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ু ঋেণ খলািপ কেমেছ
বেড়েছ িবতরণ

১১ ঘ া আেগ

শখ আব াহ

ব াংক খােত বাড়েলও ু ঋণ খােত খলািপ ঋণ কমেছ। াহকেদর আয় বৃি র ফেল ঋণ পিরেশােধর হার

বেড়েছ বেল মেন করেছন সংি রা। ু ঋণ িবতরণও বেড়েছ সদুহাের। এই ঋেণর াহক মলূত াি ক

জনেগা ী। িক  পিরেশােধর বলায় িন  আেয়র মানুষ িশে ােদ া া ও বড় ব বসায়ীেদর চেয় অেনক এিগেয়।

বাংলােদশ ব াংেকর সবেশষ মািসক (এি ল-জনু) িতেবদেনর তথ  অনুযায়ী, ২০১৮ সােলর জনু শেষ
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ামীণ ব াংক, াক, আশা ও িশকা এই চারিট বড় এনিজওর িবতরণ করা ু ঋেণর ি িত িছল ৫৭ হাজার

৪০ কািট টাকা। ওই সমেয় খলািপ ঋেণর পিরমাণ িছল ৩ হাজার ৯০ কািট টাকা বা তােদর মাট ঋণ ি িতর

৫ দশিমক ৪ শতাংশ। চলিত বছেরর জনু শেষ চারিট িত ােনর ঋেণর ি িত দাঁিড়েয়েছ ৬৩ হাজার ৫৬০

কািট টাকা। এর মেধ  খলািপ ঋেণর ি িতর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ এক হাজার ১৭০ কািট টাকা বা মাট ঋণ

ি িতর ১ দশিমক ৮ শতাংশ।

কেয়কিট ু ঋণ িত ােনর শীষ কমকতার সে  আলাপ কের জানা গেছ, ামীণ অথনীিত চা া হওয়ায়

ু ঋেণর চািহদা বেড়েছ। বািণিজ কভােব কৃিষ কায ম হে । নতুন নতুন ব বসায় আসেছন অেনেক। নতুন

উেদ া ােদর অেনেকই াথিমক পুঁিজ িনে ন ু ঋণ িত ান থেক। ফেল ু  ব বসা খােত চুর ঋণ যাে ।

এ ছাড়া ামা েল অেনেকই ঋেণর টাকায় ষাঁড় বা গািভ িকেন পালন করেছন। িবেশষ কের ভারত থেক গ

আসা কেম যাওয়ায় দেশর গ র চািহদা বেড়েছ। য কারেণ অেনেক গ  পালেন আ হ দখাে ন। এর ফেল

ু ঋেণর বাজার বড় হেয়েছ।

ু ঋণ িত ান েলােক অথায়নকারী সং া প ী কম-সহায়ক ফাউে শেনর (িপেকএসএফ) চয়ারম ান কাজী

খলীকু মান আহমদ সমকালেক বেলন, সবসময়ই ু ঋেণ খলািপ বা ময়ােদা ীণ ঋণ কম। আয় বৃি র

কারেণ াহকেদর স মতা বৃি  পাওয়ায় তা আরও কেমেছ। ু ঋণ খােত খলািপ ঋণ কম হওয়ার আরও িকছু

কারণ রেয়েছ। এর মেধ  অন তম হে  িত ান েলা াহকেদর িনিবড় তদারিকর মেধ  রােখ। াহকেদর আয়

উৎসারী কােজ পরামশ িদেয় সহায়তা কের। এ ছাড়া াহকরা জােনন, ঋণ পিরেশােধর পর নতুন ঋণ পাওয়া

যােব, েয়াজন হেল বিশ পাওয়া যােব। এই িন য়তা ব াংেকর বলায় থােক না।

ােকর িচফ অপােরিটং অিফসার (মাইে া ফাইন া ) সােহদ শামস আজাদ সমকালেক বেলন, সািবকভােব

স িত কৃিষিভি ক ও ু -মাঝাির ব বসায় ঋেণর চািহদা বেড়েছ। দেশর ইিতবাচক বৃি র কারেণই

এসএমই খােত নতুন উেদ া ারা যু  হে ন। যার ফেল সবা এবং পণ  উভয় খােতই িবিনেয়ােগর জন  অেথর

চািহদা বাড়েছ। িতিন আরও বেলন, বতমােন ু ঋণিভি ক িত ান েলা াহকেদর অথৈনিতক ান বৃি েত

কাজ করেছ, যা বািণজ  ব ব াপনায় ইিতবাচক ভাব রাখেছ। াক সারােদেশর সব শাখায় কা মার সািভস

অ ািস াে র মাধ েম অথ ব ব াপনািবষয়ক কমশালার আেয়াজন কের। যার মাধ েম ঋণ নওয়ার আেগই

একজন াহক ঋণ স েক সািবক তথ  পেয় থােকন।

িতিন বেলন, াহকেসবায় যাগােযােগর ে  মাবাইল ফােনর ব বহার  হেয়েছ। াহেকর াথেক মাথায়

রেখ িকছ ুিকছ ু িত ান এরই মেধ  তােদর যুি  উ ত কেরেছ। াক গতানুগিতক হােত লখা 'পাসবুেকর'
ব বহার থেক সের এেস াহেকর িকি  পিরেশাধ ও স েয়র তথ  অ া েয়ড িডভাইেসর মাধ েম পিরচালনা

করেছ। এসব যুি র ব বহার ঋণ ি য়ায় তা ও াহেকর বৃহ র াথ র ায় ভূিমকা রাখেছ। যেহতু

াহকেদর সেচতনতা বাড়েছ এবং যিু  ব বহােরর কারেণ ঋণ স েক তা বেড়েছ, স কারেণই
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ময়ােদা ীণ ঋেণর হার কেম আসেছ।

বলা হেয় থােক, ু ঋণ অত  ঝুঁিকপূণ। এজন  এ ঋেণ সদুহারও বিশ। সবেশষ ু ঋণ খােতর িনয় ক

সং া মাইে াে িডট র েলটির অথিরিট (এমআরএ) এ ঋেণর সদুহার ম াসমান প িতেত সেবা  ২৪

শতাংশ িনধারণ কেরেছ, যা আেগ িছল সেবা  ২৭ শতাংশ। িত ান েলার িনজ  তহিবেলর পিরমাণ বেড়

যাওয়ায় সদুহার কমােনা হেয়েছ বেল জািনেয়েছ এমআরএ। উ  সদুহার সে ও আয় বৃি  ও পনুরায় ঋণ

পাওয়ার আশায় সময়মেতা ঋণ পিরেশাধ করেছন াহকরা।

ডেভলপেম  অগানাইেজশন অব দ  রাল পুওেরর (ডরপ) িনবাহী ধান এএইচএম নামান সমকালেক

বেলন, ু ঋণ িত ােনর বড় শি  হে  াহেকর সে  স ক। ু ঋণ কমীরা াহেকর বািড়েত িগেয় তার

আেদ াপা  জেন এবং াহেকর চািহদার যৗি কতা দেখ ঋণ দয়। এজন  ঋণ পিরেশাধও বিশ। পাশাপািশ

সা িতক বছর েলােত ামা েল মানুেষর আয় বেড়েছ। এর ফেল ামা েল িটিভ, ি জ, কি উটার,
মাবাইল ফােনর মেতা পেণ র চািহদা বেড়েছ। এসব পণ েক িঘের কািরগির কাজ বেড়েছ। মাবাইল

িরচাজেক ক  কের অেনেক আয় করেছন। এ ছাড়া গ -ছাগল পালন বেড়েছ। এসব খােত ঋেণর চািহদা

তির হওয়ায় মাট ঋেণর চািহদা বেড়েছ। তেব ব াংক েলা তহিবল সরবরাহ কিমেয় দওয়ায় এ খােতর ছাট

ও মাঝাির ু ঋণ িত ান তহিবল সংকেট ভগুেছ।

বাংলােদশ ব াংেকর িতেবদেনর তথ  অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ অথবছের ু ঋণ িত ান েলার মেধ  সবেচেয়

বিশ ঋণ িবতরণ করেছ াক। ২০১৭-১৮ অথবছের িবে র সবেচেয় বড় এই এনিজও ৩১ হাজার ৬৬০ কািট

টাকা ু ঋণ িবতরণ কের। ওই বছর াক আদায় কের ৩২ হাজার ৮১০ কািট টাকা। আর ২০১৮-১৯

অথবছের াক ৩৯ হাজার ৬১০ কািট টাকা িবতরণ কের। আদায় কেরেছ ৩৯ হাজার ৮৯০ কািট টাকা। এক

বছের ােকর িবতরণ বেড়েছ ৭ হাজার ৯৫০ কািট টাকা। আদায় বেড়েছ ৭ হাজার ৮০ কািট টাকা। গত

২০১৮-১৯ অথবছের আশা ৩২ হাজার ৪৭০ কািট টাকার ু ঋণ িবতরণ কেরেছ। আদায় কেরেছ ৩১ হাজার

৬৪০ কািট টাকা। ামীণ ব াংক এ সমেয় ২৫ হাজার ১৪০ কািট টাকার ু ঋণ িবতরণ কেরেছ। এ সমেয়

ু ঋেণর িবেশষািয়ত এ িত ান আদায় কেরেছ ২৪ হাজার ৫১০ কািট টাকা। এ ছাড়া িশকা ৪৩০ কািট

টাকা িবতরণ কের ৪২০ কািট টাকা আদায় কেরেছ।
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