
বােজেট রা ায়  ব াংেকর বরা  দড় হাজার কািট টাকা
কািশত: ০৩ - জুন, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

অথৈনিতক িরেপাটার ॥ রা ায়  ব াংেকর মলূধন ঘাটিত মাকািবলায় আগামী ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট দড়
হাজার কািট  টাকা বরা  রাখেছ সরকার। এর আেগ ২০০৯-১০ থেক ২০১৮-১৯ অথবছর পয  ১০ বছের
ব াংেকর মলূধন ঘাটিত মাকােবলায় বােজেট ায় ১৮ হাজার কািট টাকা বরা  রাখা হয়। এর মেধ  সবেচেয় বিশ
বরা  রাখা হয় ২০১৩-১৪ অথবছের, ৫ হাজার ৬৮ কািট টাকা। পরবতী অথবছর থেক ব াংক েলার মলূধন
ঘাটিত মাকািবলায় বােজেট অথ বরা  ধীের ধীের কিমেয় আনা হয়। অথ ম ণালয় সূ  িবষয়িট িনি ত কেরেছন।

অথ ম ণালেয়র অথ িবভাগ সূে  জানা যায়, ২০১৮ সােলর িডেস র পয  রা ায়  ছয়িট ব াংেকর মূলধন ঘাটিতর
পিরমাণ ২৫ হাজার ১৩০ কািট টাকা। ব াংক েলা হেলা বাংলােদশ কিৃষ ব াংক, জনতা ব াংক, সানালী ব াংক,
বিসক ব াংক, রাজশাহী কিৃষ উ য়ন ব াংক ও অ ণী ব াংক। বড় বড় ঋণ কেল াির ও খলািপ ঋণ আদায় করেত

না পারায় সরকারী ব াংক েলা মলূধন ঘাটিতেত পেড়েছ। আর ঘাটিত মাকােবলায় সরকােরর কােছ ২৪ হাজার
৭১১ কািট টাকা বরা  চেয়েছ ব াংক েলা। িবপরীেত ব াংক েলার মূলধন জাগান িদেত আগামী বােজেট দড়
হাজার কািট টাকা বরা  রাখেছ সরকার।

সরকারী ব াংক েলার মলূধন ঘাটিত মাকািবলায় আগামী অথবছেরর বােজেট েয়াজনীয় অথ বরা  িদেত ক ীয়
ব াংকও পািরশ কেরেছ বেল জানা গেছ। পািরেশ বলা হয়, মূলধন ঘাটিতর কারেণ ব াংক েলার আিথক িভি

বল হেয় পেড়েছ। এছাড়াও িতিট সরকাির ব াংক মূলধন ঘাটিত মাকােবলায় পথৃকভােব বােজেট অথ বরা
চেয় অথ ম ণালয়েক িচিঠ  িদেয়েছ। এ পিরে ি েত আগামী বােজেট সরকাির ব াংক েলার জ  দড় হাজার
কািট টাকা বরা  রাখা হে ।

অথ  ম ণালয়  সূ  সারাবাংলােক  জানায়,  ২০০৯-১০  অথবছর  থেক  সরকারী  ব াংক েলার  মলূধন  ঘাটিত
মাকািবলায় বােজেট অথ বরা  রাখা হে । ২০০৯-১০ থেক চলিত ২০১৮-১৯ অথবছর পয  গত ১০ বছের

বােজট থেক ব াংক েলার মলূধন স ট মাকােবলায় ১৭ হাজার ৭৩৫ কািট টাকা বরা  দয়া হয়। এর মেধ
২০৯-১০ অথবছের ব াংক েলার মলূধন ঘাটিত পরূেণ বরা  রাখা হয় এক হাজার কািট টাকা, ২০১০-১১ অথবছের
রাখা হয় এক হাজার ৫০ কািট টাকা। এরপর ধারাবািহকভােব ২০১১-১২ অথবছের ৭০০ কািট টাকা, ২০১২-১৩
অথবছের ৪২০ কািট টাকা, ২০১৩-১৪ অথবছের পাঁচ হাজার ৬৮ কািট টাকা, ২০১৪-১৫ অথবছের ই হাজার
৬১৭ কািট টাকা, ২০১৫-১৬ অথবছের এক হাজার ৮০০ কািট টাকা এবং ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অথবছের ই
হাজার কািট টাকা কের মাট চার হাজার কািট টাকা বরা  রাখা হয়। আর সদ  সমা  ২০১৮-১৯ অথবছের বরা
দয়া হয় এক হাজার ৫০০ কািট টাকা। আগামী ২০১৯-২০ অথবছেরও আরও দড় হাজার কািট টাকা বরা  রাখা

হে  ব াংক েলার জ ।

সূ  আরও জানায়, ঘাটিত মাকােবলায় সরকারী ব াংক েলার মেধ  বােজট থেক সবেচেয় বিশ বরা  পেয়েছ
সানালী ব াংক। এরপেরর অব ােন রেয়েছ বিসক ব াংক। সরকারী এই ই ব াংক ঋণ কেল ািরর কারেণ বড়

ধরেনর মলূধন সংকেট পেড়। স কারেণ বােজট থেক অথ বরা  িদেয় পিরি িত িকছুটা সামাল দয়া হেয়েছ।

বােজেট রা ায়ত ব াংেকর বরা  দড় হাজার কািট টাকা » অথ বািণজ  »... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/426020/

1 of 2 6/3/2019 10:54 AM



বতমান সরকােরর গত ই ময়ােদ বােজট থেক সবেচেয় বিশ িতন হাজার ৪০৫ কািট টাকা অথ বরা  পেয়েছ
সানালী ব াংক। এরপর বিসক ব াংক পেয়েছ ৩ হাজার ৩৯০ কািট টাকা, অ ণী ব াংক ১ হাজার ৮১ কািট

টাকা, জনতা ব াংক ৮১৫ কািট টাকা, বাংলােদশ কিৃষ ব াংক ৭৩৫ কািট টাকা এবং রাজশাহী কিৃষ উ য়ন ব াংক
পেয়েছ ৩২২ কািট টাকা। এর বাইের পালী ব াংক পেয়েছ ৩১০ কািট টাকা।

উে খ , আগামী ১৩ জুন জাতীয় সংসেদ ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজট পশ করা হেব। এবােরর বােজেটর স াব
আকার ধরা হেয়েছ ৫ লাখ ২৫ হাজার কািট টাকা। এিট হে  বতমান সরকােরর ততৃীয় ময়ােদর থম বােজট।
একইসে  নতুন অথম ী িহসােব আ হ ম মু ফা কামােলর থম বােজটও।
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