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ঋণ পুনঃ তফিসেলর িবেশষ ছােড় িবপুল সাড়া

২০ হাজার কািট টাকার খলািপ আদােয় স াবনা

ঋণ পুনঃ তফিসেল সরকার গণছাড় িদেয়েছ। সাড়াও িমেলেছ িবপুল। িবেশষ েযাগ িনেত রা ায়  সানালী,
জনতা, অ ণী, পালী ও বিসক ব াংেক আেবদন কেরেছ ায় চার হাজার খলািপ ব ি  ও িত ান। এর
মেধ  ই হাজার ৬২৯িট আেবদন পুনঃ তফিসল আর এককালীন এি ট এক হাজার ২০৬িট। এর সবার মাট
খলািপ ঋণ ২০ হাজার কািট টাকা। খলািপর িবপরীেত এ পয  ডাউনেপেম ট হেয়েছ ৩০০ কািট টাকা।

ঋণ পুনঃ তফিসেলর েযাগ নওয়ার সময় আেছ আগামী ১৯ নেভ র পয । তারপর আর কােনা ব বসায়ীর
আেবদন িনেত পারেব না ব াংক েলা। সরকাির ব াংক ও অথ ম ণালয় সূে  এসব তথ  পাওয়া গেছ।

এ ব াপাের  ঋণ  পুনঃ  তফিসল  এবং  এি ট  ান  কিমিটর
ধান  মা.  র  আলী  কােলর  ক েক  বেলন,  ‘ ছাট  বা

মাঝাির াহকরা যভােব সাড়া িদেয়েছন তােত আমরা স ।
তেব  বড়  খলািপরা  এখেনা  সভােব  সাড়া  দনিন।  সময়
এখেনা আেছ। আশা কির আেরা সাড়া পাব।’ অথ ম ণালেয়র
এ যু  সিচব আেরা  যাগ কেরন,  ‘যারঁা েযাগ পেয়ও ন
করেছন তারঁা যিদ ভেব থােকন য পার পেয় যােবন তেব তা
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ভুল হেব বেল আিম মেন কির।’

সূ  জানায়, িবিভ  পে র আপি  ও সমােলাচনার মেধ ই গত ১৬ ম বাংলােদশ ব াংক ঋণ পুনঃ তফিসল
ও এককালীন  এি টসং া  একিট িবেশষ নীিতমালা  জাির কের। এেত বলা  হয়,  ঋণেখলািপরা  মা  ২
শতাংশ ডাউনেপেম ট িদেয়ই ঋণ পুনঃ তফিসল করেত পারেবন। ছয় মােসর এ েযােগ সরকাির পাচঁিট
ব াংেক িতন  হাজার  ৮৩৫িট আেবদন  পেড়েছ।  এর মেধ  ৭০ শতাংশই পুনঃ  তফিসেলর  আেবদন।  এ
আেবদেনর সংখ া ই হাজার ৬২৯িট। আর এককালীন এি ট আেবদেনর সংখ া এক হাজার ২০৬িট। িতন
হাজার ৮৩৫িট আেবদেন জিড়ত খলািপ ঋেণর পিরমাণ ১৯ হাজার ৩৬৮ কািট ৬৬ লাখ টাকা।

এেত আদায়কৃত ডাউনেপেমে টর পিরমাণ ৩০০ কািট ১০ লাখ টাকা। সরকার চাে , এর পিরমাণ আেরা
বাড়ােত। তাই পাচঁ ব াংেকর সে  নতনু কের বাংলােদশ কৃিষ ব াংক এবং রাজশাহী কৃিষ উ য়ন ব াংকেক
যু  করা হেব। এ িট ব াংক যু  হেলও ব াংক েলা আগামী ১৯ নেভ র পয ই নতুন আেবদন িনেত
পারেব। বাংলােদশ ব াংক এ ে  বাধ বাধকতা আেরাপ কেরেছ। ফেল এ সংখ া কত বােড় তা-ই দখার
িবষয়।

সরকাির ব াংক েলার দওয়া  তথ  মেত, সরকাির পাচঁ ব াংেকর মেধ  ঋণ পুনঃ তফিসল ও এককালীন
এি েট টাকার িদক থেক সবেচেয় বিশ সাড়া পেয়েছ জনতা ব াংক। ব াংকিটেত ঋণ পুনঃ তফিসেলর জ
৫৮৪িট আেবদন পেড়েছ। এককালীন এি েটর জ  ২৪৭িট আেবদন পেড়েছ। সবেমাট ৮৩১িট আেবদেন
জিড়ত খলািপ ঋেণর পিরমাণ ১১ হাজার ৪৩৭ কািট ৩৫ লাখ টাকা। আদায়কৃত ডাউনেপেমে টর পিরমাণ
১৬৩ কািট ৭২ লাখ টাকা।

জনতা  ব াংেকর  কমকতারা  জািনেয়েছন,  ঋণ  পুনঃ  তফিসেলর  পিরমাণ  আেরা  বাড়ত  যিদ  চ ােমর
ব বসায়ীরা এেত সাড়া িদেতন। তােঁদর খলািপ ঋেণর বড় অংশই রেয়েছ চ ােমর ব বসায়ীেদর পেকেট।
িবেশষ পুনঃ তফিসল িবধা  হেণর ে  তারঁা  আেবদন কেরনিন। ব াংেকর প  থেক তােঁদর সে
যাগােযাগ করা  হেয়েছ। তেব এখেনা  মেলিন কাি ত সাড়া। ি েস ট প এবং  অ া  েপর কাছ
থেকও সাড়া পাওয়া যায়িন।

জনতার  পর  রা মািলকানাধীন  সবেচেয়  বড়  ব াংক সানালী  ব াংেক ঋণ  পুনঃ  তফিসল  ও  এককালীন
এি েটর  আেবদন  পেড়েছ  সবেচেয়  বিশ।  ঋণ  পুনঃ  তফিসেলর  জ  আেবদন  পেড়েছ  ৯৬৮িট।  আর
এককালীন এি েটর আেবদন পেড়েছ ৬৫০িট। সবেমাট এক হাজার ৬১৮িট আেবদেন জিড়ত খলািপ ঋেণর
টাকার পিরমাণ ই হাজার ৯২১ কািট ৯৮ লাখ টাকা। আদায়কৃত ডাউনেপেমে টর পিরমাণ ৭৪ কািট ৫৩
লাখ টাকা। আেবদেনর পিরে ি েত িন ি কৃত ােবর পিরমাণ ১২৫িট। এর সে  জিড়ত অেথর পিরমাণ
২৯ কািট ৬৭ লাখ টাকা।

তৃতীয় ােন রেয়েছ ব ল আেলািচত বিসক ব াংক। ব াংকিটর অ গিত উে খেযাগ । ব াংকিট ঋণ পুনঃ
তফিসেল ৪১১িট এবং এককালীন এি েটর ৪৯িট আেবদন পেড়েছ। মাট ৪৬০িট আেবদেনর িবপরীেত
জিড়ত খলািপ ঋেণর পিরমাণ ই হাজার ৬৮৮ কািট টাকা। আদায়কৃত ডাউনেপেমে টর পিরমাণ ২৮ কািট
৯৯ লাখ টাকা। এর মেধ  িন ি কৃত ােবর সংখ া ৩২৪িট। জিড়ত অেথর পিরমাণ এক হাজার ১১১
কািট ৫৮ লাখ টাকা।

পালী ব াংেক পুনঃ তফিসেলর ২৬৪িট এবং এককালীন এি েটর ১৫৫িট আেবদন পেড়েছ। মাট ৪১৯িট
আেবদেন  জিড়ত  খলািপ  ঋেণর  পিরমাণ  এক  হাজার  ১৬৩  কািট  ৯৭  লাখ  টাকা।  আদায়কৃত
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ডাউনেপেমে টর পিরমাণ ১১ কািট ২৩ লাখ টাকা।

অ ণী ব াংেকর পুনঃ তফিসেলর ৪০২িট এবং এককালীন এি েটর ১০৫িট আেবদন পেড়েছ।  মাট ৫০৭িট
আেবদেন  জিড়ত  খলািপ  ঋেণর  পিরমাণ  এক  হাজার  ১৫৬  কািট  ৬৭  লাখ  টাকা।  আদায়কৃত
ডাউনেপেমে টর পিরমাণ ২১ কািট ৬৩ লাখ টাকা। িন ি কৃত আেবদেনর ােবর পিরমাণ ১৪িট। এর
সে  জিড়ত অেথর পিরমাণ ২৬ কািট ৫৭ লাখ টাকা।

এ ব াপাের সােবক ত াবধায়ক সরকােরর অথ উপেদ া  িম া আিজজলু ইসলাম কােলর ক েক বেলন,
‘এভােব লাভ দিখেয় খলািপ ঋেণর টাকা আদায় স ব না। এেত উে া ই াকৃত ঋণেখলািপ হওয়ার

বণতা বাড়েব। এ েলা না কের ব াংিকং খাত রাজৈনিতক ভাবমু  করেত হেব, আইিন জিটলতা িনরসন
করেত হেব এবং আইেনর বা বায়ন করেত হেব। সব শষ, ঋণেখলািপেদর পুর তৃ না কের দৃ মান শাি
িদেত হেব।’ িতিন বেলন, ‘বাংলােদশ ব াংক য খলািপ ঋেণর কথা বলেছ তার মেধ  অেনক লেুকাছাপা
আেছ। আ জািতক মু া তহিবল সং া (আইএমএফ) যা বেলেছ স েলাই িঠক। এ েলােকও খলািপ ঋণ
িহেসেব যু  করেত হেব।’

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com

২০ হাজার | Kaler Kantho https://www.kalerkantho.com/home/printnews/833870/2019-11-01

3 of 3 11/1/2019 10:20 AM


