
িন পায় হেয় 50 হাজার েকািট টাকা রাiট aফ

নািম-েবনািম ঋণ eখন বয্াংিকং খােতর গলার কাঁটা। eসব ঋণ আদায় করেত না পারায় বাধয্
হেয় 50 হাজার েকািট টাকা aবেলাপন (রাiট aফ) কেরেছ বয্াংক েলা। eর ফেল বয্াংেকর
oপর আsাহীনতা আরo বাড়েছ বেল মেন কেরন িবেশষjরা। রা ায়t o েবসরকাির uভয়
খােতর  বয্াংেকর  পিরচালকেদর  হsেkেপ  বহৃৎ  আকােরর  নািম-েবনািম  ঋণ  aনেুমাদন  কের
পিরচালনা পষর্দ। কাগজপt িঠক না থাকেলo pকl েpাফাiল ৈতির কের eসব ঋণpsাব
aনেুমাদন করা হয়। eমনিক েকােনা েকােনা েkেt ভুয়া কাগজপt দািখল কের েমাটা aে র ঋণ
েনoয়া হেc। পের oiসব gাহকেক আর খুঁেজ পােcন না বয্াংক কতৃর্ পk। সmpিত বাংলােদশ
বয্াংেকর eক পিরদশর্ন pিতেবদেন e প শতািধক বয্িk o pিত ােনর নাম পাoয়া েগেছ, যারা
বয্াংক েথেক িবপুল aে র ঋণ িনেয় গা ঢাকা িদেয়েছন। েকu েকu েদেশর বাiের পািলেয়
েগেছন। আবার েকu েকu েদেশi রেয়েছন িকn তােদর েদoয়া কাগজপেtর সে  নাম-িঠকানা
eমনিক নিমনীর েকােনা তথয্i িঠকমেতা েমেল না। েকােনা েকােনা েkেt ঋণgহীতার ছিব পযর্n
পােl েফলার ঘটনা ঘেটেছ। eর ফেল বয্াংিকং খােত েরকডর্  পিরমাণ 1 লাখ েকািট টাকা
ছািড়েয় েখলািপ ঋেণর পাহাড় জেমেছ। aনয্িদেক aনাদায়ী েদিখেয় 50 হাজার েকািট টাকার ঋণ
aবেলাপন (মূল িহসাব েথেক বাদ েদoয়া) করা হেয়েছ। e pসে  জানেত চাiেল বাংলােদশ
বয্াংেকর সােবক েডপুিট গভনর্র েখাnকার ibাহীম খােলদ বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, ‘ঋণ
aবেলাপন করা নতুন িবষয় নয়। তেব eখন েয হাের aবেলাপন করা হেc, তােত eকসময়
বয্াংিকং খাত মারাtক সংকেট পড়েব। eজনয্ ঋণ েদoয়ার আেগ তা aিধক যাচাi-বাছাi করার
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তািগদ েদoয়ার পাশাপািশ বাংলােদশ বয্াংেকর কেঠার নজরদাির বাড়ােত হেব।’ জানা েগেছ,
িবিভn সময় aিনয়ম o দনুর্ীিতর মাধয্েম িবতরণকৃত ঋণ বয্াংক েলা আদায় করেত না পারায়
িনয়িমত িহসাব েথেক pিতিনয়তi বাদ িদেয় িদেc। ফেল বয্াংিকং খােত েখলািপ ঋণ aবেলাপেনর
(রাiট aফ) পিরমাণ pিত বছরi বাড়েছ। মলূত আিথর্ক aবsা ভােলা েদখােত েখলািপ ঋণ
aবেলাপেনর e েকৗশল pেয়াগ করেছ বয্াংক েলা। বাংলােদশ বয্াংেকর সবর্েশষ তথয্মেত, 2018
সােলর েসেpmর পযর্n বয্াংক েলা 49 হাজার 745 েকািট টাকার েখলািপ ঋণ aবেলাপন কেরেছ।
eর মেধয্ রা ায়t বয্াংক েলাi aবেলাপন কেরেছ pায় 20 হাজার েকািট টাকার েখলািপ ঋণ।
বাংলােদশ বয্াংেকর নীিতমালার আেলােক 2003 সাল েথেক বয্াংক েলা ঋণ aবেলাপন কের
আসেছ। নীিতমালার আoতায় পাঁচ বছর বা তার েবিশ সময় ধের থাকা েখলািপ ঋেণর িবপরীেত
শতভাগ pিভশন েরেখ eবং মামলা দােয়র কের তা aবেলাপন করেত হয়। eকিট সময় মামলা
দােয়র না কের েকােনা ঋণ aবেলাপন করা েযত না। তেব মামলার খরেচর েচেয় aেনকাংেশ
বেকয়া ঋেণর পিরমাণ কম হoয়ায় 2013 সােলর েশষ ভাগ েথেক মামলা না কেরi 50 হাজার
টাকা পযর্n ঋণ aবেলাপেনর সুেযাগ েদয় বাংলােদশ বয্াংক। বাংলােদশ বয্াংেকর তথয্ানযুায়ী,
2013 সােলর েসেpmের েখলািপ ঋেণর পিরমাণ িছল 56 হাজার 720 েকািট টাকা। পাঁচ বছর
পর 2018 সােলর েসেpmর পযর্n েখলািপ ঋেণর পিরমাণ েবেড় দাঁিড়েয়েছ 99 হাজার 370
েকািট টাকা। eখন েস েখলািপ ঋণ 1 লাখ েকািট টাকা ছািড়েয়েছ।
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