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নেুন অর্থবছরেে বারেট খুব দ্দিগদ্দগেই ঘ াষণা কো হরব। এবারেে বারেটটি এরকবারে গোনুগদ্দেক ধাোে বারেট 

ঘর্রক দ্দিন্ন ধাোে বারেট দ্দহরসরব দ্দবরবচনা কেরে হরব। বারেরট সাধােণে ঘেমন র্ারক—কেগুরল্া অঙ্ক র্ারক, 

দ্দকিারব োেস্ব আয় আদায় কো হরব, ঘকার্ায় দ্দকিারব আয় ও বযয় কো হরব; এসব দ্দনরয় দ্দকছু বক্তবয র্ারক। 

এবারেে বারেট ঘসিারব প্রণয়ন কোে ঘকারনা সুরোগ ঘনই। নেুন বারেটটারক এরকবারেই ঘেরল্ সাোরে হরব। 

এটারক অযাকিন প্ল্যারনে মরো বল্া ঘেরে পারে। কর্াবােথ া কম বরল্ অগ্রাদ্দধকাে দ্দিদ্দিরে কী কী কাে সম্পন্ন হরব 

ঘসগুরল্া দ্দনরয় আরল্াকপাে কেরে হরব। েরব আরগে বছরেে বারেরটে ধাোবাদ্দহকো েক্ষা কেরে হরব। দ্দবরিষ 

করে আরগে বছরেে গুরুত্বপূণথ দ্দবষয়গুরল্া সামরন আনরে হরব। 

নেুন বারেরট দ্দেনটি দ্দবষয় সামরন দ্দনরয় আসরে হরব এবং গুরুত্ব দ্দদরে হরব। প্রর্মে, করোনািাইোরসে কােরণ 

অর্থননদ্দেক সংকট তেদ্দে হরয়রছ, এটারক ঘমাকারবল্া কোে েনয প্ল্যান র্াকরে হরব। দ্দবশ্বমন্দাে প্রিাব দ্দনরয় িাবরে 

হরব। আে েৃেীয়টি হরে, দদ্দেদ্র মানুরষে আদ্দর্থক অবস্থাটা মার্ায় োখরে হরব। ঘেরহেু সমোদ্দিদ্দিক উন্নয়ন 

হয়দ্দন, কারেই প্রাদ্দিক ও দদ্দেদ্র মানুষরক বারেরট গুরুত্ব দ্দদরে হরব। একটি েদ্দেরপ ঘদখল্াম, ঘদরিে প্রায় ছয় ঘকাটি 



মানুষ দাদ্দেদ্রযসীমাে দ্দনরচ ঘনরম ঘগরছ। এই দ্দেনটি খারে দ্দবরিষিারব গুরুত্ব দ্দদরে হরব। অিিুথ দ্দক্তমূল্ক এবং 
সমোদ্দিদ্দিক উন্নয়ন খুবই েরুদ্দে হরয় পরেরছ। 

এই দ্দবষয়গুরল্া এবারেে বারেরট গুরুত্ব দ্দদরল্ই ঘে সমসযাে সমাধান হরয় োরব এমন নয়। আরো দ-ুদ্দেনটি বারেরট 

এসব দ্দনরয় িাবরে হরব। োহরল্ই অর্থননদ্দেক মন্দা ও প্রিাব স্বািাদ্দবক অবস্থায় দ্দিেরে পারে। এটা মার্ায় োখরে 

হরব। 

এখন ঘে বারেট হয় পদ্দেচাল্ন বারেট বা োেস্ব ও উন্নয়ন বারেট, এটারক আল্াদািারব না ঘেরখ েদ্দদ একটি 

সমদ্দিে বারেট কো োয়, োহরল্ সবরচরয় িারল্া হয়। ঘমাটকর্া, এখন সব দ্দকছুই কেরে হরব অর্থনীদ্দেরক চাঙ্গা 
কোে বারেট। োেস্ব বারেট ঘর্রক ঘে আয় হয় োে সমস্তই বযয় হয় প্রিাসদ্দনক এবং অনযানয বযরয়। দ্দকন্তু এটা 
অর্থননদ্দেক উন্নয়রনে েনয খবু ঘবদ্দি সহায়ক ো মরন হয় না। োই দটুিরক সমদ্দিে কেরে পােরল্ িারল্া। েরব এ 

বছরে এটা এখনই সম্ভব হরব না। দ্দহসাবেক্ষণবযবস্থা একত্র কেরে পােরব না। কযাদ্দপটাল্ ও নন-কযাদ্দপটাল্ খেচ এক 

কেরে পােরব না। এ ধেরনে দ্দকছু অসুদ্দবধা আরছ। িদ্দবষযরে বারেটটা প্রণয়ন কেরে হরব পদ্দেচাল্ন ও উন্নয়ন 

দটুিরকই একত্রীিূে করে। 

 

বারেরটে সবরচরয় বে উরিিয, পদরক্ষপ এবং কমথকাণ্ড ঘেগুরল্া হরব, ঘসগুরল্া হরে, প্রর্মে দ্দিল্প-কােখানা, বযবসা-
বাদ্দণেয, ঘসবা খাে এবং কৃদ্দষ খাে সচল্ োখরে হরব। গদ্দে মন্থে হরে পারে, দ্দকন্তু উন্নয়নটা সচল্ োখরে হরব। 

আমারদে অর্থনীদ্দেে ঘেগুরল্া প্রকৃে খাে আরছ, ঘসগুরল্া চাল্ু কেরে হরব। বদ্দহিঃখারেে েনয ঘেগুরল্া এক্সরপাটথ  কো 
হয় এবং ঘেগুরল্া ঘদিীয় খাে, ঘসগুরল্াে বযাপারে ঘখয়াল্ োখরে হরব। কদ্দিড-১৯-এে িরল্ ঘে চযারল্ঞ্জগুরল্া সামরন 

এরসরছ, ঘসগুরল্ারে ঘবদ্দি গুরুত্ব দ্দদরে হরব। সেকাে সম্প্রদ্দে ঘে পযারকে ঘ াষণা করেরছ ঘসটা বযাংকদ্দনিথ ে, ঘকন্দ্রীয় 

বযাংক দ্দনিথ ে এবং ঋণদ্দনিথ ে। এরে ঘবদ্দিে িাগই মদ্দনটদ্দেং পদ্দল্দ্দসে ওপে চাপ পেরছ। বারেরটে ঘেটা োেস্বনীদ্দে 

ঘসটা গুরুত্বপূণথ। বারেরটে আয় ও বযরয়ে ঘে দ্দহসাব, ঘসটা সোসদ্দে ঘিাকাস কেরে হরব, আমারদে মুদ্রানীদ্দেে ঘে 

উরিিয হরব এবং বারেরটে উরিিয—এ দইুরয় সমিয় র্াকরে হরব। 



আমারদে ঘে দ্দিসকযাল্ মযারনেরমন্ট, ঘসখারন অরনক দনুীদ্দে হয়, এে মযারনেরমন্ট িারল্া নয়। প্রিাসদ্দনক বযয়, 

সেকাদ্দে অদ্দিসারেে প্ররণাদনা, সুদ্দবধা ইেযাদ্দদ দ্দনদ্দিে কেরে প্রচুে অর্থ বযয় হয়। এসব বযয় কমারে হরব এবং 
েনগরণে েীবনমান উন্নে করে সোসদ্দে ঘেসব খারে ঘবদ্দি অর্থ বোি দ্দদরে হরব। 

বারেরট ঘে কনরসিন ঘদওয়া হয়, প্ররণাদনা ঘদওয়া হয়, দ্দবরিষ করে প্রাইরিট ঘসক্টরেে েনয—এটা আরো েদু্দক্ত 

সংগে কেরে হরব। একটা দ্দবরিষ েপ্তাদ্দন পরণয ঘপািাকদ্দিল্প েখন আমো দ্দনিথ ে কদ্দে, েখন দ্দকন্তু অবস্থাটা িারল্া 
হয় না। এসব খারে বোি ঘদওয়াে িরল্ োো দ্দবরদদ্দি মুদ্রা আরন, দ্দকন্তু সামাদ্দেক উন্নয়ন দ্দবরিষ দ্দকছু হয় না। 

শ্রদ্দমরকে অবস্থা দ্দদন দ্দদন খাোপ হয়। এটা দ্দনরয় িাবরে হরব, আবাে ঘেসব দ্দিরল্প নেে পরে না, পেরল্ও কম, 

ঘসগুরল্ারে প্ররণাদনা বাোরে হরব। 

টযাক্স দ্দেদ্দডদ্দপে হাে বাোরে হরব। েরব এটা বাোরে দ্দগরয় ঘেন করেে হাে ঘবরে না োয়। িযাট, ইনকাম টযাক্স—

ঘকারনা দ্দকছুই বাোরনা োরব না। কেদাোে সংখযা অবিযই বাোরে হরব। আরেকটা দ্দেদ্দনস কেরে হরব, োেস্ব 

ঘবাডথ রক আরো দক্ষ ও কমথেৎপে হরে হরব। ের্য-প্রেদু্দক্তে ওপে দ্দনিথ েিীল্ো বাোরে হরব। কেদাোো ঘেন 

ঘকারনািারব হয়োদ্দনে দ্দিকাে না হয়, ঘসগুরল্া ঘখয়াল্ োখরে হরব। িযারটে নারম অরনক টাকা আদায় হয়, ঘেগুরল্া 
সেকারেে োেস্ব খারে েমা হয় না, এগুরল্াও ঘদখরে হরব। নেুন অর্থবছরে িযাট বা কেরপারেট টযাক্স 

ঘকারনািারবই বাোরনা োরব না। কােণ মানুরষে আয়-ঘোেগাে ঘসিারব ঘনই। কারেই এ দ্দদকটা ঘিরব ঘদখরে 

হরব। োো টযারক্সে বাইরে আরছ, োরদে করেে আওোয় আনরে হরব। করেে োল্টা বৃদ্দি কেরে হরব। 

োেস্ব বযয় কমারে হরব। পদ্দেচাল্ন বযয় এবং অনযানয ঘক্ষরত্র ঘেসব বযয় হয়, ো কমারে হরব। সেকাদ্দে কমথকেথ া ও 

কমথচােীরদে সুরোগ-সদু্দবধা এখন বাোরনা োরব না। সেকাদ্দে খারে সুরোগ-সুদ্দবধা বাোরল্ এরে ঘবসেকাদ্দে 

খারেও চাপ বারে। োয়গােদ্দমে ঘক্ষরত্র িেথ  ও চাপ কমারে হরব। ঘেদ্দেরেিন দ্দি কমারে হরব। এটারে নেে দ্দদরে 

হরব। এরে ঘদরিে গৃহদ্দনমথাণ খাে উজ্জীদ্দবে হরব এবং কমথসংস্থান বদৃ্দি পারব। 

সঞ্চয়পরত্রে সুরদে হাে কমারনা োরব না। েনগরণে সঞ্চয় বাোরনাে ল্রক্ষয োেীয় সঞ্চয় বযবস্থাে ওপে ঘবদ্দি 

সুদ্দবধা দ্দদরে হরব। 

এখন সবরচরয় ঘবদ্দি বোি দ্দদরে হরব স্বাস্থয খারে। পদ্দেবহন খারে ঘেমন েরুদ্দেিারব গুরুত্ব দ্দদরে হরব, স্বাস্থয খারে 

দ্দকন্তু বোিটা ঘবদ্দি কো দেকাে। সাধােণ দ্দকছু দ্দচদ্দকৎসাসহ অনযানয ঘোরগে েনয স্বাস্থযবযবস্থাটা সবথেনীন 

কেরে হরব। অনয সব খারেে েুল্নায় এই খারে বোি বাোরে হরব। ো না হরল্ আমো িারল্া কেরে পােব না। 

এই খােরক সবরচরয় ঘবদ্দি প্রাধানয দ্দদরে হরব। কাদ্দেগদ্দে ও বযাবহাদ্দেক দ্দিক্ষায় প্রাধানয দ্দদরে হরব। বাইরে আমারদে 

েনিদ্দক্ত পাঠারে হরল্ কাদ্দেগদ্দে ও বযাবহাদ্দেক দ্দিক্ষাে দ্দবকল্প ঘনই। ঘদরি ও বাইরে কমথসংস্থারনে েনয বারেরট 

দ্দিক্ষাে নানা দ্দদক দ্দনরয় িাবরে হরব। আে সাদ্দবথকিারব কমথসংস্থান তেদ্দেরে ঘোে দ্দদরে হরব। কােণ আমারদে 

দ্দিদ্দক্ষে ঘবকারেে সংখযা বােরছ। ঘছাট ও মাঝাদ্দে দ্দিল্পরক উৎসাদ্দহে কেরে হরব। েুবকরদে েনয অর্থায়ন কেরে 

হরব। োরদে কারে ল্াগারে হরব। বাইরেে ঘদরিে সরঙ্গ প্রদ্দেরোদ্দগোমূল্কিারব এদ্দগরয় ঘেরে হরল্ এই খােগুরল্ারে 

বোি ঘদওয়াে ঘকারনা দ্দবকল্প ঘনই। 

সামাদ্দেক সেুক্ষাে েনয বারেরট দ্দবরিষ বোি দ্দদরে হরব। অপ্রাদ্দেষ্ঠাদ্দনক শ্রদ্দমক, দ্দদনমেেু—এরদে ঘকারনা 
সামাদ্দেক ও প্রাদ্দেষ্ঠাদ্দনক ঘসািযাল্ প্ররটকিন ঘনই। এটা চাল্ু কেরে সময় ল্াগরব। পৃদ্দর্বীে নানা ঘদরি এসব আরছ। 

এখারনও ধীরে ধীরে ঘসািযাল্ দ্দসদ্দকউদ্দেটি এবং ইনসুযরেন্স চাল্ু কো োয় দ্দক না ো দ্দনরয় িাবরে হরব। প্রাইরিট 

ঘসক্টরেে সহায়ো দ্দনরয় এগুরল্া কেরে হরব। 



কৃদ্দষ খাে দ্দনরয় িাবরে হরব গুরুত্বসহকারে। িসয, মৎসয ইেযাদ্দদ খারে ঘোে দ্দদরে হরব। িেুথ দ্দক দ্দদরে হরব। কৃদ্দষ 

আমারদে সবরচরয় ঘবদ্দি খাদয দ্দনোপিা ঘদয়। দ্দেদ্দডদ্দপে উন্নয়রন হয়রো এে িূদ্দমকা কম। আরেকটি হরে, কৃদ্দষে 

উৎপাদরনে সরঙ্গ এে বাোেোে কোে প্রদ্দে ঘোে দ্দদরে হরব। এই খাে খুব সমসযায় র্ারক। কৃষকো খাদয 
উৎপাদন করে দ্দকন্তু বাোেোে কেরে দ্দগরয় সমসযায় পরে। বাোেোে সমসযাে কােরণ দাল্াল্ো এরস কম দারম 

পণয দ্দনরয় োয়। িরল্ কৃষকো নযােয দাম পায় না। 

সেকারেে দ্দনেস্ব ঘেসব এন্টােপ্রাইে আরছ োেস্ব আরয়ে বাইরে, ঘসগুরল্ারকও গুরুত্ব দ্দদরে হরব। দ্দবমান ঘর্রক শুরু 

করে ঘেল্—োেস্ব  াটদ্দে পেূরণ এগুরল্ারেও নেে দ্দদরে হরব। সহে সুরদ বদ্দহদ্দবথরশ্বে বযাংক ও আদ্দর্থক প্রদ্দেষ্ঠান 

ঘর্রক ঘল্ান দ্দনরে পারে। ঘদিীয় বযাংরকে বাইরে এসব দ্দনরয় িাবরে হরব। ঘকান খাে অর্থনীদ্দেরে িারল্া কেরছ, 

ঘসগুরল্া খদ্দেরয় ঘদখরে হরব। বারেরট এবাে ঘকারনািারবই অপচয় হয় এমন খারে বোি ঘদওয়া োরব না। বারেরটে 

বাস্তবায়ন দ্দনরয়ও ঘোে দ্দদরে হরব। অেীরেে বারেরটে দবুথল্ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন এে পুনোবৃদ্দি ঘেন 

না হয়। 

ঘল্খক: সারবক গিনথে, বাংল্ারদি বযাংক; অধযাপক, ব্র্যাক দ্দবশ্বদ্দবদযাল্য় 
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