
মূলধনে ভারনের অধধকারজধেে সমসযা 

র োহিত চন্দ্র 

১৭ জোনুয়ো ী, ২০২২ 

ভো তত  ব্যব্সোয়ী র োষ্ঠী  জনয এই দশকটি একটি অহি  সময় হিল। ভো তত ব্যব্সো ক ো  রব্শ হকিু 

নকশো যো উদো ীক ণ-প ব্তী সমতয় উদ্ভোহব্ত িতয়হিল, রসগুহল গুরুত ভোতব্ হব্পযযস্ত িতয়তি।  এ  

সতে সতেই, হিশ ব্িত  ও রব্হশ আত  ভো তত  অর্যনীহত হব্তে  সোমতন তো  দ জো খুতল রদওয়ো  

প  প ই রয ব্যব্সোয়ীতদ  ভো য হিত হিল তোাঁ তদ  মতযয অতনতকই ক্ষহতগ্রস্ত িন। িোই রনট ওয়োর্য ব্ো 

হব্হনতয়োত   জনয পোাঁ চ রকোটি  রব্হশ উদৃ্বত্ত অর্য  সি ব্যহিতদ  রদশতযোত   িো  এব্ং আয়কত   

কো তণ ও সম্পদ  ক্ষো  জনয হব্কল্প নো হ কত্ব ও ব্সব্োতস  অনুমহত পোওয়ো  আকোঙ্ক্ষো ব্হু দশতক  

মতযয সতব্যোচ্চ স্তত  উতে র তি  যো রকোহভড 19 এব্ং তো  সতে জহিত যোতোয়োতত  সমসযো  িতল ব্ ং রব্তি র তি। অনয হদতক, ভো তত  

স্টোটয আপ ইউহনকনয ব্ো ব্যহি ত মোহলকোনোয় একশ রকোটি  রব্হশ মূতলয  স্টোটয আপগুহল  প্রহতহনহযতত্ব একটি নতুন হশতল্পোতদযো ী  রেণীতক উতে 

আসতত এব্ং তো  পোশোপোহশ, হকিু ব্ি ব্যব্সোয়ী র োষ্ঠী  অর্যননহতক ভোত য  িেোৎ স্ফীহততকও আম ো রদতখহি। যখন প্রহত মোতসই ব্ি ব্যব্সোয়ী 

র োষ্ঠী  হব্হভন্ন অহযগ্রিতণ  তোহলকো (স্টোটয আপ, রদউহলয়ো ব্যব্সোয়ী প্রহতষ্ঠোন, পহ কোেোতমোতকহন্দ্রক সম্পদ, নতুন চুহি ইতযোহদ) খব্ত   

হশত োনোম িতয় ওতে, তখন ভো তত  নোনো হশতল্প  রক্ষতিই কযোহপটোল কনতসতেশোন এই নব্য উদো ীক ণ-প ব্তী সমতয়  সতব্যোচ্চ শীতষয উেতি। 

যোাঁ  ো প্রহততযোহ তো ও প্রব্ল আতলোিন ততহ তত হব্েোসী, তোাঁ তদ  জনয এই অব্িোটি একটি হব্পদসূচক ঘন্টো  মত, উদো ীক তণ  পত   কতয়ক 

দশক যত  সমস্ত অর্যনীহত জুতি হশতল্পোতদযোত   উৎসোি হঘত  রয উতত্তজনো রদখো র হিল ব্তয মোন অব্িো তো  সমূ্পণয হব্প ীতত। ততব্, ব্োহক ো 

ভ সো কত  আতিন হশতল্প  আয়তন এব্ং পণয উৎপোদতন  সব্যহনম্ন সম্ভোব্য মূতলয  মতযয সম্পকয  ব্ো ইতকোনহমজ অি রেতল  মতযয হদতয় জোতীয় 

স্তত  জয় িতে যোাঁ তদ  তোাঁ তদ  উপ । এই ব্োহকতদ  জনয এই অব্িোটি একটি প্রতয়োজনীয় সংিহতক ণ, সৃজনশীল ধ্বংতস  রয অহনব্োযয চক্রটি 

আতি তো  হব্নোশক হদকটি।   

ভো তত  অর্যননহতক বৃ্হি  প্রোর্হমক চোলক হিসোতব্ পোব্হলক রসক্ট  ব্যোংহকং (হপএসহব্)-  পতন এই কোহিনী  একটি গুরুত্বপূণয হদক। এখনও 

ভো তত  বৃ্িত্তম ঋণদোতো িওয়ো সতেও, নন-পো িহমযং অযোতসট (এনহপএ) ব্ো রয ঋতণ  আসল ব্ো সুদ দীঘযকোল যত  অনোদোয়ী অব্িোয় আতি 

তো  সুদীঘয িোয়ো  হনতচ হপএসহব্-  ডুব্তত র্োকো  ব্োজো  রশয়ো , ঝুাঁ হক রনওয়ো  রক্ষতি (হব্তশষ কত  হশল্প ও পহ কোেোতমো  জনয প্রতয়োজনীয় 

ঋতণ  রক্ষতি) পুত ো প্রহতষ্ঠোতন  অন্তহনযহিত হব্তৃষ্ণো, পোব্হলক মোতকয ট হনতয় অহব্েোস (স্টতক  দ্রুত পিতত র্োকো মূলয), এব্ং  োজননহতক ও 

আমলোতোহিক পহ কোেোতমো  িস্ততক্ষতপ এহিতয় হনতজতদ  স্বোযীনভোতব্ কোজ ক ো  ক্ষমতো হনতয়  ভী  সতেি ইতযোহদ সমসযো  সমু্মখীন িতয়তি। 

রপন্সন তিহব্ল, সভত ন ওতয়লর্ িোন্ড ব্ো  োতে  অযীনি তিহব্ল যো স্টক, ব্ন্ড, ভূসম্পহত্ত, রসোনোরূতপো জোতীয় মূলযব্োন যোতু ও অনযোনয হব্কল্প 
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হব্ষতয়  মত আসল ও অর্যননহতক রক্ষতি হব্হনতয়ো  কত , ব্যহি ত ইকুইটি লগ্নীকো ী, ব্হুজোহতক ব্োহণহজযক সংিো ও ব্হুপোহক্ষক আহর্যক 

প্রহতষ্ঠোন রর্তক পোওয়ো সস্তো পুাঁহজতত যখন দুহনয়ো ভত  র তি তখন ভো তত  অতনক ব্যব্সোহয়ক প্রহতষ্ঠোনই হপএসহব্-  রর্তক ঋণ গ্রিতণ  

কোেোতমো রর্তক রব্হ তয় যোওয়োতকই রব্তি হনতে। হপএসহব্-  ঋতণ অতনক সময়ই  োজননহতক অতর্য  িোয়ো র্োতক এব্ং ভো তত  বৃ্িত্তম 

ব্যব্সোহয়ক প্রহতষ্ঠোনগুহল তোই রসহদতক আ  নো হ তয় নোনো হব্তদশী সংিো রর্তক মূলযন তুলতি ও ব্হুজোহতক প্রহতষ্ঠোতন  সতে দীঘযিোয়ী 

ব্োহণহজযক  োাঁ টিিো ব্োাঁ যতি। নতুন অর্যনীহত ও রিোট ব্যব্সো খুব্ কমই হপএসহব্ ব্যব্িোত   সুতযো  পোয়;  ত কতয়ক দশতক  মতযয হপএসহব্  

আঞ্চহলক শোখো স্তত  ঋণদোতন  ব্যব্িো প্রোয় নষ্ট িতয় র তি এব্ং স্টোটয  আতপ হব্হনতয়ো  ক ো  ব্ো মোইতক্রো, স্মল ও হমহডয়োম এন্টো প্রোইজ 

(এমএসএমই) - এ  আন্তঃসম্পতকয   জটিল জোতল  উপ  ব্ি সংখযো  ব্োহজ  োখো  কর্ো হব্তব্চনো ক ো হপএসহব্গুহল  কোতি একটি সুদীঘয ও কঠিন 

লিোই। যখন হপএসহব্গুহল নন-ব্যোহকং হিনোহন্সয়োল রকোম্পোহন (এনহব্এিহস)-  মোযযতম মযযিতোকো ী  সোিোতযয ঋণদোতন  ব্যব্িো ক ো  রচষ্টো 

কত  তখন, দুভয ো যব্শত, রকন্দ্রীভূতভোতব্ অন-রলহন্ডং ব্ো এই য তণ  ব্যোংক রর্তক ঋণ হনতয় তো আব্ো  তৃতীয় পক্ষতক যো  রদওয়ো  মত ঘটনো 

ঘটহিল (রযমন, ইনফ্রোস্ট্রোকচো  হলহজং অযোন্ড হিনোহন্সয়োল সোহভয তসস হলহমতটড) যো  ক্ষত এখনও টোটকো। মূলত ব্ি ব্োহণহজযক প্রহতষ্ঠোনগুহলতক 

ঋণ হদতত অভযস্ত হপএসহব্ মূলযন পোওয়ো  রক্ষতি রয শূনযিোন র তখ র তি তো অংশত হকন্তু অনুপযুিভোতব্ পূ ণ কত তি সমব্োয়, আঞ্চহলক 

ব্যোংক, কু্ষদ্র হিনোন্স ব্যোংক, কু্ষদ্রত  এনহব্এি, হিনতটক হশতল্পোতদযো  এব্ং ব্লোই ব্োহুলয, অনযোনয অসংঠিত হিনোন্স প্রহতষ্ঠোতন  মত অর্যনীহত  

রক্ষতি রিোট রখতলোয়োি ো। হপএসহব্  কোতি এখনও িয়ত হব্হনতয়োত   জনয সুহব্শোল আমোনত আতি, হকন্তু এই মুিূততয , ঋণ রনওয়ো ব্ো টোকো 

রতোলো  জনয ঋণদোতো হিসোতব্ ভো তত  অতনক ব্ি ব্যব্সোই আ  হপএসহব্গুহলতক হব্তব্চনো ক তি নো।  

রকন হব্হভন্ন ব্োহণহজযক প্রহতষ্ঠোন এই ব্যোংকগুহল রর্তক সত  এতসতি তো  অংশত কো ণ হপএসহব্ হকভোতব্ ভো তত  নতুন রদউহলয়ো আইনগুহল  

প্রতয়ো  কত তি। এই রদউহলয়ো রঘোষণো ক ো  আইনী প্রহক্রয়ো  মতযয হদতয় একজন আহর্যক দুদয শোগ্রস্ত রপ্রোতমোটো  তোাঁ   মোহলকোনো  সমূ্পণয স্বে 

িো োতব্ন। এই জোতীয় ব্যব্সো অহযকোংশ সমতয়ই সোমোহজক সুখযোহত ও রপ্রোতমোটো , হপএসহব্ এব্ং বৃ্িত্ত ভোতব্  োজননহতক ক্ষমতো  মতযয  

পুাঁহজহনভয   (অতনক সময়ই অনুহচতভোতব্ পোওয়ো) পো স্পহ ক সম্পতকয   উপ  হনভয   কত   তি ওতে। অতনক রপ্রোতমোটো ই রয ইন্সলতভহন্স 

অযোন্ড ব্যোংক োপ্টহস রকোতড  সতে জহিত নতুন আইনী প্রহক্রয়োগুহলতক দীঘযোয়ত ও হব্পযযস্ত ক তত সমস্ত সম্ভোব্য রকৌশল অব্লম্বন কত তিন তো 

এতকব্োত ই আশ্চযযজনক ঘটনো নয়। রকোন  কম ঝুাঁ হক হনতত    োহজ হপএসহব্, রযভোতব্ রয ঘটনোগুহলতত সতেতি  অব্কোশ আতি রসগুহল  

রক্ষতিও আইহব্হস প্রতয়ো  কত  তোও খুব্ একটো সোিোযয কত  নো। তোিোিোও মেো  সময় অনযোনয ব্যোংক রয উপোতয় এই জোতীয় সমসযো  

সমোযোতন  রচষ্টো কত  রযমন, ঋণগ্রিীতো  সতে আব্ো  আতলোচনোয় ব্সো, রিয়ো কোট অর্যোৎ সুতদ  হকহস্ত নো হদতত পো তল ঋণ রনওয়ো  সময় 

জোমোনত হিসোতব্  োখো সম্পদতক ব্োজো  মূতলয  রর্তক কম মূতলয হব্হক্র ক ো ব্ো অনযোনয কম তীব্র পন্থো, তো অনুস ণ ক ো  ইেো হপএসহব্গুহল  

মতযয কমই রদখো যোয়। এই নীহত ত পক্ষোঘোত, যো ২০১০-এ  দশতক  মোঝোমোহঝ সমতয় রদতশ  আমলোতিতক আঘোত কত  তো এখন 

হপএসহব্গুহল  মতযযও িহিতয় পতিতি এব্ং তো  িলশ্রুহত হিসোতব্ হশতল্প ঋণদোতন  পহ মোণ বৃ্হি িওয়ো  ব্দতল সব্যকোলীন হনম্নতম স্তত  চতল 

র তি। ব্যোংতক  সিকমীতদ  রগ্রপ্তো  ও শোহস্ত  পব্য যখন চলতি তখন উচ্চস্তত   আহযকোহ ক ও ঋতণ  রখলোপ কত তিন এমন ব্যহিতদ  

অতনক রব্হশ হন োপত্তো রপতত রদতখ হব্পযযস্ত অতনক মযযস্তত   কমযকতয োই  োজনীহত   ন্ধ মোখো ঋণদোন প্রহক্রয়ো  খো োপ হদকগুহল  দোয় হনতত 



চোইতিন নো। তো  ব্দতল তোাঁ  ো ব্ ং ব্যব্সোহয়ক প্রহতষ্ঠোনগুহলতক আইহব্হসতত পোেোতত ও উপতভোিোতক ঋণ রদওয়ো  কোতজই ব্যস্ত র্োকতিন এব্ং 

রকোন হশল্পতক্ষতি ঋণদোতন  হব্ষয়টিতক ব্যোপকভোতব্ এহিতয় চলতিন। এব্ং রয য তন  ব্যব্সোহয়ক প্রহতষ্ঠোনতক তোাঁ  ো ঋণ হদতত চোইতিন 

(ভো তত  বৃ্িত্তম ব্োহণহজযক সং েনগুহলতক এব্ং যোতদ  ভোতলো রক্রহডট র টিং আতি) তোাঁ  ো সব্ সময় রসই ঋণ হনতত চোইতিন নো।    

এই জটিল ইতকোহসতস্টমতক ঠিক কত  হপএসহব্ এব্ং অর্যনীহত  ব্োজো তক অর্যপূণযভোতব্ সংতশোযন ক ো  ব্দতল ব্ ং হপএসহব্গুহলতক এতকব্োত ই 

ব্োদ হদতয় রদওয়ো  প্রব্ণতোতক ব্োিতত রদখো যোতে। ক্ষমতোব্োন নতুন মযযিকো ী ো িতলন তোাঁ  োই যোাঁ  ো হব্তদশী পুাঁহজ  ভোষোয় কর্ো ব্লতত পোত ন। 

এাঁতদ  মতযয আতিন স্টোটয আপ প্রহতষ্ঠোতো ো যোাঁ  ো তোাঁ তদ  ব্যব্সো  ভহব্ষযত কল্পনোতক হব্হনতয়ো কো ী  কোতি হব্হক্র ক তত পোত ন। আতি নোনো 

ব্োহণহজযক প্রহতষ্ঠোন রযগুহল এিএএএনহজ (রিসবু্ক, অযোমোজন, অযোপল, রনটহিক্স, গু ল)-  কোি রর্তক মূলযন আকষযণ ক তত পোত  এব্ং 

ভো তত  অহনহশ্চত ব্োহণহজযক পহ তব্তশ হব্েোসতযো য  োজননহতক িস্ততক্ষতপ  প্রহতশ্রুহত হদতত পোত । এিোিোও আতি হকিুহদতন  মতযযই 

স্টোটয আপ ইউহনকতনয পহ ণত িতব্ এমন সং েন যোতদ  ইহনহশয়োল পোব্হলক অিোহ ং (আইহপও)-এ  মূলয খোহনকটো ব্যহি ত ইকুইটি  সোিোতযয 

দ্রুত ব্োহিতয় রদওয়ো যোয়। আতি হ তয়ল এতস্টট সং েন যো ো ইএসহজ তিহব্তল টোয়ো -১ ভো তত  হগ্রন সোটিয হিতকট অর্যোৎ নব্োয়নতযো য 

শহিউৎস রর্তক উৎপন্ন হব্দুযৎশহি ব্যব্িো  ক ো  প্রমোণপি সি ব্োহণহজযক উতেতশয ততহ  ভব্নগুহল হনমযোতণ  জনয প্রচু  অতর্য  রযো োন হদতত 

পোত । এতদ  পোশোপোহশ প োমশযদোতো ও হব্হনতয়োত   সতে যুি ব্যোংকো  োও আতিন যোাঁ  ো আন্তজয োহতক পুাঁহজ ও ভো তীয় ব্যব্সোগুহল  

মযযস্ততোকো ী হিসোতব্ কোজ কত ন। পুাঁহজ  হব্ষতয় মযযস্ততো ক ো ও তোতক হনয়িণ ক ো  কোজ সব্ সময়ই গুরুত্বপূণয হিল। হকন্তু, ব্যোহকং-এ  

রক্ষতি কৃতী ব্যহিতদ  মতযয একটো হব্শোল সংখযো  নোনো ব্যহি ত ইকুইটি প্রহতষ্ঠোন ও এমএনহসতত প োমশযদোতো হিসোতব্ রযো দোন রর্তকই 

রব্োঝো যোয় রয, এই রক্ষতি রয সব্ অহভতনতো ও হিনোহন্সয়োল প্রহতষ্ঠোন অংশ হনত তো  ত দশতক  মতযযই ঠিক কতটো নোটকীয়ভোতব্ ব্দতল 

র তি।  

ব্ি হিনোহন্সয়োল প্রহতষ্ঠোনগুহল  মতযয রয আঞ্চহলক ও িোনীয়ভোতব্ রয ঋণ রদওয়ো   ীহত হিল তো ধ্বংস িতয় যোওয়োটোই সম্ভব্ত এই পহ ব্তয তন  

সব্ রচতয় সমসযোজনক িলোিল। ২০২০ সোতল  মোচয  মোতস  রশতষ, ভো তত  দশটি এলোকো রদতশ  চুয়োন্ন শতোংশ আমোনত হব্ত তণ  জনয দোয়ী 

হিল। জোতীয়ক তণ  আত , স্বল্প ঋণগ্রিীতো ও রিোট ব্যব্সো, তোতদ  ঋণ রনওয়ো  প্রতয়োজনীয়তো ও তো সুদসি রি ত রদওয়ো  ক্ষমতো সম্বতন্ধ 

হব্স্তোহ তভোতব্ জোনত ব্তলই হসহন্ডতকট ব্যোংতক  মত ব্যোংকগুহল  সুনোম ততহ  িতয়হিল।  ত কতয়ক দশক যত  হপএসহব্সি অতনক ব্ি 

আকোত   হিনোহন্সয়োল প্রহতষ্ঠোনই রব্হশ মূতলয  ঋতণ  হদতক িুটতি, যো  িতল তোতদ  আঞ্চহলক শোখো  কোজকময ব্যোিত িতয়তি। শতয  ও 

হনয়মোব্লী  হব্শদ তোহলকো, হনয়িতণ  জনয প্রতয়োজনীয় নোনো হব্ষয় এব্ং হব্স্তোহ ত প্রশোসহনক কোজকতময  জনয হপএসহব্গুহলতত ঋণ রদওয়ো  

কোতজ  পহ চোলনো সংক্রোন্ত খ চ অতনক রব্তি র তি। এই ঘটনোটিও স্বল্প ঋণদোতন  হব্ষয়টি এহিতয় যোওয়ো  আত কটি কো ণ।       

ব্যোংক-এ  কোতজ  প্রণোলী হনতয় রয ব্ি প্রশ্নটি উতে এতসতি তো িল, ভো তত  হনযযোহ ত ব্োহণহজযক ব্যোংকগুহল হক সহতযই রদতশ  সমস্ত প্রোতন্ত  - 

ব্ি ও রিোট, সং ঠিত ও অসং ঠিত - সমস্ত য তণ  ব্যব্সোহয়ক সং েনতক মূলযতন  অহযকো  হদতে? ব্যোংতক  কোজকতময  হডহজটোইতজশোন 

এব্ং এনহব্এিহস-  জনয ঋতণ  রক্ষতি উদো ত  নীহত  প্রতয়োত   িতল গুরুত্বপূণয প্রযুহি ত উদ্ভোব্ন সম্ভব্ িতয়তি। আয়হিনোতন্স  মত 



স্টোটয আপগুহল িোনীয় ব্োহণহজযক প্রহতষ্ঠোনতক হব্তশষভোতব্ লক্ষয কত  ঋণ রদওয়ো  রক্ষতত হব্প্লব্ হনতয় এতসতি। রয কু্ষদ্রত  হিনোনহশয়োল 

প্রহতষ্ঠোন পহ হচহত ও হনতজতদ  কোতজ  অঞ্চল সম্বতন্ধ হব্স্তোহ ত জ্ঞোতন  জনয এমএসএমই গুহলতক ঋণদোতন  জনয অতনক রব্হশ উপযুি 

তোতদ  সতে একতি ঋণদোতন  হব্ষয়টিতক অতনক রব্স কো ী ব্যোংকই প ীক্ষো কত  রদখতি।      হকন্তু কু্ষদ্রত  ব্যব্সোগুহল  সতে সম্পকয  এহ তয় 

হনতয় যোওয়ো  হব্ষতয় হপএসহব্গুল সম্ভব্ত এখনও রব্শ হদ্বযোগ্রি এব্ং তো ো ব্ি ব্োহণহজযক প্রহতষ্ঠোনগুহল  সতে জহিত এনহব্এিহসগুহল  সতেই 

ব্যোপকভোতব্ অংশীদোহ তত্ব যোতে যো স্বোভোহব্কভোতব্ই উতদ্ব  ততহ  ক তি। রদতশ  কু্ষদ্র ব্যব্সোগুহলতক ঋণ রদওয়ো  হব্ষয়টি শুযুমোি একটি 

হনহদয ষ্ট রিোট অংতশ  কোজ িওয়ো উহচত নয়; রযমন, একমোি নীহতহনযযো তণ  সময় স্মল ইন্ডোহস্ট্রজ রডতভলপতমন্ট ব্যোংক অি ইহন্ডয়ো  মত 

সংিোগুহল  সতে মোতঝ মতযয প োমশয ক ো িয়। সমস্ত ব্ি ব্যোংতক  জনযই এই রিোট ব্যব্সোয়ীতদ  ঋণ রদওয়ো  কোজটি একটি গুরুত্বপূণয 

পো দহশযতো হিল এব্ং রসটোই িওয়ো উহচত। তো সতেও,  ত হিশ ব্িত  হপএসহব্  হব্ব্তয তন  পর্টি অতনকটোই অনযহদতক ঘুত  র তি।    

অর্যননহতক রকন্দ্রীভব্ন হব্হভন্ন রচিো ো হনতয় আতসঃ রকব্লমোি কতয়কটি ব্োিোই ক ো রভৌত োহলক অঞ্চতল  রক্রহডট পোওয়ো  রযো য ব্যব্সোতক 

ঋণ রদওয়ো, কো ো হব্তদশী পুাঁহজ  ব্োজোত   অহযকো  পোতব্ তো   হি রব্াঁতয রদওয়ো,  োজননহতক পহ স তক অগ্রোহযকো  হদতত এই ব্যোংকগুহলতক 

ব্োযয ক ো যোয় ব্তল রদতশ  হসংিভো  রদনো হপএসহব্  মোযযতম রদওয়ো  ব্যব্িো ক ো, হনতজ   োস্তো ততহ  ক ো  ব্দতল ইহতমতযযই প্রহতহষ্ঠত িোনীয় 

ব্োহণহজযক প্রহতষ্ঠোতন  সতে  োাঁ টিিো ব্োাঁ যতত ব্হুজোহতক রকোম্পোনীগুহলতক উৎসোহিত ক ো। ভো ত এই রয রকোহভড-19 চ ম ক্ষহত ও এব্ং 

এনহপএ সংক্রোন্ত সংকতট  সুদীঘয িোয়ো রর্তক যীত  যীত  রব্হ তয় আসতি রসই সমতয় দোাঁ হিতয়, রদশীয় ব্যব্সোগুহল হক ভোতব্ ব্যোংক রর্তক ঋণ 

পোতব্ ব্যব্িো  পুন যেন ক ো  সুতযো  আতি। হকন্তু, হিসকযোল হস্টমুলোই, অর্যোৎ হব্ধ্বস্ত অর্যনীহততক সোিোযয ক তত স কো ী উতদযোত   োজস্ব ও 

হনয়িণ কমোন ব্ো স কোত   ব্যয় ব্োহিতয় রদওয়ো হনতয় ব্িব্য ও এমএসএমই-  বৃ্হি এখনও পযযন্ত রদশীয় ব্যব্সোতক টোকো রদওয়ো  রয ক্ষমতো 

ব্যোংতক  আতি তো  অতনক হপিতন পতি আতি। িোতত র োনো কতয়কটি হন তম  মতযয অহতহ ি রকন্দ্রীভব্তন  রনহতব্োচক প্রভোব্ র্োকতত 

পোত , হব্তশষ কত  যখন রসগুহল হচ োচহ ত ভযোলু রচইন ব্ো রয শৃঙ্খতল  মোযযতম পণয ও পহ তষব্ো স োসহ  উপতভোিো  কোতি রপৌাঁতি যোয় তো  

রশতষ হনতজ  জোয় ো কত  রনয় এব্ং রিোট ব্যব্সো  কোি রর্তক লোতভ  অংশ রকতি রনয়। হন মগুহল  এই ভূহমকো  হব্ষয়টিতক খুব্ কমই 

স্বীকৃহত রদওয়ো িতয়তি। জোপোন ব্ো দহক্ষণ রকোহ য়ো  মত, ভো তত ও উহচত জোতীয় স্তত  একটি রস ো হব্জয়ী র োষ্ঠী ততহ  ক ো। হকন্তু তো  ব্দতল 

এই রদশ হব্পজ্জনকভোতব্  োহশয়ো ব্ো রমহক্সতকো  িোাঁ তদ ততহ  অহভজোতততি  হদতক ঝুাঁ তক পিতি। আম ো শুযু আশো ক তত পোহ  রয এই 

উদীয়মোন অর্যনীহত  আব্িোওয়োইয়, প্রহতহষ্ঠত ক্ষমতোব্োনতদ  আত ো অজয ন ও অহযগ্রিতণ ইন্ধন রযো োতনো  ব্দতল, সৃজনশীল নব্ো ত ো ব্ ং 

তোাঁ তদ  সতে অকৃহিম প্রহততযোহ তোয় নোমতব্ন।    

 

র োহিত চন্দ্র ইহন্ডয়োন ইনহস্টটিউট অি রটকতনোলহজ, হনউ হদল্লী  পোব্হলক পহলহস  সিকো ী অযযোপক 


