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খলািপ ঋণ নীিতমালায় বড় পিরবতন 

 

বাংলােদশ াংেকর াপন 

ইে ফাক িরেপাট 

এবার খলািপ ঋণ নীিতমালায় বড় পিরবতন এেনেছ বাংলােদশ াংক। ন ন নীিতমালার ফেল দেশর াংিকং খােতর খলািপ 
ঋণ কেম যােব। আর বসায়ী ও উে া ারা খলািপ হওয়া থেক বাড়িত সময় পােবন। 

গত রিববার বাংলােদশ াংেকর াংিকং িবিধ ও নীিত িবভাগ থেক খলািপ ঋণ ও অবেলাপেনর এ নীিতমালা জাির করা 
হেয়েছ। াংিকং িবিধ ও নীিত িবভােগর মহা ব াপক এেকএম আমজাদ হাসাইন া িরত াপেন বলা হয়, ২০১৯ সােলর 

ন মােসর ৩০ তািরখ থেক এই নীিতমালা কাযকর হেব। 

বতমােন কােনা ঋেণর িকি  িতন মাস অনাদায়ী হেল সাব- া াড, ছয় মাস অনাদায়ী হেল সে হজনক এবং ৯ মাস ময়ােদা ীণ 
হেল ম মােন খলািপ িহেসেব িণকরণ করা হয়। ন ন নীিতমালায় খলািপ ঋণ িহসাবায়েনর এ িতন  ে ই সময় বেড়েছ 
বেল ন ন াপেন বলা হেয়েছ। দেশর সব তফিসিল াংেকর ব াপনা পিরচালক ও ধান িনবাহীেদর কােছ পাঠােনা ওই 

াপেন বলা হেয়েছ, সব ধরেনর চলিত ঋণ, িডমা  ঋণ, িফ ড টাম লান অথবা যেকােনা ঋেণর িকি  িতন মােসর বিশ, িক  
৯ মােসর কম অনাদায়ী থাকেল তা সাব- া াড ঋণ িহেসেব িহসাবায়ন করা হেব। 

৯ মােসর বিশ িক  ১২ মােসর কম অনাদায়ী থাকেল তা ডাউট ল লান বা সে হজনক ঋণ হেব। 

আর ১২ মােসর বিশ অনাদায়ী ঋণ াড/লস বা ম  ঋণ হেব।তেব াপেন সাব- া াড ঋেণর একটা অংশ খলািপ ঋণ িহেসেব 
দখােত াংক েলােক িনেদশ িদেয়েছ বাংলােদশ াংক। আেগ সাব- া াড ঋণ খলািপ ঋণ িহেসেব গ  করা হেতা না। 

িনয়ম অ যায়ী, াংেকর অে িণ ত বা িনয়িমত ঋেণর িবপরীেত দশিমক ২৫ থেক প চ শতাংশ হাের িভশন রাখেত হয়। 
িন মান বা সাব া াড ঋেণর িবপরীেত রাখেত হয় ২০ শতাংশ, সে হজনক ঋেণর িবপরীেত ৫০ শতাংশ এবং ম  বা ঋেণর 
িবপরীেত ১০০ শতাংশ িভশন সংর ণ করেত হয়। াংেকর আয় খাত থেক অথ এেন এ িভশন সংর ণ করা হয়। খলািপ ঋণ 
বাড়েল, আর স অ যায়ী াংেকর আয় না হেল িভশন ঘাটিত দখা দয়। 



াংক কা ািন আইন অ যায়ী, িভশন ঘাটিত থাকেল শয়ারেহা ারেদর জ  কােনা লভ াংশ ঘাষণা করেত পাের না সংি  
াংক। ন ন নীিতমালা কাযকর হেল একিদেক ঋণ খলািপরা বাড়িত িবধা পােব, অ িদেক াংক েলা িভশন রাখেত বাড়িত 

সময় পােব। 

এর আেগ গত ফ য়ািরেত াংিকং খােত খলািপঋণ কিমেয় আনার পদে েপর অংশ িহেসেব অবেলাপেন (রাইট অফ) ছাড় 
দওয়ার গাইড লাইন কের বাংলােদশ াংক। ওই নীিতমালা অ যায়ী, ৩ বছর হেলই ম মােনর ( -ঋণ) খলািপঋণ অবেলাপন 

করেত পারেব াংক েলা। আেগ ৫ বছর না হেল খলািপঋণ অবেলাপন করা যত না। এছাড়া আেগ মা  ৫০ হাজার টাকা পয  
খলািপঋণ মামলা ছাড়াই অবেলাপন করার েযাগ িছল। ন ন িনয়েম তা বািড়েয় ২ লাখ টাকা করা হয়। 

বাংলােদশ াংেকর িহসােব দখা গেছ, গত িডেস র শেষ াংিকং খােত খলািপ ঋেণর পিরমাণ দ িড়েয়েছ ৯৩ হাজার ৯১১ 
কা  টাকা। যা মাট ঋেণর ১০ দশিমক ৩০ শতাংশ। আেগর বছর অথা  ২০১৭ সােল খলািপ ঋেণর পিরমাণ িছল ৭৪ হাজার 

৩০৩ কা  টাকা। অথা  এক বছের খলািপ ঋণ ায় ২০ হাজার কা  টাকা বেড়েছ। 

 


