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তত্ত্বাবধােক সরকানরর সানবক উপনেষ্টা ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলানমর েন্ম ১৯৪১ সানলর ২৩ 
চেব্রুোমর পাবোর সুোেগনর। ১৯৬১ সানল ঢাকা মবশ্বমবেযালে চেনক অেজেীমতনত স্নাতনকাত্তর কনর 
 ুক্তরানে  াে। চসখােকার উইমলোমস কনলে চেনক উন্নেে অেজেীমতনত স্নাতনকাত্তর এবং চবাস্টে 
মবশ্বমবেযালে চেনক মপএইেমড সম্পন্ন কনরে। মতমে ১৯৬২ সানল ঢাকা মবশ্বমবেযালনে অেজেীমত মবভানগর 
মিক্ষক মহনসনব চ াগ চেে। ১৯৬৪ সানল পামকস্তাে মসমভল সামভজনস মেনোগ লাভ কনরে। ১৯৮২ সানল 
োমতসংনে চ াগ চেে। মতমে বাংলানেনির চিোরবাোর মেেন্ত্রক সংস্থা মসমকউমরমটে অযান্ড এক্সনেঞ্জ 
কমমিনের (এসইমস) চেোরমযাে মহনসনব োমেত্ব পালে কনরে। বতজমানে ব্র্যাক ইউমেভামসজমটর মভমেমটং 
প্রনেসর ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম সম্প্রমত কানলর কণ্ঠ’র মুনখামুমখ হে। সাক্ষাৎকার 
মেনেনেে োরোো লাবেী 

  

কানলর কণ্ঠ : অনেনক বলনে, আগামী বানেট মেবজােেকালীে বানেট হওোে চভাটার সন্তুমষ্টনত মনোন াগী 
হনব সরকার। বাড়মত কর আনরানপর চেনে োনড়র চেষ্টা োকনব। আপোর মনত আগামী বানেট চকমে 
হওো উমেত? 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : একমট চেনির োতীে বানেনটর মাধযনম চস চেনির উন্নেনের 
রূপনরখা মেধজারণ করা হে। এক বেনরর েেয বানেট প্রণেে করা হনলও প্রকৃতপনক্ষ একমট বানেনটর 
মাধযনম আগামীর পে েলা মিক করা হে। একই সনে ভমবষ্যনতর গমতধারার সনে অতীত ও বতজমাে 
কমজকাণ্ড  ুক্ত করা হে। তাই সামনে মেবজােে আনে মক চেই, তা মবনবেো কনর বানেট চেওো উমেত েে। 
বরং চেনির অেজনেমতক উন্নেনের েীমতমালা অেু ােী মহসাব কনষ্ বানেট প্রণেে করনত হনব। বানেট 
প্রণেনের উনেিয হনলা সাধারণ মােুষ্নক স্বমস্ত চেওো। আমানের চেনি এ ধারা চেখা  াে ো। মেবজােে 
মবনবেোে চরনখই বানেট চেওো হে। এনত অনেক সমে উন্নেনের গমত শ্লে হনে  াে। 

  

কানলর কণ্ঠ : বতজমাে সরকারনক কী কী েযানলঞ্জ সামনে চরনখ আগামী বানেট প্রণেে করনত হনে? 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : বাংলানেনির উন্নেনের চক্ষনে মকেু েযানলঞ্জ আনগই মেল। এর 
সনে আনরা মকেু েযানলঞ্জ চ াগ হনেনে। উনেখন াগয েযানলনঞ্জর মনধয আমেজক খানতর সমসযা সবনেনে বড় 



সমসযা মহনসনব চেখা মেনেনে,  া চবনড়ই েনলনে। চেণীকৃত ঋনণর মাো ক্রমবধজমাে।  বযাংকগুনলা আগ্রাসী 
ঋণ চেওোর প্রমক্রোে মলপ্ত হনে। েনল চবসরকামর খানত ঋনণর প্রবাহ বাংলানেি বযাংনকর মুদ্রােীমত 
অেু ােী চ  লক্ষযমাো হওোর কো তার চেনে চবনড়নে। ঋণ চকাোে মকভানব বযবহৃত হনে চস সম্পনকজ 
সংমশ্লষ্ট কতৃজপনক্ষর তোরমক খুব একটা আনে বনল মনে হে ো। এনত ভমবষ্যনত চেণীকৃত বা 
অপমরনিামধত ঋনণর মাো আনরা চবনড়  াওোর আিঙ্কা আনে। এ মবষ্নে মকেু েীমত পমরবতজে করা 
হনেনে,  া বযাংমকং খানত সুিাসনের পমরপন্থী। বযাংনকর পমরোলো পষ্জনে একই পমরবানরর সেসযসংখযা 
বাড়ানো হনেনে। বযাংক খানতর ওপর পামরবামরক মেেন্ত্রণ বাড়নে। সামবজকভানব বযাংক খানতর সমসযা 
উত্তরনণ কী ধরনের বযবস্থা চেনব চসই সম্পনকজ বানেনট চোষ্ণা োকা উমেত। 

  

কানলর কণ্ঠ : আগামী বানেনট চকাে চকাে খানত মবনিষ্ গুরুত্ব মেনে বরাে বাড়ানো প্রনোেে বনল আপমে 
মনে কনরে? 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : আগামী বানেনট স্বাস্থয, মিক্ষা, কৃমষ্ ও সামামেক মেরাপত্তা খানত 
বরাে বাড়ানোর মবনিষ্ প্রনোেে রনেনে। এসব খানতর সনে মােবসম্পে উন্নেে ও োমরদ্রয মবনমােনের 
মবনিষ্ সম্পকজ রনেনে। এ োরমট খানত বরাে চবমি চরনখ তার  ো ে বযে করা সম্ভব হনল 
মােবসম্পনের উন্নেে হনব। একই সনে োমরদ্রয মবনমােনে গমত আসনব। চেনির উন্নেনের স্বানেজ আগামী 
বানেনট এসব মবষ্ে মবনবেো করনত হনব। 

  

কানলর কণ্ঠ : আওোমী লীগ সরকানরর গত এবং বতজমাে চমোনে বানেনটর আকার উনেখন াগয পমরমানণ 
বাড়ানো হনেনে। আপমে মক এমট বতজমাে সরকানরর সেলতা বনল মনে কনরে? 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : বানেনটর আকার বাড়ানো হনল ধনর চেওো  াে, অেজেীমতর 
আকার বাড়নে। এ চক্ষনে বতজমাে সরকানরর সেলতা মেনে প্রশ্ন আনে। কারণ আকার বাড়ানলও বানেট 
বাস্তবােনে সক্ষমতা অেজে করনত পানরমে। প্রমত অেজবের মবমভন্ন োটমতনত বানেনটর আকার সংনিাধে 
করা হনে। বামষ্জক উন্নেে কমজসূমে কাটোাঁট করনে। এসব মকন্তু সেলতার মাপকামি েে। তাই আগামী 
অেজবেনর বানেনটর আকার বাড়ানোর চেনে বানেট বাস্তবােনের সক্ষমতা অেজনে মনোন াগী হনত হনব। 



বানেট বাস্তবােনে সুস্পষ্ট মেনেজিো োকনত হনব। আগামী বানেট প্রণেনে গতােুগমতক ধারা চেনক চবর 
হনে এনস বাস্তবােনে কনিারতা আেনত পেনক্ষপ মেনত হনব। বাস্তবােনে গমত আো ো হনল অেজেীমতর 
গমত শ্লে হনে পড়নব। 

  

কানলর কণ্ঠ : োমরদ্রয মবনমােনে সরকার অনেক ধরনের পেনক্ষপ মেনেনে।  আপোর মনত আগামী 
বানেনট এ চক্ষনে এ মবষ্নে কী মেনেজিো োকা উমেত? 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : সরকার বাংলানেনির োমরদ্রয মবনমােনে অনেক ধরনের পেনক্ষপ 
মেনেনে। োমরদ্রযসীমার মেনে বসবাসকারী েেসংখযার আেুপামতক হার কনমনে। মকন্তু উনেনগর মবষ্ে 
োমরদ্রয হ্রানসর বামষ্জক গড়হার হ্রাস পানে। বতজমানে আমানের চেনি োমরদ্রযসীমার মেনে বসবাসকারী 
েেসংখযা অনেক চেনির চমাট েেসংখযার চেনে চবমি। োমরদ্রয হ্রানসর গমত আনরা ত্বরামিত করা 
প্রনোেে। এ মবষ্নে সবজাত্মক প্রনেষ্টাে কাে করনত হনব। এই পমরনপ্রমক্ষনত বানেনট সামামেক 
মেরাপত্তানবষ্টেীর বরাে সামবজক বানেট এবং োতীে উৎপােনের আেুপামতক হার মহনসনব ক্রনমই হ্রাস 
পানে। সামামেক মেরাপত্তা খানত বরাে বাড়ানোর সনে সনে বরােকৃত অনেজর সুষু্ঠ বযবহার মেমিত 
করনত হনব। 

  

কানলর কণ্ঠ : োমরদ্রয মবনমােনে আনরা চকানো মবষ্নে েের চেওো প্রনোেে? 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : োমরদ্রয মবনমােনের েেয কনেকমট মবষ্নে েের চেওো উমেত। 
এর মনধয গুরুত্বপূণজ হনলা, স্বাস্থয ও মিক্ষা খানত বরাে বৃমি এবং বরােকৃত অনেজর পূণজ বযবহানরর মাধযনম 
চেনির েমরদ্র মােুষ্নক েক্ষ ও কমজক্ষম িমক্তনত রূপান্তর করনত হনব। এসব মবষ্নে আগামী বানেনট েৃঢ় 
প্রতযনে চোষ্ণা োকা উমেত। বানেট প্রণেনের সমে মনে রাখনত হনব, েমরদ্র মােুনষ্র মেেস্ব েম োড়া 
আর চকানো সম্পে চেই। তারা চ ে সুষু্মভানব কমজসংস্থানের মাধযনম প্রনোেেীে আে উপােজে করনত 
পানর চসমেনক েৃমষ্ট মেনত হনব। 

  



কানলর কণ্ঠ : আগামী বানেট সামনে চরনখ মবমভন্ন অেুষ্ঠানে অেজমন্ত্রী ও এেমবআনরর চেোরমযাে বনলনেে, 
আগামী বানেনট মবমেনোগ বাড়ানত পেনক্ষপ চেওো হনব। মবমেনোগ বাড়ানত কী পেনক্ষপ চেওো 
প্রনোেে বনল আপমে মনে কনরে? 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : কমজসংস্থানের েেয অতযন্ত প্রনোেেীে মবষ্ে হনলা মবমেনোগ 
বাড়ানত সনেষ্ট হওো। সরকামর মবমেনোনগর চেনে চবসরকামর খানতর মবমেনোগ বাড়ানত চকৌিল মেনত 
হনব। বাংলানেনির মবমেনোগ চবি মকেু সমে চেনক মেমেজষ্ট মহসানব সীমাবি হনে আনে। বাংলানেনি 
মবমেনোনগর প্রমতবন্ধকতাগুনলা প্রাে সবার োো। সুমবধামনতা েমমর প্রামপ্ত চেই, অবকািানমার েুবজলতা, 
সুিাসনের অভাব এবং গযাস ও মবেুযনতর সংকট। এ সমসযাগুনলা েূরীকরনণর েেয মকেু চক্ষনে সরকানরর 
উনেযাগ এবং প্রকল্প আনে। মকন্তু চসসব বাস্তবােনে গমত অতযন্ত মন্থর। এ প্রকল্পগুনলার দ্রুত বাস্তবােনের 
মেকমেনেজিো বানেনট োকা উমেত বনল আমম মনে কমর। 

  

কানলর কণ্ঠ : চেনির অেজনেমতক উন্নেনে গমত আেনত সরকানরর বযে এবং রােস্ব আোে বাড়ানো 
প্রনোেে। আগামী বানেনট এ চক্ষনে কী পেনক্ষপ চেওো প্রনোেে? 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : অনেক পমরকল্পো কনরও সরকার আিােুরূপ বযে বাড়ানত 
পারনে ো। আমম মনে কমর, সরকার এ মবষ্নে সেলতা অেজে করনত পারনে ো। সরকানরর বযে বাড়ানত 
হনব। সরকামর বযে ও োতীে উৎপােনের অেুপানতর হার স্থমবর হনে আনে। অেযমেনক অনেক মেে 
চেনকই রােস্ব আহরণ ও োতীে উৎপােনের অেুপাত ১০ িতাংনির ধানরকানে েুরনে। বাংলানেনির 
রােস্ব আোে এবং সরকামর বযে েমক্ষণ এমিোর মনধয সবনেনে কম। প্রবৃমি ত্বরামিত করনত মবনিষ্ভানব 
জ্বালামে ও অবকািানমা খানতর সরকামর বযে বাড়ানোর প্রনোেে রনেনে। আগামী বানেনট এসব মবষ্ে 
গুরুনত্বর সনে খমতনে চেনখ কা জকর বযবস্থা মেনত হনব। 

  

কানলর কণ্ঠ : েীেজমেে চেনক রাোেত্ত কারখাোর করুণ েিা। মবমভন্ন উনেযানগর কো চিাো চগনলও 
চলাকসাে চেনক চবর হনত পারনে ো। 



ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : রাোেত্ত প্রাে প্রমতমট প্রমতষ্ঠাে অেক্ষতা অেবা েুেজীমতর কারনণ 
চলাকসানে আনে। এসব প্রমতষ্ঠানের পমরোলো বযে চমটানোর েেয সরকারনক মেেস্ব তহমবল চেনক 
ভতুজমক এবং তোকমেত ঋণ মেনত হে। এই ঋণ রাোেত্ত প্রমতষ্ঠাে পমরনিাধ কনরনে এমে েমের খুব 
একটা চেখা  াে ো। এ প্রমতষ্ঠােগুনলানক চবসরকারীকরণ অেবা অেয চকানো পন্থাে লাভেেক প্রমতষ্ঠানে 
মকভানব রূপান্তর করা  াে তার একমট রূপনরখা বানেনট োকা উমেত। 

  

কানলর কণ্ঠ : বানেনটর আকার বাড়ানোর সনে সনে রােস্ব আোনের লক্ষযমাোও বাড়ানো হনে। রােস্ব 
আোে প্রমতবের বাড়ানলও লক্ষযমাো পূরণ হনে ো। বের চিনষ্ সংনিাধে করনত হনে। আগামী 
অেজবেনরও রােস্ব আোনের লক্ষযমাো বাড়নে বনল োো  াে। 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : বানেনটর আকার বড় করা হনে, চসই সনে রােস্ব আোনের 
লক্ষযমাোও বাড়ানো হনে। মবনিষ্ভানব অভযন্তরীণ সম্পে চেনক রােস্ব আোে বাড়ানত এেমবআনরর 
ওপর োপ োকনে। লক্ষযমাো বাড়ানো হনে। মকন্তু চভনব চেখা হনে ো এেমবআনরর এ পমরমাণ রােস্ব 
আোনে সক্ষমতা আনে মক ো। মবিাল অনঙ্কর এ লক্ষযমাোর ওপর মেভজর কনর বামষ্জক কমজসূমে সাোনো 
হনে। অভযন্তরীণ সম্পেমেভজর উন্নেে প্রকনল্পর চবি কনেকমট মাঝপনে চেনম  ানে অেবা চকানো রকনম 
চিষ্ করার চেষ্টা করা হনে। তাই বাস্তবতাহীে লক্ষযমাো মেধজারণ চেনক সনর আসনত হনব। 

  

কানলর কণ্ঠ : এেমবআনরর রােস্ব আোনে সবনেনে চকাে খানত গুরুত্ব চেওো উমেত? 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : রােস্ব আোনে সবনেনে গুরুত্বপূণজ হনে করোনলর সম্প্রসারণ। 
অেজাৎ আেকর আোনে সবনেনে গুরুত্ব মেনত হনব। এ খানত সরকারনক েক্ষতা চেখানত হনব। মকস্তু 
বতজমাে বানেনট এবং চিাো  ানে ভমবষ্যনতও ভযাট (ভযালু অযানডড টযাক্স) বা মূসক (মূলয সংন ােে কর) 
আোনে লক্ষযমাো চবমি। ভযাট আইে ২০১২ েুই বেনরর েেয স্থমগত আনে। এনত সব খানত অমভন্ন ১৫ 
িতাংি হানর ভযাট আোনের চকৌিলও স্থমগত আনে। চিাো  ানে, আগামী বানেনট বতজমাে ভযাট আইনে 
চেনক ভযানটর হার সংনিাধে করা হনব। এ মবষ্নে চভনব মসিান্ত মেনত হনব। আমানের মনতা চেনি 
চকানোভানবই অমভন্ন ভযানটর হার ১৫ িতাংি আনরাপ করা উমেত েে।  



  

কানলর কণ্ঠ : ভযানটর ১৫ িতাংি মবষ্নে আপোর মতামত কী? 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : ভমবষ্যনত ভযানটর হার ১৫ িতাংি মেধজারনণর মবপনক্ষ আমম। 
ভযানটর হার ১৫ িতাংি মেধজারণ ো কনর বরং ভযানটর োল সম্প্রসারণ করনত হনব। এখনো অনেক 
বযবসাপ্রমতষ্ঠাে ভযানটর আওতাে চেই। এসব প্রমতষ্ঠােনক ভযানটর আওতাে আেনত সক্ষম হনল ভযানটর 
হার বাড়ানোর প্রনোেে হনব ো। বরং ভযানটর হার কম চরনখ রােনস্বর চবাঝা কমমনে বযবসা-বামণেয 
সম্প্রসারনণর সুন াগ রাখা উমেত। এনত ভযাট আোে বাড়নত োকনব,  া চমাট রােস্ব আোনে ইমতবােক 
প্রভাব চেলনব। ভযানটর হার কম োকনল সাধারণ মােুনষ্র ওপরও রােনস্বর ভার কম হনব। 

  

কানলর কণ্ঠ : চেমি-মবনেমি মবমভন্ন প্রমতনবেে ও সংবােমাধযনম বাংলানেি চেনক বড় অনঙ্কর অেজপাোনরর 
কো বলা হে। আগামী বানেনট এ মবষ্নে সরকানরর করণীে কী বনল আপোর মনে হে?  

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : আমানের চেনির অসাধু বযমক্তনের পািাপামি অনেক সৎ বযমক্তও 
হেরামে চেনক বাাঁেনত অেজপাোর করনেে। অসাধু বযমক্ত চেনির কো ো চভনব মেনের সুখ-সুমবধার েেয 
অেজপাোর করনে। অেযমেনক মকেু সৎ বযমক্ত আইে চমনে বযবসা কনরও মেনেনের অেজ প্রেিজনে ভে পাে। 
মকভানব আে করা হনে, চকাো চেনক এসব অেজ আসনে, অনেক সমে এসব মবষ্নে সরকানরর মবমভন্ন 
আইে প্রনোগকারী সংস্থার মেজ্ঞাসাবানের মুনখ পড়নত হনে তাাঁনের। মবমভন্ন ধরনের তেন্তও হে। এভানব 
তাাঁরা হেরামেনত পনড়ে। এ পমরনবি চেনক চবর হনে আসনত হনব। অেজপাোর চরানধ কনিার আইে 
প্রনোগ করনত হনব। একই সনে চেনি মেমিনন্ত অেজ মবমেনোনগর সুন াগ সৃমষ্ট করনত হনব। সম্পনের 
মামলক হওো চকানো অপরাধ েে। বরং সৎ সম্পেিালীনের োরা মবমভন্নভানব চেনির মােুষ্, চেনির 
অেজেীমত উপকৃত হে। তাই অেজ মবমেনোগ করা হনল চকানো ধরনের হেরামে করা হনব ো—সরকারনক 
এমে পমরনবি মেমিত করনত হনব। এ মবষ্নে আগামী বানেনট সমনোপন াগী পেনক্ষপ চেওো প্রনোেে। 
এনত অেজপাোর কমনব।   

  



কানলর কণ্ঠ : আপমে বনলনেে, বানেট প্রণেনের উনেিয োকনব সাধারণ মােুষ্নক স্বমস্ত চেওো। অনেনক 
োমব কনরনে সাধারণ মােুনষ্র স্বমস্তনত করমুক্ত আেসীমা বাড়ানো এখে সমনের োমব। মকন্তু এরই মনধয 
এেমবআনরর চেোরমযাে োমেনেনেে, আগামী বানেনট করমুক্ত আেসীমা বাড়ানো হনব ো। বতজমাে 
চপ্রক্ষাপনট করমুক্ত আেসীমা বাড়ানো কতখামে চ ৌমক্তক বনল আপমে মনে কনরে? 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : আমম মনে কমর অবিযই করমুক্ত আেসীমা বাড়ানো প্রনোেে। 
গত কনেক অেজবেনর এ মবষ্নে সরকার চকানো পমরবতজে আনেমে। খােযদ্রনবযর োম বাড়নে। েীবে াোর 
বযে বাড়নে। করমুক্ত আেসীমা ো বামড়নে কম আনের মােুষ্নক কর মেনত বাধয করার অেজই হনলা বাড়মত 
চবাঝা োমপনে চেওো। 

  

কানলর কণ্ঠ : মবমভন্ন অেুষ্ঠানে অেজমন্ত্রী, এেমবআনরর চেোরমযাে করনপানরট করহার কমানোর কো 
বনলনেে। আপমে মক মনে কনরে এনত চেনির অেজেীমতনত ইমতবােক প্রভাব পড়নব? 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : আমম মনে কমর ো আমানের চেনি করনপানরট করহার খুব 
চবমি। আগামী বানেনট গনড় সব খানত করনপানরট করহার কমানোর মবপনক্ষ আমম। েু-একমট খানত 
কমানো চ নত পানর। আমম মনে কমর, তামলকাভুক্ত কম্পামের করনপানরট করহার কমানো হনলও 
তামলকাভুক্ত েে এমে কম্পামের করনপানরট করহার কমানো উমেত েে। আনরা চবমিসংখযক কম্পামেনক 
তামলকাভুক্ত করা প্রনোেে। 

  

কানলর কণ্ঠ : বন্ড সুমবধার অপবযবহানর চেমি মিল্প চলাকসানে পড়নে। এ েুেজীমত বনন্ধ চেমি বযবসােীরা 
েীেজমেে চেনক োমব োমেনে আসনে। এেমবআর এ মবষ্নে মবমভন্ন পেনক্ষপ মেনলও এ েুেজীমত বন্ধ হনে 
ো। এ চক্ষনে আগামী বানেনট কী ধরনের পেনক্ষপ চেওো উমেত? 

ড. এ মব মমর্জ্জা চমা. আমেেুল ইসলাম : বন্ড েুেজীমত ভোবহ রূপ মেনেনে। বাংলানেি বযাংনকর সনে 
আমোমে-রপ্তামে সংক্রান্ত মবমভন্ন প্রমতষ্ঠানের অেলাইনে চলেনেে ও কা জক্রম পমরোলো করা হনল এ 
েুেজীমত অনেক কনম  ানব। আগামী বানেনট এ মবষ্নে বযবস্থা চেওো হনল সরকার বড় অনঙ্কর রােস্ব আে 
করনত সক্ষম হনব। 



  

 


