
বােজট
  ড. eম eম

পটভূিম :iেত
31 হাজার ে
থাকেব; িক
স ব। iিতব
কাছাকািছ র
মাঝাির কৃষক
িবিনেয়ােগর 

তবুo েমাটা 
(2) াংিকং
uত্পাদেনর 
aথ র্নীিত, স
aেধ র্কo aিজ
িদেক েবিশ 
আেগ যা িদে
হে  না। 9
তােত সরকা
কেরর মা ে
বরাে র িবপু
না। 

াংিকং খােত
সব েখলািপ 
িগেয় ঋণেযা
প া াংক 
িনব র্াচেনর আ
রাজৈনিতক 
েক ল আ
হেব। তারা
aথ র্নীিতিবদ
আর াংক ল
কৃত aপর

আমানতকারী
হেত হাজার
টাকা ’iনেজ
হেব তার কৃ
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তামে  খবর পা
েকািট টাকার সম
 ei সব বড় প
বাচক চােরর িভ
রাজনীিতিবদরাo 
করা uদব্ৃ  ফসল
কম-েবিশ িবর

দােগ কা ei
ং খােত তার  
পেরo শে র আ

সমাজ o রাে  B
িজর্ত হে  না। (
ঝুকঁেছন। (8) 
েয় 9 মােসর আম

96 শতাংশ মানুষ
াির রাজেসব্র পির
েম রাজসব্ বৃি  য
পুল ঘাটিত। েয ক

তর চয্ােল  :স
ঋেণর িবপরীেত
াগয্ তহিবেলর ঘা
eবং েবিসক া
আেগ আেগ তাi 
িস া  হণ কে

আেমিরকােক কািঁপ
াo তখন সাধার
দরা eেক নাম িদ
লস করেল েসটা
রাধীেদর কী শাি
রীেদর সব র্নাশ কে
র হাজার েকািট ট
জ ’ করেত হেত 
কৃত পিরমাণটা আ
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াoয়া িগেয়েছ বৃ
মান হেব বেল েশ
পিরমাণগত সামুি
িভেড় খবেরর কাগ

iেতামে  িকছুি
ল িনেয় িদেশহারা
রতা কাটেছ না। দু

i ছিবর পাশাপািশ
সংকট বৃি  েপে

আশানুরূপ দাম প
Bi g houses  ব
(7) াংকগুেলার
ƣবেদিশক মু ার 
মদািন য় েমটাে
ষ িভড় করেছ aন
িরমাণ হoয়া uিচত
যেথ  হে  না। (
কারেণ টাকার aং

িত ঋণ েখলািপ
ত িনরাপ া সি
ঘাটিতর স ুখীন হ
াংক) eমন তহিব
দুেটা াংক েদ

কের। e ধরেনর র
িপেয় িদেল তখন 
রণ আেমিরকান ক
দেয়িছেলন Bai, ‘
া সরকােরর লস’
ি  হয় eবং টাক
কেরi তারা কাজিট
টাকা ’iনেজ ’ ক
পাের। আগামী ব

আগামী 24 জুন ব

মন হেব?

বৃি র হার 8 শতা
শানা যাে । স ব
ি ক সাফে র মান
গেজ সরকার-িবে
ছুিকছু মৃদু িক  সব্
া। িমকেদর মে
দুন িত o সুশাসন

িশ সুিনিদ র্  21িট 
েয়েছ। (3) পু◌ু
পাে  না। (5) a
বা ধনী পিরবারগু
র আমানত সং হ
িরজাভ র্ িনেয় আ
েনা েযেতা eখন 
নানু ািনক খােত
চত 7 লাখ 61 হ
(21) িশ া-সব্া
ংেক আয় বৃি  েপ

িপর মা া েদড় লা
িত র ার িবধান
হেত হেয়িছল। ি
িবল সংকেট পিত
দuিলয়া হেত বেস
রাজৈনিতক িস
তারাo uপলি
করদাতােদর টাক
l i ng out ’. 
। ফাম র্ারস াংক
কাটা আেদৗ u
িট কেরেছ। াংক
কেরেছ। আগামী 
বােজেট ei ধরে
বােজট কাশ হে

? 

তাংশ ছািড়েয় 9 শ
বত ািবত ei
ানদে র পাশাপাি
েরাধী ব  ীণ
সব্া য্কর সমােলা
ে o নূয্নতম মজু
ন িনেয়, িবেশষত

আশ ার কথা আ
◌◌ুঁিজ বাজাের 
aসম িতেযািগত
গুেলার eকািধপত
হ আশানুরূপ হে
আ স ি র aবক

5-6 মােসo হে
। (৯) নতুন aথ
হাজার েকািট টাক
য্-বাস ান— e
পেলo বা েব মা

লাখ েকািট টাকা ছ
ন চালু িছল। িবপু
িবেশষ কের ি
তত হয় েয, তােদ
স; িক  সরকার
া  িবেশব্ নতুন ন
 কেরিছেলন েয
কা বা সরকাির 
ঠা া কের তখন 
ক o েবিসক াং
ার হয় িক না 
ক দুেটােক বাঁচােন
বােজেট ei ধর

রেনর ি য়মাণ a
েল আমরা জানেত

21

শতাংশ ধরেত যা
i বােজট ে িপ
িশ aথ র্নীিতর কি
ণতর হেয় আসেল
াচনা  করেত
মজুিরর পিরমাণ িন
ত নারী িনয র্াতন িন

আিম নীিতিনধ র্ারক
ানীয় িবিনেয়াগ 

তার মা েম স
তয্ বাড়েছ। (6)
 না। স য়কারী

কাশ মশ কেম
ে  না। (9) বৃি
থ র্ম ী িনেজi বে
কা; িক   তয্

ei িতন েসবাখাে
ানুেষর জীবনমান

ছািড়েয় িগেয়িছল
পুল েখলািপ ঋে
ি  খােতর দুiিট 
দর পে  াহেক
র eটােক ধামাচাপ
নয়। 3119 সাে
য, েয েকােনা ভা
টাকা ভতুর্িক িদ

ন বলা হেতা ‘ া
ংেকর aপরাধীেদ
তা েদখার জ

েনার জ  সরকার
রেনর ি য়মাণ a
া  াংকগুেলা

ত পারেবা। 
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াে । আগামী বা
িপত িজিডিপর 29
িতপয় গুরুতর সী
লo বসায়ী, aথ
ত শুরু কেরেছন
িনেয় ে াভ িমেট
িনেয় িতবাদ a

কেদর সামেন আ
uত্সাহ ক ন
দ o আেয়র ত
) েবসরকাির খাে
রীরা াংেকর েচে
ম আসেছ। ত 
বৃি  বাড়েলo আশ
েলেছন, aথ র্নীিত
 কর আদায় না

েত রেয়েছ েয়াজ
ন বা Qual i t y 

ল। বাংলােদশ া
েণর কারেণ াংক
খারাপ াংক (ফ
কর েচক ভাঙােনা
পা িদেয় িনব র্াচনী
েল িবশব্ াপী আ
ভােবi েহাক বড় 
িদেয় াংকগুেলা
াংক লাভ করেল 
দর িবরুে  মামল
 আমানতকারীরা
র iেতামে i রা
a া  াংকগুেল
ােত সরকারেক ে

ােজেটর আয়তন 
9-31 শতাংেশর 
সীমাব তাo িচি
থ র্নীিতিবদ o সর
ন। ei মুহূেত র্ ে
ট যায় িন। ি
াহত। 

আগাম তুেল ধরেত
নয়। (4) কৃষক 
ত েক ীভবেনর 
েত ঋণ বৃি র 
েয় সরকাির স য়
আমদািন বৃি  প
শানুরূপভােব কম
তর বত র্মােন যা আ
না বািড়েয় শুধু a
াজেনর তুলনায় স
of l i f e  u ত

াংেকর িনয়মানুসা
কগুেলােক েসটা 
ফাম র্ারস াংক ব
নাo স ব িছল ন
নী ƣবতরণী পার 
আিথ র্ক সংকট পূিঁজ

াংকগুেলােক ব
ােক র া কেরিছ
েসটা াংকােরর

লা চলেছ, তদ  চ
রা বেস আেছন।
া ায়  াংেকর ত
লােতo সরকারেক
েয টাকা iনেজ

6 লাখ 
মে i 
ত করা 
রকােরর 
েছাট o 
 খােত 

ত চাi। 
ক ভােলা 

কারেণ 
টােগ র্ট 
য়পে র 
পাoয়ায় 
ম র্সং ান 
আয়তন 

a তয্  
সরকাির 
ত হে  

াের ei 
রাখেত 

বত র্মােন 
না। গত 
হoয়ার 

িজবােদর 
বাঁচােত 
িছেলন। 
র লাভ। 
চলেছ। 

। কারণ 
তহিবল 
ক চুর 
 করেত 



 হে , eভােব পাবিলেকর aথ র্ িদেয় েঠকা িদেয় আিথ র্ক খােতর সংকট েঠিকেয় রাখা যােব িক? ei নীিতর কৃত তাত্পয র্ হে  
‘uেদার িপি  বুেদার ঘােড়’ চাপােনা। সরকার থেমi চাiেলা েখলািপ ঋেণর সং াi বদেল িদেত। যােত কের াংকগুেলার েখলািপ 
মা া কম েদখােনা যায় eবং িনরাপ া সি িতর েয়াজন কেম যায়; িক  eেত আমানতকারীেদর ঝুিঁক েবেড় েগল। াংকগুেলােত 
টাকা রাখার পিরমাণo তাi কমেত শুরু করেলা। প া ের সরকার েখলািপেদর েলাভ েদিখেয় বলেলা মা  3 পােস র্  টাকা জমা 
িদেয়i পুনঃতফিসলীকরেণর সুেযাগ েদoয়া হেব (aথ র্াত্ যার কােছ 211 েকািট টাকা পাoনা, তার 3 েকািট টাকা িদেলi চলেব!)। 
ঋণ পিরেশােধর সময়সীমা 21 বছর বািড়েয় েদoয়া হেব! 

i া করেল িনছক ‘ক  aব ফা  েরiেট’ সম  ঋণ পিরেশােধর সুেযাগo কের েদoয়া হেলা। eসব নীিত নতুন aথ র্ম ী eেস 
েঘাষণা করার পের বসায়ী o েচমব্ার সাধারণ ভােব খুিশ হেলo েকu েকu নতুন আপি  তুলেলন। ভাল ঋণ হীতােদর প  েথেক 
দািব uঠেলা, ‘আমরা িক েদাষ করলাম— আমরা েয eতকাল 23 পােস র্  হাের িনয়িমত সুদ িদেয় েগলাম তােত িক aপরাধ হেলা?’ 
তখন সরকােরর/বাংলােদশ াংেকর িকছুটা েবােধাদয় হেলা, সরকার নতুন েঘাষণা িদেলন, িনয়িমত ঋণ পিরেশাধকারী ঋণ হীতারা 
তােদর েদয় সুেদর 21 শতাংশ েফরত পােবন। 

ব ত সরকারেক eখন কারা ‘i াকৃত ঋণ েখলািপ’ eবং কারা aিন াকৃতভােব বা ব aথ র্নীিতর বা বাজােরর uঠা-নামার কারেণ বা 
সরকাির িতকূল নীিতর কারেণ বা aিত u  সুেদর কারেণ বা ঘুষ, দুন িত, চাঁদাবািজর কারেণ ঋণ েখলািপ হেত বা  কেরেছন তা 
আলাদা কের িনধ র্ারণ করেত হেব। বত র্মােন eজ  িবেশষ িনরী া প িত বা িনরী া দল রেয়েছ। েয়াজন i াকৃত ঋণ 
েখলািপেদর িচি ত কের তােদর িবরুে  কেঠার শাি  দান করা o স দ বােজয়া  করা। রাজৈনিতক কারেণ শাি মূলক ব া 
হণ না করেল তখন আদালেতর আেরা কেঠারতম ব া েনoয়ার সুেযাগ িছল। সরকারo তখন ঐ i াকৃত েখলািপরা যত 
মতাধরi  েহাক না েকন তােদরেক বলেত পারেতন ‘আিম িক করেবা আদালেতর িনেদ র্শ’। যিদ e সবিকছুi স ব না হয় তাহেল 

a ত নতুন aথ র্ম ীর uিচত হেব বসায়ীেদর পে  গুণগান না কের তােদরেক যথাস ব ত জবাবিদিহতার স ুখীন করা। eকিট 
জাতীয় াংিকং কিমশেনর াব ei বােজেট থাকা uিচত বেল আিম মেন কির—যার কাজ হেব আিথ র্ক খােতর েকেল ািরগুেলার 
সু ু তদ  কের েদাষী ি েদর িচি ত করা। 

সরকার eখন পয র্  েসিদেক না িগেয় াংকগুেলােক রাজৈনিতকভােব ােনজ করেছন। বাংলােদশ াংেকর আপি  সে o রা ায়  
াংকগুেলা aেনক আেগ েথেকi সরাসির aথ র্ ম ণালেয়র ত াবধােন পিরচািলত হে । ফেল সম  আিথ র্ক খােত eকধরেনর ƣদব্ত 

কতৃর্েতব্র o িবশৃ লার সৃি  হেয়েছ। eখন সময় হেয়েছ ei রাজৈনিতক ব াপনা তয্াহার করার। বাংলােদশ াংেকর সব্াধীন 
কতৃর্তব্ িফিরেয় না আনেল াংিকং খােতর ধস েবিশিদন েঠিকেয় রাখা যােব না। aব  পাশাপািশ বাংলােদশ াংেকর েপশাদারী 
দ তাo িনি ত করেত হেব। 

u য়েনর চািলকাশি রা uত্সািহত হেব িক? :আমােদর বত র্মান u য়েনর ধারায় ধান চািলকাশি  হে : (2) কৃষক o কৃিষখাত (3) 
েপাশাক িমক (4) েরিমেট  uপাজর্নকারীরা eবং (5) েছাট o মাঝাির িশ  o েসবা িত ান। আমােদর বৃহত্ েখলািপ ঋণ হীতারা 
আমােদর u য়েনর ধান চািলকা শি  নয়। তারা বরং েদেশর িবিনেয়াগ েথেক লাভ কের তা বাiের পাচার কের িদে ন—eরকম 
aিভেযাগo uেঠেছ। বত র্মােন বৃহত্ হাuজগুেলা িমিডয়া o রাজৈনিতক খােত িবিনেয়ােগ আ হী হেয় uেঠেছন। তারা বুঝেত 
েপেরেছন aথ র্ৈনিতক পিলিস িনয় ণ করেত হেল রাজনীিতেক o িমিডয়ােক িনয় ণ করেত হেব। আমরা তাi েদখেত পাি  ি  
খােতর িবিনেয়ােগর িবরতা থাকেলo েমগা ক গুেলােত সরকাির িবিনেয়াগ a াহত আেছ eবং েসখােন ি  খাত সহেযাগীর 
ভূিমকায় থাকেছন। েতয্কিট েমগা কে র খরচ eবং সময় পিরক নার াবেক ছািড়েয় েবেড় েগেছ। eর iংেরিজ নাম হে : 
‘ক  oভার রান aয্া  টাiম oভার রান’— বাংলায় eর ভাবানুবাদ হেব:‘িকছুটা দুন িত o িকছুটা aদ তা’। eসব ক েক িঘের 
aসত্ আমলা o aসত্ বসায়ীেদর o aসত্ রাজনীিতিবেদর শি শালী eক িবষচ  েমলব ন গেড় uঠেছ। যিদo ধানম ী সব্য়ং 
eসব ে ে  মিনটিরং বজায় রাখার েচ া করেছন িক  তা সে o Cost Over r un and Ti me Over r un‘       ’  েঠকােনা যাে  
না। a িদেক eবার কৃষকরা uদার চাল আমদািন নীিতর কারেণ eবং a তয্  চাল সং হ নীিতর কারেণ ধােনর uপযু  দাম 
পানিন। খুব সহেজi কৃষকেদর াংক বা িবকাশ জাতীয় eকাuে র মা েম eবং েসলফ েহলফ প ƣতির কের সরাসির কৃষেকর 
কাছ েথেক ধান সং হ o েপেমে র নীিত হণ করেল ম সব্তব্েভাগীেদর হাত েথেক কৃষকেক র া করা েযত। পােশর েদশ ভারেত 
তা স ব হে  িক  আমােদর েদেশ হে  না েকন েবাঝা মুশিকল। রাiস িমল-মািলক o আমদািনকারকরা িক রাজৈনিতকভােব 
eতটাi শি শালী? নািক মতায় থাকার জ  ভারেতর মেতা কৃষেকর েভােটর েয়াজন eেদেশ হয় না? 

িশ  িত ান স েক র্ িবিবeেসর সব র্েশষ েয জিরপ েবর হেয়েছ তােত েদখা যায় েছাট o ম  িশ  িত ােনর সংখয্া েবেড়েছ িক  
বৃহত্ িশ  িত ান কেমেছ। eসব uদীয়মান েছাট o ম  িশে র uে া ােদর চুর স া ঋেণর দরকার, যুি র দরকার, দরকার 



বাজােরর। আমদািনকারকরা eবং রাঘব-েবায়ালরা aথ র্ৈনিতক নীিত িনধ র্ারকেদর ভািবত কের eসব aনুকূল নীিত হণ করেত 
িদে ন না। eকিট েছা  uদাহরণ িদেত চাi। eবােরর ঈেদ স ায় জুতা আমদািন হoয়ার কারেণ হাজার হাজার ানীয় জুতা িশ  
চ্ল মার েখেয়েছ বেল সংবাদপে  খবর কািশত হেয়েছ। 

আমােদর সেব ধন নীলমিণ েপাশাক িশে র সাফে র মূেল রেয়েছ স া ম। 3128-29 aথ র্বছের আমরা ায় 4 হাজার 72 েকািট 
মািক র্ন ডলার র ািন কেরিছ। ei র ািনর েপছেন জিড়েয় আেছ 51 লাখ িমেকর ক কর ম। িহসােব েদখা যায় চলিত aথ র্বছের 
িমক িপছু র ািন হে  8 হাজার 763 ডলার। িবেশষ রা মেন কেরন- ei মূে র 71 শতাংশ হে  িমক কতৃর্ক সৃ  মূ  বা 

Val ue Added‘  ’। তাহেল গেড় eকজন িমক 2 বছের মূ  সংেযাজন কেরন 5 হাজার 662 ডলার। বা 4 লাখ 92 হাজার 
টাকা। েস িহসােব মােস মূ  সংেযাজন দাঁড়ায় 42 হাজার 865 টাকা। েবচারা িমকরা দািব কেরিছেলন মােস 27 হাজার টাকা 
েবতন। িক  তােদর জ  নূয্নতম মজুির হে  9 হাজার টাকা। aথ র্াত্ সংেযািজত মূে র মা  41 শতাংশi িনধ র্ািরত হেয়েছ 
িমেকর জ  নূয্নতম া ।  ায় েদড়শ বছর আেগ রিচত “কয্ািপটাল” ে   মাক র্স েয েশাষেণর হার েদিখেয়িছেলন তােত ei 

নূয্নতম হারিট িছল 61 শতাংশ। মশি েক সংেযািজত মূে র 61 শতাংেশর কম িদেয় ম -আেয়র েদশ আমরা হেত পারেবা িক? 
আমরা a ভুর্ি মূলক সমাজ িনম র্াণ করেত চাiিছ, ম -আেয়র েদশ হেত চাiিছ, িক  মজীবীেদর সভয্ জীবন িদব না, তা হেত 
পাের না। 

করণীয়:eেদেশ বােজট সাধারণত গতানুগিতকi হয়। িশ া o সব্া য্ খােত বােজেটর আেপি ক হার সবসময়i সরকার েদখােত চান 
েবিশ, আসেল থােক কম, বা বািয়ত হয় আেরা কম। শাসন, েমগা েজ ,  সুদ েয়র খােত বােজেটর বড় aংশ চেল যায়। য়o 
হয় েবিশ। eবার ভতুর্িকo যােব াংিকং খােত। নতুন aথ র্ম ী বেলেছন- eবার বােজেট বাহু  কথা থাকেব না—েছাট ব ৃতা 
িদেবন িতিন। আমরা েদখেত চাiেবা েসi েছাটর মে o সম া স েক র্ aিধকতর তী   সেচতনতা eবং সমাধােনর িদেক a ত 
িকছু গণমুখী iিতবাচক য়াস। 

n েলখক:a াপক, aথ র্নীিত িবভাগ, ঢাকা িবশব্িব ালয় 

  

  


