
কািশত: 28 - জুন, 312৯ 

াংক ঋেণ সুদ কমেব কেব? aিধকাংশi eখনo দুi aে র সুদ 
িনে  

 eক aে  নািমেয় না আনেল কেঠার ব ার হুিঁশয়াির ধানম ীর 
রিহম েশখ ॥ ঋেণর সুদহার িসে ল িডিজেট (eক aে ) নািমেয় আনার েঘাষণা eখন পয র্  আেলার মুখ েদেখিন। uে া ঋেণর 
oপর সুেদর হার েবেড়i চেলেছ। েকান েকান াংক ঋণ-িবতরেণর ে ে  েঘাষণা িদেয়i 31 শতাংশ হাের সুদ আেরাপ করেছ। 
েকান েকান াংক িনে  ে িডট কােড র্র েচেয়o েবিশ সুদ। ei aব ায় ঋণ o আমানেতর গড় সুদহােরর বধান 5 শতাংেশর মে  
রাখার িনেদ র্শ েদয়া হেয়েছ নতুন বােজেট। বােজট েঘাষণার িদন সংসেদ aথ র্ম ী বেলেছন, ‘আমরা াংক ঋেণর oপর সুেদর হার 
eক aে র oপর েদখেত চাi না। e লে য্ আমরা কাজ করিছ।’ পরিদন ধানম ী েশখ হািসনা হুিঁশয়াির িদেয় বেলেছন, 
‘েবসরকারী াংকগুেলা ঋণ o আমানেতর সুেদর হার eক aে  নািমেয় না আনেল তােদর িবরুে  কেঠার ব া েনয়া হেব।’ 
েবসরকারী াংকগুেলা বলেছ, গত েবশ িকছুিদন ধের আমানত সং হ করেত িগেয় াংেকর খরচ েবেড় েগেছ। e কারেণ ঋেণo 
সুদহার েবেড় েগেছ। তেব েক ীয় াংেকর মেত, ঋেণর সুদহার িসে ল িডিজেট (eক aে ) নািমেয় আনেত মিনটিরং েজারদার 
করা হে ।  

জানা েগেছ, গত বছেরর 2 জুলাi েথেক ঋেণর সুদহার িসে ল িডিজট o আমানেতর সুদহার 7 শতাংেশ নািমেয় আনার েঘাষণা েদয় 
সরকারী- েবসরকারী াংকগুেলা। তেব, 3129 সােলর শুরুর িদেক তৎকালীন aথ র্ম ী আবুল মাল আবদুল মুিহেতর সে  াংক 
মািলকেদর ƣবঠেক সুদহার ৯ শতাংেশ নািমেয় আনার িত িত িদেয় াংেকর uে া ারা েবশ কেয়কিট সুিবধা িনেয়েছন। eরমে  
াংক পিরচালকেদর েময়াদ o সংখয্া দুেটাi বািড়েয় িনেয়েছন। eছাড়া াংেকর করেপােরট কর আেগর েচেয় আড়াi শতাংশ 

কিমেয় েদয়া হেয়েছ। সরকারী আমানেতর 61 শতাংশ েবসরকারী াংেক রাখা; ঋণ o আমানেতর হার (eিডআর) সমনব্য়সীমার 
সময় বাড়ােনা হেয়েছ। েরেপা েরট 7 দশিমক 86 শতাংশ েথেক 7 শতাংশ করা হেয়েছ। বাংলােদশ াংেক রাখা াংকগুেলার নগদ 
জমা সংর ণ (কয্াশ িরজাভ র্ েরিশo বা িসআরআর) eক শতাংশ কিমেয় সােড় পাঁচ শতাংশ করা হেয়েছ।  

েক ীয় াংেকর িতেবদেন বলা হেয়েছ, েদেশর 68িট বািণিজয্ক াংেকর মে  aিধকাংশi eখনo দুi aে র সুদ িনে । eর 
মে  2৯ শতাংেশরo েবিশ সুদােরাপ করেছ চারিট াংক। 27 শতাংেশরo েবিশ সুদ িনে  28িট াংক। e সে  eকিট েবসরকারী 
াংেকর ব াপনা পিরচালক জনক েক বেলন, গত েবশ িকছুিদন ধের আমানত সং হ করেত িগেয় াংেকর খরচ েবেড় েগেছ। e 

কারেণ ঋেণo সুদহার েবেড় েগেছ। িতিন uে খ কেরন, আেগ আমানত o ঋেণর সুদহােরর পাথ র্কয্ 4 শতাংশ হেলi হেতা, িক  
eখন তার স েটর কারেণ তহিবল সং েহর খরচ aেনক েবিশ েবেড় েগেছ। eর ফেল াংকগুেলা বা  হেয়i ঋেণ সুদহার 
বািড়েয়েছ। 

বাংলােদশ াংেকর ত  বলেছ, সরকারী-েবসরকারী িমেল 68 াংেকর মে  মা  দু’িট াংক ঋেণ সুদহার িসে ল িডিজেট নািমেয় 
আনেত েপেরেছ। 312৯ সােলর eি ল মােসর বাংলােদশ াংেকর eক িতেবদেন েদখা েগেছ, সরকারী খােতর িবেশষািয়ত 
বাংলােদশ কৃিষ াংক o িবেদশী খােতর িসিট াংক eনe ৯ শতাংশ হাের সুদ িনে । েযসব াংক ে িডট কাড র্ েসবা িদে , 
েসগুেলা ei েসবার িবপরীেত দীঘ র্িদন ধের দুi aে র সুদ িনেয় আসেছ। েকান েকান াংক 36 েথেক 38 শতাংশ হােরo সুদ 
আেরাপ করেছ। েক ীয় াংেকর িতেবদন পয র্ােলাচনা কের েদখা েগেছ, রফতািন খােত 8 শতাংশ o কৃিষেত ৯ শতাংশ সুেদ ঋণ 
িবতরণ করেলo a  খােত ঋণ িবতরণ করেছ 26 েথেক 31 শতাংশ হাের। eরমে  eসeমi, েভা াঋণ, গৃহঋণ, ে িডং খাত 
uে খেযাগয্। তেব, মা  দুিট াংক িসে ল িডিজট সুেদ দীঘ র্েময়াদী বৃহৎ ঋণo িবতরণ করেছ। গত মােচ র্ নতুন কের 21িট াংক 
সুদ বািড়েয়েছ বেল েক ীয় াংেকর িতেবদেন বলা হেয়েছ। eেত আরo বলা হেয়েছ, গত েফ য়ািরেত বাড়ায় 42িট াংক। 
আেগর মােস (জানুয়াির) ঋেণর সুদহার বািড়েয়িছল 39িট াংক। আর িডেসমব্ের e সংখয্া িছল 38িট। aথ র্াৎ িতমােস ঋেণর 
সুদহার বাড়ােনা াংেকর তািলকা দীঘ র্ হে ।  



জানা যায়, নতুন বােজেট ে িডট কাড র্ o েভা া ঋণ ছাড়া a া  খােত ঋণ o আমানেতর গড় ভািরত সুদহােরর বধান 5 
শতাংেশর মে  সীিমত রাখার িনেদ র্শ েদয়া হেয়েছ। গত বৃহ িতবার জাতীয় সংসেদ বােজট ােবর িদন aথ র্ম ী বেলন, ‘েদেশর 
িশ  o বসা খােত িতেযািগতায় স ম করার লে য্ আমরা াংক ঋেণর oপর সুেদর হার eক aে র oপর েদখেত চাi না। e 
লে য্ আমরা কাজ করিছ।’ aথ র্ম ী বেলন, ‘পয র্ায় েম আমরা াংেকর মূলধেনর পিরমাণ বাড়াব।’ eর পরিদন বােজেটা র সংবাদ 
সে লেন ধানম ী েশখ হািসনা বেলন, ‘ াংেকর েয সম াটা, আমরা সবসময় েচ া কেরিছ েযন িসে ল িডিজেট থােক। আর ei 
িসে ল িডিজেট রাখার জ  আমরা কতকগুেলা সুিবধাo িদলাম। িক  aেনক েবসরকারী াংক েসটা মােনিন।’ িতিন বেলন, 
‘eবােরর বােজেট েসটা বলাi আেছ, িনেদ র্শনাo আেছ। e াপাের আমােদর eকটা কেঠার ব া েনয়া হেব। তােদর ei িনয়মটা 
েমেন চলেত হেব েযন ঋণটা িসে ল িডিজেট হয়। েকানমেতi েযন ডাবল িডিজেট না যায়।’ ঋেণর সুেদর হার েকন কমেছ না তা 
িনেয় গত মােচ র্ eক aনু ােন  তুেল ধানম ী বেলিছেলন, ‘েবশ িকছু সুেযাগ সুিবধাo কের িদলাম। েযমন আেগ আমােদর 
সরকারী িত ােনর 81 ভাগ aথ র্ সরকারী াংেক আর 41 ভাগ েবসরকারী াংেক রাখা হেতা। াংেকর মািলকরা বলেলন ‘eটা 
যিদ িফফিট িফফিট কের েদয়া হয়, তাহেল আমরা (সুেদর হার) িসে ল িডিজেট নািমেয় আনব।’ ঋেণর সুেদর হার eক aে র ঘের 
eেল িবিনেয়াগ বাড়েব বেল জানান ধানম ী।  

eিদেক বাংলােদশ াংেকর িনেদ র্শনার পরo ঋণ-আমানত aনুপাত বা eিডআর িনধ র্ািরত সীমায় নামােত পােরিন aেনক াংক। 
চলিত বছেরর মাচ র্ েশেষ সীমার oপের রেয়েছ 2৯ াংেকর eিডআর। গত িডেসমব্ের সীমার oপের িছল eমন চারিট াংেকর u িত 
হেলo নতুন কের সীমা aিত ম কেরেছ িতনিট াংক। eকশ’ টাকা আমানেতর িবপরীেত াংকগুেলা কী পিরমাণ ঋণ িবতরণ 
করেত পারেব তা িঠক কের েদয় বাংলােদশ াংক। 3128 সােলর েশষ িদেক হঠাৎ কের ঋণ বৃি  াপক বাড়েত থাকায় ঋণ-
আমানত aনুপাত (eিডআর) কিমেয় েদয় েক ীয় াংক। গত বছেরর 41 জানুয়াির eক িনেদ র্শনার মা েম চিলত ধারার 
াংকগুেলার eিডআর 96 শতাংশ েথেক কিমেয় 94 দশিমক 61 শতাংশ করা হয়। iসলামী াংকগুেলার জ  ৯1 শতাংশ েথেক 

নািমেয় আনা হয় 9৯ শতাংশ। নতুন িনেদ র্শনায় বলা হয়, েযসব াংেকর eিডআর সীমার oপের রেয়েছ ধীের ধীের নািমেয় আনেত 
হেব। শুরুেত 25িট াংেকর eিডআর িছল িনধ র্ািরত সীমার oপের। কিমেয় আনার জ  থেম সময় েদয়া হয় গত বছেরর 41 জুন। 
তেব পরবত  সমেয় চার দফা সময় বািড়েয় সব র্েশষ চলিত বছেরর 41 েসে মব্র িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। াংকাররা জানান, েবিশ সুদ 
িদেয়o আশানুরূপভােব আমানত পাে  না aিধকাংশ াংক। e কারেণ eিডআর েবেড় যাে । েকান েকান াংেকর eিডআর আেগ 
েথেকi িনধ র্ািরত সীমার oপের থাকেলo আমানেতর তুলনায় ঋণ বাড়ােনা a াহত আেছ। মূলত েক ীয় াংক eিডআর সমনব্েয়র 
সময় বারবার বাড়ােনার ফেল াংকগুেলার মে  eকিট ধারণা ƣতির হেয়েছ, পিরি িত খারাপ হেল আবার সময় বাড়ােনা হেব। 

বাংলােদশ াংেকর ত  aনুযায়ী, 2৯িট াংেকর eিডআর eখনo সীমার oপের থাকেলo সীমার িনেচ নামােত স ম হেয়েছ আল-
আরাফাহ্ iসলামী, শাহ্ জালাল iসলামী, মধুমিত o য্া াড র্ াংক। eর আেগ ি িময়ার, েমঘনা, িসিট o া  াংক সীমার িনেচ 
নামােত স ম হেয়িছল। তেব মােচ র্ eেস া  eবং িসিট াংক আবার সীমা aিত ম কেরেছ। ঋণ আমানত aনুপােত বত র্মােন 
সবার oপের রেয়েছ ফারমাস র্ েথেক প ায় রূপা িরত াংক। াংকিটর eিডআর গত িডেসমব্েরর 227 দশিমক 78 শতাংশ েথেক 
েবেড় 229 দশিমক শূ  9 শতাংেশ uেঠেছ। পয র্ায় েম েবিসক াংেকর eিডআর রেয়েছ 224 দশিমক 4৯ শতাংশ, রাকাব 214 
দশিমক 5৯ শতাংশ, াশনাল াংক ৯6 দশিমক 92 শতাংশ o eিব াংেকর ৯4 দশিমক 78 শতাংশ। সীমার oপের আরo 
রেয়েছ eনআরিব াংক, িমuচুয়াল া , িমড া , eনআরিব ে াবাল, আieফআiিস, া , eনআরিব কমািশ র্য়াল o িসিট 
াংক। iসলামী ধারার াংকগুেলার মে  eসআiিবeল, eি ম, iuিনয়ন, ফা র্ িসিকuিরিট eবং iসলামী াংক বাংলােদেশর 

eিডআর রেয়েছ সীমার েবিশ। 

 


