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kdঋণু -বাজার স-ুব বsাপনার সmাব  পথ o নীিত-সংsার 
সাjাদ জিহর∗ 

7i নেভmর, 2010, ঢাকা 
 
pারিmক 
 
kdঋণু -বাজােরর ব বsাপনা িনেয় নীিত-িনধারক পযােয় বশ িকছু িবষয় গরুেুttর সােথ িবেবচনা করা হেc। eসেবর মােঝ 
দেুটা uেlখ ঃ সেবাc সেুদর হার বেঁধ দয়া o kdঋণু -সংsা থেক gামীণ বা আ িলক ব াংক-e unীত হবার kt তরী 
করা। আপাতঃদিৃ েত পথৃক মেন হেলo িবষয় দেুটার মােঝ যাগসtূতা রেয়েছ eবং সকারেণi eকেt আেলাচনা করা হেলা। 
 
সকেলi sীকার কেরন য uভয় eন,িজ,o eবং kdঋণ খােতর িবকাশু  পিরcn আiনী পেথ চেলিন। aথবা, আiনী তদারকী 
না থাকায় ei খাত িবকােশর সেুযাগ পেয়িছল। ‘aিনয়ম’-eর দেুটা িদেকর সােথi আমরা পিরিচত - eকিদেক িনয়ম-
শংৃখলার aনপুিsিতেত দরূবত  sােন ঋণ সরবরােহর udাবনী ব বsা pসােরর সেুযাগ ঘেট; aপরিদেক, তদারকীর aভােব 
স েয়র নােম গরীেবর aথ আtসােতর দৃ াno রেয়েছ। তেব, সহজলভ  aেথ দািরd -িবেমাচেনর িনিমেt হাক, aথবা ঋণ-
ব বসার কারেণi হাক, kdঋণু -কমসচূীর আoতায় eেদেশ sানীয় থেক জাতীয় পযােয় aসংখ  সংsা গেড় uেঠেছ। eসব 
সংsায় aেনেকর কম-সংsান হেয়েছ, eমনিক aিজত পুিঁজ কানেকান kেt িবশাল আকার লাভ কের aন ান  বািণিজ ক 
a েণ pসািরত হেয়েছ eবং িকছুিকছু kেt তা আnজািতক রপু িনেয়েছ। 
 
uেlিখত িবকাশ ধারায় মােঝমেধ  কেয়ক  িবষেয় িবতক uেঠেছ। যমন, eসব সংsা িক কবলi দািরd -িবেমাচেনর কােজ 
িনেজেদরেক সীমাবd রাখেব, না িক তােদর বািণিজ ক কমকাno সহজভােব গণ  করা হেব? eর সােথ জিড়ত রেয়েছ aপর 
eক  p ঃ দািরd -িবেমাচেন জিড়ত িবধায় eসব সংsা িক রাজs কর-জােলর আoতার বাiের থাকেব, না িক আর পাঁচ  
বািণিজ ক সংsার মত eেদরo কর দয়া বাধ তামূলক করা uিচত? যিদ দািরd -িবেমাচনi মূখ  uেdশ  হয়, kুdঋণ-eর 
সেুদর হার ‘মাtািতিরk’ হoয়া uিচত িক? না িক, খরচ o sাভািবক মািজন িবেবচনায় eেন সেবাc সেুদর হার বেঁধ দয়া 
uিচত? kdঋণু -িভিtক বািণিজ ক িবকাশ-ধারােক কnd কের aপর eক  p  বহুিদন সংsার psাবনায় utািপত হেলo 
ফাiল-বd হেয় লাকচkর আড়াু েল রেয় গেছ। kdঋণু -ক কnd কের য সংsাগেুলা গেড় uেঠেছ, তােদর মধ কার যাগ েদর 
gামীণ o আ িলক ব াংক-e unীত করার psাব uেঠেছ। aেনেক মেন কেরন য e psাব কাযকর হেল eসব সংsা 
আiনানগুভােব জমা gহণ িনেয় মূলধেণর সংকট মটােত পাের। eর িবপরীেত pচিলত বািণিজ ক ব াংক-eর কাছ থেক ঋণ 
িনেয় kdঋণু -ব বসার pসার ঘটােনার কথা কানo কানo আnজািতক সংsা জােরেসাের pচার কের। ei ধারার pবkারা 
মেন কের য, kdঋণ কমকাn িবকিশত হেয় eকপযাু েয় মলূ বািণিজ ক ব াংিকং ধারার সােথ সmkৃ হেব – aথাৎ, pচিলত 
বািণিজ ক ব াংক-িভিtক ঋেণর সােথ যন kdঋেণর কানo মৗিলক পাথক  নiু । নীিত-পযােয় eসব িবকl ভাবনার ভােলা-
মn িদক আেলাচনা কের িকছু psাবনা রাখাi e িনবেnর মূখ  uেdশ । 
 
শরুেুতi eকমত হoয়া pেয়াজন য ঋণ ( দয়া) aথনীিতর ভাষায় eকধরেণর সবা, যা সরবরাহ করেত খরচ লােগ eবং 
যটা পাবার জন  ঋণ-gহীতা দাম িদেত আgহী। aথাৎ, সদু eক  িবেশষ সবার দাম। কানিকছুর দাম িনেয় কথা uঠেলi 
িনি ত করা pেয়াজন য আমরা সম-ধম  সবার কথা বলিছ; eবং সবার তারতেম র সােথ সােথ তার দােমর হর-ফর 
হেত পাের; eবং জার কের দেুটা িভnধম  সবা eকi দােম বাঁধার কানo যৗিkকতা নi। কানo বাজাের দাম বেঁধ দয়ার 
pেয়াজন কন হয় eবং তা িকভােব কাযকরী করা uিচত, স ব াপাের সাধারণ যসব ধ ান-ধারণা রেয়েছ, তা ঋেণর 
বাজােরর kেto pেযাজ । আেরা eক  িবষয় uেlখ না করেলi নয় – pিত  সবার ন ায় ঋণ-সরবরাহেক যমন 
বািণিজ ক িভিtেত পিরচালনা সmব, তমিন, ভতুিক িদেয় তা গরীব-মখুী করা সmব। বাজােরর িবিবধ িদক গণ  না কের 
e’দেুয়র ভারসাম  রাখা দূ র। 
 
ঋণ-সবায় িভnতা 
 
সবার গণুগত মান eবং সবা- তরীর কলােকৗশল, uভয় িবচােরi সনাতনী ব াংিকং-eর সােথ kdঋেণর পাথক  রেয়েছু । 
eক  সনাতনী বািণিজ ক ব াংক িনেজর aিফেস বেস জমা সংgহ কের, eবং মলূত সখােন বেসi বড় aংেকর ঋণ 
aনেুমাদন কের। জমা বৃ্িdর জন  pচার মাধ ম ব বহার aথবা মােঝ-মেধ  িবেশষ খেdরেক আপ ায়ণ করা, eবং ঋণ 
আেবদনকারীর aবsা যাচাiেয়র uেdেশ  িকছু সাiট-িভিজট (পিরদশন) করা – eগেুলার মােঝi মলূতঃ aিফস-বিহভূত 
কাজ সীমাবd থােক। eসেবর িবপরীেত kdঋণ ঋণgহীতার দারেগাড়ায় ঋেণর aথ পৗেছ দয়ু । pাথিমক দলগঠন, ঋেণর 
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সmাব তা যাচাi, eবং সpাহ-িভিtক ঋণ-সংgেহর pিkয়ায় gহীতা পিরবােরর নানািবধ সামািজক তথ ািদর সােথ পিরিচিত 
eকাn আবিশ ক। শধু ুতাi নয়, aেনক kেt, গা ী-পযােয় দগূিত eেল সদস েদর পােশ দঁাড়ােনা রীিতেত রপু িনেয়েছ। 
eসেবর কারেণ, kুdঋেণর আoতায় ঋণেসবা যত সহেজ aন  পাঁচ  সবা-সরবরােহর সােথ সmk হেত পাের ৃ (যমন, 
িশkা, sাs , পয়ঃিন াশন, iত ািদ), তা সনাতনী ব াংেকর ঋেণর kেt pেযাজ  নয়। 
 
আেরা লkনীয় য দেুটা সবা তরী o সরবরাহ করেত িভnজােতর uপাদান (জনবল সহ) pেয়াজন, সসব uপাদান িম েন 
িভnতা রেয়েছ, eবং িভn kতােগা ীেক লk কের দ’ুজােতর সবা সরবরাহ করা হয়। aথনীিতর পিরভাষায়, pথাগত 
ব াংিকং-eর তুলনায় kdঋণু  সরবরােহ তুলনামূলকভােব slিশিkত eবং সমাজ-সবায় aিধক uেদ াগী কম র pেয়াজন; eটা 
aিধক মঘন (aথাৎ, eকi পিরমান ঋণ-সরবরােহ aিধক সংখ ক কম  ব বহার করেত হয়); eবং pিত ািনকভােব বশী 
িবsতৃ । eসেবর ফেল, সবা uৎপাদেনর খরচ o সবা-িবপনন থেক pািpেত দ’ুজােতর ঋণ-সরবরােহ পাথক  aেনক – যার 
সীিমত বণনা িনেm দয়া হেলা। 
 
বাংলােদেশ িতন ধরেণর বািণিজ ক ব াংক আেছ – সরকারী, দশীয় ব ািk-মািলকানাধীন o িবেদশী। tমািসক িভিtেত 
পিরেবিশত তেথ র গড় করেল দখা যায় য, শতকরা জমা o ঋেণর uপর সেুদর হার সরকারী ব াংেকর kেt যথাkেম 5% 
o 10%; দশী বসরকারী ব াংেক 8.26% o 13.48%; eবং িবেদশী ব াংেক 4.72% o 13.53%। লkণীয় য, শষ 
দেুটার kেt গড় সেুদর হার pায় কাছাকািছ, যিদo িবেদশ থেক pাp তহিবল রkণােবkেনর িনঃখরচায় িবেশষ দািয়tt 
পাoয়ায় জমা সংgেহ িবেদশী ব াংক-eর গড় খরচ aেনক কম। eকiসােথ uেlখ  য, সরকারী ব াংেকর লাকসান মটােনার 
জন  pিতবছর সরকারী ভাnার থেক ভূতুকী িদেত হয়। aথবা, িভnভােব বলেল, সরকােরর ভূতুকী কমসচূী বাsবায়েন মূখ  
ভূিমকা পালন করেত যেয় দশীয় বািণিজ ক ব াংেকর দয় জমার uপর গড় সেুদর হার aেনক কম। লােভর িবচাের যিদ 
দাম কমােনা সmব হেতা, তাহেল, িবেদশী ব াংকগেুলােক কম সেুদ ঋণ িদেত বাধ  করা যত, য pেচ া পূেব স ত কারেণ 
ব থ হেয়েছ। 
 
সমধম  সবার বাজাের aংশ নয়া সেtto uপেরােlিখত িতন ধরেণর ব াংেকর জমা o ঋন-সেুদর হাের বশ পাথক  লkণীয়। 
eেদর তুলনায় kুdঋণ সংsা gাম-পযােয় sl-িশিkত eবং sp ঋেণ আgহী মানেুষর দারেগাড়ায় ঋণ পৗেছ িদেত িগেয় 
aেনক বশী (সািভস চাজ বাবদ) খরচ কের। eেদর মলূধেনর িকছুটা সদস  স য় থেক আেস, িকছু আেস sl-সেুদ 
িপ,ক,eস,eফ-eর কাছ থেক, eবং aেনেকi aিধক সেুদ বািণিজ ক ব াংক থেকo ঋণ নয়। aথাৎ, খরেচর হরেফর 
রেয়েছ; eবং eক  খরেচর uপর িনিদ  মািজন ধের eকক কানo সেুদর হার বেঁধ দয়ার যৗিkকতা কতখািন ভেব দখা 
pেয়াজন। uপরn, য ‘সাধারন ঋণ’ সpাহ-িভিtক পিরেশািধত হয়, তার মােঝo নানান পাথক  রেয়েছ। যমন, কu 40 
সpােহ ঋণ-পিরেশাধ িনি ত কের, কuবা 37 সpােহ তা বেঁধ দয়; eবং সময় aনযুায়ী ঋণ-পিরেশাধ িনি ত করেত 
িবিভn pিত ান িভn-ধম  িশিথলতা দখােত পাের। ঋণ দয়ার সময় িবিভn কারণ দিখেয় য কতন হয় স kেto িভnতা 
লkণীয়। eসবi বছর-িভিtক কাযকরী সেুদর হার িনণেয় জ লতার udব ঘটায়। [আকার বা চােয়র pকারেভদ িচিhত না 
কের যিদ কu কাপ-pিত চােয়র দাম বেঁধ িদেত চায়, তা কাযকর আদেতi সmব িক? বেঁধ দয়া দােম িবkী কেরo 
eকজন িবেkতা ছাট কােপ বা িনmমােনর চা িদেয় লাভ িনি ত করেত পাের; eবং eজাতীয় িবচু িত রাধ করার িনিcd 
কানo তদারকী ব বsা নi।] সনাতনী ব াংিকং খােতo িবিবধ সািভস চােজর বাiেরo নানািবধ ফ াiেনিnয়াল pাডাk-eর 
নােম aেনক ধরেণর ঋেণর pচলন দখা যায়, যসেবর anিনিহত বাৎসিরক সেুদর হার eক নাo হেত পাের। eতসব জানার 
পরo kুdঋেণর uপর বছর-িভিtক সেুদর হার বেঁধ দয়া বশ দঃুসাহিসক uেদ াগ (!), যা ei খােতর িবকােশ িবক্ৃিত 
আনেত পাের। 
 
pিত ান বনাম ব ািkঃ দাম বাঁধার pভাব 
 
ধরা যাক, বাৎসিরক িভিtেত সেুদর হার সেবাc 27%-e বেঁধ দয়া হেয়েছ। eমতাবsায় সmাব  কেয়ক  aবsার udব 
হেত পাের। যিদ ঋণ-সরবরাহকারী কম খরেচ মলূধন সংgহ করেত পাের eবং যাগােনর তুলনায় চািহদার মাtা কেমর ফেল 
বাজাের সেুদর হার 27% eর কম হয়, সবi িনয়েম থেক চলেব। যিদ চািহদা বশী হবার কারেণ (aথবা মলূধন বা 
সবাদান খরচ বশী হবার কারেণ) বাজাের িনিণত সেুদর হার 27% eর বশী হয়, সেkেt eক  ঋণদানকারী সংsা 27% 
eর মাtা মানেত িগেয় লাভ থেক িকছুটা বি ত হেব; eবং সািবক সরবরােহ আেপিkক ঘাটিত দখা িদেব। aথচ, ঋণgহীতা 
বশী সদু িদেত চাiবার কারেণ ব ািk-পযােয় িনয়ম-বিহভূত লন- দেনর মাtা বৃ্িd পাবার সmাবনা রেয়েছ। aথাৎ, বাজাের 
পযাp সরবরাহ িনি ত না কের সেবাc দাম বাঁধার রীিত ব ািk-পযােয় aৈবধ আেয়র পথ unk কের eবং pিত ািনক ু
পযােয় পুিঁজ গড়ার pিkয়ােক ব হত কের। শেষাk বkব  সাধারণভােব িবিনময়েযাগ  সকল পণ  বা সবার kেt pেযাজ । 
 
uৎস থেক শরু ুকের শষpােnর ঋণ-gহীতােক গণ  কের সািবক ঋণ-বাজারেক দখেল কেয়ক  িবকl ঋণ-সরবরােহর পথ 
িবেবচনা করা যায়, যা aেনকাংেশi aনমুান-িনভর। eগেুলা িনmরপুঃ 
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1। বাংলােদশ ব াংক তার িনজs ভাnার থেক aথবা িবেদশ থেক ঋণ িনেয় – 
 (ক) সরাসির িবিভn kdঋণু -সংsােক মলূধন যাগান িদেব যা সসব সংsা ঋণ-gহীতােদর িনিদ  সেুদ সরবরাহ 
করেব। 
 (খ) িপ,ক,eস,eফ জাতীয় পাiকারী pিত ােনর মাধ েম িবিভn kdঋণু -সংsােক মলূধন যাগান দয়া হেব। 
2। সনাতনী বািণিজ ক ব াংক তােদর জমা থেক সংগিৃহত aথ থেক kdঋণু -সংsােক ঋণ িদেব। aথাৎ, eক (শহর-
কিndক) বাজাের িনধািরত সেুদ ঋণ িনেয় aন  (gামীন) বাজাের ঋণ-সরবরাহ করার দািয়েt থাকেব kdঋণু -সংsাগেুলা। 
ei pবাহ দেুটা রপু িনেত পাের – (ক) kdঋণু -সংsা িভn aিst রেখ eকািধক uৎস থেক ঋণ নয়ার sাধীনতা িনেয় 
কাজ করেব; eবং (খ) বািণিজ ক ব াংকগেুলা িনেজরাi স দািয়tt কঁােধ িনেব যারফেল kdঋণ সরবরােহ িনেয়ািজত শাখা ু
তােদর a ীভুত থাকেব। 
3। aতীেতর ধারায় kdঋণু -সংsাগেুলা সদস  স য়, িকছু বািণিজ ক ঋণ o pকl-িভিtক িকছু aনদুােনর সমnেয় মলূধন 
সংgহ কের ঋণ িদেয় যােব। 
4। যাগ তাসmn kdঋণু -সংsােক আ িলক ব াংক িহেসেব কম-পিরচালনার সেুযাগ দয়া যন তারা জমা সংgহ কের sl-
খরেচ মলূধন সংgহ করেত পাের। 
 
uপেরাk িবিবধ পnার গরুtু িভn। মধ sttােভাগী বাদ িদেল খরচ কেম, িকn aব বsাপনা বৃ্িd পেয় ঋণ-খলাপী’র মাtা 
বৃ্িd পেত পাের। স কারেণ 1 eর (ক)-eর পিরবেত (খ) চাল ুকরার যৗিkকতা রেয়েছ, যা eকক সংsা িহেসেব 
িপ,ক,eস,eফ-ক aেনক সmদশালী কেরেছ। eর পিরবেত যিদ (2) নmর পেথ চলা হয়, বািণিজ ক ব াংকগেুলা িনঃখরচায় 
ঋেণর জাল aেনক দরূ িবsত করেত পারেব eবং তা থেক aিধৃ ক মনুাফা aজেনর সেুযাগ পােব। যিদ সেুদর হার পযাp না 
হয়, পথৃক sttা িনেয় kdঋণু -সংsার পেk েক থাকা দূ র হেব। eর সmাব  িবকl িহেসেব বািণিজ ক ব াংকগেুলা িনেজেদর 
িবেশষ শাখা ব বহার কের kdঋণ কমসচূীু  পিরচালনা করেত পাের। সেkেt, eতিদেনর গেড় uঠা সংsাগেুলা হয় িবলিুpর 
পেথ যােব, aথবা, তােদরেক বািণিজ ক ব াংেক a ীভুত করেত হেব। িকn দ’ুজােতর ব াংিকং ধারায় মৗিলক পাথক  
থাকায় eকi pিত ােন িভn মলূ েবােধর দiু ণীর কমচারী লালন করা eক দঃুসাধ  ব াপার। eটাo aনsীকায য িবকl 
aেথর uৎস না পেল kdঋণ সংsা বািণিজ ক ব াংকগেুলার কােছi হাত পাতেত হেবু , eবং aিধক সেুদর ফেল ঋণ-pবােহর 
kt স ু িচত হবার সmাবনা থাকেব। চতুথ পেথ, িনেজরাi জমা সংgেহর মাধ েম সলুেভ aথ যাগান করেত পারেব িবধায় 
eসব সংsাগেুলার পেk তুলনামলূকভােব কম সেুদ ঋণ দয়া সmব হেব। 
 
লেkর িভnতা o তা uপাজেনর িভn পথ 
 
aতীেতর ধারা (বিণত 3 নmর পথ) িনঃসেnেহ বহুমখুী লk o কেমর িম েন aপা েতয় হেয় পেড়িছল। দািরd  িবেমাচন 
o বািণিজ ক দkতা aজন-eর মধ কার িবেরাধ আজo aমীমাংিসত। eকiভােব aমীমাংিসত রেয় গেছ, কীভােব ঋণ-
কমসচূীেক দািরd -িবেমাচেনর uেdেশ  কােজ লাগােনা যায়। e p গেুলা আেলাচনায় eেন পিরসমািpেত িকছু psাবনা রাখা 
হেলা। 
 
আেলাচনার খািতের ধরা যাক য দিরd  জনসাধারেণর হােত slসেুদ ঋণ দয়া িনি ত করেত পারেল তা দািরd -িবেমাচেনর 
পথ সগুম কের। পূেব বিণত pিত ান-িবন ােসর ধারাগেুলার মােঝ দেুটা kেt সেুদর হার কম হবার সmাবনার uেlখ রেয়েছ 
- যখন মধ sttােভাগী aনপুিsত, eবং যখন kdঋণু -সংsা িনেজরাi সলুভমেূল  জমা gহেণর মাধ েম িবিনেয়াগেযাগ  মলূধন 
সংgহ করেত পারেব। eর বাiেরo সরকারী রাজs নীিতর মাধ েম ঋণ-বাজাের দাম (সদু) কিমেয় রাখার জন  pেণাদেনর 
ব বsা থাকেত পাের। আর পাঁচটা বাজােরর ন ায় ei pেণাদন দয়ার নানা পnা থাকেত পাের। তেব িপ,ক,eস,eফ-eর 
মাধ েম সলুেভ ঋণ-সরবরােহর eতিদনকার ব বsা কাযকর মেন হেয়েছ। eেkেt লkণীয় য, সরকারেক সাধারণ কানo 
আiন কের সেুদর মাtা বাঁধেত হয়িন – ঋণ-দানকারী পাiকারী সংsা িহেসেব িপ,ক,eস,eফ s-uেদ ােগ তােদর ‘পাটনার 
সংsা’ দর uপর সেবাc সেুদর শত আেরাপ করেত সমথ হেয়েছ। আnজািতক ঋণ-বাজােরo eজাতীয় শত আেরাপ-eর দৃ াn 
রেয়েছ। 
 
uপের বিণত pেণাদন ব বsা যৗিkকতা পায় ঋন-িবতরেনর মাধ েম দািরd -িবেমাচেনর সmাবনার কারেণ। eবং eটা করেত 
যেয় ঋণ-সরবরােহর বািণিজ ক িদক আমরা ভুেল যাi eবং aিত আেবেগর বশবত  হেয় সmাবনাময় pিত ানগেুলােক 
‘দািরd -িবেমাচেনর’ বাঝা চািপেয় aদkতার িদেক ঠেল দi। adতভােবু , দেুটা সmণ িবপরীতমখুী ধারায় ূ ei আেবেগর 
pকাশ দখা যায়। দািরd -িবেমাচেনর কােজ কমরত দিখেয় eন,িজ,o/kdঋণু -সংsাসমহূ িনেজেদরেক pচিলত করজােলর 
আoতা থেক দেূর রাখেত সেচ  থেকেছ (aথাৎ কর না িদেয় slেময়াদী লােভ আgহী থেকেছ); eবং িবেদশী 
ঋণদানকারী/সাহায  সংsা eব াপাের নিতক সহায়তা িদেয়েছ। aপরিদেক, িবেশষ সহায়তা পায় বেল eসব সংsা’র 
কাযপিরিধ o কাযিবিধর uপর শতাবলী আেরােপর দািব uেঠেছ। যমন, িব ব াংেকর মত সংsা বহু বছর eসব (eন,িজ,o 
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বা kdঋণু ) সংsার dারা পিরচািলত বািণিজ ক কমকােnর িবেরাধীতা কের eেসেছ। ktিবেশেষ eর যৗিkকতা মেল যখন 
ঐসব বািণিজ ক কমকােn িলp ব ািkমািলকানাধীন ব বসা-pিত ান ‘লেভল-pিয়ং িফl’-eর aনপুিsিত দিখেয় pিতবাদ 
কের। eরi পাশাপািশ, আমরা দীঘিদন যাবত kdঋেণ সেুদর হারেক কnd কের িব ািnকর eবং aেনকাংেশ uেdশ pেণািদত ু
মnব  o আেলাচনা শেুন eেসিছ। eসব িবতেকর মােঝ সু  নীিতpণয়ন থমেক দঁািড়েয়েছ – মলূতঃ eকi কমকােn uভয় 
বািণিজ ক o সামািজক সmাবনার সহাবsান asীকার করার কারেণ। সিদেক ঈি ত িদেয় পিরেশেষ িকছু psাবনা করা হেলা। 
 
শষ 
 
পুিঁজর িবকােশর কেয়ক  বিশ  লkণীয়ঃ (1) pিত ান-কিndক পুিঁজর udব o িবকাশ ঘেটেছ, যা পিরবার-কিndক 
পুিঁজর চাiেত aিধকতর সাবজনীন eবং স কারেণ eর aংশীদািরtt থেক pাp লাভ aেনেকর মােঝ িবতরেণর সmাবনা বশী; 
(2) কবল ঋণ-বাজাের সীিমত থাকা aবsায় দািরd -মখুী থেক ei পুিঁজর বািণিজ কীকরণ (বািণজ -পুিঁজেত রপুাnর) 
ঘেটেছ; (3) aেনক kেt ঋণ-বাজােরর পিরিধ পিড়েয় ei পুিঁজ aন ান  aথনীিতক o বিণিজ ক কমকােn aনpুেবশ 
কেরেছ; eবং (4) ঋন-gহীতােদর য িবশাল নট-oয়াক গেড় uেঠেছ তা aন ান  বািণিজ ক কমকাn সmpসারেণ eক 
গরুtুtপূণ সmদ িহেসেব কাজ কেরেছ। আেরা লkণীয় য, eসব বািণিজ ক কমকােn বাড়িত সিুবধা pািpর uেdেশ  কর 
রয়াত বা সmণভােব করু জােলর আoতা থেক মkু থাকার আকাkা utেরাtর বৃ্িd পেয়েছ। ফল িতেত pিত ািনক a েন 
সু  utরেনর নীিতমালা pণীত হয়িন eবং দীঘিদেনর pেচ ায় গেড় uঠা kdঋণু -িশl আজ aিন য়তার সmখীনু । ei 
pkাপেট নীিত-িনধারকেদর িবেবচনার জন  িনেmর psাবঃ 
1। যসকল kdঋু ন-সংsা ঋণ-বাজােরর বাiের aন ান  বািণিজ ক কমকােn িলp রেয়েছ, তােদর সসব কমকাn আiনানগু 
ভােব িভn সংsা গেড় িনবnীকরেণর ব বsা করা। 
2। kdঋণ কমকাnেক বািণিজ ক কম িহেসেব sীক্ৃিত দয়া eবং eর pাসি ক uপখাতসমহূেক করজােলর আoতায় আনাু । 
3। pেয়াজনীয় নীিত pণয়ন বা িবরাজমান নীিত সংেশাধেনর মাধ েম যাগ  kdঋণু -সংsাসমহূেক আ িলক ব াংেক রপুাnেরর 
pিkয়া যথাশী  শরু ুকরা। e কাজ  করেল, uেlিখত িdতীয় (2) কাজ o সহজ হেব। 
4। পূেবর aনেুcেদ বিণত িকছু বিশে র কারেণ kdঋু েণর থেক pাp সামািজক লাভ দশৃ ত ব বসািয়ক লােভর aিধক, eবং 
স কারেণi ei খাত pেণাদন পাবার দাবী রােখ। আ িলক ব াংক িহেসেব pিতি ত হেল জমার িভিtেত সলুেভ মলূধন 
যাগান কতদরূ সmব তা দখার ব াপার। ততিদন, িপ,ক,eস,eফ-জাতীয় পাiকার সংsার মাধ েম সলুেভ মলূধন যাগান o 
তােদর মাধ েম সেুদর হার pভাবািnত করা aিধকতর কাযকর হেব। 
 
সবেশেষ eক  পুেরােনা aথচ pাসি ক কথা না বলেলi নয়। আমােদর দেশ ঋণ o সাহােয র নােম য aথ িবেদশী সংsা 
থেক আেস eবং (aেনকেkেt) িবেদশী সংsা dারা ব বhত হয়, তা (i,আর,িড,-eর সােথ করা) eক  চুিkর িভিtেত 
কর-মokেফর সিুবধা পায়! eত uঁচু পযােয়র গলদ যখােন দিৃ র আড়ােল রেয় যায় eবং e ব াপাের p  তুলেলo যখন 
কাথাo utর মেল না, eন,িজ,o/kdঋণ খােত যা ঘটেছ, তা িনতাni নগণ  মেন হয়। eরপরo, iিতবাচক পিরবতন 
কাথাo না কাথাo থেক শরু ুকরা জররুী। 
 


