
প্রননোদনো প্যোনেনের আওতোয় ঋণ বিতরনণর গোইডলোইনস 

 

েনরোনো মহোমোবরর প্রভোি মমোেোবিলোয় গ্রোমীণ অর্ থনীবতনে মিগিোন েরোর লনযে ব্োাংে ব্িস্থোর পোশোপোবশ কুটির, ক্ষুদ্র ও মোঝোবর 

বশল্প খোনতর সনে সাংবিষ্ট সরেোবর ও আধোসরেোবর সাংস্থো/প্রবতষ্ঠোননর মোধ্যনম ঋণ েোর্ থক্রনমর পবরবধ িোড়োননো, নোরী উনযোক্তো 

উন্নয়নন পদনযপ মনওয়ো এিাং দোবরদ্রে হ্রোনসর লযেমোত্রো অেথন অব্োহত রোখনত পল্লী এলোেোর প্রোবিে েননগোষ্ঠীর েীিনমোন উন্নয়নন 

সরেোর নতুন েনর ১,৫০০ মেোটি টোেোর প্রনণোদনো ম োষণো েনরনে। র্োর আওতোয়, কুটির, ক্ষুদ্র ও মোঝোবর বশল্প খোত ও নোরী 

উনযোক্তোনদর েন্য গৃহীত েোর্ থক্রম সম্প্রসোরনণর লনযে সরেোর এসএমই ফোউনেশননর অনুকূনল ৩০০ মেোটি টোেো িরোনের ম োষণো 

প্রদোন েনরনে। িরোেকৃত অনর্ থর ১০০ মেোটি টোেো ফোউনেশননর অনুকূনল চলবত অর্ থিেনর (২০২০-২১) েোড় েরো হনয়নে। অিবশষ্ট 

২০০ মেোটি টোেো আগোমী (২০২১-২০২২) অর্ থিেনর েোড় েরো হনি। প্রনণোদনোর আওতোয় প্রোপ্ত অর্ থ ফোউনেশন অাংশীদোর ব্োাংে ও 

আবর্ থে প্রবতষ্ঠোননর মোধ্যনম পল্লী ও প্রোবিে পর্ থোনয়র উনযোক্তোনদর ঋণ বহনসনি বিতরণ েরনি।  

 

ঋণ আনিদননর েন্য উনযোক্তোনদর েন্য জ্ঞোতোর্ থ/অনুসরণীয় বিষয়োিলী বনম্নরূপ:    

 

মর্সি উনযোক্তো ঋণ প্রোবপ্তর মর্োগ্য বিনিবচত হনিন:   

েনরোনো মহোমোবরর েোরনণ পল্লী এিাং প্রোবিে পর্ থোনয়র যবতগ্রস্ত মোইনক্রো, ক্ষুদ্র ও মোঝোবর উনযোক্তো (বশল্পনীবত-২০১৬), বিনশষ েনর 

র্োরো;   

 বসএমএসএমই খোনতর েন্য ম োবষত সরেোনরর প্রর্ম দফোর প্রনণোদনোর আওতোয় ঋণপ্রোপ্ত হনবন;    

 অগ্রোবধেোরভুক্ত এসএমই এসএমই উপখোত, ক্লোস্টোর ও অেোনসোবসনয়শননর উনযোক্তো;  

 সোনরনদনশর নোরী উনযোক্তো;  

 নতুন উনযোক্তো অর্ থোৎ র্োরো এখননো ব্োাংে হনত ঋণ পোনবন;  

 পশ্চোদপদ অঞ্চল, উপেোতীয় অঞ্চল, শোবররীেভোনি অযম এিাং তৃতীয় বলনের উনযোক্তো। 

 

ঋনণর খোতবভবিে বিভোেন:  

ঋণ বিতরনণর মযনত্র উৎপোদন ও মসিো খোনতর উনযোক্তোনদর অগ্রোবধেোর প্রদোন েরো হনি; তনি ক্লোস্টোরসমূনহর ভেোলু মচইননর অিভু থক্ত 

মেবডাং প্রবতষ্ঠোনসমূহ ঋণ প্রোবপ্তর মর্োগ্য িনল বিনিবচত হনিন। নোরী উনযোক্তোনদর ঋণ বিতরনণর মযনত্র অগ্রোবধেোর প্রদোন েরো হনি।  

 

ঋনণর ধরণ:  

েনরোনোভোইরোস পবরবস্থবতনত যবতগ্রস্ত মোইনক্রো, ক্ষুদ্র ও মোঝোবর উনযোক্তোনদর ব্িসো চোলু, পবরচোলনো ও সম্প্রসোরণ এিাং চলবত মূলধন 

ঋণসহ মূলধনী র্ন্ত্রপোবত িো প্রযুবক্ত ক্রয়/আমদোবন এিাং ব্িসোর সম্প্রসোরনণর উনেনে এেে/গ্রুপবভবিনত ঋণ বিতরণ েরো হনি।  

 

ঋনণর পবরমোণ:  

গ্রোহে পর্ থোনয় ঋনণর পবরমোণ হনি ন্যেনতম ১.০০ (এে) লয টোেো হনত সনি থোচ্চ ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) লয টোেো পর্ থি। 

 

গ্রোহে পর্ থোনয় সুনদর হোর: 

গ্রোহে পর্ থোনয় ঋনণর সুনদর হোর হনি সনি থোচ্চ ৪%; র্ো ক্রমহ্রোসমোন বস্থবত (বরবডউবসাং ব্োনলন্স) পদ্ধবতনত বহসোিোয়ন হনি। ঋণ 

প্রবক্রয়োেরনণর েন্য স্টেোম্প চোেথ, বসআইবি বফ ইতেোবদর প্রকৃত ব্য় ঋণ গ্রহীতোনে পবরনশোধ েরনত হনি।  

 

ঋনণর মময়োদ:  

গ্রোহে পর্ থোনয় ঋনণর মময়োদ হনি সনি থোচ্চ ২ িের। গ্রোহনের ব্িসোনয়র ধরণ ও প্রনয়োেনীয়তো এিাং ব্োাংেোর-গ্রোহে সম্পনেথর বভবিনত 

সনি থোচ্চ ৬ মোনসর মগ্রস বপবরয়ড র্োেনত পোনর। তনি, মগ্রস বপবরয়ডসহ ঋনণর মময়োদ ২ িেনরর মিবশ হনি নো। ঋনণর অর্ থ মোবসে 

বেবস্তনত পবরনশোধ্য হনি।   

 

 

 

 



ঋণ আনিদননর েন্য প্রনয়োেনীয় েোগেপত্র:  

ঋণ আনিদনেোরীনে িোাংলোনদশ ব্োাংে এিাং ঋণ বিতরণেোরী ব্োাংে/আবর্ থে প্রবতষ্ঠোননর বনেস্ব নীবতমোলো অনুয়োয়ী বসএমএসএমই 

ঋনণর েন্য প্রনর্োেে েোগেপত্র দোবখল েরনত হনি।  

 

ঋনণর অনর্ থর ব্িহোর: 

প্রনণোদনো প্যোনেনের আওতোয় প্রোপ্ত ঋণ ব্িসোবয়ে উনেে ব্বতনরনে অন্য মেোন উনেনে ব্িহোর েরো র্োনি নো। ঋনণর অনর্ থর 

সদ্ব্েিহোর বনবশ্চতেনল্প এসএমই  ফোউনেশন হনত ঋণপ্রোপ্ত উনযোক্তোনদর বনয়বমত মবনটবরাং েরো হনি। 

 

ক্লোস্টোর/ অেোনসোবসনয়শননর ভূবমেো: 

ক্লোস্টোর/অেোনসোবসনয়শননর মনতৃবৃন্দ সাংবিষ্ট উনযোক্তোনদর ঋণ প্রোবপ্ত সহেীেরনণ ব্োাংে ও আবর্ থে প্রবতষ্ঠোননে ঋণ গ্রহনণ আগ্রহী 

মর্োগ্য উনযোক্তোনদর তোবলেো এিাং প্রনয়োেনীয় তথ্য সহনর্োবগতো প্রদোন েরনত পোনরন। ব্োাংে/আবর্ থে প্রবতষ্ঠোন আগ্রহী উনযোক্তোনদর 

র্োচোই-িোেোইপূি থে ঋণ বিতরনণর বসদ্ধোি গ্রহণ েরনিন।  

 

ঋনণর েন্য আনিদন:  

ঋণ প্রোবপ্তর েন্য উনযোক্তোনদর সরোসবর বনবদ থষ্ট ব্োাংে শোখোয় মর্োগোনর্োগ েরনত হনি।  

 

গ্রুপবভবিে ঋণ: সোধোরণভোনি এেে (মপ্রোপোইটরশীপ) ও মর্ৌর্ মোবলেোনোধীন (পোট থনোরশীপ) উনযোনগর অনুকূনল ঋণ বিতরণ েরো 

হনি। তনি প্রোবিে ক্ষুদ্র বিনশষ েনর নোরী উনযোক্তোনদর ঋনণর আওতোয় আনোর লনযে ব্োাংেোর-েোস্টমোর সম্পেথ ও ঐেেমনতর 

বভবিনত গ্রুপবভবিে ঋণ বিতরণ েরো র্োনি। 

 

এনসোবসনয়শননর মোধ্যনম ঋণ আনিদন এিাং ঋণ আদোনয় সহনর্োবগতো: আনলোচে েম থসূবচর মযনত্র উনযোক্তো সাংবিষ্ট 

এনসোবসনয়শনগুনলোনে প্রতেয ও পনরোযভোনি সাংযুক্ত েরো হনি বিধোয় উনযোক্তোরো ইচ্ছো েরনল, এনসোবসনয়শননর মোধ্যনম ঋনণর েন্য 

আনিদন েরনত পোরনিন।  

 

ঋণ মঞ্জুরী: আগ্রহী উনযোক্তোরো ঋনণর েন্য ব্াাংকে ও আর্থ িে প্রর্িষ্ঠাকের বনধ থোবরত শোখোয় সরোসবর আনিদন েরনিন। আনিদনপত্র 

প্রোবপ্তর পর ের্তিপক্ষ অগ্রোবধেোরবভবিনত ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরনণর উনযোগ গ্রহণ েরনি। এনযনত্র সূবনবদ থষ্ট মেোন েোরন নো র্োেনল, 

সনি থোচ্চ ১৫(পননর) েম থবদিনসর মনধ্য ের্তিপক্ষ ঋণ মঞ্জুর েনর উনযোক্তোর অনুকূনল বিতরনণর প্রনচষ্টো গ্রহণ েরনি। আনিদননর মযনত্র 

ডকুেনমন্ট  োটবত বোংিো মেোন অসম্পূণ থতো র্োেনল, ের্তিপক্ষ আনিদনেোরীনে বিষয়টি অিবহত েরনি এিাং বনবদ থষ্ট সময়সীমো উনল্লখ 

েনর প্রবতপোলননর েন্য পরোমশ থ প্রদোন েরনি। আনিদনেোরী উনযোক্তো উক্ত সময়সীমোর মনধ্য প্রবতপোলন েরনত সমর্ থ নো হনল, 

আনিদনপত্র নোেচ েরনত পোরনি।  

 

বিনশষ অগ্রোবধেোর: ঋনণর মযনত্র মযনত্র নোরী উনযোক্তোনদর বিনশষ অগ্রোবধেোর প্রদোন েরো হনি এিাং মমোট ঋনণর নুেনতম ২৫ 

শতোাংশ নোরী উনযোক্তোনদর অনুকূনল বিতরনণর েন্য অাংশীদোর ব্োাংে ও আবর্ থে প্রবতষ্ঠোন সনি থোচ্চ প্রনচষ্টো গ্রহণ েরনি। এেোড়ো 

উৎপোদনশীল ও মসিোমূলে ব্িসোর সোনর্ সাংবিস্ট উনযোক্তোনদর অনুকূনল নুেনতম ৫০ শতোাংশ ঋণ বিতরনণর েন্য প্রনয়োেনীয় 

উনযোগ ও পদনযপ গ্রহণ েরনি।  

 

পোট থনোর ব্োাংে ও আবর্ থে প্রবতষ্ঠোননর তোবলেো:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
ব্র্যোে ব্োাংে বলবমনটড 

2.  
আইবডএলবস ফোইন্যোন্স বল.  

3.  
বপ্রবময়োর ব্োাংে বলবমনটড 

4.  
বমউচুয়োল েোস্ট ব্োাংে বলবমনটড  

5.  
মিবসে ব্োাংে বল. 



মর্োগোনর্োগ: 

ক্লোস্টোর/ক্লোনয়নন্টল গ্রুপ/অেোনসোবসনয়শননর উনযোক্তোনদর অর্ থোয়ননর েন্য বনি থোবচত ব্োাংে ও আবর্ থে প্রবতষ্ঠোননর শোখোয় এিাং 

ফোউনেশননর বননম্নোক্ত েম থেতথোগনণর সনে মর্োগোনর্োনগর অনুনরোধ েরো হনলো: 

  

ক্রম নোম ও পদিী মমোিোইল নম্বর ও ইনমইল 

১ েনোি মদিোশীষ সোহো 

উপব্িস্থোপে  

মমোিোইল: ০১৫৫০ ৩০০৫২১  

ই-মমইল: debashis.saha@smef.gov.bd 

২ েনোি মমোোঃ আলমগীর মহোসোইন 

সহেোরী ব্িস্থোপে  

মমোিোইল: ০১৫১৫ ২৯২০২৬  

ই-মমইল: alamgir.hossain@smef.gov.bd 

৩ েনোি মমোোঃ নোেমুল হোসোন 

মপ্রোগ্রোম সহেোরী  

মমোিোইল: ০১৬৭৫ ০০৯৬৮৯   

ই-মমইল: nazmul.hassan@smef.gov.bd 

 


