
 

 

 বাাংলাদেশ ব্াাংক 

প্রধান কার্ যালয় 

মতিতিল, ঢাকা-১০০০ 

বাাংলাদেশ । 

www.bb.org.bd 

 

ইইএফ ইউতনট 

ইইএফ সার্কযলার নাং-৩৫/২০১৮   

 

িাতরখঃ 

 

 

২১ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ 

০৫ আগষ্ট, ২০১৮খ্রীষ্টাব্দ 

প্রধান তনব যাহী কম যকিযা/ব্বস্থাপনা পতরচালক 

বাাংলাদেদশর সকল িফতসলী ব্াাংক ও আতথ যক প্রতিষ্ঠান, 

সসানালী ইনদেস্টদমন্ট তল: এবাং আইতসতব কযাতপটাল ম্যাদনজদমন্ট তল: 

 

তপ্রয় মদহােয়,  

 
অন্ট্র্যাপ্রযানারশীপ সাদপাট য ফান্ড (ইএসএফ) এর আওিায় খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ  ও কৃতিতেতিক  

এবাং আইতসটি প্রকল্প স্থাপদনর লদযয ইএসএফ ঋণ গ্রহদণর তনতমদি EOI  োতখল প্রসাংদগ। 

 
 ঝুঁতকপূণ য তকন্তু সম্ভাবনাময় খাদ্য প্রতিয়াকরণ ও কৃতিতেতিক এবাং আইতসটি তশল্পখাদি নতুন নতুন উদদ্যাক্তা সৃতষ্ট, এসব 

খাদি তবতনদয়াগ বৃতির জন্য সেদশর সবকার ও কম যযম যুবক সশ্রতণদক উৎসাহ প্রোন, অবকাঠাদমাগি  উন্নয়ন সাধন, কম যসাংস্থাদনর 

সুদর্াগ সৃতষ্ট, আথ য-সামাতজক উন্নয়ন িথা সামতগ্রক অথ যননতিক উন্নয়দনর লদযয ২০০০-২০০১ অথ য বছদর জািীয় বাদজদট সরকার 

কর্তযক ১০০(একশি) সকাটি টাকা বরাদের মাধ্যদম এর্কযইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্রযানারতশপ ফান্ড (ইইএফ) গঠন করা হয় এবাং সরকাদরর 

সাদথ একটি এদজতি চুতক্তর আওিায় বাাংলাদেশ ব্াাংক এ প্রকদল্পর ব্বস্থাপনার োতয়ত্ব গ্রহণ কদর। পরবিী পর্ যাদয় সরকাদরর 

অনুদমােনিদম বাাংলাদেশ ব্াাংক ও আইতসতব এর মদধ্য সম্পাতেি  একটি সাব-এদজতি চুতক্ত পদের আওিায় গি ০১/০৬/২০০৯ 

িাতরখ হদি ইইএফ এর অপাদরশনাল কার্ যিম আইতসতবদি হস্তান্ততরি হয় এবাং এর নীতিমালা প্রণয়ন, িহতবল ব্বস্থাপনা ও 

পারফরদমি মতনটতরাং সাংিান্ত কাদজ বাাংলাদেশ ব্াাংক তনদয়াতজি থাদক।  সুেীর্ য প্রায় ১৮(আঠাদরা) বছর সময় অতিিান্ত হদলও 

সরকাদরর এ মহিী উদদ্যাগ হদি সুফল প্রাতির তবিয়টি কাাংতখি মাোয় না হওয়ায় তবকল্প ব্বস্থাপনায় সরকাদরর এ জনতহিকর 

প্রকল্পটি পতরচালদনর উদদ্যাগ গৃহীি হয়। এ সপ্রতযদি অথ যমন্ত্রনালদয়র আতথ যক প্রতিষ্ঠান তবোগ, ইইএফ ইউতনট, বাাংলাদেশ ব্াাংক, 

ইইএফ উইাং, আইতসতব তবিয়টি তবস্তাতরি পর্ যাদলাচনা কদর এবাং একাতধকবার তে-পযীয় সোয় তমতলি হয়। এছাড়া গি 

১৪/০৬/২০১৭ িাতরদখ গে যনর মদহােদয়র সোপতিদত্ব আতথ যক প্রতিষ্ঠান তবোদগর তসতনয়র সতচব মদহােদয়র উপতস্থতিদি ইইএফ এর 

সকল অাংশীদের (Stakeholders) অাংশগ্রহদণ বাাংলাদেশ ব্াাংদক একটি কম যশালারও আদয়াজন করা হয়। এ কম যশালায় 

উপস্থাতপি সুপাতরশমালা, ইইএফ এর তবগি তেদনর কম যকান্ড, লযয-উদেশ্য ইিযাতে তবদবচনায় বাস্তবিার তনরীদখ সরকাদরর এ মহিী 

উদদ্যাগ পতরচালদনর সযদে এর্কযইটি মদেদলর পতরবদিয সহনীয় মাোর সরল সুেহার সম্বতলি ঋণ মদেল প্রবিযদনর তসিান্ত গৃহীি হয়।  

িার অনুবৃতিিদম EEFএর নাম পতরবিযন কদর ESF (Entrepreneurship Support Fund)  করা হয় এবাং এ 

ফাদন্ডর আওিায় খাদ্যপ্রতিয়াজািকরণ ও কৃতি খাি এবাং আইতসটি খাদি প্রকল্প স্থাপদনর তনতমদি  একটি খসড়া নীতিমালা 

প্রণয়নপূব যক বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক অথ যমন্ত্রনালদয় সপ্ররণ করা হদল মাননীয় অথ যমন্ত্রী মদহােয় িাদি সেয় অনুদমােন প্রোন কদরন। 

অনুদমাতেি "Entrepreneurship Support Fund (ESF)" সাংিান্ত  খাদ্য  প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক 

এবাং আইতসটি প্রকল্প সাংতিষ্ট নীতিমালা, ২০১৮ এিদ সাংদগ সাংদর্াতজি হদলা । 

 

খ)   ইএসএফ এর আওিায় ঋণ গ্রহদণর জন্য Expression of Interest(EOI) োতখলঃ   

অনুদমাতেি নীতিমালা অনুসাদর আগ্রহী উদদ্যাক্তাগদণর তনকট হদি ১২/০৮/২০১৮ িাতরখ হদি EOI            । ইএসএফ এর 

আওিায় খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক খািভুক্ত প্রকদল্পর সযদে ঋণ গ্রহদণর লদযয EOI োতখদলর জন্য বাাংলাদেশ 

ব্াাংদকর ওদয়ব সাইট  www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/circulars.php এবাং ইনদেষ্টদমন্ট কদপ যাদরশন অব 

বাাংলাদেশ(আইতসতব) এর ওদয়ব সাইট www.eef.gov.bd/circulars হদি এিদ সাংিান্ত নীতিমালা, গাইেলাইন, 

http://www.bb.org.bd/
http://www.bb.org.bd/
http://www.icb.gov.bd/


Expression of Interest(EOI) ফরম োউনদলােপূব যক িা র্থার্থোদব পূরণকরিঃ অদফরিদর্াগ্য ৫০০০.০০ (পাঁচ 

হাজার) টাকার সপ-অে যার/ব্াাংক ড্রাফটসহ ইইএফ ইউতনট, বাাংলাদেশ ব্াাংক, ১ম সাংলগ্নী েবন, ৮ম িলা, মতিতিল, ঢাকা-১০০০  

ঠিকানায় সরাসতর/োকদর্াদগ/র্কতরয়ার সাতে যস সর্াদগ জমা তেদি হদব । অপরতেদক, আইতসটি খাদির প্রকদল্পর জন্য ঋণ গ্রহদণর লদযয 

ইনদেষ্টদমন্ট কদপ যাদরশন অব বাাংলাদেশ(আইতসতব) এর ইইএফ উইাং সথদক অদফরিদর্াগ্য ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকার তবতনমদয় 

Expression of Interest(EOI) ফরম ও এিদ সাংিান্ত তনয়মাবলী সাংগ্রহপূব যক িা র্থার্থোদব পূরণকরিঃ ইইএফ 

উইাং, ইনদেষ্টদমন্ট কদপ যাদরশন অব বাাংলাদেশ(আইতসতব) এনএসতস টাওয়ার, ১৩-১৪ িলা, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ 

ঠিকানায় সরাসতর/োকদর্াদগ/র্কতরয়ার সাতে যস সর্াদগ জমা তেদি হদব । উদেখ্য, অনুদমাতেি নীতিমালায় অনলাইদন EOI         

                                                                   EOI             ।         

EOI                                                                                         ।  

 

গ) অনুগ্রহপূব যক প্রাতি স্বীকার এবাং তবিটি সাংতিষ্ট সকলদক অবতহি করার জন্য পরামশ য প্রোন করা হদলা। 

 

 

আপনাদের তবশ্বস্ত, 

 

       

(পতরমল চন্দ্র চিবিী) 

মহাব্বস্থাপক 

ইইএফ ইউতনট 

বাাংলাদেশ ব্াাংক 

প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা 

সফানঃ ৯৫৩০২১২ 

e-mail: parimal.chakraborty@bb.org.bd 

 

 

প্রতিতলতপ নাং:    ফ/১০/২০১৮/৪১৮                                           িাতরখ : উতেতখি    

অবগতি ও প্রদয়াজনীয় ব্বস্থা গ্রহদণর জন্য কতপ প্রোন করা হদলাঃ 

১। ব্বস্থাপনা পতরচালক, ইনদেষ্টদমন্ট কদপ যাদরশন অব বাাংলাদেশ(আইতসতব), ৮ রাজউক এতেতনউ, ঢাকা (ওদয়ব সাইট 

www.eef.gov.bd সি আপদলােসহ সাতব যক ব্বস্থাতে গ্রহদণর তনতমদি)। 

২। মহাব্বস্থাপক, ইইএফ উইাং, ইনদেষ্টদমন্ট কদপ যাদরশন অব বাাংলাদেশ(আইতসতব), এনএসতস টাওয়ার, ১৩-১৪ িলা, ৬২/৩ 

পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ (ওদয়ব সাইট www.eef.gov.bd/circulars সি আপদলােসহ সাতব যক ব্বস্থাতে গ্রহদণর 

তনতমদি)। 

৩।       মহাব্বস্থাপক, আইটিওতসতে, বাাংলাদেশ ব্াাংক, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা (বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ওদয়ব সাইদট আপদলাে করার 

 তনতমদি)। 

 

              (সমাঃ তসরাজুল ইসলাম) 

         যুগ্ম-পতরচালক 

            ইইএফ ইউতনট 

            বাাংলাদেশ ব্াাংক 

            প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা  

          ২১ (   )     

http://www.icb.gov.bd/
http://www.icb.gov.bd/


Entrepreneurship Support Fund(ESF) সাংিান্ত  খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও  

কৃতিতেতিক এবাং আইতসটি প্রকল্প সাংতিষ্ট নীতিমালা, ২০১৮ 

 

সাংতযি তশদরানামঃ অে নীতিমালাটি Entrepreneurship Support Fund(ESF) নীতিমালা, ২০১৮” নাদম    

অতেতহি হদব।  

 

১. লযয (Vision): 

 ঝুঁতকপূণ য তকন্তু সম্ভাবনাময় খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক তশল্পখাদি নতুন নতুন উদদ্যাক্তা সৃতষ্ট, এসব খাদি 

তবতনদয়াগ বৃতির জন্য সেদশর তশতযি, সবকার ও কম যযম যুবক সশ্রতণদক উৎসাহ প্রোন, কম যসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃতষ্ট, অবকাঠাদমাগি 

উন্নয়ন, সেদশর আথ য-সামাতজক উন্নয়ন িথা সামতগ্রক অথ যননতিক উন্নয়নই ESFএর মূল লযয।  অপরতেদক, বিযমান তবশ্ব িথ্য ও 

সর্াগাদর্াগ প্রযুতক্তর (ICT) যুগ। বিযমান তবদশ্ব সটকসই ও যুদগাপদর্াগী উন্নয়দনর অন্যিম প্রধান উপাোন তহদসদব িথ্য ও সর্াগাদর্াগ 

প্রযুতক্তর গুরুত্ব অপতরসীম। বাাংলাদেদশ আইতসটি খাদির প্রসার, তশতযি জনদগাষ্ঠীদক আইতসটি খাদির সাদথ সম্পৃক্তকরণ ও তবশ্ব 

িথ্য প্রবাদহ বাাংলাদেদশর অাংশগ্রহদণ সহায়িাও এ নীতিমালার মূল লযয। 

২. উদেশ্য (Mission) : 

ক. সম্ভাবনাময় খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক তশল্প খাদি নতুন নতুন প্রকদল্প অথ যায়দনর মাধ্যদম তবতনদয়াগদর্াগ্য মূলধন সৃতষ্ট 

(Capital Formation)।  

খ . সেশব্াতপ সৃজনশীল ও েযিাসম্পন্ন নতুন নতুন উদদ্যাক্তা সৃতষ্ট এবাং সেদশর তশতযি সবকার ও কম যযম যুবক সশ্রণীদক কদপ যাদরট 

ফম য অব  তবজদনস প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রোন। 

গ . সেদশর বৃহিম জনদগাতষ্ঠর তেটাতমন, পুতষ্ট ও আতমদির চাতহো পূরদনর লদযয মৎস্য ও সেইরী তেতিক প্রকল্প, এরূপ পণ্য প্রতিয়াজািকরণ ও 

সহায়ক প্রকল্প স্থাপদন সহায়িা প্রোন। 

র্ . গ্রামীণ ও পশ্চাৎপে এলাকার অবকাঠাদমাগি উন্নয়ন এবাং পতিি জতমর সদব যািম ব্বহার তনতশ্চিকরণ। 

ঙ. কম যসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃতষ্ট এবাং সুতবধাবতিি ও অদপযাকৃি কম উন্নি গ্রামীণ জনদগাতষ্ঠর জীবনর্াোর মান উন্নয়ন। 

ছ . খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক তশল্প খাদি উৎপােন বৃতির মাধ্যদম সেশীয় চাতহো পূরদণর পাশাপাতশ রিাতনর সুদর্াগ 

সৃতষ্টর মাধ্যদম জািীয় অথ যনীতির তেিদক শতক্তশালীকরণ । 

    জ.  আইতসটি খাদি ভূতমকা রাখদি সযম এবাং রিানী বাজাদর প্রদবদশর জন্য সপশাগি েযিা রদয়দছ তকন্ত মূলধন স্বল্পিার কারদণ 

প্রকল্প গ্রহদণ সযমিা সনই, এ ধরদনর প্রতিশ্রুতিশীল  উদদ্যাক্তাদের আতথ যক সহায়িা প্রোনও এ নীতিমালার অন্যিম উদেশ্য।  

৩ .সাংজ্ঞা (Definition) : 

৩.১ ‘সরকার’ অথ য গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার। 

৩.২ ‘বাাংলাদেশ ব্াাংক’ অথ য বাাংলাদেশ ব্াাংক অে যার, ১৯৭২ (P.O. No-127 of 1972) এর অধীদন প্রতিতষ্ঠি বাাংলাদেদশর  

সকন্দ্রীয় ব্াাংক। 

৩.৩ ‘আইতসতব’ অথ য ইনদেস্টদমন্ট কদপ যাদরশন অব বাাংলাদেশ র্া “Investment Corporation of Bangladesh 

Ordinance, 1976” (১৯৭৬ সাদলর ৪০ নাং অধ্যাদেশ) দ্বারা পরবিীদি উক্ত অধ্যাদেশটি “ইনদেস্টদমন্ট কদপ যাদরশন অব 

বাাংলাদেশ আইন, ২০১৪” দ্বারা প্রতিস্থাতপি) গঠিি একটি তবতধবি প্রতিষ্ঠান। অে নীতিমালায় আতইতসতব দ্বারা ESF উইাং, 

আইতসতবদক বুিাদব। 



৩.৪ “Entrepreneurship Support Fund” বা সাংদযদপ “ESF”  দ্বারা বাাংলাদেদশ  ঝুঁতকপূণ য তকন্তু সম্ভাবনাময় 

খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক এবাং আইতসটি খাদি নতুন নতুন উদদ্যাক্তা সৃতষ্ট, এসব খাদি তবতনদয়াগ বৃতির জন্য সেদশর 

তশতযি, সবকার ও কম যযম যুবক সশ্রতণদক উৎসাহ প্রোন, কম যসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃতষ্ট, অবকাঠাদমাগি উন্নয়ন, সেদশর আথ য-

সামাতজক উন্নয়ন িথা সামতগ্রক অথ যননতিক উন্নয়দনর লদযয স্বল্পিম সুদে ঋণ সহায়িা প্রোদনর জন্য গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকার কর্তযক গঠিি িহতবলদক বুিাদব  ।  

৩.৫ ‘এদজিী এতগ্রদমন্ট ’ দ্বারা ইইএফ সাংিাদন্ত গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এবাং বাাংলাদেশ ব্াাংদকর মদধ্য ২৬ তেদসম্বর ২০০০ 

িাতরদখ সম্পাতেি চুতক্তদক বুিাদব । 

৩.৬ ‘সাব-এদজিী এতগ্রদমন্ট’ দ্বারা ইইএফ সাংিাদন্ত বাাংলাদেশ ব্াাংক এবাং ইনদেস্টদমন্ট কদপ যাদরশন অব বাাংলাদেশ(আইতসতব) এর 

মদধ্য ১ জুন ২০০৯ িাতরদখ সম্পাতেি চুতক্তদক বুিাদব ।  

৩.৭ ‘সকাম্পাতন’ অথ য সকাম্পাতন আইন, ১৯৯৪ এর অধীদন তনবতিি সকান প্রাইদেট তলতমদটে  সকাম্পাতন। 

৩.৮ ‘RJSC’ দ্বারা গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর Registrar of Joint Stock Companies and Firms. 

নামক প্রতিষ্ঠানটিদক বুিাদব  । 

৩.৯ ‘এর্কযইটি’ দ্বারা উদদ্যাক্তা কর্তযক প্রকদল্প তবতনদয়াগকৃি িহতবলদক বুিাদব । 

৩.১০ ‘ঋণ’ দ্বারা   ESF হদি প্রকদল্পর অনুকূদল তবিরণকৃি সময়ােী ঋণদক বুিাদব  র্া একটি তনতে যষ্ট পতরদশাধসূতচ অনুর্ায়ী তনতে যষ্ট 

সমদয়র মদধ্য পতরদশাধদর্াগ্য হদব । 

৩.১১ ‘Expression of Interest’ দ্বারা উদদ্যাক্তা কর্তযক অে নীতিমালার আওিায় ESF হদি   ঋণ গ্রহণ কদর 

োতলতলকোদব প্রকল্প স্থাপদনর আগ্রহ প্রকাশকরণদক বুিাদব  । Expression of Interest এর সাংতযি রূপ হদে 

‘EOI’ 

৩.১২ ‘KYC’ এর পূণ যরূপ হদে  Know Your Customer র্া দ্বারা বাাংলাদেশ তফন্যাতিয়াল ইনদটতলদজি ইউতনট এর 

তনদে যশনা অনুর্ায়ী  তনধ যাতরি ফরদম  গৃহীি উদদ্যাক্তার িথ্যাতেদক বুিাদব । 

৩.১৩ ‘IT 10B’ দ্বারা  আয়কর তরটাদন যর সাদথ োতখলকৃি  সম্পে ও োয় এর তববরণীদক বুিাদব । 

৩.১৪ ‘NRB’ দ্বারা Non-Resident Bangladeshiসক বুিাদব । 

৩.১৫ ‘বিকী সম্পতি’ দ্বারা  প্রকদল্পর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পতি বা অন্য সকান সম্পতি বা র্তিীয় পদযর সকান সম্পতিদক বুিাদব র্া 

‘ESF’ হদি গৃহীি ঋদণর তবপরীদি ‘ঋণ োিা’ প্রতিষ্ঠাদনর (ইএসএফ উইাং, আইতসতব) তনকট বিক রাখা হদয়দছ  । 

৩.১৬ ‘বিক োিা’ দ্বারা ‘ESF’ হদি গৃহীি ঋণ সহায়িা প্রাি সকাম্পাতন বা উদদ্যাক্তা বা র্তিীয় সকান পযদক বুিাদব তর্তন বা র্ারা 

িাঁর বা িাঁদের সম্পতি ESF হদি গৃহীি ঋদণর তবপরীদি ICB  এর তনকট বিক সরদখদছন । 

৩.১৭ ‘বিক গ্রহীিা’ দ্বারা ইনদেস্টদমন্ট কদপ যাদরশন অব বাাংলাদেশ(আইতসতব) সক বুিাদব র্ার তনকট অে নীতিমালায় সাংজ্ঞাতয়ি   

‘বিক োিা’ িার সম্পতি বিক সরদখদছন । 

৩.১৮ ‘খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক প্রকল্প’ দ্বারা বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক তনধ যাতরি ঝুঁতকপূণ য তকন্তু সম্ভাবনাময় ‘খাদ্য 

প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক প্রকল্পদক বুিাদব  । 



৩.১৯ “িথ্য ও সর্াগাদর্াগ প্রযুতক্ত বা  সাংদযদপ ICT প্রকল্প” বলদি বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক তনধ যাতরি সস সব প্রকল্পদক বুিাদব 

সর্খাদন ইদলকট্রতনক্স প্রযুতক্ত ব্বহার কদর িদথ্যর উৎপােন, প্রতিয়াকরণ, ব্বহার, আোন-প্রোন অথবা সসবা প্রোন করা হয়। 

এছাড়া ICT প্রকল্প দ্বারা Call Center, Hardware/Hardware Component Manufacturing 

এবাং ITES (IT Enable Services) প্রোনকারী প্রকল্পদকও বুিাদব।িদব ব্রেকাতস্টাং প্রকল্প (সর্মন টিতে, নাটক, 

টকদশা, ম্যাগাতজন/তবতচোনুষ্ঠান, সপ্রস ইিযাতে সম্প্রচারমূলক কার্ যিম) অথবা বাতণতজযক তেতেও সপ্রাোকশন িথ্য ও সর্াগাদর্াগ 

প্রযুতক্ত প্রকল্প এর অন্তভু যক্ত হদব না। 

 
৩.২০ ‘মূলধতন র্ন্ত্রপাতি তনে যর প্রকল্প’ বলদি সসসব প্রকল্পদক বুিাদব সর্সব প্রকদল্পর কাঁচামাল প্রতিয়াজািকরণ সথদক শুরু কদর পণ্য 

(Finished Product) উৎপােন পর্ যায় পর্ যন্ত র্দন্ত্রর ব্বহার অিযাবশ্যক এবাং সর্সব প্রকদল্প সমাট প্রকল্প ব্দয়র ন্যযনিম 

৬০% অথ য স্থানীয়/আমোনীিব্ র্ন্ত্রপাতি িয়/সাংগ্রহ, তেউটি, ট্যাক্স, বীমা, সাংস্থাপন ইিযাতে খাদি ব্য় হদয় থাদক। পণ্য উৎপােন 

প্রতিয়ার সাদথ সম্পৃক্ত মূল র্ন্ত্রপাতির সাদথ সহায়ক র্ন্ত্রপাতির (সর্মন সজনাদরটর, ববদ্যযতিক সাব-সস্টশন, weighing 

bridge ইিযাতে) মূল্যও এখাদি অন্তভু যক্ত বদল তবদবতচি হদব। িদব িথ্য ও সর্াগাদর্াগ প্রযুতক্ত খািভুক্ত প্রকল্প এর অন্তভু যক্ত হদব 

না । 

৩.২১ ‘প্রকল্প’ দ্বারা ESF এর  ঋণ সহায়িাপ্রাি প্রকল্পদক বুিাদব  ।  

৩.২২ ‘মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান’ দ্বারা ব্াাংক সকাম্পানী আইন, ১৯৯১ ও আতথ যক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর অধীদন প্রতিতষ্ঠি ও 

বাাংলাদেদশ কার্ যরি ব্াাংক ও আতথ যক প্রতিষ্ঠানদক বুিাদব । এছাড়া আইতসতব কযাতপট্যাল ম্যাদনজদমন্ট তলঃ ও সসানালী 

ইনদেষ্টদমন্ট তলঃও মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠাদনর অন্তভু যক্ত হদব ।  

 
৩.২৩ “ঋণদখলাতপ” বলদি বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক প্রণীি নীতিমালা অনুসাদর বাাংলাদেশ  ব্াাংক এর তসআইতব কর্তযক প্রেি সব যদশি 

তরদপাট য অনুর্ায়ী সর্সকল ঋণ গ্রহীিার  ঋণ  অতনতশ্চি(DF), যতিজনক (BL) ও যতিজনক অবদলাপন (BLW) তহদসদব 

সশ্রণীকৃি িাদেরদক বুিাদব। 

৩.২৪ ‘উদদ্যাক্তার পতরবার’ বলদি উদদ্যাক্তার স্ত্রী/স্বামী, পুে, কন্যা, তপিা-মািা এবাং উদদ্যাক্তার উপর তনে যরশীল ব্তক্তবগ যদক  বুিাদব। 

 
৩.২৫ পর্ যদবযক (Observer) বলদি ঐ ব্তক্তদক বুিাদব তর্তন মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তযক  ‘প্রকল্প’ এর  বাস্তবায়ন অবস্থা 

িোরতকর জন্য তনদয়াগপ্রাি  । 

৪. মূল্যায়ন কতমটিঃ 

৪.১ খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতি তেতিক প্রকল্প কতমটিঃ  

ক)  খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতি তেতিক প্রকল্প মূল্যায়দনর জন্য উপ-ব্বস্থাপনা পতরচালক, আইতসতবদক আহবায়ক/সোপতি এবাং 

বাকয, বাাংলাদেশ কৃতি তবশ্বতবদ্যালয়, ইইএফ ইউতনট, বাাংলাদেশ ব্াাংকসহ তবতেন্ন প্রতিষ্ঠাদনর প্রতিতনতধদের সমন্বদয় পতরতশষ্ট -৩ এ 

বতণ যিোদব  ১০ (েশ) সেস্য তবতশষ্ট একটি মূল্যায়ন কতমটি (PAC) গঠিি হদব।  

 খ) কতমটির সেস্য ব্তিি অন্য সকউ সোয় অাংশগ্রহণ করদি পারদবন না। প্রকল্প মূল্যায়ন কতমটির সেস্যগণ স্বয়াং উপতস্থি সথদক 

অতপ যি োতয়ত্ব পালন করদবন। কতমটির সোপতিসহ সমাট ৬ (ছয়) জন সেদস্যর দ্বারা সকারাম গঠিি হদব।  

গ) প্রকল্প মূল্যায়দনর সময় কতমটির সোয় প্রস্তাতবি প্রকল্প সাংতিষ্ট সকল উদদ্যাক্তার  উপতস্থতি তনতশ্চি করদি হদব। 

র্) প্রকল্প মূল্যায়ন কতমটির সেস্যগণ সোয় অাংশগ্রহদণর জন্য তনধ যাতরি হাদর সম্মানী প্রাপ্য হদবন। 

 

 

 



৪.২.আইতসটি প্রকল্প  মূল্যায়ন কতমটিঃ  

ক) আইতসটি প্রকল্প মূল্যায়দনর জন্য  উপ-ব্বস্থাপনা পতরচালক, আইতসতবদক আহবায়ক/সোপতি কদর মহাব্বস্থাপক, আইতসটি এন্ড 

তেদপাতজটতর তেপাট যদমন্ট, আইতসতব, ইইএফ ইউতনট, বাাংলাদেশ ব্াাংক, আইএসতেতে, বাাংলাদেশ ব্াাংক, সবতসস, আইএসতপ 

এদসাতসদয়শন অব বাাংলাদেশ (আইএসতপএতব), তবতসএস, বাাংলাদেশ কতম্পউটার কাউতিলসহ তবতেন্ন প্রতিষ্ঠাদনর প্রতিতনতধদের 

সমন্বদয় পতরতশষ্ট -৪ এ বতণ যিোদব  ১২ (বার) সেস্য তবতশষ্ট একটি  মূল্যায়ন কতমটি (PAC) গঠিি হদব।  

খ) কতমটির সেস্যদের পতরবদিয অন্য সকউ সোয় অাংশগ্রহণ করদি পারদবননা। প্রকল্প মূল্যায়ন কতমটির সেস্যগণ স্বয়াং উপতস্থি 

সথদক অতপ যি োতয়ত্ব পালন করদবন। কতমটির সোপতিসহ সমাট ৭(সাি) জন সেদস্যর দ্বারা সকারাম গঠিি হদব।  

গ) প্রকল্প মূল্যায়দনর সময় কতমটির সোয় প্রস্তাতবি প্রকল্প সাংতিষ্ট সকল প্রতিতনতধর উপতস্থতি তনতশ্চি করদি হদব। 

র্) প্রকল্প মূল্যায়ন কতমটির সেস্যগণ সোয় অাংশগ্রহদণর জন্য তনধ যাতরি হাদর সম্মানী প্রাপ্য হদবন। 

৫. মঞ্জুতর সবাে যঃ  

৫.১ খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতি তেতিক প্রকল্প তবিয়ক মঞ্জুতর সবাে যঃ 

ক)  ব্বস্থাপনা পতরচালক, আইতসতবদক আহবায়ক/সোপতি কদর আতথ যক প্রতিষ্ঠান তবোগ, অথ য মন্ত্রণালয়, প্রাতণ সম্পে অতধেির, 

বাকয, বাাংলাদেশ কৃতি তবশ্বতবদ্যালয়,  ইইএফ ইউতনট, বাাংলাদেশ ব্াাংক, এফতবতসতসআইসহ তবতেন্ন প্রতিষ্ঠাদনর প্রতিতনতধদের সমন্বদয় 

পতরতশষ্ট -৫ এ বতণ যিোদব ১০(েশ)  সেস্য তবতশষ্ট খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতি তেতিক  প্রকল্প মঞ্জুতর   সবাে য (Sanction 

Board) গঠিি হদব। 

খ) সবাদে যর সেস্যদের  পতরবদিয অন্য সকউ সোয় অাংশগ্রহণ করদি পারদবননা। মঞ্জুতর  সবাে য-এর সেস্যগণ স্বয়াং উপতস্থি সথদক 

অতপ যি োতয়ত্ব পালন করদবন। সবাদে যর সোপতিসহ সমাট ৬ (ছয়) জন সেদস্যর দ্বারা সকারাম গঠিি হদব।  

গ) মঞ্জুতর  সবাে য-এর সেস্যগণ সোয় অাংশগ্রহদণর জন্য তনধ যাতরি হাদর সম্মানী প্রাপ্য হদবন। 

৫.২ আইতসটি প্রকল্প তবিয়ক মঞ্জুতর সবাে যঃ 

ক) ব্বস্থাপনা পতরচালক, আইতসতবদক আহবায়ক/সোপতি কদর আতথ যক প্রতিষ্ঠান তবোগ, অথ য মন্ত্রণালয়,  ইইএফ ইউতনট, 

বাাংলাদেশ ব্াাংক, আইএসতেতে, বাাংলাদেশ ব্াাংক, সবতসস, আইএসতপ এদসাতসদয়শন অব বাাংলাদেশ (আইএসতপএতব), তবতসএস, 

বাাংলাদেশ কতম্পউটার কাউতিল, এফতবতবতসআইসহ,  তবতেন্ন প্রতিষ্ঠাদনর প্রতিতনতধদের সমন্বদয় পতরতশষ্ট-৬ এ বতণ যিোদব ১১(এগার) 

সেস্য তবতশষ্ট আইতসটি প্রকল্প তবিয়ক মঞ্জুতর  সবাে য (Sanction Board)  গঠিি হদব।  

খ)  সবাদে যর সেস্যদের  পতরবদিয অন্য সকউ সোয় অাংশগ্রহণ করদি পারদবননা। মঞ্জুতর  সবাে য-এর সেস্যগণ স্বয়াং উপতস্থি সথদক 

অতপ যি োতয়ত্ব পালন করদবন। সবাদে যর সোপতিসহ সমাট ৬ (ছয়) জন সেদস্যর দ্বারা সকারাম গঠিি হদব।  

গ) মঞ্জুতর  সবাে য-এর সেস্যগণ সোয় অাংশগ্রহদণর জন্য তনধ যাতরি হাদর সম্মানী প্রাপ্য হদবন। 

৬. ESF হদি ঋণ সহায়িা প্রোনদর্াগ্য প্রকদল্পর ধরণঃ 

৬.১ খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতি তেতিক  খাদি উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প ঋণ  সহায়িার জন্য তবদবচনা করা হদব।  এরূপ  প্রকদল্পর 

িাতলকা ‘পতরতশষ্ট -  ১’ এ প্রেতশ যি হদয়দছ। বাস্তবিার তনতরদখ বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রকদল্পর খাি পুনঃতনধ যারদণর যমিা সাংরযণ 

করদব ।   



৬.২ 'িথ্য ও সর্াগাদর্াগ প্রযুতক্ত' প্রকল্প ঋণ  সহায়িার জন্য তবদবচনা করা হদব। এরূপ প্রকদল্পর িাতলকা ‘পতরতশষ্ট - ২’ এ প্রেতশ যি 

হদয়দছ। বাস্তবিার তনতরদখ বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রকদল্পর খাি পুনঃতনধ যারদণর যমিা সাংরযণ করদব । 

 ৭. সমাট প্রকল্প ব্দয়র পতরমাণ ও ঋণ সহায়িার পতরমাণঃ 

৭.১.  ‘খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক’ খাদির প্রকল্প  ব্য় সব যতনম্ন ০.৮০ সকাটি টাকা হদি সদব যাচ্চ ০৫.০০ সকাটি টাকা 

এবাং ‘র্ন্ত্রপাতি তনে যর প্রকল্প’ এর  সযদে সদব যাচ্চ প্রকল্প ব্য়  ১২.০০ সকাটি টাকা পর্ যন্ত  ESF এর  ঋণ সহায়িার জন্য 

তবদবচনাদর্াগ্য হদব । 

 

৭.২     ‘িথ্য ও সর্াগাদর্াগ প্রযুতক্ত’  প্রকদল্পর জন্য  সব যতনম্ন প্রকল্প ব্য় ০.৫০ সকাটি এবাং সদব যাচ্চ  প্রকল্প ব্য় ৫.০০ সকাটি টাকা পর্ যন্ত 

ESF এর ঋণ সহায়িার জন্য তবদবচনাদর্াগ্য হদব ।  

৭.৩       উদদ্যাক্তার  এ্র্কযইটি এবাং ঋণ সহায়িার অনুপাি হদব  ৫১%  :  ৪৯%।  িদব বাস্তবিার তনতরদখ ঋণ  সহায়িার পতরমাণ 

 ৪৯% এর সচদয় কমও হদি পাদর । সসদযদে উদদ্যাক্তার এর্কযইটির পতরমাণ আনুপাতিক হাদর বৃতি পাদব । 

৮. ESF প্রকদল্পর অথ যায়ণ কাঠাদমাঃ  

৮.১.  উদদ্যাক্তা  কর্তযক সমাট প্রকল্প ব্দয়র সব যতনম্ন ৫১% সকাম্পাতনর এর্কযইটি তহদসদব তবতনদয়াগ করদি হদব এবাং ESF হদি    

সমাট প্রকল্প ব্দয়র সদব যাচ্চ  ৪৯% সময়াতে ঋণ তহদসদব  প্রোন করা হদব। 

৮ .২ .  সমাট প্রকল্প ব্দয়র ৫১% উদদ্যাক্তা কর্তযক তবতনদয়াদগর পর ESF হদি মঞ্জুতরকৃি ঋদণর অথ য তকতস্তদি তবিরণ করা হদব। 

৮ .৩ .  প্রস্তাতবি ঋদণর সময়াে হদব সদব যাচ্চ ৮ )আট (বছর । 

৮ .৪  .  সময়ােী ঋদণর তবপরীদি  সুদের হার হদব  ২% এবাং এ সুে হার হদব সরল সুে ।  

৮.৫ . মঞ্জুতরপে প্রাতির ১(এক) বছদরর মদধ্য সকাম্পাতনর অনুকূদল জতমর েতললায়নসহ উদদ্যাক্তার এর্কযইটি অাংদশর তবতনদয়াগ 

আবশ্যকীয়োদব সম্পন্ন করদি হদব। 

৮.৬ . ১ম তকতস্ত তবিরদণর সদব যাচ্চ ১ (এক) বছর ৬(ছয়) মাদসর মদধ্য সময়ােী ঋদণর সম্পূণ য অাংশ গ্রহণপূব যক প্রকল্প পূণ য বাস্তবায়ন 

সম্পন্ন করদি হদব। নতুবা সময়াে পুতিযর পূদব যই উদদ্যাক্তাদক গৃহীি  ঋণ সুেসহ সফরি প্রোন করদি হদব। 

৮.৭ . ১ম তকতস্তর অথ য তবিরদনর পর প্রথম ৪ (চার) বছর Moratorium/Grace Period তহদসদব গণ্য করা হদব 

এবাং পরবিী ৪ (চার) বছদর  সমাট  ৮ (আট) টি িান্মাতসক সমান তকতস্তদি সুেসহ ঋদণর সমূেয় অথ য আোয়দর্াগ্য হদব। 

তকতস্ত ছাদড়র িাতরখ হদিই তবিরণকৃি ঋদণর উপর সুে তহসাবায়ন হদব এবাং প্রচতলি তনয়ম অনুর্ায়ী আসল ও সুে সমন্বয় 

কদর মূল্যানয়কারী প্রতিষ্ঠান কর্তযক তকতস্তর পতরমাণ তনধ যাতরি হদব।  তনধ যাতরি সমদয় তকতস্ত পতরদশাদধ ব্থ য হদল অতিতরক্ত 

২% েন্ড সুে আদরাপ করা হদব । 

৮.৮.  ব্াাংকঋণসহ প্রকল্প প্রস্তাব ঋণ সহায়িার জন্য তবদবচনা করা হদব না।  

৮.৯ . আইতসটি প্রকদল্পর সযদে সকাম্পাতনর নাদম র্তে তনবতিি ভূতম‾ফ্ল্যাট থাদক িাহদল  উক্ত সম্পদের মূল্যদক (সমাট প্রকল্প 

ব্দয়র সদব যাচ্চ ২৫% পর্ যন্ত)  উদদ্যাক্তার তবতনদয়াগ তহদসদব তবদবচনা করা হদব। ভূতম/ফ্ল্যাদটর মূল্য ২৫% এর অতধক হদল 

িা প্রকদল্প তবতনদয়াগ বতহভূ যি তহদসদব তবদবতচি হদব । িদব বিকীকরদণর সযদে ভূতম/ফ্ল্যাদটর সম্পূণ য মূল্য তবদবচনায় সনয়া 

হদব ।  সর্ সকল সকাম্পাতনর তনজস্ব ফ্ল্যাট/ভূতম থাকদব না িাদের সযদে  আবতশ্যকোদব উদদ্যাক্তাদের ব্তক্তগি গ্যারাতন্ট 

ও ৩য় পদযর গ্যারাতন্ট আইতসতবদি োতখল করদি হদব । 



৯. খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক প্রকদল্প ঋণ সহায়িার জন্য জতমর প্রকৃতি/ধরণঃ 

‘খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক’ খাদি খাি তেতিক   জতমর পতরমাণ ও খন্ডসাংখ্যা ‘পতরতশষ্ট - ১ ’ এ সেখাদনা হদলা। এছাড়া  

প্রস্তাতবি প্রকদল্পর জতম অবশ্যই এক ফসলী, পতিি বা  অনাবােী হদি হদব। প্রকল্পটি সম্পূণ যোদব নতুন হদি হদব। পুরািন সকান 

প্রকদল্প বা তবদ্যমান সকান প্রকদল্পর তরদনাতেশদনর জন্য  ঋণ প্রোন করা হদব না। প্রকদল্প র্ািায়াদির জন্য তবকল্প ব্বস্থা  থাকদলও  

স্থল পদথ  র্ািায়াদির বা পণ্য পতরবহদণর ব্বস্থা থাকদি হদব। তলজকৃি সকান জতম প্রকদল্প অন্তভু যক্ত করা র্াদব না। সাফ কবলা 

েতলদলর মাধ্যদম প্রকদল্পর নাদম জতম িয়  ,তমউদটশন ও হালনাগাে খাজনা পতরদশাধ করদি হদব।  আইতসটি প্রকদল্পর সযদে প্রকদল্পর 

নাদম জতম/ফ্ল্যাট থাকার তবিয়টি ঐতেক বদল তবদবতচি হদব ।  

১০. আদবেনকারীর (ব্তক্ত) সর্াগ্যিা ও অদর্াগ্যিাঃ 

১০.১ .আদবেনকারী উদদ্যাক্তাদক অবশ্যই বাাংলাদেদশর প্রািবয়স্ক নাগতরক হদি হদব। 

১০.২. আদবেনকারীদক একজন ব্াাংক তহসাবধারী ও কর প্রোনকারী হদি হদব এবাং কর তববরণীর IT 10B এর সম্পেই শুধুমাে 

িাঁর আতথ যক সামথ্যযিা তহদসদব তবদবচনায় সনয়া হদব। 

১০.৩. তশযাগি সর্াগ্যিাসম্পন্ন, সৃজনশীল, েযিাসম্পন্ন এবাং সম্ভাবনাময় উদদ্যাক্তাগণ অগ্রাতধকার পাদবন। 

১০.৪. একজন উদদ্যাক্তা  খাি তনতব যদশদি সকবলমাে একটি প্রকদল্পর জন্য আদবেন করদি পারদবন।  

১০.৫. বাাংলাদেশ ব্াাংদকর সিতেট ইনফরদমশন বুযদরা (তসআইতব) কর্তযক সর্াতিি ঋণ সখলাপী  এবাং সর্ সকান ধরদনর তবল সখলাপী 

ইএসএফ এর ঋণ  প্রাতির জন্য অদর্াগ্য তবদবতচি হদবন । 

১০.৬.  ব্াাংকঋণসহ প্রকল্প প্রস্তাব ESF এর ঋণ সহায়িার জন্য তবদবচনা করা হদব না।  

১০.৭. প্রচতলি নীতিমালা পতরপালন সাদপদয অতনবাসী (NRB) বাাংলাদেশী উদদ্যাক্তাদের অগ্রাতধকার প্রোন করা হদব। 

১০.৮ সকান সকাম্পাতনদি অতনবাসী বাাংলাদেশী উদদ্যাক্তা থাকদল তিতন/িাঁরা সকাম্পাতনর ব্বস্থাপনা পতরচালক বা Contact 

Person বা ব্াাংক তসগদনটতর তহদসদব োতয়ত্ব পালন করদি পারদবন না।  

১০.৯. মুতক্তদর্ািা, নারী উদদ্যাক্তা (সর্সব প্রকদল্পর ব্বস্থাপনা পতরচালক নারী), উপজাতি উদদ্যাক্তাগদণর প্রকল্প এবাং পাব যিয 

সজলাসমূদহর সাংতিষ্ট সজলা প্রশাসদকর অনাপতি সাদপদয সমিল ভূতমদি অবতস্থি প্রকল্পদক ঋণ প্রোদন অগ্রাতধকার প্রোন 

করা হদব। পাব যিয সজলাসমূদহর পাহাদড়র খাদে/ঢাদলর জতম প্রকদল্পর  জন্য তবদবচনা করা হদব না। 

১০.১০ .সকান সরকাতর কম যকিযা/কম যচাতর অথবা সেদশর প্রচতলি সকান আইদন সর্ সকল ব্তক্ত সকাম্পাতন আইন, ১৯৯৪ অনুর্ায়ী 

গঠিি সকান সমমূলধতন সকাম্পাতনর তেদরক্টর/সশয়ার সহাল্ডার হদি পাদরন না, িাঁরা উদদ্যাক্তা সহায়ক িহতবদলর ঋদণর 

জন্য প্রকদল্পর উদদ্যাক্তা/পতরচালক তহদসদব আদবেন করদি পারদবন না। 

১০.১১ আইতসটি খাদি আদবেনকারীর সর্াগ্যিা তহদসদব উপদর বতণ যি সর্াগ্যিার পাশাপাতশ প্রতিষ্ঠাদনর উদদ্যাক্তা পতরচালকদের মদধ্য 

অন্তিঃ ৩০% (Call Center এর সযদে ২০%) কতম্পউটার তবজ্ঞান/ আইতসটি তবিদয় গ্রযাজুদয়শন/তেদলামা  তেতগ্র 

থাকদি হদব অথবা কতম্পউটার সাংতিষ্ট খাদি নুযনিম ৩(তিন) বছদরর ব্বসাতয়ক অতেজ্ঞিা থাকদি  হদব। 

 

 

 



১১. প্রকদল্পর জন্য প্রতিষ্ঠাদনর আবশ্যকীয় সর্াগ্যিাঃ 

১১.১.   খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক  খািভুক্ত প্রতিষ্ঠানদক অবশ্যই প্রাইদেট তলতমদটে সকাম্পাতন তহদসদব তনবতিি হদি 

হদব। িদব Expression of Interest (EOI) োতখদলর সময় RJSC হদি Name Clearance 

গ্রহণ কদরও আদবেন করা র্াদব।  

১১.২ আইতসটি খািভুক্ত  প্রতিষ্ঠানদক আইতসটি তশদল্প ন্যযনিম ১ (এক ) বছদরর অতেজ্ঞিা থাকদি হদব। ( RJSC সি তনবিদনর 

িাতরখ হদি পূন য ১ (এক) বছর হদি হদব)। 

১১.৩. সকাম্পাতনর সেস্য সাংখ্যা তনতব যদশদি ০১ (এক) জন সেস্য ইসুযকৃি সমাট সশয়াদরর  ৮০% এর অতধক সশয়ার ধারণ করদি 

পারদবন না ।  EOI এ  বতণ যি সেস্যগদণর সশয়ার   প্রকল্প মঞ্জুতরর পূদব য অন্য কাদরা তনকট হস্তান্তর এবাং পতরচালক পি যে 

পতরবিযন করা র্াদব না। িদব এ সমদয় সকান সেদস্যর মৃতুযজতনি কারদণ সাংতিষ্ট মঞ্জুতর সবাদে যর পূব যানুদমােনিদম শুধুমাে 

উিরাতধকারীদের তনকট সশয়ার হস্তান্তর এবাং সস সমািাদবক পতরচালক পি যে পুনগ যঠন করা র্াদব ।     

১২. EOI োতখল  প্রতিয়া ও তফঃ  

১২.১   খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক খাদি প্রকল্প স্থাপদন আগ্রহী উদদ্যাক্তাগণদক বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক তনধ যাতরি 

ওদয়ব সাইদটর মাধ্যদম অনলাইদন EOI  োতখল করদি হদব।  EOI  এর  সাদথ তফ তহদসদব ''উদদ্যাক্তা সহায়ক 

িহতবল'' তশদরানাদম ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার সপ-অে যার/ব্াাংক ড্রাফট্ োতখল করদি হদব। 

      

১২.২  তনধ যাতরি Format এ  EOI  োতখল  করদি হদব। 

১২.৩  বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক প্রস্তুিকৃি User Guide র্থার্থোদব অনুসরন করদি হদব। 

১২.৪  আইতসটি প্রকদল্পর সযদে আগ্রহী উদদ্যাক্তাগণ ইএসএফ উইাং, আইতসতব হদি অদফরিদর্াগ্য ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা  

মূদল্য তবস্তাতরি গাইেলাইনসহ EOI এর তনধ যাতরি ফরম িয়পূব যক িা র্থার্থোদব পূরণ কদর সরাসতর আইতসতবদি  

োতখল   করদব । 

১২.৫   অসম্পূণ য আদবেন  বাতিল বদল গণ্য হদব। 

১৩. EOI এর সাদথ োতখলদর্াগ্য েতললাতেঃ  

  খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক প্রকল্প  স্থাপদনর সযদে  অন-লাইদন EOI  োতখদলর পাশাপাতশ  সজনাদরল 

ম্যাদনজার, ESF উইাং, আইতসতব বরাবর তনদম্নাক্ত কাগজপে/েতললাতের মূল/সিযাতয়ি কতপ োতখল করদি হদবঃ 

১৩.১. EOI এর সাদথ োতখলকৃি  ব্াাংক ড্রাফট/সপ-অে যার এর িথ্যাতে । 

১৩.২. খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক প্রকদল্পর সযদে RJSC হদি প্রাি Name Clearance Letter এর 

িথ্যাতে । 

১৩.৩. আইতসটি প্রকদল্পর সযদে RJSC হদি প্রাি Certificate of Incorporation এর িথ্যাতে । 

১৩.৪. আদবেদনর সাদথ উদদ্যাক্তাগদণর পাসদপাট য সাইদজর সিযাতয়ি রঙ্গীন ছতব ও স্বাযদরর স্কযান কতপ, e-TIN সাটি যতফদকট, e-

Mail Address, সমাবাইল সফান নম্বর, জািীয় পতরচয়পে/পাসদপাট য এর িথ্যাতে  । 



১৩.৫. আয়কর তবোগ কর্তযক প্রিযাতয়ি উদদ্যাক্তাগদণর সম্পে ও োয় এর তববরণী - IT 10B, হাল নাগাে পতরদশাতধি তবদ্যযৎ ও 

সটতলদফান(র্তে থাদক) তবদলর    কতপ । 

১৩.৬. আতইতসটি প্রকদল্পর সযদে (আয়কর তবোগ কর্তযক প্রিযাতয়ি উদদ্যাক্তাগদণর সম্পে ও োয় এর তববরণী- IT 10B  এর সাদথ 

RJSC হদি  তনবিন পরবিী বছর তেতিক তনরীতযি তহসাব তববরণীও োতখল করদি হদব। 

১৩.৭. খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক  প্রকদল্পর সযদে আদবেনকারী সকাম্পাতনর নাদম হস্তান্তরদর্াগ্য/হস্তান্তরকৃি এবাং বিদকর 

জন্য প্রস্তাতবি জতমর  পতরমাণ, িফতসল, সমৌজা ম্যাদপর সাদথ তমল কদর খন্ড তনণ যয় ও তবন্যাস ইিযাতে িথাতে আদবেন 

োতখদলর সময় সরবরাহ করদি হদব। পরবিীদি প্রকদল্পর জতম পতরবিযন করা র্াদব না। 

১৩.৮ .অসম্পূণ য বা ত্রুটিযুক্ত EOI  সকান অবস্থাদিই গ্রহণদর্াগ্য হদব না। এছাড়া ভুল/তমথ্যা িথ্য প্রোন/ প্রিারণা বা জাতলয়াতির 

আশ্রয় সনয়া হদল িা বাতিল বদল গণ্য হদব। 

১৪. EOI বাছাই প্রতিয়া ও সাংতযি িাতলকা  প্রস্তুিকরণঃ  

১৪.১ EOI োতখলকৃি সকাম্পাতনর  ব্াাংক ড্রাফট/সপ-অে যার নগোয়ন সাদপদয EOI এর সাদথ সাংযুক্ত  RJSC হদি প্রেি সাংতিষ্ট 

সকাম্পাতনর Name Clearance/ certificate of incorporation  এবাং সরবরাহকৃি িথ্যাতে   

র্াচাইপূব যক  আইতসতব,  EOIসমূদহর সাংতযি িাতলকা প্রস্তুতির লদযয সুপাতরশসহ স্মারক আকাদর সাংতিষ্ট PAC এর 

সোয় উপস্থাপন করদব।  

১৪.২ উদদ্যাক্তাগদণর KYC, সর্াগ্যিা-অতেজ্ঞিা, আতথ যক সযমিা, পণ্য তবপণদনর তবিদয় িাদের পতরকল্পনা, মূল্যায়ন প্রতিদবেন 

ইিযাতে র্াচাইদয়র লদযয প্রকল্প মূল্যায়ন কতমটি (PAC) -এর সোয় উদদ্যাক্তাগদণর সাযাৎকার গ্রহণ করা হদব। 

১৪.৩ সর্ সকল উদদ্যাক্তার স্বাযাৎকার এবাং প্রকল্প সাংতিষ্ট অন্যান্য   তবিয়াবলী PAC এর তনকট সদন্তািজনক তবদবতচি হদব সস সকল 

প্রকদল্পর সাংতযি িাতলকা  PAC কর্তযক চূড়ান্ত করা হদব । EOI আদবেন  এর সাংতযি িাতলকা চূড়ান্তকরদণর তবিয়টি  

PAC -এর সোর কার্ যতববরণী স্বাযতরি হওয়ার ৭(সাি) কম য তেবদসর মদধ্য প্রকল্প প্রস্তাবনা োতখদলর তনতমদি প্ররকল্প 

কর্তযপযদক সরতজষ্টাে য এ/তে পে এবাং ই-সমইলদর্াদগ অবতহি করদি হদব ।   

 ১৪.৪ সকান উদদ্যাক্তার EOI সাংতযি িাতলকাভুতক্তর জন্য তবদবতচি না হদল PAC -এর সোর  কার্ যতববরণী স্বাযতরি হওয়ার  

৭(সাি) কম য তেবদসর মদধ্য সাংতিষ্ট উদদ্যাক্তাদক সরতজষ্টাে য এ/তে পে এবাং ই-সমইলদর্াদগ অবতহি করদি হদব ।        

১৪.৫ PAC  কর্তযক EOI পরীযণকাদল উদদ্যাক্তার তনকট সকান তজজ্ঞাসা/অতিতরক্ত সকান ের্কদমন্ট এর চাতহো থাকদল িা  

কার্ যতববরণী স্বাযতরি  হওয়ার ৭ (সাি) কম যতেবদসর মদধ্য  সরতজস্টাে য এ/তে পে এবাং ই-সমইলদর্াদগ EOI  োতখলকারী 

উদদ্যাক্তা প্রতিষ্ঠানদক অবতহি করদি হদব।  

১৪.৬ আইতসটি  প্রকদল্পর সযদে োতখলকৃি  EOI তবদ্যমান মূল্যায়ন তনদে যতশকা অনুর্ায়ী আইতসতব কর্তযক প্রাথতমকোদব নাম্বাতরাং 

করদি হদব এবাং প্রদয়াজনীয় নম্বর প্রাি  EOI সমূদহর সাংতযি িাতলকা প্রস্তুদির  লদযয সুপাতরশসহ স্মারক আকাদর 

সাংতিষ্ট PAC -এর সোয়  উপস্থাপন করদি হদব । এিদ সাংিাদন্ত অন্যান্য কার্ যাবলী ১৪.১ হদি ১৪.৫ অনুদেদে বতণ যি 

তনদে যশনার আদলাদক সম্পাতেি হদব । 

  



১৫. EOI  এর সাংতযি িাতলকা  চুোন্তকরদণর   পর উদদ্যাক্তা/ সকাম্পাতন কর্তযক পতরপালনীয় তবিয়ঃ 

১৫.১ EOI এর সাংতযি িাতলকায় অন্তভু যতক্তর পর ICB কর্তযক সরবরাহকৃি নমুনা অনুর্ায়ী উদদ্যাক্তাদক তনজ উদদ্যাদগ প্রদয়াজনীয় 

সাংখ্যক প্রকল্প প্রস্তাবনা (Project Profile) প্রস্তুিপূব যক িা মূল্যায়দনর তনতমদি মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠাদন োতখল করদি 

হদব।  প্রকল্প প্রস্তাবনার সাদথ তনম্নবতণ যি কাজগপে/েতললাতে সাংযুক্ত করদি হদবঃ 

ক)  উদদ্যাক্তার স্বাযতরি জীবন-বৃিান্ত, সটতলদফান, ই-সমইল এযাদড্রস ও সমাবাইল নম্বর  । 

খ)  খসড়া  সাংর্তবতধ ও সাংর্ স্মারক । 

গ) ১ম সশ্রণী বা িদ্যধ য পেমর্ যাোর সরকারী/আধা সরকারী/ স্বায়ত্বশাতসি  প্রতিষ্ঠাদনর কম যকিযা কর্তযক সিযাতয়ি সকল উদদ্যাক্তার 

পাসদপাট য সাইদজর প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক রঙ্গীন ছতব, জািীয় পতরচয়পে/পাসদপাট য এর  ফদটাকতপ, টিআইএন সাটি যতফদকট, 

ব্াাংক তহসাব তববরণী, সট্রে লাইদসি, আয়কর কর্তযপয কর্তযক প্রিযাতয়ি সম্পে ও োয় এর তববরণী সম্বতলি IT 10B ফরম, 

প্রকল্প ভূতম ও প্রস্তাতবি বিকী সম্পতির  সাংতিষ্ট সাব-সরতজতি অতফস সথদক সাংগৃহীি সমৌজা সরট এর ফদটাকতপ, হালনাগাে 

পতরদশাতধি সটতলদফান(র্তে থাদক) তবল, তবদ্যযৎ তবদলর ফদটাকতপ ।    

র্)    প্রকদল্পর SWOT তবদিিণ ।  

ঙ)   প্রকল্প ভূতম ও প্রস্তাতবি বিকী সম্পতির িফতসদলর তববরণী, সমৌজা ম্যাদপর োগ নম্বর অনুর্ায়ী খন্ড সাংখ্যার িথ্যসহ অন্যান্য 

সমতথ যি সকল কাগজপে   । 

১৬. ঋণ মঞ্জুতর প্রতিয়াঃ  

১৬.১. মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান সকাম্পানী কর্তযক োতখলকৃি প্রকল্প প্রস্তাবনা র্াচাই-বাছাই এবাং প্রকল্পস্থল সদরজতমদন পতরেশ যনপূব যক 

মূল্যায়ন কদর সাংতিষ্ট েতললাতেসহ ২ (দ্যই) কতপ মূল্যায়ন প্রতিদবেন আইতসতবদি সপ্ররণ করদব ।  

 

১৬.২  খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতি তেতিক প্রকদল্পর সযদে প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তযক সপ্রতরি প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিদবেন 

আইতসতব পরীযা তনরীযাদন্ত সুতন যতেষ্ট  সুপাতরশ/মিামিসহ স্মারক আকাদর সাংতিষ্ট CAP  এর সোয় উপস্থাপন করদব ।  

 

১৬.৩  আইতসটি প্রকদল্পর সযদে মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তযক সপ্রতরি িথ্য-উপাি র্াচাই-বাছাইয়াদন্ত আইতসতব প্রকল্পস্থল সদরজতমদন 

পতরেশ যনপূব যক প্রতিদবেন সুতনতে যষ্ট সুপাতরশ/মিামিসহ স্মারক আকাদর সাংতিষ্ট CAP  এর  সোয় উপস্থাপন করদব । 

 

১৬.৪  প্রকল্প মূল্যায়ন কতমটি  EOI এর সাদথ োতখলকৃি  িথ্যাতে,  প্রকদল্পর সম্ভাব্িা প্রতিদবেন, উদদ্যাক্তার কাতরগরী 

সর্াগ্যিাসহ আতথ যক ও বাতণতজযক অতেজ্ঞিা, ব্বস্থাপনা েযিা ইিযাতে র্াবিীয় প্রাসাংতগক তবিয়াতে তবদবচনায় তনদয় এবাং 

অন্যান্য আনুিতঙ্গক গুরুত্বপূণ য তবিয়সমূহ পরীযা-তনরীযাপূব যক প্রাতথ যি ঋণ  মঞ্জুতরর  সুপাতরশ করদব। 

১৬.৫  CAP এর   সুপাতরশ অনুর্ায়ী প্রস্তাতবি ঋণ মঞ্জুতরর  জন্য PAC  এর সোর কার্ যতবরণী স্বাযতরি হওয়ার ৭(সাি) কম য 

তেবদসর মদধ্য সাংতিষ্ট মঞ্জুতর  সবাদে যর সোয় স্মারক আকাদর  উপস্থাপন করদি হদব । 

 

১৬.৬  মঞ্জুতর  সবাে য সাতব যক তবিয় তবচার তবদিিণপূব যক ঋণ মঞ্জুতরর তবিদয় তসিান্ত গ্রহণ করদব ।  

 

 ১৬.৭  মঞ্জুতর  সবাে য (Sanction Board) কর্তযক গৃহীি সর্ সকান তসিান্ত কার্ যতববরণী তনতশ্চি হওয়ার ৭ (সাি) কম যতেবদসর 

মদধ্য আদবেনকারীদক সরতজস্টাে য এ /তে পে এবাং ই-সমইল  সর্াদগ অবতহি করদি হদব। 



১৭. প্রকল্প অনুদমােদনর মানেন্ডঃ 

১৭.১  প্রকল্পটি কাতরগতর তেক সথদক উপযুক্ত, মানসম্পন্ন, বাাংলাদেদশর লাগসই প্রযুতক্তর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ য এবাং পতরদবশ বািব হদি 

হদব। আইতসতব এর মূল্যায়দন সর্ সকল আদবেনকারী প্রতিষ্ঠান কাতরগতর, আতথ যক ও বাতণতজযক তেক সথদক উপযুক্ত ও  

লােজনক মদম য প্রতিপন্ন হদব, সস সকল প্রতিষ্ঠান ঋণ সহায়িা  প্রাতির সর্াগ্য তবদবতচি হদব। 

১৭.২  আতথ যক তবদিিদণ প্রকল্পটির ন্যযনিম Internal Rate of Return (IRR) 15%, Return on Equity 

(ROE) 15%, Debt Service Coverage Ratio 2:1, Current Ratio 1.5:1 ও  Cay-

Back Ceriod সদব যাচ্চ ৪ বছর  হদি হদব। 

১৭.৩  SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) তবদিিণ   গ্রহণদর্াগ্য হদি হদব। 

১৭.৪   অতনে যরশীল সর্ সকান চলদকর (সর্মন-কাঁচামাদলর ব্য়) ৫% বৃতি ও অপর চলদকর (তবিয় মূল্য) ৫% হ্রাস ধদর 

সসনতসটিতেটি তবদিিদণ প্রকল্প  লােজনক হদি হদব। 

১৭.৫  খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতি তেতিক  প্রকদল্পর প্রস্তাতবি ভূতমর মাতলকানা সকাম্পাতনর নাদম সাফ -কবলা েতলদলর মাধ্যদম 

হস্তান্ততরি হদি হদব এবাং প্রকল্পভূতমর ন্যযনিম পতরমাণ এবাং খন্ড নীতিমালায় বতণ যি (পতরতশষ্ট-১) িাতলকা অনুর্ায়ী হদি 

হদব। উদেখ্য, একাতধক খদন্ডর প্রকল্পভূতমর সযদে খন্ডসমূহ সদব যাচ্চ ১০০০ তমঃ দ্যরদত্বর মদধ্য থাকদি হদব এবাং খন্ডসমূদহর 

মদধ্য স্থলপদথ র্ািায়াদির জন্য র্ানবাহন চলাচদলর উপদর্াগী রাস্তা থাকদি হদব। 

১৮. জামানিঃ 

১৮.১ .  ঋণ গ্রহীিা সকাম্পাতনর সকল স্থাবর -অস্থাবর সম্পতি  আইতসতবর অনুকূদল তনবতিি বিক রাখদি হদব। 

১৮.২.   ঋণ গ্রহীিা সকাম্পাতনর স্থাবর-অস্থাবর সম্পতি বিকীকরদনর পাশাপাতশ সকল উদদ্যাক্তা/পতরচালক গৃহীি ঋদণর  জন্য 

ব্তক্তগি োয় গ্রহণ কদর জাতমননামা ও মুচদলকা প্রোন করদবন।   

১৮.৩   আইতসটি প্রকদল্পর সযদে সকাম্পাতনর নাদম তনবতিি ভূতম‾ফ্ল্যাট (র্তে থাদক) আইতসতবর অনুকূদল আবতশ্যকোদব সরতজষ্টাে য 

মট যদগজ করদি হদব। সর্সকল সকাম্পাতনর তনজস্ব ফ্ল্যাট বা ভূতম থাকদব না িাদের সযদে আবতশ্যকোদব আইতসতব এর 

অনুকূদল  উদদ্যাক্তাদের ব্তক্তগি গ্যারাতন্ট ও ৩য় পদযর গ্যারাতন্ট প্রোন  করদি হদব। 

১৯. ের্কদমদন্টশনঃ 

১৯.১ ১ম তকতস্তর অথ য ছাড়করদণর পূদব য প্রকদল্পর উদদ্যাক্তাগণদক মঞ্জুতরপদের শিযানুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় সকল  কাগজপে/েতললাতে 

োতখল করদি হদব র্া ICB কর্তযক র্াচাই বাছাইপূব যক আইতসতবর িাতলকাভুক্ত/তবদশিোদব তনযুক্ত আইনজীবীর মিামি 

গ্রহণ করদি হদব। এ জন্য আইনজীবী কর্তযক োতখলকৃি তফ উদদ্যাক্তা/প্রকদল্পর তনকট হদি আোয় করা হদব। এছাড়া আইন 

পরামশ যদকর  চাতহো/পরামশ য অনুর্ায়ী অে নীতিমালায় বতণ যি কাগজপে/েতললাতে ব্িীি অন্য সকান কাগজপে বা 

েতললাতের প্রদয়াজন হদল িাও োতখল/সম্পােন/তনবিন করদি হদব। বাাংলাদেদশর প্রচতলি তনয়দম ESF উইাং, আইতসতব 

এবাং উদদ্যাক্তাদক প্রদয়াজনীয় সকল ের্কদমদন্টশদনর কাজ সম্পন্ন করদি হদব। 

১৯.২ খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতি তেতিক প্রকদল্পর জন্য ESF হদি ঋণ মঞ্জুতরর পর উদদ্যাক্তা কর্তযক সরতজস্ট্রার অব জদয়ন্ট স্টক 

সকাম্পাতনজ এন্ড ফাম যস (RJSC)- এ  প্রস্তাতবি প্রকল্প সাংতিষ্ট সকাম্পাতনর তনবিন সম্পন্ন করদি হদব। 

১৯.৩ ঋণ মঞ্জুতরর পর অথ য ছাদড়র পূদব য উদদ্যাক্তাদক সরতজস্ট্রার অব জদয়ন্ট স্টক সকাম্পাতনজ এন্ড ফাম যস (RJSC)- কর্তযক 

অনুদমাতেি সাটি যতফদকট অব ইনকরদপাদরশন, পতরচালকদের তববরণী, Memorandum of Association  

এবাং  Articles of Association ও অন্যান্য প্রদয়াজনীয় িথ্যাতে সম্বতলি েতলল/ কাগজাতের সাটি যফাইে কতপ 

ESF উইাং,  আইতসতব এর তনকট োতখল করদি হদব। 



১৯.৪ ঋদণর অথ য ছাড়করদণর পূদব য  সাংতিষ্ট সকাম্পাতন/উদদ্যাক্তা কর্তযক তনজস্ব োয় সৃতষ্ট কদর  ESF উইাং,  আইতসতব এর অনুকূদল  

তনম্নবতণ যি েতললাতে সম্পােন ও প্রদর্াজয সযদে  সাংতিষ্ট সাব-সরতজতি অতফস এবাং RJSCসি   তনবিন করদি হদব র্া 

ESF উইাং,  আইতসতবদি সাংরতযি  থাকদবঃ  

ক) সলান এতগ্রদমন্ট; 

খ) সমদমাদরন্ডাম অব তেদপাতজট অব টাইদটল তেেস; 

গ) বিকী সম্পতির মূল েতললাতে/কাগজাতে ;  

র্) েীে অব মদগ যজ; 

ঙ) পাওয়ার অব এযাটণী;  

চ) তেদরক্টরস্  গ্যারাতন্ট;  

ছ) তেদরক্টরস্  আন্ডারদটতকাং; 

জ) তেতপ সনাট বাই তেদরক্টরস্; 

ি) সমদমাদরন্ডাম অব তেদপাতজট অব সচকস্; 

ঞ) েীে অব সফ্ল্াটিাং চাজয ; 

ট) েীে অব হাইদপাতথদকশন; 

ঠ) সলতজাং অব তেদরক্টরস সশয়ার; 

ে) আইতসটি প্রকদল্পর জন্য উদদ্যাক্তাদের ব্তক্তগি গ্যারাতন্ট ও র্তিীয় পদযর গ্যারাতন্ট;  

ঢ) প্রদর্াজয অন্যান্য কাগজপে/েতললাতে। 

 

১৯.৫. মঞ্জুতরপদের শিয সমািাদবক গৃহীি ঋণ  প্রকদল্প র্থার্থোদব তবতনদয়াগ করা না হদল/ব্বসা বি করদল/প্রকদল্পর অতস্তত্ত্ব না 

পাওয়া সগদল অথ য আোদয়র জন্য সেদশর প্রচতলি আইদনর আওিায় র্থার্থ আইনী পেদযপ গ্রহণ করার তবিদয় সলান 

এতগ্রতমদন্ট সুস্পষ্টোদব  শিয আদরাপ করদি হদব। 

২০. মঞ্জুতরকৃি প্রকদল্পর অনুকূদল ESF এর অথ য ছাড়করণঃ 

২০.১  উদদ্যাক্তা কর্তযক সমাট প্রকল্প ব্দয়র  ৫১%  মঞ্জুতরপে ইসুযর িাতরখ হদি ১ বছদরর মদধ্য প্রকদল্পর এর্কযইটি তহদসদব তবতনদয়াগ 

সম্পন্ন করদি হদব। মঞ্জুতরপে ইসুযর িাতরখ হদি ৬ মাদসর মদধ্য সকাম্পাতনর অনুকূদল প্রকল্প ভূতমর েতললায়ন (ভূতম/ফ্ল্যাট 

সরতজদস্ট্রশন, নামজারীকরণ ও খাজনা প্রোন) সাংিান্ত সমুেয় কাজ সম্পন্ন কদর  মূল কাগজপোতে/েতললাতে ইএসএফ উইাং, 

আইতসতবদি জমা প্রোন করদি হদব এবাং ঋণ মঞ্জুতরর তবপরীদি উক্ত স্থাবর/অস্থাবর সম্পতি ইএসএফ উইাং, আইতসতবর 

অনুকূদল বিক রাখদি হদব। 

২০.২  সাংতিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান  প্রকদল্প উদদ্যাক্তার অাংশ তবতনদয়াদগর তবিয় তনতশ্চি হদয় আইতসতবদি তকতস্তর অথ য ছাড়করদনর 

সুপাতরশ সপ্ররণ করদব। মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠাদনর সুপাতরদশর সপ্রতযদি বাাংলাদেশ ব্াাংক (প্রদর্াজয সযদে), সাংতিষ্ট 

মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও আইতসতব’র প্রতিতনতধ সমন্বদয় গঠিি সর্ৌথ পতরেশ যন েল কর্তযক সদরজতমদন প্রকল্পটি পতরেশ যন কদর 

উদদ্যাক্তার অাংদশর  তবতনদয়াদগর (সমাট প্রকল্প ব্দয়র  ন্যযনিম ৫১%) তবিয়টি  তনতশ্চি হদয় নতথ তনরীযণ সাদপদয প্রকদল্পর 

অনুকূদল ১ম তকতস্তর অথ য ছাড় করা হদব। এ পতরেশ যদন প্রকল্প ভূতম/প্রস্তাতবি বিকী সম্পতি সাংিান্ত র্াবিীয় েতললাতে,  পূব যবিী 

১২ (বার) বছদরর বায়া েতললসমূহ, উদদ্যাক্তাদের ওয়াতরশান সম্পতি হদল সাংতিষ্ট পচ যা/খতিয়ানসমূহ সাংতিষ্ট েিদর  এবাং 

সকাম্পাতনর তনবিন সাংিান্ত র্াবিীয় েতললাতে RJSC এর কার্ যালদয় র্াচাই করদি হদব। পরবিী প্রতিটি তকতস্তর অথ য,  

পূব যবিী তকতস্তদি ছাড়কৃি অদথ যর সদ্বযবহার সদরজতমদন পতরেশ যনপূব যক তনতশ্চি হদয় এবাং নতথ তনরীযণপূব যক ছাড় করা হদব।  

প্রকদল্পর ধরণ ও বাস্তবায়দনর অগ্রগতি তবদবচনায় তনদয় সমাট মঞ্জুতরকৃি ঋদণর অথ য ন্যযনিম ৩ (তিন) তকতস্তদি এবাং সদ্যাচ্চ 

০৫(পাঁচ) তকতস্তদি ছাড় করা হদব; িদব একক তকতস্তর পতরমাণ সকানিদমই সমাট ঋদণর  ৪০% এর অতধক হদব না। তকতস্তর 

অথ য ICB মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠাদন সপ্ররণ করদব। মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান  প্রদয়াজনীয় তনয়মাচার পতরপালনপূব যক সকাম্পাতনর 



ব্াাংক তহসাদব একাউন্ট-সপয়ী সচদকর মাধ্যদম সপ্ররণ করদব। আইতসতব সকান উদদ্যাক্তা বা সকাম্পাতনর ব্াাংক তহসাদব সরাসতর 

সকান সচক প্রোন করদব না। 

২১.  ESFএর ঋণ প্রাি  প্রকল্প কর্তযক চলতি মূলধন ঋণ গ্রহণঃ 

 

 ESF এর ঋণ প্রাি খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক খাদির  মূলধনী র্ন্ত্রপাতি তনে যর প্রকল্প ব্িীি  অন্য সকান প্রকল্প 

চলতি মূলধন ঋদণর জন্য তবদবতচি হদব না । চলতি মূলধন ঋদণর জন্য তনদম্নবতণ যি  শিযাবলী পতরপালন করদি হদবঃ 

 

২১.১  আগ্রহী প্রকল্পদক চলতি মূলধন ঋণ গ্রহদণর অনাপতি সচদয় ESF উইাং,  আইতসতবর তনকট আদবেন করদি হদব। 

আদবেনপদের সাদথ সকাম্পাতনর সব যদশি তনরীতযি আতথ যক তববরণী (লাে-যতি তহসাব ও তস্থতিপে) োতখল করদি হদব।  ঋণ 

গ্রহদণর প্রস্তাব সাংতিষ্ট প্রকল্প/সকাম্পাতনর পতরচালক পি যে কর্তযক অনুদমাতেি হদি হদব।  

২১.২  ঋদণর তবপরীদি আইতসতব এর তনকট বিকীকৃি সম্পতি বতহভু যি অন্য সকান সম্পতি জামানি সরদখ চলতি মূলধন ঋণ গ্রহণ 

করদি পারদব । উদদ্যাক্তাগণ সর্ সম্পতি বিক সরদখ চলতি মূলধন ঋণ গ্রহণ করদি ইচ্ছুক িা আদবেন পদে সুস্পষ্টোদব উদেখ 

করদি হদব ।   

২১.৩ আইতসতব কর্তযক আদবেনপে র্াচাই-বাছাই এবাং সাংতিষ্ট প্রকদল্পর সাতব যক তবিয়াতে আইতসতব ও বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক 

সর্ৌথোদব সদরজতমদন পতরেশ যনপূব যক অনাপতি প্রোদনর তবিদয় তসিান্ত গৃহীি হদব। 

২১.৪  সকান প্রকদল্পর অনুকূদল মঞ্জুতরকৃি সমুেয় অথ য ছাড়করণ এবাং প্রকদল্পর বাতণতজযক উৎপােন কার্ যিম শুরুর পূদব য চলতি মূলধন 

ঋদণর জন্য োতখলকৃি আদবেনপে তবদবচনাদর্াগ্য হদব না। এদযদে প্রকদল্পর অনুকূদল ইসুযকৃি মঞ্জুতরপদের শিযাবলীর পূণ য 

বাস্তবায়ন তনতশ্চি করদি হদব। 

২১.৫. আইতসটি খািভুক্ত প্রকদল্পর সযদে চলতি মূলধন ঋণ গ্রহদণর প্রস্তাব গ্রহণদর্াগ্য হদব না।  

 

২২. ESF সাংতিষ্ট পযসমুহ ও িাদের োয়োতয়ত্বঃ    

২২.১ বাাংলাদেশ ব্াাংকঃ  

ক) ESF এর নীতিমালা প্রণয়ন। 

খ) িহতবল ব্বস্থাপনা। 

গ) প্রকদল্পর পারফদমি মতনটতরাং।  

র্) আইতসতব এর  কার্ যিম িোরতক।  

 

২২.২ আইতসতবঃ  

ক) EOI গ্রহণ এবাং সসগুদলার সাংতযি িাতলকা প্রস্তুিকরণ।  

খ) মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান হদি প্রাি প্রকল্প প্রস্তাব পুন :মূল্যায়নপূব যক  নীতিমালায় বতণ যি প্রতিয়া র্থার্থোদব  অনুসরণপূব যক ঋণ 

মঞ্জুতর  প্রোন ।  

গ)  প্রকল্প সাংিাদন্ত প্রদয়াজনীয় েতললাতে সম্পােন (প্রদয়াজদন আইনদজ্ঞর পরামশ য অনুর্ায়ী) । 

 র্) প্রকল্প সাংতিষ্ট ভূতম/ফ্ল্যাদটর র্াবিীয় কাগজপে/েতললাতে সাংতিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও  বাাংলাদেশ ব্াাংক (প্রদর্াজয সযদে)  এর সাদথ  

সর্ৌথোদব সাংতিষ্ট েিরসমূদহ সদরজতমদন র্াচাই ও উক্ত কাগজপে/েতললাতে সাংরযণ। 

ঙ) মঞ্জুতরকৃি প্রকল্পসমূদহর অনুকূদল অথ য ছাড়করণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন সাংিান্ত কার্ যিম িোরতক ও অথ য আোদয়র সযদে সাংতিষ্ট মূল্যায়নকারী 

প্রতিষ্ঠানদক প্রদয়াজনীয় সহদর্াতগিা   প্রোন ।  

চ) তবিরণকৃি ঋণ আোদয়র লদযয প্রকল্প বা উদদ্যাক্তার তবরুদি প্রদয়াজদন আইনগি ব্বস্থা গ্রহণ । 

ছ) মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান হদি প্রকদল্পর অবস্থা সম্পতকযি পর্ যায়বৃি িথ্য (Periodical Status)  সাংগ্রহ এবাং চাতহো 

সমািাদবক মন্ত্রণালয়/বাাংলাদেশ ব্াাংকদক অবতহিকরণ । 



জ)  ESF সাংতিষ্ট তবিদয় আইতসতব বা বাাংলাদেশ ব্াাংকদক প্রতিপয কদর োদয়রকৃি মামলায় আইনদজ্ঞর পরমশ য অনুর্ায়ী 

প্রতিদ্বতিিা/পেদযপ গ্রহণ।  

ি)  প্রকদল্পর পি যে সোয় উপতস্থতির জন্য টিএ/তেএ বাবে  পর্ যদবযদকর  ) Observer( োতখলকৃি তবল তবতধ সমািাদবক 

প্রদয়াজনীয়  পরীযা তনরীযাদন্ত পুনেযরণ করা । 

ঞ) আইতসতব এিদ সাংিান্ত কাদজর জন্য বাাংলাদেশ ব্াাংদকর তনকট োয়বি থাকদব । 

 

২২.৩ মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানঃ   

ক) সাংতযি িাতলকাভুক্ত উদদ্যাক্তার প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণকরিঃ প্রস্তাতবি প্রকল্পস্থল সদরজতমদন পতরেশ যন কদর মূল্যায়নপূব যক ঋণ 

মঞ্জুতরর জন্য সাংতিষ্ট কাগজপে/েতললাতেসহ ০২(দ্যই) কতপ প্রকল্প প্রস্তাবনা/মূল্যায়ন প্রতিদবেন ইএসএফ উইাং, আইতসতবদি 

সপ্ররণ এবাং ১(এক) কতপ র্থার্থোদব সাংরযণ । উদেখ্য সরকার কর্তযক সর্াতিি সমৌজা সরট (পাবিযয অিদল সমৌজা সরট না 

থাকায় প্রচতলি নীতিমালা অনুর্ায়ী)  অনুসরদণ  প্রকদল্পর ভূতম/জতম মূল্যায়ন করদি হদব । 

খ)   সাংতিষ্ট তবিদয় আইনদজ্ঞর পরামশ য অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় েতললাতে সম্পােন।  

গ)  প্রকদল্প উদদ্যাক্তার অাংদশর সদন্তািজনক তবতনদয়াগ তনতশ্চি হদয় ঋদণর অথ য ছাদড়র সুপাতরশকরণ (প্রতি তকতস্তর অথ য ছাদড়র 

সুপাতরদশর সাদথ পর্ যদবযদকর মিামি/প্রতিদবেন সাংযুক্ত করদি হদব)।   

র্)  মঞ্জুতরকৃি প্রকল্পসমূদহ অথ য তবিরণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন মতনটতরাং, অথ য আোদয়র জন্য পেদযপ গ্রহণ এবাং সাংতিষ্ট কার্ যাবলী 

সম্পােন।   

ঙ)  তবিরণকৃি ঋণ আোদয়র জন্য প্রচতলি তবতধ সমািাদবক সুে ও আসল সমন্বয় কদর ঋদণর তকতস্ত তনধ যারণ । 

চ)  প্রকদল্পর পি যে সো ও অন্যান্য সোয় আইতসতব এর পদয োতয়ত্বপালদনর জন্য ০১(এক) জন উপযুক্ত কম যকিযাদক  পর্ যদবযক 

(Observer) তহদসদব তনদয়াগ োন ।  

ছ)  মঞ্জুতরপদের শিযানুর্ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদে তক না সস তবিদয় পর্ যদবযদকর তনকট হদি মিামি ও প্রতিদবেন সাংগ্রহ কদর 

প্রদয়াজনীয় ব্বস্থা গ্রহণ । 

জ) প্রকল্পসমূদহর বাস্তবায়ন সাংিান্ত প্রতিদবেন আইতসতবদি সপ্ররণ।   

ি)   আোয়কৃি অথ য অনতিতবলদম্ব আইতসতবদি সপ্ররণ ।  

ঞ) প্রকদল্পর তবরূদি আইনগি ব্বস্থা গ্রহদণর সযদে আইতসতবদক প্রদয়াজনীয় সহায়িা প্রোন।  

ট)  প্রকদল্পর অনুকূদল ঋণ সহায়িার ১ম তকতস্তর অথ য ছাড়করদণর পর সাংতিষ্ট সকাম্পাতন ও উদদ্যাক্তাদের িথ্য বাাংলাদেশ ব্াাংদকর 

সিতেট ইনফরদমশন বুযদরাদি (CIB) তরদপাট যকরণ । 

ঠ)  তবিরণকৃি ঋণ তহসাব সাংরযদণর পাশাপাতশ  বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক অনুসৃি তনয়ামাচার অনুর্ায়ী এ ঋণদক           

সশ্রণীতবন্যাসকরণ এবাং বাাংলাদেশ ব্াাংদকর তসআইতবদি  তরদপাট যকরণ । িদব তবরুপোদব সশ্রণীকৃি ঋদণর জন্য সকান প্রতেশন 

রাখদি হদব না । 

ে) মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান এিদ সাংিান্ত কাদজর জন্য আইতসতব এর  তনকট োয়বি থাকদব । 

 

২৩. পর্ যদবযক (Observer) এর োতয়ত্ব ও  কিযব্ঃ 

 

২৩.১ ESF এর ঋণ সহায়িা প্রাি  সকাম্পাতনর পি যে সো ও অন্যান্য সোয় উপতস্থি সথদক িহতবদলর স্বাথ য সাংরযণ; 

২৩.২ সকাম্পানী কর্তযক আদয়াতজি সবাে য সো এবাং বাতি যক সাধারণ সোয় উপতস্থি সথদক কার্ যকরী ভূতমকা পালন; 

২৩.৩ প্রতি তকতস্তর ঋণ ছাদড়র পূদব য প্রকদল্পর সাতব যক অবস্থা ও তবতনদয়াদগর তবিদয় )প্রদয়াজদন প্রকল্প পতরেশ যন কদর (

মিামি/প্রতিদবেন প্রোন; 

২৩.৪ প্রকদল্পর বাস্তবায়ন প্রতিদবেন িাঁর প্রতিষ্ঠাদনর উপযুক্ত কর্তযপদযর তনকট োতখল; 

২৩.৫ বাাংলাদেশ ব্াাংক বা আইতসতব কর্তযক সাংতিষ্ট তবিদয় অতপ যি োতয়ত্ব র্থার্থোদব পতরপালন ; 



২৩.৬ সাংতিষ্ট সকাম্পাতনর প্রতি সবাে য সো ও অন্যান্য সোয় উপতস্থতির জন্য পর্ যদবযক )Observer( িাঁর পেমর্ যাো অনুর্ায়ী 

সরকারী তবতধ সমািাদবক টিএ /তেএ প্রাপ্য হদবন । তিতন িাঁর প্রতিষ্ঠাদনর তবোগীয়/শাখা প্রোদনর সুপাতরশ সম্বতলি তবল 

ইএসএফ উইাং  ,আইতসতব সি োতখল করদবন । ইএসএফ উইাং  ,আইতসতব কর্তযক প্রদয়াজনীয় পরীযা তনরীযাদন্ত পর্ যদবযদকর 

প্রাপ্য অথ য  পুনে যরণ করা হদব । 

 

২৪. উদদ্যাক্তা /সকাম্পানীর পতরপালনীয় তবিয়ঃ 

২৪.১ ঋণ  গ্রহদণ আগ্রহী উদদ্যাক্তাগণদক িাদের পছিমি মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠাদনর  মাধ্যদম প্রকল্প প্রস্তাবনা আইতসতবদি োতখল 

করদি হদব।   

২৪.২ ঋণ সহায়িার ১ম তকতস্ত প্রাতির ৪ (চার) মাদসর মদধ্য এবাং অন্যান্য তকতস্তর অথ য তনধ যাতরি সমদয় তবতনদয়াগ সম্পন্ন করার 

তবিয়টি তনতশ্চি করদি হদব। 

২৪.৩ ঋণ  মঞ্জুতরর পর সাংতিষ্ট সকাম্পাতনর র্াবিীয় স্থায়ী/অস্থায়ী সম্পদের মূল েতললাতে আইতসতবদি োতখলপূব যক তনবতিি বিকী 

োয় সৃতষ্ট করিঃ  সকল সশয়ার সাটি যতফদকট (ফরম-১১৭ সহ) তকতস্ত ছাদড়র পূদব যই আইতসতবদি জমা করদি হদব। এছাড়া ঋণ 

সহায়িা সোগকাদল প্রকদল্পর সকান সম্পে তবিয়/হস্তান্তর/োয়বি/লীজ/োড়া প্রোন করা র্াদব না এবাং ICB এর পূব যানুদমােন 

ব্তিদরদক সকাম্পাতনর সেস্যদের ধারণকৃি সশয়ার(সমূহ) হস্তান্তর করা র্াদব না। 

২৪.৪  ESF সহায়িা/সুতবধাদোগী সকাম্পাতন ব্াাংক/আতথ যক প্রতিষ্ঠান বা অন্য সকান প্রতিষ্ঠাদনর সাদথ সকান ঋণ চুতক্ত, তবতনদয়াগ 

চুতক্ত বা সার্কযলার পতরপন্থী বা অসামঞ্জস্যপূণ য সকান চুতক্তদি আবি হদি পারদব না। এছাড়া  আইতসতব এর পূব য অনুদমােন 

ব্তিদরদক ঋণ সুতবধাদোগী সকাম্পাতন কর্তযক - 

 ক) সকাম্পাতনর ব্বস্থাপনার জন্য সকান এদজন্ট তনদয়াগ করা র্াদব না; 

 খ) সকাম্পাতনর সমদমারান্ডাম এন্ড আটি যদকলস অব এদসাতসদয়শদনর সকানরুপ   পতরবিযন করা র্াদব না; 

 গ) সকান ব্তক্ত/ সকাম্পাতনদক ঋণ সেয়া র্াদব না। 

২৪.৫.  ইএসএফ উইাং, আইতসতব’সক অবতহি না কদর ব্বসাতয়ক ঠিকানা পতরবিযন করা র্াদব না। 

২৪.৬. অনুদমাতেি প্রকল্প ব্দয়র অতিতরক্ত ব্য় সকাম্পাতনর উদদ্যাক্তাগণদক তনজ উৎস হদি বহন করদি হদব। ইইএফ ইউতনট, 

বাাংলাদেশ ব্াাংক/ আইতসতব কর্তযক পতরেশ যদনর লদযয সকাম্পাতনর তহসাবসমূহ র্থার্থোব সাংরযণ করদি হদব এবাং প্রকল্প 

সাংিান্ত সকল িথ্য পতরেশ যন েলদক  সরবরাহ করদি সকাম্পাতন বাধ্য থাকদব।  তনধ যাতরি ছদক প্রকদল্পর বেমাতসক অগ্রগতি 

প্রতিদবেন  এবাং বৎসরাদন্ত পরবিী ৪ মাদসর মদধ্য সকাম্পাতনর তনরীতযি তস্থতিপে ও লাে-যতি তহসাব মূল্যায়নকারী 

প্রতিষ্ঠাদনর মাধ্যদম আইতসতবদি োতখল করদি হদব। এছাড়া বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক তনদে যতশি হদল উক্ত অগ্রগতি 

প্রতিদবেন, তনরীতযি তস্থতিপে ও লাে-যতি তহসাব বাাংলাদেশ ব্াাংদকর ইইএফ ইউতনদট োতখল করদি হদব। 

২৪.৭. প্রচতলি তনয়মানুসাদর প্রকদল্পর সমুেয় সম্পে অতগ্নকান্ড, বন্যা, ভূতমকম্প, োঙ্গা, সাইদলান ইিযাতের তবপরীদি বীমাকৃি 

থাকদি হদব। 

২৪.৮ প্রতি বেমাতসদক ন্যযনিম ০১টি সবাে য সো এবাং প্রতি বছর কমপদয ০৪টি সবাে য সো (িন্মদধ্য প্রকল্পস্থদল ন্যযনিম ২টি)  এবাং 

বাতি যক সাধারণ সোর আদয়াজন করদি হদব । 

 

২৫ . তবিরনকৃি সময়ােী ঋণ আোয়ঃ 

২৫.১ অনুদমাতেি প্রকদল্পর অনুকূদল মঞ্জুতরকৃি ঋদণর ১ম তকতস্তর অথ য ছাড়করদনর িাতরখ হদি ০৪ (চার) বছর সময়কালদক 

Moratorium/Grace Period তহদসদব তবদবচনাপূব যক ০৪ বছর ০৬ মাস (সাদড় চার বছর) পূতিযর িাতরখ হদি 

িান্মাতসক তেতিদি সমাট ০৮ (আট) বছদরর মদধ্য সূেসহ আসল মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তযক তনধ যাতরি তকতস্তদি আোয় করা 

হদব। তনধ যতরি সমদয় তকতস্তর অথ য পতরদশাদধ ব্থ য হদল অতিতরক্ত ২% হাদর েন্ডসুে আদরাপ করা হদব । িদব সকান প্রকল্প 

ইো করদল  Moratorium/Grace Period এর মদধ্যও গৃহীি ঋদণর অথ য পতরদশাধ করদি পারদব।  

২৫.২ অনুদমাতেি প্রকল্পসমূহ হদি আোয়কৃি সুদের অদথ যর ৫০% ফান্ড ব্বস্থাপনা ব্য় তহদসদব ইইএফ ইউতনট, বাাংলাদেশ ব্াাংক, 

২০% আইতসতব ও ৩০% সাংতিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য হদব। উদেখ্য ESF পতরচালনার র্াবিীয় ব্য় ফান্ড 

ব্বস্থাপনা ব্য় তহদসদব ইইএফ ইউতনট বাাংলাদেশ ব্াাংক আইতসতবদক পুনেযরণ  করদব । তকন্তু মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানদক এ 



বাবে সকান অথ য পূনে যরণ করা হদব না । িদব প্রকল্প প্রস্তাবনা মূল্যায়দনর তফ বাবে সাংতিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান উদদ্যাক্তার 

তনকট হদি ১.০০(এক) লয টাকা প্রাপ্য হদব র্া  উদদ্যাক্তার এর্কযইটির অাংদশ তবতনদয়াগ তহদসদব তবদবতচি হদব ।  

২৫.৩ বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক সমদয় সমদয় জারীকৃি তনদে যশনাবলীর আওিায় ESF হদি অথ যাতয়ি প্রকদল্পর অনুকূদল ছাড়কৃি 

ঋণ মূলায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তযক সশ্রণী তবন্যাতসি হদব  এবাং ঋণ তবরূপোদব সশ্রণীকৃি হদল সাংতিষ্ট উদদ্যাক্তগণ ৩.২৩ নাং 

অনুদেদের সাংজ্ঞা  অনুর্ায়ী ঋণ সখলাপী তহদসদব তচতিি হদব। িদব এ তবিদয়   সাংতিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানদক সকান 

প্রতেশন সাংরযণ করদি হদবনা।  

২৫.৪ উদদ্যাক্তার ব্থ যিার কারদণ সর্ সকান পর্ যাদয় ঋদণর  সমূেয় পাওনা সফরি (Re-Call) প্রোদনর জন্য ইএসএফ উইাং, 

আইতসতব  সনাটিশ  প্রোন করদি পারদব । 

২৫.৫ প্রচতলি তনয়দম ঋণ গ্রহীিার িথ্য বাাংলাদেশ ব্াাংদকর তসআইতবদি সপ্রতরি হদব। 

২৫.৬ বিকী সম্পতি তবিদয়র মাদধ্যদম ঋণ আোদয়র পেদযপ গ্রহণ করা র্াদব।   

২৫.৭ ঋণ সখলাপীর সযদে সাংতিষ্ট সকাম্পাতন ও উদদ্যাক্তার তবরুদি যুগপৎ র্থার্থ আইনী ব্বস্থা গ্রহণ করা র্াদব। 

২৬. তবতবধঃ 

 

২৬.১  সুষ্ঠুোদব ESF পতরচালনার লদযয প্রদয়াজনীয় রূপদরখা/ম্যানুয়াল/ফরম/ছক প্রণয়দনর যমিা বাাংলাদেশ ব্াাংক সাংরযণ 

করদব। 

২৬.২ বাাংলাদেশ ব্াাংক অে নীতিমালা সাংদশাধন, সাংদর্াজন, তবদয়াজন ও পতরমাজযদনর অতধকার সাংরযণ   করদব । 

২৬.৩ অে নীতিমালা অথ য মন্ত্রণালদয়র আতথ যক প্রতিষ্ঠান তবোদগর অনুদমােন সাদপদয কার্ যকরী হদব। অনুদমাতেি নীতিমালা  

সব যসাধারদণর জ্ঞািাদথ য বাাংলাদেশ ব্াাংক সার্কযলার  আকাদর প্রকাশ করদব। 

২৭. তবদ্যমান নীতিমালার কার্ যকাতরিাঃ 

 তবদ্যমান অথ যাৎ অে নীতিমালা জারীর পূদব য মঞ্জুতরকৃি প্রকল্পসমূদহর জন্য ইদিামদধ্য জাতরকৃি ইইএফ সার্কযলার, নীতিমালা ও 

তনদে যশনা ইিযাতে কার্ যকর  থাকদব । 

গ) Entrepreneurship Support Fund (ESF)  এর আওিায় প্রকল্প স্থাপদনর সযদে খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও 

কৃতি তেতিক খাদির এবাং আইতসটি খাদির উপখাি সমূদহর িাতলকা তনদম্ন সতন্নদবতশি  হদলা । 

  



পতরতশষ্ট-১ 

“Entrepreneurship Support Fund” এর আওিায় প্রকল্প স্থাপদনর জন্য   

খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতিতেতিক উপ-খাদির িাতলকা।  

 

িতমক 

নাং 

প্রকদল্পর ধরণ  প্রকদল্পর জন্য  

প্রদয়াজনীয়  

ভূতমর পতরমাণ  

প্রকল্প ভূতমর  

গ্রহণদর্াগ্য 

খন্ড সাংখ্যা  

১. উচ্চ ফলনশীল শদস্যর বীজ উৎপােন  ৮-১০ একর ৮-১০ 

২. টিসুয কালচার এর মাধ্যদম আলুবীজ এবাং ফল ও ফুদলর চারা 

উৎপােন  
১০ একর ৪ 

৩. ফুল চাি ৪-৫ একর ৫ 

৪. অদটাদমটিক রাইস তমল ২ একর ১ 

৫. মাশরুম চাি ১ একর ১ 

৬. IQF লযান্ট স্থাপন (Individual Quick 

Freezing/Fish processing) 

২ একর ১ 

৭. তনরাপে শু ুঁটতক উৎপােন (Safe dehydrated fish 

processing) 

১ একর ১ 

৮. মৎস্য চাি (সাো মাছ/ হাই েযালু মাছ) ৫-১০ একর ৩ 

৯. তচাংতড় চাি (গলো/বাগে) ৫-১০ একর ৩ 

১০. র্কতমদরর খামার (প্রজনন ও লালন পালন) ৫-১০ একর ৩ 

১১. মৎস্য/প্রাণী সম্পে/হাঁস মুরগীর খাবার উৎপােন প্রকল্প (তফে তমল) ২ একর ১ 
১২. দ্যগ্ধ প্রতিয়াজািকরণ লান্ট(Milk processing/further 

processing plant) 

২ একর ১ 

১৩. তেম প্রতিয়াজািকরণ লযান্ট (Egg processing 

/further processing plant) 

১ একর ১ 

১৪. আধুতনক কসাইখানা সহ মাাংস প্রতিয়াজািকরণ  লযান্ট ২ একর ১ 
১৫. হাঁস-মুরগীর তেম সথদক বাচ্চা উৎপােন  (Poultry 

hatchery) 

৩ একর ২ 

১৬. ফল ও শাক-সবজী প্রতিয়াজািকরণ ও সাংরযণ 

(ফদলর জুস, জযাম, সজতল, আচার, সস ইিযাতে উৎপােন) 

১ একর ১ 

১৭. সমৌমাতছ চাি ও মধু প্রতিয়াজািকরণ  ১ একর ১ 
১৮. দ্যগ্ধ খামার এবাংবাদয়াগ্যাস উৎপােন ৩-৪ একর 3 

১৯. কন য সফ্ল্ক্স উৎপােন ১ একর 1 

২০. কাঁকড়ার হযাচারী ও কাঁকড়ার চাি ২-৩ একর 4 
২১. উন্নি জাদির িাঁড় হদি কৃতেম উপাদয় শুিানু (তসদমন) সাংগ্রহপূব যক 

অিযাধুতনক ল্যাবদরটতরদি প্রতিয়াজািকরণ ও বাজারজািকরণ 

১৫ একর 3 

২২. মূল্য সাংদর্াতজি মৎস্যজাি খাদ্য উৎপােন  (Value Added 

Fish Product Development & Marketing) 

১.৫ একর 1 

২৩. বিলবীজ প্রতিয়াজািকরণ  ১ একর 1 

২৪. টাতকয (Genus-Meleagris)  পালন (মাাংস ও তেম 

উৎপােন) 

১ একর 2 

২৫. টাতকযর তেম সথদক বাচ্চা উৎপােন (Turkey Hatchery) ১ একর ২ 

২৬. Semi-Intensive অযার্কয়াকালচার ১ একর 1 

  



পতরতশষ্ট-২ 

 

“Entrepreneurship Support Fund” এর আওিায়  

প্রকল্প স্থাপদনর জন্য আইতসটি উপ-খাদির িাতলকা।  

 

 িথ্য ও সর্াগাদর্াগ প্রযুতক্ত (ICT) সাংিান্ত প্রকদল্পর জন্য অগ্রাতধকার তেতিক খািসমূহ 

 ইদলকট্রতনক্স প্রযুতক্ত ব্বহার কদর িদথ্যর উৎপােন,  

 ইদলকট্রতনক্স প্রযুতক্ত ব্বহার কদর িদথ্যর প্রতিয়াকরণ, 

 ইদলকট্রতনক্স প্রযুতক্তর মাধ্যদম িদথ্যর ব্বহার, আোন-প্রোন অথবা সসবা প্রোন,  

 Call Center, 

 Hardware/Hardware Component Manufacturing এবাং 

 ITES (IT Enable Services)  

(ব্রেকাতস্টাং প্রকল্প (সর্মন টিতে, নাটক, টকদশা, ম্যাগাতজন/তবতচোনুষ্ঠান, সপ্রস ইিযাতে 

সম্প্রচারমূলক কার্ যিম) অথবা বাতণতজযক তেতেও সপ্রাোকশন সাংিান্ত খাি সমূহ উক্ত 

অগ্রাতধকার খাদি আওিাভুক্ত নয়)  

  



পতরতশষ্ট-৩ 

 

“Entrepreneurship Support Fund” এর আওিায় খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ 

ও কৃতি তেতিক  প্রকল্প তবিয়ক “প্রকল্প মূল্যায়ন কতমটি” (PAC) এর গঠন। 

 

 খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতি তেতিক প্রকল্প মূল্যায়ন কতমটি (PAC)    গঠন হদব তনম্নরূপঃ 

 

০১ উপ-ব্বস্থাপনা পতরচালক, আইতসতব। িাঁর অনুপতস্থতিদি 

মহাব্বস্থাপক, ইএসএফ, আইতসতব 

আহবায়ক/ 

সোপতি 

০২ মহাব্বস্থাপক, ইএসএফ উইাং, আইতসতব সেস্য 

০৩ প্রতিতনতধ, আতথ যক প্রতিষ্ঠান তবোগ, অথ য মন্ত্রণালয় সেস্য 

০৪ BARC কর্তযক মদনানীি কৃতি তবিয়ক সপশাধারী ও 

তশযাগি সর্াগ্যিাসম্পন্ন একজন প্রতিতনতধ 

সেস্য 

০৫ BARC কর্তযক মদনানীি প্রাতণ সম্পে তবিয়ক সপশাধারী ও 

তশযাগি সর্াগ্যিাসম্পন্ন একজন প্রতিতনতধ 

সেস্য 

০৬ বাাংলাদেশ কৃতি তবশ্বতবদ্যালয় কর্তযক মদনানীি মৎস্য তবিয়ক 

সপশাধারী তশযাগি সর্াগ্যিাসম্পন্ন একজন প্রতিতনতধ 

সেস্য 

০৭ প্রতিতনতধ,   এফ ইউতনট, বাাংলাদেশ ব্াাংক (ন্যযনিম 

উপমহাব্স্থাপক পেমর্ যাোর) 

সেস্য 

০৮ তফন্যাতিয়াল এনাতলষ্ট (বাাংলাদেশ ব্াাংক কর্তযক মদনানীি 

প্রতিতনতধ) 

সেস্য 

০৯ উপ-মহাব্বস্থাপক, ইএসএফ অযাপ্রাইজাল তেতেশন, আইতসতব  সেস্য 

১০ সহকারী মহাব্বস্থাপক, ইএসএফ এদগ্রা তেপাট যদমন্ট, আইতসতব  সেস্য সতচব 

 

  



 

পতরতশষ্ট-৪ 

 

“Entrepreneurship Support Fund” এর আওিায় আইতসটি প্রকল্প 

তবিয়ক “প্রকল্প মূল্যায়ন কতমট (CAP)” এর গঠন। 

 

আইতসটি প্রকল্প তবিয়ক প্রকল্প মূল্যায়ন কতমটি (PAC)    গঠন হদব তনম্নরূপঃ 

 

১ 

 

উপ-ব্বস্থাপনা পতরচালক, আইতসতব, ঢাকা। িাঁর অনুপতস্থতিদি 

মহাব্বস্থাপক, ইএসএফ, আইতসতব, ঢাকা। 

আহবায়ক/ 

সোপতি 

২ মহাব্বস্থাপক, ইএসএফ, আইতসতব, ঢাকা। সেস্য 

৩ মহাব্বস্থাপক, আইতসটি এন্ড তেদপাতজটতর তবোগ, আইতসতব, ঢাকা। সেস্য 

৪ প্রতিতনতধ, আতথ যক প্রতিষ্ঠান তবোগ, অথ য মন্ত্রণালয় সেস্য 

৫ প্রতিতনতধ, ইইএফ ইউতনট, বাাংলাদেশ ব্াাংক (ন্যযনিম উপমহাব্স্থাপক 

পেমর্ যাোর) 

সেস্য 

৬ তসতনয়র তসদস্টমস্ এনাতলস্ট, ব্াাংলাদেশ ব্াাংক সেস্য 

৭ আই,এস,তপ,এ,তব এর প্রতিতনতধ সেস্য 

৮ তবতসএস এর প্রতিতনতধ সেস্য 

৯ সবতসস এর প্রতিতনতধ সেস্য 

১০ বাাংলাদেশ কতম্পউটার কাউতিল এর প্রতিতনতধ সেস্য 

১১ তসদষ্টম ম্যাদনজার, ইএসএফ আইতসটি তেতেশন, আইতসতব সেস্য 

১২ তসতনয়র তসদস্টম এনাতলস্ট, ইএসএফ আইতসটি অযাপ্রাআইজাল তেপাট যদমন্ট, 

আইতসতব 

সেস্যসতচব 

 

  



 

পতরতশষ্ট-৫ 

 

“Entrepreneurship Support Fund” এর আওিায় খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ 

ও কৃতি তেতিক প্রকল্প তবিয়ক মঞ্জুরী সবাে য এর গঠন। 

 

 খাদ্য প্রতিয়াজািকরণ ও কৃতি তেতিক প্রকল্প       মঞ্জুরী সবাে য    গঠন হদব তনম্নরূপঃ 

০১ ব্বস্থাপনা পতরচালক /িাঁর অনুপতস্থতিদি উপ-ব্বস্থাপনা 

পতরচালক, আইতসতব 

আহবায়ক/ 

সোপতি 

০২ উপ-ব্বস্থাপনা পতরচালক, আইতসতব সেস্য 

০৩ প্রতিতনতধ, আতথ যক প্রতিষ্ঠান তবোগ, অথ য মন্ত্রণালয় সেস্য 

০৪ তনব যাহী পতরচালক ,ইইএফ ইউতনট ,বাাংলাদেশ ব্াাংক সেস্য 

০৫ মহাব্বস্থাপক, ইইএফ ইউতনট ,বাাংলাদেশ ব্াাংক সেস্য 

০৬ BARC কর্তযক মদনানীি কৃতি তবিয়ক সপশাধারী ও তশযাগি 

সর্াগ্যিাসম্পন্ন একজন প্রতিতনতধ 

সেস্য 

০৭ প্রাতণ সম্পে অতধেির কর্তযক মদনানীি প্রাতণ সম্পে তবিয়ক 

সপশাধারী ও তশযাগি সর্াগ্যিাসম্পন্ন একজন প্রতিতনতধ 

সেস্য 

 

০৮ বাাংলাদেশ কৃতি তবশ্বতবদ্যালয় কর্তযক মদনানীি মৎস্য তবিয়ক 

সপশাধারী ও তশযাগি সর্াগ্যিাসম্পন্ন একজন প্রতিতনতধ 

সেস্য 

০৯ এফতবতসতসআই এর কৃতি তবিয়ক সফারাদমর মদনানীি একজন 

প্রতিতনতধ 

সেস্য 

১০ মহাব্বস্থাপক, ইএসএফ উইাং,আইতসতব সেস্য সতচব 

 

  



পতরতশষ্ট-৬ 

 

“Entrepreneurship Support Fund” এর আওিায় আইতসটি 

প্রকল্প তবিয়ক মঞ্জুরী সবাদে যর গঠন। 

 

 আইতসটি প্রকল্প তবিয়ক প্রকল্প “মঞ্জুরী সবাে য”    গঠন হদব তনম্নরূপঃ 

 

১ 

 

ব্বস্থাপনা পতরচালক, আইতসতব, ঢাকা। িাঁর অনুপতস্থতিদি 

উপ-ব্বস্থাপনা পতরচালক, আইতসতব,  ঢাকা। 

আহবায়ক/ 

সোপতি 

২ তনব যাহী পতরচালক, ইইএফ ইউতনট, বাাংলাদেশ ব্াাংক। সেস্য 

৩ মহাব্বস্থাপক, ইইএফ ইউতনট ,বাাংলাদেশ ব্াাংক সেস্য 

৪ প্রতিতনতধ, আতথ যক প্রতিষ্ঠান তবোগ,  অথ য মন্ত্রনালয়। সেস্য 

৫ উপ-ব্বস্থাপনা পতরচালক, আইতসতব,  ঢাকা। সেস্য 

৬ তনব যাহী পতরচালক, বাাংলাদেশ কতম্পউটার কাউতিল, ঢাকা। সেস্য 

৭ সোপতি, সবতসস সেস্য 

৮ সোপতি, তবতসএস সেস্য 

৯ প্রতিতনতধ, এফতবতসতসআই সেস্য 

১০ তসদষ্টমস ম্যাদনজার, ব্াাংলাদেশ ব্াাংক সেস্য 

১১ মহাব্বস্থাপক, ইএসএফ, আইতসতব সেস্যসতচব 

 

 

 


