
 

 / 07.07.19 
 

ঋেণ এনিজওিনভর ামীণ মা ষ - িবিবএেসর জিরপ 
গেড় িত  পিরবার ঋণ িনেয়েছ ৪২,৬০৮ টাকা 

মাহা দ সাই ি ন 

 
াংক ব া থেক  েদ ঋণ নওয়ার েযাগ ব একটা পাে ন না ামা েলর মা ষ। এ কারেণ ঋণ পেত বসরকাির উ য়ন সং ার 

(এনিজও) ওপর িনভরশীলতা বাড়েছ তােদর। েয়াজেনর তািগেদ অেনেক উ  েদ মহাজিন ঋণও িনে ন। সং ায় কম হেলও ােম এনিজওর 
লনায় পিরবার িত মহাজিন ঋেণর পিরমাণ অেনক বিশ। বাংলােদশ পিরসং ান েরার (িবিবএস) িষ ও ামীণ অথনীিত জিরপ-২০১৮ 

এর িভি েত তির এক িতেবদেন এমন িচ  উেঠ এেসেছ। স িত জিরপ িতেবদন  কাশ কেরেছ সরকাির সং া । িতেবদেন বলা 
হেয়েছ, ২০১৮ সােল সারােদেশর ামীণ এলাকার ই কা  ৭৪ লাখ ৮০ হাজার ৫৪  খানার মে  িবিভ  উৎস থেক ঋণ িনেয়েছন ৯৭ লাখ ৯৭ 
হাজার ৩৯৬  খানার সদ রা। ঋণ হীতা খানা বা পিরবার েলার মে  ৬৪ শতাংশই ঋণ িনেয়েছ এনিজও থেক। অ িদেক ২৪ দশিমক ৮৯ 
শতাংশ পিরবার ামীণ এলাকায় ািপত সরকাির বা বসরকাির বািণিজ ক ঋেণর েযাগ পেয়েছ। উ  েদ মহাজেনর কাছ থেক ঋণ িনেয়েছ 
৩ দশিমক ৬৭ শতাংশ। এ ছাড়া আ ীয়- জনেদর কাছ থেক ৩ দশিমক ৪৮ শতাংশ এবং অ া  উৎস থেক ঋণ িনেয়েছ ৩ দশিমক ২৭ 
শতাংশ খানার সদ রা। িবিবএেসর ত  অ যায়ী, গেড় িত  খানার ঋণ রেয়েছ ৪২ হাজার ৬০৮ টাকা।  ঋেণর ে  সবেচেয় বিশ এনিজও 
িনভরতা রং র িবভােগ। গত বছর এ িবভােগর ঋণ হীতােদর ৭৪ শতাংশ িনেয়েছন এনিজও থেক। সবেচেয় কম এনিজও িনভরতা িসেলেট। এ 
িবভােগর ৪৬ দশিমক ৫৭ শতাংশ এনিজও থেক ঋণ িনেয়েছন। গত বছর এনিজও থেক ঋণ িনেয়েছন রাজাশাহী িবভােগর ৭২ শতাংশ, লনা 
িবভােগ ৭০ দশিমক ৫১ শতাংশ, ঢাকা িবভােগ ৬০ শতাংশ, চ াম িবভােগ ৫৯ শতাংশ, বিরশাল িবভােগ ৫২ শতাংশ এবং ময়মনিসংেহর ৪৮ 
শতাংশ ামীণ পিরবার। জানেত চাইেল িব াংেকর ঢাকা কাযালেয়র িলড ইকেনািম  ড. জািহদ হােসন সমকালেক বেলন, নাফা কম হেব 
এমন িবেবচনায় বসরকাির াংক েলা ােম শাখা খােল না। সরকাির াংেকর বশ িক  শাখা ামা েল থাকেলও তা পযা  নয়। একই 
সে  রা ায়  াংেক ঋণ আেবদন করেত হয় সনাতনী প িতেত। অেনক কাগজপ  জমা িদেত হয়। জামানত িহসােবও িক  জমা রাখেত হয়। 
আবার ঋণ পেত তদিবরও লােগ বা যাগােযাগ থাকেত হয়। এসব কারেণ কম েদ রা ায়  াংেকর ঋণ প ী এলাকার বিশর ভাগ মা ষ 
পাে ন না উে খ কের িতিন বেলন, য কারেণ এনিজও িনভরতা বাড়েছ। এনিজও েলা বািড় বািড় িগেয়  ঋণ দয়। এ ে  জামানেতর 
ঝােমলাও নই। আেবদন ফরম রেণর কাজ ও ঋণদাতা িত ােনর কম রা কের িদে ন। তােদর ঋণও ব সহজলভ । তেব দহার বিশ। িষ 
ও ামীণ অথনীিত জিরপ কে র পিরচালক আকতার হাসান খান বেলন, ব অ  সং ক ি  মহাজিন ঋণ িনেলও এর পিরমাণ অেনক 
বিশ। িবেশষ কের জ ির েয়াজেন ঋেণর দরকার হেল ােমর মা ষ মহাজনেদর কােছ েট যান। এ ছাড়া এনওিজ েলার ঋেণর পিরমাণ 
েয়াজেনর লনায় কম হওয়ার কারেণও অেনেক মহাজেনর কাছ থেক উ  েদ বিশ ঋণ িনেত বা  হন। জিরেপ দখা যায়, হীতােদর মে  

৬২ শতাংশ পিরবার ঋণ িনেয়েছ িষ খােতর উপকরণ (বীজ, সার) কনার জ । গবািদ প  িকনেত ৮ দশিমক ৫৪ শতাংশ, িচিকৎসার জ  ৪ 
দশিমক ৫৯ শতাংশ, স ােনর িশ ার খরচ জাগােত ২ দশিমক ৪৭ শতাংশ এবং ৪ শতাংশ পিরবার ঋণ িনেয়েছ স ােনর িবেয়র খরচ জাগান 
িদেত।  

 


