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এক অে র দ এখন সানার হিরণ

িত িত বা বায়ন কেরিন বসরকাির ৩৭ ব াংক

বসরকাির খােতর এিব ব াংক গত অে াবর মােস বড় ও মাঝাির িশে  ময়ািদ ঋেণর দােরাপ কেরেছ
সােড় ১২ থেক সােড় ১৫ শতাংশ। ু  িশে র ময়ািদ ঋণ, চলিত মূলধন ঋণ, ব বসা ও বািণজ  ঋণ
এবং গহৃায়ণ খােতও একই হাের দােরাপ করা  হেয়েছ। এর চেয়ও বিশ দ নওয়া  হেয়েছ ভা া,

িডট কাড ও নন-ব াংক িত ান খােত। এর মেধ  ভা া ঋেণ ১৬ থেক সােড় ১৯ শতাংশ, িডট
কােড ২৫ শতাংশ এবং নন-ব াংক আিথক িত ােন সােড় ১৭ শতাংশ থেক সােড় ২০ শতাংশ পয  দ
িনেয়েছ ব াংকিট। ধু এিব ব াংকই নয়, বসরকাির খােতর বিশর ভাগ ব াংেকর েদর হােরর িচ  ায়
একই রকম। অথাৎ ঋেণর িসে ল িডিজট বা এক অে র দহার বা বায়ন এখন অেনকটা সানার হিরেণর
মেতাই। গত ১৬ মােস ধানম ীেক দওয়া এই িত িত র া কেরেছ সরকাির- বসরকাির িমেল মা  ১১িট
ব াংক। এখেনা বসরকাির খােতর ৩৭িট ব াংেকর ঋেণর দহার ১২ থেক ২০ শতাংেশর ঘের রেয়েছ।   

ব াংেকর শীষ িনবাহীরা বলেছন, খলািপঋেণর আিধক  ও স য়পে র বাজারিভি ক দহার িনধারণ না
হওয়ায় তােঁদর তহিবল খরচ বেড় গেছ। এখন আমানত পেতই অেনক ব াংেক ৬ থেক ১১ শতাংশ পয

দ নেত হে । এমন বা বতায়  ঋেণর দহার এক অে  নািমেয়  আনা স ব নয়। আর ব বসায়ীরা
বলেছন, উ  েদ ঋণ িনেয় ব বসা করা কিঠন হেয় পেড়েছ। এেত িশে র িবকাশ বাধা  হে ।

িত ত | Kaler Kantho https://www.kalerkantho.com/home/printnews/840789/2019-11-19

1 of 2 11/19/2019 10:47 AM



জানা  যায়,  ঋেণর দহার িসে ল িডিজেট নািমেয়  আনার িত িত িদেয় ব াংেকর মািলকরা  গত বছর
সরকােরর কাছ  থেক এেকর পর এক িবধা  আদায় কের। এর মেধ  সরকাির আমানেতর ৫০ শতাংশ
বসরকাির  ব াংেক রাখা,  বািণিজ ক ব াংক কতৃক ক ীয়  ব াংেক সংরি ত  নগদ জমা  বা  িসআরআর

সংর েণর হার কমােনা এবং ক ীয় ব াংক থেক েময়ািদ ধােরর নীিতিনধারণী ব ব া রেপার দহার
কমােনা  হয়। এসব িবধা  দওয়ার ল ই িছল  লভ িবিনেয়াগ পিরেবশ িনি েতর  মাধ েম িবিনেয়াগ
উৎসািহত করা। আর নানা  িবধা  পাওয়ার পর ব াংেকর উেদ া ারা  গত বছেরর জনু মােস সেবা  ৯
শতাংশ েদ ঋণ িবতরেণর ঘাষণা  দন এবং একই বছেরর ১ জুলাই থেক এিট কাযকর হওয়ার কথা
জানােনা হয়। িক  গত ১৬ মােস বসরকাির ৪১িট ব াংেকর মেধ  মা  িতনিট ব াংক এক অে র ঋেণর

দহার কাযকর কেরেছ। আর গত বছেরই সরকাির খােতর আটিট ব াংক ঋেণর দহার এক অে  নািমেয়
আেন। 

সবেশষ গত ৫ নেভ র জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী  কিমিটর (একেনক) সভায়  ধানম ী  শখ
হািসনা আবারও ব াংকঋেণর দহার এক অে র ঘের নািমেয় আনার িনেদশ দন। বািণিজ ক ব াংক েলার

ধান  িনবাহীেদর সংগঠন এিবিবর চয়ারম ান ও বসরকাির ঢাকা  ব াংেকর ব ব াপনা  পিরচালক সয়দ
মাহবুবুর রহমান কােলর ক েক বেলন, আমরা ঋেণর দহার এক অে  নামােত চাই। িক  আমরা কম েদ
আমানত পাি  না। ব ি  আমানত পেতই ৯ শতাংশ দ নেত হে । আবার সরকাির আমানতও ৬
শতাংেশ পাি  না। যিদ ৬ শতাংেশ আমানত পাওয়া যায়, তাহেল ঋেণর দহার ৯ শতাংশ কাযকর করা
স ব।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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