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কেয়ক িদন পরই ২০১৮-১৯ অথবছর শষ হেব। পরবতী বােজট, অথাৎ ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজট
ণয়েনর কাজ স বত শষ। কৃষক ল এবার বােরা ধােনর ায মলূ  পায়িন। পিব  ঈদ তারা কে র

মেধ  কেরেছন। এ াপেটই রিচত হে , চড়ূা  পযােয়র কাজ চলেছ নতুন বােজেটর ওপর। অ মান
কির, নতুন অথম ীর এখন ঘমু নই। িতিন ‘অথকে ’ পেড়েছন।

এত বড় খরেচর বােজট, টাকা আসেব কাে েক? আবার সংগৃহীত টাকা কাথায় খরচ করা হেব? এত
দািবদার- সবাই সরকােরর আ ল  চায়। কউ কর িদেত চায় না। একসময় এর সমাধান িছল। আমােদর
অথম ীরা  কমচারীেদর  িনেয়,  কাগজপ  িনেয়  দা ণ  অিন য়তার  মেধ  যেতন  প ািরেস-  াে র
রাজধানীেত। সখােন বসত দাতা,  সাহায দাতা, ঋণদাতােদর বঠক। উপি ত থাকত খবরদাির করার
আ জািতক সং া- আইএমএফ ইত ািদ িত ান।

সওয়াল-জওয়াব করেত হেতা; যা িমলত তা িদেয়ই হেতা বােজট। সই অব া এখন আর নই। আমরা
এখন ি -মধ  আেয়র দশ। আমদািন, রফতািন, রিমেট , কৃিষ উৎপাদন ইত ািদর িনিরেখ সবল দশ।
িক  সবল দশ হেল কী হেব, রাজে র অভাব। কউ কর িদেত চায় না। সবাই চায় মও ফ। এ অব ায়
সরকার িদেনর পর িদন সাধারণ মা ষেকই বেছ িনেয়েছ ভার বহনকারী িহেসেব। আশার কথা- অথম ী
বেলেছন, িতিন এবার নতুনভােব কারও ওপর কর চাপােবন না। কারও কাছ থেক িতিন জার কের কর
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নেবন না।

অথনীিত বড় হেয়েছ।  তা  আকাের- কাের ীত হেয়েছ।  নতনু নতুন খাত অথনীিতেত যাগ হেয়েছ।
অথম ী সসব  খঁুেজ বর করেবন। তােদর কাছ থেক িতিন কর আদায় করেবন। িতিন এ-ও মেন
কেরন,  দেশ ৪ কািট  লাক আেছ যারা  কর িদেত পােরন, অথচ দন না। ধীের ধীের তােদর কেরর
আওতায়  আনেবন।  সই  উে ে  উপেজলায়-উপেজলায়  ‘রাজ  অিফস’  খুলেবন।  অিফসাররা  ট া
সং হ করেবন।

বলাই  বা ল ,  এসব  পদে প স েক আেলাচনা  করার িকছু  নই,  িবতক করারও িকছু  নই।  িতিন
কেপােরট ট া  কমােবন, ব ি গত আয়কেরর হার াস করেবন। িতিন শয়ারবাজােরর জ  িকছু পদে প
নেবন। ভতুিকর ব ব া করেবন। ব াংেকর জ  পঁুিজ সরবরাহ করেবন। এসেবর ওপেরও কােনা কথা

চেল না। আিম বিল কী, অথম ীেক আিম টাকার ব ব া কের িদেত পাির। এক- ই পয়সা নয়, ভােলা
পিরমাণ টাকা। ায় ১২-১৩ হাজার কািট টাকা। কীভােব? এর উ ের একিট দিনেকর সাহায  িনেত
পাির।

২৯ মর খবর- ‘সামািজক িনরাপ ায় বরাে র ২০ শতাংশ অপচয়’। এেত অপচেয়র পিরমাণ কত হয়?
৬৪ হাজার কািট টাকা মাট বরা । তাহেল ২০ শতাংেশ বা এক-প মাংেশ কত দাড়ঁায়? ১২-১৩ হাজার
কািট টাকা হয়। দখা যাে , ২০-২১িট ম ণালয় ও িত ান মাট ৯৯িট কমসিূচ চালায় সারা দেশ।

গিরব,  ,  বওয়া-িবধবা,  অস ল,  প াদপদ,  িতব ী  ও  িশ  ণীর  লােকরা  সরকার  থেক
‘সামািজক র া’ িহেসেব মািসক িকছু ভাতা পান। খরেচর ২০ শতাংশই অপচয়। এ অপচেয়র টাকার
ভাগ পায় ামীণ  টাউট-বাটপাড়রা;  যারা  মতার উি  ভাগ কের।  দখা  যাে ,  এ অপচয় চলেছ
দীঘিদন ধের। এর কােনা িতকার নই। এ অপচয় একিট ে  নয়, ায় িতিট ে । তা রাজ
বােজেটর বলায় সত , উ য়ন বােজেটর বলায়ও সত ।

সােবক অথম ী লু েলােক ‘এমিপও’ভুি করণ সে  একবার বেলিছেলন, লু নই, ছা  নই, িশ ক
নই- অথচ এমিপওভু  কের সরকার থেক টাকা িদেত হেব। এর জ  চ  চাপ। হাসপাতােলর ওষধু

বাজাের িবি  হয়, রাগীরা ওষধু পান না। তােদর ওষধু িকনেত হয় বাজার থেক। এ - রর িফ  বাজাের
িবি  হয়। হাসপাতােল রাগীর খাবার নই। তা-ও বাজাের িবি  হয়। অথচ এসব খােত শত শত কািট
টাকা িতবছর খরচ হয়।

জলখানার কেয়িদেদর খাবার িকেন খেত হয় বেল ব বার খবেরর কাগেজ খবর ছাপা হেয়েছ। কত টাকার
বা  কত টাকায় কনা হয়, তা-ও আমরা জািন। কেয়কিদন আেগই আনিবক শি  কে র েয়র ওপের
একটা খবর ছাপা হেয়েছ, যা অিনয়েম ভিত। একই অব া উ য়েনর বােজেটও। বলা হেয় থােক, সখােন
এক টাকার কাজ ’টাকায় করা হয়। কােজর মান ি । কােজর আেগই টাকা তেুল নয়া হয়। কাজ না কের
টাকা তালা হয়। বছেরর ৯-১০ মােস ২০ শতাংশ টাকা খরচ হয় না। অথচ পরবতী ই মােস খরচ হেয়
যায় বািক ৮০ শতাংশ টাকা। এ ঘটনা সবজনিবিদত।

িক  কউ এ ‘মধচুােক’ আঘাত করেত চান না। এভােব দখেল বাঝা যায়, সরকােরর খরেচই গ েগাল।
এখােন অদ তা,  চিুর,  অপচয় স সীমার বাইের চেল গেছ।  অথচ এ বাঝা চাপােনা  হে  সাধারণ
মা েষর ওপর।  িতবছর খরেচর বাঝা  বাড়ােনা  হে ।  আর বাড়েছ  ট া ।  তির হে  ইিতহােসর
নিজরিবহীন  বােজট।  আিম  দঢ়ৃভােব  িব াস  কির,  খরেচর  ে  ণগত  মান  র া  করা  গেল  কম
পিরমােণর বােজট িদেয়ও বিশ কাজ করা যায়। অপচয় ব  কের নতুন কর আদােয়র ঝােমলা থেক মু
হওয়া যায়। গেড় রাজ  ও উ য়ন বােজেটর ২০ শতাংশ অপচয় ধের িনেল কত টাকা হয় ভাবা যায়?

আসা যাক কর ফািঁকর ে ।  একিট দিনক ২৬ ম একিট খবর িদেয়েছ। তােত বলা হেয়েছ,  ‘উইথ
হাি ং ট া ’ খােত ১৩৫০ কািট টাকার একিট বড় ফািঁক ধেরেছ রাজ  বাড। এিট একিট খবর। ায়
িতিদন ট া  ফািঁকর, ভ াট ফািঁকর খবর িবিভ  কাগেজ িনয়িমত ছাপা হে । এসব একসে  যাগ করেল

হাজার হাজার কািট টাকা হেব। এ ফািঁক রাধ করেল বােজেটর টাকার কােনা অভাব হয় না। মা ষেক
কেরর বাঝায় ক  িদেত হয় না।

অথচ দখা যাে , সরকার ফাঁিক রােধ কােনা ব ব া না িনেয় কর ধােযর পেথ যাে । এ অব া দীঘিদন
ধের  চলেছ।  বছর  ই-িতেনক  আেগ  রাজ  বােডর  শীষ ানীয়  কমকতা  বেলিছেলন,  ‘বে ডড
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

ওয়ারহাউস’-এর মাল বাইের িবি  করার ফেল রাজ  বােডর ল - কািট টাকা লাকসান হে । িবেদশ
থেক তল আমদািন হয়। সই তল ট া াের তালার সময় বাতােস উেড় যায়। গ ােসর িবল, িব েতর

িবেলর টাকা মের দয়া হয়। িবল কম করা হয়। িবল করা হয় না।

শত শত দাকান, হাজার হাজার দাকান দেশ। এরা ভ ােটর জ  নিথভু  নয়। নিথভু  করেত গেলই
আে ালন। আবার যারা নিথভু  তারা ভ ােটর টাকা সরকারেক জমা দয় না। ভ াট তা ব বসায়ীেদর
নয়। তারা ভ াট সং হ কের সাধারণ তার কাছ থেক। সই টাকা সরকারেক না িদেয় তারা মের দয়।

 িবভােগর ফাঁিকর অ  তা পবতময় ফািঁক। মােলর ভুল বণনা পিরচয় িদেয়,  আমদািনকৃত পেণ র
ক াটাগির পিরবতন কের, পেণ র ধরেনর পিরবতন কের িতমােস হাজার হাজার কািট টাকা  ফাঁিক
িদে  একে ণীর অসাধ ুব বসায়ী। এর কােনা িতকার দখা যাে  না। তার ওপর আেছ করেরয়াত। এর
পিরমাণ ইদানীংকােল মা ার বাইের চেল গেছ। িবগত ৪ বছের ায় সায়া ল  কািট টাকার করেরয়াত
দয়া হেয়েছ ব বসায়ীেদর। ফেল ভুগেছ রাজ  বাড। তারা সরকােরর ব িন খাে । ল মা া পূরণ হে

না, এিট বরাবেরর অিভেযাগ। হাজার হাজার কািট টাকার করেরয়াত িদেল ল মা া অজেন অিন য়তা
দখা দেব- এটাই াভািবক।

এতসব কথা বলার উে  কী? উে  একটাই। আর তা হে  অথম ীেক বলা য, বােজেটর ণগত
মান বিৃ  কের অথাৎ অপচয়, চিুর ব  কের কেয়ক বছর কর না বািড়েয়ও সরকার সাধারণ মা ষেক ি
িদেত পাের। এমনিক সরকার মধ িব েক ব ি গত আয়কর থেকও মিু  িদেত পাের। কীভােব? রাজ
বাড  ায় ৬০-৭০িট উৎেস অি ম আয়কর কেট িনে । কাথাও কাথাও এ হার ১০-১৫ শতাংশ।

উৎেস এ অি ম আয়কর কাটার পর সরকােরর আর পাওনা থােক না। এ অব ায় িরটােনর মাধ েম িহসাব
নয়ার ব ব ার উপেযািগতা কী, যখােন হাজার হাজার করদাতােক উে া কেরর টাকা ফরত িদেত হয়।

এিদেক সরকার দখা যাে , ভ ােটর িদেকই নজর বিশ িদে । এিট িবধাজনক, যিদও তা পেরা  কর-
সবাইেক একই হাের কর িদেত হয়। ফেল সামািজক ায়িবচার আর থােক না। তবু দখা যাে , সরকার
এ ভ ােটর ওপরই বিশ িনভরশীল হে । অথচ ‘ভ াট’ একটা ‘এ েপি ডচার ট া ’। এখােন সম া
একটা, ‘ইনকাম ট া ’ ইনকােমর ওপর ট া । তা দয়া হেল ‘এ েপি ডচার ট া ’ চালু থাকেব কন?
এ িবষয়িট ভেব দখা দরকার।

এবার ২০১৯-২০ সােলর বােজেট িকছু অব  করণীয় স েক আেলাকপাত করেতই চাই। আমার মেত,
বােজেটর অথ সং হ এবং রাজ  ব য় উভয় ে ই সামািজক বষম  সিৃ র উপকরণ রেয়েছ। সরকার
দখা যাে , রাজ  বিশ আদায় করেছ গিরব ও মধ িব  ণী থেক। আবার উে ািদেক খরেচর ে

তা পাে  িবধােভাগী ণী। অিধক  খরেচর অ ািধকারও িঠক নই। রাজ  আেয়র ে  দখা যায়,
ধনীেদর একাংশ কােনা ট া  দয় না, ব বসায়ীেদর একাংশ কর ফািঁক দয়।

আবার ভ াট দয় সবাই  একই হাের।  এর অথ সাধারণ মা ষ ও মধ িব  বােজেটর টাকা  জাগায়।
িবপরীেত সরকার য খরচ কের তার অপচেয়র িদক বাদ িদেলও অ ািধকােরর খাত িনিদ  নই। কেয়ক
বছর ধের শতাংশ িহসােব িশ া ও া  খােত বােজট বরা  াস পাে । এমিনেত দৃ ত টাকার অে  তা
বাড়েছ।

অবকাঠােমা, বড় বড় অবকাঠােমা আেগ না িশ া ও া  আেগ- এিবষয়ক অ ািধকার সতকতার সে
িবেবচনা করা দরকার। ‘িজিপএ-৫’ া  িশ াথীেদর ১০ শতাংশও ঢাকা িব িবদ ালেয়র ভিত পরী ায়
পাস করেত পাের না। এেত িশ ার মােনর িবষয়িট  হয়। এ াপেট িশ ার ণগত মান বিৃ র জ
বিশ  দয়া দরকার, না িক বড় বড় অবকাঠােমা িনমােণ বিশ  দয়া দরকার- এ িবষেয় িস া

িনেত হেব সতকতার সে । রাজ  সং হ ও রাজ  ব য় উভয় ে  সাবধানতা অবল ন করা উিচত।
এে ে  গিরব ও মধ িবে র কল ােণর িবষয়িট িবেবচনায় আনা দরকার। কারণ বাজার সিৃ েত তােদরও
রেয়েছ বড় ভূিমকা- যা ছাড়া বাজার অথনীিত অচল।

ড. আরএম দবনাথ : অথনীিত িবে ষক, সােবক িশ ক, ঢাকা িব িবদ ালয়
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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