
    
 

বয্াংক েলােত ডলার সংকট, 15 িদেনর বয্বধােন েবেড়েছ সােড় 3 টাকা * রফতািন আেয়
িনগুিত
pকাশ : 19 aেkাবর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

আিথর্ক  খােত  ভারসাময্হীনতা  pকট  আকার  ধারণ  কেরেছ।  e  খােতর  িবিভn  সূচেক  aিsরতা  েদখা
িদেয়েছ। eকিটর  সে  aনয্িট িমলেছ  না। eর ফেল eেকর পর eক  নানা  ধরেনর সংকট দানা বাঁধেছ।
eকিটর সমাধান হেত না হেতi আেরকিট eেস হািজর।
তারলয্ সংকট, মাtািতিরিk েখলািপ ঋণ, মূলধন ঘাটিত, নাজকু ঋণ আদায় পিরিsিত, ৈবেদিশক মdুার
সংকট, টাকা পাচােরর মেতা েনিতবাচক পিরিsিত েমাকােবলা কের আিথর্ক খাত eখনo েম দ  েসাজা
কের দাঁড়ােত পােরিন।
18 েসেpmর  দনুর্ীিতিবেরাধী aিভযান  র  পর  aিভযুk  বা  সেnহভাজনেদর বয্াংক  িহসােবর তথয্
তlািশ  করা  হেc।  eেত  aেনেকর  বয্াংক  িহসাব  েথেক  aথর্  েতালা  বা  sানাnের  aিলিখত  িনেষধাjা
রেয়েছ। ফেল aেনেকi টাকা তুলেত পারেছন না। e পিরিsিতেত aেনেকর মেধয্ আত  েদখা িদেয়েছ।
আত gsরা বয্াংক েথেক টাকা তুেল িনেcন। aেনেক নগদ টাকা বয্াংেক না েরেখ িবেদেশ পাচার করেছন।
eেত কের কাবর্ মােকর্ েট ডলােরর দাম   কের েবেড় যােc। বয্াংেকo বাড়েছ। বয্াংক েথেক টাকা তুেল
েনয়ায় তারলয্ সংকেটর আশ া করা হেc।

  যুগাnর িরেপাটর্
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e pসে  েদেশর শীষর্ sানীয় aথর্নীিতিবদরা সতকর্  বাণী ucারণ কের বেলেছন, দনুর্ীিতিবেরাধী aিভযান
চলা ভােলা। eিট চালােত িগেয় আিথর্ক খাত েথেক সেnহভাজনেদর সmেদর তথয্ েনয়ার oপর েজার েদয়া
েমােটo  uিচত হেব  না। বরং  েগােয়nা মাধয্েম  সmেদর  তথয্ সংgহ  কের েস েলা  udাের  েজার  েদয়া
uিচত।
আিথর্ক  খাত  েথেক  তথয্  িনেত  সেnহভাজনেদর  বয্াংক  িহসােবর  তlািশ  চালােনা  হেল  eর  েনিতবাচক
pভাব aেনক gাহেকর মেধয্ পড়েব। তখন তারা টাকা রাখেব না। তখন তারলয্ সংকট pকট হেব।
েযমনিট  হেয়িছল  2007  সােল  সােবক  তttাবধায়ক  সরকােরর  আমেল  চলা  দনুর্ীিতিবেরাধী  aিভযােনর
সময়। েস aিভjতা েথেক eবারo সতকর্  হoয়ার পরামশর্ িদেয়েছন তারা।
uেlখয্,  oi  সমেয়  দনুর্ীিতিবেরাধী  aিভযােন  সেnহভাজনেদর  বয্াংক  িহসাব  জb  o  তথয্  তলব  িছল
িনয়িমত  ঘটনা।  eেত  িকছু  gাহেকর  মেধয্  আত  ছিড়েয়  পড়েল  তারা  টাকা  রাখা  েযমন  কিমেয়  েদয়,
েতমিন জমা টাকাo তুেল িনেত থােক। eেত আিথর্ক খােত বড় ধরেনর তারলয্ সংকট েদখা েদয়।
সূt জানায়, aিভযােনর েত সেnহভাজনেদর বয্াংক িহসাব জb বা তথয্ তলব করার ঘটনা েবিশ
মাtায় ঘটেলo eখন তা কেম eেসেছ। বাংলােদশ আিথর্ক েগােয়nা iuিনট (িবeফআiiu) িসdাn িনেয়েছ,
তারা সুিনিদর্  কারণ ছাড়া েকােনা gাহেকর বয্াংক িহসােবর তথয্ তলব করেব না। pচিলত আiেনর বাiের
িগেয় কারo বয্াংক িহসাব জb করেব না। ফেল eখন িহসােবর তথয্ চাoয়ার pবণতাo কেম েগেছ।
pচিলত িনয়ম aনুযায়ী মািন লnািরং বা সntােস aথর্ায়েনর েকােনা aিভেযাগ েপেল িবeফআiiu সংি
gাহেকর িহসােবর তথয্ চায়। তারা িনজ kমতায় েকােনা gাহেকর িহসাব 30 িদন জb কের রাখেত পাের।
eর েময়াদ আরo ছয় মাস তারা বাড়ােত পাের। তেব eর েবিশ রাখেত হেল আদালেতর aনেুমাদন লােগ।
eর বাiের eনিবআর রাজsিবষয়ক তদেn িহসােবর তথয্ চাiেত o জb করেত পাের।
দনুর্ীিত দমন কিমশন (দদুক) সেnহভাজনেদর িবষেয় তদেnর জনয্ িহসােবর তথয্ চাiেত পাের। eছাড়া
আদালত তথয্ চাiেত o জb করেত পাের।
বাংলােদশ বয্াংেকর pিতেবদন েথেক েদখা যায়, চলিত aথর্বছেরর জলুাi-আগেs আমানত সংgেহর েচেয়
ঋণ  িবতরণ  হেয়েছ  েবিশ।  সাধারণত  pচিলত  বয্াংক েলা  আমানেতর  85  শতাংশ  eবং  iসলামী
বয্াংক েলা 90 শতাংশ ঋণ িবতরণ করেত পাের। বািক aথর্ বাংলােদশ বয্াংেক িবিধবd আমানত িহসােব
জমা রাখেত হয়।
eছাড়া আরo কমপেk দiু েথেক িতন শতাংশ aথর্ িনেজেদর কােছ রাখেত হয় নগদ েলনেদেনর জনয্। e
িহসােব বয্াংক েলা 82 েথেক 87 শতাংশ ঋণ িবতরণ করেত পাের। িকn বয্াংক েলা eর েচেয় েবিশ ঋণ
িবতরণ কেরেছ।
ফেল তারলয্ সংকট েদখা িদেয়েছ। eিদেক, দনুর্ীিতিবেরাধী aিভযােনর ফেল aেনেক টাকা তুেল িনেc। eেত
সামেনর  িদন েলােত  তারলয্  সংকট  আরo  বাড়েত  পাের  বেল  সতকর্  বাণী  ucারণ  কেরেছন
aথর্নীিতিবদরা।
pাp তেথয্ েদখা েগেছ, চলিত aথর্বছেরর জলুাi-আগেs ঋণ pবাহ েবেড়েছ দiু দশিমক িতন শতাংশ।
eকi সমেয় আমানত েবেড়েছ eক দশিমক চার শতাংশ। aথর্াৎ আমানেতর েচেয় ঋণ pবাহ েবেড়েছ eক
শতাংশ েবিশ। বাsেব আমানেতর েচেয় ঋণ িবতরণ কম হoয়ার কথা িছল।
eর pভােব আিথর্ক খােত নগদ টাকার চািহদা েবেড়েছ। ফেল কলমািন (eক িদেনর জনয্ eক বয্াংক বা
আিথর্ক pিত ান aনয্ বয্াংক বা আিথর্ক pিত ান েথেক েয ধার েনয়) েথেক ধার করার pবণতা বাড়েছ।
eেত কলমািনর েরট েবেড়েছ।
গত বছেরর 16 aেkাবর কলমািনর েরট িছল িতন দশিমক 67 শতাংশ। 30 েসেpmের e হার েবেড়
দাঁড়ায় পাঁচ দশিমক দiু শতাংশ। 16 aেkাবর িছল চার দশিমক 97 শতাংশ। e সমেয় কলমািন েরট
সাধারণত আরo কম থােক।
েকndীয় বয্াংেকর সােবক গভনর্র ড. সােলহuিdন আহেমদ  বেলন, কলমািনর হার বাড়েলi বুঝেত হেব
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আিথর্ক তারলয্ সংকট হেয়েছ। eর কারেণi কলমািন েরট বােড়। দীঘর্ সময় ধের আিথর্ক খােত তারলয্
সংকট রেয়েছ। e সংকট িনরসেন আমানতকারীেদর আsা েফরােত হেব।
েকndীয় বয্াংেকর pিতেবদন েথেক েদখা যায়, েরিমেটn pবাহ সামানয্ বাড়েলo রফতািন আয় কেম েগেছ-
যা তারলয্ o ৈবেদিশক মdুা বয্বsাপনায় চাপ সৃি  কেরেছ। গত aথর্বছেরর জলুাi-েসেpmের রফতািন
আয় েবেড়িছল 14 দশিমক 75 শতাংশ।
চলিত aথর্বছের বাড়ার পিরবেতর্  আরo দiু দশিমক 94 শতাংশ কেমেছ। গত বছেরর েসেpmের রফতািন
আয়  েবেড়িছল  54  দশিমক  64  শতাংশ।  গত  েসেpmের  সাত  দশিমক  30  শতাংশ  কেমেছ।  eেত
রফতািনকারকেদর মেধয্ তারেলয্র ঘাটিত েদখা িদেয়েছ।
aনুসnােন  জানা  েগেছ,  বতর্ মােন  বয্াংক েলােত  ডলােরর  সংকট  িবরাজ  করেছ।  দনুর্ীিতিবেরাধী
aিভযােনর ফেল aেনেক টাকা পাচার করেছন। e কারেণ কাবর্ মােকর্ েট ডলােরর দাম 15 িদেনর বয্বধােন
pায় সােড় িতন টাকা েবেড় েগেছ।
e মােসর র িদেক কাবর্ মােকর্ েট pিত ডলার িবিk হেতা 84 টাকা কের। eখন তা িবিk হেc সােড় 87
টাকা কের। আেগ কাবর্ মােকর্ ট o বয্াংেক ডলােরর দর pায় eকi িছল।
eখন বয্াংক o কাবর্ মােকর্ েটর বয্বধান pায় সােড় িতন টাকা। aথর্াৎ বয্াংেকর েচেয় সােড় িতন টাকা েবিশ
দের কাবর্ মােকর্ েট ডলার িবিk হেc।
e pসে  সােবক তttাবধায়ক সরকােরর uপেদ া o িবিশ  aথর্নীিতিবদ ড. eিব িমjর্া আিজজলু iসলাম
বেলন, যখন aৈবধভােব ডলার বয্বহােরর pবণতা বৃিd পায় তখন কাবর্ মােকর্ েট eর চািহদা বােড়। eেত
দাম েবেড় যায়। কাবর্ মােকর্ েট ডলােরর চািহদা বাড়া মােনi েদশ েথেক aথর্ পাচার হেc। বয্াংেকর েচেয়
কাবর্ মােকর্ েট দাম েবিশ েবেড় েগেলi বুঝেত হেব aৈবধ িকছু হেc। তখন aথর্ৈনিতকভােব eর িব েd
বয্বsা িনেত হেব।
eিদেক, বয্াংেকo ডলােরর দাম েবেড় েগেছ। েখাদ বাংলােদশ বয্াংক ডলােরর দাম বািড়েয়েছ। গত বছেরর
16 aেkাবর ডলােরর িবপরীেত টাকার িবিনময় হার িছল 83 টাকা 83 পয়সা। e বছেরর 30 জনু
পযর্n তা েবেড় দাঁড়ায় 84 টাকা 50 পয়সায়। বািণিজয্ক বয্াংক েলােত eর দাম আরo েবিশ।
eকিদেক চািহদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় ডলােরর দাম বাড়েছ। aনয্িদেক েবেড় যােc বাংলােদশ
বয্াংেক থাকা ৈবেদিশক মুdার িরজােভর্ র পিরমাণ। বতর্ মােন eর পিরমাণ িতন হাজার 217 েকািট ডলার।
গত জেুন িছল িতন হাজার 278 েকািট ডলার। িরজােভর্ র পিরমাণ েবিশ থাকেল সাধারণত ৈবেদিশক মুdা
বাজার িsিতশীল থােক।
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