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এক  বােদ অথনীিতর ায় সব চক এখন িন খী। র ািন আেয় কােনা ি ই নই, আমদািনেতও একই অব া। রাজ  আেয় বড় ঘাটিত। 
দীঘ িত িনেয় ন ন আইন করার পেরও ভ াট আদায় মােটই বােড়িন।একমা  ি র চক বাসী আয়। এ ছাড়া অথনীিতর আর কােনা 

চেকই ভােলা নই দেশর অথনীিত। আরও খারাপ খবর হে , আয় কম থাকায় সরকােরর ঋণ করার বণতা বাড়েছ। বসরকাির িবিনেয়াগ ব  
বছর ধেরই িবর। চলিত অথবছের পিরি িত আরও খারাপ হে । াংক থেক বসরকাির খােতর ঋণ নওয়া অেনক কেম গেছ। এর ভাব 
হে , িঁজ য পািত ও ক চামাল আমদািনর জ  ঋণপ  খালা হেয়েছ কম, িন ি ও কম; বরং ভােলা অব ায় আেছন কবল ঋণেখলািপরা। 

েযাগ- িবধা পেয়ই যাে ন, িক  িবিনেয়ােগ এর ভাব নই। অ িদেক শয়ারবাজার তা দীঘিদন ধেরই পতেনর ধারায়।িব েড় এখন 
ম ার আশ া। চীন- রাে র বািণজ  িব  অথনীিতেক ম ার িদেক িনেয় যাে । পােশর দশ ভারেতর অথনীিতর গিত থ হেয় সখােন 

ি  নেম গেছ সােড় ৪ শতাংেশ। তগিতেত ছাটার পর বাংলােদেশর অথনীিতও ম াদশায় পড়েত যাে  িক না, এ  এখন অেনেকরই। 
বসরকাির গেবষণা িত ান পিলিস িরসাচ ইনি উেটর (িপআরআই) িনবাহী পিরচালক আহসান এইচ মন র এ িবষেয় থম আেলা ক 

বেলন, ‘ভারেত অথনীিত গেত পেড় গেছ, দশ  এই গত আরও গভীর করেছ। আমােদর চক েলা িবেবচনা করেল আমরাও একই িদেক 
যাি । বাসী আয় বাড়েলও বাসীর সং া কমেছ। ভিব েত বাসী আয় আসারও বণতাও কেম যােব। সািবকভােব অথনীিতর য চাঙাভাব 
আশা করিছ, তা আর থাকেব না। আমরাও গেতর মে  পেড় যাি ।’ 



েত ভােলা সংবাদ: সৗিদ আরব থেক িনযািতত হেয় অেনক নারী িমক িফের আসেছন। ভয়াবহ িনযাতেনর এসব খবেরর মে ও চলিত 
২০১৯-২০ অথবছেরর থম প চ মােস ( লাই-অে াবর) বাসী আেয় ি  ায় ২৩ শতাংশ। আেগর অথবছেরর একই সময় তা িছল সােড় ৯ 
শতাংশ। বাসী আয়েক উৎসাহ িদেত সরকার এখন ২ শতাংশ হাের নগদ েণাদনা িদে । এরই ইিতবাচক ভাব পেড়েছ ি েত। অথনীিতর 
গিত থ হেয় পড়েছ। এর ভাব পড়েছ সব খােত। একমা  ভােলা খবর বাসী আেয়। কেয়ক বছর ধের ডলােরর িবপরীেত টাকার মান 

ি মভােব ায় একই হাের ধের রাখা হি ল। তেব রাে র সে  বািণজ   হওয়ার পের চীন ঘাষণা িদেয় তােদর া ইউয়ােনর 
অব ায়ন কের। এরপর েক থাকেত িতেযাগী দশ েলাও িনজ িনজ ার অব ায়ন  কের। বাংলােদশ টাকার অব ায়ন না কের 
িবক  িহেসেব বাসী আেয় েণাদনা দওয়ার িস া  নয় সরকার। তেব অথনীিতিবদ ও উে া ারা মেন কেরন, আলাদা কের বাসী আেয় 

েণাদনা না িদেয় ার অব ায়ন করেল র ািন খাতসহ ায় সবাই একই সে  লাভবান হেত পারত। চােপ পেড় এখন বাংলােদশ াংক 
টাকার অব ায়ন  কেরেছ। 

আয় কমেছ সরকােরর: দেশ বেদিশক া আেয়র সবেচেয় বড় উৎস র ািন খাত। আর এ খােতই এখন ি  ঋণা ক। চলিত অথবছেরর 
থম প চ মােস র ািন আয় হেয়েছ ১ হাজার ৫৭৭ কা  ৭০ লাখ ডলার, যা ল মা ার লনায় কম সােড় ১২ শতাংশ আর আেগর অথবছেরর 

একই সমেয়র লনায় কেমেছ ৭ দশিমক ৫৯ শতাংশ। বাংলােদেশ সবেশষ ২০০১–০২ অথবছের র ািন আেয় নেগ ভ বা ঋণা ক ি  
হেয়িছল। র ািন খােত আরও খারাপ খবর আেছ। যমন বাংলােদশেক পছেন ফেল পাশাক র ািনেত এিগেয় যাে  িভেয়তনাম। িবে র ১০ 
শীষ র ািনকারেকর মে  বতমােন বাংলােদেশর অংশ ৬ দশিমক ৪ শতাংশ এবং িভেয়তনােমর ৬ দশিমক ২ শতাংশ। আর চলিত বছেরর 
সবেশষ ত  অ যায়ী, পাশাক র ািনেত দশ  বাংলােদশেক ছািড়েয় যাে । বািণজ ে র কারেণ রাে  চীেনর অেনক য়ােদশ 
িভেয়তনােম চেল গেছ। চীনা িবিনেয়াগকারীরাও িভেয়তনােম িভড় করেছ। এবােরর বািণজ ে র ফল বাংলােদশ িনেত পারেছ না। বসা–
বািণজ  পিরচালনার য় কমােতও বড় সাফ  দখােত পােরিন বাংলােদশ। আয় িনেয় আেরক বড় ি ার নাম রাজ  খাত। িবশাল আকােরর 
বােজট িদেয় এখন আয় িনেয় িহমিশম খেত হে  অথ ম ণালয়েক। সামি কভােব চলিত থম চার মােস ( লাই- সে র) রাজ  আদােয়র 
ঘাটিত ায় ২০ হাজার ২২০ কা  টাকা। এই চার মােসর ি  ৪ শতাংেশর সামা  বিশ, অথচ এবার গত অথবছেরর লনায় ৪৫ শতাংেশর 
বিশ ি  অজেনর ল মা া িনধারণ করা আেছ। জাতীয় রাজ  বােডর (এনিবআর) রাজ  আেয়র ধান িতন খােতই আদায় কেমেছ। িতন 

খাত হেলা আমদািন ও র ািন পযােয় -কর, ানীয় পযােয় ভ াট এবং আয়কর। এর মে  চলিত অথবছর থেকই ন ন ভ াট আইন 
বা বায়ন করা হেয়েছ। দীঘ িতর পর চা  করা হেলও এখন দখা যাে , অেনক িক ই কঠাক নই। ফেল ভ াট আদায় কেম গেছ। জাতীয় 
রাজ  বােডর (এনিবআর) আয়কর িবভােগর সদ  কানন মার রায় এ িবষেয় থম আেলা ক বেলন, িতবারই বছেরর থম িদেক রাজ  
আদায় িক টা কম হয়। তেব কর ফ িক রাধ করার পাশাপািশ রাজ  আদায় বাড়ােত আইিন িক  উে াগ িনেয়েছ এনিবআর। এেত বছেরর 
ি তীয়ােধ রাজ  আদায় বাড়েব বেল আশা করা হে । এিদেক বাংলােদশ াংেকর ত  অ যায়ী, চলিত অথবছেরর সে র পয  িতন মােস 
আমদািন েয়ও ি  হয়িন। আেগর অথবছেরর একই সমেয়র লনায় কেমেছ আড়াই শতাংশ। এ সমেয় লধিন য পািত আমদািনর ঋণপ  
বা এলিস িন ি  কেমেছ সােড় ১২ শতাংশ এবং িশে র ক চামােল কেমেছ সােড় ৬ শতাংশ। িবেশষ রা মেন কেরন, র ািন ও আমদািন কেম 
যাওয়া এবং অভ রীণ অথনীিতর ম ার কারেণই বসা-বািণেজ র গিত কেম গেছ। এরই ভাব পেড়েছ রাজ  আদােয়। 

িবিনেয়াগ এখেনা িবর: বাংলােদশ াংেকর দওয়া ত  অ যায়ী, চলিত অথবছেরর থম িতন মােস াংক খাত থেক বসরকাির খাত ঋণ 
িনেয়েছ অেনক কম। এ ে  ি  মা  দশিমক ৬৪ শতাংশ। ঋণ ও আমানেতর দহার হেব নয়-ছয় শতাংশ, সরকার এই িস া  চািপেয় 
িদেলও এখন পয  তা কাযকর হয়িন। উে া াংক খােত আমানত কেম গেছ, ঋেণর দহার আেগর মেতাই বিশ, আবার খলািপ ঋণ বেড় 
গেছ। সব িমিলেয় াংক খাত িনেয় ‘নয়-ছয়’ করায় সামি ক অথনীিতর সংকটই আরও ি  পেয়েছ। ের দ ড়াবার পিরবেত িবর হেয় 

পেড়েছ িবিনেয়াগ খাত। 

বাড়েছ য় ও সরকাির ঋণ: সরকােরর য় এখন অেনক। দওয়া হেয়েছ িবশাল বােজট। অথচ অথবছেরর  থেকই রাজ  আেয় ঘাটিত 
থাকেলও সরকােরর য় মােটই কেমিন। এেত সরকােরর ঋণ হণও বেড় গেছ। এ িনেয়ও তির হেয়েছ ন ন এক সংকট। িবিনেয়ােগর অ  
কােনা িনরাপদ উৎস না থাকায় কেয়ক বছর ধের স য়প  িবি  বাড়িছল অেনক বিশ। স য়পে  নাফার হার বিশ। এ কারেণও সাধারণ 

মা েষর আ হ িছল। চলিত ২০১৯-২০ অথবছেরর থম চার মােস স য়পে র িবি র পিরমাণ ৩ ভােগর ১ ভাগ হেয় গেছ। গত অথবছেরর 
একই সমেয় স য়পে র িনট িবি  িছল ায় ১৮ হাজার কা  টাকা, আর চলিত অথবছেরর একই সমেয় কেম হেয়েছ সােড় ৫ হাজার কা  
টাকা। নানা ধরেনর িবিধিনেষধ আেরাপ করার কারেণই িবি  কম বেল মেন করা হে । এেত সরকােরর দায় কমেব কই, অ িদেক বােজট 
ঘাটিত মটােত াংক ব া থেক ঋণ নওয়া বেড় যেত পাের। াংক ব া থেক সরকােরর বিশ ঋণ নওয়ার অথই হে  বসরকাির 
খােতর ভাগ কেম যাওয়া। এেত িবিনেয়ােগ দখা দেব ন ন সংকট। সামি ক পিরি িত িনেয় অথনীিতিবদ জািহদ হােসন থম আেলা ক 
বেলন, বাসী আয় ছাড়া অথনীিতর সব চেকই ম ার আভাস। রাজ , র ািন, ঋণ—এসব কােনা র পিরি িতই তমন ভােলা নয়। আেগ 
একসে  এত চেকর খারাপ অব া দখা যায়িন। লধিন য পািত আমদািন আেগর চেয় কেম যাওয়ার মােন হেলা িবিনেয়াগ বাড়েছ না। 
িবিনেয়াগ আনেত বড় সং ার লাগেব। নগদ সহায়তা বা কর িবধার মেতা েণাদনা িদেয় কাঠােমাগত সম া র করা যােব না। িতিন আরও 
মেন কেরন, অথবছেরর  থেকই অথনীিতর চক েলা য খারাপ, তা সরকােরর প  থেক ী িত দওয়া হে  না। ী িত দওয়া হেল 
সম া সমাধােনর কথা উঠত। অথ ম ণালয়, বাংলােদশ াংক, পিরক না ম ণালেয়র সাধারণ অথনীিত িবভাগ (িজইিড) থেক বলা হে , এ 
ধরেনর সম া সামিয়ক, িশগিগরই কেট যােব। তেব সম া এখােনই। 


