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িপিডিবএফ কািভড-১৯ েণাদনা ঋণ পিরচালন নীিতমালা ২০২১ 

 

ত য়ন প  

 

এই মেম ত য়ন করা যাে  য, িপিডিবএফ এর বাড অব গভনস এর স ািনত সভাপিত এবং প ী উ য়ন 
ও সমবায় িবভাগ এর সিচব জনাব মা: রজাউল আহসােনর সভাপিতে  বােডর িন বিণত সদ বেগর 
উপি িতেত ১৭ ন ২০২১ ি .তািরেখ নীিতমালা  অ েমািদত হয়: 

 

০১  জনাব মা: রজাউল আহসান :  সভাপিত 

০২  জনাব ি য় মার  :  সহ-সভাপিত 

০৩  মাছা: জাৎ া খা ন :  সদ  

০৪ বগম নািসমা আ ার িব :  সদ  

০৫ জনাব এম শােয়ব চৗ রী :  সদ  

০৬ জনাব সাই াহ পা া :  সদ  

০৭ জনাব বারহান উি ন আহেমদ :  সদ  

০৮ জনাব মা: ওয়ােহ বী সরকার :  সদ  

০৯ জনাব হ দ মউ দউর রশীদ সফদার :  সদ -সিচব         
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পন ভ াচা , এমিপ 
ও 

িতম ী 
প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ 

ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

 
বাণী 

 

জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান-এর ধা ও দাির   সানার বাংলা গড়ার  বা বায়েন ত রই 
েযা  ক া জনেন ী শখ হািসনা প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (িপিডিবএফ) িত া কেরন। দেশর আথ-সামািজক 

উ য়ন ও দাির  রীকরেণ িপিডিবএফ অ ণী িমকা পালন কের যাে । বতমান বি ক মহামারী কািভড-19 এর ভাব 
মাকােবলায় অথৈনিতক গিতধারা স ত রাখেত জনেন ী শখ হািসনার সরকার ক ক ঘািষত েণাদনা পােকেজর 

আওতায় িপিডিবএফ কািভড-১৯ েণাদনা ঋণ কম িচ বা বায়েনর লে  ঋণ পিরচালন নীিতমালা-2021 ণয়ন কেরেছ 
জেন আিম আনি ত। ফলেভাগী সদ েদর জ  নব স দ জন ও র া স েয়র নবতর ধারণার আেলােক উে া া 

উ ীপেনর এ য়াস হেণর জ  আিম িপিডিবএফ’ ক স শংস  ধ বাদ জানাই। 
 

জনেন ী শখ হািসনার উদার ও া সর ন ে  গত এক েগ য উ য়েনর মধারা িচত হেয়েছ তা এেদেশ 
দাির  িবেমাচেন নাটকীয় পিরবতন স ব কেরেছ এবং আমরা এক  উ ত বাংলােদশ িবিনমােনর পেথ যা া কেরিছ।  
বাংলােদেশর অিমত স াবনাময় এ অিভযা ার পরম েত কেরানা ভাইরাসজিনত অিভঘাত িবেশষ কের ামীণ অথনীিতর 

াণ চা  িবর কের িদেয়েছ। সরকার রাগীেদর সবা দান িনিবড়তর করার পাশাপািশ মানিবক সহায়তা সারণ 
কেরেছন এবং সই সােথ কমহীনতা ও আেয়র েযাগ ােসর েখা িখ ামীণ াি ক জনেগাি েক র া ও সমথন দােনর 
মানেস ব মাি ক েণাদনা ঘাষণা কেরেছন। সরকার প ী উ য়ন ও সমবায় িবভােগর অিধ  িত ানস েহর অ েল 

র,  ও মাঝারী িশ  খাতেক ল  কের ামীণ দির েদর জীবন ও জীিবকায় াণ স ােরর জ  িবেশষ অ দান দান 
কেরেছন। এরই আওতায় িপিডিবএফ এর অ েল ৩০০ কা  টাকা বরা  করা হেয়েছ। িপিডিবএফ বরা ত এ অথ এক  
ণায়মান ঋণ তহিবেলর আকাের িত ােনর ফলেভাগী সদ েদর মােঝ িবতরেণর উে াগ িনেয়েছ। িপিডিবএফ এ তহিবল 
বহােরর মা েম ামীণ জনজীবেনর মােনা য়েনর লে  ইেতামে  য ব ভি ম কম য়াস হণ কেরেছ সই গিতধারায় 

এ উে াগ হেব এক  নব সংেযাজন। এ ন ন য়াস যাজেনর মা েম িপিডিবএফ জনগেণর আথ-সামািজক উ য়েনর 
জাতীয় ও আ জািতক ল  অজেন িমকা রাখেব। এ ধারায় িপিডিবএফসহ দেশর প ী িত ানস েহর অ াহত েচ ায় 
অিজত হেব ২০৩০ ( টকসই উ য়ন অভী ), ২০৩১ (উ  ম  আেয়র দশ),  ২০৪১ (উ ত দশ) এবং ২১০০ (ব- ীপ 
পিরক না)-এর কাি ত ল স হ। 

 

কািভড 19-এর সংকেটর ভােব য়মান ামীণ অথনীিতর ন ীবেনর লে  র,  ও মাঝারী িশ খাত 
িবকােশর মা েম প ীর দির  জনেগাি েক আয় ি  ও স দ আহরেণর েযাগ দােনর জ  িপিডিবএফ সরকােরর দ  
অ দান বহােরর জ  য নীিতমালা ণয়ন কেরেছ তা দির  জনেগা ীর জনী মতা ি , আয় ও কমসং ান ি  এবং 
সংগ ত উ য়ন য়াসেক স ব করেব বেল আিম ঢ় িব াস পাষণ কির।  

 

আিম িপিডিবএফ ক ক ণীত নীিতমালার আেলােক কািভড-১৯ েণাদনা ঋণ কম িচ বা বায়েনর সফলতা 
কামনা করিছ এবং িপিডিবএফ-এর সহকম  ও ফলেভাগীেদর সান  অিভন ন জানাই।  
 

পন ভ াচা  
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মা: রজাউল আহসান 
সিচব 

প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ 
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

 

বাণী 

য কান দেশর অথৈনিতক উ য়েন র,  ও মাঝারী িশ  খােতর  িব াপী ী ত।  ১৯৭০ সােলর নেভ ের 
দ  বতার ও টিলিভশন ভাষেণ ব ব  বেলন, ‘ ায়তন ও র িশ েক াপকভােব উৎসাহ িদেত হেব। র িশে র 
ে  ক চামাল সরবরােহর ব া িনি ত করেত হেব। ত িতেদর া  ে  তা ও রং সরবরাহ করেত হেব। তােদর জে  

অব ই বাজারজাতকরণ ও ঋণদােনর িবধা কের িদেত হেব। সমবােয়র মা েম া িতর িশ  গেড় লেত হেব। ােম ােম 
এসব িশ েক এমনভােব ছিড়েয় িদেত হেব যার ফেল াম থেক ামা ের িবিভ  কার িশ  েযাগ পৗছঁায় এবং ামীণ মা েষর 
জে  কমসং ােনর েযাগ ি  হয়’। ব ব র উি িখত ব ে র অ িত নেভল কেরানা ভাইরাস (েকািভড-১৯) পিরি িতেত 
প ী এলাকার র,  ও মাঝারী িশ  খােতর িবকােশ অপার স াবনার বাতায়ন উে াচন করেব।   
 

জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমােনর আজ  লািলত  দাির  িবেমাচন এবং সানার বাংলা গড়ার মহান 
জাতীয় ল েক সামেন রেখ তারই েযা ক া বতমান ধানম ী জনেন ী শখ হািসনা িবআিডিব’র এক  সফল উে াগ থেক 
মহান জাতীয় সংসেদর আইেনর মা েম এক  সংিবিধব  সং া িহেসেব প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (িপিডিবএফ) িত া 
কেরন। মাননীয় ধানম ী ২০০০ সােলর ৩০ এি ল এ িত ােনর কায েমর ভ চনা কেরন। িপিডিবএফ  ঋেণর 
মানিবকীকরণ, ফলেভাগী সদ েদর জীিবকা অে ষণ, স দ জন ও আয় উৎসাির ি লক িশ েণর মা েম দির  
জনেগা ীর স মতা ি  ও কম জেনর লে  কাজ করেছ। বতমােন িত ান  দেশর ০৮  িবভােগর ৫৫  জলার ৩৫৭  
উপেজলার মা েম ায় ১১.৫০ ল  ামীণ জনেগা ীেক ত ভােব সংগ ত কের ামীণ উ য়ন কম িচ বা বায়ন অ াহত 
রেখেছ।  

 

সরকােরর পক -২০২১ এর আেলােক াধীনতার বণ জয় ীেত িন  ম  আেয়র দশ পিরেয় উ  ম ম আেয়র দেশ 
উ রেণর য়াস এবং িব াপী হীত ও অ ত টকসই উ য়ন অভী  (এসিডিজ) - ২০৩০ িবেবচনায় রেখ পক -২০২১ ও 
পক -২০৪১ এবং চলমান ৮ম প বািষকী পিরক ণা ণয়ন করা হেয়েছ। এছাড়া ২০৭১ সােল াধীনতার শতবষ িতেত 

স ি র সেবা  িশখের আেরাহন এবং ২১০০ সােল িনরাপদ ব- ীেপর অে ষা প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (িপিডিবএফ)-এর 
কায েম ােণর স ার কেরেছ। এ পিরে ি েত কািভড পিরি িতেত সমেয়র চািহদা ও বা বতার িনিরেখ মাঠ পযােয় এক  
ফল  ঋণ কায ম পিরচালনার লে  িপিডিবএফ সরকার ক ক দ  ‘ কািভড-১৯ েণাদনা ঋণ পিরচালন নীিতমালা-২০২১’ 

ণয়ন কেরেছ এবং অিত শী  এর বা বায়ন িচত হেত যাে  জেন আিম বই আনি ত। 
 

কািভড-১৯ েণাদনা ােকেজর এই ঋণ পিরচালন নীিতমালা িপিডিবএফ-এর মাঠ পযােয়র কায েম গিতর স ার 
করেব এবং এ কায েমর ু বা বায়েন সহায়ক হেব। দািরে র মানিচ  অ যায়ী এলাকা িনধারণ এবং দাির  িন পেনর 
মা েম ফলেভাগী িনবাচন এ নীিতমালার বিশ ণ িদক। সদ েদর স দ জন ও র া স েয়র মা েম িঁজ গঠেন 
উ ু করেণর উ াবনধম  ধারণার আেলােক ণীত এ নীিতমালা ামীণ দির  জনেগা ীর কমসং ান, আয় ি  ও স দ জেন 
যথাথ িমকা রাখেব বেল আিম ঢ় মত পাষণ কির।   
 িপিডিবএফ-এর ‘েকািভড-১৯ েণাদনা ঋণ পিরচালন নীিতমালা-২০২১’ ণয়েন এ িত ােনর ব াপনা পিরচালেকর 
ন ে  য সহকম রা অ  ম, মধা ও মনন  কেরেছন, ত েদর আ িরক অিভন ন জানাই।  

 

মা: রজাউল আহসান 
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           খব  

 
 
 

 

                                                                 

জািতর িপতা ব ব র জ শতবািষকী ও াধীনতার বণ জয় ী উপলে  বাংলােদশ যখন উৎসব খর, তখিন িব াপী 
কািভড-১৯ এর অভািবত অিভঘাত িবপ  কের েল মা েষর জীবন ও জীিবকা । কািভেডর া ভােব বাংলােদেশর ামীণ 

অথনীিতেত যমন নেম আেস এক অ ত ািশত িবপযয়, তমিন এর েকাপ প ীর দির  জনেগাি র জীবন-যাপন, উপজীিবকা, 
আয় ও অবল ন, সহায় ও স দ এবং অি ে র উপর িব ার কের এক কােলাছায়া। িবে র কাথাও বািহত হে  এ ভাইরােসর 
ি তীয়, কাথাও বা তীয় তর । এ বি ক মহামািরর ভরেক  স িত এিশয়া মহােদেশ, িবেশষ কের দি ণ এিশয়ায়, একই 
ভােব বাংলােদেশ সের এেসেছ। এ েকাপ অ াহত থাকা সে ও মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার দ  ও িবচ ণ ন ে  
দেশর সামি ক অথনীিতর ব াপনা, গিত বাহ, ি  এবং ি িতশীলতা অ  রেয়েছ। এ াপেট সরকার অথৈনিতক 
ন ােরর লে  বিতত িবিভ  েণাদনা ােকেজর অংশ িহেসেব প ী এলাকার র,  ও মাঝাির িশ  খাতেক ল  

কের  ঋণদান কায ম স সারেণর জ  িপিডিবএফ এর অ েল ৩০০ কা  টাকার িবেশষ অ দান বরা  কেরেছ এবং 
ইেতামে  এ তহিবেলর ১০০ কা  টাকা অব  হেয়েছ। এ ঋণ কায ম বা বায়েনর জ  িপিডিবএফ ভা য়াল সভায় 

াপকিভি ক আেলাচনার মা েম এক   ঋণ পিরচালন নীিতমালা হণ কেরেছ। এ নীিতমালা  ণয়নকােল ধান কাযালয়, 
আ িলক কাযালয়স হ এবং মাঠ পযােয়র কমকতা-কমচারীেদর সােথ মত িবিনময় এবং ফলেভাগীেদর সােথ গণ নানী 
অ ি ত হয়।  

 

‘িপিডিবএফ কািভড-১৯ ঋণ পিরচালন নীিতমালা-২০২১’-এ িপিডিবএফ-এর পক  ও অিভল  িতফিলত হেয়েছ। 
প ীর দির  ও অ িবধা  জনেগাি র আথ-সামািজক উ য়ন এবং নারী ও েষর মে  সমতা িবধােনর লে  এক  
অ নাফা খী -শািসত সং া িহেসেব এ নন- াংিকং আিথক িত ােনর অ দয়। িত ান  াি ক জনেগাি েক অনা ািনক 
দল ও ি  াহক পযােয় সংগ ত কের আয় উৎসাির, ি লক ও সামািজক উ য়ন লক িশ ণ দান এবং  ঋণ,  উে া া 
ঋণ ও নারী উে া া ঋণ দােনর মা েম আিথক সবা বলয়  করেছ। িপিডিবএফ সরকােরর পক  ২০২১ ও পক  ২০৪১-এর 
পির ণ পায়েণর লে  িত ােনর ল ধারার কায ম এবং উ য়ন য়াস পিরচালনা করেছ। একই সােথ িপিডিবএফ ২০৩০ 
সােলর মে  টকসই উ য়ন অিভ  (এসিডিজ) অজন, ২০৩১ সাল নাগাদ ম  আেয়র দেশ উ রণ, ২০৪১ সােল উ ত দেশর 
পযােয় অিভেষক এবং ২১০০ সােলর মে  পিরকি ত ব- ীেপ পা েরর কাি ত লে  সরকােরর হীত কাযধারা অ সরণ 
করেছ।  

 

 অথৈনিতক ি  অজেন র,  ও মাঝারী িশ  খােতর ণ অবদান রেয়েছ। এ  এক   িঁজ িনভর, 
মিনিবড় ও ত পির ি লক উে াগ।   আেয়র উে া েদর জ  স াবনাময় উে াগ িহেসেব র,  ও মাঝারী িশ  

খােতর ত  রেয়েছ। কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) পিরি িতেত ামীণ িষ ও অ িষ খােতর ঃ  িমকেদর মঘ া 
ােসর িবপরীেত কম জন, কম র া, প  উৎপাদন ও চািহদা ি র মা েম ামীণ অথনীিতর ন ীবেনর এ খাত স াবনার 

িদগ  উ ু  করেব। এ িবেবচনায় িত ােনর পক  ও অিভলে র আি েক িপিডিবএফ এ খাতেক ল  কের দাির  
িবেমাচেনর অিভ ােয় নীিতমালা  ণয়ন কেরেছ।  
 

 

উ য়ন ফেলর ষম ব েনর লে  সহজতর শেত দির  জনেগাি েক ঋণ দান, ঋণ িবতরেণর খাত সািরতকরণ, 
আয় উৎসাির িশ েণর মা েম স মতার িবকাশ, উৎপাদনশীলতা ও আয় ি , স য় জন, র া ও পির ি  এবং িঁজ 
গঠেনর মা েম নব স দ জন, সংহিত দল গঠেনর মা েম হ র উে াগ হণ ও মাগত উ রেনর য় ধারণা কম িচর এ 
নীিতমালায় িবেশষ  পেয়েছ। হীত নীিতমালা প ী এলাকায় ািত ািনক ঋেণর বাহ ি , ি লক দ তা ি র মা েম 
তা দী  জনেগাি েক কেম স ৃ করণ, ামীণ নারীর ত মতায়ন এবং নাগিরক উে ােগর সহায়ক হেব বেল আিম 
ঢ়ভােব িব াস কির। 

 

 উ  মানিবক বাধ থেক সরকার ামীণ দির েদর ক ােণ েণাদনা কম িচ হণ কেরেছন। এ কম িচ প ীর 
দির তম জনেগাি র জীবনমােনর উ য়েন সহায়ক হেল সরকােরর ত াশা রণ হেব ।  

 
 

 
 

 

হ দ মউ দউর রশীদ সফদার 
ব াপনা পিরচালক 

িপিডিবএফ 
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চীপ  
 
 

অ ায় িবষয় া 
অ ায় ১ পক  (িভশন), অিভল  (িমশন), ল  ও উে  1 

বা বায়ন পদে পস হ: কম এলাকা, ঋণ কায ম, িঁজ গঠন, নব স দ জন ও 
বা বায়ন কৗশল 

2 

অ ায় ২ আথ-সামািজক জিরপ, সদ  িনবাচন  ও বাছাই ি য়া:  এলাকা িব াস, ইউিডিবও 
ক ক সদ / াহেকর ী িত দান 

5 

অ ায় ৩ ঋণ ও স য় ব াপনা: 7 

ধান কাযালেয়র কিম   ও কিম র দািয়  7 

কম িচ শাসন ও কম িচ শাসেনর দািয়  8 

আ িলক পযােয়র কিম  ও কিম র দািয়  9 

উপেজলা পযােয়র কিম  ও কিম র দািয়  9 
অ ায় ৪ িপিডিবএফ কািভড-১৯ েণাদনা ঋণ পিরচালন প িত ও ব াপনা: 10 

৪.১ ঋণ পিরচালন ি য়া 10 

৪.২  েণাদনা ােকেজর আওতায় র,  ও মাঝাির িশে  ঋণ দােনর শতাবলী 10 

৪.২.১ ঋণ াি র যা তা 10 

৪.২.২  আেবদন পযােয় েয়াজনীয় কাগজপ ািদ 11 

৪.৩ ঋেণর দিললপ ািদ সংর ণ 11 

৪.৪  ঋণ িবতরেণর খাত িনবাচন 11 

৪.৫ ঋন দােনর স া  খাতস হ 11 

৪.৬ িশ / বসােয়র কািরগির িদক পযােলাচনা 1১ 

৪.৭ ঋেণর েয়াজনীয় জামানতস হ 12 

৪.৮  ঋণ তহিবেলর উৎস 12 

৪.৯ ঋণ দােনর সীমা 12 

৪.১০ ঋেণর ময়াদ ও স িপিরয়ড 12 

৪.১১  ঋেণর সবা  1২ 

৪.১২  ঋেণর জামানত 13 

৪.১৩ স য় আদায় ও জমা 13 

৪.১৪  সদ /উে া ার িনজ  িঁক িনরসন িবমা 14 

৪.১৫  ঋণ আেবদন িফ 1৪ 

৪.১৬  ঋণ ি য়াকরণ 15 

৪.১৭  ঋণ অ েমাদন পযায় 15 

৪.১৮.১ ঋণ িবতরণ ি য়া 16 
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অ ায় িবষয় া 

৪.১৮.২ পাস বই (ঋণ ও স য়) 16 

৪.১৯ ঋেণর নিথপ ািদ সংর ণ 16 

৪.২০ তহিবল ছাড়করণ ও াংক িহসাব পিরচালনা ি য়া 17 

৪.২১ সদ /উে া া পযােয় িশ ণ 17 

৪.২২ িহসাব সংর ণ 17 

৪.২২.১ উপেজলা পযােয় িহসাব সংর েণর জ  ব ত ড েম স হ ১৮ 

৪.২৩ নরায় ঋেণর আেবদন ও ন:ঋণ িবতরণ ১৯ 

৪.২৪ পিরবী ণ ও অ েবদন ১৯ 

৪.২৫ িপিডিবএফ ধান কাযালেয় তহিবল রণ ২০ 
অ ায় ৫ ‘েকািভড-১৯ েণাদনা তহিবল’ বহার সং া  িহসাব পিরচালনা প িত ২১ 
অ ায় 6 ৬.১  িনরী া কায ম ২৩ 

৬.২ নীিতমালা  েয়াগ ও সংেশাধেনর মতা ২৩ 

৬.৩ কম িচর সমাপনী পিরক না (exit plan) ২৩ 

পিরিশ   ১:  wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Pxi Rb¨ cÖ‡qvRbxq 
ফরমস েহর তািলকা ২৪ 

পিরিশ   ২:  একক উে া া/সংহিত দেলর সদ  জরীপ ছক ২৫ 

পিরিশ   ৩:   ঋেণর আেবদন ফরম ২৭ 

পিরিশ   ৪:   েণাদনা ঋেণর এ া াইজাল ২৮ 

পিরিশ   ৫:   FY gÄyixcÎ ৩০ 

পিরিশ   ৬:   A½xKvibvgv ৩১ 

পিরিশ   ৭:   RvgvbZbvgv ৩২ 

পিরিশ   ৮:  eÜKxKiY Pzw³bvgv ৩৩ 

পিরিশ   ৯:  ¯^ËvwaKvi `wjj Mw”QZ ivLvi ¯§viK ৩৫ 

পিরিশ   ১০:  Pvwn`v cÖwZÁv cÎ  ৩৬ 
পিরিশ   ১১:  ‡Nvlbv cÎ ৩৭ 
পিরিশ   ১২:  ¶gZv cÖ`vb cÎ ৩৮ 
পিরিশ   ১৩:  njd bvgv ৩৯ 
পিরিশ   ১৪:   RvgvbZK…Z m¤úwËi Rwic cÖwZ‡e`b ৪১ 
পিরিশ   ১৫:   exgvi Av‡e`b I g‡bvbqb cÎ ৪২ 
পিরিশ   ১৬:  ঋণ দােনর জ  স া  আয়-উৎসাির কমকাে র তািলকা ৪৩ 

 
 

 

 
[ 
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অ ায় ১ 
 

িমকা 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ত র মানিবক য়ােসর অ ষ  িহেসেব 
প ীর দির তম জনেগাি র ক ােণ িবআরিডিব’র এক  সফল উে াগ থেক ১৯৯৯ সেন িপিডিবএফ জন কেরন। 
সরকােরর পক  ২০২১ ও পক  ২০৪১-এর পির ণ পায়েণর লে  প ী এলাকায় ঋেণর ষম বাহ 
িনি তকরেণ এক  অ নাফা খী শািসত সং া িহেসেব িত ান  অ াহতভােব দাির  িবেমাচন ও প ী 
উ য়েনর লে  কাজ কের যাে । িত ান  াি ক জনেগাি েক অনা ািনক দল ও ি  াহক পযােয় পিরেসবা 
সারেণর মা েম সংগ ত কের জনশীল উে ােগ স ৃ  করেছ। আয়-উৎসাির, ি লক ও সামািজক উ য়ন লক 
িশ ণ দান এবং  ঋণ,  উে া া ঋণ ও নারী উে া া ঋণ দােনর মা েম এ িত ান অ ি লক ঋণ 
িবধা দান করেছ। এে ে  র,  ও মাঝাির িশ  খাত ছাড়াও -কমসং ান ও আয়-উৎসাির অ া  

উে ােগও এ িত ান সহায়ক িমকা রাখেছ। এ িত ােনর ব মাি ক কায েমর মধারায়  হেয়েছ 
িপিডিবএফ কািভড-১৯ েণাদনা ঋণ কম িচ। 

 
 

১.১ পক  (িভশন) 
নেভল কেরানা ভাইরাস ( কািভড-19) পিরি িতেত প ী এলাকার অথৈনিতক ন ার রাি ত করার লে  

র,  ও মাঝাির িশ  খাত স সারেণর মা েম প ীর জনেগা ীর জীবনমান উ য়ন। 

১.২ অিভল  (িমশন) 
প ীর াি ক জনেগা ীর িবপ  মা েষর জীবন ও জীিবকার েয়াজেন র,  ও মাঝাির িশ  খাত িবকােশর 
লে  প ী এলাকায় উে া া উ ীপেনর মা েম ঋণদান কায ম স সারণ। 

 

১.৩ ল  ও উে  
 

১. প ীর দির  ও অ িবধা  জনেগাি েক একক/দলগতভােব উ ু করেণর মা েম , মাঝাির ও র িশে  
স ৃ  ও িনেয়ািজত করা; 

২. প ী এলাকার াি ক জনেগা ীর জীবনমান উ য়েনর জ  কম সং ােনর েযাগ ি  করা এবং তােদরেক িবিভ  
জনশীল, উৎপাদনশীল ও আয় উৎসাির কমকাে  স ৃ  করার মা েম াবলি  করা; 

৩. ামীণ জনেগাি েক এককভােব বা সংহিত দল গঠেনর মা েম সংগ ত কের ামীণ িশ  উে াগ স সারেণর 
লে  ঋণ সহায়তা দান করা; 

৪. দির তম জনেগাি র অথৈনিতক মতায়ন, সামািজক অ গিত সাধন ও নারী- ষ সমতা িবধান ও ব না র করা; 

৫. সংহিত দেলর সদ / াহকেদরেক িনয়িমত স য় জমার মা েম র া স য় তহিবল ি েত সহায়তা করা; 
৬. স েয়র পির ি  ও িঁজ গঠেনর মা েম আিথক উ য়েনর ধারায় াি ক জনেগাি র জীবনমান উ য়ন করা; 
৭. সদ / াহকেদরেক িবিভ  জনশীল, উৎপাদনশীল ও আয় উৎসাির কমকাে  িশ ণ দােনর মা েম তােদর 

স মতা ি , জনী িতভা িবকিশত করা; 
৮. াি ক জনেগাি র আিথক অ ি র মা েম ণায়মান ঋণ তহিবেলর মাগত বাহ িনি ত করা; 
৯. প ীর দির  ও অ িবধা  জনেগাি র নব স দ জেন সহায়তা দান করা, িবেশষত: নারী ও ত নেদরেক এ 

ে  অ ািধকার দান করা; 
১০. উ ততর য েকৗশল ও ত  ি  বহার কের ফলেভাগীেদর উৎপািদত প  প ী িবপণীর মা েম বাজারজাত-

করেণ সহায়তা দান করা; 
১১. অংশীদাির লক ব াপনা ও াজেনর লে  টকসই িশ  উে ােগর েযাগ সািরত করা এবং আিথক 

ংখলা, তা ও  জবাবিদিহতার বাতাবরণ িত ার মা েম এর ব াপনা িনি ত করা; 
১২. িপিডিবএফ-এর ব মাি ক কম য়ােসর সােথ সদ েদর স ৃ করণ এবং তােদর জীিবকায়ন ি য়ায় সহায়তা 

দান। 
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১.৪ বা বায়ন পদে পস হ 
(ক) কমএলাকা 

িপিডিবএফ-এর চলমান কায েমর আওতা  ৮  িবভােগর ৫৫  জলার ৩৫৭  উপেজলার মাট ৪০৩  
কাযালেয়র মা েম সরকােরর আিথক েণাদনা ােকেজর আওতায় এই ঋণ কায ম পিরচািলত হেব। অ র ভিব েত 

িপিডিবএফ এর কায ম দেশর অবিশ  এলাকায় স সািরত হেল ন ন এলাকায় এ কম িচর আওতা সািরত হেব। কম 
এলাকা িনবাচেনর ে  িনে া  িবষয়স হ িবেবচনায় আনেত হেব: 

 

 য সব এলাকায় র,  বা মাঝাির িশ  রেয়েছ সসব এলাকা ছাড়াও স াবনাময় অ া  এলাকায়ও  
কায ম স সািরত হেব।  

 এছাড়া িপিডিবএফ এর কম এলাকা স সািরত হেল ন ন এলাকার অভী  সদ / াহকগেণর জীবনমান উ য়নকে  
ঋণ  ও অ া  িবধা দান করা যােব; 

 দেশর ত  এলাকা, িবেশষ কের হাওর, বাওড়, চরা ল ও উপ লীয় এলাকায় বসবাসকারী এবং পাবত  অ েল 
এ  ঋণ সহায়তা সািরত হেব। 

 পাবত  অ ল এবং সমতেলর  - গা ীর মা ষ এবং পিতত, দিলত ও সমাজ-িবি  জনেগাি র সদ গণও এ 
কম িচেত িবেশষ িবেবচনা পােবন। 

(খ) ঋণ কায ম 
প ী এলাকার াি ক জনেগা ীর জীবনমান উ য়েনর লে  র,  ও মাঝাির িশ িভি ক 

িবিভ  জনশীল, উৎপাদনশীল ও আয়-উৎসারী কমকা  হেণর মা েম এ ঋণ দােনর ব া করা 
হেয়েছ। এ খােতর অথ ণায়মান ঋণ তহিবল িহেসেব িবিনেয়াগ করা হেব। ঋণ খােত মাট ৩০০ কা  
টাকা বাংলােদশ সরকােরর িনকট হেত আিথক েণাদনা ােকজ এর আওতায় িবেশষ অ দান িহেসেব 
বরা  হেয়েছ। ফলেভাগী সদ েদর -কমসং ান ও নব স দ জেনর লে  এ ঋেণর অথ 
সদ / াহক পযােয় এককভােব ও সংহিত দেলর মা েম আয়-উৎসারী কমকাে  িবিনেয়াগ করা হেব, 
ফেল নব  উে ােগ কম-সং ােনর েযাগ মশ: িব ত হেব। 

 

(গ) িঁজ গঠন 
ফলেভাগী সদ েদর িনজ  স য় জমার মা েম ত েদর িঁজ গঠন/তহিবল জন এ কায েমর 

অ তম উে । সদ / াহকগেণর িনকট হেত র া স য়, নব স দ জেনর লে  স য় ও সাধারণ 
স য় সং হ করা হেব। তাছাড়া বতমােন িপিডিবএফ এ চিলত িবিভ  স য় ি েমর 
( সানালী/ ময়াদী/লাখপিত/নবজাতক স য় ইত ািদ) আওতায়ও ফলেভাগী সদ গণ স য় জমা করেত 
পারেবন। 

 

(ঘ) নব স দ জন 
এ কম িচর আওতায় ি লক/কািরগির/ ােয়ািগক িশ ণ দােনর মা েম ফলেভাগীেদর 

, র ও মাঝাির িশে র িবকাশ সাধেন সহায়তা সারণ করা হেব। এ ি য়ায় জনশীল, 
উৎপাদনশীল ও আয়-উৎসাির কমকা  পিরচািলত হেব। এ কমকা  নবস দ জেন সহায়ক হেব। 
এককভােব উে া া উ ীপন এবং সংহিত দেলর মা েম সদ েদর সংগ ত কের যৗথ মািলকানায় প ী 
িবপণী এবং দশণী ও িশ ণ ক  াপেনর উে াগ হণ করা হেব। সহজাতভােব বংশা িমক বা 
ঐিতহ গত সংহিতর আওতায় যমন র ও  িশে র িবকাশ হেয় থােক, তমিন সমমনা ও সম ােথ 
ঐক ব  দেদর িনেয় মাঝাির িশে র িবকাশ হয়। এ ে  িপিডিবএফ অংশীজন ও সহায়েকর িমকা 
হণ কের এ উে াগ েলােক সফল কের লেত পাের। 
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(ঙ) বা বায়ন কৗশল 
1. িপিডিবএফ এর সরাসির ত াবধােন এবং িত ােনর িনজ  জনবল ারা ও সহেযাগী িত ােনর সহায়তায় 

এ ঋণ কায ম বা বািয়ত হেব; 
2. র,  ও মাঝাির িশে  িনেয়ািজত , াি ক ও উদীয়মান সদ / াহকগণ এককভােব বা সংহিত 

দেলর মা েম এ ঋেণর আওতায় আসেবন; 
3. জনশীল, উৎপাদনশীল ও আয় উৎসারী কমকাে  সংহিত দেলর সদ / াহকেদরেক িশ ণ দােনর 

উে াগ হণ করা হেব; 
4. িপিডিবএফ এর িবকিশত ( া েয়েটড) সদ েদর দ তা ও পশাগত অব ান িবেবচনা কের ববত  ঋণ 

স ণ পিরেশাধ সােপে  এ ঋণ দান করা যােব; 
5. িপিডিবএফ এর উপেজলা পযােয়র কিম  এ ঋণ কায েমর জ  অভী  সদ / াহক বাছাই করেবন; 

দািয় া  মাঠকম  াহেকর আেবদন প  রেণ সহায়তা করেবন এবং ািবত ঋেণর এ া াইজাল ত 
করেবন। উপেজলা দাির  িবেমাচন কমকতা যথাযথভােব ঋেণর কাগজপ  যাচাই কের ঋণ াব 
অ েমাদেনর জ  পািরশসহ উপপিরচালেকর কাযালেয় রণ করেবন। ৩,০০,০০০/- (িতন ল ) টাকার 
উে  এ ঋণ দােনর েব উপপিরচালক/এসএিডগণ সেরজিমেন উে া া যাচাই-বাছাই কােজ স ৃ  
থাকেবন; 

6. উপপিরচালকগণ ািবত ঋেণর যথাথতা িবেবচনা কের ৫,০০,০০০/- (প চ ল ) টাকা পয  ঋণ অ েমাদন 
করেবন এবং উ তর িসিলং এর (৫,০০,০০০/- টাকার উে ) ঋণ অ েমাদেনর জ  পািরশসহ ধান 
কাযালেয় কম িচ পিরচালক বরাবর রণ করেবন; 

7. সরকার দ  েণাদনা ােকেজর ঋেণর সাধারণ িসিলং হেব ৫০,০০০/- (প াশ হাজার) টাকা হেত 
৫,০০,০০০/- (প চ ল ) টাকা পয । সদ / াহেকর িবিনেয়ােগর েযাগ, বসািয়ক নাম, বা ব অব া 
িবেবচনা কের ঋেণর িসিলং ১০,০০,০০০/- (দশ ল ) টাকা পয  িনধারণ করা যােব, তাছাড়া সংহিত দেলর 
মা েম গ ত মাঝাির িশ  উে া ােদর জ  িশে র ধরণ, বসার বা ব অব া, সারেণর স া তাসহ 
সামি ক িদক িবেবচনা কের সে া  ২৫,০০,০০০/- ( িচশ ল ) টাকা পয  ঋণ দান করা যােব (অ ে দ 
৪.৯.১); 

8. েণাদনা ােকেজর ঋেণর এ াে ইজাল িফ বাবদ িবতরণ ত ঋেণর ০.৫% হাের এককালীন াহেকর িনকট 
হেত হণ করেত হেব; 

9. েণাদনা ােকেজর আওতায় িবতরণ ত ঋেণর বািষক ৪% হাের ( াট রেট) সবা  আদায় করা হেব; 
10. সে া   ৬ মাস স িপিরয়ডসহ ১৮  মািসক িকি েত সবা সহ িবতরণ ত ঋণ আদায় করা হেব 

অথাৎএ ঋণ পিরেশােধর সে া  সময়সীমা হেব ২ ( ই) বছর; 
11. উে া াগেণর ঋেণর িঁক িনরসেনর লে  অ েমািদত েণাদনা ঋেণর ১% হাের এককালীণ িবমা বাবদ 

উে া া/উে া াগেণর িনকট থেক হণ করা হেব; 
12. িঁজগঠেনর লে  উে া া/ াহকগেণর িনকট হেত বািষক ২% হাের উে া া র া স য়, উে া ােদর 

নব স দ জেনর লে  বািষক ২% হাের স য় হণ করা হেব। তাছাড়া মািসকিভি েত িনয়িমত ৫০০/- 
(প চশত) টাকা হাের সাধারণ স য় জমা করেত পারেবন এবং সদ গণ তােদর চািহদা মাতােবক অ া  
িপিডিবএফ এ চিলত অ া  স য় াডাে র আওতা  হেত পারেবন (অ ে দ ৪.১৩); 

13. সংি  উপেজলা কাযালয় ও ধান কাযালেয়র জ  রা য়া  াংেক ০৩ (িতন ) িশেরানােম াংক িহসাব 
খালা হেব। িহসােবর িশেরানাম হেব- িপিডিবএফ কািভড-১৯ ণায়মান ঋণ তহিবল’, িপিডিবএফ কািভড-

১৯ পিরচালন তহিবল’, এবং িপিডিবএফ কািভড-১৯ স য় তহিবল’ (অ ে দ-২০); 
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14. এ ােকেজর আওতায় িবতরণ ত ঋেণর আসল, সবা  ও সদ েদর িনকট হেত আহিরত স য় 
ণায়মান ঋণ তহিবল িহেসেব ব ত হেব; 

15. েণাদনা ােকেজর আওতায় এ ঋণ ও স য় কায েমর যাবতীয় িহসাব া য়াল প িতেত ও িপিডিবএফ-
এর িব মান সফটওয় ােরর মা েম সংর ণ করা হেব; 

16. িনিদ  সমেয়র (২ বছর) মে  ঋণ পিরেশােধ কান সদ / াহক থ হেল উ  সদে র িনকট হেত অবিশ  
ঋণ ি িতর উপর িপিডিবএফ-এর  ঋণ কায েমর ায় (ঋণ পিরচালন নীিতমালা অ সাের) সবা  
আদায় করেত হেব (অ ে দ-১১); 

17. কান সদ / াহক ঋেণর িকি  দােন থ হেল তার জমা ত িবিভ  স য়/ িত ত দয় হেত উ  ঋেণর 
িকি /পাওনা সম য় করা যােব; 

18. অবাি ত কান সদ / াহক িনবাচন করা হেল সদ  বাছাইেয়র সােথ জিড়ত ি বগেক দায়ী করা হেব 
এবং সংি েদর িব ে  শাসিনক ব া হণ করা হেব। উ  অবাি ত সদ /উে া াগেণর কাছ থেক 
ঋেণর স দয় টাকা আদায় করা হেব এবং তার সদ পদ বািতল হেব;  

19. এ ঋণ কায েমর সােথ সংি  কমকতা/কমচারীেদর উে খেযা  ও শংসনীয় কােজর জ  
ী িত/ র ার দােনর ব া করা হেব। 

20. কান সদ  বা াহক সিমিতর াথ িবেরাধী বা িত ােনর লা পিরপ ী কান কােজ িল  হেল বা অ  
কাউেক ঐ প কােজ েরািচত করেল তার িনকট পাওনা ঋণ সা ে  আদায় কের সদ  পদ বািতল করেত 
হেব।  
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অ ায় ২ 
 

আথ-সামািজক জিরপ, সদ  বাছাই, ী িত দান ও এলাকা িব াস 
 

২.১ আথ-সামািজক জিরপ 
     অভী  জনেগা ী িনবাচেন উে া া/ াহকেদর স ক ত  সং হ করা অত  ণ। এ ঋণ 

কায েমর  জিরপ ছেক এমনভােব ত  সং হ করেত হেব যােত অবাি ত সদ  ফলেভাগী িহেসেব 
অ ্ েবেশর েযাগ না পায়। িপিডিবএফ এর মাঠ কমকতা/সংগঠক যেহ  জিরপ কাজ পিরচালনা করেবন, 
তাই এ িবষেয় তােদর সতকতা অবল ন করেত হেব। দািয় া  মাঠকমকতা/সংগঠক অভী  জনেগা ীর 
আথ-সামািজক অব া িন পেনর জ  িনিদ  জিরপ ছেক (পিরিশ -১) ত  সং হ বক াথিমক তািলকা 
তির কের উপেজলা দাির  িবেমাচন কমকতার িনকট উপ াপন করেবন।  

 
২.২ সদ /উে া া িনবাচন ও বাছাই ি য়া  
 

েণাদনা ােকেজর জ  সদ /উে া া িনবাচন ও বাছাই এর ে  িনে া  শতাবলী িবেবচনা করেত 
হেব: 

 

(ক) সংি  উপেজলার ায়ী বািস া হেত হেব এবং জাতীয় পিরচয় প সহ ানীয় ভাটার তািলকায় নাম 
      থাকেত হেব; 
(খ) ঋেণর আেবদন পে  সদ /উে া ার মাবাইল ন র থাকেত হেব এবং পিরচয়দানকারী ০২ জন ি  

ক ক ত য়ন থাকেত হেব, পিরচয়দানকারী ি েদর জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ িনেত 
হেব এবং ঋেণর আেবদনকারী উে া ার পিরবােরর অ ত: ০২ ( ই) জন সদে র মাবাইল ন র িনেত 
হেব, যা অিফেস সংর ণ করেত হেব; 

(গ)  সদ /উে া ার বয়সসীমা ১৮-৬০ বৎসর এর মে  হেত হেব;   
(ঘ)  উে া ার ামীণ িশ  I e¨emv পিরচালনার দ তা ও পশাগত িঁক হেণর স মতা থাকেত হেব; 
(ঙ)  একই ধরেণর অ  কান ক  বা িত ােনর সদ  নন এমন ি ক িনবাচন করেত হেব; 
(চ)  র,  ও মাঝাির িশ  িশ ণ া , অিভ তা ও পশাগত বা পািরবািরকভােব িশ  উে ােগর 
      সােথ স ৃ  জনেগা ী িনবাচেনর ে  িবেশষ িবেবচনা া  হেবন; 
(ছ) ামীণ িশে র সােথ স ৃ  পশািভি ক আয় উৎসারী কমকা  পিরচালনা কের িনেজেক/িনেজেদরেক 

িতি ত করেত আ হী ি /দলেক বাছাই করেত হেব; 
(জ) িপিডিবএফ ও অ  সম ল িত ান হেত দ  েবর সকল ঋণ ১০০% পিরেশাধকারী সদ েক এ ঋণ 

দান করা যােব; 
(ঝ) াহেকর বসা স সারেণর লে  অিধক লধন িবিনেয়ােগর ে  সদ / াহকেদরেক উৎসািহত 

করেত হেব; 
(ঞ) শারীিরকভােব  ও কািয়ক পির েম স ম এমন ি ক িনবাচেন অ ািধকার িদেত হেব; 
(ট)  নারী- ষ িনিবেশেষ সদ / াহক িহেসেব িনবাচন করা হেব, তেব মিহলা ও ত ন জনেগা ীেক 

িনবাচেনর ে  অ ািধকার িদেত হেব। তাছাড়া পিতত, দিলত, সমাজ িবি  নারী- ষ ও অ  

পিরচয়ধারী (3rd gender) স দায়েকও এ কায েম িবেশষ েযাগ দওয়া হেব; 
(ঠ)  অেপ া ত দির  ও বি ত জনেগা ীেক সদ / াহক িনবাচেনর ে  অ ািধকার িদেত হেব; 
(ড) মানিসক ভারসা হীন, মাদকাস , দ া  ও টাউট/ তারক ণীর কান ি েক সদ / াহক িহেসেব 

িনবাচন করা যােব না; 
 

২.৩  এলাকা িব াস 
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      দািরে র মানিচ  (Poverty Mapping) অ যায়ী দাির  বণ এলাকােক াথিমক পযােয় 
উপেজলা দাির  িবেমাচন কমকতা উপেজলার ভৗেগািলক অব া িবেবচনা কের এ ঋণ কায েমর জ  
উপ  এলাকা  িহেসেব িনবাচন করেবন। মাঠকমকতা/সংগঠকগণ তােদর িনধািরত কম-এলাকায় এ ঋেণর 
কায ম বা বায়ন করেবন। ন ন সদ /উে া া িনবাচেনর জ  দািয় া  মাঠ কম  উপেজলা দাির  
িবেমাচন কমকতার সােথ আেলাচনা কের ন ন ক/এলাকায় এ ঋণ কায ম পিরচালনা করেত পােরন, স 

ে  এলাকার ভৗগিলক অব া ও যাগােযাগ ব া িবেবচনায় িনেত হেব যােত সহেজ তদারিক করা যায়। 
তেব এমনভােব এলাকা িব াস করেত হেব যােত প ীর দির তম জনেগা ীর িনকট এ কায েমর সবা 
সহেজ পৗঁছােনা যায়। 

 
২.৪  ইউিডিবও ক ক সদ / াহেকর ী িত দান 

ক) িনবািচত সদে র নাম উপেজলা কাযালেয়র সংরি ত সংহিত দল রিজ া র বা উে া া রিজ াের 
অ  করেত হেব; 

খ) উপেজলা কাযালেয়র সংরি ত রিজ া র েত ক সদ েক থক থক সদ /উে া া ন র (েকাড 
ন র) দান করেত হেব এবং উে া া ন েরর পােশ ইউিডিবও া র কের সদ  িহেসেব ী িত দান 
করেবন; 

গ) এ কম িচর আওতাধীন সকল সদ /উে া াগেণর নাম, সিমিতর নাম, কাড ন র, আইিজএ কাড 
ইত ািদ ত  স িলত এক  িডেরকটরী তরী করা হেব;  

ঘ)  ইউিডিবও ক ক সদ /উে া ার ী িত দােনর পর পরবত  ি য়া স বক ঋণ দান করা যােব। 
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অ ায় ৩ 
 

ঋণ ও স য় ব াপনা 
 

     প ী এলাকার াি ক জনেগা ীর জীবনমান উ য়েন র,  ও মাঝাির িশ  খাতেক ল  কের ামীণ 
এলাকায় ঋণদান কায ম স সারেণর িনিম  সরকার ক ক দ  আিথক েণাদনা ােকজ ু ও চা েপ 
বা বায়েনর লে  িপিডিবএফ ক ক িনে া েপ ব াপনা কিম  গঠন করেত হেবঃ 

 

৩.১  ধান কাযালেয়র ব াপনা কিম  
 

১) সভাপিত  :  ব াপনা পিরচালক  
২) সদ   :  পিরচালক, শাসন 
৩) সদ   :  পিরচালক, গেবষণা ও উ য়ন 
৪)  সদ               :   পিরচালক, অথ 
৫) সদ   :  পিরচালক, মাঠ পিরচালন 
৬) সদ   :   পিরচালক, অিডট  
৭) সদ   :   পিরচালক, নীিত ও পিরক না 
৮) সদ   :  উপ পিরচালক, িহসাব 
৯) সদ  সিচব :  কম িচ পিরচালক  

  

ধান কাযালেয়র কিম র দািয়  
 

 সদ  সিচব িত মােসর থম স ােহর মে ই অ ল থেক া  এ ঋণ সং া  (িবতরণ, আদায়, স য়, 
দল গঠন, বীমা ইত ািদ) িতেবদন ত বক কিম র িনকট উপ াপন করেবন;  

 কিম  িতেবদন পযােলাচনা ও িবে ষণ বক করণীয় িনেদশনা দান করেবন;  
 িত মােসই এ ঋেণর অ গিত পযােলাচনার জ  ধান কাযালেয় কিম র এক  সভা অ ি ত হেব; 

 এ ঋেণর জ  অথ ছাড় ও তহিবল ব াপনা সং া  িবষয়ািদ অথ িবভাগ ও কম িচ শাসন ক ক 
িনয়ি ত হেব; 

 ধান কাযালেয়র কিম  এ ঋণ সং া  িবষেয় মাঠ পযােয়র কায ম িনিবড়ভােব তদারিক করেবন এবং 
সািবক যাগােযাগ র া করেবন ও েয়াজনীয় িফড াক দান করেবন। 
 

 

৩.২  কম িচ শাসন 
েণাদনা ঋণ কম চী’র ঋণ ও স য় ব াপনা ও শাসিনক কায ম চা েপ স াদেনর লে  

িপিডিবএফ  ধান কাযালেয় িনে া  কাঠােমা অ যায়ী কম িচ পিরচালন কিম  গ ত হেবঃ 
 

১)  কম িচ পিরচালক -১ জন 
২)  উপ-কম িচ পিরচালক -১ জন 
৩)  কম িচ মিনটিরং ও িহসাব কমকতা -১ জন 
৪)  অিফস সহকারী -১ জন 
৫)  বাতাবাহক -১ জন। 
 

উে , কম িচ শাসেন দািয় া  কমকতাগণ িনজ দািয়ে র পাশাপািশ েণাদনা ঋণ কম িচর অিপত দািয়  
পালন করেবন। 
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কম িচ পিরচালন কিম র দািয়  
কম িচ পিরচালক:  

 কম িচর মািসক, মািসক ও বািষক অ গিত পযােলাচনা ও িবে ষণ বক ধান কাযালেয়র 
কিম র িনকট উপ াপন করেবন; 

 মাঠ পযােয়র কায ম িনিবড়ভােব তদারিক করেবন এবং সািবক যাগােযাগ র া করেবন ও 
েয়াজনীয় িফড াক দান করেবন। 

উপ-কম িচ পিরচালক:  
 মাঠ পযােয়র ঋেণর এ াে ইজাল যাচাই, পরী াকরণ, িবে ষণ ও ায়ন বক অ েমাদেনর জ  

কম িচ পিরচালক/পিরচালক মাঠ পিরচালন বরাবর উপ াপন করেবন; 
 িত মােসর থম স ােহর মে ই অ ল থেক া  এ ঋণ সং া  (িবতরণ, আদায়, স য়, 

সংহিত দল গঠন, বীমা ইত ািদ) িতেবদন ত বক কম িচ পিরচালক এর িনকট উপ াপন 
করেবন। 
 

কম িচ মিনটিরং কমকতা: 
 ঋন, স য়, নব উে া া/িশ  িত া, িবমাসহ যাবতীয় কায ম বা বায়ন অ গিত মিনটিরং 

করেবন; 
 মাঠ পযােয়র কাযালেয়র সােথ িনিবড় যাগােযাগ র া করেবন এবং কম িচ পিরচালকেক 

িফড াক দান করেবন; 
 মাঠ পযােয়র অ গিত িতেবদন সফটওয় ার া ােমর সােথ িমলকরণ বক কম িচ 

পিরচালকেক অবিহত করেবন। 
 

িহসাব কমকতা: 
 েণাদনা ােকেজর ঋণ কম চী’র ঋণ, স য় ও অ া  কায েমর যাবতীয় িহসাব ব াপনার 

দািয়  পালন করেবন; 
 িহসাব কােজ িনেয়ািজত কমকতা ত - ি  বহােরর মা েম িহসােবর স কতা িন পন 

করেবন এবং ক প েক অবিহত করেবন। 
 

অিফস সহকারী: 
  এ কম চীর িবিভ  িতেবদন তকরণ, রকডপ ািদ সংর ণ ও দা িরক িচ প  আদান-

দান করেবন। 
 

উে , এ কম িচর সামি ক কমকা  িপিডিবএফ-এর মাঠ পিরচালন িবভাগ ক ক িনয়ি ত হেব । 
 
৩.৩  আ িলক ব াপনা কিম  

 

১) সভাপিত  :  উপ পিরচালক  
২) সদ   :  উ তন সহকারী পিরচালক 
৩) সদ   :  সহকারী পিরচালক (িহসাব/িহসােবর কােজ িনেয়ািজত কমকতা) 
৪) সদ  সিচব :  উ তন সহকারী পিরচালক (েজ  এসএিড) 
 

 ( কান অ েল ০১ জন উ তন সহকারী পিরচালক থাকেল সখােন ০৩ সদ  িবিশ  কিম  হেব)  
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আ িলক ব াপনা কিম র দািয়  
 

 উপেজলা কাযালয় থেক া  আেবদনপ  আ িলক কিম  যাচাই-বাছাই করেবন;  
 আ িলক কিম র এক বা একািধক সদ  েয়াজেন ািবত ঋণ সেরজিমন পিরদশন কের ম সহ 

আ িলক কিম েত উপ াপন করেবন এবং কিম র িস াে র আেলােক উপপিরচালক ঋণ অ েমাদন 
করেবন; 

 আ িলক কিম  ক ক ঋণ াব ায়ন ও যাচাইকােল েয়াজেন ধান কাযালেয়র কিম  সেরজিমেন 
বা ভা য়ািল/ইেল িনক ািল অংশ হণ করেবন; 

 আ িলক কিম  উ তর িসিলং-এ (৫.০০ ল  টাকার উে ) ঋণ অ েমাদেনর ে  েয়াজনীয় 
কাগজপ  যাচাই-বাছাই কের পািরশসহ ধান কাযালেয় রণ করেবন; 

 আ িলক কিম  এ ঋণ সং া  সািবক িবষয়ািদ িনয়িমত পিরবী ণ করেবন এবং েয়াজেন সেরজিমন 
পিরদশন বক েয়াজনীয় ব া িনেবন। 

 

৩.৪ উপেজলা ব াপনা কিম  
 

১) সভাপিত  : উপেজলা দাির  িবেমাচন কমকতা 
২) সদ   : এিডিবও/মাঠ কমকতা/ মাঠ সংগঠক (িযিন এ কায েমর সােথ  থাকেবন) 

৩) সদ  সিচব :  িহসাব র ন কমকতা/এিডিবও (েজ তার িভি েত) 
(েকান কাযালেয় িহসাব র ন কমকতা/এিডিবও না থাকেল ঐ কাযালেয়র একজন জ  কমকতা 
সদ  সিচব িহেসেব দািয়  পালন করেবন) 

 

 উপেজলা পযােয়র কিম র দািয়  
 

 দািয় া  মাঠ সংগঠকম /এিডিবও ক ক াথিমকভােব বাছাই ত সদ /উে া া বাছাই করেবন; 
 উপেজলা দাির  িবেমাচন কমকতা (ইউিডিবও) সেরজিমন পিরদশন কের া  ত ািদ যাচাই করেবন। 

সদ / াহকেক উপ  বেল িবেবিচত হেল সংি  মাঠ সংগঠক াহেকর িনকট হেত েয়াজনীয় 
কাগজপ  ও ত  সং হ বক ঋেণর আেবদন প  ত করেবন; 

 উপেজলা দাির  িবেমাচন কমকতা আেবদনপে র সােথ সং  কাগজ প ািদর স কতা যাচাইয়াে  
ঋেণর িসিলং িনধারণ করেবন; 

 কিম র পািরশসহ ঋেণর আেবদনপ  ও েয়াজনীয় কাগজপ ািদ উপপিরচালেকর কাযালেয় 
অ েমাদেনর জ  রণ করেবন; 
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অ ায়  4 
 

কািভড-১৯ েণাদনা ঋণ পিরচালন প িত ও ব াপনা 
 

৪.১ ঋণ পিরচালন ি য়া 
কািভড-১৯ েণাদনা ােকেজর আওতায় িপিডিবএফ ক ক িন বিণত ক াটাগিরর ফলেভাগী 

সদ /উে া াগণেক ঋণ দান করা হেব: 
(ক) িপিডিবএফ-এর ল কায ম, ক  বা কম িচর িবকিশত ( া েয়ট) সদ ; 
(খ)  সংহিত দেলর মা েম সংগ ত উে া া; 
(গ) একক  উে া া/ াহক; 
(ঘ) মাঝাির িশে র একক বা দলগত উে া া; 
 

ক) িপিডিবএফ-এর ল কায ম, ক  বা কম িচর িবকিশত ( া েয়েটড) সদ /উে া া 
িপিডিবএফ-এর ল কায েমর বা িবিভ  কে র আওতায় অনা ািনক সংহিত দলীয় কায েমর 
সহেযাগীতায় য সকল সদ  মৗিলক িশ া, কািরগরী িশ ণ, উৎপাদনশীল স দ জন এবং মৗিলক 
চািহদা রেণর মা েম ইেতামে ই িবকিশত ( া েয়েটড) হেয় আয় উৎসাির কমকা  পিরচালনা করেছন 
এবং যােদর িশ  সারেণর েযাগ রেয়েছ এমন সদ /উে া ােক ঝােব। 
 

(খ) সংহিত দেলর মা েম সংগ ত উে া া: িপিডিবএফ-এর ল কায ম, কম িচ বা িবিভ  কে র 
আওতায় অনা ািনক সংহিত দেলর মা েম , র ও আয় উৎসাির কমকা  পিরচালনা করেছন এবং 
তােদর িশ / বসা স সারেণর েযাগ রেয়েছ এমন সদ /উে া ােক ঝােব। 

 

গ)  একক  উে া া/ াহক: একক উে া া/ াহক বলেত যােদর কমকা  লত আ -কম-
সং ান লক এবং যারা িনজ  ধারণা, উ ত ি , ানীয় বাজারজাতকরণ িবধা ইত ািদ কােজ লািগেয় 
ইেতামে   িশ  গেড় েলেছন এবং যারা কমসং ান ি , উৎপাদন ি  ও অথনীিতেত অবদান 
রাখেত বশ সফলতা অজন কেরেছন এবং ঋণ িবিনেয়ােগর মা েম যােদর অিধকতর সফলতা অজেনর 

েযাগ রেয়েছ তােদরেক ঝােব। 
 

ঘ) মাঝাির িশে র দলগত উে া া: মাঝাির িশে র দলগত উে া া (এ ে  দল হেব অ ত: ১০ সদ  
িবিশ ) বলেত এমন উে া াগণেক ঝােব যারা ইেতামে  সফলভােব বসা পিরচালনা কের িনেজরাই 
মাঝাির িশ  গেড় েলেছন এবং য িশে র সােরর আেরা েযাগ রেযেছ, ত রা েযাজনীয় লধণ 
িবিনেয়ােগর মা েম কমসং ান ি  ও িশ  স সারেণ স ম তােদরেক ঝােব। এ ে  দলগত 
উে া াগণ িপিডিবএফ-এর সােথ যৗথ ব াপনায় (co-management) ন ন মাঝাির িশ  
উে াগ হণ করেত পারেবন। 
 

৪.২  েণাদনা ােকেজর আওতায় র,  ও মাঝাির িশে  ঋণ দােনর শতাবলী 

৪.২.১ ঋণ াি র যা তা 

ক.  সদ /উে া া অ  কান সরকাির বা বসরকাির িত ােনর একই ধরেনর ঋণ হণকারী হেবন না; 
খ.  িপিডিবএফ হেত ইেতা েব হীত ঋণ (যিদ থােক) ১০০% পিরেশাধ থাকেত হেব; 
গ.  পশািভি ক কােজ দ /অিভ তা স  এবংকমসং ান জেন স ম; 
ঘ.  িপিডিবএফ এর সংহিত দল/সিমিতর সদ  ( েযাজ  ে ); 
ঙ.  সদ /উে া ােক সংি  উপেজলার ায়ী বািস া হেত হেব; 
চ.  এ ঋণ হণকারী উে া া/উে াগেণর বয়সসীমা ১৮ থেক ৬০ বছেরর মে  হেত হেব। 
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৪.২.২  আেবদন পযােয় েয়াজনীয় কাগজপ ািদ 

(১)  উে া া জিরপ ফরম; 
(২)  ঋেণর আেবদন ফরম; 
(৩)  ইউিডিবও ক ক সত ািয়ত জাতীয় পিরচয়পে র ফেটাকিপ; 
(৪)  সিমিত/সংহিত দেলর িস াে র র েলশেনর ফেটাকিপ ( েযাজ  ে ); 
(৫)  ঋেণর এ াে ইজাল; 
(৬)  ইউিডিবও ক ক সত ািয়ত আেবদনকারীর সা িতক সমেয়র ০৪ (চার) কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব; 
(৭)  উে া ার িব মান িশ  িত ান/কমকাে র রিঙন ছিব (ইউিডিবও ক ক সত ািয়ত); 
(৮) কর সনা করণ সা িফেকেটর সত ািয়ত ফেটাকিপ ( েযাজ  ে ); 
(৯) ড লাইেসে র সত ািয়ত ফেটাকিপ ( েযাজ  ে ); 
 

৪.৩ ঋেণর দিললপ ািদ সংর ণ 
ঋণ িবতরেণর পর যাবতীয় দিললপ ািদ িপিডিবএফ এর উপেজলা কাযালেয় সংরি ত থাকেব। উ  ঋণ 
সং া  যাবতীয় দিলল-দ ােবজ সংর েণর দািয়ে  থাকেবন সংি  উপেজলা দাির  িবেমাচন কমকতা। 
কান াহক যিদ পরবত েত ঋণ হণ করেত আ হী না হয়, স ে  াহেকর আেবদেনর ি েত দিললািদ 
ফরত িদেত হেব। তেব পরবত েত স াহক ঋেণর আেবদন করেল নরায় েয়াজনীয় কাগজপ  জমা িনেত 

হেব। আ িলক কাযালেয়র কমকতাগণ সমেয় সমেয় উপেজলা কাযালেয় রি ত এ সং া  কাগজপ ািদ 
অ েপ পরী া করেবন। 

 ৪.৪  ঋণ িবতরেণর খাত িনবাচন  

এ ঋণ িবিনেয়ােগর ে  র,  ও মাঝাির িশ  পযােয়র িষিভি ক ও অ িষিভি ক কায ম, নন-ফাম 

কায ম এবং সবা খাতসহ সামািজকভােব হণেযা  স া  খাতস হ িবেবচনায় নয়া যােব। এে ে  
‘উপেজলা এবং আ িলক পযােয়র কিম ’র উে া া বাছাই ও িবেবচনােক গ  করা হেব। কিম  িন প 

িবষয় েলােক  িদেয় ঋণ িবতরণকে  খাতস হ িনবাচন করেবন: 

ক. ানীয়ভােব উে া ােদর চািহদা; 
খ. নব িশ  উে ােগর ন ন ধারনা; 

গ. তম সমেয়র মে  িবিনেয়াগ ত অথ নাফাসহ পাওয়া যায় এমন উে াগস হ; 

ঘ. য সকল উে ােগ অিধক কমসং ােনর েযাগ ি  হয়; 
ঙ. য সকল উে ােগ বসািয়ক িঁক লনা লকভােব কম এবং লাভজনক;  

চ. য সকল উে ােগর ে  উৎপািদত পে র চািহদা বিশ এবং বাজারজাতকরণ িবধা রেয়েছ এমন  

    খাত, ইত ািদ। 

৪.৫ ঋণ দােনর স া  খাতস হ  (পিরিশ -১৬) 

৪.৬ িশ / বসােয়র কািরগির িদক পযােলাচনা 
িশ / বসােয়র কািরগির িদক িবে ষেণর জ  েয়াজেন কািরগরী িবেশষে র (Technical expert) 
মতামত হণ করেত হেব (েযমন: য পািত উৎপাদেনর কারখানা, ওয়াকসপ, মৎ  চাষ, মৎ  হ াচারী, 
হ স- রগী পালন, পাি  হ াচারী, গাভী পালন, হ কালচার, নাসারী, খা  ি য়াকরণ কারখানা, 
কি উটার াব, সাইবার ক ােফসহ ত  ি  খােতর িবিভ খী উে াগ, ইত ািদ) । 
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৪.৭ ঋেণর েয়াজনীয় জামানতস হ 

1. ঋণ হণকারী উে া ার হলফনামা (উে া ার অ ীকার স িলত ৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল া )  
2. একজন ি   ারা র (৩০০ টাকার নন- িডিশয়াল া ); 
3. স ি  মটেগজ/িলেয়ন ত ায়ী আমানত ( েযাজ  ে ) এবং 
4. একাউ  পয়ী চক (সকল ঋেণর ে  িপিডিবএফ এর সংি  কাযালেয়র অ েল কমপে  ০৩  

সড চক/সা ফাইড চক জমা িনেত হেব)। 

৪.৮ ঋণ তহিবেলর উৎস 

কািভড-১৯ এর কারেণ িত  উে া ােদর সহায়তার জ  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার ক ক 
িপিডিবএফেক দ  েণাদনা ঋেণর অথ িদেয় এ তহিবল গ ত হেব। তাছাড়া এ ঋেণর আদায় ত সবা  
ও আহিরত িবিভ  স য়, অ া  আয়ও ণায়মান ঋণ তহিবল িহেসেব বহার করা যােব। তেব এ ে  
সমেয় সমেয় কম িচ শাসন ক ক েয়াজনীয় িনেদশনা জারী করা হেব। 

৪.৯ ঋণ দােনর সীমা 

৪.৯.১ র ও  উে া া/সদে র একক ঋেণর সাধারন সীমা হেব সবিন  ৫০,০০০/- (প াশ হাজার) 
টাকা হেত ৫,০০,০০০/- (প চ ল ) টাকা পয । সংগ ত সংহিত দলেক (এ ে  দল হেব অ ত: ০৫ 
সদ  িবিশ )  িবিনেয়াগ স মতা, বসার ধরণ, বসার অিভ তা, বসািয়ক নাম ও পািরপািশক 
িবষয়ািদ িবেবচনায় ধান কাযালেয়র অ েমাদন সােপে  এই ঋণ সীমা হেব ৫,১০,০০০/- (প চ ল  দশ 
হাজার) টাকা হেত ১০,০০,০০০/- (দশ ল ) টাকা পয । তেব মাঝাির িশ  উে ােগর জ  িশে র িত, 
িশে র বা ব অব া, িশ  সারেণর স াবতা িত িবেবচনায় দলগতভােব (এ ে  দল হেব অ ত: ১০ 
সদ  িবিশ ) সেবা  ২৫,০০,০০০/- ( িচশ ল ) টাকা পয  ধান কাযালেয়র অ েমাদন েম  ঋণ দান 
করা যােব। এে ে  সংি  অ েলর উপপিরচালক ও উ তন কমকতাগণ  এবং েয়াজেন কািরগরী 
দ তাস  (Technical Expert) ি  ক ক ঋণ াব সেরজিমেন যাচাই করেত হেব। উে , 
একক ি  উে া া পযােয় এ প িসিলং (১০,১০,০০০/- হেত ২৫,০০,০০০/- পয ) ঋণ দান করা যােব 
না। সকল ধরেণর ঋেণর ে ই সংহিত দলেক এ ঋণ কায েম উৎসািহত করেত হেব। 

৪.৯.২ ঋেণর এ াে ইজােল উি িখত উে া ার ত চািহদা, িবিনেয়ােগর স মতা, কমকাে র ধরণ, 
কমকাে  তার িনজ  িবিনেয়ােগর পিরমাণ ইত ািদর উপর ঋেণর িসিলং িনভর করেব।  

৪.৯.৩ মাঝাির উে া া ক ক ািবত কমকাে র জ  এ াে ইজােল উি িখত সবেমাট িবিনেয়ােগর 
কমপে  ২৫% ঋণ হীতা িনজ  িবিনেয়াগ থাকেত হেব। অ  ক াটাগিরর জ  এ শত েযাজ  হেব না।  

৪.৯.৪ িবেশষ ে  সংহিত দেলর (এ দেল অ ত: ১০ জন সদ  থাকেবন) সমি ত েচ ার ে  িকংবা 
উে া া পযােয় মাঝাির িশ  উে াগ ও িশ  সারেণর লে  ধান কাযালেয়র ব াপনা কিম র 
অ েমাদন েম ঋণ দােনর সেবা  সীমা হেব ২৫,০০,০০০/- ( িচশ ল ) টাকা।  

৪.১০ ঋেণর ময়াদ ও স িপিরয়ড:  

সকল ে  ঋেণর ময়াদ হেব সে া  ই বছর (২৪ মাস)। এর মে  সে া  ৬ (ছয়) মাস থাকেব স 
িপিরয়ড। অবিশ  ১৮ (আঠােরা) মাস সমেয়র মে  িনয়িমত মািসকিভি েত ১৮  িকি  পিরেশােধর শেত 
এ ঋণ দান করেত হেব। তেব কান সদ /উে া া স িপিরয়েডর মে  ও ঋেণর িকি  পিরেশােধ 
আ হী হেল স ে  ঋেণর িকি  হণ করা যােব। 

 

৪.১১  ঋেণর সবা  

িনধািরত ই বছর (২৪ মাস) সমেয়র জ  এই ঋেণর সবা  াট রট প িতেত বািষক ৪% হাের 
েযাজ  হেব। তেব ঋণ পিরেশােধর িনধািরত ই বছর (২৪ মাস) সময়কাল অিত া  হেল বেকয়া স দয় 
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ঋণ (যিদ থােক) খলািপ িহেসেব গ  হেব এবং অবিশ  বেকয়া খলািপ ঋেণর উপর িপিডিবএফ ল 
কায েমর ঋণ পিরচালন নীিতমালা (COP) অ যায়ী সবা  ধা  কের আদায় করেত হেব। 

৪.১২  ঋেণর জামানত 
(ক) এ ঋণ কায েমর আওতায় ৫,০০,০০০/- (প চ ল ) টাকা পয  ঋণ িবতরেণর ে  কান জামানেতর 

েয়াজন হেব না, তেব ৫,০০,০০০/- (প চ ল ) টাকার উপের ঋেণর ে  জামানেতর েয়াজন হেব। একক 
উে া া বা াহেকর ে  জামানত িহসােব হণেযা  জিম, দালান- কাঠা, য় ত পিজশেনর মািলকানা, 
অি ম দান সােপে  ভাড়ার ি নামা/িলেয়ন ত এফিডআর/সা ফাইড চক ইত ািদ গি ত রেখ ঋণ 
হণ করেত পারেবন। 

 

(খ)  সংহিত দেলর মা েম সংগ ত িশ  উে ােগর ে  ৫,০০,০০০/- (প চ ল ) টাকার উপের ঋণ 
দােণর ে  জামানত হণ করেত হেব। এে ে  কান সদে র জিমর দিলল, পিজশেনর মািলকানা, 

ভাড়ার ি নামা/িলেয়ন ত এফিডআর/সা ফাইড চক ইত ািদ থাকেত হেব, অ াৎ দেলর সকল সদে রই 
কান না কান জামানত দান করেত হেব। 
 

(গ)  মাঝারী িশে র দলগত উে া ােদর িনকট থেক আবি কভােব উি িখত জামানত হণ করেত হেব। 
এ ে  সকল উে া াগেণর িনকট থেক আ পািতক হাের জামানত হণ করেত হেব।   

৪.১৩ স য় আদায় ও জমা  

েণাদনা ােকেজর আওতায় এ ঋণ কায েম ফলেভাগী সদ /উ াগেণর িঁজ গঠেনর লে  
িনে া েপ ত েদর স য় জমা করা হেব: 

১ নব স দ জন স য় ঋণ িবতরেণর েব সদ / াহকগেণর িনকট হেত বািষক ২% হাের 
জমা করা হেব ( যমন: ১০০,০০০/- টাকা ঋেণর জ  এককালীণ মাট 
৪,০০০/- টাকা নব স দ জন স য় বাবদ জমা করেত হেব) 

২ সদ  র া স য় ঋণ িবতরেণর েব সদ / াহকগেণর িনকট হেত বািষক ২% হাের 
জমা করা হেব ( যমন: ১০০,০০০/- টাকা ঋেণর জ  এককালীণ মাট 
৪,০০০/- টাকা সদ  র া স য় বাবদ জমা করেত হেব) 

৩ সাধারণ স য় সদ / াহকগণ িনয়িমতভােব নতম ৫০০/- (প চশত) টাকা হাের 
মািসকিভি েত স য় জমা করেবন। 

= 
1. িঁজ গঠেণর লে  সদ / াহকগেণর িনকট হেত ঋণ হেণর েব বািষক ২% হাের সদ  র া 

স য়, নব স দ জেনর জ  বািষক ২% হাের স য় হণ করা হেব। এ প স য় সদ েদর  নব 
স দ জেন ব ত হেব। সদ েদর িঁজ গঠেণর লে  আহিরত র া স য় ও নব স দ জন 
স য় সদ গণ ০২ বছেরর মে  উে ালন করেত পারেবন না। সদ /উে া ার ঋেণর িকি  খলাপী 
হেল বা বেকয়া থাকেল উ  স য় ারা ইউিডিবও খলাপী িকি র ঋণ/পাওনা সম য় করেত পারেবন। 
সদ েদর জমা ত এ সকল স েয়র উপর িনধািরত হাের লভ াংশ দান করা হেব, এ হার ক প  
ক ক িনধািরত হেব। 

2. ঋণ হেণর পর একজন উে া া তার মািসক িকি  পিরেশাধকােল িনয়িমতভােব নতম ৫০০ 
(প চশত) টাকা স য় জমা করেবন এবং সদ েদর চািহদা মাতােবক িপিডিবএফ এর অ া  স য়ও 
জমা করেত পারেবন। তেব াহকগেণর িঁজ ি র লে  স িপিরয়েডর মে ও তােদর িনকট থেক 
মািসক নতম ৫০০/- টাকা হাের সাধারণ সং হ কের স য় জমা  করা যােব।  সদ /উে া াগেণর 
জমা ত সাধারন স েয়র উপর িত অথবছর শেষ িনধািরত হাের (কম িচ শাসন হেত জাির ত 
পিরপে র িনেদশনা মাতােবক) লভ াংশ দান করা হেব। সদ েদর মািসক জমা ত সাধারণ স য় 
হঠাৎ  তহিবল সংকট মাচেনর জ  য কান সমেয় উে ালন করেত পারেবন। 

3. িপিডিবএফ এর সিমিত/দল  সদ /উে া াগণ ক ক জমা ত সকল স য় এক  রা ায়  াংক 
িহসােব যথারীিত জমা হেব। এ ে  অথবছর শেষ জমা ত স েয়র উপর িনধািরত হাের লভ াংশ 
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দান করা হেব (কম িচ শাসন হেত জাির ত পিরপে র িনেদশনা মাতােবক)। তেব সদ েদর 
জমা ত স েয়র উপর লভ াংেশর হার ক প  সমেয় সমেয় পিরবতন করেত পারেবন। সদ েদর 
জমা ত স েয়র িহসােবর স কতা িনি তকরেণর লে  উপেজলা কাযালেয় থক রিজ ার খালা 
হেব। 

4. িপিডিবএফ-এর িবকিশত (Graduated) কান ফলেভাগী সদ  েণাদনা ঋণ কায েমর অ  
হেল তার েবর মািসকিভি েত জমা ত স য়স হ (েযমন: ময়াদী, সানালী, লাখপিত,  নবজাতক 
ইত ািদ স য়) িপিডিবএফ ল কায েমই াভািবকভােবই চলমান থাকেব এবং তার সদ  পদ ও 
বহাল থাকেব। 

5. কান উে া া িনধািরত সমেয়র মে  হীত ঋেণর অংশ িবেশষ পিরেশােধ থ হেল ইউিডিবও ঐ 
উে া ার জমা ত স য় হেত বেকয়া ঋণ সম য় করেত পারেবন। 
 

৪.১৪  সদ /উে া ার িনজ  িঁক িনরসন িবমা 
 

সদ /উে া ার িনজ  িঁক িনরসন িবমা’র ে  িনে া  িবষয়স হ িবেবচনা করেত হেব: 
 িতবার ঋণ হেণর ে  উে া ার জিনত িঁক িনরসেনর জ  িনজ  িনরাপ া িবমা 

ি িময়াম হেব অ েমািদত ঋেণর ১% (ঋণ দােনর েবই উে া া/উে া াগেণর িনকট থেক 
অ েমািদত ঋেণর ১% এককালীণ িবমা ি িময়াম জমা িনেত হেব যা অেফরতেযা , যমন: 
১০০,০০০/- টাকা ঋেণর ে  িবমা ি িময়াম হেব ১০০০/-); 

 িবমার িবধা মা  ল সদ /উে া াগেণর ে  েযাজ  হেব; 
 কান সদ /উে া ার জিনত কারেণ তার িনকট পাওনা অবিশ  ঋণ স দয় মও ফ হেব 

এবং তার জমা ত স য়ও ফরৎেযা  হেব; 
 এ কম িচর আওতায় কান সদ /উে া া বরণ করেল তার িশ / িত ান চা েপ 

পিরচালনার ােথ েবর ধারাবািহকতায় ঐ পিরবােরর অ  কান উপ  সদ েক 
( ী/ /ক া/ভাই/েবান ইত ািদ) দ  ঋেণর িবমা িবধার আওতায় আনা যােব, তেব এ ে  
ন ন সদ /উে া ােক িপিডিবএফ এর সােথ শত সােপে  িবমা ি ব  হেত হেব। এ প ে  

ববত  ঋেণর অবিশ  ও জমা ত স য় ফরৎেযা  হেব না। 
 ািবত ঋণ অ েমাদেনর পর সদ /উে া ােক ঋেণর িবমা ি িময়াম উে া া  িপিডিবএফ এর  

সংি  অিফেস নগেদ জমা িদেয় রিশদ সং হ করেবন; 
 সংহিত দল/েযৗথ উে া ােদর ে ও এ িবমা েত ক সদে র জ  আ পািতক হাের েযাজ  

হেব; 
 িবমা সং া  অ া  িবষয়াবলী িপিডিবএফ-এ চিলত িবমা নীিতমালা অ যায়ী েযাজ  হেব; 
 িবমা সং া  কান িবষেয় েয়াজেন কম িচ শাসন হেত পিরপ  জারী করা হেব।  

 

৪.১৫ ঋণ আেবদন িফ 
এ ঋণ হেণর জ  আেবদনকারী ঋেণর আেবদন প  ও এর যাচাই য় বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা 
(অেফরৎ যা ) জমা িদেয় রিশদ সং হ করেবন। ঋণ আেবদনপ  সং হ এবং রেণর ে  এ ঋণ 
কায েম িনেয়ািজত কমকতা সদ / াহকেক সািবক সহেযািগতা দান করেবন। 

৪.১৬  ঋণ ি য়াকরণ 
ঋেণর আেবদন প  াি র ০৩ (িতন) িদেনর মে  ঋণ ি য়াকরণ করেত হেব এবং তােক সংি  
সদ /উে া ােক এ িবষেয় হীত িস া  জানােত হেব। অত:পর এ ঋেণর সােথ সংি  মাঠকম  
আেবদন ত ঋেণর এ া াইজাল ত করেবন। িতবার ঋণ হেণর ে  এ ঋেণর এ া াইজাল িফ 
(appraisal fee) হেব অ েমািদত ঋেণর ০.৫০% (অেফরতেযা )। সকল ঋেণর জ  এ া াইজাল 
িফ ঋণ অ েমাদেনর পর উে া া িপিডিবএফ অিফেস নগেদ জমা িদেয় রিশদ িনেবন এবং ঋেণর 
স ণ টাকার  একাউ  পয়ী চক হণ করেবন। 

৪.১৭  ঋণ অ েমাদন পযায় 
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৪.১৭.১ য কান ক াটাগিরর ঋেণর আেবদন এবং এ াে ইজালসহ সকল কাগজপ  উপেজলা পযােয়র 
কম িচ বা বায়ন কিম ’র সভায় উপ াপন করেত হেব। সভা িত  ঋণ াব পযােলাচনা কের 
উপ  উে া ােক ঋণ দােনর জ  পািরশ করেবন। 

অত:পর ািবত ও পািরশ ত সদ /উে া গেণর ঋেণর আেবদন িন প পযােয় ড়া  অ েমাদন 
ও ম রী দান করেত হেব: 

ম 
ঋেণর পিরমাণ  

(িসিলং) 
 াবক ক প  

 
পািরশকারী 
ক প  

 ম রী ক প   
ম রী ত য়নকারী 

ক প  

১ 
৫০,০০০/-টাকা হেত 
৫,০০,০০০/-টাকা 

পয  

উপেজলা  
ব াপনা  কিম  

 
- 

আ িলক ব াপনা কিম  
সভাপিত: উপপিরচালক 

উপপিরচালক 
(সংি  অ ল) 

২ 
৫,১০,০০০/-টাকা হেত 
১০,০০,০০০/- টাকা 

পয  

উপেজলা  
ব াপনা  কিম  

আ িলক 
ব াপনা কিম  

 

ধান কাযালেয়র ব াপনা 
কিম  

সভাপিত: ব াপনা 
পিরচালক 

পিরচালক, 
মাঠ পিরচালন 

( ধান কাযালয়) 

৩ 
১০,১০,০০০/-টাকা 
হেত ২৫,০০,০০০/- 

টাকা পয  

উপেজলা  
ব াপনা  কিম  

আ িলক 
ব াপনা কিম  

 

ধান কাযালেয়র ব াপনা 
কিম  

সভাপিত: ব াপনা 
পিরচালক 

ব াপনা 
পিরচালক 

 

 

 ১ম িমেক বিণত িপিডিবএফ এর সিমিতর দল  সদ  বা একক উে া ােক , র ও আয়-
উৎসাির কমকাে  ঋেণর এ াে ইজাল যাচাই বক ৫০,০০০/- (প াশ হাজার) টাকা হেত ৫,০০,০০০/- 
(প চ ল ) টাকা পয  সংি  উপেজলা ব াপনা কিম র পািরশ েম সংি  উপপিরচালক ঋণ 
অ েমাদন বক ম রীপ  জাির করেবন। 
 

 ২য় িমেক বিণত সংহিত দল  (এ ে  দল হেব অ ত: ০৫ সদ  িবিশ ) উে া াগেণর 
জনশীল, উৎপাদন খী ও আয়-উৎসাির কমকাে র ঋেণর এ াে ইজাল যাচাই বক ৫,১০,০০০/- (প চ 

ল  দশ হাজার) হেত ১০,০০,০০০/- (দশ ল ) টাকা পয  সংি  আ িলক কিম র পািরশ েম 
ব াপনা পিরচালেকর ন ে  গ ত ধান কাযালেয়র ব াপনা কিম  ঋণ ম রী দান করেবন 

এবং  পিরচালক, মাঠ পিরচালন ঋণ ম রী ত য়ন প  জাির করেবন। পিরচালক, মাঠ পিরচালন এর 
অ পি িতেত/অবতমােন অ  পিরচালক (গেবষণা ও উ য়ন/অথ/ শাসন) এ ঋণ ম রী ত য়ন প  
জাির করেত পারেবন।  
 

 ৩য় িমেক বিণত মাঝারী িশ  উে া াগেণর ঋেণর ে  (এ ঋণ মা  সংহিত দেলর ে  
েযাজ  এবং এ দল হেব অ ত: ১০ সদ  িবিশ ) ঋণ াব আ িলক ব াপনা কিম  সেরজিমন 

যাচাইেয় উপ  বেল িবেবিচত হেল পািরশসহ ধান কাযালেয়র ব াপনা কিম  বরাবর রণ 
করেব এবং ব াপনা পিরচালেকর ন ে  গ ত ধান কাযালেয়র কিম  ক ক ািবত ঋেণর 
উপ তা, যৗি কতা ও সািবক িবষয় িবেবচনা বক ব াপনা পিরচালক ১০,১০,০০০/- (দশ ল  
দশ হাজার) হেত ২৫,০০,০০০/- ( িচশ ল ) টাকা পয  ঋণ ম রী দান করেবন।  

 সকল ক াটাগরীর ে ই ১০,০০০/-টাকার িণতেক  েণাদনা ঋণ দান করা যােব। 

৪.১৭.২ যেথাপ  ক প  ক ক া িরত ম িরপ  না পাওয়া পয  ইউিডিবও কান েমই েণাদনা 
ঋণ িবতরণ করেত পারেবন না। 

৪.১৮ ঋণ িবতরণ ি য়া 
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৪.১৮.১ কাগজপ  পরী া-িনরী া 

ঋণ ম িরপ  পাওয়ার পর, ঋণ িবতরণ কায ম  করার া ােল উপেজলা দাির  িবেমাচন কমকতার 
কাযালেয় েত ক সদ /উে া ার জ  থক থক ঋণ নিথ লেত হেব। ঋণ নিথেত সদে র আেবদনপ , 

এ া াইজাল, সদ  াফাইল, উপেজলা কিম ’র সভার র েলশন ইত ািদসহ েয়াজনীয় কাগজপ , ঋণ 

ম িরপ , স য় জমার মাণকসহ অ া  েয়াজনীয় কাগজপ /ড েম  যথাযথভােব সংর ণ করেত হেব। 
এছাড়া সদ /উে া ার িনকট থেক িত ােনর অ েল কমপে  ৩  সড চক হণ বক নিথেত সংর ণ 

করেত হেব। দা িরক রকডপ  অ যায়ী পরী া বক িহসাব কমকতা সংি  উে া ার অ েল একাউ  

পয়ী (Account payee) চক দান করেবন। কান েমই ঋণ হীতােক নগদ বা বয়ারার চেকর মা েম 

ঋণ দান করা যােব না। 

৪.১৮.২ পাস বই (ঋণ ও স য়) 

িপিডিবএফ এর সিমিত/দল  সদ  বা একক উে া ােক িপিডিবএফ এর িনধািরত পাসবই এ ঋণ ও 
স েয়র ত  িলিপব  করা হেব। এ ঋণ কায েমর জ  ০২  পাসবই ব ত হেব, ০১  পাসবই 
সদ /উে া া সংর ণ করেবন এবং অপর ০১  পাসবই উপেজলা কাযালেয় িহসাব কমকতা ঋণ ও স েয়র 
ত  িলিপব করণ বক সংর ণ করেবন। সদ /উে া ার পাসবইেয় ঋেনর িকি  ও স েয়র লন- দেনর 
ত ািদ দািয় া  কম  িলিপব  করেবন। ঋেণর পাসবই এ লনেদেনর সােথ এমিসএস (Monthly 
Collection Sheet) এর িমল থাকেত হেব। উপেজলা দাির  িবেমাচন কমকতা িনেজ পাসবই ই  
করেবন, ই িবহীন পাস বইেয়র যথাযথ িহসাব সংর ণ িনি ত করেবন এবং িনয়িমত ঋণ আদায় শীেটর 
সােথ পাস বই িমলকরণ করেবন। িত  পাসবই এর  বাবদ সদ /উে া াগণ ১০/- (দশ) টাকা হাের 
পিরেশাধ করেবন। 

৪.১৯ ঋেণর নিথ প ািদ সংর ণ 

ঋণ িবতরণ যথাযথভােব স  হওয়ার পর ঋণ সং া  েয়াজনীয় কাগজপ  ঋণ নিথেত যথাযথভােব 
সংর ণ করেত হেব। নিথ  সকল কাগজপ  া নং সহেযােগ িসিরয়াল  করা এবং সংরি ত 
কাগজপে র এক  তািলকা নিথর ইনার কাভাের াপিলং করেত হেব। িবষয়  উপেজলা দাির  িবেমাচন 
কমকতা িনি ত করেবন। নিথ  কাগজপে  কান ধরেনর ঘাটিত বা অস িত িকংবা ত  মােণ কান 
ধরেনর িব িত ধরা পড়েল তার দায়-দািয়  ি গতভােব উপেজলা দাির  িবেমাচন কমকতাসহ ঋণ 
িবতরেণর সােথ সংি েদর উপর বতােব।  

৪.২০ তহিবল ছাড়করণ ও াংক িহসাব পিরচালনা ি য়া 

 মাঠ পযায় হেত উে া া ঋেণর চািহদা পাওয়ার পর তা’ পযােলাচনাে  িপিডিবএফ ধান কাযালয় হেত 

অনলাইন াংেকর মা েম সরাসির সংি  উপেজলা কাযালেয় তহিবল রণ করা হেব। 

 এ ঋণ কয ম পিরচালনার জ  িপিডিবএফ ধান কাযালয় ও উপেজলা/কাযালেয়র আওতায়  িনে া  

িশেরানােম ০৩ (িতন ) াংক িহসাব SND/STD হেব: 

ম. িহসােবর িশেরানাম তহিবেলর উৎস িহসােবর ধরণ 

  ১ ‘িপিডিবএফ কািভড-১৯ 
ণায়মান ঋণ তহিবল’ 

ঋেণর িকি  আসল, াংক িহসাব থেক 
া  নাফা 

SND/STD 

  ২  ‘িপিডিবএফ কািভড-১৯ 
পিরচালন তহিবল’ 

সবা , বীমা, ঋেণর এ াে ইজাল ও 
অ া  আয় 

SND/STD 

  ৩ ‘িপিডিবএফ উে া া 
স য় তহিবল’ 

সকল ধরেণর স য় (সদ  র া স য়, 
নব স দ জন স য়, সাধারণ স য় ও 
অ া  স য় াডা ) এবং তদীয় নাফা 

SND/STD 
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 এ কায েমর তহিবলস েহর অথ িপিডিবএফ ধান কাযালেয়র আওতায় সে া  হাের লাভজনক 

কান াংেক এফিডআর িহসাব খালা যােব; 

 মাঠ পযােয়র উপেজলা/কাযালেয়র ইউিডিবও এবং িহসাব কমকতা’র যৗথ া ের াংক িহসাবস হ 
পিরচািলত হেব। িহসাব কমকতা’র অবতমােন কাযালেয়র এিডিবও/েজ  এফও’র যৗথ া ের 

াংক িহসাব পিরচালনা করেত হেব; 

 িপিডিবএফ ধান কাযালেয়র এ কম িচর াংক িহসাবস হ পিরচালক অথ ও কম িচ পিরচালক এর 
যৗথ া ের পিরচািলত হেব। কম িচ পিরচালক এর অবতমােন পিরচালক অথ ও উপ কম িচ 

পিরচালক এর যৗথ া ের াংক িহসাব পিরচািলত হেব। 

৪.২১ সদ /উে া া পযােয় িশ ণ 

জনশীল, উৎপাদনশীল ও আয় উৎসারী কমকাে  িনেয়ািজত বা এ প কমকা  হেণ আ হী একক 
সদ / াহক এবং সংহিত দেলর মা েম সংগ ত সদ / াহকেদরেক িপিডিবএফ এর া মান 

িশ ণ েমর মা েম িশ ণ দােনর উে াগ হণ করা হেব। তাছাড়া জািতগঠন লক িবিভ  
সং ার সহায়তাও এ প িশ েণর ব া হণ করা যােব।  

৪.২২  িহসাব সংর ণ 

৪.২২.১  উপেজলা পযােয় িহসাবর েণর জ  িন বিণতবিহ ও ড েম  বহার করেত হেব∑ 

(১)  জমা-খরচ বিহ; 

(২)  সাধারণ খিতয়ান; 
(৩)  দিনক রিজ ার (িবতরণ, আদায় ও অ া ); 

(৪)  স য় খিতয়ান; 

(৫)  অথ াি  রিজ ার; 

(৬)  মািসক আদায় শীট (MCS); 

(৭)  ঋণ আদায় রিশদ; 

(৮)  সদ  পাশবিহ; 

(৯)  াংক সং া  নিথ; 
(১০) াংক িরকনিসিলেয়শন রিজ ার (মািসকিভি েত হালনাগাদ করেত হেব); 

(১১) অথ রণ রিজ ার; 

(১২) চক বিহ; 
(১৩) চক ই  রিজ ার ইত ািদ। 

৪.২২.২  উপেজলা কাযালয় েত ক অথবছর শষ হওয়ার পরপরই িহসােবর বািষক টেম  তির করেবন 

এবং পরবত  লাই মােসর ১৫ তািরেখর মে  তা’ িপিডিবএফ ধান কাযালেয় পিরচালক, অথ ও কম িচ 

পিরচালক বরাবর  রণ করেবন।  

৪.২২.৩ েত ক ঋণ হীতা/সদে র িনজ নােম ত  াংক একাউ  থাকেত হেব। এ ে  য াংক শাখায় 

িপিডিবএফ-এর সংি  কাযালেয়র াংক িহসাব আেছ স াংেকর শাখায় সদ / াহেকর াংক িহসাব 
(Bank account) খালার উে াগ িনেত হেব, তেব াহেকর াংক িহসাব অ  কান াংক থাকেলও তা 

হনেযা  হেব। 
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৪.২২.৪ েণাদনা ােকেজর আওতায় িবতরণ ত এ ঋণ পিরেশােধর ময়াদ হেব ই বছর (২৪ মাস)।তেব ঋণ 
হেণর পর থম ৬ (ছয়) মাস হেব স িপিরয়ড। ছয় মাস স িপিরয়ড অিতবািহত হওয়ার পর ৭ম মাস হেত 

২৪তম মাস পয  সবা সহ মাট ১৮  সমান মািসক িকি েত ঋণ আদায় করেত হেব।  
উদাহরন প: একজন ঋণ হীতা ই বৎসর (৬+১৮=২৪ মাস) ময়ােদ  ১,০০,০০০/- (এক ল ) টাকা 

ঋণ হণ করেল সবা সহ িতিন মািসক ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা িকি  িহেসেব ১৮  মােস সবেমাট 
১,০৮,০০০/- (একল  আট হাজার) টাকা পিরেশাধ করেবন। তেব িকি র সমতা িবধােনর জ  ১ম ১৭  িকি  
সমান হেব এবং শষ িকি েত ভ াংশ সম য় করেত হেব ( েযাজ  ে )। 

উে , য মােসর য তািরেখই ঋণ িবতরণ করা হাক না কন স িপিরয়ড শেষ পরবত  িত মােসর ১০ 

তািরেখর মে ই ঋেণর িকি  সদ /উে া া/উে া াগেণর িনকট থেক আদায় করেত হেব (তেব সরকারী 
 থাকেল পরবত  কাযিদবেস ঋণ আদায় করেত হেব)। এ ঋেণর াহক/উে া া িপিডিবএফ এর সংি  

উপেজলা কাযালেয় এেস ঋেণর িকি  পিরেশাধ করেবন। কান িবেশষ কারেণ াহক/উে া াগণ অিফেস 

আসেত অপারগ হেল সংি  মাঠ কম  ঋেণর িকি  আদায় িনি ত করেবন। ঋণ িবতরণ হেব চেক এবং 
চেকর মা েম/নগেদ ঋেণর িকি  হণ করা হেব; চেকর মা েম িকি  দােন াহকেদর উৎসািহত করেত 

হেব। 

৪.২২.৫ িনধািরত ময়ােদর জ  ঋেণর সবা  াট রট প িতেত বািষক ৪% হাের েযাজ  হেব। তেব ঋণ 

পিরেশােধর িনধািরত ই বছর (২৪ মাস) সময়কাল অিত া  হেল বেকয়া স দয় ঋণ (যিদ থােক) খলািপ 
িহেসেব গ  হেবএবং এ বেকয়া খলািপ ঋেণর উপর িপিডিবএফ এর িব মান ঋণ পিরচালন নীিতমালা  

(COP) অ সাের আদায় করেত হেব। তাছাড়া কান সদ /উে া া িনধািরত সমেয়র মে  ঋণ পিরেশােধ থ 

হেল উ  উে া ার িব ে  খলাপী ঋণ আদােয়র লে  আইনা গ ব া হণ করা যােব। 

৪.২২.৬ িকি  পিরেশােধর জ  একজন ঋণ হীতার সােথ যথারীিত যাগােযাগ র া করেত হেব, কান িবেশষ 

কারেণ  সদ / াহক ঋণ খলাপী হেল তার সােথ ন:েযাগােযােগর মা েম বেকয়া আদােয়র ব া হণ 

করেত হেব, এ উে াগ সফল না হেল অিফেস রি ত তার চক াংেক উপ াপেনর মা েম অথবা আইনগত 
ব ার মা েম বেকয়া আদােয়র ব া িনেত হেব।  

৪.২২.৭ সংি  মাঠকম  িতমােসর িনধািরত তািরেখ একজন ঋণ হীতার িনকট থেক আদায় রিশেদর 
মা েম িকি  আদােয়র পর ঐ সদ / াহেকর পাশবিহেত িলিপব বক া র করেবনএবং মািসক 
আদায়শীেট তা’ িলিপব  করেবন। অত:পর আদায় ত টাকা সংি  াংক িহসােব জমা বক (িতন পাট িবিশ  
রিশেদর মা েম) জমার রিশেদর এক কিপ ও মািসক আদায়শীট উপেজলা কাযালেয়র িহসাব কমকতার িনকট 
সংরি ত থাকেব এবং রিশেদর অপর কিপ আ িলক কাযালেয়র আই  শাখায় ব ত হেব। িহসাব কমকতা 
তদা যায়ী সংি  লজার ও ড েম েস এ সং া  িহসাব িলিপব  করেবন এবং ইউিডিবও এ িবষয়স হ 
যথারীিত তদারিক করেবন। 

৪.২৩ নরায় ঋেণর আেবদন ও ন: ঋণ িবতরণ 
৪.২৩.১ েণাদনা ােকেজর আওতায় এ ঋণ কায েমর সফল বা বায়ন এবং হীত ঋণ যথারীিত পিরেশাধ 
সােপে  পরবত  ঋেণর জ  াহক আেবদন করেত পারেবন। তেব ববত  স দয় ঋণ পিরেশাধ হওয়া সােপে  
পরবত  ঋেণর জ  আেবদন করেত পারেবন (এ িবষেয় কম িচ শাসন হেত েয়াজনীয় িনেদশনা দান করা 
হেব) । 
৪.২৩.২  এ কম িচ হেত িবতরণ ত ঋেণর িকি , াংক িহসাব থেক া  নাফা ও সদ েদর িনকট হেত 
আহিরত স েয়র অথ  ন:ঋণ িবতরণ করা যােব। 
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৪.২৪ পিরবী ণ ও অ েবদন (monitoring & reporting) 

৪.২৪.১ ইউিডিবও ঋণ িবতরণ, আদায় ও স য় কায েমর অ গিত িনয়িমত সা ািহক ও মািসকিভি েত 
পিরবী ণ ও ায়ন করেবন। িত স াহ শেষ পরবত  রিববাবর সা ািহক এবং িতমােসর ৩ তািরেখর 

মে  িনধািরত ছেক অ েবদন মােসর  অ গিত অ েবদন আ িলক কাযালেয়র উপপিরচালক বরাবর রণ 

করেবন। উপপিরচালকগণ তার অধীন  উপেজলাস েহর িতেবদন একী ত কের িত মােসর ০৫ তািরেখর 
মে  িপিডিবএফ ধান কাযালেয় কম িচ পিরচালক বরাবর রণ করেবন। 

৪.২৪.২ আ িলক কাযালেয়র অ ি ত মািসক সভায় উপপিরচালক উপেজলাওয়াির এ ঋণ কম িচর অ গিত 
পযােলাচনা করেবন এবং েয়াজনীয় িনেদশনা দান করেবন। িতিন উপেজলাস হ পিরদশনকােল েণাদনা ঋণ 
কায েমর অ গিত পযােলাচনা করেবন এবং ণ িবষয়স েহর অ গিত ও ফলাবতক (িফড াক) কম িচ 
পিরচালকেক িলিখতভােব অবিহত করেবন। 

৪.২৪.৩ িপিডিবএফ ধান কাযালেয় এ ঋণ সং া  গ ত কিম  ‘িপিডিবএফ কািভড-১৯ েণাদনা ঋণ’ 
কায ম িনয়িমত পিরবী ণ করেবন এবং েয়াজনীয় িনেদশনা দান করেব। 

৪.২৪.৪  েনাদনা ােকজ আওতায় এ ঋণ কায েমর আিথক িবষয়ািদ (Financial Issues) ধান 
কাযালয়, আ িলক কাযালয়  ও উপেজলা কাযালেয় গ ত কিম  িনিবড়ভােব পিরবী ণ করেবন । 

৪.২৪.৫ িপিডিবএফ কািভড-১৯ েণাদনা ঋণ ও স য় কায েমর যাবতীয় িহসাব া য়াল ও কি উটার 
সফটওয় ােরর মা েম সংর ণ করা হেব। কি উটার সফটওয় ােরর মা েম এর সংর ণ িনি তকরণকে  
এই কায েমর ু ত  ও ি িভি ক পিরবী ণ আব ক। এে ে  িপিডিবএফ ধান কাযালয় ও আ িলক 
কাযালয়স েহর ত  ি  শাখার িব মান ম এই কায েমর যথাযথ পিরবী ণ ও েয়াজনীয় কািরগরী 
সহায়তা দান করেবন।  

৪.২৫ আদায় ত ঋণ িপিডিবএফ ধান কাযালেয় রণ 

৪.২৫.১ আদায় ত িকি র আসল অথ যথািনয়েম উপেজলা কাযালেয়র ‘িপিডিবএফ কািভড-১৯ েণাদনা ঋণ 
তহিবল’ িশেরানােমর িনধািরত াংক িহসােব জমা হেব। উপেজলা কাযালেয়র ‘ঋণ (আসল)’ এবং লভ াংশসহ 

স য় ও অ া  াংক িহসাব হেত িনিদ  সময় অ র (১ মাস বা ক ীয় িনেদশনা মাতােবক) অথ 

িপিডিবএফ ধান কাযালেয়র িনিদ  াংক িহসােব রণ করেত হেব। আবার উপেজলা কাযালেয়র চািহদার 

িভি েত ঋণ িবতরেণর লে  ধান কাযালয় হেত েয়াজনীয় তহিবল উপেজলা কাযালেয় রণ করা হেব। 

৪.২৫.২ এ কম িচর আওতায় েণাদনা ঋণ ন:িবতরণ সং া  িবষেয় িপিডিবএফ ধান কাযালেয়র কম িচ 

শাসন হেত েয়াজনীয় পিরপ  জারী করা হেব। 
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অ ায় ৫ 
কািভড-১৯ েণাদনা তহিবল বহার সং া  িহসাব পিরচালনা প িত 

৫.১ িহসাব পিরচালনা প িত 
এ নীিতমালার অপরাপর িনেদশনা ও অ  িহসাব পিরচালনা প িত অ সরণ কের েণাদনা ােকেজর 

আওতায় সরকার দ  িবেশষ অ দান তহিবল বহার ও িহসাব সংর ণ ি য়া স াদন করেত হেব। 
1. নীিতমালার 3.১ অ ে েদ বিণত ধান কাযালেয়র ব াপনা কিম র সািবক ত াবধােন এবং ৩.২ 

অ ে েদ বিণত কম চী শাসেনর ব াপনায় এর তহিবল সংর ণ ও বহার করেত হেব এবং ত  
িহসাব সংর ণ করেত হেব; 

2. িপিডিবএফ এর িনজ  জনবল কাঠােমা ও িব মান ডাটােবইজ (িজএল ও এমআইএস) বহার কের, 
Double Entry System অ সরণ বক অ  কম চীর িহসাব সংর ণ করেত হেব; 

3. িপিডিবএফ-এর িব মান সফটওয় ার ও া য়াল  উভয় মা েম েয়াজনীয় িহসাব খিতয়ান ও উপ-
খিতয়ানস হ (অ ে দ 4.2২.1 এবিণত) যথারীিত সংর ণ করেত হেব; 

4. িপিডিবএফ এর িব মান িহসাব ব াপনা প িত অ সরণ কের এককভােব (Cost centrebase) ও 
কি য় ভােব বািষক িহসাব ড়া  করেত হেব; 

5. কম চীর েত ক  কাযালেয়র সংি  াংক শাখায় (অ ে দ 4.20 অ সাের) িনে া  িশেরানােম 3  
এস িড/এসএনিড িহসাব লেত হেব এবং যাবতীয় া /অিজত অথ উৎস অ সাের সংি  াংক 
একাউে  জমা িনি ত করেত হেব; 
ম: এস িড/এসএনিড 

িহসােবর িশেরানাম 
তহিবেলর উৎস 

১ ‘িপিডিবএফ কািভড-১৯ 
ণায়মাণ ঋণ তহিবল’ 

কািভড-১৯ েণাদনা তহিবেলর িবপরীেত সরকার থেক া  অ দান, 
অ দান হেত আ ঃকাযালয় ানা িরত অথ ও উ  অ দােনর িবপরীেত 
িবতরণ ত ঋণ হেত আদায় ত স দয় আসল, াংক িহসাব হেত া  
নাফা। 

২  ‘িপিডিবএফ কািভড-১৯ 
পিরচালন তহিবল’ 

ম 1 ও ৩ এ উে িখত জমার খাতস হ িতত অিজত সকল াংক 
দ, ঋেণর সবা , ঋেণর এ াে ইজাল, িঁক িবমা ি িময়ামসহ 

কম চীর অ  সকল খােতর যাবতীয় অথ। 
৩ ‘িপিডিবএফ কািভড-১৯  

স য় তহিবল’ 
সদ  র া স য়, নবস দ জন স য়, মািসক স য়, ইত ািদ 
াহকগেণর যাবতীয় স য় আমানত ও তদীয় দ । 

 
6. া  অ দােনর অথ াথিমক ভােব ধান কাযালেয়র ‘িপিডিবএফ কািভড-১৯ ণায়মাণ ঋণ তহিবল’ 

িশেরানােমর াংক িহসােব জমা হেব এবং তহিবল সং লান সােপে  ও মাঠকাযালেয়র চািহদার 
িভি েত অ  নীিতমালায় বিণত ঋণকায েমর জ  ছাড় করা হেব; 

7. তহিবেলর সেবা ম বহার িনি তকে  অ  নীিতমালার অ ে দ 4.24 এর আেলােক কম চীর অথ 
িনিদ  াংক চ ােনেলর মা েম ধান কাযালয় হেত আ ঃকাযালয় আদান- দান করা যােব; 

8. কম চীর ঋণ কায ম অ াহত রেখ িনিদ  পিরক নার আওতায়, সবািধক নাফা অজেনর জ  ধান 
কাযালয় পযােয় অ িয়ত তহিবল রা ায়া  াংেক ায়ী আমানত (FDR) িবিনেয়াগ করা যােব; 

9. অ  নীিতমালায় আওতায় ‘িপিডিবএফ কািভড-১৯ ণায়মাণ ঋণ তহিবল’ িশেরানােমর এস িড/এসএনিড 
িহসােব িন প লনেদন করা যােব: 
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 এ িহসাব হেত একাউ  পয়ী চেকর মা েম ঋণ িবতরণ করেত হেব ও দনি ন আদায় ত ঋণ-
আসল [আদায় তঋণ ÷ ১০8 × ১০০] উ  িহসােব জমা করেত হেব; 

 উ  িহসাব হেত কতন ত াংক চাজ এ িহসােব অিজত াংক েদর সােথ সম য় হেব এবং 
িনিদ  খােত এর িহসাব সংর ণ করেত হেব; 

10. সদ  র া স য়, নবস দ জন স য়, মািসকস য়, ইত ািদ াহকগেণর িনকট হেত আদায় ত 
যাবতীয় স য় আমানত ও তদীয় দ ‘িপিডিবএফ কািভড-১৯  স য় তহিবল’ িহসােব জমা করেত হেব 
এবং ফরত দান/সম য় করেত হেব; 

11. িমক ৯ ও ১০ এ বিণত খাতস হ িতত দনি ন আদায় ত ঋণ- সবা  [আদায় তঋণ ÷ ১০৮ × 
৮], অিজত সকল াংক দ ও কম চীর অপরাপর সকল খােতর যাবতীয় া  অথ ‘িপিডিবএফ কািভড-
১৯ পিরচালন তহিবল’ িশেরানােমর এস িড/এসএনিড িহসােব জমা করেত হেব। বীমা দাবীস হ পিরেশাধ 
ও কতন ত াংক চাজ উ  িহসাব হেত সম য় করেত হেব তেব অ া  পিরচালন য় িনবােহর িবষেয় 
পরবত  িনেদশনা জারী করা হেব; 

12. িনেদশনা মেত সকল িহসােবর অ িয়ত অথ, মাসাে  ধান কাযালেয়র উৎস িভি ক িনিদ  াংক 
িহসােব রণ করেত হেব; 

13. সদ /উে া াগেনর জমা ত ‘সদ  র া স য়’, ‘নব স দ জন স য়’ ও সাধারণ স য়সহ সকল 
আমানেতর উপর িনধািরত হাের বািষক দ দান/ য় িহসাব ্  করেত হেব; 

14. দনি ন াি  দানস হেক দিনক রিজ াের এি  করেত হেব এবং িনিদ  চাট অব একাউ স 
অ সরণ কের িহসাব  করেত। চাট অব একাউ স, ন না খিতয়ান/ রিজ ার, ন না লনেদন/ভাউচার 
ইত ািদ িব ািরত িবষয় স িলত এক  থক িহসাব িনেদিশকা পরবত েত জারী করা হেব। 

15. িদেনর শেষ নগদ ও াংক ি িত িনণয় িনি ত করেত হেব এবং নগদ ও াংক ি িতর ত য়ণ প  
নিথেত সংর ণ করেত হেব। এছাড়া েযাজ  ে  াংক সম য় িববরণী ত ও সংর ণ করেত হেব। 

16. কম চীর িহসাব িরকি িলেয়শন 
িত  কাযালয়েক ও ক ীয়ভােব িনিদ  ছেক মাসিভি ক এ কম চীর দায় ও স দ এবং আ :খাত 

সাম  িনি ত করেত হেব। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 

 

 



30 
 

 পিরিশ : ১ 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF .................... Kvh©vjq...................... AÂj 

 

‘wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~PxÕi Rb¨ cÖ‡qvRbxq ফরমস েহর তািলকা: 

1. সদ /উে া া জিরপ ফরম (পিরিশ  ২) 

2. ঋেণর আেবদনপ  (পিরিশ  ৩) 

3. ঋেণর এ াে ইজাল (পিরিশ  ৪) 

4. ঋণ ম রীপ  (পিরিশ  ৫) 

5. হলফনামা/অি কারনামা [ ৩০০/- টাকার া ] (পিরিশ  ৬) 

6. জামানতনামা [ ৩০০/- টাকার া ] (পিরিশ  ৭) 

7. ব কীকরণ ি নামা (পিরিশ  ৮) 

8. ািধকার দিলল গি ত রাখার ারক (পিরিশ  ৯) 

9. চািহদা িত াপ  ও িত িতপ  (পিরিশ  ১০) 

10. ঘাষনাপ  (পিরিশ  ১১) 

11. মতা দানপ  (পিরিশ  ১২) 

12. হলফনামা (পিরিশ  ১৩) 

13. জামানত ত স ি র জিরপ ফরম (পিরিশ  ১৪) 

14. িবমার আেবদন ও মেনানয়নপ   (পিরিশ  ১৫) 

15. আয়-উৎসাির কমকাে র তািলকা (পিরিশ  ১৬) 
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 পিরিশ : ২ 

 
 
 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF .................... Kvh©vjq...................... AÂj 

একক উে া া/সংহিত দেলর সদ  জরীপ ছক 
 

 
১।        সদ /উে া ার নাম  : .......................................................েমাবাইল নং:...................... 

িপতা/ ামীর নাম        : .............................................................................................. 

িশ াগত যা তা : ......................... বয়স ............................. পশা ........................ 

ধম ............................... াম .................................ইউিনয়ন .................................... 

 ববািহক অব া (স ক ােন ক িচ  িদন): িববািহত/অিববািহত/িবধবা/তালাক া /িবপ ীক। 

উে া া/সদে র মাবাইল ন র:................................................................................ 

২।  পিরবােরর সদ  সং া: .................জন, ছেল .................. জন, মেয় ......................জন,  

া  বয়  ................................. জন, অ া  বয়  ...................জন। 

৩।  িশ া সং া  ত : 

 ক) পিরবােরর সদ  পড়েত ও িলখেত পাের ............ জন 

 খ)  া র ান স  ............. জন 

 গ) িনর র ............ জন 

ঘ) েল লখাপড়া কের: ছেল............. জন, মেয় ............. জন। 

৪।  িনজ  স ি র িববরণ: 

 (ক) জিম (শতাংশ):  ১। বসতবাড়ীর জিমর পিরমাণ .............................. 

    ২। আবাদী জিমর পিরমাণ .................................. 

    ৩। বগাজিমর পিরমাণ (যিদ থােক) ....................... 

    ৪। জিমর পিরমাণ ( র ও বাগান) ....................... 

 (খ) গবািদ প : ১। গ  (সং া) ............... , ২। ছাগল ............... , ৩। মিহষ ................ , 

   ৪। ভড়া ....................... , ৫। হ স .................. , ৬। রগী .................  

  ৭। ক তর ..................... , ৮। অ া  .............. । 

 (গ) গাছপালা:  ১। ফলজ...................... , ২। বনজ .................  ৩। অ া ...............   

(ঘ)  বসত বাড়ী (স ক ােন ক∙িচ  িদন): মা র দওয়াল ও েনর ছাউিন/েবড়া ও েনর 
ছাউিন/েসিম.পাকাঘর/পাকা ঘর)। 
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৫। পিরবােরর আয়: 

আেয়র উৎস 
গড় আয় 

দিনক মািসক বাৎসিরক 
ক) কািয়ক পির ম/ ল পশা থেক 
খ) বসা থেক 
গ) অ া  উৎস থেক আয় 

   

৬। পিরবােরর বাৎসিরক আ মািনক য়: 

(খা , ব , িশ া, িচিকৎসা ও অ া  য়সহ) ....................................টাকা। 

৭।  সদ /সদ ার আিথক কমকাে  ব অিভ তা আেছ িকনা ( ক∙িচ  িদন): হ /না। 

 থাকেল কমকাে র িববরণ: ক) ................................................................................. 

 খ)................................................ গ) ............................................................... 

৮।  অ  কান উ য়ন ক  এবং অথ লি কারী ি , াংক, িত ান অথবা এনিজও থেক েব কান 
ঋণ/আিথক সহেযািগতা হণ কেরেছন িকনা ( ক∙িচ  িদন): হ /না। 

 কের থাকেল কখন, িক উে ে , কান িত ান হেত (উে খ করেত হেব):................................... 

 হীত ঋেণর/আিথক সহেযািগতার বতমান অব া (উে খ করেত হেব):....................................... 

 বতমােন েবর িত ােনর সােথ জিড়ত িকনা ( ক∙িচ  িদন): হ /না। 

৯।  পিরবার পিরক না, াথিমক া  পিরচযা, গণিশ া ও িশ ণ া  সং া : 

 ক) পিরবার পিরক না, হণ কেরেছন িকনা ( ক∙িচ  িদন): হ /না। 

 খ) াথিমক া  পিরচযা, িবধা হণ কেরেছন িকনা ( ক∙িচ  িদন): হ /না। 

 গ) গণিশ া কায ম অংশ হণ কেরেছন িকনা ( ক∙িচ  িদন): হ /না। 

 ঘ) আয়-উৎসারী কমকাে  বা অ  কান িবেশষ িশ ণ পেয়েছন িকনা ( ক∙িচ  িদন): হ /না। 

১০। অ া  তে র িববরণ ( েযাজ  ে ): 
 ক) 

খ) 
আিম/আমরা িত া বক ীকার করিছ য, উপেরর দ  বণনা স ক। কান ত  গাপন কির নাই। 

িম া বা ত  গাপন করেল আিম/আমরা ি গতভােব দায়ী থাকব এবং আমার/আমােদর িব ে  আইনা গ য 
কান ব া হণ করা হ’েল তা মেন িনেত বা  থাকব। 

 

 

জিরপ ত সদ /উে া ার নাম ও া র     জিরপকারীর নাম ও া র 

সনা কারী : (০২ জন) 
              

 নাম:                া র:        মাবাইল ন র:  
 

১। 
২।  
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        পিরিশ : ৩ 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF .................... Kvh©vjq...................... AÂj 

 
 

 ঋেণর আেবদন ফরম 
উপেজলা দাির  িবেমাচন কম©কতা 
--------------------- উপেজলা, -------------- অ ল  
 

িবষয়ঃ িপিডিবএফ কািভড-19 েণাদনা ঋেণর জ  আেবদন । 
  

আেবদনকারী উে া া/সংহিত দেলর ত ঃ 
 

উে া া/সংহিত দেলর নাম ও কাডঃ--------------------------------------------------- মাবাইল ন র:---------------------------- 
িপতা / ামীর নামঃ------------------------------------------------------ মাতার নামঃ--------------------------------------------- 
জাতীয় পিরচয়প  ন রঃ---------------------------------- জ  তািরখঃ------------------- বয়সঃ---------------িশ াগত যা তাঃ--
---------বত©মান কানাঃ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- ায়ী কানা:------------------------------------------------------------------------------------ 
উে া া সংি  উপেজলার ায়ী বািস া িক না ?  হ  / না ।  ানীয় ভাটার তািলকায় নাম অ  আেছ িক না ?   হ া  / না । 
উে া ার ামীণ িশ  পিরচালনার দ তা /স মতা আেছ িক না ?  হ া / না । উে া া িপিডিবএফ এর সদ  িক না ?  হ া / না । 
িশে র নাম ও ধরণঃ নামঃ-------------------------------------ধরণঃ র /  / মাঝারী । মািলকানার ধরণঃ ি  মািলকানা / 
অংশীদারী । 
উে া ার/উে া াগেণর াংক এ াকাউ  ন রঃ --------------------------------- াংেকর নামঃ--------------------------------- 
শাখার নামঃ------------------------------------------------- 
বত©মান িশে  কম©রত কম©চারীর সং াঃ------- জন । ড লাইেস  ন রঃ------------------ ড লাইেস  এর ময়াদঃ------- পয©  
বত©মােন িশে  িঁজর পিরমানঃ---------------  ম দ মােলর পিরমানঃ--------------(টাকায়)। বত©মােন িশে র বয়সঃ---------- 

ি গত/পািরবািরক দায়ঃ--------------(যিদ থােক)। উে া া একই ধরেনর অ  কান ক / িত ােনর সদ  িক না ?  হ া/না । 
আেবদন ত ঋেণর পিরমাণঃ-------------- টাকা (কথায়ঃ----------------) । ঋেণর ময়াদঃ--- বছর। ঋেণর িকি র সং াঃ----   
উে া ার পিরচয়দানকারী 0২ জন ি র ত ঃ 

ম পিরচয়দানকারী ি র নাম িপতা/ ামীর নাম কানা মাবাইল ন র 
01     
02     

উে া ার িনজ  িঁজর ত ঃ  
ক) নব স দ জনঃ--------------------টাকা; খ) র া স য়ঃ------------------- টাকা;গ)  সাধারণ স য়ঃ--------------- টাকা; 
ঘ) অ া  স য় (যিদ থােক)--------------------- টাকা। 
উে া ার মািসক আয়- য় িববরণীঃ 

আয় টাকা য় টাকা নীট আয় 
িশ / বসা হেত নীট আয়  পািরবািরক য়  মাট আয় – মাট য় 

 = অ া  আয় (যিদ থােক)  ািত ািনক য়  
মাট আয়ঃ-  মাট য়ঃ  
েণাদনা ঋেণর সহায়ক জামানত সং া  ত াবলীঃ ( েযাজ  ে )  
ি গত স ি র িববরণঃ 

ম িববরণ পিরমাণ মৗজা দাগ খিতয়ান বত ©মান  
01 াবর স ি       
02 অ াবর স ি   
03 জামানত ত স ি       
04 অ া  (যিদ থােক)  

 
আিম িন  া রকারী অ ীকার করিছ য, আেবদন পে  দ  ত াবলী স ক । কান ত  ল মািনত হেল আিম আইনত দায়ী 
থাকব। িপিডিবএফ কািভড-19 েণাদনা ঋেণর যাবতীয় িনয়ম-কা ন ও শতাবলী আিম অবগত হেয় ও েঝ এই ঋেণর জ  আেবদন 
করিছ । 
 

উে া ার নামঃ----------------------------------উে া ার া রঃ--------- ------------------- তািরখঃ------------------------ 

 

উে া ার ছিব 
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পিরিশ : ৪ 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF .................... Kvh©vjq...................... AÂj 

 

cÖ‡Yv`bv F‡Yi G¨v‡cÖBRvj 

উে া া/সংহিত দেলর নাম ও কাডঃ--------------------------------------------------- মাবাইল ন র:---------------------------- 
িপতা / ামীর নামঃ------------------------------------------------------ মাতার নামঃ--------------------------------------------- 
জাতীয় পিরচয়প  ন রঃ---------------------------------- জ  তািরখঃ------------------- বয়সঃ--------------------------িশ াগত 
যা তাঃ-----------বত©মান কানাঃ-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- ায়ী কানা:-------------------------------------------------------------------------- 
 

 K.    cÖ Í̄vweZ F‡Yi `dv  t 1g       2q       Ab¨vb¨ `dv      
 L.     Rvwgb`vi msµvšÍ Z_¨vejxt                                          †gvevBj bs--------------------------- 

1.  bvgt --------------------------------------------------- 02. eqm t --------------- ermi 
3.  wcZv/gvZv/¯̂vgxi bvgt ------------------------------------------------------------------- 
4.  eZ©gvb wVKvbvt-------------------------------------------------------------------------  
5.  ’̄vqx wVKvbvt --------------------------------------------------------------------------- 
6.  wk¶vMZ †hvM¨Zv t- ---------------------------------------------------------------------- 
7.  ‡ckvi weeib (c`ex mn)t ------------------------------------------------------------------    
8. D‡`¨v³vi mv‡_ m¤úK© t  ---------------------------09. e¨w³MZ `v‡qi cwigvYt ------------------ UvKv 
10. gvwmK †gvU Avq t ------------------------------ UvKv   11. gvwmK †gvU e¨q t  -------------------UvKv 
12. Rvwgb`v‡ii e¨w³MZ m¤úwËi weeiY t 

m¤úwËi aiY cwigvY eZ©gvb g~j¨ (UvKv) 
   
   

M. D‡`¨v³vi  Avq I `vq-‡`bv msµvšÍ Z_¨t 
    mgvcbx Znwej (FY c~e©eZ©x eQi) t-  -----------------------------Ab¨vb¨ Avq 
     gRyZ gv‡ji cwigvb (UvKvq)t 1) cÖviw¤¢K gRyZt ----------------- UvKv 2) mgvcbx gRyZ cY¨ t  -------UvKv 
     cvIbvi cwigvb-----------------------------†`bvi cwigvb----------------------- AMÖxg cÖ`vb------------- 
N. gvwmK Mo weµq msµvšÍ Z_¨vejx  

ª̀e¨/c‡Y¨i bvg gvwmK weµq evrmwiK weµq 
   

O. gvwmK Mo µq msµvšÍ Z_¨vejx  

µqK…Z KuvPvgvj/c‡Y¨i bvg gvwmK µq evrmwiK µq 
   

P. evrmwiK jvf-‡jvKmvb / Avq-e¨q wnmve  : 
      FY c~e©eZx© eQi (ZvwiL :------------------------- nB‡Z  -----------------------------ch©šÍ) 

weeiY UvKv 
weµq (evrmwiK)  
Ab¨vb¨ Avq (evrmwiK)  
(ev`) weµqK…Z ª̀‡e¨i µqg~j¨ (evrmwiK)  
†gvU jvf   
‡gvU LiP t  e¨emvwqK e¨q (gRyix , ‡`vKvb fvov,cwienb, we ỳ¨r Ab¨vb¨)  
bxU jvf (†gvU jvf- LiPmg~n)                                            UvKv t  

Q. gvwmK bM` cÖevn weeiYx (Manthy Cash Flow Statment): 
µg bM` cÖvwß UvKv µg bM` cÖ`vb UvKv 
1 cÖviw¤¢K †Ri: bM` UvKv I e¨vsK Rgv  6 bM` µq  

 

Rvwgb`v‡ii Qwe 
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2 bM` weµq  7  bM` LiPmg~n (gvwmK)  
3 e‡Kqv Av`vq   8 e‡Kqv cwi‡kva   
4 Ab¨vb¨ Avq  9 Ab¨vb¨ †h †Kvb  bM` cÖ`vb  
5 †gvU bM` cÖvwß (1+2+3+4)  10 †gvU bM` cÖ`vb (6+7+8+9)  

R. g~j¨vqYKvixi cÖZ¨vqbcÎ t 
bvgt   ----------------------------------------   c`ex t --------------------- cwiwPwZ bs t ------------ 
FY Av‡e`‡bi ZvwiL t  --------------- g~j¨vqb m¤úbœ Kivi ZvwiL  ------------FY g~j¨vq‡bi µwgK bs---  
mycvwikK…Z UvKvi cwigvb t ---------------------UvKv (K_vq t ----------------------------------------) 

 

cÖwZ ¯̂v¶wiZ 
            -------------------                                                                  ------------------------------------ 

g~j¨vqbKvixi ¯̂v¶i                                                                Dc‡Rjv `vwi ª̀¨ we‡gvPb Kg©KZ©vi ¯^v¶i                               
 

S. cÖ‡Yv`bv FY/evQvB KwgwUi mycvwikt 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
   ¯^v¶i  I mxjt -------------------------- ¯^v¶i  I mxjt ---------------------------¯̂v¶i  I mxjt ---------------- 

T. Aby‡gv`bKvix t 
FY Aby‡gv`‡bi µwgK bst -------------------------- FY cwi‡kv‡ai gvwmK wKw Í̄i msL¨v t ----------------------------- 
F‡Yi cwigvb t ------------------------ UvKv (K_vq ---------------------------------------UvKv) Aby‡gv`b Kiv n‡jv| 

 

 

 

      (1) ¯̂v¶i, mxj I ZvwiLt ----------------------------  (2) ¯̂v¶i, mxj I ZvwiL t ----------------------------- 

     

R. cÖ‡Yv`bv FY cÖ`v‡bi Rb¨ †h mKj cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ ms‡hvRb Ki‡Z n‡e: (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wUK wPý w`b) 

KvMRc‡Îi weeiY wUK wPý w`b KvMRc‡Îi weeiY wUK wPý w`b 
1. †UªW jvB‡m‡Ýi g~jKwc  8. †gŠRv g¨v‡ci bKkv  
2.  mgvcbx gRy` c‡Y¨i ZvwjKv (Inventory 
List) 

 9. LvRbvi iwm`  

3.Dc‡hvM we‡ji (M¨vm, we ỳ¨r, cvwb BZ¨vw`)     
d‡UvKwc 

 10. wW.wm.Avi  

4. AvqKi mvwU©wd‡KU  11. g~j `wjj    
5. e¨vsK wK¬qv‡iÝ mvwU©wd‡KU (NOC)  12. evqv `wjj    
6. cwRk‡bi Pzw³bvgv  13.  c~e©eZx© FY Av`vq weeiYx  
7. fvovi Pzw³bvgv  14. Ab¨vb¨  

        
  [we. ª̀: FY Aby‡gv`‡bi ci cÖ‡qvRbxq KvMRcÎvw` mswkøó bw_‡Z h_vh_fv‡e msiÿY Ki‡Z n‡e] 
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পিরিশ : ৫ 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF             ................... Dc‡Rjv/Kvh©vjq..................AÂj 

  

FY gÄyixcÎ 
D‡`¨v³v/D‡`¨v³vM‡Yi bvg............................................................................................................ 
wcZv/¯^vgx/ ¿̄xi bvgt..................................................................................................................... 
eZ©gvb wVKvbvt........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
 
welqt  ÔwcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv Fণ Kg©m~wPÕi AvIZvfz³ ২৪ gvm †gqv`x........................................ 
(K_vq:......................................................) UvKv FY gÄyi cÖm‡½|  
 

Rbve, 

Avcbvi.................................. Zvwi‡L Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z cjøx `vwi`ª¨ we‡gvPb dvD‡Ûk‡bi †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv 
Fb Kg©m~wPi AvIZvq wba©vwiZ wbqgvejx I kZ© mv‡c‡ÿ........................UvKv FY gÄyi Kiv n‡q‡Q| 

1| F‡Yi ‡gqv` t 24 gvm  
2| F‡Yi D‡Ïk¨ t Avq-Drmvwi Kg©KvÛ/KzwUi/ÿz ª̀ I gvSvwi wkí LvZ (wbw ©̀ó Kg©KvÛ: ..............................) 
3| F‡Yi cwigvY t .......................................(K_vqt..................................................................) 
4| mvwf©m PvR©t evwl©K 4% (d¬¨vU †iBU) 
5| RvgvbZt 03 wU GKvD›U †cqx †PK wcwWweGd Gi Ab~Kz‡j `vqe× _vK‡e| 
6| cwi‡kv‡ai e¨e ’̄vt 4% mvwf©m PvR©mn †gvU cwi‡kva‡hvM¨:.....................(K_vqt...........................UvKv)                            
7| wKw¯Íi msL¨vt 18wU 
8| gvwmK wKw Í̄i cwigvYt............................(K_vqt...........................................UvKv) 
9| we‡kl kZ©vejx t 
 K)  F‡Yi wKw¯Í D‡`¨v³v wbR `vwq‡Z¡ cwi‡kva Ki‡eb| 

L) F‡bi wKw Í̄ ci ci 3 (wZb)wU †Ljvcx n‡j wcwWweGd KZ…©cÿ Avcbvi weiæ‡× †h ‡Kvb AvBbvbyM 
e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Z cvi‡e, Ges AvBb Li‡Pi hveZxq e¨q wcwWweGd Avcbvi wbKU n‡Z Av`vq Kwi‡Z 
cvwi‡e| G wel‡q Avcbvi †Kvb AvcwË MÖnb‡hvM¨ n‡e bv|  

M)  F‡Yi kZ©vejx I mvwf©m PvR© wcwWweGd Gi GLwZqvifz³| 
 
        Dc‡iv³ kZ©vax‡b Avcbvi AbyK~‡j FYwU gÄyi Kiv nÕj| 
 
 
 e¨e¯’vcbv cwiPvjK/Kg©m~wP cwiPvjK/DccwiPvjK 

(¯^vÿi I mxj) 
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পিরিশ : ৬ 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF             ...................Dc‡Rjv/Kvh©vjq....................AÂj| 

 

A½xKvibvgv 

 
Avwg/Avgiv.....................................................¯̂vgx/AwffveK........................................................ 
MÖvg:......................................WvKNi:...................................Dc‡Rjv :......................................... 
 †Rjv:.........................................GB g‡g© A½xKvi KiwQ †h, cjøx `vwi ª̀ we‡gvPb dvD‡Ûkb Gi wcwWweGd 
†KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv Fb Kg©m~Pxi AvIZvq................................Kvh©vjq n‡Z evwl©K 4% mvwf©m PvR© (d¬vU †iBU) G 
24 (PweŸk) gvm †gqv‡` (18wU wKw¯Í‡Z) A`¨.............................Zvwi‡L  ................................./- (K_vq) 
.............................................UvKv)  FY MÖnY Kwijvg I PvwnevgvÎ  D³ Kvh©vjq‡K A_ev Zv‡`i  wb‡ ©̀kvbymv‡i 
cÖ‡`q mvwf©mPvR©mn Fb cwi‡kva Kivi k‡Z© Avwg/Avgiv GB A½xKvibvgvq ¯̂vÿi Kijvg| Avwg/Avgiv AviI A½xKvi 
Kwijvg †h, F‡Yi UvKv m¤ú~Y© cwi‡kv‡ai e¨_©Zvi Kvi‡Y D³ wcwWweGd Avgvi/Avgv‡`i ’̄vei/A¯’vei m¤úwË n‡Z FY 
I mvwfm Pv‡R©i  UvKv Av`vq Ki‡Z ev Av`v‡qi Rb¨ AvBbvbyM e¨e ’̄v MÖnY Kwi‡Z cvwi‡e| G‡Z Avwg ev 
Avgvi/Avgv‡`i DËivwaKvixMY †Kvbiæc AvcwË Kwi‡Z cvwi‡e bv Ges AvcwË Kwi‡j AvBbMZ Zvi †Kvb ‰eaZv 
_vwK‡e bv | 
 

                                                                                   FY MÖnxZv/MÖnxZvM‡Yi ¯̂vÿi 
                                                                                   ZvwiL:........................... 
                                                                                   ‡gvevBj b¤̂i:................. 

 
 

 

 ¯^vÿx: 

01| bvg:............................................. ¯̂vÿi: ............................ ‡gvevBj b¤̂i:............................ 

02| bvg:............................................. ¯̂vÿi: ............................ ‡gvevBj b¤^i:............................ 
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পিরিশ : ৭ 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF             ...................Dc‡Rjv/Kvh©vjq....................AÂj| 

 

RvgvbZbvgv 
 

Avwg/Avgiv ....................................................... A½xKvi Kwi‡ZwQ †h, wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv 
FY Kg©m~Px n‡Z Rbve .................................................. Gi M„nxZ wbgœewY©Z F‡Yi Rvwgb`vi n‡Z m¤ú~Y© 
fv‡e m¤§Z| 
F‡Yi weeiY t 
 

‡gvU F‡Yi UvKv ......................(K_vq ...................................)t evwl©K ‡mevg~j¨ 4% (d¬vU †iU); FY 
MÖnxZvi cÖK‡íi eY©bv t....................................................FY MÖn‡Yi ZvwiL t....................... wKw¯Í 
msL¨v:  .................. †kl wKw Í̄ cwi‡kv‡ai ZvwiL: ......................|  
 

Rvwgb`vi wnmv‡e Avwg/Avgiv A½xKvi Kwi‡ZwQ †h, FY MÖnxZv Dc‡iv³ FY cwi‡kva bv Kwi‡j Avwg/Avgiv 
‡mevg~j¨mn H FY cwi‡kva Kwie| GB cwiw¯’wZ‡Z Avwg/Avgiv Acwi‡kvwaZ FY I Zvi ‡mevg~j¨ UvKv 
Avgvi/Avgv‡`i wbKU nB‡Z Av`vq Kivi Rb¨ wcwWweGdÕ†K ¶gZv cÖ`vb Kwijvg| 

Avwg/Avgiv AviI wbðqZv cÖ`vb Kwi‡ZwQ †h, wcwWweGd-Gi F‡Yi UvKv ‡mevg~j¨ mnKv‡i m¤ú~Y© Av`vq bv 
nIqv ch©šÍ GB RvgvbZ bvgv ejer _vwK‡e| 

wbgœ¯^v¶iKvix ¯^v¶x‡`i Dcw ’̄wZ‡Z m¤ú~Y© †¯̂”Qvq ¯^Áv‡b D³ RvgvbZbvgvi gg©v_© eywSqv Kvnv‡iv cÖ‡ivPbvq 
DØy× bv nBqv GB RvgvbZbvgvq ¯̂v¶i cÖ`vb Kwijvg| 

¯^v¶i t.............................................................. 
bvg t................................................................ 
wcZv/¯̂vgxi bvg t.................................................. 
‡ckv t...............................................................  
c`ex t..............................................................‡gvevBj bs: ....................................... 
eZ©gvb wVKvbv t.......................................................................................................... 
¯’vqx wVKvbv t .......................................................................................................... 
 
Ab¨vb¨ weeiY (hw` _v‡K) t........................................................................................... 
 

¯^v¶xi ¯̂v¶i t        ¯̂v¶xi ¯̂v¶it       ¯̂v¶xi ¯̂v¶it  
1| bvg t......................................... wcZv/gvZv..............................wVKvbv..... ......................... 
2| bvg t......................................... wcZv/gvZv..............................wVKvbv.............................. 
3| bvg t ........................................ wcZv/gvZv..............................wVKvbv............................. 
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পিরিশ : ৮ 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF             ...................Dc‡Rjv/Kvh©vjq....................AÂj| 

 

eÜKxKiY Pzw³bvgv 
 

GB eÜKxKiY Pzw³bvgv A`¨......................................Zvwi‡L wb‡gœv³ c¶Ø‡qi g‡a¨ m¤úvw`Z nBj: 
 

cÖ_g c¶ (eÜK `vZv) t 
bvgt....................................................wcZv/gvZv/¯̂vgx/¯¿xi bvgt ............................................... 
wVKvbv t............................................................................................................................ 
(FY Av‡e`‡bi ZvwiL t...................................... MÖn‡Yi ZvwiL .............................................. 
F‡Yi cwigvY t............................... K_vq ...................................................................UvKv 
evrmwiK †mevg~‡j¨i nvi t evwl©K 4% (d¬vU †iU);  wKw¯Íi msL¨v t ..........wU; †kl wKw¯Í cwi‡kv‡ai ZvwiL 
t...................) 

wØZxq c¶ (eÜK MÖnxZv) t 

wcwWweGd-Gi Dc‡Rjv I  AÂj Gi bvg t.............................................................................. 

‡h‡nZz cÖ_g c‡¶i ..................... Zvwi‡L F‡Yi Rb¨ Av‡e`b cÎ Abyhvqx Avq-Drmvwi Kvh©µg cwiPvjbvi 
D‡Ï‡k¨ wØZxq c¶ ...........................gvm †gqv`x......................UvKv 
(K_vq)...........................................................gvÎ FY gÄyi Kwi‡Z m¤§Z nBqv‡Q Ges F‡Yi RvgvbZ 
wnmv‡e FY m¤ú~Y© cwi‡kva bv nIqv ch©šÍ D³ F‡Yi A_© wewb‡qvM Kwiqv †h m¤úwË/cY¨ Drcv`b Kiv nB‡e 
Dnv Ges eÜK`vZv cÖ_g c‡¶i gvwjKvbv I `Ljvaxb A_ev Zvnvi c‡¶ Ac‡ii `Ljvaxb Av‡Q Ggb 
m¤úwË/cY¨ eÜK `v‡bi `vwe Kwiqv‡Q| 

eÜK`vZv cÖ_g c¶ eÜK MÖnxZv wØZxq c‡¶i Dc‡iv³ kZ©vejx Abyhvqx FY MÖnY Kwiqv ¯^xKvi I A½xKvi Kwi‡Z‡Q 
†h t 
 

1.  cÖ_g c¶-wØZxq c‡¶i mieivnK…Z F‡Yi UvKv D³ Avq-Drmvwi Kvh©µ‡g wewb‡qvM Kwi‡e| 
2. cÖ_g c‡¶i gvwjKvbvaxb wbgœ Zdwmj ewY©Z m¤úwË  eÜK MÖnxZv  wØZxq c‡¶i  F‡Yi A‡_© 

wewb‡qvMAwR©Z m¤úwË/cY¨ D³ F‡Yi RvgvbZ ¯̂iƒc MY¨ nB‡e Ges D³ FY cwi‡kva bv nIqv ch©šÍ 
D³ m¤úwË/cY¨ eÜK MÖnxZv wØZxq c‡¶i wbKU eÜKxK…Z _vwK‡e| cÖ‡qvRb‡ev‡a wØZxq c¶ Dnv 
weµq Kwiqv F‡Yi ‡mevg~j¨ I Ab¨vb¨ LiPmn Av`vq Kwiqv jB‡Z cvwi‡eb| Bnv‡Z cÖ_g c‡¶i 
†Kvb IRi AvcwË _vwK‡e bv ev _vwK‡jI Zvnv MÖvn¨ nB‡e bv| 

3.  cÖ_g c¶ FY cwi‡kva bv Kiv ch©šÍ eÜKxK…Z †Kvb m¤úwË/cY¨ Ab¨ Kvnv‡iv wbKU weµq ev `vqe× 
Kwi‡e bv| 

4.  ‡h D‡Ï‡k¨ FY MÖnY Kiv nB‡Z‡Q †mB D‡Ï‡k¨ e¨ZxZ Ab¨ †Kvb Kv‡R D³ F‡Yi A_© e¨envi Kwi‡e 
bv| Bnvi Ab¨_v nB‡j cÖ_g c¶ gÄyixK…Z F‡Yi mgy`q A_©, ‡mevg~j¨ I Ab¨vb¨ LiP mn Pvwnev gvÎ 
cwi‡kva Kwi‡Z cÖ_g c¶ eva¨ _vwK‡e| 

5.  .................. ZvwiL nB‡Z D³ F‡Yi Dci evwl©K 4% d¬¨vU †iBU Abyhvqx ‡mevg~j¨ w`‡Z cÖ_g c¶ eva¨ 
iwnj| 
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6.  cÖ_g c¶ wKw¯Í cwi‡kv‡ai †¶‡Î cÖ_g c‡¶i Avq-Drmvwi Kvh©µ‡gi djvdj A_©vr jvf A_ev †jvKmv‡bi 
mv‡_ m¤úK© hy³ bq| 

7.  cÖ_g c¶ KZ…©K cÖ`Ë F‡Yi A_© wcwWweGd-Gi cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~wP KZ©„K wba©vwiZ ‡mevg~j¨mn gvwmK 
wKw¯Í cwi‡kva Kwi‡e| 

8. wcwWweGd-Gi cÖ‡Yv`bv FY Kgm©m~wPi wbKU eÜKxK…Z gvjvgj/m¤úwËi weeiY t  
 

µwgK bs gvjvgvj/m¤úwËi weeiY cwigvY g~j¨ gšÍe¨ 
     

     

     

 
9. Dc‡iv³ k‡Z© eÜK`vZv-cÖ_g c¶, wcwWweGd cÖ‡Yv`bv FY †cÖvMÖvg (wØZxq c¶) nB‡Z UvKv  

.........................(K_vq ...........................................) gvÎ FY evwl©K 4% d¬¨vU  †iBU  Abyhvqx 
‡mevg~j¨ cÖ`vb Kivi A½xKv‡i eywSqv cvBqv †¯̂”Qvq, ¯̂Áv‡b D³ eÜKxKiY Pzw³bvgvi gg©v_© Dcjwä 
Kwiqv Ab¨ Kvnv‡iv webv cÖ‡ivPbvq A`¨ GB `wjj mB m¤úv`b Kwiqv w`jvg| 
 
`wjj m¤úv`‡bi ZvwiL t ......................... 
 

m¤úv`bKvixi ¯̂v¶i t.......................... bvg t.................................................................. 
wcZv/¯̂vgx bvg t............................................................................................................ 
wVKvbv t....................................................................................................................... 
................................................................................................................................. 

 

¯^v¶xi ¯̂v¶i t        ¯̂v¶xi ¯̂v¶it       ¯̂v¶xi ¯̂v¶it  
 

1| bvg t........................................ wcZv/gvZv..............................wVKvbv............................... 

2| bvg t........................................ wcZv/gvZv..............................wVKvbv............................... 

3| bvg t ................................... wcZv/gvZv..............................wVKvbv.................................. 
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পিরিশ : ৯ 

 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF             ...................Dc‡Rjv/Kvh©vjq....................AÂj| 

 

¯^ËvwaKvi `wjj Mw”QZ ivLvi ¯§viK 
 

GB ¯§viK A`¨ (evsjv),............................................(Bs‡iRx) .................................ZvwiL 
Rbve................................................ Gi cyÎ/ ¿̄x ........................................................ÔeÜK `vZvÕ 
........................................ÔeÜK MÖnxZvÕ Gi wbKU AÎ wmwWD‡j gvwjKvbv ¯^‡Z¡i `wjj Mw”QZ †i‡L‡Qb| 
wcwWweGd-Gi †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~PxÕi  FY Pzw³i kZ©vbyhvqx wbgœ Zdwm‡j DwjøwLZ Ges Zv‡Z 
AšÍM©Z m¤úwËi ¯̂ZvwaKvi `wjj Mw”QZ ivLv nÕj| Dc‡iv³ Pzw³i eÜK `vZv wnmv‡e wZwb eÜK MÖnxZv‡K 
....................... (K_vq)........................................ UvKv gvÎ FY cwi‡kv‡ai Rb¨ `vqx _vK‡eb A_ev 
eÜK`vZvi GKvD‡›U G ch©šÍ Av‡ivwcZ †`bv Ges fwel¨‡Zi †`bvmg~n wZwb evwl©K ‡mevg~j¨mn cwi‡kva K‡i 
†`‡eb| Dc‡iv³ eÜK MÖnxZvi Kv‡Q `wjj RvgvbZ _vKvKv‡j fwel¨‡Z †Kvb mg‡q hw` AviI UvKv c~bivq 
AšÍf~©³ nq Z‡e ZvI eÜK `vZv cwi‡kva Ki‡Z eva¨ _vK‡eb Ges Zv D³ wba©vwiZ UvKv (‡mevg~j¨) mn eÜK 
MÖnxZv Kv‡Q cwi‡kva Ki‡Z n‡e| 

Zdwmj: 
 
wRjv ..................................... _vbv / DcwRjv............................................bs ....................‡ZvwRf~³, 
†gŠRv .........................................................†R.Gj, bs......................wm.wm.LwZqvbbs ............. (K_vq 
.................................),Gm.G LwZqvb bs...............(K_vq .....................) kZvsk ev ’̄vbxq gvc 
Kg‡ekx ...................................(K_vq .........................................) KvVv| 
AÎ `wj‡j ¯̂v¶iK…Z ¯̂v¶x‡`i Dcw ’̄wZ‡Z eÜK`vZv I ¯̂Z¡waKvi `wjj Mw”QZ ivLvi ¯§vi‡K m¤§Z n‡q‡Qb| 
 

          ........................ 
            eÜK `vZvi ¯̂v¶i 
 
¯^v¶xi ¯̂v¶i t        ¯̂v¶xi ¯̂v¶it       ¯̂v¶xi ¯̂v¶it  
1| bvg t................................ wcZv/gvZv.........................wVKvbv...................................... 
2| bvg t................................. wcZv/gvZv..............................wVKvbv...................................... 
3| bvg t ............................... wcZv/gvZv..............................wVKvbv.............................. ......... 
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পিরিশ : ১০ 
 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF             ...................Dc‡Rjv/Kvh©vjq....................AÂj| 

 

Pvwn`v cÖwZÁv cÎ 
 

UvKv t............................. (K_vq ............................................................) ZvwiLt........................... 
Avwg/Avgiv.................................................................wcZvt Rbve ....................................... 
wVKvbv t........................................................................................................................... 
gvwjK/¯^ËvwaKvix.............................................................................................................. 
 

Avwg/Avgiv cÖwZÁv KiwQ †h, wcwWweGd Pvwnev gvÎ ....................... (K_vq t ................................ 
UvKv hvi evwl©K 4% ‡mevg~j¨mn cÖ`vb Ki‡Z eva¨ _vwKe| 

cÖ¯‘ZKvix           Avcbvi wek¦ Í̄ 
 

  .............................. 
             FY MÖnxZv 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

cÖwZkÖæwZ cÎ 
Avwg/Avgiv..................................................................gvwjK/¯̂vËvwaKvix......................................... 
Avwg/Avgiv Rbve/ Rbvev...................................................................................................... 

GBg‡g© cÖwZkÖæwZ cÖ`vb KiwQ †h, Avgvi/Avgv‡`i wkí/‡`vKvb/KviLvbvq hveZxq iw¶Z/gRyZ gvjvgv‡ji 
wecix‡Z BbwmI‡iÝ Gi cwie‡Z© AwMœ, eb¨v, N~wY©So ev †h †Kvb cÖKvi cÖvK…wZK `~‡h©vM Gi SuzwK Avwg/Avgiv 
wb‡RB enb Ki‡ev| A_©vr DwjøwLZ Kvi‡Y A_ev wkí/‡`vKvb/KviLvbvq Pzwi, WvKvwZ n‡j ev †`‡ki g‡a¨ †h 
†Kvb fv‡e ivR‰bwZK Aw ’̄iZv, niZvj, gnvgvwi BZ¨vw`i Kvi‡Y e¨emv‡qi †Kvb ¶wZ n‡jI Avwg/Avgiv 
†Kvb IRi AvcwË bv Zz‡j wcwWweGd-Gi FY ‡mevg~j¨mn mgqgZ cwi‡kva Ki‡Z eva¨ _vK‡ev| 
 

 

cÖ¯‘ZKvix           Avcbvi wek¦ Í̄ 
 

  .............................. 
             FY MÖnxZv 
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পিরিশ : ১১ 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF             .................... Dc‡Rjv/Kvh©vjq........................... AÂj| 

 

‡Nvlbv cÎ 
                        ZvwiLt                  

Dc‡Rjv `vwi`ª¨ we‡gvPb Kg©KZ©v 
.......................Kvh©vjq 
........................AÂj 
 

Rbve 

Avcwb/Avcbviv Avgvi/Avgv‡`i AbyK~‡j ........................... UvKv FY gÄyi Kivi †cÖw¶‡Z Avwg/Avgiv GB 
g‡g© wbwðZ KiwQ †h, Avcbvi/Avcbv‡`i F‡Yi UvKv Pvwnev gvÎ †dir cvIqvi AwaKvi ¶zbœ bv K‡i 
Avwg/Avgiv ewY©Z FY gvwmK wKw¯Í‡Z cwi‡kva Kie hv‡Z F‡Yi mgy`q UvKv ‡mevg~j¨mn ..................... 
gv‡mi g‡a¨ cwi‡kva n‡q hvq| hw` †Kvb wKw Í̄ wbw`©ó Zvwi‡L Acwi‡kvwaZ _v‡K Zvn‡j F‡Yi mgy`q UvKv 
Awej‡¤^ †dir PvIqvi wb‡ ©̀kmn Avgvi weiæ‡× h_vh_ e¨e ’̄v MÖn‡Yi c~Y© KZ„©Z¡/Avcbvi Avcbv‡`i _vK‡e| 
Avwg/Avgiv AviI wbwðZ KiwQ †h, Avcwb/Avcbviv FY cwi‡kv‡ai wKw Í̄ e¨e ’̄v Avgvi/Avgv‡`i myweav‡_© 
K‡i‡Qb Ges Bnv †Kvbµ‡gB Avgvi/Avgv‡`i Øviv ¯̂v¶wiZ cÖwZkÖæwZ c‡Îi gg©vbymv‡i Avcbvi/Avcbv‡`i 
mgy`q F‡Yi UvKv PvwnevgvÎ †dir cvIqvi AwaKvi ¶zbœ Ki‡e bv| 
   

                                                                                           Avcbvi wek¦¯’ 

          -------------------------------- 
                FY MÖnxZv/MÖnxZvMY 
 
Avwg/Avgiv Dc‡iv³ wel‡q wbðqZv Ges m¤§wZ cÖ`vb KiwQ †h, FY MÖnxZv‡K Avcbv‡`i cÖ`Ë †Kvb cÖkªq ev myweav 
cÖ`v‡bi d‡j Avgvi/Avgv‡`i Øviv Avcbvi/Avcbv‡`i AbyK~‡j ¯̂v¶wiZ Rvwgbc‡Îi wecix‡Z Avcbvi/Avcbv‡`i †Kvb 
AwaKvi ¶ybœ n‡e bv| 
 
 
-------------------- 
Rvwgb`vi 

 
 

 

 

 

 



44 
 

পিরিশ : ১২ 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF             .................... Dc‡Rjv/Kvh©vjq........................... AÂj| 

 

 ¶gZv cÖ`vb cÎ 
                                                                            ZvwiLt                 
Dc‡Rjv `vwi`ª¨ we‡gvPb Kg©KZ©v 
.......................Kvh©vjq 
........................AÂj 
 
Rbve, 

Avgvi/Avgv‡`i gvwjKvbvaxb e¨emv wkí cÖwZôvb/†`vKvb ........................................................... 
wVKvbv..............................................................................................Gi m¤cÖmviY/cwiPvjbvi Rb¨ 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px n‡Z ..................... UvKv (K_vq 
............................................) FY MÖnY Kijvg| D³ cÖwZôv‡bi hveZxq gvjvgvj, mswkøó KvMRcÎvw` 
wcwWweGd-Gi Kg©KZ©v ev Kg©Pvix†K †h †Kvb mg‡q cwi`k©b Kivi Rb¨ AbygwZ Ges ¶gZv cÖ`vb Kijvg| 
D‡jøL¨ †h, wcwWweGd KZ…©c¶ Avgvi/Avgv‡`i gvwjKvbvaxb D³ e¨emv cÖwZôvbwU FY Pzw³i kZ© †gvZv‡eK 
myôz Ges cwiKíbv †gvZv‡eK cwiPvjbvi D‡Ï‡k¨ Z`viK Ki‡eb| G e¨vcv‡i Avwg/Avgiv ev Avgvi/Avgv‡`i 
c¶ n‡Z †Kvb e¨w³ A_ev cÖwZôvb †Kvb cÖKvi IRi AvcwË Ki‡e bv, Ki‡jI Zv AvBbZ AMÖvn¨ n‡e| 
Avwg/Avgiv G ¶gZv cÖ`vb c‡Îi gg©v_© eyS‡Z †c‡i †¯̂”Qvq, ¯^Áv‡b Ges Kvnv‡iv webv cÖ‡ivPbvq wcwWweGd 
KZ©„c¶‡K GZ`v‡_© ¶gZv cÖ`vb Kijvg| 

 

         Avcbvi wek¦ Í̄- 

........................................... 

            FY MÖnxZv/MÖnxZvMY 
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পিরিশ : ১৩ 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF             .................... Dc‡Rjv/Kvh©vjq........................... AÂj 

 

‡gvKvg-1g †kªYxi g¨vwR‡óªU Av`vjZ........................ 

Ònjd bvgvÓ 
Avwg/Avgiv .................................................................. wcZvt .......................................... 
MÖvg............................WvKNit .........................._vbvt ............................. wRjv .................... 
eqm.............AvbygvwbK.....................ermi, RvZxqZv: evsjv‡`kx, ag©.................. eY©................... GB 
g‡g© cÖwZÁv c~e©K AÎ njd bvgv m¤úv`b Kwi‡ZwQ †h: 

1. Avwg/Avgiv evsjv‡`k miKv‡ii AvbyMZ¨ ¯̂xKv‡i Dc‡iv³ wVKvbvq ’̄vqxfv‡e emevmKvix `wi ª̀ †kÖwYi 
evsjv‡`kx bvMwiK| 

2. Avwg/Avgiv wcwWweGd ......................................... Dc‡Rjv/Kvh©vj‡qi †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY 

Kg©m~Pxi D‡`¨v³v ‡KvW bs ................. Avwg/Avgiv D³ Dc‡Rjv/Kvh©vj‡qi gva¨‡g †KvwfW-19 

cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px nB‡Z wcwWweG-Gi  gÄyix cÎ bs ............ ZvwiL .......................Bs Ges GB 
Aby‡gv`‡bi kZ©vbyhvqx Avgvi/Avgv‡`i gvwjKvbvaxb cÖwZôvb/ cÖwZôv‡bi gvjvgv‡ji eÜK Gi 
wecix‡Z ............... (K_vq .........................................) UvKv gvÎ evwl©K 4% d¬vU †iBU Abyhvqx 
‡mevg~j¨mn gvwmK wKw Í̄i wfwË‡Z cwi‡kva‡hvM¨| wb‡gœv³ Zcwmjfy³ m¤úwË I gvjvgvj Ges F‡Yi 
Øviv AwR©Z m¤úwË eÜK ivwLqv ¯^v¶x t 

     (1)..................................... 
(2).......................................  
(3) .................................... 

     me©mvst .........................................._vbv t ................................wRjv t....................... 
     Gu‡`i †gvKv‡ejv wb‡gœv³ k‡Z© gyP‡jLveÜ nBjvg| 
3. Avwg/Avgiv GZØviv njd Kwi‡ZwQ †h, wcwWweGd-Gi †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px mgy`q F‡Yi 

UvKv ‡mevg~j¨mn cwi‡kva bv Kiv ch©šÍ eÜKK…Z m¤úwË wcwWweGd Gi wbKU eÜKK…Z _vwK‡e Ges 
GB eÜK wcwWweGd KZ©„K cÖ`Ë m¤ú~Y© F‡Yi Rb¨ cÖ‡hvR¨ nB‡e I eÜKK…Z Zcwmjfy³ m¤úwË weµq 
wKsev †Kvbiƒc n Í̄všÍi Kwi‡Z cvwie bv| 

4. Avwg/Avgiv AviI njd Kwi‡ZwQ †h, wcwWweGd-Gi †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Pxi FY cwi‡kv‡ai 
†Kvbiƒc MvwdjwZ cÖKvk cvB‡j wcwWweGd Avgvi weiæ‡× UvKv Av`v‡qi Rb¨ †h †Kvb AvBbvbyM e¨e¯’v 
MÖnY Kwi‡Z cvwi‡e| 
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5. wcwWweGd Gi wb‡Ri we‡ePbvq Avgv‡K/Avgv‡`i‡K †Ljvcx FYMÖnxZv wnmv‡e MY¨ Ki‡j wcwWweGd 
Zcwmjfy³ m¤úwË/gvjvgvj weµq Kwiqv ev wbjvg weµ‡qi gva¨‡g cvIbv UvKv Av`vq Kwi‡Z 
cvwi‡e| 

6. ÔwcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~PxÕi FY Pzw³i mKj kZ© h_vh_ gvwbqv Pwje Ges wbqwgZ 
F‡Yi wKw Í̄ cwi‡kva Kwie| 

7. GB Gwd‡WwfU †Kvb cÖKvi fqfxwZ I A‡b¨i cÖ‡ivPbv e¨wZZ mwn m¤úv`b Kwijvg| 
 
m¤úwËi Zcwmj 
‡Rjv t .............................. _vbv t ......................†gŠRv t .....................†R.Gj bs............. 
Gm.Gm.`vM bs..................(K_vqt....................) wm.Gm.`vM bs............ ....(K_vq................) 
Gm.G.LwZqvb bs..............(K_vq..................) wm.Gm.LwZqvb bs................(K_vqt ............) 
Rwgi †PŠnwÏt  DËi ....................`w¶Y......................c~e©.....................cwðg ................... 
 
eÜKK…Z m¤ú` 
weeiY..................................................`i...........................†gvU g~j¨  ---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------| 
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পিরিশ : ১৪ 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF             .................... Dc‡Rjv/Kvh©vjq........................... AÂj| 

 

RvgvbZK…Z m¤úwËi Rwic cÖwZ‡e`b 

01| D‡`¨v³vi bvg   t-------------------------------------------------------------------------------- 
02| D‡`¨v³vi wcZvi bvg t-------------------------------------------------------------------------------- 
03| eZ©gvb wVKvbv  t MÖvg t------------------- Dc‡Rjv t ------------ wRjv t --------------- 
04| ¯’vqx wVKvbv  t MÖvg t------------------- Dc‡Rjv t ------------ wRjv t --------------- 
05| c~e©eZx© M„nxZ F‡Yi cwigvbt ---------------- `dv t ----------------  †gqv`t ------------------- 
06| RvgvbZK…Z m¤úwËi cÖK…Z gvwj‡Ki bvg (Z…Zxq c¶ KZ…©K) (t---------------------------------- 
 wVKvbv t MÖvg/gnjøv t------------‡cvt -------------Dc‡Rjv t-------------wRjv t----------------- 
07| RvgvbZK„Z m¤úwËi weeviYt Rwgi cwigvb t ------- Rwgi Ae ’̄vbt GjvKvi bvg t -------------- 
          MÖvg/cvov/ gnjøvt------------------------------ Dc‡Rjv t ---------------wRjv t----------------- 
08| Rwgi aiY t  Avev`x/emZ evox/wfUv/cwZZ Rwg/Ab¨vb¨ t -------------------------------- 
09|  RvgvbZK…Z m¤úwËi eZ©gvb evRvi g~j¨ t ---------------(K_vq t --------------------------(cÖvq) 
10| ‡gŠRvi bvg t K) ----------------------- L) ---------------------- M) --------------------------- 
11| LwZqvb bs  t K) ----------------------- L) --------------------- M) ---------------------------- 
12| `vM bs     t K) ---------------------- - L) ----------------------M) --------------------------- 
13| ‡R, Gj bs   K) ----------------------    L) --------------------- M) --------------------------- 
14| ‡PŠnwÏ t DË‡i t ---------------------------- `w¶‡b t ------------------------------------------ 
              c~‡e© t----------------------------  cwð‡g t -------------------------------------------- 
 

D‡`¨v³v Rbve/†eMg------------------------------------------------------------ Gi RvgvbZK…Z m¤úwËi 
Ae¯’vb miRwg‡b cwi`k©b Kwi| DwjøwLZ eY©bvbymv‡i RvgvbZK…Z m¤úwËi Z_¨vw` mwVK Av‡Q| 
D‡`¨v³v/D‡`¨v³vM‡Yi e¨emv cÖwZóv‡bi Ae ’̄v fvj| weavq Zuvi Av‡e`bK…Z ----------------------(K_vq ---
-------------------------------------------) FY Aby‡gv`‡bi Rb¨ mycvwik Kiv n‡jv| 
 

                                                                               `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v  (GdI/GwWweI) 
       (mxj †gvni) 

D‡`¨v³v KZ…©K Av‡e`bK…Z -----------------------(K_vq t -----------------------------------------) 
FY Aby‡gv`‡bi Rb¨ mycvwik Kiv n‡jv| 
 

         Dc‡Rjv `vwi ª̀¨ we‡gvPb Kg©KZ©v 
 (mxj †gvni) 
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পিরিশ : ১৫ 

 
    

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF             .................... Dc‡Rjv/Kvh©vjq........................... AÂj| 

 

wegvi Av‡e`b I g‡bvbqb cÎ 
eivei  
DaŸ©Zb/Dc‡Rjv `vwi`ª we‡gvPb Kg©KZ©v 
................................Dc‡Rjv Kvh©vjq, 
 ....................................AÂj  
 

Rbve, 
Avwg/Avgiv............................................m`m¨ bs ...................mwgwZi bvg ..........................  
‡KvW bs .............. wcwWweGd Ô†KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv Fb Kg©m~PxÕi m`m¨| eZ©gv‡b Avwg/Avgiv Avcbvi 
cÖK‡íi ‡NvwlZ m`m¨ wegv bxwZgvjvi AvIZvq myweavfz³ nB‡Z AMÖnx| Avgvi/Avgv‡`i cÖ¯ÍvweZ F‡bi 
wecix‡Z ............................ UvKv ........................ZvwiL Rgv KwiqvwQ| GKB mv‡_ Avwg Av‡e`b 
Kwi‡ZwQ †h, Avgvi/Avgv‡`i exgvi mKj cÖvc¨ myweav Avgvi g„Z¨yi ci wb‡¤œv³ e¨w³‡K D‡Ëvj‡bi Rb¨ m¤ú~b© 
¯^Áv‡b g‡bvbqb `vb Kwi‡ZwQ| D‡jøL¨, g‡bvbxZ e¨w³ Avgvi/Avgv‡`i  ........................(m¤úK©)| 
bvg: ............................. wcZv/¯̂vgxi bvg:..................................gvZvi bvg: .......................... 

eqm:.................. MÖvg: .............................BDwbqb:....................WvKNi: ............................. 

Dc‡Rjv: ............................ †Rjv : ...............................  

Av‡e`bKvixi m¦vÿi                                                      g‡bvbxZ e¨w³i ¯̂vÿi 

ZvwiL: .................................                               ZvwiL: ................................ 

 

mZ¨vwqZ (GdI KZ„©K)                                                  mZ¨vwqZ (BDwWweI KZ„©K) 

 ZvwiL: .................................                                ZvwiL: ................................. 
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পিরিশ : ১৬ 
 

 
    
 

প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (wcwWweGd) 
wcwWweGd †KvwfW-19 cÖ‡Yv`bv FY Kg©m~Px  

 
        PDBF              

ক) িপিডিবএফ কািভড-১৯ েণাদনা ঋণ কম িচ’র আওতায় ঋণ দােনর জ  স া  ামীন িশ  ও আয় 
উৎসাির কমকাে র (Rural industries & Income generating activities) তািলকা: 

(জাতীয় িশ নীিত ২০১৬ হেত সংকিলত) 
 

 িষিভি ক কমকা  িষপ /খা  ি য়াকরণ িশ  তািলকা 
 

কাড  
নং IGA NAME আয়-উৎসাির কমকাে র নাম 

101 Processed fruits (Jam, Jelly, Juice, 
Achar, Sharbat, Serup, Sauce etc) 

ি য়াকরণ ত ফলজাত (জ াম, জিল, স, 
আচার, শরবত, িসরাপ, সস ইত ািদ) 

102 
Fruit processing (Tomato, Mango, 
Guava, Sugarcane, Jackfruit, Litchi, 
Pineapple, Coconut etc) 

ফল (টেমেটা, আম, পয়ারা, আখ, ক ঠাল, িল , 
আনারস, নািরেকল ইত ািদ) ি য়াকরণ 

103 Bread & Biscuit, Semai, Laccha, 
Chanachur, Nuddles etc processing 

ড এ  িব ট, সমাই, লা া, চানা র, লস 
ইত ািদ ি য়াকরণ 

104 Rice, Atta, Flouer, Suji processing চাল, আটা, ময়দা, িজ তকরণ 
105 Auto rice mill য়ংি য় চালকল (অেটা রাইস িমল) 
106 Mashrum processing মাশ ম ি য়াকরণ 
107 Maize processing া ি য়াকরণ 

108 

Milk processing (Pasteurization, 
powder milk, icecream, condensed 
milk, sweets, cheese, butter, ghee, 
Chocolate, curd etc.) 

ধ ি য়াকরণ ( ধ পা িরতকরণ, েড়া ধ, 
আইসি ম, কনেড ড িম , িমি , পিনর, মাখন, 
িঘ, চকেলট, দিধ ইত ািদ) 

109 Processed food production from 
Potato (Chips, flex, sterch) 

আ  থেক ি য়াজাত খা  (িচপস, , াচ 
ইত ািদ) উৎপাদন 

110 Varieties dry masala production িবিভ  েড়া মসলা উৎপাদন  
111 Salt processing লবণ ি য়াকরণ 

112 Shrimp & other fish processing and 
freezing 

িচংিড় ও অ া  মাছ ি য়াজাতকরণ ও 
িহমািয়তকরণ 

113 Preparation of herbal cosmetics ভষজ সাধনী তকরণ 

114 processing of balanced Poultry, 
livestock and fish feed  

হ স- রিগ ও গবািদপ  এবং মােছর জ  ষম 
খা  তকরণ 

115 Seed production, research, 
processing and preservation 

বীজ উৎপাদন, গেবষণা, ি য়াজাতকরণ ও 
সংর ণ 

116 
Preparation of Jute bi-products (eg. 
Pope, thread, bag, gunny, carpet, 
sandal etc.) 

পাটজাত  তকরণ (েযমন: দিড়, তা, চট, 
থেল, কােপট, পােটর াে ল ইত ািদ) 

117 Production of silk fabrics and 
textiles রশম ব  ও ব  উৎপাদন 
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118 Agricultural machinery 
manufacturing industry িষ য পািত তকারক িশ  

119 Muri, chira, Khai production িড়, িচড়া, খ ইত ািদ তকরণ 
120 Aromatic rice production গি  চাল উৎপাদন 
121 Tea processing চা ি য়াকরণ 
122 Preparation of coconut oil নািরেকল তল তকরণ 
123 Rubber, Tape, shellack processing রাবার, টপ, লা া ি য়াজাতকরণ 

124 
Cold storage (Processing and 
preservation of Potato, potato seed, 
fruits-vegetables) 

কা  ােরজ (আ , আ বীজ, ফল ল-
শাকসবিজ ি য়াজাতকরণ ও সংর ণ) 

125 
Production of wood, bamboo, cane 
furniture/Production of copper and 
bronze materials 

কাঠ, ব শ ও বেতর আসবাবপ  তির/উৎপাদন 
এবং তামা-ক সার সর ামািদ তির 

126 Flower preservation and export ল সংর ণ ও র ািন 
127 Meat processing মাংস ি য়াজাতকরণ 

128 Preparation of Bio-fertilizer, Mixed 
fertilizer, guti urea  জব সার, িম  সার,  ইউিরয়া ইত ািদ তির 

129 Preparation of Bio-pesticide, neem 
pesticides etc. 

বােয়া- পি সাইড, িনম উৎপািদত পি সাইড 
ইত ািদ তির 

130 Epiculture/Bee keeping মৗমািছর চাষ/ম  তির 
131 Sugar and other sweetend products িচিন ও অ া  িমি কারক প  
132 Mustard oil production industry সিরষার তল তকারী িশ  
133 Rice bran oil রাইস ান অেয়ল 
134 Rubber products industry রাবারজাত ািদ তরী িশ  
135 Seed industry বীজ িশ   

136 Milk and Poultry production and 
marketing  ও পাি  উৎপাদন ও িবপণন 

137 Horticulture, floriculture, floer & 
vegetable marketing 

হ কালচার , ল চাষ, ল ও শাকস ী 
বাজারজাতকরণ ( ল , মাশ ম, পান, ম  ইত ািদ 
এ িশে র অ ) 

 সবা িশ স হ (Service industries) 

201 Information and technology-based 
services 

ত  ি িভি ক সবা (আই ইএস) ও কমকা  যমন: 
িসে ম এ ানালাইিসস, িডজাইন, সিলউশন িসে ম উ য়ন, 
ত  সবা দান, কল স ার সািভস, িবজেনস েসস 
আউটেসািসং (িবিপও) ইত ািদ 

202 

Agricultural activities (agri 
products, corns, fruits, vegetable 
processing, fishing, fish 
preservation and marketing) 

িষিভি ক কমকা , যমন- িষ প , শ , 
ফল ল ও সবিজ ি য়াজাতকরণ, মৎ  আহরণ, 
মৎ  সংর ণ ও িবপণন ইত ািদ 

203 Entertainment industry িবেনাদন িশ  
204 Hospitals and Clinic হাসপাতাল ও ি িনক 
205 Tourism and services পযটন ও সবা 
206 Photography ফেটা ািফ 
207 Telecomunications টিলকিমউিনেকশন 
208 Transportaion and communication পিরবহন ও যাগােযাগ 



51 
 

209 Filling station (petrol pump, CNG 
station, conversion center) 

িফিলং শন (েপ ল পা , িসএনিজ শন, 
কনভাশন স ার) 

210 Super market/shopping mall পার মােকট/শিপংমল 

211 Modernized Clinic, Commercial 
building মডানাইজড ি িনক, কমািশয়াল িবি ং 

212 Automobile Servicing অেটােমাবাইল সািভিসং 

213 Outsourcing and security services 
আউটেসািসং এবং িসিকউির  সািভস 
(েবসরকািরভােব িনরাপ া র ী/জনবল সরবরাহ) 

 অ া  িশ  
301 Plastic indusrty াি কিশ  
302 Tourism industry পযটন িশ  
303 Frozen fish industry িহমািয়ত মৎস িশ  
304 Home textiles industry হাম ট টাইল সাম ী িশ  

305 Renewable industris (Solar power 
and wind mill) নবায়নেযা  িশ  ( সালার পাওয়ার, উই িমল) 

306 Herbal medicine industries ভষজ ঔষধ িশ  
307 Food preservation খা  শ  সংর ণ 

308 Medical equipment/Sterilization 
material industries িচিকৎসা সাম ী/জীবা  করণ িশ  

309 Polimar production industry পিলমার উৎপাদন িশ  
310 Automobiles and service industry অেটােমাবাইল ত ও মরামতকারী িশ  
311 Handicrafts হ  ও ক িশ  

312 Energy saving devices (LED, CFL 
bulb) 

িব ৎ সা য়ী য পািত (এলইিড, িসএফএল বা  
উৎপাদন) 

313 Electronic goods industries ইেলক িনক য পািত িশ  
314 Jewelleries েয়লাির 
315 Toy, Cosmetics and Toiletries খলনা, সাধনীও টয়েলি জ 
316 Furniture industries আসবাবপ  িশ  
317 Cement indusrties িসেম  িশ  
318 Stone crusher indusrty ান াশার িশ  

 
খ) িপিডিবএফ কািভড-১৯ েণাদনা ঋণ কম িচ’র আওতায় ঋণ দােনর জ  স া  ামীন িশ  ও আয় 

উৎসাির কমকাে র (Rural industries & Income generating activities) তািলকা: 
(িপিডিবএফ-এর ঋণ পিরচালন নীিতমালা হেত সংকিলত) 

 
কাড নং IGA NAME আয়-উৎসাির কমকাে র নাম 
400 PROCESSING/MANUFACTURING ি য়াজাতকরণ/হালকা িশ  
401  Chips making িচপস তরী 
402  Jelly making জিল তরী 
403 Tomato Ketechup টেমেটা কচাপ 
404 Tomato Saus টেমেটা সস 
405 Chanachur Making চানা র তরী 
406 Agriculture Equipment Making িষ য পািত তরী 
407 Bakery বকারী 
408 Bamboo Mat Making ব েশর চাটাই তরী 
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কাড নং IGA NAME আয়-উৎসাির কমকাে র নাম 
409 Bamboo Works ব েশর কাজ 
410 Beaten Rice (Cheera) Making িচড়া তরী 
411 Batelnut Processing পারী ি য়াজাতকরণ 
412 Bicycle Repearing বাই-সাইকেল মরামত 
413 Blacksmith Works কামােরর কাজ 
414 Boat Making & Repearing নৗকা তরী ও মরামত 
415 Bobin Making পােটর দিড় তরী 
416 Book Bindings বই ব ধাই 
417 Bread Making  তরী 
418 Broom Making ঝা  তরী 
419 Cake (Pitha) িপঠা তরী 
420 Candle Making মামবািত তরী 
421 Cane Works বেতর কাজ 
422 Cap Making িপ তরী 
423 Curd Making দিধ তরী 
424 Firewood Making ালানী তরী 
425 Fishing Net Making মাছ ধরার জাল তরী 
426 Flour Making আটা তরী 
427 Flower/Embroidery ল/এম য়ডারী 
428 Furniture Making আসবাব প  তরী 
429 Garments Making গােম স তরী 
430 Ghee Making িঘ তরী 
431 Goldsmith Works ণকােরর কাজ 
432 Hogla Making চাটাই তরী 
433 Jute Bag & Other Product making পােটর াগ  ও অ া  ািদ তরী 
434 Milk Chiling    শীতলীকরণ 
435 Mat (Pati) Making মা র/পা  তরী 
436 Spices Making মশলা তরী 
437 Handicrafts  হ িশ  (সকল কার) 
438 Musical Instruments Making িমউিজকাল য াংশ তরী 
439 Mustard Oil Making সিরষার তল তরী 
440 Packet Making ােকট তরী 
441 Paddy Husking ধান মাড়াই 
442 Photo Binding ছিব ব ধাই 
443 Pickles Making  আচার তরী (িবিভ  ) 
444 Pottery Products ৎিশ  উৎপাদন 
445 Pufeed Rice Making িড় তরী 
446 Pulse Husking ডাল মাড়াই 
447 Quilt Making (katha) ক থা তরী 
448 Shacka Making শ খা তরী 
449 Shoe Making তা তরী 
450 Snacks Making কক তরী 
451 Spare Parts for Handloom ত েতর চরা য াংশ 
452 Paposh Making পােপাস তরী 
453 Spining ত ত বানা 
454 Sweet Meat Making িমি  তরী 
455 Thread Works তার কাজ 
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কাড নং IGA NAME আয়-উৎসাির কমকাে র নাম 
456 Toy Making খলনা তরী 
457 Rope Bag Making দিড়র াগ তরী 
458 Welding Works ঝালাইেয়র কাজ 
459 Woolen Garments পশমী পাশাক িশ  
460 Woven Making লা তরী 
461 Chocolate Making চকেলট তরী 
462 Coconut Coir Works নািরেকেলর ছাবড়ার কাজ 
463 Cattle Feed Making & Marketing  গবািদ প র খাবার তরী ও বাজারজাতকরণ 
464 Poultry Feed Making & Marketing মারগ রগী খাবার তরী ও বাজারজাতকরণ 
465 Flower Making with Paper কাগেজর ল তরী 
466 Flower Making with Plastic াি ক ল তরী 
467 Flower Making with Cloths কাপেড়র ল তরী 
468 Wooden Handicrafts কােঠর তরী হ িশ  
469 Toosh Kath Industry ষ কাঠ িশ  
470 Soap Making সাবান তরী 
4৭১ Dried Fish Processing টিক মাছ ি য়াকরণ 
500 SMALL TRADE  বসা 
501 Bamboo ব শ 
502 Banana কলা 
503 Beaten & Pufed Rice িচড়া ও িড় 
504 Betel nut পান/ পারী 
505 Bucycle Parts সাইেকল য াংশ 
506 Broom ঝা  
507 Cane বত 
508 Chanachur চানা র 
509 Cloth কাপড় 
510 Coconut নািরেকল 
511 Tailoring দিজ 
512 Confectionery কনেফকশনারী 
513 Curd দিধ 
514 Dry Fish টকী মাছ 
515 Egg িডম 
516 Fertilizer সার 
517 Fire Wood ালানী কাঠ 
518 Fish মাছ 
519 Fishing Net মাছ ধরার জাল 
520 Vegetables শাক-স ী 
521 Utensils থালা, বা  ও পািতল 
522 Thread তা 
523 Gunny ঘানী 
524 Honey ম  
525 Icecream আইস ীম 
526 Jute Goods পােটর ািদ 
527 Sweet meat িমি  
528 Leather চামড়া 
529 Lungi ি  
530 Mat (pati) পা  
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531 Tea চা 
532 Milk ধ 
533 Stationery Goods শনারী ািদ 
534 Mustard Oil সিরষার তল 
535 Oil Cake খল 
536 Onion য়াজ 
537 Spices মশলা 
538 Pati Cane বেতর পা  
539 Plastic Pots ি ক পট 
540 Pottery Products ৎিশ  
541 Pulse ডাল 
542 Rice/Paddy চাল/ধান 
543 Rope of Coconut Fibre নািরেকেলর ছাবড়ার রিশ 
544 Round Leaf (Goalpata) গালপাতা 
545 Sand বা  
546 Seasonal Fruits মৗ মী ফল 
547 Seeds & Plants বীজ ও চারাগাছ 
600 Agriculture/forestry িষকাজ/বনায়ন 
601 Banana Cultivation কলা চাষ 
602 Betelleaf Cultivation পান চাষ 
603 Brinjal Cultivation ব ন চাষ 
604 Cane Cultivation বত চাষ 
605 Carrot Cultivation গাজর চাষ 
606 Cauliflower Cultivation লকিপ চাষ 
607 Ginger Cultivation আদা চাষ 
608 Ground Nut Cultivation বাদাম চাষ 
609 Guava Garden য়ারা বাগান  
610 Jack Fruit Garden ক ঠাল বাগান 
611 Jhum Cultivation ম চাষ 
612 Jute Cultivation পাট চাষ 
613 Lichi Cultivation িল  চাষ 
614 Lemon Cultivation ল  চাষ 
615 Mango Garden আম বাগান 
616 Onion Cultivation য়াজ চাষ 
617 Paddy Cultivation ধান চাষ 
618 Papaya Cultivation েপ 
619 Pepper Cultivation মিরেচর চাষ 
620 Pineapple Cultivation আনারস চাষ 
621 Pisciculture নাসারী 
622 Potato Cultivation আ  চাষ 
623 Rabi Crop Cultivation রিব শ  চাষ 
624 Silk Cultivation রশম চাষ 
625 Turmeric Cultivation হ দ চাষ 
626 Vegetable Cultivation শাকসবজী চাষ 
627 Water Melon তর জ চাষ 
628 Wheat Cultivation গম চাষ 
629 Bean Cultivation িসম চাষ 
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630 Water Aurum Cultivation পািন ক  চাষ 
631 Fruit Cultivation ফল চাষ 
632 Grape Cultivation আ র চাষ 
633 Flower Cultivation ল চাষ 
634 Tomato Cultivation ট মেটা চাষ 
635 Epiculure মৗমািছ পালন 
700 LIVESTOCK গবািদ প -পালন 
701 Poultry Rearing মারগ রগী পালন 
702 Beef Fattening গ  মাটাতাজা করন 
703 Milk Cow Rearing বতী গাভী পালন 
704 Duck Rearing হ স পালন 
705 Goat Rearing ছাগল পালন 
706 Pigeon Rearing ক তর পালন 
707 Sheep Rearing ভড়া পালন 
708 Broiler Rearing য়লার পালন 
709 Rabbit Rearing খরেগাশ পালন 
710 Other Domestic Animals অ া  গবািদ প  পালন 
800 FISHERIES মৎ  িবষয়ক 
801 Nylotica Fish Culture নাইেলা কা মােছর চাষ 
802 Thai Pangus Culture থাই পাংগােশর চাষ 
803 Dry Fish টকী মাছ 
804 Fingerlings পানা মাছ 
805 Fishing মাছ ধরা 
806 Pond Excavation র খনন 
807 Shrimp Culture িচংড়ী চাষ 
808 Mixed Culture in Monsoon Pond িম  চাষ 
809 Monsoon Mixed Fish Culture মৗ মী ের মােছর িম  চাষ 
810 Fish Culture in Cage খ চায় মাছ চাষ 
811 Fingerlings Culture in Atur Pukur আ র ের র  পানার চাষ 
812 Integrated Fish Culture সমি ত মাছ চাষ 
813 Integrated Fish & Duck Rearing in Pond ের হ স ও মােছর সমি ত চাষ 
814 Integrated Fish & Poultry Rearing ের মারগ রগী ও মােছর সমি ত চাষ 
900 SHOP KEEPING দাকান 
901 Bi-cycle Parts Shop সাইেকল য াংেশর দাকান 
902 Cloths Shop কাপেড়র দাকান 
903 Electronic Parts ইেলকি ক য পািত 
904 Fruits Stall ফেলর দাকান 
905 Glass Shop ােসর দাকান 
906 Brochery Shop িদ দাকান 
907 laundry Shop ল ীর দাকান 
908 Medicine Shop ঔষেধর দাকান 
909 Musical Instruments িমউিজক াল য পািত 
910 Restaurant/Hotel র ুের /েহােটল 
911 Shoe Store তার দাকান 
912 Sationery Shop শনারী দাকান 
913 Sweet meat Shop িমি র দাকান 
1000 SERVICE সবা 
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1001 Rural Tourism প ী পযটন 
1002 Boat for Fery Service খয়া পারাপার  
1003 Boat for Transportation নৗকা ভাড়া 
1004 Dish Antenna িডশ এ াি না  
1005 Mobile Phone মাবাইল ফান 
1006 Paddy Crushing Machine ধান মাড়াইকরণ য  
1007 Rice Mill চােলর িমল  
1008 Rickshaw ির া  
1009 Rural Transport প ী পিরবহন 
1010 Sewing Machine  সলাই মিশন  
1011 Shallow Machine ােলা মিশন 
1012 Threshing Machine  মাড়াইকরণ য   
1013 Welding & Drill Machine  ওেয়লিডং এবং ি ল মিশন 
1100 Innovative Rural Micro Industries উ াবনধম  ামীণ অ িশ  
1200 New Rural Income Generating 

Livelihood Choices 
ন ন আয়-উৎসাির ামীণ উপজীিবকা 

 

 


