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সংেশািধত বােজট চড়ূা : কমেছ ২২ হাজার
কািট টাকা
কাশ : ২৯ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রাজ  আেয় বড় ধরেনর কাটছাঁেটর মধ  িদেয় চলিত অথবছেরর (২০১৮-২০১৯) সংেশািধত বােজট চড়ূা
করা হেয়েছ। এর আকার দািঁড়েয়েছ ৪ লাখ ৪২ হাজার ৫৪৪ কািট টাকা, যা িনধািরত িছল ৪ লাখ ৬৪
হাজার ৫৭০ কািট টাকা।

অথাৎ ব য় কমােনা হল ২২ হাজার ২৬ কািট টাকা। ব য় করার স মতার অভােবই মলূত বােজেটর
আকার ছাট করা হেয়েছ। এেত রাজ  আেয়র ল মা াও কমােনা হেয়েছ ২২ হাজার ৬০০ কািট টাকা।
৩০ জনু জাতীয় সংসেদ এর অ েমাদন দয়া হেব। সংি  সেূ  জানা গেছ এসব তথ ।

আরও জানা গেছ, স িত অথ ম ণালেয় অ ি ত অথৈনিতক কা-অিডেনশন কাউি ল বঠেক চলিত
বােজট সংেশাধেনর াব আনা হয়। িব ািরত পযােলাচনার পর ওই বঠেক এিট চড়ূা  করা হয়।

বঠেক অথ সিচব আব র রউফ তালকুদার বেলেছন,  মাট দশজ উৎপাদন (িজিডিপ) অ পােত কর
রাজ  আদােয়র পিরমাণ কমেছ। িক  জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর) রাজ  আহরেণর বিৃ র গিত না
বাড়েল সরকােরর ব য় আশা প বাড়ােনা যােব না।

সরকােরর ব য় সে  িতিন ওই বঠেক আরও বেলেছন, জাতীয় িনবাচেনর মেতা বড় ঘটনার পরও বািষক
উ য়ন কমসিূচ (এিডিপ) বা বায়ন হার িকছুটা  বেড়েছ। িবেশষ কের ক  পিরচালকেদর অথছােড়র

  িমজান চৗধরুী
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আেদশ হেণর মেতা িবধান বািতল করায় অথছােড়র পিরমাণ বেড়েছ। কারণ ক  পিরচালকরা িনজ
মতাবেল বরাে র অথ ব য় করেত পারেছন।

চলিত অথবছেরর বােজেটর আকার ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭০ কািট টাকা। এর মেধ  মাট রাজ  আহরেণর
ল মা া ধরা হয় ৩ লাখ ৩৯ হাজার ২৮০ কািট টাকা।

শষ পয  তা কাটছাঁট কের সংেশািধত রাজ  আেয়র ল মা া চড়ূা  করা হয় ৩ লাখ ১৬ হাজার ৬৮০
কািট টাকা। এর আেগ ২০১৭-১৮ অথবছেরর বােজেটও রাজ  আদােয়র ল মা াও কমােনা হেয়িছল

২৩ হাজার ১৯০ কািট টাকা।

যিদও রাজ  আয় সে  অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল এনিবআেরর কমকতােদর সে  স িত অ ি ত
াক?-বােজট বঠেক ঘাষণা িদেয়িছেলন- এবার সরকােরর রাজ  আদায়কারী এই সং ার (এনিবআর)

ল মা া কমােনা হেব না। িক  শষ পয  িতিন তার অব ােন অটল থাকেত পারেলন না। অব  এর
কারণও আেছ।

চলিত ২০১৮-১৯ অথবছেরর থম ৯ মাস জুলাই-মােচ রাজ  আদােয় ৫০ হাজার কািট টাকা ঘাটিত
দখা গেছ। এই সমেয় , কর ও ভ াট িমিলেয় মাট রাজ  আদায় করেত পেরেছ ১ লাখ ৫৩ হাজার

৪১৯ কািট টাকা।

বােজট কাটছাঁট সে  জানেত চাইেল সােবক ত াবধায়ক সরকােরর অথ উপেদ া ড. এিবএম িম া
আিজজুল ইসলাম যগুা রেক বেলন, এিট দেশর ঐিত  হেয় গেছ।

িনয়ম অ যায়ী  বােজট ঘাষণা করা হয়। িক  শষ পয  েত কবারই কাটছাটঁ কের ছাট করা হয়।
এছাড়া কৃত বােজট বা বায়েন দখা গেছ আরও কম হয়। এর কারণ হে  অিত উ ািভলাষী বােজট
ঘাষণা িদেয় রাজনীিতিবদরা মেন কেরন বড় বােজট িদেত পারেল বাহবা পাওয়া যােব। কারণ এই বােজট

বা বায়ন িনেয় সাধারণ মা ষ মাথা ঘামায় না। িতিন মেন কেরন, বা বায়নেযাগ  বােজট ঘাষণার জ
েয়াজন রাজৈনিতক িত িত।

সূ মেত, চলিত বােজেট রাজ  কর আদােয়র ল  িনধারণ করা হয় ৩ লাখ ৫ হাজার ৯৩০ কািট টাকা।
শষ পয  এ খাত থেক ১৬ হাজার ২৭০ কািট টাকা কমােনা হেয়েছ।

নতনু সংেশািধত রাজ  কেরর ল মা া হেয়েছ ২ লাখ ৮৯ হাজার ৬৬০ কািট টাকা। এর মেধ  জাতীয়
রাজ  বােডর কর আদােয়র ল মা া হে  ২ লাখ ৮০ হাজার ৬০ কািট টাকা।

এিদেক গত ১৩ ম রাজ  আদােয় গিত বাড়ােত থমবােরর মেতা এনিবআেরর পাচঁজন সদে র সম েয়
একিট িবেশষ কিমিট গঠন করা  হয়।  এ কিমিট চলিত ম  ও আগামী  জেুনর রাজ  আদায় পিরি িত
তদারিক করেব।

বােজট বা বায়ন সে  িবেশষ েদর মত হে , বা বায়নেযাগ  িবষয়িট মাথায় রেখ বােজট ণয়ন করা
দরকার। িক  দখা যাে , িতবছর বােজেট ধু ব েয়র উ  ল মা া িনধারণ কের আয়েক চােপর মেুখ
ফলা হে ।

এেত পুেরা বােজট ি য়ােক িব  কের তুেল। সিদক িবেবচনা কের আেয়র ল মা ার সােপে  ব য়
িনধারণ করা দরকার। তাহেলই বােজট পুেরাপুির বা বায়ন হেব। অ থায় িতবার এ ধরেনর কাটছাটঁ
করায় পুেরা ি য়ায় একধরেনর  থেক যাে  এবং বােজট ণয়েন বলতা তির হে ।

সূ মেত, বােজেটর ঘাটিত অথায়েনর আেরকিট বড় উৎস হে  ব াংক থেক সরকােরর ঋণ হণ। চলিত
বােজট ঘাটিত পূরেণ ব াংিকং খাত থেক ৪২ হাজার ৩০ কািট টাকা ঋণ নয়ার ল  িনধারণ করা হয়।

িক  সংেশািধত বােজেট এ খাত থেক ১১ হাজার ১২২ কািট টাকা কম নয়ার ল  িনধারণ  করা
হেয়েছ। অথাৎ ব াংিকং খাত থেক ঘাটিত পূরেণ শষ পয  ৩০ হাজার ৯০৮ কািট টাকা নয়া হেব।

যিদও অথবছেরর ফ য়াির পয  সরকার ব াংক থেক ঋণ িনেয়েছ ৫ হাজার ৯৮৮ কািট টাকা। অথ
ম ণালেয়র সংি েদর মেত,  সংেশািধত বােজেট ব াংিকং  খাত থেক য  ঋণ নয়ার ল মা া  ধরা
হেয়েছ, শষ পয  পুেরাপুির নয়া হেব না। কারণ সরকার অপর একিট খাত স য়প  থেক বিশ ঋণ
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িনেয়েছ।

সূ  আরও জানায়, চলিত বােজেট বেদিশক উৎস থেক ঋণ নয়ার ল মা াও কাটছাটঁ করা হেয়েছ।
৫৪ হাজার ৭০ কািট টাকা েত সহায়তা নয়ার ল  িনধারণ করা হয়। িক  শষ পয  এ খাত থেক
অথ সং েহর ল মা া ধরা হয় ৪৭ হাজার ১৮৪ কািট টাকা।

অথাৎ বেদিশক সহায়তা কাটছাটঁ করা হয় ৬ হাজার ৯২২ কািট টাকা। পিরক না কিমশন সেূ  জানা
গেছ,  িত িত বিশ থাকেল বেদিশক সহায়তা ব বহার করা স ব হে  না। ব েয়র স মতা কম

থাকায় সহায়তার ল মা া কমােনা হেয়েছ।
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