
অথম ীর িত িতর ৩ মাস পার

উ ু  হয়িন ভােলা াহেকর একক ঋণসীমা
যেহত ুসরকােরর বড় ক েলা একক ঋণসীমার আওতামু  করা হেয়েছ, স কারেণ
বসরকাির খােতর ভােলা াহকেদর জ ও এটা করা উিচত -আব স সালাম মুেশদী
কাশ : ১১ জুলাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ব াংেকর ভােলা াহকেদর একক ঋণসীমা বা িসে ল বেরায়ার এ েপাজার িলিমট ত াহার কের নয়ার
িত িত িতন মােসও বা বায়ন হয়িন।

ফেল ব াংেকর ভােলা  াহকরা চািহদা অ যায়ী  বাড়িত ঋণ িনেত পারেছন না। এ কারেণ তারা  নতনু
িবিনেয়াগ থেকও মখু িফিরেয় রেখেছন।

এেত  দেশর  িশ ায়েনর  গিত  যমন  বাধা  হে ,  তমিন  ত াশা  অ যায়ী  বাড়েছ  না  নতনু
কমসং ােনর হার। এেত দেশর সািবক অথনীিত ত ািশত গিত পাে  না।

১২ এি ল ওয়ািশংটেন িব ব াংক ও আইএমএেফর সে  বঠক কের অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল
সাংবািদকেদর বেলিছেলন, ‘ব াংেকর ভােলা াহকেদর ে  একক ঋণসীমা থাকেব না। এটা তুেল দয়া
হেব। ফেল ভােলা াহকরা চািহদা অ যায়ী ঋণ পােবন।’

ক ীয় ব াংেকর বতমােন চিলত নীিতমালা অ যায়ী ব াংক েলা একক কােনা ব ি  বা পেক তােদর
মলূধেনর ১৫ শতাংেশর বিশ নগদ আকাের এবং ২০ শতাংেশর বিশ পেরা  আকাের (ঋণপ , গ ারাি ট
ইত ািদ) ঋণ িদেত পাের না।

  যগুা র িরেপাট
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এর বিশ িদেত হেল ক ীয় ব াংেকর অ েমাদন িনেত হয়। ফেল এিট একিট সময়সােপ  ি য়া হেয়
দাড়ঁায়। এেত কে  অথায়ন িবলি ত হয়। ক  বা বায়েন বিশ সময় লেগ

যায়। এেত বেড় যায় খরেচর পিরমাণ। এ জিটলতা এড়ােত ভােলা াহকেদর দীঘিদেনর দািব িছল, যারা
ঋণেখলািপ নন,  ব াংিকং  খােত যসব  িশ পিত  ও উেদ া ার নাম  রেয়েছ,  তােদর ে  একক
ঋণসীমা তুেল িদেত হেব। যােত তারা চািহদা অ যায়ী ঋণ িনেত পােরন।

উেদ া ারা  জানান, অথম ীর এই ঘাষণার পর আমরা আশা কেরিছলাম ভােলা ঋণ াহকেদর ে
একক ঋণসীমার িবিধিনেষধ বাংলােদশ ব াংক তেুল দেব। িক  অথম ী িত িত দয়ার ৩ মাস পার
হেলও িবষয়িট এখনও উ ু  হয়িন। এিট বরং আেগর মেতাই বহাল রেয়েছ।

এেত উেদ া ােদর বড় অে র ঋণ িনেত ব াংেকর পষদ ও বাংলােদশ ব াংেক দৗড়ঝাপঁ করেত হে ।
অথচ যারা ঋণেখলািপ, তােদরেক ২ শতাংশ ডাউন পেম ট িদেয় সেবা  ৯ শতাংশ েদ ১ বছর স
িপিরয়ডসহ সেবা  ১০ বছেরর জ  পুনঃতফিসেলর েযাগ দয়া হেয়েছ।

ওই  সমেয়  অথম ী  আরও  বেলিছেলন,  ব াংিকং  খােত  একক  ব ি  ঋণসীমা  থাকেব  না।  ভােলা
ঋণ হীতারা চািহদা অ যায়ী ঋণ িনেত পারেবন। িক  খারাপ ঋণ হীতােদর ে  একক ব ি  ঋণসীমা
বহাল থাকেব।

অপর এক ে র জবােব অথম ী বেলিছেলন, ‘আেগ ব াংিকং খােত এক ব ি  ঋণসীমা িনেয় আতে
থাকেত হেতা। এ িনেয় শ ায় পড়েত হেতা য, টাকা িনেয় তা ফরত দেব িক না। িক  আমরা চাই,
একজনই ব াংেকর সব টাকা হণ ক ক। তােত আপি  থাকেব না। তেব তােক হেত হেব ভােলা ঋণ
পিরেশাধকারী।

অথম ী িনেজই  কের বেলন, আর িযিন বা যারা ভােলাভােব ঋণ পিরেশাধ কের দেশর অ গিতেক
এিগেয় িনেয় যােব তােক ঋণ দব না কন?’

একক ব ি  ঋণসীমা সংেশাধেনর ইি ত িদেয় অথম ী বেলন, ‘এিট বাইেবল না য, তা পিরবতন করা
যােব না। ব াংিকং খােত এ ধরেনর ভুল িস া সহ আরও অেনক িকছু আেছ, তা ধীর ধীের িঠক করা হেব।’

িতিন আরও বেলিছেলন, ‘একক ব ি  ঋণসীমা তােদর জ  রাখা হেব, যারা খারাপ ঋণ হীতা। িক
যারা  ভােলা  ব বসায়ী,  সৎ  উেদ া া,  ব াংক থেক টাকা  িনেয়  ব বসা  করেবন,  দেশর ব বসাবা ব
পিরেবেশ িনেজেদর স ৃ  করেবন, তােদর জ  একক ব ি  ঋণসীমার েয়াজন নই। পৃিথবীর কােনা
দেশ এিট নই।’

এ িবষেয় বাংলােদশ রফতািনকারক সিমিতর সভাপিত আব স সালাম মেুশদী যগুা রেক বেলন, যারা ঋণ
িনেয় িনয়িমত দসহ ঋণ ফরত িদে ন, তােদর বাড়িত ঋণ িদেত ব াংক েলার কােনা সম া হওয়ার
কথা নয়। ব াংক েলা ভােলা াহকেদর ডেক িনেয় ঋণ দয়। ভােলা াহকরা বিশ ঋণ চাইেল সিটও
িদেত  চায়।  িক  িদেত  পাের  না  একক ঋণসীমার কারেণ।  এই  িবিধিবধােনর  আওতা  থেক ভােলা

াহকেদর অব াহিত িদেল তারা বিশ ঋণ িনেত পারেব। এেত ব াংেকর ঝুঁিকর মা া যমন কমেব, তমিন
বড় ক  বা বায়ন কের দেশর অথনীিতেত ইিতবাচক ভূিমকা রাখেত স ম হেব। িবষয়িট ক ীয়
ব াংক িবেবচনা কের দখেত পাের।

িতিন আরও বেলন, সরকাির খােতর চেয় এখন বসরকাির খাত অেনক বিশ এিগেয় রেয়েছ। িতিন 
কের বেলন, সরকাির খাতেক যিদ একক ঋণসীমার আওতা থেক অব াহিত দয়া যায়, তেব বসরকাির
খাতেক দয়া যােব না কন?

সূ  জানায়, কােনা িশ প বা ব ি  একক ঋণসীমার মেধ  ঋণ িনেত চাইেল সংি  ব াংেকর পষদই
এ ব াপাের িস া  িদেত পাের। িক  একক ঋণসীমার বিশ হেল তা অ েমাদেনর জ  বাংলােদশ ব াংেক
পাঠােত হয়।

বাংলােদশ ব াংেক পাঠােত হেল তােদর শত অ যায়ী  িনধািরত একিট িতেবদনসহ পাঠােত  হয়।  এ
িতেবদনিট তির করেতও বশ সময় লােগ। এছাড়া ক ীয় ব াংেক পাঠােনার পর তারা পুেরা আেবদনিট

পযােলাচনা কের একিট সারসংে প তির কের।
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এিট করেতও বশ সময় লেগ যায়। পের এিট অিফসার থেক পযায় েম উপপিরচালক, যু  পিরচালক,
উপমহাব ব াপক (িডিজএম),  মহাব ব াপক (িজএম),  িনবাহী  পিরচালক (ইিড),  ডপুিট  গভনর পয
যায়। ডপুিট গভনর িস া  না িদেল সিট গভনর পয  যায়।

এেত বশ সময় চেল যায়। ওপর থেক অ েমাদন পেল স িচিঠ ব াংেক আসেতও বশ সময় লােগ। এ
কারেণ ি য়ািট বশ সময়সােপ । এেত ভােলা াহকেদরও হয়রািন হেত হয়। এ জিটলতা এড়ােত
ভােলা াহকরা একক ঋণসীমা তেুল দয়ার দািব জািনেয় আসেছন।

সংি রা  জানান,  বতমােন  দেশর অথৈনিতক কমকা ,  ব বসা-বািণজ ,  সরকােরর রাজ  আহরেণর
ল মা া বেড়েছ। পাশাপািশ বেড়েছ বসরকাির খােত বড় বড় ক  বা বায়েনর সংখ াও। দেশর
উেদ া া এখন আমদািনর িবক  িহেসেব বড় বড় ক  বা বায়ন করেছন। এসব িমেল উেদ া ারা
এখন ৩ হাজার কািট টাকা ব েয়র ক ও বা বায়ন করেছন। এসব কে  উেদ া ােদর িবিনেয়াগ
যমন বিশ, তমিন ব াংেকর ঋেণর পিরমাণও বিশ।

বতমােন ব াংক েলা াহক ভেদ সাধারণত ক  ৭০ শতাংশ ঋণ িদে , বািক ৩০ শতাংশ িদেত হে
উেদ া ােদর। এে ে  বড় ক  বা বায়ন করেত কেয়কশ কািট টাকার ঋেণর েয়াজন হে । িক
ব াংক েলা একক ঋণসীমার কারেণ চািহদা অ যায়ী ঋণ িদেত পারেছ না।

কােনা ব াংেকর পিরেশািধত মলূধন ৪০০ কািট টাকা হেল তারা একক ঋণ িহেসেব নগদ িদেত পাের
মা  ৬০ কািট টাকা। আর পেরা  ঋণ িহেসেব িদেত পাের ৮০ কািট টাকা। ইভােব মাট ১৪০ কািট
টাকা িদেত পাের। এর বিশ িদেত গেলই ক ীয় ব াংেকর অ েমাদন িনেত হেব।

একক ঋণসীমার চেয় বিশ ঋণ িনেত িগেয় বাড়িত জিটলতায় পেড় সরকাির খােতর অ ািধকার পাওয়া
বড় ক েলাও। ফেল তােদর অথায়ন ি য়া  বাধা  হয়।  এ জিটলতা এড়ােত সরকাির খােতর
অ ািধকার পাওয়া বড় ক েলােক একক ঋণসীমার আওতা থেক অব াহিত দয়া হেয়েছ।

এ িবষেয় ১৬ ম বাংলােদশ ব াংক থেক একিট সা লার জাির করা হেয়েছ। ফেল এখন সরকাির খােতর
বড় ক েলা ক ীয় ব াংেকর অ েমাদন ছাড়াই বড় অে র ঋণ িনেত পারেছ।

বসরকাির খােতর ভােলা উেদ া ােদরেকও এই িবধা দয়ার জ  অথম ী িত িত িদেলও তা এখনও
দয়া হে  না। এ ব াপাের ক ীয় ব াংক থেক কােনা উেদ াগও নয়া হয়িন।

িবে ষকরা  বেলেছন,  দেশর িজিডিপেত এখন সরকাির  খােতর চেয়  বসরকাির খােতর িবিনেয়ােগর
অবদান বিশ। চলিত অথবছেরর িজিডিপেত সরকাির খােতর িবিনেয়ােগর ল মা া ধরা হেয়েছ ৮ দশিমক
৭ শতাংশ। আর বসরকাির খােতর িবিনেয়ােগর ল মা া ধরা হেয়েছ ২৪ দশিমক ১৫ শতাংশ।

সরকাির খােতর চেয় ৩ েণর বিশ। এই ল মা া অজন করেত হেল বসরকাির িবিনেয়াগ বাড়ােত
হেব। এর জ  বসরকাির খােত ঋেণর বাহ বাড়ােত হেব। িবদায়ী বছের বসরকাির খােত ঋণ বাহ
বাড়ােনার ল মা া অিজত হয়িন। িবদায়ী বছের এ খােত ল মা া ধরা হেয়িছল সােড় ১৬ শতাংশ।

ম পয  অিজত হেয়েছ মা  ১০ দশিমক ২৯ শতাংশ। চলিত অথবছেরও যিদ বসরকাির খােত ঋণসীমা
বাড়ােনার উেদ াগ না নয়া হয় তেব ল মা া অিজত হেব না। আর এ ল  অজন করেত হেল ভােলা

াহকেদর ঋণ দয়ার মতা বাড়ােত হেব।
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