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াংক ঋণ কখন েখলািপ হেব 
iে ফাক িরেপাট র্ 

বাংলােদশ াংক গতমােস েখলািপ ঋেণর নতুন নীিতমালা জাির কের। আগামী মােসর 41 তািরখ েথেক e নীিতমালা কায র্কর হেব 
বেল াপেন বলা হেয়েছ। নতুন নীিতমালা aনুযায়ী eক বছেরর আেগ েকu েখলািপ াহক হেব না। 

বত র্মােন েকােনা ঋেণর িকি  িতন মাস aনাদায়ী হেল সাব- য্া াড র্, ছয় মাস aনাদায়ী হেল সে হজনক o ৯ মাস েময়ােদা ীণ র্ 
হেল ম মােন েখলািপ িহেসেব ে িণকরণ করা হয়। নতুন নীিতমালায় েখলািপ ঋণ িহসাবায়েনর e িতনিট ে ে i সময় েবেড়েছ 
বেল নতুন াপেন বলা হেয়েছ। েদেশর সব তফিসিল াংেকর ব াপনা পিরচালক o ধান িনব র্াহীর কােছ পাঠােনা oi 

াপেন বলা হেয়েছ, সব ধরেনর চলিত ঋণ, িডমা  ঋণ, িফ ড টাম র্ েলান aথবা েযেকােনা ঋেণর িকি  িতন মােসর েবিশ, িক  
৯ মােসর কম aনাদায়ী থাকেল তা সাব- য্া াড র্ ঋণ িহেসেব িহসাবায়ন করা হেব। আেগ িতন মােসর েবিশ aনাদায়ী থাকেল সাব-
য্া াড র্ গণনা করা হেতা। 

৯ মােসর েবিশ িক  23 মােসর কম aনাদায়ী থাকেল তা ডাuটফুল েলান বা সে হজনক ঋণ হেব। আেগ ছয় মােসর েবিশ ৯ 
মােসর কম aনাদায়ী ঋণেক ডাuটফুল েলান বা সে হজনক ঋণ বলা হেতা। 

আর 23 মােসর েবিশ aনাদায়ী ঋণ ম  ঋণ হেব। আেগ ৯ মােসর েবিশ aনাদায়ী ঋণ ম  ঋণ িহেসেব িবেবিচত হেতা। তেব 
াপেন সাব- য্া াড র্ ঋেণর eকটা aংশ েখলািপ ঋণ িহেসেব েদখােত াংকগুেলােক িনেদ র্শ িদেয়েছ বাংলােদশ াংক। আেগ 

সাব- য্া াড র্ ঋণ েখলািপ ঋণ িহেসেব গ  করা হেতা না। 

িনয়ম aনুযায়ী, াংেকর aে িণকৃত বা িনয়িমত ঋেণর িবপরীেত দশিমক 36 েথেক পাঁচ শতাংশ হাের িভশন রাখেত হয়। িন মান 
বা সাব য্া াড র্ ঋেণর িবপরীেত রাখেত হয় 31 শতাংশ, সে হজনক ঋেণর িবপরীেত 61 শতাংশ eবং ম  বা কুঋেণর িবপরীেত 
211 শতাংশ িভশন সংর ণ করেত হয়। াংেকর আয় খাত েথেক aথ র্ eেন e িভশন সংর ণ করা হয়। েখলািপ ঋণ বাড়েল, 
আর েস aনুযায়ী াংেকর আয় না হেল িভশন ঘাটিত েদখা েদয়। 

াংক েকা ািন আiন aনুযায়ী, িভশন ঘাটিত থাকেল েশয়ারেহা ারেদর জ  েকােনা লভয্াংশ েঘাষণা করেত পাের না সংি  
াংক। নতুন নীিতমালা কায র্কর হেল eকিদেক ঋণ েখলািপরা বাড়িত সুিবধা পােব, a িদেক াংকগুেলা িভশন রাখেত বাড়িত 

সময় পােব। 

eর আেগ গত েফ য়ািরেত াংিকং খােত েখলািপ ঋণ কিমেয় আনার aংশ িহেসেব aবেলাপেন (রাiট aফ) ছাড় েদoয়ার গাiড 
লাiন কের বাংলােদশ াংক। 

নতুন নীিতমালা িবষেয় সংি রা বলেছন, েযসব াহক েখলািপ হে  সরকার তােদরেক িবিভ  রকম সুেযাগ-সুিবধা িদে । aথচ 
যারা িনয়িমত ঋণ পিরেশাধ করেছন েসসব ভােলা াহেকর জ  েকােনা ধরেনর েণাদনার ব া েনi। ফেল িনয়িমত ঋণ 
পিরেশাধকারী aেনেক i া কের েখলািপ হেত চাে ন। আর নতুন নীিতমালাo আেরা েখলািপ ঋণ বাড়ােব কীনা েস িবষেয়o  
তুেলেছন তারা। 

  

  


