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

                 AMÖnvqY 2, 2537 
িবআরিপিড সাকুর্লার েলটার নং-24                                                                    তািরখঃ------------------ 

                   নেভমব্র 17, 312৯ 
 

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

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

 
uপযু র্ক্ত িবষেয় িবআরিপিড সাকুর্লার নং-16, তািরখঃ েম 27, 312৯ o িবআরিপিড সাকুর্লার েলটার নং-34,   

তািরখঃ aেক্টাবর 34, 312৯ eর িত আপনােদর দৃিষ্ট আকষ র্ণ করা যােচ্ছ।  

িবআরিপিড সাকুর্লার েলটার নং-34/312৯ eর মাধয্েম weAviwcwW mvK©yjvi bs-05/2019 Gi AvIZvq M„nxZ 
Av‡e`bসমূেহর িবষেয় নেভমব্র 2৯, 312৯ তািরখ aথবা রীট িপিটশন িনষ্পিত্তর তািরখ (েযিট আেগ আসেব) eর মেধয্ uক্ত 
সাকুর্লার েমাতােবক কায র্কর্ম গর্হণ করা যােব মেম র্ িনেদ র্শনা দান করা হয়। তাছাড়া, িবআরিপিড সাকুর্লার েলটার            
নং-2৯/312৯ eর মাধয্েম দত্ত সময়সীমা aথ র্াৎ aেক্টাবর 31, 312৯ তািরখ aিতকর্ান্ত হoয়ায় নতুন কের আর েকান 
আেবদনপ  গর্হণ করা যােব না eবং িবআরিপিড সাকুর্লার নং-16/312৯ eর আoতায় পুনঃতফিসল/ eককালীন eিক্সট 
সুিবধা াপ্ত ঋণগর্িহতােদর aনুকূেল েকান নতুন ঋণ সুিবধা দান করা যােব না মেম র্o uক্ত সাকুর্লার েলটাের uেল্লখ করা হয়।  

eক্ষেণ, মহামানয্ সুি ম েকােট র্র হাi েকাট র্ িডিভশন কতৃর্ক নেভমব্র 4, 312৯ তািরেখ দত্ত রােয়র আেলােক 
িনম্নবিণ র্ত িসদ্ধান্ত গর্হণ করা হেয়েছঃ 

(K) weAviwcwW mvK©yjvi bs-05/2019 Gi AvIZvq FYMÖwnZv KZ©„K Av‡e`b Kivi mgqmxgv AÎ mvK©yjvi 
†jUvi Rvwii ZvwiL n‡Z 90 (beŸB) w`b e„w× Kiv n‡jv; 

  

(L) weAviwcwW mvK©yjvi bs-05/2019 Gi AvIZvq cybtZdwmj cieZ©x‡Z e¨vsKvi-MÖvnK m¤ú‡K©i wfwË‡Z FY 
cybtZdwmj msμvšÍ weAviwcwW mvK©yjvi bs-15, ZvwiLt †m‡Þ¤^i 23, 2012 Gi 6(a) I 6(b) G ewY©Z wb‡`©kbv 
cwicvjb mv‡c‡ÿ bZzb K‡i FY cÖ̀ vb Kiv hv‡e;  

 

(M) weAviwcwW mvK©yjvi bs-05/2019 Gi 1(M)bs μwg‡K ewY©Z we‡kl wbixÿv e¨ZxZ ‡U·UvBj I Mv‡g©›Um 
wk‡íi FYMÖwnZv‡`i AbyK~‡jI D³ mvK©yjv‡i ewY©Z myweavw` cÖ`vb Kiv hv‡e;  

(N) weAviwcwW mvK©yjvi bs-05/2019 Gi AvIZvq FYMÖwnZvi wbKU n‡Z cÖvß FY cybtZdwmj I GKKvjxb 
Gw·U msμvšÍ Av‡e`b mswkøó e¨vs‡Ki cwiPvjbv cl©̀  KZ©„K Aby‡gv`b cÖ̀ vb Ki‡Z n‡e; Ges     

(O) DwjøwLZ wb‡`©kbvmg~n e¨ZxZ weAviwcwW mvK©yjvi bs-05/2019 Gi Ab¨vb¨ wb‡ ©̀kbv AcwiewZ©Z _vK‡e| 
 

 e িনেদ র্শ aিবলেমব্ কায র্কর হেব। 

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

                                                                                                                               Avcbv‡`i wek¦̄ Í,                                

        
                      (‡gvt †iRvDj Bmjvg) 

                       gnve¨e¯’vcK 
                         ‡dvbt 9530252                         


