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�িমকা: 
 
নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) এর �া�ভ�ােবর কারেণ বাংলােদেশ স�া� অথ �ৈনিতক �ভাব �মাকােবলায় 

�দেশর অথ �ৈনিতক কম �কা� �ন��ীিবতকরেণর লে�� মাননীয় �ধানম�ী �ায় ১ ল� �কা� টাকার �েণাদনা �ােকজ 

�ঘাষণা কেরেছন। এ�েলার মে� ��র, মাইে�া, �� ও মাঝাির িশ� উে�া�ােদর (CMSME) স�মতা অ�� রাখা 

এবং িশ� কারখানায় িনেয়ািজত জনবলেক কােজ বহাল রাখার উে�ে� �াংিকং �ব�ার মা�েম �� �েদ চলিত �লধন 

ঋণ/ িবিনেয়াগ �িবধা �বত�েনর জ� ২০ হাজার �কা� টাকার �েণাদনা �ােকজ �ঘাষণা কেরন। ��র, মাইে�া, �� ও 

মাঝাির িশ� উে�া�ােদর (িসএমএসএমই) �েণাদনা �ােকেজর আওতায় �িত�� উে�া�ােদর মে� ঋণ িবতরেণর 

উে�ে� বাংলােদশ �াংক �দেশর �াংক ও আিথ �ক �িত�ানস�হেক িনেদ �শনা �দান কের �থকভােব �মাট ৪� (১৩, 

২৬, ৩০ এি�ল ২০২০ এবং ১২ �ম ২০২০) সা��লার জাির কেরেছ। সা��লার �মাতােবক �াংক�েলা কেরানা ভাইরােসর 

�া� �ভােব �িত�� উে�া�ােদর চলিত �লধন সরবরােহর লে�� �েনাদনা �ােকেজর আওতায় সেব �া� ১ বছর �ময়াদী 

ঋণ �দান করা হেব। ঋণ �দান করা হেব উে�া�া-�াংকার স�েক�র িভি�েত এবং ঋণ আদােয়র �িঁক �াংক বা অ-

�াংক আিথ �ক �িত�ান�েলা বহণ করেব। �েনাদনা �ােকেজর আওতায় ঋণ/িবিনেয়ােগ �দ/�নাফার হার সেব �া� ৯%। 

�লত �াংক/আিথ �ক �িত�ান�েলা িনজ� তহিবল হেত ঋণ �দান করেব সরকােরর প� �থেক ��মা� �দ/�নাফার ৫% 

�িত�িক �দান করা হেব। �েনাদনা �ােকেজর আওতায় ঋণ �দােনর জ� �াংক/অ�াংক আিথ �ক �িত�ান�েলােত 

�েয়াজনীয় তার� �িবধা �দােনর লে�� বাংলােদশ �াংক ইেতামে� ক�াশ িরজাভ� �রিশও (িসআরআর) এবং �া�রী 

িল��ইিড� �রিশও (এসএলআর) এর হার সম�য় করা হেয়েছ। এছাড়া, �াংক/অ�াংক আিথ �ক �িত�ান�েলােক �েনাদনা 

�ােকেজর আওতায় িসএমএসএমই খােত িবতরণ�ত সেব �া� ৫০ ভাগ �ন:অথ �ায়ন করার লে�� বাংলােদশ �াংক ১০ 

হাজার �কা� টাকার এক� আবত�নশীল �নঃঅথ �ায়ন ি�ম গঠন কেরেছ। বাংলােদশ �াংেকর প� �থেক ঋণ িবতরণ 

মিনটিরং করার জ� �ক�ীয়ভােব এবং িবভাগীয় পয �ােয় কিম� গঠণ করা হয়। এবং �েত�ক �াংক/আিথ �ক 

�িত�ানস�হেক ঋণ িবতরণ মিনটিরং করার জ� �ক�ীয়ভােব এক� িবেশষ মিনটিরং টীম গঠেনর িনেদ �শনা �দান করা 

হয়। িশ� ম�ণালেয়র প� �থেক মাননীয় �ধানম�ী �ঘািষত �েনাদনা �ােকজ ��ুভােব বা�বায়েনর জ� ‘এসএমই খাত 

উ�ীবন সং�া� কিম�’ গঠন করা হয়। পরবত�েত এই কিম�র �পািরেশর ��ি�েত মি�পিরষদ িবভােগর 

অ�েমাদন�েম িশ� ম�ণালেয়র উে�ােগ �জলা �শাসকেক আহবায়ক কের  ‘�জলা এসএমই ঋণ িবতরণ মিনটিরং 

কিম�’ গঠন করা হয়। 
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িনেদ �িশকা �ণয়েনর উে��: 

 

�দেশর ��র, মাইে�া, �� ও মাঝাির িশ� উে�া�া এবং িন� আেয়র �পশাজীবী, �ষক ও �াি�ক/�� �বসায়ী�� 

মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �ঘািষত �েণাদনা �ােকজ এর িবষেয় অবগত হেলও অিধকাংশ উে�া�া �ােকেজর আওতায় 

ঋণ �াি�র প�িত ও শত�াবলী স�ে� অবগত নন। �েণাদনা �ােকেজর আওতায় ঋণ িবতরেণর উে�ে� �াংক ও 

আিথ �ক �িত�ান�েলােক �েয়াজনীয় িনেদ �শনা �দান কের বাংলােদশ �াংক একািধক সা��লার জাির কেরেছ, এসব 

সা��লার স�েক� অিধকাংশ িসএমএসএমই উে�া�া অবগত নন। এছাড়া, এসব সা��লাের ঋণ িবতরণ �ি�য়া িবষেয় 

িবিভ� সমেয় জাির করা সা��লােরর �রফাের� থােক, যা উে�া�ােদর জ� অিধক জ�লতার �ি� কের। এমতাব�ায়, 

মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �ঘািষত �েণাদনা �ােকজ সহজেবা�ভােব উে�া�ােদর সামেন উপ�াপন এবং �ােকেজর 

আওতায় ঋণ �াি� সহজীকরেণর উে�ে� এ িনেদ �িশকা �ণয়ন করা হেলা।  
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মাননীয় �ধানম�ী �ঘািষত �েণাদনা �ােকজ: 

 

নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) এর �া�ভ�ােবর কারেণ �িত�� ��র, মাইে�া, �� ও মাঝাির িশ� 

উে�া�ােদর �াংক �ব�ার মা�েম ���েদ ওয়ািক�ং ক�ািপটাল �দােনর লে�� ২০ হাজার �কা� টাকার এক� ঋণ 

�িবধা �ণয়ন করা হেব। বাংলােদশ �াংক �ণীত সা��লার �মাতােবক উে�া�া-�াংকার স�েক�র িভি�েত বািণিজ�ক 

�াংকস�হ সংি�� �� ও মাঝাির িশ� �িত�ানেক চলিত �লধন (ওয়ািক�ং ক�ািপটাল) বাবদ ঋণ �দান করেব। তােদর 

�লত �াক�েলা তােদর িনজ� তহিবল হেত ঋণ �দান করেব পরবত�েত বাংলােদশ এর সা��লাের উে�িখত শত� 

�িতপালন সােপে� িবতরণ�ত ঋেণর সেব �া� ৫০ ভাগ �ন:অথ �ায়ন করা হেব। উে�া�া পয �ােয় ঋণ �িবধার �েদর হার 

হেব ৯ শতাংশ। �দ� ঋেণর ৪ শতাংশ �দ ঋণ �হীতা িশ� �িত�ান পিরেশাধ করেব এবং অবিশ� ৫ শতাংশ সরকার 

ভ��িক িহসােব সংি�� �াংকেক �দান করেব। ঋণ িবতরণ ও আদােয়র সকল দািয়� �াংক/আিথ �ক �িত�ান�েলার। 

ঋেণর �ময়াদ সেব �া� ১ বছর এবং �বসা স�সারণ বা ন�ন �বসা চা�র জ� �কান উে�া�া �েণাদনা �ােকেজর 

আওতায় ঋণ পাওয়ার �যা� হেবন না। �ােকেজর আওতায় িবতরণ�ত �কান ঋণ ��নী�ত বা �খলাপী হেল, সংি�� 

�াংক দায়ব� থাকেব। এে�ে� সরকার বা বাংলােদশ �াংক হেত �কান �িত�রণ �দান করা হেব না। 
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িবিভ� িশ� এবং উে�ােগর সং�া:  

 

জাতীয় িশ�নীিত ২০১৬ অ�সাের িবিভ� িশে�র সং�া িন��প- 

 

উৎপাদনশীল িশ�: 

প� উৎপাদন, �ি�য়াজাতকরণ, সংেযাজন এবং পরবত�েত উৎপািদত পে�র �নঃ সাম���করণ ও �ি�য়াকরণ 

সং�া� সকল �কার কম �কা�ই উৎপাদনশীল িশ� িহেসেব গ� হেব। 

 

�সবা িশ�: 

য�পািত িকংবা �ায়ী স�দ বা �মধাস�েদর উে�খেযা� �বহােরর মা�েম �য সকল সহায়ক উপেযাগ �ি�কারী কম � 

স�ািদত হয় �স�িল �সবা িশে�র অ�� �� হেব। 

 

�বসা উে�াগ:  

প� �য় িব�েয়র ম�েম অথ � উপাজ�ন সং�া� সকল কম �কা� �বসা উে�াগ িহেসেব িবেবিচত হেব।  

 

নারী উে�াগ/উে�া�া: 

যিদ �কান নারী �ি� মািলকানাধীন বা ��া�াইটির �িত�ােনর ��ে� ��ািধকারী বা ��া�াইটর হন িকংবা অংশীদারী 

�িত�ান বা �রিজ�ার অব জেয়� �ক �কা�ানীজ এ� ফাম �স এ িনবি�ত �াইেভট �কা�ানীর পিরচালক বা �শয়ার 

�হা�ারগেণর মে� অ��ন ৫১% (শতকরা একা� ভাগ) অংেশর মািলক হন তাহেল িতিন বা ত�রা নারী উে�া�া িহেসেব 

পিরগিণত হেবন এবং ঐ উে�াগ� নারী উে�াগ িহেসেব িবেবিচত হেব।  

 

ন�ন উে�া�া: 

যারা �েব � �বসািয়ক কােজ �াংক বা আিথ �ক �িত�ান হেত �কান অথ �ায়ন/িবিনেয়াগ �িবধা �হণ কেরনিন, তারাই 

�কবলমা� ন�ন উে�া�া িহেসেব িবেবিচত হেবন। এে�ে�, ঋণ আেবদন �হণকারী �াংক ও আিথ �ক �িত�ান সংি�� 

�াহেকর িসআইিব িরেপাট � �দেখ িবষয়� িনি�ত করেব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

��র, মাইে�া, �� ও মাঝাির িশে�র সং�া: 

 

জাতীয় িশ�নীিত ২০১৬ এর আেলােক বাংলােদশ �াংক  �দ� ��র, মাইে�া, �� ও মাঝাির িশে�র সং�ার আেলােক 

��র, মাইে�া, �� ও মাঝাির িশ� উে�াগ এর সং�া িন��প:  

িশ� 

উে�ােগর 

ধরণ 

উপখাত িশ� উে�ােগর ধরণ িনণ �েয়র মানদ� 

জিম এবং কারখানা ভবন �িতেরেক 

�িত�াপন �য়সহ িশ� �িত�ােনর �মাট 

�ায়ী স�েদর �� 

িশ� �িত�ােন িনেয়ািজত/কম �রত 

জনবেলর সং�া 

��র িশ� উৎপাদনশীল িশ� ১০ ল� টাকার িনেচ পািরবািরক সদ�সহ অ�া� সদ� 

সম�েয় গ�ত হেব তেব ১৫ জেনর 

অিধক নয় 

মাইে�া িশ� উৎপাদনশীল িশ� ১০ ল� টাকা �থেক ৭৫ ল� টাকার 

িনেচ 

১৬ �থেক ৩০ জন বা তার কম 

�সবা িশ� ১০ ল� টাকার িনেচ সেব �া� ১৫ জন 

�� িশ� উৎপাদনশীল িশ� ৭৫ ল� টাকা �থেক ১৫ �কা� টাকার 

িনেচ 

৩১ �থেক ১২০ জন 

�সবা িশ� ১০ ল� টাকা �থেক ২ �কা� টাকার 

িনেচ 

১৬ �থেক ৫০ জন 

মাঝাির িশ� উৎপাদনশীল িশ� ১৫ �কা� টাকার অিধক িক� ৫০ �কা� 

টাকার �বিশ নয় 

১২০ �থেক ৩০০, তেব �তির 

�পাশাক িশ�/�মঘন িশ� এর জ� 

১০০০ জন 

�সবা িশ� ২ �কা� টাকা �থেক ৩০ �কা� টাকা ৫১ �থেক ১২০ জন 
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ঋেণর ধরণ:  

 এই �ােকেজর আওতায় কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােব �িত�� িসএমএসএমই খােতর উে�া�ােদর চলিত 

�লধন (working capital) বাবদ ঋণ/িবিনেয়াগ  �িবধা �দওয়া হেব;  

 �কােনা একক উে�া�া �িত�ান সেব �া� এক বছর এ �ােকেজর আওতায় সরকার হেত ভ��কী পােবন; 

 ঋণ �হীতার �েয়াজন এবং �াংকার-উে�া�া স�েক�র িভি�েত ঋণ পিরেশােধর ��ে� ��স িপিরয়ড থাকেত 

পাের।  

 

ঋেণর �বিশ��:  

 কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােব �িত�� ��র, মাইে�া, �� ও মাঝাির িশ� �িত�ান �ােকেজর আওতায় ঋণ 

পােবন; 

 ঋণ �দােনর ��ে� িসএমএসএমই খােতর উৎপাদন ও �সবা উপখাতেক �াধা� �দয়া হেব;  

 �বসা/��ড িভি�ক মাইে�া, �� ও মাঝাির উে�া�া এ �িবধার আওতা�� হেব;   

 �ামা�েলর উে�া�া, নারী উে�া�া এবং ন�ন উে�া�া �ােকেজর আওতায় ঋণ পােবন;  

 �ােকেজর আওতায় �কান ঋণ/ িবিনেয়াগ নবায়ন করা যােব না।  

 এ ি�েমর আওতায় �হীত ঋণ/িবিনেয়ােগর অথ � িদেয় �াহেকর িব�মান অ� �কান ঋণ/িবিনেয়াগ সম�য় করা 

যােব না 

 

�াহক পয �ােয় ঋণ/িবিনেয়ােগর �দ/�নাফার হার:  

 �ােকেজর আওতায় ঋণ �িবধার �দ/�নাফার হার হেব ৯ শতাংশ;  

 ৪ শতাংশ বহন করেব ঋণ �হীতা িশ� �িত�ান এবং অবিশ� ৫ শতাংশ সরকার ভ��িক িহসােব সংি�� 

�াংকেক �দান করেব;  

 �ম�াসমান ি�িত (declining balance method) িভি�েত �দ/�নাফা িহসাব হেব।  

 

অ�া� চাজ�: 

 ঋণ আেবদন িফ (Loan Application Fee) িহেসেব ২০০/- টাকার অিধক আদায় করা যােব না;  

 ড�েমে�শন িফ (Documentation Fee), িসআইিব চাজ� (CIB Charge), ��া� চাজ� 

(Stamp Charge) এবং আইিন ও জামানত ��ায়ন িফ (Legal and Valuation Fee) 

��ত �েয়র (At Actual) িভি�েত িনধ �ািরত হেব;  

 কেটজ ও মাইে�া খােত �দ� ঋণ �ময়াদ�ত�র �েব � সম�েয়র ��ে� Early Settlement Fee আদায় 

করা যােব না;  

 উে�িখত িফ/চাজ� এর অিতির� অ� �কান চাজ�/িফ/কিমশন �েনাদনা �ােকেজর আওতায় �দ� ঋণ িহসাব 

�থেক আদায় করা যােব না। 
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ঋণ/িবিনেয়াগ আেবদেনর জ� �েয়াজনীয় কাগজপ�:  

বাংলােদশ �াংেকর সা��লার ও �াংক আিথ �ক �িত�ােনর িনজ� নীিতমালা অ�যায়ী িসএমএসএমই ঋেণর জ� 
�েযাজ� কাগজপ� দািখল করেত হেব। তেব ঋেণর পিরমাণ িনধ �ারেণর জ� ��র, মাইে�া, �� ও মাঝাির 
িশ�েভেদ �াংেকর িনকট �হণেযা� িহসাব িববরণী দািখল করা �েয়াজন হেব।।   

 

 

�াহক পয �ােয় ঋণ/িবিনেয়ােগর �ময়াদ:  

�াহক পয �ােয় ঋেণর �ময়াদ যা �হাক না �কন �েনাদনা �ােকেজর আওতায় সেব �া� ১ বছেরর জ� ভ��িক �িবধা 

পাওয়া যােব।  

 

জামানত:  

ঋণ িবতরেণ সহায়ক জামানত িহেসেব �ি�গত, সামািজক ও �প �ারাি� �হণ সং�া� িবষেয় বাংলােদশ �াংেকর 

এসএমইএসিপিড এর সা��লার নং-০২ তািরখ ০৫ �সে��র ২০১৯ অ�সরণ �যা�।  

উ� সা��লােরর িনেদ �শনা িন��প: 

 

জামানতিবহীন ঋণ:  

িসএমএসএমই ঋেণর �সাের �� উে�া�ােদর জামানেতর িবষয়�েক অ�তম সম�া িহেসেব গ� করা হয়। এ 

সম�া সমাধােন �ি�গত, সামািজক ও �প �ারাি�েক জমানত িহেসেব িবেবচনা করা যােব। এছাড়া, ��� িবেশেষ 

ঋণ �হীতা ক��ক �েব � �হীত �কান �ািত�ািনক ঋেণর ��ায়ন (Credit history/Performance) এর 

িবষয়�েক িবেবচনায় িনেয় জামানতিবহীন ঋণ �দান করা �যেত পাের। 

 

�ি�গত �ারাি�:  

�ি�গত �ারাি� বলেত ঋণদানকারী �িত�ান ও ঋণ�হীতার মে� স�ািদত �ি�র আওতায় �হীত ঋেণর আদায় 

�র�ার লে�� উভয় পে�র িনকট �হণেযা� �কান �ি�র অ�ীকারনামােক �বাঝােব। এে�ে� এেকর অিধক 

�ি�গত �ারাি�েক বা�তা�লক করা যােব না। 

 

সামািজক �ারাি�: 

সামািজক �ারাি� বলেত ঋণ�দানকারী �িত�ান ও ঋণ�হীতার মে� স�ািদত �ি�র আওতায় �হীত ঋেণর আদায় 

�র�ার লে�� উভয় পে�র িনকট �হণেযা� �কান �িত�ান/সং�ার অ�ীকারনামােক �বাঝােব। উদাহরণ��প, �কান 

�ি� ক��ক �হীত ঋেণর িবপরীেত সংি�� �চ�ার/এেসািসেয়শন/�বসায়ী সংঘঠন/িসএমএসএমই িবষয়ক �িশ�ণ 

�দানকারী �িত�ান ক��ক �দ� অ�ীকারনামার িবষয়�েক সামািজক জামানত িহেসেব গ� করা �যেত পাের। 

 

�প �ারাি�:  

�পিভি�ক ঋণ�দােনর ��ে� �েপর অ�� �� �কান সদ� ক��ক �হীত ঋেণর িবপরীেত সংি�� �প ক��ক 
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সামি�কভােব �দ� �ারাি�েক �প জামানত িহেসেব �হণ করা �যেত পাের। এে�� �েপর �কান সদ� �খলািপ হেল 

�েরা �পেক �খলািপ িহেসেব িচি�ত করা �যেত পাের। 

 

খাতিভি�ক িবভাজন:  

 উৎপাদন, �সবা ও ��ড/�বসা খােতর ঋণণ/িবিনেয়ােগর অ�পাত হেব যথা�েম ৫০, ৩০ ও ২০ শতাংশ।  

 কেটজ (��র), মাইে�া (অিত��) এবং �ল (��) খােত একবছের �মাট ঋেণর ৭০ শতাংশ এবং অবিশ� 

৩০ শতাংশ মাঝাির খােত িবিনেয়াগ করা যােব। 

 �মাট ঋেণর ��নতম ৫ শতাংশ নারী উে�া�া�দরেক �দান করেত হেব 

 �মাট ঋেণর ��নতম ১৫ শতাংশ �াম অ�েল �দান করেত হেব 
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ঋণ �হীতার �যা�তা: 

 কেরানা ভাইরােসর কারেণ �িত�� হেয়েছ এমন ��র, মাইে�া, �� ও মাঝাির িশ� উে�াগ এ �িবধার 

আওতা�� হেব; 

 ��র ও মাইে�া িশে�র ন�ন উে�া�া অথ �াৎ যারা আেগ �কান ঋণ �ননিন এবং িব�মান ঋণ/িবিনেয়াগ 

�হীতা উভেয়র ��ে� সব �েশষ িহসাব বছেরর আিথ �ক িববরণী অথবা উৎপাদন/িবি�/ টান �ওভােরর িলিখত 

িহসাব থাকা সােপে� ঋণ পােবন; 

 �� িশে�র ন�ন উে�া�া অথ �াৎ যারা আেগ �কান ঋণ �ননিন এবং িব�মান ঋণ/িবিনেয়াগ �হীতা উভেয়র 

��ে� সব �েশষ িহসাব বছেরর িনরীি�ত আিথ �ক িববরণী অথবা আ�ায় �নয়া যায় এ�প  আিথ �ক িববরণী থাকা 

সােপে� ঋণ পােবন; 

 মাঝাির িশে�র ন�ন উে�া�া অথ �াৎ যারা আেগ �কান ঋণ �ননিন এবং িব�মান ঋণ/িবিনেয়াগ �হীতা 

উভেয়র ��ে� বাংলােদশ �াংেকর Guidelines on Internal Credit Risk Rating 

Systems for Banks (ICRRS) স�� না কের ঋণ �দয়া যােব। এে�ে� �িত� �াংক িনজ� 

নীিতমালার আওতায় ঋণ �িঁক িবে�ষণ�ব �ক �াংকার-�াহক স�েক�র িভি�েত �াহক িনব �াচন করেব। 

 

অেযা�তা: 

 ঋণ �খলািপ উে�া�া এ �ােকেজর আওতায় ঋণ পােবন না;  

 �কান ঋণ/িবিনেয়াগ ম�/ �িতজনক মােন ��ণী�ত হওয়ার পর ইেতা�েব � িতনবােরর অিধক 

�নঃতফিসল�ত হেল, ঋণ �হীতা �িত�ান এ �ােকেজর আওতায় ঋণ পােবন না।   

ঋণ/িবিনেয়ােগর �বহার: 

 

 চলিত �লধেনর চািহদার িবপরীেত এ �ােকেজর আওতায় �া� ঋণ �বহার করা যােব; 

 এ ঋেণর অথ � িদেয় িব�মান �কান ঋণ/িবিনেয়াগ িহসাব সম�য় করা যােব না;  

 �বসা স�সারণ বা ন�ন �কান �বসা চা�র জ� এ ঋণ/িবিনেয়াগ �বহার করা যােব না।  
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ঋণ/িবিনেয়ােগর পিরমাণ: 

 কেরানা ভাইরােসর কারেণ �বসােয়র �িত এবং িবগত এক/একািধক বছেরর উৎপাদন/িবি�/টান �ওভার এর 

িভি�েত �েয়াজনীয় চলিত �লধেনর পিরমাণ িহসাব করা হেব;  

 উৎপাদন ও �সবা িশে�র সােথ জিড়ত উে�া�াগণ যারা ইেতা�েব � �াংক হেত চলিত �লধন ঋণ/ িবিনেয়াগ 

�হণ কেরেছন ত�েদর ��ে� িব�মান চলিত �লধন ঋণ/ িবিনেয়াগ ি�িতর ৩০ শতাংশ বা িবগত ৩ বছেরর 

গড় পিরচালন �য় এর ৫০ শতাংশ- এ ��র মে� �য� কম সেব �া� �সই পিরমাণ ঋণ �পেত পােরন। 

 

ধরা যাক,  উৎপাদন বা �সবা িশে�র সােথ জিড়ত �কােনা একজন উে�া�ার �কােনা �াংক বা আিথ �ক 

�িত�ােন ১০ ল� টাকার ঋণ রেয়েছ। এবং উে�া�ার গত ৩ বছেরর বািষ �ক পিরচালন �য় 

(কম �কত�া/কম �চারীেদর �বতন, অিফস ভাড়া, বাজারজাতকরণ �য়, বীমা ি�িময়াম, কর ইত�ািদ) 

যথা�েম ৪ ল�, ৫ ল� এবং ৬ ল� টাকা। �সে�ে� িতিন �ােকেজর আওতায় ঋণ পােবন সেব �া� 

২.৫০ ল� টাকা। কারণ িব�মান ঋণ ১০ ল� টাকার ৩০ শতাংশ ৩ ল� টাকা এবং িবগত ৩ বছেরর 

গড় পিরচালন �য় ৫ ল� টাকার ৫০ শতাংশ সমান ২.৫০ ল� টাকা। �সেহ�, পিরচালন �েয়র িহসাব 

অেপ�া�ত কম হওয়ায় িতিন সেব �া� ২.৫০ ল� টাকা ঋণ পােবন।  

 

 ��িডং �বসার ��ে� �যসকল উে�া�াগণ ইেতা�েব � �াংক হেত চলিত �লধন ঋণ/ িবিনেয়াগ �হণ কেরেছন 

ত�েদর ��ে� সব �েশষ িহসাব বছরসহ িবগত িতন বছেরর আিথ �ক িববরণীেত উি�িখত গড় বািষ �ক টান �ওভার 

(�মাট বািষ �ক িব�য়) এর ২৫ শতাংশ ঋণ �পেত পােরন, তেব ঋেণর পিরমাণ ১ �কা� টাকার �বিশ হেব না।  
 

ধরা যাক, �কান একজন �বসায়ীর িবগত ৩ বছেরর বািষ �ক িব�েয়র পিরমাণ যথা�েম ৫০ ল�, ৬০ 

ল� ও ৭০ ল� টাকা। �সে�ে� ত�র িবগত ৩ বছেরর �মাট িব�য় ১ �কা� ৮০ ল� টাকা; অতএব 

িবগত ৩ বছের ত�র গড় িব�য় ৬০ ল� টাকা। এে�ে� �ােকেজর আওতায় িতিন সেব �া� ঋণ পােবন 

৬০ ল� টাকা এর ২৫ শতাংশ অথ �াৎ সেব �া� ১৫ ল� টাকা।   

 

 ন�ন উে�া�া (উৎপাদন ও �সবা) অথ �াৎ যারা আেগ �কান ঋণ �ননিন ত�েদর ��ে� �াংক/আিথ �ক 

�িত�ােনর িব�মান নীিতমালার আওতায় ঋেণর পিরমাণ িনধ �ারণ করা হেব।   

 ন�ন উে�া�া (�বসা) অথ �াৎ যারা আেগ �কান ঋণ �ননিন ত�েদর ��ে� ঋেণর পিরমাণ �মাট বািষ �ক 

িব�েয়র ২৫ শতাংেশর �বিশ হেব না। ন�ন উে�া�া (�বসা) ��ে� ঋেণর পিরমাণ ১ �কা� টাকার ঊে�� 

হেব না।  

 

ঋণ/িবিনেয়ােগর জ� আেবদন 

 �দেশর �যেকান তফিসিল �াংক বা আিথ �ক �িত�ােন উে�া�াগণ ঋণ/ িবিনেয়ােগর আেবদন করেত পারেবন;  

 ঋণ িবতরেণর ��ে� অেপ�া�ত �বিশ �িত�� উে�া�া �িত�ান অ�ািধকার পােবন। 
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 �চ�ার/এেসািসেয়শেনর �িমকা:  

 

�াংক ও আিথ �ক �িত�ানস�হ �েয়াজেন ঋণ �হীতা িনব �াচন , ঋণ িবতরণ, তদারিক ও আদায় সং�া� কায ��েম 

FBCCI বা এর সদ� �চ�ার/এেসািসেয়শনস�েহর সহায়তা �হণ করেত পােরন। 

 

ঋণ িবতরণ মিনটিরং: 

 এসএমই এ� ��শাল ��া�ামস িডপাট �েম� এর িবেশষ মিনটিরং �সল �যেকান সময় এ তহিবেলর আওতায় 

�দ� িরণ/িবিনেয়াগ কায ��ম পিরদশ �ন করেত পারেব।   

 �ােকেজর আওতায় �দ� ঋণ/িবিনেয়ােগর �বহার যথাযথভােব হে� িকনা, তা তদারক করার জ� �িত� 

�াংক তােদর �ধান কায �ালেয়র আওতায় এক� িবেশষ মিনটিরং �সল গঠন কের িবষয়� িনয়িমত তদারক 

করেব। 

 

�জলা এসএমই ঋণ িবতরণ মিনটিরং কিম� গঠণ:  

মাননীয় �ধানম�ী �ঘািষত �েণাদনা �ােকেজর আওতায় এসএমই খােতর ঋণ িবতরণ কায ��ম সমি�ত ও �চা��েপ 

বা�বায়েন সহেযািগতার জ� মি�পিরষদ িবভােগর অ�েমাদন�েম �জলা �শাসেকর �ন�ে� িনে�া�ভােব �িত� 

�জলায় �জলা এসএমই ঋণ িবতরণ মিনটিরং কিম� গঠন করা হেয়েছঃ  

 

১) �জলা �শাসক  আ�ায়ক  

২) �েণাদনা �ােকেজর আওতায় ঋণ িবতরেণ িনেয়ািজত িলড �াংকসহ 

অ�া� �াংেকর �জলা পয �ােয়র শীষ � কম �কত�া  

 সদ�  

৩) বাংলােদশ �াংক এর �িতিনিধ (�েযাজ� ��ে�)   সদ�  

৪) এসএমই ফাউে�শেনর �িতিনিধ (�েযাজ� ��ে�)  সদ�  

৫) সভাপিত, �জলা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�   সদ�  

৬) �জলা সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব)  সদ�  

৭) খাত িভি�ক িশ� সংগঠেনর �জলা সভাপিত (�েযাজ� ��ে�)   সদ�  

৮) উই�ান �চ�ার/এেসািসেয়শেনর সভাপিত (�েযাজ� ��ে�)  সদ�  

৯) �জলা �শাসক মেনানীত �ানীয় গ�মা� �ি� (একজন)   সদ�  

১০)  �জলা �শাসক মেনানীত মাইে�া ফাই�াি�ং/আিথ �ক �িত�ােনর �জলা 

�িতিনিধ (একজন) 

 সদ�  

১১)  উপমহা�ব�াপক/�ব�াপক/উপ�ব�াপক, িশ� সহায়ক �ক�, িবিসক   সদ�-সিচব  
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উ� কিম�েক �েয়াজনীয় সহেযািগতা, পরামশ � বা মতামত �দােনর জ� িশ� ম�ণালেয়র উে�ােগ এক� জাতীয় 

কিম� গঠন করা হেয়েছ, যা িন��পঃ  

 

১) জনাব �মাঃ �হলাল উি�ন এনিডিস 

অিতির� সিচব (িবরা ও �বসরকাির খাত), িশ� ম�ণালয়                                                 

 আ�ায়ক, এসএমই খাত উি�বন কিম�  

২) জনাব �মাঃ �মাশতাক হাসান এনিডিস, �চয়ার�ান, িবিসক   সদ�, এসএমই খাত উি�বন কিম� 

৩) জনাব �মাঃ সিফ�ল ইসলাম, �ব�াপনা পিরচালক 

এসএমই ফাউে�শন  

 সদ�, এসএমই খাত উি�বন কিম� 

৪) ফারজানা মমতাজ 

��সিচব (জাস সম�য় ও �ওম), িশ� ম�ণালয় 

 সদ�-সিচব, এসএমই খাত উি�বন 

কিম� 
 

 

�যাগােযাগ: 

�েণাদনা �ােকেজর আওতায় ঋণ �াি�র িবষেয় �েয়াজনীয় ত� ও পরামেশ �র জ� িনে�া� কম �কত�া�ে�র সে� 

�যাগােযাগ করা �যেত পাের: 

 

১ জনাব �মন চ� সাহা 

সহকারী মহা�ব�াপক, এসএমই ফাউে�শন 

�মাবাইলঃ ০১৫৫২১৪০১০০ 

ইেমইলঃ suman.saha@smef.gov.bd 

২ জনাব �দবাশীষ সাহা 

উপ�ব�াপক, এসএমই ফাউে�শন 

�মাবাইলঃ ০১৫৫০৩০০৫২১ 

ইেমইলঃ debashis.saha@smef.gov.bd 

৩ জনাব �মাঃ আলমগীর �হাসাইন 

সহকারী �ব�াপক, এসএমই ফাউে�শন 

�মাবাইলঃ ০১৫১৫২৯২০২৬ 

ইেমইলঃ alamgir.hossain@smef.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


