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ধ ু িবধাই িনে , বা বায়ন করেছ না িসে ল িডিজট * ধানম ী দফায় দফায় িনেদশ
দয়ার পরও ঋেণর দহার এক অে  নােমিন কন, তাহেল কী সরকােরর চেয় ব াংেকর

পিরচালকরা বিশ মতাধর -িবে ষকেদর 
কাশ : ০৬ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িসে ল িডিজট বা এক অে  ঋেণর েদর হার িনি ত করেত ব াংিকং খােত ৯ দফা িবধা দয়ার িবেশষ
উেদ াগ িনেয়েছ বাংলােদশ ব াংক। ক ীয় ব াংেকর গিঠত কিমিটর পািরেশর িভি েত টাকার বাহ
বাড়ােত িশগিগর েয়াজনীয় পদে প নয়া হেব।

কিমিটর পািরেশর মেধ  রেয়েছ কম েদ ঋণ িবতরেণর জ  ব াংক েলােক অেথর জাগান িদেত িবেশষ
তহিবল  গঠন,  পুনঃঅথায়ন  ি েমর  আওতায়  ঋণ  িবধা  বাড়ােনা,  ক ীয়  ব াংক থেক বািণিজ ক
ব াংক েলােক অথ ধার দয়ার শত িশিথল, বেদিশক উৎস থেক তহিবেলর জাগান বাড়ােনা, বািণিজ ক
ব াংক েলার ক  অব ফা ড হণেযাগ  মা ায় কিমেয় আনা, খলািপ ঋণ আদােয় আরও কাযকারণ
ব ব া নয়া, ঋেণর দ িহসাব প িত িতন মাস থেক ছয় মােস উ ীত করা, ব াংক রট ও নীিতিনধারণী
উপকরেণর েদর হার কমােনা। কিমিটর এসব পািরশ বা বায়েনর মাধ েম ব াংক েলার তারল  সংকট
িনরসন ও ঋেণর েদর হার কমােনার উেদ াগ নয়া হেব। ক ীয় ব াংেকর সংি  সেূ  এসব তথ  জানা
গেছ।

  দেলায়ার েসন
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এিদেক কেয়কজন ব াংক িবে ষক যগুা রেক বেলন, ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনেত এ
পয  সরকােরর তরফ থেক ব াংক েলােক দফায় দফায় নানা িবধা দয়া হেয়েছ।

এখন আবার তারেল র গিত বাড়ােত আরও এক  িবধা দয়ার িত চলেছ। িক   হল- ঋেণর
েদর হার এক অে  নািমেয় আনেত ব াংক েলা কন এত গিড়মিস করেছ।

কেয়ক দফায় ধানম ী কড়া িনেদশনা দয়ার পরও ধু কালে পণ করা হে । হােতেগানা -একিট
ব াংক ছাড়া িতিট ব াংক আেগর অব ােন অনড় রেয়েছ। উে া ঘাষণা িদেয় ১১-১২ শতাংশ েদ তারা
আমানত সং হ করেছ।  এছাড়া  ক  অব ফা ড বা  পিরচালন ব য়  কমােনা  তা  দেূরর কথা,  আরও
বাড়ােনা হে ।

তারা বেলন, ধানম ী িনেদশ দয়ার পরও ঋেণর দহার এক অে  নােমিন কন, তাহেল সরকােরর
চেয় ব াংেকর পিরচালকরা িক বিশ মতাধর? খবুই অবাক হওয়ার িবষয়- ধানম ীর িস া  বা বায়ন

না করার সাহস তারা িকভােব দখাে । সবার কােছ এিটই এখন বড় ।

সূ  জানায়, ব াংিকং খাত সং ােরর লে  এ সরকার মতায় আসার পর বাংলােদশ ব াংেকর ডপুিট
গভনর আহেমদ জামালেক ধান কের ১০ সদে র একিট কিমিট গঠন করা হয়।

ওই কিমিটর অধীেন গঠন করা হয় একিট উপকিমিটও। ওই ই কিমিট উে িখত পািরশ েলা স িত
ক ীয় ব াংেকর গভনেরর কােছ উপ াপন করা হয়। গভনর এ েলা পযায় েম বা বায়ন করার জ
ক ীয় ব াংেকর সংি  িবভাগ েলােক ইিতমেধ  িনেদশ িদেয়েছন।

এ সে  ক ীয় ব াংেকর একজন কমকতা জানান, তারা ব াংেকর তহিবল ব ব াপনা ব য় কমােত কম
েদ টাকার জাগান বাড়ােবন। এেত এমিনেতই েদর হার কেম যােব।

য়ং  ধানম ী  েদর হার কমােনার  িবষেয়  একািধকবার কথা  বেলেছন।  এজ  ধানম ীর িস া
বা বায়ন রাি ত করেত ক ীয় ব াংকনীিত সহায়তা আরও বাড়ােব।

এ সে  ক ীয় ব াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহউি ন আহেমদ বেলন, এসব উেদ াগ বা বািয়ত
হেল ব াংিকং খােত কম খরেচর টাকার বাহ বাড়েব। এেত িকছু খােত েদর হার কমােনা স ব হেব।
এিট সামিয়ক পদে প।

িক  সািবকভােব েদর হার কমােত হেল শ  হােত জালজািলয়ািত ব  করেত হেব। এছাড়া খলািপ ঋণ
কমােত কাযকর ব ব া িনেয় ঋণ আদায় বাড়ােত হেব। সব িমেল ব াংিকং খােত শাসন িত া করেত
হেব।

এিদেক চলিত অথবছেরর বােজেট েদর হার িসে ল  িডিজেট  নািমেয় আনেত পদে প নয়ার জ
ঘাষণা দন অথম ী আ হ ম মা ফা কামাল।

এরপর ১৪ জনু ধানম ী বােজেটা র এক সংবাদ সে লেন বেলেছন, ঋেণর েদর হার কমােত নানা
িবধা দয়ার পরও কমােনা হয়িন। এই হার কিমেয় িসে ল িডিজেট নািমেয় আনেত হেব।

ধানম ীর এই ঘাষণার পর ক ীয় ব াংক আরও নেড়চেড় বেস। তারা ঋেণর েদর হার কমােত জ ির
িভি েত এসব পািরশ বা বায়েন তৎপরতা  কেরেছ।

িকছু পািরশ ইিতমেধ  বা বায়নও কেরেছ। ক ীয় ব াংক মেন কের, এসব উেদ াগ বা বািয়ত হেল
ব াংক েলােত টাকার বাহ বাড়েব। ব াংক েলা সি য় হেল তােদর ক  অব ফা ডও কমােনা  স ব
হেব। তখন ঋেণর েদর হার কেম যােব। এছাড়া িশ সহ অথনীিতর মৗিলক িকছু খােত ঋেণর েদর
হার কমােত ক ীয় ব াংক তদারিক ব ব াও জারদার করেব।

সূ  জানায়,  কিমিটর পািরশ অ যায়ী  ব াংক েলার তহিবল সংকট দরূ করেত ক ীয় ব াংক থেক
অেথর জাগান দয়া হেব। এজ  িবেশষ তহিবল গঠন করা হেব। ব াংক েলােক এই তহিবল থেক কম

েদ অথ দয়া হেব। যােত তারা িশ ,  রফতািন ও উৎপাদন খােত ওই অেথ কম েদ ঋণ িবতরণ
করেত পাের।
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িবিভ  খােত কম েদ ঋণ দয়ার জ  বতমােন ক ীয় ব াংেক ৭িটর বিশ িবেশষ তহিবল রেয়েছ।
য েলা থেক সেবা  ৯ শতাংশ েদ ঋণ িবতরণ করা হয়।

এই ধরেনর িবেশষ তহিবেলর সংখ া ও আকার আরও বাড়ােনার পািরশ কেরেছ কিমিট। এর িভি েত
পদে প নয়া হে । গত ২৩ জুন জাির করা এক সা লাের পাট খােত ঋণ দয়ার জ  গিঠত তহিবেলর
আকার ৩০০ কািট টাকা থেক ২০০ কািট বািড়েয় ৫০০ কািট টাকা করা হেয়েছ। এর ময়াদ ৩ বছর
থেক বািড়েয় ৫ বছর, ঋেণর েদর হার ৯ শতাংশ থেক কিমেয় ৮ শতাংশ করা হেয়েছ।

একই সে  ঋেণর দ িহসাব করার প িত ৩ মােসর পিরবেত ৬ মাস করা হেয়েছ। এর ফেল েদর হার
আরও কমেব। এ িবষয় েলা পযায় েম অ া  তহিবেলর ে ও কাযকর করা হেব।

ক ীয় ব াংেকর িবেশষ তহিবল েলার মেধ  রেয়েছ- নারী  উেদ া া  তহিবল, ু  ও মাঝাির িশে
অথায়েনর তহিবল, গৃহায়ন তহিবল, মৎ  ও গবািদপ র খামািরেদর জ  তহিবল, অিত ু  িশে
ঋণদান তহিবল, নবায়নেযাগ  ালািন খােতর তহিবল রেয়েছ। এসব তহিবল থেক সেবা  ৯ শতাংশ

েদ ঋণ দয়া হয়। এই েদর হারও আরও ১ শতাংশ কিমেয় ৮ শতাংশ করা হেব।

ক ীয় ব াংক থেক বািণিজ ক ব াংক েলা ঋণ িনেত গেল অেনক কিঠন শত পালন করেত হয়। এখন
এ েলা অেনকটা িশিথল করা হেব। যােত ব াংক েলা বাংলােদশ ব াংক থেক সহেজ টাকা ধার িনেত
পাের।

ব াংক েলার কােছ জাির িবল িবি  কের সরকারেক ঋেণর জাগান দয় বাংলােদশ ব াংক। এ খােত
ব াংক েলার অেনক টাকা আটেক থােক। এসব িবল ব াংক েলা ক ীয় ব াংেকর কােছ পুনরায় িবি
কের ( রেপা) টাকা তুেল িনেত পাের। গত বছেরর জুলাইেয় রেপার েদর হার ৬ দশিমক ৭৫ শতাংশ
থেক কিমেয় ৬ শতাংশ করা হয়।

একই  সে  রেপার ময়াদ  ৭  িদন  থেক বািড়েয়  ২৮ িদন  করা  হয়।  এেত  ব াংক েলা  কম  েদ
বিশিদেনর জ  ঋণ পাে । কিমিট রেপার েদর হার আরও কমােনা ও এর ময়াদ আরও বাড়ােনার
পািরশ কেরেছ। এর আেলােক রেপার েদর হার আরও কমােনা ও ময়াদ বাড়ােনার উেদ াগ নয়া

হেয়েছ।

ক ীয় ব াংক থেক বািণিজ ক ব াংক েলা ধার নয় (ব াংক রট) ৫ শতাংশ েদ। এই হার কমােনার
িবষয়িটও িবেবচনায় নয়া হেয়েছ। এিট কমােনা  হেল ব াংক েলা কম েদ ক ীয় ব াংক থেক ঋণ
পােব। তখন তারাও ঋেণর েদর হার কমােত বাধ  হেব।

এছাড়া বেদিশক উৎস থেক ব াংক েলা যসব অথ পাে  স েলার িবপরীেতও ক ীয় ব াংক থেক
নগদ টাকার জাগান দয়া হেব। ব াংক েলার ডলার িকেন যসব অথ ক ীয় ব াংেক আটেক ফেলেছ
স েলা িবিভ  উপকরেণর মাধ েম ছাড় করার পদে পও নয়া হেব। এর ফেল ব াংেক টাকার বাহ

বাড়েব।

ব াংক েলার মাট ঋেণর পিরমাণ ১১ লাখ কািট টাকার বিশ। এর মেধ  খলািপ ও খলািপর পযােয়
থাকার কারেণ ায় আড়াই লাখ কািট টাকার ঋণ আটেক রেয়েছ। এ থেক কােনা আয় আেস না। এ
কারেণও তহিবল খরচ বাড়েছ।

এ জ  খলািপ ঋণ বাড়ােনার উেদ াগ িনেত ব াংক েলার ওপর চাপ তির করা হেব। ঋেণর আদায়
বাড়েল তহিবল সংকট যমন কমেব, তমিন কমেব েদর হারও। এমনিটই মেন কেরন ব াংক খােতর
িবে ষকরা।

তােদর মেত, ব াংক েলার িবলাসী ব েয়র কারেণ তােদর তহিবল ব ব াপনা ব য়ও বিশ। এ কারেণও
েদর হার কমােনা যাে  না। এ কারেণ তহিবল ব ব াপনা ব য় কমােনার িবষয়িটও িসিরয়াসিল িনেত

হেব ক ীয় ব াংকেক।

সূ  জানায়, ঋেণর মান উ য়েন গত মােস ক ীয় ব াংক য নীিতমালা জাির কেরেছ তা যথাযথভােব
বা বায়েন িবষয়িট কেঠারভােব তদারিক করেব। যােত নতনু কের কােনা ঋণেখলািপ না হেত পাের।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এ িবষেয় বাংলােদশ রফতািনকারক সিমিতর সভাপিত আব স সালাম মেুশদী যগুা রেক বেলন, ঋেণর
দ বিশ হওয়ায় ব বসা খরচ বেড় যাে । এজ  অসম িতেযািগতার মেুখ পড়েত হেয়েছ। দহার

কমােত কাযকর উেদ াগ নয়া জ ির।

স ত, ২০১৮ সােলর ম মােস ধানম ী শখ হািসনা আওয়ামী লীেগর উপেদ া কিমিটর বঠেক ঋেণর
দহার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার িনেদশনা িদেয়িছেলন। এরপর গত বছেরর ২০ জুন এক বঠক

থেক ঋেণর দহার িসে ল  িডিজেট  নািমেয় আনার ঘাষণা  দয় বসরকাির ব াংেকর উেদ া ােদর
সংগঠন  বাংলােদশ  অ ােসািসেয়শন  অব  ব াংকস  (িবএিব)।  তখন  সংগঠনিটর  প  থেক  জানােনা
হেয়িছল, গত বছেরর ১ জুলাই থেক ঋেণর দ হেব সেবা  ৯ শতাংশ এবং ছয় মাস ময়ািদ আমানেতর

দ হেব সেবা  ৬ শতাংশ। এিট পুেরাপুির কাযকর না হওয়ায় গত বছেরর ২ আগ  আবার তৎকালীন
অথম ী আবলু মাল আব ল মিুহত বঠক কের দহার ৬-৯-এ নািমেয় আনেত বেলন। এ সময়সীমাও

ায় এক বছর পার হেত চেলেছ। িক  েদর হার কেমিন।

অথচ এভােব দ কাযকেরর কথা বেল অথম ী এবং ক ীয় ব াংেকর সে  বঠক কের ৫ দফা িবধা
আদায় কের নন ব াংেকর পিরচালকরা। এ েলা হে - সরকাির সং ার আমানত ৫০ শতাংশ বসরকাির
ব াংেক রাখা, নগদ জমা সংর ণ (িসআরআর) কমােনা, রেপা দহার কমােনা, রেপার ময়াদ ২৮ িদেন
বিৃ  ও কেপােরট কর কমােনা।

এেতও েদর হার না  কমােনার ফেল অথ ম ণালয় এক াপন জাির কের বেলেছ,  যসব  ব াংক
ইিতমেধ  ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আেনিন তারা সরকাির আমানত পােব না। সরকাির
আমানত সেবা  ৬ শতাংশ েদ ব াংেক রাখার িনেদশ দয়া হেয়েছ।
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