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বািণিজ ক ব াংক েলার ঋণ িবতরেণর সীমা আরও বাড়ােনা হেয়েছ। এর ফেল ব াংক েলা আরও বিশ
ঋণ িবতরণ করেত পারেব।

নতনু িবধান আজ থেকই কাযকর হেব। এ িবষেয় ম লবার িবকােল বাংলােদশ ব াংক থেক একিট
সা লার জাির কের বািণিজ ক ব াংক েলার ধান িনবাহীেদর কােছ পাঠােনা হেয়েছ।

সা লার অ যায়ী, এখন থেক চিলত ধারার বািণিজ ক ব াংক েলা তােদর মাট আমানেতর ৮৫ শতাংশ
পয  ঋণ িহেসেব িবতরণ করেত পারেব।  আেগ মাট আমানেতর ৮১ দশিমক ৫ শতাংশ পয  ঋণ
িহেসেব িবতরণ করা যত। এই দফায় ঋণ িবতরেণর সীমা সােড় ৩ শতাংশ বাড়ােনার ফেল এসব ব াংক
আরও সায়া ৩৭ হাজার কািট টাকা বাড়িত ঋণ িবতরণ করেত পারেব।

এিদেক ইসলামী ব াংক েলা এখন তােদর মাট আমানেতর ৯০ শতাংশ পয  িবিনেয়াগ করেত পারেব।
আেগ তারা মাট আমানেতর ৮৯ শতাংশ িবিনেয়াগ করেত পারত। এই দফায় িবিনেয়ােগর সীমা আরও ১
শতাংশ বাড়ায় এসব ব াংক আরও আড়াই হাজার কািট টাকা বাড়িত িবিনেয়াগ করেত পারেব।

এই সা লােরর ফেল সব েলা ব াংক িমেল আরও ায় ৪০ হাজার কািট টাকা বাড়িত ঋণ িবতরণ বা
িবিনেয়াগ করেত পারেব।

এর  আেগ  ২০১৬  সােল  ব াংক েলার  ঋণ  িবতরণ  বা  িবিনেয়ােগর  সীমা  বাড়ােনা  হেয়িছল।  তেব
ব াংক েলা ইিতমেধ  ওই সীমার চেয় বিশ ঋণ বা  িবিনেয়াগ কের ফেলেছ। য কারেণ  বাংলােদশ
ব াংক থেক তােদর ঋণ বা িবিনেয়ােগর পিরমাণ আগামী ৩০ সে েরর মেধ  িনধািরত সীমার মেধ
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নািমেয় আনার জ  িনেদশ দয়া হেয়িছল। এখন নতুন কের সীমা বাড়ােনার ফেল অেনক ব াংকেক আর
তা সম য় করেত হেব না। উে া তারা আরও নতুন ঋণ িবতরণ বা িবিনেয়াগ করেত পারেব। তেব এখনও
যােদর ঋণ বা িবিনেয়ােগর সীমা এর চেয় বিশ আেছ তােদর তা সীমার মেধ  নািমেয় আনেত হেব। তেব
কেবর মেধ  এই সীমা সম য় করেত হেব স িবষেয় ক ীয় ব াংেকর নতুন সা লাের িকছু বলা হয়িন।

এ  সে  ক ীয়  ব াংেকর একজন কমকতা  বেলন,  সা িতক সমেয়  ব াংিকং  খােত  তারল  বাহ
বেড়েছ।  ফেল অেনক ব াংেকর হােত  িকছু  অলস অথ জেম গেছ।  এিদেক বসরকাির খােত ঋেণর

চািহদাও বিশ। এসব কারেণ বসরকাির খােত ঋেণর জাগান বাড়ােনার জ  ক ীয় ব াংক থেক এসব
িস া  নয়া  হেয়েছ।  িতিন আরও বেলন,  যসব ব াংক বাড়িত সীমার চেয়ও বিশ ঋণ িবতরণ  বা
িবিনেয়াগ কের আেছ তােদর অব ই ৩০ সে েরর মেধ  তা সম য় করেত হেব। কননা এই সীমা এর
আেগ আরও কেয়ক দফা বাড়ােনা হেয়েছ।

বাংলােদশ ব াংেকর িতেবদন থেক দখা যায়, ব াংিকং খােত গত জুলাই পয  আমানেতর পিরমাণ ১৩
লাখ কািট টাকা। এর মেধ  চিলত ব াংক েলােত ১০ লাখ ৬৫ হাজার কািট  টাকা এবং  ইসলামী
ব াংক েলােত ায় আড়াই লাখ কািট টাকা। এর মেধ  ায় সােড় ১২ লাখ কািট টাকা তারা িবিনেয়াগ
কেরেছ। যার মেধ  চিলত ব াংক েলা ১০ লাখ ১১ হাজার কািট এবং ইসলামী ব াংক েলা ২ লাখ ৪৫
হাজার কািট টাকা িবিনেয়াগ কেরেছ।

এিদেক চলিত অথবছের বসরকাির খােত ঋণ বাহ ১৪ দশিমক ৮ শতাংশ বাড়ােনার ল মা া রেয়েছ।
গত অথবছের এ খােত ল মা া িছল ১৬ শতাংশ। এর মেধ  অিজত হেয়েছ ১১ দশিমক ৩২ শতাংশ।

ব াংক েলার ঋণ িবতরেণর মতা বাড়ােনা হেলও িবতরণ করা মাট ঋেণর মেধ  ১ লাখ ১১ হাজার
কািট  টাকা  খলািপেত পিরণত হেয়েছ।  যা  মাট ঋেণর ায়  সােড় ১১  শতাংশ। অবেলাপনসহ এর

পিরমাণ দড় লাখ কািট টাকার বিশ।

বাংলােদশ রফতািনকারক সিমিতর সভাপিত আব স সালাম মেুশদী বেলন, ব াংক েলার ঋণ িবতরেণর
মতা বাড়ােনার উেদ াগিট ইিতবাচক। এেত বসরকাির খােত ঋণ বাহ বাড়েব। বসরকাির খাত আরও

চা া হেব। তেব এই ঋণ যােত সিঠকভােব ব ব ত হয়, খলািপর িদেক যােত না যায় সিদেক ক ীয়
ব াংকেক নজর রাখেত হেব।
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