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বাজেজের আকার বাড়জেও সরকাজরর ব্যয় কম 

 

অর্ থ মন্ত্রণােয় ও বহুোতিক সংস্থা তবশ্বব্যাংজকর িথ্য অনুযায়ী, বাংোজেজে সরকাতর খাজির ব্যয় মমাে মেেে উৎপােন বা তেতিতপর তুেনায় 

তবজশ্বর ১৮০টি মেজের মজে সবার িোতনজি। েতিণ এতেয়ার সব মেজের বাজেে বা সরকাতর ব্যয় বাংোজেজের মেজয় মবতে। সীতমি সম্পজের 

মজে সরকাতর ব্যজয়র আকার বাড়াজনা সবজেজয় বড় েযাজেঞ্জ বজে মজন করজে সরকার। বৃহস্পতিবার সংসজে উপস্থাতপি মে মময়াতে সামতিক 

অর্ থননতিক নীতি তববৃতি তবজেষণ কজর এসব িথ্য োনা মেজে। ২০১৯-২০ অর্ থবেজরর বাজেে পচে োখ ২৩ হাোর ১৯০ মকাটি োকার প্রস্তাব 

কজরজেন অর্ থমন্ত্রী। 

অর্ থ মন্ত্রণােয় ও তবশ্বব্যাংজকর িথ্য বেজে, বাংোজেজে সরকাতর ব্যয় মমাে মেেে উৎপােন বা তেতিতপর ১৮ েিাংে। অর্ থাৎ মেজের তেতিতপ 

যতে হয় ১০০ োকা, িার মজে মাত্র ১৮ োকা খরে হয় বাজেজে। বাংোজেজের ওপজর র্াকা ভারজি সরকাতর ব্যয় হয় ওই মেজের তেতিতপর ২৮ 

েিাংে। মােজয়তেয়ায় ২৩ েিাংে, মনপাজে ৩২ েিাংে, তভজয়িনাজম ২৮ েিাংে, র্াইল্যাজে ২২ েিাংে। উন্নি মেজের মজে সরকাতর ব্যয় 

তেতিতপর অনুপাজি সবজেজয় মবতে ফ্রাজে। ওই মেজের তেতিতপর ৫৬.১৬ েিাংে খরে হয় সরকাতর ব্যজয়। অর্ থাৎ ওই মেজে ১০০ োকা তেতিতপ 

হজে বাজেে ির্া সরকাতর ব্যজয় খরে করা হয় ৫৬.১৬ োকা। যুক্তরাজে সরকাতর ব্যয় হয় বাজেজের ৩৫ েিাংে। এ োড়া মবেতেয়াম, 

অজেতেয়ার মজিা মেজে সরকাতর ব্যয় হয় তেতিতপর ৫০ েিাংজের ওপজর। 

বাংোজেজে সরকাতর ব্যয় ির্া বাজেজের আকার কম মকন—এর কারণ োনজি একাতিক অর্ থনীতিতবজের সজে মযাোজযাে করা হজে িচরা 

োনান, বাংোজেজে বাজেে বাস্তবায়জনর সিমিা কম। োকা বরাদ্দ তেজয়ও খরে করজি পাজর না মন্ত্রণােয়গুজো। বাস্তবায়জন ঘােতি র্াকার 

কারজণ সরকাতর ব্যজয় বরাদ্দ কম। িাই স্বচ্ছিার সজে যতে বাজেে বাস্তবাতয়ি না হয়, িাহজে সরকাতর ব্যয় না বাড়াজনাই উতেি বজে মি 

িচজের। সরকাতর ব্যয় না বাড়ার মপেজন অর্ থনীতিতবেরা আজরা বজেজেন, বাংোজেজে কর আোজয়র হার তবজশ্বর অজনক মেজের তুেনায় কম। 

তেতিতপর অনুপাজি কর আোজয়র হার এখাজন ১০ েিাংজের মজে। কর আোজয়র হার যতে কম হয়, িখন স্বাভাতবকভাজবই বাজেজের আকারও 

কম হজব। 

অবশ্য বাংোজেজে বাজেজের আকার আজরা বড় হওয়া েরুতর বজে মি মেন অর্ থনীতিতবেরা। কারণ অবকাঠাজমা ও সামাতেক খাজি কখজনা 

মবসরকাতর খাি তবতনজয়াে কজর না। তেিা ও স্বাজস্থয মবসরকাতর তবতনজয়াে সামান্য। িাই সরকাতর ব্যয় বাড়াজনা েরুতর। িার আজে বাজেে 

বাস্তবায়জন গুরুত্ব মেওয়া প্রজয়ােন বজে মি মেন অর্ থনীতিতবেরা। 

বৃহস্পতিবার আোমী অর্ থবেজরর প্রস্তাতবি বাজেজে অর্ থমন্ত্রী বজেন, সরকাতর ব্যজয়র আকার বাতড়জয় েনেজণর েন্য উন্নি সরকাতর মসবা তনতিি 

করা বিথমান সরকাজরর একটি বড় েযাজেঞ্জ। তিতন বজেন, বাংোজেজের মজিা উন্নয়নেীে মেজে সরকাতর মসবা মেওয়ার মিজত্র গুণেি 

মাজনান্নয়জনর েন্য আবিথক ব্যয় বা পণ্য ও মসবা ক্রজয়র প্রবৃতি অিযন্ত গুরুত্বপূণ থ। অন্যতেজক সরকাতর তবতনজয়াজের ক্রমবি থনেীে োতহো মমোজি 

মূেিন খাজির ব্যয় ির্া বাতষ থক উন্নয়ন কম থসূতের ব্যয় বাড়াজনাও প্রজয়ােন। ফজে উচ্চ প্রবৃতির অর্ থননতিক িারা বোয় রাখজি প্রতক্রয়ায় আবিথক 

ব্যয় ও মূেিন ব্যজয়র মজে যর্াযর্ সমন্বয় সািন করা প্রজয়ােন বজে মন্তব্য কজরন তিতন। 

ঢাকায় তনযুক্ত তবশ্বব্যাংজকর প্রিান অর্ থনীতিতবে ি. োতহে মহাজসন মজন কজরন, আমাজের বাজেে বাস্তবায়ন ির্া সরকাতর ব্যজয় স্বচ্ছিার যজর্ি 

ঘােতি আজে। যতে বাস্তবায়জন ঘােতি দূর ও স্বচ্ছিা তনতিি করা যায়, িখন সরকাতর ব্যয় বাড়াজনা মযজি পাজর। তিতন বজেন, আমাজের মেজে 



সরকাতর ব্যয় অন্য অজনক মেজের তুেনায় কম। অর্ে এটি বাড়াজনা েরুতর অবকাঠাজমা, স্বাস্থয, সামাতেক সুরিা তেিায় তবতনজয়াে  বাড়াজনার 

েন্য। তক্তু  আমাজের বাস্তবায়ন সিমিার কারজণ সরকাতর ব্যয় বাড়জে না। এ েন্য খরে বাড়াজনার সিমিা ও অপেয় বজের পরামে থ মেন তিতন। 

বাংোজেজে সরকাতর ব্যজয়র মজে মমাো োজে খরে হয় বাতষ থক উন্নয়ন কম থসূতে বা এতিতপর মােজম। প্রতিবের বড় আকাজরর এতিতপ মঘাষণা 

মেওয়া হয়। তক্তু  বেজরর মাঝামাতঝ খরে করজি না পারার আেঙ্কায় িা কােেচে করা হয়। েেতি অর্ থবেজর এতিতপর আকার তেে এক োখ ৭৩ 

হাোর মকাটি োকা। পজর িা সংজোিন কজর এক োখ ৬৫ হাোর মকাটি োকা করা হয়। এভাজব প্রতিবেরই উন্নয়ন বাজেে সংজোিন করা হয় 

মন্ত্রণােয়গুজো খরে করজি না পারার কারজণ। অবশ্য অর্ থমন্ত্রী মে মময়াতে সামতিক অর্ থননতিক নীতি তববৃতিজি োতব কজরন, সরকাতর ব্যজয় 

স্বচ্ছিা আনজি সরকার ই-তেতপ োলু কজরজে। মমো প্রকজে অগ্রাতিকার মেওয়া হজয়জে। উন্নয়ন প্রকজে অর্ থোজড় আমূে সংস্কার আনা হজয়জে। 

প্রর্ম তকতস্ত মর্জক েতুর্ থ তকতস্ত পয থন্ত তপতিজের িমিা মেওয়া হজয়জে। এসব কারজণ তেন তেন এতিতপ বাস্তবায়ন বাড়জে বজে োতব কজরন তিতন। 

অর্ থ মন্ত্রণােজয়র মে মময়াতে সামতিক অর্ থননতিক নীতি তববৃতি পয থাজোেনা কজর মেখা মেজে, বাংোজেজে তবেি কজয়ক বের বাজেে বাস্তবায়ন 

৮০ েিাংজের মজেই ঘুরপাক খাজচ্ছ। অর্ে পাজের মেে ভারজি এই হার ৯০ েিাংজের ওপজর। তভজয়িনাম, মনপাে, মােজয়তেয়ায়ও একই তেত্র। 

িথ্য-উপাত্ত তবজেষণ কজর মেখা মেজে, ২০১১-১২ অর্ থবেজর বাজেে বাস্তবাতয়ি হজয়তেে ৯৩ েিাংে। এরপর প্রতি অর্ থবেজর বাজেে বাস্তবায়জনর 

হার কজমজে। ২০১৭-১৮ অর্ থবেজর বাজেে বাস্তবাতয়ি হজয়তেে ৭৮ েিাংে। েি পচে অর্ থবের িজর বাস্তবায়জনর হার ৮০ েিাংজের মজেই 

ঘুরপাক খাজচ্ছ। 

সাজবক িত্ত্বাবিায়ক সরকাজরর উপজেিা তমর্জ্থা আতেজুে ইসোম মজন কজরন, বাংোজেজে বাজেে ির্া সরকাতর ব্যয় প্রজয়ােজনর তুেনায় অজনক 

কম। আমাজের এখাজন বাজেজে যিটুকু োকা মেওয়া হয়, িিো খরে করা যায় না। ব্যয়ো উৎপােনেীে খাজি খরে হয় না। রােস্ব আোজয়র 

হারও কম। উন্নয়ন সহজযােীজের কাে মর্জক কাতিি ঋণ পাওয়া যায় না। মপজেও খরে করজি পাজর না মন্ত্রণােয়গুজো। এ কারজণ বাজেে 

বাস্তবায়জনর ওপর মোর মেওয়া উতেি বজে মি মেন তিতন। সরকাতর ব্যয় আজরা বাড়াজনা উতেি বজেও মি মেন তমর্জ্থা আতেজুে ইসোম। 

পতরকেনা কতমেজনর সািারণ অর্ থনীতি তবভাে একটি েজবষণায় মেতখজয়জে, োতিসংঘ মঘাতষি মেকসই উন্নয়ন েিযমাত্রা বা এসতিতে বাস্তবায়জন 

বাংোজেজের ২০৩০ সাে নাোে প্রায় ৯৫ োখ মকাটি োকা োেজব। প্রতিবের বাড়তি প্রায় সাি োখ মকাটি োকার মজিা োেজব বজে োতনজয়জে 

তেইতি। অর্ে মেজের বাজেে ির্া সরকাতর ব্যয় এখন পচে োখ মকাটি োকা। মস তহজসজব এসতিতে বাস্তবায়ন, োতরদ্র্য তবজমােন ও উন্নি মেজের 

কািাজর মযজি বাজেজের আকার আজরা বাড়াজনা উতেি বজে োনান অর্ থনীতিতবেরা। িজব িার আজে অবশ্যই বাজেে বাস্তবায়ন ির্া স্বচ্ছিা ও 

েবাবতেতহ তনতিি করা এবং অপেয় বজের পরামে থ তেজয়জেন িচরা। 

 


