
অথনীিতেত িবপেদর পদ িন
একা  সা া কাের খা কার ই ািহম খােলদ  ক ীয় ব াংেকর াধীনতা িবপ

রাজৈনিতক শি   লােকর হােত সরকার এখন আপসমুখী
কাশ : ২৬ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশর অথনীিতর ধান িট খােতর একিট ব াংক অ িট শয়ারবাজার। এ ই খাতই
িবিভ  সম ায় জজিরত। ব াংক খােত খলািপ ঋণ বাড়েছ। নতুন নতুন নীিতমালা
আসেছ।  এসব  নীিতমালা  বা বািয়ত  হেল  ব াংিকং  খােত  িবপযয়  নেম  আসেব।
অ িদেক,  শয়ারবাজােরর  ু  চে র  িব ে  কােনা  ব ব া  নওয়া  হে  না।
দীঘিদন  ধের  তারা  বহাল  তিবয়েত  শয়ারবাজাের  ভাব  িব ার  কের  আসেছ।
শয়ারবাজার কেল ািরর সে  জিড়তরা িচি ত হেলও তােদর িব ে  কােনা ব ব া
নওয়া  হে  না।  এমন  পিরি িতেত  এ  ই  খাত  খারাপ অব ায়  থাকায়  দেশর

অথনীিতও িবপেদর স খুীন বেল মেন করেছন বাংলােদশ ব াংেকর সােবক ডপুিট গভনর খা কার
ই ািহম খােলদ। দিনক ইে ফােকর সে  একা  সা া কাের এসব িবষয় িব ািরত তুেল ধেরেছন িতিন।

খা কার ই ািহম খােলদ বেলন, বাংলােদেশর িজিডিপ ( মাট জাতীয় আয়) বিৃ  খুবই  আকষণীয়।
িজিডিপ বিৃ  ৭ শতাংেশর ওপের। তেব এটার ব ন ব ব া ভােলা না। দেশর স দ এখন মা  ৫
শতাংশ মা েষর হােত পুি ভূত। ফেল দেশর উ য়ন ফল থেক বািক ৯৫ শতাংশ মা ষ বি ত হে ।
দেশর শতকরা ৫ ভাগ লাক ভােলা আেছ, এর মােন দশ ভােলা আেছ এটা কখেনাই বলা যায় না। এটা
দেশর জ  ভােলা নয়। এটা দেশর সংিবধােনর সে ও স িতপূণ নয়।

অব ার উ িতর জ  সরকােরর পদে েপর িবষেয় জানেত চাইেল িতিন বেলন,  এ িবষেয় সরকােরর
কােনা উেদ াগ নই। যমন, ব াংক খােত বতমােন ১০ লাখ কািট টাকা ঋণ রেয়েছ। এর মেধ  ৯ লাখ
কািট টাকা িনয়িমত এবং ১ লাখ কািট টাকা খলািপ ঋণ। খলািপ ঋণ িবষেয় সরকার যেথ  েযাগ
দান করেছ।  আর যারা  ভােলা  াহক তােদর জ  সরকার িকছু করেছন না।  এর ফেল ভােলা  ঋণ
হীতারা ধীের ধীের খলািপ ঋণ হীতায় পিরণত হে । এটা উলেটা ব ব া বেল মেন হে । স িত

বাংলােদশ ব াংক ঋণেখলািপ িবষেয় একিট াপন জাির কের। অব  বতমােন   আদালেতর িনেদেশ
ওই াপন িগত আেছ। যিদ এিট বা বািয়ত হয় তাহেল দেশর ব াংিকং খােত িবরাট িবপযয় নেম
আসেব।

সােবক এ ব াংকার বেলন, বাংলােদশ ব াংেকর াধীনতা িবপ  অব ায় আেছ। ফেল ক ীয় ব াংক এখন
ঠুঁেটা  জগ ােথ পিরণত হেয়েছ।  ক ীয় ব াংেকর াধীনতা িনভর কের সরকােরর ই ার ওপর। িতিন
বেলন, ব াংেকর মাট আমানেতর মা  ১০ শতাংশ ব াংক মািলক বা শয়ারেহা ারেদর। আর ৯০ ভাগ
সাধারণ আমনতকারীেদর। অথচ ব াংক পিরচািলত হয় স ণূভােব মািলকেদর ারা। ব াংেকর য বাড
অব ডাইের র থােক তােদর সবাই শয়ারেহা ার। এখােন আমানতকারীর াথ  সবেচেয় বিশ হেলও
তােদর পে  কথা বলার লাক নই। য কারেণ আইন কের ক ীয় ব াংক িত া করা হয়। ব াংক অব
ইংল া ড থেক  কের যত ক ীয়  ব াংক আেছ সবই  এজ  তির হেয়েছ।  ক ীয়  ব াংকেকই
সরকােরর প  থেক দািয়  দওয়া হয় ব াংিকং খাত িঠক রাখার জ ।

ক ীয় ব াংক এবং ব াংেকর মািলক িবপরীত প । বািণিজ ক ব াংক েলা তােদর িনেজেদর াথ দেখ

  রজাউল হক কৗিশক
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আর ক ীয় ব াংক আমানতকারীর াথ দেখ। এজ  ক ীয় ব াংেকর কােনা কােজ সরকার হ ে প
কের না। িকছুিদন আেগ ভারেতর মািদ সরকার ক ীয় ব াংক (আরিবআই) থেক িকছু ঋণ চেয়িছল।
তেব তা িনয়মবিহভূত হওয়ায় আরিবআইেয়র গভনেরর পদত ােগর কথা তেুল ধেরন িতিন।

বাংলােদেশর অব া এ ে  িভ ।  ক ীয় ব াংক এেকবােরই সরকােরর অধীেন চেল  গেছ। যিদও
আইনতভােব এখন কােনা িবষেয়ই সরকােরর সে  আলাপ-আেলাচনার েয়াজনীয়তা নই। তেব বা েব
দখা যায়, সরকার ক ীয় ব াংকেক িবিভ  িবষেয় ধু অ েরাধ না রীিতমেতা িবিভ  কাজ কিরেয় িনে ।

সরকার ক ীয়  ব াংেকর ওপর িবিভ  িস া  চািপেয় িদে ।  এ  কারেণ  ক ীয়  ব াংেকর াধীনতা
এেকবােররই িবপ  অব ায় আেছ।

ক ীয় ব াংেকর াধীনতা িনভর কের সরকােরর সহেযািগতার ওপর। অথাত্ যখন সরকার চাপ েয়াগ
করেব  না।  কারণ,  সরকার  শি শালী।  সরকার  এখন  বাংলােদশ  ব াংকেক  ব বহার  করেছ।  এেত
আমানতকারীর াথ ব াপকভােব িবি ত হে । ফেল ব াংক েলাও পিরচািলত হেত পারেছ না।

ঋণেখলািপরা এখন সরকােরর উ পযােয় রেয়েছন— এ িবষেয় খা কার ই ািহম খােলদ বেলন, আমরা
জানেত পেরিছ একিট পাঁচতারকা হােটেল ব াংক মািলকেদর একিট বঠক হয়। সখােন নতৃ  দন ব
ঋণেখলািপ ব াংক মািলক। ওই বঠক থেক সরকারেক তারা বেলন, আপানারা য খলািপ ঋেণর কথা
বেলন  এটা  আর বলেত হেব  না।  এমন  নীিতমালা  করব  যােত  আর খলািপ  ঋণ  না  বােড়।  তারই
পিরে ি েত দখা যাে , পের অথ ম ণালেয়র মাধ েম বাংলােদশ ব াংক একিট াপন জাির কের।
যিদও  আদালত  স  াপন  এখন  িগত  রেখেছ।  ওই  াপেন  ঋণেখলািপর  সং া  এেকবাের
সংেকািচত কের ফলা হেয়েছ।  খলািপরা যিদ িনধারণ কেরন ক ঋণ খলািপ হেব—  তাহেল দেশ

শাসন বেল আর িকছু থােক না। িতিন বেলন, সবিকছু দেখ মেন হে  খলািপেদর শীষ চ  এবং ব াংক
মািলকেদর িকছু অংশ িমেল বাংলােদেশর অথনীিতেক পিরচািলত করেছ। একইসে  তারা সরকারেকও
পিরচািলত করেছ।

শয়ারবাজাের আ ার স ট রেয়েছ বেল সােবক এ ব াংকার মেন কেরন। িতিন বেলন,  শয়ারবাজার
কেল াির িনেয় ২০১০ সােল য িরেপাট িদেয়িছলাম তা কাযকর হয়িন। কবল জেনর ১ কািট টাকা

কের জিরমানা  করা  হেয়েছ।  তারা  জনই িবএনিপপি ।  এখােন যিদ দলাদিল  করা  হয়,  তাহেল  তা
শাসন থােক না। এ কারেণ শয়ারবাজাের আ ার স ট তির হেয়েছ।

  শয়ারবাজাের মলূ সম া িট, ঢাকা ক একেচে  (িডএসই) এক ধরেনর কাটাির রেয়েছ। িডএসইেত
সদ  সংখ া কমপে  ১ হাজার না হেল এ কাটাির ভাঙা স ব হেব না। এজ  শ  অব া িনেত হেব।
আর ি তীয়টা, িডিমউচু য়ালাইেজশন সম ার সমাধান।

শয়ারবাজাের য কাটাির বা চ  রেয়েছ তােদর িব ে  কন ব ব া নওয়া হে  না— এমন ে র
উ ের িতিন বেলন,  সরকােরর স শি  নই। অথবা এমনও হেত পাের— সরকার তার শি  দশন
করেছ না। এমনিক এ চে র লাকজন সরকােরর কােছর লাকও হেত পাের। এসব লাকই সরকারেক

ভািবত করেছন।

ব াংক েলােক িত  বছর  মলূধন  জাগান  দওয়ােক অৈনিতক বেল  মেন  কেরন  খা কার  ই ািহম
খােলদ। িতিন বেলন, এক একবােরর জ  দওয়া যেত পাের। বছের বছের এটা িদেয় জনগেণর টাকা
িনেয়  িছিনিমিন  খলাটা  এেকবােরই  অৈনিতক।  িতিন  বেলন,  যারা  ঋণেখলািপ,  চারাকারবাির,  টাকা
পাচারকারী—  তারা  এখন বড় শি েত পিরণত হেয়  গেছ।  এর কারণ হেলা—  বতমােন  ৫ শতাংশ
লােকর কােছ অথ আেছ। তারাই দশেক পিরচািলত করেছ। ব ব রু উ িৃত িদেয় খা কার ই ািহম

খােলদ বেলন, িতিন বেলিছেলন, পৃিথবী ই ভােগ িবভ । একিট হেলা শাষক, আেরকিট হেলা শািষত।
এখন বাংলােদেশ শাষক হেলা ৫ ভাগ,  আর শািষত হেলা ৯৫ ভাগ। শাষকরা এখন শাসন করেছ।
কােজই, ব ব রু অথনীিত এখন আর নই বেলও মেন কেরন িতিন।

স িত দখা গেছ, বাংলােদেশ ধনী ব ি েদর উ ান হেয়েছ। এটা আেমিরকা ও চীনেক ছািড়েয় গেছ।
ত ধনী লােকর বিৃ  হওয়া মােনই হেলা আেরক িদেক দির  লাক বেড় যাওয়া। স িদক থেক এটা

খারাপ।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|
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