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বয্াংক ঋণ লটুপাট িবtবান হoয়ার েলাভনীয় েkেt পিরণত হেয়েছ। pিত বছর বয্াংিকং খাত েথেক ঋেণর
মাধয্েম হাজার হাজার েকািট টাকা লটু হেয় যােc। লটু হoয়া aেথর্র িসংহভাগi পাচার হেc িবেদেশ।

িবিভn চয্ােনেল টাকা েদেশর বাiের চেল যােc। সব িমেল বছের েদশ েথেক 75 হাজার েকািট টাকা পাচার
হেc।  বয্াংক  লেুটর  বড়  eকিট  aংশ  মািন  লnািরং  pিkয়ায়  েদেশর  aথর্নীিতেত  িফের  আসেছ।  eসব
কারেণ েদেশর আয় o ধন ৈবষময্ েবেড় িবপjনক পযর্ােয় েপৗঁেছ েগেছ।
শিনবার ‘বাংলােদেশর আয় o ধন ৈবষময্’ শীষর্ক জাতীয় েসিমনােরর মূল pবেn eসব তথয্ তুেল ধরা
হয়। চ gাম িব িবদয্ালেয়র aথর্নীিত িবভােগর aধয্াপক (aবসরpাp) মiনুল iসলাম e pবn uপsাপন
কেরন। মূল pবেn ৈবষময্ কমােত 13 দফা সুপািরশ করা হয়। রাজধানীর iি িনয়াসর্ inিটিটuেট oi
েসিমনােরর আেয়াজন কের বাংলােদশ aথর্নীিত সিমিত।
মলূ pবেn বলা হয়, বয্াংিকং খােতর শিনর দশা কাটােত সরকারেক রাজৈনিতক িনয়ntণমkু শিkশালী o
কেঠার মিনটিরং পdিত গেড় তুলেত হেব। পাশাপািশ eকিট কাযর্কর o দনুর্ীিতমkু িবচার বয্বsা দাঁড়
করােত হেব। eকi সে  শিkশালী করেত হেব েশয়ারবাজারেকo। তেব পুিঁজবাজারেক বয্াংিকংেয়র িবকl
িহেসেব দাঁড় করােনা যােব না। eিট করা হেল েখলািপ ঋেণর সমসয্া o পুঁিজ লু ন েথেক বয্াংিকং খাতেক
রkা করা সmব হেব না।

  যুগাnর িরেপাটর্
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eেত আরo বলা হয়, কেয়ক হাজার ধনাঢয্ রাজনীিতক o বয্বসায়ী eকct িনয়ntণ আেরােপর কারেণ
বয্াংিকং খাত পুঁিজ লটুপােটর আকষর্ণীয় েkেt পিরণত হেয়েছ। সবেচেয় নয্kারজনক ঘটনা হেc বয্াংক
েথেক ঋণ িনেয় তা েফরত না েদয়া। রাঘবেবায়াল ঋণেখলািপেদর সে  kমতাসীনেদর েযাগসাজশ রেয়েছ।
ফেল aিধকাংশi ঋণ েফরত িদেc না। ঋণ েফরত না েদয়ার িবষয়িট eখন kমশ দরুােরাগয্ কয্াnাের
পিরণত হেত যােc।
pবেn uেlখ করা হয়, বাংলােদেশ ধনাঢয্ বয্িkর pবৃিd হার িবে  সবেচেয় েবিশ। 2012-17 সাল পযর্n
eেদেশ ধনাঢয্ বয্িkর বািষর্ক pবৃিd িছল 17 দশিমক 3 শতাংশ। েদেশর সmেদর বড় eকিট aংশ তােদর
হােত চেল যাoয়ায় ধন ৈবষময্ asাভািবক হাের েবেড়েছ। pবেn বলা হয়, ধনাঢয্ বয্িk সাজেত িগেয়
aেনেকi  দনুর্ীিতেত  ডুেব  যােcন।  aেনক  সরকাির-আধাসরকাির,  sায়tশািসত,  আধা  sায়tশািসত
pিত ান দনুর্ীিতেত জিড়েয় পেড়েছ। দনুর্ীিতর মাধয্েম আয় করা aথর্ দনুর্ীিতবাজেদর পিরবােরর সদসয্েদর
aিত dত

মধয্িবt o ucিবেtর aবsােন িনেয় যােc। eছাড়া েদশ েথেক পুঁিজ পাচারকারী বয্বসায়ী-িশlপিতেদর
aিধকাংশi গােমর্n মািলক। িকn e খােতর 35 লাখ িমক আেগর মেতাi দিরd রেয় েগেছন। eছাড়া
মালেয়িশয়ায়  েসেকn  েহােমর  মািলক  o  টেরেnার  েবগমপাড়ার  বািড়র  মািলকেদর  মেধয্o  দনুর্ীিতবাজ
iি িনয়ার, িসিভল আমলা o রাজনীিতিবদ আেছন।
aধয্াপক আবুল বারকােতর সভাপিতেt oi েসিমনাের pধান aিতিথ িহেসেব বাংলােদশ বয্াংেকর সােবক
গভনর্র ড. ফরাস uিdন বেলন, ’90-eর দশেক েখলািপ ঋেণর সংsৃিত  হয়। oi সময় েথেক মেন
করা হেতা eিট সামািজক সntাস। e ঋণেখলািপর সংsৃিত েরাধ করেত হেব। sাধীনতার 47 বছর পার
হেলo আিথর্ক খােত আsার aভাব রেয়েছ। বয্াংক o আিথর্ক খাত িঠক করেত হেল দীঘর্ েময়ােদ সংsার
pেয়াজন।
ড. ফরাস uিdন বেলন- দনুর্ীিত, দলবািজ, sজনpীিত o মধয্stেভাগীেদর েঠকােনা না েগেল আয় ৈবষময্
কমেব না। সুেযাগ থাকার কারেণi েদেশ আয় o ধন ৈবষময্ সৃি  হেয়েছ। িতিন আরo বেলন, বয্াংিকং
খােত আমানত েনয়া হয় 3 মােসর জনয্। িকn ঋণ েদয়া হয় দীঘর্িদেনর জনয্। িবেদিশ eকিট দাতা সংsার
পরামেশর্ বয্াংিকং খােত e পdিত চালু হয়। েয কারেণ আজ e খাত ংেসর মেধয্ পেড়েছ।
সােবক e গভনর্র আরo বেলন, েদেশ কর িজিডিপর aনপুাত কম। েসায়া চার েকািট মানুষ কর েদয়ার
কথা। েসখােন িদেc মাt 20 লাখ। পdিতগত সমসয্ার কারেণi eমন হেয়েছ। তেব মাতৃমতুৃয্র হার ছাড়া
দিkণ eিশয়ার মেধয্ সবিকছুেতi বাংলােদশ শীষর্ aবsােন আেছ। ৈবষেময্র পরo e agগিত হেয়েছ। জানা
েগেছ, 1990 সােল 58 শতাংশ জনেগা ী িছল দািরdয্সীমার িনেচ। 2016 সােল তা কেম দাঁড়ায় 24.3
শতাংেশ। বতর্ মােন e হার 21 শতাংেশ েনেম eেসেছ। যা সংখয্ায় দাঁিড়েয়েছ েসায়া েকািট। আয় ৈবষময্
েবেড়েছ aসম গিতেত। পাহাড় সমান e আয় ৈবষময্ িবপjনক বেল েসিমনাের uেlখ করা হয়।
ঢাকা  িব িবদয্ালেয়র  aথর্নীিত  িবভােগর  েচয়ারময্ান  aধয্াপক  ড.  শিফক  uজ  জামান  বেলন,  gামেক
aবেহলা কের চলেল আয় ৈবষময্ দরূ হেব না। তা দরূ করেত কমর্সংsানমখুী িশlায়ন দরকার। েস বয্াপাের
uেদয্াগ িনেত হেব। িতিন আরo বেলন, রফতািন আয় কেয়কিট পেণয্র oপর িনভর্ র কের। েদেশ পাট েথেক
পিলমা হেc। eিট কােজ লািগেয় e খােত আয় ৈবষময্ দরূ করেত হেব। কারণ িবে  pিতিদন চার েকািট
িপস পিলিথন েফলা হেc। পিলমা আমােদর রফতািন খােত িবরাট সুেযাগ eেন িদেত পাের।
aথর্নীিত সিমিতর সাধারণ সmাদক ড. eম জামাল uিdন আহেমদ বেলন, বয্াংিকং খােতo ৈবষময্ আেছ।
সরকার বড় ঋণেখলািপেদর েজল িদেত পারেছ না, আটকােতo পারেছ না। সিঠকভােব ঋণ িবতরণ হয়িন।
বড় সােহবেদর ঋণ েদয়ার ফেল হাoর a ল সুনামগ  বা দিরd a ল kিড়gােম েছাট েছাট ঋণ েদয়া
হয়িন। বয্াংকারেদর মেনাভােবর কারেণ eিট হেয়েছ। তারা মেন করেছন েছাট ঋেণর পিরচালনা বয্য় o
সময় aেনক েবিশ। েয কারেণ বড় ঋেণর িদেক মেনােযাগ িদেয়েছ। eখােন সংsার আনা দরকার। িতিন
আরo বেলন, েমাট েদশজ uৎপাদন (িজিডিপ) pবিৃd হেc। িকn কমর্সংsান যুk িজিডিপ না হেল eর
ণগত মান িঠক থাকেব না। eজনয্ িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। িবিনেয়াগ বাড়েল কমর্সংsান সৃি  হেব।

বাংলােদশ unয়ন গেবষণা সংsার (িবআiিডeস) মহাপিরচালক ড. েকeম মরুিশদ বেলন, সমােজ ৈবষময্
বাড়েলo সাধারণ মানষু e িনেয় েকােনা কথা বলেছন না। তারা কথা বলেছ চাকির েনi, েবতন কম, sাsয্
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খােত  বয্য়  েবিশ,  আবাসন  সমসয্া  iতয্ািদ।  িকn  pকৃত  aেথর্  ৈবষময্  ভয়াবহ  প  িনেয়েছ।  কারণ
সরকােরর  pিত ান  o  সংsা েলা  িনরেপk  o  scভােব  কাজ  করেছ  না।  e েলা  িঠক  করেত  হেল
রাজৈনিতক pিত িত দরকার। না হেল eর সমাধান সmব নয়। বাংলােদশ aথর্নীিত সিমিতর সভাপিত
aধয্াপক আবলু বারাকাত বেলন, িজিডিপর pবিৃdর হার ডাবল হেলo লাভ হেব না, যিদ eর সুফল িনেচর
িদেক না যায়। ৈবষময্ িনরসন করেত হেব। e জনয্ শিkশালী রা  দরকার। রাে র শিkশালী ভূিমকার
দরকার। িতিন আরo বেলন, ৈবষময্ িনরসেন সামািজক েসবা খাত েলােক েবসরকাির uেদয্াkােদর হােত
েছেড় েদয়া যােব না।
েসিমনাের আয় o ধন ৈবষময্ কমােত 13িট সুপািরশ করা হয়। e েলা হেc- pাথিমক o মাধয্িমক িশkার
মানবৃিd,  আধুিনক  o  বাধয্তামূলক  িশkা  বয্বsার  pচলন।  eছাড়া  সবর্জনীন  sাsয্  বয্বsা,  pবীণেদর
েপনশন,  েবকার  ভাতা,  ভতুর্ িক  মেূলয্  েরশন,  pবীণেদর  জনয্  agািধকারমূলক  বয্বsা  (আবাসন,  খাদয্
িনরাপtা o sাsয্) চালরু কথা বলা হয়। গণপিরবহন সুিবধা, দনুর্ীিত দমেন িজেরা টলােরn, gাম-শহর
ৈবষময্ িনরসন, নূয্নতম মজিুরর হার িনধর্ারণ, িনmিবtেদর আবাসন বয্বsা, কৃষেকর নয্াযয্মেূলয্ েপেত
কাযর্করী নীিত, বয্বসায়ীেদর মনুাফাবািজ বেn বয্বsা েনয়ার সুপািরশo করা হয়।
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