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রা ায়  সং ার িনট লাকসান ৪ হাজার ৩২৪
কািট টাকা

লাকসােনর শীেষ বাংলােদশ িব ত ্উ য়ন বাড, তািলকায় িবেজএমিস, পি িব তায়ন
বাড
কাশ : ১৪ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ইে ফাক িরেপাট

চলিত  ২০১৮-১৯  অথবছেরর  ৩০  এি ল  পয  সামি কভােব  রা ায়  সং া েলার  িনট  লাকসান
দািঁড়েয়েছ চার হাজার ৩২৪ কািট টাকা। অথৈনিতক সমী ার তথ া যায়ী ২০১৯ সােলর জা য়াির পয
রা ায়  বািণিজ ক ব াংক েলার িনকট ৩০ রা ীয় সং ার মাট ঋেণর পিরমাণ  দাঁিড়েয়েছ ৩৯ হাজার
৮৩৪ কািট টাকা। যার মেধ  খলািপ ১১১ কািট ৬৬ লাখ টাকা। রা ায়  িত ানসমেূহর ২০১৯-২০
অথবছেরর বােজট-সংি সার িশেরানােম একিট কাশনা বােজট ড েমে টর সােথ দওয়া হেয়েছ। এেত
উে খ করা হেয়েছ, ৪৯িট রা ায়  িত ােনর মেধ  ৩৫িট িত ান লাভজনক ভােব পিরচািলত হে ।
একিট িত ান ক ইেভেন এবং ১৩িট িত ােন লাকসােন রেয়েছ। ১৩িট িত ােনর মাট লাকসােনর
পিরমাণ ায় ১১ হাজার ৩৯৫ কািট টাকা। এর মেধ  িব ত্ খােতর লাকসান ৯৩১০ কািট যা ১৩

িত ােনর মাট লাকসােনর ায় ৮১.৭০ শতাংশ। দেশর মবধমান িব েতর চািহদা পূরণ  এবং
জনকল াণােথ উ পাদন ব েয়র চেয় কম মেূল  িব ত্ সরবরােহর ফেল িব খাত লাকসােনর স খুীন
হে ।  লাকসােনর  কারেণ  রা ায়  সং া েলােত  অ দান  বা  ভতুিকর  পিরমাণ  িতবছরই  বাড়েছ।
পযােলাচনায় দখা গেছ, মা  পাচঁ বছর ব বধােন রা ায়  িত ান েলােত ভতুিকর পিরমাণ ি েণরও
বিশ হেয়েছ।  ২০১৪-১৫ অথবছের রা ায়  এসব  িত ােন  ভতুিক দওয়া  হয়  ৫৯১  কািট  টাকা।

২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অথবছের িছল যথা েম ৮২৬ কািট টাকা এবং এক হাজার ১০৯ কািট
টাকা।  সংেশািধত া লন  অ যায়ী  চলিত  অথবছের  সেবা  ৪৮৫ কািট  টাকা  ভতুিক দওয়া  হেব
বাংলােদশ  অভ রীণ  নৗপিরবহন  করেপােরশেন  (িবআইডি উিটএ)।  বাংলােদশ  কৃিষ  উ য়ন
করেপােরশেনর (িবএিডিস) ভতুিক বেড় দাঁড়ােব ৪১৭ কািট টাকা। ু  ও িটর িশ  করেপােরশনেক
(িবিসক) চলিত অথবছের ২০৮ কািট টাকা ভতুিক দওয়া হেব, যা গত অথবছের িছল ১৬৩ কািট টাকা।
অথ িবভােগর পযােলাচনায় দখা গেছ, ২০১৩-১৪ অথবছের রা ীয় মািলকানাধীন সং ার লাকসান িছল

ই হাজার ৬০৮ কািট টাকা। ২০১৮-১৯ অথবছেরর এি ল পয  িহসাব অ যায়ী িনট লাকসান বেড়
হেয়েছ চার হাজার ৩২৫ কািট টাকা। সেবা  লাকসােন আেছ বাংলােদশ িব ত্ উ য়ন বাড। এর
লাকসান বেড় হেয়েছ ১০ হাজার ২৭১ কািট টাকা। চলিত অথবছের িবেজএমিসর িনট লাকসান ৬৯৫
কািট টাকা।  পি িব তায়ন বােডর (িবআরইিব)  িনট লাকসান বেড় হেয়েছ ৫৯২ কািট  টাকা,  যা

আেগর অথবছের িছল ৩৫১ কািট টাকা।   
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