
সব্ায় শািসত

বড় কে
সজীব েহাম 

িবেদিশ ঋেণ
uদব্ৃ  aথ র্ 
রেয়েছ। eর
বড় বড় ক
াংক বা স

aথ র্ সরকাের
ত  জানা েগ

e াপাের জ
েকােনা ম

তেব aথ র্ িবভ
সরকােরর সু

সূ  মেত, স
িদব্তীয়ত, ƣব
শতাংশ সুদ 
িবিভ  সং া
যায় aেনক
সরকারেক e
কে  সব্ায়

িবিভ  সব্ায়
বহার করা

পর) 41 হাজ

চলিত aথ র্বছ
াংক ব া

িবেদিশ খাত

ত িত ােনর u

কে র জ i
রায়    

ণ নয়, প া েসতুর
বহার করা হেব

র ম  েথেক সরক
ক  বা বায়েন ব

য়প  েথেক ঋণ
রর েদনা পািরেশা
গেছ। 

জানেত চাiেল a
 করেত রািজ হ

বভােগর eকজন দ
সুদ য়o বাড়েব 

সরকার যখন েকাে
বেদিশক। aভয্ র
গুনেত হয়। স
া েথেক ঋণ েনo
। দুi uৎস েথেক
eক পয়সা সুদo 
শািসত িত াে

শািসত িত ােন
া হেব। ei 86 
জার 2৯1 েকািট 

ছেরর বােজেট a
া েথেক 58 হাজার
ত েথেক ঋণ েনo

uদব্ৃ  aথ র্ 

i েদড় লাখ 

 

র মেতা বড় বড় 
। বত র্মােন িবিভ
কার 36 শতাংশ a
বহার করা হেব
ণ িনেত হে  না
ােধ বহার করা

aথ র্সিচব আবদুর 
হনিন। 

দািয়তব্শীল কম র্ক
না। তাi সব্ায় শ

েনা বড় ক  বা
রীণ uৎসর মে
য়প  েথেক িনেল

oয়া হয়। িবেদিশ 
ক ঋণ েনoয়া হেল
িদেত হেব না। a
েনর aথ র্ বহাের

ন েয aথ র্ জমা আ
শতাংশ aেথ র্র প
টাকা। aথ র্াৎ e 

aভয্ রীণ খাত েথ
ার 475 েকািট e

oয়ার পিরক না ক

েকািট টাকা

ক  িনেজর a
 সব্ায় শািসত 

aথ র্ িত ানগুেল
। eেত সরকােরর
। আবার িবেদিশ
া হেব। eমনিক র

রuফ তালুকদার

কত র্া বেলেছন, িবপু
শািসত িত ােন

া বায়ন কের তখ
 াংক o স য়প
ল গুনেত হয় ৯ ে
ঋেণ সুেদর হার
লi সুদ েয়র ক
aথ র্াৎ িবনা খরেচ
রর িস া  েনoয়

আেছ তার 86 শত
পিরমাণ েদড় লাখ
aথ র্ িদেয় প া 

থেক ঋণ েনoয়ার
eবং স য়প  েথে
করা হেয়েছ 74 হ

9 

কা 

aেথ র্i বা বায়ন ক
িত ােন দুi লাখ

লার কােছ েরেখ 
র েকােনা ধরেনর
শ সং াগুেলার কা
রা ীয় ƣদনি ন 

র eসং া  আiন

পুল e aথ র্ u য়ন
নর uদব্ৃ  aথ র্ e খ

খন দুi ধরেনর u
প  েথেক ঋণ েন
েথেক 22 শতাংশ
র কম থাকেলo e
কারেণ কে র 
চ িবপুল aথ র্ ব
য়া হেয়েছ। 

শতাংশ সরকার 
খ েকািট টাকারo 
েসতুর মেতা পাচঁ

র ল য্মা া ধরা
েক 38 হাজার েক
হাজার 959 েকা

েসে মব্র, 312৯

করা হেব। আর 
খ 23 হাজার েকা
েদেব। বািক 86
র সুদ য় হেব না
ােছo ধরনা িদেত
েয়o বহার হ

ন সংসেদ পাস ন

য়ন কে  বহার
খােত বহােরর

uৎস েথেক ঋণ ে
েনoয়া হয়। াংি
শ সুদ। আর ƣবেদ
eেত থােক নানা 
য় বােড়। সব্ায়

বহার করেত পারে

বহার করেব। ব
েবিশ। সব্ে র প

চিট বড় ক  বা

হেয়েছ 88 হাজ
েকািট টাকা ঋণ ে
ািট টাকা। সব্াভািব

৯ 

েস জ  সব্ায় শা
কািটরo েবিশ uদব্ৃ
6 শতাংশ aথ র্ সর
না। কারণ ei aে
ত হেব না। বড় 
হেত পাের। aথ র্ 

না হoয়ায় eবং ক

ার করা হেল u য়
িস া  েনoয়া হ

েনoয়া হয়। থম
িকং খাত েথেক ঋ
দিশক uৎস aথ র্া
শেত র্র েবড়াজাল
শািসত িত াে

রেব সরকার। e ক

বািক 36 শতাংশ 
প া েসতুর েয়র
া বায়ন করা স

জার 474 েকািট ট
েনoয়ার পিরক ন
িবকভােবi ঘাটিত

শািসত িত ানগুে
 বা aলস টাকা

রকাির েকাষাগাের
aেথ র্র জ  সরকার

কে র পাশাপািশ
র্ম ণালয় সূে  e

কাজ চলমান থাক

য়নo হেব, আবার
হেয়েছ। 

থমত, aভয্ রীণ
ঋণ িনেল সরকার
র্াৎ িবশব্ াংেকর ম

ল। ফেল eর য়
েনর aথ র্ বহার
কারেণi বড় বড়

aথ র্ িত ােনর 
র পিরমাণ (সংেশ
ব। 

টাকা। eর মে  
না করা হেয়েছ। 
িত েমটােত িবশাল

েলার 
া 
র িনেয় 
রেক 
িশ e 
eসব 

কায় 

ার 

। 
রেক 8 
মেতা 
য় েবেড় 
র করেল 
ড় 

কােজ 
শাধেনর 

আর 
ল e 



ঋেণর সুদ য়o হেব aেনক। সব্ায় শািসত িত ানগুেলার uদব্ৃ  aথ র্ সরকার সুদ েয়o খরচ করেব। e ছাড়া রা ীয় েয়াজেন 
ƣদনি ন কােজo e aথ র্ বহােরর পিরক না রেয়েছ সরকােরর। 

তেব ei aথ র্ বহােরর ঝুিঁকo রেয়েছ। আর তা হে , সব্ায় শািসত িত ােনর দুi লাখ েকািট টাকারo েবিশ aথ র্ িবিভ  সরকাির-
েবসরকাির াংক o আিথ র্ক িত ােন গি ত রেয়েছ। e aথ র্ রা ীয় েকাষাগাের িনেয় আসা হেল াংিকং খােত তার  সংকট েদখা 
েদoয়ার আশ া রেয়েছ। তেব aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল তার  সংকেটর িবষয়িট uিড়েয় িদেয়েছন। িতিন বেলেছন, াংেকর 
িডেপািজট ভাঙা হেব না। ফেল তার  সংকট হেব না। 

e াপাের বাংলােদশ াংেকর সােবক েডপুিট গভন র্র o aথ র্নীিতিবদ েখা কার i ািহম খােলদ কােলর ক েক বেলন, বড় কে  
aথ র্ েয়র eিট চিলত খাত নয়। বড় কে  aথ র্ েয়র জ  বােজেট aথ র্ বরা  রাখা আেছ। সরকার e িস াে র মা েম eকটা 
াপার  কের িদল েয সরকােরর আিথ র্ক সংকট রেয়েছ। e ছাড়া e খােত হাত েদoয়ার কথা নয়। 

িতিন আেরা বেলন, e টাকা সরকাির েকাষাগাের িনেয় যাoয়ার ফেল সং াগুেলার সম া হেব। কারণ eিট হয়েতা তােদর ভিব েতর 
জ  রাখা িছল। 

 


