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ািবত  বােজেট  কােলা  টাকা  সাদা  করার  য  েযাগ  দয়া  হেয়েছ  তার  তী  িন া  জািনেয়েছ
নীিতিবেরাধী আ জািতক সং া া পােরি  ই টার াশনাল অব বাংলােদশ (িটআইিব)।

সং ািট  বেলেছ,  এ ধরেনর কাজ অসাংিবধািনক,  বষম মলূক ও নীিতবা ব।  এিট  নীিতর িব ে
ধানম ীর ঘািষত শূ  সহনশীলতার পিরপ ী। বার পাঠােনা এক িববিৃতেত একথা বলা হয়। এছাড়া

বােজেট ব াংক খােতর সং াের কােনা পদে প না থাকায় উে গ কাশ করা হেয়েছ। তেব সামািজক
িনরাপ া কমসিূচর আওতা বাড়ােনাসহ কেয়কিট উেদ াগেক াগত জানােনা হেয়েছ।

িটআইিবর িনবাহী পিরচালক ড. ইফেতখা ামান বেলন, সামি কভােব বােজেট স দ ও আয়ৈবষম
িনরসেন কােনা িনিদ  াব নই। ফেল অিনয়ম ও নীিতর মেহাৎসেবর অবািরত েযাগ সিৃ  হেয়েছ।
এেত স দ ও আয়ৈবষম  আরও বাড়েব। িতিন বেলন, য সব খােত কােলা টাকা ব বহােরর েযাগ দয়া
হেয়েছ সখােন নীিতর এক  আিধপত  িতি ত হেব। এ ধরেনর িস াে  সৎপেথ এসব খােত আয় ও
স দ আহরেণর েযাগ ধিুল াৎ হেব এবং এর ভােব নীিতর িব িৃত ও গভীরতা আরও বাড়েব।

ড. ইফেতখা ামান বেলন, শাসন ও ায তার পিরপ ী হেলও দফায় দফায় কােলা টাকা সাদা করার
েযাগ  িদেয়  আসেছ সরকার।  এ  ধরেনর িস া  সংিবধােনর ২০(২)  অ ে েদর িনিদ  ল ন  ও
নীিতর িত ধানম ীর ঘািষত শূ  সহনশীলতার পিরপ ী। ােটর পাশাপািশ এবার জিম কনােকও
যাগ করা হেয়েছ। এছাড়া িবেশষ অথৈনিতক অ ল ও হাইেটক পােক িশ  াপেন ১০ শতাংশ কর িদেয়

  যগুা র িরেপাট
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অ দিশত আয় িবিনেয়াগ করা  যােব।  এবার থমবােরর মেতা এই অৈবধ িস া েক ৫ বছেরর জ
বধতার াব করা হল। অথাৎ নীিতর মেহাৎসব ও িবচারহীনতােক পাঁচ বছর ময়ািদ লাইেস  দয়া

হল।

িতিন বেলন,  কবল ১০ শতাংশ হাের কর িদেয় কােলা টাকার বধতা দয়ার অথ, সমােজ বধভােব
আয়েক িন ৎসািহত  করা।  নীিতর  কােছ  রাে র  এই  আ সমপণ  কীভােব  হণেযাগ  হেত  পাের,
সরকারেক তার  অ ধাবন  করা  উিচত।  অ িদেক রকড  পিরমাণ  খলািপ  ঋণ,  অিনয়ম,  নীিত  ও
যাগসাজেশর অপসং িৃতেত ধুঁকেত থাকা ব াংক খােতর সং াের বােজেট িনিদ  কােনা উেদ াগ না

থাকায় এ খাত ংেসর ার াে  যােব। ড. জামান বেলন, ািবত বােজেট তির পাশাক িশ সংি
খােত জনগেণর কেরর টাকায় নতুন কের বাড়িত েণাদনার য াব করা হেয়েছ তা এ খােতর িমকেদর

াথর ায় কী ভূিমকা রাখেব, তার ব াখা জ ির।

সরকােরর ঋেণর কথা উে খ কের িতিন বেলন, িবশাল ব েয় বা বািয়ত হে  এমন কে  অেথর যথাথ
ব য় এবং কাযকর তা ও জবাবিদিহতা িনি েত ািবত বােজেট িনিদ  িদকিনেদশনা নই। অিনয়ম
ও নীিত িতেরােধ সরকােরর ‘শূ  সহনশীলতা’ অ ীকােরর সে  এই নীিত সাংঘিষক। রা ীয় ঋেণর
বাঝা বা িবক অেথ দেশর সাধারণ নাগিরকেদরই বইেত হয়। তাই ািবত বােজেট অেথর ব বহাের

তা ও জবাবিদিহতা িনি েত িনিদ  কৗশলগত িদকিনেদশনা দয়া উিচত। জলবায়ু পিরবতন া
ফাে ডর জ  কােনা বরা  না থাকায় হতাশা কাশ কেরেছ িটআইিব।

কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ নীিতবান ব: িটআইিব https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/187689/কােলা-টাকা-সা...

2 of 2 6/15/2019 10:54 AM


