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এসএমই এন্ড স্পেশাল স্পপ্রাগ্রামস্ তবভাগ 

 

 এসএমইএসতিতি সাকক যলার নাং-১ িাতরখঃ 
২৪ স্পিৌষ, ১৪২২ 

০৭ জানকয়ারী, ২০১৬ 

 
প্রধান তনবযাহী/ব্বস্থািনা িতরচালক 
বাাংলাদেদশর সকল িফতসলী ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠান 
 
 
তপ্রয় মদহােয়: 
 

এসএমই অথযায়ন সাংক্রান্ত মাস্টার সাকক যলার 
 
তশদরানাদমাক্ত তবষদয় ১৪/০৭/২০১৫ িাতরদখ জারীকৃি এসএমইএসতিতি সাকক যলার নাং-৪ এর প্রতি েৃতি আকষযণ করা র্াদে। সমদয়র 
প্রদয়াজদন এসএমই অথযায়ন কার্যক্রম আদরা গতিশীল, সকশৃঙ্খল, সকসাংহি এবাং উদে্াক্তা বান্ধব করার লদয্ তবতভন্ন সকিাতরশ ও মিামদির 
তভতিদি এসএমই অথযায়ন সাংক্রান্ত মাস্টার সাকক যলারতি সাংদশাধন করা হদয়দে।  
 
যক দ্র ও মািারী উদে্াদগর সাংজ্ঞা, এসএমই অথযায়ন, নারী উদে্াগ ও তবতভন্ন িকনঃঅথযায়ন সাংক্রান্ত তবষদয় ইিঃিূদবয বাাংলাদেশ ব্াাংক 
কিৃযক সমদয় সমদয় তবতভন্ন তনদেযশনা জারী করা হদয়দে। ইিঃিূদবয জারীকৃি তনদেযশনাসমূদহর অতধকির সাংদশাধন ও সমদয়ািদর্াগী 
নিক ন নিক ন তনদেযশনা সাংদর্াজনিূবযক বাাংলাদেশ ব্াাংক, এসএমই এন্ড স্পেশাল স্পপ্রাগ্রামস্ তবভাদগ বিযমাদন প্রচতলি তনদেযশনাসমূহ 
একীভূি কদর এই সমতিি সাকক যলারতি জারী করা হদলা। 
 
১। কক তির , মাইদক্রা, যক দ্র ও মািাতর তশল্প/উদে্াগ এবাং এসএমই ঋদণর সাংজ্ঞা  
 
গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর তশল্প নীতি ২০১০ এ প্রেি কক তির, মাইদক্রা, যক দ্র ও মািাতর তশদল্পর সাংজ্ঞার আদলাদক বাাংলাদেদশর 
সকল ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠাদনর অনকসরদণর জন্ কক তির, মাইদক্রা, যক দ্র ও মািাতর তশল্প/উদে্াগ এর সাংজ্ঞা তনম্নবতণযিভাদব তনধযারণ 
করা হল:  
 
১.১ মািাতর তশল্প/উদে্াগ  
১.১.১  ম্ানকফ্াকচাতরাং স্পযদে “মািাতর তশল্প/উদে্াগ” (Medium Industry/Enterprise) বলদি স্পসসব তশল্প প্রতিষ্ঠানদক বকিাদব 

স্পর্সব প্রতিষ্ঠাদন জতম এবাং কারখানা ভবন ব্তিদরদক স্থায়ী সম্পদের মূল্ প্রতিস্থািন ব্য়সহ ১০ স্পকাতি িাকার অতধক এবাং 
৩০ স্পকাতি িাকার মদধ্ তকাংবা স্পর্সব তশল্প প্রতিষ্ঠাদন ১০০-২৫০ জন শ্রতমক/কমযী তনদয়াতজি রদয়দে৷  

১.১.২  স্পসবামূলক তশদল্পর স্পযদে “মািাতর তশল্প/উদে্াগ” বলদি স্পসসব তশল্প প্রতিষ্ঠানদক বকিাদব স্পর্সব প্রতিষ্ঠাদন জতম এবাং কারখানা 
ভবন ব্তিদরদক স্থায়ী সম্পদের মূল্ প্রতিস্থািন ব্য়সহ ১ স্পকাতি িাকা স্পথদক ১৫ স্পকাতি িাকা ির্যন্ত তকাংবা স্পর্সব তশল্প 
প্রতিষ্ঠাদন ৫০-১০০ জন শ্রতমক/কমযী তনদয়াতজি রদয়দে৷  

১.১.৩ ব্বসার স্পযদে “মািাতর তশল্প/উদে্াগ” বলদি স্পসসব প্রতিষ্ঠানদক বকিাদব স্পর্সব প্রতিষ্ঠাদন জতম এবাং ভবন ব্তিদরদক স্থায়ী 
সম্পদের মূল্ প্রতিস্থািন ব্য়সহ ১ স্পকাতি িাকা স্পথদক ১৫ স্পকাতি িাকা ির্যন্ত তকাংবা স্পর্সব প্রতিষ্ঠাদন ১১-৫০ জন শ্রতমক/কমযী 
তনদয়াতজি রদয়দে৷  

১.১.৪ স্পকাদনা একতি মানেদন্ডর তভতিদি একতি কমযকান্ড মািাতর তশদল্পর/উদে্াদগর অন্তভক যক্ত হদলও অন্ মানেদন্ড স্পসতি বৃহৎ 
তশদল্পর/উদে্াদগর অন্তভক যক্ত হদি িাদর৷ স্পসদযদে এ কমযকান্ডতি বৃহৎ তশদল্পর/উদে্াদগর অন্তভক যক্ত বদল তবদবতচি হদব ৷  

১.১.৫ ম্ানকফ্াকচাতরাং/স্পসবা/ব্বসা স্পযদে প্রতিস্থািন ব্য়সহ স্থায়ী সম্পদের (জতম ও কারখানা ভবন ব্তিদরদক) মূদল্র স্পযদে 
স্পর্খাদন মািাতর তশল্প/উদে্াদগর সীমা স্পশষ, এরির স্পথদক বৃহৎ তশল্প/উদে্াদগর তনম্ন সীমা শুরু হদব ৷ 
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১.২ যক দ্র তশল্প/উদে্াগ  
১.২.১ ম্ানকফ্াকচাতরাং স্পযদে “যক দ্র তশল্প/উদে্াগ” (Small Industry/Enterprise) বলদি স্পসসব তশল্প প্রতিষ্ঠানদক বকিাদব স্পর্সব 

প্রতিষ্ঠাদন জতম এবাং কারখানা ভবন ব্তিদরদক স্থায়ী সম্পদের মূল্ প্রতিস্থািন ব্য়সহ ৫০ লয িাকা স্পথদক ১০ স্পকাতি িাকা 
তকাংবা স্পর্সব তশল্প প্রতিষ্ঠাদন ২৫-৯৯ জন শ্রতমক/কমযী কাজ কদর৷  

১.২.২ স্পসবামূলক তশদল্পর স্পযদে “যক দ্র তশল্প/উদে্াগ” বলদি স্পসসব তশল্প প্রতিষ্ঠানদক বকিাদব স্পর্সব প্রতিষ্ঠাদন জতম এবাং কারখানা 
ভবন ব্তিদরদক স্থায়ী সম্পদের মূল্ প্রতিস্থািন ব্য়সহ ৫ লয িাকা স্পথদক ১ স্পকাতি িাকা তকাংবা স্পর্সব তশল্প প্রতিষ্ঠাদন ১০-
৪৯ জন শ্রতমক/কমযী কাজ কদর৷  

১.২.৩ ব্বসার স্পযদে “যক দ্র তশল্প/উদে্াগ” বলদি স্পসসব প্রতিষ্ঠানদক বকিাদব স্পর্সব প্রতিষ্ঠাদন জতম এবাং ভবন ব্তিদরদক স্থায়ী 
সম্পদের মূল্ প্রতিস্থািন ব্য়সহ ৫ লয িাকা স্পথদক ১ স্পকাতি িাকা তকাংবা স্পর্সব প্রতিষ্ঠাদন ৬-১০ জন শ্রতমক/কমযী কাজ 
কদর৷  

১.২.৪ স্পকাদনা একতি মানেদন্ডর তভতিদি একতি কমযকান্ড যক দ্র তশদল্পর/উদে্াদগর অন্তভক যক্ত হদলও অন্ মানেদন্ড স্পসতি মািাতর 
তশদল্পর/উদে্াদগর অন্তভক যক্ত হদি িাদর৷ স্পসদযদে এ কমযকান্ডতি মািাতর তশদল্পর/উদে্াদগর অন্তভক যক্ত বদল তবদবতচি হদব৷  

১.২.৫ ম্ানকফ্াকচাতরাং/স্পসবা/ব্বসা স্পযদে প্রতিস্থািন ব্য়সহ স্থায়ী সম্পদের (জতম ও কারখানা ভবন ব্তিদরদক) মূদল্র স্পযদে 
স্পর্খাদন যক দ্র তশল্প/উদে্াদগর সীমা স্পশষ এর ির স্পথদক মািাতর তশল্প/উদে্াদগর তনম্ন সীমা শুরু হদব৷  

 
১.৩ মাইদক্রা তশল্প/উদে্াগ  
১.৩.১ ম্ানকফ্াকচাতরাং স্পযদে “মাইদক্রা তশল্প/উদে্াগ” (Micro Industry/Enterprise) বলদি স্পসসব তশল্প প্রতিষ্ঠানদক বকিাদব স্পর্সব 

প্রতিষ্ঠাদন জতম এবাং কারখানা ভবন ব্তিদরদক স্থায়ী সম্পদের মূল্ প্রতিস্থািন ব্য়সহ ৫ লয িাকা স্পথদক ৫০ লয িাকা 
তকাংবা স্পর্সব তশল্প প্রতিষ্ঠাদন ১০-২৪ জন বা িার কম সাংখ্ক শ্রতমক/কমযী কাজ কদর।   

১.৩.২ স্পসবামূলক তশদল্পর স্পযদে ‘‘মাইদক্রা তশল্প/উদে্াগ’’ বলদি স্পসসব তশল্প প্রতিষ্ঠানদক বকিাদব স্পর্সব প্রতিষ্ঠাদন জতম এবাং কারখানা 
ভবন ব্তিদরদক স্থায়ী সম্পদের মূল্ প্রতিস্থািন ব্য়সহ ৫ লয িাকার কম তকাংবা স্পর্সব তশল্প প্রতিষ্ঠাদন ১০ জন এর কম 
শ্রতমক/কমযী কাজ কদর৷  

১.৩.৩ ব্বসার স্পযদে ‘‘মাইদক্রা তশল্প/উদে্াগ’’ বলদি স্পসসব প্রতিষ্ঠানদক বকিাদব স্পর্সব প্রতিষ্ঠাদন জতম এবাং ভবন ব্তিদরদক স্থায়ী 
সম্পদের মূল্ প্রতিস্থািন ব্য়সহ ৫ লয িাকার কম তকাংবা স্পর্সব প্রতিষ্ঠাদন ৫ জন বা এর কম শ্রতমক/কমযী কাজ কদর৷  

১.৩.৪ স্পকাদনা একতি মানেদন্ডর তভতিদি একতি কমযকান্ড মাইদক্রা তশদল্পর/উদে্াদগর অন্তভক যক্ত হদলও অন্ মানেদন্ড স্পসতি যক দ্র 
তশদল্পর/উদে্াদগর অন্তভক যক্ত হদি িাদর৷ স্পসদযদে এ কমযকান্ডতি যক দ্র তশদল্পর/উদে্াদগর অন্তভক যক্ত বদল তবদবতচি হদব৷  

১.৩.৫ ম্ানকফ্াকচাতরাং/স্পসবা/ব্বসা স্পযদে প্রতিস্থািন ব্য়সহ স্থায়ী সম্পদের (জতম ও কারখানা ভবন ব্তিদরদক) মূদল্র স্পযদে 
স্পর্খাদন মাইদক্রা তশল্প/উদে্াদগর সীমা স্পশষ িার ির স্পথদক যক দ্র তশল্প/উদে্াদগর তনম্ন সীমা শুরু হদব৷  

 
১.৪ কক তির তশল্প/উদে্াগ  
১.৪.১ কক তির তশল্প/উদে্াগ (Cottage Industry/Enterprise) বলদি িতরবাদরর সেস্দের প্রাধান্ তবতশি স্পসসব তশল্প প্রতিষ্ঠানদক 

বকিাদব স্পর্সব প্রতিষ্ঠাদন জতম এবাং কারখানা ভবন ব্তিদরদক স্থায়ী সম্পদের মূল্ প্রতিস্থািন ব্য়সহ ৫ লয িাকার তনদচ 
এবাং িাতরবাতরক সেস্ সমিদয় জনবল সদবযাচ্চ ১০ জন এর অতধক নদহ৷  

১.৪.২ স্পকাদনা একতি মানেদন্ডর তভতিদি একতি কমযকান্ড কক তির তশদল্পর অন্তভক যক্ত হদলও অন্ মানেদন্ড স্পসতি মাইদক্রা তশদল্পর অন্তভক যক্ত 
হদি িাদর৷ স্পসদযদে এ কমযকান্ডতি মাইদক্রা তশদল্পর অন্তভক যক্ত বদল তবদবতচি হদব৷  

 
১.৫ নারী উদে্াগ 

র্তে স্পকান নারী ব্তক্ত মাতলকানাধীন বা স্পপ্রাপ্রাইিরী প্রতিষ্ঠাদনর স্পযদে স্বত্ত্বাতধকারী বা স্পপ্রাপ্রাইির হন তকাংবা ‘অাংশীোরী 
প্রতিষ্ঠান’ বা ‘জদয়ন্ট িক স্পকাম্পানীদি তনবতন্ধি প্রাইদভি স্পকাম্পানীর িতরচালক বা স্পশয়ার স্পহাল্ডারগদণর মদধ্’ অনূ্ন ৫১% 
(শিকরা একান্ন ভাগ) অাংদশর মাতলক হন িাহদল তিতন নারী উদে্াক্তা তহদসদব িতরগতণি হদবন এবাং ঐ উদে্াগতি নারী 
উদে্াগ তহদসদব তবদবতচি হদব। 

 
১.৬ গ্রুি অব স্পকাম্পানীজ এর অধীন স্পকান ব্বসায় প্রতিষ্ঠান এককভাদব যক দ্র বা মািাতর তশল্প/উদে্াগ তহদসদব তবদবতচি হওয়ার 

জন্ ওই গ্রুি অব স্পকাম্পানীজ এর একীভূি জতম এবাং কারখানা ভবন ব্তিদরদক স্থায়ী সম্পদের মূল্ প্রতিস্থািন ব্য়সহ 
উিদরাক্ত ১.১, ১.২, ১.৩ ও ১.৪ অনকদেদে বতণযি সাংখ্ার অনকরূি হদি হদব। গ্রুি এর সাংজ্ঞা তনধযারদণ তবআরতিতি সাকক যলার 
নাং: ২/২০১৪ এর অনকদেে 1(e) প্রদর্াজ্ হদব। 

https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/brpd/jan162014brpd02e_new.pdf
https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/brpd/jan162014brpd02e_new.pdf
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১.৭ কক তির ও মাইদক্রা তশল্প/উদে্াদগর অন্তভক যতক্ত  
বাাংলাদেশ ব্াাংদকর এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কমযসূতচর আওিায় যক দ্র ও মািাতর উদে্াগ/তশদল্পর ন্ায় কক তির ও মাইদক্রা 
উদে্াগ/তশল্প অন্তভক যক্ত থাকদব৷ অে সাকক যলাদর যক দ্র বলদি সামতগ্রকভাদব সাকক যলাদরর ১.২, ১.৩ ও ১.৪ নাং অনকদেদে বতণযি 
যক দ্র, মাইদক্রা ও কক তির তশল্প উদে্াক্তাদক বকিাদব। 

 
১.৮ এসএমই ঋণ 

অে সাকক যলাদরর ১.১, ১.২, ১.৩ ও ১.৪ নাং অনকদেদে বতণযি তকাংবা ভতবষ্দি সাংদশাতধি/িতরমাতজযি কক তির, মাইদক্রা, যক দ্র ও 
মািারী তশল্প/উদে্াদগ প্রেি প্রাতিষ্ঠাতনক/ব্বসাতয়ক স্পর্দকান ধরদণর ঋণ এসএমই ঋণ তহদসদব গণ্ হদব। 
 

২। ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূদহর জন্ এসএমই অথযায়ন সাংতিি সাধারণ তনদেযশনাবলী 
 
২.১ সামতগ্রকভাদব এসএমই খাদি অথযায়দন বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অগ্রাতধকার হদে কদিজ, মাইদক্রা ও যক দ্র উদে্াগ, নারী উদে্াগ, 

গ্রামীণ উদে্াগ, ক্লাস্টারতভতিক উদে্াগ, কৃতষতভতিক ও কৃতষজাি িণ্ প্রতক্রয়াকরণ তশল্প, শ্রমঘন ও উৎিােনমকখী উদে্াগ, 
আমোনী তবকল্প িণ্ উৎিােন, রপ্তানীমকখী উদে্াগ, উদ্ভাবনী নিক ন উদে্াগ ও আইতি এবাং প্রর্কতক্ততনভযর উদে্াদগ অথযায়ন বৃতি। 
সামাতজক, অথযননতিক ও স্পভৌগতলক বাধার কারদণ স্পর্সব প্রাতন্তক উদে্াক্তা জনদগাষ্ঠী আতথযক স্পসবা হদি বতিি রদয়দে িাদের 
আতথযক স্পসবায় অন্তভক যতক্ত বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অির একতি অগ্রাতধকার এলাকা। ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানগুদলাদক িাদের 
এসএমই ব্াাংতকাং কার্যক্রদম বাাংলাদেশ ব্াাংদকর উিদরাক্ত অগ্রাতধকারসমূহ র্থার্থ তবদবচনায় রাখদি হদব।  

 
২.২ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অগ্রাতধকারসমূহ তবদবচনায় ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক বেদরর শুরুদিই িাদের স্পমাি তবিরণদর্াগ্ 

ঋদণর মদধ্ এসএমই খাদি ঋণ তবিরদণর লয্মাো তনধযারণিূবযক বাাংলাদেশ ব্াাংকদক অবতহি করদি হদব। ব্াাংদকর 
সামতগ্রক ঋণ স্পিািযদফাতলওদি এসএমই খাদি ঋণ তবিরণ এবাং ঋণ তস্থতির শিকরা কাতঙ্খি হার হদে অনূ্ন ২০%। আগামী 
৫ বেদরর মদধ্ এ হার অনূ্ন ৩০% এ উন্নীি করার প্রদয়াজনীয় িতরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করদি হদব। 

  
২.৩ সামতগ্রকভাদব এসএমই খাদি ঋণ তবিরদণ মািাতর খাদির স্পচদয় যক দ্র খাদি ঋণ তবিরদণ অগ্রাতধকার তেদি হদব৷ এসএমই 

খাদি সামতগ্রক অথযায়দনর অনূ্ন ৫০% কদিজ, মাইদক্রা ও যক দ্র উদে্াক্তাদের জন্ তনধযারণ করদি হদব। এসএমই ঋণ 
স্পিািযদফাতলওর খািতভতিক কাতঙ্খি গঠন হদব ম্ানকফ্াকচাতরাং অনূ্ন ৩০%, স্পসবা অনূ্ন ১৫% এবাং ব্বসা সদবযাচ্চ ৫৫%। 
স্পমাি এসএমই ঋদণর মদধ্ এসএমই নারী উদে্াক্তা ঋদণর কাতঙ্খি হার হদব নূ্নিম ১০%। আগামী ৫ বেদর এ হার ১৫% 
এ উন্নীি করার িতরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করদি হদব। স্পিািযদফাতলওর কাতঙ্খি গঠন এসএমই িারফরম্ান্স মূল্ায়দন 
তনয়ামক তহদসদব তবদবচনা করা হদব।  

 
২.৪ ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানগুদলা এতরয়া এদপ্রাচ তভতিদি িাদের স্বতনধযাতরি লয্মাোদক শাখাওয়ারী, স্পজলাওয়ারী এবাং তবতবধ 

খািওয়ারী তবভাজনিূবযক িা িৃথক িৃথকভাদব অজযদনর প্রদচিা গ্রহণ করদব৷ এ স্পযদে নারী উদে্াক্তা, গ্রামািল, তিতেদয় িড়া 
অিল ও বাাংলাদেশ ব্াাংদকর তবতভন্ন অগ্রাতধকারমূলক এলাকাগুদলাদক প্রাধান্ তেদি হদব।  

 
২.৫ যক দ্র ও মািাতর উদে্াক্তাদের সকতবধাদথয প্রতিতি ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠান এ খাদি অথযায়দন আলাো ব্বসাতয়ক স্পকৌশল (business 

strategy) প্রণয়নসহ ঋণ মঞ্জকতর প্রতক্রয়া দ্রুি ও সহজীকরণাদথয েতললাতে সম্পােদন র্থাসম্ভব স্বল্প আনকষ্ঠাতনকিা অনকসরণ 
করদব৷ িূণয ঋণ আদবেন প্রাতপ্তর ির সদবযাচ্চ ১০ কার্যতেবদসর মদধ্ তসিান্ত প্রোদনর নীতি গ্রহণ করার জন্ ব্াাংক ও আতথযক 
প্রতিষ্ঠানসমূহদক তনদেযশনা স্পেয়া হদলা, িদব Environmental Risk Management (ERM) Guidelines অনকর্ায়ী 
Environmental Due-Diligence Checklist প্রদর্াজ্ হদল অথবা তবদশষ স্পযদে এই সময়সীমা তশতথলদর্াগ্। 

 
২.৬ কদিজ, মাইদক্রা ও যক দ্র উদে্াক্তা খাদি ঋদণর সবযতনম্ন সীমা র্থাক্রদম ৳ ১০,০০০/-, ৳ ২০,০০০/- ও ৳ ৫০,০০০/- হদব 

এবাং সদবযাচ্চ সীমা সাংতিি ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠান এর স্পবািয কিৃযক অনকদমাতেি তনজস্ব িক ুঁতক ব্বস্থািনা নীতি অনকর্ায়ী তনধযাতরি 
হদব৷ 
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২.৭ ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ িাদের স্ব স্ব ব্বসাতয়ক স্পকৌশদলর আদলাদক কদিজ, মাইদক্রা, যক দ্র ও মািাতর খাদির গ্রাহকদের 
চাতহো ও তবতভন্ন অথযননতিক খাদির প্রকৃতি অনকর্ায়ী ঋণ/সিয় িণ্ (Product) উন্নয়ন ও তবিণদন উদে্াগ গ্রহণ করদব। 
এ স্পযদে বাাংলাদেশ ব্াাংদকর তবে্মান প্রুদিনতশয়াল স্পরগুদলশন্স অনকসরণ করদি হদব। এখন স্পথদক প্রাতিষ্ঠাতনক/ব্বসাতয়ক 
চলতি তহসাব ও সিয়ী তহসাবসমূহদক অে সাকক যলাদর বতণযি সাংজ্ঞা অনকর্ায়ী তচতিি করদি হদব এবাং ত্রেমাতসক এসএমই 
প্রতিদবেদনর সাদথ এ িথ্ প্রোন করদি হদব [সাংদর্াজনী-৪]। এসএমই গ্রাহকদের তবদশষ কদর কদিজ, মাইদক্রা ও যক দ্র 
গ্রাহকদের ব্াাংক তহসাব স্পখালার জন্ উৎসাতহি করদি হদব। তহসাব স্পখালা এবাং িতরচালনার স্পযদে মাতন লন্ডাতরাং তবষদয় 
বাাংলাদেশ ব্াাংক এর প্রদর্াজ্ নীতিমালা অনকসরণ করদি হদব।  

 
২.৮ ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক স্পকান একতি তনতেযি এলাকায় এক বা একাতধক িণ্ বা স্পসবা স্পকন্দ্র কদর ক্লাস্টারতভতিক 

অথযায়দন উৎসাতহি করা হদে। এদযদে বাাংলাদেশ ব্াাংক ও এসএমই ফাউদন্ডশনসহ অন্ান্ প্রতিষ্ঠাদনর সাহার্্ গ্রহণ করা 
স্পর্দি িাদর। 

 
২.৯ গ্রাহদকর চাতহোর ও ব্বসাতয়ক প্রদয়াজনীয়িার আদলাদক ব্াাংকার-গ্রাহক আদলাচনার মাধ্দম স্পর্ৌতক্তক সমদয়র জন্ স্পগ্রস 

তিতরয়ি প্রোন করদি হদব।  
 
২.১০ ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠাদনর প্রধান কার্যালয় ও শাখা ির্যাদয় স্পস্টিদমন্ট অফ অ্াদফয়াদসয এসএমই ঋণ আলাোভাদব প্রেশযন 

করদি হদব। 
 
২.১১ এসএমই খাদি ঋদণর সকে হার স্পর্ৌতক্তক ির্যাদয় তনধযারদণর লদয্ স্পক্রতিি কািয ও স্পভাক্তা ঋণ োড়া অন্ান্ খাদি ঋণ এবাং 

আমানদির গড়ভাতরি সকে হাদরর ব্বধান বা intermediation spread তনম্নির এক অাংদক বা অনকর্ধ্য ৫% এ সীতমি রাখদি 
হদব (সূে: তবআরতিতি সাকক যলার স্পলিার নাং-১৪/২০১৫)। 

 
২.১২ প্রতিতি এসএমই ঋণ অনকদমােন িদে নাতমক হাদরর িাশািাতশ ঋদণর সাদথ সাংতিি সকল প্রকার চাজয, তফ ও অতগ্রম তকতস্ত 

সহ ঋদণর কার্যকর সকে হার (Effective Interest Rate) এবাং সকে হার তনধযারণ িিতি (e.g., Declining balance method) 
উদেখ করদি হদব।  

 
২.১৩ ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক িাদের সকল শাখায় কদিজ, মাইদক্রা, যক দ্র ও অগ্রাতধকার গ্রাহকদের জন্ SME Help 

Desk কার্যকর করার মাধ্দম ব্াাংতকাং ও ব্বসায় িরামশয সহায়িা স্পসবা ব্বস্থা (Banking and Business Advisory 

Services System) চালক করদি হদব। 
  
২.১৪ র্থার্থভাদব এসএমই খাদি ঋণ তবিরণ করা হদে তকনা িা র্াচাই করার উদেদশ্ ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধান 

কার্যালয়, আিতলক কার্যালয় ও শাখার সমিদয় তিনস্তর তবতশি মতনিতরাং ব্বস্থা চালক করদব।  
 
২.১৫ বাাংলাদেশ ব্াাংকদক ত্রেমাতসক তভতিদি এসএমই সাংক্রান্ত স্পর্ িথ্ স্পেয়া হয় িা এখন স্পথদক সাংর্কক্ত েক [সাংদর্াজনী-২] 

অনকর্ায়ী তনয়তমিভাদব ত্রেমাস স্পশদষর িরবিযী মাদসর ১৫ িাতরদখর মদধ্ স্পপ্ররণ তনতিি করদি হদব। 
  
২.১৬ কদিজ, মাইদক্রা ও যক দ্র খাদি ঋণ সম্প্রসারদণর উদেদশ্ ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূদহর ঋণ তবিরণ ও আোদয়র িোরকী 

ব্য় (Supervision Cost) হ্রাস করার লদয্ ঋণগ্রহীিা তনবযাচন, ঋণ তবিরণ ও আোদয় এনতজও তকাংবা বাাংলাদেশ ব্াাংক 
কিৃযক জারীকৃি নীতিমালার আওিায় এদজন্ট ব্াাংতকাং কাদজর জন্ অনকদমােন প্রাপ্ত এদজন্টদের সহায়িা গ্রহণদক উৎসাতহি 
করা হদে। এ োড়াও ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই ব্াাংতকাং তবষদয় উদ্ভাবনী িণ্ উন্নয়ন, তবিণন, িক ুঁতক ব্বস্থািনা 
ও ঋণ আোয় স্পকৌশল অবলম্বন করদব। এদযদে প্রর্কতক্তর ব্বহার বৃতি উৎসাতহি করা হদে। 

 
২.১৭ এসএমই খাদির একতি সম্ভাবনাময় তেক হল আইতি খাি৷ আইতি খাদি ঋণ তবিরদণর মাধ্দম স্পেদশর অথযননতিক কমযকাদন্ড 

গতিশীলিা আনয়ন ও কমযসাংস্থাদনর সকদর্াগ সৃতি কদর স্পেদশর সাতবযক অথযননতিক ও সামাতজক কমযকান্ড উন্নয়দন ব্াাংক/আতথযক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ সহায়ক ভূতমকা িালন করদি িাদর৷ আইতি খাদির গুরুত্ব ও প্রদয়াজনীয়িা উিলতি করিঃ এ খাদি অথযায়ন 

https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/brpd/nov192015brpdl13.pdf
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কদর র্ি দ্রুি সম্ভব এ সকদর্াদগর সদ্ব্্বহার করা বাঞ্ছনীয়৷ এমিাবস্থায়, কদিজ, মাইদক্রা, যক দ্র ও মািারী আইতি  উদে্াক্তাদের 
অথযায়দনর তবষদয় গুরুত্ব প্রোন করদি হদব।  

 
২.১৮ এসএমই ব্াাংতকাং ও এসএমই অথযায়ন একতি নিক ন ধারণা র্া ব্াাংকার ও উদে্াক্তাদের তনকি সকিতরতচি নয়। প্রদি্ক 

ব্াাংকদক িাদের স্ব স্ব কমযীদের এসএমই ব্াাংতকাং তবষদয় সদচিন ও েয কদর গদড় স্পিালার জন্ প্রতশযদণর ব্বস্থা করদি 
হদব। এোড়া ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক িাুঁর এসএমই গ্রাহকদের ব্বসাতয়ক ও ব্াাংতকাং তবষয়ক জ্ঞান বৃতির লদয্ 
প্রতশযণ ও সদচিনিা বৃতির উদে্াগ গ্রহণ করদি হদব।  

 
২.১৯ এসএমই গ্রাহকদের প্রাতিষ্ঠাতনক/ব্বসাতয়ক তহসাব স্পখালার এবাং ঋণ আদবেন িে অন্ান্ গ্রাহদকর আদবেন িে হদি তভন্ন 

হদি হদব। এদযদে ঋণ আদবেন িে তভন্ন রাং এর তকাংবা আদবেনিদের উিদর এসএমই স্পলখা মক তদ্রি থাকদি হদব এবাং 
প্রাতিষ্ঠাতনক/ব্বসাতয়ক তহসাব স্পখালার আদবেনিে এসএমই তহদসদব তচতিি করার জন্ স্পর্দকান িন্থা অবলম্বন করা স্পর্দি 
িাদর। এ তবষদয় ব্াাংতকাং প্রতবতধ ও নীতি তবভাগ কিৃযক জারীকৃি আদবেনিে বাাংলাকরণ তবষয়ক তনদেযশনা র্থার্থভাদব 
অনকসরণ তনতিি করদি হদব। 

 
২.২০ সকল ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব এসএমই গ্রাহকদের িািাদবজ গদড় িক লদব। িািাদবদজ গ্রাহক প্রতিষ্ঠান/মাতলদকর 

ব্তক্তগি/ব্বসাতয়ক িথ্, সিয় ও ঋণ তবষয়ক িথ্ এবাং ব্বসাতয়ক সাফল্ তবষয়ক িথ্ সাংগ্রহ ও সাংরযণ করদি হদব। 
এ িািাদবজ ব্াাংদকর তনজস্ব স্পকার ব্াাংতকাং সওয়্ওয়্াদরর সাদথ সমতিি থাকদি হদব।  

 
২.২১ িক ুঁতক ব্বস্থািনার িক লস্ তহদসদব এসএমই স্পরতিাং এর ব্বহার একতি সম্ভাব্ তবকল্প/সহদর্াগী িন্থা বদল তবদবতচি। বাাংলাদেশ 

ব্াাংক এসএমই ব্াাংতকাং িক ুঁতক ব্বস্থািনার এ িক লস্ এর ব্বহার উৎসাতহি করদে। এ স্পযদে তবআরতিতি সাকক যলার নাং-০১, 
িাতরখ ০১ জানকয়ারী, ২০১৪ অনকসরণীয় হদব।  

 
২.২২ এ সাকক যলাদর উতেতখি িতরবিযনসমূহ ব্তিদরদক বাাংলাদেদশর ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূদহর জন্ ব্াাংতকাং কার্যক্রদম প্রদর্াজ্ 

সাধারণ প্রুদিনতশয়াল তবতধমালা ও তবদশষভাদব এসএমই খাদির জন্ তবে্মান প্রুদিনতশয়াল তবতধমালা িতরিালন িরবিযীদি 
স্পকান িতরবিযন না করা ির্যন্ত অব্াহি থাকদব।  

 
২.২৩ এসএমই খাদি ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূদহর সামতগ্রক সফলিাদক সাংতিি প্রতিষ্ঠাদনর নিক ন শাখা স্পখালার স্পযদে আমদল 

স্পনয়া হদব। 
 
২.২৪ এসএমই গ্রাহকদের স্বাথয সাংরযণ এবাং র্থার্থভাদব স্পসবা প্রোদনর লদয্ প্রতিতি ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানদক এসএমই 

গ্রাহক স্বাথয সাংরযণ নীতিমালা ও চািযার প্রণয়ন করদি হদব এবাং প্রতিতি শাখায় গ্রাহক স্পসবা চািযার প্রেশযন ও নীতিমালা 
অনকসরণিূবযক এসএমই স্পসবা প্রোদনর তবষয়তি তনতিি করদি হদব। 

 
২.২৫ প্রতিতি ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানদক অভ্ন্তরীণ ির্যাদলাচনার নীতি গ্রহণ করদি হদব। এই নীতি অনকর্ায়ী স্পকান গ্রাহদকর 

আদবেনকৃি এসএমই ঋণ ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠান কিৃযিয কিৃযক প্রি্াখ্াি হদল গ্রাহক ব্াাংক কিৃযিদযর িরবিযী ধাদির 
তনকি তবষয়তি িকনঃতবদবচনার জন্ আদবেন করদি িারদবন। ঋণ আদবেন চূড়ান্তভাদব প্রি্াখ্াি হদল ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠান 
কিৃযিয তলতখিভাদব আদবেন প্রি্াখ্াদনর কারণ গ্রাহকদক অবতহি করদবন। 

 
২.২৬ র্থার্থ ভাদব মতনিতরাং এবাং বাাংলাদেশ ব্াাংক এর এসএমই তবষয়ক নীতিমালা সতঠকভাদব অনকসরণ করা হদে তকনা  এ 

তবষদয় ির্যদবযদণর উদেদশ্ শাখা িতরেশযনকাদল এসএমই খাদি অনকদমাতেি ঋদণর িাশািাতশ প্রি্াখ্াি ঋণ আদবেনও 
ির্যাদলাচনা করার প্রদয়াজন হয়। এ স্পপ্রতযদি বাতিলকৃি এসএমই ঋণ আদবেন ও সাংতিি নতথ শাখায় সাংরযণ করািা 
আবশ্কীয়। এমিাবস্থায় বাতিলকৃি এসএমই ঋণ আদবেন এর নতথ র্থার্থভাদব শাখায় সাংরযণ করদি হদব। 

 
২.২৭ সমাদজর অনগ্রসর ও সকতবধা বতিি জনদগাষ্ঠীদক এসএমই কার্যক্রদম সমৃ্পক্ত করার মাধ্দম Financial Inclusion এর সকফল 

প্রাতন্তক ির্যাদয়র উদে্াক্তাদের মাদি স্পিৌঁদে স্পেয়ার লদয্ িৃিীয় তলঙ্গ তহদসদব রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রাপ্ত সম্প্রোয়, প্রতিবন্ধী, স্পেদশর 

http://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/brpd/jan012014brpd01e.pdf
http://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/brpd/jan012014brpd01e.pdf


6 

 

সকতবধা বতিি নারী উদে্াক্তা এবাং রাখাইনসহ সকল উিজাতি উদে্াক্তাদের এসএমই খাদির আওিায় ঋণ তবিরদণর কার্যকরী 
ব্বস্থা গ্রহণ করদি হদব। উক্ত ঋণ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কমযসূচীর আওিায় সরাসতর অথবা এনতজও 
তলাংদকদজর মাধ্দম গ্রাহক ির্যাদয় তবিরণ করা র্াদব। তবিরণকৃি ঋণ অে তবভাগ কিৃযক জারীকৃি সাকক যলাদর বতণযি শিযাবলী 
িতরিালন সাদিদয প্রদর্াজ্ স্পযদে অে তবভাগ কিৃযক িতরচাতলি কৃতষজািিণ্ প্রতক্রয়াজািকরদণর জন্ মফস্বলতভতিক তশল্প 
স্থািদন িকনঃঅথযায়ন স্কীম/স্মল এন্টারপ্রাইজ খাদি িকনঃঅথযায়ন স্কীম/কদিজ, মাইদক্রা ও যক দ্র খাদি নিক ন উদে্াক্তা িকনঃঅথযায়ন 
িহতবল/ইসলামী িকনঃঅথযায়ন িহতবল এর আওিায় িকনঃঅথযায়ন স্পর্াগ্ মদমযও তবদবতচি হদব। 

 
৩। নারী যক দ্র ও মািাতর (এসএমই) উদে্াক্তাদের অথযায়দনর স্পযদে তনদেযশনাসমূহঃ 

৩.১ এসএমই খাদি অথযায়ন কমযসূতচর আওিায় স্পেদশর তশল্প উন্নয়দন নারী উদে্াক্তাদের অাংশগ্রহণ বৃতি এবাং অতধক সাংখ্ক নারী 
উদে্াক্তাদের উন্নয়দন িাদের ব্বসাতয়ক কমযকাণ্ড িতরচালনার জন্ ঋণ প্রাতপ্ত তনতিি করদি নারী উদে্াক্তাদের ঋণ তবিরদণ 
অগ্রাতধকার তেদি হদব৷ এ স্পযদে িৃথক ব্বসাতয়ক স্পকৌশল গ্রহণসহ নারী উদে্াক্তাদের উিদর্াগী ঋণ প্রিাক্ট উদ্ভাবন ও 
তবিণদন ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ উদে্াগ গ্রহণ করদব। 

 
৩.২ যক দ্র ও মািাতর নারী তশল্প উদে্াক্তাদের সকল ধরদনর ঋণ আদবেনিেসমূহ ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠান সদবযাচ্চ অগ্রাতধকার 

তভতিদি গ্রহণ ও তনষ্পতি করদব। 
 
৩.৩ ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠান িাদের প্রতিতি শাখায় আবতশ্কভাদব স্বিন্ত্র ‘Women Entrepreneurs' Dedicated Desk/Help 

Desk’ স্থািন ও িাদি প্রদয়াজনীয় উির্কক্ত জনবল তনদয়াগ কদর িাদেরদক এসএমই খাদি অথযায়দন সহায়ক ও প্রদয়াজনীয় 
প্রতশযদণর ব্বস্থা গ্রহণ করদব। উক্ত Dedicated Desk/Help Desk এর প্রধান তহদসদব সম্ভব হদল নারী কমযকিযা তনদয়াগ 
করদি হদব। 

 
৩.৪ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর িকনঃঅথযায়ন স্কীদমর আওিায় ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানগুদলা নারী উদে্াক্তাদের ব্তক্তগি গ্ারাতন্টদক 

জামানি তহদসদব তবদবচনা কদর ২৫.০০ (িুঁতচশ) লয িাকা ির্যন্ত প্রেি ঋণ সকতবধা সহায়ক জামানি ব্তিদরদক প্রোন করদি 
িারদব৷ এ স্পযদে গ্রুি জামানি বা সামাতজক জামানি গ্রহদণর তবষয়তি তবদবচনা করা স্পর্দি িাদর৷ 

 
৩.৫ বাাংলােদশ ব্াাংক গ্রুি/ক্লাস্টারতভতিক ঋণ তবিরদণর উির গুরুত্ব আদরাি কদরদে৷ নারী যক দ্র উদে্াক্তাদেরদক গ্রুি তভতিদি 

এসএমই ঋণ তবিরণ করা র্াদব৷ গ্রুি তভতিক তবিরণকৃি ঋণ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর এসএমই িকনঃঅথযায়ন স্কীদমর আওিায় 
িকনঃঅথযায়নদর্াগ্ বদল তবদবতচি হদব। এোড়া বাাংলাদেদশর মানতচদে সে্ অন্তভূযূ্ক্ত হওয়া (সাদবক ১১১তি তেিমহল) অিদলর 
বাতসন্দাদের জািীয় অথযনীতির মূলধারায় সাংর্কক্ত করা ও িাুঁদের সম্ভাবনাময় উদে্াগসমূহ তবকতশি করার লদয্ তবে্মান 
এসএমই অথযায়ন নীতিমালার আদলাদক এ অিদলর কক তির, মাইদক্রা, যক দ্র ও মািারী উদে্াক্তাদের (নারী-িকরুষ তনতবযদশদষ) 
গ্রুি তভতিক এসএমই ঋণ তবিরদণর আওিাভক ক্ত করদি হদব।  

 
৩.৬ গ্রুদির সেস্ সাংখ্া, গ্রুি তভতিক ঋদণর িতরমাণ, ঋণ গ্রহীিা তনবযাচন, ঋণ মঞ্জকরী, তবিরণ, েতলল সম্পােন, ঋদণর সদ্ব্্বহার 

সম্পতকযি তবষয়াতে বাাংলাদেশ ব্াাংদকর প্রুদিনতশয়াল গাইিলাইন্স, ঋণ প্রোনকারী ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠাদনর তনজস্ব তবতধতবধান 
ও ব্াাংকার-গ্রাহক সম্পদকযর তভতিদি তনধযাতরি হদব ৷  

 
৩.৭ নারী উদে্াক্তা অথযায়দনর উদেদশ্ আলাো Business Segment/Women Entrepreneurs' Financing Unit গঠদনর 

তবষয়তি ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ সতক্রয়ভাদব তবদবচনা করদি িাদর। এ লদয্, নারী উদে্াক্তা অথযায়ন তবষদয় বাাংলাদেশ 
ব্াাংদকর নীতিমালার আদলাদক প্রতিতি ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠান নারী উদে্াক্তা অথযায়ন তবষদয় িাদের িৃথক নীতিমালা 
প্রণয়ন, প্রচার ও িতরিালন করদব।  

 
 ৩.৮ নারী উদে্াক্তাদের সকল প্রকার স্পসবা প্রোন, যক দ্র ও কক তির স্তদরর নারী উদে্াক্তাদেরদক তশল্প ও স্পসবা খাদি অগ্রাতধকার 

তভতিদি ঋণ তবিরদণ উদে্াগী ভূতমকা িালন, প্রদমাশনাল কার্যক্রদমর মাধ্দম নিক ন নারী উদে্াক্তা সৃতি, এসএমই ঋণ তবিরদণর 
লয্মাো বৃতি এবাং িা অজযন, নারী উদে্াক্তাদের ক্লাস্টার খক ুঁদজ স্পবর কদর িাদের ঋণ কমযকাদন্ড অন্তভক যতক্তসহ উন্নয়নমূলক 
কমযকান্ডদক সূচারুরূদি এবাং অতধকির গুরুত্ব সহকাদর সম্পােদনর লদয্ সকল ব্াাংক ও আতথযক  প্রতিষ্ঠানসমূদহর প্রধান 
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কার্যালয়সহ আিতলক কার্যালদয় (র্তে থাদক) একতি “নারী উদে্াক্তা উন্নয়ন ইউতনি” (Women Entrepreneurs' 

Development Unit) গঠদনর তসিান্ত গৃহীি হদয়দে৷ প্রস্তাতবি ইউতনি শাখা ির্যাদয়র Women Entrepreneurs' 

Dedicated Desk/Help Desk-সমূদহর কার্যক্রম মতনিতরাং করদব৷ নারী উদে্াক্তা উন্নয়ন ইউতনদি নারী কমযকিযা তনদয়াতজি 
করার তবষয়তি অগ্রাতধকার তভতিদি তবদবচনা করদি হদব৷ 

 
৩.৯ সকল ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠাদনর প্রতিতি শাখা কিৃযক শাখার আওিাধীন এলাকায় নূ্নিম ০৩ (তিন) জন উদে্াগ গ্রহদণ 

আগ্রহী নারী তকাংবা নারী উদে্াক্তাদক খক ুঁদজ স্পবর করদি হদব র্ারা ইিঃিূদবয স্পকান ব্াাংক বা আতথযক প্রতিষ্ঠান স্পথদক স্পকান 
প্রকার ঋণ গ্রহণ কদরনতন৷ িদব এ সাংখ্া আদরা স্পবশী হদল ব্াাংক প্রশাংতসি হদব৷ 

 
৩.১০ তনবযাতচি নারী উদে্াক্তাদেরদক িাুঁদের িেন্দ অনকর্ায়ী তশল্প/স্পসবা/ব্বসা কার্যক্রম তনবযাচন, মূলধন সাংগ্রহ ও ব্বস্থািনা, 

ব্বসায় িতরচালনা, উৎিাতেি িণ্ সামগ্রী বা স্পসবা বাজারজািকরণ, ব্াাংদক তহসাব স্পখালা ও স্পলনদেদনর িিতিসহ সাতবযক 
তবষদয় সযমিা বৃতির (Capacity Building) লদয্ ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠান তনজ উদে্াদগ অথবা প্রদয়াজদন আিতলক ির্যাদয় 
কদয়কতি ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠান স্পর্ৌথভাদব প্রতশযণ প্রোদনর উদে্াগ গ্রহণ করদব৷ এদযদে প্রদয়াজদন ব্াাংক/আতথযক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ তবতসক, এসএমই ফাউদন্ডশন, মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তর, জািীয় মতহলা সাংস্থা, র্কব উন্নয়ন অতধেপ্তর, Small and 

Cottage Industries Training Institute (SCITI), তবতভন্ন ব্বসাতয়ক স্পচম্বার/এদসাতসদয়শন, নারী উদে্াক্তা 
স্পচম্বার/এদসাতসদয়শনসহ অনকরূি সাংস্থার সহায়িা গ্রহণ করদি িাদর৷ এ জদন্ সাংতিি িযসমূদহর মদধ্ প্রদয়াজনীয় সমদিািা 
চক তক্ত স্বাযতরি হদি িাদর৷  

 
৩.১১ ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠাদনর স্বাভাতবক ঋণ কার্যক্রদমর অতিতরক্ত তহদসদব সকল ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠাদনর প্রতিতি শাখা 

কিৃযক তনবযাতচি প্রতশযণ প্রাপ্ত ০৩ (তিন) জন নিক ন নারী উদে্াক্তাদের মধ্ স্পথদক প্রতি বের নূ্নিম ০১ (এক) জনদক 
কক তির, মাইদক্রা অথবা যক দ্র খাদি ঋণ প্রোন করদি হদব৷ এ সাংখ্া আদরা স্পবশী হদল ব্াাংক প্রশাংতসি হদব৷ এ কমযসূচীর 
আওিায় বাাংলাদেশ ব্াাংদকর নীতিমালার আদলাদক প্রদয়াজদন নারী উদে্াক্তাদেরদক গ্রুি তভতিদিও ঋণ প্রোন করা র্াদব৷ 
উদে্াক্তাদের অন্ান্ আতথযক স্পসবার চাতহো িূরদণর তবষদয়ও ব্াাংক িেদযি গ্রহণ করদব৷  

 
৩.১২ নিক ন নারী উদে্াক্তাদেরদক প্রেি ঋদণর তবিরীদি বাাংলাদেশ ব্াাংদকর িকনঃঅথযায়ন িহতবল হদি তবতধ স্পমািাদবক অগ্রাতধকার 

তভতিদি িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রোদনর তবষয়তি তবদবচনা করা হদব৷  
 
৩.১৩ কক তির, মাইদক্রা ও যক দ্র খাদি নিক ন নারী উদে্াক্তাদক ঋণ/আতথযক স্পসবা প্রোন কমযসূচীর সাফল্ ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূদহর 

CAMELS Rating-এর এসএমই কার্যক্রদমর সাফল্ তবষয়ক Scoring এ প্রতিফতলি  হদব। 
 
৩.১৪ কক তির, মাইদক্রা ও যক দ্র খাদি নিক ন নারী উদে্াক্তাদক ঋণ/আতথযক স্পসবা প্রোন কমযসূচীর অগ্রগতি ত্রেমাতসক তভতিদি বাাংলাদেশ 

ব্াাংদকর ‘এসএমই এন্ড স্পেশাল স্পপ্রাগ্রামস্ তিিািযদমন্ট’ এর নারী উদে্াক্তা উন্নয়ন ইউতনিদক অবতহি করদি হদব৷ 
 
৪। এসএমই উদে্াক্তাদের জন্ িতরচাতলি িকনঃঅথযায়ন সাংতিি তবধানাবলী 

৪.১ কৃতষজািিণ্ প্রতক্রয়াজািকরদণর জন্ মফস্বলতভতিক তশল্প স্থািদন িকনঃঅথযায়ন স্কীম 
স্পেদশর গ্রামািদল কমযসাংস্থান সৃতি ও োতরদ্র তবদমাচদনর লদয্ কৃতষখাদির িণ্ প্রতক্রয়াজািকরণ তশল্প স্থািন ও িৎসাংক্রান্ত সহায়ক 
স্পসবা প্রোনকারী খাদি তনদম্নাক্ত শদিয িফতসলী ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিৃযক ‘কৃতষজািিণ্ প্রতক্রয়াজািকরদণর জন্ 
মফস্বলতভতিক তশল্প স্থািদন িকনঃঅথযায়ন স্কীম’ এর আওিায় কৃতষতভতিক তশদল্প অথযায়দনর তবিরীদি বাাংলাদেশ ব্াাংক কিৃযক িকনঃঅথযায়ন 
সকতবধা প্রোন করা হদে: 
 
৪.১.১  অে িকনঃঅথযায়ন স্কীদমর আওিায় আগ্রহী ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক এসএমই এন্ড স্পেশাল স্পপ্রাগ্রামস্ তবভাদগর সাদথ 

একতি অাংশগ্রহণ চক তক্ত স্বাযর করদি হদব। চক তক্তবি ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান (Participating 

Institution) তহদসদব গণ্ হদব। এ অাংশগ্রহণ চক তক্ত দ্ব্ারা অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কিৃযক অে স্কীদমর আওিায় সমদয় সমদয় 
প্রজ্ঞািদনর মাধ্দম জারীকৃি সকল নীতিমালার িতরিালন ও গৃহীি সমকেয় ঋদণর সকেসহ িতরদশাধ তনতিি করদি হদব। 
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৪.১.২ এ স্কীদমর আওিায় কৃতষতভতিক তশদল্প অথযায়দনর তবিরীদি ১০০% িকনঃঅথযায়ন প্রোন করা হদব। িকনঃঅথযায়ন সকতবধা ‘আদগ 
আসদল আদগ িাদবন’ তভতিদি প্রোন করা হদব। 

৪.১.৩ অে স্কীদমর আওিায় অথযায়নদর্াগ্ কৃতষতভতিক তশল্প প্রতিষ্ঠাদনর স্পর্াগ্িাঃ 
 ক) কৃতষতভতিক তশল্পতিদক স্পেদশর সকল তবভাগীয় সের, নারায়ণগঞ্জ শহর ও ঢাকা এবাং চট্টগ্রাম তসতি কদিযাদরশন এলাকার 

বাইদর অবতস্থি হদি হদব; 
 খ) কৃতষতভতিক তশল্পতির স্থায়ী সম্পদের িতরমাণ (ভূতম ও ইমারদির মূল্ ব্িীি) অনকর্ধ্য ১০ স্পকাতি িাকা হদি হদব; 
 গ) কৃতষতভতিক তশল্পতিদক এ প্রজ্ঞািদনর সাদথ সাংর্কক্ত ‘কৃতষতভতিক তশদল্পর িাতলকা [সাংদর্াজনী-৮] এ বতণযি এক বা একাতধক 

কৃতষতভতিক তশল্প খাদির অন্তভক যক্ত হদি হদব। উদেখ্ িাতলকাতি সামতগ্রক বা িূণযাঙ্গ নয়। িাতলকা বতহভূযি এিেসাংক্রান্ত অন্ান্ 
উিদর্াগী তশদল্প প্রেি ঋদণর তবিরীদিও িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রোন করা হদি িাদর। এোড়াও সমদয় সমদয় বাাংলাদেশ ব্াাংক 
কিৃযক গৃহীি তসিান্ত অনকর্ায়ী নিক ন নিক ন কৃতষতভতিক তশল্প খািদক এ িাতলকায় অন্তভক যক্ত করা হদি িাদর। 

৪.১.৪ বাাংলাদেশ ব্াাংক কিৃযক ব্াাংকসমূহদক প্রেি িকনঃঅথযায়দনর উির প্রচতলি ব্াাংক হাদর (Prevailing Bank Rate) সকে প্রদর্াজ্ 
হদব। অে স্কীদমর আওিায় গ্রাহক ির্যাদয় অথযায়দনর তবিরীদি গৃহীি সকদের হার ব্াাংক হার (বিযমাদন ৫%) এর স্পচদয় 
সদবযাচ্চ ৫% অতধক হার অথযাৎ সদবযাচ্চ ১০% প্রদর্াজ্ হদব। 

৪.১.৫ অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তনধযাতরি েদক প্রদয়াজনীয় িথ্াতে প্রোনিূবযক প্রতি ত্রেমাতসক অদন্ত িরবিযী মাদসর ১৫ িাতরদখর 
মদধ্ বাাংলাদেশ ব্াাংদক িকনঃঅথযায়দনর জন্ আদবেন োতখল করদব। বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রদয়াজনানকসাদর িকনঃঅথযায়ন মঞ্জকরীর 
িূদবয বা িদর এ সাংক্রান্ত তবসৃ্তি েতললাতে িলব বা প্রকল্প িতরেশযন করদি িারদব। িকনঃঅথযায়ন আদবেদনর নমকনা [সাংদর্াজনী-
৯] এিৎসদঙ্গ সাংর্কক্ত করা হদলা। 

৪.১.৬  ঋদণর স্পময়াে: এ স্কীদমর আওিায় চলতি মূলধন, মধ্ম ও েীঘয স্পময়ােী ঋণ অথযায়ন করা র্াদব। চলতি মূলধন ঋণ ১ বের 
স্পময়ােী, মধ্ম স্পময়ােী ঋণ সদবযাচ্চ ৩ বের স্পময়ােী এবাং েীঘয স্পময়ােী ঋণ সদবযাচ্চ ৫ বের স্পময়ােী হদি হদব। 

৪.১.৭ আদলাচ্ িহতবদলর আওিায় অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কিৃযক িকনঃঅথযায়ন বাবে গৃহীি অথয তনম্নরূদি িতরদশাধদর্াগ্ হদব: 
ক) চলতি মূলধন ঋণ: িকনঃঅথযায়ন গ্রহদণর িাতরখ হদি ১ বের িূতিযদি সকেসহ িতরদশাধদর্াগ্। 
খ) মধ্ ও েীঘয স্পময়ােী ঋণ: িকনঃঅথযায়নকৃি অথয ঋণ গ্রহদণর িাতরখ হদি সমান ত্রেমাতসক তকতস্তদি গ্রাহকদক প্রেি ঋদণর 
সমান স্পময়াদে সকেসহ িতরদশাধদর্াগ্। এোড়া, গ্রাহক ির্যাদয় তবিরণকৃি ঋদণ প্রেি স্পগ্রস তিতরয়ি (৩ অথবা ৬ মাস) প্রোন 
করা হদল িকনঃঅথযায়ন প্রোদনর স্পযদেও অনকরূি স্পগ্রস তিতরয়ি প্রোন করা হদব। 

৪.১.৮ আোয়সূচী অনকর্ায়ী সকেসহ িকনঃঅথযাতয়ি অদথযর তকতস্ত তনধযাতরি িাতরদখ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর মতিতিল অতফদস রতযি সাংতিি 
অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠাদনর চলতি তহসাব স্পথদক কিযন কদর স্পনয়া হদব।  

৪.১.৯ িকনঃঅথযায়ন গ্রহদণর প্রতিতি স্পযদে অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানদক িকনঃঅথযায়ন তহদসদব গৃহীি সমিতরমাণ অদথযর প্রতিশ্রুতিিে 
(Demand Promissory Note) প্রোন করদি হদব। উক্ত প্রতিশ্রুতিিে িকনঃঅথযায়ন বাবে অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠাদনর তনকি 
হদি বিযমাদন বা ভতবষ্দি প্রাি্ সমকেয় অথয এবাং বাাংলাদেশ ব্াাংক কিৃযক আইনানকসাদর আোয়দর্াগ্ অন্ান্ খরচ, চাজয বা 
ব্য়সমূহ (র্তে থাদক) বাবে প্রদেয় অদথযর জন্ চলমান জামানি তহদসদব কার্যকর থাকদব। স্পর্দকান সময় আকলন তস্থতি অথবা 
স্পকান আাংতশক িতরদশাধ অথবা তহদসদব কম-স্পবতশ অথবা জামানদির স্পকান অাংশ প্রি্াহৃি হদলও অাংশগ্রহণকারী 
প্রতিষ্ঠানসমূদহর তনকি বাাংলাদেশ ব্াাংদকর িাওনা ঋদণর জন্ সম্পাতেি চক তক্ত এবাং প্রতিশ্রুতিিে চলমান জামানি তহদসদব 
কার্যকর থাকদব। 

৪.১.১০ ঋণ গ্রহীিা তনবযাচন, ঋণ মঞ্জকরী, তবিরণ, েতলল সম্পােন, স্পিি-ইকক ইতি অনকিাি, মাতজযন ঋদণর সদ্ব্্বহার ও িোরকীর ব্ািাদর 
ঋণ প্রোনকারী ব্াাংক বা আতথযক প্রতিষ্ঠাদনর তনজস্ব তবতধ তবধান ও ব্াাংকার-গ্রাহক সম্পদকযর তভতিদি তনধযাতরি হদব। 
তবিরণকৃি ঋণ আোদয়র সকল োয়-োতয়ত্ব ঋণ তবিরণকারী ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূদহর উির ন্স্ত থাকদব। ঋণ 
আোদয়র সাদথ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর িাওনা িতরদশাদধর স্পকান সম্পকয থাকদব না।  

৪.১.১১ স্পকান অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান র্তে ভক ল িথ্ প্রোদনর মাধ্দম আদলাচ্ স্কীদমর আওিায় িকনঃঅথযায়ন সকতবধা গ্রহণ কদর িদব 
উক্ত রূদি গৃহীি অথয ব্াাংক হার অদিযা ৫% অতধক হাদর সকেসহ এককালীন আোয়দর্াগ্ হদব। 

৪.১.১২ িকনঃঅথযায়ন বাবে গৃহীি ঋদণর সদ্ব্্বহার সম্পদকয বাাংলাদেশ ব্াাংদকর চাতহো স্পমািাদবক প্রদয়াজনীয় িথ্/তববরণী ব্াাংক ও 
আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ ত্রেমাতসক তভতিদি সরবরাহ করদব। 

৪.১.১৩ িকনঃঅথযায়ন আদবেন িদের সাদথ গ্রাহদকর স্পেি লাইদসন্স, জািীয় িতরচয়িে/জন্ম সনে/িাসদিািয এবাং ঋণ মঞ্জকরী িদের 
কতিসহ অন্ান্ র্াতচি িথ্ আবতশ্কভাদব োতখল করদি হদব। 
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৪.২ স্মল এন্টারপ্রাইজ খাদি িকনঃঅথযায়ন স্কীম 
স্পেদশ যক দ্র তশল্প ও ব্বসাতয়ক কমযকান্ড সম্প্রসারদণর মাধ্দম কমযসাংস্থান সৃতির লদয্ “যক দ্র উদে্াক্তা” খাদি প্রেি ঋদণর তবিরীদি 
িফতসলী ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক বাাংলাদেশ ব্াাংক কিৃযক িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রোন চালক রদয়দে। অে স্কীদমর ত্রবতশি্ ও এর 
আওিায় িকনঃঅথযায়দনর শিযাবলী তনম্নরূি: 
 
৪.২.১  অে িকনঃঅথযায়ন স্কীদমর আওিায় আগ্রহী ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক এসএমই এন্ড স্পেশাল স্পপ্রাগ্রামস্ তবভাদগর সাদথ 

একতি অাংশগ্রহণ চক তক্ত স্বাযর করদি হদব। চক তক্তবি ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান (Participating 

Institution) তহদসদব গণ্ হদব। এ অাংশগ্রহণ চক তক্ত দ্ব্ারা অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কিৃযক অে স্কীদমর আওিায় সমদয় সমদয় 
প্রজ্ঞািদনর মাধ্দম জারীকৃি সকল নীতিমালার িতরিালন ও গৃহীি সমকেয় ঋদণর সকেসহ িতরদশাধ তনতিি করদি হদব। 

৪.২.২ সাকক যলাদরর ১ নাং অনকদেদে সাংজ্ঞাতয়ি কক তির, মাইদক্রা ও যক দ্র তশল্প/উদে্াগ-এ অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কিৃযক অথযায়দনর 
তবিরীদি অে স্কীদমর আওিায় িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রোন করা হদব। একই সাকক যলাদর প্রেি নারী তশল্প উদে্াক্তার সাংজ্ঞা 
অনকর্ায়ী কক তির, মাইদক্রা ও যক দ্র তশল্প/উদে্াদগর নারী প্রতিতনতধত্ব তনধযাতরি হদব। সমদয় সমদয় বাাংলাদেশ ব্াাংক কিৃযক 
প্রবতিযি িতরমাতজযি সাংজ্ঞা এদযদে প্রদর্াজ্ হদব।  

৪.২.৩ িকনঃঅথযায়দনর হার: 
ক) এ স্কীদমর আওিায় কক তির, মাইদক্রা ও যক দ্র খাদি অথযায়দনর তবিরীদি সদবযাচ্চ ১০০% ির্যন্ত িকনঃঅথযায়ন সকতবধা ‘আদগ 
আসদল আদগ িাদবন’ তভতিদি প্রোন করা হদব।  
খ) নারী উদে্াক্তাগণদক তশল্প, স্পসবা ও ব্বসা খাদি অথযায়দনর তবিরীদি অগ্রাতধকার তভতিদি িকনঃঅথযায়ন প্রোন করা হদব। 
িদব িহতবল স্বল্পিা স্পেখা তেদল এদযদে তশল্প ও স্পসবা খািদক অগ্রাতধকার প্রোন করা হদব।  
গ) নারী উদে্াক্তা ব্িীি অন্ান্ উদে্াক্তাদের স্পযদে কক তির, মাইদক্রা ও যক দ্র উদে্াদগ শুধক তশল্প ও স্পসবা খাদি িহতবল 
ির্যাপ্তিা সাদিদয ১০০% ির্যন্ত িকনঃঅথযায়ন প্রোন করা হদব।  
ঘ) সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশ ও তবিণদন তনদয়াতজি মাইদক্রা ও যক দ্র উদে্াদগ অথযায়দনর তবিরীদি িহতবল ির্যাপ্তিা সাদিদয 
সদবযাচ্চ ১০০% ির্যন্ত িকনঃঅথযায়ন প্রোন করা হদব।  

৪.২.৪ যক দ্র নারী উদে্াক্তাদের জন্ এ স্কীদমর আওিায় অগ্রাতধকার তভতিদি অনূ্ন ১৫% বরাে থাকদব।  
৪.২.৫  স্পকান একক নারী উদে্াক্তাদক এককভাদব কক তির, মাইদক্রা এবাং যক দ্র খাদি অথযায়ন করা না স্পগদল একাতধক নারী উদে্াক্তাদক 

গ্রুি তভতিদি অথযায়দনর তবিরীদি অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান অে স্কীদমর আওিায় িকনঃঅথযায়ন আদবেন করদি িারদব। 
৪.২.৬ িকনঃঅথযায়দনর সীমা: 
 ক) যক দ্র উদে্াদগ সবযতনম্ন ৫০ হাজার িাকা হদি সদবযাচ্চ ৫০ লয িাকা ির্যন্ত িকনঃঅথযায়ন প্রোন করা হদব। 
 খ) কক তির তশল্প উদে্াদগ সবযতনম্ন ১০ হাজার িাকা হদি সদবযাচ্চ ৫ লয িাকা এবাং মাইদক্রা তশল্প উদে্াদগ সবযতনম্ন ২০ হাজার 

িাকা হদি সদবযাচ্চ ২০ লয িাকা ির্যন্ত িকনঃঅথযায়ন প্রোন করা হদব।  
 গ) প্রতিবন্ধী কদিজ, মাইদক্রা ও যক দ্র উদে্াক্তার স্পযদে সবযতনম্ন ১০ হাজার িাকা হদি সদবযাচ্চ ৫ লয িাকা ির্যন্ত িকনঃঅথযায়ন 

প্রোন করা হদব। 
৪.২.৭ সকদের হার: কক তির, মাইদক্রা এবাং যক দ্র খাদি নারী ও প্রতিবন্ধী উদে্াক্তার স্পযদে এবাং সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশনা ও তবিণদন 

তনদয়াতজি মাইদক্রা ও যক দ্র উদে্াদগর স্পযদে গ্রাহক ির্যাদয় প্রচতলি ব্াাংক হার (Prevailing Bank Rate) এর স্পচদয় সদবযাচ্চ 
৫% অতধক হাদর অথযাৎ সদবযাচ্চ ১০% সকদে অথযায়দনর তবিরীদি অে স্কীদমর আওিায় িকনঃঅথযায়ন প্রোন করা র্াদব। 
গ্রুিতভতিদি নারী উদোক্তাদের কক তির, মাইদক্রা ও যক দ্র উদে্াদগ এ স্কীদমর আওিায় অথযায়দনর স্পযদেও একই সকেহার প্রদর্াজ্ 
হদব।  

৪.২.৮  ঋদণর স্পময়াে: এ স্কীদমর আওিায় চলতি মূলধন, মধ্ম ও েীঘয স্পময়ােী ঋণ অথযায়ন করা র্াদব। চলতি মূলধন ঋণ ১ বের 
স্পময়ােী, মধ্ম স্পময়ােী ঋণ সদবযাচ্চ ৩ বের স্পময়ােী এবাং েীঘয স্পময়ােী ঋণ সদবযাচ্চ ৫ বের স্পময়ােী হদি হদব। 

৪.২.৯ আদলাচ্ িহতবদলর আওিায় অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কিৃযক িকনঃঅথযায়ন বাবে গৃহীি অথয তনম্নরূদি িতরদশাধদর্াগ্ হদব: 
ক) চলতি মূলধন ঋণ: িকনঃঅথযায়ন গ্রহদণর িাতরখ হদি ১ বের িূতিযদি সকেসহ িতরদশাধদর্াগ্। 
খ) মধ্ ও েীঘয স্পময়ােী ঋণ: িকনঃঅথযায়নকৃি অথয ঋণ গ্রহদণর িাতরখ হদি সমান ত্রেমাতসক তকতস্তদি গ্রাহকদক প্রেি ঋদণর 
সমান স্পময়াদে সকেসহ িতরদশাধদর্াগ্। এোড়া, গ্রাহক ির্যাদয় তবিরণকৃি ঋদণ প্রেি স্পগ্রস তিতরয়ি (৩ অথবা ৬ মাস) প্রোন 
করা হদল িকনঃঅথযায়ন প্রোদনর স্পযদেও অনকরূি স্পগ্রস তিতরয়ি প্রোন করা হদব। 

৪.২.১০ বাাংলাদেশ ব্াাংক কিৃযক ব্াাংকসমূহদক প্রেি িকনঃঅথযায়দনর উির প্রচতলি ব্াাংক হাদর (Prevailing Bank Rate) সকে প্রদর্াজ্ 
হদব। 
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৪.২.১১  িতরদশাধসূচী অনকর্ায়ী সকেসহ িকনঃঅথযাতয়ি অদথযর তকতস্ত তনধযাতরি িাতরদখ বাাংলাদেশ ব্াাংদক রতযি সাংতিি অাংশগ্রহণকারী 
প্রতিষ্ঠাদনর চলতি তহসাব স্পথদক কিযন কদর স্পনয়া হদব।  

৪.২.১২ অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তনধযাতরি েদক প্রদয়াজনীয় িথ্াতে প্রোনিূবযক প্রতি মাস অদন্ত িরবিযী মাদসর ১৫ িাতরদখর 
মদধ্ বাাংলাদেশ ব্াাংদক িকনঃঅথযায়দনর জন্ আদবেন োতখল করদব। িরবিযী মাদসর ১৫ িাতরদখর মদধ্ িকনঃঅথযায়ন আদবেন 
বাাংলাদেশ ব্াাংদক োতখদল ব্থয হদল িা িৎিরবিযী মাদসর আদবেদনর সাদথ োতখল করা র্াদব। বাাংলাদেশ ব্াাংক 
প্রদয়াজনানকসাদর িকনঃঅথযায়ন মঞ্জকরীর িূদবয বা িদর এ সাংক্রান্ত তবসৃ্তি েতললাতে িলব বা প্রকল্প িতরেশযন করদি িারদব। 
িকনঃঅথযায়ন আদবেদনর নমকনা [সাংদর্াজনী-৭ ও ৭(ক)] এিৎসদঙ্গ সাংর্কক্ত করা হদলা। 

৪.২.১৩ িকনঃঅথযায়ন গ্রহদণর প্রতিতি স্পযদে অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানদক িকনঃঅথযায়ন তহদসদব গৃহীি সমিতরমাণ অদথযর প্রতিশ্রুতিিে 
(Demand Promissory Note) প্রোন করদি হদব। উক্ত প্রতিশ্রুতিিে িকনঃঅথযায়ন বাবে অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠাদনর তনকি 
হদি বিযমাদন বা ভতবষ্দি প্রাি্ সমকেয় অথয এবাং বাাংলাদেশ ব্াাংক কিৃযক আইনানকসাদর আোয়দর্াগ্ অন্ান্ খরচ, চাজয বা 
ব্য়সমূহ (র্তে থাদক) বাবে প্রদেয় অদথযর জন্ চলমান জামানি তহদসদব কার্যকর থাকদব। স্পর্দকান সময় আকলন তস্থতি অথবা 
স্পকান আাংতশক িতরদশাধ অথবা তহদসদব কম-স্পবতশ অথবা জামানদির স্পকান অাংশ প্রি্াহৃি হদলও অাংশগ্রহণকারী 
প্রতিষ্ঠানসমূদহর তনকি বাাংলাদেশ ব্াাংদকর িাওনা ঋদণর জন্ সম্পাতেি চক তক্ত এবাং প্রতিশ্রুতিিে চলমান জামানি তহদসদব 
কার্যকর থাকদব। 

৪.২.১৪  িকনঃঅথযায়ন িহতবদলর তবিরীদি ঋণ গ্রহীিা নারী তশল্প উদে্াক্তা হদল বা ঋণ গ্রহীিা প্রতিষ্ঠাদনর মাতলকানায় সাংখ্াগতরষ্ঠ 
উদে্াক্তা নারী হদল স্পস সকল প্রতিষ্ঠান/উদে্াক্তাদক সাংতিি Enterprise/Venture সাংতিি সম্পে (র্ন্ত্রিাতি বা ব্বসাদয় 
সাংরতযি দ্রব্াতে/কাুঁচামাল ইি্াতে) ও শুধক ব্তক্তগি জামানি (Personal Guarantee) এর তবিরীদি সদবযাচ্চ ২৫ লয িাকা 
ির্যন্ত ঋণ সকতবধা প্রোদনর তবষয়তি ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ তবদবচনা করদি িাদর। প্রদয়াজনদবাদধ Domestic Factoring 
এর অতধকির ব্বহার করা র্াদব। 

৪.২.১৫ ঋণ গ্রহীিা তনবযাচন, ঋণ মঞ্জকরী, তবিরণ, েতলল সম্পােন, স্পিি-ইকক ইতি অনকিাি, মাতজযন ঋদণর সদ্ব্্বহার ও িোরকীর ব্ািাদর 
ঋণ প্রোনকারী ব্াাংক বা  আতথযক প্রতিষ্ঠাদনর তনজস্ব তবতধ তবধান ও ব্াাংকার-গ্রাহক সম্পদকযর তভতিদি তনধযাতরি হদব। 
তবিরণকৃি ঋণ আোদয়র সকল োয়-োতয়ত্ব ঋণ তবিরণকারী ব্াাংক বা  আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূদহর উির ন্স্ত থাকদব। ঋণ 
আোদয়র সাদথ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর িাওনা িতরদশাদধর স্পকান সম্পকয থাকদব না।  

৪.২.১৬ স্পকান অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান র্তে ভক ল িথ্ প্রোদনর মাধ্দম আলাচ্ স্কীদমর আওিায় িকনঃঅথযায়ন সকতবধা গ্রহণ কদর িদব 
উক্ত রূদি গৃহীি অথয ব্াাংক হার অদিযা ৫% অতধক হাদর সকেসহ এককালীন আোয়দর্াগ্ হদব। 

৪.২.১৭ িকনঃঅথযায়ন বাবে গৃহীি ঋদণর সদ্ব্্বহার সম্পদকয বাাংলাদেশ ব্াাংদকর চাতহো স্পমািাদবক প্রদয়াজনীয় িথ্/তববরণী ব্াাংক ও 
আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ ত্রেমাতসক তভতিদি সরবরাহ করদব। 

৪.২.১৮ আদলাচ্ স্কীদমর িহতবল ব্বস্থািনার সকতবধাদথয ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি ৬ মাস সমদয়র জন্ স্কীদমর আওিায় 
তনধযাতরি খাদি সম্ভাব্ ঋণ তবিরদণর িতরমাণ ও িার তবিরীদি প্রদয়াজনীয় িকনঃঅথযায়দনর িতরমাণ সম্পদকয একতি আগাম 
প্রাক্কলন ষান্মাতসক তভতিদি বাাংলাদেশ ব্াাংদক োতখল করদব। বাাংলাদেশ ব্াাংক প্রদয়াজদন এই িহতবল স্পথদক ব্াাংক ও আতথযক 
প্রতিষ্ঠাদনর জন্ আগাম অথযায়ন বরাে করদব র্া িরবিযীদি িকনঃঅথযায়ন করা হদব। 

৪.২.১৯ ব্াাংক বা  আতথযক প্রতিষ্ঠান কিৃযক এসএমই খাদি প্রেি অনকর্ধ্য ৫০ লয িাকা ঋণসমূদহর মদধ্ স্পশ্রণীতবন্াতসি ঋদণর হার 
১০% এর স্পবতশ হদল (িকনঃঅথযায়দনর জন্ স্পিশকৃি আদবেদনর িাতরদখর অব্বতহি িূদবযর ত্রেমাতসক অদন্ত) ব্াাংক বা আতথযক 
প্রতিষ্ঠান এ খাদি িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রাতপ্তর জন্ স্পর্াগ্ তবদবতচি হদব না। 

৪.২.২০  কনজক ্মার ঋণ বা ব্তক্তগি ঋণ (Personal Loan) এর জন্ এ িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রদর্াজ্ হদব না। 
৪.২.২১ বাাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সতমতি তকাংবা আইনানকগভাদব সাংগতঠি অনকরূি স্পকান সতমতির সেস্ এবাং ব্াাংক/আতথযক 

প্রতিষ্ঠাদনর তবদবচনায় সৃজনশীল প্রকাশক তহদসদব তবদবতচি মাইদক্রা ও যক দ্র উদে্াদগ ব্াাংকার কাস্টমার সম্পদকযর তভতিদি 
ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ অথযায়ন করদি িারদব। স্বীকৃি সতমতির সেস্গণ সতমতির র্থার্থ কিৃযিদযর প্রি্য়নসহ 
আদবেন করদবন। িকনঃঅথযায়দনর আওিায় প্রকাতশি এ ধরদণর গ্রদন্থর উির্কক্ত স্থাদন ‘বাাংলাদেশ ব্াাংদকর িকনঃঅথযায়ন স্কীদমর 
আওিায় অথযাতয়ি’ কথাতি স্পসৌজন্মূলকভাদব তলতিবি থাকদি হদব। সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশ ও তবিণদন িকনঃঅথযায়দনর স্পযদে 
স্পেদশর সাংসৃ্কতি, ঐতিহ্, ইতিহাস তকাংবা স্পকান জাতি, ধময, বদণযর প্রতি তবদদ্ব্ষিূণয বা িাুঁদের স্বাথয যক ণ্ন হয় এরূি স্পলখা 
সৃজনশীল বদল গণ্ করা র্াদব না। 

৪.২.২২ িকনঃঅথযায়ন আদবেন িদের সাদথ গ্রাহদকর স্পেি লাইদসন্স, জািীয় িতরচয়িে/জন্ম সনে/িাসদিািয এবাং ঋণ মঞ্জকরী িদের 
কতিসহ অন্ান্ র্াতচি িথ্ আবতশ্কভাদব োতখল করদি হদব। 
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৪.৩ কদিজ, মাইদক্রা ও যক দ্র খাদি নিক ন উদে্াক্তা িকনঃঅথযায়ন িহতবল 
কদিজ, মাইদক্রা, যক দ্র  ও মািাতর খাি উন্নয়দনর মাধ্দম স্পেদশর তশল্প উন্নয়নদক সাংগতঠি কদর অতধক কমযসাংস্থান তনতিি করদি 
বাাংলাদেশ ব্াাংক, িফতসলী ব্াাংকসমূহদক িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রোন কদর আসদে৷ িদব লয্ করা র্াদে স্পর্, নিক ন উদে্াক্তাদের উদে্াগ 
গ্রহদণ ব্াাংক ঋণ িাওয়ার সহজগম্িা না থাকায় স্ব-কমযসাংস্থান িথা উদে্াগ উন্নয়ন ব্াহি হদে৷ ফদল অতধকহাদর কমযসাংস্থান সৃতি 
করা সম্ভব হদে না৷ এ তবষয়তি তবদবচনায় তনদয়, তবতভন্ন সরকারী ও স্পবসরকারী প্রতিষ্ঠান কিৃযক সফলভাদব িতরচাতলি উদে্াক্তা উন্নয়ন 
কমযসূচীর অধীদন তনবযাতচি ও প্রতশতযি তকাংবা স্বপ্রতশতযি নিক ন উদে্াগ গ্রহদণেক  উদে্াক্তাদের অথযায়ন সহজলভ্ কদর স্ব-কমযসাংস্থান 
উৎসাতহি করদি বাাংলাদেশ ব্াাংক কিৃযক “কদিজ, মাইদক্রা ও যক দ্র খাদি নিক ন উদে্াক্তা িকনঃঅথযায়ন িহতবল” নাদম ১০০.০০ স্পকাতি 
িাকার একতি িকনঃঅথযায়ন িহতবল গঠন করা হদয়দে৷ 
৪.৩.১ িকনঃঅথযায়ন গ্রহদণ আগ্রহী ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক এসএমই এন্ড স্পেশাল স্পপ্রাগ্রামস্ তবভাগ, বাাংলাদেশ ব্াাংক, 

প্রধান কার্যালদয়র সাদথ একতি অাংশগ্রহণ চক তক্ত (Participation Agreement) সম্পােন করদি হদব৷ িকনঃঅথযায়ন সকতবধা 
প্রাতপ্তর স্পযদে তনম্নবতণযি শিযসমূহ িূরদণ সযম ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদকই স্পকবলমাে স্পর্াগ্ বদল তবদবচনা করা হদব: 
ক) স্পশ্রণীতবন্াতসি তবতনদয়াদগর হার ১০% এর নীদচ থাকদি হদব; 
খ) বাাংলাদেশ ব্াাংক তনধযাতরি হাদর মূলধন ির্যাপ্তিা থাকদি হদব; 
গ) একক গ্রাহদকর বা স্পগাষ্ঠীর স্পযদে তবতনদয়াগ সকতবধার সদবযাচ্চ সীমা (Single borrower exposure limit) সাংক্রান্ত নীতিমালা 
অনকসরণ করদি হদব; 
ঘ) র্থার্থ িক ুঁতক ব্বস্থািনা (Risk management) ও মাতন লন্ডাতরাং প্রতিদরাধ সম্পতকযি তবতধ-তবধাদনর িতরিালন তনতিি 
করদি হদব৷ 

৪.৩.২ এ িহতবদলর আওিায় নিক ন উদে্াক্তা বলদি স্পসসব উদে্াক্তাদক স্পবািাদব র্ারা প্রস্তাতবি উদে্াগ ব্িীি িূদবয অন্ স্পকান 
ব্বসাতয়ক কার্যক্রদম সমৃ্পক্ত তেদলন না এবাং র্ারা িূদবয ব্বসাতয়ক কাদজ স্পকান প্রকার প্রাতিষ্ঠাতনক অথযায়ন/তবতনদয়াগ গ্রহণ 
কদরনতন৷ 

৪.৩.৩ ঋণ গ্রহীিা তনবযাচন, ঋণ মঞ্জকরী, তবিরণ, েতলল সম্পােন, স্পিি-ইকক ইতি অনকিাি, মাতজযন, ঋদণর তবিরীদি বীমাকরণ, ঋদণর 
সদ্ব্্বহার ও িোরকী ঋণ প্রোনকারী ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূদহর তনজস্ব তবতধ তবধান ও ব্াাংকার-গ্রাহক সম্পদকযর 
তভতিদি তনধযাতরি হদব৷ তবিরণকৃি ঋণ আোদয়র সকল োয়-োতয়ত্ব ঋণ প্রোনকারী ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূদহর উির 
ন্স্ত থাকদব; ঋণ আোদয়র সাদথ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর িাওনা িতরদশাদধর স্পকান সম্পকয থাকদব না৷ 

৪.৩.৪ চক তক্তবি ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রদয়াজনীয় কাগজিেসহ মাতসক তভতিদি অে সাকক যলার দ্ব্ারা সাংজ্ঞাতয়ি  নিক ন 
উদে্াক্তাদক িাদের উদে্াদগ তবিরণকৃি ঋদণর তবিরীদি ১০০% িকনঃঅথযায়দনর জন্ বাাংলাদেশ ব্াাংদক আদবেন করদি 
িারদব৷ প্রতি মাদসর স্পশদষ িরবিযী ১৫ তেদনর মদধ্ বাাংলাদেশ ব্াাংদক িকনঃঅথযায়দনর জন্ আদবেন োতখল করদি হদব৷ িদব 
শিয থাদক স্পর্, িকনঃঅথযায়দনর জন্ বাাংলাদেশ ব্াাংদক আদবেদনর িাতরখ স্পথদক ৬০ তেন িূদবয প্রেি তবতনদয়াগ িকনঃঅথযায়ন 
সকতবধা প্রোদনর জন্ তবদবচনা করা হদব না৷ 

৪.৩.৫ এ িহতবদলর আওিায় অে সাকক যলাদরর ১.২, ১.৩ ও ১.৪ নাং অনকদেদে বতণযি সাংজ্ঞানকসাদর তশল্প ও স্পসবা খাদি কক তির, মাইদক্রা 
ও যক দ্র উদে্াগ িকনঃঅথযায়দনর জন্ স্পর্াগ্ তবদবতচি হদব৷ িদব শিয থাদক স্পর্, অে িকনঃঅথযায়ন িহতবল এর আওিায় 
সকতবধাদভাগী নিক ন উদে্াক্তাদক অবশ্ই তনদম্নাক্ত স্পর্াগ্িার অতধকারী হদি হদব: 
ক) প্রস্তাতবি উদে্াদগর তবষদয় র্থার্থ কাতরগতর তশযা ও জ্ঞান থাকদি হদব; 
খ) প্রস্তাব োতখদলর সমদয় বয়স ১৮-৪৫ বেদরর মদধ্ সীমাবি থাকদি হদব; 
গ) প্রস্তাতবি ব্বসা/উদে্াদগ সাবযযতণক তনদয়াতজি থাকদি হদব; এবাং 
ঘ) ঋণ আদবেনকারী নিক ন উদে্াক্তাদক বাাংলাদেশ ব্াাংক কিৃযক স্বীকৃি স্পকান সরকাতর তকাংবা স্পবসরকাতর উদে্াক্তা উন্নয়ন 
প্রতিষ্ঠান (প্রতিষ্ঠাদনর িাতলকা সাংদর্াজনী-১১ এ সাংর্কক্ত) হদি উদে্াক্তা উন্নয়ন, ব্বসা িতরচালনা, বাজারজািকরণ ইি্াতে 
তবষদয় অথবা অন্ান্ কাতরগতর তবষয় (িণ্ উৎিােন, প্রতক্রয়াজািকরণ, র্ন্ত্রিাতি স্পমরামি ইি্াতে)-এ সাফল্জনকভাদব 
প্রতশযণ গ্রহদণর সাতিযতফদকি থাকদি হদব৷ 
ঙ) উিদর বতণযি (ক)-(গ) শিযাবলী িূরদণ সযম স্পকান নিক ন উদে্াক্তা সরকাতর তকাংবা স্পবসরকাতর উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান 
হদি প্রতশযণ গ্রহণ না কদর থাকদলও ব্াাংক িাুঁর তনজস্ব িক ুঁতক ব্বস্থািনা স্পকৌশদলর মাধ্দম উদে্াক্তার ঋণ িক ুঁতক র্াচাই কদর 
ঋণ প্রোন করদল িা অে িহতবদলর আওিায় িকনঃঅথযায়নদর্াগ্ হদব৷ 

৪.৩.৬ চক তক্তবি ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক িাদের তবিরণকৃি চলতি মূলধন ও স্পময়ােী ঋদণর তবিরীদি বাাংলাদেশ ব্াাংক 
কিৃযক তনদম্নাক্তভাদব সদবযাচ্চ ১০০% িকনঃঅথযায়ন সকতবধা স্পেয়া হদব: 
ক) সহায়ক জামানি তবহীন ঋদণর তবিরীদি সদবযাচ্চ ১০.০০ লয িাকা৷ 
খ) সহায়ক জামানি সাদিাদিযি ঋদণর তবিরীদি সদবযাচ্চ ২৫.০০ লয িাকা৷ 
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৪.৩.৭ সহায়ক জামানিতবহীন ঋদণর স্পযদে ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিক ন উদে্াক্তা হদি ব্তক্তগি জামানি (Personal 

Guarantee), ৩য় িয জামানি (Third Party Guarantee) তকাংবা সামাতজক জামানি গ্রহণ করদি িারদব৷  সামাতজক 
জামানদির আওিায় নিক ন উদে্াক্তা প্রতশযদণর সাদথ সাংতিি প্রতিষ্ঠানও জামানি প্রোন করদি িারদব৷  

৪.৩.৮ নিক ন উদে্াক্তাদক স্পমাি প্রকল্প ব্দয়র নূ্নিম ২০% বহন করদি হদব৷ 
৪.৩.৯ এ িহতবদলর আওিায় বাাংলাদেশ ব্াাংক চক তক্তবি ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক ব্াাংক স্পরদি (বিযমাদন ৫%) িহতবল 

সরবরাহ করদব৷ গ্রাহক ির্যাদয় অথযাৎ িকনঃঅথযায়ন গ্রহণকারী উদে্াদগর ঋদণর সকেহার (ব্াাংক স্পরি +৫%= ১০%) এর স্পবশী 
হদি িারদব না৷  

৪.৩.১০ ঋদণর স্পময়াে: এ স্কীদমর আওিায় চলতি মূলধন, মধ্ম ও েীঘয স্পময়ােী ঋণ অথযায়ন করা র্াদব। চলতি মূলধন ঋণ ১ বের 
স্পময়ােী, মধ্ম স্পময়ােী ঋণ সদবযাচ্চ ৩ বের স্পময়ােী এবাং েীঘয স্পময়ােী ঋণ সদবযাচ্চ ৫ বের স্পময়ােী হদি হদব। 

৪.৩.১১ আদলাচ্ িহতবদলর আওিায় অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কিৃযক িকনঃঅথযায়ন বাবে গৃহীি অথয তনম্নরূদি িতরদশাধদর্াগ্ হদব: 
ক) চলতি মূলধন ঋণ: িকনঃঅথযায়ন গ্রহদণর িাতরখ হদি ১ বের িূতিযদি সকেসহ িতরদশাধদর্াগ্। 
খ) মধ্ ও েীঘয স্পময়ােী ঋণ: িকনঃঅথযায়নকৃি অথয ঋণ গ্রহদণর িাতরখ হদি সমান ত্রেমাতসক তকতস্তদি গ্রাহকদক প্রেি ঋদণর 
সমান স্পময়াদে সকেসহ িতরদশাধদর্াগ্। এোড়া, গ্রাহক ির্যাদয় তবিরণকৃি ঋদণ প্রেি স্পগ্রস তিতরয়ি (৩ অথবা ৬ মাস) প্রোন 
করা হদল িকনঃঅথযায়ন প্রোদনর স্পযদেও অনকরূি স্পগ্রস তিতরয়ি প্রোন করা হদব। 

৪.৩.১২ িকনঃঅথযায়ন সকতবধাদভাগী নিক ন উদে্াক্তাদের উদে্াদগ প্রোনকৃি ঋদণর অনককূদল সবযতনম্ন ৩ (তিন) মাস স্পগ্রস তিতরয়ি প্রোন 
করদি হদব৷ িদব উদে্াদগর প্রকৃতি ও ব্াাংকার কাস্টমার সম্পদকযর তভতিদি সদবযাচ্চ ৬ (েয়) মাস ির্যন্ত স্পগ্রস তিতরয়ি প্রোন 
করা স্পর্দি িাদর৷ বাাংলাদেশ ব্াাংকও চক তক্তবি ব্াাংক এবাং আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক অনকরূি স্পগ্রস তিতরয়ি প্রোন করদব৷ 

৪.৩.১৩ তনদম্নাক্ত উদে্াদগর তবিরীদি প্রেি ঋণ িকনঃঅথযায়দনর স্পযদে প্রাধান্ িাদব: 
ক) নারী উদে্াক্তা; 
খ) উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল উদে্াগ;  
গ) আইতসতি খাি 
ঘ) আমোনী তবকল্প উদে্াগ 
ঙ) রপ্তানীমকখী উদে্াগ 
চ) কাতরগতর তশযায় তশতযি উদে্াক্তাদের তশযা সাংতিি উদে্াগ৷   

৪.৩.১৪ আদলাচ্ িহতবলসমূদহর সকতবধা গ্রহদণ ইেক ক ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক িকনঃঅথযায়ন গ্রহদণর প্রাক্কাদল প্রতিতি স্পযদে 
প্রতিশ্রুতিিে (Demand Promissory Note) প্রোন করদি হদব৷ 

৪.৩.১৫ িতরদশাধসূচী অনকর্ায়ী সকেসহ িকনঃঅথযাতয়ি অদথযর তকতস্ত তনধযাতরি িাতরদখ বাাংলাদেশ ব্াাংদক রতযি সাংতিি ব্াাংক ও আতথযক 
প্রতিষ্ঠাদনর চলতি তহসাব স্পথদক কিযন কদর স্পনয়া হদব৷ 

৪.৩.১৬ িকনঃঅথযায়ন বাবে গৃহীি অদথযর সদ্ব্্বহার এবাং নিক ন উদে্াক্তাদের ব্বসাতয়ক অগ্রগতি সম্পদকয প্রতিদবেন ত্রেমাতসক তভতিদি 
তনধযাতরি েদক বাাংলাদেশ ব্াাংদক োতখল করদি হদব৷ 

৪.৩.১৭ ভক ল িথ্ প্রোদনর মাধ্দম স্পকান ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠান আদলাচ্ িহতবল এর আওিায় িকনঃঅথযায়ন সকতবধা গ্রহণ করদল, 
গৃহীি অথয ব্াাংক স্পরি এর তদ্ব্গুণ হাদর সকেসহ এককালীন আোয় করা হদব৷ 

৪.৩.১৮ আদলাচ্ সাকক যলাদর বতণযি িকনঃঅথযায়ন সকতবধাসমূহ অে সাকক যলার জারীর িদর সাকক যলাদর বতণযি শিযাবলী িতরিালদনর মাধ্দম 
তবিরণকৃি তবতনদয়াদগর স্পযদেই স্পকবলমাে প্রদর্াজ্ হদব৷  

৪.৩.১৯ ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহ অথযায়নকৃি নিক ন উদে্াক্তাগণদক সকল প্রকার ব্বসাতয়ক স্পলনদেন ব্াাংতকাং চ্াদনদলর মাধ্দম 
সম্পন্ন করার জন্ এবাং প্রদর্াজ্ স্পযদে স্পমাবাইল ব্াাংক একাউন্ট ব্বহার করার িরামশয প্রোন করদবন৷ 

৪.৩.২০ উদে্াক্তা উন্নয়ন ও প্রতশযদণর সাদথ সাংতিি স্বীকৃি সরকারী ও স্পবসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহদক এসএমই এন্ড স্পেশাল স্পপ্রাগ্রামস্ 
তবভাদগ স্বীকৃতি (Accreditation) গ্রহদণর জন্ আদবেন করদি হদব৷ আদবেদনর সাদথ তনদম্নাক্ত কাগজিে ও েতললাতে োতখল 
করদি হদব: 

 ক) স্পবসরকারী প্রতিষ্ঠাদনর স্পযদে প্রতিষ্ঠাদনর তনবন্ধন ও তবগি তিন বেদরর বাতষযক প্রতিদবেন; 
খ) প্রতিষ্ঠাদনর উদে্াক্তা উন্নয়ন কমযসূতচর তবস্তাতরি তববরণ ; 

 গ) প্রতশযণ মতিউল; 
 ঘ) প্রতিষ্ঠাদনর েযিা তবষদয় তববরণ৷ 
৪.৩.২১ স্বীকৃি সরকারী ও স্পবসরকারী উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সাংগঠনদক অনলাইন তকাংবা অন্ স্পকান িন্থায় িরামশয প্রোদনর 

ব্বস্থা (স্পমন্টরতশি স্পপ্রাগ্রাম) প্রতিষ্ঠা করদি হদব৷  



13 

 

৪.৩.২২ স্বীকৃি সরকারী ও স্পবসরকারী উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সাংগঠনদক উদে্াক্তাদের জন্ ভাচক যয়াল তকাংবা স্পভৌি ইনতকউদবির 
স্থািদনর প্রদচিা গ্রহণ করদি হদব৷  

৪.৩.২৩ স্বীকৃি সরকারী ও স্পবসরকারী উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সাংগঠনদক  িাদের কিৃযক নিক ন উদে্াক্তা তহদসদব তনবযাতচি ও 
প্রতশতযি আগ্রহী ঋণ গ্রহণকারী নিক ন উদে্াক্তাদের ঋণ গ্রহণ িরবিযী ৩ বের র্াবি তনতবড় িত্ত্বাবধান কমযসূতচ িতরচালনা 
করদি হদব৷ এ সমদয় অন্তিঃ ষান্মাতসক তভতিদি তরদেসাসয স্পকাসয এর আদয়াজন করদি হদব৷ এর মাধ্দম নিক ন উদে্াক্তাদের 
ব্বসাতয়ক অগ্রগতি স্পজদন ভতবষ্ৎ কমযিন্থা সম্পদকয প্রদয়াজনীয় িরামশয প্রোন করদি হদব৷ এসব িত্ত্বাবধান কমযসূতচদি 
প্রতিতষ্ঠি ব্বসায়ীদেরদক স্পমন্টর তহদসদব আমন্ত্রণ জানাদনা স্পর্দি িাদর৷  

৪.৩.২৪ এ িহতবদলর আওিায় িকনঃঅথযায়ন গ্রহণকারী ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূদহর ঋণ গ্রহণকারী নিক ন উদে্াক্তাদেরদক প্রেি 
অ-আতথযক স্পসবাসমূদহর (প্রতশযণ, তবিণন, এিভাইজারী স্পসবা ইি্াতে) জন্ ব্তয়ি র্কতক্তসাংগি ব্য় তসএসআর ব্য় তহদসদব 
গণ্ করা স্পর্দি িাদর৷ িদব, এই ব্য় এ খাদি তবিরণকৃি স্পমাি ঋদণর ১% এর স্পবশী হদব না৷  

৪.৩.২৫ আদলাচ্ িহতবদলর আওিায় সরকারী ও স্পবসরকারী উদে্াক্তা উন্নয়ন ও প্রতশযণ প্রোনকারী প্রতিষ্ঠান র্ারা স্বীকৃতি প্রাতপ্তদি 
আগ্রহী এবাং স্পর্সব ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠান িকনঃঅথযায়ন সকতবধা গ্রহদণ আগ্রহী িাদেরদক এিেকদেদশ্ আবশ্ক েতললাতে, 
চক তক্তিে, প্রতিশ্রুতিিে, িকনঃঅথযায়দনর আদবেনিে ও ত্রেমাতসক প্রতিদবেন ইি্াতের নমকনা বাাংলাদেশ ব্াাংদকর এসএমই 
এন্ড স্পেশাল স্পপ্রাগ্রামস্ তবভাগ স্পথদক সাংগ্রদহর জন্ িরামশয স্পেয়া হ’ল৷ 

৪.৩.২৬ িকনঃঅথযায়ন আদবেন িদের সাদথ গ্রাহদকর স্পেি লাইদসন্স, জািীয় িতরচয়িে/জন্ম সনে/িাসদিািয এবাং ঋণ মঞ্জকরী িদের 
কতিসহ অন্ান্ র্াতচি িথ্ আবতশ্কভাদব োতখল করদি হদব। 

 

৪.৪ ‘কৃতষতভতিক তশল্প’, ‘যক দ্র উদে্াক্তা (নারী উদে্াক্তাসহ)’ এবাং ‘কক তির, মাইদক্রা ও যক দ্র খাদি নিক ন উদে্াক্তা’ খাদি ইসলামী 
শতরয়াহ্ তভতিক অথযায়দনর তবিরীদি িকনঃঅথযায়ন িহতবল  

স্পেদশর গ্রামািদল কমযসাংস্থান সৃতি ও োতরদ্র তবদমাচদনর লদয্ কৃতষতভতিক তশল্প স্থািন, যক দ্র খাদি অথযায়ন বৃতি ও নিক ন উদে্াক্তা সৃতির 
মাধ্দম স্পেদশর তশল্প উন্নয়নদক সকষম ও সাংগতঠি করদি বাাংলাদেশ ব্াাংক িফতসতল ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক অথযায়নদর্াগ্ 
খাদি িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রোন কদর আসদে৷ অথযননতিক কমযকাদন্ড গতিশীলিা আনয়দনর উদেদশ্ এবাং তশল্পায়দন তবদশষ কদর কৃতষজাি 
িণ্ প্রতক্রয়াজািকরণ, যক দ্র উদে্াক্তা খাি এবাং নিক ন উদে্াক্তাগণদক অথযায়দন ইসলামী ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূদহর সমৃ্পক্তিা 
বৃতিকদল্প ব্াাংতকাং প্রতবতধ ও নীতি তবভাদগর ১৮/০৯/২০১৪ িাতরদখর তবআরতিতি সাকক যলার নাং-১৩ এর মাধ্দম বাাংলাদেশ ব্াাংদক একতি 
িকনঃঅথযায়ন িহতবল গঠন করা হদয়দে৷ উক্ত িহতবদলর আওিায় ‘কৃতষতভতিক তশল্প’ এবাং ‘যক দ্র উদে্াক্তা (নারী উদে্াক্তাসহ)’ এবাং 
‘কক তির, মাইদক্রা ও যক দ্র খাদি নিক ন উদে্াক্তা’ খাদি অথযায়দনর তবিরীদি িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রোন করা হদব৷ উল্লিল্লিত তহল্লিলের 

অধীলে ইসোমী শল্লরয়াহ্ মমাতালিক পল্লরচাল্লেত ব্াাংক ও আল্লথ িক প্রল্লতষ্ঠােসমূহ ল্লেলনা³ k‡Z© A_©vq‡bi wecix‡Z cybtA_©vqb myweav 

MÖnY Ki‡Z cvi‡e: 

 
৪.৪.১ সাধারণ তনয়মাবলী 
৪.৪.১.১ িকনঃঅথযায়ন সকতবধা গ্রহদণ আগ্রহী ইসলামী শতরয়াহ্ তভতিদি িতরচাতলি ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক এসএমই এন্ড 

স্পেশাল স্পপ্রাগ্রাম স তবভাগ, বাাংলাদেশ ব্াাংক, প্রধান কার্যালদয়র সাদথ একতি অাংশগ্রহণ চক তক্ত (Participation Agreement) 
সম্পােন করদি হদব৷ 

৪.৪.১.২ এ িহতবদলর আওিায় অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ [Participating Financial Institution (PFI)] কিৃযক গৃহীি িকনঃঅথযায়ন 
স্পর্াগাদনর উির সাংতিি অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠাদনর মকোরাবা সিয়ী তহসাদবর তবে্মান মকনাফার হার অথবা সমদয় সমদয় 
তবে্মান ব্াাংক হাদরর মদধ্ স্পর্তি কম স্পস হাদর মকনাফা/মাকযআি প্রদেয় হদব৷ শরীয়াহ্ তভতিদি িতরচাতলি আতথযক 
প্রতিষ্ঠানগুদলার মকোরাবা সিয়ী কার্যক্রম না থাকায় ইসলামী ব্াাংকগুদলার স্পঘাতষি মকোরাবা সিয়ী তহসাদবর তবে্মান মকনাফার 
গড় হার অথবা তবে্মান ব্াাংক হাদরর মদধ্ স্পর্তি কম স্পস হাদর মকনাফা/মাকযআি প্রদেয় হদব৷ 

৪.৪.১.৩ িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রাতপ্তদি আগ্রহী সকল অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানদক তনদম্নাক্ত শিযাবলী র্থার্থভাদব িূরণ করদি হদব: 
K. স্পশ্রণীতবন্াতসি তবতনদয়াদগর হার ১০% এর তনদচ থাকদি হদব; 
L. বাাংলাদেশ ব্াাংক কিৃযক তনধযাতরি হাদর মূলধন ির্যাপ্তিা থাকদি হদব; 
M. একক গ্রাহক বা স্পগাষ্ঠীর স্পযদে তবতনদয়াগ সকতবধার সদবযাচ্চ সীমা (Single Borrower Exposure Limit) সাংক্রান্ত নীতিমালা 

র্থার্থভাদব অনকসরণ করদি হদব; 
N. র্থার্থ িক ুঁতক ব্বস্থািনা (Risk Management) ও অথয িাচার (Money Laundering) প্রতিদরাধ সাংক্রান্ত তবতধ-তবধাদনর 

িতরিালন তনতিি করদি হদব৷  
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৪.৪.১.৪ িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রাতপ্তর জন্ সকল অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানদক বাাংলাদেশ ব্াাংক কিৃযক জাতরকৃি “Guidelines for 

Islamic Banking”, “Prudential Regulations for Banks” ও “Prudential Regulations for Financial Institutions” 
এবাং অন্ান্ প্রদর্াজ্ নীতিমালা র্থার্থভাদব িালন করদি হদব৷ 

৪.৪.১.৫ তবতনদয়াগ গ্রহীিা তনবযাচন, তবতনদয়াগ মঞ্জকতর, তবিরণ, েতলল সম্পােন, স্পিি-ইকক ইতি অনকিাি, মাতজযন, তবতনদয়াদগর তবিরীদি 
বীমাকরণ, তবতনদয়াদগর সদ্ব্্বহার ও িোরতকর ব্ািাদর তবতনদয়াগ প্রোনকারী ইসলামী ব্াাংকসমূদহর তনজস্ব তবতধ-তবধান, 
শরীয়াহ্ নীতিমালা ও ব্াাংকার-গ্রাহক সম্পদকযর তভতিদি তনধযাতরি হদব৷ তবিরণকৃি তবতনদয়াগ আোদয়র সকল োয়-োতয়ত্ব 
তবতনদয়াগকারী অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠাদনর উির ন্স্ত থাকদব৷ 

৪.৪.১.৬ অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান তবতনদয়াগ অনকদমােদনর কতি, গ্রাহক কিৃযক প্রেি Acceptance Letter ও অন্ান্ প্রদয়াজনীয় 
কাগজিেসহ মাতসক তভতিদি অনকদমাতেি তবতনদয়াদগর তবিরীদি িহতবল সহায়িার জন্ বাাংলাদেশ ব্াাংদক আদবেন করদি 
িারদব৷ প্রতি মাস স্পশদষ িরবিযী ১৫ তেদনর মদধ্ বাাংলাদেশ ব্াাংদক িকনঃঅথযায়ন বরাদের জন্ আদবেন োতখল করদি হদব৷ 
িদব শিয থাদক স্পর্, িকনঃঅথযায়ন সকতবধা গ্রহদণর জন্ বাাংলাদেশ ব্াাংদক আদবেদনর িাতরখ স্পথদক ৬০ তেন িূদবয প্রেি 
তবতনদয়াগ িকনঃঅথযায়ন সকতবধা বরাদের জন্ তবদবচনা করা হদব না৷ 

৪.৪.১.৭ আদলাচ্ িকনঃঅথযায়ন সকতবধা গ্রহদণ ইেক ক অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহদক িকনঃঅথযায়ন সকতবধা গ্রহদণর প্রাক্কাদল প্রতিতি স্পযদে 
প্রতিশ্রুতিিে (Demand Promissory Note) প্রোন করদি হদব৷ 

৪.৪.১.৮ স্পফরিসূতচ অনকর্ায়ী মকনাফাসহ িকনঃঅথযায়ন বাবে প্রেি অদথযর তকতস্ত তনধযাতরি িাতরদখ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর মতিতিল অতফদস 
রতযি সাংতিি অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূদহর চলতি তহসাব স্পথদক কিযন কদর স্পনয়া হদব৷ 

৪.৪.১.৯ িকনঃঅথযায়ন সকতবধা বাবে গৃহীি অদথযর সদ্ব্্বহার সম্পদকয বাাংলাদেশ ব্াাংদকর চাতহো স্পমািাদবক সমদয় সমদয় প্রদয়াজনীয় 
িথ্/তববরণী অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাংরযণ ও সরবরাহ করদব৷ 

৪.৪.১.১০ ভূল িথ্ প্রোদনর মাধ্দম স্পকান অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান আদলাচ্ িহতবদলর আওিায় িকনঃঅথযায়ন সকতবধা গ্রহণ করদল উক্ত 
রূদি গৃহীি অথয মকোরাবা সিয়ী তহসাদবর প্রচতলি মকনাফার তদ্ব্গুণ হাদর মকনাফাসহ বাাংলাদেশ ব্াাংদকর মতিতিল অতফদস 
রতযি সাংতিি অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠাদনর চলতি তহসাব তবকলনিূবযক এককালীন স্পফরি স্পনয়া হদব৷ 

৪.৪.১.১১ আদলাচ্ িকনঃঅথযায়ন সকতবধাসমূহ অে সাকক যলার জাতরর িদর অনকদমাতেি তবতনদয়াদগর স্পযদেই স্পকবলমাে প্রদর্াজ্ হদব৷ 
৪.৪.১.১২ আদলাচ্ িহতবদলর আওিায় িকনঃঅথযায়ন সকতবধা গ্রহদণ আগ্রহী ইসলামী ব্াাংক ও আতথযক প্রতিষ্ঠানসমূহদক এ মদময আবশ্ক 

চক তক্তিে, প্রতিশ্রুতিিে ও িহতবল সহায়িা গ্রহদণর আদবেনিে ইি্াতের নমকনা বাাংলাদেশ ব্াাংদকর এসএমই এন্ড স্পেশাল 
স্পপ্রাগ্রাম স তবভাগ স্পথদক সাংগ্রহ করদি হদব৷ 

৪.৪.১.১৩ িকনঃঅথযায়ন আদবেন িদের সাদথ গ্রাহদকর স্পেি লাইদসন্স, জািীয় িতরচয়িে/জন্ম সনে/িাসদিািয এবাং ঋণ মঞ্জকরী িদের 
কতিসহ অন্ান্ র্াতচি িথ্ আবতশ্কভাদব োতখল করদি হদব। 

 
৪.৪.২ কৃতষতভতিক তশদল্প অথযায়দনর শিযাবলী 
৪.৪.২.১ এ িহতবদলর আওিায় অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কিৃযক তবতনদয়াদগর তবিরীদি ১০০% িহতবল সকতবধা প্রোন করা হদব৷ 
৪.৪.২.২ কৃতষতভতিক তশল্পতিদক স্পেদশর সকল তবভাগীয় সের, নারায়ণগঞ্জ শহর ও ঢাকা এবাং চট্টগ্রাম তসতি কদিযাদরশন এলাকার বাইদর 

অবতস্থি হদি হদব; 
৪.৪.২.৩ কৃতষতভতিক তশল্প প্রতিষ্ঠানতি অথযায়ন িূবযবিযী তবে্মান স্থায়ী সম্পদের (ভূতম ও ইমারি ব্িীি) িতরমাণ ১০ স্পকাতি িাকা বা 

এর কম হদি হদব৷ 
৪.৪.২.৪ এ িহতবদলর আওিায় িহতবল সকতবধা চলতি মূলধন, মধ্ম স্পময়াতে ও েীঘয স্পময়াতে তবতনদয়াদগর স্পযদে প্রদর্াজ্ হদব৷ চলতি 

মূলধন তবতনদয়াদগর স্পময়াে ১ বৎসর, মধ্ম স্পময়াতে তবতনদয়াদগর স্পময়াে সদবযাচ্চ ৩ বৎসর এবাং েীঘয স্পময়াতে তবতনদয়াদগর স্পময়াে 
সদবযাচ্চ ৫ বৎসর হদি হদব৷ 

৪.৪.২.৫ এ িহতবদলর আওিায় গ্রাহক ির্যাদয় তবতনদয়াদগর তবিরীদি গৃহীি মকনাফার হার প্রচতলি ব্াাংক হার ও মকোরাবা সিয়ী 
তহসাদবর গড় মকনাফার হার এর স্পর্াগফদলর স্পচদয় স্পবতশ হদব না৷ 

৪.৪.২.৬ এ িহতবদলর আওিায় অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহদক ত্রেমাতসকতভতিদি িকনঃঅথযায়ন প্রোন করা হদব র্া সচল ও অদশ্রণীকৃি 
থাকা সাদিদয মূল অথযায়দনর তবতনদয়াগকাল ির্যন্ত সমদয় ত্রেমাতসক তভতিদি মকনাফাসহ িতরদশাধ ও তবতনদয়াদগর অদশ্রণীকৃি 
আসল তস্থতি িকনঃউদিালনদর্াগ্ হদব৷  

৪.৪.২.৭ অে সাকক যলাদরর সাংদর্াজনী ৮- স্পি বতণযি কৃতষতভতিক তশদল্পর িাতলকায় বতণযি খািসমূদহ তবতনদয়াগকৃি অথয এ িহতবদলর 
আওিায় িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রোদনর জন্ তবদবতচি হদব৷ সমদয় সমদয় এ িাতলকা হালনাগাে করা হদল হালনাগােকৃি 
িাতলকায় বতণযি তশল্প খািসমূহ এ িহতবদলর আওিায় অথযায়নদর্াগ্ হদব৷ 
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৪.৪.৩. স্মল এন্টারপ্রাইজ খাদি অথযায়দনর শিযাবলী 
৪.৪.৩.১ অে সাকক যলাদরর ১.১, ১.২, ১.৩ ও ১.৪ নাং অনকদেদে বতণযি বা সমদয় সমদয় িতরমাতজযি সাংজ্ঞানকসাদর এ িহতবদলর আওিায় 

তশল্প, স্পসবা ও ব্বসা খাদি কক তির, মাইদক্রা ও যক দ্র তশল্প উদে্াগ তবতনদয়াদগর জন্ স্পর্াগ্ তবদবতচি হদব৷ 
৪.৪.৩.২ অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহদক িাুঁদের অনকদমাতেি চলতি মূলধন ও স্পময়াতে  তবতনদয়াদগর তবিরীদি একক স্পযদে ১০ হাজার 

িাকা স্পথদক সদবযাচ্চ ৫০ লয িাকা ির্যন্ত তবতনদয়াদগর তবিরীদি বাাংলাদেশ ব্াাংক কিৃযক সদবযাচ্চ ১০০% িকনঃঅথযায়ন সকতবধা 
স্পেয়া হদব৷ 

৪.৪.৩.৩ অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহক ির্যাদয় ব্াাংকার-গ্রাহক সম্পদকযর তনতরদখ তবতনদয়াদগর উির বাজার তভতিক মকনাফা 
হার/মাকযআি আদরাি করদব৷ িদব সামাতজক কল্াদণর তবষয়তিদক সদবযাচ্চ গুরুত্ব তেদয় অে িকনঃঅথযায়ন িহতবল এর আওিায় 
প্রেি তবতনদয়াগসমূদহ গ্রাহদকর তনকি হদি আোয়কৃি মকনাফার হার সবযতনম্ন মাোয় রাখার প্রদচিা অাংশগ্রহণকারী 
প্রতিষ্ঠানসমূহদক অব্াহি রাখদি হদব৷ 

৪.৪.৩.৪ গ্রাহক নারী উদে্াক্তা হদল অগ্রাতধকারতভতিদি অে িহতবদলর আওিায় অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহদক িকনঃঅথযায়ন সকতবধা 
প্রোন করা হদব এবাং এদযদে তবতনদয়াদগর মকনাফার হার/মাকযআি প্রচতলি ব্াাংক হার ও মকোরাবা সিয়ী তহসাদবর গড় 
মকনাফার হার এর স্পর্াগফদলর স্পচদয় স্পবতশ হদি িারদব না৷  

৪.৪.৩.৫ ১ বের স্পময়াতে চলতি মূলধন, সদবযাচ্চ ৩ বের ির্যন্ত মধ্ম স্পময়াতে তবতনদয়াগ ও সদবযাচ্চ ৫ বের স্পময়াতে েীঘয স্পময়ােী তবতনদয়াদগ 
এ িহতবদলর আওিায় অথযায়ন করা র্াদব৷  

৪.৪.৩.৬ এ িহতবদলর আওিায় অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহদক ত্রেমাতসক তভতিদি িকনঃঅথযায়ন প্রোন করা হদব র্া সচল ও অদশ্রণীকৃি 
থাকা সাদিদয মূল অথযায়দনর তবতনদয়াগকাল ির্যন্ত সমদয় ত্রেমাতসক তভতিদি মকনাফাসহ িতরদশাধ ও তবতনদয়াদগর অদশ্রণীকৃি 
আসল তস্থতি িকনঃউদিালনদর্াগ্ হদব৷  

৪.৪.৩.৭ কৃতষ খাদি প্রেি তবতনদয়াগ, কনজক ্মার তবতনদয়াগ ও ব্তক্তগি তবতনদয়াদগর স্পযদে এ িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রদর্াজ্ হদব না৷ 
 
৪.৪.৪ কদিজ, মাইদক্রা ও যক দ্র খাদি নিক ন উদে্াক্তাগণদক অথযায়দনর শিযাবলী 
৪.৪.৪.১ কতিিয় ধারণার সাংতযপ্ত ব্াখ্া: 

(K) নিক ন উদে্াক্তা: এ িহতবদলর আওিায় নিক ন উদে্াক্তা বলদি স্পসসব উদে্াক্তাদক স্পবািাদব র্ারা প্রস্তাতবি উদে্াগ ব্িীি 
িূদবয অন্ স্পকান ব্বসাতয়ক কার্যক্রদম সমৃ্পক্ত তেদলন না এবাং র্ারা িূদবয ব্বসাতয়ক কাদজ স্পকান প্রকার প্রাতিষ্ঠাতনক 
অথযায়ন/তবতনদয়াগ গ্রহণ কদরনতন৷ 

(L) সরকাতর ও স্পবসরকাতর উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান: সরকাতর উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বলদি এসএমই ফাউদন্ডশন, র্কব 
উন্নয়ন অতধেপ্তর, মতহলা তবষয়ক অতধেপ্তর, তবতসক ও এ জািীয় প্রতিষ্ঠান এবাং িাুঁদের কিৃযক প্রতিতষ্ঠি তবতধবি প্রতশযণ 
প্রোনকারী প্রতিষ্ঠানদক বকিাদব৷ অন্তেদক, স্পবসরকাতর উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বলদি িাুঁদেরদক বকিাদব র্ারা তবতধবি 
আইন দ্ব্ারা প্রতিতষ্ঠি এবাং র্াদের উদে্াক্তা উন্নয়ন ও প্রতশযণ িতরচালনা কার্যক্রদম সমৃ্পক্তিা, েযিা ও িতরতচতি 
রদয়দে৷ স্পর্মন, ঢাকা স্পচম্বার অব কমাসয এন্ড ইন্ডাতি (তিতসতসআই), ইনতস্টতিউি অব তিদলামা ইতঞ্জতনয়াসয বাাংলাদেশ 
(আইতিইতব), বাাংলাদেশ উইদমন স্পচম্বার অব কমাসয এন্ড ইন্ডাতি (তবিতিউতসতসআই), ন্াশনাল এদসাতসদয়শন অব স্মল 
এন্ড কদিজ ইন্ডাতিজ অব বাাংলাদেশ (নাতসব) তকাংবা এ জািীয় অন্ান্ প্রতিষ্ঠান৷   

(M) স্বীকৃতি: এ িকনঃঅথযায়ন িহতবদলর আওিায় উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ কিৃযক তনবযাতচি ও প্রতশতযি নিক ন উদে্াক্তা 
কিৃযক িকনঃঅথযায়ন সকতবধা গ্রহদণর তনতমদি উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহদক বাাংলাদেশ ব্াাংদকর এসএমই এন্ড স্পেশাল 
স্পপ্রাগ্রাম স তবভাগ এর স্বীকৃতি (Accreditation) গ্রহণ করদি হদব৷ িদব, এ স্বীকৃতি (Accreditation) িাুঁদের দ্ব্ারা 
তনবযাতচি ও প্রতশতযি নিক ন উদে্াক্তাদের অথযায়ন/তবতনদয়াগ িাওয়ার স্পকান তনিয়িা প্রোন করদব না৷ ব্াাংক ও আতথযক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ িাুঁদের স্বীয় অথযায়ন/তবতনদয়াগ িক ুঁতক তবদবচনায় তনদয় ব্াাংকার-গ্রাহক সম্পদকযর তভতিদি প্রচতলি তবতধ-
তবধান অনকর্ায়ী অথযায়ন/তবতনদয়াগ প্রোন করদব৷ 

৪.৪.৪.২ অথযায়দনর শিযাবলী: 
(K) এ িহতবদলর আওিায় অে সাকক যলাদরর ১.১, ১.২, ১.৩ ও ১.৪ নাং অনকদেদে বতণযি সাংজ্ঞানকসাদর তশল্প ও স্পসবা খাদি 

কক তির, মাইদক্রা ও যক দ্র তশল্প উদে্াগ িকনঃঅথযায়দনর জন্ স্পর্াগ্ তবদবতচি হদব৷ িদব শিয থাদক স্পর্, অে িকনঃঅথযায়ন 
িহতবদলর আওিায় সকতবধাদভাগী নিক ন উদে্াক্তাদক অবশ্ই তনদম্নাক্ত স্পর্াগ্িার অতধকারী হদি হদব: 
(১)  প্রস্তাতবি উদে্াদগর তবষদয় র্থার্থ কাতরগতর তশযা ও জ্ঞান থাকদি হদব; 
(২) তবতনদয়াগ প্রস্তাব োতখদলর সময় উদে্াক্তার বয়স ১৮ হদি ৪৫ বৎসদরর মদধ্ সীমাবি থাকদি হদব; 
(৩) প্রস্তাতবি ব্বসা/উদে্াদগ সাবযযতণক তনদয়াতজি থাকদি হদব; 
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(৪) তবতনদয়াগ প্রস্তাবকারী নিক ন উদে্াক্তাদক বাাংলাদেশ ব্াাংক কিৃযক স্বীকৃি স্পকান সরকাতর তকাংবা স্পবসরকাতর উদে্াক্তা 
উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান [সাংদর্াজনী-১১] হদি উদে্াক্তা উন্নয়ন, ব্বসা িতরচালন, িণ্ বা স্পসবা বাজারজািকরণ ইি্াতে 
তবষদয় অথবা অন্ান্ কাতরগতর তবষয় (িণ্ উৎিােন, প্রতক্রয়াজািকরণ, র্ন্ত্রিাতি স্পমরামি ইি্াতে) এ 
সাফল্জনকভাদব প্রতশযণ গ্রহদণর সনেিে থাকদি হদব; 

(৫) উতেতখি (১) হদি (৩) শিযাবলী িূরদণ সযম স্পকান নিক ন উদে্াক্তা সরকাতর তকাংবা স্পবসরকাতর উদে্াক্তা উন্নয়ন 
প্রতিষ্ঠান হদি প্রতশযণ গ্রহণ না কদর থাকদলও অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান িাুঁর তনজস্ব িক ুঁতক ব্বস্থািনা স্পকৌশদলর 
মাধ্দম উদে্াক্তার তবতনদয়াগ িক ুঁতক র্াচাই কদর অথযায়ন/তবতনদয়াগ প্রোন করদল িা অে িহতবদলর আওিায় 
িকনঃঅথযায়নদর্াগ্ হদব৷ 

(L) অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কিৃযক অথযাতয়ি চলতি মূলধন ও স্পময়াতে তবতনদয়াদগর তবিরীদি তনম্নরূদি সদবযাচ্চ ১০০% 
িকনঃঅথযায়ন সকতবধা প্রোন করা হদব: 
(১) সহায়ক জামানিতবহীন তবতনদয়াদগর তবিরীদি সদবযাচ্চ ১০ লয িাকা; 
(২) সহায়ক জামানিসহ তবতনদয়াদগর তবিরীদি সদবযাচ্চ ২৫ লয িাকা৷ 

(গ) সহায়ক জামানিতবহীন তবতনদয়াদগর স্পযদে অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিক ন উদে্াক্তা হদি ব্তক্তগি জামানি 
(Personal Guarantee), ৩য় িয হদি জামানি (Third-Party Guarantee) তকাংবা সামাতজক জামানি গ্রহণ করদি 
িারদব৷ 

(ঘ) নিক ন উদে্াক্তাদক স্পমাি প্রকল্প ব্দয়র নূ্নিম ২০% বহন করদি হদব৷ 
(ঙ) এ িহতবদলর আওিায় গ্রাহক ির্যাদয় তবতনদয়াদগর তবিরীদি গৃহীি মকনাফার হার প্রচতলি ব্াাংক হার ও মকোরাবা সিয়ী 

তহসাদবর গড় মকনাফার হার এর স্পর্াগফদলর স্পচদয় স্পবতশ হদব না৷ 
(P) এ িহতবদলর আওিায় অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহদক ত্রেমাতসক তভতিদি িকনঃঅথযায়ন প্রোন করা হদব র্া সচল ও 

অদশ্রণীকৃি থাকা সাদিদয মূল অথযায়দনর তবতনদয়াগকাল ির্যন্ত সমদয় ত্রেমাতসক তভতিদি মকনাফাসহ িতরদশাধ ও 
তবতনদয়াদগর অদশ্রণীকৃি আসল তস্থতি িকনঃউদিালনদর্াগ্ হদব৷  

৪.৪.৪.৩ অন্ান্ শিযাবলী: তনদম্নাক্ত উদে্াদগর তবিরীদি প্রেি তবতনদয়াগ িকনঃঅথযায়ন বরাদের স্পযদে অগ্রাতধকার িাদব: 
(ক) নারী উদে্াক্তা; 
(খ) উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল উদে্াগ; 
(গ) আইতসতি খাি;  
(ঘ) আমোতন তবকল্প উদে্াগ; 
(ঙ) রপ্তাতনমূখী উদে্াগ; 
(চ) কাতরগতর তশযায় তশতযি উদে্াক্তাদের তশযা সাংতিি উদে্াগ৷ 

৪.৪.৪.৪ উদে্াক্তা উন্নয়ন ও প্রতশযণ িতরচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূদহর করণীয়: 
(ক) উদে্াক্তা উন্নয়ন ও প্রতশযদণর সাদথ সাংতিি সরকাতর ও স্পবসরকাতর প্রতিষ্ঠানসমূহদক এসএমই এন্ড স্পেশাল স্পপ্রাগ্রাম স 

তবভাদগ স্বীকৃতি (Accreditation) গ্রহদণর জন্ আদবেন করদি হদব৷ আদবেদনর সাদথ তনদম্নাক্ত কাগজিে ও েতললাতে 
োতখল করদি হদব: 
(১) স্পবসরকাতর প্রতিষ্ঠাদনর স্পযদে প্রতিষ্ঠাদনর তনবন্ধন ও তবগি ৩ বেদরর বাতষযক প্রতিদবেন; 
(২) প্রতিষ্ঠাদনর উদে্াক্তা উন্নয়ন কমযসূতচর তবস্তাতরি তববরণ; 
(৩) প্রতশযণ মতিউল; 
(৪) প্রতিষ্ঠাদনর েযিা তবষদয় তববরণ৷ 

(খ) অে সাকক যলার এর স্পপ্রতযদি ইদিামদধ্ তনবযাতচি ও স্বীকৃি উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সাংগঠন [সাংদর্াজনী-১১] 
স্বয়াংতক্রয়ভাদব অে িহতবদলর আওিায়ও স্বীকৃি উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান তহদসদব গণ্ হদব৷ 

(M) স্বীকৃি উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সাংগঠনদক অনলাইন তকাংবা অন্ স্পকান িন্থায় িরামশয প্রোন ব্বস্থা (Mentorship 

Program) প্রতিষ্ঠা করদি হদব৷ 
(N) স্বীকৃি উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সাংগঠনদক উদে্াক্তাদের জন্ ভাচক যয়াল তকাংবা স্পভৌি ইনতকউদবির স্থািদনর প্রদচিা 

গ্রহণ করদি হদব৷ 
(O) স্বীকৃি উদে্াক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও সাংগঠনদক িাুঁদের কিৃযক নিক ন উদে্াক্তা তহদসদব তনবযাতচি ও প্রতশতযি আগ্রহী 

তবতনদয়াগ প্রস্তাবকারী নিক ন উদে্াক্তাদের তবতনদয়াগ গ্রহণ িরবিযী ৩ বের র্াবৎ তনতবড় িত্বাবধান কমযসূতচ িতরচালনা 
করদি হদব৷ এ সমদয় অন্তি ষান্মাতসক তভতিদি তরদেসাসয স্পকাসয এর আদয়াজন করদি হদব৷ এর মাধ্দম নিক ন 
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উদে্াক্তাদের ব্বসাতয়ক অগ্রগতি স্পজদন ভতবষ্ত্ কমযিন্থা সম্পদকয প্রদয়াজনীয় িরামশয প্রোন করদি হদব৷ এসব িত্বাবধান 
কমযসূতচদি প্রতিতষ্ঠি ব্বসায়ীগণদক স্পমন্টর তহদসদব আমন্ত্রণ জানাদনা স্পর্দি িাদর৷ 

৪.৪.৪.৫ িকনঃঅথযায়ন সকতবধা গ্রহণকারী অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূদহর জন্ প্রদণােনা: 
এ িহতবদলর আওিায় িকনঃঅথযায়ন গ্রহণকারী অাংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কিৃযক অথযাতয়ি নিক ন উদে্াক্তাগণদক প্রেি অ-
আতথযক স্পসবাসমূদহর (প্রতশযণ, তবিণন, িরামশয স্পসবা ইি্াতে) জন্ র্কতক্তসঙ্গি ব্য় Corporate Social Responsibility 

(CSR) খাদি ব্য় তহদসদব গণ্ করা স্পর্দি িাদর৷ িদব এ ব্য় স্পকানক্রদমই এ খাদি স্পমাি তবতনদয়াদগর ১% এর স্পবতশ হদব না৷ 
 
৪.৫ জাইকা সহায়িািকি “তফন্াতন্সয়াল স্পসক্টর প্রদজক্ট ফর ে্ স্পিদভলিদমন্ট অব্ স্মল এন্ড তমতিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইদজস 
[এফএসতিতিএসএমই]” প্রকদল্পর আওিায় তদ্ব্-ধাি িহতবদলর মাধ্দম িকনঃ অথবা িূবয অথযায়ন স্কীম 

জািান ইন্টারন্াশনাল স্পকা-অিাদরশন এদজন্সী (জাইকা) এর সহায়িায় বাাংলাদেশ সরকার “তফন্াতন্সয়াল স্পসক্টর প্রদজক্ট ফর ে্ 
স্পিদভলিদমন্ট অব্ স্মল এন্ড তমতিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইদজস [এফএসতিতিএসএমই]” প্রকদল্পর আওিায় যক দ্র ও মািারী ব্বসাদয়র 
উন্নয়দনর লদয্ একতি তদ্ব্-ধাি ঋণ িহতবল গঠন কদরদে। ৫,০০০ তমতলয়ন ইদয়দনর এই ঋণ িহতবদলর মূল উদেশ্ এসএমই 
উদে্াক্তাদের উৎিােনশীল খাদি স্থায়ী সম্পদে তবতনদয়াদগ মধ্ ও েীঘয স্পময়ােী ঋণ সহায়িা প্রোন করা।  
 
৪.৫.১ স্পরতিদমি গাদমযন্টস খাদির জন্ তনরািে কমযিতরদবশ কার্যক্রম অন্তভক যক্তকরণ: 

সাম্প্রতিক সমদয় গাদমযন্টস ফ্াক্টরীদি সাংঘতিি েূঘযিনা এবাং এর ফদল সৃি ত্রিরী স্পিাষাক ও নীিওয়্ার খাদি সমস্ার কারদণ 
উক্ত খাদি কমযরি শ্রতমকদের কমযিতরদবশ উন্নয়দনর লদয্ একতি ব্তিক্রমী িেদযি গ্রহণ করা হদয়দে৷ এরই ধারাবাতহকিায়, 
অে প্রকল্প কিৃযিয চলমান জাইকা সহায়িািকি এফএসতিতিএসএমই প্রকদল্পর তদ্ব্-ধাি িহতবদলর আওিায় শুধকমাে ত্রিরী 
স্পিাষাক খাদি কমযরি শ্রতমকদের কমযিতরদবশ উন্নয়দনর লদয্ উক্ত খািদক সহায়িা কার্যক্রম প্রচলদনর তসিান্ত গ্রহণ করা 
হদয়দে৷ এ লদয্ এফএসতিতিএসএমই প্রকদল্পর অিাদরতিাং গাইিলাইনস্-এ তকেক সাংদশাধনী আনা হদয়দে৷ তবগি ৩ অদক্টাবর, 
২০১৩ িাতরদখ জাইকা, বাাংলাদেশ ব্াাংক, তবদজএমইএ, তবদকএমইএ এবাং গণিূিয তবভাগ (তিিতিউতি) এর মদধ্ “ত্রিরী 
স্পিাষাক খাদি তনরািে কমযিতরদবশ কার্যক্রম” তবষদয় একতি সমদিািা স্মারক (এমওইউ) স্বাযতরি হদয়দে৷ তবদজএমইএ 
এবাং/অথবা তবদকএমইএ সেস্ভক ক্ত ত্রিরী স্পিাষাক ও  নীিওয়্ার তশল্প প্রতিষ্ঠান স্পর্খাদন ১০০-২০০০ জন শ্রতমক কমযরি আদে 
এবাং র্াদের তনজস্ব কারখানা রদয়দে িারা কারখানার সাংস্কার, িকনগযঠন ও প্রতিস্থািন কাদজর জন্ সদবযাচ্চ ১০ (েশ) স্পকাতি 
িাকা ির্যন্ত অথযায়ন সকতবধা িাদবন৷ এফএসতিতিএসএমই প্রকদল্পর তদ্ব্-ধাি িহতবল এর আওিায় সাব-স্পলাদনর শিভাগ তপ্র-
তফন্ান্স আকাদর সহায়িা প্রোন করা হদব৷ সাংস্কার, িকনগযঠন ও প্রতিস্থািদনর তবতভন্ন স্তদর কমযসম্পােন সাংক্রান্ত  তিিতিউতি 
ও তিএফআই প্রদকৌশলীদের প্রি্ায়নিে োতখল সাদিদয অে প্রকল্প কিৃযক কমিদয ৩ (তিন) তি ধাদি অথয োড় করা হদব৷ 

৪.৫.২ “ত্রিরী স্পিাষাক খাদি তনরািে কমযিতরদবশ কার্যক্রম” এর আওিায় ত্রিরী স্পিাষাক খাদি অথয সহায়িা প্রোদনর জন্ অিাদরতিাং 
গাইিলাইনস্ এর সাংতিি সকল ধারায় [e.g. Section 2.1.2: Size (page-15); Section 3.1: Terms and Conditions of 

Sub-Loan (page-17); Annex-VI: Terms and Conditions of Sub-Loans (page-63); Annex-VII: Terms and 

Conditions of On-Lending Loans (page-64)] সাংদশাধনী ও সাংদর্াজনী আনয়ন করা হদয়দে ৷ 
৪.৫.৩ তদ্ব্-ধাি িহতবদলর সকল কার্যক্রম এফএসতিতিএসএমই প্রকদল্পর অিাদরতিাং গাইিলাইন্স অনকর্ায়ী িতরচাতলি হদব। অিাদরতিাং 

গাইিলাইন্সতি এই তলাংক হদি িাউনদলাি করা র্াদব। 

৫। অে সাকক যলাদরর আবতশ্কভাদব িূরণীয় প্রতিিালনসমূহ প্রতিিালদন ব্থয হদল িা ব্াাংদকর CAMELS Rating এর িতরচালনা 
অাংদশ প্রতিফতলি হদব। 
 
এই সাকক যলার অতবলদম্ব কার্যকর হদব এবাং অে তবভাগ হদি ইিঃিূদবয জারীকৃি স্পকান সাকক যলার এবাং সাকক যলার স্পলিাদরর সাদথ সাাংঘতষযক 
তকেক িাওয়া স্পগদল এই সাকক যলাদরর তনদেযশনা অনকসরণীয় হদব।  

 
আিনাদের তবশ্বস্ত, 

 
 

 (স্বিন কক মার রায়) 
মহাব্বস্থািক 

স্পফান: ৯৫৩০৫০২ 

http://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/smespd/oct222013smespdl02_og.pdf
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সাংদর্াজনী-১ 

Yearly CMSME Loan Disbursement Target 

Name of the Bank/NBFI: 

Target Year: 
       (Amount in Crore BDT) 

Division Area 
Cluster 

Financing 
Target 

Sector and Gender-wise Disbursement Target 

Cottage Enterprise Micro Enterprise  Small Enterprise Medium Enterprise 
Total 

Male Female Male Female Male Female Male Female 

Dhaka  
Urban              

Rural              

Chittagong  
Urban              

Rural              

Rajshahi  
Urban              

Rural              

Khulna  
Urban              

Rural              

Barishal 
Urban              

Rural              

Sylhet 
Urban              

Rural              

Rangpur  
Urban              

Rural              

Total                
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সাংদর্াজনী-২ 
Quarterly CMSME Loan Disbursement Statement 

Name of the Bank/ NBFI:   
Name of the Quarter:  (Figs. in Crore BDT) 

Segment Sub-Sector 
Nature of 
Enterprise 

Disbursement (Current 
Quarter ) 

Outstanding as on end of 
the Quarter (As per CL) 

 Disbursement to New 
Enterprise (Current 

Quarter)  

Outstanding 
for New 

Enterprise  

Disbursement without 
Collateral (Current Quarter)  

Outstanding for 
Without 

Collateral 
Disbursement  

Disbursement under 
Refinance (Current 

Quarter)  

Outstannding for  
Disbursement 

under refinance 
Amount as on end of the Quarter  

Rural Disbursement 
(Current Quarter) 

Number Amount Total Loans 
CMSME 
Loans 

Number Amount Number Amount Number Amount Recoverable Recovery Classified number Amount 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Cottage 

Service 
Male                                     
Female                                   
Subtotal                                   

Trade 
Male                                   
Female                                   
Subtotal                                   

Manufacturing 
Male                                   
Female                                   
Subtotal                                   

Total of Cottage                                   

Micro 

Service 
Male                                   
Female                                   
Subtotal                                   

Trade 
Male                                   
Female                                   
Subtotal                                   

Manufacturing 
Male                                   
Female                                   
Subtotal                                   

Total of Micro                                   

Small 

Service 
Male                                   
Female                                   
Subtotal                                   

Trade 
Male                                   
Female                                   
Subtotal                                   

Manufacturing 
Male                                   
Female                                   
Subtotal                                   

Total of Small                         
          

Medium 
Service 

Male                                   
  Female                                   
  Subtotal                                   
  

Trade 
Male                                   

  Female                                   
  Subtotal                                   
  

Manufacturing 

Male                                   
  Female                                   
  Subtotal                         

          

Total of Medium                                   

Total 
Male                                   

Female                                   

Grand Total                                     
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সাংদর্াজনী-৩ 

Quarterly Information on CMSME Cluster Financing 

Name of the Bank/NBFI: 

Name of the Quarter:       
      (Figs. in Lac BDT) 

Sub sector 
Nature of 
Enterprise 

No. of 
Cluster 

Disbursement (Current Qr.) As on end of the Quarter 

Number Amount Outstanding Recoverable Recovery 

Cottage 
Male             

Female             

Sub Total             

Micro 
Male             

Female             

Sub Total             

Small 
Male             

Female             

Sub Total             

Medium 
Male             

Female             

Sub Total             

Total             

Please mention the name and location of clusters: 
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সাংদর্াজনী-৪ 

Quarterly Statement of CMSME Deposit Mobilization. 

Name of the Bank: 

Name of the quarter:   

 

Enterprise 

Category 

No. of A/Cs Amount of Deposits (BDT in Lakh) 

Current Savings Fixed Deposit Total Current Savings Fixed Deposit Total 

Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female 

Cottage                 

Micro                 

Small                 

Medium                 

Total                 

 

*Deposit means deposit in the name of enterprise (as per definition of cottage, micro, small and medium enterprises) and not in owner’s personal name. 
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সাংদর্াজনী-৫ 
Quarterly Statement of Industrial Loans and Advances 

Name of the Bank/FI 
Name of Quarter 

        (BDT in Crore) 

Nature of Loans Size of Industry Sub-Class of Loans 
Loans during the Quarter in Consideration Balance at the End of Quarter in Consideration 

Sanctioned Disbursed Recovered Overdue Outstanding Classified 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Term Loan 

Large Scale Industry 
Regular Loans             

Converted from LTR             

Medium-Scale 
Industry 

Regular Loans             

Converted from LTR             

Small, Micro and 
Cottage Industry 

Regular Loans             

Converted from LTR             

Working Capital 

Large Scale Industry 
Regular Loans             

Converted from LTR             

Medium-Scale 
Industry 

Regular Loans             

Converted from LTR             

Small, Micro and 
Cottage Industry 

Regular Loans             

Converted from LTR             

 
 
 

 
 
       

  Authorized Signature    Authorized Signature  

         

Name of Contact Person:        

Designation:         

Cell Phone Number:        
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সাংদর্াজনী-৬ 
Quarterly Report of Bank Credit in Agro Based Industries 

Name of the Bank/NBFI:             

Fiscal Year:              

Quarter:              

            (In Crore) 

Total Loan 
Disbursement in 

Current Fiscal 
Year (up to 
current Qr.) 

  

Annual Target for 
Agro based 

Industry Credit 

  

Cumulative Disbursement/Recovery up to Current Qr. 
in current Fiscal Year 

% of 
Disbursement in 

Agro based 
Industries 

  

Agro based industry credit Outstanding 
after Current Quarter in Current Fiscal 

Year 

Amount of Classified 
Loans in total 

outstanding in Agro 
based Industries 

  

Rate of Interest Remarks 

  
Term 
Loan 

Working 
Capital 

Total 
Disbursement 

Total 
Recovery 

Term 
Loan 

Working 
Capital 

Total 
Outstanding 

Working 
Capital 

Term 
Loan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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সাংদর্াজনী-৭ 
স্মল এন্টারপ্রাইজ খাদি িকনঃঅথযায়দনর জন্ তবিরণকৃি ঋদণর তববরণী 

ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠাদনর নাম: 

মাদসর নাম:  

ক্রতমক 
নাং 

প্রতিষ্ঠাদনর নাম 
ও প্রতিষ্ঠার 

িাতরখ 

প্রতিষ্ঠাদনর 
অবস্থান/তঠকানা 

প্রতিষ্ঠাদনর 
মাতলকানার 

ধরণ 

প্রতিষ্ঠাদনর 
মাতলকদের নাম 
স্পিতলদফান নম্বর 

অথযায়নকারী 
শাখার নাম 

প্রতিষ্ঠাদনর স্থায়ী সম্পদের 
িতরমাণ (জতম ও ইমারি 

বাদে) 

প্রতিষ্ঠাদনর 
প্রকৃতি 

(তশল্প/ব্বসা/স্পস
বা) 

প্রতিষ্ঠাদনর উৎিাতেি 
িণ্/ব্বসা িণ্/প্রেি 

স্পসবার তববরণ 

ঋণ 
গ্রহদণর 
উদেশ্ 

ঋণ সীমা 
(লয 

িাকায়) 

তবিরণকৃি 
ঋদণর িতরমাণ 

(িাকায়) 

তবিরদণর 
িাতরখ 

সকদের 
হার 
(%) 

স্পগ্রস 
তিতরয়ি 

ঋদণর স্পময়াে 
(স্বল্প/মধ্/েীঘয 

স্পময়ােী) 

ঋদণর 
স্পময়ােকাল 

(মাস) 
মন্তব্ 
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সাংদর্াজনী-৭(ক) 
এসএমই এন্ড স্পেশাল স্পপ্রাগ্রাম স তবভাগ 

বাাংলাদেশ ব্াাংক 
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা 

স্মল এন্টারপ্রাইজ খাদি িকনঃঅথযায়ন স্কীম বাাংলাদেশ ব্াাংক ফান্ড এর আওিায় িকনঃঅথযায়ন মঞ্জকরী প্রসদঙ্গ 
ক্রতমক নাং তববরণ প্রাসতঙ্গক িথ্াতে মন্তব্ 

১ ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠাদনর নাম     
২ িকনঃঅথযায়ন আদবেদনর িাতরখ     
৩ অথযায়ন সময়কাল   
৪ আদবেনকৃি িকনঃঅথযায়দনর তববরণ 

ঋদণর ধরণ সাংখ্া িাকার িতরমাণ 
চলতি মকলধন ঋণ     
মধ্ স্পময়ােী ঋণ     
েীঘয স্পময়ােী ঋণ      

স্পমাি   
৫ অে স্কীদমর আওিায় ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠানতির গৃহীি িকনঃঅথযায়দনর িতরমাণ ও তস্থতি 

ঋদণর ধরণ 
গৃহীি িকনঃঅথযায়ন িকনঃঅথযায়ন তস্থতি 

সাংখ্া িাকার িতরমাণ সাংখ্া িাকার 
চলতি মকলধন ঋণ         
মধ্ স্পময়ােী ঋণ          
েীঘয স্পময়ােী ঋণ          

স্পমাি     
৬ অে আদবেদনর আওিায় অথযাতয়ি প্রকল্পসমূদহর উদে্াক্তা ির্যাদয়র তববরণ 

উদে্াক্তার ধরণ সাংখ্া িাকার িতরমাণ   
নিক ন       

িূরািন       
স্পমাি     

৭ অে আদবেদনর আওিায় অথযাতয়ি প্রকল্পসমূদহর প্রকৃতি 
প্রকদল্পর ধরণ সাংখ্া িাকার িতরমাণ   

তশল্প       
ব্বসা       
স্পসবা       
স্পমাি     

৮ অে স্কীম োড়াও বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অন্ান্ িহতবল হদি ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠান কিৃযক গৃহীি িকনঃঅথযায়দনর তববরণ 

স্কীদমর নাম 
গৃহীি িকনঃঅথযায়ন িকনঃঅথযায়ন তস্থতি 

সাংখ্া িাকার িতরমাণ সাংখ্া িাকার িতরমাণ 
          
          
          

স্পমাি     
৯ িকনঃঅথযায়দনর আওিায় উদে্াক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ স্পখলাতি তকনা?     
১০ ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠানতির আতথযক িথ্াতে িাকার িতরমাণ িাতরখ 

প্রদয়াজনীয় মকলধন     

বিযমান মকলধন     

৫০ লয িাকা ির্যন্ত তবিরণকৃি এসএমই ঋদণর বদকয়া তস্থতি     

৫০ লয িাকা ির্যন্ত তবিরণকৃি এসএমই ঋদণ স্পশ্রণীকৃি ঋদণর িতরমাণ     

৫০ লয িাকা ির্যন্ত তবিরণকৃি এসএমই ঋদণর স্পশ্রণীকৃি ঋদণর হার     
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সাংদর্াজনী-৮ 

কৃতষতভতিক তশদল্পর িাতলকা 
০১। প্রতক্রয়াকরণকৃি ফলজাি খাে্ (জ্াম, স্পজতল, জকস, আচার, শরবি, তসরাি, সস ইি্াতে) উৎিােনকারী তশল্প; 
০২। ফল (িদমদিা, আম, স্পিয়ারা, ইযক , কাুঁঠাল, তলচক , আনারস, নাতরদকল ইি্াতে), শাক-সবতজ, িাল প্রতক্রয়াকরণ; 
০৩। স্পেি এন্ড তবস্কক ি, স্পসমাই, লাো, চানাচক র, নকিলস ইি্াতে প্রস্তুিকরণ; 
০৪। আিা, ময়ো, সকতজ প্রস্তুিকরণ; 
০৫। মাশরুম ও তেরুতলনা প্রতক্রয়াকরণ; 
০৬। স্টাচয, গ্লকদকাজ, স্পিক্সদোজ এবাং অন্ান্ স্টাচয িণ্ উৎিােনকারী তশল্প; 
০৭। েকগ্ধ প্রতক্রয়াকরণ (েকধ িাস্তুতরিকরণ, গুদড়া েকধ, আইসতক্রম, কনদিন্সি তমল্ক, তমতি, িতনর, তঘ, মাখন, চদকাদলি, েতধ ইি্াতে); 
০৮। আলক স্পথদক প্রতক্রয়াজািকৃি খাে্ (তচিস, িদিদিা স্পেক্স, স্টাচয প্রভৃতি) উৎিােনকারী তশল্প; 
০৯। তবতভন্ন গুড়া মসলা উৎিােনকারী তশল্প; 
১০। স্পভাজ্ স্পিল িতরদশাধন ও হাইদরাতজদনশন তশল্প; 
১১। লবণ প্রতক্রয়াজািকরণ তশল্প; 
১২। তচাংতড় ও অন্ান্ মাে প্রতক্রয়াজািকরণ ও তহমাতয়িকরণ তশল্প; 
১৩। হারবাল ও স্পভষজ করদমতিক্স প্রস্তুিকারী তশল্প; 
১৪। ইউনানী, আয়কদবযতেক ও স্পহাতমওি্াতথক ঔষধ প্রস্তুিকারী তশল্প; 
১৫। হাুঁস, মকরতগ, গবাতে িশু ও মাদের জন্ সকষম খাে্ প্রস্তুিকারী তশল্প; 
১৬। বীজ উৎিােন, গদবষণা, প্রতক্রয়াজািকরণ এবাং সাংরযণ; 
১৭। িািজাি দ্রব্ প্রস্তুিকরণ (স্পর্মন: েতড়, সকিা, চি, থদল, কাদিযি, িাদির স্পসদন্ডল প্রভৃতি); 
১৮। স্পরশম বস্ত্র উৎিােনকারী তশল্প; 
১৯। কৃতষজাি িণ্ উৎিােদন সহায়ক র্ন্ত্রতশল্প স্থািন, স্পমরামি ইি্াতে; 
২০। চাল, মক তড়, তচড়া, ত্রখ ইি্াতে প্রস্তুিকরণ তশল্প; 
২১। সকগতন্ধ চাল প্রস্তুিকরণ তশল্প; 
২২। চা প্রতক্রয়াকরণ তশল্প; 
২৩। নাতরদকল স্পিল প্রস্তুিকারী তশল্প (র্তে স্পেতশয় নাতরদকল হদি সাংগৃহীি Copra ব্বহার করা হয়); 
২৪। রাবার স্পিি, লায্া প্রতক্রয়াজািকরণ তশল্প; 
২৫। স্পকাল্ড স্পস্টাদরজ (কৃষকদের উৎিাতেি খাবার আলক ও বীজ আলক , ফলমূল, শাক-সবতজ প্রতক্রয়াজািকরণ ও সাংরযণ); 
২৬। কাঠ, বাুঁশ ও স্পবদির আসবাব ত্রিতর/উৎিােন (কক তির তশল্প োড়া); 
২৭। ফক ল সাংরযণ ও রপ্তাতনকারক প্রতিষ্ঠান; 
২৮। মাাংস প্রতক্রয়াজািকারী প্রতিষ্ঠান; 
২৯। ত্রজব সার, তমশ্র সার, গুতি ইউতরয়া ইি্াতে ত্রিতর; 
৩০। বাদয়াদিতস্টসাইি, নীম উৎিাতেি স্পিতস্টসাইি ইি্াতে ত্রিতর; 
৩১। স্পমৌমাতের চাষ/মধক ত্রিতরর প্রকল্প; 
৩২। রাবারজাি দ্রব্াতে ত্রিতরর প্রকল্প; 
৩৩। িাতিযদকল স্পবািয প্রস্তুিকরণ তশল্প; 
৩৪। সতরষার স্পিল প্রস্তুিকারী তশল্প (র্তে স্পেতশয় সতরষা ব্বহার করা হয়); 
৩৫। ধাদনর িক ষ, স্পিাতি ও গরুর স্পগাবর স্পথদক বাদয়াগ্াস ও তবেক ্ৎ উৎিােন প্রকল্প; 
৩৬। চাদলর কক ুঁড়া স্পথদক স্পভাজ্ স্পিল উৎিােনকারী তশল্প; 
৩৭। স্পিাতি ও স্পিইতর তশল্প। 
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সাংদর্াজনী-৯ 
এসএমই এন্ড স্পেশাল স্পপ্রাগ্রাম স তবভাগ 

বাাংলাদেশ ব্াাংক 
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা 

‘কৃতষজাি িণ্ প্রতক্রয়াজািকরদণর জন্ মফস্বলতভতিক তশল্প স্থািদন িকনঃঅথযায়ন স্কীম’ এর আওিায় িকনঃঅথযায়ন মঞ্জকরী প্রসদঙ্গ 
ক্রতমক নাং তববরণ প্রাসতঙ্গক িথ্াতে মন্তব্ 

১ ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠাদনর নাম     
২ িকনঃঅথযায়ন আদবেদনর িাতরখ     
৩ অথযায়ন সময়কাল   
৪ আদবেনকৃি িকনঃঅথযায়দনর তববরণ 

ঋদণর ধরণ সাংখ্া িাকার িতরমাণ 
চলতি মকলধন ঋণ     
মধ্ স্পময়ােী ঋণ     
েীঘয স্পময়ােী ঋণ      

স্পমাি   
৫ অে স্কীদমর আওিায় ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠানতির গৃহীি িকনঃঅথযায়দনর িতরমাণ ও তস্থতি 

ঋদণর ধরণ 
গৃহীি িকনঃঅথযায়ন িকনঃঅথযায়ন তস্থতি 

সাংখ্া িাকার িতরমাণ সাংখ্া িাকার 
চলতি মকলধন ঋণ         
মধ্ স্পময়ােী ঋণ          
েীঘয স্পময়ােী ঋণ          

স্পমাি     
৬ অে আদবেদনর আওিায় অথযাতয়ি প্রকল্পসমূদহর উদে্াক্তা ির্যাদয়র তববরণ 

উদে্াক্তার ধরণ সাংখ্া িাকার িতরমাণ   
নিক ন       

িূরািন       
স্পমাি     

৭ অে আদবেদনর আওিায় অথযাতয়ি প্রকল্পসমূদহর প্রকৃতি 
প্রকদল্পর ধরণ সাংখ্া িাকার িতরমাণ   

তশল্প       
ব্বসা       
স্পসবা       
স্পমাি     

৮ অে স্কীম োড়াও বাাংলাদেশ ব্াাংদকর অন্ান্ িহতবল হদি ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠান কিৃযক গৃহীি িকনঃঅথযায়দনর তববরণ 

স্কীদমর নাম 
গৃহীি িকনঃঅথযায়ন িকনঃঅথযায়ন তস্থতি 

সাংখ্া িাকার িতরমাণ সাংখ্া িাকার িতরমাণ 
          
          
          

স্পমাি     
৯ িকনঃঅথযায়দনর আওিায় উদে্াক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ স্পখলাতি তকনা?     
১০ ব্াাংক/আতথযক প্রতিষ্ঠানতির আতথযক িথ্াতে িাকার িতরমাণ িাতরখ 

প্রদয়াজনীয় মকলধন     

বিযমান মকলধন     

৫০ লয িাকা ির্যন্ত তবিরণকৃি এসএমই ঋদণর বদকয়া তস্থতি     

৫০ লয িাকা ির্যন্ত তবিরণকৃি এসএমই ঋদণ স্পশ্রণীকৃি ঋদণর িতরমাণ     

৫০ লয িাকা ির্যন্ত তবিরণকৃি এসএমই ঋদণর স্পশ্রণীকৃি ঋদণর হার     
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সাংদর্াজনী-১০ 
ÔK…wlRvZ cY¨ cÖwµqvRvZKi‡Yi Rb¨ gd¯ĵwfwËK wkí ¯’vc‡b cybtA_©vqb ¯‹xgÕ Gi AvIZvq A_©vwqZ cÖKímg~‡ni weeiY 

e¨vsK/Avw_©K cÖwZôv‡bi bvg 

mgqKvj:  

                 

µwgK bs A_©vwqZ cÖK‡íi bvg D‡`¨v³vi bvg cÖK‡íi wVKvbv ‡dvb b¤^i 

¯’vqx m¤ú‡`i 

cwigvY (f‚wg I 

BgviZ e¨ZxZ) 

Kgx©i msL¨v 
cÖK‡íi Drcvw`Z 

cY¨ 

weZiYK…Z F‡Yi cwigvY 

FY weZi‡Yi ZvwiL my‡`i nvi 
F‡Yi †gqv` 

(gvm) 
bZzb/we`¨gvb gšÍe¨ 

cyiæl gwnjv PjwZ gyjab ga¨ †gq`x  `xN© †gqv`x 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

        ‡gvU            -             -               -         

        me©‡gvU        
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সাংদর্াজনী-১১ 

 
“কদিজ, মাইদক্রা ও যক দ্র খাদি নিক ন উদে্াক্তা িকনঃঅথযায়ন িহতবল” 

এর আওিায় স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠাদনর িাতলকা 
 

ক্রতমক নাং প্রতিষ্ঠাদনর নাম 

০১ একতিতভতি ফর তরফরদমশন অব স্পবতসক নীিস্ (Arban) 

০২ এদসাতসদয়শন ফর রাইিস্ এন্ড তিস (ARP) 

০৩ এদসাতসদয়শন অব গ্রাসরুিস্ উইদমন এন্টারতপ্রতনয়াসয, বাাংলাদেশ (AGWEB) 

০৪ বাাংলাদেশ এদসাতসদয়শন ফর স্পসাস্াল এিভান্সদমন্ট (BASA) 

০৫ বাাংলাদেশ উইদমন স্পচম্বার অব কমাসয এন্ড ইন্ডাতি (BWCCI) 

০৬ বাাংলাদেশ তহউম্ান রাইিস্ এন্ড তরদসাদসযস স্পিদভলিদমন্ট স্পসাসাইতি (BHRRDS) 

০৭ বাসাদবা জনকল্াণ সাংস্থা (BJS) 

০৮ বকদরা বাাংলাদেশ 

০৯ তবয়ান মতন স্পসাসাইতি (BMS) 

১০ তক্রদয়তিভ আইতি তলতমদিি 

১১ ঢাকা আহ্ োতনয়া তমশন 

১২ ঢাকা স্পচম্বার অব কমাসয অ্ান্ড ইন্ডাতি (DCCI) 

১৩ মাসয সতলউশনস তলঃ 

১৪ মাইদক্রা ইন্ডাতষ্ট্রজ স্পিদভলিদমন্ট এ্াতসদস্টন্স এন্ড সাতভযদসস্ (MIDAS) 

১৫ নারী উন্নয়ন স্পফারাম 

১৬ জািীয় যক দ্র ও কক তির তশল্প সতমতি, বাাংলাদেশ (NASCIB) 

১৭ িেী উন্নয়ন প্রকল্প 

১৮ তিস্ এন্ড রাইিস্ স্পিদভলিদমন্ট অব স্পসাসাইতি (PRDS) 

১৯ রুরাল ল্াতনাং এন্ড স্পিভদলািদমন্টাল অগযানাইদজশন (RPDO) 

২০ রুরাল স্পিদভলিদমন্ট একাদিতম (RDA) 

২১ সদচিন সাহার্্ সাংস্থা (SSS) 

২২ সমিা ওয়াল্ডয ফাউদন্ডশন 

২৩ যক দ্র ও কক তির তশল্প প্রতশযণ ইনতস্টতিউি (SCITI) 

২৪ স্পসাশ্াল স্পিদভলিদমন্ট সাতভযস (SDS) 

২৫ সানলাইফ স্পিদভলিদমন্ট অগযানাইদজশন (SDO) 

২৬ স্পঠঙ্গামারা মতহলা সবকজ সাংঘ (TMSS) 

২৭ UCEP  বাাংলাদেশ 

২৮ ভলান্টারী অগযানাইদজশন ফর স্পসাস্াল স্পিদভলিদমন্ট (VOSD) 

 
 


