
বােজট : ল  অজেন সহায়ক হেব
অধ াপক ড. মা. সিলম উি ন

তৃতীয় ময়ােদ সরকার গঠেনর পর ২০১৯-২০ অথবছেরর জ  য ািবত বােজট পশ করা হেয়েছ তা
িনবাচনী ইশেতহারেক সামেন রেখই ণয়ন করা হেয়েছ বেল মেন করা  যেত পাের। স ম প বািষকী
পিরক নার শষ বছেরর এই বােজেট উ -মধ ম আেয়র দেশ পা র, উ য়নশীল দেশর পেথ উ রণ,
এসিডিজ  বা বায়ন,  রািহ া  ই ,  ব ীপ পিরক না  ২০১০,  পক -২০৪১,  ব ব রু  জ শতবািষকী
পিরক না,  িডিজটাল বাংলােদশ,  িডিজটাল অথনীিত,  ৪থ িশ  িব ব,  সব িণর ও পশার মা ষেক
মেনােযাগ ও , মধ  ও দীঘেময়ািদ নীিত কৗশল েলােক সামেন রাখা হেয়েছ। শ বীমা, উেদ া া
সৃি ,  িবিনেয়াগ  েণাদনা,  বাসী  আয় আকষণ,  সামািজক র া  য়াস বৃি ,  ব াংক ও পঁুিজ বাজােরর
সং ােরর অ ীকার, নতুন এমিপওভুি  ইত ািদ িবষয় েলা এ বােজটেক িকছটুা নতনু  িদেয়েছ। কােনা
ধরেনর তাৎপযপূণ নতনু করােরাপ ছাড়াই এই িবশাল এবং উ ািভলাষী  বােজট যিদ আগামী  ছয় মােস
উ য়ন ও অ য়ন ব েয়র কমপে  ৩৫ শতাংশ সিঠক অেথ ও মানস তভােব বা বািয়ত হেল সামি ম
চািহদা  বৃি ,  অবকাঠােমা  ঘাটিত  াস  এবং  দাির বা ব,  অ ভুি মূলক ও  িবিভ  সামািজক িনরাপ া
িবধানমূলক ব য়  ইত ািদর  মাধ েম ািবত বােজট সািবক জনকল ােণ  এবং  অথৈনিতক বৃি  অজেন
শি শালী  ভূিমকা  রাখেব। মা া কথা,  ািবত বােজেটর সাফল  অেনকাংশ িনভর করেব সারা  বছেরর
আিথক কমকা- েলা মািসক িকংবা মািসেকর িভি েত আ পািতক হাের ণগত ও পিরমাণগত বিশে র
আেলােক মানস ত বােজট বা বায়েনর ওপর। কননা িবগত বছর েলােত বােজট অবা বায়েনর হার ায়
১০ শতাংশ থেক বৃি  পেয় ২৯ শতাংশ পৗেঁছেছ। এ বােজেট সবেচেয় ভােলা িদক হেলাÑ চলিত বছেরর
বােজেটর তলুনায় ২০১৯-২০ বােজেটর মাট ব য়, মাট রাজ  এবং এনিবআর িনয়ি ত কর রাজে র বৃি
সাম পূণ এবং জবাবিদিহতায় আ িরক হেল বা বায়েনর স াবনা উ ল। িবগত ই বছর এবং চলিত

আপেডট : ১৭ জনু, ২০১৯ ০০:০০
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বছের িজিডিপ যথা েম ৭.২৮, ৭.৮৬ এবং ৮.১৩ শতাংশ অজন এবং সামি ক অথৈনিতক ি িতশীলতার
আেলােক ২০১৯-২০ অথবছের বৃি  ৮.২ শতাংশ ল মা া ধরা হেয়েছ। বােজট ২০১৯-২০ এ মাট ব য়

া লন হেয়েছ ৫, লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কািট টাকা যিট সংেশািধত ২০১৮-১৯ এর বােজেটর ৮০ হাজার
৬৪৯ কািট টাকা বা ১৮.২ শতাংশ বিশ। একইভােব মাট রাজ  আয় ধরা হেয়েছ ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৮১০
কািট টাকা  যিট সংেশািধত ২০১৮-১৯ অথসাল থেক ৬১ হাজার ১৯৭ কািট টাকা বা ১৯.৩২ শতাংশ
বিশ।  বােজট  বা বায়েন  রাজ  আহরণ  ও  বেদিশক উৎস থেক া িলত  অথ সং হ  সবেচেয়  বড়

চ ােল ।  ািবত  বােজট  জনকল াণমূলক  িবিভ  সামািজক  িনরাপ া  িবধানমূলক  কমসূিচ  এবং  কর
সহনীয়করণসহ  বৃি  স াির  মগা  ক েলা  এবং  িবর  বসরকাির  খােত  িবিনেয়াগ  বৃি র  নানা
কলােকৗশলেক অ ািধকার  িদেয়  বােজট পশ কেরেছন  অথম ী।  বাংলােদেশর  অপার  উ য়ন  স াবনা,
জনগেণর    ভাগ  ও  চািহদার  েমা িত,  বতমান  অথৈনিতক ি িতশীলতা  ও  িবিভ  অথৈনিতক সূচেকর
অ গিত পযেব ণ সােপে  বলা যায় য, বােজেটর আকার র ণশীল না  হওয়াই ভােলা। অেনেক মেন
কেরন য,  বড় আকােরর বােজেট অেথর অপচয় ও অপব বহার হওয়ার স াবনা থােক। আিম বলব অথ
বরাে  উদারতা থাকা ভােলা। তেব অথ ব বহাের যেথ  সতক থাকা এবং অথ অপব বহার বা অপচয় রােধ
সতকতা  অবল ন  করেল  এই  বােজট  বা বায়ন  স ব।  বােজেটর  িবিভ  ল মা া  বা বায়েন  বােজট
ব তৃায় িনিদ  অেনক াবনা এেসেছ। াবনা েলা সিঠক সমেয় বা বািয়ত হেল এ িবশাল আকােরর
বােজট বা বায়ন করা  স ব হেব। মু া ীিত ৫.৫ শতাংেশ রাখা, মধ েময়ািদ নীিত- কৗশল কেঠারভােব
পিরপালনসহ কৃিষ, িশ , ব বসা, র ািন খাত, আবাসন খাত ও সবা খাতেক িতেযািগতামূলক অব ােন
নওয়ার অ ীকার রেয়েছ বােজেট। দাির  িনরসন, কমসং ান সৃি ,  িবেদিশ িবিনেয়াগ আকৃ  এবং আয়
বষম  িনয় েণর সিবেশষ উেদ ােগর কথা বােজেট  পেয়েছ। বােজেট িশ া ও যুি  খােত সেবা

বরা  দওয়া হেয়েছ যিট মানব স দ উ য়েন ও ণগত িশ ার ে  এমিপওভুি র দীঘিদেনর ায
দািব পূরণ হেব। এ ছাড়া পিরবহন ও যাগােযাগ, ানীয় সরকার ও প ী উ য়নসহ া , কৃিষ, িব ৎ-

ালািন  ইত ািদ  খাত েলােক িবগত  কেয়ক বছেরর  ায়  অ ািধকার  দওয়া  হেয়েছ।  ানীয়  িশে র
সংর ণ এবং র ািন খাতেক েণাদনা দওয়ার চ া ও রাজ  আদােয় িবিভ  উেদ াগসহ দেশর সািবক
অথনীিতর জ  ইিতবাচক িদক েলােক বােজেট অ ািধকার দওয়া হেয়েছ। ব ি  খাত ও সরকাির খােত
অব াহত িবিনেয়াগ স  বােজেট  পেয়েছ যিট নতনু কমসং ান সৃি ,  ামীণ অথৈনিতক উ য়ন,
খাদ  িনরাপ া,  প ী  উ য়ন,  া  ব ব ার  উ য়ন  ও  আিথক খােতর  উ য়েন  ভূিমকা  রাখেব।  নতনু

াবনা েলার মেধ  কৃষকেদর জ  শ বীমা, উেদ া া সৃি র লে  যুবক বকারেদর জ  ১০০ কািট
টাকার তহিবল গঠন, বাসীেদর জ  ২ শতাংশ হাের েণাদনা ও বীমা িবধা, নদীভাঙেনর িত েদর
পুনবাসেনর জ  তহিবল গঠন, সামািজক র ায় অিতির  জনেগা ীেক অ ভু করণ, নতনু এমিপওভুি র
মাধ েম  িশ ায়  গিতশীলতা  সৃি র  য়াস,  অিটি কসহ  িবেশষ  চািহদাস  নাগিরকেক  সেবা
অ ািধকােরর জ  েণাদনা, তির পশাাক র ািনেত ১ শতাংশ হাের েণাদনা, গেবষণা উ য়ন খােত
অিতির  ৫০ কািট টাকা বরা ,  সামািজক িনরাপ া  খােত ৭৪ হাজার ৩৬৭ কািট টাকা বরা ,  দাির
িবেমাচেন দমু  ু  ঋণসহ অথৈনিতক অ ল বা  হাইেটক পােক িবিনেয়ােগ কর েণাদন এবং ভৗত
অবকাঠােমা  খােত  িশ ায়েনর  জ  ১০  বছর  কর  অবকাশ  উে খেযাগ ।  ািবত  বােজট  বা বায়েন
সামি ক অথনীিতর বলতা,  অস িত,  িতব কতা ও চ ােল েলার িত নজর থাকা  দরকার। উ তর

বৃি  অজেনর জ  বতমান িবিনেয়াগ যেথ  নয়। স মতার অভােব এিডিপ বা বায়ন পুেরাপুির না হওয়ায়
সরকাির িবিনেয়াগ কাি ত মা ায় বৃি  পাে  না। নানা িতব কতার কারেণ ব ি  খােতর িবিনেয়াগ গত
কেয়ক বছর ধের                       ২১-২২-২৩ শতাংেশর মেধ ই সীমাব  রেয়েছ। কাি ত বৃি র জ
এই হার িজিডিপর ২৬-২৭ শতাংেশ উ ীত করা দরকার।

লখক : অধ াপক, িহসাব িব ান িবভাগ, চ াম িব িবদ ালয়।
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