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অথ সংকেটর কারেণ  মলূধেনর জাগান পল না  সরকাির খােতর ছয় ব াংক। সরকাির খােতর ছয়িট
ব াংেকর  মলূধন  ঘাটিতর  পিরমাণ  ২৫  হাজার  ১৩০  কািট  টাকা।  এর  িবপরীেত  সরকােরর  কােছ
ব াংক েলা চেয়েছ ২৪ হাজার ৭১১ কািট টাকা। সদ িবদায়ী অথবছের এ খােত বরা  রাখা হেয়িছল
দড় হাজার কািট টাকা। গত ২৯ জুন ছাড় করা হেয়েছ মা  ১৫১ কািট ১২ লাখ টাকা। মাট চািহদার

মেধ  ১ শতাংেশরও কম ছাড় করা হেয়েছ। এর মেধ  মলূধন ঘাটিতেত থাকা ধু বাংলােদশ কৃিষ ব াংক
পেয়েছ ১৫০ কািট টাকা। অ  ৫ ব াংক কােনা অথ পায়িন। এর বাইের িবেশষািয়ত ামীণ ব াংক
পেয়েছ ১ কািট ১২ লাখ টাকা।

সূ  জানায়, িবদায়ী অথবছের ব াংক েলার মলূধন ঘাটিত জাগান দয়ার জ  দড় হাজার কািট টাকা
বরা  রাখা হেয়িছল। ওই অেথর মেধ  দড় হাজার কািট টাকাই ২৯ জুেনর মেধ  ছাড় করার কথা। িক
ওইিদন ছাড় করা হেয়েছ মা  ১৫১ কািট ১২ লাখ টাকা। বািক ১ হাজার ৩৪৮ কািট ৮৮ লাখ টাকা ছাড়
করা স ব হয়িন।

এর কারণ িহেসেব জানা  গেছ,  চলিত অথবছর রাজ  আদায় কম হওয়ায় সরকােরর রাজেকােষ অথ
সংকট চলেছ। এ সংকেটর কারেণ সরকােরর ব াংক থেক নয়া ঋেণর পিরমাণও বেড় গেছ। ফেল
মলূধন ঘাটিত মটােত ব াংক েলােক চািহদা অ যায়ী জাগান িদেত পােরিন সরকার। িবদায়ী অথবছের
রাজ  আদােয়র ল মা া ধরা হেয়িছল ৩ লাখ ৩৯ হাজার ২৮০ কািট টাকা। সংেশািধত বােজেট তা
কিমেয় ৩ লাখ ১৬ হাজার ৬১৩ কািট টাকা ধরা হেয়েছ। রাজ  আেয়র ধান খাত এনিবআর থেকও বড়
অে র ঘাটিত রেয়েছ। এ ছাড়া সরকার ব াংক থেক ঋণ িনেয় দনি ন ব য় িনবাহ করেছ। এসব কারেণ
সরকাির ব াংক েলােত মলূধেনর জাগান িদেত দড় হাজার কািট টাকা বরা  রেখও িদেত পােরিন।
কননা শষ মহূুেত অেথর সং ান হয়িন। আ জািতক নীিতমালা অ যায়ী ব াংক েলােক তােদর ঝুঁিকপূণ

স েদর িবপরীেত কমপে  ১০ শতাংশ মলূধন রাখেত হয়। তেব এর পিরমাণ হেব কমপে  ৪০০ কািট
টাকা। কােনা ব াংক ঝঁুিকপূণ স েদর িবপরীেত ওই হাের অথ রাখেত না পারেল মলূধন ঘাটিত িহেসেব
ধরা হয়। য পিরমাণ অথ ঘাটিত থাকেব সিটই তােদর মলূধন ঘাটিত। ব াংেকর িবতরণ করা ঋণ খলািপ
হেলই ঝুঁিকপূণ স দ বেড় যায়। বাংলােদশ ব াংেকর িতেবদেন দখা গেছ, গত বছেরর িডেস র পয
সরকাির খােতর ছয়িট ব াংেকর মলূধন ঘাটিতর পিরমাণ  দািঁড়েয়িছল ২৫ হাজার ১৩০ কািট টাকা।
সবেচেয় বিশ  মলূধন  ঘাটিত  বাংলােদশ কৃিষ  ব াংেকর।  এর পিরমাণ  ৮  হাজার ৮৪৭  কািট টাকা।
সরকােরর নীিত বা বায়ন করেত িগেয় কৃিষঋেণর িবপরীেত মও ফ করা দ ও মলূ ঋেণর সব অথ
এখনও ফরত পায়িন ব াংক। এ ছাড়া বেড় গেছ খলািপ ঋণ। এসব কারেণ  মলূধন ঘাটিত দখা
িদেয়েছ। এর িবপরীেত ব াংকিট সরকােরর কােছ চেয়েছ ৭ হাজার ৯৩৫ কািট টাকা। সরকার িদেয়েছ
মা  ১৫০ কািট টাকা। ামীণ ব াংেকর পিরেশািধত মলূধন বাড়ােনা হে । এ কারেণ এেদরেক সরকাির
অংেশর মলূধন বাবদ ১ কািট ১২ লাখ টাকা দয়া হেয়েছ।

  যগুা র িরেপাট
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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