
 

২৮ মে, ২০২০ 

ঋণ সমসযার সমাধান হল না 
সঞ্জয় বন্দ্যোপোধ্যোয় ও পুনর্জিৎ রোয়ন্দ ৌধ্রুী 

 

সোরো পৃথিবীর েন্দ ো আেোন্দের মেন্দেও অথধ্কোাংে বযবসোই  ন্দে বযোঙ্ক মিন্দক প্রোপ্ত ঋন্দের ওপর থিথি 

কন্দর। এই ঋেথিথিক অি িোয়ন্দনর প্রর্িয়োয় বযবসোয়ীন্দের ঋন্দের একটো থনথেিষ্ট অাংে থনয়থে  সুে 

সন্দে  পথরন্দেোধ্ কন্দর  েন্দ  হয়। যথে মসই থনয়ন্দে মেে পন্দে, ঋন্দের ওপর সুন্দের অঙ্কটো বোেন্দ  

িোন্দক েোথিন্দয় েোথিন্দয়— যোর পুন্দরোটোই পরব ী কোন্দে পথরন্দেোধ্ করো বোধ্য োেূেক। মকোনও 

বযবসোয়ী যথে  ো নো করন্দ  পোন্দরন,  ো হন্দে  োাঁন্দক থিিল্টোর বো ঋেন্দেেোথপ বন্দে থ থি  করো হয়। 

এই েীর্ ি েকিোউন্দনর জনয আেোন্দের মেন্দে বহু বযবসোয়ীই— থবন্দেষ কন্দর, মেোট বো েোঝোথর েোন্দপর 

বযবসোয়ী (েোইন্দিো, স্মে অযোন্ড থেথিয়োে এন্টোরপ্রোইন্দজ়ে স বো এেএসএেই)— এক রকে বোধ্য হন্দয়ই 



কন্দয়ক েোন্দসর েন্দধ্য ঋে মেেোন্দপর পন্দি হো াঁটন্দবন, এেন একটো আেঙ্কো  ীব্র হর্িে।  োর কোরে, 

েকিোউন্দনর েরুন েীর্ ি থেন বযবসো বন্ধ িোকোর িন্দে  োাঁরো থনয়থে  ঋন্দের থকর্ি ও সুে পথরন্দেোধ্ 

করন্দ  পোরন্দেন নো। সরকোথর  িয অনুযোয়ী, বযোঙ্ক মিন্দক ঋে থনন্দয় যোাঁরো বযবসো করন্দেন,  োাঁন্দের 

েন্দধ্য প্রোয় ৪৪% েো ি েোন্দস সুে পথরন্দেোধ্ করন্দ  পোন্দরনথন। এই ঋে জেন্দ  জেন্দ  যেন কন্দয়ক 

েোন্দসর েন্দধ্য ঋন্দের পোহোন্দে পথরে  হন্দব,  েন এাঁন্দের ঋেন্দেেোথপ হওয়ো েোেো আর মকোনও উপোয় 

িোকন্দব নো। মকন্দ্রীয় সরকোন্দরর মকোথিি-১৯ পযোন্দকন্দজ এেএসএেই মেত্রন্দক ময গুরুত্ব মেওয়ো 

হন্দয়ন্দে, অনুেোন,  োর থপেন্দনও আন্দে এই আেঙ্কো।  

এটো ঠিকই ময বযবসোয়ীন্দের ঋেন্দেেোথপ হওয়োটো অস্বোিোথবক মকোনও র্টনো নয়।  ন্দব মযটো 

অস্বোিোথবক, মসটো হন্দি বহু বযবসোয়ীর একই সন্দে ঋেন্দেেোথপ হন্দয় পেোটো। এই র্টনো র্টোর 

সম্ভোবনো উন্দেেন্দযোগ্য রকন্দের মবথে এই েীর্ ি েকিোউন্দনর পরব ী কোন্দে। সোধ্োরে সেন্দয় থকেু 

বযবসোয়ী ঋে মেেোপ করন্দেও, বোথকরো থকন্তু ঠিক সেন্দয় থনয়েেোথিক  োাঁন্দের ঋে পথরন্দেোধ্ কন্দর 

 ন্দেন। যোর িন্দে, ঋেন্দেেোথপন্দের জনয বযোঙ্কগুথের ময আথি িক েথ  হয়, মসটো পূরে হন্দয় যোয় 

অনয বযবসোয়ীন্দের ঋে পথরন্দেোধ্ করোর িন্দে। থকন্তু এই মেন্দত্র, বহু বযবসো এক সন্দে ঋেন্দেেোথপ 

হন্দয় উিন্দ  পোন্দর বন্দে, মসই েথ পূরে হওয়োর সম্ভোবনো েীে। এর িন্দে িোরন্দ র মগ্োটো বযোর্ঙ্কাং 

বযবস্থো, যো এেথনন্দ ই অনৎুপোেক সম্পন্দের সেসযোয় জজিথর ,  োর অবস্থো মবে মেো নীয় হন্দয় 

উিন্দ  পোন্দর। বযোঙ্কগুন্দেোও হয়ন্দ ো ঋে থেন্দ  অসম্ম  হন্দব মবথের িোগ্ মেন্দত্রই। 

এেএসএেইগুন্দেোন্দক  োেো করোর জনয ময আথি িক পযোন্দকন্দজর কিো মর্োষেো করো হন্দয়ন্দে,  োন্দ  থক 

এই ধ্রন্দনর থবপয িয় এেোন্দনো যোন্দব? বেো হন্দয়ন্দে, ময এেএসএেইগুথের বযোন্দঙ্ক বন্দকয়ো ঋন্দের 

পথরেোে ২৫ মকোঠট টোকো বো  োর কে,  োন্দের থ ন েে মকোঠট টোকোর ন ুন ঋে মেন্দব সরকোর। এ 

েোেোও মর্োথষ  হন্দয়ন্দে ২০,০০০ মকোঠট টোকোর সোবঅথিিন্দনট ঋে। বযোন্দঙ্ক যোাঁন্দের ঋে অনোেোয়ী হন্দয় 

আন্দে,  োাঁরোও এই ঋন্দের সুথবধ্ো পোন্দবন। এই ঋেগুথের জনয সরকোর ১০০% গ্যোরোথন্ট কিোর মেন্দব 

বন্দে জোনোন্দনো হন্দয়ন্দে। অি িোৎ, ঋে থনন্দয় যথে মকোনও এেএসএেই পথরন্দেোধ্ করন্দ  নো পোন্দর,  ন্দব 

 োর হন্দয় সরকোর বযোঙ্কন্দক মসই টোকো মেোধ্ কন্দর মেন্দব।  

ধ্রো যোক, একঠট এেএসএেই এই নীথ র সুন্দযোন্দগ্ ঋে থনন্দয়  োর একটো অাংে থেন্দয় বযোন্দঙ্ক  োর 

আন্দগ্র যো বন্দকয়ো ঋে থেে,  ো পুন্দরোপুথর বো আাংথেক িোন্দব থেঠটন্দয় থেে। বোথক টোকো সাংস্থোর 

অাংেীেোরন্দের েন্দধ্য িোগ্-বোন্দটোয়োরো কন্দর বযবসোর ঝোাঁপ বন্ধ কন্দর থেে। আজন্দকর এই 

অথনশ্চয় োর পথরথস্থথ ন্দ  এই সম্ভোবনো উথেন্দয় মেওয়ো েুেথকে। এর িন্দে, এই সাংস্থোঠট ময ন ুন 

ঋে মপন্দয়থেে,  োর পুন্দরোটোই বযোন্দঙ্কর কোন্দে অনোেোয়ী হন্দয় মগ্ে। মসই ঋন্দের মবোঝো, মর্োষেো 

অনুযোয়ী, সরকোরন্দক বহন করন্দ  হন্দব।  

এেএসএেইগুন্দেো যথে ইিোকৃ  ঋেন্দেেোথপর পন্দি নো-ও হো াঁন্দট, সরকোন্দরর র্োন্দে বহু ঋন্দের েোয় 

 োপন্দ  পোন্দর। মকোথিি-১৯’এর প্রন্দকোপ বৃর্ি পোওয়োর জনয যথে মির েকিোউন মর্োথষ  হয়, 



িথবষযন্দ  যথে মির েীর্ ি থেন্দনর জনয বযবসো বন্ধ রোেন্দ  হয়,  ো হন্দে এেএসএেইগুথের পন্দে 

ন ুন ঋে পথরন্দেোধ্ করো েুুঃসোধ্য হন্দব।    

যথে ধ্ন্দরও থনই ময মর্োষেোেোথিক সরকোর মকোনও িোন্দব এই মেেোথপ ঋন্দের মবোঝো বহন করন্দ  

সেে হে এবাং বযোঙ্কগুথে এ বোন্দরর েন্দ ো  োন্দের পুরন্দনো ও ন ুন ঋন্দের অনোেোয়ী অাংেটুকু 

সরকোন্দরর কোন্দে মিন্দক মপন্দয় মগ্ে, বযোঙ্কগুথে থক অেরূ িথবষযন্দ  অনযোনয বযবসোয়ীন্দের— যোাঁন্দের 

বযবসো করোর জনয সথ য ঋন্দের প্রন্দয়োজন— আবোর ন ুন ঋে থেন্দ   োইন্দব? যথে নো  োয়,  ো হন্দে 

থকন্তু এই থবপুে ত্রোে-মর্োষেোয় ঋন্দের েূে সেসযোর সেোধ্োন হন্দব নো। 

 ো হন্দে, এই েুহনূ্দ ি করেীয় কী?  োই অ যন্ত েে ও সুথ থন্ত  পথরকল্পনো। মযেন ধ্রো যোক, সরকোর 

আগ্োেী কন্দয়ক বেন্দরর জনয সমূ্পে ি ন ুন একঠট স্বোধ্ীন অি িননথ ক প্রথ ষ্ঠোন স্থোপন করন্দ  পোন্দর 

(বো মকোনও অি িননথ ক প্রথ ষ্ঠোনন্দক পুনগ্ িঠি  করন্দ  পোন্দর), যো মকবে মকোথিি-১৯’এর িন্দে 

ঋেন্দেেোথপ ও অনযোনয ময সেি অি িননথ ক সঙ্কট,  োর মেোকোথবেো করোর জনয কোজ করন্দব। 

মকোথিি-১৯’এর িন্দে সৃঠষ্ট হওয়ো আথি িক সঙ্কন্দটর  থরত্র আর পোাঁ টো আথি িক সঙ্কন্দটর েন্দ ো নয়। 

 োই এর মেোকোথবেো করোর জনয ব িেোন অি িননথ ক প্রথ ষ্ঠোনগুথের (যোন্দের আরও নোনো রকে 

কোজ িোন্দক) বেন্দে এই রকে একঠট প্রথ ষ্ঠোনন্দক বযবহোর করোটোই সরকোন্দরর পন্দে বুর্িেোন্দনর 

কোজ হন্দব।  

এই প্রথ ষ্ঠোনঠট থরজ়ে োিি বযোঙ্ক মিন্দক ঋে থনন্দয় বযোঙ্কগুথেন্দক মেওয়োর বন্দ্োবি ম ো করন্দবই,  ো 

েোেোও, এর কোজ হন্দব অি িনীথ র  োকো র্ুরন্দ  শুরু করন্দে, থবথিন্ন পন্থোয় গ্রহী োন্দের মিন্দক ঋে 

আেোন্দয়র সুষ্িু বযবস্থো করো (ঋে পুনগ্ িিন করো, ই যোথে)। আেোন্দের থবশ্বোস, সরকোন্দরর  রি 

মিন্দক এই ধ্রন্দনর পেন্দেপ সম্ভোবয থবপুে ঋেন্দেেোথপর িন্দে বযোঙ্কগুথের অবস্থো সঙ্কটজনক হন্দয় 

ওিোন্দক মিকোন্দ  পোরন্দব। এবাং একই সন্দে এই সঙ্কন্দটর সেন্দয় অি িনীথ র থিথিন্দক েজবু  করন্দ  

সোহোযয করন্দব।  

ইউথনিোথস িঠট অব নঠটাংহোে থবজ়ে ন্দনস সু্কে, ইাংেযোন্ড 

 


