
ঋণপরিশ োধকিো প্রশ োজন ব্যক্তিিজনযঋণপরিশ োধকিোকষ্টকি হশে, উশটোরিশকি সংরিষ্টপ্ররিষ্ঠোশনি রনশিে নো দিখুন

 ঋণপরিশ োধ কিো থেশকঅব্যোহরি, প্ররিটি িহরব্শেি ধিণঅনুযোয়ী এককোেীনভোশব্ পরিচোেনো কিো হশব্।

(1) জরুিী কু্ষদ্রঅশেি িহরব্ে, (2) সোরব্ িক সহোয়িো িহরব্শেি প্রেমঋণ, (3 সোরব্ িকসহোয়িো িহরব্শেি ব্রধ িিঋণ

(4) সোরব্ িক সহোয়িো িহরব্শেিঋণ পুনিোয় গ্রহণ।

 ঋণগ্রহীিো এব্ং পরিব্োশিি প্রধোনআব্োরসককি থেশকঅব্যোহরি (মোেোরপছু কি এব্ংআয়প্ররি কিউভশয়িই রভরিশি) থপশয়

েোকশে, ঋণপরিশ োধ কিো থেশকঅব্যোহরিপোওয়োি থযোগ্য হশব্ন। পরিব্োশিিঅনযোনয সদসযশদিকিপ্রদোশনিঅব্স্থো

সম্পশকি জজজ্ঞোসো কিো হশব্ নো (*অব্যোহরি প্রদোশনি রসদ্ধোন্ত থনয়োি সময়পরিশ োধ কিো অশে িি পরিমোণঅব্যোহরিপ্রদোশনি

উজদ্ধষ্ট হশব্ নো)।

 অব্যোহরিপ্রদোশনি  িিিহরব্শেি ধিশণি উপি রনভিি কশি পরিব্রিিি হয়। (নীশচি রচত্র থদখুন)

 উপশিোিছোডোও, রসদ্ধোন্ত দন োি ব্ছশিিপশিঋণগ্রহীিো ব্ো পরিব্োশিিপ্রধোনশকআব্োরসককি দেশকঅব্যোহরিপ্রিোন

কিো হশে, ব্শক োঋণপরিশ োধকিো দেশকএককোেীনঅব্যোহরিপ্রিোনকিো ছোডোওঋণপরিশ োশধিসম ঋণগ্রহীিোি

মৃিয য ব্ো রনশখোোঁজ হও োি িো , ব্যক্তিগি দিউরে োত্ব ইিযোরিি মশিোঋণপরিশ োশধিসম ওঋণপরিশ োধকিোি

পরিরিরিকঠিন হশ েোকশে, ঋণপরিশ োধকিোি সমস্তব্ো একঠিঅং দেশকঅব্যোহরিপোও ো দেশিপোশি।

 ঋণপরিশ োধকিো দেশকঅব্যোহরি পোও োিজনযআশব্িশনিপ্রশ োজন িশ শছ (*উজদ্ধষ্ট ব্ো থযোগ্য ব্যজিশক

স্বয়ংজিয়ভোশব্অব্যোহরিপ্রদোন কিো হয় নো।) অনুগ্রহ কশি সমোজকেযোণপরিষশদি রব্জ্ঞরি থদশখ, সময়সীমোি মশধয

আশব্দনকরুন।

ব্সব্োশসিস্থোন পরিব্িিন ইিযোরদকোিশণআশব্িশনি সম কোি ব্সব্োশসি ঠিকোনো রিন্নিি হশ েোকশে, ঋশণিজনয

আশব্িনপ্রক্তি ো সম্পোিনকিো সমোজকেযোণ পরিষশিি সোশে দেোগোশেোগকরুন।

আগ্স্ট 2022অনুযোয়ী

*1 এরপ্রে 2022 সোশেিপশিজরুিী কু্ষদ্রঅশেিিহরব্ে, সোরব্ িক সহোয়িোিহরব্শেি (প্রেমঋণ) রব্শ ষঋশণিআশব্দশনি থক্ষশত্র,

ঋণপরিশ োধকিো থেশকঅব্যোহরিপোওয়োি রসদ্ধোন্ত 2023 সোশেিআব্োরসককি থেশকঅব্যোহরিপোওয়োি উপি রনভিি কশি

এব্ং স্থরগ্িকিোি সময়কোে 2023 সোশেি রিশসম্বশিি থ ষপয িন্ত রনধ িোিণকিো হয়।

*2 ঋণপরিশ োধকিো থেশকঅব্যোহরিপোওয়োি পিও, স্বোব্েম্বী হওয়োিজনয,পিোম িসহোয়িোপ্রদোনকোিী সংস্থো কিত িকিমোগ্িসহোয়িো

প্রদোশনি জনযফশেোআপকিো হয়।

*3 ঋণগ্রহীিোিঅনুশিোশধ রব্েশম্বিসময়সংরক্ষিকশি রনধ িোিণ কিশে থসশক্ষশত্রএটি প্রশযোজযনয়।

নিযন কশিোনোিোইিোস সংিমণ রব্স্তোশিি কোিশণ গ্রহণকিো রব্শ ষ ব্যব্িো

"জরুিী কু্ষদ্রঅশেিিহরব্েইিযোরিি রব্শ ষঋণ" পরিশ োধকিো দেশকঅব্যোহরি

সম্পশকে

অব্যোহরি প্রিোশনি  িে এব্ংঅব্যোহরি প্রিোশনি সশব্ েোচ্চঅশে েি পরিমোণ

িহরব্শেিধিণ
অব্যোহরিপ্রিোশনি

 িে

অব্যোহরিপ্রিোশনিসশব্ েোচ্চ

অশে েিপরিমোণ

ঋণপরিশ োধশুরুকিোি
সম 

※ অব্যোহরিপ্রদোন নো কিোি

থক্ষত্রইিযোরদ

জরুিী কু্ষদ্রঅশেি িহরব্ে

2022সোশেি মোশচিি থ ষঅব্রধআশব্দনকিো অং 

2021 সোেএব্ং 2022 
সোশেআব্োরসককি

দেশকঅব্যোহরি

প্রিোন

200,000 ইশয়ন জোনুয়োিী, 2023সোে ~

জরুিী কু্ষদ্রঅশেি িহরব্ে

2022সোশেি এরপ্রশেি পশিআশব্দনকিো অং 

2023 সোশেআব্োরসক

কি দেশকঅব্যোহরি

প্রিোন

200,000 ইশয়ন জোনুয়োিী, 2024 সোে ~

সোরব্ িক সহোয়িো িহরব্ে (প্রেমঋণ)
2022 সোশেি মোশচিি থ ষঅব্রধআশব্দনকিো অং 

2021 সোেএব্ং 2022 
সোশেআব্োরসককি

দেশকঅব্যোহরি

প্রিোন

450,000 ইশয়ন (এককপরিব্োি)

600,000 ইশয়ন (2জনব্োআিও থব্র 

জশনি পরিব্োি)
জোনুয়োিী, 2023 সোে ~

সোরব্ িক সহোয়িো িহরব্ে (প্রেমঋণ)

2022সোশেি এরপ্রশেি পশিআশব্দনকিো অং 

2023 সোশেআব্োরসক

কি দেশকঅব্যোহরি

প্রিোন

450,000 ইশয়ন (এককপরিব্োি)

600,000 ইশয়ন (2জনব্োআিও থব্র 

জশনি পরিব্োি)
জোনুয়োিী, 2024সোে ~

সোরব্ িক সহোয়িো িহরব্ে (ব্রধ িি ঋশণি পরিমোণ)
2023 সোশেআব্োরসক

কি দেশকঅব্যোহরি

প্রিোন

450,000 ইশয়ন (এককপরিব্োি)

600,000 ইশয়ন (2জনব্োআিও থব্র 

জশনি পরিব্োি)
জোনুয়োিী, 2024সোে ~

সোরব্ িক সহোয়িো িহরব্ে (পুনিোয় ঋণগ্রহণ)
2024 সোশেআব্োরসক

কি দেশকঅব্যোহরি

প্রিোন

450,000 ইশয়ন (এককপরিব্োি)

600,000 ইশয়ন (2জনব্োআিও থব্র 

জশনি পরিব্োি)
জোনুয়োিী, 2025 সোে ~

ঋণপরিশ োধকিো দেশকঅব্যোহরি পোও োি রব্ষ সমূহ



পরিশ োশধি সময়কোশেিমশধয ঋণ পরিশ োধ কিো থেশকঅব্যোহরি প্রদোশনি প্রশয়োগ্ ইিযোরদকিো থযশি পোশি।

এছোডোও, প্রশয়োজনীয় সংরিষ্ট সংগ্ঠশনি সহোয়িোি সোশে সংযুিকিো হশব্।

[থযোগ্য ব্ো উজদ্ধষ্ট ব্যব্হোিকোিী] ঋণপরিশ োধ কিো থেশকঅব্যোহরিপোওয়োি থযোগ্য নো হশেও ঋণপরিশ োধ কিো কষ্টকিএমন ব্যজি

[পিোম িথিস্ক] আপনোি ব্সব্োশসি রপ্রশফকচোশি উপি রনভিি কশি পরিব্রিিি হয়। রব্ দ রব্ব্িশণিজনয, অনুগ্রহ কশি রপ্রশফকচোিোশিি
সমোজকেযোণ পরিষদ থেশক থপ্ররিিঅব্যোহরিপ্রদোন সংিোন্ত রনশদি নো, থহোমশপজ, ইিযোরদ থদখুন।

একসোশেপরিব্োশিি ব্োশজিসম্পশকিপয িোশেোচনো কশি, আয়ও ব্যশয়িপরিরস্থরিউন্নিকিশিসহোয়িো ব্ো ঋণ সমন্বয়কিোি

রনশদি নো ছোডোও, হযোশেো ওয়োকি ইিযোরদিসহশযোরগ্িোয়কম িসংস্থোশনিজনয সহোয়িোপ্রদোনকিো হশব্।

[থযোগ্য ব্যব্হোিকোিী] আয়ব্ো পরিব্োশিি ব্োশজি রনশয়উরিগ্ন ব্যজি

প্রধোনপিোম েদেস্ক দ োন সহো িোি রব্ষ ব্স্তু

গ্রোহকহিেোইন

(গ্রোহশকিজীব্ন রব্ষয়কপিোম িথিস্ক)
188

গ্রোহশকিসমসযো সম্পশকিপিোম িকিো সম্ভব্ রনকিিমগ্রোহশকিজীব্ন

রব্ষয়কপিোম িথিশস্কি রনশদি নো প্রদোনকিো হশব্।

জোপোনআইরনসহোয়িো থকন্দ্র

(থহোশিিোসু সোশপোিি িোয়োে)

0570-

078374

আরে িকভোশব্অসচ্ছেব্যজিশকউজদ্ধষ্ট রব্নোমূশেযিআইরনপিোম ি, 

আইনজীব্ী / রব্চোি রব্ভোগ্ীয় মুন্সীি (জরুির য়োে জিশভনোি) রফ'ি ব্যয়

পরিশ োশধি ব্যব্স্থো সম্পশকি রনশদি নো প্রদোনকিো হশব্।

জোপোন থফিোশি নঅফব্োি

অযোশসোরসশয় ন

(রহমোওয়োিী ওনোয়োরম 110 - ব্োন)

0570-

783-110

আপনোশক রনকিিমব্োি সরমরিিপিোম িথকশন্দ্রিসোশে সংযুিকশি, 

পিোমশ িিজনয ব্ুরকং ইিযোরদি রনশদি নো প্রদোনকিো হশব্।

রব্চোি রব্ভোগ্ীয় মুন্সীি (জরুির য়োে

জিশভনোি) সোধোিণ পিোম িথকন্দ্র

রনকিিম রব্চোি রব্ভোগ্ীয় মুন্সীি (জরুির য়োে জিশভনোি) সোধোিণ পিোম িথকশন্দ্র

অরিরিিপরিশ োশধিঅে িআশছ রক থনইিো রনজিিকিশিপিোম িগ্রহণকিশি

পোিশব্ন।

https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/consultation/center_list/

একোরধকঋণ সম্পরকিিপিোম িথিস্ক

ফোইনযোজন্সয়োেসোরভিশসসএশজজন্সিওশয়ব্সোইশিএকোরধকঋণসম্পরকিিপিোম ি

থিশস্কিিোরেকো থপোস্টকিো হশয়শছ।

https://www.fsa.go.jp/soudan/

একোরধকঋণ সম্পরকিি

পিোম িথিশস্কিিোরেকো

(ফোইনযোজন্সয়োে সোরভিশসস

এশজজন্সি ওশয়ব্সোইি)

রব্চোি রব্ভোগ্ীয় মুন্সীি

(জরুির য়োে জিশভনোি) সোধোিণ

পিোম িথকশন্দ্রি িোরেকো

(জোপোন থফিোশি নঅফ

জরুির য়োে জিশভনোি

অযোশসোরসশয় শনি

ওশয়ব্সোইি)

প্রধোনপিোম েদেস্ক সহো িোি রব্ষ ব্স্তু

স্বোব্েম্বী হওয়োিজনয

পিোম িসহোয়িো

প্রদোনকোিী সংস্থো

পরিব্োশিি ব্োশজশিিউন্নরিিজনয সহোয়িোপ্রকল্প ইিযোরদিমশিোজীব্শনিসোধোিণ সমসযোিজনয

পিোম িসহোয়িোপ্রদোনকিো হশব্।

https://www.mhlw.go.jp/content/000936284.pdf

হযোশেো ওয়োকি

ব্তরিমূেকপিোম িএব্ং কম িসংস্থোশনিপরিরচরি ছোডোও, কম িসংস্থোশনিজনযপ্রস্তুরি ব্ো ব্তরিমূেক

প্রর ক্ষণ ইিযোরদিজনয সহোয়িো প্রদোনকিো হয়।

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowo

rk.html

স্বোব্েম্বী হওয়োি জনয পিোম ি

সহোয়িো প্রদোনকোিী সংস্থোি িোরেকো

(স্বোস্থয, শ্রমওকেযোণ মন্ত্রণোেশয়ি

ওশয়ব্সোইি)

ঋণপরিশ োধকিোকষ্টকিব্যক্তিিজনয সংরিষ্টপ্ররিষ্ঠোশনি রনশিে নো

হযোশেো ওয়োশকিি িোরেকো

(স্বোস্থয, শ্রমওকেযোণ মন্ত্রণোেশয়ি

ওশয়ব্সোইি)

কম েসংিোন, পরিব্োশিি ব্োশজি ইিযোরিি জনয সহো িো

আইরন রব্শ ষজ্ঞইিযোরদকিত িকআইরনপিোম িব্ো ঋণ সমণ্বয় (ব্যজিগ্িপুনব্ িোসন, ব্যজিগ্ি থদউরেয়োত্ব, ইিযোরদ) কিোিজনয পিোম িপ্রদোনকিো হশব্।

[থযোগ্য ব্যব্হোিকোিী] রব্শ ষঋণ ছোডোঅনয ঋণ রনশয় সমসযোি সম্মুখীন ব্যজি

একোরধকঋণ ব্োআইনসম্পরকেি পিোম ে

ঋণ পরিশ োধকিো সম্পরকেি পিোম ে

[অনযোনযঅনুসন্ধোশনিজনয] জীব্শনি কেযোশণিজনয ঋশণিজনয পিোমশ েি কে দসন্টোি

0120-46-1999 (9:00～ 17:00  রন, িরব্এব্ং ছয ঠিি রিন ব্োশি)

https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/consultation/center_list/
https://www.fsa.go.jp/soudan/
https://www.mhlw.go.jp/content/000936284.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

