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সানালী াংক িলিমেটড 
ধান কাযালয়,ঢাকা 

ঋণ আদায় ও ণীিব াস িবভাগ 
(ঋণ আদায় িডপাটেম ) 

 
ধান কাযালয় ইে হার নং -১৪৭                                                                 তািরখঃ 

এলআরিসিড/এলআরিড/ইে হার  নং-১১ 
 
সকল িজএম অিফস/ ধান কাযালেয়র সকল িবভাগ/ ানীয় কাযালয়/ 
সানালী ইনেভ েম  িলিমেটড/সকল ি ি পাল অিফস/  

আ িলক কাযালয়/কেপােরট শাখা/ 
াফ কেলজ/ িনং ইনি উট/সকল শাখা 
সানালী াংক িলিমেটড 

বাংলােদশ।  
 
িবষয়ঃ- ৩১-১২-২০১২ তািরখ ি িতিভি ক ণী ত ও অবেলাপন ত ঋণ এর 

  আদায় ত অেথর উৎসাহ র ােরর নীিতমালা-২০১৩ 
 
ি য় মেহাদয়, 
 

াংেকর ণীিব ািসত ও অবেলাপন ত ঋণ আদায় কায েম াংেকর সব েরর কমকতা/কমচারীেদরেক পির ণভােব িনেয়ািজত, 
উৎসািহত করার লে  ণীিব ািসত ও অবেলাপন ত ঋণ আদােয়র জ  র ােরর নীিতমালা পিরচালনা পষদ ১০ ন,২০১৩ 
তািরেখ অ ি ত ৩০৪ তম সভায় অ েমাদন কেরন, যা িনে  উে খ করা হেলাঃ   
 

ণীিব ািসত ও অবেলাপন ত ঋণ আদােয়র জ  র ােরর নীিতমালা 
 
০১। আিথক র ােরর হারঃ 
 
বসরকারী খােত পাওনা ণীিব ািসত ও অবেলাপ ত ঋেণর নগেদ আদায় ত অেথর িবপরীেত িন প হাের সকল 

শাখার/কাযালেয়র আদায়কারী কমকতা/কমচারীেদরেক আিথক র ার িহেসেব দানেযা  হেবঃ- 
 

১। িত িহেসেব ণী ত ৭ (সাত) বছর ও ত ধ সময় যাবৎ অনাদায়ী ঋেণর িবপরীেত নগেদ আদায় ত অেথর  ৭% 
২। িত িহেসেব ণী ত ৩ (িতন) হেত ৭ (সাত) বছেরর কম সময় যাবৎ  অনাদায়ী ঋেণর িবপরীেত নগেদ 
     আদায় ত অেথর  

৬% 

৩। িত িহেসেব ণী ত অ া   অনাদায়ী ঋেণর িবপরীেত নগেদ আদায় ত অেথর  ৫% 
৪। সে হজনক িহেসেব ণী ত ঋেণর িবপরীেত নগেদ আদায় ত অেথর  ৪% 
৫। অবেলাপন ত ঋেণর িবপরীেত নগেদ আদায় ত অেথর  ৭% 

 
 
০২।উৎসাহ র ােরর সেবা  সীমাঃ 
একজন কমকতা/কমচারী ণী ত ঋণ ও অবেলাপন ত ঋণ হেত  আদােয়র িবপরীেত সেবা  ৫.০০ ল  টাকা র ার পােবন 
( ণী ত/ অবেলান ত এক  ঋণ িহসােব আদােয়র পিরমান বশী হেলও আদােয়র িবপরীেত মা  একজন কমকতা/কমচারী 
সেবা  ৫.০০ ল  টাকা র ার পােবন)। 
০৩।উৎসাহ র ােরর জে  শাখার যা তাঃ 

িত  কাযালয়/শাখার ২০১৩ িহসাব বেষ ণী ত ঋণ িসহিত অ বিহত ববত  বছেরর (২০১২)  ণী ত ঋণ িসহিতর নতম 
৫% কম হেত হেব (সং  ছক-ক মাতােবক িহসাবায়ন করেত হেব)।উদাহরণ প ধরা যাক, কান এক  শাখায় ২০১২ সেনর 
শেষ ণী ত ঋেণর িসহিত িছল ১০০.০০ কা  টাকা। ২০১৩ সেনর শেষ উ  শাখায় ণী ত িসহিত হেলা ১০০.০০ কা  

টাকা। তা হেল ঐ শাখা র ােরর জ  িবেবিচত হেব না। র ার পেত হেল ঐ শাখার ণী ত ঋেণর ি িত থাকেত হেব ৯৫.০০ 
কা  টাকা বা তার কম। 

 
০৪। দ মও ফ/ নঃতফিসেলর আওতায় মা  নগদ আদায় ত অেথর িবপরীেত র ার িবেবিচত হেব।ক  অব ফাে  ঘাটিত 
রেখ দ মও ফ করা হেল তা র ার াি র জ  িবেবিচত হেব না। নঃতফিসেলর ে  নতম ডাউনেপেমে র অিতির  

অথ আদায় করা হেল অিতির  অথ আদােয়র উপর র ার া  হেব। 
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০৫।  মামলায় আদালেতর রােয়র ে  পিরেশাধ হওয়া অথ বা জামানত িবি /নগদায়নল  অেথর কান অংশ ইনেসন ভ আকাের 
দানেযা  হেব না। তেব মামলা  ণীিব ািসত ঋণ আদালেতর বাইের ি গত েচ ায় আদায় করা হেল একইভােব ও হাের 

এ ইনেসন ভ েদয় হেব। 
০৬। ৩১ িডেসমবর ২০১২ তািরেখ য সকল ঋণ িহসাব ণীিব ািসত িহেসেব িচি ত মা  স সকল িহসােবর িবপরীেতই 
ইনেসন ভ েদয় হেব। 
০৭। িহসাব সমাপনীর পর বািষক িভি েত এই র ার দানেযা  হেব। 
০৮। সংি  শাখা/কাযালেয় কমরত/কমচারী ছাড়াও ধান কাযালয়সহ সকল িনয়ম ণকারী কাযালেয় কমরত অ া  
কমকতা/কমচারীগণ ি গতভােব লত একক য়ােস কান ণীিব ািসত ঋণ আদায় করেত পারেল িতিনও আদায়কারী 
িহেসেব গ  হেবন এবং র ােরর শতাবলী পালন সােপে  র ার াি র যা  বেল িবেবিচত হেবন। 
০৯। াংেকর চা রী ত/অবসর া  কমকতা/ কমচারীেদর িত মােন ণী ত কমচারী ঋণ আদায়ও র ােরর আওতা  
       হেব। 
১০। ঋণ আদায় ক া  এর মা েম আদায় ত অথ র ােরর আওতা  হেব। 
১১। নগদ ছাড়াও চক/ াফট/এম / / প-অডার/ আরএ  ইত ািদ এর মা েম পিরেশািধত ণী ত ঋেণর আদায় ত অথ নগদ 
আদায় িহসােব র ারেযা  বেল িবেবিচত হেব। 
১২। কান শাখা/অ ল ণী ত ঋণ াস করেণর ল মা া অজন করেত পারেল অথবা কান শাখা ণী ত ঋণ  শাখায় উ ীত 
হেল িবেশষ র ার িহেসেব   ও সনদ দান করা হেব। 

 উপের বিনত নীিতমালাস হ ি গত নগদ র ার  এবং ১২ নং িমেক বিনত র ার শাখা/অ েলর অজেনর জ   
েযাজ । 

১৩। য সকল ে  ঋণ আদায় র ার িবেবিচত হেব নাঃ 
ক) িবআরিডিব- িসিসএ ঋেণর িবপরীেত আদায় র ােরর আওতা  হেব না। 
খ) িনভর ঋেণর িবপরীেত আদায় র ােরর আওতা  হেব না। অ পভােব কান NGO/NFI ক দ   Whole 
Sale লান র ােরর আওতা  হেব না। 
গ) দ রয়াতসহ দ মও ফ ও নঃতফিসেলর মা েম ণীিব ািসত সাধারণ হিনমাণ ঋেণর িবপরীেত আদায় ত 
অথ র ােরর জ  িবেবিচত হেব না। 
ঘ) সাধারণ দ মও ফ িবধার আওতায় কান ণীিব ািসত ঋণ আদায় হেল এবং তার সহেযাগী কান িত ান 
(Sister Concern) এর িনয়িমত ঋণ িবেবচনাধীন িহসাব বেষ তন কের ণীিব ািসত হেল উ  আদায় ত অথ 

র ােরর জ  িবেবিচত হেব না। 
ঙ) িত/সে হজনক মােন িচি ত ঋেণর নগেদ আদায় ত অথ ছাড়া অ া  ণীিব ািসত ঋণ র ােরর আওতা  
হেব না। 
চ) ণীিব ািসত ঋণ হীতা বা তার াথ সংি  প েক তন ঋণ দান কের তা থেক রােনা ণীিব ািসত ঋণ 
আদায়ও আিথক র ােরর জ  হণেযা  হেব না। 
ছ) বীমার িবপরীেত া  িত রেণর অথ ারা দায় সম য় করা হেল র ােরর যা  িবেবিচত হেব না। 
জ) সরকারী খােত ণী ত ও অবেলাপন ত ঋণ থেক আদােয়র িবপরীেত র ার েদয় হেব না। 
ঝ) নঃতফিসল ত িনয়িমত ঋেণর িবপরীেত িকি  আদায় র াের জ  িবেবিচত হেব না। 
ঞ) য সকল ঋণ িহসাব িরকভারী এেজ েদরেক আদােয়র দািয়তব দওয়া হেয়েছ স সকল খলাপী ঋণ িহসােব 
আদােয়র িবপরীেত র ার েদয় হেব না। 
 

 উৎসাহ র ার ম রী/ দােনর িনয়মাবলী 
০১। ণী ত ঋণ আদােয়র জ  উৎসাহ র ােরর দাবী সমবিলত আেবদনপ  সংি  কমকতা/কমচারী হেত ৩১ মাচ, ২০১৪ এর 
মে  হণ কের যথাযথভােব পরী া-িনরী া বক সংি  শাখার পািরশসহ ১৫ এি ল, ২০১৪ তািরেখর মে  সংি  
আরও/িপও/ িজএম অিফেস রণ করেব। র ােরর আেবদনপে  সি েবিশত ত ািদ সংি  আরও/িপও/িজএম অিফস ক ক 
এি িকউ ভ অিফসার বা ত ধ পদমযাদার কমকতা ারা সেরজিমেন তদ  কের ইে হাের বিনত নীিতমালা মাতােবক দাবীর 
যথাথতা/ তা যাচাই-বাছাই/িবে ষন/পযােলাচনা কের ৩১ ম ২০১৪ তািরেখর মে  সংি  জনােরল ােনজার া  

র ােরর জ  পািরশ কের  ধান কাযালেয়র ঋণ আদায় ও ণীিব াস িবভােগ রণ করেত হেব। 
০২। সহানীয় কাযালেয়র কমকতা/কমচারীগেণর (িডিজএম পয ) ি গত র ােরর আেবদনপ  ৩১ মাচ ২০১৪ তািরেখর মে  
হণ কের র ােরর আেবদনপে  সি েবিশত ত ািদ তােদর কাযালেয়র এি িকউ ভ অিফসার বা ত ধ পদমযাদার কমকতা 
ারা সেরজিমেন তদ  কের ইে হাের বিণত নীিতমালা মাতােবক দাবী যথাথতা/ তা যাচাই-বাছাই/িবে ষন/পযােলাচনা কের 

৩১ ম, ২০১৪ তািরেখর মে   ধান কাযালেয়র ঋণ আদায় ও ণীিব াস িবভােগ রণ করেত হেব।  
০৩। সহানীয় কাযালেয় িজএম এর ি গত র ােরর আেবদনপ   ৩১ মাচ ২০১৪ তািরেখর মে  যাচাই-বাছাই কের ধান 
কাযালেয়র ঋণ আদায় ও ণীিব াস িবভােগ রণ করেত হেব যা ৩১ ম, ২০১৪ তািরেখর মে  ধান কাযালয় পািরশ কের 
পিরচালনা পষেদ ম রীর জ  উপসহাপন করেব। 
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০৪। উৎসাহ র ার দাবীর সংেগ সংি  সকল নিথপ  ও ক চা রিজ ার সংি  িপও/আরও/শাখাস হ ক ক যথাযথভােব 
সংর ণ করেত হেব। শাখা ক ক ণীিব ািসত ঋণ আদােয়র ক চা রিজ াের ঋণ আদায়কারী েত ক কমকতা/কমচারীর নােম 

থক থকভােব ঋণ হীতােদর েয়াজনীয় ত ািদসহ তািরখ িভি ক আদােয়র পিরমাণ িলিপব  কের শাখা ধােনর ণ া ের 
তার ি গত দািয়েতব শাখায় সাব িণকভােব সংর ণ করেত হেব। ঋণ আদায়কারীেকও তার ি গত আদােয়র ত াবলী 
শাখা ধােনর অ া ের অ প  ক চা রিজ ার সংর ণ করেত হেব। 
০৫। উৎসাহ র ােরর য় চােজস িহসাব “িবিবধ” খাত ডিবট কের দান করেত হেব। এ য় অিডেটর আওতা । তাই এ 
সং া  যাবতীয় রকডপ  অিডেটর জ  সংি  কাযালয়/শাখা ধােনর ি গত তওবাবধােন কাযালয়/শাখায় যথাযথভােব 
সংর ণ করেত হেব। 
০৬। সহানীয় কাযালয় এবং িজএম অিফস হ ক ক পািরশ ত মাট উৎসাহ র ােরর পিরমাণ ৩০ ন ২০১৪ তািরেখর মে  
ঋণ আদায় ও ণীিব াস িবভাগেক অবিহত করেত হেব। 
০৭। িনধািরত সমেয়র পের দািখল ত আেবদনপ  উৎসাহ র ােরর জ  িবেবিচত হেব না। ম রীর সময়সীমা উ ীণ হওয়ার পর 
কান উৎসাহ র ার ম রী দয়া হেব না। িনধািরত সমেয়র পের এবং ইে হাের বিনত নীিতমালা/শতাবলী যথাযথভােব পিরপালন 
িতেরেক অিনয়িমতভােব কান উৎসাহ র ার পািরশ করা হেল পািরেশর  সংেগ সংি  সকলেক ি গতভােব দায়ী হেত   

হেব । য র ার পােব  অিনয়িমতভােব িবতরণ ত উৎসাহ র ােরর অথ সংি  কমকতা/কমচারীর িনকট হেত আদায় করা 
হেব। 
০৮। উৎসাহ র ােরর ম রী ত অেথর িবপরীেত ১০% ঋণ িহসাব রনডম (Random) িভি েত ধান কাযালয় এর ঋণ আদায় 
ও ণীিব াস িবভাগ থেক ৩০ শ িডেসমবর,২০১৪ এর মে  তদ  করেত হেব। 
০৯। ম রী/অ েমাদন ত উৎসাহ র ার যথাশী  সংি  কমকতা/কমচারীেদরেক িহসােবর/ আরএ এর মা েম দান করেত 
হেব। 
১০। পািরশ ত উৎসাহ র ার যথাসমেয়  পিরচালনা পষদ সমীেপ ম রীর জ   উপসহাপন করা হেব। 
 

 উৎসাহ র ার পািরেশর মতা 
 

১। কেপােরট শাখা/ শাখা পযােয় সংি  িজএম অিফস ধান 
২। সহানীয় কাযালেয়র এসইও পয  সহানীয় কাযালেয়র জনােরল ােনজার। 
৩। এিজএম/িডিজএম ড  ােনিজং িডের র ধান কাযালয় 
৪। িজএম/িডএমিড ােনিজং িডের র এ  িসইও 
৫। ােনিজং িডের র এ  িসইও পিরচালনা পষদ 

 
ণীিব ািসত ও অবেলাপন ত ঋণ আদােযর জ  া  উৎসাহ র ার ব েনর িবভাজন 

 
ক) সহানীয় কাযালেয়র জ  
সহানীয় কাযালয় ধান মাট া  উৎসাহ র ােরর ৫% 
সংি  িডিজএম মাট া  উৎসাহ র ােরর ১০% 
সংি  এিজএম মাট া  উৎসাহ র ােরর ১০% 
সংি  কমকতা/কমচারী মাট া  উৎসাহ র ােরর ৭৫% 
খ) কেপােরট শাখার জ  
িজএম অিফস ধান মাট া  উৎসাহ র ােরর ৫% 
কেপােরট শাখা ধান মাট া  উৎসাহ র ােরর ১০% 
সংি  এিজএম মাট া  উৎসাহ র ােরর ১০% 
সংি  কমকতা/কমচারী মাট া  উৎসাহ র ােরর ৭৫% 
গ) অ া  শাখা 
িজএম অিফস ধান মাট া  উৎসাহ র ােরর ২% 
িপও/আরও ধান মাট া  উৎসাহ র ােরর ৮% 
শাখা ধান মাট া  উৎসাহ র ােরর ১৫% 
সংি  কমকতা/কমচারী মাট া  উৎসাহ র ােরর ৭৫% 
 
এ িবষেয় কান া ার েয়াজন হেল ঋণ আদায় ও ণীিব াস িবভােগর সােথ যাগােযাগ করার  পরামশ দয়া গল। 
 
                                                             আপনােদর  িব , 
 
 
 
 

( মাঃ সিহদ হাসাইন) 
জনােরল ােনজার 

( মাঃ স র উি ন) 
ড  জনােরল ােনজার 
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p¡e¡m£ hÉ¡wL ¢m¢jVX 
n¡M¡/BxL¡x/¢fËx A¢gp/¢SHj A¢gp 

                        RL-L 
®nËZ£L«a GZ Bc¡ul SeÉ n¡M¡/¢euÇœZL¡l£ L¡kÑ¡mu LjÑla 

LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£cl Evp¡q f¤lØL¡ll Bhcez 
(öd¤j¡œ eNc Bc¡ul ®rœ hÉhq¡ll SeÉ ) 

n¡M¡l e¡jx- 
 
®nËZ£L«a GZl f¢lj¡Z ®nËZ£L«a GZl 

qÊ¡pl f¢lj¡e 
(Lx1-Lx2) 

nËZ£L«a GZ 
qÊ¡pl q¡l   
Lx3^100 
Lx 1 

 BhceL¡l£l e¡j x-  
31-12-2012 
¢i¢šL 

31-12-2013 
¢i¢šL 

 fch£ 
haÑj¡e LjÑØqm 
haÑj¡e LjÑØqm ®k¡Nc¡el a¡w 
haÑj¡e LjÑØqm AhØq¡el pjuL¡m 

x- 
x- 
x- 
x- 

 

1 2 3 4     
 
 
H²x
ew 

GZ NËq£a¡l e¡j 
J ¢qp¡h ew 

GZl fËL«¢a r¢a j¡e 1j 
®nËZ£LlZl 
a¡¢lM 

31-12-12 a¡¢lM 
r¢a j¡e    
®nËZ£LlZl 
pjuL¡m/hRl 

p¾cqSeL j¡e 
®nËZ£LlZl 1j 
a¡¢lM 

31-12-12 a¡¢lM 
p¾cqSeL j¡e 
®nËZ£LlZl 
pjuL¡m/hRl 

31-12-12 a¡¢lM  
GZ ¢qp¡hl ¢Øq¢a 

01-01-13 qa   
31-12-13  fkÑ¿¹ 
eNc Bc¡ul f¢lj¡Z 

f¤lØL¡ll 
naLl¡ q¡l 
(e£¢aj¡m¡ 
Ae¤k¡u£) 

f¤lØL¡ll 
f¢lj¡Z 
Lx9^Lx 10 

n¡M¡ 
fËd¡el 
ü¡rl 

  100 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 
fË¢ahcel paÉa¡ fËaÉuZf§hÑL fË¢a ü¡r¢la qm¡x- fËaÉuZ Ll¡ k¡µR ®k, Aœ fË¢ahce Eõ¢Ma abÉ¡¢c p¢WLz 01-01-2013 ®bL 31-12-2013  

fkÑ¿¹ pjul Eõ¢Ma LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ r¢aj¡e ®bL eNc...............................................V¡L¡, p¾cqSeL ®bL eNc 
........................................V¡L¡ phÑj¡V.........................................V¡L¡ (..........................................................................................) eNc Bc¡u 
LlRez CØaq¡l Ae¤k¡u£ ¢a¢e ®j¡V.....................................................V¡L¡ Evp¡q f¤lØL¡l fË¡¢çl ®k¡NÉ z 

    BhceL¡l£ LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l 
     ü¡rl J a¡¢lMz 

  pw¢nÔø n¡M¡ fËd¡el ü¡rl 
wRGg Awdm cÖav‡bi m¦v¶i 

¢euÇœZL¡l£ L¡kÑ¡mu fËd¡el ü¡rlx-  e¡j x-  
 e¡j x-   e¡j x-   fch£ x-  
 fch£ x-   fch£ x-   p£m x-  
 p£m x-   p£m x-      
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Ly¡Q¡ ®l¢Sø¡ll ej¤e¡                                                             RL-M 

 
n¡M¡l e¡j.................................. 

 

®Sm¡............................................ 
 
Bc¡uL¡l£ LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l e¡jx- 
fch£                      x- 
LjÑla n¡M¡/L¡kÑ¡mul e¡j     x- 
 
H²x ew GZ NËq£a¡l e¡j GZl fËL«¢a ¢qp¡h ew Bc¡ul a¡¢lM Bc¡ul f¢lj¡Z n¡M¡ hÉhØq¡fLl Ae¤ü¡rl 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( ¢hx âx H ®l¢Sø¡l n¡M¡ fËd¡el ¢eS c¡¢uaÄ n¡M¡u pwlre Lla qhz) 

n¡M¡ hÉhØq¡fLl e¡j J ü¡rl 
 

p£m 
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RL-N 
 

®p¡e¡m£ hÉ¡wL ¢m¢jVX 
Øq¡e£u L¡kÑ¡mu, Y¡L¡/¢SHjJ.................................................... 

 
 

2013 p¡m 31-12-2012 Cw a¡¢lM ¢Øq¢a¢i¢šL ®nËZ£¢heÉ¡¢pa GZ Bc¡ul ¢hfl£a mycvwikL«a Evp¡q f¤lØL¡ll fË¢ahce 
 
 

 
H²x 
ew 

 
n¡M¡l e¡j 

j¡V ®nËZ£L«a GZl f¢lj¡e ®j¡V ®nËZ£L«a GZ Bc¡ul f¢lj¡Z 2013 p¡m ®nËZ£L«a 
f¤lØL¡lk¡NÉ GZ 
Bc¡ul f¢lj¡Z 

2013 p¡m j¡V 
mycvwikL«a Evp¡q 
f¤lØL¡ll f¢lj¡Z 

cyi¯‹vicÖvc¨ Kg©KZ©v/ 

Kg©Pvixi msL¨v 

j¿¹hÉ 
31-12-11 31-12-12 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        mycvwikL¡l£ La«Ñfrl ü¡rl J p£m  x- 
 
 
 
 
 
 
 


