
অস্থায়ী জরুর়ী কু্ষদ্র ঋণ তহবিল এর বিযমািল়ী

চলমান কররানা ভাইরাস সংক্রমরের প্রভারে যারা চাকরর রেচয ুত 
হর়েরেন ো বেকাররের কাররে অর্থননরতক ভারে জীেনযাপন রনর়ে 
রচরিত আরেন এমন সোই 

প্ররতটি রপ্ররেকচারর সমাজকলুােমূলক পররষদ একটি জীেন কলুাে ঋে তহরেরলর কাযথক্রম গ্রহে করররে  যা 

স্বল্প আর়ের পররোরগুরলরক জীেনযাত্রার েুর়ের মরতা প্রর়োজনী়ে তহরেল সমূরহর জনু অস্থা়েী ভারে ঋে রদরে।

কররানা ভাইরারসর মহামারীর প্রভারের কাররে, ঋে রনরত পাররে এমন পররোররর সংখ্ুা স্বল্প আর়ের পররোর 

বর্রক অ-স্বল্প আর়ের পররোর পযথি েৃরি করা হরে। এোড়াও এই কাযথক্ররমর অংশ রহরসরে, বয সকল 

পররোর সমূহ কররানা ভাইরারসর মহামারীর কাররে চাকরর রেচয ুত হর়েরেন অর্ো বেকার হর়ে চরম ভারে 

অর্থননরতক মন্দা গ্রস্থ, তারদররক রেরশষ রেরেচনা়ে জরুরী রভরিরত বমৌখ্যে বযাগ্ু ষুদয র ত তহরেল স়োহতা বদ়ো

হরে। 

এই রেরশষ ঋে েুেস্থার েুাপারর রেস্তাররত জানার জনু দ়ো করর রপেরনর পাতা়ে বদখ্যন। এোড়াও, 

সযরনরদথষ্ট ভারে রনরিত হোর জনু দ়ো করর নীরচর ঠিকানা সমূরহর সারর্ বযাগ্ারযাগ্ করুন।

ঋে সহা়েতার আরেদন প্ররক্র়ো
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বপ্ররে

ঋণের সিদ্ধান্ত চূডান্ত・ব্াাংণে অর্ থপ্রেরে

（ベンガル語）

িহায়তার েণয়াজন হণে প্রিন্দাই মাসিোেচারাে প্রিন্টার এর িাণর্ প্র াগাণ াগ েরুন। 022-224-

1919 (9: 00-17: 00)

বসন্ডাই রসটি কাউরিল অে বসাশুাল ওর়েলরে়োর 

070-1398-1681 / 070-3105-3485
080-9190-5476 / 090-6088-4507
080-9190-2546 / 080-7998-2206

080-4478-5025 / 090-6071-5795

য াগায াযগর সময (অবিস য ালার বিি 9: 00-16: 00) * উপযরাক্ত  য াগায াযগর ঠিকািা সমূহ 2022 সাযলর আগস্ট মাযসর ৩১ 
তাবর  প যন্ত িযিহৃত হযি।

আরেদরনর ঠিকানা
অিুগ্রহ কযর আমাযির সাযে যিাযি য াগায াগ করুি। সরাসবর যি া কযর আলাপ করযত আসযিি িা। 

2022/05/06



মলূত যারা চাকরর বর্রক রেচয ুত হর়েরেন তারদর জনু (জরুরর ষুদয র ত-তহরেল)

■ প্ররযাজু পররোরগুরল বয সকল পররোর সমহূ কররানা 

ভাইরাস মহামারীর কাররে চাকরর রেচয ুত হর়েরেন, স্বাভারেক

বরাজগ্ার করম রগ্র়েরে। ইতুারদ, কাররে যরদ আপনার জীেনযাত্রা 

স্বাভারেক রাখ্ার জনু অর্থ সহা়েতা প্রর়োজন হ়ে। 

※ এটি রনম্ন-আর়ের পররোর গুরলারক পূেথেতী সীমােিতার বর্রক 

সম্প্রসারে। ※ বকানও পররোররর যরদ কররানা ভাইরাস মহামারীর 

কাররে বরাজগ্ার করম যা়ে, এমন রক শ্রমজীেী েুরির  চাকররও 

সামর়েকভারে েন্ধ হ়েরন।  তার পরও  ওই পররোর এই ঋে

সহা়েতা আরেদরনর জনু উপযযি। 

■সরেথাচ্চ ঋরের পররমান 200,000 ইর়েন ঋে তহরেল : রশশুরদর 

স্কয ল েন্ধ হোর কাররে যারদর বরাজগ্ার করম রগ্র়েরে ো একক েুারি 

মারলক হর়ে েুেসা়ে রনর়োরজত েুারির বরাজগ্ার করম রগ্র়েরে। অননুা 

ষুদরত 100,000 ইর়েন। 

※* রেরশষ বষুদরত্র, 200,000 ইর়েন ঋে বদও়োর েুেস্থা সংরযাজন করা হর়েরে। 

■ অিেথতী সম়েকাল এক েেররর মরযু 

※ এটি পূেথ সম়ে বর্রক 2 মাস সম্প্রসারে করা হর়েরে।

※ এরপ্রল ২০২২এর পরর ঋরের আরেদন করা ঋে খ্ালাস 

করার রনযথাররত সম়ে সীমা ২০২৩ এর রিরসম্বর বশষ 

পযথি োড়ারনা হর়েরে।

■ঋে পরররশারযর সম়েসীমা
দযই েেররর মরযু। 

※ এটি পূেথেতী সমর়ের বর্রক 12 মাস দীর্থার়েত করা 

হর়েরে। 

■ঋরের সযদ / গ্ুারান্টর
0% / প্রর়োজন বনই

■ আরেদন কররত:      
বসন্ডাই রসটি কাউরিল অে বসাশুাল ওর়েলরে়োর

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
・
・

জরুরর ঋে সহা়েতা গুরলা সহজ করা হরে শুযয মাত্র বস সকল পররোর সমূরহর জনু যাহারদর কররানা ভাইরাস 
মহামাররর কাররে আরর্থক অসচ্ছলতার সম্মযখ্ীন হর়ে জীেনযাপন করা কঠিন হর়ে পরররে। 

মলূত বযসে পররোর বেকার হর়ে পরড়রেন তারদর জনু (সাযারে সহা়েতা তহরেল) *

■ ঋে সহা়েতা পাোর বযাগ্ু পররোর 
কররানা ভাইরাস মহামারী দ্বারা আক্রাি পররোরগুরল যারদর 

বরাজগ্ার করম রগ্র়েরে ো বেকার হর়ে  যাও়োর কাররে 

আরর্থকভারে ষুদরতগ্রস্থ হর়ে জীেন যাপন কঠিন হর়ে পরড়রে। 
※ পূেথেতী সীমােিতার সম্প্রসারে করর এটি রনম্ন-আর়ের 

পররোর গুরলারকও সংযযি করররে।
※ বকান পররোররর  যরদ কররানা ভাইরাস মহামারীর কাররে 

বরাজগ্ার করম যা়ে, এমন রক শ্রমজীেী েুরির চাকররও 
সামর়েকভারে েন্ধ হ়েরন।  তার পরও ওই পররোর এই 
ঋে সহা়েতা আরেদরনর জনু উপযযি। 

■ সরেথাচ্চ ঋরের পররমান
・ (দযই ো তরতারযক েুরি) ¥ 200,000 / মাস

・ (একক েুরি) ¥ 150,000 / মাস

ঋরের সম়েকাল: নীরতগ্তভারে 3 মারসর মরযু

■ অিেথতী সম়েকাল এক েেররর মরযু 
※ এটি পূেথ সম়ে বর্রক 6 মাস সম্প্রসারে করা হর়েরে।

※ এরপ্রল ২০২২এর পরর ঋরের আরেদন করা ঋে খ্ালাস 

করার রনযথাররত সম়ে সীমা ২০২৩ এর রিরসম্বর বশষ 

পযথি োড়ারনা হর়েরে।

■ ঋে পরররশারযর সম়েসীমা
10 েেররর মরযু 

■ ঋরের সযদ / গ্ুারান্টর
0% / প্রর়োজন বনই 

■ আরেদন কররত:      
বসন্ডাই রসটি কাউরিল অে বসাশুাল ওর়েলরে়োর

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・

পররোররর সদসুরা তারদর স্বাভারেক জীরেকা রনেথাহ কররত সষুদম না হও়ো পযথি জীেনযাত্রার জনু প্রর়োজনী়ে ঋে সহা়েতা প্রদান করা হরে।

※সাযারে সহা়েতা তহরেল বর্রক 
জীেনযাত্রার েুর়ের সহা়েতা

বয সকল প্রচরলত শতথ  সমহূ 
রশরর্ল করা হর়েরে বসগুরলা 
লাল ররে রলখ্া হর়েরে। 

এই বিযেষ িযিস্থার অংে বহযসযি য  সমস্ত পবরিার সমূহযক যপৌর কর যেযক অিযাহবত যিযা হযযযে এিং  স্বল্প 
আযযর জ়ীিি াত্রা অিযাহত রযযযে শুধু মাত্র তাহাযিরযক ঋযণর অেয যিরত যিযার বিধযাবরত সময যেষ হযল ঋণ 
যেযক অিযাহবত যিযা হযত পাযর। 


