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বাজেট ঘাটতি বাড়জে কেন? 

অর্ থননতিে তিজ াট থাি ॥ গি এে দশজে ক্রমান্বজে বড় হজেজে বাাংলাজদজশি োিীে বাজেজটি  তিমাণ।  াল্লা তদজে বাজড় ঘাটতিও। 

২০০৮-০৯ অর্ থবেজি বাজেট ঘাটতি তেল কমাট কদশে উৎ াদজনি (তেতিত ) ২ দশতমে ৮ শিাাংশ। এি ি ২০১১-১২ অর্ থবেজি যা ৪ 

শিাাংশ এবাং ২০১৪-১৫ অর্ থবেজি যা দাঁড়াে ৪ দশতমে ৭ শিাাংজশ। িজব ২০১৬-১৭ অর্ থবেজি প্রাে ১ শিাাংশ েজম ঘাটতি নাজম ৩ 

দশতমে ৫ শিাাংজশ। যতদও  জিি অর্ থবেজিই আবাি িা কবজড় হে ৪ দশতমে ৮ শিাাংশ। 

বাজেট ঘাটতিি তদে কর্জে দতিণ এতশোি কদশগুজলাি মজে বাাংলাজদজশি ও জি িজেজে শ্রীলঙ্কা ও  াতেস্তান। গি বেজি (২০১৮ 

সাজল) শ্রীলঙ্কাি বাজেট ঘাটতি হে তেতিত ি ৫ দশতমে ৩ শিাাংশ। ২০০৯ সাজল কদশটিজি ঘাটতি তেল ৯ দশতমে ৯ শিাাংশ; যা 

গি ১ দশজেি মজে সজব থাচ্চ। আ। আি ২০১৮ সাজল  াতেস্তাজনি বাজেট ঘাটতি হে তেতিত ি ৬ দশতমে ৬ শিাাংশ। যা ২০০৯ সাজল 

তেল ৬ দশতমে ৩ শিাাংশ। সজব থাচ্চ। আ ৮ দশতমে ৮ শিাাংশ ঘাটতি তেল ২০১২ সাজল। দতিণ এতশোি কদশগুজলাি মজে বাজেট 

ঘাটতিি িাতলোে সবজেজে ভাল অবস্থাজন আজে ভািি। ২০১৮ সাজল ঘাটতি তেল তেতিত ি ৩ দশতমে ৪২ শিাাংশ। ২০০৯ সাজল 

তেল ৬ দশতমে ৪৬ শিাাংশ। ২০১১ সাজলি  ি ভািজিি বাজেট ঘাটতিি  তিমাণ প্রতি বেিই েজমজে। এ িাতলোে দতিণ এতশোি 

কেজে ভাল অবস্থাজন আজে দতিণপূব থ এতশোি কদশগুজলা। ২০১৮ সাজল সজব থাচ্চ। আ ৩ দশতমে ৭ শিাাংশ বাজেট ঘাটতি কদখা কগজে 

তভজেিনাম ও মালজেতশোে। ২০১৮ সাজল তিতল াইজনি বাজেট ঘাটতি হে তেতিত ি ৩ শিাাংশ। গি বেি র্াইল্যাজেি বাজেট 

ঘাটতি হে ২ দশতমে ৫ শিাাংশ। ২০১৮ সাজল ইজদাজনতশোি ঘাটতি হে তেতিত ি ১ দশতমে ৭৬ শিাাংশ। এ অঞ্চজলি কদশগুজলাি 

মজে বাজেজটি তভন্ন তেত্র কদখা যাজে তসঙ্গাপুজি। ঘাটতিি  তিবজিথ কদখা যাজে উদ্বৃত্ত; ২০১৮ সাজল তসঙ্গাপুি বাজেট উদ্বৃত্ত হে 

তেতিত ি শূন্য দশতমে ৪০ শিাাংশ। কগজলা ১০ বেজিি মজে ৭ বািই তেল উদ্বৃত্ত। 

 

 


