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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

আিথক িত ান িবভাগ 
নীিত ও আিথক েণাদনা শাখা 

www.fid.gov.bd

ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.৩৩১.৩৮.০০৫.২১.১৬৯ তািরখ: 
২৯ ন ২০২২

১৫ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় াচাপাটাচাপাট   র ানীকারকগেণরর ানীকারকগেণর   িবরাজমানিবরাজমান   সম াসম া   সমাধ ােনরসমাধােনর   মা েমমা েম   বস ায ়বস ায ়  িফ িরেয ়িফ িরেয ়  আনাআনা ।।
: আিথক িত ান িবভােগর প  ন র: ৫৩.০০.০০০০.৩৩১.৩৬.০০২.১৭-১০৯ তািরখ: ২৪-০৪-২০১৭ি া

উপ  িবষয় ও ে  উে িখত পে র পিরে ি েত াচাপাট র ানীকারকেদর িবরাজমান সম াবলী সমাধােনর লে
সরকার িন প সহায়তা দােনর িস া  হণ কেরেছ:

ক) াচাপাট র ানীকারক ঋণ হীতােদর ৩১ মাচ ২০২২ ি া  তািরখ িভি ক ঋণ িহসােবর মাট দায়
িন পণ বক ক একাউে  ানা র কের ২ বছেরর মরাটিরয়াম িবধাসহ ১০ বছের পিরেশােধর িবধা দান
করা;
খ) এে ে  ঋণ হীতােদর ঋণ িহসােবর অনােরািপত দ ১০০% এবং আেরািপত দ িবিধ মাতােবক মও ফ
িবেবচনা করা;
গ)  ক িবধা দােনর ে  নতম ২% হাের ডাউন পেম  আদায় করা;
ঘ)  ক একাউে  ানা িরত ঋেণর উপর Cost of fund হাের দ আেরাপ করা;
ঙ) িত র ানী িবল/িব য় িবল হেত মরাটিরয়াম িপিরয়েড িবল ে র ২% এবং মরাটিরয়াম িপিরয়ড
পরবত েত সেবা  ৫% কস  কস িভি েত িনয়িমত কতন বক ফা  ডেভলপেম  করা যা িকি  সম েয়

বহার করা;
চ) ন ন ঋণ ম রীর ে  নতম জমা হেণর িবষেয় াংকার- াহক স েকর িভি েত সংি  াংক ক ক

ীয় িবেবচনায় িস া  হণ করা;
ছ) ঋেণর িবপরীেত জামানেতর িবষেয় াংেকর িব মান নীিতমালা অ সরণ/পিরপালন করা;
জ) সা লার জারীর ৬ (ছয়) মােসর মে  ২% ডাউন পেম  (এফিডআর এর উপর অিজত দ + নগদ) জমা
িদেয় যারা আেবদন করেত থ হেবন তােদর ে  এফিডআর নগদায়ন বক ঋণ িহসােব জমা করতঃ অবিশ
পাওনা আদােয়র িনিম  চিলত নীিতমালার আেলােক আইনগত ব া হণ করা; এবং
ঝ)  ঋণ িহসাব িল ক একাউে  ানা র হেয় গেল িবচারাধীন এ সং া  চলমান মামলা েলা সােলনামার
মা েম উভয়প  ক ক িন ি  করার িবধান রাখা।

২। উপ  িস া স েহর আেলােক পরবত  ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৯-৬-২০২২
মাঃ জািহদ হােসন

১



গভনর, বাংলােদশ াংক, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
উপসিচব

ফান: ০২২২৩৩৫৪০১০
ফ া : ৯৫১৩৫০০

ইেমইল: niti@fid.gov.bd

ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.৩৩১.৩৮.০০৫.২১.১৬৯/১(১৩) তািরখ: ১৫ আষাঢ ়১৪২৯
২৯ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয)়: 
১) সিচব, ব  ও পাট ম ণালয়।
২) ব াপনা পিরচালক এবং িসইও, সানালী াংক িলঃ, ধান কাযালয়, ঢাকা, ।
৩) ব াপনা পিরচালক এবং িসইও, জনতা াংক িলঃ ধান কাযালয়, ঢাকা।
৪) ব াপনা পিরচালক এবং িসইও, অ ণী াংক িলঃ, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৫) ব াপনা পিরচালক এবং িসইও, পালী াংক িলঃ, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৬) ব াপনা পিরচালক, বিসক াংক িলঃ, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৭) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ ডেভলপেম  াংক িলঃ, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৮) ব াপনা পিরচালক, রাজশাহী িষ উ য়ন াংক, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
৯) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ িষ াংক, ধান কাযালয়, ঢাকা।
১০) ব াপনা পিরচালক , ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ, ধান কাযালয়, ঢাকা।
১১) একা  সিচব (অিতির  দািয় ), ম ীর দ র, অথ িবভাগ।
১২) িতম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, িতম ীর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়।
১৩) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, আিথক িত ান িবভাগ।
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উপসিচব

২



Scanned by CamScanner


	BRPD Circular Letter No 27 of 2022_1
	BRPD Circular Letter No 27 of 2022_2
	BRPD Circular Letter No 27 of 2022_3

