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দেশর ইিতহােস বােজট ঘাষণায় রকড করল মতাসীন আওয়ামী লীগ। মাট ৪৯িট বােজেটর মেধ
২১িটই আওয়ামী লীগ সরকােরর।

এরমেধ  বতমান সরকােরর টানা িতন ময়ােদ ১১িটসহ মাট ১৭িট বােজটই শখ হািসনার নতৃ াধীন
সরকােরর। দেশর ইিতহােস এর আেগ কােনা সরকার টানা ১১িট বােজট উপ াপন করেত পােরিন।

অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বহৃ িতবার িবকােল জাতীয় সংসেদ দেশর ৪৯তম বােজট পশ কেরন।
িতিন ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট টাকার বােজট িদেয়েছন।

১৯৭২ সােলর ৩০ জুন ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর নততৃাধীন সরকার াধীন বাংলােদেশর থম
বােজট পশ কের। তৎকালীন আওয়ামী  লীগ সরকােরর অথম ী তাজউি ন আহেমদ উপ ািপত সই
বােজট িছল ৭৮৬ কািট টাকার।

এরপর ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সােল দেশর ি তীয় ও ততৃীয় বােজট পশ কেরন তাজউি ন আহেমদ। ১৯৭৫
সােলর ২৩ জুন ব ব ু সরকােরর ি তীয় অথম ী িহেসেব ড. এআর মি ক বাংলােদেশর চতুথ বােজট
উপ াপন কেরন- যা িছল ব ব  ুসরকােরর শষ বােজট।

ওই বােজেটর আকার িছল ১ হাজার ৫৪৯ কািট ১৯ লাখ টাকা। ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  জািতর জনক
ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান সপিরবাের িনহত হওয়ার পর টানা ২১ বছর আওয়ামী লীগ মতার বাইের

  যগুা র িরেপাট
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িছল।

১৯৯৬ সােল আওয়ামী লীগ ি তীয়বার এবং শখ হািসনার নততৃাধীন সরকার থমবােরর মেতা মতায়
আেস। এই সরকােরর অথম ী শাহ এএমএস িকবিরয়া ১৯৯৭ থেক ২০০১ সাল পয  আওয়ামী লীগ
সরকােরর অথম ী িহেসেব টানা ছয়িট (২৬ থেক ৩০তম) বােজট পশ কেরন। এএমএস িকবিরয়ার
২০০১ সােলর পশ করা ৩০তম এবং আওয়ামী লীগ সরকােরর দশম বােজট িছল ৪২ হাজার ৩০৬ কািট
টাকার।

আ’লীেগর টানা ১১ বােজট : ২০০৯, ২০১৪ ও ২০১৮ সােল টানা িতন দফায় শখ হািসনার নতৃতাধীন
আওয়ামী লীগ সরকার মতায় আেস। এর মেধ  থম ই ময়ােদ অথাৎ ২০০৯ থেক ২০১৮ সাল
পয  ১০ বছর অথম ীর দািয়  পালন কেরন আবলু মাল আব ল মিুহত। িতিন শখ হািসনা সরকােরর
হেয় টানা ১০িট বােজট উপ াপন কেরেছন। ২০১৮ সােল শখ হািসনা সরকার তৃতীয় ময়ােদ মতায়
আসার পর অথম ীর দািয়  পান আ হ ম মু ফা কামাল। িতিন আওয়ামী লীগ সরকােরর ২১তম এবং
টানা ১১তম বােজট বহৃ িতবার জাতীয় সংসেদ উপ াপন কেরন।

আ’লীগ সরকােরর কেয়কিট উে খেযাগ  বােজট : ২০০৯ সােলর ১১ জনু অথম ী আবলু মাল আব ল
মিুহত ২০০৯-১০ অথবছেরর (৩৯তম) ১ লাখ ১৩ হাজার ১৭০ কািট টাকার বােজট পশ কেরন। এর
মাধ েম দেশর ইিতহােস থমবােরর মেতা বােজট ১ লাখ কািট টাকা ছািড়েয় যায়। এরপর িতিন ২০১৩
সােল (৪৩তম) ২০১৩-১৪ অথবছেরর জ  ২ লাখ ২২ হাজার ৪৯১ কািট টাকা, ২০১৬-১৭ অথবছের ৩
লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কািট টাকা, ২০১৭-১৮ অথবছের বােজট ৪ লাখ ২৬৬ কািট টাকা ঘাষণা কেরন।
আর বহৃ িতবার অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল উপ াপন কেরন ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট টাকার
বােজট। এর মাধ েম থমবােরর মেতা বােজেটর আকার ৫ লাখ কািট টাকা ছািড়েয় গল।
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