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 সরকােরর াংকঋণ 
 রাজ  আদায় কম, স য়প  িবি ও কম 
 আয় না বাড়েল েরা অথবছর শেষ সরকােরর নওয়া ঋণ এক লাখ কা  টাকা ছািড়েয় যেত পাের 

কত টাকা ধার করেত হেব, তার এক  ল মা া অথবছেরর েতই ক কের রেখিছল সরকার। িক  প চ মােসই ল মা ার ৯০ 
শতাংশ অথ ধার করা শষ। আগামী সাত মােস সরকাির ঋণ কাথায় িগেয় ঠকেব, সটাই এখন । এমিনেতই সরকােরর আেয়র 
চেয় য় বিশ। িক  চলিত ২০১৯-২০ অথবছেরর থম ৫ মােস ( লাই-নেভ র) আয় আরও কেমেছ, িক  য় কেমিন। ফেল 
দেশর ইিতহােস অ  সমেয় াংক থেক এত বিশ ধার নওয়ার এমন অভাবনীয় িচ  এবারই থম দখা যাে । 

গত ১০ বছেরর মে  াংক ব া থেক সরকােরর সবেচেয় বিশ ধার করার রকড  িছল িবদায়ী ২০১৮-১৯ অথবছেরর। 
পিরমাণ ৩০ হাজার ৮৯৫ কা  টাকা। আবার ২০১৬-১৭ এবং ২০০৯-১০ অথবছের সরকারেক াংক থেক এমনিক ধার িনেতও 
হয়িন। অথচ গতবার েরা অথবছের য ধার কেরিছল সরকার, এবার প চ মাস না পেরােতই তা ছািড়েয় গেছ। এবােরর বােজেট 
চলিত অথবছেরর জ  াংক ব া থেক সরকােরর ধার করার ল মা া ধরা হয় ৪৭ হাজার ৩৬৪ কা  টাকা। এর ম  থেক 
মা  পৗেন প চ মােসই ৪২ হাজার ৬০৭ কা  টাকা িনেয় ফেলেছ সরকার। বাংলােদশ াংেকর এ িহসাব গত ২১ নেভ র পয । 

 অথনীিতিবদ, াংকার, আিথক িবে ষক ও বসায়ীরা াংক ব া থেক সরকােরর এত বিশ ধার নওয়ার বণতায় িচি ত। 
ত েদর মেত, আিথক খােতর যথাযথ ব াপনা না থাকার কারেণই এবার এমন পিরি িত হে । সাধারণত অথবছেরর শষ িদেক 
সরকােরর টাকার টান পেড় বিশ। সরকােরর ধার তখন আরও বাড়েব। অব া এমন িদেক যাে  য েরা অথবছর শেষ সরকােরর 
ধােরর পিরমাণ এমনিক এক লাখ কা  টাকা ছািড়েয় যেত পাের। 

স য়প  িবি  কম: নাফা বিশ থাকায় মা ষ য সাির েধ স য়প  কনা  কেরিছল, তা অেনকটাই কেম গেছ। চলিত 
অথবছেরর থম াি েক আেগর বছেরর একই সমেয়র লনায় স য়প  িবি  কেম গেছ ৬৫ শতাংশ। অথচ একই সমেয় রাজ  
আেয় ি  মা  ২ শতাংশ। ফেল াভািবক কারেণই সরকােরর তহিবেল টান পেড়েছ। তরাং উপায় হেলা াংক ব া থেক 
ধার করা। সরকার এখন সটাই করেছ।েবসরকাির গেবষণা সং া পিলিস িরসাচ ইনি উেটর িনবাহী পিরচালক আহসান এইচ 
মন র থম আেলা ক বেলন, ‘ াধীনতার পর াংক ব া থেক সরকােরর এত বিশ ধার নওয়ার ঘটনা আর দখা যায়িন। উ  

েদর হার ও খলািপ ঋণ জ লতায় াংক খাত যখন এমিনেতই িবপেদ আেছ, তখনই াংক ব া থেক উে া সরকােরর ধার 
করা বাড়েছ।  এ কারেণ বসরকাির খােত াংক েলার ঋণ দওয়ার মতা কেম যােব, যার নিতবাচক ভাব পড়েব গাটা 
অথনীিতেত।’ তেব েরা অথবছেরর ধার এক লাখ কা  টাকা হেব িক না, তা িতন  িবষেয়র ওপর িনভর করেছ বেল জানান 
আহসান এইচ মন র। এ েলা হে , অথবছর শেষও যিদ রাজ  আদায় পিরি িত খারাপ থােক, স য়প  িবি র পিরমাণ বতমান 
ধারায় চলেত থােক এবং াংক খাত থেক গত প চ মােসর মেতাই ঋণ নওয়ার বণতা বজায় থােক। বসরকাির খােত বাহ 
িনেয় আহসান এইচ মন েরর কথার সত তা পাওয়া যায় গত অে াবেরর বসরকাির খােতর ঋণ বােহর িচে র িদেক তাকােল। এই 
মােস বসরকাির খােতর ঋণ বাহ কেম ৯ বছেরর মে  সবিন  অব ােন পৗঁেছেছ। 

তেব স য়প  িবি  কেম গেলও একিদক থেক সরকােরর িক টা উপকার হে । কারণ, স য়প  বিশ িবি  হেল াহকেদর উ  
হাের নাফা বা দ িদেত হয় বেল সরকােরর য় অেনক বেড় যায়। এ থেক িক টা রহাই িমলেব। তেব এর পিরবেত াংক 

ব া থেক সরকার বিশ ঋণ িনেল সম ায় পড়েব বসরকাির খাত। তখন ঋেণ তােদর ভাগ কেম যােব। এেত াহত হেব 



িবিনেয়াগ। েরা িবষয়  িনেয় কথা বলেত গত হ িতবার অথসিচব আব র রউফ তা কদােরর কাযালেয় গেলও এ িনেয় িতিন 
কােনা কথা বলেত রািজ নন বেল থম আেলা ক জানান ত র একা  সিচব মা. হলাল উি ন। 

চলিত অথবছেরর বােজেটর আকার ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কা  টাকা। এর মে  ৩ লাখ ৮১ হাজার ৯৭৮ কা  টাকা ধরা হেয়েছ 
রাজ  আেয়র ল মা া। বািক ১ লাখ ৪৫ হাজার ৩৮০ কা  টাকা ঘাটিত (অ দান বােদ)। এ ঘাটিতরই এক  অংশ সরকার রণ 
করেছ াংক ব া থেক ধার কের। 

বাংলােদশ িনট পাশাক উৎপাদক ও র ািনকারক সিমিতর (িবেকএমইএ) সােবক সভাপিত ফজ ল হক সরকােরর ধার িনেয় থম 
আেলা ক বেলন, ‘সরকাির ত -উপাে ই দখা যাে , াংক ব া থেক সরকােরর ধার নওয়া বাড়েছ। িবষয়  াংক খােতর 
বসরকাির খােত ঋণ দওয়ার মতােক সং িচত করেব। ইিতমে ই তার মাণ দখা যাে ।’ 

অথনীিতর অ  চকও নিতবাচক:  াংক থেক সরকােরর ধার নয়, অ  চক েলাও অথনীিতর ব পে  নই। বাংলােদশ 
াংেকর ত -উপা  অ যায়ী চলিত অথবছেরর লাই-অে াবের আেগর অথবছেরর একই সমেয়র লনায় আমদািন কেমেছ ৩ 

দশিমক ১৭ শতাংশ, আর লাই-নেভ র সমেয় র ািন কেমেছ ৭ দশিমক ৫৯ শতাংশ। এই সমেয় রাজ  আয় বেড়েছ আেগর 
বােরর ৫ দশিমক ৮৫ শতাংেশর পিরবেত ২ দশিমক ৬২ শতাংশ। এিদেক বাংলােদশ াংেকর কােছ ঋণপ  (এলিস) খালা ও 
িন ি র সবেশষ িচ  রেয়েছ লাই-আগ  ই মােসর। এই ই মােস এলিস খালা কেমেছ ৭ দশিমক ৮৪ শতাংশ আর িন ি  
কেমেছ ১২ দশিমক ৪৮ শতাংশ। এই সমেয় িশ  খােতর ক চামাল আমদািনর জ  এলিস খালা কেমেছ ১৯ শতাংশ এবং এলিস 
িন ি  কেমেছ ৬ দশিমক ৫২ শতাংশ।  হা-মীম েপর কণধার এ ক আজাদ এ পিরি িত িনেয় থম আেলা ক বেলন, ‘ দেশর 
অথনীিত বসরকাির খাতিনভর। চলিত অথবছেরর ায় অেধক শষ হেত চলল। এই সমেয় র ািনেত  থগিত আেসিন, লধিন 
য পািত আমদািনও কেম গেছ। এরই মে  যিদ াংক ব া থেক সরকােরর ঋণ নওয়া বাড়েত থােক, এই ঘটনা তাহেল 
বসরকাির খােতর জ  ভাগাি র কারণ হেব।’ পিরি িত সামাল িদেত রাজ  আদােয় গিত ি র পরামশ দন িতিন। 

াংকার ও বসায়ীরা শ ায়:  াংকাররা বলেছন, েদর হার এক অে  নািমেয় আনার চােপ রেয়েছ েরা াংক খাত। 
অথনীিতর অ  চেকর খারাপ অব ার চাপও াংক খােত রেয়েছ। ক এমন এক সময় খরচ মটােত সরকার এেস ভর করেছ 

াংক খােতর ওপর। বসরকাির াংেকর ব াপনা পিরচালকেদর সংগঠন অ ােসািসেয়শন অব াংকাস বাংলােদেশর (এিবিব) 
সয়দ মাহ র রহমান বেলন, চলিত অথবছেরর িজিডিপর ি র হার অজেনর ল মা ার সে  াংক ব া থেক সরকােরর 

ঋণ বিশ নওয়ার বণতাটা সাম ণ নয়। অিভ তা অ যায়ী বলা যায়, অথবছেরর শষ িদেক সরকােরর টাকার দরকার পেড় 
বিশ। এখন পয  য টাকা াংক থেক সরকার িনেয়েছ, তােত ব একটা সম া হয়িন। তেব এটা চলেত থাকেল অব ই িচ ার 

িবষয়।’ 


