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‘বানজট’ েব্দটা শুননলই ফকর্ন ফেন একটা টানাটাতনর কর্া র্নন হয— সাধ আর সানধযর র্নধয। সব
ফপনযতির ফিনে তক আর বানজনটর িরকার আনি? টানাটাতন ফের্ন সিয, িাই বানজট র্াননই এক
অন্ততনথতহি উৎকণ্ঠাও সিয। ফক পানব, আর ফক পানব না? ফকান ফেত্রটা গুরুত্ব পানব?
েতিও সব বানজনটর ফেনত্রই এই উৎকণ্ঠা সিয, তকন্তু ফকানও বযতি বা প্রতিষ্ঠাননর বানজনটর সনে
সরকানরর বানজনটর োরাক আনি। প্রর্র্ এবং অবধাতরি োরাকটা হল, সরকানরর বানজনটর পতরর্াণ
তবপু ল, ফে-ফকানও ফিনের অর্থনীতির একটা বড় অংে জু নড় র্ানক ফিনের বানজট। ফের্ন, ভারনির এই
বানজনট সরকানরর খরনের পতরর্াণ ফিনের জািীয আনযর ১৩%, আর সরকানরর সার্তিক ঋনণর পতরর্াণ
জািীয আনযর ৭০%। িার ওপর, ফকানও বযতির বা প্রতিষ্ঠাননর আতর্থক নীতি বা স্বাস্থ্য ফ ালনর্নল হনল
িানক এতড়নয েলা োয, এর্নকী িানক পনর্ বসনি তিনিও সর্সযা ফনই, তকন্তু আতর্থক ভানব সরকারনক
এড়াননার ফকানও উপায ফনই (কর োাঁতক তিনি পানরন অবেয, তকন্তু ফসটা অনয কর্া)। সানধ কী বনল, এক

তিন র্ারা ফেনি হনব, আর প্রতি বির সরকারনক কর তিনি হনব, এই দুনটা িাড়া জীবনন আর তকিু ই
তনতিি নয!
এই ফর্ৌতলক টানাটাতনর কর্া র্ার্ায ফরনখই অরুণ ফজটতলর বিথ র্ান বানজটটানক তিন তিক ফর্নক তবোর
করা োয। প্রর্র্টা হল বানজনট র্াকা প্রিযে পু নবথণ্টননর নীতি। তবতভন্ন কর, ভিুথতক এবং বযযবরানের
র্াধযনর্ সম্পনির পু নবথণ্টন হয— ফসই ফখলায জনন াষ্ঠীর ফকানও অংে ফজনি, আবার ফকানও অংে
হানর। ফখযাল কনর ফিখনবন, প্রতিটি বানজনটর পনরই তবনেষণ আরম্ভ হয, বানজটটি ‘কনপথানরট-বান্ধব’,
না তক ‘পপু তলস্ট’, তরনবর বানজট না বড়নলানকর।
তিিীযি, ফে-সব পণয এবং পতরনষবায প্রনিযনকর সর্ান অতধকার, অর্থনীতির পতরভাষায োনক ‘পাবতলক
গুেস’ বলা হয, িার জনয বযযবরাে। পতরকাঠানর্া ফহাক বা পতরনবে, আইনেৃ ঙ্খলা রো অর্বা তেোস্বাস্থ্য বা সাতবথক ভানব আরও ভাল প্রোসননর বযবস্থ্া করার জনয তবতননযান র ওপর বানজটবরাে ফিনের
অর্থনীতির িীর্থনর্যাতি ের্িা ও র্ানুনষর জীবননর গুণর্াননর উন্নতি তনভথ র কনর।।
িৃিীযি, িীর্থনর্যাতি উন্নযন বাি তিনলও, বানজনটর প্রিযে প্রভাব পনড় ফিনের অর্থননতিক স্বানস্থ্যর
ওপর। ফের্ন, রাজনকাষ র্াটতির পতরর্াণ েতি বানড়, িনব র্ূ লযস্ফীতি আরম্ভ হয, এবং সু নির হার বানড়।
িার প্রভাব পনড় ফবসরকাতর তবতননযা , কর্থসংস্থ্ান এবং আযবৃ তির হানরর ওপর।
সরকানরর ঋণ বাড়া র্ানন ভতবষযনি ফকানও এক সর্য কনরর টাকা ফর্নকই ফসই ঋণ পতরনোধ করনি
হনব। িার অর্থ, বিথ র্ান প্রজন্ম ভতবষযনির ফর্নক ধার কনর তননজনির খরে ফর্টানে। েনল, পতরকাঠানর্া
তিতর অর্বা র্ানবসম্পি উন্নযন িাড়া অনয ফকানও কানজর জনয সরকানরর ঋনণর পতরর্াণ বাড়াননা ফের্ন
তনতিক ভানব ঠিক নয, ফির্নই অর্থনীতির েু তিনিও তবপজ্জনক।
বানজট ফকর্ন হল, র্াপার একটা েটজলতি উপায ফেযার বাজানরর তিনক িাকাননা। বনে স্টক এক্সনেঞ্জএর সূ েক ফসননসক্স খু ব অল্প পতরর্ানণ হনলও ি কানলর িুলনায কনর্নি। অনু র্ান করা োয, এটা
ইক্যযইটিনি তবতননযান এক লে টাকার ফবতে িীর্থকালীন র্ূ লধনী লানভর ওপর ১০% কর বসাননার
প্রতিতিযা। ি বির বানজনটর তিন ফসননসক্স ফবনড়তিল ১.৭৬%— ২০০৫ সানলর পর বানজনটর তিনন
ফসননসনক্সর সনবথাচ্চ বৃ তি। এই কনরর তসিান্তটিনক স্বা ি না জাতননয উপায ফনই। সম্প্রতি অক্সেযানর্র
সর্ীো জানাল, ২০১৭ সানল ফিনে ফর্াট েি সম্পি তিতর হনযনি, িার ৭৩% র্াত্র এক েিাংে র্ানুনষর
ক্যতে ি। আর ফিনের িতরদ্রির ৫০ েিাংনের সম্পনির পতরর্াণ এক বিনর ফবনড়নি র্াত্র এক েিাংে।
হতরপি ফকরাতনর র্াইননর ওপর আযকর আিায করব, ফসতভংস অযাকাউন্ট বা তেক্সে তেনপাতজনটর সু নির
ওপর কর োপাব, তকন্তু ফেযার বাজানরর র্ূ লধনী আযনক করর্ু ি রাখব, এর ফকানও েু তি র্াকনি পানর
না।

‘পপু তলজর্’-এর তবপনির কর্া ফিা হরহানর্োই শুতন। ‘এতলট কযাপোর’, অর্থাৎ সব তকিু ই ের্িাবাননির
কবজায েনল োওযার তবপনির কর্াগুনলা বলারও সর্য এনসনি। ভারনি তবতলযননযানরর সংখযা ফবনড়ই
েনলনি, তকন্তু আন্তজথাতিক স্তনর লড়নি পারার র্নিা ক’টা পণয আজ অবতধ িাাঁরা তিতর করনি
ফপনরনিন? ভারনির কনপথানরট ফেত্র আসনল একটা তনযতিি ও বি বাজানরর সু তবধা তননয েনলনি,
উদ্ভাবনী েতি এবং প্রতিনোত িার র্াধযনর্ আন্তজথাতিক র্নে র্ু নাো অজথন করনি পানরতন। িার ফেনযও
বড় কর্া, ভারনির ফর্াট শ্রর্েতির তনতরনখ কনপথানরট ফেনত্রর র্াপ েিটুক্য, িানি কর্থসংস্থ্াননর
েু তিনিও ফকানও বাড়তি সু তবধা িার প্রাপয হয না। িীর্থনর্যাতি র্ূ লধনী লানভর ওপর কর বসাননার
তসিান্তটি, িা েিই সীতর্ি ফহাক না ফকন, িাই িাতরে করার র্নিাই।
স্বাস্থ্যনেনত্রর তিনক এই বানজট ফে নজর তিনযনি, িার জনযও িাতরে প্রাপয। নযােনাল ফহল্র্ ফপ্রানটকেন
তির্-এর অধীনন ফিনের িে ফকাটি পতরবার, অর্থাৎ ফর্াট পতরবানরর এক-িৃিীযাংে, হাসপািানলর খরে
বাবি বিনর পাাঁে লে টাকা অবতধ স্বাস্থ্যতবর্া পানব। এই তবপু ল খরনের জনয অর্থসংস্থ্ান হনব কীভানব, এবং
কীভানব এই প্রকল্পটি সাধারণ র্ানুনষর স্বাস্থ্য পতরনষবার ওপর প্রভাব ফেলনব, এখনই িা বলা র্ু েতকল।
তকন্তু, পিনেপটি প্রেংসনীয।
কৃতষনেনত্রর প্রতি র্ননানো ফিওযাও এই বানজনটর একটা বড় তিক। িনব, ফসটা অতবতর্শ্র ভাল নয। কৃতষ
পতরকাঠানর্ার তিনক নজর ফিওযা হনযনি, িা সু সংবাি। তকন্তু, নূ যনির্ সহাযক র্ূ লয বাড়াননার তসিান্তটি
কানজর নয। কারণ, সরকার বাজারেলতি িানর্র ফেনয ফবতে িানর্ েসয তকননব বনল জাতননয তিনলই
উৎপািননর পতরর্াণ বানড় এবং েসল নষ্ট হয। এবং, এই নীতিটি ধনী কৃষকনির ফবতে কানজ আনস—
োর উৎপািন েি ফবতে, িার প্রাপয ভরিুতকর পতরর্াণও িিই ফবতে। বরং, প্রিযে ন ি হস্তান্তনরর নীতি,
তবর্াপ্রকনল্পর প্রসার বা িার্ীণ কর্থসংস্থ্ান প্রকনল্পর ওপর বযযবরাে বাড়াননা অননক ফবতে িহণনো য হি।
সম্পনির পু নবথণ্টন এবং ‘পাবতলক গুেস’-এ খরনের ফেনত্র এই বানজট েনর্ষ্ট প্রেংসার ফো য। তকন্তু,
অর্থনীতির স্বানস্থ্যর কর্া তবোর করনল অিটা নের ফিওযা োনব না। এই অর্থবনষথ রাজনকাষ র্াটতির
পতরর্াণ জািীয আনযর ৩.২ েিাংনে ফবাঁনধ রাখার কর্া তিল। ফসটা ফঠনকনি সানড় তিন েিাংনে। আ ার্ী
অর্থবনষথর জনয লেযসীর্া হনযনি ৩.২%। আন্তজথাতিক বাজানর ফিনলর িার্ বাড়নি, েনল র্ূ লযস্ফীতির
আেঙ্কা ফর্নকই োয। এবং, সরকাতর খরনের িাতলকায তনযর্ ফর্ননই এক নেনর আনি সু ি। বানজনটর
ফর্াট বযযবরানের ২৪ েিাংেই োনব সু ি ফর্টানি। অঙ্কটা কিখাতন বড়, িার একটা আন্দাজ ফিওযা োক।
খরনের অনঙ্ক দু’নেনর আনি প্রতিরো খানি বযয, তিন নেনর খানিয ভরিুতক। সু িবাবি খরনের অঙ্কটি
এই দুটি খানি খরনের ের্ািনর্ তিগুণ ও োর গুণ।
এই বানজনটর বৃ হত্তর্ খার্তি, কর্থসংস্থ্াননর প্রশ্নটির ফকানও ের্াের্ উত্তর পাওযা ফ ল না। ফিনে
ফবকানরর সংখযা তিননরানি বাড়নি। সরকার বিনর এক ফকাটি কর্থসংস্থ্াননর প্রতিশ্রুতি তিনয বনস আনি।

এ-তিনক, আতর্থক বৃ তির হার ৭ েিাংনের কর্। কর্থসংস্থ্ান না হনল ‘অনে তিন’ আসনব ফকার্া ফর্নক?
ফে-ফিনের অনধথক র্ানু নষর বযস আঠানের কর্, ফসখানন কর্থসংস্থ্াননর প্রশ্নটির সু তনতিথ ষ্ট উত্তর তিনি না
পারনল ফকানও বানজটই সম্পূ ণথ হয না। তনবথােননর পরীোয এ প্রনশ্নর নেরই সবথাতধক।
লন্ডন িুল অব ইকনতর্ক্স-এ অর্থনীতির তেেক

