
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।

অথৈনিতক অি রতা কট হওয়ার আশ া
কাশ : ১৫ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

উ য়ন অে ষেণর বােজট পযােলাচনা

ইে ফাক িরেপাট

অথৈনিতক খাতসমেূহর ভারসাম হীনতা সামি ক অথৈনিতক অি রতা কটতর করেব বেল উে খ কেরেছ
গেবষণা িত ান উ য়ন অে ষণ। ২০১৯-২০ অথবছেরর ািবত বােজট িনেয় এক পযােলাচনায় উে খ
করা হেয়েছ, ঘািষত বােজেট সবজেনর কথা বলা হেলও বা েব গা ীতে র াথ হািসল হেব। বােজেট
জনগেণর  মৗিলক  সম া  সমাধােনর  পযা  িদক-িনেদশনার  অভাব  রেয়েছ।  িশ া,  া ,  দাির ,
অসমতা, বকার , সামািজক িনরাপ ার মেতা মৗিলক খাত েলা অবেহিলত রেয়েছ। সামি ক অথনীিতর
অি রতা  ও  জনগেণর  সবা  াি র  াপ তা  সম ার সমাধােন  েয়াজনীয়  পদে প এই  বােজেট
ল ণীয় নয়। বরং অথনীিত মাগত একিট ঋণ চ জােল জিড়েয় পড়েছ।

উ য়ন অে ষেণর পযােলাচনায় উেঠ এেসেছ, জাতীয় আেয়র িহেসেব গরিমল রেয়েছ। জাতীয় আয় বিৃ র
কথা বলা হেলও এর চলক েলার িচ  িভ ।  ২০১৮-১৯ অথবছের িজিডিপর তুলনায়  স য়  বেড়েছ
সামা । ফেল িবিনেয়ােগর ে ও উে খেযাগ  অ গিত হয়িন। অপরিদেক মা েষর আয় বাড়েল ভাগ
বাড়ার কথা।  িক  সরকাির ও  বসরকাির উভয় খােতই ভাগ কেমেছ।  আয়-ব েয়র ভারসাম হীনতার
কারেণ বােজেট ল মা া অজন স ব হেব না। বােজেটর ল মা া অ যায়ী কর আদােয়র পিরমাণ যমন
কম তমিন কেরর আওতাও বােড়িন। মাট জনসংখ ার মা  ১০ শতাংশ করদাতা। সামথবান মা েষর ৬৮
শতাংশই কেরর আওতায় নই। অ া  উ য়নশীল দেশর তলুনায় কর-িজিডিপ হারও কম। বােজেটর
একটা বড় অংশ চেল যাে  সরকাির কমকতা-কমচারীেদর বতনভাতা ও অ া  িবধা দােন। সবেশষ
বােজেট জন শাসন খােত বরা  দওয়া  হেয়েছ রাজ  ও উ য়ন বােজেটর ১৮ দশিমক ৫ শতাংশ।
অবসেরর পেরও চিু িভি ক িনেয়াগ এবং পেদর তলুনায় অত িধক পেদা িতর ফেল সরকাির কমচারীেদর
উ পেদ আসীন কমকতােদর সংখ া বাড়েছ, বাড়েছ বতনভাতা।

বেদিশক লনেদন ি িতর ভারসাম হীনতা সামি ক অথৈনিতক ি িতশীলতার জ  উে েগর িবষয় হেয়
দািঁড়েয়েছ। চলিত িহসােবর ভারসােম  ঘাটিত ল ণীয়। গত ই বছর ধের র ািন ও বাসী আেয়র থ
গিত এবং আমদািন  ব েয়র উ  বিৃ  চলিত িহসােবর ভারসােম  ব াপক চাপ তির করেছ।  উ য়ন
অে ষণ বলেছ,  িশ া, াে র মেতা খাত সবেচেয় অবেহিলত। এই খােত অবকাঠােমা খরচ বাড়েলও

ণগত মান  কমেছ।  উ পাদনশীলতার বিৃ  ােসর কারেণ  কৃিষখােত  সামি ক বিৃ  বাড়েছ  না।
িবেশষত শ  উ পাদেন নিতবাচক ল ণ । ব াংক ও পঁুিজবাজােরর দ দশা আিথক খাতেক আরও
নাজুক অব ায় ফলেছ। ঋণেখলািপেদর িব ে  যথাযথ ব ব া না িনেল অব া আরও বগিতক হেব বেল
উে খ করা হেয়েছ।
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