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হাজার টাকা। 
 
সূ  জানায়, েবােড র্ ঋেণর েদয়ার পিরমাণ aনুেমাদন হoয়ার পর তা আমানতকারীেদর জানােত হয়। িক  e িবষেয় কাuেক জানােনা 
হয়িন। eমিক বািষ র্ক সাধারণ সভায়o জানেনা হয়িন। শুধুমা  েবােড র্র পিরচালনা পষ র্েদর মে i িবষয়িট সীমাব  রেয়েছ। েযটা 
আমানতকারীেদর িবশব্ােসর সে  তারণার সািমল বেল মেন কেরন সংি রা।   
e িবষেয় জানেত চাiেল iসলামী াংেকর ব াপনা পিরচালক (eমিড) েমা. মাহবুব uল আলেমর েফান ব  পাoয়া েগেছ।  
 
িতেবদন aনুযায়ী, াংকগুেলার আমানেতর 2৯ শতাংশ (িসআরআর o eসeলআর) েক ীয় াংেক বা তামূলক জমা রাখেত 

হয়। িক  াংক নগদ জমা (িসআরআর) রাখেত থ র্ হে । ফেল ধার কের চলেত হে ।  
াংকগুেলার ধান িনব র্াহীেদর সংগঠন aয্ােসািসেয়শন aব াংকাস র্, বাংলােদেশর (eিবিব) েচয়ার ান o ঢাকা াংেকর eমিড 

ƣসয়দ মাহবুবুর রহমান বেলন, গত কেয়ক মাস ধের সরকােরর ঋণ েনয়ার বণতা েবেড়েছ। সব িমিলেয় াংকগুেলােত নগদ aেথ র্র 
সংকট রেয়েছ।  
 
েক ীয় াংেকর ত  aনুযায়ী, গত জুন মাস েশেষ াংক খােত েমাট uদব্ৃ  তার  কেম 71 হাজার 65৯ েকািট টাকায় দাঁিড়েয়েছ। 
যা গত 3129 সােলর িডেসমব্র েশেষ িছল 87 হাজার 4৯4 েকািট টাকা। eর আেগ 3128 সােলর িডেসমব্র েশেষ িছল 97 হাজার 
7৯7 েকািট টাকা। eর আেগ 3127 সাল েশেষ িছল 2 লাখ 33 হাজার 86 েকািট টাকা। 3126 সােলর িডেসমব্র েশেষ িছল 2 লাখ 
31 হাজার 78৯ লাখ েকািট টাকা। eিদেক তার  কমায় বাড়েছ সুদহার। eকi সে  আ ঃ াংক মু াবাজাের কলমািনর সুদহারo 
গত 5 বছেরর সেব র্া  পয র্ােয় রেয়েছ। গত 33েশ আগ  েথেক কলমািনর েরট সেব র্া  6.61 শতাংেশ রেয়েছ। যা গত 5 বছেরর 
মে  সেব র্া । eর আেগ সব র্েশষ 3126 সােলর aে াবের কলমািনর েরট 6 শতাংশ uপের িছল। 
 
a ণী াংেকর িসio o ব াপনা পিরচালক (eমিড) েমাহ দ শামস-uল iসলাম বেলন, aেনেকi আ াসী াংিকং করেছ। 
aথ র্াৎ সামেথ র্র েচেয় েবিশ ঋণ িদেয় েফেলেছ। হােত নগদ েকােনা কয্াশ রােখিন। aেনক াংেক ঋণ আমানত aনুপাত (eিডআর) 
েক ীয় াংেকর িনধ র্ািরত সীমার oপের চেল েগেছ। ফেল টাকার সংকেট পেড়েছ। বাংলােদশ াংেকর িনয়ম মানেল ei সম ায় 
পড়েত হেতা না বেল মেন কেরন িতিন।  
 


