কী পাে� ও কীভােব পাে� তা তুেল ধরা। যারা সমােজ 
িপিছেয় পড়া মানুষ, তারা বাংলােদেশর �মতার কােছ তােদর কন্ঠ�র তুেল ধরেত পােরন না। তােদরেক সামি�ক 
অথর্নীিতর আেলাচনার মেধয্ দশৃয্মান করাই নাগিরক �য্াটফেমর্র উে�শয্। যারা জীবনচে� িপিছেয় আেছ, যারা 
েভৗগিলক এবং পিরেবশগত পিরি�িতেত িপিছেয় আেছ, এই �য্াটফমর্ তােদর কথা সবার সামেন িনেয় আসার েচ�া 
করেছ। উপকুল-হাওর-চেরর মানুষ, যারা সামািজক পিরিচিতর িদেক িদেয় িপিছেয় আেছ—েযমন িহজড়া 
স�দায়, আিদবাসী েগা�ী এবং যারা �িতব�ী, এই �য্াটফেমর্ তােদর কথা বলা হয়। এই মানুষগুেলােক কীভােব 
সামি�ক অথর্নীিতর েক�িব�েত আনা যােব এবং তােদর িশ�া, �া�য্, সামিজক সুর�া ইতয্ািদ িবষেয় েকান্ 
েকান্ পদে�প িনেত হেব, তা জানােতই এই আেলাচনা। 

িমিডয়া ি�িফং-এ অংশ�হণ কেরন নাগিরক �য্াটফমর্-এর েকার �প সদসয্ ও গণসা�রতা অিভযােনর িনবর্াহী 
পিরচালক রােশদা েক েচৗধুরী, �া�পােরি� ইন্টার�াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)-এর িনবর্াহী পিরচালক 
ইফেতখারু�ামান, বাংলােদশ েহলথ ওয়ােচর আ�ায়ক মুশতাক রাজা েচৗধুরী, মানুেষর জ� ফাউেন্ডশেনর 
িনবর্াহী পিরচালক শাহীন আনাম, িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান এবং িনউএইজ �েপর ভাইস 
েচয়ারময্ান ও চ��াম �ক এ�েচে�র েচয়ারময্ান আিসফ ই�ািহম। 

বােজট কতটুকু অসুিবধা�� মানুেষর পে� 

আেলাচকরা মতামত েদন, যারা িপিছেয় িছেলন কেরানার কারেণ তারা আরও অসুিবধার মেধয্ পেড়েছন। নতুন 
কের ঝুঁিকর মেধয্ পেড়েছন অেনেক। চলিত অথর্বছেরর বােজেট এসব অসুিবধা�� মানুষেদর অ�ািধকার েদওয়া 
হয়িন। তােদরেক গুরু� েদওয়া হয়িন। 

অয্াডেভােকট সুলতানা কামাল তার �ারি�ক ব�েবয্ উে�খ কেরন, কেরানা সং�মেণর েদড় বছর চেল েগেছ। 
বহু মানুষ নানাভােব িবপযর্েয়র মেুখামিুখ হেয়েছন, অসুিবধার মেধয্ আেছন। তারা তােদর �াভািবক জীবনমান 
েথেক িপিছেয় পড়েত বাধয্ হেয়েছন। �তয্াশা িছল, েয বােজট �ণীত হেব তােত েযন িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
�ি�র জায়গায় িনেয় আসার উেদয্াগ থােক। দুঃখজনকভােব েসরকম িকছুই এই বােজেট েদখা যায়িন। িতিন 
বেলন, নীিতিনধর্ারকরা আমােদরেক বেলন েয িবিনেয়াগ খবুই ভােলা হে�। েরাডেশা’র মাধয্েম িবিনেয়ােগর 
�িত�িত পাওয়া যাে�। েরিমটয্াে�র �বাহ এবং র�ািন আেদশ িনেয় তারা উৎফু�। এসিডিজ’র েয অ�ীকার 
কাউেক িপিছেয় রাখা যােব না িকংবা িপিছেয় পড়া মানুষেক একিট স�ানজনক জায়গায় িনেয় আসার জ� েয 
কাযর্�েমর �েয়াজন, েস ধরেনর নীিত বা কাজ-কমর্ িক�ু নজের আসেছ না। যত উ�য়েনর পিরসংখয্ান আসেছ, 
েসখােন অেথর্র েকােনা অভাব আমরা না েদখেলও িপিছেয় পড়া মানুেষর িদেক েকেনা নজর েদওয়া হে� না। 
তা িনেয়ও িতিন �� েতােলন। আিসফ ই�ািহম বেলন, বােজেট নারী উেদয্া�ােদর ে�ে� কর সুিবধা েদওয়া 
হেয়েছ। তােদর �িত�ােনর বািষর্ক আয় ৭০ লাখ টাকার মেধয্ হেল কর িদেত হেব না। এর মাধয্েম নারী 
উেদয্া�ারা অনু�ািণত হেবন। তেব েছাট উেদয্া�ােদর জ� আরও অেনক িকছু করা �েয়াজন। িকছু িকছু পণয্ ও 
েসবায় ভয্াট অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ। তেব অিতমািরর কারেণ বয্বসায়ীেদর মেধয্ যারা িপিছেয় পেড়েছন, 
তােদরেক ভয্াট েথেক অবয্াহিত িদেল আরও ভােলা হেতা। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজট হওয়ার কথা িছল িপিছেয় পড়া মানুষেদর সহায়তার জ�। িক�ু েদখা েগল, 
সাধারণ মানুষ এবং �াি�ক জনেগা�ীেক বােজেটর বাইের রাখা হেয়েছ। �য্াটফেমর্র প� েথেক দািব করা 
হেয়িছল, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� স�দ বরাে�র পাশাপািশ স�েদর বয্বহার যােত ��তা, জবাবিদিহতা ও 
সুশাসেনর মাধয্েম এবং দুনর্ীিত িনয়�েণর মাধয্েম হয়। বােজেট এ িবষেয় িদক-িনেদর্শনা েনই। বােজট কতটুকু 
��তার সােথ বা�বায়ন হেব, জবাবিদিহতা িনি�ত করা হেব িকভােব এবং দুনর্ীিত �িতেরােধর জ�ও বা কী করা 
হেব েস িবষেয় েকােনা সু�� পথেরখা েনই। বরং দুনর্ীিত সহায়ক, ৈবষময্মলূক এবং অৈনিতক একিট বােজট 
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গণিটকাদান কমর্সূিচেত ৬ িদেনর মেধয্ এক েকািট মানুষেক িটকা েদওয়ার ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হয়। এখােন 
পিরক�নার অভাব েদখা েগেছ। িবেশষজ্ঞরা বেলিছেলন, অসু�, বয়�, �বীণ, নারী, �িতবি� এভােব 
অ�ািধকার িদেয় পিরক�নামািফক িটকা িদেত। সরকার িচ�াভাবনা ছাড়া তাড়াহুেড়ার িভি�েত এিগেয়েছ এবং 
পরবতর্ীেত সরকারেক িপিছেয় আসেত হেয়েছ। শুধ ু েদওয়ার স�মতার অভাব নয়, সরকােরর এই মহূুেতর্ 
েযাগােনরও সমসয্া আেছ। ২৫ বছেরর ওপের সবাইেক িটকা িদেত সেবর্া� িজিডিপর শু� দশিমক ৫ শতাংেশর 
মেতা অথর্ খরচ হেব। এই অথর্ সং�ান করার সামথর্য্ বাংলােদেশর আেছ। সমসয্া হেলা সং�হ ও বয্বহােরর- 
অেথর্র নয়। িতিন মেন কেরন, িটকাকরণ কাযর্�েম নাগিরক সমাজেক য�ু করেত হেব। েযসব েবসরকাির �িত�ান 
িবিভ�ভােব িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� কাজ কের তােদরেক য�ু করেত হেব। এর আেগ �য্াটফেমর্র অ�া� 
আেলাচনার মাধয্েম জানা েগেছ, িহজড়ারা লাইেন দাড়ঁােত পােরন না। লাইেন দাড়ঁােল তােদরেক েবর কের েদওয়া 
হয়। জাতীয় পিরচয়পে�র সােথ অেনক সময় তােদর নাম ও েচহারা েমেল না। সরকােরর সােথ েবসরকাির �িত�ান 
য�ু করেল তােদর সহেযািগতায় এ ধরেণর জনেগা�ীেক িটকা েদওয়া স�ব হেব। একইভােব সেচতনতা সিৃ�েত 
েবসরকাির �িত�ানেক স��ৃ করেত হেব। এজ� একিট জাতীয় কাঠােমা ও একিট নীিতমালা দরকার। 

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বেলন, যখনই েকােনা নতুন উেদয্াগ আেস, তার �থম িদেকর সুিবধােভাগী হয় সমােজর উচুঁ 
�েরর েলাকজন। িটকার িবষেয়ও ঐিতহািসকভােব তাই ঘেটেছ। আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ ইিপআই কমর্সূিচ 
শুরু হয়, তখনও িপিছেয় পড়া জনেগা�ী এর সুিবধােভাগী িছল না। েকািভেডর িটকার ে�ে�ও তাই েদখা যাে�। 
সংবাদপে�র �িতেবদন অনুযায়ী িসিট করেপােরশেনর পির��তা কমর্ী, কবর েখাদক বা িহজড়া জনেগা�ী এখনও 
িটকার আওতায় আেসিন। চর অ�ল বা হাওেড়র অেনেকই এখনও িটকার বয্াপাের অবগত নন। কােজই এখনই এ 
বয্াপাের সি�য় হেত হেব, যােত কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীেক আমরা সামেন িনেয় আসেত পাির। িতিন উে�খ 
কেরন, আিশর দশেক সরকার �তঃ�ব�ৃ হেয় িটকাদান কাযর্�েম এনিজওেদর সহায়তা চায় এবং জনগেণর 
স��ৃতায় ইিপআই কাযর্�ম িবে� অন� দ�ৃা� �াপন কের। বতর্মান �ধানম�ী ‘ভয্াকিসন িহেরা’ উপািধেত ভূিষত 
হেয়েছন। এই পরু�ােরর বীজ েসই আিশর দশেক েরাপন করা হেয়িছল। েসই সময় সরকার সরবরােহর িদক 
সামলায়। অ�িদেক এনিজওরা েসাশয্াল েমািবলাইেজশেনর মাধয্েম চািহদার িদকিট বয্ব�াপনা কের। সরকার যিদ 
সমােজর সবাইেক এই িটকাযেজ্ঞ স��ৃ কের তাহেল সুিনিদর্� লে�য্ েপৗছােনা যােব। বাংলােদেশ েকািভড 
িটকাদােনর হার বতর্মােন দুঃখজনক পযর্ােয় রেয়েছ এবং এ অব�া েথেক তাড়াতািড় েবর হেত হেব। কাউেক েপছেন 
রাখা যােব না। একটা কথা মাথায় রাখেত হেব েয, সবাই িনরাপদ না হেল েকউই িনরাপদ থাকেব না। 

সা�িতকােল �য্াটফেমর্র এক জিরেপর তথয্ অনুযায়ী ৮০ শতাংশ মানুষ খােদয্র বয্য় কিমেয় িদেয়েছ, এবং 
অ�া� ে�ে� ৬০ শতাংশ কিমেয়েছ। মানুষ পুঁিজ েভে� খাে�, ঋণ িনেয়েছ ৬০ শতাংশ। ৪৭ শতাংশ মানুষ 
আিমষ জাতীয় খাবার খাওয়া কিমেয় িদেয়েছ। েকউ েকউ িতন েবলার পিরবেতর্ হয়েতা দুই েবলা বা এক েবলা 
খাে�ন। এরকম মানুষ অ�ত ১০ শতাংশ। ১০ শতাংশ মানুষ খাদয্ েকনা কিমেয় িদেয়েছন। এসব তথয্ উে�খ 
কের িপিছেয় পড়া মানুষেক �তয্� আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা বাড়ােনার সুপািরশ কেরন েদবি�য় 
ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, সহায়তা না েপেল তারা েয শুধ ুৈবষেময্র িশকার হেবন তা নয়, তােদর পরবতর্ী �জ� আরও 
েবিশ পিু�হীনতা, শারীিরক ও মানিসক �িতবি�তা িনেয় বড় হেব। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, কেরানা সং�মেণর কারেণ সরকােরর �তয্� আিথর্ক সহায়তা এবং খাদয্ সহায়তা িপিছেয় 
পড়া মানুেষর জ� অপযর্া�। একই সােথ এখােন দুনর্ীিতও হেয়েছ। �ভাবশালী মহল এবং রাজনীিতকরা সরকাির 
সহায়তা িনেজেদর পেকট� কেরেছন। সরকার দুনর্ীিতর িবরুে� শু� সহনশীলতা েঘাষণা কেরেছ। েসই অনুযায়ী অথর্ 
খরেচ ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা না েগেল বােজট �কৃত অেথর্ জনগেণর কলয্ােণ আসেব না। আেলাচকরা 
জানান, আিথর্ক �েণাদনা ও খাদয্ সাহাযয্ বাড়ােত হেব। েয মানুষগুেলার ে�ে� সহায়তা েপৗছােনার সমসয্া 
রেয়েছ, তােদর জ� েবসরকাির �িত�ােনর সােথ েযৗথভােব কাজ করেত হেব। একইরকম ভােব জাতীয় 
িটকাকরণ কমর্সূিচেক সফল করেত হেব। আর সফল করার জ� অ�ািধকােরর িভি�েত িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
কােছ েপৗছােত হেব। েবসরকাির �িত�ান ও সামািজক সংগঠনেক য�ু করেত হেব। 

উে�গ মূলয্�ীিত িনেয় 

িব�বাজাের পণয্মলূয্ েবেড় যাওয়া এবং েদেশ সা�িতক সমেয় িবিভ� পেণয্র মলূয্ েবেড় যাওয়ার �বণতা থাকায় 
মলূয্�ীিত িনেয় উে�েগর কথা উেঠ আেস আেলাচনায়। েমা�ািফজরু রহমান বেলন, খাদয্ মলূয্�ীিত ইেতামেধয্ 
ওপেরর �ের েপৗঁেছ েগেছ। তার ওপর যিদ ৫ েথেক ৬ শতাংশ মলূয্�ীিত হয় তাহেল খাদয্ পেণয্র দাম এমন 
জায়গায় দাঁড়ােব েযখােন সাধারন মানুেষর েভাগাি� বাড়েব। েযমন- এক বছের চােলর দাম ২০ শতাংশ েবেড় 
েগেছ। এর ওপর যিদ আেরা ৩ েথেক ৪ শতাংশ বােড় তাহেল আয় কেম যাওয়া মানুেষর ওপর অেনক চাপ ৈতির 
হেব। সরকার এই মহূুেতর্ ১৬ লাখ টেনর েয মজেুদর কথা বলেছ তার ওপর িভি� কের স�িত ৪০ হাজার টন 
ওএমএেসর জ� িবতরেণর ল�য্মা�া হােত িনেয়েছ- এই ল�য্মা�া আরও বাড়ােনা উিচত। ১৭ লাখ মানুষেক 
আড়াই হাজার টাকা নগদ সহায়তা �দােনর কথা বলা হে�। �হীতা ও টাকার পিরমাণ উভয়ই আরও বাড়ােত 
হেব। নগদ সহায়তা অথর্নীিতেত চািহদা সিৃ� করার বড় উপায়। েমা�ািফজরু রহমান আরও বেলন, আ�জর্ািতক 
বাজাের �ালািন েতলসহ িবিভ� পেণয্র দাম বাড়েছ। ৈবেদিশক েলনেদেনর ভারসােময্র িদেক নজের রাখেত 
হেব। আর মলূয্�ীিতর েয িহসাব করা হয় েসই েভা�া মলূয্সূচেকর িভি� ২০০৫-০৬ সােলর পণয্-বাে�ট িনেয়। 
এিট হালনাগাদ করা দরকার। কারণ মানুেষর পণয্ ও েসবা �হেণর কাঠােমা পিরবতর্ন হে�। কম আেয়র মানুষ 
েযসব পণয্ তুলনামলূকভােব েবিশ েভাগ কের তার ওপর িভি� কের একিট েভা�া মলূয্সূচক (িসিপআই) িনণর্য় 
কের তার িভি�েত সহায়তা েদওয়া উিচত।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, গত অথর্বছের সািবর্কভােব মলূয্�ীিত েমাটামিুট ি�িতশীল থাকেলও খাদয্ 
মলূয্�ীিতর �বণতা েদখা েগেছ। সাধারণ মলূয্�ীিত েযখােন ৫ দশিমক ৬ শতাংশ, খাদয্ মলূয্�ীিত েসখােন ৬ 
শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশ শুধ ুআয়, কমর্সং�ান ও মজিুর কমেছ না, খাদয্মলূয্ও বাড়েছ। ফেল আয় ও 
কমর্সং�ান কেম যাওয়ায় এ সমেয় খােদয্র দাম বিৃ� গিরব মানুেষর জ� েবশী কে�র কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। খােদয্র দাম বিৃ�র �কৃত অব�া িচ�ার উে�ক কের। েদবি�য় ভ�াচাযর্ মলূয্�ীিতর পিরসংখয্ান িনেয় 
�� েতােলন। িতিন বেলন, এই মহূুেতর্ �কৃত মলূয্ পিরি�িত সরকাির পিরসংখয্ােনর মাধয্েম সিঠকভােব 
�িতফিলত হে� না। কারণ মলূয্�ীিত িনণর্েয়র েয িভি� অথর্াৎ েযসম� পেণয্র িভি�েত িহসাব করা হয়, েসগুেলা 
এখন তামািদ হেয় েগেছ। নতুনভােব এর মলূয্ায়ন করেত হেব। গিরব মানুেষর জ� মজিুর পণয্েক আলাদাভােব 
িবেবচনায় েনওয়া উিচত। আর এবার আড়াই হাজার টাকা নগেদ েদওয়ার েয েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ, তা পেুরােনা 
মানুষজেনর কােছই যােব। নতুন গিরবরা এর মেধয্ েনই। েকননা িচি�তকরেণর সমসয্া রেয়েছ এবং এর সমাধান 
কেরই এই সংখয্া বাড়ােত হেব।  

সরকাির �য় দুনর্ীিতমু� করেত হেব

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজেটর অ�তম িবষয় হেলা সরকাির �য়। সরকাির �েয় ��তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত না পারেল বােজেটর সিতয্কার সুফল পাওয়া যােব না। সরকাির �েয়র জ� আইন ও িবিধমালা 
আেছ। িটআইিব’র এবং অ�া� গেবষণায় েদখা েগেছ �য় খাত এক ে�ণীর রাজনীিতিবদ, সরকাির কমর্কতর্া ও 
িঠকাদারেদর কােছ িজি� হেয় আেছ। এই িজি�দশা েথেক েবর হেত না পারেল বােজট, জনগেণর কলয্াণ আনেত 
পারেব না। 

িতিন উে�খ কেরন, সা�িতক সমেয় আমরা �া�য্ খােত এই ধরেণর পিরি�িত েবিশ েদখিছ। এ খােতর অিনয়ম 
িনেয় িবিভ� খবর পাওয়া যাে�। অ� খােতও ��তা ও জবাবিদিহতার অভাব রেয়েছ। �ক� বা�বায়েনর ে�ে� 
এিট সু�িতি�ত েয, এর সােথ স��ৃ িকছু িকছু সরকাির কমর্কতর্া, রাজনীিতিবদ ও িঠকাদাররা কীভােব তােদর 
স�দ বাড়ােব, তা িনেয় বয্� থােকন।  

নারী ও িশশুর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, �বাসীরা যারা কেরানা পিরি�িতর কারেণ িফের এেসেছন তােদর মেধয্ নারীেদর 
সহায়তার িবষয়িট একটু আলাদাভােব ভাবেত হেব। কারণ নারীরা যারা েফরত এেসেছন, তােদর অেনেকই চাকির 
হারােনার পাশাপািশ নানান ধরেণর হয়রািন, িনপীড়ন এবং েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হেয় িফের আসেত বাধয্ 
হেয়েছন। তােদর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার। 

িতিন বেলন, িশশুরা একিট িবেশষ জনেগা�ী। যখন েকােনা সহায়তা পিরবােরর জ� েদওয়া হয়, তখন আমরা ধের 
েনই, সহায়তা সবাই পােব। এিট িঠক নয়। িশশুেদর জ� কী বয্ব�া েনওয়া হে� তার েকােনা পিরক�না েদখা 
যাে� না। মানুেষর জ� ফাউেন্ডশন’র জিরপ এবং তণৃমলূ পযর্ােয় সহেযাগী সংগঠনগুেলার অিভজ্ঞতা বলেছ, িশশু 
�ম বাড়েছ এবং িশশুরা ঝুঁিকপণূর্ কাজ করেছ। এখােন দু’েটা িবষয় রেয়েছ- পলু ফয্া�র এবং পশু ফয্া�র। 
কারখানার উেদয্া�ারা কেরানার কারেণ �িত�� হেয়েছন এবং তারা মজিুরর ে�ে� কম খরেচর কারেণ িশশুেদর 
কােজ িনেত চায়। পিরবােরর দািরে�য্র কারেণ িশশুরা েযেতও বাধয্ হে�। িশশুেদর জ� েকােনা বয্ব�া বােজেটও 
েনই, সরকােরর কেরানা েমাকােবলা কমর্সূিচেতও েনই।
 
�ুল ব� থাকা এবং অ�া� কারেণ বালয্িববাহ বাড়েছ। এর বাইের িশশুরা েকােনা অসামািজক কােজ িকংবা 
সিহংসতায় য�ু হেত পাের, যার িকছু উদহারণ ইদানীং েদখা যাে�। এ অব�ায় িশশুেদর �িত িবেশষ নজর 
েদওয়ার �েয়াজন রেয়েছ। 

�া�য্ খােত সং�ার

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বতর্মান পিরে�ি�েত �া�য্খাত িনেয় িকছু সুপািরশ উপ�াপন কেরন। তার ��েময়ািদ 
সুপািরেশর মেধয্ রেয়েছ- কেরানা সং�মণ পরী�ার হার বাড়ােনা, �া�য্িবিধ ও মা� পিরধান িনি�ত করা, সবার 
জ� িটকা িনি�ত করা, সং�মেণর হার সহনীয় পযর্ােয় এেল িশ�া �িত�ান খেুল েদওয়া। তার মেত, সহনীয় 
অব�া জাতীয় গেড়র িভি�েত না কের �ানীয় অথর্াৎ েজলা-উপেজলার িভি�েত িনরূপন করেত হেব। 

িতিন মধয্ ও দীঘর্ েময়ােদ িকছু সুপািরশ কেরন। িতিন বেলন, �িতিট সংকেটর একটা ইিতবাচক িদক থােক। 
বাংলােদেশর �া�য্ বয্ব�ােক েঢেল সাজােত েকািভড একিট বড় সুেযাগ এেন িদেয়েছ। এ লে�য্ কী করেত হেব 
তা িনেয় িবজ্ঞজেনরা অেনেকই একমত। এই বয্াপাের মধয্েময়ািদ িকছু সুপািরশ রেয়েছ। একিট �া�য্ কিমশন 
গঠন করা যার কাজ হেব েদশবয্াপী সাবর্জনীন �া�য্ সুর�া কমর্সূিচর পথেরখা ৈতির করা এবং তা বা�বায়েন 
নজরদাির করা। �া�য্ বয্ব�ার জবাবিদিহতা িনি�ত করেত একিট জাতীয় �া�য্ িনরাপ�া কাযর্ালয় গঠন করেত 
হেব, যার দািয়� হেব �া�য্ ম�ণালেয়র ে�তার ভূিমকা এবং েসবাদােনর ভূিমকা আলাদা করা। সরকােরর �া�য্ 
অথর্ায়ন েকৗশেল এই অিফস �াপেনর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু এ বয্াপােরও েকােনা অ�গিত েদখা যাে� না। 
সুশাসন ও সু� বয্ব�াপনা িনি�ত করেত হেব। চতুথর্ত, �াথিমক �া�য্ বয্ব�ােক অ�ািধকার িদেত হেব। এখােন 
িবিনেয়াগ বতর্মােনর ২৫ শতাংশ েথেক বািড়েয় ৫০ শতাংেশ িনেত হেব। �াথিমক �া�য্েসবােক যিদ শি�শালী 
করা হেতা তাহেল ঢাকার হাসপাতােল বতর্মােন েয চাপ সিৃ� হে�, তা হেতা না। গেবষণা ও �ািত�ািনক উ�য়েন 
নজর িদেত হেব এবং িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। সবেচেয় উে�খেযাগয্ িবষয় হেলা সং�ার, যা এখনই শুরু করেত 
হেব। �েয়াজন সিদ�া এবং অ�ীকােরর। 

িশ�া খাত অবেহিলত 

রােশদা েক েচৗধরুী েশােকর মােস ব�ব�ুর �িত ��া�িল জািনেয় বেলন, িশ�া খাত িনেয় ব�ব�ু েশখ মিুজবরু 
রহমান বেলিছেলন, িশ�ায় েযন বােজেটর ২০ শতাংশ বরা� থােক। িক�ু তা কখেনা বা�বািয়ত হয়িন। িতিন 

বেলন, আশা করা হেয়িছল, এ বছেরর বােজট হেব ঘেুর দাঁড়ােনার বােজট। িক�ু তার �িতফলন েদখেত পাইিন। 
সরকােরর দুিট ম�ণালয় গত বছেরর েশেষর িদেক িশ�া পনুরু�ার ও ��িত পিরক�না �হণ কের, যা 
বা�বায়েনর েকােনা পিরক�না বােজেট েদিখিন। িশ�ার কী পিরমাণ �িত হে� সবাই জােনন। ৫০০ িদেনর 
েবিশ হেয় েগেছ িশ�াথর্ীরা িশ�া �িত�ােনর বাইের আেছ। এর ফেল িপিছেয় পড়া জনেগা�ী আরও িপিছেয় 
পড়েছ। িতিন উে�খ কেরন, দূরবতর্ী িশ�েণর মাধয্েম সবার কােছ িশ�া েপৗছােনা যাে� না। অয্াসাইনেমেন্টর 
মাধয্েম ৯৩ শতাংশ িশ�াথর্ীর কােছ েপৗছােনা েগেছ বেল িশ�া ম�ণালেয়র প� েথেক বলা হে�। এই 
তথয্-উপাে�র িবষেয় িনি�ত হওয়া যাে� না। এিট কতটুকু খানা পযর্ােয়র বা�বতা আর কতটুকু �শাসিনক 
অনুমান তা জানা যায় িন। রােশদা েক েচৗধরুী আরও বেলন, ��িত পিরক�নায় বলা হেয়িছল, �িতিট িশ�া 
�িত�ােন �া�য্িবিধ পিরপালেনর বয্ব�া করা হেব। িতিন জানান, েমৗলভীবাজােরর �তয্� অ�েল গিরব 
মানুষেদর ৫ টাকা িদেয় একিট মা� িকনেত হে�। তাই বা�ােদর �ুেল পাঠােত হেল তারা মা� েকনার টাকা 
পােব েকাথায়? মা� আনা এবং িনি�ত করার েকােনা পদে�প বােজেট েদখা যায় িন। িতিন তথয্ েদন, �ুল 
পযর্ােয় উ�য়ন পিরক�নার নােম একিট েথাক বরা� �িতিট �ুেলর জ� রেয়েছ। মাঠ েথেক েয তথয্ পাওয়া 
েগেছ, তােত গত বছর িক�ু �া�য্ সুর�ার ��িতর জ� এই বরা� বয্বহার করা হয়িন। বিৃ�র টাকা বেকয়াসহ 
িবতরণ হেয়েছ। িক�ু বিৃ�র পিরিধ ও পিরমাণ বাড়ােনা হয়িন। এমিপও ভুি�র িবষয়িট ঝুেল আেছ। �ুেল দুপেুরর 
খাবার কমর্সূিচ আটেক েগেছ। 

২০১৯ সােল মাননীয় �ধানম�ী বেলিছেলন, ২০২৪ সােলর মেধয্ সব �ুেল সব িশ�াথর্ীেক দুপেুরর খাবার 
েদওয়া হেব। �ুল খলুেল এর জ� ��িত িনেত হেব। ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার জ� িবেশষ িশ�া সহায়তা 
িদেত হেব। ইন্টারেনট অবকাঠােমা বাড়ােনা এবং িশ�াথর্ীেদর সুলেভ ইন্টারেনট িদেত হেব। িতিন জানান, 
অেনক িশ�া �িত�ান ব� হেয় যাে�। তারা িবপেদ আেছ। সিঠক তথয্-উপা� তুেল আনেত হেব। উ�িশ�া 
পযর্ােয় েবসরকাির �িত�ানগুেলােক �েণাদনার ঋণ েদওয়া েযেত পাের। িশ�কেদরও িবনা সুেদ ঋণ েদওয়া 
েযেত পাের। িশ�া �িত�ােনর বতর্মান পিরি�িত জানার জ� �াধীন তথয্-উপাে�র খবুই �েয়াজন হেব বেল 
িতিন ম�বয্ কেরন। এ িবষেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজ েহাক কাল েহাক, িশ�া �িত�ান খলুেত হেব। 
েলাকজন কােজ েবর হেব। গিরব মানুষগুেলা যােত এই পনুরু�াের েযাগ িদেত পাের তার জ� কমর্সূিচ হােত িনেত 
হেব। �ুল যিদ েখােল, যারা ঝের পেড় েগল তােদর কীভােব িফিরেয় আনা যােব ও বালয্ িববাহ কীভােব আটকােনা 
যােব? িশশু�ম কীভােব িনয়�েণ আনা যােব? েসই িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্েক 
পির�ারভােব �াপন করেত হেব।

�ে�া�র পবর্

েডইিল িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জািহদুল ইসলাম জানেত চান, িবিবএস’র িহসােব গত অথর্বছের িজিডিপ’েত িশ�া 
খােতর অবদান েবেড়েছ। এর কারণ কী জানেত চাইেল রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, এর কারণ বয্াখয্ার মেতা মাঠ 
পযর্ােয়র তথয্-উপা� তার কােছ েনই। তেব িশ�কেদর জ� িকছু নগদ সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। 

ৈবশাখী েটিলিভশন’র েমেহর মিন জানেত চান, সরকার েদেশর িভতর েথেক েযখােন খাদয্ সং�েহর ল�য্মা�া 
অজর্ন করেত পারেছ না, েসখােন গিরব মানুেষর জ� িবতরণ কীভােব বাড়ােব? আগামীেত খাদয্ পিরি�িত িক 
খারাপ হেত যাে�? দাম িক আেরা বাড়েব? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সরকােরর খাদয্ সং�েহর মেধয্ 
িবিভ� ধরেণর �াথর্েগা�ী য�ু থােক। এর ফেল �কৃত কৃষকরা সিঠক দােম সরকােরর কােছ ধান-চাল িবি� করেত 
পােরন না। তারা মধয্��েভাগীেদর কােছ িজি� হেয় যায়। এর কারেণ কৃষেকর জ� খাদয্ গুদামজাত করার বয্ব�া 
েরেখ সরকােরর কােছ িবি�র একটা উেদয্াগ িছল, যা বা�বায়ন করা যায়িন। সরকাির সং�হ যথাথর্ভােব সফল 
করেত পারেল �াি�ক কৃষকরা উপকৃত হেবন। গতবার খাদয্ স�িকর্ত একিট জাতীয় �িত�ান চাল উৎপাদেনর 
�া�লন বািড়েয় কেরিছল। এর ফেল সরকার িনি�ত িছল, আমদািন করেত হেব না। িক�ু যখন বাজাের ঘাটিত 
ৈতির হেলা, তখন সরকার তাড়াহুেড়া কের আমদািন শুরু কের। সুতরাং তথয্-উপাে�র ঘাটিত থাকেল সরকার 

সিঠক পিরক�না �হণ করেত পাের না এবং সরকারও এর িশকার হেয় েযেত পাের। আবার সরকার যখন 
আমদািনর িচ�া করেলা, তখন শু� কমােনা হয়িন। যখন আমদািন েবেড় েগল, তখন শু� কমােলা। গত এক দুই 
বছের সরকােরর িকছু িস�াে�র ে�ে� এমন েদখা েগেছ। �থমত, সিঠক িস�া� েদির কের েনওয়া হেয়েছ; 
ি�তীয়ত, সিঠক িস�া� বা�বায়েনর ে�ে� সম�েয়র অভাব েদখা িগেয়েছ; ততৃীয়ত, কাযর্করভােব িপিছেয় পড়া 
জনেগা�ীর কােছ সরকার েপৗঁছােত পােরিন। এ অব�া েথেক েবিরেয় আসেত িবনামেূলয্ খাদয্ সহায়তা িদেত 
হেব। সামািজক সুর�া কমর্সূিচর সে� এখন যারা িপিছেয় পেড়েছন তােদরেক য�ু কের িবনামেূলয্ গহৃপযর্ােয় খাদয্ 
সহায়তা িদেত হেব। ৩৩৩ ন�ের েফােনর মাধয্েম খাদয্ সহায়তা আরও িব�তৃ করেত হেব। আর বাজাের খাদয্মলূয্ 
ি�িতশীল রাখেত ওএমএস িকংবা িটিসিব’র মাধয্েম িবি� আরও �ানীয় পযর্ােয় িনেত হেব। এই �ি�য়ােক 
কৃষেকর উৎপাদেনর সমেয়র সােথ সম�য় করেত হেব, যােত কৃষক �াযয্মলূয্ পাওয়া েথেক বি�ত না হন। 

ইউএনিব’র েমাঃ সাইফু�াহ জানেত চান, গত দুই বছর ধের িবেদেশ কমর্সং�ােনর মা�া কেম েগেছ। এরপরও 
েতা েরিমটয্া� েবেড়েছ। তাহেল েরিমটয্াে�র জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ বেল েয মতামত েদওয়া হেয়েছ, 
তার েপছেন িক যিু� রেয়েছ? এর উ�ের েমা�ািফজরু রহমান বেলন, গত অথর্বছের েরিমটয্াে� �বিৃ� হেয়েছ 
৩৮ শতাংেশর েবিশ। এই ধরেণর �বিৃ� অবয্াহত রাখা স�ব না। গতবছর েরিমেট� এেসেছ ২৪ দশিমক ৭ 
িবিলয়ন ডলার। অেনেক স�য় পািঠেয় িদেয়েছন। চলাচেলর িবিধিনেষধসহ অ�া� কারেণ অনানু�ািনক চয্ােনল 
েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমেটে�র একিট বড় অংশ চেল এেসেছ। নতুন কের �ািত�ািনক চয্ােনেল কম েযাগ 
হেব। গত অথর্বছের েয পিরমাণ এেসেছ, তার িভি� অেনক বড়। মানুষ নতুন কের কতজন েগেছন, তার তুলনায় 
কত মানুষ আেগ েথেক আেছন, তার ওপর েরিমটয্া� িনভর্র কের। েয পিরমাণ েরিমেট� গত বছর এেসেছ, এ 
বছরও যিদ তা আেস তাহেল বড় অজর্ন হেব, যিদও �বিৃ�র মা�া হেব শ�ূ। 

িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জা�াতুল েফরদাউস িশ�া �িত�ান েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার বয্াপাের সুিনিদর্� 
পরামশর্ জানেত চান। এর উ�ের রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, তােদর জ� িবেশষ কয্াে�ইন করেত হেব। এরা 
অনলাইন �ােস য�ু হেত পােরিন। তােদর জ� িশ�া সহায়তা তহিবেলর দরকার হেব। তােদর পিরবারগুেলােক 
সহায়তা করেত হেব। �ানীয় েবসরকাির সং�াগুেলােক স��ৃ করেত হেব। 

েডইিল �ার’র জািমর রােসল জানেত চান, িপিছেয় পড়া মানুষেদর সরকার েকন পযর্া� সহায়তা করেছ না? এ 
িবষেয় সরকােরর রাজৈনিতক দিৃ�ভি� িক? এ �ে�র উ�ের সুলতানা কামাল বেলন, তার কােছ মেন হয়, সাধারণ 
মানুেষর সােথ িবেশষ কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর সােথ সরকােরর একটা িবি��তা রেয়েছ। এমন একিট 
রাজৈনিতক বয্ব�া চলেছ েযখােন েদশ পিরচালনায় দািয়ে� যারা রেয়েছন, তারা িকছু মানুষেক  সাহাযয্ করেত 
পারেল আ�তুি�েত েভােগন, �শংসা পান এবং মেন কেরন যা িকছু করেছন অেনক ভােলা করেছন। িতিন বেলন, 
‘‘মানবািধকার কমর্ী িহেসেব আিম অিধকার বি�তেদর হেয় কথা বিল। আমরা বলিছ েয, একিট গণতাি�ক সমােজ 
বাস কির। গণতে�র িকছু শতর্ আমরা হয়েতা পালন করিছ। কতটুকু সততার সে�, ��তার সে� পালন করিছ, তা 
িনেয় নানাভােব �� উেঠেছ। গণতে�র �াথিমক পদে�প িনবর্াচন এবং েসটা িনেয়ও অেনেকর �� রেয়েছ। 
সরকারেক আমরা কতটুকু িনেজেদর মানুষ মেন কির িকংবা সরকারই বা আমােদর কতটুকু িনেজর মেন কের তা 
িনেয় �� েতালা যায়।’’

সমকাল’র আেনায়ার ই�াহীম জানেত চান, গত বছেরর তুলনায় এবার িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� সহায়তা কম 
েকন? এর �ভাব কী হেত পাের? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছের িপিছেয় পড়া মানুেষর 
পিরি�িত আরও েবিশ খারাপ হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এই মানুষগুেলার কথা বলার জ� েকােনা সামািজক শি� 
েনই। েয রাজৈনিতক েনতবৃেৃ�র, েয জন�িতিনিধেদর এেদর হেয় কথা বলা উিচত িছল, তারা েসই দািয়� পালন 
করেছ না। 

সভাপিতর ব�বয্  

সভাপিতর ব�েবয্ সুলতানা কামাল বেলন, আেলাচনার িবষয় িছল িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর জ� বােজেট কী 
রেয়েছ। আমরা বােজটেক িচি�ত করেত েচেয়িছলাম পনুরু�ােরর বা ঘেুর দাড়ঁােনার বােজট িহেসেব। েসই আি�েক 
আজেকর আেলাচনা হেয়েছ। অ�া� অেনক আি�েক বােজট িনেয় আেলাচনা করা যায়। আমরা িপিছেয় পড়া 
মানুেষর �েয়াজনীতার িনরীেখ আেলাচনা কেরিছ। 

িতিন বেলন, গত বছর যখন আমরা �থম েকািভেডর মেুখামিুখ হই তখন আমরা িকছুই জানতাম না। কীভােব এর 
েমাকািবলা করেত হেব বঝুেত পািরিন। েসই ে�ি�েত গতবােরর বােজট �ণীত হয়। িক�ু এবােরর বােজট 
�ণয়েনর আেগ এক বছর সময় পাওয়া েগেছ। িবষয়িট েবাঝার জ� জাতীয় ও আ�র্জািতকভােব নানা আেলাচনা 
হেয়েছ। িনেজেদর ঋ� কেরিছ, িশি�ত কেরিছ, িবজ্ঞানিভি�ক আেলাচনায় অংশ িনেয়িছ। এর �িতফলন 
আমােদর অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনায় আসার কথা িছল। িক�ু দুঃেখর িবষয় হেলা, েকািভেডর ে��াপেট েয 
িবষয়গুেলা নতুনভােব য�ু হবার কথা িছল তা হয়িন। খবুই গতানুগিতক একিট বােজট হেয়েছ। েকািভেডর কারেণ 
েযসব জায়গায় গুরু� েদওয়ার কথা িছল, অ�ািধকার েদওয়ার কথা িছল, েস সম� জায়গায় এ বােজেট �ীকৃিত 
েনই। িকছু িকছু জায়গায় অয্াডহক িভি�েত িকছু পদে�প েনওয়া হেয়েছ। িক�ু িবপ�তার জায়গা েথেক উেঠ 
দাঁড়াবার জ� �কৃত অেথর্ েযসব পদে�প েনওয়ার কথা িছল, েসগুেলা অতয্� দুঃখজনকভােব এবং অতয্� 
করুণভােব অনুপি�ত। সরকােরর প� েথেক বারবার বলা হে�, অথর্নীিত সচল রেয়েছ। যা িকছু অতীেতর স�য় 
িছল েসগুেলা বয্বহার কের এখনও পযর্� িটেক থাকার অব�ায় আেছ অথর্নীিত। িক�ু েটকসইভােব সামেন 
এেগােনার ে�ে� আমরা িবপ� হেয় পেড়িছ। মানুেষর উপাজর্ন কেম েগেছ, নতুন কের অেনেক দির� হেয় েগেছ। 
তােদর �িত নজর েদওয়ার েকােনা সু�ু পিরক�না আমরা এই বােজেট পাইিন। 

িতিন উে�খ কেরন, যারা েরিমটয্া� পাঠােবন তারা এতিদন আমােদর েদেখেছন, আমরা এখন তােদরেক েদখেবা 
বেল মাননীয় �ধানম�ী �িত�িত িদেয়েছন। িক� তােদরেক সামা� �েণাদনা েদওয়া হেয়েছ। অথৈনিতক �বিৃ�, 
মাথািপছু বিৃ�সহ নানা সূচেক েয উ�িতর তথয্ েদওয়া হেয়েছ েসই িবেবচনায় এই সামা� অথর্ িদেয় তােদর �িত 
সুিবচার করা হেলা না, েসৗজ� �কাশ করা হেলা না। এভােব �েতয্কিট ে�ে� িচ�াভাবনাহীন ভােব িকছু করার 
েচ�া করা হে�। িক�ু েসখােন সমসয্ার েকােনা গভীর �ীকৃিত েনই। যারা িপছেন পেড় িছেলন তারা েতা েসখােন 
আেছই, এর সে� আরও অেনক মানুষেক িপছেন েঠেল েদওয়া হে�। ‘েকউ িপিছেয় পেড় থাকেব না’-এসিডিজর 
এই অ�ীকােরর আেলােক বােজটেক িবে�ষণ করেল দুঃেখর সােথ বলেত হয়, তার ধাের কােছ যাওয়ার েচ�া করা 
হয়িন।  যিদ সু�ু বয্ব�াপনা থােক, যিদ দুনর্ীিতম�ু পিরেবশ এবং ��তা আনা যায় এবং সবেচেয় বড় কথা যিদ 
রাজৈনিতক অ�ীকার থােক, তাহেল িপিছেয় পড়া মানুষেদর জ� অেনক িকছুই করা যােব।



সূচনা

িমিডয়া ি�িফংেয় সবাইেক �াগত জািনেয় �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল 
ফােতমা ইউসুফ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছেরর বােজটেক েক� কের এিট 
নাগিরক �য্াটফেমর্র ততৃীয় আেলাচনা। বােজট েঘাষণার আেগ এবং পের 
নাগিরক �য্াটফমর্ িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্ িনেয় দুিট িমিডয়া ি�িফংেয়র 
আেয়াজন কের। িতিন মত�কাশ কেরন েয, সুিবধাবি�ত এবং িপিছেয় 
পড়া মানুেষরা বােজেট �েয়াজনীয় গুরু� পাে� না। েকাথায় ঘাটিত রেয় 
যাে� েস িবষেয়ই আজেকর এই আেয়াজন।

ি�িফংেয়র মলূ উপ�াপনায় িতনিট িবষয় তুেল ধরা হয়। �থমত, 
২০২০-২১ অথর্বছেরর অথর্ৈনিতক পিরি�িত এবং চলিত ২০২১-২২ 
অথর্বছেরর শুরুটা েকমন হেলা এবং এর পিরে�ি�েত িপিছেয় পড়া 
মানুেষর জ� �তয্াশা ও তােদর সামেন চয্ােল�সমহূ। ি�তীয়ত, 
মলূয্�ীিত, িটকাকরণ এবং িপিছেয় পড়া মানুষেদর সমথর্ন িনেয় 
এখনকার উে�গ। এবং ততৃীয়ত, অথর্ৈনিতক পনুরু�ােরর জ� কী কী 
��িত েনওয়া �েয়াজন।  

ে��াপট বণর্নায় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বােজট েঘাষণার আেগ নাগিরক 
�য্াটফেমর্র প� েথেক বলা হেয়িছল, বােজেট িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
কী থাকা উিচত। বােজট উপ�ািপত হওয়ার পর িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
বােজেট কী আেছ, তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। েযটুকু পাওয়া েগেছ তা 
কীভােব কাযর্কর করেত হেব এবং আরও নতুন কী কী লাগেব তার জ� 
আজেকর এই আেলাচনা। িতিন �য্াটফেমর্র বােজট আেলাচনার িভ�তা 

হেয়েছ যার মাধয্েম কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ। এই ে�ি�েত িপিছেয় পড়া জনেগা�ী কীভােব 
বােজট েথেক লাভবান হেব তা �� নয়। রােশদা েক েচৗধরুী, িসেলেট স�িত একিট হটলাইেনর মাধয্েম সহায়তা 
করার একিট েবসরকাির উেদয্ােগ স��ৃ থাকার অিভজ্ঞতার আেলােক বেলন, অেনেক েলাকল�ার কারেণ িনেজর 
অব�া সবাইেক বলেত পারেছন না। তারা নতুন কের আিথর্ক সংকেট পেড়েছন। তারা পিরি�িতর কারেণ িপিছেয় 
পেড় েযেত বাধয্ হেয়েছন। তােদর জ� বােজেট েতমন িকছু েনই। 

সামি�ক অথর্নীিতর নতুন উপা� কী বাতর্া িদে�?

২০১৯-২০ অথর্বছের িজিডিপ �বিৃ�র ল�য্মা�া িছল ৮ দশিমক ২ শতাংশ। পের সরকার সংেশাধন কের 
ল�য্মা�া ৫ দশিমক ২ শতাংেশ নািমেয় আেন। েশষ পযর্� বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরা (িবিবএস)-এর িহসােব 
�বিৃ� হেয়েছ ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। স�িত িবিবএস’র �কািশত িজিডিপ �বিৃ�র পিরসংখয্ানেক তথয্-উপাে�র 
ে�ে� এক ধরেণর সু�তা িফের আসার ল�ণ িহেসেব উে�খ কের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, এই তেথয্র িভি�েত 
িবিবএস-এর িব�াসেযাগয্তা েবেড়েছ। তার মেত, ২০২০-২১ অথর্বছেরর সামিয়ক িহসােব ৫ দশিমক ২ শতাংশ 
�বিৃ�র কথা বলা হে�। চুড়া� িহসােব যা িটকার স�াবনা িনেয় সংশয় আেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, ২০২০ একিট দুবর্ল অথর্বছর িছল। ২০২১ এ িকছু পনুরু�ার শুরু হেয়িছল। িক�ু 
অথর্বছেরর েশষ িতন মাস অিতমািরর ি�তীয় ধা�ার মেধয্ পেড়। েশষ িতন মােসর লকডাউন ও অথর্ৈনিতক 
�িবরতার �িতফলন সামিয়ক িহসােবর মেধয্ েনই। সুতরাং চুড়া� িহসােব �বিৃ� অবশয্ই কমেব। েয িম� 
�বণতার পনুরু�ার �থম ৯ মােস িছল, তােক ‘েক টাইপ’ পনুরু�ার বলা েযেত পাের, েযখােন আনু�ািনক খাত, 
বড় িশ� ও আধিুনক েসবা খাত ভােলা করেছ। িক�ু েছাট ও মাঝাির িশ� এবং অনানু�ািনক খােতর পনুরু�ার 
েসভােব হে� না। 

েমা�ািফজরু রহমান বেলন, �বিৃ�র েপছেনর অনুঘটকগুেলার অনুস�ান করেল ও তার িবভাজন েদেখ মেন হয় 
ৈবষময্ আয় ঘণীভূত হে�। ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� এর আেগ দুই-সংখয্ার মােন িছল, ১২ েথেক ১৩ 
শতাংেশর কাছাকািছ। ২০১৯-২০ অথর্বছের যা মা� ১ দশিমক ৮ শতাংশ হেয়েছ। ২০২০-২১ অথর্বছের ধরা 
হেয়েছ ৫ দশিমক ৮ শতাংশ। ফেল গত দুই অথর্বছের ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� �বণতা-হােরর েচেয় অেনক 
কম। িশ� �িমকেদর অব�ার একিট িচ� এ েথেক উেঠ আেস। েসবা খােতও �বিৃ� কেম েগেছ েযখােন 
অ�ািত�ািনক কমর্কােন্ডর সােথ সংি�� অেনেকই কাজ কেরন। ফল�িতেত িজিডিপ ও �বিৃ�েত �� আেয়র 
মানুেষর অংশ�হণ কমেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ িবষেয় আরও বেলন, েমাটা দােগ ২০২০-২১ অথর্বছরেক একিট িম� �বণতার বছর বলা েযেত 
পাের। ভােলা �বণতার মেধয্ রেয়েছ রাজ� আেয় উ�িত। উৎপাদেনর েভৗত সচূেক েদখা যাে�, বড় িশ� 
তুলনামলূক ভােলা কেরেছ। র�ািন, আমদািন ও েরিমটয্া�ও ভােলা িছল। চাল, সার ও েপে�ািলয়াম আমদািন অেনক 
েবিশ হাের েবেড়েছ। েস তুলনায় পূিঁজ পণয্ বা কাচঁামাল আমদািন বােড়িন। বাংলােদেশর অথর্নীিতর সা�িতকতম 
উ�ােসর িনেচ েয কােলা ছায়া রেয়েছ, তা হেলা বয্ি� খােত িবিনেয়াগ েকােনাভােবই বাড়েছ না। ২০২১ অথর্বছের 
িজিডিপ’র অনুপােত িবিনেয়াগ আেগর অথর্বছেরর েচেয় �াস েপেয়েছ। েবসরকাির িবিনেয়াগ হেয়েছ িজিডিপ’র ২১ 
দশিমক ২৫ শতাংশ। এিট গত ৫ বছেরর মেধয্ সবর্িন� হার। েম মাস পযর্� বািষর্ক উ�য়ন কমর্সিূচ (এিডিপ) মা� 
৫৮ শতাংশ বা�বািয়ত হেয়েছ। যিদও সরকাির িবিনেয়ােগর হারেক বড় কের েদখােনা হেয়েছ। 

িতিন আেরা উে�খ কেরন, বােজট ঘাটিত িনয়�েণ আেছ। যতখািন ঘাটিত সরকার করেত চায়, তাও খরচ করেত 
পারেছ না। ঘাটিত পরূেণ ২০২০ অথর্বছের বয্াংক ঋেণর �িত সরকােরর িনভর্রতা িছল। পেরর বছের স�য়পে�র 
ওপর িনভর্রতা েদখা েগেছ। এর ফেল সরকােরর সুদ বয্য় বাড়েব। সরকােরর রাজ� েথেক সুদ িদেত হয় বেল 
�তয্�ভােব িবিভ� অবকাঠােমা র�ণােব�ণ ও ভতুর্িক েদওয়া ইতয্ািদও ে�ে� স�মতা কমেব, যা িপিছেয় পড়া 

মানুেষর জ� ভােলা খবর নয়। েশেষর িতন মােস ৈবেদিশক সাহাযয্ �বাহ কেম েগেছ। এিট �ক� বয্ব�াপনার 
জ� েযমন দুঃসংবাদ, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ�ও দুঃসংবাদ। ি�পাি�ক অনুদান যিদ কেম যায় তাহেল িশ�া ও 
�াে�য্র মেতা েমৗিলক �েয়াজেনর ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ কম সুিবধা পায়।  

আিসফ ই�ািহম বেলন, েবসরকাির খােত ঋণ �বিৃ� উে�গজনক পযর্ােয় েনেম েগেছ। ২০১৯ সাল েথেক এ হার 
িন�মখুী। যিদও বয্াংেকর সুেদর হার কেম েগেছ। বয্বসা-বািণেজয্র পিরেবশ উ�য়েনর ে�ে� েনওয়া উেদয্ােগ 
েতমন গিত েদখা যাে� না। বয্বসা সহজ করার উেদয্াগ �রাি�ত করেত হেব। িতিন উে�খ কেরন, বয্বসায়ীেদর 
েভাগাি� বাড়েছ। ে�ড লাইেস� নবায়েনর ে�ে� েভাগাি� হে�। েছাট েছাট বয্বসায়ীেদর এসব সমসয্ার সমাধান 
করেত হেব। 

অথর্নীিতর বতর্মান এবং ভিবষয্েতর পবূর্াভাস 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত অথর্বছের �স কয্ািপটাল ফরেমশন অথর্াৎ পুঁিজ গঠেনর হার কেম 
েগেছ। পুঁিজ গঠন কম হেল কমর্সং�ান কম হয়। এর ফেল িপিছেয় পড়া মানুষ দুবর্ল অব�ােন চেল যােব। মানুষ 
েভােগর জ� েয খরচ করেছ, েসই খরচ বিৃ�র হারও কেম েগেছ। আয় কম হেল এবং েভাগ কম হেল দাির�য্ 
বাড়েব এবং এর ফেল ৈবষময্ও বাড়েব। ৈবষময্ বিৃ�র আেরকিট ল�ণ হেলা, আমােদর মজিুর বিৃ�র হার কেম 
েগেছ। িশ� খােত মজিুর বিৃ�র হার ৬ শতাংশ েথেক সােড় ৫ শতাংেশ েনেমেছ। বহুিদন পর বাংলােদেশর 
অথর্নীিতেত মজিুর সূচেক পতন েদখা েগেছ। এর ফেল কমর্সং�ান ও আয় উভয় ে�ে�ই সমসয্া হে�। অ�িদেক 
�থাগত দির� যারা িছল অথর্াৎ অনানু�ািনক খাত, �ু� ও কুিটর িশে�র সে� মাঝাির খােতর েলাকজনও ঢুেক 
যাে�। এর মােন িপিছেয় থাকােদর সে� ‘েপছেন েফেল েদওয়া’ মানুষ য�ু হে�। এিট ২০২১ অথর্বছেরর একিট 
বড় দুি��ার িবষয়। কমর্সং�ােনর ে�ে� মলূ �ািত�ািনক কমর্সং�ান হয় িবেদেশ। ২০১৯-২০ অথর্বছের ৫৯ 
হাজােরর মেতা েলাক িবেদেশ কােজর জ� েগেছন। ২০২০-২১ অথর্বছের েগেছন ২৩ হাজােরর মেতা। অথর্াৎ 
যাওয়ার পিরমাণ অেধর্েক েনেমেছ। 

েমা�ািফজরু রহমান উে�খ কেরন, �কৃত ও �া�িলত িজিডিপ’র পাথর্কয্ িবেবচনায় িনেল জাতীয় উৎপাদন ৫০ 
হাজার েকািট টাকা হেয়েছ। এর �িতফলন হেব �মজীিব মানুেষর আেয়। এ কারেণ সরাসির নগদ সহায়তা এবং 
খাদয্ সহায়তার �েয়াজনীয়তা েবেড় েগেছ।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও বেলন, গত অথর্বছেরর েশষ িতন মােস (এি�ল-জনু) অিতমািরর ি�তীয় ধা�ায় 
অথর্নীিতেত স�ৃ সংকেটর গভীর �ভাব চলিত অথর্বছেরর শুরুর িদেক পড়েব। জলুাই মােস র�ািন ও েরিমটয্া� 
অথর্বছেরর একই মােসর েচেয় উে�খেযাগয্ হাের কেমেছ। েদখা যাে� অথর্নীিতেত দুবর্লতার মধয্ িদেয় নতুন 
অথর্বছর শুরু হেয়েছ। তার মেত, অথর্নীিতেত সা�িতক সমেয় ৈবেদিশক খাত সবল িছল। িক�ু অথর্বছেরর 
শুরুেত ৈবেদিশক খােত এক ধরেণর ভাঙন েদখা িদেয়েছ। জলুাই মােস র�ািন আয় ১১ দশিমক ২ শতাংশ 
কেমেছ। আর েরিমটয্া� আেয় ২৮ শতাংশ পতন ঘেটেছ। িবেশষজ্ঞরা সবাই একমত হেবন েয, েরিমটয্া� খােতর 
জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ। কারণ মানুষ িবেদেশ েগেছ কম, েফরত এেসেছ েবিশ। �েণাদনার কারেণ হুিন্ডর 
পিরবেতর্ বয্াংেকর মাধয্েম েরিমটয্া� েবিশ আসেছ। এই জাদু কতিদন থাকেব তা িনেয় সংশয় েদখা যাে�। 
েরিমটয্া� যিদ কেম যায় তাহেল তা কমর্সং�ান ও ৈবষময্ পিরি�িতেক ভীষণভােব আ�া� করেব। কারণ এতিদন 
েরিমটয্াে�র আয় িদেয় েভাগ কাঠােমা িঠক িছল। র�ািনর ে�ে�ও আেগর অব�ায় েফরা যােব িক না তা িনেয়ও 
সংশয় রেয়েছ। �াথিমক সংেকতগুেলা দুি��ার সিৃ� করেছ। 

েমা�ািফজরু রহমােনর মেত, র�ািনর ে�ে� জলুাইেত বড় ধরেণর ঋণা�ক �বিৃ� ঈদ এবং লকডাউেনর কারেণ 
হেত পাের। তার ধারণা এ অব�া থাকেব না। র�ািন আবার বাড়েত শুরু করেব। তেব র�ািনেত �িতেযািগতা 
বাড়েছ। েপাশাক র�ািনেত গত বছর িভেয়তনাম বাংলােদশেক ছািড়েয় েগেছ। �িতেযািগতা স�মতা বাড়ােত 

র�ািনেত বহুমখুীকরণ দরকার। দ�তা বাড়ােনার জ� েযসব �ক� এই অথর্বছের রাখা হেয়েছ, েসসব বা�বায়ন 
করেত হেব সময়মত।   

েরিমটয্া� �সে� িতিন বেলন, গত অথর্বছের ২৪.৫ িবিলয়ন ডলার এেসেছ। এই ধরেণর �বিৃ� চলমান অথর্বছের 
অবয্াহত রাখা স�ব হেব না। �বােস কমর্ী যাওয়ার সংখয্া অেনক কেম েগেছ। এর মেধয্ সরকার দুই লাখ 
�বাসীেক পনুবর্াসেনর জ� নগদ সহায়তা ও �িশ�েণর কমর্সূিচ িনেয়েছ। এই �িশ�ণ বাজাের চািহদার সােথ 
সাম�সয্পণূর্ যােত হয়, েসিদেক নজর িদেত হেব। িতিন আেরা উে�খ কেরন, চলিত অথর্বছের েবশ িকছু �ক� 
েনওয়া হেয়েছ এবং িবিভ� খােত িবিনেয়ােগ কর অবকাশসহ েবশিকছু �েণাদনাও েদওয়া হেয়েছ। িক�ু েদেশ 
িবিনেয়াগ আকৃ� করেত হেল ঋণসহায়তা এবং অ�া� সহায়তার দরকার হেব। নতুন েয ৫িট �েণাদনা পয্ােকজ 
েঘাষণা করা হেয়েছ, েসখােন িক�ু কৃিষ খােত সহায়তা েদওয়ার মেতা েকােনা কমর্সূিচ েনই, যা খবুই �েয়াজন। 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার িবেশষ অথর্ৈনিতক অ�েলর বাইের নতুন িশ� �াপন উৎসািহত করেছ না, বরং 
িনরুৎসািহত করেছ। তেব অথর্ৈনিতক অ�েলর বা�বায়ন �তয্ািশত গিতেত হে� না। এগুেলার বা�বায়ন �ত না 
হেল িবিনেয়াগ আকষর্ণ কিঠন হেয় পড়েব। এর আেগ অবকাঠােমা দুবর্লতার কারেণ সয্ামসাংেয়র একিট িবিনেয়াগ 
েফরত িগেয়েছ। তারা িভেয়তনােম িবিনেয়াগ কেরেছ। 

�স� মু�ানীিত 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উপ�াপনায় বেলন, বাংলােদশ বয্াংেকর নতুন ম�ুানীিত সতকর্ভােব স�সারণশীল পদে�েপ 
েযেত চাইেছ। এিট সিঠক, কারণ সামি�ক চািহদা বাড়ােনার জ� আরও েবিশ তারলয্ অথর্নীিতেত েদওয়া 
উিচত। িক�ু ম�ুানীিতর সবেচেয় দুবর্ল অংশ হেলা, বয্ি� খােত ১৪ েথেক ১৫ শতাংশ ঋণ �বিৃ�র ল�য্মা�ার 
ধাের-কােছও অজর্ন হে� না। গত অথর্বছের ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ �বিৃ�র ল�য্মা�ার িবপরীেত অেধর্ক, অথর্াৎ 
৮ দশিমক ৪ শতাংশ অিজর্ত হেয়েছ। বয্বসায়ী েগা�ী এবং অেনেক বেলিছেলন, সুেদর হার কমােনা েগেল 
িবিনেয়াগ �তগিতেত বাড়েব। এই ত� েয সিঠক িছল না, তা এখন পির�ারভােব েবাঝা যাে�। সুেদর হার অেনক 
কেম েগেছ এবং ঋণ ও আমানেতর মধয্কার সুদহােরর পাথর্কয্ বা েস্�ড ৪ শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এরপরও 
বয্াংিকং খােত উ��ৃ তারলয্ আেগর েয েকােনা সমেয়র েচেয় েবিশ এবং বাংলােদশ বয্াংক এখন ে�জারী িবেলর 
মাধয্েম বাজার েথেক টাকা েতালার েঘাষণা িদেয়েছ। েচ�া করেত হেব অথর্নীিতেত তারলয্েক স�ালন করা, যােত 
কের মানুষ িবিনেয়াগ কের। বয্ি� খােত িবিনেয়াগ না হেল িপিছেয় পড়া মানুেষর কমর্সং�ান হেব না এবং আয় ও 
রুিজর সং�ান হেব না। 

ম�ুানীিত �সে� িতিন িতনিট িবষেয় দিৃ� আকষর্ণ কেরন। �থমত, েক�ীয় বয্াংেকর অ�তম মলূ দািয়� হেলা 
অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মেধয্ ম�ুা�ীিতেক িনয়�েণ রাখা। িবেশষ কের খাদয্ মলূয্�ীিতেক িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা এবং এ জ� �েয়াজনীয় পদে�প িনেত সরকারেক উৎসািহত করা। ি�তীয়ত, সরকােরর প� েথেক েয সম� 
�েণাদনা েদওয়া হেয়েছ িবেশষ কের �ু� ও মাঝাির উেদয্া�া, নারী উেদয্া�াসহ িবিভ� ে�ে� �ত তারলয্ 
অবম�ু করার িবেশষ বয্ব�া করা। ততৃীয়ত, সরকােরর আিথর্ক সং�ােনর জ� বয্ব�া রাখেত হেব িবেশষ কের 
বয্াংিকং খাত েথেক। েকননা এখােন তুলনামলূকভােব খরচ কম। 

�কৃত অেথর্ �েণাদনা কতটুকু?

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত বছেরর মােচর্র েশষ েথেক শুরু কের এ বছেরর জলুাই পযর্� সরকার 
েমাট ৩০িট �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়েছ। এসব �েণাদনার মেধয্ আিথর্ক এবং খাদয্ সহায়তা খবুই কম। বড় অংশই 
হাইি�ড কারণ মলূত বয্াংকিনভর্র ঋেণ সরকার ভতুর্িক িদে�। মা� ১৩িট কমর্সূিচেত আিথর্ক সহায়তা রেয়েছ এবং 
৪িটেত আেছ �তয্� খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচ। এই ১৭িট কমর্সূিচ �ায় ১ লাখ ৩০ হাজার েকািট টাকার সরকার 

েঘািষত �েণাদনার মা� ২০ শতাংশ। ৮০ শতাংশই হাইি�ড অথর্াৎ ঋণ কমর্সূিচ এবং েসখােন সুদ িদেত 
হে�। েবিশরভাগ ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ বয্াংেক েযেত পােরন না। বয্াংেক েগেলও তারা কথা বলেত পােরন 
না। আেদৗ তারা জােনন না, সরকােরর প� েথেক এখােন িক েদওয়া আেছ। এখােন তেথয্র একিট বড় ধরেণর 
িব�াট রেয়েছ।  

তার মেত, সরকার এমন িকছু �ক� অ�ভূর্� কেরেছ যা আেদৗ �েণাদনা িহেসেব �হণেযাগয্ নয়। সরকার 
একিট বড় কৃিষ যাি�কীকরণ �ক� হােত িনেয়েছ, যােক �েণাদনার মেধয্ ধরা হেয়েছ। সরকার েয ধান-চাল 
সং�হ কের, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। এিট �হণেযাগয্ নয়। সরকােরর প� েথেক �াধীনতার ৫০ 
বছর পিূতর্েত মাননীয় �ধানম�ী দির�েদর জ� েয ঘরবািড় িনমর্াণ কের িদে�ন, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা 
হেয়েছ। আেগ েথেক েযসব সামািজক সুর�া কমর্সূিচ িছল, েসগুেলার যিদ স�সারণ হয় অথবা এই অিতমািরেক 
েক� কের েযসব নতুন নতুন পদে�প েনওয়া হেয়েছ েসগুেলাই �কৃত �েণাদনা। অিতমাির থাকেলও হেতা, না 
থাকেলও হেতা। ধান-চাল সং�হ েতা �িতবছরই হে�। সরকাির িহসােব ২০১৯-২০ অথর্বছের �েণাদনার 
আকার িজিডিপর ২ দশিমক ৭৬ শতাংশ। তেব শুধ ুখাদয্ সহায়তা ও �তয্� আিথর্ক সহায়তা মা� শু� দশিমক 
১৬ শতাংশ। ফেল �তয্� সহায়তার পিরমাণ খবুই সামা�। গিরব মানুেষর জ� সহায়তা সামি�কভােব কম, 
আনুপািতক হােরও কম। গত জনু মাস পযর্� ৬৩ েথেক ৬৪ শতাংশ অথর্ অবম�ু হেয়েছ। আিথর্ক সহায়তা 
অবম�ু হেয়েছ ৪০ শতাংেশরও কম। আর হাইি�ড পয্ােকজ অবম�ু হেয়েছ ৭৫ শতাংশ। গিরবেদর জ� শুধ ু
বরাে�র ৈবষময্ আেছ তা নয়, বয্বহােররও ৈবষময্ আেছ। নতুন েয ৫ িট কমর্সূিচ এেসেছ তার মেধয্ �তয্� 
আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা আেগর েচেয় েবিশ। এটােক আরও েবিশ বাড়ােত হেব, িবতরেণর প�িতেক 
আরও উ�ত ও কাযর্কর করেত হেব। সরকার ৩৩৩ ন�ের েফান করেল সাহাযয্ পাওয়ার েয বয্ব�া কেরেছ, তা 
অতয্� সিঠক পদে�প। গিরব মানুেষর জ� এিট একিট অতয্� উপকারী সরকাির পদে�প িক�ু এখােন আরও 
েবিশ �ানীয় পযর্ােয় সহায়তা েদওয়া উিচত। 
 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার �থম পযর্ােয় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়িছল, তার বা�বায়ন পিরি�িত 
পযর্ােলাচনায় েদখা যায়, ৈতির েপাশাক খােত �িমকেদর েবতন-ভাতা িদেত কম সুেদ েয ঋণ েদওয়া হয়, তার 
বা�বায়ন তুলনামলূক ভােলা িছল। তেব �ু� ও মাঝাির িশ� িক�ু �কৃত অেথর্ খবু েবিশ সুিবধা পায়িন। এরপর 
ি�তীয় দফায় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা করা হেয়েছ, তার ল�য্ হেলা যারা �থম দফায় পান িন, তারা েযন 
ি�তীয় দফায় এর সুিবধা পান। �ায় ৮০ লাখ �ু� ও মাঝাির িশ� আেছ। তারা িক�ু এই অিতমািরর কারেণ 
অতয্� দূরব�ার মেধয্ পেড় েগেছ। মােসর পর মাস অেনেক কাযর্�ম চালােত পারেছ না। অেনেক অনলাইেন 
পিরচালনার েচ�া করেছ। িক�ু সবার েতা েস স�মতা েনই। একজন �ু� উেদয্া�া িযিন একিট িবউিট পালর্ােরর 
মেতা �িত�ান চালান, িকংবা সারা েদেশ অসংখয্ তরুণ উেদয্া�া ফা� ফুড আইেটেমর েদাকান পিরচালনা 
কেরন। তারা িক�ু এই সুেযাগ িনেত পােরিন। অেনক এসএমই েশষ পযর্� �িত�ান ও বয্বসা িটিকেয় রাখেত 
পােরিন। যার �িতফলন কমর্সং�ােনর ওপর পড়েছ। নাগিরক �াটফেমর্র এক সমী�ায় বলা হেয়িছল, �ায় ১ েকািট 
৩০ লাখ েলােকর কমর্সং�ান ঝুঁিকেত পেড়েছ, যা আমােদর �মশি�র �ায় ২০ শতাংশ। 

িটকাকরণ এবং গিরব মানুষেক সহায়তা 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর ইিতহােস ২০২১ সােলর জলুাই একিট কৃ�তম মাস িহেসেব িচি�ত হেয় 
থাকেব। জলুাই মােস, গত ১৪ মােসর মেধয্ েকািভেড সবেচেয় েবিশ মানুষ মারা েগেছ। গড় মতুৃয্ ২০০ জেনর 
েবিশ এবং সং�মেণর হার ৩০ শতাংেশর েবিশ। িপিছেয় পড়া মানুষ িটকা পাওয়ার ে�ে�ও িপিছেয় আেছ। তােদর 
সেচতনতার অভাব রেয়েছ যা িনরসেন পদে�প �েয়াজন। সরকার ভারেতর িসরাম ইনি�িটউট েথেক িটকা 
আনেত েচেয়িছল। িক�ু ভারেতর অভয্�রীণ পিরি�িতর কারেণ সব িটকা আেসিন। িটকা েদওয়ার বয়স ৪০ েথেক 
কিমেয় ২৫ বছর করা হেয়েছ, যা সিঠকভােব করা হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন।

বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন, বােজট িনেয় �চুর আেলাচনা হয়। �য্াটফেমর্র নতুন� হেলা, বাংলােদেশর উ�য়েনর 
িবভািজত ফলাফল যােদর কােছ যাওয়ার কথা, তারা কী পাে� ও কীভােব পাে� তা তুেল ধরা। যারা সমােজ 
িপিছেয় পড়া মানুষ, তারা বাংলােদেশর �মতার কােছ তােদর কন্ঠ�র তুেল ধরেত পােরন না। তােদরেক সামি�ক 
অথর্নীিতর আেলাচনার মেধয্ দশৃয্মান করাই নাগিরক �য্াটফেমর্র উে�শয্। যারা জীবনচে� িপিছেয় আেছ, যারা 
েভৗগিলক এবং পিরেবশগত পিরি�িতেত িপিছেয় আেছ, এই �য্াটফমর্ তােদর কথা সবার সামেন িনেয় আসার েচ�া 
করেছ। উপকুল-হাওর-চেরর মানুষ, যারা সামািজক পিরিচিতর িদেক িদেয় িপিছেয় আেছ—েযমন িহজড়া 
স�দায়, আিদবাসী েগা�ী এবং যারা �িতব�ী, এই �য্াটফেমর্ তােদর কথা বলা হয়। এই মানুষগুেলােক কীভােব 
সামি�ক অথর্নীিতর েক�িব�েত আনা যােব এবং তােদর িশ�া, �া�য্, সামিজক সুর�া ইতয্ািদ িবষেয় েকান্ 
েকান্ পদে�প িনেত হেব, তা জানােতই এই আেলাচনা। 

িমিডয়া ি�িফং-এ অংশ�হণ কেরন নাগিরক �য্াটফমর্-এর েকার �প সদসয্ ও গণসা�রতা অিভযােনর িনবর্াহী 
পিরচালক রােশদা েক েচৗধুরী, �া�পােরি� ইন্টার�াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)-এর িনবর্াহী পিরচালক 
ইফেতখারু�ামান, বাংলােদশ েহলথ ওয়ােচর আ�ায়ক মুশতাক রাজা েচৗধুরী, মানুেষর জ� ফাউেন্ডশেনর 
িনবর্াহী পিরচালক শাহীন আনাম, িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান এবং িনউএইজ �েপর ভাইস 
েচয়ারময্ান ও চ��াম �ক এ�েচে�র েচয়ারময্ান আিসফ ই�ািহম। 

বােজট কতটুকু অসুিবধা�� মানুেষর পে� 

আেলাচকরা মতামত েদন, যারা িপিছেয় িছেলন কেরানার কারেণ তারা আরও অসুিবধার মেধয্ পেড়েছন। নতুন 
কের ঝুঁিকর মেধয্ পেড়েছন অেনেক। চলিত অথর্বছেরর বােজেট এসব অসুিবধা�� মানুষেদর অ�ািধকার েদওয়া 
হয়িন। তােদরেক গুরু� েদওয়া হয়িন। 

অয্াডেভােকট সুলতানা কামাল তার �ারি�ক ব�েবয্ উে�খ কেরন, কেরানা সং�মেণর েদড় বছর চেল েগেছ। 
বহু মানুষ নানাভােব িবপযর্েয়র মেুখামিুখ হেয়েছন, অসুিবধার মেধয্ আেছন। তারা তােদর �াভািবক জীবনমান 
েথেক িপিছেয় পড়েত বাধয্ হেয়েছন। �তয্াশা িছল, েয বােজট �ণীত হেব তােত েযন িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
�ি�র জায়গায় িনেয় আসার উেদয্াগ থােক। দুঃখজনকভােব েসরকম িকছুই এই বােজেট েদখা যায়িন। িতিন 
বেলন, নীিতিনধর্ারকরা আমােদরেক বেলন েয িবিনেয়াগ খবুই ভােলা হে�। েরাডেশা’র মাধয্েম িবিনেয়ােগর 
�িত�িত পাওয়া যাে�। েরিমটয্াে�র �বাহ এবং র�ািন আেদশ িনেয় তারা উৎফু�। এসিডিজ’র েয অ�ীকার 
কাউেক িপিছেয় রাখা যােব না িকংবা িপিছেয় পড়া মানুষেক একিট স�ানজনক জায়গায় িনেয় আসার জ� েয 
কাযর্�েমর �েয়াজন, েস ধরেনর নীিত বা কাজ-কমর্ িক�ু নজের আসেছ না। যত উ�য়েনর পিরসংখয্ান আসেছ, 
েসখােন অেথর্র েকােনা অভাব আমরা না েদখেলও িপিছেয় পড়া মানুেষর িদেক েকেনা নজর েদওয়া হে� না। 
তা িনেয়ও িতিন �� েতােলন। আিসফ ই�ািহম বেলন, বােজেট নারী উেদয্া�ােদর ে�ে� কর সুিবধা েদওয়া 
হেয়েছ। তােদর �িত�ােনর বািষর্ক আয় ৭০ লাখ টাকার মেধয্ হেল কর িদেত হেব না। এর মাধয্েম নারী 
উেদয্া�ারা অনু�ািণত হেবন। তেব েছাট উেদয্া�ােদর জ� আরও অেনক িকছু করা �েয়াজন। িকছু িকছু পণয্ ও 
েসবায় ভয্াট অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ। তেব অিতমািরর কারেণ বয্বসায়ীেদর মেধয্ যারা িপিছেয় পেড়েছন, 
তােদরেক ভয্াট েথেক অবয্াহিত িদেল আরও ভােলা হেতা। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজট হওয়ার কথা িছল িপিছেয় পড়া মানুষেদর সহায়তার জ�। িক�ু েদখা েগল, 
সাধারণ মানুষ এবং �াি�ক জনেগা�ীেক বােজেটর বাইের রাখা হেয়েছ। �য্াটফেমর্র প� েথেক দািব করা 
হেয়িছল, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� স�দ বরাে�র পাশাপািশ স�েদর বয্বহার যােত ��তা, জবাবিদিহতা ও 
সুশাসেনর মাধয্েম এবং দুনর্ীিত িনয়�েণর মাধয্েম হয়। বােজেট এ িবষেয় িদক-িনেদর্শনা েনই। বােজট কতটুকু 
��তার সােথ বা�বায়ন হেব, জবাবিদিহতা িনি�ত করা হেব িকভােব এবং দুনর্ীিত �িতেরােধর জ�ও বা কী করা 
হেব েস িবষেয় েকােনা সু�� পথেরখা েনই। বরং দুনর্ীিত সহায়ক, ৈবষময্মলূক এবং অৈনিতক একিট বােজট 
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গণিটকাদান কমর্সূিচেত ৬ িদেনর মেধয্ এক েকািট মানুষেক িটকা েদওয়ার ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হয়। এখােন 
পিরক�নার অভাব েদখা েগেছ। িবেশষজ্ঞরা বেলিছেলন, অসু�, বয়�, �বীণ, নারী, �িতবি� এভােব 
অ�ািধকার িদেয় পিরক�নামািফক িটকা িদেত। সরকার িচ�াভাবনা ছাড়া তাড়াহুেড়ার িভি�েত এিগেয়েছ এবং 
পরবতর্ীেত সরকারেক িপিছেয় আসেত হেয়েছ। শুধ ু েদওয়ার স�মতার অভাব নয়, সরকােরর এই মহূুেতর্ 
েযাগােনরও সমসয্া আেছ। ২৫ বছেরর ওপের সবাইেক িটকা িদেত সেবর্া� িজিডিপর শু� দশিমক ৫ শতাংেশর 
মেতা অথর্ খরচ হেব। এই অথর্ সং�ান করার সামথর্য্ বাংলােদেশর আেছ। সমসয্া হেলা সং�হ ও বয্বহােরর- 
অেথর্র নয়। িতিন মেন কেরন, িটকাকরণ কাযর্�েম নাগিরক সমাজেক য�ু করেত হেব। েযসব েবসরকাির �িত�ান 
িবিভ�ভােব িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� কাজ কের তােদরেক য�ু করেত হেব। এর আেগ �য্াটফেমর্র অ�া� 
আেলাচনার মাধয্েম জানা েগেছ, িহজড়ারা লাইেন দাড়ঁােত পােরন না। লাইেন দাড়ঁােল তােদরেক েবর কের েদওয়া 
হয়। জাতীয় পিরচয়পে�র সােথ অেনক সময় তােদর নাম ও েচহারা েমেল না। সরকােরর সােথ েবসরকাির �িত�ান 
য�ু করেল তােদর সহেযািগতায় এ ধরেণর জনেগা�ীেক িটকা েদওয়া স�ব হেব। একইভােব সেচতনতা সিৃ�েত 
েবসরকাির �িত�ানেক স��ৃ করেত হেব। এজ� একিট জাতীয় কাঠােমা ও একিট নীিতমালা দরকার। 

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বেলন, যখনই েকােনা নতুন উেদয্াগ আেস, তার �থম িদেকর সুিবধােভাগী হয় সমােজর উচুঁ 
�েরর েলাকজন। িটকার িবষেয়ও ঐিতহািসকভােব তাই ঘেটেছ। আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ ইিপআই কমর্সূিচ 
শুরু হয়, তখনও িপিছেয় পড়া জনেগা�ী এর সুিবধােভাগী িছল না। েকািভেডর িটকার ে�ে�ও তাই েদখা যাে�। 
সংবাদপে�র �িতেবদন অনুযায়ী িসিট করেপােরশেনর পির��তা কমর্ী, কবর েখাদক বা িহজড়া জনেগা�ী এখনও 
িটকার আওতায় আেসিন। চর অ�ল বা হাওেড়র অেনেকই এখনও িটকার বয্াপাের অবগত নন। কােজই এখনই এ 
বয্াপাের সি�য় হেত হেব, যােত কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীেক আমরা সামেন িনেয় আসেত পাির। িতিন উে�খ 
কেরন, আিশর দশেক সরকার �তঃ�ব�ৃ হেয় িটকাদান কাযর্�েম এনিজওেদর সহায়তা চায় এবং জনগেণর 
স��ৃতায় ইিপআই কাযর্�ম িবে� অন� দ�ৃা� �াপন কের। বতর্মান �ধানম�ী ‘ভয্াকিসন িহেরা’ উপািধেত ভূিষত 
হেয়েছন। এই পরু�ােরর বীজ েসই আিশর দশেক েরাপন করা হেয়িছল। েসই সময় সরকার সরবরােহর িদক 
সামলায়। অ�িদেক এনিজওরা েসাশয্াল েমািবলাইেজশেনর মাধয্েম চািহদার িদকিট বয্ব�াপনা কের। সরকার যিদ 
সমােজর সবাইেক এই িটকাযেজ্ঞ স��ৃ কের তাহেল সুিনিদর্� লে�য্ েপৗছােনা যােব। বাংলােদেশ েকািভড 
িটকাদােনর হার বতর্মােন দুঃখজনক পযর্ােয় রেয়েছ এবং এ অব�া েথেক তাড়াতািড় েবর হেত হেব। কাউেক েপছেন 
রাখা যােব না। একটা কথা মাথায় রাখেত হেব েয, সবাই িনরাপদ না হেল েকউই িনরাপদ থাকেব না। 

সা�িতকােল �য্াটফেমর্র এক জিরেপর তথয্ অনুযায়ী ৮০ শতাংশ মানুষ খােদয্র বয্য় কিমেয় িদেয়েছ, এবং 
অ�া� ে�ে� ৬০ শতাংশ কিমেয়েছ। মানুষ পুঁিজ েভে� খাে�, ঋণ িনেয়েছ ৬০ শতাংশ। ৪৭ শতাংশ মানুষ 
আিমষ জাতীয় খাবার খাওয়া কিমেয় িদেয়েছ। েকউ েকউ িতন েবলার পিরবেতর্ হয়েতা দুই েবলা বা এক েবলা 
খাে�ন। এরকম মানুষ অ�ত ১০ শতাংশ। ১০ শতাংশ মানুষ খাদয্ েকনা কিমেয় িদেয়েছন। এসব তথয্ উে�খ 
কের িপিছেয় পড়া মানুষেক �তয্� আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা বাড়ােনার সুপািরশ কেরন েদবি�য় 
ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, সহায়তা না েপেল তারা েয শুধ ুৈবষেময্র িশকার হেবন তা নয়, তােদর পরবতর্ী �জ� আরও 
েবিশ পিু�হীনতা, শারীিরক ও মানিসক �িতবি�তা িনেয় বড় হেব। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, কেরানা সং�মেণর কারেণ সরকােরর �তয্� আিথর্ক সহায়তা এবং খাদয্ সহায়তা িপিছেয় 
পড়া মানুেষর জ� অপযর্া�। একই সােথ এখােন দুনর্ীিতও হেয়েছ। �ভাবশালী মহল এবং রাজনীিতকরা সরকাির 
সহায়তা িনেজেদর পেকট� কেরেছন। সরকার দুনর্ীিতর িবরুে� শু� সহনশীলতা েঘাষণা কেরেছ। েসই অনুযায়ী অথর্ 
খরেচ ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা না েগেল বােজট �কৃত অেথর্ জনগেণর কলয্ােণ আসেব না। আেলাচকরা 
জানান, আিথর্ক �েণাদনা ও খাদয্ সাহাযয্ বাড়ােত হেব। েয মানুষগুেলার ে�ে� সহায়তা েপৗছােনার সমসয্া 
রেয়েছ, তােদর জ� েবসরকাির �িত�ােনর সােথ েযৗথভােব কাজ করেত হেব। একইরকম ভােব জাতীয় 
িটকাকরণ কমর্সূিচেক সফল করেত হেব। আর সফল করার জ� অ�ািধকােরর িভি�েত িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
কােছ েপৗছােত হেব। েবসরকাির �িত�ান ও সামািজক সংগঠনেক য�ু করেত হেব। 

উে�গ মূলয্�ীিত িনেয় 

িব�বাজাের পণয্মলূয্ েবেড় যাওয়া এবং েদেশ সা�িতক সমেয় িবিভ� পেণয্র মলূয্ েবেড় যাওয়ার �বণতা থাকায় 
মলূয্�ীিত িনেয় উে�েগর কথা উেঠ আেস আেলাচনায়। েমা�ািফজরু রহমান বেলন, খাদয্ মলূয্�ীিত ইেতামেধয্ 
ওপেরর �ের েপৗঁেছ েগেছ। তার ওপর যিদ ৫ েথেক ৬ শতাংশ মলূয্�ীিত হয় তাহেল খাদয্ পেণয্র দাম এমন 
জায়গায় দাঁড়ােব েযখােন সাধারন মানুেষর েভাগাি� বাড়েব। েযমন- এক বছের চােলর দাম ২০ শতাংশ েবেড় 
েগেছ। এর ওপর যিদ আেরা ৩ েথেক ৪ শতাংশ বােড় তাহেল আয় কেম যাওয়া মানুেষর ওপর অেনক চাপ ৈতির 
হেব। সরকার এই মহূুেতর্ ১৬ লাখ টেনর েয মজেুদর কথা বলেছ তার ওপর িভি� কের স�িত ৪০ হাজার টন 
ওএমএেসর জ� িবতরেণর ল�য্মা�া হােত িনেয়েছ- এই ল�য্মা�া আরও বাড়ােনা উিচত। ১৭ লাখ মানুষেক 
আড়াই হাজার টাকা নগদ সহায়তা �দােনর কথা বলা হে�। �হীতা ও টাকার পিরমাণ উভয়ই আরও বাড়ােত 
হেব। নগদ সহায়তা অথর্নীিতেত চািহদা সিৃ� করার বড় উপায়। েমা�ািফজরু রহমান আরও বেলন, আ�জর্ািতক 
বাজাের �ালািন েতলসহ িবিভ� পেণয্র দাম বাড়েছ। ৈবেদিশক েলনেদেনর ভারসােময্র িদেক নজের রাখেত 
হেব। আর মলূয্�ীিতর েয িহসাব করা হয় েসই েভা�া মলূয্সূচেকর িভি� ২০০৫-০৬ সােলর পণয্-বাে�ট িনেয়। 
এিট হালনাগাদ করা দরকার। কারণ মানুেষর পণয্ ও েসবা �হেণর কাঠােমা পিরবতর্ন হে�। কম আেয়র মানুষ 
েযসব পণয্ তুলনামলূকভােব েবিশ েভাগ কের তার ওপর িভি� কের একিট েভা�া মলূয্সূচক (িসিপআই) িনণর্য় 
কের তার িভি�েত সহায়তা েদওয়া উিচত।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, গত অথর্বছের সািবর্কভােব মলূয্�ীিত েমাটামিুট ি�িতশীল থাকেলও খাদয্ 
মলূয্�ীিতর �বণতা েদখা েগেছ। সাধারণ মলূয্�ীিত েযখােন ৫ দশিমক ৬ শতাংশ, খাদয্ মলূয্�ীিত েসখােন ৬ 
শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশ শুধ ুআয়, কমর্সং�ান ও মজিুর কমেছ না, খাদয্মলূয্ও বাড়েছ। ফেল আয় ও 
কমর্সং�ান কেম যাওয়ায় এ সমেয় খােদয্র দাম বিৃ� গিরব মানুেষর জ� েবশী কে�র কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। খােদয্র দাম বিৃ�র �কৃত অব�া িচ�ার উে�ক কের। েদবি�য় ভ�াচাযর্ মলূয্�ীিতর পিরসংখয্ান িনেয় 
�� েতােলন। িতিন বেলন, এই মহূুেতর্ �কৃত মলূয্ পিরি�িত সরকাির পিরসংখয্ােনর মাধয্েম সিঠকভােব 
�িতফিলত হে� না। কারণ মলূয্�ীিত িনণর্েয়র েয িভি� অথর্াৎ েযসম� পেণয্র িভি�েত িহসাব করা হয়, েসগুেলা 
এখন তামািদ হেয় েগেছ। নতুনভােব এর মলূয্ায়ন করেত হেব। গিরব মানুেষর জ� মজিুর পণয্েক আলাদাভােব 
িবেবচনায় েনওয়া উিচত। আর এবার আড়াই হাজার টাকা নগেদ েদওয়ার েয েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ, তা পেুরােনা 
মানুষজেনর কােছই যােব। নতুন গিরবরা এর মেধয্ েনই। েকননা িচি�তকরেণর সমসয্া রেয়েছ এবং এর সমাধান 
কেরই এই সংখয্া বাড়ােত হেব।  

সরকাির �য় দুনর্ীিতমু� করেত হেব

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজেটর অ�তম িবষয় হেলা সরকাির �য়। সরকাির �েয় ��তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত না পারেল বােজেটর সিতয্কার সুফল পাওয়া যােব না। সরকাির �েয়র জ� আইন ও িবিধমালা 
আেছ। িটআইিব’র এবং অ�া� গেবষণায় েদখা েগেছ �য় খাত এক ে�ণীর রাজনীিতিবদ, সরকাির কমর্কতর্া ও 
িঠকাদারেদর কােছ িজি� হেয় আেছ। এই িজি�দশা েথেক েবর হেত না পারেল বােজট, জনগেণর কলয্াণ আনেত 
পারেব না। 

িতিন উে�খ কেরন, সা�িতক সমেয় আমরা �া�য্ খােত এই ধরেণর পিরি�িত েবিশ েদখিছ। এ খােতর অিনয়ম 
িনেয় িবিভ� খবর পাওয়া যাে�। অ� খােতও ��তা ও জবাবিদিহতার অভাব রেয়েছ। �ক� বা�বায়েনর ে�ে� 
এিট সু�িতি�ত েয, এর সােথ স��ৃ িকছু িকছু সরকাির কমর্কতর্া, রাজনীিতিবদ ও িঠকাদাররা কীভােব তােদর 
স�দ বাড়ােব, তা িনেয় বয্� থােকন।  

নারী ও িশশুর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, �বাসীরা যারা কেরানা পিরি�িতর কারেণ িফের এেসেছন তােদর মেধয্ নারীেদর 
সহায়তার িবষয়িট একটু আলাদাভােব ভাবেত হেব। কারণ নারীরা যারা েফরত এেসেছন, তােদর অেনেকই চাকির 
হারােনার পাশাপািশ নানান ধরেণর হয়রািন, িনপীড়ন এবং েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হেয় িফের আসেত বাধয্ 
হেয়েছন। তােদর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার। 

িতিন বেলন, িশশুরা একিট িবেশষ জনেগা�ী। যখন েকােনা সহায়তা পিরবােরর জ� েদওয়া হয়, তখন আমরা ধের 
েনই, সহায়তা সবাই পােব। এিট িঠক নয়। িশশুেদর জ� কী বয্ব�া েনওয়া হে� তার েকােনা পিরক�না েদখা 
যাে� না। মানুেষর জ� ফাউেন্ডশন’র জিরপ এবং তণৃমলূ পযর্ােয় সহেযাগী সংগঠনগুেলার অিভজ্ঞতা বলেছ, িশশু 
�ম বাড়েছ এবং িশশুরা ঝুঁিকপণূর্ কাজ করেছ। এখােন দু’েটা িবষয় রেয়েছ- পলু ফয্া�র এবং পশু ফয্া�র। 
কারখানার উেদয্া�ারা কেরানার কারেণ �িত�� হেয়েছন এবং তারা মজিুরর ে�ে� কম খরেচর কারেণ িশশুেদর 
কােজ িনেত চায়। পিরবােরর দািরে�য্র কারেণ িশশুরা েযেতও বাধয্ হে�। িশশুেদর জ� েকােনা বয্ব�া বােজেটও 
েনই, সরকােরর কেরানা েমাকােবলা কমর্সূিচেতও েনই।
 
�ুল ব� থাকা এবং অ�া� কারেণ বালয্িববাহ বাড়েছ। এর বাইের িশশুরা েকােনা অসামািজক কােজ িকংবা 
সিহংসতায় য�ু হেত পাের, যার িকছু উদহারণ ইদানীং েদখা যাে�। এ অব�ায় িশশুেদর �িত িবেশষ নজর 
েদওয়ার �েয়াজন রেয়েছ। 

�া�য্ খােত সং�ার

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বতর্মান পিরে�ি�েত �া�য্খাত িনেয় িকছু সুপািরশ উপ�াপন কেরন। তার ��েময়ািদ 
সুপািরেশর মেধয্ রেয়েছ- কেরানা সং�মণ পরী�ার হার বাড়ােনা, �া�য্িবিধ ও মা� পিরধান িনি�ত করা, সবার 
জ� িটকা িনি�ত করা, সং�মেণর হার সহনীয় পযর্ােয় এেল িশ�া �িত�ান খেুল েদওয়া। তার মেত, সহনীয় 
অব�া জাতীয় গেড়র িভি�েত না কের �ানীয় অথর্াৎ েজলা-উপেজলার িভি�েত িনরূপন করেত হেব। 

িতিন মধয্ ও দীঘর্ েময়ােদ িকছু সুপািরশ কেরন। িতিন বেলন, �িতিট সংকেটর একটা ইিতবাচক িদক থােক। 
বাংলােদেশর �া�য্ বয্ব�ােক েঢেল সাজােত েকািভড একিট বড় সুেযাগ এেন িদেয়েছ। এ লে�য্ কী করেত হেব 
তা িনেয় িবজ্ঞজেনরা অেনেকই একমত। এই বয্াপাের মধয্েময়ািদ িকছু সুপািরশ রেয়েছ। একিট �া�য্ কিমশন 
গঠন করা যার কাজ হেব েদশবয্াপী সাবর্জনীন �া�য্ সুর�া কমর্সূিচর পথেরখা ৈতির করা এবং তা বা�বায়েন 
নজরদাির করা। �া�য্ বয্ব�ার জবাবিদিহতা িনি�ত করেত একিট জাতীয় �া�য্ িনরাপ�া কাযর্ালয় গঠন করেত 
হেব, যার দািয়� হেব �া�য্ ম�ণালেয়র ে�তার ভূিমকা এবং েসবাদােনর ভূিমকা আলাদা করা। সরকােরর �া�য্ 
অথর্ায়ন েকৗশেল এই অিফস �াপেনর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু এ বয্াপােরও েকােনা অ�গিত েদখা যাে� না। 
সুশাসন ও সু� বয্ব�াপনা িনি�ত করেত হেব। চতুথর্ত, �াথিমক �া�য্ বয্ব�ােক অ�ািধকার িদেত হেব। এখােন 
িবিনেয়াগ বতর্মােনর ২৫ শতাংশ েথেক বািড়েয় ৫০ শতাংেশ িনেত হেব। �াথিমক �া�য্েসবােক যিদ শি�শালী 
করা হেতা তাহেল ঢাকার হাসপাতােল বতর্মােন েয চাপ সিৃ� হে�, তা হেতা না। গেবষণা ও �ািত�ািনক উ�য়েন 
নজর িদেত হেব এবং িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। সবেচেয় উে�খেযাগয্ িবষয় হেলা সং�ার, যা এখনই শুরু করেত 
হেব। �েয়াজন সিদ�া এবং অ�ীকােরর। 

িশ�া খাত অবেহিলত 

রােশদা েক েচৗধরুী েশােকর মােস ব�ব�ুর �িত ��া�িল জািনেয় বেলন, িশ�া খাত িনেয় ব�ব�ু েশখ মিুজবরু 
রহমান বেলিছেলন, িশ�ায় েযন বােজেটর ২০ শতাংশ বরা� থােক। িক�ু তা কখেনা বা�বািয়ত হয়িন। িতিন 

বেলন, আশা করা হেয়িছল, এ বছেরর বােজট হেব ঘেুর দাঁড়ােনার বােজট। িক�ু তার �িতফলন েদখেত পাইিন। 
সরকােরর দুিট ম�ণালয় গত বছেরর েশেষর িদেক িশ�া পনুরু�ার ও ��িত পিরক�না �হণ কের, যা 
বা�বায়েনর েকােনা পিরক�না বােজেট েদিখিন। িশ�ার কী পিরমাণ �িত হে� সবাই জােনন। ৫০০ িদেনর 
েবিশ হেয় েগেছ িশ�াথর্ীরা িশ�া �িত�ােনর বাইের আেছ। এর ফেল িপিছেয় পড়া জনেগা�ী আরও িপিছেয় 
পড়েছ। িতিন উে�খ কেরন, দূরবতর্ী িশ�েণর মাধয্েম সবার কােছ িশ�া েপৗছােনা যাে� না। অয্াসাইনেমেন্টর 
মাধয্েম ৯৩ শতাংশ িশ�াথর্ীর কােছ েপৗছােনা েগেছ বেল িশ�া ম�ণালেয়র প� েথেক বলা হে�। এই 
তথয্-উপাে�র িবষেয় িনি�ত হওয়া যাে� না। এিট কতটুকু খানা পযর্ােয়র বা�বতা আর কতটুকু �শাসিনক 
অনুমান তা জানা যায় িন। রােশদা েক েচৗধরুী আরও বেলন, ��িত পিরক�নায় বলা হেয়িছল, �িতিট িশ�া 
�িত�ােন �া�য্িবিধ পিরপালেনর বয্ব�া করা হেব। িতিন জানান, েমৗলভীবাজােরর �তয্� অ�েল গিরব 
মানুষেদর ৫ টাকা িদেয় একিট মা� িকনেত হে�। তাই বা�ােদর �ুেল পাঠােত হেল তারা মা� েকনার টাকা 
পােব েকাথায়? মা� আনা এবং িনি�ত করার েকােনা পদে�প বােজেট েদখা যায় িন। িতিন তথয্ েদন, �ুল 
পযর্ােয় উ�য়ন পিরক�নার নােম একিট েথাক বরা� �িতিট �ুেলর জ� রেয়েছ। মাঠ েথেক েয তথয্ পাওয়া 
েগেছ, তােত গত বছর িক�ু �া�য্ সুর�ার ��িতর জ� এই বরা� বয্বহার করা হয়িন। বিৃ�র টাকা বেকয়াসহ 
িবতরণ হেয়েছ। িক�ু বিৃ�র পিরিধ ও পিরমাণ বাড়ােনা হয়িন। এমিপও ভুি�র িবষয়িট ঝুেল আেছ। �ুেল দুপেুরর 
খাবার কমর্সূিচ আটেক েগেছ। 

২০১৯ সােল মাননীয় �ধানম�ী বেলিছেলন, ২০২৪ সােলর মেধয্ সব �ুেল সব িশ�াথর্ীেক দুপেুরর খাবার 
েদওয়া হেব। �ুল খলুেল এর জ� ��িত িনেত হেব। ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার জ� িবেশষ িশ�া সহায়তা 
িদেত হেব। ইন্টারেনট অবকাঠােমা বাড়ােনা এবং িশ�াথর্ীেদর সুলেভ ইন্টারেনট িদেত হেব। িতিন জানান, 
অেনক িশ�া �িত�ান ব� হেয় যাে�। তারা িবপেদ আেছ। সিঠক তথয্-উপা� তুেল আনেত হেব। উ�িশ�া 
পযর্ােয় েবসরকাির �িত�ানগুেলােক �েণাদনার ঋণ েদওয়া েযেত পাের। িশ�কেদরও িবনা সুেদ ঋণ েদওয়া 
েযেত পাের। িশ�া �িত�ােনর বতর্মান পিরি�িত জানার জ� �াধীন তথয্-উপাে�র খবুই �েয়াজন হেব বেল 
িতিন ম�বয্ কেরন। এ িবষেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজ েহাক কাল েহাক, িশ�া �িত�ান খলুেত হেব। 
েলাকজন কােজ েবর হেব। গিরব মানুষগুেলা যােত এই পনুরু�াের েযাগ িদেত পাের তার জ� কমর্সূিচ হােত িনেত 
হেব। �ুল যিদ েখােল, যারা ঝের পেড় েগল তােদর কীভােব িফিরেয় আনা যােব ও বালয্ িববাহ কীভােব আটকােনা 
যােব? িশশু�ম কীভােব িনয়�েণ আনা যােব? েসই িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্েক 
পির�ারভােব �াপন করেত হেব।

�ে�া�র পবর্

েডইিল িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জািহদুল ইসলাম জানেত চান, িবিবএস’র িহসােব গত অথর্বছের িজিডিপ’েত িশ�া 
খােতর অবদান েবেড়েছ। এর কারণ কী জানেত চাইেল রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, এর কারণ বয্াখয্ার মেতা মাঠ 
পযর্ােয়র তথয্-উপা� তার কােছ েনই। তেব িশ�কেদর জ� িকছু নগদ সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। 

ৈবশাখী েটিলিভশন’র েমেহর মিন জানেত চান, সরকার েদেশর িভতর েথেক েযখােন খাদয্ সং�েহর ল�য্মা�া 
অজর্ন করেত পারেছ না, েসখােন গিরব মানুেষর জ� িবতরণ কীভােব বাড়ােব? আগামীেত খাদয্ পিরি�িত িক 
খারাপ হেত যাে�? দাম িক আেরা বাড়েব? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সরকােরর খাদয্ সং�েহর মেধয্ 
িবিভ� ধরেণর �াথর্েগা�ী য�ু থােক। এর ফেল �কৃত কৃষকরা সিঠক দােম সরকােরর কােছ ধান-চাল িবি� করেত 
পােরন না। তারা মধয্��েভাগীেদর কােছ িজি� হেয় যায়। এর কারেণ কৃষেকর জ� খাদয্ গুদামজাত করার বয্ব�া 
েরেখ সরকােরর কােছ িবি�র একটা উেদয্াগ িছল, যা বা�বায়ন করা যায়িন। সরকাির সং�হ যথাথর্ভােব সফল 
করেত পারেল �াি�ক কৃষকরা উপকৃত হেবন। গতবার খাদয্ স�িকর্ত একিট জাতীয় �িত�ান চাল উৎপাদেনর 
�া�লন বািড়েয় কেরিছল। এর ফেল সরকার িনি�ত িছল, আমদািন করেত হেব না। িক�ু যখন বাজাের ঘাটিত 
ৈতির হেলা, তখন সরকার তাড়াহুেড়া কের আমদািন শুরু কের। সুতরাং তথয্-উপাে�র ঘাটিত থাকেল সরকার 

সিঠক পিরক�না �হণ করেত পাের না এবং সরকারও এর িশকার হেয় েযেত পাের। আবার সরকার যখন 
আমদািনর িচ�া করেলা, তখন শু� কমােনা হয়িন। যখন আমদািন েবেড় েগল, তখন শু� কমােলা। গত এক দুই 
বছের সরকােরর িকছু িস�াে�র ে�ে� এমন েদখা েগেছ। �থমত, সিঠক িস�া� েদির কের েনওয়া হেয়েছ; 
ি�তীয়ত, সিঠক িস�া� বা�বায়েনর ে�ে� সম�েয়র অভাব েদখা িগেয়েছ; ততৃীয়ত, কাযর্করভােব িপিছেয় পড়া 
জনেগা�ীর কােছ সরকার েপৗঁছােত পােরিন। এ অব�া েথেক েবিরেয় আসেত িবনামেূলয্ খাদয্ সহায়তা িদেত 
হেব। সামািজক সুর�া কমর্সূিচর সে� এখন যারা িপিছেয় পেড়েছন তােদরেক য�ু কের িবনামেূলয্ গহৃপযর্ােয় খাদয্ 
সহায়তা িদেত হেব। ৩৩৩ ন�ের েফােনর মাধয্েম খাদয্ সহায়তা আরও িব�তৃ করেত হেব। আর বাজাের খাদয্মলূয্ 
ি�িতশীল রাখেত ওএমএস িকংবা িটিসিব’র মাধয্েম িবি� আরও �ানীয় পযর্ােয় িনেত হেব। এই �ি�য়ােক 
কৃষেকর উৎপাদেনর সমেয়র সােথ সম�য় করেত হেব, যােত কৃষক �াযয্মলূয্ পাওয়া েথেক বি�ত না হন। 

ইউএনিব’র েমাঃ সাইফু�াহ জানেত চান, গত দুই বছর ধের িবেদেশ কমর্সং�ােনর মা�া কেম েগেছ। এরপরও 
েতা েরিমটয্া� েবেড়েছ। তাহেল েরিমটয্াে�র জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ বেল েয মতামত েদওয়া হেয়েছ, 
তার েপছেন িক যিু� রেয়েছ? এর উ�ের েমা�ািফজরু রহমান বেলন, গত অথর্বছের েরিমটয্াে� �বিৃ� হেয়েছ 
৩৮ শতাংেশর েবিশ। এই ধরেণর �বিৃ� অবয্াহত রাখা স�ব না। গতবছর েরিমেট� এেসেছ ২৪ দশিমক ৭ 
িবিলয়ন ডলার। অেনেক স�য় পািঠেয় িদেয়েছন। চলাচেলর িবিধিনেষধসহ অ�া� কারেণ অনানু�ািনক চয্ােনল 
েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমেটে�র একিট বড় অংশ চেল এেসেছ। নতুন কের �ািত�ািনক চয্ােনেল কম েযাগ 
হেব। গত অথর্বছের েয পিরমাণ এেসেছ, তার িভি� অেনক বড়। মানুষ নতুন কের কতজন েগেছন, তার তুলনায় 
কত মানুষ আেগ েথেক আেছন, তার ওপর েরিমটয্া� িনভর্র কের। েয পিরমাণ েরিমেট� গত বছর এেসেছ, এ 
বছরও যিদ তা আেস তাহেল বড় অজর্ন হেব, যিদও �বিৃ�র মা�া হেব শ�ূ। 

িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জা�াতুল েফরদাউস িশ�া �িত�ান েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার বয্াপাের সুিনিদর্� 
পরামশর্ জানেত চান। এর উ�ের রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, তােদর জ� িবেশষ কয্াে�ইন করেত হেব। এরা 
অনলাইন �ােস য�ু হেত পােরিন। তােদর জ� িশ�া সহায়তা তহিবেলর দরকার হেব। তােদর পিরবারগুেলােক 
সহায়তা করেত হেব। �ানীয় েবসরকাির সং�াগুেলােক স��ৃ করেত হেব। 

েডইিল �ার’র জািমর রােসল জানেত চান, িপিছেয় পড়া মানুষেদর সরকার েকন পযর্া� সহায়তা করেছ না? এ 
িবষেয় সরকােরর রাজৈনিতক দিৃ�ভি� িক? এ �ে�র উ�ের সুলতানা কামাল বেলন, তার কােছ মেন হয়, সাধারণ 
মানুেষর সােথ িবেশষ কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর সােথ সরকােরর একটা িবি��তা রেয়েছ। এমন একিট 
রাজৈনিতক বয্ব�া চলেছ েযখােন েদশ পিরচালনায় দািয়ে� যারা রেয়েছন, তারা িকছু মানুষেক  সাহাযয্ করেত 
পারেল আ�তুি�েত েভােগন, �শংসা পান এবং মেন কেরন যা িকছু করেছন অেনক ভােলা করেছন। িতিন বেলন, 
‘‘মানবািধকার কমর্ী িহেসেব আিম অিধকার বি�তেদর হেয় কথা বিল। আমরা বলিছ েয, একিট গণতাি�ক সমােজ 
বাস কির। গণতে�র িকছু শতর্ আমরা হয়েতা পালন করিছ। কতটুকু সততার সে�, ��তার সে� পালন করিছ, তা 
িনেয় নানাভােব �� উেঠেছ। গণতে�র �াথিমক পদে�প িনবর্াচন এবং েসটা িনেয়ও অেনেকর �� রেয়েছ। 
সরকারেক আমরা কতটুকু িনেজেদর মানুষ মেন কির িকংবা সরকারই বা আমােদর কতটুকু িনেজর মেন কের তা 
িনেয় �� েতালা যায়।’’

সমকাল’র আেনায়ার ই�াহীম জানেত চান, গত বছেরর তুলনায় এবার িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� সহায়তা কম 
েকন? এর �ভাব কী হেত পাের? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছের িপিছেয় পড়া মানুেষর 
পিরি�িত আরও েবিশ খারাপ হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এই মানুষগুেলার কথা বলার জ� েকােনা সামািজক শি� 
েনই। েয রাজৈনিতক েনতবৃেৃ�র, েয জন�িতিনিধেদর এেদর হেয় কথা বলা উিচত িছল, তারা েসই দািয়� পালন 
করেছ না। 

সভাপিতর ব�বয্  

সভাপিতর ব�েবয্ সুলতানা কামাল বেলন, আেলাচনার িবষয় িছল িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর জ� বােজেট কী 
রেয়েছ। আমরা বােজটেক িচি�ত করেত েচেয়িছলাম পনুরু�ােরর বা ঘেুর দাড়ঁােনার বােজট িহেসেব। েসই আি�েক 
আজেকর আেলাচনা হেয়েছ। অ�া� অেনক আি�েক বােজট িনেয় আেলাচনা করা যায়। আমরা িপিছেয় পড়া 
মানুেষর �েয়াজনীতার িনরীেখ আেলাচনা কেরিছ। 

িতিন বেলন, গত বছর যখন আমরা �থম েকািভেডর মেুখামিুখ হই তখন আমরা িকছুই জানতাম না। কীভােব এর 
েমাকািবলা করেত হেব বঝুেত পািরিন। েসই ে�ি�েত গতবােরর বােজট �ণীত হয়। িক�ু এবােরর বােজট 
�ণয়েনর আেগ এক বছর সময় পাওয়া েগেছ। িবষয়িট েবাঝার জ� জাতীয় ও আ�র্জািতকভােব নানা আেলাচনা 
হেয়েছ। িনেজেদর ঋ� কেরিছ, িশি�ত কেরিছ, িবজ্ঞানিভি�ক আেলাচনায় অংশ িনেয়িছ। এর �িতফলন 
আমােদর অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনায় আসার কথা িছল। িক�ু দুঃেখর িবষয় হেলা, েকািভেডর ে��াপেট েয 
িবষয়গুেলা নতুনভােব য�ু হবার কথা িছল তা হয়িন। খবুই গতানুগিতক একিট বােজট হেয়েছ। েকািভেডর কারেণ 
েযসব জায়গায় গুরু� েদওয়ার কথা িছল, অ�ািধকার েদওয়ার কথা িছল, েস সম� জায়গায় এ বােজেট �ীকৃিত 
েনই। িকছু িকছু জায়গায় অয্াডহক িভি�েত িকছু পদে�প েনওয়া হেয়েছ। িক�ু িবপ�তার জায়গা েথেক উেঠ 
দাঁড়াবার জ� �কৃত অেথর্ েযসব পদে�প েনওয়ার কথা িছল, েসগুেলা অতয্� দুঃখজনকভােব এবং অতয্� 
করুণভােব অনুপি�ত। সরকােরর প� েথেক বারবার বলা হে�, অথর্নীিত সচল রেয়েছ। যা িকছু অতীেতর স�য় 
িছল েসগুেলা বয্বহার কের এখনও পযর্� িটেক থাকার অব�ায় আেছ অথর্নীিত। িক�ু েটকসইভােব সামেন 
এেগােনার ে�ে� আমরা িবপ� হেয় পেড়িছ। মানুেষর উপাজর্ন কেম েগেছ, নতুন কের অেনেক দির� হেয় েগেছ। 
তােদর �িত নজর েদওয়ার েকােনা সু�ু পিরক�না আমরা এই বােজেট পাইিন। 

িতিন উে�খ কেরন, যারা েরিমটয্া� পাঠােবন তারা এতিদন আমােদর েদেখেছন, আমরা এখন তােদরেক েদখেবা 
বেল মাননীয় �ধানম�ী �িত�িত িদেয়েছন। িক� তােদরেক সামা� �েণাদনা েদওয়া হেয়েছ। অথৈনিতক �বিৃ�, 
মাথািপছু বিৃ�সহ নানা সূচেক েয উ�িতর তথয্ েদওয়া হেয়েছ েসই িবেবচনায় এই সামা� অথর্ িদেয় তােদর �িত 
সুিবচার করা হেলা না, েসৗজ� �কাশ করা হেলা না। এভােব �েতয্কিট ে�ে� িচ�াভাবনাহীন ভােব িকছু করার 
েচ�া করা হে�। িক�ু েসখােন সমসয্ার েকােনা গভীর �ীকৃিত েনই। যারা িপছেন পেড় িছেলন তারা েতা েসখােন 
আেছই, এর সে� আরও অেনক মানুষেক িপছেন েঠেল েদওয়া হে�। ‘েকউ িপিছেয় পেড় থাকেব না’-এসিডিজর 
এই অ�ীকােরর আেলােক বােজটেক িবে�ষণ করেল দুঃেখর সােথ বলেত হয়, তার ধাের কােছ যাওয়ার েচ�া করা 
হয়িন।  যিদ সু�ু বয্ব�াপনা থােক, যিদ দুনর্ীিতম�ু পিরেবশ এবং ��তা আনা যায় এবং সবেচেয় বড় কথা যিদ 
রাজৈনিতক অ�ীকার থােক, তাহেল িপিছেয় পড়া মানুষেদর জ� অেনক িকছুই করা যােব।



সূচনা

িমিডয়া ি�িফংেয় সবাইেক �াগত জািনেয় �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল 
ফােতমা ইউসুফ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছেরর বােজটেক েক� কের এিট 
নাগিরক �য্াটফেমর্র ততৃীয় আেলাচনা। বােজট েঘাষণার আেগ এবং পের 
নাগিরক �য্াটফমর্ িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্ িনেয় দুিট িমিডয়া ি�িফংেয়র 
আেয়াজন কের। িতিন মত�কাশ কেরন েয, সুিবধাবি�ত এবং িপিছেয় 
পড়া মানুেষরা বােজেট �েয়াজনীয় গুরু� পাে� না। েকাথায় ঘাটিত রেয় 
যাে� েস িবষেয়ই আজেকর এই আেয়াজন।

ি�িফংেয়র মলূ উপ�াপনায় িতনিট িবষয় তুেল ধরা হয়। �থমত, 
২০২০-২১ অথর্বছেরর অথর্ৈনিতক পিরি�িত এবং চলিত ২০২১-২২ 
অথর্বছেরর শুরুটা েকমন হেলা এবং এর পিরে�ি�েত িপিছেয় পড়া 
মানুেষর জ� �তয্াশা ও তােদর সামেন চয্ােল�সমহূ। ি�তীয়ত, 
মলূয্�ীিত, িটকাকরণ এবং িপিছেয় পড়া মানুষেদর সমথর্ন িনেয় 
এখনকার উে�গ। এবং ততৃীয়ত, অথর্ৈনিতক পনুরু�ােরর জ� কী কী 
��িত েনওয়া �েয়াজন।  

ে��াপট বণর্নায় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বােজট েঘাষণার আেগ নাগিরক 
�য্াটফেমর্র প� েথেক বলা হেয়িছল, বােজেট িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
কী থাকা উিচত। বােজট উপ�ািপত হওয়ার পর িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
বােজেট কী আেছ, তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। েযটুকু পাওয়া েগেছ তা 
কীভােব কাযর্কর করেত হেব এবং আরও নতুন কী কী লাগেব তার জ� 
আজেকর এই আেলাচনা। িতিন �য্াটফেমর্র বােজট আেলাচনার িভ�তা 

হেয়েছ যার মাধয্েম কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ। এই ে�ি�েত িপিছেয় পড়া জনেগা�ী কীভােব 
বােজট েথেক লাভবান হেব তা �� নয়। রােশদা েক েচৗধরুী, িসেলেট স�িত একিট হটলাইেনর মাধয্েম সহায়তা 
করার একিট েবসরকাির উেদয্ােগ স��ৃ থাকার অিভজ্ঞতার আেলােক বেলন, অেনেক েলাকল�ার কারেণ িনেজর 
অব�া সবাইেক বলেত পারেছন না। তারা নতুন কের আিথর্ক সংকেট পেড়েছন। তারা পিরি�িতর কারেণ িপিছেয় 
পেড় েযেত বাধয্ হেয়েছন। তােদর জ� বােজেট েতমন িকছু েনই। 

সামি�ক অথর্নীিতর নতুন উপা� কী বাতর্া িদে�?

২০১৯-২০ অথর্বছের িজিডিপ �বিৃ�র ল�য্মা�া িছল ৮ দশিমক ২ শতাংশ। পের সরকার সংেশাধন কের 
ল�য্মা�া ৫ দশিমক ২ শতাংেশ নািমেয় আেন। েশষ পযর্� বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরা (িবিবএস)-এর িহসােব 
�বিৃ� হেয়েছ ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। স�িত িবিবএস’র �কািশত িজিডিপ �বিৃ�র পিরসংখয্ানেক তথয্-উপাে�র 
ে�ে� এক ধরেণর সু�তা িফের আসার ল�ণ িহেসেব উে�খ কের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, এই তেথয্র িভি�েত 
িবিবএস-এর িব�াসেযাগয্তা েবেড়েছ। তার মেত, ২০২০-২১ অথর্বছেরর সামিয়ক িহসােব ৫ দশিমক ২ শতাংশ 
�বিৃ�র কথা বলা হে�। চুড়া� িহসােব যা িটকার স�াবনা িনেয় সংশয় আেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, ২০২০ একিট দুবর্ল অথর্বছর িছল। ২০২১ এ িকছু পনুরু�ার শুরু হেয়িছল। িক�ু 
অথর্বছেরর েশষ িতন মাস অিতমািরর ি�তীয় ধা�ার মেধয্ পেড়। েশষ িতন মােসর লকডাউন ও অথর্ৈনিতক 
�িবরতার �িতফলন সামিয়ক িহসােবর মেধয্ েনই। সুতরাং চুড়া� িহসােব �বিৃ� অবশয্ই কমেব। েয িম� 
�বণতার পনুরু�ার �থম ৯ মােস িছল, তােক ‘েক টাইপ’ পনুরু�ার বলা েযেত পাের, েযখােন আনু�ািনক খাত, 
বড় িশ� ও আধিুনক েসবা খাত ভােলা করেছ। িক�ু েছাট ও মাঝাির িশ� এবং অনানু�ািনক খােতর পনুরু�ার 
েসভােব হে� না। 

েমা�ািফজরু রহমান বেলন, �বিৃ�র েপছেনর অনুঘটকগুেলার অনুস�ান করেল ও তার িবভাজন েদেখ মেন হয় 
ৈবষময্ আয় ঘণীভূত হে�। ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� এর আেগ দুই-সংখয্ার মােন িছল, ১২ েথেক ১৩ 
শতাংেশর কাছাকািছ। ২০১৯-২০ অথর্বছের যা মা� ১ দশিমক ৮ শতাংশ হেয়েছ। ২০২০-২১ অথর্বছের ধরা 
হেয়েছ ৫ দশিমক ৮ শতাংশ। ফেল গত দুই অথর্বছের ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� �বণতা-হােরর েচেয় অেনক 
কম। িশ� �িমকেদর অব�ার একিট িচ� এ েথেক উেঠ আেস। েসবা খােতও �বিৃ� কেম েগেছ েযখােন 
অ�ািত�ািনক কমর্কােন্ডর সােথ সংি�� অেনেকই কাজ কেরন। ফল�িতেত িজিডিপ ও �বিৃ�েত �� আেয়র 
মানুেষর অংশ�হণ কমেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ িবষেয় আরও বেলন, েমাটা দােগ ২০২০-২১ অথর্বছরেক একিট িম� �বণতার বছর বলা েযেত 
পাের। ভােলা �বণতার মেধয্ রেয়েছ রাজ� আেয় উ�িত। উৎপাদেনর েভৗত সচূেক েদখা যাে�, বড় িশ� 
তুলনামলূক ভােলা কেরেছ। র�ািন, আমদািন ও েরিমটয্া�ও ভােলা িছল। চাল, সার ও েপে�ািলয়াম আমদািন অেনক 
েবিশ হাের েবেড়েছ। েস তুলনায় পূিঁজ পণয্ বা কাচঁামাল আমদািন বােড়িন। বাংলােদেশর অথর্নীিতর সা�িতকতম 
উ�ােসর িনেচ েয কােলা ছায়া রেয়েছ, তা হেলা বয্ি� খােত িবিনেয়াগ েকােনাভােবই বাড়েছ না। ২০২১ অথর্বছের 
িজিডিপ’র অনুপােত িবিনেয়াগ আেগর অথর্বছেরর েচেয় �াস েপেয়েছ। েবসরকাির িবিনেয়াগ হেয়েছ িজিডিপ’র ২১ 
দশিমক ২৫ শতাংশ। এিট গত ৫ বছেরর মেধয্ সবর্িন� হার। েম মাস পযর্� বািষর্ক উ�য়ন কমর্সিূচ (এিডিপ) মা� 
৫৮ শতাংশ বা�বািয়ত হেয়েছ। যিদও সরকাির িবিনেয়ােগর হারেক বড় কের েদখােনা হেয়েছ। 

িতিন আেরা উে�খ কেরন, বােজট ঘাটিত িনয়�েণ আেছ। যতখািন ঘাটিত সরকার করেত চায়, তাও খরচ করেত 
পারেছ না। ঘাটিত পরূেণ ২০২০ অথর্বছের বয্াংক ঋেণর �িত সরকােরর িনভর্রতা িছল। পেরর বছের স�য়পে�র 
ওপর িনভর্রতা েদখা েগেছ। এর ফেল সরকােরর সুদ বয্য় বাড়েব। সরকােরর রাজ� েথেক সুদ িদেত হয় বেল 
�তয্�ভােব িবিভ� অবকাঠােমা র�ণােব�ণ ও ভতুর্িক েদওয়া ইতয্ািদও ে�ে� স�মতা কমেব, যা িপিছেয় পড়া 

মানুেষর জ� ভােলা খবর নয়। েশেষর িতন মােস ৈবেদিশক সাহাযয্ �বাহ কেম েগেছ। এিট �ক� বয্ব�াপনার 
জ� েযমন দুঃসংবাদ, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ�ও দুঃসংবাদ। ি�পাি�ক অনুদান যিদ কেম যায় তাহেল িশ�া ও 
�াে�য্র মেতা েমৗিলক �েয়াজেনর ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ কম সুিবধা পায়।  

আিসফ ই�ািহম বেলন, েবসরকাির খােত ঋণ �বিৃ� উে�গজনক পযর্ােয় েনেম েগেছ। ২০১৯ সাল েথেক এ হার 
িন�মখুী। যিদও বয্াংেকর সুেদর হার কেম েগেছ। বয্বসা-বািণেজয্র পিরেবশ উ�য়েনর ে�ে� েনওয়া উেদয্ােগ 
েতমন গিত েদখা যাে� না। বয্বসা সহজ করার উেদয্াগ �রাি�ত করেত হেব। িতিন উে�খ কেরন, বয্বসায়ীেদর 
েভাগাি� বাড়েছ। ে�ড লাইেস� নবায়েনর ে�ে� েভাগাি� হে�। েছাট েছাট বয্বসায়ীেদর এসব সমসয্ার সমাধান 
করেত হেব। 

অথর্নীিতর বতর্মান এবং ভিবষয্েতর পবূর্াভাস 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত অথর্বছের �স কয্ািপটাল ফরেমশন অথর্াৎ পুঁিজ গঠেনর হার কেম 
েগেছ। পুঁিজ গঠন কম হেল কমর্সং�ান কম হয়। এর ফেল িপিছেয় পড়া মানুষ দুবর্ল অব�ােন চেল যােব। মানুষ 
েভােগর জ� েয খরচ করেছ, েসই খরচ বিৃ�র হারও কেম েগেছ। আয় কম হেল এবং েভাগ কম হেল দাির�য্ 
বাড়েব এবং এর ফেল ৈবষময্ও বাড়েব। ৈবষময্ বিৃ�র আেরকিট ল�ণ হেলা, আমােদর মজিুর বিৃ�র হার কেম 
েগেছ। িশ� খােত মজিুর বিৃ�র হার ৬ শতাংশ েথেক সােড় ৫ শতাংেশ েনেমেছ। বহুিদন পর বাংলােদেশর 
অথর্নীিতেত মজিুর সূচেক পতন েদখা েগেছ। এর ফেল কমর্সং�ান ও আয় উভয় ে�ে�ই সমসয্া হে�। অ�িদেক 
�থাগত দির� যারা িছল অথর্াৎ অনানু�ািনক খাত, �ু� ও কুিটর িশে�র সে� মাঝাির খােতর েলাকজনও ঢুেক 
যাে�। এর মােন িপিছেয় থাকােদর সে� ‘েপছেন েফেল েদওয়া’ মানুষ য�ু হে�। এিট ২০২১ অথর্বছেরর একিট 
বড় দুি��ার িবষয়। কমর্সং�ােনর ে�ে� মলূ �ািত�ািনক কমর্সং�ান হয় িবেদেশ। ২০১৯-২০ অথর্বছের ৫৯ 
হাজােরর মেতা েলাক িবেদেশ কােজর জ� েগেছন। ২০২০-২১ অথর্বছের েগেছন ২৩ হাজােরর মেতা। অথর্াৎ 
যাওয়ার পিরমাণ অেধর্েক েনেমেছ। 

েমা�ািফজরু রহমান উে�খ কেরন, �কৃত ও �া�িলত িজিডিপ’র পাথর্কয্ িবেবচনায় িনেল জাতীয় উৎপাদন ৫০ 
হাজার েকািট টাকা হেয়েছ। এর �িতফলন হেব �মজীিব মানুেষর আেয়। এ কারেণ সরাসির নগদ সহায়তা এবং 
খাদয্ সহায়তার �েয়াজনীয়তা েবেড় েগেছ।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও বেলন, গত অথর্বছেরর েশষ িতন মােস (এি�ল-জনু) অিতমািরর ি�তীয় ধা�ায় 
অথর্নীিতেত স�ৃ সংকেটর গভীর �ভাব চলিত অথর্বছেরর শুরুর িদেক পড়েব। জলুাই মােস র�ািন ও েরিমটয্া� 
অথর্বছেরর একই মােসর েচেয় উে�খেযাগয্ হাের কেমেছ। েদখা যাে� অথর্নীিতেত দুবর্লতার মধয্ িদেয় নতুন 
অথর্বছর শুরু হেয়েছ। তার মেত, অথর্নীিতেত সা�িতক সমেয় ৈবেদিশক খাত সবল িছল। িক�ু অথর্বছেরর 
শুরুেত ৈবেদিশক খােত এক ধরেণর ভাঙন েদখা িদেয়েছ। জলুাই মােস র�ািন আয় ১১ দশিমক ২ শতাংশ 
কেমেছ। আর েরিমটয্া� আেয় ২৮ শতাংশ পতন ঘেটেছ। িবেশষজ্ঞরা সবাই একমত হেবন েয, েরিমটয্া� খােতর 
জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ। কারণ মানুষ িবেদেশ েগেছ কম, েফরত এেসেছ েবিশ। �েণাদনার কারেণ হুিন্ডর 
পিরবেতর্ বয্াংেকর মাধয্েম েরিমটয্া� েবিশ আসেছ। এই জাদু কতিদন থাকেব তা িনেয় সংশয় েদখা যাে�। 
েরিমটয্া� যিদ কেম যায় তাহেল তা কমর্সং�ান ও ৈবষময্ পিরি�িতেক ভীষণভােব আ�া� করেব। কারণ এতিদন 
েরিমটয্াে�র আয় িদেয় েভাগ কাঠােমা িঠক িছল। র�ািনর ে�ে�ও আেগর অব�ায় েফরা যােব িক না তা িনেয়ও 
সংশয় রেয়েছ। �াথিমক সংেকতগুেলা দুি��ার সিৃ� করেছ। 

েমা�ািফজরু রহমােনর মেত, র�ািনর ে�ে� জলুাইেত বড় ধরেণর ঋণা�ক �বিৃ� ঈদ এবং লকডাউেনর কারেণ 
হেত পাের। তার ধারণা এ অব�া থাকেব না। র�ািন আবার বাড়েত শুরু করেব। তেব র�ািনেত �িতেযািগতা 
বাড়েছ। েপাশাক র�ািনেত গত বছর িভেয়তনাম বাংলােদশেক ছািড়েয় েগেছ। �িতেযািগতা স�মতা বাড়ােত 

র�ািনেত বহুমখুীকরণ দরকার। দ�তা বাড়ােনার জ� েযসব �ক� এই অথর্বছের রাখা হেয়েছ, েসসব বা�বায়ন 
করেত হেব সময়মত।   

েরিমটয্া� �সে� িতিন বেলন, গত অথর্বছের ২৪.৫ িবিলয়ন ডলার এেসেছ। এই ধরেণর �বিৃ� চলমান অথর্বছের 
অবয্াহত রাখা স�ব হেব না। �বােস কমর্ী যাওয়ার সংখয্া অেনক কেম েগেছ। এর মেধয্ সরকার দুই লাখ 
�বাসীেক পনুবর্াসেনর জ� নগদ সহায়তা ও �িশ�েণর কমর্সূিচ িনেয়েছ। এই �িশ�ণ বাজাের চািহদার সােথ 
সাম�সয্পণূর্ যােত হয়, েসিদেক নজর িদেত হেব। িতিন আেরা উে�খ কেরন, চলিত অথর্বছের েবশ িকছু �ক� 
েনওয়া হেয়েছ এবং িবিভ� খােত িবিনেয়ােগ কর অবকাশসহ েবশিকছু �েণাদনাও েদওয়া হেয়েছ। িক�ু েদেশ 
িবিনেয়াগ আকৃ� করেত হেল ঋণসহায়তা এবং অ�া� সহায়তার দরকার হেব। নতুন েয ৫িট �েণাদনা পয্ােকজ 
েঘাষণা করা হেয়েছ, েসখােন িক�ু কৃিষ খােত সহায়তা েদওয়ার মেতা েকােনা কমর্সূিচ েনই, যা খবুই �েয়াজন। 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার িবেশষ অথর্ৈনিতক অ�েলর বাইের নতুন িশ� �াপন উৎসািহত করেছ না, বরং 
িনরুৎসািহত করেছ। তেব অথর্ৈনিতক অ�েলর বা�বায়ন �তয্ািশত গিতেত হে� না। এগুেলার বা�বায়ন �ত না 
হেল িবিনেয়াগ আকষর্ণ কিঠন হেয় পড়েব। এর আেগ অবকাঠােমা দুবর্লতার কারেণ সয্ামসাংেয়র একিট িবিনেয়াগ 
েফরত িগেয়েছ। তারা িভেয়তনােম িবিনেয়াগ কেরেছ। 

�স� মু�ানীিত 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উপ�াপনায় বেলন, বাংলােদশ বয্াংেকর নতুন ম�ুানীিত সতকর্ভােব স�সারণশীল পদে�েপ 
েযেত চাইেছ। এিট সিঠক, কারণ সামি�ক চািহদা বাড়ােনার জ� আরও েবিশ তারলয্ অথর্নীিতেত েদওয়া 
উিচত। িক�ু ম�ুানীিতর সবেচেয় দুবর্ল অংশ হেলা, বয্ি� খােত ১৪ েথেক ১৫ শতাংশ ঋণ �বিৃ�র ল�য্মা�ার 
ধাের-কােছও অজর্ন হে� না। গত অথর্বছের ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ �বিৃ�র ল�য্মা�ার িবপরীেত অেধর্ক, অথর্াৎ 
৮ দশিমক ৪ শতাংশ অিজর্ত হেয়েছ। বয্বসায়ী েগা�ী এবং অেনেক বেলিছেলন, সুেদর হার কমােনা েগেল 
িবিনেয়াগ �তগিতেত বাড়েব। এই ত� েয সিঠক িছল না, তা এখন পির�ারভােব েবাঝা যাে�। সুেদর হার অেনক 
কেম েগেছ এবং ঋণ ও আমানেতর মধয্কার সুদহােরর পাথর্কয্ বা েস্�ড ৪ শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এরপরও 
বয্াংিকং খােত উ��ৃ তারলয্ আেগর েয েকােনা সমেয়র েচেয় েবিশ এবং বাংলােদশ বয্াংক এখন ে�জারী িবেলর 
মাধয্েম বাজার েথেক টাকা েতালার েঘাষণা িদেয়েছ। েচ�া করেত হেব অথর্নীিতেত তারলয্েক স�ালন করা, যােত 
কের মানুষ িবিনেয়াগ কের। বয্ি� খােত িবিনেয়াগ না হেল িপিছেয় পড়া মানুেষর কমর্সং�ান হেব না এবং আয় ও 
রুিজর সং�ান হেব না। 

ম�ুানীিত �সে� িতিন িতনিট িবষেয় দিৃ� আকষর্ণ কেরন। �থমত, েক�ীয় বয্াংেকর অ�তম মলূ দািয়� হেলা 
অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মেধয্ ম�ুা�ীিতেক িনয়�েণ রাখা। িবেশষ কের খাদয্ মলূয্�ীিতেক িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা এবং এ জ� �েয়াজনীয় পদে�প িনেত সরকারেক উৎসািহত করা। ি�তীয়ত, সরকােরর প� েথেক েয সম� 
�েণাদনা েদওয়া হেয়েছ িবেশষ কের �ু� ও মাঝাির উেদয্া�া, নারী উেদয্া�াসহ িবিভ� ে�ে� �ত তারলয্ 
অবম�ু করার িবেশষ বয্ব�া করা। ততৃীয়ত, সরকােরর আিথর্ক সং�ােনর জ� বয্ব�া রাখেত হেব িবেশষ কের 
বয্াংিকং খাত েথেক। েকননা এখােন তুলনামলূকভােব খরচ কম। 

�কৃত অেথর্ �েণাদনা কতটুকু?

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত বছেরর মােচর্র েশষ েথেক শুরু কের এ বছেরর জলুাই পযর্� সরকার 
েমাট ৩০িট �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়েছ। এসব �েণাদনার মেধয্ আিথর্ক এবং খাদয্ সহায়তা খবুই কম। বড় অংশই 
হাইি�ড কারণ মলূত বয্াংকিনভর্র ঋেণ সরকার ভতুর্িক িদে�। মা� ১৩িট কমর্সূিচেত আিথর্ক সহায়তা রেয়েছ এবং 
৪িটেত আেছ �তয্� খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচ। এই ১৭িট কমর্সূিচ �ায় ১ লাখ ৩০ হাজার েকািট টাকার সরকার 

েঘািষত �েণাদনার মা� ২০ শতাংশ। ৮০ শতাংশই হাইি�ড অথর্াৎ ঋণ কমর্সূিচ এবং েসখােন সুদ িদেত 
হে�। েবিশরভাগ ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ বয্াংেক েযেত পােরন না। বয্াংেক েগেলও তারা কথা বলেত পােরন 
না। আেদৗ তারা জােনন না, সরকােরর প� েথেক এখােন িক েদওয়া আেছ। এখােন তেথয্র একিট বড় ধরেণর 
িব�াট রেয়েছ।  

তার মেত, সরকার এমন িকছু �ক� অ�ভূর্� কেরেছ যা আেদৗ �েণাদনা িহেসেব �হণেযাগয্ নয়। সরকার 
একিট বড় কৃিষ যাি�কীকরণ �ক� হােত িনেয়েছ, যােক �েণাদনার মেধয্ ধরা হেয়েছ। সরকার েয ধান-চাল 
সং�হ কের, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। এিট �হণেযাগয্ নয়। সরকােরর প� েথেক �াধীনতার ৫০ 
বছর পিূতর্েত মাননীয় �ধানম�ী দির�েদর জ� েয ঘরবািড় িনমর্াণ কের িদে�ন, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা 
হেয়েছ। আেগ েথেক েযসব সামািজক সুর�া কমর্সূিচ িছল, েসগুেলার যিদ স�সারণ হয় অথবা এই অিতমািরেক 
েক� কের েযসব নতুন নতুন পদে�প েনওয়া হেয়েছ েসগুেলাই �কৃত �েণাদনা। অিতমাির থাকেলও হেতা, না 
থাকেলও হেতা। ধান-চাল সং�হ েতা �িতবছরই হে�। সরকাির িহসােব ২০১৯-২০ অথর্বছের �েণাদনার 
আকার িজিডিপর ২ দশিমক ৭৬ শতাংশ। তেব শুধ ুখাদয্ সহায়তা ও �তয্� আিথর্ক সহায়তা মা� শু� দশিমক 
১৬ শতাংশ। ফেল �তয্� সহায়তার পিরমাণ খবুই সামা�। গিরব মানুেষর জ� সহায়তা সামি�কভােব কম, 
আনুপািতক হােরও কম। গত জনু মাস পযর্� ৬৩ েথেক ৬৪ শতাংশ অথর্ অবম�ু হেয়েছ। আিথর্ক সহায়তা 
অবম�ু হেয়েছ ৪০ শতাংেশরও কম। আর হাইি�ড পয্ােকজ অবম�ু হেয়েছ ৭৫ শতাংশ। গিরবেদর জ� শুধ ু
বরাে�র ৈবষময্ আেছ তা নয়, বয্বহােররও ৈবষময্ আেছ। নতুন েয ৫ িট কমর্সূিচ এেসেছ তার মেধয্ �তয্� 
আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা আেগর েচেয় েবিশ। এটােক আরও েবিশ বাড়ােত হেব, িবতরেণর প�িতেক 
আরও উ�ত ও কাযর্কর করেত হেব। সরকার ৩৩৩ ন�ের েফান করেল সাহাযয্ পাওয়ার েয বয্ব�া কেরেছ, তা 
অতয্� সিঠক পদে�প। গিরব মানুেষর জ� এিট একিট অতয্� উপকারী সরকাির পদে�প িক�ু এখােন আরও 
েবিশ �ানীয় পযর্ােয় সহায়তা েদওয়া উিচত। 
 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার �থম পযর্ােয় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়িছল, তার বা�বায়ন পিরি�িত 
পযর্ােলাচনায় েদখা যায়, ৈতির েপাশাক খােত �িমকেদর েবতন-ভাতা িদেত কম সুেদ েয ঋণ েদওয়া হয়, তার 
বা�বায়ন তুলনামলূক ভােলা িছল। তেব �ু� ও মাঝাির িশ� িক�ু �কৃত অেথর্ খবু েবিশ সুিবধা পায়িন। এরপর 
ি�তীয় দফায় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা করা হেয়েছ, তার ল�য্ হেলা যারা �থম দফায় পান িন, তারা েযন 
ি�তীয় দফায় এর সুিবধা পান। �ায় ৮০ লাখ �ু� ও মাঝাির িশ� আেছ। তারা িক�ু এই অিতমািরর কারেণ 
অতয্� দূরব�ার মেধয্ পেড় েগেছ। মােসর পর মাস অেনেক কাযর্�ম চালােত পারেছ না। অেনেক অনলাইেন 
পিরচালনার েচ�া করেছ। িক�ু সবার েতা েস স�মতা েনই। একজন �ু� উেদয্া�া িযিন একিট িবউিট পালর্ােরর 
মেতা �িত�ান চালান, িকংবা সারা েদেশ অসংখয্ তরুণ উেদয্া�া ফা� ফুড আইেটেমর েদাকান পিরচালনা 
কেরন। তারা িক�ু এই সুেযাগ িনেত পােরিন। অেনক এসএমই েশষ পযর্� �িত�ান ও বয্বসা িটিকেয় রাখেত 
পােরিন। যার �িতফলন কমর্সং�ােনর ওপর পড়েছ। নাগিরক �াটফেমর্র এক সমী�ায় বলা হেয়িছল, �ায় ১ েকািট 
৩০ লাখ েলােকর কমর্সং�ান ঝুঁিকেত পেড়েছ, যা আমােদর �মশি�র �ায় ২০ শতাংশ। 

িটকাকরণ এবং গিরব মানুষেক সহায়তা 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর ইিতহােস ২০২১ সােলর জলুাই একিট কৃ�তম মাস িহেসেব িচি�ত হেয় 
থাকেব। জলুাই মােস, গত ১৪ মােসর মেধয্ েকািভেড সবেচেয় েবিশ মানুষ মারা েগেছ। গড় মতুৃয্ ২০০ জেনর 
েবিশ এবং সং�মেণর হার ৩০ শতাংেশর েবিশ। িপিছেয় পড়া মানুষ িটকা পাওয়ার ে�ে�ও িপিছেয় আেছ। তােদর 
সেচতনতার অভাব রেয়েছ যা িনরসেন পদে�প �েয়াজন। সরকার ভারেতর িসরাম ইনি�িটউট েথেক িটকা 
আনেত েচেয়িছল। িক�ু ভারেতর অভয্�রীণ পিরি�িতর কারেণ সব িটকা আেসিন। িটকা েদওয়ার বয়স ৪০ েথেক 
কিমেয় ২৫ বছর করা হেয়েছ, যা সিঠকভােব করা হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন।

বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন, বােজট িনেয় �চুর আেলাচনা হয়। �য্াটফেমর্র নতুন� হেলা, বাংলােদেশর উ�য়েনর 
িবভািজত ফলাফল যােদর কােছ যাওয়ার কথা, তারা কী পাে� ও কীভােব পাে� তা তুেল ধরা। যারা সমােজ 
িপিছেয় পড়া মানুষ, তারা বাংলােদেশর �মতার কােছ তােদর কন্ঠ�র তুেল ধরেত পােরন না। তােদরেক সামি�ক 
অথর্নীিতর আেলাচনার মেধয্ দশৃয্মান করাই নাগিরক �য্াটফেমর্র উে�শয্। যারা জীবনচে� িপিছেয় আেছ, যারা 
েভৗগিলক এবং পিরেবশগত পিরি�িতেত িপিছেয় আেছ, এই �য্াটফমর্ তােদর কথা সবার সামেন িনেয় আসার েচ�া 
করেছ। উপকুল-হাওর-চেরর মানুষ, যারা সামািজক পিরিচিতর িদেক িদেয় িপিছেয় আেছ—েযমন িহজড়া 
স�দায়, আিদবাসী েগা�ী এবং যারা �িতব�ী, এই �য্াটফেমর্ তােদর কথা বলা হয়। এই মানুষগুেলােক কীভােব 
সামি�ক অথর্নীিতর েক�িব�েত আনা যােব এবং তােদর িশ�া, �া�য্, সামিজক সুর�া ইতয্ািদ িবষেয় েকান্ 
েকান্ পদে�প িনেত হেব, তা জানােতই এই আেলাচনা। 

িমিডয়া ি�িফং-এ অংশ�হণ কেরন নাগিরক �য্াটফমর্-এর েকার �প সদসয্ ও গণসা�রতা অিভযােনর িনবর্াহী 
পিরচালক রােশদা েক েচৗধুরী, �া�পােরি� ইন্টার�াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)-এর িনবর্াহী পিরচালক 
ইফেতখারু�ামান, বাংলােদশ েহলথ ওয়ােচর আ�ায়ক মুশতাক রাজা েচৗধুরী, মানুেষর জ� ফাউেন্ডশেনর 
িনবর্াহী পিরচালক শাহীন আনাম, িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান এবং িনউএইজ �েপর ভাইস 
েচয়ারময্ান ও চ��াম �ক এ�েচে�র েচয়ারময্ান আিসফ ই�ািহম। 

বােজট কতটুকু অসুিবধা�� মানুেষর পে� 

আেলাচকরা মতামত েদন, যারা িপিছেয় িছেলন কেরানার কারেণ তারা আরও অসুিবধার মেধয্ পেড়েছন। নতুন 
কের ঝুঁিকর মেধয্ পেড়েছন অেনেক। চলিত অথর্বছেরর বােজেট এসব অসুিবধা�� মানুষেদর অ�ািধকার েদওয়া 
হয়িন। তােদরেক গুরু� েদওয়া হয়িন। 

অয্াডেভােকট সুলতানা কামাল তার �ারি�ক ব�েবয্ উে�খ কেরন, কেরানা সং�মেণর েদড় বছর চেল েগেছ। 
বহু মানুষ নানাভােব িবপযর্েয়র মেুখামিুখ হেয়েছন, অসুিবধার মেধয্ আেছন। তারা তােদর �াভািবক জীবনমান 
েথেক িপিছেয় পড়েত বাধয্ হেয়েছন। �তয্াশা িছল, েয বােজট �ণীত হেব তােত েযন িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
�ি�র জায়গায় িনেয় আসার উেদয্াগ থােক। দুঃখজনকভােব েসরকম িকছুই এই বােজেট েদখা যায়িন। িতিন 
বেলন, নীিতিনধর্ারকরা আমােদরেক বেলন েয িবিনেয়াগ খবুই ভােলা হে�। েরাডেশা’র মাধয্েম িবিনেয়ােগর 
�িত�িত পাওয়া যাে�। েরিমটয্াে�র �বাহ এবং র�ািন আেদশ িনেয় তারা উৎফু�। এসিডিজ’র েয অ�ীকার 
কাউেক িপিছেয় রাখা যােব না িকংবা িপিছেয় পড়া মানুষেক একিট স�ানজনক জায়গায় িনেয় আসার জ� েয 
কাযর্�েমর �েয়াজন, েস ধরেনর নীিত বা কাজ-কমর্ িক�ু নজের আসেছ না। যত উ�য়েনর পিরসংখয্ান আসেছ, 
েসখােন অেথর্র েকােনা অভাব আমরা না েদখেলও িপিছেয় পড়া মানুেষর িদেক েকেনা নজর েদওয়া হে� না। 
তা িনেয়ও িতিন �� েতােলন। আিসফ ই�ািহম বেলন, বােজেট নারী উেদয্া�ােদর ে�ে� কর সুিবধা েদওয়া 
হেয়েছ। তােদর �িত�ােনর বািষর্ক আয় ৭০ লাখ টাকার মেধয্ হেল কর িদেত হেব না। এর মাধয্েম নারী 
উেদয্া�ারা অনু�ািণত হেবন। তেব েছাট উেদয্া�ােদর জ� আরও অেনক িকছু করা �েয়াজন। িকছু িকছু পণয্ ও 
েসবায় ভয্াট অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ। তেব অিতমািরর কারেণ বয্বসায়ীেদর মেধয্ যারা িপিছেয় পেড়েছন, 
তােদরেক ভয্াট েথেক অবয্াহিত িদেল আরও ভােলা হেতা। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজট হওয়ার কথা িছল িপিছেয় পড়া মানুষেদর সহায়তার জ�। িক�ু েদখা েগল, 
সাধারণ মানুষ এবং �াি�ক জনেগা�ীেক বােজেটর বাইের রাখা হেয়েছ। �য্াটফেমর্র প� েথেক দািব করা 
হেয়িছল, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� স�দ বরাে�র পাশাপািশ স�েদর বয্বহার যােত ��তা, জবাবিদিহতা ও 
সুশাসেনর মাধয্েম এবং দুনর্ীিত িনয়�েণর মাধয্েম হয়। বােজেট এ িবষেয় িদক-িনেদর্শনা েনই। বােজট কতটুকু 
��তার সােথ বা�বায়ন হেব, জবাবিদিহতা িনি�ত করা হেব িকভােব এবং দুনর্ীিত �িতেরােধর জ�ও বা কী করা 
হেব েস িবষেয় েকােনা সু�� পথেরখা েনই। বরং দুনর্ীিত সহায়ক, ৈবষময্মলূক এবং অৈনিতক একিট বােজট 
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গণিটকাদান কমর্সূিচেত ৬ িদেনর মেধয্ এক েকািট মানুষেক িটকা েদওয়ার ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হয়। এখােন 
পিরক�নার অভাব েদখা েগেছ। িবেশষজ্ঞরা বেলিছেলন, অসু�, বয়�, �বীণ, নারী, �িতবি� এভােব 
অ�ািধকার িদেয় পিরক�নামািফক িটকা িদেত। সরকার িচ�াভাবনা ছাড়া তাড়াহুেড়ার িভি�েত এিগেয়েছ এবং 
পরবতর্ীেত সরকারেক িপিছেয় আসেত হেয়েছ। শুধ ু েদওয়ার স�মতার অভাব নয়, সরকােরর এই মহূুেতর্ 
েযাগােনরও সমসয্া আেছ। ২৫ বছেরর ওপের সবাইেক িটকা িদেত সেবর্া� িজিডিপর শু� দশিমক ৫ শতাংেশর 
মেতা অথর্ খরচ হেব। এই অথর্ সং�ান করার সামথর্য্ বাংলােদেশর আেছ। সমসয্া হেলা সং�হ ও বয্বহােরর- 
অেথর্র নয়। িতিন মেন কেরন, িটকাকরণ কাযর্�েম নাগিরক সমাজেক য�ু করেত হেব। েযসব েবসরকাির �িত�ান 
িবিভ�ভােব িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� কাজ কের তােদরেক য�ু করেত হেব। এর আেগ �য্াটফেমর্র অ�া� 
আেলাচনার মাধয্েম জানা েগেছ, িহজড়ারা লাইেন দাড়ঁােত পােরন না। লাইেন দাড়ঁােল তােদরেক েবর কের েদওয়া 
হয়। জাতীয় পিরচয়পে�র সােথ অেনক সময় তােদর নাম ও েচহারা েমেল না। সরকােরর সােথ েবসরকাির �িত�ান 
য�ু করেল তােদর সহেযািগতায় এ ধরেণর জনেগা�ীেক িটকা েদওয়া স�ব হেব। একইভােব সেচতনতা সিৃ�েত 
েবসরকাির �িত�ানেক স��ৃ করেত হেব। এজ� একিট জাতীয় কাঠােমা ও একিট নীিতমালা দরকার। 

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বেলন, যখনই েকােনা নতুন উেদয্াগ আেস, তার �থম িদেকর সুিবধােভাগী হয় সমােজর উচুঁ 
�েরর েলাকজন। িটকার িবষেয়ও ঐিতহািসকভােব তাই ঘেটেছ। আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ ইিপআই কমর্সূিচ 
শুরু হয়, তখনও িপিছেয় পড়া জনেগা�ী এর সুিবধােভাগী িছল না। েকািভেডর িটকার ে�ে�ও তাই েদখা যাে�। 
সংবাদপে�র �িতেবদন অনুযায়ী িসিট করেপােরশেনর পির��তা কমর্ী, কবর েখাদক বা িহজড়া জনেগা�ী এখনও 
িটকার আওতায় আেসিন। চর অ�ল বা হাওেড়র অেনেকই এখনও িটকার বয্াপাের অবগত নন। কােজই এখনই এ 
বয্াপাের সি�য় হেত হেব, যােত কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীেক আমরা সামেন িনেয় আসেত পাির। িতিন উে�খ 
কেরন, আিশর দশেক সরকার �তঃ�ব�ৃ হেয় িটকাদান কাযর্�েম এনিজওেদর সহায়তা চায় এবং জনগেণর 
স��ৃতায় ইিপআই কাযর্�ম িবে� অন� দ�ৃা� �াপন কের। বতর্মান �ধানম�ী ‘ভয্াকিসন িহেরা’ উপািধেত ভূিষত 
হেয়েছন। এই পরু�ােরর বীজ েসই আিশর দশেক েরাপন করা হেয়িছল। েসই সময় সরকার সরবরােহর িদক 
সামলায়। অ�িদেক এনিজওরা েসাশয্াল েমািবলাইেজশেনর মাধয্েম চািহদার িদকিট বয্ব�াপনা কের। সরকার যিদ 
সমােজর সবাইেক এই িটকাযেজ্ঞ স��ৃ কের তাহেল সুিনিদর্� লে�য্ েপৗছােনা যােব। বাংলােদেশ েকািভড 
িটকাদােনর হার বতর্মােন দুঃখজনক পযর্ােয় রেয়েছ এবং এ অব�া েথেক তাড়াতািড় েবর হেত হেব। কাউেক েপছেন 
রাখা যােব না। একটা কথা মাথায় রাখেত হেব েয, সবাই িনরাপদ না হেল েকউই িনরাপদ থাকেব না। 

সা�িতকােল �য্াটফেমর্র এক জিরেপর তথয্ অনুযায়ী ৮০ শতাংশ মানুষ খােদয্র বয্য় কিমেয় িদেয়েছ, এবং 
অ�া� ে�ে� ৬০ শতাংশ কিমেয়েছ। মানুষ পুঁিজ েভে� খাে�, ঋণ িনেয়েছ ৬০ শতাংশ। ৪৭ শতাংশ মানুষ 
আিমষ জাতীয় খাবার খাওয়া কিমেয় িদেয়েছ। েকউ েকউ িতন েবলার পিরবেতর্ হয়েতা দুই েবলা বা এক েবলা 
খাে�ন। এরকম মানুষ অ�ত ১০ শতাংশ। ১০ শতাংশ মানুষ খাদয্ েকনা কিমেয় িদেয়েছন। এসব তথয্ উে�খ 
কের িপিছেয় পড়া মানুষেক �তয্� আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা বাড়ােনার সুপািরশ কেরন েদবি�য় 
ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, সহায়তা না েপেল তারা েয শুধ ুৈবষেময্র িশকার হেবন তা নয়, তােদর পরবতর্ী �জ� আরও 
েবিশ পিু�হীনতা, শারীিরক ও মানিসক �িতবি�তা িনেয় বড় হেব। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, কেরানা সং�মেণর কারেণ সরকােরর �তয্� আিথর্ক সহায়তা এবং খাদয্ সহায়তা িপিছেয় 
পড়া মানুেষর জ� অপযর্া�। একই সােথ এখােন দুনর্ীিতও হেয়েছ। �ভাবশালী মহল এবং রাজনীিতকরা সরকাির 
সহায়তা িনেজেদর পেকট� কেরেছন। সরকার দুনর্ীিতর িবরুে� শু� সহনশীলতা েঘাষণা কেরেছ। েসই অনুযায়ী অথর্ 
খরেচ ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা না েগেল বােজট �কৃত অেথর্ জনগেণর কলয্ােণ আসেব না। আেলাচকরা 
জানান, আিথর্ক �েণাদনা ও খাদয্ সাহাযয্ বাড়ােত হেব। েয মানুষগুেলার ে�ে� সহায়তা েপৗছােনার সমসয্া 
রেয়েছ, তােদর জ� েবসরকাির �িত�ােনর সােথ েযৗথভােব কাজ করেত হেব। একইরকম ভােব জাতীয় 
িটকাকরণ কমর্সূিচেক সফল করেত হেব। আর সফল করার জ� অ�ািধকােরর িভি�েত িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
কােছ েপৗছােত হেব। েবসরকাির �িত�ান ও সামািজক সংগঠনেক য�ু করেত হেব। 

উে�গ মূলয্�ীিত িনেয় 

িব�বাজাের পণয্মলূয্ েবেড় যাওয়া এবং েদেশ সা�িতক সমেয় িবিভ� পেণয্র মলূয্ েবেড় যাওয়ার �বণতা থাকায় 
মলূয্�ীিত িনেয় উে�েগর কথা উেঠ আেস আেলাচনায়। েমা�ািফজরু রহমান বেলন, খাদয্ মলূয্�ীিত ইেতামেধয্ 
ওপেরর �ের েপৗঁেছ েগেছ। তার ওপর যিদ ৫ েথেক ৬ শতাংশ মলূয্�ীিত হয় তাহেল খাদয্ পেণয্র দাম এমন 
জায়গায় দাঁড়ােব েযখােন সাধারন মানুেষর েভাগাি� বাড়েব। েযমন- এক বছের চােলর দাম ২০ শতাংশ েবেড় 
েগেছ। এর ওপর যিদ আেরা ৩ েথেক ৪ শতাংশ বােড় তাহেল আয় কেম যাওয়া মানুেষর ওপর অেনক চাপ ৈতির 
হেব। সরকার এই মহূুেতর্ ১৬ লাখ টেনর েয মজেুদর কথা বলেছ তার ওপর িভি� কের স�িত ৪০ হাজার টন 
ওএমএেসর জ� িবতরেণর ল�য্মা�া হােত িনেয়েছ- এই ল�য্মা�া আরও বাড়ােনা উিচত। ১৭ লাখ মানুষেক 
আড়াই হাজার টাকা নগদ সহায়তা �দােনর কথা বলা হে�। �হীতা ও টাকার পিরমাণ উভয়ই আরও বাড়ােত 
হেব। নগদ সহায়তা অথর্নীিতেত চািহদা সিৃ� করার বড় উপায়। েমা�ািফজরু রহমান আরও বেলন, আ�জর্ািতক 
বাজাের �ালািন েতলসহ িবিভ� পেণয্র দাম বাড়েছ। ৈবেদিশক েলনেদেনর ভারসােময্র িদেক নজের রাখেত 
হেব। আর মলূয্�ীিতর েয িহসাব করা হয় েসই েভা�া মলূয্সূচেকর িভি� ২০০৫-০৬ সােলর পণয্-বাে�ট িনেয়। 
এিট হালনাগাদ করা দরকার। কারণ মানুেষর পণয্ ও েসবা �হেণর কাঠােমা পিরবতর্ন হে�। কম আেয়র মানুষ 
েযসব পণয্ তুলনামলূকভােব েবিশ েভাগ কের তার ওপর িভি� কের একিট েভা�া মলূয্সূচক (িসিপআই) িনণর্য় 
কের তার িভি�েত সহায়তা েদওয়া উিচত।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, গত অথর্বছের সািবর্কভােব মলূয্�ীিত েমাটামিুট ি�িতশীল থাকেলও খাদয্ 
মলূয্�ীিতর �বণতা েদখা েগেছ। সাধারণ মলূয্�ীিত েযখােন ৫ দশিমক ৬ শতাংশ, খাদয্ মলূয্�ীিত েসখােন ৬ 
শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশ শুধ ুআয়, কমর্সং�ান ও মজিুর কমেছ না, খাদয্মলূয্ও বাড়েছ। ফেল আয় ও 
কমর্সং�ান কেম যাওয়ায় এ সমেয় খােদয্র দাম বিৃ� গিরব মানুেষর জ� েবশী কে�র কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। খােদয্র দাম বিৃ�র �কৃত অব�া িচ�ার উে�ক কের। েদবি�য় ভ�াচাযর্ মলূয্�ীিতর পিরসংখয্ান িনেয় 
�� েতােলন। িতিন বেলন, এই মহূুেতর্ �কৃত মলূয্ পিরি�িত সরকাির পিরসংখয্ােনর মাধয্েম সিঠকভােব 
�িতফিলত হে� না। কারণ মলূয্�ীিত িনণর্েয়র েয িভি� অথর্াৎ েযসম� পেণয্র িভি�েত িহসাব করা হয়, েসগুেলা 
এখন তামািদ হেয় েগেছ। নতুনভােব এর মলূয্ায়ন করেত হেব। গিরব মানুেষর জ� মজিুর পণয্েক আলাদাভােব 
িবেবচনায় েনওয়া উিচত। আর এবার আড়াই হাজার টাকা নগেদ েদওয়ার েয েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ, তা পেুরােনা 
মানুষজেনর কােছই যােব। নতুন গিরবরা এর মেধয্ েনই। েকননা িচি�তকরেণর সমসয্া রেয়েছ এবং এর সমাধান 
কেরই এই সংখয্া বাড়ােত হেব।  

সরকাির �য় দুনর্ীিতমু� করেত হেব

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজেটর অ�তম িবষয় হেলা সরকাির �য়। সরকাির �েয় ��তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত না পারেল বােজেটর সিতয্কার সুফল পাওয়া যােব না। সরকাির �েয়র জ� আইন ও িবিধমালা 
আেছ। িটআইিব’র এবং অ�া� গেবষণায় েদখা েগেছ �য় খাত এক ে�ণীর রাজনীিতিবদ, সরকাির কমর্কতর্া ও 
িঠকাদারেদর কােছ িজি� হেয় আেছ। এই িজি�দশা েথেক েবর হেত না পারেল বােজট, জনগেণর কলয্াণ আনেত 
পারেব না। 

িতিন উে�খ কেরন, সা�িতক সমেয় আমরা �া�য্ খােত এই ধরেণর পিরি�িত েবিশ েদখিছ। এ খােতর অিনয়ম 
িনেয় িবিভ� খবর পাওয়া যাে�। অ� খােতও ��তা ও জবাবিদিহতার অভাব রেয়েছ। �ক� বা�বায়েনর ে�ে� 
এিট সু�িতি�ত েয, এর সােথ স��ৃ িকছু িকছু সরকাির কমর্কতর্া, রাজনীিতিবদ ও িঠকাদাররা কীভােব তােদর 
স�দ বাড়ােব, তা িনেয় বয্� থােকন।  

নারী ও িশশুর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, �বাসীরা যারা কেরানা পিরি�িতর কারেণ িফের এেসেছন তােদর মেধয্ নারীেদর 
সহায়তার িবষয়িট একটু আলাদাভােব ভাবেত হেব। কারণ নারীরা যারা েফরত এেসেছন, তােদর অেনেকই চাকির 
হারােনার পাশাপািশ নানান ধরেণর হয়রািন, িনপীড়ন এবং েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হেয় িফের আসেত বাধয্ 
হেয়েছন। তােদর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার। 

িতিন বেলন, িশশুরা একিট িবেশষ জনেগা�ী। যখন েকােনা সহায়তা পিরবােরর জ� েদওয়া হয়, তখন আমরা ধের 
েনই, সহায়তা সবাই পােব। এিট িঠক নয়। িশশুেদর জ� কী বয্ব�া েনওয়া হে� তার েকােনা পিরক�না েদখা 
যাে� না। মানুেষর জ� ফাউেন্ডশন’র জিরপ এবং তণৃমলূ পযর্ােয় সহেযাগী সংগঠনগুেলার অিভজ্ঞতা বলেছ, িশশু 
�ম বাড়েছ এবং িশশুরা ঝুঁিকপণূর্ কাজ করেছ। এখােন দু’েটা িবষয় রেয়েছ- পলু ফয্া�র এবং পশু ফয্া�র। 
কারখানার উেদয্া�ারা কেরানার কারেণ �িত�� হেয়েছন এবং তারা মজিুরর ে�ে� কম খরেচর কারেণ িশশুেদর 
কােজ িনেত চায়। পিরবােরর দািরে�য্র কারেণ িশশুরা েযেতও বাধয্ হে�। িশশুেদর জ� েকােনা বয্ব�া বােজেটও 
েনই, সরকােরর কেরানা েমাকােবলা কমর্সূিচেতও েনই।
 
�ুল ব� থাকা এবং অ�া� কারেণ বালয্িববাহ বাড়েছ। এর বাইের িশশুরা েকােনা অসামািজক কােজ িকংবা 
সিহংসতায় য�ু হেত পাের, যার িকছু উদহারণ ইদানীং েদখা যাে�। এ অব�ায় িশশুেদর �িত িবেশষ নজর 
েদওয়ার �েয়াজন রেয়েছ। 

�া�য্ খােত সং�ার

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বতর্মান পিরে�ি�েত �া�য্খাত িনেয় িকছু সুপািরশ উপ�াপন কেরন। তার ��েময়ািদ 
সুপািরেশর মেধয্ রেয়েছ- কেরানা সং�মণ পরী�ার হার বাড়ােনা, �া�য্িবিধ ও মা� পিরধান িনি�ত করা, সবার 
জ� িটকা িনি�ত করা, সং�মেণর হার সহনীয় পযর্ােয় এেল িশ�া �িত�ান খেুল েদওয়া। তার মেত, সহনীয় 
অব�া জাতীয় গেড়র িভি�েত না কের �ানীয় অথর্াৎ েজলা-উপেজলার িভি�েত িনরূপন করেত হেব। 

িতিন মধয্ ও দীঘর্ েময়ােদ িকছু সুপািরশ কেরন। িতিন বেলন, �িতিট সংকেটর একটা ইিতবাচক িদক থােক। 
বাংলােদেশর �া�য্ বয্ব�ােক েঢেল সাজােত েকািভড একিট বড় সুেযাগ এেন িদেয়েছ। এ লে�য্ কী করেত হেব 
তা িনেয় িবজ্ঞজেনরা অেনেকই একমত। এই বয্াপাের মধয্েময়ািদ িকছু সুপািরশ রেয়েছ। একিট �া�য্ কিমশন 
গঠন করা যার কাজ হেব েদশবয্াপী সাবর্জনীন �া�য্ সুর�া কমর্সূিচর পথেরখা ৈতির করা এবং তা বা�বায়েন 
নজরদাির করা। �া�য্ বয্ব�ার জবাবিদিহতা িনি�ত করেত একিট জাতীয় �া�য্ িনরাপ�া কাযর্ালয় গঠন করেত 
হেব, যার দািয়� হেব �া�য্ ম�ণালেয়র ে�তার ভূিমকা এবং েসবাদােনর ভূিমকা আলাদা করা। সরকােরর �া�য্ 
অথর্ায়ন েকৗশেল এই অিফস �াপেনর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু এ বয্াপােরও েকােনা অ�গিত েদখা যাে� না। 
সুশাসন ও সু� বয্ব�াপনা িনি�ত করেত হেব। চতুথর্ত, �াথিমক �া�য্ বয্ব�ােক অ�ািধকার িদেত হেব। এখােন 
িবিনেয়াগ বতর্মােনর ২৫ শতাংশ েথেক বািড়েয় ৫০ শতাংেশ িনেত হেব। �াথিমক �া�য্েসবােক যিদ শি�শালী 
করা হেতা তাহেল ঢাকার হাসপাতােল বতর্মােন েয চাপ সিৃ� হে�, তা হেতা না। গেবষণা ও �ািত�ািনক উ�য়েন 
নজর িদেত হেব এবং িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। সবেচেয় উে�খেযাগয্ িবষয় হেলা সং�ার, যা এখনই শুরু করেত 
হেব। �েয়াজন সিদ�া এবং অ�ীকােরর। 

িশ�া খাত অবেহিলত 

রােশদা েক েচৗধরুী েশােকর মােস ব�ব�ুর �িত ��া�িল জািনেয় বেলন, িশ�া খাত িনেয় ব�ব�ু েশখ মিুজবরু 
রহমান বেলিছেলন, িশ�ায় েযন বােজেটর ২০ শতাংশ বরা� থােক। িক�ু তা কখেনা বা�বািয়ত হয়িন। িতিন 

বেলন, আশা করা হেয়িছল, এ বছেরর বােজট হেব ঘেুর দাঁড়ােনার বােজট। িক�ু তার �িতফলন েদখেত পাইিন। 
সরকােরর দুিট ম�ণালয় গত বছেরর েশেষর িদেক িশ�া পনুরু�ার ও ��িত পিরক�না �হণ কের, যা 
বা�বায়েনর েকােনা পিরক�না বােজেট েদিখিন। িশ�ার কী পিরমাণ �িত হে� সবাই জােনন। ৫০০ িদেনর 
েবিশ হেয় েগেছ িশ�াথর্ীরা িশ�া �িত�ােনর বাইের আেছ। এর ফেল িপিছেয় পড়া জনেগা�ী আরও িপিছেয় 
পড়েছ। িতিন উে�খ কেরন, দূরবতর্ী িশ�েণর মাধয্েম সবার কােছ িশ�া েপৗছােনা যাে� না। অয্াসাইনেমেন্টর 
মাধয্েম ৯৩ শতাংশ িশ�াথর্ীর কােছ েপৗছােনা েগেছ বেল িশ�া ম�ণালেয়র প� েথেক বলা হে�। এই 
তথয্-উপাে�র িবষেয় িনি�ত হওয়া যাে� না। এিট কতটুকু খানা পযর্ােয়র বা�বতা আর কতটুকু �শাসিনক 
অনুমান তা জানা যায় িন। রােশদা েক েচৗধরুী আরও বেলন, ��িত পিরক�নায় বলা হেয়িছল, �িতিট িশ�া 
�িত�ােন �া�য্িবিধ পিরপালেনর বয্ব�া করা হেব। িতিন জানান, েমৗলভীবাজােরর �তয্� অ�েল গিরব 
মানুষেদর ৫ টাকা িদেয় একিট মা� িকনেত হে�। তাই বা�ােদর �ুেল পাঠােত হেল তারা মা� েকনার টাকা 
পােব েকাথায়? মা� আনা এবং িনি�ত করার েকােনা পদে�প বােজেট েদখা যায় িন। িতিন তথয্ েদন, �ুল 
পযর্ােয় উ�য়ন পিরক�নার নােম একিট েথাক বরা� �িতিট �ুেলর জ� রেয়েছ। মাঠ েথেক েয তথয্ পাওয়া 
েগেছ, তােত গত বছর িক�ু �া�য্ সুর�ার ��িতর জ� এই বরা� বয্বহার করা হয়িন। বিৃ�র টাকা বেকয়াসহ 
িবতরণ হেয়েছ। িক�ু বিৃ�র পিরিধ ও পিরমাণ বাড়ােনা হয়িন। এমিপও ভুি�র িবষয়িট ঝুেল আেছ। �ুেল দুপেুরর 
খাবার কমর্সূিচ আটেক েগেছ। 

২০১৯ সােল মাননীয় �ধানম�ী বেলিছেলন, ২০২৪ সােলর মেধয্ সব �ুেল সব িশ�াথর্ীেক দুপেুরর খাবার 
েদওয়া হেব। �ুল খলুেল এর জ� ��িত িনেত হেব। ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার জ� িবেশষ িশ�া সহায়তা 
িদেত হেব। ইন্টারেনট অবকাঠােমা বাড়ােনা এবং িশ�াথর্ীেদর সুলেভ ইন্টারেনট িদেত হেব। িতিন জানান, 
অেনক িশ�া �িত�ান ব� হেয় যাে�। তারা িবপেদ আেছ। সিঠক তথয্-উপা� তুেল আনেত হেব। উ�িশ�া 
পযর্ােয় েবসরকাির �িত�ানগুেলােক �েণাদনার ঋণ েদওয়া েযেত পাের। িশ�কেদরও িবনা সুেদ ঋণ েদওয়া 
েযেত পাের। িশ�া �িত�ােনর বতর্মান পিরি�িত জানার জ� �াধীন তথয্-উপাে�র খবুই �েয়াজন হেব বেল 
িতিন ম�বয্ কেরন। এ িবষেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজ েহাক কাল েহাক, িশ�া �িত�ান খলুেত হেব। 
েলাকজন কােজ েবর হেব। গিরব মানুষগুেলা যােত এই পনুরু�াের েযাগ িদেত পাের তার জ� কমর্সূিচ হােত িনেত 
হেব। �ুল যিদ েখােল, যারা ঝের পেড় েগল তােদর কীভােব িফিরেয় আনা যােব ও বালয্ িববাহ কীভােব আটকােনা 
যােব? িশশু�ম কীভােব িনয়�েণ আনা যােব? েসই িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্েক 
পির�ারভােব �াপন করেত হেব।

�ে�া�র পবর্

েডইিল িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জািহদুল ইসলাম জানেত চান, িবিবএস’র িহসােব গত অথর্বছের িজিডিপ’েত িশ�া 
খােতর অবদান েবেড়েছ। এর কারণ কী জানেত চাইেল রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, এর কারণ বয্াখয্ার মেতা মাঠ 
পযর্ােয়র তথয্-উপা� তার কােছ েনই। তেব িশ�কেদর জ� িকছু নগদ সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। 

ৈবশাখী েটিলিভশন’র েমেহর মিন জানেত চান, সরকার েদেশর িভতর েথেক েযখােন খাদয্ সং�েহর ল�য্মা�া 
অজর্ন করেত পারেছ না, েসখােন গিরব মানুেষর জ� িবতরণ কীভােব বাড়ােব? আগামীেত খাদয্ পিরি�িত িক 
খারাপ হেত যাে�? দাম িক আেরা বাড়েব? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সরকােরর খাদয্ সং�েহর মেধয্ 
িবিভ� ধরেণর �াথর্েগা�ী য�ু থােক। এর ফেল �কৃত কৃষকরা সিঠক দােম সরকােরর কােছ ধান-চাল িবি� করেত 
পােরন না। তারা মধয্��েভাগীেদর কােছ িজি� হেয় যায়। এর কারেণ কৃষেকর জ� খাদয্ গুদামজাত করার বয্ব�া 
েরেখ সরকােরর কােছ িবি�র একটা উেদয্াগ িছল, যা বা�বায়ন করা যায়িন। সরকাির সং�হ যথাথর্ভােব সফল 
করেত পারেল �াি�ক কৃষকরা উপকৃত হেবন। গতবার খাদয্ স�িকর্ত একিট জাতীয় �িত�ান চাল উৎপাদেনর 
�া�লন বািড়েয় কেরিছল। এর ফেল সরকার িনি�ত িছল, আমদািন করেত হেব না। িক�ু যখন বাজাের ঘাটিত 
ৈতির হেলা, তখন সরকার তাড়াহুেড়া কের আমদািন শুরু কের। সুতরাং তথয্-উপাে�র ঘাটিত থাকেল সরকার 

সিঠক পিরক�না �হণ করেত পাের না এবং সরকারও এর িশকার হেয় েযেত পাের। আবার সরকার যখন 
আমদািনর িচ�া করেলা, তখন শু� কমােনা হয়িন। যখন আমদািন েবেড় েগল, তখন শু� কমােলা। গত এক দুই 
বছের সরকােরর িকছু িস�াে�র ে�ে� এমন েদখা েগেছ। �থমত, সিঠক িস�া� েদির কের েনওয়া হেয়েছ; 
ি�তীয়ত, সিঠক িস�া� বা�বায়েনর ে�ে� সম�েয়র অভাব েদখা িগেয়েছ; ততৃীয়ত, কাযর্করভােব িপিছেয় পড়া 
জনেগা�ীর কােছ সরকার েপৗঁছােত পােরিন। এ অব�া েথেক েবিরেয় আসেত িবনামেূলয্ খাদয্ সহায়তা িদেত 
হেব। সামািজক সুর�া কমর্সূিচর সে� এখন যারা িপিছেয় পেড়েছন তােদরেক য�ু কের িবনামেূলয্ গহৃপযর্ােয় খাদয্ 
সহায়তা িদেত হেব। ৩৩৩ ন�ের েফােনর মাধয্েম খাদয্ সহায়তা আরও িব�তৃ করেত হেব। আর বাজাের খাদয্মলূয্ 
ি�িতশীল রাখেত ওএমএস িকংবা িটিসিব’র মাধয্েম িবি� আরও �ানীয় পযর্ােয় িনেত হেব। এই �ি�য়ােক 
কৃষেকর উৎপাদেনর সমেয়র সােথ সম�য় করেত হেব, যােত কৃষক �াযয্মলূয্ পাওয়া েথেক বি�ত না হন। 

ইউএনিব’র েমাঃ সাইফু�াহ জানেত চান, গত দুই বছর ধের িবেদেশ কমর্সং�ােনর মা�া কেম েগেছ। এরপরও 
েতা েরিমটয্া� েবেড়েছ। তাহেল েরিমটয্াে�র জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ বেল েয মতামত েদওয়া হেয়েছ, 
তার েপছেন িক যিু� রেয়েছ? এর উ�ের েমা�ািফজরু রহমান বেলন, গত অথর্বছের েরিমটয্াে� �বিৃ� হেয়েছ 
৩৮ শতাংেশর েবিশ। এই ধরেণর �বিৃ� অবয্াহত রাখা স�ব না। গতবছর েরিমেট� এেসেছ ২৪ দশিমক ৭ 
িবিলয়ন ডলার। অেনেক স�য় পািঠেয় িদেয়েছন। চলাচেলর িবিধিনেষধসহ অ�া� কারেণ অনানু�ািনক চয্ােনল 
েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমেটে�র একিট বড় অংশ চেল এেসেছ। নতুন কের �ািত�ািনক চয্ােনেল কম েযাগ 
হেব। গত অথর্বছের েয পিরমাণ এেসেছ, তার িভি� অেনক বড়। মানুষ নতুন কের কতজন েগেছন, তার তুলনায় 
কত মানুষ আেগ েথেক আেছন, তার ওপর েরিমটয্া� িনভর্র কের। েয পিরমাণ েরিমেট� গত বছর এেসেছ, এ 
বছরও যিদ তা আেস তাহেল বড় অজর্ন হেব, যিদও �বিৃ�র মা�া হেব শ�ূ। 

িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জা�াতুল েফরদাউস িশ�া �িত�ান েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার বয্াপাের সুিনিদর্� 
পরামশর্ জানেত চান। এর উ�ের রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, তােদর জ� িবেশষ কয্াে�ইন করেত হেব। এরা 
অনলাইন �ােস য�ু হেত পােরিন। তােদর জ� িশ�া সহায়তা তহিবেলর দরকার হেব। তােদর পিরবারগুেলােক 
সহায়তা করেত হেব। �ানীয় েবসরকাির সং�াগুেলােক স��ৃ করেত হেব। 

েডইিল �ার’র জািমর রােসল জানেত চান, িপিছেয় পড়া মানুষেদর সরকার েকন পযর্া� সহায়তা করেছ না? এ 
িবষেয় সরকােরর রাজৈনিতক দিৃ�ভি� িক? এ �ে�র উ�ের সুলতানা কামাল বেলন, তার কােছ মেন হয়, সাধারণ 
মানুেষর সােথ িবেশষ কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর সােথ সরকােরর একটা িবি��তা রেয়েছ। এমন একিট 
রাজৈনিতক বয্ব�া চলেছ েযখােন েদশ পিরচালনায় দািয়ে� যারা রেয়েছন, তারা িকছু মানুষেক  সাহাযয্ করেত 
পারেল আ�তুি�েত েভােগন, �শংসা পান এবং মেন কেরন যা িকছু করেছন অেনক ভােলা করেছন। িতিন বেলন, 
‘‘মানবািধকার কমর্ী িহেসেব আিম অিধকার বি�তেদর হেয় কথা বিল। আমরা বলিছ েয, একিট গণতাি�ক সমােজ 
বাস কির। গণতে�র িকছু শতর্ আমরা হয়েতা পালন করিছ। কতটুকু সততার সে�, ��তার সে� পালন করিছ, তা 
িনেয় নানাভােব �� উেঠেছ। গণতে�র �াথিমক পদে�প িনবর্াচন এবং েসটা িনেয়ও অেনেকর �� রেয়েছ। 
সরকারেক আমরা কতটুকু িনেজেদর মানুষ মেন কির িকংবা সরকারই বা আমােদর কতটুকু িনেজর মেন কের তা 
িনেয় �� েতালা যায়।’’

সমকাল’র আেনায়ার ই�াহীম জানেত চান, গত বছেরর তুলনায় এবার িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� সহায়তা কম 
েকন? এর �ভাব কী হেত পাের? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছের িপিছেয় পড়া মানুেষর 
পিরি�িত আরও েবিশ খারাপ হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এই মানুষগুেলার কথা বলার জ� েকােনা সামািজক শি� 
েনই। েয রাজৈনিতক েনতবৃেৃ�র, েয জন�িতিনিধেদর এেদর হেয় কথা বলা উিচত িছল, তারা েসই দািয়� পালন 
করেছ না। 

সভাপিতর ব�বয্  

সভাপিতর ব�েবয্ সুলতানা কামাল বেলন, আেলাচনার িবষয় িছল িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর জ� বােজেট কী 
রেয়েছ। আমরা বােজটেক িচি�ত করেত েচেয়িছলাম পনুরু�ােরর বা ঘেুর দাড়ঁােনার বােজট িহেসেব। েসই আি�েক 
আজেকর আেলাচনা হেয়েছ। অ�া� অেনক আি�েক বােজট িনেয় আেলাচনা করা যায়। আমরা িপিছেয় পড়া 
মানুেষর �েয়াজনীতার িনরীেখ আেলাচনা কেরিছ। 

িতিন বেলন, গত বছর যখন আমরা �থম েকািভেডর মেুখামিুখ হই তখন আমরা িকছুই জানতাম না। কীভােব এর 
েমাকািবলা করেত হেব বঝুেত পািরিন। েসই ে�ি�েত গতবােরর বােজট �ণীত হয়। িক�ু এবােরর বােজট 
�ণয়েনর আেগ এক বছর সময় পাওয়া েগেছ। িবষয়িট েবাঝার জ� জাতীয় ও আ�র্জািতকভােব নানা আেলাচনা 
হেয়েছ। িনেজেদর ঋ� কেরিছ, িশি�ত কেরিছ, িবজ্ঞানিভি�ক আেলাচনায় অংশ িনেয়িছ। এর �িতফলন 
আমােদর অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনায় আসার কথা িছল। িক�ু দুঃেখর িবষয় হেলা, েকািভেডর ে��াপেট েয 
িবষয়গুেলা নতুনভােব য�ু হবার কথা িছল তা হয়িন। খবুই গতানুগিতক একিট বােজট হেয়েছ। েকািভেডর কারেণ 
েযসব জায়গায় গুরু� েদওয়ার কথা িছল, অ�ািধকার েদওয়ার কথা িছল, েস সম� জায়গায় এ বােজেট �ীকৃিত 
েনই। িকছু িকছু জায়গায় অয্াডহক িভি�েত িকছু পদে�প েনওয়া হেয়েছ। িক�ু িবপ�তার জায়গা েথেক উেঠ 
দাঁড়াবার জ� �কৃত অেথর্ েযসব পদে�প েনওয়ার কথা িছল, েসগুেলা অতয্� দুঃখজনকভােব এবং অতয্� 
করুণভােব অনুপি�ত। সরকােরর প� েথেক বারবার বলা হে�, অথর্নীিত সচল রেয়েছ। যা িকছু অতীেতর স�য় 
িছল েসগুেলা বয্বহার কের এখনও পযর্� িটেক থাকার অব�ায় আেছ অথর্নীিত। িক�ু েটকসইভােব সামেন 
এেগােনার ে�ে� আমরা িবপ� হেয় পেড়িছ। মানুেষর উপাজর্ন কেম েগেছ, নতুন কের অেনেক দির� হেয় েগেছ। 
তােদর �িত নজর েদওয়ার েকােনা সু�ু পিরক�না আমরা এই বােজেট পাইিন। 

িতিন উে�খ কেরন, যারা েরিমটয্া� পাঠােবন তারা এতিদন আমােদর েদেখেছন, আমরা এখন তােদরেক েদখেবা 
বেল মাননীয় �ধানম�ী �িত�িত িদেয়েছন। িক� তােদরেক সামা� �েণাদনা েদওয়া হেয়েছ। অথৈনিতক �বিৃ�, 
মাথািপছু বিৃ�সহ নানা সূচেক েয উ�িতর তথয্ েদওয়া হেয়েছ েসই িবেবচনায় এই সামা� অথর্ িদেয় তােদর �িত 
সুিবচার করা হেলা না, েসৗজ� �কাশ করা হেলা না। এভােব �েতয্কিট ে�ে� িচ�াভাবনাহীন ভােব িকছু করার 
েচ�া করা হে�। িক�ু েসখােন সমসয্ার েকােনা গভীর �ীকৃিত েনই। যারা িপছেন পেড় িছেলন তারা েতা েসখােন 
আেছই, এর সে� আরও অেনক মানুষেক িপছেন েঠেল েদওয়া হে�। ‘েকউ িপিছেয় পেড় থাকেব না’-এসিডিজর 
এই অ�ীকােরর আেলােক বােজটেক িবে�ষণ করেল দুঃেখর সােথ বলেত হয়, তার ধাের কােছ যাওয়ার েচ�া করা 
হয়িন।  যিদ সু�ু বয্ব�াপনা থােক, যিদ দুনর্ীিতম�ু পিরেবশ এবং ��তা আনা যায় এবং সবেচেয় বড় কথা যিদ 
রাজৈনিতক অ�ীকার থােক, তাহেল িপিছেয় পড়া মানুষেদর জ� অেনক িকছুই করা যােব।



সূচনা

িমিডয়া ি�িফংেয় সবাইেক �াগত জািনেয় �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল 
ফােতমা ইউসুফ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছেরর বােজটেক েক� কের এিট 
নাগিরক �য্াটফেমর্র ততৃীয় আেলাচনা। বােজট েঘাষণার আেগ এবং পের 
নাগিরক �য্াটফমর্ িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্ িনেয় দুিট িমিডয়া ি�িফংেয়র 
আেয়াজন কের। িতিন মত�কাশ কেরন েয, সুিবধাবি�ত এবং িপিছেয় 
পড়া মানুেষরা বােজেট �েয়াজনীয় গুরু� পাে� না। েকাথায় ঘাটিত রেয় 
যাে� েস িবষেয়ই আজেকর এই আেয়াজন।

ি�িফংেয়র মলূ উপ�াপনায় িতনিট িবষয় তুেল ধরা হয়। �থমত, 
২০২০-২১ অথর্বছেরর অথর্ৈনিতক পিরি�িত এবং চলিত ২০২১-২২ 
অথর্বছেরর শুরুটা েকমন হেলা এবং এর পিরে�ি�েত িপিছেয় পড়া 
মানুেষর জ� �তয্াশা ও তােদর সামেন চয্ােল�সমহূ। ি�তীয়ত, 
মলূয্�ীিত, িটকাকরণ এবং িপিছেয় পড়া মানুষেদর সমথর্ন িনেয় 
এখনকার উে�গ। এবং ততৃীয়ত, অথর্ৈনিতক পনুরু�ােরর জ� কী কী 
��িত েনওয়া �েয়াজন।  

ে��াপট বণর্নায় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বােজট েঘাষণার আেগ নাগিরক 
�য্াটফেমর্র প� েথেক বলা হেয়িছল, বােজেট িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
কী থাকা উিচত। বােজট উপ�ািপত হওয়ার পর িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
বােজেট কী আেছ, তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। েযটুকু পাওয়া েগেছ তা 
কীভােব কাযর্কর করেত হেব এবং আরও নতুন কী কী লাগেব তার জ� 
আজেকর এই আেলাচনা। িতিন �য্াটফেমর্র বােজট আেলাচনার িভ�তা 

হেয়েছ যার মাধয্েম কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ। এই ে�ি�েত িপিছেয় পড়া জনেগা�ী কীভােব 
বােজট েথেক লাভবান হেব তা �� নয়। রােশদা েক েচৗধরুী, িসেলেট স�িত একিট হটলাইেনর মাধয্েম সহায়তা 
করার একিট েবসরকাির উেদয্ােগ স��ৃ থাকার অিভজ্ঞতার আেলােক বেলন, অেনেক েলাকল�ার কারেণ িনেজর 
অব�া সবাইেক বলেত পারেছন না। তারা নতুন কের আিথর্ক সংকেট পেড়েছন। তারা পিরি�িতর কারেণ িপিছেয় 
পেড় েযেত বাধয্ হেয়েছন। তােদর জ� বােজেট েতমন িকছু েনই। 

সামি�ক অথর্নীিতর নতুন উপা� কী বাতর্া িদে�?

২০১৯-২০ অথর্বছের িজিডিপ �বিৃ�র ল�য্মা�া িছল ৮ দশিমক ২ শতাংশ। পের সরকার সংেশাধন কের 
ল�য্মা�া ৫ দশিমক ২ শতাংেশ নািমেয় আেন। েশষ পযর্� বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরা (িবিবএস)-এর িহসােব 
�বিৃ� হেয়েছ ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। স�িত িবিবএস’র �কািশত িজিডিপ �বিৃ�র পিরসংখয্ানেক তথয্-উপাে�র 
ে�ে� এক ধরেণর সু�তা িফের আসার ল�ণ িহেসেব উে�খ কের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, এই তেথয্র িভি�েত 
িবিবএস-এর িব�াসেযাগয্তা েবেড়েছ। তার মেত, ২০২০-২১ অথর্বছেরর সামিয়ক িহসােব ৫ দশিমক ২ শতাংশ 
�বিৃ�র কথা বলা হে�। চুড়া� িহসােব যা িটকার স�াবনা িনেয় সংশয় আেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, ২০২০ একিট দুবর্ল অথর্বছর িছল। ২০২১ এ িকছু পনুরু�ার শুরু হেয়িছল। িক�ু 
অথর্বছেরর েশষ িতন মাস অিতমািরর ি�তীয় ধা�ার মেধয্ পেড়। েশষ িতন মােসর লকডাউন ও অথর্ৈনিতক 
�িবরতার �িতফলন সামিয়ক িহসােবর মেধয্ েনই। সুতরাং চুড়া� িহসােব �বিৃ� অবশয্ই কমেব। েয িম� 
�বণতার পনুরু�ার �থম ৯ মােস িছল, তােক ‘েক টাইপ’ পনুরু�ার বলা েযেত পাের, েযখােন আনু�ািনক খাত, 
বড় িশ� ও আধিুনক েসবা খাত ভােলা করেছ। িক�ু েছাট ও মাঝাির িশ� এবং অনানু�ািনক খােতর পনুরু�ার 
েসভােব হে� না। 

েমা�ািফজরু রহমান বেলন, �বিৃ�র েপছেনর অনুঘটকগুেলার অনুস�ান করেল ও তার িবভাজন েদেখ মেন হয় 
ৈবষময্ আয় ঘণীভূত হে�। ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� এর আেগ দুই-সংখয্ার মােন িছল, ১২ েথেক ১৩ 
শতাংেশর কাছাকািছ। ২০১৯-২০ অথর্বছের যা মা� ১ দশিমক ৮ শতাংশ হেয়েছ। ২০২০-২১ অথর্বছের ধরা 
হেয়েছ ৫ দশিমক ৮ শতাংশ। ফেল গত দুই অথর্বছের ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� �বণতা-হােরর েচেয় অেনক 
কম। িশ� �িমকেদর অব�ার একিট িচ� এ েথেক উেঠ আেস। েসবা খােতও �বিৃ� কেম েগেছ েযখােন 
অ�ািত�ািনক কমর্কােন্ডর সােথ সংি�� অেনেকই কাজ কেরন। ফল�িতেত িজিডিপ ও �বিৃ�েত �� আেয়র 
মানুেষর অংশ�হণ কমেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ িবষেয় আরও বেলন, েমাটা দােগ ২০২০-২১ অথর্বছরেক একিট িম� �বণতার বছর বলা েযেত 
পাের। ভােলা �বণতার মেধয্ রেয়েছ রাজ� আেয় উ�িত। উৎপাদেনর েভৗত সচূেক েদখা যাে�, বড় িশ� 
তুলনামলূক ভােলা কেরেছ। র�ািন, আমদািন ও েরিমটয্া�ও ভােলা িছল। চাল, সার ও েপে�ািলয়াম আমদািন অেনক 
েবিশ হাের েবেড়েছ। েস তুলনায় পূিঁজ পণয্ বা কাচঁামাল আমদািন বােড়িন। বাংলােদেশর অথর্নীিতর সা�িতকতম 
উ�ােসর িনেচ েয কােলা ছায়া রেয়েছ, তা হেলা বয্ি� খােত িবিনেয়াগ েকােনাভােবই বাড়েছ না। ২০২১ অথর্বছের 
িজিডিপ’র অনুপােত িবিনেয়াগ আেগর অথর্বছেরর েচেয় �াস েপেয়েছ। েবসরকাির িবিনেয়াগ হেয়েছ িজিডিপ’র ২১ 
দশিমক ২৫ শতাংশ। এিট গত ৫ বছেরর মেধয্ সবর্িন� হার। েম মাস পযর্� বািষর্ক উ�য়ন কমর্সিূচ (এিডিপ) মা� 
৫৮ শতাংশ বা�বািয়ত হেয়েছ। যিদও সরকাির িবিনেয়ােগর হারেক বড় কের েদখােনা হেয়েছ। 

িতিন আেরা উে�খ কেরন, বােজট ঘাটিত িনয়�েণ আেছ। যতখািন ঘাটিত সরকার করেত চায়, তাও খরচ করেত 
পারেছ না। ঘাটিত পরূেণ ২০২০ অথর্বছের বয্াংক ঋেণর �িত সরকােরর িনভর্রতা িছল। পেরর বছের স�য়পে�র 
ওপর িনভর্রতা েদখা েগেছ। এর ফেল সরকােরর সুদ বয্য় বাড়েব। সরকােরর রাজ� েথেক সুদ িদেত হয় বেল 
�তয্�ভােব িবিভ� অবকাঠােমা র�ণােব�ণ ও ভতুর্িক েদওয়া ইতয্ািদও ে�ে� স�মতা কমেব, যা িপিছেয় পড়া 

মানুেষর জ� ভােলা খবর নয়। েশেষর িতন মােস ৈবেদিশক সাহাযয্ �বাহ কেম েগেছ। এিট �ক� বয্ব�াপনার 
জ� েযমন দুঃসংবাদ, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ�ও দুঃসংবাদ। ি�পাি�ক অনুদান যিদ কেম যায় তাহেল িশ�া ও 
�াে�য্র মেতা েমৗিলক �েয়াজেনর ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ কম সুিবধা পায়।  

আিসফ ই�ািহম বেলন, েবসরকাির খােত ঋণ �বিৃ� উে�গজনক পযর্ােয় েনেম েগেছ। ২০১৯ সাল েথেক এ হার 
িন�মখুী। যিদও বয্াংেকর সুেদর হার কেম েগেছ। বয্বসা-বািণেজয্র পিরেবশ উ�য়েনর ে�ে� েনওয়া উেদয্ােগ 
েতমন গিত েদখা যাে� না। বয্বসা সহজ করার উেদয্াগ �রাি�ত করেত হেব। িতিন উে�খ কেরন, বয্বসায়ীেদর 
েভাগাি� বাড়েছ। ে�ড লাইেস� নবায়েনর ে�ে� েভাগাি� হে�। েছাট েছাট বয্বসায়ীেদর এসব সমসয্ার সমাধান 
করেত হেব। 

অথর্নীিতর বতর্মান এবং ভিবষয্েতর পবূর্াভাস 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত অথর্বছের �স কয্ািপটাল ফরেমশন অথর্াৎ পুঁিজ গঠেনর হার কেম 
েগেছ। পুঁিজ গঠন কম হেল কমর্সং�ান কম হয়। এর ফেল িপিছেয় পড়া মানুষ দুবর্ল অব�ােন চেল যােব। মানুষ 
েভােগর জ� েয খরচ করেছ, েসই খরচ বিৃ�র হারও কেম েগেছ। আয় কম হেল এবং েভাগ কম হেল দাির�য্ 
বাড়েব এবং এর ফেল ৈবষময্ও বাড়েব। ৈবষময্ বিৃ�র আেরকিট ল�ণ হেলা, আমােদর মজিুর বিৃ�র হার কেম 
েগেছ। িশ� খােত মজিুর বিৃ�র হার ৬ শতাংশ েথেক সােড় ৫ শতাংেশ েনেমেছ। বহুিদন পর বাংলােদেশর 
অথর্নীিতেত মজিুর সূচেক পতন েদখা েগেছ। এর ফেল কমর্সং�ান ও আয় উভয় ে�ে�ই সমসয্া হে�। অ�িদেক 
�থাগত দির� যারা িছল অথর্াৎ অনানু�ািনক খাত, �ু� ও কুিটর িশে�র সে� মাঝাির খােতর েলাকজনও ঢুেক 
যাে�। এর মােন িপিছেয় থাকােদর সে� ‘েপছেন েফেল েদওয়া’ মানুষ য�ু হে�। এিট ২০২১ অথর্বছেরর একিট 
বড় দুি��ার িবষয়। কমর্সং�ােনর ে�ে� মলূ �ািত�ািনক কমর্সং�ান হয় িবেদেশ। ২০১৯-২০ অথর্বছের ৫৯ 
হাজােরর মেতা েলাক িবেদেশ কােজর জ� েগেছন। ২০২০-২১ অথর্বছের েগেছন ২৩ হাজােরর মেতা। অথর্াৎ 
যাওয়ার পিরমাণ অেধর্েক েনেমেছ। 

েমা�ািফজরু রহমান উে�খ কেরন, �কৃত ও �া�িলত িজিডিপ’র পাথর্কয্ িবেবচনায় িনেল জাতীয় উৎপাদন ৫০ 
হাজার েকািট টাকা হেয়েছ। এর �িতফলন হেব �মজীিব মানুেষর আেয়। এ কারেণ সরাসির নগদ সহায়তা এবং 
খাদয্ সহায়তার �েয়াজনীয়তা েবেড় েগেছ।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও বেলন, গত অথর্বছেরর েশষ িতন মােস (এি�ল-জনু) অিতমািরর ি�তীয় ধা�ায় 
অথর্নীিতেত স�ৃ সংকেটর গভীর �ভাব চলিত অথর্বছেরর শুরুর িদেক পড়েব। জলুাই মােস র�ািন ও েরিমটয্া� 
অথর্বছেরর একই মােসর েচেয় উে�খেযাগয্ হাের কেমেছ। েদখা যাে� অথর্নীিতেত দুবর্লতার মধয্ িদেয় নতুন 
অথর্বছর শুরু হেয়েছ। তার মেত, অথর্নীিতেত সা�িতক সমেয় ৈবেদিশক খাত সবল িছল। িক�ু অথর্বছেরর 
শুরুেত ৈবেদিশক খােত এক ধরেণর ভাঙন েদখা িদেয়েছ। জলুাই মােস র�ািন আয় ১১ দশিমক ২ শতাংশ 
কেমেছ। আর েরিমটয্া� আেয় ২৮ শতাংশ পতন ঘেটেছ। িবেশষজ্ঞরা সবাই একমত হেবন েয, েরিমটয্া� খােতর 
জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ। কারণ মানুষ িবেদেশ েগেছ কম, েফরত এেসেছ েবিশ। �েণাদনার কারেণ হুিন্ডর 
পিরবেতর্ বয্াংেকর মাধয্েম েরিমটয্া� েবিশ আসেছ। এই জাদু কতিদন থাকেব তা িনেয় সংশয় েদখা যাে�। 
েরিমটয্া� যিদ কেম যায় তাহেল তা কমর্সং�ান ও ৈবষময্ পিরি�িতেক ভীষণভােব আ�া� করেব। কারণ এতিদন 
েরিমটয্াে�র আয় িদেয় েভাগ কাঠােমা িঠক িছল। র�ািনর ে�ে�ও আেগর অব�ায় েফরা যােব িক না তা িনেয়ও 
সংশয় রেয়েছ। �াথিমক সংেকতগুেলা দুি��ার সিৃ� করেছ। 

েমা�ািফজরু রহমােনর মেত, র�ািনর ে�ে� জলুাইেত বড় ধরেণর ঋণা�ক �বিৃ� ঈদ এবং লকডাউেনর কারেণ 
হেত পাের। তার ধারণা এ অব�া থাকেব না। র�ািন আবার বাড়েত শুরু করেব। তেব র�ািনেত �িতেযািগতা 
বাড়েছ। েপাশাক র�ািনেত গত বছর িভেয়তনাম বাংলােদশেক ছািড়েয় েগেছ। �িতেযািগতা স�মতা বাড়ােত 

র�ািনেত বহুমখুীকরণ দরকার। দ�তা বাড়ােনার জ� েযসব �ক� এই অথর্বছের রাখা হেয়েছ, েসসব বা�বায়ন 
করেত হেব সময়মত।   

েরিমটয্া� �সে� িতিন বেলন, গত অথর্বছের ২৪.৫ িবিলয়ন ডলার এেসেছ। এই ধরেণর �বিৃ� চলমান অথর্বছের 
অবয্াহত রাখা স�ব হেব না। �বােস কমর্ী যাওয়ার সংখয্া অেনক কেম েগেছ। এর মেধয্ সরকার দুই লাখ 
�বাসীেক পনুবর্াসেনর জ� নগদ সহায়তা ও �িশ�েণর কমর্সূিচ িনেয়েছ। এই �িশ�ণ বাজাের চািহদার সােথ 
সাম�সয্পণূর্ যােত হয়, েসিদেক নজর িদেত হেব। িতিন আেরা উে�খ কেরন, চলিত অথর্বছের েবশ িকছু �ক� 
েনওয়া হেয়েছ এবং িবিভ� খােত িবিনেয়ােগ কর অবকাশসহ েবশিকছু �েণাদনাও েদওয়া হেয়েছ। িক�ু েদেশ 
িবিনেয়াগ আকৃ� করেত হেল ঋণসহায়তা এবং অ�া� সহায়তার দরকার হেব। নতুন েয ৫িট �েণাদনা পয্ােকজ 
েঘাষণা করা হেয়েছ, েসখােন িক�ু কৃিষ খােত সহায়তা েদওয়ার মেতা েকােনা কমর্সূিচ েনই, যা খবুই �েয়াজন। 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার িবেশষ অথর্ৈনিতক অ�েলর বাইের নতুন িশ� �াপন উৎসািহত করেছ না, বরং 
িনরুৎসািহত করেছ। তেব অথর্ৈনিতক অ�েলর বা�বায়ন �তয্ািশত গিতেত হে� না। এগুেলার বা�বায়ন �ত না 
হেল িবিনেয়াগ আকষর্ণ কিঠন হেয় পড়েব। এর আেগ অবকাঠােমা দুবর্লতার কারেণ সয্ামসাংেয়র একিট িবিনেয়াগ 
েফরত িগেয়েছ। তারা িভেয়তনােম িবিনেয়াগ কেরেছ। 

�স� মু�ানীিত 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উপ�াপনায় বেলন, বাংলােদশ বয্াংেকর নতুন ম�ুানীিত সতকর্ভােব স�সারণশীল পদে�েপ 
েযেত চাইেছ। এিট সিঠক, কারণ সামি�ক চািহদা বাড়ােনার জ� আরও েবিশ তারলয্ অথর্নীিতেত েদওয়া 
উিচত। িক�ু ম�ুানীিতর সবেচেয় দুবর্ল অংশ হেলা, বয্ি� খােত ১৪ েথেক ১৫ শতাংশ ঋণ �বিৃ�র ল�য্মা�ার 
ধাের-কােছও অজর্ন হে� না। গত অথর্বছের ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ �বিৃ�র ল�য্মা�ার িবপরীেত অেধর্ক, অথর্াৎ 
৮ দশিমক ৪ শতাংশ অিজর্ত হেয়েছ। বয্বসায়ী েগা�ী এবং অেনেক বেলিছেলন, সুেদর হার কমােনা েগেল 
িবিনেয়াগ �তগিতেত বাড়েব। এই ত� েয সিঠক িছল না, তা এখন পির�ারভােব েবাঝা যাে�। সুেদর হার অেনক 
কেম েগেছ এবং ঋণ ও আমানেতর মধয্কার সুদহােরর পাথর্কয্ বা েস্�ড ৪ শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এরপরও 
বয্াংিকং খােত উ��ৃ তারলয্ আেগর েয েকােনা সমেয়র েচেয় েবিশ এবং বাংলােদশ বয্াংক এখন ে�জারী িবেলর 
মাধয্েম বাজার েথেক টাকা েতালার েঘাষণা িদেয়েছ। েচ�া করেত হেব অথর্নীিতেত তারলয্েক স�ালন করা, যােত 
কের মানুষ িবিনেয়াগ কের। বয্ি� খােত িবিনেয়াগ না হেল িপিছেয় পড়া মানুেষর কমর্সং�ান হেব না এবং আয় ও 
রুিজর সং�ান হেব না। 

ম�ুানীিত �সে� িতিন িতনিট িবষেয় দিৃ� আকষর্ণ কেরন। �থমত, েক�ীয় বয্াংেকর অ�তম মলূ দািয়� হেলা 
অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মেধয্ ম�ুা�ীিতেক িনয়�েণ রাখা। িবেশষ কের খাদয্ মলূয্�ীিতেক িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা এবং এ জ� �েয়াজনীয় পদে�প িনেত সরকারেক উৎসািহত করা। ি�তীয়ত, সরকােরর প� েথেক েয সম� 
�েণাদনা েদওয়া হেয়েছ িবেশষ কের �ু� ও মাঝাির উেদয্া�া, নারী উেদয্া�াসহ িবিভ� ে�ে� �ত তারলয্ 
অবম�ু করার িবেশষ বয্ব�া করা। ততৃীয়ত, সরকােরর আিথর্ক সং�ােনর জ� বয্ব�া রাখেত হেব িবেশষ কের 
বয্াংিকং খাত েথেক। েকননা এখােন তুলনামলূকভােব খরচ কম। 

�কৃত অেথর্ �েণাদনা কতটুকু?

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত বছেরর মােচর্র েশষ েথেক শুরু কের এ বছেরর জলুাই পযর্� সরকার 
েমাট ৩০িট �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়েছ। এসব �েণাদনার মেধয্ আিথর্ক এবং খাদয্ সহায়তা খবুই কম। বড় অংশই 
হাইি�ড কারণ মলূত বয্াংকিনভর্র ঋেণ সরকার ভতুর্িক িদে�। মা� ১৩িট কমর্সূিচেত আিথর্ক সহায়তা রেয়েছ এবং 
৪িটেত আেছ �তয্� খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচ। এই ১৭িট কমর্সূিচ �ায় ১ লাখ ৩০ হাজার েকািট টাকার সরকার 

েঘািষত �েণাদনার মা� ২০ শতাংশ। ৮০ শতাংশই হাইি�ড অথর্াৎ ঋণ কমর্সূিচ এবং েসখােন সুদ িদেত 
হে�। েবিশরভাগ ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ বয্াংেক েযেত পােরন না। বয্াংেক েগেলও তারা কথা বলেত পােরন 
না। আেদৗ তারা জােনন না, সরকােরর প� েথেক এখােন িক েদওয়া আেছ। এখােন তেথয্র একিট বড় ধরেণর 
িব�াট রেয়েছ।  

তার মেত, সরকার এমন িকছু �ক� অ�ভূর্� কেরেছ যা আেদৗ �েণাদনা িহেসেব �হণেযাগয্ নয়। সরকার 
একিট বড় কৃিষ যাি�কীকরণ �ক� হােত িনেয়েছ, যােক �েণাদনার মেধয্ ধরা হেয়েছ। সরকার েয ধান-চাল 
সং�হ কের, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। এিট �হণেযাগয্ নয়। সরকােরর প� েথেক �াধীনতার ৫০ 
বছর পিূতর্েত মাননীয় �ধানম�ী দির�েদর জ� েয ঘরবািড় িনমর্াণ কের িদে�ন, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা 
হেয়েছ। আেগ েথেক েযসব সামািজক সুর�া কমর্সূিচ িছল, েসগুেলার যিদ স�সারণ হয় অথবা এই অিতমািরেক 
েক� কের েযসব নতুন নতুন পদে�প েনওয়া হেয়েছ েসগুেলাই �কৃত �েণাদনা। অিতমাির থাকেলও হেতা, না 
থাকেলও হেতা। ধান-চাল সং�হ েতা �িতবছরই হে�। সরকাির িহসােব ২০১৯-২০ অথর্বছের �েণাদনার 
আকার িজিডিপর ২ দশিমক ৭৬ শতাংশ। তেব শুধ ুখাদয্ সহায়তা ও �তয্� আিথর্ক সহায়তা মা� শু� দশিমক 
১৬ শতাংশ। ফেল �তয্� সহায়তার পিরমাণ খবুই সামা�। গিরব মানুেষর জ� সহায়তা সামি�কভােব কম, 
আনুপািতক হােরও কম। গত জনু মাস পযর্� ৬৩ েথেক ৬৪ শতাংশ অথর্ অবম�ু হেয়েছ। আিথর্ক সহায়তা 
অবম�ু হেয়েছ ৪০ শতাংেশরও কম। আর হাইি�ড পয্ােকজ অবম�ু হেয়েছ ৭৫ শতাংশ। গিরবেদর জ� শুধ ু
বরাে�র ৈবষময্ আেছ তা নয়, বয্বহােররও ৈবষময্ আেছ। নতুন েয ৫ িট কমর্সূিচ এেসেছ তার মেধয্ �তয্� 
আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা আেগর েচেয় েবিশ। এটােক আরও েবিশ বাড়ােত হেব, িবতরেণর প�িতেক 
আরও উ�ত ও কাযর্কর করেত হেব। সরকার ৩৩৩ ন�ের েফান করেল সাহাযয্ পাওয়ার েয বয্ব�া কেরেছ, তা 
অতয্� সিঠক পদে�প। গিরব মানুেষর জ� এিট একিট অতয্� উপকারী সরকাির পদে�প িক�ু এখােন আরও 
েবিশ �ানীয় পযর্ােয় সহায়তা েদওয়া উিচত। 
 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার �থম পযর্ােয় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়িছল, তার বা�বায়ন পিরি�িত 
পযর্ােলাচনায় েদখা যায়, ৈতির েপাশাক খােত �িমকেদর েবতন-ভাতা িদেত কম সুেদ েয ঋণ েদওয়া হয়, তার 
বা�বায়ন তুলনামলূক ভােলা িছল। তেব �ু� ও মাঝাির িশ� িক�ু �কৃত অেথর্ খবু েবিশ সুিবধা পায়িন। এরপর 
ি�তীয় দফায় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা করা হেয়েছ, তার ল�য্ হেলা যারা �থম দফায় পান িন, তারা েযন 
ি�তীয় দফায় এর সুিবধা পান। �ায় ৮০ লাখ �ু� ও মাঝাির িশ� আেছ। তারা িক�ু এই অিতমািরর কারেণ 
অতয্� দূরব�ার মেধয্ পেড় েগেছ। মােসর পর মাস অেনেক কাযর্�ম চালােত পারেছ না। অেনেক অনলাইেন 
পিরচালনার েচ�া করেছ। িক�ু সবার েতা েস স�মতা েনই। একজন �ু� উেদয্া�া িযিন একিট িবউিট পালর্ােরর 
মেতা �িত�ান চালান, িকংবা সারা েদেশ অসংখয্ তরুণ উেদয্া�া ফা� ফুড আইেটেমর েদাকান পিরচালনা 
কেরন। তারা িক�ু এই সুেযাগ িনেত পােরিন। অেনক এসএমই েশষ পযর্� �িত�ান ও বয্বসা িটিকেয় রাখেত 
পােরিন। যার �িতফলন কমর্সং�ােনর ওপর পড়েছ। নাগিরক �াটফেমর্র এক সমী�ায় বলা হেয়িছল, �ায় ১ েকািট 
৩০ লাখ েলােকর কমর্সং�ান ঝুঁিকেত পেড়েছ, যা আমােদর �মশি�র �ায় ২০ শতাংশ। 

িটকাকরণ এবং গিরব মানুষেক সহায়তা 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর ইিতহােস ২০২১ সােলর জলুাই একিট কৃ�তম মাস িহেসেব িচি�ত হেয় 
থাকেব। জলুাই মােস, গত ১৪ মােসর মেধয্ েকািভেড সবেচেয় েবিশ মানুষ মারা েগেছ। গড় মতুৃয্ ২০০ জেনর 
েবিশ এবং সং�মেণর হার ৩০ শতাংেশর েবিশ। িপিছেয় পড়া মানুষ িটকা পাওয়ার ে�ে�ও িপিছেয় আেছ। তােদর 
সেচতনতার অভাব রেয়েছ যা িনরসেন পদে�প �েয়াজন। সরকার ভারেতর িসরাম ইনি�িটউট েথেক িটকা 
আনেত েচেয়িছল। িক�ু ভারেতর অভয্�রীণ পিরি�িতর কারেণ সব িটকা আেসিন। িটকা েদওয়ার বয়স ৪০ েথেক 
কিমেয় ২৫ বছর করা হেয়েছ, যা সিঠকভােব করা হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন।

বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন, বােজট িনেয় �চুর আেলাচনা হয়। �য্াটফেমর্র নতুন� হেলা, বাংলােদেশর উ�য়েনর 
িবভািজত ফলাফল যােদর কােছ যাওয়ার কথা, তারা কী পাে� ও কীভােব পাে� তা তুেল ধরা। যারা সমােজ 
িপিছেয় পড়া মানুষ, তারা বাংলােদেশর �মতার কােছ তােদর কন্ঠ�র তুেল ধরেত পােরন না। তােদরেক সামি�ক 
অথর্নীিতর আেলাচনার মেধয্ দশৃয্মান করাই নাগিরক �য্াটফেমর্র উে�শয্। যারা জীবনচে� িপিছেয় আেছ, যারা 
েভৗগিলক এবং পিরেবশগত পিরি�িতেত িপিছেয় আেছ, এই �য্াটফমর্ তােদর কথা সবার সামেন িনেয় আসার েচ�া 
করেছ। উপকুল-হাওর-চেরর মানুষ, যারা সামািজক পিরিচিতর িদেক িদেয় িপিছেয় আেছ—েযমন িহজড়া 
স�দায়, আিদবাসী েগা�ী এবং যারা �িতব�ী, এই �য্াটফেমর্ তােদর কথা বলা হয়। এই মানুষগুেলােক কীভােব 
সামি�ক অথর্নীিতর েক�িব�েত আনা যােব এবং তােদর িশ�া, �া�য্, সামিজক সুর�া ইতয্ািদ িবষেয় েকান্ 
েকান্ পদে�প িনেত হেব, তা জানােতই এই আেলাচনা। 

িমিডয়া ি�িফং-এ অংশ�হণ কেরন নাগিরক �য্াটফমর্-এর েকার �প সদসয্ ও গণসা�রতা অিভযােনর িনবর্াহী 
পিরচালক রােশদা েক েচৗধুরী, �া�পােরি� ইন্টার�াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)-এর িনবর্াহী পিরচালক 
ইফেতখারু�ামান, বাংলােদশ েহলথ ওয়ােচর আ�ায়ক মুশতাক রাজা েচৗধুরী, মানুেষর জ� ফাউেন্ডশেনর 
িনবর্াহী পিরচালক শাহীন আনাম, িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান এবং িনউএইজ �েপর ভাইস 
েচয়ারময্ান ও চ��াম �ক এ�েচে�র েচয়ারময্ান আিসফ ই�ািহম। 

বােজট কতটুকু অসুিবধা�� মানুেষর পে� 

আেলাচকরা মতামত েদন, যারা িপিছেয় িছেলন কেরানার কারেণ তারা আরও অসুিবধার মেধয্ পেড়েছন। নতুন 
কের ঝুঁিকর মেধয্ পেড়েছন অেনেক। চলিত অথর্বছেরর বােজেট এসব অসুিবধা�� মানুষেদর অ�ািধকার েদওয়া 
হয়িন। তােদরেক গুরু� েদওয়া হয়িন। 

অয্াডেভােকট সুলতানা কামাল তার �ারি�ক ব�েবয্ উে�খ কেরন, কেরানা সং�মেণর েদড় বছর চেল েগেছ। 
বহু মানুষ নানাভােব িবপযর্েয়র মেুখামিুখ হেয়েছন, অসুিবধার মেধয্ আেছন। তারা তােদর �াভািবক জীবনমান 
েথেক িপিছেয় পড়েত বাধয্ হেয়েছন। �তয্াশা িছল, েয বােজট �ণীত হেব তােত েযন িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
�ি�র জায়গায় িনেয় আসার উেদয্াগ থােক। দুঃখজনকভােব েসরকম িকছুই এই বােজেট েদখা যায়িন। িতিন 
বেলন, নীিতিনধর্ারকরা আমােদরেক বেলন েয িবিনেয়াগ খবুই ভােলা হে�। েরাডেশা’র মাধয্েম িবিনেয়ােগর 
�িত�িত পাওয়া যাে�। েরিমটয্াে�র �বাহ এবং র�ািন আেদশ িনেয় তারা উৎফু�। এসিডিজ’র েয অ�ীকার 
কাউেক িপিছেয় রাখা যােব না িকংবা িপিছেয় পড়া মানুষেক একিট স�ানজনক জায়গায় িনেয় আসার জ� েয 
কাযর্�েমর �েয়াজন, েস ধরেনর নীিত বা কাজ-কমর্ িক�ু নজের আসেছ না। যত উ�য়েনর পিরসংখয্ান আসেছ, 
েসখােন অেথর্র েকােনা অভাব আমরা না েদখেলও িপিছেয় পড়া মানুেষর িদেক েকেনা নজর েদওয়া হে� না। 
তা িনেয়ও িতিন �� েতােলন। আিসফ ই�ািহম বেলন, বােজেট নারী উেদয্া�ােদর ে�ে� কর সুিবধা েদওয়া 
হেয়েছ। তােদর �িত�ােনর বািষর্ক আয় ৭০ লাখ টাকার মেধয্ হেল কর িদেত হেব না। এর মাধয্েম নারী 
উেদয্া�ারা অনু�ািণত হেবন। তেব েছাট উেদয্া�ােদর জ� আরও অেনক িকছু করা �েয়াজন। িকছু িকছু পণয্ ও 
েসবায় ভয্াট অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ। তেব অিতমািরর কারেণ বয্বসায়ীেদর মেধয্ যারা িপিছেয় পেড়েছন, 
তােদরেক ভয্াট েথেক অবয্াহিত িদেল আরও ভােলা হেতা। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজট হওয়ার কথা িছল িপিছেয় পড়া মানুষেদর সহায়তার জ�। িক�ু েদখা েগল, 
সাধারণ মানুষ এবং �াি�ক জনেগা�ীেক বােজেটর বাইের রাখা হেয়েছ। �য্াটফেমর্র প� েথেক দািব করা 
হেয়িছল, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� স�দ বরাে�র পাশাপািশ স�েদর বয্বহার যােত ��তা, জবাবিদিহতা ও 
সুশাসেনর মাধয্েম এবং দুনর্ীিত িনয়�েণর মাধয্েম হয়। বােজেট এ িবষেয় িদক-িনেদর্শনা েনই। বােজট কতটুকু 
��তার সােথ বা�বায়ন হেব, জবাবিদিহতা িনি�ত করা হেব িকভােব এবং দুনর্ীিত �িতেরােধর জ�ও বা কী করা 
হেব েস িবষেয় েকােনা সু�� পথেরখা েনই। বরং দুনর্ীিত সহায়ক, ৈবষময্মলূক এবং অৈনিতক একিট বােজট 
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গণিটকাদান কমর্সূিচেত ৬ িদেনর মেধয্ এক েকািট মানুষেক িটকা েদওয়ার ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হয়। এখােন 
পিরক�নার অভাব েদখা েগেছ। িবেশষজ্ঞরা বেলিছেলন, অসু�, বয়�, �বীণ, নারী, �িতবি� এভােব 
অ�ািধকার িদেয় পিরক�নামািফক িটকা িদেত। সরকার িচ�াভাবনা ছাড়া তাড়াহুেড়ার িভি�েত এিগেয়েছ এবং 
পরবতর্ীেত সরকারেক িপিছেয় আসেত হেয়েছ। শুধ ু েদওয়ার স�মতার অভাব নয়, সরকােরর এই মহূুেতর্ 
েযাগােনরও সমসয্া আেছ। ২৫ বছেরর ওপের সবাইেক িটকা িদেত সেবর্া� িজিডিপর শু� দশিমক ৫ শতাংেশর 
মেতা অথর্ খরচ হেব। এই অথর্ সং�ান করার সামথর্য্ বাংলােদেশর আেছ। সমসয্া হেলা সং�হ ও বয্বহােরর- 
অেথর্র নয়। িতিন মেন কেরন, িটকাকরণ কাযর্�েম নাগিরক সমাজেক য�ু করেত হেব। েযসব েবসরকাির �িত�ান 
িবিভ�ভােব িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� কাজ কের তােদরেক য�ু করেত হেব। এর আেগ �য্াটফেমর্র অ�া� 
আেলাচনার মাধয্েম জানা েগেছ, িহজড়ারা লাইেন দাড়ঁােত পােরন না। লাইেন দাড়ঁােল তােদরেক েবর কের েদওয়া 
হয়। জাতীয় পিরচয়পে�র সােথ অেনক সময় তােদর নাম ও েচহারা েমেল না। সরকােরর সােথ েবসরকাির �িত�ান 
য�ু করেল তােদর সহেযািগতায় এ ধরেণর জনেগা�ীেক িটকা েদওয়া স�ব হেব। একইভােব সেচতনতা সিৃ�েত 
েবসরকাির �িত�ানেক স��ৃ করেত হেব। এজ� একিট জাতীয় কাঠােমা ও একিট নীিতমালা দরকার। 

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বেলন, যখনই েকােনা নতুন উেদয্াগ আেস, তার �থম িদেকর সুিবধােভাগী হয় সমােজর উচুঁ 
�েরর েলাকজন। িটকার িবষেয়ও ঐিতহািসকভােব তাই ঘেটেছ। আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ ইিপআই কমর্সূিচ 
শুরু হয়, তখনও িপিছেয় পড়া জনেগা�ী এর সুিবধােভাগী িছল না। েকািভেডর িটকার ে�ে�ও তাই েদখা যাে�। 
সংবাদপে�র �িতেবদন অনুযায়ী িসিট করেপােরশেনর পির��তা কমর্ী, কবর েখাদক বা িহজড়া জনেগা�ী এখনও 
িটকার আওতায় আেসিন। চর অ�ল বা হাওেড়র অেনেকই এখনও িটকার বয্াপাের অবগত নন। কােজই এখনই এ 
বয্াপাের সি�য় হেত হেব, যােত কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীেক আমরা সামেন িনেয় আসেত পাির। িতিন উে�খ 
কেরন, আিশর দশেক সরকার �তঃ�ব�ৃ হেয় িটকাদান কাযর্�েম এনিজওেদর সহায়তা চায় এবং জনগেণর 
স��ৃতায় ইিপআই কাযর্�ম িবে� অন� দ�ৃা� �াপন কের। বতর্মান �ধানম�ী ‘ভয্াকিসন িহেরা’ উপািধেত ভূিষত 
হেয়েছন। এই পরু�ােরর বীজ েসই আিশর দশেক েরাপন করা হেয়িছল। েসই সময় সরকার সরবরােহর িদক 
সামলায়। অ�িদেক এনিজওরা েসাশয্াল েমািবলাইেজশেনর মাধয্েম চািহদার িদকিট বয্ব�াপনা কের। সরকার যিদ 
সমােজর সবাইেক এই িটকাযেজ্ঞ স��ৃ কের তাহেল সুিনিদর্� লে�য্ েপৗছােনা যােব। বাংলােদেশ েকািভড 
িটকাদােনর হার বতর্মােন দুঃখজনক পযর্ােয় রেয়েছ এবং এ অব�া েথেক তাড়াতািড় েবর হেত হেব। কাউেক েপছেন 
রাখা যােব না। একটা কথা মাথায় রাখেত হেব েয, সবাই িনরাপদ না হেল েকউই িনরাপদ থাকেব না। 

সা�িতকােল �য্াটফেমর্র এক জিরেপর তথয্ অনুযায়ী ৮০ শতাংশ মানুষ খােদয্র বয্য় কিমেয় িদেয়েছ, এবং 
অ�া� ে�ে� ৬০ শতাংশ কিমেয়েছ। মানুষ পুঁিজ েভে� খাে�, ঋণ িনেয়েছ ৬০ শতাংশ। ৪৭ শতাংশ মানুষ 
আিমষ জাতীয় খাবার খাওয়া কিমেয় িদেয়েছ। েকউ েকউ িতন েবলার পিরবেতর্ হয়েতা দুই েবলা বা এক েবলা 
খাে�ন। এরকম মানুষ অ�ত ১০ শতাংশ। ১০ শতাংশ মানুষ খাদয্ েকনা কিমেয় িদেয়েছন। এসব তথয্ উে�খ 
কের িপিছেয় পড়া মানুষেক �তয্� আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা বাড়ােনার সুপািরশ কেরন েদবি�য় 
ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, সহায়তা না েপেল তারা েয শুধ ুৈবষেময্র িশকার হেবন তা নয়, তােদর পরবতর্ী �জ� আরও 
েবিশ পিু�হীনতা, শারীিরক ও মানিসক �িতবি�তা িনেয় বড় হেব। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, কেরানা সং�মেণর কারেণ সরকােরর �তয্� আিথর্ক সহায়তা এবং খাদয্ সহায়তা িপিছেয় 
পড়া মানুেষর জ� অপযর্া�। একই সােথ এখােন দুনর্ীিতও হেয়েছ। �ভাবশালী মহল এবং রাজনীিতকরা সরকাির 
সহায়তা িনেজেদর পেকট� কেরেছন। সরকার দুনর্ীিতর িবরুে� শু� সহনশীলতা েঘাষণা কেরেছ। েসই অনুযায়ী অথর্ 
খরেচ ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা না েগেল বােজট �কৃত অেথর্ জনগেণর কলয্ােণ আসেব না। আেলাচকরা 
জানান, আিথর্ক �েণাদনা ও খাদয্ সাহাযয্ বাড়ােত হেব। েয মানুষগুেলার ে�ে� সহায়তা েপৗছােনার সমসয্া 
রেয়েছ, তােদর জ� েবসরকাির �িত�ােনর সােথ েযৗথভােব কাজ করেত হেব। একইরকম ভােব জাতীয় 
িটকাকরণ কমর্সূিচেক সফল করেত হেব। আর সফল করার জ� অ�ািধকােরর িভি�েত িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
কােছ েপৗছােত হেব। েবসরকাির �িত�ান ও সামািজক সংগঠনেক য�ু করেত হেব। 

উে�গ মূলয্�ীিত িনেয় 

িব�বাজাের পণয্মলূয্ েবেড় যাওয়া এবং েদেশ সা�িতক সমেয় িবিভ� পেণয্র মলূয্ েবেড় যাওয়ার �বণতা থাকায় 
মলূয্�ীিত িনেয় উে�েগর কথা উেঠ আেস আেলাচনায়। েমা�ািফজরু রহমান বেলন, খাদয্ মলূয্�ীিত ইেতামেধয্ 
ওপেরর �ের েপৗঁেছ েগেছ। তার ওপর যিদ ৫ েথেক ৬ শতাংশ মলূয্�ীিত হয় তাহেল খাদয্ পেণয্র দাম এমন 
জায়গায় দাঁড়ােব েযখােন সাধারন মানুেষর েভাগাি� বাড়েব। েযমন- এক বছের চােলর দাম ২০ শতাংশ েবেড় 
েগেছ। এর ওপর যিদ আেরা ৩ েথেক ৪ শতাংশ বােড় তাহেল আয় কেম যাওয়া মানুেষর ওপর অেনক চাপ ৈতির 
হেব। সরকার এই মহূুেতর্ ১৬ লাখ টেনর েয মজেুদর কথা বলেছ তার ওপর িভি� কের স�িত ৪০ হাজার টন 
ওএমএেসর জ� িবতরেণর ল�য্মা�া হােত িনেয়েছ- এই ল�য্মা�া আরও বাড়ােনা উিচত। ১৭ লাখ মানুষেক 
আড়াই হাজার টাকা নগদ সহায়তা �দােনর কথা বলা হে�। �হীতা ও টাকার পিরমাণ উভয়ই আরও বাড়ােত 
হেব। নগদ সহায়তা অথর্নীিতেত চািহদা সিৃ� করার বড় উপায়। েমা�ািফজরু রহমান আরও বেলন, আ�জর্ািতক 
বাজাের �ালািন েতলসহ িবিভ� পেণয্র দাম বাড়েছ। ৈবেদিশক েলনেদেনর ভারসােময্র িদেক নজের রাখেত 
হেব। আর মলূয্�ীিতর েয িহসাব করা হয় েসই েভা�া মলূয্সূচেকর িভি� ২০০৫-০৬ সােলর পণয্-বাে�ট িনেয়। 
এিট হালনাগাদ করা দরকার। কারণ মানুেষর পণয্ ও েসবা �হেণর কাঠােমা পিরবতর্ন হে�। কম আেয়র মানুষ 
েযসব পণয্ তুলনামলূকভােব েবিশ েভাগ কের তার ওপর িভি� কের একিট েভা�া মলূয্সূচক (িসিপআই) িনণর্য় 
কের তার িভি�েত সহায়তা েদওয়া উিচত।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, গত অথর্বছের সািবর্কভােব মলূয্�ীিত েমাটামিুট ি�িতশীল থাকেলও খাদয্ 
মলূয্�ীিতর �বণতা েদখা েগেছ। সাধারণ মলূয্�ীিত েযখােন ৫ দশিমক ৬ শতাংশ, খাদয্ মলূয্�ীিত েসখােন ৬ 
শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশ শুধ ুআয়, কমর্সং�ান ও মজিুর কমেছ না, খাদয্মলূয্ও বাড়েছ। ফেল আয় ও 
কমর্সং�ান কেম যাওয়ায় এ সমেয় খােদয্র দাম বিৃ� গিরব মানুেষর জ� েবশী কে�র কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। খােদয্র দাম বিৃ�র �কৃত অব�া িচ�ার উে�ক কের। েদবি�য় ভ�াচাযর্ মলূয্�ীিতর পিরসংখয্ান িনেয় 
�� েতােলন। িতিন বেলন, এই মহূুেতর্ �কৃত মলূয্ পিরি�িত সরকাির পিরসংখয্ােনর মাধয্েম সিঠকভােব 
�িতফিলত হে� না। কারণ মলূয্�ীিত িনণর্েয়র েয িভি� অথর্াৎ েযসম� পেণয্র িভি�েত িহসাব করা হয়, েসগুেলা 
এখন তামািদ হেয় েগেছ। নতুনভােব এর মলূয্ায়ন করেত হেব। গিরব মানুেষর জ� মজিুর পণয্েক আলাদাভােব 
িবেবচনায় েনওয়া উিচত। আর এবার আড়াই হাজার টাকা নগেদ েদওয়ার েয েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ, তা পেুরােনা 
মানুষজেনর কােছই যােব। নতুন গিরবরা এর মেধয্ েনই। েকননা িচি�তকরেণর সমসয্া রেয়েছ এবং এর সমাধান 
কেরই এই সংখয্া বাড়ােত হেব।  

সরকাির �য় দুনর্ীিতমু� করেত হেব

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজেটর অ�তম িবষয় হেলা সরকাির �য়। সরকাির �েয় ��তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত না পারেল বােজেটর সিতয্কার সুফল পাওয়া যােব না। সরকাির �েয়র জ� আইন ও িবিধমালা 
আেছ। িটআইিব’র এবং অ�া� গেবষণায় েদখা েগেছ �য় খাত এক ে�ণীর রাজনীিতিবদ, সরকাির কমর্কতর্া ও 
িঠকাদারেদর কােছ িজি� হেয় আেছ। এই িজি�দশা েথেক েবর হেত না পারেল বােজট, জনগেণর কলয্াণ আনেত 
পারেব না। 

িতিন উে�খ কেরন, সা�িতক সমেয় আমরা �া�য্ খােত এই ধরেণর পিরি�িত েবিশ েদখিছ। এ খােতর অিনয়ম 
িনেয় িবিভ� খবর পাওয়া যাে�। অ� খােতও ��তা ও জবাবিদিহতার অভাব রেয়েছ। �ক� বা�বায়েনর ে�ে� 
এিট সু�িতি�ত েয, এর সােথ স��ৃ িকছু িকছু সরকাির কমর্কতর্া, রাজনীিতিবদ ও িঠকাদাররা কীভােব তােদর 
স�দ বাড়ােব, তা িনেয় বয্� থােকন।  

নারী ও িশশুর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, �বাসীরা যারা কেরানা পিরি�িতর কারেণ িফের এেসেছন তােদর মেধয্ নারীেদর 
সহায়তার িবষয়িট একটু আলাদাভােব ভাবেত হেব। কারণ নারীরা যারা েফরত এেসেছন, তােদর অেনেকই চাকির 
হারােনার পাশাপািশ নানান ধরেণর হয়রািন, িনপীড়ন এবং েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হেয় িফের আসেত বাধয্ 
হেয়েছন। তােদর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার। 

িতিন বেলন, িশশুরা একিট িবেশষ জনেগা�ী। যখন েকােনা সহায়তা পিরবােরর জ� েদওয়া হয়, তখন আমরা ধের 
েনই, সহায়তা সবাই পােব। এিট িঠক নয়। িশশুেদর জ� কী বয্ব�া েনওয়া হে� তার েকােনা পিরক�না েদখা 
যাে� না। মানুেষর জ� ফাউেন্ডশন’র জিরপ এবং তণৃমলূ পযর্ােয় সহেযাগী সংগঠনগুেলার অিভজ্ঞতা বলেছ, িশশু 
�ম বাড়েছ এবং িশশুরা ঝুঁিকপণূর্ কাজ করেছ। এখােন দু’েটা িবষয় রেয়েছ- পলু ফয্া�র এবং পশু ফয্া�র। 
কারখানার উেদয্া�ারা কেরানার কারেণ �িত�� হেয়েছন এবং তারা মজিুরর ে�ে� কম খরেচর কারেণ িশশুেদর 
কােজ িনেত চায়। পিরবােরর দািরে�য্র কারেণ িশশুরা েযেতও বাধয্ হে�। িশশুেদর জ� েকােনা বয্ব�া বােজেটও 
েনই, সরকােরর কেরানা েমাকােবলা কমর্সূিচেতও েনই।
 
�ুল ব� থাকা এবং অ�া� কারেণ বালয্িববাহ বাড়েছ। এর বাইের িশশুরা েকােনা অসামািজক কােজ িকংবা 
সিহংসতায় য�ু হেত পাের, যার িকছু উদহারণ ইদানীং েদখা যাে�। এ অব�ায় িশশুেদর �িত িবেশষ নজর 
েদওয়ার �েয়াজন রেয়েছ। 

�া�য্ খােত সং�ার

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বতর্মান পিরে�ি�েত �া�য্খাত িনেয় িকছু সুপািরশ উপ�াপন কেরন। তার ��েময়ািদ 
সুপািরেশর মেধয্ রেয়েছ- কেরানা সং�মণ পরী�ার হার বাড়ােনা, �া�য্িবিধ ও মা� পিরধান িনি�ত করা, সবার 
জ� িটকা িনি�ত করা, সং�মেণর হার সহনীয় পযর্ােয় এেল িশ�া �িত�ান খেুল েদওয়া। তার মেত, সহনীয় 
অব�া জাতীয় গেড়র িভি�েত না কের �ানীয় অথর্াৎ েজলা-উপেজলার িভি�েত িনরূপন করেত হেব। 

িতিন মধয্ ও দীঘর্ েময়ােদ িকছু সুপািরশ কেরন। িতিন বেলন, �িতিট সংকেটর একটা ইিতবাচক িদক থােক। 
বাংলােদেশর �া�য্ বয্ব�ােক েঢেল সাজােত েকািভড একিট বড় সুেযাগ এেন িদেয়েছ। এ লে�য্ কী করেত হেব 
তা িনেয় িবজ্ঞজেনরা অেনেকই একমত। এই বয্াপাের মধয্েময়ািদ িকছু সুপািরশ রেয়েছ। একিট �া�য্ কিমশন 
গঠন করা যার কাজ হেব েদশবয্াপী সাবর্জনীন �া�য্ সুর�া কমর্সূিচর পথেরখা ৈতির করা এবং তা বা�বায়েন 
নজরদাির করা। �া�য্ বয্ব�ার জবাবিদিহতা িনি�ত করেত একিট জাতীয় �া�য্ িনরাপ�া কাযর্ালয় গঠন করেত 
হেব, যার দািয়� হেব �া�য্ ম�ণালেয়র ে�তার ভূিমকা এবং েসবাদােনর ভূিমকা আলাদা করা। সরকােরর �া�য্ 
অথর্ায়ন েকৗশেল এই অিফস �াপেনর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু এ বয্াপােরও েকােনা অ�গিত েদখা যাে� না। 
সুশাসন ও সু� বয্ব�াপনা িনি�ত করেত হেব। চতুথর্ত, �াথিমক �া�য্ বয্ব�ােক অ�ািধকার িদেত হেব। এখােন 
িবিনেয়াগ বতর্মােনর ২৫ শতাংশ েথেক বািড়েয় ৫০ শতাংেশ িনেত হেব। �াথিমক �া�য্েসবােক যিদ শি�শালী 
করা হেতা তাহেল ঢাকার হাসপাতােল বতর্মােন েয চাপ সিৃ� হে�, তা হেতা না। গেবষণা ও �ািত�ািনক উ�য়েন 
নজর িদেত হেব এবং িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। সবেচেয় উে�খেযাগয্ িবষয় হেলা সং�ার, যা এখনই শুরু করেত 
হেব। �েয়াজন সিদ�া এবং অ�ীকােরর। 

িশ�া খাত অবেহিলত 

রােশদা েক েচৗধরুী েশােকর মােস ব�ব�ুর �িত ��া�িল জািনেয় বেলন, িশ�া খাত িনেয় ব�ব�ু েশখ মিুজবরু 
রহমান বেলিছেলন, িশ�ায় েযন বােজেটর ২০ শতাংশ বরা� থােক। িক�ু তা কখেনা বা�বািয়ত হয়িন। িতিন 

বেলন, আশা করা হেয়িছল, এ বছেরর বােজট হেব ঘেুর দাঁড়ােনার বােজট। িক�ু তার �িতফলন েদখেত পাইিন। 
সরকােরর দুিট ম�ণালয় গত বছেরর েশেষর িদেক িশ�া পনুরু�ার ও ��িত পিরক�না �হণ কের, যা 
বা�বায়েনর েকােনা পিরক�না বােজেট েদিখিন। িশ�ার কী পিরমাণ �িত হে� সবাই জােনন। ৫০০ িদেনর 
েবিশ হেয় েগেছ িশ�াথর্ীরা িশ�া �িত�ােনর বাইের আেছ। এর ফেল িপিছেয় পড়া জনেগা�ী আরও িপিছেয় 
পড়েছ। িতিন উে�খ কেরন, দূরবতর্ী িশ�েণর মাধয্েম সবার কােছ িশ�া েপৗছােনা যাে� না। অয্াসাইনেমেন্টর 
মাধয্েম ৯৩ শতাংশ িশ�াথর্ীর কােছ েপৗছােনা েগেছ বেল িশ�া ম�ণালেয়র প� েথেক বলা হে�। এই 
তথয্-উপাে�র িবষেয় িনি�ত হওয়া যাে� না। এিট কতটুকু খানা পযর্ােয়র বা�বতা আর কতটুকু �শাসিনক 
অনুমান তা জানা যায় িন। রােশদা েক েচৗধরুী আরও বেলন, ��িত পিরক�নায় বলা হেয়িছল, �িতিট িশ�া 
�িত�ােন �া�য্িবিধ পিরপালেনর বয্ব�া করা হেব। িতিন জানান, েমৗলভীবাজােরর �তয্� অ�েল গিরব 
মানুষেদর ৫ টাকা িদেয় একিট মা� িকনেত হে�। তাই বা�ােদর �ুেল পাঠােত হেল তারা মা� েকনার টাকা 
পােব েকাথায়? মা� আনা এবং িনি�ত করার েকােনা পদে�প বােজেট েদখা যায় িন। িতিন তথয্ েদন, �ুল 
পযর্ােয় উ�য়ন পিরক�নার নােম একিট েথাক বরা� �িতিট �ুেলর জ� রেয়েছ। মাঠ েথেক েয তথয্ পাওয়া 
েগেছ, তােত গত বছর িক�ু �া�য্ সুর�ার ��িতর জ� এই বরা� বয্বহার করা হয়িন। বিৃ�র টাকা বেকয়াসহ 
িবতরণ হেয়েছ। িক�ু বিৃ�র পিরিধ ও পিরমাণ বাড়ােনা হয়িন। এমিপও ভুি�র িবষয়িট ঝুেল আেছ। �ুেল দুপেুরর 
খাবার কমর্সূিচ আটেক েগেছ। 

২০১৯ সােল মাননীয় �ধানম�ী বেলিছেলন, ২০২৪ সােলর মেধয্ সব �ুেল সব িশ�াথর্ীেক দুপেুরর খাবার 
েদওয়া হেব। �ুল খলুেল এর জ� ��িত িনেত হেব। ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার জ� িবেশষ িশ�া সহায়তা 
িদেত হেব। ইন্টারেনট অবকাঠােমা বাড়ােনা এবং িশ�াথর্ীেদর সুলেভ ইন্টারেনট িদেত হেব। িতিন জানান, 
অেনক িশ�া �িত�ান ব� হেয় যাে�। তারা িবপেদ আেছ। সিঠক তথয্-উপা� তুেল আনেত হেব। উ�িশ�া 
পযর্ােয় েবসরকাির �িত�ানগুেলােক �েণাদনার ঋণ েদওয়া েযেত পাের। িশ�কেদরও িবনা সুেদ ঋণ েদওয়া 
েযেত পাের। িশ�া �িত�ােনর বতর্মান পিরি�িত জানার জ� �াধীন তথয্-উপাে�র খবুই �েয়াজন হেব বেল 
িতিন ম�বয্ কেরন। এ িবষেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজ েহাক কাল েহাক, িশ�া �িত�ান খলুেত হেব। 
েলাকজন কােজ েবর হেব। গিরব মানুষগুেলা যােত এই পনুরু�াের েযাগ িদেত পাের তার জ� কমর্সূিচ হােত িনেত 
হেব। �ুল যিদ েখােল, যারা ঝের পেড় েগল তােদর কীভােব িফিরেয় আনা যােব ও বালয্ িববাহ কীভােব আটকােনা 
যােব? িশশু�ম কীভােব িনয়�েণ আনা যােব? েসই িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্েক 
পির�ারভােব �াপন করেত হেব।

�ে�া�র পবর্

েডইিল িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জািহদুল ইসলাম জানেত চান, িবিবএস’র িহসােব গত অথর্বছের িজিডিপ’েত িশ�া 
খােতর অবদান েবেড়েছ। এর কারণ কী জানেত চাইেল রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, এর কারণ বয্াখয্ার মেতা মাঠ 
পযর্ােয়র তথয্-উপা� তার কােছ েনই। তেব িশ�কেদর জ� িকছু নগদ সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। 

ৈবশাখী েটিলিভশন’র েমেহর মিন জানেত চান, সরকার েদেশর িভতর েথেক েযখােন খাদয্ সং�েহর ল�য্মা�া 
অজর্ন করেত পারেছ না, েসখােন গিরব মানুেষর জ� িবতরণ কীভােব বাড়ােব? আগামীেত খাদয্ পিরি�িত িক 
খারাপ হেত যাে�? দাম িক আেরা বাড়েব? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সরকােরর খাদয্ সং�েহর মেধয্ 
িবিভ� ধরেণর �াথর্েগা�ী য�ু থােক। এর ফেল �কৃত কৃষকরা সিঠক দােম সরকােরর কােছ ধান-চাল িবি� করেত 
পােরন না। তারা মধয্��েভাগীেদর কােছ িজি� হেয় যায়। এর কারেণ কৃষেকর জ� খাদয্ গুদামজাত করার বয্ব�া 
েরেখ সরকােরর কােছ িবি�র একটা উেদয্াগ িছল, যা বা�বায়ন করা যায়িন। সরকাির সং�হ যথাথর্ভােব সফল 
করেত পারেল �াি�ক কৃষকরা উপকৃত হেবন। গতবার খাদয্ স�িকর্ত একিট জাতীয় �িত�ান চাল উৎপাদেনর 
�া�লন বািড়েয় কেরিছল। এর ফেল সরকার িনি�ত িছল, আমদািন করেত হেব না। িক�ু যখন বাজাের ঘাটিত 
ৈতির হেলা, তখন সরকার তাড়াহুেড়া কের আমদািন শুরু কের। সুতরাং তথয্-উপাে�র ঘাটিত থাকেল সরকার 

সিঠক পিরক�না �হণ করেত পাের না এবং সরকারও এর িশকার হেয় েযেত পাের। আবার সরকার যখন 
আমদািনর িচ�া করেলা, তখন শু� কমােনা হয়িন। যখন আমদািন েবেড় েগল, তখন শু� কমােলা। গত এক দুই 
বছের সরকােরর িকছু িস�াে�র ে�ে� এমন েদখা েগেছ। �থমত, সিঠক িস�া� েদির কের েনওয়া হেয়েছ; 
ি�তীয়ত, সিঠক িস�া� বা�বায়েনর ে�ে� সম�েয়র অভাব েদখা িগেয়েছ; ততৃীয়ত, কাযর্করভােব িপিছেয় পড়া 
জনেগা�ীর কােছ সরকার েপৗঁছােত পােরিন। এ অব�া েথেক েবিরেয় আসেত িবনামেূলয্ খাদয্ সহায়তা িদেত 
হেব। সামািজক সুর�া কমর্সূিচর সে� এখন যারা িপিছেয় পেড়েছন তােদরেক য�ু কের িবনামেূলয্ গহৃপযর্ােয় খাদয্ 
সহায়তা িদেত হেব। ৩৩৩ ন�ের েফােনর মাধয্েম খাদয্ সহায়তা আরও িব�তৃ করেত হেব। আর বাজাের খাদয্মলূয্ 
ি�িতশীল রাখেত ওএমএস িকংবা িটিসিব’র মাধয্েম িবি� আরও �ানীয় পযর্ােয় িনেত হেব। এই �ি�য়ােক 
কৃষেকর উৎপাদেনর সমেয়র সােথ সম�য় করেত হেব, যােত কৃষক �াযয্মলূয্ পাওয়া েথেক বি�ত না হন। 

ইউএনিব’র েমাঃ সাইফু�াহ জানেত চান, গত দুই বছর ধের িবেদেশ কমর্সং�ােনর মা�া কেম েগেছ। এরপরও 
েতা েরিমটয্া� েবেড়েছ। তাহেল েরিমটয্াে�র জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ বেল েয মতামত েদওয়া হেয়েছ, 
তার েপছেন িক যিু� রেয়েছ? এর উ�ের েমা�ািফজরু রহমান বেলন, গত অথর্বছের েরিমটয্াে� �বিৃ� হেয়েছ 
৩৮ শতাংেশর েবিশ। এই ধরেণর �বিৃ� অবয্াহত রাখা স�ব না। গতবছর েরিমেট� এেসেছ ২৪ দশিমক ৭ 
িবিলয়ন ডলার। অেনেক স�য় পািঠেয় িদেয়েছন। চলাচেলর িবিধিনেষধসহ অ�া� কারেণ অনানু�ািনক চয্ােনল 
েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমেটে�র একিট বড় অংশ চেল এেসেছ। নতুন কের �ািত�ািনক চয্ােনেল কম েযাগ 
হেব। গত অথর্বছের েয পিরমাণ এেসেছ, তার িভি� অেনক বড়। মানুষ নতুন কের কতজন েগেছন, তার তুলনায় 
কত মানুষ আেগ েথেক আেছন, তার ওপর েরিমটয্া� িনভর্র কের। েয পিরমাণ েরিমেট� গত বছর এেসেছ, এ 
বছরও যিদ তা আেস তাহেল বড় অজর্ন হেব, যিদও �বিৃ�র মা�া হেব শ�ূ। 

িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জা�াতুল েফরদাউস িশ�া �িত�ান েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার বয্াপাের সুিনিদর্� 
পরামশর্ জানেত চান। এর উ�ের রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, তােদর জ� িবেশষ কয্াে�ইন করেত হেব। এরা 
অনলাইন �ােস য�ু হেত পােরিন। তােদর জ� িশ�া সহায়তা তহিবেলর দরকার হেব। তােদর পিরবারগুেলােক 
সহায়তা করেত হেব। �ানীয় েবসরকাির সং�াগুেলােক স��ৃ করেত হেব। 

েডইিল �ার’র জািমর রােসল জানেত চান, িপিছেয় পড়া মানুষেদর সরকার েকন পযর্া� সহায়তা করেছ না? এ 
িবষেয় সরকােরর রাজৈনিতক দিৃ�ভি� িক? এ �ে�র উ�ের সুলতানা কামাল বেলন, তার কােছ মেন হয়, সাধারণ 
মানুেষর সােথ িবেশষ কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর সােথ সরকােরর একটা িবি��তা রেয়েছ। এমন একিট 
রাজৈনিতক বয্ব�া চলেছ েযখােন েদশ পিরচালনায় দািয়ে� যারা রেয়েছন, তারা িকছু মানুষেক  সাহাযয্ করেত 
পারেল আ�তুি�েত েভােগন, �শংসা পান এবং মেন কেরন যা িকছু করেছন অেনক ভােলা করেছন। িতিন বেলন, 
‘‘মানবািধকার কমর্ী িহেসেব আিম অিধকার বি�তেদর হেয় কথা বিল। আমরা বলিছ েয, একিট গণতাি�ক সমােজ 
বাস কির। গণতে�র িকছু শতর্ আমরা হয়েতা পালন করিছ। কতটুকু সততার সে�, ��তার সে� পালন করিছ, তা 
িনেয় নানাভােব �� উেঠেছ। গণতে�র �াথিমক পদে�প িনবর্াচন এবং েসটা িনেয়ও অেনেকর �� রেয়েছ। 
সরকারেক আমরা কতটুকু িনেজেদর মানুষ মেন কির িকংবা সরকারই বা আমােদর কতটুকু িনেজর মেন কের তা 
িনেয় �� েতালা যায়।’’

সমকাল’র আেনায়ার ই�াহীম জানেত চান, গত বছেরর তুলনায় এবার িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� সহায়তা কম 
েকন? এর �ভাব কী হেত পাের? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছের িপিছেয় পড়া মানুেষর 
পিরি�িত আরও েবিশ খারাপ হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এই মানুষগুেলার কথা বলার জ� েকােনা সামািজক শি� 
েনই। েয রাজৈনিতক েনতবৃেৃ�র, েয জন�িতিনিধেদর এেদর হেয় কথা বলা উিচত িছল, তারা েসই দািয়� পালন 
করেছ না। 

সভাপিতর ব�বয্  

সভাপিতর ব�েবয্ সুলতানা কামাল বেলন, আেলাচনার িবষয় িছল িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর জ� বােজেট কী 
রেয়েছ। আমরা বােজটেক িচি�ত করেত েচেয়িছলাম পনুরু�ােরর বা ঘেুর দাড়ঁােনার বােজট িহেসেব। েসই আি�েক 
আজেকর আেলাচনা হেয়েছ। অ�া� অেনক আি�েক বােজট িনেয় আেলাচনা করা যায়। আমরা িপিছেয় পড়া 
মানুেষর �েয়াজনীতার িনরীেখ আেলাচনা কেরিছ। 

িতিন বেলন, গত বছর যখন আমরা �থম েকািভেডর মেুখামিুখ হই তখন আমরা িকছুই জানতাম না। কীভােব এর 
েমাকািবলা করেত হেব বঝুেত পািরিন। েসই ে�ি�েত গতবােরর বােজট �ণীত হয়। িক�ু এবােরর বােজট 
�ণয়েনর আেগ এক বছর সময় পাওয়া েগেছ। িবষয়িট েবাঝার জ� জাতীয় ও আ�র্জািতকভােব নানা আেলাচনা 
হেয়েছ। িনেজেদর ঋ� কেরিছ, িশি�ত কেরিছ, িবজ্ঞানিভি�ক আেলাচনায় অংশ িনেয়িছ। এর �িতফলন 
আমােদর অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনায় আসার কথা িছল। িক�ু দুঃেখর িবষয় হেলা, েকািভেডর ে��াপেট েয 
িবষয়গুেলা নতুনভােব য�ু হবার কথা িছল তা হয়িন। খবুই গতানুগিতক একিট বােজট হেয়েছ। েকািভেডর কারেণ 
েযসব জায়গায় গুরু� েদওয়ার কথা িছল, অ�ািধকার েদওয়ার কথা িছল, েস সম� জায়গায় এ বােজেট �ীকৃিত 
েনই। িকছু িকছু জায়গায় অয্াডহক িভি�েত িকছু পদে�প েনওয়া হেয়েছ। িক�ু িবপ�তার জায়গা েথেক উেঠ 
দাঁড়াবার জ� �কৃত অেথর্ েযসব পদে�প েনওয়ার কথা িছল, েসগুেলা অতয্� দুঃখজনকভােব এবং অতয্� 
করুণভােব অনুপি�ত। সরকােরর প� েথেক বারবার বলা হে�, অথর্নীিত সচল রেয়েছ। যা িকছু অতীেতর স�য় 
িছল েসগুেলা বয্বহার কের এখনও পযর্� িটেক থাকার অব�ায় আেছ অথর্নীিত। িক�ু েটকসইভােব সামেন 
এেগােনার ে�ে� আমরা িবপ� হেয় পেড়িছ। মানুেষর উপাজর্ন কেম েগেছ, নতুন কের অেনেক দির� হেয় েগেছ। 
তােদর �িত নজর েদওয়ার েকােনা সু�ু পিরক�না আমরা এই বােজেট পাইিন। 

িতিন উে�খ কেরন, যারা েরিমটয্া� পাঠােবন তারা এতিদন আমােদর েদেখেছন, আমরা এখন তােদরেক েদখেবা 
বেল মাননীয় �ধানম�ী �িত�িত িদেয়েছন। িক� তােদরেক সামা� �েণাদনা েদওয়া হেয়েছ। অথৈনিতক �বিৃ�, 
মাথািপছু বিৃ�সহ নানা সূচেক েয উ�িতর তথয্ েদওয়া হেয়েছ েসই িবেবচনায় এই সামা� অথর্ িদেয় তােদর �িত 
সুিবচার করা হেলা না, েসৗজ� �কাশ করা হেলা না। এভােব �েতয্কিট ে�ে� িচ�াভাবনাহীন ভােব িকছু করার 
েচ�া করা হে�। িক�ু েসখােন সমসয্ার েকােনা গভীর �ীকৃিত েনই। যারা িপছেন পেড় িছেলন তারা েতা েসখােন 
আেছই, এর সে� আরও অেনক মানুষেক িপছেন েঠেল েদওয়া হে�। ‘েকউ িপিছেয় পেড় থাকেব না’-এসিডিজর 
এই অ�ীকােরর আেলােক বােজটেক িবে�ষণ করেল দুঃেখর সােথ বলেত হয়, তার ধাের কােছ যাওয়ার েচ�া করা 
হয়িন।  যিদ সু�ু বয্ব�াপনা থােক, যিদ দুনর্ীিতম�ু পিরেবশ এবং ��তা আনা যায় এবং সবেচেয় বড় কথা যিদ 
রাজৈনিতক অ�ীকার থােক, তাহেল িপিছেয় পড়া মানুষেদর জ� অেনক িকছুই করা যােব।



সূচনা

িমিডয়া ি�িফংেয় সবাইেক �াগত জািনেয় �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল 
ফােতমা ইউসুফ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছেরর বােজটেক েক� কের এিট 
নাগিরক �য্াটফেমর্র ততৃীয় আেলাচনা। বােজট েঘাষণার আেগ এবং পের 
নাগিরক �য্াটফমর্ িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্ িনেয় দুিট িমিডয়া ি�িফংেয়র 
আেয়াজন কের। িতিন মত�কাশ কেরন েয, সুিবধাবি�ত এবং িপিছেয় 
পড়া মানুেষরা বােজেট �েয়াজনীয় গুরু� পাে� না। েকাথায় ঘাটিত রেয় 
যাে� েস িবষেয়ই আজেকর এই আেয়াজন।

ি�িফংেয়র মলূ উপ�াপনায় িতনিট িবষয় তুেল ধরা হয়। �থমত, 
২০২০-২১ অথর্বছেরর অথর্ৈনিতক পিরি�িত এবং চলিত ২০২১-২২ 
অথর্বছেরর শুরুটা েকমন হেলা এবং এর পিরে�ি�েত িপিছেয় পড়া 
মানুেষর জ� �তয্াশা ও তােদর সামেন চয্ােল�সমহূ। ি�তীয়ত, 
মলূয্�ীিত, িটকাকরণ এবং িপিছেয় পড়া মানুষেদর সমথর্ন িনেয় 
এখনকার উে�গ। এবং ততৃীয়ত, অথর্ৈনিতক পনুরু�ােরর জ� কী কী 
��িত েনওয়া �েয়াজন।  

ে��াপট বণর্নায় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বােজট েঘাষণার আেগ নাগিরক 
�য্াটফেমর্র প� েথেক বলা হেয়িছল, বােজেট িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
কী থাকা উিচত। বােজট উপ�ািপত হওয়ার পর িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
বােজেট কী আেছ, তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। েযটুকু পাওয়া েগেছ তা 
কীভােব কাযর্কর করেত হেব এবং আরও নতুন কী কী লাগেব তার জ� 
আজেকর এই আেলাচনা। িতিন �য্াটফেমর্র বােজট আেলাচনার িভ�তা 

হেয়েছ যার মাধয্েম কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ। এই ে�ি�েত িপিছেয় পড়া জনেগা�ী কীভােব 
বােজট েথেক লাভবান হেব তা �� নয়। রােশদা েক েচৗধরুী, িসেলেট স�িত একিট হটলাইেনর মাধয্েম সহায়তা 
করার একিট েবসরকাির উেদয্ােগ স��ৃ থাকার অিভজ্ঞতার আেলােক বেলন, অেনেক েলাকল�ার কারেণ িনেজর 
অব�া সবাইেক বলেত পারেছন না। তারা নতুন কের আিথর্ক সংকেট পেড়েছন। তারা পিরি�িতর কারেণ িপিছেয় 
পেড় েযেত বাধয্ হেয়েছন। তােদর জ� বােজেট েতমন িকছু েনই। 

সামি�ক অথর্নীিতর নতুন উপা� কী বাতর্া িদে�?

২০১৯-২০ অথর্বছের িজিডিপ �বিৃ�র ল�য্মা�া িছল ৮ দশিমক ২ শতাংশ। পের সরকার সংেশাধন কের 
ল�য্মা�া ৫ দশিমক ২ শতাংেশ নািমেয় আেন। েশষ পযর্� বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরা (িবিবএস)-এর িহসােব 
�বিৃ� হেয়েছ ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। স�িত িবিবএস’র �কািশত িজিডিপ �বিৃ�র পিরসংখয্ানেক তথয্-উপাে�র 
ে�ে� এক ধরেণর সু�তা িফের আসার ল�ণ িহেসেব উে�খ কের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, এই তেথয্র িভি�েত 
িবিবএস-এর িব�াসেযাগয্তা েবেড়েছ। তার মেত, ২০২০-২১ অথর্বছেরর সামিয়ক িহসােব ৫ দশিমক ২ শতাংশ 
�বিৃ�র কথা বলা হে�। চুড়া� িহসােব যা িটকার স�াবনা িনেয় সংশয় আেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, ২০২০ একিট দুবর্ল অথর্বছর িছল। ২০২১ এ িকছু পনুরু�ার শুরু হেয়িছল। িক�ু 
অথর্বছেরর েশষ িতন মাস অিতমািরর ি�তীয় ধা�ার মেধয্ পেড়। েশষ িতন মােসর লকডাউন ও অথর্ৈনিতক 
�িবরতার �িতফলন সামিয়ক িহসােবর মেধয্ েনই। সুতরাং চুড়া� িহসােব �বিৃ� অবশয্ই কমেব। েয িম� 
�বণতার পনুরু�ার �থম ৯ মােস িছল, তােক ‘েক টাইপ’ পনুরু�ার বলা েযেত পাের, েযখােন আনু�ািনক খাত, 
বড় িশ� ও আধিুনক েসবা খাত ভােলা করেছ। িক�ু েছাট ও মাঝাির িশ� এবং অনানু�ািনক খােতর পনুরু�ার 
েসভােব হে� না। 

েমা�ািফজরু রহমান বেলন, �বিৃ�র েপছেনর অনুঘটকগুেলার অনুস�ান করেল ও তার িবভাজন েদেখ মেন হয় 
ৈবষময্ আয় ঘণীভূত হে�। ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� এর আেগ দুই-সংখয্ার মােন িছল, ১২ েথেক ১৩ 
শতাংেশর কাছাকািছ। ২০১৯-২০ অথর্বছের যা মা� ১ দশিমক ৮ শতাংশ হেয়েছ। ২০২০-২১ অথর্বছের ধরা 
হেয়েছ ৫ দশিমক ৮ শতাংশ। ফেল গত দুই অথর্বছের ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� �বণতা-হােরর েচেয় অেনক 
কম। িশ� �িমকেদর অব�ার একিট িচ� এ েথেক উেঠ আেস। েসবা খােতও �বিৃ� কেম েগেছ েযখােন 
অ�ািত�ািনক কমর্কােন্ডর সােথ সংি�� অেনেকই কাজ কেরন। ফল�িতেত িজিডিপ ও �বিৃ�েত �� আেয়র 
মানুেষর অংশ�হণ কমেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ িবষেয় আরও বেলন, েমাটা দােগ ২০২০-২১ অথর্বছরেক একিট িম� �বণতার বছর বলা েযেত 
পাের। ভােলা �বণতার মেধয্ রেয়েছ রাজ� আেয় উ�িত। উৎপাদেনর েভৗত সচূেক েদখা যাে�, বড় িশ� 
তুলনামলূক ভােলা কেরেছ। র�ািন, আমদািন ও েরিমটয্া�ও ভােলা িছল। চাল, সার ও েপে�ািলয়াম আমদািন অেনক 
েবিশ হাের েবেড়েছ। েস তুলনায় পূিঁজ পণয্ বা কাচঁামাল আমদািন বােড়িন। বাংলােদেশর অথর্নীিতর সা�িতকতম 
উ�ােসর িনেচ েয কােলা ছায়া রেয়েছ, তা হেলা বয্ি� খােত িবিনেয়াগ েকােনাভােবই বাড়েছ না। ২০২১ অথর্বছের 
িজিডিপ’র অনুপােত িবিনেয়াগ আেগর অথর্বছেরর েচেয় �াস েপেয়েছ। েবসরকাির িবিনেয়াগ হেয়েছ িজিডিপ’র ২১ 
দশিমক ২৫ শতাংশ। এিট গত ৫ বছেরর মেধয্ সবর্িন� হার। েম মাস পযর্� বািষর্ক উ�য়ন কমর্সিূচ (এিডিপ) মা� 
৫৮ শতাংশ বা�বািয়ত হেয়েছ। যিদও সরকাির িবিনেয়ােগর হারেক বড় কের েদখােনা হেয়েছ। 

িতিন আেরা উে�খ কেরন, বােজট ঘাটিত িনয়�েণ আেছ। যতখািন ঘাটিত সরকার করেত চায়, তাও খরচ করেত 
পারেছ না। ঘাটিত পরূেণ ২০২০ অথর্বছের বয্াংক ঋেণর �িত সরকােরর িনভর্রতা িছল। পেরর বছের স�য়পে�র 
ওপর িনভর্রতা েদখা েগেছ। এর ফেল সরকােরর সুদ বয্য় বাড়েব। সরকােরর রাজ� েথেক সুদ িদেত হয় বেল 
�তয্�ভােব িবিভ� অবকাঠােমা র�ণােব�ণ ও ভতুর্িক েদওয়া ইতয্ািদও ে�ে� স�মতা কমেব, যা িপিছেয় পড়া 

মানুেষর জ� ভােলা খবর নয়। েশেষর িতন মােস ৈবেদিশক সাহাযয্ �বাহ কেম েগেছ। এিট �ক� বয্ব�াপনার 
জ� েযমন দুঃসংবাদ, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ�ও দুঃসংবাদ। ি�পাি�ক অনুদান যিদ কেম যায় তাহেল িশ�া ও 
�াে�য্র মেতা েমৗিলক �েয়াজেনর ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ কম সুিবধা পায়।  

আিসফ ই�ািহম বেলন, েবসরকাির খােত ঋণ �বিৃ� উে�গজনক পযর্ােয় েনেম েগেছ। ২০১৯ সাল েথেক এ হার 
িন�মখুী। যিদও বয্াংেকর সুেদর হার কেম েগেছ। বয্বসা-বািণেজয্র পিরেবশ উ�য়েনর ে�ে� েনওয়া উেদয্ােগ 
েতমন গিত েদখা যাে� না। বয্বসা সহজ করার উেদয্াগ �রাি�ত করেত হেব। িতিন উে�খ কেরন, বয্বসায়ীেদর 
েভাগাি� বাড়েছ। ে�ড লাইেস� নবায়েনর ে�ে� েভাগাি� হে�। েছাট েছাট বয্বসায়ীেদর এসব সমসয্ার সমাধান 
করেত হেব। 

অথর্নীিতর বতর্মান এবং ভিবষয্েতর পবূর্াভাস 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত অথর্বছের �স কয্ািপটাল ফরেমশন অথর্াৎ পুঁিজ গঠেনর হার কেম 
েগেছ। পুঁিজ গঠন কম হেল কমর্সং�ান কম হয়। এর ফেল িপিছেয় পড়া মানুষ দুবর্ল অব�ােন চেল যােব। মানুষ 
েভােগর জ� েয খরচ করেছ, েসই খরচ বিৃ�র হারও কেম েগেছ। আয় কম হেল এবং েভাগ কম হেল দাির�য্ 
বাড়েব এবং এর ফেল ৈবষময্ও বাড়েব। ৈবষময্ বিৃ�র আেরকিট ল�ণ হেলা, আমােদর মজিুর বিৃ�র হার কেম 
েগেছ। িশ� খােত মজিুর বিৃ�র হার ৬ শতাংশ েথেক সােড় ৫ শতাংেশ েনেমেছ। বহুিদন পর বাংলােদেশর 
অথর্নীিতেত মজিুর সূচেক পতন েদখা েগেছ। এর ফেল কমর্সং�ান ও আয় উভয় ে�ে�ই সমসয্া হে�। অ�িদেক 
�থাগত দির� যারা িছল অথর্াৎ অনানু�ািনক খাত, �ু� ও কুিটর িশে�র সে� মাঝাির খােতর েলাকজনও ঢুেক 
যাে�। এর মােন িপিছেয় থাকােদর সে� ‘েপছেন েফেল েদওয়া’ মানুষ য�ু হে�। এিট ২০২১ অথর্বছেরর একিট 
বড় দুি��ার িবষয়। কমর্সং�ােনর ে�ে� মলূ �ািত�ািনক কমর্সং�ান হয় িবেদেশ। ২০১৯-২০ অথর্বছের ৫৯ 
হাজােরর মেতা েলাক িবেদেশ কােজর জ� েগেছন। ২০২০-২১ অথর্বছের েগেছন ২৩ হাজােরর মেতা। অথর্াৎ 
যাওয়ার পিরমাণ অেধর্েক েনেমেছ। 

েমা�ািফজরু রহমান উে�খ কেরন, �কৃত ও �া�িলত িজিডিপ’র পাথর্কয্ িবেবচনায় িনেল জাতীয় উৎপাদন ৫০ 
হাজার েকািট টাকা হেয়েছ। এর �িতফলন হেব �মজীিব মানুেষর আেয়। এ কারেণ সরাসির নগদ সহায়তা এবং 
খাদয্ সহায়তার �েয়াজনীয়তা েবেড় েগেছ।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও বেলন, গত অথর্বছেরর েশষ িতন মােস (এি�ল-জনু) অিতমািরর ি�তীয় ধা�ায় 
অথর্নীিতেত স�ৃ সংকেটর গভীর �ভাব চলিত অথর্বছেরর শুরুর িদেক পড়েব। জলুাই মােস র�ািন ও েরিমটয্া� 
অথর্বছেরর একই মােসর েচেয় উে�খেযাগয্ হাের কেমেছ। েদখা যাে� অথর্নীিতেত দুবর্লতার মধয্ িদেয় নতুন 
অথর্বছর শুরু হেয়েছ। তার মেত, অথর্নীিতেত সা�িতক সমেয় ৈবেদিশক খাত সবল িছল। িক�ু অথর্বছেরর 
শুরুেত ৈবেদিশক খােত এক ধরেণর ভাঙন েদখা িদেয়েছ। জলুাই মােস র�ািন আয় ১১ দশিমক ২ শতাংশ 
কেমেছ। আর েরিমটয্া� আেয় ২৮ শতাংশ পতন ঘেটেছ। িবেশষজ্ঞরা সবাই একমত হেবন েয, েরিমটয্া� খােতর 
জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ। কারণ মানুষ িবেদেশ েগেছ কম, েফরত এেসেছ েবিশ। �েণাদনার কারেণ হুিন্ডর 
পিরবেতর্ বয্াংেকর মাধয্েম েরিমটয্া� েবিশ আসেছ। এই জাদু কতিদন থাকেব তা িনেয় সংশয় েদখা যাে�। 
েরিমটয্া� যিদ কেম যায় তাহেল তা কমর্সং�ান ও ৈবষময্ পিরি�িতেক ভীষণভােব আ�া� করেব। কারণ এতিদন 
েরিমটয্াে�র আয় িদেয় েভাগ কাঠােমা িঠক িছল। র�ািনর ে�ে�ও আেগর অব�ায় েফরা যােব িক না তা িনেয়ও 
সংশয় রেয়েছ। �াথিমক সংেকতগুেলা দুি��ার সিৃ� করেছ। 

েমা�ািফজরু রহমােনর মেত, র�ািনর ে�ে� জলুাইেত বড় ধরেণর ঋণা�ক �বিৃ� ঈদ এবং লকডাউেনর কারেণ 
হেত পাের। তার ধারণা এ অব�া থাকেব না। র�ািন আবার বাড়েত শুরু করেব। তেব র�ািনেত �িতেযািগতা 
বাড়েছ। েপাশাক র�ািনেত গত বছর িভেয়তনাম বাংলােদশেক ছািড়েয় েগেছ। �িতেযািগতা স�মতা বাড়ােত 

র�ািনেত বহুমখুীকরণ দরকার। দ�তা বাড়ােনার জ� েযসব �ক� এই অথর্বছের রাখা হেয়েছ, েসসব বা�বায়ন 
করেত হেব সময়মত।   

েরিমটয্া� �সে� িতিন বেলন, গত অথর্বছের ২৪.৫ িবিলয়ন ডলার এেসেছ। এই ধরেণর �বিৃ� চলমান অথর্বছের 
অবয্াহত রাখা স�ব হেব না। �বােস কমর্ী যাওয়ার সংখয্া অেনক কেম েগেছ। এর মেধয্ সরকার দুই লাখ 
�বাসীেক পনুবর্াসেনর জ� নগদ সহায়তা ও �িশ�েণর কমর্সূিচ িনেয়েছ। এই �িশ�ণ বাজাের চািহদার সােথ 
সাম�সয্পণূর্ যােত হয়, েসিদেক নজর িদেত হেব। িতিন আেরা উে�খ কেরন, চলিত অথর্বছের েবশ িকছু �ক� 
েনওয়া হেয়েছ এবং িবিভ� খােত িবিনেয়ােগ কর অবকাশসহ েবশিকছু �েণাদনাও েদওয়া হেয়েছ। িক�ু েদেশ 
িবিনেয়াগ আকৃ� করেত হেল ঋণসহায়তা এবং অ�া� সহায়তার দরকার হেব। নতুন েয ৫িট �েণাদনা পয্ােকজ 
েঘাষণা করা হেয়েছ, েসখােন িক�ু কৃিষ খােত সহায়তা েদওয়ার মেতা েকােনা কমর্সূিচ েনই, যা খবুই �েয়াজন। 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার িবেশষ অথর্ৈনিতক অ�েলর বাইের নতুন িশ� �াপন উৎসািহত করেছ না, বরং 
িনরুৎসািহত করেছ। তেব অথর্ৈনিতক অ�েলর বা�বায়ন �তয্ািশত গিতেত হে� না। এগুেলার বা�বায়ন �ত না 
হেল িবিনেয়াগ আকষর্ণ কিঠন হেয় পড়েব। এর আেগ অবকাঠােমা দুবর্লতার কারেণ সয্ামসাংেয়র একিট িবিনেয়াগ 
েফরত িগেয়েছ। তারা িভেয়তনােম িবিনেয়াগ কেরেছ। 

�স� মু�ানীিত 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উপ�াপনায় বেলন, বাংলােদশ বয্াংেকর নতুন ম�ুানীিত সতকর্ভােব স�সারণশীল পদে�েপ 
েযেত চাইেছ। এিট সিঠক, কারণ সামি�ক চািহদা বাড়ােনার জ� আরও েবিশ তারলয্ অথর্নীিতেত েদওয়া 
উিচত। িক�ু ম�ুানীিতর সবেচেয় দুবর্ল অংশ হেলা, বয্ি� খােত ১৪ েথেক ১৫ শতাংশ ঋণ �বিৃ�র ল�য্মা�ার 
ধাের-কােছও অজর্ন হে� না। গত অথর্বছের ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ �বিৃ�র ল�য্মা�ার িবপরীেত অেধর্ক, অথর্াৎ 
৮ দশিমক ৪ শতাংশ অিজর্ত হেয়েছ। বয্বসায়ী েগা�ী এবং অেনেক বেলিছেলন, সুেদর হার কমােনা েগেল 
িবিনেয়াগ �তগিতেত বাড়েব। এই ত� েয সিঠক িছল না, তা এখন পির�ারভােব েবাঝা যাে�। সুেদর হার অেনক 
কেম েগেছ এবং ঋণ ও আমানেতর মধয্কার সুদহােরর পাথর্কয্ বা েস্�ড ৪ শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এরপরও 
বয্াংিকং খােত উ��ৃ তারলয্ আেগর েয েকােনা সমেয়র েচেয় েবিশ এবং বাংলােদশ বয্াংক এখন ে�জারী িবেলর 
মাধয্েম বাজার েথেক টাকা েতালার েঘাষণা িদেয়েছ। েচ�া করেত হেব অথর্নীিতেত তারলয্েক স�ালন করা, যােত 
কের মানুষ িবিনেয়াগ কের। বয্ি� খােত িবিনেয়াগ না হেল িপিছেয় পড়া মানুেষর কমর্সং�ান হেব না এবং আয় ও 
রুিজর সং�ান হেব না। 

ম�ুানীিত �সে� িতিন িতনিট িবষেয় দিৃ� আকষর্ণ কেরন। �থমত, েক�ীয় বয্াংেকর অ�তম মলূ দািয়� হেলা 
অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মেধয্ ম�ুা�ীিতেক িনয়�েণ রাখা। িবেশষ কের খাদয্ মলূয্�ীিতেক িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা এবং এ জ� �েয়াজনীয় পদে�প িনেত সরকারেক উৎসািহত করা। ি�তীয়ত, সরকােরর প� েথেক েয সম� 
�েণাদনা েদওয়া হেয়েছ িবেশষ কের �ু� ও মাঝাির উেদয্া�া, নারী উেদয্া�াসহ িবিভ� ে�ে� �ত তারলয্ 
অবম�ু করার িবেশষ বয্ব�া করা। ততৃীয়ত, সরকােরর আিথর্ক সং�ােনর জ� বয্ব�া রাখেত হেব িবেশষ কের 
বয্াংিকং খাত েথেক। েকননা এখােন তুলনামলূকভােব খরচ কম। 

�কৃত অেথর্ �েণাদনা কতটুকু?

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত বছেরর মােচর্র েশষ েথেক শুরু কের এ বছেরর জলুাই পযর্� সরকার 
েমাট ৩০িট �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়েছ। এসব �েণাদনার মেধয্ আিথর্ক এবং খাদয্ সহায়তা খবুই কম। বড় অংশই 
হাইি�ড কারণ মলূত বয্াংকিনভর্র ঋেণ সরকার ভতুর্িক িদে�। মা� ১৩িট কমর্সূিচেত আিথর্ক সহায়তা রেয়েছ এবং 
৪িটেত আেছ �তয্� খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচ। এই ১৭িট কমর্সূিচ �ায় ১ লাখ ৩০ হাজার েকািট টাকার সরকার 

েঘািষত �েণাদনার মা� ২০ শতাংশ। ৮০ শতাংশই হাইি�ড অথর্াৎ ঋণ কমর্সূিচ এবং েসখােন সুদ িদেত 
হে�। েবিশরভাগ ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ বয্াংেক েযেত পােরন না। বয্াংেক েগেলও তারা কথা বলেত পােরন 
না। আেদৗ তারা জােনন না, সরকােরর প� েথেক এখােন িক েদওয়া আেছ। এখােন তেথয্র একিট বড় ধরেণর 
িব�াট রেয়েছ।  

তার মেত, সরকার এমন িকছু �ক� অ�ভূর্� কেরেছ যা আেদৗ �েণাদনা িহেসেব �হণেযাগয্ নয়। সরকার 
একিট বড় কৃিষ যাি�কীকরণ �ক� হােত িনেয়েছ, যােক �েণাদনার মেধয্ ধরা হেয়েছ। সরকার েয ধান-চাল 
সং�হ কের, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। এিট �হণেযাগয্ নয়। সরকােরর প� েথেক �াধীনতার ৫০ 
বছর পিূতর্েত মাননীয় �ধানম�ী দির�েদর জ� েয ঘরবািড় িনমর্াণ কের িদে�ন, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা 
হেয়েছ। আেগ েথেক েযসব সামািজক সুর�া কমর্সূিচ িছল, েসগুেলার যিদ স�সারণ হয় অথবা এই অিতমািরেক 
েক� কের েযসব নতুন নতুন পদে�প েনওয়া হেয়েছ েসগুেলাই �কৃত �েণাদনা। অিতমাির থাকেলও হেতা, না 
থাকেলও হেতা। ধান-চাল সং�হ েতা �িতবছরই হে�। সরকাির িহসােব ২০১৯-২০ অথর্বছের �েণাদনার 
আকার িজিডিপর ২ দশিমক ৭৬ শতাংশ। তেব শুধ ুখাদয্ সহায়তা ও �তয্� আিথর্ক সহায়তা মা� শু� দশিমক 
১৬ শতাংশ। ফেল �তয্� সহায়তার পিরমাণ খবুই সামা�। গিরব মানুেষর জ� সহায়তা সামি�কভােব কম, 
আনুপািতক হােরও কম। গত জনু মাস পযর্� ৬৩ েথেক ৬৪ শতাংশ অথর্ অবম�ু হেয়েছ। আিথর্ক সহায়তা 
অবম�ু হেয়েছ ৪০ শতাংেশরও কম। আর হাইি�ড পয্ােকজ অবম�ু হেয়েছ ৭৫ শতাংশ। গিরবেদর জ� শুধ ু
বরাে�র ৈবষময্ আেছ তা নয়, বয্বহােররও ৈবষময্ আেছ। নতুন েয ৫ িট কমর্সূিচ এেসেছ তার মেধয্ �তয্� 
আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা আেগর েচেয় েবিশ। এটােক আরও েবিশ বাড়ােত হেব, িবতরেণর প�িতেক 
আরও উ�ত ও কাযর্কর করেত হেব। সরকার ৩৩৩ ন�ের েফান করেল সাহাযয্ পাওয়ার েয বয্ব�া কেরেছ, তা 
অতয্� সিঠক পদে�প। গিরব মানুেষর জ� এিট একিট অতয্� উপকারী সরকাির পদে�প িক�ু এখােন আরও 
েবিশ �ানীয় পযর্ােয় সহায়তা েদওয়া উিচত। 
 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার �থম পযর্ােয় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়িছল, তার বা�বায়ন পিরি�িত 
পযর্ােলাচনায় েদখা যায়, ৈতির েপাশাক খােত �িমকেদর েবতন-ভাতা িদেত কম সুেদ েয ঋণ েদওয়া হয়, তার 
বা�বায়ন তুলনামলূক ভােলা িছল। তেব �ু� ও মাঝাির িশ� িক�ু �কৃত অেথর্ খবু েবিশ সুিবধা পায়িন। এরপর 
ি�তীয় দফায় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা করা হেয়েছ, তার ল�য্ হেলা যারা �থম দফায় পান িন, তারা েযন 
ি�তীয় দফায় এর সুিবধা পান। �ায় ৮০ লাখ �ু� ও মাঝাির িশ� আেছ। তারা িক�ু এই অিতমািরর কারেণ 
অতয্� দূরব�ার মেধয্ পেড় েগেছ। মােসর পর মাস অেনেক কাযর্�ম চালােত পারেছ না। অেনেক অনলাইেন 
পিরচালনার েচ�া করেছ। িক�ু সবার েতা েস স�মতা েনই। একজন �ু� উেদয্া�া িযিন একিট িবউিট পালর্ােরর 
মেতা �িত�ান চালান, িকংবা সারা েদেশ অসংখয্ তরুণ উেদয্া�া ফা� ফুড আইেটেমর েদাকান পিরচালনা 
কেরন। তারা িক�ু এই সুেযাগ িনেত পােরিন। অেনক এসএমই েশষ পযর্� �িত�ান ও বয্বসা িটিকেয় রাখেত 
পােরিন। যার �িতফলন কমর্সং�ােনর ওপর পড়েছ। নাগিরক �াটফেমর্র এক সমী�ায় বলা হেয়িছল, �ায় ১ েকািট 
৩০ লাখ েলােকর কমর্সং�ান ঝুঁিকেত পেড়েছ, যা আমােদর �মশি�র �ায় ২০ শতাংশ। 

িটকাকরণ এবং গিরব মানুষেক সহায়তা 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর ইিতহােস ২০২১ সােলর জলুাই একিট কৃ�তম মাস িহেসেব িচি�ত হেয় 
থাকেব। জলুাই মােস, গত ১৪ মােসর মেধয্ েকািভেড সবেচেয় েবিশ মানুষ মারা েগেছ। গড় মতুৃয্ ২০০ জেনর 
েবিশ এবং সং�মেণর হার ৩০ শতাংেশর েবিশ। িপিছেয় পড়া মানুষ িটকা পাওয়ার ে�ে�ও িপিছেয় আেছ। তােদর 
সেচতনতার অভাব রেয়েছ যা িনরসেন পদে�প �েয়াজন। সরকার ভারেতর িসরাম ইনি�িটউট েথেক িটকা 
আনেত েচেয়িছল। িক�ু ভারেতর অভয্�রীণ পিরি�িতর কারেণ সব িটকা আেসিন। িটকা েদওয়ার বয়স ৪০ েথেক 
কিমেয় ২৫ বছর করা হেয়েছ, যা সিঠকভােব করা হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন।

বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন, বােজট িনেয় �চুর আেলাচনা হয়। �য্াটফেমর্র নতুন� হেলা, বাংলােদেশর উ�য়েনর 
িবভািজত ফলাফল যােদর কােছ যাওয়ার কথা, তারা কী পাে� ও কীভােব পাে� তা তুেল ধরা। যারা সমােজ 
িপিছেয় পড়া মানুষ, তারা বাংলােদেশর �মতার কােছ তােদর কন্ঠ�র তুেল ধরেত পােরন না। তােদরেক সামি�ক 
অথর্নীিতর আেলাচনার মেধয্ দশৃয্মান করাই নাগিরক �য্াটফেমর্র উে�শয্। যারা জীবনচে� িপিছেয় আেছ, যারা 
েভৗগিলক এবং পিরেবশগত পিরি�িতেত িপিছেয় আেছ, এই �য্াটফমর্ তােদর কথা সবার সামেন িনেয় আসার েচ�া 
করেছ। উপকুল-হাওর-চেরর মানুষ, যারা সামািজক পিরিচিতর িদেক িদেয় িপিছেয় আেছ—েযমন িহজড়া 
স�দায়, আিদবাসী েগা�ী এবং যারা �িতব�ী, এই �য্াটফেমর্ তােদর কথা বলা হয়। এই মানুষগুেলােক কীভােব 
সামি�ক অথর্নীিতর েক�িব�েত আনা যােব এবং তােদর িশ�া, �া�য্, সামিজক সুর�া ইতয্ািদ িবষেয় েকান্ 
েকান্ পদে�প িনেত হেব, তা জানােতই এই আেলাচনা। 

িমিডয়া ি�িফং-এ অংশ�হণ কেরন নাগিরক �য্াটফমর্-এর েকার �প সদসয্ ও গণসা�রতা অিভযােনর িনবর্াহী 
পিরচালক রােশদা েক েচৗধুরী, �া�পােরি� ইন্টার�াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)-এর িনবর্াহী পিরচালক 
ইফেতখারু�ামান, বাংলােদশ েহলথ ওয়ােচর আ�ায়ক মুশতাক রাজা েচৗধুরী, মানুেষর জ� ফাউেন্ডশেনর 
িনবর্াহী পিরচালক শাহীন আনাম, িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান এবং িনউএইজ �েপর ভাইস 
েচয়ারময্ান ও চ��াম �ক এ�েচে�র েচয়ারময্ান আিসফ ই�ািহম। 

বােজট কতটুকু অসুিবধা�� মানুেষর পে� 

আেলাচকরা মতামত েদন, যারা িপিছেয় িছেলন কেরানার কারেণ তারা আরও অসুিবধার মেধয্ পেড়েছন। নতুন 
কের ঝুঁিকর মেধয্ পেড়েছন অেনেক। চলিত অথর্বছেরর বােজেট এসব অসুিবধা�� মানুষেদর অ�ািধকার েদওয়া 
হয়িন। তােদরেক গুরু� েদওয়া হয়িন। 

অয্াডেভােকট সুলতানা কামাল তার �ারি�ক ব�েবয্ উে�খ কেরন, কেরানা সং�মেণর েদড় বছর চেল েগেছ। 
বহু মানুষ নানাভােব িবপযর্েয়র মেুখামিুখ হেয়েছন, অসুিবধার মেধয্ আেছন। তারা তােদর �াভািবক জীবনমান 
েথেক িপিছেয় পড়েত বাধয্ হেয়েছন। �তয্াশা িছল, েয বােজট �ণীত হেব তােত েযন িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
�ি�র জায়গায় িনেয় আসার উেদয্াগ থােক। দুঃখজনকভােব েসরকম িকছুই এই বােজেট েদখা যায়িন। িতিন 
বেলন, নীিতিনধর্ারকরা আমােদরেক বেলন েয িবিনেয়াগ খবুই ভােলা হে�। েরাডেশা’র মাধয্েম িবিনেয়ােগর 
�িত�িত পাওয়া যাে�। েরিমটয্াে�র �বাহ এবং র�ািন আেদশ িনেয় তারা উৎফু�। এসিডিজ’র েয অ�ীকার 
কাউেক িপিছেয় রাখা যােব না িকংবা িপিছেয় পড়া মানুষেক একিট স�ানজনক জায়গায় িনেয় আসার জ� েয 
কাযর্�েমর �েয়াজন, েস ধরেনর নীিত বা কাজ-কমর্ িক�ু নজের আসেছ না। যত উ�য়েনর পিরসংখয্ান আসেছ, 
েসখােন অেথর্র েকােনা অভাব আমরা না েদখেলও িপিছেয় পড়া মানুেষর িদেক েকেনা নজর েদওয়া হে� না। 
তা িনেয়ও িতিন �� েতােলন। আিসফ ই�ািহম বেলন, বােজেট নারী উেদয্া�ােদর ে�ে� কর সুিবধা েদওয়া 
হেয়েছ। তােদর �িত�ােনর বািষর্ক আয় ৭০ লাখ টাকার মেধয্ হেল কর িদেত হেব না। এর মাধয্েম নারী 
উেদয্া�ারা অনু�ািণত হেবন। তেব েছাট উেদয্া�ােদর জ� আরও অেনক িকছু করা �েয়াজন। িকছু িকছু পণয্ ও 
েসবায় ভয্াট অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ। তেব অিতমািরর কারেণ বয্বসায়ীেদর মেধয্ যারা িপিছেয় পেড়েছন, 
তােদরেক ভয্াট েথেক অবয্াহিত িদেল আরও ভােলা হেতা। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজট হওয়ার কথা িছল িপিছেয় পড়া মানুষেদর সহায়তার জ�। িক�ু েদখা েগল, 
সাধারণ মানুষ এবং �াি�ক জনেগা�ীেক বােজেটর বাইের রাখা হেয়েছ। �য্াটফেমর্র প� েথেক দািব করা 
হেয়িছল, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� স�দ বরাে�র পাশাপািশ স�েদর বয্বহার যােত ��তা, জবাবিদিহতা ও 
সুশাসেনর মাধয্েম এবং দুনর্ীিত িনয়�েণর মাধয্েম হয়। বােজেট এ িবষেয় িদক-িনেদর্শনা েনই। বােজট কতটুকু 
��তার সােথ বা�বায়ন হেব, জবাবিদিহতা িনি�ত করা হেব িকভােব এবং দুনর্ীিত �িতেরােধর জ�ও বা কী করা 
হেব েস িবষেয় েকােনা সু�� পথেরখা েনই। বরং দুনর্ীিত সহায়ক, ৈবষময্মলূক এবং অৈনিতক একিট বােজট 
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গণিটকাদান কমর্সূিচেত ৬ িদেনর মেধয্ এক েকািট মানুষেক িটকা েদওয়ার ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হয়। এখােন 
পিরক�নার অভাব েদখা েগেছ। িবেশষজ্ঞরা বেলিছেলন, অসু�, বয়�, �বীণ, নারী, �িতবি� এভােব 
অ�ািধকার িদেয় পিরক�নামািফক িটকা িদেত। সরকার িচ�াভাবনা ছাড়া তাড়াহুেড়ার িভি�েত এিগেয়েছ এবং 
পরবতর্ীেত সরকারেক িপিছেয় আসেত হেয়েছ। শুধ ু েদওয়ার স�মতার অভাব নয়, সরকােরর এই মহূুেতর্ 
েযাগােনরও সমসয্া আেছ। ২৫ বছেরর ওপের সবাইেক িটকা িদেত সেবর্া� িজিডিপর শু� দশিমক ৫ শতাংেশর 
মেতা অথর্ খরচ হেব। এই অথর্ সং�ান করার সামথর্য্ বাংলােদেশর আেছ। সমসয্া হেলা সং�হ ও বয্বহােরর- 
অেথর্র নয়। িতিন মেন কেরন, িটকাকরণ কাযর্�েম নাগিরক সমাজেক য�ু করেত হেব। েযসব েবসরকাির �িত�ান 
িবিভ�ভােব িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� কাজ কের তােদরেক য�ু করেত হেব। এর আেগ �য্াটফেমর্র অ�া� 
আেলাচনার মাধয্েম জানা েগেছ, িহজড়ারা লাইেন দাড়ঁােত পােরন না। লাইেন দাড়ঁােল তােদরেক েবর কের েদওয়া 
হয়। জাতীয় পিরচয়পে�র সােথ অেনক সময় তােদর নাম ও েচহারা েমেল না। সরকােরর সােথ েবসরকাির �িত�ান 
য�ু করেল তােদর সহেযািগতায় এ ধরেণর জনেগা�ীেক িটকা েদওয়া স�ব হেব। একইভােব সেচতনতা সিৃ�েত 
েবসরকাির �িত�ানেক স��ৃ করেত হেব। এজ� একিট জাতীয় কাঠােমা ও একিট নীিতমালা দরকার। 

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বেলন, যখনই েকােনা নতুন উেদয্াগ আেস, তার �থম িদেকর সুিবধােভাগী হয় সমােজর উচুঁ 
�েরর েলাকজন। িটকার িবষেয়ও ঐিতহািসকভােব তাই ঘেটেছ। আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ ইিপআই কমর্সূিচ 
শুরু হয়, তখনও িপিছেয় পড়া জনেগা�ী এর সুিবধােভাগী িছল না। েকািভেডর িটকার ে�ে�ও তাই েদখা যাে�। 
সংবাদপে�র �িতেবদন অনুযায়ী িসিট করেপােরশেনর পির��তা কমর্ী, কবর েখাদক বা িহজড়া জনেগা�ী এখনও 
িটকার আওতায় আেসিন। চর অ�ল বা হাওেড়র অেনেকই এখনও িটকার বয্াপাের অবগত নন। কােজই এখনই এ 
বয্াপাের সি�য় হেত হেব, যােত কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীেক আমরা সামেন িনেয় আসেত পাির। িতিন উে�খ 
কেরন, আিশর দশেক সরকার �তঃ�ব�ৃ হেয় িটকাদান কাযর্�েম এনিজওেদর সহায়তা চায় এবং জনগেণর 
স��ৃতায় ইিপআই কাযর্�ম িবে� অন� দ�ৃা� �াপন কের। বতর্মান �ধানম�ী ‘ভয্াকিসন িহেরা’ উপািধেত ভূিষত 
হেয়েছন। এই পরু�ােরর বীজ েসই আিশর দশেক েরাপন করা হেয়িছল। েসই সময় সরকার সরবরােহর িদক 
সামলায়। অ�িদেক এনিজওরা েসাশয্াল েমািবলাইেজশেনর মাধয্েম চািহদার িদকিট বয্ব�াপনা কের। সরকার যিদ 
সমােজর সবাইেক এই িটকাযেজ্ঞ স��ৃ কের তাহেল সুিনিদর্� লে�য্ েপৗছােনা যােব। বাংলােদেশ েকািভড 
িটকাদােনর হার বতর্মােন দুঃখজনক পযর্ােয় রেয়েছ এবং এ অব�া েথেক তাড়াতািড় েবর হেত হেব। কাউেক েপছেন 
রাখা যােব না। একটা কথা মাথায় রাখেত হেব েয, সবাই িনরাপদ না হেল েকউই িনরাপদ থাকেব না। 

সা�িতকােল �য্াটফেমর্র এক জিরেপর তথয্ অনুযায়ী ৮০ শতাংশ মানুষ খােদয্র বয্য় কিমেয় িদেয়েছ, এবং 
অ�া� ে�ে� ৬০ শতাংশ কিমেয়েছ। মানুষ পুঁিজ েভে� খাে�, ঋণ িনেয়েছ ৬০ শতাংশ। ৪৭ শতাংশ মানুষ 
আিমষ জাতীয় খাবার খাওয়া কিমেয় িদেয়েছ। েকউ েকউ িতন েবলার পিরবেতর্ হয়েতা দুই েবলা বা এক েবলা 
খাে�ন। এরকম মানুষ অ�ত ১০ শতাংশ। ১০ শতাংশ মানুষ খাদয্ েকনা কিমেয় িদেয়েছন। এসব তথয্ উে�খ 
কের িপিছেয় পড়া মানুষেক �তয্� আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা বাড়ােনার সুপািরশ কেরন েদবি�য় 
ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, সহায়তা না েপেল তারা েয শুধ ুৈবষেময্র িশকার হেবন তা নয়, তােদর পরবতর্ী �জ� আরও 
েবিশ পিু�হীনতা, শারীিরক ও মানিসক �িতবি�তা িনেয় বড় হেব। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, কেরানা সং�মেণর কারেণ সরকােরর �তয্� আিথর্ক সহায়তা এবং খাদয্ সহায়তা িপিছেয় 
পড়া মানুেষর জ� অপযর্া�। একই সােথ এখােন দুনর্ীিতও হেয়েছ। �ভাবশালী মহল এবং রাজনীিতকরা সরকাির 
সহায়তা িনেজেদর পেকট� কেরেছন। সরকার দুনর্ীিতর িবরুে� শু� সহনশীলতা েঘাষণা কেরেছ। েসই অনুযায়ী অথর্ 
খরেচ ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা না েগেল বােজট �কৃত অেথর্ জনগেণর কলয্ােণ আসেব না। আেলাচকরা 
জানান, আিথর্ক �েণাদনা ও খাদয্ সাহাযয্ বাড়ােত হেব। েয মানুষগুেলার ে�ে� সহায়তা েপৗছােনার সমসয্া 
রেয়েছ, তােদর জ� েবসরকাির �িত�ােনর সােথ েযৗথভােব কাজ করেত হেব। একইরকম ভােব জাতীয় 
িটকাকরণ কমর্সূিচেক সফল করেত হেব। আর সফল করার জ� অ�ািধকােরর িভি�েত িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
কােছ েপৗছােত হেব। েবসরকাির �িত�ান ও সামািজক সংগঠনেক য�ু করেত হেব। 

উে�গ মূলয্�ীিত িনেয় 

িব�বাজাের পণয্মলূয্ েবেড় যাওয়া এবং েদেশ সা�িতক সমেয় িবিভ� পেণয্র মলূয্ েবেড় যাওয়ার �বণতা থাকায় 
মলূয্�ীিত িনেয় উে�েগর কথা উেঠ আেস আেলাচনায়। েমা�ািফজরু রহমান বেলন, খাদয্ মলূয্�ীিত ইেতামেধয্ 
ওপেরর �ের েপৗঁেছ েগেছ। তার ওপর যিদ ৫ েথেক ৬ শতাংশ মলূয্�ীিত হয় তাহেল খাদয্ পেণয্র দাম এমন 
জায়গায় দাঁড়ােব েযখােন সাধারন মানুেষর েভাগাি� বাড়েব। েযমন- এক বছের চােলর দাম ২০ শতাংশ েবেড় 
েগেছ। এর ওপর যিদ আেরা ৩ েথেক ৪ শতাংশ বােড় তাহেল আয় কেম যাওয়া মানুেষর ওপর অেনক চাপ ৈতির 
হেব। সরকার এই মহূুেতর্ ১৬ লাখ টেনর েয মজেুদর কথা বলেছ তার ওপর িভি� কের স�িত ৪০ হাজার টন 
ওএমএেসর জ� িবতরেণর ল�য্মা�া হােত িনেয়েছ- এই ল�য্মা�া আরও বাড়ােনা উিচত। ১৭ লাখ মানুষেক 
আড়াই হাজার টাকা নগদ সহায়তা �দােনর কথা বলা হে�। �হীতা ও টাকার পিরমাণ উভয়ই আরও বাড়ােত 
হেব। নগদ সহায়তা অথর্নীিতেত চািহদা সিৃ� করার বড় উপায়। েমা�ািফজরু রহমান আরও বেলন, আ�জর্ািতক 
বাজাের �ালািন েতলসহ িবিভ� পেণয্র দাম বাড়েছ। ৈবেদিশক েলনেদেনর ভারসােময্র িদেক নজের রাখেত 
হেব। আর মলূয্�ীিতর েয িহসাব করা হয় েসই েভা�া মলূয্সূচেকর িভি� ২০০৫-০৬ সােলর পণয্-বাে�ট িনেয়। 
এিট হালনাগাদ করা দরকার। কারণ মানুেষর পণয্ ও েসবা �হেণর কাঠােমা পিরবতর্ন হে�। কম আেয়র মানুষ 
েযসব পণয্ তুলনামলূকভােব েবিশ েভাগ কের তার ওপর িভি� কের একিট েভা�া মলূয্সূচক (িসিপআই) িনণর্য় 
কের তার িভি�েত সহায়তা েদওয়া উিচত।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, গত অথর্বছের সািবর্কভােব মলূয্�ীিত েমাটামিুট ি�িতশীল থাকেলও খাদয্ 
মলূয্�ীিতর �বণতা েদখা েগেছ। সাধারণ মলূয্�ীিত েযখােন ৫ দশিমক ৬ শতাংশ, খাদয্ মলূয্�ীিত েসখােন ৬ 
শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশ শুধ ুআয়, কমর্সং�ান ও মজিুর কমেছ না, খাদয্মলূয্ও বাড়েছ। ফেল আয় ও 
কমর্সং�ান কেম যাওয়ায় এ সমেয় খােদয্র দাম বিৃ� গিরব মানুেষর জ� েবশী কে�র কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। খােদয্র দাম বিৃ�র �কৃত অব�া িচ�ার উে�ক কের। েদবি�য় ভ�াচাযর্ মলূয্�ীিতর পিরসংখয্ান িনেয় 
�� েতােলন। িতিন বেলন, এই মহূুেতর্ �কৃত মলূয্ পিরি�িত সরকাির পিরসংখয্ােনর মাধয্েম সিঠকভােব 
�িতফিলত হে� না। কারণ মলূয্�ীিত িনণর্েয়র েয িভি� অথর্াৎ েযসম� পেণয্র িভি�েত িহসাব করা হয়, েসগুেলা 
এখন তামািদ হেয় েগেছ। নতুনভােব এর মলূয্ায়ন করেত হেব। গিরব মানুেষর জ� মজিুর পণয্েক আলাদাভােব 
িবেবচনায় েনওয়া উিচত। আর এবার আড়াই হাজার টাকা নগেদ েদওয়ার েয েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ, তা পেুরােনা 
মানুষজেনর কােছই যােব। নতুন গিরবরা এর মেধয্ েনই। েকননা িচি�তকরেণর সমসয্া রেয়েছ এবং এর সমাধান 
কেরই এই সংখয্া বাড়ােত হেব।  

সরকাির �য় দুনর্ীিতমু� করেত হেব

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজেটর অ�তম িবষয় হেলা সরকাির �য়। সরকাির �েয় ��তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত না পারেল বােজেটর সিতয্কার সুফল পাওয়া যােব না। সরকাির �েয়র জ� আইন ও িবিধমালা 
আেছ। িটআইিব’র এবং অ�া� গেবষণায় েদখা েগেছ �য় খাত এক ে�ণীর রাজনীিতিবদ, সরকাির কমর্কতর্া ও 
িঠকাদারেদর কােছ িজি� হেয় আেছ। এই িজি�দশা েথেক েবর হেত না পারেল বােজট, জনগেণর কলয্াণ আনেত 
পারেব না। 

িতিন উে�খ কেরন, সা�িতক সমেয় আমরা �া�য্ খােত এই ধরেণর পিরি�িত েবিশ েদখিছ। এ খােতর অিনয়ম 
িনেয় িবিভ� খবর পাওয়া যাে�। অ� খােতও ��তা ও জবাবিদিহতার অভাব রেয়েছ। �ক� বা�বায়েনর ে�ে� 
এিট সু�িতি�ত েয, এর সােথ স��ৃ িকছু িকছু সরকাির কমর্কতর্া, রাজনীিতিবদ ও িঠকাদাররা কীভােব তােদর 
স�দ বাড়ােব, তা িনেয় বয্� থােকন।  

নারী ও িশশুর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, �বাসীরা যারা কেরানা পিরি�িতর কারেণ িফের এেসেছন তােদর মেধয্ নারীেদর 
সহায়তার িবষয়িট একটু আলাদাভােব ভাবেত হেব। কারণ নারীরা যারা েফরত এেসেছন, তােদর অেনেকই চাকির 
হারােনার পাশাপািশ নানান ধরেণর হয়রািন, িনপীড়ন এবং েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হেয় িফের আসেত বাধয্ 
হেয়েছন। তােদর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার। 

িতিন বেলন, িশশুরা একিট িবেশষ জনেগা�ী। যখন েকােনা সহায়তা পিরবােরর জ� েদওয়া হয়, তখন আমরা ধের 
েনই, সহায়তা সবাই পােব। এিট িঠক নয়। িশশুেদর জ� কী বয্ব�া েনওয়া হে� তার েকােনা পিরক�না েদখা 
যাে� না। মানুেষর জ� ফাউেন্ডশন’র জিরপ এবং তণৃমলূ পযর্ােয় সহেযাগী সংগঠনগুেলার অিভজ্ঞতা বলেছ, িশশু 
�ম বাড়েছ এবং িশশুরা ঝুঁিকপণূর্ কাজ করেছ। এখােন দু’েটা িবষয় রেয়েছ- পলু ফয্া�র এবং পশু ফয্া�র। 
কারখানার উেদয্া�ারা কেরানার কারেণ �িত�� হেয়েছন এবং তারা মজিুরর ে�ে� কম খরেচর কারেণ িশশুেদর 
কােজ িনেত চায়। পিরবােরর দািরে�য্র কারেণ িশশুরা েযেতও বাধয্ হে�। িশশুেদর জ� েকােনা বয্ব�া বােজেটও 
েনই, সরকােরর কেরানা েমাকােবলা কমর্সূিচেতও েনই।
 
�ুল ব� থাকা এবং অ�া� কারেণ বালয্িববাহ বাড়েছ। এর বাইের িশশুরা েকােনা অসামািজক কােজ িকংবা 
সিহংসতায় য�ু হেত পাের, যার িকছু উদহারণ ইদানীং েদখা যাে�। এ অব�ায় িশশুেদর �িত িবেশষ নজর 
েদওয়ার �েয়াজন রেয়েছ। 

�া�য্ খােত সং�ার

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বতর্মান পিরে�ি�েত �া�য্খাত িনেয় িকছু সুপািরশ উপ�াপন কেরন। তার ��েময়ািদ 
সুপািরেশর মেধয্ রেয়েছ- কেরানা সং�মণ পরী�ার হার বাড়ােনা, �া�য্িবিধ ও মা� পিরধান িনি�ত করা, সবার 
জ� িটকা িনি�ত করা, সং�মেণর হার সহনীয় পযর্ােয় এেল িশ�া �িত�ান খেুল েদওয়া। তার মেত, সহনীয় 
অব�া জাতীয় গেড়র িভি�েত না কের �ানীয় অথর্াৎ েজলা-উপেজলার িভি�েত িনরূপন করেত হেব। 

িতিন মধয্ ও দীঘর্ েময়ােদ িকছু সুপািরশ কেরন। িতিন বেলন, �িতিট সংকেটর একটা ইিতবাচক িদক থােক। 
বাংলােদেশর �া�য্ বয্ব�ােক েঢেল সাজােত েকািভড একিট বড় সুেযাগ এেন িদেয়েছ। এ লে�য্ কী করেত হেব 
তা িনেয় িবজ্ঞজেনরা অেনেকই একমত। এই বয্াপাের মধয্েময়ািদ িকছু সুপািরশ রেয়েছ। একিট �া�য্ কিমশন 
গঠন করা যার কাজ হেব েদশবয্াপী সাবর্জনীন �া�য্ সুর�া কমর্সূিচর পথেরখা ৈতির করা এবং তা বা�বায়েন 
নজরদাির করা। �া�য্ বয্ব�ার জবাবিদিহতা িনি�ত করেত একিট জাতীয় �া�য্ িনরাপ�া কাযর্ালয় গঠন করেত 
হেব, যার দািয়� হেব �া�য্ ম�ণালেয়র ে�তার ভূিমকা এবং েসবাদােনর ভূিমকা আলাদা করা। সরকােরর �া�য্ 
অথর্ায়ন েকৗশেল এই অিফস �াপেনর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু এ বয্াপােরও েকােনা অ�গিত েদখা যাে� না। 
সুশাসন ও সু� বয্ব�াপনা িনি�ত করেত হেব। চতুথর্ত, �াথিমক �া�য্ বয্ব�ােক অ�ািধকার িদেত হেব। এখােন 
িবিনেয়াগ বতর্মােনর ২৫ শতাংশ েথেক বািড়েয় ৫০ শতাংেশ িনেত হেব। �াথিমক �া�য্েসবােক যিদ শি�শালী 
করা হেতা তাহেল ঢাকার হাসপাতােল বতর্মােন েয চাপ সিৃ� হে�, তা হেতা না। গেবষণা ও �ািত�ািনক উ�য়েন 
নজর িদেত হেব এবং িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। সবেচেয় উে�খেযাগয্ িবষয় হেলা সং�ার, যা এখনই শুরু করেত 
হেব। �েয়াজন সিদ�া এবং অ�ীকােরর। 

িশ�া খাত অবেহিলত 

রােশদা েক েচৗধরুী েশােকর মােস ব�ব�ুর �িত ��া�িল জািনেয় বেলন, িশ�া খাত িনেয় ব�ব�ু েশখ মিুজবরু 
রহমান বেলিছেলন, িশ�ায় েযন বােজেটর ২০ শতাংশ বরা� থােক। িক�ু তা কখেনা বা�বািয়ত হয়িন। িতিন 

বেলন, আশা করা হেয়িছল, এ বছেরর বােজট হেব ঘেুর দাঁড়ােনার বােজট। িক�ু তার �িতফলন েদখেত পাইিন। 
সরকােরর দুিট ম�ণালয় গত বছেরর েশেষর িদেক িশ�া পনুরু�ার ও ��িত পিরক�না �হণ কের, যা 
বা�বায়েনর েকােনা পিরক�না বােজেট েদিখিন। িশ�ার কী পিরমাণ �িত হে� সবাই জােনন। ৫০০ িদেনর 
েবিশ হেয় েগেছ িশ�াথর্ীরা িশ�া �িত�ােনর বাইের আেছ। এর ফেল িপিছেয় পড়া জনেগা�ী আরও িপিছেয় 
পড়েছ। িতিন উে�খ কেরন, দূরবতর্ী িশ�েণর মাধয্েম সবার কােছ িশ�া েপৗছােনা যাে� না। অয্াসাইনেমেন্টর 
মাধয্েম ৯৩ শতাংশ িশ�াথর্ীর কােছ েপৗছােনা েগেছ বেল িশ�া ম�ণালেয়র প� েথেক বলা হে�। এই 
তথয্-উপাে�র িবষেয় িনি�ত হওয়া যাে� না। এিট কতটুকু খানা পযর্ােয়র বা�বতা আর কতটুকু �শাসিনক 
অনুমান তা জানা যায় িন। রােশদা েক েচৗধরুী আরও বেলন, ��িত পিরক�নায় বলা হেয়িছল, �িতিট িশ�া 
�িত�ােন �া�য্িবিধ পিরপালেনর বয্ব�া করা হেব। িতিন জানান, েমৗলভীবাজােরর �তয্� অ�েল গিরব 
মানুষেদর ৫ টাকা িদেয় একিট মা� িকনেত হে�। তাই বা�ােদর �ুেল পাঠােত হেল তারা মা� েকনার টাকা 
পােব েকাথায়? মা� আনা এবং িনি�ত করার েকােনা পদে�প বােজেট েদখা যায় িন। িতিন তথয্ েদন, �ুল 
পযর্ােয় উ�য়ন পিরক�নার নােম একিট েথাক বরা� �িতিট �ুেলর জ� রেয়েছ। মাঠ েথেক েয তথয্ পাওয়া 
েগেছ, তােত গত বছর িক�ু �া�য্ সুর�ার ��িতর জ� এই বরা� বয্বহার করা হয়িন। বিৃ�র টাকা বেকয়াসহ 
িবতরণ হেয়েছ। িক�ু বিৃ�র পিরিধ ও পিরমাণ বাড়ােনা হয়িন। এমিপও ভুি�র িবষয়িট ঝুেল আেছ। �ুেল দুপেুরর 
খাবার কমর্সূিচ আটেক েগেছ। 

২০১৯ সােল মাননীয় �ধানম�ী বেলিছেলন, ২০২৪ সােলর মেধয্ সব �ুেল সব িশ�াথর্ীেক দুপেুরর খাবার 
েদওয়া হেব। �ুল খলুেল এর জ� ��িত িনেত হেব। ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার জ� িবেশষ িশ�া সহায়তা 
িদেত হেব। ইন্টারেনট অবকাঠােমা বাড়ােনা এবং িশ�াথর্ীেদর সুলেভ ইন্টারেনট িদেত হেব। িতিন জানান, 
অেনক িশ�া �িত�ান ব� হেয় যাে�। তারা িবপেদ আেছ। সিঠক তথয্-উপা� তুেল আনেত হেব। উ�িশ�া 
পযর্ােয় েবসরকাির �িত�ানগুেলােক �েণাদনার ঋণ েদওয়া েযেত পাের। িশ�কেদরও িবনা সুেদ ঋণ েদওয়া 
েযেত পাের। িশ�া �িত�ােনর বতর্মান পিরি�িত জানার জ� �াধীন তথয্-উপাে�র খবুই �েয়াজন হেব বেল 
িতিন ম�বয্ কেরন। এ িবষেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজ েহাক কাল েহাক, িশ�া �িত�ান খলুেত হেব। 
েলাকজন কােজ েবর হেব। গিরব মানুষগুেলা যােত এই পনুরু�াের েযাগ িদেত পাের তার জ� কমর্সূিচ হােত িনেত 
হেব। �ুল যিদ েখােল, যারা ঝের পেড় েগল তােদর কীভােব িফিরেয় আনা যােব ও বালয্ িববাহ কীভােব আটকােনা 
যােব? িশশু�ম কীভােব িনয়�েণ আনা যােব? েসই িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্েক 
পির�ারভােব �াপন করেত হেব।

�ে�া�র পবর্

েডইিল িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জািহদুল ইসলাম জানেত চান, িবিবএস’র িহসােব গত অথর্বছের িজিডিপ’েত িশ�া 
খােতর অবদান েবেড়েছ। এর কারণ কী জানেত চাইেল রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, এর কারণ বয্াখয্ার মেতা মাঠ 
পযর্ােয়র তথয্-উপা� তার কােছ েনই। তেব িশ�কেদর জ� িকছু নগদ সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। 

ৈবশাখী েটিলিভশন’র েমেহর মিন জানেত চান, সরকার েদেশর িভতর েথেক েযখােন খাদয্ সং�েহর ল�য্মা�া 
অজর্ন করেত পারেছ না, েসখােন গিরব মানুেষর জ� িবতরণ কীভােব বাড়ােব? আগামীেত খাদয্ পিরি�িত িক 
খারাপ হেত যাে�? দাম িক আেরা বাড়েব? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সরকােরর খাদয্ সং�েহর মেধয্ 
িবিভ� ধরেণর �াথর্েগা�ী য�ু থােক। এর ফেল �কৃত কৃষকরা সিঠক দােম সরকােরর কােছ ধান-চাল িবি� করেত 
পােরন না। তারা মধয্��েভাগীেদর কােছ িজি� হেয় যায়। এর কারেণ কৃষেকর জ� খাদয্ গুদামজাত করার বয্ব�া 
েরেখ সরকােরর কােছ িবি�র একটা উেদয্াগ িছল, যা বা�বায়ন করা যায়িন। সরকাির সং�হ যথাথর্ভােব সফল 
করেত পারেল �াি�ক কৃষকরা উপকৃত হেবন। গতবার খাদয্ স�িকর্ত একিট জাতীয় �িত�ান চাল উৎপাদেনর 
�া�লন বািড়েয় কেরিছল। এর ফেল সরকার িনি�ত িছল, আমদািন করেত হেব না। িক�ু যখন বাজাের ঘাটিত 
ৈতির হেলা, তখন সরকার তাড়াহুেড়া কের আমদািন শুরু কের। সুতরাং তথয্-উপাে�র ঘাটিত থাকেল সরকার 

সিঠক পিরক�না �হণ করেত পাের না এবং সরকারও এর িশকার হেয় েযেত পাের। আবার সরকার যখন 
আমদািনর িচ�া করেলা, তখন শু� কমােনা হয়িন। যখন আমদািন েবেড় েগল, তখন শু� কমােলা। গত এক দুই 
বছের সরকােরর িকছু িস�াে�র ে�ে� এমন েদখা েগেছ। �থমত, সিঠক িস�া� েদির কের েনওয়া হেয়েছ; 
ি�তীয়ত, সিঠক িস�া� বা�বায়েনর ে�ে� সম�েয়র অভাব েদখা িগেয়েছ; ততৃীয়ত, কাযর্করভােব িপিছেয় পড়া 
জনেগা�ীর কােছ সরকার েপৗঁছােত পােরিন। এ অব�া েথেক েবিরেয় আসেত িবনামেূলয্ খাদয্ সহায়তা িদেত 
হেব। সামািজক সুর�া কমর্সূিচর সে� এখন যারা িপিছেয় পেড়েছন তােদরেক য�ু কের িবনামেূলয্ গহৃপযর্ােয় খাদয্ 
সহায়তা িদেত হেব। ৩৩৩ ন�ের েফােনর মাধয্েম খাদয্ সহায়তা আরও িব�তৃ করেত হেব। আর বাজাের খাদয্মলূয্ 
ি�িতশীল রাখেত ওএমএস িকংবা িটিসিব’র মাধয্েম িবি� আরও �ানীয় পযর্ােয় িনেত হেব। এই �ি�য়ােক 
কৃষেকর উৎপাদেনর সমেয়র সােথ সম�য় করেত হেব, যােত কৃষক �াযয্মলূয্ পাওয়া েথেক বি�ত না হন। 

ইউএনিব’র েমাঃ সাইফু�াহ জানেত চান, গত দুই বছর ধের িবেদেশ কমর্সং�ােনর মা�া কেম েগেছ। এরপরও 
েতা েরিমটয্া� েবেড়েছ। তাহেল েরিমটয্াে�র জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ বেল েয মতামত েদওয়া হেয়েছ, 
তার েপছেন িক যিু� রেয়েছ? এর উ�ের েমা�ািফজরু রহমান বেলন, গত অথর্বছের েরিমটয্াে� �বিৃ� হেয়েছ 
৩৮ শতাংেশর েবিশ। এই ধরেণর �বিৃ� অবয্াহত রাখা স�ব না। গতবছর েরিমেট� এেসেছ ২৪ দশিমক ৭ 
িবিলয়ন ডলার। অেনেক স�য় পািঠেয় িদেয়েছন। চলাচেলর িবিধিনেষধসহ অ�া� কারেণ অনানু�ািনক চয্ােনল 
েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমেটে�র একিট বড় অংশ চেল এেসেছ। নতুন কের �ািত�ািনক চয্ােনেল কম েযাগ 
হেব। গত অথর্বছের েয পিরমাণ এেসেছ, তার িভি� অেনক বড়। মানুষ নতুন কের কতজন েগেছন, তার তুলনায় 
কত মানুষ আেগ েথেক আেছন, তার ওপর েরিমটয্া� িনভর্র কের। েয পিরমাণ েরিমেট� গত বছর এেসেছ, এ 
বছরও যিদ তা আেস তাহেল বড় অজর্ন হেব, যিদও �বিৃ�র মা�া হেব শ�ূ। 

িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জা�াতুল েফরদাউস িশ�া �িত�ান েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার বয্াপাের সুিনিদর্� 
পরামশর্ জানেত চান। এর উ�ের রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, তােদর জ� িবেশষ কয্াে�ইন করেত হেব। এরা 
অনলাইন �ােস য�ু হেত পােরিন। তােদর জ� িশ�া সহায়তা তহিবেলর দরকার হেব। তােদর পিরবারগুেলােক 
সহায়তা করেত হেব। �ানীয় েবসরকাির সং�াগুেলােক স��ৃ করেত হেব। 

েডইিল �ার’র জািমর রােসল জানেত চান, িপিছেয় পড়া মানুষেদর সরকার েকন পযর্া� সহায়তা করেছ না? এ 
িবষেয় সরকােরর রাজৈনিতক দিৃ�ভি� িক? এ �ে�র উ�ের সুলতানা কামাল বেলন, তার কােছ মেন হয়, সাধারণ 
মানুেষর সােথ িবেশষ কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর সােথ সরকােরর একটা িবি��তা রেয়েছ। এমন একিট 
রাজৈনিতক বয্ব�া চলেছ েযখােন েদশ পিরচালনায় দািয়ে� যারা রেয়েছন, তারা িকছু মানুষেক  সাহাযয্ করেত 
পারেল আ�তুি�েত েভােগন, �শংসা পান এবং মেন কেরন যা িকছু করেছন অেনক ভােলা করেছন। িতিন বেলন, 
‘‘মানবািধকার কমর্ী িহেসেব আিম অিধকার বি�তেদর হেয় কথা বিল। আমরা বলিছ েয, একিট গণতাি�ক সমােজ 
বাস কির। গণতে�র িকছু শতর্ আমরা হয়েতা পালন করিছ। কতটুকু সততার সে�, ��তার সে� পালন করিছ, তা 
িনেয় নানাভােব �� উেঠেছ। গণতে�র �াথিমক পদে�প িনবর্াচন এবং েসটা িনেয়ও অেনেকর �� রেয়েছ। 
সরকারেক আমরা কতটুকু িনেজেদর মানুষ মেন কির িকংবা সরকারই বা আমােদর কতটুকু িনেজর মেন কের তা 
িনেয় �� েতালা যায়।’’

সমকাল’র আেনায়ার ই�াহীম জানেত চান, গত বছেরর তুলনায় এবার িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� সহায়তা কম 
েকন? এর �ভাব কী হেত পাের? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছের িপিছেয় পড়া মানুেষর 
পিরি�িত আরও েবিশ খারাপ হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এই মানুষগুেলার কথা বলার জ� েকােনা সামািজক শি� 
েনই। েয রাজৈনিতক েনতবৃেৃ�র, েয জন�িতিনিধেদর এেদর হেয় কথা বলা উিচত িছল, তারা েসই দািয়� পালন 
করেছ না। 

সভাপিতর ব�বয্  

সভাপিতর ব�েবয্ সুলতানা কামাল বেলন, আেলাচনার িবষয় িছল িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর জ� বােজেট কী 
রেয়েছ। আমরা বােজটেক িচি�ত করেত েচেয়িছলাম পনুরু�ােরর বা ঘেুর দাড়ঁােনার বােজট িহেসেব। েসই আি�েক 
আজেকর আেলাচনা হেয়েছ। অ�া� অেনক আি�েক বােজট িনেয় আেলাচনা করা যায়। আমরা িপিছেয় পড়া 
মানুেষর �েয়াজনীতার িনরীেখ আেলাচনা কেরিছ। 

িতিন বেলন, গত বছর যখন আমরা �থম েকািভেডর মেুখামিুখ হই তখন আমরা িকছুই জানতাম না। কীভােব এর 
েমাকািবলা করেত হেব বঝুেত পািরিন। েসই ে�ি�েত গতবােরর বােজট �ণীত হয়। িক�ু এবােরর বােজট 
�ণয়েনর আেগ এক বছর সময় পাওয়া েগেছ। িবষয়িট েবাঝার জ� জাতীয় ও আ�র্জািতকভােব নানা আেলাচনা 
হেয়েছ। িনেজেদর ঋ� কেরিছ, িশি�ত কেরিছ, িবজ্ঞানিভি�ক আেলাচনায় অংশ িনেয়িছ। এর �িতফলন 
আমােদর অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনায় আসার কথা িছল। িক�ু দুঃেখর িবষয় হেলা, েকািভেডর ে��াপেট েয 
িবষয়গুেলা নতুনভােব য�ু হবার কথা িছল তা হয়িন। খবুই গতানুগিতক একিট বােজট হেয়েছ। েকািভেডর কারেণ 
েযসব জায়গায় গুরু� েদওয়ার কথা িছল, অ�ািধকার েদওয়ার কথা িছল, েস সম� জায়গায় এ বােজেট �ীকৃিত 
েনই। িকছু িকছু জায়গায় অয্াডহক িভি�েত িকছু পদে�প েনওয়া হেয়েছ। িক�ু িবপ�তার জায়গা েথেক উেঠ 
দাঁড়াবার জ� �কৃত অেথর্ েযসব পদে�প েনওয়ার কথা িছল, েসগুেলা অতয্� দুঃখজনকভােব এবং অতয্� 
করুণভােব অনুপি�ত। সরকােরর প� েথেক বারবার বলা হে�, অথর্নীিত সচল রেয়েছ। যা িকছু অতীেতর স�য় 
িছল েসগুেলা বয্বহার কের এখনও পযর্� িটেক থাকার অব�ায় আেছ অথর্নীিত। িক�ু েটকসইভােব সামেন 
এেগােনার ে�ে� আমরা িবপ� হেয় পেড়িছ। মানুেষর উপাজর্ন কেম েগেছ, নতুন কের অেনেক দির� হেয় েগেছ। 
তােদর �িত নজর েদওয়ার েকােনা সু�ু পিরক�না আমরা এই বােজেট পাইিন। 

িতিন উে�খ কেরন, যারা েরিমটয্া� পাঠােবন তারা এতিদন আমােদর েদেখেছন, আমরা এখন তােদরেক েদখেবা 
বেল মাননীয় �ধানম�ী �িত�িত িদেয়েছন। িক� তােদরেক সামা� �েণাদনা েদওয়া হেয়েছ। অথৈনিতক �বিৃ�, 
মাথািপছু বিৃ�সহ নানা সূচেক েয উ�িতর তথয্ েদওয়া হেয়েছ েসই িবেবচনায় এই সামা� অথর্ িদেয় তােদর �িত 
সুিবচার করা হেলা না, েসৗজ� �কাশ করা হেলা না। এভােব �েতয্কিট ে�ে� িচ�াভাবনাহীন ভােব িকছু করার 
েচ�া করা হে�। িক�ু েসখােন সমসয্ার েকােনা গভীর �ীকৃিত েনই। যারা িপছেন পেড় িছেলন তারা েতা েসখােন 
আেছই, এর সে� আরও অেনক মানুষেক িপছেন েঠেল েদওয়া হে�। ‘েকউ িপিছেয় পেড় থাকেব না’-এসিডিজর 
এই অ�ীকােরর আেলােক বােজটেক িবে�ষণ করেল দুঃেখর সােথ বলেত হয়, তার ধাের কােছ যাওয়ার েচ�া করা 
হয়িন।  যিদ সু�ু বয্ব�াপনা থােক, যিদ দুনর্ীিতম�ু পিরেবশ এবং ��তা আনা যায় এবং সবেচেয় বড় কথা যিদ 
রাজৈনিতক অ�ীকার থােক, তাহেল িপিছেয় পড়া মানুষেদর জ� অেনক িকছুই করা যােব।



সূচনা

িমিডয়া ি�িফংেয় সবাইেক �াগত জািনেয় �য্াটফেমর্র সম�য়ক আিনসাতুল 
ফােতমা ইউসুফ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছেরর বােজটেক েক� কের এিট 
নাগিরক �য্াটফেমর্র ততৃীয় আেলাচনা। বােজট েঘাষণার আেগ এবং পের 
নাগিরক �য্াটফমর্ িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্ িনেয় দুিট িমিডয়া ি�িফংেয়র 
আেয়াজন কের। িতিন মত�কাশ কেরন েয, সুিবধাবি�ত এবং িপিছেয় 
পড়া মানুেষরা বােজেট �েয়াজনীয় গুরু� পাে� না। েকাথায় ঘাটিত রেয় 
যাে� েস িবষেয়ই আজেকর এই আেয়াজন।

ি�িফংেয়র মলূ উপ�াপনায় িতনিট িবষয় তুেল ধরা হয়। �থমত, 
২০২০-২১ অথর্বছেরর অথর্ৈনিতক পিরি�িত এবং চলিত ২০২১-২২ 
অথর্বছেরর শুরুটা েকমন হেলা এবং এর পিরে�ি�েত িপিছেয় পড়া 
মানুেষর জ� �তয্াশা ও তােদর সামেন চয্ােল�সমহূ। ি�তীয়ত, 
মলূয্�ীিত, িটকাকরণ এবং িপিছেয় পড়া মানুষেদর সমথর্ন িনেয় 
এখনকার উে�গ। এবং ততৃীয়ত, অথর্ৈনিতক পনুরু�ােরর জ� কী কী 
��িত েনওয়া �েয়াজন।  

ে��াপট বণর্নায় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বােজট েঘাষণার আেগ নাগিরক 
�য্াটফেমর্র প� েথেক বলা হেয়িছল, বােজেট িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
কী থাকা উিচত। বােজট উপ�ািপত হওয়ার পর িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� 
বােজেট কী আেছ, তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। েযটুকু পাওয়া েগেছ তা 
কীভােব কাযর্কর করেত হেব এবং আরও নতুন কী কী লাগেব তার জ� 
আজেকর এই আেলাচনা। িতিন �য্াটফেমর্র বােজট আেলাচনার িভ�তা 

হেয়েছ যার মাধয্েম কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ। এই ে�ি�েত িপিছেয় পড়া জনেগা�ী কীভােব 
বােজট েথেক লাভবান হেব তা �� নয়। রােশদা েক েচৗধরুী, িসেলেট স�িত একিট হটলাইেনর মাধয্েম সহায়তা 
করার একিট েবসরকাির উেদয্ােগ স��ৃ থাকার অিভজ্ঞতার আেলােক বেলন, অেনেক েলাকল�ার কারেণ িনেজর 
অব�া সবাইেক বলেত পারেছন না। তারা নতুন কের আিথর্ক সংকেট পেড়েছন। তারা পিরি�িতর কারেণ িপিছেয় 
পেড় েযেত বাধয্ হেয়েছন। তােদর জ� বােজেট েতমন িকছু েনই। 

সামি�ক অথর্নীিতর নতুন উপা� কী বাতর্া িদে�?

২০১৯-২০ অথর্বছের িজিডিপ �বিৃ�র ল�য্মা�া িছল ৮ দশিমক ২ শতাংশ। পের সরকার সংেশাধন কের 
ল�য্মা�া ৫ দশিমক ২ শতাংেশ নািমেয় আেন। েশষ পযর্� বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরা (িবিবএস)-এর িহসােব 
�বিৃ� হেয়েছ ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। স�িত িবিবএস’র �কািশত িজিডিপ �বিৃ�র পিরসংখয্ানেক তথয্-উপাে�র 
ে�ে� এক ধরেণর সু�তা িফের আসার ল�ণ িহেসেব উে�খ কের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, এই তেথয্র িভি�েত 
িবিবএস-এর িব�াসেযাগয্তা েবেড়েছ। তার মেত, ২০২০-২১ অথর্বছেরর সামিয়ক িহসােব ৫ দশিমক ২ শতাংশ 
�বিৃ�র কথা বলা হে�। চুড়া� িহসােব যা িটকার স�াবনা িনেয় সংশয় আেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, ২০২০ একিট দুবর্ল অথর্বছর িছল। ২০২১ এ িকছু পনুরু�ার শুরু হেয়িছল। িক�ু 
অথর্বছেরর েশষ িতন মাস অিতমািরর ি�তীয় ধা�ার মেধয্ পেড়। েশষ িতন মােসর লকডাউন ও অথর্ৈনিতক 
�িবরতার �িতফলন সামিয়ক িহসােবর মেধয্ েনই। সুতরাং চুড়া� িহসােব �বিৃ� অবশয্ই কমেব। েয িম� 
�বণতার পনুরু�ার �থম ৯ মােস িছল, তােক ‘েক টাইপ’ পনুরু�ার বলা েযেত পাের, েযখােন আনু�ািনক খাত, 
বড় িশ� ও আধিুনক েসবা খাত ভােলা করেছ। িক�ু েছাট ও মাঝাির িশ� এবং অনানু�ািনক খােতর পনুরু�ার 
েসভােব হে� না। 

েমা�ািফজরু রহমান বেলন, �বিৃ�র েপছেনর অনুঘটকগুেলার অনুস�ান করেল ও তার িবভাজন েদেখ মেন হয় 
ৈবষময্ আয় ঘণীভূত হে�। ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� এর আেগ দুই-সংখয্ার মােন িছল, ১২ েথেক ১৩ 
শতাংেশর কাছাকািছ। ২০১৯-২০ অথর্বছের যা মা� ১ দশিমক ৮ শতাংশ হেয়েছ। ২০২০-২১ অথর্বছের ধরা 
হেয়েছ ৫ দশিমক ৮ শতাংশ। ফেল গত দুই অথর্বছের ময্ানুফয্াকচািরং খােত �বিৃ� �বণতা-হােরর েচেয় অেনক 
কম। িশ� �িমকেদর অব�ার একিট িচ� এ েথেক উেঠ আেস। েসবা খােতও �বিৃ� কেম েগেছ েযখােন 
অ�ািত�ািনক কমর্কােন্ডর সােথ সংি�� অেনেকই কাজ কেরন। ফল�িতেত িজিডিপ ও �বিৃ�েত �� আেয়র 
মানুেষর অংশ�হণ কমেছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ এ িবষেয় আরও বেলন, েমাটা দােগ ২০২০-২১ অথর্বছরেক একিট িম� �বণতার বছর বলা েযেত 
পাের। ভােলা �বণতার মেধয্ রেয়েছ রাজ� আেয় উ�িত। উৎপাদেনর েভৗত সচূেক েদখা যাে�, বড় িশ� 
তুলনামলূক ভােলা কেরেছ। র�ািন, আমদািন ও েরিমটয্া�ও ভােলা িছল। চাল, সার ও েপে�ািলয়াম আমদািন অেনক 
েবিশ হাের েবেড়েছ। েস তুলনায় পূিঁজ পণয্ বা কাচঁামাল আমদািন বােড়িন। বাংলােদেশর অথর্নীিতর সা�িতকতম 
উ�ােসর িনেচ েয কােলা ছায়া রেয়েছ, তা হেলা বয্ি� খােত িবিনেয়াগ েকােনাভােবই বাড়েছ না। ২০২১ অথর্বছের 
িজিডিপ’র অনুপােত িবিনেয়াগ আেগর অথর্বছেরর েচেয় �াস েপেয়েছ। েবসরকাির িবিনেয়াগ হেয়েছ িজিডিপ’র ২১ 
দশিমক ২৫ শতাংশ। এিট গত ৫ বছেরর মেধয্ সবর্িন� হার। েম মাস পযর্� বািষর্ক উ�য়ন কমর্সিূচ (এিডিপ) মা� 
৫৮ শতাংশ বা�বািয়ত হেয়েছ। যিদও সরকাির িবিনেয়ােগর হারেক বড় কের েদখােনা হেয়েছ। 

িতিন আেরা উে�খ কেরন, বােজট ঘাটিত িনয়�েণ আেছ। যতখািন ঘাটিত সরকার করেত চায়, তাও খরচ করেত 
পারেছ না। ঘাটিত পরূেণ ২০২০ অথর্বছের বয্াংক ঋেণর �িত সরকােরর িনভর্রতা িছল। পেরর বছের স�য়পে�র 
ওপর িনভর্রতা েদখা েগেছ। এর ফেল সরকােরর সুদ বয্য় বাড়েব। সরকােরর রাজ� েথেক সুদ িদেত হয় বেল 
�তয্�ভােব িবিভ� অবকাঠােমা র�ণােব�ণ ও ভতুর্িক েদওয়া ইতয্ািদও ে�ে� স�মতা কমেব, যা িপিছেয় পড়া 

মানুেষর জ� ভােলা খবর নয়। েশেষর িতন মােস ৈবেদিশক সাহাযয্ �বাহ কেম েগেছ। এিট �ক� বয্ব�াপনার 
জ� েযমন দুঃসংবাদ, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ�ও দুঃসংবাদ। ি�পাি�ক অনুদান যিদ কেম যায় তাহেল িশ�া ও 
�াে�য্র মেতা েমৗিলক �েয়াজেনর ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ কম সুিবধা পায়।  

আিসফ ই�ািহম বেলন, েবসরকাির খােত ঋণ �বিৃ� উে�গজনক পযর্ােয় েনেম েগেছ। ২০১৯ সাল েথেক এ হার 
িন�মখুী। যিদও বয্াংেকর সুেদর হার কেম েগেছ। বয্বসা-বািণেজয্র পিরেবশ উ�য়েনর ে�ে� েনওয়া উেদয্ােগ 
েতমন গিত েদখা যাে� না। বয্বসা সহজ করার উেদয্াগ �রাি�ত করেত হেব। িতিন উে�খ কেরন, বয্বসায়ীেদর 
েভাগাি� বাড়েছ। ে�ড লাইেস� নবায়েনর ে�ে� েভাগাি� হে�। েছাট েছাট বয্বসায়ীেদর এসব সমসয্ার সমাধান 
করেত হেব। 

অথর্নীিতর বতর্মান এবং ভিবষয্েতর পবূর্াভাস 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত অথর্বছের �স কয্ািপটাল ফরেমশন অথর্াৎ পুঁিজ গঠেনর হার কেম 
েগেছ। পুঁিজ গঠন কম হেল কমর্সং�ান কম হয়। এর ফেল িপিছেয় পড়া মানুষ দুবর্ল অব�ােন চেল যােব। মানুষ 
েভােগর জ� েয খরচ করেছ, েসই খরচ বিৃ�র হারও কেম েগেছ। আয় কম হেল এবং েভাগ কম হেল দাির�য্ 
বাড়েব এবং এর ফেল ৈবষময্ও বাড়েব। ৈবষময্ বিৃ�র আেরকিট ল�ণ হেলা, আমােদর মজিুর বিৃ�র হার কেম 
েগেছ। িশ� খােত মজিুর বিৃ�র হার ৬ শতাংশ েথেক সােড় ৫ শতাংেশ েনেমেছ। বহুিদন পর বাংলােদেশর 
অথর্নীিতেত মজিুর সূচেক পতন েদখা েগেছ। এর ফেল কমর্সং�ান ও আয় উভয় ে�ে�ই সমসয্া হে�। অ�িদেক 
�থাগত দির� যারা িছল অথর্াৎ অনানু�ািনক খাত, �ু� ও কুিটর িশে�র সে� মাঝাির খােতর েলাকজনও ঢুেক 
যাে�। এর মােন িপিছেয় থাকােদর সে� ‘েপছেন েফেল েদওয়া’ মানুষ য�ু হে�। এিট ২০২১ অথর্বছেরর একিট 
বড় দুি��ার িবষয়। কমর্সং�ােনর ে�ে� মলূ �ািত�ািনক কমর্সং�ান হয় িবেদেশ। ২০১৯-২০ অথর্বছের ৫৯ 
হাজােরর মেতা েলাক িবেদেশ কােজর জ� েগেছন। ২০২০-২১ অথর্বছের েগেছন ২৩ হাজােরর মেতা। অথর্াৎ 
যাওয়ার পিরমাণ অেধর্েক েনেমেছ। 

েমা�ািফজরু রহমান উে�খ কেরন, �কৃত ও �া�িলত িজিডিপ’র পাথর্কয্ িবেবচনায় িনেল জাতীয় উৎপাদন ৫০ 
হাজার েকািট টাকা হেয়েছ। এর �িতফলন হেব �মজীিব মানুেষর আেয়। এ কারেণ সরাসির নগদ সহায়তা এবং 
খাদয্ সহায়তার �েয়াজনীয়তা েবেড় েগেছ।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ আরও বেলন, গত অথর্বছেরর েশষ িতন মােস (এি�ল-জনু) অিতমািরর ি�তীয় ধা�ায় 
অথর্নীিতেত স�ৃ সংকেটর গভীর �ভাব চলিত অথর্বছেরর শুরুর িদেক পড়েব। জলুাই মােস র�ািন ও েরিমটয্া� 
অথর্বছেরর একই মােসর েচেয় উে�খেযাগয্ হাের কেমেছ। েদখা যাে� অথর্নীিতেত দুবর্লতার মধয্ িদেয় নতুন 
অথর্বছর শুরু হেয়েছ। তার মেত, অথর্নীিতেত সা�িতক সমেয় ৈবেদিশক খাত সবল িছল। িক�ু অথর্বছেরর 
শুরুেত ৈবেদিশক খােত এক ধরেণর ভাঙন েদখা িদেয়েছ। জলুাই মােস র�ািন আয় ১১ দশিমক ২ শতাংশ 
কেমেছ। আর েরিমটয্া� আেয় ২৮ শতাংশ পতন ঘেটেছ। িবেশষজ্ঞরা সবাই একমত হেবন েয, েরিমটয্া� খােতর 
জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ। কারণ মানুষ িবেদেশ েগেছ কম, েফরত এেসেছ েবিশ। �েণাদনার কারেণ হুিন্ডর 
পিরবেতর্ বয্াংেকর মাধয্েম েরিমটয্া� েবিশ আসেছ। এই জাদু কতিদন থাকেব তা িনেয় সংশয় েদখা যাে�। 
েরিমটয্া� যিদ কেম যায় তাহেল তা কমর্সং�ান ও ৈবষময্ পিরি�িতেক ভীষণভােব আ�া� করেব। কারণ এতিদন 
েরিমটয্াে�র আয় িদেয় েভাগ কাঠােমা িঠক িছল। র�ািনর ে�ে�ও আেগর অব�ায় েফরা যােব িক না তা িনেয়ও 
সংশয় রেয়েছ। �াথিমক সংেকতগুেলা দুি��ার সিৃ� করেছ। 

েমা�ািফজরু রহমােনর মেত, র�ািনর ে�ে� জলুাইেত বড় ধরেণর ঋণা�ক �বিৃ� ঈদ এবং লকডাউেনর কারেণ 
হেত পাের। তার ধারণা এ অব�া থাকেব না। র�ািন আবার বাড়েত শুরু করেব। তেব র�ািনেত �িতেযািগতা 
বাড়েছ। েপাশাক র�ািনেত গত বছর িভেয়তনাম বাংলােদশেক ছািড়েয় েগেছ। �িতেযািগতা স�মতা বাড়ােত 

র�ািনেত বহুমখুীকরণ দরকার। দ�তা বাড়ােনার জ� েযসব �ক� এই অথর্বছের রাখা হেয়েছ, েসসব বা�বায়ন 
করেত হেব সময়মত।   

েরিমটয্া� �সে� িতিন বেলন, গত অথর্বছের ২৪.৫ িবিলয়ন ডলার এেসেছ। এই ধরেণর �বিৃ� চলমান অথর্বছের 
অবয্াহত রাখা স�ব হেব না। �বােস কমর্ী যাওয়ার সংখয্া অেনক কেম েগেছ। এর মেধয্ সরকার দুই লাখ 
�বাসীেক পনুবর্াসেনর জ� নগদ সহায়তা ও �িশ�েণর কমর্সূিচ িনেয়েছ। এই �িশ�ণ বাজাের চািহদার সােথ 
সাম�সয্পণূর্ যােত হয়, েসিদেক নজর িদেত হেব। িতিন আেরা উে�খ কেরন, চলিত অথর্বছের েবশ িকছু �ক� 
েনওয়া হেয়েছ এবং িবিভ� খােত িবিনেয়ােগ কর অবকাশসহ েবশিকছু �েণাদনাও েদওয়া হেয়েছ। িক�ু েদেশ 
িবিনেয়াগ আকৃ� করেত হেল ঋণসহায়তা এবং অ�া� সহায়তার দরকার হেব। নতুন েয ৫িট �েণাদনা পয্ােকজ 
েঘাষণা করা হেয়েছ, েসখােন িক�ু কৃিষ খােত সহায়তা েদওয়ার মেতা েকােনা কমর্সূিচ েনই, যা খবুই �েয়াজন। 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার িবেশষ অথর্ৈনিতক অ�েলর বাইের নতুন িশ� �াপন উৎসািহত করেছ না, বরং 
িনরুৎসািহত করেছ। তেব অথর্ৈনিতক অ�েলর বা�বায়ন �তয্ািশত গিতেত হে� না। এগুেলার বা�বায়ন �ত না 
হেল িবিনেয়াগ আকষর্ণ কিঠন হেয় পড়েব। এর আেগ অবকাঠােমা দুবর্লতার কারেণ সয্ামসাংেয়র একিট িবিনেয়াগ 
েফরত িগেয়েছ। তারা িভেয়তনােম িবিনেয়াগ কেরেছ। 

�স� মু�ানীিত 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উপ�াপনায় বেলন, বাংলােদশ বয্াংেকর নতুন ম�ুানীিত সতকর্ভােব স�সারণশীল পদে�েপ 
েযেত চাইেছ। এিট সিঠক, কারণ সামি�ক চািহদা বাড়ােনার জ� আরও েবিশ তারলয্ অথর্নীিতেত েদওয়া 
উিচত। িক�ু ম�ুানীিতর সবেচেয় দুবর্ল অংশ হেলা, বয্ি� খােত ১৪ েথেক ১৫ শতাংশ ঋণ �বিৃ�র ল�য্মা�ার 
ধাের-কােছও অজর্ন হে� না। গত অথর্বছের ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ �বিৃ�র ল�য্মা�ার িবপরীেত অেধর্ক, অথর্াৎ 
৮ দশিমক ৪ শতাংশ অিজর্ত হেয়েছ। বয্বসায়ী েগা�ী এবং অেনেক বেলিছেলন, সুেদর হার কমােনা েগেল 
িবিনেয়াগ �তগিতেত বাড়েব। এই ত� েয সিঠক িছল না, তা এখন পির�ারভােব েবাঝা যাে�। সুেদর হার অেনক 
কেম েগেছ এবং ঋণ ও আমানেতর মধয্কার সুদহােরর পাথর্কয্ বা েস্�ড ৪ শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এরপরও 
বয্াংিকং খােত উ��ৃ তারলয্ আেগর েয েকােনা সমেয়র েচেয় েবিশ এবং বাংলােদশ বয্াংক এখন ে�জারী িবেলর 
মাধয্েম বাজার েথেক টাকা েতালার েঘাষণা িদেয়েছ। েচ�া করেত হেব অথর্নীিতেত তারলয্েক স�ালন করা, যােত 
কের মানুষ িবিনেয়াগ কের। বয্ি� খােত িবিনেয়াগ না হেল িপিছেয় পড়া মানুেষর কমর্সং�ান হেব না এবং আয় ও 
রুিজর সং�ান হেব না। 

ম�ুানীিত �সে� িতিন িতনিট িবষেয় দিৃ� আকষর্ণ কেরন। �থমত, েক�ীয় বয্াংেকর অ�তম মলূ দািয়� হেলা 
অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মেধয্ ম�ুা�ীিতেক িনয়�েণ রাখা। িবেশষ কের খাদয্ মলূয্�ীিতেক িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা এবং এ জ� �েয়াজনীয় পদে�প িনেত সরকারেক উৎসািহত করা। ি�তীয়ত, সরকােরর প� েথেক েয সম� 
�েণাদনা েদওয়া হেয়েছ িবেশষ কের �ু� ও মাঝাির উেদয্া�া, নারী উেদয্া�াসহ িবিভ� ে�ে� �ত তারলয্ 
অবম�ু করার িবেশষ বয্ব�া করা। ততৃীয়ত, সরকােরর আিথর্ক সং�ােনর জ� বয্ব�া রাখেত হেব িবেশষ কের 
বয্াংিকং খাত েথেক। েকননা এখােন তুলনামলূকভােব খরচ কম। 

�কৃত অেথর্ �েণাদনা কতটুকু?

েদবি�য় ভ�াচাযর্ তার উপ�াপনায় বেলন, গত বছেরর মােচর্র েশষ েথেক শুরু কের এ বছেরর জলুাই পযর্� সরকার 
েমাট ৩০িট �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়েছ। এসব �েণাদনার মেধয্ আিথর্ক এবং খাদয্ সহায়তা খবুই কম। বড় অংশই 
হাইি�ড কারণ মলূত বয্াংকিনভর্র ঋেণ সরকার ভতুর্িক িদে�। মা� ১৩িট কমর্সূিচেত আিথর্ক সহায়তা রেয়েছ এবং 
৪িটেত আেছ �তয্� খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচ। এই ১৭িট কমর্সূিচ �ায় ১ লাখ ৩০ হাজার েকািট টাকার সরকার 

েঘািষত �েণাদনার মা� ২০ শতাংশ। ৮০ শতাংশই হাইি�ড অথর্াৎ ঋণ কমর্সূিচ এবং েসখােন সুদ িদেত 
হে�। েবিশরভাগ ে�ে� িপিছেয় পড়া মানুষ বয্াংেক েযেত পােরন না। বয্াংেক েগেলও তারা কথা বলেত পােরন 
না। আেদৗ তারা জােনন না, সরকােরর প� েথেক এখােন িক েদওয়া আেছ। এখােন তেথয্র একিট বড় ধরেণর 
িব�াট রেয়েছ।  

তার মেত, সরকার এমন িকছু �ক� অ�ভূর্� কেরেছ যা আেদৗ �েণাদনা িহেসেব �হণেযাগয্ নয়। সরকার 
একিট বড় কৃিষ যাি�কীকরণ �ক� হােত িনেয়েছ, যােক �েণাদনার মেধয্ ধরা হেয়েছ। সরকার েয ধান-চাল 
সং�হ কের, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা হেয়েছ। এিট �হণেযাগয্ নয়। সরকােরর প� েথেক �াধীনতার ৫০ 
বছর পিূতর্েত মাননীয় �ধানম�ী দির�েদর জ� েয ঘরবািড় িনমর্াণ কের িদে�ন, তাও �েণাদনা িহেসেব েদখােনা 
হেয়েছ। আেগ েথেক েযসব সামািজক সুর�া কমর্সূিচ িছল, েসগুেলার যিদ স�সারণ হয় অথবা এই অিতমািরেক 
েক� কের েযসব নতুন নতুন পদে�প েনওয়া হেয়েছ েসগুেলাই �কৃত �েণাদনা। অিতমাির থাকেলও হেতা, না 
থাকেলও হেতা। ধান-চাল সং�হ েতা �িতবছরই হে�। সরকাির িহসােব ২০১৯-২০ অথর্বছের �েণাদনার 
আকার িজিডিপর ২ দশিমক ৭৬ শতাংশ। তেব শুধ ুখাদয্ সহায়তা ও �তয্� আিথর্ক সহায়তা মা� শু� দশিমক 
১৬ শতাংশ। ফেল �তয্� সহায়তার পিরমাণ খবুই সামা�। গিরব মানুেষর জ� সহায়তা সামি�কভােব কম, 
আনুপািতক হােরও কম। গত জনু মাস পযর্� ৬৩ েথেক ৬৪ শতাংশ অথর্ অবম�ু হেয়েছ। আিথর্ক সহায়তা 
অবম�ু হেয়েছ ৪০ শতাংেশরও কম। আর হাইি�ড পয্ােকজ অবম�ু হেয়েছ ৭৫ শতাংশ। গিরবেদর জ� শুধ ু
বরাে�র ৈবষময্ আেছ তা নয়, বয্বহােররও ৈবষময্ আেছ। নতুন েয ৫ িট কমর্সূিচ এেসেছ তার মেধয্ �তয্� 
আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা আেগর েচেয় েবিশ। এটােক আরও েবিশ বাড়ােত হেব, িবতরেণর প�িতেক 
আরও উ�ত ও কাযর্কর করেত হেব। সরকার ৩৩৩ ন�ের েফান করেল সাহাযয্ পাওয়ার েয বয্ব�া কেরেছ, তা 
অতয্� সিঠক পদে�প। গিরব মানুেষর জ� এিট একিট অতয্� উপকারী সরকাির পদে�প িক�ু এখােন আরও 
েবিশ �ানীয় পযর্ােয় সহায়তা েদওয়া উিচত। 
 
আিসফ ই�ািহম বেলন, সরকার �থম পযর্ােয় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ িদেয়িছল, তার বা�বায়ন পিরি�িত 
পযর্ােলাচনায় েদখা যায়, ৈতির েপাশাক খােত �িমকেদর েবতন-ভাতা িদেত কম সুেদ েয ঋণ েদওয়া হয়, তার 
বা�বায়ন তুলনামলূক ভােলা িছল। তেব �ু� ও মাঝাির িশ� িক�ু �কৃত অেথর্ খবু েবিশ সুিবধা পায়িন। এরপর 
ি�তীয় দফায় েযসব �েণাদনা পয্ােকজ েঘাষণা করা হেয়েছ, তার ল�য্ হেলা যারা �থম দফায় পান িন, তারা েযন 
ি�তীয় দফায় এর সুিবধা পান। �ায় ৮০ লাখ �ু� ও মাঝাির িশ� আেছ। তারা িক�ু এই অিতমািরর কারেণ 
অতয্� দূরব�ার মেধয্ পেড় েগেছ। মােসর পর মাস অেনেক কাযর্�ম চালােত পারেছ না। অেনেক অনলাইেন 
পিরচালনার েচ�া করেছ। িক�ু সবার েতা েস স�মতা েনই। একজন �ু� উেদয্া�া িযিন একিট িবউিট পালর্ােরর 
মেতা �িত�ান চালান, িকংবা সারা েদেশ অসংখয্ তরুণ উেদয্া�া ফা� ফুড আইেটেমর েদাকান পিরচালনা 
কেরন। তারা িক�ু এই সুেযাগ িনেত পােরিন। অেনক এসএমই েশষ পযর্� �িত�ান ও বয্বসা িটিকেয় রাখেত 
পােরিন। যার �িতফলন কমর্সং�ােনর ওপর পড়েছ। নাগিরক �াটফেমর্র এক সমী�ায় বলা হেয়িছল, �ায় ১ েকািট 
৩০ লাখ েলােকর কমর্সং�ান ঝুঁিকেত পেড়েছ, যা আমােদর �মশি�র �ায় ২০ শতাংশ। 

িটকাকরণ এবং গিরব মানুষেক সহায়তা 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, বাংলােদেশর ইিতহােস ২০২১ সােলর জলুাই একিট কৃ�তম মাস িহেসেব িচি�ত হেয় 
থাকেব। জলুাই মােস, গত ১৪ মােসর মেধয্ েকািভেড সবেচেয় েবিশ মানুষ মারা েগেছ। গড় মতুৃয্ ২০০ জেনর 
েবিশ এবং সং�মেণর হার ৩০ শতাংেশর েবিশ। িপিছেয় পড়া মানুষ িটকা পাওয়ার ে�ে�ও িপিছেয় আেছ। তােদর 
সেচতনতার অভাব রেয়েছ যা িনরসেন পদে�প �েয়াজন। সরকার ভারেতর িসরাম ইনি�িটউট েথেক িটকা 
আনেত েচেয়িছল। িক�ু ভারেতর অভয্�রীণ পিরি�িতর কারেণ সব িটকা আেসিন। িটকা েদওয়ার বয়স ৪০ েথেক 
কিমেয় ২৫ বছর করা হেয়েছ, যা সিঠকভােব করা হেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন।

বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন, বােজট িনেয় �চুর আেলাচনা হয়। �য্াটফেমর্র নতুন� হেলা, বাংলােদেশর উ�য়েনর 
িবভািজত ফলাফল যােদর কােছ যাওয়ার কথা, তারা কী পাে� ও কীভােব পাে� তা তুেল ধরা। যারা সমােজ 
িপিছেয় পড়া মানুষ, তারা বাংলােদেশর �মতার কােছ তােদর কন্ঠ�র তুেল ধরেত পােরন না। তােদরেক সামি�ক 
অথর্নীিতর আেলাচনার মেধয্ দশৃয্মান করাই নাগিরক �য্াটফেমর্র উে�শয্। যারা জীবনচে� িপিছেয় আেছ, যারা 
েভৗগিলক এবং পিরেবশগত পিরি�িতেত িপিছেয় আেছ, এই �য্াটফমর্ তােদর কথা সবার সামেন িনেয় আসার েচ�া 
করেছ। উপকুল-হাওর-চেরর মানুষ, যারা সামািজক পিরিচিতর িদেক িদেয় িপিছেয় আেছ—েযমন িহজড়া 
স�দায়, আিদবাসী েগা�ী এবং যারা �িতব�ী, এই �য্াটফেমর্ তােদর কথা বলা হয়। এই মানুষগুেলােক কীভােব 
সামি�ক অথর্নীিতর েক�িব�েত আনা যােব এবং তােদর িশ�া, �া�য্, সামিজক সুর�া ইতয্ািদ িবষেয় েকান্ 
েকান্ পদে�প িনেত হেব, তা জানােতই এই আেলাচনা। 

িমিডয়া ি�িফং-এ অংশ�হণ কেরন নাগিরক �য্াটফমর্-এর েকার �প সদসয্ ও গণসা�রতা অিভযােনর িনবর্াহী 
পিরচালক রােশদা েক েচৗধুরী, �া�পােরি� ইন্টার�াশনাল বাংলােদশ (িটআইিব)-এর িনবর্াহী পিরচালক 
ইফেতখারু�ামান, বাংলােদশ েহলথ ওয়ােচর আ�ায়ক মুশতাক রাজা েচৗধুরী, মানুেষর জ� ফাউেন্ডশেনর 
িনবর্াহী পিরচালক শাহীন আনাম, িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান এবং িনউএইজ �েপর ভাইস 
েচয়ারময্ান ও চ��াম �ক এ�েচে�র েচয়ারময্ান আিসফ ই�ািহম। 

বােজট কতটুকু অসুিবধা�� মানুেষর পে� 

আেলাচকরা মতামত েদন, যারা িপিছেয় িছেলন কেরানার কারেণ তারা আরও অসুিবধার মেধয্ পেড়েছন। নতুন 
কের ঝুঁিকর মেধয্ পেড়েছন অেনেক। চলিত অথর্বছেরর বােজেট এসব অসুিবধা�� মানুষেদর অ�ািধকার েদওয়া 
হয়িন। তােদরেক গুরু� েদওয়া হয়িন। 

অয্াডেভােকট সুলতানা কামাল তার �ারি�ক ব�েবয্ উে�খ কেরন, কেরানা সং�মেণর েদড় বছর চেল েগেছ। 
বহু মানুষ নানাভােব িবপযর্েয়র মেুখামিুখ হেয়েছন, অসুিবধার মেধয্ আেছন। তারা তােদর �াভািবক জীবনমান 
েথেক িপিছেয় পড়েত বাধয্ হেয়েছন। �তয্াশা িছল, েয বােজট �ণীত হেব তােত েযন িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
�ি�র জায়গায় িনেয় আসার উেদয্াগ থােক। দুঃখজনকভােব েসরকম িকছুই এই বােজেট েদখা যায়িন। িতিন 
বেলন, নীিতিনধর্ারকরা আমােদরেক বেলন েয িবিনেয়াগ খবুই ভােলা হে�। েরাডেশা’র মাধয্েম িবিনেয়ােগর 
�িত�িত পাওয়া যাে�। েরিমটয্াে�র �বাহ এবং র�ািন আেদশ িনেয় তারা উৎফু�। এসিডিজ’র েয অ�ীকার 
কাউেক িপিছেয় রাখা যােব না িকংবা িপিছেয় পড়া মানুষেক একিট স�ানজনক জায়গায় িনেয় আসার জ� েয 
কাযর্�েমর �েয়াজন, েস ধরেনর নীিত বা কাজ-কমর্ িক�ু নজের আসেছ না। যত উ�য়েনর পিরসংখয্ান আসেছ, 
েসখােন অেথর্র েকােনা অভাব আমরা না েদখেলও িপিছেয় পড়া মানুেষর িদেক েকেনা নজর েদওয়া হে� না। 
তা িনেয়ও িতিন �� েতােলন। আিসফ ই�ািহম বেলন, বােজেট নারী উেদয্া�ােদর ে�ে� কর সুিবধা েদওয়া 
হেয়েছ। তােদর �িত�ােনর বািষর্ক আয় ৭০ লাখ টাকার মেধয্ হেল কর িদেত হেব না। এর মাধয্েম নারী 
উেদয্া�ারা অনু�ািণত হেবন। তেব েছাট উেদয্া�ােদর জ� আরও অেনক িকছু করা �েয়াজন। িকছু িকছু পণয্ ও 
েসবায় ভয্াট অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ। তেব অিতমািরর কারেণ বয্বসায়ীেদর মেধয্ যারা িপিছেয় পেড়েছন, 
তােদরেক ভয্াট েথেক অবয্াহিত িদেল আরও ভােলা হেতা। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজট হওয়ার কথা িছল িপিছেয় পড়া মানুষেদর সহায়তার জ�। িক�ু েদখা েগল, 
সাধারণ মানুষ এবং �াি�ক জনেগা�ীেক বােজেটর বাইের রাখা হেয়েছ। �য্াটফেমর্র প� েথেক দািব করা 
হেয়িছল, িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� স�দ বরাে�র পাশাপািশ স�েদর বয্বহার যােত ��তা, জবাবিদিহতা ও 
সুশাসেনর মাধয্েম এবং দুনর্ীিত িনয়�েণর মাধয্েম হয়। বােজেট এ িবষেয় িদক-িনেদর্শনা েনই। বােজট কতটুকু 
��তার সােথ বা�বায়ন হেব, জবাবিদিহতা িনি�ত করা হেব িকভােব এবং দুনর্ীিত �িতেরােধর জ�ও বা কী করা 
হেব েস িবষেয় েকােনা সু�� পথেরখা েনই। বরং দুনর্ীিত সহায়ক, ৈবষময্মলূক এবং অৈনিতক একিট বােজট 
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গণিটকাদান কমর্সূিচেত ৬ িদেনর মেধয্ এক েকািট মানুষেক িটকা েদওয়ার ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হয়। এখােন 
পিরক�নার অভাব েদখা েগেছ। িবেশষজ্ঞরা বেলিছেলন, অসু�, বয়�, �বীণ, নারী, �িতবি� এভােব 
অ�ািধকার িদেয় পিরক�নামািফক িটকা িদেত। সরকার িচ�াভাবনা ছাড়া তাড়াহুেড়ার িভি�েত এিগেয়েছ এবং 
পরবতর্ীেত সরকারেক িপিছেয় আসেত হেয়েছ। শুধ ু েদওয়ার স�মতার অভাব নয়, সরকােরর এই মহূুেতর্ 
েযাগােনরও সমসয্া আেছ। ২৫ বছেরর ওপের সবাইেক িটকা িদেত সেবর্া� িজিডিপর শু� দশিমক ৫ শতাংেশর 
মেতা অথর্ খরচ হেব। এই অথর্ সং�ান করার সামথর্য্ বাংলােদেশর আেছ। সমসয্া হেলা সং�হ ও বয্বহােরর- 
অেথর্র নয়। িতিন মেন কেরন, িটকাকরণ কাযর্�েম নাগিরক সমাজেক য�ু করেত হেব। েযসব েবসরকাির �িত�ান 
িবিভ�ভােব িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� কাজ কের তােদরেক য�ু করেত হেব। এর আেগ �য্াটফেমর্র অ�া� 
আেলাচনার মাধয্েম জানা েগেছ, িহজড়ারা লাইেন দাড়ঁােত পােরন না। লাইেন দাড়ঁােল তােদরেক েবর কের েদওয়া 
হয়। জাতীয় পিরচয়পে�র সােথ অেনক সময় তােদর নাম ও েচহারা েমেল না। সরকােরর সােথ েবসরকাির �িত�ান 
য�ু করেল তােদর সহেযািগতায় এ ধরেণর জনেগা�ীেক িটকা েদওয়া স�ব হেব। একইভােব সেচতনতা সিৃ�েত 
েবসরকাির �িত�ানেক স��ৃ করেত হেব। এজ� একিট জাতীয় কাঠােমা ও একিট নীিতমালা দরকার। 

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বেলন, যখনই েকােনা নতুন উেদয্াগ আেস, তার �থম িদেকর সুিবধােভাগী হয় সমােজর উচুঁ 
�েরর েলাকজন। িটকার িবষেয়ও ঐিতহািসকভােব তাই ঘেটেছ। আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ ইিপআই কমর্সূিচ 
শুরু হয়, তখনও িপিছেয় পড়া জনেগা�ী এর সুিবধােভাগী িছল না। েকািভেডর িটকার ে�ে�ও তাই েদখা যাে�। 
সংবাদপে�র �িতেবদন অনুযায়ী িসিট করেপােরশেনর পির��তা কমর্ী, কবর েখাদক বা িহজড়া জনেগা�ী এখনও 
িটকার আওতায় আেসিন। চর অ�ল বা হাওেড়র অেনেকই এখনও িটকার বয্াপাের অবগত নন। কােজই এখনই এ 
বয্াপাের সি�য় হেত হেব, যােত কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীেক আমরা সামেন িনেয় আসেত পাির। িতিন উে�খ 
কেরন, আিশর দশেক সরকার �তঃ�ব�ৃ হেয় িটকাদান কাযর্�েম এনিজওেদর সহায়তা চায় এবং জনগেণর 
স��ৃতায় ইিপআই কাযর্�ম িবে� অন� দ�ৃা� �াপন কের। বতর্মান �ধানম�ী ‘ভয্াকিসন িহেরা’ উপািধেত ভূিষত 
হেয়েছন। এই পরু�ােরর বীজ েসই আিশর দশেক েরাপন করা হেয়িছল। েসই সময় সরকার সরবরােহর িদক 
সামলায়। অ�িদেক এনিজওরা েসাশয্াল েমািবলাইেজশেনর মাধয্েম চািহদার িদকিট বয্ব�াপনা কের। সরকার যিদ 
সমােজর সবাইেক এই িটকাযেজ্ঞ স��ৃ কের তাহেল সুিনিদর্� লে�য্ েপৗছােনা যােব। বাংলােদেশ েকািভড 
িটকাদােনর হার বতর্মােন দুঃখজনক পযর্ােয় রেয়েছ এবং এ অব�া েথেক তাড়াতািড় েবর হেত হেব। কাউেক েপছেন 
রাখা যােব না। একটা কথা মাথায় রাখেত হেব েয, সবাই িনরাপদ না হেল েকউই িনরাপদ থাকেব না। 

সা�িতকােল �য্াটফেমর্র এক জিরেপর তথয্ অনুযায়ী ৮০ শতাংশ মানুষ খােদয্র বয্য় কিমেয় িদেয়েছ, এবং 
অ�া� ে�ে� ৬০ শতাংশ কিমেয়েছ। মানুষ পুঁিজ েভে� খাে�, ঋণ িনেয়েছ ৬০ শতাংশ। ৪৭ শতাংশ মানুষ 
আিমষ জাতীয় খাবার খাওয়া কিমেয় িদেয়েছ। েকউ েকউ িতন েবলার পিরবেতর্ হয়েতা দুই েবলা বা এক েবলা 
খাে�ন। এরকম মানুষ অ�ত ১০ শতাংশ। ১০ শতাংশ মানুষ খাদয্ েকনা কিমেয় িদেয়েছন। এসব তথয্ উে�খ 
কের িপিছেয় পড়া মানুষেক �তয্� আিথর্ক সহায়তা ও খাদয্ সহায়তা বাড়ােনার সুপািরশ কেরন েদবি�য় 
ভ�াচাযর্। িতিন বেলন, সহায়তা না েপেল তারা েয শুধ ুৈবষেময্র িশকার হেবন তা নয়, তােদর পরবতর্ী �জ� আরও 
েবিশ পিু�হীনতা, শারীিরক ও মানিসক �িতবি�তা িনেয় বড় হেব। 

ইফেতখারু�ামান বেলন, কেরানা সং�মেণর কারেণ সরকােরর �তয্� আিথর্ক সহায়তা এবং খাদয্ সহায়তা িপিছেয় 
পড়া মানুেষর জ� অপযর্া�। একই সােথ এখােন দুনর্ীিতও হেয়েছ। �ভাবশালী মহল এবং রাজনীিতকরা সরকাির 
সহায়তা িনেজেদর পেকট� কেরেছন। সরকার দুনর্ীিতর িবরুে� শু� সহনশীলতা েঘাষণা কেরেছ। েসই অনুযায়ী অথর্ 
খরেচ ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা না েগেল বােজট �কৃত অেথর্ জনগেণর কলয্ােণ আসেব না। আেলাচকরা 
জানান, আিথর্ক �েণাদনা ও খাদয্ সাহাযয্ বাড়ােত হেব। েয মানুষগুেলার ে�ে� সহায়তা েপৗছােনার সমসয্া 
রেয়েছ, তােদর জ� েবসরকাির �িত�ােনর সােথ েযৗথভােব কাজ করেত হেব। একইরকম ভােব জাতীয় 
িটকাকরণ কমর্সূিচেক সফল করেত হেব। আর সফল করার জ� অ�ািধকােরর িভি�েত িপিছেয় পড়া মানুষেদর 
কােছ েপৗছােত হেব। েবসরকাির �িত�ান ও সামািজক সংগঠনেক য�ু করেত হেব। 

উে�গ মূলয্�ীিত িনেয় 

িব�বাজাের পণয্মলূয্ েবেড় যাওয়া এবং েদেশ সা�িতক সমেয় িবিভ� পেণয্র মলূয্ েবেড় যাওয়ার �বণতা থাকায় 
মলূয্�ীিত িনেয় উে�েগর কথা উেঠ আেস আেলাচনায়। েমা�ািফজরু রহমান বেলন, খাদয্ মলূয্�ীিত ইেতামেধয্ 
ওপেরর �ের েপৗঁেছ েগেছ। তার ওপর যিদ ৫ েথেক ৬ শতাংশ মলূয্�ীিত হয় তাহেল খাদয্ পেণয্র দাম এমন 
জায়গায় দাঁড়ােব েযখােন সাধারন মানুেষর েভাগাি� বাড়েব। েযমন- এক বছের চােলর দাম ২০ শতাংশ েবেড় 
েগেছ। এর ওপর যিদ আেরা ৩ েথেক ৪ শতাংশ বােড় তাহেল আয় কেম যাওয়া মানুেষর ওপর অেনক চাপ ৈতির 
হেব। সরকার এই মহূুেতর্ ১৬ লাখ টেনর েয মজেুদর কথা বলেছ তার ওপর িভি� কের স�িত ৪০ হাজার টন 
ওএমএেসর জ� িবতরেণর ল�য্মা�া হােত িনেয়েছ- এই ল�য্মা�া আরও বাড়ােনা উিচত। ১৭ লাখ মানুষেক 
আড়াই হাজার টাকা নগদ সহায়তা �দােনর কথা বলা হে�। �হীতা ও টাকার পিরমাণ উভয়ই আরও বাড়ােত 
হেব। নগদ সহায়তা অথর্নীিতেত চািহদা সিৃ� করার বড় উপায়। েমা�ািফজরু রহমান আরও বেলন, আ�জর্ািতক 
বাজাের �ালািন েতলসহ িবিভ� পেণয্র দাম বাড়েছ। ৈবেদিশক েলনেদেনর ভারসােময্র িদেক নজের রাখেত 
হেব। আর মলূয্�ীিতর েয িহসাব করা হয় েসই েভা�া মলূয্সূচেকর িভি� ২০০৫-০৬ সােলর পণয্-বাে�ট িনেয়। 
এিট হালনাগাদ করা দরকার। কারণ মানুেষর পণয্ ও েসবা �হেণর কাঠােমা পিরবতর্ন হে�। কম আেয়র মানুষ 
েযসব পণয্ তুলনামলূকভােব েবিশ েভাগ কের তার ওপর িভি� কের একিট েভা�া মলূয্সূচক (িসিপআই) িনণর্য় 
কের তার িভি�েত সহায়তা েদওয়া উিচত।  

েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, গত অথর্বছের সািবর্কভােব মলূয্�ীিত েমাটামিুট ি�িতশীল থাকেলও খাদয্ 
মলূয্�ীিতর �বণতা েদখা েগেছ। সাধারণ মলূয্�ীিত েযখােন ৫ দশিমক ৬ শতাংশ, খাদয্ মলূয্�ীিত েসখােন ৬ 
শতাংেশর কাছাকািছ। বাংলােদেশ শুধ ুআয়, কমর্সং�ান ও মজিুর কমেছ না, খাদয্মলূয্ও বাড়েছ। ফেল আয় ও 
কমর্সং�ান কেম যাওয়ায় এ সমেয় খােদয্র দাম বিৃ� গিরব মানুেষর জ� েবশী কে�র কারণ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। খােদয্র দাম বিৃ�র �কৃত অব�া িচ�ার উে�ক কের। েদবি�য় ভ�াচাযর্ মলূয্�ীিতর পিরসংখয্ান িনেয় 
�� েতােলন। িতিন বেলন, এই মহূুেতর্ �কৃত মলূয্ পিরি�িত সরকাির পিরসংখয্ােনর মাধয্েম সিঠকভােব 
�িতফিলত হে� না। কারণ মলূয্�ীিত িনণর্েয়র েয িভি� অথর্াৎ েযসম� পেণয্র িভি�েত িহসাব করা হয়, েসগুেলা 
এখন তামািদ হেয় েগেছ। নতুনভােব এর মলূয্ায়ন করেত হেব। গিরব মানুেষর জ� মজিুর পণয্েক আলাদাভােব 
িবেবচনায় েনওয়া উিচত। আর এবার আড়াই হাজার টাকা নগেদ েদওয়ার েয েঘাষণা েদওয়া হেয়েছ, তা পেুরােনা 
মানুষজেনর কােছই যােব। নতুন গিরবরা এর মেধয্ েনই। েকননা িচি�তকরেণর সমসয্া রেয়েছ এবং এর সমাধান 
কেরই এই সংখয্া বাড়ােত হেব।  

সরকাির �য় দুনর্ীিতমু� করেত হেব

ইফেতখারু�ামান বেলন, বােজেটর অ�তম িবষয় হেলা সরকাির �য়। সরকাির �েয় ��তা ও জবাবিদিহতা 
িনি�ত করেত না পারেল বােজেটর সিতয্কার সুফল পাওয়া যােব না। সরকাির �েয়র জ� আইন ও িবিধমালা 
আেছ। িটআইিব’র এবং অ�া� গেবষণায় েদখা েগেছ �য় খাত এক ে�ণীর রাজনীিতিবদ, সরকাির কমর্কতর্া ও 
িঠকাদারেদর কােছ িজি� হেয় আেছ। এই িজি�দশা েথেক েবর হেত না পারেল বােজট, জনগেণর কলয্াণ আনেত 
পারেব না। 

িতিন উে�খ কেরন, সা�িতক সমেয় আমরা �া�য্ খােত এই ধরেণর পিরি�িত েবিশ েদখিছ। এ খােতর অিনয়ম 
িনেয় িবিভ� খবর পাওয়া যাে�। অ� খােতও ��তা ও জবাবিদিহতার অভাব রেয়েছ। �ক� বা�বায়েনর ে�ে� 
এিট সু�িতি�ত েয, এর সােথ স��ৃ িকছু িকছু সরকাির কমর্কতর্া, রাজনীিতিবদ ও িঠকাদাররা কীভােব তােদর 
স�দ বাড়ােব, তা িনেয় বয্� থােকন।  

নারী ও িশশুর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার 

শাহীন আনাম উে�খ কেরন, �বাসীরা যারা কেরানা পিরি�িতর কারেণ িফের এেসেছন তােদর মেধয্ নারীেদর 
সহায়তার িবষয়িট একটু আলাদাভােব ভাবেত হেব। কারণ নারীরা যারা েফরত এেসেছন, তােদর অেনেকই চাকির 
হারােনার পাশাপািশ নানান ধরেণর হয়রািন, িনপীড়ন এবং েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হেয় িফের আসেত বাধয্ 
হেয়েছন। তােদর জ� িবেশষ সহায়তা দরকার। 

িতিন বেলন, িশশুরা একিট িবেশষ জনেগা�ী। যখন েকােনা সহায়তা পিরবােরর জ� েদওয়া হয়, তখন আমরা ধের 
েনই, সহায়তা সবাই পােব। এিট িঠক নয়। িশশুেদর জ� কী বয্ব�া েনওয়া হে� তার েকােনা পিরক�না েদখা 
যাে� না। মানুেষর জ� ফাউেন্ডশন’র জিরপ এবং তণৃমলূ পযর্ােয় সহেযাগী সংগঠনগুেলার অিভজ্ঞতা বলেছ, িশশু 
�ম বাড়েছ এবং িশশুরা ঝুঁিকপণূর্ কাজ করেছ। এখােন দু’েটা িবষয় রেয়েছ- পলু ফয্া�র এবং পশু ফয্া�র। 
কারখানার উেদয্া�ারা কেরানার কারেণ �িত�� হেয়েছন এবং তারা মজিুরর ে�ে� কম খরেচর কারেণ িশশুেদর 
কােজ িনেত চায়। পিরবােরর দািরে�য্র কারেণ িশশুরা েযেতও বাধয্ হে�। িশশুেদর জ� েকােনা বয্ব�া বােজেটও 
েনই, সরকােরর কেরানা েমাকােবলা কমর্সূিচেতও েনই।
 
�ুল ব� থাকা এবং অ�া� কারেণ বালয্িববাহ বাড়েছ। এর বাইের িশশুরা েকােনা অসামািজক কােজ িকংবা 
সিহংসতায় য�ু হেত পাের, যার িকছু উদহারণ ইদানীং েদখা যাে�। এ অব�ায় িশশুেদর �িত িবেশষ নজর 
েদওয়ার �েয়াজন রেয়েছ। 

�া�য্ খােত সং�ার

মশুতাক রাজা েচৗধরুী বতর্মান পিরে�ি�েত �া�য্খাত িনেয় িকছু সুপািরশ উপ�াপন কেরন। তার ��েময়ািদ 
সুপািরেশর মেধয্ রেয়েছ- কেরানা সং�মণ পরী�ার হার বাড়ােনা, �া�য্িবিধ ও মা� পিরধান িনি�ত করা, সবার 
জ� িটকা িনি�ত করা, সং�মেণর হার সহনীয় পযর্ােয় এেল িশ�া �িত�ান খেুল েদওয়া। তার মেত, সহনীয় 
অব�া জাতীয় গেড়র িভি�েত না কের �ানীয় অথর্াৎ েজলা-উপেজলার িভি�েত িনরূপন করেত হেব। 

িতিন মধয্ ও দীঘর্ েময়ােদ িকছু সুপািরশ কেরন। িতিন বেলন, �িতিট সংকেটর একটা ইিতবাচক িদক থােক। 
বাংলােদেশর �া�য্ বয্ব�ােক েঢেল সাজােত েকািভড একিট বড় সুেযাগ এেন িদেয়েছ। এ লে�য্ কী করেত হেব 
তা িনেয় িবজ্ঞজেনরা অেনেকই একমত। এই বয্াপাের মধয্েময়ািদ িকছু সুপািরশ রেয়েছ। একিট �া�য্ কিমশন 
গঠন করা যার কাজ হেব েদশবয্াপী সাবর্জনীন �া�য্ সুর�া কমর্সূিচর পথেরখা ৈতির করা এবং তা বা�বায়েন 
নজরদাির করা। �া�য্ বয্ব�ার জবাবিদিহতা িনি�ত করেত একিট জাতীয় �া�য্ িনরাপ�া কাযর্ালয় গঠন করেত 
হেব, যার দািয়� হেব �া�য্ ম�ণালেয়র ে�তার ভূিমকা এবং েসবাদােনর ভূিমকা আলাদা করা। সরকােরর �া�য্ 
অথর্ায়ন েকৗশেল এই অিফস �াপেনর কথা বলা হেয়েছ। িক�ু এ বয্াপােরও েকােনা অ�গিত েদখা যাে� না। 
সুশাসন ও সু� বয্ব�াপনা িনি�ত করেত হেব। চতুথর্ত, �াথিমক �া�য্ বয্ব�ােক অ�ািধকার িদেত হেব। এখােন 
িবিনেয়াগ বতর্মােনর ২৫ শতাংশ েথেক বািড়েয় ৫০ শতাংেশ িনেত হেব। �াথিমক �া�য্েসবােক যিদ শি�শালী 
করা হেতা তাহেল ঢাকার হাসপাতােল বতর্মােন েয চাপ সিৃ� হে�, তা হেতা না। গেবষণা ও �ািত�ািনক উ�য়েন 
নজর িদেত হেব এবং িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। সবেচেয় উে�খেযাগয্ িবষয় হেলা সং�ার, যা এখনই শুরু করেত 
হেব। �েয়াজন সিদ�া এবং অ�ীকােরর। 

িশ�া খাত অবেহিলত 

রােশদা েক েচৗধরুী েশােকর মােস ব�ব�ুর �িত ��া�িল জািনেয় বেলন, িশ�া খাত িনেয় ব�ব�ু েশখ মিুজবরু 
রহমান বেলিছেলন, িশ�ায় েযন বােজেটর ২০ শতাংশ বরা� থােক। িক�ু তা কখেনা বা�বািয়ত হয়িন। িতিন 

বেলন, আশা করা হেয়িছল, এ বছেরর বােজট হেব ঘেুর দাঁড়ােনার বােজট। িক�ু তার �িতফলন েদখেত পাইিন। 
সরকােরর দুিট ম�ণালয় গত বছেরর েশেষর িদেক িশ�া পনুরু�ার ও ��িত পিরক�না �হণ কের, যা 
বা�বায়েনর েকােনা পিরক�না বােজেট েদিখিন। িশ�ার কী পিরমাণ �িত হে� সবাই জােনন। ৫০০ িদেনর 
েবিশ হেয় েগেছ িশ�াথর্ীরা িশ�া �িত�ােনর বাইের আেছ। এর ফেল িপিছেয় পড়া জনেগা�ী আরও িপিছেয় 
পড়েছ। িতিন উে�খ কেরন, দূরবতর্ী িশ�েণর মাধয্েম সবার কােছ িশ�া েপৗছােনা যাে� না। অয্াসাইনেমেন্টর 
মাধয্েম ৯৩ শতাংশ িশ�াথর্ীর কােছ েপৗছােনা েগেছ বেল িশ�া ম�ণালেয়র প� েথেক বলা হে�। এই 
তথয্-উপাে�র িবষেয় িনি�ত হওয়া যাে� না। এিট কতটুকু খানা পযর্ােয়র বা�বতা আর কতটুকু �শাসিনক 
অনুমান তা জানা যায় িন। রােশদা েক েচৗধরুী আরও বেলন, ��িত পিরক�নায় বলা হেয়িছল, �িতিট িশ�া 
�িত�ােন �া�য্িবিধ পিরপালেনর বয্ব�া করা হেব। িতিন জানান, েমৗলভীবাজােরর �তয্� অ�েল গিরব 
মানুষেদর ৫ টাকা িদেয় একিট মা� িকনেত হে�। তাই বা�ােদর �ুেল পাঠােত হেল তারা মা� েকনার টাকা 
পােব েকাথায়? মা� আনা এবং িনি�ত করার েকােনা পদে�প বােজেট েদখা যায় িন। িতিন তথয্ েদন, �ুল 
পযর্ােয় উ�য়ন পিরক�নার নােম একিট েথাক বরা� �িতিট �ুেলর জ� রেয়েছ। মাঠ েথেক েয তথয্ পাওয়া 
েগেছ, তােত গত বছর িক�ু �া�য্ সুর�ার ��িতর জ� এই বরা� বয্বহার করা হয়িন। বিৃ�র টাকা বেকয়াসহ 
িবতরণ হেয়েছ। িক�ু বিৃ�র পিরিধ ও পিরমাণ বাড়ােনা হয়িন। এমিপও ভুি�র িবষয়িট ঝুেল আেছ। �ুেল দুপেুরর 
খাবার কমর্সূিচ আটেক েগেছ। 

২০১৯ সােল মাননীয় �ধানম�ী বেলিছেলন, ২০২৪ সােলর মেধয্ সব �ুেল সব িশ�াথর্ীেক দুপেুরর খাবার 
েদওয়া হেব। �ুল খলুেল এর জ� ��িত িনেত হেব। ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার জ� িবেশষ িশ�া সহায়তা 
িদেত হেব। ইন্টারেনট অবকাঠােমা বাড়ােনা এবং িশ�াথর্ীেদর সুলেভ ইন্টারেনট িদেত হেব। িতিন জানান, 
অেনক িশ�া �িত�ান ব� হেয় যাে�। তারা িবপেদ আেছ। সিঠক তথয্-উপা� তুেল আনেত হেব। উ�িশ�া 
পযর্ােয় েবসরকাির �িত�ানগুেলােক �েণাদনার ঋণ েদওয়া েযেত পাের। িশ�কেদরও িবনা সুেদ ঋণ েদওয়া 
েযেত পাের। িশ�া �িত�ােনর বতর্মান পিরি�িত জানার জ� �াধীন তথয্-উপাে�র খবুই �েয়াজন হেব বেল 
িতিন ম�বয্ কেরন। এ িবষেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, আজ েহাক কাল েহাক, িশ�া �িত�ান খলুেত হেব। 
েলাকজন কােজ েবর হেব। গিরব মানুষগুেলা যােত এই পনুরু�াের েযাগ িদেত পাের তার জ� কমর্সূিচ হােত িনেত 
হেব। �ুল যিদ েখােল, যারা ঝের পেড় েগল তােদর কীভােব িফিরেয় আনা যােব ও বালয্ িববাহ কীভােব আটকােনা 
যােব? িশশু�ম কীভােব িনয়�েণ আনা যােব? েসই িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। িপিছেয় পড়া মানুেষর �াথর্েক 
পির�ারভােব �াপন করেত হেব।

�ে�া�র পবর্

েডইিল িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জািহদুল ইসলাম জানেত চান, িবিবএস’র িহসােব গত অথর্বছের িজিডিপ’েত িশ�া 
খােতর অবদান েবেড়েছ। এর কারণ কী জানেত চাইেল রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, এর কারণ বয্াখয্ার মেতা মাঠ 
পযর্ােয়র তথয্-উপা� তার কােছ েনই। তেব িশ�কেদর জ� িকছু নগদ সহায়তা েদওয়া হেয়েছ। 

ৈবশাখী েটিলিভশন’র েমেহর মিন জানেত চান, সরকার েদেশর িভতর েথেক েযখােন খাদয্ সং�েহর ল�য্মা�া 
অজর্ন করেত পারেছ না, েসখােন গিরব মানুেষর জ� িবতরণ কীভােব বাড়ােব? আগামীেত খাদয্ পিরি�িত িক 
খারাপ হেত যাে�? দাম িক আেরা বাড়েব? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সরকােরর খাদয্ সং�েহর মেধয্ 
িবিভ� ধরেণর �াথর্েগা�ী য�ু থােক। এর ফেল �কৃত কৃষকরা সিঠক দােম সরকােরর কােছ ধান-চাল িবি� করেত 
পােরন না। তারা মধয্��েভাগীেদর কােছ িজি� হেয় যায়। এর কারেণ কৃষেকর জ� খাদয্ গুদামজাত করার বয্ব�া 
েরেখ সরকােরর কােছ িবি�র একটা উেদয্াগ িছল, যা বা�বায়ন করা যায়িন। সরকাির সং�হ যথাথর্ভােব সফল 
করেত পারেল �াি�ক কৃষকরা উপকৃত হেবন। গতবার খাদয্ স�িকর্ত একিট জাতীয় �িত�ান চাল উৎপাদেনর 
�া�লন বািড়েয় কেরিছল। এর ফেল সরকার িনি�ত িছল, আমদািন করেত হেব না। িক�ু যখন বাজাের ঘাটিত 
ৈতির হেলা, তখন সরকার তাড়াহুেড়া কের আমদািন শুরু কের। সুতরাং তথয্-উপাে�র ঘাটিত থাকেল সরকার 

সিঠক পিরক�না �হণ করেত পাের না এবং সরকারও এর িশকার হেয় েযেত পাের। আবার সরকার যখন 
আমদািনর িচ�া করেলা, তখন শু� কমােনা হয়িন। যখন আমদািন েবেড় েগল, তখন শু� কমােলা। গত এক দুই 
বছের সরকােরর িকছু িস�াে�র ে�ে� এমন েদখা েগেছ। �থমত, সিঠক িস�া� েদির কের েনওয়া হেয়েছ; 
ি�তীয়ত, সিঠক িস�া� বা�বায়েনর ে�ে� সম�েয়র অভাব েদখা িগেয়েছ; ততৃীয়ত, কাযর্করভােব িপিছেয় পড়া 
জনেগা�ীর কােছ সরকার েপৗঁছােত পােরিন। এ অব�া েথেক েবিরেয় আসেত িবনামেূলয্ খাদয্ সহায়তা িদেত 
হেব। সামািজক সুর�া কমর্সূিচর সে� এখন যারা িপিছেয় পেড়েছন তােদরেক য�ু কের িবনামেূলয্ গহৃপযর্ােয় খাদয্ 
সহায়তা িদেত হেব। ৩৩৩ ন�ের েফােনর মাধয্েম খাদয্ সহায়তা আরও িব�তৃ করেত হেব। আর বাজাের খাদয্মলূয্ 
ি�িতশীল রাখেত ওএমএস িকংবা িটিসিব’র মাধয্েম িবি� আরও �ানীয় পযর্ােয় িনেত হেব। এই �ি�য়ােক 
কৃষেকর উৎপাদেনর সমেয়র সােথ সম�য় করেত হেব, যােত কৃষক �াযয্মলূয্ পাওয়া েথেক বি�ত না হন। 

ইউএনিব’র েমাঃ সাইফু�াহ জানেত চান, গত দুই বছর ধের িবেদেশ কমর্সং�ােনর মা�া কেম েগেছ। এরপরও 
েতা েরিমটয্া� েবেড়েছ। তাহেল েরিমটয্াে�র জাদু স�বত েশষ হেত চেলেছ বেল েয মতামত েদওয়া হেয়েছ, 
তার েপছেন িক যিু� রেয়েছ? এর উ�ের েমা�ািফজরু রহমান বেলন, গত অথর্বছের েরিমটয্াে� �বিৃ� হেয়েছ 
৩৮ শতাংেশর েবিশ। এই ধরেণর �বিৃ� অবয্াহত রাখা স�ব না। গতবছর েরিমেট� এেসেছ ২৪ দশিমক ৭ 
িবিলয়ন ডলার। অেনেক স�য় পািঠেয় িদেয়েছন। চলাচেলর িবিধিনেষধসহ অ�া� কারেণ অনানু�ািনক চয্ােনল 
েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমেটে�র একিট বড় অংশ চেল এেসেছ। নতুন কের �ািত�ািনক চয্ােনেল কম েযাগ 
হেব। গত অথর্বছের েয পিরমাণ এেসেছ, তার িভি� অেনক বড়। মানুষ নতুন কের কতজন েগেছন, তার তুলনায় 
কত মানুষ আেগ েথেক আেছন, তার ওপর েরিমটয্া� িনভর্র কের। েয পিরমাণ েরিমেট� গত বছর এেসেছ, এ 
বছরও যিদ তা আেস তাহেল বড় অজর্ন হেব, যিদও �বিৃ�র মা�া হেব শ�ূ। 

িবজেনস �য্ান্ডাডর্’র জা�াতুল েফরদাউস িশ�া �িত�ান েথেক ঝের পড়ােদর িফিরেয় আনার বয্াপাের সুিনিদর্� 
পরামশর্ জানেত চান। এর উ�ের রােশদা েক েচৗধরুী বেলন, তােদর জ� িবেশষ কয্াে�ইন করেত হেব। এরা 
অনলাইন �ােস য�ু হেত পােরিন। তােদর জ� িশ�া সহায়তা তহিবেলর দরকার হেব। তােদর পিরবারগুেলােক 
সহায়তা করেত হেব। �ানীয় েবসরকাির সং�াগুেলােক স��ৃ করেত হেব। 

েডইিল �ার’র জািমর রােসল জানেত চান, িপিছেয় পড়া মানুষেদর সরকার েকন পযর্া� সহায়তা করেছ না? এ 
িবষেয় সরকােরর রাজৈনিতক দিৃ�ভি� িক? এ �ে�র উ�ের সুলতানা কামাল বেলন, তার কােছ মেন হয়, সাধারণ 
মানুেষর সােথ িবেশষ কের িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর সােথ সরকােরর একটা িবি��তা রেয়েছ। এমন একিট 
রাজৈনিতক বয্ব�া চলেছ েযখােন েদশ পিরচালনায় দািয়ে� যারা রেয়েছন, তারা িকছু মানুষেক  সাহাযয্ করেত 
পারেল আ�তুি�েত েভােগন, �শংসা পান এবং মেন কেরন যা িকছু করেছন অেনক ভােলা করেছন। িতিন বেলন, 
‘‘মানবািধকার কমর্ী িহেসেব আিম অিধকার বি�তেদর হেয় কথা বিল। আমরা বলিছ েয, একিট গণতাি�ক সমােজ 
বাস কির। গণতে�র িকছু শতর্ আমরা হয়েতা পালন করিছ। কতটুকু সততার সে�, ��তার সে� পালন করিছ, তা 
িনেয় নানাভােব �� উেঠেছ। গণতে�র �াথিমক পদে�প িনবর্াচন এবং েসটা িনেয়ও অেনেকর �� রেয়েছ। 
সরকারেক আমরা কতটুকু িনেজেদর মানুষ মেন কির িকংবা সরকারই বা আমােদর কতটুকু িনেজর মেন কের তা 
িনেয় �� েতালা যায়।’’

সমকাল’র আেনায়ার ই�াহীম জানেত চান, গত বছেরর তুলনায় এবার িপিছেয় পড়া মানুেষর জ� সহায়তা কম 
েকন? এর �ভাব কী হেত পাের? এর উ�ের েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২১-২২ অথর্বছের িপিছেয় পড়া মানুেষর 
পিরি�িত আরও েবিশ খারাপ হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এই মানুষগুেলার কথা বলার জ� েকােনা সামািজক শি� 
েনই। েয রাজৈনিতক েনতবৃেৃ�র, েয জন�িতিনিধেদর এেদর হেয় কথা বলা উিচত িছল, তারা েসই দািয়� পালন 
করেছ না। 

সভাপিতর ব�বয্  

সভাপিতর ব�েবয্ সুলতানা কামাল বেলন, আেলাচনার িবষয় িছল িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর জ� বােজেট কী 
রেয়েছ। আমরা বােজটেক িচি�ত করেত েচেয়িছলাম পনুরু�ােরর বা ঘেুর দাড়ঁােনার বােজট িহেসেব। েসই আি�েক 
আজেকর আেলাচনা হেয়েছ। অ�া� অেনক আি�েক বােজট িনেয় আেলাচনা করা যায়। আমরা িপিছেয় পড়া 
মানুেষর �েয়াজনীতার িনরীেখ আেলাচনা কেরিছ। 

িতিন বেলন, গত বছর যখন আমরা �থম েকািভেডর মেুখামিুখ হই তখন আমরা িকছুই জানতাম না। কীভােব এর 
েমাকািবলা করেত হেব বঝুেত পািরিন। েসই ে�ি�েত গতবােরর বােজট �ণীত হয়। িক�ু এবােরর বােজট 
�ণয়েনর আেগ এক বছর সময় পাওয়া েগেছ। িবষয়িট েবাঝার জ� জাতীয় ও আ�র্জািতকভােব নানা আেলাচনা 
হেয়েছ। িনেজেদর ঋ� কেরিছ, িশি�ত কেরিছ, িবজ্ঞানিভি�ক আেলাচনায় অংশ িনেয়িছ। এর �িতফলন 
আমােদর অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনায় আসার কথা িছল। িক�ু দুঃেখর িবষয় হেলা, েকািভেডর ে��াপেট েয 
িবষয়গুেলা নতুনভােব য�ু হবার কথা িছল তা হয়িন। খবুই গতানুগিতক একিট বােজট হেয়েছ। েকািভেডর কারেণ 
েযসব জায়গায় গুরু� েদওয়ার কথা িছল, অ�ািধকার েদওয়ার কথা িছল, েস সম� জায়গায় এ বােজেট �ীকৃিত 
েনই। িকছু িকছু জায়গায় অয্াডহক িভি�েত িকছু পদে�প েনওয়া হেয়েছ। িক�ু িবপ�তার জায়গা েথেক উেঠ 
দাঁড়াবার জ� �কৃত অেথর্ েযসব পদে�প েনওয়ার কথা িছল, েসগুেলা অতয্� দুঃখজনকভােব এবং অতয্� 
করুণভােব অনুপি�ত। সরকােরর প� েথেক বারবার বলা হে�, অথর্নীিত সচল রেয়েছ। যা িকছু অতীেতর স�য় 
িছল েসগুেলা বয্বহার কের এখনও পযর্� িটেক থাকার অব�ায় আেছ অথর্নীিত। িক�ু েটকসইভােব সামেন 
এেগােনার ে�ে� আমরা িবপ� হেয় পেড়িছ। মানুেষর উপাজর্ন কেম েগেছ, নতুন কের অেনেক দির� হেয় েগেছ। 
তােদর �িত নজর েদওয়ার েকােনা সু�ু পিরক�না আমরা এই বােজেট পাইিন। 

িতিন উে�খ কেরন, যারা েরিমটয্া� পাঠােবন তারা এতিদন আমােদর েদেখেছন, আমরা এখন তােদরেক েদখেবা 
বেল মাননীয় �ধানম�ী �িত�িত িদেয়েছন। িক� তােদরেক সামা� �েণাদনা েদওয়া হেয়েছ। অথৈনিতক �বিৃ�, 
মাথািপছু বিৃ�সহ নানা সূচেক েয উ�িতর তথয্ েদওয়া হেয়েছ েসই িবেবচনায় এই সামা� অথর্ িদেয় তােদর �িত 
সুিবচার করা হেলা না, েসৗজ� �কাশ করা হেলা না। এভােব �েতয্কিট ে�ে� িচ�াভাবনাহীন ভােব িকছু করার 
েচ�া করা হে�। িক�ু েসখােন সমসয্ার েকােনা গভীর �ীকৃিত েনই। যারা িপছেন পেড় িছেলন তারা েতা েসখােন 
আেছই, এর সে� আরও অেনক মানুষেক িপছেন েঠেল েদওয়া হে�। ‘েকউ িপিছেয় পেড় থাকেব না’-এসিডিজর 
এই অ�ীকােরর আেলােক বােজটেক িবে�ষণ করেল দুঃেখর সােথ বলেত হয়, তার ধাের কােছ যাওয়ার েচ�া করা 
হয়িন।  যিদ সু�ু বয্ব�াপনা থােক, যিদ দুনর্ীিতম�ু পিরেবশ এবং ��তা আনা যায় এবং সবেচেয় বড় কথা যিদ 
রাজৈনিতক অ�ীকার থােক, তাহেল িপিছেয় পড়া মানুষেদর জ� অেনক িকছুই করা যােব।
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