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িডএফআইএম সাকু র্লার েলটার নং-০৬ 
        

�ধান িনব র্াহী/�ব�াপনা পিরচালক 
evsjv‡`‡k কায র্রত mKj Avw_©K cÖwZôvb।  
 
wcÖq g‡nv`q, 

ঋণ/িলজ/অি�ম ে�ণীকরণ �সে�।  
িশেরানােমা� িবষেয় ২৪ মাচ র্ ২০২০ তািরেখ জািরকৃত িডএফআইএম সাকু র্লার নং-০১ এবং ২৬ আগ� ২০২০ তািরেখ জািরকৃত 
িডএফআইএম সাকু র্লার েলটার নং-০৫ এর �িত আপনােদর দৃি� আকষ র্ণ করা যাে�।  
 

২। িব�বািণেজয্র পাশাপািশ বাংলােদেশর অথ র্নীিতেত কেরানাভাইরােসর েনিতবাচক �ভাব িবেবচনায় ঋণ/িলজ/অি�ম ে�ণীকরেণর 
িবষেয় িকছু িশিথলতা আনা হেয়িছল। এ�েণ �বসা-বািণেজয্র উপর েকািভড-১৯ এর �ভাব িবেবচনায় িনে�া� িনেদ র্শনাসমূহ 
অনুসরেণর জ� পরামশ র্ েদয়া হেলাঃ  

(ক) িব�মান পিরেশাধসুচী অনুযায়ী িকি� �দােন অসমথ র্ �াহকগেণর ে�ে� সংি�� সকল েময়াদী (�� ও দীঘ র্) 
ঋণ/িলজ/অি�েমর িবপরীেত ০১ জানুয়াির ২০২০ হেত ৩১ িডেস�র ২০২০ তািরখ পয র্� �েদয় িকি�সমূহ িবলি�ত 
(Deferred) িহেসেব িবেবচনাপূব র্ক জানুয়াির/২০২১ হেত ঋণ/িলজ/অি�েমর িকি�র পিরমাণ ও সং�া পুনঃিনধ র্ারণ করা 
যােব। নতুন পিরেশাধসূচী �ণয়েনর ে�ে� জানুয়াির/২০২০ হেত িডেস�র/২০২০ পয র্� যতসং�ক িকি� বেকয়া থাকেব 
সমসং�ক িকি� বৃি� করা যােব; এবং  

(খ) ঋণ/িলজ/অি�েমর উপর সুদ/মুনাফা িহসাবায়েনর ে�ে� এত`&সং�া� িব�মান নীিতমালা বলবৎ থাকেব এবং এ 
সমেয় েকান দ� সুদ বা অিতির� িফ/চাজর্/কিমশন (েয নােমই অিভিহত করা েহাক না েকন) আেরাপ করা েথেক িবরত 
থাকেত হেব।  

আিথ র্ক �িত�ান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮(ছ) ধারায় �দ� �মতাবেল এ িনেদ র্শনা জাির করা হেলা।  

 

Avcbv‡`i wek¦̄ Í, 

 
(েমাঃ জুলকার নােয়ন) 

মহা�ব�াপক  
‡dvb t ৯৫৩০৫১৮ 
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  ০১ নেভ�র ২০২০ 

খসড়া 
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েলটার 
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