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

ি য় মেহাদয়, 
ঋণ পুনঃতফিসল o eককালীন eিক্সট সংকর্ান্ত িবেশষ নীিতমালা। 

 

িশেরানােমাক্ত িবষেয় িবআরিপিড সাকুর্লার নং-16, তািরখ- 27 েম 312৯ eবং িবআরিপিড সাকুর্লার েলটার 
নং-17, তািরখ- 2৯ েম 312৯ eর িত আপনােদর দৃিষ্ট আকষ র্ণ করা যােচ্ছ। uক্ত সাকুর্লার েলটােরর মাধয্েম 
িবআরিপিড সাকুর্লার নং-16/312৯ eর 7(ক)নং শতর্ িনম্নরূপভােব িতস্থাপন করা হয়ঃ 

 

‘‘7(ক) সংিশ্লষ্ট ঋণসমূহ ‘eসeমe’ মােন ে িণকরণ করেত হেব। তেব, uক্ত ঋণসমূেহর িবপরীেত 42 িডেসমব্র 
3129 তািরখ িভিত্তক ে wYমান িবেবচনায় েয়াজনীয় িভশন সংরক্ষণ করেত n‡e| কৃত আদায় বয্িতেরেক 
সংরিক্ষত িভশন েকানভােবi আয় খােত স্থানান্তর করা যােব না। ঋেণর েয পিরমাণ aংশ আদায় হেব আনুপািতক 
হাের িভশেনর েস পিরমাণ aংশ আয় খােত স্থানান্তর করা েযেত পাের। সংিশ্লষ্ট ঋণসমূহ ‘eসeমe’ মান িবেবচনায় 
আবিশয্ক িভশেনর সমপিরমাণ িভশন General Provision িহেসেব িবেবচনা করা যােব eবং aবিশষ্ট aংশ 
Specific Provision িহেসেব সংরক্ষণ করেত হেব।’’ 

 

eক্ষেণ, e¨vsKmg~‡ni g~jab msiÿ‡Yi welqwU we‡ePbvq wb‡q e মেম র্ িসদ্ধান্ত গর্হণ করা হেয়েছ েয, FY 
cybtZdwmj I GKKvjxb Gw·U msμvšÍ weAviwcwW mvK©yjvi bs-05/2019 Gi AvIZvq cybtZdwmjK…Z/ 
GKKvjxb Gw·U myweavcÖvß FYmg~n ÔGmGgGÕ gv‡b †kÖwYKiY Ki‡Z n‡e| D³ FYmg~‡ni wecix‡Z 42 
িডেসমব্র 3129 তািরখ িভিত্তক ে wYমান িবেবচনায় েয়াজনীয় িভশন wnmvevqbc~e©K Gi 50% †Rbv‡ij cÖwfkb 
wn‡m‡e msiÿY Ki‡Z n‡e| Z‡e, e¨vsK KZ©„K BwZc~‡e© iwÿZ cÖwfkb Gi cwigvY 50% Gi AwZwi³ n‡j Zv 
Specific Provision wn‡m‡eB msiÿY Ki‡Z n‡e| cÖK…Z Av`vq e¨wZ‡i‡K iwÿZ cÖwfkb †Kvbfv‡eB Avq 
Lv‡Z ’̄vbvšÍi Kiv hv‡e bv| 

 

GZØviv, িবআরিপিড সাকুর্লার েলটার নং-17, তািরখ- 2৯ েম 312৯ G cÖ̀ Ë wb‡`©kbv evwZj Kiv n‡jv| 

e িনেদ র্শনা aিবলেমব্ কায র্কর হেব। 

 e¨vsK †Kv¤úvbx AvBb, 1991 Gi 45 avivq cÖ`Ë ÿgZve‡j G mvK©yjvi †jUvi Rvwi Kiv n‡jv|      
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