
 

 

 

 

‘বাজেজে েনজেবা খাজে েুষম বরাদ্দ ও কর নযায্যোর 

দাববজে’ বহৃত্তম করদাোজদর েমাজবশ 
‘বাজেজে েনজেবা খাজে েুষম বরাদ্দ ও কর নযায্যোর দাববজে’ বৃহত্তম করদাোজদর েমাজবশ ২৭ েুন ২০১২, স্থান: 

োেীয় প্রেেক্লাব 

ঢাকা োধারণ মানুষ-ই এ দদজশর বহৃত্তম করদাো, য্াজদর প্রেযক্ষ অ বদাজন প্রণীে হয় োেীয় বাজেে। অথচ োেীয় বাজেে প্রণয়ন 

প্রক্রিয়ায় দেই েব মানুজষর দনই দকান অংশগ্রহণ, বরং োধারণ মানজুষর উপর কজরর দবাঝা প্রবে বছর দবজেই চজেজছ। এই অনযাজয়র 

প্রবেবাদ এবং বাজেজে েনঅংশগ্রহন বনক্রিে করার উজদ্দজশয অনোইন নজেে দোোইটের আজয়াজেন গণোবিক বাজেে 

আজদােন শ্রবমক, দখজে খাওয়া 

মানুষ, েমাজেরর বববশষ্টেন ও 

োধারণ নাগবরকবৃদ আে ২৭ 

েনু ২০১২, বুধবার দুপুর ৩:০০ ো 

দথজক োেীয় দপ্রেক্লাব-এর 

োমজন মানববন্ধন ও েংকু্ষব্ধ 

েমাজবশ করজছ। েমাজবজশ 

বক্তবয দশজষ বাজেে 

ববজকন্দ্রীকরণ এবং েন 

অংশগ্রহজণর দাববজে বমবছে 

দপ্রেক্লাজবর রাস্তা প্রদবক্ষণ কজর। 

েরকাজরর আজয়র বদজক োকাজে 

দদখা য্ায়, দমাে রােস্ব েংগ্রজহর 

পবরমান দবজেজছ এবং রােস্ব 

আজয়র দুই েৃেীয়াংশই বকন্তু 

পজরাক্ষ কজরর ওপর বনর্ভরশীে। 

এবাজরর প্রস্তাববে বাজেজে রােস্ব 

দবার্ভ বনয়বিে কজরর পবরমাণ 

ধরা হজয়জছ ১ েক্ষ ১২ হাোর 

দকাটে োকা য্া মজধয দকবে পজরাক্ষ কজরর পবরমাণই ৮৭ হাোর দকাটে োকা। এর মজধয দকবে র্যাে বা মূেক দথজকই আেজব ৪০ 

হাোর দকাটে োকা। পজরাক্ষ কজরর ওপর এই অবে-বনর্ভরশীেো বনেয প্রজয়ােনীয় ক্রেবনেপজের দাজমর ওপর প্রর্াব দেেজে বাধয। 

োছাো েরকার ইবেমজধযই আইএমএে এর কাছ দথজক দয্ ১০০ দকাটে র্োজরর ঋণ বনজয়জছ, দেই ঋজণর অনযানয শজেভর মজধয 

অনযমে হজো জ্বাোবন দেে ও ববদুযজের দাম বাোজনা এবং মূেয েংজয্ােন কর আজরাপ করা। েজে বনেয প্রজয়ােনীয় ক্রেবনজের 

দামও োরা বছর ধজর ধাজপ বােজে থাকজব। এই চাপ বহন করার ক্ষমো দনই বনম্ন আজয়র মানজুষর। আজয়র োমথ ভ থাকুক আর নাই 

থাকুক র্যাে োজদর উপর দচজপ -েবজবই। অপর বদজক েম্পদশােী ধনাঢয বযক্রক্তজদর েযাক্স োবক দদওয়া ও কাজো োকা োদা করার 

েুজয্াগ দদওয়া হজে বার বার। বাজেে প্রণয়জনর আজগ বযবোয়ীজদর োজথই আোপ আজোচনা করা হয়, োজদর েুজয্াগ েুববধার কথাই 

শুজন থাজকন মিী-আমোরা। অথচ র্যাে, েযাক্স আর মূেযক্রিবের দবাঝা বহন কজর দয্ োধারণ মানুষ, বাজেে প্রণয়জন োজদর 

মেমজের প্রবেেেজনর দনই দকান েুজয্াগ। অপর বদজক দবরদ্র মানষুর র্যাজের মাধযজম রােস্ব প্রদান করজেও েরকারী বযজয়র দথজক 

প্রদত্ত েুববধা নযায্যর্াজব পায় না। েরকারী বযজয়র েুববধা গুজোও উচ্চববত্ত ও মধযববত্তরা দববশ পায়। অেযাবশযকীয় েনজেবাখাজের 

দবেরকারীকরণ, বাবণক্রেযকীকরণ দবরদ্র েনগণজগাষ্ঠীজক প্রাবিক অবস্থাজন দেজে বদজে। 
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আেজকর এই েংকু্ষব্ধ েমাজবজশ েংহবে োনাজে উপবস্থে বছজেন- দরাবাজয়ে দেরজদৌে, অধযাপক, গণজয্াগাজয্াগ ও োংবাবদকো 

ববর্াগ ঢাকা ববশ্বববদযােয়, আবুে কাোম আোদ, োধারণ েম্পাদক, স্বাধীন বাংো গাজম ভন্টে শ্রবমক কেযাণ দের্াজরশন বাব ুেুবে 

েরকার, ের্াপবে, বাংোজদশ রূ্বমহীন েবমবে আবমনুে হক আবমন, বাংোজদশ গাজম ভন্টে শ্রবমক ঐকয পবরষদ এর্জর্াজকে আব্দেু 

গাে্োর, েংগেক গণোবিক বাজেে দমাচভা শামেুন্নাহার দেযাৎস্না , েক্রিবেে নারী েমাে, কােু ববশ্বাে, ের্াপবে, বাংোজদশ রূ্বমহীন 

েবমবে শবনম হাবেে, গাজম ভন্টে শ্রবমক েংগ্রাম পবরষদ এবং আজরা উপবস্থে বছজেন গণোবিক বাজেে আজদােজনর বিয়াবরং 

কবমটে েদেয উন্নয়ন গজবষক দমাজনায়ার দমাস্তো, আমানরু রহমান, প্রদীপ কুমার রায় প্রমূখ। 

দরাবাজয়ে দেরজদৌে, অধযাপক, গণজয্াগাজয্াগ ও োংবাবদকো ববর্াগ ঢাকা ববশ্বববদযােয়, বজেন, “গণোবিক দয্ বাংোজদজশর স্বপ্ন 

দজখবছোম মহান মুক্রক্তয্ুজের দচেনায় দেখান দথজক আমরা আজনক দজূর েজর দগবছ। েনগজণর দর্াজে বনব ভাবচে েরকাজরর প্রণীে 

বাজেে য্া োধারণ মানুজষর কষ্টাক্রেভে োকায় প্রণীে দেখাজন েৃণমূে মানুজষর কথা বোর অবধকার থাকজে হজব। বাজেজে োজদর 

অংশগ্রহণ বনক্রিে করজে হজব।” 

দমাজনায়ার দমাস্তো, গজবষক, বজেন, “বাজেে তেবর হয় েরকারী র্াজব েনগজণর অংশগ্রহণ ছাোই। েনগণ হজে রাজের মাবেক, 

োহজে েনগজণর মোমজে উনু্মক্ত পেবেজে বাজেে প্রণয়জনর েমেযা দকাথায়? েবজচজয় দববশ কর দদয় দদজশর োধারণ মানুষ, 

বাজেে প্রণয়জনর আজগ োজদর মোমে গ্রহণ করজে হজব। বাজেে প্রক্রিয়ার শুরু দথজক েংেদ েদেযজদর এবং েৃণমূে প্রবেবনবধজদর 

অংশগ্রহণ বনক্রিে করজে হজব, োহজেই বাজেে হজব গণোবিক।” বাজেজে গণেিয়াজনর প্রক্রিয়ার এই েংগ্রাজম েকেজক আংশীদার 

হওয়ার আহ্বান োনান বেবন। 

প্রদীপ কুমার রায় , বজেন,“বে বযবোয়ী য্ারা েজব ভাচ্চ কর দদয় েরকার োজদর বেইবপ, বর্ইবপ দখোব দদন। বকন্তু ছাে দমহনেী েনো 

োধারণ মানুষ প্রবেবদন দয্ র্যাে দদন দেটে বাজেজের একটে বে অংশ। এবাজরর বাজেজের রােস্ব আয় ১ েক্ষ ৪০ হাোর দকাটে োকা 

ধরা হজয়জছ এর মজধয ১০৫ হাোর দকাটে োকাই আেজব োধারণ েনগজণর কাছ দথজক, আর মাে ৩৫ হাোর দকাটে েযাক্স আেজব 

ঐেবর বেইবপ বর্আইবপ বযক্রক্তজদর দথজক। োহজে দয্টে দাোে এজদজশর োধারণ েনোই বৃহত্তম করদাো। োই এই বৃহত্তম 

করদাোজদর কথা বাজেজে থাকজে হজব।” 

উজেখয দয্, োেীয় বাজেজের গণেিায়ন ও ববজকন্দ্রীকরজণর েজক্ষয বববর্ন্ন দেো ও উপজেোর নাগবরক কবমটে, উন্নয়ন েংগেন, 

েৃণমূে েংগেন, েংবাদমাধযম ও েমাজের অনযানয অগ্রের বচিাধারার বযক্রক্তজদর বনজয় একটে নাগবরক উজদযাগ গজে দোোর প্রয়াজে 

‘েবার েনয বাজেে, েবাই বমজে বাজেে’ এই দলাগানজক োমজন দরজখ ‘গণোবিক বাজেে আজদােন’ ২০০৯ োে দথজক অবযাহে 

প্রজচষ্টা চাবেজয় য্াজে। 

 


