
মূলধন ঘ
সজীব েহাম 

রা ীয় খােতর
সম া হে
েশষ িদন রিব
হয়িন। েদo
মূলধন ঘাটিত
সরকােরর ক

aথ র্ িবভাগ সূ
aথ র্ েথেক দু

রাখার জ  
ঘাটিত পূরেণ

aথ র্ ম ণালয়
েদoয়ার পর
েকােনা েয়া

আিথ র্ক িত
েকািট টাকা 

ঘাটিত পূরেণ
রায়    

র কেয়কিট াংেক
। তার পরo স
িববার দুিট াংেক

oয়া হেয়েছ ভতুর্িক
িত পূরেণ সরকাির
কােছ 2৯ হাজার ে

সূে  জানা েগেছ
দুিট াংকেক েদo

েদoয়া হয় eক 
ণ aথ র্ েদoয়া হয়

য় বলেছ, জনগেণ
রo eসব াংেকর
য়াজন েনi। তাi 

ত ান িবভাগ সূে
েচেয় eকিট চািহ

ণ aথ র্ েপল

েক মূলধন ঘাটিত
 িবদায়ী 3129-

কর জ  মা  26
ক িহেসেব eবং e
ির াংকগুেলা েকা
েকািট টাকা েচেয়

, 3129-312৯ a
oয়া হেয়েছ 262 

েকািট 23 লাখ টা
য়িন। 

ণর কেরর টাকায়
র আিথ র্ক aব া 
eবার তােদর েক

 জানা েগেছ, গত
িহদাপ  েদoয়া হ

ল না রা ায়

ত কট আকার ধা
-2৯ aথ র্বছেরর ব
62 েকািট 23 লাখ
eকিট াংেকর স
কােনা aথ র্ েপল না
য়িছল। aথ র্ ম ণা

aথ র্বছেরর বােজে
েকািট 23 লাখ ট

টাকা। a  েকােন

য় িতবছর ei 
ভােলা করা স ব
কােনা aথ র্ েদoয়

ত েফ য়াির মােস
হয়। তেব গত মাচ

 াংক 

ধারণ কেরেছ। মূল
বােজট েথেক েকা
খ টাকা ছাড় করা 
সরকাির aংেশর ে
না। eর আেগ রা
ালয় সূে  e ত

জেট মূলধন পুনগ র্ঠ
টাকা। eর মে  

 েকািট টাক
না াংকেক আর

াংকগুেলার মূলধ
ব হে  না। e প
য়া হয়িন। 

স সরকাির চার 
াচ র্ মােস আিথ র্ক 

3 জুলাi

লধন ঘাটিতর কার
কােনা aথ র্ বরা  ে
হেয়েছ। তেব e
েশয়ার িটিকেয় র
ায়  াংকগুেলা
 জানা েগেছ। 

র্ঠন খােত বরা  ি
বাংলােদশ কৃিষ

কা। eবং ামীণ 
র aথ র্ েদoয়া হয়ি

ধন ঘাটিত েমটােন
পিরি িতেত ei 

াংেকর প  েথে
িত ান িবভাগ 

i, 312৯ 

ারেণ aেনক াং
েদoয়া হয়িন তাে

ei aথ র্ মূলধন ঘ
রাখার জ । eক
লা তােদর মূলধন 

িছল eক হাজার 
াংকেক েদoয়া

াংেক থাকা সর
য়িন। eবার েকােন

েনার জ  aথ র্ েদ
াংকগুেলােক আ

েক মূলধন ঘাটিত
েথেক aথ র্ িবভাে

ংেকরi বসা কর
ােদর। বরং aথ র্ব
ঘাটিত পূরেণ েদo
ক যুগ পর eবারi
ঘাটিত পূরেণ 

611 েকািট টাক
া হেয়েছ 261

রকাির েশয়ার ধে
না াংকেকi মূল

দoয়া হয়। aথ র্ 
আেদৗ aথ র্ েদoয়ার

ত পূরেণ ায় 2৯ 
েগ বরাে র সমপ

রেত 
বছেরর 
oয়া 
i থম 

কা। ei 

ের 
লধন 

ার 

 হাজার 
পিরমাণ 



aথ র্ aথ র্াৎ ায় eক হাজার 611 েকািট টাকা চাoয়া হয়। তেব aথ র্ িবভাগ eবারi থম আিথ র্ক িত ান িবভােগর কথা কণ র্পাত 
কেরিন। aথ র্নীিতিবদেদর সমােলাচনা eবং াংকগুেলার মূলধন ঘাটিতেত u িত না হoয়ায় aথ র্ িবভাগ 3129-2৯ aথ র্বছের বরা  
থাকার পরo e খােতর জ  েকােনা aথ র্ ছাড় কেরিন। 

সরকাির বােজট ডকুেম  o aথ র্ িবভাগ সূে  া  তে  েদখা যায়, গত ায় 21 aথ র্বছর ধের সরকাির াংকগুেলার মূলধন ঘাটিত 
পূরেণ aথ র্ বরা  রাখেছ সরকার। 311৯-3121 aথ র্বছের রা ায়  াংকগুেলােক পুনমূ র্লধন খােত eক হাজার েকািট টাকা েদoয়া 
হেয়িছল। তার পেরর aথ র্বছর 3121-3122 aথ র্বছের েদoয়া হয় eক হাজার 61 েকািট টাকা। eকiভােব 3122-3123 aথ র্বছের 
েদoয়া হয় 811 েকািট টাকা। 3123-3124 aথ র্বছের 531 েকািট টাকা। 3124-3125 aথ র্বছের পাঁচ হাজার 79 েকািট টাকা। 
3125-3126 aথ র্বছের দুi হাজার 728 েকািট টাকা। 3126-3127 aথ র্বছের eক হাজার 911 েকািট টাকা। 3127-3128 
aথ র্বছের দুi হাজার েকািট টাকা। 3128-3129 aথ র্বছের e খােত বরা  রাখা হয় দুi হাজার েকািট টাকা। 3129-2৯ aথ র্বছের e 
খােত বরা  রাখা আেছ েদড় হাজার েকািট টাকা। তেব e aথ র্বছের মূলধন পুনভ র্রণ খােত না েরেখ aথ র্ িবভাগ ‘আবতর্ক ানা র, 
যা a  ে িণব  নয়’ খােত বরা  রাখা হয়। চলিত aথ র্বছরo eকi খােত eক হাজার 611 েকািট টাকা aথ র্ বরা  রাখা হেয়েছ। 

aথ র্ িবভােগর ত  মেত, 3123-24 aথ র্বছর েথেক 3128-29 aথ র্বছর পয র্  সমেয় মূলধন পুনভ র্রণ, সুদ o ভতুর্িকসহ নানা uপােয় 
সরকার াংকগুেলােক 23 হাজার 583 েকািট 98 লাখ টাকা িদেয়েছ। 

 


