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এ সপ্ত়াডেি স়াক্ষ়াৎক়াি 

নতুন মুদ্রানীতত তনয়ে তাাঁরা যা বলয়লন 

২০১৮-১৯ অর্ থব্ছডিি রিিীয়াডধ থি জ্নয মুদ্র়ানীরি ফ ়াষি়া কি়া েডযডছ গি 

ব্ুধব়্াি। ফসখ়াডন ফব্সিক়ারি খ়াডিি জ্নয ঋি প্রব্দৃ্ধিি লক্ষযম়াত্র়া রকছুট়া 

কম়াডন়া েডলও ব়্াড়়াডন়া েডযডছ সিক়ারি খ়াডিি জ্নয। মুদ্র়াি সিব্ি়াে, 

মূলযস্ফীরি রনযন্ত্রডি ি়াখ়াি প়াশ়াপ়ারশ দ্ধজ্রেরপ প্রব্দৃ্ধিি লক্ষর য অজ্থডন 

সে়াযি়াি কর়্া ব্ল়া েডযডছ নিুন মুদ্র়ানীরিডি। এ রনডয প্রর্ম আডল়াি সডে 

কর়্া ব্ডলডছন ঢ়াক়া ফেম্ব়াডিি স়াডব্ক সভ়াপরি আবুল কায়েম খান। 

স়াক্ষ়াৎক়াি রনডযডছন োনাউল্লাহ োতকব। 

ববেরকাতর খায়তর ঋণ যায়ত েরকাতর 

খায়ত চয়ল না যাে 

প্রথম আয়লা: ফকন্দ্রীয ব্য়াংডকি ফ ়ারষি 

মুদ্র়ানীরি ফকমন েডল়া? 

আবুল কায়েম খান: মুদ্র়ানীরিডি নিুন রকছু 

ফনই, আডগিই ধ়াি়াব়্ারেকি়া। ফব্সিক়ারি 

খ়াডিি ঋিপ্রব়্াডেি লক্ষযম়াত্র়া রকছুট়া করমডয 

১৬ দশরমক ৫ শি়াংশ ধি়া েডযডছ। িডব্ এট়া ৭ 

দশরমক ৮ ফর্ডক ৮ শি়াংশ প্রব্দৃ্ধিি জ্নয 

যডর্ষ্ট। এখন লক্ষ ি়াখডি েডব্, য়াডি ফব্সিক়ারি 

খ়াডিি ঋি সিক়ারি খ়াডি েডল ন়া য়ায। এখন 

সিক়াডিি ব্ড় ব্ড় প্রকডেি ক়াজ্ েলডছ, আিও 

প্রকে আসডছ। রনব্ থ়ােডনি ক়ািডি গি ছয ম়াডস ফব্সিক়ারি খ়াি ঋি কম রনডযরছল, 

সিক়ারি খ়াি ফসই ঋি রনডযডছ। এখন রকন্তু ব্যব্স়াযীি়া রব্রনডয়াগ কিডব্ন, ঋিও 

ফনডব্ন। ব্য়াংক খ়াডিি ফখল়ারপ ঋি অডনক ফব্ডড় ফগডছ। ১১ দশরমক ৮৯ শি়াংশ 

ফখল়ারপ ঋি ফি়া অডনক ফব্রশ। আশ়া কডিরছল়াম, ব্য়াংক খ়াডিি সুশ়াসন রনদ্ধিডি ও 

 

http://www.prothomalo.com/economy
http://www.prothomalo.com/economy-business


ফখল়ারপ ঋি কম়াডি রব্ডশষ উডদয়াগ র়্াকডব্। মুদ্র়ানীরি ফ ়াষি়ায ি়াি রকছু ফদখ়া 

য়াযরন। আমি়া অডনক রদন ধডি ঋডি এক অডেি সুদ ফেডয আসরছ। এি ফখল়ারপ 

ঋডিি ক়ািডি সব্ ব্য়াংক ি়া কিডি প়ািডছ ন়া। 

প্রথম আয়লা: অর্ থনীরি ব্ড় েডে। শুধ ুব্য়াংক খ়াডিি ওপি রনভথি কডি কি দিূ 

য়াওয়া য়াডব্? 

কায়েম খান: ব়্াংল়াডদডশ অর্ থ়াযডনি প্রধ়ান উৎস ব্য়াংক খ়াি। এি রব্কে খ়াি গড়ডি 

গি মুদ্র়ানীরিডিও ফ ়াষি়া রছল। রকন্তু ক়ায থকি ফক়াডন়া পদডক্ষপ ফনওয়া েযরন। পুডি়া 

অর্ থনীরি এখডন়া ব্য়াংক খ়াডিি ওপি ভি কডি ব্ড় েডে। এখ়াডন পুুঁদ্ধজ্ব়্াজ়্াি ও ব্ন্ড 

ম়াডকথট ফর্ডক অর্ থ়াযডনি উৎস ব়্াড়়াডি েডব্। আমি়া মধযম আডযি ফদডশি রদডক 

য়াদ্ধে, এ জ্নয ব্য়াংডকি রব্কে অর্ থ়াযডনি উৎডসি উন্নরি  ট়াডিই েডব্। আমি়া 

অডনক রদন ধডিই কু্ষদ্র ও ম়াঝ়ারি খ়াডিি অর্ থ়াযন রনডয কর়্া ব্লরছ, রকন্তু ক়ায থকি 

উডদয়াগ ফদখ়া য়াডে ন়া। ফছ়াটডদি ঋি ফপডি অডনক সমসয়া েয, ি়াি়া জ্রম ব়্া স্বি থ 

রব্দ্ধি কডি ব্যব্স়া শুু কডিন। ব্য়াংক এক গ্র়ােকডকই ফব্রশ ফব্রশ ট়াক়া রদডে, 

ব়্ািব়্াি রদডে। এট়া যরদ অডনক গ্র়ােকডক ফদওয়া য়ায, ি়ােডল কম থসংস্থ়ান ব়্াড়ডব্। 

প্রথম আয়লা: ব্য়াংক খ়াি রনডয আপন়াি মূলয়াযন কী? 

কায়েম খান: ব্য়াংকগুডল়া য়াডি ভ়াডল়া গ্র়ােকডদি ঋি ফদয, ি়া রনদ্ধিি কিডি েডব্। 

ফকন্দ্রীয ব্য়াংকডক খুব্ শক্তভ়াডব্ এি িদ়ািরক কিডি েডব্। য়া ুঁি়া ফদ়াষী ি়াুঁডদি শ়াদ্ধি 

রদডি েডব্। ফদ়াষী ব্যদ্ধক্তডদি শ়াদ্ধি রদডয যরদ ফক়াডন়া উদ়ােিি সষৃ্টষ্ট কি়া ন়া য়ায, 

ি়ােডল ফি়া েডব্ ন়া। সব়্াই ধ়ািি়া কডি, রদন ফশডষ ফদ়াষী ব্যদ্ধক্তডদি রকছুই েয ন়া। য়া ুঁি়া 

ইডে কডি ব্য়াংডকি ট়াক়া রদডেন ন়া, ি়াুঁডদি গ্রেিডয়াগয রব্ে়াি কিডিই েডব্। 

প্রথম আয়লা: মধযম আডযি ফদশ ফর্ডক ফয রব্রনডয়াগ প্রডয়াজ্ন, ি়া রক েডে? 

ব্যব্স়াি পরিডব্শ এখন ফকমন? 

কায়েম খান: ফদডশ ভ়াডল়া ভ়াডল়া রব্রনডয়াগ আসডছ। েীন, জ়্াপ়ান ব্ড় রব্রনডয়াগ 

কিডছ। যুক্তি়াষ্ট্র ও েীডনি ব়্ারিজ্যযুডিি ক়ািডি অডনক রব্রনডয়াগ আসডব্। 

ফটক্সট়াইল, ফপ়াশ়াক, যন্ত্রপ়ারি ছ়াড়়াও ফম়াটিস়াইডকল, ির্যপ্রযুদ্ধক্তডিও রব্রনডয়াগ 

েডে। রব্ডশষ অর্ থননরিক অঞ্চডল ব্ড় রব্রনডয়াগ েডে। এসব্ ক়ািখ়ান়াি উৎপ়াদন 

শুু েডল অরিরিক্ত ৪০ রব্রলযন েল়াি িপ্ত়ারন েডব্ই, আিও ফব্রশও েডি প়াডি। 

ব্যব্স়াি পরিডব্শ উন্নরি কিডি সিক়াি ন়ান়া িকম উডদয়াগ রনডে, এসব্ প্রশংসনীয। 

রকন্তু ব়্ািব়্াযন পরিকেন়াি মডধয িডয ফগডছ। েলরি ব্ছডিি শুুডি এক দিজ়্ায 



ফসব়্া (ওএসএস) ে়ালুি কর়্া রছল, রকন্তু এখডন়া েযরন। এট়া েডল ব্যব্স়ায পরিডব্ডশি 

ব্ড় উন্নরি েডব্। 
 

প্রথম আয়লা: এক দিজ়্ায ফসব়্া ন়া র়্াক়ায রক সমসয়া েডে? 

কায়েম খান: আমি়া য়া ুঁি়া পুডি়াডন়া ব্যব্স়াযী, সব্ ক়াজ্ কডি রনডি প়ািরছ। রকন্তু য়া ুঁি়া 

নিুন, ি়াুঁডদি জ্নয ফি়া পডদ পডদ সমসয়া। প়াসডপ়াটথ, ড্র়াইরভং ল়াইডসন্স ফব্ি কিডি 

ফি়া অডনক সমসয়া। কি রব্ভ়াডগি সমসয়া েডে। রব্রভন্ন ফসব়্া রনডি ফয অরিরিক্ত 

ট়াক়া রদডি েয, ি়া ফি়া ফক়াডন়া ক়াগজ্–কলডম ফলখ়া র়্াডক ন়া। রকন্তু ট়াক়া আম়াডদি 

রদডিই েয। এট়া ওডপন রসডিট, সব়্াই জ়্াডন। এডি ব্যব্স়াি খিে ফব্ডড় য়াডে। ভ়াডল়া 

ফক়াম্প়ারনও এখন ি়াজ্স্ব ফব়্াডেথি রনিীক্ষ়ায পডড় য়াডে, এ জ্নয অডনক সময রদডি 

েডে। রকছু ন়া ফপডল য়া ুঁি়া এসব্ আপরি িুলডব্ন, ি়াুঁডদিও জ্ব়্াব্রদরে কিডি েডব্। 

জ্নগডিি ট়াক়ায সিক়ারি কম থকিথ়াি়া ফব্িন প়ান, ফক়াডন়া ক়ািি ছ়াড়়াই ফি়া ি়াুঁি়া 

জ্নগিডক েযি়ারন কিডি প়াডিন ন়া। 
 

 

 

 


