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থােকন শতেকা  টাকার আিলশান বািড়েত, চেড়ন কা  টাকার িবলাসব ল গািড়েত। িনজ ও পিরবােরর নােম কেরেছন ল-কেলজ, মাদরাসা-
মসিজদ। নােম- বনােম িকেনেছন জিম, ন ন ন ন িশ -কারখানা গড়েছন। সমােজ ভাব- িতপি ও িব ল। িনয়িমত যান িবেদেশ। আবার 
িবে র িবিভ  দেশ গেড়েছন সেক  হাম। পাচার করেছন অথ। সবই ক চলেছ।  াংকঋেণর টাকা ফরত দওয়ােত যত অনীহা। 
গতকাল শিনবার জাতীয় সংসেদ অথম ী আ হ ম ফা কামাল য ৩০০ ঋণেখলািপর তািলকা কাশ কেরেছন ত েদর অেনেকর জীবনযা ার 
িচ  এ । আবার ঋেণর টাকা মের সপিরবাের িবেদেশ পািলেয়েছন এমন উদাহরণও আেছ। েদর কােছ িবিভ  াংক ও আিথক িত ােনর 
পাওনা বতমােন ায় ৫১ হাজার কা  টাকা, যা ায়  প া স  িনমাণ েয়র সমান। 
অথনীিতিবদ ও াংক খােতর সংি  ি রা বলেছন, দেশ বতমােন ঋণ িনেয় ফরত না দওয়ার সং িত গেড় উেঠেছ। সা িতক 
বছর েলায় এই বণতা আেরা বেড়েছ। িবেশষ কের বড় ও ভাবশালী ঋণ হীতােদর মে  এটা দখা যাে ; য রা াংেকর অসা  কমকতা ও 
পিরচালকেদর সে  যাগসাজশ, অিনয়ম, জাল-জািলয়ািত ও রাজৈনিতক ভাবসহ িবিভ  কৗশেল ঋেণর নােম হাজার হাজার কা  টাকা বর 
কের িনেয়েছন। িক  ঋেণর টাকা ফরত িদে ন না।  
জানেত চাইেল ত াবধায়ক সরকােরর সােবক অথ উপেদ া ড. এিব িম া আিজ ল ইসলাম কােলর ক েক বেলন, ‘তািলকা িদেলই তা হেব 
না, এেদর কাছ থেক ঋণ আদােয় কী ব া নওয়া হেব সটাই দখার িবষয়। য তািলকা করা হেয়েছ সটার যথাথতা কত ? বড় 
ঋণেখলািপ যারা ঋণ নঃ তফিসল ও নগঠন িবধা িনেয়েছ বা যসব ঋণ অবেলাপন হেয়েছ তােদর এ তািলকায় অ  করা হয়িন বেল 
আমার ধারণা। তাই এেদরও তািলকায় আনেত হেব।’   
বাংলােদশ াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহউি ন আহেমদ কােলর ক েক বেলন, ‘বড় িক  াহেকর কােছ িজি  হেয় পেড়েছ দেশর াংক 
ও আিথক খাত। রা িবিভ  উপােয় ঋেণর নােম র টাকা বর কের িনেয়েছন এবং নানা কােজ লািগেয়েছন। িক  ফরত িদে ন না। ঋণ 
ফরত দওয়ার আ িরকতাও ত েদর মে  দখা যায় না। এসব ঋেণর িবপরীেত য জামানত নওয়া হয় তাও পযা  নয়। ফেল মামলা কেরও 

ঋণ আদায় করা স ব হয় না।’  
সাউথই  াংেকর এমিড এম কামাল হােসন কােলর ক েক বেলন, ‘রাজৈনিতক চােপও অেনক ঋণ গেছ।’ ত র মেত, ‘ঋণেখলািপরা য 
টাকায় জিম, বািড়, গািড় ও াট িকেনেছন সটা তা সাধারণ মা েষর আমানেতর টাকা। এটা খয়ানত করার অিধকার কােরা নই।’ 
বতমান সরকােরর অথম ী িহেসেব দািয়  হেণর পর খলািপ ঋণ ন ন কের আর বাড়েব না বেল ঘাষণা িদেয়িছেলন আ হ ম ফা কামাল। 
িক  খলািপ ঋণ ােস আদােয়র পদে প জারদােরর পিরবেত ঋণেখলািপেদর আেরা িবধা ও ছােড়র পথ তির কের িদেয়েছন িতিন। স িত 
ঋণ ণীকরণ ও নঃ তফিসল উভয় নীিতমালােতই ঋণেখলািপেদর বড় ধরেনর ছাড় দওয়া হেয়েছ। এর মে  িবেশষ নঃ তফিসল 
নীিতমালার আওতায় মা  ২ শতাংশ ডাউনেপেম  ও ৯ শতাংশ সরল দ িনধারণসহ ১০ বছর ময়ােদ ঋণ িনয়িমত করার ব া কের দওয়া 
হেয়েছ। যিদও ঋণ নঃ তফিসেলর িবেশষ নীিতমালার ওপর আগামী ২৪ ন পয  িগতােদশ িদেয়েছন আদালত। এই িগতােদশ উেঠ গেল 
সা লােরর িবধােভাগী হেবন এসব খলািপরাই। এেত কাগেজ-কলেম খলািপ ঋণ কমেলও াংিকং খাত িঁকেত পড়ার আশ া রেয়েছ বেল 
মেন করেছন িবিশ জনরা। 
গতকাল সংসেদ উপ ািপত ত া যায়ী, ২০১৮ সােলর িডেস র শেষ দেশ কাযরত সকল তফিসিল াংক ও আিথক িত ােনর ঋণেখলািপ 

িত ােনর সং া এক লাখ ৭০ হাজার ৩৯০ । এসব িত ােন খলািপ হওয়া অেথর পিরমাণ এক লাখ ই হাজার ৩১৫ কা  টাকা। তেব 
বাংলােদশ াংেকর সবেশষ িতেবদন অ যায়ী, চলিত বছেরর মাচ শেষ খলািপ ঋেণর পিরমাণ দ িড়েয়েছ এক লাখ ১০ হাজার ৮৭৩ কা  
টাকা, যা িবতরণ করা ঋেণর ১১.৮৭ শতাংশ। এর বাইের গত বছেরর িডেস র পয  অবেলাপেনর মা েম াংেকর িহসােবর খাতা থেক বাদ 
দওয়া হেয়েছ িনট ৪০ হাজার ১০১ কা  টাকা। এ ঋণ যাগ করেল দেশর াংিকং খােতর খলািপ ঋেণর ত পিরমাণ দ ড়ায় এক লাখ ৫০ 

হাজার ৯৭৪ কা  টাকা। 



এ িবষেয় বাংলােদশ ইনি উট অব াংক ােনজেমে র (িবআইিবএম) সােবক মহাপিরচালক ড. তৗিফক আহমদ চৗ রী কােলর ক েক 
বেলন, ‘তািলকা িদেলই হেব না, কারা ই া ত খলািপ আর কারা অিন া ত খলািপ সটা িচি ত করেত হেব। িবে র অেনক দেশই এ েলা 
িচি ত কের তািলকা কাশ করা হয়। কােজই যারা ই া কের ঋেণর টাকা ফরত িদে  না তােদর িব ে  সরকােরর কেঠার অব ান নওয়া 
উিচত। খলািপেদর কােনা ধরেনর ছাড় দওয়া ক হেব না বেলও ম  কেরন িতিন। 
কেয়ক ডজন াংক ও আিথক িত ােনর কােছ ায় সােড় িতন হাজার কা  টাকার ঋণেখলািপ চ ােমর এস এ েপর কণধার মা. 
শাহা ি ন আলম। িতিন ঋেণর টাকা ফরত না িদেয় নােম- বনােম িবিভ  জায়গায় অেঢল স দ গেড়েছন বেল অিভেযাগ রেয়েছ। তার পরও 
িবিভ  সময় ভাব খা েয় এেকর পর এক িবধা িনেয়েছন। একই ঋণ নঃ তফিসল কিরেয়েছন বারবার। সব শষ িনেয়েছন নগঠন িবধাও। 
িক  ঋেণর টাকা আর ফরত দনিন। অথম ীর সংসেদ উপ ািপত শীষ ঋণেখলািপর তািলকায় ত র মািলকানাধীন সামা াজ পার অেয়ল এখন 
১ ন ের। সামা াজ পার অেয়েলর কােছ এক ডজেনরও বিশ াংক ও আিথক িত ােনর খলািপ ঋণ রেয়েছ এক হাজার ৪৯ কা  টাকা। 
এস এ েপর আেরক িত ান এস এ অেয়ল িরফাইনাির রেয়েছ শীষ তািলকার ৮ ন ের। এ িত ান র কােছ াংক ও আিথক িত ােনর 
খলািপ ৭০৭ কা  টাকা। ১২৭ কা  টাকার খলািপ ঋণ িনেয় তািলকার ১২৩ ন ের আেছ ত েদর আেরক িত ান সামা াজ কনেড  িম । 

 বলেছ, এই াহক খলািপ হেলও হাইেকােট িরট কের দীঘিদন মােক াইল াংেক পিরচালক পেদ অিধি ত িছেলন। গত বছেরর ১৭ 
অে াবর ত েক তারণার মামলায় ার কের িলশ। 
এ াননেট  েপর কণধার ইউ স বাদেলর িব য়কর ‘উ ােনর’ গ  সা িতক সমেয় বশ আেলািচত। েভিনল সােয়টার নােম এক  

িত ােনর মা েম বসায় নেম িতিন এখন ২২  িত ােনর মািলক। এেকর পর এক িত ান েল রা ায়  জনতা াংক থেক ছয় বছের 
ায় সােড় প চ হাজার কা  টাকা বর কের িনেয়েছন িতিন। ওই টাকায় িবিভ  ােন জিম িকেনেছন। ল, কেলজ ও মাদরাসা িত া 

কেরেছন। ঢাকার উ রা ও ট ীেত কেরেছন বািড়, মাহা দ ের িকেনেছন াট। নািম-দািম মেডেলর গািড়েত যাতায়াত কেরন িতিন। এ 
েপর বশ কেয়ক  িত ােনর নাম উেঠ এেসেছ শীষ খলািপর তািলকায়। এর মে  ালাি  সােয়টার অ া  ইয়ােনর নাম উেঠ এেসেছ 

তািলকার ২ ন ের। িত ান র কােছ রা ায়  জনতা াংেকর পাওনা এক হাজার ১২০ কা  টাকা; যার ৯৮৪ কা  টাকাই এখন খলািপ। 
পাশাপািশ ইউ স বাদেলর াথসংি  ভ কে ািজট িনট, ভ ি িনং িমলস, িসমরান কে ািজট, ভ টার ি িনং িমলস, জ াকাড 
িনট ট , এমএইচ গাে ন ট িমলস ও ভ মলা জ ি িনং রেয়েছ তািলকার ৯, ১১, ১৩, ২১, ২৫, ৫৪ ও ৮০ ন ের। 

য়া র ািন কাগেজ এক  রা ায়  জনতা াংক থেক ায় সােড় িতন হাজার কা  টাকা হািতেয় নওয়া রান ঢাকার সেহাদর এম এ কােদর 
ও এম আিজজও আেলািচত ঋণেখলািপ। ত েদর িব ে  ঋেণর অথ পাচার ছাড়াও লশান ও বনানীেত িবলাসব ল বািড়, জিম ও িসেনমা তিরর 
অিভেযাগ রেয়েছ। ত েদর মািলকানাধীন প চ িত ােনর মে  িরেম  টওয় ার, পালী কে ািজট লদার, ি েস  লদার ডা স ও 
ি েস  ানািরেজর নাম রেয়েছ তািলকার ৩, ৬, ৭ ও ৮৩ ন ের। এর মে  িরেম  টওয় ার ৯৭৬ কা , পালী কে ািজট ৭৯৮ কা , 
ি েস  লদার ৭৭৬ কা  ও ি েস  ানািরেজর খলািপ ১৬৩ কা  টাকা। ায় এক হাজার কা  টাকা পাচােরর অিভেযােগ করা মামলায় 
গত ৩০ জা য়াির ি েস  লদােরর চয়ার ান এম এ কােদরেক ার করা হয়। 
ঋণেখলািপ িহেসেব ব ল আেলািচত চ ােমর আেরক বসায়ী হা র রিশদ। িতিন খলািপ হেলও িবলাসী জীবনযাপন কেরন; চেড়ন দািম 
গািড়েত। রাজধানীর ধানমি  ও চ ােম ত র িবলাসব ল বািড় রেয়েছ। এ ছাড়া নােম- বনােম িবিভ  জায়গায় অেনক জিম থাকারও অিভেযাগ 
রেয়েছ ত র িব ে । ত র মািলকানাধীন প চ  িত ােনর িতন  িবয়া ভিজেটবল অেয়ল ই াি জ ৫০১ কা , এইচ ি ল ির- রািলং িমলস 
২০৯ কা  ও চ াম ই াত ১১৭ কা  টাকার ঋণ িনেয় শীষ তািলকার ১৮, ৫১ ও ১৪০ ন ের রেয়েছ। 
দেশর একসমেয়র সরা ত - ি  আমদািনকারক ও পিরেবশক িত ান কি উটার সাস িল. বসা স সারেণর জ  ঋণ িনেয় তা অ  

খােত বহার কেরেছ। ঋেণর বড় অংশ িদেয় িত ান  ঢাকা, চ াম, ক বাজারসহ িবিভ  এলাকায় জিম িকেনেছ। ঋেণর একটা অংশ 
িস া ের পাচােররও অিভেযাগ রেয়েছ। িত ান  শীষ ঋণেখলািপর তািলকায় ১২ ন ের এবং ১৬  াংক ও আিথক িত ােনর কােছ ৫৭৫ 
কা  টাকা খলািপ। শীষ ঋণেখলািপর তািলকার চার ন ের রেয়েছ আসবাবপ  খােতর অটিবর সহেযাগী িত ান কায়া াম পাওয়ার 

িসে মস। এ েপর কণধাররা িবলাসী জীবন যাপন করেলও াংেকর টাকা ফরত দন না। এ িত ােনর কােছ দেশর ১৫  াংক ও আিথক 
িত ােনর খলািপ ঋণ রেয়েছ ায় ৮২৮ কা  টাকা। াংক খােত রণকােলর ভয়াবহ ঋণ কেল ািরর হাতা হলমাক প সানালী 
াংেকর শরাটন হােটল শাখা থেক জািলয়ািতর মা েম ায় সােড় িতন হাজার কা  টাকা আ সাৎ কের। এ পয  িবিভ  ি য়ায় তােদর 

কাছ থেক মা  সােড় ৪০০ কা  টাকার মেতা আদায় করেত স ম হেয়েছ সানালী াংক। এই েপর চার  িত ান া  ি িনং িমলস, 
আেনায়ার ি িনং িমলস, হলমাক ফ াশন ও ওয়ালমাট ফ াশন শীষ খলািপর তািলকায় ১৪, ২০, ৩১ ও ৭৭ ন ের রেয়েছ। এ ছাড়া সানালী 

াংেকর অ  ই াহক িত ান ফয়ার ড ফ াি কস ও  অ া  াদাস িনট কে ািজটও রেয়েছ তািলকার ৩৪ ও ৫৫ ন ের। এই ছয় 
িত ােনর কােছ সানালী াংেকর খলািপ ঋেণর পিরমাণ ায় ই হাজার ৩০৩ কা  টাকা। এ িবষেয় সানালী াংেকর ব াপনা 

পিরচালক ওবােয়দ উ াহ আল মা দ কােলর ক েক বেলন, ‘হলমাক থেক অথ আদােয় সানালী াংক আইিন ি য়ার ম  িদেয় এেগাে । 
এরই মে  ১৬  মামলার রায় াংেকর অ েল এেসেছ।’ 
আেরক নামসব  প িবসিম াহ কেয়ক  বািণিজ ক াংক থেক ায় এক হাজার ১০০ কা  টাকা নয়; যার সবটাই খলািপ। এ েপর 

িত ান িবসিম াহ টাওয়াল রেয়েছ তািলকার ৪৮ ন ের। এ িত ােনর কােছ াইম ও শাহজালাল ইসলামী াংেকর খলািপ ঋণ রেয়েছ ২৪৪ 
কা  টাকা। প র কণধার খাজা সােলমান আেনায়ার ঋেণর টাকা ফরত না িদেয়ই সপিরবাের িবেদেশ পািড় জিমেয়েছন। 
াংিকং খােত আেরক আেলািচত ঘটনা বিসক াংেকর ঋণ কেল াির। বিসক াংেকর সােবক চয়ার ান আব ল হাই বা  চয়ার ান 

থাকাকােল অিনয়েমর মা েম িবিভ  ি  ও িত ানেক ায় সােড় চার হাজার কা  টাকা ঋণ দন। এ াংেকর নামসব  িত ান 
‘আমােদর বািড়’ রেয়েছ তািলকার ৭৬ ন ের। াংক র কােছ এ িত ােনর খলািপ ১৭৩ কা  টাকা। 



 


