
জাতীয় সংসেদ আজ বােজট াব পশ,
বা বায়েন ব মখুী চ ােল

কাশ : ১৩ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবগত ১০ বছেরর মেধ  এ মহূুেত সবেচেয় বিশ চােপ রেয়েছ দেশর সামি ক অথনীিত। আর এমন
পিরি িতেত ব মখুী  চ ােল  িনেয় অথম ী  আ হ ম  মু ফা  কামাল তার থম বােজট ঘাষণা করেত
যাে ন। আজ বলা ৩টায় জাতীয় সংসেদ এ বােজট (২০১৯-২০) াব পশ করেবন িতিন।

‘সমৃ  আগামীর পথযা ায় বাংলােদশ : সময় এখন আমােদর, সময় এখন বাংলােদেশর’- িশেরানােমর
এবােরর বােজট ধু ১ বছেরর জ  নয়, তির করা হেয়েছ ২০৪১ সালেক টােগট কের। তেব এ বােজট

ভুােব বা বায়েন সরকারেক মেুখামিুখ হেত হেব নানা িত লতার।

যার মেধ  উে খেযাগ  হে - বিৃ েত অসমতা, িবিনেয়াগ সংকট, শাসেনর ঘাটিত,  ব াংিকং খােতর
রব া, অথনীিতর আকাের রাজ  আদায় কম, বেদিশক লনেদন ঘাটিত।

তেব এসব চ ােলে র মধ  িদেয় িতিন বিৃ েক আগামী ৩ বছের ৮ দশিমক ৬ শতাংেশর ঘের নয়ার 
দখেছন। িবশাল ব য়েক মলােত িগেয় উ  রাজ  আদােয়র িহসাবও কেরেছন িতিন।

ধু তাই নয়, িতিন ২০২০-২১ অথবছের বিৃ  অজন করেত চান ৮ দশিমক ৪ শতাংশ এবং ২০২১-২২
অথবছের এ বিৃ েক টেন িনেত চান ৮ দশিমক ৬ শতাংশ।

আজ জাতীয় সংসেদ য বােজট াব পশ করা হে , এর স াব  আকার ধরা হেয়েছ ৫ লাখ ২৩ হাজার
১৯০ কািট টাকা। এ ব য় মটােত আেয়র ল  ধরা হেয়েছ ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৮১০ কািট টাকা। আর

  িমজান চৗধরুী
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অ দানসহ আয় হেব ৩ লাখ ৮১ হাজার ৯৭৮ কািট টাকা।

আয় ও ব েয়র ফারাক ঘাটিত থাকেব (অ দানসহ) ১ লাখ ৪১ হাজার ২১২ কািট টাকা। আর অ দান
ছাড়া এ ঘাটিতর পিরমাণ হেব ১ লাখ ৪৫ হাজার ৩৮০ কািট টাকা।

বহৃ িতবার অথ ম ণালয় এক সংবাদ িব ি েত জািনেয়েছ, এিট তৃতীয় ময়ােদ মতায় আসার পর
আওয়ামী  লীগ  সরকার  ও  অথম ী  আ হ  ম  মু ফা  কামােলর থম  বােজট।  যিদও  গত  সরকােরর
পিরক নাম ী িহেসেব অেনক বােজট ণয়েনর সে  পেরা ভােব জিড়ত িছেলন িতিন।

িব ি েত আরও বলা হয়,  চিলত ধারা  থেক বিরেয় নতুন আি েক তির করা হেয়েছ এ বােজট।
এবােরর বােজেটর আকার বাড়েলও অথম ীর বােজট ব তৃা হেব সংি । তেব এ ব তৃার একিট বিধত
সং রণ  বােজট  বই  আকাের  সবার  জ  উ ু  করা  হেব,  যা  সব েরর  জনসাধারেণর  জ  হেব
সহজপাঠ ।

বােজেটর ল  দরূ সারী হেলও তা অজন করেত চ া হেব সােধ র মেধ । রাজ  আদােয় কেরর হার না
বািড়েয় বরং কেরর আওতা বািড়েয় রাজ  আদায় বাড়ােনা হেব। একই সে  এবােরর বােজেট রাজ
আদােয়র ি য়া সহজ করেত এনিবআেরর জ  নতনু কের িদকিনেদশনা থাকেব।

কা মস আইন ও আয়কর আইেন েয়াজনীয় সংেশাধন এেন সহজেবাধ  ও ব বসাবা ব করা হেব। সব
আমদািন-রফতািন পণ  শতভাগ ািনং করা হেব। নতুন বােজেট িশ া ও আিথক খাত সং ার, শয়ার
বাজাের শাসন ও েণাদনা দান িবষেয় িদকিনেদশনা থাকেব।

আগামী বােজেট শষ পয  কাযকর করা হে  ব ল আেলািচত নতনু ভ াট আইন। যিট ণয়ন করা
হেয়িছল  ২০১২  সােল।  এেত ব বসায়ীরা  ি েত  থাকেল িকছুটা  ব েয়র  চাপ  বাড়েত  পাের মধ িব
পিরবােরর। কারণ আইনিট কাযকেরর পর িকছু পেণ র দাম বিৃ র আশ া রেয়েছ। শষ পয  এর খসারত
ভা ােক নেত হেব বেল মেন করেছন সংি রা।

এিদেক নতুন কের কােনা কর আেরাপ করা হেব না- এমন িত িত িদেয়েছন অথম ী। িক  জনগণেক
কেরর বাঝা থেক র া করেত িতিন নজর দেবন নতনু করদাতার ওপর। করেযাগ  িক  কর িদে ন না
এমন ব ি েদর খঁুেজ বর করার ত য় ব  কেরেছন। এজ  িতিন পিরক নাও হণ কেরেছন। ধারণা
করা হে , আরও ৮০ লাখ জনেক কর জােলর আওতায় আনা হেব। বতমােন করদাতার সংখ া ২০ লাখ।

অথ ম ণালয় সূ  জানায় ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট  দয়া হেয়েছ আওয়ামী লীেগর িনবাচনী
ইশেতহারেক। জাতীয় িনবাচেন আওয়ামী লীেগর িনবাচনী ইশেতহাের কমসং ান সিৃ  ও যবুকেদর বশ

 দয়া হেয়েছ। এিট নতনু বােজেট িতফলন ঘটােনা হেব।

ত ণেদর জ  রাখা হেয়েছ নানা ধরেনর েযাগ। বকারেদর কমসং ােনর িবক  িহেসেব ু  ব বসার
জ  ব ব া করা হেয়েছ ঋণ তহিবেলর। এ বােজেটর মাধ েম অথম ী ভাটারেদর িতদান দয়ার চ া
করেবন।

আরও জানা  গেছ,  বােজট ােব  থাকেছ বশিকছু নতুন চমক। এেত থাকেছ বকারেদর জ  ঋণ
তহিবল ( াট আপ ফা ড)। এ তহিবল থেক  েদ সহজ শেত ঋণ িনেয় ব বসা করেত পারেবন
বকাররা।

এছাড়া কৃষকেদর জ  ‘পাইলট েজ ’ িহেসেব চালু করা হেব শ বীমা। াথিমকভােব বেছ নয়া হেব
একিট  জলােক।  পের  এিট  ছিড়েয়  দয়া  হেব  সারা  দেশ।  এছাড়া  নতুন  উেদ ােগর  মেধ  থাকেছ

বাসীেদর জ  বীমা িবধা।

বতমােন িবেদেশ ৭০ থেক ৮০ লাখ বাসী অব ান করেছন। আর িত বছর নতনু কের দেশর বাইের
চাকিরেত যাে ন ৫ থেক ৭ লাখ মা ষ। এেদর বীমা িবধার আওতায় আনা হেব।

কারণ অেনেক িবেদেশ িগেয় চাকির হারাে ন, ঘটনায় প  ুও িনহত হে ন। এছাড়া নানাভােব তারণার
িশকার হেয় দেশ িফরেছন। এসব ঝুঁিকর কারেণই তােদর বীমার আওতায় আনা হেব।

নতনু বােজেট যসব খােত ব াপক সং ােরর াব করা হে  স েলার মেধ  উে খেযাগ  হে - ব াংিকং
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খাত,  পঁুিজবাজার,  স য়প  ও  সামািজক িনরাপ া  কমসিূচ।  তেব  সামি কভােব  করমু  রাখা  হেব
জনগণেক। এেত আরও ঘাষণা থাকেব িশ া িত ান এমিপওভুি র।

অথ ম ণালয় সূ  জানায়, আগামী বােজেট ব েয়র বড় একিট অংশ যােব পিরচালনা খােত। এেত ব য় হেব
৩ লাখ ১০ হাজার ২৬২ কািট টাকা। এর মেধ  আবতক ব য় হেব ২ লাখ ৭৭ হাজার ৯৩৪ কািট টাকা।
যার একিট বড় অংশ ব য় হেব বািষক উ য়ন কমসিূচ (এিডিপ) বা বায়েন।

আগামী অথবছের এিডিপ খােত ব য় হেব ২ লাখ ২ হাজার ৭২১ কািট টাকা। আবতক খােতর আরও
একিট অংশ ব য় হেব দ পিরেশােধ। অথাৎ িবেদশ থেক নয়া ঋেণর দ পিরেশােধ ব য় করা হেব ৪
হাজার ২৭৩ কািট টাকা এবং অভ রীণ ঋেণর দ পিরেশাধ করা হেব ৫২ হাজার ৯৭৯ কািট টাকা।

ব েয়র আেরকিট খাত হে  এিডিপ বিহভূত ক । এ খােত ব য় হেব ৫ হাজার ৩১৫ কািট টাকা।
এছাড়া  সরকােরর িবিভ  ি েম  ব য়  হেব  ১  হাজার ৪৬৩  কািট  টাকা।  আর কােজর িবিনমেয়  খাদ
কমসিূচেত ব েয়র ল  িনধারণ করা হেয়েছ ২ হাজার ১৮৪ কািট টাকা।

পাশাপািশ মলূধনী খােত ব য় হেব ৩২ হাজার ৩২৮ কািট টাকা, খাদ  িহসােব ৩০৮ কািট টাকা এবং
ঋণ ও অি ম খােত ব েয়র ল  হে  ৯৩৭ কািট টাকা।

এ ব য় মটােত অ দানসহ আেয়র ল  ধরা হেয়েছ ৩ লাখ ৮১ হাজার ৯৭৮ কািট টাকা। রাজ  আেয়র
পিরমাণ ৩৮ হাজার ৫৩০ কািট টাকা বিশ ধরা হেয়েছ। এছাড়া কর রাজ  আদােয়র ল মা া াব
করা হে  ৩ লাখ ৪০ হাজার ১০৩ কািট টাকা।

এর মেধ  এনিবআেরর কর রাজে র পিরমাণ  হে  ৩ লাখ ২৫ হাজার ৬০০ কািট টাকা,  এনিবআর
বিহভূত কর রাজে র পিরমাণ হে  ১৪ হাজার ৫০০ কািট টাকা। কর ব তীত আয় হেব ৩৭ হাজার ৭১০
কািট টাকা। এছাড়া বেদিশক অ দােনর পিরমাণ আগামী বছের দাঁড়ােব ৪ হাজার ১৬৮ কািট টাকা।

এিদেক বােজট ােব সামি ক ঘাটিতর পিরমাণ (অ দানসহ) দাঁড়ােব ১ লাখ ৪১ হাজার ২১২ কািট
টাকা। আর অ দান ছাড়া এ ঘাটিতর পিরমাণ হেব ১ লাখ ৪৫ হাজার ৩৮০ কািট। তেব অ  বছেরর
মেতা িজিডিপর ৫ শতাংেশর মেধ ই রাখা হেয়েছ নতনু ঘাটিত বােজট।

এ ঘাটিত মটােত বেদিশক উৎস থেক সং হ করা হেব ৬৩ হাজার ৮৪৮ কািট টাকা এবং অভ রীণ
উৎস থেক ৭৭ হাজার ৩৬৩ কািট টাকা।

অভ ীরণ উৎেসর মেধ  ব াংক ঋেণর মাধ েম নয়া হেব ৪৭ হাজার ৩৬৪ কািট টাকা। এছাড়া স য়প
থেক ঋণ নয়া হেব ২৭ হাজার কািট টাকা। অ া  খাত থেক নয়া হেব ৩ হাজার কািট টাকা।

এছাড়া নতুন বােজেট ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর শততম জ বািষকী পালেনর িতফলন থাকেব। আর
বিশ মেনােযাগ থাকেব িনবাচনী ইশেতহার অ সাের ‘আমার াম আমার শহর’ ও কমসং ান সিৃ েত।
দেশর িতটা ামেক শহের পা র করার ঘাষণা থাকেছ।

এেত পিরকি তভােব গেড় তালা হেব ামেক। যখােন ই টারে ট, িব ৎ, গ াসসহ সব ধরেনর নাগিরক
িবধা পৗঁেছ দয়া হেব। আমার াম আমার শহর এ কায ম বা বায়েনর জ  দািয়  থাকেব ানীয়

সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র। তেব েত ক ম ণালয়েক এ কােজ স ৃ  করা হেব।

জানা  গেছ,  ২০১৯-২০ অথবছের িব ব াপী  ালািন তেলর দাম  কম থাকেব।  অ া  পেণ র দাম
িকছুটা িন মখুী থাকেব। ফেল দেশর ভতর পেণ র দাম বাড়েব না- এমন আশা থেকই নতনু বােজেট
মলূ ীিত ধরা হেয়েছ ৫ দশিমক ৫ শতাংশ।

নতনু বােজেট ভ াট খােত বড় সং ার হেব। ১ জুলাই থেক ব ল আেলািচত ভ াট আইন কাযকর করা
হেব। সংি েদর মেত, এিট কাযকর হেল আগামী বছের রাজ  আেয় গিত আসেব।

তেব  নতুন  আইেন  কােনা  পেণ র ওপর ভ াট  ও  কর হার বাড়েব  না।  বরং  কমেত পাের।  আইনিট
বা বায়েন কাউেক হয়রািন ও ক  দয়া হেব না এমন িত িত িদেয়েছন অথম ী িনেজই।

এছাড়া ব ি ে ণীর করমু  আেয়র সীমা বাড়ােনা হেব না। কারণ এিট করেল অেনেক কেরর আওতার
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

বাইের চেল যােবন। এছাড়া আস  বােজেট (২০১৯-২০) নতুন কের ৮০ লাখ করদাতা বাড়ােনার ঘাষণা
দয়া হেব। বতমান কর িদে  এমন সংখ া ২০ লাখ।

এেত কেরর আওতায় এক কািট লাকেক আনা হেব। বতমান সরকােরর থম বােজেট (২০১৯-২০)
বাড়ােনা হে  সামািজক িনরাপ া কমসিূচর আওতা। ায় ১৩ লাখ গরীব মা ষেক নতনুভােব এ র ার
আওতায় আনা হে ।

এেত িবধা  পােবন ায় ৮৯ লাখ গিরব মা ষ। যা  চলিত বােজেট িছল ায় ৭৬ লাখ।  এ কমসিূচ
বা বায়েন আগামী বােজেট স াব  বরা  রাখা হে  ৫ হাজার ৩২১ কািট টাকা।
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