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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

(বফবধ াংগমাজন সর) 

াবপ স্মাযক 

নাং-এভএপ(াঅয াআউ)-১(৫)/৭৯/৩০ তাবযখ: ঢাকা, ৮াআ াঅগষ্ট, ১৯৭৯ 

 

বফলয়: ববফষ্য তবফর বফবধভারা। 

 

 াঅবদষ্ট াআয়া বনম্নস্বাক্ষযকাযী এতদগে ৮াআ াঅগষ্ট, ১৯৭৯ াআাং তাবযগখয প্রজ্ঞান নাং- এভ এপ (াঅয াআউ)-
১(৫)/৭৯/২৮ এয ভাধযগভ মথাক্রগভ াধাযণ ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ এফাং প্রগদয় ববফষ্য তবফর বফবধভারা, 
১৯৭৯ একবি ুবিকা াঅকাগয াংমুক্ত কবযয়া াফগবত এফাং প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য সপ্রযণ কযা াআর। 

 

২। তৎকারীন াবকিান যকায কতৃথক এাআ বফলগয় প্রণীত ২(রৃাআ) সি বফবধভারা ফতথভান ুবিকায় প্রবতস্থান কযা 
াআয়াগছ। ারনাগাদ াংগাধনী  রৄদ্ধতা একীবতূ কবযয়া নতুন বফবধভারা প্রণীত াআর। াআাছাড়া, এাআ বফবধভারাগক 
জ, াবধকতয কামথগাগমাগী  ভগয়াগমাগী কগয বযফতথন াধন কযা াআর। তন্মগধয উগেখগমাগয কগয়কবি বনগম্ন 
উগেখ কযা াআর:- 
 

(1) যকাবয কভথচাযীগণ মাাগদয চাকবয াঅয ২ (রৃাআ) ফছয ফাবক যবয়াগছ তাাযা াআচ্ছা কবযগর াধাযণ 
ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযগত াবযগফন; 

(2) গৃ বনভথাগণয উগেগে ববফষ্য তবফর গৃীত াবগ্রভ াগথথয বযভাণ তাায বাগফ জভাকৃত সভাি িাকায 
গফথাচ্চ ীভা ৮০% (তকযা াঅব বাগ) াআগত ফবৃদ্ধ কবযয়া ৩৬(ছবি) ভাগয সফতগনয ভ-বযভাণ 
কযা াআর; 

(3) ববফষ্য তবফর াআগত গৃ বনভথাণ াবগ্রগভয জন্য বনষ্পবি ফন্ধকীকযণ এফাং তবফর াআগত াথথায়গনয জন্য 
জীফন ফীভা বরবয স্বত্ত্ব বনগয়াগ ম্পাদন কবযগত াআগফ; 

(4) প্রচবরত াঅাআনগত ক্ষভতা উস্থান ফযবতগযগক চাাঁদাদাতা দগে উিযাধীকাযীগক প্রদাগনয সক্ষগি ঋগণয 
গফথাচ্চ ীভা িাাঃ ৫০০.০০(াাঁচত িাকা) াআগত িাাঃ ৫,০০০.০০(াাঁচ াজায িাকা)- এ ফবধথত কযা 
াআর। 

 

৩। নতুন বফবধভারা সকান যকগভয বুর-ভ্রাবি ফা ােবত বযরবক্ষত াআগর তাা বনম্ন স্বাক্ষযকাযীগক াফবত কযায 
জন্য াংবিষ্ট করগক বফগল কবযয়া বনযীক্ষা াবপগক ানুগযাধ কযা াআর। 

 

 

এ.বজ.ভুিপা 
উ-বচফ 

প্রবত: 
১। কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ঢাকা। 

৩। কর ভা বাফযক্ষক। 

৪। াথথ ভন্ত্রণারগয়য কর কভথকতথা (াথথ বফবাগ)। 

৫। কর এপ.এ.বি.এপ. এ এফাং এ.এপ.এ। 

৬। বচফারগয়য কর বাফ াবপ ফযাফগয তাাগদয াধীনস্থ কর াবপগক বফতযগণয জন্য াবতবযক্ত কব। 
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(২০ াঅগস্ট ১৯৭৯ তাবযগখয ফাাংরাগদ সগগজি াবতবযক্ত াংখযায় প্রকাবত) 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

(বফবধ াংগমাজন সর) 
 

প্রজ্ঞান 
ঢাকা, ৮ াঅগস্ট ১৯৭৯ 

 

 নাং-এভএপ(াঅযাআউ)-১(৫)/৭৯/২৮- গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদগয াংবফধাগনয ১৩৩ নাং ানুগচ্ছদ -এ প্রদি ক্ষভতায 
ফগর এফাং এাআ উগেগে প্রণীত ান্য কর বফবধভূ ফাবতরক্রগভ যাষ্ট্রবতয বচফারগয়য যাষ্ট্রবত বফবাগগয (াধাযণ) 
২০স নগবম্বয, ১৯৭৯ তাবযগখয বএ/ প্রাাঃ/ ৮(২৪)/ ২৮-১৫৬৯ নাং প্রজ্ঞান -এয ভাধযগভ যাষ্ট্রবত কতৃথক 
ক্ষভতাপ্রদি াআয়া উ-যাষ্ট্রবত বনগম্নাক্ত বফবধ জাবয কগযন, মথা: 

াধাযণ ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯। 

াংবক্ষপ্ত বগযানাভ  প্রফতথন: 

১। ১) এাআ বফবধভারা াধাযণ ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ নাগভ াবববত াআগফ। 

২) াআা ১ জুরাাআ, ১৯৭৯ াআগত ফরফৎ াআগফ। 

াংজ্ঞা: 

২। ১) বফলগয় ফা প্রগে বযন্থী সকাগনা বকছু না থাবকগর এাআ বফবধভারায়- 

ক) বাফযক্ষণ কভথকতথা াথথ এাআ উগেগে ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক কতৃথক বনগয়াগকৃত কভথকতথাগক 
ফঝুাাআগফ; 

খ) িান ফবরগত বফধ িান ফুঝাাআগফ; 

িীকা ১। দিক িান তখনাআ িান বাগফ বফগফবচত াআগফ মখন বাফযক্ষণ কভথকতথা াথফা বাফযক্ষণ 
কভথকতথায ভগন গে উবস্থত াআগর যকাবয বরবিয এাআ ভগভথ ন্তুষ্ট ন সম াগথানার র 
ানুাগয চাাঁদাদাতায গৃীত দিক িানগক প্রকৃত িাগনয ভমথাদা দাগনয বফধ স্বীকৃবত প্রদান কযা 
াআয়াগছ, ান্য সকাগনা সক্ষগি নগ; 

২। ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ -এয উগেগে দিক িান দিক গ্রীতা বতায িান বাগফ 
বফগফবচত াআগফ এফাং তাায প্রকৃত বতায িান  বনবথযীর য়ায াফান াআগফ। সম সক্ষগি 
একজন প্রকৃত বতা তাায িানগক ান্য ফযবক্তয বনকি দিক প্রদান কগযন, সাআ সক্ষগি মবদ 
াগথানার র ানুাগয গৃীত দিক ম্মানগক প্রকৃত ম্মাগনয ভমথাদা প্রদান কযা াআয়া থাগক তাা 
াআগর এাআ বফধাভারায উগেগে উক্ত িান প্রকৃত বতায বযফাগযয ফববূথত াআগফ; 

গ) বযফায ফবরগত ফঝুাাআগফ- 

i) ুরুল চাাঁদাদাতায সক্ষগি চাাঁদাদাতায স্ত্রী ফা স্ত্রীগণ  িানগণ এফাং চাাঁদাদাতায ভৃত ুগিয স্ত্রী ফা স্ত্রীগণ  
িানগণ। তগফ তথ থাগক সম চাাঁদাদাতা মবদ প্রভাণ কবযগত ক্ষভ ন সম, তাায স্ত্রী াঅাআনগতবাগফ 
বফগচ্ছদপ্রাপ্ত ফা াভাবজক প্রথা ানুমায়ী সখাযগাল ায়ায াবধকাযী নগন তাা াআগর বতবন াঅয এাআ 
বফবধভারায াঅতায় চাাঁদাদাতায বযফাগযয দে বাগফ গণয াআগফন না, মবদ না চাাঁদাদাতা যফতথী মথাগয় 
বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি দাবখরকৃত বরবখত সনাবিগয ভাধযগভ উক্ত স্ত্রীগক বযফাযবকু্ত ফবরয়া বনগদথ 
কগযন; 

ii) ভবরা চাাঁদাদাতায সক্ষগি স্বাভী  িানগণ এফাং চাাঁদাদাতায ভৃত ুগিয বফধফা স্ত্রী ফা স্ত্রীগণ  িানগণ। তগফ 
তথ থাগক সম, চাাঁদাদাতা বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি 1 বরবখত সনাবিগয ভাধযগভ তাায স্বাভীগক বযফায 
াআগত বফবচ্ছন্ন যাবখগত াবযগফন। এগক্ষগি উক্ত স্বাভী তৎক্ষণাৎ বযফায াআগত বফবচ্ছন্ন ফবরয়া গণয াআগফন 
মবদ না চাাঁদাদাতা বরবখত সনাবিগয ভাধযগভ তাাগক বফবচ্ছন্নকযগণয উক্ত সনাবি ফাবতর কগযন; 

ক) তবফর াথথ াধাযণ ববফষ্য তবফর; 

খ) সুদ াথফা ফৃবদ্ধ (increment) াথথ যকায কতৃথক সঘাবলত সম সকাগনা ভঞ্জুবয, বপ্রবভয়াভ াথফা সয়ায; 

গ) ছুবি াথথ ফতথভাগন ফরফৎ চাকবয বফবধভারায় স্বীকৃত সম সকাগনা ছুবি ফুঝাাআগফ; 

                                                 
1
 ১৯ াগটাফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪- াঅাআন/ ২০০৯ এয ধাযা (ক) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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ঘ) সফতন াথথ চাকবয বফবধভারায় াংজ্ঞাবয়ত সফতন ফঝুাাআগফ এফাং ছুবিকারীন সফতন সখাযগাল ফা পগযন 
াববথগয সফতন প্রকৃবতয সম সকাগনা াবযশ্রবভক াআায ািবুথক্ত াআগফ; 

ঙ) ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ াথথ বফবধ ১৩ -এয উবফবধ ১ -এ ফবণথত কতৃথক্ষ; 

চ) চাাঁদাদাতা াথথ তবফগর চাাঁদা প্রদানকাযী যকাবয কভথচাযী; 

ছ) ফৎয াথথ াঅবথথক ফৎয; 

ান্য সম কর ব্দ এাআ বফবধভারাগত ফযফায কযা াআয়াগছ বকন্তু াংজ্ঞাবয়ত য় নাাআ স কর 
ব্দাফবর ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ (১৯২৫ গনয ১৯ নাং াঅাআন)-এ ফা ফতথভাগন ফরফৎ চাকবয 
বফবধভারায় সম াগথথ ফযফরত াআয়াগছ সাআ াগথথ ফযফরত াআগফ। 

এাআ বফবধভারায সকাগনা বকছুাআ াআবতূগফথ বফদযভান াধাযণ ববফষ্য তবফরগক ফাবতর কবযগফ না। 

তবফর াংযক্ষণ: 

৩। তবফর ফাাংরাগদগ িাকায় যবক্ষত াআগফ। 

তবফগর সমাগদাগনয সমাগযতা: 

৪। মাায প্রগদয় ববফষ্য তবফগর সমাগদাগনয াঅফেকতা নাাআ াথফা ানুভবত নাাআ এভন কর কভথচাযী াধাযণ 
ববফষ্য তবফগর সমাগদাগনয সমাগয। 

িীকা: াফয গ্রগণয য চুবক্তবববক্তক ুনাঃবনগয়াগপ্রাপ্ত কভথচাযী সস্বচ্ছাধীন চাাঁদাদাতা বাগফ তবফগর সমাগদান 
কবযগত াবযগফন। 

চাাঁদাদাতা: 

৫। ১) তবফগর সমাগদাগনয সমাগয সম কর যকাবয কভথচাযীয চাকবযয সভয়াদ এাআ বফবধভারা ফরফৎ য়ায ূগফথ 
বনযফবচ্ছন্নবাগফ রৃাআ ফৎয ূণথ াআয়াগছ, তাাযা ফাধযতাভূরক চাাঁদাদাতা বাগফ এাআ তবফগর সমাগদান 
কবযগফন এফাং 

২) তবফগর সমাগদাগনয সমাগয সম কর যকাবয কভথচাযীয চাকবযয সভয়াদ এাআ বফবধভারা ফরফৎ য়ায ূগফথ 
বনযফবচ্ছন্নবাগফ রৃাআ ফৎয ূণথ য় নাাআ এফাং মাাযা এাআ বফবধভারা ফরফৎ য়ায ভয় ফা গয চাকবযগত 
সমাগদান কবযগফন তাাযা বনযফবচ্ছন্নবাগফ চাকবযয সভয়াদ রৃাআ ফৎয ূণথ াআগর ফাধযতাভূরক চাাঁদাদাতা 
বাগফ তবফগর সমাগদান কবযগফন। 

তগফ, সকাগনা যকাবয কভথচাযী াআচ্ছা কবযগর চাকবযয রৃাআ ফৎয ূণথ য়ায ূগফথ তবফগর সমাগদান 
কবযগত াবযগফন এফাং ৫২ ফৎয ফয়গ উনীত াআগর তবফগর চাাঁদা প্রদান ফন্ধ কবযগত াবযগফন। 

ভগনানয়ন: 

৬। ১) প্রগতযক চাাঁদাদাতা তবফগর সমাগদাগনয ভয় তাায ভৃতুযয ভগয় তবফগর তাায জভা াথথ মাা তাাগক 
প্রগদয় য় নাাআ ফা প্রগদয় য়া গত্ত্ব প্রদান কযা য় নাাআ তাা তাায ভৃতুযয গয গ্রগণয াবধকায প্রদান 
কবযয়া এক ফা একাবধক ফযবক্তগক ভগনানয়ন প্রদান কবযগফন এফাং উক্ত ভগনানয়নি বাফযক্ষণ কভথকতথায 
বনকি সপ্রযণ কবযগফন: 

তগফ তথ থাগক সম, ভগনানয়নদাগনয ভগয় চাাঁদাদাতায সকাগনা বযফায থাবকগর, চাাঁদাদাতা তাায 
বযফাগযয দে নন এভন সকাগনা ফযবক্ত ফা ফযবক্তফগথগক ভগনানয়ন প্রদান কবযগত াবযগফন না: 

তগফ াঅয তথ থাগক সম, চাাঁদাদাতায সকাগনা বযফায না থাবকগর বতবন ান্য সম সকাগনা ফযবক্তগক 
ভগনানয়ন দান কবযগত াবযগফন। বকন্তু যফতথীগত উক্ত চাাঁদাদাতায বযফায য়ায গে গে বাফযক্ষণ 
কভথকতথায বনকি সপ্রবযত ূফথ ভগনানয়নি ফাবতর াআয়া মাাআগফ। 

২) উবফবধ-১ -এয াধীগন চাাঁদাদাতা একাবধক ফযবক্তগক ভগনানয়ন দান কবযগর ভগনানয়নগি প্রগতযক ভগনানীত 
ফযবক্তগক প্রগদয় াাং এাআরূ দ্ধবতগত বনবদথষ্ট কবযয়া বদগফন মাাগত তবফগর তাায জভা রূগ বস্থত সম 
সকাগনা ভগয়য ভুদয় াথথ ফবিত াআয়া মায়। 

৩) প্রথভ তপবগর উবেবখত পযভভূগয ভগধয াফস্থা ানুাগয সম রূ প্রগমাজয সাআরূ পযগভ প্রগতযকবি 
ভগনানয়ন প্রদান কবযগত াআগফ। 

৪) চাাঁদাদাতা সম সকাগনা ভগয় বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি বরবখত সনাবি সপ্রযগণয ভাধযগভ ভগনানয়ন ফাবতর 
কবযগত াবযগফন। 
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তগফ তথ থাগক সম, চাাঁদাদাতা এাআরূ সনাবিগয বত উবফবধ (১) াআগত (৩) -এয বফধান ভগত নতুন 
ভগনানয়নি সপ্রযণ কবযগফন। 

৫) উবফবধ-৪ -এয বফধান ক্ষুণ্ন না কবযয়া প্রগতযক চাাঁদাদাতা এাআ বফবধয াধীগন তাায সপ্রবযত ভগনানয়গনয 
বত বদ্বতীয় তপবগর ফবণথত পযগভ ঘিনা াগগক্ষ ফাবতর সনাবি বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ 
কবযগফন। 

৬) সম ঘিনা াংঘবিত াআগর উবফবধ-৫ -এয াধীগন প্রদি ঘিনা াগক্ষ ফাবতরকযণ সনাবি কামথকয াআগফ 
এফাং পরশ্রুবতগত সাআ াংবিষ্ট ভগনানয়ন ফাবতর াআয়া মাাআগফ, সাআ ঘিনা ঘবিফায গে গে চাাঁদাদাতা 
উবফবধ (১) াআগত (৩)-এয বফধান সভাতাগফক নূতন ভগনানয়ন ি বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ 
কবযগফন। 

৭) চাাঁদাদাতা কতৃথক প্রদি প্রগতযক ভগনানয়নি এফাং ফাবতরকযণ, মতদূয বফধ, বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক 
গৃীত য়ায বদন াআগত কামথকয াআগফ। 

চাাঁদা দাতায বাফ: 

৭। প্রগতযক চাাঁদাদাতায নাগভ একবি বাফ থাবকগফ এফাং বফবধ ১২ -এয উ-বফবধ-২ -এ ফবণথত দ্ধবতগত বনধথাবযত সুদ 
াথফা ফৃবদ্ধ  তাাঁায প্রদি চাাঁদা সাআ বাগফ প্রদথন কবযগত াআগফ। 

চাাঁদাদাতায তথাবদ: 

৮। ১) াভবয়ক ফযখাস্থ থাকায ভগয় ফযতীত প্রগতযক চাাঁদাদাতা প্রবত ভাগ তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযগফন। 

তগফ তথ থাগক সম, চাাঁদাদাতা াআচ্ছা ানুমায়ী ছুবিগত থাকায ভগয় চাাঁদা প্রদান না কবযফায বদ্ধাি গ্রণ 
কবযগত াবযগফন। 

তগফ, াঅগযা তথ থাগক সম, াভবয়ক ফযখাস্থ থাকায য চাকবযগত ুনফথার াআগর, াভবয়ক ফযখাস্থ থাকায 
ভগয়য চাাঁদায বযভাগণয াবতবযক্ত নগ এভন বযভাগণয চাাঁদা এককারীন ফা বকবিগত প্রদাগনয ানুভবত প্রদান 
কবযগত াআগফ। 

২) চাাঁদাদাতা ছুবিগত থাকায ভগয় চাাঁদা প্রদান না কবযফায বদ্ধাি বনগম্নাক্ত দ্ধবতগত াফবত কবযগফন: 

ক) বনজ সফতন বনগজ উগিারনকাযী কভথকতথা াআগর বতবন ছুবিগত গভগনয য প্রথভ সফতন বফর াআগত চাাঁদা 
কতথন না কবযফায ভাধযগভ; 

খ) বনজ সফতন বনগজ উগিারনকাযী কভথকতথা না াআগর বতবন ছুবিগত গভগনয ূগফথ চাাঁদা কতথন না কযায 
বদ্ধািবি বরবখতবাগফ াবপ প্রধানগক াফবত কবযগফন। ভয়ভগতা মথামথবাগফ াফবতকযগণ ফযথথ 
য়ায সক্ষগি চাাঁদা প্রদান কবযগত চাগন ফবরয়া ধবযগত াআগফ। 

৩) উ বফবধ (২) -এয াধীগন চাাঁদাদাতা সম াআচ্ছা াফবত কবযগফন তাাাআ চূড়াি ফবরয়া গণয াআগফ। 

৪) তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ চূড়ািবাগফ উগিারগনয য ুনযায় কগভথ সমাগদান না কযা মথি 
তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযগত াবযগফন না। 

চাাঁদায ায: 

৯। ১) বনগম্নাক্ত তথ াগগক্ষ চাাঁদায বযভাণ চাাঁদাদাতা বস্থয কবযগফন, মথা: 

ক) াআা ূণথ িাকায় াআগত াআগফ এফাং 

খ) তবফগর চাাঁদায ফথবনম্ন ায াআগফ বনম্নরূ: 

i) ভাবক িাকা ৩০০.০০ মথি সফতগনয সক্ষগি ১% 

ii) ভাবক িাকা ৩০১.০০ াআগত িাকা ৫০০.০০ মথি সফতগনয সক্ষগি ৬% 

iii) ভাবক িাকা ৫০১.০০ াআগত িাকা ১০০০.০০ মথি সফতগনয সক্ষগি ৯% 

iv) ভাবক িাকা ১০০১.০০ াআগত িাকা ২০০০.০০ মথি সফতগনয সক্ষগি ১২% 

v) ভাবক িাকা ২০০১.০০ এফাং এয াবধগকয সক্ষগি ১৫% 

িীকা: িাকায বগ্াাং যফতথী ূণথ িাকায় বযফবতথত াআগফ। 

২) উ বফবধ -১ -এয উগেে ূযণকগে চাাঁদাদাতায সফতন ফবরগত ফঝুাাআগফ- 
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ক) ূফথফতথী ফৎগযয ৩০স জুন তাবযগখ সম যকাবয কভথচাযী চাকবযগত বছগরন তাায সক্ষগি ঐ তাবযগখ 
প্রায সফতন: 

তগফ তথ থাগক সম, 

i) মবদ এভন য় সম, চাাঁদাদাতা উক্ত তাবযগখ ছুবিগত বছগরন এফাং ছুবিকারীন ভগয় চাাঁদা প্রদান না 
কবযফায াআচ্ছা গ্রণ কবযয়াবছগরন াথফা উক্ত তাবযগখ াভবয়ক ফযখাস্থ বছগরন, তাা াআগর বতবন 
ুনযায় কগভথ সমাগদাগনয তাবযগখ সম সফতন তাায প্রায াআগফ উাাআ তাায সফতন ফবরয়া গণয 
াআগফ; 

ii) মবদ এভন য় সম, চাাঁদাদাতা উক্ত তাবযগখ ফাাংরাগদগয ফাবগয সপ্রলগণ াথফা ছুবিগত বছগরন এফাং 
ছুবি সবাগ াফযাত াঅগছ এফাং ছুবিগত থাকায ভগয় চাাঁদা প্রদাগনয বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াবছগরন, 

তাা াআগর বতবন ফাাংরাগদগ কভথযত থাবকগর সম সফতন তাায প্রায াআত উাাআ তাায সফতন 
াআগফ; 

iii) চাাঁদাদাতা উক্ত তাবযগখয যফতথী সকাগনা তাবযগখ বফবধ-৫ -এয াধীগন প্রথভ ফাগযয ভগতা তবফগর 
সমাগদান কবযয়া থাবকগর উক্ত যফতথী তাবযগখ প্রায সফতনাআ তাায সফতন াআগফ; 

খ) ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ সম চাাঁদাদাতা চাকবযগত বছগরন না, তাায সক্ষগি চাকবযগত 
সমাগদাগনয প্রথভ বদগন সম সফতন তাায প্রায াথফা বতবন চাকবযগত সমাগদাগনয তাবযগখয যফতথী 
সকাগনা তাবযগখ বফবধ-৫ -এয াধীগন তবফগর সমাগদান কবযয়া থাবকগর উক্ত যফতথী তাবযগখ সম সফতন 
তাায প্রায াআত উাাআ তাায সফতন াআগফ। 

৩) চাাঁদাদাতা প্রবত ফৎয তাায বনধথাযণকৃত ভাবক১ চাাঁদায বযভাণ বনগম্নাক্ত দ্ধবতগত াফবত কবযগফন, মথা: 

ক) মবদ এভন য় সম, বতবন ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ কভথযত বছগরন, তাা াআগর বতবন তাায উক্ত 
ভাগয সফতন বফর াআগত এাআ উগেগে কতথন কবযয়া; 

খ) মবদ এভন য় সম, বতবন ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ ছুবিগত বছগরন এফাং চাাঁদা প্রদান না কযায 
বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াবছগরন াথফা াভবয়ক ফযখাস্থ বছগরন, তাা াআগর বতবন ুনযায় কগভথ সমাগদাগনয 
য প্রথভ সফতন বফর াআগত এাআ উগেগে কতথন কবযয়া; 

গ) মবদ এভন য় সম, বতবন উক্ত ফৎগয প্রথভ যকাবয চাকবযগত সমাগদান কবযয়াগছন াথফা ফাধযতাভূরক 
চাাঁদাদাতা বাগফ বফবধ-৫ -এয াধীগন তবফগর সমাগদান কবযয়াগছন তাা াআগর সম ভাগ বতবন 
তবফগর সমাগদান কবযয়াগছন সাআ ভাগয সফতন বফর াআগত এাআ উগেগে কতথন কবযয়া; 

ঘ) মবদ এভন য় সম, বতবন ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ ছুবিগত বছগরন এফাং াফযাতবাগফ ছুবি সবাগ 
কবযগতবছগরন এফাং ঐ ছুবিকারীন ভগয় চাাঁদা প্রদান কযায বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াবছগরন তাা াআগর এাআ 
উগেগে উক্ত ভাগয সফতন বফর াআগত কতথন কবযয়া; 

ঙ) মবদ এভন য় সম, বতবন ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ বফগদবক চাকবযগত কভথযত বছগরন, তাা 
াআগর চরবত ফৎগযয জুরাাআ ভাগয চাাঁদা যকাবয সকালাগাগয জভা প্রদান কবযয়া; 

৪) উক্তরূগ বনধথাবযত চাাঁদায বযভাণ ঐ ফৎয ফযাী াবযফবতথত থাবকগফ; 

তগফ তথ থাগক সম, মবদ এভন য় সম, ভাগয ভগধয বকছুবদন কভথযত বছগরন এফাং ভাগয ফাবক ভয় 
ছুবিগত বছগরন এফাং ছুবিকারীন ভগয় চাাঁদা প্রদান না কবযফায াআচ্ছা কবযয়াবছগরন, তাা াআগর উক্ত ভাগ সম 
াংখযক বদফ বতবন কভথযত বছগরন সাআ াংখযায ানুাগত মথামথ বযভাণ াথথ চাাঁদা বাগফ প্রগদয় াআগফ; 

৫) ুনাঃবনগয়াগপ্রাপ্ত কভথচাযী মাায সনন ম্পূণথ ফা াঅাংবক স্থবগত কযা াআয়াগছ, তাায সক্ষগি যকাগযয 
বনকি াআগত তৎকতৃথক প্রাপ্ত সফতগনয বববিগত ৃথকবাগফ তৎকতৃথক গৃীত সনগনয াথথ াগ্রাহ্য কবযয়া 
চাাঁদায ায বনধথাযণ কযা াআগফ। 

সপ্রলণ াআতযাবদগত থাকা চাাঁদাদাতা তবফগরয বফবধভগূয াঅতাধীন থাবকগফ: 

১০। সকাগনা চাাঁদাদাতা বফগদবক াববথগ ফদবর াআগর াথফা ফাাংরাগদগয ফাবগয সপ্রলগণ সপ্রবযত াআগর উক্তরূ ফদবর 
ফা সপ্রলণ না াআয়া থাবকগর বতবন সমরূবাগফ তবফগরয বফবধভারায াঅতায় থাবকগতন, সাআরূ থাবকগফন। 
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চাাঁদা াঅদায়: 

১১। ১) সম সক্ষগি ফাাংরাগদগয াবযিগয যকাবয যকাবয সকালাগায াআগত ফা বফগদ ফাাংরাগদ দূতাফা াআগত 
সফতন গ্রণ কযা য় সাআ সক্ষগি চাাঁদা এফাং প্রদি াবগ্রগভয ভূর এফাং উায সুদ 1 [াথফা ফবৃদ্ধ] সফতন াআগত 
কতথনূফথক াঅদায় কবযগত াআগফ। 

২) ান্য সকাগনা উৎ াআগত সফতন গ্রণ কবযগর চাাঁদাদাতা তাায ভাবক চাাঁদা বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি 
সপ্রযণ কবযগফন। 

৩) বফবধ-৫ -এয াধীগন ফাধযতাভূরক চাাঁদাদাতা বাগফ সমাগদাগনয তাবযখ াআগত সকাগনা কভথচাযী চাাঁদা প্রদাগন 
ফযথথ াআগর বফবধ ১২সত ফবণথত াগয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ]  ফগকয়া চাাঁদা, তবফগর াবফরগম্ব প্রদান কবযগফন। 
তাাগত ফযথথ াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা াবগ্রভ প্রদাগন- মাায জন্য বফগল কাযণ থাকা প্রগয়াজন- ক্ষভতাফান 
কতৃথগক্ষয বনধথাযণ ানুমায়ী বকবিগত ফা ান্যবাগফ সফতন বফর াআগত কতথনূফথক াঅদাগয়য জন্য বনগদথ প্রদান 
কবযগফন। 

জভায উয সুদ [াথফা ফবৃদ্ধ] 2: 

১২। ১) যকায প্রবত ফৎগযয জন্য সম ায বনধথাযণ কবযগফ ঐ াগয তবফগর চাাঁদাদাতায জভায উয উবফবধ-৫ -
এয বফধান াগগক্ষ যকায সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ] প্রদান কবযগফ। 

২) প্রবত ফৎগযয সল বদগন বনগম্নাক্ত দ্ধবতগত জভায উয সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ] প্রদান কবযগত াআগফ; মথা:- 
i) ূফথফতথী ফৎগযয সল বদগনয জভা াআগত চরবত ফৎগয উগিারনকৃত াথথ ফাদ বদয়া ফাবক জভায উয 

১২(ফাগযা) ভাগয সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ]; 
ii) চরবত ফৎগয উগিারনকৃত১ াগথথয উয ফৎগযয প্রাযম্ভ াআগত সম ভাগ উগিারন কযা াআয়াগছ উায 

ূফথফতথী ভাগয সল বদন মথি সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ]; 
iii) ূফথফতথী ফৎগযয সল বদগনয গয জভাকৃত াগথথয উয জভাদাগনয তাবযখ াআগত চরবত ফৎগযয সল 

বদন মথি সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ];১ 

সভাি সুগদয ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] বযভাণ বনকিফতথী ূণথ িাকা মথি াআগফ (ঞ্চা য়া াআগর তাা 
যফতথী ূণথ িাকায় বযফবতথত াআগফ): 

iv) তগফ তথ থাগক সম, মখন চাাঁদাদাতায তবফগর জভায াথথ তাাঁাগক প্রগদয় য় তখন সাআ াগথথয উয 
চরবত ফৎগযয প্রথভ বদন াআগত, ফা জভায তাবযখ াআগত, সম সক্ষগি মাা প্রগমাজয, প্রগদয় য়ায 
তাবযখ মথি এাআ উ-বফবধয াধীগন সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] প্রদান কযা াআগফ। 

৩) এাআ বফবধ সভাতাগফক জভায তাবযখ ফবরয়া গণয াআগফ সফতন কতথগনয সক্ষগি সম ভাগ াঅদায় কযা াআগফ ঐ 
ভাগয প্রথভ বদন এফাং চাাঁদাদাতা কতৃথক চাাঁদা সপ্রযগণয সক্ষগি বাফযক্ষণ কভথকতথা উক্ত চাাঁদা সম ভাগয ৫ 
তাবযগখয ূগফথ াাআগফন, ঐ ভাগয প্রথভ বদন, াঅয ভাগয ৫ তাবযগখ ফা উায গয ায়া সগগর যফতথী 
ভাগয প্রথভ বদন। 

৪) বফবধ ২০  ২১ -এয াধীগন প্রগদয় াথথ ছাড়া সম ভাগ প্রদান কযা াআগফ সাআ ভাগয ূফথফতথী ভাগয সল 
বদন মথি সম সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ] য় তাা প্রাক ফযবক্তগক প্রদান কবযগত াআগফ। 

তগফ তথ থাগক সম, সম সক্ষগি বাফযক্ষণ কভথকতথা সাআ ফযবক্তগক ফা তাায প্রবতবনবধগক বতবন সম 
তাবযগখ নগদ াথথ প্রদাগন প্রস্তুত তাা াথফা সাআ ফযবক্তগক াথথ প্রদাগনয জন্য সম তাবযগখ সচক প্রস্তুত 
কবযয়াগছন তাা াফবত কবযয়াগছন সাআ সক্ষগি সকফরভাি উক্ত াফবতকযগণয তাবযগখয ূফথফতথী ভাগয 
সল বদন মথি াথফা প্রগমাজয াআগর সাআ সচক াআ য়ায তাবযখ মথি সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] প্রদান কবযগত 
াআগফ। 

৫) সকাগনা চাাঁদাদাতা তবফগরয জভায উয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] গ্রণ কবযগফন না ফবরয়া বাফযক্ষণ কভথকতথাগক 
াফবত কবযগর, উক্ত সক্ষগি সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] প্রদান কযা াআগফ না। তগফ যফতথী মথাগয় সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
গ্রণ কবযগত চাগন ফবরয়া াফবত কবযগর সম ফৎয ঐরূ াফবত কবযগফন সাআ ফৎগযয প্রথভ বদন 
াআগত সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] প্রদান কবযগত াআগফ। চাাঁদাদাতা তবফগর তাায বাগফ াআবতভগধয উদ্ভূত সুদ ১ 
[াথফা ফবৃদ্ধ] গ্রণ কবযগফন না ফবরয়া বরবখতবাগফ াফবত কবযগর াআবতভগধয জভাকৃত সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
ববফষ্য তবফগরয বাগফ বফকরন সদখাাআয়া এফাং গে গে ‘22 Interest’ ফা ‘xx-Interest’ খাগত কন্ট্রা 
াঅকরন সদখাাআয়া ভন্বয় কবযগত াআগফ। 

                                                 
1
 ১০ াঅগষ্ট ১৯৮৫ তাবযগখয প্রজ্ঞান নাং- এভ(এভবি)/াঅয II/ বএপ-৫/ ৮৫/১৫১ দ্বাযা ুনাঃবনধথাবযত 

2
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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৬) এাআ বফবধভারায সকাগনা বফধাগনয াধীগন সম কর াথথ চাাঁদাদাতায াঅকরগন প্রবতস্থাবত াআগফ তাায উয 
সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ] উ-বফবধ (১) -এয াধীগন ধাযাফাবকবাগফ সম কর ায বনধথাবযত াআগফ, সাআ কর াগয 
এফাং মতদূয ম্ভফ এাআ বফবধগত বনধথাবযত দ্ধবতগত প্রদান কবযগত াআগফ। 

তবফর াআগত াবগ্রভ ভঞ্জযুকাযী কতৃথক্ষ: 

১৩। ১) তবফগর জভাকৃত াথথ াআগত চাাঁদাদাতাগক বনগম্নাক্ত কতৃথক্ষভূ াবগ্রভ ভঞ্জুয কবযগত াবযগফ, মথা:- 

ক) গৃ বনভথাগণয উগেগে  বফগল বফগফচনায় প্রদি াবগ্রভ ফযতীত ান্যান্য উগেগে াবগ্রগভয ভঞ্জুযকাযী 
কতৃথক্ষ সগগজগিি কভথকতথাগদয সক্ষগি বফবাগীয় প্রধান এফাং উক্ত কভথকতথা বনগজাআ বফবাগীয় প্রধান াআগর 
সগক্ষগি যকায। ননগগগজগিি কভথচাযীগদয সক্ষগি াংবিষ্ট কভথচাযীয াবপ প্রধান, বকন্তু সম সক্ষগি 
াবপ প্রধাগনয বনম্ন দস্থ সকাগনা কভথকতথা উক্ত কভথচাযীয বনগয়াগকাযী কতৃথক্ষ, স সক্ষগি বনগয়াগকাযী 
কতৃথক্ষাআ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ; 

খ) গৃ বনভথাগণয উগেগে  বফগল বফগফচনায় প্রগদয় াবগ্রগভয সক্ষগি ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ াআগফ দপা (ক) -
এ উবেবখত ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয াফযফবত যফতথী ঊর্ধ্থতন কতৃথক্ষ; 

তগফ তথ থাগক সম, বফবাগীয় প্রধাগনয াধস্থন কভথকতথাগদয সক্ষগি এাআরূ াবগ্রভ বফবাগীয় প্রধান 
ভঞ্জুয কবযগফন এফাং বফবাগীয় প্রধাগনয এাআরূ াবগ্রভ যকায ভঞ্জুয কবযগফ; 

গ) উবফবধ (৯) -এয াধীগন াগপযৎগমাগয াবগ্রভ বফবাগীয় প্রধাগনয বনম্নদস্থ সকাগনা কতৃথক্ষ ভঞ্জুয 
কবযগত াবযগফ না। বফবাগীয় প্রধাগনয াগপযৎগমাগয াবগ্রভ যকায ভঞ্জুয কবযগফ। 

াবগ্রগভয উগেে: 

২) াঅগফদনকাযীয াঅবথথক াফস্থায কাযগণ াবগ্রভ প্রগয়াজন এফাং াবগ্রভ বনগম্নাক্ত উগেে ফযতীত ান্য সকাগনা 
উগেগে ফযফরত াআগফ না, এাআ ভগভথ ন্তুষ্ট না াআগর সকাগনা ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ াবগ্রভ ভঞ্জুয কবযগফ না:- 

ক) াঅগফদনকাযীয ফা তাায উয প্রকৃত বনবথযীর ফযবক্তয দীঘথ াসুস্থতায ফযয় বনফথাগয উগেগে। 

সনাি: এাআ ানুগচ্ছগদ বনবথযীর াথথ বযফাগযয দে এফাং বতা-ভাতা, াপ্রাপ্তফয়স্ক বাাআ, াবফফাবত 
সফান এফাং সম সক্ষগি বতা-ভাতা জীফীত নাাআ স সক্ষগি দাদা-দাবদ। 

১খ) াঅগফদনকাযীয ফা তাায উয প্রকৃত বনবথযীর ফযবক্তয বচবকৎা ফা বক্ষায জন্য বফগদ গভগনয ফযয় 
বনফথাগয উগেগে; 

গ) ধভথীয় ফা াভাবজক যীবতগত াঅগফদনকাযীয ভমথাদা ানুাগয বফফা, াগিযবষ্টবক্রয়া াথফা ানুষ্ঠানাবদগত 
াফে কযণীয় ফযয় বনফথাগয উগেগে; 

ঘ) জীফন বফভায বপ্রবভয়াভ প্রদাগনয উগেগে; 

ঙ) ফাগৃ বনভথাগণয জন্য জবভ ক্রগয়য াথফা ফাগৃ বনভথাণ, ক্রয় ফা সভযাভগতয উগেগে াথফা এাআ 
ানুগচ্ছগদ ফবণথত উগেগে গৃীত ফযবক্তগত ঋণ বযগাগধয উগেগে; 

চ) ভুবরভ চাাঁদাদাতাগদয প্রথভ ফাগযয জ্ব ারগনয ফযয় বনফথাগয উগেগে; 

ছ) বনগম্নাক্ত তথ াগগক্ষ ভুবরভ চাাঁদাদাতায স্ত্রীয সভাযানায দাবফ ূযগণয উগেগে:- 

i) চাাঁদাদাতায বফফাগয ফযগয়য জন্য একফায াবগ্রভ গ্রণ কবযয়া থাবকগর, যফতথী মথাগয় সভাযানায 
জন্য সকাগনা াবগ্রভ াাআগফন না; 

ii) এাআ াবগ্রগভয বযভাণ উ-বফবধ (৩) -এ উবেবখত বযভাণ ফা সভাযানায প্রকৃত বযভাণ এাআ রৃাআ -
এয ভগধয মাা কভ উায াবধক াআগফ না এফাং সভাযানায প্রকৃত বযভাগণয প্রভাণ চাাঁদাদাতাগক 
দাবখর কবযগত াআগফ; 

iii) চাাঁদাদাতা াবগ্রভ গ্রগণয এক ভাগয ভগধয বতবন সম প্রকৃত গক্ষ সভাযানায াথথ বযগাধ 
কবযয়াগছন উায প্রভাণ দাবখর কবযগফন, ান্যথায় াবগ্রভ বাগফ প্রদি াথথ তাায বনকি াআগত 
এককারীন াঅদায়গমাগয াআগফ। 

াবগ্রগভয বযভাণ: 

৩) গৃায়গনয উগেগে এফাং বফগল বফগফচনায সক্ষগি ফযতীত সকাগনা াবগ্রভ চাাঁদাদাতায ৩ ভাগয সফতন ফা 
তবফগর তাায জভারূগ বস্থত াগথথয াগধথক -এয ভগধয মাা কভ, উায াবধক াআগফ না। বফগল বফগফচনায় 
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ফযতীত প্রথভ াবগ্রগভয সুদ 
1 [াথফা ফবৃদ্ধ]  চূড়াি বযগাগধয তাবযখ াআগত ১ (এক) ফৎগযয ভগধয 

বদ্বতীয় াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না; 

তগফ তথ থাগক সম, প্রথভ াবগ্রভ গ্রগণয ভয় প্রদানগমাগয ভুদয় াথথ গ্রণ কযা না াআগর, উক্ত সক্ষগি 
প্রথভ াবগ্রভ চারু থাকা কাগর চাাঁদাদাতায বতন ভাগয সফতন ফা তবফগর বদ্বতীয় াবগ্রভ গ্রণ কাগর তাায 
জভা রূগ বস্থত াগথথয াগধথক এাআ রৃাআ-এয ভগধয মাা কভ, উায ভান বদ্বতীয় াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ। 

৪) বফগল বফগফচনায়, উায বফফযণ, বরবখতবাগফ সযকিথ কবযয়া, তবফগর জভারূগ বস্থত াগথথয ৭৫% মথি এফাং 
উমুথবয গফথাচ্চ ৩বি াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ। বকন্তু বতন ফা তগতাবধক াংখযক াবগ্রগভয াথথ ানাদায়ী 
থাবকগর যকাগযয ূফথানুগভাদন ফযতীত ুনাঃাবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না। 

গৃ বনভথাণ াবগ্রভ: 

৫) উ-বফবধ (২) -এয দপা (ঙ) -এ ফবণথত গৃায়গনয উগেগে াবগ্রভ ভঞ্জুবয বনগম্নাক্ত তথগুবর দ্বাযা বনয়বন্ত্রত 
াআগফ, মথা:- 

ক) াবগ্র১সভয বযভাণ চাাঁদাদাতায ৩৬ (ছবি) ভাগয সফতন ফা তবফগর তাায জভা রূগ বস্থত াগথথয 
৮০%, এাআ রৃাআ-এয ভগধয মাা কভ, তাায াবধক াআগফ না; 

খ) একাআ স্নগি গৃ বনভথাগণয জন্য এগকয াবধক াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না, বকন্তু সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
প্রথভ াবগ্রভ ম্পূণথ াঅদাগয়য য একাআ গৃ সভযাভগতয জন্য াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ; 

গ) বনগম্নাক্ত তথ াগগক্ষ একাআ গৃ সভযাভগতয জন্য ানবধক একবি াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ, মথা:- 

i) াঅফাগমাগয কবযফায জন্য সভযাভগতয প্রগয়াজন য়া; 

ii) াআা াধাযণ প্রকৃবতয সভযাভত নগ; এফাং 

iii) গৃগয ভূগরযয তুরনায় াআাগত াংবিষ্ট ফযয় াবধকতয। 

ঘ) এাআ াবগ্রভ চাাঁদাদাতায কভথস্থগর সস্টগন াথফা াফয গ্রগণয য বতবন ফফা কবযগত াআচ্ছা কগযন, 

এভন স্থাগন উমুক্ত ফযবক্তগত ফাগৃগয মথাথথ প্রগয়াজগন াআগত াআগফ; 

ঙ) াধাযণত এাআ াবগ্রভ বকবিগত উগিারন কবযগত াআগফ, প্রবত বকবি এাআরূ াআগফ সমন তাা দ্বাযা যফতথী 
বতন ভাগয ম্ভাফয প্রগয়াজনীয় ফযগয়য ানুরূ বযভাগণয াআগফ। ভুদয় াথথ একগমাগগ প্রগয়াজন 
াআগফ, এাআ ভগভথ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ ন্তুষ্ট াআগর াবগ্রভ এক বকবিগত গ্রণ কবযগত সদয়া মাাআগফ; 

চ) গৃ বনভথাগণয উগেগে জবভ ক্রগয়য জন্য াথফা গৃ ক্রগয়য জন্য াথফা একাআ গৃ সভযাভগতয জন্য গৃীত 
ফযবক্তগত ঋণ বযগাগধয সক্ষগি াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না, মবদ না উক্ত ঋণ াবগ্রগভয াঅগফদনি 
প্রাবপ্তয ানবধক ফাগযা ভা ূগফথ গ্রণ কযা াআয়া থাগক এফাং ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ উক্ত ঋগণয তযতা, 
ঋগণয বযভাণ  াআা বযগাগধয জন্য ফাস্থফত াঅফেক াগথথয বযভাণ ম্পগকথ বযতুষ্ট য়। 

িীকা:৫২ ফৎয ফয়গ উনীত য়ায য উবফবধ (৯) -এ ফবণথত াগপযৎগমাগয াবগ্রভ গ্রগণয সক্ষি 
ফযতীত গৃ বনভথাণ ঋণদান াংস্থা, ফযাাংক ফা ান্যান্য যকাবয ঋণদান প্রবতষ্ঠান াআগত গৃীত ঋণ, 

মাা ফযবক্তগত ঋণ বাগফ গণয নগ, বযগাগধয জন্য এাআ াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না। 

ছ) সম ম্পবিয জন্য এাআ াবগ্রগভয াঅগফদন কযা াআয়াগছ, ঐ ম্পবিয স্বত্ব ম্পগকথ াঅগফদনকাযী 
ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষগক বযতুষ্ট কবযগফন, তগফ ঐ ম্পবি যকাগযয বনকি ফন্ধক যাবখগত াআগফ না। 

জ) গ্রণকৃত াবগ্রভ ম্পূণথ সপযৎ সদয়ায ূগফথ চাাঁদাদাতা উক্ত জবভ ফা গৃ বফক্রয় ফা ান্য সকাগনা বাগফ 
িািয কবযগর, গে গে চাাঁদাদাতা াবগ্রগভয উগয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] গভত াবগ্রগভয াবযগাবধত 
াাং এককারীন সপযৎ বদগফন। 

িীকা: (১) 2 বফদযভান বফবধভারায াধীগন াধাযণ ববফষ্য তবফর াআগত গ্রণকৃত াবগ্রগভয জন্য াআবতভগধয 
যকাগযয বনকি জবভ ফন্ধক সদয়া থাবকগর, উা চাাঁদাদাতায ানুকূগর ভুক্ত কবযয়া বদগত াআগফ। 

২) সম জবভয উয সকাগনা ফযবক্ত গৃ বনভথাণ কবযগত াআচ্ছুক সাআ জবভয উয তাায ম্পূণথ ভাবরকানা স্বত্ব না 
থাবকগর ানুগচ্ছদ (ছ) -এয তথ ানুাগয াবগ্রভ ায়ায াগমাগয াআগফন না, তগফ তথ থাগক সম, 

াঅগফদনকাযী ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষগক এাআ ভগভথ বযতুষ্ট কবযগফন সম, জবভ াঅগফদনকাযী াআজাযা বনয়াগছন এফাং 
াআজাযায ানবতক্রাি তথ  ভূরয াবগ্রভ প্রদাগনয জন্য মথাথথ; 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 

2
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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৩) াবগ্রগভয াথথ প্রদাগনয ূগফথ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ ম্পবিগত াঅগফদনকাযীয স্বত্ব যীক্ষা কবযয়া সদবখগফ, 

াঅফেক াআগর যাজস্ব ফা বনফন্ধনকাযী কতৃথগক্ষয বত যাভথ কবযয়া াথফা াঅাআনগত সিকবনকার 
যাভগথয াঅফেক াআগর যকাগযয াঅাআন কভথকতথায বত যাভথ কবযয়া। গৃ বনভথাণ ফা গৃ সভযাভগতয 
াবগ্রগভয সক্ষগি ববূভয উয ফা প্রগমাজয াআগর গৃগয উয াঅগফদনকাযীয বফগযাধবফীন স্বত্ব যবয়াগছ বক না 
এফাং জবভ ফা গৃ ক্রগয়য সক্ষগি াঅগফদনকাযী বফক্রয়-দবরগরয ম্পাদন ফা বনফন্ধগনয ভাধযগভ ূণথ স্বত্ব াজথন 
কবযগফন বক না তাা সদবখগত াআগফ। 

৬) াবগ্রগভয াঅগফদন াঅগফদনকাযীয তৃতীয় তপবগর ফবণথত পযভ সভাতাগফক ঊর্ধ্থতন কভথকতথায ভাধযগভ দাবখর 
কবযগত াআগফ, বমবন াঅগফদনকৃত াবগ্রগভয প্রগয়াজনীয়তা এফাং প্রগয়াজনীয় বযভাণ ম্পগকথ বনজস্ব ভতাভত 
বরবফদ্ধ কবযগফন। 

৭) ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ ভঞ্জুবযগি াবগ্রভ ভঞ্জুবযয কাযণ বরবফদ্ধ কবযগফ এফাং াবগ্রগভয বযভাণ বনধথাযগণয সক্ষগি 
তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াগথথয বযভাগণয উয ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ মথামথ গুরুত্ব প্রদান কবযগফ। 

িীকা: তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াগথথয বযভাণ গণনায সক্ষগি সম ভাগ াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা াআগফ সাআ 
ভাগয ূফথফতথী বতন ভাগ জভাকৃত চাাঁদা বফগফচনায় সনয়া মাাআগফ না। 

৮) কভথচাযীয সল সফতগনয প্রতযয়নগি ান্যান্য প্রগয়াজনীয় বফফযণাবদয বত ভঞ্জুযকৃত াবগ্রগভয বযভাণ, 

াঅদাগয়য বকবিয াংখযা  প্রবত বকবিগত াঅদাগয়য বযভাণ, াআবতভগধয াঅদায়কৃত বকবিয াংখযা  াগথথয 
বযভাণ এফাং াফবষ্ট ানায বযভাণ উগেখ কবযগত াআগফ। 

৯) চাাঁদাদাতায ৫২ ফৎয ফয় ূণথ াআগর কৃবল জবভ ক্রয় সম সকাগনা মুবক্তেত উগেগে ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ 
তবফগর তাায জভারূগ বস্থত াথথ াআগত াগপযৎগমাগয াবগ্রভ ভঞ্জুয কবযগত াবযগফন। এাআ প্রকায াবগ্রভ 
ভঞ্জুয কযা াআগর তাা াঅয চাাঁদাদাতায বনকি াআগত াঅদায় কযা াআগফ না এফাং তবফগর তাায জভারূগ 
বস্থত াথথ চূড়াি প্রদাগনয ভয় এাআ াবগ্রভগক চূড়াি প্রদাগনয াাং ফবরয়া গণয কবযগত াআগফ। াগপযৎগমাগয 
াবগ্রগভয বযভাণ াবগ্রভ ভঞ্জুবযয ভগয় তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াগথথয ৮০% এয াবধক াআগফ 
না। এাআরূ াগপযৎগমাগয াবগ্রভ একাবধকফায প্রদান কযা মাাআগফ, তগফ প্রবতফাযাআ তবফগর চাাঁদাদাতায 
জভারূগ বস্থত াগথথয ৮০% এয ভগধয। 

িীকা: াগপযৎগমাগয াবগ্রভ চূড়াি প্রদাগনয াাং ফবরয়া বফগফবচত, সুতযাাং গৃ বনভথাগণয উগেগে াআা এক 
বকবিগত ভঞ্জুয কযা মাাআগফ। 

১০) যকাবয কভথচাযীয ফয় ৫২ ফৎয ূণথ য়ায য বতবন াআচ্ছা কবযগর ূগফথ গৃীত এক ফা একাবধক াবগ্রগভয 
াবযগাবধত াাংগক াগপযৎগমাগয াবগ্রগভয রূািবযত কবযগত াবযগফন এফাং এাআ সক্ষগি াআা চূড়াি 
প্রদাগনয াাং ফবরয়া গণয াআগফ। 

াবগ্রভ  উায সুদ [াথফা ফবৃদ্ধ] াঅদায়: 

১৪। ১) াগপযৎগমাগয াবগ্রভ ফযতীত ান্যান্য াবগ্রগভ সম াংখযক বকবি ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ বনধথাযণ কবযগফন, সাআ 
াংখযক ভান ভাবক বকবিগত াঅদায় কবযগত াআগফ। তগফ, চাাঁদাদাতায াআচ্ছা ফযতীত এাআ বকবিয াংখযা ১২ -
এয কভ াআগফ না এফাং সকাগনাক্রগভাআ বকবিয াংখযা ঞ্চাগয সফব াআ১সফ না। চাাঁদাদাতা াআচ্ছা কবযগর এক 
ভাগ এগকয াবধক বকবি বযগাধ কবযগত াবযগফন। প্রবতবি বকবিয াথথ ূণথ িাকায াগহ াআগফ, এফাং 
সাআরূ বকবি বনধথাযগণয জন্য াঅফেক ভগতা াবগ্রগভয বযভাগণ হ্রা-ফবৃদ্ধ কবযগত াআগফ। 

২) বফবধ ১১ সত ফবণথত চাাঁদা াঅদাগয়য দ্ধবতগত াবগ্রগভয াথথ াঅদায় কবযগত াআগফ। গৃ বনভথাগণয উগেগে 
াবগ্রগভয সক্ষি ফযতীত াবগ্রভ গ্রগণয গয চাাঁদাদাতায প্রথভফাগযয ভগতা একবি ূণথ ভাগয সফতন াথফা 
পগযাআন াববথগয জন্য সযভুযনাগযন গ্রণভাি াঅদায় াঅযম্ভ াআগফ। 

৩) গৃ বনভথাগণয জন্য াবগ্রগভয সক্ষগি াবগ্রভ গ্রগণয যফতথী দ্বাদ ভাগয সফতন াআগত সফতগনয ১০% াগয 
াঅদায় াঅযম্ভ াআগফ। 

তগফ তথ থাগক সম, যকাবয কভথচাযী াবধকন্তু সফতন াআগত গৃ বনভথাণ াবগ্রভ গ্রণ কবযয়া থাবকগর, 

সফতন াআগত গ্রণকৃত াবগ্রভ সুদ 
1 [াথফা ফবৃদ্ধ] ম্পূণথ াঅদায় য়ায য উবযউক্ত াগয াথথ াঅদায় 

াঅযম্ভ াআগফ; 

৪) ছুবিগত থাকাকারীন ভগয় ফা সখাযগাল বাতা প্রাবপ্তকারীন ভগয় চাাঁদাদাতায ম্মবত ফযবতগযগক াবগ্রভ 
াঅদায় কযা মাাআগফ না। চাাঁদাদাতাগক ভঞ্জুয কযা সকাগনা ূফথফতথী১ াবগ্রভ ফা সফতন াবগ্রভ াঅদাগয়য কাগর 
াথফা সকাগনা বনবদথষ্ট ভয়কার ফযাী, মাা াগ্রয ফয়গয চাাঁদাদাতায সক্ষগি াফয গ্রগণয তাবযখ মথি 
ফবধথত াআগত াগয, তাায বরবখত ানুগযাগধ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ াবগ্রভ াঅদায় ফন্ধ যাবখগত াবযগফ। 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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িীকা: ১) াফকাকার ছুবিয বত বভবরতবাগফ ছুবি ফবরয়া গণয াআগফ। 

২) চাাঁদাদাতা সম ভাগয ূণথ সফতন উগিারন কগযন সাআ ভাগাআ াবগ্রগভয বকবি াঅদায় কযা মাাআগফ এফাং 
বতবন ছুবিগত থাকাকাগর রৄধু তাায ম্মবতগতাআ ছুবিকারীন সফতন াআগত াবগ্রগভয বকবি কতথন কযা 
মাাআগফ। 

৫) চাাঁদাদাতাগক একাবধক াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা াআয়া থাবকগর াঅদাগয়য উগেগে প্রবতবি াবগ্রভগক ৃথকবাগফ 
বফগফচনা কবযগত াআগফ। 

৬) ক) ভূর াবগ্রগভয ম্পূণথ াথথ বযগাধ াআফায য উায উয ভাবক বববিগত গণনাকৃত (ভাগয বগ্াাংগক 
ূণথভা ধবযয়া) ফাৎবযক ৫% াগয সুদ 

1 [াথফা ফবৃদ্ধ] াবগ্রভ উগিারগনয ভয় াআগত াবগ্রগভয ভূর 
াথথ ম্পূণথ বযগাগধয ভয় মথি বযগাধ কবযগত াআগফ। 

তগফ তথ থাগক সম, তবফগর সম কর চাাঁদাদাতায জভায উগয সকাগনা সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] য় না 
তাাবদগগক তবফর াআগত ভঞ্জুয কযা াবগ্রগভয উয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] ফাফদ সকাগনা াবতবযক্ত বকবি 
প্রদান কবযগত াআগফ না। 

খ) াধাযণত ভূর াবগ্রভ ম্পূণথ বযগাগধয যফতথী ভাগ এক বকবিগত সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] বযগাধ 
কবযগত াআগফ; বকন্তু, সুগদয ১ [াথফা ফবৃদ্ধয] বযভাণ ভূর াবগ্রভ বযগাগধয এক বকবিয বযভাগণয 
াবধক াআগর তাা একাবধক ভাবক ভান বকবিগত াঅদায় কযা মাাআগফ, মবদ চাাঁদাদাতা ানুরূ াআচ্ছা 
প্রকা কগযন। বকন্তু সাআ বকবিয বযভাণ ভূর াবগ্রভ বযগাগধয বকবিয বযভাগণয কভ াআগত াবযগফ 
না। 

৭) চাাঁদাদাতাগক াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা াআগর এফাং চাাঁদাদাতা তাা উগিারন কবযফায য উায বযগাধ এফাং 
যফতথী মথাগয় াঅদায় ম্পূণথ য়ায ূগফথ উক্ত ভঞ্জুবয ফাবতর কযা াআগর বফবধ ১২ দ্বাযা বফবত াগয সুদ 
১[াথফা ফবৃদ্ধ] গভত াবগ্রগভয ম্পূণথ ফা ফাবক াথথ চাাঁদাদাতা তাৎক্ষবণকবাগফ তবফগর সপযৎ বদগফন, তাাগত 
ফযথথ াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা ফা ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ সমভন বনগদথ কবযগত াগযন স ানুমায়ী বকবিগত ফা 
ান্যবাগফ চাাঁদাদাতায সফতন াআগত কতথন কবযয়া তাা াঅদায় কবযগফন। 

তগফ তথ থাগক সম, তবফগর সম কর চাাঁদাদাতায জভায উয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] য় না তাাগদয সুদ ১ 
[াথফা ফৃবদ্ধ] প্রদান কবযগত াআগফ না। 

৮) এাআ বফবধ ানুাগয াঅদায়কৃত াথথ তবফগর চাাঁদাদাতায বাগফ জভা াআগফ। 

বফভায বরবগত বযগাধ: 

১৫। াতাঃয উবেবখত তথ াগগক্ষ তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ ফা উায াাংবফগল জীফন বফভায 
বপ্রবভয়াভ বযগাগধয জন্য উগিারন কযা মাাআগফ:১ 

তগফ তথ থাগক সম, উগিারনকৃত াগথথয বযভাণ বনকিফতথী ূণথ িাকায় াআগফ: 

তগফ াঅয তথ থাগক সম, সকাগনা াথথ উগিারন কযা মাাআগফ না- 

ক) বফভা বরবয বফিাবযত বফফযণ বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি দাবখর কযা  াআা তৎকতৃথক গৃীত য়ায 
ূগফথ, াথফা 

খ) উগিারগনয ফাগযা ভাগয াবধক ভয় ূগফথ রৄরু য়া সকাগনা বরবয জন্য, াথফা 

গ) উগিারগনয ছয় ভাগয ভগধয প্রকৃত প্রগদয় বপ্রবভয়াভ বযগাগধয জন্য প্রগয়াজনীয় বযভাণ াগথথয াবতবযক্ত, 

াথফা 

ঘ) চাাঁদাদাতা ৫২ ফৎয ফয়গ উনীত য়ায ূগফথ সম বরবয ম্পূণথ ফা াাংবফগল প্রগদয় াআগফ এাআরূ 
বরবয বপ্রবভয়াভ বযগাগধয জন্য, াথফা 

ঙ) বাফযক্ষণ কভথকতথায ূফথ ম্মবত ফযবতগযগক বরব িািযকৃত, ভবথত ফা বযগাবধত বরবগত 
রূািবযত ফা তথ বযফতথন কযা াআয়াগছ এভন বরবয জন্য ফা ান্য সকাগনা বরবয বত বফবনভয়কৃত 
বরবয জন্য। 

বফভা বরব বযগাগধয বফলগয় বাফযক্ষণ কভথকতথা ন্তুষ্ট াআগফন: 

১৬। ১) বফবধ ১৫ -এয াধীগন সকাগনা াথথ উগিারগনয ূগফথ চাাঁদাদাতা বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি বাফযক্ষণ 
কভথকতথা সমভন বনধথাবযত কবযগত াগযন সাআরূ ভয়কাগরয ভগধয এাআ ভগভথ সঘালণাি দাবখর কবযগফন সম, 
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বতবন বরব াথণ ফা ভথণ ফা বযগাবধত বরবগত রূািয কগযন নাাআ এফাং বরবয তথাবদয বযফতথন 
ফা ান্য সকাগনা বরবয বত বফবনভয় কগযন নাাআ। 

২) বফবধ ১৫সত ফবণথত উগেগে উগিারনকৃত াথথ মথামথবাগফ ফযফরত াআয়াগছ এাআ ভগভথ বাফযক্ষণ কভথকতথায 
ন্তুবষ্টয জন্য বফভা কতৃথগক্ষয াথথ গ্রগণয যবদ ফা াআায তযাবয়ত কব সপ্রযণ কবযগত াআগফ। 

৩) উবফবধ (১)  (২) -এ ফবণথত দ্ধবতগত বাফযক্ষণ কভথকতথা ন্তুষ্ট না াআগর বতবন বফবধ-১২-এ ফবণথত াগয 
সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ]  উগিারনকৃত াথথ সফতন াআগত াঅদাগয়য াঅগদ বদগত াবযগফন এফাং াঅদায়কৃত াথথ 
তবফগর চাাঁদাদাতায সক্রবিগি জভা াআগফ। 

যকায বফভা কতৃথক্ষগক চাাঁদাদাতায গক্ষ াথথ বযগাধ কবযগফ না: 

১৭। ১) যকায চাাঁদাদাতায গক্ষ বফভা কতৃথক্ষগক সকাগনা াথথ প্রদান কবযগফ না এফাং বরব চারু যাখায জন্য সকাগনা 
দগক্ষ গ্রণ কবযগফ না। 

২) এাআ বফবধভারায াধীগন গ্রণগমাগয াআগফ চাাঁদাদাতায বনগজয কযা তাায বনজস্ব জীফগনয জন্য াথফা 
চাাঁদাদাতায বনগজয  তাায স্ত্রী ফা স্বাভীয মুগ্ম জীফগনয জন্য বরব, এফাং চাাঁদাদাতায স্ত্রী ফা স্বাভীয াথফা 
চাাঁদাদাতায স্ত্রী ফা স্বাভী এফাং িান ফা উাগদয সম সক ফযতীত ান্য সকান সুবফধাগবাগীয জন্য বরব 
গ্রণগমাগয াআগফ না; 

তগফ তথ থাগক সম, সকাগনা চাাঁদাদাতা ূগফথ ফরফৎ ববফষ্য তবফর বফবধ ানুমায়ী সম বরব গ্রণ 
কবযয়াগছন, সাআ বরব ূগফথয সাআ বফবধভারায বফধান াগগক্ষ গ্রণগমাগয াআগফ। 

বরব গৃীত য়ায জন্য বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ কবযগত াআগফ: 

১৮। ১) তবফর াআগত প্রথভ াথথ উগিারগনয বতন ভাগয ভগধয াথফা বফভা কতৃথগক্ষয দয দপ্তয ফাাংরাগদগয 
ফাবগয াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক বনধথাবযত াবতবযক্ত ভগয়য ভগধয বরব গৃীত য়ায জন্য 
বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ কবযগত াআগফ। বাফযক্ষণ কভথকতথা বরব গ্রণাগি তাা চাাঁদাদাতায 
বনকি সপযত াঠাাআগফন। 

২) তবফর াআগত াথথ প্রদাগনয জন্য বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক একফায বরব গৃীত য়ায য বাফযক্ষণ 
কভথকতথায ূফথানুগভাদন ফযতীত উক্ত বরবয তথ বযফতথন ফা ান্য সকাগনা বরবয বত বফবনভয় কযা 
মাাআগফ না। ূফথানুগভাদন াগগক্ষ তাা কযা াআগর তাায বনকি নূতন বরবয ফা বযফতথগনয বফিাবযত তথয 
প্রদান কবযগত াআগফ। 

৩) উবফবধ ১ -এয াধীগন কবথত ভয়কাগরয ভগধয াথফা বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক বনধথাবযত াবতবযক্ত 
ভগয়য ভগধয বরব গৃীত য়ায জন্য বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ কযা না াআগর ফা বরব ফাবতর 
াআয়া সগগর বরব ম্পবকথত তবফর াআগত উগিারনকৃত াথথ বফবধ-১২ -এ ফবণথত াগয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
 াবচগযাআ চাাঁদাদাতা কতৃথক তবফগর বযগাধ কবযগত াআগফ ফা বযগাগধ ফযথথ াআগর ভঞ্জুযকাযী 
কতৃথগক্ষয বনগদথ ভগত বকবিগত ফা ান্যবাগফ চাাঁদাদাতায সফতন াআগত কতথগনয ভাধযগভ াঅদাগয়য জন্য 
বাফযক্ষণ কভথকতথা াঅগদ বদগফন। 

বরবয নুাঃাযাাাআনগভন্ট্ি: 

১৯। এাআ বফবধভারা ফরফৎ য়ায ূগফথ ফরফৎ সকাগনা বফবধয াধীগন যাষ্ট্রবত ফা গবনথয -এয ফযাফগয াযাাাআনকৃত 
সকাগনা চাাঁদাদাতায বরব এখন ুনাঃাযাাাআন কবযগত চাাঁদাদাতায বনকি, ফা প্রগমাজয াআগর চাাঁদাদাতা  মুগ্ম-

বফভাকৃত’য বনকি বফভা কতৃথগক্ষয ফযাফগয স্বাক্ষবযত ুনাঃাযাাাআনগভন্ট্ি সনাবি  চতুথথ তপবগর প্রদি পযগভয 
ভাধযগভ িািয কবযগত াআগফ। 

তবফগর বঞ্চত াথথ চূড়ািবাগফ উগিারন: 

২০। চাাঁদাদাতা চাকবয তযাগ কবযগর ফা াফয ছুবিগত সগগর ফা াফকাকারীন ছুবি  াফয প্রস্তুবত ছুবিগত সগগর ফা 
ছুবিগত থাকাকারীন ভগয় াফয গ্রগণয ানুভবত প্রাপ্ত াআগর ফা মথামথ সভবিকযার কতৃথক্ষ কতৃথক ুনাঃচাকবযয 
জন্য াক্ষভ ফবরয়া সঘাবলত াআগর তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ তাায প্রায াআগফ; 

তগফ তথ থাগক সম, তবফগর জভারূগ বস্থত াথথ উগিারগনয য ৫২ ফৎয ফয়গ উনীত য়ায ূগফথ 
চাাঁদাদাতা মবদ ুনফথার ফা ুনাঃবনগয়াগগয ভাধযগভ চাকবযগত প্রতযাফতথন কগযন তগফ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ বনগদথ 
প্রদান কবযগর তাাগক বফবধ ১২ -এ ফবণথত াগয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ]  ূগফথ উগিারনকৃত াথথ কতৃথগক্ষয বনধথাবযত 
দ্ধবতগত তবফগর সপযৎ প্রদান কবযগত াআগফ। 
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চাাঁদাদাতায ভৃতযুগত তবফগরয  1 াথথ প্রদান: 

২১। তবফগর জভা াথথ প্রগদয় য়ায ূগফথ াথফা প্রগদয় য়ায য চাাঁদাদাতা ভৃতুযফযণ কবযগর- 

১) চাাঁদাদাতায বযফায থাবকগর- 

ক) বফবধ ৬ এফাং াআবতূগফথ ফরফৎ সকাগনা বফবধয াধীগন চাাঁদাদাতা তাায বযফাগযয সকাগনা দেগক ফা 
দেফগথগক তবফগর তাায জভারূগ বস্থত াথথ ফা াআায াাং বফগগলয জন্য ভগনানয়ন দান কবযয়া 
থাবকগর তাা উক্ত ভগনানীত ফযবক্ত ফা ফযবক্তফগথগক ভগনানয়গন ফবণথত াাং ানুাগয প্রগদয় াআগফ; 

খ) মবদ বযফাগযয সকাগনা দে ফা দেফগগথয ানুকূগর সকাগনা ভগনানয়ন না থাগক ফা ভগনানয়ন থাকা 
গত্ত্ব মবদ তাা াবফধ য় এফাং ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ -এয ধাযা ৫(১) (খ) -এয াধীগন তাা 
াকামথকাযী য় াথফা উক্ত ভগনানয়ন মবদ তবফগর তাায জভা াগথথয াাং বফগগলয জন্য াআয়া থাগক 
তাা াআগর তাায বযফাগযয দে ফযতীত ান্য সকাগনা ফযবক্ত ফা ফযবক্তফগগথয ানুকূগর ভগনানয়ন থাকা 
গত্ত্ব তবফগর তাায জভা উায ভুদয় াথথ ফা উায সম াাংগয জন্য ভগনানয়ন নাাআ ঐ াাং তাায 
বযফাগযয দেগদযগক ভাগয প্রগদয় াআগফ; 

তগফ তথ থাগক সম, বযফাগযয ান্য সকাগনা দে থাবকগর বনগম্নাক্ত দেগণ সকাগনা াাং 
াাআগফন না- 

ক) াঅাআনগতবাগফ প্রাপ্তফয়স্ক ুি বমবন াযীবযক ফা ভানবকবাগফ াক্ষভ নন এফাং জীফীকা বনফথাগ 
াভথথ নন; 

খ) ভৃত ুগিয াঅাআনগতবাগফ প্রাপ্তফয়স্ক ুি বমবন াযীবযকবাগফ াক্ষভ নন এফাং জীফীকা বনফথাগ 
াভথথ নন; 

গ) বফফাবতা কন্যা, মাায স্বাভী জীফীত এফাং বমবন ান্য সকাগনাবাগফ বযতযক্ত ফা স্বাভীয বযণ-সালণ 
াআগত ফবঞ্চত নগন; 

ঘ) ভৃত ুগিয বফফাবতা কন্যা, মাায স্বাভী জীফীত এফাং বমবন ান্য সকাগনাবাগফ বযতযক্ত ফা স্বাভীয 
বযণ-সালণ াআগত ফবঞ্চত নগন; 

তগফ তথ থাগক সম, ভৃত ুগিয বফধফা স্ত্রী ফা স্ত্রীগণ এফাং িান ফা িানগণ ভৃত ুি জীফীত 
থাবকগর তাাগদয সম াাং প্রায াআত সকফর ঐ বযভাণ াাংাআ তাাগদয কগরয ভাগয প্রায 
াআগফ এফাং তাাগদয সক্ষগি ১ভ গতথয দপা (ক) -এয বফধান কামথকয াআগফ না। 

২) চাাঁদাদাতায মবদ সকাগনা বযফায না থাগক এফাং, বতবন মবদ বফবধ ৬ সভাতাগফক ফা াআবতূফথ াআগত ফরফৎ বফবধ 
সভাতাগফক ান্য সকাগনা ফযবক্ত ফা ফযবক্তফগগথয ানুকূগর ভগনানয়ন প্রদান কবযয়া থাগকন, তাা াআগর, তবফগর 
তাায জভা াথথ ফা উায সম াাংগয জন্য ভগনানয়ন সদয়া াআয়াগছ ঐ াাং উক্ত ভগনানীত ফযবক্ত ফা 
ফযবক্তফগথগক প্রগদয় াআগফ। 

িীকা: ১। এাআ বফবধ ানুাগয চাাঁদাদাতায বযফাগযয সকাগনা দেগক প্রগদয় াথথ ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ -
এয ধাযা- ৩ -এয উধাযা- ২ -এয াধীগন এাআরূ দেগক প্রগদয় াআগফ। 

২। সকাগনা ভগনানীত ফযবক্ত ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ -এয ধাযা-২ -এয দপা (গ) -এয াংজ্ঞা ভগত 
চাাঁদাদাতায উয বনবথযীর ফযবক্ত াআগর তবফগরয াথথ উক্ত াঅাআগনয ধাযা-৩ -এয উধাযা (২) -এয 
াধীগন ভগনানীত ফযবক্তগক প্রগদয় াআগফ। 

৩। চাাঁদাদাতায মবদ সকাগনা বযফায না থাগক এফাং বতবন মবদ বফবধ ৬ -এয বফধান সভাতাগফক ভগনানয়ন না 
কবযয়া থাগকন ফা তবফগর তাায জভা াগথথয াাংবফগগলয জন্য ভগনানয়ন কবযয়া থাগকন, তাা াআগর 
তবফগর তাায জভা ভুদয় াগথথয সক্ষগি ফা উায সম াাংগয উয ভগনানয়ন ম্পবকথত নগ উায 
সক্ষগি ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫-এয ধাযা-৪ -এয উধাযা (১) -এয দপা (খ) এফাং দপা (গ) -এয 
উদপা (২) প্রগমাজয াআগফ। 

বযগাধ: 

২২। ১) তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ প্রগদয় াআগর, বাফযক্ষণ কভথকতথায দাবয়ত্ব াআগফ প্রগদয় য়ায 
কথা চাাঁদাদাতাগক ফা তাাঁায ভগনানীত ফযবক্ত ফা উিযাবধকাযীগণগক াফবত কযা এফাং ববফষ্য তবফর াঅাআন, 

১৯২৫ এয ধাযা-৪ -এ ফবণথত দ্ধবতগত জভা াথথ প্রদান কযা। 

২) এাআ বফবধভারায াধীগন সম ফযবক্তগক াথথ প্রদান কযা াআগফ াথফা বফবধ ১৯ ানুমায়ী বফভা বরব 
ুনাঃাযাাাআন কযা াআগফ, উক্ত ফযবক্ত াপ্রকৃবতস্থ াআগর তাাগক প্রদান না কবযয়া াপ্রকৃবতস্থতা াঅাআন, ১৯১২ 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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-এয াধীগন ভযাগনজায বনগয়াগকৃত াআগর উক্ত াপ্রকৃতস্থগক াথথ প্রদান ফা ুনাঃাযাাাআন না কবযয়া উক্ত 
ভযাগনজাযগক প্রদান ফা াযাাাআন কবযগত াআগফ। 

৩) এাআ বফবধয াধীগন াগথথয দাবফ কবযগত াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথায ফযাফগয বরবখত াঅগফদন কবযগত াআগফ। 
প্রগদয় াথথ ফাাংরাগদগয ভগধয িাকায় প্রগদয় াআগফ। 

িীকা: ১। তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ বফবধ-২০  ২১ -এয াধীগন প্রগদয় াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা 
প্রগদয় 

1 াগথথয সম াাং ম্পগকথ সকাগনা গে ফা বফগযাধ নাাআ তাা প্রদাগনয জন্য তবযৎ ফযফস্থ গ্রণ 
কবযগফন, এফাং াফবষ্টাাং মথাীঘ্র ম্ভফ ভন্বয় কবযগত াআগফ। 

২। সকাগনা ভগনানয়ন ফা বফধ ভগনানয়ন না থাকায সক্ষগি তবফগর চাাঁদাদাতায জভা াগথথয বযভাণ 
৫,০০০/- িাকা ফা উায কভ াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা মথামথ তদগিয গয চাাঁদাদাতায সাআ 
উিযাবধকাযীগণগক াথথ প্রদান কবযগত াবযগফন মাাবদগগক তাায বনকি ান্যবাগফ উায াাআফায 
াবধকাযী ফবরয়া ভগন য়। 

৩। তবফগর তাায াফযগ্রগণয ভগয় তাায ুঞ্জীবতূ াথথ াআগত তাাবদগগক প্রগদয় ফা চাাঁদাদাতায 
ভগনানীত ফযবক্তগক ফা উিযাবধকাযীগণগক চাকবযগত থাকা াফস্থায় চাাঁদাদাতায ভৃতুয ঘবিগর ফা তাায 
াফয গ্রগণয গয তাায ুঞ্জীবূত াফবিত াথথ াআগত চাাঁদাদাতা কতৃথক প্রগদয় ফবরয়া বনধথাবযত াগথথয 
সকাগনা বফগয়াজন যকাগযয গক্ষ ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ -এয ধাযা ৩ -এয উধাযা ১ -এয 
বত াাভঞ্জেূণথ াআগফ। গফথািভ ন্থা াআগতগছ ুনাঃপ্রদানগক একবি বদ্বতীয় সরনগদন বাগফ গণয 
কযা। 

প্রগদয় ববফষ্য তবফর াআগত স্থানািয: 

২৩। ১) প্রগদয় ববফষ্য তবফগরয চাাঁদাদাতা সকাগনা যকাবয কভথচাযী যকাগযয াধীগন সকাগনা সননগমাগয 
চাকবযগত স্থায়ীবাগফ ফদবর াআগর বতবন উক্ত চাকবযগত বনজ ছে ানুমায়ী- 

ক) প্রগদয় ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান াফযাত যাবখগত াবযগফন এফাং এাআ সক্ষগি বতবন সকাগনা সনন 
রাগবয াবধকাযী াআগফন না ফা াধাযণ ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযগত াবযগফন না, াথফা 

খ) চাকবয সনগনয জন্য গণনা কবযগত াবযগফন এফাং এাআ সক্ষগি তাাগক প্রগদয় ববফষ্য তবফগর চাাঁদা 
প্রদান ফন্ধ কবযগত এফাং াধাযণ ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান রৄরু কবযগত াআগফ। প্রগদয় ববফষ্য তবফগর 
তাায চাাঁদা এফাং যকাগযয দান বভবরতবাগফ তরৃবয সুদ [াথফা ফবৃদ্ধ] ১ গভত তাায ানুকূগর 
জভারূগ বস্থত ভগ্র াথথ তাায াধাযণ ববফষ্য তবফর বাফ-এ জভা াআগফ এফাং তাাঁায ফদবর-

যফতথী চাকবযকার সনগনয জন্য গণনা কযা াআগফ। াফে সকাগনা সক্ষগি যকায মবদ বফগল 
বফগফচনায় সম াতীত চাকবযকাগর প্রগদয় ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযয়াগছন তাা গণনা কযায 
বদ্ধাি গ্রণ কগয তাা াআগর উক্ত সক্ষগি প্রগদয় ববফষ্য তবফগর রৄধু তাাঁায প্রদি সুদ ১ [াথফা 
ফবৃদ্ধ]গভত তাায ববফষ্য তবফগরয বাফ-এ স্থানািবযত াআগফ এফাং যকাগযয প্রদি াথথ উায সুদ ১ 
[াথফা ফৃবদ্ধ] গভত যকাযগক সপযৎ বদগত াআগফ এফাং তাা াধাযণ যাজস্ব খাগত জভা বদগত াআগফ। 

২) সননগমাগয চাকবযগত তাাঁাগক স্থায়ীবাগফ ফদবরয াঅগদগয তাবযগখয ছয় ভাগয ভগধয চাাঁদাদাতা উ বফবধ 
(১) -এয াধীগন তাাঁায ছগেয কথা ি দ্বাযা বাফযক্ষণ কভথকতথাগক জানাাআগফন, ঐ ভয়কাগরয ভগধয 
বাফযক্ষণ কভথকতথায াবপগ তাা প্রাপ্ত না াআগর ধবযয়া রয়া াআগফ সম, চাাঁদাদাতা প্রগদয় ববফষ্য তবফগর 
চাাঁদা প্রদান াফযাত যাখায গক্ষ তাাঁায ছে প্রগয়াগ কবযয়াগছন। 

প্রগদয় ববফষ্য তবফগর প্রগফ রাব: 

২৪। তবফগরয সকাগনা চাাঁদাদাতা যফতথী ভগয় প্রগদয় তবফগর প্রগফরাব কবযগর তাায প্রদি চাাঁদা তরৃবয সুদ ১ 
[াথফা ফবৃদ্ধ] প্রগদয় ববফষ্য তবফগর তাায বাগফ স্থানািবযত াআগফ। সম ভয়কাগর বতবন প্রগদয় ববফষ্য 
তবফগরয সুবফধা াাআগফন তাা সনগনয জন্য গণনাগমাগয াআগফ না। 

দ্ধবত াংক্রাি বফবধ: 

২৫। এাআ বফবধভারায াধীগন তবফগর প্রদি ভুদয় াথথ াধাযণ ববফষ্য তবফর নাগভয যকাবয বাফ ফবগত জভা 
াআগফ। এাআ বফবধভারা ানুাগয প্রগদয় য়ায য ছয় ভাগয ভগধয এফাং বাফযক্ষণ াবপ কতৃথক াফবতকযগণয 
য ছয় ভাগয ভগধয সম কর াথথ গ্রণ কযা য় নাাআ তাা ফৎগযয সগল ‘াঅভানতভূ’ খাগত স্থানািবযত াআগফ 
এফাং াঅভানতভূ াংক্রাি প্রচবরত াধাযণ বফবধভূগয াধীগন তাা বযচাবরত াআগফ। 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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চাাঁদাদাতা বাফ নম্বয: 

২৬। সফতন াআগত কতথন দ্বাযা উক ফা নগদ াগথথ উক চাাঁদা প্রদাগনয ভয় বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক জ্ঞানকৃত 
তবফরস্থ তাাঁায বাগফয নম্বযবি উগেখ কবযগত াআগফ। বাফ নম্বগযয সম সকাগনা বযফতথন একাআবাগফ 
বাফযক্ষণ কভথকতথা চাাঁদাদাতাগক জ্ঞান কবযগফন। 

চাাঁদাদাতায বাফ বফফযণী: 

২৭। ১) প্রবতবি ফৎগযয সগল মত ীঘ্র ম্ভফ বাফযক্ষণ কভথকতথা প্রগতযক চাাঁদাদাতায বনকি তবফগর চাাঁদাদাতায 
বাগফয একবি বফফযণী সপ্রযণ কবযগফন। তাাগত উক্ত ফৎগযয প্রথভ বদগনয প্রাযবম্ভক সজয সগািা 
ফৎযবিগত চাাঁদাদাতায জভাকৃত ফা বফগয়াবজত সভাি াথথ, ৩০স জুগন সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] ফাফদ জভায সভাি 
বযভাণ এফাং উক্ত তাবযগখয ভানী সজয সদখাাআগত াআগফ। বাফযক্ষণ কভথকতথা বাফ বফফযণীয বত 
বনগম্নাক্ত তথযাবদ ম্পগকথ জাবনগত চাবয়া ানুন্ধান ি াংমুক্ত কবযগফন- 

ক) বতবন ভগনানয়ন সপ্রযণ কবযয়াগছন বক না াথফা ভগনানয়ন বফবধ- ৬ ফা াঅগগ ফরফৎ বছর এভন বফবধ 
ানুাগয াআবতূগফথ সপ্রবযত ভগনানয়গন সকাগনা বযফতথন কবযগত াঅগ্রী বক না; 

খ) বফবধ- ৬ -এয উ-বফবধ (১) -এয প্রবফবধ ানুাগয চাাঁদাদাতা তাাঁায বযফাগযয সকাগনা দগেয গক্ষ 
ভগনানয়ন প্রদান কগযন নাাআ এভন সক্ষগি, তাায সকাগনা বযফায াআয়াগছ বক না। 

২) চাাঁদাদাতায ফাৎবযক বাফ বফফযণীয রৄদ্ধতা ম্পগকথ স্বয়াং বনবিত য়া এফাং সকাগনা বুর বফফযণী প্রাবপ্তয ছয় 
ভাগয ভগধয বাফযক্ষণ কভথকতথায সগাচগয াঅনা কতথফয। 

৩) বাফযক্ষণ কভথকতথা চাবগর চাাঁদাদাতা ফথগল সম ভাগয বাফ বরবখত াআয়াগছ তাায সগল তবফগর 
তাায জভারূগ বস্থত সভাি াগথথয বযভাণ চাাঁদাদাতাগক াফবত কবযগফন। 
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প্রথভ তপবর 

ভগনানয়ন পযভ 

 

 

i. মখন চাাঁদাদাতায বযফায থাবকগফ এফাং বতবন বযফাগযয একজন দেগক ভগনানয়ন প্রদাগনয াআচ্ছা সালণ কগযন: 
 

 াঅবভ স্বজ্ঞাগন বনগম্নাক্ত ফযবক্তগক ভগনানীতক বনগয়াগ কবযরাভ, বমবন াঅভায বযফাগযয ািবুথক্ত, মাায বফলগয় 
াধাযণ ববফষ্য তবফর  প্রগদয় ববফষ্য তবফর প্রবফধানভারা, ১৯৭৯ সত উগেখ কযা াআয়াগছ এফাং বমবন াঅভায 
ভৃতুযগত ভৃতুযকারীন ভয় মথি াঅভায বাগফ জভাকৃত চাাঁদা এফাং সুদ [াথফা ফবৃদ্ধ] 1 মাা াঅভাগক প্রদানগমাগয সাআ 
াথথ গ্রগণয াবধকাযী াআগফন। 

 

ভগনানীতগকয নাভ  বঠকানা চাাঁদাদাতায বত ম্পকথ ফয় 

   

 

তাবযখ: বদন --------------- ভা -------------- ফছয --------------- স্থান ---------------------------------। 

 

 রৃাআজন স্বাক্ষীয স্বাক্ষয, দফী  বঠকানা: 
 

  ১। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

  ২। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

 

             চাাঁদাদাতায স্বাক্ষয: 
 
ii. মখন চাাঁদাদাতায বযফায থাগক এফাং বতবন বযফাগযয একাবধক দেগক ভগনানয়ন প্রদান কবযগত াআচ্ছা প্রকা 
কগযন: 
 

াঅবভ স্বজ্ঞাগন বনগম্নাক্ত ফযবক্তফগথগক ভগনানীতক বনগয়াগ কবযরাভ, মাাযা াঅভায বযফাগযয ািবুথক্ত, মাাগদ বফলগয় 
াধাযণ ববফষ্য তবফর  প্রগদয় ববফষ্য তবফর প্রবফধানভারা, ১৯৭৯ সত উগেখ কযা াআয়াগছ এফাং মাাযা াঅভায 
ভৃতুযগত ভৃতুযকারীন ভয় মথি াঅভায বাগফ জভাকৃত চাাঁদা ১এফাং সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] মাা াঅভাগক প্রদানগমাগয সাআ 
াথথ গ্রগণয াবধকাযী াআগফন। 

 

ভগনানীতগকয নাভ  বঠকানা চাাঁদাদাতায বত ম্পকথ ফয় *ভগনানীতকগগণয প্রায াাং 

    

 

তাবযখ: বদন --------------- ভা -------------- ফছয --------------- স্থান ---------------------------------। 

 

 রৃাআজন স্বাক্ষীয স্বাক্ষয, দফী  বঠকানা: 
 

  ১। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

  ২। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

              চাাঁদাদাতায স্বাক্ষয: 
িীকা: বনবদথষ্ট ভগয় তবফগর চাাঁদদাতায বাগফ জভা াগহয ম্পূণথ াাংগয ফিন উগেখূফথক এাআ পযভ ূযণ কবযগত 
াআগফ। 

 

iii. মখন চাাঁদাদাতায বযফায নাাআ এফাং বতবন সকাগনা ফযবক্তগক ভগনানয়ন প্রদাগনয াআচ্ছা সালণ কগযন: 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1834  

 াধাযণ/প্রগদয় ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ ানুমায়ী াঅভায সকাগনা বযফায নাাআ বফধায় াঅবভ বনগম্নাক্ত 
ফযবক্তগক ভগনানীত কবযরাভ, বমবন াঅভায ভৃতুযগত ভৃতুযকারীন ভয় মথি াঅভায বাগফ জভাকৃত চাাঁদা  সুদ ১ [াথফা 
ফবৃদ্ধ]মাা াঅভাগক প্রদানগমাগয সাআ াথথ গ্রগণয াবধকাযী াআগফন: 
 

ভগনানীতগকয নাভ  বঠকানা চাাঁদাদাতায বত ম্পকথ ফয় 

   

 

তাবযখ: বদন --------------- ভা -------------- ফছয --------------- স্থান ---------------------------------। 

 

 রৃাআজন স্বাক্ষীয স্বাক্ষয, দফী  বঠকানা: 
 

  ১। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

  ২। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

 

 

              চাাঁদাদাতায স্বাক্ষয: 
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বদ্বতীয় তপবর 

 

প্রগমাজয সক্ষগি ভগনানীতক ফাবতগরয পযভ 

 

াঅভায াবধকাগযয াবন না কবযয়া াধাযণ/প্রগদয় ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ ানুমায়ী াঅভায প্রদি ---------
----- তাবযগখ ভগনানয়গনয সক্ষগি প্রবফধানভারা ানুমায়ী বযফাগযয দে বমবন াঅভায ভগনানীতক মবদ াঅভায 
ূগফথাআ ভৃতুযফযণ কগযন, তগফ াগথ াগথাআ এাআ ভগনানয়ন ফাবতর ফবরয়া গণয াআগফ। 

 

 

তাবযখ: বদন --------------- ভা -------------- ফছয --------------- স্থান ---------------------------------। 

 

 রৃাআজন স্বাক্ষীয স্বাক্ষয, দফী  বঠকানা: 
 

  ১। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

  ২। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

 

 

              চাাঁদাদাতায স্বাক্ষয: 
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ততৃীয় তপবর 

 

াধাযণ ববফ১ষ্য তবফর াআগত াবগ্রভ গ্রগণয াঅগফদনি 
 

ফযাফয 

----------------------------------------------, 

----------------------------------------------, 

----------------------------------------------, 

জনাফ, 

 মথামথ ম্মান প্রদথনূফথক াঅভায াধাযণ ববফষ্য তবফর (একাউন্ট্ি নাং ------------------------------) এ 
জভাকৃত সভাি িাকা াআগত িা. ------------------------------------------------------------------------------  
প্রদাগনয জন্য াঅগফদন কবযগতবছ। াঅবভ বনগম্ন প্রদি প্রশ্নগুগরায বঠক জফাফ প্রদান কবযয়াগছ: 
 

                  াঅনায বফশ্বস্থ 

তাবযখ: -------------------------------------- 

 

স্থান: --------------------------------------। 

           স্বাক্ষয 

---------------------------------------- 

           দফী 
--------------------------------------- 

           বঠকানা 
--------------------------------------- 

 

   প্রশ্ন        উিয 

 

১। ূফথফতথী ফৎগযয ৩ স জুন াঅনায বাগফ কত 

 িাকা জভা বছর? (ভা বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক 
 প্রদি ফথগল বাফ যবদ দাবখর কবযগত াআগফ, 

 মাা যীক্ষা সগল সপযৎ প্রদান কযা াআগফ।) 
 

২। কী কাযগণ াবগ্রভ াঅফেক াআয়াগছ? (প্রগয়াজগন 
 ৃথকবাগফ ফণথনা কযা াআগফ।) 
 

৩। াঅনায ফতথভান সফতন কত? 

 

৪। ক) ূগফথ বক সকাগনা াবগ্রভ গ্রণ কবযয়াগছন? 

 খ) মবম গ্রণ কবযয়া থাগকন, তগফ তাা ম্পূণথ 
 বযগাবধত াআয়াগছ বক? 

 

 গ) মবদ গ্রণ কবযয়া থাগকন, তগফ সল বকবি (সুদ [াথফা ফৃবদ্ধ]1 ) 
 কখন বযগাধ কবযয়াগছন? 

 

 ঘ) মবদ ূগফথয গৃীত াবগ্রভ ম্পূণথ বযগাবধত না 
 াআয়া থাগক, তগফ কয়বি বকবি ফাবক যবয়াগছ? 

 

৫। কতবি বকবিগত াবগ্রভ (সুগদয ১ [াথফা ফবৃদ্ধয] বকবি) বযগাধ 

 কবযগফন? 

 

৬। তবফগর জভাকৃত াঅনায বাফ সকাগনা যকগভয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
 ফন কবযগতগছ বক? 

 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 


