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খলািপ সহায়ক িবিধমালা 
খা কার ই ািহম খােলদ 

বাংলােদশ াংেকর সােবক ড  গভনর খা কার ই ািহম খােলদ 
স িত অথম ী ঘাষণা কেরেছন, ঋণেখলািপেদর ৭ শতাংশ েদর হাের এবং ২ শতাংশ ডাউন পেমে  ১২ বছেরর জ  ঋণ 

নগঠেনর েযাগ দয়া হেব। এ িস া  ১ ম থেক কাযকর করা হেব। 
িবিধ মাতােবক ঋণেখলািপ থমবার খলািপ হওয়ার পর থম নঃতফিসলীকরণ করা হয়। এরপরও খলািপ হেয় গেল 
ি তীয়বার নঃতফিসলীকরণ করা হয়। ি তীয়বার খলািপ হেল তীয়বার নঃতফিসলীকরণ করা হয়। এ িবিধমালা 
আ জািতকভােব ী ত এবং ােসল িবিধমালার সে  স িত ণ। 
ম ীর ঘািষত িবিধমালা অ যায়ী ধের নয়া যায়, িতনবার নঃতফিসলীকরেণর পরও যারা খলািপ হেবন তােদর জ  এই ন ন 
িবিধ েযাজ । রণ করা যেত পাের, কেয়ক বছর আেগ একইভােব একই ধরেনর আেরক  িবিধমালা জাির হেয়িছল। 
তদা যায়ী ৫০০ কা  টাকার ওপের ঋণ রেয়েছ- এমন খলািপর ম  থেক ১১ জনেক এ িবধা দয়া হেয়িছল। শত িছল- পরপর 
িতন  িকি  খলািপ হেল িবধা  বািতল হেয় যােব। উে , ১১ জেনর মে  একজন ছাড়া বািক সবাই নরায় খলািপ হেয়েছন। 
বতমান অথম ীর সা িতক ঘাষণা স বত এসব দীঘ ায়ী খলািপেদর নবাসেনর জ । িবষয়  কতটা নিতক, তা জনগণ িবচার 
কের দখেবন। দখা যাে , এ অ াভািবক েযাগ  হৎ ও দীঘকালীন খলািপেদর জ ই। এ খলািপ চ  াংেকর বড় অে র 
ঋণ দীঘকাল ধের আটেক রেখেছ, যার জ  াংক েলা অসহায় অব ায় আেছ এবং আমানতকারীেদর অেথর িনরাপ া িব  
হে । াংেকর ঋণ দান, আদায়, খলািপেদর িব ে  ব া হণ- এসবই াংকার- াহক স েকর িনিরেখ িনণয় হওয়ার কথা 
এবং তা হেয়ও থােক ছাট ও মাঝাির ঋণ হীতােদর ে । াংকার- াহক স েকর িবষেয় সরকােরর ভাব িব ােরর বা 
অংশ হেণর েযাগ নই। তেব ত য় ঘটেছ  কেয়ক হৎ খলািপর ে । এে ে  সরকার ও রাজনীিতকেদর অ েবশ 
আমরা দখেত পাই। এ অ েবশ াংকার- াহক স কেক ন  কের দয় এবং াংকারেদর ওপর খলািপ চ েক চািপেয় দয়া 
হয়। বতমান সমেয় িবে র সব দেশর াংক েলােক পার িরক স ক বজায় রাখেত হয়। কােনা দেশর াংক িভ পেথ চলেত 
পাের না। ন ন িবিধমালা চা  হেল বাংলােদেশ এটাই ঘটেব। কারণ বাংলােদশ বতমােন ােসল-৩ িবিধমালা অ যায়ী চলেছ। 
িশগিগরই ােসল-৪-এ েবশ করেব। ফেল বাংলােদশ খলািপেদর াপাের ােসল িবিধমালা ল ন কের অ িবধােতই পড়েব। 
িবেদিশ ভােলা াংক েলা বাংলােদেশর খলািপসহায়ক াংক েলােক মযাদা দেব না। এমনিক তােদর এলিস হেণও অনীহা 

কাশ করেত পাের। কারণ ন ন ঘািষত িশিথল িবিধমালার কারেণ লধন ঘাটিতর িবষয়  িতফিলত হেব না, যা ােসল 
িবিধমালার সে  সাংঘিষক। ৫০০ কা  টাকার ওপেরর খলািপরা কেয়ক বছর আেগ দ  িবধা বহার করেত পােরিন। তারা 
অ প আেরক  িবধা কীভােব বহার করেবন? ধারণা করা হে , তােদর খলািপ ঋণেক অেযৗি কভােব দীঘািয়ত কের 
একিদেক ত খলািপ ঋণ িকেয় রাখা হেব, অ িদেক এ খলািপেদর জ  আরও ঋণ হেণর েযাগ ি  করা হেব। এ   
অৈনিতকই নয়, বরং সংি  াংেকর আিথক িনরাপ ায় অিধক িঁকর ি  করেব। 
অথম ী আরও বেলেছন, ন ন িবিধমালা  ভােলা খলািপেদর জ  েযাজ , ম েদর জ  নয়। এই ভােলা বা ম  আেগ িনণয় 
করা হেতা াংকার- াহক স েকর িনিরেখ। এখন করা হেব চাটাড অ াকাউনেট েদর মা েম। খটকাটা এখােনই। 
চাটাড অ াকাউনেট রা কাজ কেরন আইেনর আওতায় এবং রকেডর িভি েত। রকেড খলািপর পিরমাণ, কত বছর খলািপ- এসব 
ত ই থােক। খলািপ ভােলা িক ম  তা থােক না। ভােলা-মে র িবষয়  াংকাররা াংকার- াহক স েকর িনিরেখ িনণয় 
কেরন। াংকােরর এ িমকায় চাটাড অ াকাউনেট েক অবতীণ করােনায় সংশেয়র ি  হেব। 
আেগই বলা হেয়েছ, একজন ঋণ হীতা থম খলািপ হওয়ার পর বাংলােদশ াংেকর িবিধ অ যায়ী পরপর িতনবার খলািপ ঋণ 

নঃতফিসলীকরণ করা হয়। এত িদেনর মে ও যারা খলািপর সং া থেক বেরােত পােরন না, তােদর কীভােব ভােলা ঋণ হীতা 
বলা যায়? অথচ ন ন িবিধমালা এসব দািগ খলািপেদর জ ই ণীত হেয়েছ। এেদর মে  ভােলা-ম  েভদ করা িক স ব? 
ন ন িবিধমালায় াংকার- াহক স ক ন  হেব। সরকােরর সহায়তায় দীঘ খলািপরা শি মান হেয় উঠেব। তারা েযাগ েঝ 
ন ন ঋণ িনেয় াংকেক িবপয  করেব এবং ভােলা ঋণ হীতারা কপাল খালার আশায় ঋণ পিরেশাধ ব  কের খলািপ হওয়ার 
চ া করেব। তাই  উঠেব- সরকার িক খলািপবা ব? 
খা কার ই ািহম খােলদ : বাংলােদশ াংেকর সােবক ড  গভনর 


