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সরকােরর শীষ পযায় থেক ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার জ  দফায় দফায় িনেদশ
দয়া হেলও ব াংক েলা তা কােনা েমই মানেছ না।

উে া ঋেণর েদর হার না কিমেয় এখন আবার বাড়ােত  কেরেছ। জুলাই মােসও িট ব াংক নতনু
কের ঋেণর েদর হার বািড়েয়েছ।

ধানম ীর িনেদশনা বা বায়েন এই যখন অব া, তখন এক অংেকর েদ ঋণ দয়া তা দেূরর কথা
উে া এেকবাের ঋণ না দয়ার পাকােপা  ব ব া করা হেয়েছ।

বিশরভাগ ব াংক গাপেন ঐকমত  হেয় নতুন কের বড় অংেকর ময়ািদ ঋণ দয়া ব  কের িদেয়েছ।
ব াংক েলা কাে  এ অিভেযাগ ীকার না  করেলও বা বতা হল  অ ত ২৭িট ব াংক এমন িস া
ইিতমেধ  কাযকর কেরেছ। এজ  কােনা কােনা ব াংক অজুহাত িহেসেব তােদর তী  তারল  সংকেটর
িবষয়িটেক সামেন আনার চ া করেছ।

িবে ষকরা বলেছন, এর ফেল সরকার ধােনর িট িত িত চরমভােব বাধা  হেব। একিট হল- িসে ল
িডিজট বা বায়ন হেব না, অপরিট- বসরকাির িবিনেয়ােগর অব া আরও বহাল হেয় পড়েব। িশ ায়েনর
গিত িবর হেয় যােব। কেম যােব নতুন কমসং ান সিৃ র হার। সব িমিলেয় দেশর সািবক অথৈনিতক

  যগুা র িরেপাট
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কমকাে  ব াপক িত ও ঝঁুিক নেম আসেব।

স ত,  ঋেণর  েদর  হার  িসে ল  িডিজেট  নািমেয়  আনেত  ধানম ী  ইিতমেধ  চার  দফা  িনেদশ
িদেয়েছন। অথম ীও িনেদশনা িদেয়েছন ৬ দফা।

বাংলােদশ ব াংেকর গভনরও ব াংেকর এমিড ও চয়ারম ানেদর ডেক একািধকবার েদর হার কমােত
িবেশষ িনেদশনা িদেয়েছন; িক  বা বতা িভ । ব াংক েলা তা পালন করেছ না।

অথচ েদর হার কমােনার শেত ব াংক েলােক ৫ ধরেনর িবেশষ ছাড় দয়া হেয়েছ। স েলা িনেয়ও
েদর হার এক অংেক আনেছন না তারা।

সবেশষ গত সামবার অথম ী আ হ ম মা ফা কামাল সরকাির ব াংক েলার এমিড ও চয়ারম ানেদর
ডেক ঋেণর েদর হার কমােনার িনেদশ িদেয়েছন। গত রাববারও বাংলােদশ ব াংেকর গভনর ফজেল

কিবর ঋেণর েদর হার কমােনার জ  আবারও সব ব াংেকর এমিডেদর নতুন কের িনেদশ িদেয়েছন।

তারপরও েদর হার কমােনার উেদ াগ না  নয়ায় উে গ কাশ কেরেছন িবে ষকরা।  তারা  বলেছন,
সরকােরর শীষ পযায় থেক একািধকবার িনেদশ দয়ার পরও যখন েদর হার িসে ল িডিজেট নামেছ না;
তখন াভািবকভােব আবারও সই  সামেন চেল আেস য, ‘সরকার বড়, নািক ব াংক মািলকরা বড়
হেয় গল?’ বা েব একিট রাে  সরকােরর চেয় কারও বিশ মতায়ন বা মতা থাকার েযাগ নই।

এ  সে  বাংলােদশ  রফতািনকারক  সিমিতর  সভাপিত  আব স  সালাম  মেুশদী  যগুা রেক  বেলন,
িজিডিপেত সরকাির িবিনেয়ােগর অবদান মা  ৮ শতাংশ।

আর বসরকাির িবিনেয়ােগর অবদান হে  ২৪ শতাংশ। ফেল বসরকাির খােত ঋণ বাহ বাধা  হেল
দেশর িজিডিপ বিৃ র ল মা া অজন বাধা  হেব।

সিদকিট  িবেবচনায়  িনেয়  বসরকাির খােত  ঋণ বাহ  বাড়ােনার উেদ াগ  িনেত  হেব।  এর মেধ  বড়
িশে ই  বিশ  িবিনেয়াগ  েয়াজন।  কননা  বড়  িশে  যমন  অেনেকর  কমসং ান  হয়,  তমিন
অথনীিতেতও এর ভূিমকা িব তৃ।

িতিন বেলন, বসরকাির খােত ঋণ বাহ কমেল বা ঋেণর েদর হার না কমােল দেশর িশ ায়ন িনঘাত
বাধা  হেব। এেত আমদািনর ওপর চাপ বাড়েব, রফতািন কমেব।

সামি কভােব দেশর অথনীিতর অ গিত িবর হেয় পড়েব। চিলত িনয়ম অ যায়ী, ব াংক েলা তােদর
মাট আমানেতর ৮৩ শতাংেশর বিশ এবং ইসলামী ব াংক েলা ৮৯ শতাংেশর বিশ িবিনেয়াগ করেত

পাের না।

জ ির েয়াজেন  আমানতকারীেদর অথ  দয়ার জ  বািক অথ বাংলােদশ ব াংেক িবিধব  আমানত
িহেসেব জমা রাখেত হয়। িক  ব াংক েলা ওই সীমার চেয় বিশ ঋণ িবতরণ কের ঝুঁিকর মেধ  পেড়
িগেয়িছল।

অিভেযাগ রেয়েছ, খারাপ াহকেদর ঋণ িদেত িগেয় এসব ঋণসীমা অিত ম করেত হেয়েছ; যারা ব াংক
থেক ঋণ িনেয় টাকা ফরত দয় না, িবেদেশ পাচার কের িনেয় যায়।

ঋণ নয়ার ে  যারা বড় ধরেনর জািলয়ািত কেরেছ তােদর জ  আজ ব াংক েলার এ সংকট। িক
িবে ষকরা মেন কেরন, যারা ভােলা াহক, তােদর কল ােণ কাযত িকছুই করা হয়িন।

সব িবধা দয়া হে  ঋণেখলািপেদর জ । অথচ বছেরর পর বছর যারা উ  দও িনয়িমত পিরেশাধ
কের চেলেছন তােদর জ  সরকার কােনা পিলিস দয়িন। িহসাব করেল দখা যােব, িবেশেষ ভােলা

াহেকর বিশ হয়রািনর িশকার হেত হয়।

এিদেক িনধািরত  ঋণসীমা  অিত ম  করায়  বাংলােদশ ব াংক থেক ওই  সব  ব াংেকর  ওপর কেঠার
তদারিক আেরাপ করা হয়। এছাড়া তােদর আগামী সে েরর মেধ  এ ঋণ আমানত িনধািরত সীমার
মেধ  নািমেয় আনার িনেদশ িদেয়েছ।

বলা হে , এজ  ৫৭িট ব াংেকর মেধ  ২০১৮ সােলর সে র পয  ৩২িট ব াংক বড় অংেকর ঋণ
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িদেত পারিছল না। এখন এ সংখ া ২৭িটেত নেম এেসেছ।

একই কারেণ ব াংক েলা এখন বড় অংেকর ঋণ িবতরণ করেত পারেছ না। বািক ৫িট ব াংক ইিতমেধ  তা
সম য় কেরেছ। যসব ব াংেকর ঋণ আমানত ওই সীমার িনেচ রেয়েছ তােদর বড় অংেকর ঋণ িদেত
কােনা বাধা নই। অবিশ  ৩০িট ব াংেকর ঋণ আমানত এখন ওই সীমার িনেচ আেছ।

ফেল এেদর বড় অংেকর ঋণ দয়ার ে  কােনা সম া নই। িক  এই ব াংক েলাও এখন তারল
সংকেটর দাহাই িদেয় বড় অংেকর ঋণ িদেত চাে  না।

ধু  সরকাির  খােতর  কেয়কিট  ব াংক বড়  অংেকর  ঋণ  িদে ।  অিভেযাগ  আেছ,  বসরকাির  খােতর
ব াংক েলার মািলকরা নানা কৗশেল ব াংেকর বড় অংেকর আমানত সিরেয় িনেয়েছ। তারল  সংকেটর
এিটই একিট অ তম কারণ।

ময়ািদ ঋণ দয়ার িবষেয় জানেত চাইেল পূবালী ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক (এমিড) আব ল হািলম
চৗধরুী যগুা রেক বেলন, িবদ মান পিরি িতর কারেণ সবাই একটু ধীরগিতেত এেগাে । এ কারেণ ঋেণর

গিতও ধীর।

বাংলােদশ ব াংেকর িতেবদন থেক দখা যায়, অেনক ব াংক ২০১৭ সােল ঋণ আমানেতর সীমার চেয়
বিশ ঋণ িবতরণ কের ফেলেছ।

ফেল তারা ঋণ আদায় যমন করেত পারেছ না, তমিন আমানতও বাড়ােত পারেছ না। এজ  তারা ঋণ
আমানেতর হার ওই সীমার মেধ  নামােতও পারেছ না।

কান কান ব াংক মাট আমানেতর চেয় বিশ ঋণ িদেয় ফেলেছ। এর ফেল বাড়িত ঋণ কলমািন থেক
ধার কের সম য় করা হে । এেত মু া বাজােরর ওপর বাড়িত চাপ পেড়েছ। এর মেধ  কেয়কিট ব াংেক
ঋণ আমানেতর অ পাত ১০০ ভােগর বিশ। অথাৎ আমানেতর চেয় বিশ ঋণ িদেয় ফেলেছ।

িবে ষকরা ব াংক েলার এমন রব ার জ  অভ রীণ অিনয়ম, নীিত ও ঋণ জািলয়ািতেক বিশ দায়ী
করেছন। তােদর মেত, খারাপ াহকেদর ঋণ না িদেয় বিশ কের কম েদ পরীি ত ভােলা াহকেদর ঋণ
িদেল আজ এমন সংকট তির হেতা না। এখনও য পঁুিজ আেছ তা ভােলা াহক ছাড়া অ  কাথাও দয়া
িঠক হেব না। সেবাপির যারা অিভযু  তােদর িব ে  কেঠার ব ব া িনেত হেব।
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