
 

 

বাজেজের আকাজরর সজে বাড়জে বাস্তবায়ন সক্ষমতার ঘােতত 
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বাাংলাজদজের মজতা দদজে সরকাতর বযয় বাড়াজনার প্রজয়ােন আজে। দস তিজসজব বাজেজের আকার খুব 
একো বড় নয়। এতেয়ার ৪১-৪২তে দদে যারা এেীয় উন্নয়ন বযাাংজকর (এতিতব) সদসয, তাজদর মজযয 
বাাংলাজদজের সরকাতর বযয়-তেতিতি অনুিাত সবজেজয় কম। একই সজে দদজের সরকাতর রােস্ব-
তেতিতি অনুিাতও কম। এ বাজেে িুজরািুতর বাস্তবায়ন িজলও আমাজদর দয সরকাতর বযয়-তেতিতি 
অনুিাত দাাঁড়াজব, দসো এতেয়ার সব দদজের দেজয় তনজেই থাকজব। অনযতদজক বাস্তবায়ন সক্ষমতার 
তদক দথজক তবজবেনা করজল আমাজদর বাজেে সততযই বড়। বাজেজের আকার যত বাড়জে, বাস্তবায়ন 
সক্ষমতার ঘােততর আকারও তত বাড়জে। বাস্তবায়ন সক্ষমতা ক্রজম দুববল দথজক দুববলতর িজে। 



গতকাল রােযানীর মিাখালীজত অবতিত ব্র্যাক দসন্টাজর ব্র্যাক তবেজনস সু্কল আজয়াতেত ‘২০১৯-২০ 
অথববেজরর বাজেে-িরবতবী সাংলাি’ েীর্বক অনুষ্ঠাজন এসব কথা বজলন সাজবক তত্ত্বাবযায়ক সরকাজরর 
উিজদষ্টা তমর্জ্বা আতেেুল ইসলাম। সাংলাজি আজরা বক্তবয রাজখন সাজবক তত্ত্বাবযায়ক সরকাজরর 
উিজদষ্টা আকবর আতল খান, বাাংলাজদে বযাাংজকর সাজবক গভনবর সাজলিউতিন আিজমদ এবাং 
আইতিতি তিনযান্স তলতমজেজির বযবিািনা িতরোলক ও প্রযান তনববািী মতমনুল ইসলাম। 
তমর্জ্বা আতেেুল ইসলাম বজলন, দবসরকাতর খাজতর তবতনজয়াগ এক দেক যজর একই অবিাজন 
তবরােমান। ২০০৮-০৯ অথববেজর তেতিতির আনুিাততক িার তিজসজব দবসরকাতর খাজত তবতনজয়াগ তেল 
২১ দেতমক ৯ েতাাংে, আর ২০১৮-১৯ সাজল প্রাক্কলন দাাঁড়ায় ২৩ দেতমক ১ েতাাংজে। অথবাৎ এক 
দেজক দবজড়জে ১ দেতমক ২ েতাাংে। এর কারণ অবকাঠাজমা দুববলতা, জ্বালাতনস্বল্পতা, সুোসজনর 
অভাব। ইে অব িুতয়াং তবেজনজস তবজে আমাজদর অবিান িজে ১৭৬। বতবমান বাজেজে অবকাঠাজমা 
ও জ্বালাতনর দক্ষজে যজথষ্ট উজদযাগ থাকজলও (যতদও বাস্তবায়জন দীঘবসূেতা আজে), ইে অব িুতয়াং 
তবেজনস বা গভনবযাজন্সর দক্ষজে বাজেজে খুব একো তদকতনজদবেনা দদতখ না। তততন বজলন, বাজেজে বলা 
িজয়জে উইলিুল তিিল্টারজদর তবরুজে কতঠন বযবিা দনয়া িজব। তকন্তু উইলিুল এবাং আনউইলিুল 
তিিল্টাজরর িাথবজকযর মানদণ্ডো কী িজব, দস তবর্জয় তকন্তু তকেু বলা িয়তন। কাজেই এখাজন যজথষ্ট 
মাোয় আরতবট্রাতরজনস েজল আসজত িাজর। 
রাষ্ট্রায়ত্ত বাতণতেযক বযাাংকগুজলার মুনািা বা লভযাাংে করবতিভূবত রােজস্বর একতে বড় উৎস িজত িারত 
উজেখ কজর এ অথবনীতততবদ বজলন, দুুঃজখর তবর্য় দুনবীতত, অদক্ষতা, রােননততক প্রভাজবর িজল এ 
প্রততষ্ঠাজনর দবতের ভাগই ক্ষততর সমু্মখীন িয় এবাং তাজদর িাোর িাোর দকাতে োকা তথাকতথত 
দলানস অযান্ড অযািভান্স দদয়া িয়। দস দলানগুজলা দকয়ামত িযবন্ত আর িতরজোয করা িয় না। 
তততন আজরা বজলন, বাাংলাজদজে ২২ েতাাংে মানুর্ দাতরদ্র্যসীমার তনজে বসবাস করজে। দদজে 
আয়নবর্ময ও আঞ্চতলক ববর্ময প্রকে। এসব সমসযা তনরসজন বাজেজে তদকতনজদবেনা দনই। তজব 
বাজেজে তকেু ইততবােক িদজক্ষিও গ্রিণ করা িজয়জে। তার মজযয রজয়জে তরুণ উজদযাক্তাজদর েনয 
১০০ দকাতে োকার একতে তিতবল গঠন। আজরকতে িজে কৃতর্ বীমা। তজব এগুজলা কীভাজব বাস্তবায়ন 
িজব, দসোও একতে দদখার তবর্য়। 
সাংলাজি তত্ত্বাবযায়ক সরকাজরর সাজবক উিজদষ্টা আকবর আতল খান বজলন, এবাজরর বাজেেজক 
েনবান্ধব বাজেে তিজসজব দাতব করা যায়। তজব বাজেে শুযু স্বল্পজময়াজদর েনয িয় না, বাজেজে 
দীঘবজময়াতদ লক্ষয থাকজত িয়। দীঘবজময়াজদ এ বাজেে বাাংলাজদজের েনয কলযাণ বজয় আনজব তকনা, এ 
তনজয় প্রশ্ন রজয় দগজে। এ মুিূজতব সবজেজয় গুরুত্বিূণব বযাাংক খাজত সাংস্কার। এ সম্পজকব বাজেজে দকাজনা 



প্রস্তাব দনই। কৃর্কজদর িসজলর নযায়সেত মূলয তনতিত করার তবর্জয় দকাজনা তেন্তাভাবনা দদখা যাজে 
না বজলও উজেখ কজরন তততন। তেতিতি প্রবৃতে লক্ষযমাো তনজয় আকবর আতল খান বজলন, অথবমন্ত্রী 
আগামী কজয়ক বেজরর মজযয বাাংলাজদজের তেতিতি প্রবৃতে ১০ েতাাংজে তনজয় যাজবন এবাং ২০৪০ সাল 
িযবন্ত এ িার অবযািত থাকজব বজলজেন। তকন্তু ৮ বা ১০ েতাাংে প্রবৃতের অনুকূল িতরজবে 
বাাংলাজদজে দনই। বাজেজে বায়-বযজয়র তিসাব স্বে নয় বজলও মন্তবয কজরন তততন। 
এ সময় বাাংলাজদে বযাাংজকর সাজবক গভনবর সাজলিউতিন আিজমদ বজলন, সবই করব তকন্তু তকেুই 
দের্ িযবন্ত করজত িারব না—এ যরজনর বাজেে এতে। ক্রমবযবমান ঘােতত িূরজণ বযাাংতকাং খাত দথজক 
ঋণগ্রিণ দবসরকাতর খাতজক ক্ষততগ্রস্ত করজব। এতিতির আকার ও বাস্তবায়ন তনজয়ও সাংেয় প্রকাে 
কজরন তততন। েনপ্রোসন ও প্রততরক্ষার তুলনায় স্বািয খাজতর বরািজক ববর্মযমূলক বজল মন্তবয 
কজরন। 
বাজেজে সড়ক তনরািত্তা তনজয় তকেু উজেখ না থাকায় সমাজলােনা কজরন আইতিতিতস তিনযান্স 
তলতমজেজির বযবিািনা িতরোলক ও প্রযান তনববািী মতমনুল ইসলাম। 
 


