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অথৈনিতক উ য়েন ভয় র যত বাধা

ব াংক ঋেণর দহার িসে ল িডিজেট না আসাসহ ভয় র সব িবষয় দেশর অথৈনিতক উ য়েন বড় বাধা
হেয় দািঁড়েয়েছ। এর মেধ  ঋণেখলািপ, ঋেণর দ ও ট া  না িদেয় আদালেত িরট মামলা কের আটেক
দওয়া ও িবেদেশ অথ পাচার সবেচেয় বড় ঘটনা। সই সে  উ য়ন কে র অেথর লটুপাট তা রেয়েছই।

বতমােন দেশর ব াংিকং খােত খলািপেদর দােয়র করা িরট ও মামলায় আটেক আেছ ায় ৮০ হাজার
কািট টাকা। ট া  ফািঁক িদেয় সরকােরর িব ে  মামলা  কের করেখলািপরা আটেক রেখেছন ায় ৩০

হাজার কািট টাকা। িরট,  মামলায় এসব টাকা  আটেক রেখ িনেজেদর পাচার অব াহত রেখেছন অসাধু
ব বসায়ীরা। বধ পেথ না পািঠেয় ি ডর মাধ েম তারা িবপুল পিরমাণ ডলার দেশর বাইের পাঠাে ন। ভুয়া
কা ািন খুেল আমদািন-র ািনর মাধ েম অথ পাচার ছাড়াও বাসী িমকেদর পাঠােনা রিমট া  অৈবধ
ি ডর মাধ েম দেশ আনা হে । এেত িত  হে  অথনীিত, ব াহত হে  অথৈনিতক অ যা া। ব াংিকং

ও রাজ  খােতর নরাজ  ব  করেত হেল খলািপেদর িরট বা  মামলা  করার মতা  কমােনার পরামশ
িদেয়েছন িবে ষকরা। বাংলােদশ ব াংেকর তথ া যায়ী, সারা দেশ অথ ঋণ আদালেত ব াংক েলার িব ে
মাট  মামলার  সংখ া  ায়  ৬০  হাজার।  এসব মামলায়  ায়  ৮০  হাজার  কািট  টাকা  পাওনা  রেয়েছ

ব াংক েলার। এর মেধ  রা মািলকানাধীন ছয় বািণিজ ক ব াংেকর মামলার সংখ া ায় ২০ হাজার। এেত
পাওনা অেথর পিরমাণ ায় ৫০ হাজার কািট টাকা। িবেশষািয়ত ব াংক েলা অথঋণ আদালেত ৮ হাজার
মামলার িবপরীেত ায় ৩ হাজার কািট টাকা পাওনা। িনয়িমত মামলার বাইের উ  আদালেত ব াংেকর ঋণ
িবষেয় ৫ হাজােরর বিশ িরট আেবদন রেয়েছ; যার িবপরীেত ৫২ হাজার ৭৭৫ কািট টাকা আটেক আেছ।
এসব িরেটর মাধ েম আেবদনকারীরা আদালত থেক িগতােদশ পেয়েছন। ফেল এসব ঋণ হীতার কাছ
থেক ব াংক টাকাও  পাে  না,  আবার  তােদর  ঋণেখলািপ িহেসেব  উে খও করেত পারেছ  না।  শীষ

ব াংকাররা এই িরট আেবদন খলািপ ঋণ আদােয় সবেচেয় বড় বাধা িহেসেব দখেছন। অ িদেক জাতীয়
রাজ  বােডর (এনিবআর) িব ে  করেখলািপেদর মামলায় আটেক আেছ ায় ৩০ হাজার কািট টাকা।
রাজ  ফািঁক িদেয় অসাধু ব বসায়ীরা সরকারেক েদয় কর িদে ন না। এরা িবিভ  িমথ া ঘাষণা িদেয় পণ
আমদািন, ব াক টু ব াক এলিসর পণ  ানীয় বাজাের িবি  এমনিক ভুয়া কা ািনর নােম পণ  আমদািন-
র ািন দিখেয় শত শত কািট টাকা পাচার করেছন। িনেজেদর পণ  িনেজরাই আমদািন কের অথ পাচার
করেছন। ি ডর মাধ েম আনা হে  বাসীেদর পাঠােনা অথ। একািধক মাবাইল ব াংিকং অ াপ ব বহার
কের,  নগদ অথ ও ভুয়া  আমদািন-র ািনর মাধ েম অৈবধ ি ড বািণজ  চলেছ। এসব অসাধু  ব বসায়ীর
কারেণ  সরকার  রাজ  পাে  না।  রাজ  ঘাটিতর  একিট  বড়  কারণ  িহেসেব  মামলােক  দায়ী  করেছন
িবেশষ রা। এ ছাড়া দেশর অথৈনিতক বৃি ও ব াহত হে  এসব কারেণ। বাংলােদশ ব াংেকর সােবক
গভনর ড. সােলহ উি ন আহেমদ বেলন, ‘ খলািপ ঋণ বৃি র একিট অ তম কারণ িরট ও মামলা। সারা
দেশ অথ ঋণ আদালেতর পিরমাণ েয়াজেনর তলুনায় কম। এও একিট সংকট। তেব ঢালাও িরট করার
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মতা িনেয়  আেছ। বাংলােদশ ব াংক,  অথ ম ণালয়,  আদালেতর সে  বেস একিট িস া  নওয়া
উিচত। ব াংক থেক টাকা িনেয় যারা ফরত িদেত চান না তােদর আটকােত হেব।’ বাংলােদশ ব াংেকর
সােবক ডপুিট গভনর খা কার ই াহীম খােলদ বেলন, ‘অসাধু ব বসায়ীরা সব সময় েযাগ খােঁজন। ঋণ
ফরত না দওয়া, কর না দওয়া এসব চ  উে েণািদতভােব মামলা কের আটেক দয়। এভােব ঢালাও

মামলা  করা ঠকােত কতৃপে র কেঠার পদে প নওয়া  উিচত। খলািপ ঋেণর অথ ব াংক েলা  আদায়
করেত পারেল ব াংিকং খােত কােনা  সংকট থাকেব না।’  এনিবআেরর সােবক চয়ারম ান ড.  মাহা দ
আব ল মিজদ বেলন, ‘কর ফািঁকবাজরা সব সময় েযােগ থােকন। তারা মামলা কেরন কর না দওয়ার
উে ে । এেদর কারেণ কর আদায় কম হে । াভািবকভােব সব কর আদায় করেত পারেল সরকােরর
কমকা- আরও গিতশীল হেতা।’
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