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াংেকর কম র্কত র্ােদর সে  আেলাচনা হেয়েছ। আেলাচনার পিরে ি েত নীিতমালািট ƣতির করা হেয়েছ। e ছাড়া ঋণ aবেলাপন 
নীিতমালা ƣতিরর সময় aবেলাপনকৃত ঋেণর িবপরীেত আদােয়র হার িবেবচনায় েনoয়া হেয়েছ। 

পয র্ােলাচনা িতেবদেন গত পাঁচ বছের aবেলাপনকৃত েখলািপ ঋেণর িবপরীেত আদােয়র eকিট িচ o েদoয়া হয়। eেত েদখা যায়, 
3125, 3126, 3127, 3128 o 3129 সােল aবেলাপনকৃত ঋেণর িবপরীেত আদােয়র হার িছল যথা েম 3.67, 3.6৯, 3.68, 
3.9৯ o 3.11 শতাংশ। eেক খুবi aসে াষজনক ম  কের িতেবদেন বলা হেয়েছ, e েথেক তীয়মান হয় েয aবেলাপনকৃত 
ঋণ আদােয় াংকগুেলা েজারােলা পদে প েনয় না। e ছাড়া েকােনা ঋণ aবেলাপন করা হেল েযেহতু তার ত  াংেকর ি িতপে  
থােক না, তাi oi ঋণ আদােয়র জ  াংক ব াপনা কতৃর্পে র েতমন uে াগ থােক না। তাi ম  ঋণ আদােয় যােত াংেকর 
েচ া a াহত থােক েস জ  ঋণ aবেলাপেন াংকেক িনরুৎসািহত করা েয়াজন। তা না হেল েকােনা ঋণ ম মােন ে ণীকৃত 

হoয়ার সে  সে i তা aবেলাপন করা াংেকর সব্াভািবক রীিতেত পিরণত হoয়ার আশ া রেয় যায়। 

তেব াংকগুেলার ব াপনা পিরচালকরা (eমিড) বাংলােদশ াংেকর eমন পয র্েব েণর সে  eকমত হেত পােরিন বেল জানা 
েগেছ। 

e িবষেয় eিবিবর েচয়ার ান o েবসরকাির ঢাকা াংেকর eমিড ƣসয়দ মাহবুবুর রহমান কােলর ক েক বেলন, ‘ঋণ aবেলাপেনর 
নতুন নীিতমালা জািরর পর তা সংেশাধেনর দািব জািনেয়িছ। িবষয়িট িনেয় াংকাস র্ সভায় আেলাচনা হয়। আমরা যুি  িদেয় 
গভন র্রেক বুঝােত স ম হেয়িছ, নীিতমালািট সংেশাধেনর েয়াজনীয়তা রেয়েছ। িবষয়িট েদখা হেব বেল আমােদর আশব্  কেরেছন 
গভন র্র।’ 

 


