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ঋণেখলািপ
বাংলােদশ 
হেব। িবেশ
কারেণ বুধ
হয়িন। তে

বুধবার aথ
নীিতমালািট
পাের। তার
আমরা চাi
করা হেব।

সংি  সূ
পিরবত র্ন a
হার হেব ৯
কারেণ িতি
েখলািপ ঋ
না। 

তখন eর 
ঋণেখলািপ

িপ ঋণ 
: বােজট
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িরেপাট র্ 

িপেদর ঋণ পুন
াংক। eে

শষ কের ঋণ 
ধবার েক ীয় 
েব ƣবঠেক আর

থ র্ম ী আ হ ম
িট িনেয় আেলাচ
ারা eিট আরo
i। িতিন আর
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 জানায়, খসড়
aনুযায়ী, েকাে
৯ শতাংশ। eর
িন পুেরা ঋণ প

ঋণ পুেরাপির প

সে  আরo 
িপেদর ঋণ পুন

নবায়েন
ট েঘাষণ

পুনঃতফিসল ক
ে  aথ র্ ম ণা
পিরেশাধ o 
াংেকর িবেশ

রo পরী া-িনরী

ম মু ফা কামা
চনা হয়িন। eিট

o পরী া-িনরী
o বেলন, তেব

ড়া নীিতমালািট
েনা েখলািপ যি
র মে  েখলািপ
পিরেশাধ করেত
পিরেশাধ করেত

3 শতাংশ সু
নঃতফিসেলর 

ন আরo 
ণার আেগ

করা সং া  ি
ণালয় o েক ী
সুেদর হার িন
শষ পষ র্দ সভা
রী া করার িবষ

াল সাংবািদকে
িট aেনক বড়
া কের eকিট

ব e নীিতমাল

িটেত শুরু েথেক
যিদ eক বছের
িপেক ছয় মােস
ত না পােরন, 
ত না পারেল িত

সুদ েযাগ কের
াপাের aথ র্ 

পরী া
গi সাকু র্

িবেশষ নীিতম
ীয় াংেকর ƣত
িনধ র্ারেণর িবষয়
ায়o e খসড়া

বষয়িট জািনেয়ে

েদর বেলন, আ
িবষয়। eিট ব
িট িনভুর্ল o স
লািট আগামী ব

ক eখন পয র্
রর মে  পুেরা 
সর মে  পুেরা 
তাহেল আরo

িতিন আর ৯ শত

র 22 শতাংশ 
ম ণালেয়র গ
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া-িনরী া
কু র্লার আ

মালার খসড়ািট
তির e খসড়ািট
য়িট িনেয় েক

ড়া নীিতমালািট 
েছন গভন র্র।

আজ (বুধবার)
বাংলােদশ াং
সবার জ  ভাে
বােজট েঘাষণার

 দফায় দফায় 
ঋণ পিরেশাধ
ঋণ পিরেশােধ

o ছয় মাস সময়
তাংশ সুেদ েখল

সুেদ ঋণ পি
গিঠত eকিট ক

- েম, 312৯ 

া করেব 
আকাের জ

 

িট আরo পরী
িটেত আরo িক
ীয় াংেকর 
িনেয় সুিনিদ র্

 বাংলােদশ 
ংক আরo পরী
েলা সাকু র্লার জ
ার আেগi সাকু

য় পিরবত র্ন আন
ধ কের েদন ত
ধর েচ া করেত
ময় পােবন। ei
লািপ ঋণ নবায়

পিরেশাধ করেত
কিমিট 8 শত

ব বাংলাে
জাির হেব

রী া-িনরী া 
িকছু সংেশাধনী
আপি  আেছ
র্  েকােনা আে

াংেকর পষ র্দ 
ী া-িনরী া ক
জাির করুক, ে
কু র্লার আকাের

না হেয়েছ। স
তাহেল ঋেণর 
ত হেব। যিদ ে
i eক বছেরর
ায়েনর সুিবদা প

ত হেব। eর 
তাংশ সুদ িনধা

েদশ 
ব - 

করেব 
ী আনা 
ছ। েয 
েলাচনা 

সভায় 
করেতi 
েসটাi 
র জাির 

সব র্েশষ 
সুেদর 
েকােনা 
র মে  
পােবন 

আেগ 
ধ র্ারেণর 



সুপািরশ কেরিছল। পের বাংলােদশ াংক eেত মতামত িদেয় বেল, 8 শতাংশ সুদ আেরািপত হেল াংেকর জ  
সম া হেব। 

eিট াংেকর ক  aব ফাে র িভি েত িনধ র্ারেণর সুপািরশ কেরিছল। পের aথ র্ম ী ei হার 8 শতাংশ েথেক 
আরo 3 শতাংশ বািড়েয় ৯ শতাংশ িনধ র্ারেণর কথা জানান। eিট িনেয়o বাংলােদশ াংেকর প  েথেক আপি  
করা হয়। েয কারেণ সাকু র্লারিট eখনo হে  না। 

eিদেক aথ র্ ম ণালয় েথেক বাংলােদশ াংেক পাঠােনা খসড়া নীিতমালায় বলা হয়, সব ধরেনর ঋণেখলািপরাi 
নতুন নীিতমালার আoতায় েখলািপ ঋণ নবায়েনর সুেযাগ পােবন। eর জ  নীিতমালা জাির হেল ঋণেখলািপেক 
সংি  াংেকর কােছ আেবদন করেত হেব। বািণিজয্ক াংক eিট আেগ বাংলােদশ াংেক পাঠাত। eবার 
বাংলােদশ াংেক পাঠােত হেব না। েখলািপ ঋণ নবায়েনর আেবদনগুেলা পয র্ােলাচনা করেব aথ র্ ম ণালেয়র 
eকিট কিমিট। াংকগুেলােক oi আেবদন aথ র্ ম ণালেয় পাঠােত হেব। 

বাংলােদশ াংেকর eকািধক কম র্কত র্া জানান, সকােল ধানম ীর দফতর েথেক েফান েপেয় গভন র্র ফজেল কিবর 
েসখােন যান। oi ƣবঠেক aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল, জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র েচয়ার ান (eনিবআর) 
েমাশাররফ েহােসন ভূiঁয়া, আিথ র্ক িত ান িবভােগর সিচব েমা. আসাদুল iসলাম, aথ র্ সিচব আবদুর রuফ 
তালুকদারসহ সংি েদর িনেয় ধানম ী ƣবঠক কেরন। ƣবঠেক আগামী বােজট, ভয্াট আiন, াংিকং খােতর 
েখলািপ ঋণ, পুনঃতফিসেলর িবেশষ নীিতমালাসহ আিথ র্ক খােতর িবিভ  িবষেয় আেলাচনা হেয়েছ বেল সংি  
সূে  জানা েগেছ। 

েক ীয় াংেকর পষ র্দ সভা শুরুর পূব র্িনধ র্ািরত সময় িছল িবকাল 4টা। িক  গভন র্রসহ a  পিরচালকরা সােড় 
4টার পর েক ীয় াংেক েপৗঁছান। পের িবকাল 5টায় পষ র্েদর সভা শুরু হেয় তা 6টার আেগi েশষ হেয় যায়। 
সংি  oi পষ র্দ সভায় িনয়িমত কেয়কিট িবষয় আেলাচনা হেলo িবেশষ ঋণ পুনঃতফিসল নীিতমালাসহ a  
েকােনা গুরুতব্পূণ র্ িবষেয় আেলাচনা হয়িন বেল জানা েগেছ। 

e িবষেয় জানেত চাiেল বাংলােদশ াংেকর িনব র্াহী পিরচালক o মুখপা  েমা. িসরাজুল iসলাম যুগা রেক 
বেলন, পষ র্েদর সভা িকছু িবলেমব্ শুরু হেয়িছল। িনয়িমত কম র্সূিচর aংশ িহেসেব কেয়কিট িবষেয় আেলাচনা 
হেয়েছ। ঋণ পুনঃতফিসেলর িবেশষ নীিতমালাসহ a  েকােনা গুরুতব্পূণ র্ iসুয্েত আেলাচনা হেয়েছ বেল আিম 
শুিনিন। 

তেব বাংলােদশ াংেকর eকািধক কম র্কত র্া জানান, পষ র্েদর কম র্সূিচর িবিবধ আেলাচনায় ঋণ পুনঃতফিসল 
সং া  িবেশষ নীিতমালা িনেয় আেলাচনা হoয়ার কথা িছল। eছাড়া েশয়ারবাজার সং া  নীিতিনধ র্ারণী িকছু 
িবষেয়o আেলাচনার কথা িছল। িক  েশষ পয র্  েসগুেলার িবষেয় েকােনা আেলাচনা িকংবা িস া  ছাড়াi পষ র্েদর 
সভা েশষ হেয়েছ। ধানম ীর সে  aনুি ত ƣবঠেক e সং া  েকােনা িনেদ র্শনা থাকার কারেণi eমনিট হেয়েছ 
বেল তারা মেন করেছন। 

 


