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সরকােরর  সামি ক  কমকাে র  আিথক  প  হল  বােজট।  এ  কারেণ  বােজেট  িনবাচনী  ইশেতহােরর
িতফলন থাকা উিচত।

িক  ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট আওয়ামী লীেগর িনবাচনী ইশেতহােরর িতফলন দখা যায় না।
হয়েতা  িবি ভােব  িকছু  থাকেতও পাের।  সামি কভােব  বােজট  উপ াপনায়  যতটা  অিভনব  আেছ,

াবনায় তা থাকেল আরও ভােলা হেতা।

আওয়ামী লীেগর ২০১৮ সােলর িনবাচনী ইশেতহাের িনিদ  িকছু িত িত রেয়েছ। এ েলা ধের ধের
বােজেট বা বায়েনর পদে প তুেল ধরা হেল খুিশ হতাম।

বােজট ব তৃায় হয়েতা স েলা ছিড়েয়-িছিটেয় রেয়েছ। তেব এ েলা আেগর সরকােরর গতা গিতক।
এখােন  নতুন  িকছু  নই।  ব াংিকং  খােতর  তী  সংকট  িনেয়  বােজেট  কােনা  িতফলন  নই।
গতা গিতকভােব িকছু আইিন সং ারসহ িবিভ  কথা বলা হেয়েছ।

খলািপ ঋণ কীভােব িনয় ণ করা হেব স িবষেয় একবারও িকছু বলা হয়িন। এছাড়া রিমেট  ( বাসী
আয়) ও রফতািনমখুী িশে র জ  িকছু িবধা দয়া হেয়েছ।

িক  এ  আিথক েণাদনার  চেয়  ডলােরর  িবপরীেত  টাকার  িবিনময়  হােরর  পিরবতন করা  হেল  তা
অথৈনিতক দিৃ ভি  থেক যিু যু  হেতা। এছাড়া রাজ  আদায় কম হেল বােজট ঘাটিতর পিরমাণ আরও
বাড়েত পাের।

  ড. দবি য় ভ াচায
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

আমরা আেগ থেকই বেল আসিছ সামি ক অথৈনিতক িবেবচনায় এবােরর বােজেট বড় চ ােল  িতনিট।
এর মেধ  অ তম হল রাজ  বা স দ আহরণ, িবিনেয়াগ বাড়ােনা এবং বেদিশক লনেদেনর ভারসাম
র া করা।

িবেশষ কের কর আদােয়র ে  অভ রীণ ও বেদিশক- িট উৎস থেকই চ ােল  আেছ। ব াংক থেক
৪৭ হাজার কািট টাকা ঋণ নয়ার কথা বলা হেয়েছ। এ ঋণ নয়া হেল ব াংিকং খােতর বতমান য
পিরি িত সিট সামাল দয়া যােব িক না সিট িবেবচ  িবষয়।

কেয়ক বছেরর ধারাবািহকতায় দখা গেছ, রাজ  আহরেণর য ল মা া িনধারণ করা হয়, বা েব আদায়
তার চেয় অেনক কম হয়। িত বছরই এ পাথক  বাড়েছ। মাট দশজ উৎপাদেনর (িজিডিপ) হােরর
িহসােবও রাজ  ঘাটিত পাথক  বাড়েছ।

ফেল  অভ রীণভােব  স দ  আহরেণর  এ  সীমাব তা,  াভািবকভােব  সরকােরর  উ য়ন  পিরক না
বা বায়েনর জ  যিু যু  নয়।  অ িদেক সহজ শেত  বেদিশক অ দান ব বহােরর ে ও অ গিত
দিখ না।

ফেল িত বছর িজিডিপর চার শতাংেশর মেতা ঘাটিত থাকেছ। আর এ ঘাটিতর বড় অংশই স য়প  ও
িকছুটা  ব াংকঋেণর মাধ েম পূরণ করা হে ।  এসব ঋেণর দ খুব বিশ। ফেল সরকােরর দায়েদনা
পিরেশােধ ব য় বাড়েছ। এেত সরকােরর উ য়ন পিরক না বা বায়েনও অিন য়তা তির হয়।

অপরিদেক গত কেয়ক বছর পয  ব ি  খােতর িবিনেয়াগ িবর হেয় আেছ। এিট সবাই ীকার করেছন।
ফেল িবিনেয়াগ বাড়ােনা একিট বড় চ ােল । কারণ হল- বসরকাির িবিনেয়ােগ অথায়েনর বড় িট উৎস,
যা মু াবাজার বা ব াংক এবং পঁুিজবাজার। িক  ব াংিকং খােত শৃ লা নই। ব াংক েলার পঁুিজ তা
রেয়েছ। খলািপ ঋণ িতিনয়ত বাড়েছ। সামি কভােব এেত শাসেনর ঘাটিত তির হেব।

ফেল ব াংিকং খােত যিদ আমলূ সং ােরর উেদ াগ না নয়া হয় তেব েদর হার কমােনার ম িদেয়
সম ার সমাধান করা যােব না। কারণ এ সম া অেনক গভীের। এর সে  অেনক েলা িবষয় জিড়েয়
আেছ। এর মেধ  বাংলােদশ ব াংেকর ভূিমকা, রাজৈনিতক হ ে প ব  করা, পিরচালনা পষেদর িনেয়াগ
ও কায ম এবং সরকােরর সিদ া। তাই এ ব াপাের রাজৈনিতক িস া  িনেত হেব।

লখক : স ািনত ফেলা, স টার ফর পিলিস ডায়ালগ (িসিপিড)
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