
রা ায়  চার ব াংকেক আর অথ বরা  নয় ॥ অথম ী
কািশত: ২৬ - আগ , ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

অথৈনিতক িরেপাটার ॥ সানালী, পালী, জনতা ও অ ণী ব াংকেক সরকােরর প  থেক আর কান অথ বরা
(িরফাই াি ং) দয়া হেব না বেল জািনেয়েছন অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল। এ সময় রা ায়  এই চার ব াংকেক
আগামী সাত িদেনর মেধ  কমেকৗশল জমা দয়ার িনেদশ িদেয়েছন িতিন।

রিববার  িবেকেল রাজধানীর  শেরবাংলা  নগের জাতীয়  অথৈনিতক পিরষেদর  (এনইিস)  সে লন  কে  রা ীয়
মািলকানাধীন বািণিজ ক ও িবেশষািয়ত ব াংক েলার চয়ারম ান এবং ধান িনবাহী কমকতা (িসইও) ও ব ব াপনা
পিরচালকেদর (এমিড) সে  আেলাচনা শেষ এ তথ  জানান অথম ী। অ ােন ব াংক েলার শীষ কমকতােদর
সে  মতিবিনময় কেরন ম ী।

িত অথবছেরই মলূধন ঘাটিত পরূেণর জ  রা ায়  চার ব াংকেক বরা  (িরফাই াি ং) িদেয় আসেছ সরকার।
তেব সই েযাগ আর রাখা হেব না বেল জািনেয় িদেয়েছন অথম ী। িতিন বেলন, রা ায়  ব াংক েলােক এখন
থেক আর িরফাই াি ং নয়। িতবছর য িরফাই াি ং করতাম লস (ঘাটিত) কভার করার জ , দ াট ইজ অফ

(তা ব )। দ াটস াির অব পা  (এটা এখন থেক অতীত)। আর কানিদন িরফাই াি ং হেব না। তােদর অথ
আয় করেত হেব। এ দেশর মা ষেক দখােশানা কেরই তােদর বতন িনেত হেব।  িতিন বেলন, তারা আমােদর
একিট কমপিরক না দেবন, কীভােব এই ব াংিকং খাতেক আরও শি শালী করা যায়, আরও বগবান করা যায়
এ িবষেয় আজেক (রিববার) তারা আমােদর অবিহত করেবন। এজ  আজেক (রিববার) আমরা এখােন বেসিছ।

চলিত অথবছেরর বােজেট ব াংক েলার জ  বরা  আেছ এমন ে র জবােব মু ফা কামাল বেলন, এ বছেরর
বােজেট কান বরা  নই। ব াংক েলার শীষ কমকতােদর িত দৃি  আকষণ কের ম ী বেলন, িতন বছর ধের
আমােদর  য  ধারাবািহক  কায ম  চলেছ,  তােত  আগামীেত  িজিডিপ  আট  শতাংেশর  িনেচ  নামেব  না।  তেব
ব াংক েলােক স েদর সিঠক ব বহার করেত হেব এবং বেুঝ েন ঋণ িদেত হেব। গত ছয় মােস দেশ খলাপী
ঋণ বেড়েছ ১৮ হাজার ৮৯২ কািট টাকা। এ িবষেয় দৃি  আকষণ করেল আ হ ম মু ফা কামাল বেলন, অথম ী
িহেসেব দািয়  হেণর থম িদনই বেলিছেলন, খলাপী ঋণ এক টাকাও বাড়েব না। এখন এর ব থতার দায়

ীকার করেবন িক না? জবােব অথম ী বেলন, খলাপী ঋণ এক টাকাও বাড়েব না। খলাপী ঋণ বাড়েছ -এটা
আিম মানব না। যিদন আিম বেলিছলাম খলাপী ঋণ বাড়েব না, সিদনই আিম বেলিছলাম একটা এি ট ান
রাখব। সই এি ট ান কাযকর হেল বলেবন য, বাড়েছ িক বােড়িন। ধু িক এি ট ান বা বায়ন না হওয়াই
খলাপী ঋণ না কমার কারণ? এমন ে র জবােব মু ফা কামাল বেলন, অব ই। ব বসায়ীরা তা এখন টাকাই

িদে  না। এমনিক যারা িদত, তারাও এখন িদে  না। তারা এ েযাগ নেব, তারা তা ব বসায়ী।  অথম ী বেলন,
আমরা তাড়াতািড় এর রাহা করব। রাহা করেল আমােদর অব া আপনারাই মলূ ায়ন করেত পারেবন। আপনারা
খিুশ হেবন। তখন দেশর ব বসা-বািণেজ র িচ ই বদেল যােব।  এ ছাড়াও িতন মােসর সময় িদেয় েদর হার
কিমেয় িসে ল িডিজেট আনার কথাও বেলন িতিন। অথম ী আরও বেলন, অেনেকই তারল  স ট িনেয় িচি ত।
িক  আমােদর তারেল র পিরমাণ ায় ৯২ হাজার কািট টাকারও বিশ। আমানত এবং ওিদক থেকও আমােদর
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অব ান খুব ভাল।
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