প্রধান কাম যারয়, যাজাী
ঋণ আদায় বফবাগ-১

ঋআবফ-১ বযত্র নং-০১/২০১৮

তাবযখ: ০৫.০২.২০১৮

বফলয় : সুদ ভওকুপ নীবিভারা।
যাজাী কৃবল উন্নয়ন ব্াাংককয দীঘ যবদকনয ভন্দ ও ক্ষবি বককফ শ্রেণীকৃি ঋণ আদায় ত্বযাবিি কযা িথা প্রকৃি ক্ষবিগ্রস্ত
ঋণগ্রীিাকদয প্রবিকূর অফস্থা শ্রথকক উত্তযকণয রকক্ষে ভন্দ ও ক্ষবি বককফ শ্রেণীবফন্যাবি ঋকণয াবফ যক অফস্থা বফকফচনা ককয
এফাং প্রাকৃবিক দূকম যাকগয কাযকণ সৃষ্ট প্রবিকূর অফস্থা কাটিকয় উঠায রকক্ষে অথ য ভন্ত্রণারয় কি বফববন্ন ভকয় ঋকণয সুদ ভওকুপ
াংক্রান্ত বনকদ যনা জাযী কযা য়। অথ য ভন্ত্রণারয় কি জাযীকৃি সুদ ভওকুপ বনকদ যনা বনম্নরূ:
(ক)

অথ য ভন্ত্রণারয়, অথ য বফবাগ, ব্াাংবকাং অনুবফবাগ, প্রান াখা-১ কি জাযীকৃি ২৯.০৬.২০০৬ িাবযকখয
অভ/অবফ/ব্াাংবকাং/াখা-১/বফবফধ-১০/২০০১-২০৭ নম্বয কেয ভাধ্যকভ বনম্নরূ বদ্ধান্ত প্রদান কযা কয়কছ:
(1) আকযাবি সুদ ভওকুকপয শ্রক্ষকে Cost of fund recovery বনবিি ককয এফাং ব্াাংককয Income
account debit না ককযই িা বফকফচনা কযকি কফ;
(2) কর দায়কদনা বযকাধ ককয ব্াাংককয ঋণ বাফ অফায়ন ( Close) কযায শ্রক্ষকে প্রবিটি শ্রকই শ্রভবযট
বববত্তকি ব্াাংক/ল যদ বফকফচনা কযকফ, িকফ Cost of fund recovery বনবিি ককযই সুদ ভওকুকপয
সুবফধা বদকি কফ;
(3) অনাকযাবি সুদ ভওকুকপয শ্রক্ষকে ব্াাংক/ল যদ প্রবিটি শ্রকইকয মথাথ যিা ( Merit) বফকফচনাক্রকভ বদ্ধান্ত গ্রণ
কযকফ।

(খ)

অথ য ভন্ত্রণারয়, অথ য বফবাগ, ব্াাংবকাং অনুবফবাগ, প্রান াখা-১ কি জাযীকৃি ১৩.১১.২০০৬ িাবযকখয
অভ/অবফ/ব্াাংবকাং/াখা-১/বফবধ-১০/২০০১-৩৬২ নম্বয কেয ভাধ্যকভ ভন্ত্রণারকয়য উকেবখি ২৯.০৬.২০০৬
িাবযকখয ১ ও ২ নম্বয অনুকেকদ প্রদত্ত িয দু’টি ববথরকযণ বফলকয় বনকম্নাক্ত অনুকেদ অন্তর্ভযক্ত কযা কয়কছ।
‘‘শ্রকফরভাে ৫.০০ (াঁচ) রক্ষ টাকা ফা িায শ্রচকয় কভ ঋণগ্রীিাকদয শ্রক্ষে ঋণগ্রীিায মৃত্যে,
প্রাকৃবিক দুকম যাগ, ভড়ক, নদী বাঙ্গন ফা এ ধযকণয দুদ যায কাযকণ প্রবিটি শ্রককয মথাথ যিা (Merit)
বফকফচনা ককয ব্াাংক/ল যদ এ নীবিভারায িযাফরী ববথর কযায বফলকয় বফকফচনা কযকি াকয।’’

(গ)

িাছাড়া, অথ য ভন্ত্রণারকয়য অথ য বফবাগ, ব্াাংবকাং অনুবফবাগ, প্রান াখা-১, এয ১২.০২.২০০৮ িাবযকখয
অভ/অবফ/ব্াাংবকাং/প্রা-১/বফবফধ-১০/২০০১(অাং-১)/৬৭ নম্বয েমূকর বনম্নফবণ যি শ্রক্ষকে
Cost of fund
recovery এয বফলকয় িয ববথর কযা শ্রমকি াকয ভকভয বনকদ যনা প্রদান কযা কয়কছ:
(1) বফবক্রি ও ফন্ধ প্রককেয শ্রক্ষকে এফাং অফকরানকৃি প্রকেমূকয শ্রক্ষকে (অফকরানকৃি প্রককেয শ্রক্ষকে
ফাাংরাকদ ব্াাংককয বফদ্যভান নীবিভারায কর িয পূযণ াককক্ষ);
(2) ঋকণয জাভানি, -জাভানি, প্রকে ম্পবত্ত এফাং প্রকে উকদ্যাক্তাগকণয ব্বক্তগি ম্পদ বফক্রয় কিও
Cost of fund পূযণ কযা না শ্রগকর;
(3) (ক) মবদ াওনা আদাকয়য কর আইনগি ব্ফস্থা অন্যান্য ব্ফস্থা গ্রকণয যও াওনা আদায় কযা না মায়;
(খ) অথ যঋণ আদারি আইন, ২০০৩ এয ৪৭(১) ধাযা অনুমায়ী শ্রকান ঋণগ্রীিায উয দায় এভনবাকফ
আকযা কযা মাকফ না, মাকি আদারকি উত্থাবি মুদয় দাফী আর ঋণ অকক্ষা
২০০%(১০০+২০০=৩০০) এয অবধক য়। এ আইকনয আকরাকক ব্াাংক কর্তক
য শ্রম কর শ্রক্ষকে
ইকিাভকধ্য আর ঋকনয বিনগুন আদায় কয়কছ বকন্তু িাযযও ঋণবস্থবি ( Loan outstanding) যকয়
শ্রগকছ শ্র কর ঋণগ্রীিায শ্রক্ষকে;
(৪) Distressed case অথ যাৎ ঋণগ্রীিায মৃত্যে, প্রাকৃবিক দুকম যাগ, ভড়ক, নদী বাঙ্গন ফা দুদ যাজবনি
কাযকণ ১০.০০ (দ) রক্ষ টাকা ম যন্ত ঋণগ্রীিাকদয শ্রক্ষকে Cost of fund recovery াংক্রান্ত িয
ববথকরয বফলকয় প্রবিটি Case এয Merit বফকফচনা ককয Case to Case বববত্তকি ব্াাংককয বযচারনা
ল যদ বদ্ধান্ত গ্রণ কযকি াযকফ;

০২। অথ থ ভন্ত্রনারয় তত জাযীকৃত উতযাতেবখত সুদ ভওকুপ ংক্রান্ত বনতদ থনায আতরাতে যাজাী কৃবল উন্নয়ন ব্াংতেয জন্য
এেটি সুদ ভওকুপ নীবতভারা প্রণয়ন েতয তা ১৮.০১.২০১৮ তাবযতখ অনুবিত বযচারনা ল থতদয ৪৬৯তভ বায় উস্থান েযা
য়। ল থদ ের্তে
থ অনুতভাবদত সুদ ভওকুপ নীবতভারা বনম্নরূ:
চরভান াতা-০২
Desktop/New sud moukuf nitimala/Sud moukuf nitimala circular-2018 (nikos)

াতা-০২

(ক) অথ য ভন্ত্রণারয় কর্তক
য শ্রদয় নীবিভারায আকরাকক মূর িযাফরী বযারন াককক্ষ ৩০.০৬.২০১৩ ফা
িৎপূকফ য ভন্দ ও ক্ষবি বককফ শ্রেণীকৃি ঋকণয সুদ ভওকুপ বফকফচনাকমাগ্য।
(খ) স্বাধীনিা পূফ যকারীন ঋণ, িাঁি ঋণ এফাং ৩০.০৬.১৯৯০ িাবযকখয পূকফ য বফিযণকৃি শ্রচমন্ত্র ও াওয়ায
টিরায খাকি বফিযণকৃি ঋকণয শ্রক্ষকে মূর ঋণ ও অন্যান্য খযচ আদায় াককক্ষ অফবষ্ট মুদয় সুদ ও
দন্ড সুদ ভওকুপ কযা মাকফ;
০৩।

সুদ ভওকুকপয কফ যাচ্চ ীভা এফাং অনুকভাদনকাযী কর্তয ক্ষ:
সুদ ভওকুপ কর্তয ক্ষ
সুদ ভওকুকপয ক্ষভিা
১। ব্ফস্থাক, স্থানীয় মুখ্য
৩.০০ (বিন) রক্ষ টাকা ম যন্ত মূর ঋকণয (চা ও যাফায ঋণ ব্বিি)
কাম যারয়, যাজাী।
শ্রক্ষকে বফদ্যভান নীবিভারায আকরাকক Case to case merit
(স্থানীয় মুখ্য কাম যারকয়য বফকফচনায় আকযাবি ৫২-স্থবগি সুকদয কফ যাচ্চ ১০০% এফাং
সুদ ভওকুপ কবভটিয
অনাকযাবি সুকদয ১০০% ভওকুপ কযকি াযকফন।
সুাবযকয আকরাকক)
ভওকুপ উত্তয অনুকভাদকনয জন্য যাবয ঋণ আদায় বফবাগ-২ এ
শ্রপ্রযণ কযকি কফ। ঋণ আদায় বফবাগ-২ িা কাকম যাত্তয অনুকভাদকনয
জন্য বযচারনা ল যকদয বায় উস্থান কযকফ।
২। শ্রজানার ব্ফস্থাক
৩.০০ (বিন) রক্ষ টাকা ম যন্ত মূর ঋকণয (চা ও যাফায ঋণ ব্বিি)
(শ্রজানার সুদ ভওকুপ কবভটিয
শ্রক্ষকে বফদ্যভান নীবিভারায আকরাকক Case to case merit
সুাবযকয আকরাকক)
বফকফচনায় আকযাবি ৫২-স্থবগি সুকদয কফ যাচ্চ ১০০% এফাং
অনাকযাবি সুকদয ১০০% ভওকুপ কযকি াযকফন।
ভওকুপ উত্তয অনুকভাদকনয জন্য যাবয ঋণ আদায় বফবাগ-২ এ
শ্রপ্রযণ কযকি কফ। ঋণ আদায় বফবাগ-২ িা কাকম যাত্তয অনুকভাদকনয
জন্য বযচারনা ল যকদয বায় উস্থান কযকফ।
৩।

বফবাগীয় ভাব্ফস্থাক
(বফবাগীয় সুদ ভওকুপ কবভটিয
সুাবযকয আকরাকক)

৪।

ব্ফস্থানা বযচারক
(প্রধান কাম যারকয়য সুদ ভওকুপ
কবভটিয সুাবযকয আকরাকক)

৫।

বযচারনা ল যদ
(প্রধান কাম যারকয়য সুদ ভওকুপ
কবভটিয সুাবযকয আকরাকক)

৫.০০ (াঁচ) রক্ষ টাকা ম যন্ত মূর ঋকণয (চা ও যাফায ঋণ ব্বিি)
শ্রক্ষকে Case to case merit বফকফচনায় আকযাবি ৫২-স্থবগি
সুকদয কফ যাচ্চ ১০০% এফাং অনাকযাবি সুকদয ১০০% ভওকুপ
কযকি াযকফন।
ভওকুপ উত্তয অনুকভাদকনয জন্য যাবয ঋণ আদায় বফবাগ-২ এ
শ্রপ্রযণ কযকি কফ। ঋণ আদায় বফবাগ-২ িা কাকম যাত্তয অনুকভাদকনয
জন্য বযচারনা ল যকদয বায় উস্থান কযকফ।
৫.০০ (াঁচ) রক্ষ টাকা ম যন্ত মূর ঋকণয শ্রক্ষকে
Case to case
merit বফকফচনায় আকযাবি সুকদয কফ যাচ্চ ১০০% এফাং অনাকযাবি
সুকদয ১০০% ভওকুপ কযকি াযকফন।
ঋণ আদায় বফবাগ-২ ভওকুপ উত্তয অনুকভাদকনয জন্য িা বযচারনা
ল যকদয বায় উস্থান কযকফ।
উকযাক্ত অনুকভাদন ক্ষভিা ফবর্ভযি কর ধযকণয ঋকণয সুদ ভওকুপ
প্রস্তাফ অনুকভাদকনয জন্য প্রধান কাম যারকয়য সুদ ভওকুপ কবভটিয
সুাবযকয আকরাকক ঋণ আদায় বফবাগ-১ বযচারনা ল যকদয বায়
উস্থান কযকফ।

চরভান াতা-০৩
Desktop/New sud moukuf nitimala/Sud moukuf nitimala circular-2018 (nikos)

াতা-০৩
০৪।

সুদ ভওকুপ কবভটি:
াখা, শ্রজানার কাম যারয়, বফবাগীয় কাম যারয় ও স্থানীয় মুখ্য কাম যারয় এফাং প্রধান কাম যারকয় একটি ককয সুদ ভওকুপ
কবভটি থাককফ। সুদ ভওকুপ কবভটিয গঠনপ্রণারী কফ বনম্নরূ:
(ক)

প্রধান কাম যারকয়য সুদ ভওকুপ কবভটি:
১. উ-ব্ফস্থানা বযচারক
২. কর ভাব্ফস্থাক, প্রধান কাম যারয়
৩. ভাব্ফস্থাক, বফবাগীয় কাম যারয়, যাজাী
৪. উ-ভাব্ফস্থাক, শ্রকন্দ্রীয় বাফ বফবাগ-১
৫. উ-ভাব্ফস্থাক, ঋণ ও অবগ্রভ বফবাগ-১
৬. উ-ভাব্ফস্থাক, ঋণ আদায় বফবাগ-২
৭. উ-ভাব্ফস্থাক, ঋণ আদায় বফবাগ-১

বাবি
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য-বচফ

উ-ব্ফস্থানা বযচারককয অনুবস্থবিকি প্রধান কাম যারকয়য শ্রজেষ্ঠিভ ভাব্ফস্থাক বাবিয দাবয়ত্ব ারন কযকফন।
(খ) বফবাগীয় সুদ ভওকুপ কবভটি:
১।
বফবাগীয় ভাব্ফস্থাক
বাবি
২।
বফবাগীয় বনযীক্ষা কভযকিযা
দস্য
৩।
শ্রজানার ব্ফস্থাক, যাজাী/যাংপুয
দস্য
৪।
বফবাগীয় কাম যারকয়য ভাব্ফস্থাককয যফিী শ্রজেষ্ঠিভ কভযকিযা
দস্য
৫।
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভযকিযা
দস্য-বচফ
(গ)

(ঘ)

(ঙ)

শ্রজানার সুদ ভওকুপ কবভটি:
১।
শ্রজানার ব্ফস্থাক
২।
শ্রজানার বনযীক্ষা কভযকিযা
৩।
াখা ব্ফস্থাক (শ্রজরা দয াখা)
৪।
শ্রজানার কাম যারকয়য শ্রজানার ব্ফস্থাককয যফিী শ্রজেষ্ঠিভ কভযকিযা
৫।
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভযকিযা

বাবি
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য-বচফ

স্থানীয় মুখ্য কাম যারকয়য সুদ ভওকুপ কবভটি:
১।
ব্ফস্থাক, স্থানীয় মুখ্য কাম যারয়, যাজাী
২।
ঋণ আদায় বফবাগ-১ এয ভব্/উমুক
৩।
স্থানীয় মুখ্য কাম যারকয়য ব্ফস্থাককয যফিী শ্রজেষ্ঠিভ কভযকিযা
৪।
২য় কভযকিযা
৫।
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভযকিযা

বাবি
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য-বচফ

াখায সুদ ভওকুপ কবভটি:
১।
াখা ব্ফস্থাক
২।
২য় কভযকিযা
৩।
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভযকিযা

বাবি
দস্য
দস্য-বচফ

উকয ফবণ যি কবভটিমূকয দুই র্তিীয়াাং দকস্যয উবস্থবিকি সুদ ভওকুপ কবভটিয বা আকয়াজন কযা মাকফ।
০৫।

সুদ ভওকুপ প্রস্তাফ বফকফচনাকাকর বনম্নফবণ যি িযাফরী অনুযণ ও বযারন কযকি কফ;
(১)
(২)
(৩)

স্থানীয় মুখ্য কাম যারয় ৩.০০ রক্ষ টাকায উকধ য ৫.০০ রক্ষ টাকা ম যন্ত মূর ঋকণয সুদ ভওকুপ
প্রস্তাফ ঋণ আদায় বফবাগ-২ এফাং ৫.০০ রক্ষ টাকায উকধ য মূর ঋকণয সুদ ভওকুপ প্রস্তাফ ঋণ
আদায় বফবাগ-১ এ শ্রপ্রযণ কযকফ।
াখামূ ৫.০০ (াঁচ) রক্ষ টাকায উকবয মূর ঋকণয সুদ ভওকুপ প্রস্তাফ মথামথ কর্তয কক্ষয
ভাধ্যকভ প্রধান কাম যারকয়য ঋণ আদায় বফবাগ-১ এ শ্রপ্রযণ কযকফ।
ঋণগ্রীিায আকফদকনয শ্রপ্রবক্ষকি ভাঠ ম যাকয়য িদকন্ত িায আবথ যক ক্ষবিগ্রস্ত ওয়ায বফলয়টি সুস্পষ্ট ও
কন্দািীিবাকফ শ্রমৌবক্তক বফকফবচি কর ঋণগ্রীিায আকফদন প্রাবপ্তয যফিী ০১(এক) ভাকয ভকধ্য সুদ
ভওকুকপয প্রস্তাফ মথামথ কর্তয কক্ষয ভাধ্যকভ সুদ ভওকুকপয ক্ষভিাপ্রাপ্ত কর্তয কক্ষয বনকট শ্রপ্রযণ কযকি
কফ। সুদ ভওকুপ প্রস্তাকফয জন্য িথ্যীট (ছক-‘ক’/ছক-‘খ’) ব্ফায কযকি কফ।
চরভান ািা-০৪
Desktop/New sud moukuf nitimala/Sud moukuf nitimala circular-2018 (nikos)

ািা-০৪
(৪)

(৫)

(৬)
(৭)

(৮)
(৯)

(১০)
(১১)
(১২)

(১৩)

(১৪)

ঋণটি শ্রকন ভন্দ বককফ শ্রেণীকৃি কয় কড়কছ িা কযজবভকন িকযিায াকথ িদন্ত ককয
প্রবিকফদকন উকেখ কযকি কফ। এরূ িদন্তকাকর মবদ প্রিীয়ভান য় শ্রম, ঋণগ্রীিা
স্ববাফগিবাকফ ঋণকখরাী, শ্রকক্ষকে সুদ ভওকুপ প্রস্তাফ বফকফচনা না ককয আইনগি ব্ফস্থা
গ্রণ কযকি কফ।
ঋকণ অবজযি ম্পবত্ত বফনষ্ট কর, বনয়ন্ত্রণ ফবর্ভযি কাযকণ ব্ফাবয়ক ক্ষবি কর, ঋকণ স্থাবি
মন্ত্রাবি অকককজা এফাং শ্রভযাভকিয অকমাগ্য কর ফা প্রাকৃবিক দুকম যাকগ ঋণগ্রীিা ভাযাত্মক
ক্ষবিগ্রস্ত কর অথফা ঋণগ্রীিা শ্রম শ্রকান কাযকণ ায় ম্বরীন কয় ড়কর, ঋণগ্রীিা
নাফারক উত্তযাবধকাযী শ্রযকখ ভাযা শ্রগকর এফাং উত্তযাবধকাযী ঋণ বযকাকধ অক্ষভ কর সুদ
ভওকুপ প্রস্তাফ বফকফচনা কযা মাকফ।
ঋণগ্রীিা কর্তক
য ব্াাংককয বফরুকদ্ধ দাকয়যকৃি যীট বটিন প্রিোায অকন্ত সুদ ভওকুপ প্রস্তাফ
বফকফচনা কযা মাকফ।
৫.০০ (াঁচ) রক্ষ টাকায উকধ য ঋণ বাকফয সুদ ভওকুপ প্রস্তাফ বফকফচনায পূকফ য অনাদায়ী ঋকনয
টাকা আদাকয়য রকক্ষে ঋকণয বফযীকি প্রদত্ত জাভানবি ম্পবত্ত অথ য ঋণ আদারি আইন-২০০৩ এয
১২ ধাযা শ্রভািাকফক বফক্রকয়য কাম যকয ব্ফস্থা গ্রণ কযকি কফ। ব্াাংক কর্তক
য জাভানবি ম্পবত্ত
বফক্রয় কযকি ব্থ য কর শ্রকক্ষকে উমৄক্ত আদারকি শ্রভাকদ্দভা দাকয়য কযকি কফ।
ফন্ধকী ম্পবত্ত নদীগকবয বফরীন কর াখা ব্ফস্থাক কযজবভন িদন্ত ককয সুদ ভওকুপ
প্রস্তাকফয াকথ এিদবফলয়ক প্রিেয়নে াংমৄক্ত কযকফন।
কৃবলবববত্তক প্রককেয (শ্রাবি, শ্রডইযী, ভৎস্য ইিোবদ) সুদ ভওকুকপয শ্রমৌবক্তকিা বককফ
মুযগী/গাবীয ভড়ক, বনম্নভাকনয ফাচ্চায কাযকণ প্রকে ক্ষবিগ্রস্ত, বডকভয মূল্য ককভ মাওয়া,
ভাকছয ভড়ক ইিোবদয কাযকণ প্রকে/ব্ফা ক্ষবিগ্রস্ত কর এ বফলকয় াংবিষ্ট উকজরায
প্রাবণম্পদ কভযকিযা/ভৎস্য কভযকিযা/ Technical Person এয ভিাভি/প্রিেয়নে এফাং
প্রকে রুগ্ন/ফন্ধ কর যকাকযয াংবিষ্ট দপ্তকযয প্রিেয়নে সুদ ভওকুপ প্রস্তাকফয াকথ াংমৄক্ত
কযকি কফ।
ভওকুপ অফবষ্ট াওনা বযকাকধয ভয়ীভা অনবধক ৩(বিন) ভা বনধ যাযণ কযকি কফ।
বনধ যাবযি ভকয়য ভকধ্য াওনা বযকাকধ ব্থ য কর ভওকুপ সুবফধা ফাবির ফকর গণ্য কফ;
ঋণগ্রীিায/ঋণগ্রীিাকদয আকফদকনয শ্রপ্রবক্ষকি বযচারনা ল যদ কর্তক
য গৃবি বদ্ধান্ত অনুমায়ী
সুদ ভওকুকপয বফলয়টি াংবিষ্ট ঋণগ্রীিা/ঋণগ্রীিাগণ শ্রভকন বনকয় ভওকুপ উত্তয াওনা
বযকাকধ ম্মি আকছন ভকভয অঙ্গীকাযে সুদ ভওকুপ প্রস্তাকফয াকথ াংমৄক্ত কযকি কফ।
অথ য ঋণ আদারি আইন-২০০৩ এয ধাযা ২২ এয ভধ্যস্থিা বায বদ্ধান্ত অনুাকয ভাভরাকৃি শ্রকান
ঋণ বাকফ দাফীকৃি ম্পূণ য টাকা ফা দাফীয কভ টাকা আদায় কর ঋকণয অফবষ্ট বস্থবি
অফায়ন/সুদ ভওকুকপয বনবভত্ত ল যদ বায অনুকভাদন/অফবিকযকণয রকক্ষে িথ্য (ছক-‘ঘ’)
প্রস্তাফ প্রধান কাম যারকয় শ্রপ্রযণ কযকি কফ।
কষ্ট অফ পান্ড বাফায়কনয শ্রক্ষকে,
(ক) ঋণ বফিযকণয িাবযখ কি SMA ম যন্ত াধাযণ সুদ ায প্রকমাজে কফ।
(খ) SS কি প্রস্তাফ শ্রপ্রযণ ম যন্ত ভয়কাকরয জন্য ফ যকল কষ্ট অফ পান্ড ায প্রকমাজে কফ।
(গ) কষ্ট অফ পান্ড যর সুদ াকয বনণ যয় কযকি কফ।
ডাউন শ্রকভন্ট জভা ব্বিকযকক শ্রকান সুদ ভওকুপ প্রস্তাফ বফকফচনা কযা মাকফ না। সুদ ভওকুপ
আকফদকনয িাবযখ কি পূফ যফিী বিন ভা ভকয়য ভকধ্য আদায়কক ডাউন শ্রকভন্ট বককফ গণ্য
কযা মাকফ। বনকম্নাক্ত াকয ডাউন শ্রকভন্ট আদায় কযকি কফ:
(ক) কর প্রকায শ্রভয়াদী ঋণ এফাং স্বে শ্রভয়াদী কৃবল ঋকণয (ভাইকক্রাকক্রবডট) শ্রক্ষকে ডাউন
শ্রকভকন্টয ায:
1) শ্রভয়াকদাত্তীণ য বকবস্তয অন্যেন ১৫% অথফা শ্রভাট ফককয়ায ১০%, এ দু’শ্রয়য ভকধ্য মা
কভ, নগকদ বযকাকধয যই ১ভ ফায আকফদন বফকফচনাকমাগ্য কফ;
2) শ্রভয়াকদাত্তীণ য বকবস্তয অনুেন ৩০% অথফা শ্রভাট ফককয়ায ২০%, এ দু’শ্রয়য ভকধ্য মা
কভ, নগকদ বযকাকধয যই ২য় ফায আকফদন বফকফচনাকমাগ্য কফ;
3) শ্রভয়াকদাত্তীণ য বকবস্তয অনুেন ৫০% অথফা শ্রভাট ফককয়ায ৩০%, এ দু’শ্রয়য ভকধ্য মা
কভ, নগকদ বযকাকধয যই ৩য় ফায আকফদন বফকফচনাকমাগ্য কফ;
চরভান ািা-০৫
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(খ) িরফী ও চরভান ঋকণয শ্রক্ষকে ডাউন শ্রকভকন্টয ায ও বযভাণ:
1) ১.০০ শ্রকাটি টাকা ম যন্ত শ্রভয়াকদাত্তীণ য ঋকণয শ্রক্ষকে ১৫% ডাউন শ্রকভন্ট নগকদ
বযকাকধয যই আকফদন বফকফচনাকমাগ্য কফ;
2) ১.০০ শ্রকাটি টাকা কি ৫.০০ শ্রকাটি টাকা ম যন্ত শ্রভয়াকদাত্তীণ য ঋকণয শ্রক্ষকে ১০%,
িকফ ১৫.০০ রক্ষ টাকায কভ নয়, নগকদ বযকাকধয যই আকফদন বফকফচনাকমাগ্য
কফ;
3) ৫.০০ শ্রকাটি টাকা ও িদূবয শ্রভয়াকদাত্তীণ য ঋকণয শ্রক্ষকে ৫%, িকফ ৫০.০০ রক্ষ টাকায
কভ নয়, নগকদ বযকাকধয যই আকফদন বফকফচনাকমাগ্য কফ;
য
4) শ্রকান িরফী ফা চরভান ঋণ শ্রভয়াদী ঋকণ পুনগঠন/রূান্তয
কযা কর শ্রকক্ষকে
শ্রভয়াকদাত্তীণ য বকবস্তয অন্যেন ৩০% অথফা শ্রভাট ফককয়ায ২০%,
এ দু’শ্রয়য ভকধ্য মা
কভ, নগকদ বযকাকধয যই আকফদন বফকফচনাকমাগ্য কফ;
5) যফিীকি এ ধযকনয ঋকণয সুদ ভওকুকপয আকফদন বফকফচনায শ্রক্ষকে শ্রভয়াকদাত্তীণ য
বকবস্তয অন্যেন ৫০% অথফা শ্রভাট ফককয়ায ৩০%, এ দু’শ্রয়য ভকধ্য মা কভ, নগকদ
বযকাকধয যই আকফদন বফকফচনাকমাগ্য কফ;
আয় খাি শ্রডবফট ককয সুদ ভওকুপ বনরুৎাবি কযকি কফ। ভওকুপকৃি টাকা ব্াাংককয খযচ
বফধায় মুনাপায বফলয়টি বফকফচনায় শ্রযকখ সুদ ভওকুকপয প্রস্তাফ কযকি কফ;
সুদ ভওকুপ কাম যকয কযায রকক্ষে শ্রকান অফস্থাকিই আদায়কৃি টাকা শ্রপযি শ্রদয়া মাকফ না।
মূর ঋণ, ভাভরা ও অন্যান্য খযচ শ্রকান অফস্থাকিই ভওকুপকমাগ্য নয়।

সুদ ভওকুপ বদ্ধান্ত কাম যকযকাকর বনম্নফবণ যি বফলয়াবদ অনুযণ কযকি কফ:
(1) ব্ফস্থাক, স্থানীয় মুখ্য কাম যারয় (াখায সুদ ভওকুপ কবভটিয সুাবযকয আকরাকক) ৩.০০ রক্ষ টাকা
ম যন্ত মূর ঋকণয (চা ও যাফায ঋণ ব্বিি) সুদ ভওকুপ কাম যকয কযকফন এফাং ভওকুপ আকদ াংবিষ্ট
ঋণগ্রীিা ফযাফয শ্রপ্রযণ কযকফন। যফিীকি াখায প্রস্তাকফয কব সুদ ভওকুকপয াংকবরি বফফযণী
(ছক-‘গ’) বযচারনা ল যকদয কাকম যাত্তয অনুকভাদকনয জন্য প্রিেয়নে ৭(াি) বদকনয ভকধ্য প্রধান
কাম যারকয়য ঋণ আদায় বফবাগ-২ এ শ্রপ্রযণ কযকফন। ৩.০০ রক্ষ টাকায উকবয ৫.০০ রক্ষ টাকা ম যন্ত মূর
ঋকণয সুদ ভওকুপ প্রস্তাফ ঋণ আদায় বফবাগ-২ এফাং ৫.০০ রক্ষ টাকায উকবয মূর ঋকণয সুদ ভওকুপ
প্রস্তাফ ঋণ আদায় বফবাগ-১ এ শ্রপ্রযণ কযকফন। এছাড়াও সুদ ভওকুপ াংক্রান্ত িথ্যাবদ এিদাংক্রান্ত
শ্রযবজষ্টাকয মথামথবাকফ বরবফদ্ধ/াংযক্ষণ কযকি কফ।
(2) শ্রজানার ব্ফস্থাক (শ্রজানার সুদ ভওকুপ কবভটিয সুাবযকয আকরাকক) ৩.০০ রক্ষ টাকা ম যন্ত মূর
ঋকণয (চা ও যাফায ঋণ ব্বিি) সুদ ভওকুপ কাম যকয কযকফন এফাং ভওকুপ আকদ াখায় শ্রপ্রযণ
কযকফন। যফিীকি াখায প্রস্তাকফয কব সুদ ভওকুকপয াংকবরি বফফযণী (ছক-‘গ’) বযচারনা
ল যকদয কাকম যাত্তয অনুকভাদকনয জন্য প্রিেয়নে ৭(াি) বদকনয ভকধ্য প্রধান কাম যারকয়য ঋণ আদায়
বফবাগ-২ এ শ্রপ্রযণ কযকফন। ৩.০০ রক্ষ টাকায উকবযয মূর ঋকণয সুদ ভওকুপ প্রস্তাফ (দুই প্রস্ত) শ্রজানার
সুদ ভওকুপ কবভটিয মূল্যায়ন ও সুাবয বফবাগীয় কাম যারকয় শ্রপ্রযণ কযকফন। এছাড়াও ৫.০০ রক্ষ
টাকায উকবযয মূর ঋকণয সুদ ভওকুপ প্রস্তাফ (দুই প্রস্ত) শ্রজানার সুদ ভওকুপ কবভটিয সুাবয
বফবাগীয় কাম যারকয় শ্রপ্রযণ কযকফন। বফবাগীয় কাম যারয় সুদ ভওকুপ কবভটিয সুাবয িা ঋণ আদায়
বফবাগ-১ এ শ্রপ্রযণ কযকফ। াখা ও শ্রজানার কাম যারকয়য সুদ ভওকুপ াংক্রান্ত িথ্যাবদ এিদাংক্রান্ত
শ্রযবজষ্টাকয মথামথবাকফ বরবফদ্ধ/াংযক্ষণ কযকি কফ।
(3) বফবাগীয় ভাব্ফস্থাক (বফবাগীয় সুদ ভওকুপ কবভটিয সুাবযকয আকরাকক) ৫.০০ রক্ষ টাকা ম যন্ত মূর
ঋকণয সুদ ভওকুপ কাম যকয কযকফন এফাং ভওকুপ আকদ াংবিষ্ট াখা ও শ্রজানার কাম যারকয় শ্রপ্রযণ
কযকফন। যফিীকি সুদ ভওকুকপয াংকবরি বফফযণী (াখায প্রস্তাকফয কব) বযচারনা ল যকদয
কাকম যাত্তয অনুকভাদকনয জন্য প্রিেয়নে ৭(াি) বদকনয ভকধ্য ঋণ আদায় বফবাগ-২ এ শ্রপ্রযণ কযকফন।
সুদ ভওকুপ াংক্রান্ত িথ্যাবদ এিদাংক্রান্ত শ্রযবজষ্টাকয মথামথবাকফ বরবফদ্ধ/াংযক্ষণ কযকি কফ।
(4) ব্ফস্থানা বযচারককয সুদ ভওকুপ ক্ষভিায আওিার্ভক্ত ৫.০০ রক্ষ টাকা ম যন্ত মূর ঋকণয সুদ ভওকুপ
প্রস্তাফমূ প্রবক্রয়াকযকণয মাফিীয় কাজ ঋণ আদায় বফবাগ-২ ম্পন্ন কযকফ এফাং ভওকুপ আকদ
াংবিষ্ট াখা ও শ্রজানার কাম যারকয় শ্রপ্রযণ কযকফ। যফিীকি কাকম যাত্তয অনুকভাদকনয জন্য িা বযচারনা
ল যকদয বায় উস্থান কযকফ। সুদ ভওকুপ াংক্রান্ত িথ্যাবদ এিদাংক্রান্ত শ্রযবজষ্টাকয মথামথবাকফ
বরবফদ্ধ/াংযক্ষণ কযকি কফ।
চরভান ািা-০৬
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(5) ৫.০০ রক্ষ টাকা ম যন্ত মূর ঋকণয শ্রক্ষকে সুদ ভওকুপ প্রস্তাফ ঋণ আদায় বফবাগ-২ এফাং ৫.০০ রক্ষ টাকায
উকধ য মূর ঋকণয শ্রক্ষকে সুদ ভওকুপ প্রস্তাফ ঋণ আদায় বফবাগ-১ প্রবক্রয়াকযণ কযকফ।
(6) াখা কর্তক
য সুদ ভওকুপ প্রস্তাফ কাম যকয কযায পূকফ য ঋণ বাকফয ঠিকিা পুনঃমাচাই ককয শ্রদখকি কফ।
সুদ ভওকুকপয বযভাণ ৫০,০০০/- টাকায উকধ য কর শ্রজানার বনযীক্ষা কভযকিযা কর্তক
য ঋণ বাকফয
ঠিকিা মাচাই াককক্ষ ভওকুপ আকদ কাম যকয কযকি কফ। স্থানীয় মুখ্য কাম যারকয়য শ্রক্ষকে প্রধান
কাম যারকয়য অবডট ইউবনট কর্তক
য একই দ্ধবিকি ঋণ বাকফয ঠিকিা মাচাই কবযকয় বনকি কফ। াখা
কর্তক
য সুদ ভওকুপ বাউচায া কযায য নীট ভওকুপকৃি টাকায শ্রডবফট এোডবাই প্রধান কাম যারকয়য
শ্রকন্দ্রীয় বাফ বফবাগ-১ এ শ্রপ্রযণ কযকি কফ।

০৭।
০৮।

(7) ভাভরা দাকয়যকৃি শ্রকান ঋণ বাফ সুদ ভওকুকপয আওিায় বনষ্পবত্ত কর িাৎক্ষবনকবাকফ ভাভরা
বনষ্পবত্ত/প্রিোাকযয প্রকয়াজনীয় ব্ফস্থা গ্রণ কযকি কফ।
(8) সুদ ভওকুকপয আকদকে উকেবখি ভকয়য ভকধ্য ঋণগ্রীিা টাকা বযকাকধ ব্থ য কর ভওকুপ সুবফধা ফাবির
ফকর গণ্য কফ এফাং ঋকণয টাকা আদায়ককে অনবিবফরকম্ব উমৄক্ত আদারকি ভাভরা দাকয়য কযকি কফ।
(৯) শ্রজানার বনযীক্ষা কভযকিযাগণ বনযীক্ষাকাকর াখা কর্তক
য ভওকুপকৃি সুকদয িথ্য মথামথবাকফ াংযক্ষণ
কযা কে বকনা িা মাচাই কযকফন।
(১০) াখা ব্ফস্থাক সুদ ভওকুপ আকদ/ভঞ্জুবযকেয একটি কব াংবিষ্ট বাউচাকয এফাং অয একটি কব
আরাদা পাইকর াংযক্ষণ কযকফন।
এ নীবিভারা জাযীয িাবযখ কি ইকিাপূকফ য জাযীকৃি সুদ ভওকুপ াংক্রান্ত কর াকুযরায/াকুযরায শ্ররটায/োবদ
ফাবির ফকর গণ্য কফ।
সুদ ভওকুপ বফলতয় কোন ব্াখ্যায প্রতয়াজন তর ঋণ আদায় বফবাগ -১ এয াতথ কমাগাতমাগ েযায যাভথ কদয়া
তরা।

আনায বফশ্বস্ত

(কভা: ভাফুজুয যভান)
উ-ভাব্ফস্থাে
প্রো/ঋআবফ-১/১৯(অং)/২০১৭-২০১৮/৫১৭(৪৫২)

তাবযখ: ০৫.০২.২০১৮

m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡bi Rb¨ Abywjwc †cÖwiZ n‡jv t
1|
÷vd Awdmvi, e¨e¯’vcbv cwiPvjK g‡nv`‡qi mwPevjq, ivKve, cÖavb Kvh©vjq, ivRkvnx |
2|
÷vd Awdmvi, Dc-e¨e¯’vcbv cwiPvjK g‡nv`‡qi mwPevjq, ivKve, cÖavb Kvh©vjq, ivRkvnx |
3|
÷vd Awdmvi, mKj gnve¨e¯’vcK g‡nv`‡qi `ßi, ivKve, cÖavb Kvh©vjq, ivRkvnx|
4|
gnve¨e¯’vcK g‡nv`‡qi ÷vd Awdmvi, ivKve, wefvMxq Kvh©vjq, ivRkvnx/iscyi|
5|
mKj Dc-gnve¨e¯’vcK/mwPe/wefvMxq cÖavb, ivKve, cÖavb Kvh©vjq, ivRkvnx|
6|
wefvMxq wbixÿv Kg©KZ©v, wefvMxq wbixÿv Kvh©vjq, ivRkvnx/iscyi|
7|
cÖKí cwiPvjK, GmBwmwc, wmwcI, ivRkvnx|
8|
mKj †Rvbvj e¨e¯’vcK, ivRkvnx K…wl Dbœqb e¨vsK|
9|
Aa¨ÿ, ivKve cªwkÿY BbwówUDU, ivRkvnx|
10| Dc-gnve¨e¯’vcK, ivKve XvKv K‡c©v‡iU kvLv, XvKv|
11| e¨e¯’vcK, ivKve, ¯’vbxq gyL¨ Kvh©vjq, ivRkvnx|
12| mKj †Rvbvj wbixÿv Kg©KZ©v, ivRkvnx K…wl Dbœqb e¨vsK|
13| mKj kvLv e¨e¯’vcK, ivRkvnx K…wl Dbœqb e¨vsK|
14| Awdm bw_/gnvbw_|

(কভা: কফাবদউজ্জাভান)
উধ©তন েভ©েতথা
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ivRkvnx K…wl Dbœqb e¨vsK
----------------kvLv
-----------------‡Rvb

my` gIKzd cÖ¯Ív‡ei Z_¨kxU
1.00

cÖKí cwiwPwZ

:

01.

FY †Km b¤^i I FY dwjI b¤^i

:

02.

FYMÖnxZv cÖwZôvb/cÖK‡íi bvg

:

03.

FYMÖnxZvi bvg I wVKvbv

:

04.

FYMÖnxZv cÖwZôvb/cÖK‡íi ¯’vb/cÖavb Kvh©vjq

:

05.

F‡Yi D‡Ïk¨

:

06.

F‡Yi cÖK…wZ (cÖKí/PjwZ cyuwR/‡gqv`x) BZ¨vw`

:

07.

Drcvw`Z cY¨

:

08.

FY gÄyixi ZvwiL I cwigvY (gÄyix cÎ bs D‡jøL :
Ki‡Z n‡e)|

09.

FY weZi‡Yi ZvwiL I cwigvY

10.

FY cwi‡kvam~Px (‡`q ZvwiL, wKw¯Íi msL¨v I :
wKw¯Íi cwigvY D‡jøL Ki‡Z n‡e)

11.

F‡Yi mØ¨envi wel‡q gšÍe¨

:

12.

cÖKí/e¨emvi eZ©gvb Ae¯’v

:

13.

cÖKí/wkí F‡Yi †ÿ‡Î

:

(K) cÖv°wjZ Drcv`b ÿgZv

:

(L) wbwg©Z I Kwgkwbs n‡qwQj wKbv?

:

(M) evwbwR¨Kfv‡e Drcv`‡b hvIqvi ZvwiL

:

(N) cÖKí/wkí cÖwZôvb/Ab¨vb¨ †jvb Gi eZ©gvb Ae¯’v

:

QK ÔKÕ
cÖKí FY, PjwZ cyuwR I Ab¨vb¨
FY

:

Pjgvb cvZv-02
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cvZv-02
14.
2.00
01.

cÖKí/e¨emv iæMœZvi KviY I FY Av`vq bv :
nIqvi KviY
‡Kv¤úvbx cwiwPwZ
:
msMVb cÖK…wZ/gvwjKvbvi aiY
:

02.

wbeÜ‡bi ZvwiL

:

03.

Aby‡gvw`Z g~jab

:

e¨e¯’vcbv cwiwPwZ

:

3.00
µt
bst

D‡`¨v³vi bvg, wVKvbv I eqm

wkÿvMZ †hvM¨Zv
I AwfÁZv

cÖavb D‡`¨v³vi
mv‡_ m¤úK©

c`ex

M„nxZ †kqv‡ii nvi Ges
g~j¨ (jÿ UvKvq)

Iqv_©
(jÿ UvKvq)

1

2

3

4

5

6

7

01
02
03
04

4.00
(K)

we`¨gvb RvgvbZ
‡gvU Rvgvb‡Zi cwigvY (Rwg)
cwigvY

(L)

(M)

:
:

gÄyixKvjxb evRvi g~j¨

:

eZ©gvb evRvi g~j¨

:

ZvrÿwbK evRvi g~j¨

:

gyÄyixKvjxb evRvi g~j¨

:

eZ©gvb evRvi g~j¨

:

ZvrÿwYK evRvi g~j¨

:

gyÄyixKvjxb evRvi g~j¨

:

eZ©gvb evRvi g~j¨

:

ZvrÿwYK evRvi g~j¨

:

(feb)

hš¿cvwZ
(‡gwkbvwiR)

Pjgvb cvZv-03
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cvZv-03

(N)

RvgvbwZ m¤úwËi eZ©gvb Ae¯’v

:

(O)

RvgvbwZ m¤úwË weµq n‡q _vK‡j †m wel‡q :
M„wnZ e¨e¯’vw`

(P)

FYMÖnxZvi Ab¨vb¨ m¤ú‡`i weeiY

:

5.00

bevqb msµvšÍ Z_¨

:

6.00

cyb:Zdkxj msµvšÍ Z_¨

:

7.00

M„wnZ FY g›` I ÿwZ wn‡m‡e wPwýZ nIqvi ZvwiL

:

8.00

Ae‡jvcb msµvšÍ Z_¨

:

9.00

gIKzd myweav msµvšÍ Z_¨
(B‡Zvc~‡e© gIKzd n‡q _vK‡j)

:

10.00

FY weZi‡Y †Kvb Awbqg/Awf‡hvM DÌvwcZ n‡q :
_vK‡j `vqx Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i weiæ‡× M„wnZ
e¨e¯’vw`i weeiY

11.00

gvgjv msµvšÍ Z_¨

:

F‡Yi aiY

gvgjv bs

`v‡q‡ii ZvwiL

`vexK…Z UvKvi cwigvY

K

L

M

N

12.00

eZ©gv‡b gvgjvwU wK
ch©v‡q Av‡Q?
(wbw`©ófv‡e)
O

RvgvbwZ m¤úwË weµ‡qi †Póv K‡i e¨_© n‡q :
gvgjv `v‡qi Kiv n‡q‡Q wKbv?
(n‡q _vK‡j cwÎKvi bvg I wbjvg weÁwß
cÖKv‡ki ZvwiL D‡jøL Ki‡Z n‡e)

13.00 D‡`¨v³v/FYMÖnxZv KZ…©K my` gIKzd Av‡e`‡bi :
ZvwiL
14.00

D‡`¨v³v/FYMÖnxZv KZ…©K my` gIKzd Av‡e`‡bi :
KviY

Pjgvb cvZv-04
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cvZv-04
15.00

WvDb †c‡g›U Rgv (Av‡e`‡bi Zvwi‡L)

:

‡gvU
FY
w¯’wZ
(Av‡ivwcZ
Abv‡ivwcZ)

Av‡e`‡bi Zvwi‡Li c~e©eZ©x wZb gvm mg‡qi
g‡a¨ Av`vq‡K WvDb †c‡g›U wn‡m‡e MY¨ Kiv
n‡e|
16.00

Cost of fund wbY©q:
(K)
g~j FY

FY weZiY ZvwiL

(L)
FY weZi‡Yi ZvwiL n‡Z SMA
mgq ch©šÍ 90 w`b mvaviY nv‡i
(gÄyix c‡Îi my` nv‡i) my‡`i
cwigvY

cÖ‡qvRbxq
WvDb
†c‡g‡›Ui
cwigvY

‡gqv‡`vËx‡Y©I ZvwiL

RgvK…Z
WvDb
†c‡g›U

gšÍe¨
1g evi 10%
2q evi 20%
3q evi 30%

SMA ‡kl nIqvi ZvwiL

SMA ZvwiL †kl n‡Z cÖ¯Íve
†cÖi‡bi gv‡mi †kl ZvwiL ch©šÍ
(cÖavb Kvh©vjq n‡Z wbY©xZ nv‡i)

‡gvU Kó Ae dvÛ

2

3

1

:
FY wnmv‡ei we¯ÍvwiZ Ae¯’v
(‡h Zvwi‡L cÖ¯Íve †cÖiY Kiv n‡e †mB gv‡mi †kl
ZvwiL ch©šÍ wnmvevqb Ki‡Z n‡e)
K) cÖ¯Ív‡ei mvivsk t
17.00

(jÿ UvKvq)

F‡Yi
cÖK…wZ

weZiYK…Z
‡gvU
‡gvU
WvDb †c‡g›U eve` bxU cvIbv cÖ¯ÍvweZ Av`vq‡hvM¨
F‡Yi
cvIbv
cwi‡kva
Rgv
(Abv‡ivwcZ
my`
cwigvY (Abv‡ivwcZ
(WvDb
gIKzd
cÖ‡qvRbxq WvDb my`mn)
my`mn)
†c‡g›Umn)
WvDb
†c‡g›U
†c‡g›U
eve`
(w¯’wZi
Rgv
10%)

gIKzd
ev‡`
†gvU
Av`vq
`vov‡e

(L)
µ:bs
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Lv‡Zi weeiY

cÖKí FY

PjwZ cyuwR Ab¨vb¨ FY

‡gvU

g~jFY
AvqLv‡Z M„wnZ my`
¯’wMZ Lv‡Z M„wnZ my`
Abv‡ivwcZ my`
Ab¨vb¨ LiP
‡gvU cvIbv
‡gvU Av`vq
bxU cvIbv
cÖ¯ÍvweZ my` gIKz‡di cwigvY:
(K) Av‡ivwcZ my`
(L) Abv‡ivwcZ my`
(10) bxU Av`vq‡hvM¨ UvKvi cwigvY
(11) Kó Ae dvÛ wbwðZ K‡i Av`vq‡hvM¨ UvKvi cwigvY
(12) AvqLvZ †WweU bv K‡i Ges Kó Ae dvÛ Av`vq
wbwðZ K‡i Av`vq‡hvM¨ UvKvi cwigvY
Pjgvb cvZv-05
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cvZv-05

(13) FY wnmve mgš^q c×wZ:
(K) FYMÖnxZvi wbKU n‡Z bM` Av`vq‡hvM¨
(L) †WdvW© my` n‡Z mgš^q
(M) Abv‡ivwcZ my` n‡Z mgš^q
(N) AvqLvZ n‡Z mgš^q
†gvU=
18.00 D‡`¨v³v/FYMÖnxZvi eZ©gvb Ae¯’v :

19.00

m‡iRwg‡b Z`šÍ K‡i my` gIKzd cÖ`v‡bi :
†hŠw³KZv wel‡q kvLv e¨e¯’vc‡Ki my¯úó gZvgZ
I mycvwik
(mycvwik mswÿß I ev¯ÍewfwËK n‡e)

20.00 ‡Rvbvj my` gIKzd KwgwUi mycvwik :

21.00

‡Rvbvj e¨e¯’vc‡Ki ch©‡eÿY I mycvwik :

22.00 ivKve wefvMxq Kvh©vjq my` gIKzd KwgwUi
mycvwik :

23.00 wefvMxq gnve¨e¯’vcK g‡nv`‡qi ch©‡eÿY I
mycvwik :

(N.B) my` gIKzd cÖ¯Ív‡ei mv‡_ wb¤œewY©Z KvMRvw` Aek¨B †cÖiY Ki‡Z n‡e|
(K) my` gIKz‡di Av‡e`bcÎ|
(L) FY gÄyixcÎ|
(M) FY c~e©vbygvb cÖwZ‡e`b (LF-5)|
(N) †jb‡`b weeiYx|
(O) eÜKx `wj‡ji d‡UvKwc|
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