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িবেশষ  নীিতমালা  অ যায়ী  খলািপ  ঋণ  নবায়েন  আেবদেনর  িহিড়ক  পেড়েছ  ব াংক েলায়।  িবিভ
ঋণেখলািপ ব ি  ও  িত ােনর পে  এসব আেবদন করা হে ।  বািণিজ ক ব াংক েলার পাশাপািশ
ক ীয় ব াংেকও এসব আেবদন জমা দয়া হে ।

ম লবার  পয  খলািপ ঋণ  নবায়েনর  িবষেয়  ক ীয়  ব াংেকই  ায়  এক হাজার  আেবদনপ  জমা
পেড়েছ। এ েলা ওইিদনই গভনর সিচবালয় থেক পাঠােনা হেয়েছ ব াংিকং িবিধ ও নীিত িবভােগ। 

১৬ ম বাংলােদশ ব াংক খলািপ ঋণ নবায়েনর জ  একিট িবেশষ নীিতমালা জাির কের। এ নীিতমালা
অ যায়ী ২ শতাংশ ডাউন পেম ট িদেয় খলািপ ঋণ নবায়ন করা যােব।

পের ি মেকােটর হাইেকাট  িডিভশন এিট  িগত  করেল আদালেতর িনেদেশই  এখন আবার  সীিমত
আকাের এর কায ম চাল ুহেয়েছ। 

এিদেক ঋণ পুনঃতফিসল ও এককালীন এি ট িবধার আওতায় ঋণ নবায়েন আেবদেনর ময়াদ ৭
সে র থেক বািড়েয় ২০ অে াবর পয  করা হেয়েছ।

এ িবষেয় বাংলােদশ ব াংক থেক ম লবার একিট  সা লার জাির করা  হয়।  ি মেকােটর হাইেকাট
িডিভশেনর আেদশ অ যায়ী ক ীয় ব াংক ওই সা লার জাির কের। এর আওতায় যােদর ঋণ নবায়ন
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

হেব, তােদর নােম নতনু কােনা ঋণ দয়া যােব না। 

সূ  জানায়, এর আেগ ক ীয় ব াংক থেক িবেশষ নীিতমালার আওতায় খলািপ ঋণ নবায়েনর জ
আেবদেনর সময়সীমা িনধারণ করা হেয়িছল ৭ সে র। এর আওতায় খলািপরা ঋণ নবায়েনর জ
আেবদন কেরেছন।

নীিতমালা অ যায়ী, ঋণ নবায়েনর আেবদন বািণিজ ক ব াংক েলায় করার কথা। ব াংক েলা াহকেদর
আেবদন পষেদ অ েমাদন কের বাংলােদশ ব াংেক পাঠােব। বাংলােদশ ব াংক কস টু  কস িভি েত
পযােলাচনা কের এ ব াপাের চড়ূা  িস া  দেব।

সব ধরেনর ঋণেখলািপই এ নীিতমালার আওতায় িবধা পােবন। সূ  জানায়, ঋণেখলািপরা বািণিজ ক
ব াংক েলায় খলািপ ঋণ নবায়েনর জ  আেবদন করেলও স েলার একিট অ িলিপ ক ীয় ব াংেকও
পাঠাে ন।

এর মেধ  সবেচেয় বিশ খলািপ ঋণ নবায়েনর আেবদন পেড়েছ সরকাির চারিট বািণিজ ক ব াংেক। এর
পেরই রেয়েছ বসরকাির ব াংক েলার অব ান। এর মেধ  ব াংক েলার শীষ ঋণেখলািপরা যমন আেছন,
তমিন রেয়েছ আেলািচত ঋণ জািলয়াতকারী িত ান েলাও।

এেদর  মেধ  সানালী  ব াংকসহ  ২৬িট  ব াংক  থেক  জািলয়ািতর  মাধ েম  ৪  হাজার  কািট  টাকা
আ সাৎকারী িত ান হলমাক পও রেয়েছ। তারা খলািপ ঋণ নবায়ন কের নতনু ঋণ দািব কেরেছ।

সই ঋেণ ব বসা কের আেগর ঋণ পিরেশাধ করার কথা বেলেছ। একই ব াংেকর ঋণেখলািপ অলেট
প, ম া  প, িরভার সাইট লদারসহ আরও অেনক িত ান রেয়েছ।

বিসক ব াংেকর ঋণ জািলয়াতকারী  িত ান েলাও তােদর খলািপ ঋণ নবায়েনর আেবদন কেরেছ।
এসব বিশর ভাগ ঋণ ছাট অে র। এছাড়া ি েস ট প, অ ানন ট  প, প ারাগন লদার, মাদার
ট টাইলসহ িবিভ  প খলািপ ঋণ নবায়েনর আেবদন কেরেছ।
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