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িসে ল িডিজট বা বায়েন বসরকাির ব াংেকর এমিডেদর কড়া বাতা িদেয়েছন বাংলােদশ ব াংেকর গভনর
ফজেল কিবর। রাববার িবকােল বাংলােদশ ব াংেক অ ি ত ব াংকাস সভায় িতিন এ বাতা দন। এর
আেগ ই দফা িচিঠ িদেয় সতক করার পরও বসরকাির খােতর ৪০িট ব াংক িসে ল িডিজট কাযকর
কেরিন। এবার সরাসির ডেক ধানম ীর িনেদশনা কন বা বায়ন হে  না, তা জানেত চান গভনর। এর
পিরে ি েত িশগিগর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার িত িত দন ব াংেকর এমিডরা। একই
সে  বাংলােদশ ব াংক ও অথ ম ণালেয়র সহেযািগতাও চান তারা। বঠক সেূ  এসব তথ  জানা গেছ।

রাববার বাংলােদশ ব াংেকর গভনেরর সভাপিতে  িবকাল িতনটায় সভা  হেয় চেল স া ছয়টা পয ।
এ সময় সব ব াংেকর এমিড, বাংলােদশ ব াংেকর ডপুিট গভনর, সংি  িবভােগর িনবাহী পিরচালক ও
মহাব ব াপকরা উপি ত িছেলন।

নাম কােশ অিন কু একিট সরকাির ব াংেকর এমিড যগুা রেক বেলন, সরকাির ব াংক ঘাষণার সে
সে  েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় এেনেছ। িক  বসরকাির একিট ব াংকও শতভাগ িসে ল িডিজট
কাযকর কেরিন। তাই বঠেক তােদর য কােনা মেূল  িসে ল িডিজট কাযকেরর িনেদশ দন গভনর।
কারণ এ িনেদশ সরাসির ধানম ী শখ হািসনার। যারা এিট কাযকর করেব না, তােদর িব ে  েয়াজেন
ব ব া নয়ার কথাও বলা হয়। অপর একিট সরকাির ব াংেকর এমিড বেলন, রা ায়  ব াংক েলা িসে ল
িডিজট কাযকর কেরেছ। িক  বসরকাির ব াংক তা কাযকর না করায় বাজাের এক ধরেনর অি রতা িবরাজ
করেছ।  কারণ একই  বাজাের কউ ৯% আবার কউ ১২% এটা  হয় না।  িবষয়িট আমরা  গভনরেক
জািনেয়িছ।

বঠক শেষ ব াংেকর এমিডেদর সংগঠন অ ােসািসেয়শন অব ব াংকাস বাংলােদেশর (এিবিব) চয়ারম ান
ও ঢাকা ব াংেকর এমিড সয়দ মাহববুরু রহমান বেলন, আমােদর সবার ল  ব াংেক েদর হার িসে ল
িডিজেট নামােনা। তেব ধু ঘাষণা িদেয় আমানেত ৬% আর ঋেণর দ ৯% বা বায়ন করা স ব নয়।
অেনক েলা িবষয় আেছ। তেব আশা করিছ এবার ত বা বায়ন করা যােব। কারণ আমােদর বািণজ
ঘাটিত কমেত  কেরেছ এবং রফতািন বাড়েছ। রিমেট  ঊ গিত এবং  স য়পে  িকছুটা  লাগাম
পেড়েছ। এ ে  িবধা পাে  ব াংক। এেত েদর হার অেনকখািন কেম আসেব। আর জনু াি েক
খলািপ ঋেণর হার ১০ শতাংেশর িনেচ নেম আসেব বেল আশা কাশ কেরন মাহববুরু রহমান।

ঢাকা ব াংেকর এমিড আরও জানান, বঠেক ধ ুএকিট িবষয় নয়; এখােন িব র আেলাচনা হেয়েছ। েদর
হার ও খলািপ ঋণ কমােনা ছাড়াও কীভােব ামীণ পযােয় ু  ও মাঝাির ঋণ বাড়ােনা যায় সই চ াও
করেছ ব াংিকং খাত। আমােদর দেশর খলািপ ঋণ মাচ  াি েক অেনকটা বেড় যাওয়ায় বাংলােদশ
ব াংেকর পরামশ অ যায়ী আগামী াি েক কিমেয় আনার ওপর  িদি ।

এ িবষেয় বাংলােদশ ব াংেকর মখুপা  ও িনবাহী পিরচালক মা. িসরাজলু ইসলাম জানান, বাংলােদশ
ব াংক এবং পুেরা ব াংক খাত িমেল েদর হার ‘নয়-ছয়’ বা বায়েনর চ া চলেছ। সরকাির ব াংক েলা
এটা বা বায়ন করেলও বসরকাির ব াংক েলা কন পারেছ না- এমন ে  িতিন বেলন, সব বসরকাির

  যগুা র িরেপাট
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ব াংকই য ৯ শতাংেশর ওপের দ িনে  তা নয়। িকছু িকছু বসরকাির ব াংকও এটা বা বায়ন কেরেছ।
তেব সব ব াংেক এ িবধা বা বায়েন িকছুটা সময় েয়াজন। আমরা সবাই িমেল সামেন এিগেয় যাওয়ার
চ াই করিছ।

বাংলােদশ ব াংেকর তথ া যায়ী, ব াংক খােত আমানেতর সেবা  দ বতমােন ১০ দশিমক ৫ শতাংশ
এবং ঋেণর দ ২০ দশিমক ৫ শতাংশ। িতন মাস বা তার বিশ িক  ৬ মােসর কম ময়ািদ আমানেতর

ে  ২৭িট ব াংক ৬ শতাংশ বা তার কেম আমানত নয়।

স ত, দহার ৯ ও ৬ ভাগ কাযকর না হওয়ায় স িত সব ব াংকেকই িচিঠ িদেয়েছ বাংলােদশ ব াংক।
এর মেধ  বসরকাির খােতর এি ম ব াংকও রেয়েছ। ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালকেদর (এমিড) কােছ
দয়া িচিঠেত বলা হেয়েছ, ‘আপনােদর ব াংেকর ঋণ এবং ময়ািদ আমানেতর সেবা  দহার যথা েম ৯

শতাংশ ও ৬ শতাংেশর অিধক িনধািরত রেয়েছ, যা কাি ত নয়।’

এি ম ব াংেকর চয়ারম ান নজ ল ইসলাম মজমুদার। িতিন ব াংক মািলকেদর সংগঠন অ ােসািসেয়শন
অব ব াংকেসর (িবএিব) চয়ারম ান। এই িবএিবর উেদ ােগই গত বছর ঋণ ও আমানেতর দহার ৯ ও ৬
শতাংশ িনধারণ করা হেয়িছল। অথচ এখনও তা কাযকর হয়িন। যিদও এর িবপরীেত ব াংক মািলকরা
কেপােরট করহার কমােনাসহ িকছু িবধা আদায় কের িনেয়েছন।

ক ীয় ব াংকও িচিঠেত এ সে  বেলেছ, ‘৯ ও ৬ শতাংশ েদর হার কাযকের িস া  হেয়িছল। এ
িবষেয় বাংলােদশ ব াংেকর িনেদশনাও রেয়েছ। িক  ব াংক েলা তা মানেছ না, যা বা নীয় নয়।’

িসে ল িডিজট বাসবায়েন কড়া বাতা https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/201803/িসে ল-িডিজট...

2 of 2 7/22/2019 11:08 AM


