Centre on Budget and Policy
Arts Building 4th Floor
University of Dhaka
Dhaka – 1000, Bangladesh

_ _ _ _

__

প্রেস বিজ্ঞবতিঃ ১৮ প্রে, ২০১৪

‘জাতীয় বাজজট ২০১৪-১৫ : খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্ষু দ্র ও মাঝানর কৃ ষক এর অর্থনিনতক উন্নয়ি’
সন্টায অন ফাজেট এন্ড লরল, ঢাকা লফশ্বলফদ্যারয় ও সফযকাযী উন্নয়ন ংস্থা ‘অক্সপযাভ’ এয সমৌথ আজয়ােজন

১৮

সভ, ২০১৪ তালযজে ঢাকা লফশ্বলফদ্যারজয়য আয ল ভেুভদ্ায লভরনায়তজন ‘জাতীয় বাজজট ২০১৪-১৫ : খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্ষু দ্র ও
মাঝানর কৃ ষক এর অর্থনিনতক উন্নয়ি’ ীলষক আজরাচনা বা অনুলিত য়। অনুষ্টাজনয প্রধান অলতলথ লজজফ উলস্থত লিজরন
ভাননীয় অথষ প্রলতভন্ত্রী েনাফ এভ এ ভান্নান, এভ, ল। বায় ভূর প্রফন্ধ উস্থান কজযন সন্টায অন ফাজেট এন্ড
লরলয লযচারক ও ঢাকা লফশ্বলফদ্যারজয়য উন্নয়ন অধযয়ন লফবাজেয অধযাক ড. সভাাম্মদ্ আফু ইউুপ। প্রধান আজরাচক
লজজফ লফআইলডএ এয ললনয়য লযাচষ সপজরা ড. নােনীন আজভদ্, োাঙ্গীয নেয লফশ্বলফদ্যারজয়য অথষনীলত লফবাজেয
জমােী অধযাক লভজ াযলভন্দ নীজরাভী ও েণপ্রোতন্ত্রী ফাংরাজদ্ যকাজযয অথষ ভন্ত্রনারজয়য উ-লচফ েনাফ
লযালেন নূয সচৌধুযী উলস্থত লিজরন। অনুিাজনয বালতত্ব কজযন ঢাকা লফশ্বলফদ্যারজয়য ভাননীয় সকালাধযক্ষ ড. সভাাম্মদ্
কাভার উদ্দীন।
স্বােত বালজন উন্নয়ন অধযয়ন লফবাজেয অধযাক কােী ভারুপু র ইরাভ কৃ লল ও োদ্য লনযাত্তায় তৃ নভূর ভতাভত এয
উস্থানা ও এই োজত তাজদ্য দ্াফী ভূ এফং নীলত লনধষাযনী মষাজয় এয মাচাই তথা োদ্য লনযাত্তা ও কৃ লল উন্নয়ন
োজতয লদ্ধান্ত গ্রন মষাজয় এটিজক এজেন্ডায় রূান্তজযয গুরুত্ব তু জর ধজযন।
অক্সপযাভ এয লরল এন্ড এডজবাজকল লফবাে এয ভযাজনোয ভনীলা লফশ্বা এই আজয়ােজনয সনজথযয কথা তু জর ধজযন
এফং কৃ লল ফাজেট ফাস্তফায়জনয অং লজজফ গ্রাভ ও জযয োদ্য লনযাত্তা, তৃ ণভূর মষাজয় সেরা লবলত্তক দ্জক্ষ গ্রন
এফং োদ্য লনযাত্তায লনশ্চয়তা প্রদ্াজন েরফায়ু লযফতষ জনয অলবঘাত অলবজমােজনয প্রজয়ােনীয়তায প্রলত আজরাকাত
কজযন।
ঢাকা লফশ্বলফদ্যারয় এয উন্নয়ন অধযয়ন লফবাজেয সচয়াযভযান ফাজেট ংক্রান্ত আজরাচনায প্রালতিালনক রূ প্রদ্াজনয েনয
মাযা ভাজে কাে কজয, লক্ষা প্রলতিান, েজফলনা ংস্থা মাযা ফাজেজটয সকৌর ও যকাজযয নীলত লনধষাযণী মষাজয়য
ংলিষ্টতা এফং ননকটয আজযা ফৃলি কযায প্রজয়ােনীয়তা ফযােযা কজযন।
ভূর প্রফন্ধ উস্থানা কজযন ঢাকা লফশ্বলফদ্যারজয়য উন্নয়ন অধযয়ন লফবাজেয অধযাক ও সন্টায অন ফাজেট এন্ড লরলয
লযচারক ড. সভাাম্মদ্ আফু ইউুপ। উস্থানায প্রাযজেই লতলন লফেত াাঁচ ফিজযয ফাজেট লফজিলন কজয অথষনীলতয
লফলবন্ন োজত ফাংরাজদ্জয াপরয ও যকাজযয েৃীত লফলবন্ন উজেেজমােয দ্জক্ষ তু জর ধযায াাাল োতীয় মষাজয়য
ফাজেট-সকলিক উজদ্যাে ও তৃ ণভূর মষাজয়য ফাস্তফতায ভধযকায লফদ্যভান াথষজকযয লচত্রটি তু জর ধজযন। উস্থাজকয লফজিলন
সথজক সদ্ো মায় সম কৃ লল ও োদ্য লনযাত্তা ফাস্তফায়জন যকাজযয আন্তলযক প্রজচষ্টা থাকজরও অঞ্চরজবজদ্ চালদ্ায াথষকয ও
প্রজয়ােনীয়তা ভূ ভূর কামষলযলধজত ঠিক বাজফ ভলিত য়না।
ফক্তজফয লতলন অক্সপযাভ লযচালরত লজরট, ফলযার ও যাোী অঞ্চজরয ভত লফলনভয় বাজত অত্য অঞ্ছজরয সবৌজোলরক ও
আথষ-াভালেক সপ্রক্ষাজটয স্বতন্ত্র নফলজষ্টযয লবলত্তজত োদ্য লনযাত্তা অ কৃ ললয অগ্রযতায় তৃ ণভূর মষাজয় প্রাপ্ত ভজতয
সপ্রলক্ষজত আোভী অথষ ফিজযয োতীয় ফাজেজট সমফ লফলয় অন্তবুষ ক্ত কযায ুালয যাো মায় তা মুলক্ত ও তথয লবলত্ত 
তু জর ধজযন।
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কৃ লল ও োদ্য োজত ফাজেট ফযাদ্দ ফৃলি, কৃ ললয আধুলনকায়ন ও লফজ্ঞান লবলত্তক েজফলনায েনয লেলডলয অন্তত দ্ুই তাং
ফযাদ্দ দ্ান, ফজযি অঞ্ছজরয েনয েযা লষ্ণু ধান উদ্ভাফন, লজরজটয াওয অঞ্চজরয েনয দ্রুত অঙ্কুজযাদ্গভ ও পরন
ক্ষভতা ম্পন্ন ফীে উদ্ভাফন, দ্লক্ষনাঞ্চজরয েনয েরফায়ু লযফতষ ন লষ্ণু কৃ লল প্রমুলক্ত প্রফতষ ন ও রফনাক্ততা নীর
োজতয পর উদ্ভাফন, সৌয লক্ত চালরত সচ ফযফস্থা চারুকযন ইতযালদ্ ভজয়াজমােী নফজ্ঞালনক দ্জক্ষ ও তা তৃ ণভূজর
স্তান্তজযয প্রস্তাফ যাো য়।
সচ, ফীে, ায, জ্বারালন, লফদ্ুযত যফযা ইতযালদ্য ঠিক প্রাযতা, পর ভেুদ্, লযফন, উদ্বৃত্ত পর ংযক্ষন, নাময
ভূরয ও ঠিক তথা নাযী-ুরুজলয ভ-ভেুলয প্রালপ্ত, কৃ লল বতুষ লক ও কৃ লল ঋণ এয ঠিক ফন্টন, কৃ লল দ্ুজমষাে সভাকাজফরায়
লনযাত্তা ফরয় ৃলষ্ট ও য ফীভা স্কীভ প্রণয়ন এফং জফষালয কামষকযী লফনন ফযফস্থা ইতযালদ্ কৃ লক ংলিষ্ট নীলত ও
প্রজনাদ্না লবলত্তক দ্জক্ষ ফাস্তফায়জনয ুালয যাো য়।
অঞ্চর সবজদ্ সমফ কৃ লল নয প্রচু য লযভাজন উৎালদ্ত য় সমভন যাোীয আভ, লজরজটয কভরা সরফু ফা ফলযাজরয
ুেন্ধী চার-ইতযালদ্য ঠিক ভূরয প্রদ্ান, ংযক্ষন ও ফাোয-োত কযজনয েনয লফজল কৃ লল প্রলক্রয়াোতকযন ুলফধা ৃলষ্ট
ও এই োজত ফাজেট ফযাদ্দ প্রদ্ান কৃ লল উন্নয়ন োজত একটি ভয়জমােী দ্ালফ।
জফষালয ুলভ োতীয় উন্নয়ন লনলশ্চত কযজত অলধক দ্ালযদ্র্য প্রফন তথা অথষননলতক বাজফ শ্চাৎদ্ অঞ্চর ভূজক
অগ্রালধকায সদ্য়া, েরফায়ু অলবঘাত অলবজমােন ক্ষভতা ম্পন্ন কৃ লল সকৌর েজে সতারা এফং আঞ্চলরক নফলজষ্টযয লবলত্তজত
ৃথক অঞ্চর লবলত্তক ফাজেট প্রন্য়ন কযায ুালয ফক্তজফযয ভাপ্নী অংজ তু জর ধযা য়।
ভূর প্রফজন্ধয উয ম্পূযক আজরাচনায় অথষ ভন্ত্রনারজয়য উ-লচফ েনাফ লযােুন নূয সচৌধুলয একটি পর ফাজেট
লযকল্পনা কাোজভাজত ভধযজভয়াদ্ী ফাজেট রূজযোয গুরুত্ব ফনষনা কজযন, সই াজথ লতলন যকাজযয নীলত, ম্পদ্ ও
েনেজনয চালদ্া এই লতজনয ভিয় লফলয়ক প্রস্তাফনায সপ্রলক্ষজত সদ্জয আথষ-যােননলতক ফাস্তফতা ফযােযা কজযন।
োাঙ্গীযনেয লফশ্বলফদ্যারজয়য অথষনীলত লফবাজেয জমােী অধাক েনাফ াযলভন্দ নীজরাভী উজেে কজযন সম ফাংরাজদ্জ
প্রাক ফাজেট আজরাচনায় সফযকাযী োজতয েনয সকান ুলনলদ্ষ ষ্ট লদ্ক-লনজদ্ষ না ফা েন্দালফয উজেে থাজকনা। লতলন ফযাংক
গুজরা লএআয োজত সম লফুর লযভান অথষ আত্মীকৃ ত য়, মা যকাযী যােস্ব ফযয় এয অং জত াযত-তা লনজয়
তাা প্রকা কজযন। এিাযাও অদ্ূয বলফলযজত একটি ভধযভ আজয়য সদ্ জত মাওয়া অথষনীলতজত নাযীয স্বীকৃ লত ফা
ভূরযায়ন সম অনয ফ োজতয ভত কৃ লল ফাজেজটও মথামথ বাজফ সনই সই ত্রুটিটিও উদ্াযন জমাজে তু জর ধজযন।
লফআইলডএ এয ললনয়য লযাচষ সপজরা ড. নােনীন আজভদ্ কৃ লল োজত প্রজনাদ্না প্রদ্াজনয াাাল কয আদ্াজয়য গুরুত্ব
এফং ালফষক বাজফ ভগ্র সদ্জ কয প্রদ্াজনয ংস্কৃ লত ুনেষেজনয প্রজয়ােনীয়তা লফজিলন কজযন।
প্রধান অলতলথয বালজন ভাননীয় অথষ প্রলতভন্ত্রী েনাফ এভ এ ভান্নান ফাজেট দ্জক্ষ ফাস্তফায়জন যকাজযয আন্তলযকতা ও
লদ্চ্ছায কথা উজেে কজযন। লতলন কর মষায় সথজক েেন ভূরক ভাজরাচনা ও আজরাচনায ভাধযজভ যকাজযয উজদ্যাে সক
জমালেতায ভাধযজভ পর কজয সতারায আফান োনান।ফজজল অনুিাজনয বালত ঢাকা লফশ্বলফদ্যারয় এয সকালাধযক্ষ
ড. কাভার উদ্দীন ফাজেট ফাস্তফায়জন যােজনাইলতক লদ্চ্ছা ও দ্ূযদ্ীতায উয গুরুত্ব আজযা কজযন।
ড. মমোহোম্মোদ আবু ইউসুফ
পরিচোলক, মসন্টোি অন বোজেট এন্ড পরলরস এবং অধ্যোপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন রবভোগ, ঢোকো রবশ্বরবদযোলয়
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