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আiন ণয়েনর uে াগ: েখলািপ ঋণ িকেন েনেব সরকার 
সরকার েখলািপ ঋণ িকনেত 3131-32 aথ র্বছেরর বাজট aিধেবশেন 'সরকাির স দ ব াপনা 
েকা ািন' আiন ণয়ন করেব। eিট পাস হেল স দ ব াপনা েকা ািন েখলািপ ঋণ েকনার মতা 
পােব o পের আদালেতর িনেদ র্শনা পাশ কািটেয় ি  বা েবসরকাির বািণিজয্ক িত ােনর কােছ েস ঋণ 
িবি  করেত পারেব 

েদেশর াংিকং খাতেক সব্  রাখেত আগামী aথ র্বছর েথেক েখলািপ ঋণ িকেন েনেব সরকার। পিরক না 
aনুযায়ী, সরকার েখলািপ ঋণ িকনেত 3131-32 aথ র্বছেরর বাজট aিধেবশেন 'সরকাির স দ ব াপনা 
েকা ািন' আiন ণয়ন করেব। eিট পাস হেল স দ ব াপনা েকা ািন েখলািপ ঋণ েকনার মতা পােব o 
পের আদালেতর িনেদ র্শনা পাশ কািটেয় ি  বা েবসরকাির বািণিজয্ক িত ােনর কােছ েস ঋণ িবি  করেত 
পারেব। জানা যায়, সরকাির স দ ব াপনা েকা ািন াংকগুেলার সে  আেলাচনার মা েম েখলািপ ঋণ 
aিধ হণ করেব। েকা ািন দুব র্ল িত ানগুেলার ঋণ িন ি  o পুনগ র্ঠন করেত সহায়তা করেব। পের, পুনগ র্ঠন 
করা স দ ভােলা দােম িবি  করা হেব। eেত েকােনা ধরেনর আiিন জিটলতা ছাড়াi াংকগুেলা েখলািপ ঋণ 
আদায় করেত পারেব o লাভবান হেব। aথ র্ ম ণালেয়র আিথ র্ক িবভােগর িসিনয়র সিচব েমা. আসাদুল iসলাম 
বেলন, সরকাির স দ ব াপনা কিমিট গঠেনর স া তা যাচাi কের eখন আiেনর খসড়া ƣতিরর কাজ চলেছ। 
aেনক সময় লাগেব। আiনিট পােসর জ  আগামী aথ র্বছেরর বােজট aিধেবশেন জাতীয় সংসেদ েতালা হেব। 
 
সরকাির স দ ব াপনা েকা ািন গঠেনর জ  সরকার বাংলােদশ াংক o aথ র্ ম ণালেয়র কম র্কত র্ােদর িনেয় 
পাঁচ সদে র eকিট কিমিট গঠন কেরেছ। aিভ তা aজর্ন o আরo ত  সং হ করেত কিমিটর সদ রা চলিত 
মােসর েশষিদেক দি ণ েকািরয়ার িসuেল সাতিট েদেশর সরকাির স দ ব াপনা েকা ািনর সংগঠন 
i ার াশনাল পাবিলক eমeমিস েফারাম আেয়ািজত সে লেন েযাগ েদেবন। i ার াশনাল পাবিলক eমeমিস 
েফারােমর সদ রা বাংলােদেশর সরকাির স দ ব াপনা কিমিটর সে  েযৗথভােব েখলািপ ঋণ িকনেত পারেব। 
eেত েদেশ সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ বৃি  পােব বেল আশা করেছন সংি রা। eিদেক, চলিত বছেরর আগে  
aথ র্ম ীর সে  ƣবঠেক eশীয় u য়ন াংেকর িতিনিধরা স দ ব াপনা েকা ািন গঠেন আিথ র্ক o কািরগির 
সহায়তা িদেত আ হ েদিখেয়েছন। সংি রা জািনেয়েছন, ািনলািভি ক বহুমুখী ঋণদানকারী িত ান তােদর 
েখলািপ ঋণ আদায় প িত িবেশব্র aেনক েদেশ স সারণ কেরেছ। ei প িত oi সব েদেশর েখলািপ ঋণ 
আদােয় সহায়তাo কেরেছ। েদেশ সরকাির স দ ব াপনা েকা ািন গঠেন স া তা যাচাiেয় বাংলােদশ 
াংেকর িতেবদেনর পর কিমিট গঠেনর কাজ ত eিগেয় চেলেছ। eর আেগ, মবধ র্মান েখলািপ ঋণ কিমেয় 

আনেত চলিত বছেরর েফ য়ািরেত ছয় সদে র eকিট কিমিট গঠন কেরেছ েক ীয় াংক। দি ণ-পূব র্ eিশয়ার 
সাতিট েদশ আিথ র্ক সংকেটর সময় িহেসেব পিরিচত 2৯৯8 সাল েথেক 2৯৯৯ সাল পয র্  কীভােব েখলািপ ঋণ 
কিমেয় eেনিছল, তা িবে ষণ কের oi কিমিট eকিট সূ  খুেঁজ েপেয়িছল। oi সাতিট েদশ হেলা িভেয়তনাম, 
দি ণ েকািরয়া, iে ােনিশয়া, মালেয়িশয়া, থাi া , তাioয়ান o িফিলপাiন। uদাহরণ িহেসেব বলা হেয়েছ, 
আিথ র্ক সংকেটর সময় iে ােনিশয়ার েখলািপ ঋণ 61 শতাংেশর uপর চেল িগেয়িছল। িক , 3128 সােল 
েদশিটর েখলািপ ঋেণর পিরমাণ দাঁড়ায় 4 শতাংেশরo িনেচ। চলিত বছেরর জুন েশেষ েদেশর াংিকং খােত 



েখলািপ ঋেণর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ 2 লাখ 23 হাজার 536 েকািট টাকা। ছয় মােসর বধােন েখলািপ ঋণ েবেড়েছ 
31 শতাংেশর েবিশ। e িবষেয় বাংলােদশ াংেকর সােবক েডপুিট গভন র্র েখা কার i ািহম খােলদ বেলন, 
েখলািপ ঋণ আদােয় স দ ব াপনা েকা ািন গঠেনর পাশাপািশ নতুন ঋণ িবতরেণর আেগ পষ র্দেক আরo 
েবিশ কেঠার হেত হেব। ঋণ িবতরেণর আেগ যাচাi-বাছাi না করেল েকা ািন গঠন কেরo েখলািপ ঋণ কমােনা 
যােব না। স িত aথ র্ম ী বেলেছন, সরকার রা ীয় বািণিজয্ক াংকগুেলােত আর মূলধন েজাগান েদেব না। 
eখন েথেক েখলািপ ঋণ আদায় কের আিথ র্ক সব্া য্ ভােলা করেত স দ ব াপনা েকা ািন গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা 
পালন করেব। সরকাির স দ ব াপনা কিমিট কায র্করভােব কাজ করেত পারেল েদেশ েসেক াির ব  মােক র্েটর 
েয়াজন হেব। e িবষেয় বাংলােদশ াংেকর িনব র্াহী পিরচালক o মুখপা  িসরাজুল iসলাম বেলন, েখলািপ ঋণ 

আদােয় সরকার িবিভ  uে াগ িনেয়েছ। েক ীয় াংক o aথ র্ ম ণালয় e িবষেয় েযৗথভােব কাজ করেছ। বাংলা 
িনuজ। 

 


