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ধা িদেত হেব। a
ক ‘ভােলা’ ঋণ হী
সুিবধা পাoয়ার জ
ণাদনা িদেত েক

াংেকর মুখপা  ি
ক িনেদ র্শ িদেয়েছ
না ত  েনi বেল 

রo ‘ভােল
নেভমব্র 312৯, ে

ণ হীতােদর েণ
ড় 5 বছর পার হ
ল eসব ত  জান
য় েসেরেছ। e য
দর নীিত-সহায়ত
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র সুেদর হার 23-
ছেরর ে স িপিরয়ড
র ei সাকু র্লারেক
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েযসব েণাদনা: সাকু র্লাের বলা হয়, চলমান/তলিব/েময়ািদ ঋেণর ে ে  িত বছর েসে মব্র মাস েশেষ িবগত 23 মােসর (aথ র্াৎ 
িবগত বছেরর 2লা aে াবর েথেক চলিত বছেরর 41েশ েসে মব্র পয র্ ) সব িকি  িনধ র্ািরত তািরেখর মে  িনয়িমতভােব 
পিরেশািধত হেল েসi ঋণ হীতা ভােলা ঋণ হীতা িহেসেব িবেবিচত হেবন। eছাড়া ‘ভােলা’ ঋণ হীতােদর িত বছর িবেশষ সনদ 
িদেত হেব াংকগুেলােক। েসরা 21 ‘ভােলা’ ঋণ হীতার ছিবসহ তােদর বসা সফলতার সংি  িচ  াংেকর বািষ র্ক িতেবদেন 
কাশ করেত হেব। েডিবট বা ে িডট কাড র্ বহারকারী ভােলা াহকেদর িবেশষ সুিবধা (িরoয়াড র্ পেয় , িডসকাu  সুিবধা 

iতয্ািদ) দান করেত হেব। eছাড়া েকােনা াহক দীঘ র্ সময় ধের ভােলা ঋণ হীতা থাকেল েসi াহকেদর ছিব, ে াফাiল 
iতয্ািদর সমনব্েয় াংক েথেক িবেশষ বুকেলট বা াগািজন কাশ করেত হেব। াংকগুেলা বািষ র্ক aনু ােনর মা েম ভােলা 
ঋণ হীতােদর সব্ীকৃিত বা পুর ার দান কের তােদর স াননা জানােনার ব া করেত পাের। ভােলা াহকেদর েদয়া িরেবট 
সং া  ত  িত িহসাববষ র্ েশেষ পরবত  বছেরর 41েশ eি েলর মে  বাংলােদশ াংেক পাঠােত হেব। িক  গত সােড় 5 বছেরo 
eসব সুিবধার বা বায়ন ল য্ করা যায়িন।  
 
বাংলােদশ াংেকর সােবক গভন র্র ড. সােলহuি ন আহেমদ বেলন, বাংলােদশ াংক e পয র্  েযসব নীিতমালা জাির কেরেছ তার 
সবi েখলািপেদর পে । eেত ভােলা াহকেদর জ  িকছুi েনi। aথচ uিচত িছল ভােলা াকেদর ভােলাভােব েটকশন েদয়া। 
বাংলােদশ াংেকর সােবক েডপুিট গভন র্র েখা কার i ািহম খােলদ বেলন, সব আেয়াজন ঋণেখলািপেদর িঘের। ভােলা াহকেদর 
পােশ তারা েনi।  
বাংলােদশ াংেকর ত  aনুযায়ী, 311৯ সােলর শুরুেত বাংলােদেশর াংক খােত েখলািপ ঋণ িছল 33 হাজার 592 েকািট টাকা। 
আর স িত আ জর্ািতক মু া তহিবল বা আieমeেফর িতেবদন aনুযায়ী, েদেশর াংিকং খােত েখলািপ ঋেণর পিরমাণ 3 লাখ 
51 হাজার েকািট টাকা। eর সে  ঋণ aবেলাপন 71 হাজার েকািট টাকা ধরেল েমাট েখলািপ দাঁড়ায় 4 লাখ েকািট টাকা। সংি রা 
জানান, eখন ঋণেখলািপেদর েযসব সুিবধা েদয়া হে  তােত েখলািপ ঋণ আেরা বাড়েব। কারণ ভােলা াহকরাo আর িকি  
পিরেশােধ আ হ েদখােব না। সরকােরর ভুল নীিতর কারেণ েখলািপ ঋণ আেরা বাড়েত পাের।  
 
aথ র্নীিতিবদরা মেন কেরন, াংিকং খােত দুে র দমন আর িশে র লালন করেত হেল aব i ভােলা াহকেদর মূ ায়ন করা 
uিচত। িবেশষ কের যারা িনয়িমত ঋণ পিরেশাধ কেরন, ঋণেখলািপর খাতায় নাম েনi- eসব িত ান বা ি েক স ান দশ র্ন 
করেত হেব। তা না হেল েকােনা ভােলা ঋণ হীতা আর ভােলা থাকেবন না। কারণ তােদর মাথায় তখন e িচ া কাজ করেব েয, 
ঋণেখলািপরা যিদ পেদ পেদ সুিবধা পান, স ািনত হন; তাহেল আিমo ঋণেখলািপ হেল েদােষর কী! 
  
 


