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১.০ ভূভভ া
ক াভবড-১৯ এয ভযভিভতণত ল্লী এরা ায প্রাভন্ত জনণগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ণন কুটিয, ক্ষুদ্র 
ভাঝাভয ভল্পখাতণ রক্ষ্য ণয গ্রাভীণ এরা ায় ঋণদান াম যক্রভ প্রণণাদনা প্যাণ ণজয আতায়
ফাস্তফায়ন যা ণফ। এ প্রণণাদনা প্যাণ ণজয আতায় এএপভডএপ-এয ক্ষ্ভতগ্রস্ত ক্ষুদ্র উণযাক্তা
গ্রাভীণ অথ যনীভতণত পুনফ যান  ভযংিান সৃভটয রণক্ষ্য ক্ষুদ্র  কুটিয ভল্পমুখী নতুন উণযাক্তাণদয
জ ণতয কুটিয ক্ষুদ্র  ভাঝাভয উণযাকগ ঋণ প্রদান যা ণফ। অথ য ভন্ত্রণারণয়য অথ য ভফবাণগয নং০৭.১০৯.০২০.০৩.০৯.০০৪-২০২০-৩৪০ তাভযখ ২৩।০২।২০২১ তযাফভরয(২) অনুযণণ এ নীভতভারা
প্রণয়ন ণয়ণছ  ভযচাভরত ণফ।
২.০

রু ল্প ফা ভবন
কদণয ল্লী এরা ায় ফফাযত ক্ষুদ্র  প্রাভন্ত কৃল ভযফাণযয জনণগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ণন স্বল্প
াভবযচাজয/সুণদ কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাঝাভয ভল্প উণযাণগয াম যক্রভ ম্প্রাযণণয ভাধ্যণভ দাভযদ্রয
হ্রা যণ।

৩.০ অভবরক্ষ্য ফা ভভন
নণবর ণযানা বাইযা (ক াভবড-19) ভযভিভতণত ল্লী এরা ায় ফফাযত ক্ষুদ্র  প্রাভন্ত কৃল
ভযফাণযয জনণগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ণন কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাঝাভয ভল্পখাতণ রক্ষ্য ণয গ্রাভীণ
এরা ায় ঋণদান াম যক্রভ ফাস্তফায়ন, ম্প্রাযণ  কজাযদায যণ।
৪.০ রক্ষ্য  উণেশ্য
১. ল্লী এরা ায ক্ষুদ্র  প্রাভন্ত কৃল ভযফাণযয জনণগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ণনয জন্য ভযংিাণনয
সুণমাগ সৃভট যা এফং তাণদযণ ভফভবন্ন আয়ফধ য কুটিয, ক্ষুদ্র ভল্পখাণতয ভয াণে ম্পৃক্ত যা;
২. ল্লীয দভযদ্র জনণগাষ্ঠীণ ক্ষুদ্র  কুটিয ভণল্প ভনণয়াভজত যা;
৩. কুটিয ভণল্প ভনণয়াভজত জনণগাষ্ঠীণ তাণদয ব্যফা ম্প্রাযণণয রণক্ষ্য ঋণ ায়তা প্রদান যা;
৪. ক্ষুদ্র  ভাঝাভয উণযাক্তাণদয ভনয়ভভত ঞ্চয় জভায ভাধ্যণভ পুভুঁ জ গঠণন ায়তা যা;
৫. ফাড়ভত আণয়য দ্বাযা আভথ য উন্নয়ণনয ভাধ্যণভ প্রাভন্ত জনণগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন যা;
৬. ল্লী এরা ায় ক্ষুদ্র  প্রাভন্ত কৃল ভযফাণযয জনণগাষ্ঠীয আভথ য ায়তা প্রদাণনয রণক্ষ্য ঘূণ যায়ভান
ঋণ তভফণরয ক্রভাগত প্রফা ভনভিত যা;
৮. দভযদ্র  অসুভফধাগ্রস্ত জনণগাষ্ঠী য ম্পদ সৃজণন াভফ য ায়তা প্রদান যা;
৯. সুপরণবাগী দস্যণদয উৎাভদত ণ্য তথ্য প্রমৄভক্তয ভাধ্যণভ ফাজাযজাত যণণ ায়তা প্রদান যা;
১০. এ ঋণ াম যক্রভ ফাস্তফায়ণন অনরাইন ভভন ভযং  এএভএ াভবযণয ভাধ্যণভ আভথ য স্বচ্ছতা 
শৃঙ্খরা প্রভতষ্ঠা যা।
৫.০
( )




ফাস্তফায়ন দণক্ষ্মূ
ভযএরা া
এএপভডএপ-এয চরভান াম যক্রণভয আতাভুক্ত ৮টি ভফবাণগয ৩৬টি কজরায ১৭৩টি উণজরা
াম যারণয়য ভাধ্যণভ য াণযয আভথ য প্রণণাদনা প্যাণ ণজয আতায় এই ঋণ াম যক্রভ ভযচাভরত
ণফ। ভয এরা ায ভনফ যাচণনয কক্ষ্ণত্র ভনম্নভরভখত ভফলয়মূ ভফণফচনায় আনণত ণফেঃ
এএপভডএপ-এয ভয এরা ায আতাধীন কুটিয, ক্ষুদ্র ফা ভাঝাভয ভল্প যণয়ণছ ক  র এরা া এ
াম যক্রভ ফাস্তফায়ণনয অগ্রাভধ ায ভদণত ণফ;
উণজরা াম যারণয়য াছা াভছ (১০ভ :ভভ:-এয ভণধ্য) কমখাণন কুটিয ক্ষুদ্র  ভাঝাভয ভল্প আণছ 
কমাগাণমাগ সুভফধা যণয়ণছ এভন এরা ায় এ ঋণ াম যক্রভ ভযচারনা যণত ণফ;
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(খ)

এছাড়া এএপভডএপ-এয ভয এরা া ম্প্রাযণ ণয এ প্যাণ ণজয আতায় অবীট
দস্য/গ্রা গণণ ঋণ সুভফধা প্রদান যা মাণফ;
কদণয প্রতযন্ত এরা ায জনণগাষ্ঠী ভফণল ণয অনুন্নত  দাভযদ্রয ীভড়ত এরা ায় ফফা াযী
ভানুণলয জীফনভান উন্নয়ণনয রণক্ষ্য এ ঋণ প্রণণাদনা ায়তা াম যক্রণভয আতায় আনণত ণফ।
ঋণ াম যক্রভ
ল্লী এরা ায ক্ষুদ্র  প্রাভন্ত কৃল ভযফাণযয জনণগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ণনয রণক্ষ্য ভফভবন্ন
আয়ফধ য ভয াণ্ড গ্রণ  ভযচারনায জন্য কুটিয, ক্ষুদ্র ভাঝাভয ভল্পখাণত ঋণ প্রদাণনয ব্যফিা যা
ণফ। এ খাণতয অথ য ঘূণ যায়ভান ঋণ তভফর ভণণফ ভফভনণয়াগ যা ণফ। ঋণ খাণত কভা ১০০ ক াটি
া া ফাংরাণদ য াণযয ভন ণত আভথ য প্রণণাদনা প্যাণ জ-এয আতায় ভফণল অনুদান
ভণণফ ফযাে ণয়ণছ । সুপরণবাগী দস্যণদয স্ব - ভযংিান সৃভটয রণক্ষ্য এ ঋণণয অথ য
পাউণেণনয আতায় গঠিত ক ন্দ্র/ভভভতয দস্য /গ্রা ম যাণয় ভযংিান সৃভট  আয়ফধ য
ভয াকণ্ড ভফভনণয়াগ যা ণফ।

(গ)

পভুঁ জ গঠন

সুপরণবাগী দস্যণদয ভনজস্ব ঞ্চয় জভায ভাধ্যণভ তাঁণদয পভুঁ জ গঠন /তভফর সৃজন এ
াম যক্রণভয অন্যতভ উণেশ্য । ঋণণয অন্যান্য কমাগ্যতা পযণ াণণক্ষ্ ঋণণয আণফদন যায ভয়
এ জন ঋণ গ্রীতায ভনকম্ন ফভণ যত াণয অথ য ংভিট উণজরা াম যারণয় প্রাথভভ ঞ্চয় ভাণফ জভা
যাখণত ণফেঃ( ) ১ভ দপা ঋণণয জন্য
t
আণফদনকৃতঋণণয ভণক্ষ্ ৪% তাং
(খ) ২য় দপা ঋণণয জন্য
t
আণফদনকৃত ঋণণয ভণক্ষ্ ৭%তাং
(গ) ৩য় ফা যফতী কম ক ান দপা ঋণণয জন্য t
আণফদনকৃত ঋণণয ভণক্ষ্ ১০%তাং
এছাড়া দস্য/গ্রা গণণয ভন
ণফ।
(ঘ)

ণত ভাভ ভবভিণত ন্যযনতভ ৫০০/- া া াধাযণ ঞ্চয় জভা যা

ফাস্তফায়ন ক ৌর
কাজীফী/এ উণযাক্তা দস্য/দস্যা নাক্ত যণ জভয পযণভয ভাধ্যণভ দস্যণদয
যজভভন জভয াম যক্রভ ম্পাদন যা ণফ।
2. এএপভডএপ-এয যাভয ভনয়ন্ত্রণণ এ ঋণ াম যক্রভ ফাস্তফাভয়ত ণফ;
3. এএপভডএপ ভনজস্ব জনফর দ্বাযা এ ঋণ াম যক্রভ ভযচারনা যা ণফ;
4. সুপরণবাগী দস্য ক্ষুদ্র  ক্ষুদ্র উণযাক্তা ঋণণয গ্রা গণ পফ যফতী ঋণ ম্পূণ য ভযণাধ াণণক্ষ্ এ
ঋণ সুভফধা াণফন;
5. আয়ফধ য
ভয াকণ্ড ভনণয়াভজত নাযী উণযাক্তাকদয এ ভফণল ঋণণয আতায় আনা ণফ;
6. কুটিয ভণল্পয াণথ ভনণয়াভজত ক্ষুদ্র  প্রাভন্ত গ্রা গণ
অগ্রাভধ ায ভবভিণত এ ঋণ সুভফধা
াণফন;
7. কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাঝাভয ভণল্প ভনণয়াভজত দস্যণদযণ এ
বাণফ এ ঋণণয আতায় আনা ণফ;
8. আয়ফধ য
ভয াণে পাউণেণনয আতায় গঠিত ক ন্দ্র/ভভভতয দস্য/গ্রা ণদযণ প্রভক্ষ্ণ
প্রদাকনয উণযাগ গ্রণ যা ণফ;
9. এএপভডএপ-এয ক্ষুদ্র ঋণণয পর দস্যণদযণ পফ যফতী ঋণ ম্পূণ য ভযণাধ াণণক্ষ্ এ ঋণ
প্রদান যা মাণফ;
10. এএপভডএপ-এয উণজরা ব্যফিা  দাভয়ত্বপ্রাি ভাঠ ভয তযাগণ দস্য/গ্রা ভনফ যাচন
যণফন এফং প্রাথভভ ফাছাই ভভটি র্তয
মথামথবাণফ মাচাই-ফাছাই ণয ঋণ প্রস্তাফ
অনুণভাদণনয জন্য সুাভয আঞ্চভর ব্যফিা ফযাফয উিান যণফন;
1.
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11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

৬.০

আঞ্চভর ব্যফিা গণ প্রস্তাভফত ঋণণয মথাথ যতা ভফণফচনা ণয ঋণ অনুণভাদন যণফন এফং
প্রণমাজয কক্ষ্ণত্র (উচ্চতয ভভরং) ঋণ অনুণভাদণনয জন্য সুাভয প্রধান াম যারণয় কপ্রযণ
যণফন;
প্রথভ দপায় এ ঋণণয ভভরং ণফ ৫০ াজায ণত ৫.০০ রক্ষ্ া া ম যন্ত; তণফ গ্রাণ য
ব্যফায ধযন, প্রকৃভত, ক্ষ্ভতা  ফাস্তফ অফিা ভফণফচনা ণয ঋণণয ভভরং ভনধ যাযণ যণত
ণফ;
ভফতযণকৃত ঋণণয ফাভল য ৪% াণয (ফ্লা কযণ ) কফামূল্য আদায় যা ণফ;
৬ ভা কগ্র ভভযয়ড ১৮টি ভান ভাভ ভ ভস্তণত কফামূল্য প্রদি ঋণ আদায় যা ণফ
অথ যাৎ এ ঋণ ভযণাণধয ভয়ীভা ণফ ২ (দুই) ফছয;
ঋণণয ঝভুঁ কভা াভফরায জন্য গ্রাণ য ভন ণত ভফতযণকৃত ঋণণয ১% াণয ঝভুঁ তভফর
ফাফদ গ্রণ যা ণফ;
পভুঁ জগঠণনয রণক্ষ্য গ্রা গণণয ভন ণত ভাভ ভবভিণত ভনধ যাভযত ভযভা কণ ঞ্চয় জভা
যা ণফ। এ অথ য ম্পূণ যবাণফ সুপরণবাগীগণ দস্যণদয ভনজস্ব অথ য ভণণফ ভঞ্চত থা ণফ।
উণজরা াম যারয়  প্রধান াম যারণয় এ ঋণণয জন্য পৃথ ব্যাং ভাফ কখারা ণফ এফং
ঘূণ যায়ভান ঋণ তভফর ণত গ্রা ণদযণ আফতয ঋণ প্রদান যা ণফ।

সুপরণবাগী জনণগাষ্ঠী
িানীয় ম্পদ  ভনজস্ব মূরধন ব্যফায ণয ভ ংফা এএপভডএপ
’য আতায় ঘুণ যায়ভান ঋণ
ভযসূভচয উ যণ, কমভন ∑ঋণ, প্রভক্ষ্ণ, ণমাভগতা, কফা, যফযা ইতযাভদ াণজ রাভগণয় কম
সকর সদস্য দক্ষ্তা  াভথ্যয বৃভদ্ধ ণয উণল্লখণমাগ্য ভযংিাণনয সুণমাগ সৃভট ণযণছন এফং
ভযফাণযয কভৌভর চাভদা ভভটিণয় ম্পদ সৃভট যণত ক্ষ্ভ ণয়ণছন এফং ম্ভাফনা আণছ , ভ ন্তু
ক াভবড-১৯ এয জন্য ক্ষ্ ভতগ্রস্ত এরূ দস্যগণ এফং এ ইরূ নতুন উণযাক্তাণদয ক াভবড-১৯
প্রণণাদনা প্যাণ ণজয আতায় কুটিয  ক্ষুদ্র উণযাক্তা দস্য ভণণফ এ ঋণ ায়তা প্রদাণনয জন্য
সুপরণবাগী ভণণফ ভফণফচনা যা ণফ।
৬.১ সুপরণবাগী কেভণভফন্যা
ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা প্যাণ ণজয আতায় এএপভডএপ র্তয ভনম্নফভণ যত ৪ (চায) যা াগভযয
সুপরণবাগীণ কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাঝাভয উণযাক্তা ঋণ প্রদান যা ণফ∑
. এএপভডএপ-এয ক্ষুদ্র ঋণণয  র সুপরণবাগী/ক্ষুদ্র উণযাক্তা এসএপডডএপ-এয আতায়
অনানুষ্ঠাভন দরীয় াম যক্রণভয ায়তায় কম  র ক্ষুদ্র ঋণী  ক্ষুদ্র উণযাক্তা দস্য ক্ষুদ্র  কুটিয
ভল্পভবভি আয়ফধ যনমূর ভয াণ্ড ভযচারনায ভাধ্যণভ আত্ম ভযংিান সৃভটণত পর ণয়ণছন ফা
কছা কছা প্রভতষ্ঠান গণড় তুণরণছন এফং ম্ভাফনা থা া ণত্ব ক াভবড-১৯ এয াযণণ ক্ষ্ভতগ্রস্ত
ণয়ণছন ক ভস্ত দস্যণ কফাঝাণফ।
খ. স্বাফরম্বী ক্ষুদ্র উণযাক্তা দস্য এসএপডডএপ-এয আতায় গঠিত ক ণন্দ্রয দস্য মাযা আয়
ফধ যনমূর ভয াণণ্ডয ভাধ্যণভ ভনণজযা পর ণয়ণছন এফং মাণদয ভয াণণ্ড অভধ ঋণ ভফভনণয়াগ
যণর আণযা আয়বৃভদ্ধয  ভযংিাণনয সুণমাগ যণয়ণছ তাণদযণ কফাঝাণফ।
গ. উদ্ভাফনীমূর ক্ষুদ্র উণযাক্তা ক ন্দ্র/দর ভফভবন্ন উদ্ভাফনীমূর উণযাক্তা ফরণত মাণদয ভয াণ্ড
মূরত আত্ম ভযংিানমূর এফং মাযা ভনজস্ব আইভডয়া, নতুন প্রমৄভক্ত, িানীয় ফাজাযজাত যণ সুভফধা
ইতযাভদ াণজ রাভগণয় ইণতাভণধ্য ক্ষুদ্র  কুটিয ভল্প প্রভতষ্ঠান গণড় তুণরণছন এফং মাযা ভযংিান
সৃভট, উৎাদন বৃভদ্ধ  অথ যনীভতণত অফদান যাখণত ভ ছু া পরতা অজযন ণযণছন এফং ঋণ
ভফভনণয়াণগয ভাধ্যণভ মাণদয অভধ তয পরতা অজযণনয সুণমাগ যণয়ণছ তাঁণদযণ কফাঝাণফ।
3

ঘ. কাজীফী এ উণযাক্তা ল্লী এরা ায় নতুন প্রমৄভক্ত  ফাজাযজাত যণ সুভফধা াণজ রাভগণয়
ভনণজয উদ্ভাভফত আইভডয়া ফা ভয ল্পনা ফাস্তফ রূ কদয়ায ভাধ্যণভ আয়ফধ যনমূর ভয াণণ্ড ভনণজ
দক্ষ্তা অজযন ণযণছন এফং আণযা দক্ষ্ জনফর সৃভট ণয তাণদয ভাধ্যণভ ভনজস্ব ভয ল্পনাণ
ব্যফায় রূ ভদণত উণযাগী ভূভভ া কনয়া ব্যভক্তণ কাজীফী এ ক্ষুদ্র উণযাক্তা ভণণফ ভফণফচনা
যা ণফ।
৭.০

আণফদনত্র ফাছাই প্রভক্রয়া
৭.১ আগ্রী ক্ষুদ্র উণযাক্তা ভনভদ যট পযণভ (ভযভট-২) ঋণণয আণফদনত্র  ভফজণন প্ল্যান দাভখর
যণফন।
৭.২ ঋণণয আণফদনত্র প্রাভিয য উণজরা ব্যফিা /ভভনয়য ভাঠ ভয তযা/ভাঠ ভয তযা তা
ণযজভভণন মাচাই-ফাছাই যণফন এফং আণফদন াযী দণস্যয জন্য কপ্রাপাইর প্রস্তুত ণয সুস্পট
ভতাভত প্রাথভভ ফাছাই ভভটিয ভন দাভখর যণফন।
৭.৩ উণজরা ব্যফিাণ য ভন কথণ ক্ষুদ্র উণযাক্তায ঋণ আণফদনত্র, এএপভডএপ র্তয
প্রণীত ক্ষুদ্র উণযাক্তা াম যভনণদ যভ া অনুমায়ী প্রণয়াজনীয় াগজত্র প্রাভিয য
প্রাথভভ ফাছাই
ভভটি
৩ (ভতন) ভযভদফণয ভণধ্য তা ণযজভভণন মাচাই
-ফাছাইপফ য ভভটি বায সুস্পট
ভতাভত আঞ্চভর ব্যফিা -এয ভন দাভখর যণফন।
৭.৪ উণজরা ব্যফিাণ য ভতাভত প্রাভিয য আঞ্চভর ব্যফিা ণযজভভণন ভযদযনপফ য ক্ষুদ্র
উণযাক্তায ঋণণয আণফদনত্র  র াগজত্র ভনণজ মাচাই ণয কদখণফন এফং ৭ (াত)
ভযভদফণয ভণধ্য ‘উণজরা ক্ষুদ্র উণযাক্তা ভনফ যাচন  ঋণ ভভটি’কত উিাণনয ভাধ্যণভ
ভভটিণত ভদ্ধান্ত গ্রণ যণফন। ংভট উণজরাণতই এ বা অনুষ্ঠান যা মাণফ।

৮.০

ঋণ প্রাভিয কমাগ্যতা
. অন্য ক ান য াভয ফা কফয াভয প্রভতষ্ঠাণনয ঋণ সুভফধাণবাগী ণফন না;
খ. এএপভডএপ ণত ইণতাপণফ যগৃীত ঋণ (মভদ থাণ ) ১০০% ভযণাধ থা ণত ণফ;
গ. কাভবভি
াণজ প্রভভক্ষ্ত/দক্ষ্/অভবজ্ঞতাম্পন্ন, এফং ভনণজয  অণন্যয ভযংিান সৃজণন
ক্ষ্ভ;
ঘ. এএপভডএপ-এয মূর ভযসূভচ অন্য কমণ ান প্র ল্প ফা ভযসূভচয ভভভত/দণরয দস্য (প্রণমাজয
কক্ষ্ণত্র);
ঙ. এরা ায িায়ী ফাভন্দা এফং ঐ এরা ায উণযাক্তা ণত ণফ/প্রণমাজয কক্ষ্ণত্র এন্টাযপ্রাইজ থা ণত
ণফ;
চ . ফয়ীভা ১৮ কথণ ৬0 ফছণযয ভণধ্য যণয়ণছ।
ছ . নতুন দস্য বভতযয ভাধ্যণভ এই ঋণ ভফতযণ যা মাণফ।

৮.১

প্রাথভভ মাচাই ভভটি
(১) উণজরা ব্যফিা
(২)  র ভাঠ ভয তযা
(৩) ভভনয়য ভাঠ ভয তযা

:
:
:

বাভত
দস্য
দস্য ভচফ

কনা েঃ ক ান উণজরায় ভভনয়য ভাঠ ভয তযা না থা ণর উণজরা ব্যফিা
ক ান এ জন ভাঠ ভয তযা দস্য ভচণফয দাভয়ত্ব ারন যণফন।
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র্তয ভনফ যাভচত কম

প্রাথভভ মাচাই ভভটিয াম যভযভধ

৮.২






৮.৩

দাভয়ত্বপ্রাি ভভনয়য ভাঠ ভয তযা/ ভাঠ ভয তযা র্তয প্রাথভভ বাণফ ফাছাইকৃত দস্য/উণযাক্তা
ফাছাই যণফন;
উণজরা ব্যফিা (ইউএভ) ণযজভভন ভযদযন ণয প্রাি তথ্যাভদ মাচাই যণফন;
দস্য/গ্রা ণ উমৄক্ত ফণর ভফণফভচত ণর ংভিট এপ গ্রাণ য ভন
ণত প্রণয়াজনীয়
াগজত্র  তথ্য ংগ্রপফ য ঋণণয আণফদনত্র প্রস্তুত যণফন;
উণজরা ব্যফিা আণফদনণত্রয াণথ ংমৄক্ত াগজত্রাভদয ঠি তা মাচাইয়াণন্ত তা ঠি
যণয়ণছ ভণভয প্রতযয়ন যণফন;
ভভটিয সুাভয ঋণণয আণফদনত্র  প্রণয়াজনীয় াগজত্রাভদ আঞ্চভর ব্যফিাণ য ফযাফয
উিান যণফন;
'উণজরা কুটিয  ক্ষুদ্র উণযাক্তা ভনফ যাচন  ঋণ অনুণভাদন ভভটি'
(১) আঞ্চভর ব্যফিা
(২) ংভিট উণজরায ভভনয়য ভাঠ ভয তযা/ভাঠ ভয তযা ( র)
(৩) ংভিট উণজরা ব্যফিা

:
:
:

বাভত
দস্য
দস্য ভচফ

***

প্রণমাজয কক্ষ্ণত্র চূড়ান্ত ভদ্ধান্ত গ্রণ াণর প্রধান াম যারণয়য ভাব্যফিা  ভভন ভযং, ভনযীক্ষ্া 
ভাফ  উভাব্যফিা আইভটি, ভয ল্পনা  ডকুণভণন্টনক বায় অনরাইণন ম্পৃক্ত যণত
ণফ। তাণদয ভতাভণতয ভবভিণত চূড়ান্ত াম যক্রভ গ্রণ যণত ণফ।
কনা েঃ কম ফ আঞ্চভর াম যারণয় অভপ  াযী াভ ডা া এভি অাণয য থা ণফ ক অঞ্চণর
ভভটিয দািভয াণজ অভপ  াযী াভ ডা া এভি অাণয য
উণজরা ঋণ অনুণভাদন
ভভটিয াভচভফ দাভয়ত্ব ারন যণফন।
৮.৪

ভভটিয াম যভযভধ
. উণজরা ম যাণয় ক্ষুদ্র উণযাক্তা দস্য ভনফ যাচন;
খ. এএপভডএপ র্তয প্রণীত ক াভবড-১৯ ক্ষুদ্র উণযাক্তা ঋণ নীভতভারা অনুমায়ী প্রণয়াজনীয়  র
াগজত্র মাচাইফাছাই; এফং
গ. ঋণ প্রস্তাফ ম যাণরাচনা  সুাভয প্রণয়ন ফা অনুণভাদন প্রদান (প্রণমাজয কক্ষ্ণত্র)।

৮.৫ ভাঝাভয উণযাক্তা অনুণভাদন ভভটি
ভাব্যফিা (ভভন ভযং, ভনযীক্ষ্া  ভাফ) বাভত
ভাব্যফিা (প্রান, ভন্বয়  প্রভক্ষ্ণ) দস্য
উভাব্যফিা (আইভটি, ভয ল্পনা  ডকুণভণন্টন) দস্য ভচফ
৮.৬

ভাঝাভয উণযাক্তা অনুণভাদন ভভটি ভযভযভধ

( ) ৫,০০,০০০ (াঁচ রক্ষ্) া ায উণদ্ধয ১০,০০,০০০/- (দ রক্ষ্) া া ম যন্ত ভাঝাভয উণযাক্তা ঋণ
মাচাই-ফাছাই  অনুণভাদণনয জন্য সুাভয যণফ।
(খ) উণজরা কুটিয  ক্ষুদ্র উণযাক্তা ভনফ যাচন  ঋণ অনুণভাদন ভভটি এ ংক্রান্ত ঋণণয প্রাথভভ
মাচাই-ফাছাই ম্পূণ য ণয বায় সুাভয প্রদান যণফ এফং  র প্রভাণ  ভাঝাভয উণযাক্তা
অনুণভাদন ভভটিয ভীণ কপ্রযণ যণফ। ভাঝাভয উণযাক্তা অনুণভাদন ভভটি কপ্রভযত াগজণত্রয
উয যীক্ষ্া ভনযীক্ষ্া ণয প্রণয়াজনীয় মাচাইপফ য চূড়ান্ত অনুণভাদন প্রদান যণফ।
(গ) ভঞ্জুভযত্র জাভযয আণগ নভথণত ব্যফিানা ভযচারণ য অনুণভাদন গ্রণ যণত ণফ।
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আণফদন ম যাণয় প্রণয়াজনীয় াগজত্রাভদ

৯.০

(১) মথামথবাণফ পযণকৃত ঋণ আণফদন পযভ (ভযভট-২);
(২) উণজরা ব্যফিা র্তয তযাভয়ত জাতীয় ভযচয়ণত্রয পণ া ভ (উবয় পৃষ্ঠা);
(৩) অঙ্গী াযনাভা, জাভানতনাভা  ভারাভার দায়ফদ্ধ যাখায এ যায নাভা (ভযভট-৩ ণত ৫);
(৪) উণজরা ব্যফিা র্তয তযাভয়ত আণফদন াযীয াম্প্রভত ভণয়য দুই ভ াণা য
াইণজয ছভফ;
(৫) উণযাক্তায ভফযভান প্রভতষ্ঠান/ ভয াণণ্ডয যভঙন ছভফ (প্রণমাজয কক্ষ্ণত্র);
(৬) অন্য ক ান প্রভতষ্ঠাণন ঋণ কনই ভণভয উণযাক্তায অঙ্গী াযত্র;
য
(৭) য নাক্ত যণ াটিভপণ
ণ য পণ া ভ (প্রণমাজয কক্ষ্ণত্র);
(৯) ভডভরং রাইণণেয পণ া ভ (প্রণমাজয কক্ষ্ণত্র); এফং
(১০) কেড রাইণণেয পণ া ভ (প্রণমাজয কক্ষ্ণত্র)।
(১১) তপভরী ব্যাংণ য ভাফ নম্বয ;
(১২) দণস্যয কভাফাইর নম্বয।
১০.০

ভফভনণয়াণগয খাতমূ
১০.১ ঋণ ভফভনণয়াণগয কক্ষ্ণত্র কুটিয, ক্ষুদ্র ভল্প উণযাক্তা ম যাণয়য কৃভলভবভি কৃভল  অকৃভল  
অন্যান্য াম যক্রভ এফং কফা খাত াভাভজ বাণফ গ্রণণমাগ্য ম্ভাব্য কম ক ান খাতণ ভফণফচনায়
কনয়া মাণফ। এণক্ষ্ণত্র ‘উণজরা কুটিয  ক্ষুদ্র উণযাক্তা ভনফ যাচন  ঋণ অনুণভাদন ভভটি’য ভফণফচনাই
চূড়ান্ত ফণর গণ্য ণফ। ভভটি ভনম্নরূ ভফলয়গুণরাণ গুরুত্ব ভদণয় ভফভনণয়াণগয খাত ভনফ যাচন যকফ:.িানীয়বাণফ উণযাক্তাণদয চাভদা;
খ.উণযাণগয নতুন নতুন আইভডয়া  ভফভনণয়াগখাণতয ম্ভাফনা;
গ.অল্প ভযভাণণ ভফভনণয়াণগ স্বল্পতভ ভণয় অভধ মুনাপা সৃভট যণত ক্ষ্ভ এভন উণযাগমূ;
ঘ. কম  র উণযাণগ কফভ ংখ্য করাণ য ভযংিাণনয সুণমাগ সৃভট য়;
ঙ. কম  র উণযাণগ ঝভুঁ অণক্ষ্াকৃত ভ;
চ. কম  র উণযাণগয কক্ষ্ণত্র উৎাভদত ণণ্যয ফাজাযজাত যণ সুভফধা কফভ, ইতযাভদ।

১০.২ ভফভনণয়াণগয ণয় টি খাণতয উদাযণ
কৃভলখাতেঃ
ভৎস্য চাল, গাবী ারন, গরু কভা াতাজা যণ, কাল্ট্রী পাভয/াঁ-মুযগী ারন, কডইযী পাভয,
ছাগর ারন, ভভল ারন, ফাভণভজয ভবভিণত া -ফজী চাল (আর, মুরা, কফগুন,
গাজয, ণভণ া,ফুর ভ ইতযাভদ),ধান চাল, গভ চাল,ান চাল,না যাযী, ফনায়ন,পরজ ফাগান
(আভ, াঁঠার,ভরচু, কুর, রা পঁণ,কয়াযা ইতযাভদ) ফুর চাল, লুদ/ভভযচ/ভরা চাল, জভভ রীজ,
ায়ায টিরায/োক্টয/কৃভল মস্ত্রাভত/কচ মন্ত্রাভত ক্রয় ইতযাভদ।
উৎাদনমুখী খাতেঃ
ধাণনয চাতার/যাই ভভর,ভচড়া/মুভড়/খই ততভয,আ া/ভয়দায ভভর,ভভভট/দভধ/ভঘ
ততভয, আইভক্রভ, কফ াযী,শ ুঁ ভ প্রভক্রয়া যণ, চানাচুয ততভয, আচায ততভয, ফযপ পযাক্টযী, গুড়
উৎাদন, ভচ ততভয, চ ণর ততভয, কভাই ততভয, কগারাজর ততভয, রফন চাল, গাণভযন্ট পযাক্ট
ভয,
’ভভর, পাভন যচায,স্যাণন াযী দ্রব্যাভদ ততভয,ছাা খানা, ভং ব্যাগ ততভয, ব্যা াযী ততভয, াগণজয
ব্যাগ ততভয, আগযফাভত ততভয, জ্বারানী/ চাযণ ার পযাক্টযী, ক ভভ যার ততভয, দাঁণতয ভাজন ততভয,
প্ল্া
ভি দ্রব্য াভগ্রী ততভয, াণঠয ততজত্র, তাঁত ভল্প, কুটিয ভল্প, জুণয়রা
ভয/গয়না ততভয
কভাভফাভত ততভয, মৃৎভল্প, ার্ট যন ততভয  প্যাণ ভজং, ঝভড়  চালুন ততভয, ঝাড়ু ততভয, কদারনা ততভয,
র্টভ ততভয, কর- কতালণ য কদা ান,গ্রীর/করাায াভগ্রী ততভয, করদ কভভন, াইণ র/ ভযক্সা/ বযান
ততভয যাখানা, তফদুযভত / ইণর ভে মন্ত্রাং ততভয, াঁায াভগ্রী ততভয, জুতা  চাভড়াজাত ণ্য
ততভয, ফাযমন্ত্র ততভয ইতযাভদ।
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১১.০

ঋণণয প্রণয়াজনীয় জাভানতমূ
(১) ৩০০ া ায নন-জুভডভয়ার িাণম্পয উয ঋণ গ্রীতা দণস্যয অঙ্গী াযনাভা;
য
(২) ৫টি কযভবভনউ িযাম্প াটিজণাণয
ব্যভক্ত জাভভনদাযনাভা (Man Security);
(৩) ভ যণগজ াযফাযনাভা (প্রণমাজয কক্ষ্ণত্র); এফং
(৪) কাি কডণ ড কচ (ব্যাং ভাণফয ভণযানাভ উণল্লখপফ য ৩ টি ক্রড্ কচ )।

১২.০ ঋণ তভফর,ঋণণয ীভা,কভয়াদ, কফামূল্য  ঞ্চয় আদায়
১২.১

ঋণ তভফণরয উৎ
ক াভবড-১৯ এয াযণণ ক্ষ্ভতগ্রস্ত ক্ষুদ্র উণযাক্তাণদয ায়তায জন্য ফাংরাণদ য ায র্তয
এএপভডএপ ক প্রদি ক্ষুদ্র উণযাক্তা প্রণণাদনা ঋণণয অনুদাণনয ১০০ ক াটি া া ভদণয় এ তভফর
গঠিত।

১২.২ ঋণ ীভা
১২.২.১ এ জন উণযাক্তা দণস্যয এ ঋণণয ীভা ণফ ফ যভনম্ন ৫০,০০০/- (ঞ্চা াজায)
া া ণত ণফ যাচ্চ ৫,০০,০০০/- (াঁচ রক্ষ্) া া ম যন্ত । তণফ ভাঝাভয উণযাক্তায ক্ষ্ভতা থা ণর
প্রধান াম যারণয়য অনুণভাদন াণণক্ষ্ এই ঋণীভা ণফ যাচ্চ ১০,০০,০০০/-(দ রক্ষ্ ) া া ম যন্ত
বৃভদ্ধ যা মাণফ।
১২.২.২ দণস্যয আণফদণনয ভবভিণত উণযাক্তায প্রকৃত চাভদা, ভফভনণয়াণগয ক্ষ্ভতা, ভয াণণ্ডয
ধযন, ভয াণণ্ড তায ভনজস্ব ভফভনণয়াণগয ভযভাণ ইতযাভদয উয ঋণণয ভযভাণ ভনবযয যণফ।
১২.২.৩ ফ যণক্ষ্ণত্র প্রস্তাভফত ভয াণণ্ডয জন্য ঋণ আণফদন ণত্র উভল্লভখত ফ যণভা ভফভনণয়াণগয
ন্যযনতভ ২০% ঋণ গ্রীতা ভনণজ ভফভনণয়াগ যণফন।
১২.৩ ঋণণয কভয়াদ
 র কক্ষ্ণত্র ঋণণয কভয়াদ ণফ দুই ফছয (২৪ ভা)। ২৪ (চভি) ভা ভণয়য ভণধ্য ভনয়ভভত ১৮টি
ভাভ ভান ভ ভস্তকত ভযণাণধয ণতয এ ঋণ প্রদান যণত ণফ। ণফ যাচ্চ ৬ ভা কগ্র ভভযয়ড
থা ণফ অথ যাৎ দুই ফছণযয ভণধ্য মুদয় ঋণ ভযণাধ যণত ণফ। ঋণ গ্রণ াযী সুপরণবাগী
দণস্যণদয চাভদায ভবভিণত ২ ফছণযয ভণধ্য এ কগ্র ভভযয়ড ভনধ যাযণ যণত ণফ।
১২.৪

ঋণণয কফামূল্য
কগ্র ভভযয়ড ভনধ যাভযত দুই ফছয (২৪ ভা) ভণয়য জন্য এই ঋণণয কফামূল্য প্রভত ফছণযয ফ্লযা
কযক ৪% াণয প্রণমাজয থা ণফ। তণফ ঋণ ভযণাণধয ভনধ যাভযত দুই ফছয (২৪ ভা) ভয় ার
অভতক্রান্ত ণর ফণ য়া মুদয় ঋণ (মভদ থাণ ) কখরাভ
ডিসসসফ গণ্য ণফ; এফং এই ফণ য়া
কখরাভ ঋণণয উয ১১% াণয কফামূল্য ধাম য ণফ।

১২.৫

ঞ্চয় আদায়  জভা
১২.৫.১ অনুণচ্ছদ ৬.১ এয উ-অনুণচ্ছদমূণ উভল্লভখত কম ক ান যা াগভযয এ জন উণযাক্তায
কক্ষ্ণত্র ভঞ্জুভযকৃত ঋণণয উয ভণক্ষ্ ৪% ভনজস্ব ঞ্চয় জভা প্রদান যণত ণফ। ঞ্চণয়য া া
দস্যণদয ভনজস্ব া া ভণণফ গণ্য ণফ। ন্যযনতভ ীভায অভতভযক্ত জভা কম ক ান ভয় ংভিট
দস্য উণিারন যণত াযণফন। ভনজস্ব পুভুঁ জ গঠন  স্বাফরম্বী ফায রণক্ষ্য কফভ ণয ঞ্চয় জভায
জন্য দস্যণদয উৎাভত যণত ণফ।
১২.৫.২ ঋণ গ্রণণয য এ জন উণযাক্তা তায ভাভ ভ ভস্ত ভযণাধ াণর ভনয়ভভতবাণফ ন্যযনতভ
৫০০ (াঁচত) া া ণয ঞ্চয় জভা যণফন।
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১২.৫.৩ প্রভত অথ যফছয কণল ৪% ঞ্চণয়য রবযাং প্রদান যা ণফ। ঋণ ভযণাধ কণল দস্যগণ
মুদয় ঞ্চয় মূরধন  সুদ কপযত াণফ ন। ভয় ভয় পাউণেণনয ভফভধ অনুমায়ী ঞ্চণয়য
রবযাংণয ায ভ কফভ ণত াণয।
১২.৫.৪  র ম যাণয়য উণযাক্তায কক্ষ্ণত্র ‘ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন পাউণেন ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা
তভফর’ ভাণফ ঋণ তভফর  দস্য ঞ্চয় জভা থা ণফ এফং উণজরায ভফযভান কযভজটাণয
এফ তথ্য ংযক্ষ্ণ যণত ণফ  অনরাইণন মথামথবাণফ এভি ভদণত ণফ। রাবজন ভফণফভচত
ণর ঞ্চণয়য া া িায়ী আভানত ভাণফ জভা যাখা মাণফ ফা ভফভনণয়াগ যা মাণফ।
১২.৫.৫ আঞ্চভর ব্যফিা এফং উণজরা ব্যফিা -এয কমৌথ স্বাক্ষ্ণয ‘ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন
পাউণেন ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা তভফর’ ব্যাং ভাফটি ভযচাভরত ণফ। উণজরা ব্যফিাণ য
অফতযভাণন আঞ্চভর ব্যফিা এফং ংভিট উণজরায় ভমভন উণজরা ব্যফিাণ য দাভয়ণত্ব
থা ণফন তাঁণদয কমৌথ স্বাক্ষ্ণয উক্ত ব্যাং ভাফ ভযচারনা যণত ণফ।
১২.৫.৬ ক ান উণযাক্তা ভনধ যাভযত ভণয়য ভণধ্য গৃীত ঋণণয অং ভফণল ভযণাণধ ব্যথ য ণর
উণজরা ব্যফিা ঐ উণযাক্তায জভাকৃত ঞ্চয় ণত ফণ য়া ঋণ ভন্বয় যণত াযণফন।
১৩.০ ভফজণন প্ল্যান অনুণভাদন  ঋণ ভঞ্জুভয
১৩.১ অনুণভাদন  ভঞ্জুভযয ম যায়
কম ক ান যা াগভযয আণফদন াযীয কক্ষ্ণত্র অনুণচ্ছদ ৯.০ -এ উভল্লভখত ঋণণয আণফদন এফং ভফজণন
প্ল্যান  র াগজত্র ‘উণজরা ক্ষুদ্র উণযাক্তা ভনফ যাচন  ঋণ ভভটি’য বায় উিান যণত
ণফ। বা প্রভতটি ঋণণয আণফদন পযভ  ঋণ প্রস্তাফ ম যাসরাচনা কসয উযুক্ত উসযাক্তাসক ঋণ
প্রদাসনয জন্য সুাডয কযসফ। উণযাক্তায ভফজণন প্ল্যান  ঋণণয আণফদন চূড়ান্ত অনুণভাদন 
ভঞ্জুভয প্রদাকনয ভযভাণ  ম যায়মূ ভনম্নরূেঃ
অনুণভাদন াযী/
আণফদন াযীয
ভঞ্জুয াযী
যা াগভয
র্তয ক্ষ্
উণজরা
কুটিয  ক্ষুদ্র
অনুণচ্ছদ ৬.১( ) কথণ
উণযাক্তা
(১)
(ঘ) অনুমায়ী দস্যণদয
ভনধ যাযন  ঋণ
ভফজণন প্ল্যান  ঋণ
অনুণভাদন
ভভটি
ক্রেঃ
নং

(২)

উণজরা
কুটিয  ক্ষুদ্র
অনুণচ্ছদ ৬.১( ) কথণ
উণযাক্তা
(ঘ) অনুমায়ী দস্যণদয
ভনধ যাযন  ঋণ
ভফজণন প্ল্যান  ঋণ
অনুণভাদন
ভভটি

(৩)

ভাঝাভয
উণযাক্তা ঋণ
অনুণভাদন

অনুণচ্ছদ ৬.১( ) কথণ
(ঘ) অনুমায়ী দস্যণদয
ভফজণন প্ল্যান  ঋণ

ঋণণয ভযভাণ
(ভভরং)
৫০,০০০/- ণত
২,০০,০০০/া া ম যন্ত

ভন্তব্য
ভভটি যাভয অনুণভাদন
যণত াযণফ এফং তাণদয
ম্মভতয য ভভটি চূড়ান্ত
অনুণভাদন মূল্যায়ন যণফ।

তণফ তয থাণ কম, ভভটি
চূড়ান্ত সুাভয প্রণয়ণনয ভয়
ভভটিয বায় অনরাইণন
২,০০,০০১/- ণত ভাব্যফিা (ভভন ভযং,
৫,০০,০০০/ভনযীক্ষ্া  ভাফ) 
া া ম যন্ত
উভাব্যফিা (আইভটি,
ভয ল্পনা  ডকুণভণন্টন) ক
ংমৄক্ত যণফন এফং তাঁণদয
ম্মভত গ্রণ যণফ।
৫,০০,০০১/- ণত ভভটি উণজরা ভভটি ভরভখত
১০,০০,০০০/- সুাভয   র প্রভাণ
া া ম যন্ত
ংগ্র এফং তা ভনযীক্ষ্া ণয
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ক্রেঃ
নং

অনুণভাদন াযী/
ভঞ্জুয াযী
র্তয ক্ষ্
ভভটি

আণফদন াযীয
যা াগভয

ঋণণয ভযভাণ
(ভভরং)

ভন্তব্য
বায় ভতাভত সুাভয প্রদান
যণফ। চূড়ান্ত ভঞ্জুভযত্র জাভযয
পণফ য নভথণত উিান ণয
ব্যফিানা ভযচারণ য
অনুণভাদন গ্রণ যণত
ণফ।

১৩.২ আঞ্চভর ম যাণয় অনুণভাদনপ্রাি  র ম যাণয় ঋণণয প্রভাণ মূণয এ ক পণ া ভ
প্রধান াম যারণয় কপ্রযণ যণত ণফ। ভাফ অভধাখা এ ফ প্রভাণ মথামথবাণফ ংযক্ষ্ণ যণফ।
১৩.৩ ংভিট ভভটিয ভদ্ধাণন্তয য
ভঞ্জুভযত্র জাভযয যই কমৌথ স্বাক্ষ্ণয ব্যাং
এডবাই/এযা াউন্ট কইভয় কচণ য ভাধ্যণভ অথ য ছাড় যণত ণফ।
১৪.০

ঋণ ভফতযণ প্রভক্রয়া
১৪.১ াগজত্র যীক্ষ্া-ভনযীক্ষ্া
ঋণ ভঞ্জুভযত্র ায়ায য, ঋণ ভফতযণ াম যক্রভ শরু যায প্রাক্কাণরই উণজরা ব্যফিাক য দিণয
প্রণতয উণযাক্তা দণস্যয জন্য পৃথ ঋণনভথ খুরণত ণফ। নভথণত অনুণচ্ছদ ৯.০ অনুমায়ী
আণফদনত্র, ভফজণন প্ল্যান, দস্য কপ্রাপাইর, ‘ উণজরা কুটিয  ক্ষুদ্র উণযাক্তা ভনফ যাচন  ঋণ
অনুণভাদন ভভটি’য বায কযজুভরউন ইতযাভদ প্রণয়াজনীয় াগজত্র, এফং অনুণচ্ছদ ১৩.০ এয উঅনুণচ্ছদমূ অনুমায়ী উণজরা ব্যফিা ঐ ঋণণয ভঞ্জুভযণত্রয ভ এফং অনুণচ্ছদ ১১.০ অনুমায়ী
‘কাি কডণ কচ ’ জাভানত ংক্রান্ত প্রণয়াজনীয় াগজত্র/ডকুণভন্ট মথামথবাণফ যণয়ণছ ভ না,
এফং দণস্যয ১০০% ঋণ ভযণাধ  প্রণয়াজনীয় ঞ্চয় জভা আণছ ভ না ∑তা’ দািভয কয ড যত্র
অনুমায়ী যীক্ষ্া-ভনযীক্ষ্াপফ য
উণজরা ব্যফিা
ংভিট উণযাক্তায ব্যাং ভাণফ ঋণ
ছাড় যণণয প্রস্তাফ কনাণ য ভাধ্যণভ আঞ্চভর ব্যফিা ভন উিান যণফন। আঞ্চভর
ব্যফিা অনুণভাদণনয য নীভতভারা কভাতাণফ ংভিট উণযাক্তায ব্যাং ভাণফয অনুকূণর কমৌথ
স্বাক্ষ্ণয ঋণণয অথ য ছাড় যণত ণফ।
১৪.২ ঋণ ভফতযণণয কডডরাইন
অনুণচ্ছদ ১৩.০ এয উ-অনুণচ্ছদমূ অনুমায়ী আঞ্চভর ব্যফিা / প্রধান াম যারয় র্তয (কমটি
প্রণমাজয) ঋণণয ভঞ্জুভযত্র প্রাভিয য ণফ যাচ্চ ০৫ (াঁচ) ভযভদফণয ভণধ্য উণযাক্তা দণস্যয ব্যাং
এ াউণন্ট ঋণণয অথ য িানান্তয যণত ণফ। ঋণণয অনুণভাদন /অননুণভাদন/ভঞ্জুভয প্রভক্রয়া ১০ (দ)
ভযভদফণয ভণধ্য ম্পন্ন যণত ণফ।
১৪.৩ ঋণ ভফতযণ প্রভক্রয়া
উণযাক্তা দণস্যয ব্যভক্তগত ব্যাং এ াউণন্ট ক ফরভাত্র এডবাই অথফা এযা াউন্ট কইভয় কচণ য
ভাধ্যণভ ঋণণয অথ য িানান্তয যণত ণফ। এযা াউন্ট কইভয় কচণ য পণ া ভ নভথণত ংযক্ষ্ণ
যণত ণফ। এডবাইণয অভপ ভয উয ব্যাং ভয তযায ভর-স্বাক্ষ্য প্রাভি স্বী ায ভনভিত
যণত ণফ এফং এডবাইণয এ টি অনুভরভ ঋণ নভথণত যাখণত ণফ। এজন্য অনুণচ্ছদ ১৫.২
অনুমায়ী উণজরায কম ব্যাং াখায় এএপভডএপ-এয ‘ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা ক্ষুদ্র উণযাক্তা ঋণ
তভফর’ ভণযানাণভ ব্যাং ভাফটি থা ণফ, এ ই াখায় ঋণ গ্রীতায ব্যভক্তগত ঞ্চয়ী ভাফ
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থা ায ভফলয়টিণ অগ্রাভধ ায ভদণত ণফ। তণফ অন্য ক ান তপভরী ব্যাংণ দণস্যয এযা াউন্ট
থা ণর এযা াউন্ট কইভয় কচণ য ভাধ্যণভ দস্যণ ঋণ প্রদান যা মাণফ। ঋণণয অথ য িানান্তণযয য
এ ই ভদণন এএপভডএপ-এয দািভয ভাণফয ব্যাং কি ণভন্ট ংগ্রপফ য তায ভ ঋণ নভথণত
ংমৄক্ত যণত ণফ। ক ানক্রণভই ঋণ গ্রীতা দস্যণ ‘ যা’ ফা ‘
ণন কচ ’/'কফয়াযায কচ '
ভাযপত ঋণ ভফতযণ যা মাণফ না।
কনা : উণযাক্তা দণস্যয কম ব্যভক্তগত এ াউণন্ট ঋণণয অথ য িানান্তয যা ণফ, অনুণচ্ছদ ১১.০
অনুমায়ী তায ঐ এ ই এ াউণন্টয কচ ফভ ণত
৩টি ‘কাি কডণ ড কচ ’ গ্রণ যণত ণফ।
দণস্যয অন্য ক ান ব্যাং এ াউণন্টয কচ ফভয াতা এণক্ষ্ণত্র গ্রণণমাগ্য ণফ না।
১৪.৪ ভ ভস্ত আদায় প্রভক্রয়া
প্রণণাদনা প্যাণ জ-এয আতায় প্রদি ঋণ ভাভ ভবভিণত কফামূল্য ভ ভস্তণত আদায়
যা ণফ। উণযাক্তায চাভদা ভণত ৬ ভা কগ্র ভভযয়ড ব্যতীত ১৮টি ভাভ ভান ভ ভস্তয ভাধ্যণভ
এ ঋণ ভযণাধ যণফন। উদায ণস্বরূ: এ জন ঋণ গ্রীতা দুই ফ ছয (৬+১৮=২৪ ভা) কভয়াণদ
১,০০,০০০/- (এ রক্ষ্) া া ঋণ গ্রণ যণর কফামূল্য ভতভন ভাভ ৬,০০০/- (ছয় াজায)
া া ভ ভস্ত ভণণফ ২৪ ভাণয ভণধ্য ১৮টি ভান ভ ভস্তণত ফ যণভা ১,০৮,০০০/- (এ রক্ষ্ আ
াজায) া া ভযণাধ যণফন। উণল্লখ্য, কম তাভযণখ ঋণ প্রদান যা ণফ যফতী ভাণয এ ই
তাভযণখ (তণফ য াযী ছুটি থা ণর যফতী াম যভদফ) ঋণণয ভ ভস্ত আদায়ণমাগ্য ণফ এফং ঐ
তাভযণখই ঋণণয ভ ভস্ত আদায় যণত ণফ। গ্রাণ য চাভদা অনুমায়ী প্রথণভই মভদ কগ্র ভভযয়ড
ভনধ যাভযত য় তাণর ভবন্নতা যা মাণফ। তণফ দুই ফছণযয ভণধ্য ণফ যাচ্চ ৬ ভা কগ্র ভভযয়ড ভণণফ
ছাড় কদয়া মাণফ। এ ঋণণয গ্রা /উণযাক্তা এএপভডএপ-এয ংভিট উণজরা াম যারণয় এণ ঋণণয
ভ ভস্ত ভযণাধ যণফন। ক ান ভফণল াযণণ গ্রা /উণযাক্তা অভপণ আণত অাযগ ণর ংভিট
উণজরা ব্যফিা / ভাঠ ভয তযা ঋণণয ভ ভস্ত আদায় ভনভিত যণফন। সুপরণবাগী ঋণ গ্রণণয
ভয় উণজরা ব্যফিাণ য ভন ণত এ টি া ফই গ্রণ যণফন। এই া ফইণত ঋণীয নাভ,
ঠি ানা, এনআইভড নম্বয, দস্য নম্বয, কভাফাইর নং, গৃীত ঋণণয ভযভাণ, াভবযচাজয প্রণদয়
অণথ যয ভযভাণ এফং ভাভ ভ ভস্তয ভনধ যাভযত তাভযখ উণল্লখ যা থা ণফ। যফতী ঋণণয কক্ষ্ণত্র
পণফ যয া ফই ব্যফায যা মাণফ। উণজরা ব্যফিা তদভন আদায় কযভজটাণয  দস্য া
ফইণত আদায়কৃত ভ ভস্তয মথামথ ভাফ ংযক্ষ্ণ যণফন।
১৪.৫ ব্যফাণয় ভজুত ভাণরয ভযভাণ
ব্যফায়ী উণযাক্তায ঋণ প্রস্তাফ মূল্যায়ন ারীন ব্যফাণয় আণফদনকৃত ঋণণয ভণক্ষ্
ভভযভাণ ভজুদভার থা ণত ণফ, কমভনেঃ এ জন গ্রা
১,০০,০০০/- ( এ রক্ষ্) া া ঋণণয
আণফদন যণর ব্যফা প্রভতষ্ঠাণন তায ভণক্ষ্ ১,০০,০০০/- (এ রক্ষ্) া ায ভজুদ ভার থা ণত
ণফ। (ভজুদ ভাণরয তাভর া আণফদণনয াণথ ংমৄক্ত যণত ণফ)।
১৪.৬ ঋণ আণফদনেঃ
এ ঋণ গ্রণণয জন্য আণফদন াযী ঋণণয আণফদনত্র, া ফই  এএভএ াভবয ভপ
১০০ (এ ত) া া এফং মাচাই খযচ ফাফদ ১০০ (এ ত) া া কভা ২০০ (দুইত) া া
(অণপযৎণমাগ্য) জভা ভদণয় যভদ ংগ্র যণফন। ঋণ আণফদনত্র ক্রয় এফং পযণণয কক্ষ্ণত্র এ ঋণ
াম যক্রণভ ভনণয়াভজত ভয তযা গ্রা ণ াভফ য ণমাভগতা প্রদান যণফন। ঋণ আণফদণনয ভণয়
আণফদন াযীয য কতারা ০৩ (ভতন) ভ াণা য াইণজয তযাভয়ত ছভফ জভা ভনণত ণফ। ছভফয
কছণনয উভযবাণগ আণফদন াযী তায পুণযা নাভ  স্বাক্ষ্য যণফন। ঋণ প্রদাণনয কক্ষ্ণত্র প্রণয়াজনীয়
ডকুণভন্ট এফং অন্যান্য  র কক্ষ্ণত্র তাঁণ অনুরূ স্বাক্ষ্য যণত ণফ। গ্রাণ য স্বাক্ষ্ণযয ঠি তা
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ংভিট ভী ভনভিত যণফন। জাতীয় ভযচয় ত্র/ব্যাংণ ব্যফহৃত স্বাক্ষ্য এণক্ষ্ণত্র নমুনা ভণণফ
ব্যফায যা ণফ। এছাড়া গ্রাণ য স্বাক্ষ্য  টিভ ফাণয়াণভভে কভভণন ংযক্ষ্ণ যণত ণফ।
১৪.৭ ঋণ প্রভক্রয়া যণ ভপ
প্রভতফায ঋণ গ্রণণয কক্ষ্ণত্র এ ঋণণয এযাপ্রাইজার ভপ (appraisal fee) ণফ
অনুণভাভদত ঋণণয ০.৫০% (অণপযতণমাগ্য)।  র ঋণণয জন্য এযাপ্রাইজার ভপ ঋণ অনুণভাদণনয
য উণযাক্তা এএপভডএপ অভপণ নগণদ জভা ভদণয় যভদ ভনণফন।
১৪.৮

ঋণণয ঝভুঁ কভা াণফরায জন্য ঝভুঁ তভফর
প্রভতফায ঋণ গ্রণণয কক্ষ্ণত্র উণযাক্তায মৃতুযজভনত ঝভুঁ ভনযণনয জন্য ঝভুঁ তভফর ণফ
অনুণভাভদত ঋণণয ১% (অণপযতণমাগ্য)।  র ঋণণয জন্য ঝভুঁ তভফর, ঋণ অনুণভাদণনয য
উণযাক্তা ংভিট এএপভডএপ অভপণ নগণদ জভা ভদণয় যভদ ভনণফন। ঋণ গ্রীতা মৃতুয ফযণ
যণর গঠিত এ ঝভুঁ তভফর ণত ণমাভগতা যা ণফ।

১৪.৯ ঋণ আণফদন প্রভক্রয়া
ঋণণয আণফদনত্র ায়ায ১ (এ ) িাণয ভণধ্য তা প্রভক্রয়া যণ যণত ণফ এফং ঋণ
অনুণভাদণনয জন্য ঋণ এযাপ্রাইজার প্রস্তুত যণত ণফ।
১৪.১০ ঋণ মাচাই-ফাছাই

অনুণভাদন

ঋণ অনুণভাদণনয জন্য ঋণ প্রস্তুতকৃত এযাপ্রাইজার ংভিট উণজরা ব্যফিা (ইউএভ)
র্তয প্রভতস্বাক্ষ্য ণয আঞ্চভর ব্যফিা ফযাফণয উিান যণফন। আঞ্চভর ব্যফিা তা
বাণরাবাণফ মাচাই-ফাছাই যজভভন ভযদযন ণয ম্মভতসূচ স্বাক্ষ্য প্রদান যণফন। আঞ্চভর
ব্যফিা ংভিট উণজরা াম যারণয় উণজরা কুটিয  ক্ষুদ্র উণযাক্তা ভনফ যাচন  ঋণ অনুণভাদন
ভভটিয বা আহ্বান  ভদ্ধান্ত গ্রণ যণত াযণফন।
১৪.১১ াফভ
অনুণচ্ছদ ৬.১( )  ৬.১(খ) এয আতাভুক্ত এএপভডএপ ’য ক ন্দ্রভুক্ত দণস্যয কক্ষ্ণত্র তাঁয ভনজস্ব
া ফভটিই উণযাক্তা ঋণণয জন্য ব্যফহৃত ণফ; তণফ অভপণ ব্যফাণযয জন্য তায নাণভ আণয টি
াফভ ইসুয যণত ণফ, কমটি উণজরা ব্যফিা র্তয ারনাগাদ যণত ণফ এফং অভপণ
উণজরা ব্যফিাণ য ভন ংযভক্ষ্ত থা ণফ। অন্যান্য উণযাক্তা দস্যণদয কক্ষ্ণত্র প্রণতযণ য জন্য
০২ (দুই) ভ াফভ ইসুয যণত ণফ, মায এ ভ উণযাক্তা দণস্যয ভন এফং অয ভ
অভপণ উণজরা ব্যফিাণ য ভন ংযভক্ষ্ত থা ণফ। উণজরা ব্যফিা
র্তয তা’ ারনাগাদ
যণত ণফ। ংভিট ভাঠ ভয তযা ঋণ গ্রীতা দণস্যয ভনজস্ব ফা ব্যভক্তগত াফভণত মথাযীভত ঋণ
 ঞ্চয় আদাণয়য তথ্য এভি যণফন।
১৪.১২ ঋণ নভথ ংযক্ষ্ণ
ঋণ ভফতযণ মথামথবাণফ ম্পন্ন য়ায য, ব্যাং এডবাইণয অভপ ভ
এযা াউন্ট কইভয়
কচণ য পণ া ভ এফং ব্যাং কি ণভন্ট নভথভুক্ত ণয ঐভদনই ঋণনভথ ভনষ্পভিপফ য উণজরা
ব্যফিা মথামথবাণফ ংযক্ষ্ণ য কফন। নভথভুক্ত  র াগজত্র ভভ নং দ্বাযা ভভযয়ারভুক্ত
যা এফং ংযভক্ষ্ত াগজণত্রয এ টি তাভর া নভথয ইনায- াবাণয িযারায যা এফং তা’
কনা ীণ য কল অনুণচ্ছণদ উণল্লখ যাখা উিভ  ভনযাদ ণফ।
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১৪.১২.১ নভথভুক্ত াগজণত্র ক ান ধযণনয ঘা ভত ফা অঙ্গভত ভ ংফা তথ্য প্রভাণণ ক ান ধযণনয
ভফচূযভত ধযা ড়ণর তায দায়-দাভয়ত্ব ব্যভক্তগতবাণফ আঞ্চভর ব্যফিা  উণজরা ব্যফিা 
ঋণ ভফতযণণয াণথ ংভিটণদয উয ফতযাণফ।
১৫.০ তভফর ছাড় যণ  ব্যাং ভাফ ভযচারনা
১৫.১ ভাঠ ম যা কয়য ফাস্তফ অফিা, দাভযণদ্রযয সুচ  চাভদায ভফলয়টি ভফণফচনায় ভনণয়
উণজরাভবভি এএপভডএপ প্রধান াম যারয় ণত অনরাইন ব্যাং ভ ং এয ভাধ্যণভ যাভয
উণজরাভবভি প্রণণাদনা ভফভনণয়াগ তভফর ছাড় যা ণফ।
১৫.২ ঋণ তভফর গ্রণ  তা’ ংযক্ষ্ণণয জন্য উণজরায যাষ্ট্রায়ত্ত্ব তপভরী ব্যাং 'কানারী
ব্যাংণ ' ‘ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা ক্ষুদ্র উণযাক্তা ঋণ তভফর’ ভণযানাণভ এ টি এটিভড/এএনভড
ব্যাং ভাফ খুরণত ণফ। প্রধান াম যারয় ণত চাভদা কভাতাণফ আফতয ঋণ তভফর উক্ত ভাণফ
কপ্রযণ যা ণফ। ভফভনণয়াণগয য আদায়কৃত  র ভ ভস্তয মূর া া উণজরায এ ভাণফ
পুনভফ যভনণয়াণগয জন্য জভা যাখণত ণফ । আভযত াভবয চাজয আয়, দস্য ঞ্চয়  অন্যন্য ভফভফধ
আণয়য প্রভতটি খাত সুভনভদ যটবাণফ উণল্লখপফ য এ ভণণফ জভা যণত ণফ। ভাণণল প্রধান াম যারণয়য
ক াভবড-১৯ ংভিট প্রণণাদনা তভফর ভাণফ পুনভফভনণয়াগ  ভযচারন ব্যয় ভনফ যাণয াণজ
পাউণেণনয ভনয়ভ অনুমাভয় ব্যফাণযয জন্য ংমৄক্ত ছ অনুমায়ী ভা ভবভি সুভনভদ যট খাত 
ভযভাণ উণল্লখ ণয কপ্রযণ যণত ণফ।
১৫.৩ উণজরায় আঞ্চভর ব্যফিা এফং উণজরা ব্যফিা কমৌথ স্বাক্ষ্ণয ব্যাং ভাফ
ভযচাভরত ণফ। উণজরা ব্যফিা ক য অফতযভাণন আঞ্চভর ব্যফিা এফং ভমভন উণজরা
ব্যফিাণ য দাভয়ণত্ব থা ণফন তাঁণদয কমৌথ স্বাক্ষ্ণয ব্যাং ভাফ ভযচারনা যণত ণফ।
১৬.০ ভাফ ংযক্ষ্ণ
১৬.১ উণজরা ম যাণয় ভাফযক্ষ্ণণয জন্য ভনম্নফভণ যত ফভ  ডকুণভন্টমূ ব্যফায যণত ণফ∑
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১১( )।
১১ (খ)।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।

ক্ষুদ্র উণযাক্তা ঋণ াম যক্রণভয জভয পযভ
াভভয় ঋণ অনুণভাদন ংক্রান্ত আণফদন
াভভয় ঋণ অনুণভাদণনয তযাফভর
অঙ্গী াযনাভা
জাভানতনাভা
ফন্ধ ী যণ চুভক্তনাভা (প্রণমাজয কক্ষ্ণত্র)
ত্ত্বাভধ ায দভরর গভচ্ছত যাখায স্মায
চাভদা প্রভতজ্ঞাত্র
প্রভতশ্রুভত ত্র
ভ ভস্ত ত্র
ক্ষ্ভতা প্রদানত্র
নাদাভফ ত্র
কভা াভ ১ভ কেনীয কভভজণষ্ট্র আদারত র্তয রপনাভা (৩,০০,০০০
া া এফং এয ঊণবয ঋণণয কক্ষ্ণত্র প্রণমাজয
ঋণ ংক্রান্ত তথ্য প্রদান
ঋণ ভফতযণণয (কযভজিায) তাভর া
ঝভুঁ পন য/ফাভতরকৃত উণযাক্তাণদয তাভর া
ঋণ ভযণাণধয ভয়সূভচ
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১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।
২৩।
২৪।
২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯।

ভাভ প্রভতণফদন
ঋণ ভফতযণ ত্র
আদায় যভদ
ভাভ প্রভতণফদণন ভযণাটিংয
(৯) ব্াাংক সাংক্রান্ত নডথ/অথ য িানান্তয নভথ/চচক ইসুু চযডজস্টায (প্রস াজন
িসর) ইতযাভদ।
ঋণ ডফতযসণয সাভাভয ভট পযভ
ভাঠ কভযকতযাও াভয ফাযডবডিক সঞ্চ ও ঋণ চযডজষ্টায
দদডনক/ফাযডবডিকসঞ্চ ও ঋণ আদাস যতথ্য ডফফযণী পযভ
সঞ্চ উসিারন, সভন্ব ও চপযত চযডজষ্টায
নগদান ফডি
খডত ান ফডি
ভাঠ কভযকতযায কভযএরাকাডবডিক সঞ্চ ও ঋণ চযডজষ্টায
উসজরাডবডিকসঞ্চ ও ঋণ চযডজষ্টায
সঞ্চ ও ঋণ াস ফই  দণস্যয কভাফাইর নম্বয

১৬.২ উণজরা াম যারয় প্রণতয অথ যফছয কল য়ায যযই ভাণফয ফাভল য প্রভতণফদন ততভয
যণফ এফং যফতী জুরাই ভাণয ১০ তাভযণখয ভণধ্য তা’ প্রধান াম যারণয় কপ্রযণ যণফ।
১৬.৩ অনুণচ্ছদ ১৪ .২অনুমায়ী প্রণতয ঋণ গ্রীতা দণস্যয ভনজ নাণভ উণজরায় ংভিট কানারী
ব্যাংণ অথফা কম ক ান তপভরী ব্যাংণ স্বতন্ত্র ব্যাং এ াউন্ট থা ণত ণফ । কগ্র ভভযয়ড ছাড়া
ভ ভস্ত ফণ য়া থা ণর কাি কডণ কচণ য ভাধ্যণভ তা আদায় যা মাণফ। ফণ য়া ভ ভস্তয ভভযভাণ
অথ য ভাণফ জভা না থা ণর এ কক্ষ্ণত্র আদাণয়য জন্য আইনগত ব্যফিা কনয়া মাণফ।
১৬.৪ উণজরা ব্যফিা প্রণতয উণযাক্তা দণস্যয নাণভ এ টি ণয াফভ ইসুয যণফন 
ভবন্ন এ টি া ফই অভপণ ংযক্ষ্ণ যণফন।
১৭.০

ঋণ আদায়
১৭.১ অনুণচ্ছদ ১২.৩ অনুমায়ী উণযাক্তা ঋণ ভযণাণধয কভয়াদ ণফ দুই ফছয (২৪ ভা) । এয ভণধ্য
কগ্র ভভযয়ড ণফ ৬ ভা। ৬ ভা কগ্র ভভযয়ড ব্যভতত ২৪তভ ভাণয ভণধ্য ১৮টি ভান ভাভ
ভ ভস্তণত ঋণ আদায় যণত ণফ।
১৭.২ অনুণচ্ছদ ১২.৪ অনুমায়ী এ ভনধ যাভযত কভয়াণদয জন্য ঋণণয কফামূল্য ফ্লযা কয ক ৪% াণয
প্রণমাজয ণফ। তণফ ঋণ ভযণাণধয ভনধ যাভযত দুই ফছয (২৪ ভা) ভয় ার অভতক্রান্ত ণর ফণ য়া
মুদয় ঋণ (মভদ থাণ ) কখরাভ ভাণফ গণ্য ণফ; এফং এই ফণ য়া কখরাভ ঋণণয উয প্রভত ফছয
ফ্লযা কযণ ১১% াণয কফামূল্য ধাম য ণফ।
ব্যাখ্যা:
জনাফ আণরয়া কফগভ ক্ষুদ্র উণযাক্তা ভণণফ ১ ,০০,০০০/- (এ রক্ষ্) া া ঋণ গ্রণ ণযন।
ভনধ যাভযত দুই ফছণয ভযণাধণমাগ্য ১৮টি ভ ভস্তয ভণধ্য ভতভন ১২টি ভ ভস্ত ভযণাধ ণযণছন, এফং
৬টি ভ ভস্ত ভযণাণধ ব্যথ য ণয়ণছন। এ অফিায় তায অফভট ফা ফণ য়া ফা কখরাভ (কম নাণভই
অভবভত যা কা ) ৬টি ভ ভস্তয কক্ষ্ণত্র অনুণচ্ছদ ১২.৪ অনুমায়ী প্রণণাদনা প্যাণ ণজয সুভফধা ফাভতর
ণফ, এফং উক্ত ৬টি ভ ভস্তয আণরয উয ফ্লযা কযণ ১১% াণয কফামূল্য আণযা ণফ।
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উদাযণস্বরূ∑জনাফ আণরয়া কফগণভ য গৃীত ১ ,০০,০০০/- (এ রক্ষ্) া া ঋণণয কক্ষ্ণত্র দুই
ফছণযয জন্য ফ্লযা কযণ ৪% াণয কফামূল্য ধাম য ণফ ৮,০০০/- া া। সুতযাং তায ভন ণত
ভনধ যাভযত ভণয় কভা আদায়ণমাগ্য ণফ (আর ১,০০,০০০+কফামূল্য ৮,০০০)=১,০৮,০০০/- া া।
ঋণ ডফতযসণয য ২৪ ভাসসয ভসে ১৮টি ভান ভ ভস্তণত এই ১ ,০৮,০০০/- া া আদায়ণমাগ্য ণর
প্রভত ভ ভস্তণত গড় আদায়ণমাগ্য ণফ কফামূল্য প্রায় (১,০৮,০০০÷১৮)=৬,০০০/- া া। অথ যাৎ
প্রভত ভ ভস্তণত আদায়ণমাগ্য আর ণফ [(৬,০০০÷১০৮)×১০০]=৫,৫৫৬/- া া এফং কফামূল্য ণফ
[(৬,০০০÷১০৮)×৮]=৪৪৪ া া । এখন, জনাফ আণরয়া কফগভ ১২টি ভ ভস্তণত (৬,০০০ া া ×১২
ভ ভস্ত)=৭২,০০০/- া া ভযণাণধয য ফাভ ৬টি ভ ভস্ত ভযণাণধ ব্যথ য ণয়ণছন। অথ যাৎ ভনধ যাভযত
কভয়াদ কণল তায কখরাভ/অফভট/ফণ য়া আসর [১,০০,০০০-(৫৫৫৬×১২)]=৩৩,৩২৮/- টাকা;
মায উয ১১% িাসয ৩,৬৬৬/- টাকা চসফামূল্য পুনঃডনধ যাযণ কসয চভাট (আসর
৩৩,৩২৮+চসফামূল্য ৩,৬৬৬)=৩৬,৯৯৪/- টাকা যফতীণত ণফ যাচ্চ এ ফছণযয ভণধ্য আদায় যণত
ণফ। তণফ এ ফছণযয পণফ য কম য়ভা য মুদয় ঋণ ভযণাভধত ণফ ক য়ভাণয জন্যই ফভধ যত
কফামূল্য আণযাভত ণফ।
১৭.৩ ভ ভস্ত ভযণাণধয জন্য এ জন ঋণ গ্রীতা দস্যণ ভনয়ভভত কভাটিণবণনয ভণধ্য যাখণত
ণফ, এফং ক ান ভফণল াযণণ ভতভন এ টি ভ ভস্ত ভযণাণধ ব্যথ য ণর এফং কগ্র ভভযয়ড ভণণফ
তা গণ্য না ণর অভপণ ংযভক্ষ্ত তায কাি কডণ ড কচ দ্বাযা ঐ ভ ভস্তটি আদায় যা মাণফ ।
এণক্ষ্ণত্র ংভিট দণস্যয াজ কথণ আয এ টি কাি কডণ ড কচ ংগ্র যণত ণফ।
কাি
কডণ ড কচণ য ভাধ্যণভ ভ ভস্ত আদায় ণর ব্যাং কি ণভণন্টয ভবভিণত উণজরা ব্যফিা 
ভাঠ ভয তযা মথাভনয়ণভ ঋণ গ্রীতায াফভ  দািভয কয ড যত্র ারনাগাদ যণফন।
১৭.৪ ংভিট উণজরা ব্যফিা / ভাঠ ভয তযা প্রভতভাণয ভনধ যাভযত তাভযণখ এ জন ঋণ গ্রীতায
ভন কথণ ভ ভস্ত আদাণয়য য ঐ দণস্যয াফভণত
এফং অভপণ ংযভক্ষ্ত া ফইণয়
ভরভফদ্ধপফ য স্বাক্ষ্য যণফন, এফং ভাভ আদায়ভণ তা ভরভফদ্ধপফ য ভনধ যাভযত িাণন ঋণ
গ্রীতায স্বাক্ষ্য গ্রণ যণফন। অতয আদায়কৃত া া ংভিট ব্যাং ভাণফ জভাপফ য জভায
যভদ  ভাভ আদায়ভ মথামথবাণফ ংযক্ষ্ণ যণফন। উণজরা ব্যফিা ংভিট করজায 
ডকুণভণন্ট ভরভফদ্ধ যণফন এফং আঞ্চভর ব্যফিা গ্রণ যণফন।
১৮.১ ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা তভফণরয ভায ংযক্ষ্ণণয জন্য অণ াণভণন অনরাইন তথ্য কাভটং
 ডা া
[

পাউসেসনয ক্ষুদ্র ঋণ কাম যক্রভক গডতীর, স্বচ্ছ ও যুসগাসমাগী কযসত পাউসেন একটি
Microfin360 নাসভ একটি অনরাইন software চরভান যণয়ণছ মা ক্ষুদ্র ঋণ কাম যক্রসভয
াখা ম যাস MIS ও AIS ইনটিসেন কযসে এফাং াখা অডপসসয দদনডিন কাজসক অসনকাাংস
সিজতয কসয তুণরণছ। Microfin360 software-এয ফড় দফডষ্ট িসরা web এয
ভােসভ কাজ কযা। পসর ডাটা ডসডকউডযটিসি প্রডতডদসনয, সপ্তাসিয ও ভাসসয ভসে াখা, আঞ্চডরক
ও প্রধান কাম যারস য সকর ধযসণয Realtime তথ্য/ডযসাট য তাৎক্ষভণকবাচফ াও া ও সভডন্বত
কযা সম্ভফ িসচ্ছ। এসত কর্তয ক্ষ দ্রুত ডসদ্ধান্ত েিসণয ভােসভ ভাঠ কাম যক্রসভয গডতীরতা আন ন কসয
কাভিত রক্ষুভাত্রা অজযনসি প্রডতষ্ঠাসনয সফ যসক্ষসত্র স্বচ্ছতা ও জফাফডদডিতা ডনডিত কযসত াযণছ।]
এ সপট্ও ুাসয ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা তভফণরয ভাফ ংযক্ষ্ণ  ঋণ াম যক্রভ
ভযচারনায
জন্য সপট্ও ুাসয আরাদা এ টি ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা তভফর নাণভ কপাল্ডায কখারা ণফ। এ
কপাল্ডাণয ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা আফতয ঋণ তভফর প্রাভি  কপ্রযণ, উণজরা ক ন্দ্র গঠন, তদভন
দস্য বভতয, ঞ্চয় জভা, উণিারন, ভন্বয়/কপযত, ঋণ ভফতযণ, ঋণণয ভ ভস্ত আদায়, ভফভফধ
আদায়  ভযণাধ ংক্রান্ত মাফতীয় তথ্য  ডা া কাভটং প্রদান
যণত ণফ। এণত দস্যকদয
ডা াণফজ এফং ঋণ  ঞ্চণয়য াভফ য তথ্যাভদ অণ াণভণন ভন্নণফভত থা ণফ। পণর প্রভতভদণনয,
িাণয  ভাণয ভণধ্য াখা, আঞ্চভর  প্রধান াম যারণয়য  র ধযণনয আণড তথ্য/ভযণা য
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তাৎক্ষ্ভণ বাণফ ায়া  ভভন্বত যা ম্ভফ ণফ। য াণযয প্রণণাদনা প্যাণ কজয আতায় এ
ঋণ াম যক্রণভয জন্য অসটাসভন সপট্ও ুাযটিয ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা প্যাণ জ ীল য কপাল্ডাণয
ফভণ যত ছ অনুমায়ী ভনয়ভভতবাণফ করনণদণনয াভফ য তথ্যমূ এভি ভদণত ণফ।
১৮.২

পুনযায় ঋণণয আণফদন
প্রণণাদনা প্যাণ জ এয আতায় এ ঋণ াম যক্রণভয পর ফাস্তফায়ন এফং গৃীত ঋণ মথাযীভত
ভযণাধ াণণক্ষ্ যফতী ঋণণয জন্য গ্রা আণফদন যণত াযণফন। তণফ পফ যফতী মূদয় ঋণ
ভযণাধ াণণক্ষ্ যফতী ঋণণয জন্য আণফদন যণত াযণফন।

১৮.২.১ ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা ক্ষুদ্র উণযাক্তা ঋণ পুনভফ যভনণয়াণগয কক্ষ্ণত্র য াভয ম যাণয় ভযচাভরত
'ক্ষুদ্র ঋণ নীভতভারা ২০১৬' এয আতায় এফং এএপভডএপ প্রণীত াম যভনণদ যভ ায অনুযণণ
আদায়কৃত ঋণণয অথ য পুনভফ যভনণয়াগ যা মাণফ এফং আফতয ঋণ ভণণফ চরভান থা ণফ।
১৮.৩ ভভন ভযং  ভযণাটিংয
১৮.৩.১. প্রভতটি দণস্যয আভথ য করনণদণনয তথ্য এএভএণয ভাধ্যণভ দস্যণ ঐ ভদনই অফভত
যা ণফ। ক ন্দ্রীয়বাণফ এ এএভএ তথ্য ভভন ভযং যণত ণফ।
১৮.৩.২ আঞ্চভর ব্যফিা / উণজরা ব্যফিা ঋণ গ্রীতাণদয াম যক্রভ ভনয়ভভত ভযদযন 
মূল্যায়ন যণফন। প্রভতভাণয ৩ তাভযণখয ভণধ্য ভনধ যাভযত ছণ ভযণাটিংয ভাণয প্রভতণফদন
আঞ্চভর ব্যফিাণ য ভন দাভখর যণফন। আঞ্চভর ব্যফিা তায অধীনস্ত উণজরামূণয
প্রভতণফদন এ ীভূত ণয তায ভতাভত প্রভত ভাণয ৭ তাভযণখয ভণধ্য প্রধান াম যারণয় কপ্রযণ
যণফন।
১৮.৩.৩ প্রধান াম যারণয় অনুভষ্ঠত ভাভ বায় আঞ্চভর ব্যফিা উণজরায়াভয
এ ঋণ
ভযসূভচয অগ্রগভত ম যাণরাচনা যণফন এফং প্রণয়াজনীয় ভনণদ যনা প্রদান যণফন। আঞ্চভর
ব্যফিা গণ উণজরামূ ভযদযন াণর ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা প্যাণ ণজয ক্ষুদ্র উণযাক্তা ঋণ
াম যক্রভ ম যাণরাচনা যণফন এফং ক ান ত্রুটি ভচভিত ণর প্রভতণফদন আ াণয ভভন ভযং অভধাখাণ
অফভত যণফন।
১৮.৩.৪ ভভন ভযং  আইভটি অভধাখা ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা ক্ষুদ্র উণযাক্তা ঋণ াম যক্রভ ভনয়ভভত
যাভয  অনরাইন ভভন ভযং যণফ এফং প্রণয়াজনীয় ভনণদ যনা জাভয যণফ।
১৯.০ ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা তভফর ব্যফায ংক্রান্ত ভাফ ভযচারনা দ্ধভত
১৯.১ নণবর ণযানা বাইযা (ক াভবড-১৯) ভযভিভতণত প্রাভন্ত জনণগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ণন
প্রণণাদনা প্যাণ ণজয আতায় য ায প্রদি ভফণল অনুদান তভফর এএপভডএপ-এয চরভান
ক ন্দ্রীয় ব্যফিানায় ংযক্ষ্ণ  ভযচাভরত ণফ । এএপভডএপ প্রধান াম যারণয়য তত্বাফধাণন
কানারী ব্যাং ভরেঃ াযান ফাজায াখায়
‘‘ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন পাউণেন ক াভবড -১৯ প্রণণাদনা
তভফর” নাণভ এ টি ভযবভ্বং পাে ভাফ কখারা ণয়ণছ। ভাফ নম্বয এএনভড০১১৭২০৩০০০২৫৩।
য ায কথণ প্রাি তভফর এ ভাণফ জভা যা ণয়ণছ  ণফ এফং ভাঠ
ম যাণয়য
যফতী  র করনণদন এ ভাণফয ভাধ্যণভ ম্পাদন যা ণফ।
১৯.২ এ ইবাণফ এএপভডএপ এয ১৭৩টি উণজরা াম যারণয়য তত্বাফধাণন ‘‘ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন
পাউণেন ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা তভফর ”-এয অনুকূণর ংভিট  র উণজরায় কানারী ব্যাং
াখায় এ ই ভণযানাণভ (’ভযবভ্বংপাে’) এ টি ণয এটিভড/এএনভড ভাফ  খভতয়ান
থা ণফ।
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১৯.৩ অনুদাণনয অথ য ভাঠ াম যারয়মূণয চাভদা
প্রণয়াজনীয়তা, দাভযদ্রয সূচ  ক্ষ্ভতা
ভফণফচনায় ভনণয় প্রধান াম যারণয়য (ক ন্দ্রীয়)“ভযবভ্বংপাে” ণত ংভিট উণজরা াম যারণয়য
(িানীয়) “ভযবভ্বংপাে” এ কপ্রযণ যা ণফ । কপ্রভযত তভফণরয সুষ্ঠু ব্যফায এয রণক্ষ্য ভফভবন্ন
াম যারণয়য অভফভনণয়াগকৃত তভফর  উদ্বৃি অথ য এএপভডএপ-এয ভফযভান আন্তেঃ াম যারয় করনণদন
ব্যফিানায় িানান্তয যা মাণফ । প্রণণাদনা তভফর ব্যফায ংভিট ভাফ ংযক্ষ্ণণয জন্য
পৃথ বাণফ ভাফ ংযক্ষ্ণ যণত ণফ। ভাঠ াম যারয়মূ‘‘ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন পাউণেন ক াভবড ১৯ প্রণণাদনা তভফর ”-এয ভফযীণত “ভযবভ্বংপাে” ণত গ্রা /দস্য ম যাণয় ঋণ ভফতযণ যণফ
এফং যফতী আদায়কৃত  র া া উক্ত ভাণফ জভা ভনভিত যণফ এফং আদায়কৃত া া ণত
ঋণ ভফতযণ  অন্যান্য করনণদন অব্যাত থা ণফ।
১৯.৪ ঝভুঁ তভফণরয া া  মৃতুযজভনত াযণণ ঋণ ভকূণপয জন্য ভযণাধ ংক্রান্ত করনণদন ,
আদায়কৃত াভবযচাজয /সুণদয ভাফ এফং আন্তেঃখাত ভন্বণয়য ভাধ্যণভ ঞ্চয় , অভজযত ব্যাং সুদ 
ব্যাং চা কজযয অথ য প্রভত ভাণ খাতয়াযী ভাফ ংমৄক্ত ছ অনুমায়ী ফণ যনা ণয প্রভত ভাণয
কণল ক ন্দ্রীয় তভফণর কপ্রযণ যণত ণফ।
১৯.৫ অভড
ঋণ াম যক্রণভয স্বচ্ছতা  জফাফভদভতা ভনভিত যণণয রণক্ষ্য প্রভত অথ যফছয কণল ক াভবড-১৯
প্রণণাদনা ক্ষুদ্র উণযাক্তা ঋণ তভফণরয অভড ম্পাদন যণত ণফ। পাউণেণনয অভড  ভনযীক্ষ্া
অভধাখা এফং কক্ষ্ত্রভত অথ য ভন্ত্রণারয় ফা য াণযয অভড ভফবাগ ফাভল য ভনযীক্ষ্া াম যক্রভ ম্পাদন
যণফ। স্বচ্ছতা  জফাফ ভদীতা ভনভিত যায জন্য পাউণেণনয অভড াখা ভনয়ভভত বাণফ
উণজরা ম যাণয় আবযন্তযীণ অভড াম যক্রভ ভযচারনা যণফ।
২০.০ নীভতভারা প্রণয়াগ  ংণাধণনয ক্ষ্ভতা
২০.১ এ নীভতভারায় উণল্লখ কনই এভন ক ান ভফলণয়য অফতয ণা ণর কণক্ষ্ণত্র তা ভাধাণনয জন্য
ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন পাউণেণনয াম যভনণদ যভ া, ক্ষুদ্র উণযাক্তা ঋণ াম যভনণদ যভ ায ভফভধমূ
প্রণমাজয ণফ। প্রণয়াজণন এণক্ষ্ণত্র কদণয ংভিট আইন/ভফভধ অনুমায়ী ব্যফিা কনয়া মাণফ।
২০.২
য ায র্তয প্রদি ভনণদ যনা ফা ভযভিভত ভফণফচনায়
ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন পাউণেণনয
ভযচারনা ল যণদয অনুণভাদন াণণক্ষ্ ভণয় ভণয় প্রণয়াজন ণর মথাভনয়ণভ এই নীভতভারা
ভযফতযন, ভযফধ যন  ংণাধন যণত াযণফ।
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কাজীফী/এ

ভযভট - ১

উণযাক্তা দস্য/দস্যা নাক্ত যণ জভয ‘ছ ’

১। কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাঝাচয উদ্যাদ্গয নাভঃ
২। কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাঝাচয উদ্যাদ্গয ফস্থানঃ
৩। উদ্যাদ্গয ধযণঃ
৪। উদ্যাদ্গয অআনগত ফস্থানঃ
একক ভাচরকানা
যমৌথ ভাচরকানা
৫। উদ্যাদ্গয অআনগত যযচিদ্েন অদ্ে চক (যেড রাআদ্ন্স)?
যাঁ
না
৬। উদ্যাক্তায নাভঃ ..................................................... , ফয়............, চক্ষাগত যমাগ্যতাঃ................
৭। উদ্যাক্তায প্রাথচভক চফচনদ্য়াদ্গয চযভাণঃ....................,ব্যফা শুরুয তাচযখঃ.......................................
৮। ব্যফা চযিারনায় উদ্যাক্তায দক্ষতা এফং চবজ্ঞতাঃ .....................................................................
.......................................................................................................................................
৯। এআ উদ্যাগ দ্ত অয় (ভাচক)ঃঃ......................................., ন্যান্য উৎ যথদ্ক ভাচক অয়ঃ..............
১০। উদ্যাক্তা ন্য যকান অচথ িক প্রচতষ্ঠান দ্ত ঋণ গ্রণ কদ্যদ্েন চক? যাঁ
না
১১। উদ্যাগ চযিারনায় ঋদ্ণয প্রদ্মািন অদ্ে চক? যাঁ
না
মচদ যাঁ য়, টাকায চযভাণঃ................................
১২। উদ্যাক্তায ব্যফা চযিারনায ভারাভার যকাথা দ্ত ক্রয় কযা য় ? স্থানীয় ফািায দ্ত
চফদ্দ দ্ত
১৩। উদ্যাক্তা তায যফযাকাযী/ ধাদ্য চফক্রয়কাযীদ্দয চনয়চভত চযদ্াধ কদ্যন চক ? যাঁ
না
১৪। তায ম্পদ্কি ন্যান্য ব্যফায়ী/ প্রচতদ্ফীদ্দয ভতাভতঃ....................................................................
১৫। উদ্যাদ্গয ফস্থাঃ
নতুন িরচত ফন্ধ
১৬। উদ্যাক্তা এএপচডএপ যকন্দ্রভুক্ত চযফাদ্যয দস্য চক ? যাঁ না
১৭। চফগত ৩ ফৎদ্য ব্যফায ফস্থাঃ
চফক্রয়
যভাট রাব
নীট রাব
২০
১৯
২০২০
২০২১
১৮। উদ্যাক্তায ব্যচক্তগত/ ব্যফায দায়- যদনায চযভাণ (মচদ থাদ্ক)ঃঃ.....................................................
১৯। উদ্যাক্তায ম্পদ্কি Surveyor এয ভতাভত ( তায ততা, ননচতকতা এফং াভাচিক গ্রণদ্মাগ্যতা আতযাচদ)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

........................
................... ................
চচনয়য ভাঠকভিকতিা/ভাঠ কভিকতিায
উদ্িরা ব্যফস্থাদ্কয
স্বাক্ষয  তাচযখ
স্বাক্ষয  তাচযখ
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ভযভট-০২

ভযভট -২
ছভফ
ঋণণয আণফদন ত্র।
উণজরা ব্যফিা
উণজরা.....................................
কজরা...........................................
আভভ আভথ য প্রণণাদনা ঘুণ যায়ভান ঋণ তভফর ভযসূভচয নীভতভারা ম্পণ য ম্পূণ য অফগত ণয় ঋণণয জন্য
আণফদন যভছ এফং প্রণয়াজনীয় জাভানত, ভ যণগজ াযফায নাভা  অন্যান্য াগজণত্র স্বাক্ষ্য ণযভছ।
১। আণফদন াযীয নাভেঃ.......................................................
২। ভতা/স্বাভীয নাভেঃ.........................................................
৩। ভাতায নাভ:................................................................
৪। ভযভচভত নং:...............................................................
৫। ঋণণয উণেশ্যেঃ.............................................................
৬। ভয াকণ্ডয নাভ:
৭। আণফদনকৃত ঋণণয ভযভাণ:
৮। কভাফাইর নম্বয:
আণফদন াযীয স্বাক্ষ্য
আণফদন াযী জনাফ ................................. ; ................................. ভভভত/দণরয দস্য/এ
উণযাক্তা। তাঁয ঋণণয আণফদন মাচাই ফাছাই পফ য .......................... া া
( থায়)............................................. া া ঋণ ভঞ্জুয যায সুাভয যা ণরা। আণফদনত্র
উণজরা আভথ য প্রণণাদনা ঘুণ যায়ভান ঋণতভফর উণজরায ঋণ অনুণভাদন ভভটিণত উিানণমাগ্য এফং
ভভটিয ভফণফচনাণমাগ্য।
ভাঠ ভয তযায স্বাক্ষ্য  ীর

উণজরা ব্যফিাণ য স্বাক্ষ্য  ীর

উণজরায ঋণ অনুণভাদন ভভটিয .......................তাভযণখ অনুভষ্ঠত.............নং বায ভদ্ধান্ত
কভাতাণফ ............................. া া ( াথায়)................................................ া া ঋণ ভঞ্জুয
যা ণরা।
স্বাক্ষ্যেঃ..............................
তাভযখেঃ..............................
আঞ্চভর ব্যফিা স্বাক্ষ্য 
ীর
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ভযভট –৩

তভসু /অঙ্গী াযনাভা
আভভ ভনম্নস্বাক্ষ্য াযী
ভতা.................................ধভয................................কা.............................
ভনফা....................................................থানা................................কজরা...........................
.............................................................ভভভত/দণরয দস্য ভণণফ আভথ য প্রণণাদনা ঘুণ যায়ভান
ঋণ তভফর ণত ........................................ া া ঋণ গ্রণ ভযরাভ। অনুসৃত ভনয়ভাফরী অনুমায়ী
নগদ (অংণ  থায়) ...........................................ঋণ গ্রণণয তাভযখ ইণত এই ঋণণয উয
ফাৎভয ত যা ৪% াণয কফামূল্য  াণয অথফা আভথ য প্রণণাদনা ঘুণ যায়ভান ঋণ তভফর এএপভডএপ
অথফা য ায র্তয ভনধ যাভযত াণয কফামূল্য  মুদয় ঋণ ১৮ টি ভান ভাভ ভ ভস্তণত ভযণাণধ ফাধ্য
থাভ ফ ভ ংফা মখনই আভাণ ভযণাধ ভযফায কনাটি কদয়া ইণফ তখনই ঋণণয মূদয় অথ য কফামূল্য
নগণদ ভযণাধ ভযণত ফাধ্য থাভ ফ।
মভদ উক্ত ঋণণয ক ান ভ ভস্ত ফাফদ আর ভ ংফা কফামূল্য ঠি ভণয় ভযণাধ না ভয তাা ইণর
এএপভডএপ প্রণণাদনা তভফর নীভতভারা অনুমায়ী কফামূল্য  ঋণণয মুদয় া া চাভফা ভাত্র ভযণাধ
ভযণত ফাধ্য থাভ ফ।
আভভ আয স্বী ায ভযণতভছ কম এই া া কদয় তাভযখ ইণত এ িাণয ভণধ্য ভয ল্পনা অনুমায়ী
.......................উণেণশ্য খযচ ভযফ। মভদ এই া া ভনভদ যট ভণয়য ভণধ্য উণল্লভখত উণেণশ্য খযচ না ভয
তাা ইণর আভথ য প্রণণাদনা ঘুণ যায়ভান ঋণ তভফর এএপভডএপ ভফধান কভাতাণফ কম দে প্রদাণনয ব্যফিা
কনয়া ইণফ তাা ভাভনয়া ভনণত ফাধ্য যভরাভ।
উণযাক্ত ণতয ভস্ত া া বুভঝয়া াইয়া আভভ এই খত ভরভখয়া ভদরাভ।
তাভযখেঃ...................................... ঋণ গ্রীতা
স্বাক্ষ্যেঃ.....................................
আভযা ভণফত  পৃথ বাণফ ভফনা জয আভিণত উণযাক্ত ঋণণয া া উায কফামূল্য আদাণয়য ভনভভি
এফং া া কম উণেণশ্য কনয়া ণয়ণছ ক উণেণশ্য মাণত ব্যফায যা য় তাায জন্য জাভভন যভরাভ।

১। জাভভনদায
ভতা/স্বাভীয নাভ
ঠি ানা

। জাভভনদায

:২
: ভতা/স্বাভীয নাভ
: ঠি ানা
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ভযভট-০৪

জাভানতনাভা
অচভ.......................................................................ঙ্গীকায কচযদ্তচে যম, এএপচডএপ এয যকাচবড১৯ প্রদ্ণাদনা ঋণ তচফদ্র কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাঝাচয
উদ্যাক্তা ঋণ কভিসূচি দ্ত িনাফ
......................................................এয গৃীত চনম্নফচণ িত ঋদ্ণয িাভানতদায দ্ত ম্পুণ ি বাদ্ফ ম্মত।
ঋদ্ণয চফফযণঃ
যভাট ঋদ্ণয টাকা ...............(কথায় ........................)ঃঃ ফাচল িক াচবি িািি ায ....................ঋণ গ্রীতায
প্রকদ্েয ফণ িনাঃ......................................................................ঋণ গ্রদ্ণয তাচযখ ...........................
চকচি ংখ্যা .................. যল চকচি চযদ্াদ্ধয তাচযখ ....................।
িাভানতদায চাদ্ফ অচভ ঙ্গীকায কচযদ্তচে যম, ঋণ গ্রীতা উদ্যাক্ত ঋণ চযদ্াধ না কচযদ্র অচভ াচবি
িািি ঐ ঋণ চযদ্াধ কচযফ। এআ চযচস্থচতদ্ত অচভ চযদ্াচধত ঋণ  তায াচবিিািি
 মুদয় টাকা
যকাচবড-১৯ প্রদ্ণাদনা নীচতভারা নুমায়ী অভায চনকট আদ্ত অদায় কযায িন্য এএপচডএপ যক ক্ষভতা প্রদান
কযরাভ।
অচভ অয চনশ্চয়তা প্রদান কচযদ্তচে যম, এএপচডএপ ঋদ্ণয টাকা াচবি িািিকাদ্য ম্পূণ ি অদায় না য়া
ম িন্ত এআ িাভানতনাভা ফরফৎ থাচকদ্ফ।
চনম্নস্বাক্ষযকাযী াক্ষীদ্দয উচস্থচতদ্ত ম্পূণ ি যস্বচ্ছায় স্বজ্ঞাদ্ন উক্ত িাভানতনাভায ভভিাথ ি বুচঝয়া কাাদ্যা প্রদ্যািনায়
উদ্বুদ্ধ না আয়া এআ িাভানতনাভায় স্বাক্ষয প্রদান কচযরাভ।
াক্ষযঃ.................................................তাচযখঃ....................................................................
নাভঃ..........................................................চতা/স্বাভীয নাভঃ.................................................
যাঃ............................................................................
দচফঃ........................................................................
ফতিভান
ঠিকানাঃ.............................................................................................................................
স্থায়ী ঠিকানাঃ.....................................................................................................................
যভাফাআরঃ.....................................................................
াক্ষীয াক্ষয

াক্ষীয াক্ষয

১। নাভ................................................... ১। নাভ .................................................. ..
চতা/ স্বাভীয নাভ ................................. চতা/স্বাভীয নাভ.........................................
ঠিকানা .............................................. ঠিকানা ....................................................
অচভ উদ্যাক্ত চফলদ্য় চনশ্চয়তা এফং ম্মচত প্রদান কযচে যম, ঋণ গ্রীতাদ্ক অনাদ্দয প্রদত্ত যকান প্রশ্রয় ফা সুচফধা
প্রদাদ্নয পদ্র অভায দ্বাযা অনায/অনাদ্দয নুকূদ্র স্বাক্ষচযত িাচভন দ্ত্রয চফযীদ্ত অনায/অনাদ্দয যকান
চধকায ক্ষুন্ন দ্ফ না।
---------িাচভনদায
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ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা ঋণ তভফর
ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন পাউণেন (এএপভডএপ)
প্রণণাদনা প্যাণ জ ঋণ াম যক্রভ

ভযভট-০৫

ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন পাউণেন
আভথ য প্রণণাদনা ঘুণ যায়ভান ঋণ তভফর
উণজরা.........................................
কজরা.............................................
ভারাভার দায়ফদ্ধ যাখায এ যায নাভা
এই এ যাযনাভােঃ ..................................................ণনয ........................................তাভযণখ
আভভ ..............................................................ভতা/স্বাভীেঃ.............................................
গ্রাভ...............................................ডা ঘয............................উণজরােঃ.............................
কজরােঃ....................................................... র্তয ম্পাভদত র। এই দভরর আভায
উিযাভধ াযীগণ, তত্ত্বাফধায় বৃন্দ  ভনভদ যট ব্যভক্তগণণ  অনুভূযক্ত যণফ। আভথ য প্রণণাদনা
ঘুণ যায়ভানঋণ ভযসূচী আভাণ  আভায ভযফাণযয  র দস্যণ .............................................
া া ফাভল য ত যা ৪% কফামূল্য কভা েঃ ........................... া া ভান ১৮টি ভাভ ভ ভস্তণত
ম্পূণ য ভযণাধ যায ণতয ঋণ ভঞ্জুয ণযণছ। মতভদন উক্ত ঋণণয া া  তায কফামূল্য ম্পূণ য ভযণাধ
না ণফ, ততভদন ম যন্ত উক্ত া া এফং এই ঋণণয া ায় অভজযত ম্পভি আভভ ক ান অফিাণত িান্তয যফ
না। আভভ ঋণ প্রদাণনয মাফতীয় তয ভানণত ফাধ্য থা ণফ। ঋণণয া া ম্পূণ য ঋণ  কফামূল্য ভযণাধ ফাধ্য
থা ফ। ঋণণয া া ম্পূণ য ভযণাণধয ব্যথ যতায াযণণ উক্ত আভথ য প্রণণাদনা ঘুণ যায়ভান ভযসূচী আভায
িাফয/অিাফয ম্পভি ণত ঋণ  কফামূণল্যয া া আদায় যণত ফা আদাণয়য জন্য আইনানুগ ব্যফিা গ্রণ
যণত াযণফ। এত আভভ ফা আভায উিযাভধ াযীগণ ক ানরু আভি যণত াযফ না এফং আভি যণর
আইনগত ক ান তফধতা থা ণফ না। এই এ যাযনাভা আভভ জ্ঞাণন  সুি ভভস্তণে স্বাক্ষ্য যরাভ।
..............................
(ঋণ গ্রীতায স্বাক্ষ্য)
তাভযখেঃ.....................
াক্ষ্ীেঃ
১। স্বাক্ষ্য..............................................

২। স্বাক্ষ্য..............................................

নাভেঃ....................................................

নাভেঃ....................................................

ভতা/স্বাভীয নাভেঃ....................................

ভতা/স্বাভীয নাভেঃ....................................

গ্রাভেঃ...................................................
ডা ঘযেঃ..............................................
উণজরােঃ............................................
কজরােঃ.................................................

গ্রাভেঃ...................................................
ডা ঘযেঃ..............................................
উণজরােঃ............................................
কজরােঃ.................................................

কনা েঃ ভভরা ঋণ গ্রীতায কক্ষ্ণত্র উণযাক্ত স্বাক্ষ্ীদ্বণয়য ভণধ্য এ জন ণফন ঋণ গ্রীতায ভযফায প্রধান।
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ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা ঋণ তভফর
ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন পাউণেন (এএপভডএপ)
প্রণণাদনা প্যাণ জ ঋণ াম যক্রভ

ভযভট-০৬

ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন পাউণেন
আভথ য প্রণণাদনা ঘুণ যায়ভান ঋণ তভফর
উণজরা.........................................
কজরা.............................................

ানা অঙ্গী াযত্র
(ভড.ভ. কনা )
া া.......................................................................... তাভযখেঃ.......................................
আভভ ভনম্ন স্বাক্ষ্য াযী..................................................আভথ য প্রণণাদনা ঘুণ যায়ভান ঋণ তভফরকথণ
অয..................... া া ( থায়.................................................. া া) ঋণ গ্রণ যরাভ 
চাভফাভাত্র আভথ য প্রণণাদনা ঘূণ যায়ভান ঋণ তভফর ভযসূভচ অথফা তাণদয ভনণদ যনানুাণয প্রণদয় কফা
মূল্য (কফামূণল্যয ায.....................................%) ভযণাধ যায অঙ্গী াণয আভভ এই ভডভাে
প্রভভযী কনা ই যরাভ।
স্বাক্ষ্যেঃ ..........................
পণ য নাভেঃ ..........................
ভতা/স্বাভীয নাভেঃ ..........................
দর/ভভভতয নাভেঃ ..........................
গ্রাভেঃ ..........................
ডা ঘযেঃ ..........................
উণজরােঃ ..........................
কজরােঃ .........................
প্রভতস্বাক্ষ্ভযত
দণস্যয নাভেঃ................................... দণস্যয নাভেঃ.....................................
স্বাক্ষ্যেঃ........................................... স্বাক্ষ্যেঃ............................................
তাভযখেঃ........................................... তাভযখেঃ...............................................

22

...
....

ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা ঋণ তভফর
ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন পাউণেন (এএপভডএপ)
প্রণণাদনা প্যাণ জ ঋণ াম যক্রভ

ভযভট-০৭

ঋণ ভফতযণ ত্র
স্থানঃ ............................................................তাচযখঃ.................অচভ এএপচডএপ এয ক্ষুদ্র উদ্যাক্তা
ঋদ্ণয ভঞ্জুযী ফাফদ টাকা ...................(কথায় ........................ ভাত্র) যিক নম্বয ...................।
............................... ব্যাংক ................................................. াখা বুদ্ঝ চনদ্য় স্বাক্ষয কযরাভ।
স্বাক্ষযঃ
নাভঃ...........................................................
ঠিকানাঃ...........................................................
যভাফাআর নংচপ পূযণ কযদ্ফঃ
ঞ্চরঃ................................

ঋণীয দস্য নং- ..........................................

কাম িারয়ঃ ................................

ঋদ্ণয যভয়াদঃ ...........................................

ঋণীয নাভঃ ...................................

ঋণ নঃ ...................................................

এএপচডএপ দস্যঃ যাঁ/না

প্রকদ্েয নাভঃ ...........................................

ঋণীয ধযণঃ পুরুল/ভচরা
ঋদ্ণয খাতঃ ...........................................
স্বাক্ষযঃ ...................................

স্বাক্ষযঃ ...................................

নাভঃ .....................................

নাভঃ ......................................

উযিরা ব্যফস্থাক

অঞ্চচরক ব্যফস্থাক
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ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা ঋণ তভফর
ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন পাউণেন (এএপভডএপ)
প্রণণাদনা প্যাণ জ ঋণ াম যক্রভ
আদায় যভদ

ভযভট-০৮

চপ কচ

নং.......................................

তাচযখ..................

উদ্িরায নাভঃ...................................................ঋণীয নাভ....................................................................
দস্য নং................... ঋদ্ণয ক্রচভক নং...................... ঠিকানা....................................................................
ক্রচভক নং

অদাদ্য়য চফফযণ
০১। অদ্ফদন ত্র, া ফআ  এএভএ চপ.....................
০২। এপ্রাআিার চপ ...................................................
০৩। ঋণ অদায় অর ..............................................
০৪। াচবি িািি অদায়..............................................
০৫। ঝচুঁ ক...............................................................
০৬। মািাআ খযি.......................................................
০৭। ঞ্চয়..............................................................

টাকা

যভাটঃ
টাকা (কথায়)......................................................................................................................................

প্রদানকাযীযঃ
স্বাক্ষযঃ..........................................
নাভঃ ...........................................

গ্রণকাযীয স্বাক্ষযঃ
নাভঃ.................................................
দফীঃ ..............................................

ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউদ্েন

গ্রক কচ

ক্ষুদ্র উদ্যাক্তা ঋণ কভিসূচি
অদায় যচদ
নং............................................

তাচযখ....................

উদ্িরায নাভঃ...................................................ঋণীয নাভ................................................................ দস্য
নং................... ঋদ্ণয ক্রচভক নং...................... ঠিকানা..........................................................................................
ক্রচভক নং

অদাদ্য়য চফফযণ

টাকা

০১। অদ্ফদন ত্র, া ফআ  এএভএ চপ.........................
০২। এপ্রাআিার চপ ......................................................
০৩। ঋণ অদায় অর .................................................
০৪। াচবি িািি অদায়.................................................
০৫। ঝচুঁ ক..................................................................
০৬। মািাআ খযি..........................................................
০৭। ঞ্চয়.................................................................
টাকা
যভাটঃ
(কথায়)......................................................................................................................................
প্রদানকাযীযঃ
স্বাক্ষযঃ..........................................
নাভঃ ...........................................

গ্রণকাযীয স্বাক্ষযঃ
নাভঃ.................................................
দফীঃ ..............................................
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ক াভবড-১৯ প্রণণাদনা ঋণ তভফর
ক্ষুদ্র কৃল উন্নয়ন পাউণেন (এএপভডএপ)
প্রণণাদনা প্যাণ জ ঋণ াম যক্রভ

ভযভট-০৯

যকাচবড প্রদ্ণাদনা তচফর ব্যচতদ্যদ্ক ন্যান্য চফচবন্ন উৎদ্য অদায়কৃত টাকা প্রধান কাম িারদ্য় যপ্রয
যণয ভাচক চফফযণী
ভাদ্য নাভ t........................
উদ্িরায নাভ t........................
াচবি িািি
চলতি ভাদ্য
িরচতভাদ্
িরচতভা িরচতভা
চলতি ভাদ্য
িরচত
িরচত ভাদ্
িারদ্য়
শুরুদ্ত যভাট
প্রধান কাম
যদ্ল
যদ্ল
শুরুদ্ত যভাট
ভাদ্ ঋণ
াঃিািি
ভন্তব্য
ব্যাংক সুদ
াঃিািি যপ্রযণ ক্রভপুচিত ক্রভপুচিত
মূরধন
অদায় অদায় (৪%)
মূরধন ব্যাংক সুদ

তচফদ্রয
নাভ
কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাঝাচয
উদ্যোক্তো ঋণ

তচফদ্রয
নাভ

ঝচিঁ তচফর
চলতি ভাদ্য শুরুদ্ত
িরচত ভাদ্
চলতি
িরচত ভাদ্ প্রধান
চস্থচত
িরচত ভাদ্ ঋণ চফতযণ
অদায়কৃত
ভা যদ্ল
কাম িারদ্য় যপ্রযণ
ঝচিঁ তচফর
চস্থচত

ভন্তব্য

কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাঝাচয
উদ্যোক্তো ঋণ
যভাট=
দস্য ঞ্চয়
তচফদ্রয
নাভ

িরচত ভাদ্য িরচত ভাদ্ িরচত ভাদ্
শুরুদ্ত চস্থচত ঞ্চয় অদায় ঞ্চয় উদ্ত্তারন

িরচত ভাদ্ িরচত ভাদ্
িরচত ভা
ভন্বয় 
প্রধান
যদ্ল উদ্িরায
যপযত
কাম িারদ্য়
চফযভান চস্থচত
যপ্রযণ

ভন্তব্য

কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাঝাচয
উদ্যোক্তো ঋণ
যভাট=

তচফদ্রয নাভ
কুটিয, ক্ষুদ্র  ভাঝাচয
উদ্যোক্তো ঋণ

ঋদ্ণয খাত

চফচফধ অয়
িরচত ভাদ্য
শুরুদ্ত চস্থচত

িরচত ভাদ্ িরচত ভাদ্ প্রধান িরচত ভা
অদায়
কাম িারদ্য় যপ্রযণ যদ্ল চস্থচত

ভন্তব্য

ঋদ্ণয অদ্ফদন ত্র, া ফআ 
এএভএ াচবি চপ
মািাআ খযি
মূল্যায়ন/এযাপ্রাআিার চপ
ংচিষ্ট ব্যাংক চাফ যথদ্ক
চিিত সুদ
যভাট=
ফ িদ্ভাট যপ্রযণঃ

মোঠ কমমকিমোর নোমওয়োরী সোতভমস চোর্ম:
১। াচবি িািি =
ক.
খ.
গ.

২। ঝচিঁ তচফর =
৩। দস্য ঞ্চয় =
৪। চফচফধ অয় =
ফ িদ্ভাট =

টাকা
টাকা
টাকা
টাকা
টাকা

ব্যাংক চস্থচতঃ
উদ্িরা ব্যফস্থাদ্কয ীর  স্বাক্ষয
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