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মানবস দ উ য়েন জার িদেয় একিট সমিৃ শালী দশ গড়ার ত য় ব  কেরেছন অথম ী আ হ ম
মু ফা কামাল। বহৃ িতবার জাতীয় সংসেদ দওয়া অথম ী িহেসেব তাঁর থম বােজেট িতিন িশ া ও

যিু  খােতর উ য়ন,  চতথু  িশ  িব বেক  িদেয়  একিট  তবধমান অথনীিতর িদেক ধািবত
হওয়ার কথা তুেল ধেরেছন। এজ  িতিন িশ া  ও যিু  খােত ব য় বাড়ােনার কথাই ধু  বেলনিন,
জাপানেক অ করেণর িবষয়িট তুেল এেনেছন। তারঁ আশা, হয়েতা জাপােনর অ গিতর কৗশল র  করেত
পারেল বাংলােদশ একিদন িব দরবাের অ তম বহৃত্ অথনীিতর দশ হেব। অথম ীর  অেনক। সমৃ
আগামীর পথযা ায় বাংলােদশেক এিগেয় যেত তাঁর দঢ়ৃ ত য় রেয়েছ।  িতিন বলেছন,  ‘সময় এখন
আমােদর,  সময় এখন বাংলােদেশর’।  এমন  উে েশ  িতিন  িনেয়েছন  িকছু  পদে প।  এসব  পদে প
বা বায়ন করেত হেল অেথর েয়াজন। সই অেথর সং ান করেত িতিন রাজ  আদায় বাড়ােনার িদেক
জার িদেয়েছন। এমনিক রাজ  আদােয় কেঠার হওয়ার ইি তও রেয়েছ তারঁ বােজট ব তৃায়। একই সে

িতিন সহনীয়ভােব ও যিু র সম েয় রাজ  শাসনেক ঢেল সাজােনার কথাও বেলেছন। যমনিট িতিন
তারঁ বােজট ব তৃা  উপ াপেনর ে  যিু র সম য়সাধন ঘিটেয়েছন। অন  উপ াপনায় বােজটেক
তুেল ধরার িবষয়িটও িছল শংসনীয়। তেব শারীিরক অ তায় িতিন িকছুটা হাচঁট খেয়েছন। ি কােরর
অ মিত সােপে  ধানম ী শখ হািসনা তারঁ বােজট ব তৃার িকছু অংশ সংসেদ পেড় শানান।

িবেকল ৩টায়  সংসদ চালু  হওয়ার আেগ মি পিরষদ িবভােগ আগামী  ২০১৯-২০ অথবছেরর ািবত

  জামাল উ ীন
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বােজটকাঠােমা  অ েমািদত হয়। মাট ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট টাকার বােজট ােব  অথম ী
সামািজক িনরাপ া ব নী বিৃ , ত ণেদর জ  ১০০ কািট টাকার তহিবল, মিু েযা ােদর ভাতা বিৃ ,
সবজনীন পনশন ি ম চালসুহ নানা াব কেরেছন। অ দিশত অথ সাদা করার েযাগ এবাের িব তৃ
হেয়েছ। তেব ব ি  িণর করদাতার করমু  আয়সীমা বিৃ র দািব থাকেলও তা বাড়ানিন। জীবনযা ার
ব য়  িমিটেয়  এই  সীমা  ৫ লাখ  টাকা  হওয়ার পািরশ  কেরিছেলন  অেনেকই।  পাশাপািশ  স য়পে র
মনুাফার কর ি ণ কেরেছন। মাবাইেল কথা বলা ও ই টারেনট ব বহাের স রূক  ি ণ করা হেয়েছ।
এেত মাবাইল ফান ব বহারকারীেদর ব য় বাড়েব। মাবাইল কা ািনর নূ নতম কর বাড়ােনা হেয়েছ।
সব ধরেনর র ািন কর বাড়ােনা হেয়েছ ৪ ণ। ৫০ কািট টাকার স েদর ওপর সারচাজ আেরাপ করা
হেয়েছ। এভােব অ া  খােতও কর বািড়েয় িতিন রাজ  বাবদ মাট ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৮১০ কািট টাকা
আদােয়র ল  ি র কেরেছন। তার ািবত ব য়  বরা  মটােত রাজ  আদােয়  িবিভ মখুী  পদে প
িনেয়েছন। পযায় েম কারদাতার সংখ া বিৃ সহ আয়কর খােত এনিবআেরর মাট আদায় ৫০ ভাগ িনি ত
করার কথাও বেলেছন িতিন। যিদও সরকাির কে র ভ াট বাদ িদেল আয়কর থেক এখেনা বিশ আদায়
হেয় থােক। এবাের ামা েলও আয়কর কমকতারা হানা দেবন, এমন আভাসও রেয়েছ। দশীয় িশে
িবেশষত হালকা মাঝাির িশে  িকছুটা িবধা দওয়া হেয়েছ। কৃিষ, তির পাশাকসহ িকছু খাত পাে

েণাদন।  তেব  দশেক  ভারী  িশ সমৃ  করার  মাধ েম  কমসং ান  বাড়ােত  তমন  কােনা  ঘাষণা
আেসিন। যিদও অথম ী বেলেছন, ২০৩০ সােলর মেধ  ৩ কািট বকােরর কমসং ান িনি ত করা হেব।
বােজট ব তৃায় অথম ী দেশর চািহদার িবষয়িট অ ধাবন কেরেছন, স আেলােক িকছু কমপিরক নাও
িদেয়েছন। িক  বা বায়ন িনেয় সংশয় যথারীিত আেছই। িতিন বেদিশক উ স থেক বড় অে র ঋণ
নওয়ার কথাও বেলেছন। একইভােব অভ রীণ উ স থেকও ঋণ নওয়ার ল  ি র কেরেছন। শষ

পয  তার সম য় ঘটােত না পারেল বছর শেষ সংেশাধেনর িবক  নই। তেব কান খােত, কীভােব তা
 নই। ামেক শহর করার ও দিখেয়েছন িতিন। িক  সজ  েয়াজনীয় অবকােঠােমা উ য়েনর

িবষয়িট  নয়। তেব ত াশা, এই বােজট বা বায়ন হাক এবং তা হেল দশ তই ডাবলিডিজট
বিৃ েত পৗঁছেব— এেত কােনা সে হ নই।

ািবত বােজেট মাট আয়

আসেছ অথবছের মাট রাজ  আয় ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৮১০ কািট টাকা ধরা হেয়েছ। চলিত অথবছেরর
মলূ বােজেট এিট িছল ৩ লাখ ৩৯ হাজার ২৮০ কািট টাকা এবং সংেশািধত বােজেট িছল ৩ লাখ ১৬
হাজার ৬১২ কািট টাকা। রাজ  আেয়র ল মা ার মেধ  জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর) অধীন আয় ৩
লাখ ২৫ হাজার ৬০০ কািট টাকা। এনিবআর-বিহভূত কর ব ব া থেক ১৪ হাজার ৫০০ কািট টাকা
আদােয়র ল মা া ধরা হেয়েছ। এছাড়া সরকােরর িবিভ  সবার িফ, হাসপাতােলর িটিকট মলূ , সতুর
টালসহ িবিভ  খাত থেক ৩৭ হাজার ৭১০ কািট টাকা আদােয়র পিরক না রেয়েছ।

ব েয়র খাত

ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেটর আকার চলিত ২০১৮-১৯ অথবছেরর মলূ বােজেটর তুলনায় ৫৮
হাজার ৬১৭ কািট টাকা বিশ। ািবত বােজেট সামািজক অবকাঠােমা খােত বরাে র াব করা হেয়েছ
১ লাখ ৪৩ হাজার ৪২৯ কািট টাকা, যা মাট বরাে র ২৭.৪১ শতাংশ। এর মেধ  মানবস দ খােত
(িশ া, া  এবং সংি  অ া  খাত) বরাে র াব করা হেয়েছ ১ লাখ ২৯ হাজার ৫৬ কাট টাকা।
ভৗত অবকাঠােমা খােত াব করা হেয়েছ ১ লাখ ৬৪ হাজার ৬০৩ কািট টাকা বা ৩১.৪৬ শতাংশ, যার

মেধ  সািবক কৃিষ ও পি  উ য়ন খােত ৬৬ হাজার ২৩৪ কািট টাকা, বহৃ র যাগােযাগ খােত ৬১ হাজার
৩৬০ কািট টাকা এবং িব ত্ ও ালািন খােত ২৮ হাজার ৫১ কািট টাকা। সাধারণ সবা খােত াব
করা হেয়েছ ১ লাখ ২৩ হাজার ৬৪১ কািট টাকা যা মাট বরাে র ২৩.৬৩ শতাংশ। সরকাির বসরকাির
অংশীদািরে র  (িপিপিপ),  িবিভ  িশে  আিথক  সহায়তা,  ভতুিক,  রা ায় ,  বািণিজ ক  ও  আিথক

িত ােনর িবিনেয়ােগর জ  ব য় বাবদ বরাে র াব করা হেয়েছ ৩৩ হাজার ২০২ কািট টাকা, যা
মাট বরাে র ৬ দশিমক ৩৫ শতাংশ। দ পিরেশাধ বাবদ াব করা হেয়েছ ৫৭ হাজার ৭০ কািট টাকা

যা মাট বরাে র ১০.৯১ শতাংশ। িনট ঋণদান ও অ া  ব য় খােত াব করা হেয়েছ ১ হাজার ২৪৫
কাট টাকা, যা মাট বরাে র ০.২৪ শতাংশ।

ঘাটিত
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ািবত বােজেট মাট ঘাটিত ১ লাখ ৪৫ হাজার ৩৮০ কািট টাকা। এই ঘাটিত মটােত সরকারেক দিশ
ও িবেদিশ উ স থেক ১ লাখ ৪১ হাজার ২১২ কািট টাকা ঋণ িনেত হেব। ঋেণর অেথর এই পিরমাণ
িবদািয় অথবছেরর সংেশািধত বােজেটর ঋেণর চেয় ায় ১৬ শতাংশ বিশ। এবার বেদিশক উ স থেক
৭৫ হাজার ৩৯০ কািট টাকা ঋণ নওয়ার াব করা হেয়েছ। সখান থেক ১১ হাজার ৩৯০ কািট টাকা
আেগর ঋেণর িকি  পিরেশােধ খরচ হেব। ফেল সরকােরর িনট বেদিশক ঋেণর পিরমাণ দাড়ঁােব ৬৩
হাজার ৮৪৮ কািট টাকা। ঘাটিতর বািক ৭৭ হাজার ৩৬৩ কািট টাকা নওয়া হেব অভ রীণ উ স 
থেক। এর মেধ  ব াংক থেক ঋণ নওয়া হেব ৪৮ হাজার ৩৬৪ কািট টাকা, স য়প  থেক নয়া হেব

২৭ হাজার কািট টাকা। বািক িতন হাজার কািট টাকা অ া  উ স থেক।

স রূক বােজট:

বােজট উপ াপনার েত চলিত ২০১৮-১৯ অথবছেরর স রূক বােজট উপ াপন করা হয়। অথম ী
উে খ কেরন, চলিত ২০১৮-১৯ অথবছেরর রাজ  আহরণ ও ব েয়র ল  িনধারণ করা হেলও রাজ  আয়

ত াশার চেয় িকছুটা কম হেব। চলিত অথবছেরর মাচ পয  আহিরত রাজে র পিরমাণ িছল ল মা ার
৫৪ দশিমক ৯ শতাংশ। একই সমেয় সরকাির ব য় হয় বািষক বরাে র ৪৪.৪ শতাংশ। সংেশািধত রাজ
আদােয়র ল  ধরা হেয়েছ ৩ লাখ ১৬ হাজার ৬১২ কািট টাকা। মলূ ল  িছল ৩ লাখ ৩৯ হাজার ২৮০
কািট টাকা। অথাত্ মলূ লে র চেয় ২২ হাজার ৬৬৮ কািট টাকা কমােনা হেয়েছ।

চলিত অথবছেরর বােজেট সবেমাট সরকাির ব েয়র া লন করা হয় ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কািট
টাকা। সংেশািধত বােজেট এ ব য় ২২ হাজার ৩২ কািট টাকা াস কের ৪ লাখ ৪২ হাজার ৫৪১ কািট
টাকা িনধারণ করা হেয়েছ। বািষক উ য়ন কমসিূচর আকার ১ লাখ ৭৩ হাজার কািট টাকা হেত ৬ হাজার
কািট টাকা াস  কের ১ লাখ ৬৭ হাজার কািট টাকায় িনধারণ করা হেয়েছ। অ িদেক পিরচালনসহ

অ া  ব েয়র া লন াস করা হেয়েছ ১৬ হাজার ৩২ কািট টাকা।

সংেশািধত বােজেট ঘাটিত অথায়ন:

চলিত ২০১৮-১৯ অথবছের বােজেট ঘাটিত া লন করা হেয়িছল ১ লাখ ২৫ হাজার ২৯৩ কািট টাকা।
সংেশািধত বােজেট ঘাটিত িনধারণ করা হেয়েছ ১ লাখ ২৫ হাজার ৯২৯ কািট টাকা, যা িজিডিপর ৫
শতাংশ। মলূ বােজেট ঘাটিতর িবপরীেত বেদিশক উ স হেত অথায়েনর া লন িছল ৫৪ হাজার ৬৭
কািট টাকা যা সংেশািধত বােজেট াস পেয় দািঁড়েয়েছ ৪৭ হাজার ১৮৪ কািট টাকায়। অভ রীণ উসর

মেধ  স য়প  ও অ া  সূ  হেত অথায়েণর পিরমাণ ধরা হেয়েছ ৪৭ হাজার ৮৫০ কািট টাকা।
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