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াটোআটনফর পাাআন্যান্স ডিাে টটভন্ট 

ফাাংরাটদ ব্াাংক 

প্রধান কাম টারয় 

ঢাকা।        
 

এএপডি ার্ক টরায নাং-০২ তাডযখাঃ  

এডপ্রর ০৫, ২০১৮ 

 

  চৈত্র ২২, ১৪২৪ 

                                         

ব্ফস্থানা ডযৈারক/প্রধান ডনফ টাী কভ টকত টা 

ফাাংরাটদট কাম টযত াআরাভী যীয়াহ্ ডবডিক কর তপডরী ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান। 

   

ডপ্রয় ভটাদয়, 

ভাস্টায ার্ক টরায: “ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগ ডফডনটয়াটগয ডনডভটি 

াআরাভী যীয়াহ্ ডবডিক ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয জন্য পুনাঃাথ টায়ন ডিভ”। 

 

াআরাভী যীয়াহ্ ডবডিক ব্াাংকমূ কর্তটক ফাাংরাটদ ব্াাংটক াংযডিত তাটদয ডফডধফদ্ধ তাযটেয যিণীয় ভাত্রায াডতডযক্ত/উদৃ্বি 

তাযেটক াথ টননডতক কভ টকাটে রাবজনকবাটফ ঞ্চারটনয উটেটে এফাং ডল্পায়টন ডফটল কটয কৃডলজাত ণ্য প্রডিয়াকযণ ও ক্ষুদ্র 

উটযাক্তা খাত এফাং নফায়নটমাগ্য জ্বারাডন ও ডযটফফান্ধফ উটযাগ াথ টায়টন াআরাভী ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয ম্পৃক্ততা বৃডদ্ধয 

ভাধ্যটভ ফাাংরাটদট একটি ডযটফফান্ধফ টেকাআ াথ টনীডত গটে টতারায রটিে ডফাঅযডডি ার্ক টরায নাং-১৩, তাডযখ: টটেম্বয ১৮, 

২০১৪ এয ভাধ্যটভ একটি “াআরাডভক ডযপাাআন্যান্স পাে ডাফ” গঠন কযা য়। উক্ত পাে মথামথবাটফ ব্ফাটযয ভাধ্যটভ টদট 

নফায়নটমাগ্য/ডফকল্প জ্বারাডনয প্রায, জ্বারাডন দি/াশ্রয়ী প্রযুডক্তয ব্ফায বৃডদ্ধ, ডযটফফান্ধফ ফজটে ব্ফস্থানা এফাং ান্যান্য 

ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয প্রাটযয ভাধ্যটভ ডযটফ দূলণ টযাধ ও ডযটফ াংযিণ এফাং এ কর ডফলটয় াঅডথ টক খাটতয (াআরাভী 

যীয়াহ্ ডবডিক ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূ) ডফডনটয়াগ প্রফাটক জ ও সুগভ কযায ভাধ্যটভ ডযটফফান্ধফ টেকাআ াথ টনীডত গটে 

টতারায উটেটে ডজডফডএাঅযডি ার্ক টরায নাং-০৬, তাডযখ: াটটাফয ১২, ২০১৪ জাডয পূফ টক “নফায়নটমাগ্য জ্বারাডন ও ডযটফফান্ধফ 

উটযাগ াথ টায়টনয ডনডভটি াআরাডভক ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয জন্য পুনাঃাথ টায়ন ডিভ” গঠন কযা য়। যফতীটত পুনাঃাথ টায়ন 

পােটি ডযৈারনায সুডফধাটথ ট ডফাঅযডডি ার্ক টরায টরোয নাং-১১, তাডযখ: ডিটম্বয ১০, ২০১৭ জাডয কযা টয়টে। এ ডিটভয াঅওতায় 

াযাফডদ টভাে ৫১(একান্ন)টি ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগ পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা প্রদান কযা টে। ভটয়য ডযিভায় ডিভ ডযৈারনায 

াডবজ্ঞতা, টদটয াথ টননডতক কাঠাটভায উন্নয়ন, প্রযুডক্তগত উন্নয়ন ও ডযফত টন, ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয প্রডত গ্রাক ৈাডদা বৃডদ্ধ 

ডফটফৈনায় ডনটয় এফাং ফাাংরাটদ যকাটযয উন্নয়ন ডযকল্পনামূটয (Perspective Plan of Bangladesh: 2010-2021, National 

Sustainable Development Strategy 2010-2021, প্তভ ঞ্চফাডল টক ডযকল্পনা, Sustainable Development Goals) ফাস্তফায়নটক 

ত্বযাডিত কযায উটেেটে ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগ াআরাভী যীয়াহ্ ডবডিক ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয ডফডনটয়াগ াঅযও 

জ ও সুগভ কযায রটিে এ ডফলয়ক াযাফডধ জাডযকৃত ার্ক টরায/ার্ক টরায টরোযমূট ফডণ টত ডনটদ টনাডদ ম টাটরাৈনা, ডযভাজটন ও 

ভটয়াডৈত নতুন ডকছু ডনটদ টনা াংটমাজন কটয একটি ভডিত ও ডফদ নীডতভারা প্রস্তুত কযা টয়টে, মা াত্র ার্ক টরাটযয ভাধ্যটভ জাডয 

কযা টরা। 

 

২।ডটযানাভ: ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগ ডফডনটয়াটগয ডনডভটি াআরাভী যীয়াহ্ ডবডিক ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয জন্য 

পুনাঃাথ টায়ন ডিভ (Refinance Scheme for Islamic Banks & Financial Institutions for Investment in Green 

Products/Initiatives)| 

 

৩। াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান: াঅটরাৈে ডিটভয াঅওতায় শুধুভাত্র াআরাভী যীয়াহ্ ডবডিক ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয 

জন্য পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা ডফটফৈনাটমাগ্য টফ। ডিটভয াঅওতায় পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা প্রাডপ্তয জন্য াঅগ্রী াআরাভী যীয়াহ্ ডবডিক 

ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানটক ফাাংরাটদ ব্াাংটকয (ভাব্ফস্থাক, াটোআটনফর পাাআন্যান্স ডিাে টটভন্ট, ফাাংরাটদ ব্াাংক, প্রধান কাম টারয়, 

ঢাকা) াটথ াাংগ্রণকাযী চুডক্ত ম্পাদন কযটত টফ। চুডক্তফদ্ধ ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান উক্ত ডিটভয াঅওতাধীন “াাংগ্রণকাযী 

াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান (Participating Financial Institution-PFI)” ডটটফ ডযগডণত টফ। াআটতাভটধ্য চুডক্ত ম্পাদনকাযী াাংগ্রণকাযী 

াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটক াত্র ার্ক টরায জাডযয য নতুনবাটফ পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা প্রাডপ্তয জন্য ার্ক টরায জাডযয ০৩(ডতন) ভাটয ভটধ্য 

ডযফডত টত চুডক্তত্র ম্পাদন কযটত টফ। 
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৪। ডফডনটয়াটগয মুনাপায ায: 

 

৪.১। ডিটভয াঅওতায় াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয ডফডনটয়াটগয ডফযীটত ফাাংরাটদ ব্াাংক টত প্রদি পুনাঃাথ টায়টনয উয 

“াংডিষ্ট াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয মুদাযাফা ঞ্চয়ী ডাটফয ডফযভান প্রডবনার মুনাপায ায াথফা ব্াাংক ায 

(ফত টভাটন ৫.০০%) এয ভটধ্য টমটি কভ”, ট াটয তাটদয ডনকে টত মুনাপা াঅদায়টমাগ্য টফ এফাং উক্ত ায “ডবডি ায 

(Base Rate)” ডাটফ ডযগডণত টফ। 

 

৪.২। টদট কাম টযত াআরাভী যীয়াহ্ ডবডিক ব্াাংকমূটয মুদাযাফা ঞ্চয়ী ডাটফয ডফযভান প্রডবনার মুনাপায াযমূটয গে 

ডিটভ াাংগ্রণকাযী নন-ব্াাংক াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয জন্য মুদাযাফা ঞ্চয়ী ডাটফয প্রডবনার মুনাপায ায ডাটফ 

ডফটফডৈত টফ। 

 

৪.৩। গ্রাক ম টাটয় ডফডনটয়াটগয উয মুনাপায ায: 

 

৪.৩.১। াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক যাডয ডফডনটয়াটগয টিটত্র াংডিষ্ট ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয জন্য প্রটমাজে ডবডি 

াটযয উয ভাডজটন াঅটযা কটয গ্রাক ম টাটয় মুনাপায ায (ডবডি ায + ভাডজটন) ডনধ টাযণ কযা মাটফ। উক্ত ভাডজটন ঋণ 

ডযটাটধয ভয়কার ৫ ফেটযয কভ টর টফ টাচ্চ ৩%, ৫ ফেয ফা তটতাডধক ডকন্তু ৮ ফেটযয কভ টর টফ টাচ্চ ৩.৫% এফাং ৮ 

ফেয ফা তটতাডধক টর টফ টাচ্চ ৪% টফ। তটফ াআটতাভটধ্য পুনাঃাথ টায়ন সুডফধাপ্রাপ্ত ণ্য ও উটযাগমূট পূটফ টয মুনাপায ায 

প্রটমাজে টফ। 

 

৪.৩.২। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাটদ যকাটযয কৃডল খাটত াগ্রাডধকায ডফটফৈনায় ডনটয় “টারায াআডযটগন াডম্পাং ডটস্টভ” এয 

টিটত্র াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক গ্রাক ম টাটয় যাডয ডফডনটয়াটগয ডফযীটত তাটদয ভাডজটন টফ টফ টাচ্চ ২%। 

 

৪.৩.৩। াআরাভী যীয়াহ্ ডবডিক ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয ডনয়ভাফরী/ডনটদ টনা ানুমায়ী ডযৈাডরত/কাম টযত এটজন্ট 

ব্াাংডকাং/াঅউেটাড টাং এয ভাধ্যটভ (গ্রাক ডনফ টাৈন, ডফডনটয়াগ প্রস্তাফ চতযীকযণ, মূোয়ন, ভডনেডযাং, াঅদায় কাম টিভ াআতোডদ) 

ডফডনটয়াটগয টিটত্র াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক ডনধ টাডযত মুনাপায াটযয উয ডপ/কডভন ধাম ট কটয গ্রাক ম টাটয় 

ডফডনটয়াটগয মুনাপায ায (ডবডি ায + াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয ভাডজটন + এটজন্ট ব্াাংডকাং/াঅউেটাড টাং ডপ/কডভন) 

ডনধ টাযণ কযা মাটফ। উক্ত এটজন্ট ব্াাংডকাং/াঅউেটাড টাং ডপ/কডভন ডফডনটয়াগ ডযটাটধয ভয়কার ৫ ফেটযয কভ টর টফ টাচ্চ 

১%, ৫ ফেয ফা তটতাডধক ডকন্তু ৮ ফেটযয কভ টর টফ টাচ্চ ১.৫% এফাং ৮ ফেয ফা তটতাডধক টর টফ টাচ্চ ২% টফ। 

 

৫। ডফডনটয়াগ ডযটাটধয ভয়কার ও মুনাপা ডাফায়ন: 

 

৫.১। াত্র নীডতভারায কর তটানুমায়ী ডনধ টাডযত ভটয়য ভটধ্য মুনাপা মুদয় ডফডনটয়াগ গ্রাক কর্তটক ভাডক/চত্রভাডক  

 ডকডস্তটত ডনডদ টষ্ট ডযটাধ সূৈী ানুমায়ী ডযটাধটমাগ্য টফ। ডনধ টাডযত ভটয়য ভটধ্য মুদয় ডফডনটয়াগ ডযটাডধত না টর 

 াডতডযক্ত ভটয়য জন্য ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূ ানাদায়ী ফটকয়া ডফডনটয়াটগয উয ফাাংরাটদ ব্াাংটকয ডফযভান 

 ার্ক টরাটযয াঅটরাটক এফাং াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয ডনজস্ব নীডতভারা ানুমায়ী Compensation/Penalty ধাম ট 

 কযটত াযটফ। 

 

৫.২। গ্রাক ম টাটয় ডফডনটয়াগ ডযটাটধয ভয়কার ডফডনটয়াগ ডাফ সৃডষ্টয তাডযখ টত এফাং াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান  

   কর্তটক পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াগ ডযটাটধয ভয়কার পুনাঃাথ টায়ন গ্রটণয তাডযখ টত ডাফায়ন টফ। 

 

৫.৩। াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক পুনাঃাথ টায়ন গ্রটণয তাডযখ টত মূর াথ টায়টনয ডফডনটয়াগকার ম টন্ত চত্রভাডক   

   ডকডস্তটত প্রডত ফেটয পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াগ মুনাপা ডযটাধটমাগ্য টফ। 

 

৫.৪। গ্রাক ম টাটয় ডফডনটয়াগ াঅদায় এফাং ফাাংরাটদ ব্াাংক কর্তটক পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াগ াঅদায় উবয় টিটত্রাআ িভহ্রাভান 

  দ্ধডত (Reducing Balance Method) প্রটমাজে টফ (াংযুডক্ত-১)। 

 

৫.৫। ডফডনটয়াটগয মুনাপায ায ডাফায়টনয টিটত্র টকান ধযটণয লুক্কাডয়ত খযৈ (Hidden Expenses) ডাফ কযা মাটফ

 না। াত্র ার্ক টরাটযয ানুটেদ-৪ এ ফডণ টত মুনাপায ায এফাং ফাাংরাটদ ব্াাংটকয ভটয় ভটয় জাডযকৃত ার্ক টরায/ার্ক টরায 
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 টরোযমূটয াঅটরাটক াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয ডফযভান “Schedule of Charges” ডবন্ন ান্য টকান ধযটনয 

 ৈাজট/ডপ/মুনাপা ধার্য্ট কযা মাটফ না। তটফ প্রটমাজে টিটত্র যকায কর্তটক াঅটযাডত/ধাম টকৃত শুল্ক/কয াঅদায় কযা মাটফ। 

 

৫.৬। াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয াটথ গ্রাটকয ম্পটকটয ডবডিটত ও প্রটয়াজনীয়তায ডনডযটখ পুনাঃাথ টায়নটমাগ্য ণ্য ফা 

 উটযাটগ টগ্র ডডযয়ি প্রটমাজে টত াটয। তটফ াংডিষ্ট ণ্য/উটযাটগয জন্য াত্র ার্ক টরাটয ফডণ টত তটাফরীয াঅটরাটক 

 টফ টাচ্চ টগ্র ডডযয়ি ানুটভাদন কযা মাটফ (াংযুডক্ত-৪)। 

 

৬। পুনাঃাথ টায়ন গ্রটণয টমাগ্যতা: 

 

৬.১। ডিটভয াঅওতায় াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয শুধুভাত্র টভয়াদী ডফডনটয়াটগয (Term investment) ডফযীটত 

 পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা প্রদানটমাগ্য টফ। প্রকটল্পয যাভ টক খযৈ, টভযাভত াংিান্ত ব্য় এফাং ৈরডত মূরধন ফাফদ ব্য় 

 পুনাঃাথ টায়ন সুডফধায াঅওতায় ডফটফডৈত টফ না। 

 

৬.২। পুনাঃাথ টায়নটমাগ্য ডফডনটয়াটগয ডযভাণ ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয উৎাদন িভতা ও প্রকৃত ব্য় ডনরূণ কযত ডনধ টাযণ 

 কযা টফ, তটফ তা টকানিটভাআ াংডিষ্ট ণ্য/উটযাটগয জন্য ফাাংরাটদ ব্াাংক ডনধ টাডযত টফ টাচ্চ ীভা াডতিভ কযটফ না। 

 

৬.৩। ব্াাংক টকাম্পাডন াঅাআন ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান াঅাআটনয ডফযভান ডফডধডফধান এফাং ফাাংরাটদ ব্াাংটকয ডফযভান ার্ক টরায/ 

 ার্ক টরায টরোযমূ ানুমায়ী টখরাী গ্রাটকয ানুকূটর টকানরূ ডফডনটয়াগ সুডফধা প্রদান কযা মায় না ডফধায় াংডিষ্ট 

 টখরাী গ্রাটকয ডফডনটয়াগ ডাটফয ডফযীটত টকান পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা প্রদাটনয াঅটফদটনয সুটমাগ টনাআ। াাংগ্রণকাযী 

 াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা প্রদাটনয াঅটফদন কযায পূটফ ট াংডিষ্ট গ্রাক ও তায স্বাথ ট ম্পডক টত 

 প্রডতষ্ঠানমূটয াম্প্রডতক ডাঅাআডফ ডযটাে ট ানুমায়ী গ্রাটকয ডফডনটয়াগ ডাফ টখরাী নয় ভটভ ট ডনডিত কযটত টফ। 

 

৬.৪। াাংগ্রণকাযী চুডক্ত টভাতাটফক পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াগ মুনাপা ডযটাধ ডনডিত কযটত টফ এফাং এ ভটভ ট 

 াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানটক স্বতন্ত্র প্রডতশ্রুডত ত্র (Demand Promissory Note) ম্পাদন কযটত টফ। 

 

৬.৫। াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক টমৌডক্তক কাযটণ “Investment Purchase/Takeover” এয ডফযীটত পুনাঃাথ টায়ন 

 সুডফধা প্রদাটনয াঅটফদন কযায পূটফ ট ডফডনটয়াগ ডাফটি ডফরূভাটন টশ্রডণকৃত ওয়ায় পুনাঃতপডরীকৃত ফা মুনাপা 

 ভওর্কপকৃত নয় ভটভ ট ডনডিত টত টফ। তাোো াংডিষ্ট গ্রাটকয ডফডনটয়াগ ডাফ াফটরাটনয  াআডতা 

 পুনাঃাথ টায়টনয াটমাগ্যতা ডটটফ ডফটফডৈত টফ। 

 

৬.৬। “Syndicated Financing” এয াঅওতায় ডফডনটয়াগকৃত ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগ পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা প্রদানটমাগ্য টফ। 

 তটফ উক্ত ণ্য/উটযাটগ ডফডনটয়াটগয ডফযীটত শুধুভাত্র “ডরি ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান” ফাাংরাটদ ব্াাংটকয ডনকে 

 পুনাঃাথ টায়টনয াঅটফদন উস্থান কযটত াযটফ। এটিটত্র পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা “ডরি ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান” এয ানূর্কটর 

 প্রদান কযা টফ এফাং উক্ত পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াটগয চত্রভাডক ডকডস্ত “ডরি ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান” এয ডনকে টত 

 াঅদায় কযা টফ। াযায দস্য ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটক তাটদয স্ব স্ব ডফডনটয়াগ ানুাটত (Pro-rata Basis) 

 পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা ফন্টন, পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াটগয ডকডস্ত াঅদায় ও ান্যান্য দায়-দাডয়ত্ব ম্পূণ টরূট “ডরি ব্াাংক/াঅডথ টক 

 প্রডতষ্ঠান” এয উয ন্যস্ত থাকটফ। 

 

৬.৭। াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয ডফডনটয়াটগ ৈালু ওয়া ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ/প্রকল্প াথফা ডফটল টিটত্র টমৌডক্তক 

 কাযটণ ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ/প্রকল্প ৈালু ওয়ায য ানডধক ০৬(েয়) ভাটয ভটধ্য াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয 

 ডফডনটয়াটগয ডফযীটত পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা ডফটফৈনাটমাগ্য টফ। তটফ “ডগ্রন াআোডি” ও “ডগ্রন ডপৈাডযাং ডফডডাং” এয টিটত্র 

 াঅফডেকবাটফ প্রটমাজে াংডিষ্ট াটি টডপটকে াওয়ায য ডফডনটয়াগ [াটি টডপটকে প্রাডপ্তয ডতন(০৩) ভাটয ভটধ্য] কযা টরও 

 পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা ডফটফৈনাটমাগ্য টফ। 

 

৭। পুনাঃাথ টায়ন াঅটফদন প্রডিয়া: 

 

৭.১। ০৫(াাঁৈ) ফেয ফা তদূর্ধ্ট টভয়াদী ডফডনটয়াটগয টিটত্র ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ/প্রকল্প স্থান ফা ৈালু (Trial Run) ওয়ায 

যফতী ৯০(নব্বাআ) ডদটনয ভটধ্য াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক তাটদয যাডয ডফডনটয়াটগয ডফযীটত 

পুনাঃাথ টায়টনয জন্য ফাাংরাটদ ব্াাংক ফযাফয এককারীন াঅটফদন কযটফ। 
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৭.২। ০৫(াাঁৈ) ফেটযয ডন¤œটভয়াদী ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ/প্রকটল্প ডফডনটয়াটগয টিটত্র াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক 

তাটদয যাডয ডফডনটয়াটগয ডফযীটত পুনাঃাথ টায়টনয জন্য াংডিষ্ট চত্রভাডক টটল াথফা ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ/প্রকল্প 

স্থান ফা ৈালু (Trial Run) ওয়ায যফতী ৩০(ডত্র) ডদটনয ভটধ্য ফাাংরাটদ ব্াাংক ফযাফয এককারীন াঅটফদন কযটফ। 

 

৭.৩। াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয ডনয়ভাফরী/ডনটদ টনা ানুমায়ী ডযৈাডরত/কাম টযত এটজন্ট ব্াাংডকাং/াঅউেটাড টাং এয 

ভাধ্যটভ টম টকান টভয়াটদ ডফডনটয়াটগয টিটত্র াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান টত গৃীত ডফডনটয়াগ দ্বাযা এটজন্ট 

ব্াাংডকাং/াঅউেটাড টাং প্রডতষ্ঠান টম চত্রভাডটক উকাযটবাগী গ্রাক ম টাটয় ডফডনটয়াগ কযটত িভ টফ তায ডফযীটত উক্ত 

চত্রভাডক টটল যফতী ৩০(ডত্র) ডদটনয ভটধ্য াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান ফাাংরাটদ ব্াাংটক পুনাঃাথ টায়ন দাফী 

উস্থান কযটফ। 

 

৭.৪। াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক ভাব্ফস্থাক, াটোআটনফর পাাআন্যান্স ডিাে টটভন্ট, ফাাংরাটদ ব্াাংক, প্রধান 

কাম টারয়, ঢাকা ফযাফয পুনাঃাথ টায়ন াঅটফদন (ব্ফস্থানা ডযৈারক/প্রধান ডনফ টাী াথফা ব্ফস্থানা ডযৈারক/প্রধান 

ডনফ টাীয ানুডস্থডতটত ডদ্বতীয় টফ টাচ্চ ম টাটয়য কভ টকত টায স্বািটয) উস্থান কযটত টফ। াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান 

পুনাঃাথ টায়ন াঅটফদটনয টে ডনধ টাডযত েক [াংযুডক্ত-২] ানুাটয তথ্যাডদ ও প্রটয়াজনীয় দডররাডদ যফযা কযটফ। 

 

৭.৫। াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক ডফডনটয়াটগয ডফযীটত ফাাংরাটদ ব্াাংক টত ০১ (এক) ফেয টভয়াদী পুনাঃাথ টায়ন 

সুডফধা প্রদান কযা টফ মা ৈর ও াটশ্রণীকৃত থাকা াটটি মূর াথ টায়টনয ডফডনটয়াগকার ম টন্ত প্রডত ০১ (এক) ফেয 

ান্তয ান্তয াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয গ্রাটকয ানুকূটর ফটকয়া ডস্থডতয ভডযভাটণ নফায়নটমাগ্য টফ। 

এজন্য াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটক মূর াথ টায়টনয ডফডনটয়াগকার ম টন্ত প্রডত ফেয ভাপ্ত ফায যফতী 

০৭(াত) কভ টডদফটয ভটধ্য ভাব্ফস্থাক, াটোআটনফর পাাআন্যান্ ডিাে টটভন্ট, ফাাংরাটদ ব্াাংক, প্রধান কাম টারয়, ঢাকা 

ফযাফয পুনাঃাথ টায়ন পুনাঃউটিারটনয জন্য াঅটফদন কযটত টফ । 

 

৭.৬। াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটক এ ডিটভয াঅওতায় ডফডনটয়াটগয টফ টাচ্চ ১০০% পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা প্রদানটমাগ্য 

টফ। তটফ এটিটত্র ফাাংরাটদ ব্াাংটকয ডদ্ধান্তাআ চূোন্ত ভটভ ট গণ্য টফ। 

 

 

৮। পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াটগয দ্বেফায ও তথ্য যফযা: 

 

৮.১। পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াটগয দ্বেফায ম্পটকট ফাাংরাটদ ব্াাংটকয ৈাডদা টভাতাটফক প্রটয়াজনীয় তথ্য/ডফফযণী 

াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূ যফযা কযটফ। তাোো পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াটগয দ্বেফাটযয ডফলয়টি ফাাংরাটদ 

ব্াাংক প্রটয়াজনীয়তায ডনডযটখ টম টকান ভয় টযজডভটন ডযদ টন কযটফ। 

 

৮.২। ডন¤œফডণ টত াফস্থায াফতাযণা টর াাংগ্রণ চুডক্তটত্রয তটানুাটয াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয জন্য প্রটমাজে “ডবডি 

ায (Base Rate)” াটিা ৫% াডধক াটয Compensation/Penalty  পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াগ এককারীন টপযত 

প্রদান কযটত টফ এফাং উক্ত াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয ডফরূটদ্ধ ফাাংরাটদ ব্াাংক াি টায ১৯৭২, ব্াাংক টকাম্পাডন 

াঅাআন ১৯৯১ ফা াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান াঅাআন ১৯৯৩ ানুাটয মথামথ াডস্তমূরক ব্ফস্থা গ্রণ কযা টফ: 

 

ক) াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান ভুর তথ্য প্রদাটনয ভাধ্যটভ পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা গ্রণ কযটর; 

খ) ফাাংরাটদ ব্াাংক কর্তটক টযজডভটন ডযদ টটন পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াটগয দ্বেফায য়ডন ভটভ ট ডযরডিত টর; 

গ) পুনাঃাথ টায়ন ডিটভয াঅওতায় সুডফধাপ্রাপ্ত গ্রাটকয ডফডনটয়াগ ডাফ ডফরূভাটন টশ্রডণকৃত ওয়ায যও ফাাংরাটদ  

ব্াাংকটক তাৎিডণকবাটফ াফডত কযা না টর। 

 

৯। পুনাঃাথ টায়ন াঅদায় প্রডিয়া: 

 

৯.১। প্রডত ফেটয ডনডদ টষ্ট ডযটাধসূৈী ানুমায়ী ডনধ টাডযত তাডযটখ মুনাপা পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াটগয ডযটাধটমাগ্য ডকডস্ত 

 চত্রভাডক ডবডিটত ফাাংরাটদ ব্াাংটক যডিত াংডিষ্ট াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয ৈরডত ডাফ টথটক কতটন কটয টনয়া 

 টফ। 

৯.২। পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াটগয মুনাপা পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াগ/পাটেয টমাগানদাতা াআরাভী যীয়াহ্ ডবডিক ব্াাংক ও 

াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয ফাাংরাটদ ব্াাংটক যডিত ৈরডত ডাটফ তাটদয ডফডনটয়াগ (পাটে) ানুাটত ফন্টন কযা টফ। 
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৯.৩। গ্রাক ম টাটয় ডফডনটয়াটগয মুনাপা মূর ডফডনটয়াগ ভাডক/চত্রভাডক ডকডস্তটত ডনডদ টষ্ট ডযটাধ সূৈী ানুমায়ী াঅদায়টমাগ্য 

টফ। 

 

৯.৪। ডনধ টাডযত ভটয়য পূটফ ট টকান গ্রাক ডফডনটয়াগ ভিয় কযটর টম ভটয়য জন্য গ্রাক উক্ত ডফডনটয়াগ সুডফধা গ্রণ কটযটে, 

পুনাঃাথ টায়ন সুডফধাও টফ টাচ্চ উক্ত ভটয়য জন্য প্রটমাজে টফ। াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূ ৈাাআটর ডনধ টাডযত 

ভটয়য পূটফ টও পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াগ ভিয় কযটত াযটফ। এটিটত্র াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটক 

ডফডনটয়াগ ডাফ ভিয় ওয়া ভাত্রাআ গ্রাটকয Investment Account Statement  ডফডনটয়াগ ভিটয়য ডফলয়টি 

ফাাংরাটদ ব্াাংকটক াফডত কযটত টফ। টভয়াদ পূডত টয পূটফ ট ডফডনটয়াগ ডাফ ভিটয়য জন্য গ্রাক ম টাটয় টকান প্রকায 

ৈাজট/ডপ াঅদায় কযা মাটফ না। 

 

৯.৫। গ্রাক ম টাটয় ডফডনটয়াগ ডাফ ডফরূভাটন টশ্রডণকৃত টর পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা ফাডতর ভটভ ট ডফটফডৈত টফ। ডফডনটয়াগ                      

   ডাফ ডফরূভাটন টশ্রডণকযটণয ডফলয়টি তাৎিডণকবাটফ াংডিষ্ট াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক ফাাংরাটদ ব্াাংকটক 

  াফডত কযটত টফ। ফাাংরাটদ ব্াাংক প্রটমাজে মুনাপা ফটকয়া পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াগ এককারীন াঅদায় কযটফ। 

 

১০। ান্যান্য তটাফরী: 

 

১০.১। ডফডনটয়াগ গ্রীতা ডনফ টাৈন, ডফডনটয়াগ ভঞ্জুযী, ডনযািা জাভানত গ্রণ, ডফডনটয়াগ প্রদান/ডফতযণ, দডরর ম্পাদন, ডফডনটয়াগ 

মূরধন ানুাত ডনধ টাযণ, ডফডনটয়াটগয দ্বেফায ও তদাযকীয ডফলয়াডদ ফাাংরাটদ ব্াাংটকয ডফযভান 

নীডতভারা/ার্ক টরায/ার্ক টরায টরোযমূ, াংডিষ্ট াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয ডনজস্ব নীডতভারা এফাং ব্াাংক/াঅডথ টক 

প্রডতষ্ঠান-গ্রাক ম্পটকটয ডবডিটত ডনধ টাডযত টফ। 

 

১০.২। গ্রাক ম টাটয় ডফডনটয়াটগয কর ঝ াঁডক এফাং ডফডনটয়াগ াঅদাটয়য কর দায়-দাডয়ত্ব াংডিষ্ট াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক 

প্রডতষ্ঠাটনয উয ন্যস্ত থাকটফ। াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াটগয মথামথ ঝ াঁডক ব্ফস্থানা 

(ডফডনটয়াগ ঝ াঁডক এফাং ডযটফ ও াভাডজক ঝ াঁডক ) ডনডিত কযটফ। 

 

১০.৩। গ্রাক ম টাটয় ডফডনটয়াগ াঅদাটয়য াটথ ফাাংরাটদ ব্াাংটকয াওনা ডযটাধটক টকানবাটফাআ ম্পডক টত কযা মাটফ না। 

 

১০.৪। প্রকল্প ফাস্তফায়টন ডযটফ াডধদপ্তয, ফাাংরাটদ পায়ায াডব ট এে ডডবর ডিটপন্স কর্তটি, Sustainable and 

Renewable Energy Development Authority (SREDA) ও ান্যান্য ডনয়ন্ত্রক াংস্থা কর্তটক ভয় ভয় জাডযকৃত 

প্রটমাজে কর ডনটদ টনায মথামথ ডযারন ডফডনটয়াগ প্রদান/ডফতযটণয পূটফ টাআ ডনডিত কযটত টফ। 

 

১০.৫। পুনাঃাথ টায়নকৃত ডফডনটয়াগ ম্পডক টত ফাাংরাটদ ব্াাংটকয মাডৈত তথ্যাডদ/ডফফযণী (াংযুডক্ত-৩) ডনধ টাডযত ভটয় 

াাংগ্রণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক দাডখর কযা না টর াংডিষ্ট াঅাআন ও ডফডধ-ডফধান ানুমায়ী মথামথ ব্ফস্থা গ্রণ 

কযা টফ। 

 

১০.৬। পুনাঃাথ টায়ন ডিটভয তটাডদ ফা তডফটরয ডফলটয় টম টকাটনা াংটমাজন, ডফটয়াজন এফাং ডযভাজটটনয াডধকায ফাাংরাটদ  

    ব্াাংক াংযিণ কটয। 

 

১১। পুনাঃাথ টায়টনয জন্য উযুক্ত ণ্য/উটযাগ: পুনাঃাথ টায়ন ডিটভয াধীটন ডনটনাক্ত ৮টি খাটতয াঅওতায় ফত টভাটন নতুন ান্তর্ভটক্ত 

ণ্ম/উটযাগ “ডগ্রন ডপৈাডযাং ডফডডাং”  টভাে ৫১টি ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ (ডফস্তাডযত ডফফযণ: াংযুডক্ত-৪) পুনাঃাথ টায়ন 

সুডফধায জন্য ডফটফডৈত টফ: 

 

১১.১) নফায়নটমাগ্য জ্বারাডন। 

১১.২) জ্বারাডন দি/াশ্রয়ী প্রযুডক্ত। 

১১.৩) ডফকল্প জ্বারাডন। 

১১.৪) ফজটে ব্ফস্থানা। 

১১.৫) পুনাঃপ্রডিয়াকযণ ও পুনাঃপ্রডিয়াকযণ উটমাগী দ্রব্ প্রস্তুতকযণ। 

১১.৬) ডযটফফান্ধফ াআে উৎাদন। 

১১.৭) ডযটফফান্ধফ স্থানা। 

১১.৮) ডফডফধ। 

১২। াআটতাপূটফ ট জাডযকৃত ার্ক টরায/ার্ক টরায টরোযমূটয ভাধ্যটভ টম কর ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ পুনাঃাথ টায়ন ডিটভয াঅওতায় 

ান্তর্ভটক্ত কযা টয়ডের ট কর ার্ক টরায/ার্ক টরায টরোয জাডযয পূটফ ট াংডিষ্ট ণ্য/উটযাটগ ডফডনটয়াগ কযা টর তা পুনাঃাথ টায়ন 

সুডফধায াঅওতায় ডফটফৈনা কযা টফ না। 
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১৩। “নফায়নটমাগ্য জ্বারাডন ও ডযটফফান্ধফ উটযাগ াথ টায়টনয ডনডভটি াআরাডভক ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয জন্য পুনাঃাথ টায়ন 

ডিভ” ডফলটয় াআটতাপূটফ ট জাডযকৃত ডজডফডএাঅযডি ার্ক টরায নাং-০৬, তাডযখ: াটটাফয ১২, ২০১৪ ফাডতর ভটভ ট গণ্য টফ। 

 

১৪। ব্াাংক টকাম্পাডন াঅাআন, ১৯৯১ (২০১৩ ার ম টন্ত াংটাডধত) এয ৪৫ ধাযা এফাং াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান াঅাআন, ১৯৯৩ (২০০৩ ার 

ম টন্ত াংটাডধত) এয ১৮(ে) ধাযায় প্রদি িভতাফটর এ ডনটদ টনা জাডয কযা ’র মা াডফরটম্ব কাম টকয টফ। 

 

 

াঅনাটদয ডফশ্বস্ত, 

 

 

 

(ভটনাজ র্কভায ডফশ্বা) 

ভাব্ফস্থাক 

টপান: ৯৫৩০৩২০ 

পোক্স: ৯৫৩০৩২৭ 

াআ-টভাআর: manoj.biswas@bb.org.bd 



সাসটেইটেবল ফাইন্যান্স ডিপাে টটেন্ট

বাাংলাটেশ ব্াাংক

প্রধাে কার্ টালয়, ঢাকা।

সাংযুডি-১: পুেঃঅর্ টায়ে/ডবডেটয়াটের জন্য মুোফা ডিসাবায়টের ক্ষেটে ক্রেহ্রাসোে পদ্ধডির (Reducing balance method) েমুো।

Investment Amortization Schedule (Fixed Principal Payment Method)

Total Investment Amount = Tk. 100,000.00        

Annual Provisional Profit Rate = 5%

Investment Period (in Years) = 01 Years

Number of Installment Payments per Year = 4

Investment Account Creation/Disbursement Date = January 1, 2018

Installment 

No.
Payment Date

Beginning Principal 

Balance (Tk.)

Scheduled 

Payment (Tk.)
Principal (Tk.) Profit (Tk.)

Ending Principal 

Balance (Tk.)
Cumulative Profit (Tk.)

1 01-04-18 100,000.00                  26,250.00          25,000.00           1,250.00               75,000.00             1,250.00                        

2 01-07-18 75,000.00                    25,937.50          25,000.00           937.50                  50,000.00             2,187.50                        

3 01-10-18 50,000.00                    25,625.00          25,000.00           625.00                  25,000.00             2,812.50                        

4 01-01-19 25,000.00                    25,312.50          25,000.00           312.50                  -                         3,125.00                        

103,125.00        100,000.00        3,125.00              

Total Investment Repayment = Tk. 103,125.00        

Total Profit = Tk. 3,125.00            

Total

পষৃ্ঠা  1 এর 1



াটোআটনফর পাাআন্যান্স ডিাে টটভন্ট 

ফাাংরাটদ ব্াাংক 

প্রধান কাম টারয়, ঢাকা। 

 পৃষ্ঠা ৪ এর 1  

 

 

াংযুডি-২/ক: পুনাঃাথ টায়টনয জন্য াঅটফদনকৃত ণ্য/উটযাগ াংডিষ্ট তথ্য ডফফযণী                                              এএপডি পুনাঃাথ টায়ন াংক্রান্ত তথ্য পযভ নাং-১ 

 

“ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগ ডফডনটয়াটগয ডনডভটে াআরাভী যীয়াহ্ ডবডেক ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয জন্য পুনাঃাথ টায়ন ডিভ” এয াঅওতায় 

“-----------------------------------------------------------------” ণ্য/উটযাটগ পুনাঃাথ টায়টনয জন্য ডফতযণকৃত ডফডনটয়াটগয ডফফযণী 

 

ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয নাভ: 

 ডফডনটয়াগ ডফতযটণয ক্ষেটে াংডিষ্ট াআন্টাযডভডিয়াযী এটজটন্টয (এটজন্ট ব্াাংডকাং/াঅউেটাড টাং) নাভ ও ঠিকানা (প্রটমাজয ক্ষেটে):  

  

 

 ডফটল দ্রষ্টব্: 

 

ক) ক্ষম কর ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয জন্য এাআ পযভ প্রটমাজয টফ: ১) ক্ষারায ক্ষাভ ডটেভ , ২) ক্ষারায ভাাআটক্রা/ডভডন ডিি, ৩) ক্ষারায াআডযটগন াডপাং ডটেভ , ৪) ক্ষৌযডি চাডরত ক্ষকাল্ড ক্ষোটযজ , ৫) ডফযভান গফাডদ শুয/ক্ষাডি খাভাটয  

ফাটয়াগ্যা প্লান্ট স্থান , ৬) ভডিত গরুারন ও ফাটয়াগ্যা প্লান্ট স্থান , ৭) ভাঝাডয াঅকাটযয ফাটয়াগ্যা প্লান্ট , ৮) ফাটয়াভা ডবডেক বৃৎ াঅকাটযয ফাটয়াগ্যা প্লান্ট , ৯) ক্ষাডি ও ক্ষিাআডয ডবডেক বৃৎ াঅকাটযয ফাটয়াগ্যা প্লান্ট , ১০) স্লাডয টত 

জজফায প্রস্তুতকযণ, ১১) ক্ষেঁটচা কটপাে ায উৎাদন প্রকল্প। 

 

খ) াঅটফদনটেয টে ক্ষম কর নডথে দাডখর কযটত টফ: ১) ডফডনটয়াগ ভঞ্জুযীে , ২) ডফডনটয়াগ ডাফ ডফফযণী , ৩) াআন্টাযডভডিয়াযী এটজন্ট পডক টত তথ্য (প্রটমাজয ক্ষেটে) , ৪) ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক পুন:াথ টায়টনয জন্য াঅটফদনকৃত 

ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয ডযদ টন প্রডতটফদন (প্রটমাজয ক্ষেটে), ৫) িাক ও তায স্বাথ ট াংডিষ্ট প্রডতষ্ঠাটনয াম্প্রডতক ডাঅাআডফ ডযটাটে টয ডবডেটত িাক ডফডনটয়াগ ক্ষখরাী নয় (ডফডনটয়াটগয ক্ষেডণভান) ভটভ ট ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয প্রতযয়ন 

ে, ৬) ফাাংরাটদ ব্াাংক ফযাফয পুন:াথ টায়ন সুডফধায জন্য দাফীকৃত ণ্য/উটযাটগয ডফযীটত াঅটফদনকাযী ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান ব্তীত িাক ান্য ক্ষকান ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান টত াথ টায়ন/পুন:াথ টায়ন সুডফধা িণ কটযডন ভটভ ট াঅটফদনকাযী 

ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয প্রতযয়ন ে। 

 

 

 

 

 

ক্রডভক 

নাং 

িাক/িাক 

প্রডতষ্ঠাটনয 

নাভ, ঠিকানা 

(থানা/উটজরা 

ও ক্ষজরা) এফাং 

ক্ষভাফাাআর নাং 

িাক প্রকৃডত 

(একক/ক্ষমৌথ/ 

ডযফায/প্রডতষ্ঠান/ 

ভফায় ডভডত/ 

RJSC এয 

ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান) 

ডফতযণকৃত 

ডফডনটয়াটগয 

ডযভাণ ও 

ডফডনটয়াগ 

ডফতযটণয 

তাডযখ 

ডফডনটয়াটগয 

ক্ষভয়াদকার 

ও ক্ষি 

ডডযয়ি 

িাক 

ম টাটয় 

যাডয 

ডফতযণকৃত 

ডফডনটয়াটগয 

মুনাপায ায 

াআন্টাযডভডিয়াযী 

এটজটন্টয ভাধ্যটভ 

ডফতযণকৃত 

ডফডনটয়াটগয িাক 

ম টাটয় মুনাপায ায 

ক্ষম উটেটে 

ডফডনটয়াগ কযা 

টয়টে 

(ডফডনটয়াটগয 

াঅওতাভুি 

ব্য়) 

ডফডনটয়াগ 

ডফতযণকাযী 

াখায নাভ 

ও ঠিকানা 

পুনাঃাথ টায়টনয জন্য াঅটফদনকৃত ণ্য/উটযাগ াংডিষ্ট তথ্যাডদ (প্রটমাজয ক্ষেটে) 
প্রকটল্পয 

উকাযটবাগী 

িাটকয াংখ্যা 

এফাং প্রকটল্পয 

ডযটফগত 

উটমাডগতা 

ভন্তব্ 

ক্ষারায প্যাটনটরয  

াআউডনক ক্ষকাি নম্বয, 

উৎাদন েভতা ও 

প্রাপ্ত ডফদ্যযটতয 

ডযভাণ (Wp) 

ফাটয়াগ্যা প্লাটন্টয 

জদডনক উৎাদন 

েভতা এফাং ব্াাংক 

কর্তটক াথ টাডয়ত 

গরুয াংখ্যা 

ক্ষারায াআডযটগন 

াডপাং ডটেটভয 

জদডনক াডন 

উৎাদন েভতা ও 

ক্ষভােটযয েভতা 

স্লাডয টত উৎাডদত 

জজফাটযয 

ডযভাণ/উৎাডদত 

ক্ষেঁটচা কটপাটেয 

ডযভাণ ও াথ টাডয়ত 

গরুয াংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

               



াটোআটনফর পাাআন্যান্স ডিাে টটভন্ট 

ফাাংরাটদ ব্াাংক 

প্রধান কাম টারয়, ঢাকা। 

 পৃষ্ঠা ৪ এর 2  

 

 

 

াংযুডি-২/খ: পুনাঃাথ টায়টনয জন্য াঅটফদনকৃত ণ্য/উটযাগ াংডিষ্ট তথ্য ডফফযণী                                                                                                                                 এএপডি পুনাঃাথ টায়ন াংক্রান্ত তথ্য পযভ নাং-২ 

 

“ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগ ডফডনটয়াটগয ডনডভটে াআরাভী যীয়াহ্ ডবডেক ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয জন্য পুনাঃাথ টায়ন ডিভ” এয াঅওতায় 

“-----------------------------------------------------------------” ণ্য/উটযাটগ পুনাঃাথ টায়টনয জন্য ডফতযণকৃত ডফডনটয়াটগয ডফফযণী 

 

ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয নাভ: 

 ডফডনটয়াগ ডফতযটণয ক্ষেটে াংডিষ্ট াআন্টাযডভডিয়াযী এটজটন্টয (এটজন্ট ব্াাংডকাং/াঅউেটাড টাং) নাভ ও ঠিকানা (প্রটমাজয ক্ষেটে):  

 

ক্রডভক 

নাং 

িাক/িাক 

প্রডতষ্ঠাটনয নাভ 

এফাং ঠিকানা 

(থানা/উটজরা 

ও ক্ষজরা) 

িাক প্রকৃডত 

(একক/ক্ষমৌথ/ 

ডযফায/প্রডতষ্ঠান/ 

ভফায় ডভডত/ RJSC 

এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান) 

ডফতযণকৃত 

ডফডনটয়াটগয 

ডযভাণ ও 

ডফডনটয়াগ 

ডফতযটণয 

তাডযখ 

ডফডনটয়াটগয 

ক্ষভয়াদকার ও 

ক্ষি ডডযয়ি 

িাক ম টাটয় 

যাডয 

ডফতযণকৃত 

ডফডনটয়াটগয 

মুনাপায ায 

াআন্টাযডভডিয়াযী এটজটন্টয 

ভাধ্যটভ ডফতযণকৃত 

ডফডনটয়াটগয িাক ম টাটয় 

মুনাপায ায 

ক্ষম উটেটে 

ডফডনটয়াগ কযা 

টয়টে 

(ডফডনটয়াটগয 

াঅওতাভুি ব্য়) 

ডফডনটয়াগ 

ডফতযণকাযী 

াখায নাভ ও 

ঠিকানা 

ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ 

পডক টত াংডেপ্ত তথ্য [ক্ষমভন: 

উৎাদন েভতা, প্রকল্প স্থান 

ব্য় (খাতওয়াযী), প্রকটল্পয 

ডফডনটয়াগ-মূরধন ানুাত, 

ডফডনটয়াটগয ডফযীটত ডফযভান 

জাভানত এফাং ান্যান্য তথ্যাডদ] 

প্রকটল্পয 

কাম টাযম্ভ ও 

ভাপ্ত 

ওয়ায 

তাডযখ 

প্রকটল্পয 

উকাযটবাগী 

িাটকয 

াংখ্যা এফাং 

প্রকটল্পয 

ডযটফগত 

উটমাডগতা 

ভন্তব্ 
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 ডফটল দ্রষ্টব্: 

 

ক) ক্ষম কর ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয জন্য এাআ পযভ প্রটমাজয টফ: ১) ক্ষারায াটপয ভাধ্যটভ ভূ-উডযস্থ াডন উটোরন কযত ডযটাধনপূফ টক যফযা প্লান্ট , ২) ক্ষৌয পটোটবাল্টাাআক াংটমাজন প্লান্ট , ৩) ক্ষারায পটোটবাল্টাাআক 

াওয়ায প্লান্ট, ৪) ক্ষারায কুকায এটম্বডর প্লান্ট, ৫) ক্ষারায ওয়াোয ডোয এটম্বডর প্লান্ট, ৬) ক্ষারায এয়ায ডোয এন্ড কুডরাং ডটেভ এটম্বডর প্লান্ট , ৭) ফায়ুডি চাডরত ডফদ্যযৎ উৎাদন প্লান্ট , ৮) জরডফদ্যযৎ উৎাদন প্লান্ট, ৯) জ্বারাডন 

াদে াভিীমূটক জ্বারাডন দে াভিী দ্বাযা প্রডতস্থান , ১০) াটো ক্ষন্সযযুি াওয়ায সুাআচ এটম্বডর প্লান্ট , ১১) জ্বারাডন দে উন্নত কুক ক্ষোব এটম্বডর প্লান্ট , ১২) LED প্রযুডিপন্ন ফাল্ব উৎাদন প্লান্ট , ১৩) LED বাল্ব/টিউফ রাাআে 

এটম্বডর প্লান্ট, ১৪) নাতন দ্ধডতয চুন চুল্লীগুটরাটক উন্নত প্রযুডিয চুল্লী দ্বাযা প্রডতস্থান , ১৫) ওটয়ে ডে ডযকবাডয ডটেভ , ১৬) ক্ষৌয ফজটয টত ডভটথন ডযকবাডয ও তা টত ডফদ্যযৎ উৎাদন , ১৭) ক্ষৌয ফজটয টত কটপাে উৎাদন , 

১৮) েডতকাযক ফজটয ব্ফস্থানা , ১৯) গাাঁদ ব্ফস্থানা ও প্রডক্রয়াজাতকযণ , ২০) াাআটযারাাআড প্রডক্রয়ায় দাহ্য জতর উৎাদন , ২১) পুন:প্রডক্রয়াকযণ ও পুন:প্রডক্রয়াকযণ উটমাগী দ্রব্ প্রস্ততকযণ খাত াংডিষ্ট ণ্য/প্রকল্পমূ , ২২) ডিন 

াআন্ডাডি, ২৩) ডিন ডপচাডযাং ডফডল্ডাং, ২৪) কাযখানায কভ টডযটফ ও ডনযাো ডনডিতকযণ প্রকল্প, ২৫) জ্বারাডন ােয়ী/দে উাটয় াভ াটয়র ক্ষতর উৎাদন প্লান্ট। 

 

খ) াঅটফদনটেয টে ক্ষম কর নডথে দাডখর কযটত টফ: ১) ডফডনটয়াগ ভঞ্জুযীে , ২) ডফডনটয়াগ ডাফ ডফফযণী , ৩) Project Profile, ৪) প্রকটল্পয খাতওয়াডয ব্য় (প্রাভাডণক দডররাডদ) , ৫) াআন্টাযডভডিয়াযী এটজন্ট পডক টত তথ্য 

(প্রটমাজয ক্ষেটে), ৬) ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক পুন:াথ টায়টনয জন্য াঅটফদনকৃত ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয ডযদ টন প্রডতটফদন (প্রটমাজয ক্ষেটে) , ৭) িাক ও তায স্বাথ ট াংডিষ্ট প্রডতষ্ঠাটনয াম্প্রডতক ডাঅাআডফ ডযটাটে টয ডবডেটত 

িাক ডফডনটয়াগ ক্ষখরাী নয় (ডফডনটয়াটগয ক্ষেডণভান) ভটভ ট ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয প্রতযয়ন ে , ৮) ফাাংরাটদ ব্াাংক ফযাফয পুন:াথ টায়ন সুডফধায জন্য দাফীকৃত ণ্য/উটযাটগয ডফযীটত াঅটফদনকাযী ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান ব্তীত 

িাক ান্য ক্ষকান ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান টত াথ টায়ন/পুন:াথ টায়ন সুডফধা িণ কটযডন ভটভ ট াঅটফদনকাযী ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয প্রতযয়ন ে , ৯) ডযটফ াডধদপ্তয কর্তটক প্রদে ারনাগাদ ডযটফগত োড়ে (প্রটমাজয ক্ষেটে) , ১০) 

পায়ায াডব ট ও ডডবর ডিটপন্স কর্তটে কর্তটক প্রদে ারনাগাদ পায়ায রাাআটন্স (প্রটমাজয ক্ষেটে) , ১১) াংডিষ্ট াংগঠটনয দস্যদ ারনাগাদকৃত/নফায়নকৃত ভটভ ট প্রতযয়নে (প্রটমাজয ক্ষেটে) , ১২) াংডিষ্ট ণ্য/উটযাটগয জন্য 

াঅফডেকবাটফ প্রটমাজয াটি টডপটকে (প্রটমাজয ক্ষেটে)। 

 



াটোআটনফর পাাআন্যান্স ডিাে টটভন্ট 

ফাাংরাটদ ব্াাংক 

প্রধান কাম টারয়, ঢাকা। 

 পৃষ্ঠা ৪ এর 3  

 

 

 

 

াংযুডি-২/গ: পুনাঃাথ টায়টনয জন্য াঅটফদনকৃত ণ্য/উটযাগ াংডিষ্ট তথ্য ডফফযণী                                              এএপডি পুনাঃাথ টায়ন াংক্রান্ত তথ্য পযভ নাং-৩ 

 

 

“ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগ ডফডনটয়াটগয ডনডভটে াআরাভী যীয়াহ্ ডবডেক ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয জন্য পুনাঃাথ টায়ন ডিভ” এয াঅওতায় 

“-----------------------------------------------------------------” ণ্য/উটযাটগ পুনাঃাথ টায়টনয জন্য ডফতযণকৃত ডফডনটয়াটগয ডফফযণী 

 

ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয নাভ: 

 

ক্রডভক 

নাং 

িাক/িাক 

প্রডতষ্ঠাটনয নাভ 

এফাং ঠিকানা 

(থানা/উটজরা 

ও ক্ষজরা) 

িাক প্রকৃডত 

(একক/ক্ষমৌথ/ 

ডযফায/প্রডতষ্ঠান/ 

ভফায় ডভডত/ 

RJSC এয 

ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান) 

প্রকটল্পয প্রকৃডত 

(ক্ষকডভকযার/ 

ফাটয়ারডজকযার/ 

উবটয়য ভডিত 

প্রযুডিয) 

ডফতযণকৃত 

ডফডনটয়াটগয 

ডযভাণ ও 

ডফডনটয়াগ 

ডফতযটণয তাডযখ 

ডফডনটয়াটগয 

ক্ষভয়াদকার ও 

ক্ষি ডডযয়ি 

িাক ম টাটয় 

যাডয 

ডফতযণকৃত 

ডফডনটয়াটগয 

মুনাপায ায 

ক্ষম উটেটে 

ডফডনটয়াগ কযা 

টয়টে 

(ডফডনটয়াটগয 

াঅওতাভুি ব্য়) 

ডফডনটয়াগ 

ডফতযণকাযী 

াখায নাভ ও 

ঠিকানা 

কাযখানায 

জদডনক 

উৎাদন 

েভতা 

প্রকটল্পয জদডনক 

ডযটাধন 

েভতা 

(ঘনডভোয) 

প্রকটল্পয 

কাম টাযটম্ভয 

তাডযখ ও প্রকল্প 

ভাপ্ত ওয়ায 

তাডযখ 

প্রকটল্পয 

উকাযটবাগী 

িাটকয াংখ্যা এফাং 

প্রকটল্পয ডযটফগত 

উটমাডগতা 

ভন্তব্ 
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 ডফটল দ্রষ্টব্: 

 

ক) ক্ষম কর ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয জন্য এাআ পযভ প্রটমাজয টফ: ১) ফাটয়ারডজকযার াআটিড , ২) ফাটয়ারডজকযার ও ক্ষকডভকযার এয ভডিত প্রযুডিপন্ন াআটিড স্থান , ৩) ক্ষকডভকযার াআটিডটক ফাটয়ারডজকযার ও ক্ষকডভকযার  এয ভডিত 

প্রযুডিপন্ন াআটিডটত রূান্তযকযণ, ৪) ক্ষন্ট্রার াআফ্লুটয়ন্ট ডিেটভন্ট প্লান্ট, ৫) ফজটয াডন প্রডক্রয়াজাতকযণ প্রকল্প, ৬) য়:ডনষ্কাডত তযর প্রডক্রয়াজাতকযণ প্রকল্প। 

 

খ) াঅটফদনটেয টে ক্ষম কর নডথে দাডখর কযটত টফ: ১) ডফডনটয়াগ ভঞ্জুযীে , ২) ডফডনটয়াগ ডাফ ডফফযণী , ৩) Project Profile, ৪) প্রটজক্ট ক্ষর-াঅউে ডিজাাআন , ৫) প্রকটল্পয খাতওয়াডয ব্য় (প্রাভাডণক দডররাডদ) , ৬) ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান 

কর্তটক পুনাঃাথ টায়টনয জন্য াঅটফদনকৃত ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ ডযদ টন প্রডতটফদন (প্রটমাজয ক্ষেটে) , ৭) িাক ও তায স্বাথ ট াংডিষ্ট প্রডতষ্ঠাটনয াম্প্রডতক ডাঅাআডফ ডযটাটে টয ডবডেটত িাক ডফডনটয়াগ ক্ষখরাী নয় (ডফডনটয়াটগয ক্ষেডণভান) 

ভটভ ট ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয প্রতযয়ন ে , ৮) ফাাংরাটদ ব্াাংক ফযাফয পুনাঃাথ টায়ন সুডফধায জন্য দাফীকৃত ণ্য/উটযাটগয ডফযীটত াঅটফদনকাযী ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান ব্তীত িাক ান্য ক্ষকান ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান টত াথ টায়ন/ 

পুনাঃাথ টায়ন সুডফধা িণ কটযডন ভটভ ট াঅটফদনকাযী ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয প্রতযয়ন ে, ৯) ডযটফ াডধদপ্তয কর্তটক প্রদে ারনাগাদ ডযটফগত োড়ে (প্রটমাজয ক্ষেটে), ১০) পায়ায াডব ট ও ডডবর ডিটপন্স কর্তটে কর্তটক প্রদে ারনাগাদ 

পায়ায রাাআটন্স (প্রটমাজয ক্ষেটে), ১১) াংডিষ্ট াংগঠটনয দস্যদ ারনাগাদকৃত/নফায়নকৃত ভটভ ট প্রতযয়নে (প্রটমাজয ক্ষেটে), ১২) াংডিষ্ট ণ্য/উটযাটগয জন্য াঅফডেকবাটফ প্রটমাজয াটি টডপটকে (প্রটমাজয ক্ষেটে)। 

 

 

 

 

 

 



াটোআটনফর পাাআন্যান্স ডিাে টটভন্ট 

ফাাংরাটদ ব্াাংক 

প্রধান কাম টারয়, ঢাকা। 

 পৃষ্ঠা ৪ এর 4  

 

 

 

 

 

াংযুডি-২/ঘ: পুনাঃাথ টায়টনয জন্য াঅটফদনকৃত ণ্য/উটযাগ াংডিষ্ট তথ্য ডফফযণী                                              এএপডি পুনাঃাথ টায়ন াংক্রান্ত তথ্য পযভ নাং-৪ 

 

 

“ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগ ডফডনটয়াটগয ডনডভটে াআরাভী যীয়াহ্ ডবডেক ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয জন্য পুনাঃাথ টায়ন ডিভ” এয াঅওতায় 

“-----------------------------------------------------------------” ণ্য/উটযাটগ পুনাঃাথ টায়টনয জন্য ডফতযণকৃত ডফডনটয়াটগয ডফফযণী 

 

ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয নাভ: 

 

ক্রডভক 

নাং 

িাক/িাক 

প্রডতষ্ঠাটনয নাভ 

এফাং ঠিকানা 

(থানা/উটজরা ও 

ক্ষজরা) 

িাক প্রকৃডত 

(একক/ক্ষমৌথ/ 

ডযফায/প্রডতষ্ঠান/ 

ভফায় ডভডত/ RJSC 

এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান) 

ডফতযণকৃত 

ডফডনটয়াটগয 

ডযভাণ ও 

ডফডনটয়াগ 

ডফতযটণয তাডযখ 

ডফডনটয়াটগয 

ক্ষভয়াদকার ও 

ক্ষি ডডযয়ি 

িাক ম টাটয় 

যাডয ডফতযণকৃত 

ডফডনটয়াটগয 

মুনাপায ায 

ক্ষম উটেটে 

ডফডনটয়াগ কযা 

টয়টে 

(ডফডনটয়াটগয 

াঅওতাভুি ব্য়) 

ডফডনটয়াগ 

ডফতযণকাযী 

াখায নাভ 

ও ঠিকানা 

প্রকটল্প ব্ফহৃত 

চুডল্লয প্রকৃডত 

প্রকটল্পয 

ফাৎডযক াআে 

উৎাদন েভতা 

প্রকটল্পয 

কাম টাযটম্ভয তাডযখ 

ও প্রকল্প ভাপ্ত 

ওয়ায তাডযখ 

প্রকটল্পয 

উকাযটবাগী 

িাটকয াংখ্যা এফাং 

প্রকটল্পয ডযটফগত 

উটমাডগতা 

ভন্তব্ 

 

ডটের িাফর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

              

 

 ডফটল দ্রষ্টব্: 

 

ক) ক্ষম কর ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয জন্য এাআ পযভ প্রটমাজয টফ: ১) কভটপ্রি ব্লক াআে প্রস্তুতকযণ প্রকল্প, ২) ক্ষপাভ-কনডক্রে াআে প্রস্তুতকযণ প্রকল্প, ৩) াঅধুডনক প্রযুডিপন্ন াআে প্রস্তুতকযণ প্লান্ট (HHK/Tunnel Kiln/ভভাটনয প্রযুডিপন্ন প্লান্ট াথফা FCK টত 

Zig-zag/VSBK দ্ধডতটত রূান্তযকযণ)। 

 

খ) াঅটফদনটেয টে ক্ষম কর নডথে দাডখর কযটত টফ: ১) ডফডনটয়াগ ভঞ্জুযীে , ২) ডফডনটয়াগ ডাফ ডফফযণী, ৩) Project Profile, ৪) প্রটজক্ট ক্ষর-াঅউে ডিজাাআন, ৫) প্রকটল্পয খাতওয়াডয ব্য় (প্রাভাডণক দডররাডদ), ৬) ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান কর্তটক পুন:াথ টায়টনয 

জন্য াঅটফদনকৃত ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ ডযদ টন প্রডতটফদন (প্রটমাজয ক্ষেটে) , ৭) িাক ও তায স্বাথ ট াংডিষ্ট প্রডতষ্ঠাটনয াম্প্রডতক ডাঅাআডফ ডযটাটে টয ডবডেটত িাক ডফডনটয়াগ ক্ষখরাী নয় (ডফডনটয়াটগয ক্ষেডণভান) ভটভ ট ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয প্রতযয়ন ে , 

৮) ফাাংরাটদ ব্াাংক ফযাফয পুন:াথ টায়ন সুডফধায জন্য দাফীকৃত ণ্য/উটযাটগয ডফযীটত াঅটফদনকাযী ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান ব্তীত িাক ান্য ক্ষকান ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠান টত াথ টায়ন/পুন:াথ টায়ন সুডফধা িণ কটযডন ভটভ ট াঅটফদনকাযী ব্াাংক/াঅডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয 

প্রতযয়ন ে, ৯) ডযটফ াডধদপ্তয কর্তটক প্রদে ারনাগাদ ডযটফগত োড়ে (প্রটমাজয ক্ষেটে) , ১০) পায়ায াডব ট ও ডডবর ডিটপন্স কর্তটে কর্তটক প্রদে ারনাগাদ পায়ায রাাআটন্স (প্রটমাজয ক্ষেটে) , ১১) াংডিষ্ট াংগঠটনয দস্যদ ারনাগাদকৃত/নফায়নকৃত ভটভ ট 

প্রতযয়নে (প্রটমাজয ক্ষেটে), ১২) াংডিষ্ট ণ্য/উটযাটগয জন্য াঅফডেকবাটফ প্রটমাজয াটি টডপটকে (প্রটমাজয ক্ষেটে), ১৩) ক্ষজরা প্রাটকয প্রদে ানুভডত ে (প্রটমাজয ক্ষেটে)। 

 

 

 

 



াটেইটনফর পাইন্যান্স ডিাে টটভন্ট 

ফাাংরাটদ ব্াাংক 

প্রধান কাম টারয়, ঢাকা। 

 পৃষ্ঠা ১ এর 1  

 

 

াংযুডি-৩: পুনঃঅথ টায়নকৃত ডফডনটয়াগ াংক্রান্ত প্রডতটফদন (ত্রৈভাডক) 

 

 

অাংগ্রণকাযী ব্াাংক/আডথ টক প্রডতষ্ঠাটনয নাভ: 

ত্রৈভাডক:  .......................  টত  ......................, ২০............. 

 

ক্রডভক নাং পুনঃঅথ টায়নকৃত 

ডফডনটয়াগ ডফতযটণয 

তাডযখ ও 

পুনঃঅথ টায়নকৃত 

ডফডনটয়াটগয ডযভাণ 

ডফডনটয়াটগয 

মভয়াদকার 

ফাাংরাটদ ব্াাংক টত 

পুনঃঅথ টায়ন প্রাডিয 

তাডযখ ও সূৈ নম্বয 

ণ্য/প্রকটেয 

নাভ 

আদায়কৃত 

পুনঃঅথ টায়নকৃত 

ডফডনটয়াটগয ডযভাণ 

(োকা) 

আদায়টমাগ্য ফটকয়া 

পুনঃঅথ টায়নকৃত ডফডনটয়াটগয 

ডযভাণ (োকা) 

ডফডনটয়াটগয ফত টভান 

মেডণভান 

ভন্তব্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

         

 

 ডফটল দ্রষ্টব্: 

 

ফাাংরাটদ ব্াাংটকয টে অাংগ্রণ চুডি স্বাক্ষযকাযী কর ব্াাংক/আডথ টক প্রডতষ্ঠান ত্রৈভাডক ডবডিটত প্রডতটফদন দাডখর কযটফ। ত্রৈভাডক প্রডতটফদন াংডিষ্ট ত্রৈভাডটকয তটেয উয ডবডি কটয ত্রতযী ও ত্রৈভাডক 

যফতী ১৫(টনয) ডদটনয ভটে ফাাংরাটদ ব্াাংক (ভাব্ফস্থাক, াটেইটনফর পাইন্যান্স ডিাে টটভন্ট, ফাাংরাটদ ব্াাংক, প্রধান কাম টারয়, ঢাকা) ফযাফয দাডখর কযটত টফ। মকান অাংগ্রণকাযী ব্াাংক/আডথ টক 

প্রডতষ্ঠান পুনঃঅথ টায়ন সুডফধা গ্রণ না কটয থাকটর "Nil Report" দাডখর কযটত টফ। 



াটোআটনফর পাাআন্যান্স ডিাে টটভন্ট 

ফাাংরাটদ ব্াাংক 

প্রধান কাম টারয়, ঢাকা। 

পৃষ্ঠা ৮ এয 1 

 

 

পুন:াথ টায়ন ডিটভয াঅওতাধীন পুন:াথ টায়নটমাগ্য ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগমূটয ডফস্তাডযত ডফফযণ: 

 

খাত-১: নফায়নটমাগ্য জ্বারাডন 

 

উ-

খাত 

ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ 

টফ টাচ্চ ডফডনটয়াগ 

ীভা (োকায়) 

বফবনয় োয়গয াঅওতা ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয বফডষ্ট্য ডফডনটয়াগ প্রাডিয যমাগ্যতা 

ডফডনটয়াটগয যভয়াদকার 

(টফ টাচ্চ)
১ 

যে ডডযয়ি 

(ভা) 

যভয়াদ 

(ফছয) 

যৌয 

ডি 

১) যারায যাভ ডটেভ 

১.৭৫ রক্ষ (এক রক্ষ 

পঁচাত্তয াজায) 

যারায যাভ ডটেটভয প্রকৃত মূল্য এফাং 

স্থান ব্য়। 
১০ Wp - ১০০০ Wp ক্ষভতাম্পন্ন যারায প্যাটনর। 

 একক/যমৌথ উটযাটগ ব্ফাযকাযী 

(াঅফাডক)। 

- ০৪ 

২) যারায ভাাআটরা/ডভডন ডেি ১০.০০ (দ) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, াঅভদাডন ব্য় ও 

পুযকভ ট ব্য়। 
১০০০ KWp ফা তদূর্ধ্ট ক্ষভতাম্পন্ন যারায প্যাটনর। 

 একক/যমৌথ উটযাটগ ব্ফাযকাযী 

ডযফায/প্রডতষ্ঠান
২

 াথফা ভফায় ডভডত
৩

 

াথফা RJSC 
৪

 এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

০৯ ০৮ 

৩) যারায াআডযটগন াডম্পাং ডটেভ ৩৫.০০ (পঁয়ডি) রক্ষ 

যারায প্যাটনর, াফভাযডফর াম্প, াআনবাে টায/ 

কটরারায, সুাআডচাং ডটেভ, যেটনজ ডটেভ 

াআতযাডদ খাটত াথ টায়ন/ডফডনটয়াগ পুন:াথ টায়টনয 

াঅওতাভূি টফ। 

যারায াটম্পয াডন উটত্তারন ক্ষভতা: 

বদডনক ৫ রক্ষ টত ৬ রক্ষ ডরোয াডন উটত্তারন। 

যৌয প্যাটনটরয ক্ষভতা: 

প্রডত াটম্পয জন্য ফ টডনম্ন ৬ KWp যথটক টফ টাচ্চ 

১২ KWp ম টন্ত। 

 যমৌথ ডবডত্তটত ব্ফাটযয উটেটে 

গঠিত কৃলক ভফায় ডভডত ফা 

ভটেডণয ডনফডন্ধত াংগঠন। 

০৬ ০৮ 

৪) যারায াটম্পয ভাধ্যটভ 

    ভূ-উডযস্থ াডন উটত্তারন কযত 

    ডযটাধনপূফ টক যফযা প্লান্ট 

৩.০০ (ডতন) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, াঅভদাডন ব্য়, ডডবর 

ওয়াক ট, যারায প্যাটনর, যারায াম্প, 

ভূ-গব টস্থ াাআ স্থান ফাফদ ব্য়। 

ডযটফ ডফম টয় যযাটধয ডনডভটত্ত যৌয ডি চাডরত 

াম্প ব্ফাযপূফ টক ভূ-উডযস্থ াডন উটত্তারন কযত 

ডযটাধনপূফ টক ান কযায উটমাগী কটয যফযা 

প্রকে স্থাটনয জন্য পুন:াথ টায়ন ায়তা প্রটমাজয টফ। 

 একক/যমৌথ উটযাটগ ব্ফাযকাযী 

ডযফায/প্রডতষ্ঠান াথফা ভফায় ডভডত 

াথফা RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান 

াথফা MRA
৫ 

এয ডনফডন্ধত MFI
৬। 

০৯ ০৮ 

৫) যৌয পটোটবাল্টাাআক াংটমাজন 

    প্লান্ট 

১৫.০০ (টনয) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, াঅভদাডন ব্য় ও ডডবর 

ওয়াক ট। 

যদীয় চাডদা পূযটণয রটক্ষয যদট যারায ডডব 

াংটমাজন প্লান্ট স্থান পুন:াথ টায়ন সুডফধাভুি টফ। 

 RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

০৬ ০৫ 

৬) যারায পটোটবাল্টাাআক াওয়ায 

    প্লান্ট। 

৩০.০০ (ডি) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, ডডবর ওয়াক ট, যারায 

প্যাটনর রয়/াঅভদাডন াংরান্ত াঅনুলডিক ব্য়। 

এটক্ষটি উটেখ্য, াঅভদাডনকৃত যারায প্যাটনর 

ভভাভডয়ক াঅন্তজটাডতক ভানম্পন্ন (TUV:IEC 

61215 Edition II, IEC 61730 I and II, 

MCS, ISO9000, CE/ভভাটনয াটি টপাাআি) 

টত টফ। 

নফায়নটমাগ্য জ্বারাডন তথা যৌযডিয ব্ফায 

ম্প্রাযটণয রটক্ষয একর প্রকে/উটযাগ 

পুন:াথ টায়ন সুডফধায াঅওতায় াঅটফ। 

১২ ১০ 

৭) যারায কুকায এটম্বডর প্লান্ট ২.০০ (দুাআ) যকাটি ০৬ ০৪ 

৮) যারায ওয়াোয ডোয এটম্বডর 

    প্লান্ট 

২.০০ (দুাআ) যকাটি ০৬ ০৪ 

৯) যারায এয়ায ডোয এন্ড কুডরাং 

    ডটেভ এটম্বডর প্লান্ট 

৩.০০ (ডতন) যকাটি ০৬ ০৪ 

১০) যৌযডি চাডরত যকাল্ড যোটযজ ৮.০০ (াঅে) যকাটি ০৬ ০৬ 

 

 

াংযুডি-৪: ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয তাডরকা 



াটোআটনফর পাাআন্যান্স ডিাে টটভন্ট 

ফাাংরাটদ ব্াাংক 

প্রধান কাম টারয়, ঢাকা। 
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খাত ১: নফায়নটমাগ্য জ্বারাডন (চরভান) 

   

উ-

খাত 

ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ 

টফ টাচ্চ ডফডনটয়াগ 

ীভা (োকায়) 

বফবনয় োয়গয াঅওতা ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয বফডষ্ট্য ডফডনটয়াগ প্রাডিয যমাগ্যতা 

ডফডনটয়াটগয যভয়াদকার 

(টফ টাচ্চ)
১ 

যে ডডযয়ি 

(ভা) 

যভয়াদ 

(ফছয) 

ফাটয়া 

গ্যা 

 

১১) ডফযভান গফাডদ শুয/যাডি খাভাটয 

     ফাটয়াগ্যা প্লান্ট স্থান। 

৫০.০০ (ঞ্চা) াজায ফাটয়াগ্যা প্লান্ট স্থাটনয ব্য়। 

ফ টডনম্ন ১.২ ঘনডভোয যথটক টফ টাচ্চ ৪.৮ ঘনডভোয 

ক্ষভতা ম্পন্ন ফাটয়াগ্যা স্থাটনয জন্য াথ টাডয়ত 

প্রকে। 

 একক/যমৌথডবডত্তটত ব্ফাযকাযী 

ডযফায/প্রডতষ্ঠান। 

০৩ ০৪ 

১২) ভডিত গরুারন ও ফাটয়াগ্যা প্লান্ট 

      স্থান। 

৪.৫০ রক্ষ (চায রক্ষ 

ঞ্চা াজায) 

গরু রয় এফাং ফাটয়াগ্যা প্লান্ট স্থাটনয ব্য়। 

ফাটয়াগ্যা উৎাদন ও ব্ফাটযয জন্য ন্যযনতভ 

০৪(চায)টি উন্নত জাটতয গরু এফাং টফ টাচ্চ 

৪.৮ ঘনডভোয ফাটয়ািাাআটজোয প্রস্তুত। 

০৩ ০৪ 

১৩) স্লাডয টত বজফায প্রস্তুতকযণ। ২.০০ (দুাআ) রক্ষ 

স্লাডয শুকাটনা ও ফাজাযজাতকযটণয রটক্ষয 

চাতার ডনভ টাণ ও বযান রয়। 

- ০৩ ০৪ 

১৪) ভাঝাডয াঅকাটযয ফাটয়াগ্যা প্লান্ট। ২৫.০০ (পঁডচ) রক্ষ 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, ডডবর ওয়াক ট ও ান্যান্য 

াংডিষ্ট্ মন্ত্রাডত/প্রযুডি স্থান ব্য়। 

গৃস্থারী ও ফাডণডজযকবাটফ ফাটয়াগ্যা উৎাদন ফা 

তা টত ডফদুযৎ উৎাদটনয জন্য স্থাডত প্রকে। 

০৬ ০৫ 

১৫) ফাটয়াভা ডবডত্তক বৃৎ াঅকাটযয 

      ফাটয়াগ্যা প্লান্ট। 

২.০০ (দুাআ) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, াঅভদাডন ব্য়, ডডবর 

ওয়াক ট ও ান্যান্য াংডিষ্ট্ মন্ত্রাডত/প্রযুডি 

স্থান ব্য়। 

কৃডলজ ফজটয, ধাটনয তূল, াঅটখয যছাফড়া, পটরয 

াফডষ্ট্াাংটক উাদান (Raw Materials) 
ডাটফ ব্ফায কটয উৎন্ন ফাটয়াগ্যা টত ডফদুযৎ 

উৎাদন প্রকে। 

 একক/যমৌথ ডবডত্তটত ব্ফাযকাযী  

প্রডতষ্ঠান াথফা ভফায় ডভডত াথফা 

RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

০৯ ০৫ 

১৬) যাডি ও যিাআযী ডবডত্তক বৃৎ 

      াঅকাটযয ফাটয়াগ্যা প্লান্ট। 

২.০০ (দুাআ) যকাটি 

যাডি ও যিাআডয ববডত্তক বৃৎ াঅকাটযয ফাটয়াগ্যা 

প্লান্ট স্থান এফাং তা যথটক ডফদুযৎ উৎাদন প্রকে। 

০৯ ০৫ 

ফায়ু 

ডফদুযৎ 

১৭) ফায়ুডি চাডরত ডফদুযৎ উৎাদন 

      প্লান্ট। 

৫.০০ (াাঁচ) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, াঅভদাডন ব্য় (োফ টাাআন+ 

কটরারায), ডডবর ওয়াক ট ও োওয়ায ডনভ টাণ 

ব্য়। 

উকূরীয় এরাকা ম্ভাফনাভয় স্থানটমাগ্য 

যদটয যম যকান এরাকায় ফায়ুডি ব্ফাটযয 

ভাধ্যটভ ডফদুযৎ উৎাদন প্রকটে পুন:াথ টায়ন সুডফধা 

প্রটমাজয টফ। 

 একক/যমৌথ ডবডত্তটত ব্ফাযকাযী  

প্রডতষ্ঠান াথফা ভফায় ডভডত াথফা 

RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

০৯ ১০ 

জর 

ডফদুযৎ 

১৮) জরডফদুযৎ প্লান্ট (ডটকা, ভাাআটরা, 

      ডভডন)। 

৫০.০০ (ঞ্চা) রক্ষ 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, াঅভদাডন ব্য় ও পুযাঃকভ ট 

ব্য়। 

ডটকা (১ KW টত ৫ KW ম টন্ত), ভাাআটরা 

(৬ KW টত ১২০ KW ম টন্ত) এফাং ডভডন 

(১২১ KW টত ৫০০ KW ম টন্ত) জরডফদুযৎ 

প্লান্ট স্থাটন পুন:াথ টায়ন সুডফধা প্রটমাজয টফ। 

 RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। ০৬ ০৫ 

 

 



াটোআটনফর পাাআন্যান্স ডিাে টটভন্ট 

ফাাংরাটদ ব্াাংক 

প্রধান কাম টারয়, ঢাকা। 
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খাত-২: জ্বারাডন দক্ষ/ােয়ী প্রযুডি 

 

উ-

খাত 

ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ 

টফ টাচ্চ ডফডনটয়াগ 

ীভা (োকায়) 

বফবনয় োয়গয াঅওতা ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয বফডষ্ট্য ডফডনটয়াগ প্রাডিয যমাগ্যতা 

ডফডনটয়াটগয যভয়াদকার 

(টফ টাচ্চ)
১ 

যে ডডযয়ি 

(ভা) 

যভয়াদ 

(ফছয) 

- 

১৯) জ্বারাডন াদক্ষ াভেীমূটক জ্বারাডন দক্ষ 

      াভেী (যমভন: জ্বারাডন ােয়ী রাাআটিাং ডটেভ, 

      জ্বারাডন দক্ষ াআটরডিক াভেী, জ্বারাডন দক্ষ 

      ফয়রায াআতযাডদ) দ্বাযা প্রডতস্থান প্রকে। 

৫.০০ (াাঁচ) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, 

াঅভদাডন ব্য় ও 

ডডবর ওয়াক ট। 

- 

 একক/যমৌথ ভাডরকানাধীন প্রডতষ্ঠান। 

 RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

 এনাডজট াডিে ডযটাে ট দাডখর কযটত টফ।
৭

 

০৬ ০৫ 

২০) ডফদুযৎ ােটয়য জন্য াটো যন্সযযুি াওয়ায 

      সুাআচ এটম্বডর প্লান্ট। 

২.০০ (দুাআ) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, 

াঅভদাডন ব্য় ও 

ডডবর ওয়াক ট। 

- 

 একক/যমৌথ ভাডরকানাধীন প্রডতষ্ঠান। 

 RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

০৬ ০৫ 

২১) জ্বারাডন দক্ষ উন্নত কুক যোব এটম্বডর প্লান্ট। ২.০০ (দুাআ) যকাটি ০৬ ০৫ 

২২) LED প্রযুডি ম্পন্ন ফাল্ব উৎাদন প্লান্ট। ৫.০০ (াাঁচ) যকাটি ০৬ ০৫ 

২৩) LED ফাল্ব/টিউফ রাাআে এটম্বডর প্লান্ট। ৩.০০ (ডতন) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, 

াঅভদাডন ব্য় ও 

ডডবর ওয়াক ট। 

াঅভদাডনকৃত এরাআডি িাটয়াি উচ্চভান ম্পন্ন ও দীঘ টস্থায়ী 

টত টফ এফাং এটম্বডর প্রডতষ্ঠানটক াফোআ Warranty 

 ডফরটয়াত্তয যফা ডদটত টফ। 

 একক/যমৌথ ভাডরকানাধীন প্রডতষ্ঠান। 

 RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

০৬ ০৫ 

২৪) নাতন দ্ধডতয চুন চুেীগুটরাটক উন্নত প্রযুডিয 

      চুেী দ্বাযা প্রডতস্থান। 

৩৫.০০ (পঁয়ডি) রক্ষ  

গ্যা ােটয়য জন্য নাতন দ্ধডতটত ডযচাডরত চুন 

চুেীমূটক উন্নত ও জ্বারাডন দক্ষ প্রযুডিম্পন্ন চুেী দ্বাযা 

প্রডতস্থাটনয যক্ষটি পুন:াথ টায়ন সুডফধা প্রদানটমাগ্য টফ। 

০৬ ০৫ 

২৫) ওটয়ে ডে ডযকবাযী ডটেভ। ৫.০০ (াাঁচ) যকাটি 

াওয়ায-প্লান্ট, যজনাটযেয ান্য যম যকান ডে 

প্রডতষ্ঠাটনয াচয়কৃত তাটয টফ টাচ্চ ব্ফাটযয ডফলয়টি 

ডনডিত কযায ভাধ্যটভ ডযটফট াডতডযি তা ডন:যটণয 

ভািা হ্রা কযায রটক্ষয ডে ডযকবাডয ডটেভ স্থাটন 

পুন:াথ টায়ন সুডফধা প্রদানটমাগ্য টফ। 

 একক/যমৌথ ভাডরকানাধীন প্রডতষ্ঠান। 

 RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

 ডযটফ াডধদিয, পায়ায াডব ট এন্ড ডডবর 

ডিফপন্স এফাং ান্যান্য াংডিষ্ট্ কর্তটক্ষ কর্তটক ভয় 

ভয় জাডযকৃত ডনটদ টনায মথাডযারন ডনডিত 

কযটত টফ। 

১২ ০৫ 
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খাত-৩: ডফকে জ্বারাডন 

 

উ-

খাত 

ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ 

টফ টাচ্চ ডফডনটয়াগ 

ীভা (োকায়) 

বফবনয় োয়গয াঅওতা ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয বফডষ্ট্য ডফডনটয়াগ প্রাডিয যমাগ্যতা 

ডফডনটয়াটগয যভয়াদকার 

(টফ টাচ্চ)
১ 

যে ডডযয়ি 

(ভা) 

যভয়াদ 

(ফছয) 

- ২৬) াাআটযারাাআড প্রডরয়ায় দাহ্য বতর উৎাদন। ৩.০০ (ডতন) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, 

াঅভদাডন ব্য় ও 

ডডবর ওয়াক ট। 

াব্ফহৃত পুযাতন োয়ায এফাং ান্যান্য উৎ টত 

াাআটযারাাআড প্রডরয়ায় তযর দাহ্য উৎাদটনয 

াাাড ফাাআ-যপ্রািাক্ট ডটটফ ব্লাক কাফ টন ও 

রযা াঅয়যন উৎাদন। 

 একক/যমৌথ উটযাটগ ব্ফাযকাযী 

প্রডতষ্ঠান াথফা ভফায় ডভডত াথফা 

RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

০৬ ০৬ 

 

খাত-৪: ফজটয ব্ফস্থানা 

 

উ-খাত ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ 

টফ টাচ্চ ডফডনটয়াগ 

ীভা (োকায়) 

বফবনয় োয়গয াঅওতা ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয বফডষ্ট্য ডফডনটয়াগ প্রাডিয যমাগ্যতা 

ডফডনটয়াটগয যভয়াদকার 

(টফ টাচ্চ)
১ 

যে ডডযয়ি 

(ভা) 

যভয়াদ 

(ফছয) 

তযর ফজটয 

ব্ফস্থানা 

২৭) ফাটয়ারডজকযার াআটিড। ৬.০০ (ছয়) যকাটি 

াআটিড স্থাটনয প্রকৃত ব্য় 

(াফকাঠাটভা ডনভ টাণ, াাআডাং 

এফাং মন্ত্রাাং স্থান ফাফদ ব্য়)। 

বদডনক ফ টডনম্ন ৪০০ াথফা তদূর্ধ্ট ঘনডভোয 

ডযটাধন ক্ষভতাম্পন্ন টত টফ। 

 ডযটফ াংযক্ষণ ডফডধভারা, ১৯৯৭ 

ানুমায়ী যমকর ডে কাযখানায় ফজটয 

ডযটাধন প্লান্ট স্থান (াআটিড) 

ফাধ্যতামূরক। 

০৬ ০৫ 

২৮) ফাটয়ারডজকযার ও যকডভটকর এয ভডিত 

      প্রযুডিম্পন্ন াআটিড স্থান। 

৩.০০ (ডতন) যকাটি ০৬ ০৫ 

২৯) যকডভকযার াআটিডটক ফাটয়ারডজকযার ও 

      যকডভকযার এয ভডিত প্রযুডিম্পন্ন 

      াআটিডটত রূান্তযকযণ। 

১.০০ (এক) যকাটি ০৬ ০৫ 

৩০) যরার াআফ্লুটয়ন্ট ডিেটভন্ট প্লান্ট। ১৫.০০ (টনয) যকাটি 

াআটিড স্থাটনয প্রকৃত ব্য় 

(াফকাঠাটভা ডনভ টাণ, াাআডাং 

এফাং মন্ত্রাাং ফাফদ ব্য়)। 

ন্যযনতভ ০৭(াত)টি ডে প্রডতষ্ঠান ডনটয় এ ধযটনয 

যরার াআফ্লুটয়ন্ট ডিেটভন্ট প্লান্ট স্থান কযটত টফ। 

 একক/যমৌথ ডবডত্তটত ব্ফাযকাযী 

প্রডতষ্ঠান াথফা RJSC এয ডনফডন্ধত 

প্রডতষ্ঠান। 

 ডযটফ াডধদিয ও ান্যান্য াংডিষ্ট্ 

কর্তটক্ষ কর্তটক ভয় ভয় জাডযকৃত 

ডনটদ টনায মথাডযারন ডনডিত 

কযটত টফ। 

১২ ১০ 

৩১) ফজটয াডন প্রডরয়াজাতকযণ। ২.০০ (দুাআ) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, 

াঅভদাডন ব্য় ও 

ডডবর ওয়াক ট। 

ডফডবন্ন সুউচ্চ বফন/ফ্ল্যাে/াঅফাডক এরাকা এফাং 

ডে প্রডতষ্ঠাটনয ফজটয (ডটেয তযর ফজটয) ও 

য়:ডনষ্কাটনয াডন প্রডরয়াকযটণয ভাধ্যটভ ভূগ টবস্থ 

াডনয ব্ফায হ্রা কযায রটক্ষয গৃীত প্রকটে 

পুন:াথ টায়ন সুডফধা প্রদানটমাগ্য টফ। 

 RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

০৬ ০৫ 

৩২) য়:ডনষ্কাডত তযর প্রডরয়াজাতকযণ 

       প্রকে। 

২.০০ (দুাআ) যকাটি ০৬ ০৫ 
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খাত-৪: ফজটয ব্ফস্থানা (চরভান) 

  

উ-খাত ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ 

টফ টাচ্চ ডফডনটয়াগ 

ীভা (োকায়) 

ডফডনটয়াটগয াঅওতা ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয বফডষ্ট্য ডফডনটয়াগ প্রাডিয যমাগ্যতা 

ডফডনটয়াটগয যভয়াদকার 

(টফ টাচ্চ)
১ 

যে ডডযয়ি 

(ভা) 

যভয়াদ 

(ফছয) 

কঠিন ফজটয 

ব্ফস্থানা 

৩৩) যৌয ফজটয টত ডভটথন ডযকবাডয ও 

      তা টত ডফদুযৎ উৎাদন 

২০.০০ (ডফ) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, াঅভদাডন 

ব্য়, যজনাটযেয রয়, াফটেন 

রয়/স্থান, পুযকভ ট ব্য়। 
যৌয ফজটয টত ডভটথন ডযকবাডয ও তা টত ডফদুযৎ 

উৎাদন, কটম্পাে উৎাদন এফাং চনীর/ 

ক্ষডতকাযক ফজটযটক াংেপূফ টক বফজ্ঞাডনক ও 

ডযটফফান্ধফ প্রডরয়াটত ডযটাধনপূফ টক ডযটফ 

দূলণ যযাধ কযায জন্য গৃীত প্রকটে পুন:াথ টায়ন 

সুডফধা প্রদানটমাগ্য টফ। 

 একক/যমৌথ ডবডত্তটত ব্ফাযকাযী 

প্রডতষ্ঠান াথফা ভফায় ডভডত াথফা 

RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

০৬ ০৮ 

৩৪) যৌয ফজটয টত কটম্পাে (বজফ ায) 

      উৎাদন। 

৭.০০ (াত) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, াঅভদাডন 

ব্য়, পুযকভ ট ব্য়। 

০৬ ০৬ 

৩৫) ক্ষডতকয ফজটয ব্ফস্থানা। ৮.০০ (াঅে) যকাটি ০৬ ০৬ 

৩৬) গাাঁদ ব্ফস্থানা ও প্রডরয়াজাতকযণ। ৩.০০ (ডতন) যকাটি ০৬ ০৫ 

 

 

খাত-৫: পুন:প্রডরয়াকযণ ও পুন:প্রডরয়াকযণ উটমাগী দ্রব্ প্রস্তুতকযণ 

 

উ-

খাত 

ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ 

টফ টাচ্চ ডফডনটয়াগ 

ীভা (োকায়) 

বফবনয় োয়গয াঅওতা ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয বফডষ্ট্য ডফডনটয়াগ প্রাডিয যমাগ্যতা 

ডফডনটয়াটগয যভয়াদকার 

(টফ টাচ্চ)
১ 

যে ডডযয়ি 

(ভা) 

যভয়াদ 

(ফছয) 

- 

৩৭) PET যফাতর পুন:প্রডরয়াজাতকযণ প্লান্ট। ৫.০০ (াাঁচ) যকাটি  

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, 

াঅভদাডন ব্য় ও 

পুযকভ ট ব্য়। 

পুন:ব্ফাযটমাগ্য াভেীমূ ডযটফফান্ধফ প্রডরয়ায 

ভাধ্যটভ ডযটাধনপূফ টক প্রডরয়াজাতকযটণয ভাধ্যটভ 

ব্ফায উটমাগী াভেীটত ডযত টন কযায 

প্রকেমূট পুন:াথ টায়ন সুডফধা প্রদানটমাগ্য টফ। 

 RJSC এয ডনফডন্ধত ডনফডন্ধত 

প্রডতষ্ঠান। 

০৬ ০৫ 

৩৮) প্লাডেক জাতীয় ফজটয (ডডবড, ডড, এরডিডাআ, এাআচডিডাআ, 

      ডএ) পুন:প্রডরয়াকযণ প্লান্ট। 

২.০০ (দুাআ) যকাটি  ০৯ ০৫ 

৩৯) ব্ফহৃত কাগজ পুন:প্রডরয়াকযণ কযত: কাগজ উৎাদন প্লান্ট। ৫.০০ (াাঁচ) যকাটি  ০৯ ০৬ 

৪০) পুন:প্রডরয়াকযণ উটমাগী ব্াটগজ প্রস্তুতকযণ (প্রাকৃডতক 

      কাাঁচাভার যমভন: ফাাঁ াআতযাডদ টত)। 

২.০০ (দুাআ) যকাটি ০৯ ০৫ 

৪১) পুন:প্রডরয়াকযণ উটমাগী নন-ওটবন ডরপ্রাাআডরন সূতা 

      এফাং ব্াটগজ প্রস্তুত প্লান্ট। 

৫.০০ (াাঁচ) যকাটি ০৯ ০৫ 

৪২) যৌয ব্াোযী পুন:প্রডরয়াজাতকযণ প্লান্ট। ১.০০ (এক) যকাটি ০৬ ০৫ 

৪৩) ব্ফহৃত যরি এডি ব্াোডয পুন:প্রডরয়াজাতযণ প্লান্ট। ৫.০০ (াাঁচ) যকাটি ০৬ ০৫ 
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ফাাংরাটদ ব্াাংক 
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খাত-৬: ডযটফফান্ধফ াআে উৎাদন 

 

উ- 

খাত 

ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ 

টফ টাচ্চ ডফডনটয়াগ 

ীভা (োকায়) 

ডফডনটয়াটগয াঅওতা 

ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয 

বফডষ্ট্য 

ডফডনটয়াগ প্রাডিয যমাগ্যতা 

ডফডনটয়াটগয যভয়াদকার 

(টফ টাচ্চ)
১ 

যে ডডযয়ি 

(ভা) 

যভয়াদ 

(ফছয) 

- 

৪৪) কভটপ্রি ব্লক াআে প্রস্তুতকযণ প্রকে। ৫.০০ (াাঁচ) যকাটি 

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, াঅভদাডন ব্য়, 

পুযকভ ট ব্য়। কনারেযান্ট, যভযাভত 

াংরান্ত ব্য় এফাং চরডত মূরধন 

ফাফদ ব্য় পুন:াথ টায়ন সুডফধায 

াঅওতায় ডফটফচনাটমাগ্য টফ না। 

প্রকটেয ফাডল টক উৎাদন ক্ষভতা 

১.৫ যকাটি হয়ে ৩.০০ যকাটি াআে। 

 একক ও যমৌথ ভাডরকানাধীন প্রডতষ্ঠান াথফা 

       RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

 প্রকটেয ানুকূটর ডযটফগত ছাড়ি এফং 

বযয়ফ অবধদপ্তয ও অন্যোন্য সংবিষ্ট কর্তৃক্ষ 

কর্তকৃ সভ  সভ  জোবযকৃে বনয়দৃনোয 

মথোবযোরন বনবিে কযয়ে টফ। 

১২ ০৭ 

৪৫) যপাভ-কনডরে াআে প্রস্তুতকযণ প্রকে। ১০.০০ (দ) যকাটি ১২ ০৮ 

৪৬) াআেবাোয় কাফ টন ডনগভ টন হ্রাটয উটেটে 

      াঅধুডনক প্রযুডিম্পন্ন াআে প্রস্তুতকযণ প্লান্ট। 

১০.০০ (দ) যকাটি 

(HHK/Tunnel Kiln/ 

ভভাটনয প্রযুডিম্পন্ন প্লান্ট)   

১২ ০৮ 

৭০.০০ (ত্তয) রক্ষ 

(FCK টত Zig-zag/VSBK) 

দ্ধডতটত রূান্তয। 

১২ ০৭ 

 

 

খাত-৭: ডযটফফান্ধফ স্থানা 

 

উ-খাত ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ 

টফ টাচ্চ ডফডনটয়াগ 

ীভা (োকায়) 

বফবনয় োয়গয াঅওতা ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয বফডষ্ট্য ডফডনটয়াগ প্রাডিয যমাগ্যতা 

ডফডনটয়াটগয যভয়াদকার 

(টফ টাচ্চ)
১ 

যে ডডযয়ি 

(ভা) 

যভয়াদ 

(ফছয) 

- 

৪৭) ডেন াআন্ডাডি স্থান। ২০.০০ (ডফ) যকাটি  

প্রকটেয স্থানীয় ব্য়, াঅভদাডন 

ব্য় ও পুযকভ ট ব্য়। 

“বিন ইন্ডোবি” স্থোন ফো বফদ্যভোন ইন্ডোবিয়ক বিন ইন্ডোবিয়ে 

রূোন্তয খোয়ে পুন:অথোৃ ন প্রয়মোজয টফ। 
 একক/যমৌথ ভাডরকানাধীন প্রডতষ্ঠান অথফো 

RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

 পুন:অথোৃ ন সুবফধো প্রোবপ্তয জন্য আফবিকবোয়ফ 

প্রয়মোজয সংবিষ্ট সোর্টবৃপয়কট থোকয়ে হয়ফ।
৮

 

ডফটল দ্রষ্ট্ব্ ৮ 

০৯ ০৬ 

৪৮) ডেন ডপচাডযাং ডফডল্ডাং। ২০.০০ (ডফ) যকাটি 

“বিন বপচোবযং বফবডং” (বফস্তোবযে বফবষ্ট: সংযুবি-৫) বেবয 

ফো বফদ্যভোন বফবডংয়ক বিন বপচোবযং বফবডং এ রূোন্তয খোয়ে 

পুন:অথোৃ ন প্রয়মোজয হয়ফ। 

০৯ ০৬ 
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খাত-৮: বফবফধ 

  

উ-

খাত 

ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাগ 

টফ টাচ্চ ডফডনটয়াগ 

ীভা (োকায়) 

বফবনয় োয়গয াঅওতা ডযটফফান্ধফ ণ্য/উটযাটগয বফডষ্ট্য ডফডনটয়াগ প্রাডিয যমাগ্যতা 

ডফডনটয়াটগয যভয়াদকার 

(টফ টাচ্চ)
১ 

যে ডডযয়ি 

(ভা) 

যভয়াদ 

(ফছয) 

- 

৪৯) কাযখানায কভ টডযটফ ও 

      ডনযাত্তা ডনডিতকযণ প্রকল্প। 

৫.০০ (াাঁচ) যকাটি 

প্রকটেযয স্থানীয় ব্য়, 

াঅভদাডন ব্য় ও পুযকভ ট 

ব্য়। 

কাযখানায় উন্নত ও ডনযাদ কভ টডযটফ বতযীকযণাটথ ট াডি 

প্রডতযক্ষামূরক াভেী রয় াডি প্রডতযক্ষা ব্ফস্থা 

বতযী/উন্নয়ন াংরান্ত ব্য়; কাযখানায ছাদ ও ভূগটব ট 

প্রটয়াজনীয় াংখ্যক াম্প াডন (বৃডষ্ট্য াডন) 

াংযক্ষণাগায ডনভ টাণ ও ডনযাদ াডনয সুব্ফস্থাকযণ াংরান্ত 

ব্য়; কাযখানায় কভী ায়ক উন্নত কভ টডযটফ সৃডষ্ট্য জন্য 

প্রটয়াজনীয় ব্য় (যমভন: ম টাি ফায়ু চরাচর ও তাভািা 

ডনয়ন্ত্রটণয জন্য কাম টকয ব্ফস্থা, ম টাি াঅটরায ব্ফস্থা, 

স্বাস্থযম্মত স্যাডনটেন ব্ফস্থা, প্রাথডভক স্বাস্থয সুযক্ষা াংরান্ত 

প্রটয়াজনীয় যভডিটকর সুডফধায ব্ফস্থা াআতযাডদ াংরান্ত ব্য়) 

পুন:াথ টায়টনয াঅওতায় ডফটফচনাটমাগ্য টফ। 

 একক/যমৌথ ভাডরকানাধীন প্রডতষ্ঠান াথফা 

RJSC এয ডনফডন্ধত প্রডতষ্ঠান। 

 োক প্রডতষ্ঠাটনয াংডিষ্ট্ াংগঠন/াংস্থায দস্যদ 

থাকটত টফ।
৯

  

 সংবিষ্ট প্রকয়ল্পয অনুকূয়র “পো োয সোববসৃ ও বসববর 

বিয়পন্স” কর্তৃক্ষ কর্তকৃ প্রদত্ত হোরনোগোদ “পো োয 

রোইয়সন্স” থোকয়ে হয়ফ। 

 কোযখোনো সংক্রোন্ত বফবধবফধোন ও সংবিষ্ট কর্তৃয়ক্ষয সভয়  

সভয়  জোবযকৃে বনয়দৃনোসমূহ মথোবযোরন কযয়ে হয়ফ। 

০৯ ০৫ 

৫০) যেঁটচা কটম্পাে ায 

     (vermicompost) উৎাদন। 

২.৯০ রক্ষ (দুাআ রক্ষ 

নব্বাআ াজায) 

গরু রয় ও যেঁটচা 

কটম্পাে ায বতযী 

াংডিষ্ট্ ান্যান্য ব্য়। 

যেঁটচা কটম্পাে াটযয ফাডণডজযক উৎাদনটক উৎাডত 

কযায রটক্ষয ন্যযনতভ ০২টি গরু রয় যেঁটচা কটম্পাে ায 

বতযী াংডিষ্ট্ ব্য় পুন:াথ টায়ন প্রদানটমাগ্য টফ। 

 একক/যমৌথ বববত্তয়ে ব্ফাযকাযী বযফোয/প্রবেষ্ঠোন 

অথফো সভফো  সবভবে অথফো RJSC এয ডনফডন্ধত 

প্রডতষ্ঠান। 

০৩ ০৪ 

৫১) জ্বারাডন ােয়ী/দক্ষ উাটয় াভ 

      াটয়র যতর উৎাদন প্লান্ট। 

১.৫০ রক্ষ (এক যকাটি 

ঞ্চা রক্ষ) 

প্রকটেযয স্থানীয় ব্য়, 

াঅভদাডন ব্য় ও 

পুযকভ ট ব্য়। 

যদটয ডযটফ ও াথ টনীডতটত াভ গাটছয ব্াক গুরুটেয 

কথা ডফটফচনায় ডনটয় জ্বারাডন ােয়ী/দক্ষ উাটয় াভ াটয়র 

প্লান্ট স্থাটন পুন:াথ টায়ন সুডফধা প্রদানটমাগ্য টফ। 

 একক/যমৌথ উটযাটগ ব্ফাযকাযী বযফোয/প্রবেষ্ঠোন 

অথফো সভফো  সবভবে অথফো RJSC এয ডনফডন্ধত 

প্রডতষ্ঠান। 

০৯ ০৫ 

 

ডফটল দ্রষ্ট্ব্: 

 

১) ডফডনটয়াগ ডযটাটধয ভয়কার উকাযটবাগী োক ও পুন:াথ টায়ন , উবয় ম টাটয়য জন্যাআ প্রটমাজয। 

২) প্রডতষ্ঠান ফরটত রাবজনক/ারাবজনক প্রডতষ্ঠান, উৎাদনমুখী ব্ফায় প্রডতষ্ঠান, একক/যমৌথ ভাডরকানাধীন ব্ফায় প্রডতষ্ঠান াআতযাডদটক বুঝাটফ। 

৩) ভফায় ডভডত াফোআ উকাযটবাগী োকটদয ভিটয় গঠিত ও ডনফডন্ধত টত টফ। 

৪) RJSC - Registrar of Joint Stock Companies and Firms। 

৫) MRA - Micro Credit Regulatory Authority। 

৬) MFI - Micro Credit Financial Institution। 
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৭) াভডয়কবাটফ াডিটিাং কাম টরভ াঅন্তজটাডতকবাটফ স্বীকৃত Association of Energy Engineers (AEE) কর্তটক ডনফডন্ধত এনাডজট াডিেয/াডিটিাং পাভ ট াথফা ভভাটনয এনাডজট াডিেয/াডিটিাং পাভ ট দ্বাযা ম্পন্ন কযটত টফ। ভভাটনয এনাডজট াডিটিাং 

পাভ ট/এনাডজট াডিেযটদয েণটমাগ্যতা ব্াাংক ও াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূ তাটদয ডনজস্ব ডফটফচনায় ডনধ টাযণ কযটফ এফাং ম্পূণ ট যদীয় এনাডজট াডিেয/াডিটিাং পাভ ট দ্বাযা প্রস্তুতকৃত াডিে ডযটাে ট াফডরক ডফশ্বডফযারয় এয াংডিষ্ট্ ডফটলজ্ঞ কর্তটক প্রতযাডয়ত টত টফ। 

তটফ Sustainable and Renewable Energy Development Authority Act, 2012 (SREDA Act-2012) এয ৬(৬) নাং উ-ধাযা ানুমায়ী এনাডজট ম্যাটনজায, এনাডজট াডিেয ডনটয়াগ এফাং স্বীকৃত এনাডজট াডিে প্রডতষ্ঠান ডনফ টাচটনয রটক্ষয ভান ও 

যমাগ্যতা মাচাাআ াংরান্ত প্রণীতব্ প্রডফধান কাম টকযী ওয়াভািাআ তা ডযারনীয় টফ। 

 

৮) “ডেন াআন্ডাডি/ডেন ডপচাডযাং ডফডল্ড“ াংরান্ত যকান যকাযী ডনটদ টনা/ডযি জাডয না ওয়া ম টন্ত াভডয়কবাটফ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) by US Green Building Council (USGBC)/ Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) by the Building Research Establishment (BRE) in UK/ Comprehensive Assessment System for Built Environment 

Efficiency (CASBEE) in Japan/ Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) by IFC/ Green Rating for Integrated Habitat Assessment (GRIHA) in India াথফা ফাাংরাটদটয Sustainable and 

Renewable Energy Development Authority (SREDA) কর্তটক প্রণয়নকৃত ফা স্বীকৃত ডেন াআন্ডাডি/ডেন ডফডল্ডাং যযটিাং ডটেভ এয াঅওতায় পুন:াথ টায়টনয জন্য াঅটফদনকৃত “ডেন াআন্ডাডে/ডেন ডপচাডযাং ডফডল্ডাং” স্থাডত/ডনডভ টত টয়টছ ভটভ ট প্রতযাডয়ত 

টত টফ। তটফ বডফষ্যটত “ডেন াআন্ডাডি/ডেন ডপচাডযাং ডফডল্ড“ াংরান্ত যকাযী ডনটদ টনা/ডযি জাডয ওয়ায য উি যকাযী ডনটদ টনা এটক্ষটি ানুযণীয় টফ। 

 

৯) কাযখানায কভ ট ডযটফ ও ডনযাত্তা ডনডিতকযণ প্রকটে পুন:াথ টায়ন শুধুভাি Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters 

Association (BKMEA), Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), Bangladesh Garments Accessories & Packaging Manufacturers & Exporters Association (BGAPMEA), Bangladesh Terry 

Towel and Linen Manufacturers & Exporters Association (BTTLMEA), Bangladesh Plastic Goods Manufacturers & Exporters Association (BPGMEA), Leather Goods and Footwear 

Manufacturers & Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB), Bangladesh Finished Leather, Leather Goods and Footwear Exporter’s Association (BFLLFEA), Bangladesh Jute Mills 

Association (BJMA), Bangladesh Jute Spinners Association (BJS) এয দস্যভুি ডনজস্ব কাযখানামূট াাংেণকাযী াঅডথ টক প্রডতষ্ঠানমূটয ডফডনটয়াগ/াথ টায়টনয ডফযীটত পুন:াথ টায়ন ডফটফচনা কযা টফ। 
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ডিে ডফচাডরাং ডবডডাং এর পুেঃঅর্ টায়ে আটবেে ডবটবচো করার ক্ষেটে ভবটে স্থাপেকৃত রঞ্জামাডের ডিে ডফচার, ক্ষেডি অনুাটর ব্বহৃত ক্ষলার এডরয়া এবাং 

উক্ত ভবটে বাৎডরক ডবদ্যুৎ ােটয়র পডরমাি ইতুাডে ডবয় ডবটবচো করা টব। 

 

ক) স্থাপনকৃত সরঞ্জমাদির দিন দিচাদরিং সমূহ:  

 

ডিে ডফচাডরাং ডবডডাং এর প্রটয়াজেীয় যন্ত্রপাডত , উপাোে ইতুাডে াংস্থাপেকাট জ্বাাডে েে , পাডে ােয়ী, প্রাকৃডতক এবাং অডধক কায টকরী ব্বস্থার উপর 

ব টাডধক গুরুত্বাটরাপ করটত টব। এটেটে াংযুক্ত রঞ্জামাডের তাডকা অনুযায়ী ডবডভন্ন ধরটের ডিে ডফচার এর ব টটমাে ৬০ পটয়ন্ট এর মটে িাক তার 

পছন্দ অনুযায়ী ডিে ডফচার ডেব টাচে করটত পারটব। তটব ভবটে আবডিক ভাটব ডবদ্যুৎ ও পাডে ােয়ী ডকছু ডফচার ব্বার করটত টব, ক্ষযখাটে ৫ পটয়ন্ট 

ডেধ টাডরত রটয়টছ। এর াটর্ আরও ২৫ পটয়ন্ট ক্ষযাগ কটর ন্যুেতম ৩০ পটয়ন্ট ক্ষপটত টব। 

SL. 

No. 

Equipment 

Name 
Specifications Points Remarks 

01 Air 

Conditioning 

System 

Air-conditioning accounts for more than 50% of the total electricity costs in a 

centrally air-conditioned building. Hence the efficiency of a HVAC system is 

of prime importance. The heart of the HVAC system is the chiller and hence it 

is important to procure an efficient chiller system. The cooling equipment 

shall meet or exceed the minimum efficiency requirement as stated in the table 

below. 

Table – Minimum efficiency requirements for water chilling packages 

 

 

Description Capacity COP 

 

IPLV Input 

kW/TR 

Test procedure 

 

Air cooled 

chillers 

including the 

condenser 

All 

capacities 

2.8 3.05 1.25 ARI 550/590 

Air cooled 

chillers 

without the 

condenser 

All 

capacities 

3.1 3.45 1.13 

 

ARI 550/590 

Water cooled, 

electrical 

operated 

positive 

displacement 

(Reciprocating) 

All 

capacities 

4.20 5.05 0.83 ARI 550/590 

Water cooled 

electrical 

operated 

positive 

displacement 

(rotary screw 

and scroll) 

<150 TR 4.45 5.20 0.79 ARI 550/590 

≥150 TR 

and 300 

TR 

4.90 5.60 0.71 

≥300 TR 5.50 6.15 0.64 

Water cooled 

electrically 

operated 

centrifugal 

<150 TR 5.0 5.25 0.70 ARI 550/590 

≥150 TR 

and 300 

TR 

5.55 5.90 0.63 

≥300 TR 6.10 6.40 0.57 

Air cooled 

absorption 

single effect 

All 

capacities 

0.60 - - ARI 560 

Water cooled 

absorption 

single effect 

All 

capacities 

0.70 - - ARI 560 

Water cooled 

absorption 

double effect 

(Indirect fired) 

All 

capacities 

1.0 1.05 - ARI 560 

Water cooled 

absorption 

double effect 

(Direct fired) 

All 

capacities 

1.0 1.0 - ARI 560 

8  for general 

compliance 

 

- 

+2  points 

For VRV/VRF/ 

VSD System 

And fresh air 

supply option 

Total 10 Points 

াংযুডক্ত-৫: ডিে ডবডডাং ডফচাডরাং 
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Table – Minimum efficiencies requirements for air cooled 

air-conditioning equipment 
 

Equipment 

type 

Refrigerant 

output 

Seasonal coefficient of 

performance (SCOP) 

kW/kW 

Testing 

procedure 

Air-cooled 

air 

conditioner 

<19 kW 2.84 (COPc) ARI 210/240 

 19 kW 

and < 40 kW 
3.16 (COPc) 

ARI 340/360  40 kW 

and < 70 kW 
3.04 (COPc) 

 70 kW 2.72 (COPc) 

 

Evaporating 

water-cooled 

air 

conditioners 

 

<19 kW 3.35 (COP) ARI 210/240 

 19 kW 

and < 40 kW 
3.37 (COP) 

ARI 340/360  40 kW 

and < 70 kW 

3.22 (COP) 

3.02 (IPLV) 

 70 kW 2.70 (COP) 

Air-cooled 

condenser 

units 

 40 kW 
2.96 (COP) 

3.28 (IPLV) 

ARI 365 Water-cooled 

or 

evaporating 

condenser 

units 

 40 kW 3.84 COP 

 

NOTES: 

- AC coefficient of performance: COP = Refrigerant output / power input (kW/ 

kW); 

- Condenser unit, including the compressor and condenser coils; 

- Minimum coefficients of performance listed in Table 2 are calculated at 100% 

of the refrigerant output. To calculate the coefficient of performance of AC units 

running for one year, ARI 340/360 uses the following formula: 

IPLV= 0.01A+0.42B+0.45C+0.12D 

Where: 

IPLV – The Integrated Part Load Value - coefficient of performance of the AC 

unit operating for one year at various part loads. 

A = COP – coefficient of performance of the AC unit (W/W) at full load; 

B = COP – coefficient of performance of the AC unit (W/W) at 75% load; 

C = COP – coefficient of performance of the AC unit (W/W) at 50% load; 

D = COP – coefficient of performance of the AC unit (W/W) at 25% load; 

ARI – American Refrigerant Institute 
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02 Lift/Escalator A. Escalator – the escalator must be fitted with controls & Sensors to reduce 

speed or auto stop when no traffic is detected. Escalators shall be designed 

with one of the energy saving features as described below: 

1. Reduced speed control: The escalator shall change to a slower speed 

when no activity has been detected for a period of a maximum of three 

(3) minutes. Detection shall be by photocell activation or similar sensor 

at the top and bottom landing areas. 

2. Use on demand: The escalator shall shut down when no activity has 

been detected for a period of a maximum of fifteen (15) minutes. Use on 

demand escalators must be designed with energy efficient soft start 

technology. The escalator shall start automatically when required; the 

activation shall be by photocells or sensor installed in the top and bottom 

landing areas. 

3. Use of AC Variable-Voltage and Variable-Frequency (VVVF) drives 

 

B. Elevator (Lift) - Elevator (lift) must be provided with controls to reduce 

the energy demand. To meet this requirement, the following features must be 

incorporated in traction drive elevators: 

1. Use of AC Variable-Voltage and Variable-Frequency (VVVF) drives on 

non-hydraulic elevators. 

2. The lift car uses energy-efficient lighting and display lighting i.e. an 

average lamp efficacy, across all fittings in the car, of >55 lamp lumens/ 

circuit watt and lighting switches off after the lift has been inactive for a 

period of a maximum of five (5) minutes. 

3. The lifts operate in a stand-by condition during off-peak periods. For 

example, the power side of the lift controller and other operating 

equipment such as lift car lighting, user displays, and ventilation fans 

switch off when the lift has been inactive for a period of a maximum of 

five (5) minutes. 

8 

 

- 

03 Solar power 

system 

3% of Energy of use for Lift and Escalator. 1 - 

04 Fresh air 

supply & 

mechanical 

Vent 

Mechanical ventilation and Blower in Basement Floors and Fresh air supply 

system in habitable floor 

*Variable speed derive fan & motor unit 

2 - 

05 Lighting Limitation of Lighting Power Density (LPD) will help to design the lighting 

system in the most efficient way and reduce the lighting and cooling load in 

the buildings. The following table sets the average LPD limits for each 

building type: 

Space LPD (W/m2) 

Business 9 

Mercantile 13 

Hotels 9 

Hospitals/Health care 11 

Residential 7 

Schools 11 

Covered parking 3 

Open and outdoor parking 1.6 

Industries As per requirement for the 

specific task preferably 

LED lights 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandatory 

 

06 Sensors Occupancy sensors, Day light sensors, Co2 sensor 

at least 10 no. of sensors (single or different type) 

2 - 

07 Automation Building Management System (BMS) or Energy Management System (EMS) 5 - 

08 Ceiling Fans Energy consumption ≤ 65 watt 

(at least 5 fans) 

1 - 
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09 Rain water 

Collection and 

Discharge 

Rain water collection and use system, 

2000 L/ Day capacity tank and Underground Discharge system for over flow 

water. 

1 - 

10 WTP Water Treatment Plant including recycling and reuse system with energy 

efficient pumping system (5KLD) minimum. 

2 - 

11 Hot Water 

system 

Solar Water Heater (200 Liter/hour) minimum. 1 - 

12 Water Fixture Water efficient fittings include faucets, showerheads and flushes that use less 

water in order to perform the same function of cleaning as effectively as 

standard models. Water efficiency is an important aspect, especially as fresh 

water resources are increasingly getting depleted at a rate faster that they are 

replenished. 
 

Use of efficient plumbing fixtures, sensors, auto control valves, aerators, flow 

control and pressure-reducing devices can result in significant reduction in 

water consumption. 
 

The following low flow fixtures shall be used: 
 

Type of fixtures Quantity Unit 

Water closets Dual Flush (6/4) liters/flushing cycle 

(full/low) 

Shower 9.5 liters/min at 500 kPa 

Urinals Auto Sensor - 

Hand wash taps 6  Auto Sensor/ 

Push system 

liters/min at 400 kPa 

Kitchen/pantry 

faucets 

6 liters/min at 400 kPa 

2 

 

Mandatory 

13 Masonry  

Materials 

Concrete Hollow Blocks / Interlocking Concrete Block/ lightweight Cellular 

Concrete/ Clay Brick of Auto Brick factory with efficient kiln. 

(at list 60% of total  Masonry wall) 

 The Factory should have energy audit report from national / 

International Certifying agency. 

2 - 

14 Steel Reinforcement steel from the energy efficient factories 

 The Factory should have energy audit report from national / 

International Certifying agency. 

 >10% Recycle Materials content. 

3 - 

15 Ready mix 

concrete 

 Natural Stone chips as course aggregate. 

 The Factory should have energy audit report from national / 

International Certifying agency 

 Should have recycle content or fly ash. 

3 - 

16 Paint Low Volatile Organic Compounds (VOC) paint (VOC level <10g/L) 

 The Factory should have energy audit report from national / 

International certifying agency. 

2 - 

17 Low 

E-Glass 

Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) 0.4 (maximum) or  Shading Coefficient 

(SC)  0.46 (maximum) 

Visible Light Transmittance (VLT) of the glazed element should not be lower 

than 35%. 

8 - 

18 UPVC 

window 

frame 

Window frame made of UPVC (all Curtain and Sliding windows of a 

building) 

 The Factory should have energy audit report from national / 

International Certifying agency. 

2 - 

19 Insulation Roof top Insulation & heat reflective paint (Solar Radiation Index value >78) 

or Insulation blokes 

2 - 

  Total 60 points  
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Eligibility Marks 30 out of 60. 
 

খ) আলাচয খালত ঋণ দিতরলণর ক্ষেলে ভিলনর ক্ষেদণ অনুসালর ব টডেম্ন ক্ষলার এদরয়া দিলিচনা করা ক্ষযলত পালর। এলেলে িািংালিল জাতীয় 

দিদডিং ক্ষকাড অনুযায়ী ভিলনর দনম্ন ছক অনুসরণ করা ক্ষযলত পালর। 

 

Sl Occupancy Type Uses Minimum Total Floor Area 

01 Occupancy A Residential 1500 sqm 

02 Occupancy B Educational 3000 sqm 

03 Occupancy C Institution of Care 2500 sqm 

04 Occupancy D Health Care 1000 sqm 

05 Occupancy E Business 2000 sqm 

06 Occupancy F Mercantile  2000 sqm 

07 Occupancy K Garages  5000 sqm 

 

গ) ডিে ডফচাডরাং ডবডডাং আবডিকভাটব ডবদ্যুৎ ােয়ী যন্ত্রপাডত াংটযাজে করটব। বত টমাটে সু-উচ্চ ভবেমূট বাৎডরক ডবদ্যুৎ ব্বাটরর 

পডরমাি বগ টডমোর প্রডত ২৭৭ ডকটাওয়াে ঘন্টা (সুে: Survey Report of Green Building Code for Bangladesh by 

HBR) । এটপ্রডেটত, একটি ডিে ডফচাডরাং ডবডডাং বাৎডরক ন্যন্যতম ২০% ডবদ্যুৎ ােয় করটব। 

 

1 Base line of average Energy consumption is 277 KWh/M
2/ 

/Year  

2 Target save at least 20 % (55.5 KWh/M
2/ 

/Year) 
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