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মু  

দেশ কািটপিতর তািলকায় িতবছরই গেড় সােড় ৫ হাজার ব ি  নতুন কের যু  হে ন। বাংলােদেশ চলিত
বছেরর ৩১ মাচ পয  দেশ কািটপিত আমানতকারীর সংখ া দাঁিড়েয়েছ ৭৬ হাজার ২৮৬ জন। দশ বছর আেগ
অথাৎ ২০০৯ সােলর মাচ শেষ ব াংক খােত কািটপিত আমানতকারী িছেলন ১৯ হাজার ৬৩৬ জন। এই িহসােব
গত দশ বছের ৫৬ হাজার ৬৫০ জন ব ি  নতনু কের কািটপিতর তািলকায় নাম িলিখেয়েছন। কবল ব াংেক টাকা
আমানত রেখেছন- এমন ব ি েদর তথ  িবে ষণ কের এ িচ  তুেল ধেরেছ বাংলােদশ ব াংক। তেব ব াংেক
আমানত রােখন নাÑ দেশ এমন কািটপিতর সংখ া এর চেয়ও বিশ বেলও জানা গেছ।

বাংলােদশ  ব াংেকর  পাঠােনা  তথ  িবে ষণ  কের  দখা  গেছ,  চলিত  বছেরর  থম  ছয়  মােস  (জুন  ২০১৯)
কািটপিতর সংখ া এক লাখ ৭৬ হাজােরর বিশ হেয়েছ। এর মেধ  আমানতকারী বেড়েছ চার হাজার ৮৩৩ জন

এবং  ঋণ হীতা  বেড়েছ  পাঁচ  হাজার  ১৯৫  জন।  ২০১৮  সােলর  িডেস র  শেষ  দেশর  ব াংক  খােত  মাট
কািটপিতর সংখ া িছল এক লাখ ৬৬ হাজার ৭২৮ জন। এর মেধ  আমানতকারীর সংখ া িছল ৭৫ হাজার ৫৬৩ জন

এবং ঋণ হীতার সংখ া িছল ৯১ হাজার ১৬৫ জন। অথাৎ ছয় মােস মাট কািটপিতর সংখ া বেড়েছ ১০ হাজােরর
বিশ জন। অথচ এক দশক আেগও দেশর এ িচ  িছল িভ । ২০০৮ সােলর িডেস র শেষ দেশর ব াংক খােত
কািটপিতর মাট সংখ া িছল ৪৪ হাজার ৩৬৯ জন। এর মেধ  আমানতকারী ১৯ হাজার ১৬৩ ও ঋণ হীতা ২৫

হাজার ২০৬ জন। আর ২০১৮ সােলর িডেস র শেষ দেশর ব াংক খােত মাট কািটপিতর সংখ া দাঁড়ায় এক লাখ
৬৬ হাজার ৭২৮ জন। স িহসােব, গত এক দশেক দেশ কািটপিতর সংখ া বেড়েছ এক লাখ ২২ হাজার ৩৫৯
জন বা চার ণ। বছের গেড় কািটপিতর সংখ া বেড়েছ ১২ হাজার ২৩৫ জন। ২০০৮ সােলর ৩১ িডেস র পয
দেশ কািটপিত আমানতকারীর সংখ া িছল ১৯ হাজার ১৬৩ জন। পাচঁ বছর পর ২০১৩ সােলর িডেস র শেষ এ

সংখ া বেড় দাঁড়ায় ৪৯ হাজার ৬৪০ জেন। স িহসােব টানা িতন ময়ােদ মতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকােরর
থম ময়ােদর ৫ বছের দেশ কািটপিত আমানতকারীর সংখ া বেড়েছ ৩০ হাজার ৪৭৭ জন। এই সমেয় গেড়
িতবছর কািটপিত আমানতকারী বেড়েছ ৬ হাজার ৯৫ জন। অ িদেক সরকােরর ি তীয় ময়ােদর পাঁচ বছর,

অথাৎ ২০১৪ থেক ২০১৮ সােলর িডেস র পয  সমেয় কািটপিত আমানকারীর সংখ া বেড়েছ ২৫ হাজার ৯২৩
জন। এ সমেয় গেড় িতবছর কািটপিত আমানতকারী  বেড়েছ ৫ হাজার ১৮৪ জন। আর সরকােরর ততৃীয়
ময়ােদর থম িতন মাস, অথাৎ চলিত বছেরর জা য়াির থেক মাচ পয  সমেয় দেশ কািটপিত আমানতকারীর

সংখ া  বেড়েছ  ৭২৩  জন।  অথাৎ  আওয়ামী  লীগ  সরকােরর  ১০  বছর  িতন  মােসর  শাসনামেল  কািটপিত
আমানতকারীর সংখ া বেড়েছ ৫৭ হাজার ১২৩ জন।

১০ বছের কািটপিতেদর আমানেতর পিরমাণ

২০০৮ সােলর িডেস র শেষ দেশ কািটপিত আমানতকারীেদর মাট আমানেতর পিরমাণ িছল ৭৭ হাজার ২৩৯
কািট টাকা। তখন মাট আমানেতর ৩১ শতাংশ িছল কািটপিত আমানতকারীেদর এ াকাউে টর। ২০১৩ সােলর
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িডেস ের কািটপিত আমানতকারীর আমানেতর পিরমাণ বেড় দাঁড়ায় ২ লাখ ৪৭ হাজার ১৭৬ কািট টাকায়। তখন
মাট আমানতকারীেদর ৪০ দশিমক ৬০ শতাংশ িছেলন কািটপিত। আর এ সমেয় কািটপিত আমানতকারীেদর

আমানেতর পিরমাণ বােড় ১ লাখ ৬৯ হাজার ৯৩৭ কািট টাকা। অ িদেক, ২০১৮ সােলর িডেস র শেষ দেশ
কািটপিত আমানতকারীর অেথর পিরমাণ বেড় হয় ৪ লাখ ৭৮ হাজার ৬৫৯ কািট টাকা। মাট আমানতকারীর ৪৪

দশিমক ২৭ শতাংশই তখন িছেলন কািটপিত।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:

৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি টং ২০ িট লাইন), ফ া : ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই- মইল: janakanthanews@gmail.com ওেয়বসাইট:
www.dailyjanakantha.com  এবং  www.edailyjanakantha.com  ।।  Copyright  ®  All  rights  reserved  by
dailyjanakantha.com

দেশ কািটপিতর সংখ া বাড়েছ » অথনীিত » DAILYJANAKANTHA.COM http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/462882/

2 of 2 11/24/2019 11:40 AM


