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e সে  িবিশ  aথ র্নীিতিবদ o a ণী াংেকর েচয়ার ান ড. জােয়দ বখত ম লবার রােত যুগা রেক বেলন, 
সামি কভােব ঋেণর সুেদর হার কমােনার েচেয় eকিট সুিনিদ র্  খােতর সুেদর হার কমােনা সহজ। 

িশ ঋেণর সুেদর হার কিমেয় eর সিঠক বহার িনি ত করেল কম র্সং ান বাড়েব। eর দব্ারা aথ র্নীিত uপকৃত 
হেব। eভােব সুিনিদ র্  তহিবল গঠন করেল e খােতর ঋেণর সুেদর হার কেম যােব। 

েক ীয় াংক সূ  জানায়, নতুন নীিতমালার কারেণ জুেনর পর েখলািপ ঋেণর হার কমেত শুরু করেব। ফেল 
াংকগুেলার িভশন খােত আটেক থাকা aথ র্ বাজাের চেল আসেব। eেত তার বাহ বাড়েব। 

সরকার েযসব ƣবেদিশক ঋণ িনে , েসগুেলা a বহৃত aব ায় থাকেল তা-o াংেক আমানত িহেসেব রাখা 
হেব। বাজাের ডলার সংকেটর কারেণ চলিত aথ র্বছেরর 26 েম পয র্  াংকগুেলার কােছ বাংলােদশ াংক 
ƣবেদিশক মু ার িরজাভ র্ েথেক 331 েকািট ডলার িবি  কেরেছ। 

eর িবপরীেত াংকগুেলার কাছ েথেক ায় 29 হাজার েকািট টাকা তুেল িনেয়েছ। e কারেণo তার  সংকট 
েবেড়েছ। ei aথ র্o আবার েক ীয় াংক বাজাের ছাড়ার uে াগ িনেয়েছ। eরi মে  েরিমেট বাহ েবেড়েছ। 

েসগুেলার িবপরীেত eসব aথ র্ ধীের ধীের ছাড়া হে । eছাড়া ঈেদর কারেণ াংকগুেলার চািহদা েমটােত আরo 
ায় 45 হাজার েকািট টাকা বাজাের ছাড়া হেব। eেত তার  সংকট কমেব বেল মেন করেছন িবে ষকরা। 

e সে  েক ীয় াংেকর eকজন কম র্কত র্া জানান, কম র্সং ান হয় eমন খােত ঋেণর সুেদর হার কমােনার জ  
েক ীয় াংক কাজ করেছ। তারা আশা করেছন, eর eকটা সফল পিরণিত হেব। 

 


