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ািবত বােজেট ব াংক ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। এ লে
বােজেট ব াংিকং খােত বশিকছু সং ােরর ঘাষণা রেয়েছ।

একই সে  যসব ব াংক সরকােরর িবিভ  িবধা  িনেয়ও ঋেণর েদর হার িসে ল  িডিজেট নািমেয়
আেনিন, তােদর িব ে  কেঠার ব ব া নয়ার িশয়াির দয়া হেয়েছ।

এ  সে  ক ীয়  ব াংেকর সােবক গভনর  ড.  সােলহউি ন  আহেমদ  বেলন,  ব াংিকং  খােত  যসব
সং ােরর কথা  বলা  হেয়েছ,  স েলা  দৃ মান  হেল  াহকেদর  আ ার  িবষয়িট  বাঝা  যােব।  তখন
তারল বাহ বাড়েল ঋেণর েদর হার কমেব। বােজেট মু াবাজাের তারল বাহ বাড়ােনার য উেদ াগ
নয়া  হেয়েছ,  সিট  সমেয়  ফল  বেয়  আনেব  না।  ফেল  ঋেণর  েদর  হার  কমােত  এখন

ব াংক েলােক িনেজেদর অ েয়াজনীয় ও িবলাসী খরচ কমােত হেব। বাড়ােত হেব ঋণ আদায়।

পাশাক িশ মািলকেদর সংগঠন বাংলােদশ পাশাক তকারক ও রফতািনকারক সিমিতর সভাপিত
(িবিজএমইএ) ড. বানা হক যগুা রেক বেলন, েদর হার কমােত হেব। উ  দ িদেয় ব বসা করা যােব
না। িতিন বেলন, বি ক িতেযািগতায় আমরা নানাভােব িপিছেয় পড়িছ। তার ওপর েদর হার বিশ হেল
ব বসায় কােনাভােব িটেক থাকা যােব না। িতেযািগতায় হের যাব। ধু এক মােসই ব  কেরিছ ৩০িট
কারখানা। িত ান েলা লাকসােন জজিরত িছল। তেব ািবত বােজেট িকছুটা আশার কথা িনেয়েছন
অথম ী। এখন চাইব, ঘাষণা অ যায়ী যন ত েদর হার কিমেয় আনা হয়।

  যগুা র িরেপাট
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সূ  জানায়, ঋেণর েদর হার কমােত বািণিজ ক ব াংক েলােক বাংলােদশ ব াংক এবং সরকার থেক
যসব  ছাড় দয়া  হেয়েছ,  সসব  িবষেয়  একিট িতেবদন  স িত অথ  ম ণালেয়  পািঠেয়েছ ক ীয়

ব াংক। একই সে  ক ীয় ব াংক ব াংক রট কমােনার িবষয়িট িবেবচনায় িনেয় কাজ করেছ।

ব াংক রট কমােনা হেল বাজাের এর কী ধরেনর ভাব পড়েব, স িবষয়িটও এরই মেধ  সমী া করা
হেয়েছ। িশ  খােত কম েদ ঋেণর জাগান বাড়ােত িব ব াংেকর সহায়তায় বাংলােদশ ব াংেক একিট
তহিবল রেয়েছ। এর আকার আরও বাড়ােনার পাশাপািশ নতনু একিট তহিবল গঠেনর িবষেয়ও ক ীয়
ব াংক কাজ করেছ।

অথ ম ণালেয় পাঠােনা ক ীয় ব াংেকর িতেবদেন বলা হয়, ব াংেকর পিরচালকরা আমানেতর সেবা
৬ এবং ঋেণর ে  সেবা  ৯ শতাংশ (নয়-ছয়) দহার কাযকেরর ঘাষণা দন গত বছেরর ম মােস।
গত বছেরর ১ জুলাই থেক এিট কাযকর করার কথা। এ হার বা বায়ন করেত ব াংক েলােক সরকার
চারিট িবেশষ িবধা িদেয়েছ।

এর মেধ  রেয়েছ- সরকাির আমানেতর ৫০ শতাংশ বসরকাির ব াংেক রাখা, আেগ রাখা যত সেবা  ২৫
শতাংশ। একই সে  আমানেতর েদর হারও কমােনা হয়। ক ীয় ব াংেক সংরি ত বািণিজ ক ব াংেকর
নগদ জমা বা িসআরআর সংর েণর হার কমােনা হয়। ফেল ব াংক েলার কােছ ফরত যায় ায় ১০
হাজার কািট টাকা।

ক ীয় ব াংক থেক েময়ািদ ধােরর নীিতিনধারণী ব ব া রেপার ( জাির িবল পুনরায় য়-িব য়)
দহার কমােনা হয়। এেত ব াংক েলা বাংলােদশ ব াংক থেক েময়ােদ কম েদ ধার নয়ার েযাগ

তির হয়।

এসব ব ব ার ফেল ব াংক েলার তহিবল ব ব াপনা ব য় কমেলও তারা ঋেণর েদর হার কমায়িন।
উে া আমানত সংকেট এ হার আরও বাড়ােত থােক।

এ অব ায় গত ম মােস অথ ম ণালয় থেক জাির করা এক াপেন বলা হয়, সরকাির সং া েলার
আমানেতর অথ ব াংক েলায়ও সেবা  ৬ শতাংশ েদ আমানত িহেসেব রাখেত হেব।

তেব এসব আমানত কবল তারাই পােব, যারা গত বছেরর ২ আগে র পর থেক ঋেণর েদর হার ৯
শতাংেশর মেধ  নািমেয় এেনেছন।

এত উেদ ােগর পরও যখন ঋেণর েদর হার কমেলা না, তখন ািবত বােজেট অথম ী বেলেছন, দেশর
িশ  ও ব বসা খাতেক িতেযািগতায় স ম করেত ব াংক ঋেণর েদর হার এক অংেকর ওপের রাখেত
চান না। এ লে  তারা কাজ  কেরেছন।

যসব ঋণ হীতা ব াংক থেক ঋণ িনেয় খলািপ হেয়েছন বা ই াকৃত খলািপেদর িব ে  কেঠার ব ব া
নয়া হেব। পযায় েম ব াংক েলা অ েমািদত ও পিরেশািধত মলূধেনর পিরমাণ বাড়ােনা হেব।

সংি রা জানান, এর মাধ েম সরকার খলািপ ঋণ আদায় এবং মলূধন বিৃ  কের তারল বাহ বাড়ােনার
উেদ াগ িনেয়েছ।  এিদেক ব াংক েলার তারল  সংকট মটােত বাজাের িবিভ  ধরেনর ব ড ও স য়ী
উপকরণ ছাড়ার উেদ ােগর কথা বলা হেয়েছ বােজেট। এর মাধ েম টাকার বাহ বািড়েয় ঋেণর েদর হার
কমােনা হেব।

বােজেট বলা হয়, আিথক খােত আেগ িবেশষ কােনা উপকরণ িছল না। তাই ব াংক েলা েময়ািদ
আমানত সং হ কের দীঘেময়ািদ ঋণ িবতরেণ বাধ  হেতা। এেত ব াংিকং খােত ভারসাম হীনতা তির
হয়। এিট কখনও কখনও সংকট সিৃ  কের। এ জাতীয় ভারসাম হীনতা দরূ করেত েয়াজনীয় পদে প
নয়া হেব। একিট গিতশীল ব ড মােকট তির করেত িবিভ  ধরেনর ব ড ছাড়ােক উৎসািহত করা হেব।

এিদেক বােজেটা র এক সংবাদ  সে লেন  ধানম ী  ঋেণর েদর হার কমােনার ব াপাের সরকােরর
অ ীকােরর কথা পুনব  কেরেছন। যারা িত িত িদেয়ও েদর হার কমায়িন, তােদর িব ে  ব ব া
নয়ার িশয়ািরও িতিন িদেয়েছন।

ধানম ীর এ ঘাষণার পর ব াংিকং খাত িকছুটা নেড়চেড় বেসেছ। তারা সব খােত না হেলও িকছু খােত
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার চ া করেছ। এর মেধ  িশ  খাতেকই তারা াধা
িদে ।

এ িবষেয় ব াংক েলার পে  এরই মেধ  ক ীয় ব াংেকর সে  অিনধািরত আেলাচনাও হেয়েছ। এেত
ক ীয় ব াংকও ইিতবাচক সাড়া িদেয়েছ।

ক ীয় ব াংেকর একিট সূ  জানায়, বাংলােদশ ব াংক থেক যসব িবেশষ তহিবল গঠন করা হেয়েছ,
স েলার ঋেণর েদর হার এখন িসে ল িডিজেট রেয়েছ। িকছু ে  আরও কম। িশ  খােতর জ  এ

ধরেনর িবেশষ তহিবল গঠেনর কথািট এখন ভাবা হে ।

এিদেক বাংলােদশ ব াংেকর তথ  অ যায়ী, এখন পয  সরকাির খােতর পাচঁিট ও বসরকাির খােতর িট
ব াংক ছাড়া বািক সব ব াংেকর গড় দহার ডাবল িডিজেট রেয়েছ।

এ েপাটাস  অ ােসািসেয়শন  অব  বাংলােদেশর  (ইএিব)  িসিনয়র  ভাইস  িসেড ট  মাহা দ  হােতম
যগুা রেক বেলন, ১৩-১৪ শতাংশ েদ ঋণ িনেয় কউ ব বসা করেত পারেবন না। তার ওপর চ বিৃ

দ। িতিন বেলন, েদর হার িসে ল িডিজেট আনাসহ চ বিৃ  দ ব  করেত হেব। ব বসায়ীরা শষ হেয়
যাে ন। অেনেক নীরেব ব বসা িটেয় িনে ন।
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