
 

 

মিমিয়া মিমিজ 

 

ঋণ িকুব সংক্রান্ত ভুয়য়া খবি থেয়ক সাবধান! 

 

বন্ধন ব্যাংকের পক্ষ থেকে সমস্ত গ্রযহে ও সযধযরণ জনগণকে জযনযকনয হকে থে,  থসযশ্্যল 

মমমিয়যকে মেছু ভুকয়য খবকরর থপযস্ট ও মবভ্রযমিের মভমিও ছড়যকনয হকে থেগুমলকে বলয হকে 

বন্ধন ব্যাংকের ঋকণর মেস্তস্ত মেুব  েকর থেওয়য হকয়কছ। এই খবর গুমলর থেযকনয সে্েয থনই।   

"থমযরযক যমরয়যম" শ্ব্দট  অে থযৎ ঋকণর মেস্তস্ত আেযয় মপমছকয় থেওয়য এবাং সমূ্পণ থভযকব ঋণ 

মেুব েরযর মকধ্ মবকশ্ষ পযে থে্ আকছ। এখকনয পে থি সরেযমর মনকেথকশ্ েয বলয হকয়কছ, েয 

হকলয ঋকণর মেস্তস্ত আেযয় মপমছকয় থেওয়য থেকে পযকর, েমেও থস য ঋণ সাংস্থয ও ঋণ গ্রহীেযর 

মসদ্ধযকির উপকর মনভথরশ্ীল। েমেও মেস্তস্ত আেযয় মপমছকয় থগকলও ঋকণর উপর সুকের হযর 

বহযল েযেকব এবাং মেস্তস্ত বন্ধ েযেযেযলীনও  থময  ঋকণর উপকর সুে জময হকে েযেকব। এর 

ফকল ঋণ গ্রহীেযর উপর পরবেীেযকল অমেমরক্ত মেস্তস্তর থবযঝয চযপকে পযকর ও আকরয 

থবমশ্মেন ধকর েযকে ঋণ পমরকশ্যধ েরকে হকে পযকর। 

মরজযভথ ব্যাংকের মনকেথশ্ অনুসযকর, ইমেমকধ্ই বন্ধন ব্যঙ্ক সমস্ত কু্ষদ্র ঋকণর মেস্তস্তর উপর মযচথ 

থেকে থম মযস পে থি "থমযরযক যমরয়যম" থ যষণয েকরমছল। এর পকরও গ্রযহেকের অনুকরযকধর 

মভমিকে ঋকণর মেস্তস্তকে থমযরযক যমরয়যম-এর সুমবধয থেওয়য হকব। এছযড়যও, মরজযভথ ব্যঙ্ক বয 

অন্যন্ ঊদ্ধথেন েেত থপকক্ষর সমস্ত মনকেথশ্যবলী থমকনই ব্যস্তঙ্কাং পমরকষবয থেওয়য হকব।   

এই সাংেক র সমকয় বন্ধন ব্যঙ্ক সমস্ত রেম সহযয়েয মনকয় েযর গ্রযহেকের পযকশ্ই আকছ। 

এেট  েযময়ত্বশ্ীল ব্যঙ্ক মহকসকব, ভমবষ্কের সমস্য এড়যকে, বন্ধন ব্যঙ্ক েযর গ্রযহেকের 

মবস্তযমরে বুস্তঝকয় মেকে থে েযকের বকেয়য ঋকণর উপর থমযরযক যমরয়যম-এর প্রভযব মে হকে 

পযকর।   

আকরয এেবযর, বন্ধন ব্যঙ্ক সেল গ্রযহেকে থেযকনয রেম ভুকয়য খবর পকড় মবভ্রযি হওয়য থেকে 

সযবধযন েরকছ। ব্যাংকের েরফ থেকে এই ধরকণর উকেশ্্প্রকণযমেেভযকব ঋকণর মেস্তস্ত 

সম্পকেথ মবভ্রযমি সতটি েরয চ্যকনলগুমলর মবরুকদ্ধ আইমন ব্বস্থয গ্রহণ েকর হকে।  

বন্ধন ব্যঙ্ক েযর গ্রযহেকের স্বযে থরক্ষযর প্রমে েযয়বদ্ধ এবাং গ্রযহেকের স্বযকে থই েযকের এই জযেীয় 

ভুকয়য খবকরর চ্যকনলগুমল এমড়কয় চলকে বলয হকে। থে সমস্ত ঋণগ্রহীেযরয ঋণ বয ঋকণর 

মেস্তস্ত সম্পকেথ মবশ্কে জযনকে চযন, েযকের সরযসমর মনে বেী শ্যখযর সকে থেযগযকেযগ 

েরুন।   


