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িবেশষ িবধায় আরও ই মাস ি তাব া

ঋণেখলািপেদর তািলকা হাই কােট

বাংলােদশ ব াংেক বতমােন খলািপ ও অকাযকর ঋেণর পিরমাণ ২ লাখ ২০ হাজার কািট টাকা। এর মেধ
খলািপ ঋেণর পিরমাণ ১ লাখ ১০ হাজার কািট টাকা। বািক ১ লাখ ১০ হাজার কািট টাকার মেধ  িবিভ

আদালেতর আেদেশ আটেক আেছ ৮০ হাজার কািট টাকা। আর অবেলাপনকৃত ঋেণর পিরমাণ ৩০ হাজার
কািট টাকা। গতকাল িবচারপিত এফ আর এম নাজমুল আহাসান ও িবচারপিত ক এম কাম ল কােদেরর

সম েয় গিঠত হাই কাট বে  এমন তথ  উপ াপন কেরন অ াটিন জনােরল মাহবুেব আলম। িতিন খলািপ
ঋেণর তথ  আদালেত িসলগালা অব ায় উপ াপন কেরন। তেব কান কান ব ি  বা িত ান ঋণেখলািপ
বা অেথর পিরমাণ কত তা আদালেত কাে  জানােনা হয়িন। পের মাট ঋেণর ই শতাংশ এককালীন
জমা  িদেয়  একজন  ঋণেখলািপ  ১০  বছেরর  জ  ঋণ পুনঃতফিসেলর  েযাগ  পােবন  (িবেশষ  িবধা),
বাংলােদশ ব াংেকর  এমন  নীিতমালার  কায েমর  ওপর ইিতপূেব  দওয়া  ি তাব ার  ময়াদ আরও ই
মােসর জ  বািড়েয়েছ আদালত। একই সে  এ িবষেয় জাির করা েলর নািনর জ  উভয় প েক ত
হেত বেলেছ হাই কাট। আদালত বেলেছ,  ই  স াহ  পর েলর  ওপর চূড়া  নািন  হেব। আদালেত
বাংলােদশ ব াংেকর পে  নািনেত িছেলন আইনজীবী মুনী ামান। িরট আেবদেনর পে  নািন কেরন
আইনজীবী মনিজল মারেসদ। এ সময় রা পে  ডপুিট অ াটিন জনােরল এ িব এম আব াহ আল মাহমুদ
বাশার উপি ত িছেলন।

আদালত গত ১৩ ফ য়াির এক আেদেশ ঋণেখলািপেদর তািলকা দািখেলর িনেদশ দয় এবং একই সে
ল জাির কের। েল আিথক খােত অিনয়ম, নীিত, অব ব াপনা বে  বাংলােদশ ব াংেকর সােবক গভনর

ড. মাহা দ ফরাস উি ন, ড. সােলহ উি ন আহেমদ, ত াবধায়ক সরকােরর সােবক উপেদ া এিব িম া
আিজজুল ইসলাম,  বাংলােদশ ব াংেকর সােবক ডপুিট গভনর খা কার ই ািহম খােলদ,  িসিট ব াংেকর
সােবক িসইও মামুন রিশদ, বাংলােদশ ব াংেকর একজন িতিনিধ ও অথ ম ণালেয়র একজন িতিনিধর
সম েয় কিমশন গঠেনর কন িনেদশ দওয়া হেব না এবং এই কিমশেনর পািরশ অ যায়ী ব ব া িনেত
কন িনেদশ দওয়া হেব না- তাও জানেত চাওয়া হয়। মি পিরষদ সিচব, ধানম ী সিচবালেয়র সিচব, অথ

ম ণালেয়র অথ িবভাগ ও আিথক িত ান িবভােগর ই সিচব, আইন সিচব, বাংলােদশ ব াংেকর গভনর,
সরকাির- বসরকাির ব াংেকর চয়ারম ান ও ব ব াপনা পিরচালকেদর চার স ােহর মেধ  জবাব িদেত বলা
হয়।  এরপর গত ২১ ম হাই কাট  ঋণেখলািপেদর  তথ সং া  তথ ািদ  ২৪  জুন  দািখল  করার  জ
িনেদশনা দয়।

সই সে  ক ীয় ব াংেকর নীিতমালার ওপর ি তাব া বজায় রাখেত িনেদশ দয় এক মােসর জ । এরই
ধারাবািহকতায় গতকাল ঋণেখলািপ সং া  তথ ািদ আদালেত দািখল করা হয়।
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