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ঘিূণঝড় ‘ফণী’র আঘােত িত  এলাকায় ফসল ঋণ আদায় ১ (এক) বছেরর জ  িগত, সহজ শেত
খলািপ ঋণ পুনঃতফিসলীকরণ ও কৃিষ ঋণ িবতরণ জারদার করার িনেদশ িদেয়েছ বাংলােদশ ব াংক।
রাববার বাংলােদশ ব াংেকর কৃিষ ঋণ িবভাগ থেক এ সং া  একিট াপন জাির কের দেশ কাযরত

সব তফিসিল ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক ধান িনবাহীর কােছ পাঠােনা হেয়েছ।

এেত বলা হেয়েছ, ঘিূণঝড় ‘ফণী’ বা জেলা ােস িত  এলাকায় কৃিষ ঋণ িবতরণ কায ম জারদার
করেত হেব, িত  কৃষকেদর কাছ থেক ঋণ আদায় এক বছেরর জ  িগত করেত হেব, িত
কৃষকেদর খলািপ ঋেণর জ  েযাজ  ডাউনেপেমে টর শত িশিথল কের পুরেনা ঋণ পুনঃতফিসলীকরণ
কের ততম সমেয় নতুন ঋণ িবতরণ করেত হেব।

াপেন বলা হেয়েছ, িত  কােনা কৃষক যন ঋণ পেত িবল  বা কােনা ধরেনর হয়রািনর িশকার না
হন স লে  ব াংক েলার যথাযথ তদারিক ব ব া হণ করেত হেব। েয়াজেন সংি  ব াংেকর িবিভ
পযােয়র ঊ তন কমকতারা িত  এলাকায় সেরজিমন পিরদশন কায ম পিরচালনা করেবন। িত
কৃষেকর আেবদেনর পিরে ি েত সংি  ব াংক েণািদতভােব উপযু  কতৃপে র অ েমাদনসােপে
কইস ট ু কইস িভি েত ফসল ঋেণর দ মও েফর ব ব া হণ করেত পাের।

ক ীয় ব াংেকর িনেদশনায় আরও বলা হেয়েছ, নতুন কের কােনা সািটিফেকট মামলা দােয়র না কের
ব াংকার- াহক স েকর িভি েত অনাদায়ী ঋণ েলা তামািদ হওয়া িতিবধােন েয়াজনীয় ব ব া নয়া
এবং দােয়রকৃত সািটিফেকট মামলা েলার তাগাদা  আপাতত ব  রেখ সােলনামার মাধ েম মামলার
িন ি করণ, ফণীর কারেণ িত  কৃষকেদর অ েল কৃিষ ঋণ িবতরণসহ অ া  তথ  বাংলােদশ
ব াংকেক মািসক িভি েত অবিহত করেত হেব। অিবলে  এ িনেদশনা বা বায়েনর িনেদশ িদেয়েছ ক ীয়
ব াংক।

স িত ঘিূণঝড় ‘ফণী’র ভােব সৃ  ঝড় ও জেলা ােস দেশর বশ িকছু জলায় (ময়মনিসংহ, শরপুর,
জামালপুর, ন েকানা, ল ীপুর, ব ড়া, জয়পুরহাট, সাত ীরা, নড়াইল, চয়ুাডা া, মাদারীপুর, বিরশাল,
ভালা, পটয়ুাখালী, ঝালকািঠ, িপেরাজপুর, বর না, বােগরহাট, খুলনা) কৃিষ খােত ফসেলর িত হেয়েছ।

‘ফণী’ পরবতী কৃিষ খাত পুনবাসেনর লে  িত  কৃষকেদর কৃিষ ঋণ িবধা িদেত এ িনেদশনা জাির
কেরেছ বাংলােদশ ব াংক।

কৃিষ ম ণালয় সেূ  জানা যায়, ফণীর সময় মােঠ তমন ফসল িছল না। এ সময় বােরা ধান ৫৩ হাজার
৫০০ হ র, পাট ই হাজার ৩৮২ হ র, ভু া ৬৭৭ হ র, পান ই হাজার ৫৭৩ হ র জিমেত চাষাবাদ
করা হেয়েছ। এর মেধ  আ া  হেয়েছ ছয় হাজার ৩০০ হ র এবং িত  হেয়েছ এক হাজার ৮০৪
হ র। ফণীর কারেণ মাট বােরা ধােনর িত ৮ শতাংশ, পােট ৫ শতাংশ, ভু ায় ১৫ শতাংশ এবং পান

চােষর িত ১ শতাংশ।

  যগুা র িরেপাট
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

েযাগ  ব ব াপনা  ও  াণ  ম ণালেয়র  িসিনয়র সিচব  শা  কামাল  জানান,  ফণীর আঘােত ঘরবািড়,
রা াঘাট, কৃিষ, বাঁধ ও মৎ  খােত মাট ৫৩৬ কািট ৬১ লাখ ২০ হাজার টাকার য় িত হেয়েছ। ফণীর
কারেণ ৭৮ কািট ১৪ লাখ ২০ হাজার টাকার ঘরবািড়, ২৫১ কািট টাকার বাঁধ, মােছ ই কািট ৮৪ লাখ
টাকা, পাঁচ কািট টাকার আেমর বাগান এবং কৃিষেত ৩৮ কািট টাকার িত হেয়েছ।
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