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দশ বছের খলািপ ঋণ বেড়েছ সােড় চার ণ 

দায়ী সােবক অথম ী আ ল মাল আব ল িহেতর িশিথলতা। তার আমেল সব অিনয়ম হেয়েছ, 
িক  ব া ননিন। িতিন অপতৎপরতােক উৎসািহত কেরেছন - খা কার ই ািহম খােলদ 

গা র িরেপাট 

 
গত ১০ বছের খলািপ ঋেণর িচ  (েকা  টাকায়) 

গত দশ বছের খলািপ ঋণ বেড়েছ সােড় চার ণ। ২০০৮ সােলর িডেস ের াংিকং খােত খলািপ ঋেণর পিরমাণ িছল ২২ হাজার 
৪৮১ কা  টাকা। ২০১৮ সােলর সে র পয  াংিকং খােত খলািপ ঋেণর পিরমাণ বেড় দ িড়েয়েছ ৯৯ হাজার ৩৭০ কা  
টাকা। এই ১০ বছের খলািপ ঋণ বেড়েছ ৭৬ হাজার ৮৮৯ কা  টাকা। শতকরা িহসােব ৩৪২ শতাংশ বা ায় সােড় ৪ ণ। 
আেলাচ  সমেয় াংিকং খােত শাসেনর অভােব জাল-জািলয়ািতর ঘটনা াপকভােব ছিড়েয় পেড়। জািলয়ািতর মা েম াংিকং 
খাত থেক যসব অথ বিরেয় গেছ স েলা এখন আদায় হে  না। ফেল ওই েলােক খলািপ িহেসেব িচি ত করা হে । এেত 
বেড় যাে  খলািপ ঋেণর পিরমাণ। বাংলােদশ াংেকর িহসােব গত ন পয  াংিকং খােতর ায় ৫৬ হাজার কা  টাকার 
খলািপ ঋণ অবেলাপন বা রাইটঅফ করা হেয়েছ। এ ছাড়াও খলািপ ঋণ থেক নঃতফিসল করা হেয়েছ ৮৪ হাজার কা  টাকা, 
নগঠন করা হেয়েছ ১৫ হাজার কা  টাকা এবং াংেকর পিরচালকরা ভাগাভািগ কের িনেয়েছন ায় ১ লাখ ৭ হাজার কা  

টাকা। এসব ঋেণর অিধকাংশই খলািপ হেয় যাে । এর বাইের আরও আেছ- খলািপ হওয়ার যা  এমন ঋণেক িনয়িমত কের 
রাখা। 

২০০৯ সােলর জা য়ািরেত মতায় আেস আওয়ামী লীেগর ন াধীন মহােজাট সরকার। ২০০৮ সােলর িডেস ের াংিকং খােত 
খলািপ ঋেণর পিরমাণ িছল ২২ হাজার ৪৮১ কা  টাকা। মহােজাট সরকােরর থম বছর শেষ াংিকং খােত খলািপ ঋেণর 

পিরমাণ সামা  বেড় দ ড়ায় ২২ হাজার ৪৮২ কা  টাকা। ২০১৮ সােলর সে র পয  াংিকং খােত খলািপ ঋেণর পিরমাণ 
বেড় দ িড়েয়েছ ৯৯ হাজার ৩৭০ কা  টাকা। এ সমেয়র মে  শয়ারবাজার কেল াির, সানালী াংেক হালমাক কেল াির, 
বিসক াংক জািলয়ািত, অ ণী াংেক সান ন ার েপর জািলয়ািত, জনতা াংেক ি েস  প জািলয়ািত, ৫  াংেক 

িবসিম াহ েপর জািলয়ািতর ঘটনা াপকভােব আেলািচত হেয়েছ। ওই েরা সময় েত অথম ীর দািয়ে  িছেলন আ ল মাল 



আব ল িহত। সরকােরর  থেক ২০১৬ সােলর ১৫ মাচ পয  বাংলােদশ াংেকর গভনর িহেসেব দািয়ে  িছেলন ড. আিতউর 
রহমান। এর পর থেক দািয়  পালন করেছন বতমান গভনর ফজেল কিবর। ওই সমেয়ই াংিকং খােত খলািপ ঋেণর পিরমাণ 
সবেচেয় বিশ বেড়েছ। স িত বসরকাির গেবষণা সং া স ার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) এক গেবষণা িতেবদেন বলা 
হেয়েছ, বড় কেয়ক  ঋণ জািলয়ািতর ঘটনায় গত ১০ বছের াংক খােত সােড় ২২ হাজার কা  টাকার িত হেয়েছ। এসব 
অিনয়েমর বিশরভাগই রা ীয় মািলকানার াংক েলােত হেয়েছ। এর মে  এককভােব  জনতা াংেক সবেচেয় বিশ ১০ 
হাজার কা  টাকার জািলয়ািত হেয়েছ। এ ছাড়া সানালী, বিসক, ফারমাসসহ িবিভ  াংেক অিনয়েমর মা েম অেনক অেথর 
অপচয় হেয়েছ। এেত লধন ঘাটিত বেড়েছ। াংক েলার আিথক িভি  বল হেয়েছ। াংিকং খােতর জাল-জািলয়ািতর িবষেয় 
িবিভ  সমেয় কেঠার ব া নয়ার কথা বেলেছন অথম ী আ ল মাল আব ল িহত। িক  িনেত পােরনিন। াংক খাত সং াের 
কিমশন গঠেনর িত িত িদেয়ও িতিন সটা করেত পােরনিন। হলমােকর জািলয়ািতর ঘটনােক ব অ  টাকা বেল াপকভােব 
সমােলািচত হেয়েছন িতিন। এ িবষেয় বাংলােদশ াংেকর সােবক ড  গভনর খা কার ই ািহম খােলদ গা রেক বেলন, 

াংিকং খােত গত ১০ বছের অিনয়ম- ন িতর জ  দায়ী সােবক অথম ী আ ল মাল আব ল িহেতর িশিথলতা। কারণ িতিন 
অথম ী থাকাকােল সব অিনয়ম সংঘ ত হেয়েছ। অিনয়েমর িব ে  িতিন কােনা ব া ননিন। জািলয়ািতর সে  জিড়তেদর 
িব ে  ব া না িনেয় িতিন এ ধরেনর অপতৎপরতােক উৎসািহত কেরেছন। 

পযােলাচনায় দখা যায়, ২০০৮ সােলর িডেস ের াংিকং খােত খলািপ ঋেণর পিরমাণ িছল ২২ হাজার ৪৮১ কা  টাকা। 
মহােজাট সরকােরর থম বছর শেষ অথাৎ ২০০৯ সােলর িডেস ের খলািপ ঋেণর পিরমাণ সামা  বেড় দ ড়ায় ২২ হাজার ৪৮২ 
কা  টাকা। স বছর খলািপ ঋণ বেড়েছ ১ কা  টাকা। ২০১০ সােল শয়ারবাজার লাগামহীনভােব বেড় যায়। াংক েলা 

সীমাহীনভােব শয়ারবাজাের িবিনেয়াগ কের। ওই বছেরর মাঝামািঝ সমেয় শয়ারবাজাের ধস নােম। এেত শয়ারবাজাের 
াংক েলার িবিনেয়াগ আটেক যায়। ফেল খলািপ ঋেণর পিরমাণও ি  পায়। ওই বছেরর িডেস ের এর পিরমাণ বেড় দ ড়ায় ২২ 

হাজার ৭১০ কা  টাকায়। এক বছেরর বধােন খলািপ ঋণ বেড়েছ ২২৮ কা  টাকা। ২০১১ সােল এেস শয়ারবাজাের িবিনেয়াগ 
করা অনাদায়ী অথ আরও বিশ পিরমােণ খলািপ হেত থােক। ফেল স বছের াংক েলার শয়ারবাজাের িবিনেয়াগসীমা িনয়িমত 
রাখার নীিত হণ করা হয়। এেত খলািপ ঋেণর পিরমাণ কেম যায়। ওই বছেরর িডেস ের তা সামা  কেম দ ড়ায় ২২ হাজার ৬৪৪ 
কা  টাকায়। ওই বছের খলািপ ঋণ কেমেছ ৬৬ কা  টাকা। ২০১১ সােলর শষিদেক আ জািতক বাজাের লাসহ িবিভ  পে র 

দাম কেম যায়। এেত আমদািন খােত দয়া িব ল পিরমাণ ঋণ খলািপ হেয় পেড়। ২০১২ সােলর শেষ খলািপ ঋেণর পিরমাণ ায় 
ি ণ বেড় দাড়ায় ৪২ হাজার ৭২৫ কা  টাকা। আেগর বছেরর চেয় ওই বছের খলািপ ঋণ বেড়েছ ২০ হাজার ৮১ কা  টাকা। 
এক বছেরর বধােন ওই সময়ই সবেচেয় বিশ বেড়েছ খলািপ ঋণ। আমদািন বািণেজ  ম ার ধা া িক টা কা েয় ওঠায় ২০১৩ 
সােল আবার সামা  কেম দ ড়ায় খলািপ ঋণ ৪০ হাজার ৫৮৩ কা  টাকায়। ওই বছের কমার পিরমাণ িছল ২ হাজার ১৪২ কা  
টাকা। ২০১২ সােল ধরা পেড় হলমাক কেল ািরর ঘটনা। এর মা েম ায় ৪ হাজার কা  টাকা আ সাৎ করা হয়। ২০১৪ সাল 
থেক এসব ঋণ খলািপেত পিরণত হেত থােক। একই বছের িবসিম াহ েপর জািলয়ািতর মা েম নয়া ১ হাজার ২০০ কা  

টাকাও খলািপেত পিরণত হয়। ফেল ওই বছের খলািপ ঋেণর পিরমাণ আবার বেড় দ ড়ায় ৫০ হাজার ১৫৫ কা  টাকায়। 
আেলাচ  বছের বেড়েছ ৯ হাজার ৫৭২ কা  টাকা। এ ছাড়া ২০১৩ ও ২০১৪ সােল রাজৈনিতক অি রতার কারেণও খলািপ ঋণ 
বেড়েছ। যার ভােব পেড় ২০১৫ সােল। ওই বছের খলািপ ঋেণর পিরমাণ আবার বেড় দ ড়ায় ৫১ হাজার ৩৭১ কা  টাকায়। এ 

বছের বেড়িছল ১ হাজার ২১৬ কা  টাকা। ২০১৩ সােল বিসক াংক জািলয়ািতর ঘটনাসহ আরও িক  ঋণ কেল ািরর ঘটনার 
নিতবাচক ভাব পড়েত  কের ২০১৫ সাল থেক। ২০১৬ সােল এর পিরমাণ বেড় যায়। ফেল ওই বছের খলািপ ঋেণর পিরমাণ 
বেড় দ ড়ায় ৬২ হাজার ১৭২ কা  টাকায়। এ বছের খলািপ ঋেণর পিরমাণ বােড় ১০ হাজার ৮০১ কা  টাকা। জনতা াংেক  

ঋণ কল ািরসহ আরও িক  কেল ািরর ঘটনার নিতবাচক ভাব পেড় ২০১৭ সােল। ফেল ওই বছের খলািপ ঋেণর পিরমাণ 
বেড় দ ড়ায় ৮০ হাজার ৩০৭ কা  টাকায়। ওই বছের খলািপ ঋণ বেড়েছ ১৮ হাজার ১৩৫ কা  টাকা। ২০১৮ সােলর সে র 

পয  খলািপ ঋেণর পিরমাণ আরও বেড় দ িড়েয়েছ ৯৯ হাজার ৩৭০ কা  টাকায়। এ বছেরর নয় মােস খলািপ ঋণ বেড়েছ ১৯ 
হাজার ৬৩ কা  টাকা। আেলাচ  ১০ বছেরর মে  মা  ২ বছের খলািপ ঋেণর পিরমাণ কেমেছ। বািক ৮ বছরই খলািপ ঋেণর 
পিরমাণ বেড়েছ। বাংলােদশ ই উট অব াংক ােনজেমে র (িবআইিবএম) সােবক মহাপিরচালক ড. মই ল ইসলাম 
গা রেক বেলন, খলািপ ঋেণর দৗরা  কমােত হেল এ েলা আদায় করেত হেব। চিলত ব ায় খলািপ ঋণ আদায় করা 

ক ন। আদায় বাড়ােত হেল অথঋণ আদালত আইনেক আরও কাযকর করেত হেব। এ জ  আইেনর সং ার েয়াজন। এ  কাযকর 
করেত হেল ঋণেখলািপ াই নাল গঠন করেত হেব। 


