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বসরকাির খােতর ঋেণ লাগাম টেন চলিত অথবছের (২০১৯-২০) মু ানীিত ঘাষণা কেরেছ বাংলােদশ
ব াংক। এ খােত ঋণ িবতরেণর ল মা া  ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ িনধারণ করা হেয়েছ। এিট আেগর
অথবছের (২০১৮-১৯) িছল ১৬ দশিমক ৯ শতাংশ। স িহসােব বসরকাির খােত ঋণ বােহর ল মা া
২ দশিমক ১ শতাংশ কমােনা হেয়েছ।

সংি রা  বলেছন,  ঘািষত মু ানীিত িবিনেয়াগবা ব হয়িন। এেত উেদ া ারা  পযা  ঋণ পােবন না।
ঋেণর বিশর ভাগ যাে  সরকাির খােত। ২৪ শতাংশ ঋণ সরকার িনেল বসরকাির খাত ১৪ শতাংশ
ঋণও পােব না।

বধুবার বাংলােদশ ব াংেকর জাহা ীর আলম  কনফাের  হেল  চলিত অথবছেরর জ  নতনু মু ানীিত
ঘাষণা কেরন গভনর ফজেল কিবর।

এ সময় ডপুিট গভনর এসএম মিন ামান,  আহেমদ জামাল, পিরবতন ব ব াপনা উপেদ া আ াহ
মািলক কােজমী, আিথক গােয় া ইউিনেটর (িবএফআইইউ) ধান আবু হনা মাহা দ রাজী হাসান,
ব াংিকং িরফম উপেদ া এসেক র চৗধরুী, অথৈনিতক উপেদ া ড. মা. আখতা ামানসহ ঊ তন
কমকতারা উপি ত িছেলন।

  যগুা র িরেপাট
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জানেত চাইেল িপআরআইেয়র িনবাহী পিরচালক ড. আহসান এইচ মন র যগুা রেক বেলন, ২৪ শতাংশ
ঋণ সরকার িনেল ব ি  খাত ১৪ শতাংশ ঋণও পােব না। এেত বসরকাির খােত নিতবাচক ভাব
পড়েব। মলূ সম া আমানত। ব াংক েলােক আমানত বাড়ােত হেব।

িব ব াংেকর ঢাকা অিফেসর মখু  অথনীিতিবদ ড. জািহদ হােসন যগুা রেক বেলন, মু ানীিতেত আিথক
খােতর যসব সম া আেছ স েলার িকছুটা ীকৃিত থাকেলও এর থেক উ রেণর  িদকিনেদশনা
নই। ব ি  খােত ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ ঋেণর ল  ধরা হেয়েছ। এিট অেনক কম হেয়েছ। কারণ ৮

দশিমক ২ শতাংশ িজিডিপ বিৃ  অজন করেত হেল ব ি  খােত ঋেণর ল  ১৬ থেক ১৭ শতাংশ ধরা
উিচত িছল। স ে  তা অজেন ঋণমান িনেয় িনেদশনা থাকত। িক  ঘািষত ল মা া অজন হেলও তা
িবিনেয়ােগর মা  ২০ শতাংশ অবদান রাখেত পারেব।  তাহেল িবিনেয়ােগর ৮০ শতাংশ কাথা  থেক
আসেব? এিট সংেকাচনমলূক মু ানীিত হেয়েছ।

এছাড়া  মু ানীিতেত তারল  সংকট নই  দািব  করা  হেয়েছ।  তাহেল  বসরকাির খােত  ঋণ  বাহ  ১১
দশিমক ৩ শতাংেশ নামল কন? এছাড়া মু া বাজােরর জ  িকছইু নই। মু ানীিতর শেষর িদেক িবেদিশ
িকছু ঝঁুিকর কথা উে খ করা হেয়েছ। িক  অভ রীণ ঝুঁিক েলা গল কাথায়, স েলা িনেয় খুব বিশ
বলা হয়িন।

গভনর ফজেল কিবর বেলন, ঘািষত মু ানীিত আেগর মেতা সতকভােব সং লানমখুী করা হেয়েছ। এিট
কমসং ানমখুী, বিৃ  সহায়ক ও সং লানমখুী মু ানীিত। তার দািব, মলূ ীিত ৫ দশিমক ৫ শতাংশ
পিরিমত রেখ ৮ দশিমক ২ শতাংশ বিৃ  অজেনর জ  পযা  ঋণ বােহর ব ব া রাখা হেয়েছ। নতনু
মু ানীিতেত ২০২০ সােলর জনু পয  বসরকাির খােত ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ ঋণ বাহ ধরা হেয়েছ। এর
মেধ  িডেস র ২০১৯ পয  ল মা া ১৩ দশিমক ২ শতাংশ িঠক করা হেয়েছ। গল অথবছেরর জনু
পয  ল  িছল ১৬ দশিমক ৫ শতাংশ।

চলিত অথবছর পয  সরকাির খােত ঋেণর ল মা া ২৪ দশিমক ৩ শতাংশ িনধারণ করা হেয়েছ। যা
আেগর অথবছের িছল ঋণা ক ২ দশিমক ৪ শতাংশ। তেব আগামী ৬ মােস অথাৎ িডেস র পয  এিট
আরও বািড়েয় ২৫ দশিমক ২ শতাংশ িনধারণ করা হেয়েছ। আর অভ রীণ ঋণ বিৃ  ১৫ দশিমক ৯
শতাংশ ধরা হয়।  ব াপক মু ার সরবরাহ ১২ দশিমক ৫ এবং  িরজাভ মািনর ল  ১২ শতাংশ ধরা
হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথবছেরর মু ানীিতেত বসরকাির খােতর ঋণ বােহর ল  িছল সােড় ১৬ শতাংশ।
িক  জুন শেষ এ খােত ঋণ বিৃ  ১১  দশিমক ৩ শতাংশ হেয়েছ।  এিট গত অথবছ? রর ঘািষত
মু ানীিতর ল মা ার চেয় ায় ৫ শতাংশ কম।

গভনর ফজেল কিবর আরও বেলন, এখন থেক মু ানীিত ঘাষণাপ  অথবছেরর ই অেধর জ  ’বােরর
বদেল অথবছেরর েত গাটা বছেরর জ  একবার ঘাষণা করা হেব। এক ে র উ ের িতিন বেলন,
ব াংিকং খােত কােনা তারল  সংকট নই। তেব িকছু ব াংক েযাগ  মােনর ঋণ সিৃ  কেরেছ। িকছু
িমসম াস হেয়েছ। এটাই সম া।

এক ে র উ ের বাংলােদশ ব াংেকর উপেদ া আ াহ মািলক কােজমী বেলন, বতমােন বাজাের কােনা
তারল  সংকট নই। য কারেণ স িত কােনা ব াংক ডলার িনেত আসেছ না। টাকার জ ও কাউেক
আসেত দখা যাে  না। জুন পয  ব াংক খােত ৮৫ হাজার ৬১৬ কািট টাকা উ ৃ  তারল  রেয়েছ। তেব
তারেল  অসাম তা আেছ। এখন িকছু ব াংেকর হােত বিশ টাকা আেছ, তােদর হয়েতা ঋণ রেয়েছ
কম। একইভােব িকছু ব াংেকর হােত য পিরমাণ টাকা রেয়েছ, ঋণ আেছ হয়েতা বিশ। এ অসাম  বা
িমসম াস দরূ করেত ক ীয় ব াংক কাজ করেছ।

বাংলােদশ ব াংেকর উপেদ া এসেক র চৗধরুী বেলন, ক ীয় ব াংক ও সরকারসহ সব পযায় থেক
ণগত মােনর  ঋণ  বাড়ােনার শ  েচ া  িছল।  ফেল  এখন আ াসী  িবিনেয়াগ  হে  না।  চািহদার

আেলােক ঋণ যাে ।  এেত কের ণগতমােনর ঋণ িবতরণ হে । এখন চািহদা ও  সরবরােহ একিট
সাম  আেছ। ফেল বতমােনর এ ঋণ িদেয় কাি ত বিৃ  অজন স ব।

িতিন বেলন, বসরকাির খােত ১৬ শতাংশ ঋণ বিৃ  অজন করা কােনা িবষয় নয়। ক ীয় ব াংক চাইেল
৩ মােস সটা করা স ব। এখন ৮৫ হাজার কািট টাকা উ ৃ  তারল  আেছ। তেব সব ব াংেকর কােছ এক
রকম নয়। সখােন সাম  আনার চ া চলেছ। ণগতমােনর ঋণেক ক  কের এবােরর ল মা া ধরা
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

হেয়েছ। সখােন যিদ দখা যায় বছেরর মাঝখােন ণগতমােনর ঋণ চািহদা বাড়েছ সখােন আটকােনা
হেব না।

গভনর বেলন, িপপলস িলিজংসহ কেয়কিট আিথক িত ান ২০১৩ সাল থেক িবিভ  অ িবধার মেধ
িছল। িত ান েলােক বাচঁােত সব রকম চ া কেরও িপপলস িলিজংেক র া করা যায়িন। এেত তমন
কােনা ভাব পড়েব বেল মেন হয় না।

িতিন  বেলন,  বাংলােদশ ব াংক একিট  ই টােরি ং  অব ােন  আেছ।  ২০১৮  সােল  ফারমাস  ব াংকেক
অবসায়ন না কের রা ীয় ব াংক েলার মলূধন জাগােনর মাধ েম িটিকেয় রাখার পর অেনেক বেলিছেলন
এটা করা িঠক হয়িন। ব াংক আসেব-যােব এ রকম ব াংক িটিকেয় রাখার িক আেছ। আবার িপপলস িলিজং
অবসায়েনর পর এখন বলা হে , এটা কন করা হল। এখন আমানতকারীেদর িক হেব।

আিথক িত ান থেক টাকা মের ব াংেকর পিরচালক হেয়েছন- এ িবষেয় জানেত চাইেল বাংলােদশ
ব াংেকর  ডপুিট  গভনর  এসএম  মিন ামান  বেলন,  িনিদ  একিট  ি য়া  অ সরণ  কের  তারা
টাকা-পয়সা বর কের িনেয়েছন। তখন ই া করেলই তােক দায়ী কের পিরচালক পদ আটকােনা যায়িন।
এটা মাণ করার িবষয়। তেব যােদর িবষয় মািণত হেয়েছ তােদর িব ে  ব ব া  নয়া হেয়েছ।

িপপলস িলিজং ছাড়াও কেয়কিট আিথক িত ান আমানতকারীর টাকা ফরত না দয়ার িবষেয় জানেত
চাইেল  িতিন বেলন,  আমানতকারীেদর টাকা  ফরত দয়ার দািয়  সংি  িত ােনর।  তেব  িনয় ক
সং ’◌া িহেসেব এসব িত ােনর র ায় ক ীয় ব াংক কাজ করেছ।
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