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। eছাড়া ঋণ েফরত না পাoয়ার েপছেন কারণ িক eবং েক দায়ী তাo শনা  করা হেব। 2৯83 সাল েথেক e পয র্  
ঋণেখলািপেদর শনা  করা হেব। eসব েখলািপ ঋেণর েপছেন সরকাির কম র্কত র্ােদর েকােনা ধরেনর স ৃ তা আেছ 
িকনা, কম র্কত র্ােদর aবেহলা o দািয়তব্হীনতা আেছ িকনা খিতেয় েদখেব কিমিট। 

জানা েগেছ, েসে মব্র পয র্  াংিকং খােত েখলািপ ঋেণর পিরমাণ হে  ৯৯ হাজার 481 েকািট টাকা। eকi সময় ঋণ 
aবেলাপন করা হেয়েছ আরo ায় 61 হাজার েকািট টাকা। e িহসাব ধরেল েদেশর াংিকং খােত েখলািপ ঋেণর পিরমাণ 
হেব েদড় লাখ েকািট টাকা, যা আমােদর জাতীয় বােজেটর eক-চতুথ র্াংশ। 

সংেশাধন হে  aথ র্ঋণ আদালত আiন : মামলায় আটেক থাকা েখলািপ ঋণ আদায় বাড়ােনার জ  সংেশাধন করা হেব 
aথ র্ঋণ আদালত আiন-3114। eফআiিডর ঊধব্র্তন eক কম র্কত র্া জানান, বসায়ীরা ঋণেখলািপ হেল আদালেতর 
আ য় েনয়। eেত িবচার স  হেত দীঘ র্ সময় পার হয়। আiেনর আ য় েনয়ার aিধকার সবার আেছ। 

িক  আiনিট যুেগাপেযাগী করেত পারেল আদালেত েগেলo সব্  সমেয় eর সমাধান হেব। e লে য্ aথ র্ঋণ আদালত 
আiেনর সংেশাধন করা হেব। eে ে  aনুসরণ করা হেব মালেয়িশয়া o ভারেতর সংি  আiনগুেলা। 

কারণ eসব েদেশর আiেন বলা আেছ েকােনা ঋণ েখলািপ আদালেত যাoয়ার আেগ ঋেণর 61 শতাংশ জামানত িহেসেব 
আেগi পিরেশাধ করেত হেব। e ধরেনর িবধান a ভুর্ি  করা হেত পাের। eছাড়া aথ র্ঋণ আদালেতর আiেনর 58 
aনুে েদর ‘আিপল o িরিভশন’ িবষয় িনেয় eফআiিড কাজ করেছ। 

eখােন কেয়কিট সংেশাধনী আনার াব করা হেব। e আiেনর 52(2), uপ-ধারা-2, 3, 4 eবং ধারা 2৯(4) o 7 
সংেশাধন করা হেত পাের। eসব িনেয় কাজ করা হে । 

মূলধন পূরেণ আসেছ কিঠন শত র্ : াংিকং খােতর সং ােরর ােব রা ায়  াংকগুেলার মূলধন ঘাটিত পূরেণ কিঠন শত র্ 
আেরাপ হে । পাশাপািশ সরকাির েসবামূলক কাজ করেত িগেয় রা ায়  াংকগুেলা aেনক ে ে  েলাকসান বা ভতুর্িক 
িদে , যা a  াংকগুেলা eকi কােজর জ  মুনাফা িনে । 

ফেল eসব েসবা কােজ য়েক আগামীেত ভতুর্িক আকাের েদয়ার িচ াভাবনা হে । eেত াংকগুেলার মূলধন ঘাটিত কেম 
আসেব। জানা েগেছ, সরকােরর 67িট েসবামূলক কাজ করেছ রা ায়  াংকগুেলা। eসব েসবা পিরচালনায় বড় aে র 
য় হেলo েকােনা ধরেনর ভতুর্িক েদয়া হয় না। 

eফআiিডর ঊধব্র্তন eক কম র্কত র্া বেলন, সামািজক কম র্সূিচসহ সরকাির েসবামূলক কাজ পিরচালনা করেত বছের 811 
েকািট টাকার েবিশ খরচ হয় েসানালী াংেকর। e য় েসানালী াংেকর মূলধন েথেকi যাে । ফেল e ধরেনর য়েক 
ভতুর্িক েদয়ার াপাের ভাবা হে । 

eিদেক িবগত সময় েথেক eখন পয র্  রা ায়  াংকগুেলা মূলধন ঘাটিত পূরেণ কত টাকা েদয়া হেয়েছ e িহসাব েচেয়েছ 
eফআiিড। 

সূ মেত, রা ীয় মািলকানাধীন াংকগুেলােক গত 6 aথ র্বছের মূলধন ঘাটিত পূরেণ েমাট ৯ হাজার 811 েকািট টাকা েদয়া 
হেয়েছ। eর মে  সবেচেয় বড় াংক েসানালী াংকেক 6 বছের েদয়া হয় 4 হাজার 516 েকািট টাকা। 

সংেশাধন হেব াংক েকা ািন আiন : াংিকং খােতর সং ার িহেসেব াংক েকা ািন আiন সংেশাধেনর াব 
থাকেছ। পাশব্র্বত  েদশ ভারত eবং মালেয়িশয়ার াংক েকা ািনর আদেল েদেশর e সং া  আiন সংেশাধেনর িচ া 
করা হে । 



সংি েদর মেত e আiনিটেত দুব র্লতা থাকায় আিথ র্ক খাত িনেয় েখলািপ ঋেণর পিরমাণ বাড়েছ। িব মান সংি  
আiনগুেলা বলবৎ o বা বায়ন করা েযত। eসব আiেন িকছু দুব র্লতা থাকায় তা বা বায়ন করা যাে  না। আiেনর িবিভ  
ধারা o uপধারায় িনিহত দুব র্লতাগুেলা কািটেয় uঠেত হেব। েসজ  e আiন সংেশাধন করা হেব। 

eছাড়া াংিকং খাত সং ােরর আoতায় নতুন াংক আেরােপ কেঠার শত র্, াংেকর মািলকানা o পিরচালনা পৃথক করা, 
সরকাির চাকিরজীবীেদর জবাবিদিহতার আoতায় আনা, কম র্কত র্ােদর দ তা বাড়ােত িশ েণর ব াo থাকেছ। 

জানা েগেছ, aথ র্ম ী িহেসেব আ হ ম মু ফা কামাল শপথ িনেয় eকিদন পেরi ƣবঠক কেরন eফআiিডর কম র্কত র্ােদর 
সে । ƣবঠেক েখলািপ ঋণ আদায় বাড়ােনার জ  িব মান আiন সংেশাধেনর iি ত িদেয়িছেলন aথ র্ম ী। 

িতিন বেলেছন, আমােদর িকছু িকছু আiেন িবচুয্িত আেছ, আমরা েসi আiনগুেলা আেগ সংেশাধন করব। আমােদর 
েখলািপ ঋণ িবপুলভােব কেম আসত যিদ িব মান আiেন তা বলবৎ রাখেত পারতাম eবং তা যিদ বা বায়ন করেত 
পারতাম। আiেনর িকছু দুব র্লতার কারেণ আiনগুেলা আমরা বা বায়ন করেত পাির না। 

জানা েগেছ, াংিকং খােতর আoতা মশ বাড়েছ। েমাট েদশজ uৎপাদেন (িডিজিপ) 2৯91 সােল াংিকং খােতর 
aবদান িছল দশিমক 37 শতাংশ। 3129 সােল eর aবদান 2৯ দশিমক 86 শতাংশ। িজিডিপেত াংিকং খােতর aবদান 
েবেড়েছ 291 শতাংশ। 

2৯91 সােল 26িট াংক 44 লাখ টাকা িনেয় যা া শুরু করেলo বত র্মান াংেকর সংখয্া দাঁিড়েয়েছ 74িট eবং আমানেতর 
পিরমাণ ৯ লাখ েকািট টাকার uপের। শতাংশ িহসােব াংেকর সংখয্ার বৃি  42 eবং আমানেতর বৃি  হেয়েছ 395 
শতাংশ। 

oi সময় 89 লাখ আমানতকারী থাকেলo বত র্মােন eর সংখয্া 9 েকািট 28 লাখ। েসখােন বলা হয়, বাংলােদেশর াংিকং 
খাত aতীেতর েচেয় বহুগুণ বড়। e খাতিট সিঠকভােব পিরচালনার জ  সং ার জরুির বেল মেন করেছন সংি রা। 


