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বাংলােদশ াংেকর নাফা বাড়ল ৫ ণ 

 

সমকাল িতেবদক 

 

বাংলােদশ াংেকর নাফা ায় প চ ণ বেড়েছ। ২০১৭-১৮ অথবছের নাফা িছল ৭৯২ কা  টাকা, গত অথবছের হেয়েছ চার 
হাজার ৪৬১ কা  টাকা। লত ানীয় াংক েলার বড় ধরেনর তার  সংকট, বেদিশক ার চািহদা ি  এবং ণ ও ডলােরর 
দর বাড়ার কারেণ নাফা এতটা বেড়েছ। গতকাল ম লবার বাংলােদশ াংেকর পিরচালনা পষেদর বঠেক ২০১৮-১৯ অথবছেরর 
আিথক িববরণী অ েমাদন করা হয়।  
বাংলােদশ াংেকর সভাকে  গভনর ফজেল কিবেরর সভাপিতে  বঠেক পিরচালকরা উপি ত িছেলন। িনয় ক িহেসেব ক ীয় 

াংক অথ ব াপনার লে  বেদিশক ার িরজাভ সংর ণ কের। েয়াজেনর সময় কখনও ডলার িবি  বা য় কের। এছাড়া 
ানীিত ব াপনার জ  রেপার মা েম াংক েলােক ধার দওয়া, িরভাস রেপার মা েম বাজার থেক টাকা েল নওয়াসহ 

নানা কাজ কের। বেদিশক ার িরজােভর বড় অংশ ডলােরর মা েম সংর ণ করা হয়। এছাড়া ণ, ইউেরাসহ িবিভ  বেদিশক 
ায় িরজাভ সংরি ত আেছ। এসব কায ম থেক ক ীয় াংেকর নাফা হেয় থােক।  

বেদিশক ার চািহদার লনায় সরবরাহ কম থাকায় গত অথবছর াংক েলার কােছ ২৩৩ কা  ৯০ লাখ ডলার িবি  কেরেছ 
বাংলােদশ াংক। এেত ভােলা নাফা হেয়েছ। এছাড়া বতমােনর ৩২ িবিলয়ন ডলােরর িরজাভ িবিভ  ায় িবিনেয়াগ রেয়েছ। এ 
থেকও আয় এেসেছ। িবিভ  বেদিশক া ও েণর দাম বেড় যাওয়ায় তা সম য় করা হেয়েছ। এছাড়া ডলার িবি র ফেল 

বাজার থেক  গত অথবছর ২০ হাজার কা  টাকা উেঠ এেসেছ। এেত াংক েলােত তার  সংকট দখা দয়। সংকট মটােত 
াংক েলা ডলার কনার পাশাপািশ রেপা, শাল রেপা ও িবেশষ তার  সহায়তার মা েম ক ীয় াংক থেক র টাকা 

ধার কের। এসব ধােরর িবপরীেত ৬ শতাংশ দ পেয়েছ ক ীয় াংক। এর বাইের িবিভ  ায় বাংলােদশ াংক য িরজাভ 
রেখেছ ইউেরা ছাড়া বিশরভাগ ে  তার দর বেড়েছ। সব িমেল নাফা াপক বেড়েছ। সংি রা জািনেয়েছন, এক বছেরর 
বধােন ক ীয় াংেকর নাফা বেড়েছ িতন হাজার ৬৬৯ কা  টাকা। সা িতক কােনা বছের এত নাফা করেত দখা 

যায়িন। ২০১৭-১৮ অথবছের বাংলােদশ াংক বাজাের ২৩১ কা  ১০ লাখ ডলার িবি  কেরিছল। তারপরও নাফা হেয়িছল মা  
৭৯২ কা  টাকা। বাংলােদশ াংেকর নাফা ি র ফেল উৎসাহ বানাস বাড়ােনা হেয়েছ। গতকােলর পষদ বঠেক ২০১৮-১৯ 
অথবছেরর জ  েত ক কমকতা-কমচারীেক সােড় চার মােসর ল বতেনর সমপিরমাণ উৎসাহ বানাস দওয়ার িস া  হেয়েছ। 
২০১৭-১৮ অথবছের চার মােসর ল বতেনর সমপিরমাণ বানাস দওয়া হেয়িছল। ২০১৫ সােল ন ন বতন ল কাযকেরর আেগ 
ক ীয় াংক বশ কেয়ক বছর প চ  কের উৎসাহ বানাস িদেয়িছল। ২০১৬-১৭ অথবছর পয  কেয়ক বছের াংক েলার কােছ 

র উ ৃ  তার  িছল। েয়াজেনর লনায় তখন ডলারও িছল বিশ। য কারেণ ক ীয় াংক বাজার থেক র ডলার 
িকেনিছল। তােত কের বাজাের াপক তার  িছল। তখন বাংলােদশ াংক ব একটা নাফা করেত পােরিন।  
 


