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ঋণখেলাপিখের পিায়াবাখরা  

ব্াাংপ াং োখে সুস্থ নীপেমালা প্রখয়াজন 

সুস্থ ও সবল ব্াাংপ াং োখের ওির পেখের পবপনখয়াগ িপরপস্থপের অগ্রগপে বহুলাাংখে পনর্ ভরেীল। প ন্তু আমাখের দুর্ ভাগ্য, 

বাাংলাখেখের ব্াাংপ াং োে সবখেখয় দুব ভল োেগুখলার এ টি। এখে পেখের পবপনখয়াগ িপরপস্থপে স্বচ্ছখে এখগাখে িারখে না, বরাং 

অখন  পেখে প্রবল প্রপেকূলোর মুখোমুপে হখচ্ছ। ব্াাংপ াং োখে অরাজ ো, ঋখণর নাখম হাজার হাজার প াটি টা া পলািাট, 

অপনয়খমর  ারখণ মুে থুবখে িো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্াাং গুখলাখ  হাজার হাজার প াটি টা া র্র্তভপ  প্রোন, র্াখলা গ্রাহ খের  াঁখে 

অস্বার্াপব  উচ্চ সুখের পবাঝা োপিখয় পেওয়াসহ পবপনখয়াগপবখরােী িেখেিই পবপে পেো যায়। অেীে অপর্জ্ঞোয় পেো পগখে, এসব 

অপনয়খমর পেখে েমোসীনখের হােই সবখেখয় পবপে  ায ভ র পেল। বেভমাখনও এমন প ছু িেখেি পনওয়া হখচ্ছ, যাখ  

অর্ ভনীপেপবেরা অেীখের োরাবাপহ ো বখলই মখন  রখেন। োরই এ টি হখলা বাাংলাখেে ব্াাংখ র সাম্প্রপে  সমখয়র এ টি 

প াষণা। র্াখলা গ্রাহ , যারা পনয়পমে ঋণ িপরখোে  খর, োখের সুে পেখে হয় ১৪ পর্খ  ২০ েোাংে িয ভন্ত। অর্ে েী ভপেন েখর ঋণ 

িপরখোে  রখে না—এমন পেলাপি গ্রাহ খের ঋণ িপরখোখের জন্য সুে পনে ভারণ  রা হখয়খে মাে ৯ েোাংে, অর্ ভাৎ র্াখলা 

গ্রাহ খের অখে ভ । ো-ও আবার সরল সুে। অর্ ভনীপেপবে ও ব্াাংপ াং পবখেষজ্ঞরা এমন িেখেখি হেবা । োঁখের প্রশ্ন, পেখে প  ঋণ 

পেলাখির সাংস্কৃপেখ  উৎসাপহে  রা হখচ্ছ? 

গে বৃহস্পপেবার বাাংলাখেে ব্াাং  পেলাপি ঋণ পুনঃ েফপসখলর পয প াষণা পেখয়খে োখে বলা হখয়খে, পেলাপিরা এ  বেখরর পগ্রস 

পিপরয়ডসহ ১০ বের পময়াখে ২ েোাংে ডাউন পিখমখে ৯ েোাংে সরল সুখে ঋণ িপরখোে  রার সুখযাগ িাখব। অন্যপেখ  

বাাংলাখেে ব্াাংখ রই হালনাগাে প্রপেখবেখন জানা যায়, এপপ্রখল ক্ষুদ্রপেখের পময়াপে ঋখণ দুটি পবসর াপর ব্াাংখ র ঋখণর সখব ভাচ্চ 

সুেহার পেল ২০ পর্খ  সাখে ২০ েোাংে। এ ই োখে পবপের র্াগ ব্াাংখ র ঋখণর সখব ভাচ্চ সুেহার ১৫ পর্খ  ১৮ েোাংখের মখে 

পেল। বে ও মাঝাপর পেখের পময়াপে ঋখণ পবপের র্াগ ব্াাংখ র ঋখণর সখব ভাচ্চ সুেহার ১৪ পর্খ  ১৭ েোাংখের মখে পেল। প্রোনমন্ত্রী 

বারবার ঋখণর সুেহার এ  অখে নাপমখয় আনার জন্য ব্াাং গুখলার প্রপে োগাো পেখয়খেন। প ন্তু বাাংলাখেে ব্াাং  এ পেখে 

 ায ভ র প াখনা ভূপম া রােখে িাখরপন। অখন বার আশ্বাস পেওয়ার িরও ো এ  অখে পনখম আখসপন। অর্ে এবার পসই সুেহার 

এ  অখে পনখমখে পেলাপি গ্রাহ খের জন্য। োহখল র্াখলা গ্রাহ রা প ন এই সুপবো িাখব না? এই সুপবো িাওয়ার জন্য োখেরও 

প  পেলাপি হখে হখব? র্াখলা গ্রাহ খের জন্য সুখের ওির ১০ েোাংে পরখবট প্রোনসহ পবে প ছু প্রখণােনার প াষণা পেওয়া 

হখয়পেল। ১০ েোাংে পরখবট পিখল  ায ভে ঋখণর সুে  খম ১ েোাংখের মখো। অর্ে োরা এেখনা পসই পরখবট বা প্রখণােনা িাখচ্ছ 

না। 

আমরা মখন  পর, পবপনখয়াগ ত্বরাপিে  রখে এবাং আপর্ ভ  োখে সুস্থো পফপরখয় আনখে ব্াাংপ াং োখে সুস্থ নীপেমালা গ্রহণ  রখে 

হখব। র্াখলাখ  উৎসাপহে  রখে হখব, মেখ  প াখনাক্রখমই নয়। 

 


