
মাইক্রাক্রডিট রেগুক্েটেী অথডেটি 

গুেক্েশাঁ প্লাজা (৭ম তো) 

৮ শহীদ সাাংবাডদক রসডেনা পােভীন সড়ক 

বড় মগবাজাে, েমনা 

ঢাকা-১২১৭। 
 

 

এমআেএ/সারু্কোে রেটাে নাং-রেগু-৪৮          তাডেখ: 

 
প্রধান ডনর্ বাহী কমকুতাু 

সকে সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান  

 

বর্ষয়ঃ ক্ষুদ্রঋণ কার্রুক্মে রমুঞডজিভূতত দ্বৃত্ত  ্াো ডবডভ্ন  সামাডজক কার্রুম পডোােনা প্রসাংক্গ। 

বিয় মহ াদয়, 

   শীক্্াুক্ত ডব্ক্েে প্রডত দৃডি আক্ণুপূবকু জানাক্না র্াক্ে যে, মাইক্রাক্রডিট রেগুক্েটেী অথডেটি ডবডধমাো, ২০১০ এে ডবডধ 

২১(গ) অনুর্ােী গ্রাহকক্দে দাডেদ্রয ডনেসক্নে েক্যয ক্ষুদ্রঋণ কার্রুক্মে দ্বৃত্ত  তহডবে ডবডভ্ন  সামাডজক কার্রুম পডোােনাে ব্যে কোে 

রযক্ে অে অথডেটিে পূবাুনুক্মাদন গ্রহক্ণে বাধ্যবাধকতা েক্েক্ে। দক্ত ডবডধে ডনক্দশুনা র্থার্থভাক্ব পডেপােক্নে জন্য ক্ষুদ্রঋণ 

প্রডতষ্ঠানসমূহক্ক ডবডভ্ন  সভা, রসডমনাে ও প্রডশযক্ণ পোমশ ুপ্রদাক্নে পাশাপাডশ অথডেটিে ৩০/০৪/২০১২ তাডেক্খে সারু্কোে রেটাে রেগু-১৩ 

এে মাধ্যক্ম সুডনডদিু ডনক্দশুনা প্রদান কো হে। এতদসক্েও এখনও ডকছু ডকছু ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান অথডেটিে পূবাুনুক্মাদন গ্রহণ না কক্েই দ্বৃত্ত  

তহডবে ব্যে কেক্ে; এমনডক পূবাুনুক্মাদন ব্যতীত অথ ু ব্যে না কোে ডব্ক্ে অঙ্গীকাে কোে পেও রকাক্না রকাক্না প্রডতষ্ঠান ুঞনোে 

অনুক্মাদনডবহীনভাক্ব অথ ুব্যে অব্যাহত রেক্খক্ে। েক্ে দ্বৃত্ত  তহডবক্েে অথ ুব্যক্েে ডব্ক্ে দপক্োডিডখত ডবডধে ডনক্দশুনা বাস্তবােন ডবডিত 

হওোে পাশাপাডশ বডণতু ব্যক্েে স্বেতা ডনডিত কো সম্ভব হক্ে না। এোড়া প্রডতষ্ঠানসমূহ ডনক্জক্দে আডথকু সযমতা ও গ্রাহকক্দে দাডেদ্রয 

ডনেসক্নে ডব্েটি ডবক্বানাে না ডনক্ে অক্নক সমে দ্বৃত্ত  তহডবক্েে অথ ুব্যে কক্ে থাক্ক র্া গ্রাহক স্বাথ ুতথা ক্ষুদ্রঋণ কার্রুক্মে রটকসই 

সম্প্রসােক্ণে অন্তোে। প্রসাংগত দক্িখ্য, প্রডতষ্ঠাক্নে আডথকু সযমতা ও সামাডজক কার্রুক্মে দাডেদ্রয ডনেসক্ন ূতডমকা পর্াুক্োানাে 

প্রডতষ্ঠান রভক্দ বতমুাক্ন তাক্দে ক্ষুদ্রঋণ কার্রুক্মে পূববুতী অথ ু বেক্েে দ্বৃতক্্ত ে সাধােণত ১০% হক্ত ১৫% এে মক্ধ্য সীমাবদ্ধ রেক্খ 

আক্োায খাক্তে ব্যক্েে অনুক্মাদন রদো হক্ে থাক্ক।  

বডণতু অবস্থাে, আক্োায ব্যক্েে রযক্ে ডবদ্যমান ডবডধে ডনক্দশুনা বাস্তবােক্নে েক্যয ডনক্নাক্ত পদক্যপসমূহ গ্রহক্ণে জন্য 

আপনাক্দেক্ক অনুক্োধ কো হক্ো: 

ক)  অথডেটিে পূবাুনুক্মাদন ব্যতীত সামাডজক কার্রুম পডোােনাে ক্ষুদ্রঋণ কার্রুক্মে দ্বৃত্ত  তহডবে ব্যে কো হক্ত ডবেত থাকা; 

খ)  প্রডতষ্ঠাক্নে ক্ষুদ্রঋণ কার্রুক্মে দ্বৃত্ত  তহডবে ব্যে কক্ে সামাডজক কার্রুম পডোােনাে রযক্ে প্রডতষ্ঠাক্নে আডথকু সযমতা ও 

 দাডেদ্রয ডনেসক্ন দক্ত কার্রুক্মে ূতডমকা ডবক্বানাে এ জাতীে ব্যক্েে পডেমাণ প্রডতষ্ঠাক্নে পূববুতী অথ ুবেক্েে দ্বৃতক্্ত ে সক্বাুচ্চ 

 ১৫% এে মক্ধ্য সীমাবদ্ধ োখা; এবাং 

গ) সাংযুক্ত েেক্মট (পডেডশি “ক”) অনুর্ােী প্রক্োজনীে সাংক্র্াজনীসহ অথ ু বেক্েে শুরুক্ত এ জাতীে ব্যক্েে আক্বদন অে 

 অথডেটিক্ত দাডখে। 

 

ডব্েটি অডবেক্ে কার্কুে হক্ব।  

আপনাক্দে ডবশ্বস্ত, 

 

 

 (যমাঃ বিরাজুল  ক)  

পডোােক 

রোনঃ ০২৮৩৩৩৬৩৬ 

১৬ কাবতবক ১৪২৫ বাাংো 

৩১ অক্টাবে ২০১৮ ইাংক্েজী 



  “পরিরিষ্ট-ক”                                                           

প্ররিষ্ঠানেি োম                                               

প্ররিষ্ঠানেি ঠিকাো 

মমাবাইল ------------------, ই-মমইল:----------------------------- 

 

স্মািক েং-                                                                                                                                         িারিখ:    

 

এরিরকউটিভ ভাইস মেয়ািম্যাে 

মাইনরানররিট মিগুনলটিী অথরিটি       এমআিএ সেদ েং- 

গুলনেিাঁ প্লাজা (৭ম িলা) 

৮ িহীদ সাংবারদক মসরলো পািভীে সড়ক 

বড় মগবাজাি, িমো, ঢাকা-১২১৭। 

 

 রবষয়: ক্ষুদ্রঋণ বরহর্ভিূ সামারজক কার্রূনম ক্ষুদ্রঋণ কার্রূনমি উদ্বতৃ্ত িহরবনলি অথ ূব্যনয়ি অনুনমাদে প্রসনে। 

রপ্রয় মনহাদয়, 

 মাইনরানররিট মিগুনলটিী অথরিটি রবরিমালা, ২০১০ এি রবরি ২১(গ) অনুর্ায়ী ক্ষুদ্রঋণ কার্রূনমি উদৃ্বত্ত িহরবনলি অথ ূব্যয় কনি ক্ষুদ্রঋণ 

বরহর্ভিূ রবরভন্ন সামারজক কার্রূম পরিোলোি মেনে অথরিটিি পূবাূনুনমাদে গ্রহনণি বাধ্যবািকিা িনয়নে। এ মপ্ররেনি রেনে বরণিূ িথ্যারদি রভরত্তনি 

ক্ষুদ্রঋণ কার্রূনমি উদৃ্বত্ত িহরবল হনি ----------- অথবূেনি সবনূমাট----------------/- টাকা ব্যয় কিাি অনুমরি প্রদানেি জন্য আনবদে কিা হনলা:- 

র

েং 

কার্রূম/কমসূূরেি োম দািা/সহনর্াগী/অন্যান্য উৎস 

হনি অনুদাে (টাকায়) 

ক্ষুদ্রঋণ কার্রূনমি উদৃ্বত্ত হনি 

ব্যরয়িব্য অথ ূ(টাকায়) 

মমাট ব্যরয়িব্য অনথিূ 

পরিমাণ (টাকায়) 

১     

২     

৩     

৪     

৫     

      সবনূমাট প্রস্তারবি ব্যনয়ি পরিমাণ    

 

প্ররিষ্ঠানেি আরথকূ িথ্যারদ: 

জুে/২০১-- রভরত্তক 

রমপুরির্ভি উদৃ্বত্ত 

সংিরেি 

িহরবনলি 

পরিমাণ 

জুে/২০১-- রভরত্তক 

সঞ্চয়রিরি 

িািনেি 

পরিমাণ 

রবগি (-------------) 

অথবূেনি ক্ষুদ্রঋণ কার্রূনমি 

উদৃ্বনত্তি পরিমাণ (টাকায়) 

েলরি অথবূেনি প্রস্তারবি ব্যনয়ি 

পরিমাণ রবগি অথবূেনিি 

উদৃ্বনত্তি িিকিা (%) হাি 

      

 

রবগি (-------------) অথবূেনি ক্ষুদ্রঋণ কার্রূনমি উদৃ্বত্ত িহরবল হনি সামারজক কার্রূনম অথ ূব্যনয়ি রববিণ (প্রনর্াজয মেনে): 

র

েং 

কার্রূম/কমসূূরেি োম অথরিটি কর্তকূ অনুনমারদি 

অনথিূ পরিমাণ (টাকায়) 

প্রকৃি ব্যনয়ি পরিমাণ 

(টাকায়) 

অনুনমারদি অনথিূ কম/নবরি ব্যনয়ি 

মপ্রোপট 

১     

২     

৩     

      সবনূমাট    

 

আপোনদি রবশ্বস্ত, 

 

 

(---------------------) 

প্রিাে রেবাূহী কমকূিাূ 

 

সংযুরি: 

১) কার্রূম/কমসূূরেি রববিণ (লেয, উনেশ্য, উপকািনভাগীি রববিণ ও সংখ্যা, কার্রূম সংরিষ্ট এলাকা প্রভৃরি রবষনয় রবস্তারিি িথ্য); 

২) ক্ষুদ্রঋণ বরহর্ভিূ কার্রূনমি খািরভরত্তক রবস্তারিি িথ্যসহ সম্ভাব্য আয়-ব্যয় রববিণী বা প্রকনপেি বানজট রববিণী; 

৩) কার্রূনমি জন্য দািা/সহনর্াগী সংিা কর্তকূ প্রণীি/অনুনমারদি বানজনটি করপ (প্রনর্াজয মেনে); 

৪) কার্রূম পরিোলোি রবষনয় প্ররিষ্ঠানেি পরিোলো পষনূদি রসদ্ধানেি/নিজুনলিনেি করপ; 

৫) রবগি অথবূেনিি Balance Sheet ও Income Statement এি করপ; 

৬) পূববূিী (--------------) অথবূেনিি জন্য অথরিটি কর্তকূ অনুনমারদি অথ ূব্যনয়ি রবস্তারিি রববিণী (প্রনর্াজয মেনে); 

৭) ক্ষুদ্রঋণ বরহর্ভিূ কার্রূম সংরাে অন্যান্য িথ্যারদ (র্রদ থানক)। 


