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জনগেণর কেরর টাকা হিরলুট হে  : িটআইিব
খলািপ ঋেণর সং িৃতর ািত ািনকীকরণ হেয়েছ
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ঋণেখলািপ  িত ানেক  বাংলােদশ  ব াংক  ঋণ  পুনঃতফিসলীকরেণর  েযাগ  দয়ায়  ু  িতি য়া
জািনেয়েছ  া পােরি  ই টার াশনাল  বাংলােদশ  (িটআইিব)।  সং ািটর  িনবাহী  পিরচালক  ড.
ইফেতখা ামান বেলেছন, শাসকেগা ী যভােব ঋণ পুনঃতফিসলীকরেণর িবধা িদেয় ঋণেখলািপেদর

র া িদে ,  তােত মেন হে  দেশ খলািপ ঋেণর সং িৃতর ািত ািনকীকরণ হেয় গেছ।  স িত
ব াংিকং  খাতেক ব বহার  কের  জনগেণর কেরর  টাকা  হিরলটু  হেয়েছ।  বার  িটআইিবর  পিরচালক
(আউটিরচ  অ া ড কিমউিনেকশন) শখ ম রু-ই-আলম  া িরত এক সংবাদ িব ি েত এ িতি য়া
জানােনা হয়।

সংবাদ িব ি েত বলা হয়,  লেুটরােদর একাংশ আবার ঋণ পুনঃতফিসলীকরেণর অ ায  িবধা  িনেয়
আইন েণতা হওয়ার েযাগ পেয়েছ।  ল ািধক কািট টাকার খলািপ ঋণ, ভয়াবহ তারল  সংকেটর
আশ াজনক বা বতার মােঝ ক ীয় ব াংক িনয় েকর ভূিমকা পালেন বারবার ব থতার পিরচয় িদে ।
এরই মেধ  সরকার িবিভ  সরকাির ও ায় শািসত িত ােনর অলস অথ ব াংিকং  খাত থেক তুেল
নয়ার িস া  িনেয়েছ। এখন আমরা শি ত এ কথা বলাটাও কম বলা হেব।

দেশর অথনীিত এমন এক উে া পেথ হাটঁেছ য এখনই এর রাশ টেন না ধরেল িফের আসার আর
কােনা পথ থাকেব না- এমন ম ব  কের ড. ইফেতখা ামান বেলন, কাগজ-কলেম উ  বিৃ , তী

তারল  সংকট আর ব াংিকং খােতর এ রব ার মেধ  দেশর সামি ক অথনীিতেত এক ধরেনর বদুবদু
তির হেয়েছ। য কােনা  সময় এর িবে ারণ ঘটেত পাের। ফেল দেশর অথনীিত কাযত মখু থবুেড়

পড়েব।  এমন পিরি িত মাকােবলায় ব াংিকং  খােতর সং ার আর ধু  কা েজ িত িতেত সীমাব
রাখার  েযাগ  নই।  মতাসীন  মহল  পিরি িতর   যথাযথভােব  অ ধাবন  করেত  পারেব  এবং
কাি ত সং ােরর জ  খাতসংি  িনরেপ  ও হণেযাগ  িবেশষ েদর সম েয় ত কিমশন গঠন
করেব বেল আমরা দঢ়ৃভােব িব াস করেত চাই। বা বতার িনিরেখ , মধ  ও দীঘেময়ািদ পিরক না
পশ করেব। একই সে  ক ীয় ব াংক ও সরকারেক কােয়িম ােথর ঊে  উেঠ তা বা বায়ন করারও

আ ান জানায় িটআইিব।

  যগুা র ড
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।
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