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বােজট বা বায়েনর বা বতা 

ড. মাহা দ আব ল মিজদ 

বােজট উপ াপন থেকই বসা-বািণেজ  জীবনযা ায় জাতীয় অথৈনিতক উ য়ন অিভযা ায় নানা ধরেনর ভাব পেড়। বােজেটর 
িদকিনেদশনায় নানা কায েম, ব াপনায় কােনা না কােনা প  আনে , আবার কােনা না কােনা প  িত তায় বা সবনােশ 
আপিতত হয়। অথচ সবাইেক িনরবি  ও টকসই উ য়েনর পেথ িনেয় যাওয়াই যেকােনা বােজেটর ল ল । যমন—চলিত 
অথবছেরর বােজট থেক সবেচেয় বিশ িত  হেত পাের বেল িনমাণ খাত থেক দািব করা হেয়িছল। আমদািন , স রক 

, িনয় ণ লক  িকংবা  সংেযাজন কর ( সক) বা ভ াটসং া  পিরবতেনর কারেণ রড, িসেম , পাথরসহ সব ধরেনর 
িনমাণসাম ীর দাম বাড়ার কথা, যা মগা ক সহ দেশর অবকাঠােমা উ য়নেক আেরা য়ব ল কের লেত পাের বেল আশ া 

কাশ পেয়িছল। িনমােণর আেরক েয়াজনীয় সাম ী িসেম । এই িসেমে র ধান ক চামাল াই অ াশ। াই অ াশ 
আমদািনেতও ১০ শতাংশ িনয় ণ লক  বসােনার াব করা হয়। ভারত থেক াই অ াশ িদেয় আমদািন কের অেনক 
উে া া িসেম  কারখানা চালান। উে , কােনা পে র অ ােসস ভ া  বা ায়নেযা  ে র ওপর িনয় ণ লক  বিসেয় 
আমদািন , স রক , ভ াটসহ অ া  আ ষি ক -কর বেস। রা াঘাট, স , উড়াল স , ভবনসহ বড় অবকাঠােমা 
িনমােণর অ তম উপাদান হেলা পাথর। বড় বড় বা ার ভেঙ এই পাথর তির করা হয়। দেশর পাথেরর চািহদা মটােত ভারেতর 
মঘালয়, আসামসহ িবিভ  রাজ  থেক সারা বছরই শত শত টন বা ার আমদািন করা হয়। বতমান বছের বা ার ান ও 
া স ান আমদািনেত যথা েম ১৫ ও ২০ শতাংশ িনয় ক  আেরািপত হেয় আেছ। সারা িবে ই সৗরিব ক উৎসািহত করা 

হে । কয়লািব ৎ থেক সের আসেছ িবিভ  দশ। িতেবশী ভারতও চলিত মােস ািবত ায় ১৪ হাজার মগাওয়ােটর 
কয়লািব ৎ ক  বািতল কেরেছ। এর িবপরীেত তারা জার িদে  নবায়নেযা , িবেশষ কের সৗরিব েতর ওপর। গত িতন 
বছেরই সৗরিব ৎ উৎপাদন মতা আড়াই হাজার থেক ১২ হাজার মগাওয়ােট উ ীত কেরেছ দশ । বাংলােদেশও সৗরিব ে◌ক 
উৎসািহত করেত সালার ােনল উৎপাদন, আমদািন বা সরবরাহ পযােয় এত িদন কােনা ধরেনর , কর বা ভ াট পিরেশােধর 

েয়াজন হেতা না। িক  ািবত বােজেট হঠাৎ কেরই কয়লােক  রেখ সালার ােনল আমদািনেত ১০ শতাংশ  
আেরাপ করা হয়। এর ওপর রেয়েছ াহক পযােয় িনিদ  শতাংশ ভ াট। এেত সালার ােনেলর দাম নতম ২৫ থেক সেবা  ৫০ 
শতাংশ পয  বেড় যােব। ফেল সৗরিব েতর ভিব ৎ মিকেত পড়েব বেল মেন কেরিছেলন খাতসংি  ি রা। িব ৎ খােতর 
মহাপিরক না অ যায়ী ২০২১ সাল নাগাদ নবায়নেযা  ালািন থেক িতন হাজার মগাওয়াট িব ৎ উৎপাদেনর য ল  ধরা 
হেয়েছ,  আেরােপর ফেল তা-ও িবি ত হওয়ার আশ া িছল সবার। কারণ এর বিশর ভাগই আসার কথা সৗরিব ৎ থেক। 
ওপেরর এ  খােতর বােজট বা বায়েনর ত অব া িবচার-িবে ষণ পরী া-পযােলাচনার কােনা ািত ািনক ব া নই। 
বােজট বানােনার সময় ইদানীং অেনেকই ম- ন মােস আেলাচনা-সমােলাচনার শারেগাল  কের। িক  বােজট বা বায়েনর সময় 
বা বতার িমল কমন বা কত র, তা দখার কােনা ব া নই। ২০১৭-১৮ অথবছেরর ািবত বােজট থেক দশীয় ত - ি  
খাত সািবকভােব সবেচেয় বিশ লাভবান হেব। এ খােত যেকােনা উৎপাদন ও সরবরাহ ভ াট  রাখা হেয়েছ। এেত দশীয় 
উে া ারা বিশ িবধা পােব। এ  অত  ইিতবাচক। ত - ি র আট ধরেনর খাতেক ২০২৪ সােলর ন মাস পয  কর 
অ াহিত দওয়া হেয়েছ। এ েলা হেলা—সাইবার িনরাপ া সবা, সফটওয় ার িনমাণ, সফটওয় ার বা অ াি েকশন কা মাইেজশন, 
ওেয়বসাইট িনমাণ, ওেয়বসাইট পিরচালনা, িডিজটাল ত -উপা  িবে ষণ, সফটওয় ার ট  াব সবা, িচিকৎসা ব াপ  

িতিলিপকরণ (ওভারিসজ মিডক াল া ি পশন) ও রাবট িনয়ি ত সবা (েরাব ক েসস আউটেসািসং)। এ ছাড়া দেশই 
কি উটার, াপটপ, েঠােফান—এসব পে র উৎপাদনেক উৎসািহত করেত এর য াংশ আমদািন  ২৫  থেক কিমেয় ১ 
শতাংশ করা হেয়েছ। এ েলার উৎপাদন খরচ াপকভােব কমেব। েঠােফান আমদািনেত আমদািন  ৫ শতাংশ বাড়ােনা হেয়েছ। 
ফেল েঠােফােনর দশীয় ক ািনর আেরা র া িমলেব। ত - ি  খােত ছাট ছাট য াংশ, যমন—মেডম, মেমাির কাডসহ 
িবিভ  য াংেশর ওপর আমদািন  বািড়েয় ১০ থেক ২৫ শতাংশ করা হেয়েছ। এর মােন হেলা, সরকার চায় দেশই এসব য াংশ 
উৎপািদত হাক। িষ খােতর িব মান সব ধরেনর পে র  িবধা আগামী বছেরও অ াহত রাখা হেয়েছ। দেশ িষ য পািত 
তিরেত ব ত িবিভ  উপকরেণর  রয়াত দওয়া হেয়েছ। ফেল দেশ িষযে র উৎপাদন খরচ কমেব। খাত  িবকােশ 

সহায়তা পােব। অ িদেক দেশর সা িতক সমেয় িবকাশমান পাি িশে র র া আেরা ি  কেরেছন অথম ী। হ স- রিগর 
খাবােরর বিশর ভাগ চািহদা অভ রীণভােব মটােনা হয়। আমদািন করা পাি র খাবােরর আমদািন  ৫ থেক বািড়েয় ১০ 



শতাংশ করা হেয়েছ। িসরািমকিশে র বশ কেয়ক  ক চামােল  ছাড় দওয়া হেয়েছ। এখন থেক িসরািমকিশ  া , 
অ া িমনা লাইনার ও ড মাইকা আেগর চেয় ৫ শতাংশ কম  িদেয় আমদািন করেত পারেব। এেত িসরািমক পে র উৎপাদন 
খরচ কমেব। তেব টাইলস আমদািনেত স রক  ৬০ থেক কিমেয় ৫০ শতাংশ করা হেয়েছ। এেত দশীয় িশ েক আেরক  

িতেযািগতার মে  পড়েত হেব। দেশর াটািরিশে র িতন  ক চামাল আমদািনেতও ৫ শতাংশ কের  ছাড় িদেয়েছন 
অথম ী। িজংক ক ালটস, অ াি েমািন আ েকলস, আেসিনক আমদািনেত খরচ কমেল াটািরর উৎপাদন খরচ কমেব।  েয়র 
বােজট গতবােরর ল বােজেটর লনায় ২৬ শতাংশ এবং সংেশািধত বােজেটর লনায় ১৮ শতাংশ ি  ধের া িলত হওয়ায় 
অথায়েন জাতীয় রাজ  কােডর ক েধ ৩৪ শতাংশ ি র ত াশা চাপােনা হেয়েছ, যা অজন ক নতর হেব। অথচ সরকাির 
সং া েলা থেক আয় বা রাজ  যিদ া  পিরমােণ পাওয়া যত, তাহেল জাতীয় রাজ  বােডর কােছ জনগেণর কাছ থেক বিধত 
কর রাজে র জ  চাপ এতটা পড়ত না। অথাৎ সরকাির সং া েলার অপারগতা, অদ তা ও থতার দায়ভাগ এনিবআেরর মা েম 
জনগেণর ওপর চাপেছ। রা ায়  খােতর ৪৮  সং ার মে  এখন সবেচেয় বিশ লাকসােন রেয়েছ বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড 
(িপিডিব)। সবািধক ভ িক িনে  পািন উ য়ন বাড (পাউেবা)। নাফা অজন ও সরকারেক লভ াংশ দােন এিগেয় আেছ 
একসমেয়র শীষ লাকসািন সং া বাংলােদশ পে ািলয়াম করেপােরশন (িবিপিস)। িবিপিডিব ২০১৬-১৭ অথবছেরর থম ১০ মােস 
সেবা  প চ হাজার ১৪১ কা  টাকা িনট লাকসান িদেয়েছ। আেগর বছের এ সং া ায় িতন হাজার ৮৬৭ কা  টাকা লাকসান 
িদেয়িছল। একই সমেয় সরকােরর কাছ থেক সেবা  এক হাজার ৮৫ কা  ৪০ লাখ টাকা ভ িক িনেয়েছ পািন উ য়ন বাড। 
আেগর বছের এ সং া ভ িক বাবদ িনেয়িছল ৮৯১ কা  ৫৫ লাখ টাকা। সরকােরর বািষক িতেবদন ‘বাংলােদশ অথৈনিতক 
সমী া ২০১৭’- ত এসব ত  উেঠ এেসেছ। বতমােন আ জািতক বাজাের ালািন তেলর দাম কম। িবিপিসও রেয়েছ অিতির  
নাফা অজেনর ধারায়। অ িদেক ােসর দাম বাড়ােনা হেয়েছ। স জ  আ জািতক বাজােরর সে  ানীয় বাজাের ালািন 
তেলর দাম ‘অ াডজা ’ (সম য়) করা হেল এর ইিতবাচক ভাব পড়েব িজিডিপ ি , ভা া াথ ও িশ  খােতর ওপর। 

অথৈনিতক সমী া অ যায়ী ২০১৬-১৭ অথবছেরর এি ল পয  ৩১  সং া কমেবিশ িনট নাফা অজেন স ম হেয়েছ। লাকসান 
িদেয়েছ ১৪  সং া, যা আেগর অথবছের িছল ১১ । সািবকভােব এ খােত িনট নাফা হেয়েছ ায় ছয় হাজার ৬১৭ কা  টাকা, যা 
আেগর বছেরর ১০ হাজার ৮৮৮ কা  টাকার চেয় চার হাজার ২৭২ কা  টাকা কম। বসামিরক িবমান চলাচল ক প  গত 
বছের ৬১৯ কা  টাকা িনট নাফা অজন করেলও এবার তা কেম ৮৬ কা  টাকার িনেচ নেম এেসেছ। অথৈনিতক সমী ার ত  
অ যায়ী সরকার চলিত অথবছেরর এি ল পয  ১৪  িত ানেক সরকার অ দান বা ভ িক িমিলেয় ায় ই হাজার ১৮৬ কা  
টাকা িদেয়েছ। আেগর বছের ১১  িত ানেক অ দান বা ভ িক বাবদ দওয়া হেয়িছল ায় এক হাজার ৭০৭ কা  টাকা। এবার 
পািন উ য়ন বােডর (পাউেবা) পের ি তীয় সেবা  ায় ৪১২ কা  টাকা িনেয়েছ বাংলােদশ অভ রীণ নৗপিরবহন ক প । 

খলািপ ঋণ, সং ান ও লধন ঘাটিত, নাফা ি র িতেযািগতার কারেণ ঋণ ব াপনায় আপস এবং সেবাপির শাসন িত ার 
িবিভ  অ রায় দেশর াংিকং ব ােক একটা না ক পিরি িতর িদেক ঠেল িদে । দেশর অথনীিতর অ তম চািলকাশি  এই 
খাতেক শ  িভি র ওপর েল আনেত না পারেল যাবতীয় অথৈনিতক অজন মিকর েখ পড়েব। ঋণেখলািপ সং িতর ধান 
িনয়ামক েলার সে   হেয়েছ াংিকং খােত শাসেনর অেধাগিত। ২০১৬ সােলর িডেস ের দেশর খলািপ ঋেণর পিরমাণ িছল 
৬২ হাজার ১৭২ কা  টাকা, পরবত  িতন মােস এই অ  বেড় দ িড়েয়েছ ৭৩ হাজার ৪০৯ কা  টাকায়, যা মাট ঋেণর ১০.৫৩ 
শতাংশ। খলািপ ঋেণর পিরমাণ িনধারেণর সময় সব সময় অবেলাপন করা ঋেণর পিরমাণ িব ত থাকা হয়, যিদও আদায় হ 
খলািপ বেলই ঋণ অবেলাপন করা হয়। খলািপ ঋেণর সে  যিদ এযাবৎ অবেলাপন করা ৪২ হাজার ৫০০ কা  টাকা  কের 

িহসাব  করা হয়, তাহেল দেশর ত খলািপ ঋেণর পিরমাণ দ ড়ােব এক লাখ ১৬ হাজার কা  টাকার কাছাকািছ। এেহন 
পিরি িত সংঘ ত লাপােটর কােনা িতকার িতিবধােনর ব া না িনেয় নঃ তহিবল বরা  লত িব প সমােলাচনার িবষেয় 
পিরণত হেয়েছ। আবার াংক আমানেতর ওপর আবগাির  আেরাপ করাটা ঘােয় েনর িছটা দওয়া হেয়েছ াংক ব ার িত 
অনা হ ি েত। এ  অব ই িণধানেযা  য িনরাপ া িনেয় উে েগর মে ও চলিত বছর বাংলােদেশ ভােলা ি  হেয়েছ িষ ও 
সবা খাত চা া থাকার কারেণ। সই সে  অভ রীণ চািহদা ও িশ  উৎপাদেনর পিরি িতও এখন ভােলা। িব াংক বলেছ, 

বাংলােদেশর ি  বাভাস শ  অব ােনই থাকেছ। বােজট বয়ােনর সে  বা বতার, ল মা া অজেন দ তার র  যত কেম 
আসেব ততই টকসই উ য়ন হেব অথবহ। 

  

লখক : সরকােরর সােবক সিচব 

 


