ঋণ ফনময় বাগ্য ফদমরয কাফনী

নাভ-মভা: কাফপ আমভদ ম ৌধুযী
ফতায নাভ: মৃত সুরতান আমভদ ম ৌধুযী
ঠিওানা- গ্রাম: চ ৌধুরীপাড়া, ডাওখয: চকাবরা,
ঈপজো :চকাপাকঞ্জ দয, চো:
চকাপাকঞ্জ,
চমাবাআ নং-০১৭২৫৬৯৩২৭০
দস্য চওাডঃ ৩৫৩২-০২৬-০০৮
জনাফ চমা: ওাফি অজমদ চ ৌধুরী
এআ .এ.ফ পা ওরা এওেন চনাবাফনীর
বরপ্রাপ্ত মৄবও। ফতফন অফযকারীন ময়
ওাটাজনার েন্য চ াট এওটা চদাওান ফদজয় ব্যবা শুরু ওজরন, ফওন্তু পয যাপ্ত টাওার ভাজব ব্যবা বড় ওরজে পারফ জন না।
এভতাফস্তায়, ফবফভন্ন এনফজওয দারস্ত জে শুরু ওরজন, ফওন্তু োজদর সুজদর ার ফিও য়ায় োজদর ওা চেজও ঋণ
ফনজে পারফ জন না। েঔন তা জয় এফদও চফদও ঘুরাঘুফর ওরার পর বজলজ এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ
প্রওজের চকাপাকঞ্জ দর ঈপ-অঞ্চফও ওায যাজয় ঈপফিে জয় োনজে পাফর, োজদর সুজদর ার মাত্র ১১%, যা োর েন্য
নীয়  স্বফস্তদায়ও। বজলজ এএিফডএ ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের চকাপাকঞ্জ দর ঈপ-অঞ্চফও ওায যাজয় ঈপঅঞ্চফও ব্যবস্থাপও েনাব চমাাম্মদ িরাদ এর ওা চেজও ০১-১২-২০১৫ আং োফরজঔ ১,০০,০০০/- (এও ক্ষ টাওা)
ঋণ ফনজয় ব্যবাজয়র া িজরন। িীজর িীজর োর ব্যাবার ঈন্নফে জে াক, িজ োর মাফও ফওফস্ত পফরজলাি ওরজে
চওান রওম সুফবিা জো না। ক্রভান্বময় েনাব চমা: ওাফি অজমদ চ ৌধুরী পফরবাজরর স্বচ্ছরতা ফিজর অজে শুরু ওর।
বেযমাজন ফেফন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের চকাপাকঞ্জ দর, চকাপাকঞ্জ ঈপ-অঞ্চফও ওায যায়-এর
মাধ্যজম ০৬-১১-২০১৬ আং োফরজঔ ফিেীয় দপায় ১,৫০,০০০/- (এও ক্ষ পঞ্চাল াোর টাওা) ক্ষুদ্র ঈজযাক্তা ঋণ গ্রণ
কমযমেন।
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গাবীয খাভাময স্বপ্নপূযণ

নাম - চমাাঃ ফফপ চবকম
স্বামীর নাম- চবাজয়ে চলঔ
ঠিওানা- গ্রাম: অদলযগ্রাম মাফনওদ,
ডাওখয: মাফনওদ,
ঈপজো: চকাপাকঞ্জ দয, চো: চকাপাকঞ্জ
চমাবাআ নং : ০১৭৫৯২৯১১৭২
দস্য চওাড : ৩৫৩২-০০১-০১৩

অফম চে.এ.ফ পা ওরা এওেন দফরদ্র গৃফণী। অমার স্বামী এওেন দফরদ্র ফযক্সা ারক। ফযক্সা াফজয় 
মেমত ফদন মজুর ওজর ফেন চ জ  দু্আ চমজয় ফনজয়
মকামনাবামফ বীলণ ওজে ফদন ওাটফ । েঔন অফম ভাবফ াম
ফওভাজব স্বামীজও াায্য ওজর ংাজরর এওটু ঈন্নফে ওরা যায়। এআ মজয় মাঠ ংকঠও ফয়া াবফরন-এর াজে পরামলয
ওফর। ফতফন অমাজও প্রােফমওভাজব ২৮-০৮-২০১৪ াজ ১৫,০০০/- (পজনর াোর টাওা) ঋণ চদন। ো ফদজয় অফম ফওছু
াঁ মুরকী  এওটা কাভী ক্রয় ওফর। এগুজার পফর য যা ওজর অমার ভাগ্য ফিজর যায়। বেযমাজন অফম ফঞ্চে ে য 
এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের চকাপাকঞ্জ দর ঈপ-অঞ্চফও ওায যায় চেজও ফিতীম দপায় ৩০,০০০/-( ফত্রল
াোর টাওা) ঋণ ফনজয় দআটা কাভী ক্রয় কফয যা অমাজও অফে যওভাজব জনওটা াবফি ওজরজ । অফম এএিফডএি
ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে-এর ওাজ ফ র-কৃেজ্ঞ।
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আভায ফযফামযয আমরাক ফফতিকা এএপফডএপ

নাম - চমাঃ লীদ আাম
ফপোয নাম- চমাঃ োফওর চলঔ
ঠিওানা-গ্রামঃ র চানাকুর, ডাওখড়ঃ চকাপাকঞ্জ দর
ঈপজো : চকাপাকঞ্জ দরু, চো: চকাপাকঞ্জ।
চমাবাআ নং ০১৯১৪০৫০৫৪১
দস্য চওাডঃ ৩৫৩২-০২৬-০১৪
ফাফা-ভা  আট দস্য ফযফামযয ন্তান আফভ। ফাফা ফেমরন এওেন চ াট ব্যবায়ী। অফম ফেরাভ এ.এ.ফ
পা ওরা এওেন চবওার মৄবও। ফওন্তু বাবা মারা যায়ার পর াে দস্য ফবফলে পফরবাজরর ভরণজপান-এর
দাফয়ত্ব
আভায ঈপর এজ পজড়, ফও ওরব বুঝজে াযফেরাভ না। অনমযাায় জয় গ্রামভয এক ফন্ধুয ভাধ্যমভ আফভ এএিফডএি
ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে চকাপাকঞ্জ দর ঈপ অঞ্চফও ওায যাজয় মাই। এযয এএিফডএি-এয ওা চেজও ০১-১২২০১৫ োফরজঔ ১,০০,০০০/- (এও ক্ষ টাওা) ক্ষুদ্র ঈজযাক্তা ঋণ ফনজয় বাবার ব্যাবাজয়র া িফর। এএিফডএি - এয
ঋমণয ফদমরৌমত অল্প অল্প কময আভায জীফমনয গল্প ফদমর মামত রাগমরা। অমার ব্যাবার ঈন্নফে জে াক, িজ
অমার মাফও ফকফস্ত পফরজলাি ওরজে মকামনাযকভ সুফবিা জোনা। এযয অফম এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ
প্রওে চকাপাকঞ্জ দর ,ঞ্চ চকাপাকঞ্জ চেজও ০৬-১১-২০১৬ আং োফরজঔ ফিেীয় দিায় ১,৫০,০০০/- (এও ক্ষ পঞ্চাল
াোর টাওা) ঋণ ফনজয় ব্যবার প্রার ওফর।
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ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ

ান াফলয গল্প
নাভ: শ্রীপফে মন্ড,
ফপো: নাদী মন্ড,
গ্রাম: রকুলী, ডাও: কুলী আাফময়া,
ঈপজো: টুঙ্গীপাড়া, চো:চকাপাকঞ্জ,
চমাবাআ নির-০১৮৫৪২৮৩৬৭৫

ান াল কময মম দাফযদ্রয ফফমভা ন কযা মায়, তায উৎকৃষ্ট উদাযণ অফম শ্রীপফে মন্ড। আভামদয গ্রামভ প্রচুয
ান াল য়। মোট মফরা মদমখ আভাযও ইচ্ছা ফের ান াল কময স্বাফরম্বী ফায। ফকন্তু তায জয প্রময়াজন ফের পুফিঁ।
গফযফ ঘমযয ন্তান ওয়ায় ফের না মকান ঞ্চয়। ঠাৎ একফদন গ্রামভ আমন দাফযদ্রয ফফমভা মন এএিফডএি ওায যক্রম
ম্প্রারণ প্রওে-এয উ-আঞ্চফরক ব্যফিাক জনাফ রা কুভায ভন্ডর ফতফন আভায ফযকল্পনা শুমন আভামক আশ্বা
ফদময় ফমরন, আফন আভামদয অফপম আসুন। ফতফন আভামক আঞ্চফরক ব্যফিামকয ামথ ফয য় কফযময় মদন। ফতফন
আভায জয ১,০০,০০০/- (এও রে টাওা) ঋণ ফদময় ফমরন, আফন ান াল শুরু করুন। আনামক মত ধযমণয
মমাফগতা রামগ আভযা মদফ। তায আশ্বাম আফভ ান াল শুরু কযরাভ। বগফামনয কৃায় আফভ আজ পর ান
ব্যফায়ী। ফতিভামন আভায ঋমণয ফিতীয় দপা ঞ্চয় ফস্থফে-১০,২৯৫/-এফং ফবফনজয়াক ফস্থফে-৭৭,৬৯৫/-। ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ণ
িাঈজন্ডলন জে ক্ষুদ্র ঈজযাক্তা ঋণ গ্রণ ওজর পাজনর বরজে ওাজে াফকজয় অফম াভবান জয়ফ এবং ব্যবায় জনও
ঈন্নফে ওজরফ ।
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মফ রজনর িো

নাম-চমা া: মফ রন,
স্বামী-চমা: অরব অী
গ্রাম-চপানা , ডাও-ওাফলয়ানী
োনা- ওাফলয়ানী , চো-চকাপাকঞ্জ।
চমাবাআ নং-০১৮৭১৯৬৮৩০৪ (চ জ)।

চমা া: মফ রন এ পয যন্ত ফেন বার ঋণ ফনজয় চ জ  স্বামীর জযাকীোয় কৃফ ওাে, বাফড়জে
াঁ মুরকী পান, চ জজও ফদজয় ওা ামাজর ব্যবা ওজর ংাজরর অয় প্রায় ৮,০০০-১০,০০০/- টাওা
বৃফি ওজর এঔন ফেফন াবিী। রাফলদা চবকম ১ম  ২য় পয যাজয়র ঋজণর ফওফস্ত িভাজব পফরজলাি
ওজরন। পরবেীজে ফেফন ৩য় দিায় ৩০,০০০/-(ফত্রল াোর) টাওা ঋণ গ্রণ ওজরন। এঔন োর চ জর
চদাওান জনও বড় এবং অজকর চ জয় জনও চবফল অয় য়। োর বেযমান ঋণ ৩০,০০০/-(অ), ঋণ
ফস্থফে- ২২,৪০০/- , ঞ্চয় অজ ৪,৭২০/-
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ক্ষুদ্র ঈজযাক্তা ঋজণ ব্যবার প্রার

নাম-চমা: ফটন লরীি ,
ফপো-মৃে অব্দু াজলম লরীি
গ্রাম- ঔাঁরাট , ডাও-ওাফলয়ানী
োনা- ওাফলয়ানী , চো-চকাপাকঞ্জ।
চমাবাআ নং-০১৯৩৭৬৭৫৬৪৩।
েনাব চমা: ফটন লরীি, ফেফন দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের ক্ষুদ্র
ঈযাক্তা ঋণ ফনজয় বাফড়জে চপাফি িাময  বাোজর ওাঁ ামাজর এর ব্যবা ওজর অে এওেন ি
ব্যবায়ী ফজজব প্রফেফিে জয়জ । োর মাফও অয় প্রায় ২৫,০০০/-(পফিঁল াোর টাওা)। ফেফন েযন্ত
চমিাবী  দক্ষ ঈজযাকী ফজজব ফনজেজও প্রফেফিে ওরজে ক্ষম জয়জ ন। ফেফন জনওফদন যাবৎ
ফনজের ব্যবা প্রফেিানটিজও ভাভাজব াাজে পারফ জন না । োর ন্যেম ওারণ  প্রজয়ােনীয়
মূিজনর ভাব। এরপর ফেফন দাফরদ্র ফবজমা জন ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলন
ম্প্রারণ প্রওজের
অোয় ওাফলয়ানী ঈপ-ঞ্চ ফি চেজও এও ক্ষ টাওা ঋণ গ্রণ ওজরন। এআ ঋজণর ে য ফদজয়আ
এঔন চ ব্যবা পফর ানা ওরজ ন। োর বেযমান ঋণ ফস্থফে- ১৭,৭৬০/- , ঞ্চয় অজ ৬,৭৭০/-
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রাফলদার চকায়াজ এঔন ফেনটি কাভী
দমস্যয নাভ-যাফদা মফগভ
স্বাভীয নাভ-মামন মভাল্লা

চওন্দ্র: বাআঔীর-০১ নং

দাফরদ্র ফবজমা জন ক্ষুদ্র কৃও
ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলন
ম্প্রারণ প্রওজের
অোয় চবায়ামারী ঈপ-ঞ্চজর বাআঔীর
গ্রাজম ২০১৪ আং াজ োনুয়ারী মাজ চওন্দ্র
চঔাা য়। বাআঔীর গ্রাজম রাফলদা চবকম
ফ জন ায়িীন এও ে দফরদ্র
পফরবাজরর দস্য। োর েীবজন চওান স্বপ্ন ফ 
না। পরবেীজে ফেফন ০৮/০৪/২০১৪আং াজ দাফরদ্র ফবজমা জন ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলন ম্প্রারণ
প্রওজের িীজন বাআঔীর-০১ নং চওন্দ্র চেজও ১ম পয যায় ১৫,০০০/-(পজনর াোর) টাওা ঋণ গ্রণ ওজরন।
এআ টাওা ফদজয় ফেফন এওটি কাভী ক্রয় ওজরন। এভাজব োর স্বপ্ন যাত্রা শুরু য়। রাফলদা চবকম ১ম পয যাজয়র
ঋজণর ফওফস্ত িভাজব পফরজলাি ওজরন। পরবেীজে ফেফন ২য় দিায় ২০,০০০/-(ফবল াোর) টাওা ঋণ
গ্রণ ওজরন। এআ টাওা ফদজয় ফেফন অর  এওটি কাভী ক্রয় ওজরন। ফেফন এআ দজটা কাভী িভাজব
পান ওরজে োজওন। আফেমজধ্য োর ১ম কাভীটির বাছুর য়। এঔন চ োর ংাজর ে য ফদজয় োর
স্বামীজও াায্য ওরজে পাজর। বাআঔীর গ্রাজম রাফলদা চবকম নান্য মফাজদর েন্য এওেন অদলয। ফেফন
োর ২য় পয যাজয়র ঋজণর ফওফস্ত িভাজব পফরজলাি ওজরন এবং ৩য় দিায় ফেফন ৩০,০০০/-(ফত্রল
াোর) টাওা ঋণ গ্রণ ওজরন। এআ টাওাআ ফেফন অর এওটি কাভী ক্রয় ওজরন। এঔন োর চকায়াজ
ফেনটি কাভী রজয়জ । ফেফন ভফবৎজে এওটি কাভীর ঔামার ওরার স্বপ্ন চদঔজ ন। অর োর এআ স্বপ্ন
বাত্মবায়জনর পাজল রজয়জ দাফরদ্র ফবজমা জন ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলন ম্প্রারণ প্রওে।

7

দজস্যর নামঃ ফনো রাণী চদ।
স্বামীর নামঃ জলাঔ কুমার চদ।

দাফরদ্র ফবজমা জন ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলন ম্প্রারন প্রওজের অোয় চবায়ামারী ঈপঞ্চজর ওারণ গ্রাজম ২০১৪ আং াজ োনুয়ারী মাজ চওন্দ্র চঔাা য়। ফনো রাণী চদ ফ জন এওেন
েযমত্ম করীব ংাজরর গৃফনী। োজদর ভাজবর ংাজর অয় বজ বার মে চেমন ফওছু ফ 
না।োর স্বামীর দদফনও মজুফর চঔজট যা চপজেন ো ফদজয় চওান মজে দ-মুজঠা ভাে চযাকার ওরা োজদর
েন্য খুবআ ওে দায়ও ব্যপার ফ । েজব দাফরদ্র ফবজমা জন ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলন ম্প্রারণ
প্রওেটি োজদর ভাগ্য চিরাজে ক্ষম জয়জ । ফনো রাণী চদ ওারণ-০২ নং চওন্দ্র চেজও ১ম পয যায়
১৫০০০/-(পজনর াোর) টাওা ঋণ গ্রণ ওজরন। এআ টাওা ফদজয় োর স্বামীজও এওটি াজয়র চদাওান ওজর
চদন ।এজে ওজর োর স্বামীর অয় বৃফি চপজে োজও। ফনো রাণী চদ ১ম দিায় ঋজণর ফওফস্ত
িভাজব পফরজলাি ওজরন। পরবেীজে ফেফন ২য় দিায় ৩০,০০০/-(ফত্রল াোর) টাওা ঋণ গ্রণ ওজরন।
এআ টাওাআ ফেফন োর স্বামীর াজয়র চদাওান অর বড় ওজর চঔাজন মাামা ঈঠাজয় ব্যবা শুরু
ওজরন। ওারন গ্রাজম ফনো রাণী চদর ািাল্যজও বাআ এঔন জনও বড় ওজর চদঔজ ন। ক্ষুদ্র কৃও
ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলন ম্প্রারণ প্রওজের অোয় চবায়ামারী ঈপ-ঞ্চজর ওারন গ্রাজম নান্য
মফারা ফনো রাণী চদ মে ফবফভন্ন ব্যবা শুরু ওজরজ ন। ফনো রাণী চদ োর ফিেীয় দিার ঋজণর
ফওফস্ত িভাজব পফরজলাি ওজরন। এবং তৃেীয় দিায় ফেফন ৩০,০০০/-(ফত্রল াোর) টাওা ঋণ গ্রণ
ওজরন। এআ টাওা োর ব্যবার েমাজনা টাওা ফদজয় ফনো রাণী চদ এওটি খড় দেফর ওজরন। যা োর
ফ  এওটি স্বপ্ন। অর এআ স্বপ্ন বাত্মবায়জনর জঙ্গ ফ  দাফরদ্র ফবজমা জন ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলন
ম্প্রারণ প্রওে।
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পামতভায মেমর মরা অমটাবযামনয ভাফরক

মভাো: পামতভা মফগভ (৪৫) স্বাভী-যায়ান মভাল্যা গ্রাভ +ডাকঘয: নগযকান্দা, উমজরা: নগযকান্দা, মজরাপফযদপুয। ফতফন দাফযদ্রয ফফমভা মন এএপফডএপ কাম ি ক্রভ ম্প্রাযণ প্রকমল্পয মদরফাফযয়া ১নং ভফরা ফভফতয দস্য।
ফতফন দাফযদ্রয ফফমভা মন এএপফডএপ কাম িক্রভ ম্প্রাযণ প্রকমল্পয নগযকান্দা উ -আঞ্চফরক কাম িারয় মত প্রথভ দপায়
১০,০০০/-(দ াজায টাকা) ঋণ মনন। ঋমণয টাকা ও ামথ তায থাকা মূরধন ফদময় তায মেমরয জয একটি অমটা বযান
ক্রয় কমযন। অমটা বযান াফরময় তায মেমর দদফনক প্রায় ৫০০/-(াঁ ত টাকা) আয় য়। আময়য টাকা ফদময় ঋমণয ফকফস্তয
টাকা ফযমাধ কমযন এফং ংামযয মাফতীয় ব্যয় ফনফ িা কমযন।ফতিভামন মভাো : পামতভা মফগভ ফিতীয় দপায় ২০,০০০/(ফফ াজায টাকা) ঋণ গ্রণ কমযন।মা মথমক ফতিভামন আভায ংামযয অমনকটা চ্ছরতা ফপমযমে।
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ক্ষুদ্র ঋণ

বাঁল  চবে ফলজে স্বপ্না

দমস্যয নাভ-শ্রীমফে স্বপনা রানী দা,
মভাফাইর নং-০১৭১৩৬৬০২৩৮
স্বামীর নাম-শ্রী সুেয় দা
অআ, ফড নং ৩৫৫৮-০২০-০০৬)

শ্রীমফে স্বপ্না রানী দা, স্বামী-শ্রী সুেয় দা , মুওসুদপুর ঈপ-অঞ্চফও ওায যায় জে নারায়নপুর -২০ নং চওন্দ্র
জে প্রেজম ১৫,০০০/- (পজনর াোর টাওা) ফনজয় োরা ফওছু চবে অর বাঁল ফওজন োরা োজদর কুটির ফলজের ওাজে
াকান, এজে োজদর ঐ টাওা জে প্রায় ১৫,০০০/- (পজনর াোর টাওা) াভ য় বজ োজদর ওাজ োনা চকজ । এর পর
োরা ফিেীয় দিায় ২৫,০০০/-(পফিঁল াোর টাওা) চান ফনজয় পুনরায় বাঁল  চবে ক্রয় ওজর োরা অফে যওভাজব াবিী
জে। এ াড়া োরা এওফদজও চযমন োজদর চ জজমজয়জদর সুন্দরভাজব চঔাপড়া ফলঔাজে পারজেজ চেমফন চাজনর টাওা
 ফনয়ফমে পফরজলাি ওরজে পারজ ন। সুোরং বা যায় চয এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে চেজও চান ফনজয়
োজদর দাফরদ্রযো চেজও মুক্ত জয় অফে যওভাজব স্বে জে এবং োজদর পফরবারজও সুিভাজব পফর ানা ওরজে ক্ষম
জে।
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ক্ষুদ্র ঋণ

ফনোর মাটির াফড় পাফে ব্যবা

দজস্যর নাম-শ্রীমফে ফনো রানী মন্ড ,
স্বামীর নাম-শ্রী সুঔজদব মন্ড
অআ, ফড নং-৩৫৫৮-০১৫-০১০
শ্রীমফে ফনো রানী মন্ড ,স্বামী-শ্রী সুঔজদব মন্ড, মুওসুদপুর ঈপ-অঞ্চফও ওায যাজয়র চাাচুড়া -১৫ নং
চওন্দ্র জে প্রেম দিায় ১৫০০০/- (পজনর াোর টাওা) ফনজয় োরা োজদর মাটির াফড় পাফে ব্যবাজয়র ওাজে ব্যবার
ওজরন। োজে জনও টাওা অয় য়। এবং োরপর োরা ফিেীয় দিায় ২০,০০০/-(ফবল াোর টাওা) চান ফনজয় পুনরায়
ব্যবাজয়র ওাজে ব্যবার ওজর োরা অফে যওাভাজব াবিী জয়জ ন। এ াড়া োরা এওফদজও চযমন োজদর
চ জজমজয়জদর সুন্দরভাজব চঔাপড়া ফলঔাজে পারজ ন চেমফন চাজনর টাওা  ফনয়ফমে পফরজলাি ওরজে পারজ ন। সুোরং
বা যায় চয এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে চেজও চান ফনজয় োজদর দাফরদ্রো চেজও মুক্ত জয় অফে যওভাজব
স্বে জেন এবং োজদর পফরবারজও সুিভাজব পফর ানা ওরজে ক্ষম জে।
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ফদবা রানীর কাভী পান

ফদবা রানী দা, কাভী পান

ফওজলারকঞ্জ চোর ফমঠামআন ঈপজোর ফদবা রানী দা, বড়াটী গ্রাজমর স্থায়ী বাফন্দা, ফেফন ফে দফরদ্র
পফরবাজর ববা ওজরন। োর অফে যও বস্থা খুব ঔারাপ ফ । এমোবস্থায় ফেফন
ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলজনর মাঠ
ংকঠও েনাব, চফম চরোর পরামজলয বড়াটী ক্ষুদ্র মফা চওন্দ্র চওাড-০১ এর দস্য ফাজব মত্মরভুক্ত ন। দস্য
বার ওজয়ও প্তা ঞ্চয় েমা ওজর প্রেমভার ১০,০০০/- (দল াোর) টাওা ঋণ গ্রণ ওজরন। োর োমানজের ফওছু
টাওা এও াজে ওজর ১৫,০০০/- (পজনর াোর) টাওা ফদজয় এওটি বওনা বাছুর ক্রয় ওজরন। এও ব র পর বাছুরটি
৩০,০০০/- (ফত্রল াোর ) টাওা ফবক্রয় ওজরন। এর মজধ্য ঋণ এর ১০,০০০/- (দল াোর) টাওা ফওফস্ত পফরজলাি ওজরন।
োরপর ফিেীয় দিায় ২০,০০০/- (ফবল াোর) টাওা ঋণ চনন। ২০,০০০/- (ফবল াোর ) টাওা  োার েমাকৃে টাওা
ফদজয় এওটি বওনা কাফভ ক্রয় ওজরন। কাফভটি বেযমাজন ৪ ( ার) চেজও ৫ (পাঁ ) ফটার দি চদয়। দি ফবফক্র টাওা ফদজয়
াপ্তাফও ফওফস্ত পফরজলাি ওজরন এবং োর াজে বাফও টাওা ঞ্চয় েমা চেজও যায়। এঔন োরা স্বয়ংম্পূণ য। ফেফন
এএিফডএি এর ওাজ কৃেজ্ঞ।
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কাভী পাজন খুজদোর িো

ফওজলারকঞ্জ চোর ফমঠামআন ঈপজোর খুজদো চবকম, ওা ার াটি গ্রাজমর স্থায়ী বাফন্দা, ফেফন ফে দফরদ্র
পফরবাজর ববা ওজরন। োর অফে যও বস্থা খুব ঔারাপ ফ । এমোবস্থায় ফেফন ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলজনর মাঠ
ংকঠও েনাব, চফম চরোর পরামজলয বড়াটী ক্ষুদ্র মফা চওন্দ্র চওাড-০২ এর দস্য ফাজব ন্তরর্ভযক্ত ন। দস্য
বার দআ প্তা ঞ্চয় েমা ওজর প্রেমভার ১০,০০০/- (দল াোর) টাওা ঋণ গ্রণ ওজরন। োর ওামাজনা অর ফওছু টাওা
এও াজে ওজর ১৫,০০০/- (পজনর াোর) টাওা ফদজয় এওটি বওনা বাছুর ক্রয় ওজরন। এও ব র পর বাছুরটি ৩০,০০০/(ফত্রল াোর ) টাওা ফবক্রয় ওজরন। এর মজধ্য ঋণ এর ১০,০০০/- (দল াোর) টাওা ফওফস্ত পফরজলাি ওজরন। োর পর ২য়
বার ২০,০০০/- (ফবল াোর) টাওা ঋণ চনন। ২০,০০০/- (ফবল াোর ) টাওা  োার েমাকৃে টাওা ফদজয় এওটি বওনা
 কাফভ ক্রয় ওজরন। কাফভটি বেযমাজন ৩ (ফেন) চেজও ৪ ( ার) ফটার দি চদয়। দি ফবফক্র টাওা ফদজয় াপ্তাফও ফওফস্ত
পফরজলাি ওজরন এবং োর াজে বাফও টাওা ঞ্চয় েমা চেজও যায়। এঔন োরা স্বয়ংম্পূণ য। ফেফন এএিফডএি এর
ওাজ ফ র কৃেজ্ঞ।
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াক পাজন ি ফমঠামআজনর েহুরা ঔাতুন

জহুযা খাতুন
মভাফাইর নং -০১৯৩৩২৭৯৮১০
ফওজলারকঞ্জ চোর ফমঠামআন ঈপজোর েহুরা ঔাতুন, চমৌভীপাড়া গ্রাজমর স্থায়ী বাফন্দা, ফেফন ফে দফরদ্র
পফরবাজর েন্মগ্রণ ওজরন। োর ঈপােযজনর চওান ঈৎ ফ  না। এমোবস্থায়, ফেফন ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন ওায যক্রম ম্প্রারণ
প্রওজের মাঠ ংকঠ ক জনাফ চফম চরো এর পরামজলয চমৌভীপাড়া ক্ষুদ্র মফা চওন্দ্র চওাড-০৩ এর দস্য ফাজব
ন্তরর্ভযক্ত ন। দস্য বার পর দআ প্তা ঞ্চয় েমা ওজর প্রেম দিায় ১০,০০০/- (দল াোর) টাওা ঋণ গ্রণ ওজরন।
ঋজণর টাওা ফদজয় ০৪ ( ার) টি বাচ্চা দআটি াক ক্রয় ওজরন। াক দটি দদফনও ১-২ ফটার দি চদয়। াকজর দি
ফবক্রয় ওজর প্রেম দিার ঋজণর ফওফস্ত পফরজলাি ওজরন। ফিেীয় দিায় চ ২০,০০০/- (ফবল াোর) টাওা ঋণ ফনজয় অর
ঈন্নেমাজনর ০৪ ( ার)টি াক ক্রয় ওজরন। প্রফে ব জর াকজর ংখ্যা বৃফি পাজে। োর বাফড়জে বেযমাজন ১২ (বার)টি
াক রজয়জ । ঋজণর ফওফস্ত পফরজলাি ওরজে োর অর চওান মস্যা জে না । ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলজনর দস্য
য়ায় োর েীবজন ঈন্নফে জে। চ ফমফের প্রফে খুব অন্তফরও। ভফবষ্যৎ অজরা ঋণ ফনজয় াকজর িাময ওরজব বজ োর
ফ ন্তািারা রজয়জ । ফেফন এএিফডএি এর ওাজ কৃেজ্ঞ।
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ক্ষুদ্র ঋণ

াঁ পাজন স্বাবিী বোান

ফওজলারকঞ্জ চোর ফমঠামআন ঈপজোর বোান, মফারওাফন্দ গ্রাজমর স্থায়ী বাফন্দা, ফেফন ফে দফরদ্র
পফরবাজর ববা ওজরন। োর ঈপােযজনর চওান ঈৎ ফ  না। এমোবস্থায়, ফেফন ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন ওায যক্রম ম্প্রারণ
প্রওজের মাঠ ংকঠও েনাব, াঅদজ্জামান এর পরামজলয মফারওাফন্দ ক্ষুদ্র মফা চওন্দ্র চওাড-০২ এর দস্য ফাজব
ন্তরর্ভযক্ত ন। দস্য বার দআ প্তা ঞ্চয় েমা ওজর প্রেম দিায় ১৫,০০০/- (পজনর াোর) টাওা ঋণ গ্রণ ওজরন।
ঋজণর টাওা ফদজয় ১২০টি াঁ ক্রয় ওজরন। াঁ পাজনর মাধ্যজম চ দদফনও ৮০-১০০টি ফডম ফবফক্র ওজরন। াঁজর ফডম
ফবক্রয় ওজর প্রেম দিার ঋজণর ফওফস্ত পফরজলাি ওজরন। ফিেীয় দিায় চ ২৫,০০০/- (পফ ল াোর) টাওা ঋণ ফনজয় অর
২৫০টি াঁ ক্রয় ওজরন। বেযমাজন চ ২০০-২৩০ টি ফডম ফবক্রয় ওজর। বেযমাজন োার ফওফস্ত ফদজে চওান মস্যা জে না।
ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলজনর দস্য য়ায় োর েীবজন ঈন্নফে য়ায় চ োর পফরবার পফরেন ফনজয় সুজঔ লাফন্তজে
েীবন যাপন ওরজ । চ ফমফের প্রফে খুব অন্তফরও। ফেফন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে এর ওাজ কৃেজ্ঞ।

15

ক্ষুদ্র ঈজযাক্তা ঋণ

রাফলদা ঔাতুচনর ফদন বদজর পাা

যাফদা খাতুন
স্বাভী নাভ- মভাোঃ শুক্কুয আরী
মভাফাইর নং-০১৭৯৯৫৮৭৫৪৭
ফদনবদজর পাায় অে জনও নারীজদর মজধ্যআ চ েনা োগ্রে জয়জ । পফরবাজরর  াবস্থায় ামাফেও নানা
মস্যা োওার পজর চেজম চনআ নারীর াবিী য়ার ওাফনী। পুরুজর পালাপাফল ংাজরর া িজর নারীরা স্বাবিী
জয়জ ন এমন ওাফনী ওমআ চলানা যায়। চেমনআ এও নারী ােক্ষীরা দর ঈপজোর চখা পাড়া গ্রাজমর চমা: শুকুর
অী স্ত্রী রাফলদা ঔাতুন । ফেফন দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে এর ােক্ষীরা দর
-৩১
চওজন্দ্রর দস্য। ফেফন দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে চেজও ১৮/০৬/২০১৪আং প্রেম দিায়
১৫,০০০/-(পজনর াোর টাওা) ঋণ গ্রণ ওজরন এবং মুরকী পান ওজর িোর মুঔ চদঔজে শুরু ওজরন। পরবেী অর
াজভর অলায় ফেফন ফিেীয় দিায় ২০,০০০/-(ফবল াোর টাওা) ঋণ ফনজয় ০২টি চপাফি িাময ফে চদন। পরবেীজে
ঋজণর পফরমাণ অর বাফড়জয় ১৫/০৫/২০১৬আং োফরজঔ ১,০০,০০০/-(এও ক্ষ টাওা) ক্ষুদ্র ঈজযাক্তা ঋণ চনন এবং োর
চপাফি িাজময মুরকীর ংখ্যা বৃফি ওজরন। বেযমাজন রাফলদা ঔাতুজনর চপাফি িাজময মুরকীর ংখ্যা ৫০০ টি। োর বড় চমজয়
না য এবং চ াট চমজয় াআস্কু চ পজড়। ত্র ওায যায় চেজও ঋণ গ্র ণ ওজর রাফলদা ঔাতুন ে যননফেও ফদও চেজও াভবান
য়ার পালাপাফল স্থানীয়জদর মাজঝ অে ফেফন এওেন ি  াবিী নারী।
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ংগ্রামী রফমা চবকম এর িোর কে

দমস্যয নাভ : যফভা মফগভ ,
মকন্দ্র : উত্তয াজযাকাটিয
মভাফাইর নং-

ংগ্রামী এও নারীর নাম iwngv †eMg, ােক্ষীরা চোর োা ঈপ চোর †K‡›`ªi bvg-DËi nvRivKvwUর,
দস্য। ফেফন েীবন ংগ্রাজম েয়ী এবং াবিী। m`‡m¨i এক †Q‡j, এক †g‡q, †m 15,000/- (c‡bi nvRvi) UvKv
FY †bq| 1wU †mjvB ‡gwkb †K‡b, োরপর চেজও শুরু য় োর েীবন ংগ্রাম। ফেফন চাআ ওাজের ঈপর প্রফলক্ষণ গ্রণ
ওজরন। প্রফলক্ষণ চলজ চাআ এর ওাে ওজরন এবং evwK UvKv w`‡q wmU Kvco wb‡q weµq K‡i| অল-পাজলর জনও
নারী োনাজন, পুরু দফেযর ওাজ ওাপড় দেরী ওরজে ফকজয় আেস্তে চবাি োজক। ফওন্তু রফমা অপার ওাজ মন খুজ ওো
বজ প জন্দর চপাাও দেরী ওরা যায়। নারী দফেযজদর ওাজ চপাাও বানাজে নারীরা চবফল স্বােন্দযজবাি ওজরন। প্রেম
ফদজও জনও ফওছুআ আজে জয়জ রফমা চবকমজও। ফওন্তু ব ময় জযাফকোর াে বাফড়জয় ফদজয়জ দাফরদ্রয ফবজমা জন
এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে । অমরা াআ এমন ওমযঠ নারীজদর জযাফকো ওরজে। Zvi msmvi wQj Av‡M
স্বে| ‡L‡q bv †L‡q w`b †hZ, GLb ফতফন †mjvB †gwk‡bi KvR K‡i fvj fv‡e msmvi Pvjvন| োরপর চেজও
অর ফপ জন ফিজর োওাজে য়ফন। Zvi †Q‡j 4_© ‡kÖwY‡Z c‡o, †g‡qUv A‡bK †QvU, GLb তায msmvi fvjfv‡e
P‡j| ফতফন GLb wb‡R‡K mvej¤^x g‡b K‡i|
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মুরফক পাজন লাফনুর চবকজমর িো

দমস্যয নাভ: াফনুয মফগভ
স্বাভীয নাভ: আফারুন ইরাভ
ি এএপফডএপ ভফরা-১
মকন্দ্র: দুগাপুয
মভাফাইর নং-০১৯৫৪৬৪৩৮৬১
য এএিফডএি মফা-১
লাফনুর চবকম, স্বামী: অবারুন আাম দকাপুর
এর দস্য োর
পফরবাজরর দস্য ৪ েন চ জ ১ েন । ২০/০৪/২০১৪ আং োফরজঔ ১ম দিায় ১০,০০০(দল াোর) টাওা
ঋণ ফনজয় মুরকী পান ওজরন। ২০/০৫/২০১৪ আং োফরজঔ ২য় দিায় ১৫,০০০ (পজনর াোর) টাওা
ঋণ ফনজয় মা া  মুরকী পান ওজরন।
২০/০১/২০১৬ আং োফরজঔ ৩য় দিায় ১৫,০০০(পজনর
াোর) টাওা ঋণ ফনজয় ফেফন কাভী পান  মুরকী পানওজরন । ঋণ গ্রজণর পর ৩য় দিায় ঋজণর
টাওা ওাজে াফকজয় মুরকী পাজন াভবান য় । বেযমাজন মুরকী ৫০ টি, াঁ ৫ টি াক ১টি । চ জ
াফিফেয়া পড়া চঔা ওজর। মুরকী পান  মৎ স্য া প্রফলক্ষণ চনয়ার পর দস্য লাানুর চবকম
ে যননফেও  ামাফেও জ েনোর ফদও চেজও জনও চবফল াভবান ন। ফেফন দাফরদ্রয ফবজমা জন
এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের ওাজ ফ র কৃেজ্ঞ।
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ক্ষুদ্র ঋণ

পঞ্চকড় দচরর কৃফওাজে াবানা চবকচমর িো

চমা াঃ াবানা চবকম পঞ্চকড় দর, পঞ্চকড় এর পূব যওামােপাড়া গ্রাজমর বাফন্দা। ফেফন মাঠ
ংকঠও চমাঃ চেৌফিকুর রমান এর পরামজলয দাফরদ্র ফবজমা ন এএিফডএি ম্প্রারন প্রওজের পঞ্চকড়
দর, পঞ্চকড় ঈপ-অঞ্চফও ওায যাজয়র পূব যওামােপাড়া এএিফডএি মফা চওন্দ্র-৩ এর দস্য ন।
ফেফন প্রেজম ১৫,০০০/- (পজনর াোর টাওা) ঋণ ফনজয় োঁর স্বামীজও চদন কৃফ ওাজে জযাফকোর েন্য
চদন এবং াভবান ন। ফিেীয় দিায় ফেফন ২২,০০০/-(বাআল াোর টাওা) াোর টাওা ঋণ ফনজয় োর
স্বামীজও চদন কৃফ ভুট্টা াকাজনা েন্য। তৃেীয় দিায় ফেফন ৩০,০০০/- (ফত্রল াোর টাওা) ঋণ ফনজয় াঈ
 চবগুন এর াাবাদ ওজরন। বেযমাজন ফেফন াঈ  চবগুন বাোজর ফবফক্র ওরজ ন। ফেফন কৃফ ওাজের
াভ চেজও ফনজেজদর ভরণ-চপান ো াড়া ফনয়ফমে ফওফস্ত পফরজলাি ওরজ ন। এঔন োজদর ংার
ভাভাজব জ । এঔন োরা স্বয়ং-ম্পূণ য, ফেফন অমাজদর এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে এর
ওাজ ফ রকৃেজ্ঞ।
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জয়নুর মকয খফিয মদাকান

েনাব চমাঃ েয়নু ও পঞ্চকড় দর, পঞ্চকড় এর চলঔপাড়া গ্রাজমর বাফন্দা। পঞ্চকড় দর ঈপঅঞ্চফও ওায যাজয়র পাজলআ োঁর ঔফড়র চদাওান। োর স্ত্রী মাঠ ংকঠও চমাঃ চেৌফিকুর রমান এর
পরামজলয এএিফডএি এর িাক্কামারা এএিফডএি মফা চওন্দ্র-১ এর দস্য ন। ফেফন প্রেজম
১৫,০০০/- (পজনর াোর টাওা) ঋণ ফনজয় ঔফড়র ব্যবা ালু ওজরন। োঁর ব্যবা িীজর িীজর বাড়জে
োজও। ব্যবার ফিও পুফিঁর প্রজয়ােজন পঞ্চকড় দর ঈপ-অঞ্চফও ওায যাজয়র ঈপ-অঞ্চফও
ব্যবস্থাপও এর জযাফকোয় দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে চেজও
ব্যবাফয়ও ওাজে ক্ষুদ্র ঈজযাক্তা ঋণ চনন প্রেম দিায় ৫০,০০০/- াোর টাওা ফনজয় ব্যবা ওরজ ন।
ফেফন পঞ্চকজড়র ফবফভন্ন এাওা চেজও ওম দাজম ঔফড় পাআওাফর ফওজন এজন চদাওাজন রাজঔন এবং খু রা
ফবফক্র ওজর াভবান জ ন। ফেফন ফনয়ফমে ফওফস্ত পফরজলাি ওজরন। ফেফন এএিফডএি এর ওাজ
কৃেজ্ঞ।
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জুমরখায মেমরয কভিংিান

অফম চমা াঃ জুজঔা দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে এর এওেন দস্য। অফম ভযান
াাোম এআ দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে এর ঈপ-অঞ্চফও ব্যবস্থাপজওর ায়ো 
পরামলয ক্রজম ঋণ গ্রণ ওফর। অফম দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে চেজও ২০,০০০/(ফবল
াোর টাওা) ঋণ ফনজয় মুফদর চদাওান শু রু ওফর। এআ চদাওান চেজও দদফনও ফেন চেজও ারলে টাওা মুনািা েযন য়।
এআ চদাওান চেজও অয় ওজর অমার দআ চ জ  এও চমজয়র পড়া-চঔার ঔর জ এবং পফরবাজরর যাবেীয় ব্যয়ভার
বন ওফর। দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে চেজও োমানে ফবীন ঋণ গ্রণ ওরায় অলা এবং
ব্র্যাও ফি চেজও অর চওান ঋণ গ্রণ ওফর না, ওারণ এঔাজন সুজদর ার জনও ওম। অজটায়ারী ঈপজোয়
বাংাজদজলর মজধ্য ঈন্নেম দাফরদ্রয এওাা ফজজব ফ ফিে। মাননীয় প্রিান মন্ত্রী এআ এাওায়
দাফরদ্রয ফবজমা জন
এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে ফি স্থাপন ওরায় এআ দফরদ্রয মানুজর েীফওওার পে সুকম ওজরজ । েএব ,
দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে এর অফম ঈন্নফে ওামনা ওফর।
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আত্নফনবিযতাীরতায মথ কূরসুভ
‡gvQv: Kzjmyg †g․mygx cÂMo †Rjvi
†`exMÄ Dc‡Rjvi gywÝcvov MÖv‡gi evwm›`v| wZwb
AwZ `wi`ª cwiev‡i emevm Ki‡Zb| Zvi Avw_©K
Ae¯’v GZUvB msKUvc~Y© wQj †h, ‡KvbiK‡g †L‡qbv ‡L‡q w`b P‡j †hZ| Ggb mgq wZwb ÿz`ª K…lK
Dbœqb dvD‡Ûkb Kvh©µg m¤úªmviY cÖK‡íi gvVmsMVK †gvQv: wjwjgv LvZz‡bi DÏxcbv †c‡q
KvPvixcvov GmGdwWGd gwnjv †K›`ª-12Gi m`m¨
nb| wZwb cÖ_‡g 15,000/-(c‡bi nvRvi)UvKv FY
†bb Ges Zvi wbR¯^ Rgv‡bv mTq w`‡q GKwU
weDwU cvj©vi Ly‡jb| D³ cvj©v‡ii Avq w`‡q wZwb
Zvi msmvi Pvjvb I Avgv‡`i wKw¯Í wbqwgZ cwi‡kva
K‡ib| Gfv‡e wZwb FY cwi‡kva K‡i AveviI
25,000/-(cwPk nvRvi) UvKv FY wb‡q GKwU Mvfx
wK‡bb| G‡Z Zvi †Q‡j-‡g‡qi †jLvcovi LiP
fvjfv‡e P‡j I Zvi msmviI fv‡jvB Pj‡Z _v‡K
Ges cvkvcvkx wZwb cywRI MVb K‡ib| Gici wZwb AveviI Avgv‡`i cÖwZóvb †_‡K 40,000/-(ত্রিশ nvRvi) UvKv
FY †bb I Zvi Rgv‡bv UvKv w`‡q wZwb cvj©v‡ii NiwU cvKv K‡ib| wZwb cvj©v‡ii Avq I Zvi ¯^w`‛Qv w`‡q
†hfv‡e mgv‡R cÖwZwôZ n‡q‡Qb,GUv Zvi ev¯Íe D`vnviY | GRb¨ wZwb GmGdwWGd-Gi Kv‡Q K…ZÁZv cÖKvk
K‡ib| AvgivI Zvi DbœwZI g½j Kvgbv Kwi|
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†gvmv: †iK‡mvনাসনর

াঁপাআনবাবকঞ্জ চোর চভাাাট োনার দদী আঈফনয়জনর

নায াঁময খাভায

দফক্ষণ নাজমাটা গ্রাজমর চরওজানা চওজন্দ্রর

দস্য, চমাা: চরওজানা চবকম, স্বামী অিো চাজন ফেফন ে দফরদ্র ফাজব গ্রাজম পফরফ ে ফ । গ্রাজম চওঈ োর
ায় ফ না। ফওন্তু বেযমাজন ফেফন মাঠ ংকঠও ফদ অিজরাজের পরামজলয এএিফডএি এর প্রওজে প্রেম দিায়
১৫,০০০ (পজনর াোর টাওা), ফিেীয় দিায় ২৫,০০০ (পঁফ ল াোর টাওা), তৃেীয় দিায় ২৫,০০০ (পঁফ ল াোর টাওা)
এবং তুে য দিায় ৪০০০০ ( ফিল াোর টাওা) ঋণ ফনজয় াঁজর ঔামার দেরী ওজর। বেযমাজন োর ঔামাজর ৫০০ লে াঁ
অজ । চঔজন প্রফেফদন ৩৫০টি াঁ ফডম চদয়। চআ ফডম স্থানীয় বাোজর ফবক্রয় ওজর। এজে চ চযমন ফে যও ভাজব
াভবান জয়জ চেমফন োর পফরবার অত্মীয় স্বেন োজও চদজঔ মুি জয় এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের
দস্য জয় ঋণ ফনজয় স্ব োর মুঔ চদজঔজ । বেযমাজন এএিফডএি চযমন স্বাে যও জয়জ চেমফন এব ে দফরদ্র চাও
দাফরদ্রোর ওাখাে জে মুফক্ত চপজয় মাজে প্রফেফেে জে চপজরজ ।
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ফভফর মফগমভয অগ্রমাত্রা

ফভফর মফগভ
মভাফাইর নং-০১৭৯৩৪৯৫২৭৮
মকন্দ্র – ফভফর ক্ষুদ্র ফভফত
াঁপাআনবাবকঞ্জ চোর চকাাবাফড় আঈফনয়ান,চভাাাট োনার কুফমরোন গ্রাজম ফমফ চওজন্দ্রর
দস্য, চমাা: ফমফ চবকম, স্বামী রাআজু আাম। ফেফন গ্রাজম ায় িীন ফ । োর মাজে
চওান ময যাদা ফ না। ফেফন এওফদন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের মাঠ ংকঠও ফদ
অিজরাে এর ফনওজট প্রেম দিায় ১৫,০০০ (পজনর াোর টাওা) ঋণ চনয় এবং পাফরবাফরও ভাজব াক
 চভড়া পান শুরু ওজর। অজস্ত অজস্ত
াক  চভড়া চেজও াভবান য় এবং পজর এএিফডএি
ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে জে ফিেীয় দিায় ২০,০০০ (ফবল াোর টাওা) এবং তৃেীয় দিায় ৩৫,০০০
(পঁয়ফত্রল াোর টাওা) ঋণ ফনজয় াকজর ঔামার দেরী ওজর। বেযমাজন ফমফ চবকম কুফমড়োন গ্রাজমর
এওেন ি ঔামার প্রফেফিো ফাজব সুপফরফ ে। এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে জে ঋণ
গ্রন ওজর র্ভফমীন মানু চযমন অজার মুঔ চদজঔজ চেমফন প্রফেফেে জয়জ । এএিফডএি ওায যক্রম
ম্প্রারণ প্রওে এর জযাফকোয় ঋণ চপজয় অত্নফনভযরলী জয় ফমফ চবকজমর মজো জনজওআ মাজে
প্রফেফিে জয়জ ।
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গাবী ারমন পর জাফদুর ইরাভ

জাফদুর ইরাভ
মভাফাইর নং-০১৭১০৬০২৬১৬

কাভী পাজন ি জয়জ ন চমা: োফদর আাম, ফেফন দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি
ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের ক্ষুদ্র ঈজযাক্তার দস্য। োর এও চ জ  এও চমজয়। োরা ফবযাজয় যায়।
ফেফন িান- াঈ এর ব্যবা ওজর ংার াাজেন। ফেফন দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম
ম্প্রারণ প্রওজের চকামস্তাপুর, াঁপাআনবাবকঞ্জ ঈপ-ঞ্চ চেজও ১০/১০/২০১৫ আং োফরজঔ
১,০০,০০০/-(এও ক্ষ টাওা) ঋণ ফনজয় এওটি কাভী ক্রয় ওজরন। ফেফন কাভীটি ০১ (এও) ব র পান
ওরার পর বেযমাজন প্রফেফদন আ কাভী চেজও ৭-৮ চওফে দি পান। ফেফন প্রফেফদন কাভীগুজার ঔায়াদায়া পফর য যা বআ ফনজের াজে ওজর োজওন। বেযমাজন োফদর আাম এর এওটি করু  দআটি
বাছুর অজ । যার বেযমান মূল্য ১,৬০,০০০/-(এও ক্ষ াট াোর টাওা) । কাভী পান ওজর োফদর
আাজমর ংাজরর চোকাজন জনও স্বেো এজনজ । ফেফন দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম
ম্প্রারণ প্রওজের চকামস্তাপুর, াঁপাআনবাবকঞ্জ ঈপ-ঞ্চ চেজও টাওা ফনজয় াভবান জয়জ ন।
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োগর ারমন বামগ্যয ফযফতিন

দমস্যয নাভ: চমাা: মরে চবকম,
চওন্দ্র: ডাআংপাড়া-৩
চকামস্তাপুর, াঁপাআনবাবকঞ্জ
াক পাজন ভাগ্য পফরবেযন জয় চবল ে বস্থায় ফদন যাপন ওরজ ন চমাা: মরে চবকম, ফেফন দাফরদ্রয
ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের চকামস্তাপুর, াঁপাআনবাবকঞ্জ ঈপ-ঞ্চজর ডাআংপাড়া-৩ চওজন্দ্রর ক্ষুদ্র
ঋজণর দস্য । োর এও চমজয়  এও চ জ। ফেফন ২২/০৪/২০১৪ আং োফরজঔ প্রেম দিায় ১০,০০০/-(দল াোর টাওা)
ঋণ ফনজয় ০২টি াক ফওজনন। ো চেজও এও ব জর ০৫টি াক য়। কুরবানীর ইজদর ময় ০৩টি ফবফক্র ওজরন এবং
াভবান ন। িীফেয় দিায় ২০,০০০/-(ফবল াোর টাওা ) ঋণ ফনজয় এবার এওটি করু ফওজনন এবং ০৮ মা ান-পান
ওরার পর ০১টি বাছুর য়। চটি ফবফক্র ওজর ফেফন োর চমজয়জও ফবজয় চদন।
পরবেীজে ফেফন অবার তৃেীয় দিায়
৩০,০০০/- (ফত্রল াোর টাওা) ঋণ ফনজয় িাজনর গুড়া মুজুদ ওজর পজর বাোজর ফবফক্র ওজরন। ফেফন ংাজরর ভাব দূর
ওরজে ফদনরাে ফনর প্রলংনীয় পফরশ্রম ওজর োর ভাজগ্যর ভাবনীয় পফরবেযন খটিজয় যাজেন ফেফন এঔন অফে যওভাজব
জনও স্বে। োর এর অফে যও স্বেোর েন্য দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের ওাজ ফ র
কৃেজ্ঞ।
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ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ

নাম ামরয একযামুর এখন াওয়ায টিরামযয ভাফরক

দজস্যর নাম: েনাব চমাঃ এওরামু ও,
ফপো- েমজদ অী,
চমাবাআ নং-০১৭৫৮৬৬০৫৯১
গ্রাম- ফপপড়াঁডাঙ্গা, ডাওখর- মািবপুর
োনা- নাজ া, চো- াঁপাআনবাবকঞ্জ
েনাব চমাঃ এওরামু ও, ফপো- েমজদ অী, মাো- রাজলদা চবকম, গ্রাম- ফপপড়াঁডাঙ্গা, ডাওখর- মািবপুর োনা- নাজ া,
চো- াঁপাআনবাবকঞ্জ এর দাফরদ্রয ফবজমা ন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের এওেন ক্ষুদ্র ঈজযক্তা ঋজণর দস্য। পূজব য ফেফন
ক্ষুদ্র ঋণ গ্রন ওজর আফঞ্জন ক্রয় ওজরন এবং চঔান চেজও েমা কৃে টাওা এবং দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে
চেজও ১,২০,০০০/- (এও ক্ষ ফবল াোর) টাওা ক্ষুদ্র ঈজযক্তা ঋণ ফনজয় এওটি পায়ার টিার ক্রয় ওজরন। এআ প্রফেিান চেজও ঋণ ফনজয়
পায়ার টিার ক্রয় ওজর এও ফেজন ৬০,০০০/- (াট াোর) টাওা অয় ওজরন। আফঞ্জন  পায়ার টিার ফমজ ব জর অনুমাফনও
১,৫০,০০০/- (এও ক্ষ পঞ্চাল াোর) টাওা াভ ওজরজ ন এবং এআ াজভর টাওা ফদজয় এও চ জ  এও চমজয়র ফববা ম্পন্ন ওজরন
এবং অজরা এও চ জ  এও চমজয়জও চঔাপড়া ওরান। এর পালাপাফল এও ফবখা েফম  ক্রয় ওজরণ। ফেফন দাফরদ্রয ফবজমা ন
এএিফডএি ওাযক্রয ম ম্প্রারণ প্রওজের ব যাঙ্গী মঙ্গ ওামনা ওজরন।
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ায না ভানা এক অদম্য দম্পতীয গল্প
|

দজস্যর নাম: চমাাঃ চেমাী,
স্বামী- চমাঃ আঈসুি,
গ্রাম- হুালপুর, ডাওখর- নাজ া,
োনা- নাজ া, চো- াঁপাআনবাবকঞ্জ
চমাাঃ চেমাী, স্বামী- চমাঃ আঈসুি, গ্রাম- হুালপুর, ডাওখর- নাজ া, োনা- নাজ া, চো- াঁপাআনবাবকঞ্জ
এর দাফরদ্রয ফবজমা ন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের এওেন কনআর মফা ফমফে এর দস্য। পূজব য জনও
এনফে চেজও ঋণ গ্রন ওজরজ ন। ফওন্তু দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে োমানে ফবীন 
ওম াফভয াজেয ঋণ চদয়া য় এবং এআ ফমফে চেজও প্রেজম ১০,০০০/- (দল াোর) টাওা ঋণ ফনজয় চপাফি ব্যবা
ওজর খুবআ াভবান ন এবং াফভয ােয  ঋণ পফরজলাি ওরজে ামে য ন। পরবেীজেয দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি
ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওে চেজও ৩০,০০০/- (ফত্রল াোর) টাওা ঋণ ফনজয় কাভী পান ওজর ১৫,০০০/- (পজনর াোর)
টাওা াভ ওজরন এবং চআ ভযাংল ফদজয়আ ঋণ পফরজলাি এবং বাফড় দেফর ওজর। োর স্বামী এওেন কৃও এবং তৃেীয়
বার ৪০,০০০/- ( ফিল াোর) টাওা ঋণ ফনজয় করু  ফওছু কৃফ েফম াাবাদ ওজর। ফেফন বাফড়জে কাভী ান পাজন 
কৃফ চক্ষজে োর স্বামীজও জযাকীো ওজর। োর দআ চ জ  দআ চমজয় োজদর পড়াশুনা ঔর  ংার ঔর াাজনা
োর পজক্ষ খুবআ ে য়। ফেফন োর বড় ন্তানজও চঔাপড়া চল ওজর প্রাআমারীর ফপয়ন পজদ াকুরী ফনজয় ফদজে মে য
ন। োর ংার এঔন খুবআ সুঔী। ফেফন এআ প্রফেিাজনর মঙ্গ ওামনা ওজরন।
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ক্ষুদ্র ঋণ
দফজিয কাজ কময াফরম্বী খাফতজা মফগভ

দমস্যয নাভ: ঔাফেো চবকম
গ্রাম: ফপঠাফো,
ঈপজো: ফলবকঞ্জ, চো: াঁপাআনবাবকঞ্জ।
াঁপাআনবাবকঞ্জ চোর ফলবকঞ্জ ঈপজোর ঔাফেো চবকম ফপঠাফো গ্রাজমর বাফন্দা। ফেফন ফে দফরদ্রয পফরবাজর ববা
ওজরন। এও ময় ফওছুআ ফ জা না োর। োর পফরবাজরর অফে যও বস্থা খুব ঔারাপ ফ । ফেফন চাআজয়র ওাে োনজেন ফওন্তু চাআ
চমফলন চওনার ামে য ফ না। এমন এও ময় ফেফন দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের ফলবকঞ্জ, াঁপাআনবাবকঞ্জ
চোর মাঠ ংকঠও চমা া: মফেযনা ঔাতুন এর পরামজলয এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের গ্রাম চওন্দ্র ফপঠাফো ক্ষুদ্র কৃও
মফা চওন্দ্র-১৬ এর দস্য ন। ফেফন প্রেজম ১০,০০০/-(দল াোর টাওা) ঋণ ফনজয় এওটি চাআ চমফলন ফওজনন এবং প্রফেজবফলজদর
চপালাও চাআ ওরজে শুরু ওজরন। োর দদফনও অয় চেজও ফনজেজদর ভরন-চপান  ফওফস্ত পফরজলাি ওজরন এবং পরবেীজে ফেফন ফিেীয়
দিায় ২৫,০০০/-(পঁফ ল াোর টাওা) ঋণ চনন। োর স্বামীজও এওটি অঔ ফপড়াজনা চমফলন ফওজন চদন। চাআজয়র

ওাে ওজর ঔাফেো

চবকম োর ংাজর স্বেো এজনজ । োর ংাজরর ভাব দূর জয়জ । এঔন োরা স্বয়ং -ম্পূণ য োরা এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ
প্রওজের ওাজ কৃেজ্ঞ। অমরা োার ঈজ্ঝ্ব ভফবষ্যৎ ওামনা ওফর।
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পামতভা মফগমভয মুফদয মদাকান

দমস্যয নাভ: িাজেমা চবকম
গ্রাম: ফপঠাফো,
ঈপজো: ফলবকঞ্জ, চো: াঁপাআনবাবকঞ্জ।
চওন্দ্র: ফপঠাফো ক্ষুদ্র কৃও মফা চওন্দ্র-২০
ফপঠাফো গ্রাজমর বাফন্দা িাজেমা চবকম োর ন্তান  স্বামী বা ওজরন াঁপাআনবাবকঞ্জ চোর ফলবকঞ্জ।,
োজদর চওাজনা েফম বা ঈৎপাদক্ষম চওাজনা ম্পদ চনআ। ফেফন ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলন পফর াফে দাফরদ্রয ফবজমা জন
এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের ফপঠাফো ক্ষুদ্র কৃও মফা চওন্দ্র-২০ এওেন দস্য। ফেফন প্রওজের মাঠ
ংকঠও চমা া: মফেযনা ঔাতুন এর পরামজলয প্রেজম ১৫,০০০/-(পজনর াোর টাওা) ঋণ ফনজয় মুফদর চদাওান চদন এবং
মুফদর চদাওাজন মাামা চোজন। ফেফন োর অয় চেজও ংাজরর ওাজে ব্যয় ওজরন  ফওফস্তর টাওা পফরজলাি ওজরন।
ফিেীয় দিায় ২৫,০০০/-(পঁফ ল াোর টাওা) ঋণ চনন এবং োর স্বামীজও ফদজয় জরওমা ব্যবায় টাওা ঔাটান। দাফরদ্রয
ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের প্রফে কৃেজ্ঞ এবং এওটি মুফদ চদাওাজনর মাফও জে চপজর ফনজে
খুবআ কফব যে।
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ক্ষুদ্র ঋণ

কৃলাণী াানামজয ফফজ ামল াপল্য আম

দজস্যর নাম চমাা: লাানাে,
স্বামীর নাম: ঔফলুর রমান
চওজন্দ্রর নাম বড় বাফমলা দফক্ষণ কৃঃ মঃ চওন্দ্র-০১
চমাবাআ নং ০১৯২১-৭৬৭০১২
দজস্যর নাম চমাা: লাানাে , চওজন্দ্রর নাম বড় বাফমলা দফক্ষণ কৃঃ মঃ চওন্দ্র-০১ স্বামীর নাম: ঔফলুর রমান
দস্যার চমাবাআ নং ০১৯২১-৭৬৭০১২ চমাাঃ লাানাে চবকজমর ফনজের চওান েফম নাআ। জন্যর েফম ফে ফনজয়
বফে া ওরে। োর ংাজর ভাব নটন োওজো। চ দাফরদ্রয ফবজমা জন এএিফডএি ওায যক্রম ম্প্রারণ প্রওজের
কুফমিা দর দফক্ষণ ঈপ-ঞ্চ জে প্রেম দিায় ১৫,০০০/-(পজনর াোর) টাওা ঋণ ফনজয় স্বে পফরমান েফম ফে ফনজয়
বফে া শুরু ওজর। পজর ঐ অজয়র াজে ফিেীয় দিায় ঋণ ২৫,০০০/-(পঁফ ল াোর টাওা) গ্রন ওজর অজরা বাড়ফে
েফম ফে ফনজয় এওটু বড় অওাজর বফে া ওজর। বেযমাজন লাানাে চবকম তৃেীয় দিায় ঋণ এবং ফবকে অজয়র াজে
চযাক ওজর, চ প্রায় ১২০ লোংজলর েফমর মজধ্য টজমজটা া ওজর। এঔন োার এও চমজয় পড়াজলানা ওরজ এবং অজরও
েন ৮ম চশ্রণীর মাপনী পরীক্ষা ফদজেজ । োর চ জ রােফমফস্ত্র ওাে ওরজ । োার এআ অয় ফদজয় চমজয়জদর পড়াজলানার
ঔর এবং ংাজরর ঔর াফজয় স্বামী ন্তান ফনজয় ফেফন জনও ভা অজ ।

31

ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ
াফফবুয যভামনয আয় ফািমে

দমস্যয নাভ-মভা: াফফবুয যভান
মকন্দ্রয নাভ-ক্ষুদ্র উমযাক্ত ঋণ কাম িক্রভ-১
মভাফাইর নং-০১৮৩৭১১৮২০০

চওজন্দ্রর নাম ক্ষুদ্র ঈজযাক্তা ঋণ ওায যক্রম-১ চমাঃ াফববুর রমান অজক চেজও ি ব্যবা ওরজেন। দস্য
চমাবাআ নং ০১৮৩৭-১১৮২০০। েজব ব্যবাটি ফ  চ াট অওাজর। োার স্ত্রী  এও চমজয় পফরবাজরর দস্য ৩ েন।
োার এআ ব্যবার অয় ফদজয় চেমন ংার জো না। ক্ষুদ্র কৃও ঈন্নয়ন িাঈজন্ডলন এর ক্ষুদ্র ঈজযাক্তা ঋণ ওায যক্রম
জে ১ম দিা ১,০০,০০০/- (এও ক্ষ) টাওা ফনজয় চ বড় অওাজর ব্যবা শুরু ওজর। বেযমাজন োার দদফনও ফবফক্র
৪,০০০-৫,০০০ টাওা ো চেজও োার মাফও অয় প্রায় ৩০,০০০/- (ফত্রল াোর টাওা)। এঔন মাফও ফওফস্ত পফরজলাি
ওজর ংার াফজয় োার মাজ প্রায় ১০,০০০/-( দল াোর ) টাওার মে অয় ওরজে পারজ । এ ঋণ ফনজয় চ জনও
ঈপকৃে জয়জ । এঔন চ এওেন ি ব্যবায়ী।
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ময়ায আম্মদ পর ব্যফায়ী

সুdj‡fvMxi bvgt †gv: †cqvi Avn¤§`
wcZv-g„Z-b~i †nv‡mb
‡K›`ªi bvg: g‡bvniMÄ ক্ষুদ্র উমযাক্তা
MÖvg: nvwUi cvo
‡gvev:01940987800
Rbve ‡gv: †cqvi আহম্মেদ Gi c~‡e©i Ae¯’v †Zgb fvj wQj
bv| `vwi`ª¨ we‡gvP‡b GmGdwWGd Kvh©µg m¤úªmviY †_‡K ¶z`ª D‡`¨v³
Fb wb‡q †`vKv‡b gvjvgvj DVvb| cÖ_g `dvq 1,00,000/- (GK j¶
UvKv) wb‡q wbqwgZ cwi‡kva K‡ib| GLb wZwb wØZxq `dvq
2,00,000/-(`yB j¶ UvKv) FY †bb| Rbve †gv: †cqvi Avn¤§` Gi c~‡e©i Ae¯’v †_‡K eZ©gvb Ae¯’vi A‡bK
DbœwZ n‡q‡Q| †Q‡j‡`i‡K K‡j‡R †jLvcov Kivi my‡hvM cv‡‛Q, wØZxq `dvq FY wb‡q wZwb cyKz‡i gvQ Pvl
K‡ib| wZwb GLb A‡bK fvj Av‡Qb| g‡bvniMÄ evRv‡i wZwb GKRb mdj e¨emvqx|
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াফরভা এখন দু’টি গাবীয ভাফরক

mydj‡fvMxi bvgt ‡gvmv: nvwjgv †eMg
¯^vgx-Avãyj gvbœvb
‡K›`ªi bvg: ‡cvgMuvI ¶z`ª K…lK gwnjv †K›`ª -01
MÖvgt‡cvgMuvI
‡gvev:01764412337
‡cvgMuvI ¶z`ª K…lK gwnjv †K›`ª-01 m`m¨ †gvmv: nvwjgv
†eMg Gi c~‡e©i Ae¯’v †Zgb fvj wQj bv| ‡Q‡j‡g‡q‡`i ¯‥z‡j
cvVv‡Z cvi‡Zv bv| covïbvi LiP †hvMv‡Z A¶g wQj| GLb
`vwi`ª¨ we‡gvP‡b GmGdwWGd Kvh©µg m¤úªmviY Fb Kvh©µg n‡Z
1g `dv 15,000/-(c‡bi nvRvi ) UvKv Fb wb‡q GKwU Mvfx wK‡bb| †m Mvfxi `ya weµq K‡i| nvwjgv †eMg
GLb c~‡ei ‡P‡q A‡bK fvj Av‡Qb| wØZxq `vdvq 25,000/- (cuwPk nvRvi) UvKv Fb wb‡q Av‡iv GKwU Mvfx
wK‡bb| GLb nvwjgv †eM‡gi `ywU Mvfx, ‡Q‡j‡g‡q‡`i †jLvcovi LiP GLb w`‡Z cvi‡Q| wZwb GLb A‡bK fvj
Av‡Qb|
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`xkvnxb Rxe‡b Av‡jvi Qvqv
দমস্যয নাভ: জামফদা মফগভ
মকন্দ্র:

¯^vgxi AKvj g„Zz¨‡Z gyL _ye‡o cov †Rv‡e`v‡K GLb Avi
†cQb wd‡i ZvKv‡Z n‡‛Q bv| `vwi`ª we‡gvP‡b GmGd wWGd Kvh©µg
m¤cÖmvi‡bi cÖK‡íi weliv Lvbœvcvov GmGdwWGd gwnjv †K›`ª Zuv‡K
Av‡jvi c‡_ GwM‡q w`‡q‡Q Avkvi w`kv n‡q euvPvi Aej¤^‡b m„wó
K‡i‡Q| AmnvqZ¡ †_‡K Zz‡j AvZœ gh©v`vq cÖwZwôZ K‡i‡Q Zvu‡K|Ó
Kzwgjøv †Rjvi bv½j‡KvU Dc‡Rjv m`‡ii wbKUeZ©x MÖvg weliv
Lvbœvcvov| 2014 mv‡j GB Dc‡Rjv `vwi`ª we‡gvPbv GmGd wWGd
Kvh©µg m¤cÖmvib cÖK‡íi KvR ïiæ nq| †Rv‡e`v †eM‡gi evox
weliv Lvbœvcvov MÖv‡g bv½j‡KvU Dc‡Rjv †_‡K †`o wK‡jvwgUvi
`~i‡Z¡i †g‡Vv c_| GB MÖv‡gi msMÖvgx bvix †Rv‡e`v †eMg AwZ Aí
eq‡mB we‡qi wcwo‡Z e‡mb| `v¤úZ¨ Rxe‡bi ¯^v` Avnèv` c~i‡bi
Av‡MB Ki‚b cwibwZ †b‡g Av‡m †Rv‡e`v †eM‡gi Rxe‡b| ¯^vgx
`~iv‡ivM¨ e¨vwa‡Z Avµvš— n‡q AKv‡j gviv hvb| Zuvi ¯^vgx Avq
†ivRMv‡i Kvi‡b Zuv‡`i msmvi m‛Qj wQj| †Rv‡e`v †eM‡gi
`ywU‡g‡q wQj| Zuvi †Pv‡L fiv ¯^cœwQj †g‡q‡`i‡K D‛P wkw¶Z K‡i
M‡o Zzj‡eb| wKš‘ †Rv‡e`v †eM‡gi †mB myL¯^cœ Avi ev¯—eZvi
Av‡jv †`‡Lwb| ¯^vgx wPwKrmvi LiP †RvUv‡Z wM‡q †Rv‡e`v †eMg me©
kvš— n‡q c‡ob| ¯¿x I bvevjK `yB mš—vb‡K †i‡L 2002 mv‡j Zvi
¯^vgx gviv hvb| g„Zz¨‡Z ¯¿x †Rv‡e`v †eMg w`kvnviv n‡q c‡ob|
GKw`‡K ¯^vgxi g„Zz¨‡kvK, Ab¨w`‡K mš—vb‡`i jvjb cvjb Kivi `yf©vebvq †Kvb Dcvq Luy‡R cvw‛Q‡jb bv| wZwb
†kvK KvwU‡q mš—v‡bi gy‡Li w`‡K ZvwK‡q `ª‚ZB wb‡R‡K k³ K‡i Zzj‡jb| gbw¯’i Ki‡jb wkï `ywU‡K gvbyl
K‡i‡Z Zzj‡Z n‡e| †mRb¨ Dc©vR‡bi c‡_ †b‡g wb‡R‡K ¯^vej¤^x K‡i M‡o Zzj‡Z n‡e| mš—vb‡`i ¯‥z‡j fwZ©
K‡i cov‡jLv ïi‚ Kiv‡bvi Dcvq Lu~R‡Z _v‡Kb| †Rv‡e`v †eMg •cwÎK m~‡Î cÖvß mvgvb¨ Rwgi Avq, fvB‡`i
mva¨g‡Zv mvnvh¨, Gme wgwj‡q I Kzwj‡q DV‡Z cviwQ‡jb bv wZwb Pvwiw`‡K nZvkvi Kv‡jv Qvqvi gZ g‡b nq
Zuv‡K, MÖvm K‡i †dj‡Z Pvq| mš—vb‡`i gwjb gy‡Li w`‡K ZvwK‡q wbi‡e AkÖ‚cvZ Kiv ‡hb GLb Zuvi wbR
w`‡bi m½x| Avevi Avkvq eyK euv‡a gv_v DuPz K‡i `vov‡Z Pvb| GiB g‡a¨ `w¶b weliv Lvbœvcvov MÖv‡g `vwi`ª
we‡gvP‡b GmGdwWGd Kvh©µg m¤cÖmvib cÖK‡íi D‡`¨v‡M mwgwZ MV‡bi Lei cvb| MÖv‡gi Amnvq `vwi`ª
gvbyl‡`i wb‡q ïi‚ nIqv mwgwZi m`m¨ n‡q hvb †Rv‡e`v †eMg| GKvKx Amnvq †Rv‡e`v †eMg Gevi A‡b‡Ki
m‡½ myL `ytL I Avb›` - †e`bv fvMvfvwM Kivi my‡hvM †c‡jb| mwgwZ f~³ 20 R‡bi g‡a¨ Avjvc Av‡jvPbvq
wb‡R‡K †ek Avkvev`x K‡i Zzj‡jb| †Rv‡e`v †eMg, Rxeb msMÖvg mvnmx nevi †cÖibv †c‡jb wZwb| 20 wU
cwievi 20 Rb gvbyl †hb GLb GKB my‡Zvq Muv_v| †Rv‡e`v †eMg Gi nZvkv `~i n‡q †h‡Z _vK‡jv, Avkvi Av‡jv
Duwu K †`q Zuvi Rxe‡b| kixi I g‡b kw³ wd‡i †c‡Z _v‡Kb wZwb|
K‡ó-m„wó mÂ‡qi wKw¯— Rgv w`‡Z _v‡Kb| mwgwZi m`m¨‡`i Av¯’v m„wó n‡j Zviv †Rv‡e`v †eMg Gi `yie¯’v
†`‡L &Fb MÖn‡bi Av‡e`b Aby‡gvw`b K‡ib| wZwb 15,000/- (c‡bi nvRvi) UvKv Fb MÖnb K‡ib| F‡bi A‡_©
wZwb evk µq Ki‡jb| Kvib wZwb euvk Øviv •Zwi A‡bK wKQz evbv‡Z cv‡i| Gi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ n‡jv PuvUvB
†gvov, LuvwP, Wvwj, c‡jv, †e‡Zi gv`yi BZ¨vw`|
35

wKQzw`b ciB †Rv‡e`v †eM‡gi DcvR©b ïi‚ n‡jv| †m wb‡R wb‡R euvk Øviv •Zwi A‡bK wRwbm evRv‡i wewµ
Ki‡Z Avi¤¢ Ki‡jb| Gi †_‡K Zuvi Av‡qi DcvR©b ¶gZv e„w× ‡cj | Gevi Zvi †g‡q‡`i †K †jLvcovq g‡bv
wb‡ek Kivb| fwZ© K‡i ‡`b ¯‥z‡j| wZwb GLb Avi wbivkvq nZvkvq n‡q hvb bv| AÜKv‡i gyL ey‡S AkÖ‚ Sivb
bv| †Rv‡e`v †eMg GLb wb‡Ri †fZi h‡Zœ jvwjZ ¯^‡cœi w`‡K GwM‡q Pjv GKRb bvix| Zuvi Rxe‡bi Kv‡jv †gN
m‡i †M‡Q| ¯^vgxi AKvj g„Zz¨‡Z gyL _ye‡o cov †Rv‡e`v †eMg †K GLb Avi †cQb wd‡i ZvKv‡Z n‡‛Qbv|
GmGdwWGd gwnjv †K›`ª Zuv‡K Avjvi c‡_ GwM‡q w`‡q‡Q, Avkvi w`kv n‡q aiv w`‡q‡Q Zuvi Rxe‡b| `vwi`ª
we‡gvPbv GmGdwWGd Kvhµg m¤cÖmvib cÖKí ¶z`ª K…lK Dbœqb dvD‡Ûkvb Zuvi euvPvi Aej¤^b m„wó K‡i‡Q|
AmnvqZ¡ ‡_‡K Zz‡j gh©v`vq cÖwZwôZ K‡i‡Q Zvu‡K| ¶z`ª K…lK Dbœqb dvD‡Ûkb Gi ms¯ú‡k© bv †c‡j Zuvi
Rxe‡bi wK nvj n‡Zv Zv fve‡ZB Mv wkD‡i I‡Vb| GRb¨ wZwb cÖK‡íi cÖwZ A‡kl K…ZÁZv Rvbv‡jb|
‡Rv‡e`v †eMg g‡b K‡ib, `vwi`ª we‡gvP‡b GmGdwWGd Kvh©µg m¤cÖmvib cÖKí ¶z`ª K…lK Dbœqb
dvB‡Ûkb Zuvi AvKw¯§K Aat cwZZ cwievi‡K †U‡b Zzj‡Z Kvh©Ki fv‡e mnvqZv K‡i‡Q| miKvix D‡`¨v‡M
cwiPvwjZ GB cÖK‡í †`‡ki †KvwU gvby‡li fvM¨ Dbœq‡b Av‡jvi w`kv n‡q GwM‡q wb‡e GUvB Avkv|
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mvd‡j¨i Av‡jvয় Av‡jvwKZ Qv‡j Avnv¤§`

cÖwZwU MÖv‡g GKwU K‡i Drcv`bgyLx åvg¨gvb avb fv½vi njvi ‣Zix Ki‡Z cvi‡j `wi`ª gvby‡li †h,
AvZœ Kg©ms¯’vb nq ZviB ev¯—e cÖgvb কুফভল্লা †Rjvi bv½j‡KvU Dc‡Rjvq Puv›`Mov MÖv‡gi GKRb mdj
D‡`¨v³v Qv‡j Avnv¤§`| wZwb K‡Vvi cwikªgx GKRb e¨w³| `vwi‡`ª¨i mv‡_ wbiš—i hy× K‡i wU‡K _vKv
Qv‡j Avnv¤§` Rxeb‡K M‡o Zz‡j‡Qb my›`i Ave‡n| wZwb nVvr Rvb‡Z cvi‡jb bv½j‡KvU Dc‡Rjvq
GKwU miKvwi cÖwZôvb ¶`ª K…lK Dbœqb dvDÛkb †_‡K ¯^í my‡` gvwmK wKw¯—‡Z Fb cÖ`vb Kiv nq|
ZvB wZwb Zvi Av`©k gv, `yB †Q‡ji mv‡_ Av‡jvPbv K‡i wZwb ¶y`ª K…lK Dbœqb dvD‡Û‡k‡bi ¶z`ª
D‡`¨v³vi F‡bi m`m¨ nb| m`m¨ n‡q cÖ_‡g 2015 mvj A‡±v¤^i gv‡m 1,00,000/-(এক লক্ষ UvKv)
Fb MÖnb K‡i| GB UvKv w`‡q wZwb GKwU cvIqvi wUjvi µq K‡ib, cIqvi wUjvi w`‡q wZwb wb‡Ri Rwg
Ges A‡b¨i Rwg Pvl ïi‚ K‡ib| ciewZ©‡Z el©v †g․my‡g Zv‡K Ges Zvi mš—vb‡`i e‡m mgq KvUv‡Z
nq nVvr Zvi gv_vq wPš—v nj GB el©v †g․my‡g e‡m bv †_‡K weKí †Kvb Av‡qi e¨e¯’v Kiv hvq wKbv ?
wZwb wPš—v Ki‡jb Zvi cvIqvi wUjvi Av‡Q G‡Z Ab¨ †Kvb †gwkb ms‡hvM NwU‡q weKí Av‡qi e¨e¯’v
Kiv hvq| wZwb cvIqvi wUjv‡ii mv‡_ avb fv½v‡bvi †gwkb ms‡hvM K‡i Av‡qi e¨e¯’v K‡ib| Zvi `yB
†Q‡j Ges †m wb‡R A‡b¨i evox‡Z evox‡Z wM‡q avb fv½v ïi‚ K‡ib G‡Z K‡i Zvi cÖwZ w`b M‡o
2,000/- nvRvi †_‡K 3,000/- nvRvi UvKv LiP ev` w`‡q Avq _v‡K G‡Z Zvi gvwmK wKw¯— w`‡Z ‡Kvb
mgm¨v nq bv| cvkvcvwk wZwb wKw¯— †`Iqvi c‡i Aewkó UvKv mÂq K‡ib Ges 2016 mv‡j A‡±vei
gv‡m ¶z`ª K…lK Dbœqb dvD‡Ûkb n‡Z 50,000/- UvKv Fb MÖnb K‡ib| ‡m †mB UvKv w`‡q wZwb PviwU
luvo Mi‚ µq K‡i Mi‚ †gvUvZvRv Kib K‡i †Kvievwb C‡` wewµ Ki‡eb| G‡Z wZwb A‡bK jvfevb
n‡eb Ges my‡L kvwš—‡Z ¯^‛Qj fv‡e Rxeb hvcb Ki‡eb GUvB Zvi cÖZ¨vkv
Qv‡j Avnv¤§` e‡jb, Avwg ¶z`ª K…lK Dbœqb dvD‡Ûkb †_‡K ¶z`ª D‡`¨v³v Fb wb‡q Kv‡R jvwM‡q GLb
Avwg mvd‡j¨i Av‡jvq Av‡jvwKZ n‡qwQ|
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AvZœwek¦vmx G msMÖvgx D‡`¨v³vi bvg
†gvmvt e`‡ii †bQv|

`vwi`ª¨ we‡gvPbv mevi Rb¨ GwU GKwU Kj¨vbKi
c`‡¶c| GB cÖK‡í KvR Ki‡Z wM‡q wb‡Ri g‡a¨ AvZœ
wek¦vm •Zwi n‡q‡Q| wZwb g‡b K‡ib, Zuvi g‡Z Ggb
A‡bK bvixi A_©‣bwZK gyw³ AR©‡b GB cÖKí BwZ evPK
fywgKv ivL‡e|
Kzwgjøv †Rjvi bv½j‡KvU Dc‡Rjvi avZxk¦i MÖv‡gi
GKRb mdj K…lvbx e`‡ii †bQv | K‡Vvi cÖwikªgx igbx
msmv‡ii Afve `~i Ki‡Z w`b -ivZ †L‡U hvb| wb‡Ri
mvgvb¨ Rwgi m‡e©v‛P e¨envi K‡i GKB Rwg‡Z K‡qK
cÖKv‡ii dmj dwj‡q P‡j‡Qb cÖwZ eQi| Aek¨ GKv‡R
Zvi ¯^vgx I mš—vb‡`i mn‡hvwMZv cvb| wZwb GLb
bv½j‡KvU m`‡ii avwZk¦i GmGdwWGd gwnjv †K‡›`ªi
GKRb mdj m`m¨ nb| mewR Pv‡l Afve `~i K‡i wZwb
GLb mwgwZi Ab¨vb¨ m`m¨‡`i Kv‡Q ixwZgZ Abymibxq
n‡q D‡V‡Qb| msmv‡ii AbUb NyPv‡Z 2015 mv‡ji 29 †k gv‡P© ¶z`ª K…lK Dbœqb dvD‡Ûk‡bi gwnjv
†K‡›`ªi m`m¨ nb| wZwb m`m¨ n‡q mewR Pv‡li D‡Ï‡k¨ cÖ_‡g wZwb 20 nvRvi UvKv Fb MÖnb K‡ib,
wZwb G UvKv w`‡q wewfbœ †g․mgx mewR Pvl K‡ib| cÖ_‡g AvMó - †m‡Þ¤^i GB `yB gv‡m klv Pvl K‡i
Zvi Avw_©K jvf nq 15,000/- (c‡bi nvRvi) UvKv| cieZ©x‡Z wZwb wØZxq `dvq 30,000 (wÎk nvRvi)
UvKv Fb wb‡q eo cwim‡i jvj kvK Pvlvev` K‡ib| eZ©gv‡b jvj kvK Avev` K‡i Zvi wØ¸b UvKv jvf
n‡e e‡j wZwb Avkv K‡ib| Av‡Mi Zzjbvq Zvi wbZ¨w`b ¸‡jv fvj fv‡e KvU‡Q|wZwb g‡b K‡ib, GB
¶y`ª K…lK Dbœqb dvD‡Ûkb Mwie gvby‡li fv‡M¨ Dbœq‡bi Rb¨ KvR K‡i hv‡‛Q| GmGdwWGd ¶z`ª Mwie
K…lK‡`i Rb¨ Avwk©ev` ¯^iæc|
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নফ-উিেজভ উন্নেজনয জিাঁোে “দতাযা জফগভ”

সুনাভগঞ্জ জেরায দদযাই উজেরায উজেরা দজযয অন্তগতগ সুোনগয একটি দদিজে ড়া অফজদরত গ্রাভ। এ গ্রাজভ
দদনভজুযদিদিকুযযভান(৫৩)-এয স্ত্রী দতাযা জফগভ (৩৩)। স্বাভী ও দতন জভজে দফরদক (২২), াদপো (২০), খাদদো (১৮) এফং
এক জিজর ইব্রাীভ (১১)-জক দনজে প্রাকৃদতক দূজম গাগ ও দাদযজযেয কলাঘাজত অতেন্ত প্রদতকুরতায ভাজে েীফন অদতফাদত কযদিজরা।
দনেস্ব কৃদল েদভ না থাকাে ৫৩ ফিয ফেী দিদিকুয যভাজনয জে দযফাজযয দদনদিন খাওো-যায চাদদা জভটাজনাও ম্ভফ
জতানা। পজর দতাযা জফগভ ভানুজলয ফাদড়জত গৃ-দযচাদরকায কাে কযজত ত। জিজর-জভজেজদয স্কুজর াঠাজনায াভর্থ্গ দির না।
এভদন ভজে ১০-০৪-২০১৪ইং তাদযজখ সুোনগয গ্রাজভ শুরু ে ফাংরাজদ যকাজযয “দাদযযে দফজভাচজন এএপদডএপ কাম গক্রভ
ম্প্রাযণ প্রকল্প”-এয কাম গক্রভ। জ ভে দতাযা জফগভ “সুোনগয ভদরা ক্ষুয কৃলক উন্নেন জকন্দ্র-০১” এয অন্তর্ভগক্ত ে। দভদতয
দনেদভত বাে অংগ্রণ এয ভাধ্যজভ ক্ষুয ঋণ গ্রজনয ভাধ্যজভ দকবাজফ দফদবন্ন আেফধ গনমূরক কভগকাণ্ড দযচারনা কযা মাে জ
ম্পজকগ অফদত ন দতদন। এক ম গাজে দতদন “দাদযযে দফজভাচজন এএপদডএপ কাম গক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প” জথজক প্রথভ জভোজদ
১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রন কজযন। এই টাকায াজথ দনজেয দিত দক ছু টাকা যুক্ত কজয একটি গরুয ফাছুয ক্রে কজযন
এফং রারন-ারন শুরু কজযন। দকছুদদন জয “দাদযযে দফজভাচজন এএপদডএপ কাম গক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প” জথজক গফাদদ-প্রাদন ও
াঁ-মুযগী ারজনয উজয প্রদেণ গ্রন আয দযপুন গ ও শুষ্ঠরুজ শুারন শুরু কজযন।
মায পরশ্রুদতজত উজেখজমাগ্য দযভাণ
মুনাপাজত গরুটি দফক্রে ক রম্মে েভ ন। যফতীজত দতদন দিতী য় জভোজদ ২০০০০ (ত্রিশ হাজার ) টাকার ঋজণয াজথ পুজফ গয গরু
দফদক্রয টাকা জমাগ কজয আযও একটি গরু ক্রে কজযন। ঈদুর আমা ২০২৬ জত উক্ত গরুটি দফক্রে কজয প্রর্ভত মুনাপা অেগন কজযন।
“দাদযযে দফজভাচজন এএপদডএপ কাম গক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প” জথজক ফত দবটাে াকফদে চাজলয উজয প্রদেণ গ্রণ কজয
াকফদে চাল শুরু কজযন। মায পজর দতদন দযফাজযয পুদিয চাদদা পুযন কজয অদতদযক্ত ফদে ফাোজয দফক্রে কজয মুনাপ অজজন
কম্মরন। ফতগভাজন দতদন তৃতীে জভোদী ঋজণয দস্য। তায এক জভজে এক জিজর স্কুজর মাে। দনদারুণ দাদযযে জক দতদন ভকাজফরা
কজযজিন তায ককাঠর দযশ্রভ িাযা। আয এবাজফই দতদন দাত্ররদ্র্য দফজভাচজন এএপদডএপ কাম গক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প”-এয জথজক
অথ গননদতক সুদফধা গ্রন কজয তায বাজগ্যয চাকা জঘাযাজত েভ জেজিন।
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ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ

আরীযাে দভোয ন্তুদি

দস্যয নাভ: মভা:আরীযাজ ফভয়া
ফতায নাভ: মৃত নূয ফভয়া
গ্রাভ-ভীপুয, ডাকঘয-আজফভযীগঞ্জ
উমজরা-আজফভযীগঞ্জ, মজরা-ফফগঞ্জ।
‡gvevBj b¤^i -01717-302058
‡K‡›`ªi bvg -AvRwgixMÄ GmGdwWGd GgB †K›`ª-01

Rbve †gvt AvjxivR wgqv cÖ_g `dvq 50,000/-( cÂvk nvRvi) FY MÖnY K‡i Zvi ‡`vKv‡b c~‡e©i
Zzjbvq †ewk gvjvgvj ক্রে K‡ib| Ges c~‡e© †h mKj cY¨ bv cvIqv †hZ, bZzb K‡iI †m¸‡jv †`vKv‡b ivLvq
bZzb bZzb LwiÏvi †`vKv‡b Av‡mb| Ges VvÛv I †KvK RvZxq cY¨ †`vKv‡b ivLvq K‡jR UvB‡g QvÎ-QvÎx‡`i
Dc‡P cov wfo _v‡K| wZwb 2q `dvq cybivq 50,000/- FY MÖnY K‡i Zvui †`vKv‡b c~‡e©i Zyjbvq †ekx gvjvgvj
ক্রে K‡iY| wZwb Avw_©Kfv‡e jvfevb n‡q‡Qb Ges Zvui e¨emv‡K c~‡e©I Zzjbvq e„w× K‡i‡Qb| wZwb cÖ wZgv‡m
†`vKv‡bi gvjvgvj weμq K‡i 30,000 UvKv jvf K‡ib| Ges cÖwZ eQi †k‡l jvf nq 3,60,000 †_‡K
4,00000/-UvKv| GmGdwWGd m¤úmviY cÖK‡íi F‡Yi my‡`I nvi Ab¨vb¨ cÖwZôvb †_‡K Kg nIqvq mš‘wó
cÖKvk K‡ib Ges memgq GmGdwWGd Kvh©µg m¤úªmviY cÖKí cÖwZôv‡bi m`m¨ wnmv‡e _vKvi Avkv cÖKvk
K‡ib|
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স্বাভী দযতোক্তা জভাজগদা এখন াফরম্বী
m`‡m¨i bvg: †gv‡k©`v Av³vi wgZz
m`m¨ †KvW: 3677-004-014
†K‡›`ªi bvg: ivRvev` Gm.Gd.wW.Gd gwnjv †K›`ª-01
D³ m`m¨ ¯^vgx cwiZ¨v³v GKRb bvix| Zvi B‡‛Q wQj wb‡R mvej¤^x nIqv| †m evwo‡Z mí cwim‡i nvum, gyiwM
cvjb KiZ| Zv‡Z Zvi Ae¯’v Lye GKUv fvj wQj bv| wZwb Avgv‡`i ms¯’viÕi K_v Rvb‡Z †c‡i Avgv‡`i m‡½
†hvMv‡hvM K‡ib Ges Avgiv Zvi mv‡_ civgk© K‡i ivRvev` Gm.Gd.wW.Gd gwnjv †K›`ª-01 †K‡›`ªi m`m¨
wn‡m‡e fwZ© Kwi| m`m¨ †gv‡k©`v Av³vi wgZz Avgv‡`i
ms¯’vi KvQ †_‡K 1g `dvq 10,000/- (`k nvRvi UvKv
gvÎ) FY MÖnY K‡i Zvi Lvgv‡i wewb‡qvM K‡ib| gybvdv
w`‡q 1g `dvi FY wVK g‡Zv cwi‡kva Kivq Zv‡K 2q
`dvq 15,000/- (c‡bi nvRvi UvKv gvÎ) FY †`Iqv nq
Ges †m UvKvI Zvi Lvgv‡i wewb‡qvM K‡ib| Lvgvi †_‡K
evowZ Av‡qi UvKv w`‡q 2q `dvi F‡Yi UvKv wVK g‡Zv
cwi‡kva K‡ib| GLb wZwb †gvUv‡gvwU ¯^‛Qj| Zvi K‡g©
g‡bvwb‡ek †`‡L Avgiv Zvi †_‡K Rvb‡Z cvwi wKQz
Rgv‡bv UvKv Ges Avgv‡`i ms¯’v †_‡K F‡Yi UvKv wb‡q
evwoi mvg‡b GKwU gyw` †`vKvb †`‡e| Zvi AvMÖn †`‡L
Zv‡K 3q `dvq 40,000/- (Pwj-k nvRvi UvKv gvÎ) FY
†`Iqv nq| †m K_v g‡Zv F‡Yi UvKv w`‡q gyw` †`vKvb
†`b| Zvi †`vKv‡bi wewµ fvj _vKvq wZwb F‡Yi UvKv
wVK g‡Zv cwi‡kva K‡i Avm‡Qb| wZwb GLb A‡bKUvB
¯^vej¤¢x GKRb bvix D‡`¨v³v|
Avgv‡`i ms¯’vi †`Iqv ¯^v¯’¨ welqK cÖwk¶Y †c‡q wZwb
wb‡R Ges cÖwZ‡ekx‡`i ¯^v¯’¨ wel‡q wewfbœ civgk© w`‡q
_v‡Kb| eZ©gv‡b Zvi Avw_©K Ae¯’v fvj Ges wZwb my‡L
kvwšÍ w`b hvcb Ki‡Qb|
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রুারীর ফাজেঁয দতযী দেদনত্র
m`‡m¨i bvg: iæcvjx miKvi
m`m¨ †KvW: 3677-019-009
†K‡›`ªi bvg: Kvwjcyi Gm.Gd.wW.Gd gwnjv †K›`ª-01

D³ m`m¨ Ges Zvi ¯^vgx evuk w`‡q wewfbœ cÖKvi wRwbmcÎ
•Zix Ki‡Z cv‡ib| wKš‘ Zv‡`i evuk µq Kivi mvg_© wQjbv| Zv‡`i
Avw_©K Ae¯’vI fvj wQjbv| Avgv‡`i ms¯’vi K_v Rvb‡Z †c‡i wZwb
Avgv‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM K‡ib Ges Avgiv Zvi mv‡_ civgk© K‡i
Kvwjcyi Gm.Gd.wW.Gd gwnjv †K›`ª-01 †K‡›`ªi m`m¨ Kwi| m`m¨
iycvjx miKvi Avgv‡`i ms¯’vi KvQ †_‡K 1g `dvq 15,000/(c‡bi nvRvi UvKv gvÎ) FY MÖnY K‡ib Ges †m UvKv Zvi KzwUi
wk‡í wewb‡qvM K‡ib| ciewZ©‡Z Zvi Avq †gvUv‡gvwU fvj _vKvq
wZwb wbqwgZfv‡e Zvi mvßvwnK wKw¯Í cwi‡kva K‡ib Ges wKQz UvKv
eQi‡k‡l Rgv K‡ib| Zvi Kg© cwiKíbv Ges cwikªg †`‡L Avgv‡`i
ms¯’vi KvQ †_‡K 2q `dvq 50,000/- (cuÂvk nvRvi UvKv gvÎ) FY
MÖnY K‡ib| Rgv‡bv UvKv Ges F‡Yi UvKv KzwUi wk‡í wewb‡qvM
K‡ib| Zv‡Z Zvi eZ©gvb Avw_©K Ae¯’v A‡bKUvB fvj| wZwb wbqwgZ F‡Yi UvKv mvßvwnK cwi‡kva K‡i
Avm‡Qb|
Avgv‡`i ms¯’vi †`Iqv kvK-mwâ Pv‡li Dci cÖwk¶Y MÖnY K‡i Zvi evwoi mvg‡b GKwU kvK, mwâi †¶Z •Zix
K‡ib| Zv †_‡K Zv‡`i cÖ‡qvRbxq kvK, mwâi Pvwn`v †g‡U| evwK kvK, mwâ evRv‡i wewµ K‡i jvfevb n‡‛Qb|
eZ©gv‡b Zviv Avw_©Kfv‡e A‡bKUvB ¯^‛Qj|
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GK Rb mdj hye‡Ki K_v

AvKjy wgqv ‡cvwëª dvg©

‡eMg iæbv †eMg, fvB: AvKjy wgqv, ‡K›`ª- ¸RvivB gwnjv †K›`ª, চাাঁদনীঘাট, মমৌভী বাজার ,মমাবাই নাম্বার
য সম্প্রসারণ প্রক‡íi ¸RvivB gwnjv মকন্দ্রর সদস্য,
01771-712184,wZwb দাররদ্র¨ রবমমাচমন এস এফ রি এফ কাযক্রম
য সম্প্রসারণ প্রকল্প মথমক ১ম দফায় তামক ১৫০০০/-(জনয াোয টাকা) ঋণ
দাররদ্র¨ রবমমাচমন এস এফ রি এফ কাযক্রম
মদওয়া হয়, টাকা রদময় Zvi fvB AvKjy wgqv ১০০ হাাঁমসর বাচ্চা ক্রয় কমর, হাস পান শুরু কমর । রকছু রদন মস হাাঁমসর
বাচ্চা ান-পান করার পর তা প্রায় ৩০,০০০/-(রিল হাজার টাকা) রবরক্র কমর াভবান হন।পরবতীমত তামক ২য় দফায়
২৫,০০০/- টাকা প্রদান করা হq এবং ৩য় দফায় iæbv †eM‡gi fvB AvKjy wgqv‡K ক্ষুদ্র্ উম্মযাক্তা m`m¨ wnmv‡e AšÍfy³
©
K‡i 1,00,000/-(এক রে টাকা ) FY প্রদান করা হয় । F‡Yi টাকা রদময় AvKjy wgqv Av‡iv হাাঁস wK‡b পান করমে
। eZ©gv‡b তার হাাঁমসর সংখ্যা প্রায় 10০০ টি। হাাঁস পান কমর বতযমামন আরথ যক রদক রদময় মস অমনক ¯^চ্ছ Ges ¯^vej¤^x
hyeK|
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