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ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয নাগরযক  সফামূ 

সফায রফফযণ সুপরন্ডবাগী সফাদান্ডনয দ্ধরি 

দস্য বরিি, 

সকন্দ্র গঠন  সফাদানকাযী 

কর্তিক্ষ 

যকারয র্ ি 

রফরনন্ডয়ান্ডগয 

ভাধ্যন্ডভ ক্ষুদ্র কৃলক 

রযফায  দরযদ্র 

ভানুলন্ডক 

কভ িংস্থান্ডনয 

জন্য অরর্ িক ঋণ 

সুরফধা প্রদান 

রভরি/সকন্ডন্দ্রয ভাধ্যন্ডভ 

ংগঠিি কর দস্য 

পাউন্ডেন্ডনয কভ িকিিাগণ সেচ্ছান্ডফী ভন্ডনাবাফ রনন্ডয় দরযদ্র 

ভানুলন্ডক ংগঠিি কন্ডয রভরি/সকন্দ্র গঠন কন্ডযন। রভরিয 

দস্যন্ডদয রফরবন্ন সা  কান্ডজয দক্ষিা রফন্ডফচনা কন্ডয 

িান্ডদয রফরবন্ন সেন্ডড ঋণ প্রদান্ডনয জন্য ফাছাআ কন্ডযন এফং 

েল্পিভ ভন্ডয়য ভাধ্যন্ডভ ঋণ সুরফধা প্রদান কন্ডয র্ান্ডকন।এজন্য 

পাউন্ডেন্ডনয কভ িকিিান্ডদয সকান ধযন্ডনয অরর্ িক সুরফধা গ্রন্ডণয 

সুন্ডমাগ সনআ। কাউন্ডক ঋণ গ্রন্ডণ পাউন্ডেন্ডনয সকান কভ িকিিান্ডক 

সকান যকন্ডভয র্ ি রদন্ডি য় না। দারযদ্রয রফন্ডভাচন  ল্লী উন্নয়ন্ডন 

এটি যকারয কাম িক্রন্ডভয ং। 

এএপরডএপ-এয কভ িএরাকাভুক্ত 

উন্ডজরা কাম িারন্ডয়য উন্ডজরা 

ব্যফস্থাক  ভাঠ কভ িকিিাগণ 

দস্য বরিি ফিফারি ফা জরভ ৫ 

িক সর্ন্ডক ২.৪৯ 

একয ম িন্ত ভূরভয 

ভাররকানাধীন 

রযফান্ডযয  একজন  

সকন্ডন্দ্রয দস্য ন্ডি 

াযন্ডফন। 

ংরিষ্ট এরাকায স্থায়ী ফারন্দা ন্ডি ন্ডফ এফং কৃরল  

উৎাদন কান্ডজ ম্পৃক্ত রযফান্ডযয দস্যন্ডদয রফন্ডল কন্ডয 

নাযীন্ডদয গ্রারধকায সদয়া ন্ডফ। এছািা জািীয় রযচয়ত্র  

সভাফাআর নম্বয র্াকন্ডি ন্ডফ। দস্যন্ডদয ফয় ১৮ সর্ন্ডক ৬০ 

ফছন্ডযয ভন্ডধ্য ন্ডি ন্ডফ। 

ঐ 

সকন্দ্র গঠন সম ফ ত্ররাকায় 

ন্যন্ডকান যকারয 

ংস্থায ঋণ কাম িক্রভ 

সনআ স এরাকায 

স্থায়ী ফারন্দান্ডদয 

রনন্ডয় সকন্দ্র গঠিি ন্ডফ। 

উন্ডজরায ভূরভীন, প্রারন্তক চারল  ক্ষুদ্র কৃলকন্ডদয ২০-৩০ 

জন দস্যন্ডক রনন্ডয় সকন্দ্র গঠন কযা । ঞ্চয় জভায় উদ্ধুদ্ধ কন্ডয 

দস্যন্ডদয রনজে পুরিঁগঠন এফং ক্ষুদ্র ঋণ সুরফধা প্রদান। 

ঐ 

জাভানিরফীন 

ক্ষদ্র ঋণ 

সকন্দ্রভূক্ত দস্যগণ প্রার্রভক  ম িান্ডয়  ২০  াজায  সর্ন্ডক  শুরু  কন্ডয  ম িায়ক্রন্ডভ  

৪৯  াজায  টাকা  ম িন্ত  রফরবন্ন  অয়ফধ িক  কাম িক্রন্ডভ  

জাভানিরফীন  ক্ষুদ্র  ঋণ প্রদান। ১১% ান্ডয সফামূল্য  এ 

ঋণ াপ্তারক রকরিন্ডি রযন্ডাধন্ডমাগ্য।ঋণ রযন্ডান্ডধয  ন্ডফ িাচ্চ  

সভয়াদ  ১ ফছয। ঋণগ্রীিা  দন্ডস্যয  রনন্ডজয  মৃত্যযয  সক্ষন্ডত্র  

ঋণ ফন্ডরান  কযা য়।এজন্য  ১% ঝুরিঁবািা  সনয়া য় । 
এছািা  দস্য  বরিি রপ ৩০ টাকা  এফং াফআ  ফাফদ  ১০ 

টাকা সনয়া  য়। 

ঐ 

ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা 

ঋণ 

ক্ষুদ্র ঋণ ব্যফান্ডযয 

ভাধ্যন্ডভ দারযদ্রয 

রফন্ডভাচন্ডন গ্রাজুন্ডয়ট 

দস্যগন, ক্ষুদ্র 

উন্ডযাক্তাগণ, ক্ষুদ্র 

ব্যফায়ী, সফকায 

মৄফক  ন্যান্য 

উন্ডযাগী  কভ িক্ষভ 

ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা  ঋণ নীরিভারা  নুমায়ী  পূন্ডফ িয  গ্রাজুন্ডয়ট  

দস্যগণ  এফং  ক্ষুদ্র  উন্ডযাক্তা /ব্যফায়ীযা  এএপরডএপ -

এয  দস্যভূরক্তয  য ৫০ াজায  ন্ডি ২ রাখ টাকা ম িন্ত  

রফরবন্ন  প্রকন্ডল্প  ঋণ রনন্ডি াযন্ডফন। ১১% ান্ডয সফামূল্য  

ভারক  রকরিন্ডি  এ ঋণ রযন্ডাধন্ডমাগ্য । ঋণ রযন্ডান্ডধয  

ন্ডফ িাচ্চ  ভয়াদ  ২ ফছয , ঋণ অন্ডফদনত্র  মূল্য ২০ টাকা, 

অন্ডফদনত্র মাচাআ খযচ ১০০ টাকা এফং মূল্যায়ন রপ 

ভঞ্জুযীকৃি ঋন্ডণয ০.৫% সনয়া য়। ঋন্ডণয সক্ষন্ডত্র নীরিভারা 

ঐ 
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সফায রফফযণ সুপরন্ডবাগী সফাদান্ডনয দ্ধরি 

দস্য বরিি, 

সকন্দ্র গঠন  সফাদানকাযী 

কর্তিক্ষ 

নাযী পুরুল নুমায়ী জাভানি প্রন্ডয়াজন। 
ঞ্চয় জভা ঞ্চয় জভাকাযী 

দস্যগণ 

ঞ্চয় জভায উয দস্যগণ কর্তিক্ষ কর্তিক রনধ িারযি ান্ডয 

মুনাপা সন্ডয় র্ান্ডকন এফং িা উন্ডতারন কযন্ডি ান্ডযন। প্রর্ন্ডভ 

ঋন্ডণয রফযীন্ডি ৫% ান্ডয এফং ধান্ড ধান্ড ফরধ িি ঋন্ডণয 

রফযীন্ডি ১০%সর্ন্ডক ১৫% ম িন্ত ঞ্চয় জভা যাখন্ডি য়। 

ঐ 

প্ররক্ষণ সুপরন্ডবাগী দস্যগণ সুপরন্ডবাগী দস্যন্ডদয অধুরনক চালাফাদ  উৎাদন প্রমৄরক্তন্ডি 

দক্ষিা বৃরদ্ধয জন্য অয়বৃরদ্ধমূরক কাম িক্রভ সমভনঃ কৃরল, াক 

ফরজ চাল, ভৎস্য চাল, াঁ-মুযগীয খাভায, গফারদ শু 

প্ররিারন, উন্নি কৃরল প্রমৄরক্তয ব্যফায, োস্থয, রক্ষা  পুরষ্ট 

ন্ডচিনিা, ফাল্য রফফা সযাধ এফং রযকরল্পি রযফায গঠন 

রফরবন্ন াভারজক  র্ িননরি উন্নয়ন  কাম িক্রন্ডভয য 

প্ররক্ষণ সদয়া য়। 

উন্ডজরা ম িান্ডয় প্ররক্ষন্ডণয 

রফলন্ডয় যকান্ডযয ংরিষ্ট 

রফবান্ডগয এফং এ প্ররিষ্ঠান্ডনয 

রফন্ডলজ্ঞ কভ িকিিাগণ। 

কৃরল উৎাদন 

বৃরদ্ধন্ডি উন্নি 

প্রমৄরক্তয কৃরল 

যঞ্জাভারদ, ফীজ 

 ায যফযা 

রফরবন্ন ম িান্ডয়য 

সুপরন্ডবাগী দস্য  

এরাকায অগ্রী সম 

সকান ব্যরক্ত  

রযফায 

ন্যায্যমূন্ডল্য কৃরল মন্ত্রারি, ফীজ  ায ক্রন্ডয়য ঋণ সুরফধা প্রদান 

 উন্নি ভান্ডনয ফীজ, জজফায  অধুরনক কৃরল মন্ত্রারি 

যফায। 

এএপরডএপ-এয কভ িএরাকাভুক্ত 

উন্ডজরা কাম িারয় 

নরাআন 

ন্ডটান্ডভন সফা 

সুপরন্ডবাগী কর 

দস্য এফং সম সকান 

অগ্রী ব্যরক্ত 

িাৎক্ষরনকবান্ডফ দস্যগণ রনজ রনজ ঞ্চয়  ঋন্ডণয রকরি 

ফন্ডকয়া ঋন্ডণয রযভাণ  ন্যান্য কর িথ্য নরাআন সদখন্ডি 

 প্রন্ডয়াজন্ডন ব্যফায কযন্ডি াযন্ডফন। 
এছািা নরাআন্ডন এএপরডএপ-এয কর দন্ডস্যয নাভ, 

অআরড নম্বয, সভাফাআর নম্বয, স্থায়ী ঠিকানা, ঋণ গ্রন্ডণয 

রযভাণ, রকরি রযন্ডান্ডধয িথ্য  নাদায়ী রকরি সখরার  

িাভারদ সখরারয কর িথ্য িাৎক্ষরনকবান্ডফ জানায সুন্ডমাগ 

যন্ডয়ন্ডছ। 

এএপরডএপ-এয কভ িএরাকাভুক্ত 

উন্ডজরা কাম িারয় 

রবন্ডমাগ  

যাভ ি 

সুপরন্ডবাগী দস্য  

কর ম িান্ডয়য 

কভ িকিিা-কভ িচাযী  

সদন্ডয সম সকান 

নাগরযক 

এএপরডএপ-এয সকান কভ িকিিা সফা প্রদান্ডন, ঋণ সুরফধা 

প্রদান্ডন, রকরি অদান্ডয়, ঞ্চন্ডয়য উয মুনাপা সুরফধা প্রদান্ডন, 

পুরিঁ উন্ডতারন ফা ন্য সম সকান সফায সক্ষন্ডত্র সকান অরর্ িক  

সুরফধা  গ্রণ  কযন্ডি  াযন্ডফন  না। এ ধযন্ডনয  সকান ঘটনা  

ঘটন্ডর িা প্ররিকান্ডযয  জন্য ান্ডর্ ান্ডর্ ভাব্যফস্থাক , 

ব্যফস্থানা  রযচারকন্ডক  সপান্ডন ফা রররখিবান্ডফ  রবন্ডমাগ  

কযা মান্ডফ। এছািা  এএপরডএপ -এয কাম িক্রভ  উন্নয়ন্ডনয  

জন্য সকান যাভ ি র্াকন্ডর  িা প্রধান  কাম িারন্ডয়  ররন্ডখিবান্ডফ  

জানান্ডনা  মান্ডফ। 

ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন 

(এএপডিএপ) প্রধান কাম যারয়, 

ল্লী বফন (৭ভ তরা) ৫, 

কাওযান ফাজায, ঢাকা-

১২১৫, ফাাংরান্ডে । 
যমাগান্ডমাগ 

যপানঃ    +৮৮০-২-৮১৮০১৫০ 

+৮৮০-২-৮১৮৯২৬০ 

পযাস্কঃ   +৮৮০-২-৮১৮০১৫0 

ই-যভইরঃinfo@sfdf.org.bd 

ওন্ডয়ফঃ      www.sfdf.org.bd 
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