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অ াভািবক হাের বাড়েত থাকা খলািপ ঋণ কমােত এবার িবেশষ কিমিট গঠন কেরেছ বাংলােদশ ব াংক।
ক ীয়  ব াংেকর ব াংিকং  িবিধ ও  নীিত িবভােগর একজন িতিনিধর নতেৃ  এ  কিমিট গঠন করা

হেয়েছ।

খলািপ ঋণ বাড়ার কারণ ও তা কমােনার জ  পািরশসহ ততম সমেয় এ কিমিটেক িতেবদন িদেত
বলা হেয়েছ। ম লবার ক ীয় ব াংেক অ ি ত এক জ ির বঠেক এ িস া  নয়া হয়। ক ীয় ব াংেকর
সাত িবভােগর িতিনিধেক কিমিটর সদ  িহেসেব রাখা হেয়েছ বেল বঠক সূ  জানায়। বঠেক যসব
ব াংেকর খলািপ ঋণ ডাবল িডিজেট রেয়েছ,  তােদরেক অনিতিবলে  িসে ল  িডিজেট নািমেয়  আনার
িনেদশ দয়া হয়।

ক ীয় ব াংেকর গভনর ফজেল কিবেরর সভাপিতে  অ ি ত বঠেক উপি ত িছেলন অথ ম ণালেয়র
আিথক িত ান িবভােগর সিচব  মা.  আসা ল ইসলাম,  বাংলােদশ ব াংেকর ডপুিট  গভনর এসএম
মিন ামান ও আহেমদ জামাল, িতনজন িনবাহী পিরচালক, সংি  ব াংেকর এমিড-িডএমিডসহ িবিভ
পযােয়র কমকতারা।

সংি  সূ  জানায়, এ সরকার মতায় আসার পর অথম ী বেলিছেলন- এখন থেক খলািপ ঋণ এক

  হািমদ িব াস
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টাকাও আর বাড়েব না।  খলািপ ঋণ  যােত আর না  বােড় স  িবষেয়  পদে প িনেত ব াংক েলােক
িনেদশনা িদেয়িছেলন িতিন। িক  গত মােচর খলািপ ঋেণর তথ  কাশ হওয়ার পর দখা যায় খলািপ
ঋণ বেড় এই থমবােরর মেতা লাখ কািট টাকা ছাড়াল। এখন তা বেড় ১ লাখ ১১ হাজার কািট
টাকায় দািঁড়েয়েছ।

গত বছেরর িডেস ের িছল ৯৩ হাজার ৯১১ কািট টাকা। গত জা য়াির থেক মাচ পয  এই িতন মােসই
খলািপ ঋণ বেড়েছ ১৭ হাজার কািট টাকা। গণমাধ েম ম লবার এসব তথ  পেয় অথ ম ণালয়ও
খলািপ ঋণ বাড়ার িবষয়িট ক ীয় ব াংেকর কােছ জানেত চায়। পের ক ীয় ব াংক এ িবষেয় জ ির
বঠক আ ান কের। ওই বঠেক অংশ িনেত অথ ম ণালয় থেক আিথক িত ান িবভােগর সিচবেক
ক ীয়  ব াংেক পাঠােনা  হয়।  উ পযােয়র িনেদেশ িতিন  ওই  বঠেক অংশ নন।  সাধারণত ক ীয়

ব াংেকর পষদ সভা ছাড়া িনয়িমত কােনা বঠেক অথ ম ণালেয়র কােনা উ পযােয়র কমকতা অংশ নন
না।

ম লবার অ ি ত ক ীয় ব াংেকর বঠক সূ  জানায়, খলািপ ঋণ বাড়ার কারণ ও এই বণতা কীভােব
কমােনা যায় স িবষয় েলা িনেয়ই বঠেক বিশ আেলাচনা হেয়েছ। খলািপ ঋণ বিশ বেড়েছ- এমন ৭িট
ব াংেকর শীষ িনবাহীেদর জ ির িভি েত এ বঠেক ডাকা হয়। এর মেধ  সরকাির চারিট ও বসরকাির
িতনিট ব াংক রেয়েছ।

বঠেক ব াংক েলার কােছ খলািপ ঋণ বিৃ র কারণ এবং কমােনার উপায় িনেয় জানেত চাওয়া হয়।
জবােব ব াংক িনবাহীরা বেলেছন, বছেরর জা য়াির-মাচ  াি েক সব সময়ই খলািপ ঋণ বােড়। শষ

াি েক তা কেম যায়।

বছেরর েতই খলািপ ঋেণর িবিধিবধান েলা ব াংক কেঠারভােব েয়াগ কেরেছ। ফেল নতুন কের
অেনেক খলািপ  হেয়েছন। এসব  কারেণই  এিট  বেড়েছ।  তারা  আরও জানান,  খলািপ ঋেণর নতনু
নীিতমালা  আগামী  এি ল-জনু াি ক থেক কাযকর হেব।  এর ফেল জুেন এর পিরমাণ  কেম যােব।
কননা, নতুন নীিতমালায় কােনা ঋণ খলািপ হওয়ার ে  ৩ থেক ৯ মাস অিতির  সময় লাগেব।

এ সে  বাংলােদশ ব াংেকর িনবাহী পিরচালক ও মখুপা  িসরাজুল ইসলাম যগুা রেক বেলন, সব সময়
বছেরর থম াি েক (জা য়াির-মাচ) খলািপ ঋণ িকছুটা বেড় যায়। এ ছাড়া অেনক ব াংেকর িবিভ
ঋেণর ওপর িগতােদেশর ময়াদ শষ হওয়ায় ওই সব ঋণ খলািপ হেয় পেড়েছ। আবার ি তীয় াি েক
(এি ল-জুন) খলািপ ঋণ যেথ  পিরমােণ কেম আসেব। তবওু খলািপ ঋণ কমােত ব াংক েলােক তািগদ
িদেয়েছন গভনর।

জানা গেছ, খলািপ ঋণ কমােত ক ীয় ব াংেকর ব াংিকং িবিধ ও নীিত িবভাগসহ, িডপাটেম ট অব
অফসাইট পারিভশন, ব াংক পিরদশন িবভাগ কাজ করেব। তারা এ ব াপাের অিচেরই একিট নীিতমালা
তির কের কাজ  করেব।

সানালী ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক (এমিড) ওবােয়দ উ াহ আল মা দ যগুা রেক বেলন, বছেরর
থম াি েক খলািপ ঋণ সব সময় বাড়ত। এটা নতুন িকছু নয়। আবার ি তীয় াি েক খলািপ ঋণ

িকছুটা কেম যায়।

এখন বােজট ঘাষণার আেগ এমন িচ  কাশ পাওয়ায় সবাই একটু িব ত। স কারেণ খলািপ ঋণ
কীভােব আরও কিমেয় আনা যায়,  স িবষেয় গভনর কেয়কজন এমিডর সে  বেস আলাপ-আেলাচনা
কেরেছন। খলািপ ঋণ কিমেয় আনার িবষেয় গভনেরর সে  আমরাও ঐকমত  পাষণ কেরিছ।

িবেশষ রা বলেছন,  ব াংক খােত রাজৈনিতক হ ে প, ব াপক অিনয়ম, াচািরতাসহ নানা  কারেণ
ধারাবািহকভােব খলািপ ঋণ বাড়েছ। এর আেগ িবেশষ িবধায় ঋণ পুনঃতফিসল, পুনগঠন করা হেলও
সসব ঋেণর বিশরভাগই আবার খলািপ হেয় পড়েছ। এ রকম পিরি েত ঋণেখলািপেদর িব ে  কেঠার

ব ব া নয়া জ ির। তেব তা না কের ঋণেখলািপেদর এেকর পর এক িবধার মাধ েম নতনু কের ঋণ
নয়ার েযাগ দয়া হে । এ রকম পিরি িতেত বাজাের একিদেক তারল  সংকট, অ িদেক  কের

বাড়েছ েদর হার।

এ  িবষেয়  জনতা  ব াংেকর  ব ব াপনা  পিরচালক (এমিড)  আব ছ  ছালাম  আজাদ  যগুা রেক বেলন,
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

খলািপ ঋণ বেড় যাওয়ায় বশ কেয়কিট ব াংেকর এমিডেক ডাকা হেয়েছ। এিট কীভােব কিমেয় আনা
যায়, স িবষেয় িবেশষ তািগদ দয়া হেয়েছ।

অপর একিট  রা ায়  ব াংেকর ব ব াপনা  পিরচালক বেলন,  খলািপ ঋণ বেড় যাওয়ায়  সতক করা
হেয়েছ। কীভােব এিট আরও কিমেয় আনা যায়, স ব াপাের সবাইেক সজাগ এবং সেচতনভােব কাযকরী
উেদ াগ হণ করেত বলা হেয়েছ।

ব াংক খােতর উ  খলািপ ঋণ িনেয় ব াপক সমােলাচনা করেছন অথনীিতিবদ, ব বসায়ী ও উেদ া ারা।
তােদর সমােলাচনার মেুখ খলািপ ঋণ কমােনার একটা উপায় বর কেরিছল বাংলােদশ ব াংক। গত ১৬
ম  ঋণ  পুনঃতফিসল ও এককালীন  জমার শত িশিথল কের িবেশষ নীিতমালা  জাির করা  হয়।  ওই

নীিতমালা অ যায়ী, মা  ২ শতাংশ ডাউন পেম ট িদেয় ৯ শতাংশ েদ ১০ বছের (এক বছেরর স
িপিরয়ডসহ) ঋণ পুনঃতফিসেলর িবধা দয়া হয়।

২০১৮ সােলর ৩১ িডেস রিভি ক ম মােনর ণীকৃত ঋণ এ িবধা পােব। তেব ি মেকােটর হাইেকাট
িডিভশন গত ২১ ম ওই সা লােরর কাযকািরতার ওপর আগামী ২৪ জনু পয  ি তাব া  জাির করায়
আপাতত স িবধা িনেত পােরনিন খলািপরা। এই িবধা িনেতও অেনেক ইে  কের খলািপ হেয়েছন
বেল অিভেযাগ সংি েদর।
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