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হাইেকােটর আেদশ চ ার আদালেত িগত
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ঋণেখলািপেদর িনয়িমত হওয়ার েযাগ আপাতত বহাল রইল। িবেশষ িবধা সং া  বাংলােদশ ব াংেকর
জািরকৃত াপেনর ওপর হাইেকােটর দওয়া ি তাব া গতকাল ম লবার িগত কের িদেয়েছ আিপল
িবভােগর চ ার আদালত। রা পে র এ সং া  আেবদেনর ওপর নািন িনেয় ৮ জলুাই পয  ওই
িগতােদশ দন আিপল িবভােগর িবচারপিত মা. ামান। একইসে  িগত আেবদনিট নািনর জ
ধান  িবচারপিত  সয়দ  মাহমদু  হােসেনর  বে  পািঠেয়  দন।  ৮  জলুাই  পূণা  বে  এ  িগত

আেবদেনর ওপর পরবতী নািন অ ি ত হেব।

ঋণেখলািপেদর িবেশষ  িবধা  িদেয়  গত  ১৬ ম  াপন  জাির  করা  হয়।  ওই  াপেন  বলা  হয়,
ঋণেখলািপরা মা  ই শতাংশ ডাউন পেম ট িদেয়ই ঋণ পুনঃতফিসল করেত পারেবন। পুনঃতফিসল
হওয়া ঋণ পিরেশােধ তারা সময় পােবন টানা দশ বছর। এে ে  থম এক বছর কােনা িকি  িদেত হেব
না।  ক ীয়  ব াংেকর  এই  াপেনর  কাযকািরতা  িগত  চেয়  হাইেকােট  স রূক আেবদন  কেরন
িহউম ান রাইটস অ া ড পীস ফর বাংলােদেশর পে  আইনজীবী মনিজল মারেসদ। গত ২১ ম হাইেকাট
ওই াপেনর ওপর ি তাব া জাির কের। আদালত বেলন, ওই াপন ‘ ে র পালন, িশে র দমন’
এর মেতা। হাজার হাজার কািট টাকা লান িনেয় যারা ব াংক লটু কের ফলল তােদরেকই যন আবার

ধ-কলা িদেয় পাষা হে । এই িবধা দওয়ার মাধ েম ব াংক থেক আেরা এক লাখ কািট টাকা িনেয়
যােব।

হাইেকােটর  এই  ি তাব ার  আেদশ  িগত  চেয়  আেবদন  কের  রা প ।  আেবদেনর  পে  অ াটিন
জনােরল মাহবেুব আলম ও িরটকারীর পে  মনিজল মারেসদ নািন কেরন।
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