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মাথািপ  বরা  ২৮ হাজার টাকা, মাথািপ  ঋণ ৬০ হাজার টাকা 

মিনর হােসন 

চলিত ২০১৮-১৯ অথবছেরর বােজেট দেশর মা েষর জ  মাথািপ  বরাে র পিরমাণ ২৮ হাজার টাকা। একই সমেয় সরকাির-
বসরকাির িমিলেয় মাথািপ  ঋণ ৬০ হাজার টাকা। অথাৎ বরাে র ি েণরও বিশ ঋণ। এ কারেণ গত ই বছর পয  ঋেণর দ 

পিরেশােধ বােজেট সেবা  বরা  রাখেত হে । আগামী বােজেটও ঘাটিত মটােত বড় অে র ঋণ িনেত যাে  সরকার। এছাড়াও 
দ পিরেশােধও রাখা হে  বড় অে র বরা । ফেল বােজেটর বড় এক  অংশ চেল যাে  ঋণ পিরেশােধ। অথনীিতিবদরা বলেছন, 
বসরকাির খােত ঋণ বাহ ি  ইিতবাচক। তেব সরকার বােজট ঘাটিত রেণ যভােব দশীয় উৎস থেক ঋণ িনে , তা অথনীিতর 
ব াপনার জ  খবর নয়। এছাড়া বেদিশক যসব ঋণ িনে  স েলাও এখন গলার ক টা দ ড়াে । জানেত চাইেল ত াবধায়ক 

সরকােরর সােবক অথ উপেদ া ড. এিব িম া আিজ ল ইসলাম গা রেক বেলন, সরকার িত বছর দশীয় উৎস থেক য হাের 
ঋণ িনে , তা অথনীিতর ব াপনার জ  ইিতবাচক নয়। কারণ েদর হার বেড় যায়, যা িবিনেয়াগেক বাধা  কের। িতিন 
বেলন, িতেযাগী দশ েলার লনায় বাংলােদেশ কর আদােয়র হার অত  কম। 

বতমােন মাট দশজ উৎপাদেনর (িজিডিপ) লনায় কর আদায় ১০ শতাংেশর কম। অথনীিতেক আরও শি শালী করেত হেল 
িজিডিপর লনায় কেরর হার অ ত ১৫ থেক ১৬ শতাংশ থাকা উিচত। কেরর হার বাড়ােত না পারেল ঋণ কমেব না। িতিন আরও 
বেলন, ঋণ িনেয় বােজট ঘাটিত মটােনা ভােলা পদে প নয়। এেত আিথক খােতর লা ন  নয়। বাংলােদশ পিরসং ান েরার 
ত  অ সাের ২০১৯ সােল দেশ জনসং া ১৬ কা  ১৭ লাখ। অ িদেক বােজেট মাট বরা  ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কা  টাকা। 
এ সমেয় মাথািপ  মাট বরা  দয়া হয় ২৮ হাজার ৭৩০ টাকা। আেগর বছর যা িছল ২৫ হাজার ১৬ টাকা। এ িহেসেব আেগর 
বছেরর চেয় চলিত অথবছেরর বােজেট মাথািপ  বরা  বেড়েছ ৩ হাজার ৭১৪ টাকা। এছাড়াও চলিত বােজেট মাথািপ  ঘাটিত ৭ 
হাজার ৭৪৮ টাকা। অ িদেক চলিত বছের দেশর মা েষর মাথািপ  আয় ১ হাজার ৭০৯ ডলার। িত ডলার ৮৫ টাকা িহসােব 

ানীয় ায় এই পিরমাণ ায় ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। এ িহসােব বােজেট য় হে  আেয়র ২০ শতাংেশরও কম। িথবীর উ ত 
দশ েলার লনায় যা এেকবােরই সামা । এছাড়া মাথািপ  বািষক উ য়ন বরা  কম িচর বরা  ১০ হাজার ৭শ’ টাকা। সংি রা 

বলেছন, দেশর মাট জনসং ার িহসােব বােজট মােটই বড় নয়। এর আকার আরও বড় করেত হেব। তেব এর আেগ রাজ  আয় 
বাড়ােত হেব। অ িদেক অথ ম ণালয় থেক পাওয়া ত  অ সাের গত বছেরর ফ য়াির পয  দেশর আভ রীণ ঋেণর পিরমাণ ৯ 
লাখ ৮৫২ কা  টাকা। এর মে  বসরকাির খােত ঋণ ৮ লাখ ৬২ হাজার ২২৪ কা  এবং সরকাির ও রা ায়  িমিলেয় এই ৯৩ 
হাজার ৬২৭ কা  টাকা। এছাড়া এই পিরমাণ ঋণ িজিডিপর ায় ৩৯ শতাংশ। এ িহসােব িত  নাগিরেকর মাথািপ  ঋণ ৬০ 
হাজার টাকা। আেগর বছেরর একই সমেয় যা িছল ৫১ হাজার ৭৫৫ টাকা। এ িহসােব এক বছের বেড়েছ ায় ৯ হাজার টাকা। এ 
কারেণ চলিত অথবছের ঋেণর দ পিরেশােধ ৫১ হাজার ৩৪০ কা  টাকা বরা  রেখেছ সরকার। 

যা  প া স র িনমাণ েয়র সমান। এে ে  ঋণ না কমেল এই টাকা িবিভ  উ য়ন কে  য় করা যত। এছাড়া চলিত 
অথবছের ১ লাখ ২১ হাজার কা  টাকা ঋেণর পিরক না রেয়েছ। এর মে  িবেদিশ ঋণ ৫০ হাজার ১৬ কা  টাকা, িবিভ  াংক 
থেক ঋণ ৪২ হাজার ২৯ কা  টাকা এবং স য়পে র মা েম ২৬ হাজার ১৯৭ কা  টাকা ঋণ নয়া হেব। ফেল বছর শেষ ঋেণর 

ি িত আরও ৭ হাজার ৫শ’ টাকা বাড়েব। এই ঋণ অত  য়ব ল। কারণ স য়পে র মা েম য ঋণ নয়া হয়, তার িবপরীেত 
সরকারেক বছের ১১ শতাংশ পয  দ নেত হে । অ িদেক া পিরি িতেত ইিতবাচক অব ায় নই। াংেকর আমানেতর 
চেয় জনগেণর হােত টাকা বিশ বাড়েছ। বতমােন দেশ াপক ার পিরমাণ ১০ লাখ ৫১ হাজার ৫৪৬ কা  টাকা। এর মে  
ময়ািদ আমানত ৮ লাখ ২৫ হাজার কা  টাকা, তলিব আমানত ৯৮ হাজার ২০৭ কা  টাকা এবং াংেকর বাইের জনগেণর 

হােতর টাকার পিরমাণ ১ লাখ ২৮ হাজার ৩৩৮ কা । 


