যাজাী কৃষল উন্নয়ন ব্াাংক
প্রধান কাম যারয়, যাজাী
ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১
প্রকা/ককষষফ-১/ষযত্র নাং-০৬ /২০১৯

কপান : ০২৪৭-৮৬০৫৩২
০২৪৭-৮৬০৫১৬, ৮৬০৫২১
ই-কভইর : dgmcad1@rakub.org.bd
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তাষযখ :

কর কজানার ব্ফস্থাক
উ-ভাব্ফস্থাক
ঢাকা কসযাসযট াখা, ঢাকা/স্থানীয় মুখ্য কাম যারয়, যাজাী
কর াখা ব্ফস্থাক
যাজাী কৃষল উন্নয়ন ব্াাংক।

১২ ষডসম্বয, ২০১৯
২৭ অগ্রায়ণ, ১৪২৬

কর কজানার কাম যারয়, এরষ  ঢাকা াখা-কক
dgmcad1@rakub.org.bd এ ষনসম্নাক্ত ষফফযণী কপ্রযণ কযসত সফ :
 াংযুষক্ত ‘ক' : ০২.০১.২০২০ তাষযসখয ভসে
 াপ্তাষক প্রষতসফদন : ০২.০১.২০২০ তাষযসখয ভসে
 ০৪ নাং অনুসেসদয ষফফযণীমূফাতয
( াফাক ভাযপত) ০৬.০১.২০২০ তাষযসখয ভসে

ষফলয় : ২০১৯-২০২০ অথ যফছসযয অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানী (৩০.১২.২০১৯ ষবষিক) ম্পাদন প্রাংসগ ।
ষসযানাসভ ফষণ যত ষফলসয় ষাফ  কজনাসযর ব্াাংষকাং ম্যানুসয়র-১৯৮৭(১ভ খণ্ড) এয ১৪.০১ সত ১৪.১৮ নাং অনুসেসদয প্রষত দৃষি আকল যণ কযা মাসে।
০২।

০৩।
৩.০১।

ম্যানুসয়সরয উক্ত অনুসেদমূস ফষণ যত ষনসদ যনা  যফতীসত ষফষবন্ন ভসয় জাযীকৃত ত্র/ষযসত্রয ষনসদ যানুমায়ী অধ য-ফাষল যক
ষাফ ম্পাদন কযসত সফ। ৩০.১২.২০১৯ তাষযসখ াখামূ অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানী ম্পন্ন কসয একটি ‘‘ভানী পূফ য এফাং
ভানী উিয’’ বফলষয়ক ষফফযণী (এষএপ-৩৭ াংসাষধত) কষম্পউটাসয স্পিবাসফ ষপ্রন্টপূফ যক প্রধান কাম যারসয় কপ্রযণ কযসফ।
এসেসত্র মূর খাতমূসয ষস্থষতয াসথ াংষিি উ-খাতমূসয াভঞ্জস্যতা ষনষিত কযসত সফ। বফলষয়ক ষফফযণীসত ব্ফস্থাক
 ষিতীয় কভযকতযায স্বােসযয ষনসচ কভাফাইর নম্বয ষদসত সফ । বফলষয়ক ষফফযণী ষনর্ভযর  ষফষধম্মতবাসফ প্রস্ত্িত কযা সয়সছ
ভসভয একটি প্রতযয়নত্র াংযুক্ত কযসত সফ।
ষাফ ভানী ম্পাদসনয সুষফধাসথ য ষনম্নফষণ যত ষদক ষনসদ যনামূ মথামথবাসফ অনুযণ কযসত সফ।
২১-চরষত ষাফ :
চরষত ষাসফ ককান সুদ প্রদান কযা মাসফ না। প্রষতটি ষাফ সত Account Maintenance Fee ফাফদ ৫০০/- (াঁচত) টাকা
আদায় কযসত সফ। ষাসফয ষস্থষত ৫০০/- টাকায কভ সর ম্পূণ য টাকা কতযন কযসত সফ। এছাড়া কম ককান ভয় ষাফ ফন্ধ কযা সর
ষপ ফাফদ ৩০০/- টাকা আদায় কযসত সফ। এসেসত্র ষনম্নরূ স্থানান্তয বাউচায সফ।
কডষফট
২১-চরষত ষাফ
সূত্র নাং:
সূত্র নাং:
সূত্র নাং:
সূত্র নাং:

৩.০২।

কেষডট
৪৬/১৩ ষফষফধ আয়

াষনষফ/ষযত্র নাং-০৩/২০১০, তাষযখ : ২০.০৪.২০১০
াষনষফ/ার্কযরায করটায নাং-০২/২০১০, তাষযখ : ০৬.০৬.২০১০
াষনষফ/ার্কযরায করটায নাং-০১/২০১১, তাষযখ : ১৭.০৭.২০১১
ানননফ/ার্কুরায লরটায নং-০২/২০১৮, তানযখ : ২৬.০৪.২০১৮

২২-ঞ্চয়ী ষাফ :
ক) ০ ১.০৭.২০১৯ সত ৩০.১২.২০১৯ ম যন্ত প্রষত ভাসয ফ যষনম্ন ষস্থষতয উয ষবষি কসয ষনধ যাষযত াসয সুদ প্রদান কযসত সফ। সুসদয
ষযভাণ পূণ য টাকায অাংসক সফ। প্রদি সুসদয উয প্রসমাজয াসয মথাযীষত উৎস আয়কয কতযন কযসত সফ।
খ) ষনসম্নাক্তবাসফ Accounts Maintenance Fee আদায়/কতযন কযসত সফ :
* ঞ্চয়ী ষাসফ ৫,০০০/- (াঁচ াজায) টাকা ম যন্ত গড় আভানত ষস্থষতয কেসত্র Accounts Maintenance Fee আদায় কযা
মাসফ না।
* ২৫,০০০/- (পঁষচ াজায) টাকা ম যন্ত গড় আভানত ষস্থষতয কেসত্র Accounts Maintenance Fee প্রষত লান্াষসক ১০০/(একত) টাকা আদায় কযসত সফ।
* ২৫,০০০/- (পঁষচ াজায) টাকায ঊসবয গড় আভানত ষস্থষতয কেসত্র Accounts Maintenance Fee প্রষত লান্াষসক
৩০০/- (ষতনত) টাকা আদায় কযসত সফ।
* ৩০০/- (ষতনত) টাকা ষাফ ফন্ধ ষপ আদায় কযসত সফ (াষনষফ ার্কযরায নাং-০২/২০১৮, তাষযখ ২৬.০৪.২০১৮)।
* কৃষল উকযণ ায়তাকাড যধাযী কৃলসকয ষফসল বর্তক
য ী আভানত ষাফ, মুষক্তসমাদ্ধাসদয ষাফ, অন্যান্য দাষযদ্র্য ষফসভাচন
কভযসূচীয সুপরসবাগীসদয ঞ্চয়ী ষাফমূ এফাং ঞ্চয়ী ষাফ-স্কুর ব্াাংষকাং
(School Banking) সত ফষণ যত
Maintenance Fee কতযন কযা মাসফ না।
* যাকাফ এয কভযকতযা-কভযচাযীগসণয Salary Account  অফযপ্রাপ্ত কভযকতযা-কভযচাযীগসণয ঞ্চয়ী আভানত ষাফ কথসক
Maintenance Fee কতযন কযা মাসফ না।
চরভান াতা -০২

াতা-০২
সূত্র নাং :

াষনষফ/ার্কযরায করটায নাং-০১/২০১৩ তাষযখ : ১২.০৫.২০১৩
ানননফ/ার্কুরায লরটায নং-০২/২০১৮, তানযখ : ২৬.০৪.২০১৮
াষনষফ/ার্কযরায নাং-০৯/২০১৮ তাষযখ : ১৬.০৯.২০১৮
গ) উসযাক্ত ক  খ এয কেসত্র ষনম্নরূ স্থানান্তয বাউচায সফ

ক্রনভক নং
ক.
খ.

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

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

ঘ) ব্াাংক ককাম্পানী আইন-১৯৯১ এয ৩৫ ধাযা অনুমায়ী ১০ ফৎয  তদূবয ভয় মাফত করনসদনষফীন অদাফীকৃত কর আভানত সত
ফষণ যত Accounts Maintenance Fee কতযন কযা মাসফ না।
৩.০৩।

২৩-স্থায়ী আভানত ষাফ :
অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীকাসরককফরভাত্র পূণ যতাপ্রাপ্ত স্থায়ী আভানত ষাসফ
ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয ব্য় ষাফ খাত ১৩৩/৩৭
কডষফট এফাং াংষিি আভানত ষাফটি কেষডট কযসত সফ। প্রদি সুসদয উয প্রসমাজয াসয উৎস আয়কয কতযন কযসত সফ। ষকন্তু কভয়াদ
পূণ য য় নাই এভন ষাফমূসয কেসত্র ৩১ ষডসম্বয ম যন্ত ষদসনয াংখ্যা ষাফ কসয ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়সনয য উা প্রষবন কসয
ব্য় ষাফ ‘‘১৩৩/৩৭ আভানসতয উয সুদ’’ কডষফট এফাং ‘‘৪১/৪ কভয়াদী আভানসতয উয প্রসদয় সুদ
’’ ষাফ খাত কেষডট কযসত সফ।
প্রষবনকৃত সুদ ম্পূযক(Supplementary) খষতয়াসন ৪১/৪ ষাফ খাসত ষরষফদ্ধ কসয যাখসত সফ। প্রষবনকৃত সুসদয উয উৎস আয়কয
কতযন প্রসমাজয সফ না। াংষিি স্থায়ী আভানত মূসয পূণ যতা প্রাষপ্ত/কভয়াদ পূষতযয তাষযসখ (পূণ যতা প্রাষপ্তয তাষযখ যকাযী ছুটি থাকসর যফতী
কাম য ষদফস) ১ জানুয়াষয সত ষদসনয াংখ্যা ষাফ কসয অফষি ভসয়য সুদ ধাম য কসয ষনম্নরূ স্থানান্তয বাউচায ম্পাদন কযসত সফ এফাং
ম্পূণ য সুদ আভানত ষাসফ কেষডট কযসত সফ। এসেসত্র প্রদি কভাট সুসদয উয প্রসমাজয াসয উৎস আয়কয কতযন কযসত সফ। এছাড়া
কভয়াদ পূষতযয পূসফ য কভয়াদী আভানত ষাফ ফসন্ধয কেসত্র ২৪.০৬.২০১৪ তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৭/২০১৪ অনুযণ কযসত সফ।
কডষফট
১৩৩/৩৭ স্থায়ী আভানসতয সুদ
১৩৩/৩৭ কমফ স্থায়ী আভানত ষাসফয কভয়াদপূষতয
য়ষন কফ ষাসফয সুদ

কেষডট
২৩ স্থায়ী আভানত ষাফ
৪১/৪ প্রষবনকৃত সুদ

৩.০৪।

২১৩-কস্পার কনাটি ষডসাষজট (এএনষড) :
ষাফ ফন্ধ কযায ভয় এফাং ৩০ষডসম্বয অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীসত বদষনক ভানী ষস্থষতয ষবষিসত সুদ প্রসদয় সফ। প্রদি সুসদয
উয প্রসমাজয াসয মথাযীষত উৎস আয়কয কতযন কযসত সফ। তসফ ককান অফস্থাসতই চেবৃষদ্ধ আকাসয সুদ কদয়া মাসফ না। এএনষড
ষাফ ষযচারনা  উায উয সুদ ধাম যকযসণয কেসত্র াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ার্কযরায নাং ০১/২০১৮, তাষযখ ০৭ .০১.২০১৮ এফাং
াষনষফ/ার্কযরায নাং-০৯/২০১৮ , তাষযখ ১৬.০৯.২০১৮ এ ফষণ যত নীষতভারা অনুযণ কযসত সফ। প্রষতটি ষাফ সত একাউন্ট
কভইনসটন্যান্প ষপ ফাফদ ৫০০/-(াঁচত) টাকা প্রষত লান্াষসক আদায় কযসত সফ। ষাসফয ষস্থষত ৫০০/- টাকায কভ সর ম্পূণ য
টাকা কতযন কযসত সফ। এছাড়া কম ককান ভয় ষাফ ফন্ধ কযা সর ষপ ফাফদ ৩০০/- টাকা আদায় কযসত সফ।
৩.০৫। ২১৫-ষডষএ ষাফ :
ফাাংরাসদ কৃষল ব্াাংসকয (ষফসকষফ) ষযত্র নাং- ষাফ-২১/৮৫, তাষযখ ২৪.০৪.১৯৮৫ কভাতাসফক কর ষডষএ ষাসফ ১৫% সুদ
প্রদান কযসত সফ এফাং কসেসত্র ‘‘১৩৩/৩৭(এ) ষডষএ আভানসতয উয প্রদি সুদ’’ ষাফসক কডষফট এফাং ২১৫-ষডষএ ষাফসক
কেষডট কযসত সফ। উসেখ্য প্রসদয় সুসদয উয ককান উৎস আয়কয কতযন সফ না। অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত াসয
সুদ ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
৩.০৬। ২১৯- যাকাফ কনন ঞ্চয় প্রকল্প :
উক্ত ষাসফয সুদ প্রদাসনয কেসত্র যাকাফ, াষনষফ ষযত্র নাং-৫/৯৭, তাষযখ ০৭ .১০.১৯৯৭ এ ফষণ যত ষনসদ যানুমায়ী সুদাসযা কযসত
সফ। াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ১৫.০৫.২০০১ তাষযসখয ার্কযরায করটায নাং-০৪/২০০১ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক আযষএ ষাসফয সুদ
সত উৎস আয়কয কতযন কযসত সফ না। অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ
এফাং যফতী কাম যষদফস মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
চরভান াতা -০৩

াতা -০৩
৩.০৭। যাকাফ ডাফর ভাষন স্কীভ (RDMS) :
যাকাফ ডাফর ভানন স্কীভ ষাফায়সনয কেসত্রযাকাফ, াখা ননয়ন্ত্রণ নফবাগগয ৩০.০৫.২০১১ তানযগখয ানননফ ার্কুরায নং-০৪/২০১১, ০৪০৩-২০১২ তানযগখয ানননফ ার্কুরায লরটায নং-০১/২০১২, ০৫.১০.২০১৭ তানযগখয ানননফ ার্কুরায নং-৮/২০১৭, ১৮.০৩.২০১৮
তানযগখয ানননফ ার্কুরায নং-১/২০১৮, ২৬.০৪.২০১৮ তানযলখয ানননফ ার্কুরায লরটায নং-০২/২০১৮ এফং ০৯.০৭.২০১৮ তানযগখয
ানননফ ার্কুরায লরটায নং-০৫/২০১৮ নুযণ কযগত গফ। প্রগদয় সুগদয উয প্রগমাজয াগয উৎগ অয়কয কতুন কযগত গফ। অধ যফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস মথাযীষত ষযবা য
কযসত সফ।
৩.০৮। যাকাফ ষির ভাষন স্কীভ (RTMS) :
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ১৪.১২.২০১১ তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৮/২০১১ এফাং ২১.০৫.২০১২ তাষযসখয ার্কযরায করটায
নাং-০৩/২০১২ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক যাকাফ ষির ভাষন স্কীভ (RTMS) এয সুদ ায, প্রসদয় সুদ ষাফায়ন কযসত সফ। প্রসদয়
সুসদয উয প্রসমাজয াসয উৎস আয়কয কতযন কযসত সফ। াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ার্কযরায নাং-প্রকা/াষনষফ-ার্কযরায নাং-০৯/২০১৪
তাষযখ ১৭.০৭.২০১৪ এয ভােসভ যাকাফ ষির ভাষন স্কীভ ষাফ কখারা ফন্ধ কযা সয়সছ। অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য
ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
৩.০৯। যাকাফ ভাষক মুনাপা স্কীভ (RMPS) :
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ০৬.০২.২০১২ তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০২/২০১২
, ২৬.০৪.২০১৬ তাষযসখয াষনষফ
ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এফাং ২৫.০৩.২০১৮ তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৬/২০১৮ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক যাকাফ ভাষক
মুনাপা স্কীভ (RMPS) এয সুদ ায, প্রসদয় সুদ ষাফায়ন কযসত সফ। অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত াসয সুদ
ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
৩.১০। যাকাফ ষভষরয়ষনয়ায ষডসাষজট স্কীভRMDS)
(
:
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ০৮.০৭.২০১২ তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৪/২০১২ এফাং ২৬.০৪.২০১৬ তাষযসখয াষনষফ
ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এফাং ২২.০৩.২০১৮ তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৫/২০১৮ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক যাকাফ
ষভষরয়ষনয়ায ষডসাষজট স্কীভ(RMDS) এয সুদ ায এফাং প্রসদয় সুদ ষাফায়ন কযসত সফ। অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য
ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
৩.১১। যাকাফ ভাষক ঞ্চয় স্কীভ (RMSS) :
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ১৩.০৬.২০১২ তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৩/২০১২ এফাং ২৬.০৪.২০১৬ তাষযসখয াষনষফ
ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক যাকাফ ভাষক ঞ্চয় স্কীভ (RMSS) এয সুদ ায এফাং প্রসদয় সুদ ষাফায়ন
কযসত সফ। অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস
মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
৩.১২। যাকাফ ঞ্চয় স্কীভ (RSS) :
যাকাফ ঞ্চয় স্কীভ (আযএএ) এয ষাফায়সন াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ০৮.০৯.২০০৮ তাষযসখয ষযত্র নাং- ২/২০০৮ এফাং
২৬.০৪.২০১৬ তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এয ষনসদ যনা ষযারন কযসত সফ। উক্ত ষাসফ ষনধ যাষযত াসয ফাৎষযক
ষবষিসত সুদ প্রসদয় সফ। উক্ত ষাসফ প্রসদয় সুদ ১৩৩/৩৭ই ‘‘যাকাফ ঞ্চয় স্কীভ এয প্রসদয় সুদ” খাসত ষাফভূক্ত কযসত সফ। প্রসদয়
সুসদয উয প্রসমাজয াসয উৎস আয়কয কতযন কযসত সফ।অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয
প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
৩.১৩। কৃলক ঞ্চয় স্কীভ (ককএএ) :
কৃলক ঞ্চয় স্কীভ (ককএএ) এয ষাফায়সন াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ৩১ .০৩.২০১১ তাষযসখয ার্কযরায নাং-০২/২০১১ এফাং
২৬.০৪.২০১৬ তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এয ষনসদ যনা ষযারন কযসত সফ। উক্ত ষাসফ ষনধ যাষযত চেবৃষদ্ধ
াসয ফাৎষযক ষবষিসত ফাষল যক ষাফ ভানীয তাষযসখ সুদ প্রসদয় সফ। উক্ত ষাসফয প্রসদয় সুদ ১৩৩/৩৭এপ ‘‘কৃলক ঞ্চয়
স্কীভ (ককএএ) এয প্রগদয় সুদ’’ ব্য় খাতসক কডষফট কসয ষাফায়ন কযসত সফ। অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত
াসয সুদ ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
৩.১৪। ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় প্রকল্প  ষেক ঞ্চয় প্রকল্প :
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ২৭.১২.১৯৯৯ তাষযসখয ার্কযরায নাং-৫/৯৯  ৬/৯৯ এফাং ২৬.০৪.২০১৬ তাষযসখয াষনষফ
ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় প্রকল্প  ষেক ঞ্চয় প্রকল্প ষাসফ সুদাসযা কযসত সফ এফাং
১৩৩/৩৭ খাতসক কডষফট কসয সুদ ষাফভূক্ত কযসত সফ। প্রসদয় সুসদয উয প্রসমাজয াসয উৎস আয়কয কতযন কযসত সফ।অধ যফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস মথাযীষত ষযবা য
কযসত সফ।
চরভান াতা -০৪

াতা -০৪
৩.১৫। যাকাফ বদষনক রাব ষাফ (RDP) :
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ০৯.০৬.২০১১ তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৫/২০১১, ২৬.০৪.২০১৬ তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায
নাং-০৪/২০১৬ এফাং াষনষফ ার্কযরায করটায নাং-০৪/২০১৮, তাষযখ ২৮.০৬.২০১৮ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক যাকাফ বদষনক রাব
ষাফ (RDP) এয সুদ ায, প্রসদয় সুদ ষাফায়ন কযসত সফ। RDP ষাসফ কভইনটিন্যান্প চাজয  ষাফ ফসন্ধয ষপ কতযন
কযা মাসফ না।
৩.১৬। যাকাফ গ্রাভীণ কনন ঞ্চয় প্রকল্প (RGPS) :

যাকাফ গ্রাভীন কনন ঞ্চয় প্রকল্প এয ষাফায়সন াখা মূসক প্রধান কাম যারসয়য াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ০৩.০৮.২০০৫ তাষযসখয ০২/২০
নম্বয ষযসত্রয ষনসদ যনা অনুযণ কযসত সফ। াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ০৫.০৯.২০১১ তাষযসখয ার্কযরায করটায নাং-০২/২০১১ এফাং
২৬.০৪.২০১৬ তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায করটায নাং-০৪/২০১৬ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক উক্ত ার্কযরায/করটায জাযীয য সত
কখারা ষাফগুষরয ষনধ যাষযত সুদ ায চেবৃষদ্ধ সফ। প্রসদয় সুদ ১৩৩/৩৭ষফ ‘‘যাকাফ গ্রাভীণ কনন ঞ্চয় প্রকল্প এয প্রসদয় সুদ’’ খাসত ষাফ
কযসত সফ।অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস
মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
৩.১৭। যাকাফ ষো ঞ্চয় প্রকল্প (RESS) :
যাকাফ ষো ঞ্চয় প্রকল্প এয ষাফায়সন াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ০৬.০২.২০০৬ তাষযসখয ০৩/২০০৬ নম্বয ষযসত্রয ষনসদ যনা
ষযারন কযসত সফ। াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ০৫.০৯.২০১১ তাষযসখয ার্কযরায করটায নাং-০৩/২০১১ এফাং
২৬.০৪.২০১৬ তাষযসখয
াষনষফ ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক উক্ত ার্কযরায/ার্কযরায করটায জাযীয য সত কখারা ষাফগুষরয ষনধ যাষযত সুদ
াসয চেবৃষদ্ধ সফ।১৩৩/৩৭ষ ‘‘যাকাফ ষো ঞ্চয় প্রকল্প এয প্রসদয় সুদ’’ ষাফ খাতসক কডষফট কসয সুদ ষাফভূক্ত কযসত
সফ। অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস
মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
৩.১৮। যাকাফ ন্তান/ন্তষত ষফফা ঞ্চয় প্রকল্প :
যাকাফ ন্তান/ন্তষত ষফফা ঞ্চয় প্রকল্প এয ষাফায়সন াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ১১.০৯.২০০৬ তাষযসখয ষযত্র নাং- ০৭/২০০৬
এয ষনসদ যনা ষযারন কযসত সফ। াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ০৫.০৯.২০১১ তাষযসখয ার্কযরায করটায নাং-০৪/২০১১২৬.০৪.২০১৬
এফাং
তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায নাং-০৪/২০১৬ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক উক্ত ার্কযরায করটায জাযীয য সত কখারা ষাফগুষরয ষনধ যাষযত সুদ
ায চেবৃষদ্ধ সফ।উক্ত ষাসফ প্রসদয় সুদ ১৩৩/৩৭ষড ‘‘যাকাফ ন্তান/ন্তষত ষফফা ঞ্চয় প্রকল্প এয প্রসদয় সুদ ’’ খাসত ষাফভূক্ত
কযসত সফ। অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস
মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
৩.১৯ যাকাফ জ্জ ঞ্চয়ী ষাফ :
যাকাফ জ্জ ঞ্চয়ী ষাফ এয ষাফায়সন াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ০৩.০১.২০০৬ তাষযসখয ০২/২০০৬ নম্বয ষযসত্রয ষনসদ যনা
অনুযণ কযসত সফ। এই ষাফটি সুদ ষফীন য়ায় সুদ  উৎস আয়কয কতযসনয প্রসয়াজন সফ না। তসফ ষনয়ভানুমায়ী
ষঞ্জকা ফছয কসল আফগাযী শুল্ক কতযন কযসত সফ। এসেসত্র ১৩৩/৪৫ ‘‘যাকাফ জ্জ ঞ্চয়ী ষাফ এয প্রসদয় আফগাযী শুল্ক’’
ষাফ খাতসক কডষফট কসয ২২১ খাত াংষিি জ্জ ঞ্চয়ী ষাফ কেষডট কযসত সফ। অতঃয জ্জ্ব ঞ্চয়ী ষাফ সত আফগাযী
শুল্ক কতযন কসয অথ যাৎ ২২১ খাত াংষিি কর জ্জ্ব ঞ্চয়ী ষাফ কডষফট কসয ১১১-যাকাফ াধাযণ ষাফ খাতসক কেষডট কসয
কেষডট এযাডবাইসয ভােসভ কতযনকৃত আফগাযী শুসল্কয ভষযভাণ টাকা প্রধান কাম যারসয় কপ্রযণ কযসত সফ।
৩.২০। ঞ্চয়ী ষাফ-স্কুর ব্াাংষকাং (School Banking) :
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ার্কযরায করটায নাং-০১/২০১৩, তাষযখ ১২.০৫.২০১৩, ার্কযরায করটায নাং-০২/২০১৩ , তাষযখ
১০.১১.২০১৩ এফাং াষনষফ ার্কযরায নাং-০৬/২০১৪ , তাষযখ ২৫.০৬.২০১৪ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক ঞ্চয়ী ষাফ-স্কুর ব্াাংষকাং
(School Banking) এয ষাফ কখারা, সুদ ায, প্রসদয় সুদ ষাফায়ন দ্ধষত অনুযণ কযসত সফ।
৩.২১। যাকাফ গৃষণী ঞ্চয় স্কীভ (RGSS) :
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ার্কযরায নাং-১০/২০১৪ , তাষযখ ২৮.০৮.২০১৪ এফাং ২৬.০৪.২০১৬ তাষযসখয াষনষফ ার্কযরায
নাং-০৪/২০১৬ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক যাকাফ গৃষণী ঞ্চয় প্রকল্প এয ষাফ কখারা, সুদ ায, প্রসদয় সুদ ষাফায়ন দ্ধষত
অনুযণ কযসত সফ। উক্ত ষাসফ প্রসদয় সুদ ১৩৩/৩৭ষকউ ‘‘যাকাফ গৃষণী ঞ্চয় স্কীভ এয প্রসদয় সুদ ’’ খাসত ষাফভূক্ত কযসত
সফ। অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস
মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
চরভান াতা -০৫

াতা -০৫
৩.২২। যাকাফ ভ্রভণ ঞ্চয় স্কীভ (RTSS) :
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ার্কযরায নাং-০৬/২০১৭ , তাষযখ ১৪.০৯.২০১৭ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক যাকাফ ভ্রভণ ঞ্চয় প্রকল্প
এয ষাফ কখারা, সুদ ায, প্রসদয় সুদ ষাফায়ন দ্ধষত অনুযণ কযসত সফ। উক্ত ষাসফ প্রসদয় সুদ ১৩৩/৩৭টি ‘‘যাকাফ ভ্রভণ
ঞ্চয় স্কীভ এয প্রসদয় সুদ’’ খাসত ষাফভূক্ত কযসত সফ। অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয
প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
৩.২৩। যাকাফ ষিগুণ মুনাপা স্কীভ (RDPS) :
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ার্কযরায করটায নাং-০৮/২০১৭ , তাষযখ ০৫.১০.২০১৭ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক যাকাফ ষিগুণ
মুনাপা স্কীভ এয ষাফ কখারা, সুদ ায, প্রসদয় সুদ ষাফায়ন দ্ধষত অনুযণ কযসত সফ। উক্ত ষাসফ প্রসদয় সুদ ১৩৩/৩৭ইউ
‘‘যাকাফ ষিগুণ মুনাপা স্কীভ এয প্রসদয় সুদ ’’ খাসত ষাফভূক্ত কযসত সফ। অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত াসয সুদ
ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
৩.২৪। ক) যাকাফ রাখষত আভানত স্ত্স্কীভ :
যাকাফ, াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগয ার্কযরায নাং-০৩/২০১৯ , তাষযখ ২৭.০৬.২০১৯ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক
যাকাফ রাখষত
আভানত স্কীভ এয ষাফ কখারা, সুদ ায, প্রসদয় সুদ ষাফায়ন দ্ধষত অনুযণ কযসত সফ। উক্ত ষাসফ প্রসদয় সুদ ১৩৩/৩৭ষব
‘‘যাকাফ রাখষত আভানত স্কীভ এয প্রসদয় সুদ ’’ খাসত ষাফভূক্ত কযসত সফ। অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ষনধ যাষযত
াসয সুদ ষাফায়ন কসয প্রষবন কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
এছাড়া নফনবন্ন অভানত নাগফ সুদ ায ংক্রান্ত াখা ননয়ন্ত্রণ নফবাগগয ফ ুগল ১৬.০৯.২০১৮ তানযগখয ানননফ ার্কুরায নং -০৯/২০১৮,
০৮.০২.২০১৮ তানযগখয ানননফ ার্কুরায নং -০৩/২০১৮, ৩০.০৪.২০১৭ তানযগখয ানননফ ার্কুরায নং -০৪/২০১৭, ৩১.১০.২০১৬ তানযগখয
ানননফ ার্কুরায নং-০৬/২০১৬, ২৬.০৪.২০১৬ তানযগখয ানননফ ার্কুরায নং-০৪/২০১৬, ২৭.০৫.২০১৫ তানযগখয ানননফ ার্কুরায নং-০২/২০১৫,
২৫.০২.২০১৫ তানযগখয ানননফ ার্কুরায নং-০১/২০১৫, ২৫.০৬.২০১৪ তানযগখয ানননফ ার্কুরায লরটায নং-০৬/২০১৪ এফং ৩০.১০.২০১৪
তানযগখয ানননফ ার্কুরায নং-১১/২০১৪ এয ায-ংগে সুদ নাফায়গনয সুনফধাগথ ু ননগে উগেখ কযা গরা :
ক্রঃ নং
০১। ঞ্চয়ী অভানত

০২।

কাম ুকয তানযখ

সুদ ায

০১.০৫.২০১৬ গত ৩০.০৯.২০১৮ ম যন্ত

০১.১০.২০১৮ গত দ্যাফনধ
৪.০০%
৪.০০%
৪.০০%

অভানগতয নফফযণ

ক) যাঞ্চর
খ) েী
গ) প্রফাীগদয লপ্রনযত থ ু (যাঞ্চর)
ঘ) ঞ্চয়ী নাফ স্কুর ব্াংনকং
ঙ) ১০.০০ টাকায় লখারা কৃলকগদয অভানত নাফ
লোর লনাটি নডগানজট (SND)
ক) ১.০০ লকাটি টাকায কভ
খ) ১.০০ লকাটি  তদুধ ু নকন্তু ২৫.০০ লকাটি টাকায কভ
গ) ২৫.০০ লকাটি  তদুধ ু নকন্তু ৫০.০০ লকাটি টাকায কভ
ঘ) ৫০.০০ লকাটি  তদুধ ু নকন্তু ১০০.০০ লকাটি টাকায কভ
ঙ) ১০০.০০ লকাটি টাকা  তদূদ্ধয

৫.০০%
৫.০০%
৫.০০%

৭.০০%
ঞ্চয়ী নাগফয সুদ ায গো ১% লফী
০১.০১.২০১৮ গত ৩০.০৯.২০১৮ ম যন্ত
৩.৫০%
৩.৫০%
৩.৫০%
৩.৫০%
৩.৫০%

০১.১০.২০১৮ গত দ্যাফনধ
৪.০০%
৪.০০%
৪.০০%
৪.০০%
৪.০০%

০৩। লভয়াদী অভানত :
ফণ ুনা

০৮-০২-২০১৮ গত
৩০.০৯.২০১৮ ম যন্ত

০১.১০.২০১৮ গত দ্যাফনধ
(াষনষফ ার্কযরায নাং-৯/২০১৮, তাাং-১৬.৯.১৮)

১ ভা গত ৩ ভালয কভ
৩ ভা গত ৬ ভাগয কভ
৬ ভা গত ১ ফছগযয কভ
১ ফছয গত ২ ফছগযয কভ
২ ফছয  তদূদ্ধয (গফ ুাচ্চ ৩ ফছয)
১ ফছয  তদূদ্ধয (সফ যাচ্চ ৩ ফছয)

৪.৫০%
৬.০০%
৬.২৫%
৬.৫০%
৬.৫০%
--

-৫.৫০%
৫.৭৫%
-৬.০০%

চরভান াতা -০৬

াতা -০৬
০৪।
ক)

খ)
গ)

ঘ)

ঙ)

চ)

ছ)
জ)
ঝ)
ঞ)
ট)
ঠ)
ড)
ঢ)
ণ)
ত)

কাম ুকয তানযখ
সুদ ায
ভন্তব্
০১.০৭.২০১৩ গত
১১.২৫%
৩০.০৫.১১ গত ০৩.০৩.১২ তানযখ
দ্যাফনধ
১
(৬
ম ুন্ত লখারা নাগফয লেগে
২
(১৭.০৭.২০১৪ গত
ফছগয নিগুণ)
নাফ লখারা ফন্ধ)
০৪.০৩.১২ গত ৩০.১২.১৩ তানযখ ম ুন্ত
১২.২৫%
লখারা নাগফয লেগে
(৬ ফছগয নিগুণ)
০১.০১.১৪ গত ফতযভান
১১.২৫%
ুন্ত লখারানাগফযলেগে
ম
(৬ ১
২
ফছগয নিগুণ)
১৮.০৩.২০১৮ তাষযখ
১৮.০৩.২০১৮ তাষযখ সত ফতযভান ম যন্ত
(০৯ ফছসয ষিগুন)
সত অদ্যফষধ
কখারা ষাসফয কেসত্র
১৮.০৩.২০১৮
তাষযখ সত RDPS ষাফ
যাকাফ ষিগুন মুনাপা স্কীভ (RDPS)
০৫.১০.২০১৭ সত
(১২ ফছসয ষিগুন)
RDMS
ষাসফ ষযচাষরত সে।
১৭.০৩.২০১৮ ম যন্ত
যাকাফ নির ভানন স্কীভ (RTMS)
০১.০৭.২০১৩ গত
১৪.১২.১১ গত ২০.০৫.১২ তানযখ
১০.৫১%
দ্যাফনধ (১৭.০৭.২০১৪ (১১ ফছগয নতনগুণ)
ম ুন্ত লখারানাগফযলেগে
গত নাফ লখারা ফন্ধ)
২১.০৫.১২ গত ৩০.১২.১৩ তানযখ
১১.৬২%
ম ুন্ত লখারানাগফযলেগে
(১০ ফছগয নতনগুণ)
০১.০১.১৪ গত ১৬.০৭.১৪ তানযখ
১১.০২%
১
ম ুন্তলখারানাগফযলেগে
(১০
২
ফছগয নতনগুণ)
যাকাফ ভানক মুনাপা স্কীভ (RMPS)
০১.০৭.২০১৩
১২.০০%
৫ ফছয লভয়াদী
১৭-০৭-২০১৪ তানযখগত নতুন নাফলখারাযলেগে
১৭.০৭.২০১৪
১০.৮০%
০১-০৫-২০১৬ তানযখগত নতুন নাফলখারাযলেগে
০১.০৫.২০১৬
৭%
২৫.০৩.২০১৮তানযখগত নতুন নাফ লখারাযলেগে
২৫.০৩.২০১৮
৩ ফছয কভয়াদী
৯% যর সুদ
যাকাফ নভনরয়ননয়াযনডগানজটস্কীভ (RMDS)
০১.০৭.২০১৩
মথাক্রগভ ৫, ৭  ১০
মথাক্রগভ ১১.৫৭%,
ফছয লভয়াগদয লেগে
১১.৫৯%  ১১.৬২%
২২.০৩.২০১৮তানযখগত নতুন নাফলখারাযলেগে
২২.০৩.২০১৮
মথাক্রগভ ৫, ৭  ১০
মথাোভ ৮.০০%,
ফছয লভয়াগদয লেগে
৮.৫০%, ৯.০০%
যাকাফ ভানক ঞ্চয় স্কীভ (RMSS)
০১.০৭.২০১৩ তানযখ
মথাক্রগভ ৩, ৫  ৮
মথাক্রগভ ৮.৭৫%,
গত
ফছয
লভয়াগদয লেগে
৯.২৫%  ৯.৫০%
৩০.০৪.২০১৬
০১-০৫-২০১৬ তানযখগত নতুন নাফলখারাযলেগে
০১.০৫.২০১৬
৭%
লভয়াদ নননফ ুগগল
যাকাফ ঞ্চয় স্কীভ (RSS)
০১.০৭.২০১৩
৯.০০%
৭ ফছয লভয়াদী
০১-০৫-২০১৬ তানযখগত নতুন নাফলখারাযলেগে
০১.০৫.২০১৬
৭%
৭ ফছয লভয়াদী
কৃলক ঞ্চয় স্কীভ (KSS)
০১.০৭.২০১৩
৯.০০%
৭ ফছয লভয়াদী
০১-০৫-২০১৬ তানযখগত নতুন নাফলখারাযলেগে
০১.০৫.২০১৬
৬%
৭ ফছয লভয়াদী
নেক ঞ্চয় প্রকল্প
০১.০৭.২০১৩
৮.৫০%
৫ ফছয লভয়াদী
৬%
০১-০৫-২০১৬ তানযখ গত নতুন নাফ লখারায লেগে ০১.০৫.২০১৬
৫ ফছয লভয়াদী
ক্ষুদ্র ঞ্চয় প্রকল্প (ভাআগক্রা লনবং স্কীভ)
০১.০৫.২০১৬
৮.৫০%
৫ ফছয লভয়াদী
০১-০৫-২০১৬ তানযখগত নতুন নাফলখারাযলেগে
০১.০৫.২০১৬
৬%
৫ ফছয লভয়াদী
৫.০০% াগয দদননক নিনতয দদননক ফ ুননে নিনত টাঃ ২০০০০/যাকাফ দদননক রাব নাফ (RDP)
০১.০৭.২০১৩
উয সুদাগযা কযা গফ
থাকগত গফ।
যাকাফ গ্রাভীণলনন ঞ্চয় প্রকল্প (RGPS)
০১.০৭.২০১৩
৯.০০%
৫  ১০ ফছয লভয়াদী
০১-০৫-২০১৬ তানযখগত নতুন নাফলখারাযলেগে
০১.০৫.২০১৬
৬%
৫  ১০ ফছয লভয়াদী
যাকাফ নো ঞ্চয় প্রকল্প (RESS)
০১.০৭.২০১৩
৯.০০%
৫  ১০ ফছয লভয়াদী
০১-০৫-২০১৬ তানযখগত নতুন নাফলখারাযলেগে
০১.০৫.২০১৬
৬%
৫  ১০ ফছয লভয়াদী
যাকাফ ন্তান-ন্তনত নফফা ঞ্চয় প্রকল্প
০১.০৭.২০১৩
৯.০০%
৫, ১০  ১৫ ফছয লভয়াদী
০১-০৫-২০১৬ তানযখগত নতুন নাফলখারাযলেগে
০১.০৫.২০১৬
৬%
৫, ১০  ১৫ ফছয লভয়াদী
যাকাফ জ্জ্ব ঞ্চয়ী নাফ
০১.০৭.২০১৩
সুদ নফীন
১ গত ১০ ফছয লভয়াদী
যাকাফ গৃনণী ঞ্চয় স্কীভ (RGSS)
২৮.০৮.২০১৪
৯.০০% (চক্রবৃনি)
৫ ফছয লভয়াদী
০১-০৫-২০১৬ তানযখগত নতুন নাফলখারাযলেগে
০১.০৫.২০১৬
৭%
৫ ফছয লভয়াদী
অভানত স্কীভমূগয সুদ ায
যাকাফ ডাফর ভানন স্কীভ (RDMS)

চরভান াতা -০৭

াতা -০৭
থ)
দ)
ধ)

যাকাফ ভ্রভণ ঞ্চয় স্কীভ
যাকাফ ষিগুণ মুনাপা স্কীভ
যাকাফ রাখনত অভানত স্কীভ

১৪.০৯.২০১৭
০৫.১০.২০১৭
২৭.০৬.২০১৯

৬%
৫.৯৫% (চক্রবৃনি)
৮.২৫% (চক্রবৃনি)

১ ফছয লভয়াদী
১২ ফছয লভয়াদী
৭ ফছয লভয়াদী

৩.২৪। খ) অন্যান্য আভানত /স্কীসভয ষাফ :
যাজাী কৃষল উন্নয়ন ব্াাংসকয ঞ্চয় স্কীভ কমভন- দষযদ্র্ ভাতায জন্য ভাতৃত্বকার বাতা ষাফ  প্রাথষভক দষযদ্র্ তাঁত ষল্পীসদয ১০
টাকায ঞ্চয়ী ষাফ আভানত ষাফ মূসয উয ষনধ যাষযত াসয সুদ ষাফায়ন কসয ষাফভূক্ত কযসত সফ। এসেসত্র
ষাফায়সনয সুষফধাসথ য আভানত ষাফখাতমূসয উয প্রসদয় সুসদয ষাফখাত ষনসম্ন উসেখ কযা সরা :
ষাফ খাত
২১৫
২১৯
২২০
২২১
২২২
২২৩
২২৪
২২৫
২২৬
২২৭
২২৮
২২৯
২৩০
২৩১
২৩২
২৩৩
২৩৪
২৩৫
২৩৬
২৩৭
২৩৮
২৩৯
২৪০
২৪১
২৪২
২৪৩
২৪৪

ষাসফয নাভ
ষডসাষজট কনন স্কীভ
যাকাফ কনন স্কীভ
যাকাফ গ্রাভীন কনন স্কীভ
যাকাফ জ্জ্ব ঞ্চয়ী ষাফ
যাকাফ ষো ঞ্চয় প্রকল্প
যাকাফ ন্তান/ন্ততী ষফফা ঞ্চয় প্রকল্প
যাকাফ ঞ্চয় স্কীভ
কৃলক ঞ্চয়ী ষাফ
অষত দষযদ্র্ জনসগাষ্ঠীয জন্য ঞ্চয়ী ষাফ
কৃলক ঞ্চয়ী স্কীভ (কক এ এ)
যাকাফ ডাফর ভাষন স্কীভ (আয ষড এভ এ)
যাকাফ বদষনক রাব ষাফ (আয ষড ষ)
ফয়স্ক বাতা ষাফ
অস্বের প্রষতফন্ধী বাতা ষাফ
ষফধফা  স্বাভী ষযতযক্তা দঃস্থ ভষরাসদয ষাফ
যাকাফ ষির ভাষন স্কীভ (আয টি এভ এ)
যাকাফ ভাষক মুনাপা স্কীভ (আয এভ ষ এ)
যাকাফ ভাষক ঞ্চয় স্কীভ (আয এভ এ এ)
যাকাফ ষভষরয়ষনয়ায ষডসাষজট স্কীভ (আয এভ ষড এ)
ঞ্চয়ী ষাফ (অষত দষযদ্র্ ভষরা)
ঞ্চয়ী ষাফ- স্কুর ব্াাংষকাং(School Banking)
যাকাফ গৃষণী ঞ্চয় স্কীভ
দষযদ্র্ ভাতায জন্য ভাতৃত্বকার বাতা ষাসফয সুদ
প্রাষন্তক দষযদ্র্ তাঁত ষল্পীসদয ১০ টাকায ঞ্চয়ী ষাফ
যাকাফ ভ্রভণ ঞ্চয় স্কীভ
যাকাফ ষিগুণ মুনাপা স্কীভ
যাকাফ রাখনত অভানত স্কীভ

প্রসদয় সুদ ষাফখাত
১৩৩/৩৭(a)
১৩৩/৩৭(a)
১৩৩/৩৭(b)
১৩৩/৪৫
১৩৩/৩৭(c)
১৩৩/৩৭(d)
১৩৩/৩৭(e)
১৩৩/৩৭
১৩৩/৩৭
১৩৩/৩৭(f)
১৩৩/৩৭(g)
১৩৩/৩৭(h)
১৩৩/৩৭(i)
১৩৩/৩৭(i)
১৩৩/৩৭(i)
১৩৩/৩৭(j)
১৩৩/৩৭(k)
১৩৩/৩৭(l)
১৩৩/৩৭(m)
১৩৩/৩৭(n)
১৩৩/৩৭(p)
১৩৩/৩৭(q)
১৩৩/৩৭(r)
১৩৩/৩৭(s)
১৩৩/৩৭(t)
১৩৩/৩৭(u)
১৩৩/৩৭(v)

৩.২৫। কেণী ষফন্যাষত ঋসণয সুদ ষাফায়ন/সুদ স্থষগত ষাফ-অনাদায়ী সুদ (৫২ ষাফ খাত):
(ক) ঋণ আদায় ষফবাগ-২ এয ১৩.০৫.২০১৯ তাষযসখয ার্কযরায করটায নাং- ০১/২০১৯, ১৪-১০-২০১২ তাষযসখয ার্কযরায নাং০২/২০১২, ০১-০১-২০১৩ তাষযসখয ার্কযরায নাং- ০৩/২০১৩, ১৬-০৬-২০১৩ তাষযসখয ার্কযরায নাং-০৪/২০১৩ এয ভােসভ জাযীকৃত
মথােসভ ফাাংরাসদ ব্াাংসকয ষফআযষষড ার্কযরায নাং-১৪, তাষযখ: ২৩-০৯-২০১২, ষফআযষষড ার্কযরায নাং-১৯, তাষযখ: ২৭-১২২০১২ এফাং ষফআযষষড ার্কযরায নাং-০৫/২০১৩ তাষযখ: ২৯-০৫-২০১৩ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক কমফ চরভান ঋণ  তরফী ঋণ
২ভা  তদূবয ভসয়য জন্য কভয়াসদািীণ য অফস্থায় অনাদায়ী থাকসফ কফ ঋসণয ষস্থষত ‘‘Special Mention Account" ষাসফ
ষচষিতকযতঃ আসযাষত সুদ আয়খাসত ষাফর্ভক্ত কযা মাসফ।তসফ ষনম্নভান  সেজনক (SS & DF) ষাসফ কেণীকৃত ঋসণয
উয ধাম যকৃত সুদ আয় খাসতয ষযফসতয ৫২- সুদ স্থষগত ষাফ- অনাদায়ী সুদ(52- Interest Suspense Account- Uncollected
Interest) খাসত াংযেণ কযসত সফ ভসভয কম ষনসদ যনা কদয়া সয়সছ ক কভাতাসফক ব্ফস্থা ষনসত সফ। তাছাড়া ভে ষাসফ কেণীকৃত
ঋসণয উয ককান সুদ ধাম য সফ না।
(খ) কেণীষফন্যাষত ঋণ ফা ঋসণয অাং আদায় সর অথ যাৎ ঋণ ষাসফ প্রকৃত জভা াংঘটিত সর, উক্ত জভা সত প্রথসভই
আসযাষত সুদ আদায় কযসত সফ, অত:য আর ঋণ ভন্বয় সফ।
চরভান াতা-০৮

াতা-০৮
৩.২৬। যাকাফ, াধাযণ ষাফ (১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪  ১১৫) :
ক) প্রধান কাম যারয় সত ধায কনয়া তষফসরয উয ৫.০০% াসয সুদ প্রদান কযসত সফ। ষনরূষত সুদ াখায ‘‘১৩৩/৪২ প্রধান
কাম যারয় সত ধায কনয়া তষফসরয সুদ’’ খাতসক কডষফট কযসত সফ এফাং ৪১/১০ প্রসদয় ষাফ খাতসক কেষডট কযসত সফ মা যফতী
কাম যষদফস ষযবা য কযসত সফ। অযষদসক প্রধান কাম যারয়সক ধায কদয়া তষফসরয উয ৭.০০% াসয সুদ চাজয কযসত সফ এফাং
ষনরূষত সুদ াখায ‘‘৪৬/১০ প্রধান কাম যারয়সক ধায কদয়া তষফসরয সুদ’’ খাতসক কেষডট এফাং ১৩১/১১ আদায়সমাগ্য ষাফ খাতসক
কডষফট কযসত সফ এফাং যফতী কাম যষদফস ষযবা য কযসত সফ।উসযাষেষখত খাত মূসয ষফযীসত সুদ ষাফায়ন ঠিকবাসফ ম্পন্ন
কযসত সফ। ককান াখা উষেষখত খাসত কভ/কফী সুদ প্রদান কযসর এফাং যফতীসত মাচাইকাসর নাক্ত সর াংষিি াখা ব্ফস্থাক 
২য় কভযকতযাসক দায়ী কসয কসঠায প্রাষনক ব্ফস্থা গ্রণ কযা সফ।
খ) াখামূ গত আগতাপূগফ ু লপ্রনযত ১১১-যাকাফ াধাযণ নাফ এয প্রনতগফদগন ফহু ভূর নযরনেত য় মা উক্ত নাফখাত
ভন্বয় কাগজ জটিরতা দতযী কগয। এভতাফিায়, াখামূগক ননভূুরবাগফ উনেনখত প্রনতগফদন প্রস্তুগতয ননগদ ুনা প্রদান কযা
গরা। After closing voucher pass কযায াগথ াগথ উক্ত প্রনতগফদগনয CSV Format প্রস্তুত কগয লকন্দ্রীয়
নাফ নফবাগ-২ লত reconcell@rakub.org.bd ঠিকানায় আ-লভআর ভাযপত লপ্রযণ কযগত গফ।
৩.২৭। ১০ ফৎয  তদূবয অদাফীকৃত আভানত  মূল্যফান াভগ্রী :
ব্াাংক ককাম্পানী আইন ১৯৯১ এয ৩৫ ধাযা অনুমায়ী ১০ ফছয  তদূবয ভয় মাফৎ করনসদনষফীন অদাফীকৃত আভানত  মূল্যফান
াভগ্রীয কেসত্র ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১ এয ৩০.১০.২০১৮ তাষযসখয ষযত্র নাং-০৫/২০১৮ কভাতাসফক ১৫.০১.২০২০ তাষযসখয
ভসে অদাফীকৃত আভানসতয ষফফযণী এফাং১০.০৪.২০২০ তাষযসখয ভসে কষম্পউটাযাইজড প্রষতসফদসনয (ফাাংরা) াড য  পট কষ
কেষডট এযাডবাই এ ষফবাসগ কপ্রযণ কযায জন্য ফরা সরা। ষনসদ যনা কভাতাসফক াখা ব্ফস্থাকগণ এ ষফলসয় প্রসয়াজনীয় কাম যাষদ
ম্পাদসন ব্ফস্থা গ্রণ কযসফন।
৩.২৮।

উৎস কয কতযন :
ক) আভানত :
আভানত ষাফ মূস প্রদি সুদ/মুনাপায উয ইটিআইএন যসয়সছ এভন ব্ষক্ত/প্রষতষ্ঠাসনয কেসত্র ১০% াসয এফাং ইটিআইএন কনই
এভন ব্ষক্ত/প্রষতষ্ঠাসনয কেসত্র ১৫% াসয উৎস আয়কয কতযন প্রসমাজয সফ। তসফ কম কর ব্ষক্ত/প্রষতষ্ঠাসনয ইটিআইএন কনই
তাসদয ঞ্চয়ী ব্াাংক ষাসফ অথ যফছসযয কম ককান ভসয় কভাট ষস্থষতয ষযভাণ ১(এক) রে টাকায কফী না সর উক্ত ব্াাংক
ষাসফয সুদ/মুনাপায উয ১০% াসয উৎস আয়কয কতযন প্রসমাজয সফ।
খ) ঞ্চয়সত্রয সুদ/মুনাপা প্রদাসনয কেসত্র উৎস আয়কয কতযন:
১। অথ য আইন-২০১৯ এফাং অথ য ভন্ত্রণারসয়য অবযন্তযীণ ম্পদ ষফবাগ (আয়কয) এয ২৮.০৮.২০১৯ তাষযসখয এ এয  নাং২৬৪-আইন/আয়কয/২০১৯ অনুাসয কর প্রকায ঞ্চয়সত্র, েয়কার ষনষফ যসসল, পুষঞ্জভূত ষফষনসয়াসগয ষযভাণ ৫(াঁচ) রে
টাকা অষতেভ না কযসর মুনাপা প্রদানকাসর ৫% উৎস কয এফাং ৫(াঁচ) রে টাকায ঊসবয ষফষনসয়াসগয কেসত্র মুনাপা
প্রদানকাসর ১০% উৎস কয প্রসমাজয সফ।
উৎস আয়কয ফাফদ কতযনকৃত টাকায কেষডট এযাডবাই ০৬.০১.২০২০ তা ষযসখয ভসে যাষয প্রধান কাম যারসয়য ককন্দ্রীয়
ষাফ ষফবাগ-১ এ কজানার কাম যারসয়য ভােসভ জনাফ নূয কভাাম্মদ, ঊবযতন কভযকতযা এয নাসভ আরাদা খাসভ কপ্রযণ কযসত
সফ। ঢাকা কসযাসযট াখা এফাং স্থানীয় মুখ্য কাম যারয় উৎস আয়কসযয কেষডট এযাডবাই যাষয প্রধান কাম যারয়,
যাজাীসত কপ্রযণ কযসফ।
গ) আয়কয অোসদ ১৯৮৪ এয ৫০ধাযায ষফধান অনুমায়ী কফতন খাসত কযসমাগ্য আয় আসছ এভন কভযকতযা কভযচাযীগসণয
কফতন প্রদাসনয পূসফ য ফােতামূরকবাসফ আয়কয কতযন কযসত সফ। এতদষফলসয় এই ষফবাসগয ২ ৩.০৭.২০১৯ তাষযসখয ষযত্র
নাং-০৫/২০১৯ এয ষনসদ যনা মথামথবাসফ ষযারন কযসত সফ।
চরভান াতা -০৯

াতা -০৯
৩.২৯।

৩.৩০।

বযাট  ট্যাক্স কতযন :
কর াখা/কাম যারসয় গৃষত ষফষবন্ন কফা/ষফর সত যকাষয ষফষধ কভাতাসফক প্রসমাজয াসয উৎস মূক (বযাট)  কয কতযন
কযসত সফ। কতযনকৃত উৎস মূক (বযাট)  কয ষনধ যাষযত ভসয় যকাষয ককালাগাসয জভা কযসত সফ।
তগফ ব্াংক কর্তুক
লফা প্রদাগনয লেগে ংগৃীত বযাট/ট্যাক্স এয লক্রনডট যাডবাআ লজানার কাম ুারগয়য ভাধ্যগভ প্রধান কাম ুারগয় লপ্রযণ কযগত
গফ। এনফলগয় জাতীয় যাজস্ব লফাড ু কর্তুক ভয় ভয় জাযীকৃত এঅয/নযেমূগয ননগদ ুনা নযারন কযগত গফ।
৪১- প্রসদয় ষাফ :
প্রসদয় ষাফ খাসত অষনষ্পন্ন এষিমূ ষনষ্পসন্নয জন্য াখা ব্ফস্থাক কর প্রকায দসে গ্রণ কযসফন, মাসত যুষক্তাংগত কাযণ ছাড়া
৩০.১২.২০১৯ তাষযসখ াখায় ককান অষনষ্পন্ন এষি অফষি না থাসক। লকন্দ্রীয় নাফ নফবাগ-১ এয ০৭.০৫.২০১৩ তানযগখয ে নংু
প্রকা/লকননফ-১/৬৪(১৩)/২০১২-২০১৩/৭৯৮৪(৩৯৭) এয ননগদ ুনালভাতাগফকভন্বগয়যকাযণননষ্পন্নএনিমূগযপূণ নফফযণ
উগেখপূফ ুক
প্রগদয় নাগফযতানরকানযটাগন ুয গেপ্রধান কাম ুারগয়যলকন্দ্রীয়নাফনফবাগ-১ এ লপ্রযণ কযগত গফ।

৩.৩১। ১৩১-আদায়সমাগ্য ষাফ :
(ক) আদায়সমাগ্য খাসত অষনষ্পন্ন এষিমূ মথাম্ভফ ভন্বয় কযসত সফ এফাং মথামথ কমৌষক্তকতা ব্তীত ২ ভাসয অষধক
অভষন্বত ককান এষিয কজয যাখা মাসফ না। াখায় ডাক খযচ ষনফ যাসয জন্য প্রদি অষগ্রসভয টাকা ভন্বয় কসয যফতী কাম যষদফস
১৩১/১১ -আদায়সমাগ্য ষাফ খাত কডষফট কসয নর্তন অষগ্রভ প্রদান কযা মাসফ।
(খ) ৩০.১২.২০১৯ তাষযসখ এআ নাগফ ভনন্বত এনিমূ এনএপ/৮০ পযগভ নফস্তানযতবাগফ লদখাগত গফ। এআ নাগফয প্রনতটি
উ-খাতসক পৃথক নগযানাগভ লদখাগত গফ এফং উায নীগচ ভনন্বত এনিমূগয নফস্তানযত ফণ ুনা নদগত গফ। উগেখ্য, অদায়গমাগ্য
নাগফয উ-খাতমূগয লমাগপর দফলনয়ক নফফযণীয ১৩১-প্রাপ্য নাগফয নিনতয াগথ নভরগত গফ। লকন্দ্রীয় নাফ নফবাগ- ১ এয
০৭.০৫.২০১৩ আং তানযগখযে নং-প্রকা/লকননফ-১/৬৪(১৩)/২০১২-২০১৩/৭৯৮৪(৩৯৭) এয ননগদ ুনালভাতাগফকভন্বগয়য কাযণননষ্পন্ন
ু
এনিমূগযপূণ নফফযণ
উগেখপূফ ুকঅদায়গমাগ্যনাগফযতানরকাপ্রধান কাম ুারগয়যলকন্দ্রীয়নাফনফবাগ-১ এ লপ্রযণ কযগত গফ। যুনক্তংগত
কাযণ ছাড়া পুযাতন এনিয লজয থাকগর াংষিি াখা ব্ফস্থাক  ২য় কভযকতযাসক দায়ীকযা গফ। এক ফছগযয পুযাতন লকান ননষ্পন্ন এনি
লনডং লনআ ভগভু ব্ফিাক  নিতীয় কভুকতুা কর্তুক প্রতযয়নপূফ ুক াখায ধ ু-ফানল ুক নযটাগন ুয াগথ প্রধান কাম ুারগয় লপ্রযণ
নননিত কযগত গফ।
৩.৩২। সুদ ভর্কসপয অথ য প্রধান কাম যারসয় কপ্রযণ :
াখামূস ষফষবন্ন সুদ ভর্কসপয ঠিকতা ফঞ্চনীয়। রেয কযা মায় কম, সুদ ভর্কসপয ষাফ ষফষবন্ন ভসয় ষফষবন্ন বাসফ উস্থান
কযা য়। এই জটিরতা ষনযসণয জন্য ষনম্নফষণ যত খাতমূসয সুদ ভর্কসপয অথ য কডষফট এযাডবাইসয ভােসভ ২৬.১২.২০১৯
তাষযসখয ভসে ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১ এ কপ্রযণ কযায জন্য ফরা সরা। যফতীসত উক্ত সুদ ভর্কসপয খাতমূস ককান অাংক
প্রদষযত সর ষনয়ন্ত্রণকাযী কভযকতযা াংষিি করসক জফাফষদষতায আতায় আনা সফ। কম ভস্ত সুদ ভর্কসপয অথ য প্রধান
কাম যারসয় কপ্রযণ কযসত সফ তা াংষিি কসরয ষাফায়ন সুষফধায জন্য ষনসম্ন কদয়া সরা।প্রঙ্গত: উসেখ্য কম, ব্াাংক  আষথ যক
প্রষতষ্ঠান ষফবাগ, অথ যভন্ত্রণারসয় অনুষষ্ঠত ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছসযয আষথ যক প্রষতসফদন চূড়ান্তকযণ আসরাচনা বায ষদ্ধান্ত
কভাতাসফক ফষণ যত খাত মূস অভষন্বত ষস্থষতয জন্য প্রষবন াংযেণ কসয যাষয রাব-েষত ষাসফ ষাফায়ন কযা সয়সছ।
েষভক
ফণ যনা
খাসতয ককাসডয
টাকায ষযভাণ
নাং
নাভ
(প্রকৃত টাকায অাংসক)
১।
ইউএনষষডএপ ঋসণয সুদ ভর্কপ
১৩১/১১(এইচ)
২।
তাঁত ঋসণয সুদ ভর্কপ
১৩১/১১(ষজ)
৩।
কৃষল ঋসণয সুদ ভর্কপ (৫০০০ টাকা ম যভত্ম)
১৩১/১১(কক)
৪।
তাঁত ঋসণয দণ্ড সুদ
১৩১/১১(এভ)
৫।
সুদ ষযসফট(ব্াাংসকয অাং)
১৩১/১১(এন)
৬।
ষিগুসণয আতায় সুদ ভর্কপ
১৩১/১১(ষ)
৭।
স্বষনবযয ঋসণয সুদ ভর্কপ
১৩১/১১()
৮।
স্য ঋসণয সুদ ভর্কপ
১৩১/১১(এপ)
ফ যসভাট :
উসয ফষণ যত খাতমূস ৩০.১২.২০১৯ এফাং তৎযফতীসত ককান ভসয়ই বফলষয়ক ষফফযণীসত অাংক প্রদষযত সফ না। ককননা এই
খাত মূস ককান করনসদন াংঘটিত ফায সুসমাগ কনই।
চরভান াতা -১০

াতা -১০
৩.৩৩।

৩.৩৪।

৩.৩৫।

৩.৩৬।

২১১-কযাষয়ায/ কাযী কযাষয়াযসদয ষনযািা জাভানত:
কযাষয়ায/কাযী কযাষয়াযসদয ষনযািা জাভানত এয উয ষাফ ম্যানুসয়সরয ১৩.১০ অনুসেসদ ফষণ যত ষনসদ য কভাতাসফক ১২%
াসয সুদ ষাফ কসয ১৩৩/৩৭ ষাফ খাতসক কডষফট কসয সুদ ষাফভূক্ত কযসত সফ। উসেখ্য, প্রদি সুসদয উয প্রসমাজয াসয
মথাযীষত উৎস আয়কয কতযন কযসত সফ।
সূত্র নাং: যাকাফ,াষনষফ ত্র নাং-প্রকা/াষনষফ-৪৪/০৩-০৪/৮৯৭(৩৬৭), তাষযখ ২৮ জানুয়াযী, ২০০৪।
সূত্র নাং: প্রকা/ককষষফ-১/ার্কযরায করটায নাং-০৭/২০১০, তাষযখ ০৩-১১-২০১০।
আফগাযী শুল্ক কতযন :
ব্াাংসকয াসথ ষযচাষরত কম ককান এযাকাউসন্ট ষঞ্জকা ফছসযয কম ককান ভসয় জভাকৃত অসথ যয ষস্থষতয ষযভাণ আফগাযীআসযাসমাগ্য
শুল্ক
ীভায় কৌৌঁছসর ষনধ যাষযত াসয আফগাযী শুল্ক কতযন কযসত সফ। ব্াাংক কফায উয ষফদ্যভান শুল্ক ায ষনসম্ন উসেখ কযা সরা :
ে: নাং
ষস্থষত
আফগাযী শুসল্কয ষযভাণ
০১। ১,০০,০০০/- টাকা ম যন্ত (কেষডট অথফা কডষফট ব্াসরন্প)
শূন্য
০২। ১,০০,০০১/- টাকা কথসক ৫,০০,০০০/- টাকা ম যন্ত (কেষডট অথফা কডষফট ব্াসরন্প)
১৫০/০৩। ৫,০০,০০১/- টাকা কথসক ১০,০০,০০০/- টাকা ম যন্ত (কেষডট অথফা কডষফট ব্াসরন্প)
৫০০/যন্ত
০৪। ১০,০০,০০১/- টাকা কথসক ১,০০,০০,০০০/- টাকা ম (কেষডট অথফা কডষফট ব্াসরন্প)
২,৫০০/০৫। ১,০০,০০,০০১/- টাকা কথসক ৫,০০,০০,০০০/- টাকা ম যন্ত (কেষডট অথফা কডষফট ব্াসরন্প)
১২,০০০/০৬। ৫,০০,০০,০০১/- টাকা কথসক তদবয (কেষডট অথফা কডষফট ব্াসরন্প)
২৫,০০০/ষফ:দ্র্: কৃলসকয ষফসল বর্তক
য ী আভানত ষাফমূস ১.০০ (এক) রে টাকা ম যন্ত ষস্থষতয কেসত্র আফগাযী শুল্ক কতযন অব্াষত প্রদান
কযা সয়সছ।
াখামূ আদায়কৃত আফগাযী শুল্ক ষনষদ যি ছসক ২(দই) প্রস্থ ষফফযণী এযাডবাই স্ব স্ব কজানার কাম যারসয় কপ্রযণ কযসফ। কজানার
কাম যারয় াখা কথসক প্রাপ্ত কর এযাডবাই মাচাই কসয ১ (এক) কষ ষফফযণী  কজাসনয এক কষ াংকষরত ষফফযণী কেষডট
এযাডবাই এক কভাড়সক অত্র ষফবাসগয ঊবযতন কভযকতযা, জনাফ নূয কভাাম্মদ, এয ফযাফসয অফশ্যই ০৬.০১.২০২০ তাষযসখয ভসে
কপ্রযণ কযসত সফ। াখা সত ককান েসভই এযাডবাই যাষয প্রধান কাম যারসয় কপ্রযণ কযা মাসফ না। ষনধ যাষযত ভসয় প্রষতসফদন
কপ্রযসণ ব্থ য সর এফাং তজ্জন্য ট্যাক্স কতৃযে কতৃযক ককান দণ্ড আসযা কযা সর াংষিি কভযকতযাগণ ব্ষক্তগতবাসফ দায়ী থাকসফন।
সূত্র নাং : প্রকা/ককষষফ-১/ার্কযরায নাং-০৪/২০১৭, তাষযখ ১৬.০৮.২০১৭
বষফষ্য তষফর  কভযচাযী কল্যাণ তষফর :
বষফষ্য তষফর  কভযচাযী কল্যাণ তষফর াংোন্ত এযাডবাইমূ আরাদা আরাদাবাসফ াংকষরত কসয ০৬.০১.২০২০ তাষযসখয
ভসে জনাফ আপজালুন নাায, কাযী ভাব্ফস্থাক এয নাসভ ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-২ এ কপ্রযণ কযসত সফ। উক্ত এযাডবাইমূ
ককানেসভই ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১ এ কপ্রযণ কযা মাসফ না।
ঋসণয উয সুদ আসযা :
আন্ন অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানী উরসেয ঋণ  অষগ্রসভয উয ষনম্নফষণ যত ার্কযরাসযয ষনসদ যনা কভাতাসফক সুদ আসযা কযসত সফ :
ার্কযরায নাং
তাষযখ
সুদ ায কাম যকযী ভয়কার
ঋণ  অষগ্রভ ষফবাগ-১, ার্কযরায নাং-০৫/২০১৭
২৩-০৭-২০১৭
০১-০৭-২০১৭ গত কাম যকয
ঋণ  অষগ্রভ ষফবাগ-১, ার্কযরায নাং-০৬/২০১৮
১৬-০৯-২০১৮
০১-১০-২০১৮ গত কাম যকয

ঋসণয সুদ আসযাসয কেসত্র ঋণ  অষগ্রভ ষফবাগ-১ এয ার্কযরায নাং-০১/২০১৯, তাষযখ: ১৮.০৪.২০১৯ কভাতাসফক জাযীকৃত “করষডাং
ষরষ  অাসযনার ম্যানুয়ার” এয ৬ নাং অোসয়য ষনসদ যনা এফাং ঋণ  অষগ্রভ ষফবাসগয ার্কযরায করটায নাং-০২, তাষযখ
১৬.০৯.২০১৯ মথামথবাসফ ষযারন কযসত সফ। উসেখ থাসক কম, ৩.০০ রে টাকা ম যন্ত কৃষল ঋসণয উয যর াসয সুদ প্রসমাজয
সফ। তসফ ষনধ যাষযত ভয়ীভায যফতী ছয় ভাসয ভসে মষদ ঋণ ষযসাষধত না য় কসেসত্র ঋণ আদায় ষফবাগ-১ এয
১২.০২.১৯৯৭ তাষযসখয ার্কযরায নাং-০১/৯৭ কভাতাসফক উক্ত ঋসণয উয ঋণ গ্রসণয তাষযখ সত চেবৃষদ্ধ াসয সুদাসযা কযসত সফ।
অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য ঋণ ষাসফ সুদ ধাম য কসয যফতী কাম যষদফস প্রসমাজয কেসত্র সুদ ষযবা য কযসত সফ।
৩.৩৭। অবযন্তযীণ ব্াাংক গ্যাযাষন্ট/ষফড ফড/াযপযসভন্প গ্যাযাষন্ট ইতযাষদ ইসুয :
যাকাফ, ঋণ  অষগ্রভ ষফবাগ-১ এয ার্কযরায করটায নাং-০৫/২০১২ তাষযখ ২৪-০৫-২০১২ কভাতাসফক অবযন্তযীণ ব্াাংক গ্যাযাষন্ট/ষফড
ফড/াযপযসভন্প গ্যাযাষন্ট ইতযাষদ ইসুয ষনষিত কযসত সফ।
৩.৩৮।

কভযচাযীসদযসক প্রদি ঋণ  অষগ্রসভয সুদ :
ষাফ ম্যানুসয়সরয ১৪.০৯ অনুসেসদ ফষণ যত ষনসদ যাফরী অনুযণপূফ যক ভঞ্জুযী সত্রয তযানুমায়ী ষনধ যাষযত াসয কভযচাযীসদযসক প্রদি
ঋণ  অষগ্রসভয উয সুদ আসযা কসয মথামথ খাসত ষাফভূক্ত কযসত সফ এফাং মথাযীষত যফতী কাম যষদফস ষযবা য কযসত সফ।

চরভান াতা -১১

৩.৩৯।

৩.৪০।

৩.৪১।

৩.৪২।

৩.৪৩।

৩.৪৪।

৩.৪৫।
০৪।
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

াতা-১১
ঋণ অফসরান (Loan Write off) :
ঋণ অফসরাসনয কেসত্র ঋণ আদায় ষফবাগ-২ এয ২৬.০৬.২০১৯ তাষযসখয ার্কযরায করটায নাং-০২/২০১৯ অনুযণ কযসত সফ।
াখামূ কথসক প্রাপ্ত কেটসভন্ট অফ এযাসপয়া য মাচাইকাসর প্রায়ই কদখা মায়, অফসরানকৃত ঋসণয কিা ষাফ ষভর থাসক না।
অফসরানকৃত ঋণ ষাসফয কিা ষাফ ৬১১  ১২১১ খাত মথামথ ষভর যাখায জন্য যাভয কদয়া সরা।
প্রাইজফড :
াখায কেটসভন্ট অফ এযাসপয়া য এ প্রদষযত ৭২ ষাফ খাত (কযা আইসটভ) াংষিি পৃষ্ঠায নীসচ পৃথক পৄটসনাসটয ভােসভ
প্রাইজফসডয ষযভাণ প্রকৃত টাকায অাংসক কডষফট  কেষডট ষস্থষত উসেখ কযসত সফ।
ব্য় ষাফ :
ক) অধ য-ফাষল যক ষাফ ঠিক  ষনর্ভযরবাসফ ম্পাদন কযায জন্য অথ যফছসযয ০১.০৭.২০১৯ সত ৩০.১২.২০১৯ তাষযখ ম যন্ত কর
ব্য় ঠিক উ-খাসত অন্তর্ভযক্ত কযসত সফ এফাং াধাযণ খষতয়াসন ১৩৩ ব্য় ষাফ খাসতয ষস্থষতয াসথ াংষিি ব্সয়য
উখাতমূসয ভষি অফশ্যই ষভরসত সফ। উসেখ্য, ৩০.১২.২০১৯ তাষযখ ম যন্ত খযচ সয়সছ ষকন্তু ষযসাষধত য়ষন এভন ব্য়
ষাসফ আনসত সফ। অথ যাৎ কম ভস্ত ব্য় ৩ ০.১২.২০১৯ তাষযসখয ভসে মথামথবাসফ ষাফর্ভক্ত কযা ম্ভফ সফ না (কমভন
১৩৩/৩০, ১৩৩/২১, ১৩৩/৭, ১৩৩/১০ ইতযাষদ) ককফর ঐ কর খাসতয ম্ভাব্ ব্য় ষনরূণপূফ যক প্রষবনার ব্য় ষাফর্ভক্ত কযসত
সফ, মা যফতী কাম যষদফস মথাযীষত ষযবা য কযসত সফ।
খ) ষফবাগীয় কাম যারয়, ষফবাগীয় ষনযীো কাম যারয়, কজানার কাম যারয় এফাং কজানার ষনযীো কাম যারসয়য ০১.০৭.২০১৯ সত
৩০.১২.২০১৯ তাষযখ ম যন্ত খযচমূ াংষিি াখা কতৃযক ১১১-যাকাফ াধাযণ ষাফসক কডষফট এফাং খযসচয খাতসক কেষডট কসয
খাতষবষিক তাষরকা কডষফট এযাডবাই কজানার কাম যারসয়য ভােসভ ০৬.০১.২০২০ তাষযসখয ভসে জনাফ নূয কভাাম্মদ, উবযতন
কভযকতযা, ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১ ফযাফয কপ্রযণ ষনষিত কযসত সফ।
ভষনাযী দ্র্ব্াষদ যফযা ষাফ :
৩০.১২.২০১৯ তাষযখ ম যন্ত াখা কতৃযক ব্ফহৃত ভষনাযী  যফযাকৃত দ্র্ব্াষদ কমভন- ষাসফয ফষ, কযষজোয  অন্যান্য মুষদ্র্ত
পযভ ইতযাষদয খযচ ১৩৩/২১-এ কডষফট এফাং ষফযীতেসভ ভষনাযী  যফযা ষাফ খাত ১৩২ কেষডট কযসত সফ। অধ য-ফাষল যক
ষাফ ভানীয অন্যান্য ষফফযণীয াসথ এষএপ-৮৫ এয ভােসভ ৩০.১২.২০১৯ তাষযখ ম যন্ত ভসয়য ভজুদ ভষনাযী দ্র্ব্াষদয ষফফযণ
দাষখর কযসত সফ।
জড় দ্র্ব্াষদ :
ম্পূযক খষতয়াসনয ষস্থষত অনুাসয ম্পদমূসয অফচয় ষনষদ যি াসয ষাফ কসয উা ১৩৩/৩০ উ-খাত কডষফট এফাং প্রসদয়
ষাসফয (৪১ ষাফ খাত) অধীসন ষফষফধ প্রসদয় উ-খাত (৪১/১০ উ-খাত) কেষডট কযসত সফ। ষফবাগীয় কাম যারয়, কজানার
কাম যারয়, ষফবাগীয় ষনযীো/কজানার ষনযীো কাম যারয় এফাং যাকাফ কিষনাং ইনষেটিউসটয ম্পদাষদয অফচয় াংষিি
াখা/কাম যারয়কতৃক
য ষাফর্ভক্ত কসয একই ষনয়সভ ষযবা য কযসত সফ (সূত্র: ষাফ ম্যানুসয়র অনুসেদ ১৪:১৫)।
রাব-েষতয ষাফ :
ষাফ ম্যানুসয়সরয ১৪:১৬ নাং অনুসেসদয ষনসদ য কভাতাসফক ৩০ ষডসম্বয তাষযসখ প্রস্ত্িতকৃত রাব-েষত ষাসফয ষস্থষত
কেষডট/কডষফট এযাডবাইসয ভােসভ প্রধান কাম যারসয় াঠাসনায প্রসয়াজন কনই । তসফ াখায রাব-েষত ১৩ ষাফ খাসত (রাব-েষত
ষাফ) প্রদষযত সফ, মা যফতী কাম যষদফস ষযবা য কযসত সফ ।
য
অথ য ঋণ আদারত  াটিষপসকট
কক :
য
ব্াাংক কতৃযক দাসয়যকৃত াটিষপসকট ককমূস দাফীকৃত টাকায উয যর াসয সুসদয ষাফায়ন কযসত সফ। তসফ অথ য ঋণ
আদারত ভাভরামূসয কেসত্র অথ য ঋণ আদারত আইন-২০০৩ এয ষফধান অনুাসয সুদ ষাফায়ন কযসত সফ।
অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয জন্য াখামূ কম কর প্রষতসফদন  ষফফযণী বতযী কসয প্রধান কাম যারসয় কপ্রযণ কযসফ তায একটি
তাষরকা ষনসম্ন প্রদি সরা :
বফলষয়ক ষফফযণী (ভানী পূফ য  ভানী উিয)
এষএপ- ৩৭
য
ষফষবন্ন ব্াাংক ষাসফয ষফফযণী, ষস্থষতয াটিষপসকট
এফাং ভন্বয় প্রষতসফদন (াংযুু্ষক্ত-গ)
এষএপ- ৮২  ৯৪
কেনাযী দ্র্সব্য প্রষতসফদন
এষএপ- ৮৫
আদায়কৃত সুসদয প্রষতসফদন
চরভান াতা -১২

াতা -১২
৪.০১।

IBS পটয়যাসয ষাফ ভানী াংোন্ত াধাযণ ষনসদ যনা :
 অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীসত কম কর ষাসফ Auto Posting (Interest, Account Maintenance Fee,
Excise Duty etc.) ষদসত সফ ক কর ষাসফ ষাফ ভানী ষদসনয পূসফ যই প্রষবন ষনসয় ডাটায ঠিকতা মাচাই
কযসত সফ। প্রসয়াজসন ব্াাংক ষফষধ কভাতাফসক ডাটামূ াংসাধন কযসত সফ।
 ষাফ ভানী পূফ য  ষাফ ভানী উিয ব্াকআ (Banking, History, Picture) এফাং কর ষযসাট য HTML
format এ প্রস্তুত পূফ যক ষষড/ষডষবষড কত াংযেণ কযসত সফ । ব্াকআসয (Banking, History, Picture) একটি
কষ ০৫.০১.২০২০ তাষযসখয ভসে আইষটি ষফবাসগ কপ্রযণ ষনষিত কযসত সফ।
 পুন:তপষরকৃত ঋণ ষাসফ চাজযকৃত সুদ ব্াাংষকাং পটয়যাসযয ভােসভ Auto posting কদয়ায ভয় ৪৬/১-ঋসণয সুদ
আয় (Interest on Loans)-এয ষযফসতয ৫২-সুদ স্থষগত ষাফ-অনাদায়ী সুদ (Interest Suspense AccountUncollected Interest)-এ ষনসত সফ। সুদ Auto posting কদয়ায য াখায় প্রস্তুতকৃত তাষরকা অনুমায়ী
পুন:তপষর এয কাজ কযসত সফ।
 ষাফ ভানী যফতী ভসয় তাৎেষণক কম ককান তথ্য া য়ায রসেয প্র কয়াজসন ষাফ ভানীয ব্াকআ কর
ষযসাট য c: ড্রাইব ব্ষতত অন্য কম ককান ড্রাইসবয একটি কপাল্ডাকয াবযায কর ষষসত াংযেণ কযসত সফ।
 াখামূস Infinity Banking Solution (IBS) সত ষাফ ভানী পূফ য (Before Closing)  ষাফ ভানী উিয
(After Closing) Statement of affairs (ACF-137) এয ষপ্রন্ট কষ ব্ফস্থাক  ষিতীয় কভযকতযায স্বােকয কভাফাইর
নম্বয ককন্দ্রীয় ষাফ ষফবাগ-১ এ কপ্রযণ কযসত সফ।এছাড়া একটি কসয কষ াখায় াংযেণ কযসত সফ।
 গসফলণা  উন্নয়ন ষফবা কগয ষনসদ যনা কভাতাসফক SBS-2, SBS-3 এয পটকষ (csv format) ঠিকবাসফ প্রস্তুত কসয
কজানার কাম যারসয়য ভােসভ মথাভসয় কপ্রযণ কযসত সফ। উসেখ্য ঠিকবাসফ SBS-2, SBS-3 এয ষযসাট য ায়ায রসেয
Branch SBS Code, Economic Purpose Code, Security Code, Classification Code, Product
Code, SME Code, Sector Code, Deposit Type Code মূ মথামথবাসফ কটআ/াংসাধন কযসত সফ।
ঋণ আদায় ষফবাগ-২ এয ষনসদ যনা কভাতাসফক ৩০.১২.২০১৯ তাষযখ ষবষিক ষএর ষফফযণী (ষএর-০১ সত ষএর-০৫ ম যন্ত)
ঠিকবাসফ এসক্সর পযসভসট প্রস্তুত কযত: পটকষ ফাংরাগদ ব্াংগক লপ্রযগণয রসেয ননড/আ-লভআগর কজানার কাম যারসয়য
ভাধ্যগভ মথাভসয় কপ্রযণ কযসত সফ। ঠিক ষএর ষফফযণী ায়ায জন্য ষাফ ভানী ষদসনয পূসফ যই প্রসয়াজনীয় ডাটামূ
াংসাধন কযসত সফ।

৪.০২।

CBS পটয়যাগয নাফ ভানী ংক্রান্ত াধাযণ ননগদ ুনা :
৩০.১২.২০১৯ তানযগখয ভগধ্য CBS Live operation চালুকৃত াখামূগ ননগোক্তবাগফ নাফ ভানী ম্পন্ন কযা গফ :
 াখামূ প্রনতনদগনয ন্যায় ৩০.১২.২০১৯ তানযগখ স্বাবানফক কর লরনগদন ম্পন্ন কযগফ।
 ৩০.১২.২০১৯ তানযগখ ংঘটিত লরনগদগনয ঠিকতা নননিত কযগফ।
 প্রগয়াজনীয় কর নযগাট ু (GL, Clean Cash, Scroll, Statement of Affairs, RAKUB General Account
Statement etc.) নপ্রন্টপূফ ুক ঠিকতা মাচাআ কগয ংযক্লণ কযগফ।
 প্রনতনদগনয ন্যায় day close ম্পন্ন কযগফ।
 লকন্দ্রীয়বাগফ CBS পটয়যাগযয ভাধ্যগভ ধ ু-ফানল ুক নাফ ভানী প্রগ নযচারনা কযা গফ। এগেগে ব্াংগকয নফদ্যভান
ার্কুরায/ার্কুরায লরটায/নীনতভারা নুসৃত গফ।
 াখামূ যফতী নদগন ধ ু-ফানল ুক নাফ ভানী ংক্রান্ত কর নযগাট ু নপ্রন্ট কগয মাচাআ কযগফ এফং ধ ু-ফানল ুক নাফ
ভানী প্রনতগফদন প্রস্তুত কযগফ।
 লমগকান ভস্যা/প্রগয়াজগন অআনটি নফবাগগয লকায টিভ থফা অআনটি নফবাগগয ননগোক্ত কভুকতুাগগণয াগথ লমাগাগমাগ
কযা লমগত াগয :
ক্র: নং
নাভ  দফী
লভাফাআর নং
০১. লভা: অবুর কারাভ, উ-ভাব্ফিাক
০১৭৫৬-৮৬০৭৫৯
০২. লভাাম্মদ হুভায়ুন কনফয, কাযী ভা ব্ফিাক
০১৭১১-১৭২৮১৫
০৩. অবু াননপ, ঊর্ধ্ুতন মুখ্য কভুকতুা
০১৭৩৫-০১৯৭৭৮
০৪. লভা: ানফবুয যভান, ঊর্ধ্ুতন মুখ্য কভুকতুা
০১৯১২-১৭২৩৩৬
০৫. লভা: অতাউয যভান, ঊর্ধ্ুতন মুখ্য কভুকতুা
০১৭৬২-৬৭৯৭৮৭
০৬. উৎর র্কভায নফশ্বাল, মুখ্য কভুকতুা
০১৭১৬-০২৪৮৪৭
চরভান াতা -১৩

৪.০৩।

াতা -১৩
াখামূ াংযুষক্ত ‘ ক’ অনুমায়ী অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীসত অফস্থায প্রষতসফদন ০১.০১.২০২০ তাষযসখ স্ব স্ব কজানার কাম যারসয়
ষফসল ফাক ভাযপত কপ্রযণ কযসফ। কজানার ব্ফস্থাকগণ াংকষরত অফস্থায ষফফযণী ০২.০১.২০২০ ইাং তাষযসখ ককন্দ্রীয় ষাফ
ষফবাগ-১ এ ই-কভইরসমাসগ (dgmcad1@rakub.org.bd) কপ্রযণ ষনষিত কযসফন। প্রধান কাম যারসয় অফস্থায প্রষতসফদসনয াড যকষ
কপ্রযণ কযায ককান প্রসয়াজন কনই।

৪.০৪।

০৪নাং অনুসেসদ ফষণ যত অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয কর ষফফযণী াখামূ ষনর্ভযরবাসফ বতযী কসয তাসদয স্ব স্ব কজানার কাম যারসয়
০৫.০১.২০২০ তাষযসখয ভসে কপ্রযণ কযসফ। কজানার ব্ফস্থাকগণ াখা সত প্রাপ্ত ষফফযণীমূ পুঙ্খানুপুঙ্খরূস মাচাই কযসফন এফাং
ষনর্ভযর ষফফযণীমূ াখায তাষরকা এক কভাড়সক ফাক ভাযপত০৬.০১.২০২০ তাষযসখয ভসে অত্র ষফবাসগ কৌৌঁছাসফন। উসেখ্য, াখা
সত প্রাপ্ত বফলষয়ক ষফফযণী অনুাসয ব্াাংসকয ষস্থষতত্র এফাং রাব-েষতয ষাফ প্রস্ত্িত কযা য়। এসেসত্র াখায বফলষয়ক ষফফযণী
ঠিকবাসফ প্রণয়নপূফ যক কপ্রযণ কযা না সর ব্াাংসকয ষস্থষতত্র  রাব-েষত ষাফ প্রস্ত্িসতয ভয় জটিরতায সৃষি য়। াখা সত প্রাপ্ত
বফলষয়ক ষফফযণীয ঠিকতা মাচাই এয রসেয কজানার কাম যারসয়য দ’জন দে কভযকতযাসক ষনসয়াষজত কযায জন্য অনুসযাধ কযা সরা।
র্ভর তথ্য/ষফফযণী কপ্রযণ কযা সর াংষিি াখা ব্ফস্থাক  ২য় কভযকতযা-কক দায়ী কযা সফ। ককান েসভই াখা সত অধ য-ফাষল যক ষাফ
ভানী ষফফযণী প্রধান কাম যারসয় যাষয াঠাসনা মাসফ না।

৪.০৫।

যাকাফ, স্থানীয় মুখ্য কাম যারয়, যাজাী এফাং যাকাফ, ঢাকা কসযাসযট াখা, ঢাকা ৩০.১২.২০১৯ তাষযসখয অফস্থায প্রষতসফদন
(াংযুষক্ত-‘ক’) ০১.০১.২০২০ তাষযসখ এফাং অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানী াংোন্ত অন্যান্য ষফফযণীমূ ০৫.০১.২০২০ তাষযসখয ভসে
অত্র ষফবাসগ যাষয কপ্রযণ কযসফ। এছাড়া বফসদষক মুদ্র্া াংোন্ত প্রষতসফদন ষনধ যাষযত ছসক াংষিি াখা কতৃযক ০৫.০১.২০২০
তাষযসখয ভসে কপ্রযণ কযসত সফ।

৪.০৬।

াখামূ অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীয ষদন মথাযীষত একটি াপ্তাষক ষফফযণী প্রস্ত্িত পূফ যক ঐ ষদসনই স্ব স্ব কজানার কাম যারসয় কৌৌঁছাসফ।
কজানার ব্ফস্থাকগণ উক্ত াপ্তাষক ষফফযণীগুষর াংকরনপূফ যক একীভূত াপ্তাষক ষফফযণীয তথ্য ০২.০১.২০২০ তাষযসখ ই-কভইরসমাসগ
(dgmcad1@rakub.org.bd) অত্র ষফবাসগ কপ্রযণ কযসফ। যাকাফ, স্থানীয় মুখ্য কাম যারয়, যাজাী  যাকাফ, ঢাকা কসযাসযট াখা
তাসদয ৩০.১২.২০১৯ তাষযসখয াপ্তাষক ষফফযণী ০১.০১.২০২০ তাষযসখ ই-কভইরসমাসগ অত্র ষফবাসগ কপ্রযণ কযসফ।

৪.০৭।

এষএপ-১১২(আয) কভাতাসফক াখায কর প্রকায আভানসতয ষফফযণী (৩০.১২.২০১৯ তাষযখ ষবষিক) াখা ষনয়ন্ত্রণ ষফবাসগ কপ্রযণ
কযসত সফ।

৪.০৮।

এষএপ-৮৩ কভাতাসফক াখায কর প্রকায ঋসণয ষফফযণী (৩০.১২.২০১৯ তাষযখ ষবষিক) ঋণ  অষগ্রভ ষফবাগ-১ এ কপ্রযণ
কযসত সফ।

চরভান াতা -১৪

াতা -১৪
অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানী প্রষতসফদন  ষফফযণী কপ্রযসণয ষনসদ যনা:
াখা কতৃযক
কজানার কাম যারয়
কজানার
সত প্রধান
প্রধান কাম যারসয় মাায
ে:
ষফফযণীয নাভ
কাম যারসয়
কাম যারসয়
ষনকট কাঁছাসত সফ
ভন্তব্
নাং
কপ্রযসণয কল
কপ্রযসণয কল
তাষযখ
তাষযখ
dgmcad1@rakub.org.bd
০১।
অফস্থায প্রষতসফদন
০১.০১.২০
০২.০১.২০
াংযুষক্ত-ক কভাতাসফক
dgmcad1@rakub.org.bd
০২।
াপ্তাষক ষফফযণী
০১.০১.২০
০২.০১.২০
৩০.১২.২০১৯ তাষযসখয
০৩।
উৎস আয়কয, মূক,
০৫.০১.২০
০৬.০১.২০
জনাফ নূয কভাাম্মদ
ারকা কবাজন, আফগাযী
উবযতন কভযকতযা
শুল্ক, কজানার কাম যারসয়য
ককষষফ-১
খযসচয এডবাইমূ
০৪।
বষফষ্য তষফর, কনন 
০৫.০১.২০
০৬.০১.২০
জনাফ আপজালুন নাায,
কভযচাযী কল্যান
ভব্, ককষষফ-২
তষফসরসয এডবাইমূ
০৫।
কর প্রকায ঋসণয ষফফযণী
০১.০১.১৯
০২.০১.২০
ঋণ  অষগ্রভ ষফবাগ-১
যাষয ঋণ  অষগ্রভ
(৩০.১২.২০১৯ তাষযখ
ষফবাগ-১ এ কপ্রযণ কযসত
ষবষিক) এষএপ-৮৩
সফ।
কভাতাসফক
০৬।
কর প্রকায আভানসতয
০১.০১.২০
০২.০১.২০
াখা ননয়ন্ত্রণ নফবাগ
যাষয াখা ষনয়ন্ত্রণ
ষফফযণী (৩০-১২-২০১৯
ষফবাসগ কপ্রযণ কযসত সফ।
ষবষিক) এষএপ-১১২
কভাতাসফক
০৭।
নুগেদ নং ০৪ লভাতাগফক
০৫.০১.২০
০৬.০১.২০
জনাফ রায়রা নাজমুন
নফফযণী
নাায, কক, ককষষফ-১
উসযাক্ত সূষচ কভাতাসফক ষনধ যাষযত তাষযসখয সয ককানবাসফই প্রষতসফদন কপ্রযণ কযা মাসফ না। ষনধ যাষযত তাষযসখয য প্রষতসফদন কপ্রযসণয কাযসণ
ব্াাংসকয বাফমূষতয ক্ষুন্ন সর অথফা ককান ধযসনয জটিরতা সৃষি সর াংষিি করসক জফাফষদষষতায ম্মুখীন কযা সফ।
এতদাংোন্ত ষফলসয় ককান ব্াখ্যায প্রসয়াজন সর অত্র ষফবাসগয সঙ্গ যাষয কমাগাসমাগ কযায যাভয কদয়া সরা। উসেখ্য, অধ য-ফাষল যক/ফাষল যক
ষাফভানী াংোন্ত কাম যাষদ সজ/সুষ্ঠুবাসফ ম্পাদসনয উসেসশ্য ভাঠম যাসয়য কমসকান যাভয/প্রস্তাফনা ( Innovative Idea) গু রুকত্বয াসথ
ষফসফষচত সফ। এসেসত্র ইসভইর ভাযপত dgmcad1@rakub.org.bd
(
) অত্র ষফবাসগয াসথ কমাগাসমাসগয কযা কমসত াসয।

চরভান াতা -১৫

াতা -১৫

স্মাযক নাং- প্রকা/ককষষফ-১/২৬/২০১৯-২০২০/৫৯৭৯(৪৫৯)

তাষযখ :

১২ ষডসম্বয, ২০১৯
২৭ অগ্রায়ণ, ১৪২৬

দয় অফগষত  প্রসয়াজনীয় ব্ফস্থা গ্রসণয জন্য অনুষরষ কপ্রষযত সরা:
০১। কচয়াযম্যান ভসাদসয়য একান্ত ষচফ, যাকাফ, প্রধান কাম যারয়, যাজাী।
০২। োপ অষপায, ব্ফস্থানা ষযচারক ভসাদসয়য ষচফারয়, যাকাফ, প্রধান কাম যারয়, যাজাী।
০৩। োপ অষপায, উ-ব্ফস্থানা ষযচারক ভসাদসয়য ষচফারয়, যাকাফ, প্রধান কাম যারয়, যাজাী।
০৪। ভাব্ফস্থাক ভসাদসয়য োপ অষপায, ষনযীো, ষাফ  আদায় ভাষফবাগ, যাকাফ, প্রধান কাম যারয়, যাজাী।
০৫। ভাব্ফস্থাক ভসাদসয়য োপ অষপায, ষযচারন ভাষফবাগ, যাকাফ, প্রধান কাম যারয়, যাজাী।
০৬। ভাব্ফস্থাক ভসাদসয়য োপ অষপায, প্রান ভাষফবাগ, যাকাফ, প্রধান কাম যারয়, যাজাী।
০৭। ভাব্ফস্থাক ভসাদসয়য োপ অষপায, ভাব্ফস্থাক ভসাদসয়য দপ্তয, ষফবাগীয় কাম যারয়, যাজাী/যাংপুয ।
০৮। কর উ-ভাব্ফস্থাক/ ষচফ/ ষফবাগীয় প্রধান/ অেে (প্রষেণ ইনষেটিউট), যাকাফ, প্রধান কাম যারয়, যাজাী।
(ক) াংষিি ষফবাগ মূসয সঙ্গ ম্পষকযত ৩০.১২.২০১৯ তাষযসখ ভাপ্ত অধ য-ফাষল যক ভয়কারীন মাফতীয় খযচ/ নগদ প্রদান, ভন্বয়
......াধন  আদায়কযণ অফশ্যই ৩০.১২.২০১৯ তাষযসখয ভসে ভন্বয় কযায জন্য অনুসযাধ কযা সরা। ঐ ভসয়য
বাযটাইভ,
.......ষফজ্ঞান ষফর এফাং অন্যান্য খযচ এয টাকা৩০.১২.২০১৯ তাষযসখয ভসে প্রদান কযা ম্ভফ না সর প্রষবন কযসত সফ। ষফষবন্ন ষফবাসগয
.......ধাযণকৃত কর নগদ  ডাক ভাশুর ফাফদ গৃীত অথ য ষনয়ভ কভাতাসফক
৩০.১২.২০১৯ তাষযসখয ভসে ভন্বয়/ জভা কযসত সফ।
(খ) াধাযণ কফা ষফবাগসক ৩০.১২.২০১৯ তাষযসখয কডডিক  কিনাযী দ্র্সব্য ষস্থষতয প্রষতসফদন অত্র ষফবাসগ ১৫.০১.২০২০ তাষযসখয
.....ভসে কপ্রযণ কযায জন্য অনুসযাধ কযা সরা।
(গ) ষযত্রটি ব্াাংসকয সয়ফ াইসট আসরাড কযায প্রসয়াজনীয় ব্ফস্থা গ্রসণয জন্য তথ্য  কমাগাসমাগ প্রযুষক্ত ষফবাগ-কক অনুসযাধ
......কযা সরা।
০৯। ষফবাগীয় ষনযীো কভযকতযা, ষফবাগীয় ষনযীো কাম যারয়, যাকাফ, যাজাী/ যাংপুয।
১০। প্রকল্প ষযচারক, এইষষ, উয, যাজাী।
১১। কর কজানার ষনযীো কভযকতযা, যাজাী কৃষল উন্নয়ন ব্াাংক।
১২। অষপ নষথ/ ভানষথ।

যাজাী কৃষল উন্নয়ন ব্াাংক
........................ াখা
.................. কজান

াংযুষক্ত:- ‘ক’

৩০-১২-২০১৯ তাষযখ ষবষিক অফস্থায প্রষতসফদন
েঃ নাং

ষফফযণ

১

২

০১।

াসত নগদ তষফর

০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।

নগদ প্রাইজফড
াংখ্যা:..........................................ষযভাণ
ফাাংরাসদ ব্াাংসক জভা
কানারী ব্াাংসক জভা
অন্যান্য ব্াাংসক জভা
নগদ বফসদষক মুদ্র্া
কভাট ঋণ ষফতযণ (০১-০৭-২০১৯ সত ৩০-১২-২০১৯ ম যন্ত):
(ক) স্য/পর
(খ) ভৎস্য ম্পদ
(গ) প্রাণী ম্পদ
(ঘ) খাভায  কচ মন্ত্রাষত
(ঙ) কৃষল ষবষিক ষল্প
(চ) চরভান কৃষল
(ছ) ষ এভ এ এভ ই
(জ) দাষযদ্র্ ষফসভাচন কভযসূচী
(ঝ) অন্যান্য
কভাট ঋণ আদায় (০১-০৭-২০১৯ সত ৩০-১২-২০১৯ ম যন্ত):
(ক) স্য/পর
(খ) ভৎস্য ম্পদ
(গ) প্রাণী ম্পদ
(ঘ) খাভায  কচ মন্ত্রাষত
(ঙ) কৃষল ষবষিক ষল্প
(চ) চরভান কৃষল
(ছ) ষ এভ এ এভ ই
(জ) দাষযদ্র্ ষফসভাচন কভযসূচী
(ঝ) অন্যান্য
¡. কেণীকৃত ঋণ আদায় : াংখ্যা ............................ ষযভাণ
(ক) আর
(খ) সুদ
(গ) াষবয চাজয
(ঘ) দণ্ড সুদ
(ঙ) অন্যান্য
কভাট আদায়
(ক+খ+গ+ঘ+ঙ) :
¡¡. কেণীকৃত ঋণ আদাসয়য ষফবাজন :
(ক) এ এ লত অদায়
(খ) নডএপ গত অদায়
(গ) নফ এর গত অদায়
ঋগণয নফবাজন নুাগয লভাট অদায় (ক+খ+গ) :

০৮।

০৯।

(াজায টাকায অসে)
টাকায ষযভাণ
৩

চরভান াতা-০২

াতা -০২
১০।

১১।

১২।

১৩।

¡. অসেণীকৃত ঋণ আদায় :
(ক) আর
(খ) সুদ
(গ) াষবয চাজয
(ঘ) অন্যান্য
কভাট (ক+খ+গ+ঘ) :
¡¡. চরনত ফগকয়া (কাগযন্ট নডউ) ঋণ অদায় : ংখ্যা…………. নযভাণ
(ক) আর
(খ) সুদ
কভাট ঋণ আদায় (০১-০৭-২০১৯ সত ৩০-১২-২০১৯ ম যন্ত) :
(ক) WCL-1 সত আদায়
(খ) WCL-2 সত আদায়
(গ) কেণীকৃত ঋণ সত আদায়
উ-কভাট:
(ঘ) অসেণীকৃত ঋণ সত আদায়
কভাট ঋণ আদায়
:
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ খাতয়াযী অনাদায়ী ঋণ ষস্থষত :
(ক) স্য/পর
(খ) ভৎস্য ম্পদ
(গ) প্রাণী ম্পদ
(ঘ) খাভায  কচ মন্ত্রাষত
(ঙ) কৃষল ষবষিক ষল্প
(চ) চরভান কৃষল
(ছ) ষ এভ এ এভ ই
(জ) দাষযদ্র্ ষফসভাচন কভযসূচী
(ঝ) অন্যান্য
(ঞ) োপ ঋণ
¡. ৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ অনাদায়ী ঋণ ষস্থষত (িাপ ঋণ ফাসদ) :
(ক) আর
(খ) সুদ
(গ) াষবয চাজয
(ঘ) দণ্ড সুদ
(ঙ) অন্যান্য
কভাট
:
¡¡. ম্যাচুষযটি (ষডউ কডট) অনুাসয অনাদায়ী ঋণ ষস্থষত (োপ ঋণ ফাসদ)
(ক) চাষফাভাত্র ষযসাধসমাগ্য (ষডউ কডট অষতোন্ত)
(খ) অনষধক ৩ ভা
(গ) ৩ ভাসয অষধক ষকন্তু অনষধক ১ ফৎয
(ঘ) ১ ফছসযয অষধক ষকন্তু অনষধক ৫ ফৎয
(ঙ) ৫ ফৎগযয নধক
লভাট (¡ এয ভনিয ভান)
চরভাণ াতা -০৩

াতা -০৩
১৪।
১৫।

১৬।

১৭।

১৮।
১৯।
২০।

৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ ঋণ গ্রীতায াংখ্যা :
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ কেণীকৃত ঋণ ষস্থষত :
এএ
ষডএপ
ষফএর
৩১-১২-২০১৯ তাষযসখ খাত ষবষিক কেণীকৃত ঋণ ষস্থষত :
(ক) স্য/পর
(খ) ভৎস্য ম্পদ
(গ) প্রাণী ম্পদ
(ঘ) খাভায  কচ মন্ত্রাষত
(ঙ) কৃষল ষবষিক ষল্প
(চ) চরভান কৃষল
(ছ) ষ এভ এ এভ ই
(জ) দাষযদ্র্ ষফসভাচন কভযসূচী
(ঝ) অন্যান্য
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ কেণীকৃত ঋসণয ষস্থষত :
(ক) আর
(খ) সুদ
(গ) াষবয চাজয
(ঘ)দণ্ড সুদ
(ঙ) অন্যান্য
কভাট
:
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ কেণীকৃত ঋণ গ্রষতায াংখ্যা :
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ া ফই ইসুযয াংখ্যা :

¡. ৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ স্বাধীনতা পূফ য অনাদায়ী ঋসণয ষস্থষত :
(ক) আর
(খ) সুদ
(গ) াষবয চাজয
(ঘ) দণ্ড সুদ
(ঙ) অন্যান্য
কভাট
:

¡¡. ৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ স্বাধীনতা পূফ য ঋণ আদাসয়য ষযভাণ :
২১।
২২।

৩০-০৬-২০১৯ তাষযসখ আভানসতয ষযভাণ :
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ আভানসতয াংখ্যা..............

(i) প্রকৃষত ফা খাত ষবষিক আভানত:
(ক)

ষযভাণ :
াংখ্যা

ষযভাণ

কভয়াদী আভানত:
(১) ১ ভা সত ৩ ভাসয কভ
(২) ৩ ভা এফাং তদূবয ষকন্তু ৬ ভাসয কভ
(৩) ৬ ভা এফাং তদূবয ষকন্তু ১ ফৎসযয কভ
(৪) ১ ফৎয এফাং তদূবয ষকন্তু ২ ফৎসযয কভ
(৫) ২ ফৎয এফাং তদূবয (সফ যাচ্চ ৩ ফছয)
কভাট :
চরভাণ াতা -০৪

াতা -০৪
(খ)

ঞ্চয়ী আভানত :
(১) য অঞ্চর
(২) গ্রাভ অঞ্চর
(গ)
চরষত
(ঘ)
এএনষড
(ঙ)
ষডষএ
(চ)
আযষএ
(ছ)
অষযষজষএ
(জ)
জ্ব ঞ্চয় প্রকল্প
(ঝ)
ষো ঞ্চয় প্রকল্প
(ঞ) যাকাফ ঞ্চয় স্কীভ (আয.এ.এ)
(ট)
ন্তান/ন্তষত ষফফা ঞ্চয় প্রকল্প
(ঠ)
ঞ্চয়ী ষাফ (কৃলক)
(ড)
ঞ্চয়ী ষাফ (অষত দষযদ্র্ জনসগাষ্ঠী)
(ঢ)
কৃলক ঞ্চয় স্কীভ (ককএএ)
(ণ)
যাকাফ ডাফর ভাষন স্কীভ (RDMS)
(ত)
যাকাফ বদষনক রাব ষাফ (RDP)
(থ)
যাকাফ ষির ভাষন স্কীভ (RTMS)
(দ)
যাকাফ ভাষক মুনাপা স্কীভ (RMPS)
(ধ)
যাকাফ ভাষক ঞ্চয় স্কীভ ( RMSS)
(ন)
যাকাফ ষভষরয়ষনয়ায ষডসাষজট স্কীভ ( RMDS)
()
স্কুর ব্াাংষকাং
(প)
যাকাফ গৃষণী ঞ্চয় স্কীভ (আয ষজএএ)
(ফ)
দষযদ্র্ ভাতায জন্য ভাতৃত্বকার বাতা ষাফ
(ব)
দষযদ্র্ তাঁত ষল্পীসদয ১০ টাকায ঞ্চয়ী ষাফ
(ভ)
যাকাফ ভ্রভণ ঞ্চয় স্কীভ
(ম)
যাকাফ নিগুণ মুনাপা স্কীভ
(য)
যাকাফ নেক ঞ্চয় প্রকল্প
(র)
ক্ষুদ্র ঞ্চয় প্রকল্প
()
যাকাফ রাখনত অভানত নস্কভ
(ল)
অন্যান্য আভানত
ফ যসভাট :
(ii) উৎ ষবষিক আভানত (টীকা-০১):
(ক) গ্রাক সত গৃষত আভানত
(খ) ব্াাংক সত গৃষত আভানত
(গ) যকানয প্রনতষ্ঠান গত গৃনত অভানত (local Govt.)
(ঘ) ব্াাংক ফষভূযত আষথ যক প্রাষতষ্ঠাকনয আভানত ( Public financial Institution)
(ঙ) অন্যান্য আভানত
কভাট :
(iii) ৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ : ক) স্বল্প সুদফাী আভানসতয ষযভাণ
খ) নধক সুদফাী অভানগতয নযভাণ
কভাট :
চরভান াতা -০৫

াতা - ০৫
২৩।

(iv) ৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ
(ক) ২৫,০০০/- টাকা ম যন্ত আভানসতয াংখ্যা  ষযভাণ
(খ) ২৫,০০১/- টাকা সত ১,০০,০০০/- টাকা ম যন্ত আভানসতয াংখ্যা  ষযভাণ
(গ)১,০০,০০১/- টাকা সত ১০,০০,০০০/- টাকা ম যন্ত আভানসতয াংখ্যা  ষযভাণ
(ঘ) ১০,০০,০০১/- টাকা সত ৫০,০০,০০০/টাকা ম যন্ত আভানসতয াংখ্যা  ষযভাণ

াংখ্যা

ষযভাণ

াংখ্যা

ষযভাণ

(ঙ) ৫০,০০,০০১/- টাকা সত ১০০,০০,০০০/- টাকা ম যন্ত আভানসতয াংখ্যা  ষযভাণ

(চ) ১০০,০০,০০০/- টাকায ঊসদ্ধয আভানসতয াংখ্যা  ষযভাণ
২৪।
২৫।

২৬।
২৭।

কভাট: {(i), (ii), (iii)  (iv) এয ভষি ফ যদা ভান সফ}
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ আভানত বৃষদ্ধয ষযভাণ (২১-২২)
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ আভানসতয উয প্রদি সুদ :
(ক) ঞ্চয়ী
(খ)
কভয়াদী
(গ)
এএনষড
(ঘ)
ষডষএ
(ঙ)
আযষএ
(চ)
অষযষজষএ
(ছ)
ষো ঞ্চয় প্রকল্প
(জ) যাকাফ ঞ্চয় স্কীভ (আয.এ.এ)
(ঝ) ন্তান/ন্তষত ষফফা ঞ্চয় প্রকল্প
(ঞ) ঞ্চয়ী ষাফ (কৃলক)
(ট)
ঞ্চয়ী ষাফ (অষত দষযদ্র্ জনসগাষ্ঠী)
(ঠ)
কৃলক ঞ্চয় স্কীভ (ককএএ)
(ড)
যাকাফ ডাফর ভাষন স্কীভ (RDMS)
(ঢ)
যাকাফ বদষনক রাব ষাফ (RDP)
(ণ)
যাকাফ ষির ভাষন স্কীভ (RTMS)
(ত)
যাকাফ ভাষক মুনাপা স্কীভ( RMPS)
(থ)
যাকাফ ভাষক ঞ্চয় স্কীভ ( RMSS)
(দ)
যাকাফ ষভষরয়ষনয়ায ষডসাষজট স্কীভ (RMDS)
(ধ)
ঞ্চয়ী ষাফ-স্কুর ব্াাংষকাং
(ন)
যাকাফ গৃষণী ঞ্চয় স্কীভ (আযষজএএ)
()
দষযদ্র্ ভাতায জন্য ভাতৃত্বকার বাতা ষাফ
(প) দষযদ্র্ তাঁত ষল্পীসদয ১০ টাকায ঞ্চয়ী ষাফ
(ফ)
যাকাফ ভ্রভণ ঞ্চয় স্কীভ
(ব)
যাকাফ নেক ঞ্চয় প্রকল্প
(ভ)
ক্ষুদ্র ঞ্চয় প্রকল্প
(ম)
যাকাফ নিগুণ মুনাপা স্কীভ
(য)
যাকাফ রাখনত অভানত নস্কভ
(র)
অন্যান্য আভানত
কভাট :
৩০-০৬-২০১৯ তাষযখ ম যন্ত ঋসণয অাংগৃীত (আনকাসরকসটড) সুসদয ষস্থষত
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ ঋসণয উয ধাম যকৃত সুদ (আয় + সুদ স্থষগত ষাফ) :
(ক) আয় খাসত গৃষত
(খ) সুদ স্থষগত ষাফ খাসত স্থানান্তষযত
কভাট
:

চরভান াতা -০৬

২৮।

২৯।
৩০।
৩১।
৩২।
৩৩।
৩৪।
৩৫।
৩৬।

৩৭।

৩৮।

৩৯।

৪০।

৪১।

াতা -০৬
আদায়কৃত (ষযয়ারাইজড) সুদ (০১-০৭-২০১৯ সত ৩০-১২-২০১৯) :
(ক) আয় খাত কথসক
(খ) সুদ স্থষগত ষাফ খাত কথসক
কভাট
:
৩০-০৬-২০১৯ তাষযখ ম যন্ত সুদ স্থষগত ষাফ কভাট ষস্থষত
০১-০৭-২০১৯ সত ৩০-১২-২০১৯ তাষযখ ম যন্ত সুদ স্থষগত ষাফ খাসত স্থানান্তষযত
সুসদয ষযভাণ {২৭(খ) এয ভষযভাণ সফ}
০১-০৭-২০১৯ সত ৩০-১২-২০১৯ তাষযখ ম যন্ত সুদ স্থষগত ষাফ সত আয় খাসত
স্থানান্তষযত {২৮(খ) এয ভষযভাণ সফ}
সুদ ভর্কসপয ষফযীসত স্থষগত সুদ ভন্বয়
৩০-১২-২০১
৯ তাষযসখ সুদ স্থষগত ষাসফ কভাট ষস্থষত {(২৯+৩০) - (৩১+৩২)}
৩০-১২-২০১৯ তাষযখ ম যন্ত অাংগৃীত সুসদয ষস্থষত {(২৬+২৭)-(২৮+৩২)}
ু
অগরাচযথ ফছগয
সুদ ভর্কগপযনযভাণ(০১.০৭.২০১৯ গত ৩০.১২.২০১৯ তাষযখ ম যন্ত)
কভয়াদী/স্কীভ আভানসতয ষফযীসতষফতযণকৃত ঋসণযষযভাণ :
(ক) কভয়াদী
(খ) ষডষএ
(গ) আযষএ
(ঘ) আযষজষএ
(ঙ) আযএএ
(চ) অন্যান্য
কভাট
:
(ছ) কভয়াদী/স্কীভ আভানসতয ষফযীসত ঋণ প্রদান কযা সয়সছ এরূ আভানসতযাংখ্যা
কভাট :
িাপ ঋণ ষফতযণ (০১-০৭-২০১৯ সত ৩০-১২-২০১৯ ম যন্ত) :
(ক) কভযকতযা
(খ) কভযচাযী
কভাট
:
িাপ ঋণ আদায় (০১-০৭-২০১৯ সত ৩০-১২-২০১৯ ম যন্ত) :
(ক) কভযকতযা
(খ) কভযচাযী
কভাট
:
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ িাপ ঋণ ষস্থষত :
(ক) কভযকতযা
(খ) কভযচাযী
কভাট
:
বফন বাড়া অষগ্রভ :
(ক) ৩০-০৬-২০১৯ তাষযসখ ষস্থষত
(খ) অষগ্রভ প্রদাসনয ষযভাণ (+)
(গ) অষগ্রভ আদায়/ভন্বসয়য ষযভাণ (-)
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ ষস্থষত (ক + খ - গ)
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ কভযকতযা/কভযচাযীয াংখ্যা :
(ক) কভযকতযা
(খ) কভযচাযী
কভাট
:
চরভান াতা -০৭

৪২।
৪৩।
৪৪।
৪৫।
৪৬।
৪৭।

াতা -০৭
যফছসয
আসরাচয অথ
অফসরানকৃত ঋসণয াংখ্যা ......................ষযভান
আসরাচয ফছয ম যন্ত কভাট ঋণ অফসরাসনয াংখ্যা ...................ষযভান
আসরাচয অথ যফছসয অফসরানকৃত ঋণ আদায় াংখ্যা ................ষযভান
কভাট অফসরানকৃত ঋণ সত আদায় াংখ্যা ..........................ষযভান
ফগরানকৃত ঋগণয ফতুভান নিনত
ক) পুন:তপষরকৃত ঋণ  অষগ্রভ সত চরষত ফছসয আদাকয়য ষযভাণ
খ) পুন:তপনরকৃত নকন্তু ফতুভাগন লেণীকৃত এভন ঋগণয নিনত

গ) পুন:তপনরকৃত এফং ফতুভাগন গেণীকৃত এভন ঋগণয নিনত
৪৮।
৪৯।

৫০।

৫১।
৫২।
৫৩।
৫৪।

কভযকতযা-কভযচাযীসদয কফতন ষাসফ নীট প্রদান (ঞ্চয়ী ষাসফ জভাকৃত)
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ কভাট আয় :
(ক) (i) ঋসণয উয চাজযকৃত সুদ সত আয়
(ii) ৫২/ সুদ স্থষগত খাত সত স্থানান্তষযত সুদ আয়
(খ) আভানসতয উয সুদ আয়
(গ) প্রধান কাম যারয়সক প্রদানকৃত তষফসরয উয সুদ আয় (টীকা-০২)
(ঘ) কষভন  দারাষর সত আয়
(ঙ) অফসরানকৃত ঋণ আদায় সত আয়
(চ) অন্যান্য আয়
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ কভাট ব্য় :
(ক) আভানসতয উয সুদ ব্য়
(খ) কফতন বাতা  অন্যান্য ব্য় (কভযকতযা/কভযচাযী াংোন্ত)
(গ) প্রধান কাম যারয় সত গৃষত কসজযয উয সুদ ব্য় (টীকা-০৩)
(ঘ) কষভন  দারাষর ফাফদ ব্য়
(ঙ) সুদ ভর্কপ ফাফদ ব্য়
(চ) অন্যান্য ব্য়
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ রাব (+)/ করাকান (-) এয ষযভাণ
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ মুনাপা অজযনকাযী াখায াংখ্যা ..... ষযভাণ
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ করাকানকাযী াখায াংখ্যা ........ ষযভাণ
ম্পদ  ম্পষি াংোন্ত তথ্যাষদ :
(ক) নগদ তষফর :
াসত নগদ
(খ) ব্াাংসক জভা :
ফাাংরাসদ ব্াাংক ........................
কানারী ব্াাংক ..........................
অন্যান্য ব্াাংক ............................
(গ) ঋণ  অষগ্রভ (কভযকতযা/কভযচাযী অষগ্রভ)
(ঘ) ভূষভ ইভাযত, আফাফত্র  যঞ্জাভ স্থায়ী ম্পদ মূ
(ঙ) ব্য় ষাফ
(চ) উষচত সুদ (োপ ঋসণয সুদ)
(ছ) আদায়সমাগ্য ষাফ
(জ) অন্যান্য ম্পদ
(ঝ) আন্ত:াখা ষাফ (কডষফট ষস্থষত)
কভাট ম্পদ  ম্পষি :
চরভান াতা -০৮

াতা -০৮
৫৫।

দায় াংোন্ত তথ্যাষদ :
(ক) চরষত আভানত  অন্যান্য ষাফ
(খ) ষযসাধসমাগ্য ষফর
(গ) ঞ্চয়ী ব্াাংক আভানত
(ঘ) কভয়াদী আভানত
(ঙ) অন্যান্য আভানত
(চ) আয় ষাফ
(ছ) প্রসদয় ষাফ
(জ) সুদ স্থষগত ষাফ
(ঝ) অন্যান্য দায়
(ঞ) আন্ত:াখা ষাফ (কেষডট ষস্থষত)
কভাট দায় :

ষফসল দ্র্িব্ : কভাট ম্পদ  ম্পষি এফাং দায় ভান সফ।
কাম যারসয়য নাভ
৫৬। ০১। কজানার কাম যারয়
০২। কজানার ষনযীো কাম যারয়
০৩। ষফবাগীয় (ভাব্ফস্থাক) কাম যারয়
০৪। ষফবাগীয় ষনযীো কাম যারয়

কফতন বাতা াংোন্ত ব্য়

অন্যান্য ব্য়

াজায টাকায়
কভাট ব্য়

টীকা ১ : ব্াংগকয নডগানজট আন্স্যযগযন্স্ নপ্রনভয়াভ নযগাগধয লেগে উৎ নবনিক অভানত নফগফচনায় ননগত য়, নফধায় কর প্রকায গ্রাগকয অভানত,
.তপীরভুক্ত ব্াংগকয অভানত, িানীয় যকায কর্তুগেয অভানত, তপীরভুক্ত ব্াংক নয় ..এভন যকাযী অানথ ুক প্রনতষ্ঠাগনয অভানত
.এফং ন্যান্য অভানগতয নযভাণ উগেখ কযগত গফ। এগেগে ঐ তানযগখয াপ্তানক প্রনতগফদগনয ংনিি দপামূগয াভঞ্জস্যতা নননিত
.কযগত গফ।
টীকা ২ : ক্রনভক নং- ৪৯(গ) এ উনেনখত টাকায নযভাণ ফশ্যআ দফলনয়ক নফফযণীযঅয় উ খাত ৪৬/১০ এয ভনযভাণ গফ।
টীকা ৩ : ক্রনভক নং- ৫০(গ) এ উনেনখত টাকায নযভাণ ফশ্যআ দফলনয়ক নফফযণীয ব্য় উ খাত ১৩৩/৪২ এয ভনযভাণ গফ।

াংযুষক্ত-খ
যাজাী কৃষল উন্নয়ন ব্াাংক
াখায নাভ : .......................................
কজাসনয নাভ : ......................................
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ ভাপ্ত অধ য-ফাষল যক ষাফ ভানীসত বফলষয়ক ষফফযণী প্রস্ত্িত  মাচাই াংোন্ত প্রতযয়নত্র
(ক) াখায প্রতযয়ন :
এ ভসভয প্রতযয়ন কযা মাসে কম, যাজাী কৃষল উন্নয়ন ব্াাংসকয ষাফ ম্যানুসয়র  ষফষবন্ন ভসয় ইসুযকৃত ষনসদ যাফরী ঠিক বাসফ ারন কযাকয়কছ।

াখায খষতয়ান  অন্যান্য ষাফ ফষমূস ব্াাংসকয প্রচষরত ষনসদ যাফরী ঠিকবাসফ ষযারন কযা ইয়াসছ। বফলষয়ক ষফফযণী ষাফ ম্যানুসয়সর
ফষণ যত ষনয়ভ এফাং ষনসম্নয ষনসদ যনা কভাতাসফক প্রস্ত্িত কযা সয়সছ।
প্রষতাদ্য ষফলয় :

1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

বফলষয়ক ষফফযণীয ভরাসট াখায নাভ, ককাড নাং, ব্ফস্থাক  ষিতীয় কভযকতযায নাভ, কভাফাইর নম্বয, কজাসনয নাভ  তাষযখ ঠিকবাসফ
ষরখা সয়সছ।
বফলষয়ক ষফফযণীয অাংক কাটা-কাটি, ঘলাভাজা/ফ্লুইডমুক্ত, স্পি ষপ্রসন্টড  সজ াঠসমাগ্য। প্রষতটি পৃষ্ঠায কমাগপর  ফ যসভাট কমাগপর
ঠিক।
বফলষয়ক ষফফযনীসত উষেষখত ঋণ  অষগ্রভ এফাং ষএর ষফফযণীসত উষেষখত ঋণ  অষগ্রভ ভান।
মূর খাসতয ষস্থষতয ষত াংষিি কর উ-খাতমূসয (প্রসদয় ষাফ-৪১, আয় ষাফ-৪৬, কভযকতযা/কভযচাযী ঋণ- ১০১৩, ব্য় ষাফ১৩৩, আদায়সমাগ্য ষাফ- ১৩১, জড়দ্র্ব্ ভজুদ ষাফ -১৩৪, আদায়সমাগ্য সুদ উষচত ষাফ- ১৩৭) কমাগপসরয ষভর আসছ।
কিা ষাফ খাত ২১২  ৬১১ এয ষত কিা ষাফ খাত ৭৩  ১২১১ এয অাংসকয ম্পূণ য ষভর আসছ।
প্রধান কাম যারয় সত গৃীত/প্রধান কাম যারয়সক প্রদি তষফসরয সুসদয ষাফ ঠিকবাসফ ষাফায়ন কযা কয়সছ।
৩০-১২-২০১৯ তাষযসখ াখায ঋণ  আভানত ষাফ ব্ারাষন্পাং কযা সয়সছ ক কভাতাসফক ঋণ  আভানত ষাফ (করজায অনুাসয)
কজনাসযর করজাসযয সঙ্গ ষভর (ষযকনাইর) আসছ (মষদ ষভর না থাসক তসফ একটি ষভরকযণ
/ষযকনষষরসয়ন প্রষতসফদন াংযুষক্ত-গ
কভাতাসফক এতদসঙ্গ াংযুক্ত কযসত সফ)।

ষিতীয় কভযকতযা
(নাভ ীর)
কভাফাইর-

ব্ফস্থাক
(নাভ ীর)
কভাফাইর-

(খ) কজানার কাম যারসয়য প্রতযয়ন :
ফষণ যত াখায বফলষয়ক ষফফযণী  অযায ষফফযণী যীো কযা সয়সছ ক কভাতাসফক াখায প্রতযয়ন ঠিক ায়া কগর।

মাচাইকাযী কভযকতযা
(ীর)
কভাফাইর-

কজানার ব্ফস্থাক
(ীর)
কভাফাইর-

াংযুষক্ত-গ

এনএপ-৮২

ক্রনভক নং

এনএপ-৯৪

যাজাী কৃনল উন্নয়ন ব্াংক
………….াখা
ব্াংক নাফ নফফযণী
(নুগেদ নং-০৪(খ) লভাতাগফক)
ব্াংগকয নাভ
টাকায নযভাণ

যাজাী কৃনল উন্নয়ন ব্াংক
………….াখা
ব্াংক নাফ ভন্বয় নফফযণী
(নুগেদ নং-০৪(খ) লভাতাগফক)

নগদান ফন নুাগয নিনত
১। লমাগ : ………..তানযগখ আসুযকৃত লচক নং…………
২। নফগয়াগ : লচক/আন্স্িযগভন্ট নং……… তানযখ……নুাগয প্রাপ্ত নকন্তু নাগফ জভা য় নাআ
৩। নফগয়াগ : ব্াংগকয কতুন…………..
৪। লমাগ : ব্াংগকয প্রাপ্ত সুদ আতযানদ ………
৫। ব্াংগকয া ফআ নুমায়ী নিনত :……….

তানযখ………………
ভন্তব্

তানযখ………………
টাকা……..
টাকা………
টাকা………
টাকা………
টাকা………
টাকা………

