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ঋণ আটেক েগেছ তােত মূলধন সরবরাহ কেরo লাভ হেব না। কারণ িভশন ঘাটিত রেয়েছ সােড় িতন হাজার 
েকািট টাকা। e জ  সরকােরর uিচত িবেশষ ব ায় পুরেনা সব ম  ঋণেক আলাদা কের াংকিটেক পুনগ র্ঠন 
করা। সরকার eসeমi াংক করেব বেল েশানা যাে । েবিসক াংকেতা eসeমi খােত aথ র্ায়েনর জ i 
িতি ত হেয়িছল। ফেল ei াংকিটেকi নতুন আি েক চালু করা েযেত পাের।  

 
eক সময় েদেশর ভােলা াংকগুেলার মে  a তম িছল েবিসক াংক। েশখ আবদুল হাi বা  েবিসক াংেকর 
েচয়ার ান থাকার পাঁচ বছের (311৯-25) ঋণ িবতরেণর নােম নিজরিবহীন aিনয়ম-দুন িত হয়। বা র দুi 
েময়ােদ িবতরণ করা ঋেণর মে  সােড় 5 হাজার েকািট টাকা ম  o কু-মােনর েখলািপ ঋেণ পিরণত হেয়েছ। 
aেনেক বলেছন, e aথ র্ঋেণর নােম ডাকািত হেয়েছ। aথচ 311৯ সােলর াংকিটর েখলািপ ঋণ িছল 6 
শতাংশ। যা বা র িবদােয়র সময় 3125 সাল েশেষ দাঁড়ায় 79 শতাংেশ। oi পাঁচ বছের াংকিটর ei aব ার 
জ  েক ীয় াংক ব াপনা পিরচালকেক দায়ী কের তােক aপসারণ কের। 3125 সাল েথেক 3128 সাল 
পয র্  েবিসক াংকেক বােজট েথেক 4 হাজার 4৯1 েকািট টাকার সহায়তা িদেয়েছ সরকার। সব র্েশষ e বছেরর 
চলিত aথ র্বছেরর বােজট েথেক 61 েকািট টাকা েদoয়া হেয়েছ। তেব তােতo খুব eকটা লাভ হয়িন। াংকিটর 
81িট শাখার মে  34িটi েলাকসােন। 

 


