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বাংলােদশ সমবায় াংক িলঃ এর 
কন মাস  ঋণ নীিতমালা (সংেশািধত, আগ  ২০১৫) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

বাংলােদশ সমবায় াংক িলঃ 
মিতিঝল, ঢাকা।       
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বাংলােদশ সমবায় াংক িলঃ 
৯-িড, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

ফানঃ  ৯৫৫৭৮০০, ৯৫৬০৯১৭, ৯৫৬৪৬২৮                                     

 
 

কন মাস  ঋণ নীিতমালা(সংেশািধত,আগ /২০১৫)  
( ব াপনা কিম র ২৬/০৮/২০১৫ইং তািরেখর সভার িস া  মেত ২৮.০৭.১৬ তািরেখ ৩৯ তম বািষ ক 

সাধারণ সভায় অ েমািদত) 
 

১। ঋেণর কম চীর নামঃ  কন মাস  ঋণ। 
 

২। ঋেণর িতঃ   ও ম েময়াদী। 
 

৩। ঋেণর উে ঃ  (ক) সীিমত আেয়র চা রীজীিবেদর জীবন যা ার মান উ য়েন সহায়তা 
করা ; 

 
(খ) সীিমত আেয়র চা রীজীিবেদর হ ালী কেম  বহায  ািদ/ ভা   

প  েয় সহায়তা দান করা; 
 

৪। ঋণসীমাঃ  াহক িত সেব া  ৫.০০ (প চ) ল  টাকা; 
 

৫। েদর হারঃ  ১৫% হাের সরল দ। িনয়িমত ঋেণর ে  সরল হাের এবং অিনয়িমত 
ঋেণর (িকি  খলাপী) ে  চ ি  হাের; 
 

৬। ঋেণর ময়াদঃ  সেব া  প চ বছর । তেব প াশ হাজার হেত ই ল  প াশ হাজার টাকা 
পয  ঋেণর ে  সেব া  িতন বছর; 
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৭। িকিস ঃ  মািসক সম িকি ।( িত মােসর ২০ তািরেখর মে  কন মাস  ঋণ দাদন 

যা  এবং পরবত  মােসর ১-১০ তািরেখর মে  নাফাসহ িকিস  
আদায়েযা ); 

 
ঋণ সীমা ১বৎসের 

পিরেশাধেযা  হেল 
মািসক িকি  

২বৎসের 
পিরেশাধেযা  হেল 

মািসক িকি  

৩বৎসের 
পিরেশাধেযা  হেল 

মািসক িকি  

৪বৎসের 
পিরেশাধেযা  হেল 

মািসক িকি  

৫বৎসের 
পিরেশাধেযা  হেল 

মািসক িকি  
৫০,০০০/- ৪,৫১২/- ২,৪২৪/- ১,৭৩৩/- 

- - 

১,০০,০০০/- ৯,০২৫/- ৪,৮৪৮/- ৩,৪৬৬/- 
- - 

১,৫০,০০০/- ১৩,৫৩৮/- ৭,২৭৩/- ৫,১৯৯/- 
- - 

২,০০,০০০/- ১৮,০৫১/- ৯,৬৯৭/- ৬,৯৩৩/- 
- - 

২,৫০,০০০/- ২২,৫৬৪/- ১২,১২১/- ৮,৬৬৬/- 
- - 

৩,০০,০০০/- ২৭,০৭৭/- ১৪,৫৪৫/- ১০,৩৯৯/- ৮,৩৪৯/- ৭,১৩৬/- 

৪,০০,০০০/- ৩৬,১০৩/- ১৯,৩৯৪/- ১৩,৮৬৬/- ১১,১৩২/- ৯,৫১৫/- 

৫,০০,০০০/- ৪৫,১২৯/- ২৪,২৪৩/- ১৭,৩৩২/- ১৩,৯১৫/- ১১,৮৯৪/- 

 
 
িবঃ ঃ অবিশ  পাওনা যিদ িক  থােক তা অব ই শষ িকি র সােথ আদায় করা হেব। 
 
 
৮। ঋণ ম রীর মতাঃ  সমবায় সিমিত িবিধমালা ২০০৪ এর ৪৯ ধারা অ যায়ী ঋণ ম রী সং া  

সভাপিতর আেদশ উ প মতা েয়ােগর অ বহিত পরবত  ব াপনা 
কিম র সভায় অ েমাদেনর জ  উপ াপন করেত হেব। 
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৯। ঋণ াি র যা তাঃ  (১) িনে  বিণ ত িত ােনর ায়ী কম কতা ও কম চারীগণঃ 

(ক) সরকারী িত ান ; 
(খ) আধা-সরকারী ও ায় শািসত িত ান ; 
(গ) রা ায়  াংক ও বীমা কা ানী ; 
(ঘ) ল, কেলজ এবং িব িব ালয়           
     (সরকারী/এম,িপ,ও ) 
(ঙ) িতি ত িনং ইনি উট/ গেবষণা িত ান ; 
(চ) আ জািতক িত ান/ ব জািতক কা ানী ; 
(ছ) বসরকারী াংক ও বীমা কা ানী ;  
(জ) বাংলােদশ  উৎপাদনকারী সমবায় ইউিনয়ন (িম িভটা) সহ 

অ া  ািতমান সমবায় সিমিত ; 
উপেরা  িত ােন িপএফ িবধা থাকা সােপ  এবং বসরকারী 
কা ানী / সং া যখােন িভেড  ফা  িবধা রেয়েছ 
সখানকার কম কতা ও কম চারীগণ ;  
 

(২)  জাতীয়তাঃ বাংলােদশী ।  
(৩)  সেব া  সময়সীমাঃ ঋণ াথ র চা িরর ময়ােদর মে  স দয় ঋণ 

পিরেশাধ  হেব এমন ভােব মািসক িকি  িনধ ারণ করেত হেব ; 
(৪)  মািসক বতেনর/ আেয়র এক তীয়াংেশর মে  িকিস  সং লান হয় 

এ প কম কত া/ কম চারীেক ঋণ দান করা যেত পাের ; 
(৫)   বাংলােদশ সমবায় াংক িলঃ এর কম কতা/কম চারীগণ; 
(৬)  সরকারী আধাসরকারী, ায় শািসক, এম,িপ,ও 

 িশ া িত ােন কম রত ায়ী 
কম কতা/কম চারীেদর চা রীর বয়স নতম িতন 
বছর হেত হেব এবং চা রীর ময়াদ এল, িপ, আর 
বােদ িহত ঋণ পিরেশােধর সময় অবিশ  থাকেত 
হেব। তেব চা রীর তম  বয়েসর িবধান  
বাংলােদশ সমবায় াংক িলঃ এ কম রত কম কতা/ 
কম চারীেদর ে  িনে া  শত সােপে  বা তা 

লক নয়। শত:- াংেক কম রত াহেকর সমপয ায়  
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  অথবা িসিনয়র পদ ময াদার কম কতা যার 

াংেক চা রীকাল কমপে  প চ বছর স  
হেয়েছ এবং যার চা রীর ময়াদকাল আরও 
প চ বছর অবিশ  আেছ এমন কউ যিদ 

ারা ার হেয় উ  াহেকর অবতমােন অথবা 
ঋণ খলাপী হেল অথবা ঋণ আদােয় কান 
সম া হেল ারা ার তার িনজ বতন হেত 
িকি  কতেনর মা েম ঋণ পিরেশােধ বা  
থাকেবন মেম অ ীকার নামা দান করেল এ 
ঋণ দান করা  যােব। 

১০। আেবদন প  দািখল প িতঃ  (ক) উপেজলা/ জলা সমবায় কায ালেয়র  কম কতা/ কম চারীেদর ঋেণর 
আেবদন প  অব ই জলা সমবায় অিফসােরর মা েম পাঠােত 
হেব । এে ে  দািখল ত কাগজপ  াংক ক ক তদ  করার 

েয়াজন নাই। 
(খ) সমবায় অিধদ র িতত অ া  কম কত া/কম চারীেদর ঋেণর 

আেবদন প  বাংলােদশ সমবায় াংেকর ানীয় কম কতা 
আেবদনকারীর দািখল ত কাগজপ  সেরজিমেন তদ  কের তদ  

িতেবদন সহ বাংলােদশ সমবায় াংক িলঃ এ রণ করেবন । 
 

১১। িভেড  ফা ঃ  (১) চা রীরত আেবদনকারীর অব ই িভেড  ফা  থাকেত হেব। 
 

১২। প / খােতর নামঃ  (ক) কি উটার/ ানার ; 
(খ) এয়ার কি শনার/ এয়ার লার ; 
(গ) ওয়াটার লার/ ওয়াটার পা  ; 
(ঘ) ি জ/ িডপ ি জ ; 
(ঙ) টিলিভশন/ িডশ এি না ; 
(চ)  আসবাপ  যমন-  খাট/ আলমাির/ সাফােসট/ ওয়ার ব/ কােপ ট 

ইত ািদ ; 
(ছ)  সলাই মিশন/ সােয়টার নন মিশন/ এম য়ডারী মিশন ইত ািদ ; 
(জ) ওয়ািশং মিশন ;  
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  (ঝ)  ইেলকি ক ইি / অেটােম ক ইেলকি ক াই ার/ টা ার/ ব ার/ 

িমকচার  মিশন/ সার কার/ ওেভন/ মাইে াওেয়ভ ওেভন/ 
িগজার ইত ািদ ;  

(ঞ)  ক ােমরা/ িভ ক ােমরা ; 
(ট)  িবিভ  কার ইেলকি ক ফ ান ; 
(ঠ)  টিলেফান সট/ ফ াকা্র মিশন/ স ◌ূলার 

ফান/ মাবাইল ফান/ কড েলস টিলেফান/ 
টিলেফান আনসািরং মিশন ইত ািদ; 

(ড)  ফেটা াট মিশন/ জনােরটর/ আইিপএস/ ইউিপএস/ িশ া সর াম ; 
(ঢ)  াকািরজ/ কাটলািরজ/ িডনারেসট/ - সট ;  
(ণ)  মটর সাইেকল ; 

১৩। িবতরণ প িতঃ  াহক মািজেনর টাকা তার চলিত/স য়ী িহসােব জমা রাখেবন। ঋেণর 
টাকা এবং মািজেনর টাকা একে  িবে তা/দরদাতার নােম একাউ েপয়ী 
প-অড ােরর মা েম  সাম ীর  পিরেশাধ করেত হেব। তেব  

বাংলােদশ সমবায় াংক িলঃ ও সমবায় অিধদ েরর 
কম কত া/কম চারীসহ সকল াহেকর মািজেনর ২০% টাকা (ডাউন 
পেম ) ািতেরেক ত ম রী ত পে র   পিরেশােধর ল 

ক াশেমেমা দািখল সােপে  াহেকর িহসােব টাকা জমা করা, প-অড ার 
অথবা িড.িড. ই  করা যেত পাের। 

১৪। পিরেশাধ প িতঃ  ঋেণর িকিস  মািসক িভি েত দসহ পিরেশাধেযা । ঋণ হেণর  
পরবত  মাস হেত ঋেণর িকিস  দান  করেত হেব। যা িত মােসর 
দশ তািরেখর মে  পিরেশাধ যা । মােসর ১৫ তািরেখর পর ঋেণর িকি  
পিরেশাধ করেল জিরমানাসহ দান করেত হেব। েত ক ঋণ হীতােক 
অব ই ঋণ িবতরণকারী  শাখায় এক  স য়ী/চলিত িহসাব লেত হেব। 
ঋেণর িকি  িহসাব কের উ  িহসােবর অ ীম চক প সাম ী সরবরােহর 

েব ই াংেক    হস াম র করেত হেব  এবং িতমােস যােত ঋেণর 
িকি  পিরেশািধত হয় সই পিরমাণ অথ  ঐ িহসােব  জমা রাখেত হেব।  
অবিশ  পাওনা যিদ িক  থােক তা অব ই শষ িকি র সােথ  
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  পিরেশাধ করেত হেব। ঋণ হীতা ক ক ঋণ সরাসির জমা হণ করা 

যােব। কান কারেণ পর পর ই  িকিস র টাকা পিরেশািধত না হেল ঋণ 
হীতা ও তার জািমনদারেক ( েযাজ  ে ) না শ দান ব ক িকি  

আদােয়র ব া িনেত হেব। িত  িকিস র জ  ১   কের এবং 
অিতির  ১  ঋণ িবতরণকারী শাখায় রি ত হীতার িহসােবর অ ীম 
তািরেখর চক হণ  করেত হেব। বাংলােদশ সমবায় াংক িলঃ ও 
সমবায় অিধদ েরর কম কত া/কম চারীেদর ঋেণর মািসক িকি র টাকা 
তােদর িত মােসর িনজ িনজ বতন থেক কত ন ব ক আদায় করা যেত 

পাের। অ া  াহকেদর ে  াংেক জমা ত MICR চক 
ি য়ািরং এর মা েম িকি র টাকা আদায় করা হেব। 

১৫। মািজন ◌ঃ  সম লধন  অ পাত ািথ ত ঋেণর ২০% । 
১৬। সহজামানতঃ   
(ক) Hypothecation  tt  য় ত ভা  প  াংেকর িনকট হাইেপািথেকশেন (দখলিবহীন ব ক) 

থাকেব। 
 

(খ) Guaranteet◌ঃ  (১) বাংলােদশ সমবায় াংক/অ া  সকল অিফেসর ে  সমময াদা 
স  বা এক ধাপ ওপেরর  কম কতা/ কম চারী ারাি  দান করেবন। 
তেব ি সংগত কারণ থাকেল াংক ক প  ারা ােরর পদময াদার 
িবষয়  িশিথল করেত পারেবন। 
(২) ারা ােরর চা রীকাল আেবদনকারীর ায় ৩ বছর হেত হেব এবং  
আেবদনকারীর ঋণ পিরেশােধর সময়সীমা পয  অব ই চা রীর ময়াদ 
অবিশ  থাকেত হেব।  
(৩) উ  ারাি  সংি  িত ােনর যথাযথ ক প  ক ক 

িত া িরত হেত হেব। কম কত া/ কম চারী এক বা একািধক ঋেণর জ  
ারাি  িদেত পারেবন। অ  সং ার ে  উপেরা  শেতর পিরবেত  

সং হীত তার বতন িববরণী পয ােলাচনা ব ক এই মেম  িনি ত হেব য, 
অ া  িকি  কত ন করার পরও ািবত ঋেণর িকি  পিরেশাধ করবার 

মতা রেয়েছ ; 
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  (৪) ঋণ হীতার ামী/ ী/ িপতা/মাতা/ সাবালক স ানেক া ী হেত হেব। 

(৫) ঋণ পিরেশােধর েব  াহেকর  হেল াহেকর ওয়ািরশগণ উ  
ঋণ নাফাসহ স দয় পাওনা পিরেশাধ করেত বা  থাকেব। 
 

(গ) Employers  certificate, 
No objection certificate, 
Salary certificatet 

 বসরকারী সং ার ে  চা রীদাতা ক প  ক ক সরকারী, আধা-
সরকারী,   ায় শািসত িত ান / সং ার ে  দ র ধান/ বতন 

দানকারী / িনয় ণকারী  ক প  ক ক দ  এম য়াস  
সা িফেকট, নাঅবেজকশন  এবং বতমান ালাির 
সা িফেকট হণ করেত হেব। 
 

(ঘ) Lient  ঋণ হীতার িভেড  ফা / া ই র ওপর িলেয়ন 
মাক করেত হেব। 
 

(ঙ) চকঃ  (১) বাংলােদশ সমবায় াংক িলঃ এর কম কত া/ কম চারীেদর হীত 
ঋেণর িকিস  তােদর মািসক বতন হেত কতন করা হেব।  

(২) অ া  ঋণ হীতার ে  ত র পিরচািলত যেকান তফিসিল 
াংক/বাংলােদশ সমবায় াংক িলঃ িহসােবর িবপরীেত 

েয়াজনীয় সং ক MICR চক অ ীম দান করেত হেব। 

াহক যিদ েয়াজনীয় সং ক MICR  
চেকর  পাতা একে  দান করেত  না পােরন 

তাহেল কমপে  ২০  জমা িদেত হেব এবং 
অবিশ  চেকর পাতা ঋণ হেণর ৬ মােসর 
মে  াংক জমা িদেত বা  থাকেবন। এ 
িবষেয় িতিন এক  অ ীকার নামা দান 
করেবন। িনিদ  সমেয়র মে  অবিশ  চেকর 
পাতা জমা িদেত থ  হেল াংক ক প  
আইনগত য কান ব া হণ করেত পারেব। 
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  (৩)   সমবায় অিধদ েরর য সকল কম কত া/কম চারীর     বতন  নগেদ 

দান করা হয় এবং কন মাস  ঋেণর িকি  বতন দােনর 
সময়ই নগেদ আদায় করা হয় সে ে  সকল িকি র 

সমপিরমান MICR চেকর পিরবেত  টােকন িহসােব ১০  
MICR চেকর পাতা হন করা যেত পাের। সে ে  
বতন দান কারী ক প েক িন য়তা দান করেত হেব। 

 
১৭। ড েমে শনঃ◌ঃ  (ক) লটার অব হাইেপািথেকশন ; 

(খ) লটার অব িডসবাস েম  ; 
(গ) লটার অব এ াের েম  ; 
(ঘ) লটার অব ইন লেম  ; 
(ঙ) লটার অব িলেয়ন ; 
(চ) লটার অব ারাি  ; 
(ছ) লান এি েম  ; (সরকার িনধ ািরত/বতমােন ৩০০ টাকার নন 

িডিশয়াল াে )। 
(জ) িমসির নাট; 
 

১৮। খরচািদঃ  সরবারহ ত সাম ীর েয়াজনীয় লাইেস , রিজে শন এবং বীমা খরচ 
ইত ািদ াহকেক বহন করেত হেব। 
 

১৯। য় ত ে র  ◌ঃ  সরবরাহ ত সাম ীর যাবতীয় মরামত ও সংর ণ খরচ াহক িনেজ বহন  
মরামত ও সংর ন করেবন। 

২০। য় ত ে রঃ  াহকেক দ  সাম ী াহক িনেজ বহার করেবন এবং কান অব ায়  
অ  কাউেক াংেকর িলিখত ব  অ মিত িতেরেক ভাড়া দান বা 
তার দখল হ া র করেত পারেব না। 
 

২১। িত রণঃ  াহক সরবারাহ ত সাম ী যথাযথ যে র সােথ বহার করেবন এবং তার 
ক াধীন থাকা অব ায় তার অসাবধানতা, অবেহলা এবং অদ  

বহারজিনত কারেণ উ  সাম ীর কান িত সািধত হেল এর িত 
রেণর জ  সংি  াহক দায়ী থাকেবন। 
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২২। পিরদশ ণঃ  েয়াজেন াংেকর িতিনিধ সেরজিমেন পিরদশ ণ কের াহেকর য় ত 

সাম ী  স কভােব  বহার হে  িকনা তা যাচাই কের দখেত পারেবন। 
 

২৩। কানাঃ  াহেকর পিরবিতত ন ন কম ল, মাবাইল ন র ও বাস ান এর কানা 
ঋণ দানকারী শাখােক  ত অবিহত করেত হেব। 
 

২৪। ঋণ- দায় অ পাত 
Debt-Burden  Ratio 
(DBR%)t 

 মািসক নীট বতেনর/ আেয়র এক তীয়াংেশর (Error!) অিধক  ঋেণর 
িকিস  হেত পারেব না। তেব বাংলােদশ সমবায় াংক িলঃ এর 
কম কত া/কম চারীেদর ে  এই অ পাত িশিথলেযা । এ াপাের 
সংি  ঋণ হীতার িনকট হেত অনাপি  প  হন করেত হেব। 
 

২৫। ঋণ ি য়াকরণ িফঃ  ৫০০/- টাকা এবং েযাজ  ভ াট। ঋণ িবতরেণর েব  ঋণ হীতার িনকট 
হেত ঋণ ি য়াকরণ িফ আদায় করেত  হেব। তেব ঋেণর অংক হেত 
কান িফ বা চাজ কতন করা যােব না। 
 

২৬। ি গত ত ািদ ও 
      দরপ  যাচাইকরণঃ  (ক)  িনেয়াগদাতা/িনয় নকারী ক পে র ত য়নপ  

(খ)  ঋণ হীতা ও ারা ােরর িবস ািরত িববরণ ; 
(গ)  ঋণ হীতার পিরিচত ণ  ০২ জন ি র িববরণ ; 
(ঘ)  য় ত ভা পে র দরপ  
(ঙ)  াংেকর িববরণী ( েযাজ  ে )। 
 

২৭। আেয়র মাণপ ঃ  (ক) আেয়র মাণক িহসােব ত য়নপ । 
 

২৮। দায়েদনার ঘাষণা ও  
        িবেবচনা ◌ঃ 
 

 ঋণ হীতার  দায়েদনার ঘাষণা হণ করেত হেব এবং ম রকারী ক প   
ক ক স কভােব যাচাই বাছাই করেত হেব। 
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২৯। ঋণ িহসাব ানাম রঃ  (ক) বাংলােদশ সমবায় াংেকর কম কত া / কম চারীেদর ে  যােদর 

বতন /ভাতা হেত িকি  আদায়েযা  তারা অ  বদলী হেল 
ঋেণর িকিস   সহজভােব আদােয়র লে  তােদর ঋণ িহসাব 
বদলী ত অিফস/ শাখায় ানাম র করা যােব। 

(খ) অ া  সরকারী কম কত া/ কম চারীেদর ায়ী বদলীর ে  তােদর  
বদলী ত অিফেসর অিফস ধান  এবং বতন দানকারী 
কম কত া/ িত ান ক ক ঋেণর িকি  কত েনর িবষেয় িন য়তা 

হণ সােপে  বদলী ত ােনর  কাছাকািছ কান শাখায় ঋণ 
িহসাব  ানা র করেত হেব। 

৩০। িবিবধঃ  (ক)  সাম ীর য়  হেত িনধ ািরত 
ই ই  বাদ িদয়া ঋণ সীমা িনধ ারণ করা 
হেব যা কান অব ােতই সেব া  সীমা 
অিত ম করেত পারেব না ; 

(খ) য সম  কম কতা/ কম চারী চাজশীেটড / 
বরখা ত / সামিয়কভােব বরখা ত 
অথবা যােদর িব ে  শাি লক ব া 

ি য়াধীন রেয়েছ তােদর অ েল আেলাচ  
ঋণ ম রী/ িবতরণ করা যােব না; 

(গ) ধান কায ালেয়র ক  ঋণ িবভাগ ক ক 
ক ীয়ভােব এই ঋেণর  তদারকী  মিনটিরং 

ও িরেপা ং করা হেব; 
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