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স্বল্প মেয়াদে এনট জিবান্ধব 
আকবর আনি খাি 

নিজস্ব প্রনিদবেক 
 

 

সাদবক িত্ত্বাবধায়ক সরকাদরর উপদেষ্টা ড. আকবর আনি খাি বদিদেি, কদয়ক বের ধদর 
আেরা মেখনে অবাস্তব সংখযা নেদয় বাদজট প্রস্তাব করা হয়। রাজস্ব িক্ষ্যোত্রা, বযয় িক্ষ্যোত্রা, 
প্রবৃনিসহ প্রনিনট সংখযাই অবাস্তব। এর মকাদিাটাই অনজিি হদব িা। িদব স্বল্প মেয়াদে এই 
বাদজট জিবান্ধব বিা যায়। গিকাি রাজধািীর েহাখািীদি ব্র্যাক মসন্টাদর এক অিুষ্ঠাদি নিনি 
এসব কথা বদিি। বাদজট পযিাদিাচিার অংশ নহদসদব এ অিুষ্ঠাদির আদয়াজি কদর ব্র্যাক 
নবশ্বনবেযািয়। আকবর আনি খাি বদিি, আগােী ৩০ জুদির েদধয বাদজট পাস হদব। োত্র ১৫ 
নেদি বাদজদটর েীর্ি েনিি মকাদিা সেসযই পড়দি পারদব িা। অথিাৎ আদিাচিা োড়াই বাদজট 
পাস করা হদব। ১৯৭২ সাদি মেদখনে বাদজদট মকাি খাদি কি আয় হদব, মকাি খাদি কি বযয় 
হদব িার সুনিনেিষ্ট বযাখযা। িিুি কর আদরাপ করায় কি টাকা রাজস্ব আয় হদব, প্রিযাহার করায় 
কী পনরোণ কেদব রাজস্ব। নকন্তু এখি মসটা করা হয় িা। কারণ জিগণদক বাদজদটর নহসাব িা 
মেওয়া। এখি শুধু পনরোণ উদেখ কদর বিা এটা আয় করব, এটা বযয় করব। বের মশদে মেখা 



যায় একটাও হয় িা। অবাস্তব সংখযা নেদয় কল্পকানহিী তিনর করা হদয়দে ১০ শিাংদশর ওপর 
প্রবৃনি নিদয় যাদব। ৮ শিাংশ প্রবৃনি অজিদির পনরদবশ আোদের মিই। 

 নিনি বদিি, মবসরকানর নবনিদয়াগ, ডুনয়ং নবজদিস সূচক, বযাংনকং পনরনিনি সবই মিনিবাচক। 
মবসরকানর নবনিদয়াদগর প্রধাি উৎস বযাংক খাি সংকদট রদয়দে। এখি বিা হদব্ বযাংক খাি 
সংস্কার করদব। এ জিয আইি করা হদব। ৩০ বের আদগই বযাংক রাপট আইি, অযাদসট 
েযাদিজদেন্ট আইি সব করা হদয়দে। এগুদিা বাস্তবায়ি হয়নি। কিৃিপদক্ষ্র কারও মকাদিা আইি 
বাস্তবায়দির আগ্রহ-সনেব্া মিই। িিুি কদর আইি কী করা হদব? নিনি বদিি, বাদজদট 
তিনেনিক বযয় মবদড়দে। প্রায় ৭৪ হাজার মকানট টাকা যাদব ঋণ ও সুে পনরদশাদধ, একই পনরোণ 
যাদব মবিি-ভািা পনরদশাদধ। জিগদণর জিয কী থাকদব। সাোনজক নিরাপিা খাদি নকেু বরাদ্দ 
রাখা হদয়দে। স্বল্পদেয়াদে বাদজট জিবান্ধব হদিও েীর্ি মেয়াদে মেদশর জিয মকাদিা নকেুই মিই। 
আনে িগে মপিাে নকন্তু আোিদি নকেু থাকি িা িাহদি কীভাদব প্রবৃনি অনজিি হদব। র্াটনি 
বাদজট হদিও সেসযা হয় িা যনে নবনিদয়াগ হয়। নকন্তু নবনিদয়াগ হওয়ার বা বৃনি পাওয়ার েদিা 
মকাদিা নকেুই আোদের মিই। জ্বািানি সংকট মযেি রদয়দে পাশাপানশ ময পনরদবশ থাকা জরুনর 
িার জিয বাদজদট মকাদিা ধরদির পনরকল্পিা মিওয়া হয়নি। 

 


