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কভ মচাযীদদয অর্থ মক সুর্ফধার্দ র্যদাধ ংক্রান্ত গাআড রাআন 

 

 ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয কভ মচাযী চাকুযী প্ররফধানভারায ৫৩(২) ও ৫৪ ধাযায় কর্তমক্ষন্ডক প্রদত্ত ক্ষভতা এফং টাস্ক 

ফপান্ড ময রযন্ডাট ম ও যকারয কভ মচাযীন্ডদয ফনন ংক্রান্ত ফ মন্ডল রযত্রারদ ম মান্ডরাচনা কন্ডয কভ মচাযীন্ডদয দতযাগ/চাকরয ন্ডত 

ব্যারত/ফযজরনত কাযন্ডে চাকরযয অরথ মক সুরফধারদ রযন্ডাধ রফলন্ডয় গাআড রাআন প্রেয়ন্ডনয জন্য গত ২৭ ন্ডটাফয,২০২০ তারযখ 

পাউন্ডেন্ডনয ব্যফস্থানা রযচারক-এয বারতন্ডে কাযী ভাব্যফস্থাক ও তদুর্ধ্ম ম মান্ডয়য কভ মকতমান্ডদয ভন্বন্ডয় এক বা নুরিত 

য়। বায রদ্ধান্ত নুান্ডয অরথ মক সুরফধারদ রযন্ডান্ডধয ফক্ষন্ডত্র রনম্নরররখত রফলয়মূ রফন্ডফচনা ও নুযে কযন্ডত ন্ডফ:-  

 

০১। কভ মচাযী কাম মক্রভ র্যচারনায় প্রর্তষ্ঠাদনয জন্য ককান দায় সৃর্ি কদয না থাকদর প্রর্ফধানভারা নুমায়ী াধাযণ কদনা-াওনা 

 (কমভন-ঝুঁর্ক তর্ফর  ঋণ, কভাটয াআদকর/ফাআ াআদকর ঋণ, র্র্এপ র্িভ ও ন্যান্য) র্নধ মাযণ কদয তা ভন্বয়পূফ মক 

 অনুদতার্লক কর াওনা র্যদাধ কযা দফ।  

০২। প্রর্তষ্ঠাদনয জন্য দায় সৃর্িকাযী কভ মচাযীদদয অর্থ মক সুর্ফধার্দ ও অনুদতার্লক প্রাক্করদনয য ছুটি নগদায়ন , অনুদতার্লক এফং 

 বর্ফষ্য তর্ফদরয পাউদেন কথদক প্রদদয় ংদয তকযা ৫০% যকারয কভ মচাযীন্ডদয ফনন ংক্রান্ত ফ মন্ডল রযত্রারদ 

 নুযদণ যার্য র্যদাধ কযা কমদত াদয।  বর্ফষ্য তর্ফদর র্নজস্ব জভাকৃত কর  কথ ময আন্টাদযস্ট  প্রদান কযা দফ। 

 প্রাক্কর্রত ফর্ি স্থর্গতকৃত ৫০% বাগ থ ম তাভার্দ ঋণ ভন্বয় র্াফ খাদত প্রাথর্ভকবাদফ স্থানান্তয কযা মাদফ। স্থর্গতকৃত 

 ৫০% বাগ থ ম র্যদাদধ ৩ কথদক ৯ ক্রর্ভদক ফর্ণ মত তমমূ প্রদমাজয দফ।  

০৩। অয় কথদক ব্যয় র্নফ মাদয জন্য প্রর্তর্ষ্ঠত এ প্রর্তষ্ঠাদন অর্থ মক সুর্ফধা চূড়ান্তকযদণয ভয় ফর্ি থ ম র্যদাদধয কেদে 

 কভ মচাযীয কর দায়-কদনা র্নরূণ কযদত দফ। কভ মচাযীয দায় র্নধ মাযদণয কেদে তাঁয র্নদজয সৃি কভয়াদাত্তীণ ম কখরার্ 

 (াটি মর্পদকট ভাভরা), কফতন-বাতা এফং র্যদাধদমাগ্য অনুদতার্লক এ ৩টিয ভর্ি এফং তাঁয অয় র্নধ মাযদণয কেদে তাঁয 

 ক্রভপুর্িত র্ফর্নদয়াদগয র্ফযীদত অদায়কৃত ার্ব ম চাদজময ব্যয়দমাগ্য ং ১০%, ঝুঁর্ক তদফদরয ১% এফং প্রবৃর্ি ১%এ 

 ৩টিয ভর্ি র্ফদয়াগ কদয াথ মকয র্নধ মাযণ কযদত দফ। 

০৪। াথ মকয আর্তফাচক দর কভ মচাযীয কখরার্ ঋদণয দায় র্নধ মাযদণয কেদে টাস্ক কপা ম র্যদাদট ম উর্ির্খত ঝুঁর্ক, কূ-ঋণ ও কখরার্ 

 িণদমাগ্য ভাোয র্ফলয়টি ানুভূর্তয াদথ র্ফদফচনা কযা মায়।  

০৫। কখরার্ ঋণ ভন্বদয়য জন্য কভ মচাযীয কফতন কথদক প্রর্ফধানভারায ৫৩ (২) ধাযা নুাদয আতঃপূদফ ম স্থর্গতকৃত থ ম স্থায়ীবাদফ 

 কতমন কযা দয়দে ফদর গণ্য দফ এফং তা দায় কথদক ফাদ মাদফ।  

০৬। অনুদতার্লক র্নধ মাযদণয পূদফ ম ভাঠ ম মায় কথদক প্রাপ্ত ফ মদল প্রর্তদফদদন কখরার্য কেদে ককান র্নয়দভয উদিখ না থাকদর 

 এফং অদাদয়য ম্ভাফনা র্ফলদয় আর্তফাচক প্রর্তদফদন থাকদর তা ানুভূর্তয াদথ র্ফদফচনা কযদত দফ।  

০৭। ঋণ র্ফতযদণ ককান ধযদনয র্নয়ভ না দয় থাকদর কখরার্ ঋদণয জন্য নুদভাদনকাযী এফং সুার্যকাযী উবয় কভ মকতমাদক 

 ভাদয দায়ী কযা কমদত াদয। র্নয়দভয প্রকৃর্ত নুমায়ী সৃি কখরার্য জন্য র্নয়ভ সৃর্িকাযী কভ মকতমা/কভ মকতমাগণ 

 একক/কমৌথবাদফ দায়ী দফন।  

০৮। অয়-ব্যয়  র্ফদেলদণ আর্তফাচক াযপযদভন্সধাযীদদয র্নম্নরূবাদফ স্থর্গতকৃত অর্থ মক সুর্ফধা র্যদাধ কযা কমদত াদয:  

  (ক) কভ মচাযীয অর্থ মক সুর্ফধার্দয ফর্ি ৫০% ং র্যদাদধয র্ফলয় কখরার্ ঋদণয র্যভাদণয উয র্নধ মার্যত দফ। তদফ 

তা ২৫% বাদগয কফর্ দফ না থ মাৎ এ ধযদনয কভ মচাযীদক তাঁয অনুদতার্লক ও অর্থ মক সুর্ফধার্দয তকযা ৭৫% ম মন্ত 

র্যদাধ কযা কমদত াদয। র্যদার্ধত অর্থ মক সুর্ফধায থ ম যফতী ২ ফেদয (দফ মাচ্চ) কম অনুার্তক াদয কখরার্ ঋণ 

অদায় দফ ক অনুার্তক াদয তাঁয স্বদে োড় কযা কমদত াদয। ২ ফেয য ফর্ি থ ম প্রর্তষ্ঠাদনয জন্য সৃি দায় উসুর 

র্দদফ র্ফদফচনা কদয তা প্রর্তষ্ঠাদনয স্বদে স্থায়ীবাদফ কতমন কযা কমদত াদয।  

০৯। অয়-ব্যয়  র্ফদেলদণ কনর্তফাচক াযপযদভন্সধাযীদদয র্নম্নরূবাদফ স্থর্গতকৃত অর্থ মক সুর্ফধা র্যদাধ কযা কমদত াদয:  

 (ক) কভ মচাযীয অনুদতার্লক ও ন্যান্য অর্থ মক সুর্ফধায ফর্ি ৫০% র্যদাধ স্থর্গত যাখা কমদত াদয। র্যদার্ধত এ থ ম 

 যফতী ২ ফেদয (দফ মাচ্চ) কম অনুার্তক াদয কখরার্ ঋণ অদায় দফ ক অনুার্তক াদয তাঁয স্বদে োড় কযা কমদত 

 াদয। ২  ফেয য ফর্ি থ ম প্রর্তষ্ঠাদনয জন্য সৃি দায় উসুর র্দদফ র্ফদফচনা কদয তা প্রর্তষ্ঠাদনয স্বদে স্থায়ীবাদফ কতমন 

 কযা কমদত াদয।  

চরভান াতা-০২ 

24।০৭।১৪২৭ ফঙ্গাব্দ 

09।১১।২০২০ রিস্টাব্দ 
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 ার্ফ মকবাদফ ফযপ্রাপ্ত কভ মচাযীয ভাঠ কাম মক্রদভয াযপযদভন্স র্নম্নরূবাদফ র্নরূন কযদত দফ:-  

 

অয়-ব্যয় র্ফদেলদণয উদাযণ 

আর্তফাচক 

  

অয় ব্যয়দমাগ্য  ার্ব ম  চাজম (১০%) প্রবৃর্ি (১%) ঝুঁর্ক তর্ফর (১%) ফ মদভাট 

 ৬১.৭৮ ৬.১৮ ৮.৭৫ ৭৬.৭১ 

ব্যয় কফতন-বাতা কভয়াদাত্তীণ ম নাদায়ী কখরার্ অনুদতার্লক ও কর প্রাপ্য অর্থ মক 

সুর্ফধা 

ফ মদভাট 

 ১৪.৬৬ ২১.৭৩ ১২.৪৬ ৪৮.৮৫ 

 
াথ মকয (+) ২৭.৮৬ 

 

কনর্তফাচক 

  

অয় ব্যয়দমাগ্য  ার্ব ম  চাজম (১০%) প্রবৃর্ি (১%) ঝুঁর্ক তর্ফর  (১%) ফ মদভাট 

 ৩৭.৮৭ ৩.৭৯ ৬.১০ ৪৭.৭৬ 

ব্যয় কফতন-বাতা কভয়াদাত্তীণ ম নাদায়ী কখরার্ অনুদতার্লক ও কর প্রাপ্য অর্থ মক 

সুর্ফধা 

ফ মদভাট 

 ১৪.৩৮ ২৭.৬৯ ৯.৯৪ ৫২.০১ 

 
াথ মকয (-) ৪.২৫ 

 

 

 কভ মচাযীদদয অর্থ মক সুর্ফধার্দ প্রদান ও দায় র্নধ মাযদণয কেদে এ গাআড রাআন মথামথবাদফ নুযণ কযদত দফ।   

 

(এ এআচ এভ অফদুিা) 

ব্যফস্থানা র্যচারক 

কপান-০২-৮১৮০১৫০ 

info@sfdf.org.bd 

 
 

 

র্ফতযণ: 

 

০১। পাউদেদনয কর কভ মকতমা/কভ মচাযী।  

০২।  জনাফ ......................................। 

 

নুর্রর্: 

 

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালকেি ব্যরিগত ের্ মেতমা-ব্যবস্থাপনা পরিচালে র্ক াদকেি সদে অবগরতি জন্য।  

০২। ংর্েি নর্থ।  

০৩।  র্প কর্।  

 

 

(কভাঃ কগারাভ োযওয়ায) 
ভাব্যফস্থাক 

কপান-০২-৮১৮০১৫০ 
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