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িডিজট
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দশ মােসও ঘািষত দহার কাযকর কেরিন বসরকাির খােতর ৩৯িট ব াংক। যিদও এর মেধ  িসে ল
িডিজেট িশ ঋণ দয়ার দািব  কেরেছ ৭িট  ব াংক। িক  অিধকাংশ ব বসায়ীর অিভেযাগ-  তারা  কউ
িসে ল িডিজেট ঋণ পাে ন না।

এ ছাড়া অথম ী ঘািষত ঋণ পুনঃতফিসল িবধা িবলে র কারেণ ভােলা াহকরাও এখন িকি  পিরেশাধ
করেছন না। এর ফেল ব াংিকং খাতজেুড় সংকট আরও ঘনীভতূ হে । কউ কউ িব য় কাশ কের
বেলন, ধানম ীর িনেদশনা কীভােব অমা  কের, এটাই বেুঝ আসেছ না।

সংি রা বলেছন, সব িবধা ব াংেকর পিরচালকরাই পাে ন। িনেজরা ভাগাভািগ কের বড় অে র ঋণ
নয়ার  পাশাপািশ  এখন  িসে ল  িডিজেটও  ঋণ  িবধা  িনেত  তারা  িসি ডেকট  গেড়  তেুলেছন।  অথচ

িবিনমেয় তারা ভােলা ঋণ হীতােদর িকছুই িদেলন না। এ অব ায় ভু েভাগী মহেল চরম াভ-অসে াষ
িবরাজ করেছ।

এ িবষেয় জানেত চাইেল নাম কাশ না করার শেত বাংলােদশ ব াংেকর একজন শীষ কমকতা ম লবার
যগুা রেক বেলন,  যসব  ব াংক িসে ল  িডিজেট  িশ ঋণ  দয়ার দািব  করেছ,  তারা  হয়েতা  তােদর
পিরচালকেদর এ িবধা িদে । তার মেত, ব াংক পিরচালকেদর ঋণ ভাগাভািগর মেতা িসে ল িডিজেটর

  হািমদ িব াস
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িবধাও  এখন  ভাগাভািগ  হেয়  যাে ।  িতিন  বেলন,  এরা  রাজৈনিতকভােব  এতটাই  ভাবশালী  য,
বাংলােদশ ব াংকও এেদর িব ে  কােনা ব ব া িনেত পারেছ না।

এ সে  পাশাক িশ  মািলকেদর সংগঠন িবিজএমইএর সদ িবদায়ী িসেড ট িসি র রহমান বধুবার
যগুা রেক বেলন,  ‘৯ শতাংশ েদ কউ িশ ঋণ পাে ন,  এটা আিম  িনিন।  ঋেণর দ কমােনার
ঘাষণার মেধ ই উে া বাড়েছ। এটা খুবই ভয়াবহ পিরি িতর সিৃ  কেরেছ। তাছাড়া ধানম ীর িনেদশনা

কীভােব অমা  করেছ, এটা বঝুেত পারিছ না।’

এ েপাটাস  অ ােসািসেয়শন  অব  বাংলােদেশর  (ইএিব)  িসিনয়র  ভাইস  িসেড ট  মাহা দ  হােতম
গতকাল যগুা রেক বেলন, ‘নগদ সহায়তার িবপরীেত ১৬ লাখ টাকা ঋণ িনেয়িছ শাহজালাল ইসলামী
ব াংক থেক। ৯০ িদন ময়ািদ এ ঋণ আিম মা  ২০ িদেন পিরেশাধ কের দব বেলিছ। তবওু িত লােখ
৩ হাজার টাকা কের ৪৮ হাজার টাকা িনেয় যােব বেল িচিঠ িদেয়েছ ব াংক। এেত আমার কাছ থেক তারা
৩৩ শতাংশ দ নেব। এটা এক ধরেনর ডাকািত।’

িতিন জানান, এ ছাড়া তার লনেদনকারী অ  ব াংক েলা তােক ঋেণর ে  িচিঠ িদেয় জািনেয় িদেয়েছ,
এখন থেক সােড় ১৩ থেক ১৪ শতাংশ দ নেব। িতিন বেলন, এ ধরেনর উ েদ কউ ব বসা করেত
পারেব না। ধীের ধীের ব বসা িত ান ব  হওয়ার আশ া কাশ কেরন িতিন।

এিদেক  ২  শতাংশ  ডাউন  পেম ট  িদেয়  ৯  শতাংশ  েদ  ১২  বছেরর  পুনঃতফিসল  িবধা  পােবন
ঋণেখলািপরা। স িত অথম ীর দয়া এমন ঘাষণার পর ব াংিকং স েরর ভােলা াহকরাও নেড়চেড়
বেসেছন। স ত কারেণ তারাও এখন এ িবধা িনি ত করেত চান। য কারেণ িকি  পিরেশাধ িগত
রেখেছন।

কননা,  তারা  মেন  কেরন,  এতকাল ব াংেকর ঋেণর িকি  যথাসমেয়  িদেয়  আসার পরও এখন যিদ
ঋণেখলািপেদর এমন িবধা দয়া হয়,  তাহেল ভােলা াহকরা কন চড়া েদ ঋেণর িকি  পিরেশাধ
করেত যােবন। বরং তােদরেক আরও বিশ িবধা দয়া উিচত।

গত মােচ ইসলামী ব াংক, ফা  িসিকউিরিট ইসলামী ব াংক, আল-আরাফা  ইসলামী ব াংক, সা াল
ইসলামী ব াংক, বাংলােদশ কমাস ব াংক, এনআরিব াবাল ব াংক এবং ইউিনয়ন ব াংক ৯ শতাংশ েদ
িশ ঋণ িবতরণ কেরেছ বেল িতেবদন পািঠেয়েছ বাংলােদশ ব াংেক।

এ সময় অ  ৩২িট বসরকাির ব াংক ১২ থেক ১৮ শতাংশ পয  িশ ঋেণ দ নয়ার তথ  জািনেয়েছ
বাংলােদশ ব াংকেক।  িনয়ম অ যায়ী,  সব ব াংক েত ক মােসর দহােরর তথ  বাংলােদশ ব াংেক
পাঠােত হয়। ব াংক েলার পাঠােনা িতেবদন থেক এসব তথ  পাওয়া গেছ।

িক  তথ া স ােন  দখা  গেছ,  যসব  ব াংক িসে ল  িডিজেট  ঋণ  দয়ার  কথা  বাংলােদশ  ব াংেক
িতেবদন  পািঠেয়েছ  সখােনও  ভংকেরর ফািঁক  রেয়েছ।  সূ  বলেছ,  ব াংেকর  পিরচালক ও  িনজ

লাকজন ছাড়া অ  কউ এ িবধা পাে  না।

গত বছেরর জুলাই থেক আমানেত সেবা  ৬ এবং ঋেণ সেবা  ৯ শতাংশ দ কাযকেরর ঘাষণা দন
ব াংক মািলকরা। এর পূবশত িহেসেব তারা ৫িট িবধা আদায় কের নন। এর মেধ  রেয়েছ ব াংেকর কর
কমােনা, নগদ জমা সংর ণ (িসআরআর) কমােনা, সরকাির আমানেতর অেধক বসরকাির ব াংেক রাখা,
রেপা রট কমােনা এবং ঋণ-আমানত অ পাত (এিডআর) সম য়সীমা দফায় দফায় বাড়ােনা।

এ ছাড়া টানা  ৯ বছর ব াংেকর পিরচালক থাকা ও এক পিরবােরর ৪ জনেক ব াংেকর পষেদ থাকার
েযাগও কের দয় সরকার।  সব  িবধা  ইিতমেধ  ভাগ করা   করেলও কােনা  ব াংকই নয়-ছয়
দহার কাযকর কেরিন। আেগ থেক কেয়কিট খােত কম দ িছল স েলােকই কাযকর বেল উপ াপন

কেরেছ কেয়কিট ব াংক।

ব াংেকর এমন কায েম য়ং  ধানম ী াভ কাশ কেরন। ৩১ মাচ ব ব ু  আ জািতক সে লন
কে  জাতীয়  িশ েমলার  উে াধনী  অ ােন  ধানম ী  বেলন,  ‘আিম  মেন  কির,  আমােদর  দেশ

িশ ায়েনর সবেচেয় বড় িতব কতা হে  ব াংক ঋণ। ব াংেকর ব াপারটা আমরা দখিছ। কেয়কিদন
আেগ আমরা বেসিছলাম, কীভােব ব াংেকর েদর হার কমােনা যায়।’
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িতিন আরও বেলন, আমরা চ া কেরিছ। একবার উেদ াগ িনলাম, সে  সে  কথাও বললাম। বশ িকছু
েযাগ- িবধাও কের িদলাম। যমন আেগ আমােদর সরকাির িত ােনর ৭০ ভাগ অথ সরকাির ব াংেক,

৩০ ভাগ বসরকাির ব াংেক রাখা হেতা।

ব াংক মািলকরা বলেলন, এটা যিদ িফফিট-িফফিট কের দয়া হয় তাহেল আমরা িসে ল িডিজেট নািমেয়
আনব। সটাও িক  কের দয়ার জ  ত হলাম এবং িদলাম। িকছু ব াংেক িঠকই েদর হার ৯ শতাংেশ
নামােনা হল, িক  সবাই তা করল না। বাড়ােত বাড়ােত ১৪, ১৫, ১৬- ত িনেয় গল। কন করল না,
তােদর এই েযাগটা দয়া সে ও?’

স িত এক াক-বােজট অ ােন অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলন, একিট িবষয় সবাইেক ীকার
করেত হেব য, বাংলােদেশ ব াংক ঋেণর েদর হােরর মেতা পৃিথবীর কােনা দেশ এত বিশ দহার
নই। এই দহার ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ শতাংশ পয । এত পিরমাণ দ িদেয় কােনািদন িশ কারখানা

িটেক থাকেত পাের না। আিম িনেজও একসময় ব বসায়ী িছলাম। আমারও িকছু কারখানা িছল। আিম
িনেজও দ িদেত পািরিন। ব াংেকর ঋণ িনেয় দ িদেত পাের এমন নিজর থােক না। কারণ হে  েদর
হার বিশ ও ব াংেকর অব ব াপনা।

উদাহরণ িদেয় িতিন বেলন, ব াংক থেক ঋণ িনেল িকি  পিরেশাধ করেল সখােন আেগ দ কেট রাখা
হয়। ফেল ি ি পাল ( কৃত ঋণ) কেম না। এ ধরেনর অেনক অিভেযাগ আমার কােছ আেছ। অেনেক
বেলন, ঋণ িনেয়িছ ৫ কািট টাকা, ১৫ কািট টাকা পিরেশােধর পরও ১০ কািট টাকা পাওনা রেয়েছ। এর
কারণ েলা আমার জানা আেছ। এই অ াভািবক দহার কমােত পারেল কউ আর ঋণেখলািপ হেবন না।

সূ  জানায়,  তারল  সংকেটর কারেণ  গাপেন গাপেন  বিশ দ  িদেয়  আমানত সং হ  কেরেছ  িকছু
ব াংক। িক  চলিত বছেরর  থেক গাপনীয়তা ছেড় কাে  শতভ   কের কেয়কিট ব াংক।
রীিতমেতা িব ি  কাশ কের আমানেতর দহার বাড়ােনার ঘাষণা দয় একিট ব াংক।

ব াংকিট ১০ দশিমক ৪০ শতাংশ মনুাফায় আমানত সং েহর িব াপন চার কের। এরপর অিধকাংশ
বসরকাির ব াংক একই পেথ পা বাড়ায়। এমনিক আমানেতর িবপরীেত ায় ১৩ শতাংশ দ দয়ার

িব াপন চার কেরেছ নতনু আসা একিট ব াংক।

ব াংকিটর মািসক জমায় (িডিপএস) দ িদে  ৯ থেক ১১ দশিমক ৭৮ শতাংশ। পাঁচ বছর দশ মােস
জমাকৃত আমানত ি ণ এবং ৯ বছের িতন ণ হেব- এমন ঘাষণাও দয়া হেয়েছ।

এেত দহার দাঁড়ায় যথা েম ১২ দশিমক ৭৫ শতাংশ ও ১২ দশিমক ৯৮ শতাংশ। গত ২৫ এি ল থেক
এই নীিত ল েনর দহার কাযকর কেরেছ ব াংকিট।

এখন  হল- যিদ এই হাের দ িদেয় কােনা ব াংক আমানত সং হ কের, তাহেল সই ব াংক িসে ল
িডিজেট ঋেণর দ নেব কীভােব। অব াদেৃ  মেন হে , ধানম ীর িনেদশনা মানার ে  ব াংক েলা
এক ধরেনর ঃসাহস দখাে , যা কখনও কাম  হেত পাের না।

স ত, গত বছেরর বােজট ঘাষণার আেগ ধানম ী শখ হািসনা আওয়ামী লীেগর উপেদ া কিমিটর
বঠেক ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার িনেদশনা িদেয়িছেলন। ওই বঠেক উপি ত

িছেলন ব বসায়ীেদর শীষ সংগঠন বাংলােদশ িশ  ও বিণক সিমিতর সােবক সভাপিত কাজী আকরাম
উি ন আহেমদ।

পের িতিন েদর হার কমােনার িবষেয় উেদ াগ নন। এ লে  ২০ জুন এক বঠক থেক ঋেণর দহার
িসে ল  িডিজেট  নািমেয়  আনার  ঘাষণা  দয়  বসরকাির  ব াংেকর  উেদ া ােদর  সংগঠন  বাংলােদশ
অ ােসািসেয়শন অব ব াংকস (িবএিব)। সংগঠেনর প  থেক জানােনা হয়, ১ জুলাই থেক ঋেণর দ
হেব সেবা  ৯ শতাংশ এবং ছয় মাস ময়ািদ আমানেতর দ হেব সেবা  ছয় শতাংশ।

একই ঘাষণা রা ায়  ব াংক েলাও িদেয়েছ। এিট পুেরাপুির কাযকর না হওয়ায় গত বছেরর ২ আগ
আবার তৎকালীন অথম ী  আবলু  মাল আব ল মিুহত বঠক ডােকন। রাজধানীর শেরবাংলা  নগেরর
এনইিস সে লন কে র ওই বঠেক বাংলােদশ ব াংেকর গভনর, অথ সিচব, সব ব াংেকর চয়ারম ান
এবং এমিডর উপি িতেত সােবক অথম ী বেলিছেলন, ‘আজ ধানম ী আমানেতর দহার ৬ শতাংশ
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ব াংক েলােত খাজঁ  িনেয়  জানা  গেছ,  ধানম ীর িনেদশ অ যায়ী  সরকাির ব াংক েলা  েদর হার
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