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বয্াংিকং িবিধ o নীিত িবভাগ 
বাংলােদশ বয্াংক 
ধান কায র্ালয় 
ঢাকা। 

 34 আগস্ট 3131 
িবআরিপিড সাকুর্লার েলটার নং- 53                                তািরখ: -------------------  

 19 ভা  2538 
 

বয্বস্থাপনা পিরচালক/ ধান িনব র্াহী 
বাংলােদেশ কায র্রত সকল  তফিসিল বয্াংক।  
 

ি য় মেহাদয়,  
নেভল কেরানা ভাiরােসর কারেণ সৃষ্ট সংকট েমাকােবলায় ি -িশপেমন্ট েকর্িডট খােত পুনঃaথ র্ায়ন স্কীম। 

িশেরানােমাক্ত িবষেয় 33 জুলাi 3131 তািরেখ জািরকৃত িবআরিপিড সাকুর্লার  েলটার নং-49 o 24 eি ল 3131 তািরেখ 
জািরকৃত িবআরিপিড সাকুর্লার নং-1৯ eর িত আপনােদর দৃিষ্ট আকষ র্ণ করা যােচ্ছ।  

িবআরিপিড সাকুর্লার েলটার নং-49/3131 eর মাধয্েম িবআরিপিড সাকুর্লার নং-1৯/3131 eর aনুেচ্ছদ নং-8(ঘ), 21(ক), 
22, 23 o 24(ক) পিরমাজর্ন করা হয়। eক্ষেণ e মেম র্ িসদ্ধান্ত গৃহীত হেয়েছ েয, িবআরিপিড সাকুর্লার নং-1৯/3131 o িবআরিপিড 
সাকুর্লার েলটার নং-49/3131 eর aনুেচ্ছদ নং-8 (ঘ) o aনুেচ্ছদ নং-23 িনম্নরূপভােব িতস্থািপত হেবঃ 

 

8। গর্াহক পয র্ােয় ঋণ ািপ্তর েযাগয্তাঃ   
 

8(ঘ) বয্াংক পুনঃaথ র্ায়েনর জনয্ েয তািরেখ বাংলােদশ বয্াংেক আেবদন করেব তার aবয্বিহত পূব র্বতী 3 (দুi) বছর   
সময়কােল েকান রপ্তািনকারক িতষ্ঠােনর Overdue Export Bill থাকেল সংিশ্লষ্ট রপ্তািনকারকেক দত্ত ঋেণর িবপরীেত 
পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা দান করা হেব না।  

 
 

23। পুনঃaথ র্ায়েনর জনয্ আেবদন পদ্ধিতঃ  
সংিশ্লষ্ট বয্াংক কতৃর্ক গর্াহক পয র্ােয় িবতরণকৃত ঋেণর েয়াজনীয় তথয্ o কাগজপ ািদসহ িনধ র্ািরত ছেক সাপ্তািহক িভিত্তেত 

ি -িশপেমন্ট েকর্িডট খােত ঋণ িবতরেণর পরবত  সপ্তােহর মেধয্ মহাবয্বস্থাপক, সাসেটiেনবল ফাiনয্ান্স িডপাট র্েমন্ট, বাংলােদশ 
বয্াংক, ধান কায র্ালয় বরাবর পুনঃaথ র্ায়েনর জনয্ আেবদন করা যােব। আেবদনপে র সােথ িনেম্নাক্ত তথয্ািদ সংযুক্ত করেত হেবঃ  

 ঋণ িবতরণ সংকর্ান্ত সনদপ  বা মঞ্জুরীপ ;   
 e খােত ঋণ িবতরেণর সমিনব্ত িববরণী; 
 আেবদনকৃত aথ র্ িনধ র্ািরত সুদসহ পিরেশােধর িবষেয় বয্াংক কতৃর্ক িত িতপ  (িডিপ েনাট) o েলটার aব কনিটিনuিট; 
 সংিশ্লষ্ট রপ্তািন আেদশ/রপ্তািন ঋণপ /রপ্তািন চুিক্তপে র কিপ;  
 িবদয্মান িনয়মানুযায়ী ঋণ সংিশ্লষ্ট aনয্ানয্ কাগজপ ািদ বা বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্ক যািচত েয েকান তথয্/ ামািণক 
দিললািদ।  
 
 
 

eতদব্য্তীত, িবআরিপিড সাকুর্লার নং-1৯/3131 o িবআরিপিড সাকুর্লার েলটার নং-49/3131 eর aনয্ানয্ িনেদ র্শনা 
aপিরবিতর্ত থাকেব।  

e িনেদ র্শনা aিবলেমব্ কায র্কর হেব।  

বয্াংক েকাম্পানী আiন, 2৯৯2 eর 56 ধারায় দত্ত ক্ষমতাবেল e িনেদ র্শনা জাির করা হেলা।  
 

আপনােদর িবশব্স্ত, 

 
(েমাঃ নজiæল iসলাম) 

মহাবয্বস্থাপক  
েফানঃ ৯641363 


