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ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয টভূডভ ও প্রেক্ষাট 

 ১৯৭৫ ান্ডরয জুরাই ভান্ড জাডতয ডতা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুডজবুয যভান যকায-এয ফাডল যক উন্নয়ন 

কভ যসূডচ (এডডড)য আওতায় “Action Research on Small Farmers and 

Landless Laborers Development Project (SFDP)” ীল যক একটি েকল্প গ্রণ 

কযা য়।   

 মূরত এ েকল্পটি শুধু ফাাংরান্ডদন্ড নয় ডফন্ডে ফ যেথভ দডযদ্র ও দডযদ্রতয ভানুলন্ডক  াংগঠিত কন্ডয 

জাভানতডফীন ক্ষুদ্র ঋণ কভ যসূডচয সূচনা কন্ডয। এ ডযন্ডেডক্ষন্ডত একটি কথা ডনিঃন্ডেন্ড ফরা মায় প্রম, 

ফাাংরান্ডদন্ড তথা ডফন্ডে জাভানতডফীন ক্ষুদ্র ঋণ কাম যক্রন্ডভয ডথকৃৎ ন্ডেন ফাাংরান্ডদন্ডয ভান প্রনতা 

জাডতয ডতা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুডজবুয যভান।  

  ১৯৭৫ ার প্রথন্ডক েকল্পটিয কাম যক্রভ শুরু ন্ডরও যফতী যকাযমূন্ডয উদাীনতায় যকাডয খাত প্রথন্ডক 

ডফডনন্ডয়ান্ডগয জন্য তডফর না াওয়া মাওয়ায় এফাং ব্াাংন্ডকয ভাধ্যন্ডভ ডফডনন্ডয়াগ কাম যক্রভ ডযচাডরত 

ওয়ায় েকল্পটি কন্ডয়ক ম যান্ডয় ডফডবন্ন নান্ডভ ২০০৫ ম যন্ত ধু ুঁন্ডক ধু ুঁন্ডক টিন্ডক থান্ডক। ন্ডয ভাননীয় েধানভন্ত্রী  

প্রখ ডনায েথভ যকান্ডযয প্রল ডদন্ডক েকল্পটি পাউন্ডেন্ডন রূান্তন্ডযয নীডতগত ডদ্ধান্ত য়। এ ডদ্ধান্ত 

অনুমায়ী দীঘ য ২৮ ফছয েকল্প ও কভ যসূডচ আকান্ডয চরায য ২৭ জুরাই ২০০৫-এ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় 

ডফবান্ডগয আওতায় ১৯৯৪ ান্ডরয প্রকাম্পাডন আইন্ডন ম্পূণ য যকাডয ভাডরকানাধীন একটি েডতষ্ঠান ডন্ডন্ডফ 

‘ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডে’ সৃডি য়।   

 এ পাউন্ডেন জাভানতডফীন ঋণ কভ যসূডচয সূচনাকাযী যুগান্তকাযী েকন্ডল্পযই গডফ যত উিযসূযী।  

পাউন্ডেন্ডনয রূকল্প 

 ল্লী অঞ্চন্ডর ফফাযত ক্ষুদ্র ও োডন্তক কৃলক ডযফান্ডযয আথ য াভাডজক অফস্থায উন্নয়ন তথা দাডযদ্রয 

হ্রাকযণ । 

পাউন্ডেন্ডনয অডবরক্ষয 

 ল্লী অঞ্চন্ডর ফফাযত ক্ষুদ্র ও োডন্তক কৃলক ডযফান্ডযয দস্যন্ডদযন্ডক প্রকন্দ্রভুডিয ভাধ্যন্ডভ ঞ্চয়  বাগ 

কযন্ডর উদ্ধুদ্ধ কন্ডয ডনজস্ব পডিঁ গঠন ও জাভানতডফীন ক্ষুদ্র ঋণ েদান্ডনয ভাধ্যন্ডভ আথ য -াভাডজক অফস্থায উন্নয়ন এফাং 

উন্নয়ন কভ যকাে ও ক্ষভতায়ন্ডন ক্ষুদ্র কৃলক ডযফান্ডযয নাযীন্ডদযন্ডক ম্পৃিকযণ ।  

পাউন্ডেন্ডনয প্রকৌরগত উন্ডেশ্যমূ  

১. ক্ষুদ্র ও োডন্তক কৃলক ডযফান্ডযয আথ য াভাডজক উন্নয়ন। 

২. দক্ষ ভানফ ম্পদ ততডযয ভাধ্যন্ডভ কভ যাংস্থান্ডনয সুন্ডমাগ সৃডি। 

৩ . বা, প্রডভনায ও কভ যারা আন্ডয়াজন্ডনয ভাধ্যন্ডভ ল্লী অঞ্চন্ডরয ক্ষুদ্র ও োডন্তক কৃলকন্ডদয উন্নয়ন্ডন 

যুন্ডগান্ডমাগী প্রকৌর উদ্ভাফন ও ডফস্তৃতকযণ। 

৪.      দক্ষতায ন্ডঙ্গ ফাডল যক কভ যম্পাদন চুডি ফাস্তফায়ন।  

৫ . দক্ষতা ও তনডতকতায উন্নয়ন।  

৬. তথ্য অডধকায ও স্বেন্ডণাডদত তথ্য েকা ফাস্তফায়ন।  

৭. উদ্ভাফন ও অডবন্ডমাগ েডতকান্ডযয ভাধ্যন্ডভ প্রফায ভান্ডন্নান্নয়ন। 

৮ . আডথ যক ব্ফস্থানায উন্নয়ন 
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কাম যাফডর 

 

১। গ্রাভ ম যান্ডয় ক্ষুদ্র ও োডন্তক কৃলক ডযফান্ডযয পরুল/ভডরান্ডদযন্ডক াংগঠিতকযণ; 

২। াংগঠিত পরুল/ভডরান্ডদযন্ডক তান্ডদয উৎাদন, আত্ম-কভ যাংস্থান ও আয় বৃডদ্ধমূরক কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন্ডন 

জাভানত ডফীন ক্ষুদ্র ঋণ েদান; 

৩। ঋণ ডফডনন্ডয়ান্ডগয আয় প্রথন্ডক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় আভানত জভায ভাধ্যন্ডভ ডনজস্ব প ুঁডজ গঠন্ডন উদু্বদ্ধকযণ; 

৪। সুপরন্ডবাগী দস্য/দস্যান্ডদয জন্য দক্ষতা বৃডদ্ধমূরক েডক্ষণ আন্ডয়াজন ; এফাং 

৫। সুপরন্ডবাগী দস্য/দস্যাগণন্ডক অথ যননডতক কাম যক্রন্ডভয াাাড াভাডজক উন্নয়নমূরক কাম যক্রভ প্রমভনিঃ 

প্রছন্ডর-প্রভন্ডয়ন্ডদয ডক্ষা, স্বাস্থয-পডি, জনাংখ্যা ডনয়ন্ত্রণ, ডযফায কল্যাণ ইতযাডদ কাম যক্রভ গ্রন্ডণ উদু্বদ্ধকযণ ও 

ন্ডমাডগতা েদান। 

 

প্রচতন্ডফদনাধীন ২০১৯-২০২০ অর্-ৃফছন্ডয ম্পাচদত গুরুত্বপূর্উৃউন্ডলেখযন্ডমা্য  কামাৃফচরিঃ 

 

পাউন্ডেন্ডনয কাম যক্রন্ডভয অগ্রগডত  

 

 পাউন্ডেন্ডনয অনুকূন্ডর আফতযক ঋণ তডফর ফাফদ ২০০৫-২০০৬ অথ য ফছন্ডয েদি ৫.০০ প্রকাটি টাকায 

ভাধ্যন্ডভ প্রপব্রুয়াডয ২০০৭ ভান্ড কাম যক্রভ শুরু কযা য় । যফতী ২০০৮-২০০৯ অথ য ফছন্ডয  েদি ৫.০০ প্রকাটি এফাং 

ফ যন্ডল যকান্ডযয গডতীর প্রনতৃন্ডত্বয াডফ যক ন্ডমাডগতায় ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছন্ডয অথ য ভন্ত্রণারয় প্রথন্ডক অনুন্নয়ন 

খাত ন্ডত প্রথাক আন্ডযা ৪.০০ প্রকাটি আফতযক ঋণ ায়তা াওয়া মায় । ২০০৯ এ ভাননীয় েধানভন্ত্রী প্রখ াডনায 

উন্নয়নফান্ধফ যকায দাডযদ্রয ডফন্ডভাচপ্রনয রন্ডক্ষয ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয জন্য Japan Debt 

Cancellation Fund (JDCF) প্রথন্ডক ২৯ প্রকাটি ৩৮ রক্ষ টাকা ব্ন্ডয়  ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন 

ায়তা ীল যক েকল্প গ্রণ কন্ডয। ২০১২-২০১৩ অথ য ফছন্ডয অয একটি এফাং ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছন্ডয আন্ডযা একটি 

েকল্প প্রভাট ৩টি উন্নয়ন েকল্প ফাস্তফায়ন্ডনয ভাধ্যন্ডভ  পাউন্ডেন ম যায়ক্রন্ডভ প্রদন্ডয ২৮টি প্রজরায ১১৯ টি উন্ডজরায 

ক্ষুদ্র ও োডন্তক কৃলকন্ডদয অথ য-াভাডজক উন্নয়ন, অথ যননডতক েবৃডদ্ধ অজযন, জীফনভান উন্নয়ন ও দাডযদ্রয ডফন্ডভাচন্ডনয 

রন্ডক্ষয ফ যন্ডভাট ১২৮.১৮ প্রকাটি টাকা আফতযক ঋণ তডফর ন্ডমাডগতা ায়। পন্ডর পাউন্ডেন্ডনয কাম যক্রভ ৫৪ টি 

উন্ডজরা প্রথন্ডক ১৭৩ টি  উন্ডজরা কাম যারন্ডয় ম্প্রাযণ কযা য়। পন্ডর ফ যন্ডভাট ১৪২.১৮ প্রকাটি টাকায ‘আফতযক ঋণ 

তডফর' এয ভাধ্যন্ডভ কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন কযা ন্ডে । ২০১৯-২০২০ অথ য ফছন্ডযয ও  জুন ২০২০ ম যন্ত কাম যক্রন্ডভয 

অগ্রগডত ডনন্ডে উস্থাডত ন্ডরািঃ  

 

প্রকন্দ্র গঠন ও দস্যভুডি 

 

 পাউন্ডেন্ডনয ভাধ্যন্ডভ গ্রাভ ম যান্ডয় ক্ষুদ্র কৃলক ডযফান্ডযয ২০–৩০ জন পরুল/ভডরান্ডক ডনন্ডয় ০১ (এক)টি 

কন্ডয প্রকন্দ্র গঠন কযা ন্ডয় থান্ডক । ২০19–২০20 অথ য ফছন্ডয 181 টি প্রকন্দ্র গঠন্ডনয ভাধ্যন্ডভ 14,499 জন 

পরুল/ভডরান্ডক দস্যভুি কযা য় । জুন’20 ম যন্ত 6,821 টি প্রকন্দ্র গঠন্ডনয ভাধ্যন্ডভ ২,০৮,১৪০ জন পরুল/ভডরান্ডক 

দস্যভুি কযা য়।  

 

ঋণ ডফতযণ ও আদায়  

 

 পাউন্ডেন্ডনয আওতায় দস্য/দস্যান্ডদয কৃডল উৎাদন বৃডদ্ধ, আত্ম-কভ যাংস্থান ও আয় বৃডদ্ধমূরক কাম যক্রন্ডভ 

ক্ষুদ্র ঋণ কভ যসূডচন্ডত ন্ডফ যাচ্চ ০১ (এক) ফছয প্রভয়াদী এফাং  ক্ষুদ্র উন্ডযািা ঋণ  কভ যসূডচন্ডত এক ফছয/ন্ডদড় ফছয/ দুই 

ফছয প্রভয়াদী ঋণ েদান কযা য় । ক্ষুদ্র ঋণ কভ যসূডচন্ডত াপ্তাডক ডকডস্তন্ডত এফাং ক্ষুদ্র উন্ডযািা ঋণ  কভ যসূডচন্ডত 

ভাডক ডকডস্তন্ডত ঋন্ডণয আর ও াডব য চাজয আদায় কযা য় । ২০19–২০20 অথ য ফছন্ডয 14534.00 রক্ষ টাকা 

ঋণ ডফতযণ কযা য় এফাং 15588.00 রক্ষ টাকা আদায় কযা য়। জুন’20 ম যন্ত ১১২৩২৭.০০ রক্ষ টাকা ঋণ 

ডফতযণ কযা য় এফাং ৯৫৯.২৭ রক্ষ টাকা আদায় কযা য়। আদায়ন্ডমাগ্য ঋণ আদান্ডয়য তকযা ায ৯৭ বাগ ।  
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প ুঁডজ গঠন 

 

 পাউন্ডেন্ডনয উকাযন্ডবাগীন্ডদয 'ডনজস্ব প ুঁডজ’ গঠন্ডনয রন্ডক্ষয ঋণ কাম যক্রন্ডভয আয় ন্ডত াপ্তাডক ন্যযনতভ 

২০.০০ টাকা ান্ডয 'ঞ্চয় আভানত’ জভা কযায ব্ফস্থা যন্ডয়ন্ডছ । ২০19–২০20 অথ য ফছন্ডয ১১৮১.০০ রক্ষ টাকা ঞ্চয় 

আভানত জভা কযা য় । এ েডক্রয়ায় জুন’২০ ম যন্ত ৮৫৮০.০০ রক্ষ টাকা ঞ্চয় আভানত জভা কযা য় ।  

 

 

 

উঠান তফঠন্ডকয ভাধ্যন্ডভ ঞ্চয় ও ঋন্ডণয ডকডস্ত আদান্ডয়য কাম যক্রভ 

 

 

েডক্ষণ 

 

 পাউন্ডেন্ডনয আওতায় কভ যকতযা/কভ যচাযীন্ডদযন্ডক দক্ষতা উন্নয়ন এফাং সুপরন্ডবাগীন্ডদযন্ডক ডফডবন্ন আয় 

ফধ যনমূরক কাম যক্রন্ডভ েডক্ষণ েদান্ডনয ব্ফস্থা যন্ডয়ন্ডছ । ২০19–২০20 অথ য ফছন্ডয ৩৫০ জন কভ যকতযা/কভ যচাযীন্ডক ও 

২৬৬৩ জন সুপরন্ডবাগীন্ডক েডক্ষণ েদান কযা য় । জুন’২০ ম যন্ত ২,৪০০ জন কভ যকতযা/কভ যচাযী এফাং ২৭,২০৭ জন 

সুপরন্ডবাগীন্ডক েডক্ষণ েদান কযা য়।  

 

নাযীয ক্ষভতায়ন  

 

 ফাাংরান্ডদন্ডয প্রভাট জনাংখ্যায োয় অন্ডধ যক নাযী। সুতযাাং নাযী ভাজন্ডক উৎাদন ও উন্নয়ন্ডনয মূর 

প্ররাতধাযায ান্ডথ মৃ্পি কযা ছাড়া প্রদন্ডয াডফ যক উন্নয়ন ম্ভফ নয়। নাযীয ক্ষভতায়ন প্র কর ডফলন্ডয়য ওয 

ডনবযযীর তায ভন্ডধ্য অন্যতভ ন্ডে কভ যাংস্থান তথা আয় উাজযন। পাউন্ডেন্ডনয উন্ডেশ্য ন্ডে কভ যাংস্থান তথা আয় 

বৃডদ্ধয ভাধ্যন্ডভ দাডযদ্রয হ্রাকযণ । এ কর কভ যসূডচয অডধকাাং সুডফধান্ডবাগী ন্ডে নাযী । পাউন্ডেন্ডনয আওতায় এ 

ম যন্ত ভাট বডতযকৃত ২ ,০৮,১৪০  জন দস্যন্ডদয ভন্ডধ্য ১,৯৫,৬৫২ জন নাযী দস্য যন্ডয়ন্ডছ । নাযী দন্ডস্যয তকযা ায 

৯৪% । দস্যভুি এ কর নাযীন্ডক আত্ম-কভ যাংস্থান্ডনয ডনডভি ডফডবন্ন আয়ফধ যনমূরক কভ যকান্ডে ১০৫৫৮৭.৩৮ রক্ষ 

টাকা ঋণ ডফতযণ কযা ন্ডয়ন্ডছ । এ কর নাযী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় জভায ভাধ্যন্ডভ ৮০৬৫.২০ রক্ষ টাকা ডনজস্ব প ুঁডজ গঠন্ডন 

ক্ষভ ন্ডয়ন্ডছ । েডতটি ডভডত  /প্রকন্ডন্দ্রয নাযী বাডত , াান্ডনজা য এফাং দস্যন্ডদয ভন্ডধ্য মাযা সৃজনীর ও নাযী 

প্রনতৃত্ব েদান্ডন ক্ষভ এফাং ন্ডমাডগতা েদান্ডন আগ্রী তান্ডদযন্ডক তাডরকাভুি কন্ডয এ ম যন্ত ২৫ ,৫৭৪  জন নাযী 

সুপরন্ডবাগীন্ডক েডক্ষণ েদান কযা ন্ডয়ন্ডছ। এন্ডত েডক্ষণোপ্ত সুপরন্ডবাগীগণ েডক্ষণ রব্দ অডবজ্ঞতা প্রকন্ডন্দ্রয অন্যান্য 

দস্যন্ডদয ভন্ডধ্য ডফডনভন্ডয়য ভাধ্যন্ডভ অফদান যাখন্ডত প্রন্ডযন্ডছন। পন্ডর নাযীন্ডদয উৎাদন, আত্ন-কভ যাংস্থান ও 
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আয়বৃডদ্ধমূরক কাম যক্রন্ডভয ভাধ্যন্ডভ তাঁন্ডদয আত্ন-াভাডজক অফস্থায উন্নয়ন তথা দাডযদ্রয  হ্রাকযন্ডণয াাাড প্রমৌতুক 

েথা ও ফাল্য ডফফা প্রযাধ, নাযী প্রনতৃত্ব ডফকা, নাযীয ক্ষভতায়ন, ডদ্ধান্ত গ্রন্ডণ নাযীয অাং গ্রণ, ডশু অডধকায 

াংযক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋন্ডণয মথামথ ব্ফায, আধুডনক দ্ধডতন্ডত কৃডল চালাফাদ, োথডভক স্বাস্থয ডযচম যা, ভাতৃত্ব ও ডশু স্বাস্থয 

এফাং ডক্ষা ডফলন্ডয় নাযীগণ অডধক ন্ডচতন ন্ডয়ন্ডছন। পাউন্ডেন্ডনয কভ যকতযা এফাং প্রজরা ও উন্ডজরা ম যান্ডয়য 

জাডতগঠনমূরক ডফডবন্ন ডফবান্ডগয কভ যকতযাগণ পাউন্ডেন্ডনয নাযী সুপরন্ডবাগীন্ডদয েডক্ষক ডন্ডন্ডফ েডক্ষণ েদান 

কন্ডযন্ডছন। এ ধাযা পাউন্ডেন্ডনয ভাধ্যন্ডভ এখনও অব্াত যন্ডয়ন্ডছ। 

 

 

 

পাউন্ডেন্ডনয ‘ডযচারনা ল যদ’ এয ৪৫ তভ বা 

 
 

 

লেখী উন্নয়ন ও ভফায় চফবান্ডেয ২০১৯-২০ অর্ ৃফছন্ডযয কামাৃফচর ম্পচকতৃ ফাচলকৃ 

প্রচতন্ডফদন্ডন অর্ন্ভৃুচিয চনচভত্ত এএপচিএপ কর্তকৃ ফাস্তফাচয়ত উন্নয়ন 

প্রকন্ডেয কামকৃ্রন্ডভয ংচিপ্ত প্রচতন্ডফদন 

 

ভাননীয় েধানভন্ত্রী প্রখ াডনায প্রনতৃত্বাধীন যকান্ডযয ২০০৯ প্রথন্ডক এ ম যন্ত ভন্ডয় ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন 

পাউন্ডেন-এএপডডএপ-এয কাম যক্রন্ডভয ব্াক অগ্রগডত াডধত ন্ডত শুরু কন্ডয মা পাউেন্ডনয ইডতান্ড ভাইর 

পরক ন্ডয় আন্ডছ। ভাননীয় েধানভন্ত্রী প্রখ াডনায উন্নয়নফান্ধফ যকান্ডযয গডতীর প্রনতৃন্ডত্বয শুরুন্ডতই াডফ যক 

ন্ডমাডগতায় ২০০৯-২০১০ অথ য ফছন্ডয দাডযদ্রয ডফন্ডভাচপ্রনয রন্ডক্ষয ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন Japan Debt 

Cancellation Fund (JDCF) প্রথন্ডক ২৯ প্রকাটি ৩৮রক্ষ টাকা ব্ন্ডয় ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন ায়তা েকল্প 

গ্রণ কন্ডয।  তাযয পাউন্ডেন ম যায়ক্রন্ডভ প্রদন্ডয ২৮টি প্রজরায ১১৯ টি উন্ডজরায ক্ষুদ্র ও োডন্তক কৃলকন্ডদয অথ য-

াভাডজক উন্নয়ন, অথ যননডতক েবৃডদ্ধ অজযন, জীফনভান উন্নয়ন ও দাডযদ্রয ডফন্ডভাচন্ডনয রন্ডক্ষয ডনেফডণ যত ৩টি উন্নয়ন 

েকন্ডল্পয ভাধ্যন্ডভ ১২৮.১৮ প্রকাটি টাকা আফতযক ঋণ তডফর ন্ডমাডগতা প্রন্ডয় থান্ডক। উন্নয়ন েকল্পমূন্ডয ডফফযণ 

ডনেরুিঃ 
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                                                                                             (টাকায অাংক প্রকাটি টাকায়) 
 

ক্রচভক 

নং 

অনুন্ডভাচদত 

অর্ ৃফছয 
প্রকন্ডেয নাভ 

প্রকন্ডেয 

মভয়াদকার 

মভাট 

প্রাক্কচরত ব্যয় 

আফতকৃ ঋ্ 

তচফর 

০১. ২০০৯-২০১০ ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন ায়তা (১ভ 

মাৃয়) প্রকে 

জুরাই,২০০৯- 

জুন,২০১৪ 

২৯.৩৮ ২৭.৪৮ 

০২. ২০১২-২০১৩ দাচযদ্রয চফন্ডভািন্ডন এএপচিএপ কামকৃ্রভ 

ম্প্রায্ প্রকে  

জুরাই,২০১৩-

চিন্ডম্বয,২০১৬ 

৫৯.১৩ ৩৮.২০ 

০৩. ২০১৫-২০১৬ ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন ায়তা (২য় 

মাৃয়) প্রকে 

জানুয়াচয,২০১৬-

চিন্ডম্বয,২০১৯ 

৯১.৬৪ ৬২.৫০ 

মভাট-   ১৮০.১৫ ১২৮.১৮ 

 

উডযউডল্লডখত ক্রডভক নম্বয ১ ও ২ এ ফডণ যত েকল্প দুইটি পরবান্ডফ েকল্প প্রভয়ান্ডদ ভাপ্ত ন্ডয়ন্ডছ প্রম গুন্ডরায 

ভাধ্যন্ডভ প্রদন্ডয ক্ষুদ্র ও োডন্তক কৃলকন্ডদয অথ য-াভাডজক উন্নয়ন, অথ যননডতক েবৃডদ্ধ অজযন, জীফনভান উন্নয়ন ও দাডযদ্রয 

ডফন্ডভাচন্ডনয রন্ডক্ষয ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন অফদান প্রযন্ডখন্ডছ। অথ য ফছয ২০১৫-২০১৬ প্রত অনুন্ডভাডদত এফাং 

জানুয়াডয,২০১৬-ডডন্ডম্বয,২০১৯ প্রভয়ান্ডদ ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন ায়তা (২য় ম যায়) েকল্পটি ফাস্তফায়ন্ডনয জন্য 

ডনধ যাডযত থাকায় ২০১৯-২০ অথ য ফছন্ডযয ৬ ভা অথ যাৎ জুরাই-ডডন্ডম্বয ২০১৯ ভন্ডয় েকল্পটি ফাস্তফায়ন্ডনয য ভাপ্ত 

য়। ডনন্ডে এএপডডএপ কতৃযক ফাস্তফাডয়ত ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন ায়তা (২য় ম যায়) েকন্ডল্পয কাম যক্রন্ডভয 

াংডক্ষপ্ত েডতন্ডফদন ফণ যনা কযা ন্ডরা- 
 

1.0 েকন্ডল্পয ডন্ডযানাভ : ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন ায়তা (২য় ম যায়) েকল্প। 

2.1 উন্ডযাগী ভন্ত্রণারয়/ডফবাগ : স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়। 

2.2 ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা : ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন (এএপডডএপ)। 

2.3 ডযকল্পনা কডভন্ডনয াংডিি ডফবাগ : কৃডল, াডন ম্পদ ও ল্লী েডতষ্ঠান ডফবাগ। 

3.0 েকন্ডল্পয উন্ডেশ্য ও রক্ষযভাো : েকন্ডল্পয উন্ডেশ্যিঃ  

এএপডডএপ-এয ডফযভান এরাকায কাম যক্রভ প্রজাযদাযকযণ এফাং 

ক্ষুদ্র কৃলকগন্ডণয দাডযদ্রয ডফন্ডভাচন এ আথ য-াভাডজক অফস্থায 

উন্নয়ন্ডনয রন্ডক্ষয চযভ দাডযদ্রয ীডড়ত কডতয় এরাকায় 

এএপডডএপ-এয কাম যক্রভ ম্প্রাযণ কযাই েকল্পটিয মূর 

উন্ডেশ্য।  

েকন্ডল্পয সুডনডদ যি উন্ডেশ্যমূ রিঃ  

 ল্লী অঞ্চন্ডর ফফাযত ক্ষুদ্র কৃলক ডযফান্ডযয নাযী/পরুলন্ডক 

উৎাদন, আত্ম-কভ যাংস্থান ও আয়বৃডদ্ধমূরক কাম যক্রন্ডভ ভাধ্যন্ডভ 

তাঁন্ডদয আথ য-াভাডজক অফস্থায উন্নয়ন তথা দাডযদ্রয ডফন্ডভাচন 

জাভানত ডফীন ক্ষুদ্র ঋণ েদান; 

 েকন্ডল্পয সুপরন্ডবাগীন্ডদযন্ডক (নাযী/পরুল) াপ্তাডক ঞ্চন্ডয়য 

ভাধ্যন্ডভ ডনজস্ব প ুঁডজ গঠন্ডন উদু্বদ্ধকযণ ও উৎাদান; 

 সুপরন্ডবাগী দস্যগণন্ডক উৎাদন, আত্ম-কভ যাংস্থান ও 

আয়বৃডদ্ধমূরক কাম যক্রভ সুষ্ঠুবান্ডফ ডযচারনায ডফলন্ডয় দক্ষতা 

বৃডদ্ধমূরক েডক্ষণদান; 

 সুরপন্ডবাগী দস্যগণন্ডক অথ যননডতক কাম যক্রন্ডভয াাাড 

াভাডজক উন্নয়নমূরক কাম যক্রভ প্রমভনিঃ প্রছন্ডর-প্রভন্ডয়ন্ডদয ডক্ষা, 

স্বাস্থয ও পডি, জনাংখ্যা ডনয়ন্ত্রণ, ডযফায কল্যাণ ইতযাডদ 

কাম যক্রন্ডভ উদু্বদ্ধকযণ ও উৎাদান; 

 এএপডডএপ-এয আডথ যক ও ব্ফস্থানাগত ক্ষভতা উন্নয়ন। 
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েকন্ডল্পয রক্ষযভাোিঃ 

 

(ক) েকল্পটিয ভাধ্যন্ডভ ০৬টি ডফবান্ডগয ২২টি প্রজরায ৬০টি 

উন্ডজরায গ্রাভ ম যান্ডয় ২৩৪০টি ক্ষুদ্র ও োডন্তক জনন্ডগাডষ্ঠ 

উন্নয়ন প্রকন্দ্র গঠন।  

(খ)  এ কর প্রকন্ডন্দ্র আওতায় ৫৮,৫০০ জন নাযী/পরুলপ্রক াংগঠিত 

কন্ডয তান্ডদয উৎাদন, আত্ম-কভ যাংস্থান ও আয়-বৃডদ্ধমূরক 

কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন্ডনয জন্য ১৫,২৮১.০০ রক্ষ টাকা জাভানত 

ডফীন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উন্ডযািা ঋণ েদান।  

(গ)  ঋণ ডফডনন্ডয়ান্ডগয আয় প্রথন্ডক দস্যন্ডদযন্ডক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চন্ডয় 

জভায ভাধ্যন্ডভ ৯৩৬.৩৩ রক্ষ টাকা ডনজস্ব প ুঁডজ গঠন্ডন 

উদু্বদ্ধকযণ।  

(ঘ)  ৪৬৭৫ জন সুপরন্ডবাগী দস্য ও ৩২৫ জন কভ যকতযা/কভ যচাযীয 

জন্য দক্ষতা বৃডদ্ধমূরক, ৪০ জন কভ যকতযা/কভ যচাযীয জন্য 

আইডটি এফাং ১০০ জন কভ যকতযা/কভ যচাযীয জন্য MIS & 

AIS পটওয়যায ডযচারনা েডক্ষণ েদান। 

(ঙ)  সুপরন্ডবাগী দস্যগণন্ডক অথ যননডতক কাম যক্রন্ডভয াাাড 

াভাডজক উন্নয়নমূরক কাম যক্রভ প্রমভনিঃ প্রছন্ডর-প্রভন্ডয়ন্ডদয 

ডক্ষা, স্বাস্থয ও পডি, জনাংখ্যা ডনয়ন্ত্রন, ডযফায কল্যাণ 

ইতযাডদ কাম যক্রন্ডভ উদু্বদ্ধকযণ ও উৎাদান েদান।  

 প্রদন্ডয ২২টি প্রজরায ৬০টি উন্ডজরায ল্লী অঞ্চন্ডর ফফাযত 

ক্ষুদ্র কৃলক (০.০৫-২.৪৯ একয চালন্ডমাগ্য জডভয ভাডরক) ডযফান্ডযয 

নাযী/পরুলপ্রক গ্রাভ ম যান্ডয় ২৩৪০ টি প্রকন্ডন্দ্র াংগঠিত কন্ডয ৫৮৫০০ 

জন দস্য/দস্যান্ডক কৃডল উৎাদন বৃডদ্ধ, আত্ম-কযভাংস্থান ও আয় 

বৃডদ্ধমূরক কযামক্রন্ডভ ‘জাভানতফডীন ক্ষুদ্র ঋণ’ ডফডবন্ন প্রফা-

ায়তা েদান্ডনয ভাধ্যন্ডভ আথ য-াভাডজক অফস্থায উন্নয়ন তথা 

দাডযদ্রয হ্রাকযণই এ েকন্ডল্পয মূর রক্ষয। 

 

4.0 েকন্ডল্পয ফাস্তফায়নকার 

 

: ডডডড'য ধযন েকল্প শুরুয তাডযখ েকল্প ভাডপ্তয তাডযখ 

মূর ০১ জানুয়াডয,২০১৬ ৩১ ডডন্ডম্বয, ২০১৮ 

১ভ াংন্ডাডধত  ০১ জানুয়াডয,২০১৬ ৩১ ডডন্ডম্বয, ২০১৯ 

২য় াংন্ডাডধত ০১ জানুয়াডয,২০১৬ ৩১ ডডন্ডম্বয, ২০১৯ 
 

5.1 েকন্ডল্পয োক্কডরত ব্য় (রক্ষ টাকায়): 

উৎ মূর অনুন্ডভাডদত ব্য় ১ভ াংন্ডাডধত অনুন্ডভাডদত ব্য় 
২য় াংন্ডাডধত োক্কডরত ব্য় 

1 2 3 4 

প্রভাট 6409.54 7370.97 ৯১৬৩.৭১ 

ডজওডফ 6409.54 7370.97 ৯১৬৩.৭১ 

ডনজস্ব অথ য 0.00 0.00 ০.০০ 

অন্যান্য 0.00 0.00 ০.০০ 

 

 

েকন্ডল্পয কাম যক্রন্ডভয অগ্রগডতিঃ  
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 ২০১৯-২০২০ অর্ ৃফছন্ডযয এচিচন্ডত ৭৮৪.০০ রি টাকা (চজওচফ) ফযান্ডেয চফযীন্ডত চিন্ডম্বয,২০১৯চরিঃ 

মরৃ্ন্ অফমুি ৭৮৪.০০ রক্ষ টাকা। 

 চিন্ডম্বয,২০১৯ডরিঃ ম যন্ত ব্য় ৭৫৩.৯১ রক্ষ টাকা এফাং অগ্রগডতয ায ৯৬.১৬%।  

 ক্রভপডিত অথ য অফমুি ৯১৩৭.৭১ রক্ষ টাকা, ক্রভপডিত ব্য় ৯১০৭.৬২ রক্ষ টাকা এফাং ক্রভপু্ডিত 

অগ্রগডতয ায ৯৯.৬৭%।  

 ডডডড প্রভাট ফযাে ৯১৬৩.৭১ টাকা, ক্রভপডিত প্রভাট ব্য় ৯১০৭.৬২ টাকা এফাং ক্রভপডিত অগ্রগডতয ায 

৯৯.৩৯%। 

েকন্ডল্পয অঙ্গডবডিক কাম যক্রন্ডভয অগ্রগডতিঃ 

প্রকন্দ্র গঠন ও দস্যভুডি 

 

 েকন্ডল্পয ভাধ্যন্ডভ গ্রাভ ম যান্ডয় ক্ষুদ্র কৃলক ডযফান্ডযয ২০–৩০ জন পরুল/ভডরান্ডক ডনন্ডয় ০১ (এক)টি কন্ডয 

প্রকন্দ্র গঠন কযা ন্ডয়ন্ডছ । ২০১৯-২০২০ অথ য ফছন্ডযয প্রকন্দ্র গঠন্ডনয রক্ষযভাো ১০২টিয ডফযীন্ডত অজযন ১৩৬টি। 

অগ্রগডতয ায ১৩৩.৩৩% এফাং ডডন্ডম্বয ১৯ ম যন্ত ডডডড অনুমায়ী ক্রভপডিত প্রকন্দ্র গঠন্ডনয রক্ষযভাো ২৩৪০টিয 

ডফযীন্ডত অজযন ২৪১৮টি অগ্রগডতয ায ১০৩.৩৩% (খ) ২০১৯-২০২০ অথ য ফছন্ডযয দস্যভুডিয রক্ষযভাো ৫৬৪৫ 

জন্ডনয ডফযীন্ডত অজযন ৭৮০৩ জন অগ্রগডতয ায ১৩৮.২৩% এফাং ডডন্ডম্বয ১৯ ম যন্ত  ডডডড অনুমায়ী ক্রভপডিত 

পরুল/ভডরা দস্যভুডিয রক্ষযভাো ৫৮,৫০০ জন্ডনয ডফযীন্ডত অজযন ৫৮,৬৩৪ জন অগ্রগডতয ায ১০০.২৩%।  

 

ঋণ ডফতযণ ও আদায়  

 

 েকন্ডল্পয আওতায় দস্য/দস্যান্ডদয কৃডল উৎাদন বৃডদ্ধ, আত্ম-কভ যাংস্থান ও আয় বৃডদ্ধমূরক কাম যক্রন্ডভ ক্ষুদ্র 

ঋণ কভ যসূডচন্ডত ন্ডফ যাচ্চ ০১ (এক) ফছয প্রভয়াদী এফাং  ক্ষুদ্র উন্ডযািা ঋণ  কভ যসূডচন্ডত এক ফছয/ন্ডদড় ফছয/ দুই ফছয 

প্রভয়াদী ঋণ েদান কযা য় । ক্ষুদ্র ঋণ কভ যসূডচন্ডত াপ্তাডক ডকডস্তন্ডত এফাং ক্ষুদ্র উন্ডযািা ঋণ  কভ যসূডচন্ডত ভাডক 

ডকডস্তন্ডত ঋন্ডণয আর ও াডব য চাজয আদায় কযা য় । ২০১৯-২০২০ অথ য ফছন্ডযয ঋণ ডফতযন্ডণয রক্ষযভাো 

২৫৭৮.৩৬ রক্ষ টাকা ডফযীন্ডত অজযন ৩৮০০.৫২ রক্ষ টাকা অগ্রগডতয ায ১৪৭.৪০% এফাং ডডন্ডম্বয ১৯ ম যন্ত  

ক্রভপডিত ঋণ ডফতযন্ডণয রক্ষযভাো ১৫২৮১.০০ রক্ষ টাকা ডফযীন্ডত অজযন ১৮৮৬৯.৪১ রক্ষ টাকা অগ্রগডতয ায 

১২৩.৪৮%। ২০১৯-২০২০ অথ য ফছন্ডযয ঋণ আদান্ডয়য রক্ষযভাো ১৬৬০.১৫ রক্ষ টাকায ডফযীন্ডত াপ্তাডক ডকডস্তয 

ভাধ্যন্ডভ এই ভয় ম যন্ত ঋণ আদায় আর ৩৫৬৯.৮৯ রক্ষ টাকা অগ্রগডতয ায ২১৫.০৩% এফাং ডডন্ডম্বয ১৯ ম যন্ত 

ক্রভপডিত ঋণ আদান্ডয়য রক্ষযভাো ১০৩৭৭.৬৬ রক্ষ টাকায ডফযীন্ডত াপ্তাডক ডকডস্তয ভাধ্যন্ডভ এই ভয় ম যন্ত ঋণ 

আদায় আর ১৩৯২৩.১৭ রক্ষ টাকা অগ্রগডতয ায ১৩৪.১৭%। আদায়ন্ডমাগ্য ঋণ আদান্ডয়য তকযা ায ৯৮% ।  
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সুপরন্ডবাগীয মুযগীয খাভায 
 

 

 
সুপরন্ডবাগীয গরুয খাভায 

প ুঁডজ গঠন 

 েকন্ডল্পয  উকাযন্ডবাগীন্ডদয 'ডনজস্ব প ুঁডজ’ গঠন্ডনয রন্ডক্ষয ঋণ কাম যক্রন্ডভয আয় ন্ডত াপ্তাডক ন্যযনতভ ২০.০০ 

টাকা ান্ডয 'ঞ্চয় আভানত’ জভা কযায ব্ফস্থা যন্ডয়ন্ডছ । আফায দস্যগণ প্রোয় প্রফী ডযভাণ ঞ্চয় জভা কযায 

সুন্ডমাগ ডছর। সুপরন্ডবাগীন্ডদয ঞ্চন্ডয়য ডফযীন্ডত ৬% সুদ েদান্ডনয সুন্ডমাগ যাখা য়। ২০১৯-২০২০ অথ য ফছন্ডযয মূরধন 

গঠন্ডনয ডস্থডত রক্ষযভাো ৫০.৩২ রক্ষ টাকায ডফযীন্ডত অজযন ৩৯.১৭ রক্ষ টাকা অগ্রগডতয ায ৭৭.৮৫% এফাং 

ডডন্ডম্বয ১৯ ম যন্ত  মূরধন গঠন্ডনয ডস্থডত রক্ষযভাো ৯৩৬.৩৩ রক্ষ টাকায ডফযীন্ডত অজযন ১২২3.23 রক্ষ টাকা 

অগ্রগডতয ায ১৩০.64%। 
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উঠান তফঠন্ডকয ভাধ্যন্ডভ ঞ্চয় ও ঋন্ডণয ডকডস্ত আদান্ডয়য কাম যক্রভ 

েডক্ষণ 

 েকন্ডল্পয  আওতায় কভ যকতযা/কভ যচাযীন্ডদযন্ডক দক্ষতা উন্নয়ন এফাং সুপরন্ডবাগীন্ডদযন্ডক ডফডবন্ন আয় ফধ যনমূরক 

কাম যক্রন্ডভ েডক্ষণ েদান্ডনয ব্ফস্থা যাখা ন্ডয়ন্ডছ । ডডডড অনুমায়ী ক্রভপডিত সুপরন্ডবাগী েডক্ষণ েদান ৬১৭৫ 

জন্ডনয ডফযীন্ডত অজযন ৬১৭৫ জন অগ্রগডতয ায ১০০%। ২০১৯-২০ অথ য ফছন্ডয ২৫ জন কভ যকতযায েডক্ষণ েদান্ডনয 

রক্ষযভাোয ডফযীন্ডত ২৫ জনন্ডকই েডক্ষণ েদান কযা ন্ডয়ন্ডছ। ডডন্ডম্বয ১৯ ম যন্ত  ক্রভপডিত ৩২৫ জন কভ যকতযায 

েডক্ষণ েদান্ডনয রক্ষযভাোয ডফযীন্ডত ৩২৫ জন কভ যকতযায েডক্ষণ েদান কযা ন্ডয়ন্ডছ। অগ্রগডতয ায ১০০%। 

 

সুপরন্ডবাগীন্ডদয েডক্ষণ কাম যক্রভ 

নাযীয ক্ষভতায়ন  

 

 ফাাংরান্ডদন্ডয প্রভাট জনাংখ্যায োয় অন্ডধ যক নাযী। সুতযাাং নাযী ভাজন্ডক উৎাদন ও উন্নয়ন্ডনয মূর 

প্ররাতধাযায ান্ডথ মৃ্পি কযা ছাড়া প্রদন্ডয াডফ যক উন্নয়ন ম্ভফ নয়। নাযীয ক্ষভতায়ন প্র কর ডফলন্ডয়য ওয 

ডনবযযীর তায ভন্ডধ্য অন্যতভ ন্ডে কভ যাংস্থান তথা আয় উাজযন। পাউন্ডেন্ডনয উন্ডেশ্য ন্ডে কভ যাংস্থান তথা আয় 

বৃডদ্ধয ভাধ্যন্ডভ দাডযদ্রয হ্রাকযণ । এ কর কভ যসূডচয অডধকাাং সুডফধান্ডবাগী ন্ডে নাযী । েকন্ডল্পয আওতাভুি 

৫৮,৬৩৪ দস্যন্ডদয ভন্ডধ্য ৫৫,১১৬ জন নাযী দস্য যন্ডয়ন্ডছ । নাযী দন্ডস্যয তকযা ায ৯৪%।  েকন্ডল্পয আওতায় 

েকল্প প্রভয়ান্ডদ প্রভাট ডফতযণকৃত ১৫২৮১.০০ রক্ষ টাকায ভন্ডধ্য দস্যভুি এ কর নাযীন্ডক আত্ম-কভ যাংস্থান্ডনয ডনডভি 
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ডফডবন্ন আয়ফধ যনমূরক কভ যকান্ডে ১৪৩৬৪.১৪ রক্ষ টাকা ঋণ ডফতযণ কযা ন্ডয়ন্ডছ । এ কর নাযী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় জভায 

ভাধ্যন্ডভ ১১৪৯.৮৩ রক্ষ টাকা ডনজস্ব প ুঁডজ গঠন্ডন ক্ষভ ন্ডয়ন্ডছ । উন্ডল্লখ্য নাযী দস্যন্ডদয ঋণ ডযন্ডান্ডধয ডযভাণ 

পরুল দস্যন্ডদয প্রচন্ডয় অডধক। এছাড়া নাযী দস্যন্ডদযন্ডক অথ যননডতক কাম যক্রন্ডভয াাাড াভাডজক উন্নয়নমূরক 

কাম যক্রভ প্রমভনিঃ প্রছন্ডর-প্রভন্ডয়ন্ডদয ডক্ষা, ডযফায কল্যাণ, জনাংখ্যা ডনয়ন্ত্রণ, পডি-স্বাস্থয ইতযাডদ কাম যক্রভ গ্রন্ডণ 

উদ্বুদ্ধকযণ ও ন্ডমাডগতা েদান্ডন অডধকতয াড়া াওয়া মায়। এ েকন্ডল্পয ভাধ্যন্ডভ নাযীন্ডদয ক্ষভতায়ন্ডন মন্ডথি অফদান 

যন্ডয়ন্ডছ। 

 

েকল্প এরাকা: 

 

ডফবাগ প্রজরা উন্ডজরা 

যাংপয ঞ্চগড় প্রফাদা 

প্রেঁতুডরয়া 

যাংপয ফদযগি 

ীযগাছা 

যাজাী যাজাী চাযঘাট 

ফাঘভাযা 

ফা 

চাঁাইনফাফগি চাঁাইনফাফগি দয 

াফনা বাঙ্গুযা 

আটঘডযয়া 

নান্ডটায নান্ডটায দয 

ফড়াইগ্রাভ 

গুরুদাপয 

নওগাঁ নওগাঁ দয 

ডনয়াভতপয 

ভান্ডদফপয 

ডযাজগি ডযাজগি দয 

কাডজপয 

কাভাযখে 

ঢাকা গাজীপয 

 

 

কাডরয়ানকয 

কারীগি 

কাাডয়া 

শ্রীপয 

ডকন্ডাযগি তবযফ 

ফাডজতপয 

প্রান্ডনপয 

জাভারপয জাভারপয দয 

ইরাভপয 

প্রভরাে 

ডযলাফাড়ী 

প্রযপয 

 

 

প্রযপয দয 

ডঝনাইগাতী 

নকরা 

নাডরতাফাড়ী 
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ডফবাগ প্রজরা উন্ডজরা 

শ্রীফডদ য 

টাঙ্গাইর 

 

নাগযপয 

প্রদরদুয়ায 

পডযদপয পডযদপয দয 

খুরনা খুরনা ডুমুডযয়া 

াইকগাছা 

কয়যা 

কুডিয়া প্রবড়াভাযা 

ভীযপয 

কুভাযখারী 

চুয়াডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা দয 

আরভডাঙ্গা 

জীফননগয 

ফডযার ফডযার উডজযপয 

ডন্ডরট 

 

ডন্ডরট 

 

ডন্ডরট দয 

ডফেনাথ 

ডফয়ানীফাজায 

প্রকাম্পানীগি 

ডফগি 

 

ফাহুফর 

চুনারুঘাট 

ভাধফপয 

প্রভৌরবীফাজায 

 

শ্রীভঙ্গর 

কুরাউড়া 

সুনাভগি 

 

 

সুনাভগি দয 

ছাতক 

প্রদায়াযা ফাজায 

06 22 60 

  



12 

 

ডচন্ডে এএপডডএপ এয ডফডবন্ন আয়ফধ যণমূরক কাম যক্রভ 

 

 
  সুপরন্ডবাগীয মুযগীয খাভায                সুপরন্ডবাগীয গরুয খাভায                         সুপরন্ডবাগীয ভান্ডছয খাভায 

 
সুপরন্ডবাগীয াক ফডজ উৎাদন 

    
     গরু ারন                                   তাঁত ডল্প                                        গরু ারন 

       

 
          

 াওয়ায টিরায                                           সুপরন্ডবাগীয না যাযী                             মুযগীয খাভায 

 
 

 

 

প্রভািঃ আবুর কারাভ আজাদ 

উ-ভাব্ফস্থাক (আইডটি) 

 

 

 


