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েচেয়o কম aথ র্ েফরত পাে ন। জমা েরেখ লাভ দূেরর কথা আসল টাকায় েয় যাে  আমানতকারীেদর। আমানেতর িবপরীেতর 
টাকা েয় যাoয়া শুরু হেয়েছ 3128 সাল েথেক। eর পর েথেকi েনিতবাচক ধারার কারেণ বি ত হে ন জমাকারীরা। বাংলােদশ 
াংেকর িহসােব সুদহার eত কম হেলo ধানম ী েশখ হািসনা, aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল াংক ঋেণর সুদহার কমােনার জ  

দফায় দফায় িনেদ র্শনা িদে ন। e জ  তারা াংেকর েচয়ার ান o eমিডেদর সে  eকািধকবার ƣবঠকo কেরেছন। সুদহার 
কমােনার জ  াংেকর মািলকেদর দািবর পিরে ি েত নানা সুিবধাo েদoয়া হেয়েছ eবং হে । ঈেদর আেগ বািণিজয্ক 
াংকগুেলার েচয়ার ান o eমিডেদর সে  ƣবঠক েশেষ u সুদহার িনেয় aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলন, 25, 26, 27 

শতাংশ সুদহার িহসাব কের কী লাভ, িদেত পারেব না; eেত শুধু েখলািপ ঋণi বাড়েব। খুব িশগিগরi আমানেত সেব র্া  7 শতাংশ 
eবং ঋেণ সেব র্া  ৯ শতাংশ সুদ ে েধ িদেয় াপন জাির করেব ক ীয় াংক। e ছাড়া চ বৃি  সুদহার পিরহার কের সরল সুদ 
প িত বহােরর িনেদ র্শনা েদন aথ র্ম ী।  

বসায়ীেদর শীষ র্ সংগঠন eফিবিসিসআi সভাপিত েশখ ফজেল ফািহম বেলন, াংক ঋেণর সুদহার eক aে  েনেম আেসিন। ফেল 
aেনেকi ঋণ িনে ন না। সুদহার aব i কিমেয় আনেত হেব।  

েপাশাক মািলক o র ািনকারকেদর সংগঠন িবিজeমie সভাপিত বেলন, মু ানীিতর েঘাষণায় েদখােনা হেয়েছ নিমনাল সুদহার ৯ 
দশিমক 69 শতাংশ। িক  কৃত কায র্কর সুদহার ডাবল িডিজট। e u সুদহার িশ  িত া o পিরচালনার ে ে  িতব কতা সৃি  
করেছ।  

 


