
ব াংক ঋেণর দহার। তীকী ছিব

ঋেণর দ িসে ল িডিজট: ব াংক মািলকেদর
খুঁিটর জার কাথায়
ঋেণর েদর হার ৯ শতাংেশর মেধ  নামােত ৬ দফা িনেদশ িদেয়েছন ধানম ী, অথম ী ৮
দফা * ব াংেকর বিশরভাগ মািলক ধানম ীর কােছর হেলও তারা তার িনেদশই মানেছন না।
তারা িনয় েণর বাইের চেল গেছন -এ েপাটাস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর িসিনয়র
ভাইস িসেড ট মাহা দ হােতম

কাশ : ১৯ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ঋেণর েদর হার ৯ শতাংেশর মেধ  বা  িসে ল িডিজেট নািমেয় আনেত ধানম ীর িনেদশ এখনও
মানেছন না  বসরকাির ব াংক েলার মািলকরা। এ িবষেয় ধানম ী  ৬ দফা এবং বতমান ও সােবক
অথম ী িনেদশনা িদেয়েছন ৮ দফা।

বাংলােদশ ব াংেকর গভনরও ব াংক েলার ব ব াপনা পিরচালক (এমিড) ও চয়ারম ানেদর ডেক এ
ব াপাের িবেশষ িনেদশনা িদেয়েছন। েদর হার কমােনার শেত ব াংক েলােক ৫ ধরেনর িবেশষ ছাড়
িদেয়েছ বাংলােদশ ব াংক ও জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর)। িক  এসব িবধা িনেয়ও তারা দহার
িসে ল িডিজেট নামানিন।

এিদেক এ ঘটনায় উে গ কাশ কের মৗিলক িকছু  তুেলেছন এ স েরর কেয়কজন িবে ষক। নাম
কাশ না করার শেত সামবার তারা যুগা রেক বেলন, সরকােরর শীষ পযায় থেক ১৪ দফা িনেদশ

  যুগা র িরেপাট
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দয়ার পরও যখন েদর হার িসে ল িডিজেট নামেছ না, তখন াভািবকভােবই  ওেঠ- সরকার, না
ব াংক মািলকরা বড়?

সরকােরর চেয় ব াংেকর পিরচালকরা বিশ মতাধর! কননা দেশ িশ ায়েনর ােথ ধানম ী িবষয়িট
িনেয় এতবার কথা বলার পরও তারা তা  আমেল ননিন। তাহেল কী আমরা ধের নব- ধানম ী  ও
সরকােরর শীষ ব ি েদর ওই িনেদশ না মেন ব াংক মািলকরা সরকােরর িত এক ধরেনর চ ােল  ছুেড়
িদে ন? িক  সিট তা হওয়ার কথা নয়।

ধানম ী তথা সরকার ধােনর িনেদশনা মেন চলা িণধানেযাগ  িবষয়। তারা বেলন, এর ফেল জনগেণর
কােছ সরকােরর অব ান িনেয় ভুল বাতা যাে । কউ কউ বলেছন, িন য় এর মেধ  কােনা রহ  আেছ।
থাকেল সটা কী। সিট  না হওয়া পয  সেচতন মহল ব াংক মািলকেদর খঁুিটর জার িনেয় 
তুলেতই থাকেব।

তারা  যুগা রেক আরও বেলন,  দেশ নতুন কমসং ান  সৃি ,  িবিনেয়াগ বাড়ােনার মাধ েম  অথনীিতেক
আরও গিতশীল করেত ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনেত িনেদশ িদেয়িছেলন ধানম ী।
িক  ভাগ  হেলও সত , গত দড় বছেরও সিট বা বািয়ত হয়িন।

সূ  জানায়, এখন পয  সরকাির খােতর ব াংক েলা ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় এেনেছ।
বসরকাির ব াংক েলার -একিট ছাড়া বািক সব ব াংেকর ঋেণর েদর হারই ডাবল িডিজেট রেয়েছ।
বিশরভাগ ব াংেক ধু ডাবল িডিজট নয়, সীমার বাইের দ কষা হে । এ ছাড়া অেনক ব াংক এখনও

আমানত সং হ করেছ ১০-১১ শতাংেশ।

মূলত ব াংক মািলকেদর নানামুখী অিনয়ম- নীিতর কারেণ তহিবল ব ব াপনা ব য় বেড় যাে । বল
ব ব াপনার কারেণ চড়া েদ আমানত িনেয় ব য় আরও বািড়েয় িদে । এ ছাড়া ঋণ দােনর নােম জাল-
জািলয়ািতর অ  নই। খাদ ব াংক মািলকরাও এর সে  জিড়ত।

অিভেযাগ  আেছ,  কােনা  কােনা  ব াংেকর  পিরচালক িনেজরাই  ভুয়া  নােম  ঋণ  তুেল  িবেদেশ  পাচার
করেছন। এ েলা শ ভােব তদ  হওয়া দরকার। িক  বা েব রাঘবেবায়ালেদর িকছুই হে  না। য কারেণ
খলািপ ঋেণর পিরমাণ িদন িদন বেড়ই চেলেছ। এই ঘরােটােপ পেড় পুেরা ব াংক খাত এখন খােদর

িকনাের।

এ সে  নাম কাশ না  করার শেত বাংলােদশ ব াংেকর একজন শীষ কমকতা সামবার যুগা রেক
বেলন, ইিতমেধ  উ েদ ঋণ দয়ার িবষেয় বশিকছু ব াংকেক শাকজ করা হেয়েছ। পযায় েম িবিভ
অ াকশন নয়া হে । িত িত অ যায়ী যসব ব াংক েদর হার কমায়িন তােদর িব ে  নতুন কের
তদ  চলেছ।

ক ীয়  ব াংেকর  সােবক  গভনর  ড.  সােলহউি ন  আহেমদ  বেলন,  ঋেণর  েদর  হার  কমােত  হেল
ব াংক েলােত শাসন িত া করেত হেব। ঋণ িবতরেণ শৃ লা আনেত হেব, বাড়ােত হেব ঋণ আদায়,
কমােত হেব খলািপ ঋেণর পিরমাণ। এেত ব াংেকর তহিবল ব ব াপনা ব য় কমেব। িতিন মেন কেরন,
আমানতকারীেদর আ া িফের এেল কম েদও াহকরা  আমানত রাখেবন। তখন ঋেণর েদর হার
কমােনা স ব হেব।

িতিন  আরও  বেলন,  ব াংিকং  খােত  পিরচালকেদর  অিনয়ম- নীিত  একিট  িনত ৈনিমি ক  ঘটনা  হেয়
দাঁিড়েয়েছ। এ েলা ব  করেত হেব। তাহেল ব াংক েলার অ ত ািশত খরচ অেনক কেম যােব। এিটও
ঋেণর েদর হার কমােত সহায়ক হেব।

স ত, গত বছেরর ১৪ ম গণভবেন অ ি ত আওয়ামী লীেগর উপেদ াম লীর এক বঠেক ধানম ী
থমবােরর মেতা ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনেত িনেদশ িদেয়িছেলন।

ওই  বঠেক  আওয়ামী  লীেগর  উপেদ াম লীর  সদ ,  ব বসায়ীেদর  শীষ  সংগঠন  এফিবিসিসআইেয়র
সােবক সভাপিত ও া ডাড ব াংেকর চয়ারম ান কাজী আকরাম উি ন আহেমদ উপি ত িছেলন। তােক
ল  কেরই িতিন এ িনেদশ দন।

পের স িনেদশ অ যায়ী তৎকালীন অথম ী ও বাংলােদশ ব াংেকর বতমান গভনর ঋেণর েদর হার
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কমােত নানামুখী উেদ াগ নন। এ িবষেয় ধানম ীর দফতর থেক অথ ম ণালেয় িচিঠও দয়া হয়। এর
আেলােক অথম ী িচিঠ দন বাংলােদশ ব াংকেক।

বাংলােদশ ব াংেকর গভনর বািণিজ ক ব াংক ও আিথক িত ান েলার সে  আলাদা বঠক কের ঋেণর
েদর হার কমােনার জ  তােদর বাতা দন। একই সে  ধানম ীর এ বাতা কাজী আকরাম উি ন

আহেমদও ব াংেকর পিরচালকেদর দন।

এর আেলােক গত বছেরর ২০ জুন বসরকাির ব াংেকর পিরচালকেদর সংগঠন বাংলােদশ অ ােসািসেয়শন
অব ব াংকেসর (িবএিব) সভায় সব ঋেণর সেবা  দহার ৯ শতাংেশ এবং ছয় মাস ময়ািদ আমানেতর

দ হার ৬ শতাংেশ নািমেয় আনার ঘাষণা দয়া হয়। েদর এই হার তারা গত বছেরর ১ জুলাই থেক
কাযকর করার কথা জানায়।

িক  ১ জুলাই থেক এ িস া  সরকাির চার ব াংক ছাড়া কােনা ব াংকই কাযকর কেরিন। েদর হার ৯
শতাংেশর মেধ  নািমেয় আনার িস া  কাযকর না হওয়ায় গত বছেরর ২ আগ  সােবক অথম ী আবুল
মাল আব ল মুিহত ব াংেকর এমিড- চয়ারম ানেদর িনেয় জ ির বঠক কেরন।

রাজধানীর শেরবাংলা নগেরর এনইিস সে লন কে  অ ি ত ওই বঠেক বাংলােদশ ব াংেকর গভনর,
অথ সিচবও উপি ত িছেলন। সখােন অথম ী বেলন, ‘আজ (২ আগ ) ধানম ী িনেদশ িদেয়েছন য,
আমানেতর দহার ৬ শতাংশ এবং ঋেণর দহার ৯ শতাংশ হেব। এ িস া  গত বছেরর ৯ আগ  থেক
কাযকর করার কথা। িক  তা এখনও কাযকর হয়িন।’

সরকােরর বতমান ময়ােদ গত ৩১ মাচ ব ব ু  আ জািতক সে লন কে  জাতীয় িশ পণ  মলার
উে াধনী  অ ােন  ধানম ী  বেলন,  ‘আিম  মেন  কির,  আমােদর  দেশ  িশ ায়েনর  সবেচেয়  বড়

িতব কতা হে  ব াংক ঋণ। ব াংেকর ব াপারটা আমরা দখিছ। কেয়কিদন আেগ আমরা বেসিছলাম,
কীভােব ব াংক ঋেণর েদর হার কমােনা যায়।

আমরা চ া কেরিছ। একবার উেদ াগ িনলাম, সে  সে  কথাও বললাম। বশ িকছু েযাগ- িবধাও কের
িদলাম। যমন: আেগ আমােদর সরকাির িত ােনর ৭০ ভাগ অথ সরকাির ব াংেক, ৩০ ভাগ বসরকাির
ব াংেক রাখা হেতা।’

ব াংক মািলকেদর উ ৃিত িদেয় ধানম ী বলেলন, ‘এটা যিদ িফফিট-িফফিট কের দয়া হয় তাহেল আমরা
ঋেণর দহার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনব। সটাও িক  কের দয়ার জ  ত হলাম এবং িদলাম।

িকছু ব াংেক িঠকই েদর হার ৯ শতাংেশ নামােনা হল, িক  সবাই তা করল না। পের আবার বাড়ােত
বাড়ােত ১৪, ১৫, ১৬ শতাংেশ িনেয় গল। িতিন ব াংক মািলকেদর উে েশ  কেরন, কন করল না,
তােদর এই েযাগটা দয়া সে ও?’

গত ১২ এি ল ওয়ািশংটেন িব ব াংক ও আইএমএেফর সে  বঠক কের অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল
সাংবািদকেদর বেলন, ‘ব াংেকর ভােলা াহকেদর ে  একক ঋণসীমা থাকেব না। এটা তুেল দয়া
হেব। ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনা হেব। ফেল ভােলা াহকরা চািহদা অ যায়ী ঋণ
পােবন।’

অথম ী িহেসেব আ হ ম মু ফা কামাল দািয়  নয়ার পর ’দফায় ব াংক েলার সে  বঠেক ঋেণর
েদর হার কমােনার উেদ াগ নয়ার কথা বেলন। াক-বােজট আেলাচনায় গত ২৬ এি ল িতিন বেলন,

‘একিট িবষয় সবাইেক ীকার করেত হেব য, বাংলােদেশ ব াংক ঋেণর েদর হােরর মেতা পৃিথবীর
কােনা দেশ এত বিশ দহার নই।

এই দহার ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ শতাংশ পয  উেঠেছ। এত বিশ দ িদেয় কােনািদন িশ কারখানা
িটেক থাকেত পাের না। আিম িনেজও এক সময় ব বসায়ী িছলাম। আমারও িকছু কারখানা িছল। আিম
িনেজও দ িদেত পািরিন। ব াংেকর ঋণ িনেয় দ িদেত পাের- এমন নিজর থােক না। কারণ, েদর হার
বিশ ও ব াংেকর অব ব াপনা।’

গত ১৩ জুন চলিত অথবছেরর বােজট ঘাষণা করা হয়। বােজট ব ৃতায় অথম ী বেলন, ‘ঋেণর েদর
হার িসে ল িডিজেটর উপের দখেত চাই না।’ েদর হার কমােত ও খলািপ ঋেণর সং ৃিত ঠকােত
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ব াংিকং খােত ৬ দফা সং ার কমসূিচর ঘাষণা দন িতিন।

বােজেটা র সংবাদ সে লেন গত ১৪ জুন ধানম ী বেলন, ‘ঋেণর েদর হার কমােনার কথা বেল বশ
কেয়ক দফা  িবধা  িনেয়েছ মািলকপ । িক  তারা  েদর হার কমায়িন। কন কমায়িন সটা  আমরা
দখব। যারা কমায়িন তােদর িব ে  কেঠার ব ব া নব। েদর হার বিশ হেল ব বসা-বািণজ  করা যায়

না। িবিনেয়াগ বােড় না। েদর হার অব ই িসে ল িডিজেট নামােত হেব।’

গত ২৯ জুন জাতীয় সংসেদ বােজট আেলাচনায় অংশ িনেয় ধানম ী বেলন, ‘ঋেণর েদর হার অব ই
িসে ল িডিজেট নািমেয় আনেত হেব।’

গত ১  সে র  রফতািন  িফ  িবতরণ  অ ােন  ধানম ী  বেলন,  ‘িবিনেয়াগকারীেদর ব াংক থেক
উ েদ ঋণ িনেত হয়। এেত পেণ র দাম বেড় যাে । এই সম া দূর করেত আমরা ইিতমেধ  ঋেণর

েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার িনেদশ িদেয়িছ।’

৪ আগ  বাংলােদশ ব াংক ও বািণিজ ক ব াংক েলার এমিড- চয়ারম ানেদর সে  বঠক কের অথম ী
বেলন, ‘আমানেতর েদর হার ৬ শতাংশ এবং ঋেণর েদর হার হেব ৯ শতাংশ। এিট ব াংক েলােক
মানেত হেব। না মানেল বাংলােদশ ব াংক থেক সা লার জাির কের দয়া হেব।’

৪ সে র সরকাির য় ও অথৈনিতক িবষয় সং া  মি সভা কিমিটর বঠক শেষ অথম ী বেলন,
‘ঋেণর িবপরীেত জ ািমিতক হাের দ আেরাপ করার সং ৃিত পিরহার করেত হেব। সরকার যভােব
বলেব, সভােব ঋেণর েদর হার িনধারণ করেত হেব। সরকােরর িনেদশ না মানেল শাি র মুেখ পড়েত
হেব।’

জানেত চাইেল এ েপাটাস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর (ইএিব) িসিনয়র ভাইস িসেড ট মাহা দ
হােতম সামবার যুগা রেক বেলন, ‘সাধারণ মা ষ এখনও ধানম ীেক ভােলাবােসন, তার িনেদশ মেন
চেলন, তােকই ভরসার ল মেন কেরন; িক  ব াংেকর বিশর ভাগ মািলক ধানম ীর কােছর হেলও তারা
তার িনেদশই মানেছন না।

এরা িনয় েণর বাইের চেল গেছন। তা না হেল ধানম ী িনেজই বারবার ব াংেক েদর হার িসে ল
িডিজেট নামােনার িনেদশ দয়ার পরও কন তারা নেছন না। এমনিক তারা এ িনেদশ কখনও মানেবন
িক না, সটা িনেয়ও যেথ  সে হ রেয়েছ।’ িতিন বেলন, ‘উ েদর কারেণই আজ িশে র অধঃপতন
হে , ধীের ধীের ংস হে  দশীয় িশ ।’

িতিন আরও বেলন, ‘বতমােন ১৩, ১৪ ও ১৫ শতাংশ েদ ঋণ িনেয় সামাল িদেত পারিছ না। আিম একা
নয়, সবার একই দশা। একপযােয় কউ ঋণ পিরেশাধ করেত পারেব না। এভােব চলেত থাকেল িশ
খােত বড় ধরেনর িবপযয় নেম আসেব।’

এ েপাটাস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর (ইএিব) সভাপিত আব স সালাম মুেশদী বেলেছন, ‘ঋেণর
দ বিশ হওয়ায় উৎপাদন খরচ বেড় যাে । ফেল আমােদর িবেদেশ িতেযািগতা করেত সম া হয়।

জ ির িভি েত ঋেণর েদর হার কমােনা উিচত। তা না হেল িতেযািগতায় িটেক থাকা কিঠন হেব।’

এিদেক ঋেণর েদর হার কমােনার শেত অথ ম ণালয় ও ক ীয় ব াংেকর সে  বঠক কের ায় এক
বছর আেগ ৬  দফা  িবধা  আদায় কের  নন ব াংেকর  পিরচালকরা।  এ েলা  হে -  সরকাির  সং ার
আমানত ৫০ শতাংশ বসরকাির ব াংেক রাখা, নগদ জমা সংর ণ (িসআরআর) কমােনা, রেপা দহার
কমােনা, রেপার ময়াদ ২৮ িদেন বৃি , িভশেনর হার ও কেপােরট কর কমােনা।

এসব িস া  বা বায়েনর আেগ সরকাির সং ার মাট আমানেতর ২৫ শতাংশ বসরকাির ব াংেক রাখা
যত, বািক ৭৫ শতাংশ রাখেত হেতা সরকাির ব াংেক। ব াংক মািলকেদর দািবর মুেখ আমানেতর ৫০

শতাংশ বসরকাির ব াংেক রাখার িবধান করা হয়। ফেল বসরকাির ব াংক েলায় তারল বাহ বােড়।

নগদ জমা সংর েণর হার (িসআরআর) ১ শতাংশ কিমেয় সােড় ৫ শতাংশ করা হয়। এেত ব াংক েলায়
তারল বাহ বেড় যায়। ব াংক েলােক ঋণ দয়ার উপকরণ রেপার েদর হার দশিমক ৭৫ শতাংশ
কিমেয় ৬ শতাংশ করা হয়। এর ময়াদ ৭ িদন থেক বািড়েয় ২৮ িদন করা হয়।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এেত বিশ ময়ােদ কম েদ ক ীয় ব াংক থেক টাকা পাওয়ার েযাগ তির হয়। গত অথবছেরর
বােজেট ব াংক ও আিথক িত ান েলার জ  কেপােরট কর আড়াই শতাংশ কমােনা হয়। ফেল তােদর
মুনাফার পিরমাণ বেড়েছ।

ব াংক েলােক আেগ রফতািন িবল কনা ও ব াংক গ ারাি টর িবপরীেত ১ শতাংশ হাের িভশন রাখেত
হেতা।  এখন এিট  তুেল  নয়া  হেয়েছ।  ফেল ব াংক েলার  এ  খােত তহিবল আটেক থাকার  পিরমাণ
কেমেছ।

অথ ম ণালয় ও ক ীয় ব াংেকর এসব িস াে র ফেল ব াংক েলার হােত ায় ৫০ হাজার কািট টাকার
অিতির  তহিবল এেসেছ। এর ভােব কেমেছ তহিবল ব ব াপনা ব য়। এরপরও ব াংক েলা কমাে  না
ঋেণর েদর হার। অথচ ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার শেতই এসব িবধা িনেয়েছ
ব াংক েলা।

এেতও েদর হার না কমােনার ফেল অথ ম ণালয় ২০ ম এক াপন জাির কের বেলেছ, যসব ব াংক
ইিতমেধ  ঋেণর েদর হার িসে ল িডিজেট নািমেয় আেনিন, তারা সরকাির আমানত পােব না। িক
বা বতা হল, এই াপেনর িনেদশনাও মানা হে  না।
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