
মাইক্রাক্রডিট রেগুক্েটেী অথডেটি 

গুেক্েশাঁ প্লাজা (৭ম তো) 

৮ শহীদ সাাংবাডদক রসডেনা পােভীন সড়ক 

বড় মগবাজাে, েমনা 

ঢাকা-১২১৭। 

 

 

এমআেএ/সারু্কোে রেটাে নাং-৫৯                তাডেখ: 

 

প্রধান ডন   হী কমকুতাু 

সকে সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠান।  

 

ডবষয়ঃ- ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠাক্নে ঋণ রেডণকেণ  প্রসক্ে। 

 

ডপ্রয় মক্হাদয়, 

    ডশক্োনাক্মাক্ত ডবষক্য় ২৩ জুন, ২০২০ তাডেক্খ এমআেএ’ে সারু্কোে রেটাে নাং-৫৮ এে প্রডত আপনাক্দে দৃডি আকষণু কো 

যাক্ে। 

০২। রকাডভি-১৯ এে রনডতবাচক প্রভাক্ব ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকক্দে স্বাভাডবক অথনুনডতক কমকুাণ্ড বাধাগ্রস্ত হওয়ায় উক্েডখত সারু্কোে 

রেটাক্েে মাধ্যক্ম ঋণ রেডণকেক্ণে ডবষক্য় এ মক্ম ুডনক্দশুনা প্রদান কো হক্য়ডিে রয, মাইক্রাক্রডিট রেগুক্েটেী অথডেটি ডবডধমাো, ২০১০ 

এে ডবডধ ৪৪ অনুসেক্ণ ০১ জানুয়ােী, ২০২০ তাডেক্খ ঋক্ণে রেডণমান যা ডিে ৩০ রসক্েম্বে, ২০২০ পযনু্ত উক্ত ঋণ তদাক্প্া ডবূপপমাক্ন 

রেডণকেণ কো যাক্ব না; তক্ব রকাক্না ঋক্ণে রেডণমাক্নে উন্নডত হক্ে তা ডবদ্যমান ডনয়মানুযায়ী রেডণকেণ কো যাক্ব। 

০৩। রকাডভি-১৯ এে কােক্ণ রদক্শে অথনুীডতে অডধকাাংশ খাতই ্ডতগ্রস্ত হক্য়ক্ি এবাং এে রনডতবাচক প্রভাব এখনও অ্াহত 

েক্য়ক্ি। েক্ে অন্যান্য খাক্তে ন্যায় রদক্শে ক্ষুদ্রঋণ প্রডতষ্ঠানসমূহও তাক্দে স্বাভাডবক কাযরুম পডেচােনা কেক্ত পােক্ি না। এ পডেক্প্রড্ক্ত 

এমআেএ ডবডধমাো, ২০১০ এে ডবডধ ৪৪ অনুসেক্ণ ৩১ ডিক্সম্বে, ২০২০ ডভডিক ঋণ রেডণকেণ ও ঋণ্য় সডিডত সাংে্ক্ণে ডবষক্য় 

ডনম্নবডণতু ডনক্দশুনা অনুসেণীয় হক্বঃ 

ক) ০১ জানুয়ােী, ২০২০ তাডেক্খ ঋক্ণে রেডণমান যা ডিে ৩১ ডিক্সম্বে, ২০২০ পযনু্ত উক্ত ঋণ তদাক্প্া ডবূপপমাক্ন রেডণকেণ 

কো যাক্ব না; তক্ব রকাক্না ঋক্ণে রেডণমাক্নে উন্নডত হক্ে তা ডবদ্যমান ডনয়মানুযায়ী রেডণকেণ কো যাক্ব। 

খ) ঋক্ণে রেডণমান ডবক্বচনায় না ডনক্য় ৩১ ডিক্সম্বে, ২০২০ ডিডতডভডিক সমুদয় ঋক্ণে (আসে) উপে অডতডেক্ত ১% ঋণ্য় 

সডিডত সাংে্ণ কেক্ত হক্ব। 

০৪। মাইক্রাক্রডিট রেগুক্েটেী আইন, ২০০৬ এে ধাো ৯(চ) ও ধাো ৪৮ এ প্রদি ্মতা বক্ে এ ডনক্দশুনা জােী কো হক্ো। 

০৫। এই ডনক্দশুনা অডবেক্ম্ব কাযকুে হক্ব। 

আপনাক্দে ডবশ্বস্ত, 

 

(রমাহাম্মদ ইয়ার্কব রহাক্সন) 

পডেচােক 

      ৪৮ ৩১ ৫৭ ১৫ 

 
নম্বে-৫৩.০৪.০০০০.২১.২২.০০৩.২০-৩০৬৭ (৭৫০)                                              তাডেখঃ-২৩/১২/২০২০ইাং 

সদয় অবগডতে জন্য অনুডেডপ রপ্রেণ কো হক্ো (                   ) :- 

1. মহাপডেচােক, এনডজও ডবষয়ক ব্যুক্ো, আগােগাঁও, ঢাকা। 

2. মহাপডেচােক, সমাজক্সবা অডধদপ্তে, আগােগাঁও, ঢাকা। 

3. মহাপডেচােক, মডহো ডবষয়ক অডধদপ্তে,                  , ঢাকা। 

4. রেডজস্ট্রাে, রেডজস্ট্রাে অব জক্য়ন্ট স্টক রকাম্পানীজ এন্ড োমসু, কােওয়ান বাজাে, ঢাকা। 

5. ্বিাপনা পডেচােক, পেী কম ুসহায়ক োউক্ন্ডশন, আগােগাঁও, ঢাকা। 

6.                                           (                            )। 
7.                   ,                   ,           ,                 ,      (                                

  )। 

 
 

(                  ) 

          

      - ৪৮ ৩১ ৫৭ ৯৯ 

 

 

 

 

                

                              

০       ১৪২৭ বাাংো 

 ২৩ ডিক্সম্বে ২০২০ ইাংক্েজী 


