
মামলা ও আইনগত িবষয় স হঃ 
 
(১)  মামলা দােয়র সং ামতঃ  খলাপী িকি র সং া ২৪ িকি  এবং ময়াদ উ ণ ঋণেকেস বেকয়ার পিরমাণ ৫০০০/- 
টাকার উে   হেল ঋেণর পাওনা আদােয়র জ  কেপােরশন মামলা দােয়র কের থােক। 
 
(ক)  িমস মামলাঃ   খলাপী ঋণ হীতার সােথ পাওনা আদােয়র জ  ি গত যাগােযাগ করা হয়। ি গত যাগােযােগর 
ফেল সাড়া পাওনা না গেল খলাপী ঋণ হীতার িত পযায় েম  ১ম, ২য় ও ৩য় তাগাদা প  ও সবেশষ  ২১ িদেনর সময় িদেয় 
িল াল না শ ই  করা হয়। িল াল না েশ বিণত সমেয়র মে  বেকয়া পিরেশাধ না করেল সংি  ঋণ হীতার িব ে  িপ.ও-
৭/১৯৭৩ এর ২৭ ধারা মাতােবক জলা জজ আদালেত িমস মামলা দােয়র করা হয়। উে  , কেপােরশেনর পাওনা আদােয়র জ  
এ াডেভেলারাম কাট িফ’ দািখল সােপে  অথ ঋণ আদালেত মামলা দােয়েরর েযাগ আেছ। 
  

* কেপােরশন ক ক দােয়র ত িমস মামলার আরিজেত স া  মামলা খরচ, আদায় কালতক দসহ স দয় পাওনা ও 
খলাপী আসেলর উপর ৩% হাের দসহ বািড় িব েয়র িডি  চাওয়া হয়।  
 
(খ) জারী মামলাঃ   িমস মামলায় িডি  পাওয়ার পর হীতা িডি র শত মাতােবক  ৩ মােসর মে  পাওনা পিরেশাধ না 
করেল কেপােরশেনর পে  িডি  কাযকর করার জ  জারী মামলা দােয়র করা হয়। 
 

* জারী মামলায় আদালেতর মা েম অ ি ত িনলােম ব কী বাড়ী িব য় বক কেপােরশেনর পাওনা আদায় না হেল বা 
িনলােম কান িবডার অংশ হণ না করেল ৩য় িনলােমর মা েম আদালেত পাউে জ িফ’ দািখল বক কেপােরশেনর পে  বাড়ী 

েয়র আেবদন করা হয়। পাউে জ িফ’ জমার তািরখ হেত ১ মােসর মে  িনলাম রদ না হেল আদালত কেপােরশেনর পে  সল 
সা িফেকট দান কের। আদালেতর মা েম কেপােরশন য় ত ব কী বাড়ীর দখল হণ কের। এভােব য় ত বাড়ী 
কেপােরশেনর খিরদাবাড়ীেত পিরণত হয়।  
 

(গ)  আপীল মামলাঃ   কান মামলার (িমস বা জারী) রায় কেপােরশেনর ােথর পিরপি  হেল িপ.ও-৭/১৯৭৩ এর ধারা ২৭ 
উপধারা ১০ মাতােবক রায় দােনর তািরখ হেত ৩০ িদেনর মে  মহামা  হাইেকােট আপীল মামলা দােয়র করা হয়।  
 

* অথঋন আদালত ক ক দ  রায় কেপােরশেনর ােথর পিরপি  হেল অথঋণ আদালত আইন- ২০০৩ এর ৪১ ধারা 
মাতােবক ৩০ িদেনর মে  জলা জজ আদালেত আপীল বা িরিভশন মামলা দােয়র করা হয়। 

  
* জলা জজ আদালত ক ক দ  রায় কেপােরশেনর ােথর পিরপি  হেল মহামা  হাইেকাট িবভােগ আপীল মামলা 
দােয়র করা হয়।  
 

উে , অথঋণ আদালত ক ক দ  িডি র পিরমাণ ৫০ ল  টাকার অিধক হেল ৬০ িদেনর মে  সরাসির হাইেকাট িবভােগ 
আপীল বা িরিভশন মামলা দােয়র করা হয়। 
  
* হাইেকাট িবভাগ ক ক দ  রায় কেপােরশেনর ােথর পিরপি  হেল মহামা  ীমেকােটর আপীল িবভােগ আপীল 
মামলা দােয়র করা হয়। 
 
(২)  মামলাধীন ঋণেকেস িরিসিডউল দান ও সােল েল মামলা িন ি ঃ  মামলা চলাকালীন যেকান সমেয় হীতা 
িরিসিডউল দান বক মামলা সােল েল িন ি  করার আেবদন করেত পােরন।  িরিসিডউেলর শত মাতােবক েয়াজনীয় টাকা 
জমা কের আদালেত হািজর হেয় সােলনামা নানী কের মামলা িন ি র ব া নয়া হয়। উে , হীতা সােলশত ভ  করেল 

ন:রায় মামলা চা  / দােয়র করা হয়।  



 
(৩) ঋণ িহসাব ড়ামত িন ি র পর দিলল প  ফরৎ সং ামতঃ  ঋণ িহসাব ড়ামত িন ি  হওয়ার পর ১৫ িদেনর মে  
হীতােক দিলল প  ফরৎ নয়ার জ  বলা হয়। উ  সমেয়র মে  দিলল প  ফরৎ না িনেল বা কেপােরশেনর সােথ যাগােযাগ 

না করেল ব ল চািরত  বাংলা ও এক  ইংেরজী জাতীয় দিনক পি কায় নাম কানা উে খ বক দিললপ  ফরৎ নয়ার 
জ  না শ দয়া হয়। 
 
* এরপরও দিললপ  ফরৎ িনেত না আসেল হীতার উ রািধকারী বা লাবত গেণর মে  িযিন কেপােরশেনর ঋণ 
পিরেশাধ কেরেছন বা দিললপ  ফরৎ িনেত আ হী তার িনকট হেত দিলল ফরৎ হেণর সকল দায় দািয়  হেণর এক  
নাটারাইজড ইনেডমিন  ব  িনেয় দিললপ  ফরৎ দয়া হয়। 

  
* এরপরও ব কী দিললপ  ফরৎ িনেত না আসেল উ  দিলল েলা দাবীদারহীন দিলল িহসােব তািলকা  করা হয় ; যা 
সংর েনর িবষেয় কেপােরশেনর কান দায় দািয়  থােকনা।   
 


