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জাতীয় সংসেদ গতকাল শিনবার দেশর শীষ ঋণেখলািপেদর তািলকা েল ধেরেছন অথম ী আ হ ম ফা কামাল। এেত দখা 
গেছ, শীষ ৩শ ঋণেখলািপর য তািলকা রেয়েছ তােত বরাবেরর মেতাই এবারও আেসিন রাঘবেবায়ালেদর নাম। অথম ীর েল ধরা 

ত মেত, ২০০৯ সােলর পর থেক এ পয  িবিভ  াংক ও িলিজং কা ািনর কাছ থেক প চ কা  টাকার বিশ ঋণ িনেয়েছন 
১৪ হাজার ৬১৭ জন। এসব ঋণ হীতার অিধকাংশই ঋণেখলািপ হেয় গেছন। সবসা ে  খলািপ ঋেণর পিরমাণ দ িড়েয়েছ ১ লাখ 
১৮৩ কা  টাকা। এর আেগ শীষ ২০ ও ১০০ জন ঋণেখলািপর তািলকা কাশ করা হেয়িছল। জন সাংসেদর ে র উ ের এসব 
ত  কাশ কেরন অথম ী। 
এ ছাড়া কাশ করা হেয়েছ ৫ কা  টাকার বিশ ঋণ হীতােদর তািলকাও। তািলকা িবে ষণ কের দখা যায়, নােম- বনােম 
কা ািন েল বড় বড় েপর পে  িবিভ  াংক থেক হাজার হাজার কা  টাকা হািতেয় নওয়া হেয়েছ। এসব েপর 

এেকক েত ৩০টা কা ািন পয  রেয়েছ। এসব কা ািনর িবপরীেত ৩০ থেক ৩৫  াংক থেক ঋণ নওয়া হেয়েছ। অথচ 
অথম ীর কাশ করা তািলকায় এসব েপর নাম আেসিন; এেসেছ তােদর -এক  কা ািনর নাম। এ কারেণ শীষ ঋণেখলািপেদর 
কােছ পাওনার পিরমাণও বা েবর লনায় অেনক অেনক কম মান হে । 
িনয়মা যায়ী, এক ি  বা েপর য কােনা এক  কা ািন খলািপ হেলই িতিন বা সই প ঋণেখলািপ িহেসেব িডট 
ইনফরেমশন েরােত (িসআইিব) িচি ত হেবন বা হেব। অথম ীর েল ধরা ঋণেখলািপর তািলকায় একই ি র বা েপর 
একািধক কা ািনর ত  দওয়া হেলও ওই ি  বা েপর সবেমাট কী পিরমাণ ঋণেখলািপ হেয়েছ, স ত  কাশ করা হয়িন। 
অথচ বড় অংেকর ঋণ িনেয় সটেক পেড়েছন এসব ি  ও তােদর প। 
শীষ ৩শ ঋণেখলািপর তািলকায় থম নাম  চ ােমর সামানাজ পার অেয়েলর। কা ািন র নােম খলািপ ঋণ দখােনা হেয়েছ 
১ হাজার ৪৯ কা  টাকা। কাযত এ কা ািন র ল হে  এসএ প। শাহা ি ন আলেমর এ প  ঋণেখলািপ হওয়ার পরও িতিন 
দীঘিদন পিরচালক িহেসেব িছেলন। তার কােছ ২৪  াংেকর পাওনা ায় সােড় ৩ হাজার কা  টাকা। তারই কা ািনর এক  
এসএ অেয়ল িরফাইনাির। ৮ ন র তািলকায় থাকা এ কা ািনর নােম খলািপ ঋণ দখােনা হেয়েছ ৭০৭ কা  টাকা। তারই 
আেরক  কা ািন সামানাজ কনেড ড িমে র নােম খলািপ রেয়েছ ১২৭ কা  টাকা, তািলকায় য  রেয়েছ ১২৩ ন ের। 
খলািপর তািলকায় ি তীয় নাম  গাজী েরর ালাি  সােয়টার অ া  ইয়ান ডািয়ং। এ িত ােনর কােছ াংেকর পাওনা দখােনা 

হেয়েছ ৯৮৪ কা  টাকা। এ কা ািন  কাযত অ াননেট  েপর। এর কণধার ইউ স বাদেলর ২২  কা ািনর িবপরীেত জনতা 
াংক থেক ায় ৬ হাজার কা  টাকা হািতেয় নওয়া হেয়েছ। এ েপর ৬  িত ােনর নাম তািলকায় এেসেছ থক থকভােব-
ভ কে ািজট ৬২০ কা , ভ ি িনং ৬শ কা  ও িসমরান ৫৮৯ কা , ভ মাটর ৪৬ কা , ভ মলা  ি িনং 

১৬৭ কা , অ াননেট  িনট ২২৯ কা  এবং জ াকােডর খলািপ ৪৮৮ কা  টাকা। অথচ প র মাট খলািপ যাগ করা হেল 
খলািপর অংকটা অেনক েত উেঠ যােব। ত পির এ েপরই আরও িক  কা ািনর খলািপ ঋণ তািলকায় েল ধরা হয়িন। 



স িত মা ফা েপর চয়ার ান হফাজ র রহমান ঋণেখলােপর দােয় আটক হেয়েছন। তার কােছ ৩১  াংক ও আিথক 
িত ােনর পাওনা ায় দড় হাজার কা  টাকা। অথচ তািলকায় মা ফা েপর এক মা  কা ািন রেয়েছ। ফেল তািলকায় তার 
কা ািনর নাম এেসেছ ২০৫ ন ের। 

সা িতককােল আেলািচত ি েস  েপর কেছ জনতা াংেকর পাওনা ায় সােড় ৩ হাজার কা  টাকা। এর বাইের অ  
কা ািনর নােমও আরও ২ হাজার কা  টাকা হািতেয় িনেয়েছ প । শীষ খলািপর করা তািলকায় এ েপর মা  ৪  কা ািনর 

নাম রেয়েছ-িরেম  টওয়ার ৯৭৬ কা , পািল কে ািজট ৭৯৮ কা , ি েস  লদার ৭৭৬ কা , ি েস  ানািরজ ১৬৩ 
কা  এবং ল েকার খলািপ ৪৩৯ কা  টাকা। জাতীয় পা র নতা  মারেশদ রাদ ই ািহেমর ি াল েপর িবিভ  কা ািনর 

কােছ ১২  াংেকর পাওনা ায় ৬ হাজার কা  টাকা। 
তার সব েলা িত ােনর নাম আেসিন তািলকায়। এেসেছ ই ািহম কনেসা য়াম ১৫০ কা , ই ািহম ট টাইল ৩৭৩ কা , 
ই ািহম কে ািজট ৭৪ কা , ি াল ি ল ১০৫ কা , াক ১১৩ কা , মা ট  ১১১ কা  এবং া  ই ার াশনােলর 
খলািপ ৩৭২ কা  টাকা।  াব েপর মা  িতন  কা ািনর িবপরীেত খলািপ ঋণ দখােনা হেয়েছ- াব মটাল ১৫০ কা , 
াব এিডবল অেয়ল ১৫০ কা  এবং াব জনক  পিরবােরর খলািপ ৮০ কা  টাকা। 

শীষ খলািপর তািলকায় চাের আেছ কায়া াম পাওয়ার (৮২৮ কা  টাকা) এবং প চ ন ের চ ােমর মািহন এ ার াইজ (৮২৫ 
কা )। শীেষর দশ ন ের থাকা ামীণ শি র খলািপ ঋণ ৬০১ কা  টাকা। 

তািলকায় হলমােকর িবিভ  কা ািনর নাম এেসেছ থকভােব। এ েপর িবিভ  িত ােনর কােছ সানালী াংেকর পাওনা ৩ 
হাজার কা  টাকা। এর মে  া  ি িনংেয়র নােম ৫২৬ কা  (১৪তম), আেনায়ার ি িনং ৪৭৫ কা  (২০), হলমাক ফ াশনস 
৩৪১ কা  (৩১),  অ া  াদাস কে ািজট ১৯৭ কা  (৫৫), ওয়ালমাট ফ াশন ১৭০ কা  (৭৭) ও হলমাক ি িনং ৭২ কা  
(২৭৫তম) টাকা ঋণেখলািপ। 
এ ছাড়া শীষ ২০ খলািপর তািলকায় রেয়েছ গাজী েরর সৗরভ ি িনংেয়র ৫৮২ কা  (১১তম), কি উটার সাস ৫৭৫ কা  
(১২), বেনেট  ৫২৩ কা  (১৫), আলফা কে ািজট ৫২৩ কা  (১৬), িসি ক ডাস ৫১১ কা  (১৭), বায়া ভিজেটবল ৫০১ 
কা  (১৮) এবং রাইিজং ি ল ৪৯৪ কা  টাকা (১৯তম)। 

শীষ খলািপর তািলকায় আরও রেয়েছ স াল হাসপাতাল ২৮৬ কা  (৪১তম), কয়ার শালাইজড হাসপাতাল ২০৪ কা  (৫২) 
টাকা। তািলকায় আরও রেয়েছ ম  ফি  (২৬৭ কা ), আেলািচত িবসিম াহ েপর িবসিম াহ টাওেয়ল (২৪৪ কা ), আিথক 

িত ান িবআইএফিস (২০২ কা ), ইউনাইেটড এয়ারওেয়জ (১৮০ কা ), িস  িসজন ১৮৩ কা ,  ই ার াশনাল ২১৪ 
কা , এেপ  ১৩০ কা , কয়া কসেম কস ৯৯ কা , অটিব ১১৮ কা , পায়ণ হাউিজং ২৮০ কা , অরেনট সািভস ১৩৭ 
কা  এবং দশব  গার িমল ৮৪ কা  টাকা। 

আওয়ামী লীেগর সাংসদ মা. ইসরািফল আলেমর ে র জবােব অথম ী এ তািলকা েল ধেরন।  সরকাির াংক ও বসরকাির 
খােতর কেয়ক  বড় াংেকর কাছ হাজার হাজার কা  টাকা িনেয়েছ কেয়ক  প। এসব েপর নাম সব ই আেলািচত হেলও 
তািলকায় আেসিন। রাজৈনিতক ও আ জািতক কারেণ তারা ‘ খলািপ’ হেয়েছন, এমন অ হাত দিখেয় বারবার তারা খলািপর 
তািলকার বাইের থেক যাে ন এবং তাবৎ িবধা ভাগ করেছন। অথচ াংেকর কাছ থেক নওয়া ঋণ ফরত িদে ন না। 
আদালেতর মা েম আেদশ িনেয় খলািপর তকমা কা েয় তারা ভাগ করেছন সব েযাগ- িবধা। সসব ি  ও েপর নাম 
তািলকায় ান পায়িন।  
অথম ী উে খ কেরেছন, শীষ ৩শ ঋণেখলািপর কােছ িবিভ  াংক ও আিথক িত ােনর মাট পাওনা আেছ ৭০ হাজার ৫৭২ 
কা  টাকা। যার মে  খলািপ হেয় গেছ ৫০ হাজার ৯৪২ কা  টাকা। 

সংসদ সদ  ৎ ন নসা খােনর আেরক ে র জবােব অথম ী বেলন, গত ৩৯ মােস খলািপ ঋেণর পিরমাণ বেড়েছ ৪৩ হাজার 
২১০ কা  ১৯ লাখ টাকা। এ সমেয় ঋণেখলািপর সং া বেড়েছ ৫৮ হাজার ৪৩৬ জন। ওই সংসদ সদ  ২০০৯ সােল ঋণেখলািপ 
কত িছল ও তােদর কােছ া  ঋেণর পিরমাণ এবং ২০১৮ সােল ওই সং া ও অেথর পিরমাণও জানেত চেয়িছেলন। অথম ী এর 
জবােব বেলন, বাংলােদশ াংেকর িসআইিব ডটােবইেজ ২০১৫ সােলর সে েরর আেগর কােনা ত  সংরি ত নই। তাই 
২০০৯ সােলর ঋেণর ত  দওয়া স ব হয়িন। 
অথম ী জানান, ২০১৫ সােলর সে ের ঋণেখলািপর সং া িছল ১ লাখ ১১ হাজার ৯৫৪ জন; বতমােন ১ লাখ ৭০ হাজার ৩৯০ 
জন। ২০১৫ সােল খলািপর পিরমাণ িছল ৫৯ হাজার ১০৫ কা  টাকা; ২০১৮ সােলর িডেস ের খলািপর পিরমাণ দ িড়েয়েছ ১ লাখ 
২ হাজার ৩১৫ কা  ১৯ লাখ টাকা। 
 
 

 


