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দুi. 

েদuিলয়া না হেলo াংক েখলািপ ঋণ aনাদােয়র কারেণ সম া সংকেট জজর্িরত হেত পাের। েবশ িকছুিদন 
েথেক সংবাদপ গুেলােত েখলািপ ঋেণর aনাদােয় াংেকর uদাসীনতা eবং সরকার তরেফ আ ঘাতী aথ র্ৈনিতক 
বণতা িনেয় খবর পিরেবশন o িবচার-িবে ষণ চলেত েদেখিছ—আর তখনi মেন পেড়েছ ঋণেখলািপেদর দায় 

eড়ােত িনজ হােত গড়া িত ান েছেড় আসার বা বাধকতার কথা।িবষয়িট ƣনিতক। ঋণ িনেয় ঋণ েশাধ করার 
দায় ƣনিতকতার মে  পেড়। eকবাের পিরেশাধ নয়, দীঘ র্েময়ািদ িশিডuেল ঋণ পিরেশাধ সিদ া থাকেল েসটা 
েমােটi aস ব নয়, কােরা জ  ক কর হয়েতা হেত পাের। িক  আদােয়র েময়াদ দীঘ র্, তােত বড় েবিশ চাপ সৃি  
হoয়ার কথা নয়, যিদ িত ােন সততা o সুশাসন বজায় থােক। eককথায় ঋণেখলািপ িত ােনর ƣনিতক দায় 
দীঘ র্ েময়ােদ হেলo ঋণ েশাধ করা। আর e ঋণ আদােয়র াথিমক o ধান দায় েযমন ঋণদাতা াংেকর, 
েতমিন পেরা  দায় াংকগুেলার ƣনিতক পিরচালক েক ীয় াংক তথা বাংলােদশ াংেকর eবং েসi সরকার 
তথা aথ র্ ম ণালেয়র। িক  বাংলােদেশর িশ পিতরা রাজৈনিতক-aথ র্ৈনিতক িদক েথেক eত শি মান েয াংক 
দূের থাক, রা য েকi াে র মে  আেনন না। 

তাi তাঁরা েখলািপ ঋণ েময়ািদ েশােধরo তািগদ aনুভব কেরন না; বরং আেরা ঋণ, আেরা ঋণ িনেয় ঋেণর a  
বাড়ােত থােকন। েস ঋেণর টাকা কতটা িশ  িত ান স সারেণর কােজ য় হেলা, কতটা ি গত o 
পািরবািরক েভােগ-uপেভােগ লাগল, বলেত aপচয় হেলা তা েদখার েকu েনi। িবষয়িট ি গত aিধকােরর 
eখিতয়ারভু  হেলo ঋণদাতা াংেকর aিধকার রেয়েছ যাচাi করার েয গৃহীত ঋণ কিথত কােজ লাগােনা হেলা 
িক না তা িনি ত করা। e িনয়মতাি ক, ƣনিতক দায়-কতর্  াংক যথাযথভােব পালন করেল াংক দ  ঋণ 
েখলািপ চির  aজর্ন করেত পাের না। eখােন যত ঘাটিত। e ঘাটিতর দায় সংি  াংক েথেক েক ীয় াংক 
হেয় সরকােরর সংি  কতৃর্প  পয র্  িব ত। e ে ে  দািয়তব্ পালেনর uদাসীনতার েপছেন েয গূঢ় কারণ রেয়েছ 
আমােদর কােরা aজানা েনi, eককথায় শ িট হেলা দুন িত। 

িতন. 

 uঠেত পাের, ঋণেখলািপেদর oপর চাপ সৃি র বদেল তােদর ঢালাo সুিবধা। eত সুিবধা িদে  েকন সংি  
কতৃর্প গুেলা? e ে র জবাব eককথায় eর আেগ uে খ কেরিছ। জবাবটা রাজৈনিতক তাৎপেয র্ সািরত 
করেত চাiেল বলেত হয়, eর মূল কারণ সুিবধাবাদ o সুিবধােভাগী সমাজ o রাজনীিত। e ে ে  সংি  
ে িণগুেলা সুিবধাদােন o সুিবধা aজর্েন পর রিনভ র্র, আেরা  ভাষায় পর েরর সব্াথ র্িনভ র্র। কােজi েস 
ে ে  দুেয় দুেয় চার না হেয় পাঁচ বা সাত হেলo িত েনi। েখলািপ ঋেণর uৎস, মানব্য় বৃি  o aনাদায় কথা 
বলেত েগেল আেরা দু-eকিট রাজৈনিতক সেতয্র uে খ েয়াজন। পািক ান আমল িনেয় eকিট িকংবদি সম 
আ বাকয্ eখেনা বাংলােদেশ u ািরত হেয় থােক, ei দুিদন আেগo েদেখিছ eক িবে ষেকর েলখায়। েসটা 
হেলা পািক ােনর 33 পিরবােরর িনয় ক মতার কথা, যা িছল aথ র্নীিত o রাজনীিতর oপর তােদর িনয় ক 
মতা। িক  বাংলােদেশর রাজনীিত পূব র্ ঐিত মািফক ছা , যুবা o িশি ত ম িব  ে িণর হাত ধের eিগেয়েছ 

eবং েস িহেসেব ঐিত  সৃি  কেরেছ। সব্াধীনতাসং াম বা সব্াধীন বাংলােদশ eর িত ম িছল না। e 
রাজৈনিতক শাসন o রাজনীিত িছল ম িব  ে িণর সব্াথ র্বাহক। িক  েম eর চির  বদল ঘেটেছ। বাংলােদেশ 
ত সীমাব  aথ র্নীিতর িবকাশ eবং ধনী o aিত ধনীর aিবশব্া  ভািট র্কয্াল u িত সমােজর ভারসা  ন  

কেরেছ, ে িণগত ƣবষ o কট কের তুেলেছ। তাপশালী, ভাবশালী রাজৈনিতক দল eখন আর ম িব  
মননশীলতার িতিনিধতব্ কের না; বরং িতিনিধ o সব্াথ র্বাহক িশ পিত, বৃহৎ বসায়ীকুল o aনুরূপ 
ফাটকাবাজেদর, মুনাফাবাজেদর যারা aথ র্বেল সমাজ o রাজনীিত িনয় ণ করেছ পূেব র্া  33 পিরবােরর েচেয়o 
েবিশ শি ম ায়। তাi েযমনটা বেলিছ, সংবাদপে  েখলািপ ঋণীেদর মু িবহাের সরকাির মদদ িনেয় িব র 



েলখােজাখা। িক  সম া হেলা eসব েলখায় কান িদে  না েকu। দু-িতনিট িশেরানাম u িতi যেথ । িক  eরi 
মে  জুন মাস eেস েগেছ। তাi ািবত বােজট িনেয় েলখায় পি কার পাতাগুেলা গরম, িবেশষ কের পৃ া েথেক 
স াদকীয় দ র। e িবষেয় eকিট গুরুতব্পূণ র্ িশেরানাম : ‘uৎসািহত হেবন ঋণেখলািপরা’। িলেখেছন eকজন 
সব্নামধ  াংকার-aথ র্নীিতিবদ। তাঁর মেত, ‘বাংলােদেশর aথ র্স দ শতকরা 6 ভাগ মানুেষর হােত পু ীভূত’। 
শতকরা িহসােব না হেলo েমাটা দােগ e কথাটা iদানীং eকািধক েলখায় u ত। পূেব র্া  িবেশষ  আেরা 
িলেখেছন uি িখতেদর চির -িবে ষেণ, ‘তাঁরাi িঠকমেতা কর েদন না। oi েগা ীেক আঘাত করেত না পারেল 
aনুিমত আয় আদায় করা স ব হেব না।’ বলা বাহু  েয e aনাদােয়র েপছেন রেয়েছ াপক দুন িত—u র 
েথেক সব র্ িন র পয র্ ।  uঠেত পাের, সরকার দুন িতর িবরুে  aিভযােনর কথা বেলo eেদর িবরুে  
ব া েনয় না েকন? িনেল েতা সরকাির েকাষাগার খািনকটা হেলo ভের uঠত। aথচ eরাi সব র্ািধক সুেযাগ-

সুিবধা o aভািবত িনরাপ া েভাগ কের আসেছ। 

সরকারপে  eজাতীয় uদাসীনতায়  কােরা ম  : ‘aপশাসেনর সুিবধােভাগীেদর পে  েগেছ বােজট’। 
িসিপিডর e িবে ষণ পুেরাটাi বােজট ােবর িবরুে  েগেছ। আমরা eখােন আেলাচনা করিছ শুধু 
ঋণেখলািপেদর িনেয়। e সে  সাংবািদকেদর eক ে র জবােব ধানম ী সাংবািদকেদর uে েশ বেলেছন, 
তােদর মািলকরা েক কত াংকঋণ িনেয়েছন eবং কতটা েশাধ কেরেছন তা খুেঁজ েবর করেত। ভােলা পরামশ র্। 
তেব e াপাের aথ র্ ম ণালেয়রo দািয়তব্ রেয়েছ। রেয়েছ eমন নীিত ণয়েনর দািয়তব্, যােত ঋণেখলািপরা ঋণ 
েফরেত বা  হন। তােত েতা সরকােররo লাভ। e আেলাচনা দীঘ র্ হেত পাের। তেব সীিমত পিরসের আমােদর 
পয র্ােলাচনায় েশষ কথা হেলা আেগর uি িখত ে িণচির  বদেলর কারেণ u িব  ে িণ eখন িবপুল সুিবধােভাগী 
ের u ীত, তােদর সমথ র্ক রাজনীিত o শাসনয । তাi শত সমােলাচনা সে o ঋণেখলািপেদর িবরুে  াংক 

েথেক শুরু কের ম ণালয় কতৃর্প  েকােনা ব া িনে  না; বরং aবাধ সুিবধার দব্ার খুেল রাখা হেয়েছ তােদর 
জ । তার ভাব পেড়েছ eবােরর বােজেট। 

eবােরর বােজট ম িব বা ব নয়, বরং u  ে িণর সুিবধােভাগীেদর বােজেট পিরণত হেয়েছ। e সতয্টাi 
বােজট আেলাচনা সে  সংবাদপে  কাশ েপেয়েছ আে েপর সুের। দু-eকিট u িত : ‘ম িবে র চাপ বাড়ল। 
ধনীেদর েবশ ছাড়’। eকিট পি কায় থম পৃ াজুেড় েমাটা হরেফ িশেরানাম : ‘বােজেট চােপ পড়েব 
ম িব ’।u িত না বািড়েয় বিল, বােজট েতা হoয়া uিচত সব র্ে িণবা ব। িক  বাংলােদেশ e পয র্  তা িক 
কখেনা হেয়েছ? পিরবেত র্ ধনী আেরা ধনী, গিরব আেরা গিরব হে ’—e কথাটাi বাদবােকয্ পিরণত হেয়েছ। e 
aব ার পিরবত র্ন ঘটােত ে িণসং ােমর েকােনা িবক  েনi। সু ু ব া না িনেল ল  েকািট টাকার েখলািপ ঋণ 
কেয়ক লাখ েকািটেত িগেয়o থামেব না, বাড়েতi থাকেব, তখন...? 

েলখক : কিব, গেবষক, ভাষাসং ামী 

 


