
বােজট কমমখুী হেয়েছ হতাশার িদকও আেছ
অথনীিতিবদ ও ব বসায়ী নতােদর িতি য়া

কাশ : ১৪ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

২০১৯-২০ অথবছেরর জ  ঘািষত বােজট স েক দেশর অথনীিতিবদ ও ব বসায়ীরা িম  িতি য়া
জািনেয়েছন। তারা বলেছন, সামি কভােব বােজেট কমসং ান তিরর উেদ ােগর কথা এেসেছ। এটা িশ
ও িবিনেয়াগবা ব হেয়েছ। তেব র ািন পাশাক িশে র উ য়েন ক াশ ইনেসনিটভ যেথ  নয় বেল মেন
করেছন সংি রা। অথম ীর বােজট ঘাষণার পর অথনীিতিবদ ও ব বসায়ী নতারা িতি য়ায় এসব
কথা বেলন।

প ী কমসহায়ক ফাউে ডশেনর চয়ারম ান কাজী খলী মান আহমদ বেলন, বতমান সরকােরর য
িনবাচনী ইশেতহার িছল স অ যায়ী বােজট দওয়া হেয়েছ। ইশেতহােরর বশিকছু িবষয় এ বােজেট তুেল
আনা হেয়েছ।  যমন- ত ণ জ েক কােজ লাগােনা,  উেদ া া  তির,  শহেরর িবধা  ােম,  দাির
বষম  িনরসন ও ব াংিকং কিমশন গঠেনর কথা বলা হেয়েছ। আিম মেন কির এ েলা বােজেটর শংসনীয়

িদক। িতিন বেলন, বােজেট সম া হে  েটা। এক, ব াংিকং খােতর সম া িনেয় যা বলা হেয়েছ তা
পযা  নয়। আেরা িনিদ  হওয়া উিচত িছল। তেব আিম মেন কির ব াংিকং কিমশন যিদ ত গঠন করা
হয় তাহেল কিমশন এ িবষয় েলা সামেন িনেয় আসেত পারেব। ই, ল মা া যটা দওয়া হেয়েছ সটা
বা বায়ন করাই  বড় কথা। এটা বড় বােজট। িতবছরই দিখ বােজট বা বায়েন ঘাটিত থেক যায়।
ঘাটিত থােক রাজ  আদােয়ও।

আওয়ামী লীেগর িনবাচনী ইশেতহােরর আেলােক আগামী অথবছেরর বােজেট িনিদ  কােনা াবনা
নই বেল  জািনেয়েছন  বসরকাির গেবষণা  িত ান  স টার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড)  িবেশষ
ফেলা দবি য় ভ াচায। িতিন বেলন, িনবাচনী ইশেতহাের কত েলা িনিদ  িত িত িছল। আমােদর

ধারণা িছল সই িত িত েলােক উে খ কের, স েলার জ  কী কী পদে প নওয়া হেলা, সরকম
একটা ব ব া আমরা ল  করব। ঃখজনকভােব আমরা   এ মহূুেত তা পলাম না।

সাউথ এিশয়ান নটওয়াক অন ইেকানিমক মেডিলং (সােনম) এর িনবাহী পিরচালক ড. সিলম রায়হান
বেলন, এিট একিট উ াকা ী  বােজট।  এত বড় বােজট কীভােব বা বািয়ত হেব স িবষেয় িনিদ
গাইডলাইন দওয়া নাই। ািবত বােজট বা বায়ন করার জ  কান ম ণায়লয় কী ব ব া িনে  স
িবষেয় একটা  ধারণা থাকা দরকার িছল। তেব বােজেট অেনক ভােলা িদক রেয়েছ বেল উে খ কেরন
িতিন।

নতনু বােজেট শতভাগ খুিশ হেত না পারেলও অ ত ৭০ ভাগ খুিশ হওয়ার কথা জািনেয়েছন তির পাশাক
র ািনকারকেদর সংগঠন িবিজএমইএ সভাপিত বানা হক। দেশর র ািন আেয়র অ তম ধান খাত
তির পাশাক িশে র জ  েণাদনা িহেসেব ই হাজার ৮২৫ কািট টাকা বরা  রাখার াব কেরেছন

অথম ী। তেব এ িবষেয় বানা হক বেলন, ক াশ ইনেসনিটভ আসেল অ ত ছা  একিট িফগার। পাশাক
খাত  এমন  একিট  চ ােলে র  স খুীন  হে ,  যখােন  এ  ইনেসনিটভ আমরা  য সামা  মেন  কির।
অ তপে  আেরা িতন পারেস টও যিদ আমােদর িদেতন, তাহেল লাভ হেতা। বানা জানান, িবিজএমইএ
আটিট পেণ  সফিট ই ইপেম ট চাইেলও তার পাচঁিটেতও পাওয়া িনেয় হতাশ িতিন।

ঢাকা চ ার অব কমাস অ া ড ই ডাি  (িডিসিসআই) সভাপিত ওসামা তািসর তা িণক িতি য়ায়

  রজাউল হক কৗিশক
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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 বােজটেক আশাব ক বেল উে খ কেরেছন। িডিসিসআই সভাপিত ািবত বােজটেক একিট
ধারাবািহক বােজট বেল ম ব  কেরন, তেব এ ধরেনর বড় বােজট বা বায়েনর স মতা বিৃ , জবাবিদিহতা
িনি তকরণ এবং দ তা উ য়ন একা  অপিরহায বেল ম ব  কেরন।

বাংলােদশ চ ার অব ই ডাি েজর (িবিসআই) সভাপিত আেনায়ার-উল আলম চৗধরূী (পারেভজ) বেলন,
ািবত বােজেট দেশর ত ণ উেদ া ােদর উ য়েনর জ  ১০০ কািট টাকার িবেশষ তহিবেলর ব ব া

রাখা, িতব ীেদর র ার জ  কােনা িত ান ১০% িতব ী িমক িনেয়াগ দান করেত ৫ শতাংশ
কর রয়ােতর াব করা, দ তা উ য়েনর জ  জাতীয় মানবস দ উ য়ন তহিবল গঠন করা অথনীিতর
জ  ইিতবাচক হেব। এছাড়া বােজেট আেরা িকছু ভােলা িদক রেয়েছ। তেব আমােদর সামেন বশিকছু বড়
চ ােল  রেয়েছ ব াংিকং খােতর সম া, িবিনেয়ােগর িবরতা, কমসং ান সিৃ  না হওয়া, ে া ত দশ
হেত উ য়নশীল দেশ উ রেণর িত, বােজট ঘাটিত। এসব বড় বড় চ ােলে র জ  িনিদ  সং ার
কমসিূচ েয়াজন।

বােজেট পঁুিজবাজাের িবিনেয়াগকারীেদর ত াশা ও াি র সম য় হেয়েছ বেল মেন করেছ ঢাকা ক
এ েচ  (িডএসই)। ািবত বােজেট দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর িবিনেয়ােগ আেরা বিশ আকৃ
করেব  বেল  মেন  করেছ  িডএসই।  িডএসই  বলেছ,  িবিনেয়াগকারীেদর  ত াশা  অ যায়ী  ২০১৯-২০
অথবছেরর ািবত বােজেট পঁুিজবাজােরর সং ারমলূক িদকিনেদশনা ও এক  েণাদনা দান কের
িবিনেয়াগকারীেদর ত াশার সে  াি র সম য় ঘটােনা হেয়েছ। পঁুিজবাজারেক স সারণ ও গিতশীল
করার জ  সরকার িবেশষ ােরাপ করায় িডএসই নতুন অথম ীেক আ িরক ধ বাদ জািনেয়েছ।

এিদেক ািবত বােজেট আবাসন খােত িনব ন িফ এবং া  িফ াস করার য াব করা হেয়েছ,
তােক যগুা কারী  আখ ািয়ত  কেরেছ  িরেয়ল  এে ট  অ া ড  হাউিজং  অ ােসািসেয়শন  অব  বাংলােদশ
(ির াব)।  বােজট  াব  উ াপেনর  পর  ির ােবর  ভার া  সভাপিত  িলয়াকত  আলী  ভূইয়া  বেলন,
সরকােরর এই যগুা কারী ােবর ফেল আবাসন খােত িবদ মান িবরতা ব লাংেশ কািটেয় ওঠা স ব
হেব।
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