
 

ধানম ীর িনেদ র্েশর পেরo কমেছ না াংক ঋেণর সুেদর হার 
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রিহম েশখ ॥ সুিবধা িমেলেছ aেনক। িক  কায র্ত াংক ঋেণর সুেদর হার কমেছ না। বহু িনেদ র্শনা আর aসংখয্বার ƣবঠক কেরo 
াংক ঋেণর সুেদর হার কমােনা যায়িন। ei সুদহার িনেয় ধানম ীo eকািধকবার কথা বেলেছন। িনেদ র্শনা িদেয়েছন কমােত। 

তারপরo কেমিন। eছাড়া বাংলােদশ াংক, তফিসিল সব াংক, াংকার, াংেকর মািলক, সংসদীয় ায়ী কিমিট কেয়ক বছর ধের 
বার বার ƣবঠক করেলo ফলাফল শূ i েথেকেছ। eমনিক সব তফিসিল াংেকর সে  ƣবঠক কের াংক ঋেণর সুেদর হােরর 
সেব র্া  সীমা ৯ শতাংশ ে েধ িদেয়িছল বাংলােদশ াংক, তাo মােনিন েকui। a িকছু াংক েকান েকান াহেকর ে ে  
বাংলােদশ াংেকর e িস া  বা বায়ন কেরেছ বেল জানা েগেছ। বত র্মান সরকােরর নতুন aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল াংক 
ঋেণর সুদহার কমােত বাংলােদশ াংকসহ সংি েদর সে  eকািধকবার ƣবঠক কেরেছন। স িত িতিন বাংলােদশ াংেকর গবন র্র, 
াংিকং সিচবসহ সংি েদর সে  ƣবঠক কের ঋণ েখলাপীেদর 8 শতাংশ সুেদ ঋণ পিরেশােধ সুিবধা েদয়ার কথা বেলেছন। যিদo 

e িস া  কায র্কর হেত মাসখােনক বািক। েঘাষণা aনুযায়ী আগামী 2 েম েথেক e িস া  কায র্কর করা হেব। eর আেগ e সং া  
াপন জাির করেব বাংলােদশ াংক।  

বাংলােদশ াংক েথেক aথ র্ ম ণালেয়র আিথ র্ক িত ান িবভােগ পাঠােনা নিথর ত  aনুযায়ী, eখন পয র্  eকিট াংকo িসে ল 
িডিজট সুেদ িশ  ঋণ েদয়িন। যিদo দািব করা হে , ৯িট াংক িসে ল িডিজেট িশ  ঋণ িবতরণ করেছ। বা েব eসব াংকo 22 
েথেক 23 শতাংশ সুদ আদায় করেছ। eছাড়া িনেজেদর আমানত বাড়ােত eবং িরেপাট র্ ভাল েদখােত আমানেতর সুদ হােরর ে ে o 
াংকগুেলা বাংলােদশ াংেকর েবেধ েদয়া েরট 7 শতাংশ মানেছ না। েকান েকান ে ে  9 বা ৯ িকংবা 21 শতাংশ পয র্  সুদ িদেয় 

আমানত সং হ করেছ। ঋেণর u  সুেদর হার িনেয় স িত eক aনু ােন ধানম ী বেলন, ‘আমরা েচ া কেরিছ। eকবার uে াগ 
িনলাম সে  সে  কথাo বললাম। েবশ িকছু সুেযাগ-সুিবধাo কের িদলাম। েযমন আেগ আমােদর সরকারী িত ােনর 81 ভাগ aথ র্ 
সরকারী াংেক আর 41 ভাগ েবসরকারী াংেক রাখা হেতা। াংেকর মািলকরা বলেলন- eটা যিদ িফফিট িফফিট কের েদয়া হয় 
তাহেল আমরা সুেদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনব। েসটাo িক  কের েদয়ার জ  ত হলাম eবং িদলাম। িকছু াংেক 
িঠকi সুেদর হার ৯ শতাংেশ নামাল। িক  সবাi তা করল না। বাড়ােত বাড়ােত 25, 26, 27-েত িনেয় েগল। েকন করল না তােদর 
e সুেযাগটা েদয়া সে o ?’ েশখ হািসনা বেলন, ‘eখন আমার eখােন , ei াংেকর মািলক যারা তােদরo েতা িশ -
কলকারখানা আেছ। তারাo েতা বসা-বািণজয্ কেরন। eখন আমােক েতা েসi জায়গাটায় আেগ হাত িদেত হেব। তারা াংকo 
চালাে ন, িশ o চালাে ন- আবার তারা সুেদর হার কমােবন না। তাহেল তােদর বসা কী কী আেছ না আেছ, টয্া টা িঠকমেতা 
িদে ন িকনা, ভয্াট িঠকমেতা িদে ন িকনা, কাঁচামাল িঠকমেতা আেছ িকনা- েদখেত হেব।’ স িত ধানম ীর াণ তহিবেল 
রাজধানীর চকবাজাের ঘেট যাoয়ার aি কাে র ঘটনায় িনহতেদর সহায়তায় aথ র্ েদয়ার সময় সরকার ধান েশখ হািসনা াংক 
ঋেণর সুেদর হার িবষেয় জানেত চাiেল eকিট েবসরকারী াংেকর েচয়ার ান জানান, আমরা াংিকং খােতর বত র্মান পিরি িত 
াখয্া করার েচ া কেরিছ। পাশাপািশ সুেদর হার কমােনার আশব্াসo িদেয়িছ ধানম ীেক। জানেত চাiেল বসায়ীেদর শীষ র্ সংগঠন 

eফিবিসিসআi’র সভাপিত সিফuল iসলাম মিহuি ন জনক েক বেলন, কাি ত মা ায় িবিনেয়াগ বাড়ােত চাiেল ঋেণর সুদহার 
কমােনার েকান িবক  েনi। িসে ল িডিজট সুেদ ঋণ িবতরেণর কথা বলেলo aিধকাংশ েবসরকারী াংক eখনo তা কায র্কর 
কেরিন। uে া eখন সুদহার বাড়েছ। e বণতা িবিনেয়াগেক বাধা  করেব।  

িবিভ  াংেকর ত  পয র্ােলাচনায় েদখা যাে , িশে র েময়াদী ঋেণ aিধকাংশ াংক 22 েথেক 27 শতাংশ সুদ িনে ।  o 
মাঝাির িশ  ঋেণ সুদ েনয়া হে  28 শতাংশ পয র্ । বািড়-গািড় েকনার ঋেণ eখন 22 েথেক 27 শতাংশ সুদ েনয়া হে । বসা 
তথা ে িডংেয় সুদ িদেত হে  23 েথেক 26 শতাংশ। আর ে িডট কােড র্ aিধকাংশ াংেকর সুদহার রেয়েছ 35 েথেক 38 শতাংশ। 
ঋেণর সুদহােরর uধ র্মুখী বণতা েঠকােত গতবছেরর eক িনেদ র্শনায় বছের 2 শতাংেশর েবিশ সুদ না বাড়ােনার িনেদ র্শনা েদয় 
েক ীয় াংক। eকবার বাড়ােনার জ o a ত িতন মাস আেগ াহকেক েনািটস িদেত বলা হয়। aপর eক িনেদ র্শনার মা েম 
ে িডট কােড র্ a  েয েকান ঋেণর সেব র্া  সুেদর েচেয় 6 শতাংেশর েবিশ সুদ না িনেত িনেদ র্শনা েদয়া হয়। িক  aিধকাংশ াংকi 
েক ীয় াংেকর িনেদ র্শনা ল ন কের াহকেদর কাছ েথেক u হাের সুদ িনে । আর াংকগুেলার িনেজেদর িঠক করা ‘িসে ল 



িডিজট’ েতা মানাi হে  না। িক  নানা সুিবধা িনেয়েছন াংক মািলকরা। 3128 সােলর মাঝামািঝ েথেক ঋণ চািহদা াপক েবেড় 
যাoয়ায় তা িনয় েণ গতবছেরর 41 জানুয়াির ঋণ-আমানত aনুপাত (eিডআর) কিমেয় েদয় েক ীয় াংক। তখন aেনক াংক 
ডাবল িডিজট সুেদ আমানত িনেত শুরু কের। e রকম পিরি িতেত সুদহার কমােনার কথা বেল িবেশষ ছাড় পান াংক uে া ারা। 
eছাড়া গতবছেরর 2 eি ল াংক মািলকেদর সে  eক ƣবঠক েথেক িসআরআর সােড় 7 শতাংশ েথেক কিমেয় সােড় 6 শতাংশ 
করা হয়। িসআরআর কমােনার ফেল িবনা সুেদ ায় 21 হাজার েকািট টাকা রাখার বা বাধকতা েথেক ছাড় পায় াংকগুেলা। eকi 
সে  বাংলােদশ াংক েথেক ধার েনয়ার ‘েরেপা’ সুদহার 7 দশিমক 86 শতাংশ েথেক কিমেয় 7 শতাংশ করা হয়। eছাড়া সরকারী 
আমানেতর 61 শতাংশ েবসরকারী াংেক রাখার সুেযাগ েদয়া হয়। eরপর ধানম ীর িদকিনেদ র্শনার আেলােক গতবছেরর 31 জুন 
াংেকর uে া ােদর সংগঠন িবeিবর ƣবঠক েথেক জুলাi েথেক িসে ল িডিজট সুেদ ঋণ িবতরেণর েঘাষণা েদয়া হয়। 

াংক খাতসংি রা জানান, েঘাষণার আেলােক িসে ল িডিজট সুদহার কায র্কর করার a তম শত র্ িছল সরকারী িত ান সেব র্া  7 
শতাংশ সুেদ াংেক আমানত রাখেব। সরকারী াংকগুেলাo uদব্ৃ  তহিবল েবসরকারী াংেক রাখার ে ে  7 শতাংেশর েবিশ সুদ 
েনেব না। তেব েকui তা মানেছ না। eসব িত ান েথেক eখন আমানত িনেত ৯ শতাংেশর েবিশ সুদ িদেত হে । আবার 
াংেকর মুনাফা বাড়ােনার জ  াংকারেদর oপর চাপ রেয়েছ। বৃি  কমেল াংকারেদর জবাবিদিহর আoতায় আনা হে । e 

ধরেনর বা বতায় িসে ল িডিজট সুদহার কায র্কর স ব নয়। 
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