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ব াংিকং খােত খলািপ ঋেণর ঊ গিত কােনাভােবই থামােনা যাে  না। এ বছেরর জা য়াির থেক মাচ-
এই িতন মােসই খলািপ ঋণ বেড়েছ ১৭ হাজার কািট টাকা। সব িমেল গত মাচ পয  এর পিরমাণ
বেড় দািঁড়েয়েছ ১  লাখ ১০ হাজার ৮৭৪ কািট টাকা।  ফেল ব াংিকং  খােত  এই  থমবােরর মেতা

বাংলােদশ ব াংেকর িহসােবই খলািপ ঋেণর পিরমাণ লাখ কািট টাকা ছািড়েয় গল।

বািণিজ ক ব াংক েলার দয়া তেথ র িভি েত বাংলােদশ ব াংেকর তির একিট িতেবদন থেক এসব
তথ  পাওয়া গেছ।  সামবার ক ীয় ব াংেকর গভনর িতেবদনিট অ েমাদন কেরেছন। এছাড়া গত
বছেরর িডেস র পয  ৫৪ হাজার কািট টাকার বিশ খলািপ ঋণ রাইটঅফ বা অবেলাপন করা হেয়েছ।

  হািমদ িব াস
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সব িমেল খলািপ ঋেণর পিরমাণ দাঁড়াে  ১ লাখ ৬৫ হাজার কািট টাকা।

সূ  জানায়, ঋণেখলািপেদর ছাড় দয়ার জ  িবেশষ উেদ াগ নয়ার পর অেনেকই ঋণ পিরেশাধ কিমেয়
দন। তারা ওই িবধা িনেত ঋণেখলািপ হন। এছাড়া জািলয়ািতর মাধ েম িবতরণ করা ঋণ েলা এখন
খলািপ হেয় গেছ। িবেশষ ছাড় িদেয় যসব বড় অে র ঋণ আেগ পুনগঠন করা হেয়িছল স েলার একিট

অংশও এখন খলািপ হেয় যাে ।

মলূত বড় অে র ঋণ েলা খলািপ হে  বেল সািবকভােব ব াংিকং খােত খলািপ ঋেণর পিরমাণ বেড়
যাে । এর বাইেরও আিথক িত ান েলােত মাটা অে র খলািপ ঋণ রেয়েছ। উে খ , গত ম মােসর
শষিদেক ক ীয় ব াংক ঋণেখলািপেদর ছাড় িদেয় নীিতমালা জাির করেল পের আদালত তা আবার
িগত কের দন।

এ িবষেয় বাংলােদশ ব াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহউি ন আহেমদ যগুা রেক বেলন, ব াংিকং খােত
যসব নীিত হেয়েছ তার একিটরও িবচার হয়িন। বরং খলািপেদর র ায় আরও নীিত সহায়তা দয়া

হেয়েছ। সা িতক সমেয় খলািপ ঋণ কমােত যসব নীিতমালা ণয়ন করা হেয়েছ- সবই ভুল।

এেত ভলু বাতা (রং িসগ াল) দয়া হেয়েছ। য কারেণ কউ টাকা িদে  না। ধীের ধীের এিট আরও
খারাপ পিরণিতর িদেক যাে । শাসেনর ঘাটিত, পিরচালকেদর ঋণ ভাগাভািগ এবং শীষ ব ব াপনায়
সম া- এসব কারেণ খলািপ ঋণ না কেম বাড়েছ। আর বাংলােদশ ব াংকও কােনা উেদ াগ িনেত পারেছ
না বা িনে  না।

িব ব াংেকর ঢাকা অিফেসর মখু  অথনীিতিবদ ড. জািহদ হােসন যগুা রেক বেলন, ঋণ পুনঃতফিসল,
ঋণ পুনগঠন, ঋণ অবেলাপন ও অ া ভােব কািশত তেথ র চেয় খলািপ ঋেণর কৃত পিরমাণ আরও
বিশ হেব। খলািপ ঋণ হঠাৎ বেড় যাওয়ার পছেন ক ীয় ব াংেকর িতেবদন থেক দখা যায়, গত

মাচ পয  ব াংিকং খােত খলািপ ঋেণর পিরমাণ দািঁড়েয়েছ ১ লাখ ১০ হাজার ৮৭৪ কািট টাকা।

২০১৮ সােলর িডেস ের এর পিরমাণ িছল ৯৩ হাজার ৯১১ কািট টাকা। স িহসােব গত জা য়াির থেক
মাচ পয  িতন মােসর ব বধােন খলািপ ঋণ বেড়েছ ১৬ হাজার ৯৬৩ কািট টাকা। গত বছেরর মােচ
খলািপ ঋণ িছল ৮৮ হাজার ৫৮৯ কািট টাকা। এক বছেরর ব বধােন বেড়েছ ২২ হাজার ২৮৫ কািট

টাকা।

িবেশষ রা বলেছন, িবিভ  সময় নীিতর মাধ েম দয়া ঋণ এখন খলািপ হে । এছাড়া পুনগিঠত ঋেণর
একিট অংশ খলািপ হেয় পেড়েছ। ফেল ধীের ধীের খলািপ ঋণ বাড়েছ। নীিত ব  করেত হেল সবার
আেগ সরকােরর সিদ া েয়াজন। তা না হেল এিট ব  হেব না।

এ সে  বাংলােদশ ব াংেকর সােবক ডপুিট গভনর খা কার ই ািহম খােলদ যগুা রেক বেলন, সরকার
য ি য়ায় খলািপ ঋণ কমােত চায়, তােত কমেব না বরং আরও বাড়েব। চািপেয় দয়া কােনা নীিতেত
খলািপ ঋণ কমেব না। ব াংিকং খােতর িনজ  িনয়মনীিত কেঠারভােব পিরপালেনর মাধ েম খলািপ ঋণ

কিমেয় আনা স ব।

িতিন আরও বেলন, গত ৭-৮ বছর ধের সরকাির ব াংক েলােত নীিতর মাধ েম খারাপ ঋণ দয়া হেয়েছ।
এতিদন এসব ঋণেক বারবার িরিনিডউল কের গাপন রাখা হেয়েছ। এখন আর পারেছ না, তাই খলািপ
িহেসেব কাশ করেছ। ধু  সরকাির ব াংক নয়,  বসরকাির িকছু িকছু ব াংেকও একইভােব ঋণ দয়া
হেয়েছ। ফেল বাড়েছ খলািপ ঋণ। মলূত সরকােরর সিদ া ছাড়া এসব নীিত ব  হেব না। িতিন বেলন,
বাংলােদশ ব াংকও বিশর ভাগ ে  নীরব। কন এমন হে  বঝুেত পারিছ না।

িবআইিবএেমর সােবক মহাপিরচালক ড. মই ল ইসলাম যগুা রেক বেলন, ব াংিকং খাতেক উ াপা া
করা হেয়েছ। খলািপেদর রং িসগ াল দয়া হেয়েছ। ই াকৃত ঋণেখলািপেদর কেঠার হােত দমন করেত
না পারেল ব াংিকং খাত আরও িবপেদ পড়েব।

বাংলােদশ ব াংেকর সবেশষ িতেবদন অ যায়ী, এ বছেরর মাচ পয  দেশর ব াংক খােতর ঋণ িবতরণ
৯ লাখ ৩৩ হাজার ৭২৭ কািট টাকা। এর মেধ  ১১ দশিমক ৮৭ শতাংশই খলািপ।

িতেবদেন দখা যায়, মাচ শেষ সরকাির খােতর ৬িট ব াংেকর ১ লাখ ৬৭ হাজার ৩০৩ কািট টাকা
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ঋেণর মেধ  ৫৩ হাজার ৮৭৯ কািট টাকাই খলািপ। গেড় ব াংক েলার ৩২ দশিমক ২০ শতাংশ ঋণই
খলািপ হেয় গেছ। মাট খলািপ ঋেণর ায় অেধকই সরকাির খােতর ৬ ব াংেকর।

বসরকাির খােতর ৪০িট ব াংেকর িবতরণ করা ঋেণর পিরমাণ ৭ লাখ ৫ হাজার ৪৩১ কািট টাকা। এর
মেধ  ৪৯ হাজার ৯৫০ কািট টাকাই খলািপ, যা মাট ঋেণর ৭ দশিমক ০৮ শতাংশ।

িবেদিশ ৯িট ব াংেকর িবতরণ করা ঋেণর পিরমাণ ৩৬ হাজার ৩৯১ কািট টাকা। এর মেধ  খলািপ হেয়েছ
২ হাজার ২৫৭ কািট টাকা, যা তােদর মাট ঋেণর ৬ দশিমক ২০ শতাংশ। িবেশষািয়ত বাংলােদশ কৃিষ
ব াংক ও রাজশাহী কৃিষ উ য়ন ব াংেকর িবতরণ করা ঋেণর পিরমাণ ২৪ হাজার ৬০২ কািট টাকা। এর
মেধ  খলািপ ঋণ ৪ হাজার ৭৮৮ কািট টাকা, যা তােদর মাট ঋেণর ১৯ দশিমক ৪৬ শতাংশ ঋণই
খলািপ।
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