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েক ীয় াংেকর eক িতেবদেন বলা হেয়েছ, াংক খাতেক িবপয র্েয়র হাত েথেক র া করেত কিমিট কাজ 
করেছ। eর মে  ঋেণর গুণগত মােনা য়ন, েখলািপ ঋণ আদায় বাড়ােনা o সুশাসন িত ার লে য্ আiিন 
সং ােরর কাজ চলেছ। সূ  জানায়, ঋেণর গুণগত মান বৃি  o েখলািপ ঋণ কমােত কিমিট াংক েকা ািন 
আiন, আিথ র্ক িত ান আiন, aথ র্ঋণ আদালত আiন o েদuিলয়ািবষয়ক আiেনর িবষেয় েবশিকছু সুপািরশ 
ƣতির কেরেছ। eগুেলার মা েম েখলািপ ঋণ আদােয়র নীিতমালা আরo কেঠার করা হে । aথ র্ঋণ আদালত 
আiন o েদuিলয়ািবষয়ক আiেনর িকছু ধারা সংেশাধন কের েখলািপ ঋণ আদােয় থ র্ হেয় াহেকর িবরুে  
মামলা করার আেগ াংকেক সব র্া ক েচ া করার িবধান করা হে । eকi সে  মামলায় াহেকর িবরুে  েকােনা 
আদালেত রায় হেল eর িবরুে  আিপল করেত েখলািপ ঋেণর কমপে  61 শতাংশ পিরেশাধ করেত হেব। তেব 
e হার 31 েথেক 41 শতাংশ করার পে  কিমিটর কেয়ক সদ । ঋণ ছাড়া a  েকােনা ঋণ যােত েকােনা 
াহক পয র্া  জামানত ছাড়া িনেত না পাের, েস িবষেয়o নতুন িবধান সংেযাজন করা হেব। ঋণ িবতরেণর ে ে  

শাখা পয র্ায় েথেক আ িলক o ধান কায র্ালয় পয র্  দায়-দািয়তব্ সুিনিদ র্  কের েদয়া হেব। ঋণেখলািপ হেল েস 
aনুযায়ী সংি  কম র্কত র্ােদর জবাবিদিহ করেত হেব। 

েক ীয় াংেকর সােবক েডপুিট গভন র্র েখা কার i ািহম খােলদ বেলন, েখলািপ ঋণ আদােয়র িবষেয় 
রাজৈনিতক সিদ া থাকেত হেব। তাহেল েয আiন আেছ, eগুেলা সিঠকভােব েয়াগ করেল েখলািপরা ভয় 
পােবন। তখন েখলািপ ঋণ বাড়ার বণতাo কেম যােব। সূ  জানায়, াংক েকা ািন আiন সংেশাধন কের 
বািণিজয্ক াংক পিরচালনায় পিরচালকেদর জবাবিহিদতা o দায়-দািয়তব্ বাড়ােনা হেব। বড় aে র ঋেণর িবষেয় 
িবিধিবধােন সুিনিদ র্  করা হেব। আিথ র্ক িত ান আiন সংেশাধন কের eখােনo পিরচালকেদর দািয়তব্ o 
জবাবিদিহতা সুিনিদ র্  কের েদয়া হেব। াংেকর মেতা আiিন কাঠােমা আিথ র্ক িত ানগুেলায়o েয়াগ করা 
হেব। বত র্মােন ঋণ িবতরেণর সময় াহেকর কাছ েথেক জামানত বাবদ িকছু েচক aি ম েনয়া হয়। াহক 
েকােনা কারেণ ঋণ েশাধ না করেল oiসব েচক ভািঙেয় াংক ঋেণর টাকা সমনব্য় করেত পাের। eসব ে ে  
ায় েদখা যায়, াহেকর িহসােব টাকা েনi। ফেল েচক ভাঙােনা যায় না। eে ে  াহেকর িবরুে  

েনেগািশেয়বল iন –েম  aয্াে র আoতায় মামলা করেল তা িন ি  হেতo aেনক সময় েলেগ যায়। e 
কারেণ e আiনিট সংেশাধন কের শাি র িবধান বাড়ােনা হে । 

াংকার বিহ সা য্ আiন আiন সংেশাধন কের রা ীয় িনরাপ া eবং াংক েথেক নতুন ঋণ েনয়ার সময় 
াহেকর a  ঋেণর মান যাচাiেয়র জ  ত  েদয়ার আiন আরo িশিথল করা হে । াংক জাতীয়করণ 

a ােদশ সংেশাধন কের সরকাির াংকগুেলার পষ র্েদর দায়-দািয়তব্ বাড়ােনা হেব। eকi সে  েক ীয় াংক o 
aথ র্ ম ণালেয়র আিথ র্ক িত ান েথেকo তদারিক বাড়ােনা হেব। eর আoতায় েক ীয় াংক িনয় ক িহেসেব o 
আিথ র্ক িত ান িবভাগ মািলক িহেসেব তদারিক করেব। কিমিটর eক সদ  জানান, আiিন কাঠােমা সং ােরর 
িবষেয় তারা সুপািরশ করার কাজ করেছন। eর িভি েত পের ম ণালয় কাঠােমা চূড়া  করেব। সূ  জানায়, 
বাংলােদশ াংক আেদশ সংেশাধন কের আিথ র্ক খাত তদারিকেত েক ীয় াংেকর মতা বাড়ােনা হেব। 
বত র্মােন েক ীয় াংক শুধু বািণিজয্ক াংক o আিথ র্ক িত ানগুেলা তদারিক কের। eর বাiের িবেশষ আiেন 
কেয়কিট াংক পিরচািলত হে । eগুেলােত েক ীয় াংেকর িনয় ণ েনi। সংেশাধনীেত আিথ র্ক ব াপনার 
সব খােতi েক ীয় াংেকর হ ে প করার সুেযাগ রাখা হে । 

 


