
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সধুী gাহক eবং বnুরা, 

বােজট pকােশর েkেt aিধবষর্ (লীপ iয়ার) 2016'র 29েশ েফbয়াির তািরখিট eকিট aতয্n আকষর্ণীয় িদন হেয় থাকেব৷ pথমত, মাননীয় aথর্মntী আগামী বছেরর জনয্ রাজs ঘাটিতেক 3.5% িজিডিপ হাের 
িনয়িntত কেরেছন৷ eিট aতয্n pশংসনীয় eবং aথর্নীিতেত সেুদর হােরর জনয্ eিট eকিট iিতবাচক iি ত৷ 

ei িবষয়িটর uপর িবেবচনা সােপেk আিম আশা কির মাচর্  মাস নাগাদ ভারতীয় িরজাভর্ বয্া  সেুদর হার eবং েরেপা হার কমােনার কথা িচnা করেব৷ আমার িব াস েয eর পেরi বয্াে র কােছ থাকা িনজs eকিট 
বহৃ� সংখয্ক বয্া  বেnর কারেণ তা বয্াে র বয্ােলn শীেট সাহাযয্ করেব৷ 

মাননীয় aথর্মntী আেরা 9িট িবষেয়র uপেরo নজর িদেয়েছন, েযগেুলার মেধয্ রেয়েছ gামীণ িবকাশ, পিরকাঠােমা, আিথর্ক খােতর সmূণর্ সংsার, সামািজক পিরকাঠােমা, sাsয্ পিরেষবা, িশkা eবং ei িবষয়গেুলাi হেলা 
আমােদর ভিবষয্েতর মজবতু িভিt গড়ার লেkয্ agবত  পদেkপ৷ ei বােজেটর aিবলm পের করা িবেবচনা aনযুায়ী, আমার মেন ei p টাi েজেগিছল েয eকজন সাধারণ ভারতবাসী eিটেক েকান দিৃ ভি েত 

েদখেবন, আমার মেন হয় েয ভারতীয় aথর্ৈনিতক িsিতশীল স েয়র েkেt eিট aতয্n udীপক হেব৷ 

aবশয্ aপর eকিট দিৃ ভি  েথেক বলা ভাল, িব বয্াপী আিথর্ক িsরতার মnা aবsা eখেনা িকছুটা েথেকi েগেছ৷ eবং ei aবsার পিরেpিkেত, ei বােজটিট বয্িতkমীi হেয়েছ, বািক িবে  যা ঘেট চেলেছ েসi 
সমসয্ার সােথ eখন আমােদরo েমাকািবলা করেত হেc৷ 

eকiসােথ আমােদর eo মেন রাখেত হেব েয ei বােজটিট সmূণর্ভােব কৃষক-িবকাশমখুী eবং gাময্-িবকাশমখুী ভারেতর িচnা কের করা হেয়েছ, eবং ei eকi সমেয় দািড়েয়, ভারেতর ucিবt মানষুেদর লভয্াংশ সহ 
আেরা েবিশ পিরমাণ কর িদেত হেব, তেব eকজন ভারতীয় িহসােব আিম িব াস কির েয রাজs ঘাটিতর সমসয্া সমাধােন ভারতীয় নাগিরকেদর aবশয্i িনি তভােব aংশgহণ করা uিচত৷ 

ei বােজটিট সmেকর্ আমার ধারণা iিতবাচক eবং আমােক যিদ দরূদিৃ র িবচাের িবেবচনা করেত হয়, তাহেল িসdাn gহেণর েkেt eিট eকিট aতয্n সিঠক পদেkপ৷ eকiসােথ, ভারেতর সমs িহসাবহীন 
েরাজগারকারী বয্িkেদর ভারত সরকার 45% হাের কর মkেবর eকিট eককালীন সেুযাগ িদেc৷ 

eছাড়াo, ভারত সরকােরর সােথ আnজর্ ািতক েকাmািনগেুলার বয্বসা করার েkেt aতীত-সmিকর্ ত কর মীমাংসার eকিট pতয্াশা আেছ৷ ei সমs কারেণ, আিম মেন কির তা ভারেতর gহণেযাগয্তােক বাড়ােব eবং 
ভারতেক তা eকিট িsিতশীল aবsায় িনেয় যােব৷ 

বতর্মান সরকােরর েময়াদকােলর pায় মাঝামািঝ সমেয় eিট eকিট aতয্n গরুtুপূণর্ পদেkপ েনoয়া হেযেছ৷ আিম আশা কির, ikয্iিট িবিনেয়াগকারী, বn িবিনেয়াগকারী, eবং ভারতীয় আিথর্ক স েয় িবিনেয়াগকারী 
pেতয্েকর জনয্i eকিট ujjল ভিবষয্� aেপkা করেছ eবং ei কারেণ আিম ei বােজটিটেক eকিট aতয্n iিতবাচক বােজট িহসােব িবেবচনা করেবা৷ 
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