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ব্যাংক াং খযত সাংস্কযরে ৬ প্রস্তযব: খখলযকি ঋণ  মযরত কিমুখী নীকত! 

কনজস্ব প্রকতরবদ     

ব্যাং  খযরত শৃঙ্খলয কিকেরে আনরত ছেটি নীকত সাংস্কযরেে প্রস্তযব  রেরছন অর্ থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তিয  যমযল। প্রস্তযব অনুযযেী, নতুন 

নীকত খযমন প্রণেন  েয হরব খতমকন পুেরনয নীকত সাংস্কযে  েয হরব। তরব ব্যাংক াং খযরতে  যযন্সযে কহরসরব িকেকিত খখলযকি ঋণ 

 মযরত কিমুখী নীকত খনওেযে  র্য অর্ থমন্ত্রীে বযরজট বক্তৃতযে উরে এরসরছ। 

অর্ থমন্ত্রী বরলন, “ব্যাংক াং খযত শুরু খর্র  এখন িয থন্ত কবরেষ গুরুত্বপূণ থ এলয যে খ যরনয ধেরনে সাংস্কযে আমেয লক্ষ  কেকন। ব্যাং  

খর্র  খ যরনয ঋণগ্রহীতয ঋণ গ্রহণ  রে ঋণ খেযরধ ব্র্ থ হরল তযে জন্য খ যরনয প্র যে ‘একিট’-এে ব্বস্থয কছল নয। আমেয এবযে 

এই  যয থক্রমটি আইন প্রকক্রেযে সুেযহযে লরক্ষয এ টি  যয থ ে ইনসলরেকন্স আইন ও ব্যাংক্রযপ্টকস আইরনে হযত ধরে ঋণ গ্রহীতযরদে 

একিরটে ব্বস্থয কনকি।” 

ব্যাংক াং খযরতে সাং ট সমযধযরন আলযদয  কমেন  েযে দযকব জযকনরে আসরছন কবকেষ্টজনেয। সযরব  অর্ থমন্ত্রী এ যকধ বযে  কমেন 

গেরনে  র্যও বরলকছরলন। ক ন্তু খসটি  েয হেকন। আগযমী অর্ থবছরেে প্রস্তযকবত বযরজরটও এটি  েযে চূড়যন্ত খ যষণয খদওেয হেকন। 

তরব উরযযগ খনওেযে  র্য দুব থলেযরব বলয হরেরছ। এ কবষরে বযরজট বক্তৃতযে অর্ থমন্ত্রী বরলন, ‘ব্যাং  ও আকর্ থ  খযরতে শৃঙ্খলয 

সুদৃঢ়  েযে জন্য এ টি ব্যাং   কমেন প্রকতষ্ঠযে  র্য আমেয দী থকদন শুরন আসকছ। এ কবষেটি কনরে আমেয সাংকিষ্ট স রলে সরে 

আরলযিনযে কেকিরত িেবতী িদরক্ষি গ্রহণ  েব।’ 

ব্যাং গুরলয স্বল্পরমেযকদ আমযনত ও দী থরমেযকদ ঋণ কবতেণ কনরে সযম্প্রকত  সমরে সবরিরে খবকে আরলযকিত হরি। ব্যাংর ে এমকিেয 

এই ‘কমসম্যযি’ দূে  েরত খেেযেবযজযে ও বন্ড মযর থট সিল  েযে দযকব জযনযন। প্রস্তযকবত বযরজট বক্তৃতযে এগুরলয  েয হরব বরল 

জযকনরেরছ অর্ থমন্ত্রী। কতকন বরলন, ‘আমেয লক্ষয  রে আসকছ, আমযরদে আকর্ থ  খযরত কবরেষ খ যরনয ইনস্ট্রুরমরেে ব্বহযে কছল নয। 

তযই ব্যাং গুরলয স্বল্প খমেযরদে আমযনত সাংগ্রহ  রে দী থ খমেযরদে ঋণ প্রদযরন বযধ্য হরতয। এরত েযেসযম্যহীনতয ততকে হে। এটয 

 খরনয  খরনয সাং ট সৃকষ্ট  রে র্যর । এজযতীে েযেসযম্যহীন অবস্থয দূে  েযে জন্য প্ররেযজনীে িদরক্ষি গ্রহণ  েয হরব। এ টি 

গকতেীল বন্ড মযর থটসহ অন্যযন্য ইনস্ট্রুরমে খযমন—ওরেজ আন থযস থ বন্ড, খেঞ্চযে  যযকিটযল, খেজযকে বন্ড ইতযযকদে ব্বহযে উৎসযকহত 

 েব।’ 

এ ছযড়য বযজযরট বক্তৃতযে ব্যাংর ে মূলধরনে িকেমযণ বযড়যরনয, ব্যাং   ম্পযকন আইরন সাংরেযধন আনয, ব্যাং  এ ীভূত েরণ ব্যাং  

 ম্পযকন আইরন প্ররেযজনীে সাংরেযধনী আনযে  র্য বলয হরেরছ। 

ঋণরখলযকিরদে কবরুরে ব্বস্থয খনওেযে ইকেত কদরে অর্ থমন্ত্রী বরলন, খযসব ঋণগ্রহীতয ব্যাং  খর্র  ঋণ কনরেরছন িকেরেযধ নয  েযে 

জন্য (ইিযকৃত খখলযকি) খসই ঋণগ্রহীতযরদে কবরুরে  রেযে ব্বস্থয গ্রহণ  েয হরব।’ 

ঋরণে সুদহযে এ  অরে নযকমরে আনযে খ যষণয এই বযরজরট খদওেয হরেরছ। এ জন্য ঋণ আমযনরতে সুদহযরেে ব্বস্থযন (রেি) ৪ 

েতযাংরে েযখরত বলয হরেরছ। এ কবষরে অর্ থমন্ত্রী বরলন, ‘খদরেে কেল্প ও ব্বসয খযতর  প্রকতরযযকগতয সক্ষম  েযে লরক্ষয আমেয 

ব্যাং  ঋরণে ওিে সুরদে হযে এ  অরেে ওিে খদখরত িযই নয। এ লরক্ষয আমেয  যজ  েকছ।’ 

 


