
ননফ বানচত উদ্ভাফনী ধাযণায নরযানাভ

ক্ষুদ্রঋণ গ্রাকরদয আনথ বক নক্ষা নফলয়ক প্রনক্ষণ প্রদারনয 

ভাধ্যরভ দদরয আনথ বক নক্ষা ম্প্রাযণ।

নজনাত আভান ফন্যা

নননয়য কাযী নযচারক ও দস্য, ইরনারবন টীভ এভআযএ



ধাযণায নযনচনত 

ক্ষুদ্রঋণ প্রনতষ্ঠানমূ দদরয প্রতযন্ত অঞ্চররয সুনফধাফনঞ্চত, অফরনরত জনরগাষ্ঠী মাযা

াধাযণ ব্াাংনকাং ব্ফস্থায় অাংগ্রণ কযরত ারয না তারদযরক দানযদ্রয-নফরভাচন ও

কভ বাংস্থান সৃনিয ররক্ষয ঋণ প্রদান করয আরছ । অফরনরত এ জনরগাষ্ঠীরক

আনথ বক নক্ষা প্রদান কযা রর তাযা ননরজরদয নাফ ননকা মথামথবারফ বুঝরত 

াযরফ এফাং ননরজরদয অনধকায আদায় ও াংযক্ষরণ রচি রফ।



উরেশ্য

১) এয ভাধ্যরভ ভগ্র দদর দনযদ্র জনরগাষ্ঠীরতআনথ বক 

নক্ষায একটি দফইজ রাইন ততযী রফ

২) জাতীয় ম বারয় আনথ বক নক্ষায ায ফাড়রফ মা জানতয 

জন্য একটি ফড় ধযরনয অজবন রফ



গ্রাকরদয 

নক্ষায স্তয 

ননধ বাযন

াপ্তানক 

বায়

আররাচনা

কভী কর্তবক

আনথ বক নক্ষা

প্রদান

অরক্ষাকৃত

ননক্ষত দস্য

কর্তবক আনথ বক

নক্ষা প্রদান

গ্রাকরদয 

আনথ বক নক্ষায 

উৎকল বতা মাচাই

কভ ব দ্ধনত (দলা-চাট ব) 



কভ ব দ্ধনত

i) ভাঠকভীগণ প্রথরভই তারদয গ্রাকগরণয নক্ষায দররবর াংক্রান্ত নফফযণী ততযী 

কযরফ; এরক্ষরে করয়কটি স্তয ননধ বাযন কযা মায়:

ক) দরখাড়া ও নাফ ননকা জারন না

খ) প্রানতষ্ঠাননক নক্ষা দনই তরফ দমাগ, নফরয়াগ, গুণ, বাগ তথা নাফ জারন

গ) ৫ভ দেণী ম বন্ত রড়রছ

ঘ) ৮ভ দেণী ম বন্ত রড়রছ

ঙ) ১০ভ দেণী ও তদূর্ধ্ব

ii) ক্ষুদ্রঋণ প্রনতষ্ঠানমূরয ভাঠকভীগণ তারদয গ্রাকগরণয ারথ ভার ৪টি াপ্তানক 

নভটিাং এয ফ বরলটিরত অথ বাৎ ভার একফায গ্রাকগরণয ারথ ফর তারদযরক দমাগ, 

নফরয়াগ, গুণ, বাগ ও সুদ নাফায়ন করয়কটি নফলয় বুঝারফ;

iii) প্রনতভার প্রনতটি গ্রুরক একফায বুঝারনা রর ছয় ভারয ভরধ্যই এয কানিত 

পর াওয়া মারফ;

iv) ছয়ভা কাম বক্রভ চরায য পুনযায় গ্রাকরদয নক্ষা নফরল করয আনথ বক নক্ষায 

নফফযণী গ্রণ করয উৎকল বতা মাচাই কযা মারফ।



উকানযতা

দনযদ্র ভানুলগণ ননক্ষত ও রচতন রয় উঠরফ মায ভাধ্যরভ 

তারদয আয় ও কভ বরমাগ্যতা বৃনদ্ধ ারফ



ফাস্তফায়ন ও নযচারনা ব্য়

১) এই প্রকল্প ফাস্তফায়রন যকারযয দকান ব্ায় ননফ বা কযরত রফ না

২) ক্ষুদ্রঋণ প্রনতষ্ঠানমূ ননজস্ব তনফর দথরক ভাঠকভীরদয প্ররণাদনা 

প্রদান কযরত ারয



ফাস্তফায়ন ও ভয়কার

অথনযটিয নযচারনা দফারড ব প্রস্তাফ 

উস্থান

২০দ দরেম্বয, 

২০১৫ 

৩১ নডরম্বয, ২০১৫ 

এয ভরধ্য 

০১ জানুয়াযী, ২০১৫ 

এয ভরধ্য

অথনযটিয অনুরভাদরনয য প্রনতষ্ঠান ননফ বাচন ও ার্কবরায 

জাযীকযণ 

ফাস্তফায়ণ শুরুকযণ 



সুনফধারবাগী ব্য়

গ্রাকরক দকান ব্ায়

ফন কযরত রফ না



৬৯৭ টি

ক্ষুদ্রঋণ

প্রনতষ্ঠান

১২.৮৩ রক্ষ

নভনত

১৬.৩৮ াজায

াখা

ম্প্রাযরণয সুরমাগ



ম্ভাব্ ঝুঁনক

গ্রাক াংখ্যা হ্রা াওয়ায ঝনিঁ প্রাথনভকনদরক থাকররও 

যফতীরত গ্রাকাংখ্যা হ্রা এয নযফরতব ক্ষুদ্রঋরণয রক্ষযভুক্ত 

জনরগাষ্ঠীয ফাইরযয দস্যযাও এরত ঝুঁকরত ারয।



নফনফধ

একটি ননক্ষত ও রচতন জনরগাষ্ঠী গরড় দতারায দরক্ষ 

নররফ এ ধাযণাটি ভূনভকা যাখরত াযরফ।

দনযদ্র ও অফরনরত নাযীরদযরক আনথ বক নক্ষা প্রদারনয

ভাধ্যরভ আনথ বক নফলরয় রচতন কযা মারফ।



ধন্যফাদ


