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িত বছরই বােজেটর আকার বাড়েছ,  িক  বা বায়ন কমেছ। সময়মেতা ক   করেত না পারা,
অেথর জাগান িনি ত না হওয়ার কারেণই এমনিট হে । বােজেটর বড় অংশই বা বািয়ত হে  শষ
মহূুেত।  ফেল ব েয়র ণগত মান িঠক থাকেছ  না।  এেত একিদেক অেথর অপচয় হে ।  অ িদেক

কে র ণগত মান ু  হে ।

আওয়ামী  লীগ সরকার মতায় আেস ২০০৯ সােলর জা য়ািরেত। তারা  ২০০৯-১০ অথবছের থম
বােজট িদেয়িছল। এরপর থেক ধারাবািহকভােব  ১০িট বােজট িদেয়েছন সােবক অথম ী আবলু মাল
আব ল মিুহত। ততৃীয় ময়ােদ আবার মতায় আসার পর অথম ীর দািয়  পেয়েছন আ হ ম মু ফা
কামাল। িতিন এবারই থম বােজট িদে ন। ইিতমেধ  নতুন বােজেটর সব কাজ স  হেয়েছ। আজ
(বহৃ িতবার) জাতীয় সংসেদ িতিন বােজট পশ করেবন।

া  তথ  পযােলাচনা কের দখা যায়, ২০০৯-১০ অথবছের বােজট দয়া হেয়িছল এক লাখ ১৩ হাজার
৮১৯ কািট টাকার। ওই বছের বা বায়ন হেয়িছল এক লাখ এক হাজার ৬০৮ কািট টাকার।

আওয়ামী লীগ সরকারই দেশ থম লাখ কািট টাকার বােজট ণয়ন কেরিছল। এর আেগ ১৯৭৪-৭৫
অথবছেরও তারা হাজার কািট টাকার বােজট ণয়ন কেরিছল। েত বােজট িছল শত কািট টাকার।
২০০৯-১০ অথবছেরর আগ পয  বােজট িছল হাজার কািট টাকার মেধ ।

২০১০-১১ অথবছেরর পর থেকই বােজট বা বায়েনর হার কমেত  কেরেছ। এর আেগ বা বায়েনর
হার ি িতশীল িছল। িত বছের বা বায়েনর হার কমায় অথবছর শেষ বােজেটর আকার কাটছাটঁ করা
হে । এেত মলূ বােজট আর থাকেছ না।

২০১০-১১ অথবছের বােজেটর ৯৭.০৬ শতাংশ বা বায়ন হেয়িছল। গত অথবছের বা বায়েনর হার িছল
৭৮ দশিমক ৫ শতাংশ। বািক ৮১ দশিমক ৫ শতাংশ কাটছাটঁ করা হেয়েছ। চলিত অথবছর এই হার ৭৬
শতাংেশ নেম আসেত পাের বেল ধারণা করেছন সংি রা। কননা বাংলােদশ ব াংক ও সানালী ব াংেক
সরকােরর অ াকাউ ট েলােত টাকা পেড় আেছ। িক  খরচ করেত পারেছ না। এমন িক সরকার ব াংক
থেক ঋণ িনেয় স অথও অ াকাউে ট অলস ফেল রাখেছ। সসব অথও খরচ করেত পারেছ না। এেত

ঋেণর িবপরীেত দ িদেত হে । সরকাির অেথর অপচয় বেড় যাে ।

২০১০-১১ অথবছের এক লাখ ৩২ হাজার ২৭০ কািট টাকার বােজট ঘাষণা করা হয়। এর মেধ  ব য়
হেয়িছল এক লাখ ২৮ হাজার ২৬৮ কািট টাকা। বা বায়েনর হার িছল ৯৭ দশিমক ০৬ শতাংশ। এর পর
থেকই বােজট বা বায়েনর হার কমেত থােক। ২০১১-১২ অথবছের এক লাখ ৬৩ হাজার ৫৮৯ কািট

টাকার বােজট দয়া হয়। বা বায়ন করা হয় এক লাখ ৫২ হাজার ৪২৮ কািট টাকা। বা বায়েনর হার িছল
৯৩ দশিমক ১৮ শতাংশ। ২০১২-১৩ অথবছের বােজট দয়া হয় এক লাখ ৯১ হাজার ৭৩৮ কািট
টাকার। ব য় করা হয় এক লাখ ৭৪ হাজার ১৩ কািট টাকা। বা বায়েনর হার িছল ৯০ দশিমক ৭৬
শতাংশ।

২০১৩-১৪ অথবছের বােজট ঘাষণা করা হেয়িছল ই লাখ ২২ হাজার ৪৯১ কািট টাকার। এর মেধ
ব য় হেয়িছল এক লাখ ৮৮ হাজার ২২৩ কািট টাকা। বা বায়েনর হার িছল ৮৪ দশিমক ৫৯ শতাংশ।
এিট িছল িনবাচনী বছেরর বােজট। য কারেণ বা বায়েনর হার কম িছল। িতিট িনবাচনী বছেরই বােজট
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বা বায়ন কম হয়।  িক  িনবাচেনর পেরর বছেরর বােজট বা বায়ন বাড়ার কথা থাকেলও এখন আর
বাড়েছ না।

২০১৪ সােলর জা য়ািরেত িনবাচেনর পর ২০১৪-১৫ অথবছেরই িছল নতনু সরকােরর থম বােজট। এ
বােজেটর আকার িছল ই লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কািট টাকার। এর মেধ  ব য় হয় ই লাখ চার হাজার
৩৮০ কািট  টাকা।  বা বায়েনর হার িছল  ৮১  দশিমক ৫৯ শতাংশ।  আেগর বছেরর চেয়  এ  বছের
বা বায়ন বিশ হওয়ার কথা থাকেলও তা বােড়িন।

এ িবষেয় ত াবধায়ক সরকােরর সােবক উপেদ া ড. এ িব িম া আিজজুল ইসলাম যগুা রেক বেলন,
বােজট বা বায়ন হয় না তার ধান কারণ হে , বা বায়েনর কথা িবেবচনা কের বােজট দয়া হয় না।
বােজট দয়া হয় রাজৈনিতক িবেবচনায়। ফেল মাঝ পেথ অেথর সং ান করা স ব হয় না। আমলাতাি ক
জিটলতা, শাসেনর অভাব, িবেদিশেদর সে  সমেঝাতায় িবল  এসব কারেণ বা বায়ন হে  না।

২০১৫-১৬ অথবছের বােজট দয়া হয় ই লাখ ৯৫ হাজার ১০০ কািট টাকার। ব য় করা হয় ই লাখ
৩১ হাজার ৬৫৩ কািট টাকা। বা বায়েনর হার িছল ৭৮ দশিমক ৫০ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অথবছেরর ৩
লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কািট টাকার বােজট দয়া হয়। ওই অথবছের ব য় করা হয় ই লাখ ৬৯ হাজার
৪৯৯ কািট টাকা। ওই অথবছের বা বায়েনর হার িছল ৮০ শতাংেশর িনেচ।

২০১৭-১৮ অথবছের চার লাখ ২৬৬ কািট টাকার বােজট দয়া হয়। সংেশািধত বােজেট এর আকার ধরা
হয় িতন লাখ ৭১ হাজার ৪৯৫ কািট টাকা। এ িহসােব বােজট বা বায়ন হেয়েছ ৯৩ শতাংশ। চড়ূা
িহসােব বােজট বা বায়েনর হার আরও কমেব।

চলিত অথবছের বােজট ধরা হয় চার লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কািট টাকা। এর মেধ  বােজেটর আকার ১৯
হাজার কািট টাকা কমােনা হেয়েছ। িহসাব চড়ূা  করেত আরও ছয় মাস সময় লাগেব। এর মেধ  এর
আকার আরও কমেব।
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