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খেলাপি ঋণ আদায় িপিপিপি নাজুক 

জানুয়াপি খেকক মার্ চ ির্ চন্ত ১৮ শিাাংশ খেলাপি ঋণ বাড়কলও আদায় খবকড়কে মাত্র ৩ শিাাংশ 

র্লপি বেকিি জানুয়াপি খেকক মার্ চ, এই পিন মাকে খেলাপি ঋণ খবকড়কে প্রায় ১৮ শিাাংশ। একই েমকয় খেলাপি ঋকণি পবিিীকি 

আদায় খবকড়কে ৩ শিাাংকশিও কম। অে চাৎ ঋণ খেলাি হকে খবপশ, খেিি আেকে কম। এ েমকয় ১৮টি ব্াাংককি খেলাপি ঋকণি 

পবিিীকি আদাকয়ি হাি ১ শিাাংকশি পনকর্। আি ২ শিাাংকশি পনকর্ িকয়কে আকিা ১০টি ব্াাংক। অবকলািন খেলাপি ঋণ আদায় 

িপিপিপি আকিা নাজুক। এ েমকয় োপব চক ব্াাংপকাং োকি অবকলািন খেলাপি ঋকণি পবিিীকি আদাকয়ি হাি মাত্র ০.৫০ শিাাংশ। 

বাাংলাকদশ ব্াাংককি হালনাগাদ এক প্রপিকবদকন এেব িথ্য িাওয়া খগকে। 

ব্াাংক োকিি োংপিষ্ট ব্পিিা বলকেন, বেকিি শুরুকি ব্াাংকগুকলাি ঋণ আদায় িৎিিিা কম োকক। খেলাপি ঋণ পুনঃ িেপেল ও 

অবকলািন হয় না বলকলই র্কল। েকল এ েমকয় খেলাপি ঋণ বাড়াি প্রবণিা খবপশ োকক।  

সূত্র বলকে, নানা িকম োড় ও সুপবধা বহাল খিকেও খেলাপি ঋণ কমাকনা র্াকে না। পুনঃ িেপেল ও পুনগ চঠকনি মাধ্যকম পনয়পমি 

ঋণও খেলাপি হকয় িড়কে। জানুয়াপি খেকক মার্ চ, এই পিন মাকে নতুন ককি খেলাপি ঋণ খবকড়কে প্রায় ১৭ হাজাি খকাটি টাকা। মার্ চ 

খশকে অবকলািন বাকদ খেলাপি ঋকণি িপিমাণ দাঁপড়কয়কে এক লাে ১০ হাজাি ৮৭৪ খকাটি টাকা, র্া ব্াাংপকাং োকি খমাট ঋণ পিপিি 

১১.৮৭ শিাাংশ। 

এ পবেকয় বাাংলাকদশ ব্াাংককি পনব চাহী িপির্ালক ও মুেিাত্র পেিাজুল ইেলাম কাকলি কণ্ঠকক বকলন, ‘বেকিি প্রেম প্রাপন্তকক ঋণ 

আদাকয় ব্াাংকগুকলাি িৎিিিা কম োকায় এ েময় খেলাপি ঋণ খবকড় র্ায়। বাস্তবিাি পনপিকে ব্াাংকগুকলা র্াকি পনপবড় 

িত্ত্বাবধাকনি মাধ্যকম ঋণ আদায় কার্ চক্রম খজািদাি ককি খে পবেকয় আমিা পবপিন্ন েময় পদকপনকদ চশনা পদকয় আেপে।’ 

বাাংলাকদশ ব্াাংককি িথ্যানুর্ায়ী, গি বেকিি পিকেম্বি ির্ চন্ত ব্াাংপকাং োকি খেলাপি ঋকণি িপিমাণ পেল ৯৩ হাজাি ৯১২ খকাটি 

টাকা। র্লপি বেকিি জানুয়াপি খেকক মার্ চ, এই পিন মাকে আদায় হকয়কে দুই হাজাি ৭৭১ খকাটি টাক। আদাকয়ি হাি ২.৯৫ শিাাংশ। 

এ েমকয় িাষ্ট্রায়ত্ত, খবেিকাপি ও পবকদপশ োকিি ব্াাংকগুকলাি খেলাপি ঋকণি পবিিীকি আদাকয়ি হাি নাজুক। এ েমকয় খবেিকাপি 

ব্াাংকগুকলাি আদায় হকয়কে মাত্র ৩.৮৩ শিাাংশ, িাষ্ট্রায়ত্ত ব্াাংকগুকলাি আদায় হকয়কে ১.৬০ শিাাংশ, আি পবকদপশ ব্াাংকগুকলাি 

আদায় হকয়কে ১.৪২ শিাাংশ। িকব এ েমকয় পবকশোপয়ি ব্াাংকগুকলাি আদায় িপিপিপি পকছুটা িাকলা। অবকলািন খেলাপি ঋকণি 

পবিিীকি আদায় িপিপিপি নগণ্য। ওই পিন মাকে অবকলািন খেলাপি ঋকণি পবিিীকি িাষ্ট্রায়ত্ত ব্াাংককি আদায় হাি মাত্র ০.১৬ 

শিাাংশ, পবকশোপয়ি ব্াাংককি ০.৫২ শিাাংশ, খবেিকাপি ব্াাংককি ০.৭৭ শিাাংশ ও পবকদপশ ব্াাংককি ০.৯৩ শিাাংশ। 

অকেণীকৃি ঋকণি পবিিীকিও আদায় ককমকে িাষ্ট্রায়ত্ত, খবেিকাপি ও পবকদপশ োকিি ব্াাংককি। এ েমকয় অকেণীকৃি ঋকণি 

পবিিীকি খবেিকাপি ব্াাংককি আদাকয়ি হাি ২০.৭৭ শিাাংশ, র্া আকগি প্রাপন্তকক পেল ২০.৯৩ শিাাংশ। পবকদপশ োকিি আদাকয়ি 

হাি ৩০.২১ শিাাংশ, র্া আকগি প্রাপন্তকক পেল ৫৮.৩ শিাাংশ। িাষ্ট্রায়ত্ত ব্াাংককি আদাকয়ি হাি ৭.২১ শিাাংশ, র্া আকগি প্রাপন্তকক 

পেল ৮ শিাাংশ। 

অযাকোপেকয়শন অব ব্াাংকাে চ বাাংলাকদকশি (এপবপব) খর্য়ািম্যান ও ঢাকা ব্াাংককি ব্বিািনা িপির্ালক সেয়দ মাহবুবুি িহমান 

কাকলি কণ্ঠকক বকলন, ‘খেলাপি ঋকণি েকে অকনক পকছু জপড়ি। এটা র্ি কম িাো র্ায় িি িাকলা। িাই খেলাপি ঋণ আদাকয় 

ব্াাংকগুকলাকক েব েময় েকর্ষ্ট োককি হয়। িকব পবপিন্ন কািকণ প্রেম প্রাপন্তকক আদায় পকছুটা কম হয়।’ 

অকেেণীকৃি ও খেলাপি ঋণ আদায় খজািদাকি ব্াাংকগুকলাকক পশগপগিই পনকদ চশনা খদকব খকন্দ্রীয় ব্াাংক। 



এপবপবি খর্য়ািম্যান সেয়দ মাহবুবুি িহমান বকলন, ‘বাাংলাকদশ ব্াাংককি পদকপনকদ চশনা পনশ্চয় খেলাপি ঋণ আদাকয় েহায়ক হকব। 

একি ব্াাংকগুকলা ঋণ আদায় িৎিিিা আকিা খজািদাি কিকব। 

 


