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আমানত কে  সােড় 23 শতাংেশর েবিশ সুদ েঘাষণা কেরেছ। eনআরিব ে াবাল াংেক েয সুদ েদoয়া হে  
তােত মা  সােড় পাঁচ বছেরi াথিমক জমা িদব্গুণ হেব। e ছাড়া াংকিট eক বছর েথেক িতন বছর েময়ািদ 
আমানত কে র ে ে  িত eক লােখ মােস eক হাজার টাকা সুদ েদoয়ার েঘাষণা িদেয়েছ। প া াংেকo 
িদব্গুণ বৃি  আমানত কে  াথিমক জমা সােড় পাঁচ বছের িদব্গুণ হেব।  aথ র্াৎ সােড় 23 শতাংেশর েবিশ সুদ 
েদেব াংকগুেলা। মধুমিত াংেক াথিমক জমা পাঁচ বছর 21 মােসi িদব্গুণ হেব। আর iuিনয়ন াংেক িদব্গুণ 
বৃি  আমানত কে  াথিমক জমা ছয় বছের িদব্গুণ হেব। সুেদর হার ধরা হেয়েছ সােড় 23 শতাংেশর 
কাছাকািছ। e ছাড়া িতন বছর েময়ািদ মািসক স য় কে  াংকিট 23 শতাংশ সুদ েঘাষণা কের আমানত িনে । 
eনআরিব কমািশ র্য়াল াংেক ছয় বছর ছয় মােস eবং িমড া  াংেক ছয় বছর 21 মােস িদব্গুণ হেব াথিমক 
জমা রাখা টাকা। পুরেনা াংকগুেলার মে  াশনাল াংক, i ান র্ াংক o ফা র্ িসিকuিরিট াংেকর িদব্গুণ 
বৃি  আমানত কে  ছয় বছেরi িদব্গুণ হেব। আর eিব াংেক ছয় বছর পাঁচ মােস, ি িময়ার াংেক ছয় বছর 
ছয় মােস eবং িমuচুয়াল া  াংেক ছয় বছর 22 মােস িদব্গুণ হেব াথিমক জমা। 

বাংলােদশ াংেকর পিরসংখয্ান aনুযায়ী, াংিকং খােত 3123 সােল আমানেতর বৃি  হয় ায় 31 শতাংশ। 
3124 সােল তা েনেম আেস 26.৯৯ শতাংেশ। 3125 সােল বৃি  আেরা কেম 24.56 শতাংশ, 3126 সােল 
24.19 শতাংশ, 3127 সােল 23.89 শতাংশ, 3128 সােল 21.33 শতাংশ eবং গত বছর তা সব র্িন  ৯.16 
শতাংেশ েনেম আেস। তেব চলিত বছেরর জানুয়াির েথেক মাচ র্ ei িতন মাস আমানেতর বৃি  িকছুটা বাড়েলo 
পেরর িতন মাস (eি ল েথেক জুন) আবার কেমেছ। গত মােচ র্ বািষ র্ক আমানেতর বি  21.69 শতাংেশ u ীত 
হেলo জুন েশেষ তা আবার েনেম eেসেছ ৯.৯5 শতাংেশ। ধারাবািহক আমানেতর বৃি  াস, াংক ব া 
েথেক সরকােরর ঋণ েনoয়া েবেড় যাoয়া eবং ডলার েকনার েপছেন বড় aে র নগদ aথ র্ য় হoয়ায় দীঘ র্িদন 
ধেরi াংিকং খােত চলেছ তার  সংকট। eেত েবসরকাির খােত ঋণ বৃি o েসভােব বাড়েছ না। গত 
aথ র্বছেরর েশষােধ র্র মু ানীিতেত েবসরকাির খােত ঋণ বৃি র ল য্মা া 27.6 শতাংশ থাকেলo জুেন aিজর্ত 
হেয়েছ মা  22.41 শতাংশ; যা গত ছয় বছেরর মে  সব র্িন । 

 


