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ঋেণর এক অে র দহার অধরা - ফ য়ািরেত বেড়েছ ৩১  াংেকর দহার 

িজয়া ল ইসলাম    

াংক মািলকরা ঋেণর দহার িসে ল িডিজেট (এক অে ) নািমেয় আনার য িত িত িদেয়িছেলন তার বা বায়ন নই। েত 
হােত গানা কেয়ক  াংক ওই িত িত র া করেলও এখন আবার বাড়ােত  কেরেছ ঋেণর দহার। সবেশষ ফ য়াির মােস 
৩১  াংক তােদর ঋেণর গড় দহার বািড়েয়েছ। আেগর মােস (জা য়াির) ঋেণর দহার বািড়েয়িছল ২৮  াংক। আর িডেস ের 
এ সং া িছল ২৭ । অথাৎ দখা যাে , িত মােস ঋেণর দহার বাড়ােনা াংেকর তািলকা দীঘ হে । বাংলােদশ াংেকর 
হালনাগাদ িতেবদন পযােলাচনায় এসব ত  পাওয়া গেছ। এ ছাড়া দেশর ৫৭  াংেকর মে  ২৮ েত এখেনা ঋেণর দহার 
ডাবল িডিজেট রেয়েছ। এর মে  ১৫  াংক তােদর গড় দহার বািড়েয়েছ। সরকাির, বসরকাির ও িবেদিশ সব াংকই এখন 

দহার বাড়াে । াংকাররা বলেছন, বিশ েদ আমানত সং হ এবং খলািপ ঋণ বাড়ার কারেণ ঋেণর দহার এক অে  নািমেয় 
আনা স ব হে  না। আর বসায়ী ও িশে ােদা ারা বলেছন, ঋেণর দহার বাড়ায় তােদর সম া হে । এেত িশ -কারখানা চা  
রাখা ক ন হেয় দ ড়ােব। উ  েদর কারেণ ন ন িশ  বাধা  হেব। লভ িবিনেয়াগ পিরেবশ িনি ত করেত ঋেণর দহার এক 
অে  নািমেয় আনার দািব জানান ত রা। 

িতেবদেন দখা যায়, গত মােস যসব াংক ঋেণর দহার বািড়েয়েছ তার মে  বসরকাির াংকই ২১ । এ ছাড়া িবেদিশ ছয় , 
রা ায়   ও িবেশষািয়ত এক  াংেকর নাম রেয়েছ ওই তািলকায়। তেব এ মােস ১৯ র মেতা াংক আেগর মােসর চেয় 

দহার িক টা কিমেয়েছ। এ ছাড়া এ মােস ায় সাত  াংেকর দহার অপিরবিতত িছল। ত াবধায়ক সরকােরর সােবক অথ 
উপেদ া ড. এিব িম া আিজ ল ইসলাম কােলর ক ’ ক বেলন, াংক েলা আমানত ও ঋেণর ে  ৬ ও ৯ শতাংশ দহার 
িনধারেণর য িত িত িদেয়িছল সটা এখন রেনা ই  হেয় যাে । সটা আর বা বায়ন হেব বেল মেন হয় না। তার ওপর এখন 
ভােলা াহকেদর ৭ শতাংশ েদ ঋণ দওয়ার িস াে র কথা বলা হে । িক  এটা কােনা যৗি ক িস া  হেত পাের না। এেত 
খলািপ ঋণ কমেব না, বরং বাড়েব। ন ন জে র এক  বসরকাির াংেকর চয়ার ান নাম কাশ না করার শেত কােলর 

ক ’ ক বেলন, ‘আমরা ৬ শতাংেশ ি  আমানত পাি  না। কােনা িত ানও ৬ শতাংেশ আমানত িদে  না। যিদ তা-ই হয়, তেব 
৯ শতাংশ েদ ঋণ িবতরণ করব কাথা থেক? এর ওপর এখন ভােলা হীতােদর ৭ শতাংশ েদ ঋণ দওয়ার কথা বলা হে । এটা 
বা বায়ন করেত হেল তা ৪ শতাংেশ আমানত আসেত হেব। িক  এখন ীিতর হারও এর চেয় অেনক বিশ। এ ছাড়া 
স য়পে র দহার দীঘিদন ধেরই ায় ১২ শতাংেশর কাছাকািছ। ফেল আমােদর কােছ কম েদ আমানত রাখেব ক?’ 

জানা যায়, ঋেণর দহার এক অে  নািমেয় আনার িত িত িদেয় াংেকর মািলকরা গত বছর সরকােরর কাছ থেক এেকর পর 
এক িবধা আদায় কেরিছেলন। এর মে  সরকাির আমানেতর ৫০ শতাংশ বসরকাির াংেক রাখা, ক  ◌ীয় াংেক সংরি ত 
বািণিজ ক াংেকর নগদ জমা বা িসআরআর সংর েণর হার কমােনা এবং ক  ◌ীয় াংক থেক েময়ািদ ধােরর 
নীিতিনধারণী ব া রেপার দহার কমােনা হয়। এসব িবধা দওয়ার ল ই িছল লভ িবিনেয়াগ পিরেবশ িনি ত করার 
মা েম িবিনেয়াগ উৎসািহত করা। নানা িবধা পাওয়ার পর াংেকর উে া ারা গত বছেরর ন মােস িসে ল িডিজট বা সেবা  
৯ শতাংশ েদ ঋণ িবতরেণর ঘাষণা দন। একই বছেরর ১ লাই থেক এ  কাযকর হওয়ার কথা জানােনা হেয়িছল। িক  ১ 

লাই থেক সরকাির চার াংক ছাড়া কােনা াংকই তা কাযকর কেরিন। এক মােসও েদর হার ৯ শতাংেশ নািমেয় আনার 
িস া  কাযকর না হওয়ায় একই বছেরর ২ আগ  তখনকার অথম ী আ ল মাল আব ল িহত সব াংেকর চয়ার ান ও 
এমিডেদর বঠেক ডেকিছেলন। শেরবাংলানগের এনইিস সে লনকে  ওই বঠেক অথম ী বেলিছেলন, ২০১৮ সােলর ৯ আগ  
থেক আমানেতর দহার ৬ শতাংশ এবং ঋেণর দ হার ৯ শতাংশ কাযকর করেত হেব। পের একই বছেরর ৯ আগ  

সাংবািদকেদর ে র জবােব অথম ী বেলন, ৯ আগ  থেক ঋেণ ৯ এবং আমানেত ৬ শতাংশ দহার কাযকর করার য ঘাষণা 
দওয়া হেয়েছ, তা েত ক াংকেক অব ই বা বায়ন করেত হেব। এরপর িক  াংক ৯ শতাংশ দহার কাযকর কের। দহার 

যােদর বিশ িছল তারাও ধীের ধীের কিমেয় আনিছল। িক  গত বছেরর নেভ র থেক ঋেণর দহার আবার বাড়েত  কের। 

 


