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ভােলা gাহকেদর পুরsার, বয্াংক েলােত pেণাদনা চালু eবং নতুন কের ঋণ aবেলাপন করা বnসহ েবশ
কেয়কিট িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ রা ায়t বয্াংক েলােক। সmpিত সরকাির মািলকানাধীন বািণিজয্ক বয্াংেকর
েচয়ারময্ান  o  বয্বsাপনা পিরচালকেদর  (eমিড) সে  ৈবঠেক  eসব  িনেদর্শ  িদেয়েছন  aথর্মntী  আ  হ  ম
মsুফা কামাল। oi ৈবঠেক নতুন কের েখলািপ ঋণ যােত না বােড় েসজনয্ বয্াংক েলােক কাযর্করী পদেkপ
েনয়ার  কথা  বলা  হেয়েছ।  পাশাপািশ  িনেদর্শ  েদয়া  হয়  েখলািপ  ঋেণর  পিরমাণo  কমােত।  ৈবঠেকর
কাযর্িববরণী সূেt eসব তথয্ জানা েগেছ।
e pসে  aথর্মntী আ হ ম মsুফা কামাল বেলন, বয্াংেকর ভােলা ঋণgহীতােদর আমরা আবার ঋণ েদব।
আর যারা ভােলা নয় তােদর সmেকর্  বলা আেছ তােদর ঋণ েদয়া হেব না। িতিন আরo বেলন, েখলািপ
ঋণ েলা পযর্ােলাচনা কের েদখা েগেছ, িকছু আiিন pিkয়ার দবুর্লতা আেছ। eসব দবুর্ল িদক eখন দরূ
করা হেব। আর েখলািপ ঋেণর সে  জিড়তেদর শািsর আoতায় আনা হেব। জানা েগেছ, সmpিত রা ায়t
চারিট বয্াংেকর েচয়ারময্ান o eমিডেদর সে  ৈবঠক কেরেছন aথর্মntী। oi ৈবঠেক েনয়া িসdাn েলা aথর্
মntণালেয়র আিথর্ক pিত ান িবভাগ েথেক েবারবার বয্াংক েলার কােছ িনেদর্শ আকাের পাঠােনা হেয়েছ।
িনেদর্শ েলার মেধয্ রেয়েছ- pেতয্ক বয্াংকেক ে িণকৃত ঋেণর পিরমাণ hাস করেত হেব। নতুন কের আর
েকােনা ঋণ যােত ে িণকৃত না হয় েস বয্াপাের কাযর্কর বয্বsা িনেত হেব। কারণ বতর্ মােন বয্াংক েলােত
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েখলািপ ঋেণর পিরমাণ eক  লাখ  েকািট টাকা ছািড়েয়  েগেছ। eছাড়া  pিতিট বয্াংেকর  আিথর্ক  িববরণী
aিভn আকাের psত করেত বলা হেয়েছ। িবেশষ কের বয্ালাnিশেট ফাiনয্ািnং aয্ােসট, নন-আরিনর্ং
aয্ােসট,  গভনর্েমn  লায়ািবিলিট,  নন-গভনর্েমn  লায়ািবিলিট,  িবষয় েলা  সুিনিদর্ ভােব  uেlখ  করেত
িনেদর্শ েদয়া হয়।
িনেদর্শনায় আরo বলা হয়, পিরচালনা মনুাফা বাড়ােত হেব বয্াংক েলােক। ei মুনাফা বাড়ােনার মাধয্েম
বয্াংেকর  সmেদর  পিরমাণ  বাড়ােত  হেব।  eছাড়া  aেটােমশেনর  pিত  tােরাপসহ  কাগজিবহীন
(েপপারেলস ানেজকশন) চালু করেত হেব, যােত সহেজ o dত গিতেত আিথর্ক েলনেদন সmn করা যায়।
বয্াংেকর  aসাধু  কমর্কতর্ ােদর  িব েd  শািsমলূক  বয্বsা  িনেত  হেব।  gাহক  বা  বয্াংক  কমর্কতর্ া  েযi
aপকমর্ ক ক তােক শািsর আoতায় আনেত হেব।
িনেদর্শনায় বলা হয়, মামলার জট কমােত বয্াংক েলােক ভােলা আiনজীবী eবং আিথর্ক িবষয় েলা সিঠক
o uপযুkভােব তুেল ধরার জনয্ েপশাদার িহসাবরkণিবদ িনেয়ােগর বয্বsা করেত হেব। কারণ েখলািপ
ঋেণর  মামলায়  আদালেত  কেয়ক  লাখ  েকািট  টাকা  আটেক  রেয়েছ।  েসখােন  আরo  বলা  হয়,  রা ায়t
বয্াংক েলার aভয্nরীণ িনয়ntণ o পিরপালন বয্বsা শিkশালী করেত হেব। eকিট কাজ sয়ংিkয়ভােব
যােত িনরীkাসহ সmn হেয় যায় েসজনয্ pেতয্কেক আলাদা দািয়t o কতর্ বয্ সুিনিদর্  করেত হেব। কারণ
aভয্nরীণ িনরীkা বয্বsা শিkশালী করা হেল aিনয়ম-দনুর্ীিত pথেম শনাk হেয় তা কেম আসেব।
eিদেক  ৈবঠেক  কাযর্িববরণীেত  তুেল  ধরা  হেয়েছ  aথর্মntীর  বkবয্।  মntী  েসখােন  বেলেছন,  েখলািপ  ঋণ
বিৃdর জনয্ দায়ী বয্িkেদর িব েd বয্বsা িনেত হেব। eজনয্ ভােলা ল’ ফামর্ িনেয়ােগর পরামশর্ িদেয়েছন
িতিন।
eছাড়া  ঋণ েলা  সিঠক  পdিতেত  aবেলাপন  করা  হেc  িকনা  e  িবষেয়  বয্াংক েলার  কােছ  জানেত
েচেয়েছন মntী। aথর্মntী oi ৈবঠেক বেলন, েখলািপ ঋেণর জনয্ ধু gাহকরাi দায়ী নয়, বয্াংেকর aদk
বয্বsাপনাo  aেনকাংেশ  দায়ী।  িতিন  আরo  বেলন,  বয্াংক েলার  সmেদর  পিরমাণ  o  ণগত  মান
বাড়ােত দk িহসাবরkণকারী o আiনজীবী আবশয্ক। ঋণ েনয়ার েkেt gাহক uপযুk জামানত বnক
িদেc িকনা তা িবেবচনা করা pেয়াজন। েকােনা বয্াংেকর uপযুk জামানত ছাড়া ঋণ েদয়া uিচত নয়।
কারণ  শতকরা  70  েথেক  80  শতাংশ  ঋণেখলািপ  হেয়েছ  ভুয়া  দিলল  দািখল  কের  ঋণ  gহেণর  সুেযাগ
পাoয়ায়। িতিন আরo বেলন, েয gাহেকর ঋণ eকবার aবেলাপন করা হেব েস gাহেকর সে  বয্াংেকর
বয্বসা করা সমীচীন নয়। ঋণ েদয়ার েkেt েকাmািনর কতৃর্ পেkর বয্িkগত জামানত o গয্ারািn েদয়ার
বাধয্বাধকতা আেরাপ করেত হেব।
ৈবঠেক বাংলােদশ বয্াংেকর েডপুিট গভনর্র আহেমদ জামাল তার বkেবয্ বেলন, ঋণ েখলািপ না হoয়ার
জনয্ আিথর্ক pিত ান িবভাগ o বাংলােদশ বয্াংেকর মাধয্েম pেয়াজনীয় িবধান জাির করা হেয়েছ। oi
িবধান  সিঠকভােব  পিরপালন  না  করায়  ঋণেখলািপ  বাড়েছ।  িতিন  বড়  ঋণ েলার  বতর্ মান  বয্বসািয়ক
aবsান সেরজিমন যাচাi করেত বেলন। িতিন আরo বেলন, ঋণ িবতরেণর সময় ঝঁুিক িনণর্য় পdিত o
নীিতমালা কাযর্kম  িবদয্মান থাকেলo aিধকাংশ  বািণিজয্ক বয্াংক েস েলা পিরপালন  করেছ না। নন
ফােnড ঋেণর েkেt বয্াংক েলােক আরo সতকর্  হেয় কাগজপt সিঠকভােব যাচাi-বাছাi কের ঋণ িদেত
বেলন  িতিন।  পাশাপািশ  টাকা  পাচার  pিতেরাধ  করেত  eলিস  েখালার  েkেt  aিত  মলূয্ায়েনর  মাধয্েম
যাচাi-বাছাi করেত বলা হয়।
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