
কমেছ
েখলািপ 
oবায়দু াহ

েখলািপ ঋে
করেত হয়
সি িত। e
বড় িতব
িনেত হে  
িদেলo বা
বণতা। ব

পিরমাণ দাঁি
হাজার 541
432 েকািট 
eক টাকাo
মামলা পিরচ
aথ র্ িবেবচন
 
াংকগুেলা 

সুেদ। uদাহ
েখলািপ ঋণ
আয় আসেব
ei 98 হাজ
তুলনায় আম
শতাংশ কম
 
সরকার ঋে
'aিন াকৃত 
ei েখলািপ
aনু ােন eট
বা িসে ল ি
েদoয়া হে
দুi a  বা 
মিহuি ন স
কারেণ সুদহ
রাখেত সুদহ

ছ না সু
ঋণ (4) 

হ রিন 

েণর িবপরীেত আ
। eর বাiের েখ
eভােব েখলািপ ঋ
ক বা বাধা হেয়
িনয়িমত িকি  
েব তা কায র্কর

বাংলােদশ াংেক
িড়েয়েছ eক লা
1 েকািট টাকা। 
টাকার aবেলা

o আয় পাে  না
চালনার জ  বা
নায় িনেত িগেয়

গত িডেসমব্ের 
হরণ িহেসেব গ
ণ দাড়ঁােব 56 হ
ব। eেত বত র্মাে
জার েকািট টাক
মানতকারীেক েব
মােলo িনট আয়

েণর সুদহার কম
ত ঋণেখলািপেদর
িপেদর সুদহার যা
টা সংেশাধন ক
িডিজট সুেদ ঋণ
। নতুন ঋণ হ
ডবল িডিজট হ

সমকালেক বেলন
হারo কমেছ না
হার eক aংেক

সুদহার 

আয় েদখােত পা
খলািপ ঋেণর মা
ঋণ পেদ পেদ 
য় দাড়ঁায় ei েখ
পিরেশাধ করা ভ

র করেত পারেছ 
কর সব র্েশষ ত
াখ 44 হাজার 3
ফেল aবেলাপন
পন বাদ িদেল ে
। aথচ পুেরা আ
াড়িত য় করেত

য় াংেকর তহিব

গেড় 6 দশিমক
গত িডেসমব্র পয
হাজার 682 েকা
েনর গড় সুদহার

কার িবপরীেত মা
েবিশ সুদ eবং ঋ
য় বত র্মােনর েচে

মােনার জ  uে
র মা  3 শতাংশ
যাi থাকুক, পুনঃ
কের বেলন, সুদহ
ণ িবতরেণর কথ
হীতােদর িবষেয়
হেব না।' জানেত
লন, বসা েনi 
া। eসব i াকৃত

ক নািমেয় আনেত

েখলািপ

াের না াংক। a
মামলা পিরচালনা

াংেকর তহিবল
খলািপ ঋণ। ঋ
ভােলা ঋণ হীত
না। eর মূল ক
 aনুযায়ী, aব

343 েকািট টাক
পন িবেবচনায় িন
েখলািপ দাঁড়ায় 
আমানেতর িবপরী
ত হে । আবার
িবল ব াপনা 

ক 37 শতাংশ সু
য র্  aবেলাপনস
ািট টাকা। িনয়িম
র aনুযায়ী াংক
ামলা খরচ করে
ঋেণ কম সুদ িন
েয় েবিশ হেব।

াগ িনেয়েছ। গ
শ ডাuন েপেমে
ঃতফিসেলর ঋেণ
হার 8 নয়, ৯ শ
থা বলা হে । ত
য় িতিন বেলন, 
ত চাiেল বস
aথচ ঋেণর না
ত েখলািপর িবরু
ত হেব। িবেশষ

িপরাi দ

aথচ াংকগুেল
ায় বাড়িত খরচ 
ল ব াপনা 
ঋণেখলািপেদর ক
তােদর। াংকগু
কারণ হেলা u  
বেলাপনসহ গত
কা। eকi সমেয়
নেল েমাট ঋেণর
21 দশিমক 41
রীেত সুদ য় ক
র eিডআর, িসআ
য় েবেড় যাে

সুেদ আমানত িন
সহ াংক খােতর
িমত ঋেণর সে
কগুেলার বাড়িত
েত হেব না। িনর
িনেলo িনট আয়

গত 35 মাচ র্ aথ
ে  23 বছেরর জ
ণ সুদহার হেব 
শতাংশ হেব। a
তেব নানা কারে
'eখন েথেক নতু
সায়ীেদর শীষ র্ সং
নােম েকািট েকািট
রুে  ত ব
ষ কের  o ম

/ 35 

দায়ী 

লােক সব াহে
করেত হয়। মুন
য় বািড়েয় েদয়
কারেণ ঊধব্র্মুখী
গুেলা িসে ল িড
েখলািপ ঋণ e

ত িডেসমব্র েশেষ
য় াংকগুেলার 
র 25 দশিমক 7
1 শতাংশ। e প
করেত হে । e
আরআর o eস
। 

িনেয়েছ। ঋণ িবত
র 6 শতাংশ ঋণ
 বািক 98 হাজ

িত আয় আসেব 9
নরাপ া সি িতo
য় বাড়েব। আবার

থ র্ম ী আ হ ম মু
জ  পুনঃতফিস
মা  8 শতাংশ

aথ র্ম ী আরo ব
েণ েসটা কায র্কর
তুন ঋেণর জ  
ংগঠন eফিবিসি
িট টাকা িনেয় a
া িনেত হেব। 

মাঝাির িশে াে

eি ল 312৯

েকর টাকা সুদস
মুনাফা েথেক রাখ
য়। ফেল াংেক
ী ধারায় চেল যা
ডিজট সুেদ ঋণ ি
eবং aিতির  মু
ষ াংক খােত ে
েমাট ঋণ ি িত

73 শতাংশ েখল
পিরমাণ aেথ র্র ি
eর বাiের eসব
সeলআর িহসাবা

তরণ কেরেছ ৯
ণ েখলািপ ধরা 
জার 772 েকািট
9 হাজার 367 
o রাখেত হেব ন
ার eখনকার েচে

মু ফা কামাল e
িসেলর সুেযাগ েদ
শ।' aব  গত 3
বেলন, 'েবশ আ
র হয়িন। eখন 
 যারা আসেবন 
িসআi সভাপিত

aেনেক েফরত িদ
aথ র্ৈনিতক a
া ােদর জ  ক

৯ 

সহ িনয়িমত পির
খেত হয় িনরাপ
কর সুদহার কমাে
াoয়া সুদহােরর 
িবতরেণর েঘাষ
মুনাফা করার 
েখলািপ ঋেণর 
ত রেয়েছ ৯ লাখ
লািপ। আর 4৯
িবপরীেত াংক
ব ঋেণর িবপরীে
বায়েনর সময় eস

৯ দশিমক 5৯ শ
হেলা। eেত েম

িট টাকার িবপরীে
েকািট টাকা। আ
না। তখন বত র্ম
েয় গড় সুদহার 

eক aনু ােন জ
দoয়া হেব। বত
3 eি ল িমট 

আেগ েথেকi eক
িসে ল িডিজট 
তােদর সুেদর হ

িত সিফuল iসল
িদে  না। তােদ
গিতর ধারা বজ

কম সুেদ ঋেণর

িরেশাধ 
প া 
েনার 
দায় 

ষণা 

খ 22 
হাজার 

কগুেলা 
েত 
সব 

শতাংশ 
মাট 
েত 
আবার 
মােনর 
2 

জানান, 
ত র্মােন 
 ে স 

ক a  
কের 
হার 
লাম 
দর 
জায় 
র 



ব া aব i করেত হেব। েবসরকাির পূবালী াংেকর ব াপনা পিরচালক eমe হািলম েচৗধুরী সমকালেক বেলন, 
বাংলােদেশ ভােলা াহকরা েকােনা পুর ার পান না। aথচ ঋণেখলািপেদর বারবার পুনঃতফিসল, পুনগ র্ঠন, সুদ মoকুফসহ 
নানা সুিবধা েদoয়া হয়। আবার তয্ ভােব ঋণেখলািপেদর দায় ভােলা াহকেদর িনেত হয়। uদাহরণ িহেসেব িতিন 
বেলন, ধরুন eক হাজার েকািট টাকা ঋেণর মে  েকােনা াংেকর িতনশ' েকািট টাকা েখলািপ। ei েখলািপ ঋেণর 
িবপরীেত াংেকর েকােনা আয় আেস না। aথচ eক হাজার েকািট টাকার পুেরাটার িবপরীেতi আমানতকারীেক সুদ িদেত 
হয়। ফেল াংেকর তহিবল ব াপনা য় িহসােবর ে ে  েখলািপ ঋণেক িবেবচনায় িনেত হয়। আবার িতিট াংেকর 
ল য্ থােক মুনাফা করা। সব্াভািবকভােব তহিবল ব াপনা েয়র সে  িনিদ র্  মা ায় ে ড রাখেত হয়। eর বাiের 
মুনাফা েথেক িভশন, eকিট aংশ িরজােভ র্ সংর ণ করেত িগেয় সুদহার েবেড় যায়। ফেল েখলািপ ঋণ যত কম থাকেব 
তত কম সুেদ ঋণ িবতরণ করা যােব, eটাi সব্াভািবক। 
 
াংক খােতর েমাট েখলািপ ঋেণর মে  রা ীয় 7 বািণিজয্ক াংেক রেয়েছ 59 হাজার 7৯7 েকািট টাকা। িবেশষািয়ত দুi 
াংেক রেয়েছ 5 হাজার 899 েকািট টাকা। aথ র্াৎ াংক খােতর েমাট েখলািপ ঋেণর 68 শতাংশ রেয়েছ সরকাির 
াংকগুেলােত। রা ীয় মািলকানার eকিট াংেকর ঋণ আদায় িবভােগর eক মহা ব াপক সমকালেক বেলন, সরকাির 
াংকগুেলা তুলনামূলক কম সুেদ o িবনা সুেদ আমানত পায়। eর পরo eসব াংেক েবসরকাির াংেকর তুলনায় মুনাফা 

কম হয়। েবিশরভাগ ে ে  সরকাির াংকগুেলা িনট েলাকসােন থােক। eর a তম কারণ াংকগুেলার েখলািপ ঋণ। 
িতিন বেলন, িকছু াংেক েবিশ েখলািপ ঋণ থাকেল সামি কভােব সুদহার েবেড় যায়। েকননা, বাজার িতেযািগতায় 
িটেক থাকেত েখলািপ ঋণ কম থাকা াংেকর কাছাকািছ সুেদ েবিশ েখলািপ ঋেণর াংকo ঋণ িবতরণ eবং আমানত 
সং হ কের থােক। eেত েবিশ েখলািপ ঋণ থাকা াংকিট বছর েশেষ েলাকসােন পেড়; eটা িঠক, তেব eেকবাের ব  
হেয় যায় না। ফেল েখলািপ ঋণ না কমেল ভােলা াহকেদরo u  সুেদ ঋণ িনেত হেব। আমানতকারীo ঠকেত থাকেব। 
 
সংি রা জানান, াংেকর হােত থাকা সব টাকার িবপরীেত আমানতকারীেক সুদ িদেলo সব টাকা ঋণ িদেত পাের না। 
আমানতকারীর সুর ায় িতিট াংকেক ঋণ আমানত aনুপাত (eিডআর) সীমা েমেন চলেত হয়। বত র্মান িনয়েম চিলত 
ধারার eকিট াংক eকশ' টাকা আমানেতর িবপরীেত সােড় 94 টাকা ঋণ িদেত পাের। iসলামী াংকগুেলা পাের 9৯ 
টাকা। aব  ei 94 o 9৯ টাকা িহসােবর ে ে  সরকাির িবল বে  িবিনেয়াগেক িবেবচনায় েনoয়া হয় না। ei িবল 
বে র িবপরীেত াংকগুেলা িবিধব  জমা (eসeলআর) িহেসেব সােড় 24 শতাংশ সংর ণ করেত পাের। e িহসােব 
eেকবাের নগেদ রাখেত হয় সােড় 6 টাকা। নগদ জমা সংর ণ বা িসআরআর িহেসেব িবেবিচত e aেথ র্র িবপরীেত eক 
টাকাo সুদ পায় না াংক। যিদo e aেথ র্র িবপরীেতo আমানতকারীেক সুদ িদেত হয়। াংেকর ধান িনব র্াহীেদর 
সংগঠন aয্ােসািসেয়শন aব াংকাস র্, বাংলােদেশর (eিবিব) সােবক েচয়ার ান eবং eনিসিস o েমঘনা াংেকর সােবক 
eমিড েমাহা দ নূরুল আিমন সমকালেক বেলন, েকােনা ঋণ েখলািপ হেল থম িত oi পিরমাণ টাকা আর বাজাের 
নতুন ঋণ েদoয়ার সুেযাগ থােক না। aথচ াংেকর ঋণ-আমানত aনুপাত (eিডআর) িহসােবর ে ে  তা িবেবচনায় 
েনoয়া হয়। eেত ঋণ েদoয়ার মতা কেম যায়। e ছাড়া eকিট াংেকর eকশ' েকািট টাকার ঋণ েখলািপ না হেয় 
সময়মেতা েফরত eেল নতুন কের আেরকজনেক েদoয়া েযত। তােত aথ র্নীিতর গিত স ার হেতা। িদব্তীয়ত, িভশন 
রাখার ফেল মুনাফা কেম যায়। তৃতীয়ত, েখলািপ ঋণ আদােয়র জ  আiিন, যাতায়াত, সময়সহ eকটা বাড়িত ঝােমলা o 
খরচ করেত হয়। সব িমিলেয় াংেকর তহিবল ব াপনা য় েবেড় সুদহার বাড়েছ। u  েখলািপ ঋেণর কারেণ ভােলা 
াহকরা আলাদা কের আর সুিবধা পাে ন না।  

 

 


