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ািবত বােজট: দ ভ িক ও বতেনই য় এক- তীয়াংশ 

বতন- পনশেন ৮৭ হাজার কা , েদ ৫৭ হাজার কা  ও ভ িক- েণাদনায় ৪৪ হাজার কা  টাকা 

  িমজান চৗ রী 

ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট ১ লাখ ৮৮ হাজার ৫৮৭ কা  টাকা খরচ হেব দিশ-িবেদিশ ঋেণর দ, ভ িক- েণাদনা ও 
সরকাির চাকিরজীবীেদর বতন- পনশন পিরেশােধ। 
 
অথাৎ মাট বােজেটর এক- তীয়াংেশরও বিশ য় হেব এই িতন  খােত। এর মে  বতন ও পনশন পিরেশােধ য় হেব ৮৭ 
হাজার ২২৭ কা  টাকা, দ পিরেশােধ যােব ৫৭ হাজার কা  টাকা এবং ভ িক ও েণাদনায় য় হেব ৪৪ হাজার ২৯২ কা  
টাকা। ািবত বােজেট এ িতন খােতর য় চলিত ২০১৮-১৯ অথবছেরর লনায় ২৫ হাজার ৩০৮ কা  টাকা বিশ। ািবত 
বােজট িবে ষণ কের পাওয়া গেছ এসব ত । 
 
অথম ী আ হ ম ফা কামাল ১৩ ন জাতীয় সংসেদ ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কা  টাকার ািবত বােজট পশ কেরন। এর 
মে  দ, ভ িক ও বতন পিরেশােধ ১ লাখ ৮৮ হাজার ৫৮৭ কা  টাকা বােদ বািক ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৬০৩ কা  টাকা য় হেব 
অ া  খােত। এর এক  বড় অংশ (২ লাখ ২ হাজার ৭২১ কা  টাকা) য় হেব বািষক উ য়ন কম িচেত (এিডিপ)। 

এ সে  স ার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) স ািনত ফেলা ড. দবি য় ভ াচায গা রেক বেলন, সহজ শেত বেদিশক 
অ দান বহােরর ে ও অ গিত দিখ না। ফেল িত বছরই িজিডিপর ৪ শতাংেশর মেতা ঘাটিত থাকেছ। আর এই ঘাটিতর বড় 
অংশই স য়প  ও িক টা াংক ঋেণর মা েম রণ করা হে । ািবত বােজেট াংক থেক ৪৭ হাজার কা  টাকা এবং 
স য়প  খাত থেক ৩০ হাজার কা  টাকা ঋণ নয়া হেব। এসব ঋেণর দ ব বিশ। ফেল সরকােরর দায়েদনা পিরেশােধ য় 
বাড়েব। পাশাপািশ িবেদিশ ঋেণর দ নেত হেব। সািবকভােব এই য় উ য়ন সরকােরর উ য়ন পিরক নােক াহত করেব এবং 
বা বায়েনও অিন য়তা তির হেব। 

 মেত, আগামী অথবছের সরকােরর েয়র িতন  খােতর মে  সবেচেয় বিশ হেব বতন-ভাতা ও পনশন খােত, ৮৭ হাজার 
২২৭ কা  টাকা। এর মে  বতন-ভাতায় য় হেব ৬০ হাজার ১০৯ কা  টাকা এবং অবসর া  সরকাির চাকিরজীবীেদর পনশন 
বাবদ ২৭ হাজার ১১৮ কা  টাকা য় করা হেব। 

বতমান ায় সােড় ১২ লাখ সরকাির চাকিরজীবীর মে  িতন থেক সােড় িতন লাখ হে  কমকতা। আগামী অথবছের অিফসারেদর 
বতন বাবদ ৮ হাজার ২৫৪ কা  টাকা য় হেব। কমচারীেদর পছেন য় হেব ২৩ হাজার ৭৫৫ কা  টাকা, িবিভ  ভাতা বাবদ 

২৮ হাজার ১০০ কা  টাকা। এছাড়া বতমান ায় ৭ লাখ অবসর া  কমকতা-কমচারী রেয়েছন। িত মােস তােদর পনশন দয়া 
হে । আগামী অথবছের পনশন খােত বরা  রাখা হেয়েছ ২৭ হাজার ১১৮ কা  টাকা। এিদেক সরকার বােজট ঘাটিত রেণ দশ-
িবেদশ থেক ঋণ হণ কের। অভ রীণ পযােয় ঋণ নয়া হয় াংিকং খাত, স য়প  ও ব  থেক। এসব ঋেণর িবপরীেত িত 
বছর সরকারেক বড় অে র দ নেত হয়। ফেল বােজেটর এক  উে খেযা  অংশ বরা  রাখা হয়  পিরেশাধ খােত। 

 মেত, আগামী অথবছের দ পিরেশােধ য় হেব ায় ৫৭ হাজার কা  টাকা। এর মে  বেদিশক ঋেণর দ পিরেশাধ করেত 
হেব ৪ হাজার ৩২১ কা  টাকা। জাির বে র দ িদেত হেব ১৩ হাজার ৫২৬ কা  টাকা ও জাতীয় স য়প  থেক অথ নয়ার 
িবপরীেত দ পিরেশাধ করেত হেব ৩২ হাজার ৮০০ কা  টাকা। এছাড়া সরকাির চাকিরজীবীেদর ভিব ৎ তহিবল থেক নয়া 
অেথর িবপরীেত দ নেত হেব ৫ হাজার কা  টাকা এবং ঋেণর অিনিদ  দ বাবদ পিরেশাধ করা হেব ১ হাজার ৪৬৮ কা  
টাকা। 



বােজট িবে ষেণ আরও দখা গেছ, ািবত বােজেট েণাদনা খােত সরকার ১০ হাজার ৮৩৫ কা  টাকা বরা  িদেয়েছ। িক  
চলিত বােজেট (২০১৮-১৯) এ খােত এক টাকাও বরা  িছল না। অথ ম ণালেয়র  মেত, থম বােজট িহেসেব অথম ী ন ন 
কেয়ক  ে  েণাদনা দয়ার ঘাষণা িদেয়েছন। এর মে  বাসীরা িবেদশ থেক বধপেথ রিমেট  রণ করেল িত একশ’ 
টাকায় ২ টাকা েণাদনা দয়ার ঘাষণা দয়া হেয়েছ। এছাড়া েণাদনা দয়া হেয়েছ িঁজবাজােরও।  িবিনেয়াগকারীেদর 
পাবিলকিল েডড কা ািন থেক া  িডিভেড  আেয়র কর  সীমা ২৫ হাজার থেক বািড়েয় ৫০ হাজার টাকা িনধািরত করা 
হেয়েছ। এছাড়া রফতািন খােত ৭ হাজার ৩২৫ কা  টাকা এবং অ া  খােত েণাদনা দয়া হেব ৩ হাজার ৬০ কা  টাকা। 

আগামী অথবছের াথিমক উৎপাদেন দয় ভ িকর জ  বরা  রাখা হেয়েছ ১৩ হাজার ৮৮৬ কা  টাকা, িষসহ অ া  ভ িক 
খােত বরা  ১৯ হাজার ১৭১ কা  টাকা এবং ঋেণর েদর ওপর ভ িক বাবদ বরা  ৪০১ কা  টাকা। এর মে   িষ খােত 
ভ িক িহেসেব বরা  ৯ হাজার কা  টাকা। চলিত অথবছেরর সংেশািধত বােজেট এ  হে  ৮ হাজার কা  টাকা। 

 


