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অবেলাপেনর টাকা আদায়

লে র ধােরকােছও নই সরকাির ৬ ব াংক
খলািপ ঋেণর বাঝা ভােলা াহকেদর ঘােড় চাপােনা হয়-ড. আহসান এইচ মন র
কাশ : ১৮ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

খলািপ ঋেণর ভাের জজিরত দেশর ব াংিকং খাত। এসব টাকা কােনাভােব আদায় তা হে ই  না,
উে া খলািপর তািলকা থেক িকভােব তা বাদ দয়া যায় তার চ াই করেছ ব াংক েলা। যার দায়ভার
চাপেছ ভােলা াহকেদর ঘােড়।

এরই মেধ  িবপুল অংেকর ম মােনর খলািপ ঋণ তািলকা থেক বাদ বা  অবেলাপন কেরেছ দেশর
সরকাির- বসরকাির ব াংক েলা।

রা ায়  ৬িট  ব াংেকর ে  এ  বছেরর জুন  পয  অবেলাপনকৃত িবপুল  অংেকর টাকা  আদােয়  বড়
ল মা া িনধারণ কের দয়া হেলও আদােয়র কৃত িচ  চরম হতাশাজনক- গেড় মা  ১-২ শতাংশ।

এমন পিরি িতর মেধ ও খলািপ হওয়ার সে  সে  অবেলাপন করার েযাগ চান ব াংেকর এমিডরা।
কননা অবেলাপেনর মাধ েম খলািপ ঋেণর তথ  লকুােনা যায়। স কারেণ একিট চ  অিভনব এ ফি

আঁটেছ। যিদও এেত কৃতপে  ব াংিকং খােত খলািপ ঋণ আরও বাড়েব।

বাংলােদশ ব াংেকর সবেশষ িহসাব অ যায়ী, চলিত বছেরর জনু পয  ব াংিকং খােত মাট ঋণ অবেলাপন

  হািমদ িব াস

লে র ধােরকােছও নই সরকাির ৬ ব াংক https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/245059/লে র-ধােরক...

1 of 3 11/18/2019 10:50 AM



করা হেয়েছ ৪০ হাজার ৪২৬ কািট টাকা।

কউ কউ বলেছন, ব াংিকং খােত অবেলাপনকৃত িবপুল অংেকর এ টাকা গল কাথায়? এ টাকা আদায়
হওয়ার কােনা ল ণ দখা যাে  না।

জানেত চাইেল অথনীিতিবদ  ড.  জািহদ হােসন যগুা রেক বেলন,  অবেলাপনকৃত টাকা বিশর ভাগই
মামলায় আটেক আেছ। আইিন সং ার ছাড়া এসব টাকা আদায় স ব নয়। পাশাপািশ আদােয়র ে
খুব বিশ জার িদে  না কউ। কারণ আদােয় জিটলতা অেনক। গ ারাি টও নই। সবিমেল এসব টাকা
মও েফর পেথই যাে ।

কেয়কজন িবে ষক যগুা রেক বেলন, যারা কৃত বড় ঋণেখলািপ, তােদর নাম খলািপর তািলকায় কাশ
করা  হয়  না।  এ  পয  জাতীয়  সংসেদ  যসব  খলািপর  তািলকা  কাশ  করা  হেয়েছ,  সখােন  বড়
ঋণেখলািপ িহেসেব সমােজ যারা পিরিচত তােদর নাম নই।

এসব খলািপ রাজধানীর লশান, ধানমি , বনানী, বািরধারাসহ অিভজাত এলাকার বািস া। অিভজাত
এলাকার মেদর পািটেত তােদর েটট-বেুটট অব ায় দখা যায়। হাইে াফাইল িশ পিতর খতাব িনেয়
চলা এসব ব ি র চাল-চলন শান-শওকেতর কােনা শষ নই। িক  ব াংেকর খাতায় তারা ঋণেখলািপ।

এেদর ছেলেমেয়সহ পিরবােরর অেনেকই উ ত দেশ সেক ড হাম গেড় তুেলেছ। এরা দেশ থােকন
অিতিথ পািখর মেতা। ব াংিকং স ের ইিতমেধ  ভয়াবহ ধস নামেত  কেরেছ। ঋণ আদােয়র হার আর
ভােলা মােন উ ীত হওয়ার স াবনা নই বরং খলািপ ও ঋণ অবেলাপেনর অংক আরও বাড়েত থাকেব।

পিরি িত খারােপর িদেক গেল এরা দশ ছেড় চেল যােব। এেদর কােনা দশে ম নই। নই কােনা
কিমটেম ট। বড় খলািপেদর কাউেক এখন পয  শাি র আওতায় আনা হয়িন। শাি  না হওয়ােতই এমনিট
হে ।

া  তথ  অ যায়ী, বাংলােদশ কৃিষ ব াংেক ঋণ অবেলাপন করা হেয়েছ ২১২ কািট টাকা। এর মেধ
চলিত বছেরর জনু পয  আদােয়র ল মা া িনধারণ করা হেয়িছল ৭৪ কািট টাকা। িক  ব াংকিট ৬ মােস
আদায় করেত পেরেছ মা  ৪ কািট ৭৫ লাখ টাকা। যা ল মা ার ১ দশিমক ৭ শতাংশ।

একইভােব রাজশাহী  কৃিষ উ য়ন ব াংেক (রাকাব) ঋণ অবেলাপন করা হেয়েছ ১৫৩ কািট  ৪৭ লাখ
টাকা। এর মেধ  এ বছেরর জুন পয  আদােয়র ল  িনধারণ করা হয় ২৫ কািট টাকা। িক  ব াংকিট ৬
মােস আদায় করেত পেরেছ মা  ২ কািট ১৫ লাখ টাকা। যা ল মা ার ৮ দশিমক ৬ শতাংশ।

সানালী  ব াংেকর অবেলাপনকৃত ঋণ আদােয়র ল  িছল ৭১০ কািট টাকা।  িক  ব াংকিট ৬ মােস
আদায় করেত পেরেছ মা  ৮ কািট টাকা। যা ল মা ার মা  ১ শতাংশ। একইভােব পালী ব াংেকর
অবেলাপনকৃত ঋণ আদােয়র ল মা া িছল ১০২ কািট টাকা। িক  ব াংকিট ৬ মােস আদায় করেত
পেরেছ মা  ২ কািট টাকা। যা ল মা ার ২ শতাংশ। জনতা ব াংেকর অবেলাপনকৃত ঋণ আদােয়র

ল  িছল ৪৪২ কািট টাকা। িক  ব াংকিট ৬ মােস আদায় করেত পেরেছ মা  ১৪ কািট টাকা। যা
ল মা ার ৩ শতাংশ। অ ণী ব াংেকর অবেলাপনকৃত ঋণ আদােয়র ল  িছল ৫৪৭ কািট টাকা। িক
ব াংকিট ৬ মােস আদায় করেত পেরেছ ৩৭ কািট টাকা। যা ল মা ার ৭ শতাংশ।

এ সে  জনতা ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক (এমিড) আব ছ ছালাম আজাদ যগুা রেক বেলন, অ
ব াংেকর তুলনায় জনতায় আদায় ভােলা হেয়েছ। এছাড়া খলািপ থেক বর হওয়ার য িবেশষ িবধা
দয়া হে , থেম মেন কেরিছ, অবেলাপনকৃত টাকাও ওই িবধার আওতায় যােব।

পের জানেত পাির অবেলাপেনর টাকা ওই িবধার আওতায় যােব না। মলূত এসব জিটলতার কারেণ
আদায় কম হেয়েছ।

জানেত চাইেল অথনীিতর গেবষক ড. আহসান এইচ মন র যগুা রেক বেলন,  অবেলাপেনর মাধ েম
সামিয়ক সমাধান খাজঁা হে । দীঘেময়ােদ বাঝা িঠকই বাড়েছ। আদােয় জার না িদেল খলািপ ঋণ
আরও বাড়েব। ঃখজনক হল, িবপুল অংেকর খলািপ ঋেণর বাঝা ভােলা াহকেদর ঘােড় চাপােনা হয়।

ধ ুএ কারেণই ঋেণর দ িসে ল িডিজেট নামেছ না। কননা ব াংেকর ক  অব ফা ড বেড় যায়।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

জানা গেছ, খলািপ ঋণ কমােনার ঘাষণা িদেয়ই ফ য়ািরেত সব থম অবেলাপন নীিতমালা িশিথল
কের ক ীয় ব াংক। ৫ বছেরর পিরবেত মা  ৩ বছেরর অনাদািয় খলািপ ঋণ ব ালা  িশট থেক বাদ বা
অবেলাপন করেত পারেছ ব াংক েলা।

আেগ মামলা ছাড়া ৫০ হাজার টাকা পয  অবেলাপন করেত পারত, এখন ২ লাখ টাকা পয  খলািপ ঋণ
মামলা  ছাড়াই  অবেলাপন  করেত পারেছ।  িক  স িত ব াংক েলা  দািব  কেরেছ,  ম মােনর খলািপ
হওয়ার সে  সে  তা অবেলাপন করার। এরই মেধ  এ ব াপাের ব াংক েলার প  থেক িচিঠ পেয়
নীিতমালা িশিথল করেত কাজ  কেরেছ ক ীয় ব াংক।

িবষয়িট িনেয় ৭ নেভ র বাংলােদশ ব াংেকর গভনর ফজেল কিবেরর সে  বািণিজ ক ব াংক েলার ধান
িনবাহীেদর সংগঠন অ ােসািসেয়শন অব ব াংকাস বাংলােদেশর (এিবিব) িতিনিধেদর সে  একিট বঠক
হেয়েছ।

তেব বঠেক এ ব াপাের কােনা চড়ূা  িস া  না হেলও শতসােপে  িকছুটা ছাড় দয়ার আভাস দয়া
হেয়েছ। বাংলােদশ ব াংেকর িতেবদন অ সাের, জুন পয  িহসােব ১ লাখ ১২ হাজার ৪২৫ কািট টাকা
খলািপ ঋেণর মেধ  ম ঋণ আেছ ৯৭ হাজার ৯৩৭ কািট টাকা।

য  কােনা  সময়  অবেলাপেনর  েযাগ  পেল  ম ঋেণর পুেরা  অথ  িহসাব  থেক বাদ  িদেত  পারেব
ব াংক েলা। অথাৎ ািবত নীিতমালা কাযকর হেল জুেনর খলািপ ঋণ দাঁড়াত মা  ১৪ হাজার ৪৮৮
কািট টাকা। তেব আইএমএেফর িহসােব ব াংিকং খােত কৃত খলািপ ঋণ ২ লাখ ৪০ হাজার কািট

টাকা।
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