
 
 

৮ই এপ্রিলের  ২০২০ সালের  ২৩ নং আপ্রথিক তারেয  আইন এর কু্ষদ্র প্রনলদি প্রিকা। 

 

(PMI) ছ াট অথবা  মাঝাপ্রর  িপ্রতষ্ঠানগুপ্রের   স্বপ্রনযকু্ত  অথবা  ছেিাদার  কমীলদর  আলের  েপ্ররমাণ 

অনুযােী  সহােতা  িদালনর  বযবস্থা । 

 

 
 
 

 

ভুপ্রমকা 
 

৮ই এপ্রিলের  ২০২০ সালের  ২৩ নং আপ্রথিক তারেয  আইলন  রাষ্ট্র কপ্রতি ক উপস্থাপ্রপত মঞ্জরুকৃত 

প্রনশ্চয়তার  সুল াগ বাপ্রিলয়লে এবং ককাম্পাণী, স্বপ্রন ুক্ত ও কপশাদারলদর জনয ঋলণ িলবশাপ্রিকার উন্নীত কলর 

বযবসায়ীক িারাবাপ্রিকতা সমথিন করার জনয নতুন ভালব আয় পপ্ররমাপ করার পদলেপ গ্রিণ কলর । 

 

প্রনপ্রিত  তহপ্রবে  দ্বারা  অথিােলন  প্রনিেতা 
 

ককাম্পাণীর ববপ্রশষ্ট্য এবং আকার অনু ায়ী সিজেভয সলবিাচ্চ ৭২ মালসর সময় প্রদক সি প্রতনটি অথিায়ন প্রবকল্প রলয়লে 

ঃ  
 

১.(PMI) কোট অথবা মাঝাপ্রর  িপ্রতষ্ঠানগুপ্রের  দ্বারা পপ্ররচাপ্রেত  বযাপ্রক্তলদর  জনয ২৫,০০০ ইউলরা প িন্ত অথিায়ন। 

। (PMI) কোট অথবা মাঝাপ্রর  িপ্রতষ্ঠানগুপ্রের এবং প্রশল্প বা কপশায়  প্রনলয়াপ্রজতলদর জনয ককন্দ্রীয়  তিপ্রবলের ১০০%  

প্রনশ্চয়তা । 

 

২.(PMI) কোট অথবা  মাঝাপ্রর  িপ্রতষ্ঠানগুপ্রের  জনয ৮০,০০০ ইউলরা  প িন্ত অথিায়ন  (PMI)   কোট অথবা 
মাঝাপ্রর িপ্রতষ্ঠানগুপ্রের জনয ককন্দ্রীয়  তিপ্রবলের ৯০% প্রনশ্চয়তাসি ১০০% অথিায়লনর কমাট সুরো পাওয়ার  জনয 
১০% অপ্রতপ্ররক্ত প্রনশ্চয়তার আস্থা । 

 

৩.(PMI)কোট অথবা মাঝাপ্রর িপ্রতষ্ঠানগুপ্রের জনয ৫ প্রমপ্রেয়ন ইউলরা প িন্ত অথিায়ন। (PMI) কোট অথবা মাঝাপ্রর 

িপ্রতষ্ঠানগুপ্রের জনয ককন্দ্রীয়  তিপ্রবলের ৯০%  প্রনশ্চয়তা । 

 

বতি মান  এই কু্ষদ্র প্রনলদি প্রিকা  ২৫,০০০ ইউলরা  েযিন্ত অথিােন  প্রনলে কাজ কলর । 

 

ক  সমস্ত বযাপ্রক্তবগি (PMI) কোট অথবা মাঝাপ্রর িপ্রতষ্ঠানগুপ্রে, প্রশল্প, এবং অনযানয কপশায় জপ্রিত এবং জরুরী 
স্বাস্থযখালতর কারলণ েপ্রতগ্রস্ত িলয়লে তালদরলকই ২৫,০০০ ইউলরা প িন্ত কদয়া িলব । 

 

সবিাপ্রিক সময়কাে ৭২ মাস ককানটি ২৪ মালসর অনুগ্রি সময়কাে 
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অলথির পপ্ররমাণ ককান পপ্ররপ্রস্থপ্রতলতই ২৫,০০০ ইউলরা অপ্রতক্রম করলত পালর না এবং প্রনপ্রশ্চত তিপ্রবলে অনুলরাি পত্র 

জমা কদওয়ার তাপ্ররলখ কশষ আপ্রথিক প্রববরণী দাপ্রখে করা বা কশষ কলরর ক াষণাপলত্রর ফোফে প্রিসালব আলয়র 

সলবিাচ্চ ২৫% এর সমান িলত িলব ০১/০১/২০১৯ কথলক অনযানয উপ ুক্ত নপ্রথ দ্বারা গঠিত প্রবষয়গুপ্রের জনয,(DPR) 

(রাষ্ট্রেপ্রতর  আইন ৪৪৫/২০০০ অনুসালর ) স্বসােযদানপত্র। 

 

আজ প িন্ত িস্তাপ্রবত প্রনপ্রদিষ্ট্ িার ১.২০%  (Taeg 1.27 বাপ্রষিক  হার) 

 

প্রনশ্চয়তা অনুলরাি পত্র ফমি কপলত আপনার বযাংলকর সালথ ক াগাল াগ করুন, া আপপ্রন অনোইলন করলত পালরন 

এবং আপনার বযাংক কতৃি ক প্রনলদি প্রশত ঠিকানায়(PEC ) (অনুলমাপ্রদত  ইলেকট্রপ্রনক  ছোস্ট ) এর মািযলম স্বাের 

এবং পাঠালনার জনয সমস্ত কাগজপত্র িস্তুত করলত পালরন । 

ক  সমস্ত নপ্রথ িদান করলত িলব । 

১. পপ্ররচয় পলত্রর নপ্রথর অনুপ্রেপ্রপ /  আইপ্রন িপ্রতপ্রনপ্রির টযাক্স ককাড 

২. ২০১৮ সালের আপ্রথিক প্রববরণী দালয়র করা (সীমাবদ্ধ সংস্থাগুপ্রের জনয) 

৩. ২০১৯ সালের সংস্থার কর কফরত ক াষণা ( আয় ২০১৮) (অংশীদাপ্রর এবং একমাত্র মাপ্রেকানার জনয) 

৪.  ভযাট নম্বর আলরাপলণর অনুপ্রেপ্রপ (ককবে কপশাদারলদর জনয) 

ককবেমাত্র  প্রদ আপনার সংস্থাটি 2019 সালে িপ্রতপ্রষ্ঠত িয় 

১. কুখযাত কালজর দপ্রেলের প্রবকল্প ক াষণা; 

২. পপ্ররচয় পলত্রর নপ্রথর অনুপ্রেপ্রপ / আইপ্রন িপ্রতপ্রনপ্রির টযাক্স ককাড 

৩. আইনী িপ্রতপ্রনপ্রি স্বােপ্ররত ২০১৯ সালের আপ্রথিক প্রববরণী (আপ্রথিক প্রববরণী অস্থায়ী সংস্করলণও থাকলত পালর 

 প্রদ সরকারীটি সিজেভয না িয় ) 
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৪. ভযাট নম্বর প্রবপ্রশষ্ট্তার অনুপ্রেপ্রপ (ককবে কপশাদারলদর জনয) 

সতকি তা    

আপনার বযালের সালথ সবিদা  াচাই করুন আপনার ককান নপ্রথ বতপ্রর করলত িলব,এই প্রনলদিশনা আপনালক  িারণা 

কপলত সািা য করলব । 

আপনার  প্রদ ভাষা সিায়তার িলয়াজন িয় তািলে বযাংলক আপনার কসবা িদালনর জনয কদাভাষী  পাওয়া  ালব। এই 

কসবা মিযস্থতাকারীলদর িাপযতার প্রদন এবং সময় সম্পলকি   একমত িয়   

সময়                                                            

এই ঠিকানাে  ছযাগালযাগ  করুনঃ                                                                           

প্রনপ্রদিষ্ট্করণ  

১. নাম 

২. উপাপ্রি নাম 

৩. জাতীয়তা 

৪. শির 

৫. মিযস্থতার জনয িলয়াজনীয় ভাষা 

৬. কফান নং 
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