
 

এসএমই ফাউন্ডেশন    

পর্ যটন ভবন, ই-৫ সস/১, পসিম আগারগাঁও 

 শশন্ডর বাাংলা নগর প্রশাসসনক এলাকা, ঢাকা-১২০৭ 

প্রন্ড াদনা প্যান্ডকন্ডের ঋন্ড র আওতায় ঋ  সবতর  সববর ী (৩১ সিন্ডসম্বর ২০২২ পর্ যন্ত) 

 

ক্রসমক 

নাং 
অাংশীদার আসথ যক প্রসতষ্ঠান 

সবতর  (ন্ডকাটি 

টাকায়) 

ঋ  সুসবধা প্রাপ্ত উন্ডযাক্তার সাংখ্যা 

নারী পুরুষ শমাট 

১ 
ব্যাংক এশিয়য শিশিটেড 

২৭.০১ ৭১ ৩৮৫ ৪৫৬ 

২ 
বেশিক ব্যাংক শিশিটেড 

১.৯০ ৭ ১২ ১৯ 

৩ 
বেঙ্গি কিযশি িয়যি ব্যাংক শিশিটেড 

৯.৪৭ ৪ ৩২ ৩৬ 

৪ 
ব্র্যযক ব্যাংক শিশিটেড 

৮০.০১ ৩১১ ৪৩২ ৭৪৩ 

৫ 
ঢযকয ব্যাংক শিশিটেড 

১.৩৩ ২০ ১৪ ৩৪ 

৬ 
ইস্টযর্ ি ব্যাংক শিশিটেড 

১.৩৭ ৩ ৬ ৯ 

৭ 
শিউচুয়যি ট্রযস্ট ব্যাংক শিশিটেড 

১০.৯৯ ৯ ৮৫ ৯৪ 

৮ 
এনআরশে কিযশি িয়যি ব্যাংক শিশিটেড 

৫.০০ ৭ ২২ ২৯ 

৯ 
ওয়যন ব্যাংক শিশিটেড 

৪.১১ ১ ১৭ ১৮ 

১০ 
প্রযইি ব্যাংক শিশিটেড 

২৫.০১ ১০ ১৪৬ ১৫৬ 

১১ 
রযজিযহী কৃশি উন্নয়ন ব্যাংক 

১৫.০৬ ১৩৬ ৬১৩ ৭৪৯ 

১২ 
বিযশ্যযি ইিিযিী ব্যাংক শিশিটেড 

০.৫১ ০ ১৭ ১৭ 

১৩ 
িযউথইস্ট ব্যাংক শিশিটেড 

২.০২ ২ ২৭ ২৯ 

১৪ 
শি শিটি ব্যাংক শিশিটেড 

১.০৭ ০ ৮ ৮ 



 

ক্রসমক 

নাং 
অাংশীদার আসথ যক প্রসতষ্ঠান 

সবতর  (ন্ডকাটি 

টাকায়) 

ঋ  সুসবধা প্রাপ্ত উন্ডযাক্তার সাংখ্যা 

নারী পুরুষ শমাট 

১৫ 
শি শপ্রশিয়যর ব্যাংক শিশিটেড 

২০.০৯ ১৬ ১২৮ ১৪৪ 

১৬ ইউনযইটেড কিযশি িয়যি ব্যাংক শিশিটেড ২.১৭ ২ ২৫ ২৭ 

১৭ আইশডএিশি ফযইন্যযন্স শিশিটেড ৬৫.০০ ৯১ ৩১৪ ৪০৫ 

১৮ আইশিশডশি ফযইন্যযন্স শিশিটেড ২০.৫৬ ৩২ ৩৭ ৬৯ 

১৯ িাংকযেযাংিয ফযইন্যযন্স শিশিটেড ৭.৫৭ ১৪ ৫২ ৬৬ 

শমাট ৩০০.২১ ৭৩৬ ২,৩৭২ ৩১০৮ 

 

 ঢাকাসহ শদন্ডশর ৬০টি শেলার উৎপাদন, শসবা ও শেসিাং খান্ডতর ব্যবসা উন্ডযান্ডগ এ ঋ  সবতর  করা হয়। 

 ঢাকার বাইন্ডর সবসভন্ন শেলায় শমাট উন্ডযাক্তার ৮৪% সবতর  করা হন্ডয়ন্ডে। 

 শমাট ঋন্ড র ২৬% অথ য শপন্ডয়ন্ডে নারী উন্ডযাক্তাগ । 

 শমাট ঋন্ড র ৫৫% অথ য শপন্ডয়ন্ডে উৎপাদনমূখী ও শসবা খান্ডতর উন্ডদাক্তাগ । 

 শমাট ঋ প্রাপ্ত উন্ডযাক্তাগন্ড র মন্ডে প্রায় ৫০% উন্ডযাক্তা ৫ লক্ষ বা তার কম পসরমা  অথ য ঋ  শপন্ডয়ন্ডেন। 

 শমাট ঋ প্রাপ্ত উন্ডযাক্তাগন্ড র মন্ডে প্রায় ৯৯% উন্ডযাক্তা ক্ষুদ্র ও অসতক্ষুদ্র। 


