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িবআরিপিড সা লার লটার নং- ৩১

াংিকং িবিধ ও নীিত িবভাগ
তািরখঃ

১৩ াবণ, ১৪২৯
২৮ লাই, ২০২২

ব াপনা পিরচালক/ ধান িনবাহী কমকতা
বাংলােদেশ কাযরত সকল তফিসিল াংক।
ি য় মেহাদয়,
নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) এর া ভােবর কারেণ বাংলােদেশ স া
অথৈনিতক ভাব মাকােবলায় আিথক েণাদনা সে ।
উপ
িবষেয় ১২ এি ল ২০২০ তািরেখ জাির ত িবআরিপিড সা লার নং-০৮, ২৫ ন ২০২০ তািরেখ জাির ত
িবআরিপিড সা লার লটার নং-৩৩ এবং ২৯ লাই ২০২১ তািরেখ জাির ত িবআরিপিড সা লার লটার নং-৪০
নং
এর িত
আপনােদর ি আকষণ করা যাে ।
২। আেলাচ েণাদনা ােকেজর ৩য়য় ও সবেশষ পযােয়র বা বায়েনর লে িশ ও সািভস স েরর িত ানস েহর
(িসএমএসএমই তীত) জ মাট ২৭,০০০
০০০.০০ কা টাকা এবং বজা, বপজা ও বাংলােদশ হাই- টক ক প - ত অবি ত ‘এ’,
‘িব’ ও ‘িস’ টাইপ িশ িত ান ও উ অ লস েহর বাইের অবি ত শতভাগ িবেদশী মািলকানাধীন/
মািলকানাধীন যৗথ মািলকানাধীন ( দশী ও
িবেদশী) িত ানস েহর জ ৩,০০০.০০
০০ কা টাকা, অথাৎ সবেমাট ৩০,০০০.০০ কা টাকা বরা করা হেলা।
৩। য সকল িত ান থম ও ি তীয় পযােয় ঋণ/িবিনেয়াগ িবধা া হয়িন তােদর অ েল ৩য় পযােয় ঋণ/িবিনেয়াগ
িবধা দােনর ে ৩১/১২/২০২১ তািরখ ি িতিভি ক ওয়ািকং ক ািপটাল বাবদ ম রী ত/ দ সীমার িভি েত া তা সীমা
িনধািরত হেব।
৪। এ ােকেজর আওতায় অ াবিধ কান ঋণ/িবিনেয়াগ িবধা না পাওয়া িত ানস হেক অ ািধকার দান করেত
হেব। য সকল িত ান ইেতামে িবআরিপিড সা লার ০৮/২০২০ এর ৫(ক) অ ে েদর আওতায় িবধা া হেয়েছ স সকল
িত ানেক ন ন কের ৫(খ) অ ে েদর আওতায় অ কান াংক হেত েণাদনা িবধা দান করা যােব না।
৫। ৩য় ময়ােদ ঋণ/িবিনেয়ােগর
িবিনেয়ােগর স িতপ াি র জ ‘সংেযাজনী ক-২’ সহ আেবদন করেত হেব;
৬। আেলাচ ােকেজর আওতায় ৩য় পযােয় স িতপ দান ত ঋণ/িবিনেয়াগস
িবিনেয়াগস েহর িবতরণ কায ম আগামী ৩০ ন
২০২৩ তািরেখর মে সমা করেত হেব।
৭। এত তীত, ইেতা েব জারী ত এতদসংি
এত
সা লার/সা
সা লার লটােরর অ া িনেদশনাস হ অপিরবিতত থাকেব।
৮। াংক কা ানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় দ মতাবেল এ িনেদশনা জারী করা হেলা।
এ িনেদশনা অিবলে কাযকর হেব।
আপনােদর িব ,

(মাক দা বগম)
পিরচালক (িবআরিপিড)
ফান: ৯৫৩০২৫২

সংেযাজনী-ক ২
িবষয়: ৩য় পযােয় িবআরিপিড সা লার নং-০৮/২০২০ এ বিণত আিথক েণাদনার আওতায় িশ ও সািভস স েরর িত ানস েহ
ওয়ািকং ক ািপটাল িহেসেব সহজ শেত ঋণ/িবিনেয়াগ িবধা দােন স িত দান সে ।
ম
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িববরণী
আেবদনকারী িত ােনর নাম:
আেবদনকারী িত ােনর কানা:
টিলেফান নং:
আেবদনকারী িত ােনর Tax Identification Number (TIN):
আেবদনকারী িত ােনর BIN:
িত ােনর িত (িশ / সবা) (সাব- স েরর নামসহ):
িত ান িত ার তািরখ:
আেবদেনর তািরখ:
াংেকর যথাযথ ক প (পিরচালনা পষদ/িনবাহী কিম /অ া ) ক ক ঋণ/িবিনেয়ােগর ম রী/অ েমাদন (-----তম সভা
এবং সভার তািরখ):
িত ান াংেকর- ( ক িচ িদন)
≥িব মান াহক
≥ন ন াহক
অ েমািদত ঋণ/িবিনেয়াগ সীমার পিরমাণ:
আেবদনকারী াহক খলাপী কী না? (িভি তািরখসহ) (হ /না):
িব মান াহেকর ে েযাজ িভি তািরেখ ( ক িচ িদন) (≥৩১.১২.২০১৯/ ≥৩১.১২.২০২০/ ≥৩১.১২.২০২১)
িব মান ওয়ািকং ক ািপটাল বাবদ ঋণ/িবিনেয়ােগর ম রী ত সীমা (ঋণ/িবিনেয়ােগর খাত ও পিরমাণ থকভােব উে খ

করেত হেব)
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.

১৯.

ন ন াহক এর ে ৩১/১২/২০২১ তািরখ িভি ক ওয়ািকং ক ািপটাল বাবদ ঋণ/িবিনেয়ােগর া তার িনধািরত সীমাঃ
ইেতা েব এ ােকজ হেত ঋণ/িবিনেয়াগ হণ কের থাকেল সংি ত (বাংলােদশ াংেকর স িতপে র কিপসহ):
িত ােনর িব মান কান ঋণ নঃতফিসল হেয় থাকেল ঋণওয়ারী নঃতফিসেলর তািরখ ও ম ( নঃতফিসল ববত
ণীকরেণর াটাসসহ):
াংক হেত হীত ঋণ/িবিনেয়াগ ইেতা েব ম / িতজনক মােন ণী ত হওয়ার পর িতন বােরর অিধক নঃতফিসল করা
হেয়েছ িক না: (হ /না)
অ কান াংক/আিথক িত ান হেত হীত ঋণ/িবিনেয়াগ ইেতা েব ম / িতজনক মােন ণী ত হওয়ার পর িতন
বােরর অিধক নঃতফিসল করা হেয়েছ িক না: (হ /না)
সবেশষ (বাৎসিরক/ষা ািসক) Regulatory Capital এর িভি েত াহেকর ঋণসীমা (আেলাচ ঋণ/িবিনেয়াগ িবধা
হেণর পর) একক াহক ঋণসীমা (Single Borrower Exposure Limit) এর মে আেছ িক না? (হ /না):
যিদ না থােক সে ে একক াহক ঋণসীমা Regulatory Capital এর কত শতাংশ:
ঋণ/িবিনেয়ােগর িবপরীেত জামানত হণ করা হেয় থাকেল তার িববরণী:

[িব. . আেবদনপে র সােথ িবআরিপিড সা লার ০৮/২০২০ এর ৭(জ) অ ে েদ বিণত ঋণ/িবিনেয়াগ হণকারী িত ােনর অ েল
দ ম রীপ , উপ
ক পে র অ েমাদেনর কিপ, আেবদনকারীর অ েল ঋণ/িবিনেয়াগ ম রীর পে
াংেকর মতামত
( বাড মেমা) সহ অ া
েয়াজনীয় কাগজপ িবেশষ সল এর দািয় া কমকতা ক ক সত ায়ন কের উি িখত সংেযাজনী
রণ করেত হেব।]
া র……..
নাম ও পদবীঃ …….
ফানঃ……….

