
চ ােল  ও ি  ফরােনার বােজট আজ

আজ জাতীয় সংসেদ ২০১৯-২০২০ অথবছেরর জ  ৫,২৩,১৯০ কািট টাকার বােজট উপ াপন করেছন
অথম ী  আ হ  ম মু ফা  কামাল। এ বােজটেক িতিন খবু সহজ ও সংি  আকাের উপ াপেনর ঘাষণা
িদেয়েছন। িবশাল এই বােজেট থাকেছ িবরাট অে র ঘাটিতও। আস  বােজেট িজিডিপ বৃি র ল  ধরা
হে  ৮  দশিমক ২৫ শতাংশ।  এ ছাড়া  নতুন  বােজেট মূল ীিতর চাপ ৫ দশিমক ৫ শতাংেশ রাখার
পিরক না করা হে ।

সীিমত স েদর ষম ব বহােরর মাধ েম সম  দেশর উ য়ন করেত চায় সরকার। িবেশষ কের াম ও
শহেরর মধ কার বষম  িনরসেন  ামা েল মা েষর কমসং ােনর েযাগ সৃি র পিরক না  করা  হে ।
অ িদেক ভ াট ও কেরর বাঝা কিমেয় অেথর সং ােন করজাল িব তৃ করার ল  িনধারণ করা হেয়েছ।
২০২৪ সােলর  আেগই বাংলােদশেক উ য়নশীল  দেশর  কাতাের  চূড়া  েবশ করােনার  জ  আগামী
২০১৯-২০২০ অথবছেরর বােজটেক অত  পূণ মেন করেছন অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল। কননা
চলমান  মগা  ক েলার  মেধ  প া  সত,ু  প া  সতরু  রলসংেযাগ,  মে ােরল,  এিলেভেটড
এ ে সওেয়,  পপুর পারমাণিবক িব ৎ ক সহ অিধকাংশ বৃহৎ ক ই -এক বছেরর মেধ  সমা
হেব। ফেল এসব কে  যন কােনাভােবই অথায়ন সং া  সম ার সৃি  না হয় সিদেক িবেশষ নজর
থাকেছ।

নতুন  এই  বােজেট
থমবােরর  মেতা  বািষক

উ য়ন  কমসূিচর  (এিডিপ)

আপেডট : ১৩ জনু, ২০১৯ ০০:০০

মািনক মনুতািসর
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আকার  ২  লাখ  কািট টাকা
ছাড়াে ।  তমিনভােব
বােজেটর  মাট  আকারও

থমবােরর  মেতা  ৫  লাখ
কািট  টাকা  ছািড়েয়েছ।

অ িদেক  সরকােরর  রাজ
আদােয়র  ল মা াও  িতন
লাখ  কািট টাকা  ছািড়েয়েছ
এবার।  এ  ছাড়া  িয় ু
ব াংিকং  খাত  ও  টালমাটাল
আিথক  খােত  ি িতশীলতা
িফিরেয়  আনেত  ব াপক

সং ােরর ঘাষণা  িদেত যাে ন  অথম ী। ফেল নতুন  এই বােজেট সামি ক উ য়ন কমকা- সচল রেখ
কেরর বাঝা কিমেয় জনগণেক এক ধরেনর ি র বাতা িদেত যাে  আওয়ামী লীগ সরকার।

‘সমৃ  আগামীর পথযা ায় বাংলােদশ : সময় এখন আমােদর, সময় এখন বাংলােদেশর’ িশেরানােমর এই
বােজট হেব চিলত ধারার বাইের। এবােরর বােজট হেব ‘ াট বােজট’। সখােন অথম ী দেশর ১৬ কািট
মা েষর  পূরেণর অ ীকার তেুল ধরেবন। িতিন সখােন ধু এক বছেরর জ  নয়, দূর সারী ল
িনেয় িবেশষ কের ২০৪১ সালেক ল  কের বােজট তির কেরেছন।

আওয়ামী লীগ সরকােরর টানা ততৃীয় ময়ােদ থম অথবছেরর বােজেটর স াব  আকার ধরা হেয়েছ ৫ লাখ
২৩ হাজার ১৯০ কািট টাকা। এবােরর বােজট ব তৃার কেলবর কিমেয় আনা হেয়েছ ১৩৫ পৃ ায়। এর
মেধ  ১০০ পৃ ার বােজট ব তৃা, বািক ৩৫ পৃ া পিরিশ । চলিত বছেরর বােজট ব তৃার কেলবর িছল ১৫৬
পৃ ািবিশ । চলিত অথবছেরর মূল বােজেটর চেয় আগামী বােজট ১২ দশিমক ৬১ ও সংেশািধত বােজেটর
চেয়  ১৮ দশিমক ২২ শতাংশ বড়। এিট দেশর ৪৮তম,  আওয়ামী  লীগ সরকােরর ২০তম ও অথম ী

িহেসেব আ হ ম মু ফা কামােলর থম বােজট। তেব ১৯৯৬-৯৭ সােল একিট অ বতী বােজট দওয়া হয়।
সটােক ধরা হেল এিট হেব ৪৯তম বােজট। ১৭২-৭৩ সােলর থম বােজেটর আকার িছল মা  ৭৮৬ কািট

টাকা।

এরই মেধ  বােজট উপ াপেনর জ  সব ধরেনর িত স  হেয়েছ। আজ বলা সােড় ১২টায় মি সভায়
অ েমাদেনর পর অথম ী িবকাল ৩টায় জাতীয় সংসেদ তা উপ াপন করেবন। সখােন িতিন আয়-ব েয়র
িহসাব তেুল ধরেবন। কেরর মাধ েম মা েষর কাছ থেক আয় করেবন। আবার মা েষর জ  উ য়ন কে
ব য় করেবন।

সরকােরর গত ১০ বছেরর ধারাবািহকতা অব াহত থাকেব আজেকর বােজেট। উ য়ন পিরক নার একিট
সমি ত পেরখা দাড়ঁ করেত চায় সরকার। এক ছাতার িনেচ আসেব সব উ য়ন এেজ ডা, িদকিনেদশনা
দেবন অথম ী। আগামী অথবছেরর বােজেট স ম প বািষকী পিরক নার সবেশষ বছর। উ য়নশীল দেশ

উ রণ, টকসই উ য়ন অভী  ২০৩০, অথনীিতর কাঠােমাগত পা র-২০৪১, ি তীয় ি ত পিরক না
(২০২১-৪১) এবং অ ম প বািষকী পিরক না ণয়ন িতেক িবেবচনায় িনেয় এবােরর নীিত- কৗশল ও
কমপিরক না ণয়ন করা হে ।

অথম ীর বােজট ব তৃায় একসে  সব উ য়ন এেজ ডা এবং ল  িনিদ  করার য়াস থাকেব। সব উ য়ন
লে র সে  সম য় কের তেুল ধরা হেব বােজট। অথাৎ কান খােত ব য় বরা  দওয়া দরকার, কাথায়
বরা  কিমেয় আনেত হেব তাও খিতেয় দখা হেব। িবেশষ কের সরকােরর  ও দীঘ ময়ািদ উ য়ন
এেজ ডা বা বায়েনর ে  অথায়ন এবং কােজর রাডম াপ  করা হেব। একই সে  িনিদ  সমেয়র
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মেধ  যােত লে  পৗছঁােনা যায়, থাকেব তারও য়াস। এজ  অথম ীর নজর থাকেব স েদর পুনব ন,
কমসং ান সৃি  এবং আয় বাড়ােনার মাধ েম অথনীিতর টকসই বৃি র। এই ল  পূরেণ আগামী অথবছের
বােজেটর আয়তনও বাড়ােনা হেয়েছ।

িনভরেযাগ  সূ  জািনেয়েছ, আগামী অথবছেরর বােজেটর স াব  আকার থাকেব ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০
কািট টাকা। এই ব েয়র মেধ  বািষক উ য়ন কমসূিচ (এিডিপ) ২ লাখ ২ হাজার ৭২১ কািট টাকা। আর

রাজ  আেয়র ল মা া হেত পাের ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৮১০ কািট টাকা। এর মেধ  জাতীয় রাজ  বাডেক
(এনিবআর) আদায় করেত হেব সায়া  ৩ লাখ ২৫ হাজার ৬০০ কািট টাকা। নন  এনিবআর রাজ  ১৪
হাজার ৫০০ কািট টাকা। করবিহভূত রাজ  ৩৭ হাজার ৭১০ কািট টাকা। চলিত অথবছেরর বােজট িছল ৪
লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কািট টাকার।

নতনু  বােজেট সামি ক ঘাটিত  থাকেছ  ১  লাখ  ৪৫ হাজার  ৩৮০ কািট  টাকা।  বরাবেরর  মেতা  ঘাটিত
িজিডিপর ৫ শতাংেশর  মেধ ই থাকেব।  তেব সম া  মূলত ঘাটিত অথায়েনর উৎস িনেয়।  যমন নতনু
বােজেট ঘাটিত পূরেণ বেদিশক উৎস থেক আসেব ৬৩ হাজার ৮৪৮ কািট টাকা। আর অভ রীণ উৎস
থেক আসেব ৭৭ হাজার ৩৬৩ কািট টাকা। বােজেট পিরচালন ব য় ধরা হে  ৩ লাখ ১০ হাজার ২৬২
কািট টাকা। উ য়ন ব য় ধরা হে  ২ লাখ ১১ হাজার ৬৮৩ কািট টাকা। এর মেধ  বািষক উ য়ন কমসূিচর

(এিডিপ) আকার ২ লাখ ২ হাজার ৭২১ কািট টাকা। ২০১৯-২০ অথবছের অ দান ছাড়া বােজট ঘাটিত হেত
পাের ১ লাখ ৪৫ হাজার ৩৮০ কািট টাকা। এ ঘাটিত চলিত অথবছেরর বােজেট িছল ১ লাখ ২৫ হাজার
২৯৩ কািট টাকা। ঘাটিত মটােত িবেদশ থেক ঋণ নওয়ার পিরক না করা হে  ৬৩ হাজার ৮৪৮ কািট
টাকা। আর অভ রীণ খাত থেক নওয়া হেব ৭৭ হাজার ৩৬৩ কািট টাকা। এর মেধ  ব াংক ব ব া থেক
৪৭ হাজার ৩৬৪ কািট টাকা এবং জাতীয় স য়প  থেক ২৭ হাজার কািট টাকা নওয়ার পিরক না করা
হেয়েছ।
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