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িবএনিপর িতি য়া

াফ িরেপাটার ॥ অথম ী বহৃ িতবার জাতীয় সংসেদ ২০১৯-২০ অথবছেরর জ  ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট
টাকার য বােজট ঘাষণা কেরেছন তা ত াখ ান কেরেছ িবএনিপ। বার িবেকেল িবএনিপ চয়ারপাসেনর

লশান কাযালেয় আেয়ািজত সংবাদ সে লেন এক ে র জবােব দেলর পে  বােজট ত াখ ােনর ঘাষণা িদেয়
িবএনিপ মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর বেলন, এ বােজট উ ািভলাষী, জনগণ তা হণ করেব না ।

অপর এক ে র জবােব ফখ ল বেলন, এ সরকােরর বােজট দয়ার অিধকার নই কারণ, এ সরকার জনগেণর
ভােট িনবািচত নয়। আর এিট জনবা ব বােজট নয়। একিট িবেশষ গা ীর াথর ার বােজট। এ বােজট থেক
দেশর সাধারণ মা ষ িকছুই পােব না। বরং তােদর ওপর কেরর বাঝা বাড়েব।

িলিখত ব েব  ফখ ল বেলন, এবার বােজেটর আকার বড় করার চমক সৃি র িতেযািগতায় নেমেছন অথম ী।
িক  বােজেটর আকার কত বড় এ িনেয় আর জনমেন কান উ াস নই। কননা বছেরর শষ িদেক সংেশািধত
বােজেট বরা কতৃ অেথর পিরমাণ যভােব কাট-ছাঁট করা হয় তােত িবরাটাকার বােজেটর অ ঃসার শূ তাই কাশ
পায়।

ফখ ল  বেলন,  ািবত  বােজেট  িবশাল  আেয়র ল মা া  িনধারণ  করা  হেয়েছ  যার  িসংহভাগই  ধরা  হেয়েছ
এনিবআর থেক। অথচ চলিত অথবছের রাজ  আদােয়র ল মা ায় বশ ঘাটিত রেয়েছ। তার ওপর এবার আরও
বড় আকােরর আদােয়র পিরক না। এটা রাতারািত স ব নয়। বতমােন য ব ব াপনা রেয়েছ তােত ঘাটিত বরং
আরও বাড়েব।

বতমান সরকার অিনবািচত ম ব  কের ফখ ল বেলন, এ সরকােরর জনগেণর কােছ কান জবাবিদিহতা নই। আর
স কারেণই কল াণ রাে র নীিত িবসজন িদেয় সরকার বােজট ণয়েন নীিত বিহভূতভােব অরাজকতার আ য়

িনেয়েছ। আমােদর সমেয় িতি ত সামি ক অথনীিতর বিশ েলা অেনক আেগই তারা ংস কের িদেয়েছ।
রা ীয়  ও  সংিবিধব  িত ান েলােক  দলীয়করণ  কের  অকাযকর  কের  ফলা  হেয়েছ।  সকল  গণতাি ক

িত ান েলা ংস করা হেয়েছ। শাসন বেল এখন আর িকছু নাই। গা ী ােথ দশ পিরচািলত হে । বাংলােদশ
ব াংকেক  ঠুঁেটা  জগ ােথ  পিরণত করা  হেয়েছ।  আয় ও  স েদর বষম  বেড়েছ। িবদ মান  উ য়ন  ি য়ায়
অথৈনিতক বষম  আরও বেড়ই চেলেছ। উপকতৃ হে  সরকার দলীয় িকছু াথাে ষী মহল।

ফখ ল বেলন, বােজেট সানার দাম কমােনা হেয়েছ যা ব বহার কের সমােজর িবধােভাগী ণী। অথচ মাবাইল
ফান ব বহার কের দেশর কািট কািট সাধারণ মা ষ সই মাবাইল, িসম ও সািভেসর মলূ  বৃি  করা হেয়েছ।

বােজেট অথম ী িসগােরেটর দাম বািড়েয়েছ। িক  িসগােরেটর ওপর  না বাড়ায় িসগােরট কা ািনর শতকরা
৩১ ভাগ আয় বািড়েয় দয়া হেয়েছ। অথচ সারািবে  িসগােরট িন ৎসািহত করা হে ।
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িবএনিপ মহাসিচব বেলন, ঘািষত বােজেটর িশেরানাম দয়া হেয়েছ ‘সমৃ  আগামীর পথযা ায় বাংলােদশ- সময়
এখন আমােদর, সময় এখন বাংলােদেশর’। বতমান অথম ী পিরক নাম ী থাকাকােল পিরক না ম ণালেয়র
দয়ােল লখা দখা গেছ ‘সময় এখন আমােদর, সময় এখন বাংলােদেশর’। আবার বছরখােনক আেগ িটিভর পদায়

একিট  পেণ র িব াপেনও শানা  গেছ  ‘সময় এখন আমােদর’।  আসেল  সময় এখন তাহােদর এবং  একমা
তাহােদরই। সটা দেশর মা েষর বঝুেত কান অ িবধা হে  না।

ফখ ল বেলন, বােজেটর িশেরানাম থেকই উ য়েনর ‘গীত’ কৃ  হেয় উেঠেছ। িক  এই তথাকিথত উ য়েনর গীত
আর মা ষ নেত চায় না। কর আর ব মূেল র চােপ ভা া সাধারেণর এমিনেতই নািভ াস উেঠেছ। আয়- বষম ,
বকার , অথৈনিতক নরােজ র কারেণ সামািজক অি রতার মেুখামিুখ জনগণ এখন আর উ য়েনর িমি  কথায় স

হেত পারেছ না।

িমজা ফখ ল বেলন, আগামী অথবছেরর বােজেট িবপুল অে র ব েয়র আকা া  থাকেলও সরকােরর আেয়র
সামথ  কেম গেছ। সবেচেয় বড় সম া েয়াজনীয় রাজ  আহরেণ ব থতা ও নাজুক আিথক খাত। চলিত অথবছের
এনিবআরেক ২ লাখ ৯৬ হাজার কািট টাকা সং েহর ল মা া দয়া হেলও সংেশািধত বােজেট তা কিমেয় ২ লাখ
৮০ হাজার টাকা িনধারণ করা হেয়েছ। যিদও অথবছেরর থম ৯ মােস (জুলাই-মাচ) এনিবআর আদায় করেত
পেরেছ ১ লাখ ৫৩ হাজার কািট টাকা। বািক ৩ মােস ১ লাখ ২৭ হাজার কািট টাকা আদােয়র ল  িকভােব পূরণ

হয় সটাই এখন বড় । অতীত অিভ তার আেলােক যা নিতবাচক বেলই মেন হয়। তাছাড়া মাট রাজে র মেধ
বড় অংশ হে  মূল  সংেযাজন কর বা ভ াট। আগামী ১ জলুাই থেক ভ াট ও স রূক আইন ২০১২ কাযকর করা
হেব। নতুন আইেন ভ ােটর র থাকেব ৫িট। এই র িভি ক ভ াট হার অেনক অসাম পূণ। ব বসায়ীরা রয়াত
িনেত না পারেল এিট আবগাির ে র মেতা হেয় যেত পাের। রয়ােতর টাকা িকভােব দয়া হেব সই িবষেয়
পির ার িচ  পাওয়া যাে  না। নতুন আইেন ব বসায়ীরা রয়াত চাইেত  করেল সরকারেক িনেজর পেকেটর
টাকা িদেত হেব। এ জ  বছের ৩০ থেক ৪০ হাজার কািট টাকা খরচ হেয় যেত পাের। এভােব নতনু আইনিট
কাযকর হেত চ ােলে র মেুখামিুখ হেব। সরকােরর পে  যিদ ভ ােটর রয়ােতর টাকা ফরত দয়া স ব না হয় তেব
ভ াট কাযত আবগাির ে  পিরণত হেব। এেত কেরর ওপর আবার কর আেরাপ হেব। এর ফেল িজিনসপে র দাম
সােড় ৩৮ শতাংশ পয  বাড়েত পাের যার চাপ পড়েব ভা ােদর ওপর।

িবএনিপ মহাসিচব বেলন, আয়-ব েয়র িবশাল পাথেক র কারেণ এবার বােজট ঘাটিতও অ  য কান সমেয়র চেয়
বিশ। ২০১৯-২০ অথবছের অ দান ছাড়া বােজট ঘাটিত দখােনা হেয়েছ ১ লাখ ৪৫ হাজার ৩৮০ কািট টাকা যা
মাট িজিডিপর ৫ শতাংশ। এিদেক চলিত অথবছেরর বােজট ঘাটিতর পিরমাণ ১ লাখ ২৫ হাজার ২৯৩ কািট টাকা

অথাৎ ঘািষত বােজেট ঘাটিতর পিরমাণ বাড়ল ২০ হাজার ৮৭ কািট টাকা। এই ঘাটিত মটােত িবেদশ থেক ঋণ
নয়ার পিরক না করা হেয়েছ ৬৮ হাজার ১৬ কািট টাকা। ঘািষত অথবছের বােজট ঘাটিত মটােত অভ রীণ

খাত থেক নয়া হেব ৭৭ হাজার ৩৬৩ কািট টাকা। চলিত অথবছের এর পিরমাণ ৭১ হাজার ২২৬ কািট টাকা।
অভ রীণ ঋণ খােতর মেধ  ব াংক ব ব াপনা থেক নয়ার পিরক না করা হেয়েছ ৪৭ হাজার ৩৬৪ কািট টাকা।
চলিত অথবছের এর পিরমাণ রেয়েছ ৪২ হাজার ২৯ কািট টাকা। ঘািষত অথবছের জাতীয় স য়প  ও অ া
ব াংক বিহভূত খাত থেক নয়ার ল মা া ধরা হেয়েছ ৩০ হাজার কািট টাকা।

ফখ ল বেলন, বােজেট ব য় বেড়ই চলেছ। ই কার রাজ  ও বািষক উ য়ন কমসূচী বাবদ ব য়। ঘািষত বােজট
অ যায়ী মাট ব য় ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কািট টাকা। িবগত ১০ মােস বািষক উ য়ন কমসূচী বাবদ ব য় মাট
বরাে র ৫৫ শতাংেশর কাঠায় থাকেলও ম ও জুন মােস ব েয়র তথাকিথত উ ন ঘটেব। রাজ  ব য় মাটামিুট
ঘািষত বােজট অ যায়ী হেব। অথাৎ ঘাটিত মাকােবলায় ঋেণর পিরমাণ বেড় যােব। ঋেণর পিরমাণ মাগত
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বিৃ র ফেল দ-আসল পিরেশাধ করেতই িবশাল ব য় হে । ২০১৮-১৯ অথবছের এ খােত রাজ  ব েয়র ১৮
শতাংশ বরা  দয়া হেয়েছ। ফেল দেশর ণগত সািবক পা ের অত ািধক  েয়াজনীয় মানব পুঁিজ বা  দ

মশি  িবিনমােণ, তথা িশ া ও া  খােত সরকারী িবিনেয়াগ বাড়েছ না। উপর  ঋেণর পিরমাণ দসহ জমেত
জমেত পাহাড়সম  হেল পিরেশােধর কান  িদকিনেদশনা এই বােজেট  নই। বলা  বা ল , এর দায়ভার চাপেব
ভিব ত জে র ওপর।

ফখ ল বেলন, এ অথবছের বতন-ভাতার জ  রাজ  ব েয়র ২০ দশিমক ৫ শতাংশ বরা  দয়া হেয়েছ। যা কান
অব ােতই যিু যু  বলা যােব না। িতিন বেলন, উ য়ন কে র ব য় বারবার সংেশাধেনর ফেল ঋেণর পিরমাণও
বেড় যাে । িবিভ  মগা কে  অ াভািবক খরচও চােখ পড়ার মেতা। প া সতু কে  া িলত ব য় বাড়েত

বাড়েত ৩০ হাজার কািট টাকা ছািড়েয়েছ। চার লন সড়ক তিরেত যখােন ভারেত ১১ থেক ১৩ লাখ ও চীেন ১৩
থেক ১৬ লাখ মািকন ডলার খরচ হয়, সখােন বাংলােদেশ ৫০ লােখর বিশ। স িত পপুর পারমাণিবক কে

বািলশ নীিতর য খবর জনস েুখ এেসেছ তােক িহমবােহর চূড়া বলা যেত পাের। িবিভ  কে  কান পযােয়র
নীিত হে  তা সহেজই অ েময়। এছাড়া অথবছর শেষ জাড়াতািল িদেয় এিডিপ বা বায়েনর হার ৯০-৯২ শতাংশ
দখােনা হয়, যা থম ১০ মােসর িহসােবর সে  কানভােবই স িতপূণ নয়।

ফখ ল বেলন, এবােরর বােজেট িজিডিপ বিৃ র ল মা া ধরা হেয়েছ ৮ দশিমক ২০ শতাংশ। চলিত অথবছের
বিৃ  ৮ দশিমক ১৩ শতাংশ অিজত হেব বেল আশা করা হেয়েছ। যিদও বছেরর েত চলিত অথবছের িজিডিপ
বিৃ র ল মা া ধরা িছল ৭ দশিমক ১ শতাংশ, যা িব । িতিন বেলন, িশ া খাত ায় ংস হেয় গেছ।

সংখ ায় বাড়েলও িশ ার ণগতমােন ধস নেমেছ। িশ া খােত ব য় মাট িজিডিপর ৩ দশিমক ২ শতাংেশরও কম।
া  খােত ১ শতাংেশরও কম। মানবস দ আশা পভােব উ ত হয়িন। নীিত  ব াংক েলােক কেরর টাকা

িদেয় িতর রা ীয়করণ করা হে ।

সরকার ত  কেরর তুলনায় পেরা  কর আদায় বিশ করেছ অিভেযাগ কের ফখ ল বেলন, পেরা  কেরর বাঝা
সাধারণ মা েষর ওপর পেড় বিশ। এিদেক সাধারণ মা েষর অেথ য বােজট তির হয় তার ব য় থেক ধনীেদর
ভতুিক দয়া হয়। নীিত  ব াংক েলার িব ে  শাি মলূক ব ব া হণ না কের রা ীয় অেথ তােদর বইল আউট
করা হে । অপরিদেক িতবছর ১০ থেক ১১ লাখ লাকেক সামািজক িনরাপ া ভাতার আওতায় এেন য সাহায
দয়া হয় সটা সমুে  এক িব  িশিশেরর মেতা। সামািজক র া খােত বরা  িজিডিপর ৩ শতাংেশর কথা বলা

হেলও পনশন বাদ িদেল তা ১ দশিমক ৭ শতাংশ মা ।

ফখ ল বেলন, দশ থেক বছের ৮ থেক ১০ িবিলয়ন ডলার পাচার হেয় যাে । ওয়ািশংটন িভি ক গেবষণা সং া
াবাল িফ াি য়াল ইে টি িট বলেছ গত এক দশেক দশ থেক পাচার হেয়েছ ায় ৭ হাজার কািট ডলার।

বাংলােদশী টাকায় যার পিরমাণ ৫ লাখ ৮৮ হাজার কািট টাকা। কানাডায় কারা কান মােকেটর মািলক, িনউইয়েক
এবং ল ডেন কােদর িক আেছ সামািজক যাগােযাগ মাধ েমর সৗজে  সকেলরই জানা।

িমজা ফখ ল বেলন, াণ নই ব াংক খােত। িবিনেয়ােগর জ  নয়া িশ  ঋণ যখােন পেুরাটাই ব াংক খাত িনভর
সখােনই চলেছ তী  অথস ট। সবার মেনই  ব াংেকর এত টাকা গল কাথায় ? ঋেণর টাকা ফরত আসেছ না

ব াংক খােত। খলাপী ঋণ কবল বাড়েছই। ইেতামেধ  খলাপী ঋেণর পিরমাণ ১ লাখ কািট টাকা ছািড়েয় গেছ।
যখােন ২০১১ সােল খলাপী ঋেণর পিরমাণ িছল ২২ হাজার ৬৪৪ কািট টাকা। বািণিজ ক ব াংক েলা বতমােন

েময়াদী আমানেতর ওপর িনভরশীল। বিশ দ ও কর ছােড়র কারেণ সবাই স য়পে  ঝুঁকেছ। আবার আমদািন
য হাের বাড়েছ স হাের রফতািন বােড়িন। এ কারেণ বেদিশক মু ার িবিনময় মূেল র ওপর চাপ তির হেয়েছ।
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ফখ ল বেলন, ঋণ খলাপীেদর িবধা িদেত দফায় দফায় নীিতমালা পিরবতন করা হেয়েছ। ২০১৫ সােল ৫০০
কািট টাকার ওপের দায়  ঋণেখলাপীেদর িবেশষ িবধা দয়া হেয়েছ। এই আওতায় ১১িট িশ  েপর ১৫

হাজার কািট টাকার ঋণ িনয়িমত করার িবেশষ িবধা দয়া হেলও িুট প ছাড়া আর কউ কান টাকা পিরেশাধ
কেরিন। দখা যাে  দেশর সাধারণ করদাতারাই ঋণ শাধ ও উ য়েনর মলূ উৎস িহেসেব কাজ করেছন। বারবার
বলা হেলও আয়কর এখনও কর আদােয়র ধান উৎস নয়। মলূ  সংেযাজন কেরর মাধ েমই ব য় িনবাহ করেত
হে । এই পেরা  কেরর বাঝা পেুরাটাই সাধারণ জনগেণর কাঁেধ চেপ বেস। িন œিব  ও মধ িব  জনগেণর
ওপর কেরর ভার বতাে । িবপরীত িদেক উ িব েদর কর পিরহার ও ফাঁিক দয়াটা খুব াভািবক ঘটনা হেয়
দাঁিড়েয়েছ। এরপেরও এবােরর বােজেট নীিতবাজেদর কােলা টাকা সাদা করার েযাগ সৃি  করা হেয়েছ।

ফখ ল বেলন, িবপলুসংখ ক চাকির াথীর জ  চাকিরর বাজার অপযা । আবার চাকিরর বাজােরর সে  িশ ার
মান সমান তােল বেড় উঠেছ না। িবেদশ থেক দ তার ঘাটিত পরূেণ জনবল আমদািন করেত হে । অথচ
বতমােন ৪ কািট ৮২ লােখর মেতা ত ণ বকার। ২০০৫ থেক ২০১০ সােলর মেধ  িতবছর দেশ দাির  কমার
হার িছল ১ দশিমক ৭ শতাংশ। ২০১০ থেক ২০১৬ সােলর মধ বতী সময়কােল এ হার কেম ১ দশিমক ২ শতাংেশ
নেমেছ।  বতমােন  ায়  ১৪৫িট  সামািজক  িনরাপ া  কমসূচী  চলমান  থাকেলও  সামািজক  িনরাপ া  কমসূচীর

আওতাভু  লােকর সংখ া মাট জনসংখ ার ২৮ দশিমক ৪ শতাংশ। এ খােত আিথক বরা  নপাল ও ভটুান
থেকও কম।

ফখ ল বেলন, তির পাশাকিশে র বাইের নতুন কান িনভরেযাগ  উৎপাদনশীল খাত তির হে  না। গত ছয়
বছের িশ কারখানার সংখ াও বােড়িন, কেমেছ ৬০৮িট। ২০১২ সােল বড় িশ কারখানা িছল ৩ হাজার ৬৩৯িট
আর ২০১৯ সােল সংখ া কেম ৩ হাজার ৩১িট হেয়েছ। মাঝাির িশ কারখানা ৬ হাজার ১০৩িট থেক কেম ৩ হাজার
১৪িট হেয়েছ। ু  িশ কারখানার সংখ াও কেমেছ। তাই এই মহূুেত  দেশর অথনীিত এক কিঠন পিরি িতর
মেুখামিুখ। চলিত বছর রকড পিরমাণ ধান উৎপাদন হেলও হতাশ কষৃক ধােনর ায  দাম না পেয় েত আ ন
ধিরেয় িদেয়েছ। িবেদেশ কমসং ােনর েযাগ স িচত হেয় আসা, বসরকারী খােতর িবিনেয়াগ না বাড়া, িফ বছর
বকারে র হার বিৃ র কারেণও উ য়ন কাি ত লে  পৗছঁােত পারেছ না।

সংবাদ সে লেন আরও উপি ত িছেলন িবএনিপর ায়ী কিমিটর সদ  ড. খ কার মাশাররফ হােসন, ব াির ার
মও দ আহমদ, ড. আ লু মঈন খান, িমজা আ াস, গেয় র চ  রায়, আমীর খস  মাহমুদ চৗধুরী মুখ।

িবশাল বােজেটর চােপ অথম ী অ - সালাম ॥ িবশাল বােজেটর চােপ অথম ী আ হ ম মা ফা কামাল অ  হেয়
পেড়েছন বেল ম ব  কেরেছন িবএনিপ চয়ারপাসেনর উপেদ া আ সু সালাম। বার পেুর জাতীয় স ােবর
সামেন  ‘ দশ  বাঁচাও  মা ষ  বাঁচাও  আে ালন’  এবং  ‘িফউচার  অফ বাংলােদশ’  এর যৗথ  আেয়াজেন  ‘বােজট

ত াখ ান’ শীষক এক মানবব েন ধান অিতিথর ব েব  িতিন এ ম ব  কেরন।

সালাম বেলন, িবশাল বােজট বহন করার মেতা অব া বতমােন জািতর নাই। এই বােজট যিদ জািতেক বহন করেত
হয় তাহেল পুেরা জািতই অ  হেয় পড়েব। এই বােজট জনগেণর পেকট কাটার এবং গিরবেদর আরও গিরব
করেব। এিট জনগেণর ওপর চািপেয় দয়া বােজট।

‘ দশ বাঁচাও মা ষ বাঁচাও আে ালন’  এর সভাপিত ক এম রিকবলু ইসলাম িরপেনর সভাপিতে  মানবব েন
আরও ব ব  রােখন লবার পািটর চয়ারম ান ডাঃ মা ািফজুর রহমান ইরান, মুি েযা া  দেলর সহ-সভাপিত
আ ার হােসন, ‘িফউচার অফ বাংলােদশ’ এর সাধারণ স াদক মাঃ শওকত আিজজ মখু।
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