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িবেশষ েদর মেত, েখলািপ ঋণসহ নানা কারেণ াংক খাত ব া দুব র্ল হেয় পড়েছ। আ জর্ািতক সম দায় o 
ানীয় বসায়ীরা eিটেক েনিতবাচক িহেসেব েদখেছন। eেত কের েদিশ o িবেদিশ িবিনেয়ােগর েনিতবাচক 
ভাব পড়েত পাের। তাi েক ীয় াংেকর uিচত যত ত স ব e সংকট u রেণ েয়াজনীয় ব া হণ 

করা। সােবক ত াবধায়ক সরকােরর aথ র্ uপেদ া eিব িম র্া আিজজুল iসলাম বেলন, াংকগুেলার েখলািপ 
ঋেণর কারেণ e aব ার সৃি  হেয়েছ। eর মে  সরকাির াংকগুেলা েবিশ খারাপ aব ায় রেয়েছ। eর কারণ 
সরকাির াংেক যারা ঋণেখলািপ, তােদর রাজৈনিতক স ৃ তা রেয়েছ eবং তারা যেথ  ভাবশালী। কােজi 
iে  করেলi াংক তােদর িবরুে  সহেজ ব া িনেত পাের না। aপরিদেক েখলািপ হেয়o েকােনা সম া হে  
না uে া aেনক ে ে  িবেশষ সুিবধা পাে । eসব কারেণ সরকাির াংেকর aব া খারাপ হে । াংেকর e 
দুরব া েথেক u রেণ থেম aভয্ রীণ ব াপনা িঠক করেত হেব uে খ কের িতিন বেলন, ঋণেখলািপেদর 
িবরুে  দৃ মান পদে প িনেত হেব। কােদর ঋণ েদয়া হে , তা সিঠকভােব যাচাi-বাছাi করেত হেব। আর 
যারা i াকৃতভােব ঋণ পিরেশাধ করেছ না, তােদর িবরুে  যথাসমেয় আiিন পদে প িনেত হেব। পাশাপািশ 
েযসব ঋেণর মামলা আেছ তা িবেশষ ব ায় ত িন ি র ব া করেত হেব। eিদেক েক ীয় াংেকর ত  
aনুযায়ী, জুন েশেষ াংক খােতর েখলািপ ঋেণর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ায় 2 লাখ 23 হাজার 536 েকািট টাকা। 
আেগর বছেরর জুন েশেষ েখলািপ ঋণ িছল ৯1 হাজার 483 েকািট টাকা। e িহসােব গত eক বছেরর বধােন 
েখলািপ ঋণ েবেড়েছ ায় 33 হাজার েকািট টাকা। আেগর াি ক জানুয়াির েথেক মাচ র্ ei িতন মােস েখলািপ 
ঋণ েবেড়িছল ায় 28 হাজার েকািট টাকা। 

 


