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খলািপ ঋণ: কেয়ক  াংেকর জ  বদনাম েরা খােত 

ওবায় াহ রিন 

হােতেগানা মা  কেয়ক  াংেকর বড় কেল ািরর জ  েরা াংিকং খাতেক বদনােমর তকমা িনেয় চলেত হে । িক  
াংেকর কারেণ খলািপ ঋণ রেয়েছ উ  মা ায়। এসব কারেণ আমানত পেত র কাঠখড় পাড়ােত হে  াংকারেদর। ঋণ িনেত 

অেনক বিশ দ নেত হে  বসায়ীেদর। ফারমাস াংক এবং কেয়ক  আিথক িত ােন জমােনা টাকা ফরত িদেত না পারার 
ঘটনায় পিরি িত বিশ খারাপ হয়। 
বাংলােদশ াংেকর সবেশষ ত  অ যায়ী, গত িডেস র পয  দেশ কাযরত ৫৮  াংেকর মাট খলািপ ঋণ দ িড়েয়েছ ৯৩ 
হাজার ৯১১ কা  টাকা। আেলাচ  সময় পয  িবতরণ করা ৯ লাখ ১১ হাজার ৪৩০ কা  টাকা ঋেণর যা ১০ দশিমক ৩০ শতাংশ। 
অিধকাংশ াংেকর খলািপ ঋণ এক অে র িনেচ থাকেলও ১২  াংেকর ভােব সামি ক খলািপ ঋণ ই অে  উেঠেছ। এ 
তািলকায় রেয়েছ সরকাির মািলকানার আট , বসরকাির খােতর ফারমাস, বাংলােদশ কমাস, আইিসিব ইসলামী ও িবেদিশ 

াশনাল াংক অব পািক ান। াংক খােতর বড় অিনয়েমর বিশরভাগই ঘেটেছ এসব াংেক। এই ১২ াংেকর খলািপ ঋেণর 
পিরমাণ দ িড়েয়েছ ৬৯ হাজার ৩৫১ কা  টাকা। িডেস র পয  াংক খােতর মাট খলািপ ঋেণর যা ৭৩ দশিমক ৮৫ শতাংশ। 
আর এসব াংেকর িবতরণ করা এক লাখ ৯৬ হাজার ৯১৩ কা  টাকা ঋেণর ৩৫ দশিমক ২২ শতাংশ। বািক ৪৬ াংেক মাট 
ঋণ রেয়েছ সাত লাখ ১৪ হাজার ৫১৮ কা  টাকা। এসব াংেকর ২৪ হাজার ৫৬০ কা  টাকা খলািপেত পিরণত হেয়েছ, যা মা  
৩ দশিমক ৪৪ শতাংশ। অথাৎ ১২  াংক বাদ িদেয় খলািপ ঋণ িহসাব করেল পা বত  অেনক দেশর লনায় ভােলা অব ােন 
উেঠ আসেব বাংলােদশ। তােত লধন পিরি িত বতমােনর চেয় ভােলা হেব। আবার তহিবল ব াপনা য় কেম দহার িন খী 
ধারায় আসেব। াংক খােতর চক যত ভােলা হেব, াহেকর এলিস খরচ তত কমেব। তখন আর এলিসর জ  বাড়িত 
কনফারেমশন চাজ লাগেব না, যার ভােব কমেব আমদািন য়ও। 
ঋণ অিনয়েমর কারেণ স িত সবেচেয় খারাপ অব ায় পেড়েছ জনতা াংক। াংক র ১৭ হাজার ২২৫ কা  টাকার ঋণ এখন 
খলািপ। এক বছর আেগও াংক র মা  প চ হাজার ৩৪৫ কা  টাকার ঋণ খলািপ িছল। িনয়মনীিতর তায়া া না কের ি েস  

ও এননেট  পেক দওয়া ায় ১০ হাজার কা  টাকা আর ফরত না আসায় বকায়দায় পেড়েছ াংক । খলািপ ঋণ ি র ফেল 
াংক র সািবক চেকর অবনিত হেয়েছ। এর আেগ াহেকর জমােনা টাকা ফরত িদেত না পের আেলাচনায় িছল ফারমাস থেক 

প া নােম পা িরত াংক । এ াংেকর প চ হাজার ৩৪৬ কা  টাকা ঋেণর ৬০ শতাংশ এখন খলািপ। াংক  ব চােত 
স িত বা  হেয় সরকাির চার াংক ও আইিসিব ৭১৫ কা  টাকা জাগান িদেয়েছ। এরপরও র লাক আমানত েল নওয়ায় 
গত িডেস র শেষ াংক র আমানত কেম িতন হাজার ৯৮৫ কা  টাকায় নেমেছ। একই সময় শেষ যখােন ঋণ রেয়েছ প চ 
হাজার ৩৬৪ কা  টাকা। জানেত চাইেল ফারমাস াংেকর (প া) ব াপনা পিরচালক এহসান খস  সমকালেক বেলন, খারাপ 
অব ার কারেণ াহকরা শাখা ব াপকেদর গােয়ও হাত লিছেলন। ভেয় অেনেক তখন শাখায় যাি েলন না। আমানতকারীেদর 
আ মণা ক বহার এখন আর নই। এখন শতভাগ ি য়ািরং হে । াহক চাইেল কাউ ার থেকও টাকা লেত পারেছন। ক ীয় 

াংেকর নীিতমালার আেলােক িনয়িমতভােব িসআরআর সংর ণ করা স ব হে । ঋণ আদায় কায ম জারদার হেয়েছ। িতিন 
আশা কেরন, এ বছরই াংক র আয় িদেয় য় মটােনা স ব হেব। আর আগামী বছর হয়েতা নাফায় নওয়া স ব হেব। াংক 
খােত আেলািচত আেরক নাম বিসক াংক। আব ল হাই বা র ন াধীন পষেদর সমেয় জািলয়ািত কের িব ল অে র টাকা 
বর কের নওয়া হেয়েছ। নানা চ া কেরও বতমান পষদ আেগর অিনয়েমর ঋণ আদায় করেত পারেছ না। গত িডেস র শেষ 
াংক র আট হাজার ৬৩২ কা  টাকা বা ৫৮ শতাংশ ঋণ খলািপেত পিরণত হেয়েছ। এর আেগ আেলািচত িছল সানালী াংক। 

হলমাকসহ ছয় িত ান ঋেণর নােম ায় প চ হাজার কা  টাকা বর কের নয়। জািলয়ািতর ধা া িক টা কা েয় উঠেলও এখনও 
ভােলা অব ােন আসেত পােরিন াংক । যিদও িডেস র শেষ াংক র খলািপ ঋণ কেম ১২ হাজার ৬১ কা  টাকায় নেমেছ। 
আেগর বছর শেষ ১৩ হাজার ৭৭১ কা  টাকার ঋণ খলািপ িছল। নানা জািলয়ািত কের িবতরণ করা ঋণ আদায় করেত না পারায় 
িবেদিশ াশনাল াংক অব পািক ােনর মাট ঋেণর ৯৭ শতাংশই খলািপেত পিরণত হেয়েছ। মািলকপে র জািলয়ািতর কারেণ 
ওিরেয় াল থেক পা িরত আইিসিব ইসলামী াংেকর খলািপ রেয়েছ ৮২ শতাংশ ঋণ। বাংলােদশ কমাস াংেকর খলািপ 
রেয়েছ ২৭ শতাংশ। খলািপ ঋণ ই অে র ঘের থাকা অ  াংক েলা নানা অিনয়েমর কারেণ িবিভ  সময় আেলাচনায় এেসেছ। 

াংক েলার মে  িবিডিবএেলর মাট ঋেণর ৫৭ শতাংশ এখন খলািপ। পযায় েম রাজশাহী িষ উ য়ন াংেকর ২৩ দশিমক 



১৬ শতাংশ, বাংলােদশ িষ াংেকর ১৮ দশিমক ৪৬, পালী াংেকর ১৭ দশিমক ৯৫ ও অ ণী াংেকর ১৬ দশিমক ৬৫ 
শতাংশ ঋণ খলািপ। আেলািচত এসব াংেকর মে  রাজশাহী িষ উ য়ন ও াশনাল াংক অব পািক ান ছাড়া সব াংেক 
ক ীয় াংেকর পযেব ক রেয়েছ। আর খলািপ ঋণ এক অে  থাকেলও নানা কারেণ আেলািচত বসরকাির খােতর এিব, 

ইসলামী াংক বাংলােদশ, াশনাল াংক ও এনআরিব কমািশয়াল াংেকর পিরচালনা পষেদ পযেব ক িদেয় রেখেছ ক ীয় 
াংক। বাংলােদশ াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহ উি ন আহেমদ মেন কেরন, ক ীয় াংক থেক সব াংেকর জ  একই 

রকম িনেদশনা িদেল হেব না। াংেকর পিরি িত েঝ কখনও কখনও আলাদা িনেদশনা িদেত হেব। িতিন সমকালেক বেলন, 
াংক ধের ধের পিরি িত ঝেত হেব। সব াংেকর জ  একই সা লার না িদেয় খারাপ পিরি িতর াংেকর জ  আলাদাভােব 

িনেদশনা িদেত হেব। অেনক সময় াংকাররা বাংলােদশ াংেকর ঢালাও কােনা এক  িনেদশনার েযাগ িনেয় খারাপ াহকেক 
েযাগ দয়। এসব ে  ক ীয় াংকেক শ  অব ান িনেত হেব। াংক েলার ধান িনবাহীেদর সংগঠন অ ােসািসেয়শন অব 
াংকাস, বাংলােদেশর (এিবিব) চয়ার ান ও ঢাকা াংেকর এমিড সয়দ মাহ র রহমান সমকালেক বেলন, একটা াংেকর 

খারাপ িবষয় অ  াংেকও ভাব ফেল। ফারমাস াংক িনেয় ঝােমলার সমেয় বসরকাির অ  াংক েলাও আমানত সং েহ 
িক  সম ার মে  পেড়িছল। তখন অেনেক ঢালাওভােব বলিছেলন, বসরকাির াংেক টাকা রেখ ফরত পেত শিকল হেব। 
এখন যমন াংকবিহ ত কেয়ক  আিথক িত ােনর কারেণ অেনেক বলেছন- াংকবিহ ত আিথক িত ান, অথাৎ 
এনিবএফআইেত আর টাকা রাখা যােব না। বাংলােদশ াংেকর সবেশষ ত  অ যায়ী, গত িডেস র পয  াংক খােত মাট 
আমানেতর পিরমাণ দ িড়েয়েছ ১১ লাখ ১৬ হাজার ৫৩৪ কা  টাকা। এক বছর আেগ আমানত িছল ১০ লাখ ৫ হাজার ৪২৮ কা  
টাকা। এেত এক বছের আমানত বেড়েছ মা  এক লাখ ১১ হাজার ১০৬ কা  টাকা, যা ১১ দশিমক  ৭ শতাংশ। একই সমেয় 
মাট ঋণ এক লাখ ১৪ হাজার ২৯ কা  টাকা বেড় ৯ লাখ ২৪ হাজার ৬৩৭ কা  টাকা হেয়েছ। এিদেক, আমানত ি র বড় 

অংশই হে  সরকাির াংক েলােত। বসরকাির খােতর বিশরভাগ াংক আশা প আমানত না পাওয়ায় ঋণ আমানত অ পাত 
(এিডআর) বাংলােদশ াংক িনধািরত সীমার ওপের উেঠেছ ২০  াংেকর। এ তািলকায় সরকাির খােতর রেয়েছ  বিসক এবং 
রাজশাহী িষ উ য়ন াংক। বািক াংক েলার মে  ব খারাপ অব ায় রেয়েছ বসরকাির খােতর এিব াংক। বশ িক  
অিনয়ম ধরা পড়ার পর অ  অেনক চেকর পাশাপািশ াংক র আমানেত ধীরগিত দখা িদেয়েছ। আর সাত  রেয়েছ ইসলামী 
ধারার াংক। াংক খােতর তার  পিরি িত এখন আরও খারাপ হেয়েছ। িতিদনই কােনা না কােনা াংক ধােরর জ  আসেছ 
বাংলােদশ াংেক। কলমািন থেকও দিনক ধার করেছ। অেনক াংক আবার ১০ শতাংেশর চেয় বিশ েদ আমানত িনে । 

াংকাররা জানান, অিধকাংশ াংক তার কম েদর আমানত সং েহর এক  ল মা া ক কের িদে । এ ে  অিতমা ায় 
চাপাচািপ করেছ ঋণ কেল ািরর কারেণ আেলািচত এবং ন ন াংক েলা। এসব াংক আমানেত অেনক বিশ দ িদেয়ও 
আশা প সাড়া পাে  না। ফেল কম েদর ওপর সব সময় মানিসক একটা চাপ রাখা হে । কম েদর পেদা িত, পদায়েনর িবষয়  
িনভর করেছ অেনকটা আমানত সং েহর ওপর। সব াংকই য খারাপ করেছ, তা নয়। বশ কেয়ক  াংেকর ই ারেনট াংিকং 
সবা বহার কের ঘের বেসই াংিকং করেছন াহকরা। ১৯  াংক এখন আ ঃ াংক ই ারেনট াংিকং সবার আওতায় 

এেসেছ। এই াংক েলার াহকরা এক াংক থেক আেরক াংেক পিরেশাধ করেত পারেছন। এক াংেকর এ এম থ বহার 
কের আেরক াংেকর াহক গত জা য়ািরেত উে ালন কেরেছন এক হাজার ২৮৫ কা  টাকা। আর িবিভ  কনাকাটার পর 
আ ঃ াংক পস মিশেনর মা েম পিরেশাধ কেরেছন ১২৬ কা  টাকার িবল। এর বাইের মাবাইল াংিকং বহার কের দিনক 
এক হাজার ১০০ কা  টাকার বিশ লনেদন হে । এ ছাড়া ক ীয় াংেকর অনলাইন াটফম আর িজএস, এনিপএসিব, 
িবএিসিপএস বহার কের দিনক ১৪ হাজার কা  টাকার বিশ পিরেশাধ হে । াংক েলার ধান িনবাহীেদর সংগঠন এিবিবর 
সােবক চয়ার ান ও িমউ য়াল া  াংেকর এমিড আিনস এ খান বেলন, কােনা াংক অিনয়ম কের আ ার ঘাটিত তির 
করেল সটা রাখার দরকার নই। সমকালেক িতিন বেলন, াংক জনগেণর আ ার জায়গা। এখােন তারা ক ািজত টাকা িনি ে  
স য় করেত চান। ফেল সব সময় আ া িনেয় চলেত হেব। কােনা এক  াংেকর িত মা েষর আ া ন  হেল অ  াংেকর 
ওপরও তার ভাব পেড়। ফেল য াংক আ া ন  করেব ওই াংেকর পিরচালনা পষদ, ব াপনা ক প , এমনিক াংকও 
রাখা উিচত না। অ  াংেকর সে  একী ত কের দওয়া উিচত বেলও িতিন মেন কেরন। 
 


