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সরকার ও বাংলােদশ ব াংেকর নানা  তৎপরতার পরও কমেছ না  খলািপ ঋণ। উে া  বেড়ই চেলেছ
আিথক খােতর ‘িবষেফাড়া’খ াত খলািপ ঋেণর পিরমাণ। জুলাই থেক সে র- এই িতন মােস খলািপ
ঋেণর পিরমাণ আরও ায় চার হাজার কািট টাকা বেড়েছ। ফেল এই মহূুেত এর পিরমাণ ১ লাখ ১৬
হাজার ২৮৮ কািট টাকা, যা মাট িবতরণ করা ঋেণর ায় ১২ শতাংশ। জনু শেষ এর পিরমাণ িছল ১
লাখ ১২ হাজার ৪২৫ কািট টাকা।

৩০ সে র পয  বািণিজ ক ব াংক েলার দয়া তেথ র িভি েত বাংলােদশ ব াংেকর তির হালনাগাদ
িতেবদেন উেঠ এেসেছ এসব তথ । তেব কৃতপে  খলািপ ঋেণর পিরমাণ আরও বিশ বেল মেন

কেরন সংি রা। এর মেধ  আইএমএেফর িহসােব ব াংিকং খােত কৃত খলািপ ঋণ ২ লাখ ৪০ হাজার
কািট টাকা ছািড়েয়েছ।

ক ীয়  ব াংেকর অপর এক িতেবদন অ যায়ী,  চলিত বছেরর জুন  পয  ব াংিকং  খােত  মাট ঋণ
অবেলাপন করা হেয়েছ ৪০ হাজার ৪২৬ কািট টাকা। এর সে  সােড় ছয় বছেরর ১ লাখ ২৮ হাজার ৫০০
কািট ও ঋণ পুনগঠেনর ১৫ হাজার কািট টাকা যাগ করেল দশা  ঋেণর অ  দাড়ঁােব ২ লাখ ৯৬

হাজার ৪১৯ কািট টাকা। য েলা খলািপর পযােয় রেয়েছ।

বাংলােদশ ব াংক সেূ  আরও জানা যায়, আ জািতকভােব ২ থেক ৩ শতাংশ খলািপ ঋণেক সহনীয়
বেল ধের নয়া হয়। এর বিশ থাকেলই তা ঝঁুিকপূণ িহেসেব শনা  করা হয়। আর খলািপ ঋণ ৫ শতাংশ
হেল সিট হে  অত  ঝুঁিকপূণ। স িহসােব বাংলােদেশ খলািপ ঋণ ১২ শতাংশ। এিট অত  ঝঁুিকপূণ।

  যগুা র িরেপাট
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এ সে  বাংলােদশ ব াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহউি ন আহেমদ বেলন, য কেরই হাক খলািপ
ঋেণর আদায় বাড়ােত হেব। নতুন কের যােত আর কােনা ঋণ খলািপ না হয়, সিদেক নজর িদেত হেব।
িবেশষ প ােকজ িদেয় খলািপ ঋণ কমােনার চ া করা হেল তা ব াপক অেথ কােনা ইিতবাচক ফল বেয়
আনেব না।

বাংলােদশ ব াংেকর হালনাগাদ তথ  অ যায়ী, চলিত বছেরর সে র পয  ব াংিকং খােত িবতরণ করা
ঋেণর পিরমাণ ৯ লাখ ৬৯ হাজার ৮৮২ কািট টাকা। এর মেধ  খলািপ হেয় পেড়েছ ১ লাখ ১৬ হাজার
২৮৮ কািট টাকা, যা মাট িবতরণকৃত ঋেণর ১১ দশিমক ৯৯ শতাংশ। িতন মাস আেগ (জুন শেষ) মাট
খলািপ ঋেণর পিরমাণ িছল ১ লাখ ১২ হাজার ৪২৫ কািট টাকা। স িহসােব িতন মােসর ব বধােন
খলািপ ঋণ বেড়েছ ৩ হাজার ৮৬৩ কািট টাকা।

সবেশষ  ১৭  নেভ র মা  ২  শতাংশ  ডাউন  পেম ট  িদেয়  ৯  শতাংশ  দহাের  ঋণ  পুনঃতফিসেলর
(িরিশিডউিলং) িবধার সময়সীমা বিৃ  কেরেছ বাংলােদশ ব াংক। আদালেতর িনেদশনা অ যায়ী আরও
৯০ িদন সময় পােবন আেবদনকারীরা। সূ মেত, এই িবধায় ঋণ পুনঃতফিসল কের ইিতমেধ  ায় ১৩
হাজার কািট টাকার খলািপ ঋণ িনয়িমত করা হেয়েছ। তারপরও খলািপ ঋেণর পিরমাণ কমােনা স ব
হয়িন।

খলািপ  ঋেণর পিরমাণ  বাড়ার  কারেণ  ব াংক েলার  ঝঁুিকপূণ  স েদর  পিরমাণ  বেড়  যাে ।  এেত
একিদেক যমন বাড়িত মলূধন রাখত হে , অ িদেক খলািপ ঋেণর িবপরীেত রাখেত হে  িভশন।
এেত ব াংক েলার অথ আটেক থাকেছ। ফেল ব াংক েলার ঋণ িবতরেণর স মতা কেম যাে । আিথক
িভি  বল হেয় পড়েছ।

উে খ , ১০ জা য়াির অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল সব ব াংেকর এমিড ও চয়ারম ানেদর সে  বঠক
কের  বেলিছেলন,  ‘আজ থেক খলািপ ঋণ  আর এক টাকাও  বাড়েব  না।’  তার  এই  ঘাষণার পর
জা য়াির-মাচ াি েকই খলািপ ঋণ বেড় থমবােরর মেতা ১ লাখ কািট টাকা ছািড়েয় িগেয়িছল। এ
সময় খলািপ ঋণ বিৃ  পায় ১৬ হাজার ৯৬২ কািট টাকা।

পরবতী িতন মাস অথাৎ এি ল-জুন পয  ১ হাজার ৫৫২ কািট টাকা এবং সবেশষ জলুাই- সে র
পয  খলািপ ঋণ বেড়েছ ৩ হাজার ৮৬৩ কািট টাকা। ম ীর ঘাষণার পরও সব িমিলেয় ব াংিকং খােত
খলািপ ঋণ বেড়েছ ২২ হাজার ৩৫০ কািট টাকা। গত িডেস ের খলািপ ঋণ িছল ৯৩ হাজার ৯৩৮
কািট টাকা। গত বছেরর সে ের খলািপ ঋণ ৯৯ হাজার ৩৭১ কািট টাকা। এক বছের খলািপ ঋণ
বেড়েছ ায় ১৬ হাজার কািট টাকা।

খলািপ ঋণ কমােনার জ  ক ীয় ব াংক থেক বিণিজ ক ব াংক েলােক নানা ধরেনর নীিতগত িবধা
দয়া হেলও বা েব তা কেমিন, বরং আরও বেড়েছ। এ সে  বাংলােদশ ব াংেকর সােবক ডপুিট গভনর
খা কার ই ািহম খােলদ বেলন, য িজিনসেক উৎসাহ দয়া হয়, সটা বােড় আর িন ৎসািহত করেল

কেম। এখােন খলািপেদর উৎসািহত করা হে , তাই সটা বাড়েছ। আর ভােলা াহকেদর িন ৎসািহত
করার কারেণ তােদর সংখ া কমেছ। এটা পৃিথবীর াভািবক িনয়ম। এেত অবাক হওয়ার িকছু নই।

বাংলােদশ ব াংেকর হালনাগাদ তেথ  আরও দখা যায়, িতন মােসর ব বধােন বসরকাির ৪০ ব াংেক
খলািপ ঋণ ২ হাজার ৬৫০ কািট টাকা বেড়েছ। সে র শেষ বসরকাির ব াংক েলায় মাট খলািপ

ঋণ দািঁড়েয়েছ ৫৪ হাজার ৫৪৭  কািট  ১৬ লাখ টাকা,  যা  িবতরণ করা ঋেণর ৭ দশিমক শূ  ৪৩
শতাংশ। গত জুন শেষ বসরকাির ব াংক েলার খলািপ ঋেণর পিরমাণ িছল ৫১ হাজার ৯২৪ কািট
টাকা। একইভােব সে র শেষ রা ায়  ৬ ব াংেকর মাট খলািপ ঋেণর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ৫৪ হাজার
৯২২ কািট টাকা, যা মাট ঋেণর ৩১ দশিমক ৫২ শতাংশ।

এর আেগর াি েক এসব ব াংেকর মাট খলািপ ঋণ িছল ৫৩ হাজার ৭৪৪ কািট টাকা, যা মাট ঋেণর
৩১ দশিমক ৫৮ শতাংশ। স িহসােব গত িতন মােস সরকাির ব াংেক খলািপ ঋণ বেড়েছ ১ হাজার
১৭৮ কািট টাকা। সে র শেষ িবেদিশ ৯ ব াংেকর খলািপ ঋেণর পিরমাণ দািঁড়েয়েছ ২ হাজার ৯১
কািট ২৪ লাখ টাকা, যা মাট ঋেণর ৬ দশিমক ১ শতাংশ। গত জুন শেষ এসব ব াংেক মাট খলািপ

ঋণ িছল ২ হাজার ৫৭ কািট ৬২ টাকা, যা মাট ঋেণর ৫ দশিমক ৬২ শতাংশ। গত সে ের ই
িবেশষািয়ত ব াংেকর (কৃিষ ও রাকাব) খলািপ ঋেণর পিরমাণ ৪ হাজার ৭০০ কািট টাকা, যা গত জনু
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

শেষ িছল ৪ হাজার ৬৯৯ কািট টাকা।  ব াংক িটর িবতরণ  করা  ঋেণর ১৭ দশিমক ৮১  শতাংশ
খলািপ।

এিদেক বধুবার রাজধানীর হােটল লা মিরিডয়ােন অ ি ত ‘বাংলােদেশর খলািপ ঋণ পিরি িত এবং
আ জািতক অিভ তা থেক িশ া’ শীষক অ ােন সানালী ব াংেকর চয়ারম ান িজয়াউল হক িসি কী
বেলন, যসব ব াংেক কেপােরট গভেন  ভােলা, তােদর খলািপ ঋণ কম এবং যােদর কেপােরট গভেন
খারাপ, তােদর খলািপ ঋণ অেনক বিশ। এছাড়া একিট ব াংেক পরপর িতনিট কা ািন অিডট করার
পরও কােনা বলতা খঁুেজ পায় না। অপরিদেক িদন িদন খলািপ ঋণ বাড়েত থােক। এ কারেণ ম  ঋণ
কমােত হেল পিরচালনা পষদ, ই টানাল িডট রিটং িবভাগ, চাটাড অ াকাউ ট া টসহ সবার সামি ক

েচ া দরকার।

অ ােসািসেয়শন  অব  ব াংকাস  বাংলােদেশর  (এিবিব)  চয়ারম ান  এবং  ঢাকা  ব াংেকর  এমিড  সয়দ
মাহববুরু রহমান বেলন,  আিশ ও ন ইেয়র দশেক হােতেগানা  কেয়কিট ব াংক িছল। িক  এই মহূুেত
ব াংেকর সংখ া অেনক বিশ এবং াহেকর সংখ া কম। একই াহেকর ওপর একািধক ব াংক িনভরশীল।
খলািপ বিৃ র অ তম কারণ এিট। এছাড়া বতমােন ই াকৃত খলািপরা মাথাচাড়া িদেয় উেঠেছ। এেদর

দমন করেত হেল সরকাির উেদ াগ হণ খুবই জ ির। খলািপ ঋণ কমােত যসব আইন রেয়েছ, স েলা
কতটু  বা বায়ন হেয়েছ, সটাও দখার িবষয়।
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