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বাজেট (২০১৯-২০) 

খেলাপি ঋণ আদায় পি বড় চ্যাজলঞ্জ নয়? 

ড. পিপির কুিার রায় 

 

বর্তিান সরিার ধারাবাপিি ভাজব তৃর্ীয়বার ক্ষির্া গ্রিণ িজরজে গর্ োনুয়াপরজর্। অজনিগুজলা পুরার্ন-নতুন চ্যাজলঞ্জ পনজয় যার িজে 

রজয়জে গুরুজের ক্রিানুসাজর খেলাপি ঋণ আদায়, দুনীপর্র পবরুজে পেজরা টলাজরন্স, নারীর প্রপর্ ববষম্য িিাজনা, ির্প্রিাজের স্বাধীনর্ার 

সুরক্ষা খদয়া, পেক্ষার িান উন্নয়ন, িি তসংস্থান, িাদিমুক্ত স্বজদে গড়া ইর্যাপদ। এ চ্যাজলঞ্জগুজলা এিপদজন সৃপি িয়পন পিংবা এর সিাধান 

এিপদজন সম্ভব নয় পিংবা খদে খেজি এগুজলা পচ্রর্জর পনর্ম তল িরা যাজব র্াও খোর পদজয় বলা যাজব না। র্জব পবষয়গুজলা এর্ সিে নয় 

যর্টা সিে ভাজবন খদজের নীপর্পনধ তারিগণ। খস যাই খিাি না খিন সম্প্রপর্িাজল পবপভন্ন পপ্রন্ট ইজলিট্রপনি পিপডয়া পিংবা পবপভন্ন চ্যাজনলর 

টিজোজর্ অে তনীপর্র ব্াংপিং োর্ এবং এই োজর্র খেলাপি ঋণ পনজয় আজলাচ্নার ঝড় বইজে। পবশ্বব্াংি র্ার সম্প্রপর্ বাংলাজদজের 

অে তননপর্ িয তাজলাচ্না প্রপর্জবদন উজেে িজরজেন অে তননপর্ি প্রবৃপে, িাোপিছু আয়, দাপরদ্র্য পনরসন ইর্যাপদ সূচ্জি অগ্রগপর্ িজলও 

অে তনীপর্র সবজচ্জয় দুব তল োর্ িজলা ব্াংি ও র্ার খেলাপি ঋজণর অবস্থা যার েন্য প্রজয়ােন বড় ধরজনর সংস্কার। িপরসংখ্যান বলজে পবগর্ 

২০১৮ সাজলর খেজষ ব্াংপিং োজর্ খেলাপি ঋণ পেল ৯৩,৯১০ খিাটি টািা যা এি বেজরই খেলাপি ঋজণর বৃপে খবজড়জে ২৬.৪ ের্াংে যা 

গর্ িাঁচ্ বেজরর িজে সজব তাচ্চ। এেন আবার খদো যাজে খয বর্তিান বেজরর পবগর্ পর্ন িাজস খেলাপি ঋণ খবজড়জে ১৬ িাোর ৯৬২ খিাটি 

টািা যার ফজল খিাট খেলাপি ঋণ দাঁড়ায় ১ লাে ১০ িাোর ৮৭৩ খিাটি টািা। এর সজে যপদ অবজলািন খযাগ িয় র্া িজল প্রায় খদড় লাে 

খিাটি টািা দাঁড়ায় খেলাপি ঋণ যা খ াপষর্ ২০১৯-২০ অে তবেজরর বাজেজটর প্রায় এি-িঞ্চিাংে। খদজে খিাট খেলাপি ঋজণর িজে রাষ্ট্রীয় 

িাপলিানাধীন বাপণপেযি ও উন্নয়ন ব্াংিগুজলার অংে ৫৩ ের্াংে । এর অে ত দাঁড়ায় খয সরিাপর ব্াংিগুজলা িজলা ঋণজেলাপি ভান্ডার 

এবং পুনঃর্ফপসল ১ লাে খিাটিসি অবজলািন িরা িজয়জে ৫৩ িাোর খিাটি টািা র্ারিরও খেলাপি ঋণ িিজে না। 

সংপিিরা িজন িজরন, খেলাপি ঋণ বাড়ার পর্নটি িারণ, যোক্রজিÑ পনজদ তপের্ ঋণ পনম্নিাজনর ঝুঁপি ব্বস্থািনা ও দুব তল িরজিাজরট 

সুোসন। এ ব্ািাজর সরিাজরর অবস্থা গর্ানুগপর্ি বজল িজন িয়। এর িজে অে ত িন্ত্রণালয় খেজি এিটি প্রপর্জবদন বর্পর িরা িজয়জে যার 

র্মল্য প্রপর্িাদ্য পবষয় িজলা ১) খেলাপি িওয়ার খিেজন সার্টি িারণ পচ্পির্ খযিন ঋণ গ্রিীর্া পনব তাচ্জন দুব তলর্া, ঋজণর পবিরীজর্ রপক্ষর্ 

োিানজর্র অিয তাপ্তর্া, অপর্ র্মল্যায়ন, ঝুঁপি পবজিষজণ দুব তলর্া, এি ব্াংি িতৃতি অন্য ব্াংজির োরাি ঋণ অপধগ্রিণ, চ্লপর্ র্মলধজনর 

িপরিাণ পনধ তারণ না িজর ঋণ পুনঃর্ফপসলীিরজণর সুপবধার অসৎ ব্বিার; ২) অে তঋণ আদালর্ আইজনর আর্মল সংজোধন; ৩) 

ঋণজেলাপির মৃতুয িজল দায় পনজর্ িজব উত্তরাপধিারজি; ৪) ২৫ খিাটি টািার খবপে র্মল্যিাজনর িািলা অগ্রাপধিাজরর র্াপলিায় 

অন্তর্ভ তপক্তিরণ ইর্যাপদ। আবার বাংলাজদে ব্াংি ঋজণর অে ত অবজলািজনর ের্ত পেপেল িজরজে খযোজন িাগজে িলজি ব্াংি খেলাপি ঋণ 

িি খদোজর্ িারজব। আবার ের্িরা দু’ভাগ ডাউন খিজিন্ট িজর বার বেজরর েন্য ের্িরা নয় ের্াংে িাজর সুজদ ঋণ খফরজর্র সিয় 

িাজব। সরিাজরর এসব িায তিলািগুজলাজি সাজবি ব্াংিাররা বলজেন ঋণজেলাপি বান্ধব সরিার। এ ঋণজেলাপি ব্াংজির র্মলধন সংিট। 

েরাপির্ িরজে, পবপনজয়াগ  াটপর্ খোগাজে, ব্াংজির মুনাফা িিাজে এবং আিানর্িারীজদর আস্থা সংিট বাড়াজে। এর ফজল র্ারা আর 

ব্াংজি সঞ্চয় আিানর্ না খরজে সঞ্চয়িজে পবপনজয়াগ পদজি ঝুঁিজে পনরািত্তা ও বাড়পর্ লাজভর আোয়। আবার খসই সব পবপনজয়াগিারীরা 

খদজের খবসরিাপর বাপণপেযি ব্াংিগুজলাজর্ র্াজদর অপেতর্ আিানর্ গপের্ রােজর্ পনরািদ খবাধ িরজে না। সাম্প্রপর্ি িাজল গঠির্ 

ফাি তাস ব্াংজির  টনার িারণ। শুধু র্াই নয়, এিই িারজণ খস সব ব্াংিগুজলার আিানর্ খযিন িিজে সজে সজে পবপনজয়াজগ িয তাপ্তর্া 

ঋজণর অে ত খোগান পদজর্ অিারগ িজে ব্াংি োো। র্ারির আবার এই ভয় খিজয় বজসজে যপদ ঋণ আবার খেলাপিজর্ িপরণর্ িয়। যপদ 

র্াই িয় র্া িজল খসই সব ব্াংজির োোগুজলা লাভ িরজে পিভাজব? র্থ্য পনজয় োনা খগজে, ব্াংিগুজলা খলান আগ্রিী না িজয় িপিেপনং, 

পবজলর ওির বাট্টা ইর্যাপদজর্ খবপে আগ্রিী যা খসই সব ব্াংি োোর লাজভর অন্যর্ি িারণ যপদও সািপগ্রি ভাজব ব্াংি লাজভ যায় 



আপে তি িানদজন্ড। পিন্তু র্মলধন  াটপর্ র্ো পবপনজয়াজগর  াটপর্র িারজণ খদজের পেপডপি প্রবৃপেজর্ র্ার প্রভাব িড়জব। আিরা যপদ খটিসই 

উন্নয়জনর লক্ষয অেতজন ব্াংজির ভূপিিার িো উজেখ্য িপর র্ািজল খদো যায় খয এসপডপে প্রেি দুটি লক্ষয যো: দাপরদ্র্য পবজলাি ও ক্ষুধা 

মুপক্তজর্ ব্াংজির ভূপিিা পি র্া পনজয় খর্িন গজবষণা না িজলও িপরসংখ্যান বলজে গ্রািীণ অে তনীপর্জর্ কৃপষ-অকৃপষ োজর্ বর্তিাজন খয 

পবপনজয়াগ র্া সািপিি অে তনীপর্র পবজবচ্নায় খিাট পবপনজয়াজগর ৫ ের্াংে খবপে নয়। আবার দাপরদ্র্য পবজিাচ্জন পবপনজয়াজগর অংে আরও 

িি। যপদও গ্রািীণ ব্াংি ধরজনর পবপনজয়াগ খদজের প্রায় ৯০ লাে ঋণগ্রিীর্াজি ক্ষুদ্র্ ঋজণর সুপবধা পদজয় যাজে োিানর্পবিীন ভাজব। 

খসোজন ঋণজেলাপির িার িাে ের্িরা ২ ভাজগর পনজচ্। এিটি ইসলািী েপরয়া িজর্ িপরচ্াপলর্ খবসরিাপর বাপণপেযি ব্াংজির উিেির 

োোয় েপরি চ্াপলজয় খদো যায় খয খসই োোর সঞ্চয় আিানর্ ৯০ খিাটি টািা, পবপনজয়াজগর িপরিাণ ৪ খিাটি টািা (আিানজর্র ৪.৪ 

ের্াংে), লাভ ২ খিাটি টািা এবং খেলাপি ঋণ ২০ লাে টািা। ব্াংি োো ব্বস্থািিজি প্রশ্ন িরা িজল পর্পন বজলন, সঞ্চয় পবপনজয়াজগর 

খর্িন খক্ষে এ এলািাজর্ খনই। পবজেষর্ অে তননপর্ি িি তিান্ড র্ারির খেলাপি ঋজণর ঝুঁপি খর্া রজয়জেই। 

আবার লাজভর পসংিভাগটাই আজস ফান্ড স্থানান্তজরর িােজি যা এি অজে ত অননপর্ি। িারণ এর িােজি ব্াংজির এি অংজের টািা অন্য 

এলািায় স্থানান্তপরর্ িজে, এলািার উন্নয়জন খসই টািা ব্য় খর্া িজে না, এজর্ এলািার উন্নয়ন ব্াির্ িজে যা আঞ্চপলি পস্থপর্েীলর্া র্ো 

সুষি উন্নয়জনর িপরিন্থী। এেন অঞ্চলপভপত্তি উন্নয়ন সংস্থা, সুেীল সিাে পিংবা স্থানীয় সংসদ, রােননপর্ি িিী যপদ োনজর্ িাজর খয 

র্াজদর সঞ্চয় আিানজর্র টািা এলািার উন্নয়জন পবপনজয়াগ না িজয় ব্াংপিং চ্যাজনজল অন্যে িাচ্ার িজে র্া িজল েনঅসজন্তাষ দানা খেঁজধ 

এলািার েীবন িাজনর পব œ  টজর্ িাজর। এর েন্য অজনজিই বলজেন অে তনীপর্র পবষজফাঁড়া ব্াংি োর্ যার ক্ষর্ িজয় খেলাপি ঋণ রূজি 

সিাজে আপবভূ তর্ িজয়জে যা খিাট পবপনজয়াজগর ের্িরা ১২ ভাজগর ও খবপে। এই ধরজনর এিটি িপরপস্থপর্জর্ সরিার পবগর্ ১৩ জুন োর্ীয় 

সংসজদ ৫ লাে ২৩ িাোর ১৯৪ খিাটি টািার বাজেট খ াষণা িরজে যা বর্তিান অে তিন্ত্রীর প্রেি বাজেট উিস্থািন, বর্তিান সরিাজরর 

ধারাবাপিি ভাজব ক্ষির্ায় আসীন িওয়ার এগাজরার্ি বাজেট এবং স্বাধীন বাংলাজদজের ৪৯র্ি বাজেট উিাস্থািন। এ বাজেট উিস্থািনার ৩ 

লাে ৭৭ িাের ৮১০ খিাটি টািা রােস্ব আজয়র লক্ষযিাো, ২,০৭,৭২১ খিাটি টািা উন্নয়ন োজর্র লক্ষয আর ১,৪৫,৩৮০ খিাটি টািা  াটপর্ 

খদোজনা িজয়জে যা বাস্তবায়নজযাগ্য নয়। আবার খিউ খিউ বলজেন, সরিাজরর পনব তাচ্নী ইেজর্িাজরর সজে সেপর্পূণ ত নয়। প্রস্তাপবর্ 

বাজেজটর পেজরানাি খদয়া িজয়জে, ‘সমৃে আগািীর িদযাোয় বাংলাজদজের সিয় এেন আিাজদর সিয় এেন বাংলাজদজের।’  

বর্তিান অে তিন্ত্রী গর্ োনুয়াপরজর্ ক্ষির্া গ্রিজণর ির খেজিই খেলাপি ঋজণর পবজষজয় খুবই খসাোর যা র্ার বাজেজট বক্তৃর্ায়ও উজে এজসজে। 

খসোজন পর্পন ব্াংপিং োজর্ শৃঙ্খলা পফপরজয় আনজর্ েয়টি নীপর্ সংস্কাজরর প্রস্তাব িজরজেন। প্রস্তাব অনুসাজর নুর্ন নীপর্র খযিন প্রণয়ন 

িরা িজব খর্িপন পুরজনা নীপর্র সংস্কার িরা িজব। খিউ খিউ খেলাপি ঋণ িিাজর্ সরিাজরর পিমুেী নীপর্ পিজসজব এটিজি পবজবচ্না 

িরজেন। অে তিন্ত্রী বজলজেন ব্াংপিং োজর্ খিান খেলাপি ঋণগ্রিীর্া ঋণ গ্রিণ িজর ঋণ িপরজোধ ব্ে ত িজল র্ার েন্য খিান প্রিার এপিজটর 

ব্বস্থা পেল না। আবার এ িায তক্রিটি আইপন প্রপক্রয়ার সুরািার লক্ষয এপিট ইনসলজভপন্স আইন এর ব্বস্থা খনয়া িজয়জে। আবার এিটি 

ব্াংি িপিেন গেজনর পচ্ন্তাভাবনা চ্লজে ব্াংপিং োজর্র শৃঙলা সুদৃঢ় িরার েন্য। ঋণজেলাপিজদর পবরুজে ব্বস্থা খনয়ার ইপের্ পদজয় 

অে তিন্ত্রী বজলজেন খযসব ঋণগ্রিীর্া ইোকৃর্ খেলাপি র্াজদর পবরুজে িজোর ব্বস্থা খনয়া িজব। 

অে তিন্ত্রীর বাজেট বকৃ্তর্ায় আনা খেলাপি ঋজণর প্রসেগুজলা ির্টুকু বাস্তবাপয়র্ িজব সিয়ই র্া বজল খদজব। র্জব অপনোকৃর্ খেলাপিরা 

পিছুটা স্বপস্তর িজে ঠিি। র্জব এ িজের িজব সুরািা িজব র্া সিয়ই বজল খদজব। ব্াংিগুজলা র্াজদর ব্বস্থািনায় স্বল্প খিয়াজদর েন্য 

আিানর্ সংগ্রি িজর দী ত খিয়াজদ পবপনজয়াগ িজর যা অজনি খক্ষজে সঠিি িয়পন। পবজেষর্ বাপণপেযি ব্াংিগুজলার িজক্ষ যা ঋণজেলাপির 

অন্যর্ি িারণ। র্জথ্য খদো যায়, খদজের খিাট পবপনজয়াজগর িাে ের্িরা ১৮ ভাগ র্মলধন বাোর খেজি আজস এবং বাপি সবটুকু িাপন 

িাজিতট খেজি যাজদর দী ত খিয়াজদ পবপনজয়াজগর যাওয়ার িো নয়। আবার প্রচ্পলর্ পনয়িানুসাজর খদজের ব্াংিগুজলা র্াজদর আিানজর্র 

ের্িরা ১০ খেজি ১৫ খেজি ভাগ র্মলধন বাোজর পবপনজয়াজগর পবধান রজয়জে। এেন প্রশ্ন আজস, খিন ঋণ গ্রিীর্ারা র্মলধন বাোরজি উজিক্ষা 

িজর িাপন িাজিতট খেজি দী ত খিয়াজদ ঋণ খনয় র্া পবজিষজণর দাপব রাজে। এপেয়াটিি খসাসাইটি অব বাংলাজদে িতৃতি আজয়াপের্ খলাি 

বক্তৃর্ায় পসপিউপরটি অযান্ড এিজচ্ঞ্জ িপিেন (এসইপস) এর এিেন িপিেনার বজলজেন দী তজিয়াপদ অে তায়জনর িযাপিটাল িাজিতটজি 

উজিক্ষা িজর িাপন িাজিতট খেজি ঋণ খনয়ার প্রবণর্ার প্রেি িারণটি িজলা প্রেি উৎস খেজি ঋণ খিজর্ িজল খয প্রপক্রয়ায় খযজর্ িজব র্া 

অজনি স্বে যা অজনি ঋণগ্রিীর্ার িজক্ষ পূরণ সম্ভব িজয় উজে না। র্াজদর সপদোর িারজণ পির্ীয়র্ উৎস খেজি ঋণ খিজর্ প্রপক্রয়াগর্ 

পবষয়টি োিজলও পবপভন্ন িারজণ ঋণগ্রিীর্া ম্যাজনে িরজর্ সিে ত িয় যা প্রেিটিজর্ বর্তিাজন সম্ভব নয়। আর জ্ঞাজনর স্বল্পর্া খর্া আজেই। 

এেন পবষয়টির সিাধানিজল্প সরিাজরর সপদো োিজলও বাস্তবায়ন প্রপক্রয়ার সিস্যা রজয়জে। যপদও পবষয়টি খিন্দ্রীয় ব্াংি পিসাজব 

বাংলাজদে ব্াংি ও র্ফপসপল ব্াংজির এিপর্য়ার। পিন্তু প্রপর্পনয়র্ই অে ত িন্ত্রণালজয়র ব্াংপিং ও আপে তি প্রপর্িান পবভাজগর িস্তজক্ষজি 

এটাই প্রর্ীয়িান িয় খয সরিার খেলাপি ঋজণর পবষয়টিজি রােননপর্ি ভাজব সিাধান িরজর্ চ্াইজে- যা সঠিি িদজক্ষি নয়। অে তিন্ত্রীর 

বাজেট বক্তরৃ্ায় ইোকৃর্ ঋণজেলাপিজদর িো বলা িজয়জে এবং প্রধানিন্ত্রীর বাজেট িরবর্ী সংবাদ সজেলজন বজলজেন ঋণজেলাপিজদর 

পবরুজে িজোর ব্বস্থা গ্রিণ িরা িজব। এেন আিাজদর শুধু অজিক্ষার িালা োড়া পিছুই িরার খনই।  

[খলেি : অে তনীপর্পবদ, গজবষি ও পডন, পসটি ইউপনভ তাপসটি ]  

 


