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অনুণেদ নাং চফলয় পৃষ্ঠো নাং 

 ঋণ কভ মসূচচয প্রপ্রক্ষোট  ০১ 

০১. চণযোনোভ  ০২ 

০২. ঋণ কভ মসূচচয প্রমৌচিকতো ০২ 

০৩. ঋণ কভ মসূচচয উণেশ্য  ০২ 

০৪. ঋণ কভ মসূচচয রক্ষি  ০২ 

০৫. রক্ষি জনণগোষ্ঠী ও কোম ম এরোকো  ০২ 

০৬. ঋণ তচফণরয উৎ ও গঠন  ০৩ 

০৭. চণল্পোণযোিো চচচিতকযণ  ০৩ 
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০৯. ঋণ আণফদন ত্র যফযো ও গ্রণ  ০৪ 

১০. ঋণ মূল্যোয়ন কচভটি গঠন ০৪ 

১১. ঋণ মূল্যোয়ন কচভটিয কোম মচযচধ  ০৪-০৫ 

১২. ঋণ ভঞ্জুচযয ক্ষভতো  ০৫ 

১৩. ঋণণয জোভোনত  ০৫ 

১৪. ঋণ ভঞ্জুচয ও চফতযণ দ্ধচত ০৫ 

১৫. ঋণণয প্রভয়োদ  ০৬ 

১৬. ঋণণয সুণদয োয ০৬ 

১৭.       ক ঋ ণ      ,     ণ  ও                 ০৬ 
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প্রণণোদনো প্যোণকজ ঋণ কভ মসূচচ’য ঋণ নীচতভোরোয োয াংণক্ষ 
 

১ভ অধ্যোয় 
 
 

 

(ঋণ কভ মসূচচয প্রপ্রক্ষোট, চফফযণ, উণেশ্য, তচফর গঠন ও ঋণণয তমোফরী) 
 

 

 

কুটিয, ক্ষুদ্র, ভোইণরো এফাং ভোঝোচয (চএভএএভই) চল্পখোত প্রদণয অথ মননচতক প্রবৃচদ্ধ অজম   ক                       

         গুরুত্বপূণ ম ভূচভকো োরন কণয আণছ। এ চল্প খোণতয উন্নয়ন ও ম্প্রোযণণয দোচয়ণত্ব চনণয়োচজত প্রোলক কর্তমক্ষ 

চণণফ চফচক ১৯৫৭ োর প্রথণকই ক্ষুদ্র ও কুটিয চল্প খোণতয উন্নয়ন ও ম্প্রোযণমূরক প্রফো প্রদোন কভ মকো্ডয োোোচ চল্প 

উণযোিোণদযণক চফচবন্ন ধযণণয ঋণ োয়তো প্রদোন কণয থোণক। নণবর কণযোনো বোইযো (COVID-19) চযচস্থচতয কোযণণ 

চল্প প্রচতষ্ঠোনগুণরোয ণক্ষ ঋণ          জনফণরয     -    চদ             -             ক   ক         

 ড়ণছ। এয প্রবোফ ফণচণয় প্রফচ ড়ণছ কুটিয,    ও ভোঝোচয চণল্পয উয। এ চযচস্থচত প্রভোকোণফরোয় প্রদণয অথ মনীচত চর 

যোখণত                                      ও                                   ৪   ও   ক   

ক                               ২০ ০০০  ক     ক   ঋণ প্রণণোদনো প্যোণকজ প্রঘোলণো কণযণছন। 
  

নণবর কণযোনো বোইযো (COVID-19) -এ চফচণকয প্রমকর উণযোিো ও অন্যোন্য ক্ষচতগ্রস্ত উণযোিো এফাং নতুন আগ্রী 

ম্ভোফনোভয় চল্প উণযোিোগণ প্রণয়োজনীয় কোগজণত্রয অবোণফ যকোয প্রঘোচলত প্রণণোদনো প্যোণকণজয আওতোয় ঋণ সুচফধো 

োণেনো, প্রকর ক্ষচতগ্রস্ত কুটিয, ক্ষুদ্র ও ভোঝোচয চল্প উণযোিোণদযণক প্রণণোদনো প্যোণকণজয আওতোয় ঋণ প্রদোন তথো ঋণ প্রোি 

উণযোিোণদয চনজ চনজ ব্যফোয় টিণক থোকণত চফচবন্নমুখী োয়তো প্রদোণনয রণক্ষি চফচণকয অনুকূণর ৬০০.০০ প্রকোটি টোকোয 

ঋণ তচফর ফযোণেয জন্য যকোণযয ণমোচগতো কোভনো কযো য়।  
 

প্র প্রপ্রচক্ষণত যকোয ণত নণবর কণযোনো বোইযো (COVID-19) চযচস্থচতণত ল্লী এরোকোয প্রোচিক জনণগোষ্ঠীয জীফনভোন 

উন্নয়ণন কুটিয, ক্ষুদ্র ও ভোঝোচয চল্প খোতণক রক্ষি কণয গ্রোভীণ এরোকোয় ঋণদোন কোম মরভ ম্প্রোযণণয চনচভত্ত আচথ মক প্রণণোদনো 

প্যোণকণজয আওতোয় চফচণকয অনুকূণর ১০০.০০ প্রকোটি টোকোয ঋণ তচফর ফযোে প্রদোন কযো য়। উি ফযোেকৃত টোকোয ভণধ্য 

চফণল অনুদোন ফোফদ প্রোথচভকবোণফ ৫০.০০ (ঞ্চো) প্রকোটি টোকো যকোয ণত োওয়ো প্রগণছ।  
 

চফণল অনুদোন ফোফদ প্রোি ৫০.০০ প্রকোটি টোকোয ঋণ তচফর কোম মরভ চযচোরনো ও ফোস্তফোয়ণনয জন্য অথ ম ভন্ত্রণোরয়, অথ ম 

চফবোগ, ফোণজট অনুচফবোগ-২, অচধোখো-১ এয স্মোযক নাং-০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০২০-৩৩৮, তোচযখ: ২৩ প্রপব্রুয়োচয 

২০২১ এ চনম্মরূ তমোফরী অনুযণণয চনণদ মনো যণয়ণছ :   
 

০১) কণযোনো ভোভোচয প্রভোকোণফরোয় অথ মননচতক পুনরুদ্ধোয ত্বযোচিত কযোয রণক্ষি ল্লী এরোকোয প্রোচিক জনণগোষ্ঠীয জীফনভোন 

উন্নয়ণনয চনচভত্ত কুটিয, ক্ষুদ্র ও ভোঝোচয চল্প খোতণক রক্ষি কণয গ্রোক ম মোণয় ফচণ মত প্রণণোদনো প্যোণকণজয আওতোয় 

প্রদোনকৃত ঋণ/চফচনণয়োণগ অথ ম প্রোচিয সুচফধোণথ ম একটি পৃথক নীচতভোরো প্রণয়ন কযণত ণফ;  
 

 

০২)    ক                            ৪%     ৬                  ১৮      ক       ক                   

      ঋণ                       ২ (  )  ছ ; 
  

 

০৩)        ক       ক    গ                             ,    ও            খ   ক     ক       ক 

   ক          ণ      ণ        ক     ও            ঋণ/        গ                 ক       ;  
 

 

০৪)    -                      ক    ক Revolving Fund গ     ক       খ      ;  
 

 

০৫)   ণ        ক             ক                  ক    ক       ক       ছ                    ণ   

Soft copy          গ    ণ ক       ;       
 

 

০৬)             ক                ক     -      ও                              ক       ।  
 

 

 

          ক            ক     ও           ১০০ ০০  ক     ক  ঋণ                  ক         ৫০ ০০ 

        ক     ক  ২০২০-২০২১     ছ    ৩০    ২০২১             ণ        ক       ছ।              

৫০ ০০  ক      ক      ণ ক                  ৫০ ০০  ক     ক    ও           ও                      

            ।   
 

বচফষ্যণত যকোয ণত প্রোি অনুদোন ফোফদ টোকো কুটিয, ক্ষুদ্র ও ভোঝোচয চল্প খোণতয উণযোিোণদযণক ঋণ োয়তো প্রদোণনয 

ভোধ্যণভ প্রদণয আথ ম-োভোচজক অফস্থোয উন্নয়ণন উণল্লখণমোগ্য অফদোন যোখো ম্ভফ ণফ। তোছোড়ো আদোয়কৃত ঋণ আফতমক তচফর 

চণণফ পুনঃ চফচনণয়োণগয ভোধ্যণভ ঋণ তচফর ম্প্রোচযত ণফ। এ ঋণ নীচতভোরোটি পুঙ্খোনুপুঙ্খবোণফ অনুযণ কণয ঋণ 



কভ মসূচচ চযচোচরত ণর একচদণক প্রমভন নণবর কণযোনো বোইযোজচনত (COVID-19) ক্ষচতগ্রস্ত উণযোিোগণ ক্ষচত কোটিণয় 

উঠণত ক্ষভ ণফ অন্যচদণক নতুন ম্ভোফনোভয় আগ্রী চল্প উণযোিোগণ ঋণ োয়তো প্রণয় োফরম্বী ণত োযণফ।  

 
                      

 

০১। চণযোনোভ :  

 

 

এ ঋণ কভ মসূচচ “প্রণণোদনো প্যোণকজ ঋণ কভ মসূচচ”  নোণভ অচবচত ণফ ।  
 

 

০২। ঋণ কভ মসূচচয প্রমৌচিকতো :  
 

 

 ২.১ নণবর কণযোনো বোইযো (COVID-19) চযচস্থচতণত ল্লী এরোকোয প্রোচিক জনণগোষ্ঠীয জীফনভোন উন্নয়ণন কুটিয, 

ক্ষুদ্র ও ভোঝোচয চল্প খোতণক রক্ষ কণয গ্রোভীণ এরোকোয ঋণদোন কোম মরভ ম্প্রোযণণয চনচভত্ত আচথ মক প্রণণোদনো 

প্যোণকণজয আওতোয় প্রদত্ত চফণল অনুদোন ফোফদ ফযোেকৃত টোকো অথ ম ভন্ত্রণোরয়, অথ ম চফবোগ, ফোণজট অনুচফবোগ-

২, অচধোখো-১ এয স্মোযক নাং- ০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০২০-৩৩৮, তোচযখ : ২৩ প্রপব্রুয়োচয’২০২১ এয 

তমোফরী অনুযণ কযণত ণফ; 
 

 ২.২ ফোাংরোণদ ক্ষুদ্র ও কুটিয চল্প কযণোণযন (চফচক) অিোক্ট ১৯৫৭ এয ধোযো ২৪ উ ধোযো ১ এ উণল্লখ যণয়ণছ প্রম, 

কযণোণযন ক্ষুদ্র ও কুটিয চল্প ম্পচকমত যকোণযয চল্পনীচত ফোস্তফোয়ন কযণফ এফাং কুটিয, ক্ষুদ্র ও ভোঝোচয 

চণল্পয উন্নয়ণনয রণক্ষি প্রমরূ ভণন কযণফ প্ররূ োয়তো প্রদোণনয দণক্ষ গ্রণ কযণফ। ধোযো ২৪, উ ধোযো ২ 

এয ‘ক’ এ ফচণ মত আণছ প্রম, পূণফ মোি ক্ষভতোয োভচগ্রকতো ক্ষুন্ন নো কণয কযণোণযন এই আইণনয উণেশ্য 

পূযণকণল্প ক্ষুদ্র ও কুটিয চল্পণক ঋণ প্রদোন কযণফ;   

 ২.৩ ফোাংরোণদণয ফতমভোন আথ ম-োভোচজক অফস্থোয উন্নয়ণন ব্যোক চবচত্তণত চল্পোয়ন ছোড়ো প্রকোন চফকল্প প্রনই। এণক্ষণত্র 

কুটিয, ক্ষুদ্র ও ভোঝোচয চল্প খোণতয উন্নয়ণনয গুরুত্ব অচযীভ। ঋণ োয়তো প্রদোন ছোড়ো চল্পোয়ন ফোাংরোণদণয 

ফতমভোন আথ ম-োভোচজক প্রপ্রক্ষোণট এক যকভ অম্ভফ। তোই নণবর কণযোনো বোইযো (COVID-19) -এ ক্ষচতগ্রস্ত 

চল্প উণযোিো ও নতুন ম্ভোফনোভয় আগ্রী উণযোিোণদয প্রণয়োজন তথো আচথ মক চোচদোয চফলয়টি চফণফচনোয় প্রযণখ 

যকোয কর্তমক প্রদত্ত চফণল অনুদোন ফোফদ ফযোেকৃত টোকোয ঋণ কোম মরভ ফোস্তফোয়ন কযো ণফ। 
 

০৩। ঋণ কভ মসূচচয উণেশ্য : 
 

 

 ৩.১ প্রদণয চল্পোয়ন ত্বযোচিত কযোয চনচভত্ত নণবর কণযোনো বোইযো (COVID-19) চযচস্থচতণত ল্লী এরোকোয 

প্রোচিক জনণগোষ্ঠীয জীফনভোন উন্নয়ণন কুটিয, ক্ষুদ্র ও ভোঝোচয চল্প খোতণক রক্ষ কণয গ্রোভীণ এরোকোয ঋণদোন 

কোম মরভ ম্প্রোযণণ ক্ষচতগ্রস্ত উৎোদনমুখী কুটিয, ক্ষুদ্র ও ভোঝোচয চণল্প চফচনণয়োগ চনচিতকযণ; 
 

 ৩.২ কুটিয, ক্ষুদ্র ও ভোঝোযী ক্ষচতগ্রস্ত চল্প উণযোিোণদযণক আচথ মক োয়তো প্রদোণনয ভোধ্যণভ প্রদজ এফাং আভদোনী 

চফকল্প ও যিোনীমুখী ণ্য উৎোদণন োয়তোকযণ;  
 

 ৩.৩ চফণল অনুদোন ফোফদ ফযোেকৃত ঋণ তচফণরয মথোমথ ব্যফোয ও ব্যফস্থোনোগত চদক-চনণদ মনো প্রদোণনয ভোধ্যণভ 

চফযভোন ক্ষচতগ্রস্ত কুটিয, ক্ষুদ্র ও ভোঝোচয চণল্পয উৎোদন ক্ষভতোয ণফ মোচ্চ ব্যফোয চনচিতকযণ এফাং নতুন 

উৎোদন ক্ষভতো সৃচি ;  
 

 ৩.৪ চফচণকয উন্নয়ন ও ম্প্রোযণমূরক কভ মকো্ডয রক্ষিভোত্রো অজমণন োয়তো প্রদোন, কভ মাংস্থোন সৃচি, দোচযদ্রি 

চফণভোচন, প্রদণয আথ ম-োভোচজক উন্নয়ন ত্বযোচিতকযণ, জোতীয় আয় বৃচদ্ধ তথো চজচডচণত চল্প খোণতয অফদোন 

বৃচদ্ধকযণ;  
 

 ৩.৫                   ।  
 

 

০৪। ঋণ কভ মসূচচয রক্ষি :  
 

 

ভগ্র ফোাংরোণদণ চফযভোন কুটিয, ক্ষুদ্র ও ভোঝোচয চল্প প্রচতষ্ঠোণনয মূরধণনয চোচদো পূযণ ।  

০৫।     রক্ষি জনণগোষ্ঠী ও কোম ম এরোকো :  
 

 

 

কর প্রজরো ম মোণয় অফচস্থত চফচণকয প্রজরো কোম মোরণয়য ভোধ্যণভ কুটিয, ক্ষুদ্র ও ভোঝোচয চল্প প্রচতষ্ঠোন নণবর কণযোনো 

বোইযো (COVID-19) -এ ক্ষচতগ্রস্ত চল্প উণযোিো ও নতুন ম্ভোফনোভয় আগ্রী চল্প উণযোিোণদয ভণধ্য ঋণ োয়তো 

প্রদোন কযো ণফ। ভগ্র ফোাংরোণদ এ ঋণণয আওতোভুি কোম ম এরোকো চণণফ গণ্য ণফ।  
 

 

 

       ১৬    ০২ 

 

 



 

 

 

০৬। ঋণ তচফর গঠন ও উৎ :  
 

 

৬.১      এ ঋণ কভ মসূচচয ঋণ তচফর যকোয ণত প্রদত্ত চফণল অনুদোন ফোফদ  প্রোথচভকবোণফ ফযোেকৃত ৫০.০০ (ঞ্চো) 

প্রকোটি টোকো চনণয় গঠিত ণফ। বচফষ্যণত যকোয ণত অনুদোন/চফণল অনুদোন ফোফদ ফযোেকৃত টোকো াংগ্রণয 

ভোধ্যণভ এ ঋণ কভ মসূচচয তচফর ফচধ মত কযো ণফ। এ ঋণ কভ মসূচচয মূর ঋণ ও এয দ্বোযো অচজমত মুনোপো/সুদ 

আফতমক ঋণ তচফর চণণফ ব্যফহৃত ণফ;   
 

৬.২   বচফষ্যণত এ ঋণ কভ মসূচচয উচল্লচখত টোকো আফতমক ঋণ তচফর চণণফ চফচনণয়োগ কণয ম মোয়রণভ তো বৃচদ্ধ  কযো 

ণফ;  
 

০৭। চণল্পোণযোিো চচচিতকযণ : 
  

উণযোিো চচচিতকযণণয প্রচচরত তত্ত্বীয় দ্ধচত অনুযণ কণয এ ঋণ কভ মসূচচয আওতোয় নণবর কণযোনো বোইযো 

(COVID-19) -এ ক্ষচতগ্রস্ত ও নতুন ম্ভোফনোভয় আগ্রী চল্প উণযোিো চচচিত কযো ণফ। ক্ষচতগ্রস্ত/চফযভোন ও নতুন 

ম্ভোফনোভয় আগ্রী উণযোিো চচচিতকযণণয প্রক্ষণত্র চনম্মফচণ মত চনণ মোয়ক অনুযণ কযো ণফ।  
 

 

৭.১ উণযোিোণক ফোাংরোণদচ নোগচযক ণত ণফ; 
 

 

৭.২ উণযোিোয ফয় ১৮ প্রথণক ৬৫ ফছণযয ভণধ্য ণত ণফ [ফোস্তুচবটোীন, বোভোন, প্রদউচরয়ো, ভোদকোি, উন্োদ ও 

জড় বুচদ্ধ ম্পন্ন নন এভন ব্যচি]; 
 

 

৭.৩ ঋণ ব্যফোণযয প্রমোগ্যতো  ঋণ চযণোণধয ক্ষভতো ও অথ মননচতক আচযণণ সুনোণভয অচধকোযী ণত ণফ; 
 

 

৭.৪ 

 

 

াংচিি চফলণয় প্রোদোযী, অচবজ্ঞতো, ব্যফস্থোনোয় দক্ষ, প্রণয়োজনীয় ইকুইটি মূরধণনয অচধকোযী, দক্ষ কোচযগয ও 

কোরুচল্পী, আচথ মকবোণফ স্বের, ঋণ চযণোণধ ইচতফোচক ভণনোবোফোন্ন, কোচযগযী ও ফোজোযজোতকযণ ম্পচকমত 

জ্ঞোন ম্পন্ন ণত ণফ; 
 

 

৭.৫ ম্ভোব্য ঋণ গ্রীতো ফোছোইণয়য প্রক্ষণত্র চফচক প্রজরো কোম মোরয়, চিটি, দক্ষতো উন্নয়ন প্রচক্ষণ প্রকন্দ্র ও চফচক নকো 

প্রকন্দ্র ণত প্রচক্ষণ প্রোি প্রফকোয যুফক ও যুফ ভচরো উণযোিোণদয অগ্রোচধকোয প্রদয়ো ণফ; 
 

 

৭.৬ প্রকোন ব্যোাংক ফো আচথ মক প্রচতষ্ঠোণন প্রখরোী ঋণ গ্রোক ণর এ ঋণণয জন্য প্রমোগ্য চফণফচচত ণফ নো; 
 

 ৭.৭ ঋণ      ণ       ঋণ       ক     ক    ফ         ক  ক                ; 
 

 ৭.৮       ক                 ঋ ণ        ক         ; 
 

 ৭.৯   /             ক       /     /   ক                      ক ছ ক  ছ              ; 
 

 ৭.১০ 

 

াংচিি চফলণয় প্রোদোযী, অচবজ্ঞতো, ব্যফস্থোনোয় দক্ষ, প্রণয়োজনীয় ইকুইটি মূরধণনয অচধকোযী, দক্ষ কোচযগয ও 

কোরুচল্পী, আচথ মকবোণফ স্বের, ঋণ চযণোণধ ইচতফোচক ভণনোবোফোন্ন, কোচযগযী ও ফোজোযজোতকযণ ম্পচকমত 

জ্ঞোন ম্পন্ন ৫ ফো ১০ জণনয দস্য চনণয় দর ফো গ্রু গঠন কযণত ণফ। দণরয দস্যণদয ভধ্য প্রথণক চনণজযোই 

একজনণক বোচত, একজনণক ম্পোদক ও একজনণক প্রকোলোধ্যক্ষ ভণনোনীত কযণফন;  
 

 ৭.১১     ক           ক       ণ       ও     ঋণ         ;  
 

 ৭.১২      ক              -                     ; 
 

 ৭.১৩                        খ       ক     ঋণ      । 
   

০৮।   ঋণণয োধোযণ তমোফরী : 
 

 ৮.১ একজন ঋণ গ্রীতোণক/উণযোিোণক স্থোয়ী ও চরচত মূরধন খোণত ণফ মোচ্চ ২০.০০ (চফ) রক্ষ টোকো ঋণ োয়তো 

প্রদোন কযো মোণফ। তণফ অনচধক ৫.০০ (াঁচ) রক্ষ টোকো ঋণণয প্রস্তোফণক অগ্রোচধকোয প্রদোন কযো ণফ। কোযখোনো 

গৃ চনভ মোণণয প্রক্ষণত্র প্রকোন ঋণ প্রদোন কযো মোণফ নো;  
 

 ৮.২ উণযোিোয অন্যিন ৩০% ইকুইটি চনচিত কযণত ণফ। উণযোিোয চফচনণয়োগকৃত জচভ, কোযখোনো ঘয, মন্ত্রোচত ও 

াংচিি আনুাংচগক স্থোয়ী চফচনণয়োগ ইকুইটি চণণফ গণ্য ণফ। উণযোিোয চফচনণয়োগকৃত অথ ম ইকুইটিয কভ ণর 

অফচিোাং নগদ জভো কযণত ণফ এফাং তো  ঋণ চফতযণণয ভয় চফচনণয়োণগয জন্য প্রপযৎ প্রদয়ো ণফ; 

 

 ৮.৩ একক অথফো অাংীদোযী ভোচরকোনো উবয় প্রক্ষণত্র ঋণ প্রদোন কযো মোণফ। অাংীদোযী প্রচতষ্ঠোন ণর অাংীদোযী 

চুচিনোভো প্রযচজণেন অফ পোভ ম এয চনফন্ধন গ্রন কযণত ণফ। চরচভণটড প্রকোম্পোচনয প্রক্ষণত্র প্রভণভোযোন্ডোভ অফ 

এণোচণয়ন এফাং আটি মকিোর অফ এণোচণয়ন জণয়ট স টক প্রকোম্পোচন কর্তমক প্রযচজচেকৃত ণত ণফ;  
 

 



       ১৬    ০৩ 

 

 

 

 ৮.৪ মূদয় ঋণ চযণোধ ণর চফ,এভ,আয,ই'য প্রক্ষণত্র পুনযোয় ঋণ প্রদোন কযো মোণফ; 

 

 ৮.৫ ফোাংরোণদণয নোগচযক ছোড়ো অন্য প্রকোন উণযোিোণক ঋণ প্রদোন কযো মোণফ নো। তণফ যিোনীণমোগ্য ফো আভদোনী 

চফকল্প ণ্য উৎোদণনয প্রক্ষণত্র চফযভোন যকোচয চনয়ভ নীচতয আণরোণক এ প্রদীয় প্রকোন উণযোিো প্রণয়োজণন 

চফণদী প্রকোন অাংীদোয চনণত োযণফন;  
 

 ৮.৬ ঋণণয চনযোত্তো চোণফ মথোমথ ণতম ঋণণয চফযীণত কযণোণযণনয চনকট প্রম কর স্থোফয ম্পচত্ত ফন্ধক, 

তমোধীন ফন্ধক যোখো ণফ প্র কর ম্পচত্ত ঋণ গ্রীতো চনজ খযণচ প্রভযোভত ও যক্ষনোণফক্ষণ কযণফ;  
 

 ৮.৭ ঋণ প্রোচিয পূফ মতম চণণফ চফচণকয চনকট প্রথণক প্রচতষ্ঠোন/প্রকল্পটি অফশ্যই চল্প চনফন্ধন গ্রণ কযণফ;  
 

 ৮.৮ উৎোদনীর ও প্রফো খোণতয চণল্পোণযোিোণদযণক ঋণ চফতযণ কযো ণফ;  
 

 ৮.৯       ঋ ণ  ১০%                         ণ ক       ।                              ও      

                                            ণ ক       ;  
 

 ৮.১০        ’২০১৬       খ               ক ঋণ      ণ      ক           ;  
 

 ৮.১১ ঋণ                         ক   ঋণ     ণ ক        ।  
 

০৯। ঋণ আণফদন ত্র যফযো ও গ্রণ : 
 

 ৯.১ নণবর কণযোনো বোইযো (COVID-19) -এ ক্ষচতগ্রস্ত ও নতুন আগ্রী ম্ভোফনোভয় চল্প উণযোিোণক ক্ষুদ্র, কুটিয ও 

ভোঝোচয চল্প ঋণণয জন্য চফচণকয চনধ মোচযত পণভ ম আণফদন কযণত ণফ । 

 

 ৯.২ চফনোমূণল্য যফযোকৃত ০২ (দুই) টি (এক প্রট) আণফদনত্র মথোমথবোণফ পূযণপূফ মক চনধ মোচযত প্রচকচরট অনুমোয়ী 

প্রণয়োজনীয় কোগজত্র াংচিি চফচক প্রজরো কোম মোরয় অথফো চনণদ মনো অনুোণয াংচিি কোম মোরণয় দোচখর 

কযণত ণফ। াংচিি কোম মোরয় প্রণয়োজণন আণফদনকোযী/উণযোিোণক ঋণ আণফদন পযভ পূযণণ োচফ মক ণমোচগতো 

প্রদোন কযণফ। 

 

 ৯.৩ উণযোিো ঋণণয জন্য ই-প্রভইণর াংচিি চফচক প্রজরো কোম মোরণয় আণফদন কযণত োযণফ। 

 

১০। ঋণ মূল্যোয়ণ কচভটি গঠন : 
 

প্রোি ঋণ আণফদনত্র মূল্যোয়ণনয জন্য চনণম্মোি কভ মকতমো ভিণয় মূল্যোয়ন কচভটি গঠিত ইণফ ।  
   

    ০১)  চফচক প্রজরো কোম মোরয় প্রধোণনয অধস্তন ফ মণজিষ্ঠ কভ মকতমো                    -  আফোয়ক 

    ০২)  চোফযক্ষণ কভ মকতমো/ঃ চোফ যক্ষণ কভ মকতমো/এচচ                      -  দস্য 

    ০৩)  প্রণভোন/ম্প্রোযণ কভ মকতমো/ঃ ম্প্রোযণ কভ মকতমো/কোচযগযী কভ মকতমো  -  দস্য চচফ 

 চফঃ দ্রঃ প্রকোন প্রজরোয় কভ মকতমোয স্বল্পতো থোকণর আঞ্চচরক চযচোরণকয পূফ ম অনুণভোদনরণভ প্রধোন কোম মোরয়/আঞ্চচরক 

কোম মোরয়/োর্শ্মফতী চফচক প্রজরো কোম মোরণয়য প্রকোন কভ মকতমোণক কচভটিণত অিভু মি কযো মোণফ। 

 

১১। ঋণ মূল্যোয়ন কচভটিয কোম মচযচধ : 
 

 ১১.১ ঋণণয আণফদন মূল্যোয়ন-  

 
 ঋণণয আণফদন মূল্যোয়ণন মূল্যোয়নকোযী কভ মকতমো/কভ মচোযীগণণয একটি গুরুত্বপূণ ম ভূচভকো যণয়ণছ। মূল্যোয়নকোযী 

কভ মকতমো/কভ মচোযীণক তাঁয দোচয়ণত্বয গুরুত্ব ম্যক উরচি কণয ক্ষোতীন ণত ণফ এফাং াংচিি তথ্যোফরী 

তকমতোয োণথ মোচোই-ফোছোই ও চফণিলণ কণয চদ্ধোি গ্রণ কযণত ণফ;  
 

  ঋণণয আণফদন ঠিকতো মোচোইণয়য জন্য ণযজচভণন তদি কণয মূল্যোয়ন কযণত ণফ। ণযজচভণন তদণিয 

উণেশ্য র আণফদনকোযীয প্রকৃত ঋণণয চোচদো চনরূণ, প্রস্তোচফত প্রকণল্পয ম্ভোব্যতো মোচোই, আণফদনকোযীয ঋণ 

গ্রণণয এফাং ব্যফোণযয প্রমোগ্যতো ও প্রকণল্পয কোম মোফরী চোচরণয় মোফোয ক্ষভতো এফাং ঋণ চযণোণধয ক্ষভতো 

চনরুন কযো, অফকোঠোণভো ও উণমোগমূণয জরবিতো, ফন্ধকী ম্পচত্তয চনষ্কট সকতো মোচোইকযণ ও প্রোাংচগক 

কর চফলয়োচদ মোচোই-ফোছোই কণয একজন ঠিক উণযোিো ও প্রকল্প চনফ মোচন কযো। ণফ মোচয কচভটি প্রকণল্পয 

োধোযণ কোচযগযী, আচথ মক ও চফণনগত চদকমূণয পূণ মোঙ্গ চফণিলনপূফ মক ঋণ ভঞ্জুয/নোভঞ্জুণযয সুোচযভোরো 

প্রণয়ন কযণফ। 
 

 

       ১৬    ০৪ 



 

 
 
 

 ১১.২ আণফদনকোযীয চফযভোন ম্পণদয মূল্য চনরূন দ্ধচত : 

 

  ক) স্থোয়ী ম্পণদয প্রক্ষণত্র মো নগণদ রয় কযো ণয়ণছ প্রমভন- জচভ, ইভোযত, ইজোযোয় গৃীত প্রভচনত্র ইতিোচদ, প্রম 

মূণল্য এ ম্পদগুণরো রয় কযো ণয়ণছ তো ণত জচভ, ইভোযত ও প্রভচনণত্রয অফচয় মথোমথবোণফ ফোদ চদণয় 

চনরূন কযো ণফ। অফচণয়য োয যকোণযয ফ মণল প্রচচরত চনয়ভ অনুোণয প্রণমোজি ণফ। তণফ ফোজোযদয 

অনুমোয়ী প্রম প্রকোন মূল্য হ্রো বৃচদ্ধ মো প্রমৌচিকবোণফ আভণর আনোয ভত তো প্রভচনত্র, জচভ ও ইভোযণতয মূল্যোয়ণন 

ধযণত ণফ; 
 

 
 

খ) বোন্ডোণয যচক্ষত যঞ্জোভোচদয প্রক্ষণত্র রয় মূল্য ণত অফচয় মূল্য (DEPRICIATION VALUE) ফোদ চদণয় প্রম 

মূল্য দাঁড়োণফ প্রটি ধযণত ণফ; 

 

 
 

গ) চফচনণয়োণগয প্রক্ষণত্র চফচনণয়োণগয ফোজোয মূল্য প্রমচদন মূল্যোয়ন কযো ণয়ণছ প্রচদন ণত ধযণত ণফ; 

 

 
 

ঘ) রয় ব্যতীত প্রম প্রকোন আচযত ম্পচত্তয মূল্যোয়ন প্রম চদন ণত উি ম্পচত্ত াংচিি ব্যফোয ম্পচত্ত চণণফ 

গণ্য ণফ এফাং প্রচদন ণত আযণকোরীন মূল্য ণত অফচয় ফোদ চদণয় মূল্য চনধ মোযণ কযণত ণফ। ব্যফো, 

প্রগোডোউন, প্রণটট স ফো প্রকোন প্রগোন দ্ধচত মূল্যোয়ণনয আওতোভুি ণফ নো। 
 

১২। ঋণ ভঞ্জুচযয ক্ষভতো :  মূল্যোয়ন কচভটি প্রোি ঋণ প্রস্তোফগুণরো (ণফ মোচ্চ চফ রক্ষ টোকো ম মি) পুঙ্ক্ষোনুপুঙ্ক্ষবোণফ চফচোয 

চফণিলন কণয সুোচয অনুণভোদণনয জন্য চফচক প্রজরো প্রধোণনয চনকট উস্থোন কযণফ। মূল্যোয়ন কচভটিয দস্য 

চচফ ঋণ প্রস্তোফ ভঞ্জুচযয জন্য উস্থোণকয দোচয়ত্ব োরন কযণফন; 
 

 

 

১২.১ একজন ঋণ গ্রচতোণক/উণযোিোণক স্থোয়ী ও চরচত মূরধন খোণত ণফ মোচ্চ ২০.০০ (চফ) রক্ষ টোকো ঋণ োয়তো 

প্রদোন কযো মোণফ;  
 

১২.২ ১০.০০ (দ) রক্ষ টোকো ম মি ঋণ আণফদন/প্রস্তোফ চফচক প্রজরো কোম মোরয় প্রধোন তাঁয পূণ ম ণিোচি োণণক্ষ 

অনুণভোদন/ফোচতর কযণত োযণফ এফাং তদুণবময ঋণ প্রস্তোফ আঞ্চচরক চযচোরণকয অনুণভোদণনয জন্য সুোচয/ 

ভতোভত প্রপ্রযণ কযণফ। 

 

 

 চফঃ দ্রঃ  

 

আঞ্চচরক চযচোরক তোোয চনয়ন্ত্রণোধীন কোম মোরণয়য কভ মকতমোণদয ভিণয় একটি ম মোণরোচনো কচভটি 

গঠণপূফ মক ঋণ প্রস্তোফ মোচোই-ফোছোই কণয ঋণ ভঞ্জুয/ফোচতণরয চদ্ধোি গ্রণ কযণফন। 

১৩। ঋণণয জোভোনত : 
 

 

১৩.১   প্রম প্রকোন ঋণ চফতযণণয পূণফ ম আণফদনকোযীয কোছ প্রথণক প্রণমোজি প্রক্ষণত্র ঋণণয চফযীণত স্থোয়ী ম্পদ 

জোভোনত/জোভোনত চণণফ গ্রণ কযণত ণফ এফাং এ চফলণয় রপনোভো ও চরচখত চুচিনোভো এভনবোণফ গ্রণ 

কযণফ মো প্রমণকোন অফস্থোয প্রপ্রচক্ষণত ফো চফচোণয কযণোণযণনয স্বোথ ম ফ মোত্মকবোণফ যক্ষো কযণফ। চরচখত 

চুচিনোভো ফো রপনোভো ব্যতীত আণফদনকোযীয অনুকূণর প্রকোন ঋণ চফতযণ কযো মোণফ নো; 
 

১৩.২       ক                 ঋণ      ক        ।  
 

১৪। ঋণ ভঞ্জুচয ও চফতযণ দ্ধচত :  
 

ভঞ্জুচযকৃত ঋণ চফতযণণয প্রক্ষণত্র চনণম্মোি কোম মদ্ধচত অনুযণ কযণত ণফ : 
 

 ১৪.১ নণবর কণযোনো বোইযো (COVID-19) -এ ক্ষচতগ্রস্ত ও নতুন ম্ভোফনোভয় আগ্রী চল্প উণদোিোণদয চনকট ণত 

প্রোি আণফদনত্র/ঋণ প্রস্তোফমূ মূল্যোয়ন কচভটি পুঙ্ক্ষোনুপুঙ্ক্ষবোণফ মোচোই-ফোছোই কণয ঋণ ভঞ্জুয/নোভঞ্জুচযয জন্য 

সুোচয কযণফ; 

 
১৪.২ ঋণ মূল্যোয়ন কচভটিয সুোচয প্রভোতোণফক াংচিি চফচক প্রজরো কোম মোরয় প্রধোন ঋণ ভঞ্জুচয ত্র জোচযয ব্যফস্থো 

কযণফ; 

 
১৪.৩ ঋণ ভঞ্জুচয ণত্রয চযণপ্রচক্ষণত াংচিি উণযোিোয চনকট ণত এয গ্রণণমোগ্যতো ম্পচকমত অনোচত্তত্র গ্রণ 

কযণত ণফ;  
 

 
১৪.৪ চনধ মোচযত চনয়ভনীচত অনুযণ ও ছক অনুমোয়ী টিোম্প ও কোটি মজ প্রোণয চডড/ডকুণভণট সন প্রণমোজি প্রক্ষণত্র 

প্রযচজচে ম্পোদনপূফ মক ঋণ চফতযণণয ব্যফস্থো গ্রন কযণত ণফ;  
 

          ১৪.৫ চফচক কর্তমক চনধ মোচযত ও অন্যোন্য ডকুণভট সমূ (ণজনোণযর োওয়োয অপ অিোটচন ম (আভণভোিোযনোভো), 

ইকুইণটফর ভট মণগজ চডড, চড চ প্রনোট, আন্ডোযণটচকাং, জোভোনত প্রণমোজি অন্যোন্য এচগ্রণভট স) চনধ মোচযত 

চনয়ণভ নন-জুচডচয়োর টিোম্প ম্পোদন কযণত ণফ;   

 

 
১৪.৬ ভঞ্জুচযকৃত ঋণ চোণফ প্রণদয় (A/c Payee) প্রচক/একোউট স ট্রোন্পপোয এয ভোধ্যণভ ফ মচনম্ম/গৃীত দযত্র দোতোণক 

স্থোয়ী মূরধন ঋণ চফতযণ কযো ণফ এফাং অতঃয ঋণ গ্রীতোণক চরচত মূরধন ঋণ প্রচণকয ভোধ্যণভ চফতযণ কযো 



ণফ। 

-  

       ১৬    ০৫ 

 

 

১৫। ঋণণয প্রভয়োদ : 

 

 ১৫.১ ক্ষুদ্র, কুটিয ও ভোঝোচয চণল্পয জন্য – 

 

  *

  

স্থোয়ী ও চরচত মূরধন ঋণ উবয় প্রক্ষণত্র ২ (দুই) ফছণয ৬ (ছয়) ভো প্রযয়োতী ভয় (ণগ্র চচযয়ড)  ভোন 

১৮ (আঠোয) চকচস্তণত চযণোধণমোগ্য ণফ। চনচদ মি ভয় অচতফোচত ণর ১০% োণয সুদ ধোম ম কযণত ণফ।  

 
১৫.৩ ঋণ চযণোধ তপীর- 

ঋণ ভঞ্জুচযয য উণযোিোয ঋণ চযণোণধয সুচফধোণথ ম চয-প্রণভট স চচডউর প্রদোন কযণত ণফ। 

 ১৫.৪ চরচত মূরধন চনণ ময়- 

 

 ক) স্থোনীয় কাঁচোভোর এক চপট ৮ ঘট সো চবচত্তণত ণফ মোচ্চ ১ (এক) ভোণয জন্য; 
 

  

খ) আভদোনীকৃত কাঁচোভোর এক চপট ৮ ঘট সো চবচত্তণত ণফ মোচ্চ ৩ (চতন) ভোণয জন্য; 
 

  

গ) তোছোড়ো চরচত মূরধন চনণ মণয়য প্রক্ষণত্র উৎোদন চণরয চবচত্তণত ফোাংরোণদ ব্যোাংণকয ফ মণল োকুমরোয 

অনুযণ কযণত  ণফ। 
 

১৬। ঋণণয সুণদয োয : 
 

 ১৬.১ স্থোয়ী ও চরচত মূরধন ঋণ উবয় প্রক্ষণত্র  ০৪ % যর সুদ চনণ ময় কযণত ণফ (চনধ মোচযত ভণয়য ভণধ্য ঋণ 

চযণোণধ ব্যথ ম ণর চফচক চনজস্ব তচফর (চফচনত) ঋণ কভ মসূচচয চনয়ভোচোয অনুমোয়ী ১০% সুদ প্রণমোজি ণফ);  
 

 
১৬.৩ প্রযয়োতী ভণয়য সুদ ভোনবোণফ বোগ কণয চকচস্তমূণয োণথ প্রমোগ কণয আদোয় কযণত ণফ।  

 

১৭। গ্রুচবচত্তক ঋণণয ভঞ্জুচয, চফতযণ ও ডকুণভণট সন প্রচরয়ো : 
 

 ১৭.১       গ       ক ক  ক             ক          
 

 
১৭.২ গ্রুণয আণফদণনয প্রপ্রচক্ষণত গ্রুণয দস্যণদয প্রণতিণকয আরোদো ঋণ আণফদন পযভ ও প্রণয়োজনীয় কোগজত্রোচদ 

(একক ঋণণয ন্যোয়) চনণত ণফ; 
 

 ১৭.৩ গ্রুণয দস্যণদয ঋণণয চফযীণত গ্রুণয প্রচতচনচধ চণণফ বোচত ও ম্পোদক-প্রক জোচভনদোয ণত ণফ;   

 ১৭.৪            ক                /         ক       ।     ক                   ক      ক  

     ক              ক ক  ক       ক      ক    ।  
 

 ১৭.৫            ,     ক,  ক      ও    গণ   ক    ক ক          ক ক         খ   খ   

  খ   ।             ঋ ণ                ক    ;  
 

 ১৭.৬  ক                     ঋণ ও  ক                   ক     ।  
 

১৮। এণোচণয়ণনয ভোধ্যণভ ঋণ আণফদন এফাং ঋণ আদোণয় ণমোচগতো :  

 

আণরোচি কভ মসূচচয প্রক্ষণত্র উণযোিো াংচিি এণোচণয়নগুণরোণক প্রতিক্ষ ও ণযোক্ষবোণফ াংযুি কযো ণফ চফধোয় 

উণযোিোযো ইেো কযণর, এণোচণয়ণনয ভোধ্যণভ ঋণণয জন্য আণফদন কযণত োযণফন। এছোড়ো এণোচণয়নগুণরোও 

ইেো কযণর, তোণদয দস্য উণযোিোণদয ভণধ্য- মোযো ঋণ গ্রণণ আগ্রী এফাং প্রমোগ্য, তোণদয তোচরকো চফচণকয প্রজরো 

কোম মোরণয় প্রপ্রযণ কযণত োযণফ। এরণক্ষি এণোচণয়নগুণরোণত একজন কণয প্রপোকোরো মন চনযুি কযো ণফ-চমচন ভণয় 

ভণয় চফচক প্রজরো কোম মোরণয়য োণথ প্রমোগণমোগ কযণফন, ঋণ ভঞ্জুচয ও চফতযণণয চফলয়টি পণরোআ কযণফন এফাং 

প্রণয়োজণন ঋণ আদোণয় ণমোচগতো কযণফন।  
 

১৯। ঋণ তচফর চযচোরনো : 
 

 ১৯.১      ক   ণ        ক     ও               ” চণযোনোণভ চফচক প্রধোন কোম মোরয় কর্তমণক্ষয 

অনুণভোদনরণভ অগ্রণী ব্যোাংক চরচভণটড, আচভন প্রকোট ম োখো, ভচতচঝর, ঢোকোয় চনয়ন্ত্রক (চোফ ও অথ ম)  চোফ 

চফবোণগয ২জন কভ মকতমোয প্রমৌথ স্বোক্ষণয একটি এটিচড চোফ খুণর ঋণ তচফর াংযক্ষণ কযণফ। একইবোণফ 

চফচক প্রজরো কোম মোরয় প্রধোন ও চোফ যক্ষণ কভ মকতমো/ঃ চোফ যক্ষণ কভ মকতমো/চোফ যক্ষক এয প্রমৌথ স্বোক্ষণয 

উচল্লচখত চণযোনোণভ চফচক কর্তমক্ষ কর্তমক অনুণভোচদত ফোচণচজিক ব্যোাংণক এটিচড চোফ খুণর তচফর াংযক্ষণ 

কযণফ;  
 

 ১৯.২ ঋণ ভঞ্জুচয অনুমোয়ী তচফর স্থোনোিণযয জন্য চফচক প্রজরো কোম মোরয় ণত চযচোরক (অথ ম) এয ফযোফণয 



চযকুইচজন প্রদোন কযণফ; 

       ১৬    ০৬ 

 

 ১৯.৩ চযকুইচজন অনুমোয়ী প্রধোন কোম মোরণয়য ঋণ প্রোন চফবোগ ণত প্রচরয়োকযণপূফ মক চোফ চফবোণগয ভোধ্যণভ প্রধোন 

কোম মোরয় ণত াংচিি চফচক প্রজরো কোম মোরণয়য ব্যোাংণক চোণফ তচফর প্রপ্রযণ কযো ণফ। তচফর প্রপ্রযণণয প্রক্ষণত্র 

উযুি কর্তমণক্ষয পূফ ম অনুণভোদন গ্রন কযণত ণফ;  
 

               ১৯.৪ চফচক প্রজরো কোম মোরয় ঋণ তচফর চফচক কর্তমক্ষ কর্তমক অনুণভোচদত ফোচণচজিক ব্যোাংণক এটিচড চোফ খুণর 

তোণত াংযক্ষণ কযণফ। ভঞ্জুচযকৃত ঋণ এটিচড চোফ ণত চফতযণণয জন্য র/এচ প্রয়ী প্রচক ইসূি কযণত ণফ। 

আদোয়কৃত ঋণ এটিচড চোণফ জভো কণয পূনযোয় চনণদ মনো প্রোচি োণণক্ষ চফতযণ কযণত ণফ; 
 

 ১৯.৫ প্রকোন কোম মোরয়/ণজরোয অনুকূণর ফযোেকৃত অব্যফহৃত ঋণ তচফর প্রণয়োজণন চফচক প্রধোন কোম মোরয় উযুি 

কর্তমণক্ষয অনুণভোদনরণভ অন্য প্রজরোয় স্থোনোিয কযণত োযণফ; 
 

 ১৯.৬ চফচক প্রজরো কোম মোরয় ঋণ ভঞ্জুচয, চফতযণ ও আদোণয়য চোফ মথোমথবোণফ োটি মচবচত্তক প্ররজোণয াংযক্ষণ কযণফ 

এফাং ব্যফস্থোক, ঋণ প্রোন চফবোগ, চফচক, ঢোকো ফযোফয ঋণ চফতযণ ও আদোণয়য োচক্ষক প্রচতণফদন প্রপ্রযণ 

কযণফ;  
 

 ১৯.৭ প্রধোন কোম মোরয় ণত চফচক প্রজরো কোম মোরণয়য চোণফ টোকো স্থোনোিণযয য অথ ম ও চল্প ভন্ত্রণোরণয়য চদ্ধোি 

প্রভোতোণফক মথোভণয় চফতযণ কযণত ণফ;  
 

 ১৯.৮ চফচক প্রধোন কোম মোরণয়য ঋণ প্রোন চফবোগ এ ঋণ কভ মসূচচয োচফ মক তত্ত্বোফধোন ও ভচনটচযাং এয দোচয়ত্ব োরন 

কযণফ। 
 

২০। ঋণ আদোয় ও চোফ াংযক্ষণ :   
 

কযণোণযণনয কর োওনোমূ ঋণ গ্রীতো কর্তমক নগণদ চযণোধ কযো মোণফ তণফ প্রচক/ণ-অড মোয/ব্যোাংক ড্রোপট এয 

ভোধ্যণভ চযণোধকৃত টোকো কযণোণযণনয চোণফ জভো ফোয চদন ণত চযণোচধত ফণর গণ্য ণফ। প্রচক/ণ-অড মোয/ 

ব্যোাংক ড্রোপট এয ভোধ্যণভ নগদোয়ণনয জন্য প্রণমোজি প্রক্ষণত্র খযচ াংচিি ঋণ গ্রীতোণক ফন কযণত ণফ।  
 

 ২০.১ চফচক প্রজরো কোম মোরয় প্রধোন কর কভ মকতমো ও কভ মচোযীগণ মথোভণয় ঋণ আদোণয়য জন্য প্রণয়োজনীয় দণক্ষ 

গ্রণ কযণফ; 
 

 ২০.২ কর কভ মকতমোগণ চফণলতঃ ঋণ ভঞ্জুচয ও চফতযণণয ণঙ্গ াংচিি কভ মকতমোগণ ঋণ আদোণয়য জন্য দোচয়ত্বীর 

ভূচভকো োরন কযণফন; 
 

 ২০.৩ উণযোিোয চনকট ণত টোকো আদোয় কণয চফচক প্রজরো কোম মোরয় ণত ঋণ কভ মসূচচয চনধ মোচযত ভোচন চযচট প্রদোন 

কযো, মোপ্রধোন কোম মোরয় ণত যফযো কযো ণফ, তোৎক্ষচনকবোণফ প্ররোন প্ররজোণয াংচিি ঋণ গ্রীতোয ঋণ চোণফ 

প্রোচিাং চদণত ণফ;  
 

 ২০.৪ প্রকোন কোযণণ ঋণ প্রখরোী ণর এফাং এ প্রক্ষণত্র আাংচক আদোয়কৃত/চযণোধকৃত টোকো আর ও সুদ খোণত ৭০ : 

৩০ োণয প্ররজোণয ভিয় কযণত ণফ; 
 

   ২০.৫ ভোভরোধীন চল্প ইউচনণটয প্রখরোী ঋণ আাংচক আদোণয়য প্রক্ষণত্র ৭০ : ২০ : ১০ োণয প্ররজোণয ভিয় কযণত 

ণফ। অথ মোৎ ৭০% আণর, ২০% সুণদ এফাং ১০% আইন খযচ খোণত জভো কযণত ণফ;  
 

 

 

২০.৬ প্রদত্ত ঋণণয প্রভয়োদোণি ফণকয়ো ঋণণয (মচদ থোণক) টোকো আদোণয়য জন্য ১ (এক) ফছণযয ভণধ্য অফশ্যই আইনগত 

ব্যফস্থো গ্রণ কযণত ণফ। এণক্ষণত্র প্রখরোী ঋণ আদোণয়য জন্য োচফ মক প্রণচিো ব্যথ ম ণর চফচক প্রজরো কোম মোরয় 

প্রধোন চফচক অিোক্ট ও ঋণ াংরোি চফচণকয প্রচচরত প্রচফচধ প্রভোতোণফক ঋণোদোণয়য জন্য প্রণমোজি আইনগত 

(চূড়োি ও ৩২ ধোযো প্রনোটি এফাং ৩৩ ধোযো ভণত োটি মচপণকট ইসূি এফাং ৩৪ ধোযো ভণত আযচজ চ ও ভোভরো 

দোণয়য, অথ ম ঋণ আদোরণত ভোভরো দোণয়য ও এন আই অিোক্ট (Negotiable Instrument Act-1908)) 

ব্যফস্থো গ্রণ কযণফ। ভোভরো দোণয়ণযয মোফতীয় খযচ প্রোথচভকবোণফ চফচক ফন কযণফ এফাং াংচিি  ঋণ গ্রীতোয 

প্ররজোণয খযণচয চোফ মথোযীচত চরচফদ্ধ কযণত ণফ। যফতীণত উো ঋণ গ্রীতোয চনকট ণত আদোয় কযণত 

ণফ;  
 

 ২০.৭ প্রধোন কোম মোরণয়য পূফ মোনুণভোদনরণভ আদোয়কৃত ঋণ আফতমক তচফর চণণফ ব্যফোয কযো মোণফ; 
 

 ২০.৮ আদোয়কৃত/চযণোধকৃত টোকোয ভোচক প্রচতণফদন, ব্যোাংক চফফযণী আঞ্চচরক কোম মোরয় ও প্রধোন কোম মোরণয়য 

াংচিি চফবোণগ যফতী ভোণয প্রথভ িোণয ভণধ্য প্রপ্রযণ কযণত ণফ;  
 

 ২০.৯ প্রচত ফছয চনয়চভতবোণফ অবিিযীন চনযীক্ষো চফবোগ কর্তমক ঋণ ভঞ্জুচয, চফতযণ ও আদোণয়য চফলণয় চনযীক্ষো কোজ 

ম্পোদন কযণত ণফ এফাং চনযীক্ষো প্রচতণফদণনয একটি কচ প্রণয়োজনীয় কোম মরভ গ্রণণয জন্য ঋণ প্রোন 

চফবোণগ প্রপ্রযণ কযণত ণফ ।  



 

       ১৬    ০৭ 
                       

ঋণ তচফর চযচোরন নীচতভোরো  
 
 

২য় অধ্যোয় 
 

(ঋণ প্রস্তোফ মূল্যোয়ন, ঋণণয চনযোত্তো চফধোন ও ব্যফস্থোনো) 
 

 

২১।   ঋণ  প্রস্তোফ মূল্যোয়ন দ্ধচত : 

ঋণণয আণফদন মূল্যোয়ন- ঋণণয আণফদন মূরোয়ণন মূল্যোয়নকোযী কভ মকতমো ও কভ মচোযীয একটি গুরুত্বপূণ ম ভূচভকো যণয়ণছ। 

মূল্যোয়নকোযী কভ মকতমো ও কভ মচোযীণক তাঁয দোচয়ণত্বয গুরুত্ব ম্যক উরচি কযণত ণফ। তাঁণক ক্ষোতীন ণত ণফ এফাং 

াংচিি তথ্যোফরী তকমতোয োণথ চফচোয চফণিলণ কণয চফচক্ষণতোয ণঙ্গ চদ্ধোি গ্রণ কযণত ণফ।  
 

ঋণণয আণফদন অনুমোয়ী ণযজচভণন তদি কণয মূল্যোয়ন কযণত ণফ। ণযজচভণন তদণিয উণেশ্য র আণফদনকোযীয 

প্রকৃত ঋণণয চোচদো চনরূণ, প্রস্তোচফত প্রকণল্পয ম্ভোব্যতো মোচোই, আণফদনকোযীয ঋণ গ্রণণয এফাং ব্যফোণযয প্রমোগ্যতো, 

প্রকণল্পয কোম মোফরী চোচরণয় মোওয়োয ক্ষভতো এফাং ঋণ চযণোণধয ক্ষভতো ণফ মোচয উণযোিো চনফ মোচন ও প্রোাংচগক কর 

চফলয়োচদ মোচোই-ফোছোই। ঋণণয আণফদন মূল্যোয়ণনয প্রক্ষণত্র কচতয় গুরুত্বপূণ ম চফলয় ও চদক চফচোয চফণিলণণয জন্য চনণম্ম 

প্রদত্ত র, মো প্রণমোজিতো অনুমোয়ী ব্যফোম ম।   

 ২১.১ প্রকণল্পয োধোযণ চদকমূ- 

   *  প্রকণল্পয নোভ ও ঠিকোনো  

   *  উণযোিোয নোভ, চতোয নোভ, ভোতোয নোভ ও ঠিকোনো   

                                                                     ফতমভোন 

                                                                      স্থোয়ী  

 

- 

- 

                                                  প্রটচরণপোন/ণভোফোইর নাং -                            

                                                               ই-প্রভইর নাং  -  

                                                   জোতীয় চযচয়ত্র নাং - 

   *  জন্ তোচযখ ও ফয়                               - 

   *  চক্ষোগত প্রমোগ্যতো                                 - 

   *  কোচযগযী জ্ঞোন ও অচবজ্ঞতো                       - 

   *  গৃীত প্রচক্ষণ (মচদ থোণক) - 

   *  ফতমভোন প্রো                                      - 

   *  চনজস্ব চফচনণয়োগ ক্ষভতো                           - 

   *  ভিব্য                                              - 

 ২১.২ কোচযগযী ম্ভোব্যতো চফণিলণ- 

   *  প্রকণল্পয াংচক্ষি চফফযণ 

 *  উৎোচদতব্য ণ্য ও উৎোদন ক্ষভতো 

 *  প্রযুচি ও প্রচরয়ো 

 *  ভূচভ ও অফস্থোন 

 *  ইভোযত ও চনভ মোন 

 *  মন্ত্রোচত ও উকযণ 

 *  কাঁচোভোণরয চোচদো/প্রোপ্যতো 

 *  জনচিয প্রণয়োজনীয়তো/াংখ্যো/ধযণ 

 *  প্রভযোভত ও যক্ষণোণফক্ষণ 

 *  কোচযগযী ব্যফস্থোনো 

     ২১.৩ আচথ মক চদক ও ম্ভোব্যতো চফণিলণ-  

   *  আণয়য পূফ মোবো (ণ্য চফরয় মূল্য, উৎোদন খযচ, মুনোপো চনণ ময় ও অন্যোন্য চোফ) 

   *  নগদ উদ্বৃত্ত ও ঘোটচত 

   *  প্রেক ইণবন ণয়ট স ও চফরয়  

   *  অবিিযীণ আণয়য োয (IRR) 

   *  প্রডফট োচব ম কবোণযজ/ঋণ চযণোধ োভথ্যম 

   *  কট প্রফচনচপট প্রযচও/আয় ব্যণয়য অনুোত  



   *  চপক্সড এিোণট কবোণযজ/স্থোয়ী ম্পণদয ভথ মন 
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 ২১.৪ উণমোচগতো চফণিলণ-  

   *  োচন 

   *  গ্যো/চফদুিৎ  

   *  চযফণ 

   *  জ্বোরোনী এফাং অন্যোন্য  

 

 ২১.৫ চফণন চদক চফণিলণ- 
 

   *  চোচদো চফণিলণ  

   *  চফযভোন উৎোদন ও যফযোণয ব্যফধোন  

   *  চফযভোন চোচদো ও যফযোণয ব্যফধোন  

   *  প্রোকচল্পত যফযোণয ব্যফধোন  

   *  কাঁচোভোণরয মূল্য  

   *  উৎন্ন দ্রব্য চফণন ও চফরণয়য ব্যফস্থো  

   *  ণ্য মূল্য চনধ মোযণ নীচত  

   *  ণ্য ফোজোযজোতকযণ ফো চফরয় ব্যফস্থো  
 

 ২১.৬ অথ মননচতক চদক চফণিলণ- 

   *  জোতীয় অথ মনীচতণত কোম মরভটিয অগ্রোচধকোয প্রমোগ্যতো 

   *  প্রভোট জোতীয় উৎোদণন অফদোন  

   *  কভ মাংস্থোণনয সুণমোগ  

   *  প্রবৌণগোচরক চফস্তৃচত 

   *  োচযোচর্শ্মকতোয প্রবোফ 

   *  যকোচয নীচত অনুমোয়ী গুরুত্ব 

 ২১.৭ ঋণ প্রোচিয প্রমোগ্যতো ও অচবজ্ঞতো-  
 

   *  োাংগঠচনক ও ব্যফস্থোনো 
 

   *  াংচিি প্রক্ষণত্র প্ররনণদন   

   *  আচথ মক প্ররনণদন 

   *  অন্যোন্য ব্যোাংক/অথ মরগ্নী াংস্থোয চনকট ইণত দোয় ও প্রখরোীয (মচদ থোণক) চফফযণ  

   *  ম্পণদয চফফযণ এফাং দোয় ও ম্পণদয তুরনোমূরক অফস্থো  

 

 ২১.৮ প্রস্তোচফত জোভোনত চফণিলণ-  

   *  ঋণণয চফযীণত প্রণদয় জোভোনণতয প্রকৃচত ও ধযণ  
 

   *  গ্রণণমোগ্যতো, মূল্যোয়ন ও উোত্ত (ভোচজমন) 

                                    ২১.৯ প্রকণল্পয োয াংণক্ষ- 

 

    

 

 

(প্রকল্প স্থোণনয টভূচভ, আচথ মক ও অথ মননচতক প্রমৌচিকতো এফাং মথোথ মতো ইতিোচদয াংচক্ষি 

চফফযণ চদণত ণফ 

 ২১.১০ চফচবন্ন চদণকয চফণিলন ও ভিব্য- 

   *  চফণন চফণিলণ প্রচতণফদন (ফোচণচজিক চদক) 

   *  কোচযগযী ম্ভোব্যতো  

   *  আচথ মক ম্ভোব্যতো  

   *  অথ মননচতক চদক  

   *  ঋণ প্রোচিয প্রমোগ্যতো (াংগঠন ও ব্যফস্থোনো)  

   *  জোভোনণতয মূল্য চনধ মোযণ  



 
  *  চযণফ ছোড়ত্র চফলয়ক চফফযণ 

 

 *  সুোচয 
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২২। ঋণণয জোভোনত ব্যফস্থোনো : 
 

ঋণ ভঞ্জুচযয পূণফ ম আণফদনকোযীয কোছ প্রথণক রপনোভো এফাং চরচখত চুচিনোভো এভনবোণফ গ্রণ কযণফ মো প্রমণকোন 

অফস্থোয প্রপ্রচক্ষণত ফো চফচোণয কযণোণযণনয স্বোথ ম ফ মোত্মকবোণফ যক্ষো কযণফ, মো প্রফোড ম কর্তমক চনধ মোযণ কযো ণফ এফাং মো 

ণফ ভয় উণমোগী ও কযণোণযণনয স্বোথ ম যক্ষোকোযী। চরচখত  রপনোভো ব্যতীত আণফদনকোযীয অনুকূণর প্রকোন ঋণ 

চফতযণ কযো মোণফ নো। ঋণণয চফযীণত জোভোনত গ্রণ চনণম্মোিবোণফ ম্পোদন কযণত ণফ।  

 

 
২২.১ জোভোনচত ম্পচত্তয প্রচৌচে নোিকযণ তোৎক্ষচনক মূল্য (Forcevalue) চনধ মোযণপূফ মক তো চফচক প্রজরো 

কোম মোরয় প্রধোন কর্তমক প্রতিয়ন কযণত ণফ; 
 

 
২২.২ ভঞ্জুচযকৃত ঋণণয ৫.০০ (াঁচ) রক্ষ টোকো ম মি ব্যচি জোচভনদোয যোখণত ণফ;  

 

এফাং ৫.০০ (াঁচ) রক্ষ টোকোয উণবম ১০.০০ (দ) রক্ষ টোকো ম মি ইকুইণটফর ফন্ধক চডড (আন প্রযচজেোড ম) 

ম্পোদন কযণত ণফ;  
 

এফাং ১০.০০ (দ) রক্ষ টোকোয উণবম ২০.০০ (চফ) রক্ষ টোকো ম মি ঋণণয প্রক্ষণত্র জোভোনত প্রযচজচে 

ভট মণগজ/ফন্ধক চডড ম্পোদন কযণত ণফ; 
 

 
২২.৩ প্রণমোজি প্রক্ষণত্র ঋণ গ্রীতোয চনকট ণত অথফো উযুি কর্তমণক্ষয চনকট ণত ঋণ গ্রীতোয ওয়োচযণদয 

চফলণয় ওয়োচয নদ গ্রণ কযণত ণফ।  
 

 
২২.৪ ভঞ্জুচযকৃত ৫.০০ (াঁচ) রক্ষ টোকোয তদুবম ১০.০০ (দ) রক্ষ টোকো ম মি ঋণণয চফযীণত অন্যিন ১ : ১.২৫ োণয 

এফাং ১০.০০ (দ) রক্ষ টোকোয ঊণবম ২০.০০ (চফ) রক্ষ টোকো ম মি ১ : ১.৫ জোভোনত (Co-lleteral) 

চনিট সক স্থোফয ম্পচত্ত জোভোনত ফো প্রযচজচে ফন্ধক গ্রণ কযণত ণফ। ফন্ধকী ম্পচত্তয মূল্যোয়ণনয প্রক্ষণত্র 

যকোয কর্তমক চনধ মোচযত প্রভৌজোয ফ মণল মূণল্যয চবচত্তণত উযুি ব্যচি ফো প্রচতষ্ঠোন কর্তমক মূল্যোয়ন নদ গ্রণ 

কযণত ণফ;  

 

 ২২.৫ ফন্ধকী ম্পচত্ত অফশ্যই ঋণ গ্রীতোয চনজ খযণচ প্রণমোজি প্রক্ষণত্র প্রযচজেোড ম ভট মণগজ কযণত ণফ। প্রযচজচে 

ভট মণগজ ম্পোদণনয প্রক্ষণত্র আইনজীফীয ভতোভত/যোভ ম গ্রণ কযণত ণফ। ভট মণগজকৃত ম্পচত্ত অফমুচিয 

প্রক্ষণত্র খযচ াংচিি ঋণ গ্রীতো ফন কযণফ;  
 
 

 
২৫.৬ কোযখোনোয জচভ, ঘয, মন্ত্রোচত ঋণণয চফযীণত ইকুইণটফর ভট মণগজ/ফন্ধক, োইচথণকন চডড ও প্রণমোজি 

অন্যোন্য চডড এয ভোধ্যণভ ফন্ধক থোকণফ। ঋণ গ্রীতোণক কোযখোনোয় চফচণকয চনকট দোয়ফদ্ধতোয োইনণফোড ম 

রোগোণত ণফ। এ চফলয়টি চফচণকয াংচিি কভ মকতমোগণ অফশ্যই চনচিত কযণফ; 

 

 
২২.৭ ৫.০০ (াঁচ) রক্ষ টোকো ম মি ঋণণয প্রক্ষণত্র কোটি মজ প্রোণয চডভোন্ড প্রচভজোচয (চডচ) প্রনোট ম্পোদন ও 

রপনোভো গ্রণ কযণত ণফ এফাং ৩০০/- টোকোয নন-জুচডচয়োর টিোণম্প (মো যকোচয চদ্ধোি অনুমোয়ী 

চযফতমনীর) োভোচজকবোণফ প্রচতচষ্ঠত ও গ্রণণমোগ্য ব্যচি (যকোচয চোকুচযজীফী অগ্রোচধকোযপ্রোপ্য) 

জোচভনদোয যোখণত ণফ এফাং ঋণ ভঞ্জুচয ণত্রয তমোনুমোয়ী অন্যোন্য দচররোচদ ম্পোদন কযণত ণফ। তোছোড়ো 

৫.০০ (াঁচ) রক্ষ টোকোয ঊণবম ঋণণয প্রক্ষণত্র ম্পচত্তয মূর দচরর ( ঋণ গ্রীতো ও তোয চযফোণযয প্ররোক/ 

জোচভনদোয ) চফচণকয চনযোত্তো প্রপোজণত জভো যোখণত ণফ, মো ঋণ চযণোধোণি প্রপযতণমোগ্য এফাং অথফো 

চটি কযণোণযন/ণৌযবো/ণজরো দণযয প্রক্ষণত্র জোচভনদোণযয প্রোচডাং এয স্বণক্ষ প্রভোণত্র দোচখর কযণত 

ণফ;   
 

               
২২.৮ কোযখোনো বোড়ো কযো ঘণয স্থোচত ণর ৩০০/-(চতনত) টোকোয নন-জুচডচয়োর টিোণম্প (মো যকোচয চদ্ধোি 

প্রভোতোণফক চযফতমনীর) অন্যিন ২ (দুই) ফছয প্রভয়োচদ বোড়োয চুচিনোভো দোচখর কযণত ণফ;  
 

 ২২.৯ উণযোিো ম্পণকম ব্যোাংক ও অথ মরগ্নীকোযী ফো এনচজও  অন্যোন্য প্রচতষ্ঠোণনয চনকট ণত ঋণ প্রনই ভণভ ম 

অনোচত্তত্র াংগ্র কযণত ণফ। অথফো ঋণ গ্রীতোয চনকট ণত ব্যোাংক ফো অথ মরগ্নীকোযী প্রচতষ্ঠোন প্রথণক ঋণ গ্রণ 

কযো য়চন ভণভ ম চরচখত স্বীকোণযোচি চনণত ণফ। প্রখরোী ঋণ গ্রীতোণক ্দ্বত ঋণ প্রদোন কযো মোণফ নো। তণফ 

প্রণমোজি প্রক্ষণত্র চফএভআযই কযোয জন্য অন্যোন্য চফলণয় পূণ ম  ন্তুচি প্রথভ ঋণ চযণোধ োণণক্ষ চফচক 

এককবোণফ চদ্বতীয় ঋণ প্রদোন কযণত োযণফ;  

 

          ২২.১০ চফচক কর্তমক চনধ মোচযত ডকুণভট সমূ (ণজনোণযর োওয়োয অপ অিোটচন ম, ইকুইণটফর ভট মণগজ চডড, 

োইণোচথণকন চডড, চড চ প্রনোট, আন্ডোযণটচকাং  প্রণমোজি অন্যোন্য এচগ্রণভট স) চনধ মোচযত চনয়ণভ নন-জুচডচয়োর 

টিোণম্প (মো যকোচয চদ্ধোি অনুমোয়ী চযফতমনীর) ম্পোদন কযণত ণফ;   



 
 

 ২২.১১ ম্পচত্ত জোভোনণতয প্রক্ষণত্র প্রভৌজো ম্যো ও োর নোগোদ ভূচভ উন্নয়ন কণযয যচদ অন্যোন্য মোফতীয় ঠিক 

কোগজত্রোচদ গ্রণ কযণত ণফ;  

 

 

 

       ১৬    ১০ 

 

 

 

 

 ২২.১২ তোছোড়ো যকোচয নীচতভোরো অনুমোয়ী ভয় ভয় জোচযকৃত/চযফচতমত ঋণ জোভোনত াংরোি চফচধ-চফধোন অনুযণ 

কযণত ণফ;  

 

 ২২.১৩ প্রম আণফদনকোযীয অনুকূণর ঋণ ভঞ্জুয কযো ণফ প্র আণফদনকোযীণক কযণোণযণনয োণথ ফন্ধকী চুচি ম্পোদন 

কযণত ণফ অথফো প্রম প্রকোন চুচি মো ঋণণয চফযীণত প্রণদয় ম্পচত্তয চনযোত্তোয জন্য প্রণয়োজন ণফ তো  ম্পোদন 

কযণত ণফ; 

 

 

 ২২.১৪ স্থোফয ম্পচত্তয প্রক্ষণত্র আণফদনকোযী কযণোণযনণক এ ভণভ ম িি কযণফ প্রম উি ফন্ধকী ম্পচত্ত কর দোয় ণত 

মুি ; 

 

 

 ২২.১৫ আণফদনকোযীণক উচযউচল্লচখত দচরর দস্তোণফজ ছোড়ো কযণোণযণনয চোচদোয প্রণয়োজণন চফচবন্ন যচদ ফো 

দচররোচদ জভো চদণত ণফ। কযণোণযন প্ররনণদন সুষ্ঠু কযোয প্রণয়োজণন প্রণতিক ঋণ আণফদণনয প্রক্ষণত্র পুনঃ 

চফণফচনো ফো প্রকোন াংণমোজন,চযফতমন-চযফধ মন প্রণয়োজন ণর তো  ম্পোদন কযণফ; 

 

 ২২.১৬ কর দচরর দস্তোণফজ, চুচি ও ঋণ াংরোি প্রম প্রকোন ডকুণভট স চফযভোন আইণনয আওতোয় প্রণমোজি প্রক্ষণত্র 

প্রযচজচে কযণত ণফ;  

 ২২.১৭ ঋণ গ্রীতোণক টিোম্প চডউটি কর প্রকোয চপ চযণোধ কযণত ণফ। ঋণ চযণোধ ণর ম্পোচদত দচরর 

অফমুচি/ণপযণতয জন্য প্রণমোজি মোফতীয় ব্যয় ঋণ গ্রীতো ফন কযণফন;  

 

 ২২.১৮ ঋণণয জন্য প্রদত্ত জোভোনচত ম্পচত্তয চফস্তোচযত চফফযণ ঋণ আণফদন ণত্র উণল্লখ থোকণফ। জোভোনচত ম্পচত্তয 

দচররত্রোচদ মথো- স্বত্ব-দচরর, খোজনোয যচদ, খচতয়োন ইতিোচদও ঋণণয দযখোণস্তয োণথ াংযুি থোকণফ। 

 

  চফচবন্ন জোভোনচত ম্পচত্তয স্বত্ব চফচবন্নরূ ণত োণয। চকি োধোযণত অচধকোাং প্রক্ষণত্র ভোচরকোনো স্বণত্বয 

দচররত্রোচদ প্রোয় একইরূ য়। সুতযোাং চফচণকয মূল্যোয়নকোযী কভ মকতমো/কভ মচোযী এফাং চফচক প্রজরো কোম মোরয় 

প্রধোন ফন্ধকী ম্পচত্তয ভোচরকোনো স্বণত্বয দচররত্রোচদ অচত তকমতোয োণথ যীক্ষোপূফ মক মোচোই-ফোছোই কযণফন। 

চফচক প্রজরো কোম মোরয় প্রধোনণক এটি স্মযণ যোখণত ণফ প্রম, রটিপূণ ম ভোচরকোনো স্বণত্বয চফযীণত প্রদত্ত ঋণণয 

ম্পূণ মই ঝুঁচকপূণ ম ঋণণ চযণত ণত োণয এফাং প্র প্রক্ষণত্র দোয়-দোচয়ত্ব তোয ওযই ফতমোণফ।  

 

 

       ১৬    ১১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

জোতীয় চল্পনীচত ২০১৬ এয আণরোণক ম্ভোব্য চল্পখোতমূ 
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         , ক                

৩.১৪                 ও       ক         

১.২৬                        ৩ ১৫    ও ক        

১.২৭   ক  ক        ক              ৩.১৬                    (     ,    ফ       

      )/      ক                  

১.২৮           খ   ও            -           , 

    ক         ,              (ক    

ও  ক/ফ    ) 

৩.১৭        ,        ,        ,  খ   ,        ও 

       ,  গ     ,             ও       

     

১.২৯                 গ   ণ            
 

 



১.৩০                   ক            

(    ক                  /           ) 

৩.১৮              খ    

১.৩১    গ                        

       ১৬    ১২ 

 

 

ম্ভোফনোভয় চণল্পয তোচরকো  
 

 

 ঋণ আদোয় চফলয়টি চনচিতকযণণয প্রক্ষণত্র বোর উণযোিো ফোছোই এফাং প্রকল্প চচচিত কযফোয ওয অণনকোাংণ চনবমযীর। 

তোই ঋণ প্রদোণনয পূণফ ম অথ মননচতক চদক প্রথণক রোবজনক প্রকল্প চচচিত কযো  আফশ্যক। এ প্রক্ষণত্র স্থোনীয় চোচদো, কাঁচোভোর 

প্রোপ্যতো, দক্ষ জনণগোষ্ঠী, উণমোগ যফযো, প্রমোগোণমোগ ব্যফস্থো, উণযোিোয ততো, অচবজ্ঞত, যিোনীয সুণমোগ, আভদোনী 

চফকল্প সুণমোগ ও অন্যোন্য আনুোাংচগক চফলয়োচদ চফচোয চফণিলন কণয ঋণ প্রদোন কযো ণর প্রপযত োওয়োয জন্য অনুকূর 

য়। এ চফলয়টি চফণফচনোয় প্রযণখ এ ঋণ কভ মসূচচয আওতোয় ঋণ প্রদোণনয জন্য ম্ভোফনোভয় চণল্পয একটি তোচরকো প্রদত্ত র।  

  

                   ০১।  খোয ও খোযজোত : 

 

 

১.১ প্রচরয়োকযণকৃত পরজোত খোয (জিোভ, প্রজচর, জু, আচোয, 

ফ্রুট প্রফবোণযজ, োল্প ্তযী, যফত, চযো ইতিোচদ) 

২ ১০ এিোলুচভচনয়োভ কোযখোনো   

১.২ চফণলোচয়ত চভোগোয (াংযক্ষনোগোয) (আভ, জোভ, চরচু, 

টণভণটো, প্রয়োযো, কোঠোর, আনোয, োক-চি ইতিোচদ) 

২ ১১ প্রভকোচনকিোর টয়  

 

১.৩  প্রেড/ডোয়ো প্রেড এন্ড চফস্কুট, নুডুর, চোনোচুয, প্রকক, চঠো 

্তযী কোযখোনো।  

২ ১২ ওয়োয প্রনইর পিোক্টযী ও চজ আই 

তোয/এ এ তোয ইতিোচদ ্তযী 

১.৪ আলু প্রচরয়োজোত খোয উৎোদন (চচ, প্রেক্স, ইটোয ও 

অন্যোন্য)  

২ ১৩ নোট, প্রফোল্ট ও স্ক্রু 

 

১.৫ অণটো-েোওয়োয চভর/অণটো যোইচ চভর (আটো, ভয়দো, সুচজ, 

চোউণরয গুড়ো ্তযী কোযখোনো) 

২.১৪ প্রেড স্পুচরাং  

 

১.৬ ভরো প্রচরয়োকযণ ও প্যোণকটজোতকযণ কোযখোনো ২.১৫ অণটোণভোফোইর োচব মচাং  

 

১.৭ ডোক/ফয়রোয/ণরয়োয পোচভ মাং ও ডোক/ণোরচট্র িোচোযী ২.১৬ চয-প্রযোচরাং চভর  

 

১.৮ দুগ্ধ খোভোয, গরু প্রভোটো তোজোকযণ, ভোাং প্রচরয়োজোতকযণ ২.১৭ কৃচল মন্ত্রোচত  

 

১.৯ ভৎস্য িোচোযী ২.১৮ িিোর প্রভচন 

 

১.১০ ওণয়র চভর (েোন ওণয়র, চযলো, য়োচফন, সূর্য্মমূখী, 

কোরচজযো, চপ ওণয়র) 

২.১৯ োন্প প্রভচন  

 

১.১১ প্রোরচট্র চপড, এচনণভর চপড ্তযী কোযখোনো  ২.১৮ এিোলুচভচনয়োভ চয-প্রযোচরাং  

 

১.১২ দুগ্ধ প্রচরয়োজোতকযণ(োস্তুচযতকযণ, গুণড়ো দুধ, আইরীভ, 

কনণডন্প চভল্ক,চভচি, চনয, ভোখন, চকণরট, দচধ ইতিোচদ) 

২.১৯ চজোয  

 

১.১৩ ভধু প্রচরয়োজোতকযণ/ণভৌভোচছ োরন/ণভৌ কণরোনী উৎোদন  ২.২০ চিণরয আফোফত্র  

 

১.১৪ চপ প্রণচাং প্লোট স  ২.২১ িোফর ও চছটকোচন  

 

১.১৫ কৃচলচবচত্তক অন্যোন্য চল্প  ২.২২ এ এ োই  

 

১.১৬ প্রদীয়/চোয়চনজ খোফোণযয প্রদোকোন, চঠো ্তযী কোযখোনো  
 

২.২৩ এতদাংচিি অন্যোন্য চল্প কোযখোনো 

 

 ০২।  প্রণকৌর চল্প :  ০৩।  োট ও োটজোত চল্প : 

 

২.১ রোইট ইচঞ্জচনয়োচযাং ওয়োকম, ওণয়চডাং ওয়োকম ৩ ১ জুট প্রটোয়োইন এন্ড প্রযো 

২.২ অণটোণভোফোইর প্রেয়োয  ৩ ২ জুট প্রপ্রোডোক্ট (ব্যোগ, ম্যোট, তযচঞ্জ, 

কোড়, কোণ মট, চট ও অন্যোন্য) 

২.৩ অণটোণভোফোইর চযচয়োচযাং এন্ড োচব মচাং   ০৪।  ফন ও ফনজোত চল্প : 

 

২.৪ গোড়ীয প্রচচ ও ফচড ্তযী  ৪.১ প্লোই উড  

 

২.৫ ঢোরোই কোযখোনো  ৪.২ উড প্রণচাং  

 

২.৬ ফোই-োইণকর ম্যোনুপিোকচোচযাং 

 

৪.৩ উড চট্রটণভট স  

 

২.৭ ভটয োইণকর, ফোই-োইণকর ও চযক্সো-বিোন এয মন্ত্রোাং 

্তযী 

৪.৪ উণডন প্রডোয এন্ড উইনণডো 

 



২.৮ িীর পোচণ মচোয  ৪.৫ প্ররকোয পোচণ মচোয 

 

২.৯ এিোলুচভচনয়োভ ইউণটনচর ্তযী কোযখোনো 

 

  

       ১৬    ১৩ 

 

                    

 

০৫।  ফস্ত্র ও ফস্ত্রজোত চল্প : 
 

৫.১ গোণভ মট স একণোচযজ   ০৯।  ইণরচিক এন্ড ইণরকট্রচনক্স চল্প  : 

 

৫.২ প্রেোরোইজড প্রটক্সটোইর  ৯.১ ইণরকচট্রক কিোফর  

৫.৩ ডোইাং এন্ড চপ্রচট সাং  ৯.২ কচম্পউটোয াংণমোজন  

৫.৪ চনট প্রপচেক্স  ৯.৩ পিোন কিোোচটয  

৫.৫ যিোা্নীমুখী গোণভ মট স ৯.৪ ইণরকচট্রক িোটোয  

৫.৬ প্রেোরোইজড কটন প্রটক্সটোইর  ৯.৫ প্রটচরচবন/চিজ/এচ/ভটয প্রভযোভত কোযখোনো 

৫.৭ প্রযচডণভড গোণভ মট স  ৯.৬ ইণরকচট্রক এণক্সণোচযজ 

৫.৮ কটন চেচনাং চভর  ৯.৭ ইণরকচট্রক ফোল্ব/এনোচজম ফোল্ব 

 ০৬।  যোয়ন ও ঔলধ চল্প :  ৯.৮ ইণরকচট্রক ও ইণরকট্রচনক্স অন্যোন্য ণ্য ্তযী ও াংণমোজন 

৬.১ োযফোর ঔলধ কোযখোনো/পোভ মোচউটিকিোর  

 

 ১০।  প্লোচিক এন্ড যোফোয চল্প  : 

 

৬.২ প্রটক্সটোইর চডটোযণজট স  

 

১০.১ যোফোয প্রপ্রোডোক্ট (কনণবয়োয প্রফল্ট,ণো োই,িীকোয এফাং 

ভটয োইণকর, প্রটণম্পো, োইণকর, চযক্সোয টোয়োয ও টিউফ) 

৬.৩ ভোয কণয়র  ১০.২ টোয়োয চযণোচরাং  

৬.৪ এিোডণচ, গোভ ও সুোয গ্লু ১০.৩ প্লোচিক পোচণ মচোয 

৬.৫ অিোকটিণবণটড কোফ মন  ১০.৪ প্লোচিক প্রফোতর, ্ফয়ভ, টিচপন ফক্স ও অন্যোন্য ণ্য ্তযী  

৬.৬ প্রোচডয়োভ চচরণকট  ১০.৫ প্লোচিক ীট ্তযী,প্লোচিক প্রডোয, প্লোচিক প্রচনটোযী ওয়িোয ও 

ফোথরুভ চপটিাং 

৬.৭ প্রোচডয়োভ োরপোইড  ১০.৬ ওয়োটোয চওচযপোয়োয 

৬.৮ দস্তো োয কোযখোনো  ১০.৭ থোণভ মোেোক্স 

৬.৯ প্লোচিক গ্রোনুয়োর ১০.৮ টট 

৬.১০ গুটি ইউচযয়ো োয  ১০.৯ প্লোচিক চচরাং ীট 

৬.১১ কোড় কাঁচো োফোন  ১০.১০ অন্যোন্য প্লোচিক োভগ্রী ্তযী চল্প কোযখোনো 

৬.১২ ড্রোইণর  

 

 ১১।  গ্লো এন্ড চযোচভক চল্প :  

 

৬.১৪ প্রইট স  

 

১১.১ প্রেোয টোইর(চযোচভক ও ভোণফ মর)  

 

৬.১৫ লুফ ওণয়র  

 

১১.২ প্রভোজোইক োথয 

 

৬.১৬ োরচপউচযক এচড ্তযী  

 

১১.৩ গ্লো ীট, কাঁণচয গ্লো, জগ ও অন্যোন্য ণ্য ্তযী 

 

৬.১৭ ্জফ োয কোযখোনো  

 

১১.৪ চযোচভণকয ্তজত্র,ণচনটোযী ওয়িোয  

 

৬.১৮ আইকো গোভ  

 

 ১২।  চফচফধ :  

৬.১৯ চচবচ োই 

 

১২.১ চফচবন্ন ধযণণয ছোতো ্তযী  

 

 ০৭।  চোভড়ো ও চোভড়োজোত চল্প : 

 

১২.২ চভনোণযর ওয়োটোয  

 

৭.১ চপচনড প্ররদোয প্রপ্রোডোক্ট  ১২.৩ কচম্পউটোয প্রচক্ষণ কোভ-োচব মচাং প্রট সোয  

 

৭.২ চোভড়ো ও চোভড়ো প্রচরয়োকযণ চল্প  ১২.৪ োচজমকিোর গজ ব্যোণন্ডজ  

 

৭.৩ পৄট ওয়িোয ইন্ডোচিজ  ১২.৫ চোযণকোর ্তযী  

 

৭.৪ প্ররদোয গোণভ মট স  

 

১২.৬ কয়োয প্রপোভ ্তযী  

 

 ০৮।  চপ্রচট সাং এন্ড প্যোণকচজাং চল্প : 

 

১২.৭ ফোথ রুভ চপটিাং/ণচনটোযী ওয়িোয(িীর) 

 

৮.১ কণযোণগণটড কোর্ট মন 

 

১২.৮ প্রোচচ (গ্লো, চযোচভক উণডন ও অন্যোন্য) 

 

৮.২ অণট চপ্রচট সাং প্রপ্র  

 

১২.৯ প্রফফী ডোয়োোয 

  ১২.১০ স্যোন্ড প্রোয 
                 

 

উচল্লচখত চল্প ছোড়োও স্থোনীয় ম্ভোফনো ও সুণমোণগয চবচত্তণত উণল্লখ কযো য়চন এভন প্রম প্রকোন চল্প কোযখোনো স্থোণনয জন্য ঋণ 



োয়তো প্রদোণনয চফলয়টি চফণফচনো কযো প্রমণত োণয 

    

       ১৬    ১৪ 

 

 

 

 

উণযোিো চচচিতকযণ ও ঋণণয আণফদন পযভ এফাং 

ডকুণভণট সন দচররোচদয তোচরকো 

 

০১। চযচি - 'ক' উণযোিো চচচিতকযণ পযভ নাং-চফচক ঋণ/০১ 

০২। চযচি - 'খ' ক্ষুদ্র চল্প ঋণ আণফদন ত্র পযভ নাং-চফচক ঋণ/০২ 

০৩। চযচি - 'গ' কুটিয চল্প ঋণ আণফদনত্র পযভ নাং-চফচক ঋণ/০৩ 

০৪। চযচি - 'ঘ' প্রচক চরট পযভ নাং-চফচক ঋণ/০৪ 

০৫। চযচি - 'ঙ' ঋণ আণফদনত্র প্রোচিয যচদ পযভ নাং-চফচক ঋণ/০৫ 

০৬। চযচি - 'চ' ক্ষুদ্র ও কুটিয চণল্পয ঋণ ভঞ্জুচযত্র পযভ নাং-চফচক ঋণ/০৬ 

০৭। চযচি - 'ছ' চডভোন্ড প্রচভজোচয প্রনোট পযভ নাং-চফচক ঋণ/০৭ 

০৮। চযচি - 'জ' রপনোভো পযভ নাং-চফচক ঋণ/০৮ 

০৯। চযচি - 'ঝ' জোচভনদোণযয অঙ্গীকোযনোভো/চউচযটি ফন্ড পযভ নাং-চফচক ঋণ/০৯ 

১০। চযচি - 'ঞ' প্রজনোণযর োওয়োয অফ অিোটনী পযভ নাং-চফচক ঋণ/১০ 

১১। চযচি - 'ট' ঋণ চফচধভোরো ৮নাং ধোযোয পযভ নাং-চফচক ঋণ/১১ 

১২। চযচি - 'ঠ' ইকুইণটফর ভট মণগজ চুচিনোভো পযভ নাং-চফচক ঋণ/১২ 

১৩। চযচি - 'ঢ' োইণোচথণকন চুচিনোভো পযভ নাং-চফচক ঋণ/১৩ 

১৪। চযচি - 'ণ' ঋণ চযণোধ তপীর (ণরচডট কোড ম) পযভ নাং-চফচক ঋণ/১৪ 

১৫। চযচি - 'ত' চফচক অিোক্ট এয ৩২ ধোযো প্রভোতোণফক 

প্রনোটি 

 

পযভ নাং-চফচক ঋণ/১৫ 

১৬। চযচি - 'থ' ৩৩ ধোযো প্রভোতোণফক োটি মচপণকট পযভ নাং-চফচক ঋণ/১৬ 

১৭। চযচি - 'দ' চফচক অিোক্ট এয ৩৪ ধোযো প্রভোতোণফক 

ভোভরোয আযচজ (নমুনো) 

পযভ নাং-চফচক ঋণ/১৭ 

 

চফঃ দ্রঃ  ঋণণয সুযক্ষোয জন্য উযু মি পযভ ছোড়ো আইনগত প্রণমোজিতো অনুমোয়ী স্থোনীয়বোণফ প্রম প্রকোন চুচিত্র 

ম্পোদন কযো প্রমণত োণয ফো ফচণ মত পযণভ তমযুি কযো প্রমণত োণয। তোছোড়ো প্রযচজচে ভট মণগজ ম্পোদণনয প্রক্ষণত্র আইনজীফীয 

ভতোভত ও যোভ ম গ্রণ কযণত ণফ।  

 

       ১৬    ১৫ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ফোাংরোণদ ক্ষুদ্র ও কুটিয চল্প কযণোণযন  

১৩৭-১৩৮, ভচতচঝর ফোচণচজিক এরোকো, ঢোকো- ১০০০। 
 

 

 

ঋণ আণফদন ণত্রয োণথ দোচখরণমোগ্য তিোচয়ত কোগজণত্রয তোচরকো (ণচক চরট) 

 

০১। ঋণণয দযখোস্ত/আণফদন ত্র      - ২ কচ 

০২। দযখোস্তকোযীয নোগচযকণত্বয নদণত্রয পণটোকচ   - ১ কচ 

০৩। োণোট ম োইজ ছচফ (তিোচয়ত)    - ২ কচ 

  ০৪। জোতীয় চযচয়ণত্রয পণটোকচ - ১ কচ 

০৫। প্রস্তোচফত মন্ত্রোচতয দযত্র (চতন জন যফযোকোযীয চনকট ণত প্রচতটি ১ কচ কণয ) - ৩ টি দযত্র 

০৬। কোযখোনো প্রযচজণেন/স্বীকৃচতণত্রয অনুচরচ     - ১ কচ 

০৭। প্রট্রড রোইণণন্পয পণটোকচ (প্রণমোজি প্রক্ষণত্র)   - ১ কচ 

 ০৮। দোরোণনয নকো  - ১ কচ 

০৯। মন্ত্রোচতয প্রর-আউট প্লোন (উবয় ণক্ষয দস্তখত থোকণত ণফ)  

১০। ০২(দুই) ফৎয প্রভয়োদী বোড়ো চুচিণত্রয পণটোকচ (কোযখোনো বোড়োকৃত ণর) - ১ কচ 

১১। কোযখোনোয জচভয দচররণত্রয (চনজস্ব জচভ ণর) পণটোটিোট কচ  - ১ কচ 

১২। ফোণয়োডোটো/উণযোিোয জীফন বৃত্তোি     - ১ কচ 

১৩। অন্য প্রকোথোও ণত ঋণ গ্রণ কণযচন এ ভণভ ম অাংগীকোযনোভো  - ১ কচ 

১৪। চফযভোন চল্প ইউচনণটয প্রক্ষণত্র গত ৩ ফৎণযয রোব-প্ররোকোণনয ফোচল মক চফফযণী  - ১ কচ 

১৫। চফযভোন মন্ত্রোচতয কিোণভণভো (োওয়ো নো প্রগণর চনজস্ব প্যোণড চফফযণ ও মূল্য প্রঘোলণো ত্র)  ১ -ক   

১৬। তপচচর ব্যোাংণক চোফ থোকণত ণফ   

১৭। অাংীদোযী দচরর ফো প্রভণভোণযন্ডোভ এন্ড আটি মকিোর অফ এণোচণয়ন (ণকোম্পোচনয প্রফরোয়) - ১ কচ 

 
 

 

 

     ঋণ ভঞ্জুচযয য জোভোনতী দচররোচদ ম্পোদন কযোয ভয়  

   উণযোিোণক চনম্মফচণ মত মূর দচররত্রোচদ প্র কযণত ণফ।  
 

০১। জচভ/ফোচড়য মূর দচরর ।  

 

 

  

০২। খোচযজী খচতয়োন, চড,চ,আয খোজনোয দোচখরো (োর ণনয) 

০৩। জচভ/ফোড়ীয মূল্যোয়ন নদত্র। 

০৪। চ এ, আয, এ এফাং এ,এ, চফ,এ খচতয়োন। 

০৫। ব্যচিগত জোচভণনয প্রফরোয় জোচভনদোণযয ম্পদ ও দোয় চফফযণী 

০৬। রণয়য জন্য প্রস্তোচফত মন্ত্রোচতয চূড়োি দযত্র।   

০৭। ফন্ধকী ম্পচত্তয প্রভৌজো ম্যোণয কচ। 

 

       ১৬    ১৬ 


