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ভােলা নয়। eেত কােজর গুণগত মান কেম যায়। কােজর জ  জবাবিদিহ বাড়ােত হেব। aব i eসব িবষেয় আগামী 
বােজেট নজর িদেত হেব। তা না হেল e ধারা চলেত থাকেব। আর eেত aথ র্নীিত ঝুিঁকেত পড়েব। eসব িক  সফলতার 
মাপকািঠ না। আগামী বােজট ণয়েন গতানুগিতক ধারা েথেক েবিরেয় eেস বা বায়েন কেঠার পদে প িনেত হেব। 
বা বায়েন গিত আনা না হেল aথ র্নীিতর গিত থ হেয় পড়েছ। তাi িহসাব কেষ বােজট ণয়ন করেত হেব। আকার 
aব i বা বস ত হেত হেব।  

কােলর ক  : আগামী aথ র্বছেরর জ  eনিবআেরর রাজসব্ আদােয়র ল য্মা া, eনিবআরবিহভূ র্ত ল য্মা া, বািষ র্ক 
u য়ন কম র্সূিচসহ a া  খােতর ল য্মা া কত হoয়া uিচত বেল মেন করেছন? 

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : িবিভ  প পি কা, েটিলিভশেনর মা েম েজেনিছ, আগামী 312৯-31 aথ র্বছেরর 
জ  eনিবআেরর রাজসব্ আদােয় ল য্মা া িতন লাখ 36 হাজার েকািট টাকা। e ল য্মা া বা বস ত নয়। িত 
aথ র্বছেরর মেতা আগামী িদেনo e ল য্মা ায় ঘাটিত থাকেব বেল আিম মেন কির। ল য্মা া বািড়েয় িনধ র্ারণ করার 
মে  েকােনা কৃিততব্ েনi, বরং aথ র্নীিত ঝুিঁকেত পেড়। e ধারা েথেক েবর হেয় আসেত হেব। aবা ব ল য্মা া িনধ র্ারণ 
করায় eনিবআর ল য্মা া aজর্েন মিরয়া হেয় oেঠ। নতুন নতুন কর বসায়। eেত সাধারণ মানুষ েভাগাি েত পেড়। 
চলিতবার গত eি ল পয র্  eনিবআেরর বৃি  8 শতাংশ আেছ। ঘাটিত ায় 61 হাজার েকািট টাকা। eমন পিরি িতেত 
eনিবআেরর জ  দুi লাখ 48 হাজার েকািট টাকার েবিশ ল য্মা া িনধ র্ারণ করা uিচত নয়। a িদেক eনিবআরবিহভূ র্ত 
খাত েথেকo ল য্মা া বাড়ােনা হে । eিটo বা বস ত নয়। কারণ রা ায়  সং াগুেলা সব েলাকসােন আেছ। আবার 
গত eি ল পয র্  বািষ র্ক u য়ন কম র্সূিচর বড় aংশi বা বািয়ত হয়িন। তাi চলিতবােরর তুলনায় বািষ র্ক u য়ন কম র্সূিচ 
েবিশ ধায র্ করা uিচত নয়।     

কােলর ক  : বত র্মান সরকারেক কী কী চয্ােল  সামেন েরেখ আগামী বােজট ণয়ন করেত হে ? 

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : বাংলােদেশর u য়েনর ে ে  িকছু চয্ােল  আেগi িছল। eর সে  আেরা িকছু 
চয্ােল  েযাগ হেয়েছ। uে খেযাগয্ চয্ােলে র মে  আিথ র্ক খােতর সম া সবেচেয় বড়। িবেশষভােব াংিকং খােত 
সরকারেক গুরুতব্ িদেত হেব। ে ণীকৃত ঋেণর মা া মবধ র্মান। েবসরকাির খােত ঋেণর বাহ বাংলােদশ াংেকর 
মু ানীিত aনুযায়ী েয মা া হoয়ার কথা, তার েচেয় েবেড়েছ। আগামী aথ র্বছের ঋণ েকাথায় িকভােব বহৃত হেব, তা 
কেঠার নজরদািরেত িনেদ র্শ থাকেত হেব। াংিকং খােত সুশাসন বজায় রাখেতo আগামী বােজেট নজর িদেত হেব। 
সািব র্কভােব াংক খােতর সম া u রেণ কী ধরেনর ব া েনেব েস স েক র্ বােজেট েঘাষণা থাকা uিচত। সরকােরর 
uিচত করমু  আয়সীমা বাড়ােনা, করেপােরট কর হার কমােনা, গণপিরবহন খােত শৃ লা আনেত সুিবধা েদoয়া, দাির য্ 
িবেমাচেন গুরুতব্ েদoয়া, সামািজক িনরাপ ােব নীর আoতা বাড়ােনা। 

কােলর ক  : আগামী বােজেট েকান েকান খােত িবেশষ গুরুতব্ িদেয় বরা  বাড়ােনা েয়াজন বেল আপিন মেন কেরন? 

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : আগামী বােজেট সব্া য্, িশ া, কৃিষ o সামািজক িনরাপ া খােত বরা  বাড়ােনার 
িবেশষ েয়াজন রেয়েছ। eসব খােতর সে  মানবস দ u য়ন o দাির য্ িবেমাচেনর িবেশষ স ক র্ রেয়েছ। e চারিট 
খােত বরা  েবিশ েরেখ তার যথাযথ য় করা স ব হেল মানবস েদর u য়ন হেব। eকi সে  দাির য্ িবেমাচেন গিত 
আসেব। েদেশর u য়েনর সব্ােথ র্ আগামী বােজেট eসব িবষয় িবেবচনা করেত হেব। 

কােলর ক  : দাির য্ িবেমাচেন সামািজক িনরাপ ােব নীর আoতা বাড়ােনার েয়াজন বেল aেনেক বলেছ। a িদেক 
eেত েদoয়া সুিবধাo সিঠক মানুেষর কােছ েপৗঁছাে  না বেল aিভেযাগ পাoয়া যায়। আপনার মেত, আগামী বােজেট e 
ে ে  e িবষেয় কী িনেদ র্শনা থাকা uিচত? 

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : সরকার বাংলােদেশর দাির য্ িবেমাচেন aেনক ধরেনর পদে প িনেয়েছ। 
দাির য্সীমার িনেচ বসবাসকারী জনসংখয্ার আনুপািতক হার কেমেছ। িক  uেদব্েগর িবষয় দাির য্ ােসর বািষ র্ক গড় হার 



াস পাে । বত র্মােন আমােদর েদেশ দাির য্সীমার িনেচ বসবাসকারী জনসংখয্া aেনক েদেশর েমাট জনসংখয্ার েচেয় 
েবিশ। দাির য্ ােসর গিত আেরা তব্রািনব্ত করা েয়াজন। e িবষেয় সব র্া ক েচ া করেত হেব। e পিরে ি েত বােজেট 
সামািজক িনরাপ ােব নীর বরা  সািব র্ক বােজট o জাতীয় uৎপাদেনর আনুপািতক হার িহেসেব েমi াস পাে । 
সামািজক িনরাপ া খােত বরা  বাড়ােনার সে  সে  বরা কৃত aেথ র্র সু ু বহার িনি ত করেত হেব। aেনক ে ে  
েদখা যায় েয সামািজক িনরাপ ােব নীর আoতায় যােদর uপকৃত হoয়ার েয়াজন, তারা বি ত হয়। যারা uপকার 
পাoয়ার েযাগয্ নয় তারা uপকৃত হয় eবং েবশ িকছু aথ র্ তছরুপ হয়। e সম াগুেলা দূর করার িদকিনেদ র্শনা বােজেট 
থাকা uিচত eবং বরা  বাড়ােনা uিচত। 

কােলর ক  : দাির য্ িবেমাচেন eবং আয়ৈবষ  কমােত েকান িবষেয় নজর েদoয়া েয়াজন? 

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : দাির য্ িবেমাচেনর জ  কেয়কিট িবষেয় নজর েদoয়া uিচত। eর মে  গুরুতব্পূণ র্ 
হেলা, সব্া য্ o িশ া খােত বরা  বৃি  eবং বরা কৃত aেথ র্র পূণ র্ বহােরর মা েম েদেশর দির  মানুষেক দ , কম র্ ম 
শি েত রূপা র করেত হেব। eসব িবষেয় আগামী বােজেট দৃঢ় তয্েয় েঘাষণা থাকা uিচত। বােজট ণয়েনর সময় মেন 
রাখেত হেব, দির  মানুেষর িনজসব্ ম ছাড়া আর েকােনা স দ েনi। তারা েযন সু ুভােব কম র্সং ােনর মা েম 
েয়াজনীয় আয়-uপাজর্ন করেত পাের, েসিদেক দৃি  িদেত হেব। সরকারেক কেঠারভােব রাজসব্ আহরণ করেত হেব। না 

হেল ধনী-দিরে র ƣবষ  বাড়েত থাকেব। িবেশভভােব  আয়কর আদােয় গুরুতব্ িদেত হেব। 

কােলর ক  : আগামী বােজট সামেন েরেখ eনিবআেরর েচয়ার ান েমাশাররফ েহােসন ভূiঁয়া বেলেছন, আগামী বােজেট 
িবিনেয়াগ বাড়ােত পদে প েনoয়া হেব। িবেশষভােব েদিশ িশে  গুরুতব্ েদoয়ার কথা বেলেছন। িবিনেয়াগ বাড়ােত কী 
পদে প েয়াজন বেল আপিন মেন কেরন?   

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : বাংলােদেশর িবিনেয়াগ েবশ িকছু সময় েথেক িনিদ র্  িহেসেব সীমাব  হেয় 
আেছ। বাংলােদেশ িবিনেয়ােগর িতব কতাগুেলা ায় সবারi জানা। সুিবধামেতা জিমর াি  েনi, aবকাঠােমা দুব র্লতা, 
সুশাসেনর aভাব eবং গয্াস o িবদুয্েতর সংকট। e সম াগুেলা দূর করার জ  িকছু ে ে  সরকােরর uে াগ eবং ক  
আেছ। িক  েসসব বা বায়েন গিত aতয্  ম র। e ক গুেলার ত বা বায়েনর িদকিনেদ র্শনা বােজেট থাকা uিচত 
বেল আিম মেন কির। e ছাড়া াংিকং খােত ি রতা আনেত হেব। করেপােরট কর হার কমােত হেব। সহজ রাজসব্নীিত 
ণয়ন aতয্  জরুির। 

কােলর ক  : েদেশর aথ র্ৈনিতক u য়েন গিত আনেত সরকােরর য় eবং রাজসব্ আদায় বাড়ােনা েয়াজন। আগামী 
বােজেট e ে ে  কী পদে প েনoয়া েয়াজন? 

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : aেনক পিরক না কেরo সরকার আশানুরূপ য় বাড়ােত পারেছ না। আিম মেন 
কির, সরকার e িবষেয় সফলতা aজর্ন করেত পারেছ না। সরকােরর য় বাড়ােত হেব। সরকাির য় o জাতীয় 
uৎপাদেনর aনুপােতর হার িবর হেয় আেছ। a িদেক aেনক িদন েথেকi রাজসব্ আহরণ o জাতীয় uৎপাদেনর 
aনুপাত 21 শতাংেশর ধােরকােছ ঘুরেছ। বাংলােদেশর রাজসব্ আদায় o সরকাির য় দি ণ eিশয়ার মে  সবেচেয় কম। 
বৃি  তব্রািনব্ত করেত িবেশষভােব জব্ালািন o aবকাঠােমা খােতর সরকাির য় বাড়ােনার েয়াজন রেয়েছ। বােজেটর 

আকার বড় করা হে , েসi সে  রাজসব্ আদােয়র ল য্মা াo বাড়ােনা হে । িবেশষভােব aভয্ রীণ স দ েথেক রাজসব্ 
আদায় বাড়ােত eনিবআেরর oপর চাপ থাকেছ। ল য্মা া বাড়ােনা হে । িক  েভেব েদখা হে  না, eনিবআেরর e 
পিরমাণ রাজসব্ আদােয়র স মতা আেছ িক না। eনিবআেরর স মতা বাড়ােত হেব। e েদেশ করদাতার সংখয্া ঘুেরিফের 
31 েথেক 41 লাখ। আবার কর িদে  মা  23 েথেক 26 লাখ। e সংখয্া বাড়ােত না পারা সরকােরর বড় ধরেনর থ র্তা। 
শহের বেস েথেক রাজসব্ আদায় বাড়ােনা স ব নয়। eনিবআরেক িবভাগীয়, েজলা শহেরর সে  সে  uপেজলায় েযেত 
হেব। eসব জায়গায় সাব র্ িণক নজরদাির করেত হেব। eনিবআেরর েলাকবল o যুি র বহার বাড়ােত হেব। আগামী 
বােজেট eসব িবষেয় গুরুতব্ িদেত হেব। 



কােলর ক  : দীঘ র্িদন েথেক রা ায়  কারখানার করুণ দশা। বড় aে র েলাকসােন eসব িত ান। িবিভ  uে ােগর 
কথা েশানা েগেলo েলাকসান েথেক েবর হেত পারেছ না। 

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম :  রা ায়  ায় িতিট িত ান aদ তা aথবা দুন িতর কারেণ েলাকসােন আেছ। 
eসব িত ােনর পিরচালনা য় েমটােনার জ  সরকারেক িনজসব্ তহিবল েথেক ভতুর্িক eবং তথাকিথত ঋণ িদেত হয়। 
e ঋণ রা ায়  িত ান পিরেশাধ কেরেছ—eমন নিজর খুব eকটা েদখা যায় না। e িত ানগুেলােক েবসরকারীকরণ 
aথবা a  েকােনা প ায় লাভজনক িত ােন িকভােব রূপা র করা যায়, তার eকিট রূপেরখা বােজেট থাকা uিচত। 
eসব িত ান সরকােরর েবাঝা। eবারo পাটকলগুেলা িবিভ ভােব চাপ সৃি  কের সরকােরর কাছ েথেক aথ র্ আদায় 
কেরেছ। রা ায়  িত ােনর িবষেয় সরকারেক গুরুতব্ িদেয় ভাবেত হেব। eসব েবাঝা িকভােব কাঁধ েথেক নামােনা যায়। 
শুধু কাঁধ েথেক নামােল হেব না, eসব েবসরকাির বসায়ীেদর সহেযািগতায় িকভােব মুনাফায় আনা যায় তার uে াগ 
িনেত হেব। 

কােলর ক  : eনিবআেরর রাজসব্ আদােয় সবেচেয় েকান খােত গুরুতব্ েদoয়া uিচত? 

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : রাজসব্ আদােয় সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্ হে  করজােলর স সারণ। aথ র্াৎ আয়কর 
আদােয় সবেচেয় গুরুতব্ িদেত হেব। e খােত সরকারেক দ তা েদখােত হেব। িক  বত র্মান বােজেট eবং েশানা যাে  
আগামী িদেনo ভয্াট (ভয্ালু aয্ােডড টয্া ) বা মূসক (মূ  সংেযাজন কর) আদােয় ল য্মা া েবিশ। সরকােরর সামেন 
eখন করজােলর স সারেণর িবক  েকােনা পথ েখালা েনi। সারা েদেশ েমাট জনসংখয্ার 2 শতাংশ মানুষo কর িদে  
না। তাi কেরর আoতা বাড়ােনার aেনক সুেযাগ আেছ। কেরর আoতা বাড়েল কেরর পিরমাণo বাড়েব। 

কােলর ক  :  িভ  ভয্ােটর হার 26 শতাংেশর পিরবেত র্ বহু র হে  বেল েশানা যাে । সংকুিচত িভি মূ  eবং টয্ািরফ 
ভয্ালু থাকেছ না। েরয়াত েনoয়ার সুিবধা রাখা হে । িনতয্প  o বহু বহৃত পে র ভয্াট a াহিত থাকেছ। আগামী 
িদেন ভয্াট আiন 3123 বা বািয়ত হেল মূে  িক ভাব পড়েব? দাম বাড়েব?  

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : আিম সব সময়i সব পে  িভ  ভয্ােটর হার 26 শতাংশ িনধ র্ারেণর িবপে । 
বসায়ীেদর দািব েমেন িনেয় সরকার ভয্াট আiন 3123 বা বায়েন যাে । eিট ভােলা খবর। কারণ বসায়ীেদর সে  

দূরতব্ েরেখ ভয্াট আiন েকন, েকােনা আiনi বা বায়ন করেল সুফল আসেব না। ভয্াট আiন 3123 সংেশাধন করেত 
করেত ায় িব মান ভয্াট আiেনর মেতা হেয় েগেছ। তাi আiনিট বা বািয়ত হেল সীিমত দু-eকিট খাত বােদ েবিশর 
ভাগ খােত মূ  eকi থাকেব। আiনিট সিঠকভােব বা বায়ন স ব হেল সাধারণ মানুেষর েভাগাি  না বািড়েয়i আদায় 
বহুগুণ বাড়েব। তেব গুরুতব্পূণ র্ িবষয় হে , আগামী aথ র্বছের eনিবআর িক আiনিট বা বায়েন স ম হেব? েসi 
শাসিনক কাঠােমা িক িত ানিটর আেছ? আগামী aথ র্বছেরর ািবত বােজেট আiনিট সিঠকভােব বা বায়েন কেঠার 

িনেদ র্শ থাকেত হেব। দ তার সে  ভয্ােটর জাল স সারণ করেত হেব। eখেনা aেনক বসা িত ান ভয্ােটর আoতায় 
েনi। eসব িত ানেক ভয্ােটর আoতায় আনেত হেব। eেত ভয্াট আদায় বাড়ােত থাকেব। eেত েমাট রাজসব্ আদােয় 
iিতবাচক ভাব েফলেব। আগামী বােজেট শুধু আiনিট বা বায়েন িনেদ র্শ িদেলi হেব না, তা বা বায়েন কেঠার িনেদ র্শনা 
থাকেত হেব। 

কােলর ক  :  েদিশ-িবেদিশ িবিভ  িতেবদেন o সংবাদমা েম বাংলােদশ েথেক বড় aে র aথ র্পাচােরর কথা বলা হয়। 
আগামী বােজেট e িবষেয় সরকােরর করণীয় কী বেল আপনার মেন হয়?  

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : আমােদর েদেশর aসাধু ি েদর পাশাপািশ aেনক সৎ ি o হয়রািন েথেক 
বাঁচেত aথ র্ পাচার করেছ। aসাধু ি  েদেশর কথা না েভেব িনেজেদর সুখ-সুিবধার জ  aথ র্ পাচার করেছ। a িদেক 
িকছু সৎ ি  আiন েমেন বসা কেরo িনেজেদর aথ র্ দশ র্েন ভয় পায়। িকভােব আয় করা হে , েকাথা েথেক eসব 
aথ র্ আসেছ—aেনক সময় eসব িবষেয় সরকােরর িবিভ  আiন েয়াগকারী সং ার িজ াসাবােদর মুেখ পড়েত হে  



তােদর। িবিভ  ধরেনর তদ o হয়। eভােব তারা হয়রািনেত পেড়। e পিরেবশ েথেক েবর হেয় আসেত হেব। aথ র্পাচার 
েরােধ কােঠার আiন েয়াগ করেত হেব। eকi সে  েদেশ িনি ে  aথ র্ িবিনেয়ােগর সুেযাগ সৃি  করেত হেব। স েদর 
মািলক হoয়া েকােনা aপরাধ নয়, বরং সৎ স দশালীেদর দব্ারা িবিভ ভােব েদেশর মানুষ, েদেশর aথ র্নীিত uপকৃত হয়। 
তাi aথ র্ িবিনেয়াগ করা হেল েকােনা ধরেনর হয়রািন করা হেব না—সরকারেক eমন পিরেবশ িনি ত করেত হেব। 
েশানা যাে , আগামী বােজেট িতিট ব ের য্ািনং েমিশন বসােনা হেব। e িবষেয় সরকার সফল হেল আমদািন-
র ািনেত িম া ত  িদেয় aথ র্পাচার ব  হেয় যােব। e িবষেয় আগামী বােজেট সমেয়াপেযাগী পদে প েনoয়া েয়াজন। 
eেত aথ র্পাচার কমেব। 

কােলর ক  : আপিন বেলেছন, বােজট ণয়েনর uে  থাকেব সাধারণ মানুষেক সব্ি  েদoয়া। aেনেক দািব কেরেছ, 
সাধারণ মানুেষর সব্ি েত করমু  আয়সীমা বাড়ােনা eখন সমেয়র দািব। বত র্মান ে াপেট করমু  আয়সীমা বাড়ােনা 
কতখািন েযৗি ক বেল আপিন মেন কেরন? 

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : আিম মেন কির, aব i করমু  আয়সীমা বাড়ােনা েয়াজন। গত কেয়ক 
aথ র্বছের e িবষেয় সরকার েকােনা পিরবত র্ন আেনিন। মূ  বাড়েছ। জীবনযা ার য় বাড়েছ। সরকােরর uিচত 
করমু  আয়সীমা বািড়েয় eর হােরo পিরবত র্ন আনা। সবেচেয় কম আেয়র মানুেষর জ  হার 6 শতাংেশর েবিশ হoয়া 
uিচত নয়। 

কােলর ক  : িবিভ  aনু ােন aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল করেপােরট কর হার কমােনার কথা বেলেছন। আপিন িক 
মেন কেরন eেত েদেশর aথ র্নীিতেত iিতবাচক ভাব পড়েব? 

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : আিম মেন কির না আমােদর েদেশ করেপােরট কর হার খুব েবিশ। আগামী 
বােজেট গেড় সব খােত করেপােরট কর হার কমােনার িবপে  আিম। দু-eকিট খােত কমােনা েযেত পাের। আিম মেন 
কির, তািলকাভু  ক ািনর করেপােরট কর হার কমােনা হেলo তািলকাভু  নয়—eমন ক ািনর করেপােরট কর হার 
কমােনা uিচত নয়। আেরা েবিশসংখয্ক ক ািনেক তািলকাভু  করা েয়াজন। 

কােলর ক  :  ব  সুিবধার aপ বহাের েদিশ িশ  েলাকসােন পড়েছ। e দুন িত বে  েদিশ বসায়ীরা দীঘ র্িদন েথেক 
দািব জািনেয় আসেছ। eনিবআর e িবষেয় িবিভ  পদে প িনেলo e দুন িত ব  হে  না। e ে ে  আগামী বােজেট কী 
ধরেনর পদে প েনoয়া uিচত? 

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : ব  দুন িত ভয়াবহ রূপ িনেয়েছ। বাংলােদশ াংেকর সে  আমদািন-র ািন 
সং া  িবিভ  িত ােনর aনলাiেন েলনেদন o কায র্ ম পিরচালনা করা হেল e দুন িত aেনক কেম যােব। আগামী 
বােজেট িতিট ব ের য্ািনং েমিশন বসােনা হেল eবং aনলাiেন আমদািন-র ািন সং া  কায র্ ম পিরচালনা করা হেল 
e দুন িত কেম যােব। e িবষেয় ব া েনoয়া হেল সরকার বড় aে র রাজসব্ আয় করেত স ম হেব। 

কােলর ক  :  সময় েদoয়ার জ  আপনােক ধ বাদ। 

ড. e িব িম র্া েমা. আিজজুল iসলাম : আপনােকo ধ বাদ। 

 


