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দ মও েফ রকড : ৫ বছের বেড়েছ ৩৫ শতাংশ 

গত প চ বছের দ মও েফর রকড গেড়েছ াংক খাত। আেগর প চ বছেরর চেয় গত প চ বছের াংক খােত দ মও ফ 
বেড়েছ ায় ৩৫ শতাংশ। ২০০৯ থেক ২০১৩ পয  প চ বছের াংক খােত দ মও ফ করা হেয়েছ চার হাজার ৫০ কা  টাকা। 

আর ২০১৪ থেক ২০১৮ পয  মও ফ করা হেয়েছ ায় সােড় প চ হাজার কা  টাকা। াংকাররা জািনেয়েছন, াংক খােত দ 
মও েফর ঘটনা বেড় যাওয়ায় িনয়িমত ঋণ পিরেশাধ করার বনতা কেম যাে । এেত এক িদেক খলািপ ঋেণর পিরমাণ যমন 
বাড়েছ, পাশাপািশ াংক েলার িবিনেয়াগ স মতা কেম যাে । আর এর সরাসির ভাব পড়েছ দেশর আিথক খাতসহ েরা 
অথনীিতেত। িবে ষকেদর মেত, রাজৈনিতক ভােবর কারেণই রা ায়  াংক েলােত হলমাক, িবসিম াহ, বিসক াংক, এনন 
ট , ি েস সহ নানা কেল ািরর ঘটনা ঘেটেছ। আর রাজৈনিতক ভােবই দ মও ফ করা হে , যা াংিকং লা পিরপ ী। 
াংেকর দ মও ফ করায় এক িদেক যমন াংেকর আয় কেম যায়, অ  িদেক িনয়িমত ঋণ পিরেশাধ কেরন এমন াহকেদর 

ওপরও নিতবাচক ভাব পেড়। এেত বেড় যায় ঋণ পিরেশাধ না করার বণতা। ঋণ পিরেশােধর সং িত থেক বর হওয়া উিচত 
বেল তারা মেন কেরন। 
জানা গেছ, সাধারণত ’  ে  দ মও ফ করা হয়। এক  হেলা, বসায় দউিলয়া হওয়া, লাকসােনর েখ বসা-বািণজ  
ব  হেয় যাওয়ায় সম া  বসায়ীেদর দীঘ িদন ধের ঋণ পিরেশাধ করেত না পারায়, এককালীন পিরেশােধর শেত ওইসব 

বসায়ীেদর ঋেণর িক  দ মও ফ করা হয়। তেব, এ ে  াংক যন লাকসােনর স ুখীন না হয়, অথাৎ ল িবিনেয়াগ ও য় 
যন উেঠ আেস স িদেক খয়াল রাখা হয়। অপর িদেক ঋণ নঃতফিসেলর সময় িক  দ মও ফ করা হয়। এটা করার ফেল এক 

িদেক াংেকর দীঘ িদেনর খলািপ ঋণ আদায় হয়। এেত ওই াংেকর িবিনেয়াগ স মতা বেড় যায়। অপর িদেক আয়ও বােড়। 
লত আিথক খােতর গিতশীলতা বজায় রাখার ােথ এ িবধান ণয়ন করা হেয়িছল।  

িবে ষকরা জািনেয়েছন, বিশর ভাগ ে ই ঋেণর দ মও েফর ে  যথাযথ িনয়ম অ সরণ করা হয় না। িবেশষ কের সরকাির 
াংক েলােত রাজৈনিতক চাপ থােক। রাজৈনিতক ভাব খা েয় বসায়ীরা ঋেণর দ মও ফ কের নন। যার ভােব িত  

হয় াংক। কননা, আমানতকারীেদর দ কই াংেকর পিরেশাধ করেত হয়। িক  ঋেণর দ আদায় না হওয়ায় বেড় গেছ 
ায়।  দ মও েফর ে ই রাজৈনিতক ভাব থােক না, ঋণ িবতরেণর ে ও রাজৈনিতক চাপ থােক। যমনÑ ঋণ দয়ার 
ে  াহক াংেক য জামানত দয়, তা যথাযথ হয় না। বিশর ভাগ ে ই ব কী জিম বা স দ অিত ািয়ত করা হয়। এর 

ফেল ঋেণর দ মও ফ করা হয়। 
২০১৮ সােলর িডেস র পয  ত  িদেয় তির বাংলােদশ াংেকর এক িতেবদন থেক দখা যায়, গত ৫ বছের াংক খােত 
রকড পিরমাণ দ মও ফ করা হেয়েছ। আেগর প চ বছের যখােন দ মও ফ করা হেয়িছল চার হাজার ৫০ কা  টাকা, সখােন 

গত প চ বছের দ মও ফ করা হেয়েছ ায় সােড় প চ হাজার কা  টাকা। অথাৎ প চ বছের দ মও ফ বেড়েছ ায় ৩৫ 
শতাংশ। 
বছরিভি ক পিরসং ান িবে ষণ করেল দখা যায়, ২০০৯ থেক ২০১৩ সাল পয  এ প চ বছেরর মে  ২০০৯ সােল ায় ৬০০ 
কা  টাকা, ২০১০ সােল এক হাজার কা , ২০১১ সােল ৯০০ কা , ২০১২ সােল ৮৫০ কা  টাকা ও ২০১৩ সােল ৭০০ কা  

টাকার দ মও ফ করা হয়। অথাৎ আেলাচ  প চ বছের দ মও ফ করা হয় চার হাজার ৫০ কা  টাকার। আর ২০১৪ থেক 
২০১৮ সাল পয  প চ বছেরর মে  ২০১৪ সােল এক হাজার কা  টাকা, ২০১৫ সােল ায় সােড় ৭০০ কা  টাকা, ২০১৬ সােল 
৭৬৪ কা  টাকা, ২০১৭ সােল এক হাজার ৭৫৩ কা  টাকা এবং ২০১৮ সােল এক হাজার ১৯৪ কা  টাকার দ মও ফ কেরেছ 

াংক েলা। অথাৎ আেলাচ  প চ বছের াংক েলা দ মও ফ কেরেছ ায় সােড় প চ হাজার কা  টাকা। 
নাম কাশ না করার শেত এক  বসরকাির াংেকর শীষ কমকতা গতকাল নয়া িদগ েক জািনেয়েছন, অতীেতর চেয় এখন 

বসায়ীেদর রাজৈনিতক চাপ, জন ীিতর িভি েত সরকাির াংেকর পাশাপািশ বসরকাির াংেকর দ মও ফ বেড় গেছ। 
চাপও রেয়েছ দ মও ফ করার। এভােব অেনেকই পার পেয় যাে ন। দ মও ফ বিশ হওয়ায় াংেকর আয়ও কেম যাে । 


