
কােলরক  31 েম, 312৯ 

ভােলা ঋণ াহেকর সুদ েবিশ, েখলািপর কম! 
িজয়াদুল iসলাম    

দীঘ র্িদেনর েদনদরবােরo েয সুিবধা কৃত বসায়ীরা পায়িন, েসi সুিবধাi ঋণেখলািপেদর বে াব  কের িদল বাংলােদশ াংক। 
গত বৃহ িতবার ঋণেখলািপেদর গণসুিবধা িদেয় েয িবেশষ নীিতমালা জাির করা হেয়েছ, তােত ঋণেখলািপেদর ঋেণর সুদহার eক 
aে  েনেম েগেছ। পাশাপািশ ঋণ পিরেশােধ 23 মােসর ে স িপিরয়ডসহ টানা 21 বছর সময় পাে  তারা। a িদেক িনয়িমত ঋণ 
পিরেশাধ কেরo eক aে র সুেদর সুিবধা েথেক বি ত ভােলা হীতারা। তােদর ঋণ েপেত eখন 25 েথেক 31 শতাংশ পয র্  সুদ 
গুনেত হে । aথ র্াৎ েখলািপর েচেয় িদব্গুণ সুদ ভােলা াহেকর ঘােড় পড়েছ। 

e ছাড়া eর আেগ ভােলা াহকেদর েযসব েণাদনার েঘাষণা েদoয়া হেয়িছল, তা বা বািয়ত হয়িন চার বছেরo। তাi েখলািপেদর 
নয়, ভােলা াহকেদর ৯ শতাংশ সুেদ ঋণ সুিবধা িনি ত করার দািব জািনেয়েছন সংি  বসায়ী o aয্ােসািসেয়শেনর েনতারা। 
তাঁরা বলেছন, যারা ভােলা াহক o িনয়িমত ঋেণর টাকা েশাধ েদয়, তারা েকােনা সুিবধাi পাে  না। ভােলা াহকেদর েণাদনা 
িদেত বাংলােদশ াংেকর িনেদ র্শনারo যথাযথ বা বায়ন দািব কেরেছন তাঁরা। বসায়ীেদর eসব দািবর িত সহমত জািনেয়েছন 
েদেশর aথ র্নীিতিবদরাo। তাঁরা বলেছন, িনয়িমত ঋেণর টাকা েফরত িদেয় াংক বাঁিচেয় রােখ ভােলা াহকরা। তাi ভােলা 
াহকেদর uৎসািহত করেত সব্  সুেদ ঋেণর ব া eবং সুেদর oপর 21 শতাংশ েণাদনা সুিবধা িনি ত করেত হেব। 

বত র্মােন াংিকং খােতর েমাট ঋেণর ায় ৯1 শতাংশ ভােলা াহেকর হােত। তবু ভােলা াহকেদর েণাদনা িদেত েযন aনীহা 
বািণিজয্ক াংকগুেলার। জানা যায়, চার বছর আেগ ভােলা ঋণ হীতােদর পিরেশািধত সুেদর oপর 21 শতাংশ িরেবট সুিবধা িদেয় 
সাকু র্লার জাির করা হেয়িছল। oi সাকু র্লাের বাংলােদশ াংক সব্ীকার কেরিছল, ভােলা ঋণ হীতােদর uৎসািহত করার জ  েকােনা 
ধরেনর ািত ািনক সুিবধা দান করার নীিতমালা েনi। তাi েদেশ u ত ঋণ সং িত গেড় েতালার লে য্ যারা িনয়িমত ঋণ 
পিরেশাধ কের aথ র্াৎ ভােলা ঋণ হীতােদর aিতির  িকছু সুিবধা দােনর মা েম uৎসািহত করার েয়াজন রেয়েছ। িক  েকােনা 
াংকi তা বা বায়ন কেরিন। aথচ গত কেয়ক বছর ঋণেখলিপেদর পুনঃ তফিসল o পুনগ র্ঠন সুিবধা িদেত াংকগুেলার আ েহ 

েকােনা ঘাটিত পিরলি ত হয়িন। 

েযাগােযাগ করা হেল বাংলােদশ াংেকর সােবক গভন র্র ড. সােলহuি ন আহেমদ কােলর ক েক বেলন, eিট আ েয র্র াপার েয 
ভােলা ঋণ হীতােদর সুিবধা েদoয়ার ে ে  াংেকর আ হ েনi। যারা নীিতিনধ র্ারণ কের তারাo ভােলা ঋণ হীতার াপাের 
িবমুখ। ভােলা ঋণ হীতােদর 21 শতাংশ িরেবট সুিবধাo পয র্া  নয়। েযখােন ঋণেখলািপেদর 3 শতাংশ ডাuন েপেমে  ৯ শতাংশ 
সরল সুেদ ঋণ পিরেশােধর সুেযাগ েদoয়া হে , েসখােন ভােলা ঋণ হীতারা 26-27 শতাংশ সুেদ ঋণ পিরেশাধ কের 21 শতাংশ 
িরেবট সুিবধা েপেল তার সুদ গেড় 2 শতাংশ কেম। eিট ফাঁিকবািজ ছাড়া িকছুi নয়। তাi েখলািপেদর সুিবধা না িদেয় ভােলা 
ঋণ হীতােদর িরেবট সুিবধা 26 শতাংশ করার পে  মত েদন সােবক ei গভন র্র। 

e েপাট র্াস র্ aয্ােসািসেয়শন aব বাংলােদেশর (eিবিব) সভাপিত o সংসদ সদ  আ স সালাম মুেশ র্দী কােলর ক েক বেলন, 
aতীেত ভােলা াহকেদর েণাদনা িদেত বািণিজয্ক াংকগুেলােক িনেদ র্শনা িদেয়িছল বাংলােদশ াংক। eর আoতায় ভােলা 
াহকেদর সুিবধা পাoয়ার কথা িছল, িক  তারা পায়িন। e ধরেনর সুিবধা বা বািয়ত হেল ভােলা াহকরা িনয়িমত ঋণ পিরেশাধ o 
বসা-বািণেজয্ আেরা uৎসািহত হেব। eেত েদেশ িশ ায়ন হেব eবং কম র্সং ান বাড়েব। a িদেক e সুিবধা িনি ত হেল যারা 

ভােলা কেরিন, তারাo ভােলা াহক হoয়ার েচ া করেব। িতিন আেরা বেলন, বত র্মান aথ র্ম ী আিথ র্ক খােত eকিট পিরবত র্ন আনার 
েচ া করেছন। eরi aংশ িহেসেব স িত েবশ িকছু পদে প িনেয়েছন।  

দীঘ র্িদন ধেরi ঋেণর সুদহার eক aে  নািমেয় আনার দািব জািনেয় আসেছ কৃত বসায়ী o িশে াে া ারা। তােদর দািবর িত 
সমথ র্ন জািনেয়েছন ধানম ী েশখ হািসনাo। e জ  ঋেণর সুদহার eক aে  নািমেয় আনেত সরকার েথেক নানা পদে প েনoয়া 
হেয়েছ। িবেশষ কের াংক মািলকেদর েবশ িকছু সুিবধা েদoয়া হেয়েছ। eসব সুিবধা েদoয়ার ল য্i িছল সুেদর হার eক aে  
নািমেয় সুলভ িবিনেয়াগ পিরেবশ িনি ত করা। িক  েকােনাভােবi তা eক aে  নামােনা যায়িন। uে া ঋেণর সুদ েবেড়i চেলেছ। 



বাংলােদশ াংেকর হালনাগাদ িতেবদন aনুযায়ী, eি েল  o িশে র েময়ািদ ঋেণ দুিট েবসরকাির াংেকর ঋেণর সেব র্া◌া  
সুদহার 31 েথেক সােড় 31 শতাংেশ oেঠ। eকi খােত েবিশর ভাগ াংেকর ঋেণর সেব র্া  সুদহার 26 েথেক 29 শতাংেশর মে  
িছল। a িদেক বড় o মাঝাির িশে র েময়ািদ ঋেণ েবিশর ভাগ াংেকর ঋেণর সেব র্া  সুদহার 25 েথেক 28 শতাংেশর মে  িছল। 

eফিবিসিসআi সভাপিত েমা. শিফuল iসলাম মিহuি ন কােলর ক েক বেলন, ভােলা ঋণ হীতারা াংেকর েণাদনা সুিবধা 
েপেয়েছ e রকম ত  আমার জানা েনi। e ধরেনর সুিবধা দােনর েয েঘাষণা eেসেছ, েসটার বা বায়ন িনি ত করেত হেব। e 
ে ে  েযন েকােনা িতব কতা সৃি  না হয় েসিটর তদারিকo বাংলােদশ াংক েথেক করেত হেব। িতিন আেরা বেলন, ধানম ীর 
িনেদ র্শনার পরo াংকগুেলা সুেদর হার eক aে  নািমেয় আনেছ না। ভােলা ঋণ হীতােদর সুেদর হার eক aে র েবিশ হoয়া 
uিচত নয়। 

েখলািপেদর গণসুিবধা িদেয় বৃহ িতবার ঋণ পুনঃ তফিসেলর eকিট িবেশষ নীিতমালা জাির কের বাংলােদশ াংক। eর আoতায় 
েছাট, মাঝাির o বড়—সব েখলািপi eক বছেরর ে স িপিরয়ডসহ 21 বছর েময়ােদ 3 শতাংশ ডাuন েপেমে  ৯ শতাংশ সরল সুেদ 
ঋণ পিরেশােধর সুেযাগ পােব। e ছাড়া সুিবধা হণকারীরা াংক েথেক আবার নতুন কের ঋণ িনেত পারেব। তােদর আেগর 
aনােরািপত সব সুদo মাফ কের েদoয়ার েঘাষণা eেসেছ। a িদেক িনয়িমত ঋণ পিরেশাধকারী ভােলা াহকেদর পিরেশািধত 
সুেদর সেব র্া  21 শতাংশ মoকুফ (িরেবট) সুিবধা েদoয়ার েঘাষণা েদoয়া হেয়েছ পৃথক সাকু র্লাের। e ছাড়া পুর ার িহেসেব সনদ 
o েসরা 21 ঋণ হীতার ছিব াংেকর বািষ র্ক িতেবদেন কাশ করেত বলা হেয়েছ। িক  ভােলা হীতােদর ঋেণর সুদ কমােনার 
েকােনা েঘাষণাi সাকু র্লাের েদoয়া হয়িন। 

সােবক েডপুিট গভন র্র েখা কার i ািহম খােলদ কােলর ক েক বেলন, ‘ভােলা াহকেদর বি ত কের ঋণেখলািপেদর সুিবধা েদoয়া 
হে । যা েমােটo েযৗি ক নয়। আিম মেন কির, ভােলা াহকেদর সুিবধা েদoয়া দরকার। কারণ ভােলা াহকরাi াংক বাঁিচেয় 
রাখেছ। আর খারাপ েখলািপেদর বয়কট করা uিচত। কারণ তােদর জ  াংকগুেলােক aসুিবধায় পড়েত হয়। e ছাড়া েখলািপেদর 
সুিবধা িদেয় েখলািপ ঋণ কমােনার কথা যারা ভােব, তারা েবাকার সব্েগ র্ বসবাস করেছ।’ 

িবিজeমieর সােবক সভাপিত েমা. িসি কুর রহমান কােলর ক েক বেলন, ‘eক িদেন দুিট সাকু র্লার জাির করা হেয়েছ। eকিটেত 
ঋণেখলািপেদর নানা সুিবধা েদoয়া হেয়েছ। a িটেত ভােলা াহকেদর সুেদর oপর 21 শতাংশ িরেবট সুিবধা েদoয়ার কথা বলা 
হেয়েছ। িক  আিম বলব, ঋণেখলািপেদর দ  সুিবধার েচেয় eটা a তুল। বরং যারা িনয়িমত ঋণ েশাধ কের তােদর 
ঋণেখলািপেদর েথেকo েবিশ সুিবধা পাoয়া uিচত। e ছাড়া eিট সাকু র্লার জািরর মে  সীমাব  না েরেখ বা বায়নo িনি ত করেত 
হেব।’ 

 


