ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয mydj‡fvMx m`m¨/m`m¨v‡`i Kg©ms¯’vb Ges Avq e„w×g~jK
Kg©Kv‡Ûi Rb¨ bZyb bZyb Ges h‡_vchy³ cÖhyw³ m¤ú‡K© aviYv cÖ`vb, cÖPvi I cÖ‡qv‡M DrmvwnZKiY
I Kvh©Ki cÖ‡Póv Mªn‡Yi gva¨‡g `vwi`ª¨ we‡gvPb উন্ডযাগ ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয Memorandums and Articles of Association এ dvD‡Ûk‡bi D‡`¨v‡M
MwVZ †K‡›`ªi m`m¨/m`m¨v‡`i‡K ÔRvgvbZ wenxbÕ FY cÖ`v‡bi gva¨‡g Zv‡`i Dbœqb I Kg©ms¯’v‡bi
e¨e¯’v Kiv এফং ‡K›`ªf~³ m`m¨/m`m¨v‡`i‡K ¶y`ª ¶y`ª mÂq Rgvi gva¨‡g wbRm¦/‡K‡›`ªi cyuwR MV‡b
DØy×KiY ছাড়াও mydj‡fvMx m`m¨/m`m¨v‡`i Kg©ms¯’vb Ges Avq e„w×g~jK Kg©Kv‡Ûi Rb¨ bZyb bZyb
Ges h‡_vchy³ cÖhyw³ m¤ú‡K© aviYv cÖ`vb, cÖPvi I cÖ‡qv‡M DrmvwnZKiY I Kvh©Ki cÖ‡Póv Mªn‡Yi
gva¨‡g `vwi`ª¨ we‡gvPb বফলন্ডয় উন্ডযাগ গ্রন্ডণয অনুন্ডভাদন যন্ডয়ন্ডছ।
এ ধাযাফাবকতায় dvD‡Ûk‡bi D‡`¨v‡M MwVZ †K‡›`ªi m`m¨/m`m¨v‡`i‡K ÔRvgvbZ wenxbÕ FY
cÖ`v‡bi gva¨‡g Zv‡`i Dbœqb I Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v Kiv এফং ‡K›`ªf~³ m`m¨/m`m¨v‡`i‡K ¶y`ª ¶y`ª
mÂq Rgvi gva¨‡g wbRm¦/‡K‡›`ªi cyuwR MV‡b DØy×KiY ছাড়াও পাউন্ডেন্ডনয রবিত জনন্ডগাবিয
কভমংস্থান Ges Avq e„w×g~jK Kg©Kv‡Ûi Rb¨ bZyb bZyb Ges h‡_vchy³ cÖhyw³ m¤ú‡K© aviYv cÖ`vb,
cÖPvi I cÖ‡qv‡M DrmvwnZKiY I Kvh©Ki cÖ‡Póv Mªn‡Yi gva¨‡g `vwi`ª¨ we‡gvPননয রন্ডিে পাউন্ডেন
কতৃি কতৃক
ম ২০১৫ ান্ডরয শুরুন্ডতই বকছু নতুন ও যুন্ডগান্ডমাগী দন্ডি গ্রণ কযা ন্ডয়ন্ডছ। মায পন্ডর
নদন্ডয ল্লী অঞ্চন্ডর ফফাযত ক্ষুদ্র ও প্রাবিক কৃলক বযফান্ডযয ফাড়ীয আবিনা অন্যান্য কৃবল উৎাদন
উন্ডমাগী ভূবভয ন্ডফ মাচ্চ ব্যফায বনবিতকযন্ডণয ভাধ্যন্ডভ কৃলকন্ডদয পর ও াক-বিয উৎাদন বৃবিয
পন্ডর াবযফাবযক আয় বৃবি ও জাতীয় উৎাদন বৃবি ান্ডে । একইংন্ডগ সুপরন্ডবাগীন্ডদয পাউন্ডেন ন্ডত
ঋণ ায়তা প্রদান্ডনয াাাব চাবদা অনুমায়ী ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ ায়তায সুন্ডমাগ কন্ডয নদয়ায জন্য
এফং জনগন্ডনয দায নগাড়ায় অনরাইন ব্যাংবকং সুন্ডমাগ নন্ড েৌঁছান্ডনায রন্ডিে এন্ডজন্ট ব্যাংবকং ব্যফস্থা গ্রণ
কযা ন্ডয়ন্ডছ।
bZyb Ges আদৄবনক cÖhyw³ m¤ú‡K© aviYv cÖ`vb, cÖPvi I cÖ‡qv‡M DrmvwnZKiY I Kvh©Ki
cÖ‡Póv Mªn‡Yi gva¨‡g `vwi`ª¨ we‡gvPননয রন্ডিে এএপবডএপ এয ভূবভকাাঃ
এবআই এয ান্ডথ এএপবডএপ এয ------------তাবযন্ডে কৃবল উন্নয়ন্ডনয রন্ডিে কভম-ম্পাদন চুবক্ত
অনুিান্ডনয য এএপবডএপ ও এএপবডএপ কাম মক্রভ ম্প্রাযণ প্রকন্ডেয ভাধ্যন্ডভ ৩০,০০০ কৃলক
বযফান্ডযয ভান্ডঝ উচ্চপরনীর ধান ফীজ (বিধান-২৮ ও বিধান-২৯) ৫০,০০০ কৃলক/কৃলাণী বযফান্ডযয
ভান্ডঝ ফুরকব, ফাধাকব, রাউ, চারকুভড়া, কযরা, া, টন্ডভন্ডটা, ভবযচ, বভ, নফগুন, কুভড়া, মূরা, বেযা,
নেঁড় , বজংগা, বচবচংগা , আলু, নেঁন্ড, ফযফটি, দৄন্দর, ারং াক, রার াক, ও পইেৌঁ ান্ডকয ফীজ ন্যাম ম
মূন্ডে বফতযণ ব্যফস্থা গ্রণ ও প্রবিণ প্রদান্ডনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ন্ডয়ন্ডছ। এন্ডত কৃলকগণ ফাড়ীয আবিনা ও
অন্যান্য বতত ভূবভন্ডত াক-বি উৎাদন কন্ডয তান্ডদয বনজস্ব াক-বিয চাবদা বভটিন্ডয় ফাড়বত অং
বফবক্র কন্ডয গন্ডড় ভাবক ৩০০০.০০ অবতবযক্ত আয় কযন্ডত িভ ন্ডয়ন্ডছন।
পাউন্ডেন ও পাউন্ডেন্ডনয আওতাভুক্ত ম্প্রাযণ প্রকন্ডেয ---------জন কৃলন্ডকয ভান্ডঝ ---------টি
াওয়ায টিরায াশ্রয়ী মূন্ডে যফযান্ডয ভাধ্যন্ডভ তান্ডদয বনজস্ব জবভ চাল কন্ডয অবধক পর উৎাদন এফং
অন্ডথ ময বফবনভন্ডয় অন্ডন্যয জবভ চাল কন্ডয এক নন্ডভ সুন্ডভ াওয়ায টিরান্ডযয ক্রয়মূন্ডেয বযভান আয় কযন্ডত

িভ ন্ডয়ন্ডছন। যফতী ফছয নথন্ডক াওয়ায টিরায দ্বাযা অবজমত আয় াবযফাবযক বযণ নালন্ডনয জন্য
বনয়বভত আয় বন্ডন্ডফ ায়ক ন্ডফ।
পাউন্ডেন ও পাউন্ডেন্ডনয আওতাভুক্ত ম্প্রাযণ প্রকন্ডেয ---------জন কৃলন্ডকয ভান্ডঝ----------টি
ধান কাটায নভবন বযায এয প্রবতটিন্ডত ৫১০০০.০০ টাকা যকাযী বতুক
ম ী সুবফধা বনবিতকযন্ডণয ভাধ্যন্ডভ
যফযা কন্ডয তান্ডদয াবযফাযক আয় বৃবিন্ডত ায়তা প্রদান কযা ন্ডয়ন্ডছ।
পাউন্ডেন্ডনয ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ ায়তায ভাধ্যন্ডভ আদৄবনক কৃবল মন্ত্রাবত যফযা , ক্ষুদ্র ঋণ
ায়তায ভাধ্যন্ডভ কৃবলবববিক আয়ফধ মক কাম মক্রভ গ্রন্ডণয দ্বাযা আয় বৃবিয াাাব ফাবড়য আবিনায়
বনতে বদন্ডনয বি উৎাদন কযায জন্য এএপবডএপ এয উন্ডজরা অবপ ন্ডত পর ও াক-বিয
উচ্চপরনীর ফীজ ংগ্র কন্ডয কৃবল উৎাদন বৃবিন্ডত এএপবডএপ একটি নতুন ধাযণায ংন্ডমাজন
কন্ডযন্ডছ মা জাতীয় অথ মনীবতন্ডত গুরুত্বপূণ ম অফদান যােন্ডছ।

বচন্ডে উচ্চপরনীর এবআই ফীজ

আদৄবনক চালাফান্ডদয জন্য াওয়ায টিরায

মূে ও শ্রভ াশ্রয়ী ধান কাটায যীায নভবন ফাভ বদক নথন্ডক প্রথভ।

h‡_vchy³ cÖhyw³ m¤ú‡K© aviYv cÖ`vb, cÖPvi I cÖ‡qv‡M DrmvwnZKiনণ পাউন্ডেন্ডনয বফববন্ন ম মান্ডয়য
কভমকতমান্ডদয জন্য নবভনান্ডযয আন্ডয়াজন এফং পাউন্ডেন্ডনয ব্যফস্থানা বযচারক জনাফ এইচ এভ আফদুল্লা’য
ফক্তব্য প্রদান।

এবআই এয বনফ মাী বযচারক কতৃক
ম কৃবলজাত উচ্চপরনীর ফীজ, আদৄবনক কৃবল মন্ত্রাবদ বফলন্ডয় পাউন্ডেন্ডনয
কভমকতমান্ডদয ভান্ডঝ ফক্তব্য প্রদান।

জনগন্ডনয দায নগাড়ায় অনরাইন ব্যাংবকং সুন্ডমাগ নন্ড েৌঁছান্ডনায রন্ডিে
এন্ডজন্ট ব্যাংবকং ব্যফস্থা প্রফতমনআভান্ডদয নদন্ড ল্লী অঞ্চন্ডর ফফাযত ক্ষুদ্র ও প্রাবিক চালীন্ডদয জন্য ব্যাংবকং সুন্ডমাগ ম মাপ্ত নয়।
কৃলকন্ডদয দায নগাড়ায় ব্যাংক াো না থাকায় কৃলকগণ তান্ডদয ব্যাংক বাফ খুরন্ডত অন্ডনক অসুবফধায
ম্মুবেন ন্ডেন। ক্ষুদ্র কৃলক ও প্রাবিক জনন্ডগািীয এ অসুবফধায দূয কযায জন্য ব্যাংবকং সুবফধা সৃবিয
প্রন্ডয়াজন্ডন এএপবডএপ এয উন্ডযান্ডগ ব্যাংক এবয়ায ান্ডথ ভন্ডঝাতা স্বাযক চুবক্তয ভাধ্যন্ডভ প্রতেি অঞ্চর
----,------,------,-------,----,-ও-------স্থান্ডন ইন্ডতাভন্ডধ্য ১২টি ব্যাংক এবয়া এন্ডজন্ট ব্যাংক াো খুন্ডর
জনগন্ডণয দায নগাড়ায় ব্যাংবকং সুন্ডমাগ সৃবি কন্ডয ল্লী উন্নয়ন্ডন একটি নতুন ভাে নমাগ কযা ন্ডয়ন্ডছ ।
ম মায়ক্রন্ডভ এএপবডএপ এয আওতাধীন ১১৪টি উন্ডজরায় ব্যাংক এবয়া এন্ডজন্ট ব্যাংক াো নোরা ন্ডফ।
এন্ডত কন্ডয কৃলকগণ ন্ডজই ব্যাংক বাফ খুরন্ডত াযন্ডছন এফং প্রন্ডয়াজন অনুমায়ী নরনন্ডদন কযন্ডত
াযন্ডছন । এভনবক কৃলকগণ ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ গ্রণ কন্ডয আয়ফধ মক প্রকে গ্রণ কন্ডয আথ মাভাবজক অফস্থায ইবতফাচক বযফতমন আনন্ডত িভ ন্ডেন।

এএপবডএপ এয ব্যফস্থানা বযচারক জনাফ এ এইচ এভ আফদুল্লা ডান বদক নথন্ডক ৪থ ম ও ব্যাংক এবয়া
এয উ-ব্যফস্থানা বযচারক জনাফ নভাাঃ আযপান আরী ডান বদক নথন্ডক ২য় ব্যাংক এবয়া এন্ডজন্ট
ব্যাংবকং এয উন্ডদ্বাধনী অনুিান্ডন

ব্যাংক এবয়ায এন্ডজন্ট ব্যাংবকং যংপয াোয উন্ডদ্বাধনীন্ডত বপতা কাটন্ডছন এএপবডএপ
এয ব্যফস্থানা বযচারক ও ব্যাংক এবয়ায বডএভবড।

বকছু াোয বচে ও কাম মক্রভ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

পাউন্ডেন্ডনয ঋণ কাম মক্রন্ডভ অনরাইন ভবনটবযং ব্যফস্থা
প্রফতমনম ন্ডরাপাউন্ডেন্ডনয প্রধান কামক্রভ
ে।
গ।
ঘ।
ঙ।

ক।ক্ষুদ্র কৃলক বযফান্ডযয cyiælভবরান্ডদযন্ডক বনন্ডয় গ্রাভ ম মান্ডয় গঠিত নকন্ডেয আওতায় দস্যভু/ক্তকযণ;
দস্যাগণন্ডক তা/দস্যনদয কৃবল উৎাদন বৃবিকভমং-আত্ম ,স্থান ও আয়বৃবিমূরক কাম মক্রন্ডভ‘জাভানতবফীন
ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ;প্রদান '
‘ দস্যাগণন্ডক ঋণ বফবনন্ডয়ান্ডগয আয় নথন্ডক াপ্তাবক/দস্যঞ্চয় আভানত জভা ’এয ভাধ্যন্ডভ ‘বনজস্ব পবেৌঁ জ’
গঠন্ডন উদ্বুিকযণ;
আয়বৃবিমূরক কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন্ডন উকাযন্ডবাগীন্ডক ‘দিতাবৃবিমূরক’ প্রবিণ প্রদান; এফং
‘ উকাযন্ডবাগীন্ডদযন্ডক আবথ মক কাম মক্রন্ডভয াাাব বফববন্নাভাবজক উন্নয়ন কাম মক্রভ’ নমভন নছন্ডর নভন্ডয়ন্ডদয, স্কুন্ডর নপ্রযণস্বাস্থে জনংখ্যা বনয় ,পবি-ন্ত্রণ ও বযফায কোণ ইতোবদ কাম মক্রভ গ্রন্ডণ উদ্বুিকযণ ও
ন্ডমাবগতা প্রদান ।

উবল্লবেত প্রধান কাম মক্রন্ডভ চ্চতা ও জফাফবদবতা বনবিতকযণ এফং ভবনটবযং ব্যফস্থান্ডক দ্রুততভ কযায প্রন্ডয়াজন্ডন ক্ষুদ
কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয ঋণ কাম মক্রন্ডভ অন্ডটান্ডভন িবত চালু কযা ন্ডয়ন্ডছ। মায ভাধ্যন্ডভ প্রবতবদন্ডনয কাম মক্রভ
অনরাইন্ডন তাৎিবনক ভবনটবযং কযা মায় এফং কতৃ
ম ি দ্রুত বিাি গ্রন্ডণয ভাধ্যন্ডভ সুপরন্ডবাগীন্ডদয নফা প্রদান্ডন
কাম মকয দন্ডি গ্রণ কযন্ডত ান্ডযন। এটি একটি ইন্ডনান্ডবটিব ধাযণা মা নদন্ডয দবযদ্রে জনন্ডগাবিয জীফন ভান্ডনান্নয়ন্ডন
অফদান যােন্ডত ায়তা কযন্ডছ।

পাউন্ডেন্ডনয ঋণ কাম মকন্ডভ অনরাইন ব্যফস্থা প্রফতমন্ডনয বফলন্ডয় ডাটাপট বন্ডেভ ফাংরান্ডদ
বরাঃ ও পাউন্ডেন্ডনয কভমকতমান্ডদয ংন্ডগ ব্যফস্থানা বযচারক এ এইচ এভ আফদুল্লা বা
কযন্ডছন।

পাউন্ডেন্ডনয ঋণ কাম মকন্ডভ অনরাইন ব্যফস্থা প্রফতমন্ডনয বফলন্ডয় ডাটাপট বন্ডেভ ফাংরান্ডদ
বরাঃ ও পাউন্ডেন্ডনয কভমকতমান্ডদয ংন্ডগ ব্যফস্থানা বযচারক এ এইচ এভ আফদুল্লা বায়
অন্ডটান্ডভন্ডনয গুরুত্ব ফণ মনা কযন্ডছন।

অন্ডটান্ডভন নরন্ডবর-১ প্রবিণ, ফাাড,ম নকাটাবরাড়া কোম্পা। অংগ্রণকাযী এএপবডএপ
কাম মক্রভ ম্প্রাযণ প্রকেভুক্ত নগাারগঞ্জ অঞ্চরাধীন কভমকতমা-কভমচাযীবৃন্দ

অন্ডটান্ডভন নরন্ডবর-১ প্রবিণ ববডবফএপ খুরনা অবপ। অংগ্রণকাযী এএপবডএপ
কাম মক্রভ ম্প্রাযণ প্রকেভুক্ত খুরনা অঞ্চরাধীন কভমকতমা-কভমচাযীবৃন্দ

অন্ডটান্ডভন নরন্ডবর-১ প্রবিণ আঞ্চবরক ভফায় ইনবেটিউট নযবংদী কোম্পা।
অংগ্রণকাযী এএপবডএপ কাম মক্রভ ম্প্রাযণ প্রকেভুক্ত অঞ্চরাধীন কভমকতমা-কভমচাযীন্ডদয
উন্ডেন্ডে এএপবডএপ –এয ব্যফস্থানা বযচারক এ এইচ এভ আফদুল্লা -এয ফক্তব্য প্রদান।

অন্ডটান্ডভন প্রবিণ ববডবফএপ কুবভল্লা আঞ্চবরক অবপ কোম্পা। অংগ্রণকাযী
এএপবডএপ কাম মক্রভ ম্প্রাযণ প্রকেভুক্ত কুবভল্লা অঞ্চরাধীন কভমকতমা-কভমচাযীন্ডদয ভান্ডঝ
এএপবডএপ এয কাম মক্রভ ম্প্রাযণ প্রকন্ডেয উ-প্রকে বযচারন্ডকয ফক্তব্য প্রদান এফং
উবস্থত আন্ডছন ববডবফএপ এয কুবভল্লা অঞ্চন্ডরয উ-াযচারক জনাফ নভাাঃ াবফবুয যভান।

অন্ডটান্ডভন দিতা উন্নয়ন প্রবিন্ডণ আন উন্ডযাগ ংস্থা, ঢাকা কোম্পা। অংগ্রণকাযী
এএপবডএপ কাম মক্রভ ম্প্রাযণ প্রকেভুক্ত কভমকতমা-কভমচাযীন্ডদয ংন্ডগ প্রকন্ডেয প্রকে
বযচারক জনাফ নভাাঃ নগারাভ ছাযওয়ায ও উ-প্রকে বযচারক জনাফ নভাাঃ আবুর কারাভ
আজাদ এফং ডাটাপট এয কভমকতমাবৃন্দ।

অন্ডটান্ডভন দিতা উন্নয়ন প্রবিন্ডণ ডাটাপট বন্ডেভ ফাংরান্ডদ বরাঃ এয কভমকতমায
প্রবিণ প্রদান্ডনয দৃে

অন্ডটান্ডভন দিতা উন্নয়ন প্রবিণ নকান্ড ম প্রধান অবতবথয ফক্তব্য প্রদান কযন্ডছন এএপবডএপএয ব্যফস্থানা বযচারক জনাফ এ এইচ এভ আফদুল্লা ।

