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ঋেণর দ হার িসে ল িডিজেট নামােনা

ব াংক েলােত ধানম ীর িনেদশ উেপি ত
অথম ী ও গভনেরর িনেদশও বা বায়ন হয়িন, যসব ব াংক দ হার িসে ল িডিজেট
নািমেয়িছল তারা আবার বাড়ােত  কেরেছ * ব াংক েলা ৯ থেক ১০ শতাংশ েদ
আমানত িনেয় ক  অব ফা ড বািড়েয় িদে

কাশ : ১৩ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বািণিজ ক ব াংক েলােত ঋেণর দ হার ৯ শতাংেশর মেধ  বা িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার িবষেয়
ধানম ীর িনেদশ এখনও উেপি তই রেয় গেছ। দেশ িবিনেয়াগ বািড়েয় নতনু কমসং ান সিৃ র জ

গত বছেরর ১৪ ম ঋেণর দ হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনেত ধানম ী িনেদশ িদেয়িছেলন।

স িনেদশ অ যায়ী তৎকালীন অথম ী ও বাংলােদশ ব াংেকর বতমান গভনর ঋেণর েদর হার কমােত
নানামখুী উেদ াগ নন। এর ফেল হােতেগানা কেয়কিট ব াংেক দ হার িকছুটা কেম এেলও তা বিশিদন
ায়ী হয়িন। আমানত সংকেটর অজহুাত তেুল আবারও বাড়েত  কেরেছ ঋেণর দ।

ব াংক েলা আমানত সং হ করেছ এখন ৮ থেক ১১ শতাংশ েদ। এেত ক  অব ফা ড বা তহিবল
ব ব াপনা ব য় বেড় যাে । স ত কারেণ ঋেণর দ হার িসে ল িডিজেট বা বায়ন এক রকম তামাশায়
পিরণত হেয়েছ।

  যগুা র িরেপাট
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বতমােন বসরকাির খােতর ায় সব ব াংেক ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেটর উপের রেয়েছ। কােনা
কােনা  ব াংেক এ হার ১২ থেক ১৬ শতাংশ পয  রেয়েছ। ভা া ঋেণ ১৮ শতাংশ িনে । এছাড়া

তারল  সংকেটর কারেণ অেনক ব াংক াহেকর এলিস পয  খলুেত পারেছ না।

ব াংক েলার এ অব ার মেধ ও নতনু ময়ােদ টানা তৃতীয় দফায় সরকার গঠেনর পর ব বসায়ীেদর এক
সমােবেশ ধানম ী আবারও বেলেছন ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেটর মেধ  নািমেয় আনেত হেব।
এজ  অথম ীেক েয়াজনীয় ব ব া নয়ার িনেদশ দন।

এরপর বতমান অথম ী আ হ ম মু ফা কামালও একািধকবার বেলেছন, ঋেণর দ হার কমােত হেব।
ধানম ী ও অথম ীর এমন সব িনেদেশর পরও ব াংক েলা ঋেণর দ হার কমায়িন। বরং বা বতা

হে , এখন কমার পিরবেত ঋেণর দ হার আরও বাড়েত  কেরেছ। দেশ িবিনেয়াগ কমসং ােনর
ােথ সরকােরর উ পযােয় এমন িনেদশনা বা বায়েন ব াংক েলা কন গিড়মিস করেছ তা কারও কােছ

বাধগম  হে  না।

উে া ব াংেকর পিরচালনা ব য় বািড়েয় চেলেছ। রীিতমেতা ঘাষণা িদেয় উ  েদ আমানত সং হ করা
হে । এ অব ায় ব বসায়ীরা মেন কেরন, ধানম ীর জারােলা হ ে প ছাড়া এর সমাধান িমলেব না।

এিদেক ব াংিকং খাত সং ােরর অংশ িহেসেব ঋেণর দ িহসাব প িতেত পিরবতন আনেত বাংলােদশ
ব াংক একিট কিমিট গঠন কেরেছ। ওই কিমিট এখন কাজ করেছ। কিমিট ব াংক ঋেণর িবপরীেত চ বিৃ
হাের দ আেরােপর পিরবেত সরল হাের দ আেরােপর িবষয়িট পযােলাচনা করেছ। তারা মেন করেছ,
এেত ঋেণর দ হার িকছুটা হেলও কেম যােব।

এ সে  ত াবধায়ক সরকােরর সােবক উপেদ া ড. এিব িম া আিজজলু ইসলাম বেলন, ঋেণর দ হার
কমােত হেল অেনক ে  অ েয়াজনীয় ব য় াস করেত হেব। যমন- ব াংক েলা বতমােন চাকিচক

দশন করেত বিশ খরচ কের। এ খােত খরচ কমােত হেব। বতন-ভাতা, পিরচালকেদর পছেনও অেনক
অথ ব য় হয়। এ েলাও কমােত হেব। একই সে  কমােত হেব নীিত। এসব সমি ত উেদ াগ িনেল
ঋেণর দ হার কমােনা স ব।

িতিন বেলন, খলািপ ঋেণর হার কমােনার ওপর সবেচেয় বিশ জার িদেত হেব। কননা খলািপ ঋণ
কেম গেল ব াংক েলার তহিবল আটেক থাকার পিরমাণও কেম যােব। তখন ব াংেকর িবিনেয়াগ যাগ
তহিবেলর পিরমাণ বেড় যােব। এেত ব াংক েলােত তারল  বাহ বাড়ার পাশাপািশ কেম যােব ক  অব
ফা ড। ফেল ঋেণর দ হার কমেত থাকেব।

সূ  জানায়, ব াংক েলা ৬ মাস ময়ািদ আমানত সেবা  ৬ শতাংশ েদ নয়ার কথা। এর িবপরীেত ঋণ
দয়ার কথা ৯ শতাংশ েদ। বা েব ব াংক েলা ৮ থেক ১১ শতাংশ েদ আমানত িনে । কােনা
কােনা ব াংক ১২ শতাংশ েদও আমানত িনে । তারল  সংকট কাটােত ব াংক েলা আমানেতর দ হার

বািড়েয় িদেয়েছ। গত বছেরর শষ িদেক আমানেতর দ হার ৫ থেক ৮ শতাংেশর মেধ  িছল। এখন তা
বেড় ৮ থেক ১১ শতাংেশ উেঠেছ। সরকাির খােতর কেয়কিট ব াংক ৫ থেক ৭ শতাংশ েদ আমানত

পাে । এর বাইের ায় সব ব াংেকই আমানেতর েদর হার বেড় গেছ।

এর মেধ  কেয়কিট ব াংক ও আিথক িত ান িব াপন িদেয় সােড় ১০ থেক ১২ শতাংশ েদ আমানত
নয়ার ঘাষণা িদেয়েছ। চড়া েদ আমানত নয়ার কারেণ তােদর ক  অব ফা ড বেড় যাে । ফেল
বেড় যাে  ঋেণর দ হার। বতমােন ব াংক েলােত গেড় ঋেণর দ হার বেড় দািঁড়েয়েছ ১১ থেক ১৬

শতাংশ। ভা া ঋেণ ১৮ শতাংশ দ িনে ।

জানা গেছ, বসরকাির খােত কেয়কিট ব াংক রীিতমেতা পা া িদেয় আমানত সং হ অিভযােন নেমেছ।
৯ থেক সােড় ৯ েদ আমানত সং হ করেছ। অব া এমন য, পারেল ১০ শতাংশ েদও আমানত িনেত
চায়।

ধানমি  এলাকায় জৈনক বািস া গত স ােহ বসরকাির একিট ব াংেক ডাবল বিনিফট ি েম ২০ লাখ
টাকা গি ত রাখার অিভ তা বলেত িগেয় জানান, িট ব াংেকর ’জন পদ  কমকতা এ আমানত নয়ার
জ  অ ত ১৫ িদন তদিবর কেরেছন। তােদর চাকিরর পেদা িতর শত িহেসেব আমানত বাড়ােনার টােগট
বেঁধ দয়া হে । ফেল সংি  ব াংক কখনও ঋেণর দ হার িসে ল িডিজেট আনেত পারেব না।
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অথাৎ ধানম ীর িনেদশনা বা বায়ন করেত হেল ব াংক েলার ক  অব ফা ড কমােত হেব। পাশাপািশ
সেবা  ৬ শতাংশ েদ আমানত সং হ কের সেবা  ৯ শতাংশ েদ ঋণ িদেল ব াংক েলার ৩ শতাংশ
মনুাফা থাকেব।  এ মনুাফা িদেয় তারা  খুব  সহেজ পিরচালন ব য় িনবাহ করেত পারেব। যিদও দেশ
িবিনেয়াগ বাড়ােত হেল ঋেণর দ হার ৭-৮ শতাংেশর মেধ  বেঁধ ফলা েয়াজন।

ঋেণর দ হার কিমেয় িবিনেয়াগ বাড়ােনার মাধ েম অথনীিতেক চা া করার জ  চলিত অথবছেরর বােজট
ঘাষণার আেগই সরকােরর উ পযায় থেক উেদ াগ নয়া হয়। এ লে  গত বছেরর ১৪ ম ধানম ী
শখ হািসনার সভাপিতে  গণবভেন অ ি ত আওয়ামী লীেগর উপেদ াম লীর এক সভায় িতিন ব াংক

ঋেণর দ হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার জ  িনেদশ দন।

ওই সভায় ব বসায়ীেদর শীষ সংগঠন বাংলােদশ িশ  ও বিণক সিমিতর ফডােরশেনর (এফিবিসিসআই)
সােবক সভাপিত, আওয়ামী লীেগর উপেদ া পিরষেদর সদ  ও া ডাড ব াংেকর চয়ারম ান কাজী
আকরাম উি ন আহমদ উপি ত িছেলন।

তােক উে শ কেরই ধানম ী এ িনেদশনা িদেয়িছেলন। পের ধানম ীর দফতর থেক এ িবষেয় উেদ াগ
নয়ার জ  অথ ম ণালয়েক িচিঠ  দয়া হয়।  অথ ম ণালয় থেক এ িবষেয় উেদ াগ িনেত বলা হয়

বাংলােদশ ব াংকেক। বাংলােদশ ব াংক নানা ধরেনর িবচার-িবে ষণ ও ব াংেকর চয়ারম ান ও এমিডেদর
সে  বঠক  কের  এ  হার  কমােনার  উেদ াগ  নয়।  এর  আেলােক  গত  বছেরর  ২০ জনু  বাংলােদশ
অ ােসািসেয়শন অব ব াংকেসর (িবএিব) সভায় সব ঋেণর সেবা  দ হার ৯ শতাংেশ এবং আমানেতর

দ হার ৬ শতাংেশ নািমেয় আনার ঘাষণা দয়। েদর এ হার তারা গত বছেরর ১ জলুাই থেক কাযকর
করার কথা জানায়।

িক  ১ জুলাই থেক এ িস া  সরকাির চার ব াংক ছাড়া কােনা ব াংকই কাযকর কেরিন। এক মােসর
মেধ ও দ হার ৯ শতাংেশর মেধ  নািমেয় আনার িস া  কাযকর না হওয়ায় গত বছেরর ২ আগ
তৎকালীন অথম ী আবলু মাল আব ল মিুহত বঠক ডােকন। রাজধানীর শেরবাংলা নগেরর এনইিস
সে লন কে  অ ি ত ওই বঠেক বাংলােদশ ব াংেকর গভনর, অথসিচব, সব ব াংেকর চয়ারম ান এবং
এমিডরা উপি ত িছেলন। ওই বঠেক অথম ী বেলন, ‘আজ (২ আগ ) ধানম ী িনেদশ িদেয়েছন য,
আমানেতর দ হার ৬ শতাংশ এবং ঋেণর দ হার ৯ শতাংশ হেব।’

এই িস া  গত বছেরর ৯ আগ  থেক কাযকর করার কথা। িক  ৮ মাস অিতবািহত হেলও এই িস া
এখন পয  কাযকর তা হয়িন, বরং ঋেণর েদর হার বেড় যাে । ওই সমেয় ঋেণর েদর হার কমােত
ব াংক েলা কতটু  উেদ াগী হেয়েছ, স িবষেয় বাংলােদশ ব াংক একিট তদ  কের। ওই তদে  দখা
যায়, ৩৮িট ব াংক েদর হার কমায়িন। দহার িসে ল িডিজেট নেমেছ সরকাির ৮ ও বসরকাির ২
ব াংেক। ইসলামী ৭ ব াংেক বছর শেষ িবিনেয়ােগর নতুন হার িনধািরত হেব বেল তারা আগাম ঘাষণা
দয়িন। িবেদিশ ৯ ব াংকও দহার কমায়িন।

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।
আমরা চ া কেরিছ। একবার উেদ াগ িনলাম, সে  সে  কথাও বললাম। বশিকছু ে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 ঋেণর দহার িসে ল
িডিজেট নািমেয় আনব। সটাও 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 েযাগ দয়া সে ও?’

স িত এক াক-বােজট আেলাচনায় 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  উেঠেছ।  এত বিশ দ  িদেয়  কােনা  িদন

িশ কারখানা িটেক থাকেত পাের না। আিম িনেজও একসময় ব বসায়ী িছলাম। আমারও িকছু কারখানা
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ি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।

িবএিব’র প  থেক বলা হেয়েছ, ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার িস া  হেয়েছ। এিট
ব াংেকর এমিডরা  বা বায়ন করেবন। এিদেক এমিডেদর প  থেক বলা  হেয়েছ,  েদর হার িসে ল
িডিজেট নািমেয় আনার িবষয়িট নীিত-িনধারণীর অ ভু । এ ব াপাের এমিডরা িকছুই করেত পারেবন না।
এই িস া  িনেত হেব ব াংেকর পিরচালনা পষদ থেক। পিরচালনা পষদ িস া  িদেত পারেছ না বেল এিট
কাযকর হে  না।

চিলত িনয়ম অ যায়ী, ব াংেকর িনবাহীরা ঋেণর েদর হার কমােনার িবষেয় প ষেদ াব উপ াপন
করেবন।  পষদ  সিট  িবেবচনা  কের  িস া  নেবন।  সব  ব াংেকরই  পষেদর  বঠেকর  কাযিববরণী
বাংলােদশ ব াংেক পাঠােত হয়। ক ীয় ব াংেক পাঠােনা িবিভ  ব াংেকর পষেদর কাযিববরণী পযােলাচনা
কের দখা  গেছ,  সব  ব াংেকর পষেদই  ঋেণর েদর হার িসে ল  িডিজেট  নািমেয়  আনার ব াপাের
আেলাচনা হেয়েছ। এর িভি েত েদর হার িকছুটা কমােনা হেয়েছ।

িক  িসে ল  িডিজেট  নািমেয়  আনার  ব াপাের  বিশর  ভাগ  ব াংেকর  িনবাহী  ও  পষদ  সদ রা  এর
িবেরািধতা কেরেছন। তারা বলেছন, এখনই ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনা স ব হেব
না। আরও সময় িনেয় এিট করেত হেব।

এ  সে  বাংলােদশ  ব াংেকর  িনবাহী  পিরচালক  ও  মখুপা  িসরাজুল  ইসলাম  বেলন,  বসরকাির
ব াংক েলা ঋেণর েদর কমাে  না। িবষয়িট বাংলােদশ ব াংক পযেব ণ করেছ।

এ  াপেট  বাংলােদশ  ব াংক  ঋেণর  েদর  হার  কমােত  যসব  পদে প  িনেয়েছ,  স েলা  অথ
ম ণালয়েক জািনেয় ১ এি ল একিট িচিঠ িদেয়েছ। এরপর অথ ম ণালয় থেক এ িবষেয় কােনা উেদ াগ
নয়া হয়িন। ওই িচিঠেত ঋেণর েদর হার কমােত কম েদ ব াংক েলা তহিবেলর জাগান, ব াংক েলার
ক ীয় ব াংেক রাখা িবিধব  আমানেতর হার কমােনা, কেপােরট করহার কমােনা, সরকাির তহিবেলর অথ
বসরকাির ব াংেক আরও বিশ হাের রাখার েযাগ দয়ার কথা বলা হেয়েছ।

এ েপাটাস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর (ইএিব) সভাপিত আব স সালাম মেুশদী বেলন,  ঋেণর
দ বিশ হওয়ায় উৎপাদন খরচ বেড় যাে । ফেল আমােদরেক িবেদেশ িতেযািগতা করেত সম া

হে । িতিন মেন কেরন, জ ির িভি েত ঋেণর েদর হার কমােনা উিচত।

এিদেক জাপান, ইউেরাপ, আেমিরকার দশ েলায় ব াংেক আমানত রাখেল ব াংক কােনা দ দয় না
াহকেক। উে া াহেকর কাছ থেক সািভস চাজ কেট রােখ। িক  বাংলােদেশ আমানত সং হ করেত
াহকেদর উ  দ িদেত হয়। এ প িতর পিরবতন করেত ব াংক েলা তহিবল ব ব াপনায় আরও দ তা

অজন এবং তহিবল সং েহ ব মখুী ব ব া নয়ার ওপর জার িদেত পরামশ িদেয়েছন অথনীিতিবদরা।
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