
িপআরআইেয়র িবইএফ সে লন: টকসই
অথনীিতর মিক খলািপ ঋণ ও উ  দ
উ  মধ ম আেয়র দেশ যেত নানা চ ােল  * ব াংিকং খােত শাসন আনেত সং ােরর
তািগদ * উ য়েনর ধারা িঠক রাখেত কখনও কখনও কে ামাইজ করেত হয় -পিরক নাম ী

কাশ : ১০ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

খলািপ  ঋণ  ও  উ  দ  দেশর  দীঘেময়ািদ  টকসই  অথনীিতর  জ  বড়  মিক।  তারপরও
ঋণেখলািপেদর এেকর পর এক িবধা দয়া হে । ফেল ব াংিকং খােতর শাসন ন  হে । এছাড়া
ব াংক ঋেণর উ  দহার িবিনেয়ােগর ে ও একিট বড় সম া। এসব কারেণ ব াংিকং খােতর সং ার
জ ির। এর বাইের উ মধ ম আেয়র দেশ যেত দেশর অথনীিতেত িবিভ  ধরেনর চ ােল  রেয়েছ
বেলও মেন করেছন অথনীিতিবদরা।

এ  চ ােল েলা  হে -  মানস ত  বৃি  অজন,  বষম  দূর  করা,  দ  জনশি  তির,  রফতািন
ব মুখীকরণ, রাজ  আয় বৃি  ও ািত ািনক সং ার। শিনবার পিলিস িরসাস ই িটিটউট (িপআরআই)
আেয়ািজত চতুথ বাংলােদশ ইেকানিমক ফারােমর (িবইএফ) সে লেন িবিভ  অিধেবশেনর আেলাচনায়
এসব িবষয় উেঠ এেসেছ। তেব এসব িবষেয় সরকােরর নজর থাকেলও সং ােরর ে  ধীের এেগাে
বেল জািনেয়েছন পিরক নাম ী এমএ মা ান। িতিন বেলন, সং ার করা েয়াজন, করাও হে , আরও
করা হেব। তেব ঝঁুিকর ভয়ও আেছ। এছাড়া ব াংিকং খােত সং ার করেত চাইেলও উ য়েনর ধারা িঠক
রাখেত কখনও কখনও কে ামাইজ করেত হয়।

  যুগা র িরেপাট
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রাজধানীর একিট হােটেল িদনব াপী এ সে লন অ ি ত হয়। ‘ ােটিজস অ া ড পিলিসস ফর অ ান
আপার-িমডল  ইনকাম  বাংলােদশ’-এর  উে াধনী  অিধেবশেন  সভাপিত  কেরন  সােবক  ত াবধাক
সরকােরর  অথ  ও  পিরক না  উপেদ া  ড.  এিব  িম া  আিজজুল  ইসলাম।  ধান  অিতিথ  িছেলন
পিরক নাম ী  এমএ  মা ান।  ব  উপ াপন  কেরন,  িপআরআইেয়র  ভাইস  িসেড ট  ড.  সািদক
আহেমদ, আইএনএেমর িনবাহী পিরচালক ড. মা ফা ক মুেজির, িপআরআইেয়র চয়ারম ান ড. জাইদী
সা ার  ও  িনবাহী  পিরচালক  ড.  আহসান  এইচ  মন র।  আেলাচনায়  অংশ  নন  স টার  ফর  পিলিস
ডায়ালেগর স ানীয় ফেলা ড. মা ািফজুর রহমান, সােনেমর িনবাহী পিরচালক েফসর সিলম রায়হান
ও ঢাকা িব িবদ ালেয়র অ ােসািসেয়ট েফসর ড. সায়মা হক িবিদশা।

পিরক নাম ী বেলন, িবিভ  খােত সং ার েয়াজন আেছ, এটােক কউ অ ীকার কের না। এ িবষেয়
সরকােরর িচ াও আেছ। সময় লাগেলও হতাশ হওয়ার কােনা কারণ নই। সং ােরর ে  অথনীিতর
িনজ  গিত রাধ করা িঠক নয়। সরকার সিট পাের না। িতিট পা ফলার আেগ আমরা িচ া করিছ।
ব াংিকং  খােত রাজনীিত আেছ। এে ে  সবাইেক সে  িনেয় এিগেয় যাওয়া  হে ।  দেশর নাগিরক
িহেসেব চারেকও সে  িনেয় চলেত হেব। কাউেক পছেন রাখা যােব না।

িতিন আরও বেলন, দেশর ৯৫ শতাংশ মা েষর ঘের িব ৎ পৗঁেছ দয়া হেয়েছ। এই এক অজেনই তা
আমােদর েগ যাওয়ার মেতা সনদ পাওয়ার কথা। আমােদর িজিডিপ বৃি  বাড়েছ। রা া, সতু, ুল,
িব িবদ ালয়সহ িবিভ  অবকাঠােমা ে  মা েষর চািহদা বাড়েছ। তাই এত ক  িনেত হে । এেত

িত নই। প া সতু ছাড়া সব মগা ক ই অন ােক আেছ। এিডিপর বা বায়ন বাড়ােনা হেয়েছ। িক
বাংলােদেশর জিমেক মেন করা হয় পৃিথবীর সবেচেয় পিব । হাত িদেত গেলই সম া। ফেল ক ও
বাধা  হয়।

িম া আিজজুল ইসলাম বেলন, ঋণেখলািপেদর এেকর পর এক িবধা দয়া হে । ফেল ব াংিকং খােতর
শাসন ন  হে । এে ে  সং ার জ ির। তাছাড়া বসরকাির িবিনেয়াগ আসেছ না। ডুিয়ং িবজেনস

পিরেবেশর  অব া  ভােলা  নয়।  শয়ারবাজাের  এখনও  সরকাির  কা ািন েলা  আেসিন।  এিদেক
বাংলােদেশ িজিডিপ  বৃি র  তুলনায়  কেরর হার  অেনক কম। এেত বষম  বাড়েছ।  িশ া,  া  ও
সামািজক িনরাপ া খােত িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। িতিন আরও বেলন, েয়াজনীয় বরাে র অভােব ক
সিঠক সমেয় বা বায়ন হয় না। আবার যা বরা  দয়া হয় সিটও পুেরাপুির ব বহার হে  না। দখা যায়
অথবছেরর ৯ মােস এিডিপ বা বায়ন হয় ৪৫ শতাংশ আর বািক ৩ মােস বা বায়ন হয় ৪৫ শতাংশ। ফেল
অথ ব য় সিঠক হয় না, িমস ইউজ হয়।

ড.  সািদক  আহেমদ  বেলন,  কেয়ক  বছর  ধের  বসরকাির  িবিনেয়াগ  ২০-২৩  শতাংেশর  আশপােশ
ঘারােফরা করেছ। িক  কাি ত লে  পৗঁছােত হেল ৩৬ থেক ৩৯ শতাংশ বসরকাির িবিনেয়ােগর
েয়াজন। ব াংেকর উ  দহার, খলািপ ঋণ, মূলধন ঘাটিত বসরকাির িবিনেয়ােগর ে  অ তম বাধা

িহেসেব দখা িদে ।

ড. মা ফা ক মুেজরী বেলন, ব াংক ও আিথক িত ান েলার অ  িতেযািগতায় ঝঁুিকর মুেখ পেড়েছ
অথনীিত। এই সম ার সমাধােন শি শালী শয়রবাজার, ব ড মােকট ও সরকাির পযায় থেক নীিতগত
সং ােরর কােনা িবক  নই।

ড. সিলম রায়হান বেলন, ব াংিকং খােত খলািপ ঋণ বাড়েছ ব াপক হাের। এ খােত সং ার জ ির। বল
আিথক খাত, এক পণ িনভর রফতািন, রাজ  আদায় কম ইত ািদ িবষয় িনেয় মানস ত উ রণ স ব নয়।
এজ  দ তা উ য়ন ও আিথক খােত ব মুখীকরেণর িবক  নই। িতিন আরও বেলন, আমােদর বােজট
ঘাটিত ৫ শতাংেশর কম থাকেছ। িক  বা বায়ন হে  না। মগা ক েলার ক  ওভার রান ও টাইম
ওভার রান হে । ফেল সরকারেক অিতির  অথ ব য় করেত হে ।

ড.  সায়মা  হক  িবিদশা  বেলন,  ব াংক  ঋেণর  উ  দহার  একিট  বড়  সম া।  এছাড়া  খলািপ  ঋণ
দীঘেময়ােদ টকসই অথনীিতর জ  বড় মিক িহেসেব দখা িদেয়েছ। ব াংক খােত শাসেনর অভােব
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মুি ত।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এমনটা হে । এসব িবষেয় নজর দয়া জ ির। তাছাড়া চতুথ িশ  িব েবর চ ােল  মাকােবলা করেত
হেল মানস ত বৃি র জ  দ  মশি র েয়াজন। কমসং ােনর চ ােল  মাকােবলায় িশ া খােত
সং ার আনেত হেব।

ড. মা ািফজুর রহমান বেলন, পাশাক খাতিনভর রফতািন থেক বিরেয় আসেত হেব। এে ে  পাশাক
খাত যসব েণাদনা পায় অ া  স াবনাময় রফতািনমুখী িশ েক স েলা িদেত হেব। রফতািন পণ
যমন ব মুখীকরণ  করেত  হেব,  তমিন  রফতািন  বাজারও  ব মুখী  করা  দরকার।  এে ে  আ িলক

িভি েত রফতািনর স াবনােক কােজ লাগােত হেব। িতিন আরও বেলন, আয় বষম  দেশর অ তম
একিট সম া। আমরা মধ  আেয়র দেশ যাি  িক  অ ভুি মূলক যা া হে  না। ফেল এক ধরেনর
মধ ম আেয়র ফাঁদ তির হেত পাের।

ড.  জাইদী  সা ার  বেলন,  স া  িমকিনভর রফতািন  বিশিদন থাকেব না।  এক সময় রফতািনর  ৭০
শতাংশ আসত পাট ও পাটজাত পণ  থেক। এখন ৮৪ শতাংশই আসেছ পাশাক খাত থেক। ননগােম টস
খােত রফতািন অেনক অেনক হেলও আয় হে  সামা । এে ে  তমন কােনা েণাদনাও নই। দশীয়
িশ  র ায় ম া ফ াকচািরং ট ািরফ কমােনা েয়াজন। িব  অথনীিতর বাজাের অিভগম তা বাড়ােত হেব।
রফতািন ব মুখীকরণ করেত পিলিসগত সম ার সমাধান করেত হেব।

ড. আহসান এইচ মন র বেলন, দেশর রফতািন পাশাক খাতিনভর। অ  পেণ র অবদান খুবই কম।
পণ  ব মুখীকরণ হে  না। নেগািসেয়শেনর দ তা বাড়ােত হেব। তাছাড়া ব ােল  অব পেমে টর ে
য সম া রেয়েছ তা সমাধান করেত হেব।
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