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েযৗি ক ঋণেখলািপেদর জ  িবেশষ সুিবধা 
ভােলা াহকেদর জ  শুধুi ‘ াংক iu!’ 

জামাল u ীন 

েদেশ গয্াস-িবদুয্ত্ পিরি িতর u িত হেলo পয র্া  সরবরাহ না হoয়ায় aেনক িশ i রু  হেয় যাে । েকােনা েকােনা িশ িত ান 
ঋণেখলািপ হেয় েগেছ। স ণ র্ aিন াকৃত e দায় uে া ােক বহন করেত হে । কারা ের, iে কৃত েখলািপরা াংেকর সে  
েযাগসাজেশ নানা সুিবধা িনে । e aব ায় aথ র্ম ণালেয়র িনেদ র্েশ েক ীয় াংক ভােলা-ম  াহক যাছাiেয়র কাজ শুরু কেরেছ। 
যারা েযৗি ক কারেণ েখলািপ হেয়েছন তােদর জ  িবেশষ সুিবধা দােনর uে াগ েনoয়া হে । 

সংি  সূ  জানায়, াংিকং খাত বত র্মােন তার  সংকেট ভুগেছ। েখলািপ ঋেণর পিরমাণ সব র্েশষ িহসােব ৯5 হাজার েকািট টাকায় 
দাঁিড়েয়েছ। eর িসংহভাগi শীষ র্ ঋণেখলািপেদর কােছ। eসব ঋণেখলািপরা নানা সমেয় সুদ মoকুফসহ িবিভ  সুিবধা িনেয়েছ। 
ভাব খািটেয়, াংক কম র্কত র্ােদর সে  েযাগসাজশ কের নানা ফি  েট eরা াংিকং খােতর oপর ঘাপিট েমের বেস আেছ। 

eধরেনর েখলািপরা আর কত সুিবধা পােব— েস  eখন সবমহেল। 

তেব পিরেবশ পিরি িতর কারেণ যারা ঋণেখলািপ হেয়েছন তােদর িবষয়িট দীঘ র্িদন িছল uেপি ত। স িত aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা 
কামাল েযৗি ক ঋণেখলািপেদর িবষয়িট aনুধাবন কের তােদর জ  েণাদনা েদoয়ার িস া  িনেয়েছন। যােত কের oসব িত ান 
চা া হেয় আবার uত্পাদেন েযেত পাের eবং aথ র্নীিতেত ভূিমকা রাখেত পাের। eধরেনর িস া  বা বািয়ত হেল েখলািপ ঋেণর 
পিরমাণ েযমন কমেব, েতমিন কম র্সং ােনর সুেযাগo বাড়েব বেল মত িদেয়েছন িশ মািলকরা। তােদর মেত, িশ , কল-কারখানায় 
তয্ািশত হাের জব্ালািন সরবরাহ না পাoয়ায় uত্পাদন বাধা  হে । পূণ র্ স মতা বহার কের প  uত্পাদেন না যাoয়া eবং 

িবদুয্েতর আসা-যাoয়ার কারেণ uত্পািদত পে র মানo ন  হে । eিডসন েপর িসিনয়র িডের র মাকসুদুর রহমান iে ফাকেক 
বেলন, ঢাকার পােশi আমােদর কারখানা। আশুিলয়া, সাভার eলাকায় িনয়িমত জব্ালািন সরবরােহর aভাব। কখন িবদুয্ত্ আেস, েস 
aেপ ায় থােক কম রা। uত্পাদন বাধা  হেল বসা িটকেব িকভােব? 

সংি েদর মেত, যারা aিন াকৃতভােব, পিরেবশ-পিরি িতর কারেণ েখলািপ হেয়েছন তােদরেক িবেশষ সুিবধা দান সমেয়র দািব। 
তেব eকথাo uেঠেছ েয, যারা নানা সংকট সে o িনয়িমত াংেকর িকি  পিরেশাধ কেরেছন তােদর জ  িক েকােনা েণাদনা 
েনi? তারা িক শুধু ‘ াংক iu’ া । তােদর জ  বরং a ািধকারিভি েত িকছু সুিবধা েদoয়া আব ক। 

e সে  aথ র্নীিতিবদ ড. মুহ দ মাহবুব আলী বেলন, aথ র্ম ীর েঘাষণা aনুযায়ী সরল সুদ বা বায়ন তকরণ eবং যারা িনয়িমত 
িকি  েদেবন, তােদরেক বছের eক িকি র aথ র্ মoকুফ করার িবধান করা েযেত পাের। াংক ঋেণর সুদ িনধ র্ারেণর ে ে  aিভ  
হার eবং আলাদা খাতিভি ক সুদ হার িনধ র্ারণ না কের সমহাের িসে ল িডিজেট সরল সুদ ব া চালু করেল aথ র্নীিতেত iিতবাচক 
ভাব পড়েব। uে া া aথ র্নীিতর িবকােশর জ o eিট গুরুতব্পূণ র্। পাশাপািশ ঋণ জািলয়ািতর জ  েযসব াংক কম র্কত র্া দায়ী 

তােদরেকo িবচােরর আoতায় আনেত হেব।                 সূ মেত, াংেকর পিরচালক, ব াপনা কতৃর্প  েযাগসাজশ কের ঋণ 
দােনর কারেণi াংিকং খােতর ei দশা হেয়েছ। যিদo গুিটকয় ম সািরর কম র্কত র্ার িবরুে i শুধু ব া েনoয়া হে । িক  

পিরচালক বা ঊধব্র্তন কম র্কত র্ারা বরাবরi রেয় যাে ন জবাবিদিহতার বাiের। aথচ তারাo দায় eড়ােত পােরন না। eিদেক, গত 
িতন বছের াংকগুেলার সািব র্ক ঋণ পিরি িতর ত  িনে  বাংলােদশ াংক। ভােলা-ম  াহক যাছাi ছাড়াo াংকগুেলােত িবেশষ 
aিডট করা হেব। াথিমকভােব 22িট াংেক িবেশষ aিডট পিরচালনার িস া  েনoয়া হেয়েছ। াংকগুেলা হে —eনিসিস, 
শাহজালাল iসলামী, য্াক, eিব, িমuচুয়াল া , সাuথi , মােক র্ াiল, i ান র্, oয়ান, আলআরাফাহ iসলামী o রা ায়  খােতর 
জনতা াংক। 

  


