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সৎ উে া ারা িন ৎসািহত হেবন 

ঈদ রহমান 

গত ২১ মাচ গা ের ঋণেখলািপেদর শাি র পিরবেত অিধকতর িবধাদােনর এক  াব সং া  খবর ছাপা হেয়িছল। পেড় 
িবি ত হেয়িছলাম, তেব ব বিশ হতাশ হইিন। ব রা বেল আমার নািক মা ষেক িব াস করার একটা িবরি কর বািতক আেছ। 
আসেল কী, ি গত জীবেন আিম মা ষেক িব াস করেত ি  অ ভব কির। িবষয়টা এমন- থেম তা িব াস কের শাি  পাই, 
তারপর যা হওয়ার হেব। হয়ও তাই এবং হেয়েছও তাই। আমােদর ন ন অথম ী আ হ ম ফা কামাল দািয়  হেণর পর অিনয়ম-
ন িতর ে  ‘িজেরা টলাের ’ কথাটা ব বার বেলেছন। আিম িব াস কের ভাবলাম তাহেল অত সহেজ কউ পার পােব না। াব 

করেলও তা সহেজ উতের যাওয়া যােব না। 
২৬ মাচ গা ের দখলাম, তা েরা ির হণ করা হেয়েছ এবং ১ ম থেক কাযকর হওয়ার কথাও বলা হেয়েছ। তার মােন, 
ঋণেখলািপেদর বলায় ‘িজেরা টলােরে র’ ‘িজেরাটা’ বাদ যােব! অেনেকই বলেত পােরন- এটা তা অিনয়ম বা ন িত নয়। এ 

ে র জবােব বলেত হয়, অিনয়েমর িবধা যিদ ‘িনয়ম’ বািনেয় পাওয়া যায়, তাহেল আর অিনয়েমর িদেক পা বাড়াব কন? 
এখন থেক যারা ঋণেখলািপ, তারা ৭ শতাংশ েদ ১২ বছের ঋণ পিরেশাধ করেত পারেবন। আর যারা িনয়িমতভােব িকি  িদেয় 
এেসেছন, কােনা রকেমর ত য় ঘটানিন, তারা িনধািরত ১২-১৪ শতাংশ েদই পিরেশাধ করেবন। েনিছ, এ জগেত নািক ভােলা 
মা েষর ভাত নই; এখন তা-ই দখলাম। তাহেল যারা এত িদন িনয়িমতভােব ঋণ পিরেশাধ কেরেছন, তারা িক অ ায় কেরেছন? 
খলািপ হওয়াই তা ভােলা িছল, অেধক হাের দ িদেয় রহাই পাওয়া যত! এরকম হা কর িস া  আমরা আয়কর দােনর 

ে ও দেখিছ। সখােন িনয়িমত যারা কর িদেয় থােকন তােদর করহার কােলা টাকা সাদা করার করহােরর চেয় ৪-৫ শতাংশ 
বিশ। িবএনিপ আমেলর অথম ী সাই র রহমােনর সমেয় িতিন িনেজই টাকা সাদা-কােলার এ বষ লক িবধা িনেয়িছেলন। 

সরকাির এমন িস াে  িনয়িমত যারা আয়কর িদেয় থােকন, তারা িন য়ই আহত হেয়িছেলন। 
আর উৎসাহ পেয়িছল কােলা টাকার মািলকরা। আজ সরকার য িস া  িনেয়েছ তােত সৎ ও ভােলা উে া া এবং ঋণ হীতারা 
িন ৎসািহত হেবন। উৎসািহত হেবন ঋণেখলািপরা। ভােলা ঋণ হীতার মেনও ই া জাগেব খলািপ হওয়ার। কারণ িনয়িমত হেল দ 
িদেত হেব ১২-১৪ শতাংশ, আর খলািপ হেল মা  ৭ শতাংশ। এে ে  ভােলা হওয়া মােন বাকা হওয়া নয় িক? 
ঋণেখলািপেদর এ অ া  িবধাদােনর পে র ি  অিতশয় মিলন ও অদ তা ত। তা হল একবাের না পাওয়ার চেয় অেধক 

দ িদেয় হেলও তা পাওয়া যােব। কন এমন ি র বাণী? কারও ি গত নয়, এ টাকা হাড়সংবিলত গিরেবর টাকা। 
এ টাকা অিনি তভােব িবিল-ব ন করার মতা কােরার নই। ঋণ দয়ার সময় িক ক  ায়ন, যাচাই-বাছাই করা হয়িন? 
নািক টাকা পাচার হেয় গেছ? কউ ১৪ শতাংশ দ অনায়ােসই দয়ার মতা রােখ আর কউ এেকবােরই িদেত পাের না কন? 
তেব িক -চার কা  টাকা খরচ কের উপরতলায় মহ ত করেল -চারশ’ কা  টাকা বািগেয় নয়া যায়? এসব  

াভািবকভােবই উঠেব এবং তার া  সমাধান সরকারেকই করেত হেব। এেদেশ ায় সােড় িতন কা  খানা বা Household 
আেছ, যার ায় ৬৫ শতাংশ ােম। 
এক  ােম বলেত গেল ায় িত  খানাই কােনা না কােনা এনিজও’র ঋণ িবতরেণর সে  জিড়ত। ঋণ কের তারা জিম িকনেছ, 
স জিমেত ঘর করেছ, ঘেরর মে  খােটর িবছানা কেরেছ; িক  িবছানােত ম হারাম হেয় গেছ। কন? ঋেণর িকি , সিমিতর 

িকি ! রাত পাহােলই িকি  িদেত হেব, এমন ি ায় ম আেস না। ত  তারা ঋণ শাধ দয় এবং তা িরেয়-িফিরেয় ায় ২৮ 
শতাংশ েদ। ঋেণর িরেকাভাির হার ৯৮ শতাংেশর বিশ। 
য দেশ ২০ হাজার টাকা ঋণ িনেয় গিরব মা ষ মােত পাের না, সেদেশ ২০০ কা  টাকার ঋণেখলািপ হেয় িদি  কা  টাকার 

গািড় হ কােনা হয় কীভােব! য দেশর ৩০ লাখ মা ষ র  দয়ার িহ ত রােখ, সেদেশর মা ষ এ িহসাব চাওয়ার সাহস অব ই 
রােখ। 
২০০৯ সােল বাংলােদেশ খলািপ ঋেণর পিরমাণ িছল ২২ হাজার ৪৮১ কা  টাকা। কী করা যায়। স সমেয়ও খলািপেদর িবধা 
িদেয় ২০১৫ সােল বাংলােদশ াংক ঋণ নগঠন নীিতমালা জাির কের। ১১  িশ  েপর মাট ১৫ হাজার কা  টাকার ঋণ 
িনয়িমত করার েযাগ ি  করা হেয়িছল; িক  ঃেখর এবং ব াভািবক  হল ১১ র মে  মা  ২  িশ  প ছাড়া বািক ৯  
প টাকা পিরেশাধ করেছ না। 



এত িবধা দয়ার পরও ২০১৮ সাল নাগাদ খলািপ ঋণ বেড় দ ড়ায় ৯৩ হাজার ৯১১ কা  টাকা। এ তা িহসােবর কথা। অবেলাপন 
ঋণ, যটা িক না আলাদা লজাের ি িত অব ায় আেছ, কােনািদন স ব হেল দসহ আদায় হেব, তার পিরমাণ ৩৭ হাজার ৮৬৬ 
কা  টাকা। তাহেল মাট খলািপ ঋণ দ ড়াল ১ লাখ ৩০ হাজার কা  টাকার বিশ। পিরমাণটা আমােদর ২০১৮-১৯ সােলর 

বােজেটর ায় ৩৫ শতাংশ। ভাবা যায়! 
আিথক খােতর এমন দশা মেন নয়া যায় না। এেকর পর এক িবধা িদেয়ও কােনা ভােলা ফল পাওয়া যাে  না। এমন  
আয়কেরর ে ও দখা গেছ। শত িবধা সে ও ব কম লাকই কােলা টাকা সাদা কেরেছন। এমন হওয়ার কারণ হল কােনা 
যথাযথ পদে প না নয়ার সং িত। মতায় য দলই আ ক না কন এ খলািপেদর তায়াজ না কের তােদর গিত নই। তাহেল িক 
তােদর িত উপরমহল কােনা অ ভ দােয় দায়ব ! 
এমন আশ া ের রাখার মেতা কােনা  উদাহরণ তা আমরা দিখিন। এ িবষেয় িবিশ  অথনীিতিবদ ও েফসর মই ল 
ইসলােমর ব  পির ার- ‘মেন হে  সময়টা ঋণেখলািপেদর। ন ন িস া  খলািপ ঋণ আদােয় ভাব ফলেব না, বরং এেক 
খামেখয়ািল িস া  বলা যায়। 
ঋণেখলািপেদর িবেশষ াই নােল িবচার করেত হেব। উ  আদালেত যন বিশিদন িবধা না পায়, তারও উে াগ িনেত হেব।’ 
( থম আেলা, ২৬ মাচ ২০১৯)। আমরা তার সে  একমত। কননা এ টাকা সাধারণ মা েষর টাকা। আমরা আমােদর েয়াজনীয় 
ভাগ অস ণ রেখ টাকা াংেক রািখ। সই টাকার িন য়তা আমরা চাইবই। 

গত ১০ বছের বাংলােদেশর অব া সরকােরর উ মহল থেক চার না করেলও বলেত পাির, ‘দি ণ এিশয়ার মে ই বাংলােদশ 
ভারেতর চেয় অেনক বিশ দির  হওয়া সে ও গড় আ , িশ েদর কা দয়ার হার, িশ , িশ েদর অ ি  এবং মেয়েদর েল 
যাওয়ার হার ইত ািদ সামািজক মাপকা েত তােক ধের ফেলেছ, এমনিক ছািড়েয়ও গেছ’ (  জ ও অমত  সন; ‘ভারত : উ য়ন 
ও ব না’; া : ৮)। 
িক  িবে ষকেদর অিভমত হল, বাংলােদশেক য দীঘ ায় ৪৫ বছর অ ত দেশর তকমা লািগেয় চলেত হেয়িছল তার ল কারণ 
হল আিথক অিনয়ম ও ায়ন। আমরা এ অিনয়ম ও ায়নেক তাড়ােত পািরিন। এখােন কান অপশি  কাজ করেছ, তা 
আমােদর মেতা সাধারণ মা েষর বাঝার কথা নয়। যারা দশ পিরচালনার দািয়  িনেয়েছন, তারাই ভােলা বলেত পারেবন। 
মাননীয় অথম ী, অথ ম ণালেয়র  অ ধাবন করা এ অধেমর ‘ক ’ নয়। আজ থেক ায় আড়াই হাজার বছর আেগ ুভােব 
সরকার পিরচালনার জ  কৗ  য ২২  িবভােগর কথা উে খ কেরিছেলন তার মে  সবেচেয় ণ িছল ‘ কাষা ’। 
‘রােজ র অথনীিতর সািবক দািয়ে  িছেলন কাষা । আজেকর িদেনর অথম ীর য দায়-দািয় , অেনকটা স দািয় ই িতিন 
পালন করেতন। রােজ র আিথক স ি ও েরাটাই িনভর করত এই কাষা ে র দ তার ওপর। তার পরামশ মাতােবক রাজা য় 
িনয় েণও স ত হেতন। এখনকার মেতা তখনকার িদেনও এ সিচবালয়  অত  ণ বেল িবেবিচত হেতা।’ (মািনক মাহা দ 
রা াক; ‘এবং কৗ ে র নীিতশা ’; া : ৪৫-৪৬)। 
অথম ীেক ানদান করার মতা ও যা তা কােনাটাই আমার নই। িক  এেদেশর একজন িনয়িমত করদাতা িহেসেব আিথক 

ব ার সম ার ু সমাধান ত াশা করার অিধকার আেছ বেলই মেন কির। অথম ী ভােলা ঋণ হীতােক িক  ইনেসন ভ দয়ার 
কথাও বেলেছন। 
এ  যথাথ মানিসকতার পিরচায়ক নয়, বরং ‘ ুেদর’ র া করার ‘ ু’ কৗশল মা । আজ ঋণেখলািপেদর ন ন কের য অ া  

িবধা দয়া হে , তা ভিব েত অেনকেকই ঋণেখলািপ হেত উৎসািহত করেব। র মা ষেক অ র হেত েরািচত করেব, যা 
একজন সেচতন নাগিরক িহেসেব ত াশা করেত পাির না। তাই িস া  নিবেবচনার দািব রােখ। 
সবার ভ ি র উদয় হাক। 
ঈদ রহমান : অ াপক, অথনীিত িবভাগ, ইসলামী িব িব ালয় 


