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eক  দশক  আেগo  েকািটপিতর  সংখয্া  িছল  45  হাজােরর  কম।  বতর্ মােন  eর  সংখয্া  লািফেয়  pায়  চার  ণ

েবেড়েছ।  ধু  আoয়ামী  লীগ  সরকােরর  দiু  েময়াদ  েশেষ  তৃতীয়  েময়ােদর  জনু  পযর্n  িহসােব  েকািটপিত

েবেড়েছ 68 হাজােরর েবিশ। বাংলােদশ বয্াংক েথেক aথর্ মntণালেয় পাঠােনা সবর্েশষ তেথয্র িভিtেত eসব

তথয্ জানা েগেছ।

বাংলােদশ  বয্াংেকর  পাঠােনা  তথয্  িবে ষণ  কের  েদখা  েগেছ,  চলিত  বছেরর  pথম  ছয়  মােস  (জনু  2019)

েকািটপিতর সংখয্া eক লাখ 76 হাজােরর েবিশ হেয়েছ। eর মেধয্ আমানতকারী েবেড়েছ চার হাজার 833

জন eবং ঋণgহীতা েবেড়েছ পাঁচ হাজার 195 জন। 2018
সােলর  িডেসmর  েশেষ  েদেশর  বয্াংক  খােত  েমাট
েকািটপিতর সংখয্া িছল eক লাখ 66 হাজার 728 জন।
eর মেধয্ আমানতকারীর সংখয্া িছল 75 হাজার 563 জন
eবং ঋণgহীতার সংখয্া িছল 91 হাজার 165 জন। aথর্াৎ
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ছয় মােস েমাট েকািটপিতর সংখয্া েবেড়েছ 10 হাজােরর েবিশ জন। aথচ eক দশক আেগo েদেশর e িচt

িছল িভn। 2008 সােলর িডেসmর েশেষ েদেশর বয্াংক খােত েকািটপিতর েমাট সংখয্া িছল 44 হাজার 369

জন।  eর  মেধয্  আমানতকারী  19  হাজার  163  o  ঋণgহীতা  25  হাজার  206  জন।  আর  2018  সােলর

িডেসmর  েশেষ  েদেশর  বয্াংক  খােত  েমাট েকািটপিতর  সংখয্া  দাঁড়ায়  eক  লাখ  66  হাজার  728  জন। েস

িহসােব, গত eক দশেক েদেশ েকািটপিতর সংখয্া েবেড়েছ eক লাখ 22 হাজার 359 জন বা চার ণ। বছের
গেড় েকািটপিতর সংখয্া েবেড়েছ 12 হাজার 235 জন।

বতর্ মান kমতাসীন দল আoয়ামী লীগ সরকােরর দiু েময়ােদ েকািটপিতর সংখয্া েবেড়েছ 68 হাজার 137
জন। আoয়ামী লীেগর pথম েময়াদ (2009-2013) েশেষ বয্াংক খােত েমাট েকািটপিতর সংখয্া িছল 98

হাজার 591 জন। eর মেধয্ আমানতকারী 49 হাজার 640 o ঋণgহীতা 48 হাজার 951 জন। e সমেয়

েমাট  েকািটপিতর  সংখয্া  েবেড়েছ  54  হাজার  222  জন।  আর  িdতীয়  েময়াদ  (2014-2018) েশেষ  েদেশর

বয্াংক খােত েকািটপিতর েমাট সংখয্া দাঁিড়েয়েছ eক লাখ 66 হাজার 728 জন। eর মেধয্ আমানতকারী 75

হাজার 563 o ঋণgহীতা 91 হাজার 165 জন। তেব ধু আoয়ামী লীগ সরকােরর দiু েময়াদ নয়, েয

সরকারi kমতায় eেসেছ পালাবদেল েকািটপিত েবেড়েছ।

পিরসংখয্ােন েদখা যায়, 1972 সােল েদেশ েকািটপিত িছেলন মাt পাঁচজন।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : info@kalerkantho.com
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