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আগামী অথবছেরর ািবত বােজেট ব াংিকং খাত সং াের ব াপক উেদ াগ নয়া হেয়েছ। এর আওতায়
ব াংক কা ািন আইন, দউিলয়া আইন সং ার করা হেব। একই সে  ঋণ হীতােদর আিথক স মতা
িবষেয় একিট নতুন আইন করারও উেদ াগ নয়া হেয়েছ।

এছাড়া অেথর জাগান বাড়ােত িবিভ  ধরেনর স য়ী উপকরণ ও ব ড বাজাের ছাড়া হেব। এর মাধ েম
ব াংক েলায় তারল বাহ বাড়ােনা হেব, কমােনা হেব ঋেণর েদর হার। একই সে  ব াংক থেক ঋণ
িনেয় যারা পিরেশাধ করেব না বা ই াকৃতভােব খলািপ হেবন, তােদর িব ে  কঠার ব ব া নয়া হেব।

ািবত বােজট িবে ষণ কের এসব তথ  পাওয়া গেছ।

বােজট িবে ষেণ দখা যায়, আিথক খােত িবেশষ কের ব াংক, বীমা ও অ া  আিথক খােতর শৃ লা
উ য়েন  সরকার  নানামখুী  কায ম  হণ  ও  বা বায়ন  করেছ।  এ  লে  এবােরর  বােজেট  ব াংিকং
কিমশেনর কথা বলা হেয়েছ।

বােজট ব তৃায় অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলেছন, ব াংক ও আিথক খােতর শৃ লা দঢ়ৃ করেত
একিট ব াংক কিমশন গঠন করার কথা দীঘিদন ধের েন এেসিছ। এ িবষেয় সংি  সবার সে  আেলাচনা
কের পরবতী পদে প নয়া হেব।

  হািমদ িব াস
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ব াংিকং কিমশন গঠেনর িবষেয় মে াপিলটন চ ার অব কমাস অ া ড ই ডাি েজর (এমিসিসআই) প
থেক বলা হেয়েছ, এই কিমশন যসব পািরশ করেব স েলা যন সরকার যথাযথভােব বা বায়ন কের।

আিথক খােত শৃ লা র া করেত এই কিমশন গঠন করা জ ির।

এ িবষেয় সােবক ত াবধায়ক সরকােরর উপেদ া ড. এিব িম া আিজজুল ইসলাম যগুা রেক বেলন,
ব াংিকং খাত সং ােরর জ  শি শালী কিমশন গঠন করা জ ির। একই সে  কিমশন যসব পািরশ
করেব, স েলাও বা বায়ন করেত হেব।

ব াংক থেক কােনা ঋণ হীতা ঋণ িনেয় শাধ করেত ব থ হেল তার কাছ থেক ঋণ আদােয়র জ
তমন কােনা  আইিন কাঠােমা নই। একই সে  পিরি িতর কারেণ খলািপ হেল এর বৃ  থেক বর

হওয়ার কােনা আইিন ি য়াও নই। এসব ে  ই াকৃত খলািপেদর িব ে  কেঠার ব ব া নয়া
এবং পিরি িতর কারেণ যারা খলািপ হেব, তােদরেক বর হওয়ার একিট িবক  ব ব া করা হেব। এই
কায মিট আইিন ি য়ায় রাহা করার জ  একিট কাযকর আিথক স মতা আইন ণয়ন ও দউিলয়া
আইন সং ার করা হেব।

ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার জ  সরকার িবিভ  সময় উেদ াগ িনেয়ও এখনও তা
বা বায়ন করেত পােরিন। এখন েদর হার কমােত আইিন কাঠােমা তিরর কথা ভাবা হে । এর জ
ব াংক কা ািন আইন সংেশাধেনর কথা বলা হেয়েছ বােজেট। এর মাধ েম মু াবাজাের তারল বাহ
বািড়েয় ঋেণর েদর হার কমােনা হেব। তারল বাহ বাড়ােত বাজাের িবিভ  ধরেনর স য়ী উপকরণ ও
ব ড ছাড়া হেব।

যিট বতমােন মু াবাজাের নই। এ েলা িনেয় বাংলােদশ ব াংক আেগ থেক িকছু কাজ  কেরেছ।
সামবারও এ িনেয় একিট বঠক অ ি ত হয় বাংলােদশ ব াংেক। বাংলােদশ ব াংক নীরেব এসব িবষয়

িনেয় কাজ করেছ বেল একািধক সূ  জািনেয়েছ।

খলািপ ঋেণর ঊ গিত ঠকােত দেশ উ ত ঋণ সং িৃত গেড় তালার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। এ লে
যসব ঋণ হীতা িনয়িমত ঋণ শাধ করেবন, তােদর নানাভােব পুর তৃ করা হেব। আর যারা খলািপ

হেবন, তােদর িব ে  কেঠার ব ব া নয়ার আইিন কাঠােমা করা হেব। যােত াহকরা িনধািরত সমেয় ঋণ
পিরেশােধ স ম হন, স ব ব া করা হেব।

একই সে  খলািপ ঋেণ লাগামহীন বিৃ  ঠকােত বহৃৎ ঋণ েলােক আরও িনিবড়ভােব পিরবী ণ ও
আিথক িত ান েলার ঋণ মিনটিরং  ব ব ােক জারদার করা  হেয়েছ।  এ লে  এরই মেধ  ক ীয়
ব াংেক একিট বড় অে র ঋণ তদারিক ব ব া ‘ স াল ডাটােবজ ফর লাজ িডট’ (িসিডএলিস) গঠন
করা হেয়েছ।

এর আওতায় বড় অে র ঋণ েলােক িনয়িমতভােব তদারিক করা হে । ফেল বড় অে র ঋণেখলািপ
হওয়ার বণতা ঠকােনা যােব। কননা একিট বড় অে র ঋণেখলািপ হেলই মাট খলািপ ঋণ ৩ থেক ৫
হাজার কািট টাকা বেড় যায়।

বােজেট আিথক খােতর ৬ দফা সং ার কমসিূচর ঘাষণা দয়া হেয়েছ। বােজট ব তৃায় অথম ী বেলন,
দেশর িশ  ও ব বসা খাতেক িতেযািগতায় স ম করেত ব াংক ঋেণর েদর হার এক অে র উপের
দখেত চাই না। এ লে  তারা কাজ  কেরেছন। েয়াজেন ব াংক একীভূতকরণ করা হেব।

হাি ং কা ািন ও সাবিসিডয়াির কা ািন েলার কায েম সম য় ও যেুগাপেযাগী করার লে  ব াংক
কা ািন  আইন  সংেশাধন  করা  হেব।  পযায় েম  ব াংক েলা  অ েমািদত  ও  পিরেশািধত  মলূধেনর

পিরমাণ বাড়ােনা হেব।

জানেত চাইেল ব াংেকর ধান িনবাহীেদর সংগঠন অ ােসািসেয়শন অব ব াংকাস বাংলােদেশর (এিবিব)
চয়ারম ান ও ঢাকা ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক (এমিড) সয়দ মাহববুরু রহমান যগুা রেক বেলন,

সং ােরর সব উেদ াগ ভােলা। তেব আরও িনিদ  হওয়া উিচত। কােক িনেয় ব াংক কিমশন, কখন করা
হেব এবং কীভােব করা হেব, তা  হওয়া দরকার।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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