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ঋণের সুদহার ৯ শতাাংশ করণত ফের চিঠি 

লাভ ছাড়া চকছুই ফোণে না ফেসরকাচর ব্াাংক  

 

িলচত েছণরর প্রথমাণধ ে ফেচশর ভাগ ফেসরকাচর ব্াাংণকর পচরিালন মুনাো ফেণড়ণছ। এমনচক ফেসে ব্াাংণকর ফেলাচপ ঋে ফেচশ, 

তাণদরও পচরিালন মুনাো ফেণড়ণছ। এর ঠিক চেপরীত চিত্র সরকাচর ব্াাংকগুণলাণত। এ োণতর প্রায় সে ব্াাংণকর পচরিালন মুনাো 

আণগর ফিণয় কণম ফগণছ। প্রধানমন্ত্রীর চনণদ েশনা অনুোয়ী ঋণের সুদহার ৯ শতাাংণশ নাচমণয় আনায় সরকাচর ব্াাংকগুণলার মুনাো 

কণমণছ েণল জানা ফগণছ। তণে ফেসরকাচর ব্াাংকগুণলা এ চনণদ েশনা োস্তোয়ন দূণর থাক, আণগর ফিণয় সুদহার আণরা োচড়ণয় চনধ োরে 

কণরণছ। অথ োৎ সুদ না কচমণয় ঠিকই মুনাো োচড়ণয়ণছ ফেসরকাচর ব্াাংক। অচত মুনাোর প্রেেতার কারণে ফেসরকাচর ব্াাংক 

তাণদর ঋণের সুদহার এক অণে নাচমণয় আনণছ না েণল মণন করণছন অথ েনীচতচেদসহ সাংচিষ্ট অণনণকই। 

জানণত িাইণল তত্ত্বােধায়ক সরকাণরর সাণেক অথ ে উপণদষ্টা ড. এ চে চমর্জ্ো আচজজুল ইসলাম কাণলর কণ্ঠণক েণলন, সরকাচর 

কণয়কটি ছাড়া ফেচশর ভাগ ব্াাংক নয়-ছয় (ঋণের সুদহার ৯ শতাাংশ এোং আমানণতর সুদহার ৬ শতাাংশ) সুদহার কাে েকর কণরচন। 

পচরিালন মুনাো বৃচি-হ্রাণসর ফেণত্র এটা েড় কারে। পাশাপাচশ ফেসরকাচর ব্াাংণকর মণে অচত মুনাো করার প্রেেতাও কাজ কণর। 

তণে ঋণের সুদহার ৯ শতাাংণশ নাচমণয় আনার ফেণত্র অন্য সমস্যাও রণয়ণছ। ফসগুণলার জন্য ব্াাংক ফেমন দায়ী, ফতমচন সরকাণরর 

সাংচিষ্ট কর্তেপে ও রাজনীচতচেদরাও দায়ী।  

িলচত েছণরর প্রথম ছয় মাস অচতক্রান্ত হণয়ণছ। এরই মণে অধ েোচষ েক পচরিালন মুনাোর প্রাথচমক চহসাে ফশষ কণরণছ ব্াাংকগুণলা। 

এণত ফদো ফগণছ, প্রথমাণধ ে ফেসরকাচর ব্াাংকগুণলার ফেচশর ভাগই ভাণলা পচরিালন মুনাো কণরণছ। ফকাণনা ফকাণনা ব্াাংণকর 

পচরিালন মুনাো ফেণড়ণছ শতভাগ পে েন্ত। 

আোর কাণরা কাণরা ৫০ ফথণক ৮০ শতাাংশ এোং অন্যণদর ফেণড়ণছ ২০ ফথণক ৪০ শতাাংশ পে েন্ত। তণে এ সমণয় সরকাচর 

ব্াাংকগুণলার পচরিালন মুনাো কণম ফগণছ; েচদও পচরিালন মুনাোই ব্াাংণকর প্রকৃত মুনাো নয়। পচরিালন মুনাো ফথণক চনরাপত্তা 

সচিচত (প্রচভশন) এোং করণপাণরট কর পচরণশাণধর পর ফে অাংশটুকু অেচশষ্ট থাণক ফসটাই প্রকৃত মুনাো। 

রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রেী ব্াাংণকর ব্েস্থাপনা পচরিালক ফমা. শামস্-উল ইসলাম কাণলর কণ্ঠণক েণলন, ‘একমাত্র মুনাো করাই আমাণদর 

উণেশ্য হওয়া উচিত নয়। আমাণদর ফেমন অথ েননচতক মুনাো অজেণনর উণেশ্য হওয়া উচিত, ফতমচন সামাচজক মুনাো করাও 

উচিত। এ জন্য সরকাণরর চনণদ েশনা ফমণন আমরা ঋণের সুদ চসণেল চডচজণট নাচমণয় এণনচছ। এণত আমাণদর পচরিালন মুনাো 

কমণলও ফদশ উপকৃত হণয়ণছ।’ ফেসরকাচর ব্াাংকগুণলা ফকন সুদহার এক অণে নাচমণয় আনণত পারণছ না—এমন প্রণের জোণে 



চতচন েণলন, তাণদর ওপর ব্াাংক মাচলকণদর একটা িাপ আণছ। কারে মাচলকরা ফে টাকা চেচনণয়াগ কণরণছ, ফসটা ফথণক চডচভণডন্ড 

িায়। তাণদর ফেণকাণনা মূণে চডচভণডন্ড চদণত হণে। এ ছাড়া ফেসরকাচর ব্াাংকগুণলার মণে অচত মুনাো অজেণনর প্রেেতা কাজ 

কণর। 

রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্াাংণকর ব্েস্থাপনা পচরিালক ফমা. আতাউর রহমান প্রধান কাণলর কণ্ঠণক েণলন, শুধু মুনাো অজেনই মূল লেয 

হওয়া উচিত নয়। প্রধানমন্ত্রী ফে চনণদ েশনা চদণয়ণছন ফসটা সোরই মানা উচিত। কারে সুণদর হারটা কচমণয় আনণল চশণে চেচনণয়াগ 

োড়ণে। এণত ফেচশ চশে-কারোনা গণড় উঠণে। আর ফেচশ চশে-কারোনা গণড় উঠণল চকছু ফেকাণরর কম েসাংস্থান হণে। এভাণে েচদ 

চহসাে কণরন তণে অণনক জায়গায় এর ইচতোিক প্রভাে পড়ণে। পুণরা জাচত উপকৃত হণে। 

ফেসরকাচর পূোলী ব্াাংণকর ব্েস্থাপনা পচরিালক আব্দুল হাচলম ফিৌধুরী েণলন, ‘সরকাচর ব্াাংণকর মুনাো কমার ফেণত্র চসণেল 

চডচজণটর পাশাপাচশ ফেলাচপ ঋেও একটি েড় কারে। এত ফেচশ ফেলাচপ ঋে ফেসরকাচর ব্াাংণক ফনই। তাই আমাণদর মুনাো ফেচশ 

হণয়ণছ।’ 

জানা োয়, ফেসরকাচর চেচনণয়াগ োচড়ণয় অথ েনীচতণত গচতশীলতা আনণত গত অথ েেছণরর োণজণটর আণগ ঋণের সুদহার এক অণে 

নাচমণয় আনার চনণদ েশ ফদন প্রধানমন্ত্রী ফশে হাচসনা। এরপর ফেসরকাচর ব্াাংণকর মাচলকরা ঋণের সুদহার এক অণে নাচমণয় আনার 

প্রচতশ্রুচত চদণয় সরকাণরর কাছ ফথণক চেচভন্ন সুচেধা আদায় কণর। ফস অনুোয়ী গত েছণরর ২০ জুন ঋণের সুদহার চসণেল চডচজণট 

নাচমণয় আনার ফ াষো ফদয় তারা। চকন্তু গত এক েছণরও এ ফ াষো োস্তোচয়ত হয়চন। উণটা তারে সাংকণটর কথা েণল 

ব্াাংকগুণলা আণগর ফিণয় সুণদর হার আণরা োচড়ণয়ণছ। েতেমাণন ফেচশর ভাগ ফেসরকাচর ব্াাংণক সুদহার ফেণড় ১৪ ফথণক ১৫ শতাাংশ 

পে েন্ত।  

ঋণের সুদহার এক অণে নাচমণয় আনণত কণঠার অেস্থাণন রণয়ণছ সরকার। এরই অাংশ চহণসণে অথ ে মন্ত্রোলণয়র চনণদ েণশ গত সপ্তাণহ 

োাংলাণদশ ব্াাংণকর পে ফথণক সে োচেচজযক ব্াাংণক চিঠি পাঠিণয় ঋণের নয়-ছয় সুদহার (ঋণের সুদহার ৯ শতাাংশ এোং 

আমানণতর সুদহার ৬ শতাাংশ) োস্তোয়ণনর চনণদ েশ ফদওয়া হণয়ণছ। ওই চিঠিণত েলা হণয়ণছ, ২০১৮ সাণলর ২ আগস্ট েতেমান 

সরকাণরর সাণেক অথ েমন্ত্রীর সভাপচতণে সরকাচর ও ফেসরকাচর ব্াাংণকর ফিয়ারম্যান-এমচডণদর সণে অনুচিত এক সভায় 

োাংলাণদশ অযাণসাচসণয়শন অে ব্াাংক (চেএচে) ফ াচষত ঋণের সণে োচ্চ সুদহার ৯ শতাাংশ এোং চতন মাস ো তার ফেচশ ফময়াচদ 

আমানণতর সুদহার ৬ শতাাংশ োস্তোয়ণনর চেষণয় মনতকয হণয়চছল। পরেতী সমণয় ফকন্দ্রীয় ব্াাংণকর ব্াাংচকাং প্রচেচধ ও নীচত 

চেভাণগর ২০১৮ সাণলর ৪ চডণসম্বর এক পণত্রর মােণম চেএচের ফ াষো অনুোয়ী ঋণের সুদহার সণে োচ্চ ৯ শতাাংশ চনধ োরণের জন্য 

ব্াাংকগুণলাণক পরামশ ে ফদওয়া হয়। চকন্তু িলচত েছণরর ঋণের সুদ ও আমানণতর মুনাোর হার চেণিষণে ফদো োয়, আপনাণদর 

ব্াাংণকর ঋে ও আমানণতর সণে োচ্চ সুদহার েথাক্রণম ৯ শতাাংশ ৬ শতাাংণশর ফেচশ চনধ োচরত রণয়ণছ, ো কাচিত নয়। তাই চেএচের 

ফ াষো অনুোয়ী ঋে ও আমানণতর সুদহার হ্রাণসর জন্য আপনাণদর পুনরায় পরামশ ে ফদওয়া হণছে। 

িলচত অথ েেছণরর জাতীয় োণজণটও ঋণের সুদহার এক অণে নাচমণয় আনার ওপর ফজার ফদওয়া হণয়ণছ। এর আণগ ব্াাংকঋণের 

সুদহার কমাণত গত ২০ ফম নতুন চনণদ েশনা জাচর কণরণছ সরকার। ফেসে ব্াাংক চসণেল চডচজট তথা ৯ শতাাংশ সুণদ ঋে ফদণে না, 

ফসসে ব্াাংক আমানত চহণসণে সরকাচর তহচেণলর অথ ে পাণে না, এমনচক োরা ইচতমণে ৯ শতাাংণশ ঋণের সুদহার নাচমণয় আনণত 

ব্থ ে হণয়ণছ ফসসে ব্াাংকও এ সুচেধা পাণে না। 

 


