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ঋণেখলািপেদর িবেশষ েযাগ: ই শতাংশ ডাউন পেমে  ১২ বছের বেকয়া শাধ 

* েদর হার ৭ শতাংশ, ই া ত খলািপেদর জ  েযাজ  নয়  
* ১ ম থেক কাযকর  
* ষ না িনেত সানালী াংক কমকতােদর শপথ করােলন অথম ী 

গা র িরেপাট 

মাট ঋেণর ২ শতাংশ ডাউন পেম  িদেয় ১২ বছের বেকয়া টাকা পিরেশােধর েযাগ পােবন ঋণেখলািপরা। এে ে  েদর হার 
হেব ৭ শতাংশ। তেব এ েযাগ ই া ত ঋণেখলািপেদর জ  েযাজ  হেব না। ১ ম থেক এ িস া  কাযকর হেব। সামবার 
রাজধানী শেরবাংলা নগের পিরক না ম ণালেয় িনেজর দফতের াংিকং খাত সং া  এক বঠেকর পর অথম ী আ হ ম ফা 
কামাল সাংবািদকেদর এ িস াে র কথা জানান। একইিদন আেরক অ ােন সানালী াংেকর বািষক সে লেন উপি ত 
কমকতােদর ষ না নয়ার জ  শপথ কিরেয়েছন অথম ী।    

পিরক না ম ণালেয়র বঠক শেষ অথম ী বেলন, আমরা আজেক (েসামবার) আমােদর াংক খাত িনেয় আেলাচনা করেত 
বেসিছলাম। াংক খােতর রব া র করেত আমােদর সােবক অথম ী আ ল মাল আব ল িহত াংক খােতর ‘সম া র 
করেত’ এক  কিম  গঠন কেরিছেলন। ওই কিম র পািরেশই এ িস া  নয়া হেয়েছ। আমরা ঋণেখলািপেদর ঋণ পিরেশােধর 
অথাৎ ঋণেখলািপ থেক বিরেয় আসার এক  েযাগ কের িদি । তেব এ েযাগ অব ই ‘ভােলা ঋণেখলািপেদর জ ’- এমন 
ম  কের ফা কামাল বেলন, আমােদর াংক খােত ঋণ হীতা ই ধরেনর। ভােলা এবং অসা  ঋণ হীতা। 

ভােলা ঋণ হীতােদর ঋণ পিরেশােধর জ  আমরা িবেশষ িবধা িদি ।। এে ে  যারা ঋণ শাধ করেত না পারার ‘ যৗি ক’ কারণ 
া া করেত পারেবন, তারাই এ িবধা পােবন। এ সে  িতিন আরও া া িদেয় বেলন, াংিকং খােত যারা ই া তভােব 

খলািপ হনিন অথবা বশ িক  িকি  শােধর পর িনিদ  কারেণ আর শাধ করেত না পের খলািপ হেয়েছন, তােদর জ  এ 
েযাগ। তেব কারা ভােলা ঋণ হীতা তা িনধারেণর জ  এক  অিডট কিম  কের দয়া হেব। সই কিম র পািরেশর িভি েতই 
খলািপ ঋণ পিরেশােধর িবেশষ েযাগ পােবন খলািপরা। অথম ী আরও বেলন, ঋণ নয়ার সময় েদর হার যাই থা ক না কন, 

এই েযাগ িনেয় খলািপ ঋণ পিরেশােধর ে  ৭ শতাংশ হােরই দ েযাজ  হেব। আর যারা ‘অসা ’ ঋণ হীতা অথাৎ যারা 
‘ই া তভােব’ খলািপ হেয়েছন, তােদর কাছ থেক টাকা আদােয়র জ  ‘কেঠার ব া’ নয়া হেব বেলও িশয়ার কেরন অথম ী। 

ন ন ঋণ হীতােদর িবষেয় িতিন বেলন, ‘এখন থেক যারা আসেব, তােদর জ ও আমরা েদর হার কিমেয় দব। এর মােঝও যিদ 
কউ িবপেদ পেড় যায়, তােদর জ ও অ াি েটর ব া আেছ। আমরা অ ােসট ােনজেম  কা ািন করব। আমােদর 

ইনসলেভি  আইন তির হে । এই আইেনর আওতায় নন-পারফিমং ঋণ েলা, সব ওই কা ািনর (অ ােসট ােনজেম ) কােছ 
িবি  কের দয়া হেব। তারা এ েলা পাবিলক ট ার িদেয় িবি  কের যা পােব, তা সরকারেক িদেয় দেব।’ 

অতীত ইিতহাস টেন ফা কামাল বেলন, ‘আ ল মাল আব ল িহত অথম ী থাকার সময় াংক ও আিথক িত ােনর রব ার 
কথা িচ া কের, াংকারেদর লাগেব, যারা ঋণ হীতা তােদরও লাগেব। ঋণ হীতােদর িবক   নই। কারণ তারাই আমােদর 
কমসং ান কের, দাির  র কের, অথনীিতেক শি শালী কের। ঋণ হীতােদর বাদ িদেয় আমােদর চলার কােনা ব া  নই। 
িতিন ভেব দখেলন, তােদর যিদ অ াি েটর (ঋণ ি ) ব া যিদ কের দয়া যায়, িক  েযাগ- িবধা দয়া যায়, তাহেল বাধহয় 
বা বস ত িস া  হেব। সই িবেবচনায় িতিন একটা কিম  কের িদেয়িছেলন। সই কিম র িক  পরামশ িছল, িকভােব েযাগ-

িবধা িদেয় একটা অ াি েটর মেতা ব া কের দয়া যায়। আপনারা জােনন, আমােদর দেশ অ াি েটর তমন কােনা ব া 
নই।’ ওই বঠেক উপি ত িছেলন বাংলােদশ াংেকর গভনর ফজেল কিবর, অথ সিচব আব র রউফ তা কদার, আিথক িত ান 



িবভােগর সিচব আসা ল ইসলাম, জাতীয় রাজ  বােডর চয়ার ান মাশাররফ হােসন ইঁয়া এবং িঁজবাজার িনয় ক সং ার 
(িবএসইিস) চয়ার ান খায় ল হােসন। 

সানালী াংেকর সে লেন অথম ী : সরকাির খােতর সানালী াংেকর কমকতােদর ষ না নয়ার জ  শপথ বাক  পাঠ করােলন 
অথম ী আ হ ম ফা কামাল। রাববার সানালী াংেকর বািষক সে লেনর উে াধনী অ ােন ধান অিতিথর ব  িদেত 
িগেয় এ শপথ বাক  পাঠ করান িতিন। ধান অিতিথর ব ে  িতিন আরও বেলন, এবার অথ ম ণালেয়র ন ন াগান ‘আমরা 
আপনার সততায় িব াসী’। এ াগানেক িনেয় সরকার এিগেয় যােব। দেশ সৎ মা েষর বড় অভাব। আমরা এেক অপেরর সততায় 
িব াস কির না। তেব এখনও িথবীেত সৎ মা েষর সং া অেনক বিশ। যিদ তা না হেতা তাহেল আমরা ংস হেয় যতাম। আিম 
সততায় িব াস কির, আমার রে  কউ ইনেজকশন িদেয়ও ষ খাওয়ােত পারেব না। আিম চাই আপনারাও এ পেথ চলেবন, 
আপনারাও সৎ থাকেবন। কমকতােদর ষ না নয়ার পরামশ িদেয় িতিন আরও বেলন, আপনারা িক ষ খান? ষ িকভােব খান? 
আমােক তা কউ ইনেজকশন িদেয়ও ষ খাওয়ােত পারেব না। য ষ খায় এবং য দয় উভেয়ই সমান অপরাধী। 

দশ সব ে  এিগেয় যাে  উে খ কের ফা কামাল বেলন, চলিত অথবছের ৮ দশিমক ১৩ শতাংশ িজিডিপ ি  অিজত 
হেয়েছ। মাথািপ  আয় হেয়েছ ১ হাজার ৯০৯ ডলার। আগামী ৪ বছেরর মে  আমােদর ি  ডাবল িডিজেট উ ীত হেব, অথাৎ ১০ 
শতাংেশ দ ড়ােব। 

রাজধানীর িডে ামা ইি িনয়াস ই উশন িমলনায়তেন আেয়ািজত এ সে লেন িবেশষ অিতিথ িছেলন বাংলােদশ াংেকর 
গভনর ফজেল কিবর ও আিথক িত ান িবভােগর সিচব আসা ল ইসলাম। াংেকর চয়ার ান আশরা ল মক েলর সভাপিতেত 

াগত ব  রােখন ব াপনা পিরচালক ওবােয়দ উ াহ আল মা দ। িবেশষ অিতিথর ব ে  বাংলােদশ াংেকর গভনর ফজেল 
কিবর বেলন, সানালী াংেকর অেনক উ িত হেয়েছ। তেব াংেক িভশন ঘাটিত এখনও অেনক। অবেলাপন ত ঋণ থেক 
আদায় কম। খলািপ ঋেণরও উ িত হয়িন। আবার খলািপ ঋেণর ৯০ শতাংশই ঋণ। এ  আদােয় জার েচ া চালােত হেব। 
িবেশষ গা ী বা অ েল ঋণ ক ী ত করা যােব না। এলিসর দায় যন ফাস লােন পিরণত না হয় সিদেক খয়াল রাখেত হেব। 
সেবাপির শাসন িত া করেত হেব। িবেশষ অিতিথর ব ে  আিথক িত ান িবভােগর সিচব মা. আসা ল ইসলাম বেলন, 
িবেদেশ সব াহকেদর সমান  দয়া হয়। আমােদরও সই চচা করেত হেব। তেবই াংেকর িত াহেকর আ া বাড়েব। 
সভাপিতর ব ে  াংেকর চয়ার ান আশরা ল মক ল বেলন, হলমােকর ঘটনার পর কঁিছল সানালী াংক। 

এ  থেক আমরা িশ া িনেয়িছ। বড় বড় ঋণ দয়ার িবলািসতা থেক সের এেসিছ। িতিন ঃখ কাশ কের আরও বেলন, সানালী 
াংক ৫১  সবা িদেয় আসেছ। এর মে  ১৬  সবা িদে  নামমা  ে । প র পরমাণিবক িব ৎ কে র ৯৫ হাজার কা  

টাকার এলিস েলিছ। এেত কিমশন পাওয়ার কথা ৫ হাজার কা  টাকা। পেয়িছ মা  ২০ কা  টাকা। াগত ব ে  াংেকর 
ব াপনা পিরচালক ওবােয়দ উ াহ আল মা দ বেলন, ১৬ িডেস েরর মে  সানালী াংকেক অন  উ তায় িনেয় যাব। 

  


