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ব াপক নীিত ও লটুপােটর কারেণ গেত পেড় যাওয়া রা ায়  বিসক ব াংকেক উ াের ৩ হাজার কািট
টাকার বিশ ছাড় িদেয়েছ বাংলােদশ ব াংক। আগামী ছয় বছেরর জ  এ ছাড় দয়া হয়।

স কারেণ ঋেণর নােম অথ লেুট নয়া বিসক ব াংেকর মলূধন ঘাটিত কেমেছ। ব াংেকর বতমান ঘাটিত
২৩৬ কািট টাকা, যা গত বছেরর সে র াি েক িছল ৩ হাজার ৩৯৪ কািট টাকা। এেত মা  ছয়
মােসর ব বধােন বিসক ব াংেকর মলূধন ঘাটিত কেমেছ ৩ হাজার ১৫৮ কািট টাকা।

একিট  িবেশষ  প িতেত িবপুল  অে র এ  মলূধন  ঘাটিত  কমােনা  হয়।  ফেল এখন থেক বাংলােদশ
ব াংেকর মািসক িতেবদেন বড় অে র ঘাটিত আর দখা যােব না।

সংি রা  বলেছন,  বিসক ব াংেক লটুপাটকারী  কারও িব ে  এখন পয  কােনা  দৃ া মলূক শাি র
ব ব া হণ করা হয়িন। অথচ মলূধন ঘাটিতর কৃত তথ  কৗশেল আড়াল করা হে ।

জানেত চাইেল বাংলােদশ ব াংেকর সােবক ডপুিট গভনর খা কার ই ািহম খােলদ যগুা রেক বেলন,
শখ আব ল হাইসহ যারা বিসক ব াংক কেল ািরেত জিড়ত, তােদর অব ই িবচােরর আওতায় এেন

শাি  িদেত হেব। তেব ব াংকিটেক য ছাড় দয়া হেয়েছ, তা সামিয়কভােব সমথন কির। এর মাধ েম যিদ
ব াংকিট উ ার হয়, তাহেল ভােলা।

  হািমদ িব াস
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িব ব াংেকর ঢাকা অিফেসর িলড ইেকানিম  ড. জািহদ হােসন যগুা রেক বেলন, িনয় ক সং া িনেজই
ভাঙেছ তার িনয়ম। তাহেল অিভভাবকহীন িনয়ম ক মানেব? ব াংকিটর আজেকর নাজুক অব ার জ
যারা দায়ী, তােদর কাউেক এখনও িবচােরর আওতায় এেন শাি র ব ব া করা হয়িন। তাহেল কবল ছাড়
িদেল িক বিসক ব াংক উ ার হেব। তরাং ছােড়র পাশাপািশ সংি  অপরাধীেদর শাি  িনি ত করেত
হেব।

এ সে  নাম কােশ অিন কু বাংলােদশ ব াংেকর দািয় শীল এক কমকতা যগুা রেক বেলন, বিসক
ব াংক য খােদ পেড়েছ,  তা  থেক উ াের এর িবক  িছল না।  ব াংকিটেক ব  কের দয়ার দািব
উেঠিছল।

এিট ব  করেল আমানতকারীেদর ১১ হাজার কািট টাকা ক দেব? ি তীয় দািব িছল একীভতূ করা। এিট
করেলও  কােনা  সমাধান  নই।  কারণ  এ  মহূুেত  সরকাির কােনা  ব াংেকর  এমন  স মতা  নই  য
বিসেকর ায় ৯ হাজার কািট টাকার খলািপ ঋণসহ ব াংকিটেক কােছ টেন িনেত পারেব।

এছাড়া বিসক ব াংকেক আর কােনা  মলূধন জাগান িদেত চাইেছ না  সরকার। স কারেণ  আপাতত
ব াংকিটেক বািঁচেয় রাখার জ  ৩ হাজার ২০০ কািটর িকছু বিশ টাকা ছাড় দয়া হেয়েছ। তেব তার
অ েরাধ, ছাড় িনেয় কথা না বেল যারা ব াংকিটর এমন পিরি িত সিৃ  কেরেছ, তােদর শাি  িনি ত িনেয়
কথা বলনু। তাহেল আর কােনা ব াংেকর এমন ক ণ পিরণিত হেব না।

বাংলােদশ ব াংেকর এক িতেবদেন দখা যায়, বিসক ব াংেকর ঋণমান অ যায়ী ৫ হাজার ৬০৮ কািট
টাকা িনরাপ া সি িত বা িভশন সংর ণ করার কথা। িক  ব াংক তা শতভাগ সংর ণ করেত পােরিন।
এর মেধ  ২০১৮ সােলর িডেস র পয  ২ হাজার ৩৫৫ কািট টাকা সংর ণ করেত বলা হেয়েছ, যা মাট
সংর ণ চািহদার ৪২ শতাংশ। যিদও এর িসংহভাগ ইিতমেধ  সংর ণ কেরেছ বিসক।

তেব বািক ৩ হাজার ২৫৩ কািট টাকা আগামী ছয় বছর ধের ধােপ ধােপ ( িত াি েক িনধািরত অে র
চার ভােগর এক ভাগ) সংর েণর অ েমাদন িদেয়েছ বাংলােদশ ব াংক। অথাৎ বিসক ব াংকেক ৩ হাজার
২৫৩ কািট টাকা ছাড় িদেয়েছ ক ীয় ব াংক।

জানেত চাইেল  বিসক ব াংেকর  ভার া  ব ব াপনা  পিরচালক (এমিড)  আহ দ  হােসন  যগুা রেক
বেলন, বাংলােদশ ব াংক িকছু ছাড় িদেয়েছ। তেব কান উপােয় এবং কীভােব িদেয়েছ, তা িব ািরত বলেত
পারেবন ব াংেকর ধান অথৈনিতক কমকতা (িসএফও)।

বিসক ব াংেকর ধান অথৈনিতক কমকতা (িসএফও) িনর ন চ  দবনাথ যগুা রেক বেলন, গত বছেরর
িডেস র  াি ক  থেক  সাত  বছেরর  জ  িভশন  সংর েণ  বিসক  ব াংকেক  িবেশষ  ছাড়  িদেয়েছ
বাংলােদশ ব াংক।

২০১৯-২০২৪ সাল পয  ছয় বছর। এর সে  ২০১৮ সােলর িতন মাস যাগ কের তা সাত বছর ধরা হেব
বেল জানান  িতিন।  িসএফও বেলন,  ২০১৮ সােলর িডেস র পয  ৪২  শতাংশ সংর ণ করেত বলা
হেয়েছ। বািক ৫৮ শতাংশ সংর ণ করেত হেব আগামী ছয় বছের। িভশেন িবেশষ ছাড় দয়ায় মলূধন
ঘাটিত কেম এেসেছ।

বিসক ব াংেকর িবিভ  আিথক সচূক পযােলাচনায় দখা যায়, ব াংকিট যাচাই-বাছাই ছাড়া আ াসীভােব
ঋণ দয় য এেত াহকেক ঋণ দয়ার িনধািরত সীমা পয  অিত ম কের ফেলেছ। এখন পয  অিত ম
করা  সীমা  থেক বিরেয়  আসেত পােরিন।  বাংলােদশ  ব াংেকর বেঁধ  দয়া  িনয়েম  বিসক ব াংেকর
ঋণ-আমানত রিশও (এিডআর) হওয়ার কথা িছল ৮৫ শতাংশ।

িক  গত মােচ ব াংকিটর এিডআর িছল ১১৩ দশিমক ৩৯ শতাংশ। অথাৎ ১০০ টাকা আমানত সং হ
কের তা থেক ৮৫ টাকা ঋণ িবতরেণর কথা। িক  বিসক ব াংক ১০০ টাকা আমানেতর িবপরীেত ঋণ
িদেয়েছ ১১৩ টাকা ৩৯ পয়সা, যা আ াসী ব াংিকং িহেসেব িবেবিচত।

এছাড়া ব াংকিটেত সীমাহীন নীিত ও ঋণ অিনয়েমর ফেল বতমােন খলািপ ঋেণর পিরমাণ দািঁড়েয়েছ ৮
হাজার ৮০৪ কািট টাকা, যা মাট ঋেণর ৫৮ দশিমক ২৪ শতাংশ।

ব াংকিট গত মাচ পয  ঋণ িবতরণ কেরেছ ১৫ হাজার ১১৬ কািট টাকা। এর মেধ  আদায় অিনি ত
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খলািপ ঋেণর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ৮ হাজার ৪৫০ কািট টাকা, যা মাট ঋেণর ায় ৫৬ শতাংশ।

স ত, ২০০৯ সােল শখ আব ল হাই বা েুক চয়ারম ান কের বিসক ব াংেকর পিরচালনা পষদ গঠন
কেরিছল সরকার। ওই সময় এমিড িহেসেব িনেয়াগ পান কাজী ফখ ল ইসলাম।

পষদ এবং ব ব াপনা কতৃপে র িব ে  ঋেণর নােম ব াংকিটর সােড় ৪ হাজার কািট টাকা লটুপােটর
অিভেযাগ উেঠেছ। এরপর থেকই খলািপ ঋণ, মলূধন ঘাটিত ও লাকসােন ধুঁকেছ ব াংকিট। ২০১৪
সােল নীিতর দােয় শখ আব ল হাই বা  ুপদত াগ কেরন এবং এমিডেক অপসারণ করা হয়।
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