
/ ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ 

প োশোক ও বস্ত্র খোসের ২৫০০ প্রডেষ্ঠোন ঋণসখলোড   

ব্োাংসকর ১৫ হোজোর পকোটি টোকো আদোয় প্রোয় অডনডিে 

 

ভোসলো পনই পদসশর রপ্তোডন আসয়র শীর্ ষ খোে তেডর প শোক। নোনোমুখী োংকসট এসকর  র এক কোরখোনো বন্ধ হওয়োয় এ খোসে পখলোড  ঋণ বোড়সে। 

গে বেসরর ডিসেম্বর  র্ ষন্ত এ খোসে ব্োাংকগুসলোর ডবেরণ করো ঋসণর ১০ শেোাংসশর পবডশ পখলোড  ডেল। পেসেম্বর  র্ ষন্ত এই হোর আসরো পবসড়সে। 

বেষমোসন এ খোসেও ডবপুল অসের মন্দ ঋণ রসয়সে। এর  ডরমোণ প্রোয় ১৫ হোজোর পকোটি টোকো। প্রোয় আড়োই হোজোর পখলোড  প্রডেষ্ঠোসনর কোসে এ 

 োওনো রসয়সে ব্োাংকগুসলোর। 

োংডিষ্ট ব্ডিরো বলসেন, এ মোসনর পখলোড  ঋণ আদোসয়র েম্ভোবনো খুবই ক্ষীণ। অর্ ষোৎ ব্োাংডকাং খোসের এই ১৫ হোজোর পকোটি টোকোর ঋণ আদোসয় 

অডনিয়েো তেডর হসয়সে। বোাংলোসদশ ব্োাংসকর েম্প্রডে তেডর করো এক প্রডেসবদন  র্ ষোসলোনোয় এ েথ্য  োওয়ো পগসে। প্রডেসবদসন ২০১৮ েোসলর 

ডিসেম্বর  র্ ষন্ত প োশোক ও বস্ত্র খোসে ব্োাংকগুসলোর ডবেরণ করো ঋসণর পমোট ঋণ ডথিতডে ও এর ডব রীসে মন্দমোসনর পখলোড  ঋসণর  ডরমোণ ুলসল 

ধরো হসয়সে। 

ডবডজএমইএর ডহেোসব, গে েোে মোসেই বন্ধ হসয়সে ৫৯টি গোসম ষন্ট কোরখোনো। এসে চোকডর হোডরসয়সেন প্রোয় ২৯ হোজোর ৭০০ শ্রডমক। এসকর  র এক 

প োশোক কোরখোনো বসন্ধর প্রধোন কোরণ ডহসেসব এ খোসের উসযোিোরো বলসেন, প্রডেসর্োগী পদসশর েক্ষমেো পবসড় র্োওয়োয় আমোসদর ক্রয় আসদশ 

কসম পগসে। অন্যডদসক গোসম ষন্ট শ্রডমকসদর পবেন বৃডিেহ ব্বেো  ডরচোলন ব্য় আসগর পচসয় অসনক পবসড়সে। এসে েময়মসেো ব্োাংসকর ঋসণর 

টোকো টোকো  ডরসশোধ করসে  োরসেন নো অসনক কোরখোনোর মোডলক। ফসল বন্ধ হসে প োশোক কোরখোনো। এর প্রভোব  ড়সে রপ্তোডন আসয়ও। চলডে 

অর্ ষবেসরর প্রর্ম  াঁচ মোসে রপ্তোডন আয় কসমসে প্রোয় েোসড় ১২ শেোাংশ। 

োংডিস্ট সূত্র বলসে, এ খোসে পখলোড  ঋণ বোড়োর প েসন বড় ডকছু ঋণ পকসলেোডরর ঘটনোও দোয়ী। ডবসশর্ কসর হলমোকষ, ডবেডম্োহ, অযাোননসট্স,, 

পবনসট্স,, রোনকো পেোসহল কসপোডজটেহ নোমেব ষস্ব শে শে প্রডেষ্ঠোনসক ঋণ ডদসয় ডব োসক  সড়সে অসনক ব্োাংক। 

বোাংলোসদশ ব্োাংসকর প্রডেসবদন অনুর্োয়ী, গে বেসরর ডিসেম্বর  র্ ষন্ত তেডর প োশোক ও বস্ত্র খোসে ঋণ ডথিতডের  ডরমোণ ডেল এক লোখ ৭১ হোজোর 

৮২৬ পকোটি টোকো। এর মসে তেডর প োশোক খোসের ঋণ ডথিতডে ৯৩ হোজোর ৪২২ পকোটি ও বস্ত্র খোসে ৭৮ হোজোর ৪০৩ পকোটি টোকো। একই েময়  র্ ষন্ত 

তেডর প োশোক ও বস্ত্র খোসে মন্দ মোসন পখলোড  ঋণ রসয়সে ১৫ হোজোর ৯২ পকোটি টোকো। এর মসে তেডর প োশোসক আট হোজোর ২০২ পকোটি ও বসস্ত্র 

েয় হোজোর ৮৯০ পকোটি টোকো। 

প্রডেসবদসন পদখো র্োয়, তেডর প োশোক ও বস্ত্র খোসের েবসচসয় পবডশ মন্দ মোসনর পখলোড  ঋণ রসয়সে রোষ্ট্রোয়ত্ত ব্োাংসক, এর  ডরমোণ আট হোজোর 

৭৪০ পকোটি টোকো। এক হোজোর ২৯৪টি প্রডেষ্ঠোসনর কোসে এ  োওনো রসয়সে রোষ্ট্রোয়ত্ত ব্োাংসকর। এর মসে তেডর প োশোসক চোর হোজোর ১৫৬ পকোটি ও 

বসস্ত্র চোর হোজোর ৫৮২ পকোটি টোকো। অন্যডদসক এ েমসয় তেডর প োশোক ও বস্ত্র খোসের এক হোজোর ১৮২টি পখলোড  প্রডেষ্ঠোসনর কোসে পবেরকোডর 

খোসের ব্োাংকগুসলোর মন্দ ঋণ রসয়সে  াঁচ হোজোর ৫১২ পকোটি টোকো। এর মসে প োশোসক ডেন হোজোর ৬৬১ পকোটি ও বসস্ত্র এক হোজোর ৮৫০ পকোটি 

টোকো। অন্যডদসক এ েমসয় তেডর প োশোক ও বসস্ত্রর ৪৭টি প্রডেষ্ঠোসনর কোসে ডবসদডশ ব্োাংসকর মন্দ ঋণ রসয়সে ৩২৪ পকোটি টোকো। এ েোড়ো তেডর 

প োশোক ও বসস্ত্রর ৮২টি পখলোড  প্রডেষ্ঠোসনর কোসে ৫১৮ পকোটি টোকোর মন্দ ঋণ রসয়সে ডবসশর্োডয়ে ব্োাংকগুসলোর। 

এডদসক ডবসশর্ পুনঃ েফডেল নীডেমোলোর আওেোয় তেডর প োশোক ও বস্ত্র খোসেও পখলোড  ঋণ পুনঃ েফডেসলর সুসর্োগ রোখো হসয়সে। ডবসশর্ 

নীডরক্ষো েোড়োই এ খোসের উসযোিোরো ২ শেোাংশ িোউন প সমন্ট ডদসয়ই টোনো ১০ বেসরর জন্য ঋণ পুনঃ েফডেল করসে  োরসেন। েসব অসনক 

কোরখোনো বন্ধ হসয় র্োওয়োয় এই সুডবধোর েদ্ব্যাবহোর ডনসয়ও শেো তেডর হসয়সে। 

  

 

 

 

 

 

 

 



ডবসির্ণ 

এখন ব্বেোয় মন্দো র্োসে 

ডেডিকুর রহমোন 

েোসবক েভো ডে, ডবডজএমইএ 

 াঁচ মোে ধসর এ খোসে পনডেবোচক প্রবৃডি হসে। অন্য পদসশ থিতোনীয় মুদ্রোর ডব রীসে িলোর পর্ভোসব শডিশোলী কসর রোখো হসয়সে, আমোসদর থিতোনীয় 

মুদ্রোর পক্ষসত্র পেটো হসে নো। এসে প্রকৃে অসর্ ষ প োশোসকর মূল্য কম  োওয়ো র্োসে। আমোসদর  ণ্য মূলে র্োয় ইউসরো ীয় ইউডনয়সনর পদশগুসলোসে। 

পেখোসনও মন্দো ভোব চলসে। ফসল ক্রয় আসদশ কসমসে। ব্োাংসকর টোকো র্র্োেমসয় পফরে ডদসে  োরসে নো অসনসকই। 

  

ডবসির্ণ 

ঋসণর েসে পবসড়সে পখলোড ও 

তেয়দ মোহবুবুর রহমোন 

পচয়োরম্যোন, এডবডব 

ব্োাংসকর পমোট ঋণ প োট ষফডলওর একটো বড় অাংশ তেডর প োশোক ও বস্ত্র খোসে পদওয়ো হসয়সে। এ খোসে ঋসণর  ডরমোণ পর্মন পবডশ, পখলোড  হোরও 

পেমন পবডশ। 

প্রকৃে েমস্যোর  োশো োডশ ডকছু ঋণ পকসলেোডর ঘটনোও এর জন্য দোয়ী। েসব পর্ খোসেই পহোক, ব্োাংসকর পকোসনো ঋণ মন্দ মোসন  ডরণে হসল পেটো 

আদোয় হওয়ো ডনসয় অডনিয়েো তেডর হয়। 

 


