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সংসেদ অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলেছন, গত জনু মাস পয  দেশ ঋলািপ ঋেণর পিরমাণ দািঁড়েয়েছ
১ লাখ ১৪ হাজার ৯৭ কািট টাকা। এর মেধ  ব াংেকর ১ লাখ ৬ হাজার ৫৫ কািট ও আিথক িত ােনর
খলািপ ৮ হাজার ৪২ কািট টাকা। খলািপ ঋণ আদােয়র লে  সরকার ইিতমেধ ই অথঋণ আদালত

আইন, ২০০৩ ণয়ন কেরেছ। এ আইেনর আেলােক খলািপ ব ি  ও িত ােনর িব ে  মামলা  করা
হে । ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুীর সভাপিতে  সংসেদর প ম অিধেবশেন গতকাল িলিখত ে র
জবােব অথম ী এসব তথ  জানান। অথম ী আরও বেলন, ২০১৮ সােলর ১ জলুাই থেক চলিত বছেরর ৩০
জুন পয  িণকৃত ঋেণর িবপরীেত ১৬ হাজার ৮২৬ কািট টাকা আদায় হেয়েছ।

অথ পাচােরর ৪০িট মামলা িবচারাধীন : জাতীয় পািটর এমিপ পীর ফজললু রহমান িমসবাহর ে র জবােব
অথম ী বেলন, বাংলােদশ থেক িবেদেশ অথ পাচার ঠকােত সরকােরর িবিভ  সং া কাজ করেছ। ইিতমেধ
িবেদশ  থেক পাচার  করা  অথ িফিরেয়  আনা  হেয়েছ।  বতমােন  অথ পাচারিবষয়ক ায়  ৪০িট  মামলা
আদালেত িবচারাধীন রেয়েছ। িবেদেশ পাচার হওয়া অথ দেশ ফরত আনেত অ াটিন জনােরেলর নতৃে
গিঠত আ ঃসং া টা েফাস অথ উ াের কাজ করেছ।

পঁুিজবাজাের উখান-পতন াভািবক ঘটনা : িবএনিপদলীয় সংরি ত আসেনর ব াির ার িমন ফারহানার
ে র জবােব অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলন, পঁুিজবাজাের উখান-পতন াভািবক ঘটনা। এর ফেল

িবিনেয়াগকারীরা াভািবক িনয়েমই লাভ- লাকসান করেত পােরন। িবদ মান িবও অ াকাউ টধারীেদর মেধ
সবাই একই সে  পঁুিজবাজাের লনেদন কের না। িতিন আরও বেলন, িকছু সংখ ক িবিনেয়াগকারী ায়শই
লনেদন কেরন, িকছ ুসংখ ক িবিনেয়াগকারী  ও দীঘ িবরিতর পর লনেদন কেরন।

নেভ র পয  ১৯০ সরকাির কমচারী গহৃ  ঋণ িবধা  পেয়েছন :  আেরক ে র জবােব অথম ী  বেলন,
সরকাির কমচারীেদর জ  গহৃিনমাণ ঋণ দান কায ম চলমান রেয়েছ। রা ায়  ব াংক সানালী, পালী,
জনতা, অ ণী ও বাংলােদশ হাউস িবি ং ফাই া  করেপােরশেন গত ৩ নেভ র পয  ২৪৬ জন সরকাির
কমচারী ঋেণর আেবদন করেলও ১৯০ জন এ িবধা পেয়েছন। ৫৬ জেনর আেবদন ি য়াধীন রেয়েছ।
এই আেবদনকারীরা কবল জিম কনার জ  কােনা ঋণ িবধা পােবন না। তেব পিভি ক জিম য়সহ
বািড় িনমােণর জ  ঋণ দওয়ার ব ব া রেয়েছ।

করদাতা ৪৫ লাখ ১৬ হাজার ৬৩২ জন : অপর ে র জবােব অথম ী বেলন, বতমােন দেশ িটআইএনধারী
করদাতার সংখ া ৪৫ লাখ ১৬ হাজার ৬৩২ জন। ঢাকাসহ ২৭ কর অ েলর মাধ েম এসব করদাতারা কর
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িদেয়েছন।

৯ মােস ১৩ হাজার ৪৩৮ মািকন ডলার রিমেট  :  অপর ে র জবােব অথম ী  বেলন,  চলিত বছেরর
সে র পয  গত ৯  মােস িবেদশ থেক বাসীেদর পাঠােনা  রিমেটে র  পিরমাণ ১৩ হাজার  ৪৩৮

দশিমক ৯ িমিলয়ন মািকন ডলার।
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