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জাতীয় বােজেটর আকার বছর বছর বিৃ র ধারা অ ু  রেখ বহৃ িতবার ২০১৯-২০ অথবছের দেশর ৪৮
বছেরর ইিতহােস বহৃ ম বােজট পশ কেরেছন অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল। এিট বতমান সরকােরর
তৃতীয় ময়ােদর থম এবং ১২তম ব ি  িহেসেব অথম ীর থম ব ি গত বােজট ঘাষণা।

উে খ , এ সরকােরর আেগর ময়ােদ পিরক নাম ী িহেসেব দািয়  পালন কেরেছন বতমান অথম ী।
নতনু অথবছেরর ািবত বােজেটর স াব  আকার ধরা হেয়েছ ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট টাকা।
বােজট ব েব  অথম ী িন য়তা িদেয়েছন এই বেল য,  িনত েয়াজনীয় পেণ র দাম বাড়েব- এমন
কােনা পদে প ািবত বােজেট ঘাষণা দয়া হয়িন।

একইসে  িতিন এ কথাও বেলেছন- ধু এক বছেরর জ  নয়; ব ত এবােরর বােজট তির করা হেয়েছ
২০৪১ সালেক টােগট কের। বলার অেপ া রােখ না, দেশর ইিতহােস সবেচেয় বড় অে র এ বােজট

ভুােব বা বায়েন সরকারেক নানা িত লতার মেুখামিুখ হেত হেব; অব  এসব চ ােলে র মধ  িদেয়
নতনু অথম ী আগামী িতন বছের বিৃ  ৮ দশিমক ৬ শতাংেশর ঘের নয়ার  দিখেয়েছন।

িতবছর বােজেটর আকার বড় হে । সে হ নই, এর মেধ  ‘ লাক দখােনা’ একিট বণতা থােক; য
বৃ -বলয় থেক এবারও মিু  মেলিন। এ কথা সবজনিবিদত, উ য়ন বােজেটর িবশাল আকার থাকেলও
বছর শেষ সংেশািধত ল মা া কমােনা হয়।

এবােরর বােজটও এ ছক থেক বর হেত পারেব না বেলই মেন হে । ািবত বােজেট নতুন ভ াট আইন

  স াদকীয়
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চালরু ঘাষণা িদেয়েছন অথম ী। ব বসায়ীেদর দািবর পিরে ি েত আইনিটেত অেনক সংেশাধনী আনা
হেয়েছ।

ঘািষত বােজটেক এক ধরেনর ‘িম ণ’  অিভিহত করা চেল-  যখােন উ ািভলাষ আেছ,  আেছ সাহসী
পদে প, আবার একইসে  রেয়েছ উদাসীনতাও। বােজট বা বায়েনর সে  রাজ  আদায়, অথ ব য় ও
ঘাটিত অথায়ন- এ িতনিট িবষয় জিড়ত।

িবেশষ রা ািবত বােজেটর সামেন অেনক েলা চ ােল  রেয়েছ বেল উে খ কেরেছন।

অথম ী ািবত বােজেট সমােজর সব ণী- পশার মা েষর মেধ  ভারসাম  র ার চ া কেরেছন বেট;
তেব স য়পে র মনুাফার ওপর উৎেস করহার বিৃ  করায় মধ িব  ণী াভািবকভােবই িত  হেব।
অতীেতর মেতা এবােরর ািবত বােজেটও দাির েক সমেূল উৎপাটেনর কথা উ ািরত হেয়েছ; যিদও
এজ   কােনা গাইডলাইন দয়া হয়িন।

‘সময় এখন আমােদর, সময় এখন বাংলােদেশর’ াগান তুেল অথম ী অব  সবে ে  আইেনর শাসন
ও ায়িবচার িত ার মাধ েম ায়িভি ক সমাজ িবিনমােণর  দিখেয়েছন। তেব ধু  দখােলই
হেব না, একইসে   বা বায়েনর জ  য স মতা েয়াজন, সটাও অজন করেত হেব।

দেশ বােজট ব ব াপনা অত  বল, যা কািটেয় ওঠা জ ির। বােজেটর যথাথ বা বায়েন বরা  সিঠক
সমেয় খাত েলােত পৗঁছােত হেব। বরা কৃত অেথর স বহাের িতিট খােত বাড়ােত হেব দ তা ও

শাসিনক স মতা। রাধ করেত হেব অপচয়।

সংিবধােন  বােজট  জনসাধারণ  িনয় ণ  করেব  বলা  হেলও  বােজট  ণয়েন  সংসদ  সদ েদর  ভূিমকা
সীমাব । তাছাড়া সংসেদ বােজট িনেয় অথবহ আেলাচনা হওয়া েয়াজন। সংসেদর বাইের িবেশষ রাও
তােদর মতামত দেবন। এ িনেয় িব ািরত আেলাচনা হেব।

আমরা আশা করব, কর াবসহ িবিভ  ে  সংসেদর ভতের ও বাইের থেক যসব পািরশ উেঠ
আসেব-  যৗি কতা  িবচার কের বােজেট স  অ যায়ী  পদে প িনেত সরকার ি ধা  করেব  না।  নতনু
অথবছেরর বােজট কবল এক  অ ীকােরর বােজট িহেসেব িবেবিচত হাক, এটা কখনও কাম  হেত
পাের না।  বােজট  বা বায়েনর চ ােল  মাকােবলার  পদে েপ সরকারেক আ িরকতা  ও  রাজৈনিতক
সিদ ার িতফলন ঘটােত হেব।
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