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ঋণখেলাপিখের সুপিধা আিাতত িহাল 

সুপিধাখ াগীরা অন্য ব্াাংক থেখক ঋণ িাখি না 

► পিতািিার আখেখের ওির িপগতাখেখের থেয়াে িাড়ল দুই োস  

► ‘পিখেষ থেপণখক সুপিধা থেওয়া হখে পক না েপতখয় থেেখত হখি’ 

 

 

ঋণখেলাপিখের পিখেষ সুপিধা পেখয় িাাংলাখেে ব্াাংখকর জাপর করা প্রজ্ঞািখনর কার্ যকাপরতার ওির পিতািিা িজায় রােখত হাইখকাখট যর থেওয়া 

আখেে েতয সাখিখে আখরা দুই োখসর জন্য িপগত থ াষণা কখরখেন আপিল পি াগ। প্রধান পিচারিপত সসয়ে োহমুে থহাখসখনর থনতৃখে আপিল 

পি াগ গতকাল থসােিার িপগতাখেখের থেয়াে িাড়াখনার আখেে থেন। এর ফখল ২ েতাাংে ডাউন থিখেন্ট পেখয় ১০ িেখরর জন্য ঋণ পুনঃ 

তফপসখলর পিখেষ সুপিধাসাংক্রান্ত প্রজ্ঞািন আিাতত কার্ যকর োকখে। 

তখি েতয পহখসখি আপিল পি াগ িখলখেন, থকাখনা ব্িসায়ী প্রজ্ঞািখনর ওই সুপিধা (২ েতাাংে ডাউন থিখেন্ট পেখয় ১০ িেখরর জন্য ঋণ পুনঃ 

তফপসল) পনখল দুই োখসর েখে অন্য থকাখনা ব্াাংক থেখক ঋণ পনখত িারখি না। 

একই সখে এ পিষখয় জাপর করা রুল পনষ্পপির জন্য োপয়ে থেওয়া হখয়খে পিচারিপত থজ পি এে হাসান ও পিচারিপত থো. োয়রুল আলখের 

সেন্বখয় গঠিত হাইখকাট য থিঞ্চখক। আগােী দুই োখসর েখে ওই রুল পনষ্পপির পনখে যে থেওয়া হখয়খে। পিচারিপত এফ আর এে নাজমুল আহাসান 

ও পিচারিপত থক এে কােরুল কাখেখরর হাইখকাট য থিখঞ্চর প্রপত িাাংলাখেে ব্াাংখকর িে থেখক আিপি জানাখনার কারখণই রুল পনষ্পপির োপয়ে 

অন্য আোলতখক থেওয়া হখয়খে িখল জাপনখয়খেন আইনজীিীরা। 

আপিল পি াগ েতয জুখড় থেওয়ায় অযাটপন য থজনাখরল আিপি জাপনখয় িখলন, ‘এই আখেে পেখল আোখের সার্কযলাখরর কার্ যকাপরতা োকখি না।’ 

ওই সেয় আোলত িখলন, ‘আিপন পক মুচখলকা পেখত িারখিন থর্ এই সুখর্াগটা থনওয়ার ির থিপসক ব্াাংক, ফাে যাস য ব্াাংখকর েখতা আর 

থকাখনা ব্াাংখক ধস নােখি না? আোখের উখেখগর পিষয়, আর থর্ন থিপসক ব্াাংক িা ফাে যাস য ব্াাংক সতপর না হয়।’ পকন্তু অযাটপন য থজনাখরল 

সখন্তাষজনক থকাখনা জিাি পেখত িাখরনপন। 

শুনাপনকাখল আোলত উখেগ প্রকাে কখর িখলন, ‘সাোন্য ঋণ থনওয়ার কারখণ গ্রাখের কৃষকখের পিরুখে োেলা হখে। িড় িড় ঋণখেলাপির 

পিরুখে পক থকাখনা আইপন ব্িিা পনখে সরকার? পিখেষ থেপণখক সুপিধা থেওয়া হখে পক না থসটা েপতখয় থেেখত হখি। েখন রােখত হখি, থেেটা 

জনগখণর।’ 



আখেখের ির অযাডখ াখকট েনপজল থোরখসে সাাংিাপেকখের িখলন, ‘এই আখেখের ির থকাখনা ব্িসায়ী প্রজ্ঞািখনর সুপিধা পনখল পতপন আগােী 

দুই োস আর থকাখনা ব্াাংক থেখক ঋণ পনখত িারখিন না।’ পতপন আখরা িখলন, ‘এই আখেখের ফখল ব্াাংখকর টাকা তারা (ঋণখেলাপিরা) পনখত 

িারখিন না। এর েে পেখয় আেরা আো করপে, জনগখণর রপেত টাকা রো করা সম্ভি হখি।’ 

গত ১৬ থে ২ েতাাংে ডাউন থিখেন্ট পেখয় ১০ িেখরর জন্য ঋণ পুনঃ তফপসখলর পিখেষ সুপিধাসাংক্রান্ত প্রজ্ঞািন জাপর কখর িাাংলাখেে ব্াাংক। 

ওই প্রজ্ঞািন চযাখলঞ্জ কখর োনিাপধকার সাংগঠন পহউম্যান রাইটস অযান্ড পিস ফর িাাংলাখেখের (এইচআরপিপি) করা এক পরট আখিেখনর 

িপরখপ্রপেখত হাইখকাট য গত ২১ থে িাাংলাখেে ব্াাংখকর প্রজ্ঞািখনর ওির পিতািিা িজায় রাোর পনখে যে থেন। গত ২৪ জুন এর থেয়াে আখরা দুই 

োস িাড়াখনা হয়। িখর ওই আখেখের পিরুখে অে য ে্ত্রণণালখয়র অে য পি াখগর করা আখিেখনর িপরখপ্রপেখত ২ জুলাই আপিল পি াখগর থচম্বার 

জজ আোলত ৮ জুলাই ির্ যন্ত িপগতাখেে থেন। একই সখে আপিল পি াখগর পূণ যাে থিখঞ্চ ৮ জুলাই শুনাপনর পেন ধার্ য কখরন। এরই 

ধারািাপহকতায় গতকাল পনধ যাপরত পেখন প্রধান পিচারিপতর থনতৃোধীন আপিল পি াখগর পনয়পেত থিখঞ্চ অে য পি াখগর আখিেখনর ওির শুনাপন 

হয়। অে য পি াখগর িখে শুনাপন কখরন অযাটপন য থজনাখরল োহবুখি আলে। পরট আখিেনকারীর িখে পেখলন অযাডখ াখকট েনপজল থোরখসে। 

এইচআরপিপির করা এক পরট আখিেখনর িপরখপ্রপেখত গত ১৩ থফব্রুয়াপর এক আখেখে ঋণখেলাপির তাপলকা োপেখলর জন্য িাাংলাখেে 

ব্াাংখকর প্রপত পনখে যে পেখয়পেখলন হাইখকাট য। একই সখে রুল জাপর কখরপেখলন। রুখল আপে যক োখত অপনয়ে, দুনীপত, অব্িিািনা িন্ধ করখত 

কপেেন গঠখনর পনখে যে থকন থেওয়া হখি না এিাং এই কপেেখনর সুিাপরে অনুর্ায়ী ব্িিা পনখত থকন পনখে যে থেওয়া হখি না, তা জানখত চাওয়া 

হখয়পেল। 

 


