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নতনু অথবছের বােজট, ভ াট ও ালািনর ভােব মলূ ীিতর হার বেড় যাওয়ার আশ া রেয়েছ। এ
বছের বােজেটর আকার বড় করা হেয়েছ। ফেল বােজট বা বায়ন করেত বাজাের টাকার বাহ বাড়ােত
হেব।

বােজেট ব াংক থেক মা ািতির  ঋণ নয়ার ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ। বািণিজ ক ব াংেক তারল
সংকেটর কারেণ ঋেণর বড় অংশই িনেত হেব ক ীয় ব াংক থেক। ভ ােটর ব াপক িব ােরর কারেণ
বাড়েব পণ  ও সবার মলূ । অথবছেরর

থমিদন থেকই গ ােসর দাম বাড়ােনার ভােব গণপিরবহন ভাড়াসহ পেণ র উৎপাদন ব য় বেড় যােব।
একই সে  বাড়েব িবিভ  সবার খরচ। আ জািতক বাজাের ালািন তেলর দাম বাড়েত  কেরেছ।
এছাড়া  িকছু  ভাগ পেণ র  দামও  বাড়েছ।  এসব  কারেণ  আমদািনর  নােম  িবেদশ  থেক  মলূ ীিত
আমদািন হেব। সব িমেল দেশর ভতেরও মলূ ীিতর হার বেড় যাওয়ার আশ া করা হে ।

এিদেক চলিত অথবছের মলূ ীিতর হার সােড় ৫ শতাংেশর মেধ  রাখার ল মা া ধরা হেয়েছ। ম পয
পেয় ট টু পেয় ট (গত বছেরর ম মােসর তলুনায় চলিত বছেরর ম’ ত) িভি েত এ হার রেয়েছ সােড় ৫
শতাংেশর ওপের।

  দেলায়ার েসন ও মিনর
হােসন
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দেশর শীষ ানীয়  অথনীিতিবদ  ও ব বসায়ীরা  বেলেছন,  যভােব  বােজট  করা  হেয়েছ,  সভােব  অ
অবকাঠােমাগত িবধা বাড়ােনা হয়িন। অথবছেরর  থেক গ ােসর দাম বািড়েয় অবকাঠােমা সম া
আরও বাড়ােনা হেয়েছ। এেত িবিনেয়াগ িন ৎসািহত হেব। আর িবিনেয়াগ না হেল রাজ  আদায় বাড়েব
না। তখন সরকােরর ব াংক ঋণ বাড়েব, যা মলূ ীিতেক উসেক দেব।

সােবক ত াবধায়ক সরকােরর অথ উপেদ া ড. এিব িম া আিজজুল ইসলাম যগুা রেক বেলন, বােজেট
িবিভ  কর আেরাপ, মা ািতির  ঋণ নয়ার ল মা া, গ ােসর দাম বাড়ােনার ফেল অথনীিতেত ব মখুী

ভাব পড়েব।

এর মেধ  একিদেক পেণ র দাম বেড় িগেয় মা েষর জীবনযা ার ব য় বেড় যােব, অ িদেক খরচ বেড়
যাওয়ার  কারেণ  উেদ া ারা  িবিনেয়ােগ  িন ৎসািহত  হেবন।  এেত  কমসং ান  বাড়েব  না।  ফেল
মলূ ীিতর হার বেড় যেত পাের।

সূ  জানায়, ব াংিকং খােত বতমােন তারল  সংকট কট আকার ধারণ কেরেছ। এ অব ায় ব াংক থেক
নতনু বছের ৪৭ হাজার কািট টাকার বিশ ঋণ নয়ার ল মা া ধরা হেয়েছ।

অেনেকই মেন করেছন, বতমােন ব াংিকং খােতর য অব া তােত সরকারেক ওই পিরমােণ ঋেণর জাগান
দয়া  কিঠন  হেব।  ফেল  সরকারেক ঋেণর জাগান  িদেত  হেব  বাংলােদশ ব াংক থেক।  বাংলােদশ

ব াংেকর অথেক বলা হয় হাই পাওয়াড বা উ মতাস  অথ, যা বাজাের এেস ি ণ টাকার সিৃ  কের।
ফেল মলূ ীিতর হার বেড় যায়। অথবছেরর  থেকই এ ঝুঁিকেত পেড়েছ অথনীিত।

িবদায়ী বছের রাজ  আদায় িছল ল মা ার চেয় অেনক কম। অথবছেরর র িদেক এমিনেতই এ হার
কম থােক। ফেল অথবছেরর থমিদেনই সরকারেক ব াংক থেক ৪০০ কািট ঋণ িনেত হেয়েছ। ি তীয়
িদেন ঋণ িনেয়েছ ায় দড় হাজার কািট টাকা। ই িদেন ঋেণর পিরমাণ দািঁড়েয়েছ ায় ২ হাজার কািট
টাকা। এ ঋণ িনেয় চলিত ব য় িনবাহ কেরেছ।

এিদেক বােজেটর আকার বাড়ােনার কারেণ বাজাের টাকার বাহ বাড়ােত হেব। িবদায়ী অথবছের টাকার
বাহ ১২ শতাংশ বাড়ােনার ল মা া িছল। এি ল পয  টাকার বাহ না বেড় বরং কেমেছ ায় ৩

শতাংশ। এ অব ায় চলিত অথবছের টাকার বাহ সােড় ১২ শতাংশ বাড়ােনার ল মা া ধরা হেয়েছ।
বােজট বা বায়ন করেত গেল ওই হাের টাকার বাহ বাড়ােল মলূ ীিতর ওপর বাড়িত চাপ পড়েব।

বােজেট ভ ােটর আওতা ব াপকভােব বাড়ােনা হেয়েছ। িক  ভ াট আদােয়র কাঠােমা তির হয়িন। এিদেক
ভ ােটর অজহুােত পণ মলূ  বেড় গেছ বাজাের।

ফেল ভা ােদর দয়া ভ ােটর অথ সরকােরর কাষাগাের আসেব িক না, তা িনেয় সংশয় রেয়েছ। এিদেক
ওই অথ সরকাির কাষাগাের না আসায় উ য়ন খােত অেথর জাগান কমেব। এেত একিদেক বাজাের
টাকার বাহ বাড়েব, অ িদেক উ য়ন খােত ব য় কমেব। ফেল মলূ ীিতেত চাপ বাড়েব।

১ জলুাই থেক গ ােসর দাম বাড়ােনা হেয়েছ। এর ভােব িশ  ও সবাসহ সব খােত বাড়িত খরচ করেত
হেব ভা ােদর। গ াস, িব ৎ, ালািন তল ও পািনেক বলা হয় অথনীিতর লাইফ লাইন। িশ  খােত
এ েলার সমি ত ভাব পেড় ১৫ থেক ২৫ শতাংশ। একই সে  একিট অপরিটর সে  স িকত। ফেল
গ ােসর দােমর ভাব সব খােত পড়েব।

মাট  গ ােসর সবেচেয়  বিশ  ব ব ত  হে  িব ৎ  উৎপাদেন,  অথাৎ  ৪১  শতাংশ।  ফেল  িব েতর
উৎপাদন খরচ বাড়েব। এেত সরকারেক হয় িব েতর দাম  বাড়ােত হেব,  নয়েতা ভতুিত িদেত হেব।
যটাই ক ক, সিটই ভা ােদর ওপর চাপ বাড়ােব। সাের ব ব ত হয় ৭ শতাংশ গ াস। ফেল সােরর

উৎপাদন খরচ বাড়েব। িশ  খােত ব ব ত হয় ১৮ শতাংশ গ াস।

ফেল িশ পেণ র দাম বাড়েব।  এর বিশর ভাগই ব বহার কের বসরকাির খাত। ফেল তারা  পেণ র
উৎপাদন খরচ বাড়ার সে  পেণ র দামও বািড়েয় দেব। গণপিরবহেন ব ব ত হয় ১৭ শতাংশ। ফেল এ
খােতও পণ  পিরবহন ব য় বাড়েব।

গ ােসর দাম  বাড়ার কারেণ  িব ৎ  ও পািনর দােমও নিতবাচক ভাব পড়েব।  এিদেক আ জািতক
বাজাের ালািন তেলর দাম ঊ মখুী। ঋেণর েদর হারও কমেছ না। এসব িমেল িবিনেয়ােগর ম ার
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আভাস িমলেছ।

চলিত বােজেট িবিনেয়াগ বাড়ােনার ল মা া ধরা হেয়েছ মাট িজিডিপর ৩২ দশিমক ৮ শতাংশ। িবদায়ী
অথবছের ধরা হেয়িছল ৩৩ দশিমক ৫৪ শতাংশ। ওই হাের িবিনেয়াগ না হওয়ায় ল মা া কিমেয় ৩১
দশিমক ৬ শতাংশ ধরা  হেয়েছ।  এ ল মা া  অজন িনেয় সংশয় রেয়েছ।  ফেল িবিনেয়াগ না  বাড়েল
কমসং ান বাড়েব না। ফেল আয়-ব েয় ঘাটিত দখা দেব। এেতও মলূ ীিতর ওপর চাপ বাড়েব।

এিদেক আ জািতক বাজাের ালািন তল, ভাগ পেণ র দাম  বাড়েছ। এসব পণ  আমদািনর মাধ েম
বাংলােদশ  মলূ ীিত  আমদািন  করেব।  ফেল  দেশর  মলূ ীিতেক  চােপ  ফলেব  আমদািনজিনত
মলূ ীিত।

ব বসায়ীেদর শীষ সংগঠন এফিবিসিসআই’র সদ িবদায়ী সভাপিত সিফউল ইসলাম মিহউি ন যগুা রেক
বেলন, বােজেট একিদেক কর আেরাপ করা হেয়েছ, অ িদেক অথবছেরর েতই গ ােসর দাম বাড়ােনা
হল। এেত ব বসার খরচ বাড়েব।

িতিন বেলন, ধানম ী েদর হার কমােনার িনেদশ িদেয়েছন; িক  েদর হার তা কেমিন। এর মােন হল,
পঁুিজর খরচ বিশ।  এ  ছাড়াও বাংলােদেশ জিমর দাম  বিশ।  এরপর ব ব াপনা ব য়,  িমেকর খরচ
বেড়েছ। ফেল কীেসর ওপর িভি  কের িশ ায়ন হেব, তা বেুঝ আেস না।
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