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অথনীিত সিমিতর ‘িবক  বােজট’ এবং আমােদর সাম  

ঈদ রহমান 

২৫ ম বাংলােদশ অথনীিত সিমিত তােদর ‘িবক  বােজট ২০১৯-২০’ াব কাশ কেরেছ। সিমিতর সভাপিত েফসর ড. আ ল 
বারকােতর ন ে  সারা দেশর ২৬ জলা থেক একেযােগ বলা ১১টায় সংবাদ সে লেনর মা েম এ িবক  বােজট াব করা 
হয়। ২০১৫-১৬ অথবছর থেক অথনীিত সিমিত এ িবক  বােজেটর চলন কের। স িহেসেব এ  তােদর প ম ািবত িবক  
বােজট। সব েরর মা ষেক বােজট ভাবনার ভতের িনেয় আসার এ য়াসেক সা বাদ জানােত হয়। আর িদন িদন এর সার-

চােরর মা াটা ল ণীয়। গল বছর এ বােজট াব করা হেয়িছল ১১  জলা থেক। এবার তা বেড় দ িড়েয়েছ ২৬-এ। শতকরা 
িহসােব এ সারেণর মা া ায় ২৫০ শতাংশ। এ িতে র মযাদা ড. আ ল বারকাত ত াশা করেতই পােরন। 
 ােবর িশেরানাম িছল- ‘জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ শতবেষ ি ে র চতনার বাংলােদশ িবিনমােণ 
বাংলােদশ অথনীিত সিমিতর বােজট াবনা ২০১৯-২০’। িশেরানাম িনেয় ’-চার কথা অেনেকই বলার চ া কেরেছন, এেত 
দােষর িক  নই। িক  আমার মেন হেয়েছ, ‘সময়েক’  িদেত িগেয় এমন  করা হেয়েছ। এ িনেয় আমার িনেবদন হল, িবড়াল 

সাদা কী কােলা তা না দেখ িবড়াল র ধরেত পাের িকনা তা যাচাই করা েয়াজন। স আেলােকই অথনীিত সিমিতর াবনােক 
দখেত হেব। ১৯ ম গা ের কািশত আমার এক  লখায় বােজেটর আকােরর চেয় ‘দশন িভি েক’ অিধকতর ণ বেল 

উে খ কেরিছলাম। অথাৎ কাথা থেক আয় হেব, কাথায়ই বা য় হেব, তার একটা  ি ভি  থাকা েয়াজন। অথনীিত 
সিমিতর িচ ার সে  আমার িচ ার ল ভাবনার িমল আমােক ভাবনাজগেত উৎসাহ জাগােব িন য়ই। অথনীিত সিমিতর বােজট 

াব িনেয় যত সমােলাচনাই হাক না কন, একটা  ি ভি র িতফলন তােত পাওয়া গেছ, এটা মানেত হেব। ১৯৭২ সােলর 
৩০ ন বাংলােদশ সমবায় সে লেন ব ব র ব েক েল ধরা হেয়েছ। ব ব  বেলিছেলন, ‘আমােদর দেশর িত  মা ষ 
খা  পােব, আ য় পােব, িশ া পােব, উ ত জীবেনর অিধকারী হেব- এ হে  আমার ।’ অেনেকই মেন করেত পােরন, এ উি েক 
ভর কের বােজট াব অেনকটাই আওয়ামী ীিত। এ  ল ধারণা। ব ব েক আজেকর আওয়ামী লীগ িদেয় িবচার করা যায় না। 
এ  আমার িবচার নয়, বরং দশবের  অথনীিতিবদ অ াপক রহমান সাবহােনর ায়ন। িতিন যথাথই বেলেছন, আজেকর 
আওয়ামী লীগ ব ব র আদশ থেক অেনকটাই িব ত। আিম ঢ়ভােবই িব াস কির, আেবগ িকংবা বা বতা য কারেণই হাক, 
ব ব  এেদেশর আমজনতােক াণ িদেয় ভােলাবাসেতন, তােদর িনেয় তার সাব িণক ভাবনা িছল। আজেকর আওয়ামী লীগ 
ব ব র ‘ ফস ভ া ’ বহার করেছ মা , দশন তা নয়! সিদক থেক অথনীিত সিমিত যিদ ব ব র অ র িনযািসত- খিনঃ ত 
আকা ােক বা বায়ন করেত চায়, তাহেল তােক ‘ক ি ’ ত দখার কােনা কারণ নই। অথনীিত সিমিতর ািবত বােজেটর 
সবেচেয় ণ পযেব ণ হল, ‘বাংলােদেশ আমােদর আকা া িছল : থমত, বষ হীন এক অথনীিত-সমাজ-রা  গঠন; আর 
ি তীয়ত, অসা দািয়ক মানস কাঠােমা িবিনমাণ। মহান ি ে র চতনা থেক উৎসািরত এ  ত াশা িবগত ৪৭ বছের রণ 
হয়িন।’ অথনীিত সিমিতর এ ােক লালন করার েয়াজন আেছ। এ া  েফসর আ ল বারকােতর ি গত িক না জািন না, 
তেব তা যথাথ ও সমেয়াপেযাগী। ৮০ ার এ াবনার উি িখত িদক হল বােজট ণয়েনর ে  য এক  নিতক দশেনর 

িতফলন থাকেত হয়, তা যথাথভােবই েল ধেরেছ তারা। সে ে  অথনীিত সিমিত আমােদর সংিবধােনর চার লনীিতেক সামেন 
রেখ বােজট াব  ণয়ন কেরেছ। বষ  ও সা দািয়কতা র করার িত িবেশষ নজর িদেয়েছ। আস  সরকাির বােজেট 

িবেবচনা করার জ  ১১৫  উপখােত পরামশ দয়া হেয়েছ। এ  পিরসের আিম হয়েতা তা েরা ির েল ধরেত পারব না। িক  
সে হাতীতভােবই বলেত পাির, পািরশ েলা হল মধা আর র পির েমর ফসল। বাংলােদেশর অথনীিতর এমন কােনা খাত-
উপখাত নই যা ওই ােবর পািরশমালায় নই। তাই এ ািবত বােজটেক বলা যায় এক  ণা  বােজেটর সামারাইজড ফরম। 
অথনীিত সিমিত এক  অ ি কর শে র রাহা কেরেছ। আমরা বােজটেক ’ভােগ দখেত অভ - ‘উ য়ন’ ও ‘অ য়ন’ বােজট। 
উ য়নেক যতটা পিজ ভিল িনই, অ য়নেক ততটাই নিগ ভিল িনই; অেনকটা অপাে  দান করার মেতা। িক  অথনীিত সিমিত এ 
‘অ য়ন য়েক’ ‘পিরচালন য়’ িহেসেব উে খ কেরেছ। আমার মেন হয় ‘অ য়ন’ এতিদন পর তার যথাথ মযাদা পল 
‘পিরচালন’ নামকরেণর ম  িদেয়। গত অথবছের সরকাির াব অ যায়ী পিরচালন য় ধরা হেয়িছল ৬১ শতাংশ আর উ য়ন য় 
ধরা হেয়িছল মা  ৩৯ শতাংশ। িক  অথনীিত সিমিত উ য়ন খােত য় াব কেরেছ ৫৭ শতাংশ আর পিরচালনা খােত য় 
ধেরেছ ৪৩ শতাংশ। সরকাির বােজট আর অথনীিত সিমিতর বােজট লনা করেল দখা যােব- সরকার যখােন পিরচালেনর ে  
জার িদে , সখােন অথনীিত সিমিত উ য়নেক অিধকতর  িদে । লনা লক আেলাচনায় সিমিতর বােজট অেনক বিশ 



উ য়ন খী। সিমিত পির ারভােবই বােজটেক উ য়েনর িদকিনেদশক দিলল িহেসেব িবেবচনা কেরেছ : ‘ স কারেণই ড়া  বােজেট 
 হেত হেব য, বােজেট আয়- য় িব াসসহ িবিভ  নীিত- কৗশল সংি  যসব িদকিনেদশনা িতফিলত হেয়েছ তার ফেল 

িন বিণত িবষয়ািদও কান  কী মা ায় অিজত হেব : ব ন া তা িনি তসহ উ তর অথৈনিতক ি , অিধকতর কাযকরী, 
বিচ ণ উৎপাদনশীল িষ; অিধকহাের কমসং ান ি সহ া  ম িরর িন য়তা: িশ ায়ন অ , , মাঝাির, হৎ 

( কমসং ানসহ) এবং িশে  িমেকর মািলকানািভি ক অংশীদাির , িষ- িম-জলা সং ার; নারীর অথৈনিতক-রাজৈনিতক-
সামািজক-সাং িত মতায়ন; বািণজ  ও প  বাজারজাতকরেণ ম েভাগীেদর দৗরা  াস এবং  সংেযাজনিভি ক 
সমা পািতক িহ া দােনর িন য়তা িবধান; িব ান ও ি র সেবা ম জনক াণকর বহার; মানস ত াথিমক িশ া, 
দ তা ি , িশ ণ, সাং িতক কমকা  ইত ািদর মা েম জনসং ােক মানবস েদ পা র;  াথিমক া েসবা নয়, 
উ তর া েসবাসহ শি শালী সরকাির া েসবা খাত; সব ধরেনর সামািজক র ার িব িতসহ সংগ ত সামািজক বীমা 
প িত; রাজৈনিতক, শাসিনক ও িবচািরক সং িতর গণ খী পা র এবং রা ীয় সরকাির উ য়ন কমকাে  জনগেণর তঃ ত 
সি য় অংশ হণিভি ক উ য়ন আে ালন’ ( া : ১৯)। অথনীিত সিমিতর িত  হল, তারা অ ত বােজেটর পিরসর ি র িকংবা 
মা েষর ভাবনার জায়গাটা অিধকতর সািরত করেত পেরেছ। অেনেকর মেন হেত পাের, তাহেল আর বািক থাকল কী? আমরা 
বািক রাখবই বা কন? ঃেখর িবষয় হল, আমােদর জ  কতটা করা উিচত স আকার স ে  আমরা বিশর ভাগ নাগিরক কােনা 
ধারণাই করেত পাির না।  জািন, বােজট মােন হল তেলর দাম, চােলর দাম বাড়ল িক না। অথনীিত সিমিত চােখ আ ল িদেয় 
দিখেয় িদেয়েছ সরকার কতটা পথ যােব তা নয়, বরং সরকার কতটা পথ যেত পাের বা যাওয়া উিচত। আমােদর অথম ী িশ  ও 

বািণজ  সংগঠন েলার সে  আেলাচনা কেরই খালাস। সংগঠন েলা তা িনজ িনজ ােথই কথা বলেব। সাধারণ মা েষর কথা 
বলেব ক? অথনীিত সিমিতর বােজট াবনার মে  সাধারণ ভা া, ষক, িমক, বসায়ী, িশ পিত, এমনিক সাং িতক 
কম েদর ভাবনাটাও উেঠ এেসেছ বেলই আমার িব াস। আমার ধারণা, বাংলােদশ অথনীিত সিমিত বােজট ভাবনােক কবল 

কেয়ক িসিভল সাসাই র ভাবনার মে  সীমাব  রাখেত চায়িন, য কারেণ সংবাদ সে লেনর মা েম দেশর ২৬ জলায় 
একেযােগ তা উপ াপন কেরেছ। এ  তােদর সৎ সাহিসকতার পিরচয় বহন কের। কননা আমােদর সাংবািদকেদর য দ তা তােক 
মািড়েয় দায়েগােছর একটা বােজট উপ াপন করা ি মােনর কাজ হেব না। া  িবচার-িবে ষণ করার যেথ  েযাগ রাখা 
হেয়েছ। মধা আর সততার সংিম েণই এ  স ব। 
এবার বােজেটর আকার িনেয় কথা বলা দরকার। ঘাটিতসহ গত বছেরর সরকাির বােজট িছল ায় ৪ লাখ ৬৬ হাজার কা  টাকা। 
এর মে  রাজ  আয় ধরা হেয়িছল ৩ লাখ ৪৩ হাজার কা  টাকার মেতা। ঘাটিত ায় ১ লাখ ২১ হাজার কা  টাকা। আমরা 
ধারণা করিছ, এবােরর বােজট হেব ঘাটিত িমিলেয় ায় ৫.৫ লাখ কা  টাকার মেতা। িক  অথনীিত সিমিত বলেছ, ১০ লাখ কা  
টাকার ওপর আয় করা স ব। আমার অথনীিতিবষয়ক ব রা বলেছন, এ  অিত উ ািভলাষী াব। আসেল কী, কম খেত খেত 
আমােদর খা নািলই সং িচত হেয় গেছ। আমরা আমােদর স মতার মা াটাও জািন না। ি য়ায় এেস এক  কথা েনিছ। 
লাকজন নািক বেলেছ, ‘এত বড় হািড  ি জ, তা তির করেত ৫০০ টাকার নাহাই (েলাহা) নেগেছ।’ আসেল সসব লাক ৫০০ 

টাকােকই সবেচেয় বড় বেল জেনেছ। টাকার পিরমাণ কত বড় হেত পাের কােনা ধারণাই তােদর নই। অথনীিত সিমিত ন ন ২০  
উপখােতর স ান িদেয়েছ, য েলা থেক আমরা অিতির  টাকা আয় করেত পাির। ন ন উৎেসর বাইের চিলত উৎস েলা থেকও 
আমরা যথাযথ পিরমাণ আয়কর আদায় করেত থ। দেশ বছের ১ কা  টাকা আয়কর দয় মা  ১০০-১৫০ মা ষ। অথচ ত 
আেয়র িহসােব সং াটা হেব ৫০ হাজােররও বিশ। আবার দ ন এ কথা িদবােলােকর মেতা সত , জিম িকংবা াট কনার সময় 
আমরা বাজার দােমর চেয় অেনক কম দাম দিখেয় রাজ  ফ িক দই। এক  ১ কা  টাকার ােটর দাম দখােনা হয় বড়েজার 
৫০ লাখ টাকা। এ ি য়ার মেতা জলা শহেরও ১৫ লাখ টাকার এক কাঠা জিমর দাম লখা হয় মা  ৬-৭ লাখ টাকা। 

তরাং িবরাট অে র টাকা থেক সরকার বি ত হে । এ দেশ কােলা টাকার পিরমাণ ৫ লাখ কা  টাকার উপের। কী করেত 
পারিছ আমরা? িতবছর দশ থেক ৭০-৮০ হাজার কা  টাকা পাচার হেয় যাে , কী ব া িনেত পারিছ আমরা? অথচ কােলা 
টাকা উ ার কের ৩৫ হাজার কা  টাকা এবং িবেদেশ পাচার রাধ কের বছের ৩০ হাজার কা  টাকা আয় করা স ব। এখন যিদ 
বেলন, বা েব িক এসব পদে প নয়া স ব? 
জবােব বলেতই হয়- স ব না হওয়ার মা  েটা কারণ থাকেত পাের। থমত, এ জ ল ি য়ায় অথ আদায় আমার ারা স ব নয়; 
সে ে  বলেতই হেব য, দ তার আশ াজনক ঘাটিত আেছ। ি তীয়ত, বলেত পােরন আসেল সরকাির ছ ছায়ােতই এসব ঘটেছ; 
সে ে  বলেত হেব, নিতকতার আশ াজনক ঘাটিত আেছ। এখন কথা হল, দ তা িকংবা নিতকতার আশ াজনক ঘাটিত রেখ 

িক মতায় থাকাটা শাভনীয়? আমরা ঢ়ভােবই িব াস কির, অথনীিত সিমিত আমােদর আিথক স িতর এক  স াবনাময় পথ 
দখােত স ম হেয়েছ। সই পথেক অ সরণ না হাক, অ ত নতম আমেল িনেয় বােজট ণীত হেল তা সংিবধান তথা সাধারণ 

মা েষর িত িবচার করা হেব। 


