বাাংলাদেশ ব্াাংক
২০২২-২৩ অর্ থবছদেে মুদ্রানীতি ঘ াষণা উপলদে গভন থে এে বক্তব্
২০২২-২৩ অর্ থবছদেে জন্য গৃহীি মুদ্রানীতিে লেয, ভতি ও ঘকৌশল এবাং অর্ থ ও ঋণ কর্থসূচী সম্বতলি ‘র্তনটাতে পতলতস
ঘেটদর্ন্ট (এর্তপএস)’ প্রকাশ উপলদে আজদকে অনুষ্ঠাদন আর্তিি ইদলক্ট্রতনক ও তপ্রন্ট তর্তিয়াে প্রতিতনতিবৃন্দ এবাং উপতিি
সকল সহকর্ীবৃন্দ আপনাদেেদক জানাই উষ্ণ শুদভচ্ছা ও সুস্বাগির্।
০২. কদোনা র্হার্ােীে কােদণ তবগি দুই বছে যাবৎ বাাংলাদেশ ব্াাংদকে মুদ্রানীতি আপনাদেে সার্দন সোসতে উপিাপন কো
সম্ভব হদয় ওদেতন। িদব প্রতিবােই িা বাাংলাদেশ ব্াাংদকে ওদয়বসাইদট আপদলাি কোে পাশাপাতশ ঘপ্রস তবজ্ঞতিে র্াধ্যদর্
সকল ইদলক্ট্রতনক ও তপ্রন্ট তর্তিয়ায় প্রকাদশে ব্বিা ঘনয়া হদয়তছল। কদোনা পতেতিতি অদনকটা উন্নি হওয়ায় মুদ্রানীতি
ঘ াষণাে উদেদে এবছে আতর্ আপনাদেে সার্দন সোসতে উপতিি হদি ঘপদে খুবই আনতন্দি।
০৩. প্রর্াগিভাদব মুদ্রানীতি প্রণয়দনে পূদব থ বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তক
থ অর্ থনীতি তবষদয় অতভজ্ঞ এবাং অর্ থননতিক কর্থকাদেে নীতি
তনি থােদণে সাদর্ সোসতে সম্পৃক্ত সম্মাতনি ব্তক্তবগ থ ও প্রতিষ্ঠান ঘযর্ন - বাাংলাদেশ ব্াাংক ঘবাদি থে বিথর্ান সেস্য, বাাংলাদেশ
ব্াাংদকে সাদবক গভন থে ও ঘিপুটি গভন থে, সাদবক অর্ থ সতচব, অর্ থ উপদেষ্টা, অর্ থনীতিে অধ্যাপক ও গদবষক, সাাংবাতেক এবাং
আতর্ থক ও ব্বসায়ী সাংগেদনে প্রতিতনতিবৃদন্দে র্িার্ি ও পোর্শথ আহবান কো হদয় র্াদক। কদোনা র্হার্ােীে কােদণ তবগি
দুই বছে যাবৎ মুদ্রানীতিে অাংশীজনদেে র্িার্ি ও পোর্শথ ইদর্ইল র্ােফি সাংগ্রহ কো হদলও এ বছে িা সোসতে সভা
আদয়াজদনে র্াধ্যদর্ সাংগ্রহ কো হদয়দছ এবাং মুদ্রানীতি প্রণয়দনে ঘেদে িা গুরুদেে সাদর্ তবদবচনা কো হদয়দছ। মুদ্রানীতি
প্রকাদশে এই তেদন আতর্ ঐ সকল মূল্যবান র্িার্ি ও পোর্শথ প্রোনকােী ব্তক্তবদগেথ প্রতি জানাই আন্ততেক কৃিজ্ঞিা।
০৪. বিথর্াদন ভয়াবহ বন্যায় কবতলি ঘেদশে উত্তে ও উত্তে-পূব থাঞ্চদলে জনগদণে প্রতি গভীে সহর্তর্থিা প্রকাশ কোে সাদর্
সাদর্ অর্ থনীতিে জন্য খুবই গুরুেপূণ থ পদ্মা ঘসতু তনর্থাদনে সফলিায় গব থ ও আনন্দ প্রকাশ কদে আতর্ ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে
মুদ্রানীতিে মূল তবষয়বস্তু আদলাচনা শুরু কেতছ। আপনাো সবাই অবগি আদছন ঘয, ঘকাতভি-১৯ এে অনাকাাংতিি অতভ াি ও
ভূ-োজননতিক সাংকদটে কােদণ বিথর্ান তবশ্ব এক ক্রাতন্তকাল অতিক্রর্ কেদছ। িদব ঘকাতভি-১৯ এে কায থকে টিকা প্রোন
কর্থসূচীে সফল বাস্তবায়দনে ফদল কদোনা সাংক্রর্দনে িীব্রিা হ্রাস পাওয়ায় এবাং অর্ থননতিক পুনরুদ্ধাদে তবতভন্ন ঘেদশে সেকাে
ও ঘকন্দ্রীয় ব্াাংক কর্তক
থ সম্প্রসােণমূলক োজস্ব ও মুদ্রানীতি গ্রহণ কোয় তবশ্ব অর্ থনীতি ঘুদে োঁড়াদলও ঘফব্রুয়াতে ২০২২ হদি
চলর্ান োতশয়া-ইউদক্রন যুদদ্ধে কােদণ ঘসিাদন এক অতনশ্চয়িা ঘেিা তেদয়দছ। ফদল, আন্তজথাতিক মুদ্রা িহতবদলে সব থদশষ
আউটলুক (এতপ্রল ২০২২) অনুযায়ী ২০২২ ও ২০২৩ সাদল তবশ্ব উৎপােন ৩.৬ শিাাংশ বৃতদ্ধ পাদব বদল িােণা কো হদচ্ছ, যা
ইদিাপূদব থ (জানুয়ােী ২০২২) ঘ াষণাকৃি প্রবৃতদ্ধে ঘচদয় অদনকটা কর্।
০৫. কদোনাে প্রভাব কাটিদয় অর্ থননতিক পুনরুদ্ধাে কায থক্রর্ শতক্তশালী হদলও সেবোহ ঘচইদন সর্স্যা র্াকায় তবশ্ব চাতহো ও
সেবোদহে র্দধ্য অসার্ঞ্জস্যিা ঘেিা তেদয়দছ। ফদল ২০২১ সাদলে শুরু ঘর্দকই তবশ্ব বাজাদে জ্বালানী ঘিলসহ সকল িেদণে
পণ্য মূদল্য ঊর্ধ্থগতি পতেলতেি হদচ্ছ এবাং িা চলর্ান োতশয়া-ইউদক্রন যুদদ্ধে কােদণ আদো ঘবগবান হদয়দছ। ফদল আন্তজথাতিক
মুদ্রা িহতবদলে সব থদশষ প্রদেপণ (এতপ্রল ২০২২) অনুযায়ী ২০২২ সাদল উন্নি ও উন্নয়নশীল ঘেদশে মূল্যস্ফীতি যর্াক্রদর্ ৫.৭ ও
৮.৭ শিাাংশ হদব বদল িােণা কো হদচ্ছ, যা ইদিাপূদব থ (জানুয়ােী ২০২২) যর্াক্রদর্ ৩.৯ ও ৫.৯ শিাাংশ হদব বদল িােণা কো
হদয়তছল। এর্িাবিায়, মূল্যস্ফীতিে চাপ প্রশর্দনে লদেয যুক্তোষ্ট্র, যুক্তোজয, ইউদো অঞ্চল ও ভােদিে র্দিা অদনক উন্নি ও
উন্নয়নশীল ঘেদশে ঘকন্দ্রীয় ব্াাংক নীতি সুেহাে বাড়াদনাে র্াধ্যদর্ সাংদকাচনমূলক মুদ্রানীতিে পর্ অনুসেণ কেদছ।

০৬. কদোনাে প্রভাদব তবদশ্বে অন্যান্য ঘেদশে ন্যায় বাাংলাদেদশে অর্ থনীতিও তবশাল চযাদলদঞ্জে সম্মুিীন হদয়দছ। িদব অন্যান্য
ঘেদশে তুলনায় এ ঘেদশে তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ ঘবশ ভাদলা অবিাদন েদয়দছ। উোহেণস্বরূপ, ২০২০ সাদল তবশ্ব উৎপােন ৩.১ শিাাংশ
হ্রাস ঘপদলও বাাংলাদেদশে তজতিতপ (অর্ থবছে তহদসদব) ৩.৪৫ শিাাংশ বৃতদ্ধ ঘপদয়দছ। এছাড়া, তবতবএস এে প্রাক্কলন অনুযায়ী
২০২১ ও ২০২২ অর্ থবছদে বাাংলাদেদশে তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ আকষ থণীয়ভাদব বৃতদ্ধ ঘপদয় যর্াক্রদর্ ৬.৯৪ ও ৭.২৫ শিাাংদশ
োঁতড়দয়দছ। মূলি সেকাে ও বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তক
থ সম্প্রসােণমূলক োজস্ব ও মুদ্রানীতিে আওিায় নানাতবি পেদেপ গ্রহদণে
ফদল তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ কাাংতিি র্াোয় অতজথি হদয়দছ। কদোনাে প্রভাব ঘর্াকাদবলায় বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তক
থ র্াচ থ ২০২০ হদি
গৃহীি ঘযসব অর্ থননতিক কর্থকাে সহায়ক উোে নীতি ২০২২ অর্ থবছদেও অনুসেণ কো হদয়দছ িাের্দধ্য উদেিদযাগ্য হদলা স্বল্প র্াোে তেজাভথ অনুপাি ও নীতি সুেহাে এবাং উচ্চ র্াোে ঋণ-আর্ানি অনুপাি নীতি অনুসেণ, বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তক
থ
িফতসতল ব্াাংকসমূদহে তনকট েতেি অতিতেক্ত সেকাতে তসতকউতেটিজ ক্রদয়ে উপে গুরুোদোপ অক্ষুন্ন োিা, ৩৬০ তেন
ঘর্য়াতে ঘেদপা সুতবিা চালু োিা এবাং কদোনায় েতিগ্রস্ত অর্ থনীতিে অগ্রাতিকােমূলক িািসমূহ ঘযর্ন- কৃতষ, তসএর্এসএর্ই,
বৃহৎ তশল্প ও ঘসবা িাদিে উন্নয়দনে লদেয নানাতবি পুনঃঅর্ থায়ন স্কীর্ চালু োিা। এছাড়া, কদোনায় েতিগ্রস্ত অর্ থননতিক
কর্থকাে পুনরুজ্জীতবিকেণ, শ্রতর্ক-কর্থচােীদেে কাদজ বহাল োিা এবাং উদযাক্তাদেে প্রতিদযাতগিা সের্িা অক্ষুন্ন োিাে
লদেয গৃহীি প্রদণােনা প্যাদকজসমূহও তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ অজথদনে ঘপছদন গুরুেপূণ থ ভুতর্কা ঘেদি যাদচ্ছ। প্রাি িথ্যানুযায়ী, র্াচ থ
২০২০ হদি এতপ্রল ২০২২ পয থন্ত সেকাে কর্তক
থ ২,০০৪,২৯ ঘকাটি টাকাে ২৮টি প্রদণােনা প্যাদকজ (ইতিএফ এে র্াধ্যদর্ প্রেত্ত
২৯,৭৫০ ঘকাটি টাকাসহ) গৃহীি হদয়দছ যাে র্দধ্য ১,৬৮,৭৫০ ঘকাটি টাকাে ১০টি প্যাদকজ বাস্তবায়দনে সাদর্ বাাংলাদেশ ব্াাংক
সোসতে যুক্ত েদয়দছ।
০৭. ২০২১-২২ অর্ থবছদে মুদ্রানীতিে আওিায় গৃহীি নানাতবি পেদেদপে ফদল তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ কাাংতিি স্তদে ঘপৌৌঁছদলও
মূল্যস্ফীতিদক লেযর্াোে র্দধ্য সীতর্ি োিা চযাদলতঞ্জাং হদয় পদড়দছ। ২০২১-২২ অর্ থবছদেে প্রর্র্াদি থ তবযর্ান অতিতেক্ত
িােল্য যাদি মূল্যস্ফীতি সৃতষ্টদি সহায়ক হদি না পাদে ঘসজন্য বাাংলাদেশ ব্াাংক তবল ইসুয কদে বাজাে হদি অতিতেক্ত িােল্য
উদত্তালন কদেদছ। ববদেতশক মুদ্রা বাজাদে টাকাে অতিতেক্ত অবমূল্যায়ন ঘোিকদল্প তনয়তর্িভাদব ববদেতশক মুদ্রা তবতক্র কো
হদচ্ছ। ২৯ ঘর্ ২০২২ িাতেদি নীতি সুেহাে তহদসদব তবদবতচি ঘেদপা সুেহাে ২৫ ঘবতসস পদয়ন্ট বৃতদ্ধ কদে ৪.৭৫ হদি ৫.০০
শিাাংশ কো হদয়দছ। ির্াতপ ঘর্ ২০২২ র্াদস বাাংলাদেদশ গড় সািােণ মূল্যস্ফীতি োঁতড়দয়দছ ৫.৯৯ শিাাংশ যা জুন ২০২২ এে
জন্য তনি থাতেি ৫.৩০ শিাাংশ তসতলাং এে তুলনায় অদনক ঘবতশ। মূলি তবশ্ব বাজাদে পণ্য মূল্য বৃতদ্ধে সূদে আর্োতনজতনি
মূল্যস্ফীতি বৃতদ্ধ এবাং কদোনা পতেতিতি উন্নি হওয়ায় অভযন্তেীণ চাতহো বৃতদ্ধ পাওয়ায় বাাংলাদেদশ মূল্যস্ফীতি বৃতদ্ধ ঘপদয়দছ।
০৮. এেদণ, ২০২১-২২ অর্ থবছদেে জন্য গৃহীি অর্ থ ও ঋণ কর্থসূচীে তবপেীদি প্রকৃি অজথদনে একটি র্তলনামূলক তচে সাংদেদপ
তুদল িো যাক। ঘর্ ২০২২ পয থন্ত প্রাি িদথ্যে তভতত্তদি জুন ২০২২ এে জন্য প্রাক্কতলি মুদ্রানীতিে নতর্নাল এাংকে ির্া ব্াপক
মুদ্রা সেবোদহে (এর্২) প্রবৃতদ্ধ োঁতড়দয়দছ ৯.১ শিাাংশ যা অর্ থ ও ঋণ কর্থসূচীদি িো হদয়তছল ১৫.০ শিাাংশ। মূলি আর্োতন
ব্দয়ে অস্বাভাতবক বৃতদ্ধ এবাং ঘেতর্দটন্স অন্তঃপ্রবাদহে ঋণা্মকক প্রবৃতদ্ধে সূদে ব্াাংতকাং িাদিে নীট ববদেতশক সম্পদেে প্রবৃতদ্ধ
ঋণা্মকক হওয়ায় ২০২১-২২ অর্ থবছদে এর্২ এে প্রবৃতদ্ধ লেযর্াোে ঘচদয় অদনক কর্ হদয়দছ। িদব কদোনাে তবরূপ প্রভাব
কাটিদয় অর্ থননতিক কর্থকাে ও আর্োতন ব্য় বৃতদ্ধ পাওয়ায় ঘবসেকাতে িাদি প্রেত্ত ঋদণে প্রবৃতদ্ধ ভাদলা হদয়দছ। ফদল ব্াাংতকাং
িাদিে নীট অভযন্তেীণ সম্পদেে প্রবৃতদ্ধ লেযর্াোে কাছাকাতছ ঘপৌৌঁদছদছ। প্রাক্কতলি িথ্যানুযায়ী জুন ২০২২ ঘশদষ সেকাতে ও
ঘবসেকাতে িাদি প্রেত্ত ঋদণে প্রবৃতদ্ধ োঁতড়দয়দছ যর্াক্রদর্ ২৭.৯ ও ১৩.১ শিাাংশ ঘযিাদন িা অর্ থ ও ঋণ কর্থসূচীদি িো
হদয়তছল যর্াক্রদর্ ৩৬.৪ ও ১৪.৮ শিাাংশ। উদেখ্য ঘয, ববদেতশক উৎস হদি ঋণ প্রাতি ভাদলা হওয়ায় ব্াাংক ব্বিা হদি
সেকাদেে ঋণ গ্রহদণে পতের্াণ লেযর্াোে ঘচদয় অদনকটা কর্ হদয়দছ। আদো উদেখ্য ঘয, কদোনা পতেতিতি উন্নি হওয়ায়
অর্ থননতিক কর্থকাে বৃতদ্ধ পাওয়াে সূদে অদর্ থে আয় গতি বৃতদ্ধ ঘপদয়দছ। ফদল এর্২ এে প্রবৃতদ্ধ তুলনামূলকভাদব কর্ হওয়া
সদেও কাাংতিি তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ অজথদন অসুতবিা হয়তন। অন্যতেদক এর্২ প্রবৃতদ্ধ কর্ হওয়ায় িা মূল্যস্ফীতি তকছুটা হদলও
তনয়িদণ োিাে ঘেদে পদোেভাদব সহায়ক হদয়দছ।
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৯. সম্প্রসােণমূলক োজস্ব ও মুদ্রানীতি অনুসেণ কোে সূদে ২০২১-২২ অর্ থবছদেে প্রর্র্ তেদক ব্াাংতকাং িাদি অস্বাভাতবক
র্াোয় অতিতেক্ত িােল্য তবযর্ান র্াকদলও ঘবসেকাতে িাদি ঋদণে প্রবৃতদ্ধ ঘবদড় যাওয়ায় এবাং বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তক
থ
mop-up নীতি (তবতব তবল ইসুয কোে র্াধ্যদর্) অনুসেণ কোে পাশাপাতশ টাকাে তবতনর্য় হাে তিতিশীল োিাে উদেদে
বাজাদে ববদেতশক মুদ্রা তবতক্রে কােদণ অতিতেক্ত িােদল্যে পতের্াণ িীদে িীদে কদর্ এদসদছ। ফদল গড় ভােীি আন্তঃব্াাংক
কলর্াতন সুেহাে িীদে িীদে বৃতদ্ধ ঘপদয় ঘর্ ২০২২ ঘশদষ োঁতড়দয়দছ ৪.৭৩ শিাাংশ ঘযিাদন িা জুন ২০২১ ঘশদষ তছল ২.২৫
শিাাংশ। উদেখ্য ঘয, প্রচতলি িাোে কতিপয় ব্াাংদক নগে অদর্ থে পতের্াণ কর্ র্াকা সাদপদে আন্তঃব্াাংক কলর্াতন হাে বৃতদ্ধ
ঘপদলও ইসলাতর্ শেীয়াহ ঘর্ািাদবক পতেচাতলি অদনক ব্াাংদকে তনকট পয থাি পতের্াণ নগে অর্ থ েদয়দছ। এছাড়া, আন্তঃব্াাংক
কলর্াতন সুেহাে বৃতদ্ধ ঘপদলও এিনও িা ঘর্াটামুটিভাদব সুেহাে কতেিে অর্ থাৎ ঘেদপা ও তেভাস থ ঘেদপা সুেহাদেে র্দধ্য অবিান
কেদছ এবাং সুেহাদেে তবস্তােসহ ঘর্য়াতে ঋদণে সুেহাে তনম্নমুিী েদয়দছ।
১০. ২০২১-২২ অর্ থবছদে েিাতন আয় এবাং আর্োতন ব্য় উভদয়ে প্রবৃতদ্ধ অদনকটা ঘবতশ হদলও েিাতন আদয়ে প্রবৃতদ্ধ
তুলনামূলকভাদব কর্ এবাং অন্তঃমুিী ঘেতর্দটদন্সে প্রবৃতদ্ধ ঋণা্মকক হওয়ায় চলতি তহসাদবে াটতি বৃতদ্ধ ঘপদয়দছ। প্রাি
িথ্যানুযায়ী ২০২১-২২ অর্ থবছদেে প্রর্র্ ১১ র্াদস েিাতন আয়, আর্োতন ব্য় ও ঘেতর্দটদন্সে প্রবৃতদ্ধ োঁতড়দয়দছ যর্াক্রদর্
৩৪.০৯, ৩৯.০১ ও (-) ১৬.০ শিাাংশ ঘযিাদন িা পূব থবিী অর্ থবছদেে একই সর্দয় তছল যর্াক্রদর্ ১৩.৬৪, ১৭.৩০ এবাং ৩৯.৫০
শিাাংশ। ফদল ২০২১-২২ অর্ থবছদেে প্রর্র্ ১০ র্াদস চলতি তহসাদবে াটতিে পতের্াণ োঁতড়দয়দছ ১৫.৩ তবতলয়ন র্াতকথন িলাে
ঘযিাদন পূব থবিী বছদেে একই সর্দয় িা তছল র্াে ১.৭ তবতলয়ন র্াতকথন িলাে। আদলাচয সর্দয় চলতি তহসাদবে াটতি ঘবতশ
হদলও আতর্ থক তহসাব উদ্বৃত্ত হওয়ায় সাতব থক ঘলনদেন াটতি কদর্ ৩.৭ তবতলয়ন র্াতকথন িলাদে োঁতড়দয়দছ ঘযিাদন পূব থবিী
অর্ থবছদেে একই সর্দয় ঊদ্বৃত্ত তছল ৭.৫ তবতলয়ন র্াতকথন িলাে। সাতব থক ঘলনদেদনে াটতিে কােদণ বাাংলাদেশ ব্াাংদকে
ববদেতশক মুদ্রাে তেজাদভথে উপে চাপ সৃতষ্ট হওয়াে পাশাপাতশ টাকাে তবতনর্য় হাদেে উপে অবতচতি চাপ সৃতষ্ট হদয়দছ। প্রাি
িথ্যানুযায়ী ২৭ জুন ২০২২ ঘশদষ ববদেতশক মুদ্রাে তেজাদভথে পতের্াণ োঁতড়দয়দছ ৪১.৮ তবতলয়ন র্াতকথন িলাে ঘযিাদন িা জুন
২০২১ ঘশদষ তছল ৪৬.৪ তবতলয়ন র্াতকথন িলাে। একইভাদব, ২৭ জুন ২০২২ ঘশদষ টাকা-িলাে তবতনর্য় হাে োঁতড়দয়দছ ৯২.৯৫
ঘযিাদন জুন ২০২১ ঘশদষ তছল ৮৪.৮১।
১১. ববতশ্বক ও অভযন্তেীণ অর্ থনীতিে সব থদশষ পতেতিতি এবাং সম্প্রতি সাং টিি ঘেদশে উত্তে-পূব থাঞ্চদলে বন্যাে অর্ থননতিক
প্রভাব পয থাদলাচনা কদে প্রিীয়র্ান হয় ঘয, ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে জন্য মুদ্রানীতিে মূল চযাদলঞ্জ হদব টাকাে অভযন্তেীণ ও
বাতহযক র্ান অর্ থাৎ মূল্যস্ফীতি ও তবতনর্য় হােদক তিতিশীল োিা। একইসাদর্, কর্থসাংিান সৃতষ্টে লদেয চলর্ান অর্ থননতিক
পুনরুদ্ধাে কায থক্রদর্ সর্র্ থন অব্াহি োিাও আসন্ন মুদ্রানীতিে জন্য অপতেহায থ বদল তবদবতচি হদয়দছ। ঘস তবদবচনায় মূল্যস্ফীতি
ও টাকাে তবতনর্য় হাদেে ঊর্ধ্থমুিী চাপদক তনয়িদণ ঘেদি কাাংতিি তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ অজথদন সহায়িা কোে তনতর্দত্ত ২০২২-২৩
অর্ থবছদেে জন্য সিকথিামূলক মুদ্রানীতি ভতি অনুসেণ কো হদয়দছ যা তকছুটা সাংদকাচনমুিী (cautious policy stance
with a tightening bias)। ঘস আদলাদক পুদো অর্ থবছদেে জন্য অর্ থ ও ঋণ কর্থসূচী প্রণয়ন কো হদয়দছ। উদেখ্য ঘয,
জািীয় বাদজট বক্তৃিাে িথ্যানুযায়ী ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে জন্য সেকাদেে কাাংতিি তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ ও মূল্যস্ফীতিে
লেযর্াোসমূহ হদলা যর্াক্রদর্ ৭.৫ ও ৫.৬ শিাাংশ।
১২. ঘেদশে আতর্ থক িাদিে জন্য অিযন্ত গুরুেপূণ থ অাংশ তহদসদব পুতৌঁ জবাজাদেে সাতব থক তিতিশীলিা এবাং েী থদর্য়াতে উন্নয়দনে
লদেয বাাংলাদেশ ব্াাংক অিীদিে ন্যায় ২০২২-২৩ অর্ থবছদেও সদচষ্ট র্াকদব। উদেখ্য ঘয, পুতৌঁ জবাজাদে িােল্য সেবোহ বৃতদ্ধে
জন্য বাাংলাদেশ ব্াাংদকে উদযাদগ এবাং অর্ থ র্িণালদয়ে সহায়িায় আবিথনশীল তভতত্তদি পুনঃতবতনদয়াগদযাগ্য পুতৌঁ জবাজাদে
েতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র তবতনদয়াগকােীদেে সহায়িা িহতবদলে আকাে ১৫৩ ঘকাটি টাকা বৃতদ্ধ কদে ১০০৯ ঘকাটি টাকায় উন্নীি কো
হদয়দছ। এই িহতবল হদি ২৮০ ঘকাটি টাকা ছাড় কোে পাশাপাতশ পুতৌঁ জবাজাদে প্রতিটি ব্াাংদকে তবতনদয়াদগে জন্য ২০০ ঘকাটি
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টাকাে তবদশষ িহতবল গেদনে সুতবিাে আওিায় ঘেদপাে র্াধ্যদর্ ২১৮ ঘকাটি টাকা প্রোন কো হদয়দছ যা পুতৌঁ জবাজাদেে িােল্য
বৃতদ্ধদি সাহায্য কদেদছ।
১৩. ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে জন্য প্রণীি অর্ থ ও ঋণ কর্থসূচীদি ব্াপক মুদ্রা সেবোদহে (এর্২) প্রবৃতদ্ধ িো হদয়দছ ১২.১ শিাাংশ,
যা সেকাদেে কাাংতিি তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ ও মূল্যস্ফীতিে তসতলাং এে সর্তষ্টে তুলনায় তকছুটা কর্। মূলি কদোনা পতেতিতি উন্নি
হওয়া সাদপদে অভযন্তেীণ অর্ থননতিক কর্থকাে ঘজােোে হওয়ায় ২০২২-২৩ অর্ থবছদে অদর্ থে আয় গতি বৃতদ্ধ পাদব বদল িােণা
কদে এর্২ এে প্রবৃতদ্ধ তকছুটা কর্ িো হদয়দছ। উদেখ্য ঘয, কদোনাে তবরূপ প্রভাদবে কােদণ বাাংলাদেদশ অদর্ থে আয় গতি
২০২০ ও ২০২১ অর্ থবছদে হ্রাস ঘপদলও ২০২২ অর্ থবছদে বৃতদ্ধ ঘপদয়দছ।
১৪. ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে জন্য প্রদেতপি এর্২ প্রবৃতদ্ধ ২০২১-২২ অর্ থবছদেে জন্য প্রদেতপি প্রবৃতদ্ধে (১৫.০ শিাাংশ) তুলনায়
কর্ হদলও িা জুন ২০২২ এে জন্য প্রাক্কতলি ৯.১ শিাাংশ প্রবৃতদ্ধে তুলনায় ঘবতশ। এছাড়া, ২০২১-২২ অর্ থবছদেে ন্যায় ২০২২২৩ অর্ থবছদেও ব্াাংতকাং িাদিে নীট ববদেতশক সম্পদেে প্রবৃতদ্ধ তকছুটা ঋণা্মকক হওয়াে সম্ভাবনা র্াকায় ১২.১ শিাাংশ এর্২
প্রবৃতদ্ধে র্াধ্যদর্ সেকাতে িাদি ১০৬৩ তবতলয়ন টাকা বা ৩৯.৪ শিাাংশ এবাং ঘবসেকাতে িাদি ১৪.১ শিাাংশ ঋণ বৃতদ্ধ কোসহ
ঘর্াট অভযন্তেীণ ঋণ ১৮.২ শিাাংশ বৃতদ্ধ হদব বদল প্রদেপণ কো হদয়দছ। উদেখ্য ঘয, তবযর্ান অভযন্তেীণ ও বাতহযক চাতহো
অব্াহি র্াকাে সূদে বাাংলাদেদশে েিাতন আয় ও আর্োতন ব্য় ২০২২-২৩ অর্ থবছদে ঊর্ধ্থমুিী র্াকাে সম্ভবনা র্াকদলও উচ্চ
তভতত্তে কােদণ এগুদলাে প্রবৃতদ্ধ গি অর্ থবছদেে তুলনায় কর্ হওয়াে সম্ভাবনা েদয়দছ। অন্যতেদক ২০২১-২২ অর্ থবছদে জনশতক্ত
েিাতনে সাংখ্যা বৃতদ্ধ পাওয়ায় ২০২২-২৩ অর্ থবছদে ঘেতর্দটদন্সে অন্তঃপ্রবাহ িাৎপয থপূণ থভাদব বৃতদ্ধ পাওয়াে সম্ভাবনা েদয়দছ।
ির্াতপ আর্োতন ব্দয়ে তভতত্ত ইদিার্দধ্য অদনকটা বড় হওয়াে সূদে সাতব থক ঘলনদেদনে তিতি ঋণা্মকক হওয়ায় ব্াাংতকাং
িাদিে নীট ববদেতশক সম্পদেে প্রবৃতদ্ধ ঋণা্মকক হওয়াে সম্ভাবনা েদয়দছ।
১৫. মুদ্রানীতিে লেয অজথদন প্রণীি অর্ থ ও ঋণ কর্থসূচীে সঠিক বাস্তবায়দনে তনতর্দত্ত বাাংলাদেশ ব্াাংক ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে
জন্য ঘযসব নীতিগি পেদেপ গ্রহণ কোে তসদ্ধান্ত তনদয়দছ িা এিন আপনাদেে সার্দন সাংদেদপ তুদল িো হদলাঃ
(ক) চাতহোজতনি মূল্যস্ফীতিে চাপ প্রশর্দনে পাশাপাতশ তবতনদয়াগ ও কর্থসাংিান সৃতষ্টকােী িািসমূদহ ঋণ সেবোহ
তনতশ্চিকেদণে উদেদে নীতিহাে তহদসদব তবদবতচি ঘেদপা সুেহাে ৫০ ঘবতসস পদয়ন্ট বৃতদ্ধ কদে তবযর্ান ৫.০০ শিাাংশ হদি
৫.৫০ শিাাংদশ তনি থােণ কো;
(ি) আর্োতন তনভথেিা কতর্দয় ববদেতশক মুদ্রাে তেজাভথ সুেতেি কোে লদেয আর্োতন তবকল্প পদণ্যে উৎপােন বাড়াদনাে জন্য
নতুন পুনঃঅর্ থায়ন স্কীর্ চালু কো; এবাং
(গ) তবলাস জািীয় দ্রব্, তবদেশী ফল, অপ্রদয়াজনীয় পণ্য ঘযর্ন - অ-শস্য িাযপণ্য, টিনজাি ও প্রতক্রয়াজাি পদণ্যে আর্োতন
তনরুৎসাতহি কোে লদেয এগুদলাে এলতস র্াতজথন উদেিদযাগ্যভাদব বৃতদ্ধ কো।
১৬. পতেদশদষ বোবদেে র্দিা এবােও গণর্াধ্যদর্ে প্রতিতনতিগণ ২০২২-২৩ অর্ থবছদেে মুদ্রানীতিে উদেিদযাগ্য তেকসমূহ
ইতিবাচকভাদব জনসম্মুদি তুদল িেদবন এই আশাবাে ব্ক্ত কদে এিাদনই ঘশষ কেতছ।

জয় বাাংলা! বাাংলাদেশ তচেজীবী ঘহাক!!

৩০ জুন ২০২২

ফজদল কতবে
গভন থে, বাাংলাদেশ ব্াাংক
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