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ব্যাংক খযতে ‘দুতের পযলন’ চলতে নয-ঋণতখলযপ্রপতের আরও সুপ্রেধয 

 ‘দুতের েমন ও প্রিতের পযলন’ েতল যে েযাংলয িেযেটি আতে, ব্যাংক খযতের নীপ্রেপ্রনধ ধযরতকরয যেন যেটি উতে যেওয়যর জন্য মপ্ররয়য 

হতয় উতেতেন। আইতন যখলযপ্রপ ঋণগ্রহীেযতের জন্য িযপ্রির ব্েস্থয রযখয হতয়তে, েযতে যকউ ব্যাংতকর টযকয যমতর পযর নয যপতয় েযন। 

প্রকন্তু েযাংলযতেি ব্যাংক যেভযতে যখলযপ্রপ ঋণগ্রহীেযতের এতকর পর এক েযড় প্রেতয় েযতে, েযতে ভযতলয ঋণগ্রহীেযরযও যখলযপ্রপ হতে 

উৎেযপ্রহে হতেন। 

গে যরযেেযর েযাংলযতেি ব্যাংক এক িজ্ঞযপতনর মযধ্যতম ঋণ যেণীকরণ ও েপ্রিপ্রে োংরক্ষতণর নীপ্রেমযলযয় পপ্ররেে ধন এতন 

ঋণতখলযপ্রপতের নতুন কতর সুতেযগ কতর প্রেতয়তে, েয কযে ধকর হতে আগযমী ুনন যকতক। এখন ব্েেযয়ীরয চযইতল যময়যে যি  হওয়যর 

পর আরও েয় মযে টযকয নয প্রেতয় যখলযপ্রপমুক্ত কযকতে পযরতেন। এতে একজন ব্েেযয়ী ঋণ পপ্ররতিযতধর জন্য আতগর যচতয় প্রেন 

যকতক েয় মযে পে ধন্ত অপ্রেপ্ররক্ত েময় পযতেন। এর আতগ ২ এপ্রিল অক ধমন্ত্রী আ হ ম মুিফয কযমযল ঋণতখলযপ্রপরয ৯ িেযাংি সুতে ঋণ 

যিযধ করতে পযরতেন েতল জযপ্রনতয়প্রেতলন। েতে এ জন্য েযাঁতের এককযলীন ২ িেযাংি টযকয জময প্রেতে হতে। েযরও আতগ প্রেপ্রন ৭ 

িেযাংি হযতর সুে প্রেতে হতে েতল মন্তব্ কতরপ্রেতলন। পতর েমযতলযচনযর মুতখ যেটি ৯ িেযাংতি উন্নীে কতরন। 

এে েে হক নয–হক সুপ্রেধয যেওয়য েতেও ব্যাংক খযতের অেস্থয প্রেন প্রেন নযুনক হতে। যখলযপ্রপ ঋতণর পপ্ররমযণ যেতড় েযাঁপ্রড়তয়তে 
লক্ষ যকযটি টযকযর ওপতর। আমযতের যেতি অক ধনীপ্রের যে আকযর, েযতে এই প্রেপুল পপ্ররমযণ যখলযপ্রপ ঋণ িঙ্কয তেপ্রর নয কতর পযতর 

নয। যেখযতন েরকযতরর কে ধব্ প্রেল যখলযপ্রপতের িপ্রে আরও কতেযর হওয়য, যেখযতন েযাঁতের ক্রমযগে েযড় যেওয়য ব্যাংক খযতের জন্য 

অিপ্রনোংতকেই েতট। 

প্রনে ধযচতনর আতগ ব্যাংকমযপ্রলতকরয টযনয ৯ েের ব্যাংতকর পপ্ররচযলক কযকয এোং এক পপ্ররেযতরর চযরজনতক ব্যাংতকর পপ্ররচযলনয প ধতে 

কযকযর সুপ্রেধয আেযয় কতর প্রনতয়প্রেতলন। েরকযপ্রর আমযনে যেেরকযপ্রর ব্যাংতক রযখযর েীমযও ২৫ যকতক েযপ্রড়তয় ৫০ িেযাংতি েযড়যতনয 

এোং ব্যাংতকর করতপযতরট কর ২ েিপ্রমক ৫ িেযাংি কমযতনয হয়। 

এেে সুতেযগ-সুপ্রেধযর পপ্ররতিপ্রক্ষতে ব্যাংকমযপ্রলতকরয সুেহযর এক অতঙ্ক নযপ্রমতয় আনযর যে িপ্রেশ্রুপ্রে প্রেতয়প্রেতলন, েয কযে ধকর 

কতরনপ্রন। গে েের যকযতনয যকযতনয ব্যাংক সুতের হযর প্রকছুটয কমযতলও এখন আেযর পুতরযতনয হযতর প্রফতর যেতে শুরু কতরতে। এ প্রনতয় 

যখযে িধযনমন্ত্রী যক্ষযভ িকযি কতরতেন। একপ্রেতক ব্যাংকমযপ্রলকতের সুপ্রেধয েযড়যতনয, অন্যপ্রেতক যখলযপ্রপ ঋণগ্রহীেযতের েযড় যেওয়যয় 

ব্যাংক খযে যে মযরযত্মক ঝ াঁপ্রকতে পড়তে, যে প্রে তয় েতেহ যনই। 

ঋণতখলযপ্রপতের েযড়প্রে সুপ্রেধয যেওয়যর পতক্ষ অক ধমন্ত্রী েেই েযফযই গযন নয যকন, যখলযপ্রপতের সুমপ্রে আেতে েতল মতন হয় নয। এর 

আতগও যখলযপ্রপতের নযনয রকম সুপ্রেধয যেওয়য হতয়প্রেল। েযাঁরয েখন যকযতনযভযতেই ব্যাংতকর েতে যপতর ওতেন নয, েখন অক ধঋণ 

আেযলতে একটি মযমলয ঠুতক আত্মরক্ষযর যচেয কতরন। ২০০৯ েযতল যেতির ব্যাংক খযতে যখলযপ্রপ ঋণ প্রেল ২২ হযজযর ৪৮১ যকযটি 

টযকয। আর েে ধমযতন েয এতে েযাঁপ্রড়তয়তে ১ লযখ ৩০ হযজযর যকযটি টযকযর যেপ্রি। অক ধমন্ত্রী ঋণতখলযপ্রপতের মতধ্য ভযতলয ঋণগ্রহীেয ও 

মে ঋণগ্রহীেয প্রহতেতে যেপ্রণপ্রেভযজন করতে চযইতেন, যেটিও যুপ্রক্তোংগে নয়। েযাঁরয ইপ্রেমতধ্য ঋণ আটতক যরতখ মে ঋণগ্রহীেয 

প্রহতেতে প্রচপ্রিে হতয়তেন, েযাঁতের ভযতলয হওয়যর েয করযর যকযতনয সুতেযগ যনই। প্রেশ্বব্যাংকও ব্যাংক খযতের দুরেস্থযয় িঙ্কয িকযি 

কতরতে। ব্যাংক খযতের এই নযুনক অেস্থয যে যেতির পুতরয অক ধনীপ্রেতে প্রেরূপ িভযে যফলতে, েয েলযর অতপক্ষয রযতখ নয। 

 


