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বয্াংক ঋেণর oপর সরকােরর িনভর্ রতা েবেড় যােc। aনয্িদেক আেগ েযসব েuসর oপর সরকার িনভর্ র করত, েস েলা েথেক
আয় কেম যাoয়ায় সরকারেক বয্াংেকর িদেক ঝঁুকেত হেc। eেত বয্াংেকর কােছ িবিনেয়াগেযাগয্ টাকার পিরমাণ কেম যােc।
আর িবিনেয়াগেযাগয্ টাকা না থাকায় েবসরকাির খােতর ঋণ pবৃিdo কেম যােc, যা aথর্নীিতর জনয্ ঝঁুিক ৈতির করেছ।

মাt  পাঁচ  মােস  সরকার  েয  ঋণ  িনেয়েছ,  তা  চলিত বছেরর  বােজেটর  বয্াংক  েথেক  ঋণ  েনoয়ার  লkয্মাtার  সমান।  চলিত
2019-20 aথর্বছের বয্াংক-বয্বsা েথেক সরকােরর ঋেণর লkয্মাtা িছল 47 হাজার 336 েকািট টাকা। চলিত aথর্বছেরর
জলুাi েথেক 9 িডেসmর পযর্n সরকােরর ঋণ দাঁিড়েয়েছ 47 হাজার 139 েকািট টাকা। আর মাt 197 েকািট টাকা ঋণ িনেলi
চলিত aথর্বছেরর 12 মােসর ঋণ েনoয়ার লkয্মাtা ছাড়ােব। গত 2018-19 aথর্বছেরর পুেরা সমেয় সরকার বয্াংিকং খাত
েথেক ঋণ িনেয়িছল 26 হাজার 446 েকািট টাকা। সাধারণত বয্াংকবয্বsা েথেক সরকার েবিশ ঋণ িনেল েবসরকাির খাত
িন tসািহত হoয়ার আশ া থােক। eজনয্ aথর্নীিতিবেদরা বরাবরi সরকারেক বয্াংক েথেক যতটা সmব কম ঋণ েনoয়ার
পরামশর্ েদন।

তেব  িতন  বছর  আেগ  সরকার  বয্াংক  েথেক  ঋণ  েনoয়ার  বদেল  uলেটা  আেরা  পিরেশাধ  কেরিছল।  বয্াংক  ঋেণর  েচেয়
স য়পেtর  ঋেণর  সুেদর  হার  েবিশ  হoয়ায়  eবং  স য়পt  তুলনামূলকভােব  িনরাপদ  িবিনেয়াগ  হoয়ায়  গত  কেয়ক  বছর
স য়পt িবিk হেয়েছ aেনক েবিশ। ফেল বােজট ঘাটিত েমটােত বয্াংক েথেক সরকারেক ঋণ েনoয়ার pেয়াজন পেড়িন। ঐ
aথর্বছের সরকার 8 হাজার 29 েকািট টাকা বয্াংক ঋণ পিরেশাধ কের। যিদo পেরর aথর্বছের িচt আবার পালেট যায়। ঐ
বছের 926 েকািট টাকা ঋণ েনয় সরকার। eরপর বয্াংক েথেক সরকােরর ঋণ েনoয়ার পিরমাণ বাড়েছ।

e িবষেয় aথর্নীিতিবদ ড. জািহদ বখত বেলন, সরকােরর লkয্মাtা aনুযায়ী রাজs আদায় হেc না। ফেল বয্াংক েথেক ঋণ
েনoয়া লাগেছ। eটা ভােলা লkণ নয়। aনয্িদেক স য়পt েকনার েkেt কড়াকিড় করার কারেণ স য়পt িবিk আেগর মেতা
হেc না। eেত স য়পেt িবিনেয়ােগ বয্াংেকর েচেয় েবিশ সুদ িদেত হয়। ফেল বয্াংক ঋণ েসিদক িদেয় ভােলা বেল মেন কেরন
িতিন। বতর্ মােন বয্াংেক তারলয্ সংকট বাড়েত  কেরেছ। e সময় বয্াংক েথেক েবিশ পিরমােণ ঋণ িনেল তা েবসরকাির
িবিনেয়ােগ িন tসািহত হoয়ার আশ া pকাশ কেরন e aথর্নীিতিবদ।

জাতীয় স য় aিধদpেরর তথয্মেত, চলিত 2019-20 aথর্বছেরর pথম চার মােস (জলুাi-aেkাবর) 5 হাজার 512 েকািট
টাকার িনট স য়পt িবিk হেয়েছ। গত বছেরর eকi সমেয় িবিkর পিরমাণ িছল pায় িতন েণরo েবিশ বা 17 হাজার 829
েকািট টাকা। পিরসংখয্ােন েদখা েগেছ, গত চার মােস ধারাবািহকভােব কেমেছ স য়পt িবিk। aথর্বছেরর pথম মাস জলুাiেয়
িবিk হেয়িছল 2 হাজার 160 েকািট টাকার স য়পt। আগেs িবিk হেয়েছ 2 হাজার 205 েকািট টাকার eবং েসেpmের িবিk
হেয়েছ 985 েকািট টাকার স য়পt।

সংি  বয্িkরা বলেছন, নানান কড়াকিড়েত চলিত 2019-20 aথর্বছেরর pথম েথেকi স য়পt িবিk কমেত  কের।
eছাড়া aথর্বছেরর pথম িদেক কত শতাংশ কর িদেত হেব, তা িনেয় েধাঁয়াশা িছল। ফেল মানষু স য়পtিবমখু হেয় পেড়। মলূত
স য়পt  েকনার  েkেt  কর  শনাkকরণ  নmর  (িটআieন) বাধয্তামূলক  করা,  1  লাখ  টাকার  oপের  হেল  বয্াংেকর  েচেকর
মাধয্েম aথর্ েদoয়া, aনলাiেন আেবদেনর পdিতর কারেণ eকi বয্িkর িবিভn জায়গা েথেক স য়পt েকনা বn eবং aেথর্র

  েরজাuল হক েকৗিশক
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

েuসর িববরণ েদoয়ার িনয়েমর কারেণi স য়পt িবিk কেম যায়। eছাড়া eক বয্িk কত টাকার স য়পt িকনেত পারেবন,

তারo সীমা িনধর্ারণ কের েদoয়ার কারেণo স য়পt িবিk কেমেছ। eক বয্িk সেবর্াc 60 লাখ টাকা স য়পেt িবিনেয়াগ
করেত পারেবন।

eিদেক জাতীয় রাজs েবাডর্  (eনিবআর) সূেt জানা েগেছ, aথর্বছেরর pথম চার মােস রাজs আদােয়র pবৃিd হেয়েছ 4 দশিমক
33 শতাংশ। ei সমেয় আদায় হেয়েছ 65 হাজার 96 েকািট টাকা, যা িনধর্ািরত লkয্মাtার েচেয় 20 হাজার 221 েকািট টাকা
কম।

eনিবআেরর েচয়ারময্ান েমাশাররফ েহােসন ভঁূiয়া সmpিত eক সংবাদ সেmলেন লkয্মাtার েচেয় রাজs আদায় কমার জনয্
আমদািন-রpািন বািণজয্ কািkত মাtায় না হoয়ােক দায়ী কেরেছন। eছাড়া েবশ িকছু বেড়া রাজs আদােয়র খােত aবয্াহিত
েদoয়ােকo দায়ী কেরেছন।
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