
 

কম র্সং ােন বছের সােড় 9 হাজার েকািট টাকা েদেব আieফিস 
কািশত: 25 - eি ল, 312৯ 23:11 e. eম. 

 দুব র্ল াংকগুেলােক মাজর্ার করার সুপািরশ িবশব্ াংেকর 

eম শাহজাহান, oয়ািশংটন িডিস েথেক ॥ কনকেন ঠা ায় oয়ািশংটনবাসীর গা িহম হেয় আসেলo িবশব্ াংক-আieমeেফর ƣবঠেক 
বাংলােদেশর aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল পাে ন ‘গরম’ খবর। আieমeেফর পর eবার সুখবর িদেলা িবশব্ াংক েপর a  
িত ান আieফিস। কম র্সং ান সৃি েত i ার াশনাল ফাi া  কেপ র্ােরশন (আieফিস) বাংলােদেশ িতবছর সােড় 9 হাজার 

েকািট টাকা িবিনেয়াগ করার িত িত িদেয়েছ। ei িবিনেয়ােগর ফেল uৎপাদনশীল খাতগুেলােত েবকারেদর কাজ করার সুেযাগ 
ƣতির হেব বেল মেন করা হে । eছাড়া েবসরকারী খােতর দুব র্ল াংক মাজর্ারসহ আিথ র্ক খােত বড় ধরেনর সং ােরর সুপািরশ 
কেরেছ িবশব্ াংক। পুিঁজবাজার গিতশীল করার লে য্ েবশিকছু সুপািরশo িদেয়েছ সং ািট। পাশাপািশ েখলাপী ঋণ কিমেয় আনার 
পরামশ র্ েদয়া হেয়েছ।  

যু রাে র রাজধানী oয়ািশংটন িডিসেত িবশব্ াংক-আieমeেফর চলমান বস কালীন সভায় বাংলােদেশর aনুকূেল কম র্সং ানমুখী 
ক গুেলােত িবিনেয়াগ করার িত িত েদয় আieফিস। সং ািট মেন কের ঋণ পিরেশােধর স মতায় বাংলােদশ aেনক eিগেয় 

েগেছ। িবেশব্র েযেকান u য়নশীল েদেশর তুলনায় ঋেণর িবপরীেত বাংলােদেশর েপেম  সবেচেয় ভাল। eজ  বাংলােদেশর 
uৎপাদনমুখী িশ  খােত আieফিস িবিনেয়াগ করার আ হ কাশ কেরেছ। সভা েশেষ e সে  সাংবািদকেদর সে  কথা বেলন 
aথ র্ম ী।  

িতিন বেলন, আিথ র্ক খােত বড় ধরেনর সং ােরর পরামশ র্ িদেয়েছ িবশব্ াংক। eকi সে  রা ায়  াংকগুেলােত েখলাপী ঋেণর 
পিরমাণ কমােত বেলেছ। শুধু তাi নয়, বাংলােদেশর পুিঁজবাজার আরo কায র্কর করেত বলা হেয়েছ। বাংলােদশেক aবকাঠেমা খােত 
আরo সহায়তা েদয়ার িত িত িদেয়েছ আ জর্ািতক মু া তহিবল (আieমeফ)। eিদন িবশব্ াংক প, িবশব্ াংেকর িনব র্াহী 
পিরচালক, আieমeেফর িনব র্াহী পিরচালক, আieফিস, িভ-31 েপর সে  পৃথক পৃথক ƣবঠক হেয়েছ বাংলােদেশর। eসব ƣবঠেক 
বাংলা েদেশর প  েথেক aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল, বাংলােদশ াংেকর গবন র্র ফজেল কিবর, িবশব্ াংেকর িবক  িনব র্াহী 
পিরচালক েমাশররফ েহােসন ভুiঁয়াসহ সরকােরর uধ র্তন কম র্কত র্ারা aংশ হণ কেরন। 

eিদেক, িবশব্ াংেকর সে  ƣবঠেক বাংলােদেশর াংিকং খােতর oপর িবশব্ াংক eকিট ািড েপপার তুেল ধেরেছ। েসখােন 
াংিকং খােতর দুব র্লতা o করণীয় স েক র্ বলা হয়। বলা হয়, েদেশর aথ র্নীিতর তুলনায় বাংলােদেশ েবসরকারী াংেকর সংখয্া 

েবিশ। াংিকং খােত সং ার করেত হেব। e জ  দুব র্ল o েছাট াংকগুেলােক বড় াংেকর সে  মাজর্ার করেত হেব। ƣবঠেক 
আরo বলা হয়, সরকারী াংকগুেলােত েখলাপী ঋেণর পিরমাণ েবিশ। eিট কিমেয় আনেত হেব। তেব eিটo সব্ীকার করা হয় েয, 
সরকারী াংক aেনক েসবা িদে  েকান ধরেনর সািভ র্স চাজর্ ছাড়া। পাবিলক েসবা িদেত িগেয়o েখলাপীর ঋেণর পিরমাণ বাড়েছ। 

আ হ ম মু ফা কামাল সাংবািদকেদর আরo বেলন, বাংলােদেশ দুিট কৃিষ াংক আেছ। বত র্মান েখলাপী ঋণ বৃি র েপছেন oi দুিট 
াংেকর ভূিমকা সবেচেয় েবিশ। কারণ কৃষকেদর সহায়তা করেত িগেয় তােদর aেনক েখলাপী হে । িক  ei েখলাপীর িদেক িচ া 

কের কৃিষ খােত সহায়তা ব , ঋণ o িবদুয্ত eবং বীজ সময় মেতা সরবরাহ না করেল ভয়াবহ পিরি িত দাঁড়ােব। তখন ei প  
আমদািন করেত হেব। তেব বত র্মােন কৃিষ খােত যা েদয়া হে  তার েচেয় েবিশ েফরত পাি । e ধরেনর সহায়তা না করেল িবপয র্য় 
েদখা েদেব। ম ী আরo বেলন, আমার মেত ei িবপয র্েয়র েচেয় কৃিষ াংেকর েখলাপীi ভাল। কারণ eসব কাজ করেত হে  
জনগণেক সামেন েরেখ। 

aথ র্ম ী বেলন, েবসরকারী াংকগুেলার েখলাপীর পিরমাণ েমাট ঋেণর 6 শতাংেশর oপের যায়িন। তেব সািব র্কভােব েখলাপীর হার 
21 শতাংশ থাকেলo েসিট পাবিলক খােতর াংেকর িহসাব ধরা হে । িতিন বেলন, েবসরকারী াংেকর সংখয্া েবিশ বেল মাজর্ার 



করার পরামশ র্ িদেয়েছ িবশব্ াংক। িবেশষ কের দুব র্ল াংকগুেলােক মাজর্ার করেত বেলেছ। ƣবঠেক আিম বেলিছ াংেকর সংখয্া 
কতটা েসিট বড় িবষয় নয়। কারণ aেনক াংেকর সাiজ খুবi েছাট। তােদর মূলধন বািড়েয় েদয়া হে । iেতামে  াংকগুেলার 
মূলধেনর পিরমাণ 411 েকািট টাকা েথেক 5শ’ েকািট টাকা করা হেয়েছ। েসখান েথেক 2 হাজার েকািট টাকায় u ীত করা হেব। 
তেব িবশব্ াংেকর সুপািরশ aনুযায়ী াংিকং খােত সং ার করার সুপািরশ েমেন েনয়া হেয়েছ। েখলাপী আদােয় eে ট ােনজেম  
েকা ািন গঠন করা হেব। তেব রা ায়  াংেক ei মুহূেত র্ মাজর্ার করা হেব না। রা ায়  াংেকর েখলাপী ঋণ সে  aথ র্ম ী 
বেলন, বত র্মান েখলাপী ঋেণর িহসাব প িত ভুল।  

eিট সিঠকভােব করা হয় না। েখলাপী ঋেণর সিঠক িহসাবিট করেত iিতমে  কেয়কিট aিডট ফাম র্েক দািয়তব্ েদয়া হেয়েছ। তারা 
aিডট কের েখলাপী ঋেণর সিতয্কার িচ িট আমােদর কােছ েদেব। eেত েখলাপী ঋেণর পিজশন জানা যােব। eরপর রা ায়  
াংকগুেলা মাজর্ার করার িস া  েনয়া হেব। মাজর্ার করেত আiন আেছ িকনা জানেত চাiেল আ হ ম মু ফা কামাল বেলন াংক 

েকা ািন আiন আেছ। েসখােন e ধরেনর িবধান না থাকেল সংেশাধন করা হেব eবং েয়াজেন আiন কের েনয়া হেব। eিদেক, 
oi ƣবঠেক বাংলােদেশর পুিঁজ বাজার িনেয়o পরামশ র্ িদেয়েছ িবশব্ াংক। ei বাজার আরo কায র্কর o গিতশীল করেত বলা হয়। 
e সে  aথ র্ম ী বেলন, পুিঁজবাজার কায র্কর করেত েয েকৗশল আেছ তা হে  আিথ র্ক বছেরর িহসাব। eিট করা হেব। তেব েদেশর 
aথ র্ৈনিতক িভি  aেনক শি শালী। eকিট ভাল হেল a িটo ভাল হেব। তেব সব্  েময়ােদ aথ র্ায়ন িনেয় দীঘ র্ েময়ােদ aথ র্ায়ন ব  
করা হেব। e জ  ব  মােক র্েট যাoয়া হেব। পয র্া  ব  iসুয্র মা েম কর aথ র্ায়ন করা হেব। eিদেক, বস কালীন সে লেন 
িদব্তীয় সভা aনুি ত হয় িবশব্ াংেকর িনব র্াহী পিরচালক aপ র্নার সে । বত র্মান িতিন ভুটান, ভারত, বাংলােদশ o ল ার দািয়েতব্ 
আেছন। oi ƣবঠেক বাংলােদশেক a ািধকার িদেয় কাজ করা হেব eমন িত িত পাoয়া েগেছ। eরপর ƣবঠকিট হয় 
আieমeেফর িনব র্াহী পিরচালেকর সে । ei দাতা সং ার ব  হে  বাংলােদশেক িবেশব্র aেনক েদশ eখন িচেন। আেগ 
বাংলােদশেক পিরচয় করােত ক  হেতা। আieমeফ স মতা o aবকাঠােমা u য়েন সহায়তা করেবন বেল আশব্  কের। eরপর 
েটকসi u য়ন ল য্ (eসিডিজ) বা বায়েন eকিট ƣবঠক হয়। েসখােন 46 জন aথ র্ম ী aংশ হণ কেরেছন। েতয্েক কথা 
বেলেছন। েসখােন বাংলােদেশর প  েথেক aথ র্ম ী বেলন, eসিডিজ aজর্ন করেত হেব। eর জ  েয়াজন aথ র্ায়ন। েমাট aেথ র্র 
পিরক না িনরূপণ কেরেছ। বাংলােদশ িনরূপণ কেরেছ eক ি িলয়ন ডলার। aপর ƣবঠক িভ-31 আoতায় eকিট াiেমট ফা  গঠন 
করেত সকেল eকমত েপাষণ কেরেছন।  

জানা েগেছ, বস কালীন সভার পরবত  ƣবঠকগুেলােত বাংলােদেশর প  েথেক েরািহ ােদর িফিরেয় িনেত আ জর্ািতক দাতা 
সং াগুেলার সহায়তা চাoয়া হেব। েরািহ া iসুয্েত দাতােদর সে  eকািধক ƣবঠক হoয়ার কথা রেয়েছ। িময়ানমার েথেক আগত 
েরািহ ারা iেতামে  বাংলােদেশর জ  বড় চয্ােল  হেয় দাঁিড়েয়েছ বেল মেন করা হে । তারা িময়ানমাের িফের না েগেল 
দীঘ র্েময়ােদ সম া আরo জিটল o কট হoয়ার আশ া করেছন িবেশষ রা। বাংলােদেশর িনজসব্ বােজট েথেক েরািহ ােদর জ  
বরা  িদেত হে । aথচ u য়নশীল েদশ িহেসেব বাংলােদশেক িতিনয়ত নানা চয্ােলে র মে  পড়েত হে । পরবত  সভাগুেলােত 
eসব িবষয় uপ াপনসহ ত বাংলােদশ েথেক েরািহ া িফিরেয় িনেত দাতা সং াগুেলার সহায়তা চােব বাংলােদশ। 

 

স াদক, মু াকর o কাশক: েমাহা দ আিতকu াহ খান মাসুদ (eম e খান মাসুদ), uপেদ া স াদক: েতায়াব খান, িনব র্াহী 
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