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িবআরিপিড সা লার নং-০৯

ব াপনা পিরচালক/ ধান িনবাহী
বাংলােদেশ কাযরত সকল তফিসিল াংক।

ি য় মেহাদয়,
কেরানা ভাইরােসর কারেণ

সংকট মাকােবলায় ি -িশপেম

িডট খােত নঃঅথায়ন ীম।

নেভল কেরানা ভাইরােসর কারেণ
মহামারীর ফেল িব অথনীিতেত নিজরিবহীন িবরতা দখা িদেয়েছ। িব াপী র ািন
বািণজ পকভােব িত হেয়েছ। বাংলােদেশর অ া খােতর ায় র ািন খী িশ িত ানস েহর উৎপাদন াস পেয়েছ
এবং অেনক র ািন আেদশ বািতল হওয়ায় বেদিশক া অজন হত হে ।
র ািন খী িশ িত ানস হেক ি -িশপেম র ািন ঋণ সহায়তা দােনর মা েম তােদর র ািন কায ম অ াহত রেখ বেদিশক
া অজন ও অথনীিতেত গিতশীলতা আনয়েনর লে বাংলােদশ াংক ক ক ৫০০০ (প চ হাজার) কা টাকার এক
নঃঅথায়ন তহিবল গঠন করা হেয়েছ। উ নঃঅথায়ন তহিবল সং া িব ািরত নীিতমালা িনে উপ াপন করা হেলাঃ
১। িশেরানামঃ ি -িশপেম

িডট নঃঅথায়ন ীম।

২। তহিবেলর পিরমাণ ও উৎসঃ ৫০০০ (প চ হাজার) কা টাকা; বাংলােদশ াংেকর িনজ তহিবল।
৩। খাতঃ ানীয়ভােব উৎপািদত র ািন খী িশে

মা ি -িশপেম

িডট খােত এ ঋণ িবতরণ করা যােব।

৪। অংশ হণকারী াংকঃ বাংলােদেশ কাযরত সকল তফিসিল াংক উ নঃঅথায়ন তহিবেলর িবধা হেণর জ যা বেল
িবেবিচত হেব। নঃঅথায়ন হেণ আ হী াংকেক বাংলােদশ াংেকর সাসেটইেনবল ফাই া িডপাটেমে র সােথ এক
অংশ হণ ি (Participation Agreement) স াদন করেত হেব।
৫। তহিবল ব াপনাঃ এ তহিবেলর সামি ক তদারিক/পিরচালনা/ ব াপনার কাজ বাংলােদশ াংক, ধান কাযালয় এর
সাসেটইেনবল ফাই া িডপাটেম ক ক স ািদত হেব। আেলাচ তহিবল ব াপনার ে এবং নঃঅথায়ন ম রীর সময়
সাসেটইেনবল ফাই া িডপাটেম েয়াজনীয় শত/িবিধ অ সরেণর িনেদশ িদেত পারেব।
৬। তহিবেলর ময়াদঃ এ ীেমর ময়াদ হেব ০৩ (িতন) বছর। উ সমেয়র মে তহিবল আবতনেযা (Revolving)।
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৭। াহক পযােয় ঋণ াি র যা তাঃ
ক) য কান খােতর র ািন খী িত ােনর জ উ তহিবল উ ু থাকেব;
খ) ঋণ িবতরেণর িবষয়
িভি েত িবেবচনা করেব;

াংক িব মান িবিধ-িবধান অ সরণ বক

াংকার- াহক স েকর আেলােক কস- - কস

গ) াংক কা ানী আইন, ১৯৯১ অ সাের কান খলাপী াহক বা াহক িত ানেক ঋণ দান করা যােব না;
ঘ) কান র ািনকারক িত ােনর র ািন ে র ত াবাসন [Guidelines for Foreign Exchange
Transactions (GFET) ক ক িনধািরত সময় পয ] ওভারিডউ থাকেল সংি
াংেকর অ েল নঃঅথায়ন
িবধা িবেবচ হেব না।
৮। াহক পযােয় দ হার ও অ া চােজসঃ
ক) াহক পযােয় েদর হার হেব সেবা ৬%।
খ) বাংলােদশ াংেকর িশিডউল অব চােজস সং া িব মান নীিতমালার বাইের াহেকর িনকট হেত কান ধরেণর চাজ
বা িফ আদায় করা যােব না।
৯। াংক পযােয় দ হারঃ বাংলােদশ
করা হেব।
১০। ি -িশপেম

াংক হেত

াংকস হ ক ক হীত নঃঅথায়ন িবধার ওপর ৩% হাের দ আেরাপ

িডট এর িবপরীেত নঃঅথায়েনর পিরমাণঃ

ক) অংশ হণকারী াংক িত িনি ত র ািন আেদশ/র ািন ঋণপে র (Firm Export Contract/
Authinticated Export Credit)
হেত াক
াক ঋণপে র
, এে সিরজ এর জ অথায়ন
বাবদ অথ এবং এ সং া অ া অথায়ন বাবদ অথ বাদ িদেয় অবিশ ে র উপর ীয় নীিতমালা অ যায়ী াংকারাহক স েকর িভি েত ি -িশপেম
িডট দান করেব। তেব িত জাহাজীকরণ ত Consignment তথা
র ািন ে র (Commercial Invoice Value) সেবা ১০% পয নঃঅথায়ন িবধা িবেবচ হেব;
খ) অংশ হণকারী াংক ক ক র ািন প স ণ েপ তকরণ িনি ত হওয়া সােপে জাহাজীকরেণর েব ি িশপেম
িডট দান করা যােব। তেব, সংি প জাহাজীকরেণর পরই কবল আেলাচ নঃঅথায়ন িবধার দাবী
িবেবচ হেব;
গ) নঃঅথায়ন িবধার পিরমাণ িনধারেণর

ে সাসেটইেনবল ফাই া িডপাটেমে র িস া

ড়া মেম গ হেব ।

১১। ঋেণর ময়াদঃ একজন াহকেক সেবা ০১ (এক) বছর উ নঃঅথায়ন তহিবেলর আওতায় একািধকবার িবিভ ময়ােদ ঋণ
িবতরণ করা যােব। কান িনিদ াহকেক উ তহিবল হেত ০১ (এক) বছেরর বিশ ঋণ িবধা দান করা যােব না। াহক পযােয়
ঋেণর ময়াদ যাই হাক না কন বাংলােদশ াংক ক ক সংি Consignment এর জাহাজীকরণ তািরেখর উপর িভি
কের সেবা ১২০ িদন (চার মাস) ময়ােদ উ অথ অংশ হণকারী াংকেক নঃঅথায়ন করা হেব যা ময়াদ শেষ দসহ
এককালীন পিরেশাধেযা হেব। তেব, িবেশষ ে বা িবেশষ কান কারেণ র ািন
াি েত িবল হেল যথাসমেয়
সাসেটইেনবল ফাই া িডপাটেম বরাবর আেবদন করা হেল বাংলােদশ াংেকর যথাযথ ক পে র বা েমাদন হণ সােপে
পিরেশােধর ময়াদ সেবা ৬০(ষাট) িদন পয ি করা যােব ।
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১২। নঃঅথায়েনর জ আেবদন প িতঃ
সংি
াংক ক ক াহক পযােয় িবতরণ ত ঋেণর েয়াজনীয় ত ও কাগজপ সহ িনধািরত ছেক সা ািহক িভি েত সংি
র ািন প জাহাজীকরেণর পরবত স ােহর মে মহা ব াপক, সাসেটইেনবল ফাই া িডপাটেম , বাংলােদশ াংক, ধান
কাযালয় বরাবর নঃঅথায়েনর জ আেবদন করেব। আেবদনপে র সােথ িনে া ত ািদ সং করেত হেবঃ










ঋণ িবতরণ সং া সনদপ বা ম রীপ ;
এ খােত ঋণ িবতরেণর সমি ত িববরণী;
আেবদন ত অথ িনধািরত দসহ পিরেশােধর িবষেয় িত িতপ (িডিপ নাট) ও লটার অব
কন িনউ ;
সংি র ািন আেদশ/র ািন ঋণপে র কিপ;
সংি Consignment এর Commercial Invoice এর কিপ;
Bill of Lading (B/L)/ Airway Bill/ FCR (Forwarder Cargo
Receipt)
Bill of Export এর কিপ;
র ািন প
তকরণ স ে র ত য়ন;
িব মান িনয়মা যায়ী ঋণ সংি অ া কাগজািদ বা বাংলােদশ াংক ক ক যািচত য কান
ত / ামািনক দিললািদ।

১৩। আদায় ও তদারকীঃ
ক) নঃঅথায়ন বাবদ াংক ক ক হীত ঋণ বাংলােদশ াংেক রি ত অংশ হণকারী াংেকর চলিত িহসােব
দােনর তািরখ হেত ১২০ িদন (চার মাস) পর বা
িবেশেষ বাংলােদশ াংক ক ক িনধািরত সময় পর দসহ
এককালীন কতন করা হেব;
খ) াহক পযােয় িবতরণ ত ঋণ আদােয়র সকল দায়-দািয় ঋণ িবতরণকারী াংকস েহর ওপর
পযােয় ঋণ আদােয়র সােথ বাংলােদশ াংেকর পাওনােক স িকত করা যােব না;

থাকেব। াহক

গ) ঋণ িবষয়ক যাবতীয় িঁ ক সংি
াংক বহন করেব এবং সরকােরর র ািন ও উৎপাদন সং া নীিতমালা
পিরপালেনর িবষয়
াংক ক ক িনি ত করেত হেব;
ঘ) যথাসমেয় ঋণ পিরেশােধ াহক
সংর ণ করেত হেব;

থ হেল তা িব মান নীিতমালা অ যায়ী

িণকরণ করেত হেব এবং িভশন

ঙ) আেলাচ নঃঅথায়ন ীেমর আওতায় াংক ক ক িবতরণ ত ঋেণর যথাযথ স বহার িনি ত করেত হেব;
চ) নঃঅথায়ন ত ঋেণর িবষয় বাংলােদশ াংক ক ক য কান সময় সেরজিমেন যাচাই করা হেত পাের।
যাচাইকােল িবতরণ ত ঋেণর স বহার হয়িন মেম উদঘা ত হেল নঃঅথায়ন বাবদ দ অথ াংক রট+৫% হাের
দসহ এককালীন চলিত িহসাব হেত কতন করা হেব;
ছ) Shell কা ানী/ িত ােনর র ািন আেদশ বা Shell
িডট এর িবপরীেত নঃঅথায়ন িবধা িবেবচ হেব না;
(জ) সংি

াংেকর র ািন ঋণপে র িবপরীেত দ ি -িশপেম

Consignment জাহাজীকরেণর েব নঃঅথায়ন িবধার আেবদন িবেবচ হেব না।
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১৪। িরেপা ং/ িতেবদন দািখলঃ সংি িবভােগ মািসক িভি েত িবতরণ ও আদায় সং া ত সংি
মািসক অে
পরবত ১৫ (পেনেরা) িদন যথা মাচ, ন, সে র এবং িডেস বর িভি ক িতেবদন যথা েম এি ল, লাই, অে াবর এবং
জা য়াির মােসর ১৫ তািরেখর মে সাসেটইেনবল ফাই া িডপাটেম -এ দািখল করেত হেব। নঃঅথায়ন ত ঋণ স িকত
বাংলােদশ াংক ক ক যািচত ত ািদ/িববরণী িনধািরত সমেয় অংশ হণকারী াংক ক ক দািখল করা না হেল সংি আইন ও
িবিধ-িবধান অ যায়ী যথাযথ ব া হণ করা হেব।
১৫। অ া শতাবলীঃ
ক) একক াহেকর বা গা ীর ে িবিনেয়াগ িবধার সেবা সীমা (Single Borrower Exposure
Limit) সং া নীিতমালা অ সরণ করেত হেব;
খ) ঋণ িহতা িনবাচন, ঋণ ম রী, িবতরণ, দিলল স াদন, ডট-ই ই অ পাত, ঋেণর যথাযথ বহার ও তদারকীর
িবষয় ঋণ িবতরণকাররী াংেকর িনজ িবিধ-িবধান ও াংকার- াহক স েকর িভি েত িনধািরত হেব;
গ) উি িখত খােত নঃঅথায়ন িবধার শতািদর িবষেয় য কান সংেযাজন, িবেয়াজন এবং পিরমাজেনর অিধকার
বাংলােদশ াংক সংর ণ কের।
এ িনেদশনা অিবলে কাযকর হেব।
াংক কা ানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় দ

মতাবেল এ িনেদশনা জাির করা হেলা।

আপনােদর িব

,

( মাঃ মক ল হােসন)
মহা ব াপক (চলিত দািয়ে )
ফানঃ ৯৫৩০২৬৮

