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এক বছের ন ন জে র াংেক খলাপী ঋণ বেড়েছ ৩ ণ 

অথৈনিতক িরেপাটার ॥ অিনয়ম, অ ব াপনা, নানা কেল ািরর মা েম িবতরণ করা ঋণ আর ফরত আসেছ না। ফেল বেড়ই 
চলেছ চ থ জে র ন ন াংক েলার খলাপী ঋণ। এক বছেরর বধােন ম  ঋণ (েখলাপী ঋণ) িতন ণ বেড় চােপ পেড়েছ 

াংক েলা। 

সবেশষ ত  অ যায়ী, ২০১৮ সােলর িডেস র শেষ চ থ জে র ৯ াংেকর খলাপী ঋণ দ িড়েয়েছ ৩ হাজার ৮২৪ কা  টাকা, 
যা ২০১৭ সােলর িডেস র শেষ িছল ১ হাজার ১৫০ কা  টাকা। অথাৎ এক বছেরর বধােন াংক েলার খলাপী ঋণ বেড়েছ 
২৩২ শতাংশ বা ২ হাজার ৬৭৪ কা  টাকা।  ন ন ৯ াংেকর সবেচেয় বিশ খলাপী ঋণ ফারমাস াংেকর (বতমান নাম প া 

াংক িলিমেটড)। ২০১৮ সােলর িডেস র শেষ াং র খলাপী ঋেণর পিরমাণ দ িড়েয়েছ ৩ হাজার ৭১ কা  টাকা, যা াংক র 
মাট িবতরণ ত ঋেণর ৫৭ শতাংশ। আেলািচত সমেয় াংক র িবতরণ করা মাট ঋণ ি িত ৫ হাজার ৩৪৬ কা  টাকা। এক 

বছেরর বধােন এই াংেক খলাপী ঋণ বেড়েছ ২ হাজার ৩৪৮ কা  টাকা বা ৩২৪ শতাংশ। ২০১৭ সােল িডেস র শেষ 
াংক র খলাপী ঋণ িছল ৭২৩ কা  টাকা। খলাপী ঋেণ ি তীয় অব ােন রেয়েছ মঘনা াংক। াংক র খলাপী ঋণ 

দ িড়েয়েছ ২৩৬ কা  টাকা। এক বছর আেগ িছল ৯৩ কা  টাকা। তীয় সেবা  খলাপী ঋেণর তািলকায় রেয়েছ এনআরিব 
াংক ৯৭ কা  টাকা, এক বছর আেগ িছল ৫৫ কা  টাকা। 

এ ছাড়া ম মিত াংেকর খলাপী ঋণ ৫৯ কা  টাকা; এক বছর আেগ িছল ৮ কা  ৮৩ লাখ টাকা। এনআরিব কমািশয়াল 
াংেকর খলাপী ঋণ ৯৪ কা  টাকা; এক বছর আেগ িছল ৭৭ কা  ৯৪ লাখ টাকা। এনআরিব াবাল াংেকর খলাপী ঋণ ৬৫ 

কা ; এক বছর আেগ িছল ৬১ কা  টাকা। সাউথ বাংলা এি কালচাল এ া  কমাস াংেকর খলাপী ঋণ ৮১ কা  টাকা; যা এক 
বছর আেগ িছল ৩০ কা  এবং ইউিনয়ন াংেকর খলাপী ঋণ ৮৫ কা  টাকা; এক বছর আেগ িছল ৫৭ কা  ২১ লাখ টাকা। 
তেব চ থ জে র াংক েলার মে  িমড া  াংেকর খলাপী ঋণ কেমেছ। িডেস র শেষ িমড া  াংেক খলাপী ঋণ 
রেয়েছ ৩৬ কা  টাকা। এক বছর আেগ িছল ৫৫ কা  টাকা।  ক ীয় াংেকর সােবক গবনর সােলহউি ন আহেমদ বেলন, ন ন 

াংক েলার িনিদ  কান িদক-িনেদশনা নই। চার-প চ বছের তারা িবেশষ কান প  বাজাের এখনও িনেয় আসেত পােরিন। 
াম পযােয় শাখা করার কথা থাকেলও তমন আ হ নই ন ন াংক েলার। জনশীলতা বা ন ন ও বলেত িক  নই। রেনা 
াংক েলার িনয়েমই আমানত সং হ কের ঋণ দান করেছ। িতিন বেলন, াংক েলা পিরচালন ও ব াপনার ভলতা রেয়েছ। 

ঋণ দয়ার ে  তমন যাচাই-বাছাই করেত পারেছ না। ফেল নানা অ ব াপনা অিনয়েম খলাপী ঋণ বেড় যাে । এেত কের 
াংক েলা অেনকটা চােপ পেড়েছ। তাই ন ন াংক েলার িবিভ  কায েমর ওপর ক ীয় াংকেক নজরদাির বাড়ােনার 

পরামশ দন িতিন। 

ক ীয় াংেকর ত  অ যায়ী, ২০১৮ সােলর িডেস র শেষ াংক খােত ঋণ িবতরেণর পিরমাণ দ িড়েয়েছ ৯ লাখ ১১ হাজার 
৪৩০ কা  টাকা। এর মে  খলাপী ঋেণর পিরমাণ দ িড়েয়েছ ৯৩ হাজার ৯১১ কা  টাকা, যা ২০১৭ সােলর িডেস র শেষ িছল 
৭৪ হাজার ৩০৩ কা  টাকা বা ৯ দশিমক ৩১ শতাংশ। অথাৎ বছেরর বধােন খলাপী ঋণ বেড়েছ ১৯ হাজার ৬০৮ কা  টাকা। 

ত  িবে ষেণ দখা গেছ, ২০১৮ সােলর িডেস র শেষ রা ীয় মািলকানাধীন বািণিজ ক (েসানালী, জনতা, অ ণী, পালী, বিসক 
ও িবিডিবএল) াংক েলার খলাপী ঋণ দ িড়েয়েছ ৪৮ হাজার ৬৯৫ কা  টাকা, যা মাট ঋেণর ২৯ দশিমক ৯৬ শতাংশ। এ 
সমেয় াংক েলার মাট িবতরণ করা ঋণ দ ড়ায় ১ লাখ ৬২ হাজার ৫২০ কা  টাকা। এক বছর আেগ ২০১৭ সােলর িডেস র 
শেষ রা ীয় খােতর াংক েলা ঋণ িবতরণ কেরিছল ১ লাখ ৪০ হাজার ৭৬৯ কা  টাকা। এর মে  খলাপী ঋেণর পিরমাণ 

দ িড়েয়েছ ৩৭ হাজার ৩২৬ কা  টাকা, যা মাট িবতরণ করা ঋেণর ২৬ দশিমক ৫২ শতাংশ। অথাৎ এক বছেরর বধােন রা ায়  
াংেকর খলাপী ঋণ বেড়েছ ৭ হাজার ৯২৬ কা  টাকা। 



২০১৮ সােলর িডেস র শেষ িবেশষািয়ত ই াংেকর খলাপী ঋেণর পিরমাণ দ িড়েয়েছ ৪ হাজার ৭৮৭ কা  টাকা, যা মাট 
ঋেণর ১৯ দশিমক ৪৬ শতাংশ। ২০১৭ সােল িবেশষািয়ত  াংেকর খলাপী ঋণ িছল ৫ হাজার ৪২৬ কা  টাকা। অথাৎ বছেরর 

বধােন ৬৩৮ কা  বা ১১ দশিমক ৭৬ শতাংশ কেমেছ। 

বাংলােদশ াংক ে  জানা গেছ, ২০১১ সােলর ২৭ সে র িব ি  িদেয় ন ন াংক িত ার জ  আ হীেদর কাছ থেক 
আেবদন আ ান করা হয়। তার িবপরীেত ন ন াংেকর জ  ৩৭  আেবদন জমা পেড়। এরপর যাচাই-বাছাই শেষ ২০১২ সােলর 

েত ই দফায় বাসী বাংলােদশীেদর িতন  ও দশীয় উে া ােদর জ  ছয়  ন ন াংেকর লাইেস  দয়া হয়। ২০১৩ সােলর 
িবিভ  সমেয় চ থ জে র ন ন ৯  াংক কায ম  কের। 

 

 


