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টাকা আদায়
কৃষেকর মা  ৫৩৩ কািট টাকা আদােয় ১ লাখ ৫৭ হাজার মামলা
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খলািপ  ঋণ  আদােয়  ব াংক েলার  করা  মামলা
িন ি  হে  খবুই  ধীরগিতেত।  এ  ে
ব াংক েলার করা ২ লাখ ৫৫ হাজারিট মামলার
িবপরীেত  আটেক  থাকা  অেথর  পিরমাণ  ায়  ২
লাখ  কািট  টাকা।  এর  মেধ  গত  এক  বছের
আদায় হেয়েছ মা  ১৩ হাজার ৪০০ কািট টাকা,
যা  মাট আটেক থাকা অেথর ৬ শতাংশ। একই
সে  ঋণ আদােয় খরেচর পিরমাণ  অেনক বেড়
গেছ।

মামলার িবপরীেত  খলািপ  ঋণ  আদায়  পিরি িতর ওপর বাংলােদশ ব াংেকর করা  একিট  িতেবদন
িবে ষণ  কের এসব  তথ  পাওয়া  গেছ।  িতেবদেন  বলা  হয়,  মামলা  পিরচালনার জ  আইনজীবী
িনেয়াগ,  আইনজীবীর  সে  ব াংক কমকতােদর  যাগােযাগ,  আইনজীবীর  চািহদা  অ যায়ী  নিথপে র
জাগান, জামানেতর দখল বজায় রাখা- এসব খােত খরচ বাড়ার কারেণ মামলার পিরচালন ব য়ও বেড়
গেছ।

সংি রা বেলেছন, আইিন জিটলতার কারেণ সিঠকভােব মামলা পিরচালনা হে  না, ঋণেখলািপর সে
ব াংক কমকতােদর গাপন আঁতাত, সিঠকভােব ঋণ না দয়ায় ব াংেকর কােছ পযা  জামানত না থাকা,
রাজৈনিতক ভাব- এসব কারেণ মামলার িন ি  হে  খুবই কম। আর মামলা িন ি  না হওয়ায় এর
িবপরীেত অথ আদায়ও হে  না। এিদেক িতবছরই নতুন কের হওয়া খলািপ ঋেণর িবপরীেত মামলা
হে । ফেল আদালেত খলািপ ঋেণর মামলার পাহাড় জেমেছ।

মামলা  ত িন ি  করেত বািণিজ ক ব াংক,  বাংলােদশ ব াংক,  অথ  ম ণালয় ও আইন কিমশেনর
সম েয় গত জুেন একিট বঠক হেয়েছ ক ীয় ব াংেক। বঠেক আইিন কাঠােমা  আরও জারদার ও

ীকরেণর িস া  হেলও এ িবষেয় কােনা অ গিত নই।

এ সে  বাংলােদশ ব াংেকর একজন কমকতা বেলন, মামলা ত িন ি র জ  আইিন সং ার এবং
আরও কেঠার করার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। বাংলােদশ ব াংক ও অথ ম ণালেয়র সম েয় গিঠত একািধক
কিমিট এ লে  কাজ করেছ। তারা ইিতমেধ  বশিকছু পািরশও িদেয়েছ। স েলা িনেয় এখন কাজ
হে ।

বাংলােদশ ব াংেকর িতেবদন থেক দখা যায়, ব াংিকং খােত এখন খলািপ ঋেণর পিরমাণ ১ লাখ ১২

  যগুা র িরেপাট

খলািপ ঋণ : বছের মা  ১৩ হাজার কািট টাকা আদায় https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/230206/ খলািপ-ঋণ-...

1 of 2 10/10/2019 11:46 AM



ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

E-mail: [email protected]

© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

হাজার কািট টাকা। আদালেতর িগতােদেশর কারেণ আরও ৮০ হাজার কািট টাকার ঋণেক খলািপ
িহেসেব শনা  করা যাে  না। িক  ব াংক েলা এসব ঋণেক খলািপ িহেসেব িচি ত কেরিছল।

এ ছাড়া অবেলাপন করা হেয়েছ ৩০ হাজার কািট টাকার ঋণ। সব িমিলেয় ব াংিকং খােত খলািপ ঋেণর
পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ২ লাখ ২২ হাজার কািট টাকা। এর মেধ  ায় ২ লাখ কািট টাকা আদােয় ২ লাখ ৫৫
হাজারিট মামলা কেরেছ ব াংক েলা।

সূ  জানায়, এর বাইের আরও অেনক খলািপ ঋণ রেয়েছ, য েলা খলািপ হওয়ার যাগ  হেলও তা
খলািপ িহেসেব  িচি ত  করা  হে  না।  এসব  ে  ব াংক কােনা  অথ  আদায়  করেত পারেছ  না।

তারপরও এ েলােক িনয়িমত দখােনা হে ।

ক ীয় ব াংেকর িতেবদন থেক দখা যায়,  খলািপ ঋণ আদােয় ব াংক েলার করা মামলার মেধ
ােমর দির  কৃষকেদর িব ে ই  সবেচেয় বিশ মামলা হেয়েছ। কৃিষঋণ িনেয় যারা  খলািপ হেয়েছন

তােদর কাছ থেক অথ আদােয় সািটিফেকট মামলা কের ব াংক েলা। এখন পয  এমন মামলার সংখ া ১
লাখ ৫৭ হাজারিট। অথাৎ মাট মামলার সােড় ৭৮ শতাংশই কৃষেকর িব ে ।

অথচ এর িবপরীেত আটেক থাকা অেথর পিরমাণ মা  ৫৩৩ কািট টাকা, যা মাট অেথর শূ  দশিমক ২৭
শতাংশ। আর বড় খলািপেদর কােছ আটেক থাকা ায় ১  লাখ ৯৯ হাজার কািট টাকা আদােয় করা
হেয়েছ ৯৮ হাজার মামলা। মাট মামলার মেধ  বড় খলািপেদর িব ে  হেয়েছ ২২ শতাংশ। অথচ এর
িবপরীেত আটেক থাকা অেথর পিরমাণ ায় শতভাগ অথাৎ ৯৯ দশিমক ৭৩ শতাংশ।

মাট মামলার মেধ  অথ ঋণ আদালেত িবচারাধীন ৬২ হাজার ২০৪িট। এর িবপরীেত আটেক থাকা অেথর
পিরমাণ ১ লাখ ১৮ হাজার কািট টাকা। ৫২১ কািট টাকা খলািপ ঋণ আদােয় ব াংক েলা দউিলয়া
আদালেত মামলা কেরেছ ১৬৫িট। ৪২ হাজার ৫৪ কািট টাকা খলািপ ঋণ আদােয় দওয়ািন আদালেত
ব াংক েলার ঝেুল আেছ ৩৫ হাজার ৫১৪িট মামলা। এর বাইের উ  আদালেত ৫ হাজার ৩৭৬িট িরট
মামলা রেয়েছ। এসব মামলায় আটেক আেছ ৩৯ হাজার কািট টাকা। সব িমিলেয় ২ লাখ কািট টাকা
আটেক রেয়েছ।

এসব মামলার িবপরীেত আটেক থাকা অেথর মেধ  এ বছেরর জা য়াির থেক জুন- এই ছয় মােস আদায়
হেয়েছ মা  ৫ হাজার ৪০০ কািট টাকা,  যা খলািপ ঋেণর মা  ২ দশিমক ৭ শতাংশ। একই সমেয়
ব াংক েলােক আইনজীবীেদর িফ বাবদ পিরেশাধ করেত হেয়েছ ৭ লাখ টাকা।

একইভােব গত বছেরর জুলাই থেক িডেস র- এই ছয় মােস ব াংক েলা আদায় কেরেছ মা  ৮ হাজার
কািট টাকা, যা খলািপ ঋেণর মা  ৪ শতাংশ। ওই সমেয় আইনজীবীেদর িফ বাবদ পিরেশাধ কেরেছ

সােড় ৬ লাখ টাকা।
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