
আইন সংেশাধেনর উেদ াগ: দউিলয়া হেল
িমলেব না সরকাির িবধা
িনবাচেন অংশ নয়া যােব না, পারেবন না ভাট িদেত, দেশর বাইের যাওয়া যােব না,
িবমােন উঠেত পারেবন না, সরকাির দাওয়াত পােবন না, িনেয়াগও পােবন না, িনেত পারেবন
না নতুন কােনা ঋণ

কাশ : ০৪ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ব াংিকং খােত খলািপ ঋেণর ঊ গিত ঠকােত দউিলয়া আইন সংেশাধেনর উেদ াগ নয়া হেয়েছ। এর
মাধ েম এ আইনেক আরও কেঠার করা হেব। একই সে  আইেনর িবধান েলার েয়াগ আরও সহজ ও

িনিদ  করা হেব।

ব াংক ও আিথক িত ান থেক কােনা ব ি  ঋণ িনেয় দউিলয়া হেল িতিন িনজ নােম সরকাির িবধা
ভাগ করেত পারেবন না। কােনা িনবাচেন অংশ িনেত পারেবন না। ভাটও িদেত পারেবন না। কােনা

ব াংক ও  আিথক িত ান  থেক নতুন  ঋণ  িনেত  পারেবন  না।  দউিলয়া  আইেনর ািবত  খসড়া
সংেশাধনী িতেবদন থেক এসব তথ  পাওয়া গেছ। 

এেত বলা হয়, িযিন দউিলয়া হেবন িতিন দশ ত াগ করেত পারেবন না। উঠেত পারেবন না িবমােন।
রা ীয় অ ােন দাওয়াতও পােবন না। তেব দউিলয়ার দায় থেক মু  হেল আদালেতর স িত িনেয়
এসব িবধা আবার ভাগ করেত পারেবন। 

খলািপর দায় থেক মু  হেত কােনা ঋণেখলািপ এই আইেনর আওতায় মামলা কের িনেজেক দউিলয়া
ঘাষণা  করেত  পারেবন।  একইভােব  ব াংক  বা  আিথক  িত ানও  মামলা  কের  কােনা  খলািপেক

  দেলায়ার েসন
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দউিলয়া ঘাষণা করােত পারেব।

এই আইেনর আওতায় কউ দউিলয়া হেল আদালত থেক এ িবষয়িট ক ীয় ব াংকসহ সংি  সবাইেক
জািনেয় দয়া হেব। ফেল তারা িনজ িনজ উেদ ােগ দউিলয়া ঘািষত ব ি  যােত ওইসব িবধা ভাগ
করেত না পাের সিট িনি ত করেব। 

দউিলয়া আইেন এসব িবিধ িবধােনর অেনক িকছুই রেয়েছ। িক  িনিদ  ও  আকাের নই। এ
কারেণ এ েলার েয়াগ  করা  যাে  না।  এবার ািবত সংেশাধনীেত এসব  িবিধ িবধান  যু  এবং

িনিদ  করা হে । একই সে  মামলা িন ি  ও িরিসভার িনেয়াগ, িরিসভােরর িতেবদন দািখল সং া
িবষেয়র িদন ণও িনিদ  করা হে ।  

এিদেক দউিলয়া আইন েয়ােগর িবষেয় স িত বাংলােদশ ব াংক থেক অথ ম ণালেয় একিট িচিঠ দয়া
হেয়েছ। এেত আইেনর েয়ােগর সম া েলা তুেল ধের এর সমাধােন সংেশাধেনর পািরশ করা হয়।
িচিঠেত বলা  হয়,  দউিলয়া  আইন েয়াগ  কের অেনক দশ খলািপ ঋণ  আদােয়  িবধা  পেয়েছ।
বাংলােদেশও এিট পাওয়া স ব। এর জ  আইেনর তা দরকার। 

ক ীয় ব াংেকর িচিঠেত বলা হয়, দউিলয়া আইেনর আওতায় মামলা হেলও এ েলা আইেনর বলতার
কারেণ িন ি  হে  না। ফেল আইনিট ইিতমেধ ই কাযকািরতা হািরেয়েছ। 

এ সে  ক ীয় ব াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহউি ন আহেমদ বেলন, আইনিট ভােলা। তেব এর
তা দরকার। একই সে  এিট েয়াগ করা হেব িকনা স ব াপাের রাজৈনিতক সিদ া থাকেত হেব।

তাহেল এর ফল পাওয়া যােব।

িতিন বেলন, ঋণেখলািপেদর এমন একিট বাতা িদেত হেব য,  ব াংক থেক জনগেণর আমানত িনেয়
ব বসার নােম তা আ সাৎ করা যােব না। ফরত িদেত হেব। তাহেলই খলািপ ঋণ বাড়ার বণতা কেম
যােব। আিথক খাতও এর ফল পােব। 

এিদেক চলিত অথবছেরর বােজেট দউিলয়া আইনিট সংেশাধন কের ঋণেখলািপর সং িৃত থেক বর
হওয়ার  একিট  ঘাষণা  দয়া  হেয়েছ।  এর  আেগ থেকই  এই  আইন সংেশাধেনর িবষেয়  বাংলােদশ
ব াংেকর একিট কিমিট কাজ করেছ। একই সে  অথ ম ণালেয়র একিট কিমিটও এ িবষেয় কাজ করেছ।

িট কিমিটর িতেবদন সম য় করেব বাংলােদশ ব াংেকর ডপুিট গভনর আহেমদ জামােলর নতৃে
গিঠত অপর একিট কিমিট। এেত বাংলােদশ ব াংক ও অথ ম ণালেয়র ঊ তন কমকতারা সদ  িহেসেব
রেয়েছন। বাংলােদশ ব াংক কিমিটেক সািচিবক সহায়তা িদে । 

আইেনর খসড়ায় বলা  হয়,  দউিলয়া  ঘািষত ব ি  সরকাির আইন বা  িবিধ ারা  পিরচািলত কােনা
িনবাচেন অংশ িনেত পারেবন না। অথাৎ জাতীয়, ানীয় সং া, বসরকাির কােনা সিমিত বা পশাদার
সং ার িনবাচেন অংশ িনেত পারেবন না। কননা এসব িনবাচনও সরকাির িবিধ ারা পিরচািলত হয়।
এসব িনবাচেন িতিন ভাটও িদেত পারেবন না। 

মামলা দােয়েরর পর আদালেতর অ েমাদন ছাড়া িবেদশ যেত পারেবন না। আদালেতর অ েমাদন িনেয়
িবেদেশ যেত পারেবন, সে ে  ছয় মােসর মেধ  দেশ ফরত আসেত হেব। না আসেল জল-জিরমানার
মেুখ পড়েত হেব। দউিলয়া ঘািষত হেল দায় থেক মু  না হওয়া পয  িতিন িবেদেশ যেত পারেবন
না। 

দউিলয়া ঘািষত ব ি  কােনা  সরকাির িত ােন িনেয়াগ,  সরকাির কােনা  িবধা  িনজ নােম  ভাগ
করেত পারেবন না।  িনেজর নােম  থাকা সমদুয় স ি  িদেয় দায় শাধ করেত হেব।  তারপরও দায়
থাকেল স েলার জ  সময় িনেত পারেবন। িনধািরত সমেয় দায় শাধ করেত না পারেল জেল যেত
হেব। 

চিলত আইেন দউিলয়া আদালেত মামলা হেল আদালত নািন শেষ িরিসভার িনেয়াগ কেরন। িরিসভার
সংি  খলািপর স দ ও দায়েদনার িহসাব কের আদালেত একিট িতেবদন দািখল কেরন।

এর িভি েত নািন স  কের আদালত রায় দন। এ ে  সম া হে , দেশ িরিসভার িনেয়াগ করার
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মেতা কােনা পশদার িত ান নই।

ফেল িরিসভােরর অভােব রায় িবলি ত হে ।  ািবত আইেন  িরিসভার িনেয়াগ  করার জ  আলাদা
িত ান গেড় তালার িবধান থাকেছ। একই সে  সরকােরর সংি  িবভােগর অ েমাদন িনেয় িরিসভার

িহেসেব কাজ করার িবধান রাখা হে ।

সংি রা বেলন, ািত ািনক িরিসভার পাওয়া গেল আইেনর বা বায়ন অেনক দরূ এিগেয় যােব। তখন
অেনেকই পশাদার িরিসভার িহেসেব কাজ করেত উৎসাহী হেব।
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