
াংিকং খােত
কেরন, েখলা

বাংলােদশ 
কািশত খব

হেয়েছ, eমন

কািশত সং
রেয়েছ তা প
e িবষেয় আ
ঋণেক েময়াে
েময়ােদা ীেণ

ঋণেখলািপেদ
হাের সরল সু
গাiডলাiন 
করার সুেযাগ
ঋণ হীতােদ
েসটাo িবেব
সুেযােগর ব
িব ািরত িহস
িব ািরত ত
েকবল e নতু

িবশব্ াপী a
েদশ, iuেরা
হেয়েছ। eর
িনরসন করা

আমােদর েদ
িবক  েকােন
েকােনা পিলি
মালেয়িশয়ায়
হয়। েক ীয়
বা বাধকতা
দ তা বৃি র

তর মূল চয্ােল  
লািপ ঋণ আর বাড়

াংক eবং aথ র্ ম
বর েথেক জানা য
ন খবরo সংবাদম

ংবাদ েথেক জানা
পিরবত র্ন কের 29
আমার পূেব র্ কািশ
ােদর 291 িদন u
ণ র্র পের ছয় মাস

েদর নতুন েঘািষত
সুেদ 23 বছের প
েদয়া হয়িন; তাi
গ হণ করার জ
দর কাছ েথেক u
বচনায় রাখেত হে
ব া রাখা সিঠক 
সাব েনয়া, েখলাি

 সং হ করা, ভ
তুন সুিবধা দােন

aকায র্কর ঋণ eক
াপ o যু রাে  a
র মােঝ রেয়েছ a
, ঋণ ে ণীকরণ

দেশ েযখােন আi
না ব ার uপি
িস ােকজ েঘাষ
য় aথ র্ৈনিতক সংক
য় াংকেক েখলা
ার েবাঝা না বািড়
র জ  সহেযািগত

েখল
কা

িহেসেব eখন 
ড়েব না। ঋণেখল

ম ণালেয়র আিথ র্ক
যায়। ঋণ ে ণীক
দমা েম কািশত

া যায়, eকিট ঋণ
91 িদন aিত া
িশত কেয়কিট েলখ
u ীণ র্ হoয়ার পর
স পর পয র্  aনাদ

ত েয ােকজিট a
পিরেশােধর সুেযাগ
i eখনo e িবষে

 নতুন কের ঋ
u  হাের সুদ আদ
েব। আর েযসব ঋ
িকনা েসটাo িবে
িপ হoয়ার কারণ
ভিব েত টাকা েফ
নর িবষেয় িস া

কটা চয্ােল । িবি
aকায র্কর ঋেণর স
aয্ােসট ােনজেম
, পুনঃতফিসলকর

iনগত ব া হ
ি িত েনi বলেলi
ষণা করেত েদখা 
কট-পরবত  সমে
ািপ ঋণ াস করা
িড়েয় সহেযািগতামূ
তা করেত পাের।

লািপ ঋণ
াশ : 12 eি ল 3

মকসু

মবধ র্মান েখলািপ
লািপেদর েকােনা 

থ র্ক িত ান িবভা
করেণর িবষেয় 31
ত হেয়েছ। 

ণ েময়ােদা ীণ র্ হo
 হেলi তা িন ম

খায় uে খ করা হ
রi েখলািপ িহেস
দায়ী থাকেলi ঋণ

aেনকেকi চমেক
গ দান। e িবষ
েয় িকছু বলার মে
ণেখলািপ হেত শু
দায় কের খারাপ
ঋণ হীতা সাম
েবচনায় রাখেত হ
ণ uদঘাটন করা, 
ফরত েদয়ার স
 েনয়া েযেত পাে

িভ  েদেশ িবিভ
সংকট েযমন েদ
ম  েকা ািন ি
রণ eবং aকায র্ক

হণ কের ঋণ আদ
i চেল। দীঘ র্িদন 
যায়িন। 2৯৯1 স
েয় আদালেতর বা
রার জ  াংকগুে
মূলক পিলিস া
 ঋণ ে ণীকরেণ

ণ িক াস
312৯, 11:11 |

সুদু ামান ল র

িপ ঋণেকi মেন ক
ছাড় েদয়া হেব ন

াগo e িবষেয় েব
123 সাল েথেক ি

oয়ার পর ৯1 িদ
মান তথা ঋণিট 
হেয়িছল; ভারেত

সেব িচি ত করার
ণিট েখলািপ িহেস

ক িদেয়েছ েসিট হ
ষেয় েকােনা িব ি
েতা সময় হয়িন
শুরু কের তাহেল 

াহকেদর জ  
র্ থাকার পরo 

হেব। গুরুতব্পূণ র্ ি
াংেকর টাকার 

মতা o uৎস স
াের। 

 সমেয় aকায র্ক
খা েগেছ, িঠক েত
িত া করা, সরক
কর ঋেণর িবপরীে

দায় বত র্মান প ি
ধের েখলািপ ঋে
সােল দি ণ-পূব র্ 
বাiের েক ীয়ভাে
েলার জ  পিলিস
ােকেজর ব া ক
ণর eবং পুনঃতফি

স পােব?
 ি  সং রণ

করা হে । বত র্ম
না, eমন সতকর্ব

বশিকছু uে াগ 
িব মান নীিতমাল

িদন aিত া  হেল
েখলািপ িহেসেব 
তর মেতা সুশৃ ল
র িবধান রেয়েছ।
সেব িচি ত করা

হল, শতকরা দুi
ি  জাির করা হয়
। সবাi যিদ 8 শ
e খােত িবশৃ ল
সব্  হাের সুদ আ
াংেকর টাকা পির
িবষয় হে , েখলা

বহােরর ে গু
স েক র্ িন য়তা 

কর ঋেণর সংকট 
তমিন e সংকট ি
কাির তহিবল েথেক
ীেত সি িত পুনঃি

িতেত দীঘ র্সূ তার
েণর িবষয়িট যেথ
ব র্ eিশয়া িবেশষ ক
েব েখলািপ ঋণ আ
িস ােকজ েঘাষণ
করা uিচত। েক
ফিসিলকরেণর বত র্

? 

মান সরকােরর নতু
র্বাত র্াo িতিন িদেয়

হণ করেছ বেল
ালা পিরবত র্েনর জ

লi তা িনুমান ে
িচি ত করার নতু

ল aথ র্নীিতর েদেশ
 যিদo 3123 সা
া হেতা। 

i ভাগ aি ম পির
য়িন eবং e িবধান
শতাংশ হাের eব
লার সৃি  হেত প

আদােয়র িবধান রা
িরেশাধ করেছন ন
লািপ হীতােদর ক
গুেলা স েক র্ া
েনয়ার পর যিদ 

আিবভূ র্ত হেয়েছ
িনরসেন িবিভ মু
েক াংকগুেলার ি
িবেবচনাসহ পিল

র িবষয় eবং েবশ
থ  েতালপাড় সৃি
কের েকািরয়া, থা
আদােয়র কায র্ ম
ণা করা েয়াজন
ীয় াংক াংক

ত র্মান নীিতমালা আ

তুন aথ র্ম ী আশব্
য়েছন। 

ল সংবাদমা েম 
জ  uে াগ েনয়

ণীকরেণর েয িব
তুন িবধান চালু হ
শo িক  েকােনা
ােলর পূেব র্ 

িরেশাধ কের 8 শ
ানিট বা বায়েনর 
বং 23 বছের পিরে
পাের। আর ভােলা
রাখা কতটুকু যুি
না তােদর জ o 
কাছ েথেক াংক
াহেকর কাছ েথেক
াংক স  হয় ত

ছ। eিশয়ার িবিভ
মুখী পদে প েনয়
িবিধব  পুিঁজ সং
লিস ােকজ েঘাষ

বশ ক কর; েসখাে
ি  করেলo e িবষ
াi া  eবং 
ম সফলভােব েনয়
। শুধু েরগুেলটির
কগুেলার ঋণ আদ
আরo বা বস ত

শব্  

য়া 

িবধান 
হেব। 
া 

শতাংশ 
িবশদ 

রেশাধ 
লা 
স ত, 
 e 
কঋেণর 
েক 
তখনi 

ভ  
য়া 
ংকট 
াষণা। 

ােন 
ষেয় 

য়া 
ির 
দােয়র 
ত করা 



uিচত। েযসব াহক েযৗি ক কারেণ বসায় িতর স ুখীন হেয় ঋণেখলািপেত পিরণত হেয়েছ eবং তােদর সুেযাগ েদয়া হেল 
ঘুের দাঁড়ােত পারেব, েসসব াহেকর িবষেয় পিলিস ােকজ েদয়া হেল েখলািপ ঋণ েবশ কমােনা স ব। 

i াকৃত ঋণেখলািপ eবং aিন াকৃত ঋণেখলািপর মােঝ পাথ র্কয্ িনধ র্ারণ করা aতয্  জরুির eজ  েয, i াকৃত ঋণেখলািপর oপর 
চাপ েয়ােগর আরo কিঠন আiিন ব া হেণর জ  িব মান আiেনর দুব র্লতাগুেলা দূর করা েয়াজন। আিম আমার আেগর 
eকটা েলখায় বেলিছলাম, েখলািপ ঋণ াহক াংেকর েকােনা আiিন ব ার িবরুে  u  আদালেতর আ য় িনেত চাiেল কম 
পে  ঋেণর 31 শতাংশ জমা েদয়ার িবধান রাখা uিচত। aযথা u  আদালেতর আ য় িনেয় াংেকর আiিন ব া েথেক পির াণ 
পাoয়ার াহেকর েচ া কেম েযত eবং ঋণ আদায়o েবেড় েযত। তাছাড়া ব কীকৃত স ি  াংেকর িনয় েণ আনা িকংবা িব য় 
করার বত র্মান ব ােক আরo সহজ করা uিচত। 

3128 সােলর িহসাব েথেক েদখা যায়, মা  6িট াংেক েমাট েখলািপ ঋেণর ায় 61 শতাংশ eবং 21িট াংেক ায় 76 শতাংশ 
িব মান িছল। 3127 সােলর িহসাব aনুযায়ী েখলািপ ঋেণর e হাের খুব eকটা েহরেফর েদখা যায় না। 3128 সােল েখলািপ ঋেণর 
পিরমােণর িদক েথেক e দশিট টপ াংেকর মে  7িটi হে  সরকাির াংক। সরকাির মািলকানাধীন াংকগুেলার েখলািপ ঋেণর 
হার সবেচেয় uেদব্গজনক। 3129 সােলর েসে মব্েরর ত -uপা  েথেক েদখা যায়, রা ায়  াংকগুেলার মে  েবিসক াংেকর 
aকায র্কর ঋেণর পিরমাণ সেব র্া । e াংেকর aকায র্কর ঋেণর হার িছল 73.91 শতাংশ aথ র্াৎ ৯ হাজার 254 েকািট টাকা, 
বাংলােদশ েডেভলপেম  াংেকর 66 শতাংশ aথ র্াৎ 959 েকািট টাকা eবং েসানালী াংেক 45 শতাংশ aথ র্াৎ 23 হাজার 882 
েকািট টাকা। eখােন েয িবষয়িট েবিশ uেদব্গজনক তাহল েমাট েখলািপ ঋেণর ায় 98 শতাংশ ম  o িতকর িহেসেব ে ণীকৃত। 
aথ র্াৎ e পিরমাণ েখলািপ ঋণ েময়ােদা ীেণ র্র পর ৯ মাস বা তার েবিশ সময় u ীণ র্ হেয়েছ। েখলািপ ঋেণর e aংশিট সাধারণত 
সহেজ আদায়েযাগয্ নয় মেন করা হয়। 

েখলািপ ঋণ আদােয়র জ  াংক েয পিরমাণ েলাকবল িনেয়াগ eবং পির ম কের থােক তার aেনক কমi করা হেয় থােক aবিশ  
িসংহভাগ ঋেণর সব্া য্ ভােলা রাখার জ । েয ঋণগুেলা েখলািপ হয়িন েসi ঋণগুেলার িদেক াংক যিদ আরo কায র্করভােব মিনটর 
কের তাহেল েখলািপ ঋেণর বৃি র পিরমাণ aেনকটাi কমােনা েযত। 

াংিকং খােত শৃ লা আনয়েনর জ  সরকার নতুন আরo েবশিকছু পদে প িনেত যাে  বেল মেন হয়। aথ র্ম ী aয্ােসট 
ােনজেম  েকা ািন গঠেনর কথা বেলেছন। যিদo িতিন e িবষেয় িব ািরত বেলনিন। তথািপ aেনক েদেশi aয্ােসট 
ােনজেম  েকা ািন েখলািপ ঋণ ব াপনায় িবেশষ কের াস করার িবষেয় কায র্কর ভূিমকা পালন কেরেছ, িবশব্ াপী eমন 

uদাহরণ রেয়েছ। পুেরা েবসরকাির পয র্ােয় eমন িত ান কায র্কর ভূিমকা রাখেব, eমনটা মেন করা যায়। eসব েকা ািনেত 
সরকােরর aংশীদািরতব্ থাকা েয়াজন। 

ল  করা যাে , সরকার েখলািপ ঋণ াস করার জ  িবিভ মুখী েচ া a াহত েরেখেছ। eিট মেন রাখেত হেব, িবেশব্র িবিভ  
েদেশ াংকগুেলায় েয েখলািপ ঋেণর সংকট সৃি  হেয়িছল তার a তম কারণ িছল oiসব েদেশর আিথ র্ক সংকট, িক  আমােদর 
েদেশ সৃ  e সংকেটর মূল কারণ সামি ক aথ র্নীিতর দুব র্লতা নয় বরং াংকগুেলার ািত ািনক দুব র্লতা। e ািত ািনক দুব র্লতা 
যিদ িচি ত না করা হয় eবং দূরীভূত না করা যায়, তাহেল নীিত পিরবত র্েনর মা েম aকায র্কর ঋণ াস েপেত পাের; িক  নতুন 
কের েখলািপ ঋণ বৃি র শ া েথেকi যায়। 

মকসুদু ামান ল র : াংকার; াংিকং, aথ র্নীিত o u য়নিবষয়ক েলখক 

 


