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িবিলয়ন ডলােরর ‘টাকা ব ড’ িশগিগরই 
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বাংলােদেশ ১০০ কািট ডলােরর ‘টাকা ব ড’ ছাড়েত িব ব াংেকর সহেযাগী সং া ই টার াশনাল ফাই া  
করেপােরশেনর (আইএফিস) ােব চড়ূা  অ েমাদন িদেয়েছ সরকার। 

িব ব াংক- আইএমএেফর বািষক সভায় যাগ িদেত প র রাজধানী িলমায় অব ানরত ক ীয় ব াংেকর গভনর আিতউর রহমান 
িবিডিনউজ টােয়ি টেফার ডটকমেক বেলন,  “আিম এখােন খবর পলাম, আইএফিসর ােব সাড়া িদেয় বাংলােদশ সরকার ১ 
িবিলয়ন ডলােরর টাকা ব ড ছাড়ার চড়ূা  অ েমাদন িদেয়েছ। এখন আইএফিস, বাংলােদশ ব াংক ও অথম ণালয় বেস একিট কাঠােমা 
িঠক কের ত এই ব ড ছাড়া হেব।” 

আইএফিসর দি ণ এিশয়া িবষয়ক িবভােগর কমকতারা চলিত বছর এি েল ওয়ািশংটেন িব  ব াংক সদর দ ের অথম ী আবুল মাল 
আব ল মিুহেতর সে  এক বঠেক এই ব ড ছাড়ার াব িদেল তখনই াথিমক স িত িদেয়িছল বাংলােদশ সরকার। 

এরপর আইএফিস বাংলােদশ সরকােরর কােছ আ ািনক াব পাঠায় এবং তা পরী া- িনরী া কের অথম ণালয় ৪ অে াবর এক 
িচিঠেত ‘টাকা ব ড’ ছাড়ার অ েমাদেনর িবষয়িট জানায়। 

বাসীেদর জ  ‘ডলার ব ড’ থাকেলও বাংলােদেশ এই থমবােরর মেতা ‘টাকা ব ড’ ছাড়া হে । এর আেগ ভারেতও এ ধরেনর ব ড 
চাল ুকের আইএফিস।   

গভনর বেলন,  “এটা আমােদর জ  গৗরেবর িবষয়, এই থম আমােদর টাকা আ জািতক ফাইনানিশয়াল মােকেটর সে  সংযু  
হেব। আমােদর টাকা ল ডন ক মােকেট লেনেলন হেব। য কউ এই ব ড িকনেত পারেব। ডলার িদেয় এই ব ড িকনেত হেব। সই 
ডলার টাকায় কনভাট হেয় তা িবিনেয়াগ করা হেব।” 

অথৈনিতক স ক িবভােগর (ইআরিড) িসিনয়র সহকারী ধান ড. দেলায়ার হােসনও িব ব াংক- আইএমএেফর বঠেক যাগ িদেত 
িলমায় এেসেছন। 

িবিডিনউজ টােয়ি টেফার ডটকমেক িতিন বেলন, “১১ অে াবর আইএফিসর ধান িনবাহী কমকতা (িসইও) িজন ইয়ং কাইেয়র সে  
আমােদর অথম ীর বঠেক অ া  িবষেয়র সে  ‘টাকা বে ডর’ দহারসহ কাঠােমাগত অ া  িবষেয় আেলাচনা হেত পাের।” 
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বাংলােদেশ বসরকাির খােত িবিনেয় বাড়ােতই আইএফিস এই ব ড ছাড়েছ জািনেয় গভনর আিতউর বেলন, আইএফিস বাংলােদেশ 
ালািন ও িব ৎ খােত িবিনেয়াগ কেরেছ। এই ১ িবিলয়ন ডলার ‘টাকা ব ড’ ছাড়ার মাধ েম তােদর িবিনেয়াগ আরও বাড়েব। 

আইএফিসর ােব বলা হেয়েছ, তারা আ জািতক বাজার থেক ১ িবিলয়ন ডলােরর তহিবল সং হ কের তা বাংলােদিশ মু া টাকায় এ 
দেশর বাজাের ছাড়েব। য কউ এ ব ড িকনেত পারেব। 

এই ব ড বাসীেদর জ  ‘আকষণীয় হেব’ ম ব  কের গভনর বেলন,  “িবেদেশর ব াংেক টাকা রাখেল কােনা দ পাওয়া যায় না। 
টাকা বে ড ৪/৫ শতাংেশর মেতা ই টাের  থাকেব। আমােদর বাসীরা তােদর স য় ব াংেক না রেখ ‘টাকা বে ড’ িবিনেয়াগ করেল 
ভােলা মনুাফা পােবন। অ রাও এ বে ড িবিনেয়াগ করেত পারেবন।” 

মলূত দেশ িবিনেয়াগ বাড়ােতই সরকার আইএফিসর ােব রািজ হেয়েছ বেল জানান আিতউর। 

“এ কথা সিত  য, আমােদর িবিনেয়ােগ ঘাটিত আেছ। এই ব ড ছাড়ার মধ  িদেয় স ঘাটিত পরূণ হেব আশা কির। ” 

কত িদেন ‘টাকা ব ড’ বাজাের আসেব-  এ ে  গভনর বেলন,  “ব ড ছাড়ার ব াপাের আইএফিস ও বাংলােদশ উভয়প ই 
নীিতগতভােব একমত হেয়েছ। আমরা ক ীয় ব াংেকর প  থেক যা যা দরকার তা ত শষ করব। ইেতামেধ  একজন উপেদ ােক 
এ িবষেয় দািয়  দয়া হেয়েছ।” 

িব ব াংক- আইএমএেফর বািষক সভার উে াধন হেব ৯ অে াবর। তার আেগ িবিভ  ি প ীয় বঠেক অংশ িনে ন গভনর আিতউর 
রহমান। ম লবার সকােল িতিন কমনওেয়লথ গভনরেদর বঠেক সভাপিত  কেরন। 

সখােন িতিন বেলন,  “ রিমেটে র অথ জি  অথায়েন যাে -  এমন যুি  দিখেয় অেনক দেশ বড় ব াংক েলা রিমেট  বােহ 
বাধা সিৃ  করেছ। এটা কােনাভােবই কাম  নয়।” 

এ ব াপাের কাযকর পদে প িনেত কমনওেয়লথ দশ েলার ক ীয় ব াংেকর ধানেদর অ েরাধ কেরন িতিন। 

আিতউর রহমান আফগািন ােনর ক ীয় ব াংেকর গভনর খিলল সািদকীর সে  ি প ীয় বঠেকও অংশ নন। 

বাংলােদেশর অথম ী আবুল মাল আব ল মিুহত বৃহ িতবার প েত পৗেঁছ িব ব াংক- আইএমএেফর বািষক সভায় বাংলােদশ 
িতিনিধদেলর নতৃ  দেবন। 
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শিগশগরই শিশিয়ন ডিাররর ‘টাকা িন্ড’: গভননর 

 ইরেফাক শরর াটন 

 

িাাংিারেরি ১০০ ককাশট ডিাররর ‘টাকা িন্ড ’ ছাড়রে শিশ্বি্াাংরকর সহর াগী সাংস্থা ইন্টারন্ািনাি ফাইন্ান্স করর াররিরনর 

(আইএফশস) প্রস্তারি চড়ূান্ত অনরু ােন শেরয় কছ সরকার। শিশ্বি্াাংক -আইএ এরফর িাশষনক সভায় ককন্দ্রীয় ি্াাংরকর গভননর ড . 

আশেউর রহ ান এ েথ্্ জাশনরয়রছন। আইএফশস , িাাংিারেি ি্াাংক ও অথ্ন ন্ত্রণািয় িরস একশট কাঠার া শঠক করর শিগশগরই 

এ িন্ড ছাড়া হরি িরিও জানান শেশন। 

 

গভননর িরিন , এ ‘টাকা িন্ড’ ক  ককউ শকনরে  াররি। শিরেরির ি্াাংরক টাকা রাখরি ককারনা সুে  াওয়া  ায় না। শকন্তু টাকা 

িরন্ড ৪ কথ্রক ৫ িোাংরির  রো সুে থ্াকরি। স্থানীয় িন্ড  ারকনরটর উন্নয়নরক ত্বরাশিে করা এিাং আন্তজনাশেকভারি িাাংিারেশি 

 ুদ্রার অখণ্ডো িজায় রাখার কেরে এশট একশট অনঘুটক  েরে  শহসারি শচশিে হরয় থ্াকরি। 
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শত কািট ডলােরর ' টাকা ব ড'  ছাড়া হে  িশগিগরই 
িনজ  িতেবদক 

 

বাংলােদেশ এক িবিলয়ন (এক শ কািট) ডলােরর 'টাকা ব ড' ছাড়েত িব ব াংেকর সহেযাগী 
সং া ই টার াশনাল ফাই া  করেপােরশেনর (আইএফিস) ােব চূড়া  অ েমাদন 
িদেয়েছ সরকার। গতকাল বুধবার বাংলােদশ ব াংেকর এক সংবাদ িব ি েত এ তথ  
জানােনা হেয়েছ। 

আইএফিসর দি ণ এিশয়ািবষয়ক িবভােগর কমকতারা চলিত বছেরর এি েল ওয়ািশংটেন 
িব ব াংক সদর দ ের অথম ী আবলু মাল আব ল মিুহেতর সে  এক বঠেক এই ব ড 
ছাড়ার াব দন। তখনই াথিমক স িত িদেয়িছল বাংলােদশ সরকার। এরপর আইএফিস 
বাংলােদশ সরকােরর কােছ আ ািনক াব পাঠায় এবং তা পরী া- িনরী া কের অথ 
ম ণালয় গত ৪ অে াবর এক িচিঠেত 'টাকা ব ড' ছাড়ার অ েমাদেনর িবষয়িট জানায়। 
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িব ব াংক- আইএমএেফর বািষক সভায় যাগ িদেত প র রাজধানী িলমায় অব ানরত 
ক ীয় ব াংেকর গভনর ড. আিতউর রহমান িবিডিনউজেটােয়ি টেফারডটকমেক বেলন, 

'আিম এখােন খবর পলাম, আইএফিসর ােব সাড়া িদেয় বাংলােদশ সরকার এক িবিলয়ন 
ডলােরর টাকা ব ড ছাড়ার চূড়া  অ েমাদন িদেয়েছ। আইএফিস, বাংলােদশ ব াংক ও অথ 
ম ণালয় বেস একিট কাঠােমা িঠক করার পর ত এই ব ড ছাড়া হেব।'  

বাসীেদর জ  'ডলার ব ড'  থাকেলও বাংলােদেশ এই থমবােরর মেতা 'টাকা ব ড' ছাড়া 
হে । এর আেগ ভারেতও এ ধরেনর ব ড চালু কের আইএফিস। গভনর বেলন, 'এটা 
আমােদর জ  গৗরেবর িবষয়। এই থম আমােদর টাকা আ জািতক আিথক বাজােরর সে  
সংযু  হেব। আমােদর টাকা ল ডন ক মােকেট লনেদন হেব। য কউ এই ব ড িকনেত 
পারেব। ডলার িদেয় এই ব ড িকনেত হেব। সই ডলার টাকায় পা েরর পর তা িবিনেয়াগ 
করা হেব।'  

অথৈনিতক স ক িবভােগর (ইআরিড) িসিনয়র সহকারী ধান ড. দেলায়ার হােসনও 
িব ব াংক- আইএমএেফর বঠেক যাগ িদেত িলমায় রেয়েছন। িতিন বেলন, '১১ অে াবর 
আইএফিসর ধান িনবাহী কমকতা (িসইও) িজন ইয়ং কাইেয়র সে  আমােদর অথম ীর 
বঠক হেব। স সময় অ া  িবষেয়র সে  টাকা বে ডর দ হারসহ কাঠােমাগত অ া  

িবষেয় আেলাচনা হেত পাের।'  

বাংলােদেশ বসরকাির খােত িবিনেয়াগ বাড়ােতই আইএফিস এই ব ড ছাড়েছ জািনেয় গভনর 
আিতউর রহমান বেলন, আইএফিস বাংলােদেশ ালািন ও িব ৎ খােত িবিনেয়াগ কেরেছ। 
এই এক িবিলয়ন ডলার 'টাকা ব ড' ছাড়ার মাধ েম তােদর িবিনেয়াগ আেরা বাড়েব। 

আইএফিসর ােব বলা হেয়েছ, তারা আ জািতক বাজার থেক এক িবিলয়ন ডলােরর 
তহিবল সং হ কের তা বাংলােদিশ মু া টাকায় এ দেশর বাজাের ছাড়েব। য কউ এই ব ড 
িকনেত পারেব। 

এই ব ড বাসীেদর জ  'আকষণীয় হেব' ম ব  কের গভনর বেলন, 'িবেদেশর ব াংেক টাকা 
রাখেল কােনা দ পাওয়া যায় না। টাকা বে ড ৪- ৫ শতাংেশর মেতা দ থাকেব। আমােদর 

বাসীরা তােঁদর স য় ব াংেক না রেখ 'টাকা বে ড' িবিনেয়াগ করেল ভােলা মুনাফা পােবন। 
অ রাও এই বে ড িবিনেয়াগ করেত পারেবন।'  

মলূত দেশ িবিনেয়াগ বাড়ােতই সরকার আইএফিসর ােব রািজ হেয়েছ বেল জানান 
আিতউর রহমান। িতিন বেলন, 'এ কথা সিত  য আমােদর িবিনেয়ােগ ঘাটিত রেয়েছ। এই 
ব ড ছাড়ার মধ  িদেয় স ঘাটিত পরূণ হেব আশা কির।'  
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গভনর আেরা বেলন, 'ব ড ছাড়ার ব াপাের আইএফিস ও বাংলােদশ উভয় প ই 
নীিতগতভােব একমত হেয়েছ। আমরা ক ীয় ব াংেকর প  থেক যা যা দরকার তা ত 
শষ করব। ইিতমেধ  একজন উপেদ ােক এ িবষেয় দািয়  দওয়া হেয়েছ।'  


