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িশ ায়েন সবেচেয় বড় বাধা উ  দ - ঋেণর দ কমেছ না কন,  ধানম ীর 

*সরকাির িবধা িনেয়ও দ না কমােনায় াংক মািলকেদর িত াভ  
* াংক মািলকেদর অ া  বসা খিতেয় দখা হেব  
* িনধািরত সমেয় ঋণ পিরেশােধ বসায়ীেদর িত অ েরাধ 

গা র িরেপাট 

দেশ িশ ায়েন সবেচেয় বড় িতব কতা াংক ঋেণর উ  দ। সরকােরর প  থেক েযাগ- িবধা দয়ার পরও দ কন কমেছ 
না, তা িনেয়  েলেছন য়ং ধানম ী শখ হািসনা। িত িত দয়ার পরও কােনা কােনা াংক েদর হার িসে ল িডিজেট 
(এক অে ) নামায়িন। উে া তারা ১৬ শতাংশ পয  দ িনে  বেল াংক মািলকেদর সমােলাচনা কেরন িতিন। 

রাববার রাজধানীর ব ব  আ জািতক সে লন কে  িশ  মলার উে াধনী অ ােন ধান অিতিথর ব ে  ধানম ী এসব 
কথা বেলন। অ ােন অ াে র মে  ব  রােখন িশ ম ী ল মিজদ মাহ দ মা ন, ধানম ীর িশ  ও বসরকাির 
খাতিবষয়ক উপেদ া সালমান এফ রহমান, িশ  িতম ী কামাল আহেমদ ম মদার এবং িশ  সিচব মা. আব ল হািলম খ। এ 
সময় ধানম ী বেলন, াংক মািলকেদর অ া  বসা খিতেয় দখা হেব। পাশাপািশ ঋণ িনেয় িনয়িমত িকি  পিরেশাধ করার 
জ  বসায়ীেদরও অ েরাধ কেরন িতিন। 

স ত, িবিভ  জাতীয় আ জািতক সং ার িরেপাট অ সাের বাংলােদেশ বসা করার ে  সবেচেয় বড় িতব কতা হল াংক 
ঋেণর উ  দ। িব াংেকর ইজ অব ইং িবজেনস িরেপাট অ সাের িতেযািগতা স মতায় বাংলােদেশ অ তম সম া হল 
িঁজর সহজলভ তা নই। এর মােন হল- সহেজ, কম খরেচ িবিনেয়ােগর জ  িঁজ মেল না। াংক েলা ১৬ থেক ১৮ শতাংশ 

পয  দ িনে । আর িবিভ  সািভস চাজ িমিলেয় তা ২০ থেক ২২ শতাংশ ছািড়েয় যাে । এ কারেণ এখােন ন ন িবিনেয়াগ 
আসেছ না। আর িতেযাগী দশ েলা এর েযাগ িনে । িবষয়  িনেয় দীঘিদন থেক বসায়ীরা রীিতমেতা  কের আসেছ। 
এরপর গত বছেরর লাই থেক াংেকর ঋেণর সেবা  দ ৯ শতাংশ এবং আমানেতর দ হার ৬ শতাংশ িনধারণ কের িদেয়িছল 
সরকার। িক  াংক মািলকরা তাও কাযকর কেরিন। এ অব ায় যসব াংক দ হার কমায়িন ওই াংক েলার মািলকেদর 
সতক করেলন ধানম ী। 

রাববােরর অ ােন ধানম ী বেলন, ‘আিম মেন কির আমােদর দেশ িশ ায়েনর সবেচেয় বড় িতব কতা হে  াংক ঋণ। 
াংেকর াপারটা আমরা দখিছ। িতিন বেলন, কেয়কিদন আেগ আমরা বেসিছলাম, িকভােব াংেকর েদর হার কমােনা যায়। এ 
াপাের িক  পদে প নয়া হেয়িছল। িতিন বেলন, ‘পাশাপািশ আমার অ েরাধ থাকেব যারাই এই ঋণটা নেবন আপনারাও যিদ 

টাকাটা সে  সে  িদেয় দন বা দটা পিরেশাধ কেরন, তেব াংক েলা সচল থােক। তখন িক  েদর হার কমােনাটা ব একটা 
ক ন হেব না।’ ঋেণর উ  েদর হার িনেয় ধানম ী বেলন, আমরা চ া কেরিছ। একবার উে াগ িনলাম সে  সে  কথাও 
বললাম। বশিক  েযাগ িবধাও কের িদলাম। যমন আেগ আমােদর সরকাির িত ােনর ৭০ ভাগ অথ সরকাির াংেক আর ৩০ 
ভাগ বসরকাির াংেক রাখা হেতা। াংেকর মািলকরা বলেলন, ‘এটা সমান কের দয়া হেল আমরা ( েদর হার) িসে ল িডিজেট 
নািমেয় আনব। অথাৎ সরকাির িত ােনর অথ সরকাির াংেক থাকেব ৫০ শতাংশ এবং বসরকাির াংেকও থাকেব ৫০ 
শতাংশ। 

িতিন বেলন, ‘ সটাও িক  কের দয়ার জ  ত হলাম এবং িদলাম। িক  াংেক কই েদর হার ৯ শতাংশ নামােনা হল। িক  
সবাই তা করল না। কােনা কােনা ঋেণর েদর হার াংক বাড়ােত বাড়ােত ১৪, ১৫, ১৬- ত িনেয় গল। তােদর েযাগটা দয়া 
সে ও কন েদর হার কমাল না। শখ হািসনা বেলন, ‘এখন আমার  হে , যারা এই াংেকর মািলক, তােদরও তা িশ -
কলকারখানা আেছ। তারাও তা অ  বসা-বািণজ  কের। এখন আমােক তা সই জায়গাটায় আেগ হাত িদেত হেব। তারা াংকও 



চালাে , িশ ও চালাে  আবার তারা েদর হার কমােব না। তাহেল তােদর বসা কী কী আেছ, না আেছ, া টা কমেতা িদে  
িকনা, ভ াট কমেতা িদে  িকনা, ক চামাল কমেতা আেছ িকনা, সসব িবষেয় খ জ িনেত হেব। 

অ িদেক বসায়ীেদর উে েশ শখ হািসনা বেলন, াংক থেক ঋণ িনেয় শাধ না দয়া আেরকটা বণতা। এই বণতাটাও র 
করেত হেব। াংেকর য টাকা, ওই টাকার মািলক তা জনগণ। কােজই জনগেণর টাকা তা পিরেশাধ করেত হেব। 

ধানম ী আরও বেলন, ‘ বসরকাির খােত আমরা াপকভােব াংক করার েযাগ িদেয়িছ। আমার সরকােরর আমেল সবেচেয় 
বিশ াংক-বীমা করার েযাগ- িবধা িদেয়িছ। তেব  াংক িদেলই হেব না, মা েষর মে  াংক বহােরর একটা বণতাও 
তির করেত হেব। সটাও আমরা কের িদেয়িছ।’ বসায়ীেদর উে েশ ধানম ী আরও বেলন, ‘ইমােজি  টাইেমও (ওয়ান-

ইেলেভন জ ির অব ার সময়) অেনেকই েভাগী। অেনক বসায়ীেক ক  পেত হেয়েছ আিম জািন। কউ জেল গেছন, কউ 
দশছাড়া। কারও বসা-বািণজ , কারও িশ  ব  িছল ায় ই বছর। তােদর জ  আমরা এরই মে  েযাগ ি  কের িদেয়িছ। 

ইিতমে  তােদর িবেশষভােব েণাদনা দয়া হেয়েছ এবং ভিব েত আরও িদেত চাই। কারণ আমরা চাই বসায়ীরা যন িনেজর 
পােয় দ ড়ােত পাের এবং বসা-বািণজ  ভােলাভােব করেত পাের, িশ ায়নটা আরও ত যন হয়।’ িশ -কারখানার মািলকেদর 
বজ  ব াপনায়ও মেনােযাগী হওয়ার পরামশ দন িতিন। অ ােন ধানম ী বেলন, ‘বাংলােদেশ িশ ায়ন ছাড়া কমসং ান স ব 
নয়। আমােদর অথনীিত লত িষিভি ক। কােজই িষিভি ক িশ  আমােদর দরকার। সে ে  একিদেক আমােদর যমন 
িশ ায়ন েয়াজন, অপরিদেক আমােদর িষপ  এবং খা প  ি য়াজাত করার িশে র ওপরও  িদেত হেব।’ 

 সরকারই সব কের দেব তা তা নয়। আমরা তা বসরকাির খাতেক স ণ উ ু  কের িদেয়িছ। বসরকাির খাতেক আমােদর 
সংিবধােনই ী িত দয়া আেছ। আিম সরকাের আসার পর বসরকাির খাতটা সবেচেয় বিশ উ ু  কের িদেয়িছ। পিরসং ান েল 
ধের িতিন বেলন, ‘আমােদর একটা সািবক িহসােব আেছ দেশ ৭৮ লােখর মেতা িশ -কারখানা বসরকাির খােত আেছ। িত বছর 
সখােন যিদ একটা মা ষ কােজর েযাগ পায় তাহেল ৭৮ লাখ লাক তা কাজ পল। তারপরও কন আমােদর হে  না সটা হল 

কথা।’ 

িষপ  উৎপাদন, ি য়াজাত ও িবেদেশ রফতািনর জ  ন ন ন ন বাজার খ জার ওপর  দন িতিন। তেব িশ ায়ন করেত 
িগেয় িষ জিম যন ন  না হয় সিদেকও নজর িদেত বেলন। প  রফতািনেত িবিভ  েযাগ- িবধা দয়ার কথা েল ধের শখ 
হািসনা বেলন, ‘আমরা যিদ ি য়াজাত খা প  রফতািন করেত চাই তাহেল কােগা আমােদর ব ণ। এখন কােগা ভাড়া 
কের চালােনা হে । িবমানেক আিম িনেদশ িদেয়িছ য,  ােস ার টেন িবমানেক লাভজনক করা যােব না। কােগা আমােদর 
দরকার। কােগা িভেলজ আমােদর তির করা দরকার।’ 

‘প েলা যন যথাযথভােব, মানস তভােব সখান থােক এবং ২৪ ঘ ার ভতর িবেদেশ পা েয় িদেত পাির, স ধরেনর 
ব াপনায় আমােদর যেত হেব। সটায় যেত গেল িবেদশ থেক কটা কােগা ভাড়া কের িনেয় আসব সটা হেব না। আমােদর 

িনজ  িক  থাকা দরকার, যােত দেশর জ  লাভজনক হেব।’ 

উপি ত িশ পিতেদর উে েশ শখ হািসনা বেলন, ‘আপনারা প  উৎপাদন করেবন, তার সবিক ই তা আর রফতািন হেব না। 
িনেজর দেশও বাজার ি  করেত হেব। আর িনেজর দেশ বাজার ি  করেত হেল দেশর মা েষর অথৈনিতক উ িত েয়াজন। 
অথৈনিতক উ িত হেলই তার য় মতা বাড়েব। আর তাহেলই প  িবি  হেব।’ ধানম ী বেলন, ‘িনেজর দেশ যখােন ১৬ কা  
মা ষ সখােন তা এক  িবরাট বাজার িনেজ থেকই ি  হেয় আেছ।  এই বাজার েত আপনােদর ধরেত হেব। কােজই িশ  
গেড় তালার পাশাপািশ দেশর মা েষর য় মতা কীভােব বাড়ােনা যায় সিদেকও আপনােদর ি  িদেত হেব।’ 

ধানম ীর িশ  ও বসরকাির খাতিবষয়ক উপেদ া সালমান এফ রহমান বেলন, সরকার িবিনেয়াগ বাড়ােত চায়। এজ  িশ  
খােতর সম া েলা িচি ত কের তা সমাধােনর চ া করা হে । িতিন বেলন, বসরকাির খােতর উ য়েন গত দশ বছের অেনক 
কাজ করা হেয়েছ। আগামীেতও আরও কাজ করা হেব। অথাৎ িবিনেয়াগ ও কমসং ান বাড়ােত সব পদে প নয়া হেব। 

 


