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শতককোটি টোকোর ঋণকেলোপি তদোরপককত পিকশষ সেল 

ব্োাংককর একশ' সকোটি টোকো িো তোর সিপশ অকের সেলোপি ঋণ তদোরপককত পিকশষ সেল গঠকের পেকদ েশ পদকেকে িোাংলোকদশ ব্োাংক। সেলোপি ঋণ 

কমোকত ব্োাংককর একজে পিএমপির সেতৃকে 'সেশোল মপেটপরাং সেল' গঠে ককর শীষ ে এই সেলোপিকদর ককঠোর তদোরপক করকত হকি। প্রপত পতে 

মোে অন্তর এেি সেলোপি সেকক আদোে অগ্রগপত িোাংলোকদশ ব্োাংককক জোেোকত হকি। একই েকে এেি সেলোপির েোগপরকে স্ট্যোটোে, ব্পিগত 

ঠিকোেো ও এেআইপি, টিআইইএে, ঋণ পহেোিটি সকোে গ্রুিভুিেহ েোপি েক তথ্য পরকিোট ে করকত হকি। গতকোল এ-োংক্রোন্ত পেকদ েশেো ব্োাংককর প্রধোে 

পেি েোহীকদর কোকে িোঠোকেো হে। 

 

েোর্কেলোকর িলো হকেকে, সেলোপি ঋণ কমোকেোর লকযয ব্োাংকগুকলোর েি সেণীকৃত ঋণেহ একশ' সকোটি টোকো এিাং তদূর্ধ্ে সেলোপি ঋণ পহেোি পেপিড় 

তদোরপক করো একোন্ত আিশ্যক। এজন্য একশ' সকোটি টোকো এিাং তদূর্ধ্ে পিপত পিপশষ্ট সেণীকৃত ঋকণর আদোে বৃপিকরণ এিাং ওই সেণীকৃত ঋণ 

কমোকত যেোযে িদকযি পেকত হকি। সেেণীকৃত ঋণ আদোে অগ্রগপতেহ যোিতীে তথ্য িোাংলোকদশ ব্োাংককর িোশোিোপশ পেজ পেজ ব্োাংককর 

িপরচোলেো িষ েদকক অিপহত করকত হকি। প্রপত ত্রৈমোপেক সশকষ িরিতী মোকের সশষ কম েপদিকের মকে ব্োাংপকাং প্রপিপধ ও েীপত পিভোকগর 

টোস্কক োে ে সেকল পরকিোট ে পদকত হকি। পরকিোট ে করো শুরু করকত হকি আগোমী অকটোির-পিকেম্বর প্রোপন্তক সেকক। 

 

পেকদ েশেোে আরও িলো হকেকে, এ ধরকের সেলোপি ঋণ পুেঃত পেল িো অন্য সকোকেো কোরকণ পেেপমত হকলও িরিতী আট ত্রৈমোপেক তেো দুই 

িের পিিরণীকত অন্তভু েি রোেকত হকি। আর ব্োাংককর িপরচোলেো িষ েদ সেকক ত্রৈমোপেক পিিরণীর যেোযে িয েোকলোচেো পেপিত করকত হকি। ঋকণর 

িককেো আদোকের লকযয ব্োাংক ব্িিোিেো কতৃেিয একটি েমেোিি কম েিপরকল্পেো প্রণেে করকি এিাং িপরচোলেো িষ েদ পেেপমতভোকি ওই 

কম েিপরকল্পেোর িোস্তিোেে কোয েক্রম িয েোকলোচেোর প্রকেোজেীে পেকদ েশেো সদকি। েোর্কেলোকরর েকে পরকিোট ে করোর একটি  রম্যোট ঠিক ককর সদওেো 

হকেকে। সযেোকে এেি সেলোপি গ্রহীতো এিাং তোর ঋকণর গ্যোরোন্টোকরর েি ধরকের তথ্য চোওেো হকেকে। 

 

িোাংলোকদশ ব্োাংককর েি েকশষ গত এপপ্রল পভপিক তথ্য অনুযোেী, একশ' সকোটি িো তোর সিপশ সেলোপি পহেোি রকেকে ১৭৭টি। এেি সেলোপির কোকে 

ব্োাংকগুকলোর িোওেো ৪১ হোজোর ৯০ সকোটি টোকো। আর েি পমপলকে গত মোচ ে িয েন্ত ব্োাংকগুকলোর সেলোপি ঋণ রকেকে এক লোে ১০ হোজোর ৮৭৪ 

সকোটি টোকো। সমোট ঋকণর যো ১১ দশপমক ৮৭ শতোাংশ। সেলোপি ঋণ কমোকত েোম্প্রপতক পিপভন্ন উকযোকগর অাংশ পহকেকি এ পেকদ েশেো সদওেো 

হকেকে িকল জোেো সগকে। 

 

িোাংলোকদশ ব্োাংককর োংপিষ্টরো জোেোে, িতেমোকে ব্োাংক পভপিকত সেলোপি ঋকণর তথ্য িয েোকলোচেো করো হে। এ েোড়ো প্রপতটি ব্োাংককর শীষ ে ২০ 

ঋণকেলোপির কোর কোকে কী িপরমোণ িোওেো রকেকে, তোর তথ্য সেওেো হে। যপদও পিকশষ প্রকেোজে েোড়ো এেি তথ্য আলোদোভোকি িয েোকলোচেো হে 

েো। তকি িোাংলোকদশ ব্োাংককর েকে রোষ্ট্রীে ব্োাংকগুকলোর স্বোযপরত এমওইউকত শীষ ে সেলোপিকদর কোে সেকক ঋণ আদোকের লযযমোৈো ঠিক ককর 

সদওেো হে। প্রপত ত্রৈমোপেকক আদোে অগ্রগপত িয েোকলোচেো করো হকলও প্রকতযক গ্রোহককক আলোদো তদোরপক করো হে েো। তকি গতকোকলর 

পেকদ েশেোর  কল প্রপতটি ব্োাংককর একশ' সকোটি টোকো িো তোর সিপশ ঋণকেলোপিরো আলোদোভোকি তদোরপকর আওতোে একলে। 

 


