
বাংলােদশ ব াংক ও আইএমএফ বঠক

উ  খলািপ ঋেণ উে গ
ব াংিকং খােতর সং ার িনেয় , আ া িফিরেয় আনার ওপর ােরাপ * অথ িবভােগর
সে  বঠেক ভ ােটর একািধক র িনেয় অসে াষ

কাশ : ২০ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ব াংিকং  খােত  িবপুল  অে র  খলািপ  ঋণ  িনেয়  উে গ  কাশ  কেরেছ  আ জািতক  মু া  তহিবল
(আইএমএফ)। িবেশষ কের রা ায়  ও িবেশষািয়ত খােতর ব াংেকর খলািপ ঋণ িনেয় অসে াষ কাশ
কেরেছ তারা। এ ছাড়া সা িতক সমেয় ব াংিকং খােত নয়া িবিভ  নীিত সং ােরর িবষেয়  তুেলেছ
দাতা সং ািট।

বধুবার সফররত আইএমএফ িতিনিধ দেলর সে  বাংলােদশ ব াংেকর িবিভ  পযােয়র কমকতােদর
পৃথক বঠেক এসব িবষয় আেলাচনা হেয়েছ বেল জানা গেছ। এিশয়া এবং প ািসিফক িবভােগর িবভাগীয়

ধান ডাইসা  িকহারার (িডেক) নতৃে  সং ার আিটেকল-৪-এর ছয় সদ িবিশ  িতিনিধ দল বঠেক
অংশ নয়।

বঠক সূ  জানায়, ব াংিকং খােতর সং াের যসব িবষেয়  তালা হেয়েছ, স েলার মেধ  উে খেযাগ
হল- খলািপ ঋেণর িবেশষ পুনঃতফিসল নীিতমালা, ঋণ ণীকরণ ও অবেলাপন নীিতমালা, ব ােসল-৩
(িব মােনর ব াংক ব ব া)-এর আওতায় নূ নতম মলূধন সংর ণ, ব াংেক পিরচালক িনেয়াগ ও শাসন।

এ ছাড়া  নতুন ব াংেকর লাইেস  এবং রা ায়  ব াংেকর পারফরেম  ও কেরর টাকায় ব াংক েলার
মলূধন ঘাটিত পূরণ হে  িক না, তা-ও জানেত চেয়েছ আইএমএফ।

  হািমদ িব াস
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এ ছাড়া সম া  ব াংক েলােক টেন তুলেত বাংলােদশ ব াংেকর কী ধরেনর পিলিস রেয়েছ, সটাও
জানেত চেয়েছ দাতা সং ািট।  পাশাপািশ ব াংক খােত আ া িফিরেয় আনার জ  জার দয়ার কথা
বেলেছ।

একই িদেন অথ িবভােগর সে  পৃথক বঠক কেরন আইএমএফ িতিনিধরা। বঠেক নতনু ভ াট আইেন
একািধক  র  িনেয়  অসে াষ  কাশ  কেরেছন  তারা।  ািবত  বােজট  পেশর  আেগই  এ  ব াপাের
িলিখতভােব অথম ীেক আপি  জািনেয়িছল সং ািট।

পাশাপািশ ািবত বােজেট কােলা টাকা সাদা করার েযাগ, স য়পে র উৎেস কর কতন িনেয়ও 
তােলন তারা।  এ ছাড়া  বােজট ঘাটিত অথায়েন ব াংিকং  খাত থেক বড় অে র ঋণ নয়ায় তারল

সংকটসহ চাপ সিৃ  হেব িক না, জানেত চাওয়া হয়।

তেব সং ািটর প  থেক নৗব ের ািনং মিশন াপন ও অনলাইেন স য়পে র কায ম বা বায়েন
তািগদ দয়া হেয়েছ বেল জানায় সংি  সূ ।

এর আেগ ম লবার আিথক িত ান িবভােগর সে  আেরকিট বঠক কের আইএমএেফর িতিনিধ দলিট।
ওই  বঠেক  বলা  হয়,  খলািপ  ঋণ  না  কমা  মােন  শাসেনর  ঘাটিত  থাকা।  এর  মেধ  আবার
ঋণেখলািপেদর পুনঃতফিসল িবধা দয়া হেয়েছ। ফেল ভােলা ঋণ হীতারাও ঋণ পিরেশােধ িন ৎসািহত
হেবন।

সূ  জানায়, আইএমএেফর িতিনিধ দলিট বধুবার সকাল সােড় ১০টায় বাংলােদশ ব াংেকর ই ডপুিট
গভনর এসএম  মিন ামান  ও  আহেমদ  জামােলর  সে  বঠক  কের।  এরপর ১১টায়  বঠক  কের
বাংলােদশ ব াংেকর িবিভ  পযােয়র কমকতােদর সে ।

এসব  বঠেক ব াংিকং  খােতর খলািপ  ঋণ,  খলািপ কমােত কী  কী  পদে প নয়া  হেয়েছ,  মলূধন
পযা তার  হার,  ব াংেকর  মনুাফা,  িবিভ  নীিত  সং ার  যমন:  খলািপ  ঋণ  পুনঃতফিসেলর  িবেশষ
নীিতমালা, ঋণ ণীকরণ নীিতমালা ও অবেলাপন নীিতমালা ভিৃত িবষেয়  তালা হেয়েছ।

এ ছাড়া সরকাির- বসরকাির ব াংেকর পিরচালক িনেয়ােগ রাজৈনিতক হ ে প এবং এটা বে  বাংলােদশ
ব াংেকর কােনা নীিতমালা আেছ িক না, স িবষেয় জানেত চাওয়া হেয়েছ।

পাশাপািশ  নতুন  ব াংেকর  লাইেস  ই েতও  আইএমএেফর  সমােলাচনার  মেুখ  পেড়ন  বাংলােদশ
ব াংেকর কমকতারা।

বঠেক খলািপ ঋণ ই েত আইএমএেফর ে র জবােব বাংলােদশ ব াংেকর প  থেক বলা হেয়েছ,
খলািপ ঋণ ােস স িত িট িবেশষ কিমিট গঠন করা হেয়েছ। একিট বসরকাির ব াংেকর জ  এবং

অপরিট রা ায়  ও িবেশষািয়ত ব াংেকর।

বঠেক উপি ত বাংলােদশ ব াংেকর একজন ঊ তন কমকতা যগুা রেক বেলন, আইএমএেফর সে
বাংলােদশ ব াংেকর িনয়িমত বঠেকর অংশ এিট। তেব বঠেক বশ িকছু িবষেয় আইএমএফ অসে াষ

কাশ কের। এর মেধ  খলািপ ঋণ অ তম।

বধুবার পুর ১২টায় বাংলােদশ িফ াি য়াল ইনেটিলেজ  ইউিনেটর (িবএফআইইউ) সে  বঠক কের
িতিনিধ দলিট। বঠেক িবএফআইইউর ধান আব ু হনা মাহা. রাজী হাসান, িনবাহী পিরচালক ই া ার

িময়া, উপেদ া দব সাদ দবনাথ ও মহাব ব াপক জািকর হােসন চৗধরুী মখু উপি ত িছেলন।

সািবক  িবষেয়  জানেত  চাইেল  বাংলােদশ  ব াংেকর  িনবাহী  পিরচালক  ও  মখুপা  িসরাজলু  ইসলাম
যগুা রেক বেলন, এিট আইএমএেফর িনয়িমত িমিটংেয়র অংশ। এেত তারা িকছু  কেরেছ। আমরা তার
জবাব িদেয়িছ। বি ক াপেটর সে  বাংলােদশেক িমিলেয় লাভ নই। এখােন রাে র িকছ– িনজ
িনয়মনীিত আেছ। স আেলােকই চলেছ ব াংিকং খাত। তারা  চাইেলই হেব না,  তােদর মেতা শতভাগ
চলাও স ব নয়।

স ত, ঋণ অবেলাপনসহ বতমােন ব াংিকং খােত খলািপ ঋণ দড় লাখ কািট টাকার কাছাকািছ। এ
ছাড়া ঋণ পুনঃতফিসল আমেল িনেল ব াংেক ম  স েদর পিরমাণ অেনক ণ বিশ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।
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