
    
  

েখলািপ ঋণ anত 3 বছর িহসােব েদখােনা বাধয্তামলূক হেলo eখন দািব সে  সে i
aবেলাপেনর * eিট হেব আtঘাতী িসdাn, বয্াংিকং খাত ংেসর ষড়যnt -aিভমত
িবে ষকেদর
pকাশ : 08 নেভmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

েখলািপ ঋেণ জজর্ িরত বয্াংিকং খাত। িবিভn ছাড়-সুিবধা িদেয়o টাকা আদায় করা যােc না। e aবsায়
আদায় না কেরi খাতাকলেম েখলািপ ঋণ কমােনার বায়না ধেরেছ বািণিজয্ক বয্াংক েলা।
বতর্ মােন বয্াংেকর বয্ালাn িশট েথেক েখলািপ ঋণ বাদ িদেত aবেলাপন নীিতমালা aনসুাের কমপেk 3
বছর আদােয়র েচ া করেত হয়। aথর্াৎ েয েকােনা েখলািপ ঋণ anত িতন বছর িহসােব েদখােত বাধয্।
িকn  eখন  বয্াংক েলা  দািব  কেরেছ  েখলািপ  হoয়ার  সে  সে  তা  aবেলাপন  করার।  eরi  মেধয্  e
বয্াপাের বয্াংক েলার পk েথেক িচিঠ েপেয় নীিতমালা িশিথল করেত কাজ  কেরেছ েকndীয় বয্াংক।
বহৃsিতবার  িবকােল  বাংলােদশ  বয্াংেকর  গভনর্র  ফজেল  কিবেরর  সে  বািণিজয্ক  বয্াংক েলার pধান
িনবর্াহীেদর  সংগঠন  aয্ােসািসেয়শন  aব  বয্াংকাসর্  বাংলােদেশর  (eিবিব)  pিতিনিধেদর  সে  ৈবঠেক
uিlিখত  িবষেয়  িবsািরত  আেলাচনা  হয়।  তেব  ৈবঠেক  e  বয্াপাের  েকােনা  চূড়াn  িসdাn  না  হেলo
শতর্ সােপেk িকছুটা ছাড় েদয়ার আভাস েদয়া হেয়েছ।
ৈবঠেক  বাংলােদশ  বয্াংেকর  েডপুিট  গভনর্র  eসeম  মিন jামান  o  আহেমদ  জামাল,  বয্াংিকং

  হািমদ িব াস
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সংsারিবষয়ক uপেদ া eসেক সুর েচৗধুরী, িনবর্াহী পিরচালক eসeম রিবuল হাসান, আবু ফরাহ েমা.
নােসর,  eিবিব  েচয়ারময্ান  o  ঢাকা  বয্াংেকর  eমিড  (বয্বsাপনা  পিরচালক)  ৈসয়দ  মাহবুবরু  রহমান,
isানর্ বয্াংেকর eমিড আলী েরজা iফেতখার, eনআরিব বয্াংেকর eমিড েমহমদু েহােসনসহ সংি রা
uপিsত িছেলন।
বাংলােদশ বয্াংেকর সভাকেk aনুি ত ৈবঠকিট িবকাল 4টায়  হেয় চেল সnয্া পযর্n। ৈবঠক েশেষ
আনু ািনকভােব েকu কথা বেলনিন। বরং সবাi গণমাধয্মেক eিড়েয় েগেছন।
সংি রা বলেছন, eমিডেদর চাoয়া aনযুায়ী েখলািপর খাতা মেুছ aবেলাপন করার সুেযাগ েদয়া হেব
আtঘাতী িসdােnর শািমল। eিট েখলািপ ঋেণর পুেরা তথয্ েগাপেনর ফিn।
েযখােন pধানমntী o aথর্মntী েখলািপ ঋণ আদােয় েজার িদেcন, েসখােন কীভােব eমন psাব আেস? েকu
েকu বেলন, বয্াংিকং খাত ংেস eকিট চk মােঠ েনেমেছ।
মলূত  oi  চkিটi  eেকক  সময়  eেকক  psাব  িনেয়  আসেছ  eবং  কাযর্কর  করেছ।  eেত  কাগেজকলেম
েখলািপ ঋণ কমেলo বড় ধরেনর ঝঁুিকেত পড়েব বয্াংিকং খাত।
বাংলােদশ বয্াংেকর সােবক গভনর্র ড. সােলহuিdন আহেমদ বেলন, েখলািপ ঋণ আদােয় কেঠার হoয়ার
পিরবেতর্  aবেলাপন  নীিতমালায়  ছাড়  েদয়ার  িবষয়িট  যুিkযুk  নয়।  eেত  সামিয়ক  ফাঁিক  িদেলo
আমানতকারীরা তা বঝুেত পারেব। িতিন বেলন, eর মাধয্েম সংকট কমেব না বরং ভিবষয্েত বয্াংিকং
খােতর ঝঁুিক আরo বাড়েব।
বাংলােদশ বয্াংেকর সবর্েশষ িহসাব aনুযায়ী, চলিত বছেরর জনু পযর্n বয্াংিকং খােত েমাট ঋণ aবেলাপন
করা হেয়েছ 40 হাজার 426 েকািট টাকা।
বাংলােদশ বয্াংেকর সােবক েডপুিট গভনর্র েখাnকার ibািহম খােলদ যুগাnরেক বেলন, eটা িঠক হেব না।
eকবার ঋণ aবেলাপন করা হেল তা আদােয়র খুব েবিশ েচ া কের না। আর আদায়o হয় না।
সুতরাং 5 বছর েথেক কিমেয় বতর্ মােন 3 বছর চলমান, তা রাখাi ভােলা। eেত েচ া কের যা আদায় করা
যায়। িকn সময় আরo কমােনা িঠক হেব না।
বাংলােদশ বয্াংেকর pিতেবদন aনসুাের, জনু পযর্n িহসােব 1 লাখ 12 হাজার 425 েকািট টাকা েখলািপ
ঋেণর মেধয্ kঋণ আেছ 97 হাজার 937 েকািট টাকা। েয েকােনা সময় aবেলাপেনর সুেযাগ েপেল kঋেণর
পুেরা aথর্ িহসাব েথেক বাদ িদেত পারেব বয্াংক েলা।
aথর্াৎ psািবত নীিতমালা কাযর্কর হেল জেুনর েখলািপ ঋণ দাঁড়াত মাt 14 হাজার 488 েকািট টাকা।
তেব আieমeেফর িহসােব বয্াংিকং খােত pকৃত েখলািপ ঋণ 2 লাখ 40 হাজার েকািট টাকা।
েকndীয় বয্াংক সূt জানায়, aবেলাপন নীিতমালা িশিথল কের নেভmেরর মেধয্ সাkর্ লার করা হেব বেল
জানা েগেছ।
eছাড়া ৈবঠেক বয্াংেকর িসিকuিরিট সািভর্ েসস, aফেশার বয্াংিকং নীিতমালা সংেশাধন, sয্াm িডuিট,
বয্াংেক ম আiন pেয়াগ, inারনাল েkিটড িরs েরিটং (আiিসআরআর) গাiডলাiন সংেশাধন eবং
পিরবতর্ েনর জনয্ eিবিবর পk েথেক দািব েতালা হয়।
eছাড়া গৃহঋেণর সীমা বাড়ােনা eবং েখলািপ ঋণ o pিভশিনং নীিতমালা পিরবতর্ েনর দািবo জানােনা হয়।
aনয্িদেক েকndীয় বয্াংেকর পk েথেক িসে ল িডিজট সুদহার কমােনা eবং েখলািপ ঋণ আদায় বিৃdর
িনেদর্শনা েদয়া হেয়েছ।
pস ত, েখলািপ ঋণ কমােনার েঘাষণা িদেয়i েফbয়ািরেত সবর্pথম aবেলাপন নীিতমালা িশিথল কের
েকndীয় বয্াংক। 5 বছেরর পিরবেতর্  মাt 3 বছেরর aনাদায়ী েখলািপ ঋণ িহসাব েথেক বাদ (aবেলাপন)
িদেত পারেছ বয্াংক েলা।
আেগ মামলা ছাড়া 50 হাজার টাকা পযর্n aবেলাপন করেত পারত; eখন 2 লাখ টাকা পযর্n েখলািপ ঋণ
মামলা ছাড়াi aবেলাপন করেত পারেছ।
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

নাম  pকাশ  না  করার  শেতর্  বাংলােদশ  বয্াংেকর  eকজন  দািয়tশীল  কমর্কতর্ া  যুগাnরেক  বেলন,  ঋণ
aবেলাপেনর  psািবত  নীিতমালা  শতর্ সােপেk  িবেবচনা  করেব  বাংলােদশ  বয্াংক।  তেব  বহৃsিতবােরর
ৈবঠেক চূড়াn েকােনা িসdাn হয়িন। আরo পযর্ােলাচনা েশেষ িসdাn েনয়া হেব।
নাম pকােশ aিনcকু eকিট বয্াংেকর eমিড যুগাnরেক বেলন, আেগ িনয়ম িছল 5 বছেরর মেধয্ েখলািপ
ঋণ aবেলাপন করেত হেব। িকn নতুন কের eিট করা হেয়েছ 3 বছর পর। aবেলাপেনর জনয্ েকােনা
সময়সীমা থাকা uিচত নয়।
বয্াংক েলা েচ া কের েয েলা আদায় করেত পাের না, তা িতনিট ধাপ aিতkম কের চূড়াn (বয্াড/লস)
েখলািপ হয়। তাi মn মােনর েখলািপ (িবeল) হেলi pিভশন েরেখ aবেলাপন করার জনয্ আমরা দািব
জািনেয়িছ।
িতিন আরo বেলন, বয্াংক েলার sাsয্ িঠক রাখেত েখলািপ ঋণ কম থাকা pেয়াজন। eজনয্ আমরা e
দািব জািনেয়িছ। eেত বয্াংক েলায় েখলািপ ঋেণর চাপ কমেব। বাংলােদশ বয্াংক েনেছ। আরo যাচাi-
বাছাi েশেষ িকছু eকটা িদেত পাের।
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