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স�াদকীয়:

েগালেটিবল ৈবঠেকর �িতেবদন �ণয়ন কেরেছন তরুণ গেবষক আেনায়ার ফরহাদ।

‘আস� জাতীয় বােজট ২০২০-২০২১ ও নাগিরক ভাবনা’ শীষৰ্ক
অনলাইন েগালেটিবল ৈবঠক অনুি�ত সুজন-এর উেদ্যােগ

গত ৯ জুন ২০২০, ম�লবার, সকাল ১১টা – দুপুর ১টা পযৰ্�, নাগিরক সংগঠন, 
সুজন-সুশাসেনর জন্য নাগিরক-এর উেদ্যােগ অনলাইেন ‘আস� জাতীয় বােজট 
২০২০-২০২১ ও নাগিরক ভাবনা’ শীষৰ্ক এক েগালেটিবল ৈবঠক অনুি�ত হয়। সুজন-এর 
সভাপিত এম হািফজউি�ন খােনর সভাপিতে� ও স�াদক ড. বিদউল আলম মজুমদােরর 
স�ালনায় অনুি�ত ৈবঠকিটেত মূল আেলাচনার সূ�পাত কেরন েস�ার ফর পিলিস 
ডায়লেগর (িসিপিড) স�ানীয় েফেলা অধ্যাপক ড. েমা�ািফজুর রহমান। িবেশষজ্ঞ অিভমত 
উপ�াপন কেরন সােবক ত�াবধায়ক সরকােরর উপেদ�া এিব িমজৰ্া আিজজুল ইসলাম, 
বাংলােদশ পিরক�না কিমশেনর সাধারণ অথৰ্নীিত িবভােগর িসিনয়র সিচব �েফসর ড. 
শামসুল আলম এবং িব�ব্যাংক, ঢাকা কাযৰ্ালেয়র সােবক �ধান অথৰ্নীিতিবদ ড. জািহদ 
েহােসন। সুজন-েক�ীয় েনতৃবৃে�র মেধ্য আেলাচনায় অংশ েনন ঢাকা িব�িবদ্যালেয়র 
অবসর�া� অধ্যাপক ড. িস আর আবরার, ঢাকা িব�িবদ্যালেয়র আইন িবভােগর অধ্যাপক 
ড. শাহনাজ হুদা, আিদবাসী েফারােমর সাধারণ স�াদক স�ীব �ং, গেবষক ও 
মানবািধকার কমৰ্ী জনাব একরাম েহােসন, ঢাকা েজলা কিমিটর সভাপিত �েকৗশলী মুসবাহ 
আলীম, িসেলট েজলা কিমিটর সভাপিত জনাব ফারুক মাহমুদ েচৗধুরী �মুখ। আমি�ত 
অিতিথেদর মেধ্য ব�ব্য রােখন ইউএনিডিপ �িতিনিধ জনাব ফকরুল আহসান, েটকেনা 
েহেভেনর �ধান িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া জনাব হািববু�াহ কিরম, েবগম েরােকয়া িব�িবদ্যালেয়র 
িশক্ষক ড. তুহীন ওয়াদুদ ও িবকিশত  নারী েনটওয়ােকৰ্র সভাপিত এডেভােকট রািশদা 
আ�ার েশলী। সুজন-এর আ�িলক েনতৃবৃে�র মেধ্য আেলাচনা কেরন রংপুর মহানগর 
কিমিটর সভাপিত ও রংপুর কেরানা �িতেরাধ নাগিরক কিমিটর আ�ায়ক অধ্যক্ষ খ�কার 
ফকরুল আনাম েব�, গাজীপুর মহানগর কিমিটর সভাপিত জনাব মিনরুল ইসলাম রািজব, 
চ��াম েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক এডেভােকট আখতার কিবর েচৗধুরী ও রাজশাহী 
েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক জনাব মাহমুদুল আলম মাসুদ। সুজন-িঝনাইদহ েজলা 
কিমিটর সভাপিত অধ্যাপক আিমনুর রহমান টুকুসহ আ�িলক সম�য়কারীগণ েগালেটিবল 
ৈবঠেক অংশ েনন। সংগঠেনর েক�ীয় সম�য়কারী িদলীপ কুমার সরকােরর সুচনা 
ব�েব্যর মধ্য িদেয় অনু�ানিট শুরু হয়।

ৈবঠকিটেত আেলাচনার সূ�পাত করেত িগেয় অধ্যাপক ড. েমা�ািফজুর রহমান বেলন, 
এবােরর বােজট হেত হেব েকািভড বােজট। বােজেটর আকার নয়, ব্যবহােরও েজার িদেত 
হেব। বােজেটর িতনটা িবষয় গুরু�পূণৰ্ স�দ কীভােব আহরণ করা হেব, েসই স�দ 
িবিভ� েস�ের কীভােব িবতরণ করা হেব এবং বােজট কীভােব বা�বায়ন করা হেব। স�দ 
আহরেণর সক্ষমতা অেনক কেম েগেছ। রাজ� আদােয়র সক্ষমতা বাড়ােত হেব, আওতা 
বাড়ােত হেব। যিদও আমােদর রাজ� ব্যেয়র েবিশ সুেযাগ েনই। এবােরর বােজেট উ�য়ন 
বােজট অেনক েবিশ গুরু�পূণৰ্ হেব। েসখােন �া�্যখাতেক অ�ািধকার িদেত হেব। �া�্য 
খােতর বরা� বাড়ােনার সে� সে� বা�বায়েনর িদেক নজর িদেত হেব। এছাড়া কৃিষ, 
�মঘন খাত, �াি�ক জনেগা�ী ও কু্ষ�িশ�েকও গুরু� িদেত হেব। সরকার ৫০ লাখ 
মানুষেক েসাশ্যাল েসফিট েনেটর আওতায় এেনেছ এটা ভােলা উেদ্যাগ। আমােদর এখন 
েসাশ্যাল েসফিট েথেক েসাশ্যাল িসিকউিরিটর িদেক েযেত হেব। বােজট বা�বায়ন িনি�ত 
করেত �ািত�ািনক সক্ষমতা বাড়ােনার জন্য জনবল িনেয়াগ েদওয়ায় নজর িদেত হেব। 
অথৰ্পাচার েরােধ ওভার ইনভেয়িসং এবং আ�ার ইনভেয়িসং (পেণ্যর দাম কম-েবিশ ধের 
অথৰ্ পাচার) ব� করেত হেব। েস েক্ষে� জাতীয় রাজ� েবাডৰ্েক (এনিবআর) আরও 
শি�শালী করেত হেব। স�দ আহরণ বাড়ােত হেব। এর জন্য কর ফাঁিক ও েখলািপ ব� 

করেত হেব। বােজেট কৃিষ খাত ও �মঘন �ক�েক েবিশ গুরু� িদেত হেব। এছাড়া 
েঘািষত �েণাদনা প্যােকজগুেলা �ত বা�বায়েন আরও েবিশ মেনােযাগী হেত হেব।

এিব িমজৰ্া আিজজুল ইসলাম বেলন, এ বছেরর বােজেটর আকার অবশ্যই বাড়ােত হেব, 
যিদও ব্যেয়র সক্ষমতার িবষয়িটও িবেবচনায় রাখেত হেব। ঘাটিত িমটােনার জন্য বািণিজ্যক 
ব্যাংক েথেক ঋেণর মা�া বাড়ােনা উিচত হেব না। কারণ এমিনেতই এসব ব্যাংক েথেক 
সরকার অেনক ঋণ িনেয় েফেলেছ। সরকার ঘাটিত েমটােনার জন্য েক�ীয় ব্যাংক েথেক 
ঋেণর মা�া বাড়ােত পাের। এছাড়া স�য়প� িবি�, ৈবেদিশক সাহায্য ও অনুদান এসব 
েথেক অথৰ্ায়েনর ব্যব�া করেত পাের। ব্যেয়র েক্ষে� �া�্য ব্যব�ােক অ�ািধকার িদেত হেব। 
এেক্ষে� অবকাঠােমা, য�পািত �য়, জনবল বাড়ােনা, ওষুধপ� �েয় ব্যয় বাড়ােত হেব। 
তাছাড়া সামািজক িনরাপ�া েব�িন, কৃিষ ও িশক্ষা ও তথ্য�যুি� খাতেকও অ�ািধকার িদেত 
হেব। সরকােরর অ�েয়াজনীয় ব্যয় িবেশষ কের বািষৰ্ক উ�য়ন �কে�র অেনক �ক� বাদ 
িদেয় ব্যয় কমােনা েযেত পাের। বরা� করা অথৰ্ সু�ূভােব যােত ব্যয় হয়, দুনৰ্ীিতর অনু�েবশ 
যােত না হয় এবং জবাবিদিহতা যােত িনি�ত হয় েসিদেক সরকারেক েজার িদেত হেব।

ড. শামসুল আলম বেলন, আমরা একটা দুঃসময় পার করিছ। সমস্যা সবার জানা। 
সরকারও িবষয়িট অবগত। অেনেক চাইেছন কেরানায় পুেরা েদেশ লকডাউন েঘাষণা েহাক। 
িক� পুেরা েদশ একসে� লকডাউন েঘাষণা করেল িবপযৰ্য় আরও বাড়েব। �া�্য খাত 
�থেম িকছুটা ধা�া েখেলও �ত সামেল িনেয়েছ সরকার। েযভােবই েহাক �া�্য ব্যব�া 
েবসরকাির খােতর �াধােন্য চেল েগেছ। তাই এ মহামাির সামাল িদেত শুরুেত সরকারেক 
েবগ েপেত হেয়েছ। সব িমিলেয় বতৰ্মােন সািবৰ্ক পিরি�িত িনয়�েণ সরকার �জ্ঞার পিরচয় 
িদেয়েছ। িতিন আরও বেলন, ��ািবত বােজেট �া�্য ও িশক্ষায় বরা� বাড়েব। এরপর কৃিষ 
খাত গুরু� পােব। বড় �ক�গুেলার কাজ চলেব। তেব েয সব �কে�র �েয়াজনীয়তা কম, 
েসগুেলা বােজেট গুরু� পােব না।

ড. জািহদ েহােসন বেলন, আমােদর েয দাির�্য েবেড়েছ েসটা কমােনা, ম�া হেলও যােত 
�িত�ানগুেলা িটেক থাকেত পাের েসজন্য পদেক্ষপ িনেত হেব। এবােরর বােজেট �া�্য, 
সামিজক সুরক্ষা, কৃিষ ও িশক্ষাখাতেক অ�ািধকােরর �থম সািরেত রাখেত হেব। 
দুঃখজনকভােব আমােদর �া�্য ম�ণালেয়র বােজট ব্যেয়র সক্ষমতা েনই। �িতবছর 
বােজেটর টাকা ম�ণালয় েথেক েফরত আেস। বতৰ্মােন �া�্যখােত আগুন েলেগেছ, তাই 
এ আগুন িনভােনার জন্য আগামী এক বছর কী করা যায় েসটা িনেয় সুিনিদৰ্�ভােব 
পিরক�না িনেত হেব।

ড. িস আর আবরার বেলন, িবপুল সংখ্যক অিভবাসী �িমক েফরত এেসেছ, তােদর 
কমৰ্সং�ান সৃি�র িবষয়িট েজার িদেত হেব। তাছাড়া জনগণেক আ�ায় আনার িবষেয় 
সরকারেক দৃি� িদেত হেব।

জনার স�ীব �ং বেলন, আিদবাসী �াি�ক জনেগা�ীর িবষয়িট অ�ািধকার িদেত হেব। 
ঢাকা শহের �ায় পাচঁ হাজার আিদবাসী নারী িবিভ� পালৰ্াের কাজ করেতা, মহামািরর 
কারেণ সবাই এখন কমৰ্হীন। সরকার তােদর িবষেয়ও ব্যব�া েনেব বেল আশা করিছ।

ড. তুিহন ওয়াদুদ বেলন, িপিছেয় থাকা জনেগা�ী অধু্যিষত এলাকার জন্য যিদ িবেশষ 
ব্যব�া করা না হয়, তাহেল েস এলাকার েকােনা কােজ আসেব না। রংপুর েদেশর সবেচেয় 
দাির�্য�বণ এলাকা হওয়া সে�ও বােজেট এ িবভােগর জন্য বরা� থােক অেনক কম। 
এবােরর বােজেট  িবষয়িট িবেবচনায় আসেব বেল আশা করিছ।  

স�ালক ড. বিদউল আলম মজুমদার বেলন, বােজট হে� আয় ও ব্যেয়র িহসাব। বােজেটর 
আেরকটা গুরু�পূণৰ্ িবষয় হে� অ�ািধকার  িচি�ত করা। বতৰ্মান ে�ক্ষাপট িবেবচনায় 
�া�্যগত জরুির অব�া মানিবক জরুির অব�ায় পিরণত হেয়েছ। বতৰ্মােন মানুেষর 
জীবেনর ঝঁুিক ৈতির হেয়েছ। একইসে� জীিবকার স�ট সৃি� হে�। এই দুেটা িবষয়েক 
িবেবচনা কেরই এবার বােজেটর অ�ািধকার িঠক করেত হেব। িতিন আরও বেলন- েদেশ 
দুনৰ্ীিত, �জন�িত, লুটপাট এবং দলবািজ মহামাির আকার ধারণ কেরেছ। যা 
কেরাভাইরােসর মহামািরেকও ছািড়েয় েগেছ। এসব ব� না কের বােজেট বরা� িদেয় 
েকােনা লাভ েনই। এর সুফল মানুষ পােব না।

অনু�ােনর সভাপিত জনাব এম হািফজউি�ন খান বেলন, বােজট ব্যব�া স�ূণৰ্ না বদলােল 
িকছু হেব না। বােজট আেলাচনায় জনগণ ও নাগিরক সমােজর িবিভ� অিভমত ও সুপািরশ 
�িতফিলত করার সুেযাগ বতৰ্মােন েনই। এ ব্যব�া না থাকার ফেল আলাপ-আেলাচনা কের 
কখনও সরকােরর েকােনা ��াবেক পিরবতৰ্ন করার সুেযাগ েনই। তাই আেগ এ ব্যব�া 
পিরবতৰ্ন কের সবার মতামত বােজেট �িতফলন করার সুেযাগ ৈতির করেত হেব।

গত ১১ জুন ২০২০, আমােদর জাতীয় সংসেদ ২০২০-২০২১ অথৰ্বছেরর জাতীয় বােজট েপশ করা হেয়েছ। এমন এক সময় এই বােজট েপশ করা হেলা, যখন 
কেরানাভাইরাস বা েকািভড-১৯-এর মহামািরেত সারািব� তথা আমােদর ি�য় মাতৃভূিম চরম িবপযৰ্েয়র মেধ্য। িবপযৰ্� এই পিরি�িত িবেবচনায় আমােদর জাতীয় 
বােজট েকমন হওয়া উিচত, তা তুেল ধরার জন্য সুজন-এর উেদ্যােগ আেয়াজন করা হেয়িছল একিট েগালেটিবল ৈবঠেকর। ৈবঠকিটেত সুজন েনতৃবৃ�সহ এ িবষেয় 
িবেশষজ্ঞরা আেলাচনা কেরেছন। এবােরর ই-িনউজ েলটাের েগালেটিবল ৈবঠকিটর আেলাচনার সার-সংেক্ষপ তুেল ধরা হেলা।


