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সূ  মেত, স িত e াপাের াংক o আিথ র্ক িত ােনর ে ে  সুিনিদ র্  সুেদর হার িনধ র্ারণ সে  eকিট 
সারসংে প পািঠেয়েছ aথ র্ িবভাগ। েসখােন আিথ র্ক িত ান িবভােগর িসিনয়র সিচব েমা. আসাদুল iসলাম 
বেলেছন, বাংলােদেশর াংিকংেয়র সািব র্ক aব া পয র্ােলাচনায় 2 আগ  eকিট সভা aনুি ত হয়। 

েসখােন সােবক aথ র্ম ী, বাংলােদশ াংেকর গভভন র্র িসিনয়র সিচব (সােবক aথ র্), িবিভ  াংেকর পিরচালনা 
পষ র্েদর েচয়ার ান o ব াপনা পিরচালকরা uপি ত িছেলন। oi সভায় সংি  সবাi eকমত েপাষণ eবং 
a ীকার কেরন সরকাির-েবসরকাির সব াংক ৯ আগে র মে  আমানেতর সুেদর হার 7 eবং ঋেণর সুেদর 
হার ৯ শতাংশ বা বায়ন িনি ত করেব। eরপর সরকাির াংকগুেলা িকছুটা সুদ কিমেয়েছ। eে ে  েবসরকাির 
াংকগুেলা e িত িত সু  লংঘন কের। 

েসখােন আরo বলা হয়, aিধক মুনাফার আশায় ঋণ েদয়ার ে ে  e ধরেনর aসম o aশুভ িতেযািগতার 
কারেণ িবশৃ লা সৃি  হে । ঋেণর সুদ ে  িবেশষ 31 দশিমক 61 শতাংশ পয র্  আদায় করেছ াংকগুেলা। 
ei u  সুদ েদেশর বসা-বািণজয্ o িবিনেয়াগেক সরাসির াহত করেছ। 

সূ  আরo জানায়, aথ র্ম ীর কােছ পাঠােনা ােব ঋেণর সুেদর হার ৯ শতাংশ িনধ র্ারণ করা েযেত পাের বেল 
সুপািরশ করা হয়। কারণ িহেসেব বলা হয়, eেত বত র্মান েযসব াংক a ীকার েমাতােবক ঋেণর সুেদর হার 
িনধ র্ারণ করেব তারা eক ধরেনর েণাদনা পােব। aপরিদেক আিথ র্ক খােত e সং া  eকিট েলেভল ে িয়ং িফ  
ƣতির হেব। 

েক ীয় াংেকর ঊধব্র্তন eক কম র্কত র্া জানান, গত েসে মব্ের সরকাির o েবসরকাির াংেকর প  েথেক ঋণ o 
আমানেতর সুদ হার কমােনার েঘাষণা েদয়া হয়। িক  ৯ মাস পর পয র্েব ণ কের েদখা েগেছ, েবসরকাির খােতর 
4৯িট াংক তা কায র্কর কেরিন। যিদo eর মে  িসে ল িডিজেট িশ  ঋণ েদয়ার দািব কেরেছ 8িট াংক। িক  
aিধকাংশ বসায়ীর aিভেযাগ, তারা েকu িসে ল িডিজেট ঋণ পাে ন না। 

eিদেক aথ র্ ম ণালেয়র জািরকৃত সব র্েশষ িনেদ র্শনায় বলা হেয়েছ, েযসব াংক ঋেণর সুেদর হার ৯ শতাংশ 
করেত থ র্ তারা সরকােরর eিডিপর তহিবল পােব না। eমন িনেদ র্শনার পর াংকগুেলা নেড়চেড় বসেছ। 

aথ র্ িবভােগর মেত, e িনেদ র্শনা সিঠক বা বায়েনর জ  মিনটিরং করেত হেব। িবেশষ কের েযসব াংক ঋেণর 
সুেদর হার ৯-e িনেয় আেনিন েসখােন সরকােরর e তহিবল রাখার aনুমিত েদেব না aথ র্ িবভাগ। uে খয্, 
eিডিপর aথ র্ াংেক রাখার ে ে  aথ র্ িবভােগর aনুমিত েয়াজন হয়। 


