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আ হ ম ফা কামাল । ফাইল ছিবন ন দািয়  িনেয়ই অথম ী আ হ ম ফা কামাল গত ১০ জা য়াির াংকমািলকেদর সংগঠন বাংলােদশ 
অ ােসািসেয়শন অব াংকেসর (িবএিব) সে  বঠক কেরিছেলন। বঠক শেষ িবেশষ এক ঘাষণা িদেয় বলেলন, ‘আজেকর পর থেক এক 
টাকাও খলািপ ঋণ বাড়েব না।’ সটাই িছল অথম ী হওয়ার পর খলািপ ঋণ িবষেয় ত র থম ব । এরপর থেক িবষয়  িনেয় িতিন 
বারবার কথা বেলেছন। বা েব যা-ই ঘ ক না কন, থম ব  থেক িতিন িক  একবারও সের আেসনিন। এই যমন, এর পেরর মােস, ১৭ 
ফ য়াির জাতীয় সংসেদ ৭১ িবিধেত দওয়া এক িব িতেত বলেলন, ‘সংসদ সদ েদর আ  করেত চাই, খলািপ ঋণ আর বাড়েব 

না।’এখােনই িক  শষ নয়। বােজট পােসর পের গত ২২ লাই অথম ী সাংবািদকেদর আবারও বেলন, ‘দািয়  িনেয় বেলিছলাম, খলািপ ঋণ 



আর বাড়েব না। আপনারা িলেখেছন, বেড়েছ। িক  িহসাব অ যায়ী খলািপ ঋণ বােড়িন; বরং খলািপ ঋণ কেমেছ।’অথম ী এখােনই থেম 
থােকনিন। গত ২৫ আগ  শেরবাংলা নগের এক অ ান শেষ সাংবািদকেদর বলেলন, ‘ খলািপ ঋেণর পিরমাণ এক টাকাও বােড়িন। যিদ কউ 
দািব কেরন য খলািপ ঋেণর পিরমাণ বাড়েছ, তাহেল আিম এটা মানব না।’এরপর গত ১৭ সে র অথম ী বঠেক বেসিছেলন 
রা মািলকানাধীন চার াংেকর চয়ার ান ও ব াপনা পিরচালকেদর সে । বঠক শেষ অথম ী আবারও বলেলন, ‘ভিব েত খলািপ ঋণ 
বাড়েব না। কারণ, ন ন কের খলািপ ঋণ বাড়ার কােনা ব া নই।’ কন নই— া ায় অথম ী বেলিছেলন, ‘ঋণেখলািপেদর িব ে  যিদ 
িব মান আইেন শাি লক ব া নওয়া যায়, তাহেল খলািপ ঋণ বাড়েব না। আর যিদ িব মান আইিন ি য়ায় শাি লক ব া না নওয়া 
যায়, তাহেল আইিন ি য়ায় পিরবতন আনা হেব।  তা-ই নয়, েয়াজেন ন ন কের শাি  িনি ত করা হেব। আর এ কারেণ বলিছ, 
ভিব েত খলািপ ঋণ আর হেব না।’সবেশেষ ১৩ ন ভ র। জাতীয় সংসেদ ওই িদন িতিন বলেলন, ‘ দেশ খলািপ ঋেণর পিরমাণ বােড়িন।’ 
এবার দখা যাক, ১১ মাস ধের অথম ীর বলা কথা েলার িবপরীেত বা ব িচ টা কী। অথম ীর থম সাফ  হে  গত জা য়াির-মাচ সমেয়ই 
দেশর খলািপ ঋণ থমবােরর মেতা ১ লাখ কা  টাকা ছািড়েয় যাওয়া। ওই িতন মােস খলািপ ঋণ বােড় ১৬ হাজার ৯৬২ কা  টাকা। আর 

পেরর িতন মাস অথাৎ এি ল থেক ন পয  বেড়েছ ১ হাজার ৫৫২ কা  টাকা এবং সবেশষ লাই- সে র সমেয় বেড়েছ আরও ৩ 
হাজার ৮৬৩ কা  টাকা। সব িমিলেয় াংক খােত গত ৯ মােস খলািপ ঋণ ি র পিরমাণ ২২ হাজার ৩৫০ কা  টাকা। অথম ী অব  ১৩ 
নেভ র সংসেদ ত র ব ে র পে  এক  ি  দন। িতিন বেলেছন, ‘১৯৯১ সােল মাট াংকঋণ িছল ১৯ হাজার ২৮৭ কা  টাকা। এর 
মে  খলািপ ঋণ ৫ হাজার ৩৯ কা  টাকা; শতাংশ হাের ২৬ দশিমক ১৪। বতমােন ৯ লাখ ৬২ হাজার ২৭৭ কা  টাকা ঋণ আেছ। এর মে  
খলািপ ১ লাখ ১২ হাজার ৪২৫ কা  টাকা; শতাংশ হাের ১১ দশিমক ৯৬। এই িহসােব বলব, আমােদর খলািপ ঋেণর পিরমাণ বােড়িন।’ এ 

ে  এখন আ জািতক া তহিবেলর (আইএমএফ) ব  মেন করা যেত পাের। সং া  ই মাস আেগ বাংলােদেশর াংক খাত িনেয় 
এক  িরেপাট িদেয় বেলেছ, বাংলােদেশ খলািপ আড়াল কের রাখা আেছ। এখােন খলািপ ঋেণর য ত  কাশ করা হয়, ত খলািপ ঋণ 
তার লনায় অেনক বিশ। তােদর িহসাব অ যায়ী, বাংলােদেশর খলািপ ঋণ হেব ায় আড়াই লাখ কা  টাকা।  হে , কন এ অব া। 
আসেল ঋণেখলািপরা বাংলােদেশ সব সমেয়ই সমা ত। সব সমেয়ই নানা ধরেনর িবধা পেয় আসেছন বেল হীতােদর বড় অংশই ঋণ 
পিরেশােধর তািগদ অ ভব কের না। কারণ, তারা জােন, আবারও িবধা দওয়া হেব। ঋণেখলািপেদর মে  এই ধারণা স বত আরও ঢ় হেয়েছ 
গত জা য়ািরর পর। এরপর থেক খলািপ ঋেণর সং ায় পিরবতন আনা হেয়েছ। এখন ছয় মাস পয  ঋণ পিরেশাধ না করেল তেবই তা 
খলািপ হেব, যা আেগ িছল িতন মাস। পাশাপািশ এককালীন ২ শতাংশ টাকা জমা িদেয় মা  ৯ শতাংশ েদ ১২ বছেরর মে  ঋণ শাধ করার 
েযাগও িদেয়েছ সরকার। এর সবই হে  ভােলা াহকেদর িন ৎসািহত করা ও খলািপ াহকেদর উৎসাহ দওয়ার নীিত। তরাং ঋণ 

পিরেশােধর তািগদটা আসেব কীভােব। আইএমএফ তােদর িরেপােট যমনটা বেলেছ, ‘বাংলােদেশ ভাবশালী, ওপর মহেল ভােলা যাগােযাগ 
আেছ এবং ধনী—এমন িক  বসায়ী ঋণ ফরত দওয়ার কােনা তািগদই অ ভব কেরন না। এমনিক আিথক খােতর ণ িস া ও এখন 
িনে ন ভাবশালী ও মতাবান এসব ঋণ াহক।’ এবার দখা যাক, িবেশষ রা কী বেলন। অথনীিতিবদ জািহদ হােসন দীঘিদন ধের 
বাংলােদেশর অথনীিত, াংক খাত িনেয় কাজ করেছন। থম আেলা ক িতিন বলেলন, সরকােরর প  থেক বলা হে —অথনীিতেত এখন 

সময় চলেছ। তাহেল তা বসা-বািণজ  ভােলা চলার কথা। এই ভােলা সমেয় বসায়ীরা কন খলািপ হে ন? কউ কউ অিন া তভােব 
খলািপ হে ন, আর বিশর ভাগই ভােবর কারেণ খলািপ হে ন। এই ভাব বদলােনার জ  সরকােরর তরফ থেক কােনা আইিন উে াগ 
নওয়া হে  না। ত র মেত, ২ শতাংশ এককালীন িকি  িদেয় খলািপ ঋণ পিরেশাধ করার য েযাগ দওয়া হেয়েছ, তােত ফল উে া হেয়েছ। 

যারা ভােবর কারেণ খলািপ হে ন, ত রা মেন করেছন—পথ তা আেছ। িনয়িমতভােব এ ধরেনর েযাগ পাওয়া যােব। যিদ তােদর ন ন ঋণ 
পাওয়ার ে  ক ন শত থাকত, তাহেল িক টা কাজ হেতা। িক  এ ধরেনর খলািপেদর অেনেকই ন ন ঋণও পেয়েছন। এই ঋণেখলািপেদর 
আচরণগত পিরবতেনর উে াগ না নওয়া হেল কােনা অ গিত হেব না। খলািপ ঋণ কমােনার জ  শাি লক ব া নওয়ার পাশাপািশ বড় 
ধরেনর সং ার লাগেব। এমিনেত অেনক িদন ধেরই দেশর াংিকং খাত ভ র, ক ীয় াংেকর নজরদাির বল, খলািপ ঋণ িবপ নক 
মা ায়। তরাং একিদেক কমােনার আ াস, অ িদেক ঋণেখলািপেদর মাগত িবধা িদেয় যাওয়ার নীিত থেক যত ত স ব সের না এেল 
পিরি িত আরও খারাপ হেব। অথনীিতর জ  স  মােটই ম লজনক হেব না। ১৯৭২ সােলর ১৯ ন কা  িদবােলােক ঢাকা মিডেকল 
কেলজ জনতা াংক শাখায় ডাকািতর ঘটনা ঘেটিছল। সটাই িছল বাংলােদেশর থম াংক ডাকািতর ঘটনা। তাহেল সবেশষ াংক 
ডাকািতর ঘটনা কান ? গত ২০১৮ সােলর ৯ ন সংবাদ সে লন কের বসায়ীেদর শীষ সংগঠন বাংলােদশ িশ  ও বিণক সিমিত 
ফডােরশেনর (এফিবিসিসআই) তৎকালীন সভাপিত মা. শিফউল ইসলাম মিহউি ন ই া তভােব ঋণেখলািপেদর াংক ডাকাত বেল 

অিভিহত কের শাি  চেয়িছেলন। সই  ধের বলা যায়, বাংলােদেশর সবেশষ ডাকািতর ঘটনা জানা গল গত ধবার। এ ে  ডাকািতর 
পিরমাণ সরকাির িহসােবই ১ লাখ ১৬ হাজার ২৮৮ কা  টাকা। এখন দখা যাক, এই টাকা অথম ী িফিরেয় আনেত পােরন িক না। তেব 
ঋণেখলািপেদর িবধা দওয়ার য নীিত সরকার িনেয়েছ, তােত খলািপ ঋণ কমেব বেল সংি রা মেন কেরন না। যমন বসরকাির গেবষণা 

িত ান পিলিস িরসাচ ইনি উেটর (িপআরআই) িনবাহী পিরচালক আহসান এইচ মন র মেন কেরন, ছয় মাস পয  িকি  না িদেল খলািপ 
নয়—এই ঘাষণাই িতর কারণ। থম আেলা ক িতিন বেলন, খলািপ ঘাষণা িতন মােসর পিরবেত ছয় মাস করার মােন হেলা ওই সমেয় 

াংক েলা ওই সমেয় চাপ িদেত পারেব না। চাপ না িদেল ঋণ আদায় হয় না—এটা সব াংকার বেলন। ছয় মাস পের যখন িকি র পিরমাণ 
বেড় যায়, তখন টাকা দওয়ার সাম  থােক না কােনা ঋণ হণকারীর। এেত একসে  খলািপ ঋেণর পিরমাণ বেড় যায়। যা চলিত বছেরর 
থম িকি েত দখা গেছ। িতিন বেলন, খলািপ ঋণ আদােয় কেঠার হওয়া েরর কথা, িব মান শত েলাই এখন িশিথল করা হে । সরকার 

যতই েখ ব ক না কন খলািপ ঋণ কমেব, শত িশিথেলর ফেল খলািপ আরও বাড়েব। এখন দখা যাক অথম ী পরবত  পদে প কী হণ 
কেরন। 


