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২৫ বছভর খেলাপি ঋণ খবভেভছ ১ লাে ৪ হাজার খকাটি টাকা 

১৯৯০ সাভল ব্যাংপকং োভে খেলাপি ঋণ পছল ায় াা  ার হাজার ৬০০ খকাটি টাকা। আর ১৯৯৩ সাভল পছল আট হাজার ৫০০ খকাটি 

টাকা। সাভে আট হাজার খকাটি টাকার খেলাপি ঋণ গে আোই দশভকর ব্যবধাভন খবভে  লপে বছভরর জুভন দঁপেভাভছ এক লাে 

সাভে ১২ হাজার খকাটি টাকাা। গে ২৫ বছভরর ব্যবধাভন খেলাপি ঋণ খবভেভছ এক লাে  ার হাজার খকাটি টাকা। আর ২৮ বছভরর 

ব্যবধাভন খবভেভছ এক লাে আট হাজার খকাটি টাকা। খেলাপি ঋণ পনভা বাংলাভদশ ব্যাংভকর গে ায় াা পেন দশভকর এক ায় পেভবদভন 

এ েথ্য উভে এভসভছ। 

ায় পেভবদভন খদো যাা, এরশাভদর িেভনর সমা অর্ থাৎ ১৯৯০ সাভল খেলাপি ঋণ পছল  ার হাজার ৬৪৬ খকাটি টাকা। এরশাভদর 

িেভনর ির ১৯৯১ সাভল জনগভণর খোভট ক্ষমোা আভস বাংলাভদশ জােীাোবাদী দল (পবএনপি)। এই দভলর ায় ধানমন্ত্রী খবগম 

োভলদা পজাার খনতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমোা র্াভক ১৯৯৫ সাল িয থন্ত। িঁ  বছভরর ব্যবধাভন ১৯৯৫ সাল খশভে খেলাপি ঋণ খবভে হা 

৯ হাজার ৯৪২ খকাটি টাকা। অর্ থাৎ িঁ  বছভর খেলাপি ঋণ ায় াা িঁ  হাজার খকাটি টাকা খবভে যাা। 

১৯৯৬ সাভল ক্ষমোা আভস আওাামী লীগ সরকার। ক্ষমোা র্াভক ২০০০ সাল িয থন্ত। ১৯৯৫ সাভলর ির ২০০০ সাল িয থন্ত িঁ  

বছভর খেলাপি ঋণ ৯ হাজার ৯৪২ খকাটি টাকা খর্ভক এক লাভে খবভে হা ২২ হাজার ৮৫১ খকাটি টাকা। এ সমা খদভশর ব্যাংপকং 

োভের ইপেহাভস খেলাপি ঋভণর হারও হা সভব থাচ্চ। খযমন, ১৯৯০ সাভল খযোভন খেলাপি ঋভণর হার পছল খমাট ঋভণর ২৬ দশপমক 

২৪ শোংশ, ১৯৯৫ সাভল খযোভন পছল ৩২ শোংশ, খসোভন ১৯৯৯ সাভল খেলাপি ঋভণর হার হা খমাট ঋভণর ৪১ দশপমক ১১ 

শোংশ। এর িভরর বছর অর্ থাৎ ২০০০ সাভল খেলাপি ঋভণর হার পছল খমাট ঋভণর ৩৪ দশপমক ৯২ শোংশ। 

২০০০ সাভলর ির ২০০১ সাভল আবার ক্ষমোা আভস পবএনপিসহ  ারদলীা এই সরকার। এই সরকাভরর ায় র্ম দুই বছভরর ির 

খেলাপি ঋভণর িপরমাণ ও হার দুভটাই কভম যাা। খযমন, ২০০১ সাভল খেলাপি ঋণ পছল ২৩ হাজার ৫৯৯ খকাটি টাকা, যা খমাট ঋভণর 

৩১.৪৯ শোংশ, িভরর বছর ২০০২ সাভল খেলাপি ঋণ পছল ২৩ হাজার ৯৬২ খকাটি টাকা, যা খমাট ঋভণর ২৮.১০ শোংশ। িভরর 

বছর অর্ থাৎ ২০০৩ খর্ভক ২০০৫ সাল িয থন্ত টানা পেন বছর খেলাপি ঋভণর িপরমাণ ও হার দুভটাই কমভে র্াভক। খযমন, ২০০৩ সাভল 

খেলাপি ঋণ কভম হা ২০ হাজার ৩১৯ খকাটি টাকা, যা খমাট ঋভণর ২২.১৩ শোংশ, ২০০৪ সাভল খেলাপি ঋণ আভরা দুই হাজার 

খকাটি টাকা কভম হা ১৮ হাজার ৭২৬ খকাটি টাকা, যা খমাট ঋভণর ১৭.৬৩ শোংশ এবং ২০০৫ সাভল খেলাপি ঋণ আভরা এক হাজার 

খকাটি টাকা কভম হা ১৭ হাজার ৫১১ খকাটি টাকা, যা খমাট ঋভণর ১৩ দশপমক ৫৫ শোংশ। এর ির খর্ভক খেলাপি ঋণ আর কভমপন, 

বরং ায় পে বছরই বােভে র্াভক। 

২০০৫ সাভলর ির খেলাপি ঋণ আবার বােভে র্াভক। খযমন ২০০৬ সাভল খেলাপি ঋণ আভগর বছভরর তুলনাা ায় াা ৩ হাজার খকাটি 

টাকা খবভে ২০ হাজার খকাটি টাকার ঘভর  ভল যাা। ওই বছভর খেলাপি ঋণ পছল ২০ হাজার ৯৮ খকাটি টাকা। েত্ত্বাবধাাক সরকাভরর 

খশে পদভন অর্ থাৎ ২০০৮ সাভলর ৩১ পিভসম্বভর খেলাপি ঋণ পছল ২২ হাজার ৪৮১ খকাটি টাকা। এর িভরর বছর খর্ভক আওাামী লীগ 

খনতৃত্বাধীন মহাভজাট সরকার টানা দুই খমাাদ খশভে তৃেীা খমাাদ শুরু কভর এ সমভা ব্যাংপকং োভে ঋভণর িপরমাণ খযমন বােভে 

র্াভক, খসই সাভর্ খেলাপি ঋণও খবভে এেন ১ লাে ১২ হাজার ৪২৫ খকাটিভে খিৗঁভছভছ। এ পহসাব গে ৩০ জুন িয থন্ত। 

বাংলাভদশ ব্যাংভকর ায় পেভবদভন খদো যাা, ২০০৯ সাল খশভে খেলাপি ঋণ পছল ২২ হাজার ৪৮২ খকাটি টাকা। িভরর বছর ২০১০ 

সাভল এভস খেলাপি ঋণ সামান্য খবভে হা ২২ হাজার ৭০৯ খকাটি টাকা। ২০১১ সাভলর ির এক লাভে খেলাপি ঋণ পিগুণ হভা যাা। 

খযমন, ২০১২ সাভল খেলাপি ঋণ আভগর বছভরর ২২ হাজার ৬৪৪ খকাটি টাকা খর্ভক খবভে হা ৪২ হাজার ৭২৫ খকাটি টাকা। ২০১৩ 

সাভল ২ হাজার খকাটি টাকা কমভলও ২০১৪ সাভল ায় াা ১০ হাজার খকাটি টাকা খবভে হা ৫০ হাজার ১৫৫ খকাটি টাকা। অর্ থাৎ খদভশ 

ায় র্মবাভরর মভো ব্যাংপকং োভে খেলাপি ঋণ অধ থ লাে খকাটি টাকা অপেক্রম কভর।  

২০১৫ সাভলর ির খেলাপি ঋণ ায় পে বছরই ১০ হাজার খকাটি টাকার উিভর বােভে র্াভক। খযমন, ২০১৬ সাভলর পিভসম্বর খশভে ায় াা 

১০ হাজার খকাটি টাকা খবভে হা ৬২ হাজার ১৭২ খকাটি টাকা, িভরর বছর ২০১৭ সাভল ১২ হাজার খকাটি টাকা খবভে হা ৭৪ হাজার 

৩০৩ খকাটি টাকা, ২০১৮ সাভলর পিভসম্বর খশভে ো আভরা খবভে হা ৯৩ হাজার ৯১১ খকাটি টাকা। আর  লপে বছভরর জুন খশভে ো 

এক লাভে খবভে হা ১ লাে ১২ হাজার ৪২৫ খকাটি টাকা, যা খদভশর ইপেহাভস সভব থাচ্চ। 

পবভেেভকরা জাপনভাভছন, ব্যাংপকং োভে খেলাপি ঋণ আভরা খবপশ। ায় কৃে পহসাব করভল ায় াা পিগুণ হভা যাভব খেলাপি ঋণ। 

অপেসম্প্রপে আন্তজথাপেক মুদ্রা েহপবভলর (আইএমএে) এক ায় পেভবদন খর্ভক জানা খগভছ, বেথমাভন ব্যাংপকং োভে খেলাপি ঋণ 

খদোভনা হভে ১ লাে ১২ হাজার খকাটি টাকা। পকন্তু বাস্তভব ো ২ লাে ৪০ হাজার ১৬৭ খকাটি টাকা। যা খমাট ঋভণর ায় াা ২৬ শোংশ। 



এসভবর মভে আদালভের স্থপগে আভদশ, পুনঃেেপসল ও পবভশে অযাকাউভের ঋণও রভাভছ। এই িপরমাণ খেলাপি ঋণ খদভশর 

জােীা বাভজভটর ায় াা অভধ থক। বাংলাভদভশর ব্যাংপকং োে পনভা আইএমএে ায় পেভবদভন উভে এভসভছ এসব েথ্য। সম্প্রপে অর্ থ 

মন্ত্রণালভা এ পরভিাট থ হস্তান্তর কভর আইএমএভের একটি ায় পেপনপধদল। 

   

 


