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ঋণেখলািপেদর মাফ নয়, শাি  িদন 

শওকত হােসন, ঢাকা 

অ াহত দরপতেন শয়ারবাজােরর িবিনেয়াগকারীরা গতকাল সামবার তীকী অনশন কেরেছন।  িবিনেয়াগকারীেদর এক  সংগঠন 
আেছ। তাই ত রা িবে াভ, িমিছল বা অনশন কের াভ কাশ করেত পােরন। িক  াংক আমানতকারীেদর কােনা সংগঠন নই। 
থাকেল ত েদরও অনশন করা ছাড়া কােনা উপায় থাকত না। কারণ, াংেক রাখা আমানতকারীেদর অথ যভােব ‘নয়-ছয়’ করা হে , 
তােত ত েদর ি ার অেনক কারণ আেছ। তেব সরকার আর াংকমািলকেদর একটা ধ বাদ দওয়াই যায়। কননা, ত রা রীিতমেতা 
ঘাষণা িদেয় াংক খােতর ‘নয়-ছয়’ করেছন। াংেকর আসল মািলক াহেকরা, ৯০ শতাংশ লধন ত েদর। আর তথাকিথত 

মািলকেদর লধন বািক মা  ১০ শতাংশ। অথচ ত েদরই দওয়া হেয়েছ ‘নয়-ছয়’ করার অিধকার। এখন ‘নয়-ছয়’কারীেদর মাফ করার 
কথা সরকােরর প  থেক বলা হে । গত রাববার জাতীয় সংসেদ অথম ী এমনটাই বেলেছন। ১০ বছর পর গত জা য়ািরেত দেশর 
অথম ীর পেদ পিরবতন এেসেছ। দািয়  নওয়ার পর ন ন অথম ী ঘাষণা িদেলন, খলািপ ঋণ আর এক টাকাও বাড়েব না। ১০ 
জা য়াির াংকমািলক ও বসায়ীেদর সে  বঠক কের অত  আশা ক এই ঘাষণা দন িতিন। িক  এরপর খলািপ ঋেণর সং ায় 
পিরবতন এেসেছ। এখন থেক ছয় মাস পয  ঋণ পিরেশাধ না করেল তেবই তা খলািপ হেব, যা আেগ িছল িতন মাস। এেত অব  
খলািপ ঋণ কমেব, াংেকর নাফাও বাড়েব। তেব আেগর ঋণ িণিব াস নীিতমালা  িছল আ জািতক মােনর। সখান থেক িপিছেয় 
গল বাংলােদশ। াংক খােত সরকােরর আেরক  পদে প হেলা, ঋণেখলািপরা ৯ শতাংশ েদ ঋণ শাধ করেত পারেবন। এ জ  

ত েদর এককালীন ২ শতাংশ টাকা জমা িদেত হেব। এরপর ১২ বছেরর মে  বািক টাকা শাধ করেত পারেবন। সবেশষ ঘাষণা এল, 
ঋণেখলািপেদর মাফ কের দওয়া হেব। অ া  দেশ নািক ঋণেখলািপেদর মাফ কের দওয়া হয়। তেব কান দশ খলািপেদর মাফ 
কের, তা অব  জানা গল না। বরং জানা গল, চীেন ঋণেখলািপেদর িবমােন ওঠায় িনেষধা া আেছ, নপােলর মেতা দেশ ঋণেখলািপরা 
পাসেপাট িবধা পান না। আর ম ােচ র দশ েলােত সরাসির জেল পা েয় দওয়া হয়। অব  এমন নয় য ঋণেখলািপেদর এর আেগ 
কখেনা েযাগ দওয়া হয়িন। িক  সই েযাগ ত রা হণ কের ভােলা হেয় গেছন এমন নিজর নই। ২০১৫ সােল ঋণেখলািপেদর জ  
ঋণ নগঠন নীিতমালা জাির কেরিছল ক ীয় াংক। তখন ১১  িশ  েপর ১৫ হাজার কা  টাকার ঋণ িনয়িমত কের বড় ধরেনর 

িবধা দওয়া হয়। আর সই িবধা নওয়ার পর  প ছাড়া আর কউ টাকা পিরেশাধ কেরিন। তরাং ভিব েতও খলািপরা িনয়িমত 
ঋণ পিরেশাধ করেবন, এমন ত াশা স বত কউই কেরন না।  এশীয় উ য়ন াংেকর (এিডিব) িতেবদন অ যায়ী, েরা এিশয়ায় 
বাংলােদেশর চেয় খলািপ ঋণ বিশ আেছ কবল আফগািন ােন। সবেশষ িহসােব অবেলাপন করা ঋণসহ দেশর খলািপ ঋণ হেলা ১ 
লাখ ৩০ হাজার কা  টাকার বিশ। অথচ ২০০৯ সােলর েত খলািপ ঋণ িছল ২২ হাজার ৪৮১ কা  টাকা। 

ঋণেখলািপেদর মাফ কের দওয়ার ঘাষণা যিদন সংসদ থেক এল, সিদনই (েরাববার) বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ােনর 
(িবআইিডএস) আেলাচনা সভায় াংক খােতর রব া িনেয় অেনক কথা হেলা। ওই সভায় াংক খাত িপিছেয় যাওয়ার িতন  কারণ 
জানােলন সােবক ত াবধায়ক সরকােরর অথ উপেদ া ওয়ািহদউি ন মাহ দ। পিরচালনা পষেদর অযািচত হ ে েপর মা েম াংক 
খাত িনয় ণ, ঋণ নগঠেনর শত িশিথল করা এবং খলািপ ঋেণর সং া পিরবতন— মাটা দােগ াংক খােতর রব ার এই িতন  
কারণ েল ধরেলন িতিন। আবার াংেকর ধান িনবাহীেদর সংগঠন অ ােসািসেয়শন অব াংকাস, বাংলােদেশর (এিবিব) সভাপিত, 
ঢাকা াংেকর ব াপনা পিরচালক সয়দ মাহ র রহমান বেলিছেলন, ঋণেখলািপেদর া লক শাি র ব া করেত পারেল 
পিরি িতর উ িত হেব। তাহেল ঋণ নওয়ার সময় ঋণ হীতারা িচ া করেবন, টাকা ফরত িদেত হেব। বাংলােদশ াংক ও অথ ম ণালয় 
এসব ব  িনেয় কী বলেবন জািন না।  হে , ঋণেখলািপেদর শাি  না িদেয় মাফ করা হে  কন। কনইবা খলািপ ঋেণর সং ার 
বদল হেলা। একে িণর বসায়ীর চােপই তা করা হে  বেল ইি ত িদেলন অথনীিতিবদ ওয়ািহদউি ন মাহ দ। আর ২৩ এি ল এক 
অ ােন গেবষণা িত ান স ার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) প  থেক বলা হয়, িবেশষ এক  গা ী সরকারেক করায়  কের 
নীিত িনধারণ করেছ। াংক খােতর সংকট এক িদেন তির হয়িন। ফেল রাতারািত তা কাটেব না। িক  সংকট মাকািবলায় সরকার 
আ িরক—এই বাতা দওয়া জ ির। ঋণেখলািপেদর মাগত ছাড় িদেয় এই বাতা দওয়া যােব না; বরং মাফ নয়, শাি  িদন—এই বাতা 
দওয়াই বিশ জ ির। জার কের যমন দহার িনধারণ করা যায় না, তমিন িবেশষ গা ীর পরামেশও াংক খাত ক হেব না। এটা 

যত ত অ ধাবন করা যায় ততই ম ল। 


