
ব াংক খােত িপিছেয় পড়েছ বাংলােদশ
িবআইিডএস সে লেন ম ব  গেবষণা না কেরই নানা িবষয় িশিথল করা হেয়েছ চােপ পেড়
পিরবতন আনা ভােলা ফল আনেব না

কাশ : ২৯ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবিশ  অথনীিতিবদ অধ াপক ড.  ওয়ািহদউি ন মাহমদু  বেলেছন,  ব াংিকং  খােত িব মান থেক সের
আসেছ বাংলােদশ। কােনা গেবষণা না কেরই ব াংিকং খােত নানা িবষয় িশিথল করা হেয়েছ। ব াংিকং
খােত অযািচত হ ে প,  ঋণ পুনভরণ, খলািপ ঋেণর সং ায় পিরবতন আনা হেয়েছ।  ফেল খলািপ
িনধারেণ আ জািতক মানদ  হেত সের এেসেছ বাংলােদশ। িতিন বেলন, মেন হে  ব বসায়ীেদর চােপই
ব াংিকং খােত এই পিরবতন করা হে  যার ফল ভােলা হেব না বেল ম ব  কেরন িতিন।

গতকাল  রাজধানীর  একিট  হােটেল  বাংলােদশ  উ য়ন  গেবষণা  পিরষদ  (িবআইিডএস)  আেয়ািজত
‘িবআইিডএস ি িটক াল কনভােসশন-১০১৯’ িশেরানােম ই িদনব াপী সে লেনর উে াধনী পেব িতিন
এ ম ব  কেরন। িবআইিডএস এর মহাপিরচালক ড. ক এ এস মিুশেদর সভাপিতে  আেয়ািজত উে াধনী
পেব  ধান  অিতিথ  িছেলন,  পিরক নাম ী  এম  এ  মা ান।  স াননীয়  অিতিথ  িছেলন  ত াবধায়ক
সরকােরর  সােবক  উপেদ া  অধ াপক  ড.  ওয়ািহদউি ন  মাহমদু,  িবেশষ  অিতিথ  িছেলন  পিরক না
কিমশেনর সদ  ড. শাম ল আলম।

সে লেনর থমিদেন দেশর সামি ক অথনীিত, ব াংিকং খাত, বষম  ও দাির  এবং ে া ত দশ
থেক উ রণ পযায় িনেয় িতনিট সশন অ ি ত হয়।

উে াধনী পেব অধ াপক ওয়ািহদ উি ন মাহমদু আেরা বেলন, শাসন ও িবিনেয়াগ পিরেবশ উ ত না
করেত পারেল বষম  দরূ হেব না। িতিন বেলন, আমরা এমন একিট অব ায় এেসিছ যােত দেশ একক
রাজৈনিতক দেলর াধা  রেয়েছ। এই ধরেনর শাসন কাঠােমােত জবাবিদিহতা কীভােব িনি ত হেব সিট
দখেত হেব। ধু একজেনর কােছ জবাবিদিহতা থাকেল িনেচর কাঠােমােত িক হেব। সবিকছু ধানম ী
কি ক হেল হেব না। অথৈনিতক কাঠােমােত জবাবিদিহতা থাকেত হেব। ধু  জন তাষেণর গণত

িদেয় এই জবাবিদিহতা স ব নয় বেল িতিন ম ব  কেরন।

িতিন বেলন, া  িশ া ও সামািজক খােত বাংলােদশ অভাবনীয় সাফল  দিখেয়েছ। িক  এসিডিজর
ল  পূরেণ এই অজনেক টকসই করেত িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। ধ ু  খরেচর সমাধান খঁুজেলই হেব
না।  পাশাপািশ  শাসেনর উ িত করেত হেব,  িবিনেয়াগ  পিরেবশ উ ত করেত হেব।  বতমান সমেয়
মাথািপছু আয় বাড়েলও বষম  বেড়েছ। িতিন বেলন, ‘ িত ছাড়াই আমরা জনসংখ ার বানাস যেুগ

েবশ কেরিছ।  এজ  মানবস দ গেড় তুলেত হেব।  ভারেতর ি তীয় িণর িব িবদ ালেয়র ি তীয়
িণর াজেুয়টরা বাংলােদেশ চাকির কের বছের চার/পাঁচ িবিলয়ন ডলার িনেয় যাে । এজ  িশ ায়

িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব’।

উ য়েনর জ  মগা কে র অথৈনিতক উপেযািগতা িনেয় গেবষণার আ ান জানান িতিন। উদাহরণ
িদেয় িতিন বেলন,  এই মহূুেত আমােদর কণফুিলর তলেদেশ টােনল েয়াজন না  বিুড়গ ার তলেদেশ
টােনল েয়াজন সিটর যৗি কতা দখেত হেব।

ধান অিতিথর ব েব  পিরক নাম ী এম এ মা ান বেলন, ব াংিকং খােত যা হে  তা িনেয় আমরা খুিশ

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

নই। সরকােরর নীিতিনধারকরা আ িরক, তারা  ইিতমেধ  িকছু উেদ াগও িনেয়েছন। বকারে র িবষেয়
িতিন বেলন, দেশ িমক, কৃষক কউ আর বকার নয়। িক  িশি তরাই আমােদর আশাহত কের। তারা
য ধরেনর কমসং ান চান সিট হয়েতা পান না। তারা তােদর মেতা চাকির চান। এটা আমরা কীভােব

ব ব া করেবা। িতিন বেলন, আমরা কণফুিলর তলেদেশ টােনল করেবা, উ রবে র নদীর িনেচও টােনল
করেবা। অথৈনিতক যৗি কতার চেয় অ  িবষয়ও আমােদর দখেত হেব।

ক এ এস মিুশদ বেলন, সমসামিয়ক অথৈনিতক িবষয় েলা িনেয় এই সংলােপর আেয়াজন করা হেয়েছ।
িবআইিডএস এর গেবষণার মান উ ত হেয়েছ উে খ কের িতিন বেলন, ২০১৯ সােল িবে র আটশতিট
িথংকট াংেকর মেধ  িবআইিডএস ১০৪তম অব ােন রেয়েছ।

উে াধনী সশেনর পর ব াংিকং খােতর বতমান অব ার উপর আেয়ািজত একিট সিমনাের িবআইিডএস
এর ফেলা গেবষক মনজুর হােসন উে খ কেরন, বাংলােদশ অ ােসািসেয়শন অব ব াংকস (িবএিব) ৬
শতাংশ েদ আমানত ও ৯ শতাংশ েদর ঋণ ঘাষণা করেলও তা ব থ হেয়েছ। আমানেতর দ হার
এখন গেড় ৯-১১ শতাংশ এবং ঋেণ দহার ১৩-১৫ শতাংেশ রেয় গেছ। ব াংিকং খােত বতমান অব া
পিরবতেনর জ  পিরবারিভি ক পিরচালন ব ব া থেক বিরেয় পশাদাির  স  পিরচালক িনেয়ােগর

পািরশ কেরন িতিন।
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