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এতিদন  িছল, কমন হেব ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজট? আজ থেক - কমন হল নতুন বােজট?
এর উ র সহজ নয়। সাধারণ মা েষর কােছ বােজেট িজিনসপে র দাম বাড়ল িকনা এটাই বড় ।
মধ িব  ও ব বসায়ীেদর কােছ , কর াস-বিৃ  হল িকনা।

আর অথনীিতিবদেদর কােছ  অেনক : মলূ ীিত, আয়-ব য়, উ য়ন কমসিূচ, কমসং ান, িবিনেয়াগ,
সরকাির ঋণ, রিমেট , আমদািন-রফতািন থেক  কের আরও অেনক িবষয়।

যিদক িদেয়ই  িবেবচনা  করা  হাক না  কন,  নতুন  বােজটেক অিত ব িত মী  একটা  বােজট  িহেসেব
আখ ািয়ত করা যােব না। অথচ িবগত িকছুিদন ধের অথম ী আ হ ম মু ফা কামােলর কথা েন মেন
হেয়িছল এবার ভীষণ ব িত মী একটা বােজট আমরা উপহার পাব। িক  িতিন অ  অব ায় য বােজট
িদেয়েছন তা অ া  বছেরর বােজেটর মেতাই।

বােজেটর মলূকথা রাজ  ব য় কত, আর ওই টাকা কাে েক জাগাড় করা হেব। ি তীয় িদক হে  উ য়ন
বােজট। আয়-ব েয়র পর উ য়েনর জ  িকছ ুটাকা থাকেব িকনা। এসব  উেঠ এ কারেণ য, আমােদর
আয় কম, ব য় বিশ। এর জ  ঋণ করেত হয় বাজার থেক। শষ ফল উ য়েনর জ  টাকা থােক না।
এর জ ও ঋণ করেত হয়।

২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেটর ভােগ ও তাই ঘেটেছ। আয়-কম, ব য় বিশ। বরং দখা যাে , িবগত
চার  বছের  মাগতভােব  বাড়েছ  খরচ,  অথচ  আয়  সভােব  বাড়েছ  না।  ২০১৬-১৭  অথবছর থেক
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ভােলা-মে র বােজট https://www.jugantor.com/todays-paper/sub-editorial/187702/ভােলা-ম ...

1 of 4 6/15/2019 11:07 AM



২০১৯-২০ অথবছেরর মেধ  খরচ বেড়েছ ৯৪ শতাংশ, িবপরীেত আয় বেড়েছ ৮৯ শতাংশ।

এর ফেল ঘাটিত বিৃ র িদেক। পূববতী বছেরর তুলনায় ঘাটিত এক, আবার চার বছর আেগর তুলনায়
আেরক। তখন ঘাটিত িছল সােড় িতন শতাংশ, আর এখন ৫ শতাংশ। এ ঘাটিত থেক আমােদর মিু
নই। মিু  আেছ যিদ আমরা বিশ বিশ কর আদায় করেত পাির, িবেশষ কের আয়কর। অথচ দখা যাে

এিট হে  না।

কেয়ক বছেরর পিরসংখ ান িনেল দখা যায়, জাতীয় রাজ  বােডর মাট আেয় আয়কেরর অবদান াস
পেয়েছ। ২০১৩-১৪ অথবছের এনিবআেরর মাট আেয় আয়কেরর অবদান িছল ৩৫ দশিমক ৫ শতাংশ।

২০১৯-২০ অথবছের তা হেব ৩৫ শতাংশ। দখা যাে , ‘যাহা বায়া  তাহাই ত া ’।

আমরা রাজ  আহরেণ অপারগ হেয় িদনিদনই িনভরশীল হি  পেরা  কেরর ওপর যা অিবচােরর একটা
অ । যমন মলূ  সংেযাজন কর (ভ াট)। চার বছের এর অবদান এক শতাংশ বাড়েব বেল নতুন বােজেট
বলা হেয়েছ। এ ভ ােট গিরব ও মধ িবে র অবদান বিশ। এর করহার সবার জ  এক। গিরেবর জ  যা,
অিত ধনীর জ ও তাই। এেত সামািজক বষম  বােড়। এর বড় িশকার আমরা।

এ ধরেনর পেরা  কেরর কারেণ দেশ বষম  িদন িদন বাড়েছ। আমদািন ে র ে ও তাই। এর
ওপরও আমােদর নজর বিশ। এর ারা বাঝােত চাইিছ, আমােদর সরকার বােজেটর খরেচর জ  গিরব
ও মধ িবে র ওপর িনভরশীল। সরকার সাহস কের ধনীেদর, িব বানেদর ওপর কর বসােতই পারেছ না।

উে খ , ২০১৯-২০ অথবছের খরেচর বােজট ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট টাকা। আর মাট আেয়র
পিরমাণ ৩ লাখ ৮১ হাজার ৯৭৮ কািট টাকা। বািষক উ য়ন কমসিূচর আকার হে  ২ লাখ ২ হাজার
৭২১ কািট টাকা। অতএব বােজট ঘাটিতর পিরমাণ (অ দান ব তীত) ১ লাখ ৪৫ হজার ৩৮০ কািট
টাকা।  ঘাটিতর  িবপরীেত  উ য়ন  বােজেটর  পিরমাণটা  মলােল  পির ার বাঝা  যােব  আমরা  উ য়ন
কমসিূচর (এিডিপ) জ  ঋেণর ওপরই িনভরশীল। এটা হেতা না যিদ কর আয় বাড়ােনা যত।

অেনকিদন  ধের  নিছ  এক কািট  করদাতা  করা  হেব।  িক  তা  হে  না।  যত  জুলমু  সব  পুরেনা
করদাতােদর ওপরই। এমনিক ধনীেদরেক ধরা হয় না। ২০১৯-২০ অথবছের যটা হে - করদাতােদর
জ  কােনা খবর নই। করমু  আয়সীমা, কেরর হার অপিরবিতত রাখা হেয়েছ।

অথচ গত ৩-৪ বছেরর িত বছের ৫-সােড় ৫ শতাংশ হাের মলূ ীিত ঘেটেছ। কথায় কথায় ভারেতর
সে  তুলনা করা হয়। অথচ তােদর করমু  আয়সীমা আমােদর ি েণরও বিশ। দখা যাে , তথাকিথত
স দ কেরও এবার রয়াত দয়া হেয়েছ।

এর সীমা বাড়ােনা হেয়েছ। িক  বড় ধনীেদর গহৃ-স ি র মািলকেদরেক ধরা হয় না। তােদর স দ কর
িদেত হয় না। এবারও এর কােনা িতকার হল না। উে া দখা যাে , কােলা টাকা িবিনেয়ােগর ব ব া
করা হেয়েছ। ১০ শতাংশ হাের কর িদেয় অথৈনিতক জােন িবিনেয়াগ করেল িবিনেয়াগকারীেক আেয়র
উৎস দশন করেত হেব না।

এিদেক স েদর ব বহােরর িচ িট কী? ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট টাকা কাথায় খরচ করা হেব?
২০১৮-১৯ অথবছেরর বরাে র সে  ২০১৯-২০ অথবছেরর বরাে র তুলনা  করেল দখা  যায়,  মাট
বরাে র অংশ িহেসেব খরচ বাড়েব ‘িশ া ও যিু ’ ত। যসব খােত বাড়েব স েলা হে  : পিরবহন ও
যাগােযাগ, ানীয় সরকার ও প ী উ য়ন, জন শাসন ও গৃহায়ন। কেমেছ দব য়, া  খােতর খরচ,

কৃিষর বরা , িতর ার ব য় এবং সামািজক িনরাপ া ও কল াণ খােত। উে খেযাগ , া  খােতর ব য়
াস এবং সামািজক িনরাপ া খােত ব য় াস িক ভােলা ল ণ? মজার তথ  হে  দব য়।

একে ণীর লাক সমােন বেল যাে  দব য় বেড় যাে , িবেশষ কের স য়পে র েদর জ  সরকােরর
মাট দব য় বেড় যাে । ঘটনা হে  টাকার অে  বাড়েলও শতকরা িহসােব ২০১৯-২০ অথবছের তা

কমেব। এবােরর বােজেট খরচ সং লােনর জ  ব াংক থেক সরকার ঋণ নেব ৪৭ হাজার ৩৬৪ কািট
টাকা। কীভােব তা স ব? সরকার সরকাির ব াংক থেক ঋণ নয়। তােদর অব া তা ভােলা নয়। তারা
তারল  সংকেট আেছ। ছয় শতাংশ হাের আমানত িনেত িগেয় তারা এখন আমানত পাে  না।

িকছু  বসরকাির ব াংক ৯-১০ শতাংশ হাের  আমানত িনে ।  তারা  আমানত ও ঋেণর ওপর েদর
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তারতম  ‘ ড’ও মানেছ না। এ অব ায় রাজ  আয় িনয়িমতভােব বাড়েল সরকার ব াংক ঋণ জাগাড়
করেব  কীভােব?  কেরও  যিদ  তাহেল  তা  বসরকাির  খাত  কােনা  ঋণ  পােব  না।  ইিতমেধ ই  খবর
বসরকাির খাত ঋণ পাে  না। ব ত এ খােত ঋণ সরবরাহ কমেছ।

এর সে  স ক বসরকাির িবিনেয়ােগর। এর পিরমাণও িবর। ২০১০-১১ অথবছর থেক ২০১৮-১৯
পয  সমেয় বসরকাির িবিনেয়াগ ২২-২৩ শতাংেশর মেধ  সীিমত হেয় আেছ। অথচ সরকার ‘িজিডিপ’

বিৃ র হার ধেরেছ ৮ দশিমক ২ শতাংশ। বসরকাির িবিনেয়াগেক িবর রেখ কীভােব তা স ব বাঝা
যায় না। আর এিট না  হেল সরকার য ২০৩০ সােলর মেধ  িতন কািট মা েষর কমসং ােনর ব ব া
করেব বেল বােজেট অ ীকার কেরেছ তা কীভােব স ব হেব?

য ব াংক খাত দেশ এত সমােলাচনার মেধ  পেড়েছ, সই খােতর ওপর খবু বিশ সং ার াব নই।
অথম ী ঋণেখলািপেদর জ  বশ কত েলা পদে প িনেয়িছেলন। ঋণেখলােপর সং া বদল কেরিছেলন।
িক  ওইসব পদে প উ  আদালেত িগত করা হেয়েছ। ফেল ঋণেখলাপ সম া আরও বেড়েছ। ভােলা

াহকরা এখন টাকা ফরত িদে  না। বােজেট িতিন বেলেছন, উেদ া ােদর ‘এি েটর’ ব ব া করেবন।

ভােলা কথা, এর জ  তা দউিলয়া আইন, ব াংক কা ািন আইন পিরবতন করেত হেব। অেনক সমেয়র
 িক । তারপর কথা িছল ‘ব াংক কিমশেনর’ একটা াব আসেব। িক  নতুন বােজেট অথম ী এ

স েক কােনা অ ীকারই করেলন না। ঋণেখলািপ সম া সমাধােনর জ  িতিন সং া পিরবতেনর সে
সে  আেরকিট াব কেরেছন। ব বসায়ীরা যােত শয়ারবাজার থেক ঋণ নয় তার ব ব া করেবন।
আমরা ‘ব াংক িফ া  কাড’ াথ মেডল অ সরণ করিছ।

এর থেক বিরেয়  শয়ারবাজারেক মলূধেনর  জায়গা  করা  হেব-  এিট  ভােলা  কথা।  এই  কথা  নিছ
অেনকিদন ধের। কিঠন কাজ। আমােদর বড় ব বসায়ীরা জবাবিদিহতার মেুখামিুখ হেত চান বেল মেন হয়
না। ব াংিকং খাত য সম ায় ভগুেছ তার অ  একিট িদক আেছ। সরকােরর ‘নয়ছয়’  নীিত মলূত
বাজার অথনীিতর িব ে  একিট অব ান। এর ফেল এই খােত িবরাট সংকেটর সিৃ  হেয়েছ।

অথম ী  তার বােজট  ব তৃায় েময়ািদ  আমানত ও দীঘেময়ািদ ঋণ সৃ  িমসম ােচর কথা  উে খ
কেরেছন। কৃত তথ  হে ,  ব াংেক ময়ািদ আমানত (টাম  িডেপািজট) এখন ৯০ শতাংেশর ওপের।
বািকটা িডমা ড িডেপািজট (তলিব আমানত)। এই তথ িটেকও অথম ী তার িবেবচনায় আনেবন বেল
আশা কির।

উপেরা  বলতা েলা থাকা সে ও বােজেটর কত েলা ভােলা িদক রেয়েছ। যবুকেদর মেধ  ব বসার
উেদ াগ সিৃ  করার জ  ১০০ কািট টাকা বরা  আেছ নতুন বােজেট। এেত ‘ াটআপ’ উৎসািহত হেত
পাের বেল মেন হয়। রিমেটে র পিরমাণ বিৃ  এবং বধনােম রিমেট েক উৎসািহত করার জ  আগামী
বছর থেক ই শতাংশ হাের েণাদনা দয়া হেব।

কউ কউ বেলিছল, টাকার অবমলূ ায়ন করার জ । এিট না কের েণাদনার িস া  আিম সমথন কির।
টাকার অবমলূ ায়ন মলূ ীিত বাড়ােব। বাজারেক অি িতশীল করেব। বরং আিম মেন কির, ব বসায়ীেদর
৯ শতাংশ হাের ঋণ দয়া এবং ৬ শতাংশ হাের আমানত দয়ার য িস া  তা  বা বায়ন করার জ
ব াংেকর য লাকসান হয় তা-ও েণাদনার মাধ েম ফয়সালা করা যায়। সরকার তা ভেব দখেত পাের।
আমার াম আমার শহর ধারণািট চমৎকার। াম েলা শহেরর মেতা েযাগ- িবধা ভাগ ক ক সবাই
আমরা চাই। তেব ােমর বিশ েলা যােত বজায় থােক স ব ব াও দরকার।

সামািজক র ার বােজট বিৃ  করা হেয়েছ ায় ১৩ হাজার কািট টাকা। দৃ ত তা ভােলা পদে প। িক
এখােন েটা িবষয় িবেবচনার আেছ। সামািজক র ার বােজেটর ায় ২০ শতাংশ টাকা অপচয় হয়। তা
রাধ করা দরকার। আর এই বরা  বিৃ  যিদ অসহায় মা ষ বিৃ র ল ণ হয়, তাহেল অব ই ভাবেত

হেব।

মিু েযা ােদর  ভাতা  বিৃ  িস া িট  শংসােযাগ ।  কৃিষেত  শ  বীমার  াব  কেরেছন  অথম ী।
শ হািনর  িতপূরণ  িহেসেব।  আিম  যতদরূ  জািন  ভারত,  চীন,  ািজল  ইত ািদ  দেশ  শ  বীমার
অিভ তা ভােলা নয়। আমােদর ু  ু  জিমর মািলক। ফসল িভ  িভ ।

বীমার ি িময়াম িঠক করা, তার পুনঃবীমা করা এবং ফসেলর িত িন পণ কের কৃষকেক িতপূরণ দয়ার
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

কাজিট হেব কিঠন। এর চেয় সরকার ব া, খরা ইত ািদেত িত  কৃষকেক িবনামেূল  পরবতী ফসল
পয  চাল িদেত পাের, িবনামেূল  সার-বীজ িদেত পাের। ঋণ মও ফ করেত পাের। এটা বরং বা বস ত,

নীিতর আশ া কম।

সানা  আমদািনর  ওপর  ‘ িসিফক  িডউিট’  াস  করা  হেয়েছ।  এর  ফল  ভােলা  হেব।  চারাচালান
িন ৎসািহত হেব বেল  মেন কির।  করমিু  লভ াংশ বিৃ  কের ৫০ হাজার টাকা  করা  হেয়েছ।  এেত
শয়ারবাজার উপকৃত হেব বেল মেন হয়।

পাি - ডইির-িফশ িম , দশীয় িশে র র ার, ক া ার রােগর ওষধু আমদািন, কাচঁামাল আমদািন,
পা কা িশে  ব ব ত উপকরণ, পিরবহন খােত ব ব ত উপকরণ ইত ািদর ওপর যসব পদে প গৃহীত
হেয়েছ তােত সবাই কমেবিশ উপকৃত হেব।

পিরেশেষ একটা কথা উে খ করেতই হয়। দৃ ত িশ া ও যিু  খােত মাট বােজেটর ভােলা একিট
অংশ বরা  দয়া হেয়েছ। িক  ল ণীয় াথিমক ও গণিশ া খােত মাট বরা  শতকরা িহসােব াস
পেয়েছ।  া  ও  পিরবার  পিরক না  ম ণালেয়র  বরাে র  ে ও  একই  কথা  খােট।  এসব

পুনঃিবেবচনার দািব রােখ।

আরও বলা দরকার, কােনা বােজেটই ভােলা ফল আসেব না যতিদন পয  না রাজ  আহরেণর ব ব া দঢ়ৃ
হয়। অথম ী বেলেছন, রাজ  আহরেণর জ  িতিন উপেজলায় অিফস করেবন। এেত একটা সতকবাতা
িদেত হয়। অিফস হাক, িক  তা যন জিমদারেদর ‘নােয়েবর’ অিফস না হয়। ভূিম অিফেসর কারেণই
মা ষ তট । তার ওপর আয়কর। একট ুসতকতার সে  এেগােত হেব বিক।

বলা দরকার, খরেচর ণগত মান র া করেত হেব। এক টাকার কাজ এক টাকায় করা উিচত। তাহেল কম
বােজট িদেয়ও বিশ কাজ করা যােব। িত বছর বহৃ ম বােজট করেত হেব না। অপচয়, চিুর-চামাির ব
করেত পারেল কম টাকােতও বিশ কাজ স ব।

ড. আর এম দবনাথ : অথনীিত িবে ষক; সােবক িশ ক, ঢাকা িব িবদ ালয়
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