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১। ভূনভকাাঃ 

 

 ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন া পন্ডেয ান্ডথ ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা  ঋণ কাম যক্রভ নযচারনা কন্ডয আন্ডছ। এ কাম যক্রভ 

নযচারনায পন্ডর  আত্মকভ যংস্থান সৃনষ্ট ন্ডয়ন্ডছ এফং আয়  দক্ষতা বৃনিয ভাধ্যন্ডভ দানযদ্রয নফন্ডভাচন্ডন ভূনভকা যাখন্ডছ। 

ইন্ডতাভন্ডধ্য উন্ডযান্ডগয নযয যমভন যফন্ডেন্ডছ যতভনই উন্ডযাগমূ ন্ডয়ন্ডছ উন্নত  যেকই। পর ক্ষুদ্র ঋণ গ্রীতাগণ এফং 

ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ব্যনক্ত মূরত এ ঋণ কাম যক্রন্ডভয আতাভুক্ত ন্ডফন। প্রাথনভক ম যান্ডয় ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ ১ রাখ ন্ডত ৫ রাখ োকা 

ম যন্ত প্রদান কযা ন্ডফ। ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ ায়তায ভাধ্যন্ডভ দনযদ্র জনন্ডগাষ্ঠীন্ডক দানয যদ্রযয দুষ্টচক্র ন্ডত যফয কন্ডয আনা এফং  

উন্ডযাক্তান্ডক তায ংনিষ্ট খাত নবনিক প্রনক্ষণ প্রদান্ডনয  ভাধ্যন্ডভ যদন্ডয ানফ যক অথ যনীনতন্ডত উন্ডল্লখ যমাগ্য ভূনভকা যাখা ম্ভফ। 

ফাংরান্ডদন্ডয গ্রাভ  যছাে যগুন্ডরান্ডত ক্ষুদ্র ন্ডত ভাঝানয ধয যণয উন্ডযাগ (Micro, Small & Medium Enterprise) 
উন্নয়ন্ডনয নফার ম্ভাফনা যন্ডয়ন্ডছ। এ ঋণ কভ যসূনচয আতায় ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋন্ডণয নযনধ আয ব্যাকতা রাব কযন্ডফ।  

 
*  ক্ষুদ্র উন্ডযান্ডগয নযনধাঃ ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ন্ডফন তাযাই মান্ডদয দৃশ্যভান ক্ষুদ্র ব্যফা মা কৃনল  কৃনল ংনিষ্ট কাম যক্রন্ডভয 

ান্ডথ প্রতযক্ষ  ন্ডযাক্ষবান্ডফ জনেত।  

* প্রস্তানফত ক্ষুদ্র-উন্ডযান্ডগ উন্ডযাক্তান্ডক ননজস্ব নফননন্ডয়ান্ডগয নযভাণ (ব্যফহৃত জনভ এফং বফন ফান্ডদ) কভন্ডক্ষ ৪০ (চনল্ল) 

াজায োকা ন্ডত ন্ডফ যাচ্চ ১৫ (ন্ডনয) রক্ষ োকা ন্ডত ন্ডফ। উন্ডযাক্তায একানধক ক্ষুদ্র উন্ডযাগ থাকন্ডর কর ক্ষুদ্র 

উন্ডযান্ডগয যভাে নফননন্ডয়াগ (ব্যফহৃত জনভ  বফন ফান্ডদ) ২০ (নফ) রক্ষ োকায উন্ডবয ন্ডফ না।  

 

* ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তায ননন্ডজয অথফা ঋণভুক্ত নযফান্ডযয দস্যন্ডদয যভাে কভ য ভন্ডয়য কভন্ডক্ষ ২৫% ভয় ক্ষুদ্র উন্ডযান্ডগ 

ননন্ডয়ানজত থাকন্ডত ন্ডফ। 

 
২। ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ কাম যক্রন্ডভয রক্ষয  উন্ডেশ্যাঃ 

২.১.  রক্ষযাঃ ানযফানযক আয় বৃনিয ভাধ্যন্ডভ যেকই উন্নয়ন  আত্ম-কভ যংস্থান সৃনষ্ট কযা।  
২.২.  উন্ডেশ্যাঃ  

২.২.১ আনথ যক ায়তা, প্রনক্ষণ  যাভ য প্রদান্ডনয ভাধ্যন্ডভ নতুন উন্ডযাক্তা সৃনষ্ট এফং উন্ডযাক্তান্ডক প ুঁনজ গঠন্ডন ায়তা 

কযা।  
২.২.২ প্রানন্তক জনন্ডগাষ্ঠীয দক্ষতা অজযন্ডনয ভাধ্যন্ডভ যেকই উন্নয়ন নননিত কযা। 
২.২.৩  কৃনল  কৃনল ংনিষ্ট খাতমূন্ডক অগ্রানধকায নদন্ডয় ানযফানযক খায ননযািা নননিত কযা।  
২.২.৪  োন্ডগ যেভূক্ত নযফাযগুন্ডরায আয় বৃনিয ভাধ্যন্ডভ ভানুন্ডলয যভৌনরক চানদা যমভন-খায, ফস্ত্র, ফাস্থান, নচনকৎা  

নক্ষায যেকই ব্যফস্থা কযা। 
২.২.৫ প্রনক্ষন্ডণয ভাধ্যন্ডভ উন্ডযাগ  উন্ডযাগ ব্যফস্থানা কাঠান্ডভা এফং অথ যনননতক  কাঠান্ডভান্ডক নক্তারী কন্ডয জাতীয় 

উৎাদন্ডন ভূনভকা যাখা। 
 

৩। ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ননফ যাচনাঃ 
৩.১   নননদ যষ্ট কভ য এরাকায ভন্ডধ্য ফফাযত ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তাগণ এ কভ যসূনচয আতায় আন্ডফন। ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা  ননফ যাচন্ডনয 

  যক্ষন্ডে ননম্নফনণ যত নফলয় নফন্ডফচনায় আনা ন্ডফ:  
ক) স্ব-নযচানরত উৎাদনমুখী উন্ডযাগ ন্ডত ন্ডফ মা ননন্ডজ ফা নযফান্ডযয অন্যান্য দস্য ফা যফতনন্ডবাগী শ্রনভ যকয 

 নক্রয় অংগ্রন্ডণ নযচানরত ন্ডে।  
    খ) উন্ডযাগ উৎাদনমুখী  রাবজনক ন্ডত ন্ডফ ।  
    গ) কভ য এরাকায স্থায়ী ফানন্দা ন্ডত ন্ডফ। 

 

 ঘ )  ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা নাযী ফা পরুল যম যকউ ন্ডত াযন্ডফ। ঋণগ্রীতায ফয় ১৮ যথন্ডক ৬০ ফছন্ডযয ভন্ডধ্য ন্ডত ন্ডফ।  

  অনফফানত নাযী ফা পরুল উন্ডযাক্তা ঋণ গ্রণ কযন্ডত াযন্ডফ। 
    ঙ) উন্ডজরা কভ যকতযা তথ্য ংগ্র কন্ডয দস্য ফাছাই কযন্ডফন। এ ঋণ ন্ডফ  ব্যনক্ত যকনিক।  



3 

 

৪। ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋন্ডণয খাত/ যশ্রণীনফবাগাঃ  ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ কাম যক্রন্ডভ কৃনল  কৃনল ংনিষ্ট উৎাদন কাম যক্রভ, ংনিষ্ট 

ব্যফা  কৃনল ণ্য ক্রয়-নফক্রয় খান্ডত ঋণ নফতযণ কযন্ডত ন্ডফ । ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ কাম যক্রন্ডভয জন্য খাত নবনিক ম্ভাব্য 

যক্ষেমূ ননম্নরুাঃ 

কৃনল ংনিষ্ট খাত  উৎাদন প্রনক্রয়া ংনিষ্ট খাত ক্রয়-নফক্রয় (ব্যফা) খাত  
প্রধান  অপ্রধান খায স্য 

উৎাদন, ভৎস্য চাল, গাবী 

ারন, গরু যভাোতাজাকযণ, 

যানি পাভ য/াঁ-মুযগী ারন, 

যেইযী পাভ য, ছাগর ারন, 

ভনল ারন, ফানণনজযক  

নবনিন্ডত াক-ফজী চাল, ান 

চাল, না যাযী, ফনায়ন /পরজ 

ফাগান, পৄর চাল, ভরা জাতীয় 

স্য চাল, ততর  ততরফীজ 

জাতীয় স্য, াে চাল,  কৃনল  

যচ এফং  চালাফাদ ংক্রান্ত 

মন্ত্রানত ক্রয় ইতযানদ।

 
 
 
 

ধান্ডনয চাতার/যাই নভর,নচো/মুনে/খই 

ততনয,আো/ভয়দায নভর, নভনষ্ট/দনধ/নঘ 

ততনয, আইনক্রভ, যফকাযী, শ ুঁেনক 

প্রনক্রয়াকযণ, চানাচুয ততনয, আচায 

ততনয, ফযপ পযাক্টযী, গুে উৎাদন, 

নচ ততনয, চকন্ডরে ততনয, যভাই 

ততনয, যগারা জর ততনয, রফন 

উৎাদন, গান্ডভ যন্ট পযাক্টযী, ’নভর, 

পার্ণ িচায, ক্ষুদ্র কৃনল মন্ত্রানত  খুচযা 

মন্ত্রাং ততনয, ছাা খানা, নং ব্যাগ 

ততনয, ব্যাোযী ততনয, কাগন্ডজয ব্যাগ 

ততনয, আগযফানত ততনয, জ্বারানী/ 

চাযন্ডকার পযাক্টযী, কান্ডঠয ততজে, 

তাঁত নল্প, কুটিয নল্প, যভাভফানত ততনয, 

মৃৎনল্প, কার্ট যন ততনয  প্যান্ডকনজং, 

ঝুনে  চালুনন ততনয, ঝাড়ু ততনয, 

যদারনা ততনয, র্টন ততনয, জুতা  

চাভোজাত ণ্য ততনয, গফানদ শয 

খায উৎাদন, যারায, তজফ ায 

উৎাদন, যানি প্রন্ডনং।

ধান/চার/োর, াক-ফনজ নফন্ডক্রতা, ায  

কীেনাক নফন্ডক্রতা, ভুনল ভার নফন্ডক্রতা, 

পন্ডরয ব্যফা, দুগ্ধ  দুগ্ধজাত ন্ডণ্যয ব্যফা, 

নেন্ডভয ব্যফা, ান্ডেয ব্যফা, রাকনেয 

ব্যফা, মুনেয ব্যফা, নাযন্ডকর  সুানযয 

ব্যফা, ফীজ  কীেনান্ডকয ব্যফা, রফন্ডনয 

ব্যফা, ভান্ডছয ব্যফা, গফানদ শয ব্যফা, 

যানি/াঁ- মুযগীয ব্যফা, ভাংন্ডয ব্যফা, 

যানি নপে ব্যফা, শ ুঁেনকয ব্যফা, চাভোয 

ব্যফা, কান্ডঠয ব্যফা, তুরায ব্যফা,  সুতায 

ব্যফা, চে/াটি/ভাদুয/কান্ড যন্ডেয ব্যফা, 

চাভোজাত ব্যান্ডগয ব্যফা, জ্বারানন/চাযন্ডকার 

ব্যফা, বুটিক ব্যফা, মুনদ/ভননাযী 

যদাকান, জুতা  চাভোজাত ন্ডণ্যয ব্যফা, 

এভব্রয়োনয ব্যফা, নঝনুক াভগ্রী ব্যফা , 

যবন্ডেনযনাযী ংনিষ্ট পান্ডভ যী ব্যফা , গফানদ 

শয খায ংনিষ্ট ব্যফা। 

উমৄ যক্ত তানরকায ফাইন্ডয এরাকানবনিক কৃনল ফা কৃনল ংনিষ্ট নতুন যকান খাত অথফা নতুন যকান উদ্ভাফন ন্ডর তা 

ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ কাম যক্রন্ডভয আতায় আনা মান্ডফ।  

 

৫। ঋণ কাম যক্রন্ডভয ধযণাঃ

৫.১ ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ একক ভানরকানাধীন ব্যফান্ডয় প্রদান কযা মান্ডফ। 

৫.২ এভন উন্ডযান্ডগ ঋণ প্রদান কযন্ডত ন্ডফ, মান্ডত নতুন কভ যংস্থান্ডনয সুন্ডমাগ সৃনষ্ট য় এফং এরাকায আথ য-াভানজক 

অফস্থায উন্নয়ন্ডনয াাান উৎানদত ণ্য এরাকায চানদা পূযণ কন্ডয ফা ইযয যপ্রযণ কযা মায়।  এন্ডত কন্ডয অন্যান্য 

অঞ্চর যথন্ডক ংনিষ্ট এরাকায় অন্ডথ যয আন্তাঃপ্রফা ঘেন্ডফ।  

৫.৩ ক্ষুদ্র ঋন্ডণয যকন্ডিয দস্যন্ডদয ঋণ থাকা অফস্থায় ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ যদয়া মান্ডফ না।  

৫.৪ াভানজকবান্ডফ  নযন্ডফন্ডয জন্য ক্ষনতকয এভন উন্ডযান্ডগ ‘ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ’ যদয়া মান্ডফ না। 

৬।  ঋন্ডণয নযভাণাঃ  ঋন্ডণয ননরং ১ রক্ষ যথন্ডক ন্ডফ যাচ্চ  ৫ রক্ষ োকা। তন্ডফ প্রথভ দপায় ২ রক্ষ োকায যফন নফতযণ  

 কযা মান্ডফ না।  যফতী প্রনত দপায় ঋন্ডণয ননরং ন্ডফ যাচ্চ ১ রক্ষ োকা কন্ডয বৃনি কযা মান্ডফ। ঋণ নযন্ডান্ডধয 

 ভয়ীভা ন্ডফ ১২ ভা, ১৮ ভা  ২৪ ভা।  
৭। ানব য চাজয  t ১১% (ফ্ল্যাে যযইে)  

৮। ঋণ আন্ডফদনন্ডেয মূোঃ ৫০ (ঞ্চা) োকা 
৯। ঋণ নযন্ডান্ডধয ধযণ t ভানক নকনস্ত 
১০। ঋন্ডণয আন্ডফদনে মাচাই খযচ t ১০০ (একত) োকা 
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১১।  প্রকল্প মূোয়ন, ননযীক্ষা খযচ t অনুন্ডভানদত প্রন্ডদয় ঋন্ডণয ১.৫%। 
১২। ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণী দস্য মৃতুযফযণ কযন্ডর এ ঋণ ভকুপ ন্ডফ না।  

 
১৩। ঋণ গ্রণকান্ডর জা নভনদাযনাভা: 

ঋণ গ্রণকান্ডর ঋণ গ্রীতায ন্ডক্ষ ৩০০.০০ (নতনত) োকায নন-জুনেনয়ার স্ট্যান্ডে একজন উমৄক্ত 

জানভনদায/ননিয়তা প্রদানকাযীয অঙ্গীকাযনাভা ননন্ডত ন্ডফ।  

১৪। ঋণ গ্রীতান্ডক যম যকান তপননর ব্যাংন্ডক Account যখারায ভাধ্যন্ডভ Account payee যচ যকয ভাধ্যন্ডভ ঋণ 

নফতযণ কযন্ডত ন্ডফ। যকানক্রন্ডভই Bearer Cheque এয ভাধ্যন্ডভ ঋণ যদয়া মান্ডফ না।  

 

১৫।       ঋণ নফতযন্ডণয ভয় প্রন্ডয়াজনীয় আইনগত েকুন্ডভন্টমূাঃ 

১. জানভনদায/ননিয়তা প্রদানকাযীয ৩০০.০০ (নতনত) োকায নন-জুনেনয়ার স্ট্যান্ডে অঙ্গীকাযনাভা।   
২. ঋণ গ্রীতায ঋণ নযন্ডাধ ংক্রান্ত অঙ্গীকাযনাভা।  

৩. ব্যাংক নান্ডফয নন্ডযানাভ   নাফ নম্বয উন্ডল্লখপূফ যক ঋণ গ্রীতায স্বাক্ষয ০২টি  (MICR Cheque) যচন্ডকয 

াতা।  

 

১৬। ঋণ নফতযন্ডণয পূন্ডফ য আফনশ্যক কযণীয়াঃ  

১৬.১ উন্ডযাক্তা ননফ যাচন্ডনয ঠিকতা মাচাই; 
১৬.২ উন্ডযাগ/ব্যফায ভানরকানা েন্ডকয ঠিকবান্ডফ নননিত য়া; 
১৬.৩ ঋণ নযন্ডান্ডধয অঙ্গীকাযনাভা ঠিক আন্ডছ নকনা তা মাচাই; 
১৬.৪ ঋণগ্রীতা কর্তযক প্রদি ঋন্ডণয নকনস্তয যচক ব্যাংক কর্তযক নেজঅনায ন্ডর নেজঅনায ভাভরায় যম 

 কর আইনগত নফধান যন্ডয়ন্ডছ তা ঋণগ্রীতান্ডক গুরুত্বকান্ডয অফনত কযা; 
১৬.৫ ঋণগ্রীতায ন্ডক্ষ ননিয়তাকাযীন্ডদয েন্ডকয নননিত য়া; 
১৬.৬ ঋণ আন্ডফদনে, অঙ্গীকাযনাভা  জানভনদাযনাভায়  ঋণগ্রীতায স্বাক্ষয যনয়া ন্ডয়ন্ডছ নকনা তা নননিত 

 য়া; 
১৬.৭ ঋণ নফতযন্ডণয যচন্ডকয মুনেয যছন্ডনয অংন্ড োকায নযভাণ উন্ডল্লখ ঋণ গ্রীতায স্বাক্ষয যনয়া 

 ন্ডয়ন্ডছ নকনা এফং উক্ত স্বাক্ষন্ডযয ান্ডথ ঋণ আন্ডফদনে, অঙ্গীকাযনাভা  জানভনদাযনাভায় স্বাক্ষন্ডযয 

 ান্ডথ নভর আন্ডছ নকনা তা মাচাই কযা; 
১৬.৮ ঋন্ডণয া ফই এফং অঙ্গীকাযনাভায় নরনখত নকনস্ত নযন্ডান্ডধয তানযখ, োকায নযভাণ এফং াযস্পানযক  

            হুফহু নভর আন্ডছ নকনা তা মাচাই কযা; 

১৬.৯ ঋণ গ্রীতায ঋণ যকান অফস্থান্ডতই ভকুপ যমাগ্য নয়।  
১৬.১০    ঋণ নফতযন্ডণয যচক Account payee এয ভাধ্যন্ডভ যদয়া নননিত কযন্ডত ন্ডফ।  

১৭। নফতযণকৃত ঋন্ডণয নকনস্ত ননধ যাযণ: 

 ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ ভানক নকনস্তন্ডত আদায় ন্ডফ অথ যাৎ যম তানযন্ডখ ঋণ নফতযণ কযা ন্ডফ যফতী ভান্ডয য তানযখই  

             ন্ডফ নকনস্ত আদান্ডয়য তানযখ। যভয়াদনবনিক নকনস্তয ংখ্যা ন্ডফ এক ফছন্ডয ১২টি, যদে ফছন্ডয ১৮টি এফং দুই ফছন্ডয 

             ২৪টি। 
১৮। যভয়াদ পূফ য ঋণ নযন্ডান্ডধয সুনফধাাঃ উন্ডযাক্তা প্রন্ডয়াজন ান্ডন্ডক্ষ নননদ যষ্ট যভয়াদ পূণ য য়ায পূন্ডফ য  ন্ডফ যাচ্চ ৩টি 

 নকনস্তয ভনযভান অথ য অনগ্রভ নযন্ডাধ কযন্ডত াযন্ডফন। 
১৯। যফতী ঋণ প্রদানাঃ গৃীত ঋন্ডণয তকযা ৮০% ননয়নভত নযন্ডাধ কন্ডয দস্য যফতী  ঋণ গ্রণ কযন্ডত চাইন্ডর 

তান্ডক ঋণ যদয়া মান্ডফ। যযক্ষন্ডে গৃীত ঋন্ডণয অফনষ্ট অথ য এককারীন নযন্ডাধ কযন্ডত ন্ডফ।  অনগ্রভ নকনস্ত 

নযন্ডান্ডধ যকান প্রকায নযন্ডফে প্রন্ডয়াজয ন্ডফ না।  

২০। ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ কভ যসূনচ ব্যফস্থানা  নযচারনায় উযজরা ব্যফস্থান্ডকয কযণীয়াঃ

২০.১। ব্যফস্থানা  নযচারনাাঃ
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(ক) ম যায়ক্রন্ডভ উন্ডজরায কর ইউননয়ন্ডন কাম যক্রভ ম্প্রাযণ কযন্ডত ন্ডফ। 

(খ)  আঞ্চনরক ব্যফস্থাক , নননয়য উন্ডজরা ব্যফস্থাক/উন্ডজরা  ব্যফস্থা ক এফং নননয়য ভাঠ কভ যকতযা/ভাঠ 

কভ যকতযায যমৌথ স্বাক্ষন্ডয ‘ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ আফতযক তনফর’ নন্ডযানান্ডভ স্থানীয় ংনিষ্ট ব্যাংন্ডক এটিনে নাফ খুরন্ডত 

ন্ডফ। ব্যাংক নাফটি  ২ রাখ োকা ম যন্ত নননয়য উন্ডজরা ব্যফস্থাক/উন্ডজরা  ব্যফস্থা ক  নননয়য ভাঠ 

কভ যকতযা/ভাঠ কভ যকতযায যমৌথ স্বাক্ষন্ডয এফং ২ রাখ োকায উন্ডবয আঞ্চনরক ব্যফস্থাক  নননয়য উন্ডজরা 

ব্যফস্থাক/উন্ডজরা ব্যফস্থাযকয যমৌথ স্বাক্ষন্ডয নযচানরত ন্ডফ। আদায়কৃত ঋন্ডণয োকা এই তনফন্ডর জভা ন্ডফ এফং 

জভাকৃত োকা পনাঃ নফতযণ ন্ডফ।  

(গ)  ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ কাম যক্রভ নযচারনা য় দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযাগণ ঋণ নফতযণ,  ঋণ আদায়, অন্ডোন্ডভন্ডন যানস্ট্ং 

যদয়া  প্রনতন্ডফদন ততনয ানফ যক কাম যক্রন্ডভয দানয়ত্ব ারন কযন্ডফন।   

(ঘ) ২ রাখ োকা ম যন্ত ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণী ননফ যাচন  ঋন্ডণয আন্ডফদনে মাচাই-ফাছাই পূফ যক ভাঠ কভ যকতযায  

সুানযন্ডয য  উন্ডজরা কভ যকতযা  ন্ডযজনভন নযদ যনক্রন্ডভ চূোন্ত সুানয  ঋণ অনুন্ডভাদন কযন্ডফন  এফং 

আঞ্চনরক ব্যফস্থাক ন্ডযজনভন মাচাইপূফ যক ঋণ নফতযণ ন্ডে স্বাক্ষয কযন্ডফন। ২ রাখ োকায উন্ডবয ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা 

ঋণ নফতযন্ডণয যক্ষন্ডে উন্ডজরা ব্যফস্থাক সুানযকাযী এফং আঞ্চনরক ব্যফস্থাক অনুন্ডভাদনকাযী নন্ডন্ডফ ঋণ 

নফতযণ ন্ডে স্বাক্ষয কযন্ডফন। 

 

২০.২  কভ য নযকল্পনা ংক্রান্তাঃ 

উযজরা কভ যকতযা প্রনত কভ যনদফন্ড যই নদন্ডনয কাজ বুন্ডঝ ননন্ডয় যফতী কভ যনদফন্ডয কভ য-নযকল্পনা প্রণয়ন কন্ডয 

ভাঠ কভ যকতযান্ডদয বুনঝন্ডয় নদন্ডয় অনপ তযাগ কযন্ডফন।   

২০.৩ মূদ্রণ াভগ্রী ংগ্র  ংযক্ষণ: 
(ক)  উন্ডজরা কভ যকতযা ফছন্ডয একফায মূদ্রণ াভগ্রীয চানদা প্রণয়ন কযন্ডফন। ননধ যানযত ছন্ডক আঞ্চনরক ব্যফস্থান্ডকয 

ভাধ্যন্ডভ প্রধান কাম যারয় ন্ডত মূদ্রণ াভগ্রী ংগ্র কযন্ডত ন্ডফ । উন্ডজরা কভ যকতযা মথামথবান্ডফ প্রাপ্ত মূদ্রণ াভগ্রীয 

নাফ ংযক্ষণ কযন্ডফন।  

(খ)  ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋন্ডণয ছাান্ডনা কাগজোঃ 
 ১. ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা দস্য জনয পযভ 

২. ঋণ আন্ডফদন ে 

৩.        ঋণ গ্রীতায অঙ্গীকাযনাভা 

৪.        ননিয়তা প্রদানকাযী/জানভনদান্ডযয অঙ্গীকাযনাভা 

৫.        ঋণ নফতযণ ে 

৬. নকনস্ত আদায় যনদ 

৭. ‘ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ’ া ফই 

২০.৪ ননথে  যযনজ স্ট্ায ংক্রান্তাঃ  

২০.৪.১  ননথে ংক্রান্তাঃ 

 ১. নফনবন্ন ধযন্ডণয নফলয় নবনিক ননথ, নযন্ডাে য, পযন্ডভে, প্রধান কাম যারয় ন্ডত ভন্ডয় ভন্ডয় জানযকৃত অনপ আন্ডদ,  

               ননন্ডদ যনা  নযযেয পৃথক পৃথক ননথ খুন্ডর ংযক্ষণ কযন্ডত ন্ডফ। ননথমূ আরভানয/পাইর কযানফন্ডনন্ডে 

               যশ্রণীনফন্যা কন্ডয নস্ট্কায রানগন্ডয় ানজন্ডয় যাখন্ডত ন্ডফ।   

 ২. প্রন্ডতযক ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তায নান্ডভ একটি কন্ডয ননথ খুরন্ডত ন্ডফ। ননথন্ডত ঋণ ংক্রান্ত ননম্নরু কাগজে ংযক্ষণ 

 কযন্ডত ন্ডফ: 

           ক. ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা দস্য জনয পযভ 

খ.  ঋণ আন্ডফদন ে 

গ.        ঋণ গ্রীতায অঙ্গীকাযনাভা 

ঘ.         ননিয়তা প্রদানকাযী/জানভনদান্ডযয অঙ্গীকাযনাভা 

ঙ.        ঋণ নফতযণ ে 

চ. নকনস্ত আদায় যনদ 
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ছ.       অযাকাউন্ট যনয় (Account Payee) যচন্ডকয পন্ডোকন 

জ.       ঋণ গ্রীতায স্বাক্ষয মৄক্ত ০২টি (MICR Cheque) যচন্ডকয াতা  

২০.৪.২। যযনজস্ট্ায ংক্রান্ত: 

ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ ংক্রান্ত ননম্নরু যযনজস্ট্াযমূ ংযক্ষণ কযন্ডত ন্ডফ:  

১। ঋণ নফতযন্ডণয ভাষ্টায যযার 

২। ঞ্চয়  ঋণ আদায় যযনজস্ট্ায 

৩। নগদায়ন ফন 

৪। খনতয়ান ফন 

৫। ঞ্চয় উন্ডিারন, ভন্বয়  যপযত যযনজস্ট্ায 

৬। তদননক ঞ্চয়  ঋণ আদায় নফফযণী 

         ৭।        ভাঠকভ যকতযা নবনিক ঞ্চয়  ঋণ যযনজস্ট্ায 

  

২০.৫    কভ য এরাকা ননফ যাচন  ম্ভাব্য ঋণী জনযাঃ 

২০.৫.১  কভ য এরাকা ননফ যাচনাঃ 

            ম যায়ক্রন্ডভ উন্ডজরায কর ইউননয়ন্ডন কাম যক্রভ ম্প্রাযণ কযন্ডত ন্ডফ। 

 ২০.৫.২ ম্ভাব্য ঋণী জনযাঃ 

             নতুন এরাকা ননফ যাচন কযায য ঐ ভ স্ত এরাকায় উন্ডজরা কভ যকতযাযক ম্ভাব্য ঋণ  গ্রীতায জনয কযন্ডত ন্ডফ। 

জনযন্ডয জন্য যকিভুক্ত দস্য  যকন্ডিয ফাইন্ডযয দস্যন্ডদয জন্য ননধ যানযত জনয পযভ ব্যফায কযন্ডত ন্ডফ।  জনয ফা 

ফাছাই কযায ভয় ননম্ননরনখত নফলয়গুন্ডরায প্রনত রক্ষয যাখন্ডত ন্ডফাঃ 

 ভারাভান্ডরয ভান  নযভাণ, নফক্রন্ডয়য ায (নদন্ডনয ফা প্তান্ডয যকান ভয় বার/ভন্দ), নগদ ফা ফাকীন্ডত নফক্রন্ডয়য 

ায, যক্রতা আগভন্ডনয ায, ব্যফায়ী াফ যক্ষনণকবান্ডফ যদাকান্ডন ফন্ড নকনা, যদাকান্ডনয অফস্থান, যক্রতা আকল য ন কযায ক্ষভতা, 

উন্ডযাক্তায ব্যফায, ব্যফান্ডয় ব্যফহৃত মন্ত্রানতয ভান, নাফ ংযক্ষণ িনত, নফক্রয় এরাকা, ঋণ গ্রন্ডণয আগ্র ইতযানদ।  

কৃনল  কৃনল উৎাদন ব্যফায় জনভয নযভাণ, পনজয নযভাণ নফন্ডফচনায় আনন্ডত ন্ডফ।  

২০.৬ উন্ডযাক্তা  উন্ডযান্ডগয রক্ষযণীয় নফলয়ফস্তাঃ 

    উন্ডযাক্তা ননধ যাযন্ডণয ভয় ননম্ননরনখত নফলয়গুন্ডরান্ডক নননিত কযন্ডত ন্ডফাঃ  
     ১.   ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তায ফয় ১৮ যথন্ডক ৬০ ফৎন্ডযয ভন্ডধ্য ন্ডত ন্ডফ।  

     ২.   উন্ডযাক্তায উন্ডযাগ নযচারনায দক্ষতা/াভথ্যয থাকন্ডত ন্ডফ। 

৩. ব্যফায ফয় কভন্ডক্ষ এক ফছয ন্ডত ন্ডফ। 

৪. ব্যফাটি অফশ্যই াভানজকবান্ডফ গ্রণন্ডমাগ্য ন্ডত ন্ডফ।  
     ৫. ব্যফাটিয প্রবৃনি থাকন্ডত ন্ডফ এফং তায ান্ডথ কাঁচাভান্ডরয যমাগান  ফাজাযজাতকযন্ডণয সুনফধা থাকন্ডত ন্ডফ। 

     ৬.  ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ আন্ডফদনকাযীন্ডক ঋন্ডণয ফ যননম্ন চায বান্ডগয একবা যগয ভনযভান োকা ননজস্ব নফননন্ডয়ান্ডগয 

           ক্ষভতা থাকন্ডত ন্ডফ। যমভন-১,০০,০০০/- োকা ঋণ ননন্ডর কভন্ডক্ষ-২৫,০০০/- োকা ননজস্ব নফননন্ডয়াগ থাকন্ডত ন্ডফ। 

     ৭.    কৃনল জনভ আন্ডছ নকনা তা মাচাই কযন্ডত ন্ডফ।  

২১ ঋণ আন্ডফদনে মূোয়ন, অনুন্ডভাদন্ডনয সুানয  ঋণ নফতযণাঃ 

২১.১  ঋণ নফতযন্ডণয পূন্ডফ য উন্ডজরা কভ যকতযায নফন্ডলবান্ডফ রক্ষণীয় নফলয়মূাঃ 
 ‘ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ’ কাম যক্রন্ডভ উন্ডজরা কভ যকতযাযক ঋণ নফতযন্ডণয পূন্ডফ য অফশ্যই ঋণ গ্রীতায ব্যফা প্রনতষ্ঠান এফং  

            প্রন্ডয়াজনন্ডফান্ডধ ঋণ গ্রীতায ফতফানে নযদ যন কযন্ডত ন্ডফ। ঋণ গ্রীতায অন্য যকান ব্যফানয়ক ঋণ/ব্যাংক 

            ঋণ/ভাজন্ডনয ননকে ঋণ ইতযানদ আন্ডছ নকনা তা বারবান্ডফ যদখন্ডত ন্ডফ।  আফাদন্ডমাগ্য জনভয নযভাণ আন্ডছ নকনা তা  

             মাচাই কযন্ডত ন্ডফ।  

২১.২  জানভনদায ননধ যাযন্ডণ রক্ষযণীয় নফলয়মূাঃ  

‘ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ' ঋণ  কভ যসূনচয ঋন্ডণয ননযািায জন্য ঠিক জানভনদায ননফ যাচন একটি গু রুত্বপূণ য নফলয়। এন্ডক্ষন্ডে 

জানভনদান্ডযয যম কর গুণাগুন থাকা আফশ্যকাঃ 
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1. জামভনদাযকে াভামজেবাকফ গ্রণকমাগ্য ও আমথ িেবাকফ স্বচ্ছর ব্যমি কে কফ। 

2. জামভনদাকযয ‘ক্ষুদ্র উকযািা ঋণ’ েভ িসূমি ম্বকে স্বচ্ছ ধাযণা থােকে কফ।  

3. ঋণীয ঋণ মযকাকধয ব্যথ িোয় ঋকণয অথ ি মযকাকধ ক্ষভ  তে কফ। 

4. তোন যাজননমেে দকরয তনোেভী, আইন ব্যফাকয়য াকথ জমিেকদযকে জামভনদায তনয়া মাকফ না।  

5. আত্মীয়কে জামভনদায মাকফ তনয়া মাকফ, েকফ এেই খানায অন্তর্ভ িি কর তনয়া মাকফ না। 

6. জামভনদাকযয ফয় ২৫-৬০ ফছকযয ভকে কে কফ। 

7. জামভনদায অত্র এরাোয স্থায়ী ফামন্দা কফ। 

২১.৩ ঋণ নফতযণ প্রনক্রয়াাঃ  

‘ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ঋণ’ অনুন্ডভাদন্ডনয য উন্ডজরা কভ যকতযা ঋণ নফতযণ এফং  আদায় ংক্রান্ত মাফতীয় কাম যক্রভ 

োদন কযন্ডফন। ঋণ নফতযন্ডণয ধামূ ননম্নরূাঃ 

২১.৩.১ ভাঠ েভ িেেিা/উকজরা েভ িেেিা ম্ভাব্য ঋণী মনফ িািকনয য ঋণী  দকেয মনেট কে া ফই ফাফদ ২০ টাো,  

 ঋণ আকফদনত্র ফাফদ ৫০ টাো এফং মািাই মপ ফাফদ ১০০ টাো  জভা মনকফন।  পূযণকৃে আকফদনকত্র (মযমষ্ট ১-

৬ দ্রষ্টব্য) তদয়া ভস্ত েথ্য মািাই েকয উকজরা েভ িেেিা উকযািাকে েে টাো ঋণ তদয়া মায় তটা মনধ িাযণ েযকফন।  ঋণ 

মফেযণোকর প্রকল্প মূোয়ন , ননযীক্ষা  মাচাই  খযচ অনুন্ডভানদত প্রন্ডদয় আর ঋন্ডণয ১.৫% এফং এএভএ নপ ফাফদ ৪০ 

োকা জভা মনকফন । ১ভ দপা ঋকণয তক্ষকত্র ৫% ঞ্চয় ফােোমূরে, ২য় ফা যফেী দপায় ১০% থােকে কফ এফং  প্রমে 

মেমস্তয াকথ েভকক্ষ ২০০ টাো ভামে ঞ্চয় জভা মনকে কফ।  

২১.৩.২ ঋণ  গ্রীোয  নাকভ ব্যাংে মাফ না থােকর, ঋণ গ্রকণয পূকফ িই োকে ব্যাংে মাফ খুরকে কফ। ঋণ মফেযণ 

 অফশ্যই অযাোউন্ট তময় তিকেয ভােকভ কফ। 

২১.৩.৩ ঋণ মফেযণ কত্র ঋণ গ্রীোয স্বাক্ষয, টিম, তিে নম্বয উকেখ  ভাঠ  

           েভ িেেিা, উকজরা েভ িেেিা ও আঞ্চমরে ব্যফস্থাে স্বাক্ষয েযকফন। 

২১.৪     ঋণ নফতযন্ডণয ভয় প্রন্ডয়াজনীয় আইনগত েকুন্ডভন্টমূাঃ  

 ক.  জানভনদায/ননিয়তা প্রদানকাযীয ৩০০.০০ (নতনত) োকায নন-জুনেনয়ার স্ট্যান্ডে ননিয়তা  

                 প্রদানকাযী/জানভনদান্ডযয অঙ্গীকাযনাভা। 
 খ.  ঋণ গ্রীতায ঋণ নযন্ডাধ ংক্রান্ত অঙ্গীকাযনাভা।  

 গ.  ব্যাংক নান্ডফয নন্ডযানাভ  নাফ নম্বয উন্ডল্লখপূফ যক ঋণ গ্রীতায স্বাক্ষয ০২টি (MICR Cheque)  

                 যচন্ডকয াতা।  

 

২২ নকনস্ত আদায় প্রনক্রয়াাঃ 

২২.1 ক্ষুদ্র উকযািা ঋকণয মেমস্ত ামব ি িাজি ভামে  মবমিকে আদায় েযতে কফ। মেমস্ত প্রদাকনয োমযখ অনুমা ময় 

আদায় মমডউর মনধ িামযে কফ। উকেখ্য, তোন োযকণ অমপ ফে থােকর পূকফ িয মদন মেমস্ত আদায় েযকে কফ।  

২২.2 দে ঋণ গ্রকণয ভয় উকজরা েভ িেেিায মনেট কে এেটি া ফই গ্রণ েযকফন। এই া ফইকে ঋণীয নাভ, 

ঠিোনা, দে নম্বয, তভাফাইর নম্বয, গৃীে ঋকণয মযভাণ, ামব ি িাজি প্রকদয় অকথ িয মযভাণ এফং ভামে 

মেমস্তয মনধ িামযে োমযখ উকেখ েযা থােকফ। যফেী ঋকণয তক্ষকত্র পুযােন া ফই ব্যফায েযা মাকফ। 

২২.৩ উকজরা েভ িেেিা দদমনে আদায় তযমজষ্টাকয আদায়কৃে ঞ্চয় ও ঋকণয মেমস্তয টাোয মযভাণ, ঋণী দকেয নাভ 

ও দে নম্বয উকেখপূফ িে মরমফদ্ধ েযকফন। 

২২.৪ উকজরা ব্যফস্থাকে আদায় যমদ এয ভােকভ ঋণ গ্রীোয মনেট তথকে ের প্রোয আদায় মনমিে েযকে কফ ।  
২২.৫ উকজরা ব্যফস্থাে আদায়কৃে ঞ্চয় ও ঋকণয টাো দেকদয া ফই-এ মরখা মনমিে েকয স্বাক্ষয েযকফন। 

ঋণী দেগণ তভাফাইকর জভায এএভএ ায় মেনা ো তদখায জন্য ফরকফন এফং যফেী মেমস্ত আদাকয়য ভয় 

এএভএ প্রামিয মফলয়টি মনমিে েযকফন।  

 

২৩.   াপ্তানক , ভানক এফং ফানল যক নযন্ডাে য: 
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‘ক্ষুদ্র উন্ডযাক্তা ' ঋণ কাম যক্রভ ম যান্ডরাচনায জন্য উন্ডজরা ব্যফস্থাক আঞ্চনরক ব্যফস্থাকন্ডক এফং আঞ্চনরক ব্যফস্থাক 

প্রধান কাম যারন্ডয়য চানদা যভাতান্ডফক নযন্ডাে য যপ্রযণ কযযফন। 
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