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eিট আেরা বাড়ােনা uিচত। তেব আকার বাড়ােনা নয়, বােজট বা বায়েনর oপর েজার িদেত বেলন িতিন। প া 
েসতু, রূপপুর পারমাণিবক িবদুয্ৎ েক , েমে া েরলসহ মাঠপয র্ােয় েদড় হাজার ক  বা বায়েন চলিত 
aথ র্বছেরর বােজেট eিডিপেত দুi লাখ দুi হাজার 832 েকািট টাকা বরা  েরেখেছ সরকার। u য়ন ক  
বা বায়েন গিত আনার জ  aথ র্ছােড় সং ার আনা হেয়েছ। 2 জুলাi aথ র্াৎ aথ র্বছেরর শুরুর িদন েথেকi ক  
পিরচালকরা (িপিড) বরাে র aথ র্ খরচ করেত পােরন। তবু কাি ত গিত আেস না। চলিত aথ র্বছেরর eিডিপেত 
eক লাখ 84 হাজার েকািট টাকা রাখা হেলo সংেশাধন কের পের তা eক লাখ 76 হাজার েকািট টাকা করা হয়। 
যিদo পিরক নাসিচব নূরুল আিমন দািব কেরেছন, ‘আেগর েচেয় কম র্কত র্ােদর দ তা o স মতা েবেড়েছ। 
িতিনয়তi কম র্কত র্ােদর িশ ণ েদoয়া হে । িপিড িনেয়ােগ শ  aব ান িনে  সরকার। আেগর মেতা eক 

কম র্কত র্া eকািধক কে র িপিড হেত পারেবন না। কে র কােজ সব্ তা আনেত পিরক নাম ী িবভাগীয় শহের 
ছুেট যাে ন। aথ র্বছেরর শুরুেতi ম ণালয়গুেলােক টাকা েদoয়া হে  কে র িবপরীেত খরেচর জ । িস া  
েনoয়ার মতাo িবেক ীকরণ হেয়েছ। eসব কারেণ আিম মেন কির, আসেছ aথ র্বছের eিডিপর গুণগত মান 
িনি ত হেব। eিডিপ বা বায়েনo iিতবাচক পিরবত র্ন আসেব।’ 

সরকােরর u য়ন কম র্কাে র পিরক না হেণ 2৯95 সােল িবিসeস iেকানিমক কয্াডার নােম আলাদা eকিট 
িবেশষািয়ত কয্াডার গঠন করা হেয়িছল। গত বছর িবিসeস শাসন কয্াডােরর সে  iেকানিমক কয্াডারেক 
eকীভূত কের জন শাসন ম ণালয়। eর পর েথেক িবিসeস iেকানিমক কয্াডার িবলু । েদশ াপী সরকােরর 
িবশাল কম র্য  বা বায়েন েযসব কম র্কত র্ার oপর গুরুদািয়তব্, তাঁরা eখন uিদব্  িনেজেদর ভিব ৎ িনেয়। eখন 
পয র্  কার aব ান কী হেব, কােক েকাথায় বদিল করা হেব—eসব aি রতা িনেয়i সময় পার করেছন িবলু  
iেকানিমক কয্াডােরর 575 জন কম র্কত র্া। পিরক নাসিচব aব  বেলেছন, iেকানিমক কয্াডার িবলু  হেলo 
িশগিগরi কম র্কত র্ােদর বদিল হেব না। 

রাজসব্-িজিডিপ aনুপাত তলািনেত 

বাংলােদেশ রাজসব্ আদােয়র হার দি ণ eিশয়ার েদশগুেলার মে  সবেচেয় কম। েমাট িজিডিপর aনুপােত রাজসব্ 
আদােয়র হার 21 শতাংেশর মে । িতবছরi বােজেট u াকা ী রাজসব্ আদােয়র ল য্মা া িনধ র্ারণ করা হয়। 
পের তা আবার কাটছাঁট করা হয়। চলিত বছর রাজসব্ আদােয়র হার িনধ র্ারণ করা হেয়িছল দুi লাখ ৯7 হাজার 
েকািট টাকা। বছেরর মাঝামািঝ সমেয় eেস তা দুi লাখ 91 হাজার েকািট টাকা করা হয়। বছর েশেষ eিটo 
aিজর্ত হেব িক না, তা িনেয় িনি ত নন eনিবআেরর কম র্কত র্ারাo। eমন বা বতায় আগামী aথ র্বছের রাজসব্ 
আদােয়র ল য্মা া িনধ র্ারণ করা হে  িতন লাখ 36 হাজার েকািট টাকা। রাজসব্ আদােয় গিত আনেত শাসিনক 
দ তা, eনিবআেরর সং ােরর কথা বােজেট বলা হেলo তা বা বািয়ত হয় না। রাজসব্ আদােয় পুেরাপুির 
aেটােমশন, িবভাগ, েজলা o uপেজলা পয র্ােয় নতুন নতুন কেরর আoতা বাড়ােনার িত িত থাকেলo তা 
কায র্কর হয়িন। কম র্কত র্ােদর স মতা বাড়ােনা, কর ফাঁিক েরােধ কায র্কর ভূিমকা েনoয়ার কথা থাকেলo তা 
বা বািয়ত হে  না। aব  নতুন aথ র্ম ী পুরেনা কথা নতুন কের জািনেয়েছন, কেরর হার না বািড়েয় কেরর 
আoতা বাড়ােনা হেব আগামী বােজেট। নতুন ভয্াট আiন পাস হoয়ার পর েথেক গত কেয়ক বছর eিট বা বায়ন 
িনেয় াপক েতাড়েজাড় েদখােনা হেলo িত েশষ করেত পােরিন eনিবআর। e বছর েথেক ei আiন 
কায র্কর করা হেব বেল আেগভােগi েঘাষণা িদেয় েরেখেছন aথ র্ম ী। িবদািয় aথ র্বছেরর বােজট ব ৃতায় বলা 
রেয়েছ, ভয্াট ফাঁিক েরােধ বসা িত ােন iেলক িনক িফসকয্াল িডভাiস (ieফিড) বা তামূলক করা হে । 
িক  ieফিড সরবরােহর কাজিট eনিবআর িনি ত করেত পােরিন। aথ র্ম ী যিদo কর না বাড়ার আশব্াস 
িদেয়েছন, নতুন ভয্াট আiন িনেয় বসায়ীেদর িদব্ধা কােটিন। aজানা আশ া রেয়েছ েভা ােদর মেনo। eর 
েয়াগ িনেয় জিটলতার আশ া  কেরেছন িবে ষকরাo।  


