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গত পাচঁ বছের দেশর ব াংিকং খােতর আমানত ৫৮ দশিমক ৫৫ শতাংশ বাড়ার পাশাপািশ অভ রীণ ঋণ
বেড়েছ ৭৯ দশিমক ১৩ শতাংশ। পাশাপািশ গত ২০১৮-১৯ অথবছের বেদিশক সহায়তা ছাড় হেয়েছ ৬

হাজার ২১০.০৫ িমিলয়ন মািকন ডলার বা ৫২ হাজার ৭৫৫ লাখ ৪২ কািট টাকা (৮৫ টাকা ডলার িহসােব)।
তেব একই সমেয় বেদিশক সহায়তার িত িত পাওয়া  িগেয়িছল ৯ হাজার ৭৯৫.৮৬ িমিলয়ন মািকন
ডলােরর। গত জনু  মাস পয  বাংলােদেশর বেদিশক ঋেণর পিরমাণ ৩৭ হাজার ৯৪২ িমিলয়ন মািকন
ডলার। আগামী  বছর েলােত পপুর পারমাণিবক িব ৎ  ক ,  এমআরিট,  মাতারবাড়ীর মেতা  বড় বড়

কে র কারেণ  বেদিশক ঋণ বাড়েব বেল জানােনা হয়। সংসদ ভবেন গতকাল অ ি ত অথ ম ণালয়
স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিটর বঠেক এসব তথ  জানােনা হয়।

বঠেক সভাপিত  কেরন কিমিটর সভাপিত আবুল হাসান মাহমুদ আলী। অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল, মা.
আব স শহীদ, মা ািফজরু রহমান চৗধরুী,  আবুল কালাম মা. আহসা ল হক চৗধরুী, আহেমদ িফেরাজ
কিবর,  মানা  আলী  এবং  রানা  মাহা দ সােহল  বঠেক অংশ নন। বঠেক আরও জানােনা  হেয়েছ,
বাংলােদশ িন  মধ ম আেয়র দেশ উ ীত হওয়ার এবং িব  অথৈনিতক পিরি িতর কারেণ িব ব াংক ও
জাপানসহ  উ য়ন  সহেযাগীরা  তােদর  ঋেণর  শতাবিল  আেগর    চেয়  কিঠনতর  কেরেছ।  িব ৎসহ
অবকাঠােমা খােত অনমনীয় ঋণ সং হ করা হে । এেত ভিব েত অনমনীয় ঋেণর পিরমাণ বৃি  পােব। এ
ছাড়া বঠেক আরও জানােনা হয়, ২০১৭-২০১৮ অথবছের বাংলােদশ ব াংক সরকারেক লভ াংশ িদেয়েছ
৬৮৯ কািট ৩৫ লাখ টাকা। একই সমেয় সরকার বাংলােদশ ব াংক থেক ঋণ িনেয়েছ ২১ হাজার ৭৬৭
কািট টাকা। বঠেকর কাযপ  থেক জানা যায়, গত বছর একই সময় তা িছল ৩৩ হাজার ৫১১ িমিলয়ন

ডলার। বঠেক ২০২০ সােল বেদিশক ঋণ ৪৪ হাজার ৫৮৯ িমিলয়ন মািকন ডলার,  ২০২১ সােল ৫১
হাজার ৬১২ িমিলয়ন মািকন ডলার ও ২০২২ সােল ৫৮ হাজার ৯১২ িমিলয়ন মািকন ডলার উ ীত করার
কমপিরক না তেুল ধরা হয়। কাযপ  থেক আরও জানা যায়, ৮িট রা ায় সহ দেশর ৫৯িট বািণিজ ক
ব াংেক ২০১৪ সােল আমানেতর পিরমাণ িছল ৭ লাখ ১০ হাজার ৪২৩ কািট টাকা। ২০১৯ সােলর এি ল
মাস পয  তা  বেড় হেয়েছ ১১ লাখ ২৬ হাজার ৩৭৩ কািট টাকা। বৃি র হার ৫৮ দশিমক ৫৫ শতাংশ।
অ িদেক ২০১৪ সােলর ব াংক েলার ঋেণর পিরমাণ িছল ৫ লাখ ২৮ হাজার ৭৫৫ কািট টাকা। গত
এি ল মােস এেস ঋেণর পিরমাণ দািঁড়েয়েছ ৯ লাখ ৪৭ হাজার ১৭৭ কািট টাকা। ঋণ বৃি র হার ৭৯
দশিমক ১৩ শতাংশ।

অথ ম ণালেয়র সিচব, িসিনয়র সিচব, বাংলােদশ ব াংেকর ডপুিট গভনরসহ সংি  ঊ তন কমকতারা
বঠেক উপি ত িছেলন।
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