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অথনীিত সিমিতর ১২ লাখ কা  টাকার িবক  বােজট 

অথৈনিতক িরেপাটার | ২৬ ম ২০১৯, রাববার  
আস  ২০১৯-২০ অথবছেরর জ  ায় সােড় ১২ লাখ কা  টাকার িবক  বােজট াব িদেয়েছ বাংলােদশ অথনীিত সিমিত। 
সরকার ন ন অথবছের ৫ লাখ কা  টাকার বিশ বােজট িদেত যাে । সরকােরর খসড়া বােজেটর চেয় অথনীিত সিমিতর 

ািবত বােজেটর আকার ি েণরও বিশ। গতকাল রাজধানীর িসরডাপ িমলনায়তেন ‘ব ব র জ শতবেষ ি ে র চতনার 
বাংলােদশ িবিনমােণ বাংলােদশ অথনীিত সিমিতর িবক  বােজট াবনা ২০১৯-২০’ েল ধরা হয়। অ ােন িবক  বােজট 

াবনা উ াপন কেরন সিমিতর সভাপিত অথনীিতিবদ ড. আ ল বারকাত। এ সময় সংগঠেনর সাধারণ স াদক জামালউি ন 
আহেমদসহ সিমিতর সদ রা উপি ত িছেলন। ২০১৫-১৬ অথবছর থেক এ ধরেনর িবক  বােজেটর াবনা িদেয় আসেছ এই 
সংগঠন । সংবাদ সে লন  ঢাকাসহ দেশর ২৬  জলা শহের একই সময় অ ি ত হয়।  
সিমিতর ািবত মাট বােজট ১২ লাখ ৪০ হাজার ৯০ কা  টাকা, যা সরকােরর স া  ৫ লাখ ২৫ হাজার কা  টাকার ায় 
ি ণ। ািবত বােজেট রাজ  আয় ধরা হেয়েছ ১০ লাখ ২ হাজার ৫১০ কা  টাকা, যার মে  ৬৯ শতাংশ হেব ত  কর 
(আয়কর) ও ৩১ শতাংশ হেব পেরা  কর (ভ াট), অথাৎ মাট বােজট বরাে র ায় ৮১ শতাংেশর যাগান দেব সরকােরর রাজ  
আয়। বােজট  স ণ বেদিশক ঋণ । 
ড. বারকাত বেলন, আমােদর ািবত বােজেট রাজ  আেয়র উৎস িহেসেব ২০  ন ন উৎস িচি ত করা হেয়েছ, যা আেগ িছল না। 
এর মে  অথপাচার রাধ, কােলা টাকা উ ার ও স দ কর, এই ৩  উৎস থেকই সরকার মাট ৯৫ হাজার কা  টাকা অিতির  
রাজ  আয় করেত পােরন। আর এ টাকা িদেয় িতবছর িতন  প ােস  করা স ব। 
ড. বারকাত বেলন, সিমিতর ািবত বােজট অথায়েন কােনা বেদিশক ঋেণর েয়াজন হেব না, াব অ যায়ী বােজেটর আয় 
কাঠােমােত মৗিলক ণগত পা র ঘটেব। আমােদর ািবত বােজেট ঘাটিত ২ লাখ ৩৭ হাজার ৫৮০ কা  টাকা, কউ হয়েতা 
বলেবন অেনক বড় ঘাটিত। এে ে  বলেত চাই জাপােন বােজট ঘাটিত ২৫৬ শতাংশ। ঘাটিত বােজেট অ িবধা হেলা এক পয়সাও 
ঘাটিত না রেখ আমােদর ািবত রাজ  আয় িদেয়ও মাট বােজট ত করা যেত পাের।  
অথনীিত সিমিতর অ ািধকার িভি েত খাতওয়াির সেবা  বরা  াব কেরেছ িশ া ও ি েত, মাট ২ লাখ ৮৪ হাজার ৫০০ 
কা  টাকা। তারপর আেছ জন শাসন, পিরবহন ও যাগােযাগ, িব ৎ ও ালািন, া  খাত, সামািজক িনরাপ া ও ক াণ খাত। 

চলিত বছেরর সরকাির বরাে র চেয় বিশ সিমিতর ািবত বােজট বরা । অ া  খাত েলা হেলা- িষ, ানীয় সরকার ও প ী 
উ য়ন, িশ  ও অথৈনিতক সািভস, জন লা-িনরাপ া এবং িতর া। 

িষ- িম-জলা সং ার িবষেয় আ ল বারকাত বেলন, আমরা মেন কির য ািবত বােজট বছেরই িষ ও ষক ভাবনার যথাথতা 
িবচাের ১ লাখ িমহীন পিরবােরর মে  কমপে  ২ লাখ িবঘা িষ খাস জিম বে াব  দয়া স ব। আর পাশাপািশ ২০ হাজার 
জলাহীন ত মৎ জীবী পিরবােরর মে  কমপে  ৫০ হাজার িবঘা খাস জলাশয় বে াব  দয়া স ব। িবষয়  বােজেট অ  
কের এ লে  ৩ হাজার কা  টাকার বােজট বরা সহ বা বায়ন কৗশল সংি  পথিনেদশনা দয়া জ ির। 

িষ ফসেলর উৎপাদন অ ল গঠন ও ষকেক িষপে র া  বাজার  দয়ার াব কের বারকাত বেলন, এ বছর বােরা 
ধােন ষেকর ত লাকসান হেব কমপে  ৫০০ টাকা। এ িনেয় সরকােরর িচি ত হবার যেথ  কারণ আেছ। আমরা মেন কির, 
সরকািরভােব সং েহর য়  উৎপাদন খরেচর লনায় কমপে  ২০ শতাংশ বাড়ােত হেব, সে ে  এ বছেরর বােরা ধােনর 
মণ িত িব য়  হেত হেব কমপে  ১২০০ টাকা।  
খলািপ ঋেণর সে  জনতা াংেকর সােবক চয়ার ান বারকাত কেরন, অভ াসগত ঋণ খলািপেদর মাকািবলার জ  সবা ক 

পদে প িনেত হেব। তেব তােদর ণউ েম চা  িশ  িত ান ব  করা ক হেব না। সম া  জ ল, তেব সমাধান স ব বেল 
মেন কির। কমসং ােন  িদেয় অথনীিতর অ াপক বারকাত বেলন, দেশ িতবছর ৩০ লাখ মা ষ মবাজাের েবশ কের। 
িক  তার মে  ২০ লাখ মা েষরই কমসং ান হয় না। 
কমসং ান বাড়ােনা ও বকার  কমােত ‘জাতীয় কমসং ান পিরক না ও বা বায়ন কাষ’ গঠন, বকেদর উে া া ও উ াবক 
হেত উৎসািহত করেত াট আপ িঁজ সরবরাহ এবং িশ াখােত িজিডিপর কমপে  ৫% বরাে র াব দন বারকাত। 
তামােক  বাড়ােনার াব িদেয় িতিন বেলন, তামােকর ওপর ােরােপর ে  কেয়ক রিবিশ  র বািতল কের িত 
১০ শলাকার িসগােরেটর উপর কমপে  ৬০ টাকা আবগাির , িত ২৫ শলাকার িবিড়র উপর ১৫ টাকা আবগাির , আর িত 



১০০ াম ধ য়ািবহীন তামাকজাত পে র ওপর ১৫০ টাকা আবগাির  আেরাপ করা হাক।  
নারীর উ য়ন ও মতায়ন িনি ত করেত দির  নারীেদরসরকািরভােব -অ দান, িশ ণ, গােম সহ কমজীবী নারীেদর 
আবাসন ও ড- কয়ার স ার াপন, একশভাগ িনরাপদ সব িনি ত করেত সংি  বরা  ৪ ণ বাড়ােনা, ীড়া খােত নারীেদর 
জ  বরা  ৪ ণ বাড়ােনা, মা িমক েল মেয়েদর িব ান িশ ায় বরা  ৩ ণ বাড়ােনা এবং নারীর িত সিহংসতা রােধ বরা  
৩০ ণ বাড়ােনার াব িদেয়েছ অথনীিত সিমিত। 
তােদর আেরা কেয়ক  পািরশ হে - ি  পযােয় করহার কিমেয় ৩ শতাংশ থেক ১০ শতাংেশ রাখা, বছের কমপে  ১ কা  
টাকা আয়কর দয়ার যা  মা েষর সং া ৫০ হাজাের বাড়ােনা, িতব ীেদর জ  িনিদ  উপখাতিভি ক কমপে  ২ হাজার কা  
টাকা বরা  রাখা ইত ািদ। 
বারকাত বেলন, আগামী বছর ব ব র জ শতবষ, ি ে র বণজয় ীর া ােলর বােজট। আস  অথবছেরর বােজট হেত হেব 
ব ব র রাজৈনিতক-অথৈনিতক দশেনর িতফলন আমােদর ‘ াধীনতার ঘাষণার’ সে  স ণ সা জ ণ, বােজট হেত হেব 
আমােদর ১৯৭২ এর ল সংিবধােনর সে  েরা ির স িত ণ।  
এক ে র জবােব বারকাত জানান, কউ বাধা না িদেল অথম ী হেলও িতিন সােড় ১২ লাখ কা  টাকার বােজটই িদেতন। 
অথনীিত সিমিতর কমকাে  ধানম ী কত  স  এমন ে র জবােব ড. বারকাত বেলন, িক  কমকা  অি য় হেলও িতিন বাধা 
দন না। অেনক িক ই িতিন হণ কেরন। ভাবনার িজিনস েলা নন। এ েলা িতিন ভােবন। তেব সব সময় তা হণ করেত পােরন 

না। অেনেকই আমােদর সব াব হণ করেত দয় না। িঁজবাজার ধেসর পর সাধারণ িবিনেয়াগকারীেদর িফের আসা এখেনা 
মান নয়। এ িবষেয় ড. আ ল বারাকাত বেলন, িঁজবাজার ও অথবাজােরর এই সম া সমাধােন সরকাির ও কেপােরট ব  

মােকট ি  করা ব জ ির। একই সে  বাসী বাংলােদিশেদর জ  ব  চলন এর ব া করা েয়াজন। এসব কায ম হণ 
করেল একিদেক ক বাজােরর উপর িনভরশীলতা কমেব অ িদেক ািত ািনক িবিনেয়াগকারীরা তােদর পাটফিলও িবিচ  করেণ 
স ম হেব।  িবিনেয়াগকারীেদর াথ র ার জ  অিধক কাযকর িমউ য়াল ফাে র কথা ভাবা যেত পাের।  

াগত ব ে  অথনীিত সিমিতর সাধারণ স াদক ড. জামালউি ন আহেমদ বেলন, আমােদর িবক  বােজট ণয়ন ি য়া  
স ণ া েমর ফল। তাও সিমিতর কেয়ক ি র। আর সরকার য খসড়া বােজট আগামী ন মােস সংসেদ উ াপন 
করেব, তা িবিভ  ম ণালয়, িবভাগ, দিশ-িবেদিশ পরামশকসহ কেয়ক হাজার কমকতার যৗথ কমকা ।  
 


