
ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন 

প্রধান কাম যারয় 

সটিন্ডজন চার্ যায 

 ১. সবন ও সভন 

সবন: ল্লী অঞ্চন্ডর ফফাযত ক্ষুদ্র কৃলক সযফান্ডযয আথ য-াভাসজক অফস্থায উন্নয়ন তথা দাসযদ্রয হ্রাকযণ।  

  

সভন: ল্লী অঞ্চন্ডর ফফাযত ক্ষুদ্র কৃলক সযফান্ডযয দস্যন্ডদযন্ডক ককন্দ্রভুক্ত কন্ডয জাভানতসফীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান্ডনয ভাধ্যন্ডভ আথ য-াভাসজক 

অফস্থায উন্নয়ন এফং উন্নয়ন কভ যকাে ও ক্ষভতায়ন্ডন ক্ষুদ্র কৃলক সযফান্ডযয নাযীন্ডদযন্ডক ম্পৃক্তকযণ।  

  

২. কফা প্রদান প্রসতশ্রুসত 

  

২.১) নাগসযক কফা 

ক্র. 

নং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধসত 

প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফং প্রাসিস্থান 

কফায মূল্য 

এফং 

সযন্ডাধ 

দ্ধসত 

কফা 

প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, কপান নম্বয ও ইন্ডভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ দস্যভুসক্ত 

পাউন্ডেন্ডনয 

উন্ডজরা 

কাম যারন্ডয়য 

ভাধ্যন্ডভ কফা 

প্রদান কযা য় 

ঋন্ডণয 

আন্ডফদনত্র 

অন্যান্য সনধ যাসযত 

পযভ, 

উন্ডজরা কাম যারয় 

যকায 

কর্তযক 

সনধ যাসযত 

াসব য চাজয 

০৭ সদন 

আর ভামুন মুম্মদ ভাফুজুয যভান 

কাযী ভাব্যফস্থাক (সযিঃ) 

কপান: +৮৮-০২-৮১৮০১৫০ 

ই-কভইর: mamum31262@gmail.com 

২ ককন্দ্র গঠন 

৩ ঋণ প্রদান 

৪ 
আয় ফধ যনমূরক 

প্রসক্ষণ 

৫ 
সনজস্ব প ুঁসজ 

গঠন্ডন উদ্বুদ্ধকযণ 

৬ 

আধুসনক কৃসল 

প্রযুসক্ত ও উন্নত 

ফীজ ব্যফান্ডয 

উদ্বুদ্ধকযণ 

   

সফ.দ্র.  নাগসযকগণন্ডক যাসয প্রদত্ত কফা। কফযকাসয প্রসতষ্ঠানন্ডক প্রদত্ত কফা মসদ নাগসযকগণন্ডক প্রদত্ত কফায অনুরূ য় তন্ডফ কটিও নাগসযক কফা 

সান্ডফ অন্তভু যক্ত ন্ডফ। উদাযণ: ম্পসত্তয কযসজন্ডেন, কেড রাইন্ডন্স । 

  

২.২) দািসযক কফা 

ক্র. 

নং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধসত 

প্রন্ডয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাসিস্থান 

কফায মূল্য এফং 

সযন্ডাধ দ্ধসত 

কফা প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, কপান নম্বয ও ই-

কভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন 

পাউন্ডেন্ডনয দ 

সৃজন 

পাউন্ডেন্ডনয সযচারনা 

ল যন্ডদয বায় দ সৃজন্ডনয 

জন্য প্রস্তাফ যাখা য়। 

সযচারনা ল যন্ডদয 

অনুন্ডভাদন্ডনয য দ 

সৃজন্ডনয আন্ডদ 

পাউন্ডেন্ডনয কভ যচাযী 

চাকুযী প্রসফধানভারায় 

অন্তর্ভ যক্ত কযা য়। 

অনুন্ডভাসদত 

প্রসফধানভারা, 

এএপসডএপ, প্রধান 

কাম যারয় 

সফনামূন্ডল্য ০৬ ভা 

এ,এইচ,এভ আফদুল্লা 

ব্যফস্থানা সযচারক 

কপান: +৮৮-০২-৮১৮০১৫০ 

ইন্ডভইর: 

md.sfdf@yahoo.com 

  



সফ.দ্র.   

১। যকাসয কম ককান প্রসতষ্ঠান, উন্নয়ন ন্ডমাগী ংস্থা, কফাপ্রদানকাযী প্রসতষ্ঠান্ডনয আওতাধীন অসধদিয/দিয/ংস্থা এফং দািসযকবান্ডফ 

ম্পৃক্ত কদস/সফন্ডদস কফযকাসয প্রসতষ্ঠানন্ডক প্রদত্ত কফা। উদাযণ: ফান্ডজর্ ফযাদ্দ/ সফবাজন , অথ য ছাড়, ভতাভত গ্রণ। 

২। কফাগ্রণকাযী কফযকাসয প্রসতষ্ঠান end user না ন্ডর অথফা ককান চুসক্তয আওতায় প্রদত্ত কফা প্রাসতষ্ঠাসনক কফায অন্তভু যক্ত ন্ডফ। 

উদাযণ: সফটিআযস-এয সনকর্ কথন্ডক ব্যােউইডথ  ক্রয়। 

  

২.৩) অবযন্তযীণ কফা 

 

ক্র. 

নং 
কফায নাভ কফা প্রদান দ্ধসত 

প্রন্ডয়াজনীয় 

কাগজত্র 

এফং প্রাসিস্থান 

কফায মূল্য 

এফং 

সযন্ডাধ 

দ্ধসত 

কফা প্রদান্ডনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

(নাভ, দসফ, কপান নম্বয ও ই-কভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সসএপ অসগ্রভ 

সযফান্ডযয ককান দন্ডস্যয 

১)  সচসকৎায জন্য অথফা 

২) সফফান্ডয ব্যয় সনফ যান্ডয 

জন্য অথফা ৩) সফদ্যা 

সক্ষায ব্যয় সনফ যান্ডয জন্য 

অথফা ৪)  সনজস্ব ফাগৃন্ডয 

জসভ ক্রন্ডয়য জন্য অথফা 

৫) সনজস্ব ফাগৃ 

ংস্কায/সনভ যান্ডনয জন্য। 

সনধ যাসযত পযভ পূযণ কন্ডয 

ব্যফস্থানা সযচারক 

ফযাফন্ডয আন্ডফদন কযন্ডত 

য়। 

াদা কাগন্ডজ 

আন্ডফদন, 

এএপসডএপ প্রধান 

কাম যারয় 

সফনামূন্ডল্য 
কফান্ডড যয ভন্জজুযী 

গ্রণ ান্ডন্ডক্ষ 

জীফন চন্দ্র আইচ 

কাযী ব্যফস্থাক 

কপান: ০১৯৮৭৭০৩০৭৪ 

ই-কভইর: 

jibanaich202@yahoo.com 

২ 

ক্ষুদ্র কৃলক 

উন্নয়ন 

পাউন্ডেন্ডনয 

জনফর সনন্ডয়াগ 

পাউন্ডেন্ডনয কর ম যান্ডয়য 

জনফর সনন্ডয়ান্ডগয জন্য 

পাউন্ডেন কর্তযক গঠিত 

একটি সনন্ডয়াগ/ন্ডদান্নসত 

কসভটি যন্ডয়ন্ডছ। উক্ত কসভটি 

জনফন্ডরয শূন্য দ মাচাই  

ান্ডন্ডক্ষ সনন্ডয়াগ সফজসি 

প্রচায কযা ন্ডয় থান্ডক। 

আন্ডফদনত্র প্রাসিয য 

সনন্ডয়াগ কসভটি কর্তযক 

আন্ডফদনত্র মাচাই 

ফাছাইন্ডয়য য প্রন্ডফত্র 

ইস্যয কযা য়। যফতীন্ডত 

সরসখত/ কভৌসখক/ ব্যফাসযক 

যীক্ষা ম্পন্ন ওয়ায য 

সনন্ডয়াগ কসভটি কর্তযক 

সনন্ডয়ান্ডগয স্যাসয কযা 

য়। 

াদা কাগন্ডজ 

আন্ডফদনত্র,  

এএপসডএপ প্রধান 

কাম যারয় 

সফনামূন্ডল্য ০৬ ভা 

এ,এইচ,এভ আফদুল্লা 

ব্যফস্থানা সযচারক 

কপান: +৮৮–০২–৮১৮০১৫০ 

ই-কভইর: 

md.sfdf@yahoo.com 

৩ 

সযডা, াকয, 

কনডাক ও 

এএআযসডও 

ইতযাসদ 

আন্তজযাসতক 

ংস্থামূন্ডয 

প্রসক্ষণাথী 

ভন্ডনানয়ন 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় 

সফবাগ ন্ডত ২নং ফাছাই 

কসভটিয পযভ ২০১৪ 

প্রাসিয  য প্রসক্ষণাথী 

ভন্ডনানয়নপূফ যক উক্ত পযভ 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় 

সফবান্ডগ কপ্রযণ কযা য়। 

২নং ফাছাই কসভটিয 

পযভ–২০১৪ 

(ডাউনন্ডরাড) 

আন্তজযাসতক 

ংস্থামূন্ডয পযভ 

তান্ডদয স্ব-স্ব ওন্ডয়ফ 

াইর্ ন্ডত ংগ্র 

কযা মান্ডফ 

সফনামূন্ডল্য ০৩ সদন 

জীফন চন্দ্র আইচ 

কাযী ব্যফস্থাক 

কপান: ০১৯৮৭৭০৩০৭৪ 

ই-কভইর: 

jibanaich202@yahoo.com 

  

 সফ.দ্র. 

অবযন্তযীণ জনফর (আওতাধীন অসধদিয/দিয/ংস্থা ) এফং একই প্রসতষ্ঠান্ডনয অন্য াখা/অসধাখা/অনুসফবাগ-কক প্রদত্ত কফা। দাযণ: রসজসিক , 

ছুটি, সজসএপ অসগ্রভ। 

  



 ২.৪) আওতাধীন অসধদিয/দিয/ংস্থা কর্তযক প্রদত্ত কফা 

 আওতাধীন অসধদিয/দিয/ংস্থামূন্ডয সটিন্ডজন চার্ যায সরঙ্ক আকান্ডয যুক্ত কযন্ডত ন্ডফ। 

  

৩) আনায কান্ডছ আভান্ডদয প্রতযাা 

  

ক্রসভক নং প্রসতশ্রুত/কাসিত কফা প্রাসিয রন্ডক্ষয কযণীয়  

১) স্বয়ংম্পূণ য আন্ডফদন জভা প্রদান 

২) মথমথ প্রসক্রয়ায় প্রন্ডয়াজনীয় সপ সযন্ডাধ কযা 

৩) াক্ষান্ডতয জন্য সনধ যাসযত ভন্ডয়য পূন্ডফ যই উসস্থত থাকা 

  

সফ.দ্র. 

াধাযণত কম কর কাযন্ডণ আন্ডফদন ফাসতর য় আথফা কফা প্রদান ম্ভফ য়না তা সফন্ডেলণ কন্ডয ছক পূযণ কযন্ডত ন্ডফ। সকছু সফলয় কর 

প্রসতষ্ঠান্ডনয জন্য একই ন্ডফ এফং সকছু সফলয় আরাদা ন্ডফ। 

  

৪) অসবন্ডমাগ ব্যফস্থানা দ্ধসত (GRS) 

কফা প্রাসিন্ডত অন্তুষ্ট ন্ডর দাসয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায ন্ডে কমাগান্ডমাগ করুন। সতসন ভাধান সদন্ডত ব্যথ য ন্ডর সনন্ডনাক্ত দ্ধসতন্ডত কমাগান্ডমাগ কন্ডয আনায 

ভস্যা অফসত করুন। 

  

ক্র. 

নং 

কখন কমাগান্ডমাগ কযন্ডফন অসবন্ডমাগ সনষ্পসত্ত কভ যকতযা কমাগান্ডমান্ডগয ঠিকানা সনষ্পসত্তয ভয়ীভা 

১ দাসয়ত্বপ্রাি কভ যকতযা 

ভাধান সদন্ডত না াযন্ডর 

অসবন্ডমাগ সনষ্পসত্ত কভ যকতযা নাভিঃ জান্নাতুন আযা কফগভ 

দসফিঃ উ–ভাব্যফস্থাক (প্রািঃ ও ভন্বয়) 

কপান: +৮৮-০২-৮১৮৯২৬০ 

ই-কভইর:  jannatun.ara21@gmail.com 

ওন্ডয়ফ : www.sfdf.org.bd 

  

২ অসবন্ডমাগ সনষ্পসত্ত 

কভ যকতযা সনসদ যষ্ট ভন্ডয় 

ভাধান সদন্ডত না াযন্ডর 

আসর কভ যকতযা নাভ ও দসফ: কভািঃ কগারাভ কভাস্তপা, ভাব্যফস্থাক 

কপান: +৮৮-০২-৮১৮৯২৬০ 

ই-কভইর: 

fresco_golammostafa@yahoo.com  

ওন্ডয়ফ : www.sfdf.org.bd 

  

৩ আসর কভ যকতযা সনসদ যষ্ট 

ভন্ডয় ভাধান সদন্ডত না 

াযন্ডর 

ভসিসযলদ সফবান্ডগয 

অসবন্ডমাগ ব্যফস্থানা কর 

অসবন্ডমাগ গ্রণ ককন্দ্র 

৫নং কগর্, ফাংরান্ডদ সচফারয়, ঢাকা 

ওন্ডয়ফ : www.grs.gov.bd 

  

  

সফ.দ্র. 

 ভিনারন্ডয়য অসবন্ডমাগ সনস্পসত্ত কভ যকতযা ন্ডফন একজন যুগ্মসচফ । আসর কভ যকতযা ন্ডফন একজন কজযষ্ঠ যুগ্মসচফ/অসতসযক্ত সচফ ; 

 অসধদিয/ংস্থা/ অন্যান্য প্রসতষ্ঠানমূন্ডয অসবন্ডমাগ সনস্পসত্ত কভ যকতযা ন্ডফন ংসেষ্ট প্রসতষ্ঠান্ডনয একজন কজযষ্ঠ কভ যকতযা। এ কক্ষন্ডত্র ভিণারন্ডয়য 

অসনক আসর কভ যকতযা সন্ডন্ডফ সফন্ডফসচত ন্ডফন; 

 সফবাগীয় ম যান্ডয়য প্রসতষ্ঠানমূন্ডয অসবন্ডমাগ সনস্পসত্ত কভ যকতযা ন্ডফন ংসেষ্ট প্রসতষ্ঠান্ডনয একজন কভ যকতযা। অসধদিয/ ভিণারয় ম যান্ডয়য অসনক 

আসর কভ যকতযা সান্ডফ সফন্ডফসচত ন্ডফন; 

 ইউসনয়ন, উন্ডজরা ম যান্ডয়য দিযমূন্ডয অসবন্ডমাগ সনস্পত্ত কভ যকতযা ন্ডফন ংসেষ্ট দিন্ডযয কজরা ম যান্ডয়য একজন কভ যকতযা। সফবাগীয় ম যান্ডয়য 

অসনক আসর কভ যকতযা সান্ডফ গণ্য ন্ডফন ।                            

 


