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তিন মাসে ৬ হাজার ককাটি টাকার ঋণ পুনঃিফতেল 

 

চলতি বছসরর প্রথম তিন মাসে প্রায় ৬ হাজার ককাটি টাকার কেলাতি ঋণ পুনঃিফতেল কসরসছ ব্াাংকগুসলা। নামমাত্র ডাউনসিসমন্ট (এককালীন 

জমা) তিসয় এেব ঋণ পুনঃিফতেল হসয়সছ। এর আসে ২০১৮ োসল পুনঃিফতেল হয় ২৩ হাজার ২১০ ককাটি টাকার ঋণ। আর েি িাঁচ বছসর 

পুনঃিফতেল ও পুনে গঠন হসয়সছ এক লাে ৪ হাজার ৪৫৮ ককাটি টাকা। পুনঃিফতেল ও পুনে গঠন করা এেব ঋসণর বড় অাংশ অনািায়ী থাকায় 

কেলাতি ঋণ না কসম বাড়সছ। এ বছসরর প্রথম তিন মাসে কেলাতি ঋণ প্রায় ১৭ হাজার ককাটি টাকা কবসড় মাচ গ কশসে প্রায় এক লাে ১১ হাজার 

ককাটি টাকা হসয়সছ। 

 

কেলাতি ঋণ বৃতির এ প্রবণিা তনসয় তবতিন্ন মহসলর েমাসলাচনার মসে ঋণ পুনঃিফতেসল একটি তবসশে নীতিমালা জাতর কসর বাাংলাসিশ ব্াাংক। 

েি ১৬ কম জাতর করা নীতিমালায় বলা হয়, ২০১৮ োসলর তডসেম্বর ির্ গন্ত মন্দমাসন কেলাতি হওয়া ঋণ মাত্র ২ শিাাংশ ডাউনসিসমন্ট তিসয় ১০ 

বছসরর জন্য পুনঃিফতেল করা র্াসব। এ কেসত্র েসব গাচ্চ সুিহার হসব ৯ শিাাংশ। এমনতক পুনঃিফতেল করার আসে সুি মওকুফ সুতবধা তিসি 

িারসব ব্াাংক। ঋণসেলাতিসির তবসশে সুতবধা তিসয় জাতর করা এ নীতিমালার কার্ গক্রসমর ওির স্থতেিাসিশ কিন হাইসকাট গ। অথ গ মন্ত্রণালসয়র 

আসবিসনর িতরসপ্রতেসি েম্প্রতি সুতপ্রম ককাসট গর আতিল তবিাে হাইসকাসট গর এ আসিশ স্থতেি কসরসছ। ফসল ককন্দ্রীয় ব্াাংসকর তবসশে 

নীতিমালার আসলাসক ঋণ পুনঃিফতেসল ব্াাংকগুসলার ককাসনা বাধা কনই। 

 

বাাংলাসিশ ব্াাংসকর িথ্য অনুর্ায়ী, জানুয়াতর-মাচ গ েমসয় কমাট ৫ হাজার ৮৩৯ ককাটি টাকা পুনঃিফতেসলর মসে কবেরকাতর ব্াাংকগুসলা 

পুনঃিফতেল কসরসছ চার হাজার ৬০২ ককাটি টাকা। তবসশোতয়ি োসির বাাংলাসিশ কৃতে ব্াাংক পুনঃিফতেল কসরসছ এক হাজার ৮৬ ককাটি 

টাকা। রাষ্ট্রীয় মাতলকানার ব্াাংকগুসলা ১৪৩ ককাটি টাকার ঋণ পুনঃিফতেল কসরসছ। আর ৮ ককাটি টাকা পুনঃিফতেল কসরসছ তবসিতশ 

ব্াাংকগুসলা। এর আসের প্রাতন্তক িথা েি বছসরর অসটাবর-তডসেম্বসর পুনঃিফতেল করা হয় ১২ হাজার ২৪৭ ককাটি টাকা। োধারণিাসব বছসরর 

কশে প্রাতন্তসক কবতশ ঋণ পুনঃিফতেল হসয় থাসক। 

 

তনতি গষ্ট ডাউনসিসমন্ট তিসয় ব্াাংকগুসলা েব েময়ই কেলাতি ঋণ পুনঃিফতেল করসি িাসর। িসব ডাউনসিসমন্ট কিওয়ার কেসত্র তশতথলিা এসন 

২০১৪ োসলর তনব গাচসনর আসে একটি োকুগলার জাতর কসর বাাংলাসিশ ব্াাংক। ওই বছর পুনঃিফতেল হয় ১২ হাজার ৩৫০ ককাটি টাকা। িসরর 

বছর পুনঃিফতেল হয় ১৯ হাজার ১৪০ ককাটি টাকা। এর বাইসর ব্াাংক োসি িাঁচশ' ককাটি টাকার কবতশ ঋণ রসয়সছ এ রকম ১১টি গ্রুসির ১৫ 

হাজার ২১৮ ককাটি টাকার ঋণ পুনে গঠন হয় ২০১৫ োসল। িসরর বছর পুনঃিফতেসলর িতরমাণ কসম ১৫ হাজার ৪২০ ককাটি টাকায় কনসম আসে। 

২০১৭ োসল ১৯ হাজার ১২০ ককাটি টাকা পুনঃিফতেল করা হয়। এিাসব পুনঃিফতেসলর িরও কেলাতি ঋণ বাড়সছ। 

 

ঋণসেলাতিসির বারবার সুতবধা কিওয়ার িরও েি এক বছসর কেলাতি ঋণ ২২ হাজার ২৮৫ ককাটি টাকা কবসড় েি মাচ গ কশসে প্রথমবাসরর মসিা 

এক লাে ককাটি টাকা ছাতড়সয়সছ। অবশ্য ুনন কশসে ব্াাংকগুসলার আিায় িাসলা রসয়সছ বসল েি করাববার ব্াাংকাে গ েিায় জাতনসয়সছন 

ব্াাংকাররা।  
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