
িবআইিবএেম গালেটিবল বঠেক ব ারা

উ  খলািপর কারেণ ব াংক ঋেণর দহার
কমেছ না
পিরচালন ব য় কমােনা, ঋেণর ণগত মােনা য়ন দরকার * িবিনেয়ােগ উেদ া ােদর আ হী
করেত দহার কিমেয় আনেত হেব
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উ  খলািপর  কারেণ  ব াংকঋেণর  দহার  কমেছ  না।  খলািপ  ঋণ  কমােত  িবে র  িবিভ  দেশ
সরকািরভােব ‘অ ােসট ম ােনজেম ট কা ািন’ গঠন করা হেয়েছ।

বাংলােদেশও এ ধরেনর উেদ াগ হণ করা যেত পাের। এিট খলািপ ঋণ িনয় ণ ও দহার কমােত
সহায়তা  করেব।  এছাড়া  ব াংেকর পিরচালনা  ব য়  কমােনা,  ঋেণর ণগত  মােনা য়ন  এবং  যৗি ক
মনুাফার  ল মা া  িনধারেণর  মেতা  পদে পও  দহার  কমােত  সহায়তা  করেত  পাের।  িবিনেয়ােগ
উেদ া ােদর আ হী করেতই দহার কিমেয় আনেত হেব।

ম লবার  রাজধানীর  িমরপুের  বাংলােদশ  ই িটিটউট  অব  ব াংক  ম ােনজেমে টর  (িবআইিবএম)
অিডেটািরয়ােম  ‘ই টাের  রট  অ া ড  এ পানশান  অব  ব াংক  িডট’  শীষক গালেটিবল  বঠেক
উপ ািপত িতেবদেন এসব কথা বলা হয়। গালেটিবল বঠেক সভাপিত  কেরন িবআইিবএেমর ড.
মাজাফফর আহমদ চয়ার েফসর এবং ঢাকা িব িবদ ালেয়র অথনীিত িবভােগর সােবক অধ াপক ড.

বরকত-এ- খাদা।

  যগুা র িরেপাট
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ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িবআইিবএেমর মহাপিরচালক এবং বাংলােদশ ব াংেকর িনবাহী
পিরচালক মা. নািজমিু ন। াগত ব ব  দন িবআইিবএেমর অধ াপক, পিরচালক (গেবষণা, উ য়ন ও
পরামশ এবং শাসন ও িহসাব) ড. শা  মার ব ানািজ। গালেটিবল বঠেক িবআইিবএেমর অধ াপক
মা. নহাল আহেমদ গেবষণা িতেবদন উপ াপন কেরন। চার সদে র একিট দল গেবষণািট কেরন।

এ দেল িছেলন সহেযাগী অধ াপক মাহা দ সােহল মা ফা, সহকারী অধ াপক রে ানা ইয়াসিমন,
মহাব ব াপক মা. আব ল কাইউম মখু।

মলূ বে  অধ াপক নহাল আহেমদ বেলন, ঋণ হীতােদর উ  দহার ব বসােয়র ে  বড় বাধা।
ঋণ পিরেশােধ এিট  নিতবাচক ভাব ফলেছ।  এছাড়া  উ েদ  পণ  উৎপাদন  খরচ  বিৃ  পাওয়ায়
রফতািনমখুী িশে  নিতবাচক ভাব পড়েছ। তরাং ঋেণর দহার যৗি ক পযােয় আসা দরকার।

িবআইিবএেমর মহাপিরচালক ও বাংলােদশ ব াংেকর িনবাহী  পিরচালক নািজমিু ন  বেলন,  সরকােরর
নীিতিনধারক পযায়  থেক  কের  সব  কেয়ক বছর  ধের  দহার  কত  তা  আেলাচ  িবষয়  হেয়
দািঁড়েয়েছ।

দহার কম থাকেল িবিনেয়ােগ গিত বােড়। িভশন-২০৪১, এসিডিজ ল মা া অজন এবং ড া ােনর
ল  অজন করেত হেল েদর হার কিমেয় আনেত হেব। যােত উেদ া ারা িবিনেয়ােগ আ হী হয়। সরকার
এ লে  কাজ করেছ।

ঢাকা িব িবদ ালেয়র অথনীিত িবভােগর সােবক অধ াপক ড. বরকত-এ- খাদা বেলন, সরকার উ  বিৃ
অজেন  নানামখুী  পদে প  িনেয়েছ।  বতমান  সরকার  অ ভিু মলূক  ব াংিকংেয়  কাজ  করেছ।  তেব
অথৈনিতক বিৃ র উ  ল  অজেন দহার যৗি ক পযােয় নািমেয় আনেত হেব।

পূবালী  ব াংেকর  সােবক  ব ব াপনা  পিরচালক  ও  িবআইিবএেমর  পারিনউমারাির  অধ াপক  হলাল
আহমদ চৗধরুী বেলন, বসরকাির বািণিজ ক ব াংক েলার অসম িতেযািগতা অেনক সময় িবপদ ডেক
আেন। এিট ত ব  করেত হেব।

ব াংেকর পিরচালনা পিরষদেক িবষয়িট দখভাল করেত হেব। স য়পে র েদর হােরর কারেণ ব াংক দ
কমােনা স ব হে  না বেল অেনেক দািব কেরন।

গেবষণায় মািণত হেয়েছ- স য়পে র েদর হার ব াংক ঋেণর েদ তমন কােনা ভাব পেড় না।
সামািজক িনরাপ ায় স য়প  খবুই পূণ ভিূমকা রােখ। িতিন বেলন, জাির ব ব াপনা ু হেল
ব াংক কখনও তারল  সংকেট পেড় না।

বাংলােদশ ব াংেকর সােবক িনবাহী  পিরচালক এবং  িবআইিবএেমর সােবক পারিনউমারাির অধ াপক
মা. ইয়ািছন আিল বেলন, ব াংেকর উৎপাদনশীলতা বাড়ােত হেব।

একই সে  খলািপ ঋণ কমােত উেদ াগ িনেত হেব। পুেরা ব াংিকং খাতেক খলািপ সং িৃত থেক বিরেয়
আসেত হেব। নপাল ও চীেন ঋণেখলািপরা ন ও িবমােনর িটিকট িকনেত পােরন না। এ ধরেনর উেদ াগ
বাংলােদেশও নয়া যেত পাের।

উ  খলািপর কারেণ ব াংক ঋেণর সুদহার কমেছ না https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/214271/উ - খলািপর...

2 of 3 8/28/2019 10:34 AM



অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।
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