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েদেশর নারী uেদয্াkােদর মােঝ বয্াংেকর kুdঋণ িবতরণ েবেড়েছ। েছাট েছাট sp পূরণ করেত e ঋণ
tপূণর্ ভূিমকা রাখেছ। বাংলােদশ বয্াংেকর হালনাগাদ তথয্ aনযুায়ী, 2019 সােলর জানয়ুাির েথেক

জনু পযর্n েমাট 3 হাজার 256 েকািট টাকা kুdঋণ িনেয়েছন নারী uেদয্াkারা। তেব আেগর বছেরর eকi
সমেয় ei ঋেণর পিরমাণ িছল 2 হাজার 824 েকািট টাকা। aথর্াৎ kুdঋণ িবতরণ েবেড়েছ 432 েকািট
টাকা।
েদেশর নারী সমাজেক eিগেয় িনেত জামানতিবহীন kুdঋণ tপূণর্ ভূিমকা রাখেছ বেল মেন করেছন
সংি রা। নারী uেদয্াkােদর সহায়তা করেছ েদেশর বািণিজয্ক বয্াংক েলা। নারীেদর সহায়তা করেত
িবেশষ ঋণ pকl ৈতির করা হেয়েছ। 9 শতাংশ সুেদ 10 লাখ টাকা পযর্n জামানতিবহীন ঋণ pদান করেছ
েবশ কেয়কিট বয্াংক।
েকndীয় বয্াংেকর তথয্ aনযুায়ী, গত ছয় মােস (জানয়ুাির-জনু) নারীেদর মেঝ েসবা খােত 571 েকািট
টাকা, বািণেজয্ 1 হাজার 467 েকািট টাকা eবং uৎপাদন খােত 1 হাজার 218 েকািট 23 লাখ টাকা ঋণ
িবতরণ করা হেয়েছ। ছয় মােস নারী uেদয্াkার সংখয্া িছল 29 হাজার 587 জন।
eিpল েথেক জনু পযর্n েসবা খােত নারীেদর মেধয্ ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ 335 েকািট 71 লাখ টাকা।
eেkেt েসবা খােত নারী gাহেকর সংখয্া িছল 3 হাজার 833 জন। e ছাড়াo eকi সমেয় বািণজয্ খােত
8 হাজার 667 জেনর মেধয্ 798 েকািট 32 লাখ eবং uৎপাদন খােত 5 হাজার 579 জন নারীেক 732
েকািট  71  লাখ  টাকার  ঋণ  িদেয়েছ  আিথর্ক  খাত।  aথর্াৎ  e  সমেয়  (eিpল-জনু) 1  হাজার  867  েকািট
টাকার ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। pিতেবদেন আরo েদখা যায়, নারীেদর মেধয্ জানয়ুাির েথেক জনু পযর্n
নতুন uেদয্াkােদর কাযর্ পিরচালনায় ঋণ েদয়া হেয়েছ 466 েকািট টাকা।
বাংলােদশ বয্াংেকর িহসাব মেত, 2018 সােলর জানয়ুাির-েসেpmর পযর্n 3 হাজার 742 েকািট টাকা ঋণ
িনেয়েছন eসeমi খােতর নারী uেদয্াkারা। 2017 সােল যার পিরমাণ িছল 3 হাজার 460 েকািট টাকা।
aথর্াৎ ঋণ িবতরণ েবেড়েছ 282 েকািট টাকা। 2016 সােল eসeমi খােত বয্াংক o আিথর্ক pিত ান েলা
ঋণ িবতরণ কেরেছ 1 লাখ 41 হাজার 935 েকািট 38 লাখ টাকা, যা 2015 সােলর তুলনায় 26 হাজার
64 েকািট 90 লাখ টাকা বা 22 দশিমক 49 শতাংশ েবিশ। 2016 সােলর জনয্ িনধর্ািরত লkয্মাtার
িবপরীেত িবতরেণর হার 125 দশিমক 05 শতাংশ। তেব e ঋেণর মেধয্ নারী uেদয্াkােদর মােঝ েগেছ 5
হাজার  345  েকািট  টাকা।  েকndীয়  বয্াংেকর  তথয্ানুসাের,  2016  সােল  41  হাজার  675  জন  নারী
uেদয্াkা  ঋণ  েপেয়েছন।  টাকার  aে  নারী  uেদয্াkা  pিত ান েলার  িবতরণ  করা  ঋেণর  হার  আেগর
বছেরর তুলনায় েবেড়েছ 26 দশিমক 46 শতাংশ।
বাংলােদশ  বয্াংক  o  বাংলােদশ  বয্াংক  ময্ােনজেমn  iনিsিটuেটর  (িবআiিবeম)  eসeমi  শাখার
কমর্কতর্ ারা বলেছন, aথর্ৈনিতক unয়েন বাংলােদেশর নারীরা aেনক িপিছেয় আেছ। e কারেণ নারীেদর
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kমতায়ন o আিথর্ক unয়েনর জনয্ বাংলােদশ বয্াংক েথেক  sl সুেদ  eবং agািধকার িভিtেত ঋেণর
বয্বsা করা হেয়েছ। ফেল বয্বসা-বািণেজয্ নারী uেদয্াkা বাড়েব- eটাi sাভািবক। তেব ধু সংখয্া বৃিd
নয় বরং যারা ঋণ িনেcন, তারা েযন ঋণটােক সিঠকভােব বয্বহার কের uেদয্াkা িহেসেব েবিরেয় আসেত
পাের,  েসিদেক  নজর  রাখেত  হেব।  আর  eজনয্  বাংলােদশ  বয্াংকসহ  ঋণ  pদানকারী  বয্াংকেকo  ঋেণর
যথাযথ বয্বহার িনি ত করেত কেঠার মিনটিরং করেত হেব।
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