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ঋণ ই েত হীতা িত ােনর চয়ারম ান ও পিরচালকেক ব ি গত গ ারাি ট  িদেত হেব।  আর ঋণ
হীতার কাছ থেক জামানত বা  মটেগজ সিঠকভােব রেখই ঋণ িদেত হেব।  যােত ঋেণর িবপরীেত

িন য়তা থােক। এ িবধান অ ভু  করেত আইেনর সংেশাধন করা হেব।

ম লবার রা ায়  চার ব াংেকর চয়ারম ান ও ব ব াপনা পিরচালকেদর (এমিড) সে  বঠক শেষ এ
কথা জানান অথম ী  আ হ ম  মু ফা  কামাল।  িতিন  বেলন,  আইিন  ি য়ায়  এসব  উেদ াগ  এতটাই
শি শালী করা হেব যােত খলািপ হেল তােদর িব ে  ব ব া নয়া যায়।

এসব িবষয় িনি ত করেত পারেল কােনাভােবই খলািপ ঋণ বাড়েব না।

রাজধানীর আগারগাঁওেয় পিরক না ম ণালেয় অথম ীর সভাপিতে  ওই বঠক হয়। সখােন সানালী,
অ ণী, পালী ও জনতা ব াংেকর চয়ারম ান ও এমিডরা উপি ত িছেলন।

বঠেক তারা ব াংক েলার ভিব ৎ কমপিরক না জমা দন। ব াংক আরও কাযকর করেত িবিভ  ল
িনধারণ কের এ কমপিরক না হণ করা হয়।

অথম ী বেলন, খলািপ ঋণ েলা পযােলাচনা কের দখা গেছ, িকছু আইিন বলতা িছল। এসব বল
িদক এখন দরূ করা হেব। পাশাপািশ খলািপ ঋেণর সে  জিড়তেদর শাি র আওতায় আনা হেব।

  যগুা র িরেপাট
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হীতা দায়ী থাকেল তার িব ে  ব ব া নয়া হেব। এর সে  কােনা ব াংক কমকতা জিড়ত থাকেলও
ব ব া নয়া হেব। এ জ  বলিছ খলািপ ঋণ বাড়েব না। অথম ী আরও বেলন, যারা ভােলা ঋণ হীতা
তােদর আমরা আবার ঋণ দব।

আর যারা ভােলা নয়, তােদর ঋণ দয়া হেব না। খারাপ ঋণ হীতােদর িনেয় ভাবনার দরকার নই।

মু ফা কামাল বেলন, রা ায়  ব াংক েলােত চয়ারম ান ও এমিড িনেয়ােগর পর তােদর কায ম িনেয়
আজেক (ম লবার) িছল থম বঠক। িতন মাস পর ি তীয় বঠক করা হেব। ওই সময় তােদর অ গিত

কাে  তেুল ধরা হেব।

খলািপ ঋণ বাড়ল িকনা সিটও কাশ করা হেব। আশা কির, খলািপ ঋণ বাড়েব না। তেব বাড়েল এর
কারণও কাশ করা হেব। এ দেশর জনগেণর কােছ দায়ব তা আেছ। স দায়ব তা থেক ব াংিকং
কায ম পিরচালনা করেত চাই।

চার ব াংেকর কমপিরক না িদেয় আগামীেত তােদর সংকট িনরসন করা স ব হেব িকনা ে র জবােব
অথম ী বেলন,  িতন মাস পর এর মলূ ায়ন হেব। ওই সময় তােদর অ গিত ও অবনিতর সচূক েলা
পযােলাচনা করেল বিরেয় আসেব কৃত িচ । 

এর আেগও বেলেছন, খলািপ ঋণ আর বাড়েব না, আজেক নতুন িক এমন াব িমেলেছ যােত আপিন
আ  হেয় বলেছন খলািপ আর বাড়েব না? জবােব অথম ী বেলন, খলািপ ঋণ বাড়েব না, কারণ এর
বিৃ র আর কােনা ব ব া ( েযাগ) নই। 

অথম ী বেলন, খলািপ ঋণ িনেয় আমরা সব সময় ি ায় আিছ। সহেজ এখান থেক মিু  পেত
আজেকর বঠেক সবাই একমত হেয়েছ। এর জ  সংি  আইিন ি য়ায় িকছু পিরবতন আনা হেব।

পাশাপািশ এখন থেক িত িতন মাস অ র এসব ব াংেকর অ গিত িরেপাট দািখল করেব।  তােদর
সফলতা ও ব থতা মলূ ায়ন করা হেব।

ব াংিকং খােত ায়ই দখা যায়, রফতািন িবেলর অ েল টাকা পিরেশাধ হে  িক  ঘাপলা হয়, আবার
এলিস িন ি  হেয়েছ িক  পণ  দেশ আেসিন। এ জাতীয় ঘটনা আগামীেত আর দখা যােব না বেল
জানান আ হ ম মু ফা কামাল।

িতিন বেলন, নতুন প িতেত ব াংিকং খােত এ েলা আর খঁুেজ পাওয়া যােব না। এজ  িতিট ব াংেকর
অভ রীণ িনরী া কায ম ও িনয় ণ আরও শি শালী করা হেব। চার ব াংেকর জ  একই প িত কের
দয়া হেব।

আমার িব াস এসব িস া  বা বায়ন করার পর রা ায়  ব াংক িনেয় ক  ও ি া থাকেব না।

ব াংক েলার সে  অথ ম ণালেয়র বািষক পারফরম া  চিু  করা আেছ। এখন এসব চিু  িক বািতল
হেব? অথম ী বেলন, তা বািতল হেব না। সরকােরর সব ম ণালয় এ চিু  করেছ। এিট বা বায়ন করা
হে । এিট বা বায়ন না করা হেল িকভােব হংকং ও িস াপুেরর ওপের বাংলােদশ গল।

অথম ী বেলন, যসব জায়গায় আমােদর িবচু িত আেছ স েলা িচি ত কের আইেনর পিরবতন করা হেল
ঋণ হীতা ও সরকার উভয়ই উপকৃত হেব। এই িবচু িত িঠক কের ব াংিকং খাতেক র া করা হেব।
যখােন পিরবতন করা দরকার সখােনই করা হেব।

ব াংেকর বানাস িনেয়ও একিট আইন করা হে । কতটু  অ গিত করেল বানাস হেব সিটও িনধারণ
করা হেব ওই আইেন। সব ে  এসব কাজ করা হে । যা আেগ করার েযাগ পাওয়া যায়িন। ব াংক
কিমশন গঠন সে  অথম ী বেলন, আেগ আইন েলা সংেশাধন করেত হেব।

এরপর িনেজরা শি শালী হব। িনেজেদর ঘর ঘিুছেয় আইন সংেশাধন, জনবল ও িনয়মনীিত িঠক কের
এরপর ব থ হেল কিমশন গঠন করা হেব। কিমশন আমােদর ব থতা খঁুজেব। িক  এখনও পয  কােনা
কাজ  করা হয়িন।

সরকাির ব াংেকর মাট মলূধেনর ২৫ শতাংেশর বিশ একক পেক দয়া হে - এিট কিমেয় আনার
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

কােনা িনেদশ আেছ িকনা জানেত চাইেল অথম ী বেলন, একজন ঋণ হীতা কতটা ঋণ িনেত পারেব
নতনু আইেন বলা আেছ।

আেরক ে র জবােব অথম ী বেলন, ব াংক পিরচালকেদর িনেয়াগ দয়া হেয়েছ, যােদর ব াংিকং ান
আেছ। যােদর নই তােদর নয়া হে  না। ব াংক েলােত একজন কের অবসর া  িবচারক দয়া হে ।

কারণ িতিদন নানা  চিু  করেত হয়।  িবচারক এসব চিু  পযােলাচনা করেবন।  বাংলােদশ ব াংেকর
িরজাভ চিুর তদ  িনেয় অ গিত আেছ িকনা জানেত চাইেল িতিন বেলন, এ সং া  একিট মামলা চলমান
আেছ। মামলা শষ না হওয়া পয  কােনা কথা বলা যােব না।
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