মাইক্রাক্রডিট রেগুক্েটেী অথডেটি
গুেক্েশাঁ প্লাজা (৭ম তো)
৮ শহীদ সাাংবাডদক রসডেনা পােভীন সড়ক
বড় মগবাজাে, েমনা
ঢাকা-১২১৭।

এমআেএ/সার্কুোে রেটাে নাং-৫৪

মুমজববর্ষ ের উপহার
ক্ষুদ্র অর্ োয়র্ন দামরদ্রয মুমির অঙ্গীকার

তাডেখ:

১১ চচত্র ১৪২৬
২৫ মাচ ু ২০২০

প্রধান ডনব ুাহী কমুকতুা
সকে সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান
বিষয়ঃ ক্ষুদ্রঋণ প্রবিষ্ঠানের ঋণ শ্রেণীকরণ বিষনয় জাবরকৃি সার্কুলার শ্রলটার এর বেনদ ুশোর বিষনয় অবিকির স্পষ্টীকরণ প্রসনে।
বপ্রয় মন াদয়,
বশনরাোনমাক্ত বিষনয় অত্র অথবরটির সার্কুলার শ্রলটার েং-৫৩, িাবরখঃ ২২/০৩/২০২০ এর প্রবি দৃবষ্ট আকষ ুণ করা যানে।
০২। বিরাজমাে কনরাো ভাইরাস এর প্রাদুভুানির কারনণ অত্র অথবরটির সেদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রবিষ্ঠাে সমূন র ঋণগ্র ীিাগনণর
ব্যিসা-িাবণজয িথা স্বাভাবিক অথ ুনেবিক কমুকান্ড িািাগ্রস্ত ওয়ার আশংকা শ্রদখা শ্রদয়ায় ক্ষবিগ্রস্ত ঋণগ্র ীিানদর স নযাবগিার লনক্ষয
অত্র অথবরটি কর্তুক সূনত্রবিবখি সার্কুলার শ্রলটার টি জাবর করা য়।
০৩। ইস্যযকৃি সার্কুলার শ্রলটানর ০১ জানুয়ারী, ২০২০ িাবরনখ ঋনণর শ্রেণীমাে যা বিল, আগামী ৩০ জুে, ২০২০ পয ুন্ত উক্ত ঋণ
িদানপক্ষা বিরূপমানে শ্রেণীকরণ করা যানি ো এিং শ্রকাে ঋনণর শ্রেণীমানের উন্নবি নল িা বিদ্যমাে বেয়মানুযায়ী শ্রেণীকরণ করা
যানি মনমু ক্ষুদ্রঋণ প্রবিষ্ঠােসমূ নক বেনদ ুশো প্রদাে করা য়। উক্ত সার্কুলার শ্রলটার এর বেনদ ুশো িাস্তিায়নের শ্রক্ষনত্র এমএফআইস
সংবিষ্টনদর বেকট অস্পষ্টিা পবরলবক্ষি ওয়ায় সার্কুলার শ্রলটানর িবণ ুি বিষয়ািলী অবিকির স্পষ্টীকরনণর আিশ্যকিা শ্রদখা
বদনয়নি।
০৪। এ শ্রপ্রবক্ষনি বিষষটি অবিকির স্পষ্টীকরনণর লনক্ষয জাোনো যানে শ্রয, কনরাো ভাইরাস এর প্রাদুভুানির কারনণ সৃষ্ট
পবরবিবিনি ঋণগ্র ীিানদর আবথ ুক অক্ষমিার কারনণ ক্ষুদ্রঋনণর বকবস্ত অপবরনশাবিি থাকনলও িাঁনদর আবথ ুক অিিা বিনিচোয় বেনয়
আগামী ৩০ জুে,২০২০ পয ুন্ত প্রাপ্য শ্রকাে বকবস্ত/ঋণ শ্রক িনকয়া/শ্রখলাপী শ্রদখানো যানি ো। অথ ুাৎ এই সংকটময় সমনয় এমএফআই
কর্তুক ঋণগ্র ীিানদরনক বকবস্ত পবরনশানি িাধ্য করা যানি ো। িনি শ্রকাে গ্রা ক শ্রস্বোয় ঋনণর বকবস্ত পবরনশানি ইচ্ছুক নল শ্রস শ্রক্ষনত্র
বকবস্ত গ্র নণ শ্রকাে িািা থাকনি ো। উনিখ্য, এমএফআই কর্তুক েতুে ঋণ প্রদানের শ্রক্ষনত্র িবণ ুি সার্কুলার শ্রলটানরর মাধ্যনম শ্রকােরূপ
বেনষিাজ্ঞা আনরাবপি য়বে।

আপনাক্দে ডবশ্বস্ত,

(রমাহাম্মদ ইয়ার্কব রহাক্সন )
পডেচােক
রোনঃ ৪৮ ৩১ ৫৭ ১৫
নম্বে- ৫৩.০৪.০০০০.২১.২২.০০৩.২০-৯১৮(৭৫৯)(৯)

তাডেখঃ-২৫/০৩/২০২০ইাং

সদয় অবগডতে জন্য অনুডেডপ রপ্রেণ কো হক্ো (রজেষ্ঠতাে রমানুসাক্ে নয়) :1. সিসিয়র িসিব, আসথ িক প্রসিষ্ঠাি সবভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ িরকার, বাাংলাদেশ িসিবালয়, ঢাকা।
2. মহাপডেচােক, এনডজও ডবষয়ক ব্যেক্ো, আগােগাঁও, ঢাকা।
3. মহাপডেচােক, সমাজক্সবা অডধদপ্তে, আগােগাঁও, ঢাকা।
4. মহাপডেচােক, মডহো ডবষয়ক অডধদপ্তে, ইস্কাটন গাক্ি ুন রোি, ঢাকা।
5. রেডজস্ট্রাে, রেডজস্ট্রাে অব জক্য়ন্ট স্টক রকাম্পানীজ এন্ড োমুস, কােওয়ান বাজাে, ঢাকা।
6. ব্যবস্থাপনা পডেচােক, পল্লী কমু সহায়ক োউক্ন্ডশন, আগােগাঁও, ঢাকা।
7. ডবভাগীয় কডমশনাে (সকে)।
8. রজো প্রশাসক (সকে)।
9. ডপএস টু গভন ুে, বাাংোক্দশ ব্যাাংক, মডতডিে, ঢাকা (গভন ুে মক্হাদক্য়ে জ্ঞাতাক্থ ু)।

(মুহাম্মদ মিজানুর রহিান)
উপপডেচােক
রোনঃ- ৪৮ ৩১ ৬০ ৩৫

