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বসরকাির গেবষণা সং া স ার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) িবেশষ ফেলা ও অথনীিতিবদ দবি য় ভ াচায থম আেলার 
সে  কথা বেলেছন ন ন বােজেটর িবিভ  িদক, নানাজেনর িতি য়া, বা বায়েনর চ ােল  ও অথনীিতর সামেনর িদন েলার নানা 
িদক িনেয়। সা াৎকার িনেয়েছন শওকত হােসন ও তীক বধন। 

থম আেলা: সরকার টানা ১১তম বােজট িদল। এক সরকার কখেনা এত েলা বােজট টানা দয়িন। িন য়ই এর এক  বিশ  
থাকা উিচত। সই পিরে ি েত এই বােজট স েক কী বলেবন? 

দবি য় ভ াচায: এ  যমন ধারাবািহকতার বােজট, তমিন নব চনারও বােজট। এর আেগ একই শাসক দেলর অধীেন এত েলা 
বােজট আমরা দিখিন। এবােরর বােজেটর অিভনব াপারটা হেলা, এ  যমন ন ন সরকােরর থম বােজট, তমিন ন ন 
অথম ীরও থম বােজট। আশা কেরিছলাম, ন ন অথম ী িনেজর ি  ও বিশে র ছাপ রাখেবন। নীিতকাঠােমার ে ও 
এেত এক  সি ণ আেছ: স ম প বািষক পিরক নার শষ বছর এ , আেছ সরকােরর িনবাচনী ইশেতহার, অ িদেক ২০১৫ 
সােল সরকার বি ক উ য়ন কম িচেত া র কের এেসেছ। আবার এক  ছদিব ও আেছ। এই ইেয়র সি লেনই আমরা বােজট 
দখেত চেয়িছলাম। িক  শষ পয  ধারাবািহকতা রি ত হেলা, অিভনব  িপিছেয় গল। 

অিভনবে  মার খাওয়ার াপারটা হেলা এ রকম য আমরা ভেবিছলাম, স িত অথনীিতেত যসব চাপ ি  হেয়েছ, বােজেট তার 
এক  ীকােরাি  থাকেব এবং তা মাকািবলার কৗশল থাকেব। আর সই কৗশল রাজ  আদায় আর বরা  দওয়ার মে  সীিমত 
থাকেব না। সামি ক অথৈনিতক ব াপনার জ  রাজ  আদায় ছাড়া যসব চিলত কৗশল আেছ, তা বহার করা হেব। যমন 
টাকার িবিনময় হার িনধারণ, রা ীয় পযােয় বাজার , চরা  িনধারণ করা, র ািনর ে  যসব বা বাধকতার মে  কাজ 
করেত হয়, স েলা িনধারণ করা বা ানীয় সরকারেক আরও বড় পিরসের বহার করা—এসব কৗশল এক  করার চ া দখলাম 
না। ািবত বােজট শষেমশ বরাে র মে ই সীিমত হেয় গল। চাপটা রাজে র ওপরই পড়ল। অথচ বাংলােদশ িথবীর সবেচেয় 
কম রাজ  আদায়কারী দশ েলার এক । অিভ তা বলেছ, বাংলােদেশর বতমান কাঠােমার মে  য  করার িছল, গত ১০ বছের 
তা করা হেয় গেছ। বলা যায়, ায় িনঃেশিষত হেয় গেছ। আমরা এই কাঠােমার মে  আটেক গিছ। অথাৎ, ২৫ শতাংশ রাজ  
আদায় হেব না, আর বােজট বা বািয়ত হেব ৮০ শতাংেশর মেতা। সমেয়র সে  সে  এই পাথক  বাড়েছ। অথাৎ থমত, বােজট 
বা বায়েনর িতব কতা েলা ীকার করা হেলা না; ি তীয়ত, সামি ক অথনীিতর কৗশল ক করা হেলা না; তীয়ত, সং ােরর 
পেথ যাওয়া হেলা না। াংক খাত, ানীয় সরকােরর সং ার তা েরর কথা, আমার াম, আমার শহেরর মেতা কম িচ িদেয় য 
সমাজিভি ক অংশ হণ লক অথনীিতর বীজ উ  হেত পারত, তা-ও হেলা না। একই সে  বােজট  স ম প বািষক পিরক নার 
ল মা া রেণর সে   হেলা না। মেন হয়, পিরক না ও অথ ম ণালেয়র সে  য সম য় দরকার, তা নই। পাশাপািশ অথ 
ম ণালেয়র সে  সংি  িত ান, যমন ক ীয় াংক, জাতীয় রাজ  বাড, িসিকউির জ অ া  এ েচ  কিমশন—এেদর মে  
য আ  ও অ  সম য় দরকার, তা নই। 

থম আেলা: বতমান অথম ী তা পিরক নাম ী িছেলন। ফেল আরও জারােলা সম য় আশা করাটা িক বা লতা? আর 
ি বদেলর ছাপ অথনীিতেত পেড় না কন? 

দবি য় ভ াচায: শাহ এ এম এস িকবিরয়া িকংবা সাই র রহমােনর আমেল অথৈনিতক িবষেয় অথ ম ণালেয়র ন লক 
িমকা িছল। এই িমকা গত ১০ বছের ি য়মাণ হেয় গেছ। অেনক ে ই তা এখন উ পযায় থেক পিরচািলত হে । অেনক 

সময় আবার পিরচালনা ক  অ  থেকেছ। আেগর অথম ীরা এক  ািত ািনক দল গঠন করেতন, অ ািত ািনক উপেদ া 



থাকেতন। এখন অথম ীর িমকা ান হওয়ার পাশাপািশ পশাজীবীেদর িমকাও সং িচত হেলা। এমনিক জন িতিনিধেদর 
িমকাও ান। বােজট আমলািনভর হেয় গল। িবিভ  র থেক উ াবনী িচ া িনেয় এেস কীভােব বােজেট  করা যায়, সই চ া 

অথম ী কেরনিন। অথম ী অবয়েবর িদেক যতটা নজর িদেয়েছন, অ েরর িদেক ততটা দনিন। 

থম আেলা: তাহেল সরকােরর কী করার িছল? আবার অেনেকই বেলন, অথনীিত তা ভােলাই আেছ, সম া কী? 

দবি য় ভ াচায: বাংলােদশ লনীয় দশ েলার চেয় ি  ও মাথািপ  আেয় ভােলা করেছ, সে হ নই। িক  বাংলােদশ িক 
ি  খােতর িবিনেয়ােগ ভােলা করেছ? যেথ  কমসং ান তির হে ? িঁজবাজাের ভােলা কেরেছ? গিরব মা েষর িশ া, াে  

ভােলা কেরেছ িক? তাই গড় িদেয় িবচার করা কতটা ভােলা হেব? রাে  আিথক সংকট র আেগর িদন পয  মািকন সরকার 
বেলেছ, এর চেয় ভােলা অথনীিত আর নই। সবেচেয় ভােলা অথনীিতরও িক  চ ােল  থােক। িবপযয় যিদন ঘেট, সিদনই বাঝা 
যায়। আশ ার াপার হে , বাংলােদেশ ি র য চলমান িকংবদি , তা যন আগামী িদেন তার উ য়েনর শ  না হেয় যায়। 
সবিক রই একটা বহারজিনত য় থােক। বাংলােদেশরও ১০ বছর ধের য ধারা চেল আসেছ, তারও আেছ। এই অথৈনিতক 

ি র উ য়েনর ধারার স কতা, ািয়  ও ফলাফল িনেয় আেলাচনার সময় এেসেছ। রা ীয় িবিনেয়াগ এই হাের বািড়েয় ি  
িবিনেয়ােগর অভাব রণ করাটা াে র ল ণ নয়। িবমানেক তা  ইি ন িনেয় চলেত হয়। িক  আমরা এক  ইি ন িদেয় 
চলিছ। আমােদর ধারণা িছল, বসার য় কমােল বা েদর হার কমােল ি  খাত উৎসািহত হেব। িঁজবাজাের েণাদনা িদেল 
ভােলা িবিনেয়াগ আসেব। িক  তা হয়িন। একসময় দেশ খাে র িভ  িছল। এরপর আমরা অবকাঠােমার িভ  দখলাম। এ  
কাটােনার জ  িব ৎ, রা া িনমাণসহ নানা বড় ক  করেত  করলাম। দখা গল, ১ হাজার টাকার িজিনস হাজার টাকায় উেঠ 
গল এবং তা যন শষ আর হয় না। আর এ েলা অভ রীণ অথায়েন হওয়ার কারেণ রা ীয় িবিনেয়ােগ চাপ ি  হেলা। এেত এত 

টাকা চেল গল য িশ া ও া  খােত িবিনেয়াগ আর বাড়ােনা গল না। ফেল আমরা অথৈনিতক ি েত এত বিশ মাহা  
হেয় পড়লাম য এ  য আদেত আথসামািজক উ য়েনর াৈগিতহািসক ধারণা, তা েল গলাম। 

অ িদেক আমােদর ঋণ বাড়েছ। বড় ঋেণর তা নই। ফেল দায়েদনা পিরেশােধর টকসই পিরি িত আেছ িক না, সটা দখাটা 
ণ িবষয়। বরাে র ে  বলেত হয়, প চ  খাত ৭০ ভাগ িনেয় যাে  আর বািক ১২  খাত ৩০ শতাংশ। এর মে  িশ া ও 

াে — সই ২ ও ১ শতাংেশই আটকা পেড় রইলাম আমরা। অথনীিতর ভাষায় বলেত হয়, সরকােরর আ খাত ভারসা  রাখেত 
হেব। অবকাঠােমা র ণােব েণর জ ও তা দ  মানবস দ লাগেব, িশ ায় এই বরা  িদেয় তা সটা করা যােব না। অ িদেক 
অবকাঠােমা ও র ািন িনেয়  থাকেত িগেয় আমরা িষেক অবেহলা করলাম। েরা বািণজ  শত ষেকর িব ে  চেল গেছ। 

িষর যেথ  য ীকরণ না হওয়ায় উৎপাদনশীলতা কেমেছ। িক  তােত িন  মা েষর সং া কেমিন। রাজৈনিতক-অথৈনিতক 
কারেণও িষ অবেহিলত হে । াপারটা হেলা, তির পাশাক খােতর িতিনিধরা য রকম শি শালী সংগঠন িনেয় দর-কষাকিষ 
করেত পােরন, ষক তা পােরন না। ত র সই অিভ  িতিনিধও নই। সামািজকভােবও কন যন ষেকরা হািরেয় গেছন। িষ 
িনেয় গত শতেকর আিশ ও ন ইেয়র দশেক য পিরমাণ গেবষণা হেতা, এখন তার লশমা  নই। সবাই িশ ায়ন, অবকাঠােমা ও 
র ািন িনেয় আেলাচনা কের। াি ক মা েষর কথাও গড় িচ ার মে  কাথাও নই। জ ার বােজট, বীণ বােজট, িশ  বােজট—
সবই আেছ, িক  এই বােজট কতটা বা বািয়ত হেলা, তা পিরবী েণর ব া নই। যিদও এবার িক টা হেয়েছ। অ িদেক পাবত  
চ াম বাডেক দওয়া সরকােরর সহায়তা একদম কেম গেছ। িক  িতব ী, শারীিরকভােব অ ম মা েষর জ  িক  রাজ  
পদে প ছাড়া িক  নই।  জািতস া, হাওর অ েলর মা ষ—এেদর জ  িক  নই। এসব কথার পেরা  িতফলন িনবাচনী 
ইশেতহাের িছল। িক  বােজেট নই। তেব ইশেতহারেক আমরা িভি  ধরেত চাই। 

আমরা য রাজনীিতর কথা বিল আর য অথনীিতর চচা কির, তার মে  বড় ধরেনর পাথক  ি  হে । িবি তা। য রাজনীিত 
অথনীিতর  ধারণ কের না, সই রাজনীিত টকসই হেব না। বাংলােদেশর ইিতহাস তা-ই বেল। তেব এই েটােক সং  রাখেত 
পারত জবাবিদিহ লক গণত , ািত ািনকভােব কাযকর গণত । 

থম আেলা: সরকার তা সম ার কথা ীকারই করেছ না, বরং তার মে  অ ী িতর ল ণ দখা যাে । তা এর সমাধান কী? 

দবি য় ভ াচায: রাজনীিতিবেদরা অেনক সময় ই ের কথা বেল থােকন। এক  কথা বেলন ভাটার ও নাগিরকেদর আ  
করেত, ঘের িগেয় ত রা এর যৗি কতা েঝ সমাধােনর চ া কেরন। াপারটা যিদ এ রকম হয়, তাহেল িচ া নই। িক  ত রা যিদ 
ঘের িগেয়ও তা িব াস কেরন, তাহেল ি ার কারণ আেছ। তাহেল অ ী িতর পিরেবশ ি  হয়। িক  অথনীিত িনেজর গিতেতই 
চলেব। াংেকর তার  চািহদা রেণর জায়গায় নই, এ কথা অ ীকার কের লাভ কী। ত  অ েল সরকাির িশ া যাে  না। সই 



জায়গা িনেয়েছ মা াসািশ া। এসব অ ীকার কের লাভ নই। তােদর ঝেত হেব, এসব সম া সমাধান করেল আগামী ১০ বছর 
মতায় থাকার িন য়তা পাওয়া যেত পাের। রহমান সাবহানেক উ ত কের বলেত চাই, ‘আমার সমােলাচক, আমার ব ’।  

কেয়ক মা ষ ছাড়া দেশর উ িত আমরা সবাই চাই। কউ কারও চেয় দশেক কম ভােলাবােস না। আর সমােলাচনােক স ােনর 
সে  অ ধাবন করেত হেব। 

থম আেলা: বােজেটর ভােলা িদক কী কী? 

দবি য় ভ াচায: ভােলা িদক অেনকই আেছ। রাজ  আয়- য় কাঠােমােত বা বতা আনার চ া করা হেয়েছ। ২০১৯-২০-এর 
া লন েলা ২০১৮-১৯-এর িনেচ, দশজ আেয়র অ পােত। ঘাটিত অথায়েনর ে  িবেদিশ সাহা  বহােরর চ া ইিতবাচক 

মেন কির। ত  কর বাড়ােনার চ া ইিতবাচক। ভ াট আইেন র অেনক বিশ থাকেলও তা চা  করা হেয়েছ। তা-ও ক আেছ। 
বরাে র ে ও ইিতবাচক িদক আেছ। বকেদর জ  তমন কােনা কম িচ না থাকেলও িতন কা  মা েষর কমসং ােনর কথা 
বলা হেয়েছ। তেব এই সং া িনেয় এক  সম া আেছ। এ ছাড়া জিম িবি , িব েতর লাইনসহ নানা কােজ আইএন বা তা লক 
করা হেয়েছ— শংসনীয় উে াগ। বসািয়ক ভাড়ার ে  ভ াট অিতির  অ  িহেসেব ভাড়ােট দেবন, নািক িব মান ভাড়া 
থেক কেট নওয়া হেব, এ িনেয় বড় ধরেনর সম া হেত পাের। 

থম আেলা: এবােরর বােজটেক আপনারা অথৈনিতক অপশাসেনর িবধােভাগীেদর বােজট বলেছন। এ  িক িনবাচেনর ধরেনর 
কারেণ ন ন এক িবধােভাগী িণ তির হেয়েছ? আবার এবার িক বােজট িনেয় আেলাচনা-সমােলাচনা বিশ হে ? 

দবি য় ভ াচায: বােজটেক ক  কের মা ষ জেম থাকা াভ বা হতাশা কাশ কেরেছ িক না, আমরা জািন না, এ িনেয় গেবষণা 
নই। তেব আমােদর িতি য়ার কারণ হে  িনবাচনী ইশেতহার। ইশেতহার দেখ আমােদর ত াশা তির হেয়িছল। ন ন অথম ী 

এেসেছন, স ও এক  কারণ। সেবাপির ধানম ীর িবিভ  কথায় আমােদর আ া তির হেয়িছল। মেন হেয়িছল, ত রা িদনবদল বা 
পিরবতন চান। িক  না বদলােনা মা েষর কােছ ত রা িজি  হেয় থাকেছন। এসব মা ষই ঋণ খলাপ করেছ, কর িদে  না, িবেদেশ 
টাকা পাচার করেছ, সরকাির কে র য় বাড়াে , নানা অপকম করেছ। সরকার এসব মা েষর পে  কন দ ড়ােব? রাজনীিতর অ 
আ ক খ িদেয় এ  মলােনা যায় না। অথচ আওয়ামী লীগ ঐিতহািসকভােব ষক, ছাট উৎপাদক, িবকাশমান ম িব  ও 
পশাজীবীেদর পে র দল িছল। এখন িক তাহেল এই দেলর িণিভি  বদেল গল? আবার এই দেলর অথৈনিতক কম িচ 

জনবা ব, বা বায়ন মা েষর িত েল—এই ে র সমাধান কীভােব হেব? ািত ািনক আেলাচনার ম  িদেয় এই আেলাচনা উেঠ 
না এেল এই ে র িনরসন হেব না। তাহেল াধীনতার ৫০ বছর িত উ  যাপেনর িভত টকসই হেব না। ২০৪১ তা েরর কথা। 

থম আেলা: সামেনর ১০ বছরেক ি েত রেখ এই পিরি িত থেক আমােদর উ রেণর পথ কী? 

দবি য় ভ াচায: অ ম প বািষক পিরক না আসেছ। গতা গিতকভােব অথনীিতিবদেদর ােনল তির না কের িবিভ  পশার 
িবেশষ েদর িনেয় ব প ীয় কিম  গঠন কের গত ১০ বছেরর সফলতার ায়ন করা উিচত। ত েদর কাজ হেব, অিজত সফলতা 
কীভােব টকসই করা যায় এবং এর ফেল য িতি য়া ি  হেয়েছ, তা সমাধােনর পথ বাতলােনা। ত -উপাে র িভি েত 
িনেমাহভােব এই কাজ করেত হেব। আর স সময় সরকােরর িনবাচনী ইশেতহার ও এসিডিজ সামেন রাখেত হেব। অ ম প বািষক 
পিরক নােক আমরা সই অেথ েযাগ িহেসেব িনেত পাির। এ র উে  দাষ খ জা নয়, সফলতােক টকসই করার জ । সরকার 
যতটা চাইেব, নেব; সবটা িনেত হেব, তমন নয়। দলীয় িচ া থেক নয়, জাতীয় িচ া থেক এটা করেত হেব। সমমনা মা ষ নয়, 
বিচ ণ িচ ার সমােবশ ঘটােত হেব এেত। এটা এ জ  ণ য অসিহ  মেনাভােবর কারেণ সব ধা া খাে । আমরা 

অথৈনিতক ি  িদেয়ই এসব বলিছ। িক  রাজৈনিতক ি ভি েত তা িবচার করা হে । 

থম আেলা: আপনােক ধ বাদ। দবি য় ভ াচায: ধ বাদ। 

 


