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এেক্েেু রুর্ে সক্েিী  

MFI পল্স রিক্পার্তেী 14শুো ভেক্ফািং অরস েুুক্িাদা থারেল্লেরিো েুন 30, 2022 ফাওো মর্মগী ভদর্াদা য়ুম্ফম ওইিগা ভফাঙেরন। 
 
মাইক্রাফাইনান্স ইন্দস্ত্রীগী েুন 30, 2022 ফাওেগী ভপার্তক্ফারলও আউর্ক্স্তরন্দিংনা এরক্তে ভলান লাি 1041 অমসুিং এরক্তে য়ুরনে ভোক্িাৱি 
েক্িাি 5ো ভলায়ননা লুপা েক্িাি 266,541 ওইরি। মরসদা ভেঙ্ক্না খ্বাইদগী োউনা  রুে র্মরি। ভেঙ্ক্, NBFC-MFI অমসুিং SFBর িংনা 
ভপার্তক্ফারলও আউর্ক্স্তরন্দিংদা 90% অমসুিং AMJ’22 ক্বার্তিদা রদসেসতক্মে ভর্ৌরিেগী ভ নফমদা 89%গী  রুে র্মরি। মাইক্রাফাইনান্স 
ইন্দস্ত্রীনা েুন 2021দগী েুন 2022 ফাওেদা 20%গী  াক্হৌ ভলৌরি অমসুিং মােত 2-22দগী েুন 2022 ফাওেদা 1%গী Q-o-Q ভরাথ ভলৌরি। 
NBFCনা েুন 2021দগী 2022 ফাওেদা 56%েী খ্বাইদগী য়াম্বা Y-o-Y ভরাথ ভলৌরি। 
 
ভ লুুগী মিা ভপানো রদসেসতক্মেনা AMJ’21দগী AMJ’22 ফাওেদা েরহগী ওইনা 116% অমসুিং ভ ালুুমগী ওইনা 92%গী ভরাথ ভলৌরি। 
NBFCর িংনা AMJ’21দগী AMJ’22 ফাওেদা রদসেসতক্মে ভ নফমগী মরু্িং ইন্না 265%গী খ্বাইদগী য়াম্বা ভরাথ অমসুিং ভলান থাক্দােপগী 
ওইনা 225%গী ভরাথ ভলৌরি। AMJ’21দগী AMJ’22 ফাওেদা 30k-40kগী রর্ক্ের্ সাইে েঙলুপ মিাদা ভলান মর িং খ্বাইদগী য়াম্না পীরি 
অমসুিং মরসনা 153%গী েরহগী ভরাথ ভলৌরি।  
 

েুন 2021গা োিংদম্নেদা ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী েক্ের্ িুরদিংনা েুন 2022দা হন্থরি। নুরমৎ 60-89 ভহক্ন্দাক্লো দুুগী ভের্গিী নত্তনা, অক্র্াপা 

ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী েক্ের্ িুরদিংনা মােত 2022দগী েুন 2022দা হন্থরি।  

এরিক্িক্েল রদরস্ত্রক্তর িংগী েুন 30, 2022 ফাওেগী ভপার্তক্ফারলও আউর্ক্স্তরন্দিংনা লুপা েক্িাি 37,124 ওইরি অমসুিং মরসনা েুন 

2021দগী েুন 2022 ফাওেদা 29%গী  াক্হৌ ভলৌরি। এরিক্িক্েল রদরস্ত্রক্তর িংদা েুলাই 2021দগী েুন 2022 ফাওেদা লুপা েক্িাি 

41,025গী ভলানগী ভ নফম পীক্থােরি।   

NBFCর িংনা 25k-50k আউর্ক্স্তরন্দিং ভের্গিীদা খ্বাইদগী মর িং য়াম্বা ভোক্িাৱি ললরি অমসুিং SFBর িংনা মক্িায়গী রু্িং ইনরি। ভ ক্ন্দািংগী 

নত্তো SFIর িং নত্তনা, ভোক্িাৱির িংগী 50% ভহনেনা >=25k আউর্ক্স্তরন্দিং ভের্গিীগী মনুিং েরল্ল।  

ঐক্িায়না ভেক্ফাঙ অরসদা ইক্ন্দক্স ভর্ৌিো MFI ইঙ্ক্বাইিী ভ ালুুম এনালাইসীস ভহৌক্দারক্ল। COVID-19গী অরনশুো ভৱে মরু্িংদা 
মাইক্রাফাইনান্স ইন্দস্ত্রীনা অক্নৌো ভলান ইঙ্ক্বাইিী ফগৎলেপগী রফ ম উৎরি। মােত 21 অমসুিং েুন 22গী মিেরসদা, ভসক্েম্বি 2021দা 
ইঙ্ক্বাইিী মর িং খ্বাইদগী য়াম্না লােরি। েুন 2021গা োিংদম্নরুো মর্মদা, েুন 2022দা লােরিো ইঙ্ক্বাইিী মর িংনা ভহনরি।  
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এরির এসন অমসুিং ভলাসিী 

• ATS (এ ক্িে রর্ক্েৎ সাইে) = পীক্থাক্লো ভ নফম/ভলান মর িং 
• DPD = ভহক্ন্দাক্লো নুরমৎ মর িং 
• Live POS নৎেগা ভ ল পুিীো মী নৎেগা এরক্তে ভলান = 0 দগী 179 DPD + অক্নৌো এোউে + ভহৌরেে 

ললরিো এোউে  
• MFI = মাইক্রাফাইনান্স ইন্সরর্রু্ুসন 
• POS = ভপার্তক্ফারলও আউৎক্স্তরন্দিং 
• UT = য়ুরনয়ন ভর্রিক্র্ািী 
• এরিক্িক্েল রেলার িং (AD) – ভহল্থ অমসুিং নুুরেসন, এেুক্েসন, ভলৌউ-র িংউ অমসুিং ঈর িং ফিংফমর িং, 

ভ ল-থুমগী হীিমগী মনুিং েনো, রস্কল রদক্ লপক্মে অমসুিং েঙদো য়াদো ইনফ্রাস্ত্রেেিগুম্বা েক্পারেৎ 
ইরন্দক্ের্িদা য়ুম্ফম ওইদুনা হ্যুক্মন রদক্ লপক্মে ইক্ন্দক্স ভহন্না ফগৎহন্নেগীদমক্তা েনুৱািী 2018দা GoIগী 
NITI Aayogনা  েিঙলো রেলার িং (ক্হৌরেে-ভহৌরেে 117 ললরি) 
 

• 1-179 = 1 দগী 179 DPD/Live POS 
• 1-29 = 1 দগী 29 DPD/Live POS 
• 30-59=30 দগী 59DPD/Live POS 
• 60-89=60 দগী 89DPD/Live POS 
• 90-179 = 90 দগী 179 DPD/Live POS 
• 30+ ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী = 30-179 DPD/Live POS 
• 90+ ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী = 90-179 DPD/Live POS 

 
• AMJ’21 = এররল 2021দগী েুন 2021 ফাওো 
• JAS’21 = July 2021দগী ভসক্েম্বি 2021 ফাওো 
• OND’21 = ওক্ক্তােি 2021দগী রদক্সম্বি 2021 ফাওো 
• JFM’22 = েনুৱািী 2022দগী মােত 2022 ফাওো 
• AMJ’22 = এররল 2022দগী েুন 2022 ফাওো 
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মাইক্রাফাইনান্স 
ইন্দস্ত্রীগী  ম্লপ্পা  ক্তম 
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মাইক্রাফাইনান্স ইন্দস্ত্রী ভেপক্ াৎ - েুন 30, 2022 
ফাওেগী 

ভ ক্ন্দািংগী নত্তো 
MFIর িং েুন 30, 2022 ফাওেগী ভেপক্ াৎ ভেঙ্ক্ SFBর িং NBFC-MFIর িং NBFCর িং অপুনো ইন্দস্ত্রী 

য়ুরনে লাইে ভোক্িাৱির িং ('000) 25,548 12,099 23,286 7,524 964 

1,279 

2,383 

266 

69,421 

এরক্তে ভলানর িং  ('000) 38,975 

98,445 

20,868 

37,743 

7.36% 

2.32% 

16,161 

44,810 

9,458 

39,139 

95,671 

21,640 

38,756 

3.24% 

1.58% 

8,576 

25,232 

5,901 

104,130 

266,541 

58,133 

39,830 

4.99% 

ভপার্তক্ফারলও (` 
েক্িাি) 

ভয়ক্ন্থাক্লো ভ নফম (` েক্িাি) – AMJ’ 22 

এ ক্িে রর্ক্ের্ সাইে (`) – AMJ’ 22 

30+ ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী (POS) 

90+ ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী (POS) 

45,118 

5.29% 

1.99% 

44,482 

2.02% 

0.79% 

44,380 

2.96% 

1.12% 1.85% 

য়ুরনে লাইে 
ভোক্িাৱি ('000) 

এরক্তে ভলান ('000) 

1,279 

ভপার্তক্ফারলও (` 
েক্িাি) 

ভয়ক্ন্থাক্লো ভ নফম (` 
েক্িাি) 
-AMJ’22 

2,383 266 964 
8,576 7,524 5,901 25,232 

98,445 20,868 38,975 
25,548 

44,810 95,671 21,640 23,286 16,161 39,139 9,458 
12,099 

ভেঙ্ক্ SFBর িং NBFC-MFIর িং NBFCর িং ভ ক্ন্দািংগী নত্তো MFIর িং 

MFI ইন্দস্ত্রীগী েুন 30, 2022 ফাওেগী েুে সাইেনা ` েক্িাি 266,541 ওইরি 

ভেঙ্ক্র িংনা ভপার্তক্ফারলও আউর্ক্স্তরন্দিংদা 37%গী খ্বাইদগী য়াম্বা মাক্েতর্ ভ য়ি ললরি 

ভেঙ্ক্, NBFC-MFI অমসুিং SFBর িংনা AMJ’22 ক্বার্তিদা ভপার্তক্ফারলও আউক্স্তরন্দিংদা 90% অমসুিং ভয়ক্ন্থাক্লো ভ নফমদা 89%গী  রুে র্মরি 

SFB, NBFC অমসুিং ভ ক্ন্দািংগী নত্তো MFIর িংগী এ ক্িে রর্ক্ের্ সাইেনা ইন্দস্ত্রীগী রর্ক্ের্ সাইের্গী ভহনরি 

NBFC-MFI, NBFC অমসুিং ভ ক্ন্দািংগী নত্তো MFIগী 30+ অমসুিং 90+ ভদরলক্ঙ্ক্বন্সীনা ইন্দস্ত্রী ভদরলক্ঙ্ক্বন্সীদগী ভনমরি 
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মাইক্রাফাইনান্স ইন্দস্ত্রীগী  ম্লপ্পা  ক্তম 
ভপার্তক্ফারলও আউর্ক্স্তরন্দিং (`েক্িাি) 

ভলন্দি মিল 

ভেঙ্ক্ 

Jun’ 21 

95,674 

35,345 

72,856 

16,140 

2,045 

Sep’ 21 

92,725 

36,863 

79,932 

14,621 

1,982 

Dec’ 21 

93,841 

39,675 

84,065 

16,337 

2,260 

Mar’ 22 

102,032 

44,134 

94,481 

19,155 

2,800 

Jun’ 22 

98,445 

44,810 

95,671 

25,232 

2,383 

Y-o-Y ভরাথ % 

3% 

SFBর িং 27% 

31% 

56% 

17% 

20% 

NBFC-MFIর িং 

NBFCর িং 

ভ ক্ন্দািংগী নত্তো MFIর িং 

অপুনো ইন্দস্ত্রী 

Q-o-Q ভরাথ ভির্ % 

222,060 226,123 

2% 

236,178 

4% 

262,602 

11% 

266,541 

1% 

ভলন্দি মিলগী মিা ভপানো মাক্েতর্ ভ য়িগী েৎনেী  

222,060 226,123 236,178 262,602 266,541 

ভপার্তক্ফারলও 
আউর্ক্স্তরন্দিং 
(`েক্িাি) 

43% 41% 40% 39% 
37% 36% 36% 35% 35% 

33% 

17% 17% 17% 16% 16% 
9% 

1% 
7% 7% 7% 7% 

1% 1% 1% 1% 

Jun' 21 Sep’ 21 Dec’ 21 Mar’ 22 Jun’ 22 

ভেঙ্ক্ SFBর িং NBFC-MFIর িং NBFCর িং ভ ক্ন্দািংগী নত্তো MFIর িং 

মাইক্রাফাইনান্স ইন্দস্ত্রীনা েুন 2021দগী েুন 2022 ফাওেদা 20%গী  াক্হৌ ভলৌরি অমসুিং মােত 2-22দগী েুন 2022 ফাওেদা 1%গী Q-o-Q ভরাথ 
ভলৌরি 

NBFCনা েুন 2021দগী 2022 ফাওেদা 56%েী খ্বাইদগী য়াম্বা Y-o-Y ভরাথ ভলৌরি 
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রদসেসতক্মে ভেন্দ 
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রদসেসতক্মে ভেন্দ – ইন্সরর্রু্ুসনর িংগী মরু্িং ইন্না 
পীক্থােখ্রো ভলান মর িং (লাির্া) 

ভলন্দি মিল 

ভেঙ্ক্ 

AMJ' 21 JAS’21 

79 

OND’ 21 JFM’ 22 

94 

AMJ’ 22 

55 42 

10 

19 

4 

70 

29 

65 

13 

3 

SFBর িং 36 30 21 

NBFC-MFIর িং 

NBFCর িং 

69 79 56 

9 17 13 

ভ ক্ন্দািংগী নত্তো 
MFIর িং 1 2 4 1 

অপুনো ইন্দস্ত্রী 76 195 180 224 146 

ভলন্দি মিলগী মিা ভপানো মাক্েতর্ ভ য়িগী েৎনেী  

26,917 68,955 70,833 89,989 58,133 

ভয়ক্ন্থাক্লো ভ নফম 
(`কররোর) 

55% 
41% 41% 41% 

37% 36% 
34% 34% 33% 

24% 

18% 16% 16% 15% 
13% 10% 9% 9% 

6% 6% 

2% 1% 1% 1% 1% 

AMJ’ 21 JAS’ 21 OND’ 21 
 

NBFC-MFIর িং      NBFCর িং 

JFM’ 22 
 
ভ ক্ন্দািংগী নত্তো MFIর িং 

AMJ’ 22 

ভেঙ্ক্ SFBর িং 

MFI ইন্দস্ত্রীনা COVID-19গী অরনশুো ভৱেেী মরু্িংদগী রফ ম ফগৎলরক্ল, ভ লুুগী মরু্িং ইনো রদসেসতক্মেনা AMJ’21দগী AMJ’22 ফাওেদা 
েরহগী ওইনা 116% অমসুিং ভ ালুুমগী ওইনা 92%গী ভরাথ ভলৌরি  
 
NBFCর িংনা AMJ’21দগী AMJ’22 ফাওেদা ভলান থাক্দােপা অমসুিং থাক্দােরিো ভ নফমগী মর্ািংদা খ্বাইদগী োউনা  াক্হৌ ভলৌরি 

10 রদসক্ক্লমিাঃ ভমম্বির িংদগী ফিংো অপক্দর্র িংদা য়ুম্ফম ওইিগা মমািংগী ক্বার্তির িংগী ভসারসতিং ভদর্া িুরদিংমে অপক্দর্ ভর্ৌিেরন 



  
  

ইন্দস্ত্রী রর্ক্ের্ সাইে ভেন্দ  
পীক্থােখ্রো ভলান মর িং (লাির্া) 

রর্ক্ের্ সাইে AMJ’ 21 JAS’ 21 OND’ 21 JFM’ 22 AMJ’ 22 Y-o-Y ভরাথ ভির্ % 

0K-10K 10 18 

20 

10 

13 

11 

16 

6 

9 

-40% 

29% 

31% 

153% 

155% 

133% 

144% 

92% 

- 

10K-20K 7 

20K-30K 13 34 25 30 17 

30K-40K 17 48 51 64 43 

40K-50K 11 30 31 39 28 

50K-60K 9 25 24 30 21 

60K প্লস 9 20 26 34 22 

অপুনো 76 195 

157% 

35,299 

-0.4% 

180 

-8% 

39,194 

11% 

224 

24% 

40,080 

2% 

146 

-35% 

39,830 

-1% 

Q-o-Q ভলান রদসেসত ভর্ৌেগী ভরাথ ভির্ % 

 াির্ পুম্বগী ATS (`) 

- 

35,438 12% 

- Q-o-Q ATS ভরাথ ভির্ % - 

রদসেসত ভর্ৌখ্রো ভলান মর িং 

AMJ’ 21 JAS’ 21 OND’ 21 

30k-40k 

JFM’ 22 

50k-60k 60k প্লস 

AMJ’ 22 

0k-10k 10k-20k 20k-30k 40k-50k 

AMJ’21দগী AMJ’22 ফাওেদা 30k-40k 30k-40kগী রর্ক্ের্ সাইে েঙলুপ মিাদা ভলান মর িং খ্বাইদগী য়াম্না পীরি অমসুিং মরসনা 153%গী 
েরহগী ভরাথ ভলৌরি 

 
AMJ’21দগী AMJ’22 ফাওেদা ATSনা 12% ভহনগৎরি 

11 রদসক্ক্লমিাঃ ভমম্বির িংদগী ফিংো অপক্দর্র িংদা য়ুম্ফম ওইিগা মমািংগী ক্বার্তির িংগী ভসারসতিং ভদর্া িুরদিংমে অপক্দর্ ভর্ৌিেরন 



  
  

ইন্দস্ত্রী রিস্ক ভরাফাইল 

মাক্লমু্ব ভলৌর িংনা পাঙ্গল হাপ্পাTM 



  
  

ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী ভেন্দ  

নুরমৎ 1-179 ভহক্ন্দাক্লো দুু 

নুরমৎ 30-59 ভহক্ন্দাক্লো দুু নুরমৎ 60-89 ভহক্ন্দাক্লো দুু নুরমৎ 90-179 ভহক্ন্দাক্লো দুু নুরমৎ 1-179 ভহক্ন্দাক্লো দুু রিক্পার্ত ভর্ৌরিো ক্বার্তি 

েুন’ 21 

নুরমৎ 1-29 ভহক্ন্দাক্লো দুু 

14.90% 10.14% 

5.44% 

3.19% 

1.71% 

1.44% 

3.38% 

1.74% 

2.14% 

1.12% 

1.71% 

3.01% 

2.95% 

3.44% 

2.43% 

1.85% 

31.43% 

18.77% 

13.80% 

8.19% 

ভসপ’ 21 8.64% 

রদক্সম্বি’ 21 5.03% 

মােত’ 22 2.93% 

েুন’ 22 2.69% 7.69% 

দুু ভহক্ন্দাক্লো নুরমৎর িংগী ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী 

31.43% 18.77% 13.80% 8.19% 7.69% 

নুরমৎ 1-179 
ভহক্ন্দাক্লো দুু 

Jun' 21 Sep' 21 Dec' 21 Mar' 22 

নুরমৎ 90-179 ভহক্ন্দাক্লো দুু 

Jun' 22 

নুরমৎ 1-29 ভহক্ন্দাক্লো দুু নুরমৎ 30-59 ভহক্ন্দাক্লো দুু নুরমৎ 60-89 ভহক্ন্দাক্লো দুু 

েুন 2021গা োিংদম্নেদা ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী েক্ের্ িুরদিংনা েুন 2022দা হন্থরি 

নুরমৎ 60-89 ভহক্ন্দাক্লো দুুগী ভের্গিী নত্তনা, অক্র্াপা ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী েক্ের্ িুরদিংনা মােত 2022দগী েুন 2022দা হন্থরি 
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এরিক্িক্েল 
রদরস্ত্রক্তর িং  

মাক্লমু্ব ভলৌর িংনা পাঙ্গল হাপ্পাTM 



  
  

এরিক্িক্েল রদরস্ত্রক্তর িং – েুন 
2022গী  ম্লপ্পা  ক্তম 
এরিক্িক্েল রদরস্ত্রক্তর িংগী ভরাথেী ৱাক্িাল  েুন 30, 2021 েুন 30, 2022 ভরাথ %  এরিক্িক্েল রদরস্ত্রক্তর িংগী েুন 30, 2022 

ফাওেগী ভপার্তক্ফারলও আউর্ক্স্তরন্দিংনা ` েক্িাি 
37,124 ওইরি অমসুিং মরসনা েুন 2021দগী েুন 2022 
ফাওেদা 29%গী  াক্হৌ ভলৌরি 

 

এরক্তে ভোক্িাৱি ভপক্নক্েসন  ('000) 

ভয়ক্ন্থাক্লো ভ নফম (`েক্িাি) 

এরক্তে ভলানর িং  ('000) 

8,143 

30,353* 

12,730 

28,737 

11.80% 

2.36% 

9,867 

41,025** 

15,031 

37,124 

3.98% 

21% 

35% 

18% 

29% 

- 

এরিক্িক্েল রদরস্ত্রক্তর িংগী এরক্তে ভোক্িাৱি 
ভপক্নক্েসন্না েুন 2021দগী েুন 2022দা 21% 
ভহনগৎরি ভপার্তক্ফারলও আউর্ক্স্তরন্দিং (`েক্িাি) 

30+ ভদরলঙ্ক্বন্সী  েুলাই 2021 দগী েুন 2022 ফাওেদা, ` েক্িাি 
41,025গী ভ নফমর িংগী ভলানর িং এরিক্িক্েল 
রদরস্ত্রক্তর িংদা ভয়ক্ন্থােরি  90+ ভদরলঙ্ক্বন্সী 1.48% - 

ভেঙ্ক্ অমসুিং SFBর িংগী 30+ অমসুিং 90+ 
ভদরলক্ঙ্ক্বন্সীনা এরিক্িক্েল রদস্করেক্তর িংগী ও িওল 
30+ অমসুিং 90+ ভদরলক্ঙ্ক্বন্সীদগী ভহনরি 

ভয়ক্ন্থাক্লো ভ নফম 
(` েক্িাি) – Jul’21 দগী Jun’22 
ফাওো 

ভপার্তক্ফারলও (` েক্িাি) - েুন 30, 2022 
ফাওেদা 16,385 

14,764 

13,493 15,535 

5,412 
5,126 

3,260 
3,120 573 

481 

ভেঙ্ক্ SFBর িং NBFC-MFIর িং NBFCর িং ভ ক্ন্দািংগী নত্তো 
MFIর িং 

ভলন্দি ভের্গিীগী মিা ভপানো 30+ অমসুিং 90+ POS ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী 6.01% 
5.29% 

3.98% 

2.78% 

1.34% 

2.07% 
1.69% 1.48% 

1.24% 
0.50% 

0.97%0.42% 

ভেঙ্ক্ SFBর িং NBFC - 
MFIনর িং 

NBFCর িং ভ ক্ন্দািংগী নত্তো MFIর িং  অপুনো 

30+ ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী 90+ ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী 

15 
িঙরেনগদো: * 2020দগী 2021 ফাওেগী 
রদসেসতক্মে 

** েুলাই 2021দগী েুন 2022 ফাওেগী 
রদসেসতক্মে  

ভদরলক্ঙ্ক্বন্সী অরস POSর্া য়ুম্ফম ওইিগা 
ভহাৎরল 



  
  

ভোক্িাৱি ভলক্ ল 
এনালাইসীস  

মাক্লমু্ব ভলৌর িংনা পাঙ্গল হাপ্পাTM 



  
  

আউর্ক্স্তরন্দিং এমাউেেী মিা ভপান্না েুন 30, 
2022 ফাওেদা ললো এরক্তে েস্তমির িং  

25,548 12,099 23,286 7,524 

44% 

964 69,421 

েস্তমি মর িং 

40% 37% 37% 
35% 

30% 28% 
29% 27% 28% 27% 26% 25% 22% 

20% 22% 21% 
19% 16% 16% 

14% 14% 
12% 11% 

ভেঙ্ক্ SFBর িং NBFC-MFIর িং NBFCর িং ভ ক্ন্দািংগী নত্তো MFIর িং ইন্দস্ত্রী 

আউর্ক্স্তরন্দিং এমাউেনা <10k ওইো এরক্তে ভোক্িাৱি মর িং 
 
আউর্ক্স্তরন্দিং এমাউেনা 25k-50kগী মিক্তা ললো এরক্তে ভোক্িাৱি মর িং 

 

আউর্ক্স্তরন্দিং এমাউেনা 10K-25K গী মিক্তা ললো এরক্তে ভোক্িাৱি মর িং 
 
আউর্ক্স্তরন্দিং এমাউেনা >=50k ওইো এরক্তে ভোক্িাৱি মর িং 

 

NBFCর িংনা 25k-50k আউর্ক্স্তরন্দিং ভের্গিীদা খ্বাইদগী মর িং য়াম্বা ভোক্িাৱি ললরি অমসুিং SFBর িংনা মক্িায়গী রু্িং ইনরি 
 

ভ ক্ন্দািংগী নত্তো SFIর িং নত্তনা, ভোক্িাৱির িংগী 50% ভহনেনা >=25k আউর্ক্স্তরন্দিং ভের্গিীগী মনুিং েরল্ল 
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ইঙ্ক্বাইিী 
এনালাইসীস  
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ইক্ন্দক্স ভর্ৌিো MFI ইঙ্ক্বাইিী ভ ালুুম  

140 

120 

100 

80 

131 

100 
99 86 81 

57 60 

40 

20 

0 
মােত 21 েুন 21 ভসক্েম্বি 21 রদক্সম্বি 21 মােত 22 েুন 22 

COVID-19গী অরনশুো ভৱে মরু্িংদা মাইক্রাফাইনান্স ইন্দস্ত্রীনা অক্নৌো ভলান ইঙ্ক্বাইিী ফগৎলেপগী রফ ম উৎরি 

মােত 21 অমসুিং েুন 22গী মিেরসদা, ভসক্েম্বি 2021দা ইঙ্ক্বাইিী মর িং খ্বাইদগী য়াম্না লােরি 

েুন 2021গা োিংদম্নরুো মর্মদা, েুন 2022দা লােরিো ইঙ্ক্বাইিী মর িংনা ভহনরি 
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SIDBIগী মিমদা 

ভমাল ইন্দস্ত্রীে রদক্ লপক্মে ভেঙ্ক্ ওফ ইরন্দয়া অরস ইিং 1990দা এক্ত ওফ রদ পারলতয়াক্মেেী মিাদা রলিংিৎরিেরন। SIDBIদা মাইক্রা, ভমাল অমসুিং 
মীরদয়ম ইেরতাইস (MSME ভসক্তি)েু িুমািং োউর লহনো, ভ ল থাদো অমসুিং োউিৎহনেগী এক্েন্দা অহ্যমরসেু থেক্তা ওক্ন্থাক্নো রররন্সপাল ফাইক্নরন্সএল 
ইন্সরর্রু্ুসন অমা ওইনা ভর্িংোিংনো ভথৌদািং র ন্নরি অমসুিং মান্নো থেে পািংক্থােপা ভর্াঙানো ইন্সরর্রু্ুসনর িংগী মক্থৌর িংেু ভয়িংর নেগী ভথৌদািংসু র ন্নরি। 
েরহ েয়ারসদা, মক্িায়গী ফাইনান্স অমসুিং রদক্ লপক্মেেী ভিাঙথািং েয়াদগী, ভেঙ্ক্ অরসনা িুন্নাইগী থাে িুরদিংগী মীওইর িংদা ভর্িংোিংরল, MSMEগী ৱাহক্ন্থাে 
মনুিং েনো ইেরতাইস িুরদিং অমসুিং MSME ইক্োসীক্স্তম মনুিং েনো থােো য়াো ইন্সরর্রু্ুসন েয়াগসু মিী ললনদুনা লারক্ল।  

SIDBIনা র েন 2.0গী মিাদা MSMEগী ভহল্থ ভেক্কি, MSME পল্স অমসুিং MSEগী অপাম্বা, ইন্দস্ত্রী ভলন্দি অমসুিং রফক্েে পল্সেী মর্ািংদা লননো পাে 
োউো রিক্পার্ত, ইন্দস্ত্রী ভিার্লাইর্, ভররদর্ ভদর্া ইন্সাইর্নরেিংো েয়া িঙক্দাক্নো CriSidEx েুম্বা MSMEগা মিী ললননা ই-পাউ রনিংরথনা িঙহন্নো 
ভিাঙথািং েয়া পায়িৎরল। 

মাইক্রাফাইক্নন্সেী লমদা SIDBI 

SIDBIনা মাইক্রাফাইনান্স ইক্হৌেু ভ ৌগতু্তনা ইনকু্লরসে ওইো ফাইক্নরন্সএল এক্েন্দােু িুমািং োউর লহন্নো ভহাৎনরি। মক্িায়গী মাইক্রাফাইনান্সেী থেের িংগী 
মিাদা মােত 31, 2022 ফাওেদা অপুনো ওইনা লুপা েক্িাি 23,460 থাক্দােক্খ্র অমসুিং মরসনা লািো ক্লাইএন্স েক্িাি 4.83দা ভর্িংোিংক্খ্র। MFIর িংদা ভদর্ 
অমসুিং ইরক্বর্ী সক্প্পার্ত পীরিেরসদা হায়রিো ইন্সরর্রু্ুসনর িং অরসদা ভেপারসর্ী রেলরদিং ভর্ৌদুনা অক্হনো মক্র্িং পািংরল অমসুিং েমপ্লাইএন্স এক্সসক্মে 
রু্লনরেিংো ভ ৌগতু্তনা ভোক্পতাক্ির্ গেক্নতন্স েলেিেু রু্িং ইরল্ল। মাইক্রাফাইনান্স ইন্দস্ত্রীনা মপাঙ্গল ভ ান্না ভহৌিেপদগী মপুিং-মরি ফািো ইন্দস্ত্রী ভসগক্মে 
ওইিেপা ফাওেদা িুৎ মদুনা লারক্ল অমসুিং ঐক্িায়গী পার্ত্তি MFI রনপানেু SFB/য়ুরন ক্সতল ভেঙ্ক্ ওইহনক্খ্র। মাইক্রা ভলরন্দিংগী হীিমদা পািংক্থােপা খ্বাইদগী 
ম ে ভথােপা ভথৌওিং অদুরদ মাক্েতর্ ভিত্তগী য়াম্না হন্থো ইেক্িস্ত ভিত্তা SIDBI (পার্ত্তির প এক্িঞ্জক্মেেী িুত্ািংদা)দগী অপীেপা ভলান ফিংহনরিের িংদুরন। 
রয়াস হায়না রমিংক্থানো ভিাঙথািং অরসগী মিাদা, ভেঙ্ক্ অরসনা লুপা লাি 0.50দগী 5 ফাওেগী রর্ক্ের্ সাইেেী অপীেপা ভলানর িংেু পীিারমদেী খ্বাইদগী 
মিাদা ললো মাইক্রা ভোক্িাৱির িংদা মাক্েতর্ ভিত্তগী য়াম্না হন্থো ইেক্িস্ত ভিত্তা পার্ত্তির প ভমাক্দল অরসগী মিাদা পীদুনা লারক্ল।  

ইেুইক্ফক্সেী মর্ািংদা 

ঐক্িায়না ইেুইক্ফক্স (NYSE: EFX)র্া ভলৌর িংনা োউিৎপা পুিেই হায়না থােো থরম্ল। মাক্লমগী ভদর্া, এনালাইরর্ক্স অমসুিং েক্পনী অমা ওইনা, 
ঐক্িায়না ফাইক্নরন্সএল ইন্সরর্রু্ুসন, েক্পনী, ইমক্প্লায়ী অমসুিং সিোিগী এক্েন্সীর িংেু ভর্িংোিংদুনা মাক্লমগী ভ রিৎক্লান্দা েঙদ্রো য়াদ্রো ভথৌদািং য়ারি 
অমসুিং ই াদা রনিংরথনা থােেগা ভলায়ননা অরুো ৱাক্িপ েয়া ভলৌরি। ঐক্িায়গী রদফক্িরন্সএক্র্দ ভদর্া, এনালাইরর্ক্স অমসুিং ক্লাউদ ভর্ক্ক্নাক্লােীগী ভর্াপ-
ভর্াপ্পা মওিংদা পুনো ভথৌওিংনা মীয়ামু্ব রু্িংলমেত্তা মায় পাক্না েঙর নো ঙম্নো ৱাক্িপ ভলৌো ঙমহরল্ল। এর্লাোদা ময়াই ভলা ঙ ললদুনা অমসুিং মাক্লম পুম্বগী 
ইমক্প্লায়ী 11,000 ভহনেনা ভর্িংোিংদুনা, ইেুইক্ফক্সনা অৱািং অক্মরিো, ময়াই অমসুিং িা অক্মরিো, য়ুক্িাপ, অমরদ এরসয়া ভপরসরফে লমদমগী ললোে 25র্া 
মক্থৌ পািংক্থারক্ল অমুিং ইনক্ স্তক্মে ভর্ৌরি। অক্হনো ই-পাউগীদমক্তা Equifax.com দা েঙেীয়ু। 

রদসক্ক্লমি  
মাইক্রাফাইনান্স পল্স (রিক্পার্ত) অরস ইেুইক্ফক্স ভররদর্ ইনক্ফাক্মতসন সর তস রাইক্ র্ রলরমক্র্দ (ইেুইক্ফক্স)না ভ ম্বরন। রিক্পার্ত অরস লননদুনা অমসুিং র রেন্নদুনা, 
য়ুেির িংনা মরসেু র রেন্নেরস রদসক্ক্লমি অরসগী মিা ভপানগরন হায়না অয়াো পীরি। ইেুইক্ফক্সেী ভমম্বি ওইো মাইক্রাফাইনান্স ইন্সরর্রু্ুসনর িংনা েুন 2022 ফাওেদা 
পীিেরিো ভদর্ার িং পুরন্সনু্দনা অমসুিং য়ুম্ফম ওইদুনা য়াম্না ভেের ন্না রিক্পার্ত অরস ভ ম্বরন। মরসদা অক্ াইো অিানো য়াওিেসু, মাইক্রাফাইনান্স ইন্সরর্রু্ুসনর িংনা পীিেপা 
ভদর্ানা ভ াইেদগী ওইগরন। মিা র্াো ওইনা, ইেুইক্ফক্সনা রিক্পার্ত অরসদা য়াওরিো ই-পাউ িুরদিংমে মপুিং ফাই অমসুিং েুরে অমসুিং েরিগুম্বা অিন্নো থেে অমগীদমক্তা 
মরসগা েুনগরন হায়েগী দাই ভলৌো ঙক্ম্লাই। রিক্পার্ত অরস এরপ্লক্েসন নৎেগা রদক্ত অমত্তগী রিক্েক্সন/রদনাইএল নৎেগা এক্সপক্র্ন্সেী রিেক্েক্ন্দসন নক্ত্ত, অমসুিং 
ইেুইক্ফক্সনা (i) ভ ল পুহনো নৎেগা পুহন্দো, অমসুিং (ii) মিী ললনো মীওই অমত্তগা ফাইক্নরন্সএল োক্ঞ্জক্সন ভর্ৌনো রিেক্েক্ন্দসন পীক্দ। রিক্পার্ত অরসদা য়াওরিো ই-
পাউ অমত্তা পাউর্ারক্ন িনো য়াক্িাই অমসুিং য়ুেির িংনা রিক্পার্ত অরসদা য়াওরিো ই-পাউগী মরু্িং ইন্না েরিগুম্বা ৱাক্িপ ভলৌরনিংো ললিেসু, ই-পাউর িং অরসেু ম ানা হান্না 
মরর্ে োনা রথগৎেদেরন। রিক্পার্ত অরসেু র রেন্নেগী ভথৌওিংরদ ভররদর্ ইনক্ফাক্মতসন েক্পনী (রিগুুক্লসন) এক্ত 2005, ভররদর্ ইনক্ফাক্মতসন েক্পনীে রিগুুক্লসন, 2006, 
ভররদর্ ইনক্ফাক্মতসন েক্পনীে রুল্ে 2006েী ভরারেেনগী মিা ভপানগরন। রিক্পার্ত অরসগী  রুে অমত্তা হান্না অয়াো ভলৌদনা ভোপী, সেুতুক্লর্ অমসুিং পরি  ভর্ৌো 
য়াক্িাই। 
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পাউ ফাওফম 

ইেুইক্ফক্স ভররদর্ ইনক্ফাক্মতসন সর তস রাইক্ র্ রলরমক্র্দ ভমাল ইন্দস্ত্রীে রদক্ লপক্মে ভেঙ্ক্ ওফ ইরন্দয়া 
য়ুরনর্ নম্বি. 931, 3শুো ভলাি, রেলরদিং নম্বি. 9, 
ভসারলর্াইি ভোক্পতাক্ির্ পােত, অক্েিী ঘার্ক্োপি রলঙ্ক্ ভিাদ, 
অক্েিী (ইস্ত), মুম্বাই - 400 093 

স্ব লম্বন  েন, ভপ্লার্ নম্বি. C-11, 'G' ভিাে 
োন্দ্রা েুলতা েমক্প্লক্স, োন্দ্রা (ইস্ত) 
মুম্বাই - 400 051 মহািাস্ত্রা 

ভর্াল ফ্রী নম্বি.: 1800 2093247 
ecissupport@equifax.com 

ভর্াল ফ্রী নম্বি.: 1800 226753 
www.sidbi.in/en 
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