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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

বােজেটর আকাের শীষ ১০ দশ
কাশ : ১৩ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবে  বােজেটর আকাের শীষ দশ যু রা । এরপর চীন। এই দশ িটর বােজট বড় হওয়ার অ তম
ধান কারণ সামিরক ব য়। মািকন িসেড ট কংে েসর কােছ অথবছেরর বােজট াবনা পশ কেরন।

অপরিদেক  চীেনর  বােজট  অ েমাদন  দয়  চীন  াশনাল  িপপলস।  আ জািতক  মু া  তহিবেলর
(আইএমএফ) তথ  অ যায়ী,  ২০১৮ অথবছের যু রাে র বােজেটর আকার িছল ছয় লাখ ৮০ হাজার
৭১৬ কািট  মািকন  ডলার।  অ িদেক,  চীেনর িতন  লাখ ৭৮ হাজার ৭২৪ কািট  ডলার।  যু রাে র
বােজেটর অ তম িদক হল ‘শাটডাউন’। বােজট পােসর অচলাব ােক এই নােম ডাকা হয়। ফেল সরকাির
সবা খাত ব  হেয় যায়, আটেক যায় সরকাির কমকতা-কমচারীেদর বতন-ভাতা। ১৯৯৫ সােল রকড

২১ িদন এমন পিরি িত িছল।

বােজেটর  আকাের  তৃতীয়,  চতুথ,  প ম  ও  ষ  ােন  রেয়েছ  যথা েম-  জামািন,  জাপান,  া  ও
যু রাজ । জামািনর বােজেটর আকার এক লাখ ৯০ হাজার কািট ডলার, জাপােনর এক লাখ ৮৮ হাজার
৮০০ কািট ডলার, াে র এক লাখ ৪১ হাজার ২০০ কািট ডলার, যু রােজ র এক লাখ ১২ হাজার
কািট ডলার। ৯২ হাজার ৭৮০ কািট ডলােরর বােজট িনেয় এ তািলকায় স ম ােন রেয়েছ ইতািল।
ািজেলর বােজেটর আকার ৭৭ হাজার ৯৫৩ কািট ডলার। দশিটর অব ান অ ম। ৭২ হাজার ৫০৫
কািট ডলােরর বােজট িনেয় তািলকায় ভারেতর অব ান নবম। কানাডার বােজেটর আকার ৬৫ হাজার

৭৪০ কািট ডলার। দশিটর অব ান দশম।

ি তীয় িব যু -পরবতী সময় থেক জাপােনর জাতীয় বােজট তির কের থােক অথ ম ণালয়। অপরিদেক,
আয়তেনর িদক থেক রািশয়া পৃিথবীর বহৃৎতম রা  হেলও বােজেটর অেথর পিরমােণর িদক থেক তােদর
অব ান ১২তম ােন। বােজেটর সে  অথবছর সরাসির স ৃ  িবষয়। িবে র ায় ১৫৪ দেশ অথবছর

 হয় ইংেরিজ ক ােল ডার অ যায়ী।  অথাৎ জা য়াির মােস।  এ ছাড়া জুলাই  মােসও অেনক দেশ
অথবছর  হয়। পািক ান, অে িলয়া, িনউিজল া ড, বাংলােদেশর অথবছর  হয় ১ জুলাই, শষ হয়
৩০ জুন।  চীন,  ািজল,  সংযু  আরব আিমরাত,  মালেয়িশয়া,  ীলংকা  ও মাল ীপ,  ন,  অি য়া,
পতুগাল, রািশয়া, দি ণ কািরয়া ও ইেডেন অথবছর  হয় ১ জা য়াির আর শষ হয় ৩০ িডেস র।
ভারত, যু রাজ , হংকং, কানাডা এবং দি ণ আি কায় অথবছর  হয় ১ এি ল, শষ হয় ৩১ মাচ।
যু রা , কা ািরকা ও থাইল াে ড অথবছর  হয় ১ অে াবর, শষ হয় ৩০ সে র। কােনা কােনা
দশ যমন নপাল (১৬ জলুাই-১৫ জুলাই), ইরান (২১ মাচ-২০ মাচ), ইিথওিপয়া (৮ জলুাই-৭ জুলাই)

মােসর মধ বতী তািরখ থেক অথবছর  কের থােক। ইরােনর অথবছর িহজির সন অ সাের হেয় থােক।
আর নপােলর অথবছর িব ম ক ােল ডার অ সরণ কের। সাধারণত সরকাির িহসাব-িনকােশর িবধােথ
অথবছর িনধারণ করা হয়।

  ইকবাল হােসন
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