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ািবত বােজট ২০১৯-২০: িবিনেয়ােগ অপার স াবনা পযা  উে াগ নই 

কম েদ িশ  ঋণ িদেত িবেশষ তহিবল গঠেনর দািব * ব খী সংকেট াংক ও শয়ারবাজার, ফেল 
িবিনেয়ােগর জাগান িনেয় শ া আরও বাড়েব-ড. দবি য় ভ াচায * বােজেট িবিনেয়াগ বাড়ােনার 
িদকিনেদশনা নই -ড. িম া আিজজ 

কাশ : ১৬ ন ২০১৯, ০০:০০ | ি  সং রণ 

  গা র িরেপাট 

দেশ বসরকাির খােত িবিনেয়াগ বাড়ােনার অ র  স াবনা রেয়েছ। িক  তা কােজ লাগােত কাযকর উে াগ নই। ফেল ত 
বাড়েছ না িবিনেয়াগ, যা কমসং ান ি র ে  নিতবাচক ভাব ফলেছ। বাংলােদেশর অথনীিতেত এ  এখন িতি ত সত । 
 
এ অব ায় িশে াে া া ও অথনীিতিবদেদর ত াশা িছল, এবােরর বােজেট িবিনেয়ােগর িবষয়  সেবা   িদেয় পদে প নয়া 
হেব। এমন িক  িবষয় রাখা হেব, যােত সব িতব কতা কা েয় বসরকাির খােত িবিনেয়াগ এিগেয় যেত পাের। িক  িবে ষকেদর 
মেত, আগামী অথবছেরর ািবত বােজেটও এ িবষেয় যথাযথ উে াগ নয়া হয়িন। এজ  বােজট ঘাষণার পর সংি রা হতাশ 
হেয়েছন। িনঘাত এর নিতবাচক ভাব পড়েব কমসং ােন। 
 
বসরকাির গেবষণা িত ান স ার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) ফেলা ড. দবি য় ভ াচায গা রেক বেলন, গত কেয়ক 

বছর পয  ি  খােতর িবিনেয়াগ িবর হেয় আেছ। এ  সবাই ীকার করেছন। িতিন মেন কেরন, ঘািষত বােজেটর কারেণ 
আগামী অথবছেরও িবিনেয়াগ বাড়ােনা বড় চ ােল  হেয় দ ড়ােব। কারণ হল, বসরকাির িবিনেয়ােগ অথায়েনর  ধান উৎস 

াংক ও িঁজবাজাের লা নই। াংক েলােত িঁজ তা বল। খলািপ ঋণও িতিনয়ত বাড়েছ। আরও এক  সম া হল, 
েদর হার মােটই িবিনেয়াগ সহনীয় নয়। এেত কের এক কথায় বলেত পাির, ব খী সংকেট াংক ও শয়ারবাজার। এর ফেল 

িবিনেয়ােগর কাি ত জাগান িনেয় শ া আরও বাড়েব। 

সংি রা বেলেছন, িশ  খােত িবিনেয়াগ বাড়ােত হেল থেম িঁজর সহজলভ তা িনি ত করেত হেব। অথাৎ চািহদা অ যায়ী 
ভােলা উে া ােদর সহজ শেত ঋণ িদেত হেব। এে ে  িসে ল িডিজট তা বেটই, সবেচেয় ভােলা হেব িশ  ঋেণর েদর হার 
সেবা  ৬ শতাংেশর মে  েধ ফলেত হেব। এজ  সরকাির উে ােগ ঋণ িবতরেণর জ  বড় অংেকর িবেশষ তহিবল গঠন করা 

েয়াজন। এছাড়া াস ও িব েতর িনরবি  সরবরাহ িনি ত করা বই জ ির। কননা, উৎপাদন াহত হেল অেথর জাগান 
সহজ কের লাভ হেব না। িশ  গেড় লেত হেল যেহ  জিমর িবষয়  বই ণ তাই এ িবষেয় সরকােরর েরা শাসন য েক 
সবার মানিসকতা িনেয় এিগেয় আসেত হেব। িবে ষকরা বলেছন, মা াকথা িশে া য়ন যেহ  দশ এিগেয় যাওয়ার ধান 

িনয়ামক; তাই এ িবষেয় বােজেট েয়াজনীয় িদকিনেদশনা থাকা জ ির। 

জানেত চাইেল ত াবধায়ক সরকােরর সােবক অথ উপেদ া ড. এিব িম া আিজ ল ইসলাম গা রেক বেলন, অথনীিতেত এক  
াভািবক িহসাব রেয়েছ, যা হল ইনি েম ার ক ািপটাল আউট ট রিশও। সহেজ বলেল, মাট দশজ উৎপাদেনর (িজিডিপ) ১ 

শতাংশ ি র জ  কত শতাংশ িবিনেয়াগ করেত হয়, তার িহসাব। গত কেয়ক বছেরর িহসােব দখা গেছ, ১ শতাংশ ি র 
জ  িজিডিপর ৪ দশিমক ৫৫ শতাংশ িবিনেয়াগ করেত হয়। এ িহসােব বতমােন িজিডিপর আকার ায় ২৯ লাখ কা  টাকা। আর 

ি র ল মা া ৮ দশিমক ২ শতাংশ। ফেল এ হাের ি র জ  ায় ১১ লাখ কা  টাকা িবিনেয়াগ করেত হেব। িম া আিজজ 
বেলন, এ িচ া মাথায় রেখই অেথর জাগান িনি ত করেত হেব। তা না হেল বসরকাির খােত কাি ত িবিনেয়াগ হেব না। িতিন 
বেলন, ািবত বােজেট িবিনেয়াগ ি র  িদকিনেদশনা নই। তার মেত, িবিনেয়াগ ি র জ  যসব িতব কতা রেয়েছ, 
তা র করেত হেব। িবেশষ কের িঁজর জাগানসহ সহেজ বসা করার পিরেবশ িনি ত করেত হেব। 



জানা গেছ, িবিনেয়ােগর জ  অ তম উপাদান হল িঁজ। আর এই িঁজর  খাত হল, াংক ও শয়ারবাজার। বতমােন াংেক 
চরম িব লা চলেছ। কেয়ক  াংেক তার  সংকট কট আকার ধারণ কেরেছ। এ অব ায় ািবত বােজেট াংক থেক ৪৭ 
হাজার ৩৬৪ কা  টাকা ঋণ নয়ার কথা বলেছ সরকার। ফেল বসরকাির িবিনেয়ােগ াংক থেক িঁজর জাগান দয়া বই ক ন 
হেব। অ িদেক চরম আ া সংকেট িঁজবাজার তলািনেত। এ কারেণ বােজট থেক সহায়তা িদেয় িঁজবাজার টেন তালা হে । 
ফেল িবিনেয়ােগ িঁজ সং েহর স মতা এই বাজােরর নই। অথনীিতিবদেদর িবেবচনায় এ  বড় ি ার কারণ। 

উে া ারা বেলেছন, িশে  িবিনেয়ােগর জ  ঋেণর জাগান বাড়ােত হেব। িক  াংক েলােত পযা  তার  নই। ফেল তারা বড় 
বড় িশ  কে  িবিনেয়াগ করেত পারেছন না। এিদেক ািবত বােজেট িশ  খােত িবিনেয়াগ বাড়ােনার জ  কম েদ ঋেণর 
জাগান িদেত কােনা িবেশষ তহিবলও গঠন করা হয়িন। ফেল ঋণ সংকেটর কারেণ উে া ারাও িনেজেদর িঁজ িনেয় িবিনেয়ােগ 

নামেত পারেছন না। 

 জানায়, চিলত িনয়ম অ যায়ী কােনা বড় িশ  াপন করেত গেল মাট িবিনেয়ােগর ৩০ শতাংশ জাগান দন উে া ারা। 
বািক ৭০ শতাংশই জাগান িদেয় থােক াংক ও আিথক িত ান েলা। িশ  দীঘেময়ােদ ঋণ দয়া হয় বেল এ েলার েদর হারও 
থােক কম। িক  বতমােন াংক েলােত তার  সংকট কট আকার ধারণ কেরেছ। য কারেণ তারা বড় িশে  চািহদা অ যায়ী 
ঋেণর জাগান িদেত পারেছ না। একই সে  তার  সংকেটর কারেণ াংক েলা এখন চড়া েদ আমানত িনেয় ঋণ িদে । য 
কারেণ েদর হারও বিশ। ফেল িশ  খােতর জ  চািহদা অ যায়ী কম েদ িবিনেয়াগ িমলেছ না। এই সংকট কাটােত উে া ারা 
িশ  খােতর জ  কম েদ দীঘেময়ািদ ঋেণর জাগান িদেত এক  িবেশষ তহিবল গঠেনর দািব জািনেয়িছেলন। স  ািবত 
বােজেট করা হয়িন। 

এ সে  বাংলােদশ রফতািনকারক সিমিতর সহসভাপিত মাহা দ হােতম গা রেক বেলন, িবিনেয়াগ বাড়ােত হেল উে া ােদর 
মে  আ ার পিরেবশ তির করেত হেব। কমােত হেব কেরর ভার। কম েদ দীঘেময়ািদ ঋণ িদেত হেব। জিম াি র সংকট র 
করেত হেব। এসব াপাের বােজেট যেথ  পদে প নয়া হয়িন। 

বােজট িবে ষেণ দখা গেছ, এবােরর বােজেট কেপােরট কেরর হার অপিরবিতত রাখা হেয়েছ। উে া ারা মেন কেরন, িবে র য 
কােনা দেশর চেয় বাংলােদেশ কেরর হার বিশ। এ কারেণ িবিনেয়াগ বাধা  হয়। 

এবােরর বােজেট রফতািন খী িশে  একিদেক েণাদনা দয়া হেয়েছ, অ িদেক কেরর বাঝা বাড়ােনা হেয়েছ। এর মে  রফতািন 
খােত রফতািন আেয়র ওপর আেগ দশিমক ২৫ শতাংশ উৎেস কর আেরািপত িছল। এবােরর বােজেট স  বািড়েয় ১ শতাংশ করা 
হেয়েছ। এ খােত কর বেড়েছ  দশিমক ৭৫ শতাংশ। রফতািনর িবপরীেত য িবক  নগদ সহায়তা দয়া হয় তার িবপরীেত 
উৎেস কর িছল ৩ শতাংশ, ািবত বােজেট তা বািড়েয় করা হেয়েছ ১০ শতাংশ। এ ে  কর বেড়েছ ৭ শতাংশ। ভ ােটর জালও 
বাড়ােনা হেয়েছ। এসব কারেণ িবিনেয়াগ বাধা  হেব। 

িবিনেয়াগ বাড়ােত হেল িশে  িনরবি  াস ও িব েতর সরবরাহ িনি ত করেত হেব। ািবত বােজেট এ াপাের যথাযথ 
পদে প নয়া হয়িন। িশ  াপন কেরও ােসর সংেযাগ িমলেছ না। বা  হেয় যারা িনজ খরেচ লাইন িনমাণ করেছন তােদর ওপর 
নানা রকম খড়গ চািপেয় দয়া হে । এসব কারেণ উে া া কারখানা চা র আেগই লাকসােনর েখ পড়েছন। এজ  সংি েদর 
মে  াভ হতাশার শষ নই। 

এছাড়া িবিনেয়ােগর জ  বতমােন সবেচেয় বড় সংকট হে  পযা  জিম পাওয়া। কউ আবার জিম িকেন িশ  গেড় লেত চাইেলও 
নানা অ হােত পেদ পেদ বাগড়া দয়া হয়। এ াপােরও বােজেট কােনা িনেদশনা দয়া হয়িন। উে া জিম বচােকনার ওপর কেরর 
হার বাড়ােনার পাশাপািশ আইএন না ার জমা দয়ার িবধান বা তা লক করা হেয়েছ।  আেয়র যসব মা ষ জিম বচােকনা 
কেরন তােদর অেনেকরই আইএন নই। এেতও ন ন কের সম ার ি  হেব। 


