
 

উদ্যোক্তোদ্ের জন্য ঋণ প্রোপ্তির সহোপ্তিকো 

 

 

প্রপ্রক্ষোপট: 

কদ্রোনো মহোমোপ্তরর প্রভোব প্রমোকোপ্তবলোি গ্রোমীণ অর্ থনীপ্তিদ্ক প্রবগবোন করোর লদ্ক্ষে ব্োাংক ব্বস্থোর পোশোপোপ্তশ কুটির, ক্ষুদ্র ও মোঝোপ্তর 

প্তশল্প খোদ্ির সদ্ে সাংপ্তিষ্ট সরকোপ্তর ও আধোসরকোপ্তর সাংস্থো/প্রপ্তিষ্ঠোদ্নর মোধ্যদ্ম ঋণ কোর্ থক্রদ্মর পপ্তরপ্তধ বোড়োদ্নো, নোরী উদ্যোক্তো উন্নিদ্ন 

পেদ্ক্ষপ প্রনওিো এবাং েোপ্তরদ্রে হ্রোদ্সর লক্ষেমোত্রো অজথন অব্োহি রোখদ্ি পল্লী এলোকোর প্রোপ্তিক জনদ্গোষ্ঠীর জীবনমোন উন্নিদ্ন সরকোর 

নতুন কদ্র ১,৫০০ প্রকোটি টোকোর প্রদ্ণোেনো প্র োষণো কদ্রদ্ে। র্োর আওিোি, কুটির, ক্ষুদ্র ও মোঝোপ্তর প্তশল্প খোি ও নোরী উদ্যোক্তোদ্ের জন্য 

গৃহীি কোর্ থক্রম সম্প্রসোরদ্ণর লদ্ক্ষে সরকোর এসএমই ফোউদ্েশদ্নর অনুকূদ্ল ৩০০ প্রকোটি টোকো বরোদ্ের প্র োষণো প্রেোন কদ্রদ্ে। 

বরোেকৃি অদ্র্ থর ১০০ প্রকোটি টোকো ফোউদ্েশদ্নর অনুকূদ্ল প্তবগি অর্ থবেদ্র (২০২০-২১) েোড় করো হদ্িদ্ে এবাং এসএমই ফোউদ্েশন 

িো সফলভোদ্ব উদ্যোক্তোদ্ের মদ্ধ্য প্তবিরণ কদ্রদ্ে। অবপ্তশষ্ট ২০০ প্রকোটি টোকো ইদ্িোমদ্ধ্য এসএমই ফোউদ্েশদ্নর অনুকুদ্ল েোড় করো 

হদ্িদ্ে। ফোউদ্েশন এই অর্ থ বিথমোন অর্ থবেদ্র (২০২১-২০২২) উদ্যোক্তোদ্ের মোদ্ঝ প্তবিরদ্ণর উদ্েদ্ে ১৬টি ব্োাংক ও ৩টি আপ্তর্ থক 

প্রপ্তিষ্ঠোদ্নর সোদ্র্ চুপ্তক্ত স্বোক্ষর কদ্রদ্ে। প্রদ্ণোেনোর আওিোি প্রোি অর্ থ ফোউদ্েশন চুপ্তক্তবদ্ধ অাংশীেোর ব্োাংক ও আপ্তর্ থক প্রপ্তিষ্ঠোদ্নর 

মোধ্যদ্ম পল্লী ও প্রোপ্তিক পর্ থোদ্ির উদ্যোক্তোদ্ের ঋণ প্তহদ্সদ্ব প্তবিরণ করদ্ব।  

 

ঋণ আদ্বেদ্নর জন্য উদ্যোক্তোদ্ের জন্য জ্ঞোিোর্ থ/অনুসরণীি প্তবষিোবলী প্তনম্নরূপ:    

 

প্রর্সব উদ্যোক্তো ঋণ প্রোপ্তির প্রর্োগ্য প্তবদ্বপ্তিি হদ্বন:   

কদ্রোনো মহোমোপ্তরর কোরদ্ণ গ্রোমীণ এবাং প্রোপ্তিক পর্ থোদ্ির ক্ষপ্তিগ্রস্ত অপ্তিক্ষুদ্র (মোইদ্ক্রো), ক্ষুদ্র ও মোঝোপ্তর উদ্যোক্তো, প্তবদ্শষ কদ্র র্োরো-  

 প্রদ্ণোেনো প্যোদ্কদ্জর আওিোি ইদ্িোপূদ্ব থ ঋণপ্রোি হনপ্তন এমন উদ্যোক্তো;  

 অগ্রোপ্তধকোরভুক্ত এসএমই সোব-প্রসক্টর এবাং ক্লোস্টোদ্রর উদ্যোক্তো এবাং ভেোলু প্রিইদ্নর আওিোভুক্ত উদ্যোক্তো; 

 সোরোদ্েদ্শর নোরী উদ্যোক্তো; 

 নতুন উদ্যোক্তো অর্ থোৎ র্োরো এখদ্নো ব্োাংক হদ্ি ঋণ পোনপ্তন;  

 পশ্চোেপে অঞ্চল, উপজোিীি অঞ্চল, শোপ্তররীকভোদ্ব অক্ষম এবাং তৃিীি প্তলদ্ের উদ্যোক্তো; 

 প্রেদ্শর প্তবপ্তভন্ন অঞ্চদ্ল অবপ্তস্থি প্রেডবপ্তড, এসএমই অেোদ্সোপ্তসদ্িশন, নোরী উদ্যোক্তো সাংগঠন, নোপ্তসব, উদ্যোক্তো উন্নিন 

প্তনদ্ি কোজ কদ্র এধরদ্নর সরকোপ্তর-প্রবসরকোপ্তর সাংস্থোসহ প্রজলো ও উপদ্জলো প্রশোসদ্নর সুপোপ্তরশকৃি উদ্যোক্তো। 

 

ঋদ্ণর খোিপ্তভপ্তিক প্তবভোজন:  

ঋণ প্তবিরদ্ণর প্রক্ষদ্ত্র উৎপোেন ও প্রসবো খোদ্ির উদ্যোক্তোদ্ের অগ্রোপ্তধকোর প্রেোন করো হদ্ব; িদ্ব ক্লোস্টোরসমূদ্হর ভেোলু প্রিইদ্নর অিভু থক্ত 

প্রেপ্তডাং প্রপ্তিষ্ঠোনসমূহ ঋণ প্রোপ্তির প্রর্োগ্য বদ্ল প্তবদ্বপ্তিি হদ্বন। নোরী উদ্যোক্তোদ্ের ঋণ প্তবিরদ্ণর প্রক্ষদ্ত্র অগ্রোপ্তধকোর প্রেোন করো হদ্ব।  

 

ঋদ্ণর ধরণ:  

কদ্রোনোভোইরোস পপ্তরপ্তস্থপ্তিদ্ি ক্ষপ্তিগ্রস্ত মোইদ্ক্রো, ক্ষুদ্র ও মোঝোপ্তর উদ্যোক্তোদ্ের ব্বসো িোলু, পপ্তরিোলনো ও সম্প্রসোরণ এবাং িলপ্তি মূলধন 

ঋণসহ মূলধনী র্ন্ত্রপোপ্তি বো প্রযুপ্তক্ত ক্রি/আমেোপ্তন এবাং ব্বসোর সম্প্রসোরদ্ণর উদ্েদ্ে একক/গ্রুপপ্তভপ্তিদ্ি ঋণ প্তবিরণ করো হদ্ব।  

 

ঋদ্ণর পপ্তরমোণ:  

গ্রোহক পর্ থোদ্ি ঋদ্ণর পপ্তরমোণ হদ্ব ন্যেনিম ১.০০ (এক) লক্ষ টোকো হদ্ি সদ্ব থোচ্চ ৫০.০০ (পঞ্চোশ) লক্ষ টোকো পর্ থি। 

 

গ্রোহক পর্ থোদ্ি সুদ্ের হোর: 

গ্রোহক পর্ থোদ্ি ঋদ্ণর সুদ্ের হোর হদ্ব সদ্ব থোচ্চ ৪%; র্ো ক্রমহ্রোসমোন প্তস্থপ্তি (প্তরপ্তডউপ্তসাং ব্োদ্লন্স) পদ্ধপ্তিদ্ি প্তহসোবোিন হদ্ব। ঋণ 

প্রপ্তক্রিোকরদ্ণর জন্য স্টেোম্প িোজথ, প্তসআইপ্তব প্তফ ইিেোপ্তের প্রকৃি ব্ি ঋণ গ্রহীিোদ্ক পপ্তরদ্শোধ করদ্ি হদ্ব।  

 

 



ঋদ্ণর প্রমিোে:  

গ্রোহক পর্ থোদ্ি ঋদ্ণর প্রমিোে হদ্ব সদ্ব থোচ্চ ২ বের। গ্রোহদ্কর ব্বসোদ্ির ধরণ ও প্রদ্িোজনীিিো এবাং ব্োাংকোর-গ্রোহক সম্পদ্কথর প্তভপ্তিদ্ি 

সদ্ব থোচ্চ ৬ মোদ্সর প্রগ্রস প্তপপ্তরিড র্োকদ্ি পোদ্র। িদ্ব, প্রগ্রস প্তপপ্তরিডসহ ঋদ্ণর প্রমিোে ২ বেদ্রর প্রবপ্তশ হদ্ব নো। ঋদ্ণর অর্ থ মোপ্তসক 

প্তকপ্তস্তদ্ি পপ্তরদ্শোধ্য হদ্ব।   

 

ঋণ আদ্বেদ্নর জন্য প্রোর্প্তমক পর্ থোদ্ি প্রদ্িোজনীি কোগজপত্র:  

ঋণ আদ্বেনকোরীদ্ক বোাংলোদ্েশ ব্োাংক এবাং ঋণ প্তবিরণকোরী ব্োাংক/আপ্তর্ থক প্রপ্তিষ্ঠোদ্নর প্তনজস্ব নীপ্তিমোলো অনুিোিী প্তসএমএসএমই 

ঋদ্ণর জন্য প্রদ্র্োজে কোগজপত্র েোপ্তখল করদ্ি হদ্ব। প্রোর্প্তমক পর্ থোদ্ি প্তনদ্ম্নোক্ত কোগজপত্র ও িথ্যোপ্তে প্রদ্িোজন হদ্ি পোদ্র। 

 উদ্যোক্তোর সঠিকভোদ্ব পূরণকৃি ঋণ আদ্বেনপত্র 

 নবোিনকৃি প্রেড লোইদ্সন্স    

 জোিীি পপ্তরিিপদ্ত্রর কপ্তপ (ঋণ আদ্বেনকোরী ও গ্যোরোন্টর) 

 পোসদ্পোট থ সোইজ েপ্তব (ঋণ আদ্বেনকোরী ও গ্যোরোন্টর) 

 প্রেোকোন মোপ্তলকোনোস্বত্ত্ব/প্রেোকোন ভোড়ো চুপ্তক্তপদ্ত্রর কপ্তপ 

 ব্োাংক প্তহসোব  

 ব্বসোদ্ির জন্য প্রদ্র্োজে ডকুদ্মন্টস 

 

****ব্বসোদ্ির ধরণ ও আকোদ্রর প্তভপ্তিদ্ি প্রদ্িোজনীি ডকুদ্মন্ট ও কোগজপত্র প্তভন্ন হদ্ি পোদ্র। 

 

ঋদ্ণর অদ্র্ থর ব্বহোর: 

প্রদ্ণোেনো প্যোদ্কদ্জর আওিোি প্রোি ঋণ ব্বসোপ্তিক উদ্েে ব্প্তিদ্রদ্ক অন্য প্রকোন উদ্েদ্ে ব্বহোর করো র্োদ্ব নো। ঋদ্ণর অদ্র্ থর 

সদ্ব্েবহোর প্তনপ্তশ্চিকদ্ল্প এসএমই ফোউদ্েশন হদ্ি ঋণপ্রোি উদ্যোক্তোদ্ের প্তনিপ্তমি মপ্তনটপ্তরাং করো হদ্ব। 

 

ক্লোস্টোর/ অেোদ্সোপ্তসদ্িশদ্নর ভূপ্তমকো: 

ক্লোস্টোর/অেোদ্সোপ্তসদ্িশদ্নর প্রনতৃবৃন্দ সাংপ্তিষ্ট উদ্যোক্তোদ্ের ঋণ প্রোপ্তি সহজীকরদ্ণ ব্োাংক ও আপ্তর্ থক প্রপ্তিষ্ঠোনদ্ক ঋণ গ্রহদ্ণ আগ্রহী প্রর্োগ্য 

উদ্যোক্তোদ্ের িোপ্তলকো এবাং প্রদ্িোজনীি িথ্য সহদ্র্োপ্তগিো প্রেোন করদ্ি পোদ্রন। ব্োাংক/আপ্তর্ থক প্রপ্তিষ্ঠোন আগ্রহী উদ্যোক্তোদ্ের র্োিোই-

বোেোইপূব থক ঋণ প্তবিরদ্ণর প্তসদ্ধোি গ্রহণ করদ্বন।  

 

ঋদ্ণর জন্য আদ্বেন/ প্রর্োগোদ্র্োগ:  

ঋণ প্রোপ্তির জন্য উদ্যোক্তোদ্ের সরোসপ্তর প্তনপ্তে থষ্ট ব্োাংক শোখোি প্রর্োগোদ্র্োগ করদ্ি হদ্ব। িদ্ব এদ্ক্ষদ্ত্র ফোউদ্েশদ্নর ওদ্িবসোইদ্ট 

আপদ্লোডকৃি ব্োাংক প্রফোকোল কম থকিথো ও এসএমই ফোউদ্েশন প্রফোকোল কম থকিথোদ্ের সোদ্র্ প্রর্োগোদ্র্োগ কদ্র সহোিিো প্রনিো প্রর্দ্ি পোদ্র। 

 

গ্রুপপ্তভপ্তিক ঋণ:  

সোধোরণভোদ্ব একক (প্রপ্রোপোইটরশীপ) ও প্রর্ৌর্ মোপ্তলকোনোধীন (পোট থনোরশীপ) উদ্যোদ্গর অনুকূদ্ল ঋণ প্তবিরণ করো হদ্ব। িদ্ব প্রোপ্তিক 

ক্ষুদ্র প্তবদ্শষ কদ্র নোরী উদ্যোক্তোদ্ের ঋদ্ণর আওিোি আনোর লদ্ক্ষে ব্োাংকোর-কোস্টমোর সম্পকথ ও ঐকেমদ্ির প্তভপ্তিদ্ি- সদ্ব থোচ্চ ৫ জন 

উদ্যোক্তোর অনুকূদ্ল গ্রুপপ্তভপ্তিক ঋণ প্তবিরণ করো র্োদ্ব। 

 

এদ্সোপ্তসদ্িশদ্নর মোধ্যদ্ম ঋণ আদ্বেন এবাং ঋণ আেোদ্ি সহদ্র্োপ্তগিো: 

আদ্লোিে কম থসূপ্তির প্রক্ষদ্ত্র উদ্যোক্তো সাংপ্তিষ্ট অেোদ্সোপ্তসদ্িশনগুদ্লোদ্ক প্রিেক্ষ ও পদ্রোক্ষভোদ্ব সাংযুক্ত করো হদ্ব প্তবধোি উদ্যোক্তোরো 

অেোদ্সোপ্তসদ্িশদ্নর মোধ্যদ্ম ঋদ্ণর জন্য আদ্বেন করদ্ি পোরদ্বন। এেোড়ো অেোদ্সোপ্তসদ্িশনগুদ্লো িোদ্ের সেস্য উদ্যোক্তোদ্ের মদ্ধ্য- র্োরো 

ঋণ গ্রহদ্ণ আগ্রহী এবাং প্রর্োগ্য, িোদ্ের িোপ্তলকো সাংপ্তিষ্ট ব্োাংক ও আপ্তর্ থক প্রপ্তিষ্ঠোন শোখোি প্রপ্ররণ করদ্ি পোরদ্ব। এলদ্ক্ষে 

অেোদ্সোপ্তসদ্িশনগুদ্লোদ্ি একজন কদ্র প্রফোকোল পোরসন প্তনযুক্ত করো হদ্ব- প্তর্প্তন সমদ্ি সমদ্ি ব্োাংদ্কর সোদ্র্ প্রর্োগোদ্র্োগ করদ্বন, ঋণ 

মঞ্জুপ্তর ও প্তবিরদ্ণর প্তবষিটি ফদ্লোআপ করদ্বন এবাং প্রদ্িোজদ্ন ঋণ আেোদ্ি সহদ্র্োপ্তগিো করদ্বন। 

 

ঋদ্ণর জন্য আদ্বেন এবাং ঋণ মঞ্জুরী:  

আগ্রহী উদ্যোক্তোরো ঋদ্ণর জন্য ব্োাংদ্ক ও আপ্তর্ থক প্রপ্তিষ্ঠোদ্নর প্তনধ থোপ্তরি শোখোি সরোসপ্তর আদ্বেন করদ্বন। আদ্বেনপত্র প্রোপ্তির পর 

কতৃথপক্ষ অগ্রোপ্তধকোরপ্তভপ্তিদ্ি ঋণ মঞ্জুরী ও প্তবিরদ্ণর উদ্যোগ গ্রহণ করদ্ব। এদ্ক্ষদ্ত্র সূপ্তনপ্তে থষ্ট প্রকোন কোরন নো র্োকদ্ল, সদ্ব থোচ্চ ১৫(পদ্নর) 



কম থপ্তেবদ্সর মদ্ধ্য কতৃথপক্ষ ঋণ মঞ্জুর কদ্র উদ্যোক্তোর অনুকূদ্ল প্তবিরদ্ণর প্রদ্িষ্টো গ্রহণ করদ্ব। আদ্বেদ্নর প্রক্ষদ্ত্র ডকুেদ্মন্ট  োটপ্তি 

প্তকাংবো প্রকোন অসম্পূণ থিো র্োকদ্ল, কতৃথপক্ষ আদ্বেনকোরীদ্ক প্তবষিটি অবপ্তহি করদ্ব এবাং প্তনপ্তে থষ্ট সমিসীমো উদ্ল্লখ কদ্র প্রপ্তিপোলদ্নর 

জন্য পরোমশ থ প্রেোন করদ্ব। আদ্বেনকোরী উদ্যোক্তো উক্ত সমিসীমোর মদ্ধ্য প্রপ্তিপোলন করদ্ি সমর্ থ নো হদ্ল, ব্োাংক ইচ্ছো করদ্ল, 

আদ্বেনপত্র নোকি করদ্ি পোরদ্ব।  

 

প্তবদ্শষ অগ্রোপ্তধকোর: ঋদ্ণর প্রক্ষদ্ত্র প্রক্ষদ্ত্র নোরী উদ্যোক্তোদ্ের প্তবদ্শষ অগ্রোপ্তধকোর প্রেোন করো হদ্ব এবাং প্রমোট ঋদ্ণর নুেনিম ৩০ শিোাংশ 

নোরী উদ্যোক্তোদ্ের অনুকূদ্ল প্তবিরদ্ণর জন্য অাংশীেোর ব্োাংক ও আপ্তর্ থক প্রপ্তিষ্ঠোন সদ্ব থোচ্চ প্রদ্িষ্টো গ্রহণ করদ্ব। এেোড়ো উৎপোেনশীল ও 

প্রসবোমূলক ব্বসোর সোদ্র্ সাংপ্তিস্ট উদ্যোক্তোদ্ের অনুকূদ্ল নুেনিম ৬০ শিোাংশ ঋণ প্তবিরদ্ণর জন্য প্রদ্িোজনীি উদ্যোগ ও পেদ্ক্ষপ গ্রহণ 

করদ্ব। 

 

 


