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ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড মঢভড মদদ্ত যমযওো 
১। ভূমফওোাঃ 

ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ (এএনমটএন)-এভ আঢোয় ক্ষুদ্র ঋড ওোব যক্রফ দ্ন্তোরচদওপোদ্ ধমভঘোমদো ওদ্ভ আদ্ঙ। এ 

ওোব যক্রফ ধমভঘোমদোভ নদ্ম অদ্দও তদ্স্যভ স্ব-ওফ যংস্থোদ সৃমি লদ্য়দ্ঙ এং আয়  তক্ষ্ঢো বৃমদ্ধ শ্রধদ্য়দ্ঙ। ইদ্ঢোফদ্ে 

অদ্দও তদ্স্যভ প্রওদ্েভ ধমভভ এং ঢোদ্তভ প্রওেমূলদ্ও শ্রঝওই ওভোভ মদ্ধোফত্ম মদদ্য়দ্ঙ। প্রোগ্রভ  নম ক্ষুদ্র ঋড 

গ্রলীঢোকড এং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ব্যমক্ত মূমঢ এ ঋড ওোব যক্রদ্ফভ আঢোভুক্ত লদ্দ। প্রোণমফও ধব যোদ্য় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ 

ধমভফোড ৬১ লোচোভ লদ্ঢ ৩ মোঔ ঝোওো ধব যন্ত শ্রতয়ো লদ্। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড লোয়ঢোভ ফোেদ্ফ তমভদ্র চদদ্কোষ্ঠীদ্ও তোমভদ্দ্রভ 

দুিঘক্র লদ্ঢ শ্রভ ওদ্ভ আদো এং এভ ফোেদ্ফ শ্রতদ্যভ োম যও অণ যদীমঢদ্ঢ উদ্েঔ ওভোভ ফঢ ভূমফওো ভোঔো ম্ভ। 

োংমোদ্তদ্যভ গ্রোফ  শ্রঙোঝ যলভগুদ্মোদ্ঢ ক্ষুদ্র লদ্ঢ ফোছোমভ থভদ্দভ উদ্যোক ( Micro Small & Medium Enterprise) 

উন্নয়দ্দভ মযোম ম্ভোদো ভদ্য়দ্ঙ। এ ঋড ওফ যসূমঘভ আঢোয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ ধমভমথ আভ ব্যধওঢো মোপ ওভদ্। 

 
*  ক্ষুদ্র উদ্যোদ্কভ ধমভমথাঃ দৃশ্যফোদ, বথ এং ধমভদ্যোন্ধ এং এওও ঘমফোদ অণ যনদমঢও ওফ যওোে ণোওদ্ঢ লদ্ বো 

 ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক’ দৃশ্যফোদ মলোদ্ অমপমলঢ লদ্।  

* প্রিোমঢ ক্ষুদ্র-উদ্যোদ্ক উদ্যোক্তোদ্ও মদচস্ব মমদদ্য়োদ্কভ ধমভফোড (ব্যহৃঢ চমফ এং পদ োদ্ত) ওফধদ্ক্ষ্ ৪০ 

 (ঘমেয) লোচোভ ঝোওো ো দ্ যোচ্চ ১৫ (ধদ্দভ) মক্ষ্ ঝোওো লদ্ঢ লদ্। উদ্যোক্তোভ এওোমথও ক্ষুদ্র উদ্যোক ণোওদ্ম ওম 

 ক্ষুদ্র উদ্যোদ্কভ শ্রফোঝ মমদদ্য়োক (ব্যহৃঢ চমফ  পদ োদ্ত) ২০ (ময) মক্ষ্ ঝোওোভ উদ্বয লদ্ দো।  

* ক্ষুদ্র উদ্যোক্তোভ মদদ্চভ অণো ঋডভুক্ত ধমভোদ্ভভ তস্যদ্তভ শ্রফোঝ ওফ য ফদ্য়ভ ওফধদ্ক্ষ্ ২৫% ফয় ক্ষুদ্র উদ্যোদ্ক 

 মদদ্য়োমচঢ ণোওদ্ঢ লদ্।  

 
২। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওোব যক্রদ্ফভ মক্ষ্য  উদ্েশ্যাঃ 

    ও. মক্ষ্যাঃ ধোমভোমভও আয় বৃমদ্ধভ ফোেদ্ফ শ্রঝওই উন্নয়দ  ওফ যংস্থোদ সৃমি ওভো। 

    ঔ. উদ্েশ্যাঃ অণ যনদমঢও লোয়ঢোভ ফোেদ্ফ দতুদ উদ্যোক্তো সৃমি  উদ্যোক্তোদ্ও প ুঁমচ কঞদ্দ লোয়ঢো ওভো।  

    *   প্রোমন্তও চদদ্কোষ্ঠীভ তক্ষ্ঢো অচযদ্দভ ফোেদ্ফ শ্রঝওই উন্নয়দ মদমিঢওভড ওভো। 

    *   কৃমর  অকৃমর ঔোঢদ্ও অগ্রোমথওোভ মতদ্য় ঔোয মদভোধত্তো মদমিঢ ওভো।  

    *   উমেি ধমভোভগুদ্মোভ আয় বৃমদ্ধভ ফোেদ্ফ ফোনুদ্রভ শ্রফৌমমও ঘোমলতো শ্রবফদ-ঔোয, স্ত্র, োস্থোদ, মঘমওৎো  মযক্ষ্োভ   

   শ্রঝওই ব্যস্থো ওভো। 

    * প্রমযক্ষ্দ্ডভ ফোেদ্ফ উদ্যোক  উদ্যোক ব্যস্থোধদো ওোঞোদ্ফোদ্ও যমক্তযোমী ওভো এং অণ যনদমঢও ওোঞোদ্ফোদ্ও 

 যমক্তযোমী ওদ্ভ চোঢীয় উৎধোতদ্দ ভূমফওো ভোঔো। 

 
৩। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋডী তস্য মদ যোঘদাঃ 

*  মদমত যি ওফ য এমোওোভ ফদ্ে োভঢ ো ধমভঘোমমঢ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তোকড এ ওফ যসূমঘভ আঢোয় আদ্দ। মদ ম্নমমমঔঢ    

 যঢয পূভডোদ্ধক্ষ্ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তোকড তস্য মদ যোমঘঢ লদ্দ। 

*  স্ব-ধমভঘোমমঢ উৎধোতদমুঔী উদ্যোক লদ্ঢ লদ্ বো মদদ্চ ো ধমভোদ্ভভ অন্যোন্য শ্রঢদদ্পোকী েমফও/তস্যদ্তভ মক্রয়   

 অংযগ্রলদ্ড ধমভঘোমমঢ লদ্ি।  

    *  প্রওে উৎধোতদমুঔী  মোপচদও লদ্ঢ লদ্ । 

    *  ওফ য এমোওোভ স্থোয়ী োমন্দো লদ্ঢ লদ্। 

    *  উৎধোতদ ব্যঢীঢ অন্য শ্রওোদ ব্যো বমত চদস্বোদ্ণ য  ওল্যোদ্ড চমিঢ ণোদ্ও শ্রবফদ: রদ্থভ শ্রতোওোদ, টোয়োকদমিও 

 শ্রন্টোভ, শ্রভিুদ্ভন্ট ইঢযোমত শ্রোমূমও প্রমঢষ্ঠোদ ীমফঢ আওোদ্ভ ওফ যসূমঘভ অন্তভূ যক্ত ওভো লদ্। 

    * ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো পরুর ো ফমলমো উপদ্য় লদ্ঢ ধোভদ্। ঋডগ্রলীঢোভ য় ১৮ শ্রণদ্ও ৬০ ঙদ্ভভ ফদ্ে লদ্ঢ লদ্। 

 অমোমলঢ উদ্যোক্তো ঋড মদদ্ঢ ধোভদ্। 

    * শ্রওন্দ্রভুক্ত তদ্স্যভ োইদ্ভ ব্যমক্ত উদ্যোক্তো এং শ্রওন্দ্রভুক্ত ক্ষুদ্র ঋড গ্রলীঢোভ ধমভোদ্ভভ অন্যোন্য ওফ যক্ষ্ফ তস্য , 

 স্বোফী/স্ত্রী, শ্রঙদ্ম/শ্রফদ্য়দ্তভ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড শ্রতয়ো বোদ্। 

    * উধদ্চমো ব্যস্থোধওকড ঢথ্য ংগ্রল ওদ্ভ তস্য োঙোই ওভদ্দ। এভ চন্য তস্যদ্ও শ্রওন্দ্রভুক্ত লোভ তভওোভ শ্রদই, 

 শ্রওদদো এ ঋড লদ্ ব্যমক্তদ্ওমন্দ্রও।  
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৪। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ ঔোঢ/ শ্রেডীমপোকাঃ  ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওোব যক্রদ্ফ কৃমর, উৎধোতদ, ক্রয়-মক্রয়  শ্রো ঔোদ্ঢ ঋড 

 মঢভড ওদ্ভ ণোদ্ও। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওোব যক্রদ্ফভ চন্য ঔোঢ মপমত্তও ম্ভোব্য প্রওে মূল মদ ম্নরুধাঃ 

কৃমরঔোঢ প্রওে উৎধোতদমুঔী প্রওে ক্রয়-মক্রয়ঔোঢ প্রওে শ্রোঔোঢ প্রওে 

ফৎস্য ঘোর, কোপী 

ধোমদ, করু 

শ্রফোঝোঢোচোওভড, 

শ্রধোল্ট্রী নোফ য/লাঁ-

মুভকী ধোমদ, শ্রটইভী 

নোফ য, ঙোকম ধোমদ, 

ফমলর ধোমদ, 

োমডমচযওমপমত্তদ্ঢ 

যোও- চী ঘোর 

(আম, মুমো, শ্রগুদ, 

কোচভ,ঝদ্ফদ্ঝো, 

পৄমওমধ ইঢযোমত),থোদ 

ঘোর, কফ ঘোর,ধোদ 

ঘোর,দো যোভী, 

দোয়দ,নমচ োকোদ 

(আফ,ওাঁঞোম,মমচু, 

কুম,ওমো পঁদ্ধ,শ্রধয়োভো 

ইঢযোমত) পৄম ঘোর, 

ললুত/ফমভঘ/ফযমো 

ঘোর, চমফ মীচ, 

ধোয়োভ 

টিমোভ/ট্রোক্টভ/কৃমর 

বস্ত্রধোমঢ/শ্রঘ 

বন্ত্রধোমঢ ক্রয় ইঢযোমত। 

 

 

 

 

 

থোদ্দভ ঘোঢোম/ভোই 

মফম,মঘিো/মুমি/ঔই 

বঢমভ,আঝো/ফয়তোভ 

মফম,মফমি/তমথ/মখ বঢমভ, 

আইমক্রফ, শ্রওোভী,শ ুঁঝমও 

প্রমক্রয়োওভড, ঘোদোচুভ বঢমভ, 

আঘোভ বঢমভ, ভন নযোক্টভী, 

গুি উৎধোতদ, মঘধ বঢমভ, 

ঘওদ্মঝ বঢমভ, শ্রফোই বঢমভ, 

শ্রকোমোধচম বঢমভ, মদ ঘোর, 

কোদ্ফ যন্ট নযোক্টভী, ’মফম, 

নোমদ যঘোভ,স্যোদ্দঝোভী দ্রব্যোমত 

বঢমভ,ঙোধো ঔোদো, যমধং ব্যোক 

বঢমভ, ব্যোঝোভী বঢমভ, ওোকদ্চভ 

ব্যোক বঢমভ, আকভোমঢ বঢমভ, 

জ্বোমোদী/ ঘোভদ্ওোম নযোক্টভী, 

শ্রওমফওযোম বঢমভ, তাঁদ্ঢভ ফোচদ 

বঢমভ, ধস্নোমিও দ্রব্য োফগ্রী 

বঢমভ, ওোদ্ঞভ বঢচধত্র, ঢাঁঢ 

মযে, কুটিভ মযে, জুদ্য়মোভী 

/কয়দো বঢমভ শ্রফোফোমঢ বঢমভ, 

মৃৎমযে, ওোর্ট যদ বঢমভ  

প্যোদ্ওমচং, ঝমি  ঘোলুদ 

বঢমভ, ছোড়ু বঢমভ, শ্রতোমদো 

বঢমভ, র্টমধ বঢমভ, শ্রমধ- 

শ্রঢোরদ্ওভ শ্রতোওোদ,গ্রীম/শ্রমোলোভ 

োফগ্রী বঢমভ, শ্রমত শ্রফমযদ, 

োইদ্ওম/ মভক্সো/ পযোদ বঢমভ 

ওভোঔোদো, বদুযমঢও/ 

ইদ্মওমট্রও বন্ত্রোংয বঢমভ, 

ওোোভ োফগ্রী বঢমভ, জুঢো  

ঘোফিোচোঢ ধণ্য বঢমভ, োযবন্ত্র 

বঢমভ ইঢযোমত। 

থোদ/ঘোম/ টোম, যোও-মচ মদ্ক্রঢো, 

োভ  ওীঝদোযদ মদ্ক্রঢো, ভুমর ফোম 

মদ্ক্রঢো, নদ্মভ ব্যো, দুগ্ধ  দুগ্ধচোঢ 

ধদ্ণ্যভ ব্যো, মটদ্ফভ ব্যো, ধোদ্ঝভ 

ব্যো, মোওমিভ ব্যো, মুমিভ ব্যো, 

দোভদ্ওম  সুধোমভভ ব্যো, ীচ  

ওীঝদোযদ্ওভ ব্যো, মদ্দভ ব্যো, 

ফোদ্ঙভ ব্যো, করু/ঙোকদ্মভ ব্যো, 

শ্রধোল্ট্রী/ লাঁ- মুভকীভ ব্যো, নদ্মভ 

ব্যো, ফোংদ্ভ ব্যো, ফৎস্য  শ্রধোল্ট্রী 

ঔোদ্যভ ব্যো, শঝমওভ ব্যো, ঘোফিো 

ব্যো, ওোদ্ঞভ ব্যো, লোট যয়োদ্ভভ 

ব্যো, ইঝ/ োলু/ধোণভ ব্যো, ভট  

মদ্ফদ্ন্টভ ব্যো, পোঙ্গোমভ ব্যো,তুমোভ 

ব্যো, টিদ্দভ ব্যো, স্টীদ্মভ ব্যো, 

সুঢোভ ব্যো,শ্রধদ্ট্রোম/ 

মটদ্চম/অওদ্ঝদ/শ্রওদ্ভোমদ ব্যো, 

স্যোদ্দঝোভী 

শ্রতোওোদ,ঘঝ/ধোটি/ফোদুভ/ওোদ্ধ যদ্ঝভ 

ব্যো, ওোধি  ঘোফিোচোঢ ব্যোদ্কভ 

ব্যো, ধোঝ যদ্ভ শ্রতোওোদ,এমমধ গ্যো 

মক্রদ্ঢ, জ্বোমোমদ/ঘোভদ্ওোম ব্যো, 

কোদ্ফ যন্ট/বঢমভ শ্রধোরোও মদ্ক্রঢো,বুটিও 

ব্যো,মটধোঝ যদ্ফন্টোম শ্রিোভ, 

মুমত/ফমদলোভী শ্রতোওোদ, ওদ্ফটিও 

ব্যো, জুঢো  ঘোফিোচোঢ ধদ্ণ্যভ 

ব্যো, জুদ্য়মোমভ ব্যো, 

মোইদ্েভী/শ্রস্টযদোমভ 

শ্রতোওোদ,শ্রক্রোওোমভচ/লোমিধোমঢদ্মভ 

ব্যো, শ্রনোদ্ফভ ব্যো, এফেয়টোমভ 

ব্যো, শ্রফোোইম শ্রনোদ্দভ ব্যো, খমি 

 ঘযফোভ শ্রতোওোদ, মছনুও োফগ্রী 

ব্যো, রদ্থভ ব্যো ইঢযোমত। 

গৃল মদফ যোড, শ্রঝইমো য, 

শ্রলোদ্ঝম ব্যো, 

য়োওযধ/দ্য়মডং, 

িুমট,ওদদ্নওযদো

ভী /নোস্টপৄট, 

শ্রটদ্ওোদ্ভঝভ, শ্রলুদ, 

মিমদও, প্যোণমমচ  

টোয়োকদমিও শ্রন্টোভ, 

মউটি ধোম যোভ, মযে 

ওফ য(আঝ য), মন্ড্রী, 

শ্রঘ প্রওে, ফোইও 

োমপ য, ইদ্মওট্রমদক্স 

ধণ্য শ্রফভোফঢ, 

ওমিউঝোভ  

নদ্ঝোওমধ শ্রফমযদ 

শ্রফভোফঢ, শ্রনোদ/ 

নযোক্স শ্রতোওোদ, 

শ্রফোোইম োমপ যমং 

শ্রন্টোভ, 

ফঝভ/বোদোলদ 

শ্রফভোফঢ, মভক্সো/পযোদ 

গ্যোদ্ভচ, শ্রভন্ট-এ 

ওোভ, 

ো/ট্রোও/ট্রোক্টভ/কৃমর 

বন্ত্রধোমঢ/ ধোয়োভ 

টিমোভ /ফোমোলী 

শ্রদৌওো/ ট্রমোভ পোিোভ 

ব্যো, ধোমদ শ্রঘ, 

মদুযঢ ভভোল 

ইঢযোমত।  

 

উধমৄ যক্ত ঢোমমওোভ োইদ্ভ অদ্দও উৎধোতদ  শ্রোমূমও প্রওে ভদ্য়দ্ঙ বো চদস্বোদ্ণ য ব্যহৃঢ লয়। শ্র 

প্রওেদ্ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওোব যক্রদ্ফভ আঢোয় আদো বোদ্।  

 

৫।  ঋড ওোব যক্রদ্ফভ থভডাঃ  

 ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড এওও ফোমমওোদোথীদ ব্যোদ্য় প্রতোদ ওভো লদ্। 

 এফদ প্রওদ্ে ঋড প্রতোদ ওভদ্ঢ লদ্, বোদ্ঢ দতুদ ওফ যংস্থোদ্দভ সৃমি লয় এং এমোওোভ আণ য-োফোমচও 

অস্থোভ উন্নয়দ্দভ ধোযোধোময মদচ এমোওোভ উৎধোমতঢ ধণ্য উক্ত এমোওোভ ঘোমলতো পূভড ওদ্ভ োমলদ্ভ শ্রপ্রভড 

ওভদ্ঢ ক্ষ্ফ লয়। এদ্ঢ ওদ্ভ অন্যোন্য অঞ্চম শ্রণদ্ও ংমেি এমোওোয় অদ্ণ যভ আন্তাঃপ্রোল  খঝদ্। 

 শ্রওদ্ন্দ্রভ তস্যদ্তভ ক্ষুদ্র ঋড ণোওো অস্থোয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড শ্রতয়ো বোদ্ দো।  

 োফোমচওপোদ্ ক্ষ্মঢওভ ো অগ্রলডদ্বোগ্য (শ্রবফদাঃ ঢোফোওচোঢ ধদ্ণ্যভ ওোভঔোদো, ফদ্তভ শ্রতোওোদ) এফদ 

প্রওদ্ে ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ শ্রতয়ো বোদ্ দো। 
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৬।  ঋদ্ডভ ধমভফোডাঃ ৬১ লোচোভ ঝোওো শ্রণদ্ও ৩ মোঔ ঝোওো। প্রণফ ঋদ্ডভ শ্রক্ষ্দ্ত্র ১ মক্ষ্ ঝোওোভ শ্রময মঢভড ওভো 

 বোদ্ দো। 

৭। োমপ য ঘোদ্চযভ লোভ ১১% (ফ্ল্যোঝ শ্রভইঝ)  

৮। ঋড আদ্তদধদ্ত্রভ মূল্যাঃ ২০ ঝোওো।  

৯। ঋড ধমভদ্যোদ্থভ ফয়ীফোাঃ ১২ ফো, ১৮ ফো  ২৪ ফো।  

১০। ঋড ধমভদ্যোদ্থভ থভদ ফোমও মওমিদ্ঢ।  

১১। ঋদ্ডভ আদ্তদধত্র বোঘোই ঔভঘাঃ এওযঢ ঝোওো ফোত্র।  

১২।  প্রওে মূল্যোয়দ ঔভঘ অনুদ্ফোমতঢ প্রওে ঋদ্ডভ ০.৫% লোদ্ভ থোব য ওভো লয়।  

১৩।  ঋড মঢভডওোমীদ ১% ঝুঁমও ঢলমদ্ম চফো ওভদ্ঢ লদ্।  
 

১৪। ঋড গ্রলডওোদ্ম চোফোদঢাঃ  

 ওম ঋদ্ডভ চন্য লোয়ও চোফোদঢ (Collateral) প্রতোদ ওভদ্ঢ লদ্। 
 

 ঋড গ্রলীঢো ওর্তযও ব্যমক্তকঢ তোয় স্বীওোদ্ভোমক্ত (Guarantee Bond) 

 ঋড গ্রলীঢোভ ধদ্ক্ষ্ এওচদ গ্রলডদ্বোগ্য ব্যমক্তভ তোয় স্বীওোদ্ভোমক্ত (Grarantor) 

 মূমথদ্দভ চোফোদঢ এং প্রওদ্েভ বোঢীয় িদ্তভ তোয়দ্ধওভড চুমক্ত ( Mortgage Deed, 

Memorandum of Deposit of Title Deed, Equitable Mortgage/ Hypothecation) 

 ধমচযদ মটদ্টভ অমগ্রদ্ফভ মধভীদ্ঢ ২ মোঔ ঝোওো ধব যন্ত ঋড প্রতোদ ওভো বোদ্; শ্রদ্ক্ষ্দ্ত্র শ্রতোওোদ্দভ মূম ফোমমও 

অণো ংমেি ওর্তযধক্ষ্দ্ও চোমফদতোভ ওভোভ ব্যোধোদ্ভ প্রোথোন্য মতদ্ঢ লদ্। অমগ্রফ প্রতোদ োদ্ধদ্ক্ষ্ গৃলীঢ 

ধমচযদ্দভ মধভীদ্ঢ ঋড প্রতোদ ওভদ্ম ফোমমওদ্ও অশ্যই চোমফদতোভ ওভদ্ঢ লদ্।  

 

১৫। ঋড গ্রলীঢোদ্ও ব্যোংদ্ও Account শ্রঔোমোভ ফোেদ্ফ Account payee শ্রঘও ফোভনঢ অণ য প্রতোদ ওভদ্ঢ লদ্। 

শ্রওোদক্রদ্ফই Bearer Cheque এভ ফোেদ্ফ ঋড শ্রতয়ো বোদ্ দো। 

 
১৬। ঋড গ্রলদ্ডভ ধভ ঋডী ঢোভ প্রমঢষ্ঠোদ্দ ‘‘মমদদ্য়োদ্ক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো  প্রওে’’ এএনমটএন ম্বমমঢ োইদদ্োট য 

দৃশ্যফোদ স্থোদ্দ মোকোদ্দ এং ম্পূড য মওমি ধমভদ্যোথ দো লয়ো ধব যি শ্রঔোদ্দ ভোঔদ্দ।  

 

১৭। ঋড মঢভদ্ডভ পূদ্ য আমশ্যও ওভডীয় মূলাঃ 

o উবযািা মনফ থাচবনয ঠিকতা পুনঃমাচাআ; 

o উবযাগ /ব্যফায ভামরকানা ম্পবকথ ঠিকবাবফ মনমিত ওয়া; 

o ঋণ মযবাবধয ঙ্গীকাযনাভা ঠিক অবছ মকনা মাচাআ; 

o ঋণগ্রীতা কর্তথক রদয়া ঋবণয মকমস্তয রচক ব্যাংক কর্তথক মডজনায () বর মডজনায ভাভরায় রম কর 

অআনগত মফধান যবয়বছ তা ঋণগ্রীতাবক গুরুত্বকাবয ফমত কযা; 

o ঋণগ্রীতায বে মনিতাকাযীবদয ম্পবকথ মনমিত ওয়া; 

o ঋণ অবফদনত্র , ঙ্গীকাযনাভা ও ঋবণয মকমস্তয রাস্ট -রডবটও রচকমূগব ঋণগ্রীতায স্বােয রনয়া 

বয়বছ মকনা মনমিত ওয়া; 

o ঋণ মফতযবণয রচবকয মুমিয রছবনয ংব টাকায মযভা ণ উবেখ প্রামি স্বােয রনয়া বয়বছ মকনা 

এফং উি স্বােবযয াবথ ঋণ অবফদনত্র , ঙ্গীকাযনাভা ও রাস্ট -রডবটও রচবকয স্বােবযয মভর অবছ 

মকনা মাচাআ কযা; 

o ঋবণয া ফআ , রাস্ট-রডবটও রচক এফং ঙ্গীকাযনাভায় মরমখত মকমস্ত মযবাবধয তামযখ , টাকায 

মযভাণ এফং াফস্পামযক হুফহু মভমর অবছ মকনা মাচাআ কযা; 

১৮। মফতযণকৃত ঋবণয মকমস্তয মযভাণ মনণ থয় 
  

 

 কর ঋণআ ভামক মকমস্তবত অদায় বফ থ থাৎ রম তামযবখ ঋণ মফতযণ কযা বফ যফতী ভাবয র তামযখআ 

 বফ অদায়বমাগ্য তামযখ। াাাম রভয়াদমবমিক মকমস্ত ংখ্যা বফ এক ফছবয ১২টি, রদি ফছবয ১৮টি এফং দুআ 

 ফছবয ২৪টি। 
 

 ১১% াবয প্রমত াজাবয প্রমত মকমস্ত মনম্নরুঃ 

 ১ ফছয রভয়াদী ঋবণয মকমস্ত প্রমতাজাবয ৯২.৫০ টাকা 

 ১ ফছয ৬ ভা রভয়াদী ঋবণয মকমস্ত প্রমত াজাবয ৬৫.০০ টাকা। 

 ২ ফছয রভয়াদী ঋবণয মকমস্তয প্রমত াজাবয ৫১.০০ টাকা 
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 উদাযনঃ 

 ১ ফছয রভয়াদী ঋবণয মকমস্তঃ 

 

 ঋণ অর ……………১০০০.০০ টাকা 

 রমাগ: ামব থ চাজথ………..১১০.০০ টাকা 

  

 রভাট ঋণ                 ১১১০.০০ টাকা 

 

 প্রমত মকমস্তয মযভাণ ১১১০.০০  ১২ মকমস্ত =৯২.৫০ টাকা 

 

 সুতযাং ১ রাখ টাকায ঋবণয জন্য প্রমত মকমস্ত প্রমত াজাবয ৯২.৫০ টাকা মববফ অদায়বমাগ্য বফ ৯২.৫০ × 

 ১০০=৯২৫০.০০ টাকা। ১২ মকমস্তবত ফ থবভাট অদায়  বফ ৯২৫০.০০ × ১২ =১,১১০০০.০০ টাকা। 

 

 ১ ফছয ৬ ভা রভয়াদী ঋবণয মকমস্তঃ 

  

 ঋণ অর ……………১০০০.০০ টাকা 

 রমাগ: ামব থ চাজথ………..১৬৫.০০ টাকা 

  

 রভাট ঋণ                 ১১৬৫.০০ টাকা 

 

 প্রমত মকমস্তয মযভাণ ১১৬৫.০০  ১৮ মকমস্ত =৬৪.৭২ টাকা 

 

 দমভবকয জটিরতা এিাবনায জন্য ১৭টি মকমস্ত ম থে প্রমত াজাবয ৬৫ টাকা অদায়বমাগ্য ধযবত বফ এফং 

 ১৮তভ মকমস্তবত ফমষ্ট টাকায অদায়বমাগ্য ধযবত বফ এফং ১৮তভ মকমস্তবত ফমষ্ট টাকায অদায়বমাগ্য 

 ধযবত বফ। 

 সুতযাং ১ রাখ টাকা ঋবণয জন্য ১৭টি মকমস্ত ম থে প্রমত মকমস্ত াজাবয ৬৫ টাকা মাবফ অদায়বমাগ্য বফ 

 (৬৫.০০×১০০×১৭)=১,১০,৫০০.০০ টাকা। প্রমত মকমস্তয মযভাণ (১,১০,৫০০.০০  ১৭ = ৬৫.০০) টাকা  

 তএফ ১৮তভ মকমস্তবত ফমষ্ট টাকায অদায়বমাগ্য বফ (১,১৬,৫০০.০০ – ১,১০,৫০০.০০) টাকা=৬০০০.০০ 

 টাকা। 

 

 ২ ফছয রভয়াদী ঋবণয মকমস্তঃ 

  

 ঋণ অর ……………১০০০.০০ টাকা 

 রমাগ: ামব থ চাজথ………..২২০.০০ টাকা 

  

 রভাট ঋণ                 ১২২০.০০ টাকা 

 

 প্রমত মকমস্তয মযভাণ ১২২০.০০  ২৪ মকমস্ত =৫০.৮৩ টাকা 

 

 দমভবকয জটিরতা এিাবনায জন্য ২৩ টি মকমস্ত ম থে প্রমত াজাবয ৫১.০০ টাকা অদায়বমাগ্য ধযবত বফ এফং  

 ২৪তভ মকমস্তবত ফমষ্ট টাকায অদায়বমাগ্য ধযবত বফ। 

 সুতযাং ১ রাখ টাকা ঋবণয জন্য ২৩ টি মকমস্ত ম থে প্রমত মকমস্ত াজাবয ৫১.০০ টাকা মাবফ অদায়বমাগ্য বফ 

 (৫১.০০×১০০×২৩)=১,১৭,৩০০.০০ টাকা। প্রমত মকমস্তয মযভাণ (১,১৭,৩০০.০০  ২৩ = ৫১.০০) টাকা  

 তএফ ২৪তভ মকমস্তবত ফমষ্ট টাকায অদায়বমাগ্য বফ (১,২২,০০০.০০ – ১,১৭,৩০০.০০) টাকা=৪৭০০.০০ 

 টাকা। 

 

১৯। শ্রফয়োত পূ য ঋড ধমভদ্যোদ্থভ সুমথোাঃ উদ্যক্তো প্রদ্য়োচদ োদ্ধদ্ক্ষ্ মদমত যি শ্রফয়োত পূড য লয়োভ পূদ্ যই ঋদ্ডভ অণ য 

অমগ্রফ ধমভদ্যোথ ওভদ্ঢ ধোভদ্দ শ্রদ্ক্ষ্শ্রত্র অমযি ঋদ্ডভ োমপ য ঘোদ্চযভ অদ্থ যও ঘোচয ফকুন (মভদ্ঝ) ওভো লদ্।  
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২০। ধভঢী ঋড প্রতোদাঃ মযে/ব্যোভ নম োিোয়দ এং গৃলীঢ ঋদ্ডভ যঢওভো ৮০% মদয়মফঢ ধমভদ্যোথ োদ্ধদ্ক্ষ্ 

মিঢীয় ঋড শ্রতয়ো বোদ্। ঢদ্ ১০০% মদয়মফঢ ধমভদ্যোথ ওভদ্ম ঢোদ্ও মিঢীয় ঋড শ্রতয়োভ শ্রক্ষ্দ্ত্র অগ্রমথওোভ শ্রতয়ো 

লদ্। এদ্ক্ষ্দ্ত্র পূদ্ যভ ঋদ্ডভ অমযি অণ য এওোদ্ভ ধমভদ্যোথ ওভোভ ধভ ধভঢী ঋড শ্রতয়ো বোদ্। ঢদ্, শদৄফোত্র 

পূদ্ যভ ঋদ্ডভ মওমি মদয়মফঢ ধমভদ্যোদ্থভ উধভ মপমত্ত ওদ্ভ ধভঢী ঋড শ্রতয়ো বোদ্ দো। ধভঢী ঋড প্রতোদ্দভ শ্রক্ষ্দ্ত্র 

ংমেি ব্যোভ পূড য মদ্েরড ল অন্যোন্য প্রদ্য়োচদীয় ঢথ্য বণোবণপোদ্ বোঘোই ওভদ্ঢ লদ্। 
 
 

২১। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ উধ শ্রচমো ব্যস্থোধদ্ওভ ওভডীয়াঃ 

 অমন ব্যস্থোধদো। 

 ম্ভোব্য ঋডী মদ যোঘদ। 

 ঋড আদ্তদধত্র মূল্যোয়দ,প্রোণমফও অনুদ্ফোতদ  ঋড মঢভড এং ঋড আতয়। 

 োিোমলও  ফোমও মভদ্ধোটি যং। 

 ঋডী ধমভতয যদ  ফমদঝমভং। 
 

১. ব্যস্থোধদো  ধমভঘোমদো ঃাঃ 

(ও) ংমেি ওফ য এমোওোয় প্রোণমফওপোদ্ এও শ্রণদ্ও আঝ মওদ্মোমফঝোদ্ভভ ফদ্ে ঋডী মদ যোঘদ ওভদ্ঢ লদ্; বমত 

 ধব যোি ব্যোয়ী দো ধোয়ো বোয় ঢোলদ্ম ওফ য এমোওো ম্প্রোভড ওভো শ্রবদ্ঢ ধোদ্ভ।  

 ওফ য ধমভওেদো ংক্রোন্ত। 
 ঙোধোদ্দো ওোকচধত্র  ংক্রোন্ত। 
 নোইম, দমণধত্র  শ্রভমচিোভ ংক্রোন্ত 

 মটশ্রে শ্রোট য। 

(ঔ) ং মেি এমোওোভ তোময়ত্বপ্রোি আঞ্চমমও, উধ শ্রচমো ব্যস্থোধদ্ওভ শ্রবৌণ স্বোক্ষ্দ্ভ ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড আঢযও 

 ঢলমম’  মযদ্ভোদোদ্ফ স্থোদীয় ংমযস্নি ব্যোংদ্ও এটিমট মলো খুমদ্ঢ লদ্। আতোয়কৃঢ ঋদ্ডভ ঝোওো এই 

 ঢলমদ্ম চফো লদ্ এং চফোকৃঢ ঝোওো পদাঃ মঢভড লদ্।  
 

(ক)  ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওোব যক্রফ ধমভঘোমদোভ তোময়ত্বপ্রোি ওফ যওঢযো লদ্দ উধ-অঞ্চদ্ম ওফ যভঢ উধশ্রচমো ব্যস্থোধও। 

 মঢমদ ঋড মঢভড, আতোয়, ফমদঝমভং  প্রমঢদ্তদ বঢমভল োম যও ওোব যক্রদ্ফভ তোময়ত্ব ধোমদ ওভদ্দ।   
 

(খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋডী মদ যোঘদ  ঋদ্ডভ আদ্তদধত্র বোঘোই-োঙোই শ্রযদ্র উধ শ্রচমো  ব্যস্থোধদ্ওভ সুধোমভদ্যভ ধভ 

 ংমেি আঞ্চমমও ব্যস্থোধও দ্ভচমফদ ধমভতয যদক্রদ্ফ চুিোন্ত সুধোমভয  ঋড অনুদ্ফোতদ ওভদ্দ।  
 

১.১  ওফ য ধমভওেদো ংক্রোন্তাঃ 

উধশ্রচমো ব্যস্থোধও প্রমঢমতদ ওোদ্ম লোমচভোভ ধভ োভোমতদ্দভ ওোদ্চভ ধমভওেদো ওভদ্দ। ওোদ্চভ ধমভওেদো 

মদ্ঢ ওঔদ শ্রওোদ ঋডীভ ওঢ ঝোওো মওমি শ্রতদ্, ওোদ্ও ওোদ্ও এং ওঔদ ঋড শ্রতদ্দ, ওঔদ ঋড আদ্তদধত্রগুদ্মো 

পূভড ওভদ্দ এং ওঔদ শ্রওোদ ঋডী ধমভতয যদ ওভদ্দ শ্রঝো মদথ যোভড ওভো। ওোদ্চভ ধমভওেদোভ োদ্ণ োদ্ণ 

ওোচগুদ্মো  ঠিওফঢ িন্ন লদ্মো মওদো ঢো ফমদঝভ ওভদ্ঢ লদ্।  

 
১.২  ঙোধোদ্দো ওোকচধত্র ংক্রোন্তাঃ 

এমোওো ওোব যোমদ্য়ভ শ্রব শ্রওোদ থভদ্দভ ঘোমলতো মদমত যি নভফ-এ আঞ্চমমও ব্যস্থোধদ্ওভ মদওঝ অনুদ্ফোতদ/সুধোমভয 

এভ চন্য মতদ্ঢ লদ্। অশ্যই উধওভদ্ডভ ঘোমলতোধত্র এমোওো ওোব যোমদ্য়ভ ঘোমলতো অনুবোয়ী বঢমভ ওভদ্ঢ লদ্ এং 

এদ্ঢ উধশ্রচমো ব্যস্থোধদ্ওভ স্বোক্ষ্ভ ণোওদ্ঢ লদ্। দ্ যোচ্চ ৩ ফোদ্ভ চন্য ঘোমলতোধত্র বঢমভ ওদ্ভ অনুদ্ফোতদ ওমভদ্য় 

মদদ্ঢ লদ্। ঘোমলতোধত্র বঢমভ ওভোভ ফয় শ্রবগুমম মক্রয়দ্বোগ্য ো ভঞ্জোফোমত প্রকৃমঢভ (উতোলভডস্বরূধ-ঋড ধোয ই, 

ঋড আদ্তদধত্র, ওযোমকুদ্মঝভ ইঢযোমত), শ্রদ্ক্ষ্দ্ত্র ঘোমলতোধত্র এগুমমভ ঢযফোদ ফজুত, ফজুত শ্রভমচিোদ্ভভ ধোঢো দং 

উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্। শ্রব শ্রওোদ উধওভদ্ডভ শ্রক্ষ্দ্ত্র ১ ফো পূদ্ য ঘোমলতোধত্র আঞ্চমমও ব্যস্থোধদ্ওভ মদওঝ চফো মতদ্ঢ 

লদ্। আঞ্চমমও ব্যস্থোধদ্ওভ মদওঝ শ্রণদ্ও ফোমোফোম ংগ্রল ওভদ্দ। ফি ফোমোফোম ‘ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো  ঋড’ 

এমোওো ওোব যোমদ্য় ংভক্ষ্ড ওভদ্দ। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ ঙোধোদ্দো ওোকচধত্রগুদ্মো মদম্নরূধাঃ  

1. ঋড ধমভদ্যোদ্থভ ফয়সূমঘ। 

2. ঋড আতোয় মভডী। 

3. ফোমও ঋড আতোয় মমটউম। 

4. ফোমও ঋড আতোয় মভডী প্রমঢদ্তদ। 

5. ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ ঋড আদ্তদ ধত্র। 
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6. ঋড গ্রলড ধত্র। 

7. মওমি আতোয় ভমযত। 

8. ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ’ ধোয ই। 

9. অঙ্গীওোভ দোফো। 

10. ম্মমঢ ধত্র। 

11. ন্ধওীওভড চুমক্তদোফো। 

12. ত্ত্বোমথওোভ তমমম কমিঢ ভোঔোভ স্মোভও। 

13. ঘোমলতো প্রমঢজ্ঞোধত্র  প্রমঢশ্রুমঢধত্র। 

14. মওমি ধত্র। 

15. ক্ষ্ফঢো প্রতোদ ধত্র। 

16. ঋড ংক্রোন্ত ঢথ্য। 

17. ঋড অনুদ্ফোতদ ধত্র  ঋদ্ডভ যঢযোমম। 

18. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ োথোভদ মদয়ফোমম। 

 

১.৩ নোইম, দমণধত্র  শ্রভমচষ্ট্রোভ ংক্রোন্ত  

১.৩.১ নোইম  দমণধত্র ংক্রো ন্ত 

প্রমঢটি অমনদ্ ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ এভ চন্য মদম্নমমমঔঢ নোইম  দমণধত্র ংভক্ষ্ড ওভদ্ঢ লদ্। 

 

1. মভদ্ধোঝ য নোইমাঃ উধ শ্রচমো ব্যস্থোধও শ্রব ফ ি মভদ্ধোঝ য প্রমঢ ফোদ্ আঞ্চমমও ব্যস্থোধও/প্রথোদ ওোব যোমদ্য় 

ধোঞোদ্দ শ্রগুদ্মো এই নোইদ্ম ংভক্ষ্ড ওভদ্দ। এই মভদ্ধোঝ যগুদ্মো লদ্মোাঃ DRO (Disbursement, 

Realization and Overdue) Report, Income Statement এং শ্রই এমোওোভ Ratio Analysis  

 

2. নভদ্ফঝ নোইমাঃ  এ নোইদ্ম ‘ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো  ঋড’ ওফ যসূমঘভ মভদ্ধোটি যং নভদ্ফঝগুদ্মো  DRO 

(Disbursement, Realiazation and Overdue) Report, Income Statement এং Ratio 

Analysis  (ংদ্বোচদী ংভক্ষ্ড ওভদ্ঢ লদ্।  

 

3. ধমভধত্র নোইমাঃ এ নোইদ্ম ‘ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ ওফ যসূমঘ িমওযঢ এং অন্যোন্য প্রদ্য়োচদীয় ধমভধত্রমূল 

ংভমক্ষ্ঢ লদ্। 

 

4. মওমি নোইমাঃ মওমি প্রতোদ্দভ মমটউম অণ যোৎ  ঋড ধমভদ্যোদ্থভ ফয়সূমঘ, ঋড আতোয় মভডী  ফোমও ঋড 

আতোয় মমটউম এ নোইদ্ম ংভক্ষ্ড ওভদ্দ। 

 

5. ঘোমোদ নোইমাঃ প্রমঢটি ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো’ অমন প্রথোদ ওোব যোময় এং অদ্দও ফয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো অন্যোন্য 

এমোওো শ্রণদ্ও ফোমোফোম ঘোমোদ্দভ ফোেদ্ফ আতোদ প্রতোদ ওদ্ভ। এই ঘোমোদগুদ্মো এ নোইদ্ম ংভক্ষ্ড ওভদ্ঢ 

লদ্। 

 

6. ওমিউঝোভ নোইমাঃ  ওমিউঝোভ মপোক শ্রণদ্ও ‘ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ এমোওোদ্ঢ মঢদটি মভদ্ধোঝ য শ্রবফদ; 

Monthly Collection Sheet, Detail Loan Information Sheet, Monthly Reconciliation 

Sheet  ধোঞোদ্দো লদ্ম এ নোইদ্ম ংভক্ষ্ড ওভদ্ঢ লদ্।  

 

7. ফোমও আতোয় মভডী প্রমঢদ্তদ নোইমাঃ  ফোমও আতোয় মভডী প্রমঢদ্তদ এ নোইদ্ম ংভক্ষ্ড ওভদ্ঢ 

লদ্। 

 

8. এযোওোউন্ট নোইমাঃ ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো  ঋড’ ওফ যসূমঘভ ফোমও Receipt and Expenditure Statement  

এং এযোওোউন্ট ংক্রোন্ত ধমভধত্রগুদ্মো এ নোইদ্ম ংভক্ষ্ড ওভদ্ঢ লদ্। 

 

9. অমটঝ নোইমাঃ অমটঝ ংক্রোন্ত ফত্ম মভদ্ধোঝ য এ নোইদ্ম ংভক্ষ্ড ওভদ্ঢ লদ্। 

 

10. আইদকঢ দমুদো নোইমাঃ এ নোইদ্ম ঋড প্রতোদ ংক্রোন্ত ওম আইদোনুক ওোকচধত্রোমত ংভক্ষ্ড ওভদ্ঢ লদ্ 

শ্রবফদাঃ অঙ্গীওোভদোফো ো লমনদোফো, চোফোদঢদোফো, আফদ্ফোক্তোভদোফো, ন্ধওীওভড চুমক্তদোফো, ঋড গ্রলড ধত্র, 
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স্বত্ত্বোমথওোভ তমমম কমিঢ ভোঔোভ স্মোভও, ঘোমলতো প্রমঢজ্ঞোধত্র  প্রমঢ শ্রুমঢধত্র, মওমিধত্র ক্ষ্ফঢো প্রতোদ ধত্র, ঋড 

আদ্তদধত্র, দো তোম ধত্র, ফজুত ফোদ্মভ ঢোমমওো, োফময়ও ঋড অনুদ্ফোতদ্দভ যঢযোমম ইঢযোমত। 

 

11. ঋডী মপমত্তও আইদকঢ নোইমাঃ  এ নোইদ্ম ঋডীমপমত্তও ঋড প্র িোদো শ্রণদ্ও ঋড মঢভড  ন্ধওী ি মত্তভ 

ওম ওোকচধত্র থোভোোমলওপোদ্ ংভমক্ষ্ঢ ণোওদ্। 

ও) ঋড প্র িোদোভ ংদ্ক ণোওদ্াঃ; 

1. ঋড আদ্তদধত্র। 

2. ফজুত ফোদ্মভ ঢোমমওো। 

3. দোতোম ধত্র। 

4. শ্রট্রট মোইদ্ন্স (ইউমদয়দ ধমভরত শ্রঘয়োভম্যোদ/ওমফযদোভ ওর্তযও); এঙোিো নোদ্ফ য ম, শ্রওো মভ, 

শ্রলোদ্ঝম, ঔোোভ শ্রতোওোদ, ওীঝদোযদ্ওভ শ্রতোওোদ, ’মফম, তোলয ধতোণ য এ ব্যোভ চন্য প্রদ্বোচয 

োটি যমনদ্ওঝ ো ভওোমভ অনুদ্ফোতদ ণোওদ্ঢ লদ্। 

5. শ্রতোওোদ পোিোভ চুমক্তদোফো/ধদ্চযদ তমমম। 

6. No Objection Certificate (NOC) (প্রওে এং অন্য অণ যমগ্নীওোভী প্রমঢষ্ঠোদ্দভ) 

7. োফময়ও ঋড অনুদ্ফোতদ  যঢযোমম। 
ঔ) আইদকঢ ওোকচধত্রোমতাঃ  

1. এযওোউন্ট শ্রধ-ই শ্রঘদ্ওভ নদ্ঝোওমধ। 

2. ঋড গ্রলড ধত্র। 

3. লমনদোফো/শ্রভমচমষ্ট্রকৃঢ ন্ধওী তমমম। 

4. চোফোদঢদোফো। 

5. ন্ধওীওভড চুমক্তদোফো। 

6. স্বত্বোমথওোভ তমমম কমিঢ ভোঔোভ স্মোভও। 

7. ঘোমলতো প্রমঢজ্ঞোধত্র  প্রমঢশ্রুমঢধত্র। 

8. ক্ষ্ফঢো প্রতোদ ধত্র। 

9. মওমিধত্র। 

10. ন্ধওী চমফভ-তোমঔমো, মট.ম.আভ, ধভঘো, মূম তমমম, োয়ো তমমম, এ.এ/আভ.এ.ধভঘো, 

য়োমভয োটি যমনদ্ওঝ, ন্টদদোফো। 

 
উধদ্ভোমেমঔঢ ওম ওোকচধত্র এওটি শ্রওোঝ য নোইদ্ম ঋডীমপমত্তও ংভক্ষ্ড ওদ্ভ ঢো আোভ ফোমপমত্তও ওম 

মঢভডকৃঢ ঋডীভ নোইমগুমম এও দ্ঙ্গ শ্রেঁদ্থ ভোঔদ্ঢ লদ্। নোইদ্মভ মযদ্ভোদোদ্ফ ঋডীভ দোফ এং তস্য দম্বভ শ্রতয়ো 

ণোওদ্। 

 

১.৩.২ শ্রভমচষ্ট্রোভ ংক্রো ন্তাঃ নোইম  দমণধত্র ঙোিো ‘ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো  ঋড’ এমোওোয় উধ শ্রচমো ব্যস্থোধও মদম্নমমমঔঢ 

শ্রভমচষ্ট্রোভগুদ্মো ংভক্ষ্ড ওভদ্দাঃ 

 

1. ম্ভোব্য উদ্যোক্তো ঋডী শ্রভমচষ্ট্রোভাঃ শ্রব ওম ঋডীদ্ও উধ শ্রচমো ব্যস্থোধও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড শ্রদয়োভ শ্রবোগ্য দ্ম 

ফদ্দ ওদ্ভদ ঢোদ্তভ ঢথ্যমূল শ্রভমচষ্ট্রোদ্ভ ংভক্ষ্ড ওভদ্ঢ লদ্। এওই শ্রভমচষ্ট্রোদ্ভ শ্রওন্দ্র তস্য  শ্রওদ্ন্দ্রভ োমলদ্ভভ 

তস্যদ্তভ আমোতো মলো ভোঔদ্ঢ লদ্। 

 

2. শ্রবোকোদ্বোক শ্রভমচষ্ট্রোভাঃ অদ্দও ফয় অদ্দও ব্যোয়ী ‘ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ এমোওো অমনদ্ আদ্দ উধদ্চমো 

ব্যস্থোধদ্ওভ োদ্ণ ঋড মরয়ও শ্রঔাঁচ ঔভ মদদ্ঢ, এই শ্রভমচষ্ট্রোদ্ভ শ্র ওম ঋডীদ্তভ দোফ, ঠিওোদো মমদ্ঔ ভোঔো লয়।  

 
3. ঋড মঢভড শ্রভমচষ্ট্রোভাঃ এই শ্রভমচষ্ট্রোদ্ভ ক্রমফও দং, আদ্তদওোভীভ দোফ, প্রওদ্েভ দোফ, অনুদ্ফোতদ দং, অনুদ্ফোমতঢ 

ঋদ্ডভ ধমভফোড, ঋদ্ডভ শ্রফয়োত, শ্রওন্দ্র তস্য অণো োমলদ্ভভ তস্য, ঋড মঢভদ্ডভ ধমভফোড, ঋড মঢভদ্ডভ ঢোমভঔ, 

তস্য দম্বভ, ঋড মমভয়োম দম্বভ এং ওঢচদ শ্রমোদ্ওভ ওফ যংস্থোদ লদ্মো, শ্র ম্বদ্ন্ধ মত্মোমভঢ ঢথ্য ংভক্ষ্ড 

ওভো লয়। (ংদ্বোচদী দং-১২-এ দ্রিব্য) 

 
4. ঋড ধোয়োভ অদ্বোগ্য ব্যোয়ীদ্তভ শ্রভমচষ্ট্রোভ ঃাঃ এই শ্রভমচষ্ট্রোদ্ভ শ্রব ফত্ম উদ্যক্তো পূদ্ য ঋড মদদ্য়দ্ঙ মওন্তু শ্র 

মদয়মফঢ মওমি ধমভদ্যোথ ওদ্ভমদ মওংো শ্রওোদ দতুদ ঋডী বোভ ঢথ্য মূল আযোনুরূধ দয় ঢোদ্তভ দোফ, ব্যোভ দোফ, 
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ঠিওোদো এঔোদ্দ মমঔো ণোদ্ও। বোদ্ঢ ওদ্ভ দতুদ শ্রওোদ উধদ্চমো ব্যস্থোধও আদ্ম লদ্চই শ্রই ঋডী িদ্ওয থোভডো 

শ্রধদ্ঢ ধোদ্ভ। (ংদ্বোচদী দং- ১৩-এ দ্রিব্য) 

 
5. িও শ্রভমচষ্ট্রোভ ঃাঃ এই শ্রভমচষ্ট্রোদ্ভ িদ্ও শ্রওোদ শ্রওোদ ওোকচধত্র মও ধমভফোড আদ্ঙ ঢো সুস্পিপোদ্ মমঔো ণোদ্ও। 

ফয়ই উধদ্চমো ব্যস্থোধওদ্ও িও শ্রভমচষ্ট্রোদ্ভভ োদ্ণ িও মফমমদ্য় শ্রতঔদ্ঢ লদ্ বোদ্ঢ শ্রওোদ কভমফম দো ণোদ্ও।  

 

6. ধমভতয যদ শ্রভমচষ্ট্রোভাঃ এই শ্রভমচষ্ট্রোদ্ভ শ্রওোদ ওফ যওঢযো ‘ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ ওফ যসূমঘ ধব যদ্ক্ষ্ড ওভদ্ঢ আদ্ম এই 

শ্রভমচষ্ট্রোভ ব্যলোভ ওভদ্ঢ লদ্।  

 
১.৪  মটশ্রে শ্রোট য ংক্রোন্তাঃ 

প্রমঢটি এমোওো অমনদ্ ‘ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ ওফ যসূমঘভ চন্য এওটি মটদ্ধস্ন শ্রোট য ণোওদ্। এই মট শ্রে শ্রোদ্ট য 

মদম্নমমমঔঢ ঢথ্যোমত মন্নদ্মযঢ ণোওদ্। 

 ১)  ওফ য এমোওো ভ ফোদমঘত্র। 

 ২)  ওফ যসূমঘমপমত্তও এমোওোভ ঐ ঙদ্ভভ মক্ষ্যফোত্রো।  

 ৩)  মক্ষ্যফোত্রো  অচযদ প্রমঢদ্তদ।  

 ৪)  প্রথোদ ওোব যোময় ওর্তযও শ্রপ্রমভঢ এমোওো অমনদ্ভ ঘোঝ য  গ্রোন মূল  

 
২. ওফ য এমোওো মদ যোঘদ  ম্ভোব্য ঋডী চমভধাঃ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘভ ওফ য এমোওো, এমোওো অমন শ্রণদ্ও প্রোণমফওপোদ্ এও শ্রণদ্ও আঝ মওদ্মোমফঝোদ্ভভ ফদ্ে মদ যোঘদ 

ওভদ্ঢ লদ্; বমত ধব যোি ব্যোয়ী দো ধোয়ো বোয় ঢোলদ্ম তয মওদ্মোমফঝোভ ধব যফত্ম ম্প্রোভড ওভো শ্রবদ্ঢ ধোদ্ভ। দতুদ 

এমোওো মদ যোঘদ ওভোভ ধভ ঐ ফত্ম এমোওোয় উধদ্চমো ব্যস্থোধওদ্ও ম্ভোব্য ঋডীভ চন্য চমভধ ওভদ্ঢ লদ্। চমভদ্ধভ 

চন্য শ্রওন্দ্রভুক্ত তস্য  শ্রওদ্ন্দ্রভ োইদ্ভভ তস্যদ্তভ চন্য মপন্ন দু’টি চমভধ নভফ ব্যলোভ ওভদ্ঢ লদ্।  
 

2.1 ম্ভোব্য ঋডী চমভধ প্রমক্রয়োাঃ 

এওটি দতুদ এমোওোয় ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তোঋড’ ওফ যসূমঘ শভম্ন লয়োভ ধভ ধভই উধদ্চমো ব্যস্থোধওদ্ও ঐ এমোওোভ উধভ চমভধ 

ঘোমোদ্ঢ লদ্। এই চমভধ ঘোমোদ্দোভ উদ্েশ্যই লদ্মো মও থভদ্দভ োচোভ আদ্ঙ এং শ্রঔোদ্দ মও থভদ্দভ ব্যো আদ্ঙ ঢো চোদো, 

বো ঢোদ্তভদ্ও ধভঢীদ্ঢ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ ঋডী খু ুঁচদ্ঢ োলোয্য ওভদ্। (ংদ্বোচদী দং-১৪) 

 

এওটি চমভধ ঘোমোদ্ঢ শ্রকদ্ম প্রণফঢাঃ শ্রবঔোদ্দ ব্যোয়ীদ্তভ ব্যো ম্প্রোভড ওভোভ সুদ্বোক আদ্ঙ এফদ এমোওো মদ যোঘদ 

ওভদ্ঢ লদ্। শ্রব ফ ি ব্যোয়ীভো আমণ যও ওোভদ্ড ব্যো ম্প্রোভড ওভদ্ঢ ধোভদ্ঙদ দো মওন্তু আমণ যও লোয়ঢো শ্রধদ্ম এই 

ঝোওো ঔোটিদ্য় ব্যোভ উন্নমঢ ওভদ্ঢ ধোভদ্দ এফদ ব্যোয়ীদ্ও উধদ্চমো ব্যস্থোধও মদ যোঘদ ওভদ্দ। এঝো এওটি 

থোভোোমলও প্রমক্রয়ো। চমভধ ো োঙোই ওভোভ ফয় ব্যোভ মদম্নমমমঔঢ মরয়গুদ্মোভ প্রমঢ মক্ষ্য ভোঔদ্ঢ লদ্াঃ  

 
ফোমোফোদ্মভ ফোদ  ধমভফোড, মক্রদ্য়ভ লোভ (মতদ্দভ ো িোদ্লভ শ্রওোদ ফয় পোম/ফন্দ), দকত ো োওীদ্ঢ মক্রদ্য়ভ লোভ, 

শ্রক্রঢো আকফদ্দভ লোভ, ব্যোয়ী ো যক্ষ্মডওপোদ্ শ্রতোওোদ্দ দ্ মওদো, শ্রতোওোদ্দভ অস্থোদ, শ্রক্রঢো আওর য দ ওভোভ ক্ষ্ফঢো, 

উদ্যোক্তোভ ব্যলোভ, ব্যোদ্য় ব্যহৃঢ বন্ত্রধোমঢভ ফোদ, মলো ংভক্ষ্ড ধদ্ধমঢ, মক্রয় এমোওো, ঋড গ্রলদ্ডভ আগ্রল ইঢযোমত।  
 

2.2 ঋড শ্রতয়োভ শ্রক্ষ্দ্ত্র, এওটি ব্যোভ মক্ষ্যডীয় মরয়স্তাঃ 

 

‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ ওফ যসূমঘভ োনল্য মদপ যভ ওভদ্ঙ উধদ্চমো ব্যস্থোধওভো ওঢঝো তক্ষ্পোদ্ ব্যো  ব্যোয়ীদ্ও মূল্যোয়দ 

ওভদ্ঢ ধোভদ্ঙদ ঢোভ উধভ। ঢোদ্তভদ্ও ব্যো মদথ যোভদ্ডভ ফয় মদম্নমমমঔঢ মরয়গুদ্মোদ্ও মদমিঢ ওভদ্ঢ লদ্াঃ  

 
1. ব্যোভ য় ওফধদ্ক্ষ্ এও ঙভ লদ্ঢ লদ্। 

2. ব্যোটি অশ্যই প্রকৃমঢ মলভূ যঢ লদ্ঢ ধোভদ্ দো। শ্রবফদ-ফত, কাঁচোভ ব্যো ওদ্ভ এফদ ব্যোদ্ও ‘ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো 

ঋড’ ঋড শ্রতয়ো বোদ্ দো। 

3. ব্যোটিদ্ও অশ্যই আইদকঢপোদ্ শ্রভমচদ্ষ্ট্রযদকৃঢ লদ্ঢ লদ্। শ্রবফদ-বথ শ্রট্রট মোইদ্ন্স, আয়ওভ ো পযোঝ 

(প্রদ্বোচয লদ্ম) ব্যো প্রমঢষ্ঠোদদ্ও ঠিওপোদ্ ধমভদ্যোথ ওভদ্ঢ লদ্। 

4. ব্যোটিভ প্রবৃমদ্ধ ণোওদ্ঢ লদ্ এং ঢোভ োদ্ণ োচোভ সুমথো ণোওদ্ঢ লদ্।  

5. ব্যোটি োচোদ্ভভ এফদ এওটি স্থোদ্দ ণোওদ্ঢ লদ্ বোদ্ঢ ওদ্ভ লদ্চই ব্যোভ ওাঁঘোফোম শ্রবোকোদ এং ধদ্ণ্যভ 

ভভোল লচ লয়। 
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6. এঙোিো ব্যোদ্ও ক্ষ্মঢগ্রস্থ ওভদ্ঢ ধোদ্ভ এফদ শ্রওোদ ঝুঁমও ণোওদ্ম ঢো মদ্েরদ ওদ্ভ, অস্থো বুদ্ছ ঋড মতদ্ঢ লদ্। 

উতোলভডস্বরূধ, শ্রওোদ ঘোঢোম ব্যোয়ী বমত ঠিও ফঢ ওোদ্ভন্ট মম দো শ্রতয়, শ্রদ্ক্ষ্দ্ত্র ঢোভ ওোদ্দওযদ শ্রওদ্ঝ শ্রতয়োভ 

ম্ভোদো ণোদ্ও, বো পমষ্যদ্ঢ ঢোভ ব্যোদ্ও মমিঢ ওভদ্ঢ ধোদ্ভ। এ শ্রক্ষ্দ্ত্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড মতদ্ম ঝুঁমওভ 

ম্ভোদো ণোদ্ও। 

 

2.3 ঋড শ্রতয়োভ শ্রক্ষ্দ্ত্র, ব্যোয়ীভ মক্ষ্যডীয় বমযিযমূলাঃ 

ঠিও ঋডী/ব্যোয়ী মদ যোঘদ্দভ উদ্েদ্শ্য উধদ্চমো ব্যস্থোধওদ্ও মদম্নমড যঢ মরয়মূল ঢওযঢোভ োদ্ণ শ্রতঔদ্ঢ 

লদ্, বো এওচদ ব্যোয়ী/ঋডীভ বমযিয লয়ো োঞ্ছদীয়াঃ 

১। ঋডীদ্ও এওচদ ংকঞও লদ্ঢ লদ্।  

২। ঢোভ ব্যো ধমভঘোমদোভ তক্ষ্ঢো/োফথ্যয ণোওদ্ঢ লদ্।  

৩। ঢোদ্ও উচ্চোমপমোরী লদ্ঢ লদ্।  

৪। পমষ্যৎ ধমভওেদোয় দূভতযী লদ্ঢ লদ্।  

৫। ‘ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ এভ চন্য ঋডীভ য় ১৮ শ্রণদ্ও ৬০ ৎদ্ভভ ফদ্ে লদ্ঢ লদ্। 

৬। ব্যো ম্প্রোভদ্ডভ চন্য তুমদোমূমও শ্রময মূমথদ্দভ ঘোমলতো ণোওদ্ঢ লদ্।  

৭। ঋডীভ ওোমভকমভ/ব্যোময়ও তক্ষ্ঢো  অমপজ্ঞঢো ণোওদ্ঢ লদ্।  

৮। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড আদ্তদওোভীদ্ও ঋদ্ডভ  যমদম্ন ঘোভ পোদ্কভ এওপোক ফোদ ঝোওো মদচস্ব 

মমদদ্য়োদ্কভ ক্ষ্ফঢো ণোওদ্ঢ লদ্। শ্রবফদ-২০,০০০/- ঝোওো ঋড মদদ্ম ওফধদ্ক্ষ্-৫,০০০/- ঝোওো ঋডীদ্ও 

মমদদ্য়োক ওভদ্ঢ লদ্। 

৯।  ঋডী বমত অন্য শ্রওোদ ঔোঢ শ্রণদ্ও ইদ্ঢোফদ্েই ঋড গ্রলড ওদ্ভ ণোদ্ও, শ্রদ্ক্ষ্দ্ত্র ঢওযঢো অমম্বদ ওভদ্ঢ 

লদ্। 

১০।  ব্যোয়ীদ্ও মদদ্চই ব্যো ধমভঘোমদো  ঢতোভমও ওভদ্ঢ লদ্।  
 

৩.  ঋড আদ্তদধত্র মূল্যোয়দ, অনুদ্ফোতদ্দভ সুধোমভয  ঋড মঢভডাঃ 
 

৩.১  ঋড মঢভদ্ডভ পূদ্ য উধদ্চমো ব্যস্থোধদ্ওভ মদ্যরপোদ্ মক্ষ্ডীয় মরয়স্তাঃ 

‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ ওোব যক্রদ্ফ উধদ্চমো ব্যস্থোধওদ্ও ঋড মঢভদ্ডভ পূদ্ য অশ্যই ঋড গ্রলীঢোভ ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ 

এং প্রদ্য়োচদদ্োদ্থ ঋড গ্রলীঢোভ ঢোমি এং ন্ধওকৃঢ িমত্ত ধমভতয যদ ওভদ্ঢ লদ্।এভ নদ্ম ঋডীভ ঠিও 

আমণ যও  োম যও অস্থো িদ্ওয ধমভস্কোভ থোভডো ধোয়ো বোদ্।  

1. ঋড গ্রলীঢো ওর্তযও ঋদ্ডভ অনুকূদ্ম ভভোলকৃঢ চমফ  তোমোদ-শ্রওোঞোভ তমমমধত্র ধভীক্ষ্ো ওভো প্রদ্য়োচদ, 

বো ঋদ্ডভ লোয়ও চোফোদঢ মলোদ্ ওোচ ওদ্ভ। 

2. ঋড গ্রলীঢোভ অন্য শ্রওোদ ব্যোময়ও ঋড/ব্যোংও ঋড/ফলোচদ্দভ মদওঝ ঋড ইঢযোমত আদ্ঙ মওদো ঢো 

পোমপোদ্ শ্রতঔদ্ঢ লদ্। 

3. ঋড গ্রলীঢোভ পূদ্ য ঘোকুভীকঢ অস্থোদ এং ধোমভোমভও  োফোমচও অস্থোদ মদ্ের ড ওদ্ভ ঢোভ ঋড 

ধোয়োভ শ্রবোগ্যঢো িদ্ওয উধদ্চমো ব্যস্থোধওদ্ও থোভডো মদদ্ঢ লদ্।  

৩.২  চোফোদঢওোভী মদথ যোভদ্ড মক্ষ্যডীয় মরয়মূলাঃ 

‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো  ঋড’ ওফ যসূমঘভ ঋদ্ডভ মদভোধত্তোভ চন্য ঠিও চোফোদঢওোভী মদ যোঘদ এওটি গু রুত্বপূড য মরয়। 

এদ্ক্ষ্দ্ত্র চোফোদঢওোভীভ শ্রব ওম গুডোগুদ ণোওো আশ্যওাঃ 

1. চোফোদঢওোভী োফোমচওপোদ্ গ্রলডদ্বোগ্য ব্যমক্ত লদ্ঢ লদ্। 

2. চোফোদঢওোভীভ ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ ওফ যসূমঘ ম্বদ্ন্ধ স্বি থোভডো ণোওদ্ঢ লদ্। 

3. ঋডীভ ঋড ধমভদ্যোদ্থভ ব্যণ যঢোয় ঋদ্ডভ অণ য ধমভদ্যোদ্থ ক্ষ্ফ লদ, এরূধ ধব যোি িতযোমী লদ্ঢ লদ্ 

অণ যোৎ ঋড ধমভদ্যোদ্থভ োফথ্যয ণোওদ্ঢ লদ্। 

4. শ্রওোদ ভোচনদমঢও তদ্মভ শ্রদঢোওফী, আইদ ব্যোদ্য়ভ োদ্ণ চমিঢদ্তভদ্ও চোমফদতোভ শ্রদয়ো বোদ্ দো।  

5. আত্মীয়দ্ও চোমফদতোভ মলোদ্ শ্রদয়ো বোদ্, ঢদ্ এওই ঔোদোভ অন্তভু যক্ত লদ্ম ঘমদ্ দো, এং অশ্যই 

চোফোদঢওোভীভ অন্যোন্য বমযিয ণোওদ্ঢ লদ্। 

6. চোফোদঢওোভীভ য় ২৫-৬০ ঙদ্ভভ ফদ্ে লদ্ঢ লদ্। 

7. চোফোদঢওোভী অত্র এমোওোভ স্থোদীয় োমন্দো লদ্ঢ লদ্। 

8. ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ পোিো/মীচ/ধদ্চযদকৃঢ লদ্ম উক্ত িমত্তভ মূম ফোমমওদ্ও চোফোদঢওোভী শ্রদয়ো শ্রবদ্ঢ ধোদ্ভ।  
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3.3 ঋড মঢভড প্রমক্রয়োাঃ 

‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো  ঋড’ ঋড অনুদ্ফোতদ্দভ ধভ উধদ্চমো ব্যস্থোধও ঋড মঢভড এং আতোয় ংক্রোন্ত বোঢীয় 

ওোব যক্রফ িোতদ ওভদ্দ। ঋড মঢভদ্ডভ থোধমূল মদম্নরূধাঃ 

1. ফোঞ ওফ যওঢযো/ উধদ্চমো ব্যস্থোধও ম্ভোব্য ঋডী মদ যোঘদ্দভ ধভ ঋডীদ্ও মতদ্য় ঋড আদ্তদধদ্ত্রভ মূল্য 

োত ২০ ঝোওো এং বোঘোই মন োত ১০০ ঝোওো এযোওোউদ্ন্ট চফো ওভোদ্দ এং আদ্তদধত্র পূভড 

(ংদ্বোচদী দং ৯-এ দ্রিব্য) ওভোদ্দ। ঋড আদ্তদধদ্ত্র শ্রতয়ো ফ ি ঢথ্য বোঘোই ওদ্ভ উধদ্চমো 

ব্যস্থোধও উদ্যোক্তোদ্ও ওঢ ঝোওো ঋড শ্রতয়ো বোয় শ্রঝো মদথ যোভড ওভদ্দ। এভধভ মঢমদ এই ঋড আদ্তদ 

ধত্রটি আঞ্চমমও ব্যস্থোধদ্ওভ মদওঝ উধস্থোধদ ওভদ্দ এং ঋড শ্রতয়োভ চন্য সুধোমভয ওভদ্দ।  

2. আঞ্চমমও ব্যস্থোধও ওর্তযও ঋড অনুদ্ফোতদ্দভ ধভ ঋড গ্রলীঢোদ্ও এওটি োফময়ও ঋড অনুদ্ফোতদধত্র শ্রতয়ো 

লদ্ এদ্ঢ ঋদ্ডভ মমপন্ন যঢযো মলু উদ্েঔ ণোওদ্। ঋড অনুদ্ফোতদধত্র ধোয়োভ ধভ ঋড গ্রলীঢো 

অঙ্গীওোভদোফো/এমনদ্টমপঝ ওভদ্দ এং ঋড চুমক্তভ অন্যোন্য ওোকচধদ্ত্র স্বোক্ষ্ভ ওভদ্দ। এই 

অঙ্গীওোভদোফো/এমনদ্টমপঝ-এ ব্যো/উৎধোতদ প্রমঢষ্ঠোদ্দভ মূল্যল ফোমোফোম, িমত্তভ মূল্য, ঢনমম, 

ঋদ্ডভ ধমভফোড, উদ্েশ্য ইঢযোমত ধমভস্কোভপোদ্ উদ্েঔ ওভো ণোওদ্। উদ্েখ্য শ্রব, ঋডীদ্ও শ্রঘও প্রতোদ্দভ 

পূদ্ য প্রওে মূল্যোয়দ মন োত মঢমভঢ ঋদ্ডভ ০.৫% এং ঝুঁমও ঢলমম োত ১% ঝোওো এযোওোউদ্ন্ট 

চফো ওভদ্দ। 

3. উধদ্চমো ব্যস্থোধদ্ওভ ফোেদ্ফ ঋডী মঘমিঢওভড মদমিঢ লদ্য় আঞ্চমমও ব্যস্থোধও ঋদ্ডভ অনুকূদ্ম 

এযোওোউন্ট শ্রধ-ই শ্রঘও ইসুয ওভদ্দ। 

4. ঋড আদ্তদওোভীভ দোদ্ফ ব্যোংও মলো দো ণোওদ্ম, ঋড গ্রলদ্ডভ পূদ্ যই ঢোদ্ও ব্যোংও মলো খুমদ্ঢ লদ্। 

ঋড মঢভড অশ্যই এযোওোউন্ট শ্রধ-ই শ্রঘদ্ওভ ফোেদ্ফ লদ্। 

5. ঋড মঢভড যীদ্ঝ ঋড গ্রলীঢোভ স্বোক্ষ্ভ, টিধমল, শ্রঘও দম্বভ উদ্েঔল মঢদ ওমধ ওভদ্ঢ লদ্ এং ঋড 

মঢভড যীদ্ঝ উধদ্চমো ব্যস্থোধও, আঞ্চমমও ব্যস্থোধও স্বোক্ষ্ভ ওভদ্দ।  

6. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড মঢভদ্ডভ শ্রক্ষ্দ্ত্র ফোঞ ওফ যওঢযো ২০% উধদ্চমো ব্যস্থোধও ৫০% এং আঞ্চমমও 

ব্যস্থোধও ৩০% তোয়ী ণোওদ্। 
 

3.4 ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ শ্রক্ষ্দ্ত্র প্রদ্য়োচদীয় আইদকঢ ওোকচধত্রমূলাঃ 

1. অঙ্গীওোভ দোফো/লমনদোফো (িযোি)। 

2. চোফোদঢদোফো (িযোি)। 

3. ঋড গ্রলড ধত্র। 

4. ন্ধওীওভড চুমক্তদোফো। 

5. ত্ত্বোমথওোভ তমমম কমিঢ ভোঔোভ স্মোভও। 

6. ঘোমলতো প্রমঢজ্ঞো ধত্র  প্রমঢশ্রুমঢ ধত্র। 

7. মওমি ধত্র। 

8. ক্ষ্ফঢো প্রতোদ ধত্র। 

9. ম্মমঢ ধত্র। 

10. ঋড ংক্রোন্ত ধত্র। 

11. ঋড অনুদ্ফোতদ্দভ যঢযোমম। 

12. দোতোী ধত্র। 

13. ফঝ যদ্কচ মটট/ন্ধওী তমমম। 

14. আফদ্ফোক্তোভদোফো। 

15. শ্রট্রট মোইদ্ন্স। 

16. ঝোইদ্ঝম মটট (বমত ণোদ্ও)। 

আইদকঢ ওোকচধদ্ত্রভ ংজ্ঞো ‘ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো  ঋড’ ওফ যসূমঘভ ঋদ্ডভ আইদকঢ ওোকচধদ্ত্র ব্যোখ্যো ওভো লদ্মো এং এভ 

দমুদোমূল ংদ্বোচদী দং-১০ এ শ্রতয়ো লদ্মো। 

 
3.5 মওমি আতোয় প্রমক্রয়োাঃ 

1. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ অণ য োমপ য ঘোচযল ফোমও মওমিদ্ঢ আতোয় ওভো লদ্। মওমি প্রতোদ্দভ ঢোমভঔ 

 অনুবোয়ী আতোয় মমটউম মদথ যোমভঢ লদ্। উদ্েখ্য, শ্রওোদ ওোভদ্ড অমন ন্ধ ণোওদ্ম পূদ্ যভ মতদ মওমি 

 আতোয় ওভদ্ঢ লদ্।  

2. ঋড গ্রলদ্ডভ ফয় উধ শ্রচমো ব্যস্থোধদ্ওভ মদওঝ লদ্ঢ এওটি ধোয ই গ্রলড ওভদ্দ। এই ধোয ইদ্ঢ 

 ঋডীভ দোফ, ঠিওোদো, তস্য দম্বভ,  শ্রফোোইম দং,  গৃলীঢ ঋদ্ডভ ধমভফোড, োমপ য ঘোচযল প্রদ্তয় অদ্ণ যভ 
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 ধমভফোড এং ফোমও মওমিভ মদথ যোমভঢ ঢোমভঔ উ শ্রেঔ ওভো ণোওদ্। ধভঢী ঋদ্ডভ শ্রক্ষ্দ্ত্র পূদ্ যভ ধোয 

 ই ব্যলোভ ওভো বোদ্।  

3. উধশ্রচমো ব্যস্থোধও ঋডীভ মদওঝ শ্রণদ্ও ভোমভ শ্রওোদ অণ য গ্রলড ওভদ্দ দো। মতদ্দ ঋডী ংমেি  

মওমিভ অণ য চফো মতদ্দ। 

4. উধশ্রচমো ব্যস্থোধও বতমদও আতোয় শ্রভমচিোদ্ভ (ংদ্বোচদী দং-১৫ দ্রিব্য) আতোয়কৃঢ মওমিভ ঝোওোভ 

ধমভফোড, ঋডীভ দোফ  তস্য দম্বভ উশ্রেঔপূ যও মমমধদ্ধ ওভদ্দ। 

3.6 ঋড শ্রতয়োভ শ্রক্ষ্দ্ত্র এওটি ব্যো মূল্যোয়দ ধদ্ধমঢাঃ 

শ্রব ফি মক্ষ্য এং উদ্েশ্যদ্ও োফদ্দ শ্রভদ্ঔ ক্ষুদ্র ব্যো/উৎধোতদ প্রমঢষ্ঠোদ্দভ ঋড প্রতোদ ওভো লয়, শ্রই মক্ষ্যমূল 

অচযদ এং ঋড লোয়ঢো ওোব যক্রফ নম ওদ্ভ শ্রঢোমোভ চন্য শ্রওোদ উৎধোতদ/ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দ ঋড প্রতোদ ওভোভ পূদ্ য প্রওে 

মূল্যোয়দ এং োম যও ম্ভোব্যঢো বোঘোই ওভো খুই গু রুত্বপূড য। শ্রব শ্রওোদ প্রওদ্ে অণ যোয়দ্দভ পূদ্ য শ্রই প্রওে এং ংমেি 

অন্যোন্য মরয়মূল িদ্ওয ধমভস্কোভ থোভডো ণোওো প্রদ্য়োচদ। প্রওে মূল্যোয়দ্দভ ফোেদ্ফ শ্রই প্রওদ্েভ মমপন্ন মতও (শ্রবফদাঃ 

উৎধোতদ প্রমৄমক্ত, প্রমঢষ্ঠোদ্দভ আমণ যও অস্থো, ধণ্য/শ্রোভ োচোভ) িদ্ওয পূড যোঙ্গ থোভডো ধোয়ো বোয়, বোভ ধভ মপমত্ত ওদ্ভ 

প্রওদ্ে অণ যোয়দ ওভো ম্ভধভ লয়।  োথোভডঢাঃ ব্যো অণো উৎধোতদমুঔী প্রমঢষ্ঠোদ্দ ঋড প্রতোদ্দভ শ্রক্ষ্দ্ত্র প্রওে মূল্যোয়দ্দভ 

ফয় মূমঢ ৬টি শ্রক্ষ্দ্ত্র ম্ভোব্যঢো বোঘোই ওভদ্ঢ লদ্াঃ 

১। প্রমৄমক্তকঢাঃ উৎধোতদ্দ ব্যহৃঢ প্রমৄমক্ত  ব্যোভ থোভো।  

২। আমণ যওাঃ ব্যোভ আমণ যও অস্থো।  

৩। োমডমচযওাঃ উৎধোমতঢ ধণ্য/শ্রোভ োচোভ।  

৪। প্রোমঢষ্ঠোমদওাঃ প্রওদ্েভ প্রোমঢষ্ঠোমদও ওোঞোদ্ফো।  

৫। অণ যনদমঢওাঃ ং মেি এমোওো এং োফমগ্রও অণ যদীমঢভ উধভ প্রওদ্েভ ম্ভোব্য প্রপো। 

৬। োফোমচও এং ধমভদ্যকঢাঃ ফোচ, ধমভদ্য এং ধোমভধোমবযওঢোভ উধভ প্রওদ্েভ ম্ভোব্য প্রপো।  

 
৩.৬.১  প্রমৄমক্তকঢাঃ  শ্রওোদ উৎধোতদ/ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দ ব্যহৃঢ প্রমৄমক্ত এং ব্যোভ থোভো ঋড লোয়ঢো প্রতোদওোভী 

প্রমঢষ্ঠোদ্দভ চন্য এওটি মদ্যর মক্ষ্যদীয় মরয়। মদম্নমমমঔঢ মরয়মূল ম শ্রেরদ্ডভ ফোেদ্ফ প্র িোমঢ প্রওদ্ে 

অণ যোয়দ্দভ প্রমৄমক্তকঢ ম্ভোব্যঢো বোঘোই ওভদ্ঢ লদ্াঃ 

 প্রওদ্েভ আওোভ (উৎধোতদ/মক্রয় ক্ষ্ফঢো) এং এভ ম্ভোব্য প্রোভ 

 প্রওদ্েভ অস্থোদ 

 উৎধোতদ্দভ উধওভডমূদ্লভ (ওাঁঘোফোম, েমফও, মূমথদ, প্রমৄমক্ত) প্রোপ্যঢো 

 উৎধোতদ প্রমঢষ্ঠোদ্দভ শ্রক্ষ্দ্ত্র উৎধোতদ্দ ব্যহৃঢ বন্ত্রধোমঢ এং এভ উৎধোতদ ক্ষ্ফঢো  

 অওোঞোদ্ফোকঢ সুদ্বোক-সুমথো (বোঢোয়োঢ  শ্রবোকোদ্বোক ব্যস্থো, ভোিো-খোঝ) 

 প্রওে োিোয়দ্দভ চন্য ধমভওেদো অনুবোয়ী প্রদ্য়োচদীয় ওফ যওোে িোতদ্দভ মদমত যি থোধমূল এং ফয়ীফো। 

 

৩.৬.২  আমণ যওাঃ  শ্রওোদ উৎধোতদ/ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ মোপচদওঢো  তোয়, িমত্তভ ধমভফোদ এং প্রমঢষ্ঠোদ্দভ ম্ভোব্য 

আমণ যও ঝুঁমওমূল মশ্রেরদ্দভ ফোেদ্ফ োফমগ্রওপোদ্ প্রওদ্েভ আমণ যও ম্ভোব্যঢো বোঘোই ওভো বোয়। এভ ফোেদ্ফ ঋড 

গ্রলদ্ডভ ধভ ব্যোদ্য় শ্রব অমঢমভক্ত অণ যপ্রোল খঝদ্, ব্যোভ পমষ্যৎ প্রোভ এং মোপচদওঢোভ শ্রক্ষ্দ্ত্র ঢোভ 

ভূমফওো মদড যয় ওভো ম্ভধভ লয়। প্র িোমঢ প্রওদ্েভ আমণ যও ম্ভোব্যঢো বোঘোই ওভোভ শ্রক্ষ্দ্ত্র মদম্নমমমঔঢ মরয়মূল 

মদ্ঘদো ওভদ্ঢ লদ্াঃ 

 উৎধোতদ/ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ োমর যও মোপ/ক্ষ্মঢভ ধমভফোড এং ঋড প্রতোদ্দভ ধভ প্র িোমঢ ঙশ্রভভ চন্য 

প্রওদ্েভ ম্ভোব্য মোপচদওঢো। 

 অণ যোয়দ্দভ পূ যঢী এং ধভঢী মলো  ঙভ শ্রযদ্র উৎধোতদ/ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ িত/িমঢ এং 

মূমথদ  তোদ্য়ভ ধমভফোড। 

 প্রওদ্েভ ঢযফোদ দকত আমণ যও প্রোল। 

 ব্যো/উৎধোতদ প্রমঢষ্ঠোদ্দভ আদ্য়ভ উৎ, উৎধোতদ এং অন্যোন্য ব্যয়ল ঔভদ্ঘভ মমপন্ন ঔোঢ।  

 ম্ভোব্য আমণ যও ঝুঁমও এং উৎধোমতঢ ধণ্য/শ্রোভ োচোভ মূদ্ল্যভ ম্ভোব্য ধমভঢযদ।  

 

উশ্রেমঔঢ ঢথ্যমূল বোঘোই ওভোভ চন্য পূ যঢী ঙদ্ভভ চন্য প্রমঢষ্ঠোদ্দভ মোপ-ক্ষ্মঢ ( Profit and Loss 

Account)  উিৃত্ত ধত্র ( Balance sheet) বঢমভ এং প্রদ্য়োচদীয় অনুধোঢমূল ম শ্রেরড (Ratio Analysis) ওভদ্ঢ 

লদ্। 
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৩.৬.৩  োমডমচযওাঃ  ঋড প্রতোদ্দভ পূদ্ য প্র িোমঢ প্রওদ্েভ োমডমচযও ম্ভোব্যঢো বোঘোই ওভো প্রদ্য়োচদ। ওোভড উৎধোমতঢ 

ধদ্ণ্যভ/শ্রোভ মক্রয়মূল্য বণোবণপোদ্ মদথ যোভড ওভো দো লদ্ম ঢোভ িোভো ধদ্ণ্যভ শ্রফোঝ উৎধোতদ ঔভঘ/ক্রয়মূল্য মদ যোল 

ওভো ম্ভ লদ্ দো অণো আযোনুরূধ মোপ ভোঔো বোদ্ দো। োমডমচযও ম্ভোব্যঢো বোঘোই ওভোভ শ্রক্ষ্দ্ত্র মদদ্ম্নভ 

মরয়মূলদ্ও গুরুত্ব শ্রতয়ো প্রদ্য়োচদাঃ 

 

 প্রমঢষ্ঠোদ্দভ উৎধোমতঢ ধণ্য/শ্রোভ োচোভ ঘোমলতো এং অস্থোদ।  

 উৎধোতদ ওোদ্চ ব্যহৃঢ ওাঁঘোফোম এং অন্যোন্য উধওভডমূদ্লভ প্রোপ্যঢো  তোফ।  

 প্রমঢদ্বোকী ব্যোয়ীদ্তভ ধণ্য/শ্রোভ তোফ এং গুডকঢ ফোদ। 

 উৎধোতদ প্রমঢষ্ঠোদ শ্রণদ্ও োচোদ্ভভ দূভত্ব এং ধমভলদ  শ্রবোকোদ্বোক ব্যস্থোভ সুমথো। 

 
৩.৬.৪  প্রোমঢষ্ঠোমদও ওোঞোদ্ফো এং ব্যস্থোধদোাঃ প্রিোমঢ উৎধোতদ/ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ অণ যোয়দ্দভ পূদ্ য প্রওদ্েভ 

প্রমঢষ্ঠোমদও ওোঞোদ্ফো এং ব্যস্থোধদো িদ্ওয ম িোমভঢ থোভডো ণোওো প্রদ্য়োচদ। ওোভড, প্রওদ্েভ প্রমৄমক্তকঢ, 

আমণ যও এং োমডমচযও মরয়মূল এভ প্রোমঢষ্ঠোমদও ওোঞোদ্ফো এং ব্যস্থোধদোভ উধভ মদপ যভযীম। মদম্নমমমঔঢ 

শ্রক্ষ্ত্রমূল মদ্যস্নরদ্ডভ ফোেদ্ফ প্রিোমঢ প্রওদ্েভ প্রোমঢষ্ঠোমদও ওোঞোদ্ফো বোঘোই ওভদ্ঢ লদ্াঃ  

 উৎধোতদ/ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ ধমভঘোমদোভ চন্য ঢযফোদ এং প্র িোমঢ ব্যস্থোধদো, আইদকঢ বথঢো এং 

ওোকচধত্রোমত (শ্রট্রট মোইদ্ন্স, ধদ্চযদ, পোিোভ চুমক্ত)। 

 তীখ য শ্রফয়োমত ধমভওেদোাঃ 

--  প্রমঢষ্ঠোদ্দভ উৎধোতদ/মক্রয় মক্ষ্যফোত্রো।  

--  প্রমঢষ্ঠোদ্দভ আমণ যও ব্যস্থোধদো। 

 

উমেমঔঢ ধমভওেদো অনুবোয়ী মক্ষ্যফোত্রোমূল অচযদ ওভোভ শ্রক্ষ্দ্ত্র প্র িোমঢ উৎধোতদ/ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ প্রোমঢষ্ঠোমদও ওোঞোদ্ফো 

এং ব্যস্থোধদো ওঢর্টকু োফঞ্জস্যপূড য এং তক্ষ্ এ মরয়টি প্রোণমফওপোদ্ মশ্রেরড ওভো প্রদ্য়োচদ। 

 
৩.৬.৫ অণ যনদমঢওাঃ  অণ যনদমঢও ম্ভোব্যঢো বোঘোইদ্য়ভ ফোেদ্ফ প্র িোমঢ প্রওদ্েভ ম্ভোব্য অণ যনদমঢও নমোনম মূল্যোয়দ 

ওভো বোয়। এভ ফোেদ্ফ ঋদ্ডভ ম্ভোব্য ঔোঢমূল মঘমিঢওভড এং ওফ যসূ মঘভ তীখ যদ্ফয়ো মত অণ যনদমঢও মক্ষ্যমূল 

অচযদ ওভো ম্ভ লদ্। এদ্ক্ষ্দ্ত্র এফদ ব্যোদ্ও প্রোথোন্য মতদ্ঢ লদ্, শ্রবঔোদ্দ দতুদ ওফ যংস্থোদ্দভ সুদ্বোক সৃমি লদ্ 

এং উৎধোমতঢ ধণ্য/শ্রো উক্ত এমোওোভ ঘোমলতো পূভড ওদ্ভ এমোওোভ োইদ্ভ শ্রপ্রভড ওভো ম্ভ লদ্। এঙোিো 

প্রওদ্েভ অণ যনদমঢও ম্ভোব্যঢো বোঘোই ওভোভ শ্রক্ষ্দ্ত্র ম্ভোব্য অণ যনদমঢও ঝুঁমওমূল (শ্রবফদাঃ োচোভ ঘোমলতো হ্রো, 

প্রমঢদ্বোমক প্রমঢষ্ঠোদমূদ্লভ অ মিত্ব, োফময়ও ব্যোময়ও ফন্দো, ওাঁঘোফোম প্রোমিভ শ্রক্ষ্দ্ত্র অমদিয়ঢো  মূল্য বৃমদ্ধ)  

এং এই ঝুঁমওগুদ্মো মওপোদ্ শ্রফোওোদ্মো  ওভো বোদ্ শ্রই মরয়  গুদ্মো মদ্ঘদো ওভদ্ঢ লদ্।  

 
৩.৬.৬ োফোমচও এং ধমভদ্যকঢাঃ এমোওোদ্পদ্ত োফোমচও ধমভদ্য এং ওোঞোদ্ফোকঢ মপন্নঢো মক্ষ্য ওভো বোয়। শ্রব 

প্রওদ্ে ঋড শ্রতয়ো লদ্, শ্রই এমোওোভ োফোমচও ওোঞোদ্ফো এং ধমভমস্থমঢ বোঘোই ওভো এওটি নম উন্নয়দ 

প্রমঢষ্ঠোদ্দভ বমযিয। শ্রওোদ এমোওোভ স্থোদীয় উৎধোতদ/ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দ অণ যোয়দ্দভ পূদ্ য ঋড লোয়ঢো প্রতোদওোভী 

প্রমঢষ্ঠোদ্দভ তীখ যদ্ফয়োমত োফোমচও মক্ষ্যমূল (শ্রবফদাঃ োফোমচও উন্নয়দ, োফোমচও বরম্য হ্রো, দোভীভ ক্ষ্ফঢোয়দ) 

মদ্ঘদোয় শ্রভদ্ঔ ঋডতোদ ওফ যসূমঘভ ম্ভোব্যঢো বোঘোই ওভো প্রদ্য়োচদ। এচন্য, এফদ ব্যো প্রমঢষ্ঠোদগুদ্মোদ্ও প্রোথোন্য 

শ্রতয়ো উমঘঢ, শ্রবঔোদ্দ শদৄ অমঢমভক্ত ওফ যংস্থোদই সৃমি লদ্ দো, এমোওোভ ভূমফলীদ/দুাঃস্থ ফমলমোভো ওফ যংস্থোদ্দভ 

সুদ্বোক শ্রধদ্ঢ ধোদ্ভ। এদ্ঢ ওদ্ভ, ঢোদ্তভ আয় বৃমদ্ধভ ফোেদ্ফ স্বোমম্বী লদ্য় ঞোভ সুদ্বোক সৃমি লদ্।  

 
মদ্যর মওছু ব্যোয় অণ যোয়দ্দভ পূদ্ য ং মেি এমোওোয় ঢোভ োফোমচও প্রপো মদ্ঘদো ওভদ্ঢ লয় এং 

োফোমচওপোদ্ ক্ষ্মঢওভ এং গ্রলডদ্বোগ্য দয়, এভওফ ব্যোয় (শ্রবফদাঃ ফদ্তভ ব্যো, গ্রোফোঞ্চদ্ম মদমরদ্ধ মপমটভ 

ব্যো) ঋড শ্রতয়ো বোদ্ দো। অনুরূধপোদ্, োফমগ্রও ধমভদ্দ্যভ ধভ প্রওদ্েভ ম্ভোব্য প্রপোদ্ও গু রুত্ব মতদ্ঢ লদ্। 

অদ্দও উৎধোতদ/ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ ওোব যক্রফ ংমেি এমোওোয় োয়ু দূরড, ধোমদ দূরড মওংো যব্দ দূরড সৃমি ওভদ্ঢ 

ধোদ্ভ, বোভ আংমযও তোয়পোভ ঋড প্রতোদওোভী প্রমঢষ্ঠোদ্দভ উধভ ঢযোয়। শ্র ওোভদ্ড উৎধোতদ প্রমঢষ্ঠোদ্দ ঋড 

মঢভদ্ডভ আদ্ক  ঢোভ উৎধোতদ প্রমৄমক্ত এং অস্থোদ বোঘোই ওভো প্রদ্য়োচদ, বোদ্ঢ ওদ্ভ ওোভঔোদোভ যব্দ ো চযয 

দ্রব্য মদওঝঢী ধমভদ্য এং ধোমভধোমবযওঢোভ ধভ মরূধ প্রপো দো শ্রনদ্ম। 
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৩.৭ । উধ শ্রচমো ব্যস্থোধও মওপোদ্ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ ঝুঁমও মদ্েরদ ওভদ্দাঃ 

উধশ্রচমো ব্যস্থোধও এওটি ঋড শ্রতয়োভ আদ্ক ব্যোদ্য়ভ শ্রপঢদ্ভ  োইদ্ভ শ্রব ফি উধোতোদ ঝুঁমও সৃমি ওদ্ভ মওংো ওভদ্ঢ 

ধোদ্ভ শ্রগুদ্মো পোমপোদ্ ম শ্রেরড ওভদ্দ। এঙোিো এ ফ ি ঝুঁমও ওফোদ্দোভ চন্য শ্রব চোফোদঢ শ্রদয়ো লদ্ শ্রগুদ্মো ওঢঔোমদ 

গ্রলডদ্বোগ্য লদ্ ঢো মশ্রেরড ওদ্ভ শ্রতঔদ্ঢ লদ্। 
 

৩.৭.১ আপয ন্তভীড ওোভডমূল (ব্যোভ োদ্ণ িৃক্ত)ঃাঃ 
 

 অমঢমভক্ত োমওদ্ঢ মক্রয়াঃ প্রমঢষ্ঠোদ্দভ মক্রয়, ঘমমঢ মূমথদ  োমওদ্ঢ মক্রয় অঙ্গোঙ্গীপোদ্ িমওযঢ। অমথও 

োমওদ্ঢ মক্রদ্য়ভ নদ্ম ঘমমঢ মূমথদ দ্রুঢ মদাঃদ্যর লদ্য় প্রমঢষ্ঠোদ ন্ধ লদ্য় শ্রবদ্ঢ ধোদ্ভ। সুঢভোং োমওদ্ঢ মক্রদ্য়ভ অণ য 

ওঢ ধব যোদ্য়ভ ফদ্ে শ্রনভঢ আদ্ এ ব্যোধোদ্ভ সুস্পিপোদ্ অকঢ ণোওদ্ঢ লদ্। 

 ব্যোয় ধব যোি ফয় দো শ্রতয়ো ো ওফ ফয় শ্রতয়ো অণো সুমস্থভ ফদ্দোদ্বোক দো শ্রতয়োভ নদ্ম উক্ত ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ 

সুষ্ঠুপোদ্ ঘমো হুফমওভ মু্মঔীদ লদ্। 

 শ্রট্রমটং এভ শ্রক্ষ্দ্ত্র প্রমঢষ্ঠোদ্দভ Inventory বমত ক্রফোকঢ লোদ্ভ হ্রো ধোয়, ঢদ্ এঝো ব্যোভ চন্য ঔোভোধ মতও মলোদ্ থভদ্ঢ 

লদ্। 

 উৎধোতদওোভী প্রমঢষ্ঠোদ্দভ শ্রক্ষ্দ্ত্র ওাঁঘোফোম  প্র স্তঢকৃঢ দ্রব্য হ্রো ধোয় ো উপয়ই বমত শ্রতঔো বোয় হ্রো ধোদ্ি, ঢদ্ এঝো 

ঝুঁমওপূড য মদ্ঘদো ওভদ্ঢ লদ্। এদ্ক্ষ্দ্ত্র িও শূন্য লদ্য় উক্ত ব্যোয়ী োচোভ লোভোদ্।  

 ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দ ওফ যঘো মভ ওর্তযও অদুধোয় অমম্বদ ো চুমভ প্রমঢষ্ঠোদ্দভ চন্য অঢয ন্ত ঝুঁমওপূড য বো ব্যোভ অ মিশ্রত্বভ চন্য 

হুফমওস্বরূধ। 

 শ্রব ব্যোভ চন্য ঋড শ্রতয়ো লদ্য়দ্ঙ বমত ঋদ্ডভ অণ য উক্ত ব্যোদ্য় ব্যলোভ দো ওদ্ভ অন্য শ্রওোদ অনুৎধোতদমূমও ঔোঢ, 

প্রওে ো শ্রপোদ্কভ চন্য ব্যলোভ ওভো লয় ঢদ্ উদ্যক্তোভ ব্যো তো রুদপোদ্ ব্যলঢ ো ক্ষ্মঢভ মু্মঔীদ ো ন্ধ লদ্য় শ্রবদ্ঢ 

ধোদ্ভ। 

 ব্যো িদ্ওয স্বি থোভডো, প্রদ্য়োচদীয় শ্রওৌযদ্মভ অপো, ব্যস্থোধদোভ অতক্ষ্ঢো, মক্রয় বৃমদ্ধভ শ্রক্ষ্দ্ত্র ঠিও শ্রওৌযম 

অমম্বদ দো ওভো ইঢযোমত ওোভদ্ড ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ ক্ষ্মঢভ মু্মঔীদ লদ্ঢ ধোদ্ভ।  

 উদ্যক্তো প্রকৃঢ ব্যোয়ী মওদো, ঋদ্ডভ অণ য ধমভদ্যোদ্থভ ফোদমওঢো আদ্ঙ মওদো ইঢযোমত মদ্ঘদো দো ওভো।  

 পমষ্যৎ িদ্ওয দূভতযী থোভডো দো ণোওো। 

 ব্যোভ মদুযৎ, গ্যো, ধোমদ, শ্রঝমমদ্নোদ ইঢযোমতভ মম দ্ওয়ো দো ণোওো।  

 মদুযৎ, গ্যো, ধোমদ, শ্রঝমমদ্নোদ ইঢযোমতভ অনথ স্থোধদো ণোওো। 

 
৩.৭.২ োমলযও ওোভডমূলাঃ  

 

 শ্রফৌসুফ ংক্রোন্ত ঝুঁমওাঃ মওছু মওছু ব্যোভ শ্রক্ষ্দ্ত্র শ্রফৌসুফ ধমভঢযদ্দভ োদ্ণ োদ্ণ ব্যোভ ধমভঢযদ খদ্ঝ। শ্রবফদাঃ ঙোঢো 

ব্যো র যোওোদ্ম পোদ্মো লয়। এদ্ক্ষ্দ্ত্র দকত প্রোল োভো ঙভ লয় দো। নদ্ম ৎদ্ভভ অন্যোন্য ফয় মওমি প্রতোদ্দ ঝুঁমও 

শ্রণদ্ও বোয়। 

 প্রোকৃমঢও দুদ্ব যোকাঃ মমপন্ন প্রওোভ প্রোকৃমঢও দূদ্ব যোক শ্রবফদাঃ ন্যো, ঔভো, ছি, আগুদ শ্রমদ্ক প্রমঢষ্ঠোদ পদ্ি বোয়ো ইঢযোমত ঝুঁমও 

মলোদ্ শ্রতঔো শ্রবদ্ঢ ধোদ্ভ, এদ্ক্ষ্দ্ত্র মদুযৎ ংদ্বোদ্কভ অস্থো, প্রমঢষ্ঠোদ্দভ অস্থোদ (উঁচু/দীচু) ইঢযোমত মদ্ঘদো দো ওভো।  

 লভঢোম ো ভোচনদমঢও অমস্থমঢযীমঢো ব্যোভ উধভ ঋডোত্মও প্রপো শ্রনমদ্ঢ ধোদ্ভ। সুঢভোং উক্ত ঝুঁমও দ্ত্ত্ব প্রমঢষ্ঠোদ 

এটি ওোটিদ্য় উঞদ্ঢ ধোদ্ভ, এরূধ অস্থো আদ্ঙ মওদো ঢো দো শ্রতঔো। 

 ধোমভধোমবযও প্রপোাঃ অদ্দও ফয় উদ্যক্তোভ আদ্যধোদ্যভ শ্রমোওচদ্দভ দ্ঙ্গ ছকিো এং ধভঢী ফোফমো শ্রফোওেফো, 

যক্রঢো ইঢযোমত ব্যোভ সুষ্ঠু ঘমোভ ধদ্ণ প্রমঢন্ধও লদ্য় তাঁিোয়। 

 ধদ্ণ্যভ মূল্যাঃ উদ্যোক্তো ধণ্য দ্রব্য োচোদ্ভভ অন্যোন্য ব্যোয়ীদ্তভ ফোদ মূদ্ল্য ো ওফ মূদ্ল্য মক্রয় ওদ্ভদ। ফোদ ো 

ওফ মূল্য মক্রয় ওভদ্ঢ অফণ য লদ, লশ্র। 
 ব্যোভ স্থোদাঃ ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ অস্থোশ্রদভ চন্য টিদ্ও ণোওো ো দো ণোওোভ দ্ঙ্গ ঢদ্প্রোঢপোদ্ ংমেি। ঋডপ্রতোদ্দভ 

পূদ্ য ব্যোভ অস্থোদ মদ্ঘদো দো ওভো। 

 ওাঁঘোফোম ংক্রোন্ত ঝুঁমওাঃ উৎধোতদওোভী প্রমঢষ্ঠোদ্দভ শ্রক্ষ্দ্ত্র ধব যোি ওাঁঘোফোম ভভোল বমত মদমিঢ দো ণোদ্ও, ঢদ্ উক্ত 

প্রমঢষ্ঠোদ্দ ঋডপ্রতোদ ঝমওপূড য, ওোভড ওাঁঘোফোম ভভোল মদমিঢ দো লদ্ম উৎধোতদ প্রমক্রয়ো ম্পূড য ো আংমযওপোদ্ োথোগ্রস্থ 

লয়। 

 লঞোৎ ধদ্ণ্যভ ঘোমলতো হ্রো ঃাঃ শ্রওোদ শ্রওোদ শ্রক্ষ্দ্ত্র এওটি ধদ্ণ্যভ উৎধোতদ্দভ দ্ঙ্গ চমিঢ ণোওদ্ম শ্রওোদ মদ্যর ওোভদ্ড 

ধদ্ণ্যভ ঘোমলতো ওদ্ফ শ্রধদ্ম উক্ত ব্যোভ ঋদ্ডভ অণ য ধমভদ্যোথ অঢয ন্ত ঝুঁমওপড য লদ্য় ধদ্ি। ঋড  শ্রতয়োভ আদ্ক ব্যোভ 

উৎধোমতঢ দ্রদ্ব্যভ পমষ্যৎ ঘোমলতো মওরূধ লদ্ ঢো মদ্ঘদোয় শ্রভদ্ঔ মমদদ্য়োক দীমঢ দো শ্রতঔো।  
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 এওই মূদ্ল্য পোম ফোদিন্ন ধদ্ণ্যভ আকফদাঃ বমত োচোদ্ভ পোম ফোদিন্ন ধণ্য এওই মূদ্ল্য লচমপয লয়, ঢদ্ 

উৎধোতদওোভী প্রমঢষ্ঠোদ্দভ উৎধোমতঢ ধণ্য মক্রয় মধন্ন লদ্, নদ্ম উক্ত প্রমঢষ্ঠোদ ো প্রমঢষ্ঠোদগুদ্মো ন্ধ লোভ উধক্রফ লদ্ঢ 

ধোদ্ভ। 

 ব্যোভ ধমভঢযদাঃ উদ্যক্তো শ্রব উদ্েদ্শ্য ঋড মদদ্য়দ্ঙ, এদ্ক্ষ্দ্ত্র বমত শ্রতঔো বোয় ঋদ্ডভ অণ য উক্ত ব্যোয় দো ঔোটিদ্য় 

মদ্তয কফদ, অন্য ব্যো ো উদ্েদ্শ্য ব্যলোভ ওদ্ভ, এদ্ক্ষ্দ্ত্র ঋড ধমভদ্যোদ্থভ ঝুঁমওভ সৃমি লয়। 

 ঋডীভ ধমোয়দাঃ এটি ঋদ্ডভ অণ য শ্রনভঢ প্রোমি মধন্ন ওভদ্ঢ ধোদ্ভ। 

 

৪.   োিোমলও  ফোমও মভদ্ধোটি যংঃাঃ 

‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ ওফ যসূমঘভ অস্থো ধব যোদ্মোঘদোভ চন্য মভদ্ধোটি যং অঢয ন্ত চ রুভী। মওছু মভদ্ধোঝ য উধদ্চমো ব্যস্থোধওদ্ও 

োিোমলওপোদ্ আঞ্চমমও ব্যস্থোধওদ্ও মতদ্ঢ লয়। আোভ মওছু ফোমওপোদ্ মতদ্ঢ লদ্। 

 
৪.১ োিোমলও মভদ্ধোঝ য ঃাঃ  

এই মভদ্ধোদ্ঝ য ঐ িোদ্ল ওঢ ঝোওো ঋড মঢভড, মওমি আতোয়  শ্রফয়োদ্তোত্তীড য আতোয় ঝোদ্ক যঝ মঙম এং ওঢ ঝোওো ঋড মঢভড 

লদ্মো এং ওঢ ঝোওো মওমি আতোয়  শ্রফয়োদ্তোত্তীড য আতোয় লদ্মো ঢো শ্রতয়ো লয়। 

 
৪.২ ফোমও মভদ্ধোঝ য ঃাঃ  

1. DRO (Disbursement, Realization and Overdue) Report: এই মভদ্ধোদ্ঝ য ঐ মদমত যি ফোদ্  

Disbursement, Realization and Overdue ম্বদ্ন্ধ মিোমভঢ ঢথ্য ণোওশ্র। 
2. Income Statement: এই মভদ্ধোদ্ঝ য ঐ মদমত যি ফোদ্ ঐ এমোওোয় শ্রওোদ শ্রওোদ ঔোঢ শ্রণদ্ও ওঢ ঝোওো আয় 

লদ্মো, শ্রওোদ শ্রওোদ ঔোদ্ঢ ওঢ ঝোওো ব্যয় লদ্মো এং শ্রদঝ মোপ ওঢ লদ্মো ঢো মতদ্ঢ লদ্।  

3. Ratio Analysis Report: এই মভদ্ধোদ্ঝ য ঐ মদমত যি ফোদ্ ঐ এমোওোভ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওোব যক্রদ্ফভ আমণ যও 

অস্থো বোঘোইদ্য়ভ চন্য এই মভদ্ধোঝ য মতদ্ঢ লদ্। এই মভদ্ধোদ্ঝ যভ ফোেদ্ফ এও দচদ্ভ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

ম্বদ্ন্ধ থোভডো ধোয়ো বোদ্। 

োিোমলও  ফোমও মভদ্ধোঝ যগুদ্মোভ নভদ্ফঝ ংদ্বোচদী দং-১৬ এভ শ্রতয়ো লদ্মো 

 
৫. ঋডী ধমভতয যদ  ফমদঝমভংঃাঃ  

ফমদঝমভং লদ্ি মদথ যোমভঢ শ্রওোদ ওোচ ওঢঝো ঠিওপোদ্ ওভো লদ্য়দ্ঙ ো লদ্ি ঢো চোদো। ফমদঝমভং শ্রয়ভ ফোেদ্ফ 

পমষ্যৎ ওোব যক্রফদ্ও আদ্ভো সুন্দভ এং ঠিও ওভো বোদ্। ফমদঝমভং শ্রয়ভ ফোেদ্ফ শ্রওোদ ব্যো ওঢঝো ওোব যওভপোদ্ 

ঘমদ্ঙ ঢো চোদো বোদ্। আোভ শ্রওোদ ব্যোভ শ্রওোদ ফস্যো শ্রবফদ অমথও ধমভফোদ্ড ো মওশ্রঢ মমক্র, দ্ওয়ো ঝোওো 

মদথ যোমভঢ ফদ্য়ভ ফদ্ে আতোয় দো লয়ো, িও আযোনুরূধ দো ণোওো ইঢযোমত চোদো বোদ্।  বমত তীখ যমতদ ফমদঝমভং দো 

ওভো লয়, ঢোলদ্ম উধ শ্রচমো ব্যস্থোধও  উদ্যোক্তোভ ফদ্ে এও থভদ্ডভ দূভত্ব বঢমভ লদ্, বো অদ্দও ফয় ঝুঁমওভ 

ওোভড লদ্য় তাঁিোদ্। ফমদঝমভং এভ উদ্েশ্য লদ্ি শ্রব অণ য ঋড মলদ্দ্ গ্রলড ওদ্ভদ্ঙ ঢো ঠিওপোদ্ ঔোঝোদ্দো লদ্য়দ্ঙ 

মওদো এং ব্যো ঠিওপোদ্ ঘমদ্ঙ মওদো ঢো শ্রতঔো। ঢদ্ ফমদঝমভংশ্রয়ভ প্রদ্য়োচদীয়ঢো মদম্নরূধপোদ্ মো বোয়াঃ 

 

 ঋদ্ডভ অণ য ঠিওপোদ্ মমদদ্য়োক লদ্য়দ্ঙ মওদো ঢো মদমিঢ ওভো । 

 ব্যোভ ঢযফোদ অস্থো মশ্রেরড ওভো। 

 প্রদ্য়োচদ  ম্ভ লদ্ম লদ্বোমকঢো প্রতোদ ওভো। 

 পমষ্যদ্ঢ মও ধমভফোড অদ্ণ যভ (ঋদ্ডভ) প্রদ্য়োচদ লদ্ ঢো মদথ যোভড ওভো।  

 
৫.১ ফমদঝমভং ধদ্ধমঢাঃ  

 োথোভডঢাঃ মদম্নমমমঔঢ মরয়গুমম পোমপোদ্ ফমদঝভ ওভো লদ্। 

 
1. ব্যোদ্য়ভ অস্থোাঃ 

 ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ মঢভদ্ড উধদ্চমো ব্যস্থোধদ্ওভ এওটি অন্যঢফ প্রথোদ ওোচ লদ্ি ঋড গ্রলীঢোভ ব্যো/মযদ্েভ 

 ঢযফোদ আমণ যও এং অন্যোন্য অস্থো মদয়মফঢ ধমভফোধ ওভো। ওোভড ঋড গ্রলীঢোভ ব্যোভ আমণ যও অস্থো ঋড 

 গ্রলীঢোভ ঋদ্ডভ ধভঢী মওমি ধমভদ্যোদ্থভ োফথ্যয িদ্ওয সুস্পি ইমঙ্গঢ ধোয়ো বোদ্ । 
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2. ব্যোভ ওাঁঘোফোম িদ্ওয ঢথ্যাঃ 

 ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ ওফ যসূমঘদ্ও উধদ্চমো ব্যস্থোধওদ্ও মযে/ব্যোভ ওাঁঘোফোদ্মভ ঢোমমওো, ঢোদ্তভ মূল্য, বতমদও 

 ঘোমলতো  ভভোল, ঘমমঢ মূমথদ্দভ ধমভফোড ইঢযোমত িযদ্ও বোঢীয় ঢথ্য ংগ্রল ওভদ্ঢ লদ্। এভ নদ্ম ং মেি 

 মযে/ ব্যোভ উৎধোতদ ঢণো ব্যো িদ্ওয থোভডো মোপ ওভো বোদ্।  

 
3. উৎধোতদ এং মক্রয়াঃ 

 ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’  মঢভদ্ড উধদ্চমো ব্যস্থোধদ্ওভ ঋড গ্রলীঢোভ মযে/ব্যোভ উৎধোতদ এং মক্রয় িদ্ওয  

 ধমভস্কোভ থোভদো ণোওো এওো ন্ত োঞ্ছদীয়। ওোভড এভ নদ্ম উধ শ্রচমো ব্যস্থোধও এওটি ব্যোভ মক্রয়মব্ধ 

 আয়,মক্রয়মব্ধ ব্যয় এং শ্রফোঝ আয় িদ্ওয পূদ্ যই অনুফোদ ওভদ্ঢ ধোভদ্দ। উৎধোমতঢ ধণ্য গুতোফচোঢ ওভোভ 

 সুমথো, পমষ্যৎ োচোভ তভ ধমভঢযদ্দভ ম্ভোদো, ঋতুওোমীদ োচোভ তদ্ভভ ঢোভঢম্য ঢযফোদ ঘোমলতো  ভভোল 

 এং অন্যোন্য প্রদ্য়োচদীয় ঢথ্য মদ্যরপোদ্ মশ্রেরড ওভো অঢযন্ত গুরুত্বপূড য। 

 
4. মূমথদচমদঢ ব্যয়াঃ 

 শ্রব শ্রওোদ থভদ্ডভ মূমথদচমদঢ ব্যয়, শ্রবফদ-ঘোরদ্বোগ্য চমফ ক্রয়, োমিখভ শ্রফভোফঢ, বন্ত্রধোমঢ ক্রয় অণো অন্যোন্য 

 অমদথ যোমভঢ ব্যদ্য়ভ নদ্ম অদ্দও ফয় ঘমমঢ মূমথদ্দভ অপ্রঢযোমযঢ অপো শ্রতঔো বোয়। এই শ্রক্ষ্দ্ত্র উধ শ্রচমো

 ব্যস্থোধও মমপন্নপোদ্ ফমদঝভ এভ ফোেদ্ফ ঋড গ্রলীঢোদ্ও ঢোভ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ ওণো স্মভড ওমভদ্য় শ্রতদ এং 

 এওই োদ্ণ ঢোভ ব্যো কঞদ্দ লোয়ঢো ওদ্ভদ। 
 

আমণ যও মভডীমূদ্লভ প্রোণমফও থোভডো 
 

এওটি প্রমঢষ্ঠোদ্দভ আমণ যও অস্থো বোঘোইদ্য়ভ চন্য ব্যো/উৎধোতদওোভী প্রমঢষ্ঠোদ্দভ আমণ যও মভডীমূল ম শ্রেরড ওভদ্ঢ 

লয়। ঋড আদ্তদধত্র পূভদ্ডভ পূদ্ য অশ্যই উধ শ্রচমো ব্যস্থোধওদ্ও আমণ যও মভডী ম্বদ্ন্ধ প্রোণমফও থোভডো ণোওো প্রদ্য়োচদ। 

এভ ধমভদ্প্রমক্ষ্দ্ঢ মোপ-ক্ষ্মঢ মলো, উিৃত্ত ধত্র, দকত প্রোল  অনুধোঢ মশ্রেরড ম্বদ্ন্ধ আদ্মোঘদো ওভো লদ্মোাঃ 

 
মোপ-শ্রমোওোদ মলোাঃ 

শ্রব আমণ যও মভডীদ্ঢ শ্রওোদ প্রমঢষ্ঠোদ্দভ এওটি মদমত যি ফয় ওোব যক্রফ ধমভঘোমদোভ নদ্ম ঐ ফদ্য়ভ বোঢীয় আদ্য়ভ 

উধোতোদমূল, ব্যদ্য়ভ উধোতোদমূল োভফফ য আওোদ্ভ মমমধদ্ধ ওভো ণোদ্ও, বো শ্রণদ্ও ঐ মদমত যি ফয় ওোব যক্রফ ধমভঘোমদোভ 

নদ্ম ওোব যক্রফ লদ্ঢ মোপ অণো শ্রমোওোদ লদ্মো মওদো ঢো চোদো বোয়। মোপ-ক্ষ্মঢ মভডী এওটি ঙদ্ভভ চন্য ওভো লয়। এই 

মভডীটি অন্যঢফ প্রথোদ এওটি আমণ যও মভডী। 
 

মোপ-শ্রমোওোদ মলো (Profit and Loss Account/Income Statement) 

 
(ঢোমভঔাঃ...........................লদ্ঢ ..........................ধব যফত্ম) 

 

মভড ঝোওো 

মক্রয় (োমর যও)  

অন্যোন্য আয় (োমর যও)  

(োত) মক্রয়কৃঢ দ্রদ্ব্যভ ক্রয়মূল্য (োমর যও)  

শ্রফোঝ মোপ   

(োত) শ্রঢদ  ফজুভী  

(োত) শ্রতোওোদ পোিো (বমত ণোদ্ও)  

(োত) উধদ্বোক ঔভঘ (গ্যো, মদুযৎ, ধোমদ ইঢযোমত)  

(োত) ধমভলদ ঔভঘ (আফত্মাঃ  মলাঃ ধমভলদ)   

(োত) শ্রফভোফঢ  ধমভঘোমদো ঔভঘ   

(োত) অন্যোন্য ঔভঘ (শ্রফোঝ)  

(োত) অঘয় ঔভঘ (স্থোয়ী িত-চমফভ মূল্য) এভ ১০%)  

(োত) ঋদ্ডভ সুত (বমত ণোদ্ও)  

(োত) আয়ওভ (বমত প্রদ্বোচয লয়)  

শ্রদঝ মোপ (শ্রফোঝ মোপ-ঔভঘমূল)  
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উিৃত্ত ধত্র (Balance sheet) 

শ্রব আমণ যও মভডীদ্ঢ শ্রওোদ প্রমঢষ্ঠোদ্দভ এওটি মদমত যি মুহুদ্ঢয ঐ প্রমঢষ্ঠোদ্দভ ঢলমদ্মভ বোঢীয় উৎ  ধমভফোড এং 

ঢলমদ্মভ বোঢীয় ব্যলোভ  ধমভফোড মমমধদ্ধ ওভো ণোদ্ও ঢোদ্ও উিৃত্ত ধত্র (Balance sheet) দ্ম। এঔোদ্দ ঢলমদ্মভ 

বোঢীয় উৎদ্ও (তোয়  মূমথদ) দোদ্ফ শ্রমঔো লয় এং ঢলমদ্মভ বোঢীয় ব্যলোভদ্ও (িত) দোদ্ফ শ্রমঔো ণোদ্ও। শ্রব সুদ্ত্রভ 

উধভ মপমত্ত ওদ্ভ উিৃত্ত ধত্র (Balance sheet) বঢমভ ওভো লয় ঢো লদ্মোাঃ 

 

িত = তোয় + মূমথদ 

 
শ্রবদ্লতু বোঢীয় শ্রমদদ্তদ দুটি ধদ্ক্ষ্ভ ফদ্ে লদ্য় ণোদ্ও এং এই মলো দুঢভনো মলো ধদ্ধমঢদ্ঢ ভোঔো লয় শ্রদ্লতু মলোদ্ভ 

দুটি মতও  ফয়ই ফোদ ফোদ লদ্।

 

উতোলভডস্বরূধ, উধদ্চমো ব্যস্থোধও লোোদ এওটি ওমফ মওদদ্মদ ৫০ ঝোওো মতদ্য়। এই ৫০ ঝোওো চদো লোোদ মদদ্চভ ওোঙ 

শ্রণদ্ও মতদ্য়দ্ঙদ অণো ওোদ্ভো শ্রণদ্ও থোভ ওদ্ভদ্ঙদ। থভো বোও, লোোদ োদ্ল এই ওমফটি মদদ্চভ ঝোওো মতদ্য় মওদ্দদ্ঙদ। 

ঢোলদ্ম উিৃত্ত ধদ্ত্রভ দমুদো লদ্মোাঃ 
 

 িমত্ত     তোয়  মূমথদ  
 

 িমত্ত (ওমফ) ৫০ ঝোওো    মূমথদ ৫০ ঝোওো  

 =============   =========  

 িমত্ত ৫০ ঝোওো    তোয়  মূমথদ ৫০ ঝোওো  

 
আোভ থভো বোও, লোোদ োদ্ল ২৫ ঝোওো মতদ্য়দ্ঙদ মদদ্চভ শ্রণদ্ও এং োওী ২৫ ঝোওো মতদ্য়দ্ঙদ এও ন্ধুভ ওোঙ শ্রণদ্ও থোভ 

মদদ্য়। ঢোলদ্ম উিৃত্ত ধদ্ত্রভ দমুদো লদ্মোাঃ 

 
িমত্ত     তোয়  মূমথদ

তোয় ২৫ ঝোওো 

 িমত্ত (ওমফ) ৫০ ঝোওো    মূমথদ ৫০ ঝোওো  

 =============   =========  

 িমত্ত ৫০ ঝোওো    তোয়  মূমথদ ৫০ ঝোওো  
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উিৃযত্তধত্র (Balance Sheet) 
 

     ঢোমভঔ .......................... 
 

িমত্ত 

(Asset) 

ঝোওো তোয়  মূমথদ 

(Liabilities + Owner’s Equity) 

ঝোওো 

ঘমমঢ িত (Current Asset) মূমথদ  মঞ্চমঢ (Owner’s Equity) 

a. দকত ঝোওো  ব্যোংও মলো  মূমথদ / প ুঁমচ  

b. ধোদো ঝোওো  ঢযফোদ ঙদ্ভভ শ্রদঝ মোপ  

c. অগ্রীফ প্রতোদ  ঘমমঢ তোয়মূল (Current Liabilities) 

d. ফোধদী ফজুত ধণ্য 

(i) ওাঁঘো ফোম 

(ii) প্রস্ত্ত্তঢকৃঢ ধণ্য 

শ্রফোঝ [(i)+(ii)] 

 e. শ্রতদো ঝোওো  

f. স্বে শ্রফয়োতী ঋড  

g. অন্যোন্য প্রদ্তয় মম  

শ্রফোঝ ঘমমঢ িত (a+b+c+d) শ্রফোঝ ঘমমঢ তোয়মূল (e+f+g) 

স্থোয়ী িত (Fixed Asset) তীখ য শ্রফয়োমত তোয়মূল (Long Term Liabilities) 

স্থোয়ী িত (প্রোভমম্ভও মূল্য) 

(োত) অঘয় (১০%) 

 

 

ব্যোংও ঋড (বমত ণোদ্ও)  

অন্যোন্য  

শ্রদঝ স্থোয়ী িত  শ্রফোঝ তীখ যদ্ফয়োমত তোয় (i+ii)  

শ্রফোঝ িত [শ্রফোঝ ঘমমঢ িত 

+ শ্রদঝ স্থোয়ী িত]  
 শ্রফোঝ মূমথদ  তোয় মূল [মূমথদ + 

ঢযফোদ ঙদ্ভভ শ্রদঝ মোপ + শ্রফোঝ ঘমমঢ 

তোয়মূল + শ্রফোঝ তীখ যদ্ফয়োমত তোয়] 

 

 
দকত প্রোল মভডী (Cash Flow Statement)ঃাঃ শ্রব আমণ যও মভডীদ্ঢ শ্রওোদ প্রমঢষ্ঠোদ্দভ এওটি মদমত যি ফদ্য়ভ  

বোঢীয় দকত শ্রমদদ্তদ মমমধদ্ধ ওভো ণোদ্ও ঢোদ্ও দকত প্রোল মভডী (Cash Flow Statement) মো লয়।  দকত প্রোল 

মভডী (Cash Flow Statement) শ্রওোদ মদমত যি ফদ্য় এওটি ব্যোভ দকত আফত্মাঃপ্রোল  দকত মলাঃপ্রোলগুদ্মো শ্রতঔোয় 

এং শ্রগুদ্মোভ োভফফ য ওদ্ভ ব্যোটিদ্ঢ শ্রদঝ দকত আফত্মাঃপ্রোল (Inflow) ওদ্ঢো লদ্মো শ্রঝো প্রওোয ওদ্ভ। দকত প্রোল 

মভডী শ্রণদ্ও শ্রওোদ প্রমঢষ্ঠোদ্দভ দতুদ শ্রওোদ ব্যোভ সুদ্বোক গ্রলড ওভোভ অণো োিমঢ তোয় ওাঁদ্থ শ্রদয়োভ ক্ষ্ফঢো আদ্ঙ মওদো 

ঢো লদ্চ শ্রোছো বোয়। 

 
দকত প্রোল মভডী (Cash Flow Statement) 

(ঢোমভঔাঃ............................লদ্ঢ........................ধব যফত্ম) 

 

ক্রমফও 

দং 

দকত প্রোমি (Cash Inflow) ঝোওো 

১. প্রোভমম্ভও শ্রচভাঃ দকত ঝোওো  ব্যোংও চফো  

২. দকত মক্রয়  

৩. দ্ওয়ো আতোয় (Collection of Receivables)  

৪. অন্যোন্য আয়/শ্রব শ্রওোদ প্রওোভ দকত আফত্মাঃপ্রোল (বমত ণোদ্ও)  

৫. শ্রফোঝ দকত প্রোমি (১+২+৩+৪)  

দকত প্রতোদ (Cash Outflow) 

৬. দকত ক্রয়  

৭. মোপ-শ্রমোওোদ মলোদ্ভ ওম দকত ঔভঘমূল (ফোমও)  

৮. দ্ওয়ো ধমভদ্যোথ (Payment of Payables)  

৯. অন্যোন্য শ্রব শ্রওোদ প্রওোভ দকত প্রতোদ/উদ্ত্তোমদ (বমত ণোদ্ও)  

১০. শ্রফোঝ দকত প্রতোদ (৬+৭+৮+৯)  

১১. দীঝ দকত প্রোল (৫-১০)  

অনুধোঢ মদ্েরডাঃ 
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১৫ 

দু’টি অংদ্ওভ তুমদোমূমও িওয লদ্মো অনুধোঢ আভ আমণ যও মভডীমূদ্লভ দুটি অংদ্ওভ তুমদোমূমও িওয বোঘোই ওদ্ভ 

যঢওভো লোদ্ভ প্রওোয ওভোই অনুধোঢ মদ্ের ড। অনুধোঢ মশ্রেরদ্ডভ ফোেদ্ফ ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ আমণ যও মঢো, দূ যমঢো 

এং ঋড ধমভদ্যোদ্থভ োফণ য ম্বদ্ন্ধ সুস্পি থোভডো ধোয়ো বোয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ প্রদ্য়োচদীয় মঢদটি অনুধোঢ মদম্নরূধাঃ  

 

১। ঋড-মূমথদ অনুধোঢাঃ (প্রত্মোমঢ ঋদ্ডভ ধমভফোদ ÷ মূমথদ)× ১০০ 

 

২। ইদদ্পন্ট মভ ঝোড যপোভ অনুধোঢাঃ (শ্রফোঝ মক্রয় ÷ ফোধদী ফজুত ধণ্য)×১০০ 

 

৩। শ্রদঝ মোপ ফোমচযদাঃ (শ্রদঝ মোপ ÷ শ্রফোঝ মক্রয়) × ১০০ 

 
আমণ যও মভডীমূদ্লভ প্রদ্য়োচদীয় ঢথ্যমূল বোঘোই  োঙোই প্রমক্রয়োাঃ 

 

োথোভডঢাঃ আফোদ্তভ শ্রতদ্য ক্ষুদ্র ব্যোয়ীভো ঢোদ্তভ ব্যোোদ্য়ভ শ্রওোদ মলো ংভক্ষ্ড ওদ্ভদ দো। বোভ চন্য এওচদ উ ধদ্চমো 

ব্যস্থোধওদ্ও োিম্মঢ  মদপ যভদ্বোগ্য ঢথ্য ংগ্রদ্লভ চন্য মদম্নমমমঔঢ ফস্যোভ মু্মঔীদ লদ্ঢ লয়াঃ 

 
1. ব্যোয়ী ঢোভ ব্যোদ্য়ভ শ্রওোদ থভদ্দভ মলো শ্রবফদ-ঔমঢয়োদ, মোপ-ক্ষ্মঢ মলো, ো উিৃত্ত ধত্র ভোদ্ঔদ দো। 

ঢদ্ শ্রওোদ শ্রওোদ শ্রক্ষ্দ্ত্র এওঝো শ্রভমচিোদ্ভ প্রমঢমতদ্দভ আয়-ব্যদ্য়ভ মলো ভোদ্ঔদ, শ্রক্ষ্ত্র মদ্যদ্র শ্রমদদ্তদ্দভ 

ভমযত গুদ্মো শ্রভদ্ঔ শ্রতদ। 

2. ওঔদ ব্যোয়ীভো ঢোদ্তভ ব্যো খু পোম বুছদ্ম এভ ব্যোখ্যো মতদ্ঢ ধোদ্ভদ দো।  

3. অদ্দও শ্রক্ষ্দ্ত্র ব্যোয়ীভোই ইিোকৃঢপোদ্ ঢথ্য মতদ্ঢ ঘোদ দো মওংো মতদ্ম ঢো মমপন্ন ফয় োিম্মঢ  

মদপ যভদ্বোগ্য লয় দো। 

এ ফ ি ফস্যোগুদ্মো ফোথোদ্দভ চন্য উধদ্চমো ব্যস্থোধওদ্ও ঢথ্য ংগ্রল এং শ্রগুদ্মো বোঘোই  োঙোইওভদ্ডভ মওছু 

প্রমক্রয়ো শ্রফদ্দ ঘমদ্ঢ লয়। মদদ্ম্নোক্ত শ্রঝমদ্ম এ ম্বদ্ন্ধ ংদ্ক্ষ্দ্ধ আদ্মোঘদো ওভো লদ্মোাঃ 

 
 

মোপ-ক্ষ্মঢ মভডীভ চন্য প্রদ্য়োচদীয় ঢথ্যমূল 

 

আইদ্ঝফমূল ঢথ্য ংগ্রদ্লভ প্রমক্রয়ো বোঘোইওভদ্ডভ প্রমক্রয়ো 

 

আয়াঃ 

মক্রয়কৃঢ আয় এং 

অন্যোন্য আয় 

বতমদও/োিোমলও/ফোমও/োমর যও মক্রয় এভ 

ঘক্র (Frequency) ম্বদ্ন্ধ চোদদ্ঢ লদ্। 

ব্যো ঘক্র এং শ্রফৌসুফী প্রপো (স্বোপোমও, 

পোম  ফন্দো শ্রফৌসুফ) ম্বদ্ন্ধ চোদদ্ঢ লদ্। 

মক্রয়দ্ও প্রপোমঢ ওদ্ভ (লভঢোম প্রোকৃমঢও 

দূদ্ব যোক ইঢযোমত) ম্বদ্ন্ধ চোদদ্ঢ লদ্। 

 

মক্রয় এং ধোদোতোভ িমওযঢ 

শ্রভমচিোভ বোঘোই ওভদ্ঢ লদ্। 

 
এমোওোভ অন্যোন্য ব্যোয়ীদ্তভ োদ্ণ ওণো 

দ্ম ঢথ্য ংগ্রল ওভদ্ঢ লদ্। 

 
ব্যোয়ী, ওফ যঘোমভশ্রতভ োদ্ণ ওণো দ্ম 

এমোওোভ প্রোকৃমঢও দূদ্ব যোক ম্বদ্ন্ধ চোদদ্ঢ 

লদ্। 

মক্রয়কৃঢ দ্রদ্ব্যভ ব্যয় বতমদও/োিোমলও/ফোমও/োমর যও ক্রয় এভ 

ঘক্র (Frequency) ম্বদ্ন্ধ চোদদ্ঢ লদ্। 

ক্রয় এং শ্রতদোতোভ িমওযঢ শ্রভমচিোভ 

বোঘোই ওভদ্ঢ লদ্। 

 
 

মোপ-ক্ষ্মঢ মভডীভ চন্য প্রদ্য়োচদীয় ঢথ্যমূল 

 

আইদ্ঝফমূল ঢথ্য ংগ্রদ্লভ প্রমক্রয়ো বোঘোইওভদ্ডভ প্রমক্রয়ো 
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১৬ 

২২ 

  উৎধোমতঢ ধদ্ণ্যভ ইউমদঝ/এওও মূল্য 

চোদদ্ঢ লদ্ এং অন্যোন্য এওই থভদ্দভ 

প্রমঢষ্ঠোদ্দভ মক্রয়কৃঢ দ্রদ্ব্যভ ব্যয় বোঘোই 

ওদ্ভ মদদ্ঢ লদ্। 

ব্যয়াঃ 

পোিো শ্রতোওোদ্দভ ফোমমও  ব্যোয়ীভ োদ্ণ ওণো 

দ্ম শ্রচদ্দ মদদ্ঢ লদ্। 

 

পোিো ংক্রোন্ত ওোকচধত্র এং তমমম 

বোঘোই ওভো। 

 

শ্রঢদ এং ফজুভী ব্যোদ্য়ভ শ্রফোঝ ওফ যঘোভীভ (পূড য এং 

অথ যফয় ওফ যভঢ) ংখ্যো 

 

ওফ যঘোভীদ্তভ এং ব্যোয়ীভ োদ্ণ ওণো 

দ্ম শ্রচদ্দ মদদ্ঢ লদ্। 

 

ধমভলদ ঔভঘ ফোমও আন্তাঃধমভলদ এং মলাঃ 

ধমভলদ্দভ ংখ্যো। 

 

দুভত্ব এং ধমভলদ ঔভঘ বোঘোই ওভো। দ্রব্য 

ক্রদ্য়ভ ধব যোদ্য়ভ োদ্ণ বোঘোই ওভো। 

 

মদুযৎ, গ্যো এং ধোমদভ 

মম ংক্রোন্ত ঔভঘ 

মদুযৎ, গ্যো এং ধোমদভ মম ম্বদ্ন্ধ ঢথ্য 

ংগ্রল ওভদ্ঢ লদ্। মদ্যর ওদ্ভ এদ্ক্ষ্দ্ত্র 

শ্রওোদ ম্প্রোভড লদ্ি মওদো ঢো শ্রতঔদ্ঢ 

লদ্। 

পূ যঢী মমমূল বোঘোই ওভো। 

 

শ্রফভোফঢ এং 

ভক্ষ্ডোদ্ক্ষ্ড 

শ্রফমযদ ওঢোভ শ্রফভোফঢ ওভদ্ঢ লয় এং 

ভক্ষ্ডোদ্ক্ষ্দ্ড শ্রওফদ ঔভঘ লয় শ্র ংক্রোন্ত 

ঢথ্য ংগ্রল। 

শ্রফমযদ/বন্ত্রধোমঢভ ঢযফোদ অস্থো বোঘোই 

ওফ যঘোভীদ্তভ দ্ঙ্গ ওণো মদ্ঢ লদ্। 

অঘয় শ্রফমযদ/বন্ত্রধোমঢভ আয়ুষ্কোম ম্বদ্ন্ধ থোভডো 

মদদ্ঢ লদ্। 

শ্রফমযদ শ্রতদ্ঔ বোঘোই ওভো। আনুফোমদও 

১০% অঘয় থভো শ্রবদ্ঢ ধোদ্ভ। 

 
 

মোপ-ক্ষ্মঢ মভডীভ চন্য প্রদ্য়োচদীয় ঢথ্যমূল 

 

আইদ্ঝফমূল ঢথ্য ংগ্রদ্লভ প্রমক্রয়ো বোঘোইওভদ্ডভ প্রমক্রয়ো 

 

মধডদ/মজ্ঞোধদ ঔভঘ ব্যোয়ীভ মধডদ শ্রওৌযম ম্বদ্ন্ধ চোদো অন্যোন্য ব্যোয়ীদ্তভ োদ্ণ ওণো দ্ম 

চোদো বোদ্। 

 

আমণ যও ঔভঘ এং আয় এমোওোভ ব্যোংওমূল শ্রণদ্ও No 

Objection Certificate (NOC) ংগ্রল 

ওভো। 

চোফোদঢওোভী, এমোওোভ অন্যোন্য ব্যোয়ী 

এং প্রমঢদ্যী ব্যোয়ীদ্তভ োদ্ণ ওণো 

দ্ম বোঘোই ওভো। 

 

ট্যোক্স ব্যোয়ীদ্ও শ্রওোদ ভওফ ট্যোক্স মতদ্ঢ লয় 

মওদো শ্র ম্বদ্ন্ধ ব্যোয়ীভ ওোঙ শ্রণদ্ও 

চোদো। 

প্রমঢদ্যী ব্যোয়ীদ্তভ োদ্ণ ওণো দ্ম 

বোঘোই ওভো। 

 

 

 
 

উিৃত্ত ধদ্ত্রভ চন্য প্রদ্য়োচদীয় ঢথ্যমূল 

 

আইদ্ঝফমূল ঢথ্য ংগ্রদ্লভ প্রমক্রয়ো বোঘোইওভদ্ডভ প্রমক্রয়ো 

 

িমত্ত 
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১৭ 

প্রোভমম্ভও ব্যয়মূলাঃ 

স্থোয়ী িত 

 
(শ্রফমযদ, তোমোদ শ্রওোঞো, 

নোমড যঘোভ ইঢযোমত 

ফি স্থোয়ী িদ্তভ ঢোমমওো ক্রদ্য়ভ 

আনুফোমদও ফো এং ঙভ। 

Straight line method ব্যলোভ ওদ্ভ 

অঘয় ১০% মদথ যোভড ওভদ্ঢ লদ্। ব্যোয়ীভ 

োদ্ণ ওণো দ্ম স্থোয়ী িদ্তভ ঢযফোদ মূল্য 

ম্বদ্ন্ধ চোদদ্ঢ লদ্। 

মদদ্চ শ্রতদ্ঔ োচোদ্ভ স্থোয়ী িদ্তভ মূল্য 

বোঘোই ওভদ্ঢ লদ্। 

ইদদ্পদঝমভ ব্যোয়ীভ ওোঙ শ্রণদ্ও উৎধোতদ প্রমক্রয়ো 

ম্বদ্ন্ধ ঢথ্য ংগ্রল ওভদ্ঢ লদ্ এং 

ইদদ্পদঝমভ ম্যোদ্দচদ্ফন্ট প্রমক্রয়ো  চোদদ্ঢ 

লদ্। 

ব্যোয়ী গুতোফচোঢওভদ্দভ সুমথোমত ম্বদ্ন্ধ 

চোদদ্ঢ লদ্। 

ইদদ্পদঝমভ ঢোমমওো (ফজুঢ ওাঁঘোফোম, 

প্রমক্রয়োচোঢ দ্রব্য এং বঢমভ ফোদ্মভ 

ফজুঢ) এং ঢোভ ইউমদঝ মূল্য ংগ্রল 

ওভদ্ঢ লদ্। 

ইদদ্পদঝমভভ মূল্য ম্বদ্ন্ধ মদচস্ব 

ফঢোফদ্ঢভ উধভ বোঘোই ওভদ্ঢ লদ্ এং 

ঢোমমওোভ োদ্ণ মফমমদ্য় শ্রতঔদ্ঢ লদ্ ঠিও 

আদ্ঙ মওদো। 

শ্রক্রঢোভ মদওঝ ধোদো 

(শ্রতদোতোভ) 

ব্যোদ্য় ওঢ পোদ্ক থোদ্ভ মক্রয় লয় এং 

ঢোভ শ্রফয়োত ওঢমতদ্দভ ঢো ব্যোয়ীভ ওোঙ 

শ্রণদ্ও চোদোদ্ঢ লদ্। 

মক্রয় এং শ্রতদোতোভ শ্রভমচিোভ শ্রণদ্ও 

চোদদ্ঢ লদ্। 

ওফ যঘোভীদ্তভ োদ্ণ ওণো মদ্ঢ লদ্। 

ভভোলওোভীদ্তভ অগ্রীফ 

প্রতোদ 

ব্যোয়ীভ োদ্ণ ওণো দ্ম চোদদ্ঢ লদ্ মঢমদ 

ওোউদ্ও অগ্রীফ প্রতোদ ওদ্ভদ্ঙদ মওদো। 

অগ্রীফ প্রতোদকৃঢ ঝোওোভ ওোকচধত্র বোঘোই 

ওভদ্ঢ লদ্। 

দকত চফো ব্যোয়ীভ োদ্ণ ওণো দ্ম চোদদ্ঢ লদ্ 

প্রমঢমতদ ঢোভ ব্যোয় ওঢ দকত ঝোওো 

প্রদ্য়োচদ ধদ্ি এং ঢোভ ম্যোদ্দচদ্ফন্ট মঢমদ 

মওপোদ্ ওদ্ভদ। 

দকত প্রোল মভডী। 

 
ব্যোয়ী  প্রমঢদ্যীদ্তভ োদ্ণ ওণো দ্ম 

চোদদ্ঢ লদ্। 

ব্যোংদ্ও চফোকৃঢ ঝোওো এমোওোভ ব্যোংও এং অন্যোন্য আমণ যও 

প্রমঢষ্ঠোদ শ্রণদ্ও ঢথ্য ংগ্রল ওভদ্ঢ লদ্। 

(বমত প্রদ্য়োচদ লয়) ব্যোংও শ্রস্টঝদ্ফন্ট 

ংগ্রল ওভদ্ঢ লদ্। 

 
ব্যোয়ী  প্রমঢদ্যীদ্তভ োদ্ণ ওণো দ্ম 

চোদদ্ঢ লদ্।  

উিৃত্ত ধদ্ত্রভ  চন্য প্রদ্য়োচদীয় ঢথ্যমূল 

আইদ্ঝফমূল ঢথ্য ংগ্রদ্লভ প্রমক্রয়ো বোঘোইওভদ্ডভ প্রমক্রয়ো 

 

তোয়  মূমথদ 

মূমথদাঃ   

উদ্যোক্তোভ ইকুযইটি/মূমথদ উদ্যক্তোভ োদ্ণ ওণো দ্ম চোদদ্ঢ লদ্ 

ব্যো শরু ওভদ্ঢ ওঢ ঝোওো ব্যয় লদ্য়মঙম। 

এমোওোভ অন্যোন্য ব্যোয়ীদ্তভ োদ্ণ ওণো 

দ্ম বোঘোই ওভদ্ঢ লদ্। 

তোয়াঃ 

তীখ য শ্রফয়োতী তোয়াঃ 

অন্যোন্য উৎ শ্রণদ্ও ঋড 

মওংো অন্যোন্য তীখ য 

শ্রফয়োতী তোয় 

এমোওো ব্যোংওমূল শ্রণদ্ও No 

Objection Certificate (NOC) ংগ্রল 

ওভো। 

চোফোদঢওোভী, আত্মীয়, এমোওোভ ব্যোয়ী, 

প্রমঢদ্যী এং অণ যমমগ্নওোভীদ্তভ োদ্ণ 

ওণো দ্ম চোদো। 

ঘমমঢ তোয়াঃ 

অন্যোন্য উৎ লদ্ঢ 

ঋড/শ্রক্রঢো লদ্ঢ অগ্রীফ 

ব্যোয়ীভ োদ্ণ ওণো দ্ম চোদদ্ঢ লদ্। স্থোদীয় ব্যোয়ী  প্রমঢদ্যীদ্তভ োদ্ণ 

ওণো দ্ম চোদদ্ঢ লদ্। 

ভভোলওোভীদ্তভ ধোদো 

(ধোদোতোভ) 

ব্যোয়ীভ োদ্ণ ওণো দ্ম চোদদ্ঢ লদ্ 

ওঢ পোক থোদ্ভ ক্রয় ওদ্ভদ্ঙদ। 

ক্রয় এং ধোদোতোভ শ্রভমচিোভ বোঘোই 

ওভো। 

প্রদ্তয় (Accrued) তোয় ব্যোয় ওঢ ফজুভী ো শ্রঢদ প্রদ্তয় 

ভদ্য়দ্ঙ ঢো ব্যোয়ীভ োদ্ণ ওণো দ্ম 

চোদদ্ঢ লদ্। 

ওফ যঘোমভ এং ফজুভীদ্তভ োদ্ণ ওণো দ্ম 

বোঘোই ওভো। 
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প্রদ্তয় মম মদুযৎ, ধোমদ  গ্যোদ্ভ মম। 

ব্যোয়ীদ্তভ োদ্ণ ওণো মো। 

উৎধোতদ িদ্ওয থোভডো ণোওদ্ঢ লদ্। 

পূদ্ যভ মমমূল বোঘোই ওভো। 

অন্যোন্য ঘমমঢ তোয়  এমোওোভ ব্যোয়ী  প্রমঢদ্যীদ্তভ োদ্ণ 

ওণো দ্ম বোঘোই ওভো। 

 
ঋড আদ্তদধত্র পূভদ্ডভ মদয়ফোমম 

 

ঋড আদ্তদ ধদ্ত্র ব্যোয়ী ংক্রোন্ত ঢথ্য, স্থোভ িমত্ত  চোফোদঢ ংক্রোন্ত ঢথ্য এং ব্যোভ ক্রয়, মক্রয়  অন্যোন্য 

ংক্রোন্ত ঢথ্য মমমধদ্ধ ওভো লয়। এ ঢথ্যমূদ্লভ উধভ মপমত্ত ওদ্ভ উধ শ্রচমো ব্যস্থোধও ব্যোভ মোপ-ক্ষ্মঢ মভডী, উিৃত্তধত্র 

এং অনুধোঢ মদ্েরড ওভদ্দ। ধমভদ্যদ্র আঞ্চমমও ব্যস্থোধও ওম ঢথ্য মূল্যোয়দ ওদ্ভ আদ্তদওোভীদ্ও মও ধমভফোড ঋড 

শ্রতয়ো বোয় ঢো ঠিও ওভদ্দ এং আঞ্চমমও ব্যস্থোধদ্ওভ মদওঝ ঋড অনুদ্ফোতদ্দভ চন্য শ্রপ্রভড ওভদ্দ।  

 
মদদ্ম্ন ঋড আদ্তদ ধত্র পূভড ওভোভ মদয়ফোমী শ্রতয়ো লদ্মোাঃ 

 
উদ্যোক্তো িমওযঢ ঢথ্যোমম ঃাঃ 

এঔোদ্দ উদ্যক্তোভ দোফ, য়, মধঢো অণো স্বোফীভ দোফ মমঔদ্ঢ লদ্। ঢযফোদ  স্থোয়ী ঠিওোদোভ চোয়কোয় উদ্যক্তোভ ঢযফোদ 

 স্থোয়ী ঠিওোদো মমঔদ্ঢ লদ্। এদ্ক্ষ্দ্ত্র ঢযফোদ  স্থোয়ী ঠিওোদো মপন্ন লদ্ঢ ধোদ্ভ। এএনমটএন তস্য লদ্ম লযাঁ এভ খদ্ভ 

টিও মঘি মতদ্দ আভ দো লদ্ম দো এভ খদ্ভ টিও মঘি মতদ্দ। উদ্যক্তোভ মযক্ষ্োকঢ শ্রবোগ্যঢো  ধমভোদ্ভভ তস্য ংখ্যো ওঢ 

ঢো মমঔদ্ঢ লদ্। উদ্যোক্তোভ বমত শ্রওোদ ব্যমক্তকঢ/ ধোমভোমভও তোয় ণোদ্ও, ম্ভ লদ্ম শ্রঝো উ শ্রেঔ ওভদ্ঢ লদ্। ধমভোদ্ভভ 

ফোমও আয়  ব্যয় ওঢ ঢো পোমপোদ্ বোঘোই ওদ্ভ মমঔদ্ঢ লদ্। উধ শ্রচমো ব্যস্থোধওদ্ও অশ্যই শ্রওোদ শ্রওোদ ঔোঢ শ্রণদ্ও 

আয়  শ্রওোদ শ্রওোদ ঔোঢ শ্রণদ্ও ব্যয় লদ্মো এ মরদ্য় অমলঢ লদ্ঢ লদ্। 

 
ব্যো ংক্রোন্ত ঢথ্যোমম ঃাঃ 

এঔোদ্দ ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ দোফ, ঠিওোদো এং ব্যোঝো মও থভদ্দভ ঢো ব্যোভ মভদ্ড মমঔদ্ঢ লদ্। ব্যোভ প্রকৃমঢ 

অনুবোয়ী উৎধোতদওোভী, শ্রট্রমটং মওংো শ্রো-শ্রঢ টিও মঘি মতদ্ঢ লদ্। শ্রব ব্যোয় ঋড মদদ্ঢ ঘোদ্ি শ্র ব্যোয় ঋডীভ 

অমপজ্ঞঢো ওঢ মতদ্দভ ঢো উ শ্রেঔ ওভদ্ঢ লদ্ বোদ্ঢ ওদ্ভ শ্রোছো বোয় ব্যো ম্প্রোভদ্ড ঋডীভ আদ্তৌ শ্রওোদ ম্ভোদো আদ্ঙ 

মওদো। প্রমঢটি ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ অশ্যই শ্রট্রট মোইদ্ন্স ণোওদ্ঢ লদ্ এদ্ক্ষ্দ্ত্র শ্রট্রট মোইদ্দ্ন্সভ দম্বভ  বথঢো িদ্ওয 

চোদোভ চন্য শ্রফয়োত উত্তীদ্ড যভ ঢোমভদ্ঔভ চোয়কোয় শ্রট্রট মোইদ্দ্ন্সভ শ্রফয়োত উত্তীদ্দ যভ ঢোমভঔ উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্। উদ্যোক্তোভ বমত 

শ্রওোদ ব্যোংদ্ও এযোওোউন্ট ণোদ্ও শ্রদ্ক্ষ্দ্ত্র ব্যোংদ্ওভ দোফ, ঠিওোদো  মলো দং উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্। এঙোিো উদ্যোক্তো 

ওভতোঢো লদ্ম লযাঁ-এভ খদ্ভ টিও মঘি মতদ্ঢ লদ্ এং TIN উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্। TIN লদ্ি Tax Identification 

Number. 
 
৩.  উৎধোমতঢ ো ক্রয়কৃঢ োফগ্রীভ ক্রয়মূল্য ংক্রোন্ত ঢথ্যোমমাঃ  

  মক্রয়কৃঢ দ্রদ্ব্যভ ক্রয়মূল্য মক্রদ্য়ভ ওঢপোক ঢো মদথ যোভদ্ডভ চন্য প্রণদ্ফ ঔোমম খভটিদ্ঢ প্রথোদ মঢদটি দ্রদ্ব্যভ 

ক্রয়মূল্য, মক্রদ্য়ভ যঢওভো ওঢপোক ঢো মদথ যোভড ওভদ্ঢ লদ্ এং এই মঢদটিদ্ও কি ওদ্ভ শ্রব যঢওভো মলো 

আদ্ ঢোদ্ওই ঐ ব্যোভ মক্রয়কৃঢ দ্রদ্ব্যভ ক্রয়মূল্য থভো লদ্। 

 

উতোলভডস্বরূধ,  

 ঘোম-মক্রয় মূল্য ৫৬ ঝোওো লদ্ম ক্রয়মূল্য ৫০ ঝোওো  

      ’’    ১   ৫০/৫৬  

      ’’    ১০০    (৫০/৫৬)*১০০ = ৮৯%  

     শ্রঢম-মক্রয় মূল্য ২৫২ ঝোওো লদ্ম ক্রয়মূল্য ২৪০ ঝোওো  

       ’’     ১    ২৪০/২৫২  

       ’’    ১০০   (২৪০/২৫২)*১০০=৯৫%  

 োোদ-মক্রয়মূল্য ১৫ ঝোওো লদ্ম ক্রয়মূল্য ১৩ ঝোওো  

       ’’     ১   ১৩/১৫  

       ’’     ১০০    (১৩/১৫)*১০০=৮৭%  

 
 সুঢভোং, মক্রয়কৃঢ দ্রদ্ব্যভ ক্রয়মূল্য লদ্মোাঃ (৮৯%+৯৮%+৮৭%) ÷ ৩ = ৯০ 
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মদথ যোমভঢ স্থোদ্দ শ্রমঔো ম্ভ দো লদ্ম এওটি অমঢমভক্ত োতো ওোকদ্চ এই মলোটি শ্রতমঔদ্য় মতদ্ঢ লদ্।  

 
 ব্যোভ োমওদ্ঢ ফোমোফোম, ক্রদ্য়ভ ওঢ পোক, ওঢ মতদ্দ এই ওাঁঘোফোম ধোয়ো বোয়, ফোদ্ ওঢোভ ওাঁঘোফোম 

মওদদ্ঢ লয় এং মদমত যি মতদ্দ ব্যোয় শ্রতদো ওঢ ঝোওো ঢো বোঘোই ওদ্ভ মমঔদ্ঢ লদ্।  

 
৪. ওফ যঘোভী ংক্রোন্ত ঢথ্যোমম মদথ যোভডাঃ  

 ব্যোয় ঢযফোদ শ্রফোঝ ওঢ চদ ওফ যঘোভী আদ্ঙ, ঢোদ্তভ ফদ্ে পভম্নর ো ফমলমো ওঢচদ, পূড যওোমীদ ো ঔেওোমীদ 

 ওফ যঘোভী ওঢচদ এং ঢোদ্তভ ফোমও শ্রঢদ  ফজুমভ উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্। ধভঢীদ্ঢ ফোমও শ্রঢদদ্ও ১২ মতদ্য় গুড 

 ওদ্ভ োমর যও শ্রঢদ ধোয়ো বোয়। 

 
৫.  শ্রফোঝ স্থোয়ী িতাঃ 

 ঢযফোদ্দ স্থোয়ী িদ্তভ মূল্য ওঢ ঝোওো ঢো মমঔদ্ঢ লদ্। অণ যোৎ, শ্রব মদমত যি ঢোমভদ্ঔ ঢথ্য ংগ্রল ওভদ্ঙদ শ্রই 

 ঢোমভদ্ঔ  শ্রফোঝ স্থোয়ী িদ্তভ মূল্য মমঔদ্ঢ লদ্। উতোলভডস্বরূধ, আকদ্িভ ১৯ ঢোমভদ্ঔ চদো লোোদ্দভ শ্রফোঝ স্থোয়ী 

 িত  ২,৭০,০০০ ঝোওো অণ যোৎ, চমফ ২,০০,০০০ ঝোওো, শ্রতোওোদখভ ৫০,০০০ ঝোওো এং মিচ  ২০,০০০ ঝোওো। 

 
৬.  োমর যও  মোপ-শ্রমোওোদ মলোাঃ  

 মোপ-শ্রমোওোদ মলো ঋড শ্রতয়োভ পূ যঢী ঙদ্ভভ চন্য ওভদ্ঢ লদ্। শ্রবদ্লতু মোপ-শ্রমোওোদ মলো এওটি  ঙশ্রভভ 

 চন্য ওভদ্ঢ লয়, শ্রচন্য প্রমঢটি আইদ্ঝফ োমর যওপোদ্ শ্রতঔোদ্ঢ লদ্। ো মর যও মক্রয়, অন্যোন্য আয়  মক্রয়কৃঢ 

 দ্রদ্ব্যভ ক্রয়মূল্য ঋড আদ্তদধদ্ত্রভ ২দং পৃষ্ঠোভ A, B, C শ্রণদ্ও শ্রদয়ো লদ্। শ্রফোঝ মোপ লদ্মোাঃ মক্রয়+অন্যোন্য আয়-

 মক্রয়কৃঢ দ্রদ্ব্যভ ক্রয়মূল্য। আোভ শ্রঢদ  ফজুভী D শ্রণদ্ও শ্রদয়ো লদ্। শ্রতোওোদ পোিো, উধদ্বোক ঔভঘ (গ্যো, মদুযৎ, 

 ধোমদ ইঢযোমত), ধমভলদ ঔভঘ (আফত্মাঃ  মলাঃ ধমভলদ), শ্রফভোফঢ  ধমভঘোমদো ঔভঘ এং অন্যোন্য ফোমও 

 ঔভঘগুদ্মোদ্ও ১২ মতদ্য় গুড ওদ্ভ ো মর যও ঔভঘগুদ্মো মদথ যোভড ওভদ্ঢ লদ্। 

 
৭.  ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ চোফোদঢ ংক্রোন্ত ঢথ্যোমম ঃাঃ  

 ঋডীভ ব্যমক্তকঢ িমত্ত ম্বদ্ন্ধ থোভডো ণোওোভ চন্য উধদ্চমো ব্যস্থোধও, ঋডীভ স্থোভ িমত্তভ মভড, এভ ধমভফোড 

 এং ঢযফোদ ম মক্র ওভদ্ঢ শ্রকদ্ম আনুফোমদও মূল্য ওঢ লদ্ ঢো স্পিপোদ্ উদ্েঔ ওভদ্দ। বমত ঋডী চোফোদদ্ঢভ 

 মমদফদ্য় ঋড শ্রদয় ঢোলদ্ম চোফোদঢকৃঢ িমত্তভ মভড, ধমভফোড, শ্রফৌচো, ণোদো, শ্রচ.এম দং, তোক দং, ঔমঢয়োদ দং 

 এং ঢযফোদ মূল্য উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্। চোফোদঢকৃঢ িমত্তভ মভড অশ্যই উধদ্ভভ স্থোভ িমত্তদ্ঢ উদ্েঔ 

 ণোওদ্ঢ  লদ্। চোফোদঢকৃঢ িমত্ত উদ্যক্তো ওর্তযও অণো র্তঢীয়ধক্ষ্ ওর্তযও লদ্ম মদমত যি স্থোদ্দ টিও মঘি মতদ্ঢ 

 লদ্।

 
 

স্বীওোদ্ভোমক্ত পূভড ওভোভ মদয়ফাঃ 

স্বীওোদ্ভোমক্তদ্ঢ আমফ মদম্নস্বোক্ষ্ভওোভীভ ধদ্ভ ঋডী মদদ্চভ দোফ মমঔদ্দ। উদ্যোক্তোভ স্বোক্ষ্দ্ভভ চোয়কোয় ঋডী স্বোক্ষ্ভ ওভদ্দ 

এং শ্রব ঢোমভদ্ঔ ঋদ্ডভ চন্য আদ্তদ ওভদ্মদ শ্রই ঢোমভঔ মমঔদ্দ।  

 
ব্যো ংক্রোন্ত ঢথ্যোমী (উৎধোতদ/শ্রট্রমটং)ঃাঃ 

১.   ফোদ্ ব্যো ধমভঘোমদো মতদ্ভ (Business Days) ংখ্যোাঃ উদ্যোক্তো ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দ ফোদ্ ওঢ মতদ শ্রঘোদ্ওদো  

 ওদ্ভদ ঢো উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্।  

 
2. মক্রয় ংক্রোন্ত ঢথ্যোমমাঃ 

 

 প্রণদ্ফ এওটি স্বোপোমও ফোদ্ ব্যোয় ওঢ ঝোওোভ ফোমোফোম মক্রয় লয় ঢো উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্। 

এদ্ক্ষ্দ্ত্র প্রথোদ প্রথোদ ধণ্যগুদ্মো এও, দুই এং মঢদ দোম্বোদ্ভ মমদ্ঔ ধমভফোড  কি মক্রয়মূল্য উদ্েঔ 

ওভদ্ঢ লদ্ এং ধমভফোডদ্ও কি মক্রয়মূল্য মতদ্য় গুদ ওদ্ভ শ্রফোঝ মক্রয়মূল্য ধোয়ো বোদ্। 

ধমভদ্যদ্র, প্রমঢটি ধদ্ণ্যভ শ্রফোঝ মক্রয় মূল্য শ্রবোক ওদ্ভ স্বোপোমও অস্থোয় ফোমও  যদ্ফোঝ মক্রয় 

মূল্য ধোয়ো বোদ্। 

 োমর যও মক্রয় মদথ যোভদ্ডভ চন্য ঙও অনুবোয়ী ফোদ্ভ দোফ, ফোদ্ভ ংখ্যো, ফোমও কি মক্রয় মূল্য, 

শ্রফোঝ মক্রয়মূল্য (ফোদ্ভ ংখ্যো × ফোমও কি মক্রয় মূল্য) মদথ যোভড ওভদ্দ। এঔদ স্বোপোমও,   
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ফন্দো এং পোম শ্রফৌসুদ্ফভ শ্রফোঝ মক্রয়মূল্য শ্রবোক ওদ্ভ শ্রফোঝ ো মর যও মক্রয় ধোয়ো বোদ্। শ্রফোঝ োমর যও 

মক্রয় এ () * শ্রোছোদ্ঢ এই মক্রদ্য়ভ ধমভফোড মোপ/ক্ষ্মঢ মলোদ্ ব্যহৃঢ লদ্। 

 শ্রবমতদ ঢথ্য ংগ্রল ওভো লদ্ ঐ মতদ্দ ঋডী ওঢ ঝোওো ধোদো আদ্ঙ এং এভ ফদ্ে ওঢ ঝোওো 

অদোতোয়ী ণোওদ্ এং োমওদ্ঢ মক্রদ্য়ভ ঝোওো কদ্ি ওঢমতদ্দ আতোয় লয় ঢো উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্।  

 ব্যো শ্রণদ্ও ো অন্য মওছু শ্রণদ্ও আয় লদ্ম শ্রই ঝোওোভ ধমভফোড উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্। শ্রবফদ, ঘোঢোম 

ব্যোভ শ্রক্ষ্দ্ত্র তুর, ঘোঢোম ব্যোয়ীভো োচোদ্ভ মমক্র ওদ্ভদ, এই ঝোওো োমর যও মলোদ্ ব্যোভ 

অন্যোন্য আদ্য় দ্। 

 ব্যোদ্য়ভ োচোভ বোঘোইদ্য়ভ চন্য উধদ্চমো ব্যস্থোধও ব্যোভ োচোভ, স্থোদীয়/ধোবযঢী শ্রচমো/োভো 

শ্রতয মওংো মদ্তদ্য ভিো মদ শ্রবটি প্রদ্বোচয শ্রটিদ্ঢ টিও মঘি মতদ্দ। এদ্ঢ ওদ্ভ ঋদ্ডভ ব্যলোদ্ভভ 

োদ্ণ োদ্ণ ব্যো ম্প্রোভদ্ডভ োফঞ্জস্যঢো  ম্ভোব্যঢো বোঘোই ওভো বোয়।  
 

 

অঘয় মদথ যোভড ওভদ্ঢ শ্রকদ্ম স্থোয়ী িদ্তভ ঢযফোদ মূল্য শ্রণদ্ও চমফভ মূল্য োত মতদ্য় োমও ঝোওোভ ১০% লোদ্ভ অঘয় থোব য 

ওভদ্ঢ লদ্। পূ যঢী ঙদ্ভ শ্রওোদ ঋদ্ডভ সুত ণোওদ্ম এং ব্যোভ চন্য আয়ওভ মতদ্ঢ লদ্ম ঢো ঔভঘ মলদ্দ্ শ্রতঔোদ্ঢ 

লদ্। ধমভদ্যদ্র, শ্রফোঝ মোপ শ্রণদ্ও ঔভঘমূল োত মতদ্য় মদঝ মোপ শ্রভ ওভদ্ঢ লদ্। 

 
৮.  োমর যও উিৃযত্তধত্র/ মলোধত্রাঃ 
  

 উিৃযত্তধত্র শ্রব শ্রওোদ মদমত যি মতদ্দ ওভো বোয়। আদ্তদ ধদ্ত্র উিৃযত্তধত্র শ্রবমতদ ঢথ্য ংগ্রল ওভো লয় শ্রই মদমত যি মতদ্দভ 

 চন্যই ওভো লয়। শ্রবদ্লতু এই ঋদ্ডভ আদ্তদওোভীভো খু শ্রকোঙোদ্দোপোদ্ মলো ভোদ্ঔদ দো, নদ্ম ঢোদ্তভ শ্রণদ্ও 

 পদ্ভোপমভ ঢথ্য ধোয়ো ম্ভ লয় দো। এই ওোভদ্ড উিৃত্তধত্র পূভদ্ড এওটি মদ্যর ব্যস্থো গ্রলড ওভদ্ঢ লদ্।  

 
 এদ্ক্ষ্দ্ত্র প্রণদ্ফ িমত্ত ধোবযপূভড ওভদ্ঢ লদ্। 

 ঐ মদমত যি মতদ্দ ব্যোভ ব্যোংও  দকত ওঢ ঝোওো আদ্ঙ শ্রঝো দ্ এং ধোদো ঝোওোভ ধমভফোড শ্রদয়ো লদ্ *(ও) 

 শ্রণদ্ও। ব্যোভ শ্রওোদ অমগ্রফ প্রতোদ ণোওদ্ম আদ্। ফোধদী ফজুত ধণ্য ইদদ্পদঝমভ ঢোমমওো শ্রণদ্ও শ্রদয়ো লদ্। 

 শ্রট্রমটং এভ শ্রক্ষ্দ্ত্র ব্যোভ ফোমোফোম ওাঁঘোফোম মলদ্দ্ শ্রতঔোদ্দো লদ্। মওন্তু উৎধোতদওোভী প্রমঢষ্ঠোদ্দভ শ্রক্ষ্দ্ত্র 

 ওাঁঘোফোম  য়োওয- ইদ-প্রদ্দ্ও ওাঁঘোফোম শ্রতঔোদ্ঢ লদ্ এং প্রস্ত্ত্তঢকৃঢ ধণ্য শদৄ প্রস্তঢকৃঢ ধদ্ণ্যভ খদ্ভ 

 শ্রতঔোদ্ঢ লদ্। ধভঢীদ্ঢ দকত  ঝোওো  ব্যোংও মলো, ধোদো ঝোওো, অমগ্রফ প্রতোদ  ফোধদী ফজুত ধণ্য শ্রবোক 

 ওদ্ভ শ্রফোঝ ঘমমঢ িত ধোয়ো বোদ্। 

 
 স্থোয়ী িত মদথ যোভড ওভদ্ঢ লদ্ম স্থোয়ী িদ্তভ ঢযফোদ মূল্য শ্রণদ্ও অঘয় োত মতদ্য় মদঝ স্থোয়ী িত ধোয়ো 

 বোদ্। অঘয় মদথ যোভড ওভদ্ঢ লদ্ম শ্রফোঝ স্থোয়ী িদ্তভ ঝোওোভ ধমভফোড শ্রণদ্ও চমফভ মূল্য োত মতদ্য় অমযি ঝোওো 

 ১০% অঘয় থভো লদ্। এই শ্রফোঝ ঘমমঢ িত  মদঝ স্থোয়ী িত শ্রবোক ওদ্ভ শ্রফোঝ িত ধোয়ো বোদ্।  
 িমত্তভ ধদ্ভ তোয়  মূমথদ ধোবযপূভড ওভদ্ঢ লদ্। আফভো চোমদ, উিৃযত্তধদ্ত্র শ্রফোঝ িমত্ত=শ্রফোঝ মূমথদ  তোয়। 

 এচন্য প্রণদ্ফ শ্রফোঝ মূমথদ  তোয় এভ খদ্ভ শ্রফোঝ িমত্তভ ধমভফোড ঝোওো োদ্ঢ লদ্ বো অশ্যই মূমথদ, ঢযফোদ 

 ঙদ্ভভ মদঝ মোপ, শ্রফোঝ ঘমমঢ তোয়  শ্রফোঝ তীখ যদ্ফয়োমত তোদ্য়ভ শ্রবোকনদ্মভ ফোদ। 

 
 এভধভ তীখ যদ্ফয়োমত তোয় ণোওদ্ম ঢো উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্। শ্রওোদ ব্যোংও ঋড ো অন্য শ্রওোদ স্থোদ শ্রণদ্ও এও 

ঙদ্ভভ শ্রময শ্রফয়োতী ঋড দ্ওয়ো ণোওদ্ম ঢো শ্রবোক ওদ্ভ শ্রফোঝ তীখ যদ্ফয়োমত ঋড ধোয়ো বোদ্।  

 এভধভ ঘমমঢ তোয়মূল শ্রবফদ ঐ মদমত যি মতদ্দ শ্রফোঝ শ্রতদো ঝোওোভ ধমভফোড, স্বেদ্ফয়োতী শ্রওোদ ঋড ণোওদ্ম 

এং শ্রওোদ প্রওোভ দ্ওয়ো মম ণোওদ্ম শ্রটি উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্ এং এই মঢদটি শ্রবোক ওদ্ভ শ্রফোঝ ঘমমঢ 

তোয় ধোয়ো বোয়। 

 এভধভ ঢযফোদ ঙদ্ভভ মদঝ মোদ্পভ ধমভফোড উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্। এই মদঝ মোদ্পভ ধমভফোড মোপ-

শ্রমোওোদ মলো লদ্ঢ মদদ্য় আদ্ঢ লদ্। 

 ধমভদ্যদ্র, শ্রফোঝ মূমথদ  তোয় মূল শ্রণদ্ও ঢযফোদ ঙদ্ভভ মোপ/শ্রমোওোদ, শ্রফোঝ ঘমমঢ তোয়মূল  

শ্রফোঝ তীখ যদ্ফয়োমত তোদ্য়ভ শ্রবোকনম োত মতদ্য় মূমথদ ো প ুঁমচ ধোয়ো বোদ্। 

 

৯.  অনুধোঢ ম শ্রেরডাঃ 

 
 অনুধোঢ ম শ্রেরদ্ডভ ফোেদ্ফ ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ আমণ যও অস্থো ম্বদ্ন্ধ থোভডো ধোয়ো বোয়। এদ্ক্ষ্দ্ত্র উধ শ্রচমো

 ব্যস্থোধও মদদ্ম্নভ মঢদটি অনুধোঢ মদ্েরড ওদ্ভ উদ্যোক্তোভ ঋড ধমভদ্যোথ ক্ষ্ফঢো ম্বদ্ন্ধ থোভডো ওভদ্ঢ ধোভদ্দ। 
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১। ঋড-মূমথদ অনুধোঢাঃ  

 
নমূ যমোাঃ  (প্র িোমঢ ঋদ্ডভ ধমভফোড÷ফোধদী ফজুত ধণ্য)× ১০০ 

 
ব্যোখ্যোাঃ এই অনুধোদ্ঢভ ফোেদ্ফ ব্যোয়ীভ প্র িোমঢ ঋড মূমথদ্দভ ওঢপোক ঢো চোদো বোয়। এভ ফোেদ্ফ ব্যো ো 

উৎধোতদওোভী প্রমঢষ্ঠোদ্দভ তীখ যওোমীদ আমণ যও অস্থো বোঘোই ওভো বোয়। ঢোঙোিো ঋদ্ডভ ধমভফোড বমত মূমথদ শ্রণদ্ও শ্রময ণোদ্ও 

ঢোলদ্ম শ্রই শ্রক্ষ্দ্ত্র ঋদ্ডভ ঝোওো শ্রনভঢ দো শ্রতয়োভ ম্ভোদো অদ্দও শ্রময ণোদ্ও। এই অনুধোঢ বঢ ওফ লদ্ ঢঢই পোম।  

 
২। ইদদ্পন্টমভ ঝোদ যপোভ অনুধোঢাঃ  

 
নমূ যমোাঃ  (শ্রফোঝ মক্রয় ÷ফোধদী ফজুত ধণ্য)× ১০০ 

 
ব্যোখ্যোাঃ ইদদ্পন্টমভ ঝোদ যপোভ অনুধোঢ মতদ্য় এওটি ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ ইদদ্পন্টমভ ওঢ ঢোিোঢোমি মক্রয় ওভো বোয় ঢো 

বুছোয়। প্রমঢষ্ঠোদ ওঢঝো নমপোদ্ ইদদ্পন্টমভ ম্যোদ্দচ ওভদ্ঢ ধোদ্ভ এই অনুধোঢ মতদ্য় ঢো শ্রোছো বোয়। োথোভডঢাঃ এই 

অনুধোঢ শ্রযী লদ্ম ঢোদ্ও প্রমঢষ্ঠোদ্দভ পোম মতও শ্রোছোয় অণ যোৎ ইদদ্পন্টমভ ঝোদ যপোভ বঢ শ্রযী লদ্ দকত অদ্ণ যভ আ ন্তাঃপ্রোল 

খঝদ্ এং ঢো ব্যলোভ ওদ্ভ উদ্যক্তো আভ ইদদ্পন্টমভ োিোদ্ঢ ধোভদ্দ। মওন্তু বমত ইদদ্পন্টমভ ঝোদ যপোভ অনুধোঢ ওফ লয় 

ঢোলদ্ম মূমথদ আঝদ্ও বোদ্ বো ধদ্ভোক্ষ্পোদ্ ঔভঘ বৃমদ্ধ ওদ্ভ। 

 
৩। মদঝ মোপ ফোমচযদাঃ  

 
নমূ যমোাঃ  (মদঝ মোপ ফোমচযদ ÷ শ্রফোঝ মক্রয়)× ১০০ 

 
ব্যোখ্যোাঃ মদঝ মোপ ফোমচযদ অনুধোঢ এওটি ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ শ্রফোঝ মক্রদ্য়ভ ওঢপোক মদঝ মোপ লদ্মো ঢো চোদো বোয়। এই 

অনুধোঢ বঢ শ্রময লদ্ ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ্দভ চন্য ঢঢ শ্রময পোম।  

 
ঘ.  পূ যঢী ঋড ংক্রোন্ত ঢথ্যোমমাঃ  
 

এই ঙওটি দুই ো ঢদ্ঢোমথও োভ ঋড গ্রলদ্ড ইচ্ছুও উদ্যক্তোভ শ্রক্ষ্দ্ত্র প্রদ্বোচয। এদ্ক্ষ্দ্ত্র পূ যঢী ঋদ্ডভ ধমভফোড, শ্রফয়োত, ঋড 

গ্রলদ্ডভ ঢোমভঔ, ঋড ধমভদ্যোদ্থভ ঢোমভঔ এং শ্রওোদ প্রওোভ অমদয়মফঢ মওমি ণোওদ্ম ঢোভ ংখ্যো  ধমভফোড ঢো উদ্েঔ 

ওভদ্ঢ লদ্ বোদ্ঢ ওদ্ভ ঋডী ফয়ফঢ ঋড ধমভদ্যোথ ওদ্ভদ মওদো ঢো চোদো বোয়।  

 
ঙ.  চোমফদতোভ ংক্রোন্ত ঢথ্যোমম পূভড ওভো িমওযঢাঃ  

এঔোদ্দ চোমফদতোদ্ভভ দোফ, য়, মধঢো অণো স্বোফীভ দোফ, ঢযফোদ ঠিওোদো, স্থোয়ী ঠিওোদো, মযক্ষ্োকঢ শ্রবোগ্যঢো, শ্রধযো, 

উদ্যক্তোভ োদ্ণ িওয, ব্যমক্তকঢ তোদ্য়ভ ধমভফোড, ফোমও শ্রফোঝ আয়  ফোমও শ্রফোঝ ব্যয় উদ্েঔ ওভদ্ঢ লদ্। এঔোদ্দ 

চোমফদতোদ্ভভ এও ওমধ ঙম ংদ্বোচদ ওভদ্ঢ লদ্। ঙমটি অশ্যই উধশ্রচমো ব্যস্থোধও ওর্তযও প্রঢযয়দকৃঢ লদ্ঢ লদ্। 

 
চ.  ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ ফোমও মওমি ধমভদ্যোদ্থভ ক্ষ্ফঢো ংক্রোন্ত ফ ন্তব্যাঃ 

এই ঔোমম চোয়কোয় উধশ্রচমো ব্যস্থোধও ঢোভ মৄমক্ত শ্রতঔোদ্দ মঢমদ ঋডীদ্ও ওঢ ঝোওো ঋড শ্রতদ্দ  শ্রওদ শ্রতদ্দ।  

এদ্ক্ষ্দ্ত্র উধ শ্রচমো ব্যস্থোধও শ্রতঔদ্দ ব্যোয় ঋড পূ যঢী ঙদ্ভ ওঢ ঝোওো মদঝ মোপ মঙম। প্রমঢটি ব্যোয় ওফ-শ্রময 

োমওদ্ঢ মক্রয় লয়, এই ঋদ্ডভ শ্রক্ষ্দ্ত্র ২০% োমওদ্ঢ মক্রয় থদ্ভ োমও ৮০% দকত মতদ্য় ফোমও মও ধমভফোড মওমি আতোয় 

ম্ভ ঢো শ্রতঔদ্ঢ লদ্। োমওদ্ঢ মক্রয় ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ অনুবোয়ী ধোণ যওয লদ্ঢ ধোদ্ভ, ঢদ্ অশ্যই ঢো মৄমক্তংকঢ লদ্ঢ লদ্। 

উতোলভডস্বরূধ, লোোদ শ্রচদোদ্ভম শ্রিোভ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো পূ যঢী ঙদ্ভ শ্রফোঝ ১,৭০,০০০ ঝোওো মদঝ মোপ ওদ্ভদ্ঙ। চদো লোোদ্দভ 

মলো ফদ্ঢ োমওদ্ঢ মক্রদ্য়ভ ১৫%। এদ্ক্ষ্দ্ত্র ঝুঁমও ওফোদ্দোভ চন্য উধ শ্রচমো ব্যস্থোধও ২০% োমওদ্ঢ ণোওোভ ম্ভোদো 

থদ্ভ এভ দকত মদঝ মোপ থভো লদ্মো ১,৩৬,০০০ ঝোওো। ঢোলদ্ম ফোমও দকত মদঝ মোপ ১১,৩৩৩ ঝোওো, বো ১,০০,০০০ ঝোওোভ 

ফোমও মওমি ৯,৫৮৩ ঝোওো ধমভদ্যোদ্থ ক্ষ্ফ। 
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মূল্যোয়দওোভীভ প্রঢযয়দধত্রাঃ 

‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ ওফ যওঢযো মদদ্চ ঋড আদ্তদধত্রটি মূল্যোয়দ ওভদ্দ। এঔোদ্দ মঢমদ ঢোভ দোফ, ধতম, মধদ, ঋড 

আদ্তদ্দভ ঢোমভঔ, মূল্যোয়দ িন্ন ওভোভ ঢোমভঔ, ঋডীভ দোফ, মওমিভ ংখ্যো, প্রওদ্েভ দোফ, সুধোমভযকৃঢ ঋদ্ডভ ধমভফোড 

উদ্েঔ ওদ্ভ ঢোমভঔল স্বোক্ষ্ভ ওভদ্দ। 

 
ঋড অনুদ্ফোতদাঃ 

আঞ্চমমও ব্যস্থোধও ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ চুিো ন্ত অনুদ্ফোতদ ওভদ্দ। এঔোদ্দ মঢমদ ঢোভ দোফ, ধতম, মধদ, ঋড ধমভদ্যোদ্থভ 

মওমিভ ংখ্যো, শ্রফয়োত, ঋদ্ডভ অনুদ্ফোতদকৃঢ ঝোওোভ ধমভফোড  ঋড অনুদ্ফোতদ্দভ সূত্র দং উদ্েঔ ওদ্ভ ঢোমভঔল স্বোক্ষ্ভ 

ওভদ্দ। 

 

 
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ চোফোদঢ ংক্রোন্ত ঢথ্যোমমাঃ 

1. ব্যমক্তকঢ িমত্তভ মভড 

 

স্থোভ িমত্ত 

মভড ধমভফোড (যঢও) ঢযফোদ মূল্য (ঝোওো) 

(Force Value) 

১. ঢোমি  চমফ .০১ যঢও ১৫০,০০০ 

২. শ্রতোওোদ  চমফ .০১ যঢও ২৫০,০০০ 

৩.   

 
 ২.   চোফোদঢকৃঢ িমত্তভ (উদ্যক্তো ওর্তযও      /র্তঢীয় ধক্ষ্ ওর্তযও      ) মভডাঃ........................ 

িমত্ত ধমভফোড শ্রফৌচো ণোদো শ্রচ.এম. 

দং 

তোক ঔমঢয়োদ ঢযফোদ মূল্য 

(ঝোওো) 

১. শ্রতোওোদ্দভ .০১ ফলোঔোমী   ৩০২ ৬৬ ২০০,০০০ 

২.        

৩.        

 
আমফ মদম্নস্বোক্ষ্ভওোভী,....................................................................অঙ্গীওোভ ওভমঙ শ্রব, এই ঋড 

অনুদ্ফোতদধদ্ত্রভ প্রতত্ত ওম ঢথ্যোমম ঠিও। শ্রওোদ ঢথ্য ভুম প্রফোমডঢ লদ্ম আমফ আইদঢ তোয়ী ণোও। আফোভ প্রতত্ত 

ঢথ্যোমমভ মপমত্তদ্ঢ আমফ ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো’ ঋড প্রতোদ্দভ আদ্তদ ওভমঙ।  

উদ্যোক্তোভ দোফাঃ.................................উদ্যোক্তোভ স্বোক্ষ্ভ  ঢোমভঔাঃ..........................শ্রফোোইম দং:................. 

ব্যো ংক্রোন্ত ঢথ্যোমমাঃ (উৎধোতদ/শ্রট্রমটং) 

1. ফোদ্  ব্যো ধমভঘোমদো মতদ্ভ (Business Days) ংখ্যো .২৫ ................ মতদ। 

2. ফোমও মক্রয় ংক্রোন্ত ঢথ্যোমম ( স্বোপোমও অস্থো)ঃাঃ 

দ্রব্য/ধণ্য ধমভফোড (এওও) কি মক্রয় মূল্য (ঝোওো) শ্রফোঝ মক্রয় মূল্য (ঝোওো) 

১. ফমদলোভী  অন্যোন্য  বতমদও ৮,০০০ ২০০,০০০ 

২.    

৩. অন্যোন্য    

৪. স্বোপোমও অস্থোয় ফোমও  যদ্ফোঝ মক্রয়মূল্য (১+২+৩) ২০০,০০০ 

 
োমর যও মক্রয় (শ্রফৌসুফী প্রপোল)ঃাঃ 

ব্যো শ্রফৌসুফ ফোদ্ভ দোফ ফোদ্ভ ংখ্যো ফোমও কি মক্রয় 

মূল্য 

শ্রফোঝ মক্রয় মূল্য 

(ঝোওো) 

স্বোপোমও শ্রফৌসুফ চোনুয়োভী, ফোঘ য 

লদ্ঢ অদ্ক্টোভ 

৯ ২০০,০০০ ১৮,০০,০০০ 
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ফন্দো শ্রফৌসুফ - - - - 

পোম শ্রফৌসুফ দদ্পম্বভ, মটদ্ম্বভ 

, শ্রনব্রুয়োমভ 

৩ ১০,০০০× 

২৫=২,৫০,০০০ 

৭,৫০,০০০ 

(A) * শ্রফোঝ োমর যও মক্রয় (স্বোপোমও+ফন্দো+পোম শ্রফৌসুফ) ঝোওো ২৫,৫০,০০০ 

 
 বতমদও কি মক্রয় (ঝোওো)ঃাঃ ৮,৫০০ ............................।  

 োমওদ্ঢ মক্রয়াঃ ১৫ ............................% পোক। োমওদ্ঢ মক্রদ্য় অদোতোদ্য়ভ পোকাঃ ৫.......%  

 ঢযফোদ্দ ব্যোয় ধোদোভ ধমভফোডাঃ........... ২০,০০০ .................................... ঝোওো *  

(ও) ধোদো ঝোওো শ্রণদ্ও ওঢ ঝোওো আতোয় লদ্ দো? ........... ১,০০০ ..................... ঝোওো। 

 োমওদ্ঢ মক্রদ্য়ভ ঝোওো কদ্ি ওঢমতদ্দ আতোয় লয়?..............৭ .................... মতদ।  

 ( B) * ব্যোদ্য় অন্যোন্য আয় (োমর যও) ওঢ ? [বমত ণোদ্ও]ঃাঃ.............-................... ঝোওো। 

 ব্যোভ োচোভাঃ স্থোদীয়           ধোবযঢী শ্রচমো          োভো শ্রতয       মদ্তয (ভিোদী)      

3. উৎধোমতঢ ো ক্রয়কৃঢ োফগ্রীভ ক্রয়মূল্য ংক্রোন্ত ঢথ্যোমমাঃ 

 মক্রয়কৃঢ দ্রদ্ব্যভ ক্রয়মূল্যাঃ মক্রদ্য়ভ যঢওভো ................৯০ ..................... পোক। 

ক্রয়মূল্য, মক্রদ্য়ভ যঢওভো ওঢ পোক মওপোদ্ মদথ যোমভঢ লদ্মো ঢোভ মভড 

1. ঘোম: মক্রয়মূল্য ১০০ ঝোওো লদ্ম ক্রয়মূল্য ৮৯ ঝোওো 

2. শ্রঢম: মক্রয়মূল্য ১০০ ঝোওো লদ্ম ক্রয়মূল্য ৯৫ ঝোওো 

3. োোদ: মক্রয়মূল্য ১০০ ঝোওো লদ্ম ক্রয়মূল্য ৮৭ ঝোওো 

 যদ্ফোঝ: মক্রয়মূল্য ৩০০ ঝোওো লদ্ম ক্রয়মূল্য মক্রয়মূদ্ল্যভ (৮৯+৯৫+৮৭)÷৩০০×১০০=৯০%  

(C) * মক্রয়কৃঢ দ্রদ্ব্যভ ক্রয়মূল্য : োৎমভও ...... ২২,৯৫,০০০................ ঝোওো। 

োমওদ্ঢ ওাঁঘোফোম, ক্রদ্য়ভ ১০% পোক। ফোদ্ ওঢোভ ওাঁঘোফোম মওদদ্ঢ লয়? ......৪.......... োভ।  

 ওঢমতদ্দভ চন্য োমওদ্ঢ ওাঁঘোফোম ধোয়ো বোয়? ৭........... মতদ।  

 ঢযফোদ্দ ব্যোয় শ্রতদোভ ধমভফোড: ....................১০,০০০ ............................ ঝোওো * (ঔ)।  

৪.  ওফ যঘোভী ংক্রোন্ত ঢথ্যোমম ঃাঃ   

ফয় শ্রফোঝ পভম্নর ফমলমো পূড যওোমীদ ঔেওোমীদ 
ফোমও শ্রফোঝ 

শ্রঢদ/ফজুভী 

ঢযফোদ ২ ২ - ২ - ৩,৫০০ 

  

(D)*ঢযফোদ্দ োমর যও শ্রফোঝ শ্রঢদ  ফজুভী (ফোমও শ্রঢদ  ফজুভী×১২): ............ ৪২,০০০ .... ঝোওো। 

 

4. শ্রফোঝ স্থোয়ী িত (প্রোভমম্ভও মূল্য): ...........২,৭০,০০০ ............... ঝোওো * (E) । চমফ ২,০০,০০০ +শ্রতোওোদ 

৫০,০০০ + মিচ ২০,০০০। 

 

*A, B, C, D এং E এভ অংও োমর যও মোপ-শ্রমোওোদ মলোদ্ ব্যহৃঢ লদ্। ও  ঔ এভ অংও উিৃত্তধদ্ত্র ব্যহৃঢ লদ্।  
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৬.  োমর যও মোপ-শ্রমোওোদ মলো ( Income Statement-Yearly ): ঋড পূ যঢী ঙভ (ঢোমভঔ :২০/০৪/২০১৫ 

লইদ্ঢ ২০/০৪/২০১৬ ধব যন্ত) 

ক্রমফও দং মভড ঝোওো 

পৃষ্ঠো-২৩ এভ (A) মক্রয় (োমর যও) ২৫,৫০,০০০ 

পৃষ্ঠো-২৩ এভ (B) অন্যোন্য আয় (োমর যও) - 

পৃষ্ঠো-২৩ এভ (C) (োত) মক্রয়কৃঢ দ্রদ্ব্যভ ক্রয়মূল্য (োমর যও) ২২,৯৫,০০০ 

(I) শ্রফোঝ মোপ [(A)+(B)-(C)] ২,৫৫,০০০ 

পৃষ্ঠো-১৩ এভ (D) 

 

 

 

 
ঔভঘমূল 

(োমর যও) 

(োত) শ্রঢদ  ফজুমভ ৪২,০০০ 

(োত) শ্রতোওোদ পোিো (বমত ণোদ্ও) - 

(োত)উধদ্বোক ঔভঘ (গ্যো, মদুযৎ, ধোমদ ইঢযোমত) (৫০০*১২) ৬,০০০ 

(োত) ধমভলদ ঔভঘ (আফত্মাঃ  মলাঃ ধমভলদ) (২,০০০ * ১২) ২৪,০০০ 

(োত) শ্রফভোফঢ  ধমভঘোমদো ঔভঘ (৫০০ * ১২) ৬,০০০ 

(োত) অন্যোন্য ঔভঘ (শ্রফোঝ) - 

(োত) অঘয় ঔভঘ (স্থোয়ী িত-চমফভ মূল্য) এভ ১০%) ৭,০০০ 

(োত) ঋদ্ডভ োমপ য ঘোচয (বমত ণোদ্ও) - 

(োত) আয়ওভ (বমত প্রদ্বোচয লয়) - 

(II)* শ্রদঝ মোপ (শ্রফোঝ মোপ- ঔভঘমূল)                  ঝোওোাঃ  ১,৭০,০০০ 

 অনুধোঢ মদ্েরড/োমর যও মলো ধদ্ত্র ব্যহৃঢ লদ্। 

 

৭.  োমর যও উিৃযত্তধত্র/মলোধত্র ( Balance Sheet-Yearly) ঋড পূ যঢী ঙভ  

 ঢোমভঔাঃ ১৯.০৮.০২ লইদ্ঢ ...................................ধব যন্ত 

 

ক্রমফও 

দং 

িমত্ত 

(Asset) 

ঝোওো ক্রাঃ দং তোয়  মূমথদ 

(Liabilities + 

Owner’s Equity) 

ঝোওো 

ঘমমঢ িত (Current Asset) মূমথদ  মঞ্চমঢ (Owner’s Equity) 

(a) দকত ঝোওো  ব্যোংও মলো ৩০,০০০ (VIII)

* 

মুমথদ/প ুঁমচাঃ 

[Asset-Liabilities= 

{(III)+(V)}- 

{(IV)+(VI)}] VII 

 
৩,৩৩,০০০ 

 

(b) ধোদো ঝোওো {পৃষ্ঠো-২ এভ (ও)} ২০,০০০ (VII) ঢযফোদ ঙশ্রভভ মদঝ মোপ ১,৭০,০০০ 

(c) অমগ্রফ প্রতোদ (Advance if 

Any) 

- ঘমমঢ তোয়মূল (Current Liabilities) 

(d)* ফোধদী ফজুত ধণ্য 

(From Inventory List) 

(i) ওাঁঘোফোম (Raw Materials) 

(ii) প্রস্ত্ত্তঢকৃঢ ধণ্য 

(Finished Goods) 

শ্রফোঝ [(i)+(ii)] : 

 

 
২,০০,০০০ 

২,০০,২২ 

(e) শ্রতদো ঝোওো {পৃষ্ঠো-২ এভ 

(ঔ)} 

১০,০০০ 

(f) স্বে শ্রফয়োমত ঋড  

 

- 

(g) অন্যোন্য প্রদ্তয় মম - 

স্থোয়ী িত (Fixed Asset) তীখ যদ্ফয়োমত তোয়মূল (Long Term Liabilities) 

(i) 

 

(ii) 

স্থোয়ী িত (প্রোভমম্ভও মূল্য) 

(োত) অঘয় (১০%) 

 

২,৭০,০০০ 

৭,০০০ 
 (i) ব্যংও ঋড (বমত ণোদ্ও) - 

(ii) অন্যোন্য  - 

(V) দীঝ স্থোয়ী িত(i-ii) ২,৬৩,০০০ (VI) শ্রফোঝ তীখ যদ্ফয়োমত তোয় 

(i+ii) 

- 
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শ্রফোঝ িত [শ্রফোঝ ঘমমঢ িত (III) 

+শ্রফোঝ স্থোয়ী িত (v)] 

৫,১৩,০০০ শ্রফোঝ মূমথদ  তোয়মূল [(মুমথদ) 

(VIII)+ ঢযফোদ ৎদ্ভভ মদঝ মোপ 

(VII)+শ্রফোঝ ঘমমঢ তোয়মূল (IV) + 

শ্রফোঝ তীখ যদ্ফয়োমত তোয় (VI)] 

৫,১৩,০০০ 

 

 

৭. অনুধোঢ মদ্েরদ (Ratio Analysis): 

অনুধোদ্ঢভ দোফ নমূ যমো  অনুধোঢ 

ঋড:মূমথদ প্রত্মোমঢ ঋদ্ডভ ধমভফোড ÷ মূমথদ (পৃষ্ঠো-২৪এভ VIII 

) ×১০০  

১,০০,০০০/৩,৩৩,০০০=৩০% 

ইদদ্পন্টমভ ঝোদ যপোভ শ্রফোঝ মক্রয় (পৃষ্ঠো-২৩ এভ A)]÷ ফোধদী ফজুত ধণ্য 

(পৃষ্ঠো-২৪ এভ d)(i) 

২৫,৫০,০০০/২,০০,০০০=১২.৭৫ োভ 

 মদঝ মোপ ফোমচযদ 

(Net Profit 

Margin) 

মদঝ মোপ (পৃষ্ঠো-২৪ এভ I I ) ÷ শ্রফোঝ মক্রয় (পৃষ্ঠো-২৩ 

এভ A)] ×১০০ 

১,৭০,০০০/২৫,৫০,০০০=৭% 

 

 

পূ যঢী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ংক্রোন্ত ঢথ্যোমমাঃ 

ঋড দং ঋদ্ডভ ধমভফোড ঋদ্ডভ শ্রফয়োত ঋড গ্রলদ্ডভ ঢোমভঔ ঋড ধমভদ্যোদ্থভ 

ঢোমভঔ 

অমদয়মফঢ মওমিভ 

ধমভফোড 

১ফ ঋড      

২য় ঋড      

৩য় ঋড      

৪ণ য ঋড      

৫ফ ঋড      
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চোমফদতোভ ংক্রোন্ত ঢথ্যোমমাঃ 

 

 ১.  দোফাঃ শ্রফোাঃ শ্রওভোফঢ আমী  

 ২. য়াঃ ৪৫ ৎভ  

 ৩.  মধঢো/স্বোফীভ দোফাঃ শ্রফোাঃ আঙফঢ আমী  

৪. ঢযফোদ ঠিওোদো : ১৩/এ ওোভোদ োচোভ, ঠোওো  

৫. স্থোয়ী ঠিওোদো:   ঐ 

৬. মযক্ষ্োকঢ শ্রবোগ্যঢো: ডোঢও, শ্রধযো (ধতমল): ওোধি ব্যোয়ী  

৭. উদ্যোক্তো োদ্ণ িওয: ঘোঘোদ্ঢো পোই      

৮. ব্যমক্তকঢ তোদ্য়ভ ধমভফোড ঝোওো .......................... 

 ৯.  ফোমও শ্রফোঝ আয়াঃ ২০,০০০ ঝোওো   ১০. ফোমও শ্রফোঝ ব্যয়াঃ ১৫,০০০ ..... ঝোওো  

 ১০. শ্রফোোইম দং.......................... 
 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ ফোমও মওমি ধমভদ্যোদ্থভ ক্ষ্ফঢো ংক্রোন্ত ফন্তব্যাঃ 

 

মদদ্ম্ন ব্যোখ্যো ওরুড, মওপোদ্ ব্যোয়ী ঢোভ োমর যও ো ফোমও শ্রদঝ মোপ লদ্ঢ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ ফোমও মওমি ধমভদ্যোদ্থ 

ক্ষ্ফ লদ্দাঃ 

 
লোোদ শ্রচদোদ্ভম শ্রিোভ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড পূ যঢী ঙশ্রভ মদঝ ১,৭০,০০০ ঝোওো মোপ ওদ্ভদ্ঙ। মঢমদ ১৫% োমওদ্ঢ ফোমোফোম 

মমক্র ওদ্ভদ। ঝুঁমও ওফোদ্দোভ চন্য থভো বোও ২০% োমও আদ্ঙ। ঢোলদ্ম মদঝ মোদ্পভ ১,৩৬,০০০ ঝোওো  ঙশ্রভ দকত ণোদ্ও 

অণ যোৎ, এভ ফোমও দকত মদঝ মোপ লদ্মো ১১,৩৩৩ ঝোওো, বো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ ফোমও মওমি ৯,৫৮৩ ঝোওো ধমভদ্যোদ্থ 

ক্ষ্ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 
  চোমফদতোদ্ভভ     

      ঙম  

    (১ ওমধ) 
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মূল্যোয়দওোভীভ প্রঢযয়দধত্র ঃাঃ 

 
দোফাঃ.................................................................... ধতমাঃ...............................মধদাঃ......................... 

ঋড আদ্তদ্দভ ঢোমভঔাঃ................................................মূল্যোয়দ িন্ন ওভোভ ঢোমভঔাঃ................................. 

ঋডীভ দোফাঃ...................................................মওমিভ ংখ্যোাঃ.....................................................প্রওদ্েভ 

দোফাঃ..................................................... সুধোমভযকৃঢ ঋদ্ডভ ধমভফোড ............................................ ঝোওো 

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

 

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

        মূল্যোয়দওোভীভ স্বোক্ষ্ভ  ঢোমভঔ  

 

 
 

ঋড অনুদ্ফোতদাঃ 

 
দোফাঃ...............................................................ধতম............................................মধদ...................... 

ঋড ধমভদ্যোদ্থভ মওমিভ ংখ্যো...............................................শ্রফয়োতাঃ..................................................... 

ঋদ্ডভ অনুদ্ফোতদ........................................ঝোওো (ওণোয়....................................................................) 

ঋড অনুদ্ফোতদ্দভ সূত্র দং-................................................ 

 

 

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

           অনুদ্ফোতদওোভীভ স্বোক্ষ্ভ  ঢোমভঔ  
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ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ আইদকঢ ওোকচধত্র 
 

১)  অঙ্গীওোভদোফো/লমনদোফোাঃ  

 ঋডগ্রলীঢো ঢোভ ন্ধওকৃঢ িদ্তভ মভড, ঋদ্ডভ ধমভফোড, যঢযো মর, ঋড ধমভদ্যোদ্থভ অঙ্গীওোভ ইঢযোমত মমমঔঢপোদ্ 

 লমন ওদ্ভ ণোদ্ওদ, ঢোই লমনদোফো। লমনদোফোভ উদ্েশ্য লদ্মো প্রণফ শ্রেমডভ শ্রফমচদ্ষ্ট্রদ্ঝভ/শ্রদোঝোভী ধোমমদ্ওভ মদওঝ 

 ঋড  গ্রলড  ধমভদ্যোদ্থভ মমমঔঢ অঙ্গীওোভ শ্রতয়ো। শ্রদোঝোভী ধোমমদ্ওভ আতোমদ্ঢ লমনদোফো িোমতঢ লয়। মমথম্মঢ 

 ধমভফোড ঝোওোভ দদ-জুমটমযয়োম িযোি-এ লমনদোফো মমঔদ্ঢ লয়। (ংদ্বোচদী দং:০৩ দ্রিব্য)  

 
২)  চোফোদঢদোফোাঃ  

 ঋডীভ মদওঝ শ্রণদ্ও বমত শ্রওোদ ওোভদ্ড ঝোওো আতোয় ওভো দো বোয় ঢোভ চন্য এওচদ র্তঢীয় ব্যমক্ত মবমদ োফোমচওপোদ্ 

 গ্রলডদ্বোগ্য এং িতযোমী, মঢমদ ঋডীভ ধদ্ক্ষ্ ঋড ধমভদ্যোদ্থ অঙ্গীওোভদ্ধ লদ। চোফোদঢদোফোভ উদ্েশ্য লদ্মো ঋডীদ্ও 

 ঋড  ধমভদ্যোদ্থ ঘোদ্ধভ ফদ্ে ভোঔো। চোফোদঢদোফোয় মঢদচদ োক্ষ্ী ণোদ্ও। চোমফদতোভ ঋডতোদওোভী ওফ যওঢযোভ োফদ্দ 

 মদচ দোফ স্বোক্ষ্ভ ওভদ্দ। মমথম্মঢ ধমভফোড ঝোওোভ দদ-জুমটমযয়োম িযোদ্ি এ চোফোদঢদোফো িোমতঢ 

 লয়।(ংদ্বোচদী দং:০৪  দ্রিব্য) 
 

৩)  অমগ্রদ্ফভ মধভীদ্ঢ চোফোদঢদোফোাঃ 

 পোিোটিয়ো ঢোভ শ্রতোওোদ্দভ ফোমমদ্ওভ মদওঝ অওঢযদদ্বোগ্য অমগ্রফ ঝোওো চফো শ্রভদ্ঔ শ্রতোওোদ পোিো শ্রদয়, এদ্ক্ষ্দ্ত্র 

 শ্রতোওোদ্দভ ফোমমওদ্ও চোমফদতোভ শ্রভদ্ঔ ঋড প্রতোদ ওভো লয়। এই থভদ্দভ চোফোদঢদোফোয় শ্রওোদ ঢোমভদ্ঔ এং ওঢ 

 দং িযোদ্িভ মধভীদ্ঢ ওঢ ঝোওো অমগ্রফ শ্রদয়ো লদ্য়মঙম ঢো উদ্েঔ ওভদ্ঢ লয় এং উক্ত অমগ্রফ প্রদ্য়োচদ্দ ঋদ্ড ফন্বয় 

 ওভো বোদ্। ঢোঙোিো পূদ্ যভ চোফোদঢদোফোভ ফত্ম বমযিয অত্র চোফোদঢদোফোভ শ্রক্ষ্দ্ত্র মযফোদ ণোওদ্।  
 

৪)  ন্ধওীওভড চুমক্তদোফোাঃ  

 এই চুমক্তদোফো ঋড গ্রলীঢো এং ঋডতোদওোভী প্রমঢষ্ঠোদ্দভ ফদ্ে িোমতঢ লয়। এভ উদ্েশ্য লদ্মো অত্র চুমক্তদোফোয় 

 ন্ধওীকৃঢ শ্রওোদ িমত্ত, ওোদ্ভো মদওঝ মমক্র ো ন্ধও মতদ্ঢ ধোভদ্ দো ভং ঋদ্ডভ অদ্ণ য মমদদ্য়োক/অমচযঢ িমত্ত 

 ঋদ্ডভ চোফোদঢস্বরূধ কণ্য লদ্। প্রদ্য়োচদদ্োদ্থ এএনমটএন ঢো মমক্র ওদ্ভ ঋদ্ডভ ঝোওো আতোয় ওভদ্ঢ ধোভদ্। 

 ন্ধওীওভড চুমক্তদোফোভ চন্য মমথ ম্মঢ ধমভফোদ্ডভ দদ-জুমটমযয়োম িযোি ব্যলোভ ওভদ্ঢ লয়। মঢদচদ োক্ষ্ীভ 

 উধমস্থমঢদ্ঢ এই চুমক্তদোফো স্বোক্ষ্মভঢ লয়। (ংদ্বোচদী দং-০৫ দ্রিব্য) 

 

৫)  স্বত্বোমথওোভ তমমম কমিঢ ভোঔোভ স্মোভওাঃ 

 ঋড গ্রলীঢো শ্রব প্রফোডদ্ওভ ফোেদ্ফ ফোমমওোদোভ স্বত্ব ঋড তোঢোভ অনুকূদ্ম কমিঢ ভোঔোভ শ্রব অমথওোভ শ্রতদ ঢোই 

 স্বত্বোমথওোভ তমমম কমিঢ ভোঔোভ স্মোভও। মমদফদ্য় ঋড গ্রলীঢো োমপ যঘোচযল ঋড ধমভদ্যোদ্থভ চন্য তোয়ী ণোদ্ওদ। 

 মঢদচদ োক্ষ্ী এং এএনমটএন ওফ যওঢযোভ োফদ্দ ন্ধও তোঢো স্বোক্ষ্ভ ওভদ্দ।(ংদ্বোচদী দং-০৬ দ্রিব্য)  

 
৬)  ঘোমলতো প্রমঢজ্ঞোধত্রাঃ  

 অদ্দও ফয় ঋড গ্রলীঢো ঋদ্ডভ ঝোওো অন্য চোয়কোয় মমদদ্য়োক ওদ্ভ ো ব্যোভ থভড, স্থোদ যঢয পঙ্গ ওদ্ভ ঢঔদ 

 এএনমটএন এভ চন্য ঝুঁমও লদ্য় তোিোয়। এই ঝুঁমও এিোদ্দোভ চন্য ঘোমলতো প্রমঢজ্ঞোধত্র পূভড ওভো লয় বোদ্ঢ 

 এএনমটএন এভ োমপ যঘোচযল ঋদ্ডভ ফি ঝোওো আতোয় ওভদ্ঢ ধোদ্ভ। (ংদ্বোচদী দং: ০৭ দ্রিব্য) 

 
৭)  প্রমঢ শ্রুমঢ ধত্রাঃ 

 ীফো ওভো ফয় োদ্ধক্ষ্ এং ব্যয় হুম ওোচ। ঢোঙোিো ক্ষুদ্র আওোদ্ভভ ঋদ্ডভ চন্য ব্যোয়ীভো ীফো ওভদ্ঢ উৎোমলঢ 

 লয় দো। ঢোই ফি ঝুঁমওভ তোয় তোময়ত্ব ব্যোয়ী গ্রলড ওদ্ভ প্রমঢশ্রুমঢ মতদ্য় ণোদ্ও।(ংদ্বোচদী দং: ০৮ দ্রিব্য) 

 
৮)  মওমি ধত্রাঃ  

 ঋড গ্রলীঢো মওমি ধদ্ত্র ঋড ধমভদ্যোদ্থভ চন্য অঙ্গীওোভ ওদ্ভদ এং চোমফদতোভ ঋডীভ অনুকূদ্ম প্রমঢ শ্রুমঢ শ্রতদ। মদমত যি 

 ঢোমভদ্ঔ মওমি অধমভদ্যোমথঢ ণোওদ্ম ঋডীভ ম রুশ্রদ্ধ মুতয় ঝোওো আতোদ্য়ভ ব্যস্থো গ্রলদ্ডভ পূড য ওর্তযত্ব শ্রতয়ো ণোদ্ও। 

 (ংদ্বোচদী দং- ০৯ দ্রিব্য) 

 
৯)  ক্ষ্ফঢো প্রতোদ ধত্রাঃ  

 অদ্দও ফয় ব্যোভ অস্থো ঔোভোধ ণোওদ্ম ো অনুদ্ফোমতঢ ব্যো দো ওভদ্ম ঋড গ্রলীঢো ঢোভ ব্যো ধমভতয যদ ওভোভ 

 শ্রক্ষ্দ্ত্র অদীলো প্রওোয ওদ্ভদ। এই অসুমথো এিোদ্দোভ চন্য ক্ষ্ফঢো প্রতোদ ধদ্ত্র ঋড গ্রলীঢো অঙ্গীওোভ ওদ্ভ শ্রব 

 এএনমটএন  প্রমঢমদমথ শ্রব শ্রওোদ ফদ্য়, শ্রব শ্রওোদ প্রদ্য়োচদ্দ ঢোভ ব্যো ধমভতয যদ  অস্থো ধব যদ্ক্ষ্ড ওভদ্ঢ 
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 ধোভদ্দ অণো এভ শ্রব  শ্রওোদ ওোকচধত্র ধভীক্ষ্ো-মদভীক্ষ্ো ওভদ্ঢ ধোভদ্দ, এদ্ঢ ঋডীভ শ্রওোদ আধমত্ত ণোওদ্ দো। 

 (ংদ্বোচদী দং: ১০ দ্রিব্য) 

 
১০)  দোতোী ধত্রাঃ 

 পোিোটিয়ো প্রমঢষ্ঠোদ্দ ঋড শ্রতয়োভ ফয় এএনমটএন এভ মদওঝ শ্রতোওোদ্দভ ফোমমও প্রমঢ শ্রুমঢ শ্রতয় শ্রব, ঢোভ শ্রতোওোদ্দ 

 ভমক্ষ্ঢ ফজুঢ ফোমোফোম ো বন্ত্রধোমঢভ উধভ ঢোভ শ্রওোদ তোী দোই এং ঋড ধমভদ্যোথ দো লয়োভ মঘঠি ধোয়ো ধব য ন্ত 

 এএনমটএন এভ মদওঝ ন্ধও ণোওদ্। এই দোতোী ধদ্ত্র মঢদ চদ স্বোক্ষ্ী এং এএনমটএন এভ োফদ্দ চমফভ ফোমমও 

 মমথম্মঢ ঝোওোভ দদ-জুমটমযয়োম িযোদ্ি স্বোক্ষ্ভ ওভদ্দ। (ংদ্বোচদী দং: ১০ (ও)-এ দ্রিব্য)  

 
১১)  ঋড অনুদ্ফোতদ্দভ যঢযোমম ঃাঃ 

 ঋড প্রিোদো অনুদ্ফোতদ লয়োভ ধভ উধশ্রচমো ব্যস্থোধও মঘঠিভ ফোেদ্ফ ঋড অনুদ্ফোতদ্দভ যঢযোমম মমদ্ঔ ধোঞোদ্। বমত 

 এই যঢযোমম গ্রলডীয় লয় ঢদ্ মঘঠি  প্রমঢমমমধ স্বোক্ষ্ভল প্রোফোণ্য তমমম মলদ্দ্ ংভক্ষ্ড ওভদ্দ। (ংদ্বোচদী দং: ০২ 

 দ্রিব্য) 
 

১২)  ফঝ যদ্কচ মটটাঃ 

 ো শ্রভমচিোভ অমন শ্রণদ্ও এই তমমম শ্রভমচমষ্ট্র ওভদ্ঢ লয়। মমথম্মঢ ধমভফোদ্ডভ িযোদ্িভ উক্ত িমত্ত ওোদ্ভো মদওঝ 

 ন্ধও/মমক্র ওদ্ভ দোই এং ঋড ধমভদ্যোদ্থভ পূদ্ য ওোদ্ভো মদওঝ ন্ধও/মমক্র ওভদ্ঢ ধোভদ্ দো এং মদমত যি ফদ্য় ঋড 

 ধমভদ্যোথ দো ওভদ্ম ঢোভ মরুশ্রদ্ধ আইদোনুক ব্যস্থো শ্রদয়োভ অঙ্গীওোভ মতদ্।  
 

১৩)  আফদ্ফোক্তোভদোফোাঃ 

 আফদ্ফোক্তোভদোফোয় ঋড ধমভদ্যোথ ওভদ্ঢ অধোভক লদ্ম ো কোনমমঢ প্রওোয শ্রধদ্ম োমপ য ঘোচযল ঋদ্ডভ ঝোওো আতোদ্য়ভ 

 চন্য িমত্ত মক্রয় ওভোভ ক্ষ্ফঢো মতদ্য় ণোদ্ও। (ংদ্বোচদী দং ১০ (ঔ)-এ দ্রিব্য) 

 মডঢয আইদকঢ ওোচকধত্রগুদ্মো ঙোিো ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ এং ংমযি চমফভ ফোমমওোদো প্রফোদ্ডভ চন্য মদম্নমমমঔঢ 

 প্রফোদধত্র বোঘোই  ংভক্ষ্ড ওভদ্ঢ লয়। 
 

১৪)  মূম তমমমাঃ 

 োথোভদঢাঃ চমফভ মূদ্ল্যভ উধভ মপমত্ত ওদ্ভ মমথম্মঢ ধমভফোড িযোদ্িভ উধভ এই তমমম মমঔো ণোদ্ও। তমমম তোঢোভ 

 দোদ্ফ িযোি উঞোদ্দো লয়। উক্ত তমমদ্ম ো-শ্রভমচিোদ্ভভ স্বোক্ষ্ভ ণোওদ্।  
১৫)  োয়ো তমমমাঃ 

 ঢযফোদ তমমদ্মভ তোঢো ধক্ষ্ োয়ো তমমদ্মভ ফোমমও ো গ্রলীঢো। োয়ো তমমম শ্রদয়োভ উদ্েশ্য লদ্মো এই তমমম মতদ্য় শ্রবদ 

 চোমময়োমঢ ওভদ্ঢ দো ধোদ্ভ। 
 

১৬)  ফোঞ ধঘ যোাঃ 

 চমফ চভীধ লয়োভ ধভ ভূমফভ ফোমমওদ্ও ফোঞ ধঘ যো শ্রতয়ো লয়। ফোঞ ধঘ যো দোফ ণোওো ফোদ্দ োমোফ ইদ্ঢ দোফ ণোওো। এই 

 িমত্ত আভ ঔোমভদ্চভ প্রদ্য়োচদ শ্রদই। 
 

১৭)  দোফচোমভাঃ 

  দোফচোমভ চমভদ্ধভ ফয় ভূমফ ফোমমদ্ওভ দোদ্ফ শ্রভওট য প্রস্তঢ ওভো লয়। ধভঢীদ্ঢ মমক্রঢ ো উত্তভোমথওোভ সূদ্ত্র ো 

 অন্য শ্রওোদ ব্যমক্ত ভূমফভ ফোমমওোদো অচযদ ওভদ্ম ভূমফভ শ্রভওট য ংদ্যোথদ ওদ্ভ দতুদ ফোমমদ্ওভ দোফ শ্রভওদ্ট য 

 অন্তভভূ যক্তওভদ্ডভ আইদোনুক প্রমক্রয়োদ্ও দোফচোমভ দ্ম। 

 
 

এঙোিো িমত্তভ  এ.এ এং আভ. এ ঔমঢয়োদ শ্রদয়ো লয়। শ্রক্ষ্ত্র মদ্যদ্র লোম দোকোত মদুযৎ মম, শ্রঝমমদ্নোদ মম, পযোঝ, 

গ্যো মম, শ্রট্রট মোইদ্ন্স ইঢযোমত শ্রদয়ো লয়। ধভঢী পৃষ্ঠোয় এওচদ উধদ্চমো ব্যস্থোধও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড আদ্তদওোভীভ 

চমফ ংক্রোন্ত ঢথ্য বোঘোই ওভদ্ঢ ধোভদ্দ এং চমফ ংক্রোন্ত ওোকচধত্র শ্রওোণো লদ্ঢ ংগ্রল ওভদ্ঢ ধোভদ্দ, শ্র ম্বদ্ন্ধ 

থোভডো শ্রতয়ো লদ্মো। 
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ঠিওপোদ্ ভূমফ/চমফ বোঘোই ধদ্ধমঢ 

 
            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফোমমদ্ওভ তঔমীয় স্বত্ব ঠিও আদ্ঙ মওদো দ্ভচমফদ্দ শ্রতঔদ্ঢ লদ্ 

িমত্তভ অস্থোদ আকৃমঢ 

১। ম এ ম্যোধ 

২। এ এ ম্যোধ (মদ্মঝ) 

৩। আভ এ ম্যোধ 

৪। মতয়োভো ম্যোধ (ঘভ এমোওো) 

ঔমভতসূদ্ত্র ফোমমও লদ্ম গৃলীঢ পূ যঢী ওম তমমম বো শ্রভওটীয় 

ফোমমদ্ওভ োদ্ণ িওয স্থোধদ ওভদ্। 

য়োমভয সূদ্ত্র িমত্তভ ফোমমদ্ওভ শ্রক্ষ্দ্ত্র 
১। য়োদ্ভযোদোফো োটি যমনদ্ওঝ 

২। নোভোদ্য়চ (ওঢ অংদ্যভ ফোমমও) 

১। ম এ শ্রভওট য 

২। এ এ শ্রভওট য 

৩। আভ এ শ্রভওট য 

৪। মতয়োভো শ্রভওট য 

শ্রচমো ওোদ্মক্টদ্ভঝ অমন 

১। ম এ 

২। এ এ ধভঘো উদ্ত্তোমদ 

১। এ এ (লওোভী ওমফযদোভ) 

২। আভ এ (ঢলযীম অমন) 

৩। মতয়োভো (’’) 

িমত্ত শ্রওোণো লত্মোফত্মভ লদ্য়দ্ঙ 

মওদো ঢো চোদোভ চন্য 

১। শ্রচমো শ্রভমচিোভ 

২। ণোদো ো শ্রভমচিোভ অমনদ্ অনুন্ধোদ 

মমগ্যোম শ্রদোটিয প্রতোদ 

শদ্ধপোদ্ তমমম শ্রভমচদ্ষ্ট্রযদ 

ঠিওপোদ্ ভোচস্ব ধমভদ্যোথ 

   

    

 

 

হুম প্রঘোমভঢ বতমদও ধমত্রওোয় 

১। ঠিওপোদ্ িযোি ঔমভত 

২।শদ্ধপোদ্ তমমম মমঔদ 

৩। অঢযন্ত ঢওযপোদ্ ঢনমম মমঔদ, তোক, 

ঔমঢয়োদ, শ্রঘৌলেী, ধমভফোড ওঢ ইঢযোমত 

শদ্ধপোদ্ িন্নওভড। 
ঠিওপোদ্ দোফচোমভ ো চফো পোকওভড 
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চমফ ংক্রোন্ত ওোকচধত্র প্রোমিস্থোদমূল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। ম এ ধঘ যো োটি যনোই ওমধ 

২।এ এ ধঘ যো 

৩। ঔো িমত্তভ ঢথ্য 

৪। ম্যোধ 

শ্রচমো ওোদ্মক্টদ্ভঝ অমন 

শ্রচমো তভ 

১। এ এ ধঘ যো 

২।আভ এ ধঘ যো 

৩।মতয়োভো ধঘ যো 

১। লওোভী ওমফযদোভ (ভূমফ) 

     অমন উধদ্চমো তভ 

২। ঢলযীম অমন (ইউমদয়দ) 

ম্যোধ শ্রতঔো বোদ্ 

১। লওোভী ওমফযদোভ (ভূমফ) ণোদো  

২। ঢলযীম অমন 

   (এই দুইটি চোয়কোয় শদৄ ম্যোধ     

   শ্রতঔো বোদ্।) 

ম্যোধ উদ্ত্তোমদ ভূমফ চমভধ অমথতিভ শ্রঢচকাঁ, ঠোওো। 
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ংযুমিমূ (ক্ষুদ্র ঋণ) 
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ংযুমিমূ (ক্ষুদ্র উবযািা) 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ  

 
................২০১.............. 

 
সূত্র  ঃাঃ  ...............................  

 
প্রমঢ  ঃাঃ  ..............................  
  ..............................  
  .............................  

 
মরয়াঃ োফময়ওপোদ্ .....................ঝোওো.............................প্রওে ঔোদ্ঢ ঋড অনুদ্ফোতদ ংক্রোন্ত। 

 

 
চদো................. 

 
আধদোভ ......................... ঢোমভদ্ঔভ আদ্তদ্দভ ধমভদ্প্রমক্ষ্দ্ঢ আধদোদ্ও চোদোদ্দো বোদ্ি শ্রব, আধদোভ শ্রধযকৃঢ প্রওে 

োফময়ওপোদ্ গ্রলড ওভো লম। এ অনুদ্ফোতদ্দভ প্রদ্য়োচদীয় যঢযোমম আধদোভ অকমঢভ চন্য ংদ্বোচদ ওভো লম। বমত এই 

যঢযোমম আধদোভ মদওঝ গ্রলডীয় লয় ঢোলদ্ম অনুগ্রল ওদ্ভ এই মঘঠি এং প্রমঢমমমধ স্বোক্ষ্ভ ওদ্ভ প্রমঢমমমধ আধদোভ মদওঝ 

এং মঘঠি আফোদ্তভ মদওঝ প্রোফোণ্য তমমম মলোদ্ ংভক্ষ্দ্ডভ চন্য শ্রপ্রভড করুন। 
 

 
থন্যোত। 

 

 

 

 
   (...............................) 

ংমৄমক্তাঃ োফময়ও ঋড অনুদ্ফোতদ্দভ যঢযোমম।                      উধদ্চমো ব্যস্থোধও  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ংদ্বোচদী-০১ 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

 
োফময়ও ঋড অনুদ্ফোতদ্দভ যঢযোমম 

 
১.  প্রওদ্েভ দোফ   ঃাঃ  ..................................................................................  

 
২.  অস্থোদ    ঃাঃ  ..................................................................................  

 
৩. উৎধোমতঢ (ধণ্য/শ্রো)  

ব্যোময়ও (ধণ্য/শ্রো) ঃাঃ  ..................................................................................  

 
৪.  প্রওে ব্যয়   ঃাঃ  স্থোয়ী ব্যয় .....................................................................  
     ঘমমঢ মুমথদ .................................................................  

 
৫.  আমণ যও মফেড  ঃাঃ উদ্যোক্তোভ ইকুইটি ...........................................................  
      ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড 

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

 
৬.  ঋদ্ডভ বমযিয   ঃাঃ  প্রওদ্েভ .........................মূমথদ্দভ প্রদ্য়োচদীয়ঢো পূভদ্ডভ চন্য।  

 
৭.  ঋদ্ডভ শ্রফয়োতওোম   ঃাঃ প্রতত্ত মদথ যোমভঢ োমপ য ঘোচয ল .......টি ফোমও মওমিদ্ঢ.........ঙদ্ভ  
     ম্পূড যপোদ্ ধমভদ্যোথদ্বোগ্য লদ্।  

 
৮.  ঋদ্ডভ োমপ য ঘোচয   ঃাঃ  ১১% ফ্ল্যোঝ শ্রভইঝ অনুবোয়ী মলো ওভো লদ্।  

 
৯.  ঋড মঢভড   ঃাঃ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড .................ঝোওো এও/এওোমথও মওমিদ্ঢ প্রওে 

িমওযঢ  
ওম তমমমোমতভ ওোচ িন্ন লয়োভ ধভ ব্যোংও মলোদ্ভ ফোেদ্ফ 

ঢলমম প্রোপ্যঢোভ মপমত্তদ্ঢ প্রতোদ ওভো লদ্। 

 
১০.  ঋদ্ডভ মদভোধত্তো   ঃাঃ   মদম্ন চুমক্তদোফোমূদ্লভ িোভো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড এং মদভোধত্তো মথোদ ওভো 

লদ্। 

 

 

 
 ও. ব্যোভ খভ, ব্যোভ ফোমোফোম, ওোভঔোদো, বন্ত্রধোমঢ, লোয়ও বন্ত্রোংয, ফজুঢফোম ইঢযোমতভ ন্ধও।  
 ঔ.  োমপ য ঘোচযল ঋদ্ডভ ঝোওো ধমভদ্যোদ্থ ঋড গ্রলীঢোভ ব্যমক্তকঢ অঙ্গীওোভ/লমনদোফো।  

ক.  ঋড গ্রলীঢোভ ধদ্ক্ষ্ এওচদ গ্রলডদ্বোগ্য ব্যমক্তভ অঙ্গীওোভ।  
 খ.  ঋড গ্রলীঢোভ প্রতত্ত ঘোমলতো প্রমঢজ্ঞো ধত্র ( Demand Promissory Note) 
 গ. ক্ষ্ফঢো প্রতোদ ধত্র।  
 ঘ.  প্রমঢ শ্রুমঢ ধত্র। 
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 ঙ.  মওমি ধত্র।  

 চ.  দোতোী ধত্র (প্রদ্বোচযদ্ক্ষ্দ্ত্র)  

 ছ.  ঢোমথওোভ তমমম কমিঢ ভোঔোভ স্মোভও (প্রদ্বোচয শ্রক্ষ্দ্ত্র)  

জ.  ঋদ্ডভ চোফোদঢ মলদ্দ্ ব্যো ংক্রোন্ত ফি স্থোভ  অস্থোভ িমত্ত অপ্রঢযোলোভদ্বোগ্য  

আফদ্ফোক্তোভদোফোভ ( Irrcrocable General Power of Attorny) ফোেদ্ফ প্রওে 

নোউদ্েযদ্দভ ওোদ্ঙ ন্ধও ণোওদ্ বো আইদচীী/শ্রদোঝোভী ধোমমও ওর্তযও স্বোক্ষ্মভঢ লদ্।  

 
১১.  ঋড গ্রলীঢো তোয়দ্ধ ণোওদ্াঃ  

 
 ও)   প্রওে ব্যদ্য় প্রওে িোতদ্দ অধোভক লদ্ম, বমত ব্যয় বৃমদ্ধ এং অন্য শ্রওোদ উধোতোদ্দভ ওোভদ্ড লয়।  

ঔ)  এএনমটএন ওর্তযধদ্ক্ষ্ভ পূ য মমমঔঢ অনুদ্ফোতদ ব্যমঢঢ প্রওদ্েভ অস্থোদ এং এভ ব্যস্থোধদো ধমভঢযদ 

ওভো বোদ্ দো। 

 ক)  এএনমটএন ওর্তযও মদথ যোমভঢ প্রোনভফোয় প্রওদ্েভ ক্রদ্ফোন্নমঢভ প্রমঢদ্তদ মদয়মফঢ শ্রধয ওভদ্ঢ লদ্।  

 
১২.  ঋড শ্রনভৎাঃ বমত ঋড গ্রলীঢো এএনমটএন ওর্তযও মদথ যোমভঢ ঋড ধমভদ্যোথ মমটউম অনুবোয়ী ঋদ্ডভ মওমি 

প্রতোদ্দ ব্যণ য লয় অণো ওর্তযধক্ষ্ ওর্তযও মদথ যোমভঢ ঔোদ্ঢ অণ য ব্যয় দো ওদ্ভ অন্যঔোদ্ঢ ব্যয় ওভদ্ম 

নোউদ্েযদ/প্রওে ওর্তযধক্ষ্ প্রতত্ত ঋদ্ডভ ঝোওো শ্রনভঢ মদদ্য় মদদ্ঢ ধোদ্ভদ। 

 
১৩.  এএনমটএন’ভ মমমঔঢ অনুদ্ফোতদ ব্যমঢঢ ঋড গ্রলীঢো প্রওদ্েভ চন্য ঢলমম বৃমদ্ধ ওভদ্ঢ ধোভদ্ দো 

 অণো পূ য অনুদ্ফোতদ ব্যমঢঢ প্রওদ্েভ চন্য শ্রওোদ োিমঢ মমদদ্য়োক ওভদ্ঢ ধোভদ্ দো।  

 

১৪.  ঋড প্রতোদ িমওযঢ ওম তমমমধত্র ঋড অনুদ্ফোতদ ধত্র ( Sanction letter) ধোয়োভ এও ফোদ্ভ 

ফদ্ে িোমতঢ লদ্। অন্যণোয় ঋড উদ্ত্তোমদ ওভো বোদ্ দো।  

 
১৫.  প্রওে ঢোভ স্থোয়ী িদ্তভ (ঢযফোদ এং পমষ্যৎ) মদিয়ঢো প্রতোদ ওভদ্।  

 
১৬.  প্রওদ্েভ োইদদ্োট য এং মজ্ঞোধদ্দ প্রওেটি এএনমটএন এভ মদওঝ তোয়দ্ধ  উদ্মস্নঔ ণোওদ্।  

 
১৭.  উধদ্ভোক্ত মড যঢ প্রোণমফও ঋড অনুদ্ফোতদ ংক্রোন্ত যঢযোমম এএনমটএন ওর্তযধদ্ক্ষ্ভ অনুদ্ফোতদ ব্যমঢঢ 

 ধমভঢযদ ংদ্যোথদ অণো ধমভথ যদ ো ংদ্ওোঘদ ওভো বোদ্ দো।  

 
১৮.  ঋড অনুদ্ফোতদ্দভ উধদ্ভোক্ত যঢযোমম শ্রওোদ প্রওোভ শ্রদোটিয ব্যমঢদ্ভদ্ও ংদ্যোথদ, ধমভথ যদ, ধমভঢযদ 

অণো ম্পূড য োমঢদ্মভ ক্ষ্ফঢো এএনমটএন ংভক্ষ্ড ওদ্ভ। 

 
আমফ প্রোণমফও ঋড অনুদ্ফোতদ্দভ ওম যঢযোমম এং থোভো মূদ্লভ ফফোণ য বুছদ্ঢ শ্রধদ্ভমঙ এং উধমৄ যক্ত মদয়ফ  

যঢযমূল িদ্ওয মদমিঢ লদ্য়মঙ। 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

অঙ্গীওোভদোফো 
 

আমফ......................................................................................................................

.......... মধঢো/ফোঢো/স্বোফী/স্ত্রীভ দোফ............................................................................................ 

লোম োমওদ...............................................ণোদো/উধদ্চমো.......................................................... 

শ্রচমো ....................................... 

এঢিোভো অঙ্গীওোভ ওমভদ্ঢমঙ শ্রবাঃ 
 

১।        

এএনমটএন,.................................................উধদ্চমো,...............................................

...... 

অঞ্চম,....................................................................................................................

.......... 

এভ ফোেদ্ফ এএনমটএন এভ ওোব যোমদ্য়ভ ফঞ্জুভীধত্র দং 

...................ঢোমভঔ....................................মি: 

এভ যঢযোনুবোয়ী আফোভ এওও ফোমমওোদোথীদ প্রমঢষ্ঠোদ ..................................................... 

ক্ষুদ্রমযে/শ্রঙোঝ  

ব্যো, োং .................................... শ্রচমো এভ 

ফোেদ্ফ.......................................................ঝোওো  

(ওণোয় ...................................................................) ঝোওো ওযোয শ্রক্রমটঝ (লোইদ্ধো) ঋড গ্রলড 

ওমভয়োমঙ। উক্ত ঋদ্ডভ োমপ য ঘোচয ১১% ফ্ল্োঝ শ্রভদ্ঝ মলো ওভো লদ্।  

 
২। আফোভ ভোদ্ভ এএনমটএন ওর্তযও প্রতত্ত ঋদ্ডভ মধভীদ্ঢ আমফ মদম্ন ঢনমদ্ম মড যঢ িমত্ত মূল 

ন্ধও ভোমঔয়োমঙ। 

 
৩। আমফ এঢিোভো এএনমটএন ভোদ্ভ অঙ্গীওোভ ওমভদ্ঢমঙ শ্রব, এএনমটএনএভ মুতয় ঋদ্ডভ ঝোওো 

োমপ য  ঘোচয ল ধমভদ্যোথ দো ওভো ধব যন্ত ঢনযীম মড যঢ িমত্ত এএনমটএন’ভ ভোভদ্ ন্ধওকৃঢ 

ণোমওদ্ এং এই ন্ধও এএনমটএন ওর্তযও প্রতত্ত ম্পূড য ঋদ্ডভ চন্য প্রদ্বোচয লইদ্।  
 

৪। আমফ আভ অঙ্গীওোভ ওমভদ্ঢমঙ শ্রব, এএনমটএন এভ ঋড ধমভদ্যোদ্থভ শ্রওোদরূধ কোমনমমঢ প্রওোয 

ধোইদ্ম এএনমটএন আফোভ মরুদ্দ্ধ শ্রব শ্রওোদ আইদোনুক ব্যস্থো গ্রলড ওমভদ্ঢ ধোমভদ্।  
 

৫। এএনমটএন মদদ্চভ মদ্ঘদোয় আফোদ্ও শ্রঔমোমধ ঋড গ্রলীঢো মলোদ্ কণ্য ওমভদ্ম এএনমটএন 

ঢনমমভুক্ত িমত্ত মক্রয় ওমভয়ো এএনমটএন এভ ধোদো আতোয় ওমভদ্ঢ ধোমভদ্।  
 

৬। এএনমটএন এভ ফঞ্জুভীধদ্ত্রভ যঢয শ্রফোঢোদ্ও মদয়মফঢ ঋড ধমভদ্যোথ ওমভ। এই শ্রক্ষ্দ্ত্র ব্যণ য লইদ্ম 

এএনমটএন ঢোলোদ্তভ মদয়ফ শ্রফোঢোদ্ও মদথ যোমভঢ োমপ য ঘোচযল ঋদ্ডভ ঝোওো আতোয় ওমভদ্ঢ ধোমভদ্।  
 

৭। ন্ধওী তমমম প্রডয়দ ো এই ঋড আতোদ্য়ভ চন্য ো ন্ধওকৃঢ িমত্ত ীফোকৃঢ ওমভোভ চন্য ো ীফো 

মপ্রমফয়োফ দোয়দ ওমভোভ চন্য এএনমটএন শ্রব ওম ঔভঘোমত ওমভদ্ ঢোলো ওমই আফোভ ঘমমঢ 

মলো ো ঋড মলো লইদ্ঢ আতোয় ওমভদ্ঢ ধোমভদ্।  

৮। এই অঙ্গীওোভ দোফো শ্রওোদরূধ পয়পীমঢ ব্যমঢঢ িোতদ ওমভমোফ। 
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ন্ধওকৃঢ িমত্তভ ঢনমম 

 
শ্রচমো.............................. ণোদো / উধদ্চমো ........................................... ওোদ্মক্টভীভ 

........................ দং 

শ্রঢৌমচভূক্ত, শ্রফোচো ........................... শ্রচ,এম,দং .................... ম,এ,ঔমঢয়োদ দং 

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

(ওণোয় ........................................), দোফচোমভ ঔমঢয়োদ দং ..................................................... 

ম,এ 

এং এ,এ তোক দং......................(ওণোয়..........................), শ্রচোঢ দং 

..........................................চমফভ 

ধমভফোড ...........................(ওণোয় .............................) যঢোংয 

...........................................ওোঞো ঢৎল 

ইলো/ইলোভ উধভ মদমফ যঢ  মদমফ যঢব্য তোমোদ শ্রওোঞো  খভোিী অত্র তমমম িোভো আফদ্ফোক্তোভকৃঢ দ্ঝ। বোলোভ 

শ্রঘৌলমোঃ 

 উত্তদ্ভ-  

 তমক্ষ্দ্ড-  

 পদ্ য-  

 ধমিদ্ফ-  

অণো  

এং অস্থোভ িমত্ত/যস্য/ধণ্য এভ 

ঢনমম....................................................................................................... 

ইলোভ োক্ষ্য স্বরূধ িোতদওোভী উধমভমেমঔঢ ঢোমভঔ, ফো এং োদ্ম মদদ্ম্নোক্ত োক্ষ্ীকদ্ডভ উধমস্থমঢদ্ঢ এই 

তমমদ্ম স্বোক্ষ্ভ িোভো িোতদ ওমভয়োদ্ঙদ। অত্র তমমম লমনদোফো ল (............) ধোঢোয় ঝোইধ/মমমঔঢ এং 

(...........) চদ োক্ষ্ী দ্ঝ। 

 

ােী কডাঃ 

 
১।  দোফ ................................................................ োক্ষ্ভ ...........................................  

 ঠিওোদো .................................................................................................................  

 
২। দোফ ................................................................ োক্ষ্ভ ............................................  

 ঠিওোদো ..................................................................................................................  

 
৩। দোফ ................................................................ োক্ষ্ভ ............................................  

 ঠিওোদো ..................................................................................................................   

 

 
         িোতদওোভী  

শ্রমঔও/ঝোইধ ওোভওাঃ .....................................                           ........................................ 

 
ঠিওোদো .......................................................                                     মুোমতোওোভী  
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

চোফোদঢদোফো 
 

আমফ....................................................................... অঙ্গীওোভ ওমভদ্ঢমঙ শ্রব,এএনমটএন এভ ক্ষুদ্র 

উদ্যোক্তো  
ঋড ওফ যসূমঘ লদ্ঢ চদো ............................................................ এভ গৃলীঢ মদম্নমড যঢ ঋদ্ডভ 

চোফোদঢতোভ লদ্ঢ ম্পুড য পোদ্ ম্মঢ। 
ঋদ্ডভ মভডাঃ 

 

শ্রফোঝ ঋদ্ডভ ঝোওো ......................(ওণোয় .....................................)ঃাঃ োমর যও োমপ য ঘোচয লোভ 

.................... 
ঋড গ্রলীঢোভ প্রওদ্েভ 

ড যদোাঃ............................................................................................................... 
ঋড গ্রলদ্ডভ ঢোমভঔ ........................... মওমি ংখ্যো .................. শ্রযর মওমি ধমভদ্যোদ্থভ ঢোমভঔ 

....................।  
 

চোফোদঢতোভ মলোদ্ আমফ অঙ্গীওোভ ওমভদ্ঢমঙ শ্রব, ঋড গ্রলীঢো উধদ্ভোক্ত ঋড ধমভদ্যোথ দো ওমভদ্ম আমফ োমপ য 

ঘোচযল ঐ ঋড ধমভদ্যোথ ওমভ। এই ধমভমস্থমঢদ্ঢ আমফ অধমভদ্যোমথঢ ঋড  ঢোভ োমপ য ঘোচয ঝোওো আফোভ 

মদওঝ লইদ্ঢ আতোয় ওভোভ চন্য এএনমটএন শ্রও ক্ষ্ফঢো প্রতোদ ওভমোফ। 
 

আমফ আভ মদিয়ঢো প্রতোদ ওমভদ্ঢমঙ শ্রব, এএনমটএন ঋদ্ডভ ঝোওো োমপ য ঘোচযলওোদ্ভ ম্পূড য আতোয় দো 

লয়ো ধব যন্ত এই চোফোদঢদোফো মৎ ণোমওদ্।  
মদম্নস্বোক্ষ্ভওোভী োক্ষ্ীদ্তভ উধমস্থমঢদ্ঢ ম্পূড য শ্রস্বিোয় স্বজ্ঞোদ্দ উক্ত চোফোদঢদোফোভ ফফ যোণ য বুমছয়ো ওোলোদ্ভো 

প্রদ্ভোঘদোয় উিুদ্ধ দো লইয়ো এই চোফোদঢদোফোয় স্বোক্ষ্ভ প্রতোদ ওমভমোফ।  
 

োক্ষ্ভাঃ.................................................ঢোমভঔাঃ.................................................................... 
দোফাঃ..........................................................মধঢো/স্বোফীভ দোফাঃ................................................. 
শ্রধযো ঃাঃ..................................................... 

ধতমাঃ........................................................................ 
ঢযফোদ 

ঠিওোদোাঃ............................................................................................................................. 
 

স্থোয়ী ঠিওোদোাঃ 

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

শ্রফোোইম (বমত 

ণোদ্ও)ঃাঃ................................................................................................................... 
 
োক্ষ্ীভ োক্ষ্ভ           োক্ষ্ীভ 

োক্ষ্ভ  
 
১। দোফ.................................................   ১। দোফ ..................................................  
    মধঢো/ স্বোফীভ দোফ .................................  মধঢো/স্বোফীভ দোফ.........................................  
    ঠিওোদো ..............................................   ঠিওোদো ....................................................  
 

আমফ উধদ্ভোক্ত মরদ্য় মদিয়ঢো এং ম্মমঢ প্রতোদ ওভমঙ শ্রব, ঋড গ্রলীঢোদ্ও আধদোদ্তভ প্রতত্ত শ্রওোদ প্রেয় ো 

সুমথো প্রতোদ্দভ নদ্ম আফোভ িোভো আধদোভ/আধদোদ্তভ অনুকূদ্ম স্বোক্ষ্মভঢ চোমফদ ধদ্ত্রভ মধভীদ্ঢ 

আধদোভ/আধদোদ্তভ শ্রওোদ অমথওোভ ক্ষুন্ন লদ্ দো। 

 

 
---------- 
চোমফদতোভ 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 
  

ন্ধওীওভড চুমক্তদোফো 

 
এই ন্ধওীওভড চুমক্তদোফো  অয........................ঢোমভদ্ঔ মদফডমমমঔঢ ধক্ষ্িদ্য়ভ ফদ্ে িোমতঢ 

লইমাঃ 

প্রণফ ধক্ষ্ (ন্ধও তোঢো)ঃাঃ 
 

দোফাঃ.........................................মধঢো/ফোঢো/স্বোফী/স্ত্রীভ দোফাঃ 

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

ঠিওোদোাঃ.............................................................................................................................

........ 

(ঋড আদ্তদ্দভ ঢোমভঔাঃ.......................................... গ্রলদ্ডভ ঢোমভঔ ............................................. 

ঋদ্ডভ ধমভফোডাঃ............................. ওণোয় ......................................................................ঝোওো 

ফামল থক োমপ য ঘোদ্চযভ লোভাঃ.........% মওমিভ ংখ্যোাঃ ....... শ্রযর মওমি ধমভদ্যোদ্থভ 

ঢোমভঔাঃ.............................) 

মিঢীয় ধক্ষ্ (ন্ধও গ্রলীঢো)ঃাঃ 

এএনমটএন উধ-অঞ্চম  অঞ্চম এভ 

দোফাঃ............................................................................................ 

শ্রবদ্লতু প্রণফ ধদ্ক্ষ্ভ ................... ঢোমভদ্ঔ ঋদ্ডভ চন্য আদ্তদ ধত্র অনুবোয়ী অণ যনদমঢও ওোব যক্রফ ধমভঘোমদোভ 

উদ্েদ্শ্য মিঢীয় ধক্ষ্ ..........ফো/ছয শ্রফয়োমত ................. ঝোওো 

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

ফোত্র ঋড ফঞ্জুভ ওমভদ্ঢ ম্মঢ লইয়োদ্ঙ এং উক্ত ঋদ্ডভ চোফোদঢ মলোদ্ ঋড ম্পূড য ধমভদ্যোথ দো লয়ো ধব যন্ত উক্ত 

ঋদ্ডভ অণ য মমদদ্য়োক ওমভয়ো শ্রব িমত্ত/যস্য/ধণ্য উৎধোতদ ওভো লইদ্ উলো এং ন্ধওতোঢো প্রণফ ধদ্ক্ষ্ভ 

ফোমমওোদো  তঔমোথীদ অণো ঢোলোভ ধদ্ক্ষ্ অধদ্ভভ তঔমোথীদ আদ্ঙ এফদ িমত্ত/যস্য/ধণ্য ন্ধও তোদ্দভ তোম ওমভয়োদ্ঙ।  

 
ন্ধওতোঢো প্রণফ ধক্ষ্ ন্ধও গ্রলীঢো মিঢীয় ধদ্ক্ষ্ভ উধদ্ভোক্ত যঢযোমম অনুবোয়ী ঋড গ্রলড ওমভয়ো স্বীওোভ  

অঙ্গীওোভ ওমভদ্ঢদ্ঙ শ্রবাঃ 

 
১.  প্রণফ ধক্ষ্-মিঢীয় ধদ্ক্ষ্ভ ভভোলকৃঢ ঋদ্ডভ ঝোওো উক্ত অণ যনদমঢও ওোব যক্রদ্ফ মমদদ্য়োক ওমভদ্।  

২. প্রণফ ধদ্ক্ষ্ভ ফোমমওোদোথীদ মদম্ন ঢনমদ্ম মড যঢ িমত্ত ন্ধও গ্রলীঢো মিঢীয় ধদ্ক্ষ্ভ ঋদ্ডভ অদ্ণ য মমদদ্য়োক  

অমচযঢ িমত্ত/যস্য/ধণ্য উক্ত ঋদ্ডভ চোফোদঢস্বরূধ কণ্য লইদ্ এং উক্ত ঋড ধমভদ্যোথ দো লয়ো ধব যন্ত 

উক্ত িমত্ত/ যস্য/ধণ্য ন্ধও গ্রলীঢো মিঢীয় ধদ্ক্ষ্ভ মদওঝ ন্ধওীকৃঢ ণোমওদ্। প্রদ্য়োচদদ্োদ্থ মিঢীয় 

ধক্ষ্ উলো মক্রয় ওমভয়ো ঋদ্ডভ োমপ য ঘোচয  অন্যোন্য ঔভঘল আতোয় ওমভদ্ঢ ধোমভদ্দ। ইলোদ্ঢ প্রণফ 

ধদ্ক্ষ্ভ শ্রওোদ চভ আধমত্ত ণোমওদ্দো ো ণোমওদ্ম ঢোলো গ্রোলয লইদ্দো।  

 
৩.  প্রণফ ধক্ষ্ ঋড ধমভদ্যোথ দো ওভো ধব যন্ত ন্ধওীকৃঢ শ্রওোদ িমত্ত/যস্য/ধণ্য অন্য ওোলোদ্ভো মদওঝ মক্রয় ো 

তোয়দ্ধ ওমভদ্ দো। 

৪.  শ্রব উদ্েদ্শ্য ঋড গ্রলড ওভো লইদ্ঢদ্ঙ শ্রই উদ্েশ্য ব্যমঢঢ অন্য শ্রওোদ ওোদ্চ উক্ত ঋদ্ডভ অণ য ব্যলোভ 

ওমভদ্ দো। ইলোভ অন্যণো লইদ্ম প্রণফ ধক্ষ্ ফঞ্জুভীকৃঢ ঋদ্ডভ মুতয় অণ য, োমপ য ঘোচয  অন্যোন্য ঔভঘল 

ঘোমলো ফোত্র ধমভদ্যোথ ওমভদ্ঢ প্রণফ ধক্ষ্ োে ণোমওদ্।  

৫.  .................. ঢোমভঔ লইদ্ঢ উক্ত ঋদ্ডভ উধভ..............% ফ্ল্যোঝ শ্রভঝ অনুবোয়ী োমপ য ঘোচয মতদ্ঢ 

প্রণফ ধক্ষ্ োে ভমলম। 
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৬.  প্রণফ ধক্ষ্ মওমি ধমভদ্যোদ্থভ শ্রক্ষ্দ্ত্র প্রণফ ধদ্ক্ষ্ভ অণ যনদমঢও ওোব যক্রদ্ফভ নমোনম অণ যোৎ মোপ অণো 

শ্রমোওোদ্দভ োদ্ণ িওযমৄক্ত দয়। 

 
৭.  প্রণফ ধক্ষ্ ওর্তযও প্রতত্ত ঋদ্ডভ অণ য এএনমটএন ওর্তযও মদথ যোমভঢ োমপ য ঘোচযল ফোমও মওমিদ্ঢ ধমভদ্যোথ 

ওমভদ্। 

 
৮.  এএনমটএন এভ মদওঝ ন্ধওীকৃঢ ফোমোফোম/িমত্তভ মভডাঃ  

ক্রমফও 

দং 

ফোমোফোম/িমত্তভ মভড ধমভফোড মূল্য ফফত্মব্য 

     

     

     

     

     

 
9. উধদ্ভোক্ত যদ্ঢয ন্ধওতোঢো-প্রণফ ধক্ষ্-এএনমটএন (মিঢীয় ধক্ষ্) লইদ্ঢ 

ঝোওো.................................... 

(ওণোয় ................................................................) ফোত্র ঋড যঢওভো োমর যও 

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

ফ্ল্যোঝ শ্রভইঝ অনুবোয়ী োমপ য ঘোচয প্রতোদ ওভোভ অঙ্গীওোদ্ভ বুমছয়ো ধোইয়ো শ্রস্বিোয়, স্বজ্ঞোদ্দ উক্ত ন্ধওীওভড 

চুমক্তদোফোভ ফফ যোণ য উধমমব্ধ ওমভয়ো অন্য ওোলোদ্ভো মদো প্রদ্ভোঘদোয় অয এই তমমম ই িোতদ ওমভয়ো মতমোফ । 
 
তমমম িোতদ্দভ ঢোমভঔাঃ ......................... 

িোতদওোভীভ স্বোক্ষ্ভাঃ............................. 

দোফাঃ.................................................................... 

মধঢো/স্বোফী 

দোফাঃ................................................................................................................ 

ঠিওোদোাঃ........................................................................................................................

... 

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

.... 

 
১.  োক্ষ্ীভ োক্ষ্ভাঃ      ২.  োক্ষ্ীভ োক্ষ্ভাঃ  

 দোফাঃ................................................  দোফাঃ................................................  

 মধঢো/ফোঢো দোফাঃ............................. ....  মধঢো/ফোঢো দোফাঃ..................................  

 ঠিওোদোাঃ..............................................  ঠিওোদোাঃ............................................  

 ম োবোইল নংঃ ...................................  ম োবোইল নংঃ …………………. 

 
৩.  োক্ষ্ীভ োক্ষ্ভাঃ       

 দোফাঃ..................................................   

 মধঢো/ফোঢো দোফাঃ....................................    

 ঠিওোদোাঃ.............................................. 

 ম োবোইল নংঃ ...................................... 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

 

স্বত্বোমথওোভ তমমম কমিঢ ভোঔোভ স্মোভও 

 
এই স্মোভও অয (োংমো),............................................(ইংদ্ভচী) .......................................চদো 

.............................................. এভ পত্র/স্ত্রী ...............................................................‘‘ন্ধও 

তোঢো’’ ..................................‘‘ ন্ধও গ্রলীঢো’’ এভ মদওঝ অত্র মমটউদ্ম ফোমমওোদো স্বদ্ত্বভ তমমম কমিঢ 

শ্রভদ্ঔদ্ঙদ। এএনমটএন ঋড চুমক্তভ যঢযোনুবোয়ী মদম্ন ঢনমদ্ম উদ্েমঔঢ এং ঢোদ্ঢ অফত্মযকঢ িমত্তভ 

স্বত্তোমথওোভ তমমম কমিঢ ভোঔো লদ্ম। উধদ্ভোক্ত চুমক্তভ ন্ধও তোঢো মলদ্দ্ মঢমদ ন্ধও গ্রলীঢোদ্ও 

................................. ঝোওো ফোত্র ঋড ধমভদ্যোদ্থভ চন্য তোয়ী ণোওদ্দ অণো ন্ধওতোঢোভ এওোউদ্ন্ট এ ধব যন্ত 

আদ্ভোমধঢ শ্রতদো এং পমষ্যদ্ঢভ শ্রতদোমূল মঢমদ োমর যও োমপ য ঘোচযল ধমভদ্যোথ ওদ্ভ শ্রতদ্দ। উধদ্ভোক্ত ন্ধও 

গ্রলীঢোভ ওোদ্ঙ তমমম চোফোদঢ ণোওোওোদ্ম পমষ্যদ্ঢ শ্রওোদ ফদ্য় বমত আদ্ভো ঝোওো পদভোয় অফত্মভূ যক্ত লয় ঢদ্ 

ঢো ন্ধও তোঢো ধমভদ্যোথ ওভদ্ঢ োে ণোওদ্দ এং ঢো উক্ত মদথ যোমভঢ ঝোওো (োমপ য ঘোচযল) ন্ধও প্রলীঢোভ 

ওোদ্ঙ ধমভদ্যোথ ওভদ্ঢ লদ্। 

 

K) ঢনমম 

 
শ্রচমো .............................. ণোদো /উধদ্চমো............................................ দং ............................. 

শ্রঢোমচভূক্ত, শ্রফৌচো ..................................................শ্রচ.এম, দং.............................ম.এ.ঔমঢয়োদ 

দং ...............(ওণোয় ...........................), এ.এ ঔমঢয়োদ দং............... (ওণোয় 

.....................................) 

যঢোংয ো স্থোদীয় ফোদ্ধ ওফদ্যী ........................................(ওণোয় ...........................................) 

ওোঞো। 

 
অত্র তমমদ্ম স্বোক্ষ্ভকৃঢ োক্ষ্ীদ্তভ উধমস্থমঢদ্ঢ ন্ধওতোঢো  স্বত্বোমথওোভ তমমম কমিঢ ভোঔোভ স্মভদ্দ ম্মঢ 

লদ্য়দ্ঙদ। 

 

 

 
         

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

          ন্ধও তোঢোভ স্বোক্ষ্ভ  

োক্ষ্ীাঃ 

১। দোফ ........................................  

মধঢো/ফোঢো.....................................ঠিওোদো................................... 

২। দোফ ........................................  

মধঢো/ফোঢো.....................................ঠিওোদো................................... 

৩। দোফ ........................................  

মধঢো/ফোঢো.....................................ঠিওোদো................................... 

ংদ্বোচদী-০৬ 
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 ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

 

ঘোমলতো প্রমঢজ্ঞোধত্র 

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

২০০........................................... 

আমফ ....................................................... মধঢো চদো 

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

ঠিওোদো 

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

ফোমমও/স্বত্বামথওোভী................................................................................................................

......... 

 
আমফ প্রমঢজ্ঞো ওভমঙ শ্রব, এএনমটএন ঘোমলো ফোত্র.......................... ঝোওো বোভ োমপ য ঘোচয.................% 

ল প্রতোদ ওভদ্ঢ োে ণোমও। 

 

 

 
প্রস্ত্ত্তঢওোভী           আধদোভ মবি  

 

 
          ঋড গ্রলীঢো  
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

 

 

প্রমঢশ্রুমঢধত্র 

 

 
আমফ................................................................ফোমমও/স্বত্বামথওোভী..........................................

......... 

 
এইফদ্ফ য প্রমঢশ্রুমঢ প্রতোদ ওভমঙ শ্রব, আফোভ শ্রতোওোদ্দ/ওোভঔোদোয় বোঢীয় ভমক্ষ্ঢ/ফজুঢ ফোমোফোদ্মভ মধভীদ্ঢ 

ইদমদ্ভন্স এভ ধমভদ্ঢয অমগ্ন, আভএমট, ন্যো, ঘূমড যছি, শ্রব শ্রওোদ প্রওোভ প্রোকৃমঢও দূদ্ব যোক এভ ঝুঁমও আমফ 

মদদ্চই লদ ওভদ্ো। অণ যোৎ উদ্েমঔঢ ওোভদ্ড অণো শ্রতোওোদ্দ/ওোভঔোদোয় চুমভ, টোওোমঢ লদ্ম ো শ্রতদ্যভ ফদ্ে শ্রব 

শ্রওোদ  ভোচনদমঢও অমস্থভঢো, লভঢোম ইঢযোমতভ ওোভদ্ড ব্যোদ্য়ভ শ্রওোদ ক্ষ্মঢ লদ্ম আমফ শ্রওোদ চভ আধমত্ত দো 

তুদ্ম এএনমটএন এভ ঋড োমপ য ঘোচযল ফয়ফঢ ধমভদ্যোথ ওভদ্ঢ োে ণোওদ্ো।  

 

 

 
প্রস্ত্ত্তঢওোভী          আধদোভ মবি  

 

 
             ঋড গ্রলীঢো  
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

 

মওমিধত্র 
             

 ...............২০১.......  

 
উধদ্চমো ব্যস্থোধও 

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

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

 
চদো 

আধমদ/আধদোভো আফোভ অনুকূদ্ম ........................... ঝোওো ঋড ফঞ্জুভ ওভোভ ধমভদ্প্রমক্ষ্দ্ঢ আমফ এই ফদ্ফ য 

মদমিঢ ওভমঙ শ্রব, আধদোভ/ আধদোদ্তভ ঋদ্ডভ ঝোওো ঘোমলো ফোত্র শ্রনভৎ ধোয়োভ অমথওোভ ক্ষুন্ন দো ওদ্ভ আমফ 

মড যঢ ঋড ফোমও মওমিদ্ঢ ধমভদ্যোথ ওভ বোদ্ঢ ঋদ্ডভ মুতয় ঝোওো োমপ য ঘোচযল ..................... ফোদ্ভ 

ফদ্ে ধমভদ্যোথ লদ্য় বোয়। বমত শ্রওোদ মওমি মদমত যি ঢোমভদ্ঔ অধমভদ্যোমথঢ ণোদ্ও ঢোলদ্ম ঋদ্ডভ মুতয় ঝোওো 

অমমদ্ম্ব শ্রনভৎ ঘোয়োভ মদদ্ত যযল আফোভ মরুদ্দ্ধ বণোবণ ব্যস্থো গ্রলদ্ডভ পূড য ওর্তযত্ব/আধদোভ আধদোদ্তভ ণোওদ্। 

আমফ আভ মদমিঢ ওভমঙ শ্রব, আধমদ/আধদোভো ঋড ধমভদ্যোদ্থভ মওমি ব্যস্থো আফোভ সুমথোদ্ণ য ওদ্ভদ্ঙদ এং 

এটি শ্রওোদক্রদ্ফই আফোভ িোভো স্বোক্ষ্মভঢ প্রমঢশ্রুমঢ ধদ্ত্রভ ফফ যোনুোদ্ভ আধদোভ/ আধদোদ্তভ মুতয় ঋদ্ডভ ঝোওো 

ঘোমলো ফোত্র শ্রনভৎ ধোোভ অমথওোভ ক্ষুন্ন ওভদ্ দো।  

 

 
আধদোভ মবি 

 

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

ঋড গ্রলীঢো 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

 

 

ক্ষ্ফঢো প্রতোদধত্র 
 

          ---------২০১------  

উধদ্চমো ব্যস্থোও 

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

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

 

চদো, 

আফোভ এওও ফোমমওোদোথীদ ব্যো প্রমঢষ্ঠোদ/শ্রতোওোদ ...................................... ঠিওোদো 

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

......................................................................এভ ম্প্রোভড/ধমভঘোমদোভ চন্য এএনমটএন ক্ষুদ্র 

উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ লদ্ঢ ................................... ঝোওো (ওণোয় ...............................) ঋড গ্রলড 

ওভমোফ। উক্ত প্রমঢষ্ঠোদ্দভ বোঢীয় ফোমোফোম, ং মিষ্ট ওোকচধত্রোমত এএনমটএন এভ ওফ যওঢযো ো ওফ যঘোমভদ্ও শ্রব 

শ্রওোদ ফদ্য় ধমভতয যদ ওভোভ চন্য অনুফমঢ এং ক্ষ্ফঢো প্রতোদ ওভমোফ। উদ্মস্নখ্য শ্রব, এএনমটএন ওর্তযধক্ষ্ 

আফোভ ফোমমওোদোথীদ উক্ত ব্যো প্রমঢষ্ঠোদটি ঋড চুমক্তভ যঢয শ্রফোঢোদ্ও সুষ্ঠু এং ধমভওেদো শ্রফোঢোদ্ও 

ধমভঘোমদোভ উদ্েদ্শ্য ঢতোভও ওভদ্দ। এ ব্যোধোদ্ভ আমফ ো আফোভ ধক্ষ্ লদ্ঢ শ্রওোদ ব্যমক্ত অণো প্রমঢষ্ঠোদ শ্রওোদ 

প্রওোভ চভ আধমত্ত ওভদ্ দো, ওভদ্ম ঢো আইদঢ অগ্রোলয লদ্। আমফ এ ক্ষ্ফঢো প্রতোদ ধদ্ত্রভ ফফ যোণ য বুছদ্ঢ শ্রধদ্ভ 

শ্রস্বিোয়, স্বজ্ঞোদ্দ এং ওোদ্চ মদো প্রদ্ভোঘদোয় এএনমটএন ওর্তযধক্ষ্দ্ও এঢতোদ্ণ য ক্ষ্ফঢো প্রতোদ ওভমোফ।  

 

        আধদোভ মবি 
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নোদোবী পত্র 

উধদ্চমো ব্যস্থোধও 

.......................... কাম থারয় 

.......................... অঞ্চম 

 
মরয়াঃ- ............................................................................................ ঋড সুমথো প্রতোদ প্রংদ্ক। 

 
ফদ্লোতয়, 

 
 উধদ্ভোক্ত মরদ্য়ভ আদ্মোদ্ও আমফ/আফভো শ্রখোরডো ওভমঙ শ্রব, 

................................................................ ভমক্ষ্ঢ ফোমোফোম  শ্রফমযদোমভদ্চভ বথ ফোমমও 

..........................................................। উক্ত ফোমোফোম  শ্রফমযদোমভচ  বো মড যঢ ঠিওোদোয় ভমক্ষ্ঢ এং 

উক্ত ফোমোফোম  শ্রফমযদোভীচ বোলো এএনমটএন .................................... উধদ্চমো ওোব যোমদ্য় তোয়দ্ধ। উক্ত 

ফোমোফোম  শ্রফমযদোমভদ্চভ উধভ আফোভ/আফোদ্তভ শ্রওোদ প্রওোভ তোম/ অমথওোভ শ্রদই, এফদমও পমষ্যদ্ঢ ভমক্ষ্ঢ 

ফোমোফোম  শ্রফমযদোমভদ্চভ উধভ আফোভ/ আফোদ্তভ শ্রওোদ প্রওোভ অমথওোভ/তোম ণোওদ্দো।  

আমফ/আফভো আভ শ্রখোরডো ওভমঙ শ্রব, এই শ্রখোরডো এএনমটএন .................................. উধদ্চমো 

ওোব যোমদ্য়ভ ধমভদ্যোথ দো লয়ো ধব যন্ত লোম ণোওদ্। উদ্েখ্য, তোয় ধমভদ্যোথ লদ্য়দ্ঙ ফদ্ফ য এএনমটএন মঘঠি 

ধোয়োভ ধভই উক্ত তোয় ধমভদ্যোথ দ্ম কণ্য লদ্। আমফ/আফভো আভ শ্রখোরডো ওভমঙ শ্রব 

.................................. এভ োদ্ণ ইঢাঃপূদ্ য মমচ ংক্রোন্ত ..................................... ঢোমভদ্ঔ শ্রব চুমক্ত 

ওভো লদ্য়দ্ঙ মড যঢ ঠিওোদোয় ফোমোফোম  শ্রফমযদোভীচ ফজুত ণোওো ধব যন্ত শ্রওোদ প্রওোভ ব্যমঢক্রফ খঝোদ্োদো ো োমঢম 

ওভদ্ো দো।  

 
আধদোভ মবি, 

 

 
োক্ষ্ভ  ঃাঃ  

দোফ  ঃাঃ  

ঠিওোদো ঃাঃ  

ঢোমভঔ  ঃাঃ  

ম োবোইল নং- 

 
োক্ষ্ীভ স্বোক্ষ্ভ 

১। দোফাঃ 

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

োক্ষ্ীভ স্বোক্ষ্ভ 

মধঢো/ফোঢো 

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

োক্ষ্ীভ স্বোক্ষ্ভ 

ঠিওোদো 

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

২। দোফাঃ 

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

মধঢো/ফোঢো 

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

ঠিওোদো 

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

৩। দোফাঃ 

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

মধঢো/ফোঢো 

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

ঠিওোদো 

.................................. 
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দমূদো ওমধ 

শ্রফোওোফ-১ফ শ্রেডীভ ম্যোমচদ্ষ্ট্রঝ আতোমঢ....................... 
 

‘‘লমন দোফো’’ 
 

আমফ ....................... মধঢো.................................. গ্রোফ....................... টোওখভ 

............................ ণোদো ............................শ্রচমো 

................................য়............................... 

আনুফোমদও ......................ৎভ, দোকমভওত্ব-োংমোদ্তযী, থফ য.................. ড য................... এই ফদ্ফ য 

প্রমঢজ্ঞোপূ যও অত্র লমনদোফো িোতদ ওমভদ্ঢমঙ শ্রবাঃ- 

১.  আমফ োংমোদ্তয ভওোদ্ভভ আনুকঢয স্বীওোদ্ভ উধদ্ভোক্ত ঠিওোদোয় স্থোয়ীপোদ্ োওোভী োংমোদ্তযী দোকমভও।  

2. আমফ এএনমটএন .................................................. 

উধদ্চমোভ...............................শ্রওদ্ন্দ্রভ তস্য/তস্যো, দং................................ আমফ উক্ত 

উধদ্চমোভ ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ ওফ যসূমঘ লইদ্ঢ এএনমটএন ওোব যোমদ্য়ভ ফঞ্জুভী ধত্র দং 

............................ ঢোমভঔ ..................ইং এং এই অনুদ্ফোতদ্দভ যঢযোনুবোয়ী আফোভ এওও 

ফোমমওোদোথীদ প্রমঢষ্ঠোদ / প্রমঢষ্ঠোদ্দভ ফোমোফোদ্মভ ন্ধও এভ 

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

ঝোওো ফোত্র ঋড ১১% ফ্ল্োঝ শ্রভঝ অনুবোয়ী োমপ য ঘোচযল ফোমও মওমিভ মপমত্তদ্ঢ ধমভদ্যোথদ্বোগ্য। 

মদদ্ম্নোক্ত ঢধমমভূক্ত িমত্ত  ফোমোফোম এং ঋদ্ডভ িোভো অমচযঢ িমত্ত ন্ধও ভোমঔয়ো োক্ষ্ীাঃ 

(১)..................................................(২)..................................................................

.......... 

(৩) ....................... য োং.......................ণোদো .............................. 

শ্রচমো............................. 

এদ্তভ শ্রফোওোদ্মো মদদ্ম্নোক্ত যদ্ঢয মুঘদ্মওোদ্ধ লইমোফ।  

3. আমফ এঢিোভো লমন ওমভদ্ঢমঙ শ্রব, এএনমটএন ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ ওফ যসূমঘ মুতয় ঋদ্ডভ ঝোওো 

োমপ য ঘোচযল ধমভদ্যোথ দো ওভো ধব যন্ত ন্ধওকৃঢ িমত্ত এএনমটএন এভ মদওঝ ন্ধওকৃঢ ণোমওদ্ 

এং এই ন্ধও এএনমটএন ওর্তযও প্রতত্ত ম্পূড য ঋদ্ডভ চন্য প্রদ্বোচয লইদ্  ন্ধওকৃঢ ঢধমমভূক্ত 

িমত্ত মক্রয় মওংো শ্রওোদরূধ লত্মোফত্মভ ওমভদ্ঢ ধোমভ দো।  

4. আমফ আভ লমন ওমভদ্ঢমঙ শ্রব, এএনমটএন ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘভ ঋড ধমভদ্যোদ্থভ শ্রওোদরূধ 

কোমনমমঢ প্রওোয ধোইদ্ম এএনমটএন আফোভ মভম্নদ্দ্ধ ঝোওো আতোদ্য়ভ চন্য শ্রব শ্রওোদ আইদোনুক ব্যস্থো 

গ্রলড ওমভদ্ঢ ধোমভদ্। 

 

ংদ্বোচদী-১০ (ঔ) 

মঢদ রে ঝোওো ঋদ্ডভ শ্রক্ষ্দ্ত্র প্রদ্বোচয  
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5. এএনমটএনএভ মদদ্চভ মদ্ঘদোয় আফোদ্ও শ্রঔমো ম ঋডগ্রলীঢো মলোদ্ কণ্য ওভদ্ম এএনমটএন 

ঢধমমভূক্ত িমত্ত/ফোমোফোম মক্রয় ওমভয়ো ো মদমোফ মক্রদ্য়ভ ফোেদ্ফ ধোদো ঝোওো আতোয় ওমভদ্ঢ 

ধোমভদ্। 

6. এএনমটএন ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড’ ওফ যসূমঘভ ঋড চুমক্তভ ওম যঢয বণোবণ ফোমদয়ো ঘমম এং মদয়মফঢ 

ঋদ্ডভ মওমি ধমভদ্যোথ ওমভ। 

7. ন্ধওী তমমম প্রডয়দ ো এই ঋড আতোদ্য়ভ চন্য ো ন্ধওকৃঢ িমত্ত/ফোমোফোম ীফোকৃঢ ওমভোভ চন্য 

ীফো মপ্রমফয়োফ দোয়দ ওমভোভ চন্য এএনমটএন শ্রব ওম ঔভঘোমত ওমভদ্ ঢোলো ওমই আফোভ ঋড 

মলো লইদ্ঢ আতোয় ওমভদ্ঢ ধোমভদ্। 

8. এই এমনদ্টমপঝ শ্রওোদ প্রওোভ পয়পীমঢ  অদ্ন্যভ প্রদ্ভোঘদো ব্যমঢঢ মল িোতদ ওমভমোফ।  

 

িমত্তভ ঢধমম 
 

শ্রচমোাঃ............................ণোদোাঃ.....................শ্রফৌচোাঃ.......................শ্রচ.এম দং.......................... 

এ.এ.তোকদং.................(ওণোয়...................)ম.এ.তোক দং................(ওণোয়...........................) 

এ.এ.ঔমঢয়োদ দং...........................................(ওণোয়...........................................) ম.এ. 

ঔমঢয়োদ দং .......................(ওণোয় ......................)। 

 
চমফভ শ্রঘৌলমোঃ উত্তভ ..............................তমক্ষ্ড ................................ 

পূ য.......................................... 

ধমিফ ...............................। 

ন্ধওকৃঢ িত 
মভড ......................................... তভ ..................................... শ্রফোঝ 

মূল্য...................................................................................................................................

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

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

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

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

ংদ্বোচদী-১০ (ঔ) এভ ঘমফোদ 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

 
         

 ..............২০১.........  

 
ব্যস্থোধও 

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

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

 
মরয়াঃ ঋড ংক্রোন্ত ঢথ্য প্রতোদ প্রংদ্ক। 

 
চদো 

এএনমটএন ‘ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো’ ঋড ধোয়োভ চন্য চদো, 

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

মধঢো/স্বোফী ................................................... 

গ্রোফ/শ্রভোট.............................................................................. 

টোওখভ .......................................... 

উধদ্চমো..................................শ্রচমো.................................................... 

আদ্তদ ওদ্ভদ্ঙ।  

উক্ত ব্যমক্ত/ব্যমক্তভ ধমভোদ্ভভ/প্রমঢষ্ঠোদ্দভ দোদ্ফ আধদোভ ব্যোংও/প্রমঢষ্ঠোদ শ্রণদ্ও শ্রওোদ প্রওোভ ঋড প্রতোদ ওদ্ভ ণোওদ্ম, ঢো 

চোদোদ্দোভ চন্য অনুদ্ভোথ ওভমঙ। 

 

 
থন্যোত 

 
উধদ্চমো ব্যস্থোধও 
............................ওোব যোময় 
............................অঞ্চম। 

 

 

 

ংদ্বোচদী-১১ 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 
................... ওোব যোময় 

.................. অঞ্চম। 

মরয়াঃ   ঋড মঢভদ্ডভ  (শ্রভমচিোভ) ঢোমমওো ।  

 

ক্র

ফাঃ 

দং 

উদ্যোক্তোভ দোফ ঋদ্ডভ ঔোঢ মঢভদ্ডভ 

ঢোমভঔ 

মঢভদ্ডভ 

ধমভফোড 

ক্রফপমঞ্জঢ 

ঋড মঢভড 

স্বোক্ষ্ভ ফন্তব্য 

UM RM  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 শ্রওোদ উদ্যোক্তোদ্ও ঋড মঢভড ওভো লদ্ম ঢো ( মড যঢ ঙও শ্রফোঢোদ্ও) শ্রভমচিোদ্ভ মমমধদ্ধ ওভদ্ঢ লদ্।  

 ক্রফপমঞ্জঢ ঋড মঢভদ্ডভ ঢথ্য োদ্ণ োদ্ণ শ্রবোক ওভদ্ঢ লদ্।  

 শ্রওোদ উদ্যোক্তো বঢোভ ঋড গ্রলদ ওরুও দো শ্রওদ ঢঢোভই মমঔদ্ঢ লদ্। 

 প্রমঢ অণ য ঙভ শ্রযদ্র উধ- ফমি শ্রঝদ্দ ঙদ্ভ ওঢ ঝোওো মঢভড ওভো লদ্য়দ্ঙ ঢো মোম ওোমম মতয়ো মমঔদ্ঢ লদ্।  

 

 

 

 

 

ংদ্বোচদী-১২ 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 
.................... উধদ্চমো 

................ অঞ্চম 

মরয়: ঝুঁমওপূড য/োমঢমকৃঢ উদ্যোক্তোদ্তভ ঢোমমওো।             (দমুদো ঙও)  

 

ক্রমফও দং উদ্যোক্তোভ দোফ ব্যোদ্য়ভ দোফ 

 ঠিওোদো 

পূদ্ যভ ঋড ধমভদ্যোদ্থভ অস্থো 
উদ্যোক্তোভ ঙম 

স্বোক্ষ্ভ 

ফজুঢ ফোদ্মভ ধমভফোড ঋদ্ডভ ধমভফোড ( যদ্যর ঋড UM RM 

আদ্তদ ধত্র 

অনুবোয়ী 

 যদ্যর মওমি 

ধমভদ্যোদ্থভ 

ফদ্য় 

মঢভদ্ডভ 

ঢোমভঔ 

ঝোওোভ ধমভফোড ধমভদ্যোদ্থভ 

ঢোমভঔ 
   

           

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 
শ্রব ওম উদ্যোক্তো ১ফ/২য়/৩য় োভ ঋড গ্রলড ওদ্ভ মদয়ফোনুবোয়ী ধমভদ্যোথ ওদ্ভ দোই এং উধদ্চমো/ ওোব যোমদ্য় তোময়ত্বভঢ ওফ যওঢযোকড এই ফদ্ফ য মদমিঢ লদ্য়দ্ঙদ শ্রব, উক্ত উদ্যোক্তোদ্ও পদভোয়/ পমষ্যদ্ঢ ঋড মঢভড/ 

প্রতোদ ওভো ঋুুঁমওপূড য লদ্ দ্ম প্রমঢয়ফোদ লদ্য়দ্ঙ, শ্র ওম উদ্যোক্তোদ্তভ এওটি ঢোমমওো (ঙম ল) শ্রভমচিোদ্ভভ মমমধদ্ধ ওদ্ভ ংভক্ষ্ড ওভদ্ঢ লদ্। পদ্ভোদ্দো শ্রওোদ উদ্যোক্তো/ দতুদ ওদ্ভ ঋড গ্রলদ ওভদ্ঢ ঘোইদ্ম মড যঢ 

শ্রভমচিোভ বোঘোই ওদ্ভ মদদ্ঢ লদ্। ১ফ তনো ঋড গ্রলদ ওোদ্মই ঙম ংভক্ষ্দ্ডভ উদ্তদ্শ্য ঙম ংগ্রল ওভদ্ঢ লদ্।   

 

ংদ্বোচদী-১৩ 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওোব যক্রদ্ফভ চমভধ নভফ 

 

১। ব্যো/ ওোভঔোদোভ দোফাঃ 

২। ব্যো/ ওোভঔোদোভ অস্থোদাঃ 

৩। ব্যোভ থভডাঃ 

৪। ব্যোভ আইদকঢ অস্থোদাঃ                         এওও ফোমমওোদো       শ্রবৌণ ফোমমওোদো             

৫। ব্যোভ আইদকঢ শ্রভমচদ্ট্রযদ আদ্ঙ মও  (শ্রট্রট মোইদ্ন্স)?           লযাঁ       দো               

৬। ফোমমদ্ওভ দোফাঃ ........................................................ , য়............, মযক্ষ্োকঢ 

শ্রবোগ্যঢোাঃ................ 

৭। ফোমমদ্ওভ প্রোণমফও মমদদ্য়োদ্কভ ধমভফোডাঃ....................,ব্যো শরুভ ঢোমভঔাঃ................................... 

৮। ব্যো ধমভঘোমদোয় ফোমমদ্ওভ তক্ষ্ঢো এং  অমপজ্ঞঢোাঃ ................................................................ 

     

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

৯। এই ব্যো লদ্ঢ আয় (ফোমও)ঃাঃ......................................., অন্যোন্য উৎ শ্রণদ্ও ফোমও 

আয়াঃ.............. 

১০। ব্যো/ ব্যোয়ী অন্য শ্রওোদ আমণ যও  প্রমঢষ্ঠোদ লদ্ঢ ঋড গ্রলড ওদ্ভদ্ঙদ মও? লযাঁ        দো  

১১। ব্যো ধমভঘোমদোয় ঋদ্ডভ প্রদ্বোচদ আদ্ঙ মও? লযাঁ       দো    

      বমত লযাঁ লয়, ঝোওোভ ধমভফোডাঃ................................ 

১২। ব্যো/ওোভঔোদো ধমভঘোমদোভ ফোমোফোম শ্রওোণো লদ্ঢ ক্রয় ওভো লয় ? স্থোদীয় োচোভ লদ্ঢ       মদ্তয লদ্ঢ  

১৩। ব্যোভ ফোমমও ঢোভ ভভোলওোভী/ থোদ্ভ মক্রয়ওোভীদ্তভ মদয়মফঢ ধমভদ্যোথ ওদ্ভদ মও ? লযাঁ        দো   

১৪। ঢোভ িদ্ওয অন্যোন্য ব্যোয়ী/ প্রমঢদ্যীদ্তভ ফঢোফঢাঃ............................................................... 

১৫। ব্যোভ অস্থোাঃ               দতুদ     ঘমমঢ     ন্ধ   

১৬। ব্যোভ ফোমমও এএনমটএন শ্রওন্দ্রভুক্ত ধমভোদ্ভভ তস্য মও ? লযাঁ দো  

১৭। মকঢ ৩ ৎদ্ভ ব্যোভ অস্থোাঃ         মক্রয়            শ্রফোঝ মোপ                         দীঝ মোপ              

 ২০১  -                  -                                   -      

                                              ২০১  -                   -                                   -  

                                              ২০১  -                   -                                   -  

১৮।  ফোমমদ্ওভ ব্যমক্তকঢ/ ব্যোভ তোয়- শ্রতদোভ ধমভফোড (বমত 

ণোদ্ও)ঃাঃ...................................................... 

১৯।  ব্যোয়ী িদ্ওয Surveyor এভ ফঢোফঢ ( ঢোভ ঢঢো, বদমঢওঢো এং োফোমচও গ্রলডদ্বোগ্যঢো ইঢযোমত)  

       

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

       

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

 

 

 

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

োক্ষ্ভ (Surveyor)         উধদ্চমোভ দোফ োদ্প য ঢোমভঔ  

ংদ্বোচদী-১৪ 
ংদ্বোচদী-১৪ 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

ঋড ধমভদ্যোদ্থভ ফয়সূমঘ 

১. উধদ্চমোভ দোফাঃ ..........................................  ২. ঋডীভ দোফাঃ ............................................. ৩. তস্য দং ............................. ঋড ংখ্যো................... 

৪. প্রওদ্েভ দোফাঃ.................................................. ৫. ঋড মঢভদ্ডভ ঢোমভঔাঃ .................................................................... শ্রফয়োত .................................. 

ক্রমফও 

দং 

ঢোমভঔ প্রোভমম্ভও ধোদো শ্রঘও দং/ভমযত দং  ফোমও মওমিভ 

ধমভফোড 

আতোয়কৃঢ 

মওমি (ঝোওো) 

মওমি শ্রঔমোমধ ফোমি 

ধোদো 

স্বোক্ষ্ভ 

ংখ্যো ঝোওো FO UM 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            

শ্রফোঝ          
 

 

 

 

স্বোক্ষ্ভ  : ...................................  স্বোক্ষ্ভ  : ................................... 

দোফ  :..................................  দোফ  : .................................. 

উধশ্রচমো ব্যস্থোধও  আঞ্চমমও ব্যস্থোধও 

ংদ্বোচদী-১৫ 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 
ঋড ধমভদ্যোদ্থভ ফয়সূমঘ 

উধদ্চমো/ওোব যোমদ্য়ভ দোফাঃ ..................................................                 ঋডী উদ্যোক্তোভ দোফাঃ................................................. 

            ঋড মঢভদ্ডভ ঢোমভঔাঃ..................................................  

            ঋদ্ডভ শ্রফয়োতাঃ ...........................................................  

ক্রমফও 

দং 
মওমি ধমভদ্যোদ্থভ ঢোমভঔ োদ্ভভ দোফ িোল ফো ঙভ শ্রফোঝ ধমভদ্যোথদ্বোগ্য ঝোওো মওমি 

দম্বভ 
ধমভদ্যোথদ্বোগ্য 

মওমি (ঝোওো) 
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          

শ্রফোঝ        
স্বোক্ষ্ভ  ঃাঃ ...................................   স্বোক্ষ্ভ  ঃাঃ ...................................  

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

উধশ্রচমো ব্যস্থোধও  আঞ্চমমও ব্যস্থোধও 

ংদ্বোচদী-১৫(ও) 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

......................উধদ্চমো 

.......................... অঞ্চম 

 
মরয়াঃ .................................................. ফোদ্ভ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওোব যক্রদ্ফভ ফোমও প্রমঢদ্তদ।  

 

 

 

 

 

ক্রাঃ 

দং 

 ইউ এফ 

এভ দোফ 
ধমভমঘমঢ 

ঘমমঢ ফোদ্ মঢভড ঘমমঢ ফোদ্ 

১৮ ফো 

শ্রফয়োদ্ত 

মঢভডকৃঢ 

ঋদ্ডভ 

ধমভফোড 

(বমত ণোদ্ও) 

(মক্ষ্ 

ঝোওোভ) 

ঘমমঢ ঙদ্ভ ঋড মঢভড ক্রফাঃ পমঞ্জঢ ঋড মঢভড ঘমমঢ ফোদ্ আতোয়দ্বোগ্য  আতোয়দ্বোগ্য লদ্ঢ আতোয়  ঘমমঢ ফোদ্ আতোয় 

উদ্যো

ক্তোভ 

ংখ্যো 

 য শ্রফোঝ 

মঢভদ্ডভ 

ধমভফোড 

(মক্ষ্ 

ঝোওোভ) 

উদ্যো

ক্তোভ 

ংখ্যো 

মঢভদ্ডভ 

ধমভফোদ 

(মক্ষ্ঝোওোয়) 

উদ্যো

ক্তোভ 

ংখ্যো 

মঢভদ্ডভ 

ধমভফোড  

(মক্ষ্ 

ঝোওোয়) 

তস্য 

ংখ্যো 

আতোয়দ্বো

গ্য (োমপয 

ঘোচয ল)  

তস্য 

ংখ্যো 

আতোয় 

(সুতোদ্ম) 

োাঃ ঘোচয 

ল 

ঘমমঢ 

আতোদ্য়ভ 

লোভ % 

আম োমপয 

ঘোচয 

(মভদ্ঝ 

োদ্ত) 

তে োমপ য 

ঘোচয 

(বমত ণোদ্ও) 

শ্রফোঝ আতোয় 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৬+১৭+১৮

=১৯ 

০১                   

০২                   

০৩                   

০৪                   

  যদ্ফোঝ                  

 
 

 

 

 

 

উধদ্চমো ব্যস্থোধও               আঞ্চমমও ব্যস্থোধও   

                   

        

 

ফো শ্রযদ্র ঋডী 

উদ্যোক্তোভ ংখ্যো 

এএনমটএন 

মফমঢভ তস্য এফদ 

উদ্যোক্তোভ ংখ্যো 

ফোমও 

আতোয় 

ীদ্ঝ 

 যদ্যর 

ব্যহৃঢ 

তস্য 

শ্রওোট 

দম্বভ 

পরুর ফমলমো শ্রফোঝ পরুর ফমলমো শ্রফোঝ  

       

       

 

ংদ্বোচদী-১৬ 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 
......................উধদ্চমো 

.......................... অঞ্চম 

মরয়াঃ .................................................. ফোদ্ভ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওোব যক্রদ্ফভ ফোমও প্রমঢদ্তদ।  
 

ক্রমফও 

দং 

ঘমমঢ ঙদ্ভ আতোয় ক্রফাঃপমঞ্চঢ ঋড আতোয় ফো শ্রযদ্র ফোদ্ঞ ধোদোভ ধমভফোড ফোদ্ঞ 

ধোদো 

ঋডী 

তস্য 

ংখ্যো 

মভদ্ঝ 

 আম োমপ য 

ঘোচয 

শ্রফোঝ আতোয় আম (মক্ষ্ 

ঝোওোয়) 

োমপ য ঘোচয 

(মক্ষ্ ঝোওোয়) 

শ্রফোঝ (মক্ষ্ 

ঝোওোয়) 

আম োমপ য ঘোচয শ্রফোঝ ফোদ্ ক্রফাঃপমঞ্চঢ 

 ২০ ২১ ২০+২১=২২ ২৩ ২৪ ২৩+২৪=২৫ ২৬ ২৭ ২৬+২৭=২৮ ২৯ ৩০ ৩১ 

০১             

০২             

০৩             

০৪             

শ্রফোঝ             
 

ক্রমফও 

দং 

মওমি শ্রঔমোমধভ ধমভফোড তস্য 

ংখ্যো 

শ্রফয়োত শ্রঔমোমধভ ধমভফোড তস্য 

ংখ্যো 

শ্রফোঝ শ্রঔমোমধ তস্য 

ংখ্যো 

ফন্তব্য 

আম োমপ য ঘোচ শ্রফোঝ আম োমপ য ঘোচয শ্রফোঝ আম োমপ য ঘোচয শ্রফোঝ 

 ৩২ ৩৩ ৩২+৩৩=৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৬+৩৭=৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪০+৪১=৪২ ৪৩ ৪৪ 

০১              

০২              

০৩              

০৪              

শ্রফোঝ              
 

মাঃদ্রাঃ- ০৫,০৬,০৮,১০,২৩,২৪,২৫ দং ওমোফ মূদ্ল মক্ষ্ ঝোওোয় মমখুদ। শ্রবফদ- (ও) ৫,৭৫,৭৮০/- মক্ষ্ ঝোওোয় লদ্ ৫,৭৬ (ঔ) ৫,৭৫,২৫০/- মক্ষ্ ঝোওোয় লদ্ ৫,৭৫ *এঙোিো অন্য ওম ওমোদ্ফ পূড য ঝোওোভ অংদ্ও মমখুদ।  
শ্রবফদাঃ-৫,৭৫,৩৮১/- 

 
উধশ্রচমো ব্যস্থোধও              আঞ্চমমও ব্যস্থোধও

ংদ্বোচদী-১৬ ঘমফোদ 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

 

ঋড মঢভড ধত্র 

 
স্থোদাঃ ..................................................    ঢোমভঔাঃ 

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

 

আমফ এএনমটএন এভ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋদ্ডভ ফঞ্জুভী োত ঝোওো ....................................... (ওণোয় .................... 

................................................................ ফোত্র) শ্রঘও দম্বভ ...............................। 

............................... ব্যংও ................................................. যোঔো বুদ্ছ মদদ্য় স্বোক্ষ্ভ ওভমোফ।  

 

 
স্বোক্ষ্ভ  ঃাঃ  

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

ঠিওোদো ঃাঃ...........................................................  

শ্রফোোইম দংঃাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
স্বোক্ষ্ভ  ঃাঃ ...................................   স্বোক্ষ্ভ  ঃাঃ ...................................  

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

উধশ্রচমো ব্যস্থোধও  আঞ্চমমও ব্যস্থোধও 

 

 

 

 

 

 

 

 
অমন পূভড ওভদ্াঃ 

 
অঞ্চম ঃাঃ................................                ঋডীভ তস্য দং             ঃাঃ ..........................................  

ওোব যোময় ঃাঃ ................................    ঋদ্ডভ শ্রফয়োত             ঃাঃ ..........................................  

ঋডীভ দোফাঃ ...................................     ঋড দং  ঃাঃ ..........................................  

এএনমটএন তস্যাঃ লযাঁ/দো      প্রওদ্েভ দোফ              ঃাঃ ..........................................  

ঋডীভ থভডাঃ পরুর/ফমলমো     

ঋদ্ডভ ঔোঢাঃ ........................................... 

   

ংদ্বোচদী-১৭  

অমন ওমধ 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 
আতোয় ভমযত 

দং..................           

        ঢোমভঔ...................................  

উধদ্চমোভ দোফাঃ...................................................ঋডীভ 

দোফ.................................................................... তস্য দং................... ঋদ্ডভ ক্রমফও 

দং...................... ঠিওোদো.................................................................... 
 

ক্রমফও দং আতোদ্য়ভ মভড 

০১। আদ্তদ মন......................................................... 

০২। এপ্রোইচোম মন ..................................................... 

০৩। ঋড আতোয় আম ................................................ 

০৪। োমপ য ঘোচয আতোয়................................................. 

 
োত মভদ্ঝ 

 

ঝোওো 

 শ্রফোঝাঃ 

ঝোওো 

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

 
প্রতোদওোভীভাঃ   গ্রলডওোভীভ স্বোক্ষ্ভ ঃাঃ  

স্বোক্ষ্ভাঃ..........................................  দোফ ঃাঃ................................................. 

দোফাঃ ...........................................  ধতী ঃাঃ .............................................. 

 

ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

আতোয় ভমযত 

দং..................      ঢোমভঔ...................................  

 
উধদ্চমোভ দোফাঃ...................................................ঋডীভ দোফ................................................................ 

তস্য দং................... ঋদ্ডভ ক্রমফও দং...................... ঠিওোদো................................................................ 
 

ক্রমফও দং আতোদ্য়ভ মভড 

০১। আদ্তদ মন......................................................... 

০২। এপ্রোইচোম মন ..................................................... 

০৩। ঋড আতোয় আম ................................................ 

০৪। োমপ য ঘোচয আতোয়................................................. 

 
োত মভদ্ঝ 

 

ঝোওো 

ঝোওো শ্রফোঝাঃ 

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

 
প্রতোদওোভীভাঃ   গ্রলডওোভীভ স্বোক্ষ্ভাঃ  

স্বোক্ষ্ভাঃ..........................................  দোফাঃ................................................. 

দোফাঃ ...........................................  ধতীাঃ .............................................. 

গ্রোলদ্ওভ ওমধ 

অমনর ওমধ 

ংদ্বোচদী-১৮ 
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ক্ষুদ্র কৃরও উন্নয়দ নোউদ্েযদ 
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তো ঋড ওফ যসূমঘ 

......................উধদ্চমো 

.......................... অঞ্চম 

ফোদ্ভ দোফাঃ..................... 

ফোমও প্রমঢদ্তদ্দ মভদ্ধোটিং / ঘমমঢ ফো শ্রযদ্র ফোদ্ঞ ধোদোভ ধমভফোড মদথ যোভড প্রমক্রয়োাঃ  
ক্রমফও 

দং 
+ / - মভড শ্রফোঝ ঝোওো ফন্তব্য 

০১  মভদ্ধোটিং পূ যঢী ফোদ্ভ ফোদ্ঞ ধোদো মস্থমঢাঃ  # ওমোফ দং ৫ঃাঃ ঘমমঢ ফোদ্  যদ্ফোঝ মঢভডকৃঢ ঋদ্ডভ ধমভফোড।  
  
# ওমোফ দং- ৬ঃাঃ ঘমমঢ ফোদ্ শদৄ ফোত্র ১৮ ফোদ্ মঢভড কৃঢ ঋদ্ডভ 

ধমভফোদ। 
 
# - ০৫,০৬,০৮,১০,২৩,২৪,২৫,  
দং ওমোফ মূদ্ল মক্ষ্ ঝোওোয় মমখুদ। শ্রবফদ- (ও) ৫,৭৫,৭৮০/- মক্ষ্ 

ঝোওোয় লদ্ ৫.৭৬ (ঔ) ৫,৭৫,২৫০/- মক্ষ্ ঝোওোয় লদ্ ৫.৭৫ *এঙোিো 

অন্য ওম ওমোদ্ফ পূড য ঝোওোভ অংদ্ও মমখুদ। শ্রবফদাঃ- ৫,৭৫,৭৮০/- 
 
# ফোমও আতোয় ীদ্ঝ  যদ্যর ব্যহৃঢ তস্য শ্রওোট দম্বভ লদ্ শ্রবফদাঃ 

১টি উধদ্চমোয় এ- বোঢ ১৭৫ চদ উদ্যোক্তোদ্ও ঋড প্রতোদ ওদ্ভদ্ঙ 

এং উদ্যোক্তো শ্রওোট দম্বভ ১৭৫ ধব যন্ত ব্যহৃঢ লদ্য়দ্ঙ ঢদ্ ঢযফোদ্দ 

ঋডী উদ্যোক্তোভ ংখ্যো ৯৫ চদ এদ্ক্ষ্দ্ত্র  যদ্যর ব্যহৃল শ্রওোট দম্বভ 

লদ্ ১৭৫ । (ওঢ চদ উদ্যোক্তোদ্ও োত শ্রতয়ো লদ্য়দ্ঙ এ ঢথ্য চোদোভ 

চন্য।) 
# এএনমটএন শ্রওদ্ন্দ্রভ তস্য ংখ্যোাঃ প্রোণমফও মফমঢ শ্রওোদ তস্য/ 

ধমভোদ্ভভ তস্য শ্রমধ ঋড মদদ্য়দ্ঙ এফদ তস্যদ্ও বুছোদ্।   
# প্রমঢদ্তদ্দ ওফ যওঢযোকদ্ডভ ীম শ্রফোলভ ব্যলোভ ওভম্নদ।                                                               

০২ শ্রবোক মভদ্ধোটিং / ঘমমঢ ফোদ্ শ্রফোঝ ঋড মঢভডাঃ (বোলো ওমোফ দং ০৫ এভ ফোদ লদ্)   
০৩ শ্রবোক মভদ্ধোঝং / ঘমমঢ ফোদ্ মঢভডকৃঢ ঋদ্ডভ োমপ য ঘোচয (১২ ফোদ্)ঃাঃ  
০৪ শ্রবোক মভদ্ধোঝং / ঘমমঢ ফোদ্ মঢভডকৃঢ ঋদ্ডভ োমপ য ঘোচয  (১৮ ফোদ্)ঃাঃ  
০৫ শ্রবোক ঘমমঢ ফোদ্ আতোয়কৃঢ তে োমপ য ঘোচয  (বোলো আতোয়দ্বোগ্য মলোদ্ শ্রতঔোদ্ঢ লদ্ এং 

ওমোফ দং ১৮ এভ ফোদ লদ্)  
 

০৬  শ্রফোঝাঃ  
০৭ োত মভদ্ধোটিং / ঘমমঢ ফোদ্ শ্রফোঝ আতোয়কৃঢ োমপ য ঘোচয লাঃ (তে সুত ল) ( বোলো ওমোফ দং 

১৯ এভ ফোদ লদ্) 
 

০৮ োত মভদ্ঝ প্রতোদ (প্রতোদ কৃঢ মভদ্ঝ সুত আতোয় মলোদ্ শ্রতঔোদ্দো বোদ্ দো)ঃাঃ বোলো ওমোফ দং 

৩০ এভ ফোদ লদ্) 
 

০৯  শ্রফোঝাঃ  
১০  মভদ্ধোটিং / ঘমমঢ ফো শ্রযদ্র ফোদ্ঞ ধোদো মস্থমঢভ ধমভফোড ( ০৬ -   ০৯ = ১০) বোলো প্রণফ 

পৃষ্ঠোভ ২৮ দং ওমোদ্ফভ ফোদ লদ্। 
 

ফোমও প্রমঢদ্তদ ঙদ্ওভ অধভ পৃিোয় মলো টি এমটম শ্রমধ ওর্তযও মমমধদ্ধ ওভদ্ঢ লদ্াঃ  

 
                                                                                                                       

উধশ্রচমো ব্যস্থোধও 

................. উধদ্চমো 

...................অঞ্চম। 
 

ংদ্বোচদী-১৯ 


