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ভূচভকাাঃ
জাচিংন্ডঘয খাদ্য ও কৃচল ং স্থা (এপএও) কর্তক
য ১৯৭২ ান্ডর এচয়া অঞ্চন্ডরয কচিয় দেন্ডয ক্ষুদ্র কৃলক
ও ভূচভীনন্ডেয অফ স্থা ম যন্ডফক্ষণ কন্ডয িান্ডেয উন্নয়ন্ডন সুাচযভারা প্রণয়ন্ডণয উন্ডেন্ডে
“Asian Survey on
Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)’’ ীল যক একটি ষ্টাচি প্রন্ডজক্ট গ্রণ কযা
য়।
ফাংরান্ডে আটটি দেন্ড ম যন্ডফক্ষণ দন্ডল ১৯৭৪ ান্ডর ংচিষ্ট দেমূন্ডয যকান্ডযয চনকট একটি
প্রচিন্ডফেন দ কযা য় । প্রচিন্ডফেন্ডন গ্রাভ ম যান্ডয় েচযদ্রন্ডেয চনন্ডয় একটি ‘গ্রণকাযী
ব্যফস্থা’ গন্ডে দিারা এফং
‘প্রোনকাযী ব্যফস্থা’দক দেন্ডর াজান্ডনায সুাচয কযা য় ।
জাচিয জনক ফঙ্গফন্ধু দখ মুচজবুয যভান্ডনয দনর্তত্বাধীন আওয়াভী রীগ যকান্ডযয আভন্ডর উচিচখি
সুাচয অনুান্ডয ১৯৭৫-৭৬ ান্ডরয ফাচল যক উন্নয়ন কভযসূচিয
আওিায় “Action Research on Small
Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)’’ ীল যক একটি প্রকল্প গ্রণ কযা য় ।
প্রকল্পটিয যীক্ষামূরক কাম য ক্রভ ফাংরান্ডে িী উন্নয়ন একান্ডিভী (ফাি য), কুচভিা; ফাংরান্ডে কৃচল
চফশ্বচফদ্যারয় (চফএইউ), ভয়ভনচং এফং িী উন্নয়ন একান্ডিভী ( আযচিএ), ফগুো-এয ভাধ্যন্ডভ কুচভিা, ভয়ভনচং
ও ফগুো দজরায েয উন্ডজরামূন্ড ফা স্তফায়ন শুরু য় । এ প্রকল্পটিয ভাধ্যন্ডভই ফাংরান্ডেন্ড ফ যপ্রথভ যকাচয খান্ডি
‘জাভানি চফীন ক্ষুদ্রঋণ কভযসূচি’য সূিনা য় ।
িী উন্নয়ন ও ভফায় চফবান্ডগয আওিায় ম যায় ক্রচভকবান্ডফ ফাস্তফায়নাধীন এ প্রকল্পটিন্ডক ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রী
দখ াচনায দনর্তত্বাধীন প্রথভ আওয়াভী রীগ যকান্ডযয আভন্ডর ১৯৯৯-২০০৪ ম যান্ডয়য দভয়াে দন্ডল একটি
পাউন্ডেন্ডন রূান্তয কযায চদ্ধান্ত গ্রণ কযা য় ।
প্রকল্পটিন্ডক উচিচখি চদ্ধা দন্তয ধাযাফাচকিায় ১৯৯৪ ান্ডরয দকাম্পানী আইন্ডনয চফধানভন্ডি দমৌথ মূরধন
দকাম্পানী ও পাভয সমূন্ডয চযেপ্তয ন্ডি ‘চনফন্ধন ’ গ্রন্ডণয ভাধ্যন্ডভ ‘ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন ’ নান্ডভ একটি
ম্পূণ য যকাচয ভাচরকানাধীন চরচভন্ডটি দকাম্পানীন্ডি রূান্তয কযা য় ।

রূকল্প
কদদ্দয ল্লী অঞ্চদ্দর ফফাযত ক্ষুদ্র ও প্রাভিক কৃলক ভযফাদ্দযয আথ য-াভাভর্ক উন্নয়ন তথা দাভযদ্রয
হ্রাকযণ।

অভবরক্ষ্য
ল্লী অঞ্চদ্দর ফফাযত ক্ষুদ্র কৃলক ভযফাদ্দযয দস্যদ্দদযদ্দক ককন্দ্রভুি কদ্দয র্াভানতভফীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদাদ্দনয
ভাধ্যদ্দভ আথ য াভাভর্ক অফস্থায উন্নয়ন-এফং উন্নয়ন কভযকা ে ও ক্ষ্ভতায়দ্দন ক্ষুদ্র কৃলক ভযফাদ্দযয নাযীদ্দদযদ্দক
ম্পৃিকযণ ।

ংস্থায ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ
১.
২.
৩.

ক্ষুদ্র কৃলক ভযফাদ্দযয আথ য াভাভর্ক উন্নয়ন।
দক্ষ্ ভানফ ম্পদ ততভযয ভাধ্যদ্দভ কভযংস্থাদ্দনয সুদ্দমাগ বৃভি।
কভযারা আদ্দয়ার্দ্দনয ভাধ্যদ্দভ ল্লী অঞ্চদ্দরয ক্ষুদ্র কৃলকদ্দদয উন্নয়দ্দন যুদ্দগাদ্দমাগী ককৌর উদ্ভাফন
ভফস্তৃতকযণ ।
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ও

আফভশ্যক ককৌরগত উদ্দেশ্যমূ
১.
২.
৩.
৪.
৫.

দক্ষ্তায দ্দে ফাভল যক কভযম্পাদন চুভি ফাস্তফায়ন।
দক্ষ্তা ও তনভতকতায উন্নয়ন।
তথ্য অভধকায ও স্বপ্রদ্দণাভদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন।
উদ্ভাফন ও অভবদ্দমাগ প্রভতকাদ্দযয ভাধ্যদ্দভ কফায ভাকনান্ময়ন।
আভথ যক ব্যফস্থানায উন্নয়ন

কাম যাফভর
১।

গ্রাভ ম যাদ্দয় ক্ষুদ্র কৃলক ভযফাদ্দযয পরুল/ভভরাদ্দদযদ্দক ংগঠিতকযণ;

২।

ংগঠিত পরুল/ভভরাদ্দদযদ্দক তাদ্দদয উৎাদন, আত্ন-কভযংস্থান ও আয় বৃভিমূরক কাম যক্রভ ফাস্তফায়দ্দন
র্াভানতভফীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

৩।

ঋণ ভফভনদ্দয়াদ্দগয আয় কথদ্দক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় আভানত র্ভায ভাধ্যদ্দভ ভনর্স্ব পভুঁ র্ গঠদ্দন উদ্বুিকযণ ;

৪।

সুপরদ্দবাগী দস্য/দস্যাদ্দদয র্ন্য দক্ষ্তা বৃভিমূরক প্রভক্ষ্ণ আদ্দয়ার্ন; এফং

৫।

সুপরদ্দবাগী দস্য/দস্যাগণদ্দক অথ যননভতক কাম যক্রদ্দভয াাাভ াভাভর্ক উন্নয়নমূরক কাম যক্রভ কমভনাঃ
কেদ্দর-কভদ্দয়দ্দদয ভক্ষ্া, স্বাস্থয-পভি, র্নংখ্যা ভনয়ন্ত্রণ, ভযফায কল্যাণ ইতযাভদ কাম যক্রভ গ্রদ্দণ উদ্ভুিকযণ ও
দ্দমাভগতা প্রদান।

পাউন্ডেন্ডনয কভয-এরাকাাঃ
পাউন্ডেন্ডনয ‘Memorandum and Articles of Association’ অনুান্ডয দেন্ডয ভগ্র এরাকায়
কাম যক্রভ ম্প্রাযন্ডণয ব্যফ স্থা যাখা য় । পাউন্ডেন প্রচিষ্ঠা পূন্ডফ য গঠিি ‘টাস্ক দপা য
’ কর্তক
য প্রাথচভকবান্ডফ
পাউন্ডেন্ডনয জন্য ৫০.০০ দকাটি টাকা িচফর ংস্থাদনয সুাচয কযা য় ।
য ভ দপব্রুয়াচয ২০০৭ ান্ডর ভাত্র ৫.০০ দকাটি টাকা ‘আফিযক ঋণ িচফর ’ চনন্ডয় শুরু য়।
পাউন্ডেন্ডনয কাম ক্র
চকন্তু িৎকারীন যকায কর্তক
য যফিীন্ডি ‘টাস্ক দপা য ’ সুাচয অনুান্ডয িচফর ং স্থাদনয অবান্ডফ কাম য ক্রভ
দজাযোয ও ম্প্রাযণ কযা ম্ভফ য়চন ।
ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রীয দনর্তত্বাধীন চিিীয় েপা আওয়াভী রীগ যকান্ডযয ২০০৯-২০১৪ দভয়ান্ডে দভাট ২৪.৪৯
দকাটি টাকা প্রাক্কচরি ব্যন্ডয় ‘ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন ায়িা (২য় ম যায়) প্রকল্প’ গ্রন্ডণয ভাধ্যন্ডভ পাউন্ডেন্ডনয
কাম যক্রভ কুচভিা, ভয়ভনচং, ফগুো, াফনা, যংপুয, কুচেগ্রাভ, টুয়াখারী, ফযগুনা, ফচযার, দবারা ও িাঁেপুয দজরায
৬০টি উন্ডজরায় দজাযোযকযণ ও ম্প্রাযন্ডণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য় ।
ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রীয দনর্তত্বাধীন আওয়াভী রীগ যকান্ডযয আভন্ডর ২০১৩-২০১৬ দভয়ান্ডে দভাট ৫৯.১৩ দকাটি
টাকা প্রাক্কচরি ব্যন্ডয় োচযদ্রয চফন্ডভািন্ডন এএপচিএপ কাম য ক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প-এয ভাধ্যন্ডভ দগাারগঞ্জ, পচযেপুয,
চযয়িপুয, চন্ডযাজপুয, ফচযার, খুরনা, ািক্ষীযা, কুচভিা, িাঁেপুয, দনায়াখারী, রক্ষীপুয, চন্ডরট, সুনাভগঞ্জ, চফগঞ্জ,
দভৌরবীফাজায, চকন্ডাযগঞ্জ, িাঁাইনফাফগঞ্জ ও ঞ্চগে দজরায ৫৪টি উন্ডজরায়  ম্প্রাযন্ডণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য় ।
ফিযভান আওয়াভী রীগ যকান্ডযয ভন্ডয় ২০১ ৬-২০১৯ দভয়ান্ডে দভাট ৯১৬৩.৭১ রক্ষ টাকা প্রাক্কচরি ব্যন্ডয়
‘ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন ায়িা (২য় ম যায়) ীল যক প্রকল্প’
-এয ভাধ্যন্ডভ ফচযার, পচযেপুয, যাজাী,
িাঁাইনফাফগঞ্জ, নান্ডটায, নওগাঁ, চযাজগঞ্জ, াফনা, ঞ্চগয, যংপুয, গাজীপুয, টাংগাইর, জাভারপুয, দযপুয,
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চকন্ডাযগঞ্জ, খুরনা, কুচষ্টয়া, চুয়ািাঙ্গা, সুনাভগঞ্জ, চফগঞ্জ, দভৌরবীফাজায ও চন্ডরট দজরায ৬০টি উন্ডজরায় ায়িা
প্রকন্ডল্পয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য় ।
ফিযভান্ডন পাউন্ডেন্ডনয কাম যক্রভ ৩৬টি দজরায ১৭৪টি উন্ডজরায় ফাস্তফায়নাধীন যন্ডয়ন্ডে ।

ব্যফস্থানাাঃ
াচফ যক নীচি চনধ যাযণ ও চেক চনন্ডে যনা প্রোন্ডনয চফলন্ডয় পাউন্ডেন্ডনয ১১ েস্য চফচষ্ট একটি ‘াধাযণ
ল যে’ যন্ডয়ন্ডে । াধাযণ ল যন্ডে ৮ জন োচধকায ফন্ডর এফং ৩ জন যকায কর্তক
য ভন্ডনানীি েস্য যন্ডয়ন্ডেন । কর
প্রাচনক ও আচথ যক কাম যাচে চযিারনায চফলন্ডয় পাউন্ডেন্ডনয ৮ েস্য চফচষ্ট একটি ‘চযিারনা ল যে ’ যন্ডয়ন্ডে।
চযিারনা ল যন্ডে ৫ জন োচধকায ফন্ডর ও ২ জন যকায কর্তক
য ভন্ডনানীি েস্য যন্ডয়ন্ডেন । স্থানীয় যকায, িী
উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারন্ডয়য িী উন্নয়ন ও ভফায় চফবান্ডগয চিফ োচধকাযফন্ডর উবয় ল যে-এয বাচিয
োচয়ত্ব ারন কন্ডয থান্ডকন । পাউন্ডেন্ডনয ব্যফস্থানা চযিারক োচধকাযফন্ডর উবয় ল যে-এয েস্য-চিফ চান্ডফ
োচয়ত্ব ারন কন্ডযন।

পাউন্ডেন্ডনয িচফর প্রাচপ্ত (প্রকল্প)
অথ য ফেয
আফতযক
ঋণ তভফর

১
২০০৫-২০০৬
২০০৬-২০০৭
২০০৭-২০০৮
২০০৮-২০০৯
২০০৯-২০১০
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮
২০১৮-২০১৯

কভাট

2
৫০০.০০
-৫০০.০০
৫০০.০০
৯২০.০০
৯২২.০০
১০৪২.৩৬
১২৫০.০০
১৫০২.০০
৪০০.০০
২৫৭১.৬৮
২৩৬০.৩২
1460.00
13928.36

(টাকায অংকাঃ রক্ষ টাকায়)
তভফর প্রাভিয ভফফযণ (জুন ২০১9 ম যি )
উৎ
র্নফর ও
ম্পদ ংগ্র
কভাট (২+৩+৪)
ভযচারন
ও
ব্যয়
প্রভক্ষ্ণ
৩
৪
৫
৬
৩৫০.০০
৮৫০.০০
অনুন্নয়ন ফাদ্দর্ট
১০০.০০
৬০০.০০
অনুন্নয়ন ফাদ্দর্ট
৫০০.০০
উন্নয়ন ফাদ্দর্ট
৮০.০০
১০০০.০০
উন্নয়ন ফাদ্দর্ট
১৭.০০
৯৩৯.০০
উন্নয়ন ফাদ্দর্ট
৮.০০
৮.০০
উন্নয়ন ফাদ্দর্ট
৬৩৩.৬৮
১৬৭৬.০৪
উন্নয়ন ফাদ্দর্ট
৫৭৫.০০
১৮২৫.০০
উন্নয়ন ফাদ্দর্ট
৩০০.০০
৩০০.০০
অনুন্নয়ন ফাদ্দর্ট
৩৫.৩৬
৬৮৩.৮২
২১২১.১৮
উন্নয়ন ফাদ্দর্ট
৪০০.০০
অনুন্নয়ন ফাদ্দর্ট
৯৫৯.৯২
১৪৬.৪৫
৩২৭৮.০৫
উন্নয়ন ফাদ্দর্ট
৭০৩.১০
২৭.৪৬
৩০৯০.৮৮
উন্নয়ন ফাদ্দর্ট
807.00
25.00
2292.00
উন্নয়ন ফাদ্দর্ট
3255.38
২১৭১.৪১
18880.15
-

আফিযক ঋণ িচফর ব্যফান্ডযয চফফযণ
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(টাকায অংকাঃ রক্ষ টাকায়)
িচফন্ডরয উৎ

১। উন্নয়ন ও
অনুন্নয়ন ফান্ডজট

প্রাপ্ত আফিযক
ঋণ িচফর

১৩৯২৮.৩৬

ঋণ ও াচবয িাজয আোয়
াচবয িাজয
দভাট
(১১% ান্ডয)

ঋণ চফিযণ
(াাঃ িাজয)

আর

৯৬৭২০.৯৭

72648.92

৭৯৯১.38

৮০৬৪০.৩০

ভান্ডে
চফচনন্ডয়াগকৃি
ঋণ চস্থচি
(াাঃ িাজয)
১৬০৮০.৬৭

কাম যক্রদভয অগ্রগচি
পাউন্ডেন্ডনয অনুকূন্ডর আফিযক ঋণ িচফর ফাফে ২০০৫-২০০৬ অথ য ফেন্ডয প্রেত্ত ৫.০০ দকাটি টাকায
ভাধ্যন্ডভ দপ ব্রুয়াচয’২০০৭ ভান্ড কাম য ক্রভ শুরু কযা য় । যফিী ২০০৮-২০০৯ অথ য ফেন্ডয প্রেত্ত ৫.০০ দকাটি এফং
২০০৯-২০১৬ ভন্ডয় প্রেত্ত ৬১.৩৬ দকাটি এফং ২০১৬-১৭ অথ যফেন্ডয ২৯.৭২ দকাটি, ২০১৭-২০১৮ অথ য ফেন্ডয, ২৩.৬০
এফং ২০১ ৮-২০১৯ অথ য ফেন্ডয ১৪.৬০ দকাটি এফং দভাট ১৩৯.২৮ দকাটি টাকায ‘আফিযক ঋণ িচফর' ভাধ্যন্ডভ
কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন কযা ন্ডে । জুন’ ২০১৯ ম যন্ত কাম যক্রদভয অগ্রগচি চনন্ডে উস্থাচি ন্ডরাাঃ

দকন্দ্র গেন ও েস্যভুচি
পাউন্ডেন্ডনয ভাধ্যন্ডভ গ্রাভ ম যান্ডয় ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয ২০
-৩০ জন পুরুল/ভচরান্ডক চনন্ডয় ০১ (এক)টি কন্ডয
দকন্দ্র গেন কযা ন্ডয় থান্ডক । ২০১৮-২০১৯ অথ য ফেন্ডয ৫৫১ টি দকন্দ্র গেন্ডনয ভাধ্যন্ডভ ২০,৩৬৭ জন পুরুল/ভচরান্ডক
েস্যভুি কযা য় । জুন’ ১৯ ম যন্ত 6562টি দকন্দ্র গেন্ডনয ভাধ্যন্ডভ ১,৯৩,৫৫১ জন পুরুল/ভচরান্ডক েস্যভুি কযা
য়।

ঋণ চফিযণ ও আোয় (াচবয িাজয)
পাউন্ডেন্ডনয আওিায় েস্য/েস্যান্ডেয কৃচল উৎােন বৃচদ্ধ, আত্ম-কভযংস্থান ও আয় বৃচদ্ধমূরক কাম যক্রন্ডভ
ন্ডফ যাচ্চ ০১ (এক) ফেয দভয়ােী ঋণ প্রোন কযা য় । দভাট ৪ ৬টি ভান চকচস্তন্ডি ঋন্ডণয আর ও াচবয িাজয আোয়
কযা য় । ২০১৮-২০১৯ অথ য ফেন্ডয ১৯৬৬৯.২০ রক্ষ টাকা ঋণ চফিযণ কযা য় এফং ১৯৩২৬.৬৭ রক্ষ টাকা আোয়
কযা য়। জুন’১৯ ম যন্ত ৯৬৭২০.৯৭ রক্ষ টাকা ঋণ চফিযণ কযা য় এফং ৮০৬৪০.৩০ রক্ষ টাকা আোয় কযা য় ।
আোয়ন্ডমাগ্য ঋণ আোন্ডয়য িকযা ায ৯৬ বাগ ।
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গফােী শু ারন খান্ডি ঋণ চনন্ডয় সুপরন্ডবাগী েন্ডস্যয খাভায চযিম যা

এএপচিএপ -এয সুপরন্ডবাগীয আয়ফধ যক (মুযচগ খাভায ) কাম যক্রভ

পুচুঁ জ গেন
পাউন্ডেন্ডনয উকাযন্ডবাগীন্ডেয
'চনজস্ব পুচুঁ জ’ গেন্ডনয রন্ডক্ষয ঋণ কাম যক্রন্ডভয আয় ন্ডি াপ্তাচক ন্যযনিভ
২০.০০ টাকা ান্ডয 'ঞ্চয় আভানি’ জভা কযায ব্যফস্থা যন্ডয়ন্ডে । ২০১৮-২০১৯ অথ য ফেন্ডয 1198.98 রক্ষ টাকা ঞ্চয়
আভানি জভা কযা য় । এ প্রচক্রয়ায় জুন’১৯ ম যন্ত ৭৩৮৭.৯৭ রক্ষ টাকা ঞ্চয় আভানি জভা কযা য় ।
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উোন বফেন্ডকয ভাধ্যন্ডভ ঞ্চয় ও ঋন্ডণয চকচস্ত আোন্ডয়য কাম যক্রভ

প্রচক্ষণ
পাউন্ডেন্ডনয আওিায় কভযকিযা/কভযিাযীন্ডেযন্ডক েক্ষিা উন্নয়ন এফং সুপরন্ডবাগীন্ডেযন্ডক চফচবন্ন আয়
ফধ যনমূরক কাম যক্রন্ডভ প্রচক্ষণ প্রোন্ডনয ব্যফস্থা যন্ডয়ন্ডে । ২০১৮-২০১৯ অথ য ফেন্ডয ৫২৫ জন কভযকিযা/কভযিাযীন্ডক এফং
৭,৫০০ জন সুপরন্ডবাগীন্ডক প্রচক্ষণ প্রোন কযা য় । জুন’১৯ ম যন্ত ২,২৩০ জন কভযকিযা/কভযিাযী এফং ২১,১১৭ জন
সুপরন্ডবাগীন্ডক প্রচক্ষণ প্রোন কযা য়।

অন্ডটান্ডভন েক্ষিা উন্নয়ন প্রচক্ষণ দকান্ড য অংগ্রণকাযী কভযকিযাবৃন্দ
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নাযীয ক্ষভিায়ন
ফাংরাদ্দদদ্দয কভাট র্নংখ্যায প্রায় অদ্দধ যক নাযী। সুতযাং নাযী ভার্দ্দক উৎাদন ও উন্নয়দ্দনয মূর
করাতধাযায াদ্দথ ম্পৃ ি কযা োড়া কদদ্দয া ভফ যক উন্নয়ন ম্ভফ নয়। নাযীয ক্ষ্ভতায়ন কম কর ভফলদ্দয়য ওয
ভনবযযীর তায ভদ্দধ্য অন্যতভ দ্দে কভযং স্থান তথা আয় উার্যন। পাউদ্দেদ্দনয উদ্দেশ্য দ্দে কভযং স্থান তথা আয়
বৃভিয ভাধ্যদ্দভ দাভযদ্রয হ্রাকযণ । এ কর কভযসূভচয অভধকাং সুভফধাদ্দবাগী দ্দে নাযী । পাউদ্দেদ্দনয আওতাভু ি
দস্যদ্দদয ভদ্দধ্য 1,81,938 র্ন নাযী দস্য যদ্দয়দ্দে । নাযী দদ্দস্যয তকযা ায ৯৪% । দস্যভুি এ কর নাযীদ্দক
আত্ম-কভযংস্থাকনয ভনভভত্ত ভফভবন্ন আয়ফধ যনমূরক কভযকাদ্দে ৮১৯০৭.৮৫ রক্ষ্ টাকা ঋণ ভফতযণ কযা দ্দয়দ্দে । এ
কর নাযী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় র্ভায ভাধ্যদ্দভ 6944.69 রক্ষ্ টাকা ভনর্স্ব পভুঁ র্ গঠদ্দন ক্ষ্ভ দ্দয়দ্দে । উদ্দল্লখ্য নাযী
দস্যদ্দদয ঋণ ভযদ্দাদ্দধয ভাত্রা প রুল দস্যদ্দদয কচদ্দয় অভধক । এোড়া নাযী দস্যদ্দদযদ্দক অথ যননভতক কাম যক্রদ্দভয
াাাভ াভাভর্ক উন্নয়নমূরক কাম যক্রভ কমভনাঃ কেদ্দর কভদ্দয়দ্দদয ভক্ষ্া, ভযফায কল্যাণ, র্নংখ্যা ভনয়ন্ত্রণ, পভিস্বাস্থয, ইতযাভদ কাম যক্রভ গ্রদ্দণ উদ্বুিকযণ ও দ্দমাভগতা প্রদাদ্দনয অভধকতয াড়া াওয়া মায়।
এ পাউদ্দেদ্দনয
ভাধ্যদ্দভ নাযীদ্দদয ক্ষ্ভতায়দ্দন মদ্দথি অফদান যদ্দয়দ্দে ।

সুপরন্ডবাগীন্ডেয ংন্ডগ এএপচিএপ কভযকিযান্ডেয গনশুনানী কাম যক্রভ

য
এক নর্দ্দয পাউদ্দেদ্দনয ভাঠ কামক্রকভয
অগ্রগভত (প্রকল্প)
কাম যক্রভ
১। দকন্দ্র গেন
২। েস্যভুচি
৩। ঞ্চয় আভানি (রক্ষ টাকায়)
৪। ঋণ চফিযণ (রক্ষ টাকায়)
৫। ঋণ আোয় (রক্ষ টাকায়)
৬। াচবয িাজয আোয় (রক্ষ টাকায়)
৭। কেরাভ ভস্থভত (রক্ষ্ টাকায়)
৭। ঋণ আোন্ডয়য ায (%)
৮। সুপরন্ডবাগীন্ডেয প্রচক্ষণ (জন)

কাম যক্রন্ডভয অগ্রগচি (জুন’ ২০১৯ ম যন্ত)
পুরুল
ভচরা
দভাট
394
11613
443.28
৫২২৮.১৬
৪১৫৮.৯৪
48৪.55
২৮১.৯৫
৯৪%
১২৬৪
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6168
181938
6944.69
৮১৯০৭.৮৫
৬৮৪৮৯.৯৮
7606.9৯
২৯০০.৫১
৯৬%
১৯৮৪৯

৬৫৬২
১৯৩৫৫১
৭৩৮৭.৯৭
৮৭১৩৬.০১
৭২৬৪৮.৯২
৮০৯১.৫৪
৩১৮২.৪৬

৯৬%
২১,১১৭

পাউন্ডেন-এয ১০িভ ফাচল যক াধাযণ বা

য
পাউন্ডেন্ডনয কামক্রদভয
াপল্য
পাউন্ডেন্ডনয আওিায় জুন ’২০১৯ ম য ন্ত ভন্ডয় ১,৯৩,৫৫১ চযফায ন্ডি ০১ (এক) জন পু রুল/ভচরান্ডক
ংগঠিি কন্ডয ক্ষুদ্রঋণ ায়িা প্রকন্ডল্পয ভাধ্যন্ডভ িাঁন্ডেয কৃচল উৎােন, আত্ম-কভযং স্থান ও আয় বৃচদ্ধমূরক কাম য ক্রভ
গ্রণ কযা ন্ডয়ন্ডে । পন্ডর প্রচি চযফায দথন্ডক গন্ডে ৫ জন কন্ডয দভাট প্রায় ৯ রাখ ৬৮ াজায জনন্ডগাষ্ঠীয
আথ যয ভ নাযীদেয উন্নয়ন্ডন
াভাচজক অফস্থায উন্নয়ন ঘন্ডটন্ডে । সুপরন্ডবাগীন্ডেয িকযা ৯ ৪ বাগই নাযী। পাউন্ডেন্ডনয কাম ক্র
গুরুত্বপূণ য ভূচভকা ারন কযন্ডে ।
পাউন্ডেন্ডনয কভযকিযা/কভযিাযীন্ডেয দফিনবািা ও অন্যান্য চযিারন ব্যয় চনফ যান্ড যকায ন্ডি দকান
অনুোন ফযাে প্রোন কযা য় না । যকায প্রেত্ত দভাট ১ ৩৯.২৮ দকাটি টাকায ‘আফিযক ঋণ িচফর'এয ভাধ্যন্ডভ
চযিারনাধীন ঋণ কাম য ক্রভ ন্ডি প্রাপ্ত ১১% াচবয িান্ডজযয ১০% অন্ডথ যয ভাধ্যন্ডভ পূণ যকারীন
৪৫৩ জন
কভযকিযা/কভযিাযীয দফিনবািা ও অন্যান্য চযিারন ব্যয় চনফ যা কযা ন্ডে ।

য
পাউন্ডেন্ডনয ায়িা কামক্রভ
ফিযভান্ডন পাউন্ডেন্ডন ৯১.৬৪ দকাটি টাকা ব্যন্ডয় ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন ায়িা (২য় ম যায়) চন্ডযানান্ডভ একটি
প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন যন্ডয়ন্ডে।
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ফাস্তফায়ন ব্যফস্থানা
াংগেচনক ও জনফর কাোন্ডভা
পাউন্ডেন্ডনয প্রধান কাম যারয়, িী বফন (৭ভ িরা), ৫, কাওযান ফাজায, োকায় প্রকন্ডল্পয প্রধান কাম যারয়
অফচস্থি । পাউন্ডেন্ডনয ব্যফ স্থানা চযিারন্ডকয াচফ যক চেক চনন্ডে যনা ও চনয় ন্ত্রদণ প্রকল্প চযিারক ও অন্যান্য
কভযকিযা/কভযিাযীন্ডেয ভাধ্যন্ডভ প্রধান কাম যারন্ডয়য কাম য ক্রভ চযিাচরি ন্ডয় থান্ডক । ভাে ম যান্ডয়য কাম য ক্রভ ফাস্তফায়ন্ডন
য ভ ফাস্তফায়ন চযফীক্ষণ
৭টি প্রাচনক চফবান্ডগ স্থাচি ৭টি আঞ্চচরক কাম যারন্ডয়য ভাধ্যন্ডভ স্থানীয় ম যান্ডয় প্রকল্প কাম ক্র
ও িোযচক চনচিি কযায ব্যফস্থা যন্ডয়ন্ডে । প্রকন্ডল্পয র্তণমুর ম যান্ডয়য কাম যক্রভ ৬০টি উন্ডজরায় স্থাচি উ-আঞ্চচরক
কাম যারন্ডয়য ভাধ্যন্ডভ ফা স্তফায়ন কযা ন্ডে । প্রচিটি উ-আঞ্চচরক কাম যারন্ডয় ০১ জন উ-আঞ্চচরক ব্যফ স্থাক ও ০৩
য ভ ফাস্তফায়ন্ডন চনন্ডয়াচজি যন্ডয়ন্ডেন ।
জন ভাে ংগেক ংচিষ্ট উন্ডজরায কাম ক্র

প্রকল্প এরাকা
প্রকল্পটিয কাম য ক্রভ পচযেপুয, চকন্ডাযগঞ্জ, গাচজপুয, টাঙ্গাইর, জাভারপুয, দযপুয, চন্ডরট, সুনাভগঞ্জ,
চফগঞ্জ, দভৌরবীফাজায, ফচযার, খুরনা, কুচষ্টয়া, চুয়ািাঙ্গা, াফনা, যাজাী, নান্ডটায,
নওগাঁ, চযাজগঞ্জ, যংপুয,
কুচেগ্রাভ ও ঞ্চগে দজরায ৬০ টি উন্ডজরায় ফাস্তফাচয়ি ন্ডে।

ভাে কাম যক্রভ
য ভ ম্পােন দন্ডল চিন্ডম্বয’২০১৬ ন্ডি প্রকন্ডল্পয ভাে ম যান্ডয়য
প্রকল্প অনুন্ডভােন যফিীন্ডি াংগেচনক কাম ক্র
কাম যক্রভ শুরু য় । জুন’ ২০১৯ ম যন্ত ভাে ম যান্ডয়য কাম যক্রন্ডভয অচজযি অগ্রগচি চনদে ফচণ যি ন্ডরাাঃ
কাম যক্রভ

কাম যক্রদভয অগ্রগচি (জুন ২০১৯ ম যন্ত)
পুরুল
ভচরা
দভাট

১। ককন্দ্র গঠন

১৮২

১৬৩৫

১৮১৭

২। দস্যভুভি

৩৬৮৭

৩৩১৮৪

৩৬৮৭১

৩। ঞ্চয় আভানত (রক্ষ্ টাকায়)

৮৫.১৮

৭৬৬.৭০

৮৫১.৮৮

৪। ঋণ ভফতযণ (রক্ষ্ টাকায়)

৭৫০.৬১

৬৭৫৫.৫৪

৭৫০৬.১৫

৫। ঋণ আদায় (রক্ষ্ টাকায়)

৪২৮.৭১

৩৮৫৮.৪৭

৪২৮৭.১৮

৪৭.১৬

৪২৪.৪৩

৪৭১.৫৯

২.১৩

১৯.১৯

২১.৩২

৬। াভবয চার্য আদায় (রক্ষ্ টাকায়)
৭। কেরাভ ভস্থভত (রক্ষ্ টাকায়)
৮। আদায়দ্দমাগ্য ঋণ আদাদ্দয়য ায (%)

৯৯.৫০%

৯৯.৫০%

৯৯.৫০%

পাউন্ডেন্ডনয ক্ষভিা বৃচদ্ধয েন্ডক্ষ
পাউন্ডেনটি যকাচয ভাচরকানাধীন প্রচিষ্ঠান ন্ডরও যকায এ প্রচিষ্ঠান্ডনয কভযকিযা-কভযিাযীন্ডেয দফিন–
বািা প্রোন কন্ডয না। পাউন্ডেনন্ডক চনন্ডজয আয় দথন্ডক ব্যয় চনফ যা কযন্ডি য়। প্রচিষ্ঠানটিয কভযকিা–কভযিাযীন্ডেয
দফিন–বািা প্রচিভান্ড ংস্থান ও চযিারন খান্ডি প্রায় ১০০.০০ রক্ষ টাকা ভাচক ব্যয় ন্ডয় থান্ডক ।
েস্যন্ডেয ভন্ডধ্য ঋণ চফিযণ ও ঋন্ডণয চকচস্ত আোন্ডয়য জন্য ১১% াচবয িাজয দনয়া য়। এয ১ বাগ অং
প্রবৃচদ্ধয জন্য দযন্ডখ ১০ বাগ দথন্ডক ৪৫৩ জন কভযকিযা/কভযিাযীয দফিনবািা ও চযিারনা ব্যয় চনফ যা কযন্ডি ন্ডে ।
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‘ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন ায়িা (২য় ম যায়) ' ীল যক একটি প্রকল্প জানুয়াচয’২০১৬ দথন্ডক চিন্ডম্বয
২০১৯ দভয়ান্ডে ৯১৬৩.৭১ রক্ষ টাকা ব্যন্ডয় ২২টি দজরায ৬০টি উন্ডজরায় ফাস্তফায়দনয দল ম যান্ডয় যন্ডয়ন্ডে।
পাউন্ডেন্ডনয কাম যক্রদভ ক্ষভিা বৃচদ্ধয রন্ডক্ষয ‘িথ্য প্রযুচিচবচত্তক প্রচক্ষণ কভন্ডেক্স-কাভ-অচপ, প্রেযনী
ও চফক্রয় দকন্দ্র প্রচিষ্ঠায ভাধ্যন্ডভ এএপচিএপ’দক চিারীকযণ’ ীল যক
১টি প্রকল্প জানুয়াচয’১৮ দথন্ডক
চিন্ডম্বয’২০২১ দভয়ান্ডে ৪৭১২.২৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কচরি ব্যন্ডয় প্রকল্প ফাস্তফায়ন্ডনয রন্ডক্ষয উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ (চিচচ)
িী উন্নয়ন ও ভফায় চফবান্ডগয ভাধ্যন্ডভ চযকল্পনা কচভন্ডন দপ্রযণ কযা ন্ডয়ন্ডে মা অনুন্ডভােন্ডনয জন্য প্রচক্রয়াধীন
যন্ডয়ন্ডে। এোো ক্ষুদ্র কৃলকন্ডেয আচথ যক উন্নয়ন্ডনয রন্ডক্ষয চফিযণকৃি ঋন্ডণয উয াচবয িাজয ১১% (ফ্লাট দযট) ধাম য
কন্ডয আোয়কৃি ঋন্ডণয াচবয িান্ডজযয ১১% এয ৮% পাউন্ডেন্ডনয জনফন্ডরয দফিনবািা ও চযিারন ব্যয় চনফ যা
কযা এফং ৩% প্রকন্ডল্পয সুপরন্ডবাগী েস্যন্ডেয ঞ্চন্ডয়য চফযীন্ডি জভা কযায রন্ডক্ষয
“রূকল্প-২০২১: োচযদ্রয
চফন্ডভািন্ডন ক্ষুদ্র ঞ্চয় দমাজন” ীল যক ১টি প্রকল্প জানুয়াচয’২০১৮ দথন্ডক জুন’২০২২ দভয়ান্ডে ৮৮২১৪.০০ রক্ষ টাকা
প্রাক্কচরি ব্যন্ডয় ফাস্তফায়ন্ডনয রন্ডক্ষয উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফ (চিচচ) িী উন্নয়ন ও ভফায় চফবান্ডগ
দপ্রযন্ডণয জন্য
পাউন্ডেন্ডনয ৩৮িভ ‘চযিারনা ল যে ’ কর্তক
য চদ্ধান্ডন্তয চযন্ডপ্রচক্ষন্ডি প্রণয়নকৃি চিচচ ভন্ত্রণারন্ডয় দপ্রযণ কযা
ন্ডয়ন্ডে। প্রকল্পটিয জনফন্ডরয উয সুাচয অথ যভন্ত্রণারয় কর্তক
য ম্পােন কযা ন্ডয়ন্ডে। চুোন্ত অনুন্ডভােন্ডনয জন্য
যফিী প্রচক্রয়া িরভান যন্ডয়ন্ডে।

পাউন্ডেন্ডনয ৪২িভ চযিারনা ম যে বায় বাচিয আন্ডন িী উন্নয়ন ও ভফায় চফবান্ডগয চিফ জনাফ দভা: কাভার
উচেন িালুকোয

এোো (১) ৩৯৯২.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কচরি ব্যন্ডয় ‘ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয ক্ষভিা বৃচদ্ধ’ ীল যক ১টি,
(২) ২৯০৫.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কচরি ব্যন্ডয় ‘ফাংরান্ডেন্ডয ক্ষুদ্র কৃলকন্ডেয জন্য উৎােন, কভযংস্থান ও আয়বৃচদ্ধমূরক
কভযসূচি’ ীল যক ১টি, এফং (৩) ৬৫৬২ .০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কচরি ব্যন্ডয় ‘নৃ-িাচিক ও প্রাচন্তক জনন্ডগাষ্ঠীয জীচফকা
উন্নয়ন’ ীল যক ১টি  দভাট ৩টি প্রকল্প ২০১৬-১৭ অথ য ফেন্ডয এচিচ’দি প্রস্তাচফি বফন্ডেচক াায্য প্রাচপ্তয
সুচফধান্ডথ য ফযােচফীন অননুন্ডভাচেি নতুন প্রকল্প চন্ডন্ডফ অন্তভুযি ন্ডয়ন্ডে। এ ৩টি প্রকন্ডল্পয প্রকল্প প্রস্তাফ ইআযচি’দি
দপ্রযণ কযা ন্ডয়ন্ডে।
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উংাযাঃ
এএপচিএপ ক্ষুদ্র ঋণ কাম যক্রন্ডভ এ দেন্ড চথকৃৎ ংগেন ন্ডরও ম যাপ্ত মূরধন্ডনয অবান্ডফ এ ংগেন্ডনয ঋণ
কাম যক্রভ ীচভি ন্ডয় ন্ডে। ফিযভান যকান্ডযয ভন্ডয় দভাট ০৩টি উন্নয়ন প্রকল্প ায়িায ভাধ্যন্ডভ এ পাউন্ডেন্ডনয
কাম যক্রভ আন্ডগয দিন্ডয় চফস্তৃি ন্ডয়ন্ডে। ফিযভান্ডন পাউন্ডেন দেন্ডয দভাট ১৭৩
টি উন্ডজরায় ১৭৪ টি কাম যারন্ডয়য
ভাধ্যন্ডভ েচযদ্র কৃলক চযফান্ডযয োচযদ্রয চফন্ডভািন্ডন কাজ কন্ডয মান্ডে। চবন-২০২১ ফাস্তফায়ন্ডন োচযদ্রয চফন্ডভািন্ডনয
দক্ষন্ডত্র এ ংগেন্ডনয কাম যক্রভ ইচিি সুপর ফন্ডয় আনন্ডফ ফন্ডর আা কযা মায়।

(দভা: দগারাভ োযওয়ায)
ভাব্যফস্থাক
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