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সরকাির াংেকর লধন ঘাটিত রেণ ফর রাখা হে  বরা  

সজীব হাম রায়    

অথনীিতিবদেদর সমােলাচনা অ াহ  কের জনগেণর কেরর টাকায় াংেকর লধন ঘাটিত রেণর রওয়াজ অ াহত রাখেছ 
সরকার। আগামী অথবছেরর বােজেট নড়বেড় সরকাির াংক েলার লধন ঘাটিত মটােত ফর বরা  রাখা হে । চলিত ২০১৮-
১৯ অথবছেরর মেতা আগামী অথবছেরর বােজেটও লধন নভরণ খােত এক হাজার ৫০০ কা  টাকা বরা  রাখার পিরক না 
নওয়া হেয়েছ। তেব বরাে র পিরমাণ ড়া  হেব আগামী মােস। অথ ম ণালয় ে  এ ত  জানা গেছ। অথ ম ণালেয়র আিথক 
িত ান িবভাগ ে  জানা গেছ, সরকাির াংেকর লধন ঘাটিত রেণ ২০১২-১৩ থেক ২০১৭-১৮ অথবছর পয  ায় সােড় ১২ 

হাজার কা  টাকা য় কেরেছ সরকার। চলিত অথবছেরর জ ও সরকাির াংেকর লধন ঘাটিত মটােত অথ িবভােগর কােছ 
এক হাজার ৫০০ কা  টাকা চেয়েছ আিথক িত ান িবভাগ। চািহদা অ যায়ী অথ পেল লধন ঘাটিত মটােত অথ েয়র 
পিরমাণ বেড় দ ড়ােব সােড় ১৩ হাজার কা  টাকা। আর এ অেথর েরাটাই জনগেণর কেরর টাকা। অথনীিতিবদরা এভােব বরা  
রাখার িবষেয় িবেরািধতা করেলও সরকার কােন লেছ না। এ িবষেয় ত াবধায়ক সরকােরর সােবক অথ উপেদ া িম া আিজ ল 
ইসলাম কােলর ক েক বেলন, ‘সরকাির াংেক শাসেনর ঘাটিত আেছ। াংক েলা বল হে  খারাপ ঋণ হীতার কারেণ। ঋণ 
িনেয় তারা ফরত দয় না। াংক েলার মামলা লেছ বছেরর পর বছর। এ েলার ফয়সালা না কের াংক ব চােত সরকার 
জনগেণর কেরর টাকায় দায় মটাে । এেত শাসেনর ঘাটিত আেরা বােড়। সরকারেক িবক  পথ জঁেত হেব।’ অথনীিতিবদরা যা-
ই ব ন, এই থা আগামী অথবছরও চা  রাখেব সরকার। আগামী অথবছের সরকাির াংক েলার লধন ঘাটিত মটােতও দড় 
হাজার কা  টাকা বরা  রাখার পিরক না করা হেয়েছ। 

২০০৯-১০ অথবছর থেক িত অথবছের িক  না িক  বরা  রাখা হে  সরকাির াংেকর লধন ঘাটিত মটােত। তেব বিশর 
ভাগ সময় েয়াজন পেড়েছ আেরা বিশ। সরকাির বােজট ড েম  ও অথ িবভােগর তে  দখা যায়, ২০০৯-১০ অথবছের রা ায়  

াংক েলােক ন লধন খােত এক হাজার কা  টাকা দওয়া হেয়িছল। এর পেরর অথবছর ২০১০-১১ অথবছের দওয়া হয় এক 
হাজার ৫০ কা  টাকা। একইভােব ২০১১-১২ অথবছের দওয়া হয় ৭০০ কা  টাকা। ২০১২-১৩ অথবছের দওয়া হয় ৪২০ কা  
টাকা। ২০১৩-১৪ অথবছর প চ হাজার ৬৮ কা  টাকা। ২০১৪-১৫ অথবছর ই হাজার ৬১৭ কা  টাকা। ২০১৫-১৬ অথবছর এক 
হাজার ৮০০ কা  টাকা। ২০১৬-১৭ অথবছর ই হাজার কা  টাকা। ২০১৭-১৮ অথবছর এ খােত বরা  রাখা হয় ই হাজার কা  
টাকা। আর চলিত অথবছর এ খােত বরা  রাখা আেছ দড় হাজার কা  টাকা। তেব চলিত অথবছর লধন নভরণ খােত না রেখ 
অথ িবভাগ ‘আবতক ানা র, যা অ  িণব  নয়’ খােত বরা  রাখা হেয়েছ। আগামী অথবছরও একই খােত অথ বরা  রাখা 
হে । অথ িবভােগর ত  মেত, ২০১২-১৩ অথবছর থেক ২০১৭-১৮ অথবছর পয  সমেয় লধন নভরণ, দ ও ভ িকসহ নানা 
উপােয় সরকার াংক েলােক ১২ হাজার ৪৭২ কা  ৮৭ লাখ টাকা িদেয়েছ। এর মে  সবেচেয় বিশ দওয়া হেয়েছ বিসক 

াংকেক। ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথবছের বিসক াংকেক দওয়া হেয়েছ িতন হাজার ৩৯০ কা  টাকা। এর পরই 
রেয়েছ সানালী াংেকর ান। াংক েক ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ এই চার অথবছের দওয়া হেয়েছ িতন 
হাজার ৪০৫ কা  টাকা। 

 


