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eেত েবাঝা যায়, সুেযাগ-সুিবধা িদেয় েখলািপ ঋণ কমােনা যােব না। বরং e ধরেনর সুেযাগ-সুিবধার মা েম আশকারা েপেয় 
েখলািপরা আেরা a িতেরা  হেয় uঠেব। 
 
বাংলােদশ াংেকর া  ত  মেত, চলিত বছেরর জুন পয র্  াংিকং খােত েমাট িবতরণ করা ঋেণর ি িত দাঁিড়েয়েছ ৯ লাখ 73 
হাজার 88 েকািট টাকা। eর মে  aবেলাপন বােদ েখলািপ হেয়েছ 2 লাখ 23 হাজার 536 েকািট টাকা। যা েমাট িবতরণ করা 
ঋেণর 22.7৯ শতাংশ। eর বাiের গত বছেরর িডেসমব্র পয র্  aবেলাপেনর মা েম াংেকর িহসােবর খাতা েথেক বাদ েদয়া হেয়েছ 
আেরা 51 হাজার 212 েকািট টাকা। eিট েযাগ করেল কৃত েখলািপ ঋণ দাঁড়ায় ায় 2 লাখ 63 হাজার 637 েকািট টাকা। 
আেগর াি ক মাচ র্ পয র্  aবেলাপন বােদ েখলািপ ঋেণর পিরমাণ িছল 2 লাখ 21 হাজার 984 েকািট টাকা, যা oi সময় পয র্  
াংিকং খােত েমাট িবতরণ করা ঋেণর 22.98 শতাংশ। ফেল মাচ র্ েথেক জুন- e 4 মােস নতুন কের েখলািপ ঋণ েবেড়েছ ায় 2 

হাজার 663 েকািট টাকা। 
 
3129 সােলর িডেসমব্র েশেষ াংক খােত েখলািপ ঋেণর পিরমাণ িছল ৯4 হাজার ৯22 েকািট টাকা, যা oi সময় পয র্  েমাট িবতরণ 
করা ঋেণর 21.41 শতাংশ। েস িহসােব গত 7 মােসর বধােন েখলািপ ঋণ েবেড়েছ ায় 29 হাজার 625 েকািট টাকা। eর আেগ 
3128 সােলর পুেরা সমেয় াংিকং খােত েখলািপ ঋণ বােড় ায় সােড় 2৯ হাজার েকািট টাকা বা 36 শতাংশ।  
সােবক ত াবধায়ক সরকােরর uপেদ া ড. eিব িম র্া আিজজুল iসলাম বেলন, েখলািপ ঋেণর সািব র্ক পিরি িত uেদব্গজনক। 
েখলািপ ঋণ ব  করেত হেল বড় বড় ঋণেখলািপ যারা তারা কােদর েযাগসাজেশ eসব ঋণ িনেয়েছ eগুেলা িচি ত কের তগিতেত 
তােদর িবরুে  শাি র িবধান করেত হেব। eককথায় াংক খােত শ  পদে প িনেত হেব।  
 


