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দেশর  সরকাির  ও  বসরকাির  ১০িট  ব াংক  মলূধন
সংকেট  পেড়েছ।  িনয়ম  অ যায়ী  এসব  ব াংেকর  য
পিরমাণ মলূধন থাকার কথা, সই পিরমাণ মলূধন নই।
শয়ার  বাজাের  তািলকাভু  রা ায়  পালী  ব াংকও

মলূধন ঘাটিতর তািলকায় নতনু যাগ হেয়েছ। অ িদেক
রা ায়  সানালী ব াংক মলূধন ঘাটিতর তািলকা থেক
বিরেয় গেছ।

বাংলােদশ  ব াংেকর  তথ  অ যায়ী,  এ  বছেরর  থম
াি ক শেষ দশিট ব াংক মলূধন সংকেট পেড়। এই

সংকেটর  কারণ  িহসােব  িবেশষ রা  বেলেছন,
ব াংক েলােত  এখন  আমানেতর  বিৃ  কেম  গেছ।
আমানেতর  েদর  হার  কমােনা  এবং  ব াংেক  টাকা
রাখেল  আবগাির  সহ  নানান  চােজর  কারেণ  ব ি

িণর  আমানতকারীেদর  অনীহা  দখা  িদেয়েছ।  কউ
কউ আবার শয়ার বাজার িকংবা স য়পে  িবিনেয়াগ

করেছ। অেনেকই জিম িকংবা ব বসায় টাকা খাটাে ন।
কােরা  মেত,  জীবনযা ার  ব য়  বিৃ  পাওয়ায়  ু
আমানতকারীেদর  অেনেকই  পঁুিজ  খেয়  জীবনধারণ
করেছন। আবার ব াংেকর সংখ া বিৃ  পাওয়ায় আমানত

াি র অংশও তুলনামলূক কেম গেছ। আমানেত বিৃ
কম  হওয়ায়  তারল  সংকট  দখা  িদেয়েছ।  ফেল,
ব াংক েলা  চািহদামত  ঋণ  যাগান  িদেয়  ব বসাও
করেত  পারেছ  না।  উপর ,  িণকৃত ঋেণর িবপরীেত
িনরাপ াসি িত বা িভশেনর পিরমাণ েমই বাড়েছ।

িনয়ম  অ যায়ী,  ব াংেকর অে িণকৃত বা িনয়িমত ঋেণর িবপরীেত দশিমক ২৫ থেক ৫ শতাংশ হাের
িভশন রাখেত হয়। িন মান বা সাব া ডাড ঋেণর িবপরীেত রাখেত হয় ২০ শতাংশ, সে হজনক

ঋেণর িবপরীেত ৫০ শতাংশ এবং ম  বা ঋেণর িবপরীেত ১০০ শতাংশ িভশন সংর ণ করেত হয়।
ব াংেকর আয় খাত থেক অথ এেন এ িভশন সংর ণ করা হয়। এই িভশন সংর ণ করেত িগেয়
মলূধেন টান পড়েছ। যাচাইবাছাই  ছাড়া  ঋণ দওয়ার ে  ব াংক েলার পিরচালকেদর সায় থাকায়

িণকৃত ঋেণর  পিরমাণ বাড়েছ বেল জানা গেছ।

মলূধন  সংকেট  থাকা  ব াংক েলার মেধ  রেয়েছ  রা ায়  খােতর পালী,  জনতা  ও  অ ণী  ব াংক।
িবেশষািয়ত ব াংক েলা অতীেত ভাল করেলও স েলার কেয়কিট এখন সংকেট রেয়েছ। যমন- বিসক
ব াংক,  কৃিষ ব াংক,  রাজশাহী  কৃিষ  উ য়ন  ব াংক। বসরকাির ব াংেকর মেধ  এই  তািলকায়  রেয়েছ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

বাংলােদশ কমাস ব াংক, এিব ব াংক, আইিসিব ইসলামী ব াংক। এছাড়া, িবেদিশ াশনাল ব াংক অব
পািক ানও মলূধন সংকেটর তািলকায়  রেয়েছ।  সানালী  ব াংক আেগর তলুনায়  ভােলা  করায় মলূধন
ঘাটিতর তািলকায় আর নই। মলূধন সংকেট থাকা ১০ ব াংেকর মাট ঘাটিতর পিরমাণ দািঁড়েয়েছ ১৭
হাজার ৭৮৮ কািট টাকা। এরমেধ  কৃিষ ব াংেকর ঘাটিত ৮ হাজার ৮৮৪ কািট, অ ণী ব াংেকর ১ হাজার
৫৪ কািট, জনতা ব াংেকর ৪ হাজার ৯শ’ কািট, বিসক ব াংেকর ২৩৬ কািট, পালী ব াংেকর ১৫৪
কািট, রাজশাহী কৃিষ উ য়ন ব াংেকর ৭৩৫ কািট টাকা। আইিসিব ইসলামী ব াংেকর ১ হাজার ৫৬৯
কািট, এিব ব াংেকর ৩৭৭ কািট এবং বাংলােদশ কমাস ব াংেকর ৪৩৪ কািট টাকার মলূধন ঘাটিত

রেয়েছ। িবেদিশ াশনাল ব াংক অব পািক ােনর ঘাটিত দািঁড়েয়েছ ৫৪ কািট টাকা।

ব াংিকং সূ মেত, কােনা ব াংেকর মলূধন ঘাটিত হেল, তা িকভােব পূরণ করেব তার পিরক না ক ীয়
ব াংেক জমা িদেত হয়। বাংলােদশ ব াংক সমেয় সমেয় তা মিনটিরং করেব। িবে ষকেদর মেত, ব াংিকং
খােত মলূধন ঘাটিতেত সামি ক বলতাই ফুেট উেঠ। িফনাি য়াল ইকেনািম  ড. মহু দ মাহববু আলী
বেলন, ব াংিকং খাত বল হেয় যাওয়ার ল ণ এিট। ঋণ দােন অিধকতর সতক হওয়া এবং ব াংিকং
খাতেক আেরা  বিশ  ‘ াি কাল’  হওয়া  জ ির  বেল  মেন  কেরন  িতিন।  তারমেত,  এই  ব াংক েলা
আ জািতক বািণেজ  ধা া খেত পাের। এেদর হণেযাগ তা িবেদিশ ব াংক েলার কােছ েবাধক হেত
পাের। 
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