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বাংলােদশ ব াংেকর িবেশষ নীিতমালার আওতায় ঋণ পুনঃতফিসল ও এককালীন পিরেশাধ করা খলািপরা
নতনু কের ঋণ িবধা  িনেত পারেবন।  তেব  মাট বেকয়ার ১৫ শতাংশ পিরেশাধ করেত হেব।  আর
রফতািনকারকেদর বেকয়া ঋেণর সােড় ৭ শতাংশ পিরেশাধ করেত হেব। একই সে  আেবদেনর ময়াদ
আরও ৯০ িদন বাড়ােনা হেয়েছ। এর ফেল আগামী ১৬ ফ য়াির পয  ঋণ পুনঃতফিসল ও এককালীন
পিরেশােধর জ  আেবদন করেত পারেবন  খলািপরা।  আদালেতর আেদেশর পিরে ি েত  বাংলােদশ
ব াংক রাববার রােত এ াপন জাির কের। আেগর িনেদশনায় পুনঃতফিসল িবধা নয়া খলািপেদর
নতনু ঋণ পাওয়ার েযাগ িছল না।

াপেন বলা হেয়েছ, ি মেকােটর হাইেকাট িডিভশেনর ৩ নেভ েরর িনেদশনার আেলােক এ াপন
জাির করা  হেয়েছ।  হাইেকােটর রােয় বলা  হেয়েছ-  এই পুনঃতফিসেলর েযাগ হণ কের পরবতীেত
ঋণ হীতা যিদ নতনু ঋণ িনেত চান, তাহেল ২০১২ সােলর ২৩ সে র জাির করা বাংলােদশ ব াংেকর
ব াংিকং র েলশন অ া ড পিলিস িডপাটেমে টর (িবআরিপিড) ‘মা ার সা লার’-এর ৬(এ) এবং ৬(িব)
িবিধ অ সরণ করেত হেব।

২০১২  সােলর  মা ার  সা লােরর  ৬-এর(এ)- ত  বলা  হেয়েছ-  পুনঃতফিসেলর  েযাগ  হণ  করা
ঋণ হীতােক নতুন ঋণ িনেত হেল বেকয়া টাকার ১৫ শতাংশ পিরেশাধ করেত হেব। আর ৬-এর(িব)- ত
বলা  হেয়েছ-  রফতািনকারকেদর  এে ে  পিরেশাধ  করেত  হেব  ৭  দশিমক ৫ শতাংশ।  এর  আেগর
িনেদশনায় পুনঃতফিসেলর আেবদন িন ি র জ  ২৯ নেভ র পয  সময় দয়া হেয়িছল। আর ২০
অে াবেরর পর নতুন কােনা আেবদন হণ না করা এবং পুনঃতফিসল িবধা নয়ার পর নতুন কের আর
কােনা ঋণ না দয়ার কথা বলা হেয়িছল।

নতনু াপেন বলা হেয়েছ- িবেশষ নীিতমালায় পুনঃতফিসেলর আেবদেনর সময়সীমা আরও িতন মাস
বাড়ােনা  হল। পুনঃতফিসল পরবতীেত ব াংকার- াহক স েকর িভি েত নতুন ঋণ দয়া যােব।  আর
িবেশষ িনরী া ছাড়াই ট টাইল ও পাশাক িশে র ঋণ হীতােদর এ িবধা দয়া যােব। ব াংক খােত
খলািপ  ঋণ  কিমেয়  আনেত গত  ১৬ ম  ঋণ  পুনঃতফিসল  ও এককালীন  পিরেশাধ  সং া  িবেশষ

নীিতমালা জাির কের বাংলােদশ ব াংক। এর আওতায় ২ শতাংশ ডাউনেপেম ট বা  এককালীন জমার
িবপরীেত ১০ বছেরর জ  পুনঃতফিসল করার েযাগ  দয়া  হয়।  এ  ে  সেবা  দহার হেব  ৯
শতাংশ। আবার ব াংক চাইেল পুনঃতফিসেলর আেগ াহকেক দ মও ফ িবধা িদেত পারেব।

বাংলােদশ ব াংেকর িহসােব, চলিত বছেরর জনু পয  ব াংক খােত খলািপ ঋেণর পিরমাণ ১ লাখ ১২
হাজার ৪২৫ কািট  টাকা;  যা  মাট ঋেণর ১১ দশিমক ৬৯ শতাংশ। যিদও আ জািতক মু া  তহিবল
(আইএমএফ) এ িহসােবর সে  একমত নয়। সং ািট বলেছ, সব িহসােব িনেল খলািপ ঋণ দাড়ঁােব ২
লাখ ৪০ হাজার ১৬৭ কািট টাকা।

  যগুা র িরেপাট
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