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ব াপনা পিরচালক/ ধান িনব র্াহী কম র্কত র্া 

বাংলােদেশ কায র্রত সকল তফিসিল াংক o আিথ র্ক িত ান (শরীয়াহিভি ক াংক o আিথ র্ক িত ান তীত)। 
 
 
ি য় মেহাদয়, 

 
মা ার সাকু র্লার: “পিরেবশবা ব প /uে ােগর জ  পুনঃaথ র্ায়ন ি ম”।  

 
েদেশ নবায়নেযাগয্ জব্ালািন সােরর মা েম পিরেবশ সংর ণ o িশ  কারখানার তরল বজর্য্ পিরেশাধেনর মা েম পিরেবশ দূষণ 
েরােধ আিথ র্ক খােতর aথ র্ায়ন বাহেক সুগম করার লে য্ 311৯ সােল বাংলােদশ াংেকর িনজসব্ uৎসব্ হেত 311.11 
(দুiশত) েকািট টাকার eকিট আবতর্নশীল পুনঃaথ র্ায়ন ি ম গঠন করা হয়। শুরুেত e ি েমর আoতা েসৗর ােনল, েসৗর 
ফেটােভা াiক সংেযাজন য্া /িশ  eবং বােয়াগয্াস o বজর্য্ পিরেশাধন য্া  াপেনর জ  সীমাব  থাকেলo পরবত েত 
িবিভ  পয র্ােয় eর আoতা 61(প াশ)িট প /uে ােগ পিরবধ র্ন করা হয়। সমেয়র পির মায় ি ম পিরচালনার aিভ তা, 
েদেশর aথ র্ৈনিতক কাঠােমার u য়ন, যুি গত u য়ন o পিরবত র্ন, পিরেবশবা ব প /uে ােগর িত াহক চািহদা বৃি  
িবেবচনায় িনেয় o বাংলােদশ সরকােরর u য়ন পিরক নাসমূেহর (Perspective Plan of Bangladesh: 2010-2021, National 

Sustainable Development Strategy 2010-21, স ম প বািষ র্ক পিরক না, Sustainable Development Goals) 
বা বায়নেক তব্রািনব্ত করার uে ে  পিরেবশবা ব প /uে ােগ েবসরকারী খােতর ঋণ বাহেক সুগম করার লে য্ e িবষয়ক 
জািরকৃত সাকু র্লার/সাকু র্লার েলটারসমূেহ বিণ র্ত িনেদ র্শনািদ পয র্ােলাচনা/পিরমাজর্ন o পিরবধ র্ন কের eকিট সমিনব্ত নীিতমালা 
জাির করা হেলা। 

3। িশেরানাম: পিরেবশবা ব প /uে ােগর জ  পুনঃaথ র্ায়ন ি ম (Refinance Scheme for Green Products/Initiatives)। 

4। aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান (Participatory Financial Institution-PFI): আেলাচয্ ি েমর আoতায় পুনঃaথ র্ায়ন 
সুিবধা াি র জ  আ হী াংক/আিথ র্ক িত ানেক বাংলােদশ াংেকর সাসেটiেনবল ফাi া  িডপাট র্েম , ধান 
কায র্ালয়, ঢাকা eর সােথ aংশ হণকারী চুি  স াদন করেত হেব। চুি ব  াংক/আিথ র্ক িত ান u  ি েমর 
আoতাধীন “aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান” িহেসেব িচি ত হেব। iেতামে  চুি  স াদনকারী aংশ হণকারী আিথ র্ক 
িত ানসমূহেক নতুনভােব পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা াি র জ  a  সাকু র্লার জািরর 14(িতন) মােসর মে  পিরবিত র্ত চুি প  

স াদন করেত হেব। 

5। সুদহার: 

5.2।  ি েমর আoতায় aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ােনর িনকট হেত তােদর aথ র্ায়েনর িবপরীেত বাংলােদশ াংক হেত দ  
পুনঃaথ র্ায়েনর uপর াংক হাের (বত র্মােন 6%) সুদ আদায়েযাগয্ হেব। 
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5.3। াহক পয র্ােয় সুেদর হার: 

5.3.2। aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান কতৃর্ক সরাসির aথ র্ায়েনর ে ে  াহক পয র্ােয় সুেদর হার িনধ র্ারেণর ে ে  
াংক হার িভি  হার (Base Rate) িহেসেব পিরগিণত হেব। aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান িভি  হােরর uপর মািজর্ন 

আেরাপ কের াহক পয র্ােয় সুদহার ( াংক হার + মািজর্ন) িনধ র্ারণ করেত পারেব। u  মািজর্ন ঋণ পিরেশােধর 
সময়কাল 6 বছেরর কম হেল সেব র্া  4%, 6(পাঁচ) বছর বা তেতািধক িক  9(আট) বছেরর কম হেল সেব র্া  4.6% 
eবং 9(আট) বছর বা তেতািধক হেল সেব র্া  5% হেব। iেতামে  পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা া  প /uে াগসমূেহ পূেব র্র 
সুদহার েযাজয্ হেব। 

5.3.3।  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর কৃিষ খােত a ািধকার িবেবচনায় িনেয় “েসালার iিরেগশন পাি ং িসে ম” 
eর ে ে  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান কতৃর্ক াহক পয র্ােয় সরাসির aথ র্ায়েনর িবপরীেত তােদর মািজর্ন হেব সেব র্া  
3%। 

5.3.4।  eমআরe িনবি ত eমeফআi/eেজ  াংিকং/আuটেসািস র্ং eর মা েম াহক িনব র্াচন, ঋেণর াব 
ƣতরীকরণ, মূ ায়ন, মিনটিরং, আদায় কায র্ ম aথবা Credit Wholesaling aথ র্ায়েনর ে ে  াহক পয র্ােয় সুেদর হার 
িনধ র্ারেণর ে ে  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান কতৃর্ক িনধ র্ািরত সুদহােরর uপর িফ/কিমশন ধা র্ করা যােব। েসে ে  
সুদহার হেব াংক হার + aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ােনর মািজর্ন + eমeফআi/eেজ /আuটেসািস র্ং িফ/কিমশন। 
u  িফ/কিমশন ঋণ পিরেশােধর সময়কাল 6 বছেরর কম হেল সেব র্া  2%, 6(পাঁচ) বছর বা তেতািধক িক  9(আট) 
বছেরর কম হেল সেব র্া  2.6% eবং 9(আট) বছর বা তেতািধক হেল সেব র্া  3% হেব। 

 

6। ঋণ পিরেশােধর সময়কাল o সুদ িহসাবায়ন: 

6.2।  িনধ র্ািরত সমেয়র মে  a  নীিতমালার সকল শতর্ানুযায়ী সুদসহ ঋেণর সমুদয় aথ র্ াহক কতৃর্ক পিরেশাধেযাগয্ 
হেব। িনধ র্ািরত সমেয়র মে  সমুদয় ঋণ পিরেশািধত না হেল aিতির  সমেয়র জ  াংক/আিথ র্ক িত ান aনাদায়ী 
বেকয়ার uপর বাংলােদশ াংেকর িব মান সাকু র্লােরর আেলােক eবং aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ােনর িনজসব্ 
নীিতমালা aনুযায়ী সুদ ধায র্ করেত পারেব। 

6.3।  সুদ িহসাবায়েনর ে ে  ম াসমান প িত (Reducing Balance Method) aবলমব্ন করেত হেব (সংযুি -2)। 

6.4।  সুদ িহসাবায়েনর ে ে  েকােনা ধরেণর লু ািয়ত খরচ (Hidden Expenses) িহসাব করা যােব না eবং a  
সাকু র্লােরর aনুে দ-5 e বিণ র্ত সুদহার তীত াহেকর িনকট হেত a  েকােনা ধরেনর চাজর্/িফ/সুদ (সািভ র্স চাজর্, 
েলান েসিসং িফ, Risk Premium iতয্ািদ) ধায র্ করা যােব না। তেব বাংলােদশ াংেকর সমেয় সমেয় জািরকৃত 
সাকু র্লার/সাকু র্লার েলটারসমূেহর আেলােক aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ােনর "Schedule of Charges" eবং েযাজয্ 
ে ে  সরকার কতৃর্ক আেরািপত/ধায র্কৃত শু /কর আদায় করা যােব। 

6.5।  াহক পয র্ােয় ঋণ পিরেশােধর সময়কাল ঋণ হেণর তািরখ হেত eবং aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ােনর 
পুনঃaথ র্ায়নকৃত ঋণ পিরেশােধর সময়কাল পুনঃaথ র্ায়ন হেণর তািরখ হেত িহসাবায়ন হেব। 

6.6।  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ােনর সােথ াহেকর স েক র্র িভি েত o েয়াজনীয়তার িনিরেখ পুনঃaথ র্ায়নেযাগয্ প  
বা uে ােগ ে স িপিরয়ড েযাজয্ হেত পাের। তেব সংি  প /uে ােগর জ  aত্র সাকু র্লাের বিণ র্ত শতর্াবলীর 
আেলােক সেব র্া  ে স িপিরয়ড aনুেমাদন করা যােব। 
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7। পুনঃaথ র্ায়ন হেণর েযাগয্তা: 

7.2।  a  ি েমর আoতায় শুধুমা  েময়াদী ঋেণর (Term Loan) িবপরীেত পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা দানেযাগয্ হেব। কে র 
পরামশ র্ক খরচ, েমরামত সং া  য় eবং চলিত মূলধন বাবদ য় পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধার আoতায় আসেব না। 

7.3।  পুনঃaথ র্ায়নেযাগয্ ঋেণর পিরমাণ পিরেবশবা ব প /uে াগ/ কে র uৎপাদন মতা o কৃত য় িনরূপন করত: 
িনধ র্ারণ করা হেব, তেব তা েকােনা েমi সংি  প /uে াগ/ কে র জ  বাংলােদশ াংক িনধ র্ািরত সেব র্া  সীমা 
aিত ম করেব না। 

7.4।  াংক েকা ািন আiন o আিথ র্ক িত ান আiেনর িব মান িবিধিবধান eবং বাংলােদশ াংেকর িব মান 
সাকু র্লার/সাকু র্লার েলটারসমূহ aনুযায়ী ঋণেখলাপী াহেকর aনুকূেল েকােনারূপ ঋণ সুিবধা দান করা যায় না িবধায় 
সংি  াহেকর ঋেণর িবপরীেত েকােনা পুনঃaথ র্ায়ন ঋণ সুিবধার আেবদেনর সুেযাগ েনi। aংশ হণকারী আিথ র্ক 
িত ান কতৃর্ক পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধার আেবদন করার পূেব র্ সংি  াহক o তার সব্াথ র্ স িক র্ত িত ানসমূেহর সা িতক 

িসআiিব িরেপাট র্ iিতবাচক মেম র্ িনি ত করেত হেব। 

7.5। aংশ হণকারী চুি  েমাতােবক পুনঃaথ র্ায়নকৃত ঋণ সুদসহ পিরেশাধ িনি ত করেত হেব eবং e মেম র্ aংশ হণকারী 
আিথ র্ক িত ানেক সব্ত  িত িত প  (Demand Promissory Note) দান করেত হেব। 

7.6। াংক/আিথ র্ক িত ান কতৃর্ক েযৗি ক কারেণ "Credit Purchase/Loan Takeover" eর িবপরীেত পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধার 
আেবদন করার পূেব র্ ঋণিট িবরূপভােব ে িণকৃত/িবরূপভােব ে িণকৃত হoয়ায় পুনঃতফিসলীকৃত/সুদ মoকুফকৃত নয় মেম র্ 
িনি ত হেত হেব। তাছাড়া সংি  াহেকর ঋণ aবেলাপেনর iিতহাস পুনঃaথ র্ায়েনর aেযাগয্তা িহেসেব িবেবিচত 
হেব। 

7.7।  “Syndicated Financing” eর আoতায় aথ র্ায়নকৃত পিরেবশবা ব প /uে ােগ পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা হণেযাগয্ হেব। 
তেব u  প /uে ােগ aথ র্ায়েনর িবপরীেত শুধুমা  “িলড াংক/আিথ র্ক িত ান” বাংলােদশ াংেকর িনকট 
পুনঃaথ র্ায়ন আেবদন uপ াপন করেত পারেব। eে ে  পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা “িলড াংক/আিথ র্ক িত ান” eর aনূকুেল 
দান করা হেব eবং u  পুনঃaথ র্ায়নকৃত aেথ র্র ƣ মািসক িকি  “িলড াংক/আিথ র্ক িত ান” eর িনকট হেত আদায় 

করা হেব। aপরাপর সদ  াংক/আিথ র্ক িত ানসমূহেক তােদর সব্ সব্ aথ র্ায়ন aনুপােত (Pro-rata Basis) 
পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা ব ন, পুনঃaথ র্ায়নকৃত ঋেণর িকি  আদায় o a া  দায়-দািয়তব্ স ণ র্রূেপ “িলড াংক/আিথ র্ক 
িত ান” eর uপর  থাকেব। 

8। পুনঃaথ র্ায়ন আেবদন ি য়া: 

8.2।  6(পাঁচ) বছর বা তদূধব্র্ েময়াদী প /uে াগ/ ক  ঋেণর ে ে  ক  চালু (Trial Run) হoয়ার পরবত  ৯1(নবব্i) 
িদেনর মে  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান তােদর সরাসির িবতরণকৃত ঋেণর িবপরীেত পুনঃaথ র্ায়েনর জ  বাংলােদশ 
াংক বরাবর eককালীন আেবদন করেব। 

8.3।  6(পাঁচ) বছেরর িন েময়াদী প /uে াগ/ ক  ঋেণর ে ে  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান তােদর সরাসির িবতরণকৃত 
ঋেণর িবপরীেত পুনঃaথ র্ায়েনর জ  বাংলােদশ াংেকর িনধ র্ািরত ছেক িত ƣ মািসক েশেষ পরবত  41(ি শ) িদেনর 
মে  বাংলােদশ াংক বরাবর eককালীন আেবদন করেব। 

8.4।  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান কতৃর্ক eমeফআi/eেজ  াংিকং/আuটেসািস র্ং eর মা েম েয েকােনা েময়ােদ 
aথ র্ায়েনর ে ে  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান হেত গৃহীত ঋণ দব্ারা eমeফআi/eেজ  াংিকং/আuটেসািস র্ং 
িত ান েকােনা ƣ মািসেক uপকারেভাগী াহক পয র্ােয় েয পিরমাণ ঋণ িবতরণ করেত স ম হেব তার িবপরীেত u  

ƣ মািসক েশেষ পরবত  41(ি শ) িদেনর মে  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান বাংলােদশ াংেক পুনঃaথ র্ায়ন দাবী 
(eকািধক ƣ মািসেক িবতরণ হেল eকািধকবার) uপ াপন করেব। 
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8.5।  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান কতৃর্ক মহা ব াপক, সাসেটiেনবল ফাi া  িডপাট র্েম , বাংলােদশ াংক, ধান 
কায র্ালয়, ঢাকা বরাবর পুনঃaথ র্ায়ন আেবদন ( ব াপনা পিরচালক/ ধান িনব র্াহী aথবা ব াপনা পিরচালক/ ধান 
িনব র্াহীর aনুপি িতেত িদব্তীয় সেব র্া  পয র্ােয়র কম র্কত র্ার সব্া ের) uপ াপন করেত হেব।  পুনঃaথ র্ায়ন আেবদেনর সে  
aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান িনধ র্ািরত ছক (সংযুি -3) aনুসাের ত ািদ o েয়াজনীয় দিললািদ সরবরাহ করেব। 

8.6।  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ানসমূহেক e ি েমর আoতায় িবতরণকৃত ঋেণর সেব র্া  211% পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা দান 
করা হেব। eে ে  বাংলােদশ াংেকর িস া i চূড়া  মেম র্ গ  হেব। 

 

9।পুনঃaথ র্ায়নকৃত ঋেণর সদব্য্বহার o ত  সরবরাহ: 

9.2।  পুনঃaথ র্ায়ন বাবদ গৃহীত ঋেণর সদব্ বহার স েক র্ বাংলােদশ াংেকর চািহদা েমাতােবক েয়াজনীয় ত /িববরণী 
(সংযুি -4) aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ানসমূহ সরবরাহ করেব। তাছাড়া পুনঃaথ র্ায়নকৃত ঋেণর সদব্য্বহােরর িবষয়িট 
বাংলােদশ াংক েয়াজনীয়তার িনিরেখ েয েকােনা সময় সেরজিমন যাচাi করার aিধকার সংর ণ করেব। 

9.3।  িন বিণ র্ত aব ার aবতারণা হেল aংশ হণ চুি পে র শতর্ানুসাের aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ানেক পুনঃaথ র্ায়নকৃত 
ঋণ চিলত াংক েরট aেপ া 6% aিধকহাের দ সুদসহ eককালীন েফরত দান করেত হেব eবং u  িত ােনর 
িবরূে  বাংলােদশ াংক aড র্ার 2৯83, াংক েকা ািন আiন 2৯৯2 o আিথ র্ক িত ান আiন 2৯৯4 aনুসাের যথাযথ 
শাি মূলক ব া হণ করা হেব: 

ক) aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান ভুল ত  দােনর মা েম পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা হণ করেল; 

খ) বাংলােদশ াংক কতৃর্ক সেরজিমন পিরদশ র্েন পুনঃaথ র্ায়নকৃত aেথ র্র সদব্য্বহার হয়িন মেম র্ পিরলি ত হেল; 

গ) পুনঃaথ র্ায়ন ি েমর আoতায় সুিবধা া  াহেকর ঋণ িহসাব িবরূপভােব ে িণকৃত হoয়ার পরo বাংলােদশ াংকেক 
তাৎ িণকভােব aবিহত না করা হেল। 

 

৯।  পুনঃaথ র্ায়ন আদায় ি য়া: 

৯.2। পুনঃaথ র্ায়ন বাবদ গৃহীত ঋণ aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান কতৃর্ক ঋণ হেণর তািরখ েথেক ƣ মািসক িকি েত িনিদ র্  
পিরেশাধ সূচী aনুযায়ী সুদসহ পিরেশাধেযাগয্ হেব। 

৯.3। পিরেশাধসূচী aনুযায়ী িনধ র্ািরত তািরেখ সুদসহ পুনঃaথ র্ায়নকৃত ঋেণর পিরেশাধেযাগয্ িকি  বাংলােদশ াংেক রি ত 
সংি  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ােনর চলিত িহসাব েথেক কতর্ন কের েনয়া হেব। 

৯.4। াহক পয র্ােয় ঋেণর সুদসহ আসল মািসক/ƣ মািসক িভি েত eবং পুনঃaথ র্ায়নকৃত ঋণ সুদসহ ƣ মািসক িভি েত িনিদ র্  
পিরেশাধ সূচী aনুযায়ী আদায়েযাগয্ হেব। 

৯.5। িনধ র্ািরত সমেয়র পূেব র্ েকােনা াহক ঋণ সমনব্য় করেল েয সমেয়র জ  াহক u  ঋণ সুিবধা হণ কেরেছ, 
পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধাo সেব র্া  u  সমেয়র জ  েযাজয্ হেব। তেব aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান চাiেল তার পূেব র্o 
পুনঃaথ র্ায়নকৃত aথ র্ সমনব্য় করেত পারেব। eে ে  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ানসমূহেক ঋণ সমনব্য় হoয়া মা i 
াহেকর ঋণ িহসাব িববরণীসহ ঋণ সমনব্েয়র িবষয়িট বাংলােদশ াংকেক aবিহত করেব। েময়াদ পূিত র্র পূেব র্ ঋণ 

সমনব্েয়র জ  াহক পয র্ােয় েকােনা কার চাজর্/িফ আদায় করা যােব না। 
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21। a া  শত র্াবলী: 

21.2। ঋণ হীতা িনব র্াচন, ঋণ ম রী, ঋেণর িনরাপ া জামানত হণ, ঋণ িবতরণ, দিলল স াদন, ঋণ-মূলধন aনুপাত, 
ঋেণর সদব্য্বহার o তদারকীর িবষয় বাংলােদশ াংেকর িব মান নীিতমাল/সাকু র্লার/সাকু র্লার েলটারসমূহ, সংি  
aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ােনর িনজসব্ নীিতমালা eবং াংক/আিথ র্ক িত ান- াহক স েক র্র িভি েত িনধ র্ািরত 
হেব। 

21.3। াহক পয র্ােয় িবতরণকৃত ঋেণর সকল ঝুিঁক o ঋণ আদােয়র সকল দায়-দািয়তব্ সংি  aংশ হণকারী আিথ র্ক 
িত ােনর uপর  থাকেব। াহক পয র্ােয় ঋণ আদােয়র সােথ বাংলােদশ াংেকর পাoনা পিরেশাধেক েকােনাভােবi 

স িক র্ত করা যােব না। aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান সকল পুনঃaথ র্ায়নকৃত ঋেণর যথাযথ ঝুিঁক ব াপনা (ঋণ 
ঝুিঁক eবং পিরেবশ o সামািজক ঝুিঁক সহ) িনি ত করেব। 

21.4। aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ােনর aথ র্ায়েন চালুকৃত uে াগ/ ক  বা িবেশষ ে ে  েযৗি ক কারেণ uে াগ/ ক  চালু 
হoয়ার পর aনিধক 17(ছয়) মােসর মে  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান কতৃর্ক aথ র্ায়নকৃত কে  তােদর aথ র্ায়েনর 
িবপরীেত পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা িবেবচনােযাগয্ হেব। তেব “ি ন i াি ” o “ি ন িফচািরং িবি ং” (সংযুি -6) eর 
ে ে  আবি কভােব েযাজয্ সংি  সািট র্িফেকট পাoয়ার পর aথ র্ায়ন [সািট র্িফেকট াি র 14 (িতন) মােসর মে ] 
করা হেলo পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা িবেবচনােযাগয্ হেব। 

21.5। uপকারেভাগী াহক পয র্ােয় িবতরণকৃত ঋণ িবরূপ মােন ে িণকৃত হেল পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধা বািতল মেম র্ িবেবিচত হেব। 
ঋেণর িবরূপ মােন ে িণকরেণর িবষয়িট তাৎ িণকভােব সংি  aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ান কতৃর্ক বাংলােদশ 
াংকেক aবিহত করেব। বাংলােদশ াংক সুদসহ বেকয়া পুনঃaথ র্ায়নকৃত ঋণ eককালীন আদায় করেব। 

21.6। ক  বা বায়েন পিরেবশ aিধদ র, বাংলােদশ ফায়ার সািভ র্স e  িসিভল িডেফ , Sustainable and Renewable 

Energy Development Authority (SREDA) o a া  িনয় ক সং া কতৃর্ক সময় সময় জািরকৃত েযাজয্ সকল 
িনেদ র্শনার যথাপিরপালন ঋণ িবতরেণর পূেব র্i িনি ত করেত হেব। 

21.7। পুনঃaথ র্ায়নকৃত ঋণ স িক র্ত বাংলােদশ াংেকর যািচত ত ািদ/িববরণী িনধ র্ািরত সমেয় aংশ হণকারী আিথ র্ক 
িত ান কতৃর্ক দািখল করা না হেল সংি  আiন o িবিধ-িবধান aনুযায়ী যথাযথ ব া হণ করা হেব। 

21.8।  পুনঃaথ র্ায়ন ি েমর শতর্ািদ বা তহিবেলর িবষেয় েয েকােনা সংেযাজন, িবেয়াজন eবং পিরমাজর্েনর aিধকার বাংলােদশ 
াংক সংর ণ কের।  

 

22। পুনঃaথ র্ায়েনর জ  uপযু  প /uে াগ: পুনঃaথ র্ায়ন ি েমর aধীেন িনে া  9িট খােতর আoতায় বত র্মােন নতুন 
a ভূ র্  প /uে াগ “ি ন িফচািরং িবি ং” সহ েমাট 62িট পিরেবশবা ব প /uে াগ (িব ািরত: সংযুি -5) 
পুনঃaথ র্ায়েনর জ  িবেবিচত হেব: 

22.2) নবায়নেযাগয্ জব্ালািন। 
22.3) জব্ালািন দ /সা য়ী যুি । 
22.4) িবক  জব্ালািন। 
22.5) বজর্য্ ব াপনা। 

22.6) পুনঃ ি য়াকরণ o পুনঃ ি য়াকরণ uপেযাগী  তকরণ। 
22.7) পিরেবশবা ব iট uৎপাদন। 
22.8) পিরেবশবা ব াপনা।  
22.9) িবিবধ। 
 

পৃ া 7 eর 6 



23। e িবষেয় iেতাপূেব র্ জািরকৃত িজিবিসeসআরিড সাকু র্লার নং-13, তািরখ: জুলাi 2, 3124; িজিবিসeসআরিড সাকু র্লার 
েলটার নং-12, তািরখ: েম 31, 3125; িজিবিসeসআরিড সাকু র্লার েলটার নং-13, তািরখ: আগ  29, 3125; 
িজিবিসeসআরিড সাকু র্লার েলটার নং-16, তািরখ: েম 21, 3126; eসeফিড সাকু র্লার েলটার নং-14, তািরখ: নেভমব্র 
14, 3126 বািতল মেম র্ গ  হেব। তাছাড়া, iেতাপূেব র্ জািরকৃত সাকু র্লার/সাকু র্লার েলটারসমূেহর মা েম েয সকল 
পিরেবশবা ব প /uে াগ/ ক  পুনঃaথ র্ায়ন ি েমর আoতায় a ভূ র্  করা হেয়িছল u  সাকু র্লার/সাকু র্লার েলটার 
জািরর পূেব র্ ঐসকল প /uে াগ/ কে  aথ র্ায়ন করা হেল তা পুনঃaথ র্ায়ন সুিবধার আoতায় িবেবচনা করা হেব না। 

24। াংক েকা ািন আiন, 2৯৯2 (3124 সাল পয র্  সংেশািধত) eর 56 ধারা eবং আিথ র্ক িত ান আiন, 2৯৯4 (3114 
সাল পয র্  সংেশািধত) eর 29(ছ) ধারায় দ  মতাবেল e িনেদ র্শনা জাির করা হেলা যা aিবলেমব্ কায র্কর হেব। 

 

আপনােদর িবশব্ , 

 

 
(মেনাজ কুমার িবশব্াস) 

মহা ব াপক 
েফান: ৯641431 
ফয্া : ৯641438 

E-mail: manoj.biswas@bb.org.bd 
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https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/gbcrd/jul012013gbcrd02.pdf
https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/gbcrd/may202014gbcrdl01.pdf
https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/gbcrd/may202014gbcrdl01.pdf
https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/gbcrd/aug192014gbcrdl02.pdf
https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/gbcrd/may102015gbcrdl05.pdf
https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/gbcrd/nov032015sfdl03.pdf
https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/gbcrd/nov032015sfdl03.pdf


সাসেটiেনবল ফাi া  িডপাট র্েম
বাংলােদশ াংক
ধান কায র্ালয়, ঢাকা।

Tk. 100,000.00       
5%

02 Years
4

January 1, 2017

Payment 
No. Payment Date Beginning 

Balance (Tk.)
Scheduled 

Payment (Tk.) Principal (Tk.) Interest (Tk.) Ending 
Balance (Tk.)

Cumulative 
Interest (Tk.)

1 4/1/2017 100,000.00          13,750.00         12,500.00          1,250.00       87,500.00       1,250.00            

2 7/1/2017 87,500.00            13,593.75         12,500.00          1,093.75       75,000.00       2,343.75            

3 10/1/2017 75,000.00            13,437.50         12,500.00          937.50          62,500.00       3,281.25            

4 1/1/2018 62,500.00            13,281.25         12,500.00          781.25          50,000.00       4,062.50            

5 4/1/2018 50,000.00            13,125.00         12,500.00          625.00          37,500.00       4,687.50            

6 7/1/2018 37,500.00            12,968.75         12,500.00          468.75          25,000.00       5,156.25            

7 10/1/2018 25,000.00            12,812.50         12,500.00          312.50          12,500.00       5,468.75            

8 1/1/2019 12,500.00            12,656.25         12,500.00          156.25          -                  5,625.00            

105,625.00       100,000.00        5,625.00       

Tk. 105,625.00       
Tk. 5,625.00           

Total

Loan Amortization Schedule (Fixed Principal Payment Method)

Total Loan Payment =
Total Interest =

সংযুি -2: পুন:aথ র্ায়েনর জ  সুদ িহসাবায়েনর ে ে  ম াসমান প িতর (Reducing balance method) নমুনা।

Total Loan Amount =
Annual Interest Rate =
Loan Period (in Years) =
Number of Payments per year =
Loan Disbursement Date =

পৃ া 2 eর 2



সাসেটiেনবল ফাi া  িডপাট র্েম  
বাংলােদশ াংক 
ধান কায র্ালয়, ঢাকা। 

  পৃ া 5 eর 1  

 
 
সংযুি -3/ক: পুন:aথ র্ায়েনর জ  আেবদনকৃত প /uে াগ সংি  ত  িববরণী                                              eসeফিড পুন:aথ র্ায়ন আেবদন ফরম নং-2 
 

“পিরেবশবা ব প /uে ােগর জ  পুন:aথ র্ায়ন ি ম” eর আoতায় “--------------------------------------” প /uে ােগ পুন:aথ র্ায়েনর জ  িবতরণকৃত ঋেণর িববরণী 
 
াংক/আিথ র্ক িত ােনর নাম: 

 ঋণ িবতরেণর ে ে  সংি  MFI/i ারিমিডয়ারী eেজে র নাম o িঠকানা ( েযাজয্ ে ে ): 
  

 
 িবেশষ : 
 

ক) েয সকল পিরেবশবা ব প /uে ােগর জ  ei ফরম েযাজয্ হেব: 2) েসালার েহাম িসে ম, 3) েসালার মাiে া/িমিন ি ড, 4) েসালার iিরেগশন পাি ং িসে ম, 5) েসৗরশি  চািলত েকা  ে ােরজ, 6) িব মান গবািদ পশুর/েপাি  খামাের  
বােয়াগয্াস া  াপন, 7) সমিনব্ত গরুপালন o বােয়াগয্াস া  াপন, 8) মাঝাির আকােরর বােয়াগয্াস া , 9) বােয়ামাস িভি ক বৃহৎ আকােরর বােয়াগয্াস া , ৯) েপাি  o েডiরী িভি ক বৃহৎ আকােরর বােয়াগয্াস া , 21) াির হেত 
ƣজবসার তকরণ, 22) ে েচা কে া  সার uৎপাদন ক । 

 
খ) আেবদনপে র সে  েয সকল নিথপ  দািখল করেত হেব: 2) ঋণ ম রীপ , 3) ঋণ িহসাব িববরণী, 4) MFI/i ারিমিডয়ারী eেজ  স িক র্ত ত  ( েযাজয্ ে ে ), 5) াংক/আিথ র্ক িত ান কতৃর্ক পুন:aথ র্ায়েনর জ  আেবদনকৃত 

পিরেবশবা ব প /uে ােগর পিরদশ র্ন িতেবদন ( েযাজয্ ে ে ), 6) াহক o তার সব্াথ র্ সংি  িত ােনর সা িতক িসআiিব িরেপােট র্র িভি েত াহক ঋণেখলাপী নয় (ঋেণর ে িণমানসহ) মেম র্ াংক/আিথ র্ক িত ােনর তয্য়ন প , 7) 
বাংলােদশ াংক বরাবর পুন:aথ র্ায়ন সুিবধার জ  দাবীকৃত প /uে ােগর িবপরীেত আেবদনকারী াংক/আিথ র্ক িত ান তীত াহক a  েকান াংক/আিথ র্ক িত ান হেত aথ র্ায়ন/পুন:aথ র্ায়ন সুিবধা হণ কেরিন মেম র্ আেবদনকারী 
াংক/আিথ র্ক িত ােনর তয্য়ন প । 

 
 
 
 

 
 

িমক 
নং 

াহক/ াহক 
িত ােনর 

নাম, িঠকানা 
(থানা/uপেজলা 
o েজলা) eবং 
েমাবাiল নং 

াহক কৃিত 
(eকক/েযৗথ/ 

পিরবার/ িত ান/ 
সমবায় সিমিত/ 
RJSC eর 

িনবি ত িত ান) 

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

o ঋণ 
িবতরেণর 
তািরখ 

ঋেণর 
েময়াদকাল 
o ে স 
িপিরয়ড 

াহক 
পয র্ােয় 
সরাসির 

িবতরণকৃত 
ঋেণর সুেদর 

হার 

MFI 
/i ারিমিডয়ারী 
eেজে র মা েম 
িবতরণকৃত ঋেণর  
াহক পয র্ােয় সুেদর 

হার 

েয uে ে  ঋণ 
িবতরণ করা 

হেয়েছ (ঋেণর 
আoতাভু  

য়) 

ঋণ 
িবতরণকারী 
শাখার নাম 
o িঠকানা 

পুন:aথ র্ায়েনর জ  আেবদনকৃত প /uে াগ সংি  ত ািদ ( েযাজয্ ে ে ) কে র 
uপকারেভাগী 
াহেকর সংখয্া 

eবং কে র 
পিরেবশগত 
uপেযািগতা 

ম  

েসালার ােনেলর  
iuিনক েকাড নমব্র, 
uৎপাদন মতা o 

া  িবদুয্েতর 
পিরমাণ (Wp) 

বােয়াগয্াস াে র 
ƣদিনক uৎপাদন 
মতা eবং াংক 
কতৃর্ক aথ র্ািয়ত 
গরুর সংখয্া 

েসালার iিরেগশন 
পাি ং িসে েমর 

ƣদিনক পািন 
uৎপাদন মতা o 
েমাটেরর মতা 

াির হেত uৎপািদত 
ƣজবসােরর 

পিরমাণ/uৎপািদত 
ে েচা কে াে র 
পিরমাণ o aথ র্ািয়ত 

গরুর সংখয্া 

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25 26 
         



সাসেটiেনবল ফাi া  িডপাট র্েম  
বাংলােদশ াংক 
ধান কায র্ালয়, ঢাকা। 

  পৃ া 5 eর 2  

 
 
সংযুি -3/খ: পুন:aথ র্ায়েনর জ  আেবদনকৃত প /uে াগ সংি  ত  িববরণী                                                                                                                                 eসeফিড পুন:aথ র্ায়ন আেবদন ফরম নং-3 

 
“পিরেবশবা ব প /uে ােগর জ  পুন:aথ র্ায়ন ি ম” eর আoতায় “--------------------------------------” প /uে ােগ পুন:aথ র্ায়েনর জ  িবতরণকৃত ঋেণর িববরণী 

 
াংক/আিথ র্ক িত ােনর নাম: 

 ঋণ িবতরেণর ে ে  সংি  MFI/i ারিমিডয়ারী eেজে র নাম o িঠকানা ( েযাজয্ ে ে ): 
 

িমক 
নং 

াহক/ াহক 
িত ােনর নাম 
eবং িঠকানা 

(থানা/uপেজলা 
o েজলা) 

াহক কৃিত 
(eকক/েযৗথ/ 

পিরবার/ িত ান/ 
সমবায় সিমিত/ RJSC 
eর িনবি ত িত ান) 

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

o ঋণ 
িবতরেণর 
তািরখ 

ঋেণর 
েময়াদকাল o 
ে স িপিরয়ড 

াহক পয র্ােয় 
সরাসির 

িবতরণকৃত 
ঋেণর সুেদর 

হার 

MFI/i ারিমিডয়ারী 
eেজে র মা েম িবতরণকৃত 
ঋেণর  াহক পয র্ােয় সুেদর 

হার 

েয uে ে  ঋণ 
িবতরণ করা 

হেয়েছ (ঋেণর 
আoতাভু  য়) 

ঋণ িবতরণকারী 
শাখার নাম o 

িঠকানা 

পিরেবশবা ব প /uে াগ 
স িক র্ত সংি  ত  [েযমন: 
uৎপাদন মতা, ক  াপন 

য় (খাতoয়ারী), কে র 
ঋণ-মূলধন aনুপাত, ঋেণর 
িবপরীেত িব মান জামানত 

eবং a া  ত ািদ] 

কে র 
কায র্ার  o 
সমা  
হoয়ার 
তািরখ 

কে র 
uপকারেভাগী 

াহেকর 
সংখয্া eবং 

কে র 
পিরেবশগত 
uপেযািগতা 

ম  

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 
       

 
 িবেশষ : 
 

ক) েয সকল পিরেবশবা ব প /uে ােগর জ  ei ফরম েযাজয্ হেব: 2) েসালার পাে র মা েম ভূ-uপির  পািন uে ালন করত: পিরেশাধনপূব র্ক সরবরাহ া , 3) েসৗর ফেটােভা াiক সংেযাজন া , 4) েসালার ফেটােভা াiক 
পাoয়ার া , 5) েসালার কুকার eেসমব্িল া , 6) েসালার oয়াটার িহটার eেসমব্িল া , 7) েসালার eয়ার িহটার e  কুিলং িসে ম eেসমব্িল া , 8) বা শি  চািলত িবদুয্ৎ uৎপাদন া , 9) জলিবদুয্ৎ uৎপাদন া , ৯) জব্ালািন 
aদ  সাম ীসমূহেক জব্ালািন দ  সাম ী দব্ারা িত াপন, 21) aেটা েস রযু  পাoয়ার সুiচ eেসমব্িল া , 22) জব্ালািন দ  u ত কুক ে াভ eেসমব্িল া , 23) LED যুি স  বালব্ uৎপাদন া , 24) LED বালব্/িটuব লাiট 
eেসমব্িল া , 25) সনাতন প িতর চুন চু ীগুেলােক u ত যুি র চু ী দব্ারা িত াপন, 26) oেয়  িহট িরকভাির িসে ম, 27) েপৗর বজর্য্ হেত িমেথন িরকভাির o তা হেত িবদুয্ৎ uৎপাদন, 28) েপৗর বজর্য্ হেত কে া  uৎপাদন, 
29) িতকারক বজর্য্ ব াপনা, 2৯) গাঁদ ব াপনা o ি য়াজাতকরণ, 31) পাiেরালাiিসস ি য়ায় দা  ƣতল uৎপাদন, 32) পুন: ি য়াকরণ o পুন: ি য়াকরণ uপেযাগী  তকরণ খাত সংি  প / ক সমূহ, 33) ি ন 
i াি , 34) ি ন িফচািরং িবি ং, 35) কারখানার কম র্পিরেবশ o িনরাপ া িনি তকরণ ক , 36) জব্ালািন সা য়ী/দ  uপােয় পাম aেয়ল েতল uৎপাদন া । 

 
খ) আেবদনপে র সে  েয সকল নিথপ  দািখল করেত হেব: 2) ঋণ ম রীপ , 3) ঋণ িহসাব িববরণী, 4) Project Profile, 5) কে র খাতoয়াির য় ( ামািণক দিললািদসহ), 6) MFI/i ারিমিডয়ারী eেজ  স িক র্ত ত  ( েযাজয্ 

ে ে ), 7) াংক/আিথ র্ক িত ান কতৃর্ক পুন:aথ র্ায়েনর জ  আেবদনকৃত পিরেবশবা ব প /uে ােগর পিরদশ র্ন িতেবদন ( েযাজয্ ে ে ), 8) াহক o তার সব্াথ র্ সংি  িত ােনর সা িতক িসআiিব িরেপােট র্র িভি েত াহক ঋণ 
েখলাপী নয় (ঋেণর ে িণমানসহ) মেম র্ াংক/আিথ র্ক িত ােনর তয্য়ন প , 9) বাংলােদশ াংক বরাবর পুন:aথ র্ায়ন সুিবধার জ  দাবীকৃত প /uে ােগর িবপরীেত আেবদনকারী াংক/আিথ র্ক িত ান তীত াহক a  েকান 
াংক/আিথ র্ক িত ান হেত aথ র্ায়ন/পুন:aথ র্ায়ন সুিবধা হণ কেরিন মেম র্ আেবদনকারী াংক/আিথ র্ক িত ােনর তয্য়ন প , ৯) পিরেবশ aিধদ র কতৃর্ক দ  হালনাগাদ পিরেবশগত ছাড়প  ( েযাজয্ ে ে ), 21) ফায়ার সািভ র্স o 

িসিভল িডেফ  কতৃর্প  কতৃর্ক দ  হালনাগাদ ফায়ার লাiেস  ( েযাজয্ ে ে ), 22) সংি  সংগঠেনর সদ পদ হালনাগাদকৃত/নবায়নকৃত মেম র্ তয্য়নপ  ( েযাজয্ ে ে ), 23) সংি  প /uে ােগর জ  আবি কভােব েযাজয্ 
সািট র্িফেকট ( েযাজয্ ে ে )। 
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  পৃ া 5 eর 3  

 
 
 
সংযুি -3/গ: পুন:aথ র্ায়েনর জ  আেবদনকৃত প /uে াগ সংি  ত  িববরণী                                              eসeফিড পুন:aথ র্ায়ন আেবদন ফরম নং-4 
 
 

“পিরেবশবা ব প /uে ােগর জ  পুন:aথ র্ায়ন ি ম” eর আoতায় তরল বজর্য্ ব াপনা সংি  “--------------------------------------” প /uে ােগ পুন:aথ র্ায়েনর জ  িবতরণকৃত ঋেণর িববরণী 
 

াংক/আিথ র্ক িত ােনর নাম: 
 

িমক 
নং 

াহক/ াহক 
িত ােনর নাম 
eবং িঠকানা 

(থানা/uপেজলা 
o েজলা) 

াহক কৃিত 
(eকক/েযৗথ/ 

পিরবার/ িত ান/ 
সমবায় সিমিত/ 

RJSC eর 
িনবি ত িত ান) 

কে র কৃিত 
(েকিমকয্াল/ 

বােয়ালিজকয্াল / 
uভেয়র সমিনব্ত 

যুি র) 

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

o ঋণ িবতরেণর 
তািরখ 

ঋেণর 
েময়াদকাল o 
ে স িপিরয়ড 

াহক পয র্ােয় 
সরাসির 

িবতরণকৃত 
ঋেণর সুেদর হার

েয uে ে  ঋণ 
িবতরণ করা হেয়েছ 
(ঋেণর আoতাভু  

য়) 

ঋণ 
িবতরণকারী 
শাখার নাম o 

িঠকানা 

কারখানার 
ƣদিনক 

uৎপাদন 
মতা 

কে র ƣদিনক 
পিরেশাধন 

মতা 
(ঘনিমটার) 

কে র 
কায র্ারে র 

তািরখ o ক  
সমা  হoয়ার 

তািরখ 

কে র 
uপকারেভাগী 

াহেকর সংখয্া eবং 
কে র পিরেবশগত 

uপেযািগতা 

ম  

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25 
       

 
 িবেশষ : 
 

ক) েয সকল পিরেবশবা ব প /uে ােগর জ  ei ফরম েযাজয্ হেব: 2) বােয়ালিজকয্াল iিটিপ, 3) বােয়ালিজকয্াল o েকিমকয্াল eর সমিনব্ত যুি স  iিটিপ াপন, 4) েকিমকয্াল iিটিপেক বােয়ালিজকয্াল o েকিমকয্াল eর সমিনব্ত 
যুি স  iিটিপেত রূপা রকরণ, 5) েস াল i েয়  ি টেম  া , 6) বজর্য্ পািন ি য়াজাতকরণ ক , 7) পয়:িন ািশত তরল ি য়াজাতকরণ ক । 

 
খ)  আেবদনপে র সে  েয সকল নিথপ  দািখল করেত হেব: 2) ঋণ ম রীপ , 3) ঋণ িহসাব িববরণী, 4) Project Profile, 5) েজ  েল-আuট িডজাiন, 6) কে র খাতoয়াির য় ( ামািণক দিললািদসহ), 7) াংক/আিথ র্ক িত ান কতৃর্ক 

পুন:aথ র্ায়েনর জ  আেবদনকৃত পিরেবশবা ব প /uে াগ পিরদশ র্ন িতেবদন ( েযাজয্ ে ে ), 8) াহক o তার সব্াথ র্ সংি  িত ােনর সা িতক িসআiিব িরেপােট র্র িভি েত াহক ঋণ েখলাপী নয় (ঋেণর ে িণমানসহ) মেম র্ াংক/আিথ র্ক 
িত ােনর তয্য়ন প , 9) বাংলােদশ াংক বরাবর পুন:aথ র্ায়ন সুিবধার জ  দাবীকৃত প /uে ােগর িবপরীেত আেবদনকারী াংক/আিথ র্ক িত ান তীত াহক a  েকান াংক/আিথ র্ক িত ান হেত aথ র্ায়ন/ পুন:aথ র্ায়ন সুিবধা হণ 

কেরিন মেম র্ আেবদনকারী াংক/আিথ র্ক িত ােনর তয্য়ন প , ৯) পিরেবশ aিধদ র কতৃর্ক দ  হালনাগাদ পিরেবশগত ছাড়প  ( েযাজয্ ে ে ), 21) ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফ  কতৃর্প  কতৃর্ক দ  হালনাগাদ ফায়ার লাiেস  
( েযাজয্ ে ে ), 22) সংি  সংগঠেনর সদ পদ হালনাগাদকৃত/নবায়নকৃত মেম র্ তয্য়নপ  ( েযাজয্ ে ে ), 23) সংি  প /uে ােগর জ  আবি কভােব েযাজয্ সািট র্িফেকট ( েযাজয্ ে ে )। 
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সংযুি -3/ঘ: পুন:aথ র্ায়েনর জ  আেবদনকৃত প /uে াগ সংি  ত  িববরণী                                              eসeফিড পুন:aথ র্ায়ন আেবদন ফরম নং-5 
 
 

“পিরেবশবা ব প /uে ােগর জ  পুন:aথ র্ায়ন ি ম” eর আoতায় পিরেবশবা ব iট uৎপাদন সংি  “--------------------------------------” প /uে ােগ পুন:aথ র্ায়েনর জ  িবতরণকৃত ঋেণর িববরণী 
 

াংক/আিথ র্ক িত ােনর নাম: 
 

িমক 
নং 

াহক/ াহক 
িত ােনর নাম 
eবং িঠকানা 

(থানা/uপেজলা o 
েজলা) 

াহক কৃিত 
(eকক/েযৗথ/ 

পিরবার/ িত ান/ 
সমবায় সিমিত/ RJSC 
eর িনবি ত িত ান) 

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ o 
ঋণ িবতরেণর 

তািরখ 

ঋেণর 
েময়াদকাল o 
ে স িপিরয়ড 

াহক পয র্ােয় 
সরাসির িবতরণকৃত 
ঋেণর সুেদর হার 

েয uে ে  ঋণ 
িবতরণ করা 

হেয়েছ (ঋেণর 
আoতাভু  য়) 

ঋণ িবতরণকারী 
শাখার নাম 
o িঠকানা 

কে  বহৃত 
চুি র কৃিত 

কে র 
বাৎসিরক iট 

uৎপাদন মতা

কে র 
কায র্ারে র তািরখ 
o ক  সমা  
হoয়ার তািরখ 

কে র 
uপকারেভাগী 

াহেকর সংখয্া eবং 
কে র পিরেবশগত 

uপেযািগতা 

ম  
 

িসে ল ডাবল

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25 

              

 
 িবেশষ : 
 

ক) েয সকল পিরেবশবা ব প /uে ােগর জ  ei ফরম েযাজয্ হেব: 2) কমে সড ক iট তকরণ ক , 3) েফাম-কনি ট iট তকরণ ক , 4) আধুিনক যুি স  iট তকরণ া  (HHK/Tunnel Kiln aথবা FCK হেত zig-zag/VSBK 
প িতেত রূপা রকরণ)। 

 
খ) আেবদনপে র সে  েয সকল নিথপ  দািখল করেত হেব: 2) ঋণ ম রীপ , 3) ঋণ িহসাব িববরণী, 4) Project Profile, 5) েজ  েল-আuট িডজাiন, 6) কে র খাতoয়াির য় ( ামািণক দিললািদসহ), 7) াংক/আিথ র্ক িত ান কতৃর্ক পুন:aথ র্ায়েনর জ  

আেবদনকৃত পিরেবশবা ব প /uে াগ পিরদশ র্ন িতেবদন ( েযাজয্ ে ে ), 8) াহক o তার সব্াথ র্ সংি  িত ােনর সা িতক িসআiিব িরেপােট র্র িভি েত াহক ঋণ েখলাপী নয় (ঋেণর ে িণমানসহ) মেম র্ াংক/আিথ র্ক িত ােনর তয্য়ন প , 9) বাংলােদশ 
াংক বরাবর পুন:aথ র্ায়ন সুিবধার জ  দাবীকৃত প /uে ােগর িবপরীেত আেবদনকারী াংক/আিথ র্ক িত ান তীত াহক a  েকান াংক/আিথ র্ক িত ান হেত aথ র্ায়ন/ পুন:aথ র্ায়ন সুিবধা হণ কেরিন মেম র্ আেবদনকারী াংক/আিথ র্ক িত ােনর তয্য়ন প , ৯) 

পিরেবশ aিধদ র কতৃর্ক দ  হালনাগাদ পিরেবশগত ছাড়প  ( েযাজয্ ে ে ), 21) ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফ  কতৃর্প  কতৃর্ক দ  হালনাগাদ ফায়ার লাiেস  ( েযাজয্ ে ে ), 22) সংি  সংগঠেনর সদ পদ হালনাগাদকৃত/নবায়নকৃত মেম র্ তয্য়নপ  
( েযাজয্ ে ে ), 23) সংি  প /uে ােগর জ  আবি কভােব েযাজয্ সািট র্িফেকট ( েযাজয্ ে ে ), 24) েজলা শাসেকর দ  aনুমিত প  ( েযাজয্ ে ে )। 
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  পৃ া 2 eর 2  

সংযুি -4: পুন:aথ র্ায়নকৃত ঋণ সং া  িতেবদন (ƣ মািসক) 
 
 
aংশ হণকারী াংক/আিথ র্ক িত ােনর নাম: 
ƣ মািসক:  .......................  হেত  ......................, 31............. 
 

িমক নং ঋণ িবতরেণর তািরখ 
o ঋেণর পিরমাণ 

ঋেণর েময়াদকাল বাংলােদশ াংক হেত 
পুন:aথ র্ায়ন াি র 
তািরখ o সূ  নমব্র 

প / কে র 
নাম 

আদায়কৃত ঋেণর 
পিরমাণ (টাকা) 

আদায়েযাগয্ বেকয়া ঋেণর 
পিরমাণ (টাকা) 

ঋেণর বত র্মান 
ে িণমান 

ম  

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 

         

 
 িবেশষ : 

 

বাংলােদশ াংেকর সে  aংশ হণ চুি  সব্া রকারী সকল াংক/আিথ র্ক িত ান ƣ মািসক িভি েত িতেবদন দািখল করেব। ƣ মািসক িতেবদন সংি  ƣ মািসেকর তে র uপর িভি  কের ƣতরী o ƣ মািসক 
পরবত  26(পেনর) িদেনর মে  বাংলােদশ াংক (মহা ব াপক, সাসেটiেনবল ফাi া  িডপাট র্েম , বাংলােদশ াংক, ধান কায র্ালয়, ঢাকা) বরাবর দািখল করেত হেব। েকান aংশ হণকারী াংক/আিথ র্ক 
িত ান পুন:aথ র্ায়ন সুিবধা হণ না কের থাকেল "Nil Report" দািখল করেত হেব। 



সাসেটiেনবল ফাi া  িডপাট র্েম  
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পৃ া 9 eর 1 
 

 
 
পুন:aথ র্ায়ন ি েমর আoতাধীন পুন:aথ র্ায়নেযাগয্ পিরেবশবা ব প /uে াগসমূেহর িব ািরত িববরণ: 
 
খাত-2: নবায়নেযাগয্ জব্ালািন 

 
uপ-
খাত 

পিরেবশবা ব প /uে াগ সেব র্া  ঋণসীমা 
(টাকায়) ঋেণর আoতা পিরেবশবা ব প /uে ােগর ƣবিশ য্ ঋণ াি র েযাগয্তা 

ঋেণর েময়াদকাল 
(সেব র্া )2 

ে স িপিরয়ড 
(মাস) 

েময়াদ 
(বছর) 

েসৗর 
শি  

2) েসালার েহাম িসে ম 2.86 ল  (eক ল  
চা র হাজার) 

েসালার েহাম িসে েমর কৃত মূ  eবং 
াপন য়। 21 Wp-2111 Wp মতাস  েসালার ােনল।  eকক/েযৗথ uে ােগ বহারকারী 

(আবািসক)। - 15 

3) েসালার মাiে া/িমিন ি ড 21.11 (দশ) েকািট কে র ানীয় য়, আমদানী য় o 
পুরকম র্ য়। 2111 KWp বা তদূধব্র্ মতাস  েসালার ােনল। 

 eকক/েযৗথ uে ােগ বহারকারী 
পিরবার/ িত ান3 aথবা সমবায় সিমিত4 
aথবা RJSC5 eর িনবি ত িত ান।  

1৯ 19 

4) েসালার iিরেগশন পাি ং িসে ম 46.11 ( য়ি শ) ল  
েসালার ােনল, সাবমারিসবল পা , iনভাট র্ার/ 
কে ালার, সুiিচং িসে ম, ে েনজ িসে ম 
iতয্ািদ খােত aথ র্ায়ন পুন:aথ র্ায়েনর আoতাভূ  
হেব। 

েসালার পাে র পািন uে ালন মতা: 
ƣদিনক 6 ল  হেত 7 ল  িলটার পািন uে ালন। 
েসৗর ােনেলর মতা: 
িত পাে র জ  সব র্িন  7 KWp েথেক সেব র্া  

23 KWp পয র্ । 

 েযৗথ িভি েত বহােরর uে ে  
গিঠত কৃষক সমবায় সিমিত বা 
সমে িণর িনবি ত সংগঠন। 

17 19 

5) েসালার পাে র মা েম 
    ভূ-uপির  পািন uে ালন করত: 
    পিরেশাধনপূব র্ক সরবরাহ া  

4.11 (িতন) েকািট 
কে র ানীয় য়, আমদানী য়, িসিভল 

oয়াক র্স, েসালার ােনল, েসালার পা , 
ভূ-গভ র্  পাiপ াপন বাবদ য়। 

পিরেবশ িবপয র্য় েরােধর িনিমে  েসৗর শি  চািলত 
পা  বহারপূব র্ক ভূ-uপির  পািন uে ালন করত: 
পিরেশাধনপূব র্ক পান করার uপেযাগী কের সরবরাহ 
ক  াপেনর জ  পুন:aথ র্ায়ন সহায়তা েযাজয্ হেব। 

 eকক/েযৗথ িভি েত বহারকারী 
পিরবার/ িত ান aথবা সমবায় সিমিত 
aথবা RJSC eর িনবি ত িত ান 
aথবা MRA6 eর িনবি ত MFI7। 

1৯ 19 

6) েসৗর ফেটােভা াiক সংেযাজন 
    া  26.11 (পেনর) েকািট কে র ানীয় য়, আমদানী য় o িসিভল 

oয়াক র্স। 
েদশীয় চািহদা পূরেণর লে য্ েদেশ েসালার িপিভ 
সংেযাজন া  াপন পুন:aথ র্ায়ন সুিবধাভু  হেব। 

 RJSC eর িনবি ত িত ান।  

17 16 

7) েসালার ফেটােভা াiক পাoয়ার 
    া । 41.11 (ি শ) েকািট 

কে র ানীয় য়, িসিভল oয়াক র্স, েসালার 
ােনল য়/আমদানী সং া  আনুষি ক য়। 

eে ে  uে খয্, আমদানীকৃত েসালার ােনল 
সমমামিয়ক আ জর্ািতক মানস  (TUV:IEC 
61215 Edition II, IEC 61730 I and II, 
MCS, ISO9000, CE/সমমােনর সািট র্ফাiড) 
হেত হেব। 

নবায়নেযাগয্ জব্ালািন তথা েসৗরশি র বহার 
স সারেণর লে য্ eসকল ক /uে াগ 
পুন:aথ র্ায়ন সুিবধার আoতায় আসেব। 

23 21 

8) েসালার কুকার eেসমব্িল া  3.11 (দুi) েকািট 17 15 
9) েসালার oয়াটার িহটার eেসমব্িল 
    া  3.11 (দুi) েকািট 17 15 

৯) েসালার eয়ার িহটার e  কুিলং 
    িসে ম eেসমব্িল া  4.11 (িতন) েকািট 17 15 

21) েসৗরশি  চািলত েকা  ে ােরজ 9.11 (আট) েকািট 17 17 

সংযুি -5: পিরেবশবা ব প /uে ােগর তািলকা 



সাসেটiেনবল ফাi া  িডপাট র্েম  
বাংলােদশ াংক 
ধান কায র্ালয়, ঢাকা। 

পৃ া 9 eর 2 
 

 
খাত 2: নবায়নেযাগয্ জব্ালািন (চলমান) 
   

uপ-
খাত পিরেবশবা ব প /uে াগ সেব র্া  ঋণসীমা 

(টাকায়) ঋেণর আoতা পিরেবশবা ব প /uে ােগর ƣবিশ য্ ঋণ াি র েযাগয্তা 

ঋেণর েময়াদকাল 
(সেব র্া )2 

ে স িপিরয়ড 
(মাস) 

েময়াদ 
(বছর) 

বােয়া 
গয্াস 

 

22) িব মান গবািদ পশুর/েপাি  খামাের 
     বােয়াগয্াস া  াপন। 61.11 (প াশ) হাজার বােয়াগয্াস া  াপেনর য়। 

সব র্িন  2.3 ঘনিমটার েথেক সেব র্া  5.9 ঘনিমটার 
মতা স  বােয়াগয্াস াপেনর জ  aথ র্ািয়ত 
ক । 

 eকক/েযৗথিভি েত বহারকারী 
পিরবার/ িত ান। 

14 15 

23) সমিনব্ত গরুপালন o বােয়াগয্াস া  
      াপন। 

5.61 ল  (চার ল  
প াশ হাজার) গরু য় eবং বােয়াগয্াস া  াপেনর য়। 

বােয়াগয্াস uৎপাদন o বহােরর জ  নূয্নতম 
15(চার)িট u ত জােতর গরু eবং সেব র্া  
5.9 ঘনিমটার বােয়াডাiেজ ার ত। 

14 15 

24) াির হেত ƣজবসার তকরণ। 3.11 (দুi) ল  াির শুকােনা o বাজারজাতকরেণর লে য্ 
চাতাল িনম র্াণ o ভয্ান য়। - 14 15 

25) মাঝাির আকােরর বােয়াগয্াস া । 36.11 ( িচশ) ল  কে র ানীয় য়, িসিভল oয়াক র্স o a া  
সংি  য পািত/ যুি  াপন য়। 

গৃহ ালী o বািণিজয্কভােব বােয়াগয্াস uৎপাদন বা 
তা হেত িবদুয্ৎ uৎপাদেনর জ  ািপত ক । 17 16 

26) বােয়ামাস িভি ক বৃহৎ আকােরর 
      বােয়াগয্াস া । 3.11 (দুi) েকািট কে র ানীয় য়, আমদানী য়, িসিভল 

oয়াক র্স o a া  সংি  য পািত/ যুি  
াপন য়। 

কৃিষজ বজর্য্, ধােনর তূষ, আেখর েছাবড়া, ফসেলর 
aবিশ াংশেক uপাদান (Raw Materials) 
িহসােব বহার কের uৎপ  বােয়াগয্াস হেত িবদুয্ৎ 
uৎপাদন ক । 

 eকক/েযৗথ িভি েত বহারকারী  
িত ান aথবা সমবায় সিমিত aথবা 

RJSC eর িনবি ত িত ান। 

1৯ 16 

27) েপাি  o েডiরী িভি ক বৃহৎ 
      আকােরর বােয়াগয্াস া । 3.11 (দুi) েকািট েপাি  o েডiরী িভি ক বৃহৎ আকােরর বােয়াগয্াস 

া  াপন eবং তা েথেক িবদুয্ৎ uৎপাদন ক । 1৯ 16 

বা  
িবদুয্ৎ 

28) বা শি  চািলত িবদুয্ৎ uৎপাদন 
      া । 6.11 (পাঁচ) েকািট 

কে র ানীয় য়, আমদানী য় (টাব র্াiন+ 
কে ালার), িসিভল oয়াক র্স o টাoয়ার িনম র্াণ 
য়। 

uপকূলীয় eলাকাসহ স াবনাময় াপনেযাগয্ 
েদেশর েয েকান eলাকায় বা শি  বহােরর 
মা েম িবদুয্ৎ uৎপাদন কে  পুন:aথ র্ায়ন সুিবধা 
েযাজয্ হেব। 

 eকক/েযৗথ িভি েত বহারকারী  
িত ান aথবা সমবায় সিমিত aথবা 

RJSC eর িনবি ত িত ান। 
1৯ 21 

জল 
িবদুয্ৎ 

29) জলিবদুয্ৎ া  (িপেকা, মাiে া, 
      িমিন)। 61.11 (প াশ) ল  কে র ানীয় য়, আমদানী য় o পুরকম র্ 

য়। 

িপেকা (2 KW হেত 6 KW পয র্ ), মাiে া 
(7 KW হেত 231 KW পয র্ ) eবং িমিন 
(232 KW হেত 611 KW পয র্ ) জলিবদুয্ৎ 
া  াপেন পুন:aথ র্ায়ন সুিবধা েযাজয্ হেব। 

 RJSC eর িনবি ত িত ান। 17 16 
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খাত-3: জব্ালািন দ /সা য়ী যুি  
 

uপ-
খাত পিরেবশবা ব প /uে াগ সেব র্া  ঋণসীমা 

(টাকায়) ঋেণর আoতা পিরেবশবা ব প /uে ােগর ƣবিশ য্ ঋণ াি র েযাগয্তা 

ঋেণর েময়াদকাল 
(সেব র্া )2 

ে স িপিরয়ড 
(মাস) 

েময়াদ 
(বছর) 

- 

2৯) জব্ালািন aদ  সাম ীসমূহেক জব্ালািন দ  
      সাম ী (েযমন: জব্ালািন সা য়ী লাiিটং িসে ম, 
      জব্ালািন দ  iেলি ক সাম ী, জব্ালািন দ  
      বয়লার iতয্ািদ) দব্ারা িত াপন ক । 

6.11 (পাঁচ) েকািট 
কে র ানীয় য়, 

আমদানী য় o 
িসিভল oয়াক র্স। 

- 
 eকক/েযৗথ মািলকানাধীন িত ান। 
 RJSC eর িনবি ত িত ান। 
 eনািজর্ aিডট িরেপাট র্ দািখল করেত হেব।8 

17 16 

31) িবদুয্ৎ সা েয়র জ  aেটা েস রযু  পাoয়ার 
      সুiচ eেসমব্িল া । 3.11 (দুi) েকািট 

কে র ানীয় য়, 
আমদানী য় o 
িসিভল oয়াক র্স। 

-  eকক/েযৗথ মািলকানাধীন িত ান। 
 RJSC eর িনবি ত িত ান। 

17 16 

32) জব্ালািন দ  u ত কুক ে াভ eেসমব্িল া । 3.11 (দুi) েকািট 17 16 

33) LED যুি  স  বালব্ uৎপাদন া । 6.11 (পাঁচ) েকািট 17 16 

34) LED বালব্/িটuব লাiট eেসমব্িল া । 4.11 (িতন) েকািট 

কে র ানীয় য়, 
আমদানী য় o 
িসিভল oয়াক র্স। 

আমদানীকৃত eলiিড ডােয়াড u মান স  o দীঘ র্ ায়ী 
হেত হেব eবং eেসমব্িল িত ানেক aব i Warranty 
সহ িব েয়া র েসবা িদেত হেব। 

 eকক/েযৗথ মািলকানাধীন িত ান। 
 RJSC eর িনবি ত িত ান। 

17 16 

35) সনাতন প িতর চুন চু ীগুেলােক u ত যুি র 
      চু ী দব্ারা িত াপন। 46.11 ( য়ি শ) ল   

গয্াস সা েয়র জ  সনাতন প িতেত পিরচািলত চুন 
চু ীসমূহেক u ত o জব্ালািন দ  যুি স  চু ী দব্ারা 
িত াপেনর ে ে  পুন:aথ র্ায়ন সুিবধা দানেযাগয্ হেব। 

17 
 16 

36) oেয়  িহট িরকভারী িসে ম। 6.11 (পাঁচ) েকািট 

পাoয়ার- া , েজনােরটরসহ a  েয েকান িশ  
িত ােনর aপচয়কৃত তােপর সেব র্া  বহােরর িবষয়িট 

িনি ত করার মা েম পিরেবেশ aিতির  তাপ িন:সরেণর 
মা া াস করার লে য্ িহট িরকভাির িসে ম াপেন 
পুন:aথ র্ায়ন সুিবধা দানেযাগয্ হেব। 

 eকক/েযৗথ মািলকানাধীন িত ান। 
 RJSC eর িনবি ত িত ান। 
 পিরেবশ aিধদ র, ফায়ার সািভ র্স e  িসিভল 

িডৈফ  eবং a া  সংি  কতৃর্প  কতৃর্ক সময় 
সময় জািরকৃত িনেদ র্শনার যথাপিরপালন িনি ত 
করেত হেব। 

23 16 
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পৃ া 9 eর 4 
 

খাত-4: িবক  জব্ালািন 
 

uপ-
খাত পিরেবশবা ব প /uে াগ সেব র্া  ঋণসীমা 

(টাকায়) ঋেণর আoতা পিরেবশবা ব প /uে ােগর ƣবিশ য্ ঋণ াি র েযাগয্তা 
ঋেণর েময়াদকাল 

(সেব র্া )2 

ে স িপিরয়ড 
(মাস) 

েময়াদ 
(বছর) 

- 37) পাiেরালাiিসস ি য়ায় দা  ƣতল uৎপাদন। 4.11 (িতন) েকািট 
কে র ানীয় য়, 

আমদানী য় o 
িসিভল oয়াক র্স। 

a বহৃত পুরাতন টায়ার eবং a া  uৎস হেত 
পাiেরালাiিসস ি য়ায় তরল দা  uৎপাদেনর 
পাশাপািশ বাi-ে াডা  িহেসেব য্াক কাব র্ন o 
য্াপ আয়রন uৎপাদন। 

 eকক/েযৗথ uে ােগ বহারকারী 
িত ান aথবা সমবায় সিমিত aথবা 

RJSC eর িনবি ত িত ান। 
17 17 

 
খাত-5: বজর্য্ ব াপনা 
 

uপ-খাত পিরেবশবা ব প /uে াগ সেব র্া  ঋণসীমা 
(টাকায়) ঋেণর আoতা পিরেবশবা ব প /uে ােগর ƣবিশ য্ ঋণ াি র েযাগয্তা 

ঋেণর েময়াদকাল 
(সেব র্া )2 

ে স িপিরয়ড 
(মাস) 

েময়াদ 
(বছর) 

তরল বজর্য্ 
ব াপনা 

38) বােয়ালিজকয্াল iিটিপ। 7.11 (ছয়) েকািট 

iিটিপ াপেনর কৃত য় 
(aবকাঠােমা িনম র্াণ, পাiিপং 
eবং য াংশ াপন বাবদ য়)। 

ƣদিনক সব র্িন  511 aথবা তদূধব্র্ ঘনিমটার 
পিরেশাধন মতাস  হেত হেব। 

 পিরেবশ সংর ণ িবিধমালা, 2৯৯8 
aনুযায়ী েযসকল িশ  কারখানায় বজর্য্ 
পিরেশাধন া  াপন (iিটিপ) 
বা তামূলক। 

17 16 

39) বােয়ালিজকয্াল o েকিমেকল eর সমিনব্ত 
      যুি স  iিটিপ াপন। 4.11 (িতন) েকািট 17 16 

3৯) েকিমকয্াল iিটিপেক বােয়ালিজকয্াল o 
      েকিমকয্াল eর সমিনব্ত যুি স  
      iিটিপেত রূপা রকরণ। 

2.11 (eক) েকািট 17 16 

41) েস াল i েয়  ি টেম  া । 26.11 (পেনর) েকািট 
iিটিপ াপেনর কৃত য় 
(aবকাঠােমা িনম র্াণ, পাiিপং 
eবং য াংশ বাবদ য়)। 

নূয্নতম 18(সাত)িট িশ  িত ান িনেয় e ধরেনর 
েস াল i েয়  ি টেম  া  াপন করেত হেব। 

 eকক/েযৗথ িভি েত বহারকারী 
িত ান aথবা RJSC eর িনবি ত 
িত ান। 

 পিরেবশ aিধদ র o a া  সংি  
কতৃর্প  কতৃর্ক সময় সময় জািরকৃত 
িনেদ র্শনার যথাপিরপালন িনি ত 
করেত হেব। 

23 21 

42) বজর্য্ পািন ি য়াজাতকরণ। 3.11 (দুi) েকািট 
কে র ানীয় য়, 

আমদানী য় o 
িসিভল oয়াক র্স। 

িবিভ  সুu  ভবন/ য্াট/আবািসক eলাকা eবং 
িশ  িত ােনর বজর্য্ (িশে র তরল বজর্য্) o 
পয়:িন াশেনর পািন ি য়াকরেণর মা েম ভূগ র্ভ  

 RJSC eর িনবি ত িত ান। 17 16 



সাসেটiেনবল ফাi া  িডপাট র্েম  
বাংলােদশ াংক 
ধান কায র্ালয়, ঢাকা। 

পৃ া 9 eর 5 
 

43) পয়:িন ািশত তরল ি য়াজাতকরণ ক । 3.11 (দুi) েকািট 
পািনর বহার াস করার লে য্ গৃহীত কে  
পুন:aথ র্ায়ন সুিবধা দানেযাগয্ হেব। 17 16 

 
খাত-5: বজর্য্ ব াপনা (চলমান) 
  

uপ-খাত পিরেবশবা ব প /uে াগ সেব র্া  ঋণসীমা 
(টাকায়) ঋেণর আoতা পিরেবশবা ব প /uে ােগর ƣবিশ য্ ঋণ াি র েযাগয্তা 

ঋেণর েময়াদকাল 
(সেব র্া )2 

ে স িপিরয়ড 
(মাস) 

েময়াদ 
(বছর) 

কিঠন বজর্য্ 
ব াপনা 

44) েপৗর বজর্য্ হেত িমেথন িরকভাির o 
      তা হেত িবদুয্ৎ uৎপাদন। 31.11 (িবশ) েকািট 

কে র ানীয় য়, আমদানী 
য়, েজনােরটর য়, সাবে শন 
য়/ াপন, পুরকম র্ য়। েপৗর বজর্য্ হেত িমেথন িরকভাির o তা হেত িবদুয্ৎ 

uৎপাদন, কে া  uৎপাদন eবং পচনশীল/ 
িতকারক বজর্য্েক সং হপূব র্ক ƣব ািনক o 

পিরেবশবা ব ি য়ােত পিরেশাধনপূব র্ক পিরেবশ 
দূষণ েরাধ করার জ  গৃহীত কে  পুন:aথ র্ায়ন 
সুিবধা দানেযাগয্ হেব। 

 eকক/েযৗথ িভি েত বহারকারী 
িত ান aথবা সমবায় সিমিত aথবা 

RJSC eর িনবি ত িত ান। 

17 19 

45) েপৗর বজর্য্ হেত কে া  (ƣজব সার) 
      uৎপাদন। 8.11 (সাত) েকািট 

কে র ানীয় য়, আমদানী 
য়, পুরকম র্ য়। 

17 17 

46) িতকর বজর্য্ ব াপনা। 9.11 (আট) েকািট 17 17 

47) গাঁদ ব াপনা o ি য়াজাতকরণ। 4.11 (িতন) েকািট 17 16 
 
 
খাত-6: পুন: ি য়াকরণ o পুন: ি য়াকরণ uপেযাগী  তকরণ 
 

uপ-
খাত পিরেবশবা ব প /uে াগ সেব র্া  ঋণসীমা 

(টাকায়) ঋেণর আoতা পিরেবশবা ব প /uে ােগর ƣবিশ য্ ঋণ াি র েযাগয্তা 
ঋেণর েময়াদকাল 

(সেব র্া )2 

ে স িপিরয়ড 
(মাস) 

েময়াদ 
(বছর) 

- 

48) PET েবাতল পুন: ি য়াজাতকরণ া । 6.11 (পাঁচ) েকািট  

কে র ানীয় য়, 
আমদানী য় o 
পুরকম র্ য়। 

পুন: বহারেযাগয্ সাম ীসমূহ পিরেবশবা ব ি য়ার 
মা েম পিরেশাধনপূব র্ক ি য়াজাতকরেণর মা েম 
বহার uপেযাগী সাম ীেত পিরত র্ন করার ক সমূেহ 

পুন:aথ র্ায়ন সুিবধা দানেযাগয্ হেব। 

 RJSC eর িনবি ত িনবি ত 
িত ান। 

17 16 

49) াি ক জাতীয় বজর্য্ (িপিভিস, িপিপ, eলিডিপi, eiচিডিপi, 
      িপeস) পুন: ি য়াকরণ া । 3.11 (দুi) েকািট  1৯ 16 

4৯) বহৃত কাগজ পুন: ি য়াকরণ করত: কাগজ uৎপাদন া । 6.11 (পাঁচ) েকািট  1৯ 17 

51) পুন: ি য়াকরণ uপেযাগী ােগজ তকরণ ( াকৃিতক 
      কাঁচামাল েযমন: বাঁশ iতয্ািদ হেত)। 3.11 (দুi) েকািট 1৯ 16 

52) পুন: ি য়াকরণ uপেযাগী নন-oেভন পিল পাiিলন সূতা 
      eবং ােগজ ত া । 6.11 (পাঁচ) েকািট 1৯ 16 
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53) েসৗর াটারী পুন: ি য়াজাতকরণ া । 2.11 (eক) েকািট 17 16 

54) বহৃত েলড eিসড াটাির পুন: ি য়াজাতরণ া । 6.11 (পাঁচ) েকািট 17 16 

 
খাত-7: পিরেবশবা ব iট uৎপাদন 
 

uপ- 
খাত পিরেবশবা ব প /uে াগ সেব র্া  ঋণসীমা 

(টাকায়) ঋেণর আoতা পিরেবশবা ব প /uে ােগর 
ƣবিশ য্ ঋণ াি র েযাগয্তা 

ঋেণর েময়াদকাল 
(সেব র্া )2 

ে স িপিরয়ড 
(মাস) 

েময়াদ 
(বছর) 

- 

55) কমে সড ক iট তকরণ ক । 6.11 (পাঁচ) েকািট 

কে র ানীয় য়, আমদানী য়, 
পুরকম র্ য়। কনসালটয্া , েমরামত 
সং া  য় eবং চলিত মূলধন 
বাবদ য় পুন:aথ র্ায়ন সুিবধার 
আoতায় িবেবচনােযাগয্ হেব না। 

কে র বািষ র্ক uৎপাদন মতা 
2.6 েকািট হেত 4.11 েকািট iট। 

 eকক o েযৗথ মািলকানাধীন িত ান aথবা 
       RJSC eর িনবি ত িত ান। 
 কে র aনুকূেল পিরেবশগত ছাড়প  eবং 

পিরেবশ aিধদ র o a া  সংি  কতৃর্প  
কতৃর্ক সময় সময় জািরকৃত িনেদ র্শনার 
যথাপিরপালন িনি ত করেত হেব। 

23 18 

56) েফাম-কনি ট iট তকরণ ক । 21.11 (দশ) েকািট 23 19 

57) iটভাটায় কাব র্ন িনগম র্ন ােসর uে ে  
      আধুিনক যুি স  iট তকরণ া । 

21.11 (দশ) েকািট 
(HHK/Tunnel Kiln)  23 19 

81.11 (স র) ল  
(FCK হেত Zig-zag/VSBK) 
প িতেত রূপা র। 

23 18 

 
 
খাত-8: পিরেবশবা ব াপনা 
 

uপ-খাত পিরেবশবা ব প /uে াগ সেব র্া  ঋণসীমা 
(টাকায়) ঋেণর আoতা পিরেবশবা ব প /uে ােগর ƣবিশ য্ ঋণ াি র েযাগয্তা 

ঋেণর েময়াদকাল 
(সেব র্া )2 

ে স িপিরয়ড 
(মাস) 

েময়াদ 
(বছর) 

- 58) ি ন i াি  াপন। 31.11 (িবশ) েকািট  কে র ানীয় য়, আমদানী 
য় o পুরকম র্ য়। 

“ি ন i াি ” াপন বা িব মান i াি েক ি ন i াি েত 
রূপা র খােত পুন:aথ র্ায়ন েযাজয্ হেব। 

 eকক/েযৗথ মািলকানাধীন িত ান aথবা 
RJSC eর িনবি ত িত ান। 

 পুন:aথ র্ায়ন সুিবধা াি র জ  আবি কভােব 
েযাজয্ সংি  সািট র্িফেকট থাকেত হেব। 9 

1৯ 17 
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59) ি ন িফচািরং িবি ং। 31.11 (িবশ) েকািট 
“ি ন িফচািরং িবি ং” (িব ািরত ƣবিশ য্ সংযুি -6) ƣতির 
বা িব মান িবি ংেক ি ন িফচািরং িবি ং e রূপা র খােত 
পুন:aথ র্ায়ন েযাজয্ হেব।  
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খাত-9: িবিবধ 
  

uপ-
খাত পিরেবশবা ব প /uে াগ সেব র্া  ঋণসীমা 

(টাকায়) ঋেণর আoতা পিরেবশবা ব প /uে ােগর ƣবিশ য্ ঋণ াি র েযাগয্তা 
ঋেণর েময়াদকাল 

(সেব র্া )2 

ে স িপিরয়ড 
(মাস) 

েময়াদ 
(বছর) 

- 

5৯) কারখানার কম র্পিরেবশ o 
      িনরাপ া িনি তকরণ ক । 6.11 (পাঁচ) েকািট 

কে রর ানীয় য়, 
আমদানী য় o পুরকম র্ 
য়। 

কারখানায় u ত o িনরাপদ কম র্পিরেবশ ƣতরীকরণােথ র্ aি  
িতর ামূলক সাম ী য়সহ aি  িতর া ব া 

ƣতরী/u য়ন সং া  য়; কারখানার ছাদ o ভূগেভ র্ 
েয়াজনীয় সংখয্ক পা সহ পািন (বৃি র পািনসহ) 

সংর ণাগার িনম র্াণ o িনরাপদ পািনর সু ব াকরণ সং া  
য়; কারখানায় কম  সহায়ক u ত কম র্পিরেবশ সৃি র জ  
েয়াজনীয় য় (েযমন: পয র্া  বা  চলাচল o তাপমা া 

িনয় েণর জ  কায র্কর ব া, পয র্া  আেলার ব া, 
সব্া য্স ত ািনেটশন ব া, াথিমক সব্া য্ সুর া সং া  
েয়াজনীয় েমিডেকল সুিবধার ব া iতয্ািদ সং া  য়) 

পুন:aথ র্ায়েনর আoতায় িবেবচনােযাগয্ হেব। 

 eকক/েযৗথ মািলকানাধীন িত ান aথবা  
RJSC eর িনবি ত িত ান। 

  াহক িত ােনর সংি  সংগঠন/সং ার সদ পদ 
থাকেত হেব।৯  

 সংি  কে র aনুকূেল “ফায়ার সািভ র্স o িসিভল 
িডেফ ” কতৃর্প  কতৃর্ক দ  হালনাগাদ “ফায়ার 
লাiেস ” থাকেত হেব।  

 কারখানা সং া  িবিধিবধান o সংি  কতৃর্পে র সমেয় 
সমেয় জািরকৃত িনেদ র্শনাসমূহ যথাপিরপালন করেত হেব।  
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61) ে েচা কে া  সার 
     (vermicompost) uৎপাদন। 

3.৯1 ল  (দুi ল  
নবব্i হাজার) 

গরু য় o ে েচা 
কে া  সার ƣতরী 
সংি  a া  য়। 

ে েচা কে া  সােরর বািণিজয্ক uৎপাদনেক uৎসািহত 
করার লে য্ নূয্নতম 13িট গরু য়সহ ে েচা কে া  সার 
ƣতরী সংি  য় পুন:aথ র্ায়ন দানেযাগয্ হেব। 

 eকক/েযৗথ িভি েত বহারকারী পিরবার/ িত ান 
aথবা সমবায় সিমিত aথবা RJSC eর িনবি ত 
িত ান। 

14 15 

62) জব্ালািন সা য়ী/দ  uপােয় পাম 
      aেয়ল েতল uৎপাদন া । 

2.61 েকািট (eক 
েকািট প াশ ল ) 

কে রর ানীয় য়, 
আমদানী য় o 
পুরকম র্ য়। 

েদেশর পিরেবশ o aথ র্নীিতেত পাম গােছর াপক গুরুেতব্র 
কথা িবেবচনায় িনেয় জব্ালািন সা য়ী/দ  uপােয় পাম aেয়ল 
া  াপেন পুন:aথ র্ায়ন সুিবধা দানেযাগয্ হেব। 

 eকক/েযৗথ uে ােগ বহারকারী পিরবার/ িত ান aথবা 
সমবায় সিমিত aথবা RJSC eর িনবি ত িত ান। 1৯ 16 
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িবেশষ : 
 

2) ঋণ পিরেশােধর সময়কাল uপকারেভাগী াহক o পুন:aথ র্ায়ন, uভয় পয র্ােয়র জ i েযাজয্। 
3) িত ান বলেত লাভজনক/aলাভজনক িত ান, uৎপাদনমুখী বসায় িত ান, eকক/েযৗথ মািলকানাধীন বসায় িত ান iতয্ািদেক বুঝােব। 
4) সমবায় সিমিত aব i uপকারেভাগী াহকেদর সমনব্েয় গিঠত o িনবি ত হেত হেব। 
5) RJSC - Registrar of Joint Stock Companies and Firms। 
6) MRA - Micro Credit Regulatory Authority। 
7) MFI - Micro Credit Financial Institution। 
8) সামিয়কভােব aিডিটং কায র্ ম আ জর্ািতকভােব সব্ীকৃত Association of Energy Engineers (AEE) কতৃর্ক িনবি ত eনািজর্ aিডটর/aিডিটং ফাম র্ aথবা সমমােনর eনািজর্ aিডটর/aিডিটং ফাম র্ দব্ারা স  করেত হেব। সমমােনর eনািজর্ aিডিটং 

ফাম র্/eনািজর্ aিডটরেদর হণেযাগয্তা াংক o আিথ র্ক িত ানসমূহ তােদর িনজসব্ িবেবচনায় িনধ র্ারণ করেব eবং স ণ র্ েদশীয় eনািজর্ aিডটর/aিডিটং ফাম র্ দব্ারা তকৃত aিডট িরেপাট র্ পাবিলক িবশব্িব ালয় eর সংি  িবেশষ  কতৃর্ক তয্ািয়ত হেত হেব। 
তেব Sustainable and Renewable Energy Development Authority Act, 2012 (SREDA Act-2012) eর 7(7) নং uপ-ধারা aনুযায়ী eনািজর্ ােনজার, eনািজর্ aিডটর িনেয়াগ eবং সব্ীকৃত eনািজর্ aিডট িত ান িনব র্াচেনর লে য্ মান o 
েযাগয্তা যাচাi সং া  ণীত  িবধান কায র্করী হoয়ামা i তা পিরপালনীয় হেব। 

9) Òি ন i াি /ি ন িফচািরং িবি ং” সং া  েকান সরকারী িনেদ র্শনা/পিরপ  জাির না হoয়া পয  সামিয়কভােব 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 aথবা বাংলােদেশর Sustainable and 
Renewable Energy Development Authority (SREDA) কতৃর্ক ণয়নকৃত বা সব্ীকৃত ি ন i াি /ি ন িবি ং েরিটং িসে ম eর আoতায় পুন:aথ র্ায়েনর জ  আেবদনকৃত “ি ন i াি /ি ন িফচািরং িবি ং” ািপত/িনিম র্ত হেয়েছ মেম র্ তয্ািয়ত 
হেত হেব। তেব ভিব েত “ি ন i াি /ি ন িফচািরং িবি “ সং া  সরকারী িনেদ র্শনা/পিরপ  জাির হoয়ার পর u  সরকারী িনেদ র্শনা eে ে  aনুসরণীয় হেব। 

৯) কারখানার কম র্ পিরেবশ o িনরাপ া িনি তকরণ কে  পুন:aথ র্ায়ন শুধুমা  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) eর সদ ভু  িনজসব্ কারখানাসমূেহ aংশ হণকারী আিথ র্ক িত ানসমূেহর aথ র্ায়েনর িবপরীেত পুন:aথ র্ায়ন িবেবচনা করা হেব। 
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ি ন িফচািরং িবি ং eর পুন:aথ র্ায়ন আেবদন িবেবচনা করার ে ে  ভবেন াপনকৃত সর ামািদর ি ন িফচার, ে িণ aনুসাের বহৃত ে ার eিরয়া 
eবং u  ভবেন বাৎসিরক িবদুয্ৎ সা েয়র পিরমাণ iতয্ািদ িবষয় িবেবচনা করা হেব। 
 

ক) াপনকৃত সর মািদর ি ন িফচািরং সমূহ: 
 

ি ন িফচািরং িবি ং eর েয়াজনীয় য পািত, uপাদান iতয্ািদ সং াপনকােল জব্ালানী দ , পািন সা য়ী, াকৃিতক eবং aিধক কায র্করী ব ার 
uপর সব র্ািধক গুরুতব্ােরাপ করেত হেব। eে ে  সংযু  সর ামািদর তািলকা aনুযায়ী িবিভ  ধরেনর ি ন িফচার eর সব র্েমাট 71 পেয়  eর মে  
াহক তার পছ  aনুযায়ী ি ন িফচার িনব র্াচন করেত পারেব। তেব ভবেন আবি কভােব িবদুয্ৎ o পািন সা য়ী িকছু িফচার বহার করেত হেব, 

েযখােন 6 পেয়  িনধ র্ািরত রেয়েছ। eর সােথ আরo 36 পেয়  েযাগ কের নূয্নতম 41 পেয়  েপেত হেব। 
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 

সংযুি -6: ি ন িবি ং িফচািরং 
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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) আেলাচয্ খােত ঋণ িবতরেণর ে ে  ভবেনর ে িণ aনুসাের সব র্িন  ে ার eিরয়া িবেবচনা করা েযেত পাের।  eে ে  বাংলােদশ জাতীয় িবি ং  

েকাড aনুযায়ী ভবেনর িন  ছক aনুসরণ করা েযেত পাের।  
 

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) ি ন িফচািরং িবি ং আবি কভােব িবদুয্ৎ সা য়ী য পািত সংেযাজন করেব। বত র্মােন সু-u  ভবনসমূেহ বাৎসিরক িবদুয্ৎ বহােরর পিরমাণ 
বগ র্িমটার িত 388 িকেলাoয়াট ঘ া (সু : Survey report of Green Building Code for Bangladesh by HBR)।  eে ি েত, 
eকিট ি ন িফচািরং িবি ং বাৎসিরক নূ তম 31% িবদুয্ৎ সা য় করেব। 
 

1 Base line of average Energy consumption is 277 KWh/M2/ /Year  

2 Target save at least 20% (55.5 KWh/M2/ /Year) 

 


