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েখলািপ ঋণিট দৃ মান থাকেল আদােয়র েচ া a াহত থােক। আর aদৃ  হেল েস েচ া থাকেব না। eেত 
কের আপাতত েখলািপ ঋণ িকছুটা কম েদখােনা স ব হেলo আদােয়র স াবনা আরo কেম যােব। uে খয্, ei 
িশিথল িবিধিট আজ েথেক 26 বছর আেগ বাংলােদেশ চিলত িছল। িবেশব্র সে  স িত েরেখ আমরা eিগেয় 
িগেয়িছলাম। িক  েদড় দশক পর আবার িশিথল ি য়ায় েকন িফের যাoয়া হেলা, তা আমরা বুঝেত পারিছ না। 
eেত কের িনি তভােবi েখলািপ ঋণ uৎসািহত হেব eবং েখলািপ ঋণ আদােয়র হার কেম যােব। বাংলােদশ 
াংেকর িদব্তীয় াপনিট আরo ভয়াবহ। েসখােন বলা হে , সব্াধীনতার পর েথেক 42 িডেসমব্র 3129 পয র্  

সকল েখলািপ ঋণ পুনঃতফিসল করা যােব। 'শত র্' হেলা েয, মা  দুi শতাংশ aথ র্ জমা িদেত হেব eবং দশ বছের 
ঋণিট পিরেশাধ করেত হেব। eতটুকু পয র্  aসব্াভািবক হেলo ধের েনoয়া যায় েয, আটেকপড়া ঋণ আদােয়র 
uে ে  eিট করা হে । িক  াপেন eকi সে  আরo বলা হেয়েছ েয, eসব দীঘ র্িদেনর েখলািপেক নতুন 
কের ঋণo েদoয়া যােব। ফেল েখলািপরা নতুন ঋণ িনেয় পুরেনা ঋণ েশাধ করেত পারেব। eiভােব নতুন ঋণ 
িনেয় পুরেনা ঋণ েশাধ করার ব ায় দশ বছর পের িগেয় িবশাল aে র নতুন ঋণেখলািপেত পিরণত হেব। 
ƣকেয়র েতেল ƣক ভাজার ei ি য়ািট েকন েসেধ িনেয় আসা হেলা, তা সবার জ i দুি ার কারণ। িবেশষ 
কের আমানতকারীেদর জ । কারণ আমানতকারীর aথ র্ িদেয়i eiসব শীষ র্ েখলািপেদর নতুন ঋণ েদoয়া হেব, 
যা আদােয়র াপাের েকােনা িন য়তা থাকেব না। eেত আমানতকারীর ঝুিঁক aেনক েবেড় যােব। 
 
বাংলােদশ াংেকর a তম ধান আiিন দািয়তব্ হেলা াংেকর আমানতকারীর সব্াথ র্ েদখা। ভােগয্র পিরহাসi 
বলেত হেব, ei াপেন তার িবপরীেত ঋণেখলািপেদর aৈবধ সব্াথ র্ েদখা হে । িবষয়িট আপাতত হাiেকােট র্ 
আটেক আেছ। আমরা আশা করব, পূণ র্া  শুনািনর পর িব  আদালত জনসব্ােথ র্ রায় েদেবন। ei দুিট াপন 
যিদ সরকােরর াংক সং ােরর নমুনা হেয় থােক, তাহেল তা হেব aথ র্নীিত, িবেশষত াংিকং খােতর জ  
aশিনসংেকত। আiনম ী তার বােজট ব ৃতায় াংিকং খাত সে  আরo বেলিছেলন েয, িবিভ  াংক 'মাজর্ার' 
বা eকীভূতকরেণর মা েম সং ার সাধন করা হেব। eকীভূতকরণ যিদ েসব্ ায় হয়, তাহেল eর আiিন পথ 
eখনo েখালা রেয়েছ। আiন েমেন দুিট িত ান যিদ eকীভূত হেত চায়, তােত কার কী aসুিবধা? তেব 
aিভ তা হেলা, াংক যত েছাটi েহাক, বা দুব র্লi েহাক, েসিট তার িনজসব্ চির  o aি তব্ িনেয় িটেক থাকেত 
চায়। eকীভূত হেয় িনজসব্ স া িবলীন করেত চায় না। eর িবপরীেত বা তামূলক eকীভূতকরণ আiন পাস করা 
হেল, েসিট হেব আiিন েসব্ াচােরর শািমল। বাজার aথ র্নীিতo eমন পদে প সমথ র্ন কের না। কােজi আিম 
বলব, aবা ব ei াবনা বাংলােদেশর ে ে  হণেযাগয্ হেব বা হoয়া uিচত বেল মেন হে  না। aথ র্ম ী 
তার বােজট ব ৃতায় াংক সং ােরর জ  eকিট 'eি ট পিলিস' বা িনষ্ফ্ াি  নীিতর কথা বেলেছন। িতিন eo 
বেলেছন, বত র্মােন েদেশর াংিকং খােত েকােনা eি ট পিলিস েনi। কৃতপে  িতিট াংেকi eি ট পিলিস 
রেয়েছ। েকােনা েখলািপ বড় রকেমর o মািণত aসুিবধায় পড়েল স ণ র্ সুদ মoকুফ কের েখলািপ ঋণ আদায় 
কের তােক eি ট েদoয়া হেয় থােক। eিট িনভ র্র কের াংক- াহক স েক র্র oপর। e ধরেনর eি ট িবরলo 
নয়, ায় িনয়িমত িবিভ  াংেক ঘেট চলেছ। েকােনা ঋণেখলািপ ei ি য়ায় eি ট িনেত স ত না হেল িতিন 



িনেজেক েদuিলয়া েঘাষণা করেত পােরন। eজ  েয়াজনীয় েদuিলয়া আiন েদেশ বলবৎ রেয়েছ। তেব আমার 
জানামেত বাংলােদেশ e পয র্  েকu িনেজেক েদuিলয়া েঘাষণা করেত চানিন। িবেদেশ e ি য়া ভােলাভােবi 
চালু রেয়েছ। aেনক বড় বড় ি  বা িত ানo িনেজেক েদuিলয়া েঘাষণা কের ঋেণর আoতা েথেক েবিরেয় 
আেস। েদেশ িব মান েদuিলয়া আiন সং ার বা আরo আধুিনকায়ন করা েযেতi পাের। িক  াংিকং খােত 
eি ট পিলিস েনi বেল েয ম  করা হেয়েছ, আমরা তার সে  eকমত হেত পারিছ না। েয েকােনা েদেশi 
াংিকং ব ার িভি  িনভ র্র কের েক ীয় াংেকর সবলতা o সাফে র oপর। েয কারেণ েক ীয় াংকেক 

সব্াধীনভােব কাজ করেত িদেত হয়। কারণ াংক eমন eকিট িত ান, েযখােন মািলক প  মা  দশ ভাগ 
তহিবল েজাগান িদেয় থােক। বািক ৯1 ভাগ তহিবল আেস আমানতকারীর কাছ েথেক। aথচ াংক স ণ র্ভােব 
িনয় ণ কের থােক েবাড র্ aব িডের রস বা পিরচালনা পষ র্দ। েসখােন আমানতকারীর েকােনা িতিনিধতব্ েনi। 
ei কারেণ আমানতকারীর সব্াথ র্ র ার দািয়তব্ eককভােব েক ীয় াংেকর oপর বত র্ায়। েক ীয় াংক 
সব্াধীনভােব কাজ করেত না পারেল আমানতকারীর সব্াথ র্ ঝুিঁকেত থােক। েযমনটা eখন আমােদর েদেশ হে । 
 
আমােদর মেন আেছ, কেয়ক মাস আেগ, ভারেতর সাধারণ িনব র্াচেনর পূেব র্, মতাসীন েমািদ সরকার oi েদেশর 
েক ীয় াংেকর কাছ েথেক িরজােভ র্র িকছু টাকা িনেত েচেয়িছল। িক  েসটা িবিধ েমাতােবক না হoয়ায় িরজাভ র্ 
াংক aব iি য়ার গভন র্র পদতয্াগ কেরিছেলন। েক ীয় াংেকর সব্াধীনতা র ায় e ধরেনর পদে পi uপযু  

বেল আিম মেন কির। আর eর িবপরীেত আমরা েদখিছ, বাংলােদশ সরকােরর aথ র্ ম ণালয় েথেক িনেদ র্শনার 
eকিট খসড়া বাংলােদশ াংেক পািঠেয় িদেয় েসটা াপন িহেসেব কােশর 'আকা া'  করা হয়! েক ীয় 
াংেকর সব্াধীনতা র ায় াংেকর u পদ  কম র্কত র্ােদর েযমন সজাগ থাকেত হেব, েতমনi জনসব্াথ র্ র ােথ র্ 

সরকােরর ম ী o িনব র্াহীেদরo সতকর্ থাকেত হেব।  হে , বাংলােদশ াংিকং ব ায় বত র্মান পিরি িতেত 
আমরা নাগিরকরা েক ীয় াংক, সরকার o রাজৈনিতক েনতৃবৃ - সবারi শুভবুি  o সুদৃি  তয্াশা ছাড়া আর 
কী করেত পাির? 
 
াংকার, সােবক েডপুিট গভন র্র, বাংলােদশ াংক 

 


