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বড় ধরেনর জািলয়ািত কের যসব াহক ব াংক থেক ঋণ িনেয়েছন তােদর কাছ থেক কােনা অথই
আদায় করেত পারেছ না  ব াংক েলা।  জািলয়ািত কের নয়া  সব ঋণই  ইিতমেধ  খলািপেত পিরণত
হেয়েছ।

এ েলার বিশর ভাগ আবার পিরণত হেয়েছ আদায় অেযাগ  ঋেণ। এর িবপরীেত শতভাগ িভশন
রাখার কারেণ ব াংক েলার ায় ি ণ টাকা আটেক গেছ। াহকেদর কাছ থেক নয়া এসব আমানেতর
িবপরীেত িনয়িমত মলূ টাকাসহ দ পিরেশাধ করেত হে ।

এছাড়া ঋণ ব ব াপনা, আইিন লড়াই চালােনা ও জামানত পাহারা িদেত িগেয় ব াংক েলােক আরও অথ
খরচ করেত হে ।  সব িমিলেয়  বড় অে র ঋণ জািলয়ািত এখন ব াংেকর জ  বড় িবষেফাঁড়া  হেয়
দািঁড়েয়েছ। ব াংক েলােত অ স ান কের এসব তথ  জানা গেছ।

উে খ ,  ২০১২ থেক ২০১৭ সাল পয  সমেয় ব াংিকং  খােত বড় ধরেনর এসব  জািলয়ািতর ঘটনা
ঘেটেছ। এর মেধ  ২০১২ সােল হলমাক েপর নােম সানালী ব াংকসহ ২৬িট ব াংক থেক ৪ হাজার
কািট টাকা, ২০১৩ সােল িবসিম াহ েপর নােম পাঁচিট ব াংক থেক ১ হাজার ২০০ কািট টাকা, একই

বছের বিসক ব াংক থেক সােড় ৫ হাজার কািট টাকা, ২০১৪ সােল াশনাল ব াংকসহ একিট সরকাির
ব াংক থেক সানমনু প ১ হাজার ৬০০ টাকা, ২০১৫ সাল থেক ২০১৬ সাল পয  ফামাস ব াংক থেক
৫০০ কািট  টাকা।  ২০১৫ ও  ২০১৬  সােল  জনতা  ি েস ট  লদােরর নােম  ৫  হাজার কািট  টাকা

  দেলায়ার েসন
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জািলয়ািতর মাধ েম তুেল নয়। এছাড়া চ ােমর সানালী ব াংেকর লালদীিঘ শাখা, বসরকাির খােতর
শাহজালাল ব াংকসহ নতুন জে র কেয়কিট ব াংেক আরও িকছু জািলয়ািতর ঘটনা ঘেটেছ।

এ িবষেয় ক ীয় ব াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহউি ন আহেমদ যগুা রেক বেলন, ব াংিকং খােত
যসব জালজািলয়ািত হেয়েছ স েলার আদায় করা এখন স ব নয়। জািলয়াত চে র িব ে  কেঠার

ব ব া  িনেত  হেব।  একই  সে  জিড়ত  ব াংকারেদরও  আইেনর  আওতায়  আনেত  হেব।  ফেল  নতনু
জািলয়ািত ব  হেব। তখন ঘেট যাওয়া জািলয়ািতর টাকা িনেয় িবক  িচ া করা যােব।

িতিন বেলন, বাংলােদেশ এখন পয  জািলয়ািত হওয়া কােনা ঋেণর টাকা আদায় হয়িন।

ব াংক েলােত অ স ান কের জানা গেছ, সানালী ব াংক হলমাক েপর কাছ থেক কােনা অথ আদায়
করেত পারেছ না।  িত মােস ১ কািট  টাকা কের ঋণ শােধর শেত হলমােকর চয়ারম ান জসিমন
ইসলামেক মিু  দয়া হেয়িছল। িতিন ঋেণর টাকা শাধ করেত না  পারার কারেণ আবার জলহাজেত
ঢেুকেছন। এখন হলমােকর সব কারখানা ব । সাভােরর জিম ও কারখানার স দ র ােথ সানালী ব াংক
আনসার িনেয়াগ কেরেছ।

এখন সানালী ব াংেকর শীষ  খলািপর তািলকায় রেয়েছ হলমাক প। এ ঘটনায় হলমােকর এমিড
তানিভর মাহমদুসহ হলমাক ও ব াংেকর বশ কেয়কজন কমকতা জেল রেয়েছন। হলমােকর জািলয়ািতর
একিট অংশ সানালী ব াংেকর ল ডন শাখার মাধ েম িবেদেশ পাচার করা হেয়েছ।

িবসিম াহ প ঋেণর নােম পাঁচিট ব াংক থেক ১ হাজার ২০০ কািট টাকা ঋণ িনেয় পুেরা অথই িবেদেশ
পাচার কের িদেয়েছ। ওই অথ এখন ব াংক েলা আদায় করেত পারেছ না।

বিসক ব াংক থেক জািলয়ািতর মাধ েম সােড় ৫ হাজার কািট টাকা আ সাৎ করা হেয়েছ। এসব ঋেণর
িবপরীেত এখন আদায় বলেত নই। িকছু ঋণ াহকেদর খঁুেজ বর কের নবায়ন কেরেছ ব াংক। এ েলা
এখন  আবার  খলািপেত  পিরণত  হে ।  ফেল  ব াংেকর  খলািপ  ঋেণর  পিরমাণ  বেড়  যাে ।  এই
জািলয়ািতর ি য়ায় পণ  আমদািনর নােম দশ থেক ১৭৫ কািট টাকা িবেদেশ পাচার হেয় যাওয়ার
তথ  পাওয়া গেছ।

ি েস ট প জনতা ব াংক থেক সব িমেল ায় ৫ হাজার কািট টাকা িনেয়েছ। এসব ঋেণর িবপরীেত
ব াংেকর হােত পযা  জামানত নই। এিদেক বাংলােদশ ব াংক তােদর সব ঋণ খলািপ করার িনেদশ
িদেয়েছ। ফেল ব াংক থেক নতুন ঋণ দয়া হে  না তােদর। এেত এখন পিট ব বসা চালােত পারেছ
না।  ফেল তােদর ব বসা  বে র উপ ম  হেয়েছ।  এিদেক স িত জাতীয় রাজ  বােডর এক তদে
ি েস ট েপর পণ  রফতািনর মলূ  দেশ না এেন দড় হাজার কািট টাকা পাচার করার তথ  পাওয়া
গেছ।

সানমনু ার েপর সব ব বসা এখন ব । িত ানিটর মািলকও এখন জেল। ফেল ইিতমেধ ই তােদর
সব ঋণ খলািপেত পিরণত হেয়েছ। ওইসব ঋণ এখন আর আদায় হে  না।

ফামাস ব াংক জািলয়ািত কের বর কের নয়া ঋণ এখন আদায় করেত পারেছ না। অ া  ঋণও আদায়
কম। ফেল ব াংকিট কট তারল  সংকেট পেড়। এই সংকট কাটােত সরকার ব াংকিটেক উ ােরর উেদ াগ
িনেয়েছ।  ইিতমেধ  ৭১৫ কািট  টাকা  িদেয়েছ।  আরও টাকা  চাে  তারা।  এেতও ব াংকিট াভািবক
কমকা  চাল ুকরেত পারেছ না।

কেয়কিট ব াংেকর শীষ িনবাহীেদর সে  কথা বেল জানা গেছ, জািলয়ািত ধরা পড়ার পর তারা বাংলােদশ
ব াংেকর চােপ াহকেক ঋণেখলািপ কেরেছন। াহেকর িব ে  মামলা কেরেছন। এেত াহক জেল
গেছন, কউ পািলেয় গেছন। এ কারেণ তােদর ব বসা বে র পেথ। ফেল ঋণ আদায় করা যাে  না।

তারা জানান, জািলয়ািতর দােয় অিভযু  াহকেদর ব াংেকর ত াবধােন এেন নতনু ঋণ িদেয় ব বসা চালু
রাখা স ব হেল ঋণ আদায় করা যত। বতমান পিরি িতেত কােনা ঋণ আদায় করা স ব হেব না বেল
মেন কের ব াংকাররা।

এ িবষেয় বাংলােদশ ব াংেকর িনবাহী পিরচালক ও মখুপা  িসরাজলু ইসলাম বেলন, ব াংিকং খােত ঋণ
ণী খলািপ িহেসেব িচি ত করা এবং স েলা আদায় করার জ  ক ীয় ব াংেকর িনিদ  নীিতমালা
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রেয়েছ।  এর আেলােক ব াংক েলা কাজ করেছ।  ক ীয় ব াংেকর তদে  কােনা  অঘটন  ধরা  পড়েল
সে ে  পিরি িত বেুঝ ব ব া নয়ার িনেদশনা দয়া হয়।

এিদেক জািলয়ািতর মাধ েম ব াংক থেক বিরেয় যাওয়া অথ আদায় না  হওয়ায় স েলা খলািপেত
পিরণত হে ।  খলািপ ঋেণর কারেণ  ব াংক েলার মলূধন ঘাটিত বেড় যাে । এই ঘাটিত মটােত
সরকাির ব াংক েলােক দয়া জনগেণর কেরর অথ  থেক টাকা  দয়া  হে ।  গত অথবছর পয  ৬িট
সরকাির ব াংকেক মলূধন ঘাটিত বাবদ দয়া হেয়েছ সােড় ১৬ হাজার কািট টাকা। বােজেটর এসব অেথর
সং ান থেক সখান থেক এসব অথ দয়া হে ।

এিদেক বসরকাির গেবষণা সং া স টার ফর পিলিস ডায়ালেগর একিট গেবষণায় বলা হেয়েছ, গত ১০
বছের ১০িট জািলয়ািতর ঘটনায় ব াংিকং খাত থেক সােড় ২২ হাজার কািট টাকা আ সাৎ করা হেয়েছ।
এসব কারেণ ব াংিকং খােত খলািপ ঋেণর পিরমাণ বেড় গেছ। য কারেণ ব াংিকং খাত তরল  সংকেট
ভুগেছ।

বড় ঋণ জািলয়াতরা টাকা িদে  না https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/136837/বড়-ঋণ-জাল...

3 of 3 1/24/2019 9:36 AM


