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িবেদশিনভরতা কমেছ
বােজেট মা  ১ বা ২ শতাংশ আেস িবেদিশ সহায়তা থেক * রাজ সহ অ া  খােত
সরকােরর আয় বাড়ায় বেদিশক অ দােনর অংশ কেমেছ

কাশ : ১৩ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বােজেট িবেদশিনভরতা ধীের ধীের কেম আসেছ। দশীয় উৎস থেক স েদর জাগান বাড়ায় বেদিশক
িনভরতা কেম আসেছ। আেগ উ য়ন বােজেটর ায় পুেরা অংশ িছল বেদিশক সাহায িনভর। এখন উ য়ন
বােজেটর ায় পুেরা অংশই দশীয় উৎস থেক জাগান দয়া হয়। মা  ১ বা ২ শতাংশ আেস িবেদিশ
সহায়তা  থেক। তেব বেদিশক ঋণ নয়ার বণতা বেড়েছ।  এসব  ঋেণর বিশর ভাগই বািণিজ ক
িভি েত নয়া।

চলিত অথবছেরর বােজেট বেদিশক িনরভরতা মা  ৩ শতাংশ। সংেশািধত বােজেট এ হার আরও কেম
যােব। কন না, মলূ বােজেট ল মা া বিশ ধরা হেলও সরকার ওই হাের ঋণ নয়িন। ফেল এ খােত
িনভরতার হার কমেব।

২০১৭-১৮ অথবছের বেদিশক িনভরতা িছল মা  ১ দশিমক ২ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অথবছের বেদিশক
অ দােনর হার িছল মা  শূ  দশিমক ৩৭  শতাংশ।  ১৯৮০-৮১  অথবছের এ  িনভরতা  িছল  আড়াই
শতাংশ। এর আেগ বেদিশক সহায়তার হার আরও বিশ িছল।

দেশর রাজ  আয়সহ অ া  খাত থেক সরকােরর আয় বাড়ায় বেদিশক অ দােনর অংশ কেম গেছ।
আেগ  িব ব াংক  থেক  সরকার  বােজট  সহায়তা  বাবদ  ঋণ  িনত।  এখন  সিটও  িনেত  হে  না।
আইএমএেফর সে ও এখন নতনু কােনা ঋণ চিু  নই।

বােজেট বেদিশক সহায়তা বাড়ােত াধীনতার পর াে র রাজধানী প ািরেস বাংলােদশেক সহায দাতা
গা ীর একিট বঠক হেতা। িবেশষ কের বােজেটর আেগ এি ল বা ম মােস এই বঠকিট হেতা। এেত

বােজেট দাতারা কী পিরমাণ বেদিশক সহায়তা দেব তার ওপর িভি  কের উ য়ন কমকা  যু  করা
হেতা। আিশর দশক পয  এ বঠকিট িনয়িমতই হেতা।

পরবতীেত  ৯০-এর  দশেক এেস  বােজেট  বেদিশক সহায়তার পিরমাণ  কমেত  থাকায়  ওই  বঠেকর
ও কেম যায়।  এখন দাতা গা ীর বঠেকর নাম  পিরবতন কের রাখা  হেয়েছ বাংলােদশ উ য়ন

ফারাম। এর বঠকও িনয়িমত হে  না। মােঝ-মেধ  সরকার েয়াজন মেন করেল এ বঠেকর আেয়াজন
কের। তেব এেত কােনা বেদিশক সহায়তা চাওয়া হে  না। তারা এখন ক  অ যায়ী সহায়তা করেছ।

  যগুা র িরেপাট
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