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িায়জয়টর প্রধান লক্ষ্য িয়লা সামতিক অর্ থনীতির তিতিশীলিা িজায় রাখা, প্রবৃতিয়ি অিদান রাখা এিং দাতরদ্র্য ও 

বিষম্য তনরসন করা। এিায়রর িায়জয়টর ঘাটতি তজতিতির ৫ শিাংয়শর ময়ে রাখা িয়য়য়ে। এখায়ন ধারািাতিকিা 

িজায় রাখা িয়য়য়ে। একটা জায়গায় উভয় সংকয়ট িড়য়ি িায়র সামতিক অর্ থনীতি, তিয়শষ কয়র অভযন্তরীণ ঋণ। 

ঘাটতির ৫ শিাংয়শর ময়ে ২ দশতমক ৭ শিাংশই, অর্ থাৎ অয়ধ থয়করও হিতশ আসয়ি অভযন্তরীণ উৎস হর্য়ক। তনকট 

অিীয়ি হিতশরভাগ ঘাটতি িায়জট আসি সঞ্চয়িত্র তিতি হর্য়ক, হে কারয়ণ সঞ্চয়িয়ত্রর সুয়দর িার অয়নক হিয়ড় 

হগয়ে। অয়নক তদন হর্য়ক আয়লাচনা তেল, সঞ্চয়িয়ত্রর তনভথরশীলিা কমায়ি িয়ি। এ িায়জয়ট িা করার হচিা 

িয়য়য়ে। এিার ব্াংক ঋয়ণর ওির তনভথরশীলিা হিয়ড়য়ে। গি দুই অর্ থিেয়র সরকার ব্াংক হর্য়ক ঋণ হসভায়ি 

হনয়তন। এমন সময়য় ঋণ হনওয়ার লক্ষ্যমাত্রা িাড়ায়না িয়লা, েখন ব্াংতকং খায়ি িারল্য সংকট আয়ে। এর 

অয়নক কারণ আয়ে। প্রধান কারণ িয়লা হখলাতি ঋণ। সরকারই েতদ হমাটাদায়গ ব্াংক হর্য়ক ঋণ গ্রিণ শুরু কয়র, 

িািয়ল ব্তি খায়ি ঋণ প্রবৃতি আরও দুি থল িয়য় োয়ি। 

 

একতদয়ক সঞ্চয়িয়ত্রর ওির তনভথরশীলিা কমায়না জরুতর, আিার ব্াংক হর্য়ক ঋণ এমন সময় হনওয়া িয়ে হে 

হসখায়ন ঋণ হদওয়ার ময়িা িারল্য ব্াংয়ক হনই। ফয়ল ব্তি খায়ি তিতনয়য়াগ ও ঋণপ্রিাি ক্ষ্তিগ্রস্ত িওয়ার 

আশঙ্কা রয়য়য়ে। এখান হর্য়ক হির িয়য় আসার ির্ িয়লা িারল্য সমস্যা দূর করা। িারল্য সংকয়টর মূয়ল হে 

কারণগুয়লা আয়ে, হসখায়ন তচতকৎসা করা। িড় হরাগ িয়লা হখলাতি ঋণ। হখলাতি ঋণ আদায় িাড়ায়না হগয়ল িারল্য 

িাড়য়ি এিং সরকায়রর ঋণ হিয়ি সিজ িয়ি। তকন্তু হখলাতি ঋণ আদায়য় আতর্ থক খায়ি হিশ তকছু কঠিন সংস্কার 

প্রয়য়াজন। িায়জট িিৃিায় আতর্ থক খায়ি সংস্কায়রর কর্া িলা িয়য়য়ে। শুধু ব্াংক হকাম্পাতন আইন সংস্কায়রর 

হঘাষণা োড়া হিমন আর তকছু হনই। 



 

 

এ িায়জয়টর সিয়চয়য় ইতিিাচক তদক িয়লা রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাতভলাষী নয়। তনকট অিীয়ি লক্ষ্যমাত্রা তেল 

উচ্চাতভলাষী। সরকার উচ্চাতভলাষী লক্ষ্যমাত্রা হর্য়ক সয়র এয়সয়ে। হসখায়ন রাজস্ব প্রবৃতির লক্ষ্যমাত্রা ১৯ শিাংশ 

ধরা িয়য়য়ে, ো হিতশ গ্রিণয়োগ্য। িার মায়ন এই নয় হে আিতন সিয়জই িা অজথন করয়ি িারয়িন। এর জন্য দুটি 

সংস্কার করয়ি িয়ি। একটা িয়লা কর নীতিমালা সংস্কার এিং অন্যটি কর প্রশাসয়ন সংস্কার। নীতি সংস্কায়র 

সিয়চয়য় িড় অস্ত্র তেল ভযাট আইন। এ তনয়য় অয়নক তিিকথ িয়য়য়ে। এ আইন িাস্তিায়য়নর জন্য সক্ষ্মিা বিতরয়ি 

অয়নক তিতনয়য়াগ করা িয়য়য়ে, হে আইনটি িাস্তিায়ন িয়ি িয়ল িায়জয়ট প্রতিশ্রুতি হদওয়া িয়য়য়ে। তকন্তু এর ধরয়ন 

সংয়শাধনী আনা িয়য়য়ে। অয়নক িার, অয়নক অব্ািতি। নতুন ভযাট আইয়নর ফয়ল হে রাজস্ব আয়য় প্রবৃতি ধরা 

িয়য়তেল, িা িয়য়িা িয়ি না। 

 

আয়কর আইয়ন হকায়না সংস্কার িয়তন। কায়জই রাজস্ব বৃতির লক্ষ্য অজথন সম্ভি িয়ি, েতদ প্রশাসতনক দক্ষ্িা বৃতি 

কয়র করদািা িাড়ায়না োয়। িায়জট িিৃিায় িলা িয়য়য়ে, করদািার সংখ্যা ২০ লাখ হর্য়ক এক হকাটিয়ি তনয়য় 

োওয়া িয়ি। এর জন্য প্রশাসতনক দক্ষ্িা িাড়ায়ি িয়ি। হমাটাদায়গ হকায়না সম্পদ কর িসায়না সম্ভি িয়ল বিষম্য 

কমায়ি সািায্য করয়ি িারি। হনট ওয়য়ল ট্যাক্স শূন্য দশতমক ১ শিাংয়শর একটা প্রস্তািনা আয়ে। এটি হমাটাদায়গ 

প্রভাি হফলয়ি িয়ল ময়ন িয় না। কারণ, এগুয়লা হর্য়ক হির িয়য় োওয়ার ির্ আয়ে। 

 

হলখক :ঢাকায় তিশ্বব্াংয়কর তলি ইয়কানতমস্ট। 

 

 


