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ভূর্ভকাাঃ 
 

জার্িংবঘয খাদ্য ও কৃর্ল ং স্থা (এপএও) কর্তিক ১৯৭২ াবর এর্য়া অঞ্চবরয কর্িয় দদবয ক্ষুদ্র কৃলক 

ও ভূর্ভীনবদয অফ স্থা ম িবফক্ষণ কবয িাবদয উন্নয়বন সুার্যভারা প্রণয়বণয উবেবে “Asian Survey on 

Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)’’ ীল িক একটি ষ্টার্ি প্রবজক্ট গ্রণ কযা 

য়। 

ফাংরাবদ আটটি দদব ম িবফক্ষণ দবল ১৯৭৪ াবর ংর্িষ্ট দদমূবয যকাবযয র্নকট একটি 

প্রর্িবফদন দ কযা য় । প্রর্িবফদবন গ্রাভ ম িাবয় দর্যদ্রবদয র্নবয় একটি ‘গ্রণকাযী ব্যফস্থা’ গবে দিারা এফং 

‘প্রদানকাযী ব্যফস্থা’দক দেবর াজাবনায সুার্য কযা য় ।  

জার্িয জনক ফঙ্গফন্ধু দখ মুর্জবুয যভাবনয দনর্তত্বাধীন আওয়াভী রীগ যকাবযয আভবর উর্ির্খি 

সুার্য অনুাবয ১৯৭৫-৭৬ াবরয ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্িয আওিায় “Action Research on Small 

Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)’’ ীল িক একটি প্রকল্প গ্রণ কযা য় । 

প্রকল্পটিয যীক্ষামূরক কাম ি ক্রভ ফাংরাবদ িী উন্নয়ন একাবিভী (ফাি ি), কুর্ভিা; ফাংরাবদ কৃর্ল 

র্ফশ্বর্ফদ্যারয় (র্ফএইউ), ভয়ভনর্ং এফং িী উন্নয়ন একাবিভী ( আযর্িএ), ফগুো-এয ভাধ্যবভ কুর্ভিা, ভয়ভনর্ং 

ও ফগুো দজরায দয উবজরামূব ফা স্তফায়ন শুরু য় । এ প্রকল্পটিয ভাধ্যবভই ফাংরাবদব ফ িপ্রথভ যকার্য খাবি 

‘জাভানি র্ফীন ক্ষুদ্রঋণ কভ িসূর্ি’য সূিনা য় । 

 

িী উন্নয়ন ভফায় র্ফবাবগয আওিায় ম িায় ক্রর্ভকবাবফ ফা স্তফায়নাধীন এ প্রকল্পটিবক ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রী 

দখ ার্নায দনর্তত্বাধীন প্রথভ আওয়াভী রীগ যকাবযয আভবর ১৯৯৯-২০০৪ ম িাবয়য দভয়াদ দবল একটি 

পাউবেবন রূান্তয কযায র্দ্ধান্ত গ্রণ কযা য় ।  

প্রকল্পটিবক উর্ির্খি র্দ্ধা দন্তয ধাযাফার্কিায় ১৯৯৪ াবরয দকাম্পানী আইবনয র্ফধানভবি দমৌথ মূরধন 

দকাম্পানী ও পাভ ি স মূবয র্যদপ্তয বি ‘র্নফন্ধন ’ গ্রবণয ভাধ্যবভ ‘ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউবেন ’ নাবভ একটি 

ম্পূণ ি যকার্য ভার্রকানাধীন র্রর্ভবটি দকাম্পানীবি রূান্তয কযা য় ।  

রূকল্প 

 

 ল্লী ঞ্চলর ফফাযত ক্ষুদ্র কৃলক রযফালযয অথ থ-াভারিক ফস্থায উন্নয়ন তথা দারযদ্রয হ্রাকযণ। 

 

রবরক্ষ্য 

 

ল্লী ঞ্চলর ফফাযত ক্ষুদ্র কৃলক রযফালযয দস্যলদযলক ককন্দ্রভুক্ত কলয িাভানতরফীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদালনয 

ভাধ্যলভ অথ থ -াভারিক ফস্থায উন্নয়ন এফং উন্নয়ন কভ থকা ন্ড ও ক্ষ্ভতায়লন ক্ষুদ্র কৃলক রযফালযয নাযীলদযলক 

ম্পৃক্তকযণ ।  
 

ংস্থায ককৌরগত উলেশ্যমূ  

 

১. ক্ষুদ্র কৃলক রযফালযয অথ থ াভারিক উন্নয়ন। 

২. দক্ষ্ ভানফ ম্পদ ততরযয ভাধ্যলভ কভ থংস্থালনয সুলমাগ বৃরি।  

৩ . কভ থারা অলয়ািলনয ভাধ্যলভ ল্লী ঞ্চলরয ক্ষুদ্র কৃলকলদয উন্নয়লন যুলগালমাগী ককৌর উদ্ভাফন  ও 

রফস্তৃতকযণ । 
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অফরশ্যক ককৌরগত উলেশ্যমূ  

১. দক্ষ্তায লে ফারল থক কভ থম্পাদন চুরক্ত ফাস্তফায়ন।  

২ . দক্ষ্তা ও তনরতকতায উন্নয়ন।  

৩. তথ্য রধকায ও স্বপ্রলণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন।  

৪. উদ্ভাফন ও রবলমাগ প্ররতকালযয ভাধ্যলভ কফায ভালন্নান্নয়ন।  

৫ . অরথ থক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

কাম থাফরর 

১। গ্রাভ ম থালয় ক্ষুদ্র কৃলক রযফালযয পুরুল /ভররালদযলক ংগঠিতকযণ;  

২। ংগঠিত পুরুল /ভররালদযলক তালদয উৎাদন ,অত্ম-কভ থংস্থান ও অয় বৃরিমূরক কাম থক্রভ ফাস্তফায়লন 

 িাভানত রফীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান; 

৩। ঋণ রফরনলয়ালগয অয় কথলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় অভানত িভায ভাধ্যলভ রনিস্ব পু ুঁরি গঠলন উদু্বিকযণ ; 

৪। সুপরলবাগী দস্য /দস্যালদয িন্য দক্ষ্তা বৃরিমূরক প্ররক্ষ্ণ অলয়ািন ;এফং  

৫। সুপরলবাগী দস্য /দস্যাগণলক থ থননরতক কাম থক্রলভয াাার াভারিক উন্নয়নমূরক কাম থক্রভ কমভনঃ  

কেলর-কভলয়লদয রক্ষ্া ,স্বাস্থয-পুরি ,িনংখ্যা রনয়ন্ ত্রণ  ,রযফায কল্যাণ আতযারদ কাম থক্রভ গ্রলণ উদু্বিকযণ 

ও লমারগতা প্রদান ।  

 

পাউবেবনয কভ ি-এরাকাাঃ 
 

পাউবেবনয ‘Memorandum and Articles of Association’ অনুাবয দদবয ভগ্র এরাকায় 

কাম িক্রভ ম্প্রাযবণয ব্যফস্থা যাখা য় । পাউবেন প্রর্িষ্ঠা পূবফ ি গঠিি ‘টাস্ক দপা ি ’ প্রাথর্ভকবাবফ পাউবেবনয জন্য 

৫০.০০ দকাটি টাকা ির্ফর ংস্থাদনয সুার্য কযা য় ।  

পাউবেবনয কাম িক্রভ দপবুয়ার্য ২০০৭ াবর ভাত্র ৫.০০ দকাটি টাকা ‘আফিিক ঋণ ির্ফর ’ র্নবয় শুরু য়। 

র্কন্তু িৎকারীন যকায কর্তিক যফিীবি ‘টাস্ক দপা ি ’ সুার্য অনুাবয ির্ফর ং স্থাদনয অবাবফ কাম ি ক্রভ 

দজাযদায ও ম্প্রাযণ কযা ম্ভফ য়র্ন । 

ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রীয দনর্তত্বাধীন র্িিীয় দপা আওয়াভী রীগ যকাবযয ২০০৯-২০১৪ দভয়াবদ দভাট ২৪.৪৯ 

দকাটি টাকা প্রাক্কর্রি ব্যবয় ‘ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউবেন ায়িা প্রকল্প ’ গ্রবণয ভাধ্যবভ পাউবেবনয কাম ি ক্রভ 

কুর্ভিা, ভয়ভনর্ং, ফগুো, াফনা, যংপুয, কুর্েগ্রাভ, টুয়াখারী, ফযগুনা, ফর্যার, দবারা ও িাঁদপুয দজরায ৬০টি 

উবজরায় দজাযদাযকযণ ও ম্প্রাযবণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য় । 

ভাননীয় প্রধান  ভন্ত্রীয  দনর্তত্বাধীন যকাবযয আভবর ২০১৩-২০১৬ দভয়াবদ দভাট ৫৪.০০ দকাটি টাকা 

প্রাক্কর্রি ব্যবয় দার্যদ্রয র্ফবভািবন এএপর্িএপ কাম ি ক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প-এয ভাধ্যবভ দগাারগঞ্জ, পর্যদপুয, 

র্যয়িপুয, র্বযাজপুয, ফর্যার, খুরনা, ািক্ষীযা, কুর্ভিা, িাঁদপুয, দনায়াখারী, রক্ষীপুয, র্বরট, সুনাভগঞ্জ, র্ফগঞ্জ, 

দভৌরবীফাজায, র্কবাযগঞ্জ, িাঁাইনফাফগঞ্জ ও ঞ্চগে দজরায ৫৪টি উবজরায়  ম্প্রাযবণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য় । 

ফিিভান যকাবযয ভবয় ২০১৬-২০১৮ দভয়াবদ দভাট ৬৪০৯.৫৪ রক্ষ টাকা প্রাক্কর্রি ব্যবয় ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন 

পাউবেন ায়িা (২য় ম িায়) ীল িক প্রকল্প -এয ভাধ্যবভ ফর্যার, পর্যদপুয, যাজাী, িাঁাইনফাফগঞ্জ, নাবটায, 

নওগাঁ, র্যাজগঞ্জ, াফনা, ঞ্চগয, যংপুয, গাজীপুয, টাংগাইর, জাভারপুয, দযপুয, র্কবাযগঞ্জ, খুরনা, কুর্ষ্টয়া, 

চুয়ািাঙ্গা, সুনাভগঞ্জ, র্ফগঞ্জ, দভৌরবীফাজায ও র্বরট দজরায ৬০টি উবজরায় ায়িা প্রকবল্পয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য় । 

ফিিভাবন পাউবেবনয কাম িক্রভ ৩৬টি দজরায ১৭৪টি উবজরায় ফাস্তফায়নাধীন যবয়বে ।  
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ব্যফস্থানাাঃ 
 

 ার্ফ িক নীর্ি র্নধ িাযণ ও র্দক র্নবদ িনা প্রদাবনয র্ফলবয় পাউবেবনয ১১ দস্য র্ফর্ষ্ট একটি ‘াধাযণ 

ল িদ’ যবয়বে । াধাযণ ল িবদ ৮ জন দার্ধকায ফবর এফং ৩ জন যকায কর্তিক ভবনানীি দস্য যবয়বেন  । কর 

প্রার্নক ও আর্থ িক কাম িার্দ র্যিারনায র্ফলবয় পাউবেবনয ৮ দস্য র্ফর্ষ্ট একটি ‘র্যিারনা ল িদ ’ যবয়বে। 

র্যিারনা ল িবদ ৫ জন দার্ধকায ফবর ও ২ জন যকায কর্তিক ভবনানীি দস্য যবয়বেন  । স্থানীয় যকায, িী 

উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারবয়য িী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয র্িফ দার্ধকাযফবর উবয় ল িদ-এয বার্িয 

দার্য়ত্ব ারন কবয থাবকন  । পাউবেবনয ব্যফস্থানা র্যিারক দার্ধকাযফবর উবয় ল িদ-এয দস্য-র্িফ র্াবফ 

দার্য়ত্ব ারন কবযন। 
 

পাউবেবনয ির্ফর প্রার্প্ত (প্রকল্প) 
(টাকায অংকাঃ রক্ষ টাকায়) 

 

অথ ি ফেয 

ির্ফর প্রার্প্তয র্ফফযণ (জুন ২০১৬ ম িন্ত ) 

উৎ 
আফিিক  

ঋণ 

ির্ফর 

জনফর ও 

র্যিারন 

ব্যয় 

ম্পদ ংগ্র 

 ও 

 প্রর্ক্ষণ 

দভাট (২+৩+৪) 

১ 
 

৩ ৪ ৫ ৬ 

২০০৫-২০০৬ ৫০০.০০ ৩৫০.০০  ৮৫০.০০ অনুন্নয়ন ফাবজট 

২০০৬-২০০৭ - -  - - 

২০০৭-২০০৮ -- -  - - 

২০০৮-২০০৯ ৫০০.০০ ১০০.০০  ৬০০.০০ অনুন্নয়ন ফাবজট 

২০০৯-২০১০ ৫০০.০০ -  ৫০০.০০ উন্নয়ন ফাবজট 

২০১০-২০১১ ৯২০.০০  ৮০.০০ ১০০০.০০ উন্নয়ন ফাবজট 

২০১১-২০১২ ৯২২.০০  ১৭.০০ ৯৩৯.০০ উন্নয়ন ফাবজট 

২০১২-২০১৩ -  ৮.০০ ৮.০০ উন্নয়ন ফাবজট 

২০১৩-২০১৪ ১০৪২.৩৬  ৬৩৩.৬৮ ১৬৭৬.০৪ উন্নয়ন ফাবজট 

২০১৪-২০১৫ ১২৫০.০০  ৫৭৫.০০ ১৮২৫.০০ উন্নয়ন ফাবজট 

২০১৫-২০১৬ - ৩০০.০০ - ৩০০.০০ অনুন্নয়ন ফাবজট 

২০১৫-২০১৬ ১৫০২.০০ ৩৫.৩৬ ৬৮৩.৮২ ২১২১.১৮ উন্নয়ন ফাবজট 

২০১৬-২০১৭ ৪০০.০০ - - ৪০০.০০ অনুন্নয়ন ফাবজট 

২০১৬-২০১৭ ২৫৭১.৬৮ ৯৫৯.৯২ ১৪৬.৪৫ ৩২৭৮.০৫ উন্নয়ন ফাবজট 

২০১৭-২০১৮ ২৩৬০.৩২ ৭০৩.১০ ২৭.৪৬ ৩০৯০.৮৮ উন্নয়ন ফাবজট 

দভাট ১২৪৬৮.৩৬ ২৪৪৮.৩৮ ২১৭১.৪১ ১৬৫৮৮.১৫ - 

 

আফিিক ঋণ ির্ফর ব্যফাবযয র্ফফযণ  
(টাকায অংকাঃ রক্ষ টাকায়)  

 

ির্ফবরয উৎ 
প্রাপ্ত আফিিক 

ঋণ ির্ফর 

 

ঋণ র্ফিযণ 

 (াাঃ িাজি) 

ঋণ ও ার্ব ি িাজি আদায় ভাবে 

র্ফর্নবয়াগকৃি  

ঋণ র্স্থর্ি 

 (াাঃ িাজি) 

আর 
ার্ব ি িাজি 

(১১% াবয) 
দভাট 

১। উন্নয়ন ও 

অনুন্নয়ন ফাবজট ১২৪৬৮.৩৬ ৭৬১০৩.০৫ ৫৬২৩৭.৯৭ ৬১৮৬.১৮ ৬২৪২৪.১৫ ১৩৬৭৮.৯০ 
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কাম িক্রদভয অগ্রগর্ি  
 

 পাউবেবনয অনুকূবর আফিিক ঋণ ির্ফর ফাফদ ২০০৫-২০০৬ অথ ি ফেবয প্রদত্ত ৫.০০ দকাটি টাকায 

ভাধ্যবভ দপব্রুয়ার্য ২০০৭ ভাব কাম ি ক্রভ শুরু কযা য় । যফিী ২০০৮-২০০৯ অথ ি ফেবয  প্রদত্ত ৫.০০ দকাটি এফং 

২০০৯-২০১৬ ভবয় প্রদত্ত ৬১.৩৬ দকাটি  এফং ২০১৬-১৭ অথ িফেবয ২৯.৭২ দকাটি, এফং ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফেবয 

২৩.৬০ দকাটি দভাট ১২৪.৬৮ দকাটি টাকায ‘আফিিক ঋণ ির্ফর' ভাধ্যবভ কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযা বে । জুন ২০১৮ 

ম িন্ত কাম িক্রদভয অগ্রগর্ি র্নবে উস্থার্ি বরাাঃ  

 

দকন্দ্র গেন ও দস্যভুর্ি 

 

 পাউবেবনয ভাধ্যবভ গ্রাভ ম িাবয় ক্ষুদ্র কৃলক র্যফাবযয ২০–৩০ জন পুরুল/ভর্রাবক র্নবয় ০১ (এক)টি 

কবয দকন্দ্র গেন কযা বয় থাবক । ২০১ ৭–২০১৮ অথ ি ফেবয ১,২৯৩ টি দকন্দ্র গেবনয ভাধ্যবভ ২৭,৭৯৮ জন 

পুরুল/ভর্রাবক দস্যভুি কযা য় ।  জুন’ ১৮ ম িন্ত  5923 টি দকন্দ্র গেবনয ভাধ্যবভ ১,৭৪,৬৪২ জন পুরুল/ভর্রাবক 

দস্যভুি কযা য়।  

 

ঋণ র্ফিযণ ও আদায় (ার্ব ি িাজি) 

 

 পাউবেবনয আওিায় দস্য/দস্যাবদয কৃর্ল উৎাদন বৃর্দ্ধ, আত্ম–কভ িংস্থান ও আয় বৃর্দ্ধমূরক কাম িক্রবভ 

বফ িাচ্চ ০১ (এক) ফেয দভয়াদী ঋণ প্রদান কযা য় । দভাট ৪ ৬টি ভান র্কর্স্তবি ঋবণয আর ও ার্ব ি িাজি আদায় 

কযা য় । ২০১ ৭–১৮ অথ ি ফেবয ১৮২৯০.৫১ রক্ষ টাকা ঋণ র্ফিযণ কযা য় এফং ২৩৭২০.৬৩ রক্ষ টাকা আদায় 

কযা য়। জুন’১৮ ম িন্ত ৭৬১০৩.০৫ রক্ষ টাকা ঋণ র্ফিযণ কযা য় এফং ৬২৪২৪.১৫ রক্ষ টাকা আদায় কযা য় । 
আদায়বমাগ্য ঋণ আদাবয়য িকযা ায ৯৫.৪৫ বাগ ।  

 

 

            

 

মুযগী ারন খাবি ঋণ র্নবয় সুপরববাগী দবস্যয খাভায র্যিম িা 
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ঋণ র্নবয় কুভো িাবলয ভাধ্যবভ সুপরববাগী দবস্যয াপল্য 

 

পু ুঁর্জ গেন 
 

 পাউবেবনয উকাযববাগীবদয 'র্নজস্ব পু ুঁর্জ’ গেবনয রবক্ষয ঋণ কাম িক্রবভয আয় বি াপ্তার্ক ন্যযনিভ 

২০.০০ টাকা াবয 'ঞ্চয় আভানি’ জভা কযায ব্যফস্থা যবয়বে । ২০১ ৭–১৮ অথ ি ফেবয ১১১০.০০ রক্ষ টাকা ঞ্চয় 

আভানি জভা কযা য় । এ প্রর্ক্রয়ায় জুন’১৮ ম িন্ত ৬১১৬.০০ রক্ষ টাকা ঞ্চয় আভানি জভা কযা য় ।  

 

 
 

উোন বফেবকয ভাধ্যবভ ঞ্চয় ও ঋবণয র্কর্স্ত আদাবয়য কাম িক্রভ 
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প্রর্ক্ষণ 
 

 

 পাউবেবনয আওিায় কভ িকিিা/কভ িিাযীবদযবক দক্ষিা উন্নয়ন এফং সুপরববাগীবদযবক র্ফর্বন্ন আয় 

ফধ িনমূরক কাম িক্রবভ প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ব্যফস্থা যবয়বে । ২০১ ৭–১৮ অথ ি ফেবয ৩৫০  জন  কভ িকিিা/কভ িিাযীবক 

প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা য়  । জুন’১৮ ম িন্ত ১৭০৫ জন  কভ িকিিা/কভ িিাযী এফং ১৩,৬১৭  জন সুপরববাগীবক প্রর্ক্ষণ 

প্রদান কযা য়।  
 

নাযীয ক্ষভিায়ন  

 

 ফাংরালদলয কভাট িনংখ্যায প্রায় লধ থক নাযী। সুতযাং নাযী ভািলক উৎাদন ও উন্নয়লনয মূর 

করাতধাযায ালথ ম্পৃ ক্ত কযা োড়া কদলয া রফ থক উন্নয়ন ম্ভফ নয়। নাযীয ক্ষ্ভতায়ন ক কর রফললয়য ওয 

রনবথযীর তায ভলধ্য ন্যতভ লে কভ থং স্থান তথা অয় উািথন। পাউলন্ডলনয উলেশ্য লে কভ থং স্থান তথা অয় 

বৃরিয ভাধ্যলভ দারযদ্রয হ্রাকযণ  । এ কর কভ থসূরিয রধকাং সুরফধালবাগী লে  নাযী । পাউলন্ডলনয অওতাভু ক্ত 

দস্যলদয ভলধ্য ১,৬৭,৬৫৬ িন নাযী দস্য যলয়লে  । নাযী দলস্যয তকযা ায ৯৬% । দস্যভুক্ত এ কর নাযীলক 

অত্ম-কভ থংস্থাকনয রনরভত্ত রফরবন্ন অয়ফধ থনমূরক কভ থকালন্ড  ৭৩০৫৮.৯৩ রক্ষ্ টাকা ঋণ রফতযণ কযা লয়লে  ।  এ 

কর নাযী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় িভায ভাধ্যলভ ৫৯১৪.৫৬ রক্ষ্ টাকা রনিস্ব পু ুঁরি গঠলন ক্ষ্ভ লয়লে । উলল্লখ্য নাযী 

দস্যলদয ঋণ রযলালধয ভাত্রা পু রুল দস্যলদয কিলয় রধক । এোড়া নাযী দস্যলদযলক  থ থননরতক কাম থক্রলভয 

াাার াভারিক উন্নয়নমূরক কাম থক্রভ কমভনঃ  কেলর -কভলয়লদয রক্ষ্া ,স্বাস্থয-পুরি ,িনংখ্যা রনয়ন্ত্রণ ,রযফায 

কল্যাণ আতযারদ কাম থক্রভ গ্রলণ উদু্বিকযণ ও লমারগতা প্রদালন রধকতয াড়া াওয়া মায় । এ পাউলন্ডলনয 

ভাধ্যলভ নাযীলদয ক্ষ্ভতায়লন মলথি ফদান যলয়লে ।    

 

 

এক নিলয পাউলন্ডলনয ভাঠ কাম থক্রকভয গ্রগরত (প্রকল্প) 

  

কাম িক্রভ 
কাম িক্রবভয অগ্রগর্ি (জুন ২০১৮ ম িন্ত) 

পুরুল ভর্রা দভাট 

১।  দকন্দ্র গেন  237 5686 5923 

২। দস্যভুর্ি  6986 167656 ১৭৪৬৪২ 

৩।  ঞ্চয় আভানি (রক্ষ টাকায়)  244.64 5871.36 ৬১১৬.০০ 

৪।  ঋণ র্ফিযণ (রক্ষ টাকায়)  3044.12 73058.93 ৭৬১০৩.০৫ 

৫। ঋণ আদায় (রক্ষ টাকায়)  2496.97 59927.18 ৬২৪২৪.১৫ 

৬।  ার্ব ি িাজি আদায় (রক্ষ টাকায়) 247.45 5938.73 ৬১৮৬.১৮ 

৭। ঋণ আদাবয়য ায (%)  95% 96% ৯৫.৫০% 

৮। সুপরববাগীবদয প্রর্ক্ষণ (জন)  545 13072 ১৩,৬১৭ 
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র্যিারনা ল িবদয ৪০ িভ বা অনুষ্ঠান 

 

পাউবেবনয কাম িক্রদভয  াপল্য  
 
 পাউবেবনয আওিায় জুন ২০১৮ ম ি ন্ত ভবয় ১৭৪৬৪২ র্যফায বি ০১ (এক) জন পু রুল/ভর্রাবক 

ংগঠিি কবয ক্ষুদ্রঋণ ায়িা প্রকবল্পয ভাধ্যবভ িাঁবদয কৃর্ল উৎাদন, আত্ম-কভ িংান ও আয় বৃর্দ্ধমূরক কাম ি ক্রভ 

গ্রণ কযা বয়বে । পবর িাঁবদয আথ ি-াভার্জক অফ স্থায উন্নয়ন ঘবটবে । সুপরববাগীবদয িকযা ৯৬ বাগই ভর্রা। 

পাউবেবনয কাম িক্রভ ভর্রাবদয উন্নয়বন গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবে । 

 পাউবেবনয কভ িকিিা/কভ িিাযীবদয দফিনবািা ও অন্যান্য র্যিারন ব্যয় র্নফ িাব যকায বি দকান 

অনুদান ফযাে প্রদান কযা য় না । যকায প্রদত্ত দভাট ১২৪.৬৮ দকাটি টাকায ‘আফিিক ঋণ ির্ফর'এয ভাধ্যবভ 

র্যিারনাধীন ঋণ কাম ি ক্রভ বি প্রাপ্ত ১১% ার্ব ি িাবজিয ১০% অবথ িয ভাধ্যবভ পূণ িকারীন ৪৬৭ জন 

কভ িকিিা/কভ িিাযীয দফিনবািা ও অন্যান্য র্যিারন ব্যয় র্নফ িা কযা বে ।  

 

পাউবেবনয ায়িা কাম িক্রভ  

 

  ফিিভাবন পাউবেবন ৭৩.৭১ দকাটি টাকা ব্যবয় একটি প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন যবয়বে। 

 

ফাস্তফায়ন ব্যফস্থানা 
 

াংগের্নক  ও জনফর কাোবভা  
 

 পাউবেবনয প্রধান কাম িারয়, িী বফন (৭ভ িরা), ৫, কাওযান ফাজায, োকায় প্রকবল্পয প্রধান কাম িারয় 

অফর্স্থি । পাউবেবনয ব্যফ স্থানা র্যিারবকয ার্ফ িক র্দক র্নবদ িনা ও র্নয় ন্ত্রদণ প্রকল্প র্যিারক ও অন্যান্য 

কভ িকিিা/কভ িিাযীবদয ভাধ্যবভ প্রধান কাম িারবয়য কাম ি ক্রভ র্যিার্রি বয় থাবক । ভাে ম িাবয়য কাম ি ক্রভ ফাস্তফায়বন 

৭টি প্রার্নক র্ফবাবগ স্থার্ি ৭টি আঞ্চর্রক কাম িারবয়য ভাধ্যবভ স্থানীয় ম িাবয় প্রকল্প কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ 



9 

 

ও িদাযর্ক র্নর্িি কযায ব্যফস্থা যবয়বে । প্রকবল্পয র্তণমুর ম িাবয়য কাম িক্রভ ৬০টি উবজরায় স্থার্ি উ-আঞ্চর্রক 

কাম িারবয়য ভাধ্যবভ ফা স্তফায়ন কযা বে । প্রর্িটি উ-আঞ্চর্রক কাম িারবয় ০১ জন উ-আঞ্চর্রক ব্যফ স্থাক ও ০৩ 

জন ভাে ংগেক ংর্িষ্ট উবজরায কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন র্নবয়ার্জি যবয়বেন ।  

 

প্রকল্প এরাকা 
 
  

 প্রকল্পটিয কাম ি ক্রভ পর্যদপুয, র্কবাযগঞ্জ,  গার্জপুয, টাঙ্গাইর, জাভারপুয, দযপুয,  র্বরট, সুনাভগঞ্জ, র্ফগঞ্জ, 

দভৌরবীফাজায, ফর্যার, খুরনা, কুর্ষ্টয়া, চুয়ািাঙ্গা, াফনা, যাজাী, নাবটায,  নওগাঁ, র্যাজগঞ্জ, যংপুয,  কুর্েগ্রাভ ও ঞ্চগে  

দজরায ৬০ টি উবজরায় ফাস্তফার্য়ি বে। 
 

ভাে কাম িক্রভ 

 

 প্রকল্প অনুবভাদন যফিীবি াংগের্নক কাম িক্রভ ম্পাদন দবল র্িবম্বয  ২০১৬ বি প্রকবল্পয ভাে ম িাবয়য 

কাম িক্রভ শুরু য় । জুন ২০১৮ ম িন্ত ভাে ম িাবয়য কাম িক্রবভয অর্জিি অগ্রগর্ি র্নদে ফর্ণ িি  বরাাঃ  

 

কাম িক্রভ 
কাম িক্রদভয অগ্রগর্ি (জুন ২০১৮ ম িন্ত) 

পুরুল ভর্রা দভাট 

১।  ককন্দ্র গঠন  
১৮২ ১৬৩৫ ১৮১৭ 

২। দস্যভুরক্ত  
৩৬৮৭ ৩৩১৮৪ ৩৬৮৭১ 

৩।  ঞ্চয় অভানত (রক্ষ্ টাকায়)  
৮৫.১৮ ৭৬৬.৭ ৮৫১.৮৮ 

৪।  ঋণ রফতযণ (রক্ষ্ টাকায়)  
৭৫০.৬১ ৬৭৫৫.৫৪ ৭৫০৬.১৫ 

৫। ঋণ অদায় (রক্ষ্ টাকায়)  
৪২৮.৭১ ৩৮৫৮.৪৭ ৪২৮৭.১৮ 

৬। ারব থ িািথ অদায় (রক্ষ্ টাকায়)  
৪৭.১৬ ৪২৪.৪৩ ৪৭১.৫৯ 

৭। কেরার রস্থরত (রক্ষ্ টাকায়) 
২.১৩ ১৯.১৯ ২১.৩২ 

৮।  অদায়লমাগ্য ঋণ অদালয়য ায (%) ৯৯.৫০% ৯৯.০০% ৯৯.৫০% 

 
 

পাউবেবনয ক্ষভিা বৃর্দ্ধয দবক্ষ  

 

 পাউবেনটি যকার্য ভার্রকানাধীন প্রর্িষ্ঠান বরও যকায এ প্রর্িষ্ঠাবনয কভ িকিিা–কভ িিাযীবদয দফিন–

বািা প্রদান কবয না। পাউবেনবক র্নবজয আয় দথবক ব্যয় র্নফ িা কযবি য়। প্রর্িষ্ঠানটিয কভ িকিা–কভ িিাযীবদয 

দফিন–বািা প্রর্িভাব ংস্থান ও র্যিারন খাবি প্রায় ১০০.০০ রক্ষ টাকা ভার্ক ব্যয় বয় থাবক ।  
 

 দস্যবদয ভবধ্য ঋণ র্ফিযণ ও ঋবণয র্কর্স্ত আদাবয়য জন্য ১১% ার্ব ি িাজি দনয়া য়। এয ১ বাগ অং 

প্রবৃর্দ্ধয জন্য দযবখ ১০ বাগ দথবক ৪৬৭ জন কভ িকিিা/কভ িিাযীয দফিনবািা ও র্যিারনা ব্যয় র্নফ িা কযবি বে  । 
 

 ‘ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউবেন ায়িা (২য় ম িায়) ' ীল িক একটি প্রকল্প জানুয়ার্য ২০১৬ দথবক র্িবম্বয 

২০১৮ দভয়াবদ ৬৪০৯.৫৪.০০ রক্ষ টাকা ব্যবয় ২২টি দজরায ৬০টি উবজরায় ফাস্তফায়দনয কাজ ইবিাভবধ্য কাজ শুরু 

বয়বে।  

 পাউবেবনয কাম িক্রদভ ক্ষভিা বৃর্দ্ধয রবক্ষয ‘িথ্য প্রযুর্ির্বর্ত্তক প্রর্ক্ষণ কভবেক্স-কাভ-অর্প, প্রদ িনী ও র্ফক্রয় 

দকন্দ্র প্রর্িষ্ঠায ভাধ্যবভ এএপর্িএপ’দক র্িারীকযণ’  ীল িক  ১টি প্রকল্প জানুয়াযী’১৮  দথবক র্িবম্বয’২০২১ দভয়াবদ 

৪৭১২.২৮.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কর্রি ব্যবয় প্রকল্প ফাস্তফায়বনয রবক্ষয উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ (র্ির্র্) িী উন্নয়ন ও ভফায় 

র্ফবাবগয দপ্রযণ কযা বয়বে । প্রকবল্পয র্ির্র্ ’য  উয িী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবা গ  কর্তিক প্রস্তুর্িমূরক কর্ভটিয বা 

অনুর্ষ্ঠি বয়বে। প্রস্তুর্িমূরক কর্ভটিয বায সুার্যভারা অনুমায়ী পুনগ িঠিি র্ির্র্ িী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফফাবগ দপ্রযণ কযা 
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বয়বে। িী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ বি র্ির্র্ র্যকল্পনা কর্ভবন দপ্রযণ কযা বয়বে। র্যকল্পনা কর্ভবন প্রকল্পটি 

অনুবভাদবনয জন্য প্রর্ক্রয়াধীন আবে।  এোো ক্ষুদ্র কৃলকবদয আর্থ িক উন্নয়বনয রবক্ষয র্ফিযণকৃি ঋবণয উয ার্ব ি িাজি ১১% 

(ফ্লাট দযট)  ধাম ি কবয  আদায়কৃি ঋবণয ার্ব ি িাবজিয ১১% এয ৮% পাউবেবনয জনফবরয দফিনবািা ও র্যিারন ব্যয় 

র্নফ িা কযা এফং ৩% প্রকবল্পয সুপরববাগী দস্যবদয ঞ্চবয়য র্ফযীবি জভা কযায রবক্ষয “রূকল্প-২০২১: দার্যদ্রয র্ফবভািবন 

ক্ষুদ্র ঞ্চয় দমাজন” ীল িক ১টি প্রকল্প অবক্টাফয ২০১৭ দথবক র্িবম্বয ২০২১ দভয়াবদ ৮৮২১৪.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কর্রি ব্যবয় 

ফাস্তফায়বনয রবক্ষয উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ (র্ির্র্) িী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগ  দপ্রযবণয জন্য পাউবেবনয ৩৮ িভ 

‘র্যিারনা ল িদ’ কর্তিক র্দ্ধাবন্তয র্যবপ্রর্ক্ষবি প্রণয়নকৃি র্ির্র্ ভন্ত্রণারবয় দপ্রযণ কযা বয়বে। 

 
 এোো (১) ৩৯৯২ .০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কর্রি ব্যবয় ‘ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউবেবনয ক্ষভিা বৃর্দ্ধ  ীল িক 

১টি, (২) ২৯০৫ .০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কর্রি ব্যবয় ‘ফাংরাবদবয ক্ষুদ্র কৃলকবদয জন্য উৎাদন, কভ িংস্থান ও  

আয়বৃর্দ্ধমূরক কভ িসূর্ি’ ীল িক ১টি, এফং (৩) ৬৫৬২ .০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কর্রি ব্যবয় ‘নৃ-িার্িক ও প্রার্ন্তক জনবগাষ্ঠীয 

জীর্ফকা উন্নয়ন ’ ীল িক ১টি দভাট ৩টি প্রকল্প ২০১৬–১৭ অথ ি ফেবয এর্ির্’দি প্রস্তার্ফি বফবদর্ক াায্য 

প্রার্প্তয সুর্ফধাবথ ি ফযাের্ফীন অননুবভার্দি নতুন প্রকল্প র্ববফ অন্তভু িি যবয়বে। এ ৩টি প্রকবল্পয প্রকল্প প্রস্তাফ 

ইআযর্ি’দি দপ্রযণ কযা বয়বে। 

 

উংাযাঃ  

 

এএপর্িএপ ক্ষুদ্র ঋণ কাম িক্রবভ এ দদব র্থকৃৎ ংগেন বরও ম িাপ্ত মূরধবনয অবাবফ এ ংগেবনয ঋণ 

কাম িক্রভ ীর্ভি বয় বে। ফিিভান যকাবযয ভবয় দভাট ০৩টি প্রকল্প ায়িায ভাধ্যবভ এ পাউবেবনয কাম িক্রভ 

আবগয দিবয় র্ফস্তৃি বয়বে। ফিিভাবন পাউবেন দদবয দভাট ১৭৩টি উবজরায় দর্যদ্র কৃলক র্যফাবযয দার্যদ্রয 

র্ফবভািবন কাজ কবয মাবে।  র্বন-২০২১ ফাস্তফায়বন দার্যদ্রয র্ফবভািবনয দক্ষবত্র এ ংগেবনয কাম িক্রভ ইর্িি সুপর 

ফবয় আনবফ ফবর আা কযা মায়।  

 

 

স্বাক্ষর্যি 

৩০/০৯/২০১৮ 

(দভা: দগারাভ োযওয়ায) 

ভাব্যফস্থাক 

 


