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কর কজানার কাম যারয়, এরষ  ঢাকা াখা
dgmcad1@rakub.org.bd এ ননম্নোক্ত নফফযণী প্রেযণ কযম্ফ:
াংযুষক্ত ‘খ’: ০২-০৭-২০১৮ তাষযরখয ভরে
াপ্তাষক প্ররফদন: ০২-০৭-২০১৮ তাষযরখয ভরে
Closing Return: ০৮-০৭-২০১৮ তাষযরখয ভরে

ষফলয়: ২০১৭-২০১৮ আষথ যক ফছরযয ফাষল যক ষাফ ভানী ৩০ জুন, ২০১৮।
ষরযানারভ ফষণ যত ষফলরয় ষাফ  কজনারযর ব্াাংষকাং ম্যানুরয়র-১৯৮৭(১ভ খণ্ড) এয ১৩.০১ রত ১৩.৩৮ নাং অনুরেরদয প্রষত দৃষষ্ট
আকল যণ কযা মারে।
০২।

০৩।
৩.০১।

ম্যানুরয়ররয উক্ত অনুরেদমূর ফষণ যত ষনরদ য  যফতীরত ষফষবন্ন ভরয় জাযীকৃত ত্র/ষযরত্রয ষনরদ যানুমায়ী ফাষল যক
ষাফ ভানী এফাং ৩০ জুন তাষযরখ “ভানী পূফ য এফাং ভানী উত্তয” বফলষয়ক ষফফযণী (এষএপ-৩৭ াংরাষধত) বতষয
কযরত রফ। কষিউটাযাইজড্ াখামূকক কষিউটায কজনারযরটড স্পষ্ট ষপ্ররেয বফলষয়ক ষফফযণী কপ্রযণ কযরত রফ। স্মযণ
যাখরত রফ কম, বফলষয়ক ষফফযণীরত ষারফয মূর খারতয স্থারন ককান অফস্থারতই ষারফয উখাত ষরখা মারফ না।
উখাতমূ বফলষয়ক ষফফযণীয করলয াতায় ষনষদ যষ্ট জায়গায় ষরখরত রফ। মূর খারতয ষস্থষতয ারথ াংষিষ্ট উখারতয
ভষষ্টয ষভর থাকরত রফ। বফলষয়ক ষফফযণীরত ব্ফস্থাক  ষিতীয় কভযকতযায স্বাক্ষরযয ষনরচ কভাফাইর নম্বয ষদরত রফ।
বফলষয়ক ষফফযণী ষনর্ভযর  ষফষধম্মতবারফ প্রস্তুত কযা রয়রছ ভরভয একটি প্রতযয়ন ত্র বফলষয়ক ষফফযণীয ারথ াংযুক্ত
কযরত রফ (াংযুষক্ত-গ)।
য
যতষদক ষনরদ যনামথামথবারফঅনুযণকযায জন্য াংষিষ্ট কররকযাভযকদয়াররা।
ষাফভানীয সুষফধারথষনম্নফষণ
২১-চরষত ষাফ
চরষত ষারফ ককান সুদ প্রদান কযা মারফ না। প্রষতটি ষাফ রত Accounts Maintenance Fee ফাফদ ৫০০/(াঁচত) টাকা আদায় কযরত রফ। ষারফয ষস্থষত ৫০০/- টাকায কভ রর ম্পূণ যটাকা কতযন কযরত রফ। এছাড়া কম ককান ভয়
ষাফ ফন্ধ কযা রর ষপ ফাফদ ৩০০/- টাকা আদায় কযরত রফ। এরক্ষরত্র ষনম্নরু স্থানান্তয বাউচায রফ।
কডষফট
২১-চরষত ষাফ
সূত্র নাং:
সূত্র নাং:
সূত্র নাং:
সূত্র নাং:

৩.০২।

কেষডট
৪৬/১৩ ষফষফধ আয়

াষনষফ/ষযত্র নাং-০৩/২০১০ তাষযখঃ ২০-০৪-২০১০
াষনষফ/ার্কযরায করটায নাং-০২/২০১০ তাষযখঃ ০৬-০৬-২০১০
াষনষফ/ার্কযরায করটায নাং-০১/২০১১ তাষযখঃ ১৭-০৭-২০১১
াষনষফ/ার্কযরায করটায নাং-০২/২০১৮ তাষযখঃ ২৬-০৪-২০১৮

২২-ঞ্চয়ী ষাফ
ক) ১ জানুয়াযীরত ৩০ জুন, ২০১৮ যমন্ত প্রষত ভারয ফ যষনম্ন ষস্থষতয উয ষবষত্ত করয ঞ্চয়ী আভানত ষারফ ফ যষনম্ন ৫০.০০ টাকা
এফাং রফ যাচ্চ কম ককান অাংরকয ষস্থষতয উয ষনধ যাষযতারয সুদ প্রদান কযরত রফ। সুরদয ষযভাণ পূণ যটাকায অাংরক রফ। প্রদত্ত সুরদয
উয প্ররমাজযারয মথাযীষতউৎর আয়কয কতযন কযরত রফ।
খ) ষনরম্নাক্তবারফ Accounts Maintenance Fee আদায়/কতযন কযরত রফ:
*
*
*

ঞ্চয়ী ষারফ ৫,০০০/- (াঁচ াজায) টাকা যমন্ত গড় আভানত ষস্থষতয কক্ষরত্র Accounts Maintenance Fee
আদায় কযা মারফ না।
২৫,০০০/- (পঁষচ াজায) টাকা যমন্ত গড় আভানত ষস্থষতয কক্ষরত্র Accounts Maintenance Fee প্রষত লান্াষরক১০০/(একত) টাকা আদায় কযরত রফ।
২৫,০০০/- (পঁষচ াজায) টাকায ঊরবয গড় আভানত ষস্থষতয কক্ষরত্র Accounts Maintenance Fee প্রষত
লান্াষরক ৩০০/- (ষতনত) টাকা আদায় কযরত রফ।
চরভান াতা নাং-০২
1

*
*
*

৩০০/- (ষতনত) টাকা ষাফ ফন্ধ ষপ আদায় কযরত রফ।
কৃষল উকযণ ায়তাকাড যধাযী কৃলরকয ষফরল বর্তক
য ী আভানত ষাফ, মুষক্তরমাদ্ধারদয ষাফ, অন্যান্য দাষযদ্র্য
ষফরভাচন কভযসূচীয সুপররবাগীরদয ঞ্চয়ী ষাফমূ এফাং ঞ্চয়ী ষাফ-স্কুর ব্াাংষকাং (School Banking) রত
ফষণ যত Accounts Maintenance Fee কতযন কযা মারফ না।
যাকাফ এয কভযকতযা-কভযচাযীগরণয Salary Accounts  অফযপ্রাপ্ত কভযকতযা -কভযচাযীরদয ঞ্চয়ী আভানত ষাফ
কথরক Accounts Maintenance Fee কতযন কযা মারফ না।

সূত্র নাং

গ)

াষনষফ/ষযত্র নাং-০৩/২০১০ তাষযখঃ ২০-০৪-২০১০
াষনষফ/ার্কযরায করটায নাং-০২/২০১০ তাষযখঃ ০৬-০৬-২০১০
াষনষফ/ার্কযরায করটায নাং-০১/২০১৩ তাষযখঃ ১২-০৫-২০১৩
াষনষফ/ার্কযরায করটায নাং-০২/২০১৮ তাষযখঃ ২৬-০৪-২০১৮
উরযাক্ত ক  খ এয কক্ষরত্র ষনম্নরূ স্থানান্তয বাউচায রফ

কডষফট
১৩৩/৩৭ আভানরতয সুদ ব্য়
২২ ঞ্চয়ী ষাফ
২২ ঞ্চয়ী ষাফ

কেষডট
২২ ঞ্চয়ী ষাফ
৪১/১০- এ উৎর আয়কয ষফষফধ প্ররদয়
৪৬/১৩ ষফষফধ আয় (Accounts Maintenance Fee)

ঘ) ব্াাংক ককািানী আইন-১৯৯১ এয ৩৫ ধাযা অনুমায়ী ১০ ফৎয  তদুবয ভয় মাফত করনরদন ষফীন অদাফীকৃত কর
আভানত রত ফষণ যত Accounts Maintenance Fee কতযন কযা মারফ না।
৩.০৩। ২৩-স্থায়ী আভানত ষাফ
ফাষল যক ষাফ ভানীকাররককফরভাত্রপূণ যতাপ্রাপ্ত স্থায়ী আভানত ষারফ ষনধ যাষযতারয সুদ ষাফায়নকরয ব্য় ষাফ খাত ১৩৩/৩৭
কডষফট এফাং াংষিষ্ট আভানত ষাফটি কেষডট কযরত রফ। প্রদত্ত সুরদয উয প্ররমাজয ারয উৎর আয়কয কতযন কযরত রফ। ষকন্তু
য নাই এভন ষাফমূরযকক্ষরত্র ৩০ জুন ম যন্ত ষদরনয াংখ্যা ষাফ করয ষনধ যাষযতারয সুদ ষাফায়রনযয উা প্রষবন
কভয়াদ পূণ য়
করয ব্য় ষাফ “১৩৩/৩৭ আভানরতযউয সুদ” কডষফট এফাং “৪১/৪ কভয়াদী আভানরতযউয প্ররদয় সুদ” প্ররদয় ষাফ খাত কেষডট
কযরত রফ। প্রষবনকৃত সুদ ম্পূযক (Supplementary) খষতয়ারন ৪১/৪ ষাফ খারত ষরষফদ্ধ করয যাখরত রফ। প্রষবনকৃত
সুরদয উয উৎর আয়কয কতযন প্ররমাজয রফ না। াংষিষ্ট স্থায়ী আভানত মূরয পূণ যতা প্রাষপ্ত/ফছয পূষতযয তাষযরখ (পূণ যতা প্রাষপ্তয
তাষযখ যকাযী ছুটি থাকরর যফতী কাম য ষদফর) ১ জুরাই রত ষদরনয াংখ্যা ষাফ করয অফষষ্ট ভরয়য সুদ ধাম য করয ষনম্নরূ
য আভানত ষারফ কেষডট কযরত রফ। এরক্ষরত্র প্রদত্ত কভাট সুরদয উয প্ররমাজয
স্থানান্তয বাউচায িাদন কযরত রফ এফাং ম্পূণ সুদ
য
ারয উৎর আয়কয কতযন কযরত রফ। এছাড়া কভয়াদ পূষতযয পূরফ কভয়াদী
আভানত ষাফ ফরন্ধয কক্ষরত্র ২৪-০৬-২০১৪ তাষযরখযাষনষফ
ার্কযরাযনাং-০৭/২০১৪ অনুযণ কযায জন্য ফরা ররা।
কডষফট
১৩৩/৩৭ আভানরতযউয সুদ
১৩৩/৩৭ অফষষ্ট ভরয়য সুদ
৩.০৪।

৩.০৫।

কেষডট
২৩ স্থায়ী আভানত ষাফ
৪১/৪ প্রষবনকৃত সুদ

২১৩-কস্পার কনাটি ষডরাষজট (এএনষড)
ষাফ ফন্ধ কযায ভয় এফাং ফাৎষযক ষাফ ভানীরত ৩০, জুন বদষনক ভানী ষস্থষতয ষবষত্তরত সুদ প্ররদয় রফ। প্রদত্ত
সুরদয উয প্ররমাজয ারয মথাযীষত উৎর আয়কয কতযন কযরত রফ। তরফ ককান অফস্থারতই চেবৃষদ্ধ আকারয সুদ কদয়া মারফ
না। এএনষড ষাফ ষযচারনা  উায উয সুদ ধাম যকযরণয কক্ষরত্র াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ার্কযরায নাং ০৪/২০১০ তাষযখ:
২৭-০৬-২০১০, ার্কযরায নাং-০১/২০১২ তাষযখ: ২২-০১-২০১২, ার্কযরায নাং-০৬/২০১২ তাষযখঃ ২৭-০৮-২০১৩ এফাং ার্কযরায
নাং-০১/২০১৮ তাষযখ: ০৭.০১.২০১৮ এ ফষণ যত নীষতভারা অনুযণ কযরত রফ। প্রষতটি ষাফ রত একাউে কভইনরটন্যান্প ষপ
ফাফদ ৫০০/- (াঁচত) টাকা প্রষত লান্াষরক আদায় কযরত রফ। ষারফয ষস্থষত ৫০০/- টাকায কভ রর ম্পূণ য টাকা কতযন
কযরত রফ। এছাড়া কম ককান ভয় ষাফ ফন্ধ কযা রর ফন্ধ ষপ ফাফদ চাজয ৩০০/- টাকা আদায় কযরত রফ।
২১৫-ষডষএ ষাফ
ষফরকষফ এয ষযত্র নাং- ষাফ-২১/৮৫, তাষযখঃ ২৪-০৪-১৯৮৫ ইাং কভাতারফক কর ষডষএ ষারফ ১৫% সুদারযা
কযরত রফ এফাং ককক্ষরত্র “১৩৩/৩৭(এ) ষডষএ আভানরতয উয প্রদত্ত সুদ” ষাফরক কডষফট এফাং ২১৫-ষডষএ
ষাফরক কেষডট কযরত রফ। উরেখ্য প্ররদয় সুরদয উয ককান উৎর আয়কয কতযন রফ না।
চরভান াতা নাং-০৩
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৩.০৬।

২১৯- যাকাফ কনন ঞ্চয় প্রকল্প
উক্ত ষারফয সুদ প্রদারনয কক্ষরত্র যাকাফ, াষনষফ ষযত্র নাং-৫/৯৭, তাষযখঃ ০৭-১০-১৯৯৭ ইাং এ ফষণ যত ষনরদ যানুমায়ী
সুদারযা কযরত রফ। ৫ ফছয কভয়াদী ষারফ ১০% এফাং ১০ ফছয কভয়াদী ষারফ ১২% সুদ প্রদান কযরত রফ এফাং ককক্ষরত্র
১৩৩/৩৭(এ) খাতরক কডষফট করয সুদ ষাফর্ভক্ত কযরত রফ। াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ১৫-০৫-২০০১ ইাং তাষযরখয ার্কযরায
করটায নাং-০৪/২০০১ এয ষনরদ য কভাতারফক আযষএ ষারফয সুদ রত উৎর আয়কয কতযন কযরত রফ না।

৩.০৭।

যাকাফ ডাফর ভাষন স্কীভ (RDMS)
যাকাফ ডাফর ভাষন স্কীরভয সুদ  ষাফায়ন িরকয যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ৩০-০৫-২০১১ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং০৪/২০১১, ০৪-০৩-২০১২ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায করটায নাং-০১/২০১২, ০৫.১০.২০১৭ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-৮/২০১৭ এফাং
১৮.০৩.২০১৮ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-১/২০১৮ এফাং ২৬.০৪.২০১৮ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায করটায নাং
- ০২/২০১৮ অনুযণ
কযরত রফ। প্ররদয় সুরদয উয প্ররমাজয ারয উৎর আয়কয কতযন কযরত রফ।
যাকাফ ষির ভাষন স্কীভ (RTMS)
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ১৪-১২-২০১১ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৮/২০১১ এফাং ২১-০৫-২০১২ তাষযরখয ার্কযরায করটায
নাং-০৩/২০১২ এয ষনরদ যনা কভাতারফক যাকাফ ষির ভাষন স্কীভ (RTMS) এয সুদ ায, প্ররদয় সুদ এফাং টাকা প্ররদয় রফ। প্ররদয়
সুরদয উয প্ররমাজয ারয উৎর আয়কয কতযন কযরত রফ। াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ার্কযরায নাং-প্রকা/াষনষফ-ার্কযরায নাং-০৯/২০১৪
তাষযখঃ ১৭-০৭-২০১৪ এয ভােরভ যাকাফ ষির ভাষন স্কীভ ষাফ কখারা ফন্ধ কযা রয়রছ।
যাকাফ ভাষক মুনাপা স্কীভ (RMPS)
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ০৬-০২-২০১২ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০২/২০১২, ২৬-০৪-২০১৬ তাষযরখয াষনষফ
ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এফাং ২৫-০৩-২০১৮ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৬/২০১৮ এয ষনরদ যনা কভাতারফক যাকাফ ভাষক
মুনাপা স্কীভ (RMPS) এয সুদ ায, প্ররদয় সুদ এফাং টাকা প্ররদয় রফ।
যাকাফ ষভষরয়ষনয়াযষডরাষজটস্কীভ (RMDS)
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ০৮-০৭-২০১২ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৪/২০১২, ২৬-০৪-২০১৬ তাষযরখয াষনষফ
ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এফাং ২২-০৩-২০১৮ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৫/২০১৮ এয ষনরদ যনা কভাতারফক যাকাফ
ষভষরষনয়ায ষডরাটষজট স্কীভ (RMDS) এয সুদ ায, প্ররদয় সুদ এফাং টাকা প্ররদয় রফ।
যাকাফ ভাষক ঞ্চয় স্কীভ (RMSS)
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ১৩-০৬-২০১২ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৩/২০১২ এফাং ২৬-০৪-২০১৬ তাষযরখয াষনষফ
ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এয ষনরদ যনা কভাতারফক যাকাফ ভাষক মুনাপা স্কীভ (RMSS) এয সুদ ায, প্ররদয় সুদ এফাং টাকা
প্ররদয় রফ।
যাজাী কৃষল উন্নয়ন ব্াাংক ঞ্চয় স্কীভ (RSS)
যাজাী কৃষল উন্নয়ন ব্াাংক ঞ্চয় স্কীভ (আযএএ) এয ষাফায়রন াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ০৮-০৯-২০০৮ তাষযরখয ষযত্র নাং২/২০০৮ এফাং ২৬-০৪-২০১৬ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায করটায নাং-০৪/২০১৬ এয ষনরদ যনা ষযারন কযরত রফ। উক্ত ষারফ
চেবৃষদ্ধ ারয ফাৎষযক ষবষত্তরত সুদ প্ররদয় রফ। উক্ত ষারফ প্ররদয় সুদ ১৩৩/৩৭ই “যাজাী কৃষল উন্নয়ন ব্াাংক ঞ্চয় স্কীভ” এয
প্ররদয় সুদ খারত ষাফভূক্ত কযরত রফ। প্ররদয় সুরদয উয প্ররমাজয ারয উৎর আয়কয কতযন কযরত রফ।
কৃলক ঞ্চয় স্কীভ (ককএএ)
কৃলক ঞ্চয় স্কীভ (ককএএ) এয ষাফায়রন াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ৩১-০৩-২০১১ তাষযরখয ার্কযরায নাং-০২/২০১১ এফাং
২৬-০৪-২০১৬ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এয ষনরদ যনা ষযারন কযরত রফ। উক্ত ষারফ চেবৃষদ্ধ ারয
ফাৎষযক ষবষত্তরত ফাষল যক ষাফ ভানীয তাষযরখ সুদ প্ররদয় রফ। উক্ত ষারফয প্ররদয় সুদ ১৩৩/৩৭এপ “কৃলক ঞ্চয় স্কীভ
(ককএএ) ” এয সুদ ব্য় খাতরক কডষফট করয ষাফায়ন কযরত রফ।
ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় প্রকল্প  ষক্ষক ঞ্চয় প্রকল্প
াখা মূরক প্রধান কাম যাররয়য াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ার্কযরায নাং-৫/৯৯  ৬/৯৯ তাষযখঃ ২৭-১২-১৯৯৯ ইাং এফাং
২৬-০৪-২০১৬ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ কভাতারফক ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় প্রকল্প  ষক্ষক ঞ্চয় প্রকল্প ষারফ সুদারযা
কযরত রফ এফাং ১৩৩/৩৭ খাতরক কডষফট করয সুদ ষাফভূক্ত কযরত রফ। প্ররদয় সুরদয উয প্ররমাজয ারয উৎর আয়কয কতযন
কযরত রফ।

৩.০৮।

৩.০৯।

৩.১০।

৩.১১।

৩.১২।

৩.১৩।

৩.১৪।

৩.১৫।

৩.১৬।

যাকাফ বদষনক মুনাপা ষাফ (RDP)
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ০৯-০৬-২০১১ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৫/২০১১ এফাং ২৬-০৪-২০১৬ তাষযরখয াষনষফ
ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এয ষনরদ যনা কভাতারফক যাকাফ বদষনক মুনাপা স্কীভ (RDP) এয সুদ ায, প্ররদয় সুদ এফাং টাকা
প্ররদয় রফ।
যাকাফ গ্রাভীণ কনন ঞ্চয় প্রকল্প (RGPS)
যাকাফগ্রাভীনকননঞ্চয় প্রকল্প এয ষাফায়রনাখামূরকপ্রধানকাম যাররয়যাখাষনয়ন্ত্রণষফবারগয০৩ আগষ্ট ২০০৫ তাষযরখয০২/২০০৫
নম্বয ষযরত্রযষনরদ যনাঅনুযণকযরত রফ। াখা ষনয়ন্ত্রণষফবারগয০৫-০৯-২০১১ তাষযরখযার্কযরাযকরটাযনাং-০২/২০১১ এফাং ২৬-০৪২০১৬ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এয ষনরদ যনা কভাতারফক চেবৃষদ্ধারযপ্ররদয়সুদ ১৩৩/৩৭ষফ “যাকাফগ্রাভীণকনন
ঞ্চয়প্রকল্পএয প্ররদয়সুদ” খারতষাফভূক্তকযরতরফ।
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৩.১৭।

৩.১৮।

৩.১৯।

যাকাফ ষক্ষা ঞ্চয় প্রকল্প
যাকাফ ষক্ষা ঞ্চয় প্রকল্প এয ষাফায়রন াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ৬ কপব্রূয়াষয ২০০৬ তাষযরখয ০৩/২০০৬ নম্বয ষযরত্রয
ষনরদ যনা ষযারন কযরত রফ। াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয০৫-০৯-২০১১ তাষযরখযার্কযরাযকরটায নাং-০৩/২০১১ এফাং ২৬-০৪-২০১৬
তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এয ষনরদ যনাকভাতারফকউক্ত ার্কযরায/ করটাযজাযীযয রতকখারাষাফমূরযষনধ যাষযতসুদ
ারযচেবৃষদ্ধরফ।প্ররদয়সুদ ১৩৩/৩৭ষ “যাকাফ ষক্ষা ঞ্চয় প্রকল্প এয প্ররদয় সুদ” ষাফ খাতরক কডষফট করয সুদ ষাফভূক্ত
কযরত রফ। এ ষাফ রত ষনয়ভানুমায়ী উৎর আয়কয  আফগাযী শুল্ক কতযন করয কেষডট এযাডবাইরয ভােরভ প্রধান
কাম যাররয় কপ্রযণ কযরত রফ।
যাকাফ ন্তান/ন্তষত ষফফা ঞ্চয় প্রকল্প
যাকাফ ন্তান/ন্তষত ষফফা ঞ্চয় প্রকল্প এয ষাফায়রন াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ১১ করন্ফম্বয, ২০০৬ তাষযরখয ষযত্র নাং০৭/২০০৬ এয ষনরদ যনা ষযারন কযরত রফ। উক্ত ষারফ ৬.০০% (চেবৃষদ্ধ) ারয ফাৎষযক ষবষত্তরত সুদ প্ররদয় রফ। াখা
ষনয়ন্ত্রণষফবারগয০৫-০৯-২০১১ তাষযরখযার্কযরাযকরটাযনাং-০৪/২০১১ এফাং ২৬-০৪-২০১৬ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬
এয ষনরদ যনা কভাতারফকউক্ত ার্কযরাযকরটাযজাযীযয রত কখারাষাফগুষরযষনধ যাষযতসুদ ারযচেবৃষদ্ধরফ।উক্ত ষারফ প্ররদয় সুদ
১৩৩/৩৭ষড “যাকাফ ন্তান/ন্তষত ষফফা ঞ্চয় প্রকল্প” এয প্ররদয় সুদ খারত ষাফভূক্ত কযরত রফ।
যাকাফ জ্জ ঞ্চয়ী ষাফ
যাকাফ জ্জ ঞ্চয়ী ষাফ এয ষাফায়রন াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ৩ জানুয়াযী, ২০০৬ তাষযরখয ০২/২০০৬ নম্বয ষযরত্রয
ষনরদ যনা অনুযণ কযরত রফ। এই ষাফটি সুদষফীন ষাফ য়ায় সুদ  উৎর আয়কয কতযরনয প্ররয়াজন রফ না। তরফ
ষনয়ভানুমায়ী ষঞ্জকা ফছয করল আফগাযী শুল্ক কতযন কযরত রফ।
একক্ষরত্র ১৩৩/৪৫ “যাকাফ জ্জ ঞ্চয়ী ষাফ এয প্ররদয় আফগাযী শুল্ক” ষাফ খাতরক কডষফট করয ২২১ খাত াংষিষ্ট জ্জ
ঞ্চয়ী ষাফ কেষডট কযরত রফ। অতঃয জ্জ ঞ্চয়ী ষাফ রত আফগাযী শুল্ক কতযন করয অথ যাৎ ২২১ খাত াংষিষ্ট কর
জ্জ ঞ্চয়ী ষাফ কডষফট করয ১১১- যাকাফ াধাযণ ষাফ খাতরক কেষডট করয কেষডট এযাডবাইরয ভােরভ কতযনকৃত
আফগাযী শুরল্কয ভষযভাণ টাকা প্রধান কাম যাররয় কপ্রযণ কযরত রফ।

৩.২০।

৩.২১।

৩.২২।

৩.২৩।

ঞ্চয়ী ষাফ-স্কুর ব্াাংষকাং (School Banking)
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ার্কযরায করটায নাং-০১/২০১৩ তাষযখঃ ১২-০৫-২০১৩, ার্কযরায করটায নাং-০২/২০১৩ তাষযখ:
১০-১১-২০১৩ এফাং োর্কুরোয নং-০৬/২০১৪ তোনযখ: ২৫-০৬-২০১৪ এয ষনরদ যনা কভাতারফক ঞ্চয়ী ষাফ-স্কুর ব্াাংষকাং
(School Banking) এয ষাফ কখারা, সুদ ায, প্ররদয় সুদ ষাফায়ন দ্ধষত অনুযণ কযরত রফ।
যাকাফ গৃষণী ঞ্চয় স্কীভ (RGSS)
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ার্কযরায নাং-১০/২০১৪ তাষযখঃ ২৮-০৮-২০১৪ এফাং ২৬-০৪-২০১৬ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং০৪/২০১৬ এয ষনরদ যনা কভাতারফক যাকাফ গৃষণী ঞ্চয় প্রকল্প এয ষাফ কখারা, সুদ ায, প্ররদয় সুদ ষাফায়ন দ্ধষত অনুযণ
কযরত রফ। উক্ত ষারফ প্ররদয় সুদ ১৩৩/৩৭ষকউ “যাকাফ গৃষণী ঞ্চয় স্কীভ” এয প্ররদয় সুদ খারত ষাফভূক্ত কযরত রফ।
যাকাফ ভ্রভণ ঞ্চয় স্কীভ (RTSS)
যোকোফ, োখো ননেন্ত্রণ নফবোম্গয োর্কুরোয নং-০৬/২০১৭ তোনযখ: ১৪-০৯-২০১৭ এয ননম্দ ুনো প্রভোতোম্ফক যোকোফ ভ্রভণ ঞ্চে
স্কীভ এয নোফ প্রখোরো, সুদ োয, েম্দে সুদ নোফোেন দ্ধনত নুযণ কযম্ত ম্ফ। উক্ত নোম্ফ েম্দে সুদ ১৩৩/৩৭টি
‘‘যোকোফ ভ্রভণ ঞ্চে স্কীভ’’ এয েম্দে সুদ খোম্ত নোফভূক্ত কযম্ত ম্ফ।
যাকাফ ষিগুণ মুনাপা স্কীভ (RDPS)
যোকোফ, োখো ননেন্ত্রণ নফবোম্গয োর্কুরোয নং-০৮/২০১৭ তোনযখঃ ০৫-১০-২০১৭ এয ননম্দ ুনো প্রভোতোম্ফক যোকোফ নিগুণ মুনোপো
স্কীভ এয নোফ প্রখোরো, সুদ োয, েম্দে সুদ নোফোেন দ্ধনত নুযণ কযম্ত ম্ফ। উক্ত নোম্ফ েম্দে সুদ ১৩৩/৩৭আউ
‘‘যোকোফ নিগুণ মুনোপো স্কীভ’’ এয েম্দে সুদ খোম্ত নোফভূক্ত কযম্ত ম্ফ।
চরভান াতা নাং-০৫
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এছাড়া ষফষবন্ন আভানত ষারফ সুদ ায াংোন্ত াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগয ফ যরল ০৮-০২-২০১৮ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং ০৩/২০১৮, ৩০-০৪-২০১৭ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং -০৪/২০১৭, ৩১-১০-২০১৬ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৬/২০১৬, ২৬-০৪২০১৬ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬, ২৭-০৫-২০১৫ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০২/২০১৫, ২৫-০২-২০১৫ তাষযরখয
াষনষফ ার্কযরায নাং-০১/২০১৫, ৩০-১০-২০১৪ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায নাং-১১/২০১৪, ২৫-০৬-২০১৪ তাষযরখয ার্কযরায করটায নাং০৬/২০১৪ এফাং২৬.০৪.২০১৮ তাষযরখয াষনষফ ার্কযরায করটায নাং -০২/২০১৮ এয ায াংরক্ষ সুদ ষাফায়রনয সুষফধারথ য কাম যকয সুদ
ায ষনরম্ন উরেখ কযা ররা:
েঃ নাং
০১। ঞ্চয়ী আভানত

০২।

কাম যকয তাষযখ

আভানরতয ধযণ

সুদ ায

০১.০৭.২০১৫ রত ৩০.০৪.২০১৬
০১.০৫.২০১৬ রত অদ্যাফষধ
৫.০০%
৫.০০%
৬.০০%
৫.০০%
৬.০০%
৫.০০%
৭.০০%
৭.০০%
ঞ্চয়ী ষারফয সুদ ায অকক্ষা ১% কফী

ক) যাঞ্চর
খ) েী
গ) প্রফাীরদয কপ্রষযত অথ য (যাঞ্চর)
ঘ) ঞ্চয়ী ষাফ স্কুর ব্াাংষকাং
ঙ) ১০.০০ টাকায় কখারা কৃলকরদয আভানত ষাফ
কস্পার কনাটি ষডরাষজট (SND)
ক) ১.০০ ককাটি টাকায কভ
খ) ১.০০ ককাটি  তদুধ য ষকন্তু ২৫.০০ ককাটি টাকায কভ
গ) ২৫.০০ ককাটি  তদুধ য ষকন্তু ৫০.০০ ককাটি টাকায কভ
ঘ) ৫০.০০ ককাটি  তদুধ য ষকন্তু ১০০.০০ ককাটি টাকায কভ
ঙ) ১০০.০০ ককাটি টাকা  তদুধ য

০১.০৫.২০১৬ রত ৩১.১২.২০১৭
৪.০০%
৪.০০%
৪.০০%
৪.০০%
৪.০০%

০১.০১.২০১৮ রত অদ্যাফষধ
৩.৫০%
৩.৫০%
৩.৫০%
৩.৫০%
৩.৫০%

০৩। কভয়াদী আভানতঃ
ফণ যনা
১ ভা রত ৩ ভারয কভ
৩ ভা রত ৬ ভারয কভ
৬ ভা রত ১ ফছরযয কভ
১ ফছয রত ২ ফছরযয কভ
২ ফছয  তদুবয (রফ যাচ্চ ৩ ফছয)
০৪। আভানত স্কীভমূরয সুদ ায
ক) যাকাফ ডাফর ভাষন স্কীভ (RDMS)

৩০-০৪-২০১৭ রত ০৭.০২.২০১৮

০৮-০২-২০১৮ রত অদ্যাফষধ

৪.০০%
৫.৫০%
৫.৭৫%
৬.০০%
৬.০০%
কাম যকয তাষযখ
সুদ ায
০১.০৭.২০১৩
১১.২৫%
রত অদ্যাফষধ
(৬ ১
২
(১৭-০৭-২০১৪
রত ষাফ কখারা
ফছরয ষিগুণ)
ফন্ধ)
১২.২৫%
(৬ ফছরয ষিগুণ)
১১.২৫%
১
(৬ ২

৪.৫০%
৬.০০%
৬.২৫%
৬.৫০%
৬.৫০%
ভন্তব্
৩০.০৫.১১ রত ০৩.০৩.১২ তাষযখ
ম যন্ত কখারা ষারফয কক্ষরত্র

০৪.০৩.১২ রত ৩০.১২.১৩ তাষযখ
ম যন্ত কখারা ষারফয কক্ষরত্র
০১.০১.১৪ রত ফতযভান
ম যন্ত কখারাষারফযকক্ষরত্র

ফছরয ষিগুণ)

খ) যাকাফ ষিগুণ মুনাপা স্কীভ (RDPS)

১৮.০৩.২০১৮
তাষযখ রত
অদ্যফষধ
০৫ .১০.২০১৭
রত১৭.০৩.২০১৮
ম যন্ত
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(০৯ ফছরয ষিগুণ)

১৮.০৩.১৮ তাষযখ রত ফতযভান
ম যন্ত কখারাষারফযকক্ষরত্র
১৮.০৩.১৮ তাষযখ রত RDPS ষাফ

(১২ ফছরয ষিগুণ)

RDMS ষারফ ষযচাষরত রে।

গ) যাকাফ ষির ভাষন স্কীভ (RTMS)

০১.০৭.২০১৩
রত অদ্যাফষধ
(১৭-০৭-২০১৪
রত ষাফ কখারা
ফন্ধ)

১০.৫১%
(১১ ফছরয ষতনগুণ)
১১.৬২%
(১০ ফছরয ষতনগুণ)

১৪.১২.১১ রত ২০.০৫.১২ তাষযখ
ম যন্ত কখারাষারফযকেরত্র
২১.০৫.১২ রত ৩০.১২.১৩ তাষযখ
ম যন্ত কখারাষারফযকক্ষরত্র

১১.০২%
(১০
ফছরয ষতনগুণ)

০১.০১.১৪ রত ১৬.০৭.১৪ তাষযখ
ম যন্তকখারাষারফযকক্ষরত্র
০৫ ফছয কভয়াদী

১
২

ঙ) যাকাফ ভাষক মুনাপা স্কীভ (RMPS)
১৭-০৭-২০১৪ তাষযখরত নর্তন ষাফকখারাযকক্ষরত্র
০১-০৫-২০১৬ তাষযখরত নর্তন ষাফকখারাযকক্ষরত্র
২৫.০৩.২০১৮ তাষযখ রত নর্তন ষাফ কখারায কক্ষরত্র
চ) যাকাফ ষভষরয়ষনয়াযষডরাষজটস্কীভ (RMDS)

০১.০৭.২০১৩
১৭-০৭-২০১৪
০১-০৫.২০১৬
২৫.০৩.২০১৮
০১.০৭.২০১৩

১২.০০%
১০.৮০%
৭%
৯% যর সুদ
মথােরভ ১১.৫৭%,
১১.৫৯%  ১১.৬২%

২২.০৩.২০১৮ তাষযখ রত নর্তনষাফ কখারায কক্ষরত্র

২২.০৩.২০১৮

মথােরভ ৮.০০%,
৮.৫০%, ৯.০০%

মথােরভ ৫, ৭  ১০
ফছয কভয়ারদয কক্ষরত্র

মথােরভ ৮.৭৫%,
৯.২৫%  ৯.৫০%

মথােরভ ৩, ৫  ৮
ফছয কভয়ারদয কক্ষরত্র

০১-০৫-২০১৬ তাষযখরত নর্তন ষাফকখারাযকক্ষরত্র
জ) যাকাফ ঞ্চয় স্কীভ (RSS)
০১-০৫-২০১৬ তাষযখরত নর্তন ষাফকখারাযকক্ষরত্র
ঝ) কৃলক ঞ্চয় স্কীভ (KSS)
০১-০৫-২০১৬ তাষযখরত নর্তন ষাফকখারাযকক্ষরত্র
ঞ) ষক্ষক ঞ্চয় প্রকল্প
০১-০৫-২০১৬ তাষযখ রত নর্তন ষাফ কখারায কক্ষরত্র
ট) ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় প্রকল্প (ভাইরো কষবাং স্কীভ)
০১-০৫-২০১৬ তাষযখরত নর্তন ষাফকখারাযকক্ষরত্র
ঠ) যাকাফ বদষনক রাব ষাফ (RDP)

০১.০৭.২০১৩
তাষযখ রত
৩০-০৪-২০১৬
০১-০৫-২০১৬
০১.০৭.২০১৩
০১-০৫-২০১৬
০১.০৭.২০১৩
০১-০৫-২০১৬
০১.০৭.২০১৩
০১.০৫০২০১৬
০১-০৫-২০১৬
০১-০৫-২০১৬
০১.০৭.২০১৩

কভয়াদ ষনষফ যররল
৭ ফছয কভয়াদী
৭ ফছয কভয়াদী
৭ ফছয কভয়াদী
৭ ফছয কভয়াদী
৫ ফছয কভয়াদী
৫ ফছয কভয়াদী
৫ ফছয কভয়াদী
৫ ফছয কভয়াদী
বদষনক ফ যষনম্ন ষস্থষত টাঃ ২০০০০/থাকরত রফ।

ড) যাকাফ গ্রাভীণকনন ঞ্চয় প্রকল্প (RGPS)
০১-০৫-২০১৬ তাষযখরত নর্তন ষাফকখারাযকক্ষরত্র
ঢ) যাকাফ ষক্ষা ঞ্চয় প্রকল্প (RESS)
০১-০৫-২০১৬ তাষযখরত নর্তন ষাফকখারাযকক্ষরত্র
ণ) যাকাফ ন্তান-ন্তষত ষফফা ঞ্চয় প্রকল্প
০১-০৫-২০১৬ তাষযখরত নর্তন ষাফকখারাযকক্ষরত্র
ত) যাকাফ জ্জ্ব ঞ্চয়ী ষাফ
থ) যাকাফ গৃষণী ঞ্চয় স্কীভ (RGSS)
০১-০৫-২০১৬ তাষযখরত নর্তন ষাফকখারাযকক্ষরত্র
দ) যাকাফ ভ্রভণ ঞ্চয় স্কীভ
ধ) যাকাফ ষিগুণ মুনাপা স্কীভ

০১.০৭.২০১৩
০১-০৫-২০১৬
০১.০৭.২০১৩
০১-০৫-২০১৬
০১.০৭.২০১৩
০১-০৫-২০১৬
০১.০৭.২০১৩
২৮-০৮-২০১৪
০১-০৫-২০১৬
১৪-০৯-২০১৭
০৫-১০-২০১৭

৭%
৯.০০%
৭%
৯.০০%
৬%
৮.৫০%
৬%
৮.৫০%
৬%
৫.০০% ারয বদষনক
ষস্থষতয
উয সুদারযা কযা রফ
৯.০০%
৬%
৯.০০%
৬%
৯.০০%
৬%
সুদ ষফীন
৯.০০% (চেবৃষদ্ধ)
৭%
৬%
৫.৯৫% (চেবৃষদ্ধ)

ছ) যাকাফ ভাষক ঞ্চয় স্কীভ (RMSS)

০৩ ফছয কভয়াদী
মথােরভ ৫, ৭  ১০
ফছয কভয়ারদয কক্ষরত্র

৫  ১০ ফছয কভয়াদী
৫  ১০ ফছয কভয়াদী
৫  ১০ ফছয কভয়াদী
৫  ১০ ফছয কভয়াদী
৫, ১০  ১৫ ফছয কভয়াদী
৫, ১০  ১৫ ফছয কভয়াদী
১ রত ১০ ফছয কভয়াদী
৫ ফছয কভয়াদী
৫ ফছয কভয়াদী
১ ফছয কভয়াদী
১২ ফছয কভয়াদী

৩.২৪। অন্যান্য আভানত /স্কীরভয ষাফ
যাজাী কৃষল উন্নয়ন ব্াাংরকয ঞ্চয় স্কীভ কমভন- ঞ্চয়ী ষাফ (কৃলক), ঞ্চয়ী ষাফ (অষত দষযদ্র্ জনরগাষ্ঠী), স্কুর ব্াাংষকাং  প্রচষরত
অন্যান্য স্কীভ এফাং আভানত ষাফ মূরয উয ষনধ যাষযত ারয সুদ ষাফায়ন করয ষাফভূক্ত কযরত রফ। এছাড়া াখা মূরয
সুষফধারথ য আভানত ষাফমূরয উয প্ররদয় সুদ ব্য় ষাফখাতমূ ষনরম্ন উরেখ কযা ররা:
প্ররদয় সুদ
ষাফ খাত
ষারফয নাভ
ষাফখাত
২২
ঞ্চয়ী ষাফ
১৩৩/৩৭
২১৫
ষডরাষজট কনন স্কীভ
133/37(a)
২১৯
যাকাফ কনন স্কীভ
133/37(a)
২২০
যাকাফ গ্রাভীন কনন স্কীভ
133/37(b)
২২২
যাকাফ ষক্ষা ঞ্চয় প্রকল্প
133/37(c)
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২২৩
যাকাফ ন্তান/ন্তষত ষফফা ঞ্চয় প্রকল্প
২২৪
যাকাফ ঞ্চয় স্কীভ
২২৫
কৃলক ঞ্চয়ী ষাফ
২২৬
অষত দষযদ্র্ জনরগাষ্ঠীয জন্য ঞ্চয়ী ষাফ
২২৭
কৃলক ঞ্চয়ী স্কীভ (কক এ এ)
২২৮
যাকাফ ডাফর ভাষন স্কীভ (আয ষড এভ এ)
২২৯
যাকাফ বদষনক রাব ষাফ (আয ষড ষ)
২৩০
ফয়স্ক বাতা ষাফ
২৩১
অস্বের প্রষতফন্ধী বাতা ষাফ (আয ষড ষ)
২৩২
ষফধফা  স্বাভী ষযতযক্তা দুঃস্থ ভষরারদয ষাফ
২৩৩
যাকাফ ষির ভাষন স্কীভ (আয টি এভ এ)
২৩৪
যাকাফ ভাষক মুনাপা স্কীভ (আয এভ ষ এ)
২৩৫
যাকাফ ভাষক ঞ্চয় স্কীভ (আয এভ এ এ)
২৩৬
যাকাফ ষভষরয়ষনয়ায ষডরাষজট স্কীভ (আয এভ ষড এ)
২৩৭
ঞ্চয়ী ষাফ (অষত দষযদ্র্ ভষরা)
২৩৮
ঞ্চয়ী ষাফ- স্কুর ব্াাংষকাং (School Banking)
২৩৯
যাকাফ গৃষণী ঞ্চয় স্কীভ
২৪০
দষযদ্র্ ভা’য জন্য ভাতৃত্বকার বাতা ষাফ
২৪১
প্রাষন্তক দষযদ্র্ তাঁত ষল্পীরদয ১০ টাকায ঞ্চয়ী ষাফ
২৪২
যাকাফ ভ্রভণ ঞ্চয় স্কীভ
২৪৩
যাকাফ ষিগুণ মুনাপা স্কীভ
৩.২৫। যাকাফ, াধাযণ ষাফ (১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪  ১১৫)

133/37(d)
133/37(e)
১৩৩/৩৭
১৩৩/৩৭
133/37(f)
133/37(g)
133/37(h)
133/37(i)
133/37(i)
133/37(i)
133/37(j)
133/37(k)
133/37(l)
133/37(m)
133/37(n)
133/37(p)
133/37(q)
133/37(r)
133/37(s)
১৩৩/৩৭(t)
১৩৩/৩৭(u)

ক) প্রধান কাম যারয় রত ধায কনয়া তষফররয উয ৫% ারয সুদ প্রদান কযরত রফ। ষনরূষত সুদ াখায “১৩৩/৪২ প্রধান কাম যারয়
রত ধায কনয়া তষফররয সুদ” খাতরক কডষফট কযরত রফ এফাং ১১১- াধাযণ ষাফরক কেষডট করয কেষডট এযাডবাই প্রধান
কাম যাররয় কপ্রযণ কযরত রফ। অযষদরক প্রধান কাম যারয়রক ধায কদয়া তষফররয উয ৭% ারয সুদ চাজয কযরত রফ এফাং ষনরূষত
সুদ াখায “৪৬/১০ প্রধান কাম যারয়রক ধায কদয়া তষফররয সুদ” খাতরক কেষডট এফাং ১১১- াধাযণ ষাফরক কডষফট করয কডষফট
এযাডবাই প্রধান কাম যাররয় কপ্রযণ কযরত রফ। উরযাষেষখতখাত মূরয ষফযীরতসুদ ষাফায়নঠিকবারফিন্ন কযরত রফ।
ককান াখা উষেষখত খারত কভ/কফী সুদ প্রদান কযরর এফাং যফতীরত মাচাইকাররনাক্ত রর াংষিষ্ট াখা ব্ফস্থাক  ২য়
কভযকতযারকব্ষক্তগতবারফদায়ী করয করঠাযপ্রাষনকব্ফস্থা গ্রণ কযা রফ।
খ) াখামূরত ইরতাপূরফ য কপ্রষযত১১১-যাকাফাধাযণষাফএয প্রষতরফদরনফহু ভূর ষযরষক্ষতয় মা উক্ত ষাফখাতভন্বয় কারজ
জটিরতা বতযী করয। এভতাফস্থায়াখামূরকষনভূযরবারফউষেষখতপ্রষতরফদনপ্রস্তুরতয ষনরদ যনাপ্রদান কযা ররা। After closing
voucher pass কযায ারথ ারথ CSV Format প্রস্তুত করয ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-২ কত reconcell@rakub.org.bd
ঠিকানায় ই-কভইর ভাযপত কপ্রযণ কযরত রফ। নর্তন আষথ যক ফছয শুরু য়ায পূরফ যই কর
১১১ প্রষতরফদন অফশ্যইCSV Format
যাররয়য
প্রস্তুতকযণ  প্রধান কাম
ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ
-২ এ কপ্রযণ ষনষিত কযরত রফ।
গ) ১১৫ ষডষফষফএর াধাধাযণ ষারফয করনরদন
ফন্ধ যরয়রছ ষফধায় উুক্ত খারত ককান ধযরনয করনরদন য়ায সুরমাগ নাই। এই
ষারফ cÖvße¨ ev cÖ‡`q সুদ ১১১ াধাযণ ষারফয ভাধ¨‡g wnmvefz³ কযরত রফ।
ঘ) ফষণ যত ষাফমূরয সুরদয ষাফষনরম্নাক্ত বারফ ষাফায়ন করয বাউচায cÖ¯‘Z Ki‡Z n‡e:
1) প্রধান কাম যারয় রত ধায কনয়া ষস্থষতয কক্ষরত্র (কেষডট ষিষত):
কডষফট
কেষডট
১৩৩/৪২
১১১ (১১১, ১১২,১১৩, ১১৪ এফাং ১১৫ এয
কেষডট ষস্থষতয উয প্ররদয় সুদ)
২) প্রধান কাম যারয়-কক ধায কদয়া ষস্থষতয কক্ষরত্র (কডষফট ষিষত):
কডষফট
১১১ (১১১, ১১২,১১৩, ১১৪ এফাং ১১৫ এয
কডষফট ষস্থষতয উয প্ররদয় সুদ)
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কেষডট
৪৬/১০

৩.২৬।

১০ ফৎয  তদূবয অদাফীকৃত আভানত  মূল্যফান াভগ্রী
ব্াাংক ককািানী আইন ১৯৯১ এয ৩৫ ধাযা অনুমায়ী ১০ ফছয  তদূবয ভয় মাফৎ করনরদন ষফীন অদাফীকৃত আভানত 
মূল্যভান াভগ্রী ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১ এয ২৫-১১-২০০৯ তাষযরখয ত্র নাং- প্রকা/ককষষফ-১/৫৫(১)/২০০৯২০১০/২৬৬০(২০)/২৬, ১১-০১-২০১০ তাষযরখয ত্র নাং-প্রকা/ককষষফ-১/৫৫/২০০৯-২০১০/৩১১৫(২০)/২৫ এফাং ০৩-০৩-২০১৩
তাষযরখয ত্র নাং- ককষষফ-১/ষযত্র নাং-০২/২০১৩ কভাতারফক কষিউটাযাইজড্ প্রষতরফদন (ফাাংরা  ইাংরযজী) এফাং একীভূত
ষফফযণী (াড য  ফ্ট কষ) কেষডট এযাডবাই কপ্রযণ কযায জন্য ফরা ররা। াখা ব্ফস্থাকগণ এ ষফলরয় ব্ষক্তগতবারফ
তকয থাকরফন মারত ফাাংরারদ ব্াাংক ষযদযন দর কতৃযক এতদষফলরয় ককান আষত্ত উত্থাষত না য়।

৩.২৭।

উৎর কয কতযন:
ক) আভানত
৩০-০৬-২০১৮ তাষযরখ আভানত ষাফ মূর প্রদত্ত সুদ/মুনাপায উয ইটিআইএন যরয়রছ এভন ব্ষক্ত/প্রষতষ্ঠারনয ব্াাংক
সুদ/মুনাপায উয ১০% ারয এফাং ইটিআইএন কনই এভন ব্ষক্ত/প্রষতষ্ঠারনয ব্াাংক সুদ/মুনাপায উয ১৫% ারয উৎর আয়কয
কতযন প্ররমাজয রফ। তরফ কম কর ব্ষক্ত/প্রষতষ্ঠারনয ইটিআইএন কনই তারদয ঞ্চয়ী ব্াাংক ষারফ অথ য ফছরযয কম ককান ভরয়
কভাট ষস্থষতয ষযভাণ ১ (এক) রক্ষ টাকায কফী না রর উক্ত ব্াাংক ষারফয সুদ/মুনাপায উয ১০% ারয উৎর আয়কয কতযন
প্ররমাজয রফ।
খ) ঞ্চয়রত্রয সুদ/মুনাপা প্রদারনয কক্ষরত্র উৎর আয়কয কতযন
১। আয়কয অোরদ, ১৯৮৪ এয ৫২ ষড ধাযা অনুারয ঞ্চয়রত্রয সুদ/মুনাপা প্রদানকারর ১০% ারয উৎর আয়কয
কতযরনয ষফধান আরছ। তরফ এ ধাযা প্রথভ Proviso অনুারয ১,৫০,০০০/- টাকা ম যন্ত সুদ/মুনাপা প্রদানকারর উৎর
আয়কয কতযন প্ররমাজয ষছর না। এ উৎর আয়কয কতযরনয অব্াষত ীভা াংোন্ত ষফধান জাতীয় াংদ কতৃযক অনুরভাষদত
অথ য ষফর ২০১০ এ প্রতযাায কযা রয়রছ। অথ যাৎ ফতযভান ষফধান অনুমায়ী কম ককান অাংরকয সুদ/মুনাপা প্রদারনয কফরায়
১০% ারয উৎর আয়কয কতযন প্ররমাজয রফ। এ ষফধান ০১-০৭-২০১০ ফা তৎযফতীরত সুদ/মুনাপা প্রদারনয কফরায়
কাম যকয রফ। উরেখ্য, ১ জুরাই, ২০১১ তাষযরখয পূরফ য েয়কৃত কননায ঞ্চয়ত্র, ষযফায ঞ্চয়ত্র  রয়জ আন যায
কডরবররভে ফন্ড উৎর আয়কয কতযরনয আতা ফষভূযত থাকরফ।
২। ১ জুরাই, ২০১১ তাষযখ রত ষনম্নফষণ যত ঞ্চয় স্কীভমূরয মুনাপায উয ৫% ারয উৎর কয কতযন কযরত রফ।
ঞ্চয়স্কীভমূ রে
 ষযফায ঞ্চয়ত্র
 কননায ঞ্চয়ত্র
 রয়জ আন যায কডরবররভে ফন্ড
 ৫(াঁচ) ফছয কভয়াদী ফাাংরারদ ঞ্চয়ত্র
 ৩(ষতন) ভা অন্তয মুনাপাষবষত্তক ঞ্চয়ত্র
উৎর আয়কয ফাফদ কতযনকৃত টাকায কেষডট এযাডবাই ০২.০৭.২০১৮ তাষযরখ াখা রত কজানার কাম যাররয় কপ্রযণ
কযরত রফ এফাং কজানার কাম যারয় ০৮.০৭.২০১৮ তাষযরখয ভরে যাষয প্রধান কাম যাররয়য ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১ এ
জনাফ ষযষজয়া সুরতানা, ঊবযতন মুখ্য কভযকতযা এয নারভ আরাদা খারভ কপ্রযণ কযরত রফ। ঢাকা াখা এফাং স্থানীয় মুখ্য
কাম যারয় এয উৎর আয়করযয এযাডবাই যাষয ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১, প্রধান কাম যারয়, যাজাীরত কপ্রযণ কযরফ।

৩.২৮।

বযাট  ট্যাক্স কতযন
কর াখা/কাম যারয় কতৃযক প্রদানকৃত কর প্রকায কফা/ষফর রত ষনয়ভ কভাতারফক মথাযীষত প্ররমাজয ারয বযাট  ট্যাক্স
কতযন কযরত রফ। কতযনকৃত বযাট  ট্যাক্স মথাযীষত যকাষয ককালাগারয জভা কযরত রফ। এছাড়া ব্াাংরকয ষফষবন্ন
াখা/কাম যাররয় কষিউটাযাইরজরনয আতায় অফকাঠারভা উন্নয়ন ষফষবন্ন কারজ ষফর প্রদান কযা রয় থারক, এফ ষফর
রত ষনয়ভানুমায়ী বযাট/ট্যাক্স কতযন কযরত রফ। তরফ ব্াাংক কতৃযক কফা প্রদারনয কক্ষরত্র াংগৃীত বযাট/ট্যাক্স কজানার
কাম যাররয়য ভােরভ প্রধান কাম যাররয় কেষডট এযাডবাইরয ভােরভ কপ্রযণ কযরত রফ। এষফলরয় জাতীয় যাজস্ব কফাড য কতৃযক
ভয় ভয় জাযীকৃত এআয/ষযত্রমূ অনুযণ কযরত রফ।
৪১- প্ররদয় ষাফ

৩.২৯।

প্ররদয় ষাফ খারত অষনষ্পন্ন এষিমূ ষনষ্পরন্নয জন্য াখা ব্ফস্থাক কর প্রকায দরক্ষ গ্রণ কযরফন, মারত ৩০ জুন ২০১৮
তাষযরখাখায় ককান অষনষ্পন্নএষি অফষষ্ট না থারক।যুষক্তাংগতকাযণ ছাড়া পুযাতন ককান এষিয কজয নর্তন ফৎরযকটরন কনয়া মারফ
না। ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১ এয ০৭-০৫-২০১৩ ইাং তাষযরখযত্র নাং-প্রকা/ককষষফ-১/৬৪(১৩)/২০১২-২০১৩/৭৯৮৪(৩৯৭) এয ষনরদ যনা
কভাতারফকঅভন্বরয়যকাযণঅষনষ্পন্ন এষিমূরযপূণ যষফফযণ উরেখপূফ যকপ্ররদয় ষারফযতাষরকাষযটারন যয রঙ্গপ্রধান কাম যাররয়য
ককন্দ্রীয়ষাফষফবাগ-১ এ কপ্রযণ কযরত রফ।
৩.৩০।

১৩১-আদায়রমাগ্য ষাফ
(ক) এ খারত অষনষ্পন্ন এষিমূ মথাম্ভফ ভন্বয় কযরত রফ এফাং মথামথ কমৌষক্তকতা ব্তীত ২ ভারয অষধক অভষন্বত
ককান এষি যফতী ফছরয কজয টানা মারফ না। াখায় ডাক খযচ ষনফ যারয জন্য প্রদত্ত অষগ্ররভয টাকা ৩০ জুন তাষযরখ ভন্বয়
করয যফতী অথ য ফছরযয ১ভ কাম যষদফর ১৩১/১১ -আদায়রমাগ্য ষাফ খাত কডষফট করয নর্তন অষগ্রভ প্রদান কযা মারফ।
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(খ) ৩০ জুন, ২০১৮ তাষযরখ এই ষারফ অভষন্বত এষি মু এষএপ/৮০ পযরভ ষফিাষযতবারফ কদখারত রফ। এই
ষারফয প্রষতটি উষাফরক পৃথক ষরযানারভ কদখারত রফ এফাং উায নীরচ অভষন্বত এষিমূরয ষফিাষযত ফণ যনা ষদরত রফ।
এই কর উ-ষাফ খাতমূরয কমাগপর ৩০ জুন, ২০১৮ এয বফলষয়ক ষফফযনীয ১৩১-প্রাপ্য ষারফয ষস্থষতয ারথ
ষভররত রফ। ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ- ১ এয ০৭-৫-২০১৩ ইাং তাষযরখযত্র নাং-প্রকা/ককষষফ-১/৬৪(১৩)/২০১২-২০১৩/৭৯৮৪(৩৯৭) এয
য
ষনরদ যনাকভাতারফকঅভন্বরমযকাযণঅষনষ্পন্নএষিমূরযপূণ ষফফযণ
উরেখপূফ যকআদায়রমাগ্যষারফযতাষরকাপ্রধান কাম যাররয়য
ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১ -এ কপ্রযণ কযরত রফ। যুষক্তাংগতকাযণ ছাড়া পুযাতন এষিয কজয থাকরর কফতন প্রদানকাযীকতৃযক্ষরকদায়ী
কযা রফ। াখায়এক ফছরযযপুযাতনককান অষনষ্পন্নএষি কষন্ডাংকনই ভরভযব্ফস্থাক ষিতীয়কভযকতযারকপ্রতযয়নষদরত রফ এফাং মা
ফাষল যকষযটারন যযারথ প্রধান কাম যাররয়কপ্রযণ ষনষিতকযরত রফ।
৩.৩১।

সুদ ভর্করপয অথ য প্রধান কাম যাররয় কপ্রযণ
ফাষল যক/অধ যফাষল যক ষাফ ভানীয বফলষয়ক ষফফযণীকত াখামূর ষফষবন্ন সুদ ভর্করপয ষাফ অষযফষতযত থাকা
ফাঞ্ছনীয়। রক্ষয কযা মায় কম, সুদ ভর্করপয ষাফ ষফষবন্ন ভরয় ষফষবন্ন বারফ উস্থান কযা য়। এই জটিরতা কথরক
ষনযরণয জন্য ষনম্ন ফষণ যত খাতমূরয সুদ ভর্করপয অথ য কডষফট এযাডবাইরয ভােরভ ২৫-০৬-২০১৮ তাষযরখয ভরে
ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১ এ কপ্রযণ কযায জন্য ফরা ররা। যফতীরত উক্ত সুদ ভর্করপয খাতমূর ককান অাংক প্রদষযত
রর ষনয়ন্ত্রণকাযী কভযকতযা াংষিষ্ট কররক জফাফষদষতায আতায় আনা রফ। কম ভি সুদ ভর্করপয অথ য প্রধান
কাম যাররয় কপ্রযণ কযরত রফ তা াংষিষ্ট কররয ষাফায়ন সুষফধায জন্য ষনরম্ন কদয়া ররা। প্রঙ্গতঃ উরেখ্য কম, ২০১৪২০১৫অথ য ফছরযয আষথ যক প্রষতরফদন ব্াাংক  আষথ যক প্রষতষ্ঠান ষফবাগ, অথ যভন্ত্রণাররয় অনুষষ্ঠত চূড়ান্তকযণ আররাচনা বায
ষদ্ধান্ত কভাতারফক ফষণ যত খাত মূর অভষন্বত ষস্থষতয জন্য প্রষবন াংযক্ষণ করয যাষয রাব-ক্ষষত ষারফ ষাফায়ন
কযা রয়রছ।
েঃনাং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

৩.৩২।

ফণ যনা
ইউএনষষডএপ ঋরণয সুদ ভর্কপ
তাঁত ঋরণয সুদ ভর্কপ

খারতয ককারডয নাভ
১৩১/১১(এইচ)
১৩১/১১(ষজ)
১৩১/১১(কক)
১৩১/১১(এভ)
১৩১/১১(এন)
১৩১/১১(ষ)
১৩১/১১()
১৩১/১১(এপ)

কৃষল ঋরণয সুদ ভর্কপ (৫০০০ টাকা ম যন্ত)

তাঁত ঋরণয দন্ড- সুদ
সুদ ষযরফট(ব্াাংরকয অাং)
ষিগুরণয আতায় সুদ ভর্কপ
স্বষনবযয ঋরণয সুদ ভর্কপ
স্য ঋরণয সুদ ভর্কপ
ফ যরভাট টাকা

টাকায ষযভাণ (প্রকৃত টাকায়)

উরয ফষণ যত খাতমূর ৩০-০৬-২০১৮ এফাং তৎযফতীরত ককান ভরয়ই বফলষয়ক ষফফযণীরত অাংক প্রদষযত রফ না।
ককননা এই খাত মূর ককান করনরদন াংঘটিত ফায সুরমাগ কনই।
২১১-কযাষয়ায/ কাযী কযাষয়াযরদয ষনযাত্তা জাভানত
কযাষয়ায/ কাযী কযাষয়াযরদয ষনযাত্তা জাভানত এয উয ষাফ ম্যানুরয়ররয ১৩.১০ অনুরেরদ ফষণ যত ষনরদ য
কভাতারফক ১২% ারয সুদ ষাফ করয ১৩৩/৩৭ ষাফ খাতরক কডষফট করয সুদ ষাফভূক্ত কযরত রফ। উকেখ্য, প্রদত্ত
সুরদয উয প্ররমাজয ারয মথাযীষত উৎর আয়কয কতযন কযরত রফ।
সূত্র নাং : যাকাফ,াষনষফ ত্র নাং-প্রকা/াষনষফ-৪৪/০৩-০৪/৮৯৭(৩৬৭), তাষযখঃ ২৮ জানুয়াযী, ২০০৪।
সূত্র নাং: প্রকা/ককষষফ-১/ার্কযরায করটায নাং-০৭/২০১০ তাষযখঃ ০৩ b‡f¤^i,2010|

৩.৩৩।

(ক) জুন ভারয কফতন প্রদান
কর কভযকতযা/কভযচাযীরদয (ষআযএর) জুন ভারয কফতন ২০ জুন তাষযরখ প্রদান কযরত রফ। অস্থায়ী কভযকতযা/
কভযচাযীরদয কফতন একই ষদরন প্রস্তুত পূফ যক উা ৪১/৩ “অষফতষযত কফতন” প্ররদয় ষারফ যাখরত রফ এফাং ভারয কল
কাম যষদফর াংষিষ্ট কভযকতযা/ কভযচাযীরক প্রদান কযরত রফ।
(খ) ষআযএর এ থাকাকারীন কভযকতযা/কভযচাযীগরণয ব্য়
০১-০৭-২০১৭ কথরক ৩০-০৬-২০১৮ তাষযখ ম যন্ত ষআযএর এ থাকাকারীন কভযকতযা /কভযচাযীগরণয কর ব্য় প্রধান
কাম যাররয়য ষফরফচনা কযরত রফ। এই ভি কভযকতযাগরণয খাত ষবষত্তক খযচ তাষরকা ২০-০৬-২০১৮ তাষযরখ কডষফট
অযাডবাই কজানার কাম যাররয়য ভােরভ৩০-০৬-২০১৮ তাষযরখয ভরে প্রধান কাম রযা রয়য ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১ এ কপ্রযণ
কযরত রফ।
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৩.৩৪।

(গ) াভষয়ক ফযখাি কভযকতযা/কভযচাযীগরণয ব্য়
০১-০৭-২০১৭ কথরক ৩০-০৬-২০১৮ তাষযখ ম যন্ত াভষয়ক ফযখাি কভযকতযা/কভযচাযীগরণয কখাযাষকবাতাষদ খাত ষবষত্তক
তাষরকা ২০-০৬-২০১৮ তাষযরখ কডষফট অযাডবাই কজানার কাম যাররয়য ভােরভ ৩০-০৬-২০১৮ তাষযরখয ভরে
প্রধান কাম যাররয়য ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১ কপ্রযণ কযরত রফ।
(ঘ) াধাযণ বষফষ্য তষফররয অথ য  প্রষতরফদন কপ্রযণ
জুন/১৮ ভারয কফতন প্রদারনয য াধাযণ বষফষ্য তষফররয অথ য  প্রষতরফদন প্রস্তুত করয ২২-০৬-২০১৮ তাষযরখয
ভরে জনাফ নুরুন্নাায, ঊবযতন মুখ্য কভযকতযা, ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-২ এয নারভ কপ্রযণ কযরত রফ।
ঋরণয উয সুদ আরযাঃ
আন্ন ফাষল যক ষাফ ভানী উরকক্ষ ঋণ  অষগ্ররভয উয ষনম্ন ফষণ যত ার্কযরারযয ষনরদ যনা কভাতারফক সুদ আরযা কযরত
রফ:
ার্কযরায
ঋণ  অষগ্রভ ষফবাগ-১ ার্কযরায নাং-০৫/২০১৭

তাষযখ
২৩-০৭-২০১৭

সুদ ায কাম যকযী ভয়কার
০১-০৭-২০১৭ রত কাম যকয

উম্েখ থোম্ক প্রম, ৩.০০ রক্ষ টোকো ম ুন্ত কৃনল ঋম্ণয উয যর োম্য সুদ েম্মোজয ম্ফ। তম্ফ ননধ ুোনযত ভেীভোয যফতী ছে
ভোম্য ভম্েও মনদ প্রকোন গ্রনতো ঋণ নযম্োধ নো কম্যন প্রম্ক্ষম্ে উক্ত ঋম্ণয উয ঋণ গ্রম্ণয তোনযখ ম্ত চক্রবৃনদ্ধ োম্য
সুদোম্যো কযম্ত ম্ফ।
৩.৩৫।

৩.৩৬।

অবযন্তযীণ ব্াাংক গ্যাযাষে/ষফড ফন্ড/াযপযরভন্প গ্যাযাষে-ইতযাষদ ইসুয
যাকাফ, ঋণ  অষগ্রভ ষফবাগ-১ এয ার্কযরায করটায নাং-০৫/২০১২ তাষযখঃ ২৪-০৫-২০১২ এফাং ব্াাংরকয ষফষবন্ন ম যারয়য
কভযকতযাগরণয ব্ফাষয়ক ক্ষভতা াংোন্ত ার্কযরায নাং
-০৯/২০১৭, তাষযখ ১৫.১১.২০১৭ কভাতারফক অবযন্তযীণ ব্াাংক
গ্যাযাষে/ষফড ফন্ড/াযপযরভন্প গ্যাযাষে-ইতযাষদ ইসুয ষনষিত কযরত রফ।
ব্াাংক কযট
০১-০৭-২০১৭ ইাং রত ৩০-০৬-২০১৮ তাষযখম যন্ত ফাাংরারদব্াাংক এয সুদ ায তথা ব্াাংককযট ৫.০০%।

৩.৩৭।

কভযচাযীরদযরক প্রদত্ত ঋণ  অষগ্ররভয সুদ
ষাফ ম্যানুরয়ররয ১৪.০৯ অনুরেরদ ফষণ যত ষনরদ যাফরী অনুযণ করয ভঞ্জুযী রত্রয তযানুমায়ী কভযচাযীরদযরক প্রদত্ত ঋণ 
অষগ্ররভয উয সুদ আরযা করয মথামথ খারত ষাফভূক্ত কযরত রফ।

৩.৩৮।

ঋণ অফররান (Write off)
FY Ae‡jvcb Gi wnmvevqb I Z_¨ msiÿY msµvšÍ Kvh©vw`i †ÿ‡Î FY Av`vq wefvM-2 Gi mvKyj
© vi bs- 03/2003
ZvwiLt 06-04-2003 I mvK©yjvi †jUvi bs-04/2003 ZvwiLt 16-07-2003 Ges †K›`ªxq wnmve wefvM-1 Gi
mvK©yjvi †jUvi bs- 05/2003 ZvwiLt 01-09-2003 Gi wb‡`©kbv h_vh_fv‡e AbymiY Ki‡Z ejv n‡jv| GQvovI
†K›`ªxq wnmve wefvM-1 Gi cÖKv/‡Kwnwe-1/cwicÎ bs-12/2009 ZvwiLt 14-12-2009 Ges cÖKv/‡Kwnwe-1/mvK©yjvi
†jUvi bs-1/2010 ZvwiLt 10-05-2010 AbymiY Ki‡Z n‡e| kvLvmg~n †_‡K cÖvß †÷U‡g›U Ae G¨v‡dqvm©
hvPvBKv‡j cÖvqkB †`Lv hvq, Ae‡jvcbK…Z F‡Yi K›Uªv wnmve wgj _v‡K bv| Ae‡jvcbK…Z FY wnmv‡ei K›Uªv wnmve
611 I 1211 LvZ h_vh_fv‡e wgj ivLvi Rb¨ civgk© †`qv n‡jv|
কেণী ষফন্যাষত ঋরণয সুদ ষাফায়ন/ ৫২ সুদ স্থষগত ষাফ- অনাদায়ী সুদ (52/Interest Suspense AccountUncollected Interest)

৩.৩৯।

৩.৪০।

(ক) ঋণ আদায় ষফবাগ-২ এয ১৪-১০-২০১২ তাষযরখয ার্কযরায নাং-০২/২০১২, ০১-০১-২০১৩ ইাং তাষযরখয ার্কযরায নাং- ০৩/২০১৩
এফাং ার্কযরায নাং-০৪/২০১৩ তাষযখঃ ১৬-০৬-২০১৩ এয ভােরভ জাযীকৃত মথােরভ ফাাংরারদ ব্াাংরকয ষফআযষষড ার্কযরায নাং১৪ তাষযখ ২৩-০৯-২০১২, ষফআযষষড ার্কযরায নাং-১৯ তাষযখঃ ২৭-১২-২০১২ এফাং ষফআযষষড ার্কযরায নাং-০৫/২০১৩ তাষযখঃ
২৯-০৫-২০১৩ এয ষনরদ যনা কভাতারফক কম ভি চরভান ঋণ, তরফী ঋণ  কভয়াদী ঋরণয ষকষি ২ভা  তদুবয ষকন্তু ৩ ভারয কভ
য
ভয়কার মাফৎ কভয়ারদাত্তীণ অফস্থায়
অনাদায়ী থাকরফ ক কর ঋরণয ম্পূণ য ষস্থষত Special Mention Account" ষারফ
ষচষিতকযতঃ উক্ত ঋরণয উয আরযাষত সুদ আয় খারত ষাফর্ভক্ত কযা মারফ। তরফ ষনম্নভান  রেজনক (SS & DF)
কেণীকৃত ঋরণয উয ধাম যকৃত সুদ আয় খারতয ষযফরতয ৫২- সুদ স্থষগত ষাফ- অনাদায়ী সুদ (52/Interest Suspense
Account- Uncollected Interest) খারত াংযক্ষণ কযরত রফ ভরভয কম ষনরদ যনা কদয়া রয়রছ ক কভাতারফক ব্ফস্থা ষনরত
রফ। তাছাড়া ভে ঋণ ষারফ ককান সুদ ধাম য রফ না।
(খ) কেণীষফন্যাষত ঋণ ফা ঋরণয অাং আদায় রর অথ যাৎ ঋণ ষারফ প্রকৃত জভা াংঘটিত রর, উক্ত জভা রত প্রথরভই
আরযাষত সুদ আদায় কযরত রফ, অতঃয আর ঋণ ভন্বয় রফ।
কেটরভে অফ এযারপয়া য কপ্রযরণয ভয় ৭২ ষাফ খারত প্রদষযত কযা আইরটরভ প্রাইজফরন্ডয টাকায ষযভাণ কেটরভে অফ
এযারপয়া য এয ঐ পৃষ্ঠায নীরচ পৃথক পৄটরনারটয ভােরভ উরেখ কযরত রফ। বফলষয়ক ষফফযণীরত ব্ফস্থাক  ষিতীয়
কভযকতযায স্বাক্ষরযয ষনরচ কভাফাইর নম্বয ষদরত রফ।
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৩.৪১।

3.4২।

3.4৩।

৩.৪৪।

৩.৪৫।

৩.৪৬।

য
অথ য ঋণ আদারত  াটিষপরকট
কক
য
ব্াাংক কতৃযক দারয়যকৃত াটিষপরকট ককমূর দাফীকৃত টাকায উয যর ারয সুদারযা কযরত রফ। তরফ অথ য ঋণ
আদারত ভাভরামূরয কক্ষরত্র অথ য ঋণ আদারত আইন-২০০৩ এয ষফধান কভাতারফক সুদারযা কযরত রফ।
রাব-ক্ষষতয ষাফ
াখা ৩০ক জুন তাষযখ ষবষত্তক প্রস্তুতকৃত রাব-ক্ষষতয এযাডবাই কজানার কাম যাররয়য ভােরভ প্রধান কাম যাররয়য ককন্দ্রীয় ষাফ
ষফবাগ-১ ফযাফয কপ্রযণ কযরফ। াখা কথরক যাষয প্রধান কাম যাররয় ককান এযাডবাই কপ্রযণ কযা মারফ না। উকেখ্য, রাব-ক্ষষতয
প্রষতরফদন (াংযুষক্ত ‘খ') এয ৪৮, ৪৯, ৫০ নাং েষভরক ফষণতয তথ্যাষদয ারথ কপ্রষযত রাব-করাকান অযাডবাইরযঅফশ্যই ষভর
থাকরত রফ। স্থানীয় মুখ্য কাম যারয় এফাং ঢাকা াখা যাষয প্রধান কাম যাররয় এযাডবাইকপ্রযণ কযরফ।
ক) াখায রাব রর ষাফ দ্ধষত
১৩-রাব ক্ষষতয ষাফ- কডষফট
(ষাফ খাত ১৩ এয রাব ক্ষষত ষস্থষত কেষডট রর রাব রফ)
১১১-যাকাফ াধাযণ ষাফ - কেষডট
খ) াখায ক্ষষত রর ষাফ দ্ধষত
১৩-রাব ক্ষষতয ষাফ - কেষডট
(ষাফ খাত ১৩-রাব ক্ষষতয ষস্থষত কডষফট রর ক্ষষত রফ)
১১১-যাকাফ াধাযণ ষাফ - কডষফট
৩০ জুন ষবষত্তক ফাাংরারদ ব্াাংক ষযদযন দর কতৃযক ষযদযন প্রষতরফদরন প্রষত ফছয ফাষল যক ষাফ এয রাব-ক্ষষত ষাফ
ঠিক য়ষন ফরর আষত্ত উত্থান করয এফাং quick summury report নারভ একটি প্রষতরফদন দাষখর করয এফাং তা
তাৎক্ষষণকবারফ াংরাধরনয জন্য ষনরদ যনা কদয়া য়। এধযরণয াংরাধন কযা ব্াাংরকয বাফমূষতযয জন্য ক্ষষতকাযক। তাই
ফাষল যক ষাফ ঠিক এফাং ষনর্ভযরবারফ প্রস্তুত কযায জন্য াংষিষ্ট কররক যাভয কদয়া ররা। ফাষল যক ষাফ ভানীয
ঠিকতা ষফলরয় ককান প্রশ্ন উত্থাষত রর াংষিষ্ট কভযকতযাগণরক এয জফাফষদষতায আতায় এরন প্রাষনক ব্ফস্থা গ্রণ
কযা রফ।
ব্য় ষাফ
জুরাই, ২০১৭ রত জুন, ২০১৮ ম যন্ত কর ব্য় ঠিক উখারত অন্তভূযক্ত কযরত রফ এফাং মুখ্য খষতয়ান ফইরয়য ১৩৩ ব্য়
ষাফ খারতয ষস্থষতয ারথ কর ব্রয়য উখারতয ভষষ্ট অফশ্যই ষভররত রফ। জুন/২০১৮ ম যন্ত খযচ রয়রছ ষকন্তু
ষযরাষধত য়ষন এভন ব্য় ষারফ আনরত রফ। ষফবাগীয় কাম যারয়/ষফবাগীয় ষনযীক্ষা কাম যারয়/কজানার
কাম যারয়/কজানার ষনযীক্ষা কাম যারয় এয খযচ ফাফদ কাম যারয় ষবষত্তক আরাদা আরাদা কডষফট এযাডবাই ঠিকবারফ যীক্ষা
কযত: এযাডবাইরয ারথ াংষেষ্ট কাম যাররয়য ষফিাষযত খাতয়াযী খযরচয তাষরকা উখারতয েষভক নাং-(১৩৩/২,
১৩৩/৩, ...............) অনুারয প্রস্তুত করয উায মূর কষ এফাং এযাডবাই াংষিষ্ট কজানার কাম যাররয়য ভােরভ ককন্দ্রীয়
ষাফ-১ এ ষনধ যাষযত তাষযরখয ভরে কৌৌঁছারত রফ। ককান অফস্থারতই াখামূ এযাডবাই যাষয প্রধান কাম যাররয় কপ্রযণ
কযরফ না।
ভষনাযী দ্র্ব্াষদ যফযা ষাফ
৩০ জুন মন্তয াখা কতৃযক ব্ফহৃত ভষনাযী  যফযাকৃত দ্র্ব্াষদ কমভনঃ ষারফয ফষ, কযষজষ্টায  অন্যান্য মুষদ্র্ত পযভ
ইতযাষদয খযচ ১৩৩/২১-এ কডষফট এফাং ষফযীতেরভ ভষনাযী  যফযা ষাফ খাত ১৩২ কেষডট কযরত রফ। ফাষল যক ষাফ
ভানীয অন্যান্য ষফফযণীয ারথ এষএপ-৮৫ এয ভােরভ ৩০ জুরনয ভজুদ ভষনাযী দ্র্ব্াষদয ষফফযণ দাষখর কযরত রফ।
িদ  িষত্ত ষাফ
কর িদ  িষত্ত ষারফয (কডড ষ্টক, দারান, কভাটয মান ইতযাষদ) অফচরয়য ষফফযণী অথ যাৎ এষএপ-১৯৭
(াংরাষধত) াংযুষক্ত-‘ঙ’ এয ১০নাং করারভ প্রদষযত ফ যরভাট অফচরয়য অাংক অফশ্যই খযরচয উখাত ১৩৩/৩০ কত
প্রদষযত অাংরকয ভান রত রফ এফাং উক্ত ষফফযণীয ১২ নাং করারভ প্রদষযত ৩০ক জুন তাষযরখ িষত্তয “বুক বযালু"
অফশ্যই ষাফ খাত ১৩৪, ১৩৫  ১৩৯ প্রদষযত অাংরকয ভান রফ। উকেখ্য কম, ১৩৪ ষাফ খারত ষফষবন্ন জড়দ্র্রব্য
উখাত মুরয (কমভন-১৩৪/১, ১৩৪/২, ১৩৪/৩,১৩৪/৩এ,১৩৪/৩ষফ,১৩৪/৪) অফচয় তাষরকা আরাদাবারফ কদখারত রফ
এফাং উখাত মূকয উভষষ্ট অফশ্যই প্রদযন কযরত রফ। তাছাড়া াংযুষক্ত ‘ঙ' কভাতারফক অফচরয়য একটি ষফফযণী অত্র
ষফবারগ কপ্রযণ কযরত রফ। িরদয ফাষল যক অফচরয়য ায ষনম্নরূ:
েষভক নাং
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

৩.৪৭।

িরদয নাভ
আফাফত্র  াজযঞ্জাভ
অষপরয মন্ত্রাষত
বফদুযষতক যঞ্জাভ
অষপ যঞ্জাভ
কভাটয গাড়ী  অন্যান্য মানফান

ফাষল যক অফচরয়য ায
১০%
২০%
২০%
১৫%
২০% েয়মূরল্যয উয

ষফবাগীয় কাম যারয়, ষফবাগীয় ষনযীক্ষা কাম যারয় ,কজানার কাম যারয়  কজানার ষনযীক্ষা কাম যারয় এয অফচরয়য ষফফযণী (এষএপ-১৯৭)
আরাদা আরাদাবারফকপ্রযণ কযরত রফ।
কফতন আরয়যআয়কয
কর কযরমাগ্যকভযকতয/াকভযচাযীগরণযআয়কয কফতন রত আদায় ষনষিত কযরত রফ। ভাষক কফতন রত কফতন আয়কয কতযন না
কযরর াংষিষ্ট কফতন প্রদানকাযীকভযকতযাগণদায়ী থাকরফন।কফতন রত কতযনকৃত আয়কয মথাযীষততাষরকাপ্রধান কাম যাযরয়কপ্রযণ
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য
য
ষনষিতকযরতরফ।২০১৭-২০১৮ অথ ফছরযয
কভযকতয/াকভযচাযীগরণযকফতনআয়কয এয অথ ০৮.০৭.২০১৮
তাষযরখযভরে ককন্দ্রীয়ষাফ
ষফবাগ-১ এ কপ্রযণষনষিতকযরতরফ।
৩.৪৮।

০৪।

০৫।

াখায ষাফ ভানী
১. ফোনল ুক নোফ ভোনীম্ত প্রম কর নোম্ফ Auto Posting (Interest, Account Maintenance Fee
etc.) নদম্ত ম্ফ প্র কর নোম্ফ নোফ ভোনী নদম্নয পূম্ফ ুআ েনবন ননম্ে ডোটোয ঠিকতো মোচোআ কযম্ত ম্ফ ।
েম্েোজম্ন ব্োংক নফনধ প্রভোতোফম্ক ডোটোমূ ংম্োধন কযম্ত ম্ফ।
২. নোফ ভোনীয নদম্নয কোম্জয বোয রোঘম্ফয স্বোম্থ ু ননম্নোক্ত স্কীভগুম্রোয সুদ Auto posting এয কোজ ২৬ জুন
ম্ত শুরু কম্য প্রম প্রকোন নদন কযো প্রমম্ত োম্য:
 RAKUB Pension Sanchay Scheme (RPS)
 RAKUB Millionaire Deposit Scheme (RMDS)
 RAKUB Monthly Savings Scheme (RMSS)
 RAKUB Sanchay Scheme (RSS)
 Krishok Sanchay Scheme (KSS)
 RAKUB Grameen Pension Sanchay Scheme (RGPS)
 RAKUB Grehini Sanchay Scheme (RGSS)
৩. নোফ ভোনী পূফ ু ও নোফ ভোনী উত্তয ব্োকঅ (Banking, History, Picture) এফং কর নযম্োট ু
HTML format এ েস্তুত পূফ ুক ননড/নডনবনড প্রত ংযক্ষণ কযম্ত ম্ফ । ব্োকঅম্য (Banking, History,
Picture) একটি কন ০৫-০৭-২০১৮ তোনযম্খয ভম্ে অআনটি নফবোম্গ প্রেযণ নননিত কযম্ত ম্ফ।
৪. Computerized োখোমূম্ পুন:তপনরকৃত ঋণ নোম্ফ চোজুকৃত সুদ ব্োংনকং পটওেযোম্যয ভোেম্ভ
Auto
posting প্রদেোয ভে ৪৬/১-ঋম্ণয সুদ অে (Interest on Loans)-এয নযফম্তু ৫২-সুদ স্থনগত নোফ-নোদোেী
সুদ (Interest Suspense Account-Uncollected Interest)-এ ননম্ত ম্ফ। সুদ Auto posting প্রদেোয য
োখোে েস্তুতকৃত তোনরকো নুমোেী পুন:তপনর এয কোজ কযম্ত ম্ফ।
৫. নোফ ভোনী যফতী ভম্ে তোৎক্ষনণক প্রম প্রকোন তথ্য ো ওেোয রম্ক্ষয ে প্রেোজম্ন নোফ ভোনীয ব্োকঅ
কর নযম্োট ু c: ড্রোআব ব্নতত ন্য প্রম প্রকোন ড্রোআম্বয একটি প্রপোল্ডোপ্রয োবুোয কর ননম্ত ংযক্ষণ কযম্ত ম্ফ।
৬. োখোমূম্ Infinity Banking Solution (IBS) ম্ত নোফ ভোনী পূফ ু (Before Closing) ও নোফ
ভোনী উত্তয (After Closing) Statement of affairs (ACF-137) এয নেন্ট কন ব্ফস্থোক ও নিতীে কভুকতুোয
স্বোক্ষপ্রয প্রভোফোআর নম্বয প্রকন্দ্রীে নোফ নফবোগ-১ এ প্রেযণ কযম্ত ম্ফ।
এছোড়ো একটি কম্য কন োখোে ংযক্ষণ কযম্ত ম্ফ।
৭. গম্ফলণো ও উন্নেন নফবোপ্রগয ননম্দ ুনো প্রভোতোম্ফক SBS-2, SBS-3 এয পটকন (csv format) ঠিকবোম্ফ েস্তুত
কম্য প্রজোনোর কোম ুোরম্েয ভোেম্ভ মথোভম্ে প্রেযণ কযম্ত ম্ফ। উম্েখ্য ঠিকবোম্ফ SBS-2, SBS-3 এয নযম্োট ু
োওেোয রম্ক্ষয Branch SBS Code, Economic Purpose Code, Security Code, Classification Code,
Product Code, SME Code, Sector Code, Deposit Type Code মূ মথোমথবোম্ফ প্রটঅ/ংম্োধন কযম্ত ম্ফ।
৮. ঋণ অদোে নফবোগ-২ এয ননম্দ ুনো প্রভোতোম্ফক ৩০-০৬-২০১৮ তোনযখ নবনত্তক নএর নফফযণী (নএর-০১ ম্ত নএর০৫ ম ুন্ত) ঠিকবোম্ফ এম্ের পযম্ভম্ট েস্তুত কযত: পটকন ফাাংরারদ ব্াাংরক কপ্রযরণয রম্ক্ষয ষষড/ই-কভইরর
প্রজোনোর কোম ুোরম্েয ভােরভ মথোভম্ে প্রেযণ কযম্ত ম্ফ। ঠিক নএর নফফযণী োওেোয জন্য নোফ ভোনী নদম্নয
পূম্ফ ুআ েম্েোজনীে ডোটোমূ ংম্োধন কযম্ত ম্ফ।
ফাষল যকষাফভানীযজন্য াখামূরকম কর প্রষতরফদন ষফফযণীবতযী করয প্রধান কাম যাররয়কপ্রযণ কযরত রফ তায একটি তাষরকা
‘াংযুষক্ত- ক’ কত কদয়াররা।প্রষতরফদন ষফফযণীমূ বতযী কযায ভয় ষনরম্নাক্তষফলয়গুষরযউয ভরনারমাগীরত রফ:
Computerized

(ক)ভি ষফফযণীরত াখা  কজারনয নাভ ষফফযণী ঠিক ফরর াখা ব্ফস্থাক  ২য় কভযকতযা (নাভ, ীর, কভাফাইর নাং
 ¯^vÿimn) প্রতযয়ন কযরফন।
ষাফ ম্যানুরয়র এফাং এই ষফবারগয ষফষবন্ন ভরয় জাযীকৃত ষযত্র  ত্র অনুমায়ী ফাষল যক ষাফ ভানী াংোন্ত কর
ষফধানাফরী ঠিকবারফ ষযারন  রাব-ক্ষষতয ষাফ প্রস্তুত কযরত রফ। এছাড়া ঋণ কেণীকযণ  ঋরণয সুদ আয় খারত
ষাফভূষক্তকযণ ষফলরয় ঋণ আদায় ষফবাগ- ২ এয ভয় ভয় জাযীকৃত ষযত্র পুঙ্খানুপুঙ্খবারফ অনুযণ কযরত রফ। ঋণ
কেণীষফন্যাপ্রষতরফদরন অন্যান্য প্রষতরফদরনকমন াখায প্রকৃত ষচত্র প্রস্ফুটিত য় ক ষফলরয় াংষিষ্ট কররক তকযতা Aej¤^‡bi
জন্য ফরা ররা। ঋণ কেণীষফন্যা প্রষতরফদন, রাব-ক্ষষতয ষাফ প্রস্তুত  বফলষয়ক ষফফযণী প্রস্তুতকযরণ উরযাক্ত ষনরদ যাফরীয
ককান ব্তযয় ষযরষক্ষত রর াংষিষ্ট কভযকতযা/ কভযচাযী, ষিতীয় কভযকতযা  ব্ফস্থাকরকব্ষক্তগতবারফদায়ী কযা রফ।
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০৬।

যাকাফ, াখা মূ কতৃযক ষযচাষরত কানারী/ জনতা/ অগ্রণী/ন্যানার  অন্যান্য ব্াাংরকয াখা মূর এএনষড ষারফয
ষস্থষতয ষফযীরত ঠিক ষযভাণ সুদ প্রদান কযা রয়রছ ষকনা তা াংষিষ্ট াখা ব্ফস্থাকরক ষনষিত রত রফ এফাং ব্াররন্প
য
কনপাযরভন াটিষপরকট
াংগ্র পূফ যক (এষএপ ৮২  ৯৪ অনুমায়ী) ষাফ ভানী ফাষন্ডররয রঙ্গ অত্র ষফবারগ কপ্রযণ কযরত
রফ। প্রঙ্গত উকেখ্য, াখামূরয ষফষবন্ন ব্াাংরক যষক্ষত ষাফখারতয ষস্থষত অফশ্যই ঠিক রত রফ। অন্যথায় াখা
ব্ফস্থাক, ষিতীয় কভযকতযা  াংষিষ্ট কভযকতযায ষফরুকদ্ধ প্রাষনক ব্ফস্থা গ্রণ কযা রফ।
০৭।
বফলষয়ক ষফফযণী (ভানী উত্তয  ভানী পূফ য) (এষএপ- ৩৭) এয ৭ নাং েষভরক cash and cash items এয
cash items দপায় অন্তভূযক্ত প্রাইজফরন্ডয ষযভাণ উক্ত পৃষ্ঠায নীরচ পৄটরনাট আকারয কদখারত রফ। এছাড়া াংযুক্ত
ছক কভাতারফক একটি পৃথক ষফফযণী কপ্রযণ কযরত রফ।
০৮। ৫২- সুদ স্থষগত ষারফ সুরদয ফছযয়াযী (াংযুষক্ত-জ কভাতারফক)  তাযল্য াংোন্ত একটি ষফফযণী (াংযুষক্ত-ছ কভাতারফক)
কপ্রযণ কযরত রফ। ফষঃ ষাফ ষনযীক্ষা পারভযয আষত্তয কপ্রষক্ষকত অথ য ভন্ত্রণাররয়য ষনরদ যনা কভাতারফক প্রণীত ছক অত্র
ষযরত্রয রঙ্গ াংযুষক্ত আকারয কপ্রযণ কযা ররা। উক্ত ছক কভাতারফক মাষচত তথ্যাষদ মথামথবারফ ষন্নরফ করয াখা মূ
কজানার কাম যাররয় কপ্রযণ কযরফ।
কজানার কাম যারয় াখা মূরয ষফফযণী একীভূত করয াখায ষফফযণী কজারনয ষফফযণী ষাফ ভানীয অন্যান্য ষফফযণীয
রঙ্গ একই কভাড়রক ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ- ১ এ কপ্রযণ কযরত রফ। সুদ স্থষগত ষারফয ষস্থষত অফশ্যই বফলষয়ক ষফফযণীয রঙ্গ
ষভর থাকরফ।
০৯। ফাষল যক ষাফ ভানীয য াখামূ ষনম্নফষণ যত তাষরকা অনুমায়ী প্রষতরফদন  ষফফযণী াংষিষ্ট কজানার ব্ফস্থারকয
ষনকট কপ্রযণ কযরফন। কজানার ব্ফস্থাকগণ যফতীরত ষনধ যাষযত ভরয় পৃথক পৃথক কভাড়রক উা প্রধান কাম যাররয়য
াংষিষ্ট ষফবারগয কভযকতযায নারভ কপ্রযণ ষনষিত কযরফন। উকেখ্য, স্থানীয় মুখ্য কাম যারয়  ঢাকা াখা উকেষখত ষফফযণী
প্রধান কাম যারয় এয াংষিষ্ট কভযকতযায নারভ যাষয কপ্রযণ ষনষিত কযরফন।
ফাষল যক ষাফ ভানী প্রষতরফদন  ষফফযণী কপ্রযরণয ষনরদ যনাঃ
েষভক ষফফযণীয নাভ
াখা কতৃযক কজানার
প্রধান
কাম যাররয়
ভন্তব্
নাং
কজানার
কাম যারয়
মাায ষনকট কাঁছারত
কাম যাররয়
রত প্রধান রফ
কপ্রযরণয
কাম যাররয়
কল তাষযখ কপ্রযরণয
কল তাষযখ
০১।
অফস্থায প্রষতরফদন
০১-০৭-১৮ ০২-০৭-১৮ জনাফ কভাঃ ভজনূয dgmcad1@rakub.org.bd
াংযুষক্ত- খ কভাতারফক
যভান, ভব্
০২।
াপ্তাষক ষফফযণী
০১-০৭-১৮ ০২-০৭-১৮ জনাফ কভাঃ ভজনূয dgmcad1@rakub.org.bd
৩০-০৬-২০১৮ ইাং তাষযরখয
যভান, ভব্
০৩।
ফাষল যক ষাফ ভানী
০৪-০৭-১৮ ০৮-০৭-১৮ জনাফ কভাঃ ভজনূয
কচক ষরষ্ট কভাতারফক
যভান, ভব্
(াংযুষক্ত- ক কভাতারফক)
০৪।
রাব-ক্ষষত, ১১১ াধাযণ ০২-০৭-১৮ ০৮-০৭-১৮ জনাফ কভাঃ ভজনূয
ষাফ এয সুদ, উৎর
যভান, ভব্
আয়কয, কফতন আরয়য
আয়কয, মূক, ারকা
কবাজন, কজানার কাম যাররয়য
খযচ
ইতযাষদ
অযাডবাইমূ
০৫।
কনন  কভযচাযী কল্যান ০২-০৭-১৮ ০৮-০৭-১৮ জনাফ
নূরুন্নাায,
তষফর এয অযাডবাইমূ
ঊমুক, ককষষফ-২
০৬।
কর প্রকায ঋরণয ষফফযণী ০২-০৭-১৮ ১০-০৭-১৮ যাষয ঋণ  অষগ্রভ ষফবাগ-১
(৩০-০৬-২০১৮
তাষযখ
এ কপ্রযণ কযরত রফ।
ষবষত্তক)
এষএপ-৮৩
কভাতারফক
০৭।
কর প্রকায আভানরতয ০২-০৭-১৮ ১০-০৭-১৮ যাষয াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবারগ
ষফফযণী (এষএপ-১১২)
কপ্রযণ কযরত রফ।
উষেষখত সূষচ কভাতারফক ষনধ যাষযত তাষযরখয রয ককানবারফই প্রষতরফদন কপ্রযণ কযা মারফ না। এরক্ষরত্র ককান বষথল্য প্রদযন কযরর
ষিষ্ট কররক জফাফষদষষতায ম্মুষখন কযা রফ।
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১০। এতদষফলরয় ককানরূ ব্াখ্যায প্ররয়াজন রর অত্র ষফবারগয ারথ যাষয কমাগারমাগ কযায জন্য যাভয কদয়া ররা।
উরেখ্য, ষাফ ভানী াংোন্ত কাম যাষদ রজ
/ষনভূযরবারফ িাদরনয উরেরশ্য ভোঠম ুোম্েয প্রমম্কোন যোভু /
েস্তোফনো ( Innovative Idea ) গুরুম্েয োম্থ নফম্ফনচত ম্ফ। এম্ক্ষম্ে আ-প্রভআর ভোযপত
(dgmcad1@rakub.org.bd) ে নফবোম্গয োম্থ প্রমোগোম্মোগ কযো প্রমম্ত োম্য।

(কভা: ইষদ্র্ আরী)
উ-ভাব্ফস্থাক
কপানঃ ০২৪৭-৮৬০৫৩২
ত্র নাং-প্রকা/ককষষফ-১/২৬/২০১৭-২০১৮/ ১০৮২৯(৪৫৭)

তাষযখঃ

১১.০৬.২০১৮ খ্রীষ্টাব্দ
২৮.০২. ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ

দয় অফগষত  প্ররয়াজনীয় ব্ফস্থা গ্ররণয জন্য কপ্রষযত ররা
কচয়াযম্যান ভরাদরয়য একান্ত ষচফ, ল যদ ষচফারয়, যাকাফ, প্রধান কাম যারয়, যাজাী।
ষ্টাপ অষপায, ব্ফস্থানা ষযচারক ভরাদরয়য ষচফারয়, যাকাফ, প্রধান কাম যারয়, যাজাী।
ষ্টাপ অষপায, উ-ব্ফস্থানা ষযচারক ভরাদরয়য ষচফারয়, যাকাফ, প্রধান কাম যারয়, যাজাী।
ষ্টাপ অষপায, কর ভাব্ফস্থাক ভরাদরয়য দপ্তয, যাকাফ, প্রধান কাম যারয়, যাজাী।
ভাব্ফস্থাক ভরাদরয়য ষ্টাপ অষপায, যাকাফ, ষফবাগীয় কাম যারয়, যাজাী/ যাংপুয।
ষচফ/ কর উ-ভাব্ফস্থাক/ ষফবাগীয় প্রধান, যাকাফ, প্রধান কাম যারয়, যাজাী। াংষিষ্ট ষফবারগয রঙ্গ িষকযত ২০১৭-২০১৮ অথ য
ফছরযয মাফতীয়খযচ/ নগদ প্রদান, ভন্বয় াধন  আদায়কযণঅফশ্যই ৩০ জুন ২০১৮ তাষযরখযভরে িন্ন কযরত রফ। ষফষবন্ন ষফবারগয
ধাযণকৃতকর নগদ  ডাকভাশুরফাফদ প্রদত্ত অথ যফৎরযযকল কাম যষদফরযভরে ভন্বয়/জভা কযরত রফ।
ক) ষফবারগয কর খযচ (মষদ থারক) প্রষবন াংোন্ত ত্রাষদ দু’কষ করয াঠারনায জন্য অনুরযাধ কযা ররা।
খ) াধাযণ কফা ষফবাগঃ ব্াাংক কতৃযক ধাযণকৃত ষফষবন্ন প্রষতষ্ঠারনযষনযাত্তা জাভানরতযএকটি তাষরকা ০৪ জুরাই ২০১৮ তাষযরখযভরে
এই ষফবারগ কপ্রযণ ষনষিত কযরত রফ। অষধকন্তু প্রধান কাম যাররয়য (কিষনাং ইনষষ্টটিউট ) কডড ষ্টক (অফচয়)  কষ্টনাযী দ্র্ব্াষদ
রযজষভরনগণনা  নাম্বাষযাং পূফ যক প্রতযয়ন ত্র ইনরবেযী প্রষতরফদন বতযী করয ০৪ জুরাই ২০১৮ তাষযরখয ভরে অত্র ষফবারগ জভা
ষদরত রফ। এতদাংোন্ত ষফলরয় ফাষল যক ষাফ ষনযীক্ষকদর কতৃযক মারত ককান আষত্ত উত্থাষত না য় ক ষফলরয় তযক থাকায জন্য
যাভযকদয়া ররা।
গ) ঋণ আদায় ষফবাগ-০২ ঋণ কেণীষফন্যা প্রষতরফদরন কমন াখায প্রকৃত ষচত্র প্রস্ফুটিত য় ক ষফলরয় ভাঠ ম যারয় প্ররয়াজনীয় ষনরদ যনা
জাযী ষনষফড় তদাযষকয ব্ফস্থা গ্রণ কযরত রফ। ফাষল যক ষারফ অন্তভূযষক্তয জন্য ঋণ কেণীকযণ  প্রষবন াংোন্ত কর াখায
াংকষরত ষ.এর.-১ ষফফযণী, ১৪ জুরাই ২০১৮ তাষযরখয ভরে অফশ্যই এই ষফবারগ জভা ষদরত রফ। এযারপয়ার যয(এষএপ- ৩৭) ঋণ 
অষগ্ররভয রঙ্গ ষভর করয ষ.এর.-১ ষফফযণী প্রস্তুত কযায জন্য অনুরযাধ কযা ররা।
ঘ) াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাগ: ষযরত্রয ০৯ (৭) নাং অনুরেরদয ষনরদ যনা কভাতারফক প্রাপ্ত ষফফযণী মথামথবারফ াংযক্ষণ এফাং
প্ররয়াজনীয় ব্ফস্থা গ্ররণয জন্য অনুরযাধ কযা ররা।
ঙ) ঋণ  অষগ্রভ ষফবাগ-১ ষযরত্রয ০৯ (৬) নাং অনুরেরদয ষনরদ যনা কভাতারফক প্রাপ্ত ষফফযণী মথামথবারফ াংযক্ষণ এফাং
প্ররয়াজনীয় ব্ফস্থা গ্ররণয জন্য অনুরযাধ কযা ররা।
7| উ-ভাব্ফস্থাক,যাকাফ, ষফবাগীয় ষনযীক্ষা কাম যারয়, যাজাী/যাংপুয।
8| প্রকল্প ষযচারক, এইষষ, উয, যাজাী।
9| অেক্ষ, প্রষক্ষণ ইনষষ্টটিউট, যাজাী কৃষল উন্নয়ন ব্াাংক, যাজাী। তাঁয কাম যারকয়য অষপরয মাফতীয় খযচ, ধাযণকৃত অথ য 
ডাকভাশুর ফাফদ প্রদত্ত অথ য চরষত অথ য ফৎরযয কল কভয ষদফরয ভরে ভন্বয়/ জভা/ আদায় কযরত রফ। এছাড়া তাঁয কাম যারয় কতৃযক
েয়কৃত কর যকরভয আফাফত্র, াজযঞ্জাভ, অষপ মন্ত্রাষত ইতযাষদয নাম্বাষযাংষনধ যাষযত ছরক অফচয়  জড় ভজুরদয ষফফযণী
০৪-০৭-২০১৮ তাষযরখযভরে কপ্রযণ ষনষিত কযরত রফ।
10| উ-ভাব্ফস্থাক, এভষড’ ষবষজররন্প কর, যাকাফ, প্রধান কাম যারয়, যাজাী।
11| কর কজানার ষনযীক্ষা কভযকতযা, যাজাী কৃষল উন্নয়ন ব্াাংক। তাঁয কাম যারকয়য মাফতীয় খযচ এফাং ধাযণকৃত অথ য  ডাকভাশুর
ফাফদ প্রদত্ত অথ য চরষত অথ য ফৎরযয কল কভয ষদফরয ভরে ভন্বয়/ জভা/ আদায় কযরত রফ।
12| অষপ নষথ/ ভানষথ।
1|
2|
3|
4|
5|
6|

(কভা: ভজনূয যভান)
কাযী ভাব্ফস্থাক
০২৪৭-৮৬০৫২১/ ৮৬০৫১
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এসএপ- ৭৮

াংযুসতিঃ- ‘ক’

.................................... াখা
..........................জজান।
জচকসরষ্ট ফাৎসযক সাফ ভানীয সফফযণী (২০১৭-২০১৮)
ক্রিঃ
নাং
০১।
০২।
০৩।

০৪।

০৫।

০৬।

০৭।

০৮।
০৯।
১০।
১১।

সফফযণীয নাভ
সফফযণীয সূচীত্র (এসএপ-৭৮)।
বফলসয়ক সফফযণী (ভানী উত্তয  পূফ ব)
(এসএপ- ৩৭)।
(ক) কভবকতবা/ কভবচাযীদদয প্রদত্ত অসিদভয
প্রসতদফদন (বসফষ্য তসফর ইদত ঋণ)
(এসএপ- ৮৪)।
(খ) কভবকতবা/ কভবচাযীদদয প্রদত্ত অসিদভয
প্রসতদফদন (াংযুসতিঃ- ঘ অনুমায়ী)।
(ক) ফতবভান ফৎদয ম্পসত্তয সিসতয উয
ধাম বকৃত অফচদয়য তাসরকা (াংদাসধত)
(এসএপ- ১৯৭)।
(খ) ফতবভান ফৎদয ম্পসত্তয সিসতয উয
ধাম বকৃত অফচদয়য তাসরকা (াংযুসতিঃ- ঙ
অনুমায়ী)।
ফাাংরাদদ ব্াাংদকয াদথ যসিত নগদ তসফদরয
ব
প্রসতদফদন, ব্াাংক সাফ  সিসতয াটিসপদকট
(এসএপ- ৮২)।
জানারী ব্াাংক সরিঃ সাদফয সফফযণী সিসতয
ব
াটিসপদকট
এফাং ভন্বয় প্রসতদফদন (এসএপ-৮২
 ৯৪)।
অন্যান্য ব্াাংক সাদফয সফফযণী সিসতয
ব
াটিসপদকট
এফাং ভন্বয় প্রসতদফদন (এসএপ-৮২
 ৯৪)
ফাসতরকৃত ১০০/- টাকায জনাদটয প্রসতদফদন
(াংসিষ্ট াখা ) ।
আদায়কৃত সুদদয প্রসতদফদন ।
কভবচাযীদদয সনযাত্তা জাভানদতয প্রসতদফদন
(এসএপ-৭৯) ।
প্রদদয় ড্রাপদটয প্রসতদফদন
(এসএপ-১৯৩)

াতা
াংখ্যা

ক্রিঃ
নাং
১৬।
১৭।

ঞ্চয়ত্র/ প্রসতযক্ষা ঞ্চয় দত্রয প্রসতদফদন
(এসএপ-৮১)।

১৯।

ব
দায়দদনায াটিসপদকট
।

২০।

ব
ঋণ সাফ ভন্বয় ম্পদকব াটিসপদকট
(অনুিঃ ১৩.৩৬ জভাতাদফক) ।

২১।

ব
সিতীয় কভবকতবা-ব্ফিাদকয াটিসপদকট
এফাং
ব
উত াটিসপদকদট জজানার ব্ফিাদকয
অনুস্বাক্ষয (াংযুসত-গ অনুমায়ী)।
জষ্টনাযী দ্রদব্য প্রসতদফদন
(এসএপ-৮৫) ।

২২।

২৩।

অসফসক্রত ভজুদদয উয ক্ষসতয প্রসতদফদন
(এসএপ-৮৫) ।

২৪।

ব
ভজুদদয ফাস্তফ যীক্ষায াটিসপদকট
।

২৫।

আদায়দমাগ্য সাদফয প্রসতদফদন
এসএপ-৮০(এ) ।
তাসরকা-১,২,৩  জসভ দারাদনয
প্রসতদফদন (এসএপ-৮৫) ।
তাসরকা-১,২,৩  জভাটযগাড়ী  অন্যান্য
মানফাদনয প্রসতদফদন-৮৫ ।

২৬।
২৭।
২৮।
২৯।

১৪।
১৫।

নগদ তসফদরয প্রসতদফদন (এসএপ-৮১)

৩২।

১৩।

বফদদসক মুদ্রায প্রসতদফদন
(এসএপ-৮১)।
ভজুদ ডাক টিসকদটয প্রসতদফদন এসএপ-৮১ ।

১৮।

অসনষ্পন্ন জদভন্ট অড বাদযয প্রসতদফদন (এসএপ১৯৩) ।
প্রদদয় সাদফয প্রসতদফদন
(এসএপ-৮০(এ)।
৫২-িসগত সুদ সাদফয প্রসতদফদন (াংযুসত- জ)

১২।

সফফযণীয নাভ

৩০।
৩১।

তাসরকা-১,২,৩  অসফসক্রত ভজুদদয
প্রসতদফদন (এসএপ-৮৫)।
তাযল্য াংক্রান্ত প্রসতদফদন
(াংযুসত-ছ অনুমায়ী)।
এসএপ-১১২ (আয) জভাতাদফক াখায কর
প্রকায আভানদতয সফফযণী।
এসএপ-৮৩ জভাতাদফক াখায কর প্রকায
ঋদণয সফফযণী।
উৎদ আয়কদযয সফফযণী (াংযুসত-চ)।

াতা
াংখ্যা
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.................................... াখা
.......................... জজান।

াংযুতিঃ“খ”

৩০-০৬-২০১৮ ইাং তাসযদখ অফিায প্রসতদফদন
(াজায টাকায অদে)

ক্রসভক
নাং
১
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।

০৮।

০৯।

১০।

সফফযণ

টাকায সযভাণ

২

৩

নগদ তসফর
(ক) াদত নগদ
নগদ প্রাইজফন্ড
াংখ্যািঃ........................ সযভাণ
ফাাংরাদদ ব্াাংদক নগদ জভা
জানারী ব্াাংদক নগদ জভা
অন্যান্য ব্াাংদক নগদ জভা
নগদ বফদদসক মুদ্রা
জভাট ঋণ সফতযণ (০১-০৭-২০১৭ দত ৩০-০৬-২০১৮ ম বন্ত)
(ক) স্য ঋণ
(খ) ভৎস্য ঋণ
(গ) শু ম্পদ
(ঘ) জচ  কৃসল মন্ত্রাসত
(ঙ) কৃসল সবসত্তক সল্প
(চ) এ.এভ.ই
(ছ) কযা জক্রসডট/ চরসত পূসূঁ জ ঋণ
(জ) দাসযদ্র সফদভাচন কভবসূচী
(ঝ) অন্যান্য ঋণ
জভাট ঋণ আদায় (০১-০৭-২০১৭ দত ৩০-০৬-২০১৮ ম বন্ত)
(ক) স্য ঋণ
(খ) ভৎস্য ঋণ
(গ) শু ম্পদ
(ঘ) জচ  কৃসল মন্ত্রাসত
(ঙ) কৃসল সবসত্তক সল্প
(চ) এ.এভ.ই
(ছ) চরসত পূসূঁ জ/কযা জক্রসডট ঋণ
(জ) দাসযদ্র সফদভাচন কভবসূচী
(ঝ) অন্যান্য ঋণ
জেণীকৃত ঋণ আদায় াংখ্যা............... সযভাণ
(ক) আর
(খ) সুদ
(গ) াসবব চাজব
(ঘ) দন্ড সুদ
(ঙ) অন্যান্য
জভাটিঃ
ঋদণয সফবাজন অনুাদয আদায় (০১-০৭-২০১৭ দত ৩০-০৬-২০১৮ ম বন্ত)
(ক) ডসিঊসএর-১ দত আদায়
(খ) ডসিঊসএর-২ দত আদায়
(গ) এনসএর দত আদায়
(ঘ) সএর ঋণ দত আদায়
(ঙ) অদেণীকৃত ঋণ দত আদায়
জভাট:
চরভান াতা নাং-০২

াতা নাং-০২
১১।

১২।

১৩।

১৪।

১৫।
১৬।

১৭।

১৮।

চরসত ফদকয়া (কাদযন্ট সডউ) ঋণ আদায়: াংখ্যা .............. সযভাণ
(ক) আর
(খ) সুদ
অদেণীকৃত ঋণ আদায় (০১-০৭-২০১৭ দত ৩০-০৬-২০১৮ ম বন্ত)
(ক) আর
(খ) সুদ
(গ) াসবব চাজব
(ঘ) অন্যান্য
জভাটিঃ
৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ অনাদায়ী ঋণ সিসত (ষ্টাপ ঋণ ফাদদ)
(ক) আর
(খ) সুদ
(গ) াসবব চাজব
(ঘ) দ- সুদ
(ঙ) অন্যান্য
জভাটিঃ
৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ খাতয়াযী অনাদায়ী ঋণ
(ক) স্য ঋণ
(খ) ভৎস্য ঋণ
(গ) শু ম্পদ
(ঘ) জচ  কৃসল মন্ত্রাসত
(ঙ) কৃসল সবসত্তক সল্প
(চ) এ.এভ.ই
(ছ) চরসত পূসূঁ জ/কযা জক্রসডট ঋণ
(জ) দাসযদ্র সফদভাচন কভবসূচী
(ঝ) অন্যান্য ঋণ
(ঞ) কভবচাযী ঋণ
৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ ঋণ িীতায াংখ্যা
৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ জেণীকৃত ঋদণয সিসত
(ক) আর
(খ) সুদ
(গ) াসবব চাজব
(ঘ) দন্ড সুদ
(ঙ) অন্যান্য
জভাট:
৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ খাতয়াযী জেণীকৃত ঋদণয সিসত
(ক) স্য ঋণ
(খ) ভৎস্য ঋণ
(গ) শু ম্পদ
(ঘ) জচ  কৃসল মন্ত্রাসত
(ঙ) কৃসল সবসত্তক সল্প
(চ) এ.এভ.ই
(ছ) চরসত পূসূঁ জ/কযা জক্রসডট ঋণ
(জ) দাসযদ্র সফদভাচন কভবসূচী
(ঝ) অন্যান্য ঋণ
৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ জেণীকৃত ঋদণয সফবাজন
(ক) এএ
(খ) সডএপ
(গ) সফএর
চরভান াতা নাং-০৩

১৯।
২০।
২১।

২২।
২৩।
২৪।
(i)
(i i)

াতা নাং-০৩
৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ জেণীকৃত ঋণ িীতায াংখ্যা
৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ া ফই ইসুযয াংখ্যা
৩০-০৬-২০১৮তাসযদখ স্বাধীনতা পূফ ব অনাদায়ী ঋদণয
সযভাণ
(ক) আর
(খ) সুদ
(গ) াসবব চাজব
(ঘ) দন্ড সুদ
(ঙ) অন্যান্য
জভাট:
৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ স্বাধীনতা পূফ ব ঋণ আদাদয়য
সযভাণ
৩০-০৬-২০১৭ ইাং তাসযদখ আভানদতয সযভাণ
৩০-০৬-২০১৮ ইাং তাসযদখ আভানদতয সযভাণ
K) ¯^í my`evnx AvgvbZ
L) AwaK my`evnx AvgvbZ
প্রকৃসত ফা খাত সবসত্তক আভানত:
(ক)
জভয়াদী আভানত:
(১) ১ ভা দত ৩ ভা জভয়াদদয কভ
(২) ৩ ভা এফাং তদূর্ধ্ব সকন্তু ৬ ভাদয কভ
(৩) ৬ ভা এফাং তদূর্ধ্ব সকন্তু ১ ফৎদযয কভ
(৪) ১ ফৎয এফাং তদূর্ধ্ব সকন্তু ২ ফৎদযয কভ
(৫) ২ ফৎয এফাং তদূর্ধ্ব (দফ বাচ্চ ৩ ফছয)
জভাট:
(খ)
ঞ্চয়ী আভানত:
(১) য অঞ্চর
(২) িাভ অঞ্চর
(গ)
চরসত আভানত
(ঘ)
এএনসড আভানত
(ঙ)
সডসএ আভানত
(চ)
আযসএ আভানত
(ছ)
আযসজসএ আভানত
(জ)
জ্জ ঞ্চয় প্রকল্প
(ঝ)
সক্ষা ঞ্চয় প্রকল্প
(ঞ)
ন্তান/ন্তসত সফফা ঞ্চয় প্রকল্প
(ট)
যাকাফ ঞ্চয় স্কীভ (আযএএ)
(ঠ)
ঞ্চয়ী সাফ (কৃলক)
(ড)
ঞ্চয়ী সাফ (অসত দসযদ্র জনদগাষ্ঠী)
(ঢ)
কৃলক ঞ্চয়ী স্কীভ (জকএএ)
(ণ)
যাকাফ ডাফর ভাসন ¯‹xg(RDMS)
(ত)
যাকাফ বদসনক রাব wnmve(RDP)
(থ)
যাকাফ সির ভাসন ¯‹xg(RTMS)
(দ)
যাকাফ ভাসক রাব সাফ (RMPS)
(ধ)
যাকাফ ভাসক ঞ্চয় স্কীভ (RMSS)
(ন)
যাকাফ সভসরয়সনয়ায সডদাসজট স্কীভ (RMDS)
()
ঞ্চয়ী সাফ- স্কুর ব্াাংসকাং (School Banking)
(প)
গৃসণী ঞ্চয় প্রকল্প (RGSS)
(ফ)
যাকাফ সিগুণ মুনাপা সস্কভ সাফ (RDPS)
(ব)
যাকাফ ভ্রভণ ঞ্চয় সস্কভ (RTSS)
(ভ)
অন্যান্য আভানত

াংখ্যা

সযভাণ

ফ বদভাট= (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ+ঝ+ঞ+ট+ঠ+ড+ঢ+ণ+ত+দ+ধ+ন++প+ফ+ব+ভ)

চরভান াতা নাং-০৪

াতা নাং- ০৪
(iii)

২৫।

২৬।
২৭।

২৮।
২৯।

৩০।

৩১।
৩২।
৩৩।

উৎ সবসত্তক আভানত:
(ক) িাক দত গৃসত আভানত
(খ) ব্াাংক দত গৃীত আভানত
(গ) যকাসয প্রসতষ্ঠান (Local Govt.) দত গৃসত আভানত
(ঘ) ব্াাংক ফসর্ভবত আসথ বক প্রসতষ্ঠান (Public Financial Institution)
দত গৃসত আভানত *
(ঙ) অন্যান্য আভানত
ফ বদভাটিঃ {(i), (ii)  (iii) এয জভাট সযভাণ ফ বদা ভান দফ}
আভানদতয উয প্রদত্ত সুদ (০১-০৭-২০১৭ দত ৩০-০৬-২০১৮ ম বন্ত)
(ক) ঞ্চয়ী
(খ) জভয়াদী
(গ) এএনসড
(ঘ) সডসএ
(ঙ) আযসএ
(চ) আযসজসএ
(ছ) সক্ষা ঞ্চয় প্রকল্প
(জ) ন্তান/ন্তসত সফফা ঞ্চয় প্রকল্প
(ঝ) যাকাফ ঞ্চয় স্কীভ (আযএএ)
(ঞ) জ্জ ঞ্চয় প্রকল্প (আফগাযী শুল্ক)
(ট) ঞ্চয়ী সাফ (কৃলক)
(ঠ) ঞ্চয়ী সাফ (অসত দসযদ্র জনদগাষ্ঠী)
(ড) কৃলক ঞ্চয়ী স্কীভ (জকএএ)
(ঢ) যাকাফ ডাফর ভাসন স্কীভ (RDMS)
(ণ) যাকাফ বদসনক রাব সাফ (RDP)
(ত) যাকাফ সির ভাসন স্কীভ (RTMS)
(থ)যাকাফ ভাসক রাব সাফ (RMPS)
(দ)যাকাফ ভাসক ঞ্চয় স্কীভ (RMSS)
(ধ) যাকাফ সভসরয়সনয়ায সডদাসজট স্কীভ (RMDS)
(ন) ঞ্চয়ী সাফ- স্কুর ব্াাংসকাং (School Banking)
() গৃসণী ঞ্চয় প্রকল্প (RGSS)
(প) যাকাফ ভ্রভন ঞ্চয় স্কীভ (আযটিএএ)
(ফ) যাকাফ সিগুণ মুনাপা সস্কভ সাফ (RDPS)
(ব) অন্যান্য আভানত
জভাট:
আভানত বৃসিয সযভাণ (২৪-২৩)
(ক) ১ দত ১,০০,০০০/- টাকা ম বন্ত আভানদতয াংখ্যা  সযভাণ
(খ) ১,০০,০০১/- টাকা দত ২,০০,০০০/-তদূর্ধ্ব আভানদতয াংখ্যা  সযভাণ
(গ) ২০০০০১/- টাকা দত তদূর্ধ্ব আভানদতয াংখ্যা  সযভাণ
(ঘ) জভাট আভানদতয াংখ্যা  সযভাণ (ক+খ)
৩০-০৬-২০১৮ তাসযখ ম বন্ত অাংগৃীত (আনকাদরকদটড) সুদদয সযভাণ
ঋদণয উয ধাম বকৃত সুদ ০১-০৭-১৭ দত ৩০-০৬-১৮ ম বন্ত (আয়+জডপাড)ব
(ক) আয় খাদত গৃসত
(খ) জডপাড ব খাদত িানান্তসযত
জভাটিঃ
আদায়কৃত (সযয়ারাইজড) সুদ ০১-০৭-১৭ দত ৩০-০৬-১৮ ম বন্ত
(ক) আয় খাত জথদক
(খ) জডপাড ব খাত জথদক
জভাটিঃ
৩০-০৬-২০১৭ ইাং তাসযখ ম বন্ত িসগত সুদদয জভাট সিসত
০১-০৭-২০১৭ দত ৩০-০৬-২০১৮ তাসযখ ম বন্ত সুদ িসগত সাফ খাদত িানান্তসযত
সুদদয সযভাণ {২৯ (খ) এয ভসযভাণ দফ}
০১-০৭-২০১৭ দত ৩০-০৬-২০১৮ তাসযখ ম বন্ত সুদ িসগত সাফ দত আয় খাদত
িানান্তসযত {৩০(খ) এয ভসযভাণ দফ}

াংখ্যা

সযভাণ

চরভান াতা নাং-০৫

াতা নাং-০৫
৩৪।
৩৫।
৩৬।
৩৭।

ভকুদপয সফযীদত সুদ িসগত সাফখাদতভন্বয়
৩০-০৬-২০১৮ ইাং তাসযদখসুদ িসগতসাদফজভাটসিসত{(৩১+৩২) - (৩৩+৩৪)}
৩০-০৬-২০১৮ তাসযখম বন্ত অাংগৃীতসুদদযসযভাণ{(২৯+২৮)-(৩০+৩৪)}
জভয়াদী, সডসএ, আযসএ আভানদতয সফযীদত জম ঋণ জদয়া দয়দছ তায সযভাণ
(ক) জভয়াদীআভানদতযসফযীদত
(খ) সডসএএয সফযীদত
(গ) আযসএ এয সফযীদত
(ঘ) আযসজসএ এয সফযীদত
(ঙ) আযএএ এয সফযীদত
(চ) অন্যান্য আভানত সস্কদভয সফযীদত
জভাটিঃ
(ছ) জভয়াদী আভানদতয সফযীদত ঋণ প্রদান কযা দয়দছ এরূ জভয়াদী আভানদতয জভাট সযভাণ
(জ) আভানত স্কীদভয সফযীদতয ঋণ প্রদান কযা দয়দছ এরূ জভয়াদী আভানদতয জভাট সযভাণ

ষ্টাপ ঋণ সফতযণ (০১-০৭-২০১৭ দত ৩০-০৬-২০১৮ ম বন্ত)
(ক) কভবকতবাদদয
(খ) কভবচাযীদদয
জভাট
৩৯। ষ্টাপ ঋণ আদায় (০১-০৭-২০১৭ দত ৩০-০৬-২০১৮ ম বন্ত)
(ক) কভবকতবাদদয
(খ) কভবচাযীদদয
জভাট:
৪০। ৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ ষ্টাপ ঋণ সিসত
(ক) কভবকতবাদদয
(খ) কভবচাযীদদয
জভাট:
৪১। বফন বাড়া অসিভ
(ক) ৩০-০৬-২০১৭ তাসযদখ সিসত
(খ) অসিভ প্রদাদনয সযভাণ (+)
(গ) অসিভ আদায়/ অভন্বদয়য সযভাণ (-)
(ঘ) ৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ সিসতয সযভাণ
৪২। কভবকতবা/ কভবচাযীয াংখ্যা
(ক) কভবকতবা
(খ) কভবচাযী
জভাট
৪৩। আদরাচয ফছদয ঋণ অফদরাদনয াংখ্যা ................... সযভাণ..............
৪৪। আদরাচয অথ ব ফছদয অফদরানকৃত ঋণ দত আদায় াংখ্যা .......... সযভাণ.........
৪৫। আদরাচয ফছয ম বন্ত অফদরানকৃত ঋদণয সিসত াংখ্যা ......... সযভাণ
৪৬। জভাট আয় (০১-০৭-২০১৭ দত ৩০-০৬-২০১৮ ম বন্ত)
(ক) (i) ঋদণয উয চাজবকৃত সুদ দত আয়
(ii) ৫২/ জডপাড ব খাত দত িানান্তসযত সুদ আয়
(খ) আভানদতয সুদ দত আয়
(গ) প্রধান কাম বারয়দক প্রদানকৃত তসফদরয উয সুদ আয় **
(ঘ) কসভন  দারারী দত আয়
(ঙ) অফদরানকৃত ঋণ আদায়
(চ) অন্যান্য আয়
৪৭। জভাট ব্য় (০১-০৭-২০১৭ দত ৩০-০৬-২০১৮ ম বন্ত)
(ক) আভানদতয উয সুদ ব্য়
(খ) জফতন বাতা  অন্যান্য ব্য় (কভবকতবা/ কভবচাযী াংক্রান্ত)
(গ) প্রধান কাম বারয় দত গৃীত কদজবয উয সুদ ব্য় ***
(ঘ) কসভন  দারারী ফাফদ ব্য়
চরভান াতা নাং-০৬
৩৮।

াতা নাং-০৬

৪৮।
৪৯।
৫০।
৫১।

৫২।

(ঙ) সুদ ভকুপ
(চ) অন্যান্য ব্য়
রাব/ জরাকাদনয সযভাণ
মুনাপা অজবনকাযী াখায াংখ্যা ........................ সযভাণ
জরাকানকাযী াখায াংখ্যা ......................... সযভাণ
৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ ম্পদ  ম্পসত্ত াংক্রান্ত তথ্যাসদ:
(ক) নগদ তসফর (নগদ  নগদভ দ্রব্)
(খ) ব্াাংদক জভািঃ
ফাাংরাদদ ব্াাংকিঃ ............................
জানারী ব্াাংকিঃ .............................
অন্যান্য ব্াাংকিঃ .............................
(গ) ঋণ  অসিভ (কভবকতবা/কভবচাযী অসিভ ব্তীত) (১)
(ঘ) কভবকতবা-কভবচাযী অসিভ
(ঙ) র্ভসভ, ইভাযত, আফাফত্র  যঞ্জাভ িায়ী ম্পদ মূ
(চ) ব্য় সাফ
(ছ) আন্ত: াখা সাফ (জডসফট ব্াদরন্স)

(জ) আদায়দমাগ্য সাফ
(ঝ) অন্যান্য ম্পদ
জভাট ম্পদ  ম্পসত্ত:
৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ দায় াংক্রান্ত তথ্যাসদ
(ক) চরসত আভানত  অন্যান্য সাফ ইতযাসদ
(খ) সযদাধদমাগ্য সফর
(গ) ঞ্চয়ী ব্াাংক আভানত
(ঘ) জভয়াদী আভানত
(ঙ) অন্যান্য আভানত
(চ) আয় সাফ
(ছ) আন্ত: াখা সাফ (জক্রসডট ব্াদরন্স)
(জ) প্রদদয় সাফ
(ঝ) অন্যান্য দায়
জভাট দায়:
* জভাট ম্পদ  ম্পসত্ত এফাং জভাট দায় ফ বদায় ভান দফ।

(১) উসযজেসখত প্রসতদফদদন উজেসখত ঋণ (কভবকতবা-কভবচাযী অসিভ ব্তীত), কভবকতবা-কভবচাযী অসিদভয অাংক জমন অফশ্যই
জষ্টটদভন্ট অফ এযাদপয়া ব (এসএপ-৩৭), সএর সফফযণীয দে সভর থাদক জ সফলদয় তকব থাকদত দফ সফগত কদয়ক ফছয
মাফৎ সনযীক্ষা পাভব কর্তক
ব উসযজেসখত অাংদকয অসভদরয জন্য অথ ব ভন্ত্রণারয় অজন্তাল প্রকা কদয এফাং যফতীদত একই
ধযদণয সনযীক্ষা আসত্ত মাদত উত্থাসত না য়, জ সফলদয় তকবতা অফরম্বদনয সনদদ বনা প্রদান কদয।
উজেখ্য
জম,
অফদরানকৃত ঋণ কখদনাই জভাট ঋণ  অসিদভয অন্তর্ভবত দফ না।
সিতীয় কভবকতবা/ কভবকতবা
(নাভ  ীর )
জভাফাইর:
কাম বারদয়য নাভ
১। সফবাগীয় কাম বারয়
২। সফবাগীয় সনযীক্ষা কাম বারয়
৩। জজানার কাম বারয়
৪। জজানার সনযীক্ষা কাম বারয়
জভাটিঃ

ব্ফিাক
(নাভ ীর )
জভাফাইর:
জফতনবাতা াংক্রান্ত ব্য়

অন্যান্য ব্য়

জভাট ব্য়

*

**
***

ব্াাংক এফাং অন্যান্য প্রসতষ্ঠান দত গৃসত আভানত (যকাযী  আধা-যকাযী আসথ বক প্রসতষ্ঠান): সডদাসজট ইন্সুদযন্স
সপ্রসভয়াভ সযদাদধয জক্ষজত্র এই খাদতয আভানদতয উয সপ্রসভয়াভ জযয়াত ায়া মায়, সফধায় কর প্রকায যকাযী/
আধা-যকাযী আসথ বক প্রসতষ্ঠান এফাং ব্াাংসকাং প্রসতষ্ঠাদনয আভানত মাদত উত খাদত অন্তর্ভবত য় জসদদক রক্ষয যাখদত
দফ এফাং ২৪। (iii) গ  ঘ এয জভাট সযভাণ মাদত ঐ তাসযদখয াপ্তাসক প্রসতদফদদনয Govt. & Other Public
Sector- এ প্রদসবত অাংদকয াদথ সভর থাদক জসদদক রক্ষয যাখদত দফ।
ক্রসভক নাং- ৪৬(গ) এ উসেসখত টাকায সযভাণ অফশ্যই আয় উ খাত ৪৬/১০ সাফ এয ভসযভাণ দফ।
ক্রসভক নাং- ৪৭(গ) এ উসেসখত টাকায সযভাণ অফশ্যই ব্য় উ খাত ১৩৩/৪২ সাফ এয ভসযভাণ দফ।

যাজাী কৃসল উন্নয়ন ব্াাংক
াখায নাভিঃ .......................................
জজাদনয নাভিঃ ......................................

াংযুসতিঃ- গ

৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ ভাপ্ত ফাসল বক সাফ ভানীদত বফলসয়ক সফফযণী াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র
(ক) াখায প্রতযয়ন:
এ ভদভব প্রতযয়ন কযা মাদে জম, যাজাী কৃসল উন্নয়ন ব্াাংদকয সাফ ম্যানুদয়র  সফসবন্ন ভদয় ইসুযকৃত সনদদ বাফরীঠিক বাদফ ারন কযা
ইয়াদছ। ব্াাংদকয খাতাত্র, খসতয়ান  অন্যান্য সাফ ফস মূদ ব্াাংদকয প্রচসরত সনদদ বাফরী ঠিকবাদফ ভান্য কযা ইয়াদছ। বফলসয়ক
সফফযণী সাফ ম্যানুদয়দর ফসণ বত সনয়ভ এফাং সনদেয সনদদ বনা জভাতাদফক প্রস্তুত কযা দয়দছ।
প্রসতাদ্য সফলয়:

1|
2|
3|
4|
5|

বফলসয়ক সফফযণীয ভরাদট াখায নাভ, জকাড নাং-, জজাদনয নাভ  তাসযখ ঠিকবাদফ সরখা দয়দছ।
বফলসয়ক সফফযণীয অাংক কাটা-কাটি, ঘলাভাজা  ফ্লুইডমুত এফাং ঝকঝদক  দজ াঠদমাগ্য। প্রসতটি পৃষ্ঠায জমাগপর 
ফ বদভাট জমাগপর ঠিক।
বফলসয়ক সফফযণীদত ঋণ  অসিভ সাফ খাত ১০ এয অন্তর্ভবত সাফ মূদয িাদন ১০১, ১০২ ............ সাফ খাদতয সিসত
সরখা দয়দছ সকন্তু জকান উ-খাত ১০১/১, ১০১/২, ১০২/২ ইতযাসদ পৃথকবাদফ সরখা য়সন। বফলসয়ক সফফযণীয জল পৃষ্ঠায় সনসদ বষ্ট
জায়গায় কর ঋণ সাদফয উ-খাত মূদয সিসত সরখা দয়দছ মায জমাগপর জভাট ঋণ  অসিদভয জমাগপদরয ভান।
বফলসয়ক সফফযণীদত উজেসখত ঋণ  অসিভ এফাং সএর সফফযণীদত উজেসখত ঋণ  অসিভ ভান।
প্রধান সাদফয সিসতয সত াংসিষ্ট কর উ-খাত মূদয জমাগপদরয সভর আদছ।
প্রদদয় সাফ-৪১, আয় সাফ-৪৬, কভবকতবা/কভবচাযী ঋণ- ১০১৩, ব্য় সাফ- ১৩৩, আদায়দমাগ্য সাফ- ১৩১, জড়দ্রব্ ভজুদ
সাফ -১৩৪, আদায়দমাগ্য সুদ উসচত সাফ- ১৩৭ এয সিসতয াদথ াংসিষ্ট কর উখাত মূদয জমাগপদরয সভর আদছ।

6|
7|
8|
9|

কন্ট্রা সাফ খাত ২১২  ৬১১ এয সত কন্ট্রা সাফ খাত ৭৩  ১২১১ এয অাংদকয ম্পূণ ব সভর আদছ।
াখায সাফ জভাতাদফক সনরূসত রাব-ক্ষসতয এডবাই ঠিকবাদফ প্রস্তুত পূফ বক জপ্রযণ কযা দরা।
প্রধান কাম বারয় দত গৃীত/প্রধান কাম বারয়দক প্রদত্ত তসফদরয সুদদয সাফ এফাং এডবাই ঠিকবাদফ প্রস্তুত পূফ বক জপ্রযণ কযা
দরা।
৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ াখায ঋণ  আভানত সাফ ব্ারাসন্সাং কযা দয়দছ জ জভাতাদফক ঋণ  আভানত সাফ (জরজায
অনুাদয) জজনাদযর জরজাদযয দে সভর (সযকনাইর) আদছ (মসদ সভর না থাদক তদফ একটি সভর কযণ (সযকনসসরদয়ন)
প্রসতদফদন এতদদে াংযুত কযদত দফ)।

সিতীয় কভবকতবা
(নাভ ীর)

ব্ফিাক
(নাভ ীর)

(খ) জজানার কাম বারদয়য প্রতযয়ন:
ফসণ বত াখায বফলসয়ক সফফযণী  অযায সফফযণী যীক্ষা কযা দয়দছ জ জভাতাদফক াখায প্রতযয়ন ঠিক ায়া জগর।
মাচাইকাযী কভবকতবা
(ীর)

জজানার ব্ফিাক
(ীর)

যাজাী কৃসল উন্নয়ন ব্াাংক
........................াখা
............................ জজান

াংযুসতিঃ- ঘ

৩০-০৬-২০১৮ ইাং তাসযদখ কভবকতবা/ কভবচাযীদদযদক প্রদত্ত মানফান, গৃ সনভবাণ  অন্যান্য অসিদভয সফফযণী
াখায নাভ
১

৩০-০৬-২০১৭তাসযদখ অসিদভয সযভাণ
২

সিতীয় কভবকতবা

ফতবভান ফছদয জভাট সফতযণ
৩

ফতবভান ফছদয জভাট আদায়
৪

৩০-০৬-২০১৮ইাং তাসযদখ সিসত (২ + ৩) - ৪ = ৫
৫

ব্ফিাক

ভন্তব্
৬

যাজাী কৃসল উন্নয়ন ব্াাংক

াংযুসতিঃ- ঙ

........................াখা
............................ জজান
৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখয ম্পসত্ত  ম্পদদয উয ধাম বকৃত অফচদয়য সফফযণীয াযাংজক্ষ।

ক্রয় মূল্য সফগত
ফছয ম বন্ত

সাফ খাত

১

২

সফগত ফছদয
জভাট পূসঞ্জর্ভত
অফচয়
৩

সফগত ফছয
ম বন্ত জভাট ফস:
মূল্য
(২-৩)
৪

ফতবভান ফছদয
ক্রয়/ জমাগ

ফতবভান ফছদয
ফদরী/ ভন্বয়

জভাট টাকা
(৪ + ৫ - ৬)

৫

৬

৭

ফতবভান ফছদয ধাম বকৃত জভাট অফচয়
ফতবভানফছদয ফতবভান ফছদয
সফগত ফছদযযফস:
ক্রয়কৃতমূদল্যয ধাম বকৃত জভাট
মূদল্যযউয
উয ধাম বকৃত
অফচয়
ধাম বকৃতঅফচয়
অফচয়
(৮+৯)
৮
৯
১০

ফতবভান ফছয
ম বন্ত জভাট
পূসঞ্জর্ভত অফচয়
(৩+১০)

ফতবভান ফস: মূল্য সিসত
(৭ - ১০)

১১

১২

১৩৪/১- আফাফত্র  াজযঞ্জাভাসদ
১৩৪/২- অসপ যঞ্জাভাসদ
১৩৪/৩- অসপ মন্ত্রাসত
১৩৪/৩ এ কসম্পউটায াড বয়যায
১৩৪/৩ সফ কসম্পউটায পটয়যায
১৩৪/৪- বফদ্যযসতক যঞ্জাভাসদ
উ-ভসষ্টিঃ
১৩৫- জভাটয গাড়ী  অন্যান্য
১৩৯- জসভ-জভা  দারান-জকাঠা
ফ বদভাটিঃ

সিতীয় কভবকতবা

ব্ফিাক

যাজাী কৃসল উন্নয়ন ব্াাংক
........................াখা
............................ জজান

াংযুসতিঃ- চ

৩০-০৬-২০১৮ তাসযখ সবসত্তক আভানদতয সুদ দত কতবনকৃত উৎদ আয় কদযয সফফযণী

াখায নাভ

আভানদতয উয জভাট প্রদত্ত সুদ

কতবণকৃত উৎদ আয়কদযয সযভাণ

১

২

৩

সিতীয় কভবকতবা

উৎদ কয প্রধান কাম বারদয় জপ্রযদণয
এযাডবাই নম্বয  তাসযখ
৪

ভন্তব্
৫

ব্ফিাক

যাজাী কৃসল উন্নয়ন ব্াাংক
(গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয একটি প্রসতষ্ঠান)
------------------------------াখা, ---------------------------- জজান
তাযল্য াংক্রান্ত সফফযণী, (ম্পদ  দাদয়য ম্যাচুসযটি সফজিলণ)
৩০ জুন, ২০১৮ তাসযখ
সফফযণ
ম্পদ:
নগদ তসফর
অন্যান্য ব্াাংক  আসথ বক প্রসতষ্ঠাদনয সনকট গসেত
অথ ব
স্বল্প ভদয়য জনাটিদ সযদাদধয আফানদমাগ্য
অথ ব
সফসনদয়াগ
ঋণ  অসিভ
র্ভসভ, ইভাযত, আফাফ ত্র  যঞ্জাভ িায়ী
ম্পদ

অনসধক ০১ ভা জভয়াদী

১- ৩ ভা জভয়াদী

৩- ১২ ভা জভয়াদী

াংযুসতিঃ- ছ

১- ৫ ফৎয জভয়াদী

(প্রকৃত টাকায অাংদক)
৫ ফৎদযয ঊদর্ধ্ব

অন্যান্য ম্পদ
অ-ব্াাংসকাং ম্পদ
জভাট ম্পদ
দায় মূ:
ফাাংরাদদ ব্াাংক, অন্যান্য ব্াাংক, আসথ বক প্রসতষ্ঠান
 এদজন্ট এয সনকট ইদত গৃীত কজব
আভানত  অন্যান্য সাফ
াংিান  অন্যান্য দায়
জভাট দায়
নীট তাযল্য ব্ফধান
* কাদরা ফজে জকান অাংক ফাদত দফ না।
২য় কভবকতবা
(নাভ ীর এফাং স্বাক্ষয)

ব্ফিাক
(নাভ ীর এফাং স্বাক্ষয)

জভাট

যাজাী কৃসল উন্নয়ন ব্াাংক
........................াখা
............................ জজান

াংযুসতিঃ- জ

৩০-০৬-২০১৮ তাসযখ সবসত্তক ফছযয়াযী ৫২ সুদ িসগত সাফ- অনাদায়ী সুদ (52/Interest Suspense Account- Uncollected Interest) সাফ এয সফফযণী

াখায নাভ

৩০-০৬-২০১৩
তাসযদখ সিসত

৩০-০৬-২০১৪
তাসযদখ সিসত

৩০-০৬-২০১৫ তাসযদখ
সিসত

৩০-০৬-২০১৬
তাসযদখ
সিসত

৩০-০৬-২০১৭ তাসযদখ
সিসত

০১-০৭-২০১৭ দত
৩০-০৬-২০১৮ তাসযখ
ম বন্ত ৫২- িসগত সুদ
খাদত িানান্তসযত

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

২য় কভবকতবা

০১-০৭-২০১৭
দত
৩০-০৬-২০১৮ তাসযখ
ম বন্ত ৫২- িসগত সুদ
খাত দত আয় খাদত
িানান্তসযত
৮

িসগত সুদ ভন্বয়
(অন্যান্য মসদ থাদক)

৩০-০৬-২০১৮ তাসযদখ
সিসত

৯

১০= {(৬+৭)-(৮+৯)}

ব্ফিাক

