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তনীিত চলেত থাকেল ভােলা াহকরাও ঋেণর িকি  পিরেশােধ আ হী হেবন না

কাশ : ০৪ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

যারা ব াংক থেক ঋণ িনেয় পিরেশাধ কেরন না, জািলয়ািতর আ য় নন। যােদর কারেণ ব াংিকং স র
ংেসর পেথ। ায় ৩ লাখ কািট টাকার খলািপ ঋেণর বাঝা জগ ল পাথেরর মেতা চেপ বেস আেছ,

তােদর েযাগ- িবধা  িদেত বাংলােদশ ব াংক তথা সরকার খুব ব িতব । অথচ যসব ভােলা  াহক
বছেরর পর বছর িনয়িমত ঋণ পিরেশাধ কের যাে ন, নানা িত ল পিরি িত মাকােবলা কের দশ ও
জনগেণর ােথ এেকর পর এক িশ  গড়েছন- তােদর জ  সরকােরর যন কােনা দায় নই। রাববার
যুগা েরর কােছ এমন িতি য়া জািনেয়েছন কেয়কজন িবে ষক।

তারা াভ কাশ কের বেলন, ২ শতাংশ ডাউন পেম ট এবং ১০ বছেরর জ  পুনঃতফিসেলর িবধা
িদেয় বাংলােদশ ব াংক কার ের ঋণেখলািপেদর পােশ দাঁিড়েয়েছ। ধু তাই নয়, তােদর ঋেণর দ হার
িনধারণ করা হেয়েছ ৯ শতাংশ। িক  যারা ভােলা াহক তােদর দ নেত হয় ১২ থেক ১৪ শতাংশ।
এছাড়া েয়াজনীয় েযাগ- িবধা না িদেয় উে া তােদর পেদ পেদ হন া করা হয়। তারা মেন কেরন,
বা েব হওয়া দরকার, ঋণেখলািপেদর স দ াক কের কেঠার শাি  িনি ত করা। িবপরীেত ভােলা

াহকেদর ঋেণর দ হার ৯ শতাংশ িনধারণ করাসহ ঋণ পিরেশােধ নানামুখী প ােকজ িবধা দান
করা। তারা বেলন, িক  এভােব তনীিত চলেত থাকেল অদূর ভিব েত ভােলা াহকরাও ঋেণর িকি

  যুগা র িরেপাট
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পিরেশােধ আ হী হেবন না। তারাও খলািপেদর িবধা পেত চাইেবন। বা েব সিট ঘটেল পুেরা ব াংিকং
খাত আরও িবপেদ পড়েব।

জানেত চাইেল বাংলােদশ ব াংেকর সােবক ডপুিট গভনর খা কার ই ািহম খােলদ যুগা রেক জানান,
সরকার এবং বাংলােদশ ব াংক কউ ভােলা াহকেদর িত নজর িদে  না। সহজ কের বলা যায়, ভােলা

াহকেদর পােশ নই সরকার। িতিন বেলন, তােদর সব আেয়াজন ঋণেখলািপেদর িঘের। য কারেণ
খলািপেদর বারবার িবধা দয়া হে । ই ািহম খােলদ বেলন, িবে র কাথাও এভােব ঋণেখলািপেদর

আ য়- য় দয়া হয় না। চীন সরকার ঋণেখলািপেদর িব ে  কেঠার। এেত তারা ভােলা ফলও পাে ।
তার মেত, এেকর পর এক এভােব ঋণেখলািপেদর িবধা িদেত থাকেল একটা সময় পুেরা ব াংিকং খাত
খলািপিনভর হেয় যােব।

এ সে  অথনীিতিবদ ড. জািহদ হােসন যুগা রেক বেলন, ব াংিকং খােত ে র দমন আর িশে র লালন
করেত হেল অব ই ভােলা াহকেদর মূল ায়ন করা উিচত। িবেশষ কের যারা িনয়িমত ঋণ পিরেশাধ
কেরন, ঋণেখলািপর খাতায় নাম নই- এসব িত ান বা ব ি েক স ান দশন করেত হেব। েয়াজেন
এ ধরেনর স ািনত ব ি রা ব াংেক যােবন না, ব াংক কমকতারা এেদর বাসায় চেল আসেবন। সহেজ ঋণ
পাওয়ার ব ব া করেবন। এক কথায় ব াংিকং সবা পেত সব ধরেনর জিটলতার ঊে  থাকেবন ভােলা

াহক। তা না হেল কােনা ভােলা ঋণ হীতা আর ভােলা থাকেবন না। কারণ তােদর মাথায় তখন এ িচ া
কাজ করেব য, ঋণেখলািপরা যিদ পেদ পেদ িবধা পান, স ািনত হন, তাহেল আিমও ঋণেখলািপ হব।

সরকােরর পরামেশ ১৬ ম ঋণ পুনঃতফিসল ও এককালীন ঋণ শাধসং া  িবেশষ নীিতমালা জাির কের
বাংলােদশ ব াংক। তােত খলািপ ঋেণর মা  ২ শতাংশ জমা িদেয় ১০ বছেরর জ  পুনঃতফিসেলর

িবধা দয়া হয়। এে ে  সেবা  দ হার িঠক কের দয়া হয় ৯ শতাংশ। বাংলােদশ ব াংেকর এ সং া
সা লার চ ােল  কের হাইেকােট িরট দািখল কেরন আইনজীবী মনিজল মারেসদ। এ িবষেয় দীঘ নািন
শেষ রাববার আদালত বাংলােদশ ব াংেকর সা লারেক বধ বেল আেদশ দন। একইসে  সা লােরর
ময়াদ ৯০ িদন বাড়ােনার কথা বলা হয়।
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