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বািণিজ ক ব াংক েলােত িবেশষ িবধার আওতায় ঋণ পুনঃতফিসেলর আেবদন কেরেছন ায় ৪ হাজার
ঋণেখলািপ। এর মেধ  রা ায়  সানালী ব াংেক এক হাজার ৫০০, জনতা ব াংেক ৮০০, বিসক ব াংেক
৫৫০, অ ণী ব াংেক ৪০০, পালী ব াংেক ২৫০ এবং িবিডিবএেল ২৫০ জেনর আেবদন জমা পেড়েছ।
বািক ২৫০িট আেবদন িবিভ  বসরকাির ব াংেক করা হেয়েছ। তেব বসরকাির ব াংক েলা এ িবধা
িদেত খুব বিশ আ হী নয়। স কারেণ আেবদন কম হণ করা হেয়েছ এবং তাও যাচাই-বাছাই সােপে
দয়া হেব বেল জানা গেছ।

সূ  জানায়, বসরকাির ব াংক েলা ২ শতাংশ ডাউনেপেম ট িদেয় ১০ বছেরর জ  ঋণ পুনঃতফিসেলর
িবেশষ িবধা  িদেত রািজ নয়। এ কারেণ  ঋণেখলািপরা  উ  আদালেত িরট করেছন। িরট  আেবদন
িবেবচনায় িনেয় আদালত িবষয়িট সমাধােনর জ  ক ীয় ব াংকেক িনেদশনা দন। এ ধরেনর বশিকছু
ঘটনা ইিতমেধ  ঘেটেছ। এভােব ায় িতিদনই কউ না কউ উ  আদালেত িরট করেছন বসরকাির
ব াংেকর িব ে । সরাসির ক ীয় ব াংেক অিভেযাগও িদে ন অেনেকই। বসরকাির ব াংেক এ রকম
িচ  থাকেলও  িঠক  িবপরীত  িচ  সরকাির  ব াংক েলােত।  ডেক  ডেক  আেবদন  করাে  সরকাির
ব াংক েলা। রাববার পয  সরকাির ছয় বািণিজ ক ব াংেক সােড় িতন হাজােরর বিশ আেবদন জমা
পেড়েছ। আেবদেনর ময়াদ আরও এক মাস বাড়ােনা হেত পাের বেল জানা গেছ।

িবিভ  পে র িবেরািধতা ও সমােলাচনার পরও খলািপ ঋণ কমােত অথম ীর পািরেশ ১৬ ম ঋণ
পুনঃতফিসল ও এককালীন এি ট-সং া  িবেশষ নীিতমালা জাির কের বাংলােদশ ব াংক। গত িডেস র

  হািমদ িব াস
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং

পয  ম মােন খলািপ ঋণ মা  ২ শতাংশ ডাউন পেমে টর িবপরীেত ১০ বছেরর জ  পুনঃতফিসেলর
িবধা দয়া হয়। এে ে  সেবা  দহােরর সীমা িঠক কের দয়া হয় ৯ শতাংশ। পুনঃতফিসেলর আেগ
াহকেক দ মও ফ িবধাও দয়া যােব। সা লার জািরর তািরখ থেক ৯০ িদেনর মেধ  এ িবধার

জ  আেবদন করেত বলা হয়। সা লােরর ওপর উ  আদালেতর ’দফা িগতােদেশর কারেণ আেবদন
কায ম অেনক িদন ব  িছল। পের অথ ম ণালেয়র আিপেলর পিরে ি েত সময় বািড়েয় আেবদেনর
শষ িদন িনধারণ করা হয় ২০ অে াবর।

জানা যায়, িবেশষ নীিতমালায় ঋণ পুনঃতফিসেলর জ  অিধকাংশ বসরকাির ব াংক িবধা িদেত নারাজ।
সজ  অেনক ব াংক নানা উপােয় াহকেক ঘুরাে  বেল অিভেযাগ পাে  বাংলােদশ ব াংক। এে ে
কােনা কােনা ব াংক আেবদেন িবিভ  ভুল ধের সময়ে পণ করেছ। কােনা ব াংক আবার সরাসির বেল

িদে  আপনার আেবদন িবেবচনার যাগ  নয়। তেব সা লাের যেহতু ব াংক- াহক স েকর িভি েত
িবধা দয়ার কথা বলা হেয়েছ। কােনা ব াংক িবধা না িদেল বাংলােদশ ব াংেকর িবেশষ িকছু বলার

নই। যিদও সরকাির ব াংক েলােত িভ িচ । অিধকাংশ সরকাির ব াংক াহেকর সে  যাগােযাগ কের
আেবদন িনেয়েছ।

জানেত চাইেল ব াংেকর ধান িনবাহীেদর সংগঠন অ ােসািসেয়শন অব ব াংকাস বাংলােদেশর (এিবিব)
চয়ারম ান ও ঢাকা ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক (এমিড) সয়দ মাহবুবুর রহমান বেলন, ‘ যটা না িদেল

নয় ধু  এমন আেবদন হণ করা হেব।’  িতিন বেলন, ‘ বসরকাির ব াংেক এ ধরেনর আেবদন বিশ
আসেব না।’

এিবিবর সােবক চয়ারম ান ও িমউচুয়াল া  ব াংেকর এমিড আিনস এ খান বেলন, ‘খুব বিশ আেবদন
আেসিন। কেয়কিট আেবদন এেসেছ। এর মেধ  বেছ বেছ -একিট আেবদন িবেবচনায় নয়া হেব।’
পূবালী ব াংেকর এমিড আব ল হািলম চৗধুরী  বেলন, ‘িকছু  আেবদন জমা পেড়েছ। ইিতমেধ  বােড
কেয়কিট উপ াপন করা হেয়েছ। মােট না পাওয়ার চেয় িকছু পাওয়াও ভােলা। স িবেবচনায় এসব
আেবদন নয়া হেয়েছ।’

সবেচেয় বিশ আেবদন পেয়েছ সানালী, জনতা ও বিসক ব াংক। নানা অিনয়ম ও জািলয়ািতর ভােব
খলািপ ঋেণর িদক িদেয়ও শীেষ রেয়েছ এই ব াংক েলা। গত িডেস র পয  সেবা  ২০ হাজার ৯৯৫
কািট টাকার খলািপ ঋণ রেয়েছ জনতা ব াংেক। ি তীয় সেবা  ১২ হাজার ১৬৫ কািট টাকা খলািপ ঋণ

রেয়েছ সানালী ব াংেক। আর বিসক ব াংেকর খলািপ ঋণ রেয়েছ ৯ হাজার ১১৪ কািট টাকা।

জানা গেছ, পুনঃতফিসেলর জ  জনতা ব াংেক আেবদন কেরেছ একক াহেকর ঋণসীমা অিত ম কের
কেয়ক ণ ঋণসহ িবিভ  অিনয়েমর কারেণ আেলািচত অ াননেট  পসহ ৮০০ ব ি  ও িত ান। এসব

িত ােনর কােছ ব াংেকর পাওনা রেয়েছ ১২ হাজার কািট টাকার বিশ।

জনতা ব াংেক অ াননেট  েপর বতমান খলািপ ঋেণর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ৬ হাজার ২০০ কািট টাকা।
এর মেধ  ২০১৮ সােলর িডেস র পয  ম মােন খলািপ ায় চার হাজার কািট টাকা িবেশষ িবধায়
পুনঃতফিসেলর জ  আেবদন করা হেয়েছ। অথ পাচারসহ িবিভ  জািলয়ািতেত অিভযু  চামড়া খােতর
ি েস ট প এবং অথ পাচার কের পলাতক িবসিম াহ প এ িবধার জ  ব াংেকর সে  আলাপ
কেরেছ। এেদর মেধ  িবসিম াহ প আেবদন করেলও তােত সাড়া িদে  না ব াংক।

এছাড়া বিসক ব াংেকর ৯০৯ জন ঋণেখলািপ এ িবধা পােবন। িক  এখন পয  আেবদন কেরেছন
সােড় পাঁচশ’ ঋণেখলািপ। এসব আেবদনকারীর কােছ আটেক আেছ আড়াই হাজার কািট টাকার বিশ।

জানেত চাইেল পালী ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক (এমিড) ওবােয়দ উ াহ আল মা দ বেলন, ‘িবেশষ
নীিতমালায় ঋণ পুনঃতফিসল িবধার ২৫০ জন আেবদন কেরেছন। যাচাই-বাছাই কের এসব আেবদন
িন ি  করা হেব। িতিন বেলন, পালী ব াংেক খলািপ কম, তাই আেবদনও কম পড়েছ।’
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যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মুি ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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