
জা য়াির থেক এক অে  ॥ এত দ িবে র কাথাও নই
কািশত: ০২ - িডেস র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

ব াংেকর চয়ারম ান ও এমিডেদর সে  অথম ীর বঠক
বাংলােদশ ব াংক সাত সদে র কিমিট কের দেব
কিমিট এ িবষয় পযােলাচনা কের সাতিদন পর িরেপাট দেব
সই িরেপাট অ যায়ী চড়ূা  িস া

অথৈনিতক িরেপাটার ॥ অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল বেলেছন, আমােদর অ তম চ ােল  ননপারফিমং লান
(এনিপএল-ঋণেখলাপী)। আিম বেলিছলাম ঋণেখলাপী বাড়েব না, বরং সামেন ধীের ধীের এর হার কমেব। িক
আপনারা বলেছন এনিপএল বাড়েছ। এনিপএল বাড়ার মলূ কারণ েদর হার। বাংলােদেশর মেতা এত বিশ দ
িবে র আর কাথাও নই। তেব ব াংেকর এই ঋেণর দহার এক অে  নািমেয় আনেত বাংলােদশ ব াংক সাত
সদে র একিট কিমিট গঠন কের দেব। কিমিট এ িবষেয় পযােলাচনা কের আগামী সাতিদন পর িতেবদন দািখল
করেব। সই িতেবদন অ যায়ী সরকার চড়ূা  িস া  হণ করেব। এছাড়া দহাের িসে ল িডিজট জা য়ািরেত
(২০২০) কাযকর করা হেব বেল জানান ম ী।

রিববার পিরক না কিমশেনর এনইিস সে লন কে  দেশর সব সরকারী ও বসরকারী ব াংেকর চয়ারম ান এবং
ব ব াপনা পিরচালকেদর (এমিড) সে  বঠক শেষ অথম ী এসব কথা বেলন। এ সময় ধানম ীর বসরকারী
িশ  ও িবিনেয়াগ িবষয়ক উপেদ া সালমান এফ রহমান, ব াংেকর গবনর ফজেল কিবর এবং অথ ম ণালেয়র
ব াংক ও আিথক িবভােগর িসিনয়র সিচব আসা ল ইসলাম উপি ত িছেলন।

অথম ী বেলন, খলাপী ঋণ বাড়েছ এটা সত । িক  কন বাড়ল তাহেল এটা বলব অসত । েদর হার বাড়েল
খলাপী ঋণ বাড়েবই। ১৪ থেক ১৫ শতাংশ দহার হেল এটা িদেয় ঋণ হীতারা লােত পােরন না। তরাং,
দহার নয় শতাংশ হেল খলাপী ঋণ বাড়েব না। আশা কির, ১০ বছর পের আমােদর ব ােল  শীট পির ার হেব।

িতিন বেলন, আমরা একিট জায়গায় শি শালী ভূিমকা রাখেত পািরিন, সটা হে  খলাপী ঋণ। খলাপী ঋণ বাড়ার
একিট কারণ হেলা আমােদর দহার অেনক বিশ। আমােদর মেতা এত উ  ব াংক ঋেণর দ পৃিথবীর আর কান
দেশ নই। খলাপী কমােত হেল পিৃথবীর অ  দেশর মেতা দহার কমােত হেব। আমরা সবাই বেসিছলাম

কীভােব দহার কমােনা যায় অথবা কমিপিটিটভ একটা এনভায়রনেমে ট আনা যায়। সবাই আমরা একবােক  ীকার
কেরিছ য, দহার কমােতই হেব। দহার িসে ল িডিজেট আনেত হেব। দহার িসে ল িডিজেট আনেল আমােদর
এনিপএল অেনক কেম যােব। দহার কমেল আমােদর সে  িবেদশীরা ব বসা কের শাি  পােব, কান  করেব
না। িবেদশীরা আমােদর এলিস েলা হণ করেব।

িতিন বেলন, আিম দািয়  হেণর পর থমিদন থেক বেল এেসিছ, খলাপী ঋেণর পিরমাণ বাড়েব না। খলাপী
ঋণ যিদ বােড় তেব কাথা থেক বােড়। এেদেশর সব নাগিরেকর কাছ থেকই খলাপী ঋণ বােড়। তােদর সবার
ক ািজত টাকা। আিম তােদর প  িনেয়ই বেলিছলাম, খলাপী ঋণ বাড়েব না। আমরা সিঠকভােব সিঠক কাজ
করেত পারেল সব িকছুই স ব। অথম ী বেলন, ২ শতাংশ ডাউন পেমে ট ৯ শতাংশ েদ ঋণ পুনতফিসেলর

িবধা দয়া হেয়িছল িক  হাইেকাট  সটােত িগতােদশ দয়ায় ব বসায়ীরা এ িবধা িনেত পােরনিন। তাই এ
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কায়াটাের খলাপী বেড়েছ। অথম ী বেলন, দহার িসে ল িডিজট করেল অেনক উপকার হেব। কােটর য অডার
িছল সিট িক  এখন আর নই। রায়িট আমরা যভােব ত াশা কেরিছলাম সভােবই পেয়িছ। কােটর অডার
বা বািয়ত হেলই ঋণেখলাপী কেম যােব। আমরা িব াস কির, ৩১ িডেস র আপনারা এর িতফলন দখেত পােবন।
তাই িডেস র শেষ খলাপী ঋণ অব ই কমেব। মা ফা কামাল বেলন, খলাপী ঋণ কমােত  থেকই আমরা
শি শালী ভিূমকা পালন করেত পািরিন। এ কারেণই দহার বিৃ  পেয়েছ। দহার বিৃ  পেল একিট দেশর
উৎপাদনশীল খাত, িশ  খাত উ ত হেত পাের না। এ মুহূেত য কানভােব এ খাতেক এিগেয় িনেয় আসার উেদ াগ
নয়া হেয়েছ।

সাংবািদকেদর এক ে র জবােব িজিডিপ বিৃ  স েক অথম ী বেলন, পা বতী দশ েলার িজিডিপ কমেলও
আমােদর দেশর িজিডিপ কমার কান ভয় নই। কারণ, আমােদর দেশর উৎপািদত পেণ র চািহদা কখন কমেব না,
বরং বাড়েব। এেসট ম ােনজেম ট কা ািনর কােছ খলাপী ঋণ িবি র িবষেয় অথম ী বেলন, এেসট ম ােনজেম ট
কা ািনর কােছ খলাপী ঋণ িবি সহ কেয়কিট ি য়া িবেবচনাধীন রেয়েছ। য েলা ক ািবেনেট আেলাচনার

মাধ েম বা বায়ন করা হেব। এেসট ম ােনজেম ট কা ািনর কােছ খলাপী ঋণ িবি র িবষয়িট ইিতবাচকভােব
দখা হে ।

স ত,  ব াংক  মািলকরা  ঋেণর  দহার  এক  অে  (িসে ল  িডিজট)  নািমেয়  আনেত  গত  বছেরর  আগে
ধানম ীেক িত িত িদেয়িছেলন। ওই িত িতর িবিনমেয় ব াংক মািলকরা সরকােরর কাছ থেক এেকর পর

এক িবধা িনেয়েছন। িক  ঋেণ িসে ল িডিজট বা এক অে র দহার বা বায়ন এখনও অধরাই রেয় গেছ।
বাংলােদশ  ব াংেকর সবেশষ িতেবদন অ যায়ী,  গত ১৬ মােস ধানম ীেক দয়া এ িত িত  র া  কেরেছ
সরকারী- বসরকারী িমেল মা  ১১িট ব াংক। এখনও বসরকারী খােতর ৩৭িট ব াংেকর ঋেণর দহার ১২-২০
শতাংেশর ঘের।

সূ  জানায়, ঋেণর দহার িসে ল িডিজেট নািমেয় আনার িত িত িদেয় ব াংক মািলকরা সরকারী আমানেতর ৫০
শতাংশ বসরকারী  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 েময়াদী ধােরর নীিত িনধারণী ব ব া রেপার দহার কিমেয়
িনেয়েছ। এসব িবধা দয়ার ল ই িছল লভ িবিনেয়াগ পিরেবশ িনি েতর মাধ েম িবিনেয়ােগ উৎসািহত করা।
নানা িবধা পাওয়ার পর ব াংেকর উেদ া ারা গত বছেরর জুেন সেবা  ৯ শতাংশ েদ ঋণ িবতরেণর ঘাষণা দন
এবং একই বছেরর ১ জুলাই থেক এিট কাযকর হওয়ার কথা জানান। তেব গত ১৬ মােস বসরকারী ৪১ ব াংেকর
মেধ  মা  িতনিট ব াংক এক অে র ঋেণর দহার কাযকর কেরেছ। গত বছরই সরকারী খােতর আটিট ব াংক
ঋেণর দহার এক অে  নািমেয় আেন। এিদেক সবেশষ গত ৫ নেব র জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী
কিমিটর (একেনক) সভায় ধানম ী শখ হািসনা আবারও ব াংক ঋেণর দহার এক অে র ঘের নািমেয় আনার
িনেদশ দন।

ঋেণর দ হার কমােত ৭ সদে র কিমিট

ব াংক ঋেণর দ হার কমােত বাংলােদশ ব াংেকর িসিনয়র ডপিুট গবনর এস এম মিন ামানেক আ ায়ক কের
সাত সদে র একিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। কিমিটেক আগামী সাত কম িদবেসর মেধ  ব াংক ঋেণর দ হার
কমােনার ি য়ার িবষেয় িতেবদন জমা িদেত বলা হেয়েছ। রিববার রােত গবনর ফজেল কিবর এ কিমিট গঠন
কেরন। তেব কিমিট চাইেল সদ  সংখ া বাড়ােত পারেব।
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বাংলােদশ ব াংেকর িনবাহী পিরচালক ও মখুপা  মাঃ িসরাজুল ইসলাম জনক েক িবষয়িট িনি ত কেরেছন। িতিন
বেলন, ‘ব াংক ঋেণর েদর হার কমােত বাংলােদশ ব াংেকর িসিনয়র ডপুিট গবনর এস এম মিন ামানেক
আ ায়ক কের ৭ সদ  িবিশ  একিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। কিমিটেক আগামী সাত িদেনর মেধ  িতেবদন
জমা িদেত বলা হেয়েছ।

সাত সদ  িবিশ  কিমিটর অ  সদ রা হেলন- অ ণী ব াংেকর চয়ারম ান ড. জােয়দ বখত, া ডাড ব াংেকর
চয়ারম ান কাজী আকরাম উি ন আহেমদ, পালী ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক (এমিড) মাঃ ওবােয়দ উ াহ

আল মা দ, এিবিব চয়ারম ান ও িমউচয়ুাল া  ব াংেকর এমিড সয়দ মাহববুরু রহমান, আইএফআইিস ব াংেকর
এমিড শাহ আলম সারওয়ার এবং এনআরিব ব াংেকর এমিড মাঃ মহমদু হােসন।
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