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খেলাপি ঋণ (৬) 

মামলার ির মামলা হয় টাকা আদায় হয় না 

অর্ থঋণ আদালতে এক লাে ১০ হাজার খকাটি টাকা আটকা * উচ্চ আদালতে পরতটর কারতণ খেলাপি খদোতনা যাতে না 

৫২ হাজার খকাটি টাকা 

ওবায়দুল্লাহ রপন 

 

এসএস পিতলর কাতে ৩৫ খকাটি ৩২ লাে টাকার খেলাপি ঋণ আদাতয় ২০০১ সাতলর ২৭ খেব্রুয়াপর চট্টগ্রাতমর অর্ থঋণ আদালতে 

মামলা কতর জনো ব্াাংক। মামলা দাতয়তরর খদড় যুগ এরই মতে খিপরতয় খগতে। আজ অবপি খসই টাকার খকাতনা সুরাহা হয়পন। 

২০১৫ সাতল উচ্চ আদালতের স্থপগোতদশ খিতয়তেন গ্রাহক। এই স্থপগোতদতশর কারতণ এসএস পিলতক খেলাপি খদোতে িারতে না 

ব্াাংক। আবার টাকা আদাতয় কায থকর খকাতনা উতযাগও পনতে িারতে না। 

 

একই ব্াাংতকর আতরক খেলাপি গ্রাহক নারায়ণগতের গাউপেয়া জুট পমল। প্রপেষ্ঠানটির কাতে ব্াাংতকর িাওনা ৯৬ খকাটি ১৪ লাে 

টাকা আদাতয় ২০০৪ সাতলর খসতেম্বতর ঢাকার অর্ থঋণ আদালে-৩-এ মামলা হয়। িতর গ্রাহতকর আতবদতনর িপরতপ্রপিতে ২০১০ 

সাতল এক আতদতশর মােতম অর্ থঋণ আদালতের মামলাটি স্থপগে কতর খদন উচ্চ আদালে। প্রপেষ্ঠানটি ১৯৮৩ সাতল রাষ্ট্রায়ত্ত খর্তক 

খবসরকাপর ব্বস্থািনায় হস্তান্তর করা হয়। েেন ব্বস্থািনা িপরচালক হন নারায়ণগতের মুড়ািাড়া এলাকার মৃে গুলবক্স ভ ূঁইয়ার 

খেতল রপেক উপিন ভ ূঁইয়া। েতব হস্তান্তর চুপির শেথ ভঙ্গ কতর পমতলর খমপশনাপরজ পবপি এবাং পমতলর উৎিাদন বন্ধ রাোয় ২০১৭ 

সাতল পুনরায় অপিগ্রহণ কতর সরকার। 

 

শুধু এসএস পিল বা গাউপেয়া জুট পমল নয়। মামলা পনষ্পপত্ততে দীর্ থসূত্রোর কারতণ ব্াাংকগুতলার হাজার হাজার খকাটি টাকার 

খেলাপি ঋণ আদায় হতে না। গে পিতসম্বর িয থন্ত অর্ থঋণ আদালতের মামলায় এক লাে ১০ হাজার ৭২৬ খকাটি টাকা আটতক আতে। 

এর বাইতর উচ্চ আদালতে পরতটর কারতণ খেলাপি খদোতনা যাতে না এরকম ঋণ রতয়তে ৫২ হাজার ৭৭৫ খকাটি টাকা। এই অতর্ থর 

খবপশরভাগই রতয়তে ঢাকা ও চট্টগ্রাতম। এসব ঋণ খর্তক খকাতনা আয় না এতলও ব্াাংকগুতলাতক মামলা িপরচালনা ও পহসাব রিতণ 

বাড়পে েরচ করতে হতে। আদালতের স্থপগোতদতশর েতল খকন্দ্রীয় ঋণ েথ্য ব্যুতরা বা পসআইপব পরতিাতট থ পনয়পমে ঋণ পহতসতব 

খদোতনা হতে। এতে কতর এক ব্াাংতকর টাকা িপরতশাি না কতরও আতরক ব্াাংক খর্তক নতুন কতর ঋণ খনওয়ার সুতযাগ িাতেন 

এসব অসাধু গ্রাহক। 

 

এ িপরপস্থপের উন্নয়তন গে ৫ খেব্রুয়াপর আইন কপমশতনর খচয়ারম্যান সাতবক প্রিান পবচারিপে এপবএম োয়রুল হতকর উিপস্থপেতে 



ব্াাংকগুতলার প্রিান পনব থাহী এবাং আদালতের বাইতর পবকল্প পবতরাি পনষ্পপত্তর জন্য গঠিে বাাংলাতদশ ইন্টারন্যাশনাল আরপবতেশন 

খসন্টাতরর (পবয়াক) মতে একটি খযৌর্ ববঠতকর আতয়াজন কতর বাাংলাতদশ ব্াাংক। পকন্তু খকাতনা উতযাতগই আশানুরূি েল আসতে না।  

 

জানতে চাইতল রাষ্ট্রীয় মাপলকানার অগ্রণী ব্াাংতকর ব্বস্থািনা িপরচালক খমাহাম্মদ শামস-উল ইসলাম সমকালতক বতলন, অর্ থঋণ 

আদালতে যে মামলা, খস তুলনায় খবঞ্চ কম। এতে কতর মামলা পনষ্পপত্ততে পবলম্ব হয়। অতনতক টাকা না পদতয় উচ্চ আদালতে পরট 

কতর পদতনর ির পদন খেলাপি খদোতনা খর্তক পবরে র্াতকন। েতল এই গ্রাহক অন্য ব্াাংক খর্তকও ঋণ খনওয়ার সুতযাগ িান। সাংপিষ্ট 

ব্াাংক টাকা আদাতয়র জন্য ব্ািক অতর্ থর পবপনমতয় আইনজীবী পনতয়াগ কতর। ঋণ গ্রহীো এতকর ির এক সময় পনতে র্াতকন। 

এভাতব বেতরর ির বের মামলা চলতে র্াতক। টাকা আদায় হয় না, অর্চ ব্াাংতকর েরচ বাড়তেই র্াতক। খযভাতবই খহাক এই 

দুরবস্থা দূর করতে হতব। মামলাজট কমাতে হতব।  

 

আইন কপমশনসহ অন্যতদর সতঙ্গ বাাংলাতদশ ব্াাংতকর ওই ববঠতক খবশ কতয়কটি ব্াাংতকর এমপি খেলাপি ঋণ না কমার প্রিান বািা 

পহতসতব উতল্লে কতরন মামলার দীর্ থসূত্রো। োরা বতলন, আদালতে যাওয়ার অপিকার সবার আতে। েতব ইোকৃে খেলাপিরা নানা 

খকৌশতল দীর্ থসূত্রো কতরন। মূলে োরা ঋতণর টাকা খেরে পদতে চান না। অতনক সময় অর্ থঋণ আদালতে খকাতনা মামলা পনষ্পপত্ত 

হয়। পকন্তু রায় িতি না খগতল ওইসব অসাধু ঋণ গ্রহীো এবার উচ্চ আদালতে যান। আবার উচ্চ আদালতের খকাতনা খবতঞ্চ রায় িতি 

না এতল পভন্ন কারণ খদপেতয় আতরক খবতঞ্চ যান। এভাতব বেতরর ির বের মামলা ঝুপলতয় রাতেন। সমস্যার সমািাতন খেলাপি ঋতণর 

স্থপগোতদতশর জন্য খকউ আদালতে খগতল পনপদ থষ্ট হাতর িাউন খিতমতন্টর শেথ জুতড় খদওয়া যায় পক-না ো খদোর অনুতরাি কতরন ওই 

এমপিরা। োরা আরও িরামশ থ খদন, এ োড়া ঋণতেলাপিতদর পবমাতন চড়ায় পনতেিাজ্ঞা, দাপম গাপড় চড়তে না খদওয়া, খকাতনা িরতনর 

পভআইপি লাউে ব্বহার করতে না খদওয়ার ব্বস্থা, িাঁচোরকা খহাতটতল প্রতবতশ পনতেিাজ্ঞা পদতে হতব। সাপব থক পবেতয় আইন 

মন্ত্রণালয়, আদালে, অুাটপন থ খজনাতরতলর কায থালয়, বাাংলাতদশ ব্াাংক এবাং ব্াাংতকর প্রিান পনব থাহীতদর একটি প্রপেপনপি দতলর মতে 

খযৌর্ সভা করার প্রস্তাব এতল আইন কপমশতনর খচয়ারম্যান োতে সমর্ থন জানান। 

 

জানতে চাইতল সাউর্ বাাংলা এপগ্রকালচার অুান্ড কমাস থ ব্াাংতকর ব্বস্থািনা িপরচালক খমা. খগালাম োরুক সমকালতক বতলন, 

আইপন প্রপিয়ায় খেলাপি ঋণ আদাতয় দীর্ থসূত্রো রতয়তে। েতল আইনগে প্রপিয়ায় যাওয়ার আতগ পবকল্প উিাতয় টাকা আদাতয়র খচষ্টা 

করতে হতব। ইোকৃে খেলাপিতদর ওির সামাপজক চাি বেপর করতে হতব। এ খিতত্র পনতজর অপভজ্ঞো বণ থনা কতর পেপন বতলন, 

কতয়কপদন আতগ এক শাো ব্বস্থািক োতক বলতলন, নানা উিাতয় খচষ্টা কতরও একজন গ্রাহকতক িরা যাপেল না। িতর ওই শাোর 

১২ জন কম থকেথা দলতেঁতি ওই গ্রহীোর বাসায় যান। সবাই পমতল যাওয়ার ির খদো খগল আশিাতশ েবর হতয় খগল, পেপন ব্াাংতকর 

টাকা খেরে পদতেন না। িাপরিাপবথক িপরপস্থপে পবতবচনায় েেন োর স্ত্রী, সন্তানরাই টাকা িপরতশাতির জন্য চাি বেপর করল। এরকম 

নানা খকৌশল গ্রহণ করা খযতে িাতর বতল পেপন মোমে ব্ি কতরন। পেপন আরও বতলন, ঋণতেলাপির মামলা দ্রুে পনষ্পপত্তর জন্য 

আলাদা খবঞ্চ এবাং পনপদ থষ্ট একটি সময়সীমা ঠিক কতর খদওয়া খযতে িাতর। খস খিতত্র সরকারতক িদতিি পনতে হতব। 

 

বাাংলাতদশ ব্াাংতকর সব থতশে েথ্য অনুযায়ী, গে পিতসম্বর িয থন্ত সারাতদতশর অর্ থঋণ আদালতে ৫৭ হাজার ৪১৬টি মামলা রতয়তে। 

এসব মামলায় ব্াাংকগুতলার আটতক আতে এক লাে ১০ হাজার ৭২৬ খকাটি টাকা। এর মতে রাষ্ট্র মাপলকানার েয় বাপণপজুক 

ব্াাংতকর ১৯ হাজার ৬৩টি মামলায় আটতক আতে ৪৯ হাজার ৭৮৩ খকাটি টাকা। পবতশোপয়ে দুই ব্াাংতকর ৭ হাজার ৩৯৪টি মামলায় 

আটতক আতে ২ হাজার ৮৬১ খকাটি টাকা। খবসরকাপর ব্াাংকগুতলার ২৮ হাজার ৫৮২টি মামলায় আটতক আতে ৫২ হাজার ৩৪০ 

খকাটি টাকা। আর ব্াাংকবপহভ থে আপর্ থক প্রপেষ্ঠানগুতলার ২ হাজার ৩৭৭টি মামলায় আটতক আতে ৫ হাজার ৭৪২ খকাটি টাকা। এর 

বাইতর ব্াাংতকর ঋণ পবেতয় উচ্চ আদালতে ৫ হাজার ৩৭৬টি পরট মামলা রতয়তে। এসব মামলায় জপড়ে ৫২ হাজার ৭৭৫ খকাটি 

টাকা। খবপশরভাগ খিতত্র এসব পরতটর মােতম আদালে খর্তক স্থপগোতদশ খিতয়তেন গ্রাহকরা। েতল এসব ঋণ গ্রহীোর কাে খর্তক 

ব্াাংক টাকাও িাতে না, আবার োতদর ঋণতেলাপি পহতসতব উতল্লেও করতে িারতে না। 

 

সুপপ্রম খকাতট থর আইনজীবী শাহ মঞ্জুরুল হক সমকালতক বতলন, অর্ থঋণ আদালতে মামলা পনষ্পপত্তর একটি পনপদ থষ্ট সময়সীমা খদওয়া 

আতে। যপদও সময়সীমাটা বােোমূলক না, পনতদ থশনামূলক। খয কারতণ সবতিতত্র পনপদ থষ্ট সময়সীমা অনুসরণ কতর মামলা খশে হয় 

না। েতব এর খচতয় সময়টা খবপশ লাতগ অর্ থঋণ আদালতের আতদতশর ওির উচ্চ আদালতে পরট হতল। যপদও অন্য খদওয়াপন মামলা 

পনষ্পপত্ততে যে সময় লাতগ, অর্ থঋতণ খস তুলনায় কম লাতগ। পেপন বতলন, উচ্চ আদালতের এক খবতঞ্চ খকাতনা পরট পনষ্পপত্ত হতল একই 

পবেয় পনতয় আতরক খবতঞ্চ যাওয়া যাতব না। েতব একই পবেতয় পভন্ন কারণ খদপেতয় আতরক খবতঞ্চ যাওয়ার সুতযাগ রতয়তে। খসই 

সুতযাগ ব্বহার করতেন অসাধু ব্বসায়ীরা। (তশে) 


