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চলিত aথর্বছেরর েঘািষত মুdানীিতর লkয্মাtা েথেক ব দেূর aবsান করেছ েকndীয় বয্াংক।
জলুাi েথেক িডেসmর পযর্n সমেয় েবিশর ভাগ লkয্মাtাi aিজর্ ত হয়িন।

eর মেধয্ মdুানীিতর েমৗিলক uপকরণ বাজাের টাকার pবাহ িনয়ntণ, aভয্nরীণ ঋণ, সরকাির
o েবসরকাির খােতর ঋণ pবাহ বাড়ােনার লkয্মাtা aিজর্ ত হয়িন। eমন িক মুdানীিতর
uপকরণ েলাo সিঠকভােব কাজ করেছ না। e aবsার পিরেpিkেতi 30 জানয়ুাির নতুন
মdুানীিত েঘাষণা করেত যােc েকndীয় বয্াংক।

e pসে  তttাবধায়ক সরকােরর সােবক uপেদ া ড. eিব িমj র্া আিজজলু iসলাম যুগাnরেক
বেলন, মdুানীিতর েযসব লkয্ aিজর্ ত হয়িন েস িবষেয় েকndীয় বয্াংক েথেক গেবষণা কের
বয্বsা েনয়া uিচত। eর কারণ শনােkর মাধয্েম eর সমাধান করা না হেল মdুানীিত
বাsবায়ন কিঠন হেব।

বাংলােদশ বয্াংেকর িনবর্াহী পিরচালক o মুখপাt িসরাজলু iসলাম যুগাnরেক বেলন, মুdানীিতর
লkয্ aিজর্ ত হয়িন বলা যােব না। লkয্ aিজর্ ত হেয়েছ, তেব কেয়কিট েkেt শতভাগ aিজর্ ত
হয়িন। িতিন বেলন, মdুানীিতর লkয্ সব সময় েবিশi ধরা হয়। তােত কাছাকািছ েগেলo

  েদেলায়ার েসন o হািমদ
িব াস
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আমরা সn ।

সূt জানায়, নতুন মdুানীিতেত uৎপাদন খােত ঋেণর pবাহ বাড়ােনা o েভাগ-িবলােস ঋেণর
লাগাম েটেন ধরার uেদয্াগ েনেব। eর মেধয্ বড় িশেlর পাশাপািশ kুd o মাঝাির িশlেকo

t েদয়া হেব। িবেশষ কের নারীর kমতায়েনর জনয্ নারী uেদয্াkা ৈতিরেক pাধানয্ েদয়া
হেব।  মূলয্sীিতর  হারেক  িনয়ntেণ  রাখার  pেয়াজনীয়  uেদয্াগo  থাকেব।  eসব  ব মুখী
পদেkেপর মাধয্েম িবিনেয়াগ বাড়ােনা, নতুন কমর্সংsান ৈতিরর সুেযাগ সৃি র পদেkপ েনয়া
হেব। eসব কােজ েকndীয় বয্াংেকর পাশাপািশ সরকােরর aনয্ানয্ সংsােকo সmৃk করার
লেkয্ iিতমেধয্ সরকােরর ucপযর্ােয় িসdাn েনয়া হেয়েছ।

েকndীয় বয্াংক pিত aথর্বছের দ’ুদফায় মুdানীিত েঘাষণা কের। pথেম বােজট pণয়েনর পর
জলুাi-িডেসmর েময়ােদর মdুানীিত েঘাষণা কের। তেব oi সমেয় পুেরা aথর্বছেরর eকিট
লkয্মাtা েঘাষণা করা হয়। িডেসmেরর পর মdুানীিত বাsবায়েনর aবsা পযর্ােলাচনা eবং
aথর্ৈনিতক  o  রাজৈনিতক  পিরিsিত  িবে ষণ  কের  েঘািষত  মdুানীিত  pেয়াজন  aনযুায়ী
সংেশাধন কের।

জাতীয় িনবর্াচেনর পর eবার চলিত aথর্বছেরর িdতীয়ােধর্র মুdানীিত েঘািষত হেc। e কারেণ
e মdুানীিতেত েবসরকাির খােতর pতয্াশা রেয়েছ ঋণ pবাহ বাড়ােনা হেব। িবিনেয়ােগর
পিরেবশ সৃি  করা হেব। ফেল বাজাের টাকার pবাহ বাড়ােনার eকিট চাপ aনুভব করেছ
েকndীয় বয্াংক। eিদেক টাকার pবাহ বাড়েল েস েলা েভাগ-িবলােস িগেয় যােত মলূয্sীিতর
হার বাড়ােত না পাের েসিদেক নজর রাখেছ। e কারেণ েকndীয় বয্াংক চােc টাকার pবাহেক
uৎপাদনমখুী করেত।

চলিত aথর্বছেরর েঘািষত মdুানীিতেত জলুাi েথেক িডেসmর পযর্n বাজাের টাকার pবাহ
বাড়ােনার লkয্মাtা িছল 10 দশিমক 2 শতাংশ। oi সময় পযর্n aিজর্ ত হেয়েছ 4 দশিমক
09 শতাংশ। যা লkয্মাtার েচেয় aেধর্েকর কম। গত aথর্বছেরর eকi সমেয় e খােত
aিজর্ ত হেয়িছল 10 দশিমক 9 শতাংশ।

জনু পযর্n বাজাের টাকার pবাহ বাড়ােত চায় 12 শতাংশ। গত aথর্বছেরর eকi সমেয়
aিজর্ ত হেয়িছল 9 দশিমক 2 শতাংশ।

িডেসmর পযর্n aভয্nরীণ ঋণ pবােহর লkয্মাtা িছল 15 দশিমক 9 শতাংশ। oi সমেয়
aিজর্ ত হেয়েছ 5 দশিমক 74 শতাংশ। গত aথর্বছেরর eকi সমেয় e খােত aিজর্ ত হেয়িছল
11 দশিমক 2 শতাংশ। গত aথর্বছেরর তুলনায় চলিত aথর্বছের ঋণ pবাহ বিৃdর হার
কেমেছ pায় aেধর্ক। eকi সে  লkয্মাtার তুলনায় eক-তৃতীয়াংশ কম।

জনু পযর্n e হার 15 দশিমক 9 শতাংেশ unীত করার কথা রেয়েছ। গত aথর্বছেরর জনু
পযর্n aভয্nরীণ ঋণ pবাহ েবেড়িছল 14 দশিমক 6 শতাংশ। গত বছেরর েচেয় eবার
aভয্nরীণ ঋণ pবাহ আরo বাড়ােত চায় েকndীয় বয্াংক।

চলিত aথর্বছেরর িডেসmর পযর্n সরকাির খােত ঋণ pবাহ 8 দশিমক 6 শতাংশ বাড়ােনার
লkয্মাtা িছল। eর িবপরীেত e সমেয় েবেড়েছ 3 দশিমক 46 শতাংশ। aথর্াৎ সরকাির ঋণ
েবেড়েছ লkয্মাtার aেধর্েকর েচেয় কম। গত aথর্বছেরর eকi সমেয় e খােত ঋণ pবাহ
কেমিছল 13 শতাংশ।

চলিত aথর্বছেরর জনু পযর্n সরকাির খােতর ঋণ 8 দশিমক 5 শতাংশ পযর্n বাড়ােনার
লkয্মাtা রেয়েছ। গত aথর্বছেরর eকi সমেয় e খােত ঋণ pবাহ কেমিছল আড়াi শতাংশ।
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2018 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব,
aিডo, িভিডo aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

চলিত বছেরর িডেসmর পযর্n েবসরকাির খােত ঋণ pবাহ বাড়ােনার লkয্মাtা িছল 16
দশিমক 8 শতাংশ। oi সময় পযর্n aিজর্ ত হেয়েছ 5 দশিমক 65 শতাংশ। যা লkয্মাtার
তুলনায় eক-তৃতীয়াংশ কম। গত aথর্বছেরর eকi  সমেয় েবসরকাির খােত ঋণ pবাহ
েবেড়িছল 15 দশিমক 7 শতাংশ।

চলিত aথর্বছেরর জনু পযর্n েবসরকাির খােত ঋণ pবাহ 16 দশিমক 8 শতাংেশ unীত
করেত চায় েকndীয় বয্াংক। গত aথর্বছেরর eকi সমেয় e খােত ঋণ pবাহ েবেড়িছল 17
শতাংশ।

মdুানীিতর pভাব সmেকর্  তttাবধায়ক সরকােরর সােবক uপেদ া ড. eিব িমj র্া আিজজলু
iসলাম বেলন, ধু েদেশ নয়, ৈবি কভােব aথর্নীিতেক মdুানীিত খুব েবিশ pভািবত করেত
পারেছ না। বরং aথর্নীিতেক মdুানীিতর বাiেরর েবশ িকছু aনষু  aেনক েবিশ pভািবত
করেছ। সুশাসেনর ঘাটিত eবং uc েখলািপ ঋণ aথর্নীিতর oপর বয্াপক pভাব িবsার কের।
যিদo e েলা মdুানীিতর aংশ নয়। eকi ভােব সুেদর হােরর aেনক pভাব। েবসরকাির
খােত ঋণ pবিৃd কেম েগেছ। আমানেতর গিত মnর। eছাড়া aপযর্াp িবদযু্ৎ-গয্াস। যা
িবিনেয়াগেক  বাধাgs  কের।  eসব  িবষয়  েদেশর  aথর্নীিতেক  সরাসির  pভািবত  করেলo
মdুানীিতেক পেরাkভােব pভািবত কের।

িবে ষেণ েদখা যায়, েঘািষত মুdানীিতেত েকndীয় বয্াংক সুেদর হার কমােনার লkয্ িনেয়িছল।
িকn aথর্বছেরর  েথেক িকছুটা কমেলo িডেসmেরর েশেষ তা আবার বাড়েত 
কেরেছ। eিদেক মdুানীিতর িবিভn uপকরেণর হার কিমেয় সুেদর হার কমােনার সুেযাগ কের
িদেয়েছ। িকn বাজাের েস েলা েকােনা iিতবাচক বাতর্ া িদেত পােরিন।

ৈবেদিশক সmেদর পিরমাণ কেম যাoয়ায় সরকােরর ৈবেদিশক মdুার চলিত িহসােব ঘাটিত
েরকডর্  পিরমােণ oেঠ। েয কারেণ ডলােরর িবপরীেত টাকার িবিনময় হাের চােপ পেড়। eেত
আমদািন খােত বয্য় েবেড় যায়।

তেব মূলয্sীিতর হার িনয়ntেণ মুdানীিত iিতবাচক ভূিমকা রাখেত সkম হেয়েছ। eছাড়া
িজিডিপ pবিৃdর হার বাড়ােতo সহায়ক ভূিমকা রাখেছ।
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