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aেkাবর 2018, eকিট খবর নজর কাড়ল পুেরা িবে র। িব িবখয্াত গািড় uৎপাদক টেয়াটা িবনাশেতর্
সারা িব  েথেক েফরত িনল তােদর uৎপািদত eকিট িবেশষ মেডেলর 24 লাখ গািড়। সমসয্া কী িছল? e
24 লাখ গািড়র gাহক িক টেয়াটােক বেলিছল গািড় েফরত িনেত? eকদম না। েকােনা দঘুর্টনা ঘটার আেগi
গািড়র tিট ধরা পড়ার সে  সে  েঘাষণা িদেয় 24 লাখ িবিk হoয়া গািড় িবনা বাকয্বয্েয় েফরত েনয়
টেয়াটা।
কারণ  eকটাi,  e  ধরেনর  tিট  তার  বয্বসার  েয  মূল  পুঁিজ  মানুেষর  আsা  o  িব াস  েসi  জায়গািটেত
আঘাত হােন। মানেুষর িব ােসর pিত e dােবাধi ৈতির কের eেককিট bয্াn। েয কারেণ eকিট পেণয্র
aসংখয্  uৎপাদনকারী  থাকার  পরo  েদখা  যায়,  মানষু  eকi  িজিনস  কেয়ক ণ  েবিশ  দাম  িদেয়  eকিট
িবেশষ uৎপাদেকর কাছ েথেক িকনেছ। eর নাম bয্াn iেমiজ, যা ৈতির হয় দীঘর্িদেনর ম, ঘাম আর
সততায়।
pিতিট  বয্বসায়  আsা  o িব ােসর  সে  যুk  হয়  আরo  নানা  ধরেনর  পুিঁজ।  িকn  বয্াংক  eমন  eকিট
বয্বসা যার িভিt মানেুষর িব াস। েসi জায়গা যিদ ন  হেয় যায়, তাহেল েয েকােনা বয্াংক রাতারািত
ধেস পড়েত বাধয্। েকােনা eক সকােল eকিট বয্াংেকর েবিশরভাগ gাহক বয্াংেক িগেয় যিদ তােদর সmূণর্
আমানত  তুেল  েফলেত  যান,  তাহেল  দবুর্ল  বয্াংেকর  কথা  বাদi  িদলাম,  সবেচেয়  শিkশালী  বয্াংকিটo
েদuিলয়া হেয় পড়েব। বাংলােদশ িঠক eমনi eক aবsার মেুখামুিখ।
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বয্াংেক েখলািপ ঋেণর পিরমােণ বাংলােদেশর aবsান দিkণ eিশয়ায় eেকবােরi শীেষর্, eমনিক িবে o
শীষর্ পযর্ােয়। চলিত বছেরর মাচর্  েশেষ েদেশর বয্াংিকং খােত েখলািপ ঋেণর হার pায় 12 শতাংেশ unীত
হেয়েছ যখন সারা িবে  e হার িনmমুখী; যা 2017 সােল 3.44 শতাংেশ েনেম eেসেছ। েকndীয় বয্াংেকর
তথয্মেত, 2010 সােল েদেশর বয্াংিকং খােত েখলািপ ঋেণর হার িছল 7 দশিমক 27 শতাংশ। িকn চলিত
বছেরর মাচর্  েশেষ e হার 11 দশিমক 87 শতাংেশ েঠেকেছ। আমােদর পা র্বতর্ী িকছু েদেশর েখলািপ ঋেণর
হার েনপাল 1.7 শতাংশ, িভেয়তনাম 0.9 শতাংশ, লংকা 3.4 শতাংশ, পািকsান 8.2 শতাংশ, ভারত
9.3 শতাংশ।
েদেশর  সব  aথর্নীিতিবদ  েতা  বেটi,  সরকারসমথর্ক  aথর্নীিতিবদরাo  বয্াংেকর  লটুপাটেক  e  েদেশর
aথর্নীিতর  সবেচেয়  বড়  ঝঁুিক  িহেসেব  িচিhত  কেরেছন।  িকছুিদন  আেগ  পিtকায়  িরেপাটর্  eেসেছ
aবেলাপনকৃত ঋণ বােদi েখলািপ ঋেণর পিরমাণ eখন 1 লাখ 55 হাজার েকািট টাকা ছািড়েয়েছ; িকn
eটাo  সিঠক  a  নয়।  aথর্নীিতর  pখয্াত  eকজন  আoয়ামীপnী  aধয্াপক  আমােদর  জানান
aবেলাপনকৃত ঋণ eবং আরo িকছু ঋণ েয েলা আেদৗ েফরত পাoয়া যােব না, েস েলা িহসাব করেল
েখলািপ ঋেণর পিরমাণ anত িতন লাখ েকািট টাকা।
aথচ মাt িকছুিদন আেগi ঋণেখলািপেদর জনয্ ঋেণর মাt 2 শতাংশ ডাuন েপেমn িদেয় ঋণ পুনঃতফিসল
করার সুিবধা েদয়া হেয়িছল eবং সুদ ধাযর্ করা হেয়িছল মাt 9 শতাংশ যা 10 বছের পিরেশাধেযাগয্।
aথচ  ভােলা  ঋণgহীতােদর  জনয্  সুেদর  হার  eর  েদড়  েথেক  দiু ণ।  সরকােরর  e  িসdাn  হাiেকােটর্
চয্ােল ড হেল pাথিমকভােব তা sিগত করা হয়। পিরতােপর িবষয় হল, েসi sিগতােদশ েচmার আদালেত
েগেল েসখােন তা sিগত করা হয় eবং দফায় দফায় eর েময়াদ বাড়ােনা হয়। সবর্েশষ 3 েসেpmর ঋণ
পুনঃতফিসেলর সুিবধা 7 েসেpmর েথেক 20 aেkাবর পযর্n বাড়ােনা হয়।
েখলািপেদর  e  ধরেনর  সুিবধা  আমরা  aতীেতo  লk  কেরিছ।  েযমন  kিতgs  িশেlােদয্াkােদর  িবেশষ
সুিবধা েদয়ার জনয্ 2015 সােল ঋণ পুনগর্ঠেনর নীিতমালা জাির করা হয়। েযসব িশl gেপর 500 েকািট
টাকার oপের েখলািপ ঋণ িছল তােদর 2 শতাংশ ডাuন েপেমn িদেয় eবং েযসব িশl gেপর eক হাজার
েকািট টাকার oপের েখলািপ ঋণ িছল তােদর eক শতাংশ ডাuন েপেমn িদেয় ঋণ নবায়েনর সুেযাগ কের
েদয়  বাংলােদশ  বয্াংক। uেdশয্ িছল  িবেশষ সুিবধা িনেয় ঋণ পুনগর্ঠেনর  মাধয্েম  িশl েলার  েলাকসান
কািটেয়  oঠা।  eকiসে  pিত ান েলা  চালু  েরেখ  আয়-uপাজর্ েনর  মাধয্েম  ঋেণর  aথর্  পিরেশাধ  করা।
বাংলােদশ বয্াংেকর eমন সুিবধা িনেয় oi সময় 11িট িশl gপ 15 হাজার েকািট টাকার ঋণ পুনগর্ঠন
কেরিছল। eর ফেল oi সময় রাতারািত েখলািপ ঋণ কেম যায়। িকn পুনগর্ঠেনর সুিবধা িনেয় eসব িশl
gপ ঋণ নবায়ন করেলo পের oiসব েখলািপ ঋণ যথাযথভােব পিরেশাধ কেরিন। uপরn েয পিরমাণ ঋণ
পুনগর্ঠন কেরিছল, তার িকিs পিরেশাধ না করায় সুেদ-আসেল তা kমাnেয় েবেড় যােc। ধু তা-i নয়,
uc আদালত েথেক েখলািপ ঋেণর oপর sিগতােদশ িনেয় বড় gপ েলার aনয্ বয্াংক েথেক ঋণ সুিবধা
েনয়ার aিভেযাগ uেঠেছ।
বয্াংক েকাmািন আiন সংেশাধেনর মাধয্েম eকi পিরবার েথেক চারজন পিরচালক থাকা eবং পরপর
িতন েময়াদ aথর্াৎ 9 বছর পেদ থাকা বয্াংেকর e িবপযর্য় ৈতির করার জনয্ কাজ কেরেছ। eছাড়াo িতন
মাস  যিদ  েকােনা  ঋণেখলািপ  থােক  তাহেল  তােক  েখলািপ  ঋণ  বলা  হেব।  eিটi  িবে র  িনয়ম।  aথচ
বাংলােদেশ বতর্ মােন িতন মাস নয়, নয় মাস যিদ েখলািপ থােক তাহেল েসটা েখলািপ ঋণ হেব। eর মাধয্েম
সরকার কৃিtমভােব েখলািপ ঋেণর aনপুাত কম েদখােত পারেব।
বয্াংেকর ের েলশেনর েkেt বাংলােদশ বয্াংকেক kমাগত িনিkয় কের েফেল aথর্ মntণালেয়র বয্াংিকং
িবভাগ  eবং  িবeিব  বয্াংক েলােক  িনয়ntণ  করেছ।  eখন  নিজরিবহীনভােব  িবeিব’র  সভায়  বাংলােদশ
বয্াংেকর গভনর্রেক েডেক িনেয় িগেয় আড়াi শতাংশ কেপর্ােরট টয্াk কমােনা, eক শতাংশ িসআরআর
কমােনাসহ  নানা  সুেযাগ-সুিবধা  িনি েতর  aনুেমাদেনর  খবর  পিtকায়  আেস।  বয্াংক  মািলকরা  নানা
সুিবধা েনয়ার পর 6 শতাংশ সুেদ আমানত েনয়া আর 9 শতাংশ সুেদ ঋণ েদয়ায় a ীকার করা হেয়িছল
যা আজo বাsবািয়ত হয়িন। uেlা নানা aিনয়ম, aবয্বsাপনা আর লটুপােটর চkের পেড় 13িট বয্াংক
েখলািপ ঋেণর িবপরীেত pেয়াজনীয় পিরমাণ pিভশন রাখার aবsায় েনi।
eর মেধয্ eকটা মজার খবর নজর কাড়ল আমােদর। ঋণেখলািপেদর পের eবার জািলয়ািত কের বয্াংেকর
aথর্ আtসাতকারীেদরo িবেশষ সুিবধা েদয়া হেc। e তািলকায় pথেমi eেসেছ ব ল আেলািচত হলমাকর্
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gেপর  নাম।  সরকার  e  বয্বসায়ী  gপেক  eককালীন  2  শতাংশ  ডাuন  েপেমেnর  িবেশষ  সুিবধা  িদেয়
বয্বসা করার সুেযাগ কের িদেc, যিদo e সুিবধা ধু aিনcাকৃত েখলািপেদর জনয্ থাকার কথা িছল,
জািলয়ািতর aিভেযােগ aিভযুkেদর জনয্ নয়।
বয্াংক ধু 250 েকািট টাকার েবিশ সmেদর মািলক aিত ধনীেদর আমানত সংরkেণর দািয়েt থােক না,
বরং  হাজার টাকার মািলক  িনm-মধয্িবt, eমনিক  দিরd  মানেুষরo আমানত রkা  কের। aিত ধনীরা
বরং িস াপুর, মালেয়িশয়া িকংবা সুiজারলয্ােn িনভৃেত-িনরাপেদ েলাকচkুর আড়ােল টাকা রাখেত পাের।
যার pমাণ আমরা েদিখ েgাবাল িফনয্ািnয়াল iিnিgিটর িরেপােটর্ , েযিট বলেছ বছের েদশ েথেক পাচার
হেc গেড় 76 হাজার েকািট টাকা; িকn গিরেবর েসi সুেযাগ েনi।
েখলািপ ঋেণর নানা kফেলর মেধয্ aনয্তম হল তারলয্ সংকট যা সরাসির েবসরকাির িবিনেয়ােগ pভাব
েফেল।  সmpিত  পিtকায়  েদখলাম,  sায়tশািসত,  আধা  sায়tশািসত,  সংিবিধবd  সরকাির  কতৃর্ পk,
পাবিলক নন-িফনয্ািnয়াল কেপর্ােরশনসহ sশািসত সংsা েলার udtৃ aথর্ রা ীয় কােজ বয্য় করার জনয্
রা ীয়  েকাষাগাের  েনয়া  হেব।  e  ধরেনর  68িট  সংsার  2  লাখ  12  হাজার  100  েকািট  টাকা  যখন
আবারo unয়েনর নােম তুেল েনয়া হেব তখন aেনক বয্াংকi তারলয্ সংকট আরo pকট হেব।
ঋণেখলািপবাnব  সরকােরর  নানা  পদেkেপর  ভুkেভাগী  হয়  েদেশর  সাধারণ  মানষু  eবং  সৎবয্বসায়ী।
বয্াংেকর সে  সে  ডুবেত বেসেছ িবিভn আিথর্ক pিত ান েলা, নন বয্াংক ফাiনয্ািnয়াল inিটিটuশn
(eনিবeফআi)। সmpিত pকািশত eক িরেপােটর্  েদখা েগেছ, 34িট আিথর্ক pিত ােনর মেধয্ 29িটi েকােনা
না েকােনাভােব ঝঁুিকপূণর্ aবsায় আেছ। eেদর মেধয্ 12িটেক লাল তািলকাভুk করা হেয়েছ। aিত সmpিত
িপপলস  িলিজংেয়র  aবসায়েনর  খবর  আমােদর  সামেন  eেসেছ।  eর  মােন  আমানতকারীেদর  দািয়t
সরকার িনেc না, বয্াংেকর সmদ িবিk কের আমানতকারীেদর pাপয্ েশাধ করেব, যা eকিট aিত দীঘর্
eবং ভীষণ aিনি ত pিkয়া। e pিত ােনর aবসায়ন s  কেরেছ সরকার ভিবষয্েতo eকi সমসয্ায়
পড়া pিত ান েলার েkেto সmবত eকi পদেkপ েনেব। eর মােন লাল তািলকায় থাকা pিত ান েলার
আমানতকারীরা ভিবষয্েত ভয়ংকর িবপেদ পড়েত যােc।
মধয্িবt তার ক ািজর্ ত aথর্ িবিনেয়ােগর জনয্ বয্াংেকর sায়ী আমানতেকi সবেচেয় েবিশ পছn কের,
কারণ eিট ঝঁুিকহীন। িকn eটাo eখন eতটাi ঝঁুিকপূণর্ হেয় েগেছ, আমানতকারীরা তােদর টাকা েফরত
পােব িকনা েসi সেnহ ৈতির হেয়েছ। তাi aেনেকi তােদর আমানত তুেল িনেয় িবিনেয়াগ করেত যােcন
েশয়ারবাজাের।  িকn  সাmpিতক  সমেয়  েশয়ারবাজাের  eেকর  পর  eক  বড়  দরপতন  হেc।  বাজার
িবে ষকরা বলেছন, কারসািজ ছাড়া বাজাের eমন পিরিsিত ৈতির হেত পাের না।
বয্াংক, eনিবeফআi, েশয়ারবাজার, বীমা সব ংেসর পর সাধারণ মানেুষর আর িসnকু ছাড়া uপায়
থাকেব না। বছেরর পর বছর েদেশর আিথর্ক খাতেক eমন পযর্ােয় িনেয় যাoয়া হেয়েছ eবং হেc, েদেশর
aথর্নীিতেত eকটা ভয়ংকর ধস aিনবাযর্। e মহূুেতর্o যিদ শkহােত eর হাল ধরা হয়, তাহেলo kিত িকছু
কিমেয় আনা যােব; িকn eর সmূণর্ িনরাময় aসmব। eর pধান ভুkেভাগী হেব েদেশর সাধারণ মানষু,
যােদর ম আর ঘােম ৈতির হয় েদেশর aথর্নীিত।
বয্ািরsার িমন ফারহানা : aয্াডেভােকট, সুিpমেকাটর্ ; সংসদ সদসয্
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