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বাংলা বষপি  ও আমােদর অথবছর 

মাহা দ আব ল মিজদ 

বাংলােদেশর অথৈনিতক কময , শাসিনক কমেযাজনা, উ য়ন অভী া ইত ািদ ে  ণগত পিরবতন চনায় অথবছেরর ময়াদ 
ম করেণর স  জাতীয় ভাবনার অংশ হওয়ার অবকাশ দখা িদেয়েছ। পেহলা বশাখ থেক অথবষ গণনার থা বতন কেরিছেলন ঘল 

স াট আকবর; লত রাজ  আহরণ তথা অথৈনিতক ি েকাণ থেকই। 

ইিত েবকার চা মােসর িভি েত চিলত িহজির সন এবং সৗরবষ গণনার প িত ি য়ার মে  সম য় ও সা জ  সাধেনর তাৎপয ও 
যৗি কতােক িবচার-িবে ষেণর ভার তার নবর  সভার সবেচেয় িব  ও িবচ ণ সদ , মশ র ইিতহাসেব া আ ল ফজল (১৫৫১-১৬০২) এবং 

অথ ও রাজ িবষয়ক সদ  রাজা তাডরমলেক িতিন অপণ কেরিছেলন এ িবেবচনায় য, অথৈনিতক কমকা ই রাজ  িকংবা সরকােরর অ সব 
কমকাে র ওপর অিধ ান, িনয় ক ও ভাবক িমকায় থােক। তােদর িনেদশনায় ফেতহউ া িসরাজী য সমি ত াব ণয়ন কেরন, স 
িভি েত ফসিল সন নােম ন ন বষ গণনার রীিত বিতত হয় ৫৯৪ িহজির সেনর িলয়ান ক ােল ার মাতােবক ১২ এি ল, গিরয়ান 
ক ােল ার মাতােবক ১৪ এি ল সামবার। 

বতেনর ি ীয় সন  ১৫৮৪ হেলও ফসিল সেনর বতক স াট আকবেরর িসংহাসন আেরাহেণর সন ১৫৫৬ থেক এর তােপ  কাযকািরতা 
দান করা হয়। জােদর উৎপািদত ফসেলর ওপর কর রাজ  আেরাপ, িহসাবায়ন এবং যথা মৗ েম তা সং েহর িবধােথ লত ফসিল সেনর 
বতন। এ ফসিল সনই পি কা তথা অথবছর িহেসেব িবেবিচত হেতা। ভারেতর িদি েত বেস বিতত রাজ  আয় ও অথৈনিতক উ য়ন 

কমকাে র শাসিনক িনয় ণ িনেদশক এ ফসিল সনই পরবত কােল বা বাঙলায় (বতমােনর বাংলােদশ) ব া  বা বাংলা সন িহেসেব 
অ াহতভােব ব ত হেয় আসেছ। 

ঘলেদর পর ই  ইি য়া কা ািনর শাসনামেল রাজ  আহরেণর উে , অিভ ায় ও ি য়া িছল লত বিনয়া বািণজ েবাধ িব ােসর 
িভি েত। সসময় আথ- শাসিনক কমকাে  ফসিল সেনর বহািরক  াস পায়। তৎকালীন ি শ ভাবধারায় অথবছর থকভােব গণনার 
রওয়াজ চা  হয়। বাংলার জােদর শ  উৎপাদেনর মৗ েমর সে  িমিলেয় রাজ  আহরেণর ি ভি েত আেস পিরবতন। নাফা ও 

রাজ েলাভী ৎ ি  মানিসকতার কােছ বাঙািলর আবহমানকােলর শা ত সং িতর ধারক-বাহক িহেসেব অথবছর িহেসেব বাংলা সন অ সরেণ 
িচড় ধের। গিরয়ান পি কাবেষর িব ল বহার ফসিল সেনর কদরেক িফেক কের দয় আর েরা আথ- শাসিনক ব ােক স ণ িভ মা া 
দান কের। কা ািন বাংলার মৗ িম জলবা  তা েরর কথা, ফসল উৎপাদেনর সময় িচেক রীিতমেতা অব াভের দখেত  কের। 

১৮৫৭ সােল িসপািহ িবে ােহর পর ভারেতর রাজদ  কা ািনর হাত থেক খাদ ি শ সরকােরর হােত চেল যায়। ওেয়  িমিন ার প িতেত 
পিরচািলত ভারেত ি শ সরকােরর থম বােজট আ ািনকভােব আইনসভায় পশ করা হয় ৭ এি ল ১৮৬০। অথবছেরর ধারণাটা বাংলা 
সেনর অ গামী রাখার প পাতী িছেলন ভারতবেষ থম অথম ী জমস উইলসন (১৮০৫-১৮৬০)। নামধ  ‘ইকেনািম ’ পি কার িত াতা, 

া াড চাটাড াংেকর িত াতা পিরচালক, অভ রীণ রাজ  িবভােগর সিচব, অথ সিচব, ি শ আইনসভার ভাবশালী সদ , ি  ড 
আে ালেনর কম , পপার কােরি  বতেনর ব া জমস উইলসন ভারেত ভাইসরেয়র কাউি েল অথ সদ  (ম ী সম ) িহেসেব িন ি  
পেয় কলকাতায় যাগদান কেরন ১৮৫৯-এর ২৯ নেভ র। 

িসপািহ িবে ােহর পর ভারেত ন ন ি শ সরকােরর আিথক সংকেটর মাকােবলায় উইলসনেকই উপ  ভেবিছেলন ি শ ধানম ী 
Lord Palmerston। ইিতহাস সেচতন িবচ ণ অথনীিতিবদ উইলসন ভারেতর আথ-সং িত ও ঐিতহ  স েক স ক ধারণা িনেয় 
১৮৬০-এর ৭ এি ল উপ ািপত ভারত সরকােরর থম বােজট ব ৃতােতই ভারেত আ িনক আয়কর প িত বতেনর াব কেরন। াচীন 
ভারেতর ম সংিহতা থেক রাজ  আদােয়র  উে খ করেলও িতিন লত ি েটেনর আয়কর আইেনর কাঠােমায় এেদেশ আয়কর আেরােপর 
পেরখা দন। এি ল মাস থেকই তার দয়া বােজট র বা বায়ন  হেয় যায়, চিলত বাংলা সেনর সে  িছল যার যৗি ক সা জ । 

পিরতােপর িবষয়, ভারেত ি শ সরকােরর থম অথম ী, ভারেত আ িনক আয়কর প িত বতেনর মা  িতন মােসর মাথায় িডেসি েত েগ 
মারা যান আগ  মােসর ১১ তািরখ কলকাতােতই। পরবত  চার বছর বােজট এি ল- ম, এমনকী ন মােস উপ ািপত হেলও ১৮৬৫ সাল থেক 

ায়ীভােব ১ এি ল থেক অথবছর র িবধান  কাযকর হয়। 



১৯৪৭ সােল ভারত িবভােগর পর ভারতীয় জাত  ১ এি ল থেক ৩১ মাচেক অথবছর িহেসেব অ সরণ অ াহত রােখ; িক  পািক ান সরকার 
লাই- নেক অথবছর সা  কের। পািক ােনর ক ীয় শাসেন পি ম পািক ােনর াধা  থাকায় বব  বা ব পািক ান বা বতমােনর 

বাংলােদশ ােদিশক বা আ িলকতায় পযবিসত হয়। তরাং বাংলার িষ ও অথৈনিতক কমকাে র মৗ ম অ গামী বাংলা সন অথবছেরর 
সা জ তায় মযাদার ে   হািরেয় ফেল। স সময় পি ম পািক ােনর িষ বা উৎপাদন মৗ ম অথৈনিতক কমকা  সবিক ই িছল ব 
পািক ান থেক িভ । স কারেণ এি ল-মােচর েল লাই- নেক অথবছর সা  করার ে  পািক ােনর িস া ই এক  হেয় যায়। 

১৯৭১ সােল মহান ি ে র মা েম াধীন-সাবেভৗম বাংলােদশ িতি ত হেল অথবছরেক বাংলার আবহমান সং িতর িতফলক বাংলা 
সেনর অ গামীকরেণর িবষয়  যৗি ক িবেবচনায় এেসও যন আেসিন। ঃখজনকভােব পািক ান আমেল বিতত লাই- ন এখনও 
বাংলােদেশর অথবছর হেয় আেছ। উপ  কারণ পরী া পযােলাচনা কের এ  পিরবতেনর আ ািনকভােব উে াগ হেণর আব কতা অ ত 
হয়। বাংলােদেশর মৗ িম আবহাওয়া ও অথৈনিতক কমকাে র বািষক কমেযাজনার িনিরেখ এটা বই  য, লাই- ন অথবছর িহেসেব 
যা তর নয়, হেত পাের না। আমােদর দেশ লত ম মাস থেক সে র অবিধ বষাকাল। িব মান অথবছর  হেয়ই থম িতন-চার মাস 

বষাজিনত কারেণ উ য়ন লক কমকা   করা যায় না। আয়কর আইন অ যায়ী আেগর অথবছর শষ হওয়ার িতন মােসর মাথায় ক এ 
সময়টােত আয়কর দােনর বা বাধকতা চেল আেস। আগ - সে র মােস ায়ই বড় ব া তথা া িতক েযাগ অথৈনিতক জীবনযা ায় 
গিত বেয় আেন এবং এ সময়টা ফসল বপেনর, ফসল তালার নয়; ফেল আয়কর িহসাবায়ন, পিরেশাধ তথা িরটান দািখেলর বা বাধকতায় 

িব তেবাধ কের রাজ  দানকারীরা, এসব নানা কারেণ ায় িত বছর আয়কর দােনর সময় বাড়ােনার দািব উেঠ আেস। 

অথবছেরর থম িতন-চার মাস এক ধরেনর কমহীন অিতবািহত হওয়ার পর উ য়ন ক  বা বায়েনর কাজ হােত নয়া হয়। সব আ ািনকতা 
শষ কের কায িকংবা সরবরাহ ও সবা িকংবা ভৗত কমকা   যখন হয়, তখন বষা  হেয় যায়। কােজর, সরবরােহর, স াদেনর 
ণগতমান বজায় রাখা ক ন হেয় দ ড়ায় বাংলােদেশর বষাকােল। এ সময় মরামত-সং ার কােজ জনেভাগাি  যমন বােড়, কােজর ণগতমান 

পিরবী েণও ঘেট িবপি । অথবছেরর শেষ বরা  অ যায়ী কাজ শষ করার তািগেদ িকংবা ক  বা বায়ন দখােনার ততায় নানা অিনয়ম 
ও অৈনিতকতার আ য় নয়াটা িনত ৈনিমি ক াপার হেয় দ ড়ায়। অিন া সে ও এ সময়টােত অপ য়-অপচেয়র অবকাশ হয় অবািরত।  
কৗশলগত অব ােনর কারেণ বাংলােদেশর অথবছেরর প চ-ছয়  মাস অথনীিতর জ  অ ল না হেয় িত ল হেয় ওেঠ। 

অথচ অথবছেরর এ াি টা লাই- েনর পিরবেত যিদ এি ল-মাচ (বাংলা সেনর কাছাকািছ) হয়, তাহেল থম মােসই কাজ  কের পরবত  
িতন-চার মাস বষাকােল আ ািনকতা স  কের অে াবর-মাচ এ ছয় মাস েরাটাই িনরবি ভােব উ য়ন ক  বা বায়ন কােজ পির ণ 

বহার স ব হেত পাের। বাংলােদেশর জ  এ সময় ই সব কােজর জ  অ ল, সহনশীল ও উৎপাদন খী। ি  ও বসা উভয় ণীর 
করদাতার জ ও ম- ন মােস কেরর িহসাবায়ন, কর দান তথা িরটান দািখেল িবড় না াভািবকভােব হেব কম। িষ ধান অথনীিতর এ 
দেশ উৎপাদন মৗ ম, অথৈনিতক উ য়ন কমকা  ও বসা-বািণজ  পিরচালনার ে  আবহাওয়া ও আবহমান সং িতর সময়েক শনা  

কেরই অথবছেরর াি কাল িনধািরত হওয়া উিচত। 

আমােদর িতেবশী হৎ অথনীিতর দশ ভারতীয় জাতে র অথবছর ঘল গ ও ি শ শাসনামল থেকই এি ল-মাচ হেলও পািক ািন 
আমেল বিতত লাই- ন অথবছর িবগত চার দশেকর বিশ সময় ধের বাংলােদেশ িব মান। ধান দশওয়াির পযােলাচনায় দখা যায়, 
মািকন েকর দশ েলা (তেব থাই া সহ) অে াবর- সে র, কমনওেয়লথ  দশ েলা লাই- েনর (তেব ভারত, মালেয়িশয়া, 
িস া র, রাজ , হংকং িত ম) মৗ িমবলয় ও এশীয় দশ েলায় (ভারত, জাপান, িস া র, রাজ , হংকংসহ) এি ল-মােচর াধা । 
সাক  ৭  দেশর ৪  (বাংলােদশ, পািক ান, নপাল ও টান) দেশ লাই- ন, ২  ( লংকা ও মাল ীপ) দেশ পি কাবষ (জা য়াির-
িডেস র) এবং একমা  ভারত এি ল-মাচেক অথবছর িহেসেব বহার কের। 

উদীয়মান িব শি  চীন এবং মালেয়িশয়া উভয়ই পি কাবষেক অথবছর মােন। কােনা কােনা দশ যমন নপাল (১৬ লাই-১৫ লাই), ইরান 
(২১ মাচ-২০ মাচ), ইিথওিপয়া (৮ লাই-৭ লাই) মােসর ম বত  তািরখ থেক অথবছর  কের থােক। এর পছেন িন য়ই কােনা 
ঐিতহািসক কারণ রেয়েছ। বাংলা সনেক ব  সা জ করেণ বাংলােদেশর অথবছর ১৪ এি ল-১৩ এি ল সা  হেত পাের। এর সে  জা য়াির-
িডেস র অথাৎ গিরয়ান পি কাবষেক বাংলােদেশর অথবছর করার াব  লনা লক িবচার-িবে ষণ কের দখা যেত পাের। বাংলােদেশর 
জলবা , জীবনযাপেনর সময়চ , আথ- শাসিনক কমকাে র আবহমান সং িতেক যথািবেচনায় আনেল অথবছর এি ল-মাচ হওয়াটা 
অিধকতর ি  তীয়মান হয়। 

মাহা দ আব ল মিজদ : অবসর া  সিচব, এনিবআেরর সােবক চয়ার ান 


