অভিবাসন ঋণ
বাাংলাদেশী ক ান নাগভি চাকুিীি উদেদে অন্য ক ান কেদশ গমন ভিদল অর্থ্যাৎ ওদেজ আন যাদিি জন্য ক ান ব্যাভি
ভবদেশ গমন ভিদল কস কেদে ব্যাাং ঐ ব্যাভিি ঋদণি আদবেদনি কেভেদে সহজ শদেয জামানদে বা জামানে ব্যাভেদিদ ঋণ
েোন িদব যা অভিবাসন ঋণ ভহসাদব আখ্যাভেে হইদব। (পভিচালনা পয যদেি ২৯.১২.২০২০ োভিদে অনুভিে ৭৬ েম সিাে
“ভবদ্যমান স ল ঋণ ( মযচািী ঋণ ব্যেীে) ৩.০০ (ভেন) লে টা া পয যন্ত জামানে ভবহীন অনুদমাভেে, পভিপে নাং-০১/২০২১
োভিেঃ ০৩.০১.২০২১)।
(১) ব্যাাং ঋণ পাওোি কযাগ্যোঃ
) বাাংলাদেশী নাগভি হদে হদব;
ে) শাোি অভিইদেদেি স্থােী বাভসন্দা হদে হদব। স্থােী বাভসন্দা না হদল অভিদেদেি এ জন বাভসন্দাদ ঋদণি
গ্যািান্টাি িদে হদব। োথভম অবস্থাে সািা কেশব্যাভপ শাো সম্প্রসািণ না হওো পয যন্ত বাাংলাদেদশি কয ক ান
অঞ্চদলি ঋণ আদবেন ািীি অনুকুদল ঋণ মঞ্জুি িা যাদব।
গ) বেস সািািনে: ১৮ বৎসি বা েদুর্দ্য হদে হদব।
ঘ) অন্য ক ান ব্যাাং / আভথ য েভেিান/ এনভজও অথবা কবসি ািী েভেিান হদে ঋণ কেলাভপ কযাগ্য ভবদবভচে হদব
না।
(২) ঋদণি আদবেন ফিম ও ভফসঃ
ব্যাাং
র্তয ভনি যাভিে ফিদম আদবেন িদে হদব। আদবেন ািীদ ভবনামূদে আদবেন ফিম ভবেিণ িদে হদব
(পভিচালনা পয যদেি ২৯.০৬.২০২১ োভিদে অনুভিে ৮১ েম সিাে অনুদমােন, পভিপে নাং-১৯/২০২১ োভিেঃ
১৩.০৭.২০২১)।
েদসভসাং ভফ এবাং সাভিযস চাজযঃ
ঋণ গ্রহীোদ ঋণ গ্রহদণি সমে ০.৫০% েদসভসাং ভফ েোন িদে হদব। ঋণ ভবেিদণি পূদব য ঋণ গ্রহীোি ভন ট হদে
েদসভসাং ভফ নগে আোে িদে হদব। সাভিযস চাজয বাবে ক ান ভফ আদিাপ/আোে িা যাদব না (পভিচালনা পয যদেি
২৯.০৬.২০২১ োভিদে অনুভিে ৮১ েম সিাে অনুদমােন, পভিপে নাং-১৯/২০২১ োভিেঃ ১৩.০৭.২০২১)।
ডকুদমদন্টশন ভফঃ
স ল ঋদণি ( মযচািী ঋণ ব্যেীে) কেদে ঋণ গ্রহীোদ ঋণ গ্রহদণি সমে ০.৫০% ডকুদমদন্টশন ভফ (সদব যাচ্চ ১৫
হাজাি টা া) েোন িদে হদব এবাং ঋণ ভবেিদণি পূদব য ঋণ গ্রহীোি ভন ট হদে ডকুদমদন্টশন ভফ নগে আোে
িদে হদব। (পভিচালনা পয যদেি ২৯.০৬.২০২১ োভিদে অনুভিে ৮১ েম সিাে অনুদমােন, পভিপে নাং-১৯/২০২১
োভিেঃ ১৩.০৭.২০২১)।
(৩) ঋদনি গ্যািান্টাদিি কযাগ্যোঃ
ঋণ পভিদশাদি সেম ঋণ আদবেন ািীি ভপো/মাো/িাই/কবান/ স্বামী/স্ত্রী গ্যািান্টাি হদে পািদবন। উদেভেে ব্যাভি
ব্যাভেে ঋণ পভিদশাদি সেম এমন ব্যাভি ভযভন চাকুিী/ব্যবসা বাভনজয দিন ভেভনও গ্যািান্টাি হদে পািদবন।
চাকুিী/ব্যবসা বাভনদজয ভনদোভজে এ জন গ্যািান্টাি ২/৩ জন ঋণ আদবেন ািীি গ্যািান্টাি হদে পািদবন।
জাভমনোি ০২(দুই) এি অভি অথ যাৎ ৩ জন িা কযদে পাদি এবাং সােী ভনঃস্প্রদোজন (পভিচালনা পয যদেি
১৯.১০.২০১৬ োভিদে অনুভিে ৩৬ েম সিাে অনুদমাভেে, সুে নাং-৪৯.০০৩.০৯৯৯.০৪.০২৬.৩৮.২০১৭-৯৫৪১
োভিেঃ ১২.০৩.২০১৭)।
(৪) আদবেন ািীি/গ্যািান্টাদিি স্থােী ঠি ানাঃ
ভনজ নাদম অথবা ভপো/মাো/স্বামী/স্ত্রীি নাদম কয এলা াে বাড়ী থা দব অথবা জােীে পভিচেপে াদড য উদেভেে স্থােী
ঠি ানা আদবেন ািীি/ গ্যািান্টাদিি স্থােী ঠি ানা ভহসাদব ভবদবভচে হদব।
(৫) শাোি অভিদেদেি বাভহদিি আদবেন ািীদ ঋণ েোনঃ
) োিভি অবস্থাে, অভিদেে সুভনভে যষ্ট না থা দলও যেন অভিদেে ভনি যািন হদব কস সমে শাোি অভিদেদেি
বাভহদি ঋণ েোন িা হদল ঋণ আদবেন ািীি স্থােী বাভসন্দাি েমাণ সরূপ জােীে পভিচেপে াড য, ইউভপ
য
কচোিম্যান/ ভমশনাি েেত্ত সার্টভফদ
ট গ্রহন িদে হদব। স্থােী বাভসন্দা ভ না ো যাচাই িদে হদব।
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(৬) মুনাফাি হািঃ
পভিচালনা কবাড য র্তয সমদে সমদে ভনি যাভিে হদব। বেযমাদন মুনাফাি হাি হদব ৯% ফ্ল্যাট কিট (পভিচালনা পয যদেি
৩০.০৬.২০১৯ োভিদে অনুভিে ৫৮ েম সিাে অনুদমাভেে, পভিপে নাং-১১/২০১৯ োভিেঃ ০১.০৭.২০১৯) ক ান ঋণ
গ্রহীোি ঋন কমোদোত্তীণ য হদল কসদেদে ঋদণি উপি অভেভিি ২% (পভিচালনা পয যদেি ২৮.০৪.২০২০ োভিদে
অনুভিে ৬৬ েম সিাে অনুদমাভেে, পভিপে নাং-০৮/২০২০ োভিেঃ ৩১.০৫.২০২০) হাদি মুনাফা চাজয হদব।
(৭) ঋণ সীমাঃ
অভিবাসন ঋণসীমা সদব যাচ্চ ৩.০০ (ভেন) লে টা া এবাং ভবমান র্টভ ট (ভি-এভন্ট ভিসা) সহ অন্যান্য আনুষভি ব্যে
বাবে সদব যাচ্চ ২.০০(দুই) লে টা া (পভিচালনা পয যদেি ২৯.১০.২০১৮ োভিদে অনুভিে ৫১েম সিাে অনুদমাভেে,
পভিপে নাং-১৭/২০১৮ োভিেঃ ১৫.১১.২০১৮ এবাং পভিচালনা পয যদেি ২৯.১২.২০২০ োভিদে অনুভিে ৭৬ েম সিাে
“ভবদ্যমান স ল ঋণ ( মযচািী ঋণ ব্যেীে) ৩.০০ (ভেন) লে টা া পয যন্ত জামানে ভবহীন অনুদমাভেে, পভিপে নাং০১/২০২১ োভিেঃ ০৩.০১.২০২১)।
বাাংলাদেশ সি াি র্তয কেশদিদে ভনি যাভিে অভিবাসন ব্যে। ক ান ঋণ আদবেন ািীি চাকুিীি কবেন সদন্তাষজন
পয যাে কথদ কবশী হদল কসদেদে ২ মাদসি কবেদনি সমপভিমান টা া ভনি যাভিে অভিবাসন ব্যে কথদ কবশী ঋণ
অনুদমােদনি সুদযাগ থা দব।
(৮) ঋণ ও ইকুযইর্ট অনুপােঃ
ঋণ গ্রহীো ঋন গ্রহদনি সমে ভনজ উৎস হদে কয পভিমান ভবভনদোগ িদব োই ঋণ গ্রহীোি ইকুযইর্ট। সািািন কেদে,
ঋণঃ ইকুযইর্ট অনুপাে হল ৭০ঃঃ৩০ । অভিবাসন ঋদণি কেদে ঋণগ্রহীোি ইকুযইর্ট বাধ্যোমুল নে।
(৯) ঋদণি কমোে াল ও পভিদশািসূচীঃ
ঋদণি কমোে াল হদব ঋণ আদবেন ািী গমদনচ্ছু কেদশি ভিসাে উদেভেে চাকুিীি কমোে ভবদবচনা দি ০১ (এ )
বৎসি হদে সদ্যাচ্চ ০৩ (ভেন) বৎসি এবাং পভিদশািসূচী হদব ২ (দুই) মাস কগ্রস ভপভিেড বাে ভেদে সমমাভস
ভ ভিদে আসল ও মুনাফাসহ ভ ভিি পভিমান যা মঞ্জুিীপদে উদেে থা দব। ভবমান র্টভ ট ক্রদেি জন্য অভিবাসন
ঋদণি কমোে ভনভব যদশদষ সদব যাচ্চ ০২ (দুই) বছি।(পভিচালনা পয যদেি ১৯.১০.২০১৬ োভিদে অনুভিে ৩৬ েম সিাে
অনুদমাভেে, সুে নাং-৪৯.০০৩.০৯৯৯.০৪.০২৬.৩৮.২০১৭-৯৫৪১ োভিেঃ ১২.০৩.২০১৭)।
(১০) ঋণ আদবেন ভনষ্পভত্তঃ
ঋদনি পভিমান যাই কহা না ক ন েিোি োভিি ১০ ভেদনি মদধ্য ঋণ আদবেন ভনষ্পভত্ত িদে হদব। ঋন আদবেন
গ্রহনদযাগ্য না হদল ঋণ আদবেন ািীদ দ্রুে জাভনদে ভেদে হদব।
(১১) সঞ্চেী ভহসাবঃ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চে জমা দি ঋণীিা পভুঁ জ গঠন িদব এবাং ভনদজিাই স্বাবলম্বী হদব এবাং এ ভেন ব্যাাং ঋণ কনোি
েদোজন পড়দবনা - এছাড়া ঋদণি ভ ভি কেলাপ হদল সঞ্চদেি অথ য হদে ো সমম্বে িা যাদব - এ ভবদবচনাে ঋণ
গ্রহীোদ বাধ্যোমুল িাদব সঞ্চেী ভহসাব খুলদে হদব। মুলে ব্যাাংভ াং ায যক্রম শুরু না হওোে ঋণ ভবেিদনি সমে
নুযনেম ৫০০/- (পাঁচশে) টা া জমা গ্রহন দি ভহসাব খুলদে হদব এবাং ভ ভি জমাি সমে ভনেভমেিাদব ঋণী কথদ
নুযনেম ১০০/- (এ শে) টা া সঞ্চে ভহসাদব জমা েোদনি জন্য আোে িদে হদব। এছাড়া ব্যাাংভ াং ায যক্রম চালূ
হদল ঋণীগণ এ ভহসাদবি মাধ্যদম ভবদেশ হদে কিভমট্যান্স কেিণ িদে পািদবন। এজন্য সঞ্চেী ভহসাব কোলাি সমে
েদোজনীে াগজপে গ্রহনপূব য ো যথাযথিাদব সাংিেণ িদে হদব।
(১২) ঋণ মঞ্জুিী/ব্যবসাভে েমোঃ
অভিবাসন ঋদণি পভিমান যাই কহা না ক ন ঋণ মঞ্জুিী/ব্যবসাভে েমো ব্যবস্থাপনা পভিচাল এি উপি ন্যি
থা দব। ঋদনি আদবেন গ্রহদনি ৭ (সাে) ভেদনি মদধ্য শাো র্তয েেন্ত ও পভিেশযন (েদযাজয কেদে) সম্পন্ন িদে
হদব। োভেত্বোি ময েযা র্তয েেন্ত েভেদবেন োভেদলি পি ঋণ েিাব সাংভিষ্ট শাোি অপিাপি ময েযা র্তয
স্বােভিে হদে ব্যবস্থাপনা পভিচাল বিাবদি/েিান ায যালদে কেিণ িদব।
ব্যাাংদ ি পভিচালনা পষ যদেি ২২ েম সিাে অনুদমাভেে ঋণ মঞ্জুিীি েমো েদোদগি ভনেমাচাি/ নীভেমালাি ১০ নাং
অনুদেে অনুযােী ব্যবস্থাপনা পভিচালদ ি উপি অভপযে েমো কডভলদগশন/িভহে িণ এি ভবষের্ট ভনম্নরূপঃ(পভিচালনা পয যদেি ১৮.০৬.২০১৪ োভিদে অনুভিে ২২েম সিাে অনুদমাভেে, সুে নাং৪৯.০০৩.০৯৯৯.০২.০৬৯.২০১৩/০১ োভিেঃ ০৭.০৭.২০১৪)।
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) ব্যবস্থাপনা পভিচাল োি উপি অভপযে েমো েদোজনদবাদি অিীনস্থ ময েযাদেি উপি আাংভশ বা
সামভগ্র িাদব অপযন (Delegation) িদে পািদবন।
ে) স ল িদিি ময েযাদেি উপি অভপযে েমো েদোজনদবাদি ব্যবস্থাপনা পভিচাল সামভে িাদব িভহে/স্থভগে
িদে পািদবন।
(১৩) ভহসাব পর্দ্ভেঃ
আদলাচয ঋদণি ভবেিন, আোে, মুনাফা চাজয, আোেকৃে মুনাফা আে োদে স্থানান্তি ইেযাভেি ভহসাব পর্দ্ভে ভবষদে
েিান ায যালদেি ভহসাব ভবিাগ হদে আলাো ভনদে যশনা জািী িা হদব। েদুপভি মুনাফাি ভহসাবােন পর্দ্ভে ভনম্নরূপ০১। ভনম্নরূপিাদব ঋণ ভহসাদব মুনাফা আদিাপ িদে হদবঃ
( ) ফ্ল্াট কিদট বাভষ য ৯% (পভিচালনা পয যদেি ৩০.০৬.২০১৯ োভিদে অনুভিে ৫৮ েম সিাে অনুদমাভেে, পভিপে
নাং-১১/২০১৯ োভিেঃ ০১.০৭.২০১৯) হাদি মুনাফা আদিাপ িদে হদব। এদেদে কোডাক্টদ ৩৬০ ভেদে িাগ িদে
হদব।
উোহিণঃ এভেল-জুন ত্রেমাভসদ সুে চাদজযি কেদে
আসল × ৯১×মুনাফা হাি
সুে =
৩৬০ × ১০০
মুনাফা ভহসাবােদনি উোহিন ভনম্নরূপ১৫/১০/২০১০ভি: োভিদে অভিবাসন/ পূণব যাসন ঋণ োদে =৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজাি) টা া ঋণ ০৩ বছি কমোদে
মঞ্জুি িা হ’ল। ২৫/১০/২০১০ভি: োভিদে ঋদণি ১ম ভ ভি এবাং ০৫/১১/২০১০ভি: ২ে ভ ভিি টা া ভবেিণ িা
হ’ল। ঋণর্টি ১ম বছি পূভেয হদব ২৪/১০/২০১১ ভি: োভিদে, ২ে বছি পূভেয হদব ২৪/১০/২০১২ ভি: এবাং ৩ে বছি পূভেয
হদব ২৪/১০/২০১৩ ভি: োভিদে। ১ম বছি =১৬,০০০/- টা া, ২ে বছি =১৭,০০০/- টা া এবাং ৩ে বছি =১৭,০০০/টা া আোে হদল ১ম বছি কশদষ ঋদণি ভস্থভে োড়াদব (৫০,০০০-১৬,০০০)=৩৪,০০০/- টা া এবাং ২ে বছি কশদষ
ভস্থভে োড়াদব (৩৪,০০০- ১৭,০০০)= ১৭,০০০/- টা া এবাং ৩ে বছি কশদষ ভস্থভে োড়াদব (১৭,০০০-১৭,০০০/-)=০/টা া। উি ঋদণি উপি ত্রেমাভস ভিভত্তদে ভনম্নরূপ মুনাফা ভহসাবােন িদে হদবঃ
২৫/১০/১০ ভি: হদে ৩১/১২/১০ভি: োভিে পয যন্ত ৬৮ ভেদনি মুনাফা
০১/০১/১১ ভি: হদে ৩১/০৩/২০১১ভি: পয যন্ত ৯০ ভেদনি মুনাফা
০১/০৪/১১ ভি: হদে ৩০/০৬/১১ভি: পয যন্ত ৯১ ভেদনি মুনাফা
০১/০৭/১১ ভি: হদে ৩০/০৯/১১ভি: োভিে পয যন্ত ৯২ ভেদনি মুনাফা

৫০,০০০/-×১২× ৬৮
১০০ × ৩৬০
৫০,০০০/-× ১২ × ৯০
১০০ ×৩৬০
৫০,০০০/- × ১২ × ৯১
১০০ ×৩৬০
৫০,০০০/-×১২ ×৯২
১০০ × ৩৬০

=১১৩৩.৩৩ বা
১১৩৩/- টা া
=১৫০০/- টা া
=১৫১৬/- টা া
=১৫৩৩/- টা া

ঋণর্ট ২৪/১০/২০১১ ভি: োভিদে বষ যপূভেয হদব। সুেিাাং বষ যপূভেয পয যন্ত ০১ নাং সূোনুসাদি এবাং ২৫/১০/২০১১ ভি: োভিে হদে
২৪/১০/২০১২ভি: োভিে পয যন্ত ০২ নাং সূোনুসাদি ভহসাবােন িদে হদবঃ
০১/১০/১১ ভি: হদে ২৪/১০/১১ভি: োভিে পয যন্ত ২৪ ভেদনি মুনাফা (০১ নাং
সুোনুসাদি)
২৫/১০/১১ ভি: হদে ৩১/১২/২০১১ভি: পয যন্ত ৬৮ ভেদনি মুনাফা
(০২ নাং সুোনুসাদি)
০১/০১/১২ ভি: হদে ৩১/০৩/১২ভি: পয যন্ত ৯০ ভেদনি মুনাফা
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৫০,০০০/- ×১২ ×২৪
১০০× ৩৬০
৩৪,০০০/- ×১২ × ৬৮
১০০ ×৩৬০
কমাট
৩৪,০০০/- × ১২ ×৯০

=৪০০/- টা া
=৭৭১/- টা া
=১১৭১/- টা া
=১০২০/- টা া

১০০ × ৩৬০
৩৪,০০০/- × ১২ × ৯১
১০০ × ৩৬০
৩৪,০০০/- × ১২ × ৯২
১০০ ×৩৬০

০১/০৪/১২ ভি: হদে ৩০/০৬/১২ভি: োভিে পয যন্ত ৯১ ভেদনি মুনাফা
০১/০৭/১২ ভি: হদে ৩০/০৯/১২ভি: োভিে পয যন্ত ৯২ ভেদনি মুনাফা

=১০৩১/- টা া
=১০৪৩/- টা া

২৪/১০/২০১২ ভি: োভিদে ঋদণি ২ে বষ য পূভেয হদব। এ কেদে ২৪/১০/২০১২ ভি: োভিে পয যন্ত ২৪ ভেদনি সুে ২৪/১০/২০১২ ভি:
োভিদেি ভস্থভেি উপি এবাং ২৫/১০/২০১২ ভি: হদে ৩১/১২/২০১২ ভি: োভিে পয যন্ত ৬৮ ভেদনি সুে ০৩ নাং সূোনুসাদি
২৪/১০/২০১৩ ভি: োভিদেি ভস্থভেি উপি ভহসাবােন িদে হদবঃ
০১/১০/১২ভি: হদে ২৪/১০/১২ভি: োভিে পয যন্ত ২৪ ভেদনি মুনাফা

৩৪,০০০/- × ১২ × ২৪
১০০ ×৩৬০
১৭,০০০/- × ১২ × ৬৮
১০০ ×৩৬০

২৫/১০/১২ ভি: হদে ৩১/১২/২০১২ভি: পয যন্ত ৬৮ ভেদনি মুনাফা
কমাট
০১/০১/১৩ভি: হদে ৩১/০৩/১৩ভি: পয যন্ত ৯০ ভেদনি মুনাফা
০১/০৪/১৩ভি: হদে ৩০/০৬/১৩ভি: োভিে পয যন্ত ৯১ ভেদনি মুনাফা
০১/০৭/১৩ভি: হদে ৩০/০৯/১৩ভি: োভিে পয যন্ত ৯২ ভেদনি মুনাফা
০১/১০/১৩ভি: হদে ২৪/১০/১৩ভি: োভিে পয যন্ত ২৪ ভেদনি মুনাফা

=২৭২/- টা া
=৩৮৫/- টা া
=৬৫৭/- টা া

১৭,০০০/- × ১২ × ৯০
১০০ ×৩৬০
১৭,০০০/- × ১২ ×৯১
১০০ ×৩৬০
১৭,০০০/- ×১২ ×৯২
১০০ ×৩৬০
১৭,০০০/- ×১২ ×২৪
১০০ × ৩৬০

=৫১০/- টা া
=৫১৬/- টা া
=৫২২/- টা া
=১৩৬/- টা া

(ে) কেলাপী ঋণ গ্রহীোি ভহসাদব কমোদোত্তীদন যি পিবেী সমে ভনি যাভিে মুনাফাি হাদিি সাদথ ২% কযাগ দি ভহসাব
িদে হদব।
য অন্যান্য ভনেমাবলীঃ
০২। মুনাফা আদিাপ সম্পভ ে
( ) ত্রেমাভস (ভডদসম্বি, মাচ য, জুন, কসদেম্বি োভন্তদ ) ভিভত্তদে মুনাফা ভহসাব িদে হদব। এেদ্ব্যেীে ঋণ পূণ য
পভিদশাি, মামলা োদেি, ঋণ ত্রদ্ব্িাগী িণ এবাং েদযাজয কেদে মুনাফা মওকুদফি আদবেন গ্রহদণি সমে মুনাফা
আদিাপ িদে হদব।
(ে) ক ান ঋণ ভহসাদব ভ ভি/পাওনা আোদেি পি ঋণ েভেোদন কপাভটাং াদল মুনাফাি কডভবট ভস্থভে থা দল েথদম ো
কক্রভডট িদে হদব। আোেকৃে টা া মুনাফাি কডভবট ভস্থভে অদপো কবশী হদল সুদেি কডভবট ভস্থভে সম্পূণ য কক্রভডট
িাি পি অবভশষ্ট টা া আসদল কক্রভডট িদে হদব। ঋণ ভহসাদব ভ ভন্ত বা পাওনা আোদেি পি মুনাফাি কডভবট ভস্থভে
না থা দল আোেকৃে টা া ঋদণি আসদল কক্রভডট িদে হদব।
য ভনেমাবলীঃ
০৩) অথ য ঋণ আোলদে মামলা/মামলািীন ঋদণি কেদে মুনাফাি ভহসাব সম্পভ ে
( ) মামলািীন ঋদণি কেদে মামলা রুজুি সমে এবাং পিবেীদে (েদযাজয কেদে) এযডদিদলািাম ক াট য ভফ,
আইনজীবীি ভফ ও মামলা সাংক্রান্ত অন্যান্য েিচ ঋদণি আসল ভহসাদব গণ্য হদব এবাং ঋণ েভেোদন আসদলি লাদম
কডভবট িদে হদব। মামলা রুজুি পি োবীকৃে অথ যাৎ আসল, মুনাফা, এযডদিদলািাম ক াট য ভফ, আইনজীবীি ভফ ও
মামলা সাংক্রান্ত অন্যান্য েিচসহ কমাট পাওনাদ আসল ভহসাদব ভবদবচনা িদে হদব। মামলা রুজুি পি োবীকৃে টা া
সম্পূণ য আোে না হওো পয যন্ত সাংভিষ্ট ঋণ ভহসাদব ক ান মুনাফা চাজয িা যাদব না। োবীকৃে টা া পভিদশাদিি পি
ভহসাব বদেি সমে সাংভিষ্ট ঋদণি কেদে েদযাজয হাদি মুনাফা চাজয িদে হদব। মামলা চলা ালীন মামলা সাংক্রান্ত
ক ান েিদচি েদোজন হদল ো ঋণ গ্রহীোি ঋণ ভহসাদবি আসল লাম কডভবট দি িদে হদব এবাং উি েিদচি
উপিও ঋণ ভহসাব বদেি সমে যথািীভে মুনাফা আদিাপ িদে হদব।
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(১৪) ঋদণি জামানেঃ পভিচালনা পয যদেি ২৯.১২.২০২০ োভিদে অনুভিে ৭৬ েম সিাে “ভবদ্যমান স ল ঋণ ( মযচািী ঋণ
ব্যেীে) ৩.০০ (ভেন) লে টা া পয যন্ত জামানে ভবহীন অনুদমাভেে, পভিপে নাং-০১/২০২১ োভিেঃ ০৩.০১.২০২১।
) ঋদণি পভিমান যাই কহা না ক ন ঋদণি ভবপিীদে জভম বে /সহজামানে ভেদে হদবনা। েদব গ্যািান্টাি এি স্থােী
বাভসন্দাি েমান সরূপ বাড়ী-ঘি /জভমি েভলল / পচ যাি ফদটা ভপ/মুল ভপ ঋণ গ্রহীো/গ্যািান্টাি জমা ভেদে সম্মে হদল
ো সাংভিষ্ট ব্যাাং ময েযা র্তয সেযাভেে দি িােদে হদব।
ে) েদব ক ান গ্যািান্টাি বে ভহসাদব গ্যািান্টাদিি বে ী জভমি মুল-েভলল/পচ যা/োভিজ/ হালসদনি োজনাি িভশে
ব্যাাংদ জমা ভেদে সম্মে হদল ো সাংভিষ্ট ব্যাাং
ময েযা র্তয েদোজনীে চাজয ডকুদমন্টস্ সম্পােন দি িােদে
হদব। বে ী সম্পভত্তি মূে মঞ্জুিীকৃে ঋদণি ন্যযনেম ১.৫০ গুন হদে হদব। ঋণ ভবেিদনি পূদব য সম্পভত্তি স ল াগজপে
ঋণ নভথদে সাংিেন িদে হদব।
গ) এছাড়া ঋণ গ্রহীো ভনদজি জভমি মূল-েভলল/পচ যা/োভিজ/ হালসদনি োজনাি িভশে ব্যাাংদ জমা কিদেও ঋণ গ্রহন
িদে পািদব। এ কেদে ঋণ আদবেদনি সমে বে ী জভমি মূল-েভলল/পচ যা/োভিজ/ হালসদনি োজনাি িভশে শাোে
জমা ভেদে হদব।
(১৫) ঋণ আোে ায যক্রমঃ
) েবাদস গমদনচ্ছু ঋণ গ্রহীোি ভন টেম ব্যাভি অথবা োি গ্যািান্টাি (Principal Gurantor) ক ঋদণি ভ ভি
পভিদশাি িদে হদব। ঋণ গ্রহীো র্তয ভ ভি পভিদশাি ািীি নামসহ ভ ভি কফিে েোদনি অিী ািনামা েোন
িদে হদব।
ে) গ্যািান্টাি র্তয ঋণ পভিদশাদি অসুভবিা/ভবলম্ব হদল যুভিসাংগে ািন সহ ো যথাসমদে জানাদনাি ব্যবস্থা ভনদে
হদব।
গ) ঋদনি ভ ভি আিি হওোি সঠি োভিে ঋণ গ্রহীো এবাং গ্যািান্টািদ জানাদনা হদব। ভেভন ঐ সমে কথদ ভনেভমে
িাদব ভ ভি পভিদশাি িদে বাধ্য থা দবন।
ঘ) ঋণ গ্রহন দি কয কেদশ দময ভনদোভজে হদবন কস কেদশ বাাংলাদেশ দূোবাস/ নসাল কজনাদিল অভফস থা দল বা
কয অভিদেদেি দূোবাস ঐ কেশ ভনেন্ত্রণ দি কস কেদশি দূোবাসদ ঋণ অনুদমােদনি (Sanctionted Order)
আদেশ অবগে িাদনা হদব।
ঙ) কিভমদটন্স কেিণ ায যক্রম েবাসী োণ ব্যাাংদ ি মাধ্যদম আিি হওোি সাদথ সাদথ উি ঋণ গ্রহীোি ভহসাব
ায য ি হদব এবাং ঐ ভহসাদবি মাধ্যদম টা া কেিণ িাি পেদেপ গ্রহন িা হদব।
চ) ঋণ গ্রহীো চাকুিীদে কযাগোদনি সাদথ সাদথ দ্রুেোি সভহে চাকুিীস্থল, ভনদোগ েযাি ভবিাভিে েবাসী োণ
ব্যাাংদ অবগে িদে হদব।
ছ) স্থানীে ভজম্মাোিদ ঋদণি ভ ভি জমা েোন ভবষদে স ল শেযাভে জানাদনা হদব এবাং যথাসমদে ঋণ কফিৎ েোদনি
অিী াি গ্রহণ িা হদব।
জ) ঋণ আোে ভনভবড় পয যাদলাচনাি জন্য স্থানীে েোি ািী সাংস্থা/ ব্যাভি ভনদোগ িা হদব। ভযভন েোিভ দি ঋণ
আোে ায যক্রম সম্পন্ন িদে পাদিন।
ঝ) ক ান ঋণ গ্রহীো ঋণ পভিদশাি িদে ব্যথ য হদল সাংভিষ্ট ব্যাভিি গ্যািান্টাি (Principal Gurantor) এি ব্যথ যো
গণ্য দি ২ে গ্যািান্টাদিি মাধ্যদম ো আোদেি ব্যবস্থা কনো হদব।
ঞ) িায য োভিদে ঋণ পভিদশাদি ব্যথ যোি ভবষে পদেি মাধ্যদম জানাদনা হদব এবাং োগাো কেো হদব।
ট) গৃহীে ঋণ ভনি যাভিে সমদে েোদন ব্যথ য হদল উি ঋণ গ্রহীোি আত্মীে বা ভন টজনদেি ঋণ েোদন উৎসাভহে িা
হদব। যভে স ল েদচষ্টা ব্যথ য হে কসদেদে ঋণ কেলাভপি ভবষদে আইনগে ব্যবস্থা গ্রহন িা হদব।
ঠ) শাোে ঋদণি ভ ভি ও অন্যান্য অথ য আোে াদল কডভবট: নগে িাউচাি ৩ (ভেন) ভপ েস্তুে িদে হদব। েথম ভপ
িাউচাি ভহসাদব ব্যবহৃে হদব। ভদ্ব্েীে ভপ ঋদণি টা া পভিদশাি ািীদ েোন িদে হদব। র্তেীে ভপ বই এি
সদি থা দব। েথম ও র্তেীে ভপি ভপছদন টা া পভিদশাি ািীি স্বােি ভনদে হদব। এ র্ট িাউচাি বই ব্যবহাি
িা কশষ হদল র্তেীে ভপসহ ভসভ উভির্ট ডকুদমন্ট ভহসাদব উহা শাোে সাংিেণ িদে হদব।
(১৬) ঋদণি চাজয ডকুদমন্টঃ (পভিচালনা পয যদেি ৩১.০১.২০২১ োভিদে অনুভিে ৭৭েম সিাে অনুদমাভেে, পভিপে নাং০৬/২০২১ োভিেঃ ০৯.০২.২০২১)
১) ভডভপ কনাট
২) ভডভপ কনাট কডভলিািী কলটাি
৩) কলটাি অব গ্যািাভন্ট (র্তেীে পদেি ব্যভিগে গ্যািাভন্ট)
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অন্যান্য গুরুত্বপূন য াগজপে/ েললপোভেঃ (পভিচালনা পয যদেি ৩১.০১.২০২১ োভিদে অনুভিে ৭৭েম সিাে অনুদমাভেে,
পভিপে নাং-০৬/২০২১ োভিেঃ ০৯.০২.২০২১)
১) ভবদেশ হদে েেযাবেযদনি কঘাষনাপে
২) ঋণ পভিদশাদিি অিী ািনামা
৩) ঋণ গ্রহীোি ঋণোভি স্বী ািপে
৪) কচ জমা িদণি স্মা িভলভপ/দমদমাদিন্ডাম অব কচ , ঋণ গ্রহীো/জাভমনোি র্তয সম্পাভেে
(১৭) এছাড়াও ঋণ সাংক্রান্ত ভেপে ভনদে যশনা ভনদম্ন কেো হ’লঋণ সাংক্রান্ত ভেপে ভবষদে সুভনভে যষ্ট ক ান ভনদে যশনা না থা াে ভবভিন্ন শাো ব্যবস্থাপ গণ োদেি ভনজস্ব ভবদবচনা
অনুযােী ায যাভে সম্পােন দিন। ফলশ্রুভেদে এ ই িিদনি াজ সম্পােদন ভবভিন্ন পর্দ্ভে অনুসিণ িা হদে। এ
স ল কেদে শাোি াদজি মদধ্য সামঞ্জস্যো আনা েদোজন। এছাড়াও ভবভিন্ন শাো হদে ভ ছু কেদে স্পষ্টী িদণি
অনুদিাি জানাদনা হদেদছ। এ স ল ভবষে ভবদবচনা দি ভনদমাি ভনদে যশনা েোন িা হদলাঃ
(১) এ ই ভেন এ াভি ঋণ ভবেিণ িা হদল েভের্ট ঋদণি জন্য আলাো িাউচাি িদে হদব;
(২) ঋণ েভেোন ও ঋণ আদবেন গ্রহণ কিভজষ্ট্রাদিি স ল লাম পূিণ িদে হদব;
(৩) কডভবট নগে িাউচাি ও বেলী িাউচাদি ভবিাভিে ভববিণ ভলেদে হদব। কযমন:কডভবট নগে িাউচািঃ উি পভিমাণ টা া ঋদণি ভ ভি/ সঞ্চদেি ভ ভি/ টযাম্প েিচ/ মৃত্যয ঝভুঁ / ডাউন
কপদমন্ট/ .................. বাবে আোে িা হদলা।
বেলী িাউচািঃ উদেভেে পভিমাণ টা া সাংযুি িাউচাি কমাোদব আোে দি ভহসাবভুি িা হদলা/ ঋণ
ভহসাদব ভবেিণ িা হদলা/ সাংযুি োভল া কমাোদব ঋণ ভহসাদব সুে চাজয দি ভহসাবভুি িা হদলা/ সাংযুি
িাউচাি কমাোদব সঞ্চেী ভহসাদব সুে েোন দি ভহসাবভুি িা হদলা/ ............................. ..............)
(৪) উদদ্যািা/গ্যািান্টাদিি ছভব েবাসী োণ ব্যাাংদ মযিে জুভনেি অভফসাি হদে েদোি য পেময যাোি কয ক ান
ময েযা/ মযচািী র্তয সেযাভেে হদে হদব। েদব ব্যবস্থাপ ব্যেীে অন্য ক ান ময েযা/ মযচািী র্তয
সেযােন িা হদল ব্যবস্থাপ
র্তয ো েভেস্বােি িদে হদব। এছাড়াও ১ম কেণীি কগদজদটড অভফসাি/
সি ািী/আিাসি ািী/িাষ্ট্রাোত্ত ব্যাাং বা আভথ য েভেিাদন মযিে ১ম কেণীি ময েযা/ ইউভনেন পভিষে
কচোিম্যান/ কপৌি ভমশনাি র্তয সেযােন িা যাদব। কসদেদে সাংভিষ্ট ঋদণি েেন্ত ািী ময েযা র্তয ো
েভেস্বােি িদে হদব;
(৫) ঋণ েভেোদন সাংভিষ্ট ঋণ গ্রহীোি সঞ্চেী ভহসাদবি নম্বি ভলদে িােদে হদব;
(৬) সি ািী/আিাসি ািী/ স্বােত্তশাভসে েভেিাদন মযিে ক ান ব্যভি ভনজস্ব েভেিাদনি ভনেন্ত্রণ ািী র্তযপদেি
অনুদমােন সাদপদে ঋদণি গ্যািান্টাি হদে চাইদল ৩.০০ লে টা া পয যন্ত ঋদণি কেদে জভমি েভলল/
য াগজপে জমা ভেদে হদব না। েদব ৩.০০ লে টা াি উর্ধ্য পভিমাণ ঋদণি কেদে
পচ যা/মাভল ানা সম্পভ ে
য েমানপে জমা ভনদে হদব। সািািণ গ্যািান্টাদিি মদো ভনদজি
ভনেমানুযােী সম্পভত্তি মাভল ানা সম্পভ ে
জভমি েভলল/ পচ যা জমা ভেদে সি ািী/ আিাসি ািী/ স্বােত্তশাভসে েভেিাদন মযিে ক ান ব্যভি গ্যািান্টাি
হদে চাইদল কসদেদে মযিে েভেিাদনি ভনেন্ত্রণ ািী র্তযপদেি অনুদমােন কনোি েদোজন কনই;
(৭) ঋদণি কমোে বৃভর্দ্ি আদবেন গ্রহণ াদল ভবভি কমাোদব ঋণ ভস্থভেি ভনভে যষ্ট হাদি ডাউন কপদমন্ট গ্রহদণি ভবিান
েচভলে আদছ। কমোে বৃভর্দ্ি আদবেন গ্রহদণি োভিদেি পূব যবেী ৬০ ভেন সমে পয যন্ত সাংভিষ্ট ঋণ ভহসাদবি জমা
ডাউন কপদমন্ট ভহসাদব ভবদবচনা িা যাদব;
(৮) ঋদণি গ্যািান্টাি/ উদদ্যািাি সম্পভত্তি েফশীদল ক ান পভিবেযন না হদল পূনঃ ঋণ েিাব েিান ায যালদে কেিণ
াদল ঋণ েিাদবি সাদথ সম্পভত্তি াগজপদেি ভপ কেিণ িদে হদব না। েদব সম্পভত্তি ভববিণ, পভিমাণ ও
মূে উদেে িদে হদব;
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(৯) ঋদণি ভবপিীদে গৃহীে সম্পভত্তি মাভল ানা স্বত্ব সম্পদ য ইদোপূদব য আইনগে মোমে গ্রহণ িা হদে থা দল
এবাং ঐ এ ই সম্পভত্তি মূলেভলল জমা কিদে পূন: ঋণ/ বভি যে ঋণ েোদনি কেদে সম্পভত্তি মাভল ানা স্বত্ব
সম্পদ য নত্যন দি আইনগে মোমে গ্রহদণি েদোজন কনই।
উদেভেে ভনদে যশনা অনুযােী এেেসাংক্রান্ত ায যাভে সম্পােদনি জন্য সাংভশষ্ট স লদ পিামশয কেো হদলা।
(১৮) অভিবাসন ঋণ আদবেদনি ো কযাগ্যোমূল

াগজপেঃ

) ঋণ আদবেন ািীি সদ্য কোলা ৩ (ভেন) ভপ পাসদপযাট সাইদজি সেযাভেে ছভব কনো কযদে পাদি (আদবেনপদে
১র্ট, সঞ্চেী ভহসাদবি ফিদম ১ র্ট, এবাং স্বােি াদড যি জন্য ১র্ট) (পভিচালনা পয যদেি ১৯.১০.২০১৬ োভিদে অনুভিে
৩৬ েম সিাে অনুদমাভেে, সুে নাং-৪৯.০০৩.০৯৯৯.০৪.০২৬.৩৮.২০১৭-৯৫৪১ োভিেঃ ১২.০৩.২০১৭)। কিাটাি
য
আইভড াদড যি সেযাভেে ভপ, বেযমান ঠি ানা এবাং স্থােী ঠি ানাি কপৌিসিা/ইউভনেন পভিষদেি সার্টভফদ
ট এি
সেযাভেে ফদটা ভপ।
ে) ঋণ আদবে ািীি জাভমনোদিি েদেযদ ি সদ্য কোলা ১ ভপ পাসদপযাট সাইদজি সেযাভেে ছভব কনো কযদে পাদি।
েদব জাভমনোদিি মদধ্য ভযভন সঞ্চেী ভহসাদবি নভমনী হদবন োি ২ ভপ পাসদপযাট সাইদজি কনো কযদে পাদি
(আদবেনপদে ১র্ট, সঞ্চেী ভহসাদবি ফিদম ১র্ট) (পভিচালনা পয যদেি ১৯.১০.২০১৬ োভিদে অনুভিে ৩৬েম সিাে
অনুদমাভেে, সুে নাং-৪৯.০০৩.০৯৯৯.০৪.০২৬.৩৮.২০১৭-৯৫৪১ োভিেঃ ১২.০৩.২০১৭)। কিাটাি আইভড াদড যি
য
সেযাভেে ভপ, বেযমান ঠি ানা এবাং স্থােী ঠি ানাি কপৌিসিা/ইউভনেন পভিষদেি সার্টভফদ
ট এি সেযাভেে
ফদটা ভপ।
গ) জাভমনোিদেি কয ক ান এ জদনি স্বােিকৃে ০৩ র্ট কচদ ি পাো (ঢা াি কেদে MICR কচ বাধ্যোমুল ) ও
য
য
সাংভিষ্ট ব্যাাংদ ি ভহসাদবি সার্টভফদ
ট (Statement of Account) অথবা ভহসাব কোলাি সার্টভফদ
ট
(পভিচালনা পয যদেি ১৯.১০.২০১৬ োভিদে অনুভিে ৩৬েম সিাে অনুদমাভেে, সুে নাং৪৯.০০৩.০৯৯৯.০৪.০২৬.৩৮.২০১৭-৯৫৪১ োভিেঃ ১২.০৩.২০১৭)।
ঘ) আদবেন ািীি ভবদেদশি মযস্থদলি ঠি ানা, কটভলদফান নম্বি/ই-কমইল ঠি ানা ইেযাভে (যভে সিব হে)। ঋণ গ্রহীো
ভবদেশ গমদনি পি োি মযস্থদলি ঠি ানা, ও কফান নম্বি ০১ (এ ) মাদসি মদধ্য শাো ব্যবস্থাপ দ জানাদনাি জন্য
ভনদে যশনা কেো কযদে পাদি (পভিচালনা পয যদেি ১৯.১০.২০১৬ োভিদে অনুভিে ৩৬েম সিাে অনুদমাভেে, সুে নাং৪৯.০০৩.০৯৯৯.০৪.০২৬.৩৮.২০১৭-৯৫৪১ োভিেঃ ১২.০৩.২০১৭)।
ঙ) ম্যানপাওোি াড য বা ভবএমইর্ট র্তয ইসুযকৃে স্মাট য াড য এি ফদটা ভপ।
চ) পাসদপাদট যি সেযাভেে ফদটা ভপ।
ছ) ঋণ আদবেন ািীি নাদম ব্যাাং ভহসাদব থা দে হদব এবাং A/C Payee কচদ ি মাধ্যদম ঋণ েোন িদে
হদব। (পভিচালনা পয যদেি ১৯.১০.২০১৬ োভিদে অনুভিে ৩৬েম সিাে অনুদমাভেে, সুে নাং৪৯.০০৩.০৯৯৯.০৪.০২৬.৩৮.২০১৭-৯৫৪১ োভিেঃ ১২.০৩.২০১৭)।
জ) ভিসাি ভপ (বাধ্যোমুল ), কলবাি ন্ট্রা কপপাি (যভে থাদ বাধ্যোমুল নে) (পভিচালনা পয যদেি
১৯.১০.২০১৬ োভিদে অনুভিে ৩৬েম সিাে অনুদমাভেে, সুে নাং-৪৯.০০৩.০৯৯৯.০৪.০২৬.৩৮.২০১৭-৯৫৪১
োভিেঃ ১২.০৩.২০১৭)।
ঝ) শুধুমাে স্থানীে িাষাি ভিসাি কেদে (ইাংদিজী িাষা ব্যােীে) অনুদমাভেে ভপ (পভিচালনা পয যদেি ১৯.১০.২০১৬
োভিদে অনুভিে ৩৬েম সিাে অনুদমাভেে, সুে নাং-৪৯.০০৩.০৯৯৯.০৪.০২৬.৩৮.২০১৭-৯৫৪১ োভিেঃ
১২.০৩.২০১৭)।
(১৯) ঋণ ঝভ আোেন স্কীমঃ
পভিচালনা পয যদেি ৩০.০৪.২০১৩ োভিদে অনুভিে ১৫েম সিাে ব্যাাংদ ি ভনজস্ব মযসূভচি আওোে “ঋণ ঝভ
আোেন স্কীম” চালুি েিাব উপস্থাপন িা হদল ো অনুদমাভেে হে। পিবেীদে পভিচালনা পয যদেি ২৭.০৮.২০১৬
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োভিদে অনুভিে ৩৫ েম সিাে উি নীভেমালাি সাংদশািনী অনুদমােদনি জন্য উপস্থাপন
নীভেমালা ভনদমািিাদব অনুদমাভেে হে।

িা হদল সাংদশািীে

েবাসী োণ ব্যাাংদ ি ‘‘ঋণ ঝভ আোেন স্কীম’’ নীভেমালা (সাংদশািনী)
েবাসী োণ ব্যাাং সহজ শদেয, স্বল্পসুদে ও ভবনা জামানদে অভিবাসী ঋণ েোন দি থাদ । এই ঋণ গ্রহণ ািী েদেয দ
বাধ্যোমূল ‘‘ঋণ ঝভুঁ আোেন স্কীম’’ এি আওোে আনােদনি লদেয েবাসী োণ ব্যাাং
র্তয ‘‘ঋণ ঝভুঁ আোেন
স্কীম’’ নীভেমালা ভনদমািিাদব েণেন িা হদলা।
১.০ ভশদিানামঃ ‘‘েবাসী োণ ব্যাাং ঋণ ঝভুঁ আোেন স্কীম’’।
২.০ ঋণ ঝভুঁ আোেন স্কীম এি উদেেঃ
( ) ঋণ গ্রহীোি মৃত্যয জভনে ািদণ সৃষ্ট ঋণ আোে ঝভুঁ কমা াদবলা ;
(ে) মৃে ব্যভিি উত্তিাভি ািীগণদ ঋদণি োে কথদ অব্যাহভে কেো;
(গ) এদজন্সীি ািদণ বা চাকুিীজভনে জর্টলোি ািদণ বা শািীভি সমস্যাি িদণ ঋণ গ্রভহো কেদশ কফিে আসদল ঋণ
আোে ঝভুঁ কমা াদবলা।
৩.০ ঋণ ঝভুঁ আোেন স্কীম এি শেযাবলীঃ
( ) শুধুমাে ব্যাাংদ ি ‘‘অভিবাসী ঋণ মযসূচী’’ এি অিীদন ঋণ গ্রহীোগণ বাধ্যোমূল এ স্কীদমি সেস্য হদবন।
(ে) ‘‘ঋণ ঝভ আছােন স্কীম’’ এি ভনি যাভিে চাঁো এ বাদি আোে িদে হদব।
৪.০ ঋণ ঝভুঁ আোেন স্কীম এি সুভবিা েোনঃ
( ) ঋদণি কমোে াদল ঋণ গ্রাহদ ি মৃত্যয হদল ঋণ ভস্থভেি ১০০% এবাং ঋণ গ্রহদণি ৬(ছে) মাদসি মদধ্য কফিে আসদল
ঋণ ভস্থভে ৫০% োে এই স্কীদমি েহভবল হদে সমন্বে হদব।
(ে) শুধুমাে হাং াং গমন ািী মভহলা মীদেি কেদে ঋণ গ্রহদণি োভিে হদে ৩ (ভেন) মাদসি মদধ্য যুভিসাংগে ািদণ
কফিে আসদল ঋণ ভস্থভেে ১০০% োে সমন্বে হদব।
(গ) ঋণ সম্পূণ য পভিদশাি পব য পূণঃঋণ গ্রহণ াদল পূনিাে ভনি যাভিে হাদি চাঁো পভিদশািদযাগ্য হদব।
(ঘ) ঋণ এি কমোে কশষ হওোি পি এ সুভবিা স্বোংভক্রেিাদব অবসান হদব।
৫.০ ঋণ গ্রহীোদেি ঋণ পিবেী োে সমন্বে ায যাবলীঃ
) ঋণ গ্রহীোি মৃত্যয হদল বা হাং াং এি কেদে ৩ মাদসি মদধ্য কফিে আসদল কসদেদে িণীেঃক ান ঋণ গ্রহীোি মৃত্যয বা হাং াং এি কেদে ঋণ গ্রহদণি ৩ মাদসি মদধ্য কফিে আসাি ের্থ্ অবভহে হওো মােই সাংভিষ্ট
শাোি অভফসাি ও ব্যবস্থাপ কযৌথিাদব সদিজভমদন েেন্ত দি ো ভনভিে হদবন। এিপি ঋণ ভস্থভেি ১০০% ‘‘ঋণ ঝভুঁ
আোেন স্কীম’’ এি েহভবল হদে সমন্বদেি জন্য আদবেনসহ েদোজনীে াগজপে েিান ায যালদে কেিণ িদব। েিান
ায যালে েদোজনীে াজগপে কেিদণি োভিদে সাংভিষ্ট ঋণ ভহসাদব সুে ও আবগািী শুল্ক কপাভটাং ভেদে ঋদণি ভস্থভে হদব
কস পভিমাণ অদথ যি সমন্বদেি আদবেন িদে হদব। পিবেীদে আি ক ান সুে চাজয হদব না। েিান ায যালে র্তয
অনুদমাভেে হওোি পি সাংভিষ্ট ঋণ ভহসাদবি ভবপিীদে ‘‘ঋণ ঝভুঁ আোেন স্কীম’’ হদে োি অথ য সমন্বে িদে হদব।
ে) ০৬ মাদসি মদধ্য কফিে আসা ঋণ গ্রহীোি কেদেঃঋণ গ্রহদণি ৬ মাদসি মদধ্য ক ান ঋণ গ্রহীো কফিে আসদল কসই ের্থ্ অবভহে হওো মােই সাংভিষ্ট শাোি অভফসাি ও
ব্যবস্থাপ কযৌথিাদব সদিজভমদন েেন্ত দি ো ভনভিে হদবন। ভনভিে হওোি পি েিান ায যালদে আদবেন কেিদণি
োভিদে সুে চাজয আবগািী শুল্ক ভহসাবােন দি ঋণ ভস্থভেি ৫০% আোে িদব। এিপি অবভশষ্ট ৫০% সমন্বদেি জন্য
েদোজনীে াজগপেসহ আদবেন েিান ায যালদেি ঋণ ও আোে ভবিাদগি কেিণ িদব। োি আদবেনপে ঋণ ও আোে
ভবিাগ র্তয যাচাই-বাছাই পূব য উপযুি র্তযপে র্তয অনুদমােদনি ায যক্রম গ্রহন িদব।
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গ) চুড়ান্ত অনুদমােদনি পি অনুদমাভেে অথ য স্থানান্তদিি জন্য ঋণ আোে ভবিাগ র্তয ভনদে যশনা েোদনি কেভেদে ক ন্দ্রীে
ভহসাব ভবিাগ ‘‘ঋণ ঝভুঁ আোেন স্কীম’’ এি আওোে িভেে েহভবল হদে অনুদমাভেে অথ য সাংভিষ্ট শাোে স্থানান্তি
িদব।
৬.০ োে সমন্বদেি অনুদমােন েমোঃ
‘‘ঋণ ঝভুঁ আোেন স্কীম’’ এি োে সমন্বে েমো ব্যবস্থাপনা পভিচালদ ি হাদে ন্যি থা দব।
৭.০ ভহসাব পর্দ্ভেঃ
( ) গ্রাহদ ি াছ কথদ চাঁো গ্রহন ালীন সমদে িাউচাি পর্দ্ভে ভনম্নরূপঃ
কডভবট
ভববিণ
পভিচাভলে ব্যাাং ভহসাব
(১০০০২০০০০)

কক্রভডট
ুঁ
ঋণ ঝভ আোেন স্কীম োে
(২০০০৮০০০৫)

(ে) েভেমাদসি কশষ মযভেবদস েিান ায যালদে কেিদণি িাউচাি পর্দ্ভে ভনম্নরুপঃ
কডভবট
ভববিণ
কক্রভডট
ঋণ ঝভুঁ আোেন স্কীম োে
আন্তঃব্যাাং ভহসাব েিান ায যালে
(২০০০৮০০০৫)
(৯৯৯২০০০৮০০০৫)
(গ) োে সমন্বে অনুদমােন পিবেী েিান ায যালে কথদ সাংভিষ্ট শাোে স্থানান্তি পর্দ্ভে ভনম্নরুপঃ
কডভবট
ভববিণ
কক্রভডট
ঋণ ঝভুঁ আোেন স্কীম োে
আন্তঃব্যাাং ভহসাব (সাংভিষ্ট শাো)
(২০০০৮০০০৫)
(২০০০৮০০০৫)
(ঘ) ঋণ ভহসাদব কপাভটাং পর্দ্ভে ভনম্নরূপঃ
কডভবট
ঋণ ঝভুঁ আোেন স্কীম োে
(২০০০৮০০০৫)

ভববিণ

কক্রভডট
োে সমন্বেদযাগ্য ঋণ ভহসাব

‘‘ঋণ ঝভুঁ আোেন স্কীম’’এি চাঁোি হািঃ (পভিচালনা পয যদেি ২৪.০৫.২০১৫ োভিদে অনুভিে ২৯েম সিাে অনুদমাভেে,
সাকুযলাি নাং-৪৯.০০৩.০৯৯৯.০৪.০২৬.২০১৫/১৪ োভিেঃ ০৪.০৬.২০১৫)
ক্রভম নাং
০১.
০২.
০৩.
০৪.

ভবেিণকৃে টা াি পভিমাণ
১,০০,০০০/- পয যন্ত
১,০০,০০১/- কথদ ২,০০,০০০/- পয যন্ত
১,০০,০০১/- কথদ ৩,০০,০০০/- পয যন্ত
হাং াং এি কেদে
---০---
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অনুদমাভেে চাঁোি হাি
১,০০০/২,০০০/৩,০০০/৭,০০০/-

