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ক্রেডিট সুইক্ের প্রডিক্বদন 

এক বছক্র ক্রদক্ে মোথোডিছু েম্পদ বোড়ল ২৪ হোজোর টোকো 

 

প্রযুডিগি উন্নয়ন আর দ্রুি ডেল্পোয়ক্ন মোথোডিছু েম্পদ বোড়ক্ছ বোাংলোক্দক্ের মোনুক্ের। গি এক বছক্র ডবক্ের প্রোপ্তবয়স্ক মোনুক্ের েম্পদ ২.৬ 

েিোাংে বোড়ক্লও এ ক্রদক্ের প্রোপ্তবয়স্কক্দর মোথোডিছু েম্পদ ক্রবক্ড়ক্ছ ৪.৪৬ েিোাংে। আডথ িক ডহেোক্ব ২৮৪ িলোর বো ২৪ হোজোর  ১৪০ টোকো 

(প্রডি িলোর ৮৫ টোকো ডহেোক্ব)। 

গিকোল ক্রেোমবোর সুইজোরল্যোক্ের বহুজোডিক ব্োাংক ও আডথ িক ক্রেবো প্রডিষ্ঠোন ক্রেডিট সুইে প্রকোডেি ‘ববডেক েম্পদ িোটোবুক-২০১৯’-এ 

বলো হয়, ২০১৯ েোক্লর মধ্যভোক্গ এক্ে এ ক্রদক্ের প্রোপ্তবয়স্ক নোগডরকক্দর মোথোডিছু েম্পদ দাঁড়োয় ছয় হোজোর ৬৪৩ িলোর, যো বোাংলোক্দডে 

মুদ্রোয় িাঁচ লোখ ৬৪ হোজোর ৬৫৫ টোকো। এক বছর আক্গ অথ িোৎ ২০১৮ েোক্লর মধ্যভোক্গ এ ক্রদক্ের প্রোপ্তবয়স্ক মোনুক্ের গড় েম্পদ ডছল ছয় 

হোজোর ৩৫৯ িলোর। বোাংলোক্দডে মুদ্রোয় িাঁচ লোখ ৪০ হোজোর ৫১৫ টোকো। আর প্রোয় দুই দেক আক্গ ২০০০ েোল ক্রেক্ে বোাংলোক্দক্ের প্রোপ্তবয়স্ক 

মোনুক্ের গড় েম্পদ ডছল এক হোজোর ৮২ িলোর। 

ক্রেডিট সুইক্ের ডহেোক্ব ২০১৯ েোক্লর মধ্যভোগ িয িন্ত বোাংলোক্দক্ের প্রোপ্তবয়স্ক নোগডরক ১০ ক্রকোটি ৪৮ লোখ ৭২ হোজোর। এক্দর ক্রমোট েম্পদ 

৬৯ হোজোর ৭০০ ক্রকোটি িলোর। এর মক্ধ্য মোথোডিছু েম্পদ ছয় হোজোর ৬৪৩ িলোর। মোথোডিছু আডথ িক েম্পদ এক হোজোর ৩২৭ িলোর, অ-

আডথ িক েম্পদ িাঁচ হোজোর ৬০৫ িলোর। মোথোডিছু ঋণ ২৮৯ িলোর। এ ছোড়ো প্রোপ্তবয়স্কক্দর মক্ধ্য মধ্যম আয়কোরী একজন মোনুক্ের েম্পদ 

দুই হোজোর ৭৮৭ িলোর। প্রডিক্বদক্ন ক্রদখো যোয়, এ ক্রদক্ের মোনুক্ের অ-আডথ িক েম্পদ ক্রবডে। অথ িোৎ বোডড়, গোডড়, ক্রেোনোদোনো ইিযোডদক্ি 

ডবডনক্য়োগ ক্রবডে। 

প্রডিক্বদক্ন ডবক্ের ডবডভন্ন ক্রদক্ের প্রোপ্তবয়স্ক নোগডরকক্দর মোথোডিছু েম্পক্দর িডরমোণ, েম্পদ বৃডির হোর, ডমডলয়ক্নয়োক্রর (১০ লোখ িলোক্রর 

ক্রবডে েম্পদ) োংখ্যো ইিযোডদ তুক্ল ধরো হয়। 

প্রোক্কলক্নর ডভডিক্ি করো এ প্রডিক্বদক্ন বলো হয়, বোডণজযযুক্ির িরও ধনীর ডদক ক্রথক্ক এ বছর চীনোরো আক্মডরকোনক্দর অডিেম কক্রক্ছ 

প্রথমবোক্রর মক্িো। ডবক্ের েীে ি ১০ েিোাংে ধনীর মক্ধ্য চীক্নর রক্য়ক্ছ ১০ ক্রকোটি ডমডলয়ক্নয়োর। এর ডবিরীক্ি যুিরোক্ের রক্য়ক্ছ ৯ ক্রকোটি 

৯০ লোখ ডমডলয়ক্নয়োর। 

এ বছর ডবক্ের ডমডলয়ক্নয়োর ১১ লোখ ক্রবক্ড় হক্য়ক্ছ চোর ক্রকোটি ৬৮ লোখ, যোক্দর ক্রমোট েম্পদ ১৫৮ দেডমক ৩ ডিডলয়ন িলোর, যো ডবক্ের 

ক্রমোট েম্পক্দর ৪৪ েিোাংে। এ বছর যুিরোক্ে নতুন ডমডলয়ক্নয়োর হক্য়ক্ছ ছয় লোখ ৭৫ হোজোর। 

এ বছর ডবডনময় হোক্রর কোরক্ণ েম্পদ কক্মক্ছ অক্েলীয়ক্দর। িোক্দর ডমডলয়ক্নয়োর কক্মক্ছ এক লোখ ২৪ হোজোর। এর িোেোিোডে ডিক্টক্নর 

ডমডলয়ক্নয়োর কক্মক্ছ ২৭ হোজোর এবাং তুরক্স্কর কক্মক্ছ ২৪ হোজোর। 

প্রডিক্বদক্ন বলো হয়, ডবক্ে ৫৫ হোজোর ৯২০ জন প্রোপ্তবয়ক্স্কর মোথোডিছু েম্পদ কমিক্ে ১০ ক্রকোটি িলোর। চোর হোজোর ৮৩০ প্রোপ্তবয়ক্স্কর 

েম্পদ ৫০ ক্রকোটি িলোক্রর ওিক্র। গি এক বছক্র ডবক্ে েম্পদ ক্রবক্ড়ক্ছ ২.৬ েিোাংে। আগোমী িাঁচ বছক্র েম্পদ ২৭ েিোাংে ক্রবক্ড় ২০২৪ 

েোল নোগোদ হক্ব ৪৫৯ ডিডলয়ন িলোর। এ ছোড়ো ডবক্ের ৯০ েিোাংে মোনুক্ের হোক্ি ১৮ েিোাংে েম্পদ, ক্রযখোক্ন ২০০০ েোক্ল িোক্দর হোক্ি 

ডছল ১১ েিোাংে েম্পদ। 


