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ঋড ওফ মসূচঘভ প্রপ্রক্ষোধঝ : 

 

কুটিভ, ক্ষুদ্র, ফোইণরো এাং ফোছোচভ (চএফএএফই) চযল্পঔোঢ প্রতণযভ অণ মনদচঢও প্রবৃচদ্ধ অচম   ক  স                    

         গুরুত্বপূড ম ভূচফওো ধোমদ ওণভ আণঙ। এ চযল্প ঔোণঢভ উিয়দ  ম্প্রোভণডভ তোচয়ণত্ব চদণয়োচচঢ প্রধোরও ওর্তমধক্ষ চলণণ 

চচও ১৯৫৭ োম প্রণণওই ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ঔোণঢভ উিয়দ  ম্প্রোভডভমও প্রো প্রতোদ ওফ মওোণেভ ধোযোধোচয চযল্প 

উণযোিোণতভণও চচপি থভণডভ ঋড লোয়ঢো প্রতোদ ওণভ ণোণও। দণপম ওণভোদো পোইভো (COVID-19) ধচভচস্থচঢভ ওোভণড চযল্প 

প্রচঢষ্ঠোদগুণমোভ ধণক্ষ ঋণ          চদণমভ          চত             -             ক   ক স        ড়ণঙ। এভ 

প্রপো ণঘণয় প্রচয ধড়ণঙ কুটিভ,   ,  ফোছোচভ চযণল্পভ উধভ। এ ধচভচস্থচঢ প্রফোওোণমোয় প্রতণযভ অণ মদীচঢ ঘম ভোঔণঢ        

                          স   ও                                   ৪   ও   ক   ক                     

          ২০ ০০০  ক     ক   ঋড প্রণডোতদো প্যোণওচ প্রখোরডো ওণভণঙদ। 
  

দণপম ওণভোদো পোইভো (COVID-19) -এ চচণওভ প্রব ওম উণযোিো এাং অন্যোন্য ক্ষচঢগ্রস্ত উণযোিো প্রণয়োচদীয় ওোকচধণত্রভ 

অপোণ ভওোভ প্রখোচরঢ প্রণডোতদো প্যোণওণচভ আঢোয় ঋড সুচথো ধোণে দো, প্র ওম ক্ষচঢগ্রস্ত কুটিভ, ক্ষুদ্র  ফোছোচভ চযল্প 

উণযোিোণতভণও প্রণডোতদো প্যোণওণচভ আঢোয় ঋড প্রতোদ ঢণো ঋড প্রোি উণযোিোণতভ চদচ চদচ ব্যোয় টিণও ণোওণঢ চচপিভৄঔী 

লোয়ঢো প্রতোণদভ মণক্ষি চচণওভ অনুকূণম ৬০০ প্রওোটি ঝোওোভ ঋড ঢলচম ভোণেভ চন্য ভওোণভভ লণবোচকঢো ওোফদো ওভো লয়। 

প্র প্রপ্রচক্ষণঢ ভওোভ লণঢ দণপম ওণভোদো পোইভো (COVID-19) ধচভচস্থচঢণঢ ধল্লী এমোওোভ প্রোচিও চদণকোষ্ঠীভ চীদফোদ উিয়ণদ 

কুটিভ, ক্ষুদ্র  ফোছোচভ চযল্প ঔোঢণও মক্ষি ওণভ গ্রোফীড এমোওোয় ঋড ওোব মরফ ম্প্রোভণডভ চদচফত্ত আচণ মও প্রণডোতদো প্যোণওণচভ 

আঢোয় প্রতত্ত চণযর অনুতোদ োত প্রোণচফওপোণ ৫০.০০ (ধঞ্চোয) প্রওোটি ঝোওো ভওোভ লণঢ ভোে প্রতোদ ওভো লয়। বো এওটি 

স্বঢন্ত্র ঋড দীচঢফোমো অনুভডপূ মও ওোব মরফ ধচভঘোমদো ওভো লণ এাং ঋড দীচঢফোমোটি চচও প্রোট ম পোয় অনুণফোতণদভ চন্য 

উধস্থোধদ ওভো লণ। উি ঋড দীচঢফোমোভ আণমোণও “প্রণডোতদো প্যোণওচ ঋড ওফ মসূচঘ” ঋড ওোব মরফ োস্তোচয়ঢ লণ।  
 

পচষ্যণঢ ভওোভ লণঢ প্রতত্ত অনুতোদ োত ভোেকৃঢ ঝোওো কুটিভ, ক্ষুদ্র  ফোছোচভ চযল্প ঔোণঢভ উণযোিোণতভণও ঋড লোয়ঢো 

প্রতোণদভ ফোধ্যণফ প্রতণযভ আণ ম-োফোচচও অস্থোভ উিয়ণদ উণল্লঔণবোযতা অতোদ ভোঔো ম্ভ লণ। ঢোঙোড়ো আতোয়কৃঢ ঋড আঢমও 

ঢলচম চলণণ পুদঃ চচদণয়োণকভ ফোধ্যণফ ঋড ঢলচম ম্প্রোচভঢ লণ। এ ঋড দীচঢফোমোটি পুঙ্খোনুপুঙ্খপোণ অনুভড ওণভ ঋড 

ওফ মসূচঘ ধচভঘোচমঢ লণম এওচতণও প্রবফদ দণপম ওণভোদো পোইভোচচদঢ (COVID-19) ক্ষচঢগ্রস্ত উণযোিোকড ক্ষচঢ ওোটিণয় উঞণঢ 

ক্ষফ লণ অন্যচতণও দতুদ ম্ভোদোফয় আগ্রলী চযল্প উণযোিোকড ঋড লোয়ঢো প্রধণয় োমম্বী লণঢ ধোভণ।   
 

০১। চযণভোদোফ :  

 

এ ঋড ওফ মসূচঘ “প্রণডোতদো প্যোণওচ ঋড ওফ মসূচঘ”  দোণফ অচপচলঢ লণ ।  
 

 

০২। ঋড ওফ মসূচঘভ প্রবৌচিওঢো :  
 

 ২.১ দণপম ওণভোদো পোইভো (COVID-19) ধচভচস্থচঢণঢ ধল্লী এমোওোভ প্রোচিও চদণকোষ্ঠীভ চীদফোদ উিয়ণদ কুটিভ, ক্ষুদ্র 

 ফোছোচভ চযল্প ঔোঢণও মক্ষি ওণভ গ্রোফীড এমোওোভ ঋডতোদ ওোব মরফ ম্প্রোভণডভ চদচফত্ত আচণ মও প্রণডোতদো 

প্যোণওণচভ আঢোয় প্রতত্ত চণযর অনুতোদ োত ভোেকৃঢ ঝোওো অণ ম ফন্ত্রডোময়, অণ ম চপোক, োণচঝ অনুচপোক-২, 

অচথযোঔো-১ এভ স্মোভও দাং- ০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০২০-৩৩৮, ঢোচভঔ : ২৩ প্রনব্রুয়োচভ ২০২১ এভ যঢমোমী 

অনুভড ওভণঢ লণ; 
 

 ২.২ োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ (চচও) অিোক্ট ১৯৫৭ এভ থোভো ২৪ উধ-থোভো ১এ উণল্লঔ ভণয়ণঙ প্রব, 

ওভণধোণভযদ ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ম্পচওমঢ ভওোণভভ চযল্পদীচঢ োস্তোয়দ ওভণ এাং কুটিভ, ক্ষুদ্র  ফোছোচভ চযণল্পভ 

উিয়ণদভ মণক্ষি প্রবরূধ ফণদ ওভণ প্ররূধ লোয়ঢো প্রতোণদভ ধতণক্ষধ গ্রলড ওভণ। থোভো ২৪, উধ-থোভো ২ এভ ও এ 

চড মঢ আণঙ প্রব, পূণ মোি ক্ষফঢোভ োফচগ্রওঢো ক্ষুি দো ওণভ ওভণধোণভযদ এই আইণদভ উণেশ্য পূভডওণল্প ক্ষুদ্র  

কুটিভ চযল্পণও ঋড প্রতোদ ওভণ;   

 ২.৩ োাংমোণতণযভ ঢমফোদ আণ ম-োফোচচও অস্থোভ উিয়ণদ ব্যোধও চপচত্তণঢ চযল্পোয়দ ঙোড়ো প্রওোদ চওল্প প্রদই। এণক্ষণত্র 

কুটিভ, ক্ষুদ্র  ফোছোচভ চযল্প ঔোণঢভ উিয়ণদভ গুরুত্ব অধচভীফ। ঋড লোয়ঢো প্রতোদ ঙোড়ো চযল্পোয়দ োাংমোণতণযভ 

ঢমফোদ আণ ম-োফোচচও প্রপ্রক্ষোধণঝ এও ভওফ অম্ভ। ঢোই দণপম ওণভোদো পোইভো (COVID-19) -এ ক্ষচঢগ্রস্ত চযল্প 

উণযোিো  দতুদ ম্ভোদোফয় আগ্রলী উণযোিোণতভ প্রণয়োচদ ঢণো আচণ মও ঘোচলতোভ চরয়টি চণঘদোয় প্রভণঔ ভওোভ 

ওর্তমও প্রতত্ত চণযর অনুতোদ োত ভোেকৃঢ ঝোওোভ ঋড ওোব মরফ োস্তোয়দ ওভো লণ। 

 



 

০৩। ঋড ওফ মসূচঘভ উণেশ্য : 
 

 

 

 

 ৩.১ প্রতণযভ চযল্পোয়দ ত্বভোচিঢ ওভোভ চদচফত্ত দণপম ওণভোদো পোইভো (COVID-19) ধচভচস্থচঢণঢ ধল্লী এমোওোভ প্রোচিও 

চদণকোষ্ঠীভ চীদফোদ উিয়ণদ কুটিভ, ক্ষুদ্র  ফোছোচভ চযল্প ঔোঢণও মক্ষ ওণভ গ্রোফীড এমোওোভ ঋডতোদ ওোব মরফ 

ম্প্রোভণড ক্ষচঢগ্রস্ত উৎধোতদভৄঔী কুটিভ, ক্ষুদ্র  ফোছোচভ চযণল্প চচদণয়োক চদচিঢওভড; 
 

 ৩.২ কুটিভ, ক্ষুদ্র  ফোছোভী ক্ষচঢগ্রস্ত চযল্প উণযোিোণতভণও আচণ মও লোয়ঢো প্রতোণদভ ফোধ্যণফ প্রতযচ এাং আফতোদী চওল্প 

 ভিোদীভৄঔী ধণ্য উৎধোতণদ লোয়ঢোওভড;  
 

 ৩.৩ চণযর অনুতোদ োত ভোেকৃঢ ঋড ঢলচণমভ বণোবণ ব্যলোভ  ব্যস্থোধদোকঢ চতও-চদণত মযদো প্রতোণদভ ফোধ্যণফ 

চযফোদ ক্ষচঢগ্রস্ত কুটিভ, ক্ষুদ্র  ফোছোচভ চযণল্পভ উৎধোতদ ক্ষফঢোভ ণ মোচ্চ ব্যলোভ চদচিঢওভড এাং দতুদ 

উৎধোতদ ক্ষফঢো সৃচি ;  
 

 ৩.৪ চচণওভ উিয়দ  ম্প্রোভডভমও ওফ মওোণেভ মক্ষিফোত্রো অচমণদ লোয়ঢো প্রতোদ, ওফ মাংস্থোদ সৃচি, তোচভদ্রি 

চণফোঘদ, প্রতণযভ আণ ম-োফোচচও উিয়দ ত্বভোচিঢওভড, চোঢীয় আয় বৃচদ্ধ ঢণো চচচটচধণঢ চযল্প ঔোণঢভ অতোদ 

বৃচদ্ধওভড;  
 

 ৩.৫                   ।  
 

০৪। ঋড ওফ মসূচঘভ মক্ষি :  
 

ফগ্র োাংমোণতণয চযফোদ কুটিভ, ক্ষুদ্র  ফোছোচভ চযল্প প্রচঢষ্ঠোদ ম্প্রোভড এাং ঋড ঢলচণমভ আঢমও চচদণয়োণকভ 

ফোধ্যণফ ধব মোয়রণফ ঢো বৃচদ্ধওভড।   
 

০৫।     মক্ষি চদণকোষ্ঠী  ওোব ম এমোওো :  
 

 

ওম প্রচমো ধব মোণয় অচস্থঢ চচণওভ প্রচমো ওোব মোমণয়ভ ফোধ্যণফ কুটিভ, ক্ষুদ্র  ফোছোচভ চযল্প প্রচঢষ্ঠোদ দণপম ওণভোদো 

পোইভো (COVID-19) -এ ক্ষচঢগ্রস্ত চযল্প উণযোিোণতভ ফণধ্য ঋড লোয়ঢো প্রতোদ ওভো লণ। ফগ্র োাংমোণতয এ ঋণডভ 

আঢোভুি ওোব ম এমোওো চলণণ কণ্য লণ।  
 

০৬। ঋড ঢলচণমভ কঞদ  উৎ :  
 

৬.১      এ ঋড ওফ মসূচঘভ ঋড ঢলচম ভওোভ লণঢ প্রতত্ত চণযর অনুতোদ োত  প্রোণচফওপোণ ভোেকৃঢ ৫০.০০ (ধঞ্চোয) 

প্রওোটি ঝোওো চদণয় কঠিঢ লণ। পচষ্যণঢ ভওোভ লণঢ অনুতোদ/চণযর অনুতোদ োত ভোেকৃঢ ঝোওো াংগ্রণলভ 

ফোধ্যণফ এ ঋড ওফ মসূচঘভ ঢলচম চথ মঢ ওভো লণ। এ ঋড ওফ মসূচঘভ ভম ঋড  এভ দ্বোভো অচচমঢ ভৄদোনো/সুত আঢমও 

ঋড ঢলচম চলণণ ব্যহৃঢ লণ;   
 

৬.২   পচষ্যণঢ এ ঋড ওফ মসূচঘভ উচল্লচঔঢ ঝোওো আঢমও ঋড ঢলচম চলণণ চচদণয়োক ওণভ ধব মোয়রণফ ঢো বৃচদ্ধ  ওভো 

লণ।  

৬.৩ পচষ্যণঢ ভওোভ এাং চণতযী ঋড  অনুতোদ াংগ্রণলভ ফোধ্যণফ এ ঋড ওফ মসূচঘভ ঢলচম চথ মঢ ওভো লণ। এ ঋড 

ওফ মসূচঘভ ভম ঋড  এভ দ্বোভো অচচমঢ ভৄদোনো/সুত আঢমও ঋড ঢলচম চলণণ ব্যহৃঢ লণ।   
 

০৭। চযণল্পোণযোিো চঘচিঢওভড : 
  

উণযোিো চঘচিঢওভণডভ প্রঘচমঢ ঢচিয় ধদ্ধচঢ অনুভড ওণভ এ ঋড ওফ মসূচঘভ আঢোয় দণপম ওণভোদো পোইভো (COVID-

19) -এ ক্ষচঢগ্রস্ত  দতুদ ম্ভোদোফয় আগ্রলী চযল্প উণযোিো চঘচিঢ ওভো লণ। ক্ষচঢগ্রস্ত/চযফোদ  দতুদ ম্ভোদোফয় 

আগ্রলী উণযোিো চঘচিঢওভণডভ প্রক্ষণত্র চদম্ম চড মঢ চদড মোয়ও অনুভড ওভো লণ।  
 

 

৭.১ উণযোিোণও োাংমোণতচয দোকচভও লণঢ লণ; 
 

 

৭.২ উণযোিোভ য় ১৮ প্রণণও ৬৫ ঙণভভ ফণধ্য লণঢ লণ [োস্তুচপঝোলীদ (নধচত্রও সূত্র ব্যঢীঢ), পোফোদ, প্রতউচময়ো, 

ফোতওোি, উন্মোত  চড় বুচদ্ধ ম্পি দদ এফদ ব্যচি]; 
 

 

৭.৩ ঋড ব্যলোণভ প্রবোযতাঢো ল ঋড ধচভণযোণথভ ক্ষফঢো  অণ মনদচঢও আঘভণড সুদোণফভ অচথওোভী লণঢ লণ; 
 

 

৭.৪ 

 

 

াংচিি চরণয় প্রধযোতোভী, অচপজ্ঞঢো, ব্যস্থোধদোয় তক্ষ, প্রণয়োচদীয় ইকুইটি ভমথণদভ অচথওোভী, তক্ষ ওোচভকভ  

ওোরুচযল্পী, আচণ মওপোণ স্বেম, ঋড ধচভণযোণথ ইচঢোঘও ফণদোপোোধি, ওোচভকভী  োচোভচোঢ ম্পচওমঢ জ্ঞোদ 

ম্পি লণঢ লণ; 

 

৭.৫ ম্ভোব্য ঋড গ্রলীঢো োঙোইণয়ভ প্রক্ষণত্র চচও প্রচমো ওোব মোময়, চিটি, তক্ষঢো উিয়দ প্রওন্দ্র  চচও দওযো প্রওন্দ্র লণঢ 

প্রচযক্ষড প্রোি প্রওোভ যুও  যু ফচলমো উণযোিোণতভ অগ্রোচথওোভ প্রতয়ো লণ; 
 

৭.৬ প্রওোদ ব্যোাংও ো আচণ মও প্রচঢষ্ঠোণদ প্রঔমোধী ঋড গ্রোলও লণম এ ঋণডভ চন্য প্রবোযতা চণচঘঢ লণ দো; 

 ৭.৭ ঋণ      ণ       ঋণ       ক     ক              ক  ক    স           ; 
 

       ৭৫    ০২ 



 

 

 ৭.৮       ক                 ঋ ণ        ক         ; 
 

 ৭.৯   /     স       কই      /     /   ক      স               ক   ক       স         ; 
 

 ৭.১০ 

 

াংচিি চরণয় প্রধযোতোভী, অচপজ্ঞঢো, ব্যস্থোধদোয় তক্ষ, প্রণয়োচদীয় ইকুইটি ভমথণদভ অচথওোভী, তক্ষ ওোচভকভ  

ওোরুচযল্পী, আচণ মওপোণ স্বেম, ঋড ধচভণযোণথ ইচঢোঘও ফণদোপোোধি, ওোচভকভী  োচোভচোঢ ম্পচওমঢ জ্ঞোদ 

ম্পি ৫ ো ১০ চণদভ তস্য চদণয় তম ো গ্রুধ কঞড ওভণঢ লণ। তণমভ তস্যণতভ ফধ্য প্রণণও চদণচভোই এওচদণও 

পোধচঢ, এওচদণও ম্পোতও  এওচদণও প্রওোরোধ্যক্ষ ফণদোদীঢ ওভণদ;  
 

 ৭.১১    সক         স ক       ণ       ও     ঋণ         ;  
 

 ৭.১২      ক      স  ই স  - স                   ; 
 

 ৭.১৩                        খ       ক     ঋণ      । 
   

০৮। ঋণডভ োথোভড যঢমোমী : 
 

 ৮.১ এওচদ ঋড গ্রলীঢোণও/উণযোিোণও স্থোয়ী  ঘমচঢ ভমথদ ঔোণঢ ণ মোচ্চ ২০.০০ (চয) মক্ষ ঝোওো ঋড লোয়ঢো প্রতোদ 

ওভো বোণ। ঢণ ১০.০০ (তয) মক্ষ ঝোওো ধব মি ঋড প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদ ফঞ্জুভ ওভণঢ ধোভণদ;  
 

 ৮.২ উণযোিোভ অন্যিদ ৩০% ইকুইটি চদচিঢ ওভণঢ লণ। উণযোিোভ চচদণয়োককৃঢ চচফ, ওোভঔোদো খভ, বন্ত্রধোচঢ  

াংচিি আনুরচিও স্থোয়ী চচদণয়োক ইকুইটি চলণণ কণ্য লণ। উণযোিোভ চচদণয়োককৃঢ অণ ম ইকুইটিভ ওফ লণম 

অচযিোাংয দকত চফো ওভণঢ লণ এাং ঢো  ঋড চঢভণডভ ফয় চচদণয়োণকভ চন্য প্রনভৎ প্রতয়ো লণ; 

 

 ৮.৩ এওও অণো অাংযীতোভী ফোচমওোদো উপয় প্রক্ষণত্র ঋড প্রতোদ ওভো বোণ। অাংযীতোভী প্রচঢষ্ঠোদ লণম অাংযীতোভী চুচিদোফো 

প্রভচচণেযদ অ নোফ ম এভ চদন্ধদ গ্রলদ ওভণঢ লণ। চমচফণঝট প্রওোম্পোচদভ প্রক্ষণত্র প্রফণফোভোেোফ অ এণোচণয়যদ 

এাং আটি মওিোম অ এণোচণয়যদ চণয়ে িও প্রওোম্পোচদ ওর্তমও প্রভচচচেকৃঢ লণঢ লণ;  
 

 ৮.৪ ভতয় ঋড ধচভণযোথ লণম চ,এফ,আভ,ই’ভ প্রক্ষণত্র পূদভোয় ঋড প্রতোদ ওভো বোণ ;  
 

 ৮.৫ োাংমোণতণযভ দোকচভও ঙোড়ো অন্য প্রওোদ উণযোিোণও ঋড প্রতোদ ওভো বোণ দো। ঢণ ভিোদীণবোযতা ো আফতোদী চওল্প 

ধণ্য উৎধোতণদভ প্রক্ষণত্র চযফোদ ভওোচভ চদয়ফ দীচঢভ আণমোণও এ প্রতযীয় প্রওোদ উণযোিো প্রণয়োচণদ চণতযী প্রওোদ 

অাংযীতোভ চদণঢ ধোভণদ;  

 

 ৮.৬ ঋণডভ চদভোধত্তো চলণণ বণোবণ যণঢম ঋণডভ চধভীণঢ ওভণধোণভযণদভ চদওঝ প্রব ওম স্থোভ ম্পচত্ত ন্ধও, 

যঢমোথীদ ন্ধও ভোঔো লণ প্র ওম ম্পচত্ত ঋড গ্রলীঢো চদচ ঔভণঘ প্রফভোফঢ  ভক্ষডোণক্ষড ওভণ; 

 

 ৮.৭ ঋড প্রোচিভ পূ মযঢম চলণণ চচণওভ চদওঝ প্রণণও প্রচঢষ্ঠোদ/প্রওল্পটি অশ্যই চযল্প চদন্ধদ গ্রলড ওভণ; 
 
 

 ৮.৮      ঋ ণ  ১০%                         ণ ক       ।            স                 ও      

     স                                      ণ ক       ; 

 

 ৮.৯           ও  স   খ                   ক ঋণ     ণ ক         
 

 ৮.১০         ’২০১৬                ক      খ    ঋণ      ণ      ক           ; 
 

 

 ৮.১১ ঋণ           স             ক   ঋণ     ণ ক        । 
 
 

                                                                   ৭৫    ০৩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২য় অধ্যোয় 
 
 

 

 

 

 

(আণতদধত্র গ্রলড, ঋড প্রস্তো ভল্যোয়দ, ঋড ফঞ্জুচভ  চঢভড) 
 

 

০৯। ঋড আণতদ ধত্র ভভোল  গ্রলড : 
 

 ৯.১ দণপম ওণভোদো পোইভো (COVID-19) -এ ক্ষচঢগ্রস্ত  দতুদ আগ্রলী ম্ভোদোফয় চযল্প উণযোিোণও কুটিভ, ক্ষুদ্র   

ফোছোচভ চযল্প ঋণডভ চন্য চচণওভ চদথ মোচভঢ নণফ ম আণতদ ওভণঢ লণ । 

 

 ৯.২ চদোভণল্য ভভোলকৃঢ ০২ (দুই) টি (এও প্রঝ) আণতদধত্র বণোবণপোণ পূভডপূ মও চদথ মোচভঢ প্রঘওচমস্ট অনুবোয়ী 

প্রণয়োচদীয় ওোকচধত্রল াংচিি চচও প্রচমো ওোব মোময় অণো চদণত মযদো অনুোণভ াংচিি ওোব মোমণয় তোচঔম ওভণঢ 

লণ। াংচিি ওোব মোময় প্রণয়োচণদ আণতদওোভী/উণযোিোণও ঋড আণতদ নভফ পূভণড োচ মও লণবোচকঢো প্রতোদ 

ওভণ; 

 

 ৯.৩ উণযোিো ঋণডভ চন্য চচণওভ অদমোইণদ াংচিি চচও প্রচমো ওোব মোমণয় আণতদ ওভণঢ ধোভণ। 

 

১০। ঋড ভল্যোয়ড ওচফটি কঞদ : 
 

প্রোি ঋড আণতদধত্র ভল্যোয়ণদভ চন্য চদণম্মোি ওফ মওঢমো ফিণয় ভল্যোয়দ ওচফটি কঠিঢ লণ ।  
   

    ০১)  চচও প্রচমো প্রথোণদভ অথস্তদ  মণচিষ্ঠ ওফ মওঢমো                               -  আলোয়ও 

    ০২)  চলোভক্ষড ওফ মওঢমো/লঃ চলোভক্ষড ওফ মওঢমো/এচচ                      -  তস্য 

    ০৩)  প্রণফোযদ/ম্প্রোভড ওফ মওঢমো/লঃ ম্প্রোভড ওফ মওঢমো/ওোচভকভী ওফ মওঢমো  -  তস্য চঘ 

 চঃ দ্রঃ প্রওোদ প্রচমোয় ওফ মওঢমোভ স্বল্পঢো ণোওণম প্রথোদ ওোব মোময়/আঞ্চচমও ওোব মোময়/ধোর্শ্মঢী চচও প্রচমো ওোব মোমণয়ভ প্রওোদ 

ওফ মওঢমোণও ওচফটিণঢ অিভু মি ওভো বোণ। 

 

১১। ঋড ভল্যোয়দ ওচফটিভ ওোব মধচভচথ : 
 

 ১১.১ ঋণডভ আণতদ ভল্যোয়দ-  

 
 ঋণডভ আণতদ ভল্যোয়ণদ ভল্যোয়দওোভী ওফ মওঢমো/ওফ মঘোভীকণডভ এওটি গুরুত্বপূড ম ভূচফওো ভণয়ণঙ। ভল্যোয়দওোভী 

ওফ মওঢমো/ওফ মঘোভীণও ঢাঁভ তোচয়ণত্বভ গুরুত্ব যক ও উধমচি ওণভ ধক্ষধোঢলীদ লণঢ লণ এাং াংচিি ঢথ্যোমী 

ঢওমঢোভ োণণ বোঘোই-োঙোই  চণিরড ওণভ চদ্ধোি গ্রলড ওভণঢ লণ;  
 

  ঋণডভ আণতদ ঠিওঢো বোঘোইণয়ভ চন্য ভচচফণদ ঢতি ওণভ ভল্যোয়দ ওভণঢ লণ। ভচচফণদ ঢতণিভ উণেশ্য লম 

আণতদওোভীভ প্রকৃঢ ঋণডভ ঘোচলতো চদরূধড, প্রস্তোচঢ প্রওণল্পভ ম্ভোব্যঢো বোঘোই, আণতদওোভীভ ঋড গ্রলণডভ এাং 

ব্যলোণভভ প্রবোযতাঢো  প্রওণল্পভ ওোব মোমী ঘোচমণয় বোোভ ক্ষফঢো এাং ঋড ধচভণযোণথভ ক্ষফঢো চদরুধদ ওভো, 

অওোঞোণফো  উধণবোকভণলভ লচমপিঢো, ন্ধওী ম্পচত্তভ চদিেওঢো বোঘোইওভড  প্রোাংচকও ওম চরয়োচত 

বোঘোই-োঙোই ওণভ এওচদ ঠিও উণযোিো  প্রওল্প চদ মোঘদ ওভো। ণ মোধচভ ওচফটি প্রওণল্পভ োথোভড ওোচভকভী, 

আচণ মও  চধডদকঢ চতওভণলভ পূড মোি চণিরদপূ মও ঋড ফঞ্জুভ/দোফঞ্জুণভভ সুধোচভযফোমো প্রডয়দ ওভণ। 
 

 ১১.২ আণতদওোভীভ চযফোদ ম্পণতভ ভল্য চদরূধদ ধদ্ধচঢ : 

 

  ও) স্থোয়ী ম্পণতভ প্রক্ষণত্র বো দকণত রয় ওভো লণয়ণঙ প্রবফদ- চচফ, ইফোভঢ, ইচোভোয় গৃলীঢ প্রফচযদধত্র ইঢিোচত, প্রব 

ভণল্য এ ম্পতগুণমো রয় ওভো লণয়ণঙ ঢো লণঢ চচফ, ইফোভঢ  প্রফচযদধণত্রভ অঘয় বণোবণপোণ োত চতণয় চদরূধদ 

ওভো লণ। অঘণয়ভ লোভ ভওোণভভ  মণযর আয়ওভ ো  মণযর প্রঘচমঢ চদয়ফ অনুোণভ প্রণবোচি লণ। ঢণ োচোভ 

তভ অনুবোয়ী প্রব প্রওোদ ভল্য বৃচদ্ধ বো প্রবৌচিওপোণ আফণম আদোভ ফঢ ঢো প্রফচযদধত্র, চচফ  ইফোভণঢভ ভল্যোয়ণদ 

থভণঢ লণ; 

 
 

ঔ) দকণত রয় ব্যঢীঢ প্রব প্রওোদ ম্পণতভ ভল্য এভ আলভড ওোণমভ ভল্য থভণঢ লণ এাং উি ম্পচত্তভ প্রক্ষণত্র 

গ্রলডণবোযতা লোণভ ভল্য বৃচদ্ধ ো অঘয় বো চচও প্রোট ম ওর্তমও অনুণফোচতঢ লণ ঢোই থভণঢ লণ;  

 

 
 

ক) পোেোণভ ভচক্ষঢ ভঞ্জোফোচতভ প্রক্ষণত্র রয় ভল্য লণঢ অঘয় (DEPRICIATION) োত চতণয় প্রব ভল্য তাঁড়োণ 

প্রটি থভণঢ লণ; 

 

 
 

খ) চচদণয়োণকভ প্রক্ষণত্র চচদণয়োণকভ োচোভ ভল্য প্রব চতদ ভল্যোয়দ ওভো লণয়ণঙ প্রচতদ লণঢ থভণঢ লণ। 

 

 

 
 

গ) রয় ব্যঢীঢ প্রব প্রওোদ আলচভঢ ম্পচত্তভ ভল্যোয়দ প্রব চতদ লণঢ উি ম্পচত্ত াংচিি ব্যোভ ম্পচত্ত চলণণ কণ্য 

লণ এাং প্রচতদ লণঢ আলভডওোমীদ ভল্য লণঢ অঘয় োত চতণয় ভল্য চদথ মোভদ ওভণঢ লণ। ব্যো, প্রকোটোউদ, 

প্রধণঝে ো প্রওোদ প্রকোধদ ধদ্ধচঢ ভল্যোয়ণদভ আঢোভুি লণ দো। 

 

       ৭৫    ০৪ 

 



 

১২। ঋড ফঞ্জুচভভ ক্ষফঢো :  ভল্যোয়দ ওচফটি প্রোি ঋড প্রস্তোগুণমো (ণ মোচ্চ চয মক্ষ ঝোওো ধব মি) পুঙ্খোনুপুঙ্খ পোণ চঘোভ চণিরদ 

ওণভ সুধোচভযল অনুণফোতণদভ চন্য চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোণদভ চদওঝ উধস্থোধদ ওভণ। ভল্যোয়দ ওচফটিভ তস্য চঘ 

ঋড প্রস্তো ফঞ্জুচভভ চন্য উধস্থোধণওভ তোচয়ত্ব ধোমদ ওভণদ। 
 

 

 

১২.১ এওচদ ঋড গ্রলীঢোণও/উণযোিোণও স্থোয়ী  ঘমচঢ ভমথদ ঔোণঢ ণ মোচ্চ ২০.০০ (চয) মক্ষ ঝোওো ঋড লোয়ঢো প্রতোদ 

ওভো বোণ;  
 

 

১২.২ ১০.০০ (তয) মক্ষ ঝোওো ধব মি ঋড আণতদ/প্রস্তো চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদ ঢাঁভ পূড ম ণিোচি োণধণক্ষ 

অনুণফোতদ/োচঢম ওভণঢ ধোভণ এাং ঢদুণবমভ ঋড প্রস্তো আঞ্চচমও ধচভঘোমণওভ অনুণফোতণদভ চন্য সুধোচভয/ 

ফঢোফঢল প্রপ্রভড ওভণ; 

 

 

১২.৩ ২০.০০ (চয) মক্ষ ঝোওো ধব মি ঋণডভ আণতদ ধভীক্ষো-চদভীক্ষো, চঘোভ-চণিরদ  ধব মোণমোঘদো ওণভ আঞ্চচমও 

ধচভঘোমও ঢাঁভ পূড ম ণিোচি োণধণক্ষ ঋণডভ ফঞ্জুচভ/োচঢণমভ চদ্ধোি প্রতোদ ওভণদ।  
 

১৩। ঋণডভ চোফোদঢ : 
 

 

১৩.১   প্রব প্রওোদ ঋড চঢভণডভ পূণ ম আণতদওোভীভ ওোঙ প্রণণও প্রণবোচি প্রক্ষণত্র ঋণডভ চধভীণঢ স্থোয়ী ম্পত 

চোফোদঢ/লচোফোদঢ চলণণ গ্রলড ওভণঢ লণ এাং এ চরণয় লমনদোফো  চমচঔঢ চুচিদোফো এফদপোণ গ্রলড 

ওভণ বো প্রবণওোদ অস্থোভ প্রপ্রচক্ষণঢ ো চঘোণভ ওভণধোণভযণদভ স্বোণ ম  মোত্মওপোণ ভক্ষো ওভণ, বোণোট ম ওর্তমও 

চদথ মোভদ ওভো লণ এাং বো লণ ফয় উধণবোকী  ওভণধোণভযণদভ স্বোণ ম ভক্ষোওোভী। চমচঔঢ চুচিদোফো ো লমনদোফো 

ব্যঢীঢ আণতদওোভীভ অনুকূণম প্রওোদ ঋড চঢভড ওভো বোণ দো; 

 

১৩.২       ক                 ঋণ      ক        ।  

 

১৪। ঋড ফঞ্জুচভ  চঢভড ধদ্ধচঢ :  
 

ফঞ্জুচভকৃঢ ঋড চঢভণডভ প্রক্ষণত্র চদণম্মোি ওোব মধদ্ধচঢ অনুভড ওভণঢ লণ ।   
 

 ১৪.১ দণপম ওণভোদো পোইভো (COVID-19) -এ ক্ষচঢগ্রস্ত  দতুদ ম্ভোদোফয় আগ্রলী চযল্প উণতোিোণতভ চদওঝ লণঢ প্রোি 

আণতদধত্র/ঋড প্রস্তোভল ভল্যোয়দ ওচফটি পুঙ্খোনুপুঙ্খ পোণ বোঘোই-োঙোই ওণভ ঋড ফঞ্জুভ/দোফঞ্জুচভভ চন্য সুধোচভয 

ওভণ; 

 

 
১৪.২ ঋড ভল্যোয়দ ওচফটিভ সুধোচভয প্রফোঢোণও াংচিি চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদ ঋড ফঞ্জুচভ ধত্র চোচভভ ব্যস্থো ওভণ; 

 

 
১৪.৩ ঋড ফঞ্জুচভ ধণত্রভ ধচভণপ্রচক্ষণঢ াংচিি উণযোিোভ চদওঝ লণঢ এভ গ্রলডণবোযতাঢো ম্পচওমঢ অদোধচত্তধত্র গ্রলড ওভণঢ 

লণ;  
 

 
১৪.৪ চদথ মোচভঢ চদয়ফদীচঢ অনুভড  ঙও অনুবোয়ী স্টিোম্প  ওোটি মচ প্রধধোণভ চটট/টকুণফণেযদ প্রণবোচি প্রক্ষণত্র প্রভচচচে 

ম্পোতদপূ মও ঋড চঢভণডভ ব্যস্থো গ্রলড ওভণঢ লণ;  
 

          ১৪.৫ চচও ওর্তমও চদথ মোচভঢ  অন্যোন্য টকুণফেভল (লোয়োভ ধোভণঘচ এচগ্রণফে, প্রচদোণভম ধোয়োভ অন অিোঝচদ ম 

(আফণফোিোভদোফো), ইকুইণঝম ফঝ মণকচ চটট, চট চধ প্রদোঝ, আেোভণঝচওাং, লচোফোদঢল  প্রণবোচি অন্যোন্য 

এচগ্রণফে) চদথ মোচভঢ চদয়ণফ দদ-জুচটচযয়োম স্টিোণম্প ম্পোতদ ওভণঢ লণ;   

 

 
১৪.৬ 

 

ফঞ্জুচভকৃঢ ঋড চলোণ প্রণতয় (A/c Payee) প্রঘও/এওোউে ট্রোন্সফানোভ এভ ফোধ্যণফ  মচদম্ম/গৃলীঢ তভধত্র তোঢোণও 

স্থোয়ী ভমথদ ঋড চঢভড ওভো লণ এাং অঢঃধভ ঋড গ্রলীঢোণও ঘমচঢ ভমথদ ঋড প্রঘণওভ ফোধ্যণফ চঢভড ওভো লণ।  

 

       ৭৫    ০৫  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

১৫। ঋণডভ প্রফয়োত : 

 

 ১৫.১ ক্ষুদ্র, কুটিভ  ফোছোচভ চযণল্পভ চন্য – 

 

  *

   

স্থোয়ী  ঘমচঢ ভমথদ ঋড উপয় প্রক্ষণত্র ২ (দুই) ঙণভ ৬ (ঙয়) ফো প্রভয়োঢী ফয় (ণগ্র চধচভয়ট)ল ফোদ 

১৮(আঞোভ) চওচস্তণঢ ধচভণযোথণবোযতা লণ। চদচত মি ফয় অচঢোচলঢ লণম ১০% লোণভ সুত আতোয় ওভণঢ লণ।  

 
১৫.৩ ঋড ধচভণযোথ ঢনযীম- 

 

ঋড ফঞ্জুচভভ ধভ উণযোিোভ ঋড ধচভণযোণথভ সুচথোণণ ম চভ-প্রধণফে চচটউম প্রতোদ ওভণঢ লণ। 

 

 ১৫.৪ ঘমচঢ ভমথদ চদড ময়- 

 

 

 ও) স্থোদীয় ওাঁঘোফোম এও চযনঝ ৮ খেো চপচত্তণঢ ণ মোচ্চ ১(এও) ফোণভ চন্য; 

 

  

ঔ) আফতোদীকৃঢ ওাঁঘোফোম এও চযনঝ ৮ খেো চপচত্তণঢ ণ মোচ্চ ৩(চঢদ) ফোণভ চন্য; 

 

  

ক) ঢোঙোড়ো ঘমচঢ ভমথদ চদড মণয়ভ প্রক্ষণত্র উৎধোতদ ঘণরভ চপচত্তণঢ োাংমোণতয ব্যোাংণওভ  মণযর োকুমমোভ অনুভড 

ওভণঢ  লণ। 

 

 

১৬। ঋণডভ সুণতভ লোভ : 
 

 ১৬.১ স্থোয়ী  ঘমচঢ ভমথদ ঋড উপয় প্রক্ষণত্র  ০৪ % ভম সুত চদড ময় ওভণঢ ল (চদথ মোচভঢ ফণয়ভ ফণধ্য ঋড ধচভণযোণথ 

ব্যণ ম লণম চচও চদচস্ব ঢলচম (চচদঢ) ঋড ওফ মসূচঘভ চদয়ফোঘোভ অনুবোয়ী ১০% সুত প্রণবোচি লণ) ; 
 

 
১৬.২ প্রভয়োঢী ফণয়ভ সুত ফোদপোণ পোক ওণভ চওচস্তভণলভ োণণ প্রবোক ওণভ আতোয় ওভণঢ লণ।  

 

১৭। গ্রুধচপচত্তও ঋণডভ ফঞ্জুচভ, চঢভড  টকুণফণেযদ প্রচরয়ো : 
 

 ১৭.১       গ      সক ক  ক     স       ক          
 

 
১৭.২ গ্রুণধভ আণতণদভ প্রপ্রচক্ষণঢ গ্রুণধভ তস্যণতভ প্রণঢিণওভ আমোতো ঋড আণতদ নভফ  প্রণয়োচদীয় ওোকচধত্রোচত 

(এওও ঋণডভ ন্যোয়) চদণঢ লণ; 
 

 ১৭.৩ গ্রুণধভ তস্যণতভ ঋণডভ চধভীণঢ গ্রুণধভ প্রচঢচদচথ চলণণ পোধচঢ  ম্পোতও-প্রও চোচফদতোভ লণঢ লণ;   

 ১৭.৪        স   ক                /     স   ক       ।     ক স             স   ক      ক  স    

ক   স         সক ক  ক       ক      ক    ।  
 

 ১৭.৫      স     , স   ক,  ক      ও স  গণ   ক      ক          ক ক         খ   খ     খ   । 

            ঋ ণ  স           ই ক    ;  
 

 ১৭.৬  ক         স       স   ঋণ ও  ক      স            ক     ।  
 

 
 

১৮। এণোচণয়যণদভ ফোধ্যণফ ঋড আণতদ এাং ঋড আতোণয় লণবোচকঢো :  

 

আণমোঘি ওফ মসূচঘভ প্রক্ষণত্র উণযোিো াংচিি এণোচণয়যদগুণমোণও প্রঢিক্ষ  ধণভোক্ষপোণ াংযুি ওভো লণ চথোয় 

উণযোিোভো ইেো ওভণম, এণোচণয়যণদভ ফোধ্যণফ ঋণডভ চন্য আণতদ ওভণঢ ধোভণদ। এঙোড়ো এণোচণয়যদগুণমো ইেো 

ওভণম, ঢোণতভ তস্য উণযোিোণতভ ফণধ্য- বোভো ঋড গ্রলণড আগ্রলী এাং প্রবোযতা, ঢোণতভ ঢোচমওো চচণওভ প্রচমো ওোব মোমণয় 

প্রপ্রভড ওভণঢ ধোভণ। এমণক্ষি এণোচণয়যদগুণমোণঢ এওচদ ওণভ প্রনোওোমধো মদ চদযুি ওভো লণ-চবচদ ফণয় ফণয় 

চচও প্রচমো ওোব মোমণয়ভ োণণ প্রবোকোণবোক ওভণদ, ঋড ফঞ্জুচভ  চঢভণডভ চরয়টি নণমোআধ ওভণদ এাং প্রণয়োচণদ ঋড 

আতোণয় লণবোচকঢো ওভণদ।  
 

 

 

       ৭৫    ০৬ 

 

 

 

 

 

 



৩য় অধ্যোয় 
 

(ঋড ঢলচম ব্যস্থোধদো) 

১৯। ঋড ঢলচম ধচভঘোমদ : 
 

 ১৯.১      ক   ণ        ক     ও               ” চযণভোদোণফ চচও প্রথোদ ওোব মোময় ওর্তমধণক্ষভ অনুণফোতদরণফ অগ্রডী 

ব্যোাংও চমচফণঝট, আচফদ প্রওোঝ ম যোঔো, ফচঢচছম, ঠোওোয় চদয়ন্ত্রও (চলো  অণ ম) ল চলো চপোণকভ ২চদ ওফ মওঢমোভ প্রবৌণ 

স্বোক্ষণভ এওটি এটিচট চলো খুণম ঋড ঢলচম াংভক্ষড ওভণ। এওইপোণ চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদ  চলোভক্ষড 

ওফ মওঢমো/লঃ চলোভক্ষড ওফ মওঢমো/চলোভক্ষও এভ প্রবৌণ স্বোক্ষণভ উচল্লচঔঢ চযণভোদোণফ চচও ওর্তমধক্ষ ওর্তমও অনুণফোচতঢ 

োচডচচিও ব্যোাংণও এটিচট চলো খুণম ঢলচম াংভক্ষড ওভণ;  
 

 ১৯.২ ঋড ফঞ্জুচভ অনুবোয়ী ঢলচম স্থোদোিণভভ চন্য চচও প্রচমো ওোব মোময় লণঢ ধচভঘোমও (অণ ম) এভ ভোণভ চভকুইচচযদ প্রতোদ ওভণ; 
 

 ১৯.৩ চভকুইচচযদ অনুবোয়ী প্রথোদ ওোব মোমণয়ভ ঋড প্রযোদ চপোক লণঢ প্রচরয়োওভডপূ মও চলো চপোণকভ ফোধ্যণফ প্রথোদ ওোব মোময় লণঢ 

াংচিি চচও প্রচমো ওোব মোমণয়ভ ব্যোাংণও চলোণ ঢলচম প্রপ্রভড ওভো লণ। ঢলচম প্রপ্রভণডভ প্রক্ষণত্র উধযুি ওর্তমধণক্ষভ পূ ম 

অনুণফোতদ গ্রলড ওভণঢ লণ;  
 

                ১৯.৪ চচও প্রচমো ওোব মোময় ঋড ঢলচম চচও ওর্তমধক্ষ ওর্তমও অনুণফোচতঢ োচডচচিও ব্যোাংণও এটিচট চলো খুণম ঢোণঢ াংভক্ষড 

ওভণ। ফঞ্জুচভকৃঢ ঋড এটিচট চলো লণঢ চঢভণডভ চন্য র/এচ প্রধয়ী প্রঘও ইসূি ওভণঢ লণ। আতোয়কৃঢ ঋড এটিচট 

চলোণ চফো ওণভ চদণত মযদো প্রোচি োণধণক্ষ পূদভোয় চঢভড ওভণঢ লণ; 
 

 ১৯.৫ প্রওোদ ওোব মোময়/ণচমোভ অনুকূণম ভোেকৃঢ অব্যহৃঢ ঋড ঢলচম প্রণয়োচণদ চচও প্রথোদ ওোব মোময় উধযুি ওর্তমধণক্ষভ 

অনুণফোতদরণফ অন্য প্রচমোয় স্থোদোিভ ওভণঢ ধোভণ;  
 

 ১৯.৬ চচও প্রচমো ওোব মোময় ঋড ফঞ্জুচভ, চঢভড  আতোণয়ভ চলো বণোবণপোণ ধোটি মচপচত্তও প্রমচোণভ াংভক্ষড ওভণ এাং ব্যস্থোধও, 

ঋড প্রযোদ চপোক, চচও, ঠোওো ভোভ ঋড চঢভড  আতোণয়ভ ফোচও প্রচঢণতদ প্রপ্রভড ওভণ;  
 

 ১৯.৭ প্রথোদ ওোব মোময় লণঢ চচও প্রচমো ওোব মোমণয়ভ চলোণ ঝোওো স্থোদোিণভভ ধভ অণ ম  চযল্প ফন্ত্রডোমণয়ভ চদ্ধোি প্রফোঢোণও বণোফণয় 

চঢভড ওভণঢ লণ;  
 

 ১৯.৮ চচও প্রথোদ ওোব মোমণয়ভ ঋড প্রযোদ চপোক, চচও এ ঋড ওফ মসূচঘভ োচ মও ঢিোথোদ  ফচদঝচভাং এভ তোচয়ত্ব ধোমদ ওভণ। 
 

২০। ঋড আতোয়  চলো াংভক্ষদ :   
 

ওভণধোণভযণদভ ওম ধোদোভল ঋড গ্রলীঢো ওর্তমও দকণত ধচভণযোথ ওভো বোণ ঢণ প্রঘও/ণধ-অট মোভ/ব্যোাংও ড্রোনঝ এভ ফোধ্যণফ 

ধচভণযোথকৃঢ ঝোওো ওভণধোণভযণদভ চলোণ চফো লোভ চতদ লণঢ ধচভণযোচথঢ ণম কণ্য লণ। প্রঘও/ণধ-অট মোভ/ ব্যোাংও ড্রোনঝ এভ ফোধ্যণফ 

দকতোয়ণদভ চন্য প্রণবোচি প্রক্ষণত্র ঔভঘ াংচিি ঋড গ্রলীঢোণও লদ ওভণঢ লণ।  
 

 ২০.১ চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদল ওম ওফ মওঢমো  ওফ মঘোভীকড বণোফণয় ঋড আতোণয়ভ চন্য প্রণয়োচদীয় ধতণক্ষধ গ্রলড ওভণ; 
 

 ২০.২ ওম ওফ মওঢমোকড চণযরঢ ঋড ফঞ্জুচভ  চঢভণডভ ণি াংচিি ওফ মওঢমোকড ঋড আতোণয়ভ চন্য তোচয়ত্বযীম ভূচফওো ধোমদ 

ওভণ; 
 

 ২০.৩ উণযোিোভ চদওঝ লণঢ ঝোওো আতোয় ওণভ চচও প্রচমো ওোব মোময় লণঢ ঋড ওফ মসূচঘভ চদথ মোচভঢ ফোচদ চভচঝ প্রতোদ ওভো, বো প্রথোদ 

ওোব মোময় লণঢ ভভোল ওভো লণ, ঢোৎক্ষচদওপোণ প্রমোদ প্রমচোণভ াংচিি ঋড গ্রলীঢোভ ঋড চলোণ প্রধোচস্টাং চতণঢ লণ;  
 

 ২০.৪ প্রওোদ ওোভণড ঋড প্রঔমোধী লণম এাং এ প্রক্ষণত্র আাংচযও আতোয়কৃঢ/ধচভণযোথকৃঢ ঝোওো আম  সুত ঔোণঢ ৭০ : ৩০ লোণভ 

প্রমচোণভ ফিয় ওভণঢ লণ; 
 

   ২০.৫ ফোফমোথীদ চযল্পইউচদণঝভ প্রঔমোধী ঋড আাংচযও আতোণয়ভ প্রক্ষণত্র ৭০ : ২০ : ১০ লোণভ প্রমচোণভ ফিয় ওভণঢ লণ। অণ মোৎ ৭০% 

আণম, ২০% সুণত এাং ১০% আইদ ঔভঘ ঔোণঢ চফো ওভণঢ লণ;  
 

 

 

২০.৬ প্রতত্ত ঋণডভ প্রফয়োতোণি ণওয়ো ঋণডভ (বচত ণোণও) ঝোওো আতোণয়ভ চন্য ১ (এও) ঙণভভ ফণধ্য অশ্যই আইদকঢ ব্যস্থো গ্রলড 

ওভণঢ লণ। এণক্ষণত্র প্রঔমোধী ঋড আতোণয়ভ চন্য োচ মও প্রণঘিো ব্যণ ম লণম চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদ চচও অিোক্ট  ঋড 

াংরোি চচণওভ প্রঘচমঢ প্রচচথ প্রফোঢোণও ঋডোতোণয়ভ চন্য প্রণবোচি আইদকঢ (চূড়োি  ৩২ থোভো প্রদোটিয এাং ৩৩ থোভো 

ফণঢ োটি মচনণওঝ ইসূি এাং ৩৪ থোভো ফণঢ আভচচ চল  ফোফমো তোণয়ভ, অণ ম ঋড আতোমণঢ ফোফমো তোণয়ভ  এদ আই আিক্ট     

( Negotiable Instrument Act-1908))অনুবোয়ী ব্যস্থো গ্রলড ওভণ। ফোফমো তোণয়ণভভ বোঢীয় ঔভঘ প্রোণচফওপোণ 

চচও লদ ওভণ এাং াংচিি  ঋড গ্রলীঢোভ প্রমচোণভ ঔভণঘভ চলো বণোভীচঢ চমচধদ্ধ ওভণঢ লণ। ধভঢীণঢ ঢো ঋড 

গ্রলীঢোভ চদওঝ লণঢ আতোয় ওভণঢ লণ;  
 

 ২০.৭ প্রথোদ ওোব মোমণয়ভ পূ মোনুণফোতদরণফ আতোয়কৃঢ ঋড আঢমও ঢলচম চলণণ ব্যলোভ ওভো বোণ; 
 

 ২০.৮ আতোয়কৃঢ/ধচভণযোথকৃঢ ঝোওোভ ফোচও প্রচঢণতদ,ব্যোাংও চভদী আঞ্চচমও ওোব মোময়  প্রথোদ ওোব মোমণয়ভ াংচিি চপোণক 

ধভঢী ফোণভ  ধোঘ ঢোচভণঔভ ফণধ্য প্রপ্রভড ওভণঢ লণ;  
 

 ২০.৯ প্রচঢ ঙভ চদয়চফঢপোণ অপিিভীদ চদভীক্ষো চপোক ওর্তমও ঋড ফঞ্জুচভ, চঢভড  আতোণয়ভ চরণয় চদভীক্ষো ওোচ ম্পোতদ 

ওভণঢ লণ এাং চদভীক্ষো প্রচঢণতণদভ এওটি ওচধ প্রণয়োচদীয় ওোব মরফ গ্রলণডভ চন্য ঋড প্রযোদ চপোণক প্রপ্রভড ওভণঢ লণ ।  
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ঋড ঢলচম ধচভঘোমদ দীচঢফোমো  
 

 

৪ণ ম অধ্যোয় 
 

(ঋড প্রস্তো ভল্যোয়দ, ঋণডভ চদভোধত্তো চথোদ  ব্যস্থোধদো) 
 

 

২১।   ঋড  প্রস্তো ভল্যোয়দ ধদ্ধচঢ : 

ঋণডভ আণতদ ভল্যোয়দ- ঋণডভ আণতদ ভমোয়ণদ ভল্যোয়দওোভী ওফ মওঢমো  ওফ মঘোভীভ এওটি গুরুত্বপূড ম ভূচফওো ভণয়ণঙ। ভল্যোয়দওোভী 

ওফ মওঢমো  ওফ মঘোভীণও ঢাঁলোভ তোচয়ণত্বভ গুরুত্ব যক ও উধমচি ওভণঢ লণ। ঢাঁলোণও ধক্ষধোঢলীদ লণঢ লণ এাং াংচিি ঢথ্যোমী 

ঢওমঢোভ োণণ চঘোভ চণিরড ওণভ চঘক্ষডঢোভ ণি চদ্ধোি গ্রলড ওভণঢ লণ;  
 

ঋণডভ আণতদ অনুবোয়ী ণভচচফণদ ঢতি ওণভ ভল্যোয়দ ওভণঢ লণ। ণভচচফণদ ঢতণিভ উণেশ্য লম আণতদওোভীভ প্রকৃঢ ঋণডভ 

ঘোচলতো চদরূধড, প্রস্তোচঢ প্রওণল্পভ ম্ভোব্যঢো বোঘোই, আণতদওোভীভ ঋড গ্রলণডভ এাং ব্যলোণভভ প্রবোযতাঢো, প্রওণল্পভ ওোব মোমী ঘোমোইয়ো 

বোোভ ক্ষফঢো এাং ঋড ধচভণযোণথভ ক্ষফঢো ণ মোধচভ উণযোিো চদ মোঘদ  প্রোাংচকও ওম চরয়োচত বোঘোই-োঙোই। ঋণডভ আণতদ 

ভল্যোয়ণদভ প্রক্ষণত্র ওচঢধয় গুরুত্বপূড ম চরয়  চতও চঘোভ- চণিরণডভ চন্য চদণম্ম প্রতত্ত লম, বো প্রণবোচিঢো অনুবোয়ী ব্যলোব ম।   

 ২১.১ প্রওণল্পভ োথোভড চতওভল- 

   *  প্রওণল্পভ দোফ  ঠিওোদো  

   *  উণযোিোভ দোফ, চধঢোভ দোফ, ফোঢোভ দোফ  ঠিওোদো   

                                                                     ঢমফোদ 

                                                                      স্থোয়ী  

 

- 

- 

                                                  প্রঝচমণনোদ/ণফোোইম দাং -                            

                                                               ই-প্রফইম দাং  -  

                                                   চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র দাং - 

   *  চন্ম ঢোচভঔ  য়                               - 

   *  চযক্ষোকঢ প্রবোযতাঢো                                 - 

   *  ওোচভকভী জ্ঞোদ  অচপজ্ঞঢো                       - 

   *  গৃলীঢ প্রচযক্ষড (বচত ণোণও) - 

   *  ঢমফোদ প্রধযো                                      - 

   *  চদচস্ব চচদণয়োক ক্ষফঢো                           - 

   *  ফিব্য                                              - 

 ২১.২ ওোচভকভী ম্ভোব্যঢো চণিরড- 

   *  প্রওণল্পভ াংচক্ষি চভড 

 *  উৎধোচতঢব্য ধণ্য  উৎধোতদ ক্ষফঢো 

 *  প্রযুচি  প্রচরয়ো 

 *  ভূচফ  অস্থোদ 

 *  ইফোভঢ  চদফ মোদ 

 *  বন্ত্রধোচঢ  উধওভড 

 *  ওাঁঘোফোণমভ ঘোচলতো/প্রোপ্যঢো 

 *  চদযচিভ প্রণয়োচদীয়ঢো/াংখ্যো/থভড 

 *  প্রফভোফঢ  ভক্ষডোণক্ষড 

 *  ওোচভকভী ব্যস্থোধদো 

     ২১.৩ আচণ মও চতও  ম্ভোব্যঢো চণিরড-  

   *  আণয়ভ পূ মোপো (ধণ্য চরয় ভল্য, উৎধোতদ ঔভঘ, ভৄদোনো চদড ময়  অন্যোন্য চলো) 

   *  দকত উদ্ধৃত্ত  খোঝচঢ 

   *  প্রেও ইণপদ ধণয়ে  চরয়  

   *  অপিিভীড আণয়ভ লোভ (IRR) 

   *  প্রটঝ োচপ ম ওপোণভচ/ঋড ধচভণযোণথভ োফণ ম 

   *  ওস্ট প্রচদচনঝ প্রভচয/আয় ব্যণয়ভ অনুধোঢ  

   *  চনক্সট এিোণঝ ওপোণভচ/স্থোয়ী ম্পণতভ ফণ মদ 
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 ২১.৪ উধণবোচকঢো চণিরড-  

   *  ধোচদ 

   *  যতাো/চদুিৎ  

   *  ধচভলড 

   *  জ্বোমোদী এাং অন্যোন্য  

 

 ২১.৫ চধডদ চতও চণিরড- 
 

   *  ঘোচলতো চণিরড  

   *  চযফোদ উৎধোতদ  ভভোণলভ ব্যথোদ  

   *  চযফোদ ঘোচলতো  ভভোণলভ ব্যথোদ  

   *  প্রোওচল্পঢ ভভোণলভ ব্যথোদ  

   *  ওাঁঘোফোণমভ ভল্য  

   *  উৎধি দ্রব্য চধডদ  চরণয়ভ ব্যস্থো  

   *  ধণ্যভল্য চদথ মোভড দীচঢ  

   *  ধণ্য োচোভচোঢওভড ো চরয় ব্যস্থো  
 

 ২১.৬ অণ মনদচঢও চতও চণিরড- 

   *  চোঢীয় অণ মদীচঢণঢ ওোব মরফটিভ অগ্রোচথওোভ প্রবোযতাঢো 

   *  প্রফোঝ চোঢীয় উৎধোতণদ অতোদ  

   *  ওফ মাংস্থোণদভ সুণবোক  

   *  প্রপৌণকোচমও চস্তৃচঢ 

   *  ধোচভধোচর্শ্মওঢোভ প্রপো 

   *  ভওোচভ দীচঢ অনুবোয়ী গুরুত্ব 

 ২১.৭ ঋড প্রোচিভ প্রবোযতাঢো  অচপজ্ঞঢো-  
 

   *  োাংকঞচদও  ব্যস্থোধদো 
 

   *  াংচিি প্রক্ষণত্র প্রমদণতদ   

   *  আচণ মও প্রমদণতদ 

   *  অন্যোন্য ব্যোাংও/অণ মমগ্নী াংস্থোভ চদওঝ লইণঢ তোয়  প্রঔমোধীভ (বচত ণোণও) চভড  

   *  ম্পণতভ চভড এাং তোয়  ম্পণতভ তুমদোভমও অস্থো  

 

 ২১.৮ প্রস্তোচঢ চোফোদঢ চণিরড-  

   *  ঋণডভ চধভীণঢ প্রণতয় চোফোদণঢভ প্রকৃচঢ  থভড  
 

   *  গ্রলডণবোযতাঢো, ভল্যোয়দ  উধোত্ত (ফোচচমদ) 

                                    ২১.৯ প্রওণল্পভ োভ াংণক্ষধ- 

 

    

 

 

(প্রওল্প স্থোধণদভ ধঝভূচফ, আচণ মও  অণ মনদচঢও প্রবৌচিওঢো এাং বণোণ মঢো ইঢিোচতভ াংচক্ষি 

চভড চতণঢ লণ 

 ২১.১০ চচপি চতণওভ চণিরদ  ফিব্য- 

   *  চধডদ চণিরড প্রচঢণতদ (োচডচচিও চতও) 

   *  ওোচভকভী ম্ভোব্যঢো  

   *  আচণ মও ম্ভোব্যঢো  

   *  অণ মনদচঢও চতও  

   *  ঋড প্রোচিভ প্রবোযতাঢো (াংকঞদ  ব্যস্থোধদো)  

   *  চোফোদণঢভ ভল্য চদথ মোভড  

 
  *  ধচভণয ঙোড়ধত্র চরয়ও চভড 

 

 *  সুধোচভয 
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২২। ঋণডভ চোফোদঢ ব্যস্থোধদো : 
 

ঋড ফঞ্জুচভভ পূণ ম আণতদওোভীভ ওোঙ প্রণণও লমনদোফো এাং চমচঔঢ চুচিদোফো এফদপোণ গ্রলড ওভণ বো প্রবণওোদ অস্থোভ 

প্রপ্রচক্ষণঢ ো চঘোণভ ওভণধোণভযণদভ স্বোণ ম  মোত্মওপোণ ভক্ষো ওভণ এাং বো লণ ফয় উধণবোকী  ওভণধোণভযণদভ স্বোণ ম 

ভক্ষোওোভী। চমচঔঢ  লমনদোফো ব্যঢীঢ আণতদওোভীভ অনুকূণম প্রওোদ ঋড চঢভড ওভো বোণ দো। ঋণডভ চধভীণঢ চোফোদঢ 

গ্রলড চদণম্মোিপোণ ম্পোতদ ওভণঢ লণ।  

 

 
২২.১ চোফোদচঢ ম্পচত্তভ প্রঘৌলচে দোিওভডল ঢোৎক্ষচদও ভল্য (Forcevalue) চদথ মোভডপূ মও এটি চচও প্রচমো 

ওোব মোময় প্রথোদ ওর্তমও প্রঢিয়দ ওভণঢ লণ; 
 

 
২২.২ ফঞ্জুচভকৃঢ ঋণডভ ৫.০০ (ধাঁঘ) মক্ষ ঝোওো ধব মি ব্যচি চোচফদতোভ ভোঔণঢ লণ;  

 

এাং ৫.০০ (ধাঁঘ) মক্ষ ঝোওোভ উণবম ১০.০০ (তয) মক্ষ ঝোওো ধব মি ইকুইণঝম ন্ধও চটট (আদ প্রভচচেোট ম) ম্পোতদ 

ওভণঢ লণ;  
 

এাং ১০.০০ (তয) মক্ষ ঝোওোভ উণবম ২০.০০ (চয) মক্ষ ঝোওো ধব মি ঋণডভ প্রক্ষণত্র লচোফোদঢ প্রভচচচে 

ফঝ মণকচ/ন্ধও চটট ম্পোতদ ওভণঢ লণ; 
 

 
২২.৩ প্রণবোচি প্রক্ষণত্র ঋড গ্রলীঢোভ চদওঝ লণঢ অণো উধযুি ওর্তমধণক্ষভ চদওঝ লণঢ ঋড গ্রলীঢোভ য়োচভযণতভ চরণয় 

য়োচভয দত গ্রলড ওভণঢ লণ;  
 

 
২২.৪ ফঞ্জুচভকৃঢ ৫.০০ (ধাঁঘ) মক্ষ ঝোওোভ ঢদুবম ১০.০০ (তয) মক্ষ ঝোওো ধব মি ঋণডভ চধভীণঢ অন্যিদ ১ : ১.২৫ লোণভ এাং 

১০.০০ (তয) মক্ষ ঝোওোভ ঊণবম ২০.০০ (চয) মক্ষ ঝোওো ধব মি ১ : ১.৫ লচোফোদঢ (Collateral) চদিেও স্থোভ 

ম্পচত্ত চোফোদঢ ো প্রভচচচে ন্ধও গ্রলড ওভণঢ লণ। ন্ধওী ম্পচত্তভ ভল্যোয়ণদভ প্রক্ষণত্র ভওোভ ওর্তমও চদথ মোচভঢ 

প্রফৌচোভ  মণযর ভণল্যভ চপচত্তণঢ উধযুি ব্যচি ো প্রচঢষ্ঠোদ ওর্তমও ভল্যোয়দ দত গ্রলড ওভণঢ লণ;  

 

 ২২.৫ ন্ধওী ম্পচত্ত অশ্যই ঋড গ্রলীঢোভ চদচ ঔভণঘ প্রণবোচি প্রক্ষণত্র প্রভচচেোট ম ফঝ মণকচ ওভণঢ লণ। ফঝ মণকচকৃঢ ম্পচত্ত 

অভৄচিভ প্রক্ষণত্র ঔভঘ াংচিি ঋড গ্রলীঢো লদ ওভণ;  
 
 

 
২৫.৬ ওোভঔোদোভ চচফ, খভ, বন্ত্রধোচঢ ঋণডভ চধভীণঢ ইকুইণঝম ফঝ মণকচ/ন্ধও, লোইণধোচণণওযদ চটট  প্রণবোচি অন্যোন্য 

চটট এভ ফোধ্যণফ ন্ধও ণোওণ। ঋড গ্রলীঢোণও ওোভঔোদোয় চচণওভ চদওঝ তোয়দ্ধঢোভ োইদণোট ম মোকোণঢ লণ। এ 

চরয়টি চচণওভ াংচিি ওফ মওঢমোকড অশ্যই চদচিঢ ওভণ; 

 

 
২২.৭ ৫.০০ (ধাঁঘ) মক্ষ ঝোওো ধব মি ঋণডভ প্রক্ষণত্র ওোটি মচ প্রধধোণভ চটফোে প্রচফচোচভ (চটচধ) প্রদোঝ ম্পোতদ  লমনদোফো 

গ্রলড ওভণঢ লণ এাং ৩০০/- ঝোওোভ দদ-জুচটচয়োম স্টিোণম্প (বো ভওোচভ চদ্ধোি অনুবোয়ী ধচভঢমদযীম) 

োফোচচওপোণ প্রচঢচষ্ঠঢ  গ্রলডণবোযতা ব্যচি (ভওোচভ ঘোকুচভচীী অগ্রোচথওোভপ্রোপ্য) চোচফদতোভ ভোঔণঢ লণ এাং 

ঋড ফঞ্জুচভ ধণত্রভ যঢমোনুবোয়ী অন্যোন্য তচমমোচত ম্পোতদ ওভণঢ লণ। ঢোঙোড়ো ৫.০০ (ধাঁঘ) মক্ষ ঝোওোভ ঊণবম ঋণডভ 

প্রক্ষণত্র ম্পচত্তভ ভম তচমম (ঋড গ্রলীঢো  ঢোভ ধচভোণভভ প্রমোও/ চোচফদতোভ ) চচণওভ চদভোধত্তো প্রলনোচণঢ চফো 

ভোঔণঢ লণ, বো ঋড ধচভণযোথোণি প্রনভঢণবোযতা;   
 

               
২২.৮ ওোভঔোদো পোড়ো ওভো খণভ স্থোচধঢ লণম ৩০০/-(চঢদযঢ) ঝোওোভ দদ-জুচটচযয়োম িিোণম্প (বো ভওোচভ চদ্ধোি 

প্রফোঢোণও ধচভঢমদযীম) অন্যিদ ২ (দুই) ঙভ প্রফয়োচত পোড়ো চুচিদোফো তোচঔম ওভণঢ লণ;  
 

 ২২.৯ উণযোিো ম্পণওম ব্যোাংও  অণ মমগ্নীওোভী ো এদচচ ল অন্যোন্য প্রচঢষ্ঠোণদভ চদওঝ লণঢ ঋড প্রদই ফণফ ম 

অদোধচত্তধত্র  াংগ্রল ওভণঢ লণ। অণো ঋড গ্রলীঢোভ চদওঝ লণঢ ব্যোাংও ো অণ মমগ্নীওোভী প্রচঢষ্ঠোদ প্রণণও ঋড গ্রলড 

ওভো লয়চদ ফণফ ম চমচঔঢ স্বীওোণভোচি চদণঢ লণ;  

 

          ২২.১০ চচও ওর্তমও চদথ মোচভঢ টকুণফেভল (ণচদোণভম ধোয়োভ অন অিোঝচদ ম (আফণফোিোভদোফো তচমম), ইকুইণঝম 

ফঝ মণকচ চটট, লোইণধোচণণওযদ চটট, চট চধ প্রদোঝ, আেোভণঝচওাং ল প্রণবোচি অন্যোন্য এচগ্রণফে) চদথ মোচভঢ চদয়ণফ 

দদ-জুচটচযয়োম িিোণম্প (বো ভওোচভ চদ্ধোি অনুবোয়ী ধচভঢমদযীম) ম্পোতদ ওভণঢ লণ;   

 
 

 ২২.১১ ম্পচত্ত চোফোদণঢভ প্রক্ষণত্র প্রফৌচো যক োধ  লোম দোকোত ভূচফ উিয়দ ওণভভ ভচযতল অন্যোন্য বোঢীয় ঠিও 

ওোকচধত্রোচত গ্রলড ওভণঢ লণ;  

 

 

 

       ৭৫    ১০  

 

 

 



 

 ২২.১২ ঢোঙোড়ো ভওোচভ দীচঢফোমো অনুবোয়ী ফয় ফয় চোচভকৃঢ/ধচভচঢমঢ ঋড চোফোদঢ াংরোি চচথ-চথোদ অনুভড 

ওভণঢ লণ;  

 

 ২২.১৩ প্রব আণতদওোভীভ অনুকূণম ঋড ফঞ্জুভ ওভো লণ প্র আণতদওোভীণও ওভণধোণভযণদভ োণণ ন্ধওী চুচি ম্পোতদ 

ওভণঢ লণ অণো প্রব প্রওোদ চুচি বো ঋণডভ চধভীণঢ প্রণতয় ম্পচত্তভ চদভোধত্তোভ চন্য প্রণয়োচদ লণ ঢো  ম্পোতদ 

ওভণঢ লণ; 

 

 

 ২২.১৪ স্থোভ ম্পচত্তভ প্রক্ষণত্র আণতদওোভী ওভণধোণভযদণও এ ফণফ ম িি ওভণ প্রব উি ন্ধওী ম্পচত্ত ওম তোয় লণঢ 

ভৄি ; 

 

 

 ২২.১৫ আণতদওোভীণও উধচভউচল্লচঔঢ তচমম তস্তোণচ ঙোড়ো ওভণধোণভযণদভ ঘোচলতোভ প্রণয়োচণদ চচপি ভচযত ো 

তচমমোচত চফো চতণঢ লণ। ওভণধোণভযদ প্রমদণতদ সুষ্ঠু ওভোভ প্রণয়োচণদ প্রণঢিও ঋড আণতণদভ প্রক্ষণত্র পুদঃ 

চণঘদো ো প্রওোদ াংণবোচদ,ধচভঢমদ-ধচভথ মদ প্রণয়োচদ লণম ঢো  ম্পোতদ ওভণ; 

 

 ২২.১৬ ওম তচমম তস্তোণচ, চুচি  ঋড াংরোি প্রব প্রওোদ টকুণফে চযফোদ আইণদভ আঢোয় প্রণবোচি প্রক্ষণত্র 

প্রভচচচে ওভণঢ লণ;  

 ২২.১৭ ঋড গ্রলীঢোণও স্টিোম্প চটউটিল ওম প্রওোভ চন ধচভণযোথ ওভণঢ লণ। ঋড ধচভণযোথ লণম ম্পোচতঢ তচমম 

অভৄচি/ণনভণঢভ চন্য প্রণবোচি বোঢীয় ব্যয় ঋড গ্রলীঢো লদ ওভণদ;  

 

 ২২.১৮ ঋণডভ চন্য প্রতত্ত চোফোদচঢ ম্পচত্তভ চস্তোচভঢ চভড ঋড আণতদ ধণত্র উণল্লঔ ণোওণ। চোফোদচঢ ম্পচত্তভ 

তচমমধত্রোচত বণো- স্বত্ব-তচমম, ঔোচদোভ ভচত, ঔচঢয়োদ ইঢিোচত ঋণডভ তভঔোণস্তভ োণণ াংযুি ণোওণ। 

 

  চচপি চোফোদচঢ ম্পচত্তভ স্বত্ব চচপিরূধ লণঢ ধোণভ। চওি োথোভডঢ অচথওোাংয প্রক্ষণত্র ফোচমওোদো স্বণত্বভ 

তচমমধত্রোচত প্রোয় এওইরূধ লয়। সুঢভোাং চচণওভ ভল্যোয়দওোভী ওফ মওঢমো/ওফ মঘোভী এাং চচও প্রচমো ওোব মোময় 

প্রথোদ ন্ধওী ম্পচত্তভ ফোচমওোদো স্বণত্বভ তচমমধত্রোচত অচঢ ঢওমঢোভ োণণ ধভীক্ষোপূ মও বোঘোই-োঙোই ওভণদ। 

চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদণও এটি স্মভড ভোঔণঢ লণ প্রব, রটিপূড ম ফোচমওোদো স্বণত্বভ চধভীণঢ প্রতত্ত ঋণডভ 

ম্পূড মই ঝুঁচওপূড ম ঋণড ধচভডঢ লণঢ ধোণভ এাং প্র প্রক্ষণত্র তোয়-তোচয়ত্ব ঢোভ ধভই ঢমোণ।  

 

২৩। োথোভড অনুভডীয় চতও চদণত মযদো : 

 

 ২৩.১ ও) প্রচঢটি প্রক্ষণত্র চোফোদঢণবোযতা ম্পচত্তভ প্রভওট মধত্র এাং তচমমধত্রোচত অঢিি ঢওমঢোভ োণণ  ধভীক্ষো-চদভীক্ষো 

ওণভ প্রতঔণঢ লণ। এ ফস্ত তচমমধত্রোচত ভম তচমম ধত্রোচতভ োণণ চফচমণয় প্রতঔণঢ লণ;  

 

  ঔ) চোফোদঢ চলণণ গৃলীঢ ম্পচত্ত লস্তোিভণবোযতা লণঢ লণ বোণঢ ইলো চচণওভ অনুকূণম বথপোণ ন্ধও/ফঝ মণকচ  

প্রদয়ো বোয়। লস্তোিণভ প্রওোদরূধ োথো চদণরথ ণোওণম ম্পচত্ত বথ চোফোদঢ চলণণ গ্রলডণবোযতা দয়;  

 

  ক) চোফোদচঢ ম্পচত্তণঢ তভঔোস্তওোভীভ উত্তভোচথওোভ স্বত্ব এাং লস্তোিণভভ অচথওোভ ণোওণঢ লণ;  

 

  খ) ইলো চদচিঢ ওভণঢ লণ প্রব, চোফোদঢ চলণণ প্রতত্ত/গৃলীঢ ম্পচত্ত প্রওোদ অপ্রোিয়ি ব্যচিভ দণল;  

  গ) চোফোদঢ চলণণ গৃলীঢ/প্রতত্ত ম্পচত্তণঢ অন্য প্রওোদ ব্যচিভ অাংযীতোচভত্ব ণোওণম এাং ঐ ম্পচত্ত চচণও 

ন্ধও চতণম তভঔোস্তওোভীণও ঐ ম্পচত্ত ন্ধও চলণণ গ্রলণডভ অন্যোন্য প্রণয়োচদীয় যঢমোচত (চফো-ঔোচভচ) পূভড 

ওণভ তচমমোচত ম্পোতদ ওভণঢ লণ;  

 

  এ ঙোড়ো চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদ/ফঞ্জুচভ ওর্তমধণক্ষভ চণঘদোভ চন্য ঋণডভ চদভোধত্তোভ প্রণয়োচদ লণম 

অচঢচভি তচমমধত্রোচত ঘোয়ো প্রবণঢ ধোণভ।  
 

     

 

 

 

 

  

২৩.২ চোফোদচঢ ম্পচত্তভ স্বত্ব চদথ মোভণড আইদ উধণতিোভ ফঢোফঢ গ্রলড- 

 

ভল্যোয়দওোভী ওফ মওঢমো/ওফ মঘোভী চোফোদচঢ ম্পচত্তভ স্বত্ব  এভ গ্রলডণবোযতাঢো ধভীক্ষো ওণভ প্রতঔণদ। চোফোদচঢ 

ম্পচত্তভ স্বত্ব চদথ মোভড এাং উলো ন্ধওী চলণণ গ্রলড ওভোভ োচ মও ক্ষফঢো চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোণদভ উধভ 

ন্যস্ত। চঢচদ ইেো ওভণম প্রওোদ চোফোদচঢ ম্পচত্ত গ্রলড অণো োচঢম ওভণঢ ধোভণদ। প্রওোদ চোফোদচঢ ম্পচত্তভ 

স্বত্ব চদথ মোভণড াংয ঢোচমওোয় কড়চফম প্রতঔো চতণম (ণবফদ-ইেোধত্র (উইম)/অকৃঢ-ইেোধত্র, উত্তভোচথওোভ ইঢিোচত) 

এাং তচমমধত্রোচতল উলো চোফোদচঢ ম্পচত্ত চলণণ গ্রলড ওভোভ ধভ উলোণঢ বচত প্রওোদ চওছুভ অপো/রটি 

ধচভমচক্ষঢ লয় ঢো  লণম চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদ ম্পূভও তচমমধত্রোচত ঘোচলয়ো ধোঞোণদ। ঢণ চূড়োিপোণ 

চোফোদচঢ ম্পচত্তভ স্বত্ব চদথ মোভণড আইদ উধণতিোভ প্রঢিয়দ/ফঢোফঢ অশ্যই গ্রলড ওভণঢ লণ। প্র প্রক্ষণত্র াংচিি 

চোফোদঢ াংরোি ওম তচমমোচত  টকুণফেভৄল আইদ উধণতিো ওর্তমও ঠিও আণঙ ফণফ ম প্রঢিয়দপূ মও Vatted 

ওভণঢ লণ। ঋড চঢভণডভ পূণ ম ম্পোচতঢ ওম চুচিদোফো ো টকুণফেভল আইদঢ ঠিওপোণ গৃলীঢ লণয়ণঙ 

চওদো প্রণবোচি প্রক্ষণত্র ঢো আইদ উধণতিো দ্বোভো ধভীক্ষো-চদভীক্ষো ওভোণদো প্রবণঢ ধোণভ। ঢোঙোড়ো ঋণডভ সুভক্ষোভ চন্য 

আইদ উধণতিোভ আইদচদ্ধ ধভোফয ম ো চুচিদোফো ম্পোতদ ওভো প্রণয়োচদ লণম ঢোই ওভণঢ লণ।   

 

       ৭৫    ১১  

 



 

 

                 ২৩.৩ চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোণদভ তোচয়ত্ব- 

প্রওোদ চোফোদচঢ ম্পচত্ত চূড়োিপোণ গ্রলড ওভোভ আণক প্রচঢটি ফঞ্জুচভ ওর্তমধণক্ষভ উচঘঢ ঢো পুদঃধভীক্ষো ওণভ স্বত্ব 

চদথ মোভড ওভো। ধভঢীণঢ চোফোদচঢ ম্পচত্তভ স্বণত্ব প্রওোদরূধ রটি চচুিচঢ প্রভ লণম াংচিি চচও প্রচমো ওোব মোময় 

প্রথোদ প্র তোয়-তোচয়ত্ব এড়োণঢ ধোভণদ দো। চোফোদচঢ ম্পচত্তভ বথঢো এাং গ্রলডণবোযতাঢো ম্বণন্ধ ম্পূড মপোণ 

চদচিঢ লয়োভ ধভ চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদ ভল্যোয়দ প্রচঢণতণদ ঢাঁভ ফঢোফঢ চমচধদ্ধ ওভণঢ লণ এাং 

ঢোচভঔ ল  স্বোক্ষভ ওভণদ এাং চমণফোলভ ব্যলোভ ওভণঢ লণ; 

 ২৩.৪ ন্ধওী চচফ-চফোভ স্বত্ব চদথ মোভড- 

 

চোফোদণঢ প্রতত্ত চচফ-চফো াংরোি ম্পচত্তভ স্বত্ব চদথ মোভণড ভম তচমমধত্রোচত বোঘোই ওণভ প্রতঔণঢ লণ। চচও 

প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদ ওর্তমও চোফোদচঢ ম্পচত্তভ স্বত্ব চদথ মোভণড চদম্মচমচঔঢ চতও-চদণত মযদোমী প্রচডথোদণবোযতা :  

 

 

 

 ও) চোফোদচঢ ম্পচত্তভ স্বত্ব চদথ মোভণড ঔচঢয়োদ এওটি গুরুত্বপূড ম তচমম। স্বত্ব চদথ মোভণড ভোচস্ব প্রভওট ম ধভীক্ষোভ ফয় 

ফোচমওোদোভ স্বধণক্ষ অন্যোন্য তচমমধত্র এাং ধোচভধোচর্শ্মও প্রফোডোচত ণভচচফণদ বোঘোই ওণভ ফোচমওোদো ম্পণওম 

চদচিঢ লণঢ লণ;  

 

  ঔ)  মণযর চ, আভ, এ, ঔচঢয়োণদভ োণণ এ এ এাং চ এ ঔচঢয়োদ চফচমণয় প্রতঔণঢ লণ;  

 

  ক) এ এ ঔচঢয়োণদ প্রওোদ অাংযীতোণভভ অাংয চদচত মি ওভো ণোওণম এাং ঢতোনুবোয়ী ঔোচদো ধচভণযোণথভ ভচত 

ণোওণম ঢো চোফোদঢ চলোণ গ্রলড ওভো প্রবণঢ ধোণভ;  

 

  খ) চরয় তচমম, ইচোভো তচমম, চরয় োটি মচনণওঝ, তঔম লস্তোিভ, তোদধত্র, য়োওন তচমম ইঢিোচতভ ভম ওচধ 

ধভীক্ষো ওণভ প্রতঔণঢ লণ । ঢণ ঔচভত ম্পচত্তভ প্রক্ষণত্র :  

 

  ১) ো ওমো তচমম; 

 

  ২) ওমো ভণম অচচমঢ ম্পচত্তভ দোফচোচভ  ঔচঢয়োদ; 

 

  ৩) তচমম তোঢোভ ফোচমওোদোভ স্বধণক্ষ তচমম তোঢো ো ঢোভ পূ মসূভীভ দোণফ প্রব প্রওোদ এওটি ধভঘো চোচভ  ণোওো; 

 

 
 গ) উত্তভোচথওোভসূণত্র প্রোি ম্পচত্তভ প্রমোয় প্রকৃঢ উত্তভোচথওোভী, ল অাংযীতোণভভ অাংয ইঢিোচত পোমপোণ ধভীক্ষো 

ওণভ প্রতঔণঢ লণ। াংযোনুরণফভ ঢোচমওো প্রডয়দ ওণভ ঢোণঢ প্রণঢিণওভ অাংয চদথ মোভড ওভোই পোম। টিচধ অিোক্ট 

১৯৮২ এভ াংণযোচথঢ থোভোফণঢ ভৄচমফ আইণদ প্রলো,স্থোভ ম্পচত্তভ তোদধত্র চলণণ ধচভকচডঢ লণ। ঢণ প্রব 

ওম চচও প্রচমো ওোব মোমণয়ভ আঢোথীদ ভূচফভ চ,এ,চভীধ চূড়োি লোভ ধভ ভওোচভ প্রজ্ঞোধদ (ণকণচঝ) 

চোচভভ ফোধ্যণফ গ্রলণডভ ফয় শুধুফোত্র চূড়োি প্রঘোচভঢ চ,এ,ঔচঢয়োদ ন্ধওী ম্পচত্তভ স্বত্ব-স্বোণ ম ম্পচওমঢ 

গ্রলডণবোযতা ঝোইণঝম প্রধধোভ চলোণ গ্রলড ওভো বোণ;  

 

 

  ঘ) চত প্রভচচণেযদ অিোক্ট-১৯০৮ এভ ৫২ (এ) থোভো উধথোভো (এ) এভ চথোদফণঢ উত্তভোচথওোভ ব্যঢীঢ ম্পচত্তভ 

ফোচমও লণম, ন্ধওতোঢোভ দোণফ প্রস্টঝ একুইচচযদ  প্রঝদোচন্সফা অিোক্ট -১৯৫০ অনুবোয়ী  মণযর ঔচঢয়োদ ণোওণঢ লণ;  

 

      ঙ) প্রস্তোচঢ ন্ধওী ম্পচত্তভ চকঢ ২৫ ৎণভভ ফোচমওোদো ম্পচওমঢ চভড এওটি আমোতো বুচ ওোকণচ ো 

প্রটচফ ওোকণচ চমণঔ, এণঢ ন্ধওতোঢোভ এাং চচণওভ াংচিি ওফ মওঢমোভ স্বোক্ষভ চদণঢ লণ বো তচমণমভ অাংয ণম 

চণচঘঢ লণ;  

 

  চ) চত ট্রোন্সফানোভ অ প্রপ্রোধোভটি অিোক্ট -১৮৮২ এভ চথোদফণঢ প্রভচচচেকৃঢ  দো লণম প্রওোদ প্রলো তচমম ণম ম্পচত্ত 

ন্ধও প্রদয়ো বোণ দো। প্রভচচচেকৃঢ  লণম  প্রলো তচমম ণম চচফ ন্ধও প্রদয়ো লণ চওদো, প্র চরণয় ধভীক্ষো ওণভ 

চদ্ধোি চদণঢ লণ; 

 

       

  

 জ) প্রওোদ অপ্রোিয়ি ব্যচিভ ম্পচত্ত বথ চোফোদঢ চলোণ গ্রলডণবোযতা দণল। চওি কচট ময়োদ  য়োট ম অিোক্ট এভ 

আঢোয় প্রচমো চণচভ অনুফচঢরণফ অপ্রোিয়ি ব্যচিভ ম্পচত্ত চোফোদঢ চলণণ গ্রলড ওভো বোণ;  

 

 

       ৭৫    ১২ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ঞ) ফোচমওোদো স্বণত্বভ োলোয্যওোভী প্রফোড চলোণ লোম ণদভ ঔোচদোভ তোচঔমো/ভূচফ উিয়দ ওণভভ 

ভচত/চফউচদচপ্যোম ট্যোণক্সভ ভচত ঘোয়ো লণ এাং ঢো ধভীক্ষো ওণভ প্রতঔণঢ লণ; 

 

  ট) প্রোণীঢ ঋণডভ চধভীণঢ প্রস্তোচঢ চোফোদচঢ ম্পচত্তভ ভম তচমম লোচভণয় প্রকণম ো যঢম োণধণক্ষ োটি মনোইট ওচধভ 

চপচত্তণঢ ঋড ফঞ্জুচভ ওভো বোণ। ঢণ এ প্রক্ষণত্র ণ মোচ্চ ঢওম ব্যস্থো গ্রলডপূ মও বণোম্ভ ঋড প্রতোদ লণঢ চভঢ ণোওো 

উত্তফ লণ। 

 

  ০১. ভম তচমম প্রওোদ ওোভণড লোচভণয় প্রকণম ো চদি লণয় বোয়ো ম্পণওম ণোদোয় চচচট ওভণঢ লণ;  

 

  ০২. ভম তচমম লোচভণয় বোয়ো ো চদি লণয় বোয়ো ম্পণওম ১ফ প্রেদীভ যক োচচণেণঝভ আতোমণঢ এচনণটচঝ ওভণঢ 

লণ এাং স্থোদীয়  চোঢীয় বতচদও ধচত্রওোয় এ াংরোণি চজ্ঞচি প্রওোয ওভণঢ লণ;  

 

 
 ০৩. ভম তচমম ো-প্রভচচস্টোভ অচন লণঢ ফয়ফঢ উণত্তোমদ দো ওভোভ ওোভণড ো ো-প্রভচচস্টোভ ওর্তমও চদি ওভো 

লণয় ণোওণম প্রণক্ষণত্র তচমম চদি ওভো লণয়ণঙ ফণফ ম ো-প্রভচচেোভ ওর্তমও প্রতত্ত প্রঢিয়দধত্র চদণঢ লণ এাং তচমণমভ 

োটি মনোইট ওচধ চদণঢ লণ;  

 

  ০৪. প্রভচপচদউ অচন  ো-প্রভচচিোভ অচন ঢতি/ঢল্লোচয ওণভ চদচিঢ লণঢ লণ প্রব, আণতদওোভীভ  প্রস্তোচঢ 

ন্ধওী ম্পচত্ত ইণঢোপূণ ম লস্তোিভ ওভো লয়চদ এাং এ ফণফ ম এওটি োটি মচনণওঝ গ্রলড ওভণঢ লণ। অণদও ফয় ভওোভ 

ওর্তমও চচফ অচথগ্রলড ওভো লণয় ণোণও। ফঝ মণকচ প্রতোদণবোযতা ম্পচত্তভ চরণয় াংচিি এমোওোয় প্রবোকোণবোক ওণভ এভ 

ঠিওঢো চদচিঢ লণঢ লণ। ন্ধও ম্পোতণদভ ধভ ভওোভ ওর্তমও চচফ অচথগ্রলড ওভো লণম ভচক্ষঢ চোফোদচঢ তচমম 

তোচঔমপূ মও ঋড গ্রলীঢো প্রোি ক্ষচঢপূভণডভ ঝোওো ঋণডভ চধভীণঢ ফিয় ওভণঢ ধোভণ;  

 

 

  ০৫. চচও প্রচমো ওোব মোময় ওর্তমও প্রস্তোচঢ চোফোদচঢ ম্পচত্ত ণভচচফণদ ঢতি ওণভ চচফভ ফোচমওোদো  তঔমীস্বত্ব 

ঠিও আণঙ ফণফ ম চদচিঢ লণঢ লণ;  

 

  ০৬. উণযোিোভ স্টোঝো এাং প্ররচটঝ চভণধোঝ ম ণিোরচদও এ ব্যোধোণভ চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদ  আঞ্চচমও 

ধচভঘোমও ওর্তমও চদচিঢ লণঢ লণ;  

 

  ০৭. প্রণবোচি ওম ঋণডভ প্রক্ষণত্র ভম তচমম অশ্যই গ্রলড ওভণঢ লণ; 

 

  ০৮. লোম-দোকোত ভূচফ উিয়দ ওভ ধচভণযোণথভ ভচযত গ্রলড ওভণঢ লণ।  

 

 ২৩.৫ ভচচফণদ ঢতি-   

ভল্যোয়দওোভী ওফ মওঢমো/ওফ মঘোভী অণো চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদণও অণো ফঞ্জুচভ াংচিি প্রব প্রওোদ ধব মোণয়ভ 

ওফ মওঢমো অশ্যই চোফোদণঢ প্রতত্ত ম্পচত্ত (চচফ- চফো, তোমদ-প্রওোঞো, বন্ত্রধোচঢ,  প্রওল্প  এমোওো ইঢিোচত) ণভচচফণদ 

ঢতি ওভণঢ লণ এাং ভল্যোয়দ প্রচঢণতণদ ঢতণিভ চরয়স্তু উণল্লঔ ওভণঢ লণ। ঢতণিভ প্রথোদ চরয়স্তুগুচম 

চদম্মরূধ:  

 

  ও) চচফ-চফোভ প্রেচডচন্যো এাং এভ ব্যলোভ; 

 

  ঔ) তোমোদ-প্রওোঞোভ প্রমোয় চদফ মোণডভ থভড এাং এভ ব্যলোভ;   

                                  

  ক) তঔমী স্বত্ব এটি ঢতি ওণভ প্রতঔণঢ লণ প্রব, চোফোদণঢ প্রতত্ত ম্পচত্ত আণতদওোভীভ ছোণফমোচলীদ  

চঢওমোঢীঢপোণ  তঔণম ভণয়ণঙ; 

  

  খ) বন্ত্রধোচঢভ প্রমোয় রয় ভল্য, বঢভীভ ৎভ, ব্যলোভ, ভক্ষডোণক্ষড এাং চফো ইঢিোচত ম্বণন্ধ চদচিঢ লণঢ লণ।  

চোফোদচঢ ম্পচত্তভ ঠিও ভল্য চদথ মোভণড অণো অঘণয়ভ ধভ ঢোভ ভল্য চস্থভওভণড উধযু মি ঢথ্যগুণমো লোয়ঢো ওভণ।  

                 

                              
২৩.৬ চোফোদঢ চলণণ তোমোদ-প্রওোঞো-  

 

চফউচদচপ্যোম এমোওোয় অচস্থঢ প্রওোদ তোমোদ-প্রওোঞো চোফোদঢ চলোণ প্রতোদ ওভণম ফোচমওোদো স্বত্ব চদথ মোভণডভ 

চন্য স্বোপোচও তচমমধত্র বোঘোই ওভো ঙোড়ো চদম্মচমচঔঢ ম্পূভও ওোকচধত্রোচত ধভীক্ষো ওণভ প্রতঔণঢ লণঃ   

 

 
 ও) গৃল াংস্থোদ ওর্তমধক্ষ প্রবফদ- ভোচথোদী উিয়দ ওর্তমধক্ষ (ভোচউও), ঘট্রগ্রোফ উিয়দ ওর্তমধক্ষ, খুমদো উিয়দ 

ওর্তমধক্ষ অণো প্রব প্রওোদ যলভ উিয়দ ওর্তমধণক্ষভ চদওঝ লণঢ এ ফণফ ম অনুফচঢ গ্রলড ওভণঢ লণ প্রব, প্রস্তোচঢ 

তোমোদ-প্রওোঞো চচণওভ অনুকূণম ন্ধও প্রতয়ো বোণ;  

 

  ঔ) স্বোপোচওপোণ চচণওভ চদওঝ প্রওোদ তোমোদ-প্রওোঞোভ চদ্বঢীয় ন্ধও গ্রলডণবোযতা দয়;  

 

ক) চমচফণঝট প্রওোম্পোচদভ প্রমোয় প্রওোম্পোচদভ প্রওোদ ম্পচত্ত ন্ধও চতণম ঢো প্রভচচেোভ অন চণয়ে স্টও 

প্রওোম্পোচদণও চোদোণঢ লণ।  
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 ২৩.৭ প্রভওট মধত্র বোঘোইণয়ভ চন্য ঢলযীম অচন ধচভতয মদ- 

 

ভল্যোয়দওোভী ওফ মওঢমো/ওফ মঘোভী চোফোদণঢ প্রতত্ত ম্পচত্তভ প্রভওট মধত্র (ণভচচস্টোভ দাং-২) বোঘোই ওণভ প্রতঔোভ 

চন্য স্থোদীয় ঢলযীম অচন ধচভতয মদ ওভণদ এাং ভল্যোয়দ প্রচঢণতণদ (এম,এন-৫) উণল্লঔ ওভণদ প্রব 

তভঔোস্তওোভী এওচদ প্রভওট ম ভোয়ঢ চওদো অণো ঢোভ চধঢো প্রভওণট ম ভোয়ঢ চওদো (এওণঘটিয়ো/লঅাংযীতোভ 

চলোণ) অণো প্রস্তোচঢ ম্পচত্ত চণরঢোভ দোণফ প্রভওণট মট চওদো (রয় ওভো ম্পচত্তভ প্রমোয়) 

 

 ২৩.৮ অগ্রলডণবোযতা তোমোদ-প্রওোঞো- 

 

চদম্মচমচঔঢ থভণডভ তোমোদ-প্রওোঞো বথ চোফোদঢ চলোণ গ্রলডণবোযতা দণল :  
 

 
 

ও) অঢিি পুভোঢদ এাং চভোচীড ম তোমোদ-প্রওোঞো (অনুণফোচতঢ দওযো চলভূ মঢ ো দওযোচলীদ তোমোদ-প্রওোঞো  

টিদণট;  

 

 
 

ঔ) ভওোভ ওর্তমও ধচভঢিি প্রখোচরঢ তোমোদ-প্রওোঞো;  

 

 
 

ক) ওাঁঘো তোমোদ-প্রওোঞো; 

 

 
 

খ) অস্থোয়ী টিণদভ োচড়।  

        

     ২৩.৯ অগ্রলডণবোযতা চচফ-চফো-  

 

চদম্ম থভণডভ চচফ-চফো বথ চোফোদঢ চলোণ গ্রলডণবোযতা দয় :   

 

  ও) প্রব ফস্ত চচফণঢ ভওোণভভ এওও ওর্তমত্ব ভণয়ণঙ এাং ভওোচভ ঔো চচফ;  

 

  ঔ) ভওোভ ওর্তমও চদথ মোচভঢ ণ মোচ্চ চচমাং চলভূ মঢ চচফ  (৬০ চখোভ উণবম);  

 

 
 ক) প্রব ফস্ত চচফ-চফো প্রঔমোভ ফোঞ, শ্মযোদ খোঝ, ওভস্থোদ, খৃিোদণতভ ওভস্থোদ, থফীয় প্রচঢষ্ঠোদ ইঢিোচত 

চলণণ প্রেচডভুি ওভো লণয়ণঙ;  

 

  খ) ম্প্রচঢ প্রচণক ঞো ঘভ;  

 

  গ) প্রব চচফভ তঔমী স্বত্ব চঢচওমঢ অণো চঘোভোথীদ ভণয়ণঙ; 

 

  ঘ) যলভ উিয়ণদভ চন্য চদচতিম ওভো চচফ-চফো;  

 

  ঙ) প্রব চচফ-চফো দচত পোাংকণদভ ভৄণঔ ধচঢঢ লইণঢ ধোণভ;  

 

  চ) ঔচঢয়োণদ উণল্লঔ ণোওণম প্রব চচফ দতী কণপম চমীদ লণয় চকণয়ণঙ;  

 

  ছ) হুকুফ তঔণমভ আঢোভূি চচফ-চফো।  

 

  

চঃ দ্রঃ চঢভডকৃঢ/প্রতোদণবোযতা ঋণডভ সুভক্ষো চদচিঢওভণডভ চন্য উধযু মি চরয়োচত এ ওোভণড চবৃঢ ওভো লম বোণঢ ঋড ফঞ্জুচভ 

 চঢভণডভ োণণ াংচিিকড বণণি ঢওমঢোভমও ব্যস্থো গ্রলড  চঘোভ চণিরড ওণভ ওোব মরফ গ্রলড ওভণঢ ধোণভ।  
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৫ফ অধ্যোয় 
 

 

 

 

(ঋণডভ ঝুঁচও ব্যস্থোধদো  ণওয়ো ঋড আতোণয়ভ চন্য আইদকঢ ওোব মরফ গ্রলড) 
 

 

২৪। ঋণডভ ঝুঁচও ব্যস্থোধদো :  

 

ঋণডভ ঝুঁচও ব্যস্থোধদো প্রচঢষ্ঠো ওভণঢ চদম্মচড মঢ চরয়গুণমো প্রচঢধোমদ ওভণঢ লণ।  

 

 ২৪.১ আণতদ চোচময়োচঢ- আণতদওোভীভ স্বোক্ষভ  ধচভঘণয়ভ চরয় বোঘোইপূ মও চদচিঢ লণঢ লণ;  

 ২৪.২ ওেোক্ট ধণয়ে প্রপচভচনণওযদ (Contact point Verification) বণোম্ভ ওম আণতদওোভীভ ওেোক্ট ধণয়ে 

বোঘোই ওভণঢ লণ। আণতদওোভীভ োস্থোদ, অচন, চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র, ড্রোইচপাং মোইণন্সফা, ধোণধোঝ ম দম্বভ  

প্রঝচমণনোদ দম্বভ চরণয় ণভচচফণদ বোঘোই ওভঢ চদচিঢ লণঢ লণ; 

 

        ২৪.৩ তচমম/চোফোদঢ াংভক্ষদ (Maintenance of Documents and Securities) ঋড াংচিি আণতদ  তচমম 

ধত্রোচত ণ মোচ্চ ঢওমঢোভ চলঢ বোঘোই-োঙোইপূ মও প্রচঢ ঋড গ্রলীঢোভ চন্য প্রস্তুঢকৃঢ স্বঢন্ত্র দচণণঢ চদভোধত 

প্রলনোচণঢ াংভক্ষড ওভণঢ লণ।  

 

২৫। প্রঔমোধী ঋড আতোণয়ভ মণক্ষি প্রদোটিয প্রতোদ : 

 

ঋড গ্রলীঢোভ োণণ ম্পোচতঢ চুচিণঢ বোচওছুই ণোকুও দো প্রওদ, বচত ঋড গ্রলীঢো ওর্তমও প্রতত্ত ঢথ্য ভুম প্রফোদীঢ লয় ো ঢোভ 

োণণ ম্পোচতঢ প্রওোদ যঢম পি ওণভ ণোণও ো প্রতত্ত ঋণডভ অণ ম অন্য প্রওোদ উণেণশ্য ব্যহৃঢ লণয় ণোণও ো ঋড গ্রচলঢোভ 

ঋণডভ চওচস্ত ফয়ফঢ ধচভণযোণথ ব্যণ ম ো ঋড ধচভণযোণথ অফণ ম ো প্রতউচময়ো লণয় বোণদ ফণফ ম প্রঢীয়ফোদ লয় ো চচও 

ধচভঘোমদো ধর মণতভ অনুফচঢ ব্যচঢণভণও ঋণডভ চোফোদঢ চলোণ প্রতত্ত ন্ধওী ম্পচত্ত চরয় ওভো লয় ো ওোভঔোদোভ প্রওোদ 

বন্ত্রধোচঢ  ভঞ্জোফ ভোণদো লয়, ঢণ এঢদুণেণশ্য প্রঘয়োভযক োদ ো প্রঘয়োভযক োদ ওর্তমও ক্ষফঢোপ্রোি ওফ মওঢমো ম্পূড ম ঋড এাং 

এভ সুত ধচভণযোথ ওভোভ চন্য অণো ওভণধোণভযণদভ স্বোণ ম ভক্ষোণণ ম প্রণয়োচদীয় চদণত মযদো ধোমণদভ চন্য ঋড গ্রলীঢোণও ১ 

(এও) ফো ফয় প্রতোদ ওণভ এাং ঋড ধচভণযোণথভ ব্যণ মঢোভ চন্য ঢওম ওণভ চচও আইদ এভ ৩২ (১) (২) থোভো অনুবোয়ী  

প্রদোটিয প্রতোদ ওভণঢ লণ। 

 

২৬। চচও আইণদভ ৩৩ থোভো ফণঢ দত (োটি মচনণওঝ) চোচভওভড : 

 

 

 ২৬.১ বচত ঋডগ্রলীঢো থোভো ৩২ এভ অথীদ প্রদোটিণয উচল্লচঔঢ চদণত মযদো চদচত মি ফণয়ভ ফণধ্য ধোমদ ওভণঢ, অণো তোচকৃঢ 

প্রতদো ধচভণযোণথ ব্যণ ম লদ, ঢো লণম চচও ধচভঘোমদো ধর মত ওর্তমও চদথ মোচভঢ নভণফ এাং ধদ্ধচঢণঢ ঋডগ্রলীঢোণও 

ঋড প্রঔমোধী চলণণ প্রখোরডোপূ মও এাং প্রব ঢোচভণঔ ো ঢোচভণঔভ ধভ সুতল ওভণধোণভযদণও প্রণতয় প্রফোঝ ঋড এাং 

সুণতভ ধচভফোড উণল্লঔপূ মও চচও আইদ এভ ৩৩ থোভো প্রফোঢোণও এওটি দত (োটি মচনণওঝ) ইসুি ওভণ, বো 

প্রঘয়োভযক োদ ো প্রঘয়োভযক োদ ওর্তমও ক্ষফঢোপ্রোি ওফ মওঢমো ো চচও আইদ চওাংো ঋড প্রচথোদফোমোয় প্রতত্ত 

ক্ষফঢোপ্রোি ওফ মওঢমো স্বোক্ষভ ওভণদ; 

 

 ২৬.২ ঋড প্রঔমোধীভ চরুণদ্ধ চচও আইদ এভ ৩২ থোভো প্রফোঢোণও প্রদোটিয এাং ৩৩ থোভো প্রফোঢোণও চদথ মোচভঢ নভণফ 

দত (োটি মচনণওঝ) প্রভচচচে টোওণবোণক/কুচভয়োভ োচপ মণভ ফোধ্যণফ প্রপ্রভড ওভণঢ লণ ো প্রঔমোধী ঋড গ্রলীঢোভ 

 মণযর প্রচঢষ্ঠোণদভ ঠিওোদোয় প্রধৌুঁচঙণয় চতণঢ লণ । 

 

 ২৬.৩ চযল্পফন্ত্রডোমণয় চদচত মি ফণয়ভ ফণধ্য প্রঔমোধী ঋড গ্রলীঢো ো ঔোঢও আচধম তোণয়ভ দো ওভণম চওাংো আচধম 

শুদোদীণঢ অাংয দো চদণম চওাংো আচধম শুদোদীণঢ প্রতত্ত ভোয় প্রচঢধোমদ দো ওভণম চচও াংচিি ঋড গ্রলীঢোভ 

চরুণদ্ধ চচও আইদ এভ ৩৪ থোভো প্রফোঢোণও আইদকঢ ব্যস্থো গ্রলড ওভণঢ ধোভণ। 

 

               

       ৭৫    ১৫  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  



 

২৭. চচও আইদ এভ ৩৪ থোভো অনুবোয়ী ঋড আতোণয়ভ তোচ ওোব মওভ ওভোভ চদয়ফ : 

 

 ২৭.১ চচও  ঋডগ্রলীঢোভ ফণধ্য ম্পোচতঢ চুচি পাংণকভ ওোভণড প্রফয়োত পূচঢমভ পূণ ম ওভণধোণভযদ ঋড প্রনভঢ ধোয়োভ 

অচথওোভী লয়, অণো ঋডগ্রলীঢো ঋণডভ প্রফয়োত পূচঢমভ ফণধ্য ঋড ধচভণযোণথ ব্যণ ম লদ, অণো থোভো ৩৩ এভ অথীদ 

দত প্রতোদ ওভো লয় এাং ঢো ঋডগ্রলীঢোভ চধণক্ষ ওোব মওভ ণোণও, প্রণক্ষণত্র ওভণধোণভযণদভ এওচদ ওফ মওঢমো 

এঢদুণেণশ্য ওভণধোণভযদ ওর্তমও প্রতত্ত চণযর ো োথোভড ক্ষফঢোণম প্রণবোচি প্রওোঝ ম চন অণো প্রণবোচি প্রওোঝ ম চন 

ধচভণযোথপূ মও োটি মচনণওঝ আতোমঢ/অণ ম ঋড আতোমঢ/ণচমো চচ আতোমঢ ো উধযুি আতোমঢ ভোণভ বোভ 

এঔচঢয়োভোথীদ প্রব এমোওোয় ঋডগ্রলীঢোভ োচড় অণো ন্ধওী চযল্প প্রচঢষ্ঠোদ অচস্থঢ অণো, স্থোভ ো অস্থোভ প্রব 

প্রওোদ ন্ধওী ম্পচত্ত প্রব এমোওোয় অচস্থঢ অণো ওভণধোণভযণদভ প্রব যোঔো অচন লণঢ ঋড প্রতোদ ওভো লণয়ণঙ উলো 

প্রব এমোওোয় অচস্থঢ, প্রণক্ষণত্র এও ো এওোচথও লোয়ঢো ো প্রচঢওোণভভ চন্য প্রণবোচি আতোমণঢ ফোফমো তোণয়ভ 

ওভণঢ ধোভণ;  

 

 ২৭.২ ঋড গ্রলীঢো ওর্তমও চচও ওর্তমধণক্ষভ পূ মোনুফচঢ ব্যচঢণভণও ঋণডভ চোফোদচঢ ম্পচত্ত চরয় অণো ওোভঔোদোভ 

বন্ত্রধোচঢ ো ভঞ্জোফ ভোণদো ো চরয় ওভো লয় ো ঢরুণনভ প্রওোদ ওোব মরফ াংকঠিঢ লণম ঢোভ চরুণদ্ধ 

ঢোৎক্ষচডওপোণ প্রনৌচতোচভ ওোব মচচথ প্রফোঢোণও আইদকঢ ব্যস্থো গ্রলদ ওভণ;  

 

  ২৭.৩ চচও আইদ এভ ৩৪ থোভো অনুবোয়ী চদথ মোচভঢ ঙণও পূভডকৃঢ আচচম চচও প্রচমো ওোব মোময় প্রথোদ এভ চদণঘ দয় 

এফদ ওফ মওঢমো দ্বোভো বোঘোই/ধভীক্ষো ওভণঢ লণ অণো প্রঘয়োভযক োদ ওর্তমও ফণদোদীঢ প্রওোদ ওফ মওঢমো দ্বোভো 

বোঘোই/ধভীক্ষো ওণভ স্বোক্ষচভঢ লণ;  

 

 ২৭.৪ ফোফমোভ ভোয় চচণওভ অনুকূণম আণম ঢোৎক্ষচদওপোণ চোচভ ফোফমো তোণয়ভ ওণভ আতোমণঢভ ফোধ্যণফ ণওয়ো 

ঋড আতোণয়ভ ব্যস্থো গ্রলড ওভণঢ লণ। এ প্রক্ষণত্র অণলতুও চমণম্বভ তোয়-তোচয়ত্ব াংচিি ওফ মওঢমোণও লদ ওভণঢ 

লণ।  

  

২৮।           স       :   
 

   সক  ই     ৩৪                     স সক     স          ক         স      স      ক   ১৯০৮    

                              ক।  

২৯।     ঋণ              :  
 

 ক)         স                    ক       গ       ঋণ                    ক       ।   ক   ঋণ 

              ক   স       স ক                               ঋণ                    ক   

    ; 

 খ)    গ                       স    ঋ ণ                                  ঋণ              

ক       । 

৩০।  এদ আই অিোক্ট  (Negotiable Instrument Act-1908) এ ফোফমো:  

 

চটফোে প্রচফচোচভ (চটচধ) প্রদোঝ এভ চধভীণঢ অণ ম ধচভণযোণথ ব্যণ ম লণম ঋড গ্রলীঢোভ চরুণদ্ধ এদ আই অিোক্ট ১৯০৮ এ ফোফমো 

ওভো বোণ ।  

 
 

 

 

  

 

 

       ৭৫    ১৬  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   চোঢীয় চযল্পদীচঢ ২০১৬ এভ আণমোণও ম্ভোব্য চযল্পঔোঢভল 
 

                   ০১।  প্রো চযল্পভল : 
 

১.১            ক  স   ( ই স  স) ও ক  ক   । 

    -  স         ই সস,     ই , স       স    

    ,     স       , ক   স    স    স,        

           স    (ও   স),      স   সস     

 স  স    (    ও) ই     ; 

১.৩২            

১.২        ক ক  ক  ,     -      ণ,   ,      

ও স            ক ণ,        ণ,     

স   ণ ও    ণ  ই     ; 

১.৩৩                 

১.৩      ণ     ও          ০২।          ক   খ   :  

১.৪       ক ক  স      ২.১    /খ           ক ণ                

   ক         

১.৫              ২.২           ক      

১.৬                 ২.৩  ই স /স  ও         

১.৭   স      ও     ক  ২.৪ ঔ        

১.৮          ও      ই ক     স   (    - 

            ক স   স  )  

২.৫       ও                  

১.৯       ও  স    ২.৬   ই  ই                

১.১০      স       ,              ও 

    স         স স ই  

২.৭     ও             

১.১১                              ০৩।       ক      খ  স   :  

১.১২           ৩.১     ক      

১.১৩     ক      ক   ৩.২       ক ক  স      

১.১৪        ও    গ    গ ৩.৩            ণ      

১.১৫ ও         ৩.৪       স                    ক ণ      

১.১৬ ই          ক স        ৩.৫            

১.১৭            (          ,  স           , 

ক        স   ) 

৩.৬                  

১.১৮   ই    ই     ক   ই             ক   ই    

  ই        

৩.৭           ই  স          

১.১৯    ক           ৩.৮               ( স       ও   ,  ই     ) 

১.২০   ই          ক  /        ৩.৯  ক         স ক    ই             ও     ও 

      স ক         

১.২১                  স    স  ৩.১০      ঔ        

১.২২ ই   ক            স    স  ৩.১১             (   ক  )     গ     (    -        

           গ          /খ  -   স   ণ/   ক স  

স            ক ণ    ) 

১.২৩     ক          স  ও  ক                      ৩.১২                    

১.২৪   ই   ক  ও                   ৩.১৩   স      ও     ক  

১.২৫       ই         স    স      ই  ই  

        স, ক                

৩.১৪          ই      ও       ক         

১.২৬           ই  স     স   ৩.১৫    ও ক        

১.২৭   ক  ক        ক     ই     স  ৩.১৬       স            (  ই  ,  স         

      )/ই     ক                  

১.২৮           খ   ও            -           , 

    ক        স,              (ক    

ও  ক/     ) 

৩.১৭        ,        ,        ,  খ   ,  স     ও 

       ,  গ     ,  স          ও  স    

     

১.২৯    স            গ   ণ            
 

 

১.৩০     স  স         স ক     স    স 

(  স ক                  /     স     ) 

৩.১৮        ই     খ    

১.৩১ স  গ                  স     

 

       ৭৫    ১৭ 

 



ম্ভোদোফয় চযণল্পভ ঢোচমওো  
 

 

 ঋড আতোয় চরয়টি চদচিঢওভণডভ প্রক্ষণত্র পোম উণযোিো োঙোই এাং প্রওল্প চঘচিঢ ওভোভ ধভ অণদওোাংণয চদপমভযীম। 

ঢোই ঋড প্রতোণদভ পূণ ম অণ মনদচঢও চতও প্রণণও মোপচদও প্রওল্প চঘচিঢ ওভো  আশ্যও। এ প্রক্ষণত্র স্থোদীয় ঘোচলতো, ওাঁঘোফোম 

প্রোপ্যঢো, তক্ষ চদণকোষ্ঠী, উধণবোক ভভোল, প্রবোকোণবোক ব্যস্থো, উণযোিোভ ঢঢো, অচপজ্ঞঢ, ভিোদীভ সুণবোক, আফতোদী 

চওল্প সুণবোক  অন্যোন্য আনুোাংচকও চরয়োচত চঘোভ চণিরদ ওণভ ঋড প্রতোদ ওভো লণম প্রনভঢ ধোয়োভ চন্য অনুকূম 

লয়। এ চরয়টি চণঘদোয় প্রভণঔ এ ঋড ওফ মসূচঘভ আঢোয় ঋড প্রতোণদভ চন্য ম্ভদোফয় চযণল্পভ এওটি ঢোচমওো প্রতত্ত লম।  

  

                   ০১।  ঔোয  ঔোযচোঢ :  

 

 

১.১ প্রচরয়োওভডকৃঢ নমচোঢ ঔোয (চিোফ, প্রচচম, জু, আঘোভ, 

ফ্রুঝ প্রপোণভচ, ধোল্প বঢভী, ভঢ, চভোধ ইঢিোচত) 

২.১০ এিোলুচফচদয়োফ ওোভঔোদো   

১.২ চণযরোচয়ঢ চলফোকোভ (াংভক্ষডোকোভ) (আফ, চোফ, চমচু, 

ঝণফণঝো, প্রধয়োভো, ওোঞোম, আদোভ, যোও-চি ইঢিোচত) 

২.১১ প্রফওোচদওিোম ঝয়  

 

১.৩  প্রেট/টোয়ো প্রেট এে চস্কুঝ, নুডুম, ঘোদোচুভ, প্রওও, চধঞো 

বঢভী ওোভঔোদো।  

২.১২ য়োভ প্রদইম নিোক্টচভ   চচ আই 

ঢোভ/এ এ ঢোভ ইঢিোচত বঢভী 

১.৪ আলু প্রচরয়োচোঢ ঔোয উৎধোতদ (চঘধ, প্রেক্স, ইস্টোভ  

অন্যোন্য)  

২.১৩ দোঝ, প্রোল্ট  স্ক্রু 

 

১.৫ অণঝো-েোয়োভ চফম/অণঝো ভোইঘ চফম (আঝো, ফয়তো, সুচচ, 

ঘোউণমভ গুড়ো বঢভী ওোভঔোদো) 

২.১৪ প্রেট স্পুচমাং  

 

১.৬ ফমো প্রচরয়োওভড  প্যোণওঝচোঢওভড ওোভঔোদো ২.১৫ অণঝোণফোোইম োচপ মচাং  

 

১.৭ টোও/য়মোভ/ণময়োভ নোচফ মাং  টোও/ণধোমচট্র লিোঘোভী ২.১৬ চভ-প্রভোচমাং চফম  

 

১.৮ দুগ্ধ ঔোফোভ, করু প্রফোঝো ঢোচোওভড, ফোাং প্রচরয়োচোঢওভড ২.১৭ কৃচর বন্ত্রধোচঢ  

 

১.৯ ফৎস্য লিোঘোভী ২.১৮ িিোধম প্রফচযদ 

 

১.১০ ণয়ম চফম (েোদ ণয়ম, চভরো, য়োচদ, সূয্যমভৄঔী, 

ওোমচচভো, চন ণয়ম) 

২.১৯ ধোন্সফা প্রফচযদ  

 

১.১১ প্রধোমচট্র চনট, এচদণফম চনট বঢভী ওোভঔোদো  ২.১৮ এিোলুচফচদয়োফ চভ-প্রভোচমাং  

 

১.১২ দুগ্ধ প্রচরয়োচোঢওভড (ধোস্তুচভঢওভড, গুণড়ো দুথ, আইচরফ, 

ওদণটন্সফা চফল্ক,চফচি, ধচদভ, ফোঔদ, ঘওণমঝ, তচথ ইঢিোচত) 

২.১৯ চচধোভ  

 

১.১৩ ফধু প্রচরয়োচোঢওভড/ণফৌফোচঙ ধোমদ/ণফৌ ওণমোচদ উৎধোতদ  ২.২০ চস্টণমভ আোধত্র  

 

১.১৪ চন প্রণচাং প্লোে    ২.২১ লিোম  চঙঝওোচদ  

 

১.১৫ কৃচরচপচত্তও অন্যোন্য চযল্প  ২.২২ এ এ ধোইধ  

 

১.১৬ প্রতযীয়/ঘোয়চদচ ঔোোণভভ প্রতোওোদ, চধঞো বঢভী ওোভঔোদো  
 

২.২৩ এঢতাংচিি অন্যোন্য চযল্প ওোভঔোদো 

 

 ০২।  প্রণওৌযম চযল্প :  ০৩।  ধোঝ  ধোঝচোঢ চযল্প : 

 

২.১ মোইঝ ইচঞ্জচদয়োচভাং য়োওমধ, ণয়চডাং য়োওমধ ৩.১ জুঝ প্রঝোয়োইদ এে প্রভোধ 

২.২ অণঝোণফোোইম প্রেয়োভ  ৩.২ জুঝ প্রপ্রোটোক্ট (ব্যোক, যক োঝ, ঢভচঞ্জ, 

ওোধড়, ওোণধ মঝ, ঘঝ  অন্যোন্য) 

২.৩ অণঝোণফোোইম চভচধয়োচভাং এে োচপ মচাং   ০৪।  দ  দচোঢ চযল্প : 

 

২.৪ কোড়ীভ প্রঘচ  চট বঢভী  ৪.১ প্লোই উট  

 

২.৫ ঠোমোই ওোভঔোদো  ৪.২ উট প্রণচাং  

 

২.৬ োই-োইণওম যক োনুনিোওঘোচভাং 

 

৪.৩ উট চট্রঝণফে  

 

২.৭ ফঝভ োইণওম, োই-োইণওম  চভক্সো-পিোদ এভ বন্ত্রোাংয 

বঢভী 

৪.৪ উণটদ প্রটোভ এে উইদণটো  

 

২.৮ চস্টম নোচড মঘোভ  ৪.৫ প্রমওোভ নোচড মঘোভ 

 

২.৯ এিোলুচফচদয়োফ ইউণঝদচম বঢভী ওোভঔোদো 

 

  

 

       ৭৫    ১৮ 

                    



 

০৫।  স্ত্র  স্ত্রচোঢ চযল্প : 
 

৫.১ কোণফ মে এওণোচভচ   ০৯।  ইণমচিও এে ইণমওট্রচদক্স চযল্প  : 

 

৫.২ প্রেযোমোইচট প্রঝক্সঝোইম  ৯.১ ইণমওচট্রও ওিোম  

৫.৩ টোইাং এে চপ্রচোং   ৯.২ ওচম্পউঝোভ াংণবোচদ  

৫.৪ চদঝ প্রনচেক্স  ৯.৩ নিোদ ওিোধোচঝভ  

৫.৫ ভিোদীভৄঔী কোণফ মে ৯.৪ ইণমওচট্রও স্টোঝোভ  

৫.৬ প্রেযোমোইচট ওঝদ প্রঝক্সঝোইম  ৯.৫ প্রঝচমচপযদ/চিচ/এচ/ফঝভ প্রফভোফঢ ওোভঔোদো 

৫.৭ প্রভচটণফট কোণফ মে  ৯.৬ ইণমওচট্রও এণক্সণোচভচ 

৫.৮ ওঝদ চেচদাং চফম  ৯.৭ ইণমওচট্রও োল্ব/এদোচচম োল্ব 

 ০৬।  ভোয়দ  রথ চযল্প :  ৯.৮ ইণমওচট্রও  ইণমওট্রচদক্স অন্যোন্য ধণ্য বঢভী  াংণবোচদ 

৬.১ লোভোম রথ ওোভঔোদো/নোফ মোচউটিওিোম  

 

 ১০।  প্লোচিও এে ভোোভ চযল্প  : 

 

৬.২ প্রঝক্সঝোইম চটঝোভণচে  

 

১০.১ ভোোভ প্রপ্রোটোক্ট (ওদণপয়োভ প্রল্ট,ণলো ধোইধ,চস্টওোভ 

এাং ফঝভ োইণওম, প্রঝণম্পো, োইণওম, চভক্সোভ ঝোয়োভ  

টিউ) 

৬.৩ ফযোভ ওণয়ম  ১০.২ ঝোয়োভ চভণোচমাং  

৬.৪ এিোটণলচধ, কোফ  সুধোভ গ্লু ১০.৩ প্লোচস্টও নোচড মঘোভ 

৬.৫ অিোওটিণপণঝট ওো মদ  ১০.৪ প্লোচস্টও প্রোঢম, বয়ফ, টিচনদ ক্স  অন্যোন্য ধণ্য বঢভী  

৬.৬ প্রোচটয়োফ চচমণওঝ  ১০.৫ প্লোচস্টও চঝ বঢভী,প্লোচস্টও প্রটোভ, প্লোচস্টও প্রচদঝোচভ য়িোভ 

 োণরুফ চনটিাং 

৬.৭ প্রোচটয়োফ োমনোইট  ১০.৬ য়োঝোভ চধচভনোয়োভ 

৬.৮ তস্তো োভ ওোভঔোদো  ১০.৭ ণোণফ মোেোক্স 

৬.৯ প্লোচস্টও গ্রোনুয়োম ১০.৮ লঝধঝ 

৬.১০ গুটি ইউচভয়ো োভ  ১০.৯ প্লোচস্টও চচমাং চঝ 

৬.১১ ওোধড় ওাঁঘো োোদ  ১০.১০ অন্যোন্য প্লোচিও োফগ্রী বঢভী চযল্প ওোভঔোদো 

৬.১২ ড্রোইণম  

 

 ১১।  গ্পো এে চভোচফও চযল্প :  

 

৬.১৪ প্রধইে  

 

১১.১ প্রেোভ ঝোইম (চভোচফও  ফোণ মম)  

 

৬.১৫ লু ণয়ম  

 

১১.২ প্রফোচোইও ধোণভ 

 

৬.১৬ োমচনউচভও এচট বঢভী  

 

১১.৩ গ্পো চঝ, ওাঁণঘভ গ্পো, চক  অন্যোন্য ধণ্য বঢভী 

 

৬.১৭ বচ োভ ওোভঔোদো  

 

১১.৪ চভোচফণওভ বঢচধত্র,ণচদঝোভী য়িোভ  

 

৬.১৮ আইওো কোফ  

 

 ১২।  চচথ :  

৬.১৯ চধচপচ ধোইধ 

 

১২.১ চচপি থভণডভ ঙোঢো বঢভী  

 

 ০৭।  ঘোফড়ো  ঘোফড়োচোঢ চযল্প : 

 

১২.২ চফদোণভম য়োঝোভ  

 

৭.১ চনচদযট প্রমতোভ প্রপ্রোটোক্ট  ১২.৩ ওচম্পউঝোভ প্রচযক্ষড ওোফ-োচপ মচাং প্রেোভ  

 

৭.২ ঘোফড়ো  ঘোফড়ো প্রচরয়োওভড চযল্প  ১২.৪ োচচমওিোম কচ ব্যোণেচ  

 

৭.৩ পৄঝ য়িোভ ইেোচেচ  ১২.৫ ঘোভণওোম বঢভী  

 

৭.৪ প্রমতোভ কোণফ মে  

 

১২.৬ ওয়োভ প্রনোফ বঢভী  

 

 ০৮।  চপ্রচোং এে প্যোণওচচাং চযল্প : 

 

১২.৭ োণ রুফ চনটিাং/ণচদঝোচভ য়িোভ(চস্টম) 

 

৮.১ ওণভোণকণঝট ওোর্ট মদ 

 

১২.৮ প্রোচধঘ (গ্পো, চভোচফও উণটদ  অন্যোন্য) 

 

৮.২ অধণঝ চপ্রচোং প্রপ্র  

 

১২.৯ প্রচ টোয়োধোভ 

  ১২.১০ স্যোে প্রধধোভ 
                 

 

উচল্লচঔঢ চযল্প ঙোড়ো স্থোদীয় ম্ভোদো  সুণবোণকভ চপচত্তণঢ উণল্লঔ ওভো লয়চদ এফদ প্রব প্রওোদ চযল্প ওোভঔোদো স্থোধণদভ চন্য ঋড লোয়ঢো প্রতোণদভ চরয়টি 

চণঘদো ওভো প্রবণঢ ধোণভ 

        

       ৭৫    ১৯ 

 

 
 

 
 



 

 

 

৬ ষ্ঠ অধ্যোয়  

 

উণযোিো চঘচিঢওভড  ঋণডভ আণতদ নভফ এাং 

টকুণফণেযদ তচমমোচতভ ঢোচমওো 

 

০১। ধচভচযি - 'ও' উণযোিো চঘচিঢওভড নভফ দাং-চচও ঋড/০১ 

০২। ধচভচযি - 'ঔ' ক্ষুদ্র চযল্প ঋড আণতদ ধত্র নভফ দাং-চচও ঋড/০২ 

০৩। ধচভচযি - 'ক' কুটিভ চযল্প ঋড আণতদধত্র নভফ দাং-চচও ঋড/০৩ 

০৪। ধচভচযি - 'খ' প্রঘও চমস্ট নভফ দাং-চচও ঋড/০৪ 

০৫। ধচভচযি - 'গ' ঋড আণতদধত্র প্রোচিভ ভচযত নভফ দাং-চচও ঋড/০৫ 

০৬। ধচভচযি - 'ঘ' ক্ষুদ্র  কুটিভ চযণল্পভ ঋড ফঞ্জুচভধত্র নভফ দাং-চচও ঋড/০৬ 

০৭। ধচভচযি - 'ঙ' চটফোে প্রচফচোচভ প্রদোঝ নভফ দাং-চচও ঋড/০৭ 

০৮। ধচভচযি - 'চ' লমনদোফো নভফ দাং-চচও ঋড/০৮ 

০৯। ধচভচযি - 'ছ' চোচফদতোণভভ অিীওোভদোফো/চউচভটি ে নভফ দাং-চচও ঋড/০৯ 

১০। ধচভচযি - 'জ' প্রচদোণভম ধোয়োভ অ অিোঝচদ ম নভফ দাং-চচও ঋড/১০ 

 ১১। ধচভচযি - 'ঝ' ঋড চচথফোমো ৮দাং থোভোভ নভফ দাং-চচও ঋড/১১ 

১২। ধচভচযি - 'ঞ' ইকুইণঝম ফঝ মণকচ চুচিদোফো নভফ দাং-চচও ঋড/১২ 

১৩। ধচভচযি - 'ঠ' লোইধচণণওযদ চুচিদোফো নভফ দাং-চচও ঋড/১৩ 

১৪। ধচভচযি - 'ড' ঋড ধচভণযোথ ঢনযীম (ণরচটঝ ওোট ম) নভফ দাং-চচও ঋড/১৪ 

১৫। ধচভচযি - 'ঢ' চচও অিোক্ট এভ ৩২ থোভো প্রফোঢোণও 

প্রদোটিয 

 

নভফ দাং-চচও ঋড/১৫ 

১৬। ধচভচযি - 'ণ' ৩৩ থোভো প্রফোঢোণও োটি মচনণওঝ নভফ দাং-চচও ঋড/১৬ 

১৭। ধচভচযি - 'ত' চচও অিোক্ট এভ ৩৪ থোভো প্রফোঢোণও 

ফোফমোভ আভচচ (দভৄদো) 

নভফ দাং-চচও ঋড/১৭ 

 

চঃ দ্রঃ  ঋণডভ সুভক্ষোভ চন্য উধযু মি নভফ ঙোড়ো আইদকঢ প্রণবোচিঢো অনুবোয়ী স্থোদীয়পোণ প্রব প্রওোদ চুচিধত্র ম্পোতদ 

ওভো প্রবণঢ ধোণভ ো চড মঢ নভণফ যঢমযুি ওভো প্রবণঢ ধোণভ। ঢোঙোড়ো প্রভচচচে ফঝ মণকচ ম্পোতণদভ প্রক্ষণত্র আইদচীীভ ফঢোফঢ  

ধভোফয ম গ্রলড ওভণঢ লণ।  

 

       ৭৫    ২০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        নভফ দাং- চচও ঋড/০১ 
 

উণযোিো চঘচিঢওভড  

 

 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ 

চচও প্রচমো ওোব মোময়, ..........................। 

 

      ঢোচভঔ : ........................ 

 

০১। উণযোিোভ চভড :  

 

ও)  দোফ : 

ঔ) চধঢো/স্বোফীভ দোফ :  

ক) ফোঢোভ দোফ : 

খ) য় :  

গ) প্রধযো : 

ঘ) স্থোয়ী ঠিওোদো : 

ঙ) ঢমফোদ ঠিওোদো : 

চ) প্রনোদ দম্বভ, প্রফোোইম দম্বভ, ই-প্রফইম ঠিওোদো (বচত ণোণও),ণয় োইঝ (বচত ণোণও) : 

ছ) প্রট্রট মোইণন্সফা/ণভচচঃ দম্বভ :  

জ) ইটিআইএদ দোম্বোভ (বচত ণোণও), চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র দম্বভ : 

ঝ) চযক্ষোকঢ প্রবোযতাঢো : 

ঞ) ওোচভকচভ প্রবোযতাঢো : 

ট) ব্যো/চযল্প াংরোি অচপজ্ঞঢো : 

ঠ) প্রচযক্ষণডভ চভড (চচও/চিটি/তক্ষঢো উিয়দ প্রওন্দ্র/দওযো প্রওন্দ্র/অন্যোন্য : 

ড) উণযোিো চও থভণদভ চযল্প স্থোধণদ আগ্রলী : 
 
 

০২। উণযোিোভ প্রওোদ চযল্প ওোভঔোদো চযফোদ ণোওণম ঢোভ চস্তোচভঢ চভড :   
 
 

ও) চযল্প প্রচঢষ্ঠোণদভ দোফ  ঠিওোদো : 

ঔ) চযণল্পভ থভদ: 

ক) উৎধোচতঢ ধণণ্যভ দোফ : 

খ) োচর মও উৎধোতদ ক্ষফঢো : 

গ) স্থোচধঢ দ : 

ঘ) চযণল্পভ চচদণয়োক : 

 

চচফ(ধচভফোদ) .........................ঝোওো...............................  

ওোভঔোদো খভ(ফোধ).....................ঝোওো.............................. 

বন্ত্রধোচঢ .................................ঝোওো............................. 

ঘমচঢ ভমথদ............................ঝোওো............................. 

---------------------------------------------------------- 

    প্রফোঝ              ঝোওো      
                        

                - ০২ 

       ৭৫    ২১  

 

 

 



 

 

 

০৩। চচও লণঢ চও থভণদভ লোয়ঢো প্রধণঢ আগ্রলী :  

 

 

 

 

 

 

০৪। আচণ মও লোয়ঢোভ প্রণয়োচণদ প্রোণীঢ ঋণডভ ধচভফোড :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উণযোিোভ স্বোক্ষভ 

 

 

 

০৫। চচও ওফ মওঢমোভ ফিব্য  সুধোচভয :  

 

 

 

 

 

 

 

 

       ৭৫    ২২  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 নভফ দাং- চচও ঋড/০২ 
 

 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ 

১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচডচচিও এমোওো, ঠোওো-১০০০  
 

 

প্রণডোতদো প্যোণওচ ঋড ওফ মসূচঘ 
 

(ক্ষুদ্র  ফোছোচভ চযল্প ঋণডভ চন্য আণতদধত্র) 

 

'ও' - চপোক 
 

      প্রওল্প, উণযোিো, ফোচমওোদো স্বত্ব এাং ব্যস্থোধদো াংরোি ঢথ্যোমী 
 

 

০১। প্রওণল্পভ চভড :  

ও)  চযল্প প্রচঢষ্ঠোদ/প্রওণল্পভ দোফ  : 

ঔ)  প্রওণল্পভ অস্থোদ (পূড ম ঠিওোদোল) : 

     - ওোভঔোদো 

     - অচন 

     - প্রনোদ দম্বভ, প্রফোোইম দম্বভ, ই-প্রফইম দম্বভ,ণয় োইঝ (বচত ণোণও) : 

     - প্রট্রট মোইণন্সফা/ণভচচঃ দম্বভ :  

     - ইটিআইএদ দোম্বোভ (বচত ণোণও), চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র দম্বভ : 
 

ক)  চচদণয়োক ঢনচণম প্রস্তোচঢ চযণল্পভ অস্থোদ :  

     ১. চযল্প ঔোণঢভ দোফ এাং রচফও দম্বভ : 

     ২. চপোক/ণেডীভ দোফ :  

০২। প্রওণল্পভ ফোচমওোদো স্বি : 

     ১. ঠিও স্থোণদ টিও চঘি চতদ :  

         ব্যচিফোচমওোদো/অাংযীতোভী ওোভোভ/প্রোইণপঝ চমচফণঝট প্রওোম্পোচদ/ধোচমও চমচফণঝট   

         প্রওোম্পোচদ বচত চমচফণঝট প্রওোম্পোচদ লয়  
 

    ২.  প্রোইণপঝ অণো ধোচমও চমচফণঝট প্রওোম্পোচদ চলোণ ইচঢফণধ্য দচণভুি লণয় ণোওণম  

         দচণভুচিভ প্রঢিয়দধত্র (োটি মচনণওঝ অ ইদওণধ মোণভযদ) এাং প্রফণফোণভেোফ    

         আটি মণওম অ এণোচণয়যণদভ ওচধ াংণবোচদ ওরুদ।  
 

০৩।  উণযোিোকণডভ চভড :  

 

 

দোফ এাং 

চধঢো/স্বোফীভ দোফ 

স্থোয়ী ঠিওোদো  

প্রফোোঃ/ণঝচমণনোদ 

দম্বভ 

চও ধচভফোড প্রযয়োভ/ 

অাংয ণোচওণ 

ব্যস্থোধদোয় অস্থোদ এাং 

ওোব মরফ ধচভঘোমদোয় তোচয়ত্ব 

(বচত ণোণও) 
   

  ও) 

  ঔ) 

  ক) 

  খ) 

  গ) 

      -০২ 

         ৭৫    ২৩  

  



 

 

 

 

 

০৪। ও) উণযোিো চওাংো উণযোিোণতভ ফণধ্য প্রওউ অত্র প্রওল্প ো অন্য প্রওোদ প্রওণল্পভ চন্য প্রওোদ প্রচঢষ্ঠোণদভ ওোণঙ আচণ মও 

লোয়ঢোভ চন্য আণতদ ওণভ ণোওণম উি প্রওণল্পভ চভডল আণতণদভ নমোনম ব্যি ওরুদ। 

 

 

 

 ঔ) উণযোিোণতভ ফণধ্য প্রওউ ফোচণোভমও ব্যোচয়ও প্রচঢষ্ঠোণদভ োণণ চচড়ঢ আণঙদ চও দো, ণোওণম প্রঔোণদ 

ঢাঁণতভ অস্থোদ/ধতফব মোতো উণল্লঔ ওরুড।  

 

 

 

০৫। ব্যোচয়ও অণো ব্যচিকঢ ধচভচঘচঢ (ম্মোচদঢ চঢদচদ ব্যচি অণো সুপ্রচঢচষ্ঠঢ প্রচঢষ্ঠোদ) বোণতভ োণণ আণতদওোভীভ 

োম্প্রচঢও ম্পওম ো প্রমদণতদ আণঙ।  

 

 

দোফ 

 

ঠিওোদো প্রঝচমণনোদ দম্বভ 

(বচত ণোণও) 

ব্যোভ থভদ/ 

োফোচচও অস্থোদ 

 

 

 

 

০৬। ১) উণযোিোণতভ তোয়  ম্পণতভ চভডী াংযুি নভফ-১ এ চমচধদ্ধ ওভণঢ লণ।  

 ২) আধদোভ ব্যোাংও যক োণদচোণভভ ভোণভ চমচঔঢ ধত্র নভফ-২ প্রফোঢোণও াংযুি ওভণঢ লণ।  

 ৩) প্রণঢিও উণযোিোণতভ চীদ বৃত্তোি, চযক্ষোকঢ, ব্যোচয়ও  ওোচভকচভ জ্ঞোদ প্রবোযতাঢো নভফ-৩ অনুবোয়ী াংযুি 

ওভণঢ লণ।  

 ৪) প্রণঢিও ধচভঘোমও/উণযোিোণতভ চল ল প্রখোরডো ধণত্রভ চভড নভফ-৪ অনুবোয়ী াংযুি ওভণঢ লণ।   
                     

 

      -০৩ 

         

       ৭৫    ২৪ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

'ঔ' - চপোক 

প্রওণল্পভ চভড : 
 

০৭। প্রস্তোচঢ উৎধোচতঢ ধণ্য :  

 

ধণ্য 

োফগ্রী 

পূড ম উৎধোতদ 

ক্ষফঢো 

(ধচভফোড) 

উৎধোতদ ক্ষফঢো ব্যলোণভভ 

মক্ষিফোত্রো(%) 

প্রচঢটি 

ধণণ্যভ 

ভল্য 

চরয় ভল্য 

১ফ ৎভ/২য় ৎভ/৩য় 

ৎভ 

১ফ ৎভ/২য় ৎভ/৩য় ৎভ 

 

    ও)  

    ঔ)  

    ক)  

    খ) 

 

     (বচত প্রস্তোচঢ প্রওণল্পভ ম্ভোব্যঢো চরয়ও চভণধোঝ ম ণোণও ঢণ আণতদ ধণত্রভ োণণ াংযুি ওরুড)।  

 

০৮।  চ এফ আভ ই প্রওণল্পভ প্রমোয় চদম্মচমচঔঢ ঢথ্যোমীভ চযত চভড চতদ : 

 

         (ও)       প্রওণল্পভ স্থোচধঢ উৎধোতদ ক্ষফঢো               ঢমফোদ অচচমঢ উৎধোতদ ক্ষফঢো  
 

ধণণ্যভ দোফ ধচভফোড ভল্য ধণণ্যভ দোফ ধচভফোড ভল্য 

 

 

               

 (ঔ)     ঢমফোদ উৎধোচতঢ ধণ্য োফগ্রী                        প্রস্তোচঢ ধণ্য   

 

ধণণ্যভ দোফ াংখ্যো ধচভফোড ভল্য ধণণ্যভ দোফ াংখ্যো ধচভফোড ভল্য 

 

 

(ক) কঢ ৩(চঢদ) ৎণভভ উৎধোতদ  চরীভ অস্থোদ :  

ধণণ্যভ দোফ উৎধোতদ চচর 

ৎভ-১ 

ৎভ-২ 

ৎভ-৩   

      -০৪ 

 

       ৭৫    ২৫  

 

 



 

 

 

০৯। প্রওণল্পভ চন্য চদথ মোচভঢ স্থোদ :   

 

 ও) প্রওণল্পভ চন্য চও ধচভফোদ চচফভ প্রণয়োচদ:   

  ১. স্থোচধঢ   

  ২. প্রস্তোচঢ  

 ঔ) ইচঢফণধ্য রয় ওভো লণয়ণঙ চও দো ?  লিাঁ/দো 

 ক) চচফভ চভড (বচত ইণঢোফণধ্য োঙোই/রয় ওভো লণয় ণোণও):   

  ১.  ধচভফোড ..................................প্লঝ/ণলোচডাং দম্বভ ................................................ 

       ঔচঢয়োদ দম্বভ .................................. প্রফৌচো .................................................... 

       উধণচমো ....................................... প্রচমো .................................................... 

  ২.  চচফভ ভল্যঃ  

  ৩.  চদষ্কেও চচফ চওদো ?               লিাঁ/দো 

  ৪.  বচত চচফ োয়দো ওভো লণয় ণোণও ঢণ োয়দো ধত্র এাং রয় ো ইচোভো প্রদয়ো লণম োনওমো/ইচোভো তচমম 

াংযুি ওরুড।  

 খ) ১.  ভূচফ উিয়দ ওোচ ম্পি চওদো ? 

  ২.  বচত দো লইণয় ণোণও ঢণ প্রওল্প উধণবোকী ওণভ তুমণঢ চও ধচভফোড ঔভণঘভ প্রণয়োচদ এাং ওঢ ফয় মোকণঢ ধোণভ :  

 

১০। তোমোদ/খভ এাং অন্যোন্য চদফ মোড ওফ মঃ     

 

 প্রোক্কচমঢ ভূচফ এাং তোমোদ খণভভ ব্যয় (ঢমফোণদ চযফোদ এাং অচঢচভি আমোতো পোণ) প্রবফদ ওোভঔোদো খভ, গুতোফ খভ 

এাং অন্যোন্য বচত প্রণয়োচদ লয় ঢণ চদম্মচমচঔঢ ঙণও াংযুচি ড়ও,ীফোদো প্রতয়োম, ট্যোাংও, চম চদষ্কোযদ ব্যস্থো, প্রচটি, 

ইঢিোচতল প্রধয ওরুদঃ   

 

তোমোদ খভ এাং অন্যোন্য 

চদফ মোড ওণফ মভ চভড 

চদফ মোড ওোণচভ 

চভড 

ভূচফভ ধচভফোড 

ক মপৄঝ 

তভ/প্রচঢ ক মপৄঝ প্রোক্কচমঢ ব্যয় 

 

    ও) ঢমফোদ  

 

    ঔ) প্রস্তোচঢ  

 

       অনুগ্রল ওণভ ঔড়ো দীম দওযো এাং অস্থোদ দওযো (োইঝ প্লিোদ) আণতদ ধণত্রভ োণণ াংযুি ওরুদ।  
 

 

        -০৫ 

 

       ৭৫    ২৬  

 

 

  



 

 

 

 প্রওণল্পভ বন্ত্রধোচঢ :  

 

      ও)  ঢমফোণদ প্রব  বন্ত্রধোচঢ আণঙ :  

 

বন্ত্রধোচঢভ 

চভড 

রয় 

ঢোচভঔ 

উৎধোতদ 

ক্ষফঢো 

ভূচফভ 

প্রণয়োচদ 

ভল্য প্রফোঝ 

চ এে 

এন ভল্য 

ওভ এাং 

অন্যোন্য ঔভঘ 

 

 

 

 

 

      ঔ)  দতুদ আফতোদীঢব্য বন্ত্রধোচঢ : (ম্ভোব্য প্রক্ষণত্র বন্ত্রধোচঢভ ওিোঝোমক  প্রিঘ াংযুি ওরুড) 

 

বন্ত্রধোচঢভ 

চভড 

প্রচঢ ইউচদণঝভ 

উৎধোতদ ক্ষফঢো 

ওঢ ইউচদঝ 

প্রণয়োচদ 

ভল্য প্রফোঝ 

চ এে এন 

ভল্য 

ওভ এাং 

অন্যোন্য ঔভঘ 

 

 

 

 

 

     ক)    দতুদ স্থোদীয়পোণ াংগৃলীঢব্য বন্ত্রধোচঢ : 

 

বন্ত্রধোচঢভ চভড প্রচঢটিভ উৎধোতদ ক্ষফঢো ওঢটি  বন্ত্রধোচঢ প্রণয়োচদ প্রফোঝ ঔভঘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অনুগ্রল ওচভয়ো স্থোদীয় এাং আফতোদীঢব্য বন্ত্রধোচঢভ চঢদচদ ভভোলওোভীভ ওোঙ প্রণণও প্রচঢণবোচকঢোভমও চঢদ ওচধ 

তভধত্র এাং োণণ ওিোঝোমক এাং চযত চভডী াংযুি ওরুড।  

 

      -০৬ 

 

 

       ৭৫    ২৭  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

১১। বন্ত্রধোচঢ স্থোধদ এাং াংণবোচদ :  

 বন্ত্রধোচঢ স্থোধদ এাং াংণবোচণদভ চন্য চও থভণদভ ব্যস্থো গ্রলদ ওভো লণয়ণঙ চওাংো গ্রলড ওভো লণ এাং বন্ত্রধোচঢ স্থোধদ 

দওযো এাং প্রোক্কচমঢ ঔভণঘভ চযত চভড চতদ। এ ব্যোধোণভ চদম্মচমচঔঢ ঢথ্যোমী ভভোল ওভণঢ লণ।  

 ১. প্রওণল্পভ বন্ত্রধোচঢ ওোভো স্থোধদ ওভণ। 

 ২. বণতচযও ওোচভকচভ লোয়ঢোভ প্রণয়োচদ ণোওণম প্র চন্য চও ব্যস্থো প্রদয়ো লণ।  

 ৩. প্রওণল্পভ উৎধোতদ ওফীণতভ বণতচযও প্রচযক্ষণডভ তভওোভ ণোওণম চও ব্যস্থো গ্রলড ওভো লণ।  

 ৪. স্থোধদ  াংণবোচদ ঔভঘঃ                                        স্থোচধঢ :  

                                                                    প্রস্তোচঢ : 

১২। উধণবোকভল :  
 

 প্রওণল্পভ প্রণয়োচদীয় চদম্মচড মঢ ঢথ্যোচতভ চভড চতদ :  

 ও) চদুিৎ : 

  ১.  প্রণয়োচদীয় চদুিৎ াংণবোক যচিভ ধচভফোড এাং প্রোচিভ উৎ। ঢমফোণদ চদুিৎ াংণবোক ণোচওণম ওঢ 

চওণমোঃ/ণপোল্ট ো অর্শ্যচি ঢোভ উণল্লঔ ওভণঢ লণ।  

 

  ২. বচত ইণঢোফণধ্য বণোবণ ওর্তমধণক্ষভ ম্মচঢধত্র াংগ্রল ওভো লণয় ণোণও ঢণ আণতদ    

   ধণত্রভ োণণ াংযুি ওরুদ এাং োণণ চদুিৎ াংণবোচণদভ আনুফোচদও চলো তোচঔম  

   ওরুড।  

 ঔ) জ্বোমোদী : 

 ক) লুচেণওটিাং প্রঢম :  

 খ) যতাো :  

 গ) ধোচদ :  

 ঘ) প্রবোকোণবোক ব্যস্থো :  

 ঙ) চও থভণদভ বোদোলদ ঘমোঘণমভ উধণবোকী ? 

১৩। ওাঁঘোফোম :  

 যঢওভো ১০০ পোক উৎধোতদ ক্ষফঢোয় োৎচভও প্রণয়োচদীয় ওাঁঘোফোণমভ প্রণয়োচদীয়ঢো চদম্মচমচঔঢ ঙণও ড মদো ওরুড 

(প্রচঢচতদ প্রচঢ চযনঝ ৮ খেো চলোণ) : 
 

 ও) আফতোদীকৃঢঃ (চঢদ ফোণভ) 

 

 ওাঁঘোফোণমভ 

চযত চভড 

১০০% ক্ষফঢোয় 

প্রণয়োচণদভ 

ধচভফোদ 

চ এে এন 

ভল্য প্রচঢ 

ইউচদঝ 

চটউটি এাং 

চরয় ওভ 

অন্যোন্য প্রফোঝ 

চযফোদ 

ক্ষফঢোয় 

(বচত ণোণও) 

      

প্রস্তোচঢ 

ক্ষফঢোয়  

      

 

 

      -০৭ 

 
 

       ৭৫    ২৮  

  

 



 

 

 

 ঔ)  স্থোদীয় :  

 

 ওাঁঘোফোণমভ 

চভড 

উৎ ১০০% ক্ষফঢোয় 

প্রণয়োচণদভ 

ধচভফোদ 

প্রফোঝ ভল্য নিোক্টভী ধব মি 

প্রধৌঙোদ ঔভঘ 

চযফোদ 

ক্ষফঢোয়  

     

প্রস্তোচঢ 

ক্ষফঢোয়  

     

 

১৪। চদযচি :  

 ও)    প্রযোচদও  ব্যস্থোধদো :  

 
 

ধণতভ দোফ 

 

াংখ্যো ফোচও প্রঢদ প্রচঢ ফোণ প্রতয় 

অন্যোন্য সুচথোচত 

প্রফোঝ োৎচভও 

ঢমফোদ  প্রস্তোচঢ ঢমফোদ  প্রস্তোচঢ ঢমফোদ  প্রস্তোচঢ ঢমফোদ  প্রস্তোচঢ ঢমফোদ  প্রস্তোচঢ  

 

 

 

 

 

 ঔ)    চরয়  চঢভড :    

 

ধণতভ দোফ 

 

াংখ্যো ফোচও প্রঢদ প্রচঢ ফোণ প্রতয় 

অন্যোন্য সুচথোচত 

প্রফোঝ োৎচভও 

ঢমফোদ  প্রস্তোচঢ ঢমফোদ  প্রস্তোচঢ ঢমফোদ  প্রস্তোচঢ ঢমফোদ  প্রস্তোচঢ ঢমফোদ  প্রস্তোচঢ  

 

 

 

 

 ক)   েচফও  ওোচভকভ :    

 

 প্রফোঝ াংখ্যো ফোচও ফজুভীভ লোভ ফোচও অন্যোন্য 

সুচথোচত 

প্রফোঝ োৎচভও 

ঢমফোদ প্রস্তোচঢ ঢমফোদ প্রস্তোচঢ ঢমফোদ প্রস্তোচঢ ঢমফোদ প্রস্তোচঢ 

তক্ষ 

আথো-তক্ষ 

অতক্ষ  

        

 

 

      -০৭ 

 

        ৭৫    ২৯ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 প্রওল্প োস্তোয়দ এাং উৎধোতদ স্তণভ ঢিোথোয়ও, প্রযোচদও এাং ওোচভকচভ চরণয় তোচয়ত্বপ্রোি ধচভঘোমও/ ওফ মওঢমোণতভ 

দোফ, প্রবোযতাঢো এাং অচপজ্ঞঢোল উণল্লঔ ওরুড : 

 

'ক'- চপোক  

 

প্রওল্প ব্যয় অণ ম াংকুমোণদভ উৎ 

 

১৫। চদম্ম চড মঢ ঙণও প্রওণল্পভ ঔভণঘভ চস্তোচভঢ চভড চতদ :  

 

  স্থোদীয়/নণতচযও 

 

(লস্র ঝোওো চলোণ) 

প্রফোঝ 

ও) ভূচফ   

ঔ) ভূচফ উিয়দ    

ক) তোমোদ   

খ) অন্যোন্য পুভ ওফ ম (চচপম য়োওম)   

গ) আফতোদীকৃঢ বন্ত্রধোচঢ এাং ওমওিো   

ঘ) স্থোদীয় বন্ত্রধোচঢ এাং ওমওিো   

ঙ) শুল্ক ওভ,ীফো ইঢিোচত    

চ) আপিিভীদ পোড়ো    

ছ) াংণবোচদ এাং স্থোধদ    

জ) আোধত্র    

ঝ) প্রোণচফও এাং প্রোভচম্ভও ব্যয় (ণবফদ আইদ 

চরয়ও,চদন্ধদ,ধভোফয ম ইঢিোচত) 

 

  

ঞ) চচথ আনুরোচিও ঔভঘ এাং এই ঔভঘ 

প্রওণল্পভ স্থোয়ী ঔভণঘভ যঢওভো ওঢ পোক  

  

 প্রফোঝ :   

ট) দীঝ ওোব মওভী ভমথদ :    

  মণফোঝ প্রওল্প ব্যয় :     

 

      -০৮ 
 

       ৭৫    ৩০ 

  



 

 

                             

 

 

১৬। অণ ম াংকুমোণদভ উৎ : 

       

      ১.  প্রওল্প ব্যয় াংকুমোণদভ প্রস্তোচঢ উৎ উণল্লঔ ওরুড :  

 

ভমথদ 

 

স্থোয়ী ভমথদ ওোব মওভী ভমথদ প্রফোঝ 

 স্থোদীয় বণতচযও স্থোদীয় বণতচযও 
 

ও)  চদচস্ব ঢলচম : 

ঔ)  ব্যোাংও ঋড : 

ক)  অন্যোন্য উৎ : 

         (উণল্লঔ ওরুদ) 

খ)  ঋড  চদচস্ব ঢলচণমভ : 

         যঢওভো লোভ ঋণডভ ব্যলোভ : 

     প্রফোঝ : 

১৭। প্রওণল্পভ মোপচদওঢো ম্পণওম আধদোভ চদচস্ব প্রোক্কমদ এাং উলো প্রওোদ চপচত্তণঢ ওভো লণয়ণঙ ঢো উণল্লঔপূ মও চদম্মচমচঔঢ 

ঙণও চমচধদ্ধ ওরুদ :  

 

 উৎধোতদ ক্ষফঢোভ দ্বিলোভ ১ফ ৎভ ২য় ৎভ ৩য় ৎভ 

ও) চরয়/ভোচস্ব     

ঔ) চরীঢ ধণণ্যোৎধোতণদভ ঔভঘ      

 ১. ওাঁঘোফোম রয়  ধচভলদ     

 ২. প্রঢিক্ষ েফ     

 ৩. চদুিৎ, জ্বোমোদী, ধোচদ  যতাো     

 ৪. প্রফভোফঢ, াংভক্ষদ  ভক্ষডোণক্ষদ     

 ৫. ঔোচদো, ওভ  চফো    

 ৬. অঘয়    

 প্রফোঝ উৎধোতদ ব্যয় :    

ক) প্রফোঝ ভৄদোনো :     

খ) োথোভদ প্রযোচদও এাং পোভণলট ব্যয় :      

 ১. ধচভঘোমওকণডভ প্রঢদ  ম্মোদী      

    (প্রযোচদও  চরয়) 

   

 ২. অন্যোন্য (অচন ওফ মওঢমো-ওফ মঘোভীভ প্রঢদ 

 পোঢোচত) 

   

 ৩. ফণদোলোভী  ঙোধো ঔভঘ    

 ৪. টোও, প্রঝচমণনোদ, প্রঝচমগ্রোফ, চদুিৎ, নিোক্স 

ঔভঘ ইঢিোচত 

   

 ৫. ভ্রফদ  বোঢোয়োঢ ঔভঘ    
                                                              [                                                                          

       -০৯ 
 

       ৭৫    ৩১ 

  



 

 

     

 

 ৬. চজ্ঞোধদ এাং চরয় উিয়দল চরয় ব্যয়    

 ৭. অচন ম্পণতভ উধভ অঘয়     

 ৮. প্রোভচম্ভও ব্যণয়ভ এণফোঝ মোইণচযদ    

 ৯. চদফ মোদওোমীদ ফণয়ভ সুণতভ এণফোঝ মোইণচযদ    

 ১০. অন্যোন্য ঔভঘোচত     

                                          প্রফোঝ :     

গ) আচণ মও ব্যয় (ঋণডভ উধভ সুত)    

ঘ) প্রফোঝ োথোভদ প্রযোচদও  আচণ মও পোভণলট (খ+গ)    

ঙ) ওভ পূ ম চদঝ ভৄদোনো (ক-ঘ)    

চ) ঋড ধচভণযোথ ওভোভ চদচফণত্ত রোম্মোচও চওচস্ত চলোণ 

সুতল ওঔদ প্রণণও এাং ওঢ ৎণভ ধচভণযোথ ওভো লণ 

ঢোভ এওটি ঢনচম াংণবোচদ ওরুদ 

    

 

 

'খ' -চপোক 
 

োচোভচোঢওভড  চরয় ব্যস্থো 

 

১৮। উৎধোচতঢ ধণ্য প্রব এমোওোয় োচোভচোঢওভড ওভো লণ ঢো উণল্লঔ ওরুদ :  

 

       অপিিভীদ    বণতচযও 

 ও) প্রথোদ দকভীভল 

 ঔ) যলভ  

১৯। প্রও ো ওোলোভো প্রস্তোচঢ উৎধোচতঢ ধণণ্যভ প্রথোদ উৎধোতও  প্রপোিো ঢো  উণল্লঔ ওরুড :  

 

       উৎধোতণওভ দোফ  ঠিওোদো  প্রপোিোভ প্রেডী/থভদ ঢমফোদ োচোভ ঘোচলতো  

 ও) 

 ঔ) 

 ক)   

       - ১০ 

 

       ৭৫    ৩২  

 

 

 

  

 



 

 

২০। ও)  প্রস্তোচঢ উৎধোচতঢ ধণণ্যভ/ধণ্য ভণলভ চরয় ব্যস্থো উণল্লঔ ওরুড (প্রচঢচদচথভ ফোধ্যণফ,ধোইওোভী চণরঢোভ ফোধ্যণফ, 

খুঘভো চণরঢোভ ফোধ্যণফ অণো ভোচভ প্রপোিোভ চদওঝ : 
 

 ঔ)  প্রস্তোচঢ উৎধোচতঢ ধণণ্যভ চরয় ভল্য উণল্লঔ ওরুডঃ ঘোচলতো  ভভোণলভ উণল্লঔ ওরুড।  

 

ধণ্যোচত প্রচঢটি ধণণ্যভ 

ভল্য 

প্রস্তোচঢ চরয় 

ভল্য 

এওই ধণণ্যভ/ধণ্যোচতভ ঢমফোদ ভল্য 

স্থোদীয় প্রস্তুঢচোঢ আফতোদীকৃঢ 

  

 

 

 

       ক)   প্রস্তোচঢ  ঢমফোণদ উৎধোচতঢ ধণণ্যভ প্রচঢণবোচকঢো আণঙ চও-দো । প্রচঢণবোচকঢো ণোওণম ঢোভ  থভদ ড মদো। 

 

 

 

২১। বচত প্রস্তোচঢ উৎধোচতঢ ধণ্যোচত (আাংচযও অণো ম্পূড ম) ভিোচদ োচোণভভ চন্য লণয় ণোণও ঢণ ঢো প্রব ওম প্রতণয প্রব 

ধচভফোণড ভিোচদভ প্রঢিোযো ওভো লণে ঢ উণল্লঔ ওরুড (প্রচঢ ধণণ্যভ এন,,চ ভল্যল): 

  

'গ' - চপোক 
 

অণ মনদচঢও প্রবৌচিওঢো  উধণবোচকঢো  

 

২২। আধদোভ প্রস্তোচঢ উৎধোচতঢ ধণণ্যভ অনুকুণম অণ মনদচঢও প্রবোচিওঢো উণল্লঔ ওরুডঃ  

 

 

 

২৩। ধচভণয ঙোড়ধত্র চরয়ও চভড : 

 

 

 

২৪। অন্য প্রব প্রওোদ ঢথ্য, বচত ণোণও : 

 

 

২৫। উণযোিো/উণযোিোকণডভ তস্তঔঢ  ঢমফোদ ঠিওোদো : 

 

 দোফ    ঠিওোদো              তস্তঔঢ   

 

 

                           

 

       ৭৫    ৩৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 



উণযোিো/ধচভঘোমওবৃণেভ ধচভম্পত  তোয় চভডী নভফ-১ 

(প্রচঢ ব্যচিভ চন্য পৃণও ীঝ পূভড  চল ওভণঢ লণ)। 

 

 

দোফ .......................................................ঠিওোদো ................................................................................. 

........................................................... চধঢো/স্বোফীভ দোফ................................................. ............ ফোঢোভ 

দোফ ....................................................  

 

      ও) ম্পচত্ত  ধচভম্পণতভ দোফ  

 

 ০১. অস্থোভ ম্পচত্ত (যহুণভ/গ্রোফীড ম্পচত্ত উণল্লঔ ওরুদ) : 

 

(অ) ভূচফ  : 

 

অস্থোদ ভূচফভ চভড (প্লঝ দাং,ঔচঢয়োদ  

দাং, প্রফৌচো দাং,ধচভফোদ  

ঢমফোদ োচোভ ভল্য 

(লস্র ঝোওোয়) 

তোয়পোভ (ন্ধও, লোইধণণণওযদ) 

বচত ণোণও  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(আ) তোমোদ-প্রওোঞো  : 

 

অস্থোদ চভড(প্লঝ দাং,ঔচঢয়োদ দাং, 

 প্রফৌচো দাং,চপ্লন্থ এমোওোভ ধচভফোদ  

চদফ মোণডভ থভদ 

(নচযিি)  ৎভ 

োচোভ ভল্য 

(লস্র ঝোওোয়)  

তোয়পোভ  

(বচত ণোণও) 

 

 

 

 

 

      -০১ 

 

    

       ৭৫    ৩৪  

 

 

 

                                                      

                           

 

 

 

 

 



 

 

(ই)  ওোভঔোদো,বচত ণোণও  :   

 

অস্থোদ  ধচভম্পত এভ প্রকৃচঢ(ওোভঔোদো ভূচফ, তোমোদণওোঞো, 

বন্ত্রধোচঢ এাং অন্য চওছুভ আওোণভ) 

ঢমফোদ োচোভ ভল্য 

(লস্র ঝোওোয়) 

তোয়পোভ  

( বচত ণোণও)  

 

 

 

 

 

 

চচদণয়োক/স্বত্ব  : 

 

(অ) প্রতণযভ অপিিণভ  :  

 

(ও) চদম্মচমচঔঢ ব্যোয় চযল্প প্রচঢষ্ঠোণদ অাংণযভ চভড  :  

 

াংচিি 

প্রচঢষ্ঠোণদভ দোফ 

 ঠিওোদো 

ব্যোভ 

প্রকৃচঢ/থভদ 

প্রচঢষ্ঠোণদভ োণণ 

স্বত্বোচথওোভী/ ধচভঘোমও/ 

অাংযীতোভ চলোণ 

চচড়ঢ 

স্বণত্বভ 

ধচভফোদ(%) 

ভল্য (লস্র 

ঝোওোয়) 

তোয়পোভ 

(বচত ণোণও) 

 

 

 

 

ঔ)  ফোত্র .....................................................ঝোওোভ (রয় ভল্য) চোঢীয় ঞ্চয়      

     োটি মচনণওঝ এাং অন্যোন্য চোফোদঢ/চদভোধত্তো থভড।  

 

(আ)  প্রতণযভ োচলণভ  : 

 

(ও)   চদম্মচমচঔঢ ব্যোয়/চযল্প প্রচঢষ্ঠোণদ অাংণযভ চভড  :  

 

াংচিি 

প্রচঢষ্ঠোণদভ 

দোফ  

ঠিওোদো 

ব্যোভ 

প্রকৃচঢ/থভদ 

প্রচঢষ্ঠোণদভ োণণ 

স্বত্বোচথওোভী/ ধচভঘোমও/ 

অাংযীতোভ চলোণ চচড়ঢ 

স্বণত্বভ 

ধচভফোদ(%) 

ভল্য (লস্র 

ঝোওোয়) 

তোয়পোভ 

(বচত ণোণও) 

 

 

ঔ) ফোত্র ......................................................ঝোওোভ ফভণল্য চোফোদঢ থোভড।  

      -০২ 

 

 

       ৭৫    ৩৫  

  

 

 

 



 

 

৩।  দকত  ব্যোাংও চস্থচঢ (সুতল) :  

ও)   প্রতণযভ অপিিণভ : 

ঔ)   প্রতণযভ োচলণভ  :   

৪।  অন্যোন্য ধচভম্পত উণল্লঔ ওরুদ  :   

  প্রফোঝ ধচভম্পতঃ (১+২+৩+৪):   ঝোওো-  

     ঔ) তোয়-তোচয়ত্ব :   

  ১. ঋড গ্রলড : 

  অ) স্থোদীয় এণচচন্সফা/প্রচঢষ্ঠোদ ভণলভ চদওঝ :   

 

 

ঋড প্রতোদওোভী 

প্রচঢষ্ঠোণদভ দোফ  

ফঞ্জুচভকৃঢ 

ঋণডভ ধচভফোদ 

ঢমফোদ প্রফোঝ 

ণওয়োভ ধচভফোড 

ঢমফোদ প্রঔমোধী 

ঋণডভ ধচভফোড  

প্রতত্ত চোফোদণঢভ প্রকৃচঢ, 

ভণল্য  চভড   

 

 

 

 

 

 

 

 

  আ)  আিমচোচঢও াংস্থো অণো ঋডতোঢো এণচচন্সফা এাং প্রতণযভ োচলণভ প্রওোদ াংস্থো প্রণণও  

                           প্রোি ঋড,বচত ণোণও :   

 

 

ঋড প্রতোদওোভী 

প্রচঢষ্ঠোণদভ দোফ  

ফঞ্জুচভকৃঢ  

ঋণডভ ধচভফোদ 

ঢমফোদ প্রফোঝ 

ণওয়োভ ধচভফোড 

প্রতত্ত চোফোদণঢভ প্রকৃচঢ,  

ভল্য  চভড   

  

 

 

 

 

 

 

 

      -০৩ 

 

 

       ৭৫    ৩৬  

 

 

 

 

 



 

২)  অন্যোন্য তোয়-তোচয়ত্ব (উণল্লঔ ওরুড): ঝোওো-....................................................... 

     প্রফোঝ তোয় :  ঝোওো- .................................................................................. 

 

 

 ক)  ব্যচিকঢ ক্ষফঢোয় যতাোভোচে তোদ, বচত ণোণও।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     এ ফণফ ম প্রঢিয়দ ওভচঙ প্রব, আফোভ চোদো ফণঢ উধণভ প্রতত্ত চভডোচত ঠিও  ঢি ।  

 

 

 

 

 

 

উণযোিো/ধচভঘোমও দ্বোভো স্বোক্ষভযুি লণঢ লণ।  

 

  

স্থোদ :  ......................... 

ঢোচভঔ : .......................  

 

  

 

             স্বোক্ষভ  :   

     

 

       ৭৫    ৩৭  

 

 

 

 

 

 

 

 



উণযোিো/উণযোিোণতভ ব্যোাংওণও চমঔণঢ লণ  

এফদ এওটি ধণত্রভ দভৄদো/নভফ-২ 

 

 

ঢোচভঔ : 

 

ব্যস্থোধও,  

......................................................... 

....................................................... 

.................................................... 

............................................. 

...............................। 

 

 

(এই স্থোণদ ব্যোাংণওভ দোফ  ঠিওোদো এাং চলো দাং উণল্লঔ ওভণঢ লণ) 

 

 

চপ্রয় ফণলোতয়,  

 

আচফ/আফভো ......................................................ব্যোাংও .................................... যোঔোভ আচণ মও োলোয্য 

(ঋড মোণপভ চন্য এওটি আণতদধত্র তোচঔম ওণভচঙ চথোয় আচফ/আফভো ............................ ব্যোাংও ....................... 

যোঔোভ োণণ আধদোণও আফোভ/আফোচতণকভ ম্পণওম এাং অণো ঢৎ-ম্পচওমঢ প্রব প্রওোদ চরণয় আমোধ আণমোঘদো ওভোভ  এাং 

..........................................ব্যোাংও .................................................. যোঔোভ প্রণয়োচণদ আধদোভ জ্ঞোণঢ প্রব প্রওোদ 

ঢথ্য আধদোভ চদওঝ বণোণ ম প্রঢীয়ফোদ লয় এফদ প্রব প্রওোদ ঢথ্য ঢোণতভ চদওঝ প্রওোয ওভোভ ম্পূড ম অচথওোভ/ওর্তমত্ব অধ মড 

ওভমোফ।  

 

 

আধদোভ চর্শ্স্ত, 

 

 

 

 

 

 

 

 

চঃ দ্রঃ  প্রচঢটি ব্যোাংণও চপি চপি ধত্র প্রপ্রভড ওভণঢ লণ এাং ঢোণতভ প্রোচি স্বীওোভ উণল্লঔপূ মও এওঔোদো ওচধ আণতদ ধণত্রভ 

োণণ াংযুি ওভণঢ লণ।  

 

 

       ৭৫    ৩৮  

 

 

 

 

 

 

 



 

উণযোিো/ধচভঘোমওণতভ চীদ বৃত্তোি নভফ-৩ 

 

(প্রণঢিণওভ চন্য আমোতোপোণ বণোবণ পূভড এাং চল ওণভ চফো চতণঢ লণ) 

 

 

০১। দোফ    : 
 

 

 

 

 

 

 

ঙচ 

                                              ঘোভ ওচধ  

০২। চধঢো/স্বোফীভ দোফ  : 

০৩। ফোঢোভ দোফ  :  

০৪। ঠিওোদো  : 

                   ও) ঢমফোদ-     

                   ঔ) স্থোয়ী-  

০৫। চোঢীয়ঢো :  চম্ম স্থোদ : 

০৬। চম্ম ঢোচভঔ :  য়      : 

০৭। চোঢীয় ধচভঘয়ধণত্রভ দম্বভ  :   

০৮। চযক্ষোকঢ প্রবোযতাঢো  :    

০৯। ওোচভকচভ/অন্যোন্য প্রবোযতাঢো  :   

১০। প্রধযোকঢ প্রবোযতাঢো(বচত ণোণও)  :   

১১। চকঢ ৫(ধাঁঘ) ৎণভভ ফণধ্য ঋড াংরোি প্রব ওম প্রতয়োদী ফোফমোভ োটি মচনণওঝ, প্রদোটিয অণো চমযতাোম প্রদোটিয 

প্রধণয়ণঙদ এরূধ প্রওোদ খঝদোয় চচড়ঢ চঙণমদ ঢোভ চভড চতদ। প্রওোদ প্রনৌচতোভী ফোফমোভ আোফী লণয়চঙণমদ অণো 

প্রতোরী োব্যস্ত লণয় ণোওণম ঢোলোভ চভড চতদ।  
 

১২। ব্যো এাং চযল্প চরয়ও অঢীঢ অচপজ্ঞঢো : 

 

 

 

 

 

 

 

(ও) চও থভণডভ ব্যোয় ধচভঘোমদো ওণভণঙদ- ব্যোয় চও ধচভফোড ভমথদ চচদণয়োচচঢ চঙম/আণঙ। োচর মও কড় ঝোদ মপোভ এাং 

চচপি থভণডভ ওঢ াংখ্যও চদযচি চদণয়োচচঢ চঙম/আণঙ- এ উণল্লঔপূ মও ঢো ড মদো ওরুদ।  

 
 

      - ০২ 

                      

       ৭৫    ৩৯  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ঔ) প্রওোদ চযল্প প্রচঢষ্ঠোদ ধচভঘোমদো ওণভ ণোওণম আধদোভ/আধদোণতভ উধভ অচধ মঢ তোচয়ণত্বভ উণল্লঔ ওণভ ঢোভ চস্তোচভঢ 

োাংকঞচদও ওোঞোণফোভ ওণো ড মদো ওরুদ।   

 

 

 

 

(ক) অন্যোন্য প্রোাংচকও ঢথ্য (বচত ণোণও) : 

 

 

প্রখোরডো 

 

আচফ/আফভো এ ফণফ ম প্রখোরডো ওভচঙ প্রব,  

 

(ও) আচফ/আফভো োাংমোণতণযভ বথ দোকচভও। 

(ঔ) আচফ/আফভো দোোমও দই। 

(ক) আচফ চদণচ ো আফোভ স্বোফী/স্ত্রী প্রওোদ ভওোভী/আথো-ভওোচভ স্বোয়িযোচঢ প্রচঢষ্ঠোণদ ঘোকুচভভঢ দই। 

 

(খ) চযল্প ব্যোাংও/চযল্প ঋড াংস্থো/ভোষ্ট্রোয়ত্ত োচডচচিও ব্যোাংও ওর্তমও অণ ম মগ্নীকৃঢ প্রস্তোচঢ ো োস্তোচয়ঢ প্রওোদ প্রওণল্পভ 

োণণ আচফ/আফভো চচড়ঢ দই শুধুফোত্র নভফ-১ এ প্রখোচরঢ প্রওল্প ব্যচঢণভণও।  

 

(গ) আফোভ চোদো ফণঢ উধণভ চড মঢ চভডোচত ঢি  ঠিও। 

(ঘ) আচফ/আফভো এ ফণফ ম প্রঢিয়দ ওভচঙ প্রব, এ আণতদ ধণত্রভ োণণ তোচঔমকৃঢ ভতয় ঢথ্য/চভড  তচমমোচত ঠিও  

ঢি। আভ ঢি  ওোকচধত্র চচণওভ প্রণয়োচণদ পচষ্যণঢ তোচঔম ওভোভ অিীওোভ ওভচঙ।  

 

 

 

স্থোদ ................................. 

 

 

              উণযোিো/ধচভঘোমণওভ চল 

ঢোচভঔ ........................... 

      -০৩ 

 

 

       ৭৫    ৪০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

এচনণটচপঝ (লমনদোফো) নভফ-৪ 

 

 

০১। আচফ/আফভো এঢদ্বোভো এ ফণফ ম লমন ওণভ প্রখোরডো ওভচঙ প্রব, প্রওোদ/চদণম্মোি ব্যোাংও/অণ ম মগ্নীওোভী প্রচঢষ্ঠোদ ভণল 

আফোভ/আফোণতভ দোণফ অণো আফোভ/আফোণতভ স্বোণ ম ভণয়ণঙ এফদ প্রওোদ প্রওোম্পোচদ/প্রচঢষ্ঠোণদভ দোণফ প্রওোদ আচণ মও তোয় 

প্রদই।  

 

 

   ঋড গ্রলীঢোভ দোফ, ঠিওোদো  

চোঢীয় ধচভঘয়ধণত্রভ দম্বভ 

ব্যোাংও/অণ মমগ্নীওোভী 

প্রচঢষ্ঠোণদভ দোফ  ঠিওোদো 

ঋণডভ ধচভফোড  

 প্রকৃচঢ 

  ঋণডভ চদভোধত্তোভণলভ 

চযত চভড 

 

 

 

 

 

স্থোদ ............................... 

 

ঢোচভঔ ............................      উণযোিো/ধচভঘোমণওভ চল  

 

 

 

 

       ৭৫    ৪১  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           নভফ দাং-চচও ঋড/০৩ 

 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ 

১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচডচচিও এমোওো, ঠোওো-১০০০। 
 

প্রণডোতদো প্যোণওচ ঋড ওফ মসূচঘ’ভ 
 

(কুটিভ চযণল্পভ ঋড আণতদ ধত্র) 
 

তভঔোস্ত গ্রলণডভ ঢোচভঔ :    ঋণডভ দাং :   

 

ঙচ 
০১। তভঔোস্তওোভীভ পূড ম চভড : 

 ও) দোফ : 

 ঔ) চধঢো/স্বোফীভ দোফ : 

ক) ফোঢোভ দোফ :  

 খ) ঠিওোদো :     

  ও) ঢমফোদ ঠিওোদো :    

       গ্রোফ/ফলল্লো/লোউচ দাং :   

     প্রভোট দাং :  

টোওখভ :   

       উধণচমো/ণোদো :   প্রচমো :   

  ঔ) স্থোয়ী ঠিওোদো :    

       গ্রোফ/ফলল্লো :   টোওখভ :   

       উধণচমো/ণোদো :   প্রচমো :   

      প্রঝচমণনোদ দাং : 

    ই-প্রফইম দাং : 

প্রফোোইম দাং :  

চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র দাং : 

 গ) চযক্ষোকঢ প্রবোযতাঢো :   

 ঘ) প্রচযক্ষণডভ চভড : 

 ঙ) য় :   

 চ) থফ ম/ড ম :   

 ছ) চোঢীয়ঢো :   

 জ) ঢমফোদ প্রধযো :   

 ঝ) অচপজ্ঞঢো :   

০২। চযণল্পভ চভড :   

 ও) চযণল্পভ দোফ  অস্থোদ :   

 ঔ) চযণল্পভ ঔোঢ/উধঔোঢ :   

 ক) চযণল্পভ অস্থো :                                   স্থোচধঢ/প্রস্তোচঢ- 

০৩। প্রওণল্পভ চচদণয়োক ব্যয় :   

 ও)  স্থোয়ী :   

               ১.  চচফ                                      ঝো :   

               ২.  ওোভঔোদো গৃল                            ঝো :   

               ৩.  বন্ত্রধোচঢ                                 ঝো :   

               ৪.  অন্যোন্য                                  ঝো : 

 ঔ)  ঘমচঢ ভমথদ                                          ঝো :   

 ক)  প্রফোঝ                                                    ঝো :   

      -০২ 

 

         ৭৫    ৪২  

 

 

 

 

 



 

 

০৪। প্রোচণ মঢ ঋণডভ ধচভফোড :     

 ও) স্থোয়ী ভমথদ  ঝোঃ   

 ঔ) ঘমচঢ ভমথদ  ঝোঃ   

 ক) প্রফোঝ ঋণডভ ধচভফোড  ঝোঃ   

০৫। ঋণডভ ব্যলোভ :     

 ও) স্থোয়ী ভমথদ ঋড :     

  ১. ওোভঔোদো গৃল  ঝোঃ  

  ২. বন্ত্রধোচঢ ঝোঃ  

  ৩. অন্যোন্য  ঝোঃ  

 ঔ) ঘমচঢ ভমথদ :   ঝোঃ   

 ক) প্রফোঝ  ঝোঃ   

০৬। উণযোিোভ চদচস্ব চচদণয়োক :   

 ও) চচফ :    

     ১. ধচভফোড :..................ওোঞো/যঢোাংয ঝোঃ 

     ২. ধণচযদ রয়/পোড়োকৃঢ ঝোঃ  

 ঔ) ওোভঔোদো গৃল  ঝোঃ   

 ক) বন্ত্রধোচঢ ঝোঃ   

 খ) অন্যোন্য  ঝোঃ   

 গ) প্রফোঝ স্থোয়ী চচদণয়োক  ঝোঃ   

 ঘ) ঘমচঢ ভমথদ  ঝোঃ   

 ঙ) প্রফোঝ চদচস্ব চচদণয়োক  ঝোঃ   

০৭। চযণল্পভ/ব্যোণয়ভ অস্থোদ/ঠিওোদো :     

 ও) প্রফৌচোভ দোফ :   

 ঔ) প্রচ,এম দাং :    

 ক) ঔচঢয়োদ দাং :    

 খ) তোক দাং :   

 গ) পূড ম ঠিওোদো(গ্রোফ/ফলল্লো, প্রভোট,   

     উধণচমো, প্রচমো) : 
  

০৮। উৎধোচতঢ ধণ্য/ব্যোয় ব্যহৃঢ ধণণ্যভ চভড (ফোচও/োচর মও): 

 

 

রচফও দাং ধণণ্যভ চভড ধচভফোড এওও ভল্য প্রফোঝ ভল্য 

(ব্যোভ তভ অনুোণভ) 

 

      -০৩ 

 

       ৭৫    ৪৩  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

০৯। ব্যো লণঢ োচর মও আণয়ভ ধচভফোড (চরয় মদ্ধ) ঝোঃ   

১০। ধণ্য উৎধোতণদ ঔভণঘভ চভড :     

 ও) ওাঁঘোফোম ঝোঃ   

 ঔ) েচফও, ওফ মওঢমো  ওফ মঘোচভকণডভ ফজুভী/ণঢদোচত  ঝোঃ   

 ক) চদুিৎ, ধোচদ, জ্বোমোচদ  অন্যোন্য  ঝোঃ   

 খ) ওোভঔোদো গৃল  বন্ত্রধোচঢভ অধঘয়চচদঢ ঔভঘ  ঝোঃ   

 গ) অন্যোন্য  ঝোঃ   

 ঘ) প্রফোঝ ঔভঘ  ঝোঃ   

১১। ব্যো লণঢ দীঝ মোপ ঝোঃ   

১২।  চচদণয়োণকভ উধভ মোণপভ লোভ  ঝোঃ   

১৩। আচণ মও প্রতদো :   

  

রচফও দাং ওোলোভ চদওঝ প্রতদো ঋণডভ ধচভফোড  

গ্রলণদভ ঢোচভঔ 

ঢমফোণদ অধচভণযোচথঢ 

ঋণডভ ধচভফোড 

ফিব্য 

 

 

 

 

 

 

১৪। স্বীওোণভোচি/অাংকীওোভধত্র :     

 ও) আচফ ....................................................ঢমফোণদ োচর মও যঢওভো ............. ঝোওো লোভ সুণত ঋড গ্রলড 

ওভোভ চন্য তভঔোস্ত ওভচঙ। ঋড গ্রলডপূ মও আচফ প্রব উণেণশ্য ঋড গ্রলড ওভচঙ প্রই ওোচই ওভ। ঋড ওফ মসূচঘভ 

বোঢীয় চদয়ফওোনুদ আচফ প্রফণদ ঘম, চচণওভ চদণত মযদোমী (ঢমফোণদ  পচষ্যণঢ ধচভঢমদীয়) প্রফণদ ঘমণঢ 

োধ্য ণোও।   

 ঔ) ঋণডভ তভঔোণস্ত চড মঢ বোঢীয় ঢথ্য আফোভ জ্ঞোদ ফণঢ ম্পূদ ম ঢি। আচফ প্রস্বেোয় জ্ঞোণদ এাং অন্য ওোণভো চদো 

প্রণভোঘদোয় এওোি চদচস্ব উৎধোতদ/উিয়দ ধচভওল্পদো োস্তোয়দওণল্প ঋড গ্রলণডভ চন্য অত্র তভঔোস্ত ওভচঙ।  

 ক) আফোভ তভঔোণস্ত চড মঢ প্রব প্রওোদ ঢথ্য পচষ্যণঢ চফথ্যো, োণদোয়োঝ ো প্রঢোভডো ণম প্রফোচডঢ লণম ঢো ভওোচভ 

আণতণযভ ২৯ থোভোণঢ চোভীকৃঢ প্রচম/চচভফোদো উধমচদ্ধ ওণভ লমনদোফো চতচে প্রব, প্রতণযভ প্রঘচমঢ আইণদভ ফোধ্যণফ 

এাং এ চরণয় চচণওভ চদচত মি থোভো প্রফোঢোণও প্রচম  চচভফোদো উপয়চচথ যোচস্ত প্রপোক ওভণঢ োধ্য ণোও।  
 

      -০৪ 

 

                               ৭৫    ৪৪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 খ) আচফ তভঔোস্তওোভী এ ফণফ ম স্বীওোণভোচি ওভচঙ প্রব, প্রোি ঋড দ্বোভো মি বন্ত্রধোচঢ, ওাঁঘোফোম, চচণও ন্ধও ণোওণ।  

 গ) সুতল ঋণডভ চওচস্ত ধচভণযোণথ অধোভক লণম অণো ঋড ওফ মসূঘীভ চদয়ণফভ ধচভধন্থী প্রওোদ ওোচ ওভণম চচও/ব্যোাংও 

বন্ত্রধোচঢ  ওাঁঘোফোম োণচয়োি ওভণঢ ধোভণ।  

১৫। অত্র তভঔোণস্ত বোঢীয় ঢথ্য চমঔোভ ধভ চদণচ ধণড় ো অণন্যভ ফোভনণঢ ধচড়ণয় জ্ঞোদ ম্পূড ম উধমচদ্ধ ওভঢ এওোি প্রস্বেোয় 

এাং ওোণভো চদো প্রণভোঘদোয় চল/টিধ ম্পোতদ ওভমোফ।  

 

 

 

 

 

স্থোদ :                                                 তভঔোস্তওোভীভ স্বোক্ষভ/টিধচল 

ঢোচভঔ :                                                দোফ : 

                 ঠিওোদো :   

 

স্বোক্ষীকড :                                      

০১।  দোফ : 

       চধঢো  ফোঢোভ দোফ :   

       গ্রোফ/ফলল্লো : টোওখভ :  

       ণোদো/উধণচমো : প্রচমো : 

       চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র দাং :   প্রফোোইম দাং : 

 

 

০২।  

 

 

 

চঃদ্রঃ  

 

 তভঔোণস্তভ াংণক প্রব ফস্ত ওোকচধত্র তোচঔম ওভণঢ লণ: ও) ঙচ, ঔ) চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র ক) ঘচভত্রকঢ দতধত্র, 

খ) বন্ত্রধোচঢভ তভধত্র, গ) প্রওণল্পভ চচফভ স্বত্বোচথওোভী াংরোি দতধত্র/পোড়োভ চুচিধত্র, (প্রণঢিওটি চরণয়ভ 

৩ওচধ ওণভ াংযুি ওভণঢ লণ- নণঝোওচধ ঢিোচয়ঢ লণঢ লণ) 
 

 

       ৭৫    ৪৫  

 

 

 

 

 

 

 
 



(চদ্বঢীয় অাংয) 

 কুটিভ চযণল্পভ ভল্যোয়দ  ঋড ফঞ্জুচভ ঙও” 

০১।  প্রওণল্পভ চন্য প্রফোঝ ভমথণদভ ধচভফোড চভড :   
 

 

ও)   স্থোয়ী ভমথদ-(বন্ত্রধোচঢ এাং আনুরাংচকও উধওভড ো প্রওণল্পভ স্থোয়ী ভমথদ চলোণ চণচঘঢ লণ ঢোভ চভড) : 
 

 

রঃ দাং উধওভণডভ চভড চদচস্ব ঋড প্রফোঝ চচদণয়োক 

ঝোওো চযফোদ প্রস্তোচঢ চযফোদ প্রস্তোচঢ 
 

 

ও) স্থোয়ী ভমথদ :     

 ০১. চচফ      

 ০২. ওোভঔোদো খভ     

 ০৩. বন্ত্রধোচঢ (ঢোচমওো াংযুি)     

 ০৪. অন্যোন্য (আোধত্রল      

 উধণফোঝ :     

ঔ) ঘমচঢ ভমথদ(ঝোওোয়):     

 ০১. ওাঁঘোফোম-(১ ফোণভ)     

 ০২. চদযচি-(১ ফোণভ)     

 ০৩. অন্যোন্য দকত ঔভঘ, ধচভলদ,  

      জ্বোমোদী ইঢিোচত (১ ফোণভ) 

    

 উধণফোঝ :     

  মণফোঝ ভমথদ ( ও + ঔ )     

০২। উৎধোচতঢ ধণণ্যভ োচোভচোঢ ওভণডভ ধচভওল্পদো :   

 ও) উৎধোচতঢ ধণণ্যভ ঝোই স্থোদীয় োচোণভ চরয় ওভো বোণ/বোণ দো :   

 ঔ) বচত স্থোদীয় োচোণভ চরয় দো লয় ঢণ প্রওোণোয় চরয় ওভো লণ :   

০৩। োচর মও চরয় ভল্য/আয় :   

 উৎধোচতঢ ধণণ্যভ চভড :   
 

র দাং ধণণ্যভ দোফ  ধচভফোড  এওও ভল্য প্রফোঝ চরয় ভল্য (োচর মও)  

০১.     

০২.     

০৩.     

   প্রফোঝ :  

০৪। ওাঁঘোফোণমভ চভড :     
 

রঃ দাং দোফ ধচভফোড  এওও ভল্য  প্রফোঝ ভল্য (োচর মও) 

০১.     

০২.     

০৩.     
 

 

 

০৫। চদযচিভ চভড :  
 
 

র দাং চদযচি াংখ্যো ফোচও ধোচভেচফণওভ লোভ  োচর মও প্রফোঝ ধোচভেচফও  

০১. তক্ষ    

০২. আথোতক্ষ    

০৩. অতক্ষ/অন্যোন্য     

   প্রফোঝ   

      -০২ 

       ৭৫    ৪৬  
 

 



 

 

 

০৬। প্রফোঝ উৎধোতদ ঔভঘ (োচর মও) :    
 

রঃ দাং ঔভণঘভ ঔোঢ ঝোওো রঃ দাং ঔভণঘভ ঔোঢ  ঝোওো  
 

ও) ওাঁঘোফোম  খ) চদুিৎ, জ্বোমোদী, যতাো  

ঔ) চদযচি  গ) অঘয় (খভ,ণফচযদ,অন্যোন্য)  

ক) প্রফভোফঢ  ভক্ষডোণক্ষড   ঘ) অন্যোন্য ঔভঘ  

 প্রফোঝ উৎধোতদ ঔভঘ (ও লণঢ ঘ ধব মি) = ঝোওো  

 

০৭। ভল্যোয়দকৃঢ প্রওণল্পভ মোপ/ণমোওোদ এভ চলো :    

 ও) চরয় ভল্যঃ    

 ঔ) প্রফোঝ উৎধোতদ ঔভঘঃ    

 ক) সুত পূ ম মোপ (ও - ঔ):    

 খ) সুত :     

 গ) দীঝ মোপ ( ক - খ ):    

 ঘ) প্রফোঝ চচদণয়োণকভ উধভ মোণপভ লোভ (%):    

০৮। প্রওণল্পভ ম্ভোব্যঢো বোঘোই ম্পণওম ওচফটিভ ফঢোফঢ/সুধোচভয  

(ওোচভকভী,আচণ মও/অণ মনদচঢও,চধডদ,ব্যস্থোধদো  ধচভণয 

চরণয়): 

   

০৯। সুধোচভযকৃঢ ঋণডভ ধচভফোড :  

 ঔোঢ ভলঃ  

      স্থোয়ী ভমথদ :   

      ঘমচঢ ভমথদ :   

      প্রফোঝ ঋড  : 

 

 

১০। প্রওল্প ভল্যোয়দওোভী  ঋড সুধোচভযওোভী ওচফটিভ তস্যণতভ স্বোক্ষভঃ  
 

রঃ দাং দোফ  ধতী স্বোক্ষভ 

০১.   

০২.   

০৩.   
 

১১। ফঞ্জুচভকৃঢ ঋণডভ ধচভফোডঃ  স্থোয়ী ভমথদঃ  ঝোঃ ................... (ওণোয়)  

                                 ঘমচঢ ভমথদঃ  ঝোঃ ................... (ওণোয়)  

                                          প্রফোঝঃ  ঝোঃ ................... (ওণোয়)  

 

ঋড ফঞ্জুভওোভী/ণচমো ওোব মোময় প্রথোণদভ স্বোক্ষভ  ীম 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             

       ৭৫    ৪৭  

 

 

 

 



 

 
 

           নভফ দাং-চচও ঋড/০৪ 
 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ  

১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচডচচিও এমোওো, ঠোওো- ১০০০। 
 

 

 

ঋড আণতদ ধণত্রভ চলঢ তোচঔমণবোযতা ঢিোচয়ঢ ওোকচ ধণত্রভ ঢোচমওো (ণঘও চমস্ট) 

 

০১। ঋণডভ তভঔোস্ত/আণতদ ধত্র      - ২ ওচধ 

০২। তভঔোস্তওোভীভ দোকচভওণত্বভ দত ধণত্রভ নণঝোওচধ   - ২ ওচধ 

০৩। ধোণধোঝ ম োইচ ঙচ (ঢিোচয়ঢ)    - ২ ওচধ 

০৪। চোঢীয় ধচভঘয়ধণত্রভ নণঝোওচধ - ১ ওচধ 

০৫। প্রস্তোচঢ বন্ত্রধোচঢভ তভধত্র (চঢদ চদ ভভোলওোভীভ চদওঝ লণঢ প্রচঢটি ৩ ওচধ ওণভ ) - ২ টি 

তভধত্র 

০৬। প্রণবোচি প্রক্ষণত্র আণতদওোভীভ আচণ মও েমঢোভ দতধত্র (ব্যোাংও ণভেপচন্সফা োটি মচনণওঝ - ২ ওচধ 

০৭। ওোভঔোদো প্রভচচণেযদ/স্বীকৃচঢ ধণত্রভ অনুচমচধ - ২ ওচধ 

০৮। প্রট্রট মোইণণন্সফাভ নণঝোওচধ (প্রণবোচি প্রক্ষণত্র)   - ২ ওচধ 

০৯। তোমোণদভ দওযো  - ২ ওচধ 

১০। বন্ত্রধোচঢভ প্রম-আউঝ প্লোদ (উপয় ধণক্ষভ তস্তঔঢ ণোওণঢ লণ)  

১১। ০২ (দুই) ৎভ প্রফয়োতী পোড়ো চুচিধণত্রভ নণঝোওচধ (ওোভঔোদো পোড়োকৃঢ লণম) - ২ ওচধ 

১২। ওোভঔোদোভ চচফভ তচমম ধণত্রভ (চদচস্ব চচফ লণম) নণঝোিিোঝ ওচধ  - ২ ওচধ 

১৩। োণয়োটোঝো/উণযোিোভ চীদ বৃত্তোি     - ২ ওচধ 

১৪। অন্য প্রওোণো লণঢ ঋড গ্রলদ ওণভদচদ এ ফণফ ম দদ-জুচটচযয়োম িিোণম্প অাংকীওোভদোফো (প্রণবোচি প্রক্ষণত্র) - ২ ওচধ 

১৫। চযফোদ চযল্প ইউচদণঝভ প্রক্ষণত্র কঢ ৩ ৎণভভ মোপ-প্রমোওোণদভ োচর মও চভডী  - ২ ওচধ 

১৬। চযফোদ বন্ত্রধোচঢভ ওিোয প্রফণফো (ধোয়ো দো প্রকণম চদচস্ব প্যোণট চভড  ভল্যল প্রখোরডো ধত্র)   

১৭। ঢনচযমী ব্যোাংণও চলো ণোওণঢ লণ।    

১৮। অাংযীতোভী তচমম ো প্রফণফোণভেোফ এে আটি মওিোম অ এণোচণয়যদ (ণওোম্পোচদভ প্রমোয়) - ২ ওচধ 

 
 

 

 

     ঋড ফঞ্জুচভভ ধভ চোফোদঢী তচমমোচত ম্পোতদ ওভোভ ফয়  

   উণযোিোণও চদম্মচড মঢ ভম তচমমধত্রোচত প্রধয ওভণঢ লণ।  
 

০১। চচফ/োচড়ভ ভম তচমম এাং োয়ো তচমম।  

 

 

  

০২। ঔোচভচী ঔচঢয়োদ, চট,চ,আভ  ঔোচদোভ তোচঔমো (লোম ণদভ) 

০৩। চচফ/োড়ীভ ভল্যোয়দ দতধত্র। 

০৪। চ এ, আভ,এ এাং এ,এ ঔচঢয়োদ। 

০৫। ব্যোচিকঢ চোচফণদভ প্রমোয় চোচফদতোণভভ আচণ মও স্বেমঢোভ/ ম্পণতভ 

দতধত্র। 

০৬। রণয়ভ চন্য প্রস্তোচঢ বন্ত্রধোচঢভ চূড়োি তভধত্র।   

০৭। দোফচোচভ  ধত্র। 

০৮। ন্ধওী ম্পচত্তভ দওযোভ ওচধ। 

 

       ৭৫    ৪৮  

 

 



নভফ দাং-চচও ঋড/০৫ 

 

 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ 

১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচডচচিও এমোওো, ঠোওো-১০০০। 

 

 

ঋড আণতদধত্র প্রোচিভ ভচযত।  

 

 

 

অয ......................................খ্রীিোব্দ প্রফোঢোণও .................................................. চদো 

.............................................ফোচমও প্রফো ম.........................................................  

ঠিওোদো ..................................................................................এভ চদওঝ লণঢ চদম্ম চড মঢ ওোকচধত্র ল এওঔোদো 

ঋড আণতদ ধত্র গ্রলদ ওভো লম : 

 

 

তোচঔমকৃঢ ওোকচ ধণত্রভ ড মদো : 

 

 

০১। 

০২। 

০৩। 

০৪। 

০৫। 

০৬। 

০৭। 

০৮। 

০৯। 

১০। 

 

 

 

গ্রলডওোভী ওফ মওঢমো  

 
 

       ৭৫    ৪৯  

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 নভফ দাং-চচও ঋড/০৬ 
 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ 

১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচডচচিও এমোওো, ঠোওো-১০০০। 
 

ঋড ফঞ্জুচভ ধত্র  

(ক্ষুদ্র  ফোছোচভ চযণল্পভ চন্য) 

 

 

স্মোভও দাং         ঢোচভঔঃ ................... 
 

প্রচঢ-................................................... 

প্রফো ম................................................. 

..................................................... 

...........................। 

 

চরয়ঃ  ঋড ফঞ্জুচভ ধত্র ।  
 

সূত্র  :  আধদোভ আণতদ ধত্র দাং ..........................ঢোচভঔ ........................। 

 
 

চপ্রয় ফণলোতয়, 
 

 

 

 সূণত্র উচল্লচঔঢ ঋণডভ আণতণদভ ধচভণপ্রচক্ষণঢ োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ (চচও) আধদোভ অনুকুণম 

ঝোঃ...........................(ওণোয়)...................................................................) অত্র ঋড ফঞ্জুচভ ধণত্রভ ২য় অনুণেণত 

চড মঢ উণেণশ্য  এাং ৩য় অনুণেত লণঢ চড মঢ যণঢম ঋড ফঞ্জুচভ ওভোভ চদ্ধোি গ্রলড ওণভণঙদ-  
 

২। ও)   স্থোয়ী ভমথদ ঋড (বন্ত্রধোচঢ রণয়ভ চন্য) : ঝোঃ .................................. 

(ওণোয়)................................ 

 

 ঔ) ঘমচঢ ভমথদ ঋড :    ঝোঃ ........................................           

(ওণোয়)..................................... 

 

   প্রফোঝ ঝোঃ .................................  

৩। যঢমোমী :  

 ও) আধদোভ ওোভঔোদোভ অনুকূণম ফঞ্জুচভকৃঢ ঋণডভ উধভ যঢওভো ৩০% লোণভ ইকুইটি োত ঝোঃ ....................... 

(ওণোয়).........................................................................ঋড প্রতোণদভ পূণ ম আধদোভ চদচস্ব ঢলচম 

লণঢ চচদণয়োক ওভণঢ লণ। ইকুইটিভ ধচভফোড চদথ মোচভঢ ধচভফোণডভ ওফ লণম চচও চলোণ দকত চফো ওভণঢ 

লণ। বো ধভঢীণঢ চচদণয়োণকভ চন্য প্রনভঢ প্রতোদ ওভো লণ।   
 

৪। ঋড ধচভণযোণথভ ফয় :  
 

 ও) স্থোয়ী   ঘমচঢ ভমথদ ঋড : উপয় প্রক্ষণত্র ২ (দুই) ৎভ ।  

 

                               -০২ 

 

       ৭৫    ৫০ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

৫। 
 

সুণতভ লোভ :  

 স্থোয়ী ভমথদ ঋড  ঘমচঢ ভমথদ ঋড উপয় প্রক্ষণত্র সুণতভ লোভ ৪% ভম সুত আণভোধ ওভো লণ।  প্রভয়োঢী ফণয়ভ 

সুত ফোদ পোণক পোক ওণভ ঢো চওচস্তভণলভ োণণ প্রবোক ওণভ আতোয় ওভো লণ। চদথ মোচভঢ ফয় অচঢোচলঢ লণম 

১০% লোণভ সুত আতোয় ওভণঢ লণ।  
 

৬। ঋড চঢভণডভ পূণ ম ওভদীয় যঢমোমী : 
 

 ও) ওোভঔোদোভ চচফ  ওোভঔোদো গৃল (ঢমফোদ/প্রস্তোচঢ) চচফ ইকুইণঝম (ধক্ষধোঢ) ন্ধও  

চতণঢ লণ। 
 

 ঔ) বন্ত্রধোচঢ  ওাঁঘোফোণমভ (প্রণবোচি প্রক্ষণত্র) লোইণধোচণণওযদ এচগ্রণফে (ন্ধওী চুচিধত্র) ম্পোতদ ওভণঢ লণ। 
 

 ক) প্রস্তোচঢ বন্ত্রধোচঢভ লোয়োভ ধোভণঘচ এচগ্রণফে (থোণভ রয় চুচিধত্র) ম্পোতদ ওভণঢ লণ। 
 

 খ) ওোভঔোদোভ ওাঁঘোফোণমভ ন্ধওী তচমম ম্পোতদ ওভণঢ লণ।  

 গ) ওোভঔোদো পোড়োগৃণল অচস্থঢ লণম ঋড গ্রলীঢোভ চদচস্ব ো চোচফদতোণভভ স্থোভ ম্পচত্ত, চচফদ/গৃল/তোমোদ 

(ণধৌভ পোভ অথীণদ অচস্থঢ স্থোভ ম্পচত্ত অগ্রকণ্য) অচঢচভি চোফোদঢ চলণণ ন্ধও চতণঢ লণ।  

 ঘ) চচণওভ চদওঝ গ্রলডণবোযতা প্রওোদ সুধচভচঘঢ এাং ম্পতযোমী ব্যচিভ দদ জুচটচযয়োম স্টিোণম্প ব্যচিকঢ 

চোচফদতোভ চদণঢ লণ।  
 

 ঙ) চট,চধ প্রদোঝ ম্পোতদ ওণভ চতণঢ লণ। 
 

 চ) চচও প্রমোদ প্রভগুণমযণদভ ৮দাং থোভো অনুবোয়ী অাংকীওোভ ধত্র চতণঢ লণ।  
 

 ছ) অন্য প্রওোদ প্রচঢষ্ঠোণদভ চদওঝ লণঢ ঋড গ্রলড ওণভচদ এ ফণফ ম দদ জুচটচযয়োম স্টিোণম্প লমনদোফো তোচঔম ওভণঢ 

লণ। 
  

 জ) ওোভঔোদোভ স্থোয়ী ম্পত ঙোড়ো প্রণবোচি প্রক্ষণত্র ঋড গ্রলীঢোভ অন্যোন্য স্থোয়ী ম্পচত্ত অচঢচভি চোফোদঢ চলণণ 

ন্ধও চতণঢ লণ। 
 

 ঝ) ওোভঔোদোভ স্থোয়ী ম্পত বো ন্ধও প্রতয়ো লণ ঢো চচও এাং ঋড গ্রলীঢোভ যুগ্ দোণফ চুচভ, টোওোচঢ োইণলোদ, 

ন্যো, থফ মখঝ, আগুদ প্রভৃচঢভ চন্য ঋড গ্রলীঢোভ চদচ ঔভণঘ চফো ওভণঢ লণ। চফোধত্র দোয়দ ওভণঢ অধোভক 

লণম চচও এটি দোয়দ ওণভ ঔভঘ ঋড গ্রলীঢোভ চলণণ প্রটচঝ ওণভ চতণ। 
 

 

৭। অন্যোন্য যঢমোমী : 
 

 ও)    বণতচযও ভৄদ্রোয় প্রফচযদ রয় ওভোভ চন্য চদথ মোচভঢ ব্যোাংণওভ ফোধ্যণফ ণয়চ আদ মোভ চিফ এ ব্যোাংণওভ 

বোঢীয় আনুষ্ঠোচদও যঢমোমী পূভদ ওণভ ঋড ধত্র খুমণঢ লণ। 
 

* স্থোদীয় বন্ত্রধোচঢ রণয়ভ প্রক্ষণত্র তভধত্র তোঢোভ দোণফ এচ প্রধইয়ী প্রঘও প্রতোদ ওভো লণ 
 

 ঔ)    স্থোয়ী/ ঘমচঢ ভমথদ োত ............................ঝোওো ০২ (দুই) ৎণভ ধচভণযোথ ওভণঢ  লণ। 
 

 ক)    ওোভঔোদো ব্যচি ফোচমওোদোয় প্রচঢচষ্ঠঢ দো লণয় প্রোইণপঝ চমচফণঝট প্রওোাং লণম চণয়ে স্টও প্রওোাং লণঢ প্রভচচচে  

ওভণদভ প্রঢিয়দ ধত্র ঋণডভ তচমম ম্পোতদ ওভোভ পূণ ম তোচঔম ওভণঢ লণ। 
  

 খ) চণয়ে িও প্রওোম্পোদীভ ১০১ দাং-থোভো ফণঢ প্রভচচচেভূি ওণভ আটি মওিোম এে প্রফণফোণভেোফ অ এণোচণয়যদ 

এাং প্রভচচস্টোণভভ প্রঢিয়দ ধত্র ইঢিোচত ঋণডভ তচমম ম্পোতদ ওভোভ পূণ ম তোচঔম ওভণঢ লণ। 
 

 গ) ওোভঔোদো অাংযীতোভী ফোচমওোদোয় প্রচঢচষ্ঠঢ লণম প্রভচচচেকৃঢ অাংযীতোভী তচমম/চুচিদোফো প্রধয ওভণঢ লণ। 

 

      -০৩ 
 

 

                 ৭৫    ৫১  

 

 



 

 

 

 ঘ) স্থোভ ম্পচত্তভ ভম তচমমোচত, ঔোচদোভ তোচঔমো, দোফচোভীল ধভঘো, ম্পচত্ত অন্য প্রওোদপোণ  লস্তোিচভঢ লয়চদ এ 

ফণফ ম প্রঢিয়দ ধত্র, ধক্ষধোঢ ূনন্য (ইকুইণঝম) ন্ধও প্রতয়োভ চন্য অশ্যই তোচঔম ওভণঢ লণ। 
 

 ঙ) বচত ওোভঔোদো পোড়ো োচড়ণঢ অচস্থঢ ণোণও ঢো লণম অন্যিদ ২ (দুই) ৎভ চওাংো ঋড ধচভণযোথ দো লয়ো ধব মি 

উণেত ওভো লণ দো ফণফ ম ফোচমণওভ চদওঝ লণঢ এওটি অাংকীওোভ ধত্র চতণঢ লণ। 
 

 চ) ঢমফোদ বন্ত্রধোচঢভ ওিোয প্রফণফো/চম/পোউঘোভ/চভড পূড ম ওচধ তোচঔম ওভণঢ লণ।  

 ছ) স্থোদীয় পোণ রণয়ভ চন্য প্রস্তোচঢ প্রফচযদোভীভ ঢথ্য ল চঢদটি ভভোলওোভী প্রচঢষ্ঠোণদভ চদওঝ লণঢ ঢোণতভ চদচস্ব 

প্যোণট ইদপণয়চ/ণওোণঝযদ তোচঔম ওভণঢ লণ।  
 

 জ) আফতোদীঢব্য প্রস্তোচঢ বন্ত্রধোচঢ ভভোলওোভী প্রচঢষ্ঠোণদভ চদওঝ লণঢ প্রতণযভ দোফ  প্রস্তুঢওোভীভ দোফ উণল্লঔপূ মও 

চঢদটি তুমদোভমও ইদপণয়চ/ণওোণঝযদ চঢদচদ ভভোলওোভীভ চদওঝ লণঢ তোচঔম ওভণঢ লণ।  
 

 ঝ) ঋড গ্রলীঢোণও/ওোভঔোদোভ ব্যস্থোধওণও চচও লণঢ স্বল্পওোমীদ প্রচযক্ষড চদণঢ লণ।  

 ঞ) বন্ত্রধোচঢ ভভোলওোভীণও প্রণবোচি প্রক্ষণত্র ধোভনভণফন্সফা যতাোভোচে োত ব্যোাংও যতাোভোচে প্রতোদ ওভণঢ লণ।  

 

উধযু মি যঢমোমী বচত আধদোভ চদওঝ গ্রলডণবোযতা লয় ঢো লণম উলো অত্র াংস্থোণও চমচঔঢপোণ চোদোণদ এাং ধভঢী 

..........চতণদভ ফণধ্য বোঢীয় তচমম/চুচিদোফো ম্পোতদ ওভণদ।  

প্রওোয ণোণও প্রব, উধযু মি যঢমোমী ধচভঢমদ/ধচভথ মদ/োচঢম ওভোভ ক্ষফঢো চচও ওর্তমধক্ষ াংভক্ষড ওণভদ।  

ঢনচম - 'ও' 
 

ওোভঔোদোয় স্থোচধঢ/প্রস্তোচঢ বন্ত্রধোচঢভ চভড : 

  

 

 

 

 

স্বোক্ষভ ................ 

( ীম ) 

অনুচমচধ :  

০১।  ধচভঘোমও(উঃ  ঃ), চচও, ঠোওো।  

০২।  ধচভঘোমও (অণ ম),চচও, ঠোওো।  

০৩।  চদয়ন্ত্রও(চলো  অণ ম), চচও, ঠোওো।  

০৪।  আঞ্চচমও ধচভঘোমও, আঞ্চচমও ওোব মোময়, চচও,.............................। 

০৫।  ব্যস্থোধও, ঋড প্রযোদ চপোক, চচও, ঠোওো।  

০৬।  প্রঘয়োভযক োদ ফণলোতণয়ভ এওোি চঘ, চচও, ঠোওো।  

 

       ৭৫    ৫২  

 

 
 

 

 

 



 
 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ(চচও) 

১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচডচচিও এমোওো, ঠোওো- ১০০০। 
 

 

ঋড ফঞ্জুচভ ধত্র 

  

(কুটিভ চযণল্পভ চন্য) 
 

(কুটিভ চযণল্প অনুবম ৫.০০(ধাঁঘ) মক্ষ ঝোওো ঋণডভ প্রক্ষণত্র) 

প্রণবোচি প্রক্ষণত্র াংণবোচদ, চণয়োচদ ওভো প্রবণঢ ধোণভ। 

 

স্মোভও দাং-         ঢোচভঔ : 

 

 

প্রফো ম ............................................................ 

প্রপ্রোঃ ................................................................. 

.................................................... 

......................................। 

 

চরয় :  ঋড ফঞ্জুচভ ধত্র ।  

 

সূত্র   :  আধদোভ ঋড আণতদ ধত্র দাং............................., ঢোচভঔ...........................। 

 

ফণলোতয়,  

 

উধযু মি চরয়  সূণত্রভ প্রপ্রচক্ষণঢ োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ (চচও) এভ প্রণডোতদো প্যোণওচ ঋড ওফ মসূচঘভ 

আঢোয় .......................... চচও প্রচমো ওোব মোময় ওর্তমও আধদোভ প্রচঢষ্ঠোণদভ অনুকূণম আধদোণও চদণম্ম চড মঢ যঢম োণধণক্ষ 

স্থোয়ী ভমথদ ঔোণঢ ........................ এাং ঘমচঢ ভমথদ ঔোণঢ........................... প্রফোঝ ............................. 

(ওণোয়.......................................................) ঝোওো ঋড ফঞ্জুভ ওভো লম।  

 

    যঢমোমী :  

 

০১. ইকুইটি : 
 

প্রফোঝ প্রওল্প ব্যণয়ভ  অন্যিদ ৩০% ......................ঝোওো ইকুইটি চলণণ আধদোভ চদচস্ব ঢলচম লণঢ চচদণয়োক 

ওভণঢ লইণ(ওোভঔোদো খভ, বন্ত্রধোচঢ  আনুাংচকও স্থোয়ী চচদণয়োক ইকুইটি চলোণ কণ্য লণ)। 
 

০২. ঋড ধচভণযোণথভ ফয়ীফো : 
 

 ও) স্থোয়ী ভমথদ ঋড : ৬ফো প্রভয়োঢী ফয়ল ফোদ ১৮ (আঞোভ) চওচস্তণঢ ২ (দুই) ৎণভ ধচভণযোথণবোযতা।  
 

 ঔ) ঘমচঢ ভমথদ ঋড : ৬ফো প্রভয়োঢী ফয়ল ফোদ ১৮ (আঞোভ) চওচস্তণঢ ২ (দুই) ৎণভ ধচভণযোথণবোযতা।  
 

০৩. সুণতভ লোভ :  
 

 ও) স্থোয়ী ভমথদ ঋড  ঘমচঢ ভমথদ ঋড উপয় প্রক্ষণত্র ৪% ভম সুত আণভোধ ওভো লণ। চদথ মোচভঢ ফয় অচঢোচলঢ 

লণম ১০% সুত আতোয় ওভণঢ লণ।  
 

 ঔ) প্রভয়োঢী ফণয়ভ সুত ফোদপোণক পোক ওণভ চওচস্তভণলভ োণণ প্রবোক ওণভ আতোয় ওভণঢ লণ।  
 

 ক) ঋণডভ সুণতভ লোভ চচও ভওোচভ চদয়ফদীচঢভ আণমোণও ধচভঢমদ/ধচভথ মদ ওভণঢ ধোভণ।  

 

      -০২ 
 

 

                               ৭৫    ৫৩  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

০৪. ও) আধদোভ অনুকূণম ফঞ্জুচভকৃঢ ঋড চঢভণডভ পূণ ম .........................ঝোওোভ দদ-জুচটচযয়োম স্টিোণম্প বণোফণয় 

সুতল ঋড ধচভণযোণথভ ঋড প্রচথোদফোমোভ ৮দাং থোভো প্রফোঢোণও ব্যচিকঢ অিীওোভদোফো প্রতোদ ওভণঢ লণ।  
 

 ঔ) ওোটি মচ প্রধধোণভ ৫০/- (ধঞ্চোয) ঝোওো প্রভচপচদউ স্টিোম্প ম্বচমঢ চটচধ (চটফোে প্রচফচোচভ) প্রদোঝ ম্পোতদ ওভণঢ 

লণ।  
 

 ক) চচণওভ চদওঝ োফোচচওপোণ প্রচঢচষ্ঠঢ  গ্রলডণবোযতা (ভওোচভ ঘোকুচভচীী অগ্রোচথওোভপ্রোপ্য) ৩য় ধক্ষ 

চোচফদতোভ ওর্তমও ৩০০/-(চঢদযঢ) ঝোওোভ দদ-জুচটচযয়োম স্টিোণম্প আধচদ গৃলীঢ ঋড সুতল ধচভণযোণথ ব্যণ ম লণম, 

ভতয় ধোদো ঝোওো ধচভণযোণথভ অিীওোভদোফো প্রতোদ ওভণঢ লণ। আধদোভ অনুকুণম ঋড চঢভণডভ পূণ ম ঋণডভ 

ফধচভফোড ভম তচমম চচণওভ প্রলনোচণঢ চফো প্রতোদ ওভণঢ লণ, বো ঋড ধচভণযোথোণি প্রনভঢণবোযতা এাং অণো 

চটি ওভণধোণভযদ/ণধৌভপো/ণচমো তণভভ প্রক্ষণত্র চোচফদতোণভভ প্রলোচডাং এভ স্বধণক্ষ প্রফোডধত্র তোচঔম ওভণঢ লণ।   
 

 খ) ওোভঔোদো খভ পোড়োকৃঢ লণম ৩০০/-(চঢদযঢ) ঝোওোভ দদ-জুচটচযয়োম স্টিোণম্প অন্যিদ ০২ (দুই) ৎণভভ পোড়োভ 

চুচিদোফো তোচঔম ওভণঢ লণ।  
 

 গ) অন্য প্রওোদ প্রচঢষ্ঠোণদভ চদওঝ লণঢ ঋড গ্রলড ওণভদচদ এ ফণফ ম ৩০০/-(চঢদযঢ) ঝোওোভ স্টিোণম্প  লমনদোফো তোচঔম 

ওভণঢ লণ।  
 

 ঘ) চচণওভ পূ মোনুফচঢ ব্যচঢণভণও প্রওণল্পভ প্রওোদ ম্পত/আোধত্র/বন্ত্রধোচঢ ো এভ অাংয চণযর চরয়, স্থোদোিভ, 

অধোভড, পোড়ো প্রতোদ ওভণঢ ধোভণদ দো। প্রফভোফঢ ো অন্য প্রওোদ জুরুচভ ওোচ অধচভলোব ম লণয় ধড়ণম ঢো আধদোভ 

চদচ ঔভঘ  তোচয়ণত্ব ম্পোতদ ওভণঢ লণ।   
 

 ঙ) প্রতত্ত ঋণডভ সুভক্ষোভ প্রণয়োচণদ প্রণবোচি অন্যোন্য চুচিদোফো (লোয়োভ ধোভণঘচ/লোইধচণণওযদ)  তচমমোচত ম্পোতদ 

ওভণঢ লণ।  
 

 চ) এ ঋড ফঞ্জুচভধণত্র চড মঢ যঢমোমী ধচভঢমদ/ধচভথ মদ এ ঢো োচঢম ওভোভ  মফয় ক্ষফঢো চচও 

ওর্তমধক্ষ াংভক্ষড ওণভদ।  

 

উধযু মি যঢমোমী বচত আধদোভ চদওঝ গ্রলডণবোযতা চণচঘঢ লয় ঢো লণম চমচঔঢ ম্মচঢ প্রতোদ ওণভ আকোফী ...................... 

ঢোচভণঔভ ফণধ্য অত্র ওোব মোমণয় উধচস্থঢ লণয় বোঢীয় ওোকচ  তচমমোচত ম্পোতদ ওভোভ চন্য অনুণভোথ ওভো বোণে।  

 

 

আধদোভ চর্শ্স্ত,  

 

 

 

অনুচমচধ :  

 

০১।  ধচভঘোমও(অণ ম), চচও, ঠোওো।  

০২।  চদয়ন্ত্রও(চলো  অণ ম), চচও, ঠোওো। 

০৩।  আঞ্চচমও ধচভঘোমও, আঞ্চচমও ওোব মোময়, চচও,..................................। 

০৪।  ব্যস্থোধও, ঋড প্রযোদ চপোক, চচও, ঠোওো।  

০৫।  চলো ভক্ষড ওফ মওঢমো/চলোভক্ষও,ণচমো ওোব মোময়, চচও, .............................। 

০৬।  প্রঘয়োভযক োদ ফণলোতণয়ভ এওোি চঘ, চচও, ঠোওো। 

০৭।  ধচভঘোমও(উঃ  ঃ) ফণলোতণয়ভ ব্যচিকঢ লওোভী, চচও, ঠোওো। 

০৮।  অচন দচণ।  

       ৭৫    ৫৪  

 

 



 

 

 

 

 

 

নভফ দাং-চচও ঋড/০৭ 

 

(৫০/- ভল্যফোণদভ প্রভচপচদউ স্টিোণম্প ম্পোতদ ওভণঢ লণ) 
 

 

চটফোে প্রচফচোচভ প্রদোঝ  
 

ঝোওো (স্থোয়ী/ঘমচঢ ভমথদ) ....................................................... ঢোচভঔ ..................................... 

ঘোচলোফোত্র আচফ ..................................................... চধঢো ..................................................... 

স্থোয়ী ঠিওোদো : গ্রোফ/ফলল্লো .............................................ণধোঃ ............................................... ..... 

উধণচমো .............................................................. প্রচমো .................................................... 

ঢমফোদ ঠিওোদো: ...................................... গ্রোফ/ফলল্লো/ণভোট/োচড় দাং ............................................ 

প্রধোঃ .............................................................. উধণচমো ..................................................... 

প্রচমো ..................................................ফোচমও/অাংযীতোভ ফোচমও/ব্যস্থোধদো ধচভঘোমও/ব্যস্থোধদো তস্য, প্রফো ম 

................................................................ অস্থোদ .................................................. 

উধণচমো ................................................... প্রচমো ............................................................. .. 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ (চচও),  ১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচডচচিও এমোওো, ঠোওোণও ঝোওো (অাংণও) 

................................ (ওণোয়) ..................................................যঢওভো ............. 

ঝোওো লোণভ সুত (বো োৎচভও চপচত্তণঢ চলো ওভো লণ) সুতল ধচভণযোথ ওভোভ অাংকীওোভ ওভচঙ।  

 

 

স্বোক্ষীকণডভ উধচস্থচঢণঢ অয .......................ইাং ঢোচভণঔ ঋড গ্রলীঢোভ স্বোক্ষভ ম্পোচতঢ লম।  
 

 

 

ঋড গ্রলীঢোভ স্বোক্ষভ-(ণভচপচদউ স্টিোম্প) 

দোফ- 

ঠিওোদো- 

ীম- 
 

স্বোক্ষীভ স্বোক্ষভ 

 

০১।  দোফ : 

       চধঢো  ফোঢোভ দোফ :   

       গ্রোফ/ফলল্লো : টোওখভ :  

       ণোদো/উধণচমো : প্রচমো : 

       চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র দাং :   প্রফোোইম দাং : 
 

০২।  

 

       ৭৫    ৫৫ 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                             নভফ দাং-চচও ঋড/০৮ 
 

অন্য প্রওোদ াংস্থো লণঢ ঋড গ্রলড ওভো 

লয়চদ এ ফণফ ম উণযোিোভ প্রখোরডো ধত্র। 

 

( ওোটি মচ প্রধধোণভ ম্পোতদ ওভণঢ লণ ) 

 

লমন দোফো 

 

 

আচফ  ............................................................. চধঢো ...................................................... 

স্থোয়ী ঠিওোদো:  গ্রোফ ......................................................টোওখভ ................................................ 

উধণচমো .......................................................ণচমো .......................................................... .. 

ঢমফোদ ঠিওোদো .........................................................টোওখভ ................................................ 

ণোদো/উধণচমো.....................................................ণচমো.........................................................স্বত্বোচথওোভী- 

প্রফো ম ................................................... ঠিওোদো ................................................ 

টোওখভ....................................................... ণোদো/উধণচমো ................................................... 

প্রচমো ............................................. এঢদ্বোভো লমন ওণভ মচঙ প্রব, আচফ এ চযল্প প্রচঢষ্ঠোণদভ চন্য ো অন্য প্রওোদ উণেণশ্য  

এ চযল্প প্রচঢষ্ঠোদ ো এভ চচফ/খভ ন্ধও প্রভণঔ ো আফোভ ফোচমওোদোথীদ অন্য প্রওোণদো স্থোভ/অস্থোভ ম্পচত্ত চোফোদণঢভ চধভীণঢ 

প্রওোদ প্রচঢষ্ঠোদ ো াংস্থো লণঢ ঋড গ্রলদ ওণভচদ ো ওভোভ চুচিদ্ধ লইচদ। বচত আফোভ এ প্রখোরডো চফথ্যো প্রফোচদঢ লয় ঢণ আচফ 

এওওপোণ এভ চন্য তোয়ী ণোও এাং প্রতণযভ প্রঘচমঢ আইণদ প্রব প্রওোদ যোচস্ত/ তে প্রফণদ চদণঢ োধ্য ণোও।  

 

  ঋড গ্রলীঢোভ স্বোক্ষভ- 

 

দোিওোভীভ স্বোক্ষভ  
 

০১।  দোফ : 

  চধঢো  ফোঢোভ দোফ :   

  গ্রোফ/ফলল্লো : টোওখভ :  

 ণোদো/উধণচমো : প্রচমো : 

  চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র দাং :   প্রফোোইম দাং : 

 

০২। 

       ৭৫    ৫৬ 

 



       নভফ দাং-চচও ঋড/০৯ 

চোচফদতোণভভ অিীওোভদোফো/চউচভটি ে 

(৩০০/- ঝোওো ভৄণল্যভ দদ-জুচটচযয়োম স্টিোম্প) 

 

আচফ .........................................................চধঢো/স্বোফী ...................... .................................. 

ফোঢো.....................................................................স্থোয়ী ঠিওোদো: প্রচমো................................. ... 

উধণচমো/ণোদো.......................টোওখভ..........................গ্রোফ/ফলল্লো/ণলোচডাং/োচড় দাং.......................... 

ঢমফোদ ঠিওোদো: প্রচমো.......................উধণচমো/ণোদো............................. টোওখভ............................. 

গ্রোফ/ফলল্লো/ণলোচডাং/োচড় দাং...................................োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ (চচও) এভ 

........................................... চচও প্রচমো ওোব মোময় ওর্তমও স্থোয়ী/ঘমচঢ ভৄমথদ ঔোণঢ ঋড চলোণ চদো 

............................................................... চধঢো/স্বোফী................................................. 

ফোঢো..............................................ণপ্রোঃ প্রফো ম ................................................................... ওোভঔোদোভ 

অস্থোদ: .............................................................................................................. স্থোয়ী  ঠিওোদো: 

প্রচমো.......................... উধণচমো/ণোদো...............................টোওখভ........................... গ্রোফ/ফলল্লো/ণলোচডাং/োচড় 

দাং................................. এভ অনুকুণম প্রণতয় ঋণডভ ঝোওো.............................. 

(ওণোয়..............................................) ফোত্র ঋড ফঞ্জুচভ ধণত্রভ স্মোভও দাং ...................................... ঢোচভঔ 

..........................এ চড মঢ যঢমোনুবোয়ী বণোবণপোণ এাং ফয়ফঢ ধচভণযোণথভ চোচফদতোভ লয়োভ অিীওোভ ওভচঙ।  

 

এঢদ্বোভো, আচফ আভ অিীওোভ ওভচঙ প্রব, আচফ এাং অণো আফোভ য়োচভযকড উচল্লচঔঢ ঋড গ্রলীঢো 

চদো..................................................... এভ ঋড ধচভণযোণথভ অধোভকঢোয় ো ব্যণ মঢোয় ঋণডভ ম্পুড ম ঝোওো ো 

অধচভণযোচথঢ ঝোওো সুণত আণম এাং অন্যোন্য ঘোচম/প্রোপ্যল ধচভণযোথ ওভণঢ োধ্য ণোও।  

 

আচফ আফোভ কৃঢ অিীওোভ প্রচঢধোমণদ ব্যণ ম লণম অণো অধভোকঢো প্রওোয ওভণম োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ 

(চচও) আফোভ এাং অণো আফোভ য়োচভযকণডভ চরুণদ্ধ প্রতণযভ প্রঘচমঢ আইদোনুক ব্যস্থো গ্রলড ওভণঢ ধোভণ। এণক্ষণত্র আচফ 

ো আফোভ য়োচভযকড প্রওোদ প্রওোভ চভ আধচত্ত উত্থোধদ ওভ দো, ওভণম উলো আইদঢ অগ্রোলি ণম চণচঘঢ লণ।  

 

চদণম্মোি স্বোক্ষীকণডভ উধচস্থচঢণঢ ওোণভো দ্বোভো প্রণভোচঘঢ দো লণয় এাং জ্ঞোদ প্রকোঘভফণঢ ঢি প্রচণদ প্রস্বেোয় অয 

................................চখ্রঃ ঢোচভণঔ আচফ অত্র অিীওোভদোফোয় চল ম্পোতদ ওভমোফ।  

 

 

 

ওোব ম চদ মোলও 

স্বোক্ষীকড :  

০১। দোফ : 

 চধঢো  ফোঢোভ দোফ :   

 গ্রোফ/ফলল্লো : টোওখভ :  

 ণোদো/উধণচমো : প্রচমো : 

 চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র দাং :   প্রফোোইম দাং : 
 

০২।   

 

চঃ দ্রঃ চোচফদতোণভভ য প্রঢোমো ঢিোচয়ঢ ঙচ এাং চোঢীয় দতধণত্রভ নণঝোওচধ াংযুি ওভণঢ লণ। 

 

       ৭৫    ৫৭  

 

 

 

 

 



 

নভফ দাং-চচও ঋড/১০ 

 
 

( ৩০০/- ঝোওো অণো ভওোভ ওর্তমও চদথ মোচভঢ ভণল্যভ 

 দদ-জুচটচয়োম স্টিোণম্প ঝোইধ ওচভণঢ লইণ) 
 

 প্রচদোণভম ধোয়োভ অ অিোঝচদ ম”  

 

 স্বোক্ষীকণডভ উধচস্থচঢণঢ আচফ .................................................................................... 

চধঢো.................................................ঠিওোদো ................................................................. চদম্ম চচটউণম 

চড মঢ চচফ/তোমোণদভ ফোচমও। আচফ চদো ............................................................ 

চধঢো......................................ধতী ..........................অচন ঠিওোদো ....................................... প্রও আইদোনুক 

এঝদী চদণয়োক ওভচঙ এাং আফোভ ধক্ষ লণঢ আফোভ চদম্মচড মঢ ম্পচত্ত ন্ধও প্রভণঔ ন্ধওী তচমমোচত, চুচিদোফো োস্তোয়ণদভ 

ক্ষফঢো প্রতোদ ওভচঙ। এ ক্ষফঢোভ আঢোয় ইকুইণঝম চুচিদোফোল োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ (চচও) লণঢ 

ঋড গ্রলণডভ চদচফণত্ত অন্যোন্য প্রণয়োচদীয় চুচিদোফো অিভূ মি লণ এাং চঢচদ োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ লণঢ 

গৃলীঢ ঋড ঝোঃ ............................. (ওণোয় ..................................................................) এাং সুণতভ ঝোঃ 

............................... (ওণোয়....................................................................................) এভ চধভীণঢ ন্ধওী 

চোফোদঢ চলোণ প্রতয় চচটউমভূি ম্পচত্ত, ভম চুচিদোফো ভল এাং প্রণয়োচদীয় ওোকচধত্র াংভক্ষড ওভণদ  প্রণয়োচদীয় 

ব্যস্থো চদণদ।  

০২। আচফ বচত ঋণডভ ঝোওো সুত ণফঢ বণোফণয় ধচভণযোণথ ব্যণ ম লই ঢো লণম চচও চদম্মচড মঢ ম্পচত্ত চরয় ওণভ এভ 

ধোদো আতোয় ওভণঢ ধোভণ এাং আচফ এ ফণফ ম ম্মচঢ জ্ঞোধদ ওভচঙ প্রব, ফস্ত তচমমোচত এাং এঢতাংরোি অন্যোন্য ওফ মোচত 

আফোভ চদণয়োচচঢ অিোঝচদ ম প্রব ব্যোখ্যো চতণদ/ণবপোণ ম্পি ওভণদ ঢোণঢ আফোভ পূড ম  অনুণফোতদ ভইম।  

 ম্পচত্তভ চচটউম”  

 স্বোক্ষীকণডভ ম্মুণঔ আচফ অয ..........................ঢোচভঔ স্বোক্ষভ ওভমোফ।  

 

 

স্বোক্ষীকডঃ         ওোব ম চদ মোলও  
 

০১। দোফ : 

      চধঢো  ফোঢোভ দোফ :   

      গ্রোফ/ফলল্লো : টোওখভ :  

      ণোদো/উধণচমো : প্রচমো : 

      চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র দাং :   প্রফোোইম দাং : 
 

০২। 

       ৭৫    ৫৮  

 

 

 

 

 

 



 

নভফ দাং-চচও ঋড/১১ 

 

 

(৩০০/- ঝোওো ো ফয় ফয় ভওোভ ওর্তমও চদথ মোচভঢ ভণল্য  

দদ-জুচটচযয়োম স্টিোণম্প ঝোইধ ওভণঢ লণ)। 
 

 

 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ, ঠোওো এভ ঋড চচথ  

ফোমোভ ৮দাং থোভো প্রফোঢোণও প্রতত্ত অাংকীওোভদোফো  

 

 

আচফ ....................................................... চধঢো................................................................. 

গ্রোফ ..................................উধণচমো/ ণোদো ........................... প্রচমো ............................. ঢমফোণদ প্রফো ম 

.................................................................................................... ...ওোভঔোদোয় অস্থোদ 

...................................... এভ ফোচমও বোচচও/ফলোধচভঘোমও চযল্প/১৯১৩ োণমভ প্রওোম্পোদী অিোঝচদ ম এভ আঢোয় চণয়ে 

স্টও প্রওোম্পোচদণঢ চদন্ধীকৃঢ। চদন্ধদ দাং................................................................... চচও ওর্তমও ফঞ্জুচভকৃঢ ঝোঃ 

.......................... (ওণোয়)................................................................ ফঞ্জুচভ ধণত্রভ 

দাং..................................... অনুোণভ আচফ চদম্মচমচঔঢ অাংকীওোভ দোফো প্রতোদ ওভচঙ- 

 

ও)  প্রতত্ত ঋড প্রব ঔোণঢ এাং উণেণশ্য  চচদণয়োণকভ চন্য প্রতোদ ওভো লণয়ণঙ, প্র উণেশ্য চলভূ মঢ অন্য প্রওোদ ওোণচ ব্যয় ওভ 

দো। বচত উণেশ্য চলভূ মঢপোণ ম্পূদ ম ঋড অণো ঢোভ প্রওোদ অাংয ব্যলোভ ওভো লয়। ঢণ ঢোৎক্ষচদওপোণ ঋড প্রতোদওোভী 

ওর্তমধক্ষ ঋণডভ অণ ম প্রনভৎ প্রঘণয় ঢো প্রনভৎ প্রতোদ ওভণঢ োধ্য ণোও।  

ঔ) ঋণডভ অণ ম ম্পূদ ম/আাংচযও বচত ওোভঔোদো খভ বঢভীভ ওোণচ ব্যহৃঢ লয় ঢণ প্র প্রক্ষণত্র তোমোণদভ দওযো  প্রেচযচনণওযদ 

চচও ওর্তমও অশ্যই অনুণফোতদ ওণভ মই।   

ক) তোমোণদভ দক যো  প্রেচযচনণওযণদভ প্রওোদ ভওফ ধচভঢমদ, ধচভথ মদ ওভণঢ লণম ঢোভ ওোভড উণল্লঔল 

ধচভচঢমঢ/ধচভথ মদকৃঢ দওযো চচও ওর্তমধণক্ষভ চদওঝ চফো চতয়ো অনুণফোতদ ওণভ মই। 

খ) চযল্প প্রচঢষ্ঠোদ ওর্তমও াংভচক্ষঢ ফস্ত পোউঘোভ  অন্যোন্য ওোকচধত্রল চলো চদওোয ওভণধোণভযদ ফয় ফয় ধব মণক্ষড 

ওভণ এাং প্রণয়োচদণোণথ ওভণধোণভযদ উধযূি ওোভণদ ঐ  ওোকচধত্র প্রঘণয় ধোঞোণম চযল্প প্রচঢষ্ঠোদ ঢো ভভোল ওভণঢ 

োধ্য ণোও।  

গ) ওভণধোণভযণদভ চদওঝ তোয়দ্ধ তোমোদ, আোধত্র, বন্ত্রধোচঢ ইঢিোচত ওভণধোণভযণদভ পূ মোনুফচঢ ব্যঢীঢ 

চরয়/স্থোদোিভ/অধোভড ো প্রপণি প্রনম দো।    

 

 

      -০২ 

 

       ৭৫    ৫৯ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ঘ) ওভণধোণভযণদভ চদওঝ তোয়দ্ধ ম্পত ভল আচফ চদচ ঔভণঘ ওভণধোণভযণদভ চদথ মোচভঢ চফো প্রচঢষ্ঠোণদভ চফোভ 

আঢোয় আদ। উি ীফো, চুচভ, টোওোচঢ, অচগ্ন, চদুিৎ, ভূচফওম্প, তোাংকো, ন্যো ইঢিোচত চচদঢ দূখ মঝদোভ ূঁুঁচও 

ওপোণভচ ওভ। আচফ বণো ফণয় উি চফোভ চপ্রচফয়োফ ধচভণযোথ ওভ। আচফ চপ্রচফয়োণফভ চওচস্ত ধচভণযোণথ ব্যণ ম 

লণম ওভণধোণভযদ উি ঝোওো চফো প্রচঢষ্ঠোণদ প্রতোদ ওণভ উি ধচভফোড ঝোওো ঋণডভ প্রফোঝ ধচভফোণদভ াংণক প্রবোক ওণভ 

আতোয় ওভণঢ ধোভণ।  

ঙ) প্রতত্ত ঋণডভ চন্য ওভণধোণভযণদভ চদওঝ ন্ধওীকৃঢ প্রপ্লচভূি, লোইধচণণওযদকৃঢ অণো ওভণধোণভযণদভ চদওঝ 

লস্তোিভকৃঢ ম্পত ভল ওভণধোণভযণদভ এওচদ ওফ মওঢমো ো মক্ষচদও/ প্রণয়োচদ ফণঢ ধব মণক্ষদ ওভণঢ ধোভণদ এাং 

প্রণয়োচদণোণথ উি ম্পত চদচ তোচয়ণত্ব  ঔভণঘ ভক্ষডোণক্ষড  প্রফভোফঢ ওভ।  

চ) এ ফণফ ম অাংকীওোভ ওভচঙ প্রব, প্রতত্ত ঋণডভ ঝোওোয় াংগৃলীঢ ম্পতভল আচফ ওভণধোণভযণদভ পূ মোনুফচঢ ব্যঢীঢ 

চরয়, লস্তোিভ অণো প্রওোণো ইচোভো প্রতোদ ওভ দো।  

 

 

 

স্বোক্ষীকডঃ-      স্বোক্ষভ- ধণক্ষ ................................ 

 

       প্রফো ম ........................................ 

০১। দোফ : 

      চধঢো  ফোঢোভ দোফ :   

      গ্রোফ/ফলল্লো : টোওখভ :  

      ণোদো/উধণচমো : প্রচমো : 

      চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র দাং :   প্রফোোইম দাং : 

 

০২। 

 

 

       ৭৫    ৬০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  নভফ দাং-চচও ঋড/১২ 

 

(স্টিোম্প ঝোঃ ৩০০/- ো ফয় ফয় ভওোভ ওর্তমও চদথ মোচভঢ ভল্য) 

 

ইকুইণঝম ফঝ মণকণচভ চুচিদোফো তচমম 

 

 

প্রভচচস্টোট ম/ইকুইণঝম ফঝ মণকণচভ এ চুচিদোফো অয ................................ঢোচভণঔ ম্পোচতঢ লম। অত্র চুচিদোফোয় 

চদো .........................................................চধঢো............................................ ঠিওোদো 

.................................................  ফোচমও/অাংযীতোভ................................ ...................... প্রফো ম 

............................................চযণল্পভ অস্থোদ ...................................... ........ এঔদ লণঢ  ন্ধওতোঢো” চলণণ 

চঘচিঢ লণদ। এ  ন্ধওতোঢো” বুছোণঢ ঢোভ এাং ঢোভ প্রচঢষ্ঠোণদভ উত্তভোচথওোভীণও বুছোণ। 

  

চুচিদোফোয় োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোভযদ  (বো ১৯৫৭ োণম ধোম মোণফণেভ ১৭দাং অিোক্ট দ্বোভো প্রচঢচষ্ঠঢ 

লণয়ণঙ, বো প্রথোদ ওোব মোময়  ১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচডচচমও এমোওো, ঠোওোয় অচস্থঢ)। এঔদ লণঢ ন্ধও  গ্রলীঢো” চলণণ 

চঘচিঢ লণদ। এ  ন্ধও গ্রলীঢো” বুছোণঢ উি প্রচঢষ্ঠোণদভ উত্তভোচথওোভীণও বুছোণ।  
 

উি যক োনুনিোওঘোচভাং ব্যো প্রফো ম ............................................................. পোমপোণ ঘোমোোভ চন্য 

প্রচদোণভম ধোয়োভ অ অিোঝচদ ম দাং................................ঢোচভণঔ ....................অনুোণভ গৃলীঢ ঋড ঝোঃ 

...............................ঝোঃ (ওণোয় .......................................................... ............)  বো স্মোভও 

দাং..................................................................ঢোচভঔ.................................অনুোণভ ফঞ্জুচভকৃঢ লণয়ণঙ এভ 

চধভীণঢ ন্ধওী চলণণ  ন্ধওতোঢো” ওর্তমও  ন্ধও গ্রলীঢোণও” চদণম্ম উণল্লচঔঢ চচটউণমভ চচফ ন্ধও গ্রলণদভ আণতদ 

চোদোণম  ন্ধও গ্রলীঢো” চদম্মচমচঔঢ যঢম োণধণক্ষ ঢো গ্রলড ওভণঢ ম্মঢ লম : 

 

 ন্ধওী চুচিদোফো প্রব পোণ ওোব মওভ লণ ঢোলোভ চভড”। 

০১।

  

 ন্ধওতোঢো” ওর্তমও ঋড গ্রলণডভ চধভীণঢ চদণম্মভ ঢনযীম এ চড মঢ স্থোভ ম্পচত্ত  ন্ধও গ্রলীঢো” এভ চদওঝ ন্ধও 

ভইম। এ ফণফ ম ন্ধওতোঢো ঢনযীণম চড মঢ চচফ এাং চচফভ উধভস্থ অন্যোন্য স্থোভ ম্পত বণোচলীঢ চদয়ণফ ন্ধও 

গ্রলীঢোভ চদওঝ লস্তোিভ ওভণদ।  ন্ধওতোঢো” ওর্তমও বঢ চতদ গৃলীঢ ঋড অদোতোয়ী ণোওণ ঢঢচতদ ধব মি উি স্থোভ 

ম্পচত্তভ ওম ক্ষফঢো  আনুোাংচকও সুচথোচত  ন্ধও গ্রলীঢোভ” উধভ ঢমোণ।  

 এ ন্ধওীভ ীফো এঢদুভ ধব মি চস্তৃঢ প্রব, ন্ধওতোঢো,ন্ধও গ্রলীঢোভ ঋড বণোফণয় ধচভণযোণথ ব্যণ ম লণম ন্ধও গ্রলীঢো 

ন্ধওতোঢোণও  ১(এও) ফোণভ প্রদোটিয প্রতোদ ওণভ উি স্থোভ এাং অস্থোভ ম্পচত্তভ তঔম চদণঢ ধোভণদ। অচথওি 

চদম্ম ঢনযীণম চড মঢ চচফ, বন্ত্রধোচঢ, আোধত্র চরয় ওণভ চরয়মদ্ধ অণ ম লণঢ ন্ধও গ্রলীঢো ঢোভ ঋণডভ ধোদো ঝোওো 

আতোয় ওভণঢ ধোভণদ।  

                                        

      -০২ 

 

       ৭৫    ৬১  

 

 

 

 



 

০২। ন্ধওতোঢো ওর্তমও গৃলীঢ ঘমচঢ ভমথদ ো লোয়োভ ধোভণঘচ ঔোণঢ গৃলীঢ ঋড োৎচভও ............% সুতল রোম্মোচও 

চলণণ সুতল ধচভণযোথণবোযতা। 

০৩। ন্ধওতোঢো লোয়োভ ধোভণঘচ  লোইণধোচণণওযদ এভ চুচিদোফো অনুোণভ গৃলীঢ ফস্ত ঋড এাং প্র োণণ ফস্ত সুত 

ধচভণযোথ ওণভ তোয়ভৄি লণঢ ধোভণদ। ঋড ধচভণযোণথভ প্রফয়োত প্রযর লয়োভ ধভ বচত ঋণডভ অণ ম অদোতোয়ী প্রণণও বোয় 

ঢণ প্র প্রক্ষণত্র ন্ধও গ্রলীঢো ঝোওো আতোণয়ভ মণক্ষি ন্ধওকৃঢ স্থোভ ম্পচত্ত চদচ তঔণম চদণঢ ধোভণদ এাং ঢো লণঢ 

আনুোাংচকও ঔভঘল অদোতোয়ী ঝোওো আতোয় ওভণঢ ধোভণদ।  

০৪। ঋড ধচভণযোণথভ ফয়ীফোভ ফণধ্যই বচত ন্ধওতোঢো সুত ণফঢ ফস্ত ঋণডভ ঝোওো ধচভণযোথ ওণভ তোয়ভৄি লণয় ন্ধওী 

ম্পচত্ত চদচ ঔভণঘ তোয়ভৄি ওভোভ ধতণক্ষধ গ্রলদ ওণভদ, ঢণ চুচিদোফোয় এ থভণদভ প্রওোদ যঢম ণোওণম ন্ধও গ্রলীঢো, 

ন্ধওতোঢোণও স্থোভ ম্পচত্তভ তঔম বুচছণয় চতণঢ ধোভণদ।  

০৫। ঋড ধচভণযোণথভ ফয়ীফোভ ফণধ্য ন্ধওতোঢো চদম্মচমচঔঢ যঢমোচত প্রফণদ ঘমণদ- 

 ও) োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযণদভ প্রঘচমঢ  চণযর আণতযভল ন্ধওতোঢো প্রফণদ  ঘমণদ এাং 

ওভণধোণভযণদভ চদণয়োচচঢ ওফ মওঢমো ওোভঔোদোভ স্থোদ, তোমোদ, বন্ত্রধোচঢ গুতোণফ ভচক্ষঢ ধণ্য োফগ্রী ইঢিোচত 

ধচভতয মদ  ঢতোভওী ওভণঢ ধোভণদ।  

 ঔ) ন্ধও গ্রলীঢো ন্ধওতোঢোভ উি ব্যোভ োণণ ম্পচওমঢ চলো-চদওোয প্রতঔণঢ ধোভণদ এাং ঘোচলতো অনুোণভ 

চলো চদভীক্ষো ওভণঢ ঘোইণম ন্ধওতোঢো ঢোভ ব্যস্থো ওভণদ। ন্ধওতোঢো, ন্ধও গ্রলীঢোভ চদওঝ চযল্প-ব্যো 

ঢণো এঢতাংরোি চলো-চদওোয তোচঔম ওভণদ।  

 ক) উৎধোচতঢ ধণ্যোচতভ উধযুি ভল্য ধোয়োভ চন্য ন্ধওগ্রলীঢো বচত প্রওোদ ধভোফয ম প্রতদ ঢণ ন্ধওতোঢো প্র ধভোফয ম 

অনুোণভ ধণণ্যভ গুদকঢ ফোদ ঠিও প্রভণঔ ধণ্য চরয় ওভণদ।  

 খ) ন্ধওগ্রলীঢোভ ধভোফয ম  ঘোচলতো অনুোণভ ন্ধওতোঢো ওম চলো-চদওোয ম্পোতদ ওভণদ। 

০৬। ন্ধওতোঢো বচত উি চুচিদোফো অণো চুচিভ প্রওোদ অাংণযভ যঢম মাংখদ ওণভদ, বচত গৃলীঢ ঋণডভ অণ ম চপি ঔোণঢ ঔভঘ 

ওণভদ,বচত ন্ধওতোঢো প্রওোদ চওছু দকত ঝোওোয় ধচভদঢ ওভণঢ ঘোণলদ-ন্ধও গ্রলীঢো এ থভণদভ আযাংওো ওণভদ, বচত এ 

ভওফ প্রতঔো বোয় প্রব, অঘণয়ভ তরুদ ম্পণতভ ভল্য ওচফয়ো আণঢণঙ এাং উি ভল্য পুভণদ ন্ধওতোঢো অচঢচভি 

চোফোদঢ প্রতোদ ওভণঢ অধোভক, ঢণ এ ওম প্রক্ষণত্র োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ (চচও) অিোক্ট ১৯৫৭ 

এভ ৩২দাং থোভোভ ২দাং উধ-থোভো অনুোণভ ন্ধওতোঢোণও সুতণফঢ ফস্ত ণওয়ো ঋড প্রনভৎ প্রতোণদভ চন্য প্রদোটিয চোচভ  

ওভণঢ ধোভণদ। প্রদোটিয অনুোণভ ন্ধওতোঢো বচত চদথ মোচভঢ ফণয়ভ ফণধ্য ঝোওো ধচভণযোথ ওভণঢ ব্যণ ম লদ, ঢণ ন্ধও 

গ্রলীঢো উি এিোণক্টভ ৩৩ এাং ৩৪দাং চচথ অনুোণভ ন্ধওতোঢোভ চরুণদ্ধ ব্যস্থো চদণঢ ধোভণদ।  

      -০৩ 

 

 

       ৭৫    ৬২  

 

 

 

 

 

 

 



 ঢনযীম”  

 

 

স্থোভ ম্পচত্তভ চভড ...............................................................................................      অস্থোয়ী ম্পচত্তভ 

চভড ..............................................................................................। 

 

 

 

স্বোক্ষীকণডভ উধচস্থচঢণঢ অয ............................ইাং ঢোচভণঔ ন্ধওতোঢো  ন্ধওগ্রলীঢো ওর্তমও এই চুচিদোফো ম্পোচতঢ লম।   

 

 

      ন্ধওতোঢোভ স্বোক্ষভ- 

      ধণক্ষ-প্রফো ম ......................................... 

 

 

ন্ধও গ্রলীঢোভ স্বোক্ষভ  চম- 

ধণক্ষ- োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ (চচও) 

স্বোক্ষীকড : 

 

০১।  দোফ : 

       চধঢো  ফোঢোভ দোফ :   

       গ্রোফ/ফলল্লো : টোওখভ :  

       ণোদো/উধণচমো : প্রচমো : 

       চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র দাং :   প্রফোোইম দাং : 

 

 

০২।    

 

       ৭৫    ৬৩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                নভফ দাং-চচও ঋড/১৩ 

 

 বন্ত্রধোচঢ  ফোমোফোম ঔোণঢ ঋণডভ চধভীণঢ লোইধচণণওযদ চুচিদোফো” 

 

 

প্রফো ম.........................................................ফোচমও..................................................চধঢো 

............................................ ঠিওোদো ..................................................................... প্রও চুচিদোফোয় ‘ঋড 

গ্রলীঢো’ চলোণ উণল্লঔ ওণভ এাং োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ (বো ১৯৫৭ োণমভ ১৭ দাং অিোক্ট দ্বোভো প্রচঢচষ্ঠঢ 

লণয়ণঙ) ১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচডচচিও এমোওো, ঠোওোণও ‘ওভণধোণভযদ’ চলোণ উণল্লঔ ওণভ উপয় ধণক্ষভ ফণধ্য অয 

.......................ঢোচভণঔ অত্র চুচিদোফো ম্পোচতঢ লম।  
 

 

 ঋড গ্রলীঢো ওর্তমও .................................................................ধণ্য উৎধোতদ, ওোভঔোদো খভ 

চদফ মোড/বন্ত্রধোচঢ/ঘমচঢ ভমথদ ঔোণঢ ঝোঃ .............................ঋড গ্রলণদভ আণতণদভ প্রপ্রচক্ষণঢ এাং ‘ওভণধোণভযদ’ ঢোভ 

বণোণ মঢো বোঘোই ওণভ িি লণয় চদম্মচমচঔঢ যঢম োণধণক্ষ ঋণডভ ফঞ্জুচভ প্রতোদ ওভণঢ ম্মঢ লম :  
 

 

উপয় ধণক্ষভ ম্মচঢরফ যঢমোচত চদম্মরূধ- 

 

 

 ঋড গ্রলীঢোভ ..............................................ঠিওোদোয় অচস্থঢ ওোভঔোদো, বন্ত্রধোচঢ এাং অন্যোন্য আনুোাংচকও 

ওম ভঞ্জোফোচত এাং প্র োণণ ওাঁঘোফোম, উৎধোতদ প্রচরয়োয় ধণ্যোচত  উৎধোচতঢ ফোমোফোমল ফয় ফয় গুতোফচোঢ ফস্ত 

োফগ্রী ঋড গ্রলীঢো ওর্তমও গৃলীঢ ঋড  সুতণফঢ অন্যোন্য আণভোচধঢ ঔভণঘভ ঢণো ওম তোয় এভ চধভীণঢ ‘নোস্ট ঘোচম চোফোদঢ’ 

ধদ্ধচঢণঢ লোইণধোচণণওযদ চুচিদোফোয় ‘ওভণধোণভযদ’ এভ চদওঝ ন্ধও ণোওণ। ঋড গ্রলীঢো উি ঔোণঢ ঝোঃ ..................... 

প্রফোঝ ১৮ (আঞোভ) চওচস্তণঢ ধচভণযোথ  ওভণদ। প্রণফ চওচস্ত ঝোঃ ...........................ঋড চঢভণডভ  ৬ (ঙয়) ফো পূড ম লয়োভ 

ধণভভ চতদ ধচভণযোথ ওভণঢ লণ। োওী ....................ঝোওো ধভঢী ১৭টি ফোচও চওচস্তণঢ ধচভণযোথ ওভণঢ লণ এাং ঋণডভ 

ঝোওোভ উধভ োচর মও থোয্যমকৃঢ সুণতভ লোভ ৪%। চদচতি ফয় অচঢোচলঢ লণম ১০% লোণভ সুত আতোয় ওভণঢ লণ।  
 

 ‘ওভণধোণভযদ’  ‘ঋড গ্রলীঢোণও’...................চওচস্তণঢ ঋড প্রতোদ ওভণদ।  
 

 ঋড প্রতোণদভ চভড চদম্মরূধঃ- 
 

 ও) ঝোঃ ................................. ঢোচভঔ ............................. 

 ঔ) ঝোঃ ................................. ঢোচভঔ ............................. 

ক) ঝোঃ ................................. ঢোচভঔ .............................  

 

ওোভঔোদোয় অচস্থঢ বন্ত্রধোচঢ, ভঞ্জোফোচত, ওাঁঘোফোম, উৎধোতদ প্রচরয়োথীদ ধণ্য  উৎধোচতঢ ফোমোফোম ঋড গ্রলীঢোভ 

তোচয়ণত্ব ণোওণ এাং অচগ্নল অন্যোন্য ক্ষচঢওভ ফস্ত ঝুঁচও এড়োণঢ ঋড গ্রলীঢো ওভণধোণভযদ/ভওোভ ওর্তমও অনুণফোচতঢ চদথ মোচভঢ 

চফো প্রচঢষ্ঠোণদ চফো ম্পোতদ ওভণদ।   

  

      - ০২ 

 

     

       ৭৫    ৬৪  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ফস্ত ঋড ধচভণযোণথভ ফয় ীফোয় ওোভঔোদোয় ব্যহৃঢ ওাঁঘোফোম, উৎধোতদ প্রচরয়োয় ধণ্য  উৎধোচতঢ ফোমোফোম এাং 

চরয়মদ্ধ অণ ম  চফো ঋণডভ চোফোদঢ চলোণ ওভণধোণভযণদভ ম্পচত্ত চলোণ চণচঘঢ লণ। উি ফণয় ঋড গ্রলীঢো 

ওভণধোণভযণদভ প্রণয়োচদীয় চদণত মযদোমী ফোচদয়ো ঘচমণদ এাং ন্ধওী, ঘোচম, ঋড ইঢিোচত চরণয় ‘ওভণধোণভযদ’ এভ চদওঝ 

তোয়দ্ধ ণোওণদ।  
 

চরয়মদ্ধ অণণ মভ চওছু অাংয বচত ঋড গ্রলীঢো অচথওোভভূি ওভণঢ ঘোদ ঢণ প্র প্রক্ষণত্র পূণ মই ‘ওভণধোণভযদ’ এভ ম্মচঢ 

গ্রলড ওভণঢ লণ, অণ মোৎ ওভণধোণভযণদভ ম্মচঢ ব্যচঢণভণও উলো ম্ভ লণ দো।  
 

ঋড গ্রলীঢো প্রচঢ িোণল ওোভঔোদোভ িণওভ প্রচঢণতদ, ীফোভ ধচমচ ভল ফস্ত িণওভ ঝুঁচও ওপোণভচ চতয়োণঙ চওদো ঢো 

চদচিঢপোণ ধভীক্ষোণি ওভণধোণভযদণও চোদোণ।  

 

ন্ধওী চোফোদঢ ঘমোওোমীদ ঋড গ্রলীঢো বো প্রফণদ ঘমণদ।  

 

 (ও) োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ প্রঘচমঢ এাং চণযর আণতয ভল ন্ধওতোঢো প্রফণদ ঘমণদ 

অণো ওভণধোণভযণদভ চদণয়োচচঢ ওফ মওঢমো ওোভঔোদো স্থোদ, তোমোদ, গুতোণফ ভচক্ষঢ ধণ্য োফগ্রী ইঢিোচত 

ধচভতয মদ  ঢতোভওী ওভণঢ ধোভণদ। 

 ঔ) ন্ধও গ্রলীঢো, ন্ধওতোঢোভ উি ব্যোভ োণণ ম্পচওমঢ চলো-চদওোয প্রতঔণঢ ধোভণদ এাং ঘোচলতো অনুোণভ 

চদভীক্ষো ওভণঢ ঘোইণম ন্ধওতোঢো ঢোলোভ ব্যস্থো ওভণদ।  

 ক) ন্ধওতোঢো, ন্ধও গ্রলীঢোভ চদওঝ চযল্প ো ব্যো ঢথ্য এঢতাংরোি চলো চদওোয তোচঔম ওভণদ।  

 খ) উৎধোচতঢ ধণ্যোচতভ উধযুি ভল্য ধোয়োভ চন্য ন্ধও গ্রলীঢো বচত প্রওোদ ধভোফয ম প্রতদ ঢণ ন্ধওতোঢো ধভোফয ম 

অনুোণভ ধণণ্যভ গুদকঢ ফোদ ঠিও প্রভণঔ ধণ্য চরয় ওভণদ।  

 গ) ন্ধও গ্রলীঢোভ ধভোফয ম  ঘোচলতো অনুোণভ ন্ধওতোঢো ওম চলো চদওোয ম্পোতদ ওভণদ।  

        এই ন্ধওী চুচিদোফোয় ঝোওো, ঋডদ্ধঢো এাং পূণ ম উচল্লচঔঢ ওম তোয় এভ প্রক্ষণত্র ন্ধওতোঢো প্রওোদ প্রওোভ ‘চমকুইণটযদ’  

ওভণঢ ধোভণদ দো। ঋড গ্রলীঢো ওর্তমও এই ফণফ ম প্রখোরডো ওভো বোণে প্রব, ন্ধওী চোফোদণঢভ চঢচদ এওফোত্র ফোচমও এাং ঐ ফস্ত 

ম্পত চদয়ো প্রওোদ ফোফমো প্রফোওেফো প্রদই অণ মোৎ উলো তোয়ভৄি এাং পচষ্যণঢ এই ঋণডভ চন্য আভ চোফোদঢ প্রতোদ ওভো লণম 

অনুরুধপোণ ঢো  তোয়ভৄি লণ।  

        ন্ধওতোঢো বচত উি চুচিদোফো অণো চুচিভ প্রওোদ অাংণযভ যঢম মাংখদ ওণভদ, বচত গৃলীঢ ঋণডভ অণ ম চপি ঔোণঢ ঔভঘ 

ওণভদ, বচত ন্ধওতোঢো প্রওোদ চওছু দকত ঝোওোয় ধচভদঢ ওভণঢ ধোণভদ ন্ধও গ্রলীঢো এই থভণডভ আযাংক্ষো ওণভদ,বচত এই 

ভওফ প্রতঔো বোয় প্রব,অঘণয়ভ তরুড ম্পণতভ ভল্য ওচফয়ো আণঢণঙ এাং উি ভল্য পূভণড ন্ধওতোঢো অচঢচভি চোফোদঢ 

প্রতোদ ওভণঢ অধোভক,ঢণ এই প্রক্ষণত্র োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ এিোক্ট ১৯৫৭ এভ ৩২ থোভোভ ২দাং উধ-

থোভো অনুোণভ ন্ধও তোঢোণও সুত ণফঢ ফস্ত ণওয়ো ঋড প্রনভৎ প্রতোণদভ চন্য প্রদোটিয চোচভ ওভণঢ ধোভণদ।  

 

      -০৩ 
 

 

       ৭৫    ৬৫  

 

   

   

 

 

 

 



 

 

 

উি প্রদোটিয অনুোণভ ন্ধও তোঢো বচত চদথ মোচভঢ ফণয়ভ ফণধ্য ঝোওো ধচভণযোথ ওভণঢ ব্যণ ম লদ ঢণ ন্ধও গ্রলীঢো চচও 

এিোণক্টভ ৩২ থোভোভ প্রদোটিয চোচভ  ওণভ ৩৩ এাং ৩৪ দাং থোভো অনুোণভ ন্ধওতোঢোভ চরুণদ্ধ ব্যস্থো চদণঢ ধোভণদ।  

 

চচটউম 
 

 ................................................................................................................... ...........................

............................................................................................................................. .............................

..........................................................................................................................................................

............................................................. চদম্মচমচঔঢ স্বোক্ষীকণডভ উধচস্থচঢণঢ চদথ মোচভঢ চতদ  ৎণভ ন্ধওতোঢো  

ন্ধও গ্রলীঢো এই চুচিদোফো ম্পোতদ ওভণমদ। বো চুচিদোফোভ শুরুণঢই উণল্লঔ ওভো লণয়ণঙ।  

 

 

ঋড গ্রলীঢোভ স্বোক্ষভ  

 

      ধণক্ষ প্রফো ম .............................. 

 

 

 

 

স্বোক্ষভ  ীম 

দোফ : 

ীম :  

ধণক্ষ- োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প    

         ওভণধোণভযদ(চচও) 
 

স্বোক্ষীকড- 
 

০১। দোফ : 

     চধঢো  ফোঢোভ দোফ :   

      গ্রোফ/ফলল্লো : টোওখভ :  

      ণোদো/উধণচমো : প্রচমো : 

      চোঢীয় ধচভঘয়ধত্র দাং :   প্রফোোইম দাং : 
 

০২।   

 

       ৭৫    ৬৬  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              নভফ দাং-চচও ঋড/১৪ 

 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ 

১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচডচচিও এমোওো, ঠোওো-১০০০ 
 

ঋড গ্রলীঢোভ 

ঙচ 
 

প্ররচটঝ ওোট ম 

০১। ঋড ফঞ্জুচভভ স্মোভও দাং................................................................................................ 

০২। চলো দাং................................................................................................................ 

০৩। প্রওণল্পভ দোফ  ঠিওোদো ............................................................................................. 

০৪। ঋড গ্রলীঢোভ দোফ  ঠিওোদো .......................................................................................... 

০৫। ঋণডভ ধচভফোড ঝোঃ (অাংণও) .............................. (ওণোয়) ................................................ 

০৬। ঋড প্রতোণদভ ঢোচভঔ .................................................................................................. 

০৭। ঋণডভ প্রফয়োত (স্থোয়ী) .......................................(ঘমচঢ)................................................ 

০৮। প্রভয়োঢী ফয় (ণগ্র চধচভয়ট)........................................................................................ 

০৯। সুণতভ লোভ (স্থোয়ী) ...........................................(ঘমচঢ)................................................ 

ও)  ঋড ধচভণযোথ ঢনীম  
 

০৭। চওচস্ত চওচস্তভ 

ঢোচভঔ 

আম সুত প্রভয়োঢী 

ফণয়ভ সুত  
 

প্রফোঝ অচযি আম 
 

 ১ফ চওচস্ত        

 ২য় চওচস্ত       

 ৩য় চওচস্ত       

 ৪ণ ম চওচস্ত       

 ৫ফ চওচস্ত       

 ৬ষ্ঠ চওচস্ত       

 ৭ফ চওচস্ত       

 ৮ফ চওচস্ত       

 ৯ফ চওচস্ত       

 
 

 

 

 

    

      -০২ 

       ৭৫    ৬৭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ঔ)  ঋড ধচভণযোণথভ চভড 
 

 

 

 

চওচস্ত 

 

ঢোচভঔ  

 

আম 

 

সুত 

 

প্রভয়োঢী ফণয়ভ সুত  

 

প্রফোঝ  

 

প্রফোঝ ণওয়ো  
 

১ফ চওচস্ত        

২য় চওচস্ত       

৩য় চওচস্ত       

৪ণ ম চওচস্ত       

৫ফ চওচস্ত       

৬ষ্ঠ চওচস্ত       

৭ফ চওচস্ত       

৮ফ চওচস্ত       

৯ফ চওচস্ত       

 

 ণওয়ো ধোদো :  

 

 

আম 

 

সুত 

 

প্রফোঝ 

 

ঢোচভঔ 

 

ঝোওো.................... ঝোওো...................... ঝোওো................... ঢোচভঔ .................ধব মি  

ঝোওো.................... ঝোওো...................... ঝোওো................... ঢোচভঔ .................ধব মি  

ঝোওো.................... ঝোওো...................... ঝোওো................... ঢোচভঔ .................ধব মি  

ঝোওো.................... ঝোওো...................... ঝোওো................... ঢোচভঔ .................ধব মি  

ঝোওো.................... ঝোওো...................... ঝোওো................... ঢোচভঔ .................ধব মি  

ঝোওো.................... ঝোওো...................... ঝোওো................... ঢোচভঔ .................ধব মি  

ঝোওো.................... ঝোওো...................... ঝোওো................... ঢোচভঔ .................ধব মি  

ঝোওো.................... ঝোওো...................... ঝোওো................... ঢোচভঔ .................ধব মি  

ঝোওো.................... ঝোওো...................... ঝোওো................... ঢোচভঔ .................ধব মি  

 

 

 

 

 

 

       ৭৫    ৬৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

প্রভচচিোট ম/এচট 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ 
১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচডচচিও এমোওো, ঠোওো-১০০০। 

 

স্মোভও দাং                                  ঢোচভঔ : 

 

           ” 

 

প্রফো ম ............................................................ 

............................................................... 

....................................................... 

................................................ 

.......................। 

 

চরয় :  সুতল প্রঔমোধী ঋণডভ ঝোওো ধচভণযোথ প্রণি । 

 

 অত্র ওভণধোণভযদ ওর্তমও চকঢ ............................ ঢোচভণঔ আধদোণও/আধদোচতকণও ঘমচঢ/ স্থোয়ী ভমথদ রয় 

ঔোণঢ ............................. ..............................ঢোচভণঔ 

ফাং................................(ওণোয়)...................................... ঋড চঢভড ওভো লণয়ণঙ। উি ঋণডভ চলোণ প্রঔমোধী 

োত ..................... ধব মি আম ঝোঃ ................................. এাং ...............................ইাং ধব মি সুত ঝোঃ 

.....................................োকূণল্য ঝোঃ .............................. আতোয়ণবোযতা লণয়ণঙ; বোভ চধভীণঢ আধচদ/আধদোভো 

অযোচথ সুত আণম ..................... ঝোওো ধচভণযোথ ওণভণঙদ/ো প্রওোদ ঝোওো ধচভণযোথ ওণভদচদ। অচযি ঢমফোদ আম ঝোওো 

..............................সুত ঝোওো ............................ এাং অন্যোন্য ঝোওো .....................................োভ োভ ঢোচকত 

প্রতয়ো ণত্ব ধচভণযোথ ওভণঙদ দো, বো আধদোভ/আধদোণতভ োণণ ম্পোচতঢ চুচিধণত্রভ যণঢমভ ধচভধচন্থ এাং আইদোনুক ওোব ম 

ব্যস্থো গ্রলণডভ ফোধ্যণফ আতোয় উধণবোকী।  

 

অঢএ, অত্র প্রদোটিয চোভীভ ঢোচভঔ লণঢ ৩০(চত্রয) চতণদভ ফণধ্য আধদোণও/আধদোচতকণও ওভণধোণভযণদভ প্রঔমোধী 

চওচস্তভল োত প্রফোঝ ঝোঃ .......................(ওণোয়)........................................................................ ধচভণযোথ 

ওভঢ ঋণডভ চলো চদয়চফঢ ওভোভ চন্য অনুণভোথ চোদোণদো বোণে। অন্যণোয় চচও এিোক্ট এভ প্রমোদ চচথফোমো অনুবোয়ী াংচিি 

থোভো ফণঢ আধদোণও/আধদোচতকণও প্রতত্ত ভতয় ঝোওো সুতল এওওোমীদ ধচভণযোণথভ চন্য তোী ওভো লণ এাং প্র ফণঢ ভতয় 

ঋড আতোয় ওভণঢ ধতণক্ষধ প্রদয়ো লণ। 
 

                           আধদোভ চর্শ্স্ত,   

 

 

       ৭৫    ৬৯ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                    নভফ দাং-চচও ঋড/১৫ 

 

প্রভচচিোট ম/এচট 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ 
১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচডচচিও এমোওো, ঠোওো-১০০০। 

 

স্মোভও দাং          ঢোচভঔ : 

 

চদো ............................................................ 

............................................................... 

....................................................... 

................................................ 

.......................। 

 

চরয় :  চচও আইদ ১৯৫৭ এভ ৩২ থোভো প্রফোঢোণও প্রদোটিয । 

 

 প্রবইণলতু অত্র ওভণধোণভযদ আধদোণও/আধদোণতভণও .......................... ....................... ঢোচভণঔ 

............................ ঝোওো ঘমচঢ/স্থোয়ী ভমথদ চলণণ ঋড/অচগ্রফ প্রতোদ ওচভয়োচঙম এাং ........................ খ্রীঃ  

......................... ঢোচভণঔ .................... ঝোওো ীফো চপ্রচফয়োফ ঔোণঢ ধচভণযোথ ওণভণঙ, বো৩/৫ ঙণভ ৫/৯ চওচস্তণঢ 

............................খ্রীঃ  .........................খ্রীঃ ঢোচভঔ লণঢ ধচভণযোণথভ ওণো চঙম।  

 প্রবইণলতু আধচদ অত্র ওভণধোণভযণদভ চলঢ ম্পোচতঢ চুচিধণত্রভ যঢমোমী পি/ভণঔমোধ ওণভণঙদ এাং সুতল 

ঋড/অচগ্রণফভ ঝোওো চুচি প্রফোঢোণও ধচভণযোথ ওণভদ দোই, বোলোণঢ প্রতঔো বোয় প্রব, আধচদ চচও আইদ ১৯৫৭ এভ ৩২/১ থোভোভ 

অথীণদ "ও" লইণঢ "ছ"ধব মি উধ-থোভোয় চড মঢ ওম চচথভল পি ওণভণঙদ।  

 প্রইণলতু এঔদ আচফ, চদম্মস্বোক্ষভওোভী চচও ধচভঘোমও ধর মণতভ ধক্ষ লইণঢ ১৯৫৭ ণদভ চচও আইদ এভ ৩২ থোভোয় 

প্রদোটিয চোভীভ ফোধ্যণফ অত্র ওভণধোণভযণদভ ..................... খ্রীঃ ধব মি আধদোভ/আধদোণতভ চদওঝ ণওয়ো ধোদো 

ফাং.........................ঝোওো (আম.........................ঝোওো এাং.................খ্রীঃ ধব মি সুত ........................... ঝোওো) 

......................ইাং ঢোচভণঔভ ফণধ্য ধচভণযোথ ওভোভ চন্য আধদোণও/আধদোণতভণও চদণত ময প্রতোদ ওভচঙ। বচত আধচদ উণল্লচঔঢ 

ঢোচভণঔভ ফণধ্য ণওয়ো ধচভণযোণথ ব্যণ ম লদ,ঢো লণম ওভণধোণভযণদভ স্বোণ ম ভক্ষোণণ ম ১৯৫৭ োণমভ চচও আইণদভ ৩৩ থোভো 

প্রফোঢোণও আধদোণও/আধদোণতভণও চটনল্টোভ/ঋড প্রঔমোধী প্রখোরডো ওণভ এই ফণফ ম প্রদোটিয চোচভ  ওভো লণ প্রব, আধচদ এওচদ 

চটনল্টোভ অণ মোৎ প্রঔমোধী ঋড গ্রলীঢো এাং আভ প্রঢিয়দ ওভো লণ প্রব, ঐ ণওয়ো/ণঔমোধী ঋণডভ ঝোওো ভূচফ ভোচণস্বভ ন্যোয় 

আতোয়ণবোযতা ণঝ।  

 

 

প্রঘয়োভযক োদ/ক্ষফঢোপ্রোি 

          ওফ মওঢমো  

 

 

       ৭৫    ৭০  

 

 

 



 

 

 

                                           নভফ দাং-চচও ঋড/১৬ 

 

 

নভফ দাং এম-০৩                                                                                            ধচভচযি-০২  

                        

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ 

১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচদচচিও এমোওো, ঠোওো-১০০০ 

 

(চচও ঋড প্রচথোদফোমোভ ২০ প্রচচথ ফণঢ োটি মচনণওঝ) 

 

 

প্রফো ম ........................................................... 

............................................................... 

..................................................... 

............................................. 

..................................। 

 

 

      এঢদ্বোভো আধদোণও/আধদোণতভণও চোদোণদো বোণে প্রব, ১৯৫৭ ণদভ চচও আইণদভ ৩৩ থোভোথীদ উধ-থোভো(১) এভ চথোদ 

ফণঢ চচও ধচভঘোমও ধর মণতভ ধণক্ষ আধদোভ/আধদোণতভ চরুণদ্ধ োকুণল্য                    ঝোঃ ......................... (ঝোঃ 

(ওণোয়).........................................................) আতোণয়ভ মণক্ষি অয এওটি োটি মচনণওঝ চোচভ ওভো লম । 

  

      উধযু মি োটি মচনণওণঝভ এও প্রস্থ এঢতণি াংণবোচদ ওভো লম।  

 

      আধচদ/আধদোভো ইেো ওভণম চচও আইণদভ থোভো ৩৩ উধ-থোভো (০৩) এভ চথোদফণঢ এই োটি মচনণওঝ  চোচভভ ঢোচভঔ 

লণঢ ১৫ (ধণদভ) চতণদভ ফণধ্য োটি মচনণওণঝভ চরুণদ্ধ োাংমোণতয ভওোণভভ (চঘ, চযল্প ফন্ত্রডোময়, কড-প্রচোঢন্ত্রী োাংমোণতয 

ভওোভ, চযল্প পদ, ফচঢচছম ো/এ, ঠোওো) চদওঝ আচধম তোণয়ভ ওভণঢ ধোণভদ।   

 

 

 

 

প্রঘয়োভযক োদ/ক্ষফঢোপ্রোি 

ওফ মওঢমো 

 

অনুচমচধঃ  

০১। চঘ 

চযল্প ফন্ত্রডোময় 

চযল্প পদ 

ফচঢচছম ো/এ,ঠোওো। 
 

০২। প্রঘয়োভযক োদ, চচও, ঠোওো।  

 

       ৭৫    ৭১  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ 

১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম োচদচচিও এমোওো, ঠোওো-১০০০। 

 

 

চচও আইদ ১৯৫৭ (১৯৫৭ ণদভ ১৭ দাং আইদ)  এভ  

 ৩৩ থোভো ফণঢ আতোয়ণবোযতা ঝোওোভ োটি মচনণওঝ। 

 

 

 

 

োটি মচনণওণঝভ 

রচফও দাং 

 

প্রঔমোধী ঋড 

গ্রলীঢোভ দোফ 

 

প্রঔমোধী ঋড 

গ্রলীঢোভ  ঠিওোদো 

প্রঔমোধী ঋড গ্রলীঢো ওর্তমও 

ধচভণযোথণবোযতা ঝোওোভ ধচভফোদ 

ঝোঃ .............................. 

(ওণোয়) ............................) 

এই োটি মচনণওঝ চোভীভ ধভ 

প্রফোঝ ঝোওোভ উধভ 

ধচভণযোথণবোযতা সুণতভ লোভ 

আম সুত 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রবইণলতু আধচদ/আধদোভো (দোফ  ঠিওোদো .............................................................) ণওয়ো ঋণডভ তোীকৃঢ 

ঝোওো ধচভণযোণথ এাং অণো ৩২ থোভো প্রদোটিণয উচল্লচঔঢ চদণত মযোমী চদদ্ধমোচভঢ ফয়ীফোভ ফণধ্য ধোমদ ওভণঢ ব্যণ ম লণয়ণঙদ 

প্রণলতু আধদোণও/আধদোণতভণও এঢদ্বোভো প্রঔমোধী ঋড গ্রলীঢো চলোণ দোি ওভো লম এাং আভ দোি ওভো বোণে প্রব 

ওভণধোণভযদণও োটি মচনণওঝ চোভীভ ঢোচভঔ ধব মি আধদোভ ধচভণযোথণবোযতা ঝোওোভ ধচভফোড োকুল্য ঝোঃ ...................... এাং 

এই োটি মচনণওঝ চোভীভ ঢোচভঔ লণঢ োকুণল্য ঝোওোভ উধভ চূড়োিপোণ ঋড ধচভণযোণথভ ঢোচভঔ ধব মি যঢওভো োচর মও .......... 

ঝোওো লোণভ সুত ধচভণযোথ ওভণঢ লণ।  
 

 

 

ঢোচভঔ অয ................................।  

 

 

 

প্রোণট মভ আণতযরণফ 

প্রঘয়োভযক োদ/ক্ষফঢোপ্রোি ওফ মওঢমো 

 

 

 

 

 

       ৭৫    ৭২ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  নভফ দাং-চচও ঋড/১৭ 

আভচী (দভৄদো) 

( ১৯৫৭ োণমভ োাংমোণতয আইদ দাং-১৭ এভ ৩৪(১) থোভো প্রফোঢোণও) 

(অপ্রণয়োচদীয় অাংয প্রওণঝ চতদ/প্রণবোচি চরয় াংযুিওভড) 

 

.....................................................................................(আতোমণঢভ দোফ) 
 

প্রফোওেফো দাং-...................... 

 

 

োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ(চচও), ১৯৫৭ োণমভ োাংমোণতয 

   আইদ দাং-১৭ প্রফোঢোণও সৃচচঢ এওটি াংচচথদ্ধ াংস্থো      

          বোলোভ প্রথোদ ওোব মোময়, ১৩৭-১৩৮, ফচঢচছম ো/এ, ঠোওো অচস্থঢ ......................োতী      
 

                                 

                                     -    দোফ  - 
 

       ..........................................................................চোতী/চোতীকড 
 

......................................... প্রফোওেফো। 

 

(ঝোওো আতোণয়ভ চন্য) 
 

প্রফোওেফোভ ঢোয়তোত(ভল্যোয়দঃ .................... ঝোওো।) 
 

োতীধক্ষ চদম্মরূধ ড মদো ওণভণঙদঃ  

 
 

১। ১৯৫৭ োণমভ োাংমোণতয আইদ দাং-১৭ ণম (প্রচঢচষ্ঠঢ)/কঠিঢ োতীধক্ষ এওটি াংচচথদ্ধ াংস্থো বোোাংমোণতণযভ ক্ষুদ্র  কুটিভ 

চযণল্পভ উিয়দ  চওোয োথণদভ মণক্ষি কঠিঢ লণয়ণঙ।  
 

২। োতীধক্ষ ঢতোচদিদ পূ ম ধোচওস্তোণদভ ১৯৫৭ োণমভ আইদ দাং-১৭ এভ চথোদফণঢ োাংমোণতণযভ ক্ষুদ্র চযণল্প ঋড প্রতোণদভ চন্য 

ক্ষফঢোপ্রোি।  
 

৩। চোতী ............................ঢোচভণঔ োতীভ ভোণভ .......................উণেণশ্য ........................ঝোওোভ ঋণডভ চন্য 

আণতদ ওণভদ। 
  

৪। োতীধক্ষ...............................ঢোচভণঔ চোতী/চোতীকণডভ ..............................চোফোদণঢভ চধভীণঢ চোতী/ 

চোতীকডণও োচর মও .......% লোভ সুণত পূডঃ প্রনভঢণবোযতা ......................ঝোওো/ম্পত; দকণত/ণধ অট মোভ 

দাং........................ ঢোচভঔ ...............ফোধ্যণফ ঋড প্রতোদ ওণভদ। ......................চোতী/চোতীকড লদ/লণেদ উি 

...........................ঝোওো ঋণডভ চচম্মোতোভ/চোফোদঢ।  
 

৫।  উি ঋড গ্রলণডভ ফয় চোতী/চোতীকড োতীধণক্ষভ দোণফ/ভোণভ এও/এওটি ..........................সৃচদ ম্পোতদ ওভঢঃ 

োতীভ ভোণভ লস্তোিভ ওণভণঙদ। 
 

ও. আভচচভ ১ দাং ঢনযীণম চড মঢ চোতী/চোতীকণডভ ম্পণতভ চধভীণঢ .....................ঝোওো ঋণডভ চন্য 

ইকুইণঝম/চমযতাোম ফঝ মণকচ (ন্ধও) ম্পোতদ ওণভণঙদ।  
 

অণো/এাং 
 

ঔ. আভচচভ ২ দাং ঢনচযণম চড মঢ বন্ত্রধোচঢ, স্লোধদো  অন্যোন্য বন্ত্রধোচঢভ চধভীণঢ ................. ঝোওোভ চন্য এওটি 

তোয়ন্ধওী তচমম দাং............................ ঢোচভঔ .................................ম্পোতদ ওণভণঙদ।  

 

ক. চটফোে প্রচফচচভ প্রদোঝ (ঘোচলোফোত্র প্রণতয় অিীওোভদোফো) ..........................ঝোওোভ।  
 

 

অণো/এাং  

                -০২ 

                  

       ৭৫    ৭৩  

 

 



 

 

 
 

 
 

খ. এওটি ................ঝোওোভ চচম্মো .....................চোতী/চোতীকণডভ চোফোদঢ ......................। চোতী/চোতীকড 

ওর্তমও োতী ভোণভ তোচঔমকৃঢ প্রফণফোণভেোফ অ ইকুইণঝম ফঝ মণকচ ো/এাং ফঝ মণকচ চটট (ন্ধওী তচমম) দাং............... 

ো/এাং তোয়ন্ধওী ....................ো/এাং ঘোচলোফোত্র প্রণতয় অিীওোভদোফ ো/এাং চচম্মোভ চোফোদঢ ো/এাং ফোচমওোদো 

তচমম/তচমমভল অত্র োণণ তোচঔমকৃঢ।  
 

২. চোতী/চোতীকড ওর্তমও গৃলীঢ লোয়োভ ধোভণঘচ প্রমোদ এভ ঝোওোভ ধচভফোদ .................ঝোওো ধচভণযোণথভ চদচফণত্ত আভচচভ 

৩দাং ঢনচযণম চড মঢ প্রফচযদোভচচ, স্থোধদো,বন্ত্রধোচঢ  অন্যোন্য বন্ত্রধোচঢ বো ঝোওোয় রূধোিভণবোযতা ঢোভ চধভীণঢ োতীভ োণণ 

ম্পোচতঢ  তোচঔমকৃঢ লোয়োভ ধোভণঘচ এচগ্রণফে ঢোচভঔ ..................... অত্র োণণ াংযুি ওভো লম।  
 

অণো/এাং 
 

৩. ঋণডভ .....................ঝোওোভ চদিয়ঢো চথোণদভ মণক্ষি চোতী/চোতীকণডভ চোফোদঢ ................... চোতী/চোতীকণডভ 

ধণক্ষ চচম্মোতোভ। আভচচভ ৪ দাং ঢনচযণম চড মঢ ম্পণতভ চধভীণঢ চোতীকড ওর্তমও োতীধক্ষ ভোণভ ম্পোচতঢ  লস্তোিচভঢ 

আইদকঢ ন্ধও তচমম। উি .......তচমমভল অত্র োণণ তোচঔমকৃঢ।  
 

৪। চোতী/চোতীকড ওর্তমও .............ঝোওো ব্যঢীঢ ..................ঢোচভণঔ ধব মি/অযোচথ প্রওোদ ঝোওো ধচভণযোথ ওভো লয় দোই।  
 

৫। চোতী/চোতীকড উধণভোি প্রফণফোণভেোফ অ ইকুইণঝম ফঝ মণকচ তচমম ো/এাং তোয়ন্ধওী তচমম ো/এাং লোয়োভ ধোভণঘচ 

এচগ্রণফে ো/এাং ে ো/এাং প্রণতয় অিীওোভদোফোভ ............. যঢমোচত ধোমদ দো ওচভয়ো ১৯৫৭ োণমভ োাংমোণতয আইদ দাং-

১৭ এভ চথোদ মিদ ওণভণঙদ। 
 

৬।  ১৯৫৭ োণমভ ঢতোদীঢদ পূ ম ধোচওস্তোণদভ আইদ দাং- ১৭ এভ ৩২ থোভোভ চথোদফণঢ োতী ওভণধোণভযণদভ প্রোট ম পোভ 

প্রঘয়োভযক োদণও এইরূধ ক্ষফঢো প্রতোদ ওণভ বোণঢ চঢচদ প্রদোটিয ইসূি ওভোভ প্রোট ম পোভ চদ্ধোি কণণ্য চোতী/চোতীকদ ভোণভ 

ঢওীওভড োঢমো ল প্রদোটিয ইসূি ওণভ প্রদোটিণয উচল্লচঔঢ ..................ঢোচভঔ লণঢ ঢোচভণঔভ ফণধ্য অণো প্রোণট মভ চদ্ধোিকৃঢ 

ঢোচভণঔভ ফণধ্য োতীভ ধোদো ধচভণযোথ ওণভণঙদ। ধচভণযোণথ ব্যণ ম লণম চোতী/চোতীকডণও প্রঔমোধী চলণণ চঘচিঢ ওণভ 

োটি মচনণওঝ ইসূি ওভণদ এাং োতীভ উি ধোদো ঝোওো ভওোণভভ ণওয়ো ভূচফ ওভ কণন্য আতোয়ণবোযতা লণ ণম প্রঢিয়দ 

ওভণদ। ১৯৫৭ োণমভ ঢতোদীিদ পূ ম ধোচওস্তোণদভ আইদ দাং-১৭ এভ ৩২ থোভো ফণঢ ইসূিকৃঢ প্রদোটিয অত্র ণি তোচঔমকৃঢ। 
 

৭. প্রঘয়োভযক োদ/ণোট ম ওর্তমও এওচদ ক্ষফঢোপ্রোি ওফ মওঢমো ১৯৫৭ োণমভ োাংমোণতয আইদ দাং-১৭ এভ ৩২ থোভোভ চথোদফণঢ 

চোতী/ চোতীকণডভ ভোণভ প্রদোটিয প্রতোদ ওণভণঙদ ............. ঢোচভণঔ।  
 

৮. চোতী/চোতীকড .................উি প্রদোটিণযভ যঢম ধোমণদ ................ঢোচভঔ লণঢ অযোচথ ব্যণ ম লণয়ণঙ।  
 

৯. ধভঢীণঢ োতী ওভণধোণভযণদভ প্রঘয়োভযক োদ/ক্ষফঢোপ্রোি ওফ মওঢমো প্রোণট মভ চদণত মযদো অনুবোয়ী ১৯৫৭ োণমভ োাংমোণতয আইদ 

দাং-১৭ এভ থোভো ৩৩ এভ চথোদফণঢ চোতী/চোতীকণডভ চরুণদ্ধ এওটি োটি মচনণওঝ/ দত ইসূি ওণভণঙদ বোণঢ এই ফণফ ম প্রঢিয়দ 

ওভো লণয়ণঙ প্রব চোতী/চোতীকড ................ প্রঔমোধী ঋডগ্রোলও/গ্রোলওকড চলণণ চণচঘঢ লণদ বোলোভ/বোলোণতভ ওোঙ প্রণণও 

োতী সুতল  মণফোঝ ধোদো ...................ঝোওো (আম ঝোওো .................... এাং সুণতভ ধচভফোদ ..................ঝোওো) 

বোচোতীকড দত ইসূিভ ঢোচভঔ লণঢ অযোচথ ধচভণযোথ ওভণঢ আইদঢঃ োধ্য। দণত আভ প্রঢিয়দ, ওভো লয় প্রব 

চোতী/চোতীকড ওর্তমও োচর মও সুতল উি ঝোওো ধচভণযোথ দো লয়ো ধব মি উি ঝোওোভ উধভ োচর মও .........% লোণভ ধভঢীণঢ 

সুত আণভোধ ওভো লণ। বোচোতীকড ধচভণযোণথ োধ্য ণোওণদ। োাংমোণতয ক্ষুদ্র  কুটিভ চযল্প ওভণধোণভযদ(চচও) এভ ঋড 

প্রচথোদোমোভ ২০দাং থোভো ফণঢ ইসূিকৃঢ দত তোচঔমকৃঢ ।  
 

১০. চোতী/চোতীকড ১৯৫৭ োণমভ োাংমোণতয আইদ দাং-১৭ এভ ৩৩ থোভোভ ৩ উধথোভো ফণঢ ভওোভ ভোণভ ............ এওটি 

আচধম তোণয়ভ ওণভদ/ওণভদচদ। ভওোভ আণতয দাং-............... ঢোচভঔ ................ভণম উি আচধম ঔোচভচ/উি আধীণমভ 

যণঢমভ ধচভফোচমদ ওণভদ। চোতী/চোতীকড ভওোভ ওর্তমও াংণযোচথঢ/ধচভফোচচমঢ আধীণমভ ফফ মফণঢ ওোচ ওচভণঢ ব্যণ ম লণয়ণঙদ 

। ইলোই ফোফমোভ চরয়স্তু। 

      -০৩ 

 

 

       ৭৫    ৭৪  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

১১. ১৯৫৭ োণমভ োাংমোণতয আইদ দাং-১৭ এভ ৩৩ থোভোভ চথোদফণঢ ইসূিকৃঢ দণতভ আণমোণও োতী চোতী/চোতীকণডভ ওোঙ 

প্রণণও ধোদো চলণণ .................ঝোওো এাং উি ঝোওোভ উধভ োচর মও ....% লোভ সুত চলণণ দত ইসূিভ ঢোচভঔ লণঢ প্রণতয় 

ফণফ ম তোী ওণভদ। 
 

১২. উি আইণদভ ৩৩ থোভো চথোদফণঢ ওভণধোণভযণদভ প্রঘয়োভযক োদ চোতী/চোতীকণডভ ওোঙ প্রণণও অযোচথ  মণফোঝ ........... 

ঝোওো ধোদোতোভ ফণফ ম তোীকৃঢ এাং অত্র প্রফোওেফোভ ওোভদ ................ঢোচভঔ লইণঢণঙ ১৯৫৭ োণমভ োাংমোণতয আইদ দাং-

১৭ এভ ৩৩ থোভোভ চথোদফণঢ ইসূিকৃঢ দণতভ ঢোচভঔ।  
 

১৩. োতী ওর্তমও চোতী/চোতীকডণও ঋড ফঞ্জুচভভ আকোফ ঝোওো ................. ণদ প্রতোদ ওভো লয় বোলোভ ধচভফোদ  মণযর 

...........ইাং ঢোচভণঔ  মণফোঝ .............. ঝোওোয় উিীঢ লয় (সুতল) বোোতী ওর্তমও চোতী/চোতীকণডভ চরুণদ্ধ তোীকৃঢ এাং 

বো অত্র আতোমণঢভ এঔচঢয়োভথীদ চঘোব ম চরয়।  
 

১৪. আতোমণঢভ এঔচঢয়োভ এাং প্রওোঝ ম চন চদথ মোভণদভ প্রণয়োচণদ অত্র প্রফোওেফোভ ঢোয়তোত চদথ মোভদ ওভো লইম ............ঝোওো। 

ধোদো ঝোওো উদ্ধোণভভ প্রফোওেফো চথোয় (                ) এটণপোণমোণভফ প্রওোঝ ম চন চলণণ অত্র আভচচভ োণণ ............... ঝোওোভ 

প্রওোঝ ম চন াংযুি/তোচঔম ওভো লম।  
 

 

১৫. সুঢভোাং োতী উধণভোি ওোভডোথীণদ চদণম্মোি প্রচঢওোভ প্রোণ মদো ওণভদ- 
 

ও) োতীভ ধোদো  মণফোঝ ............... ঝোওো চোতী/চোতীকণডভ ..................ো/এাং ঢোলোভ/ঢোলোণতভ(স্ত্রী) 

চোফোদঢ/চচম্মোতোভ ...............ঢো অত্র আভচীভ ..................দাং ঢনচযণম উচল্লচঔঢ ম্পচত্তভ চধভীণঢ চচম্মো/ন্ধও/চোফোদঢ 

ভণম প্রণতয় ঢো  চরণয়ভ ফোধ্যণফ উদ্ধোণভভ চন্য এও আণতয/চটরী প্রতণদভ চন্য  
 

ঔ) এও চদণরথোজ্ঞোভ আণতয দ্বোভো চোতী/চোতীকডণও................ো/এাং ঢোলোভ/ঢোলোণতভ চোফোদঢ/চচম্মোদোফো ভণম 

চোতী/চোতীকণডভ প্রতত্ত ........... 
 

উধণভোি (ও) তনোয় উচল্লচঔঢ ম্পত/ম্পচত্ত বোলোণঢ অধোভড লস্তোিভ ো অন্য প্রওোদ উধোণয় চদেচত্তভ ফোধ্যণফ লস্তোিভ ওভণঢ 

দো ধোণভ প্র ফণফ ম চদণরথোজ্ঞোভ আণতয দ্বোভো োচভঢ ওভণঢ  
 

ক) এও অিভঢীওোমীদ আণতয দ্বোভো (ও) তনোয় উচল্লচঔঢ ম্পত/ম্পচত্ত প্ররোওোদ্ধ ওভোভ আণতয প্রঘোভ ওভণঢ।  

 

ঢনচম/ঢনচযমভল : 

ও) 

ঔ) 

 

ঢিধোঞ 

 

আচফ ........... োতী ওভণধোণভযণদভ প্রঘয়োভযক োদ/ক্ষফঢোপ্রোি ওফ মওঢমো অত্র আভচীভ চরয়স্তু ধণড় এাং উলোণও শুদ্ধ স্বীওোভ ওণভ 

অয ............ ইাং প্রমো .......... ঝোভ ফয় ............. প্রঘম্বোণভ ণ অত্র ঢিধোণঞ স্বোক্ষভ ওভমোফ।  

 

 

 

প্রঘয়োভযক োদ/ক্ষফঢোপ্রোি ওফ মওঢমো 

          প্রোণট মভ চদণত মযদো অনুবোয়ী । 

 

       ৭৫    ৭৫ 

 

 

 

 


