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২০ খলািপর পেকেটই ৫৫ হাজার কা  টাকা 
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অ াননেট  প। কণধার ইউ স বাদল। নােম- বনােম ২২  িত ান েল জনতা াংক থেক হািতেয় িনেয়েছন সােড় ৬ হাজার 
কা  টাকা। অিনয়ম- ন িত ও জািলয়ািতর মা েম নওয়া এসব ঋেণর অথ ফরত দনিন। এখন াংিকং খােতর না ার ওয়ান 
খলািপ ইউ স বাদল। জনতা াংেকর মেতা অ  একািধক াংক থেক ইউ স বাদেলর কায়দায় হাজার হাজার কা  টাকা 

হািতেয় িনেয়েছন অ  শীষ খলািপরা। এভােব শীষ ২০ খলািপর পেকেটই রেয়েছ ায় ৫৫ হাজার কা  টাকা, যা াংক েলার 
খলািপ ঋেণর ায় অেধক। বাংলােদশ াংেকর হালনাগাদ িতেবদেন দখা যায়, চলিত বছেরর সে র পয  াংক েলার 
খলািপ ঋেণর পিরমাণ দ িড়েয়েছ ১ লাখ ১৬ হাজার ২৮৮ কা  টাকা; গত িডেস র যা িছল ৯৩ হাজার ৯১১ কা  টাকা। এক 

বছের খলািপ ঋেণর পিরমাণ বেড়েছ ২২ হাজার ৩৭৭ কা  টাকা। অ িদেক গত বছেরর িডেস ের শীষ ২০ খলািপর কােছ 
াংক েলার পাওনা িছল ৪০ হাজার ৫১৬ কা  টাকা; চলিত বছের সে ের যা বেড় হেয়েছ ৫৪ হাজার ৯৬০ কা  টাকা। শীষ 

২০ খলািপর কােছ পাওনা বেড়েছ ১৪ হাজার ৪৪৪ কা  টাকা। অথাৎ মাট ি র ৬৫ শতাংশ বেড়েছ শীষ খলািপেদর কারেণ। 
ওই িতেবদন িবে ষণ কের দখা যায়, শীষ খলািপেদর কােছ ী ত পাওনা িতিনয়ত বাড়েছ। গত িডেস ের মাট খলািপ 
ঋেণর ৪৩ শতাংশ িছল শীষ ২০ খলািপর পেকেট। এখন শীষ ২০ খলািপর পেকেট রেয়েছ ৪৭ শতাংশ খলািপ ঋণ। 

 

বাংলােদশ াংেকর সােবক গভনর ড. সােলহউি ন আহেমদ বেলন, বড় িক  াহেকর কােছ িজি  হেয় পেড়েছ দেশর াংক ও 
আিথক খাত। িবিভ  উপােয় তারা ঋেণর নােম র টাকা বর কের িনেয়েছন এবং নানা কােজ লািগেয়েছন; িক  ফরত িদে ন 
না। ঋণ ফরত দওয়ার আ িরকতাও তােদর মে  দখা যায় না। এসব ঋেণর িবপরীেত য জামানত নওয়া হয়, তা-ও পযা  নয়। 
ফেল মামলা কেরও ঋণ আদায় করা স ব হয় না। অ াননেট  েপর মেতা আেরক শীষ খলািপ ি েস  প জনতা াংক থেক 
হািতেয় িনেয়েছ ায় ৬ হাজার কা  টাকা। নােম- বনােম কা ািন েল ঋণ িনেয়েছন আবার য়া কা ািনর কােছ র ািন কের 
সই অথ আ সাৎ কেরেছন। দেশর শীষ ২০ খলািপর তািলকায় ি েস  েপর নাম ি তীয়। আেরক শীষ খলািপ চ ােমর 

শাহা ি ন আলেমর এসএ প। ২৪  াংক ও আিথক িত ান থেক হািতেয় িনেয়েছন সােড় ৪ হাজার কা  টাকা, যার েরাটাই 



এখন খলািপ। আেরক খলািপ মা াফা েপর চয়ার ান হফাজ র রহমােনর কােছ ৩১  াংক ও আিথক িত ােনর পাওনা 
দড় হাজার কা  টাকা। 

জাতীয় পা  নতা মারেশদ রাদ ই ািহম ি াল েপর িবিভ  িত ােনর কােছ ১২  াংেকর পাওনা ৪ হাজার কা  টাকা। 
াংক জািলয়ািতর আেলািচত হলমাক প। সানালী াংক থেক হািতেয় িনেয়েছ সােড় ৩ হাজার কা  টাকা। এ ছাড়া শীষ 

খলািপর তািলকায় আেছ িবসিম াহ প, র জাহান প, অেটািব, ইিলয়াস াদাস, কয়া প ইত ািদ। বািণিজ ক াংক েলার 
ধান িনবাহীেদর সংগঠন অ ােসািসেয়শন অব াংকাস বাংলােদেশর (এিবিব) সভাপিত ও িমউ য়াল া  াংেকর এমিড সয়দ 

মাহ র রহমান বেলন, ভাবশালীেদর অেনেকই ঋণ িনেয় এখন শীষ খলািপ। আমরা বরাবরই বেল আসিছ খলািপ ঋণ াংক 
খােতর ধান সংকট। খলািপ ঋণ কেম গেল দহার কেম যােব। তাই খলািপেদর িব ে  া লক শাি  িদেয় উদাহরণ তির 
করেত হেব। তা হেল খলািপেদর কাছ থেক অথ আদায় স ব হেত পাের। বাংলােদশ াংক  জানায়, েত ক াংেকর শীষ 
খলািপেদর তািলকা আলাদাভােব সং হ কের ক ীয় াংক। চলিত বছেরর মােচ অথম ীর িনেদশনা মাতােবক সব াংেকর 

শীষ খলািপেদর কােছ পাওনা ও আদােয়র কৗশল সং হ কেরেছ। লাই ও সে র াি েক শীষ খলািপেদর কাছ থেক 
আদােয়র িচ  সং হ করা হেয়েছ; িক  তােত কােনা অ গিত হয়িন। 

একক হীতার কােছ হাজার হাজার কা  টাকা ঋণ েল িদেয় সবেচেয় বিশ িবপােক আেছ সরকাির খােতর াংক েলা। অিনয়ম, 
ন িত ও জািলয়ািতর মা েম সরকাির খােতর াংক েলা উদারহে  খলািপেদর পেকেট টাকা েল িদেয়েছন। স িত বসরকাির 

খােতর কেয়ক  াংক আ াসীভােব ঋণ িদেত িগেয় একই াহকেক িব ল অে র ঋণ িদেয়েছন। সবেচেয় বিশ খলািপ ঋণ 
রেয়েছ জনতা াংেকর, ২১ হাজার ৬৬০ কা  টাকা। এই াংক র শীষ কমকতারা াহেকর সে  যাগসাজশ কের অ াননেট  

পেক সােড় ৬ হাজার কা  টাকা এবং ি েস  পেক ৬ হাজার কা  টাকা ঋণ িদেয়েছন। াহকরা সহেজই ঋেণর টাকা পেয় 
তা পাচার কেরেছন এবং অপ বহার কেরেছন। শীষ ২০ খলািপর পেকেট ১৪ হাজার কা  টাকা েল িদেয়েছ জনতা াংক। 
হলমাক েপর অ ল সানালী াংেকর শীষ ২০ খলািপর কােছ আটেক আেছ ৩ হাজার ৬৩৪ কা  টাকা। াংক র মাট ১২ 
হাজার ৭৪৭ কা  টাকা খলািপ ঋেণর মে  ২৮ দশিমক ৫০ শতাংশই আটেক আেছ শীষ ২০ খলািপর পেকেট। রা ীয় 
মািলকানাধীন আেরক াংক পালী াংেকর ৪ হাজার ৬২৬ কা  টাকা খলািপ ঋেণর মে  শীষ-২০ খলািপর পেকেট ২৫০০ 
কা  টাকা, অথাৎ ৫৪ শতাংশ। খলািপ ঋণ কমােত সরকােরর প  থেক ২ শতাংশ ডাউন পেমে  ১০ বছেরর ময়ােদ 
নঃতফিসল এবং এক বছেরর মে  এককালীন পিরেশােধর েযাগ দয়া হেয়েছ। এ পিরে ি েত হাজার চােরক আেবদন পেড়েছ। 

তেব সখােন শীষ খলািপেদর বিশ সং ক আেবদন এেসেছ। 

 


