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খলািপ ঋণ - 2: ডেক ঋণ িদেয় িবপােক াংক 

ওবায় াহ রিন 

বিরশােলর কাউিনয়া এলাকায় িবিসক িশ নগরীেত অবি ত গ া অ া িমিনয়াম। মা ািফ র রহমােনর মািলকানায় পিরচািলত 
এ কারখানায় িত মােস উৎপাদন হয় ৮ টন প । এ থেক য আয় হয়, তা িদেয় িত ান ও পিরবােরর খরচ িম েয় ভােলা স য় 
থােক। গত কেয়ক বছের কারখানা স সারণ খােত কােনা য়ও হয়িন। অথচ ২০১৭ সােল বালী াংেকর বিরশাল ন নবাজার 
শাখা গ া অ া িমিনয়ামেক িতন কা  টাকার ঋণ দয়। বালী াংেকর ঋেণর টাকায় অ  এক  াংেকর আড়াই কা  
টাকার ঋণ সম য় কেরন মা ািফ র রহমান। বািক ৫০ লাখ টাকা ি গত নানা কােজ য় কেরন। এর আেগও ঋেণর অিধকাংশ 
টাকা জিম য়সহ ি গত নানা কােজ য় কেরন। ত বসািয়ক কােজ য় হেব না, এটা জেনও এভােব ঋণ িদেয়েছ বালী 

াংক। গ া অ া িমিনয়ােমর পিরিধ ছাট হওয়ায় ঋেণর পিরমাণ কম। তেব অিধকাংশ বড় অিনয়েমর গে র টাও হয় 
এভােব। কােনা এলাকায় এক  নামকরা িত ান পেল তােক ঋণ দওয়ার  জ  মিড় খেয়  পেড়ন িবিভ  াংেকর কমকতারা। 
এই আ াসী াংিকংেয়র কারেণই খলািপ ঋণ বাড়েছ। এভােব দেশর ভােলা উে া া থেক খলািপেত পিরণত হওয়ার অেনক 
উদাহরণ রেয়েছ। দেশর শীষ জাহাজ িনমাণকারী িত ান আন  িশপইয়াড অ া  ি পওেয়জ িলিমেটড ও একসময়কার সরা 
ত ি  প  আমদািনকারক ও পিরেবশক িত ান কি উটার সাস িলিমেটড (িসএসএল) এ ে  বড় উদাহরণ। িত ান 

র বসািয়ক েয়াজেন িনেজেদর কােছ টাকার অভাব িছল না। তারপরও তােদর ডেক িনেয় িবিভ  াংক কা  কা  টাকার 
ঋণ িদেয়েছ। এই টাকা জিম য়সহ নানা খােত আটেক গেছ। এখন াংক পেড়েছ িবপােক। এিদেক একসমেয়র ভােলা উে া া 
এখন বড় খলািপ িত ােনর তািলকায় উেঠ এেসেছ। এর ল কারণ আ াসী াংিকং। ভােলা ও বড় াহক ধরেত িগেয় অিধকাংশ 
সময় াংক েলা সেধ সেধ ঋণ িদেয় থােক। 
বসরকির খােতর ম মিত াংেকর এমিড মা. সিফউল আজম মেন কেরন, ঋণ খারাপ হওয়ার অ তম এক  কারণ াংক েলার 

অ  িতেযািগতা। িতিন সমকালেক বেলন, ই া ত খলািপ এক  িণ রেয়েছ। এর বাইের ঋণ খারাপ হওয়ার অ তম কারণ 
একই াহকেক িনেয় িবিভ  াংেকর মে  টানাটািন। দখা যায়, বসািয়ক েয়াজেন াহেকর চািহদা রেয়েছ একশ' কা  টাকা। 
িক  াংক তােক ৫০০ কা  টাকা িদেয়েছ। তখন ঋণ হীতা স ক কােজ না খা েয় জিম য় বা অ  খােত য় কের আটেক 
যান। অিভ  এ াংকার আরও বেলন, আ াসী াংিকংেয়র এ বণতা াংক েলার জ  িঁক তির করেছ। সম ার উ রেণ 

াংকারেদর উিচত সতক হওয়া। সবাই একই াহেকর পছেন না েট িচ াভাবনা কের এেগােত হেব। এ ধরেনর বণতা বে  বশ 
আেগ বাংলােদশ াংক থেক এক  নীিতমালা করার উে াগ নওয়া হেলও পের স উে াগ আর এেগায়িন। এ িবষেয় এক  
নীিতমালা থাকা জ ির বেল িতিন মেন কেরন। 

াংকাররা জানান, কি উটার সাস আমদািন করা ি  প  িবি  কের র নগদ টাকা পত। ফেল বসািয়ক েয়াজেন 
িত ান র ঋেণর তমন েয়াজন িছল না। তারপরও িবিভ  াংক িত ান েক াহক বািনেয়েছ। সহজ শেত িদেয়েছ ঋণ। ফেল 
িত ান  এই ঋেণর টাকার স বহার কেরিন। অিত সহেজ িবিভ  াংক থেক পাওয়া ঋেণর এক  অংশ িস া ের পাচার 

কেরেছ বেল অিভেযাগ রেয়েছ। এ ছাড়াও ঢাকা, চ াম, ক বাজার, রাঙামা , বা রবান, টা াইলসহ িবিভ  এলাকায় জিম 
িকেনেছ এ িত ান। পরবত  সমেয় জিমর দাম পেড় যাওয়ায় কি উটার সাস এখন াংক খােতর অ তম খলািপ। প চ  

াংক ও এক  আিথক িত ােন এ িত ােনর খলািপ ঋণ রেয়েছ ২৮৪ কা  টাকা। এক খােতর নােম ঋণ িনেয় অ  খােত 
বহার কের একপযােয় িতিন ঋণেখলািপেত পিরণত হন। শাখা কমকতারা জেনও ধান কাযালয় থেক দওয়া ল মা া রেণর 

জ  স মতার চেয় বিশ ঋণ দন। 
১৯৮৩ সােল িতি ত আন  িশপইয়ােড থম বড় অথায়ন কের ইসলামী াংক বাংলােদশ। াংক র লধন িভি  ভােলা হওয়ায় 
অথায়েন সম া িছল না। আবার যসব িবেদিশ িত ান জাহাজ িকনত, তােদর অেনেক আন েক অি ম টাকা িদেয় রাখত। 
এরপরও কেয়ক  াংক কম েদ ও সহজ শেত ঋণ দওয়ার জ  বারবার আনে র কােছ হািজর হয়। একপযােয় এই িশপইয়ােডর 
মািলক একই জাহােজর িবপরীেত একািধক াংক থেক ঋণ নন। পের ২০১০ সােল আ জািতক বাজাের জাহােজর  

াপকভােব কেম যায়। িবেদিশ অেনক িত ান জাহাজ কনার ি  বািতল কের। এেত াংেকর টাকা ফরত িদেত না পের 
খলািপেত পিরণত হেয়েছন। 



আন  িশপইয়াড বতমােন িবিভ  াংেকর কােছ ায় ই হাজার কা  টাকার ঋণেখলািপ। এর মে  ইসলামী াংেকর পাওনা 
রেয়েছ ৬৪৪ কা  টাকা। খলািপ হেয় যাওয়া এ অথ আদােয় ২০১৫ সােল মামলাসহ িবিভ  উপােয় চ া কেরও তা আর আদায় 
হয়িন। এ ছাড়া জনতা াংেক ২৩৮ কা , ওয়ান াংেক ২২৭ কা , এিব াংেক ১৫৩ কা , বাংলােদশ ডেভলপেম  াংেক 
২৪ কা  ও এনিসিস াংেক ১৬ কা  টাকাসহ কেয়ক  াংক ও আিথক িত ােন েদ-আসেল ায় ই হাজার কা  টাকার 
খলািপ। াংেকর টাকা ফরত িদেত না পারেলও আন  িশপইয়ােডর মািলক েকৗশলী আ ােহল বারী ও আফেরাজা বারী 

দ িত গাজী েরর ট ীেত ৯ একর জিমর ওপর এক  িবলাসব ল বািড় কেরেছন। যখােন ইিমং ল, হিল াডসহ রেয়েছ নানা 
আ িনক সর ােম সি ত।  
সংি রা জানান, সব াংেকর ধান কাযালয় থেক শাখা েলােক আমানত সং হ, ঋণ িবতরণ, খলািপ ঋণ আদায়সহ িবিভ  
িবষেয় এক  ল মা া দওয়া হয়। কমকতােদর পেদা িত, পদায়েনর ে  এসব ল মা া রেণর িবষয়  দখা হয়। ফেল 
ন িতবাজ নন, এ রকম কমকতাও ল মা া রেণ মিরয়া হেয় ওেঠন। ঝােমলা িবেবচনায় ন ন উে া ােদর ঋণ না িদেয়, যারা 

বড় বসায়ী তােদরেক াহক করেত িপ  নন। এেত কের অথায়েনর অভােব একিদেক ন ন উে া া গেড় ওেঠ না। আবার 
েয়াজেনর চেয় বিশ টাকা পেয় ভাবজাতভােব িবলািসতায় জীবন কাটােত  কেরন। অেনক ে  উৎেকােচর িবিনমেয় 

খারাপ বসায়ী জেনও ঋেণর ব া কের দন াংকার। অব  বড় ঋেণ শাখা কমকতা ছাড়াও ধান কাযালেয়র ঊ তন 
কমকতা, পিরচালনা পষেদর সদ েদর যাগসাজশ থােক। কননা এসব পযােয়র অ েমাদন ছাড়া বড় ঋণ অ েমাদন হয় না। 
একজন াংকার নাম না কােশর শেত সমকালেক বেলন, কখনও কখনও দখা যায়, শাখার সে  বসায়ীর কােনা পিরচয় নই। 
অথচ ধান কাযালেয়র িনেদেশ একিদেনর মে  ঋণ াব ত কের ধান কাযালেয় পাঠােত হে । আবার িক  ে  ধান 
কাযালয় থেক াব তির কের শাখায় পাঠােনার পর  তােত সই করেত হে । কখনও কখনও ধান কাযালয় থেক ঋণ 
অ েমাদন কের শাখায় পাঠােনা হে । চাকির বা জীবেনর ভেয় এসব ে  িক  করার থােক না শাখা কমকতােদর। বিসক 

াংেকর অিনয়েমর বিশরভাগই যমন  ধান কাযালেয়র িনেদেশ হেয়িছল। বাংলােদশ াংেকর িবিভ  পিরদশেন উেঠ এেসেছ, 
বিসক াংেকর তৎকালীন চয়ার ান আ ল হাই বা র অ গত কমকতারা িবিভ  ফাইল ত কের পিরচালনা পষেদ পাঠােতন। 

বা  পষদ থেক তা অ েমাদন কিরেয় িনেতন।  
সানালী াংেকর হলমাক কেল ািরর ঘটনাও পিরচালনা পষেদর াতসােরই হেয়িছল। যিদও এর এক  ঘটনায়ও পিরচালকেদর 

িব ে  শাি লক কােনা ব া িনেত দখা যায়িন। আবার জনতা াংক থেক ি েস  প ও এননেট  য ১০ হাজার কা  
টাকা িনেয় গেছ, সখােন পিরচালনা পষেদর অদ তা এবং আ াসী াংিকং িছল ল কারণ। পিরচালকেদর অদ তার েযাগ 
িনেয় এমনভােব াব ধান কাযালেয় পাঠােনা হয় য, এেকর পর এক ঋণ অ েমাদন হেয় যায়।  জানা গেছ, যাগসাজশ কের ঋণ 
িবতরণসহ নানা অিনয়েম স ৃ তার কারেণ বতমােন িবিভ  াংেকর িনয়র ও ম ম পযােয়র ১৬৫ জন াংকার জল 
খাটেছন। আর সরাসির অিনয়েম স ৃ তা পাওয়ায় সা িতক বছর েলােত চারজন এমিডেক বাংলােদশ াংক চাকির ত 
করেলও সরকার থেক তােদর িব ে  া লক কােনা শাি র ব া িনেত দখা যায়িন। আ ল হাই বা র ঘিন  বিসক 

াংেকর তৎকালীন এমিড কাজী ফখ ল ইসলামেক ২০১৪ সােলর ম মােস অপসারণ কের বাংলােদশ াংক। এরপর িতিন চেল 
গেছন দেশর বাইের। ২০১৬ সােলর েন অপসািরত হন অ ণী াংেকর এমিড সয়দ আব ল হািমদ। ২০১৭ সােলর িডেস ের 

ফারমাস াংক থেক এেকএম শামীম এবং এনআরিব কমািশয়াল াংক থেক দওয়ান িজ র রহমানেক সিরেয় দওয়া হয়।  
 
বাংলােদশ াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহ উি ন আহেমদ সমকালেক বেলন, অেনক সময় শাখা কমকতারা জেনই খারাপ 
াহকেক ঋণ দন। তেব বড় ঋণ সাধারণত উ পযােয়র িনেদশনা বা চােপ দওয়া হেয় থােক। ঋেণর স ক বহার িনি ত করেত 

না পারেল অিনয়ম ব  হেব না। এ িবষেয় ক ীয় াংকেক কেঠার হেত হেব। এ ধরেনর অিনয়েম য পযােয়রই স ৃ তা থা ক, 
এক খােতর ঋণ অ  খােত বহােরর ত  পেল ত শাি লক ব া িনেত হেব।  
 


