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অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলেছন, ঋেণর দ জ ািমিতক হাের আেরাপ করা হে । বাংলােদেশর
মেতা িবে র কােনা দেশ এত বিশ দ নই। এভােব দ হার আেরাপ িঠক নয়।

এসব কের ব াংেকর ব ােল  িশট ভােলা রাখা হে । তাই এমন একটা পিরক না িনেত হেব যখােন
ব াংক, ঋণ হীতা ও আমানতকারী কাউেক লাকসান নেত হেব না।

বধুবার সিচবালেয়র মি পিরষদ কে  সরকাির য়সং া  মি সভা কিমিটর বঠক শেষ সাংবািদকেদর
এক ে র উ ের িতিন এ কথা বেলন।

ম ী বেলন, ‘ব াংক েলা বিশ মা ায় দ হার আেরােপর কারেণ অেনেক ঋণেখলািপ হে ন। বিশ দ
আেরাপ করায় ব বসায়ীরা ঋণ পিরেশাধ করেত পারেছন না। অথাৎ যেন েনই ঋণ হীতােদর মের
ফলা হে ।’

২০১৫ সােল ১১ জনেক ঋণ িরিসিডউেলর েযাগ িদেয় বলা হেয়িছল টাকা পিরেশাধ করেত না পারেল
তােদর এি ট পথ বেছ িনেত হেব। িক  ম লবার বাংলােদশ ব াংেকর বাড সভায় ওই ১১ জনেক একই

িবধা দয়া হেয়েছ।

  যগুা র িরেপাট
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অথম ী িহেসেব এ িস া েক কীভােব দখেছন- এমন ে র উ ের মু ফা কামাল বেলন, ‘এ িবষেয় আিম
িকছুই জািন না। আিমও িবষয়িট পি কায় দেখিছ। তেব এ িবষেয় খাজঁ নব। যটা িমিডয়ায় এেসেছ
সটােক রফার কেরই আিম আরও িডেটইেল যাব। তারপর িবষয়িট রভােব বলেত পারব।’ 

িতিন বেলন, আিম এখনও জািন না কান িবেবচনায় তােদর এ েযাগ দয়া হল। আেগ কী শত িছল
স েলা আমােদর দখেত হেব। তেব পি কােত তা সবিকছু িঠক থােক না।

িমিডয়া িক সব সময় িঠক লেখ? অেনক সময় িমিডয়া িকছুটা ভলুও লেখ। তেব সব সময় এমনটা হয়
না। -এক সময় এ সম াটা হয়।
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