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ড. দমািাম্মে আিদুল মবেে 

িাজেটীয় বেেবনজে েশনার িাস্তজি েতটা প্রজয়াগজ াগ্য িা তার অবিঘাত দেমন িজত পাজর দে প োজলাচনাজে পাশ োটিজয়  াওয়ার 

অিোশ থােজত দনই। দ মন এিাজরর িাজেজট উচ্চাবরত িজয়জে দোজনা বেবনজের োম িাড়জি না। বেন্তু পজরাক্ষ ের িযাট আইজনর 

প্রজয়াগ বেিংিা বিদুযৎ, গ্যাজের মূল্য বৃবির পবরেল্পনা উত্তর পবরবিবতজত পণ্য ও দেিা উিয় খাজত দ  িাড়বত চাপ সৃবি িজি দে 

বিজিচনা আড়াজল রাখা  াজি বে? োরা বিজেই দেৌরবিদুযৎজে উৎোবিত েরা িজে। েয়লাবিদুযৎ দথজে েজর আেজে বিবিন্ন দেশ। 

প্রবতজিশী িারতও তাজের িড় িড় েয়লাবিদুযৎ প্রেল্প িাবতল েজরজে। এর বিপরীজত তারা দোর বেজে নিায়নজ াগ্য বিজশষ েজর 

দেৌরবিদুযজতর ওপর। গত পাঁচ িেজরই দেৌরবিদুযৎ উৎপােনক্ষমতা আড়াই িাোর দমগাওয়াট দথজে ১৫ িাোর দমগাওয়াজট উন্নীত 

েজরজে দেশটি। িািংলাজেজশও দেৌরবিদুযৎজে উৎোবিত েরজত দোলার প্যাজনল উৎপােন, আমোবন িা েরিরাি প োজয় আজগ দোজনা 

ধরজনর শুল্ক, ের িা িযাট পবরজশাজধর প্রজয়ােন িজতা না। বেন্তু ২০১৭-১৮ অথ েিেজরর িাজেজট িঠাৎ েজরই েয়লাজে শুল্কমুক্ত দরজখ 

দোলার প্যাজনল আমোবনজত ১০ শতািংশ শুল্ক আজরাপ েরা িয়। এর ওপর বেল গ্রািে প োজয় বনবে েি শতািংশ িযাট। এজত দোলার 

প্যাজনজলর োম ন্যযনতম ২৫ দথজে েজি োচ্চ ৫০ শতািংশ প েন্ত দিজড়  াওয়ার আশঙ্কা এিিং এর ফজল দেৌরবিদুযত িবিষ্যজত ুমমবেজত 

পড়জি িজল মজন েজরবেজলন খাতেিংবিিরা। বিদুযৎ খাজতর মিাপবরেল্পনা অনু ায়ী, ২০২১ োল নাগাে নিায়নজ াগ্য জ্বালাবন দথজে 

বতন িাোর দমগাওয়াট বিদুযৎ উৎপােজনর দ  লক্ষয ধরা িজয়জে, শুল্ক আজরাজপর ফজল তাও বিবিত িওয়ার আশঙ্কা বেল েিার। 

োরণ এর বেিংিিাগই আোর েথা দেৌরবিদুযৎ দথজে। উপজরর এ দুটি খাত এর িাজেট িাস্তিায়জনর প্রকৃত অিিা বিচার-বিজিষণ, 

পরীক্ষা প োজলাচনার দোজনা প্রাবতষ্ঠাবনে ব্যিিা দনই। িাজেট িানাজনার েময় ইোনীিং অজনজেই দম-জুন মাজে আজলাচনা-

েমাজলাচনার দশারজগাল শুরু েজরন। বেন্তু িাজেট িাস্তিায়জনর েময় িাস্তিতার বমল দেমন িা েতদূর তা দেখার দোজনা ব্যিিা দনই। 

২০১৯-২০-এর প্রস্তাবিত ব্যজয়র িাজেট গতিাজরর মূল িাজেজটর তুলনায় ২৬ শতািংশ এিিং েিংজশাবধত িাজেজটর তুলনায় ১৮ শতািংশ 

প্রবৃবি ধজর প্রাক্কবলত িওয়ায় অথ োয়জন োতীয় রােস্ব দিাজড ের োঁজধ ৩৭-৩৮ শতািংশ প্রবৃবির প্রতযাশা চাপাজনা িজয়জে,  া অেেন 

েঠিনতর িজি। অথচ েরোবর েিংিাগুজলা দথজে আয় িা রােস্ব  বে ন্যায্য পবরমাজণ পাওয়া দ ত, েিংিাগুজলার োজে োতীয় রােস্ব 

দিাজড েরও ন্যায্য পাওনাগুজলা প্রাবির ব্যিিা িা বনজে েশনা থােত তািজল োতীয় রােস্ব দিাজড ের োজে েনগজণর োে দথজে িবধ েত ের 

রােজস্বর েন্য চাপ এতটা পড়ত না। অথ োৎ েরোবর েিংিাগুজলার অপারগতা, অেক্ষতা, ব্যথ েতার োয়িাগ এনবিআজরর মাধ্যজম 

েনগজণর ওপর চাপত না। রাষ্ট্রায়ত্ত খাজতর ৪৮টি েিংিার মজধ্য এখন েিজচজয় দিবশ দলােোজন রজয়জে িািংলাজেশ বিদুযৎ উন্নয়ন দিাড ে 

(বপবডবি)। েি োবধে িতুেবে বনজে পাবন উন্নয়ন দিাড ে (পাউজিা)। মুনাফা অেেন ও েরোরজে লিযািংশ প্রোজন এবগজয় আজে এে 

েমজয়র শীষ ে দলােোবন েিংিা িািংলাজেশ দপজরাবলয়াম েরজপাজরশন (বিবপবে)। বিবপবডবি দলােোন বেজয়ই চলজে। এেই েমজয় 

েরোজরর োে দথজে েজি োচ্চ িতুেবে বনজয়জে পাবন উন্নয়ন দিাড ে। েরোজরর িাবষ েে প্রবতজিেন ‘িািংলাজেশ অথ েননবতে েমীক্ষা 

২০১৮’-দত এেি তথ্য উজঠ এজেজে। িতেমাজন আন্তেোবতে িাোজর জ্বালাবন দতজলর োম েম। বিবপবেও রজয়জে অবতবরক্ত মুনাফা 

অেেজনর ধারায়। অন্যবেজে গ্যাজের োম িাড়াজনা িজয়জে। দে েন্য আন্তেোবতে িাোজরর েজে িানীয় িাোজর জ্বালাবন দতজলর োম 

‘অযাডোস্ট’ (েমন্বয়) েরা িজল এর ইবতিাচে প্রিাি পড়জি বেবডবপ প্রবৃবি, দিাক্তাস্বাথ ে ও বশল্প খাজতর ওপর। অথ েননবতে েমীক্ষা 

অনু ায়ী ৩১টি েিংিা েমজিবশ বনট মুনাফা অেেজন েক্ষম িজয়জে। দলােোন বেজয়জে ১৪টি েিংিা,  া আজগর অথ েিেজর বেল ১১টি। 

োবি েেিাজি এ খাজত বনট মুনাফা িজয়জে প্রায় ৬ িাোর ৬১৭ দোটি টাো,  া আজগর িেজরর ১০ িাোর ৮৮৮ দোটি টাোর দচজয় ৪ 

িাোর ২৭২ দোটি টাো েম। দিোমবরে বিমান চলাচল ের্তেপক্ষ গত িেজর ৬১৯ দোটি টাো বনট মুনাফা অেেন েরজলও এিার তা 

েজম ৮৬ দোটি টাোর বনজচ দনজম এজেজে। অথ েননবতে েমীক্ষার তথ্য অনু ায়ী েরোর চলবত অথ েিেজরর এবপ্রল প েন্ত ১৪টি 

প্রবতষ্ঠানজে অনুোন িা িতুেবে বমবলজয় প্রায় ২ িাোর ১৮৬ দোটি টাো বেজয়জে। আজগর িেজর ১১টি প্রবতষ্ঠানজে অনুোন িা িতুেবে 



িািে দেয়া িজয়বেল প্রায় ১ িাোর ৭০৭ দোটি টাো। এিার পাবন উন্নয়ন দিাজড ের (পাউজিা) পজর বিতীয় েজি োচ্চ প্রায় ৪১২ দোটি টাো 

বনজয়জে িািংলাজেশ অিযন্তরীণ দনৌপবরিিন ের্তেপক্ষ। 

দখলাবপ ঋণ, েিংিান ও মূলধন ঘাটবত, মুনাফা বৃবির প্রবতজ াবগতার োরজণ ঋণ ব্যিিাপনায় আপে এিিং েজি োপবর সুশােন প্রবতষ্ঠার 

বিবিন্ন অন্তরায় দেজশর ব্যািংবেিং ব্যিিাজে এেটা নাজুে পবরবিবতর বেজে দঠজল বেজে। দেজশর অথ েনীবতর অন্যতম চাবলোশবক্ত এই 

খাতটিজে শক্ত বিবত্তর ওপর তুজল আনজত না পারজল  ািতীয় অথ েননবতে অেেন ুমমবের মুজখ পড়জি। ঋণজখলাবপ েিংস্কৃবতর প্রধান 

বনয়ামেগুজলার েজে যুক্ত িজয়জে ব্যািংবেিং খাজত সুশােজনর অধঃগবত। দখলাবপ ঋজণর পবরমাণ বনধ োরজণর েময় েি েময় অিজলাপন 

েরা ঋজণর পবরমাণ বিস্মৃত থাো িয়,  বেও আোয় দুরূি দখলাবপ িজলই ঋণ অিজলাপন েরা িয়। দখলাবপ ঋজণর েজে  বে এ  ািৎ 

 া অিজলাপন েরা িজয়জে বেিংিা  া ব্লুে েজর রাখা িজয়জে তার বিোি যুক্ত েরা িয় তািজল দেজশর প্রকৃত দখলাবপ ঋজণর পবরমাণ 

োঁড়াজি ১ লাখ ৩৫ িাোর দোটি টাোর োোোবে। এ পবরবিবত েিংঘটিত দলাপাজটর দোজনা প্রবতোর, প্রবতবিধাজনর ব্যিিা না বনজয় 

পুনঃতিবিল িরাদ্দ বেিংিা োড় দেয়ার উপায় িাতলাজনা মূলত বিরূপ েমাজলাচনার বিষজয় পবরণত িজয়জে। এিিং এ পবরবিবতজত 

োজলা টাো োোেরজণর উপায়জে অবনবে েিোজলর েন্য অবধেতর উোরীেরণ নীবত ও ননবতেতা আজরা দিবশ প্রশ্নজিাধে িজয় 

প্রবতবিধান প্রবতজরাধজে দুি েল েজর বেজে। এটা অিশ্যই প্রবণধানজ াগ্য দ , নানা উজিজগর মজধ্যও চলবত িের িািংলাজেজশ িাজলা 

প্রবৃবি িজয়জে কৃবষ ও দেিা খাত চাো থাোর োরজণ। দেই েজে অিযন্তরীণ চাবিো ও বশল্প উৎপােজনর পবরবিবতও িাজলার পজথ 

আজে। বিেব্যািংে িলজে, িািংলাজেজশর প্রবৃবি পূি োিাে শক্ত অিিাজনই থােজে। িাজেট িয়াজনর েজে িাস্তিতার, লক্ষযমাত্রা অেেজনর 

দূরত্ব  ত েজম আেজি ততই দটেেই উন্নয়ন িজি অথ েিি। 

কৃবষ খাজতর প্রবৃবি েমজে। আবথ েে খাত বিপ েজয়র এে েশে চলজে। বেবডবপ প্রবৃবি িাড়জলও দিেরোবর বিবনজয়াজগর িার িবির, 

িাড়জে না েম েেিংিান। রােস্ব আোজয় দেখা বেজে িড় ঘাটবত। মূলত আজয় ঘাটবত অথচ ব্যজয়র ও প্রবতশ্রæবতর তাবলো লম্বা। আজে 

িড় প্রেল্প দশষ েরার তাবগে। বেজত িজয়জে স্বািয ও বশক্ষায় আলাো নের। আজে নতুন োিংেজের অিোঠাজমা বনম োজণর, 

এমবপওভুবক্তেরজণর অেিংখ্য বচঠি। প্রোজশ্য েমথ েন দেয়া ব্যিোয়ীজের প্রতযাশাও অজনে। তাজের চাওয়া নানা ধরজনর ের োড় িা 

নগে েিায়তার প্রস্তাি েরজত িজয়জে। বেজি আর বনজি, বমলাজি বমবলজি/ াজি না বফজর- রিীন্দ্রনাজথর এই িাণী দনপজথ্য দিজেই 

চজলজে। বেন্তু েম আয় আর দিবশ ব্যজয়র িাজেজট অজনেজেই িয়জতা খাবল িাজত বফরজত িজি। আর তাই ‘বেজি আর বনজি’র মজধ্য 

েমন্বয় েরাটাই িজি প্রস্তাবিত িাজেজট নতুন অথ েমন্ত্রীর েন্য িড় চযাজলঞ্জ। 

নতুন চযাজলঞ্জ বনজত বগজয় নতুন অথ েমন্ত্রী মজিােজয়র িয়জতা মজন পড়জি- ‘ফরাবে দলখে আজন্দ্র মালজরাজে এেিার োফজল্যর োরণ 

েম্পজেে প্রশ্ন েরা িজয়বেল। উত্তজর বতবন িজলবেজলন দ  োফজল্যর োরণ বতবন োজনন না, তজি এ েতয অিশ্যই োজনন দ  েিাইজে 

খুবশ েরজত দগজল ব্যথ ে িজত িয়।’ তাই দশষ প েন্ত েঠিন দোজনা পজথ িাঁটার পবরিজতে লজক্ষযর বেে দথজে প্রস্তাবিত িাজেটটিজে 

িজতই িজয়জে গত ১০ িেজরর ধারািাবিেতা এিিং িাস্তিায়জনর বেে দথজে এেটি গতানুগবতে িাজেট। 

ড. দমািাম্মে আিদুল মবেে : অথ েনীবতবিে ও েরোজরর োজিে েবচি। 

 


