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ম িবে র ওপর কেরর খ  

*৫ মৗিলক চািহদার ৩ েতই কর বেড়েছ  
* চােপ পড়েব ায় ৪ কা  মা ষ  
* এ ধরেনর পদে প সা নীিতর পিরপ ী -ম  অথনীিতিবদেদর 

 মিনর হােসন ও সা াম হােসন ইমরান 

ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট রাজ  আয় বাড়ােনার জ  যসব পদে প নয়া হেয়েছ, তােত ম িব রা চােপ পড়েব। ৫  
মৗিলক চািহদার ৩ র িবপরীেতই কােনা না কােনাভােব কর বাড়ােনা হেয়েছ। বরাে র ে  ম িব েক  দয়া হয়িন। এেত 
ায় ৪ কা  মা েষর জীবনযা ার খরচ অেনকাংেশই বািড়েয় দেব। িনিদ ভােব এবােরর বােজেটর যসব উে াগ ম িব েক 

চােপ ফলেব স েলার মে  উে খেযা  হে - কর  আেয়র সীমা না বাড়ােনা, টিলেফােন কথা বলার ওপর স রক  ি , 
পাশােক ভ াট বাড়ােনা, স য়পে র নাফায় উৎেস কর বাড়ােনা এবং খা পে  ািরফ  িব । এছাড়া েরা বােজেট ত  

কেরর চেয় পেরা  কের বিশ জার দয়া হেয়েছ, যা ভা া ণীর য় বাড়ােব। তেব লনা লকভােব উ  ও িন  আেয়র 
মা ষেক িবধা দয়া হেয়েছ। অথনীিতিবদরা বলেছন, এ ধরেনর পদে প অথনীিতর সা নীিতর পিরপ ী। অ িদেক েয়র ে  
ম িব েদর  কম। বসরকাির গেবষণা িত ান স ার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) স ািনত ফেলা ড. দবি য় ভ াচায 
বেলন, বােজেট স দশালীেদর িবধা দয়া হেয়েছ। গিরব মা েষর জ  াি কভােব এক ধরেনর ব া থাকেছ। িক  
বাংলােদেশর িবকাশমান ম িব রা চােপ পড়েব। িতিন বেলন, িচ া- চতনা, ি ম া এবং উপাজেনর িবেবচনায় িবকাশমান 
ম িব  অথনীিতর চািলকাশি । িক  সই চািলকাশি েক পিরপালন না করা ইশেতহােরর চতনার স ণ পিরপ ী। এছাড়া এ  
রাজৈনিতক দেলর আদশ এবং ভােটর িভি র পিরপ ী। নাগিরক িহেসেব আমােদর জ  এ  অত  ি ার িবষয়। িতিন আরও 
বেলন, রাজনীিতিবদরা ভােটর কারেণ িন িব েদর  দন। আবার িনবাচেনর টাকা সং েহর জ  স দশালীেদর  দন। 
িক  িশি ত িবকাশমান ম িবে র িমকােক এখনও ায়ন কেরন না। এ অব ার পিরবতন না হেল ু অথনীিত িবকাশ এবং 
িশ ার ণগত মান উ য়নসহ সমােজ কাি ত ইিতবাচক পিরবতন আসেব না। অথনীিতিবদ ও সমাজিব ানীেদর মেত, যােদর 
দিনক আয় ১০ থেক ৪০ ডলােরর মে ই, তারাই ম িব । তেব আিথক স মতার পাশাপািশ িশ া, া , বাস ান, সামািজক 

মযাদা, েবাধ ও সাং িতক েযাগ- িবধােকও মানদে  আনেত হেব। ওই িবেবচনায় বাংলােদেশ ম িবে র সং া ৪ কা র 
মেতা। াভািবক িনয়েম িত বছর বােজেটই আয় বাড়ােত হয়। এবারও তার িত ম হয়িন। আয় বাড়ােত সরকার ম িব েকই 
বেছ িনেয়েছ। ািবত বােজেট সবেচেয় বিশ জার দয়া হেয়েছ পেরা  কেরর ওপর। অথাৎ মাট জাতীয় রাজ  বােডর মা েম 

(এনিবআর) আদায় হওয়া ৩ লাখ ২৫ হাজার কা  টাকার কেরর মে  ভ াট থেক আসেব ১ লাখ ২৩ হাজার কা  টাকা। আর তা 
িন িব , ম িব  ও উ িবে র কাছ থেক আদায় করা হেব। এ বছরও আয় বাড়ােনার ে  ম িব েদর টােগট করা হেয়েছ। 

১. ি  ণীর নতম করসীমা ২ লাখ ৫০ হাজার টাকায় অপিরবিতত রাখা হেয়েছ। অথাৎ কােনা ি র বািষক আয় এই টাকার 
বিশ হেল তােক কর িদেত হেব। এমিনেতই উ  প ে র কারেণ মা েষর খরচ বাড়িছল। এ অব া ম িব েদর ি  িদেত এই 

সীমা িক টা বাড়ােনার পািরশ কেরিছল অথনীিতিবদ এবং িবিভ  সংগঠন। িক  সরকার স  আমেল নয়িন। 

২. ম িবে র উে খেযা  এক  অংেশর আেয়র অ তম উৎস হল স য়প । ািবত বােজেট স য়পে র নাফার ওপর উৎেস 
কর ৫ শতাংশ থেক বািড়েয় ১০ শতাংশ করা হেয়েছ। এ  ম িবে র আেয়র ওপর সরাসির ভাব ফলেব। 

৩. িনত বহায পাশােকর ওপর ভ াট বাড়ােনা হেয়েছ। কউ পাশাক িকনেল চলিত অথবছের মাট দােমর ৫ শতাংশ ভ াট িদেত 
হয়। ািবত বােজেট তা আরও আড়াই শতাংশ বািড়েয় সােড় ৭ শতাংশ করা হেয়েছ। এছাড়া পাশাক তিরর ে  দিজর 
দাকােনর  পিরেশােধর ওপর ন ন কের ১০ শতাংশ ভ াট আেরাপ করা হেয়েছ। 



৪. মাবাইল ফােন কথা বলার ওপর স রক  ৫ শতাংশ থেক বািড়েয় ১০ শতাংশ করা হেয়েছ। এেত মাবাইল ফােন কথা 
বলার খরচ বাড়েব। এছাড়া াটেফান আমদািনর ে   ১০ শতাংশ থেক বািড়েয় ২৫ শতাংশ করা হেয়েছ। 

৫. িসেনমা দখার ওপর ন ন কের ১০ শতাংশ ভ াট আেরাপ করা হেয়েছ। যা আেগ িছল না, এেত িসেনমা দখার িকেটর  
বাড়েব। 

৬. গািড় িনবে র ওপর ন ন কের ১০ শতাংশ স রক  আেরাপ করা হেয়েছ। এ  আেগ িছল না। 

৭. চলিত অথবছের াপটপ িকনেল কর ছাড় পাওয়া যত। ািবত বােজেট এই কর অ াহিতর েযাগ েল দয়া হেয়েছ। 

৮. চলিত অথবছেরর বােজেট ভাজ েতেল ভ াট অ াহিত িছল। ন ন বােজেট এই অ াহিতর েযাগ ত াহার করা হেয়েছ। এছাড়া 
িশ খা  েঁড়া ধ আমদািনেত  বাড়ােনা হেয়েছ। এেত এই েধর দাম বাড়েত পাের। আইসি েমর ওপর ৫ শতাংশ স রক 

 বসােনা হেয়েছ। এেত বাড়েব আইসি েমর ওপরও। 

৯. মা েষর খা  তািলকার অ তম এক  প  িচিন। বছের চািহদা ায় ১২ লাখ টন। এর সবেচেয় বড় ভা া ম িব  ণী। 
চলিত অথবছেরর বােজেট িচিন আমদািনর ওপর ২০ শতাংশ িনয় ণ লক  রেয়েছ। ািবত বােজেট তা বািড়েয় ৩০ শতাংশ 
করা হেয়েছ। এছাড়া িতটন ‘র’ িচিন আমদািনর  ২ হাজার টাকা থেক বািড়েয় ৩ হাজার এবং পিরেশািধত িচিনর আমদািন 

 ৪ হাজার ৫শ’ টাকা থেক বািড়েয় ৬ হাজার টাকা করা হেয়েছ। এেত চরা পযােয় িচিনর দাম বেড়েছ। 

১০. মা েষর মৗিলক চািহদার অ তম খাত আবাসন বা বািড়। আর বািড় িনমােণ মৗিলক প  রড। চলিত অথবছেরর বােজেট 
িত টন রেড ৯শ’ টাকা ভ াট রেয়েছ। ািবত বােজেট তা বািড়েয় ২ হাজার টাকা করা হেয়েছ। এেত সামি কভােব বািড় িনমাণ 

ও ােটর দাম বাড়েব। 

১১. ম িবে র যাতায়ােতর অ তম মা েম িসএনিজচািলত অেটািরকশা। ািবত বােজেট িসএনিজ, মাটরসাইেকল এবং 
বিব াি র টায়ার- উেবর ওপর আমদািন  ৩ থেক বািড়েয় ৫ শতাংশ করা হেয়েছ। 

এছাড়া বােজেট ভ াট ও  বাড়ােনার কারেণ আরও যসব পে র দাম বাড়েব তার মে  উে খেযা  হল- ফেলর স, েঁড়া ধ, 
বিড , আইসি ম, চশমা ও সান াস, িবিড়-িসগােরট, ঘেরর অ া িমিনয়াম প , লে র কিবন, ম , জলপাইেয়র তল, এলিপ 

াস, আচার, চাটিন, টেমেটা কচাপ, ফেলর স, কাগজ, টয়েলট । কারণ এসব পে  আেগ ািরফ  িছল। এখন ৫ শতাংশ 
হাের ভ াট আেরাপ করা হেয়েছ। অ িদেক এিশয়ার য কােনা দশ থেক আমদািন করা এয়ারে শনার, টয়েলট সাবান, মশার 
কেয়ল, এেরাসল, পাির, চেকােলট, িব ট, পেটেটা িচপস, ফেলর স, িলপি ক, আই ােডা, আইলাইনার, আইে া, মাশকারা, 
পাউডার, ফসি ম, া , কি শনার, থেপ , শিভং জল, আফটার সভ লাশন, ািনটাির ওয় ার, টিবল ওয় ার, রজার, 
মাটরসাইেকল ও দরজার তালা, ইস সেকট, শভার এবং শিভং জেলর দাম বাড়েব। কারণ এিশয়া অ ল থেক আমদািন করা 

এসব পে র নতম  বাড়ােনা হেয়েছ। 

জানেত চাইেল িসিপিডর ভার া  িনবাহী পিরচালক ড. খা কার গালাম মায়াে ম বেলন, বােজেট ত  কেরর (আয়কর) 
লনায় পেরা  কেরর ওপর িনভরশীলতা বিশ। পেরা  কেরর চাপ িন -ম িবে র ওপর বিশ পেড়। সাধারণ মা েষর ওপর চাপ 

বাড়ায়। ফেল সা িভি ক কেরর দশেনর সে  স িত ণ নয়। 

অ িদেক েয়র ে ও ম িব েদর  দয়া হয়িন। িসিপিডর পযােলাচনায় বলা হেয়েছ, ম িব েদর েয়র সবেচেয় বিশ 
 দয়া উিচত িশ া ও া  খােত। উদাহরণ িদেয় বলা হয়, দেশ িশ ায় বরা  বাড়ােল সই েযাগ ম িব রা পায়। কারণ 

গিরেবর স ানরা াইমাির িশ ার পর ঝের যায়। ধনীেদর স ানরা দেশর বাইের পড়ােশানা কের। ফেল দেশর িশ ার িবধা 
ম িব রাই পায়। িক  ািবত বােজেট িশ ায় বরা  ওইভােব বাড়ােনা হয়িন। এে ে  িশ ার সে  ি  যাগ কের বােজট 
বড় কের দখােনা হেয়েছ। এছাড়া ধনীরা সব সময়ই দেশর বাইের িচিকৎসা নয়। ফেল া  খােত েয়র িবধা ম িব রাই 
পায়। িক  এ খােতও ওইভােব বরা  বাড়ােনা হয়িন। 


