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ভারেত েনয় আদায় করা েখলািপ ঋেণর 31 শতাংশ। কিমিটর িতেবদেন বলা হেয়েছ, বাংলােদেশর ে ে o ভারেতর আদেল 
আদায় করা েখলািপ ঋেণর 31 শতাংশ েনoয়ার সুেযাগ পােব aয্ােসট ােনজেম  ক ািন। 

ভারেত সরকাির o েবসরকাির পয র্ােয়র দুi ধরেনর ক ািন েখলািপ ঋণ আদােয় কাজ কের। মালেয়িশয়া o থাi াে  শুধু সরকাির 
ক ািন e ধরেনর কােজর সুেযাগ পায়। e দুi েদেশ েবসরকাির খােতর েকােনা ক ািন e ধরেনর কাজ করার সুেযাগ পায় না। 
বাংলােদেশর জ  সরকাির o েবসরকাির পয র্ােয় ক ািন করার কথা বেলেছ কিমিট। 

কিমিটর িতেবদেন ঋণেখলািপ িত ানগুেলার স ি  িবি সহ িত ােনর পষ র্দ পিরবত র্ন করার মতা েদoয়ার সুপািরশ করা 
হেয়েছ। ক ািন যিদ মেন কের ঋণেখলািপ িত ােনর পষ র্দ পিরবত র্ন করেল তা আবার সচল হেব eবং ঋণ পিরেশাধ করেত 
পারেব, তাহেল েস মতাo তােদর েদoয়া হেব। আর ক ািন যিদ মেন কের পষ র্দ পিরবত র্ন কেরo লাভ হেব না, েস ে ে  স দ 
িবি র জ  িনলােম তুলেত পারেব। 

বত র্মােন েদেশর aয্ােসট ােনজেম  ক ািনগুেলার e ধরেনর মতা েনi। মতা িদেত পৃথক আiন করার কথা বেলেছ কিমিট। 
াথিমকভােব ‘িসিকuিরেজশন aব নন-পারফরিমং েলান’ নােম আiন করার কথা সুপািরশ করা হেয়েছ। 

aথ র্ঋণ আদালত বা েদuিলয়া আiেন েযসব মতা েদoয়া েনi, e আiেন েখলািপ ঋণ আদােয় েস মতার uে খ থাকেব। eেত 
বলা হেয়েছ, ঋণেখলািপ িত ােনর জিম, কারখানা ািজে েটর সহায়তায় দখেল িনেয় িনেত পারেব াংক। 

 


