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রাজসব্ আদােয় ল য্মা া েথেক 61 হাজার েকািট টাকারo েবিশ েপছেন পেড় আেছ জাতীয় রাজসব্ েবাড র্। 
বােজেটর ঘাটিত aথ র্ায়ন িনেয়o  তুেলেছ সং ািট। বলা হেয়েছ, ঘাটিত েমটােত ধান ভরসা ধরা হেয়েছ 
াংক ঋণ। aথচ েদেশর াংক খাত নাজুক। চলেছ তার  সংকট। াংেকর ঋণেক ধান ভরসা িহেসেব ধরার 

কারেণ াংক খাত আেরা চােপ পড়েব িক না তাo জানেত চাoয়া হেয়েছ। বােজেট ঘাটিত ধরা হেয়েছ eক লাখ 
56 হাজার 491 েকািট টাকা। eর মে  াংক খাত েথেক ঋেণর ল য্ ধরা হেয়েছ 58 হাজার 475 েকািট টাকা। 

েদেশর াংক খােতর aব া নাজুক, েশয়ারবাজারo aি িতশীল। e aব ায় ম িব , িন ম িব েদর স েয়র 
a তম ভরসার খাত স য়প । aথচ বােজেট স য়পে র সুেদর oপর 21 শতাংশ েuস কর কাটার াব করা 
হেয়েছ। e িনেয় aসে াষ কাশ কের আieমeেফর প  েথেক বলা হেয়েছ, িবশাল রাজসব্ ল য্মা া aজর্েন 
কেরর েয়াজন রেয়েছ। িক  সাধারণ মানুেষর আ ার জায়গা েথেক েকন িনেত হেব? িবেশষত েয জায়গায় শুধু 
িন ম িব  eবং ম িব রা িনেজেদর সব র্সব্ রােখ। বােজট পােসর সময় িবষয়িট িবেবচনা করার aনুেরাধ কেরেছ 
আieমeফ। বিধ র্ত ঋণ কম র্সূিচর (iিসeফ) শুরু েথেকi ভয্াট আiন বা বায়েন চাপ িদেয় আসিছল 
আieমeফ। বত র্মােন বাংলােদেশর সে  আieমeেফর iিসeফ চুি  েনi। তার পরo ভয্াট আiন বা বায়েনর 
িবষেয় সং ািটর বল আ হ। ƣবঠেক ভয্াট আiেনর খুিঁটনািট জানেত চাoয়া হয়। বহু রিবিশ  ভয্াট আiেনর 
াপাের সং ার িতিনিধদলিট বেলেছ, eকািধক র হoয়ােত eেত টয্া  aন টয্া  হoয়ার আশ া রেয়েছ। 

ফেল িনতয্ েয়াজনীয় পে র দাম বাড়েব। ভাব পড়েব সাধারণ মানুেষর oপর। িবষয়গুেলার িদেক িবেশষ নজর 
েদoয়ার পরামশ র্ েদoয়া হয়। eসব িবষয়েক ছািপেয় সং ার a তম আকষ র্ণ িছল ািবত বােজেটর কােলা 
টাকা িবিনেয়ােগর সুেযাগ িনেয়। aতীত iিতহােসর স  েটেন আieমeফ িতিনিধদল বেলেছ, eেত কতটুকু 
িবিনেয়াগ আসেব তা িনেয় যেথ  সে হ রেয়েছ। ei িস া  েথেক সের আসার আহব্ানo জানােনা হয় বেল জানা 
েগেছ। eর আেগ আিথ র্ক িত ান িবভােগর সে  ƣবঠক কের আieমeফ। সং ািট েখলািপ ঋণ িনেয় aসে াষ 
কাশ কেরেছ। ƣবঠেক বলা হয়, েখলািপ ঋণ না কমা মােন সুশাসেনর ঘাটিত থাকা। eর মে  আবার 

ঋণেখলািপেদর পুনঃতফিসল সুিবধা েদoয়া হেয়েছ। ফেল ভােলা ঋণ হীতারাo ঋণ পিরেশােধ িনরুৎসািহত 
হেব। e সময় আিথ র্ক িত ান িবভােগর কম র্কত র্ারা জানান, বত র্মােন e সুিবধা আদালেতর িনেদ র্েশ িগত 
রেয়েছ। আieমeফ চলিত aথ র্বছের আবার কেরর টাকায় াংকগুেলার মূলধন ঘাটিত পূরণ হে  িক না তাo 
জানেত েচেয়েছ। পাশাপািশ াংক খােত আ া িফিরেয় আনেত েজার েদoয়ার কথা বেলেছ। 

 


