
www.thefinancialexpress.com.bd / 22 June 2021 

PRI-MCCI discussion on budget 

Hitting revenue target key challenge 
FE REPORT | June 22, 2021 00:00:00  

Although the FY2021-22 budget favours businesses, its implementation will be the key challenge, 
thanks to an uncertainty over meeting the revenue realisation target. 

It will be tough for the government to achieve the revenue target without modernising the tax 
collection system through digitisation and simplification. 

Economists and analysts said this during a virtual post-budget discussion in the capital on Monday. 

They said the hike in tax on mobile financial services (MFSs) would create more pressure on the 
public and hamper the overall financial inclusion. 

The webinar styled 'Bangladesh towards a Resilient Future - Protecting Lives and Livelihoods' was 
co-hosted by the Policy Research Institute (PRI) and the Metropolitan Chamber of Commerce and 
Industry (MCCI), Dhaka. 

Planning minister MA Mannan addressed the event as the chief guest and chairman of Parliamentary 
standing committee on finance ministry and former foreign minister Abul Hassan Mahmood Ali as 
the special guest. 

MCCI president barrister Nihad Kabir and PRI chairman Dr Zaidi Sattar jointly moderated the event 
where member of parliamentary standing committee on public  accounts Waseqa Ayesha Khan, 
commerce secretary Tapan Kanti Ghosh, PRI executive director Dr Ahsan H Mansur, and MCCI 
vice-president Anis A Khan spoke as guests of honour. 

MCCI tariff and taxation subcommittee chairman Adeeb H Khan and PRI research director Dr MA 
Razzaque presented keynote papers. 

From the macroeconomic perspective, Dr Zaidi Sattar said, the FY22 budget is very positive for 
businesses as well as for the welfare of the general public. 

Bangladesh's economy is stable and still growing compared to many other countries even though the 
pandemic is still hurting life and livelihood, he said. 

"Opinion is mixed among local think-tanks on the economy but global researchers consider 
Bangladesh's pandemic recovery a miracle of development." 

The PRI chief said the export-led growth has been a development paradigm since the 1960s and 
Bangladesh is still on the right track even during the pandemic. 

Identifying priorities in the next budget was good for industrialisation while completion of at least 
five to seven mega projects in next three to five years would help increase GDP growth by 1.0-2.0 
per cent, he said. 



When economies around the world have been witnessing a very high budget deficit, Bangladesh's 
deficit of little over 6.0 per cent seems very realistic. 

Lower reliance on foreign debt and somewhat stable inflation is also good indicators for the 
economy, according to the PRI chairman. However, the main challenge would the implementation of 
the budget as the tax-GDP ratio is still very low at 11 per cent only, he observed. 

Besides, higher rate of public borrowing will impact private-sector financing as the government 
plans to meet 55-per cent deficit from internal sources. 

At the same time, the economist opined, high rate of non-performing loans would also become an 
issue in credit flow to the private sector. 

Welcoming protection measures for local manufacturers, he said the government should be careful 
about too much protection as non-RMG sectors might find it more profitable to do business only for 
domestic sector instead of finding export markets or going for export diversification. 

"Out of 1,600 export products, 250 are RMG-related and 40 per cent of the rest have the enormous 
export potential," Dr Zaidi Sattar cited. 

He suggested that the government remove tariff barriers for the sake of export diversification. 

Delivering his speech, Mr M.A Mannan spoke about discussions on data gap on different issues and 
its quality. 

Planning ministry has taken initiative to accumulate more data and quality analysis, he said, adding: 
"Support from non-government research entities will also be appreciated if they want to support the 
move." 

Expressing scepticism over the idea of 'new poor', he said, "I believe the phenomenon of new poor is 
temporary as the pandemic-hit people have already been in the recovery process." 

The government has been providing cash aid to the destitute under different social safety-net 
programmes while the prime minister has also been handing home ownership to thousands of 
landless families. 

Dr Ahsan Mansur said the government should reconsider the decision of increased taxes on MFSs as 
the services have been contributing a lot to the financial inclusion of common people. 

Citing that the tax-GDP ratio in FY21 came down to 7.5 per cent, he said the 11-per cent target for 
FY22 seems quite unrealistic considering the present situation. 

Without structural reform of the tax system, Dr Mansur said, it would not be possible to increase the 
ratio. 

He said disbursement of cash and other support to impoverished families were given based on an old 
database while the reality of the new poor was totally neglected. 

It might have a long-term impact on the country's fight against poverty reduction, he said. 

Ms Nihad Kabir said support for local industries and multiple measures to generate more jobs would 
have positive impacts on the national economy. 



Terming the FY22 budget a bit different from the previous ones, she said this budget has come out of 
the traditional approach but its success entirely would depend on the quality of its implementation. 

Modernising the tax system could significantly increase collection without raising existing tax 
ceilings or putting more pressure on the already tax-burdened sectors, Ms Kabir mentioned. 

In his concluding remark, MCCI vice-president Mr Khan said insurance protection of businesses, 
especially the small and micro ones, is much needed for resource mobilisation. 

In terms of insurance penetration, he said, Bangladesh is one of the low performing countries 
compared to its neighbours in the region. 
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Vaccination key to fast business revival 

 
A medical college student gets a jab at Mugda Medical College and Hospital in the capital on 
Saturday when the nationwide vaccination campaign against Covid-19 resumed after a two month 
break. Photo: SK Enamul Haq 
 
Star Business Report  

Vaccination of 12 crore more people within the next one year is a must to restore confidence and 
revive Bangladesh's businesses and economy, said analysts yesterday. 

Major trading partners have already vaccinated a majority of their people and normalcy have started 
to be restored in their businesses and economy whereas Bangladesh is still lagging behind in 
vaccinating its people, he said. 



"Bangladesh needs 24 crore doses of vaccines and I hope the government will get businesses and 
people vaccinated by the end of June next year. It is possible," said Ahsan H Mansur, executive 
director of the Policy Research Institute (PRI). 

"We do not have any benefit only discussing the money and economic growth. We do not have the 
vaccine," he said. 

Addressing a virtual post budget discussion, the former International Monetary Fund (IMF) 
economist said there was really no allocation for the new poor in the budget. 

The allocation for social safety net programmes, which includes freedom fighters and pension 
schemes, has been increased, not for the new poor and cottage, micro, small and medium enterprises 
(CMSMEs), he said. 

Mansur said the total budget outlay of over Tk 6 lakh crore was not too big of an amount considering 
the current size of the economy. 

In 1972 the then finance minister Tajuddin Ahmed's budget amounted to Tk 700 crore, which was 15 
per cent of the GDP, whereas the current amount is 17.5 per cent of the GDP, he said. 

The discussion on "Budget 2021-22: Bangladesh Towards a Resilient Future, Protecting Lives and 
Livelihoods" was jointly organised by the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) 
and PRI and attended by business chamber leaders, government high-ups, researchers and 
lawmakers, including a minister. 

Planning Minister MA Mannan echoed Mansur's views on vaccination. He acknowledged that 
Bangladesh required vaccines on a priority basis. 

"However, I am cynical about the behaviour of some rich countries. They are sending vaccines to 
their favourite countries… (on) flights but some low income countries are not getting the vaccine," 
said Mannan. 

Without mentioning any particular country, he said the government was looking east for cooperation 
over securing vaccines as it believed that direction was a source of hope. 

"Vaccine does not help survival of democracy, vaccines save people," said the minister. 

On the issue of new poor, Mannan echoed the views of his colleague, Finance Minister AHM 
Mustafa Kamal. Kamal last week said the new poor was a new, temporary phenomenon. 

Mannan said the incumbent government has also created a lot of new rich and so the old rich should 
come up to help the new poor. 

The budget has been proposed to ensure justice, fairness and equity, Mannan said citing an example 
of the prime minister on Sunday having allocated 53,000 houses for homeless people. 

In a keynote paper, PRI Research Director MA Razzaque said attaining the government target of a 
zero poverty rate would have been possible by 2030 had not the Covid-19 pandemic come about. 

However, the target can be reached a bit late in 2038 even if the current economic growth continues, 
he said. 



Razzaque said had not the pandemic come about, Bangladesh could have added some $31 billion to 
its GDP in the past one year. 

However, despite a lot of challenges and difficulties, Bangladesh and China attained positive 
economic growth, he said. 

Moderating and co-chairing the discussion, MCCI President Nihad Kabir termed the proposed 
budget more effective, pro-people and business friendly. 

The budget's implementation and quality spending of the allocation are two major challenges for the 
government, she said. 

Kabir also said vaccination, employment generation and slowdown of economic activities were also 
challenges for the government. "Revenue mobilisation is going to be tricky," she added. 

Appreciating the reduction of corporate tax by the government, she also sought separating the tax 
policy and collection wings of the National Board of Revenue (NBR). 

Praising the country's macroeconomic stability, PRI Chairman Zaidi Sattar said if the government 
could complete implementing five to six mega projects within the next few years, the GDP could 
grow by an additional 1 to 2 per cent. 

He said the government's 6.2 per cent budget deficit was proposed because of the fallouts of 
pandemic. 

"The Bangladesh economy is a development miracle," Sattar also said. 

Adeeb H Khan, chairman of the MCCI's Tariff and Taxation Sub-Committee, urged the government 
for reconsidering increasing tax on mobile financial service (MFS) providers, reasoning that it was a 
rising sector in the country. 

He said income tax should be applied only on income, not revenue. Advanced income tax and 
withholding tax need to be reduced, he said, hoping for some structural changes in the VAT system. 

Abul Hassan Mahmood Ali, chairman of the Parliamentary Standing Committee of the Ministry of 
Finance, said the sole function of some people was to always defame the government. 

"I became stunned when (name withheld as claim could not be verified) said the budget was a drama 
in parliament…I did not expect such an irresponsible comment such a respected person," he said. 

Commerce Secretary Tapan Kanti Ghosh, Rupali Chowdhury, president of the Foreign Investors' 
Chamber of Commerce and Industry, Waseqa Ayesha Khan, chairman of the Parliamentary Standing 
Committee on the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, and MCCI Vice-President 
Anis A Khan also spoke.    

www.newagebd.net / 22 June 2021 

Dependence on import tax to limit new 
export market access: experts  
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A file photo shows goods-laden containers at the 
Chattogram port. Experts on Monday said that trade policy options would become limited in 
exploring new export market access after the country graduates from the LDC status due to high 
dependence on import revenue in the proposed budget. — New Age photo  

Experts on Monday said that trade policy options would become limited in exploring new export 
markets after the country graduates from the LDC status due to high dependence on import revenue 
in the proposed budget. 

At a post budget discussion titled ‘Budget 2021-2022: Bangladesh Towards a Resilient Future 
Protecting Lives and Livelihoods’, economists said that in order to achieve the growth target, priority 
fiscal, financial and trade policy reforms would have to be addressed by future budgets in order to 
keep flying the flag of economic achievements. 

Metropolitan Chamber of Commerce and Industry and Policy Research Institute of Bangladesh 
jointly organised the event virtually. 

The government estimates one third of revenue to come from import tariff and other taxes and the 
dependency on imports for revenue seriously compromises trade policy options, PRI research 
director MA Razzaque said in a presentation. 

He said that a very cautious approach to macroeconomic management had to be traded off with 
options for more proactive fiscal interventions. 

‘Without significant measures, including reforms for domestic resource mobilisation and increasing 
implementation capacities, the national budgeting exercise is unlikely to change,’ Razzaque said. 

He said that the spending capacities in the health sector should be strengthened along with the quality 
of spending and the proposed allocation for social protection must be substantially beefed up. 

He observed that Bangladesh’s health spending was the lowest in the world but spending it was 
apparently a bigger problem. 

PRI executive director Ahsan H Mansur said that the government would have to adopt massive 
vaccination programmes without which, the target of 7.2 per cent growth of gross domestic product 
cannot be achieved. 

He said that the proposed budget was very moderate in size and there was nothing for the new poor 
people. 

Mansur said that the problems of the people who had lost their jobs and incurred losses in business 
due to the Covid outbreak should be addressed in the budget. 

He said that there was a serious problem in the structure of the budget as wages, salaries and 
pensions were increasing fast. 



‘Given the target of 8 per cent average GDP growth during the next three years of the 8th five year 
plan, every budget should contribute to deepening of the trade and tariff policy reforms to make 
exports more attractive than domestic sales,’ PRI chairman Zaidi Sattar said. 

Protection for local industry was a must but it should not remain in place for an indefinite period, he 
said. 

‘The protection should be time-bound and performance-based as support for indefinite periods makes 
a sector uncompetitive,’ Sattar said. 

In order to achieve 8 per cent growth target of the 8th five year plan, priority fiscal, financial and 
trade policy reforms will have to be addressed by future budgets in order to keep flying the flag of 
economic achievements, he said. 

MCCI president Nihad Kabir said that the cut in corporate tax was a positive change in the proposed 
budget and at the same time, the proposed tax benefit would be helpful for the local industry. 

She said that the proposed budget for the financial year 2021-22 was not traditional and it was the 
responsibility of the government to implement the budget efficiently and transparently. 

Investors Chamber of Commerce and Industry president Rupali Chowdhury urged the government to 
reduce the tax rate on the telecommunication sector for the sake of attracting more investment. 

She said that the minimum income tax in the proposed budget was a burden for companies which 
were incurring losses. 

Planning minister MA Mannan said that the government was working to ensure justice, fairness and 
equity in the country. 

Regarding the new poor, he said that the problem was temporary as the government had created 
many new rich and accumulated wealth in the last one decade. 

Vaccine was a crucial for the country and Bangladesh would have to procure vaccines for the people, 
the minister said. 

Without naming any names, he criticised the activities of some of the developed and developing 
countries over the vaccine issue. 

Commerce secretary Tapan Kanti Ghosh said that the most of the demands made by the business 
community were addressed in the proposed budget. 

‘Our export is highly concentrated in readymade garments and we are working on product 
diversification to meet the challenges of post-LDC graduation,’ he said.   
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Covid-19 eats up $31bn from Bangladesh 
economy this fiscal year: Study 



BI Report || BusinessInsider 

Published: 19:37, 21 June 2021   Update: 21:40, 21 June 2021  

 

Photo illustration: Business Insider Bangladesh 

The size of Bangladesh’s economy in the ensuing fiscal year could be $31 billion smaller than what 
it would have been without the Covid-19 pandemic, said a report. 

Dr Abdur Razzaque, research director of Policy Research Institute (PRI) of Bangladesh disclosed 
this at a virtual discussion on the proposed budget for FY 2021-22. 

The Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and Policy Research Institute jointly 
organised the discussion. 

Razzaque said despite challenging times, there have been some encouraging developments in 
Bangladesh, that included recovery in export earnings and a boom in inward remittances. But there 
are challenges too, he said 

Rising unemployment due to the pandemic is a big concern, he said. Lack of reforms in critical areas 
are another concern, Razzaque said. 

He also expressed concern over the inadequate allocation in the health sector. 

Not only Covid, but addressing the challenges of non-communicable diseases have now become 
more important than ever before. 

The challenges shown in his presentation is an apparent inertia about making progress on critical 
reforms while budget implementation remained a key challenge. 

Dr Zaidi Sattar, chairman of PRI, said Bangladesh is a model economy in the world. International 
media presently sketches Bangladesh economy quite positively. In the areas of exports and poverty 
alleviation, Bangladesh has achieved remarkable successes. 

Planning Minister MA Mannan as the chief guest, emphasised on instituting justice in the society. He 
said the government is committed to tackle poverty. 



“But our revenue flow is very low now…we have to increase the flow for the sake of the people.” 

Nihad Kabir,  president of MCCI, chaired the event. Ahsan H Mansur, executive director of PRI and 
Anis A Khan, vice president of MCCI also spoke among others. 
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পিরক নাম ী বলেলন 

‘ভােলােবেস কউ টকা দেব না’ 
িনজ  িতেবদক 
ঢাকা 
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পিরক নাম ী এম এ মা ান 

ভােলােবেস কউ আমােদর কেরানার টকা দেব না বেল ম ব  কেরেছন পিরক নাম ী এম এ 
মা ান। িতিন বেলন, এই মুহেূত সবেচেয় বড় ব াপার হে  টকা। িকছ দশ, যারা সারা ণ গণত , 

াধীনতার কথা বেল, তারা উেড়াজাহাজ ভের ভের টকা িনেয় িনে । স কারেণ দির  দশ েলা 
কা ত টকা পাে  না। 

মে াপিলটন চ ার অব কমাস অ া  ই াি  (এমিসিসআই) এবং বসরকাির গেবষণা িত ান 
পিলিস িরসাচ ইনি টউেটর (িপআরআই) যৗথ উেদ ােগ ২০২১-২২ অথবছেরর ািবত বােজট 
িনেয় আেলাচনায় এসব কথা বেলন পিরক নাম ী এম এ মা ান। আজ সামবার িবেকেল অনলাইেন 
এ সভা অনু ত হয়।   

অনু ােন আমলাতে র িবশাল সং ার েয়াজন বেল ম ব  কেরন পিরক নাম ী। িতিন বেলন, 
আমলাত  ও সং ার একই মু ার এিপঠ-ওিপঠ। আমলাত  বই দেখ কাজ কের। সই বই েলা 

ধানম ী পিরবতন না করেল িকছ হেব না। কারণ, বইেয় মা াতা আমেলর এমন িকছ আইন আেছ, 
যা বতমান সমেয়র জন  িতকর। 



কেরানার টকা না িদেয় অথৈনিতক বৃ , িবিনেয়াগ িনেয় কথা বেল লাভ হেব না।  
কারণ, কেরানা িনয় ণ করা না গেল এসেবর িকছই হেব না। 

আহসান এইচ মনসুর, িনবাহী পিরচালক, িপআরআই 

বােজট বা বায়ন িনেয় সমস া আেছ বেল ীকার কের এম এ মা ান বেলন, ‘িকছিদেনর মেধ ই 
উ িত দখেবন।’ িতিন আরও বেলন, ‘ভ াট িনেয় আমরা িচ ায় আিছ। পুেরা ব ব া ট কীভােব 
সং ার করা যায়, সই চ া অব াহত রেয়েছ।’ 

আেলাচনার েত ব ব  দন এমিসিসআই সভাপিত িনহাদ কিবর ও িপআরআইেয়র চয়ারম ান 
জােয়িদ সা ার। মূল ব  উপ াপন কেরন িপআরআইেয়র গেবষণা পিরচালক এম এ রা াক ও 
এমিসিসআইেয়র পিরচালনা পষেদর সদস  আিদব এইচ খান। 

িপআরআইেয়র িনবাহী পিরচালক আহসান এইচ মনসুর বেলন, কেরানার টকা না িদেয় অথৈনিতক 
বৃ , িবিনেয়াগ িনেয় কথা বেল লাভ হেব না। কারণ, কেরানা িনয় ণ করা না গেল এসেবর িকছই 

হেব না। কেরানার টকা দওয়ার য়ায় সাধারণ জনগণ, আমলাসহ সব েরর মানুষেক যু  
করার পরামশ দন িতিন 

আহসান এইচ মনসুর বেলন, ‘আমরা সবাই জািন, কেরানাকােল নতন গিরেবর সংখ া বেড়েছ। িক  
বােজেট তােঁদর জন  কােনা বরা  রাখা হয়িন। সামা জক িনরাপ ায় বরা  বাড়ােনা হেয়েছ। তােত 
বয়  ভাতা, িবধবা ভাতা ও িতব ীেদর ভাতা বাড়েব। তেব মহামািরেত যারঁা চাকির বা ব বসা 
হািরেয়েছন, তােঁদর জন  কােনা বরা  দওয়া হয়িন বােজেট।’ 

আহসান এইচ মনসুেরর ব েব র পিরে ি েত পিরক নাম ী বেলন, কেরানাকােলর নতন 
দািরে র িবষয় ট সামিয়ক। দািরে র সে  লড়াই করেত ধানম ী অ  িদে ন। এ ে  
গৃহহীনেদর বািড়, খাওয়ার পািন ও িবদু তায়েনর িবষয় ট উে খ কেরন িতিন। 

ফেরন ইনেভ রস চ ার অব কমাস অ া  ই াি র (এফআইিসিসআই) সভাপিত পালী চৗধুরী 
বেলন, কা ািনর লাভ- লাকসান যা–ই হাক না কন, নূ নতম কর িদেত হয়। সিত কার অেথই 
যসব কা ািন লাকসান করেব, তােদর জন  িবষয় ট বাঝা। 

বােজেট দওয়া সুেযাগ-সুিবধা আমােদর কােছ কীভােব কতটা বা েব পৗছায়,  
তার ওপর অেনক িকছ িনভর করেছ। 

িনহাদ কিবর, সভাপিত, এমিসিসআই 

ািবত বােজেট িবিনেয়াগ ও কমসং ান সৃ  হেব িক না, স িবষেয় এক সাংবািদেকর ে র 
জবােব িনহাদ কিবর বেলন, বােজেট যসব কর ছাড় দওয়া হেয়েছ, স েলা ইিতবাচক। কমসং ান 
সৃ েতও বরা  দওয়া হেয়েছ। সব িমিলেয় বােজেট বশ িকছ ব িত মী পদে প নওয়া হেয়েছ। 
এ ট গতানুগিতক বােজট নয়। িতিন বেলন, ‘বােজেট দওয়া সুেযাগ-সুিবধা আমােদর কােছ কীভােব 
কতটা বা েব পৗ ছায়, তার ওপর অেনক িকছ িনভর করেছ।’ 

অনু ােন বািণজ সিচব তপন কাি  ঘাষ বেলন, ই-কমাস খােত একটা িনিদ  সময় পয  করমু  
সুিবধা দওয়া যায় িক না, সই াব জাতীয় রাজ  বাডেক (এনিবআর) দওয়া হেয়েছ। িতিন আরও 
বেলন, অথনীিত ও বােজেটর আকার বড় হেলও সরকাির দ ের কমকতার সংখ া সভােব বােড়িন। 
সই তলনায় বােজট বা বায়ন সে াষজনক বেল ম ব  কেরন িতিন। 



সােবক পররা ম ী ও অথ ম ণালয়–সং া  সংসদীয় ায়ী কিম টর চয়ারম ান আবুল হাসান 
মাহমুদ আলী বেলন, জািতর সামেন অথম ী য বােজট উপ াপন কেরেছন, স ট সরকােরর জন  
িবরাট সাফেল র। 
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িপআরআইর আেলাচনা 

বােজেটর চ ােল  বা বায়ন, হয়রািন নয় ব বসায়ীেদর 

 যুগা র িতেবদন   
২২ জনু ২০২১, ১২:০০ এএম  |  ি  সং রণ 

আগামী ২০২১-২২ অথবছেরর বােজট সািবকভােব ভােলা হেয়েছ। িক  অন তম চ ােল  হেলা এর 
বা বায়ন। কেরানার ভাব মাকািবলা কের অথনীিতর ঘুের দাড়ঁােনা সহজ হেব এ বােজট বা বায়ন 
করা গেল। তেব এজন  বােজেট যসব সুেযাগ-সুিবধা দওয়া হেয়েছ, স েলার যথাযথ বা বায়ন 
িন ত করেত হেব। ব বসায়ীরা সুিবধা পেত িগেয় যােত হয়রািনর িশকার না হন সিদেক খয়াল 
রাখেত হেব। মে াপিলটন চ ার (এমিসিসআই) ও পিলিস িরসাচ ইনি টউট (িপআরআই) 
আেয়া জত বােজটপরবত  ভাচয়াল আেলাচনায় সামবার আেলাচেকরা এসব কথা বেলন। 

অনু ােন ধান অিতিথ িছেলন পিরক নাম ী এমএ মা ান। িবেশষ অিতিথ িছেলন অথ ম ণালয় 
সং া  সংসদীয় ায়ী কিম টর চয়ারম ান আবুল হাসান মাহমদু আলী। সভাপিত  কেরন 
িপআরআইেয়র চয়ারম ান জাইিদ সা ার। মূল ব  উপ াপন কেরন িপআরআইেয়র গেবষণা 
পিরচালক ড. আ রু রা াক। ব  উপ াপন কেরন এমিসিসআইর ট ািরফ অ া  ট াে শন 
উপকিম টর চয়ারম ান আিদব এইচ খান। সংসদ-সদস  ওয়ািসকা আয়শা খান, বািণজ  সিচব তপন 
কাি  ঘাষ, িপআরআইেয়র িনবাহী পিরচালক আহসান এইচ মনসুর, এমিসিসআই সভাপিত 
ব াির ার িনহাদ কিবর, বাজার পই স বাংলােদেশর ব ব াপনা পিরচালক পালী হক চৗধরুী 

মুখ আেলাচনায় অংশ নন। 

মূল বে  ড. আ রু রা াক বেলন, কেরানার মেধ  অন ান  দেশর তলনায় বাংলােদেশর 
অথৈনিতক কমকা  ভােলাভােব এেগাে । এেত কেরানার ভাব মাকািবলা সহজ হেব। তেব 
সামেনর িদন েলােত িকছ চ ােল ও রেয়েছ। সবেচেয় পণূ হে  বােজেটর বা বায়ন। বড় 
বােজট নওয়া হেলও বছর শেষ ৮০ ভােগর বিশ বা বায়ন হয় না। এ ছাড়া জিডিপ বৃ  কেম 
আসেব। এেত কমসং ানও কমেব। অন িদেক  ও মধ েময়ািদ উে শ েলা অজন ক ঠন হেব। 
সং ার কায মও ঠকভােব করা যােব িকনা তা িনেয় সংশয় রেয়েছ। 

িভ  বে  আিদব এইচ খান আগাম আয়কর কমােনা, ব াংকসহ অন ান  ািত ািনক লনেদন 
সহজ করার দািব জানান। 

ধান অিতিথর ব েব  পিরক নাম ী এমএ মা ান বেলন, সরকার গৃহহীনেদর ঘর িদে । এেত 
দাির  িবেমাচন হেব। ব বসাবািণজ  উ য়েনও সরকার উদারভােব নীিত ও আিথক সহায়তা িদে । 
তােত কমসং ান হেব। গত কেয়ক বছর ধের আেলাচনা হে  দেশ ধিনক িণ বেড়েছ। স িত 
কেরানার কারেণ সামিয়কভােব িকছ মানুষ সমস ায় পেড়েছন। সরকােরর িচ ায় তারা আেছন। ফেল 
উি  হওয়ার িকছ নই। নতন ও পুরেনা ধনী এবং সরকার সবাই িমেল নতন ও পুরেনা দির েদর 
উ য়েন উেদ াগ িনেত হেব। 



ম ী ব বসায়ীেদর কাছ থেক রাজ  সং হ কীভােব বাড়ােনা যােব তার পরামশ চান। িতিন বেলন, 
এই মুহেূত সবেচেয় বড় িবষয় কেরানার টকা দওয়া। সজন  সরকার কাজ করেছ। িক  টকা এখন 
িভ  িবষয়। ধনী রা েলা তােদর ব ু  রাে  উেড়াজাহাজ ভের টকা পাঠাে । অথচ অেনক দির  
রা  টকা পাে  না। বাংলােদশেকও কউ টকা দেব না। িকেন িনেত হেব। এে ে  অবশ ই এশীয় 
বা দি ণ এশীয় দশ েলার ব ু  ও স ক কােজ লাগােত হেব। 

বােজট বা বায়ন সে  পিরক নাম ী বেলন, বােজেটর বা বায়ন বাড়ােত হেল অেনক আইন 
পিরবতন করেত হেব। আমলারা বইেয়র িনয়ম অনুযায়ী কাজ কেরন। আইেনর বাইের যেত পােরন 
না। িক  ি টশ শাসক, আইয়ুব খান, রশাসকরা তােদর েয়াজেন যসব আইন কেরিছল, 
স েলােত দশ চলেছ। শখ হািসনা ওইসব আইেন হাত না িদেল বােজট বা বায়নসহ অন ান  

অেনক িকছই পিরবতন করা যােব না। সংসদ-সদস  ওয়ািসকা আয়শা খান বেলন, করেপােরট কর 
হার কমােনা হেয়েছ। আগাম আয়কর িবষেয়ও সরকার িন য়ই ভাবেব। 

জায়িদ সা ার বেলন, সরকাির ব য় আরও বাড়ােত হেব। এখেনা া , সামা জক সুর াসহ িবিভ  
খােত েয়াজেনর তলনায় কম ব য় হে । এজন  সরকারেক রাজ  সং হও বাড়ােত হেব। 

আহসান এইচ মনসুর বেলন, কেরানার সং মণ থামােনা না গেল অন ান  উেদ াগ হােল পািন পােব 
না। িবিনেয়াগ, কমসং ান থমেক যােব। আগামী বছেরর জেুনর মেধ  িসংহভাগ মানুষেক টকা িদেত 
হেব। এজন  ব াপক কমসূিচ িনেত হেব। িতিন বেলন, সামা জক িনরাপ া কমসূিচ বাড়ােনা হেলও 
নতন দির েদর জন  কােনা উেদ াগ নই। িক  কেরানায় িত  বা সমস ায় পড়া 
পিরবার েলােক কমপে  এক বছর দুই হাজার টাকা কের দওয়া দরকার। এ সহায়তা ঋণ কের 
িদেলও সমস া নই। কারণ বাংলােদেশর ঋণ এখন পয  কম। িতিন বােজট কাঠােমার সং ােরর 

াব কের বেলন, জিডিপর ১০ শতাংশ কর সং হ কের জিডিপর ১৭ শতাংশ বােজট বা বায়ন 
করা স ব নয়। ব াির ার িনহাদ কিবর বেলন, বােজেট দওয়া সুিবধা েলা কীভােব ব বসায়ীেদর 
কােছ পৗ ছােব তার ওপর িনভর করেছ এসব উেদ ােগর সুফল দশ কতটা পােব। এসব উেদ ােগর 
সুফল পাওয়ার জন  সরকােরর ব য় যােত মানস ভােব জবাবিদিহতা ও তার সে  হয় তা 
িন ত করেত হেব। 

পালী হক চৗধরুী বেলন, চার চারণায় ব েয়র ওপর সীমাব তা থাকায় পেণ র সাের এক 
ধরেনর বাধা সৃ  করেছ। আবার নূ নতম করহােরর িবধান অপিরবিতত রাখায় ব বসায়ীেদর 
অেনেকর জন  বাড়িত চাপ তির করেছ। এ দুেটা িবষয় পুনিবেবচনা করেত হেব। 
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ব বসায় দওয়া সুিবধার স ঠক বা বায়ন চাই 

সমকাল িতেবদক

কাশ: ১৩ ঘ া আেগ 

আপেডট: ১২ ঘ া আেগ 
 



 
 
বােজেট ব বসা-বািণেজ  যসব সুেযাগ-সুিবধার ঘাষণা দওয়া হেয়েছ, স েলার যথাযথ বা বায়ন 
িন ত করেত হেব। ব বসায়ীরা সুিবধা পেত িগেয় যােত হয়রািনর িশকার না হন। সামবার 
ব বসায়ীেদর সংগঠন এমিসিসআই ও গেবষণা সং া িপআরআই আেয়া জত বােজট-পরবত  
আেলাচনায় ব ারা এমন সুপািরশ কেরন।\হজমু াটফেম আেয়া জত অনু ােন সভাপিত  কেরন 
িপআরআইেয়র চয়ারম ান জাইিদ সা ার। অনু ােন বােজেটর বা বায়ন, তথ -উপাে র ঘাটিত, 
কম রাজ  সং হ, সামা জক িনরাপ ার বরা সহ িবিভ  িবষেয় আেলাচনা কেরন 
ব ারা।\হআেলাচনা সভার ধান অিতিথ পিরক নাম ী এম এ মা ান বেলন, ব বসা-বািণজ  
উ য়েন সরকার উদারভােব সহায়তা িদে । এেত কমসং ান হেব। স িত কেরানার কারেণ 
সামিয়কভােব িকছ মানুষ সমস ায় পেড়েছন। সরকােরর িচ ায় তারা আেছন। ফেল উি  হওয়ার 
িকছ নই। সবাই িমেল নতন ও পুেরােনা দির েদর উ য়েন উেদ াগ িনেত হেব।\হপিরক নাম ী 
বেলন, এই মুহেূত সবেচেয় বড় িবষয় কেরানার টকা দওয়া। সজন  সরকার কাজ করেছ। বােজট 
বা বায়ন সে  িতিন বেলন, বােজেটর বা বায়ন বাড়ােত হেল অেনক আইন পিরবতন করেত 
হেব। আমলারা বইেয়র িনয়ম অনুযায়ী কাজ কেরন। আইেনর বাইের যেত পােরন না। ি টশ এবং 
পািক ান আমেলর রশাসকরা তােদর েয়াজেন যসব আইন কেরিছল, স েলােত দশ চলেছ। 
এসব আইেন হাত না িদেল বােজট বা বায়নসহ অন  অেনক িকছই পিরবতন করা যােব না।\হঅথ 
ম ণালয়-সং া  সংসদীয় ায়ী কিম টর চয়ারম ান আবুল হাসান মাহমদু আলী বেলন, দশ 
এেগাে । িবেদিশ িবেশষ রা তা অকপেট বলেছন। িক  দেশ অেনেকই সমােলাচনার জন  
সমােলাচনা করেছন। বািণজ  সিচব তপন কাি  ঘাষ বেলন, সরকার বিশ ব য় করার উেদ াগ 
িনেয়েছ। ানীয় িশ  ও তথ যু  খােত কর ছাড় দওয়া হেয়েছ। এসব উেদ াগ অথনীিতর পা ের 
ভূিমকা রাখেব। আওয়ামী লীেগর সংসদ সদস  ওয়ািসকা আয়শা খান বেলন, করেপােরট করহার 
কমােনা হেয়েছ। আগাম আয়কর িবষেয়ও সরকার িন ই ভাবেব। ভ াট আদায় আরও সহজ করা 
হেব।\হিপআরআই চয়ারম ান জায়িদ সা ার বেলন, মগা ক েলা শষ হেল জিডিপ বৃ  
িনঃসে েহ ১ থেক ২ শতাংশ পয  বাড়েব। তেব সরকাির ব য় আরও বাড়ােত হেব। এখনও া , 
সামা জক সুর াসহ িবিভ  খােত েয়াজেনর তলনায় কম ব য় হে । এজন  সরকারেক রাজ  
সং হও বাড়ােত হেব।\হিপআরআইেয়র িনবাহী পিরচালক আহসান এইচ মনসুর বেলন, বােজেটর 
মূল কে  কেরানার টকা থাকা উিচত। টকা ছাড়া অন  িকছ বেল লাভ নই। কারণ, কেরানার 
সং মণ থামােনা না গেল অন ান  উেদ াগ হােল পািন পােব না। িবিনেয়াগ ও কমসং ান থমেক 
যােব। এজন  টকা িদেতই হেব। ব াপক কমসূিচ িনেত হেব। আগামী বছেরর জেুনর মেধ  িসংহভাগ 
মানুষেক টকা িদেত হেব।\হমূল ব  উপ াপন কেরন িপআরআইেয়র গেবষণা পিরচালক ড. 
আ রু রা াক। িতিন বেলন, কেরানার মেধ  অন  অেনক দেশর তলনায় বাংলােদেশর অথৈনিতক 
পিরি িত ভােলা। এেত কেরানার ভাব মাকািবলা সহজ হেব। র ািন আয় বাড়েছ। রিমট াে  
অেনক বৃ  হে । বেদিশক মু ার মজদু বেড়েছ। সামেনর িদন েলােত িকছ চ ােল ও 
দখেছন িতিন। চ ােল েলার মেধ  সবেচেয় পণূ হে  বােজেটর বা বায়ন। আরও এক ট 
ব  উপ াপন কেরন এমিসিসআইর ট ািরফ অ া  ট াে শন উপকিম টর চয়ারম ান আিদব 

এইচ খান। িতিন আগাম আয়কর কমােনা, ব াংকসহ অন ান  ািত ািনক লনেদন সহজ করার 
সুপািরশ কেরন।\হএমিসিসআই সভাপিত ব াির ার িনহাদ কিবর বেলন, বােজেট দওয়া সুিবধা 



কীভােব ব বসায়ীেদর কােছ পৗ ছােব তার ওপর িনভর করেছ এসব উেদ ােগর সুফল দশ কতটকু 
পােব, তার ওপর। সুফল পাওয়ার জন  সরকােরর ব য় যােত জবাবিদিহতা ও তার সে  হয়, তা 
িন ত করেত হেব।\হিফিক সভাপিত পালী চৗধরুী বেলন, করেপােরট করহার কমােনা অবশ ই 
ভােলা উেদ াগ। দিশ ও িবেদিশ উেদ া ােদর সহায়তা করেব। চার- চারণায় ব েয়র ওপর 
সীমাব তা থাকায় পেণ র সাের এক ধরেনর বাধা সৃ  করেছ। আবার নূ্যনতম করহােরর িবধান 
অপিরবিতত রাখায় ব বসায়ীেদর অেনেকর জন  বাড়িত চাপ তির করেছ। এ দুেটা িবষয় 
পুনিবেবচনা করার াব কেরন িতিন।\হঅনু ােন ধন বাদ জানান এমিসিসআইেয়র সহসভাপিত 
আিনস এ খান।  

www.bonikbarta.net / 22 June 2021 
এমিসিসআই-িপআরআইেয়র আেলাচনায় ব ারা  

বােজেট দয়া সুেযাগ-সুিবধার বা বায়ন 
িন ত করেত হেব  
িনজ  িতেবদক  

জনু ২২, ২০২১  

আগামী অথবছেরর ািবত বােজেট দয়া সুেযাগ-সুিবধার যথাযথ বা বায়ন িন ত করেত হেব। গতকাল ব বসায়ীেদর 
সংগঠন এমিসিসআই ও গেবষণা সং া িপআরআই আেয়া জত বােজট-পরবত  আেলাচনায় ব ারা এসব কথা বেলন। 

জমু াটফেম আেয়া জত আেলাচনা অনু ােন সভাপিত  কেরন িপআরআইেয়র চয়ারম ান জাইিদ সা ার। ওেয়িবনাের 
বােজেটর িবিভ  িদক িনেয় উপ াপনায় িপআরআইেয়র গেবষণা পিরচালক ড. আবদুর রা াক বেলন, চ ােল েলার 
মেধ  সবেচেয় পূণ হে  বােজেটর বা বায়ন। বড় বােজট নয়া হেলও বছর শেষ ৮০ ভােগর বিশ বা বায়ন হয় 
না। এছাড়া জিডিপ বৃ  কেম আসেব। এেত কমসং ানও কমেব। অন িদেক  ও মধ েময়ািদ উে শ েলা অজন 
ক ঠন হেব। সং ার কায মও ঠকভােব করা যােব িকনা তা িনেয় সংশয় রেয়েছ। 

বােজট িনেয় পৃথক এক উপ াপনায় এমিসিসআইেয়র ট ািরফ অ া  ট াে শন উপকিম টর চয়ারম ান আিদব 
এইচখান আগাম আয়কর কমােনা, ব াংকসহ অন ান  ািত ািনক লনেদন সহজ করার দািব জানান।  

আেলাচনা সভার ধান অিতিথ পিরক নাম ী এমএ মা ান বেলন, সরকার গহৃহীনেদর ঘর িদে । এেত দাির  িবেমাচন 
হেব। ব বসা-বািণজ  উ য়েনও সরকার উদারভােব নীিত ও আিথক সহায়তা িদে । তােত কমসং ান হেব। এখন 
বােজেটর বা বায়ন বাড়ােত হেল অেনক আইন পিরবতন করেত হেব। ি টশ শাসক, আইয়ুব খান, রশাসকরা তােদর 

েয়াজেন যসব আইন কেরিছল, স েলােত দশ চলেছ। শখ হািসনা ওইসব আইেন হাত না িদেল বােজট 
বা বায়নসহ অন ান  অেনক িকছই পিরবতন করা যােব না।  

িপআরআইেয়র িনবাহী পিরচালক আহসান এইচ মনসুর বেলন, এবােরর বােজেটর কে  কেরানার টকা থাকা উিচত। 
টকা ছাড়া অন  িকছ বেল লাভ নই। কারণ কেরানার সং মণ থামােনা না গেল অন ান  উেদ াগ হােল পািন পােব না। 
িবিনেয়াগ, কমসং ান থমেক যােব। এজন  টকা িদেতই হেব।  

এমিসিসআই সভাপিত ব াির ার িনহাদ কিবর বেলন, বােজেট দয়া সুিবধা েলা কীভােব ব বসায়ীেদর কােছ পৗ ছেব 
তার ওপর িনভর করেছ এসব উেদ ােগর সুফল দশ কতটা পােব।  

বাজার পই স বাংলােদেশর ব ব াপনা পিরচালক পালী চৗধুরী বেলন, করেপােরট করহার কমােনা অবশ ই ভােলা 
উেদ াগ। দশী ও িবেদশী উেদ া ােদর সহায়তা করেব।  



ব ব  রােখন অথ ম ণালয়সং া  সংসদীয় ায়ী কিম টর চয়ারম ান আবুল হাসান মাহমুদ আলী, সংসদ সদস  
ওয়ািসকা আয়শা খান, বািণজ  সিচব তপন কাি  ঘাষ মুখ। 

www.risingbd.com / 22 June 2021 

‘কেরানায় িবপয  অথনীিতর জন◌্য 
টকা ব◌্যব াপনা পূণ’ 

জ  িতেবদক || রাই জংিবিড.কম 

কািশত: ২১:৩৫, ২১ জনু ২০২১    
Copy Link 

 

পিরক নাম ী এম এ মা ান (ফাইল ফেটা) 

কেরানা মহামািরেত িবপয  অথনীিতর উ য়েনর জন◌্য ভ াকিসন ব ব াপনােক একমা  
পূণ উপায় বেল মেন কেরন পিরক নাম ী এম এ মা ান।  

সামবার (২১ জনু) পিলিস িরসাচ ইনি টউট (িপআরআই) এবং মে াপিলটন চ ার অব কমাস 
অ া  ই াি  (এমিসিসআই) আেয়া জত বােজেটা র ভাচয়াল আেলাচনা সভায় ধান অিতিথর 
ব েব  িতিন এ অিভমত ব◌্য  কেরন।  

পিরক নাম ী বেলন, ‘এ সমেয় পণূ হেব ভ াকিসন, ভ াকিসন এবং ভ াকিসন। আমােদর 
কউ ভােলােবেস তা দেব না। উ ত দশ েলা িনেজেদর মেধ  বিশ বিশ কের িবরতণ করেছ। 

আমােদর জন  সংখ াটা কম। এিশয়া অ েল এটা (ভ াক টসন িবতরণ) কম।’  

িতিন বেলন, ‘এ অব া থেক উ রেণর জন  আমােদর একেযােগ কাজ করেত হেব। এিশয়ার 
সব েলা অ লেক একসে  সাবজনীন টকা কায েমর জন  কাজ করেত হেব।’  



ািবত বােজট সে  িতিন বেলন, ‘এজন নাগিরক িহেসেব বলেত পাির, বােজট সমেয়াপেযাগী 
হেয়েছ। এখন য সময়, তােত সবাই সমস ার মেধ  আেছ। এর মেধ  াি ক জনগণ ও ব বসা-
বািণজ েক  িদেয় বােজট করা হেয়েছ। অেনেক  তেলেছ, মানুষ দির  হে । ঘটনাচে  
িকছ লাক দির  হে , এটা ঠক। িক , এজন  সরকার িকছ করেছ না, তা ঠক নয়। ধানম ী 
দির  মানুেষর জন  বাস ােনর ব ব া করেছন। এছাড়া, িবিভন্ন উ য়ন কায েম নতৃ  িদে ন। 
আমরা তার িনেদশনায় কাজ করিছ।’  

রাজ  আদেয়র িবষেয় িতিন বেলন, ‘ছাড় িদেয় রাজ  আদায় হেব না। আমােদর ছাড় িদেত হেব, 
আবার রাজ  আহরণও করেত হেব। এজন  িবেশ েদর পরামশ দরকার। ধ ুছাড় দওয়ার কথা 
বলেল হেব না। কীভােব আদায় করা যায়, তার কথা বলেত হেব। রা া দখােত হেব।’  

চিলত আইন সং ােরর েয়াজনীয়তার কথা উে খ কের ম ী বেলন, ‘কমকতারা বই পেড় পেড় 
কাজ করেছ। আমােদর য আইন আেছ, তার অেনক েলাই পুরাতন। এর িবশাল সং ার করেত 
হেব। তা না হেল আমােদর অেনক ভগেত হেব।’  

এমিসিসআই’র সভাপিত ব াির ার িনহাদ কিবেরর স ালনায় অনু ােন িবেশষ অিতিথ িছেলন অথ 
ম ণালয় সং া  সংসদীয় ায়ী কিম টর সভাপিত আবুল হাসান মাহমুদ আলী। স ািনত অিতিথ 
িছেলন ওয়ািশকা আেয়শা খান এমিপ এবং বািণজ  সিচব তপন কাি  ঘাষ। আরও ব ব  রােখন 
এমিসিসআই‘র সহ-সভাপিত আিনস এ খান এবং িপআরআই’র চয়ারম ান ড. জােয়িদ সা ার।  

মূল ব  উপ াপন কেরন িপআরআইএ’র গেবষণা পিরচালক ড. আ রু রা াক এবং 
এমিসিসআই’র  ও কর সং া  কিম টর চয়ারম ান আিদব এইচ খান। তারা বােজট 
বা বায়েনর ে  সামা জক াপট ও ব বসা-বািণজ◌্েযর ওপর  আেরাপ কেরন। তথ  
িচে র মাধ েম ব  উপ াপন কেরন তারা।   

অনু ােন অংশ হণকারীেদর ধন বাদ জানান িপআরেআই’র িনবাহী পিরচালক আহসান এইচ 
মনসুর।  

 

 


