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খলািপ ঋণ আদােয় বাপর সরকার েলার তরেফ িবিভ  সমেয় নানা রকম তাড়েজাড় শানা গেছ এবং উে াগও নওয়া হেয়েছ। 
িক  বা বতা হে , গত িতন দশেক খলািপ ঋেণর অ  জ ািমিতক হাের বেড় চেলেছ। বতমান সরকােরর আমেল অথনীিতর গিত 
চাঙা হেয়েছ, ি র হার ৭ শতাংশ থেক বেড় ৮ শতাংেশর বিশ হেব বেল আশা করেছন অথম ী। িক  এত সব সংবােদর 
মে ও বড় ঃসংবাদ হেলা খলািপ ঋেণর পিরমাণ। িক  ঋণেখলািপ নানা ছলচা রীর মা েম স দ ট কের চেলেছ। এমনিক 
হল-মাক, বিসক াংক কেল ািরর পরও সরকােরর শঁ হেয়েছ বেল মেন হয় না। 

যখােন ২০০৯ সােলর েত দেশর াংক খােত খলািপ ঋণ িছল ২২ হাজার ৪৮১ কা  টাকা, সখােন ২০১৮ সাল শেষ খলািপ 
ঋণ বেড় হেয়েছ ৯৩ হাজার ৯১১ কা  টাকা। এর সে  অবেলাপন করা ৩৭ হাজার ৮৬৬ কা  টাকা যাগ করেল খলািপ ঋেণর 
পিরমাণ দ ড়ায় ১ লাখ ৩০ হাজার কা  টাকার বিশ। এ  াংিকং খােত শাসেনর মারা ক ঘাটিতরই মাণ দয়। সরকােরর 
ম ীরা মােঝমে  খলািপ ঋেণর িব ে  উ বাচ  করেলও এখন পয  কাযকর কােনা পদে প িনেত পােরনিন। এ  ম  ি ার 
কারণ। ঋণেখলািপেদর িব ে  কেঠার ব া নওয়ার পিরবেত সরকার আেরক দফা ত েদর ছাড় িদেত যাে । এর মে  রেয়েছ 
মাট ঋেণর মা  ২ শতাংশ এককালীন জমা (ডাউন পেম ) িদেয় একজন ঋণেখলািপ িনয়িমত াহক হেয় যেত পারেবন এবং 

বািক ঋণ ত েক ১২ বছেরর মে  শাধ করেত হেব। ঋেণর দহার ১০, ১২ বা ১৫ শতাংশ যা-ই থা ক না কন, নওয়া হেব মা  ৭ 
শতাংশ হাের। আগামী এক মােসর মে ই ক ীয় াংক এ িবষেয় এক  াপন জাির করেব, যা কাযকর হেব আগামী ১ ম 
থেক। গত সামবার অথম ী আ হ ম ফা কামাল াংক খােতর ঊ তন কমকতােদর সে  বঠেকর পর এই িস াে র কথা 

জানান। 

অথম ীর এই আগাম ঘাষণা খলািপ ঋণ আদােয় সহায়ক িমকা রাখেব িক না, তা িনি ত কের বলা স ব নয়। াংেকর 
কেয়কজন শীষ িনবাহী জািনেয়েছন, সরকার থেক ঋেণর ে  বাড়িত িবধা দওয়া হেব, এমন আ াস দওয়ার পর অেনক 
ঋণ হীতা আর টাকা শাধ করেছন না। ত রা েদর হার কমােনা-সং া  াপেনর অেপ ায় আেছন। এর আেগ ২০১৫ সােল 
ঋণেখলািপেদর জ  ঋণ নগঠন নীিতমালা জাির কেরিছল ক ীয় াংক। তখন ১১  িশ  েপর ১৫ হাজার কা  টাকার ঋণ 
িনয়িমত কের বড় ধরেনর িবধা দওয়া হয়। তেব িবধা পাওয়ার পরও  প ছাড়া আর কউ টাকা পিরেশাধ কেরিন। 

েযাগ- িবধা বািড়েয়ও য খলািপ ঋণ আদােয় ফল মেল না, তা মািণত। অথম ী বশ িক  স পেদশ িদেয়েছন খলািপেদর 
িত। িক  াংেকর অথ মের দওয়া য েদর উে , এসব স পেদশ ত রা নেবন িকংবা বাড়িত িবধা পেয় ত রা পেথ 

আসেবন—আমােদর অিভ তা তা বেল না। আর ঋণেখলািপেদর েযাগ- িবধা বািড়েয় দওয়ার িবষয়  নিতক িবচােরও 
হণেযা  নয়। ঋণেখলািপেদর দৗরা  ও পনা ব  করেত যা েয়াজন, তা হে  আইেনর যথাযথ েয়াগ। আইেন কােনা 

ফ ক– ফাকর থাকেল স  ব  করেত হেব। অথঋণ আদালেত এক  মামলা েক ঋণেখলািপরা বছেরর পর বছর ঋণ আদায় 
ি য়া িগত কের িদেত না পােরন, তা িনি ত করেত হেব। সরকার স কাজ  করেত ত আেছ িক না, তার ওপরই িনভর 

করেছ, খলািপ ঋেণর পিরমাণ কমেব না বাড়েব। ঋণেখলািপেদর আরও িবধা িদেয় ফল িমলেব, এমন আশাবাদেক রাশা বেলই 
মেন হয়। 
 


