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অথৈনিতক িরেপাটার ॥ দেশ বতমােন কািটপিত আমানতকারীর সংখ া ৭৫ হাজার ৫৬৩ জন। ২০১৮ সােলর
িডেস র শেষ কািটপিত আমানতকারীর এ সংখ া বেড় দাঁিড়েয়েছ। এক বছর আেগ ২০১৭ সােলর িডেস র শেষ
এ সংখ া িছল ৭১ হাজার ৬০০ জন। একবছেরর ব বধােন ব াংিকং খােত কািটপিত আমানতকারীর সংখ া বেড়েছ
৩ হাজার ৯৬৩ জন। বাংলােদশ ব াংেকর সবেশষ িতেবদেন এই তথ  তুেল ধরা হেয়েছ।

২০১৮ সােলর িডেস র পয  সমেয়র তথ  িনেয় তির করা  এই িতেবদেন উে খ করা  হেয়েছ, িতন মােস
কািটপিত আমানতকারীর সংখ া বেড়েছ ২ হাজার ৭৫১ জন। ক ীয় ব াংেকর তথ  বলেছ, ২০১৮ সােলর
সে র শেষ ব াংেক কািটপিত আমানতকারী িছল ৭২ হাজার ৮১২ জন। ওই বছেরর িডেস র শেষ কািটপিত

আমানতকারী দাঁিড়েয়েছ ৭৫ হাজার ৫৬৩ জেন।

ক ীয় ব াংেকর িতেবদেন বলা হেয়েছ, ২০১৬ সােলর সে র শেষ ব াংেক কািটপিত আমানতকারী িছল ৬২
হাজার ৩৮ জন। ২০১৭ সােলর সে র শেষ ব াংেক কািটপিত আমানতকারী িছল ৬৭ হাজার ৮৭২ জন। ২০১৮
সােলর মাচ শেষ কািটপিত আমানতকারীর সংখ া িছল ৭০ হাজার ৪৬৩ জন।

এ সে  ত াবধায়ক সরকােরর সােবক উপেদ া ড. এ িব িম া আিজজুল ইসলাম বেলন, ‘ব াংক খােত কািটপিত
আমানতকারীর সংখ া ৭৫ হাজার হেলও বা েব কািটপিতর সংখ া আরও বিশ।’ িতিন বেলন, ‘ব াংেক কািটপিত
আমানতকারীর সংখ া বিৃ  মােন টাকা িবিনেয়াগ হে  না, কমসং ানও হে  না। এর ফেল সমােজ বষম  বাড়েছ।’
িতিন উে খ কেরন, ‘ কািটপিতেদর একটা বড় অংশ কােলা টাকার মািলক। এই কােলা টাকার বােধ সমােজ
একিট িবেশষ ণী ধনী হেয় যাে । অ  ণী পছেন পেড় গিরব থেকই যাে ।’

বাংলােদশ ব াংেকর িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ, ২০১৮ সােল িডেস র শেষ ৫০ কািট টাকার বিশ আমানত
রাখা ব ি  রেয়েছন এক হাজার ১৪৮ জন। ২০১৭ সােলর একই সমেয় এ ধরেনর ব ি র সংখ া িছল ৯১১ জন।

িতেবদেনর তথ  বলেছ, ২০১৮ সােলর িডেস ের ব াংেক একেকািট টাকা আমানত রাখা ব ি  রেয়েছ ৫৯ হাজার
২২৮ জন। ২০১৭ সােলর িডেস র পয  এই সংখ া িছল ৫৬ হাজার ৯৯ জন। এই িহসােব এক বছেরর ব বধােন
এক কািট টাকার ওপের আমানত রাখা ব ি র সংখ া বেড়েছ ৩ হাজার ১২৯ জন।

এ সে  বাংলােদশ ব াংেকর সােবক ডপুিট গবনর খা কার ই ািহম খােলদ বেলন, ‘ দেশ িবিনেয়াগ পিরি িত
ভাল না থাকায় ব াংেক কািটপিতেদর সংখ া বাড়েছ।’ িতিন উে খ কেরন, ‘টাকাওয়ালােদর কােছ ব াংিকং খাত
এখন িজি ।’ এভােব ব াংেক কািটপিত বেড় যাওয়া কান ভাল ল ণ নয় বেলও ম ব  কেরন িতিন। ক ীয়
ব াংেকর িতেবদন অ যায়ী, ২০১৮ সােলর িডেস র পয  ব াংিকং খােত মাট আমানেতর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ১০
লাখ ৮১ হাজার কািট টাকা। এই সময় পয  পেুরা ব াংক খােত িহসাবধারী রেয়েছন ৯ কািট ৫২ লাখ ৩০ হাজার
২২২ জন। িতেবদেনর তথ  বলেছ, ২০১৮ সােলর িডেস র পয  ৪০ কািট টাকার বিশ আমানত রাখা ব ি
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রেয়েছন ৩৫৮ জন। ৩৫ কািট টাকার বিশ আমানত রেখেছন ২২০ জন। ৩০ কািট টাকারও বিশ আমানত
রেখেছন ৩২২ জন। ২৫ কািট টাকার বিশ আমানত রেখেছন ৫০৪ জন। ২০ কািট টাকার বিশ আমানত
রেখেছন ৯০৬ জন। ১৫ কািট টাকার বিশ আমানত রেখেছন ১ হাজার ৩৯৪ জন। ১০ কািট টাকার বিশ

আমানত রেখেছন ২ হাজার ৮৭৯ জন। পাঁচ কািট টাকার বিশ আমানত রেখেছন ৮ হাজার ৬০৪ জন।

এক পিরসংখ ােন দখা যায়, ১৯৭২ সােল দেশ কািটপিত িছেলন মা  পাঁচজন। ১৯৭৫ সােলর িডেস ের এ সংখ া
বেড় দাঁড়ায় ৪৭ জেন। িজয়াউর রহমান সরকােরর আমেল (িডেস র ১৯৮০) এ সংখ া দাঁড়ায় ৯৮ জেন। এরশাদ

সরকােরর পতেনর সময় ১৯৯০ সােলর িডেস ের কািটপিতর সংখ া িছল ৯৪৩ জন। ১৯৯৬ সােলর জুেন কািটপিত
িছেলন ই হাজার ৫৯৪ জন। ২০০১ সােলর সে র শেষ এ সংখ া দাঁড়ায় পাঁচ হাজার ১৬২ জেন। িবএনিপ
নতৃ াধীন চারদলীয় জাট সরকােরর আমেল ২০০৬ সােলর িডেস ের কািটপিতর সংখ া বেড় দাঁড়ায় ৮ হাজার

৮৮৭ জেন। ২০০৮ সােল হয় ১৯ হাজার ১৬৩ জন। ২০০৯ সােলর িডেস ের বেড় দাঁড়ায় ২৩ হাজার ১৩০ জেন।
২০১০ সােলর ৩১ িডেস ের কািটপিতর সংখ া হয় ২৯ হাজার ৫৩৭।
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