
           

 

 

Entrepreneurship Support Fund (ESF) সংক্রান্ত খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও 

কৃক্রিক্রিক্রিক এবং আইক্রসটি প্রকল্প সংক্রিষ্ট নীক্রতমালা, ২০১৮ (সংশ াক্রিত) 

 

সংক্রিপ্ত ক্র শরানামঃ অত্র নীক্রতমালাটি “Entrepreneurship Support Fund(ESF) নীক্রতমালা, ২০১৮ 

(সংশ াক্রিত)” নাশম  অক্রিক্রিত িশব।  

 

১. লিয (Vision): 

 ঝুঁক্রকপূণ ণ ক্রকন্তু সম্ভাবনাময় খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক ক্র ল্পখাশত নতুন নতুন উশদ্যাক্তা সৃক্রষ্ট, এসব খাশত 

ক্রবক্রনশয়াগ বৃক্রির জন্য দেশ র ক্র ক্রিত, দবকার ও কম ণিম যুবক দেক্রণশক উৎসাি প্রোন, কম ণসংস্থাশনর সুশ াগ সৃক্রষ্ট, 

অবকাঠাশমাগত উন্নয়ন, দেশ র আর্ ণ-সামাক্রজক উন্নয়ন তর্া সামক্রিক অর্ ণননক্রতক উন্নয়নই ESF এর মূল লিয।  অপরক্রেশক, 

বতণমান ক্রবশ্ব তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুক্রক্তর (ICT) যুগ। বতণমান ক্রবশশ্ব দেকসই ও যুশগাপশ াগী উন্নয়শনর অন্যতম প্রিান উপাোন 

ক্রিশসশব তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুক্রক্তর গুরুত্ব অপক্ররসীম। বাংলাশেশ  আইক্রসটি খাশতর প্রসার, ক্র ক্রিত জনশগাষ্ঠীশক আইক্রসটি 

খাশতর সাশর্ সম্পৃক্তকরণ ও ক্রবশ্ব তথ্য প্রবাশি বাংলাশেশ র অং িিশণ সিায়তাও এ নীক্রতমালার মূল লিয। 

২. উশেশ্য (Mission) : 

 

ক. 

 

 

  স  সম্ভাবনাময় খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক ক্র ল্প খাশত নতুন নতুন প্রকশল্প অর্ ণায়শনর মাধ্যশম ক্রবক্রনশয়াগশ াগ্য 

মূলিন সৃক্রষ্ট (Capital Formation)।  

খ .  

 

 

 দে ব্যাক্রপ সৃজন ীল ও েিতাসম্পন্ন নতুন নতুন উশদ্যাক্তা সৃক্রষ্ট এবং দেশ র ক্র ক্রিত দবকার ও কম ণিম যুবক দেণীশক   

কশপ ণাশরে ফম ণ অব  ক্রবজশনস প্রক্রতষ্ঠায় উৎসাি প্রোন। 

গ .  

 

 

        দেশ র বৃিিম জনশগাক্রষ্ঠর ক্রিোক্রমন, পুক্রষ্ট ও আক্রমশির চাক্রিো পূরশনর লশিয মৎস্য ও দেইরী ক্রিক্রিক প্রকল্প, এরূপ পণ্য 

প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও সিায়ক প্রকল্প স্থাপশন সিায়তা প্রোন। 

ঘ.   িামীণ ও পশ্চাৎপে এলাকার অবকাঠাশমাগত উন্নয়ন এবং পক্রতত জক্রমর সশব ণািম ব্যবিার ক্রনক্রশ্চতকরণ। 

ঙ.   কম ণসংস্থাশনর সুশ াগ সৃক্রষ্ট এবং সুক্রবিাবক্রিত ও অশপিাকৃত কম উন্নত িামীণ জনশগাক্রষ্ঠর জীবন াত্রার মান উন্নয়ন। 

 চ. 

 

 

       খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক ক্র ল্প খাশত উৎপােন বৃক্রির মাধ্যশম দে ীয় চাক্রিো পূরশণর পা াপাক্র  রপ্তাক্রনর 

সুশ াগ সৃক্রষ্টর মাধ্যশম জাতীয় অর্ ণনীক্রতর ক্রিতশক  ক্রক্ত ালীকরণ । 

ছ.  আইক্রসটি খাশত ভূক্রমকা রাখশত সিম এবং রপ্তানী বাজাশর প্রশবশ র জন্য দপ াগত েিতা রশয়শে ক্রকন্ত মূলিন স্বল্পতার 

কারশণ প্রকল্প িিশণ সিমতা দনই, এ িরশনর প্রক্রতশ্রুক্রত ীল  উশদ্যাক্তাশের আক্রর্ ণক সিায়তা প্রোনও এ নীক্রতমালার 

অন্যতম উশেশ্য। 

 

৩ .সংজ্ঞা (Definition) : 

 

৩.১ ‘সরকার’ অর্ ণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাশে  সরকার। 

৩.২ ‘বাংলাশে  ব্যাংক’ অর্ ণ বাংলাশে  ব্যাংক অে ণার, ১৯৭২ (P.O. No-127 of 1972) এর অিীশন প্রক্রতক্রষ্ঠত 

বাংলাশেশ র  দকন্দ্রীয় ব্যাংক। 

 

 

 

৩.৩ ‘আইক্রসক্রব’ অর্ ণ ইনশিস্টশমন্ট কশপ ণাশর ন অব বাংলাশে   া “Investment Corporation of 

Bangladesh Ordinance, 1976” (১৯৭৬ সাশলর ৪০ নং অধ্যাশে ) দ্বারা (পরবতীশত উক্ত অধ্যাশে টি 

“ইনশিস্টশমন্ট কশপ ণাশর ন অব বাংলাশে  আইন, ২০১৪” দ্বারা প্রক্রতস্থাক্রপত) গঠিত একটি ক্রবক্রিবি প্রক্রতষ্ঠান। অত্র 

নীক্রতমালায় আক্রইক্রসক্রব দ্বারা EEF উইং, আইক্রসক্রবশক বুঝাশব। 
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৩.৪ “Entrepreneurship Support Fund” বা সংশিশপ “ESF” দ্বারা বাংলাশেশ   ঝুঁক্রকপূণ ণ ক্রকন্তু 

সম্ভাবনাময় খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক এবং আইক্রসটি খাশত নতুন নতুন উশদ্যাক্তা সৃক্রষ্ট, এসব খাশত ক্রবক্রনশয়াগ 

বৃক্রির জন্য দেশ র ক্র ক্রিত, দবকার ও কম ণিম যুবক দেক্রণশক উৎসাি প্রোন, কম ণসংস্থাশনর সুশ াগ সৃক্রষ্ট, অবকাঠাশমাগত 

উন্নয়ন, দেশ র আর্ ণ-সামাক্রজক উন্নয়ন তর্া সামক্রিক অর্ ণননক্রতক উন্নয়শনর লশিয স্বল্পতম সুশে ঋণ সিায়তা প্রোশনর 

জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাশে  সরকার ক্ণক গঠিত তিক্রবলশক বুঝাশব  ।  

 

 

৩.৫ ‘এশজক্রি এক্রিশমন্ট’ দ্বারা ইইএফ এবং ইএসএফ সংক্রাশন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাশে  সরকার এবং বাংলাশে  ব্যাংশকর 

মশধ্য  র্াক্রশম ২৬ ক্রেশসম্বর, ২০০০ এবং ২০ দম, ২০১৯ তাক্ররশখ সম্পাক্রেত চুক্রক্তশক বুঝাশব।*
 

৩.৬ ‘সাব-এশজক্রি এক্রিশমন্ট’ দ্বারা ইইএফ এবং ইএসএফ সংক্রাশন্ত বাংলাশে  ব্যাংক এবং ইনশিস্টশমন্ট কশপ ণাশর ন অব 

বাংলাশে )আইক্রসক্রব(  এর মশধ্য  র্াক্রশম ০১ জুন, ২০০৯  এবং ২০ দম, ২০১৯ তাক্ররশখ সম্পাক্রেত চুক্রক্তশক বুঝাশব।* 

৩.৭ ‘দকাম্পাক্রন’ অর্ ণ দকাম্পাক্রন আইন, ১৯৯৪ এর অিীশন ক্রনবক্রিত দকান প্রাইশিে ক্রলক্রমশেে  দকাম্পাক্রন। 

৩.৮ ‘RJSC’ দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাশে  সরকাশরর Registrar of Joint Stock Companies and 

Firms. নামক প্রক্রতষ্ঠানটিশক বুঝাশব  । 

৩.৯ ‘এক্যযইটি’ দ্বারা উশদ্যাক্তা ক্ণক প্রকশল্প ক্রবক্রনশয়াগকৃত তিক্রবলশক বুঝাশব ।  

৩.১০ ‘ঋণ’ দ্বারা   ESF িশত প্রকশল্পর অুকূলশল ক্রবতরণকৃত দময়াক্রে ঋণশক বুঝাশব   া একটি ক্রনক্রে ণষ্ট পক্ররশ ািসূক্রচ অুক ায়ী 

ক্রনক্রে ণষ্ট সমশয়র মশধ্য পক্ররশ ািশ াগ্য িশব । 

৩.১১ ‘Expression of Interest’ দ্বারা উশদ্যাক্তা ক্ণক অত্র নীক্রতমালার আওতায় ESF িশত  ঋণ িিণ কশর 

োক্রলক্রলকিাশব প্রকল্প স্থাপশনর আিি প্রকা করণশক বুঝাশব  । Expression of Interest এর সংক্রিপ্ত রূপ 

িশে ‘EOI’ 

৩.১২ ‘KYC’ এর পূণ ণরূপ িশে  Know Your Customer  া দ্বারা বাংলাশে  ক্রফন্যাক্রিয়াল ইনশেক্রলশজি ইউক্রনে 

এর ক্রনশে ণ না অুক ায়ী  ক্রনি ণাক্ররত ফরশম  গৃিীত উশদ্যাক্তার তথ্যাক্রেশক বুঝাশব । 

৩.১৩ ‘IT 10B’ দ্বারা  আয়কর ক্ররোশন ণর সাশর্ োক্রখলকৃত  সম্পে ও োয় এর ক্রববরণীশক বুঝাশব । 

৩.১৪ ‘NRB’ দ্বারা Non-Resident Bangladeshi দক বুঝাশব । 

৩.১৫ ‘বিকী সম্পক্রি’ দ্বারা  প্রকশল্পর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পক্রি বা অন্য দকান সম্পক্রি বা ্তীয় পশির দকান সম্পক্রিশক 

বুঝাশব  া ‘ESF’ িশত গৃিীত ঋশণর ক্রবপরীশত ‘ঋণ োতা’ প্রক্রতষ্ঠাশনর (ইইএফ উইং, আইক্রসক্রব) ক্রনকে বিক রাখা 

িশয়শে  । 

৩.১৬ ‘বিক োতা’ দ্বারা ‘ESF’ িশত গৃিীত ঋণ সিায়তা প্রাপ্ত দকাম্পাক্রন বা উশদ্যাক্তা বা ্তীয় দকান পিশক বুঝাশব ক্র ক্রন 

বা  ারা তাঁর বা তাঁশের সম্পক্রি ESF িশত গৃিীত ঋশণর ক্রবপরীশত ICB  এর ক্রনকে বিক দরশখশেন । 

৩.১৭ ‘বিক িিীতা’ দ্বারা ইনশিস্টশমন্ট কশপ ণাশর ন অব বাংলাশে (আইক্রসক্রব) দক বুঝাশব  ার ক্রনকে অত্র নীক্রতমালায়  

সংজ্ঞাক্রয়ত ‘বিক োতা’ তার সম্পক্রি বিক দরশখশেন । 

৩.১৮ ‘খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক প্রকল্প’ দ্বারা বাংলাশে  ব্যাংক ক্ণক ক্রনি ণাক্ররত ঝুঁক্রকপূণ ণ ক্রকন্তু সম্ভাবনাময় ‘খাদ্য 

প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক প্রকল্পশক বুঝাশব  । 

৩.১৯ “তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুক্রক্ত বা  সংশিশপ ICT প্রকল্প” বলশত বাংলাশে  ব্যাংক ক্ণক ক্রনি ণাক্ররত দস সব প্রকল্পশক 

বুঝাশব দ খাশন ইশলকট্রক্রনক্স প্রযুক্রক্ত ব্যবিার কশর তশথ্যর উৎপােন, প্রক্রক্রয়াকরণ, ব্যবিার, আোন-প্রোন অর্বা দসবা 

প্রোন করা িয়। এোড়া ICT প্রকল্প দ্বারা Call Center, Hardware/Hardware Component 

Manufacturing এবং ITES (IT Enable Services) প্রোনকারী প্রকল্পশকও বুঝাশব। তশব ব্রেকাক্রস্টং 

প্রকল্প (দ মন টিক্রি, নােক, েকশ া, ম্যাগাক্রজন/ক্রবক্রচত্রাুকষ্ঠান, দপ্রস ইতযাক্রে সম্প্রচারমূলক কা ণক্রম) অর্বা বাক্রণক্রজযক 

ক্রিক্রেও দপ্রাোক ন তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুক্রক্ত প্রকল্প এর অন্তর্ভ ণক্ত িশব না। 

 
৩.২০ ‘মূলিক্রন  ন্ত্রপাক্রত ক্রনি ণর প্রকল্প’ বলশত দসসব প্রকল্পশক বুঝাশব দ সব প্রকশল্পর কাঁচামাল প্রক্রক্রয়াজাতকরণ দর্শক শুরু কশর 

পন্য (Finished Product) উৎপােন প ণায় প ণন্ত  শন্ত্রর ব্যবিার অতযাব ক। তশব তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুক্রক্ত 

খাতর্ভক্ত প্রকল্প এর অন্তর্ভ ণক্ত িশব না।* 
 

৩.২১ ‘প্রকল্প’ দ্বারা ESF এর  ঋণ সিায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পশক বুঝাশব  ।  

    -০২/২১ *                  -০১/২০২০,        ২৭       , ২০২০                   । 



           

 

 

৩.২২ ‘                ’                   আ  , ১৯৯১ ও আ            আ  , ১৯৯৩                 ও 

          কা ণরত      ও আ                   ।  ছ    আ                           ও 

                            ।*
 

 
৩.২৩ ‘ঋণশখলাক্রপ’ বলশত বাংলাশে  ব্যাংক ক্ণক প্রণীত নীক্রতমালা অুকসাশর বাংলাশে   ব্যাংক এর ক্রসআইক্রব ক্ণক প্রেি 

সব ণশ ি ক্ররশপাে ণ অুক ায়ী দ সকল ঋণ িিীতার  ঋণ  অক্রনক্রশ্চত (DF), িক্রতজনক (BL) ও িক্রতজনক অবশলাপন 

(BLW) ক্রিশসশব দেণীকৃত তাশেরশক বুঝাশব। 

৩.২৪ ‘উশদ্যাক্তার পক্ররবার’ বলশত ‘ব্যাংক দকাম্পানী আইন, ১৯৯১’ এর ১৪ (ক) িারায় প্রেি ব্যাখ্যা অুক ায়ী উশদ্যাক্তার 

স্ত্রী/স্বামী, পুত্র, কন্যা,     -    ,    -                                            ।*
 

৩.২৫ প ণশবিক (Observer) বলশত ঐ ব্যক্রক্তশক বুঝাশব ক্র ক্রন মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান ক্ণক  ‘প্রকল্প’ এর  বাস্তবায়ন 

অবস্থা তোরক্রকর জন্য ক্রনশয়াগপ্রাপ্ত । 

৩.২৬ ‘নারী উশদ্যাক্তা’ বলশত দ  সকল প্রকশল্পর ন্যযনতম ৫১% দ য়াশরর মাক্রলক নারী এবং প্রকশল্পর ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক 

তর্া ব্যবস্থাপনার োক্রয়ত্ব নারীর উপর র্াকশব ঐ সকল     ‘           ’ প্রকল্প ক্রিশসশব ক্রবশবক্রচত িশব।*    

 

৪. মূল্যায়ন কক্রমটিঃ 

 

৪.১ খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রি ক্রিক্রিক প্রকল্প কক্রমটিঃ 

ক) খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রি ক্রিক্রিক প্রকল্প মূল্যায়শনর জন্য উপ-ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক, আইক্রসক্রবশক 

আিবায়ক/সিাপক্রত এবং Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), 

বাংলাশে  কৃক্রি ক্রবশ্বক্রবদ্যালয়, ইইএফ ইউক্রনে, বাংলাশে  ব্যাংকসি ক্রবক্রিন্ন প্রক্রতষ্ঠাশনর প্রক্রতক্রনক্রিশের সমন্বশয় 

পক্ররক্র ষ্ট -৩ এ বক্রণ ণতিাশব  ১০ (ে ) সেস্য ক্রবক্র ষ্ট একটি মূল্যায়ন কক্রমটি (PAC) গঠিত িশব।  

খ) কক্রমটির সেস্য ব্যক্রতত অন্য দকউ সিায় অং িিণ করশত পারশবন না। প্রকল্প মূল্যায়ন কক্রমটির সেস্যগণ স্বয়ং 

উপক্রস্থত দর্শক অক্রপ ণত োক্রয়ত্ব পালন করশবন। কক্রমটির সিাপক্রতসি দমাে ৬ (েয়) জন সেশস্যর দ্বারা দকারাম গঠিত 

িশব।  
 

গ) অবলুপ্ত করা িশলা।*
 

 

ঘ) প্রকল্প মূল্যায়ন কক্রমটির সেস্যগণ সিায় অং িিশণর জন্য ক্রনি ণাক্ররত িাশর সম্মানী প্রাপ্য িশবন। 

  

৪.২ আইক্রসটি প্রকল্প  মূল্যায়ন কক্রমটিঃ  

ক) আইক্রসটি প্রকল্প মূল্যায়শনর জন্য  উপ-ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক, আইক্রসক্রবশক আিবায়ক/সিাপক্রত কশর মিাব্যবস্থাপক, 

আইক্রসটি এন্ড ক্রেশপাক্রজেক্রর ক্রেপাে ণশমন্ট, আইক্রসক্রব, ইইএফ ইউক্রনে, বাংলাশে  ব্যাংক, আইএসক্রেক্রে, বাংলাশে  

ব্যাংক, দবক্রসস, আইএসক্রপ এশসাক্রসশয় ন অব বাংলাশে  (আইএসক্রপএক্রব), ক্রবক্রসএস, বাংলাশে  কক্রম্পউোর 

কাউক্রিলসি ক্রবক্রিন্ন প্রক্রতষ্ঠাশনর প্রক্রতক্রনক্রিশের সমন্বশয় পক্ররক্র ষ্ট -৪ এ বক্রণ ণতিাশব  ১২ (বার) সেস্য ক্রবক্র ষ্ট একটি  

মূল্যায়ন কক্রমটি (PAC) গঠিত িশব।  

খ) কক্রমটির সেস্যশের পক্ররবশতণ অন্য দকউ সিায় অং িিণ করশত পারশবন না। প্রকল্প মূল্যায়ন কক্রমটির সেস্যগণ 

স্বয়ং উপক্রস্থত দর্শক অক্রপ ণত োক্রয়ত্ব পালন করশবন। কক্রমটির সিাপক্রতসি দমাে ৭(সাত) জন সেশস্যর দ্বারা দকারাম 

গঠিত িশব।  
 

গ) অবলুপ্ত করা িশলা।*
 

 

ঘ) 

 

প্রকল্প মূল্যায়ন কক্রমটির সেস্যগণ সিায় অং িিশণর জন্য ক্রনি ণাক্ররত িাশর সম্মানী প্রাপ্য িশবন। 

 

*                  -০১/২০২০,        ২৭       , ২০২০                   ।     -০৩/২১ 



           

 

 

৫. মঞ্জুক্রর দবাে ণঃ  

৫.১ খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রি ক্রিক্রিক প্রকল্প ক্রবিয়ক মঞ্জুক্রর দবাে ণঃ 

 ) ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক, আইক্রসক্রবশক আিবায়ক/সিাপক্রত কশর আক্রর্ ণক প্রক্রতষ্ঠান ক্রবিাগ, অর্ ণ মন্ত্রণালয়, প্রাক্রণ সম্পে 

অক্রিেপ্তর, Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), বাংলাশে  কৃক্রি 

ক্রবশ্বক্রবদ্যালয়, ইইএফ ইউক্রনে, বাংলাশে  ব্যাংক, এফক্রবক্রসক্রসআইসি ক্রবক্রিন্ন প্রক্রতষ্ঠাশনর প্রক্রতক্রনক্রিশের সমন্বশয় 

পক্ররক্র ষ্ট -৫ এ বক্রণ ণতিাশব ১০(ে )  সেস্য ক্রবক্র ষ্ট খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রি ক্রিক্রিক  প্রকল্প মঞ্জুক্রর   দবাে ণ 

(Sanction Board) গঠিত িশব। 

 

খ) দবাশে ণর সেস্যশের  পক্ররবশতণ অন্য দকউ সিায় অং িিণ করশত পারশবননা। মঞ্জুক্রর  দবাে ণ-এর সেস্যগণ স্বয়ং 

উপক্রস্থত দর্শক অক্রপ ণত োক্রয়ত্ব পালন করশবন। দবাশে ণর সিাপক্রতসি দমাে ৬ (েয়) জন সেশস্যর দ্বারা দকারাম গঠিত 

িশব।  
 

 

 

গ) মঞ্জুক্রর  দবাে ণ-এর সেস্যগণ সিায় অং িিশণর জন্য ক্রনি ণাক্ররত িাশর সম্মানী প্রাপ্য িশবন। 
 

৫.২ আইক্রসটি প্রকল্প ক্রবিয়ক মঞ্জুক্রর দবাে ণঃ 

 ) ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক, আইক্রসক্রবশক আিবায়ক/সিাপক্রত কশর আক্রর্ ণক প্রক্রতষ্ঠান ক্রবিাগ, অর্ ণ মন্ত্রণালয়,  ইইএফ 

ইউক্রনে, বাংলাশে  ব্যাংক, আইএসক্রেক্রে, বাংলাশে  ব্যাংক, দবক্রসস, আইএসক্রপ এশসাক্রসশয় ন অব বাংলাশে  

(আইএসক্রপএক্রব), ক্রবক্রসএস, বাংলাশে  কক্রম্পউোর কাউক্রিল, এফক্রবক্রবক্রসআইসি,  ক্রবক্রিন্ন প্রক্রতষ্ঠাশনর প্রক্রতক্রনক্রিশের 

সমন্বশয় পক্ররক্র ষ্ট-৬ এ বক্রণ ণতিাশব ১১(এগার) সেস্য ক্রবক্র ষ্ট আইক্রসটি প্রকল্প ক্রবিয়ক মঞ্জুক্রর  দবাে ণ (Sanction 

Board)  গঠিত িশব।  

খ) 

 

দবাশে ণর সেস্যশের  পক্ররবশতণ অন্য দকউ সিায় অং িিণ করশত পারশবননা। মঞ্জুক্রর  দবাে ণ-এর সেস্যগণ স্বয়ং 

উপক্রস্থত দর্শক অক্রপ ণত োক্রয়ত্ব পালন করশবন। দবাশে ণর সিাপক্রতসি দমাে ৬ (েয়) জন সেশস্যর দ্বারা দকারাম গঠিত 

িশব।  

 ) মঞ্জুক্রর  দবাে ণ-এর সেস্যগণ সিায় অং িিশণর জন্য ক্রনি ণাক্ররত িাশর সম্মানী প্রাপ্য িশবন। 

৬. ESE িশত  ঋণ সিায়তা প্রোনশ াগ্য প্রকশল্পর িরণঃ 

৬.১ 

 

‘খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রি’ ক্রিক্রিক খাশত উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প ঋণ  সিায়তার জন্য ক্রবশবচনা করা িশব।  এরূপ  

প্রকশল্পর তাক্রলকা ‘পক্ররক্র ষ্ট -  ১’ এ প্রেক্র ণত িশয়শে। বাস্তবতার ক্রনক্ররশখ বাংলাশে  ব্যাংক প্রকশল্পর খাত পুনঃক্রনি ণারশণর 

িমতা সংরিণ করশব ।   

৬.২ 

 

‘তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুক্রক্ত’ প্রকল্প ঋণ  সিায়তার জন্য ক্রবশবচনা করা িশব। এরূপ প্রকশল্পর তাক্রলকা ‘পক্ররক্র ষ্ট - ২’ এ 

প্রেক্র ণত িশয়শে। বাস্তবতার ক্রনক্ররশখ বাংলাশে  ব্যাংক প্রকশল্পর খাত পুনঃক্রনি ণারশণর িমতা সংরিণ করশব । 
 

৭. দমাে প্রকল্প ব্যশয়র পক্ররমাণ ও ঋণ সিায়তার পক্ররমাণঃ 

 

৭.১.
     

              (  ( )  ‘                ও         ’                     ০  ০                      ০  ০০ 

              ‘ ন্ত্রপাক্রত ক্রনি ণর প্রকল্প’ এর  দিশত্র সশব ণাচ্চ প্রকল্প ব্যয়  ১২.০০ দকাটি োকা প ণন্ত  ESF 

এর  ঋণ সিায়তার জন্য ক্রবশবচনাশ াগ্য িশব।
 

 (খ)   নারী উশদ্যাক্তাশের দিশত্র প্রকল্প ব্যয় এর ক্রনম্নসীমা ০.৫০ দকাটি োকা প ণন্ত ক্র ক্রর্লশ াগ্য িশব;* এবং 

 
( )                 (     ও          )                     .০০                ESF    ঋ     

               চ          ।* 
 

 

৭.২ ‘তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুক্রক্ত’  প্রকশল্পর জন্য  সব ণক্রনম্ন প্রকল্প ব্যয় ০.৫০ দকাটি এবং সশব ণাচ্চ  প্রকল্প ব্যয় ৫.০০ দকাটি 

োকা প ণন্ত ESF এর ঋণ সিায়তার জন্য ক্রবশবচনাশ াগ্য িশব । 

  

৭.৩ উশদ্যাক্তার এক্যযইটি এবং ঋণ সিায়তার অুকপাত িশব  ৫১% : ৪৯%। তশব বাস্তবতার ক্রনক্ররশখ ঋণ সিায়তার 

পক্ররমাণ ৪৯% এর দচশয় কমও িশত পাশর । দসশিশত্র উশদ্যাক্তার এক্যযইটির পক্ররমাণ আুকপাক্রতক িাশর বৃক্রি পাশব । 

    -০৪/২১ *                  -০১/২০২০,        ২৭        , ২০২০                   । 



           

 

 

৮. ESF প্রকশল্পর অর্ ণায়ণ কাঠাশমাঃ 

  

৮.১ উশদ্যাক্তা ক্ণক দমাে প্রকল্প ব্যশয়র সব ণক্রনম্ন ৫১% দকাম্পাক্রনর এক্যযইটি ক্রিশসশব ক্রবক্রনশয়াগ করশত িশব এবং ESF িশত 

দমাে প্রকল্প ব্যশয়র সশব ণাচ্চ ৪৯% দময়াক্রে ঋণ ক্রিশসশব প্রোন করা িশব।   ন্ত্রপাক্রত ক্রনি ণর প্রকশল্পর দিশত্র জক্রম ও 

প্রশয়াজনীয়              ১%                     আ               আ                            

                     ।*
 

 

 .২ দমাে প্রকল্প ব্যশয়র ৫১% উশদ্যাক্তা ক্ণক ক্রবক্রনশয়াশগর পর ESF িশত মঞ্জুক্ররকৃত ঋশণর অর্ ণ ক্রকক্রস্তশত ক্রবতরণ করা িশব। 
 

 .৩ প্রস্তাক্রবত ঋশণর দময়াে িশব সশব ণাচ্চ ৮ )আে (বের । 
 

 .৪ 
 

দময়ােী ঋশণর ক্রবপরীশত  সুশের িার িশব  ২% এবং এ সুে িার িশব সরল সুে ।  

 .  মঞ্জুক্ররপত্র প্রাক্রপ্তর ১ (এক) বেশরর মশধ্য দকাম্পাক্রনর অুকূলশল জক্রমর েক্রললায়নসি উশদ্যাক্তার এক্যযইটি অংশ র ক্রবক্রনশয়াগ 

আবশ্যকীয়িাশব সম্পন্ন করশত িশব। 
 

 .৬             ১ম ক্রকক্রস্ত ক্রবতরশণর সশব ণাচ্চ ১ (এক) বের ৬(েয়) মাশসর মশধ্য দময়ােী ঋশণর সম্পূণ ণ অং  িিণপূব ণক প্রকল্প পূণ ণ বাস্তবায়ন 

সম্পন্ন করশত িশব। নতুবা দময়াে পুক্রতণর পূশব ণই উশদ্যাক্তাশক গৃিীত  ঋণ সুেসি দফরত প্রোন করশত িশব। 
 

 .৭             ১ম ক্রকক্রস্তর অর্ ণ ক্রবতরশনর পর প্রর্ম ৪ (চার) বের Moratorium/Grace Period ক্রিশসশব গণ্য করা িশব 

এবং পরবতী ৪ (চার) বেশর  দমাে  ৮ (আে) টি িান্মাক্রসক সমান ক্রকক্রস্তশত সুেসি ঋশণর সমূেয় অর্ ণ আোয়শ াগ্য িশব। 

ক্রকক্রস্ত োশড়র তাক্ররখ িশতই ক্রবতরণকৃত ঋশণর উপর সুে ক্রিসাবায়ন িশব এবং প্রচক্রলত ক্রনয়ম অুক ায়ী আসল ও সুে সমন্বয় 

কশর মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান ক্ণক ক্রকক্রস্তর পক্ররমাণ ক্রনি ণাক্ররত িশব । ক্রনি ণাক্ররত সমশয় ক্রকক্রস্ত পক্ররশ াশি ব্যর্ ণ িশল অক্রতক্ররক্ত 

২% েন্ড সুে আশরাপ করা িশব । 
   

 .  ব্যাংকঋণসি প্রকল্প প্রস্তাব ঋণ সিায়তার জন্য ক্রবশবচনা করা িশব না।  
   

 .৯  আইক্রসটি প্রকশল্পর দিশত্র দকাম্পাক্রনর নাশম  ক্রে ক্রনবক্রিত ভূক্রম‾ফ্ল্যাে র্াশক তািশল  উক্ত সম্পশের মূল্যশক (দমাে প্রকল্প 

ব্যশয়র সশব ণাচ্চ ২৫% প ণন্ত)  উশদ্যাক্তার ক্রবক্রনশয়াগ ক্রিশসশব ক্রবশবচনা করা িশব। ভূক্রম/ফ্ল্যাশের মূল্য ২৫% এর অক্রিক িশল 

তা প্রকশল্প ক্রবক্রনশয়াগ বক্রিভূ ণত ক্রিশসশব ক্রবশবক্রচত িশব । তশব বিকীকরশণর দিশত্র ভূক্রম/ফ্ল্যাশের সম্পূণ ণ মূল্য ক্রবশবচনায় দনয়া 

িশব ।  দ  সকল দকাম্পাক্রনর ক্রনজস্ব ফ্ল্যাে/ভূক্রম র্াকশব না তাশের দিশত্র  আবক্রশ্যকিাশব উশদ্যাক্তাশের ব্যক্রক্তগত গ্যারাক্রন্ট 

ও ৩য় পশির গ্যারাক্রন্ট আইক্রসক্রবশত োক্রখল করশত িশব । 

  

৯. খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক প্রকশল্প ঋণ সিায়তার জন্য জক্রমর প্রকৃক্রত/িরণঃ* 

ক)
 

 

‘খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক’ খাশত খাত ক্রিক্রিক   জক্রমর পক্ররমাণ ও খন্ডসংখ্যা ‘পক্ররক্র ষ্ট-১’ এ দেখাশনা 

িশলা। এোড়া, প্রস্তাক্রবত  প্রকশল্পর জক্রম অবশ্যই এক ফসলী, পক্রতত বা অনাবােী িশত িশব। তশব, উচ্চ ফলন ীল 

 শস্যর বীজ উৎপােন, ফুল চাি এবং ঘাস চাশির জক্রম ফসলী বা আবােী িশত িশব। প্রকল্পটি সম্পূণ ণিাশব নতুন িশত 

িশব। পুরাতন দকান প্রকশল্প বা ক্রবদ্যমান দকান প্রকশল্পর সংস্কাশরর (Renovation) জন্য ঋণ প্রোন করা িশব না। 

প্রকশল্প  াতায়াশতর জন্য ক্রবকল্প ব্যবস্থা র্াকশলও প্রকশল্পর মূল খশন্ড (দ খাশন প্রকশল্পর স্থাপনা ততরী করা িশব) 

স্থলপশর্  াতায়াশতর জন্য  ানবািন চলাচশলর উপশ াগী সরকারী রাস্তা/ক্রনজস্ব উশদ্যাশগ ততরী রাস্তা আবক্রশ্যকিাশব 

র্াকশত িশব। অন্যান্য খশন্ডর সাশর্ প্রর্াগত দ াগাশ াগ ব্যবস্থা র্াকশত িশব। ক্রনজস্ব উশদ্যাশগ ততক্রর রাস্তার দিশত্র 

প্রকশল্পর প্রস্তাক্রবত রাস্তার জন্য ক্রনি ণাক্ররত জক্রম প্রকশল্পর জক্রমর অক্রতক্ররক্ত ক্রিশসশব আইক্রসক্রব এর অুকূলশল পাওয়ার অব 

এেক্রন ণসি দরক্রজস্টাে ণ মে ণশগজ করশত িশব।  

খ)
 

 

দুগ্ধ ও বাশয়াগ্যাস উৎপােন প্রকশল্পর ভূক্রম একাক্রিক খশন্ড ক্রবিক্ত িশল গািী লালন পালশনর জন্য দ ে ক্রনম ণাণ এবং 

অন্যান্য অবকাঠাশমা ক্রনম ণাশণর জন্য ন্যযনতম ১ (এক) একর উঁচু ভূক্রম অবশ্যই এক খশন্ড র্াকশত িশব। অক্রনবা ণ 

কারণব তঃ স্থাপনা ক্রনম ণাশণর জন্য ক্রনি ণাক্ররত ১ (এক) একর ভূক্রম সংিি করশত না পারশল দমাে প্রকল্প ভূক্রমর পক্ররমাণ 

ঠিক দরশখ স্থাপনা ক্রনম ণাশণর জন্য ক্রনি ণাক্ররত জক্রমর পক্ররমাণ সশব ণাচ্চ ১০% প ণন্ত ক্র ক্রর্লশ াগ্য িশত পারশব। ঘাস 

উৎপােশনর জন্য ক্রনি ণাক্ররত ভূক্রম বন্যামুক্ত এবং বি ণাকাশল পাক্রন জশম র্াশক না এমন প্রকৃক্রতর িশত িশব। 
 

গ)
 

 

 

nvum-gyiMxi wWg †_‡K ev”Pv Drcv`b  (†cvwëª n¨vPvix) cÖK‡íi †ÿ‡Î f~wg `yB L‡Û wef³ n‡j Zv Aek¨B 

m‡ev©”P 500 wgUvi (Aa© wK‡jvwgUvi) e¨v‡mi g‡a¨ n‡Z n‡e| Z‡e, G‡ÿ‡Î †kW wbg©vY Ges wWg n‡Z ev”Pv 

Drcv`b n¨vPvix BDwb‡Ui Rb¨      250 kZvsk ev 2.5 GKi f~wg Aek¨B GKmv‡_ _vK‡Z n‡e| 
 

*                  -০১/২০২০,        ২৭       , ২০২০                   ।     -০ /২১ 



           

 

 

ঘ)
 

 

একাক্রিক খশন্ডর প্রকল্পভূক্রমর মশধ্য খন্ডসমুি সশব ণাচ্চ ১ ক্রক. ক্রম. দূরশত্বর মশধ্য র্াকশত িশব। তশব উচ্চ ফলন ীল  শস্যর 

বীজ উৎপােন প্রকশল্পর জন্য ক্রনয়ক্রন্ত্রত ও কাক্রিত পরাগায়শনর মাধ্যশম মানসম্মত বীজ উৎপােশনর লশিয খন্ডসমূি 

সশব ণাচ্চ ২ ক্রক. ক্রম. ব্যাসাশি ণর মশধ্য িশত িশব। উশেখ্য, কাক্রিত পরাগায়শনর জন্য প্রকশল্পর আশ  পাশ র ফসল দর্শক 

ক্রনি ণাক্ররত দুরত্ব বজায় রাখা বাঞ্ছনীয় এবং এতদুশেশশ্য প্রশয়াজনীয় সুরিা ক্রনক্রশ্চত করশত িশব। 
 

সব ণশ ি প্রকাক্র ত বীজ ক্রবক্রিমালা অুকসরণপূব ণক বীজ উৎপােন করশত িশব। এ োড়া টিসুয কালচাশরর মাধ্যশম আলু 

বীজ উৎপােশনর দিশত্র সরকার ক্ণক সব ণশ ি প্রকাক্র ত  বীজ আলুর টিসুয কালচার ল্যাবশরেক্রর স্থাপন, মূল্যায়ন এবং 

ক্রনবিন ক্রনশে ণক্র কা অুকসরণ করশত িশব। 
 

ঙ) 

 

                                     ।                                                 

ও                                । 
 

চ) 

 

আ                              /                               চ     । 
 

 

১০. আশবেনকারীর (ব্যক্রক্ত) দ াগ্যতা ও অশ াগ্যতাঃ 

 
 

১০.১ আশবেনকারী উশদ্যাক্তাশক অবশ্যই বাংলাশেশ র প্রাপ্তবয়স্ক নাগক্ররক িশত িশব। 

১০.২ 
আশবেনকারীশক একজন ব্যাংক ক্রিসাবিারী ও কর প্রোনকারী িশত িশব এবং কর ক্রববরণীর IT 10B এর সম্পেই 

শুধুমাত্র তাঁর আক্রর্ ণক সামথ্যণতা ক্রিশসশব ক্রবশবচনায় দনয়া িশব। প্রকল্পটি  ে ণক্রলস্টভূক্রক্তর পর পূণ ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাবনার 

সাশর্ আয়কর ক্ণপি ক্ণক প্রতযাক্রয়ত সকল উশদ্যাক্তার IT-10B আবক্রশ্যকিাশব োক্রখল করশত িশব। তশব IT 

10B দত প্রেক্র ণত সম্পক্রি বা স্বশণ ণর মূল্য প্রেক্র ণত না র্াকশল জক্রমর দিশত্র  সরকার ক্রনি ণাক্ররত দমৌজা দরে এবং 

স্বশণ ণর দিশত্র বতণমান বাজার মূশল্যর ৫০% িাশর মূল্য ক্রবশবচনায় ক্রনশয় সক্রম্মক্রলতিাশব উশদ্যাক্তাশের আক্রর্ ণক সামথ্যণতা 

(নীে সম্পে মূল্য) ক্রনি ণারণ করা  াশব।*
 

 

 

১০.৩ ক্র িাগত দ াগ্যতাসম্পন্ন, সৃজন ীল, েিতাসম্পন্ন এবং সম্ভাবনাময় উশদ্যাক্তাগণ অিাক্রিকার পাশবন। 

 

১০.৪ একজন উশদ্যাক্তা খাত ক্রনক্রব ণশ শি দকবলমাত্র একটি প্রকশল্পর জন্য আশবেন করশত পারশবন। তশব, দ  সকল উশদ্যাক্তা 

ইইএফ/ইএসএফ িশত গৃিীত সমুেয় অর্ ণ ক্রবক্রি দমাতাশবক ক্রনি ণাক্ররত সময়সীমার মশধ্য দকানরুপ আইনী পেশিপ িিণ 

ব্যতীত পক্ররশ াি কশরশেন তাঁরা পুনরায় নতুন দকান প্রকল্প স্থাপশনর লশিয ইএসএফ ঋণ সিায়তার জন্য আশবেন 

করশত পারশবন। এতদ্বযতীত দ  সকল উশদ্যাক্তা ইইএফ/ইএসএফ ঋশণর জন্য আশবেন কশরশেন ক্রকন্তু  ে ণক্রলস্টর্ভক্ত 

িনক্রন বা দ  সকল উশদ্যাক্তার মঞ্জুক্ররকৃত প্রকশল্পর মঞ্জুক্রর ইইএফ িশত অর্ ণ োশড়র পূশব ণ বাক্রতল করা িশয়শে তাঁরাও 

ESF ঋণ িিশণর জন্য আশবেন করশত পারশবন।*
 

 

১০.৫             বাংলাশে  ব্যাংশকর দক্রক্রেে ইনফরশম ন বুযশরা (ক্রসআইক্রব) ক্ণক দঘাক্রিত ঋণ দখলাপী  এবং দ  দকান িরশনর ক্রবল 

দখলাপী ইএসএফ এর ঋণ  প্রাক্রপ্তর জন্য অশ াগ্য ক্রবশবক্রচত িশবন । 
 

 

১০.৬ 

 

ব্যাংকঋণসি প্রকল্প প্রস্তাব ESF এর ঋণ সিায়তার জন্য ক্রবশবচনা করা িশব না। 

 

১০.৭ প্রচক্রলত নীক্রতমালা পক্ররপালন সাশপশি অক্রনবাসী (NRB) বাংলাশে ী উশদ্যাক্তাশের অিাক্রিকার প্রোন করা িশব। 

 

 

১০.  দকান দকাম্পাক্রনশত অক্রনবাসী বাংলাশে ী উশদ্যাক্তা র্াকশল ক্রতক্রন/তাঁরা দকাম্পাক্রনর ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক বা 

Contact Person বা ব্যাংক ক্রসগশনেক্রর ক্রিশসশব োক্রয়ত্ব পালন করশত পারশবন না।  

 

১০.৯ মুক্রক্তশ ািা, নারী উশদ্যাক্তা (দ সব প্রকশল্পর ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক নারী), উপজাক্রত উশদ্যাক্তাগশণর প্রকল্প এবং পাব ণতয 

দজলাসমূশির সংক্রিষ্ট দজলা প্র াসশকর অনাপক্রি সাশপশি সমতল ভূক্রমশত অবক্রস্থত প্রকল্পশক ঋণ প্রোশন অিাক্রিকার 

প্রোন করা িশব। পাব ণতয দজলাসমূশির পািাশড়র খাশে/ঢাশলর জক্রম প্রকশল্পর  জন্য ক্রবশবচনা করা িশব না। 

 

১০.১০ দকান সরকাক্রর কম ণকতণা/কম ণচাক্রর অর্বা দেশ র প্রচক্রলত দকান আইশন দ  সকল ব্যক্রক্ত দকাম্পাক্রন আইন, ১৯৯৪ 

অুক ায়ী গঠিত দকান সমমূলিক্রন দকাম্পাক্রনর ক্রেশরক্টর/দ য়ার দিাল্ডার িশত পাশরন না, তাঁরা উশদ্যাক্তা সিায়ক 

তিক্রবশলর ঋশণর জন্য প্রকশল্পর উশদ্যাক্তা/পক্ররচালক ক্রিশসশব আশবেন করশত পারশবন না। 

    -০৬/২১ *                  -০১/২০২০,        ২৭       , ২০২০                   । 



           

 

 

 

১০.১১ আইক্রসটি খাশত আশবেনকারীর দ াগ্যতা ক্রিশসশব উপশর বক্রণ ণত দ াগ্যতার পা াপাক্র  প্রক্রতষ্ঠাশনর উশদ্যাক্তা 

পক্ররচালকশের মশধ্য অন্ততঃ ৩০% (Call Center এর দিশত্র ২০%) কক্রম্পউোর ক্রবজ্ঞান/ আইক্রসটি ক্রবিশয় 

িযাজুশয় ন/ক্রেশলামা  ক্রেক্রি র্াকশত িশব অর্বা কক্রম্পউোর সংক্রিষ্ট খাশত ুকযনতম ৩(ক্রতন) বেশরর ব্যবসাক্রয়ক 

অক্রিজ্ঞতা র্াকশত  িশব। 

 

১০.১২ ইএসএ   ইএসএফ এর আওতায় একই পক্ররবাশর একাক্রিক প্রকশল্প ঋণ মঞ্জুক্রর প্রোন করা িশব না।    ,    -            

                                                     ESF     ঋ           আ          

     ।*  

 

১১. প্রকশল্পর জন্য প্রক্রতষ্ঠাশনর আবশ্যকীয় দ াগ্যতাঃ 

১১.১ খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক  খাতর্ভক্ত প্রক্রতষ্ঠানশক অবশ্যই প্রাইশিে ক্রলক্রমশেে দকাম্পাক্রন ক্রিশসশব ক্রনবক্রিত 

িশত িশব। তশব Expression of Interest (EOI) োক্রখশলর সময় RJSC িশত Name 

Clearance িিণ কশরও আশবেন করা  াশব।  

 

১১.২ আইস    আইক্রসটি খাতর্ভক্ত প্রক্রতষ্ঠানশক আইক্রসটি ক্র শল্প ন্যযনতম ১ (এক) বেশরর অক্রিজ্ঞতা র্াকশত িশব [ RJSC দত 

ক্রনবিশনর  তাক্ররখ িশত পূন ণ ১ (এক) বের িশত িশব) ]। 

১১.৩ 

 

দকাম্পাক্রনর সেস্য সংখ্যা ক্রনক্রব ণশ শি ০১ (এক) জন সেস্য ইসুযকৃত দমাে দ য়াশরর  ৮০% এর অক্রিক দ য়ার িারণ 

করশত পারশবন না। BGmGd F‡Yi mv‡_ mম্পৃ³ _vKvKvjxb mg‡q ‡`‡ki cÖPwjZ wewa weavb cwicvjb 

mv‡c‡ÿ সংক্রিষ্ট মঞ্জুক্রর দবাশে ণর পূব ণাুকশমােনক্রশম m‡e©v”P 33% †kqvi n Í̄všÍi Ges †m †gvZv‡eK cwiPvjbv 

cl©` cwieZ©b Kiv hv‡e| তশব এ সমশয় দকান সেশস্যর মৃতুযজক্রনত কারশণ g„Z e¨w³i mgy`q †kqvi †`‡ki 

cÖPwjZ wewa weavb cwicvjb mv‡c‡ÿ সংক্রিষ্ট মঞ্জুক্রর দবাশে ণর পূব ণাুকশমােনক্রশম িস্তান্তর এবং দস দমাতাশবক 

পক্ররচালক পি ণে পুনগ ণঠন করা  াশব ।*
 

 

১২. EOI োক্রখল  প্রক্রক্রয়া ও ক্রফঃ  

১২.১ খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক খাশত প্রকল্প স্থাপশন আিিী উশদ্যাক্তাগণশক বাংলাশে  ব্যাংক ক্ণক ক্রনি ণাক্ররত 

ওশয়ব সাইশের মাধ্যশম অনলাইশন EOI  োক্রখল করশত িশব। EOI এর সাশর্ ক্রফ ক্রিশসশব “ইইএফ ইউক্রনে, 

বাংলাশে  ব্যাংক” এর অুকূলশল ২,০০০/- (দুই িাজার) োকার দপ-অে ণার/ব্যাংক ড্রাফট্ োক্রখল করশত িশব।*  

 

১২.২ বাংলাশে  ব্যাংক ক্ণক ক্রনি ণাক্ররত ওশয়ব সাইশের মাধ্যশম অনলাইশন EOI োক্রখল করশত িশব।  অনলাইশন 

োক্রখলকৃত EOI এর মুক্রিত কক্রপও োক্রখল করশত িশব। তশব, বাংলাশে  ব্যাংক প্রশয়াজশন EOI এর মুক্রিত কক্রপ 

োক্রখশলর বাধ্যবািকতা ক্র ক্রর্ল করশত পারশব।*
 

১২.৩ 

 

বাংলাশে  ব্যাংক ক্ণক প্রস্তুতকৃত User Guide  র্া র্িাশব অুকসরন করশত িশব। 
 

১২.৪ 
আইক্রস   আইক্রসটি প্রকশল্পর দিশত্র আিিী উশদ্যাক্তাগণ ইইএফ উইং, আইক্রসক্রব িশত অশফরতশ াগ্য ২,০০০/- (দুই িাজার) োকা 

মূশল্য ক্রবস্তাক্ররত গাইেলাইনসি EOI এর ক্রনি ণাক্ররত ফরম ক্রয়পূব ণক তা  র্া র্িাশব পূরণ কশর সরাসক্রর আইক্রসক্রবশত 

োক্রখল করশব।*
 

১২.৫ 

 

অসম্পূণ ণ আশবেন  বাক্রতল বশল গণ্য িশব। 

 

 

    -০৭/২১ *                  -০১/২০২০,        ২৭       , ২০২০                   । 



           

 

 

১৩. EOI এর সাশর্ োক্রখলশ াগ্য েক্রললাক্রেঃ  

খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক প্রকল্প  স্থাপশনর দিশত্র অন-লাইশন EOI োক্রখশলর পা াপাক্র  দজনাশরল 

ম্যাশনজার, EEF উইং, আইক্রসক্রব বরাবর ক্রনশম্নাক্ত কাগজপত্র/েক্রললাক্রের মূল/সতযাক্রয়ত কক্রপ োক্রখল করশত িশবঃ 

১৩.১ EOI এর সাশর্ োক্রখলকৃত  ব্যাংক ড্রাফে/দপ-অে ণার এর তথ্যাক্রে । 

১৩.২         খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক প্রকশল্পর দিশত্র RJSC িশত প্রাপ্ত Name Clearance Letter এর 

তথ্যাক্রে । 

১৩.৩ আইক্রসটি প্রকশল্পর দিশত্র RJSC িশত প্রাপ্ত Certificate of Incorporation এর তথ্যাক্রে । 

১৩.৪          আশবেশনর সাশর্ উশদ্যাক্তাগশণর পাসশপাে ণ সাইশজর সতযাক্রয়ত রঙ্গীন েক্রব ও স্বািশরর স্কযান কক্রপ, e-TIN 

সাটি ণক্রফশকে, e-Mail Address, দমাবাইল দফান নম্বর, জাতীয় পক্ররচয়পত্র/পাসশপাে ণ এর তথ্যাক্রে  । 

১৩.৫         আয়কর ক্রবিাগ ক্ণক প্রতযাক্রয়ত উশদ্যাক্তাগশণর সম্পে ও োয় এর ক্রববরণী - IT 10B, িাল নাগাে পক্ররশ াক্রিত 

ক্রবদুযৎ ও দেক্রলশফান ( ক্রে র্াশক) ক্রবশলর  কক্রপ । 

১৩.৬ আক্রইক্রসটি প্রকশল্পর দিশত্র (আয়কর ক্রবিাগ ক্ণক প্রতযাক্রয়ত উশদ্যাক্তাগশণর সম্পে ও োয় এর ক্রববরণী- IT 10B  

এর সাশর্ RJSC িশত  ক্রনবিন পরবতী বের ক্রিক্রিক ক্রনরীক্রিত ক্রিসাব ক্রববরণীও োক্রখল করশত িশব। 

১৩.৭  খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক প্রকশল্পর দিশত্র আশবেনকারী দকাম্পাক্রনর নাশম িস্তান্তরশ াগ্য/িস্তান্তরকৃত এবং 

বিশকর জন্য প্রস্তাক্রবত জক্রমর  পক্ররমাণ, তফক্রসল, দমৌজা ম্যাশপর সাশর্ ক্রমল কশর খন্ড ক্রনণ ণয় ও ক্রবন্যাস ইতযাক্রে 

তর্াক্রে আশবেন োক্রখশলর সময় সরবরাি করশত িশব।                   অক্রনবা ণ                    

                                        ।                       EOI               ১     

  .               ।                             ’                                      

                    ।* 
 

১৩.৮  অসম্পূণ ণ বা ত্রুটিযুক্ত EOI  দকান অবস্থাশতই িিণশ াগ্য িশব না। এোড়া র্ভল/ক্রমথ্যা তথ্য প্রোন/ প্রতারণা বা 

জাক্রলয়াক্রতর আেয় দনয়া িশল তা বাক্রতল বশল গণ্য িশব। 

  

 

১৪. EOI বাোই প্রক্রক্রয়া ও সংক্রিপ্ত তাক্রলকা  প্রস্তুতকরণঃ 

 

১৪.১         EOI োক্রখলকৃত দকাম্পাক্রনর  ব্যাংক ড্রাফে/দপ-অে ণার নগোয়ন সাশপশি EOI এর সাশর্ সংযুক্ত  RJSC িশত 

প্রেি সংক্রিষ্ট দকাম্পাক্রনর Name Clearance/ certificate of incorporation  এবং 

সরবরািকৃত তথ্যাক্রে    াচাইপূব ণক  আইক্রসক্রব,  EOIসমূশির সংক্রিপ্ত তাক্রলকা প্রস্তুক্রতর লশিয সুপাক্রর সি স্মারক 

আকাশর সংক্রিষ্ট PAC এর সিায় উপস্থাপন করশব।  
 

 

১৪.২    উশদ্যাক্তাগশণর KYC, দ াগ্যতা-অক্রিজ্ঞতা, আক্রর্ ণক সিমতা, পণ্য ক্রবপণশনর ক্রবিশয় তাশের পক্ররকল্পনা, মূল্যায়ন 

প্রক্রতশবেন ইতযাক্রে  াচাইশয়র লশিয প্রকল্প মূল্যায়ন কক্রমটি (PAC) -এর সিায় উশদ্যাক্তাগশণর সািাৎকার িিণ 

করা িশব। 
 

 

১৪.৩    দ  সকল উশদ্যাক্তার স্বািাৎকার এবং প্রকল্প সংক্রিষ্ট অন্যান্য   ক্রবিয়াবলী PAC এর ক্রনকে সশন্তািজনক ক্রবশবক্রচত 

িশব দস সকল প্রকশল্পর সংক্রিপ্ত তাক্রলকা  PAC ক্ণক চূড়ান্ত করা িশব । EOI আশবেন  এর সংক্রিপ্ত তাক্রলকা 

চূড়ান্তকরশণর ক্রবিয়টি  PAC -এর সিার কা ণক্রববরণী স্বািক্ররত িওয়ার ৭(সাত) কম ণ ক্রেবশসর মশধ্য প্রকল্প প্রস্তাবনা 

োক্রখশলর ক্রনক্রমশি প্ররকল্প ক্ণপিশক দরক্রজষ্টাে ণ এ/ক্রে পত্র এবং ই-দমইলশ াশগ অবক্রিত করশত িশব।   
 

১৪.৪ দকান উশদ্যাক্তার EOI সংক্রিপ্ত তাক্রলকার্ভক্রক্তর জন্য ক্রবশবক্রচত না িশল PAC -এর সিার  কা ণক্রববরণী স্বািক্ররত 

িওয়ার  ৭(সাত) কম ণ ক্রেবশসর মশধ্য সংক্রিষ্ট উশদ্যাক্তাশক দরক্রজষ্টাে ণ এ/ক্রে পত্র এবং ই-দমইলশ াশগ অবক্রিত করশত 

িশব। 

        

    -০ /২১ *                  -০১/২০২০,        ২৭       , ২০২০                   । 



           

 

 

 

১৪.৫    PAC  ক্ণক EOI পরীিণকাশল উশদ্যাক্তার ক্রনকে দকান ক্রজজ্ঞাসা/অক্রতক্ররক্ত দকান েক্যশমন্ট এর চাক্রিো র্াকশল 

তা  কা ণক্রববরণী স্বািক্ররত  িওয়ার ৭ (সাত) কম ণক্রেবশসর মশধ্য  দরক্রজস্টাে ণ এ/ক্রে পত্র এবং ই-দমইলশ াশগ EOI  

োক্রখলকারী উশদ্যাক্তা প্রক্রতষ্ঠানশক অবক্রিত করশত িশব।  
 

 

১৪.৬ আইক্রসটি  প্রকশল্পর দিশত্র োক্রখলকৃত  EOI ক্রবদ্যমান মূল্যায়ন ক্রনশে ণক্র কা অুক ায়ী আইক্রসক্রব ক্ণক প্রার্ক্রমকিাশব 

নাম্বাক্ররং করশত িশব এবং প্রশয়াজনীয় নম্বর প্রাপ্ত  EOI সমূশির সংক্রিপ্ত তাক্রলকা প্রস্তুশতর লশিয সুপাক্রর সি স্মারক 

আকাশর সংক্রিষ্ট PAC -এর সিায়  উপস্থাপন করশত িশব। এতদ সংক্রাশন্ত অন্যান্য কা ণাবলী ১৪.১ িশত ১৪.৫ 

অুকশেশে বক্রণ ণত ক্রনশে ণ নার আশলাশক সম্পাক্রেত িশব । 
 

১৫. EOI  এর সংক্রিপ্ত তাক্রলকা  চূোন্তকরশণর   পর উশদ্যাক্তা/ দকাম্পাক্রন ক্ণক পক্ররপালনীয় ক্রবিয়ঃ 

 

১৫.১        EOI এর সংক্রিপ্ত তাক্রলকায় অন্তর্ভ ণক্রক্তর পর ICB ক্ণক সরবরািকৃত নমুনা অুক ায়ী উশদ্যাক্তাশক ক্রনজ উশদ্যাশগ 

প্রশয়াজনীয় সংখ্যক প্রকল্প প্রস্তাবনা (Project Profile) প্রস্তুতপূব ণক তা মূল্যায়শনর ক্রনক্রমশি মূল্যায়নকারী 

প্রক্রতষ্ঠাশন োক্রখল করশত িশব।  প্রকল্প প্রস্তাবনার সাশর্ ক্রনম্নবক্রণ ণত কাজগপত্র/েক্রললাক্রে সংযুক্ত করশত িশবঃ 

 
 

ক) উশদ্যাক্তার স্বািক্ররত জীবন-বৃিান্ত, দেক্রলশফান, ই-দমইল অযাশড্রস ও দমাবাইল নম্বর । 

 
 

খ) খসড়া  সংঘক্রবক্রি ও সংঘ স্মারক । 

 
 

 ) ১ম দেণী বা তদূি ণ পেম ণাোর সরকারী/আিা সরকারী/ স্বায়ত্ব াক্রসত  প্রক্রতষ্ঠাশনর কম ণকতণা ক্ণক সতযাক্রয়ত 

সকল উশদ্যাক্তার পাসশপাে ণ সাইশজর প্রশয়াজনীয় সংখ্যক রক্রিন েক্রব, জাতীয় পক্ররচয়পত্র/পাসশপাে ণ এর  

ফশোকক্রপ, টিআইএন সাটি ণক্রফশকে, ব্যাংক ক্রিসাব ক্রববরণী, দট্রে লাইশসি, আয়কর ক্ণপি ক্ণক প্রতযাক্রয়ত 

সম্পে ও োয় এর ক্রববরণী সম্বক্রলত IT 10B ফরম, প্রকল্প ভূক্রম ও প্রস্তাক্রবত বিকী সম্পক্রির  সংক্রিষ্ট সাব-

দরক্রজক্রি অক্রফস দর্শক সংগৃিীত দমৌজা দরে এর ফশোকক্রপ, িালনাগাে পক্ররশ াক্রিত দেক্রলশফান( ক্রে র্াশক) ক্রবল, 

ক্রবদূযৎ ক্রবশলর ফশোকক্রপ ।    

 
 

ঘ) প্রকশল্পর SWOT ক্রবশিিণ ।  

 
 

ি)                                     প্রকল্প ভূক্রম ও প্রস্তাক্রবত বিকী সম্পক্রির তফক্রসশলর ক্রববরণী, দমৌজা ম্যাশপর োগ নম্বর অুক ায়ী খন্ড সংখ্যার 

তথ্যসি অন্যান্য সমক্রর্ ণত সকল কাগজপত্র   । 
 

১৬. ঋণ মঞ্জুক্রর প্রক্রক্রয়াঃ 

১৬.১ মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান দকাম্পানী ক্ণক োক্রখলকৃত প্রকল্প প্রস্তাবনা  াচাই-বাোই এবং প্রকল্পস্থল সশরজক্রমশন 

পক্ররে ণনপূব ণক মূল্যায়ন কশর সংক্রিষ্ট েক্রললাক্রেসি ২ (দুই) কক্রপ মূল্যায়ন প্রক্রতশবেন আইক্রসক্রবশত দপ্ররণ করশব ।  
 

১৬.২ খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রি ক্রিক্রিক প্রকশল্পর দিশত্র প্রকল্প মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান ক্ণক দপ্রক্ররত প্রকল্প মূল্যায়ন 

প্রক্রতশবেন আইক্রসক্রব পরীিা ক্রনরীিাশন্ত সুক্রন ণক্রেষ্ট  সুপাক্রর /মতামতসি স্মারক আকাশর সংক্রিষ্ট CAC  এর সিায় 

উপস্থাপন করশব ।  
 

১৬.৩          আইক্রসটি প্রকশল্পর দিশত্র মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান ক্ণক প্রেি তথ্য-উপাি  াচাই-বাোইয়াশন্ত আইক্রসক্রব প্রকল্পস্থল 

সশরজক্রমশন পক্ররে ণনপূব ণক সুক্রনক্রে ণষ্ট সুপাক্রর /মতামতসি একটি প্রক্রতশবেন োক্রখল করশব  া স্মারক আকাশর সংক্রিষ্ট 

CAC  এর সিায় উপস্থাপন করশব । 
 

১৬.৪          প্রকল্প মূল্যায়ন কক্রমটি  EOI এর সাশর্ োক্রখলকৃত  তথ্যাক্রে,  প্রকশল্পর সম্ভাব্যতা প্রক্রতশবেন, উশদ্যাক্তার কাক্ররগরী 

দ াগ্যতাসি আক্রর্ ণক ও বাক্রণক্রজযক অক্রিজ্ঞতা, ব্যবস্থাপনা েিতা ইতযাক্রে  াবতীয় প্রাসংক্রগক ক্রবিয়াক্রে ক্রবশবচনায় ক্রনশয় 

এবং অন্যান্য আুকিক্রঙ্গক গুরুত্বপূণ ণ ক্রবিয়সমূি পরীিা-ক্রনরীিাপূব ণক প্রাক্রর্ ণত ঋণ  মঞ্জুক্ররর  সুপাক্রর  করশব। 
 

১৬.৫  CAC        এর সুপাক্রর  অুক ায়ী প্রস্তাক্রবত ঋণ মঞ্জুক্ররর  জন্য PAC  এর সিার কা ণক্রববরণী স্বািক্ররত িওয়ার ৭ (সাত) 

কম ণ ক্রেবশসর মশধ্য সংক্রিষ্ট মঞ্জুক্রর  দবাশে ণর সিায় স্মারক আকাশর  উপস্থাপন করশত িশব । 
   

১৬.৬ মঞ্জুক্রর  দবাে ণ সাক্রব ণক ক্রবিয় ক্রবচার ক্রবশিিণপূব ণক ঋণ মঞ্জুক্ররর ক্রবিশয় ক্রসিান্ত িিণ করশব ।  
 

১৬.৭ মঞ্জুক্রর দবাে ণ (Sanction Board) ক্ণক গৃিীত দ  দকান ক্রসিান্ত কা ণক্রববরণী ক্রনক্রশ্চত িওয়ার ৭ (সাত) 

কম ণক্রেবশসর মশধ্য আশবেনকারীশক দরক্রজস্টাে ণ এক্রে পত্র / ই-দমইল  দ াশগ অবক্রিত করশত িশব। 

    -০৯/২১ 



           

 

 

১৭. প্রকল্প অুকশমােশনর মানেন্ডঃ 

১৭.১  
 

 

         প্রকল্পটি কাক্ররগক্রর ক্রেক দর্শক উপযুক্ত, মানসম্পন্ন, বাংলাশেশ র লাগসই প্রযুক্রক্তর সাশর্ সামঞ্জস্যপূণ ণ এবং পক্ররশব  

বািব িশত িশব। ‡m mv‡_ †`‡k cÖPwjZ wewa-weavb cwicvjb Ki‡Z n‡e| আইক্রসক্রব এর মূল্যায়শন দ  সকল 

আশবেনকারী প্রক্রতষ্ঠান কাক্ররগক্রর, আক্রর্ ণক ও বাক্রণক্রজযক ক্রেক দর্শক উপযুক্ত ও লািজনক মশম ণ প্রক্রতপন্ন িশব, দস 

সকল প্রক্রতষ্ঠান ঋণ সিায়তা  প্রাক্রপ্তর দ াগ্য ক্রবশবক্রচত িশব।*
 

 

 

১৭.২ আক্রর্ ণক ক্রবশিিশণ প্রকল্পটির ন্যযনতম Internal Rate of Return (IRR) 15%, Return on 

Equity (ROE) 15%, Debt Service Coverage Ratio 2:1, Current Ratio 

1.5:1 ও  Cay-Back Ceriod সশব ণাচ্চ ৪ বের  িশত িশব। 

 

 

১৭.৩ SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) ক্রবশিিণ িিণশ াগ্য িশত 

িশব। 
 

 

১৭.৪          অক্রনি ণর ীল দ  দকান চলশকর (দ মন-কাঁচামাশলর ব্যয়) ৫% বৃক্রি ও অপর চলশকর (ক্রবক্রয় মূল্য) ৫% হ্রাস িশর 

দসনক্রসটিক্রিটি ক্রবশিিশণ প্রকল্প  লািজনক িশত িশব। 
 

 

১৭.৫ খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রি ক্রিক্রিক  প্রকশল্পর প্রস্তাক্রবত ভূক্রমর মাক্রলকানা দকাম্পাক্রনর নাশম সাফ -কবলা েক্রলশলর 

মাধ্যশম িস্তান্তক্ররত িশত িশব এবং প্রকল্পভূক্রমর ন্যয নতম পক্ররমাণ এবং খন্ড নীক্রতমালায় বক্রণ ণত (পক্ররক্র ষ্ট-১) তাক্রলকা 

অুক ায়ী িশত িশব। উশেখ্য, একাক্রিক খশন্ডর প্রকল্পভূক্রমর দিশত্র খন্ডসমূশির মশধ্য সশবাচ্চণ দূরত্ব ও দ াগাশ াগ ব্যবস্থা 

নীক্রতমালার ৯ নং অুকশেে দমাতাশবক িশত িশব।*
 

 

 

১৮. জামানতঃ 

১৮.১ ঋণ িিীতা দকাম্পাক্রনর সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পক্রি আইক্রসক্রব এর  অুকূলশল ক্রনবক্রিত বিক রাখশত িশব। 
 

 

১৮.২ ঋণ িিীতা দকাম্পাক্রনর স্থাবর-অস্থাবর সম্পক্রি বিকীকরশনর পা াপাক্র  সকল উশদ্যাক্তা/পক্ররচালক গৃিীত ঋশণর  জন্য 

ব্যক্রক্তগত োয় িিণ কশর জাক্রমননামা ও মুচশলকা প্রোন করশবন। 
   

১৮.৩  আইক্রসটি প্রকশল্পর দিশত্র দকাম্পাক্রনর নাশম ক্রনবক্রিত ভূক্রম‾ফ্ল্যাে ( ক্রে র্াশক) আইক্রসক্রবর অুকূলশল আবক্রশ্যকিাশব 

দরক্রজষ্টাে ণ মে ণশগজ করশত িশব। দ সকল দকাম্পাক্রনর ক্রনজস্ব ফ্ল্যাে বা ভূক্রম র্াকশব না তাশের দিশত্র আবক্রশ্যকিাশব 

আইক্রসক্রব এর অুকূলশল  উশদ্যাক্তাশের ব্যক্রক্তগত গ্যারাক্রন্ট ও ৩য় পশির গ্যারাক্রন্ট প্রোন  করশত িশব। 
 

 

১৯. েক্যশমশন্ট নঃ 

১৯.১ ১ম ক্রকক্রস্তর অর্ ণ োড়করশণর পূশব ণ প্রকশল্পর উশদ্যাক্তাগণশক মঞ্জুক্ররপশত্রর  তণাুক ায়ী প্রশয়াজনীয় সকল  কাগজপত্র/েক্রললাক্রে 

োক্রখল করশত িশব  া ICB ক্ণক  াচাই বাোইপূব ণক আইক্রসক্রবর তাক্রলকার্ভক্ত/ক্রবশ িিাশব ক্রনযুক্ত আইনজীবীর মতামত 

িিণ করশত িশব। এ জন্য আইনজীবী ক্ণক োক্রখলকৃত ক্রফ উশদ্যাক্তা/প্রকশল্পর ক্রনকে িশত আোয় করা িশব। এোড়া আইন 

পরাম ণশকর চাক্রিো/পরাম ণ অুক ায়ী এ নীক্রতমালায় বক্রণ ণত কাগজপত্র/েক্রললাক্রে ব্যতীত অন্য দকান কাগজপত্র বা 

েক্রললাক্রের প্রশয়াজন িশল তাও োক্রখল/সম্পােন/ক্রনবিন করশত িশব। বাংলাশেশ র প্রচক্রলত ক্রনয়শম EEF উইং, আইক্রসক্রব 

এবং উশদ্যাক্তাশক প্রশয়াজনীয় সকল েক্যশমশন্ট শনর কাজ সম্পন্ন করশত িশব। 
 

১৯.২           খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রি ক্রিক্রিক প্রকশল্পর জন্য ESF িশত ঋণ মঞ্জুক্ররর পর উশদ্যাক্তা ক্ণক দরক্রজস্ট্রার অব জশয়ন্ট 

স্টক দকাম্পাক্রনজ এন্ড ফাম ণস (RJSC)- এ  প্রস্তাক্রবত প্রকল্প সংক্রিষ্ট দকাম্পাক্রনর ক্রনবিন সম্পন্ন করশত িশব। 
 

১৯.৩ ঋণ মঞ্জুক্ররর পর অর্ ণ োশড়র পূশব ণ উশদ্যাক্তাশক দরক্রজস্ট্রার অব জশয়ন্ট স্টক দকাম্পাক্রনজ এন্ড ফাম ণস (RJSC)- ক্ণক 

অুকশমাক্রেত সাটি ণক্রফশকে অব ইনকরশপাশর ন, পক্ররচালকশের ক্রববরণী, Memorandum of Association  

এবং  Articles of Association ও অন্যান্য প্রশয়াজনীয় তথ্যাক্রে সম্বক্রলত েক্রলল/ কাগজাক্রের সাটি ণফাইে কক্রপ 

EEF উইং,  আইক্রসক্রব এর ক্রনকে োক্রখল করশত িশব। 
 

    -১০/২১ *                  -০১/২০২০,        ২৭       , ২০২০                   । 



           

 

 

১৯.৪ ঋশণর  অর্ ণ োড়করশণর পূশব ণ  সংক্রিষ্ট দকাম্পাক্রন/উশদ্যাক্তা ক্ণক ক্রনজস্ব োয় সৃক্রষ্ট কশর  EEF উইং,  আইক্রসক্রব এর অুকূলশল  

ক্রনম্নবক্রণ ণত েক্রললাক্রে সম্পােন ও প্রশ াজয দিশত্র  সংক্রিষ্ট সাব-দরক্রজক্রি অক্রফস এবং RJSCদত   ক্রনবিন করশত িশব  া 

EEF উইং,  আইক্রসক্রবশত সংরক্রিত  র্াকশবঃ  
 

  ) দলান এক্রিশমন্ট;  ) দমশমাশরন্ডাম অব ক্রেশপাক্রজে অব দচকস্; 

  ) দমশমাশরন্ডাম অব ক্রেশপাক্রজে অব োইশেল ক্রেেস; ঞ) েীে অব দফ্ল্াটিং চাজণ ; 

  ) বিকী সম্পক্রির মূল েক্রললাক্রে/কাগজাক্রে ;   ) েীে অব িাইশপাক্রর্শক ন; 

 ঘ) েীে অব মশগ ণজ;  ) দলক্রজং অব ক্রেশরক্টরস দ য়ার; 

 ঙ) পাওয়ার অব অযােনী;  ড) আইক্রসটি প্রকশল্পর জন্য উশদ্যাক্তাশের ব্যক্রক্তগত  

 চ) ক্রেশরক্টরস্  গ্যারাক্রন্ট;  গ্যারাক্রন্ট ও ্তীয় পশির গ্যারাক্রন্ট; 

 ছ) ক্রেশরক্টরস্  আন্ডারশেক্রকং; ঢ) প্রশ াজয অন্যান্য কাগজপত্র/েক্রললাক্রে। 

  ) ক্রেক্রপ দনাে বাই ক্রেশরক্টরস্;   

 

১৯.৫ 

 

মঞ্জুক্ররপশত্রর  তণ দমাতাশবক গৃিীত ঋণ  প্রকশল্প  র্া র্িাশব ক্রবক্রনশয়াগ করা না িশল/ব্যবসা বি করশল/প্রকশল্পর অক্রস্তত্ত্ব না 

পাওয়া দগশল অর্ ণ আোশয়র জন্য দেশ র প্রচক্রলত আইশনর আওতায়  র্া র্ আইনী পেশিপ িিণ করার ক্রবিশয় দলান 

এক্রিশমশন্ট সুস্পষ্টিাশব   তণ আশরাপ করশত িশব। 

         

 

২০. মঞ্জুক্ররকৃত প্রকশল্পর অুকূলশল ESF এর অর্ ণ োড়করণঃ 

২০.১           উশদ্যাক্তা ক্ণক দমাে প্রকল্প ব্যশয়র  ৫১%  মঞ্জুক্ররপত্র ইসুযর তাক্ররখ িশত ১ বেশরর মশধ্য প্রকশল্পর এক্যযইটি ক্রিশসশব 

ক্রবক্রনশয়াগ সম্পন্ন করশত িশব। মঞ্জুক্ররপত্র ইসুযর তাক্ররখ িশত ৬ মাশসর মশধ্য দকাম্পাক্রনর অুকূলশল প্রকল্প ভূক্রমর 

েক্রললায়ন (ভূক্রম/ফ্ল্যাে দরক্রজশস্ট্র ন, নামজারীকরণ ও খাজনা প্রোন) সংক্রান্ত সমুেয় কাজ সম্পন্ন কশর  মূল 

কাগজপত্রাক্রে/েক্রললাক্রে ইইএফ উইং, আইক্রসক্রবশত জমা প্রোন করশত িশব এবং ঋণ মঞ্জুক্ররর ক্রবপরীশত উক্ত 

স্থাবর/অস্থাবর সম্পক্রি ইইএফ উইং, আইক্রসক্রবর অুকূলশল বিক রাখশত িশব। 

 

২০.২* 

 

 ) 

 

      মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান প্রকশল্প উশদ্যাক্তার অং  ক্রবক্রনশয়াশগর ক্রবিয় ক্রনক্রশ্চত িশয় আইক্রসক্রবশত ক্রকক্রস্তর 

অর্ ণ  োড়করশনর সুপাক্রর  দপ্ররণ করশব। মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠাশনর সুপাক্ররশ র দপ্রক্রিশত বাংলাশে  ব্যাংক 

(প্রশ াজয দিশত্র), সংক্রিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান ও আইক্রসক্রব’র প্রক্রতক্রনক্রি সমন্বশয় গঠিত দ ৌর্ পক্ররে ণন েল 

ক্ণক সশরজক্রমশন প্রকল্পটি পক্ররে ণন কশর উশদ্যাক্তার অংশ র ক্রবক্রনশয়াশগর (                    

 ১%)                                               ১            ছ          ।   

                /                                     ,        ১২(   )  ছ         

       ,           ও                        চ   /                                  

                    RJSC               চ           ।                     ,        

       ছ                                                  ছ          ।           ও 

                     চ                     ঋ              ৩(   )                   

০ (  চ)        ছ          ;                                    ঋ    ৪০%         

      । 

 

  )        ক্রনি ণর প্রকশল্পর দিশত্র জক্রম ও প্রশয়াজনীয় অবকাঠাশমা খাশত ৫১% ক্রবক্রনশয়াগ সম্পন্ন না িশল 

আমোনীতব্য  ন্ত্রপাক্রত আমোনীশত L/C মাক্রজণন ক্রিশসশব ৫১% এর অবক্র ষ্ট অং  ক্রবক্রনশয়াগ করশত িশব। 

আমোনীতব্য দমক্র নারীজ এর ক্রবপরীশত মাক্রজণন বাশে  এলক্রস এর অর্ ণ আইক্রসক্রব ক্ণক সংক্রিষ্ট এলক্রস 

ওশপক্রনং ব্যাংকশক প্রোন করশব এবং দসশিশত্র প্রশয়াজশন একক ক্রকক্রস্তর পক্ররমাণ ৪০% এর অক্রিক িশত 

পাশর।  

 

  ) ক্রকক্রস্তর অর্ ণ আইক্রসক্রব মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠাশন দপ্ররণ করশব। মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান  প্রশয়াজনীয় ক্রনয়মাচার 

পক্ররপালন পূব ণক দকাম্পাক্রনর ব্যাংক ক্রিসাশব একাউন্ট-দপয়ী দচশকর মাধ্যশম দপ্ররণ করশব। আইক্রসক্রব দকান 

উশদ্যাক্তা বা দকাম্পাক্রনর ব্যাংক ক্রিসাশব সরাসক্রর দকান দচক প্রোন করশব না। 

 

   

    -১১/২১ *                  -০১/২০২০,        ২৭       , ২০২০                   । 



           

 

 

২১.  ESFএর ঋণ প্রাপ্ত  প্রকল্প ক্ণক চলক্রত মূলিন ঋণ িিণঃ 

ESF এর ঋণ প্রাপ্ত খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক খাশতর  মূলিনী  ন্ত্রপাক্রত ক্রনি ণর প্রকল্প ব্যতীত  অন্য দকান প্রকল্প 

চলক্রত মূলিন ঋশণর জন্য ক্রবশবক্রচত িশব না । চলক্রত মূলিন ঋশণর জন্য ক্রনশম্নবক্রণ ণত   তণাবলী পক্ররপালন করশত িশবঃ 

 

২১.১        আিিী প্রকল্পশক চলক্রত মূলিন ঋণ িিশণর অনাপক্রি দচশয় EEF উইং,  আইক্রসক্রবর ক্রনকে আশবেন করশত িশব। 

আশবেনপশত্রর সাশর্ দকাম্পাক্রনর সব ণশ ি ক্রনরীক্রিত আক্রর্ ণক ক্রববরণী (লাি-িক্রত ক্রিসাব ও ক্রস্থক্রতপত্র) োক্রখল করশত 

িশব।  ঋণ িিশণর প্রস্তাব সংক্রিষ্ট প্রকল্প/দকাম্পাক্রনর পক্ররচালক পি ণে ক্ণক অুকশমাক্রেত িশত িশব।  

 

২১.২        ঋশণর ক্রবপরীশত আইক্রসক্রব এর ক্রনকে বিকীকৃত সম্পক্রি বক্রিভূ ণত অন্য দকান সম্পক্রি জামানত দরশখ চলক্রত মূলিন ঋণ 

িিণ করশত পারশব । উশদ্যাক্তাগণ দ  সম্পক্রি বিক দরশখ চলক্রত মূলিন ঋণ িিণ করশত ইচ্ছুক তা আশবেন পশত্র 

সুস্পষ্টিাশব উশেখ করশত িশব ।   

 

২১.৩        আইক্রসক্রব ক্ণক আশবেনপত্র  াচাই-বাোই এবং সংক্রিষ্ট প্রকশল্পর সাক্রব ণক ক্রবিয়াক্রে আইক্রসক্রব ও বাংলাশে  ব্যাংক 

ক্ণক দ ৌর্িাশব সশরজক্রমশন পক্ররে ণনপূব ণক অনাপক্রি প্রোশনর ক্রবিশয় ক্রসিান্ত গৃিীত িশব। 
 

 ২১.৪        দকান প্রকশল্পর অুকূলশল মঞ্জুক্ররকৃত সমুেয় অর্ ণ োড়করণ এবং প্রকশল্পর বাক্রণক্রজযক উৎপােন কা ণক্রম শুরুর পূশব ণ 

চলক্রত মূলিন ঋশণর জন্য োক্রখলকৃত আশবেনপত্র ক্রবশবচনাশ াগ্য িশব না। এশিশত্র প্রকশল্পর অুকূলশল ইসুযকৃত 

মঞ্জুক্ররপশত্রর  তণাবলীর পূণ ণ বাস্তবায়ন ক্রনক্রশ্চত করশত িশব। 
 

২১.  আইক্রসটি খাতর্ভক্ত প্রকশল্পর দিশত্র চলক্রত মূলিন ঋণ িিশণর প্রস্তাব িিণশ াগ্য িশব না।  

 

 

২২. ESF সংক্রিষ্ট পিসমুি ও তাশের োয়োক্রয়ত্বঃ   

২২.১ বাংলাশে  ব্যাংকঃ  

 

 ক) ESF এর নীক্রতমালা প্রণয়ন। 
 

 খ) তিক্রবল ব্যবস্থাপনা। 
 

 গ)  

 

প্রকশল্পর পারফশমি মক্রনেক্ররং।  
 

 ঘ)  

 

আইক্রসক্রব এর  কা ণক্রম তোরক্রক।  
 

২২.২ আইক্রসক্রব  

 

  ) EOI িিণ এবং দসগুশলার সংক্রিপ্ত তাক্রলকা প্রস্তুতকরণ।  
 

  )       মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান িশত প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব পুনঃমূল্যায়নপূব ণক নীক্রতমালায় বক্রণ ণত প্রক্রক্রয়া  র্া র্িাশব  

অুকসরণপূব ণক ঋণ মঞ্জুক্রর  প্রোন ।  
 

  ) প্রকল্প সংক্রাশন্ত প্রশয়াজনীয় েক্রললাক্রে সম্পােন (প্রশয়াজশন আইনশজ্ঞর পরাম ণ অুক ায়ী) । 
 

 ঘ) প্রকল্প সংক্রিষ্ট ভূক্রম/ফ্ল্যাশের  াবতীয় কাগজপত্র/েক্রললাক্রে সংক্রিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান ও বাংলাশে  ব্যাংক 

(প্রশ াজয দিশত্র)  এর সাশর্  দ ৌর্িাশব সংক্রিষ্ট েপ্তরসমূশি সশরজক্রমশন  াচাই ও উক্ত কাগজপত্র/েক্রললাক্রে 

সংরিণ। 

 

 ঙ)       মঞ্জুক্ররকৃত প্রকল্পসমূশির অুকূলশল অর্ ণ োড়করণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কা ণক্রম তোরক্রক ও অর্ ণ আোশয়র 

দিশত্র সংক্রিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠানশক প্রশয়াজনীয় সিশ াক্রগতা   প্রোন ।  

 

 চ) ক্রবতরণকৃত ঋণ আোশয়র লশিয প্রকল্প বা উশদ্যাক্তার ক্রবরুশি প্রশয়াজশন আইনগত ব্যবস্থা িিণ । 
 

 ছ) মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান িশত প্রকশল্পর অবস্থা সম্পক্রকণত প ণাবৃি তথ্য (Periodical Status) সংিি 

এবং চাক্রিো দমাতাশবক মন্ত্রণালয়/বাংলাশে  ব্যাংকশক অবক্রিতকরণ । 
 

  )        ESF সংক্রিষ্ট ক্রবিশয় আইক্রসক্রব বা বাংলাশে  ব্যাংকশক প্রক্রতপি কশর োশয়রকৃত মামলায় আইনশজ্ঞর 

পরম ণ অুক ায়ী প্রক্রতদ্বক্রিতা/পেশিপ িিণ।  

    -১২/২১ 



           

 

 

  )        প্রকশল্পর পি ণে সিায় উপক্রস্থক্রতর জন্য টিএ/ক্রেএ বাবে প ণশবিশকর (Observer) োক্রখলকৃত ক্রবল ক্রবক্রি 

দমাতাশবক প্রশয়াজনীয়  পরীিা ক্রনরীিাশন্ত পুনিণরণ করা । 

 

 ঞ) আইক্রসক্রব এতদ সংক্রান্ত কাশজর জন্য বাংলাশে  ব্যাংশকর ক্রনকে োয়বি র্াকশব । 

 

 

২২.৩ 

 

মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান 

 

  

  ) 
         

       সংক্রিপ্ত তাক্রলকার্ভক্ত উশদ্যাক্তার প্রকল্প প্রস্তাব িিণকরতঃ প্রস্তাক্রবত প্রকল্পস্থল সশরজক্রমশন পক্ররে ণন কশর 

মূল্যায়নপূব ণক ঋণ মঞ্জুক্ররর জন্য                /          ০২ (  )               /      

                ,আ                 ১(  )                         ।     , 

            ঘ               (                                চ                   ) 

                /                   ।                 ও                        

         /                             ঘ               (                         

       চ                           )    আ                                   

     ও         ড                             ১ %                              

              ৩০%                        চ     ।**
 

 

  ) সংক্রিষ্ট ক্রবিশয় আইনশজ্ঞর পরাম ণ অুক ায়ী প্রশয়াজনীয় েক্রললাক্রে সম্পােন। 

 

  )         প্রকশল্প উশদ্যাক্তার অংশ র সশন্তািজনক ক্রবক্রনশয়াগ ক্রনক্রশ্চত িশয় ঋশণর অর্ ণ োশড়র সুপাক্রর করণ (প্রক্রত 

ক্রকক্রস্তর অর্ ণ োশড়র সুপাক্ররশ র সাশর্ প ণশবিশকর মতামত/প্রক্রতশবেন সংযুক্ত করশত িশব)।   

 

 ঘ) মঞ্জুক্ররকৃত প্রকল্পসমূশি অর্ ণ ক্রবতরণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন মক্রনেক্ররং, অর্ ণ আোশয়র জন্য পেশিপ িিণ এবং 

সংক্রিষ্ট কা ণাবলী সম্পােন।  

  

 ঙ) ক্রবতরণকৃত ঋণ আোশয়র জন্য প্রচক্রলত ক্রবক্রি দমাতাশবক সুে ও আসল সমন্বয় কশর ঋশণর ক্রকক্রস্ত ক্রনি ণারণ । 

 

 চ) প্রকশল্পর পি ণে সিা ও অন্যান্য সিায় আইক্রসক্রব এর পশি োক্রয়ত্বপালশনর জন্য ০১(এক) জন উপযুক্ত 

কম ণকতণাশক  প ণশবিক (Observer) ক্রিশসশব ক্রনশয়াগ োন । 

 

 ছ) মঞ্জুক্ররপশত্রর  তণাুক ায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা িশে ক্রক না দস ক্রবিশয় প ণশবিশকর ক্রনকে িশত মতামত ও 

প্রক্রতশবেন সংিি কশর প্রশয়াজনীয় ব্যবস্থা িিণ । 

 

 
 

 ) প্রকল্প/প্রকল্পসমূশির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত  প্রক্রতশবেন প্রক্রত তত্রমাক্রসশক আইক্রসক্রবশত  দপ্ররণ Ki‡Z n‡e|*
 

 

  ) আোয়কৃত অর্ ণ অনক্রতক্রবলশম্ব আইক্রসক্রবশত দপ্ররণ । 

 

 ঞ) প্রকশল্পর ক্রবরুশি আইনগত ব্যবস্থা িিশণর দিশত্র আইক্রসক্রবশক প্রশয়াজনীয় সিায়তা প্রোন।  

 

  ) প্রকশল্পর অুকূলশল ঋণ সিায়তার ১ম ক্রকক্রস্তর অর্ ণ োড়করশণর পর সংক্রিষ্ট দকাম্পাক্রন ও উশদ্যাক্তাশের তথ্য 

বাংলাশে  ব্যাংশকর দক্রক্রেে ইনফরশম ন বুযশরাশত (CIB) ক্ররশপাে ণকরণ । 

 

  )         ক্রবতরণকৃত ঋণ ক্রিসাব সংরিশণর পা াপাক্র   বাংলাশে  ব্যাংক ক্ণক অুকসৃত ক্রনয়ামাচার অুক ায়ী এ 

ঋণশক দেণীক্রবন্যাসকরণ এবং বাংলাশে  ব্যাংশকর ক্রসআইক্রবশত  ক্ররশপাে ণকরণ । তশব ক্রবরূপিাশব দেণীকৃত 

ঋশণর জন্য দকান প্রক্রি ন রাখশত িশব না । 

 

 ড) মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান এতদ সংক্রান্ত কাশজর জন্য আইক্রসক্রব এর  ক্রনকে োয়বি র্াকশব । 

  

 

 

    -১৩/২১ 

**                  -০৩/২০১০,        ৩০       , ২০১৯                   । 

*                  -০১/২০২০,        ২৭        , ২০২০                   । 

 

 



           

 

 

২৩. প ণশবিক (Observer) এর োক্রয়ত্ব ও  কতণব্যঃ 

 

২৩.১ ESF এর ঋণ সিায়তা প্রাপ্ত  দকাম্পাক্রনর পি ণে সিা ও অন্যান্য সিায় উপক্রস্থত দর্শক তিক্রবশলর স্বার্ ণ সংরিণ; 
 

২৩.২ দকাম্পানী ক্ণক আশয়াক্রজত দবাে ণ সিা এবং বাক্রি ণক সািারণ সিায় উপক্রস্থত দর্শক কা ণকরী ভূক্রমকা পালন; 
 

২৩.৩           প্রক্রত ক্রকক্রস্তর ঋণ োশড়র পূশব ণ প্রকশল্পর সাক্রব ণক অবস্থা ও ক্রবক্রনশয়াশগর ক্রবিশয় )প্রশয়াজশন প্রকল্প পক্ররে ণন কশর (

মতামত/প্রক্রতশবেন  প্রোন; 
 

২৩.৪ প্রকশল্পর বাস্তবায়ন প্রক্রতশবেন তাঁর প্রক্রতষ্ঠাশনর উপযুক্ত ক্ণপশির ক্রনকে োক্রখল; 
 

২৩.৫ বাংলাশে  ব্যাংক বা আইক্রসক্রব ক্ণক সংক্রিষ্ট ক্রবিশয় অক্রপ ণত োক্রয়ত্ব  র্া র্িাশব পক্ররপালন ; 
 

২৩.৬ সংক্রিষ্ট দকাম্পাক্রনর প্রক্রতটি দবাে ণ সিা ও অন্যান্য সিায় উপক্রস্থক্রতর জন্য প ণশবিক (Observer) তাঁর 

পেম ণাো অুক ায়ী সরকারী ক্রবক্রি দমাতাশবক টিএ/ক্রেএ প্রাপ্য িশবন। ক্রতক্রন তাঁর প্রক্রতষ্ঠাশনর ক্রবিাগীয়/ াখা প্রোশনর 

সুপাক্রর  সম্বক্রলত ক্রবল ইইএফ উইং আইক্রসক্রবশত োক্রখল করশবন। ইইএফ উইং, আইক্রসক্রব ক্ণক প্রশয়াজনীয় পরীিা-

ক্রনরীিাশন্ত প ণশবিশকর প্রাপ্য অর্ ণ পুনি ণরণ করা িশব। 
 

 
 

২৪. উশদ্যাক্তা /দকাম্পানীর পক্ররপালনীয় ক্রবিয়ঃ 

 

২৪.১ ঋণ িিশণ আিিী উশদ্যাক্তাগণশক তাশের পেিমত মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠাশনর  মাধ্যশম প্রকল্প প্রস্তাবনা আইক্রসক্রবশত 

োক্রখল করশত িশব।   
 

২৪.২           ঋণ সিায়তার ১ম ক্রকক্রস্ত প্রাক্রপ্তর ৪ (চার) মাশসর মশধ্য এবং অন্যান্য ক্রকক্রস্তর অর্ ণ ক্রনি ণাক্ররত সমশয় ক্রবক্রনশয়াগ সম্পন্ন 

করার ক্রবিয়টি ক্রনক্রশ্চত করশত িশব। 
 

২৪.৩         ঋণ মঞ্জুক্ররর পর সংক্রিষ্ট দকাম্পাক্রনর  াবতীয় স্থায়ী/অস্থায়ী সম্পশের মূল েক্রললাক্রে আইক্রসক্রবশত োক্রখলপূব ণক 

ক্রনবক্রিত বিকী োয় সৃক্রষ্ট করতঃ  সকল দ য়ার সাটি ণক্রফশকে (ফরম-১১৭ সি) ক্রকক্রস্ত োশড়র পূশব ণই আইক্রসক্রবশত জমা 

করশত িশব। এোড়া ঋণ সিায়তা দিাগকাশল প্রকশল্পর দকান সম্পে ক্রবক্রয়/িস্তান্তর/োয়বি/লীজ/িাড়া প্রোন করা 

 াশব না এবং ICB এর পূব ণাুকশমােন ব্যক্রতশরশক দকাম্পাক্রনর সেস্যশের িারণকৃত দ য়ার(সমূি) িস্তান্তর করা  াশব 

না। 
 

২৪.৪

  

        ESF সিায়তা/সুক্রবিাশিাগী দকাম্পাক্রন ব্যাংক/আক্রর্ ণক প্রক্রতষ্ঠান বা অন্য দকান প্রক্রতষ্ঠাশনর সাশর্ দকান ঋণ চুক্রক্ত, 

ক্রবক্রনশয়াগ চুক্রক্ত বা সাক্যণলার পক্ররপন্থী বা অসামঞ্জস্যপূণ ণ দকান চুক্রক্তশত আবি িশত পারশব না। এোড়া  আইক্রসক্রব এর 

পূব ণ অুকশমােন ব্যক্রতশরশক ঋণ সুক্রবিাশিাগী দকাম্পাক্রন ক্ণক – 
   

 ক) দকাম্পাক্রনর ব্যবস্থাপনার জন্য দকান এশজন্ট ক্রনশয়াগ করা  াশব না; 

 খ) দকাম্পাক্রনর দমশমারান্ডাম এন্ড আটি ণশকলস অব এশসাক্রসশয় শনর দকানরুপ   পক্ররবতণন করা  াশব না; 

 গ) দকান ব্যক্রক্ত/ দকাম্পাক্রনশক ঋণ দেয়া  াশব না। 

 

২৪.৫ ইইএফ উইং, আইক্রসক্রব’দক অবক্রিত না কশর ব্যবসাক্রয়ক ঠিকানা পক্ররবতণন করা  াশব না। 
 

২৪.৬           অুকশমাক্রেত প্রকল্প ব্যশয়র অক্রতক্ররক্ত ব্যয় দকাম্পাক্রনর উশদ্যাক্তাগণশক ক্রনজ উৎস িশত বিন করশত িশব। ইইএফ 

ইউক্রনে, বাংলাশে  ব্যাংক/ আইক্রসক্রব ক্ণক পক্ররে ণশনর লশিয দকাম্পাক্রনর ক্রিসাবসমূি  র্া র্িাব সংরিণ করশত 

িশব এবং প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য পক্ররে ণন েলশক  সরবরাি করশত দকাম্পাক্রন বাধ্য র্াকশব।  ক্রনি ণাক্ররত েশক 

প্রকশল্পর তত্রমাক্রসক অিগক্রত প্রক্রতশবেন  এবং বৎসরাশন্ত পরবতী ৪ মাশসর মশধ্য দকাম্পাক্রনর ক্রনরীক্রিত ক্রস্থক্রতপত্র ও 

লাি-িক্রত ক্রিসাব মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠাশনর মাধ্যশম আইক্রসক্রবশত োক্রখল করশত িশব। এোড়া বাংলাশে  ব্যাংক 

ক্ণক ক্রনশে ণক্র ত িশল উক্ত অিগক্রত প্রক্রতশবেন, ক্রনরীক্রিত ক্রস্থক্রতপত্র ও লাি-িক্রত ক্রিসাব বাংলাশে  ব্যাংশকর ইইএফ 

ইউক্রনশে োক্রখল করশত িশব। 
 

২৪.৭           প্রচক্রলত ক্রনয়মাুকসাশর প্রকশল্পর সমুেয় সম্পে অক্রিকান্ড, বন্যা, ভূক্রমকম্প, োঙ্গা, সাইশলান ইতযাক্রের ক্রবপরীশত 

বীমাকৃত র্াকশত িশব। 
 

২৪.৮           প্রক্রত তত্রমাক্রসশক ন্যযনতম ০১ টি দবাে ণ সিা এবং প্রক্রত বের কমপশি ০৪টি দবাে ণ সিা (তন্মশধ্য প্রকল্পস্থশল ন্যযনতম   

২ টি)  এবং বাক্রি ণক সািারণ সিার আশয়াজন করশত িশব । 
 

 

    -১৪/২১ 



           

 

 

২৫ . ক্রবতরনকৃত দময়ােী ঋণ আোয়ঃ 

২ .১           অুকশমাক্রেত প্রকশল্পর অুকূলশল মঞ্জুক্ররকৃত ঋশণর ১ম ক্রকক্রস্তর অর্ ণ োড়করশনর তাক্ররখ িশত ০৪ (চার) বের 

সময়কালশক Moratorium/Grace Period ক্রিশসশব ক্রবশবচনাপূব ণক ০৪ বের ০৬ মাস (সাশড় চার 

বের) পূক্রতণর তাক্ররখ িশত িান্মাক্রসক ক্রিক্রিশত দমাে ০৮ (আে) বেশরর মশধ্য সূেসি আসল মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান 

ক্ণক ক্রনি ণাক্ররত ক্রকক্রস্তশত আোয় করা িশব। ক্রনি ণক্ররত সমশয় ক্রকক্রস্তর অর্ ণ পক্ররশ াশি ব্যর্ ণ িশল অক্রতক্ররক্ত ২% িাশর 

েন্ডসুে আশরাপ করা িশব । তশব দকান প্রকল্প ইো করশল  Moratorium/Grace Period এর মশধ্যও 

গৃিীত ঋশণর অর্ ণ পক্ররশ াি করশত পারশব।  
 

২ .২           অুকশমাক্রেত প্রকল্পসমূি িশত আোয়কৃত সুশের অশর্ ণর ৫০% ফান্ড ব্যবস্থাপনা ব্যয় ক্রিশসশব ইইএফ ইউক্রনে, 

বাংলাশে  ব্যাংক, ২০% আইক্রসক্রব ও ৩০% সংক্রিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান প্রাপ্য িশব। উশেখ্য ESF পক্ররচালনার 

 াবতীয় ব্যয় ফান্ড ব্যবস্থাপনা ব্যয় ক্রিশসশব ইইএফ ইউক্রনে বাংলাশে  ব্যাংক আইক্রসক্রবশক পুনিণরণ  করশব। ক্রকন্তু 

মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠানশক এ বাবে দকান অর্ ণ পূনি ণরণ করা িশব না। তশব প্রকল্প প্রস্তাবনা মূল্যায়শনর ক্রফ বাবে 

সংক্রিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান উশদ্যাক্তার ক্রনকে িশত ১.০০(এক) লি োকা প্রাপ্য িশব এবং এ দিশত্র প্রচক্রলত ক্রবক্রি 

দমাতাশবক প্রশ াজয িযাে প্রকল্প ক্ণপি বিন করশব  া উশদ্যাক্তার এক্যযইটির অংশ  ক্রবক্রনশয়াগ ক্রিশসশব ক্রবশবক্রচত 

িশব।***
 

 

২ .৩           বাংলাশে  ব্যাংক ক্ণক সমশয় সমশয় জারীকৃত ক্রনশে ণ নাবলীর আওতায় ESF িশত অর্ ণাক্রয়ত প্রকশল্পর অুকূলশল 

োড়কৃত ঋণ মূলায়নকারী প্রক্রতষ্ঠান ক্ণক দেণী ক্রবন্যাক্রসত িশব এবং ঋণ ক্রবরূপিাশব দেণীকৃত িশল সংক্রিষ্ট 

উশদ্যাক্তগণ ৩.২৩ নং অুকশেশের সংজ্ঞা অুক ায়ী ঋণ দখলাপী ক্রিশসশব ক্রচক্রিত িশব। তশব এ ক্রবিশয় সংক্রিষ্ট 

মূল্যায়নকারী প্রক্রতষ্ঠানশক দকান প্রক্রি ন সংরিণ করশত িশবনা।  
 

২ .৪ উশদ্যাক্তার ব্যর্ ণতার কারশণ দ  দকান প ণাশয় ঋশণর  সমূেয় পাওনা দফরত (Re-Call) প্রোশনর জন্য ইইএফ উইং, 

আইক্রসক্রব  দনাটি   প্রোন করশত পারশব । 
 

২ .  প্রচক্রলত ক্রনয়শম ঋণ িিীতার তথ্য বাংলাশে  ব্যাংশকর ক্রসআইক্রবশত দপ্রক্ররত িশব। 
 

২ .৬ বিকী সম্পক্রি ক্রবক্রশয়র মাশধ্যশম ঋণ আোশয়র পেশিপ িিণ করা  াশব।   
 

২ .৭ ঋণ দখলাপীর দিশত্র সংক্রিষ্ট দকাম্পাক্রন ও উশদ্যাক্তার ক্রবরুশি যুগপৎ  র্া র্ আইনী ব্যবস্থা িিণ করা  াশব। 
 

 

২৬. ক্রবক্রবিঃ 

 

২৬.১ সুষ্ঠুিাশব ESF পক্ররচালনার লশিয প্রশয়াজনীয় রূপশরখা/ম্যাুকয়াল/ফরম/েক প্রণয়শনর িমতা বাংলাশে  ব্যাংক 

সংরিণ করশব। 
 

২৬.২ বাংলাশে  ব্যাংক অত্র নীক্রতমালা সংশ ািন, সংশ াজন, ক্রবশয়াজন ও পক্ররমাজণশনর অক্রিকার সংরিণ   করশব । 
 

২৬.৭         সংশ াক্রিত ইএসএফ নীক্রতমালা সব ণসািারশণর জ্ঞাতাশর্ ণ বাংলাশে  ব্যাংক সাক্যণলার আকাশর প্রকা  করশব। 
 

 

 

২৭. ক্রবদ্যমান নীক্রতমালার কা ণকাক্ররতাঃ 

 

ক্রবদ্যমান অর্ ণাৎ অত্র নীক্রতমালা জারীর পূশব ণ মঞ্জুক্ররকৃত প্রকল্পসমূশির জন্য ইশতামশধ্য জাক্ররকৃত ইইএফ সাক্যণলার, 

নীক্রতমালা ও ক্রনশে ণ না ইতযাক্রে কা ণকর  র্াকশব । 

 

 

 

 

 

 

 

***                  -০১/২০১৯,        ২    চ  , ২০১৯                   ।     -১ /২১ 



           

 

 

পক্ররক্র ষ্ট-১ 

“Entrepreneurship Support Fund” এর আওতায় প্রকল্প স্থাপশনর জন্য   

খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রিক্রিক্রিক উপ-খাশতর তাক্রলকা।  

 

ক্রক্রমক নং প্রকশল্পর িরণ  প্রকশল্পর জন্য  

প্রশয়াজনীয়  

ভূক্রমর পক্ররমাণ  

প্রকল্প ভূক্রমর  

িিণশ াগ্য 

খন্ড সংখ্যা  

১. উচ্চ ফলন ীল  শস্যর বীজ উৎপােন  ৮-১০ একর ৮-১০ 

২. টিসুয কালচার এর মাধ্যশম আলুবীজ এবং ফল ও ফুশলর চারা 

উৎপােন  
১০ একর ৪ 

৩. ফুল চাি ৪-৫ একর ৫ 

৪. অশোশমটিক রাইস ক্রমল ২ একর ১ 

৫. মা রুম চাি ১ একর ১ 

৬. IQF লযান্ট স্থাপন (Individual Quick 

Freezing/Fish processing) 

২ একর ১ 

৭. ক্রনরাপে শু ুঁেক্রক উৎপােন (Safe dehydrated fish 

processing) 

১ একর ১ 

৮. মৎস্য চাি (সাো মাে/ িাই িযালু মাে) ৫-১০ একর ৩ 

৯. ক্রচংক্রড় চাি (গলো/বাগে) ৫-১০ একর ৩ 

১০. ক্যক্রমশরর খামার (প্রজনন ও লালন পালন) ৫-১০ একর ৩ 

১১. মৎস্য/প্রাণী সম্পে/িাঁস মুরগীর খাবার উৎপােন প্রকল্প (ক্রফে ক্রমল) ২ একর ১ 
১২. দুগ্ধ প্রক্রক্রয়াজাতকরণ লান্ট(Milk processing/further 

processing plant) 

২ একর ১ 

১৩. ক্রেম প্রক্রক্রয়াজাতকরণ লযান্ট (Egg processing 

/further processing plant) 

১ একর ১ 

১৪. আধুক্রনক কসাইখানা সি মাংস প্রক্রক্রয়াজাতকরণ  লযান্ট ২ একর ১ 
১৫. িাঁস-মুরগীর ক্রেম দর্শক বাচ্চা উৎপােন  (Poultry 

hatchery) 

৩ একর ২ 

১৬. ফল ও  াক-সবজী প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও সংরিণ 

(ফশলর জুস, জযাম, দজক্রল, আচার, সস ইতযাক্রে উৎপােন) 

১ একর ১ 

১৭. দমৌমাক্রে চাি ও মধু প্রক্রক্রয়াজাতকরণ  ১ একর ১ 
১৮. দুগ্ধ খামার এবংবাশয়াগ্যাস উৎপােন ৩-৪ একর 3 

১৯. কন ণ দফ্ল্ক্স উৎপােন ১ একর 1 

২০. কাঁকড়ার িযাচারী ও কাঁকড়ার চাি ২-৩ একর 4 
২১.

 

অবলুপ্ত করা িশলা।*   

২২. মূল্য সংশ াক্রজত মৎস্যজাত খাদ্য উৎপােন  (Value Added 

Fish Product Development & Marketing) 

১.৫ একর 1 

২৩. ততলবীজ প্রক্রক্রয়াজাতকরণ  ১ একর 1 

২৪. োক্রকণ (Genus-Meleagris)  পালন (মাংস ও ক্রেম 

উৎপােন) 

১ একর 2 

২৫. োক্রকণর ক্রেম দর্শক বাচ্চা উৎপােন (Turkey Hatchery) ১ একর ২ 

২৬. Semi-Intensive অযাক্যয়াকালচার ১ একর 1 

*‘           ’                                          সশব ণাচ্চ ২০% ক্র ক্রর্লশ াগ্য। তশব, দকান দিশত্রই তা ০১  

(এক) একশরর কম িশব না।
 
 
২১ নং ক্রক্রমশক বক্রণ ণত প্রকল্প [উন্নত জাশতর িাঁড় িশত কৃক্রত্রম উপাশয় শুক্রাুক (ক্রসশমন) সংিিপূব ণক 

অতযাধুক্রনক ল্যাবশরেক্ররশত প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ] আবলুপ্ত করা িশলা।  

    -১৬/২১ *                  -০২/২০২০,        ২৭       , ২০১৯                   । 



           

 

 

পক্ররক্র ষ্ট-২ 

 

"Entrepreneurship Support Fund" এর আওতায়  

প্রকল্প স্থাপশনর জন্য আইক্রসটি উপ-খাশতর তাক্রলকা।  

 

 তথ্য ও দ াগাশ াগ প্রযুক্রক্ত (ICT) সংক্রান্ত প্রকশল্পর জন্য অিাক্রিকার ক্রিক্রিক খাতসমূিঃ 

 ইশলকট্রক্রনক্স প্রযুক্রক্ত ব্যবিার কশর তশথ্যর উৎপােন,  

 ইশলকট্রক্রনক্স প্রযুক্রক্ত ব্যবিার কশর তশথ্যর প্রক্রক্রয়াকরণ, 

 ইশলকট্রক্রনক্স প্রযুক্রক্তর মাধ্যশম তশথ্যর ব্যবিার, আোন-প্রোন অর্বা দসবা প্রোন,  

 Call Center, 

 Hardware/Hardware Component Manufacturing এবং 

 ITES (IT Enable Services)  

(ব্রেকাক্রস্টং প্রকল্প (দ মন টিক্রি, নােক, েকশ া, ম্যাগাক্রজন/ক্রবক্রচত্রাুকষ্ঠান, দপ্রস ইতযাক্রে সম্প্রচারমূলক 

কা ণক্রম) অর্বা বাক্রণক্রজযক ক্রিক্রেও দপ্রাোক ন সংক্রান্ত খাত সমূি উক্ত অিাক্রিকার খাশতর আওতার্ভক্ত 

নয়)  

  

    -১৭/২১ 



           

 

 

পক্ররক্র ষ্ট-৩ 

 

“Entrepreneurship Support Fund” এর আওতায় খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ 

ও কৃক্রি ক্রিক্রিক  প্রকল্প ক্রবিয়ক “প্রকল্প মূল্যায়ন কক্রমটি” (PAC) এর গঠন। 

 

 খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রি ক্রিক্রিক প্রকল্প মূল্যায়ন কক্রমটি (PAC)    গঠন িশব ক্রনম্নরূপঃ 

 

০১ উপ-ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক, আইক্রসক্রব। তাঁর অুকপক্রস্থক্রতশত 

মিাব্যবস্থাপক, ইইএফ উইং, আইক্রসক্রব 

আিবায়ক/ 

সিাপক্রত 

০২ মিাব্যবস্থাপক, ইইএফ উইং, আইক্রসক্রব সেস্য 

০৩ প্রক্রতক্রনক্রি, আক্রর্ ণক প্রক্রতষ্ঠান ক্রবিাগ, অর্ ণ মন্ত্রণালয় সেস্য 

০৪ BARC ক্ণক মশনানীত কৃক্রি ক্রবিয়ক দপ ািারী ও ক্র িাগত 

দ াগ্যতাসম্পন্ন একজন প্রক্রতক্রনক্রি 

সেস্য 

০৫ প্রাণী সম্পে অক্রিেপ্তর**** ক্ণক মশনানীত প্রাক্রণ সম্পে 

ক্রবিয়ক দপ ািারী ও ক্র িগত দ াগ্যতাসম্পন্ন একজন প্রক্রতক্রনক্রি 

সেস্য 

০৬ বাংলাশে  কৃক্রি ক্রবশ্বক্রবদ্যালয় ক্ণক মশনানীত মৎস্য ক্রবিয়ক 

দপ ািারী ক্র িাগত দ াগ্যতাসম্পন্ন একজন প্রক্রতক্রনক্রি  

সেস্য 

০৭ প্রক্রতক্রনক্রি,   এফ ইউক্রনে, বাংলাশে  ব্যাংক (ন্যযনতম 

উপমিাব্যস্থাপক পেম ণাোর) 

সেস্য 

০৮ ক্রফন্যাক্রিয়াল এনাক্রলষ্ট (বাংলাশে  ব্যাংক ক্ণক মশনানীত 

প্রক্রতক্রনক্রি) 

সেস্য 

০৯ উপ-মিাব্যবস্থাপক, ইইএফ অযাপ্রাইজাল ক্রেক্রি ন, আইক্রসক্রব  সেস্য 

১০ সিকারী মিাব্যবস্থাপক, ইইএফ এশিা ক্রেপাে ণশমন্ট, আইক্রসক্রব  সেস্য সক্রচব 

 

  

    -১ /২১ ****                  -০১/২০১ ,        ০৯       , ২০১                    

। 



           

 

 

পক্ররক্র ষ্ট-৪ 

 

“Entrepreneurship Support Fund” এর আওতায় আইক্রসটি প্রকল্প 

ক্রবিয়ক “প্রকল্প মূল্যায়ন কক্রমে (CAC)” এর গঠন। 

 

আইক্রসটি প্রকল্প ক্রবিয়ক প্রকল্প মূল্যায়ন কক্রমটি (PAC)    গঠন িশব ক্রনম্নরূপঃ 

 

১ 

 

উপ-ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক, আইক্রসক্রব, ঢাকা। তাঁর অুকপক্রস্থক্রতশত 

মিাব্যবস্থাপক, ইইএফ উইং, আইক্রসক্রব, ঢাকা। 

আিবায়ক/ 

সিাপক্রত 

২ মিাব্যবস্থাপক, ইইএফ উইং, আইক্রসক্রব, ঢাকা। সেস্য 

৩ মিাব্যবস্থাপক, আইক্রসটি এন্ড ক্রেশপাক্রজেক্রর ক্রবিাগ, আইক্রসক্রব, ঢাকা। সেস্য 

৪ প্রক্রতক্রনক্রি, আক্রর্ ণক প্রক্রতষ্ঠান ক্রবিাগ, অর্ ণ মন্ত্রণালয় সেস্য 

৫ প্রক্রতক্রনক্রি, ইইএফ ইউক্রনে, বাংলাশে  ব্যাংক (ন্যযনতম উপমিাব্যস্থাপক 

পেম ণাোর) 

সেস্য 

৬ ক্রসক্রনয়র ক্রসশস্টমস্ এনাক্রলস্ট, ব্যাংলাশে  ব্যাংক সেস্য 

৭ Internet Service Croviders Association of 

Bangladesh (ISCAB) এর প্রক্রতক্রনক্রি 

সেস্য 

৮ ক্রবক্রসএস এর প্রক্রতক্রনক্রি সেস্য 

৯ দবক্রসস এর প্রক্রতক্রনক্রি সেস্য 

১০ বাংলাশে  কক্রম্পউোর কাউক্রিল এর প্রক্রতক্রনক্রি সেস্য 

১১ ক্রসশষ্টম ম্যাশনজার, ইইএফ আইক্রসটি ক্রেক্রি ন, আইক্রসক্রব সেস্য 

১২ ক্রসক্রনয়র ক্রসশস্টম এনাক্রলস্ট, ইইএফ আইক্রসটি অযাপ্রাআইজাল ক্রেপাে ণশমন্ট, 

আইক্রসক্রব 

সেস্যসক্রচব 

 

  

    -১৯/২১ 



           

 

 

পক্ররক্র ষ্ট-৫ 

 

“Entrepreneurship Support Fund” এর আওতায় খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ 

ও কৃক্রি ক্রিক্রিক প্রকল্প ক্রবিয়ক মঞ্জুরী দবাে ণ এর গঠন। 

 

 খাদ্য প্রক্রক্রয়াজাতকরণ ও কৃক্রি ক্রিক্রিক প্রকল্প       মঞ্জুরী দবাে ণ    গঠন িশব ক্রনম্নরূপঃ 

০১ ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক /তাঁর অুকপক্রস্থক্রতশত উপ-ব্যবস্থাপনা 

পক্ররচালক, আইক্রসক্রব 

আিবায়ক/ 

সিাপক্রত 

০২ উপ-ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক, আইক্রসক্রব সেস্য 

০৩ প্রক্রতক্রনক্রি, আক্রর্ ণক প্রক্রতষ্ঠান ক্রবিাগ, অর্ ণ মন্ত্রণালয় সেস্য 

০৪ ক্রনব ণািী পক্ররচালক ,ইইএফ ইউক্রনে ,বাংলাশে  ব্যাংক সেস্য 

০৫ মিাব্যবস্থাপক, ইইএফ ইউক্রনে ,বাংলাশে  ব্যাংক সেস্য 

০৬ BARC ক্ণক মশনানীত কৃক্রি ক্রবিয়ক দপ ািারী ও 

ক্র িাগত দ াগ্যতাসম্পন্ন একজন প্রক্রতক্রনক্রি 

সেস্য 

০৭ প্রাক্রণ সম্পে অক্রিেপ্তর ক্ণক মশনানীত প্রাক্রণ সম্পে ক্রবিয়ক 

দপ ািারী ও ক্র িাগত দ াগ্যতাসম্পন্ন একজন প্রক্রতক্রনক্রি 

সেস্য 

 

০৮ বাংলাশে  কৃক্রি ক্রবশ্বক্রবদ্যালয় ক্ণক মশনানীত মৎস্য ক্রবিয়ক 

দপ ািারী ও ক্র িাগত দ াগ্যতাসম্পন্ন একজন প্রক্রতক্রনক্রি 

সেস্য 

০৯ এফক্রবক্রসক্রসআই এর কৃক্রি ক্রবিয়ক দফারাশমর মশনানীত 

একজন প্রক্রতক্রনক্রি 

সেস্য 

১০ মিাব্যবস্থাপক, ইইএফ উইং,আইক্রসক্রব সেস্য সক্রচব 

 

  

    -২০/২১ 



           

 

 

পক্ররক্র ষ্ট-৬ 

 

“Entrepreneurship Support Fund” এর আওতায় আইক্রসটি 

প্রকল্প ক্রবিয়ক মঞ্জুরী দবাশে ণর গঠন। 

 

 আইক্রসটি প্রকল্প ক্রবিয়ক প্রকল্প “মঞ্জুরী দবাে ণ”    গঠন িশব ক্রনম্নরূপঃ 

 

১ 

 

ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক, আইক্রসক্রব, ঢাকা। তাঁর অুকপক্রস্থক্রতশত 

উপ-ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক, আইক্রসক্রব,  ঢাকা। 

আিবায়ক/ 

সিাপক্রত 

২ ক্রনব ণািী পক্ররচালক, ইইএফ ইউক্রনে, বাংলাশে  ব্যাংক। সেস্য 

৩ মিাব্যবস্থাপক, ইইএফ ইউক্রনে ,বাংলাশে  ব্যাংক সেস্য 

৪ প্রক্রতক্রনক্রি, আক্রর্ ণক প্রক্রতষ্ঠান ক্রবিাগ,  অর্ ণ মন্ত্রনালয়। সেস্য 

৫ উপ-ব্যবস্থাপনা পক্ররচালক, আইক্রসক্রব,  ঢাকা। সেস্য 

৬ ক্রনব ণািী পক্ররচালক, বাংলাশে  কক্রম্পউোর কাউক্রিল, ঢাকা। সেস্য 

৭ সিাপক্রত, দবক্রসস সেস্য 

৮ সিাপক্রত, ক্রবক্রসএস সেস্য 

৯ প্রক্রতক্রনক্রি, এফক্রবক্রসক্রসআই সেস্য 

১০ ক্রসশষ্টমস ম্যাশনজার, ব্যাংলাশে  ব্যাংক সেস্য 

১১ মিাব্যবস্থাপক, ইইএফ উইং, আইক্রসক্রব সেস্যসক্রচব 

 

 

 

    -২১/২১ 


