
eক aে  

াপেন
িজয়াদুল iস

ঋেণর eক a
চািহদা o েজ
স িত বািণ
ƣতির হেলা।

গত বছেরর 
িক  গত eক
সুদহার eক 
ƣবঠক কেরন
o eমিডরা u
বাংলােদশ 
সাকু র্লার জাি

e িবষেয় বা
েবসরকাির 
িদেয়েছ বাংল
িত িত a

জাির করা হ

e িবষেয় aয্
কােলর ক ে
আমানেতর সু

সূ  জানায়, 
িবিনেয়ােগর 
3129 সােল

াংকঋেণর সুদ

নর বদেল িচ
সলাম    

aে র সুদহার বা
জাগােনর িভি েত
িণিজয্ক াংকগুেল
।  

জুলাi েথেক া
ক বছেরo েসi 
aে  নােমিন। e

ন aথ র্ম ী আ হ ম
uপি ত িছেলন।
াংক েথেক া

ির করা হে  না

াংলােদশ াংেকর
াংকগুেলার মািল

লােদশ াংক। ক
aনুযায়ী নয়-ছয় সু
হে  না। 

aয্ােসািসেয়শন aব
েক বেলন, ‘নয়-ছ
সুদহার কমােনার

গত 8 আগ  স
সেব র্া  সুদহার 

লর 3 আগ  বত র্ম

সুদ 

িচিঠ 

বা বায়েন আপাত
তi ঋেণর সুদহার
লােক আবারo িচিঠ

াংেকর মািলকরা ঋ
িত িত র া ক

eর পিরে ি েত
ম মু ফা কামাল
 oi ƣবঠক েশেষ
াপন জাির করা হ
। িচিঠ পািঠেয় e 

র িনব র্াহী পিরচাল
িলকরা সরকােরর ক
কারণ e িত িত
সুদহার বা বায়েন

ব াংকাস র্ বাংলা
ছয় সুদ বা বায়ন
র পরামশ র্ িদেয় ঈ

সব েবসরকাির 
ােসর িবষেয় a

তর্মান সরকােরর স

তত বাংলােদশ া
র কেম আসুক। e
চিঠ িদেয়েছ বাংলা

ঋেণ সেব র্া  ৯ e
কেরনিন তাঁরা। স
ত গত 5 আগ  ে
। গভন র্র ফজেল 
ষ aথ র্ম ী সাংবাি
হেব। িক  বাংলা
িবষেয় াংকগুেল

লক o মুখপা  েম
কােছ েয িত
িতর িবিনমেয় তাঁর
নর পরামশ র্ েদoয়

লােদেশর (eিবিব)
ন িনেয় সাকু র্লার ক
ঈেদর আেগ বাংলা

াংেকর eমিডেদর
aনিতিবলেমব্ কায র্ক
সােবক aথ র্ম ীর 

 

াংক েথেক েকােন
eরi aংশ িহেসে
ােদশ াংক। ফে

eবং আমানেত স
সরকার o বাংলাে
েবসরকাির াংেক
কিবেরর সভাপিত
িদকেদর জািনেয়
ােদশ াংক eখন
লােক িনেদ র্শনা ে

মা. িসরাজুল iসল
িত িদেয়িছেলন, 
রা সরকার েথেক
য়া হেয়েছ। e িব

) েচয়ার ান o ে
করেব িক করেব

লােদশ াংক েথে

র বরাবর oi িচিঠ
র্কর ব া হণ 
সভাপিতেতব্ সরক

2৯ আগ , 3

না সাকু র্লার জাির
সেব ঋণ o আমান
েল ঋেণর eক a

সেব র্া  7 শতাংশ
েদশ াংক েথেক
কর েচয়ার ান o
িতেতব্ oi ƣবঠেক
য়িছেলন, ‘নয়-ছয়
ন বলেছ, ‘নয়-ছ
েদoয়া হেয়েছ।

লাম কােলর ক ে
েসi িত িত ব

ক েবশ িকছু সুিবধ
িবষেয় বাংলােদশ 

েবসরকাির ঢাকা 
ব না, েসিট েক ী
েক আমােদর eক

িঠ পাঠােনা হয়। 
করার জ  আপ
কাির o েবসরকা

312৯ 

ির করা হে  না। ব
নেতর সুদহার কম
aে র সুদহার বা

শ (নয়-ছয়) কায র্ক
ক বারবার তাগাদা
o eমিডেদর সে
ক েবসরকাির 51িট
য়’ সুদহার বা বায়
ছয়’ সুদহার বা ব

েক বেলন, ঋণ o
বা বায়েন তাঁেদ
ধাo িনেয়েছন। ত

াংক েথেক আ

াংেকর eমিড 
ীয় াংেকর িবষয়
কিট িচিঠ েদoয়া হ

eেত বলা হেয়েছ
পনােদর পরামশ র্ ে
াির াংেকর েচয়া

বাংলােদশ াংক
মােনার পরামশ র্ ি
া বায়ন িনেয় েধাঁ

র্কেরর েঘাষণা েদ
দা েদoয়া সে o 

 দীঘ র্ ায় িতন
িট াংেকর েচয়ার
ায়েন িশগিগরi 
বায়েন আপাতত 

o আমানেতর সুদ
দর আবারo িনেদ র্
তাi সরকারেক েদ

আপাতত েকােনা স

ƣসয়দ মাহবুবুর র
য়। তেব ঋণ o 
হেয়েছ।’ 

েছ, আমানত o ঋ
েদoয়া হেলা। িচ
য়ার ান-eমিডেদর

ক চাে  
িদেয় 
ধায়ঁাশা 

দন। 
ঋেণর 
ঘ া 
ার ান 

দহার 
দ র্শনা 
েদoয়া 
সাকু র্লার 

রহমান 

ঋণ বা 
িচিঠেত 
দর সে  



aনুি ত eক সভায় বাংলােদশ aয্ােসািসেয়শন aব াংকস (িবeিব) েঘািষত ঋণ বা িবিনেয়ােগর সুদহার সেব র্া  ৯ শতাংশ eবং 
িতন মাস বা তার েবিশ িক  ছয় মােসর কম েময়ািদ আমানেতর সুদহার সেব র্া  7 শতাংশ বা বায়েনর িবষেয় েয মৈতকয্ হেয়িছল, 
েসi u িতo তুেল ধরা হেয়েছ। 

e িবষেয় আেরকিট েবসরকাির াংেকর eমিড নাম কাশ না করার শেত র্ কােলর ক েক বেলন, নয়-ছয় সুদহার বা বায়ন িনেয় 
বাংলােদশ াংক েথেক সাকু র্লার না করার েপছেন aব i কারণ রেয়েছ। সুদহার যখনi বাংলােদশ াংক িনধ র্ারণ কের েদেব, তখন 
তা আieমeফ-িবশব্ াংক সহজভােব না িনেয় e েদশ েথেক মুখ িফিরেয়o িনেত পাের। তা ছাড়া eিট েজার কের কমােনা স ব 
নয়। কারণ মু বাজার aথ র্নীিতেত ঋেণর সুদহার িনধ র্ারণ কের েদoয়া যায় না। চািহদা eবং েজাগােনর িভি েতi সুদহার িনধ র্ািরত 
হয়। েজাগান েরট তথা আমানেতর সুদ যিদ 7 শতাংশ হয়, তেব চািহদা তথা ঋেণর সুদহারo ৯ শতাংশ করা স ব। িক  eখন 7 
শতাংেশ েকu আমানত রাখেছ না। eমনিক সরকাির আমানতo 7 শতাংেশ পাoয়া যাে  না। িতিন আেরা বেলন, 211 েকািট টাকার 
eকিট আমানত রাখেত সরকাির িত ানগুেলা িনলােমর আেয়াজন কের। oi িনলােম সেব র্া  সুদ দানকারী াংকেকi েবেছ 
েনoয়া হে । কােজi আমানেতর সুদ যত ণ পয র্  সহজলভয্ না হেব তত ণ পয র্  ঋেণর সুদহারo ৯ শতাংেশ নািমেয় আনা স ব 
হেব না। 

গত মােস aনুি ত াংকাস র্ সভায়o াংেকর eমিডরা দািব কেরন েয ৯ শতাংেশ ঋণ িবতরণ করেত হেল তার আেগ 7 শতাংেশ 
আমানত েয়াজন। সরকাির আমানত েপেল পয র্ায় েম নয়-ছয় সুদ বা বায়ন করা স ব হেব। যিদo aথ র্ ম ণালেয়র সব র্েশষ 
িস া  হে , সরকাির সং ার আমানত 7 শতাংেশ েপেত হেল আেগi ৯ শতাংশ সুদহার কায র্কর করেত হেব। 

eর আেগ গত জুলাi মােস িবeিবর েঘাষণা aনুযায়ী ঋণ o আমানেতর সুদহার াস করার পরামশ র্ িদেয় েবসরকাির াংেকর 
eমিডেদর কােছ িচিঠ িদেয়িছল বাংলােদশ াংক। 

 


