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শতাংশ সুেদ বািক ঋণ পিরেশােধর সুেযাগ কের িদে । আর যারা কৃত বসায়ী তােদর কাছ েথেক 25-26 
শতাংশ হাের সুদ েনoয়া হে । ei ƣবষ  েকন? 

বাংলােদশ াংেকর oi সাকু র্লারেক হাiেকােট র্র সে  তারণা বেল uে খ কেরেছন aয্াডেভােকট মনিজল 
েমারেসদ। িতিন বেলন, আদালেতর আেদশ aকায র্কর করেতi বাংলােদশ াংক ei সাকু র্লার জাির কেরেছ। 
তেব বাংলােদশ বাংেকর আiনজীবী বেলেছন, েখলািপ ঋণ আদােয়র জ i েকৗশল িহেসেব ei সাকু র্লার জাির 
করা হেয়েছ। গতকাল আেদেশর পর aয্াডেভােকট মনিজল েমারেসদ সাংবািদকেদর বেলন, ঋণেখলািপেদর 
িবেশষ সুিবধা িদেয় েক ীয় াংক সাকু র্লার জাির করার ফেল তারা 3 শতাংশ ডাuন েপেম  িদেয় েখলািপর 
তািলকা েথেক মুি  পােব। িসআiিবেত (ে িডট iনফরেমশন বুয্েরা) তােদর নাম থাকেব না। eরপর তারা 
আবার নতুন কের হাজার হাজার েকািট টাকা ঋণ েনoয়ার সুেযাগ পােব। eর মা েম াংেকর েমরুদ  েভেঙ 
যােব। e কারেণ ei সাকু র্লার িগত েচেয় আেবদন কেরিছেলন িতিন। মনিজল েমারেসদ বেলন, ‘আদালত 
ি তাব ার আেদশ িদেয়েছন। ei আেদেশর পর oi সাকু র্লােরর সুিবধা েকu িনেত পারেব না।’ 

eiচআরিপিবর করা eক িরট আেবদেন হাiেকাট র্ গত 24 েফ য়াির ঋণেখলািপর তািলকা দািখেলর জ  
বাংলােদশ াংেকর িত িনেদ র্শ েদন। eকi সে  রুল জাির কেরন। রুেল আিথ র্ক খােত aিনয়ম, দুন িত, 
a ব াপনা বে  বাংলােদশ াংেকর সােবক গভন র্র ড. েমাহা দ ফরাস uি ন, ড. সােলহuি ন আহেমদ, 
ত াবধায়ক সরকােরর সােবক uপেদ া e িব িম র্া আিজজুল iসলাম, বাংলােদশ াংেকর সােবক েডপুিট গভন র্র 
েখা কার i ািহম খােলদ, িসিট াংেকর সােবক ধান িনব র্াহী কম র্কত র্া (িসio) মামুন রিশদ, বাংলােদশ 
াংেকর eকজন িতিনিধ o aথ র্ ম ণালেয়র eকজন িতিনিধর সমনব্েয় কিমশন গঠেন েকন িনেদ র্শ েদoয়া হেব 

না eবং ei কিমশেনর সুপািরশ aনুযায়ী ব া িনেত েকন িনেদ র্শ েদoয়া হেব না, তা জানেত চাoয়া হয়। 
মি পিরষদসিচব, ধানম ী সিচবালেয়র সিচব, aথ র্ ম ণালেয়র aথ র্ িবভাগ o আিথ র্ক িত ান িবভােগর দুi 
সিচব, আiনসিচব, বাংলােদশ াংেকর গভন র্র, সরকাির-েবসরকাির াংেকর েচয়ার ান o ব াপনা 
পিরচালকেদর চার স ােহর মে  রুেলর জবাব িদেত বলা হয়। ei আেদেশর পরo ঋণেখলািপর তািলকা দািখল 
না করায় গত 41 eি ল হাiেকাট র্ aসে াষ কাশ কেরন eবং 26 িদেনর মে  তািলকা দািখল করার িনেদ র্শ 
েদoয়া হয়। e aব ায় গত 27 েম ঈেদর ছুিট েশেষ আদালত েখালার eক স ােহর মে  িতেবদন দািখল 
করার িনেদ র্শ েদoয়া হয়। 

 


