
 

�কািভড-১৯ এর কারেণ �িত�� অিভবাসী কম� �নব �াসন ঋণ, ২০২০ 
 

�কািভড-১৯ এর কারেণ �িত�� হেয় �য সকল বাংলােদিশ অিভবাসী কম� �দেশ �ফরত এেসেছন �স সকল কম� 
অথবা িবেদেশ ���বরণ কেরেছন ত�র পিরবােরর ১ (এক) জন উপ�� সদ�েক �নব �াসেনর লে�� �� �েদ িবেশষ �নব �াসন 
ঋণ �দান হে�।  

  
িবেশষ �নব �াসন ঋণ �হেণ �যা�তা ও �েয়াজনীয় কাগজপ�ঃ   

 �ক�/ �বসা �িত�ান এলাকায় অবি�ত �বাসী ক�াণ �াংেকর শাখায় ঋেণর আেবদন করেত হেব;     
 ১ জা�য়ারী  ,২০২০ তািরখ �থেক �দেশ �ফরত আসা অিভবাসী কম� ঋেণর জ� িবেবিচত হেবন।    
 িবনা�ে� সরবরাহ�ত �াংেকর িনধ �ািরত আেবদন ফরেম আেবদন দািখল;  
 আেবদনকারীর পাসেপাট � (পাসেপােট �র বিহগ �মন ও আগমন সীল�� পাতাসহ)/  �ােভল পারিমেটর ফেটাকিপ;   
 আেবদনকারীর িবএমই�’র �াট � কাড �/ চাকিররত �দেশর আইিড কাড � এর ফেটাকিপ/ �বধ পেথ িবেদশ গমেণর 

�মাণপ�/ িবেদেশ চাকিরর �ি�প�/ �বধ পেথ �রিমেট� ��রেণর �মাণপ�;  
 আেবদনকারীর স� �তালা ০৩ (িতন) কিপ পাসেপাট � সাইেজর ছিব, জাতীয় পিরচয় প�/ পাসেপাট �/ �েযাজ� 

��� জ�িনব�েনর ফেটাকিপ;  
 �ারা�েরর স� �তালা ০২ (�ই) কিপ পাসেপাট � সাইেজর ছিব, জাতীয় পিরচয় প�/ পাসেপাট �/ �েযাজ� ��ে� 

জ�িনব�েনর ফেটাকিপ;  
 হালনাগাদ ��ড লাইেসে�র ফেটাকিপ (�েযাজ� ��ে�);   
 �কে�র �কানাসহ িব�ািরত িববরণ (�েযাজ� ��ে�);        
 �দাকান/ �গাডাউন ভাড়ার ��ে� ভাড়ার �ি�প�, Letter of Disclaimer এবং িনজ� হেল মািলকানার 

�মাণপ� িনেত হেব (�েযাজ� ��ে�);   
 �িশ�ণ/ অিভ�তার সা� �িফেকট এর ফেটাকিপ (�েযাজ� ��ে�) অথবা �িশ�ণ �হেণ স�ত আেছন মেম � 

অি�কার প�;    
 �ি�গত/ �কে�র নােম �কান সং�া/ এনিজও/ �াংক বা আিথ �ক �িত�ান হেত �হীত ঋেণর �ঘাষণাপ�;  
 জামানিত স�ি�র ফেটাকিপ; 
 ঋণ �হীতার িনকট হেত িনজ নামীয় ০৩ (িতন) � �া�িরত �চেকর পাতা ও সংি�� �াংেকর িহসাব িববরণী। 

 
ঋণ সীমাঃ  

একক ঋণ সেব �া� ৫.০০ (প�চ) ল� টাকা �প ঋেণর ��ে� এক সদে�র ঋেণর সীমা ৫.০০ (প�চ) ল� টাকা িহসােব 
০৫ জেনর সেব �া� ২৫.০০ (�িচশ) ল� টাকা।   
   জামানতিবহীন ঋণ সেব �া� ৩.০০ (িতন) ল� টাকা; 
   ৩.০০ (িতন) ল� টাকার উে�� হেত ৫.০০ (প�চ) ল� টাকা পয �� ঋেণর ��ে� সহজামানত �হণ করেত হেব;  
 ঋেণর পিরমাণ ৫.০০ (প�চ) ল� টাকার উে�� হেল ঋেণর িবপরীেত ঋণ �হীতা/�ারা�েরর মািলকানাধীন 

�াবর স�ি� �রিজি� মট �েগজ�েল �াংেকর অ��েল দায়ব� থাকেব। 
ঋেণর �ময়াদঃ  

�ক� এবং �বসার ��িত/ ধরণ অ�যায়ী সেব �া� ৫ (প�চ) বছর।    
 
�েদর হারঃ  

০৪% সরল �দ হাের।  
 
ঋেণর পিরেশাধ�চীঃ  
        পিরেশাধ�চী হেব ঋেণর ধরণ অ�যায়ী িকি�েত পিরেশাধেযা�। 
 
িবঃ �ঃ এ ঋেণর �কান সািভ �স চাজ� �নই। 
 

 


