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সূ  জানায়, 
সীমাব  রাখ
িতেবদেন 

িক  আদায় 
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তার 72 শতাংশ
র ল য্মা া িনধ র্ার
েকািট টাকা ঋণ

ঋণ বােহ uে া 
া হে  না। বরং গ
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রাজসব্ আদায় বা
খা েযেতা। ল য্ম
েদখা েগেছ, জুল
হেয়েছ 3৯ হাজা
চলিত aথ র্বছেরর
আদােয়র বৃি  ধ
কড়াকিড় আেরাপ 
ম েগেছ। চলিত a
eকi সমেয়র 4
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কেম েগেছ। ফেল,
বেড় যাoয়ায় েবস

দন েথেক েদখা য
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8 হাজার 757 ে
 গত 3129-2৯ 
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ল য্মা া aনুযায়ী
লেছ। ফেল পুেরা 
থম 4 মােস িনেয়
হাজার 475 েক
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কা ঋণ স
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 েথেক াহকরা 
i-আগ ) 4 হাজ
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াi সমেয় স য়প

সরকাের

সে াষজনক না 
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গে  েদেশ aভয্
ব ঋণ বাহ বাড়ে
.27 শতাংশ। চল
ণ বাহ েবেড়িছল
েয়র তুলনায় কেম

েয়াজন পড়ত ন
তীয় রাজসব্ েবাড র্
ল য্মা া িছল 49
ােস রাজসব্ আদাে
য়র বৃি  হেয়েছ
ম পয র্ােলাচনা কের

aেনকটা মুখ িফ
াজার 475 েকািট
 েদখা েগেছ, চল
। eর মে  আেগ
ei 3 মােস স

প  িবি র িনট প

রর 

হoয়াসহ নানা ক
থেক েয পিরমাণ 
৯-31 aথ র্বছেরর
র পয র্  4 মােসi 
aথ র্নীিতিবদরা বেল
ত ঋণ বাহ েবিশ 

াির খােতর িবকাশ
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েবিশ ঋণ িনেত হ
েছ। 
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ল 1.3৯ শতাংশ
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না। বােজট ঘাটি
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9 হাজার ৯49 েক
েয় ঘাটিত ায় 2
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র েদখা যায়, স
ফিরেয় িনেয়েছন।
িট টাকার িনট স
লিত 312৯-31 a
গ িবি  হoয়া স
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কারেণ াংিকং খ
ঋণ েনয়ার পিরক

র বােজেট সরকাে
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eনিবআেরর 
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21 হাজার েকািট 
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। e জ  স য়প
য়প  িবি  হেয়

aথ র্বছেরর জুলাi
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লাখ টাকা। 
 
aথ র্নীিতিবদরা জানান, বােজট ঘাটিত েমটােনার জ  সরকার মূলত দুiভােব ঋণ িনেয় থােক। eকিট হে  াংক ব া েথেক eবং 
a িট হে , স য়প  িবি  েথেক। েযেহতু স য়প  িবি  কেম েগেছ। তাi বা  হেয় াংক েথেকi েবিশ ঋণ িনেত হে । যিদ 
রাজসব্ আদায় বাড়ােনা স ব না হয়। তেব বছর েশেষ বােজেট ে িপত ল য্মা ার েচেয় aেনক েবিশ ঋণ সরকারেক াংক েথেক 
িনেত হেব। 
 
াংিকংখাত েথেক সরকােরর ঋণ েনয়ার পিরি িত পয র্ােলাচনায় েদখা েগেছ, 3129-2৯ aথ র্বছের সরকার াংিকংখাত েথেক ঋণ 

িনেয়েছ 41 হাজার 9৯6 েকািট টাকা। eর আেগর aথ র্বছের 3128-29 aথ র্বছেরর eর পিরমাণ িছল 22 হাজার 842 েকািট টাকা। 
3127-28 aথ র্বছের সরকার াংেকর ঋণ পিরেশাধ কেরেছ 29 হাজার 516 েকািট টাকা। বাংলােদশ াংেকর সােবক গভন র্র ড. 
সােলহuি ন আহেমদ বেলন, াংিকং খােত েয uদব্ৃ  তার  েদখােনা হে , তার সে  বা বতার িকছুটা পাথ র্কয্ রেয়েছ। িতিন 
বেলন, িকছু িকছু াংেকর িবেশষ কের রা ায়  াংকগুেলার কােছ বাড়িত তহিবল রেয়েছ। িক  oi সব াংক i া করেলi 
aিতির  ঋণ িদেত পাের না। িতিন বেলন, সামি কভােবi খারাপ aব ােন রেয়েছ াংিকং খাত। বাংলােদশ াংেকর ভুল 
িস াে র কারেণ ঋণ আদায় বাড়েছ না। বত র্মান aব া aপিরবিত র্ত থাকেল eর ভিব ৎ কী- eমন eক ে র জবােব সােবক ei 
গভন র্র জানান, eর ভিব ৎ েমােটo সুখকর নয়। াংিকং খােতর সম ার aথ র্ হেলা, eিট পুেরা aথ র্নীিতর জ  সম া হেয় েদখা 
েদেব। eেত েয বৃি  aজর্েনর ল য্মা া িনধ র্ারণ করা হে , তা কাগেজ-কলেম aজর্ন হেব, বা েব aজর্ন হেব না। 
 


