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aথ র্নীিতর aিভ তায় েদখা যায়, ম াকালীন সমেয় শীষ র্ ঋণ হীতারাi সবেচেয় েবিশ িত  হয়। েস আেলােক বাংলােদেশর 
ে াপেট আপৎকালীন সমেয় শীষ র্ িতন ঋণ হীতার শুধু ফাে ড ঋণগুেলা ে ণীকৃত হেল াংিকং খাত কতটুকু aিভঘাত সহন ম 
থাকেব তা মূলধন পয র্া তার হােরর (িসআরeআর) িভি েত মূ ায়ন করা হেয়েছ। eেত েদখা যায়, শীষ র্ িতন ঋণ হীতা েখলািপ 
হেল াংিকং খােতর িব মান িসআরeআর 21.৯4 শতাংশ েথেক ায় আড়াi শতাংশ কেম 9.47 শতাংেশ aবনিমত হেত পাের। 
eর মে  শীষ র্ ােন থাকা ঋণ হীতার ভােব পাঁচিট াংেকর িব মান মূলধেনর যথা েম 251 শতাংশ, 99 শতাংশ, 69 শতাংশ, 
52 শতাংশ eবং 36 শতাংশ য় হেত পাের। তৃতীয় aব ােন থাকা ঋণ হীতা চারিট াংেকর িব মান মূলধেনর যথা েম 238 
শতাংশ, 44 শতাংশ, 36 শতাংশ eবং 33 শতাংেশর েয়র কারণ হেয় দাঁড়ােব। তেব িদব্তীয় aব ােন থাকা ঋণ হীতা েপর ঋণ 
েবিশসংখয্ক াংেক িব ত থাকায় eকক াংেকর ে ে  ঋেণর পুি ভবন কম। ফেল eকক াংেকর ে ে  স া  িতর পিরমাণo 
কম হয়। 

 


