
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মহাপিরচালেকর কাযালয ়

ব উ যন় অিধদ র 
দাির  িবেমাচন ও ঋণ কম চী অিধশাখা

ব উ য়ন অিধদ র ক ক পিরচািলত ‘‘ ঋণ, আ কমসং ান কম চী ায়ন ও বা বায়ন’’ এবং পিরবারিভি ক ঋণ
কম িচ পিরচালনা িবষয়ক ঢাকা অ েলর কমশালার িতেবদন

সভাপিত আখতা জ জামান খান কিবর 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ০৩/০৩/২০২০ ি .
সভার সময় সকাল ৯.০০ ঘ কা

ান ব িশ ণ ক , সাভার, ঢাকা।

উপি িত

কমশালায় উপি িতর তািলকা পিরিশ  ‘‘ক’’ ত দখােনা  হেলা (ঢাকা,  নারয়ণগ , মািনকগ , নরিসংদী, 
ীগ , গাজী র, ফিরদ র, রাজবাড়ী, মাদারী র, শিরয়ত র ও গাপালগ  জলার উপ-পিরচালক, 

সহকারী পিরচালক ও জলার আওতাধীন উপেজলা স েহ উপেজলা ব উ য়ন কমকতা, িনবািচত সহকাির 
উপেজলা ব উ য়ন কমকতা এবং এবং ঢাকা জলার মেনানীত ১০জন ঋণ হীতা আ কম ।)

             কমশালায়  াগিতক জলার উপপিরচালক জনাব মাঃ দেলায়ার হাসাইন সভাপিত ও  উপি ত সকল অিতিথ এবং
অংশ হণকারীেক েভ া ও সালাম জািনেয় সংি  চনা ব  দান কেরন। িতিন বেলন, এ কমশালায় িবেবচ  সমেয় ঋণ
এবং আ কম জন কায েমর অ গিত িবে ষণ ও ায়ন করা হয় এবং এর ল  িচি ত কের তা সমাধােনর কমপ া
িনধারণ করা হয় যা কম িচেক বগবান কের। িতিন আশাবাদ  কেরন য, সবাই আ িরকতার সােথ অংশ হণ করেবন এবং
িনেদশনা মাতােবক কাজ করেবন। 
            পিরচালক(দা. িব. ও ঋণ) তার উপ াপনার েত বেলন,  েবর ধারাবািহকতায় এ কমশালা অ ি ত হেলও িত
বছরই কমশালার কলােকৗশেল পিরবতন এেন উৎকষতা সাধেনর চ া থােক, এবারও তাই হেয়েছ। আজেকর কায ম  ই
পেব অ ি ত হে , থম পেব ঢাকা অ েলর ১১  জলা এবং উপেজলার কমকতা এবং ঢাকা জলার আ কম েদর সম েয়
‘‘ ঋণ এবং আ কমসং ান কম চী ায়ন ও বা বায়ন’’িবষেয় কমশালা এবং ি তীয় পেব “পিরবারিভি ক ঋণ কম িচর
ওিরেয়ে শন” কমশালা রেয়েছ। এ পযােয় ন/১৮ হেত িডেস র ২০২০ পয  সমেয় বা বািয়ত কায েমর জলািভি ক
ল মা া ও অ গিতর ত িচ   Power Point Presentation এর মা েম েল ধরা হয়। উপ াপনায় জলাওয়ারী ঋণ
িবতরণ, চলমান আদায়, খলাপী ঋেণর পিরি িতর লনা লক িচ  েল ধরা হয়। পরবিত পযােয় িত  উপেজলার ত িচ
বণনা কের িবতরণ এবং আদােয়র ল মা া অজেন থতার জ  সংি  উপেজলা এবং জলা কমকতােদর জবাবিদিহতায় আনা
হয়। এ পযােয় অংশ হনকারীগণ ঋণ িবতরণ ল মা া িনধারেণ মা  ১ম দফার পিরবেত সকল দফােক  করার দাবী
জানান। 
  এ আেলাচনায় মহাপিরচালক মেহাদয় সি য় অংশ হণ কেরন এবং সকল দফার ঋণ িবতরণেক ল  করা যায় িকনা তা
িবেবচনা করেত পরামশ দানসহ ণগত ল মা া অজেন করণীয় িবষেয় েয়াজনীয় িদক িনেদশনা দান কেরন। িতিন বেলন,
আদােয়র ে  মা  শতভাগ অজনেক না দেখ কােজর পিরমানেকও িবেবচনায় নয়া উিচত হেব।
 উপ াপক বেলন, অংশ হণকারী ১১ জলার উপপিরচালক ধান কাযালেয়র িনেদশনামেত -  জলায় সংি  সকল কমকতা
ও কমচারীর সােথ পরামশ েম সকল উপেজলার ঋণ কায েমর ন‘১৮ হেত িডেস‘১৯ পয  অ গিত (িবিভ  িনয়ামক মািফক)

াক-কমশালা কেরন এবং সম া, পািরশ এবং সময়াব  অ গিতর কমপিরক না কমশালা অ ােনর েবই ধান কাযালেয়
রণ কেরেছন। সকল উপপিরচালেকর িরত িবষেয় এক  সমি ত ত িচ  কমশালার থম পেবর শষাংেশ উপ াপন করা

হয়। অংশ হণকারী ১১   জলাধীন উপেজলার িনধািরত িবষেয়র উপর আেলািচত ত -উপা , সম া হীত পািরশমালা ও
েয়াজনীয় করণীয় িনধারণ কের িনে  বণনা করা হেলা-

ক.১ক.১  ঋণঋণ  িবত রণিবত রণ ( (২০১৮২০১৮-- ১৯১৯  অথবছরঅথবছর):) :
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জলা থম দফার ল মা া 
অিজত হেয়েছ এমন 

উপেজলা

সকল দফা িমেল থম দফার 
সম  ল মা া অিজত এমন 

উপেজলা

সকল দফা িমেল ১ম দফার সম  ল মা া থ 
উপেজলা/থানা এবং অিজত ল মা ার শতকরা হার

ঢাকা নই ধামরাই, করাণীগ , 
ক া নেম  ইউিনট থানা

সাভার(৭১%), দাহার (২৯%), নবাবগ (৬৭%), 
কােতায়ালী(৯৭%), মিতিঝল(৮৯%), 

ধানমি (৬১%), লশার(৭৯%)
নারায়ণগ সানার াও , 

পগ  
সদর ব র(৯১%), আড়াইহাজর(৯৪%)

মািনকগ নই হিররাম র, িঘওর িসংগাইর(৭৬%), িশবালয়(৪৯%), সা িরয়া(৮৪%), 
দীলত র(৪৯%), সদর(৭২%)

নরিসংদী নই মেনাহরদী, রায় রা, িশব র, 
পলাশ

সদর(৭৯%) এবং বলােবা(৮৮%)

জলা থম দফার ল মা া 
অিজত হেয়েছ এমন 

উপেজলা

সকল দফা িমেল থম দফার 
সম  ল মা া অিজত এমন 

উপেজলা

সকল দফা িমেল ১ম দফার সম  ল মা া থ 
উপেজলা/থানা এবং অিজত ল মা ার শতকরা 

হার
ীগ নই িসরাজিদখান, নগর, সদর গজািরয়া(৯৭%), লৗহজং(৬৬%), 

টংগীবাড়ী(৬৬%)
গাজী র নই সদর র(৯৪%), কাপিশয়া(৬০%), 

কািলগ (৯১%), কািলয়াৈকর(৭৭%)
ফিরদ র চরভ াসন ভা া, ম খালী, সদর, সদর র, 

সালথা
নগরকা া(৯৪%), বায়ালমারী(৯১%), 
আলফাডা া৮৬%), 

রাজবাড়ী পাংশা, বািলয়াকাি গায়াল , কা খালী সদর(৯৩%)
মাদারী র রাৈজর, িশবচর কালিকিন এবং সদর নই
শিরয়ত র ভদরগ , গাসাইরহাট ডা ড া এবং সদর নিড়য়া(৭৪%), জািজরা(৯১%),
গাপালগ নই কািশয়ানী, ক দ র, সদর ীপাড়া(৮৮%), কাটালীপাড়া(৭০%)

ক.২ক.২  ঋণঋণ  িবত রণিবত রণ ( (২০১৯২০১৯--২০২০   অথবছরঅথবছর  িড েস রিড েস র - - ২০১৯২০১৯  পযপয ): ) : 

জলা ত ( থম দফা) 
ল মা া অিজত হেয়েছ 

এমন উপেজলা

সকল দফা িমেল ত 
ল মা া অিজত এমন 

উপেজলা

সকল দফা িমেল ত ল মা া অজেন থ 
উপেজলা/থানা এবং অিজেতর শতকরা হার

ঢাকা ধামরাই নবাবগ , মিতিঝল, 
ধানমি

সাভার(৯০%), দাহার(৪৮%), করাণীগ (৫৭%), 
কােতায়ালী(৮৬%), ক া নেম  ইউিনট(৯৩%), 
লশান ইউ:(৬১%)

নারায়ণগ সানার াও, সদর নই পগ (৭৮%), ব র(৮১%), আড়াইহাজার(৭২%)
মািনকগ হিররাম র, দৗলত র, 

সদর, িঘওর
নই িসংগাইর(৭০%), িশবালয়(৫৬%), সা িরয়া(৭৮%)

নরিসংদী িশব র সদর মেনাহরদী(৭০%), রায় রা(৮৭%), পলাশ(৪৯%), 
বালােবা(৭২%)

ীগ িসরািদখান, নগর, 
গজািরয়া, টংগীবাড়ী

সদর লৗহজং(৫৬%)

গাজী র সদর র, কাপািশয়া কািলগ (৯২%), কািলয়াৈকর(৯৫%)
ফিরদ র চরভ াসন, নগরকা া, 

ম খালী, সদর, সদর র
ভা া, বায়ালমারী, 
আলফাডা া

সালথা(৯৪%)

রাজবাড়ী পাংশা,  গায়াল , 
বািলয়াকি , সদর

কা খালী নই
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মাদারী র রাৈজর, িশবচর কালিকিন, সদর রাৈজর(৮৮%), সদর(৯০%)

শিরয়ত র ভদরগ , গাসাইরহাট এবং 
সদর

জািজরা, ডা ড া নিড়য়া(৭৩%)

গাপালগ কাটালীপাড়া ীপাড়া, কািশয়ানী, 
সদর

ক দ র(৯৬%)

িচি তিচি ত   সম াসম া ::  য সকল উপেজলায় িবতরেণর ল মা া অিজত হয়িন স সকল উপেজলার কমকতােদর ল মা া অজন
করেত না পারার কারণ িহেসেব তারা বেলন, পযা  ঋণ আেবদন না পাওয়া, পিরবারিভি ক ঋেণর ক  গঠেন ৫০জেনর দািয়
কউ িনেত না চাওয়া, পলাশ উপেজলার আয়তন ছাট হওয়া ে ও িতনজেনর অিতিরি  আেরা একজন িসএস থাকায়

ল মা া বশী হওয়ায়, সকল দফার িবতরণ ল মা া  অজন িহেসেব িবেবচনা না করা, কমরত িসএসগণ অ  থাকায় মােঠ
গমেনর জ  স ম না থাকা ইত ািদ।

 উপ াপক সম া েলােক এে স কের বেলন, আমােদর কােজর মে  পশাদাির  থাকেত হেব, কারণ ব উ য়ন অিধদ র কান
াংক নয় য, আমরা ঋেণর আেবদেনর জ  অিফস েল বেস থাকব। আমােদর কাজ হেলা িশি তেদরেক এক  কােজ 

কের দয়া। কােজই িশ ণ চলাকালীনই আমােদর েঁজ বর করেত হেব তােদর Potentiality এবং কােক কান উৎস হেত
অথাৎ কান বেক অিধদ েরর ঋণ দয়া যােব, কােদরেক পিরবােরর আিথক সমথন িদেয় কােজ লাগােনা যােব, কােদরেক অ
উৎস হেত ঋণ দয়া যােব। একজন িশি ত বেক কােজ লাগােনা সহজসা  এবং একিদেনর কান কাজ নয়। এ  দীঘ ময়াদী
এবং ু পিরক নার িবষয়। পিরবারিভি ক কে র জ  কাউেক এককভােব ৫০ জেনর দািয়  নয়ার িবষয় নই। তেব আমারা
বিশরভাগ ে  কাউেক ( ভাবশালী) দািয়  িদেয় ইজারা থার মত কাজ করিছ বেল এ রকম কথা আসেছ। তপে  এখােন
প গ ত হয় পিরবারিভি েত কােজই পিরবােরর সদ গণই এেক অে র দািয়  িনেব। কােজই ইজারা থাবাদ িদেয়

সিত কারভােব কাজ করেত হেব। অ  সহকম েদর সহেযািগতা করেত চাইেল তার কােজর দািয়  িনেজেদর িনেত হেব ন বা
অ তার জ  তার কমস াদেনর থতার িবষয়  িলিখতভােব ক প েক জািনেয় িদেত হেব। অেনক উপেজলা রেয়েছ
যখােন ১জন কের িসএস রেয়েছন। অথচ কাথাও কাথাও ৪জনেক রাখা হেয়েছ যা স ণ অেযৗি ক। ঋণ কায ম ু

বা বায়েনর ােথ অিতির  জনবল সম য় করা িবেশষ জ রী।

           এ পযােয় মহাপিরচালক মেহাদয় বেলন, জলাধীন য সকল উপেজলা ঋণ িবতরণ ও আদােয় সফল হেয়েছন তারা, যারা
ল মা া রেণ থ হেয়েছ তােদর ম িরং করেবন, আর যারা খারাপ পানফরেম  কেরেছ সবাই িমেল তােদরেক চােপ রাখেত
হেব। িতিন আেরা বেলন, APA- ত বিণত ি  মাতােবক অথবছেরর িবতরেণর িনধািরত ল মা া আলাদাভােব
মাসিভি ক অজন িনি ত করেত হেব। এক  জলার ঋণ িবতরণ এবং খলাপী আদােয়র জ  জলািভি ক কমপিরক না
(Action Plan) কের তা বা বায়ন করেত হেব। িতিন মাননীয় ম ী মেহাদেয়র জলা গাজী রেক বকম িচ বা বায়েনর
জ  আদশ জলা গঠেনর লে  পাইল ং করার পরামশ দান কেরন। এ িবষেয় সকেলর সহেযািগতা কামনাকােল সকেল ােব
স ত হন। 
 
            খ.খ .  চলমানচলমান   আদায়আদায়::

জলা চলমান মাস চলমন আদায় ১০০% 
অিজত হেয়েছ এমন 

উপেজলা

চলমান আদায় ১০০% অজেন থ 
উপেজলা/থানা নাম ও অ গিতর হার

ম

ঢাকা িডেস র’২০২০ সাভার, দাহার, 
নবাবগ , কােতায়ালী, 
মিতিঝল, ক া নেম  

ধামরাই (৯৬%), করাণীগ (৬৫%), 
ধানমি (৮৮%), লশান(৮০%) 

৩০/০৪/২০২০-এর 
মে  িত  
উপেজলার চলমান 
আদায় শতভাগ অজন 
করেত হেব।

নারায়ণগ িডেস র’২০২০ পগ , ব র, সদর সানার াও(৯৬%), 
আড়াইহাজার(৯৬%) 
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মািনকগ িডেস র’২০২০ িশবালয়, সদর, িঘওর িসংগাইর(৯১%), সা িরয়া(৯৩%), 
হিররাম র(৮৮%), 
দৗলত র(৯৪%) 

নরিসংদী িডেস র’২০২০ রায় রা, িশব র, 
বলােবা

মেনাহরদী(৯০%), পলাশ(৯৬%), 
সদর(৯৬%)

ীগ িডেস র’২০২০ িসরাজিদখান, নগর, 
গজািরয়া, লৗহজং, 
টংগীবাড়ী

সদর(৯৭%)

গাজী র িডেস র’২০২০ কািলয়াৈকর র(৯০%), কাপািশয়া(৮৪%), 
কািলগ (৯৬%) এবং সদর(৮৭%) 

ফিরদ র িডেস র’২০২০ ভা া, নগরকা া, 
সালথা 

চরভ াসন(৯৯%), বায়ালমারী 
(৯৪%), আলফাডা া(৯৭%), 
ম খালী(৯৮%), সদর(৯১%), 
সদর র(৯৯%) 

রাজবাড়ী িডেস র’২০২০ বািলয়াকাি , সদর, 
কা খালী 

পাংশা(৯৬%) এবং গায়াল  (৯৮%) 

মাদারী র িডেস র’২০২০ কালিকিন, িশবচর রাৈজর (৯৬%), সদর(৯৮%) 
শিরয়ত র িডেস র’২০২০ জািজরা, ডা ড া, সদর ভদরগ (৯৭%), নিড়য়া(৯০%), 

গাসাইরহাট(৯২%) 
গাপালগ িডেস র’২০২০ কিন ই নয় ীপাড়া(৫৯%), কািশয়ানী(৮৬%), 

ক দ র(৮৪%), 
কাটালীপাড়া(৬৮%), সদর(৯১%) 

গ .গ .   িকিিকি   খল াপ ীখল াপ ী ( ( িড েসিড েস ’’১৯১৯  পযপয ))

জলা ১.৫০ ল  টাকার অিধক িকি  
খলাপী রেয়েছ এমন 

উপেজলা 

িবেবচ  সমেয় িকি  খলাপীেত  হেয়েছ 
এমন উপেজলা এবং  টাকার পিরমাণ 

(ল )

ম

ঢাকা ধামরই(২.১৭), 
করাণীগ (৫.২২), 
লশান(৪.২৭)

সাভার(০.০৫), ধামরাই(০.৮৬), 
করাণীগ (৪.৯২), মিতিঝল(০.০৭), 

ধানমি (২.৩৩), লশান(২.৩৩)

ক. ন ২০২০ মােসর মে  স দয় 
িকি  খলাপী আদায় করেত হেব।
খ. িবেবচ  সমেয় িকি  খলাপীেত 

 স দয় অথ ৩০/০৪/২০২০ 
তািরেখর মে  আদায় করেত 
হেব;

নারায়ণগ নই নই
মািনকগ িসংগাইর(১.৫০), 

হিররাম র(২.২৩), 
দৗলত র(৩.৭০) এবং 

িঘওর(১.৮১)

িসংগাইর(০.৩১), সা িরয়া (০.৪০) 
হিররাম র(১.২১), দৗলত র(১.৫৩), 
সদর(০.০৮)

নরিসংদী মেনাহরদী(১.৫২) মেনাহরদী(১.৩৪), পলাশ(০.৪৬)
ীগ সদর(১.৬৪) নগর(০.০২), সদর(১.০০)

গাজী র র(৩.০৫), 
কাপািশয়া(৩.০৫), 
সদর(৪.৯২)

কাপািশয়া(১.২১), সদর(০.৯৪)

ফিরদ র চরভ াসন(২.৪৫), 
সদর(২.৪০)

চরভ াসন(০.৩৫), বায়ালমারী(০.৭১), 
সালথা(০.০২), ম খালী(০.৬১), 
সদর(০.২৭), সদর র(০.৬৬), 

জলা ১.৫০ ল  টাকার অিধক 
িকি  খলাপী রেয়েছ এমন 

উপেজলা 

িবেবচ  সমেয় িকি  খলাপীেত  হেয়েছ 
এমন উপেজলা এবং  টাকার পিরমাণ

ম
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রাজবাড়ী পাংশা(১.৬০) পাংশা(০.৫৬), গায়াল (০.৪৮), 
বািলয়াকাি (০.১২)

গ. ১.৫০ ল  টাকার অিধক িকি  
খলাপী য সকল উপেজলায় রেয়েছ 

তােদর খলাপী আদােয়র অ গিতর 
পাি ক িতেবদন জলা কাযালেয়র 
মে েম সমি ত কের ধান কাযালেয় 

রণ করেত হেব;

মাদারী র নই রাৈজর(০.৪৩), সদর(০.১৮)
শিরয়ত র নিড়য়া(২.৭২), 

গাসাইরহাট(২.৯৬)
ভদরগ ((০.২২), নিড়য়া(০.৩০), 
গাসাইরহাট(২.০২)

গাপালগ ি ড়পাড়া(৩.৬১), 
কািশয়ানী(৩.৩৬), 

ক দ র(৪.৬১), 
টালীপাড়া(৬.৭৩), 
সদর(২.৪৯)

কািশয়ানী(২.৪৬), ক দ র(৩.৭৯), 
কাটালীপাড়া(২.২২), সদর(০.২১)

                    ঘ.ঘ.  ঋণঋণ   খলাপীখলাপী::

জলা ১৫.০০ ল  টাকার অিধক ঋণ 
খলাপী রেয়েছ এমন উপেজলা 

এবং পিরমাণ

িবেবচ  সমেয় ঋণ খলাপীেত  
হেয়েছ এমন উপেজলা এবং  

টাকার পিরমাণ

ম

ঢাকা দাহার(২৪.৩৩), 
করাণীগ (২২.৬১)

সাভার(০.১৮), দাহার(১.৬১), 
ধামরাই(০.৮৯), ধানমি (০.২২), 

লশান(২.৩১)

ক. িবেবচ  সমেয় ঋণ খলাপীেত  
স দয় অথ ৩০/০৪/২০২০ তািরেখর 
মে  আদায় করেত হেব;

খ. উপেজলায় কমরত িতজন িসএস-
এর িবপরীেত খলাপী আদায়েযা  

িত লােখর িবপরীেত িতমােস 
নপে  ২০০০/- টাকা আদায় 

িনি ত করেত হেব;

গ. ১৫ ল  টাকার অিধক ঋণ খলাপী 
য সকল উপেজলায় রেয়েছ তােদর 
খলাপী আদােয়র অ গিতর পাি ক 
িতেবদন জলা কাযালেয়র মে েম 

সমি ত কের ধান কাযালেয় রণ 
করেত হেব;

নারায়ণগ নই সানার াও(০.০৮), 
আড়াইহাজার(০.৫৬)

মািনকগ নই িশবালয়(০.৩৫), 
দৗলত র(০.২০), সদর(০.২২), 

িঘওর(৫.৭১)
নরিসংদী িশব র(২২.৮০), 

পলাশ(১৮.০৯), 
বলােবা(১৫.০১)

পলাশ(০.০৭) সদর(০.৭২)

ীগ িসরাজিদখান(৩৭.২৪), 
নগর(৩৬.৮৯)

লৗহজং(২.৭৪)

গাজী র কাপািশয়া(৪৬.৩৪), 
কািলগ (১৬.২৩)

কাপািশয়া(৭.৭৮), কািলগ (২.৮৬)

ফিরদ র সদর র(২৪.৪৭) বায়ালমারী(০.৪৭), 
আলফাডা া(২.৮০), সালথা(০.৬১)

রাজবাড়ী নই পাংশা(০.০৪)
মাদারী র িশবচর(২৬.২৫) রাৈজর(০.২৩), সদর(০.৪৭)
শিরয়ত র ডা ড া(১৫.১৭) ভদরগ (০.২১), নিড়য়া(১.০৭), 

ডা ড া(১.৯২)
গাপালগ ি পাড়া(৬৪.৩৭), ক দ র(২.৪৪), 

কাটালীপাড়া(৩.৮৩)

ঋণঋণ  িত েবদ েনরিত েবদ েনর  অসংগ িত স হঅসংগ িত স হ ::

            কমশালায় অংশ হণকারী িত উপেজলার িডেস‘১৯ মােসর ঋেণর মিসক িতেবদেন িব মান অসংগিত িচি ত কের
অসংগিতর সংগিত সাধন কের স ক িতেবদন রেণর িনেদশনা িদেয় কমশালা অ ােনর েবই আেদশ জারী করা হেয়েছ।
ঋণ কায ম  যেহ  টাকা পয়সার সােথ স ক  তাই িতেবদেন ল থাকা বা নীয় নয়। দীঘিদন ধের ঋণ কায ম
বা বািয়ত হে  অথচ িতেবদেন ল থাকা সংি েদর অদ তাই মাণ কের।  িনে  জলাওয়ারী  িচি ত অসংগিত উে খ
 করা হেলাঃ

৫



জলা িতেবদেনর অংসগিত
ঢাকা করাণীগ , কােতায়ালী, ধানমি  এবং লশান উপেজলা হেত রাতন ফরেম িতেবদন রণ করা 

হেয়েছ; সাভার, দাহার, করাণীগ , মিতিঝল, ধানমি  এবং লশান উপেজলার মািসক িতেবদেনর 
সকল ঘর রণ করা হয়িন; ধামরাই, করাণীগ  এবং কােতায়ালী উপেজলার ল ঋণ তহিবল ও মাট 
ঋণ তহিবেলর ত  স ক নয়; দাহার, ধামরাই, করাণীগ , ধানমি , ক া নেম  এবং লশান িসএস 
িভি ক িতেবদন ও উপেজলার মািসক িতেবদেনর খলাপীর তেথর িমল নই; জলা কাযালেয়র ঋেণর 
সমি ত িতেবদেনর সােথ উপেজলার িতেবদেনর িকি  খলাপী, ঋণ খলাপী এবং িবতরেণর তে  
িমল নই।

জলা িতেবদেনর অংসগিত
নারায়ণগ সানার া, আড়াইহাজার এবং সদর উপেজলার মািসক িতেবদেনর সকল ঘর রণ করা হয়িন; সানার া 

উপেজলার িসএসিভি ক িতেবদন ও মািসক ঋণ িতেবদেন খলাপীর তেথর িমল নই; পগ  ও ব র 
উপেজলার িসএসিভি ক ায়ন িতেবদন পাওয়া যায়িন; জলা কাযালেয়র ঋেণর সমি ত িতেবদেনর 
সােথ উপেজলার িতেবদেনর িকি  খলাপী ও ঋণ খলাপী তে  িমল নই।

মািনকগ িসংগাইর, সা িরয়া, হিররাম র, দৗলত র ও সদর উপেজলার মািসক িতেবদেনর সকল ঘর রণ করা 
হয়িন; সা িরয়া (পির), সদর ও িঘওর উপেজলার ল ঋণ তহিবল ও মাট ঋণ তহিবেলর ত  স ক 
নয়; দৗলত র িসএসিভি ক িতেবদন ও উপেজলার মািসক িতেবদেনর খলাপীর তেথর িমল নই; 
জলা কাযালেয়র ঋেণর সমি ত িতেবদেনর সােথ উপেজলার িতেবদেনর িকি  খলাপী, ঋণ খলাপী 
তে  িমল নই।

নরিসংদী মেনাহরদী ( আ ), সদর ও বলােবা উপেজলার মািসক িতেবদেনর সকল ঘর রণ করা হয়িন; 
মেনাহরদী ( আ ), পলাশ (পির) উপেজলার ল ঋণ তহিবল ও মাট ঋণ তহিবেলর ত  স ক নয়; 
পলাশ, সদর ও বলােবা িসএসিভি ক িতেবদন ও উপেজলার মািসক িতেবদেনর খলাপীর তেথর িমল 
নই; জলা কাযালেয়র ঋেণর সমি ত িতেবদেনর সােথ উপেজলার িতেবদেনর ঋণ খলাপী তে  িমল 
নই।

ীগ নগর, গজািরয়া, সদর, লৗহজং ও টংবাড়ী উপেজলা রাতন ফরেম মািসক িতেবদন রণ কেরেছ। 
িসরাজদীখান, নগর ও লৗহজং মািসক িতেবদেনর সকল ঘর রণ করা হয়িন; টংগীবাড়ী (পির) 
উপেজলার ল ঋণ তহিবল ও মাট ঋণ তহিবেলর ত  স ক নয়;

গাজী র র, কাপািশয়া, কািলগ  ও কািলয়াৈকর উপেজলার ায়ন/মািসক িতেবদেনর সকল ঘর রন করা 
হয়িন। কাপািশয়া (আ ) ল ঋণ তহিবল ও মাট ঋণ তহিবেলর ত  স ক নয়; র , কাপািশয়া ও 
সদর িসএসিভি ক িতেবদন ও উপেজলার মািসক িতেবদেনর খলাপীর তেথর িমল নই; কািলয়াৈকর 
উপেজলার িসএসিভি ক িতেবদন পাওয়া যায়িন। জলা কাযালেয়র ঋেণর সমি ত িতেবদেনর সােথ 
উপেজলার িতেবদেনর িকি  খলাপী, ঋণ খলাপী এবং িবতরেণর তে  িমল নই।

ফিরদ র ভাংগা, নগরকা া, সদর র ও সালথা উপেজলা হেত রাতন ফরেম িতেবদন রণ করা হেয়েছ; 
ভাংগা, আলফাডা া (পির) ও সদর র উপেজলার মািসক িতেবদেনর সকল ঘর রণ করা হয়িন; 
ভাংগা, চরভ াসন (আ ), বায়ালমারী (পির) ও আলফাডা া (পির) উপেজলার ল ঋণ তহিবল ও মাট 
ঋণ তহিবেলর ত  স ক নয়; চরভ াসন ও সদর র িসএসিভি ক িতেবদন ও উপেজলার মািসক 

িতেবদেনর খলাপীর তেথর িমল নই; ভাংগা ও সদর উপেজলার িসএস িতেবদন পাওয়া যায়িন।
রাজবাড়ী পাংশা উপেজলা হেত রাতন ফরেম িতেবদন রণ করা হেয়েছ; পাংশা , গায়াল , বািলয়াকাি , 

সদর ও কা খালী উপেজলার মািসক িতেবদেনর সকল ঘর রণ করা হয়িন; পাংশা (পির), গায়াল  ও 
সদর উপেজলার ল ঋণ তহিবল ও মাট ঋণ তহিবেলর ত  স ক নয়;

মাদারী র রাৈজর , সদর ও িশবচর উপেজলার মািসক িতেবদেনর সকল ঘর রণ করা হয়িন; রাৈজর 
(পির) উপেজলার ল ঋণ তহিবল ও মাট ঋণ তহিবেলর ত  স ক নয়; জলা কাযালেয়র ঋেণর 
সমি ত িতেবদেনর সােথ উপেজলার িতেবদেনর িকি  খলাপী, ঋণ খলাপী এবং িবতরেণর তে  
িমল নই।
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শিরয়ত র গাসাইরহাট ও জািজরা উপেজলা হেত রাতন ফরেম িতেবদন রণ করা হেয়েছ; ভদরগ  ও 
গাসাইরহাট উপেজলার মািসক িতেবদেনর সকল ঘর রণ করা হয়িন; ভদরগ  (পির) উপেজলার ল 
ঋণ তহিবল ও মাট ঋণ তহিবেলর ত  স ক নয়; ভদরগ  িসএসিভি ক িতেবদন ও উপেজলার 
মািসক িতেবদেনর খলাপীর তেথর িমল নই; জলা কাযালেয়র ঋেণর সমি ত িতেবদেনর সােথ 
উপেজলার িতেবদেনর িকি  খলাপী, ঋণ খলাপী এবং িবতরেণর তে  িমল নই।

গাপালগ কািশয়ানী উপেজলা হেত রাতন ফরেম িতেবদন রণ করা হেয়েছ; কািশয়ানী (পির), ক দ র , 
কাটালীপাড়া ও সদর উপেজলার মািসক িতেবদেনর সকল ঘর রণ করা হয়িন; ক দ র (পির) ও 
সদর উপেজলার ল ঋণ তহিবল ও মাট ঋণ তহিবেলর ত  স ক নয়; ক দ র িসএস িভি ক 

িতেবদন ও উপেজলার মািসক িতেবদেনর খলাপীর তেথর িমল নই; জলা কাযালেয়র ঋেণর সমি ত 
িতেবদেনর সােথ উপেজলার িতেবদেনর িকি  খলাপী, ঋণ খলাপী এবং িবতরেণর তে  িমল নই।

আ কমসং ানআ কমসং ান   জনজন   ওও  অ াঅ া   আিথকআিথক   িত ানিত ান   হেতহেত   ঋণঋণ  হণহণ ::

            আ কমসং ান জন অিধদ েরর সামি ক কােজর ফসল হেলও তা যথাযথ অজন অত  চ ােলি ং। এ ল  অজেন
েয়াজন, িনবাহকগেণর দীঘেময়াদী সময়াব  কমপিরক না হণ এবং তা সময়মত উে াগ হেনর মা েম তা যথাযথ

বা বায়ন। এজ  কাযিনবাহীগণেক সংি ে র পিরবাের একািধকবার গমণ কের পিরবােরর সমথন আদায়, দীঘসময় য়, ধ  ও
ঐকাি কতায় কবল একজন ব আ কম  িহসােব গেড় উঠেত পাের ( িব ািরত পরামশ প  নং ৩৫৬, তািরখ ১৭/০৯/২০১৯)

ধান কাযালেয়র কমকতাগেণর পিরদশন হেত ই ঝা যায় বশীর ভাগ ে ই মা  ল মা া অজেনর জ  িশ ণ
রিজ ার হেত কেয়কজেনর নাম আ কম রিজ াের িলখা হে । বশীর ভাগ কাযালেয় এ তািলকাও সংরি ত নাই মা

সং া ত  িদেয় িরেপাট পাঠােনা হে । এ ধরেণর কাযকলাপ কানভােবই কা  ও হণেযা  নয় বরং সংি ে র অসেচতনতা
ও দািয় হীনতার পিরচয় বহন কের। িতমােস  আ কমসং ান অজেনর য সং ািভি ক িতেবদন ধান কাযালেয় পাঠােনা
হয় তার সােথ িমল রেখ িত  কাযালেয় যথাযথ ও যৗি ক রকড (িনধািরত ছেক) সংর ণ বা তা লক।

জলা ২০১৯-২০ (িডেস 
পয )) অথবছের 

আ কেমর

কমসং ান াংক 
হেত ঋণ হেণর 

অ গিত
চলিত অথবছর

অ া  উৎস হেত ঋণ 
হেণর অ গিত

চলিত অথবছর

ম

ল মা া অজন
ঢাকা ৭৩৯ ৭৮৩ - - ক. আ কম জেনর িনধািরত 

ল মা◌্ া অজন িনি ত করেত 
হেব;
খ. কমসং ান াংক ক ক 

িজববেষ ২ল  বেক ঋণ দােনর 
কম িচ হােত নয়া হেয়েছ। কােজই 
 এ িত ান হেত বেদর অিধকহাের 
ঋণ িবধা াি র জ  যাগােযাগ 
ি  কের অ গিতর যািচত 
িতেবদন ধান কাযালেয় রণ 

করেত হেব।

নারায়ণগ ৩৩৩ ৩০৪ ২৫ জন ৪৭.০০ ল ০

মািনকগ ৪৪৮ ৩৩০ ০ ০
নরিসংদী ৩৪৫ ৪৭৫ ০৩জন ১.০৪ ল ০

ীগ ৩৬৬ ২০০ ০৩ জন ৬.০০ ল ০১ জন ০.৮০ ল
গাজী র ২৯৭ ৩৭১ ৯৫ জন ১৯৮.০০ ল ০
ফিরদ র ৩৮৯ ৪৪৬ ২৪ জন ২৭.৫০ ল  ০
রাজবাড়ী ২৩৭ ৩২৫ ১৩ জন ৩১.৪০ ল  ০
মাদারী র ৩৪২ ২৫৩ ৬৭ জন ১১২.১০ ল  ০
শিরয়ত র ২৬৪ ৩৬১ ০ ০
গাপালগ ৪৩৫ ৩৫৪ ২৭জন ২১.২০ ল  ০

            
ঋণঋণ  শ াখাশ াখা  ক কক ক   বা বািয়তবা বািয়ত   িড িজটাল াই েজশনিড িজটাল াই েজশন   কায মকায ম::

            ক.ক.  ঋণঋণ   কায েমরকায েমর   ইই -- িরেপা ংিরেপা ং
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নং জলার নাম কায ম  
উপেজলার সং া

জা য়াির‘১৯ পয  হাল 
নাগাদ ডাটা এি  আেছ

িতেবদন জনােরট 
করা আেছ

ম

১ নরিসংদী ০৬  পলাশ, রায় রা এবং 
িশব র

পলাশ, রায় রা এবং 
িশব র

ঋেণর ডাটা এি  হালনাগাদ 
করা এবং ধারাবািহকভােব 
িরেপাট জনােরট কের 

িতমােসর থম কমিদবেস 
মািসক ই-িরেপাট ত 
িনি ত করেত হেব।

২ নারায়ণগ ০৫ ৫  উপেজলােতই 
সে ‘১৯ পয  ডাটা 

এি  করা আেছ

কান উপেজলােতই 
নই

৩ গাপাল ০৫  সকল উপেজলােতই 
হালনাগাদ ডাটা এি  
রেয়েছ

সকল উপেজলা 

খ.খ.   মাবাইলমাবাইল   াংেকরাংেকর  মা েমমা েম  ঋেণরঋেণর  িকিিকি   আদ ায়আদায় ::  কমশালায় অংশ হণকারী ১১  জলার মে  ঢাকা জলার সকল
উপেজলা এবং থানা ইউিনট কাযালেয়  এবং গাজী র জলার র উপেজলায় মাবাইল াংেকর মা েম ঋেণর িকি  আদায়
কায ম বা বািয়ত হে । ঢাকা জলার মাট চলমান ঋণী ২০৩৬ জেনর মে  িডেস‘১৯ মােস মাবাইল াংক বহার কের িকি
পিরেশােধর সং া ২৪৪ জন। কভােরজ হার- ১২%। র উপেজলায় চলমান ঋণী ১৪৪ জেনর মে  িডেস‘১৯ মােস মাবাইল

াংক বহার কের িকি  পিরেশােধর সং া ১০২ জন। কভােরজ হার- ৭১%। ন‘২০২০ মােসর মে  সকল কাযালেয়র চলমান
ঋণীেদর শতভাগ মাবাইল াংেকর মা েম িকি  আদায় িনি ত করেত হেব।

                    গ.গ.  ঋণঋণ   কায েমরকায েমর   ইই --স া িভসসািভস ::   মা  মািনকগ  জলার সকল উপেজলায় ই-সািভস কায ম চলেছ। সকল
উপেজলােক এ কায েমর াপক চার চালােত অ েরাধ জানােনা হয়।  

                    ঙ.ঙ.  জলাস হজলাস হ   হ েতহেত   াা   াকাক  কমশালারকমশালার   পা িরশমালাপা িরশমালা : : 

                অংশ হণকারী ১১ জলার উপ-পিরচালেকর ন ে  -  জলার  সহকম েদর সােথ ি  কমশালা আেয়াজেনর
মা েম কম িচ  ও অথবহভােব পিরচালনার জ  য সকল পরামশ দান কেরেছন তা সমি ত কের উপ াপন করা হেলা যা
িন পঃ

নং ১১  জলার সমি ত 
াব

নং াব িবষেয় উপ াপেকর মতামত বা বায়েন

০১. িন য়তাকারী 
নীিতমালা িশিথল 
করা;

০১. িন য়তাকারী নীিতমালা িশিথেল  াব পাঠােত হেব। বাকারী জলা 
১মােসর মে  াব 

পাঠােব।
০২. সািভস চােজর হার 

কমােনা;
০২. সকল ঋেণর সািভসচােজর হার ৫% এ িনধারণকে  িস া  িহত 

হেয়েছ এবং তম সমেয়র মে  আেদশ জারী করা হেব।
দা:িব:ও ঋণ শাখা 

ধান কাযালয়
০৩. ১০০ টাকায় াংক 

িহসাব খালার 
ব া করা;

০৩. ৫০ টাকায় াংক িহসাব খালা এবং এ িহসােবর উপর চাজ না 
কাটায় আেদশ ব  েবই জারী হেয়েছ। সংি গণেক আেদশ/িনেদশ 
িবষেয় অিধকতর সতক থাকেত হেব।

সংি  সকল 

নংনং ১১১১   জল ারজল ার  সমি তসমি ত   াবাব নংনং াবাব  িবষেয়িবষেয়   উ প াপ েকরউ প াপ েকর  
মত ামতমত ামত

বা বায়েনবা বায়েন

০৪. ঋণ িবতরেণর ল মা া িনধারেণ ২য় ও 
৩য় দফার অ ি  করা;

০৪. আগামী বছর সকল ঋণ িবতরণেক 
ল  করার িবষেয় কাজ করা 
হেব।

দা:িব:ও ঋণ শাখা, ধান 
কাযালয়
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০৫. ঋণীেদর িব ে  স িফেকট মামলা করা; ০৫. মামলা করার িবধান রেয়েছ, 
িবিধমািফক াব পাওয়া গেল তা 
িবেবিচত হেব। তেব সাধারণভােব 
মামলােক উৎসািহত করা হেব না।

সংি  উপেজলা, জলা 
ও 

দা:িব:ও ঋণ শাখা

০৬. ঋণীেদর সােথ সাব িণক যাগােযােগর জ  
মাটর সাইেকল দান;

০৬. ঋণ কায মসহ অ া  বকম চী 
বা বায়েনর জ  মাটরসাইেকল 

দােনর িবক  নাই।

দা:িব:ও ঋণ এবং অথ 
শাখা, ধান কাযালয়

০৭. িবিভ  সরকারী/ বসরকারী সং ার সােথ 
সাম  রেখ ঋণ িবতরণ শত পিরবতন 
করা;

০৭. শত িশিথেলর াব পাঠােত হেব। াবকারী জলা ১ মােসর 
মে  শত িশিথেলর াব 

পাঠােব 
০৮. ঋেণর মা া ি  কের সেবা  ২ ল  টাকা 

করা;
০৮. ঋণ িসিলং ি র নীিতগত িস া  

রেয়েছ, তহিবল াি  সােপে  তা 
বা বায়ন করা হেব।

িসিলং ি র লে  
দা:িব:ও ঋণ ও অথ 
শাখা কাজ করেছ

০৯. মণ ভাতা বাবদ েয়াজনীয় অেথর স ক 
া লন ত বক নতম মণভাতা 

িনি ত করা;

০৯. কমরত জনবেলর িভি েত মনভাতা 
িবভাজন করা িবেশষ েয়াজন। 
যৗি ক মনভাতা বরাে র ব া 

িনেত অথ শাখােক অ েরাধ জানােনা 
হয়।

দা:িব:ও ঋণ এবং অথ 
 শাখা, ধান কাযালয়

১০. একই শেন দীঘিদন থাকা কমচারীেদর 
অ  জলায় বদলী করা;

১০. জনবেলর ন বদলী থাকা েয়াজন।
জনবেলর িনয়িমত বদলীর ব া 
িনেত শাসন শাখােক অ েরাধ 
জানােত হেব। 

দা:িব:ও ঋণ এবং শাসন 
শাখা, ধান কাযালয়

১১. িস,এস ও কমকতা সম েয় ম ওয়ােকর 
মা েম িকি  ও ঋণ খলাপী রাধ করা;

১১. চলমান আদায় শতভাগ রাখাসহ 
খলাপী আদােয় ানীয় পযােয় করণীয় 

সকল প া অবল ন সহ িনবাহকগেণর 
অিধক মা ায় স ৃি  িনি ত করেত 
হেব।

সংি  িনবাহকগণ

১২. িশ ণাথ েদর সােথ িনিবড় স ক বজায় 
রাখা;

১২. কান ি মত নাই সংি গণ

১৩. মে াপিলটন এলাকার ইউিনট কাযালেয়র 
সং া ি  করা;

১৩. শাসন শাখােক অ েরাধ জানােনা 
হেব। 

শাসন শাখা

১৪. খলাপী ঋেণর ২ ( ই) বছেরর সািভস চাজ 
িনেয় আসল পিরেশােধর েযাগ দয়া বা দীঘ 
ময়াদী ঋণ উে ালেন ঋণ েনাদনা দান 

করা; 

১৪. াবকারী জলােক েণাদনার ধরণ 
ও িতর াব পাঠােত হেব। সংি  জলা

১৫. উে খেযা  সং ক ক ািশয়ার িনেয়াগ 
দয়ার পরও ঋেণর িতেবদন িসএসগণেক 

ত করার িনেদশনা দয়া তার ভারা া  
আর ন নগেনর তমন কান দািয় ই নাই।

১৫. ঋেণর িতেবদন অব ই 
ক ািশয়ার/অিফস সহকারীগণ তির 
করেবন।

অিফস সহকারী/ ক ািশয়ােরর 
দািয় াবলীর আেদশ সংেশাধন 

করেত শাসন শাখােক 
অ েরাধ জানােনা হয়। 

কমশ াল ায়কমশ াল ায়   অংশ হণকারীঅংশ হণকারী   আ কমআ কম   এবংএবং  কমকত ােদরকমকত ােদর  সােথসােথ   মতমত   িবিন িময়িবিন িময় ::

                কমশালায় অংশ হণকারী  ১০ জন  আ কম র মে  ৫জন ব উ য়ন অিধদ র হেত িশ ণ ও ঋণ হণ কের িকভােব
আ কম  হেয়েছন তা বণনা কেরন এবং অিধদ র হেত ঋণ ও ঋণ হেণর সম া িবষেয় মতামত দান কেরন।

১. তারা জানান ঋেণর বতমান িসিলং-এ য পিরমাণ ঋণ দান করা হয় তা িদেয় ক  হণ করা স ব হয় না তাই তারা ঋেণর
িসিলং ি  
 কের ২.০ ল  টাকা িনধারণ; 
২. ঋেণর দফা ি  করেত পািরশ কেরন; 
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৩. ঋণ হেণ িন য়তাকারীর শত সহজ করার জ  অ েরাধ জানান।
প িরবারিভি কপ িরবারিভি ক   ঋণঋণ  কম িচকম িচ   িবষেয়িবষেয়   ওিরেয়ে শনওিরেয়ে শন   কমশ াল াকমশ াল া

 িদেনর শষভােগ পিরবারিভি ক ঋণ কম িচ বা বায়ন িবষেয় সংি গণেক ওিরেয়ে শন দান করা হয়। বতমােন ৩১০
উপেজলায় এ কম িচ বা বািয়ত হে  এবং ১০তম ি য়ািরং কিম র সভার িস া  মািফক আরও ৪০  উপেজলায় এ কম িচ
স সািরত হেয়েছ। স সািরত উপেজলায় কাজ  করার জ  তহিবল দােনর কাজ চলেছ।

 িরেসাস সকলেক অবিহত কেরন য এ কম িচ  লত াি ক ব গাি র জ  নীত হেয়েছ। কােজই এ কােজর অিভ  গাি
বাছাইেয়র ১ম কাজ াম িনবাচন। এজ  উপেজলায় সকল ামেক ইউিনয়নিভি ক তািলকা  কের িতবছেরর টােগেটর
িভি েত এক  এক  কের পযায় েম সকল ােম কম িচ া ত করেত হেব। াম িনবাচেনর ে  াথিমকভােব াম
অব ই পৗরসভা হেত ৩ এবং াথেস ার হেত ২ িক.িম ের হেব। ২য় কাজ হেব িনবািচত ােমর পিরবার জরীপ (সাধারণভােব
২০-২৫  পিরবার) িনধািরত ফরেমর িভি েত, জরীপ ত পিরবার হেত িনধািরত শেত পিরবার বাছাই, বাছাই ত পিরবার হেত
িনধািরত শেত সদ  বাছাই, প গঠন, ক  গঠন, িশ ণ দান, প ী িত, ক  অ েমাদন, ঋণ িবতরণ ও সা ািহক
সভার মা েম িকি  আদায় ইত ািদ। স ক ও যথাযথ ি য়ার মা েম ক  গঠন এবং কে র দািয়ে  িনেয়ািজত িনবাহকেকর

িত স ােহ কে  গমেনর মা েম সদ েদর সােথ িনিবড় যাগােযাগ রাখেলই কাংিখত ফল পাওয়া যােব। িত সদে র লন- দন
িহসাব সংর েণর জ  পাশবই এবং কে র িহসাব সংর েণর জ  ক  রিজ ার বহার বা তা লক। কান অব ােতই
সদ েদর পাশবই ও ক  রিজ ার সংি  িনবাহক িনেজর হফাজেত িনেত পারেব না। ক  গঠন ি য়ায় কান

ভাবশালীেক স ৃ  কের কে র লন- দেনর (অিফেসর পে ) দািয়  তােক দান িনিষ  ও দ নীয়। েপর সদ েদর য
পিরমান টাকা দয়া হয় (১২০০০/-, ১৬০০০/- এবং ২০০০০/-) তা আপাত ি েত কম মেন হেলও যেহ  পিরবারিভি ক েপ
টাকা দয়া হয় সেহ  এই পিরবাের ১ম বাের ৬০,০০০/-, ২য় বাের ৮০,০০০/- এবং ৩য় বাের ১,০০,০০০/- টাকা দােনর েযাগ
রেয়েছ। এ কম িচর অিভ  যেহ  হতদির  জনেগাি  সেহ  তােদর কােছ এ টাকা  এেকবােরই কম নয়।
সাধারণসাধারণ   িন েদশন াঃিন েদশন াঃ

িত  উপেজলােক আলাদাভােব িনে র দ  অ শাসন সময়মত যথাযথ বা বায়ন িনি ত করেত হেব-
১. বছেরর েত িনেদিশত ল মা া অ যায়ী ৩০ ন ২০১৯-এর মে  উপেজলা েলােক ঋণ িবতরণ ও খলাপী 

ঋণ আদায় শতভাগ িনি ত করেত হেব। ১ম দফাসহ সকল দফায় ঋণ িবতরেণর ে  ঋণ িনেদিশকার ৫.০ 
নং অ েচছেদর িনেদশনা বা তা লকভােব িতপালনীয় অথাৎ কান অব ােতই নীিত বিহ ত ক  িবহীন 
ঋণ াব ও ঋণ অ েমাদন করা যােব না;

িত  উপেজলােক আেলাচনা মািফক ঋণীগেণর ঋণ বাব ার সােথ ঋণ পরবত  অব ার আ সামািজক 
অব ার ইিতবাচক/ নিতবাচক ভাব ায়ন করেত হেব।

২. চলমান িকি  শতভাগ আদায় এবং ৩০/০৪/২০২০ তািরেখর মে  উপেজলায় ি ত সকল িকি  খলাপী আদায় 
িনি ত করেত হেব;

৩. রাতন ফরেমেটর পিরবেত হালনাগাদ ফরেমেট সকল িতেবদন যথাসমেয় উ তন কাযালেয় রণ িনি ত 
করেত হেব;

৪. উপেজলার িতেবদেনর সােথ সংগিত রেখ যথাযথ ত  যথা ােন রণ কের জলা কাযালয় থেক সমি ত ও 
যািচত িতেবদন িনধািরত সমেয়র মে  ধান কাযালেয় রণ িনি ত করেত হেব;

৫. বশীর ভাগ কাযালয় সমেয় সমেয় ঋণ নীিতেত দয় সংেশাধনী ও সংেযাজনী িবষেয় উদাসীন থােকন। যমন- 
৫০/- টাকায় াংক িহসাব খালা, ৫% স েয়র উপর সািভসচাজ িহসাব এবং আদায় না করা, িহসাব সং া ৯  
হেত ৪  ত নািমেয় আনায় সাবিসিডয়ারী লজার বহার, িস এস ডাইরী বহার ও র ণ, িত  কাযালেয় 
ঋণ িবষয়ক িবিভ  িনয়ামেকর স কতা আনয়নকে  িনেদিশত অিডট ফরম-১ রণ না করা; কমসং ান 

াংক হেত ঋণ দােনর ত  রেণর ে  মা  াংেকর িরেপােটর উপর িভি  কের -  উপেজলা 
ক ক যািচত িতেবদন রণ না করা অ তম। কােজই সকল উপেজলােকই বা তা লকভােব বিণত 
িবষয়ািদ যথাযথ বহার করেত হেব। সকল উপেজলােক ৩১/০৩/২০২০ তািরেখর মে  িনি তভােব অিডট 
ফরম-১ রণ স  করতঃ িত ৬মাস পর পর তা হালনাগাদ করেত হেব এবং অিডট ফরম-১ এর তে র 
সােথ িরেপােটর িবিভ  িনয়ামেকর ত  যাচাই করেত হেব। 
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৬. আ কমসং ােনর িরেপাট রেণর ে  ধান কাযালেয়র প  নং৩৫৬ তািরখ ১৯.০৯/২০১৯ এর িনেদশনা 
মেত ত  সংর ণ কের তেবই সং ািভি ক ত  পাঠােত হেব। যেহ  আ কমসং ান জন এিপএ 
ল মা া  িনয়ামক সেহ  িত ৬মাস পর পর মি পিরষদ িবভাগ হেত তা যািচত হেত পাের িবধায় 
িরেপাট িরত সং া তে র সােথ িমল রেখ যথাযথ রকড সংর ণ বা তা লক। এর তেয় 
পরবত েত যেকান পিরি িতর দায় সংি গণেকই বহন করেত হেব।

৭.  ঋণ কায-িনেদিশকার ২৬.০ অ ে েদ বিণত িনেদিশনা মেত উপ-পিরচালক/সহকারী পিরচালকেক িত ৬ 
মাস অ র জলাধীন সকল উপেজলার ঋণ কায েমর আভ রীণ িনরী া স াদন বক িনধািরত ফরেমেট 
যথাসমেয় ধান কাযালেয় িতেবদন রণ িনি ত করেত হেব।

৮. ঋণ কায েম য কান অিনয়ম এবং আ সােতর জ  াথিমকভােব জলা এবং উপেজলার িনয় ণকারী 
কমকতােক দায়ী করা হেব।

৯. সাধারণভােব খলাপীর দায় েব কমরতেদর উপর বতােনা যােব না। যখন িযিন য কম েল কমরত থাকেবন 
তার উপরই আদােয়র দািয়  বতােব।

১০.  ন ন ন ন আ কমসং ান জেন অিধকতর অবদান রাখার িনিম  দফা অিত েমর িবধান থাকা সে ও তার 
বা বায়ন সীিমত রাখা হেয়েছ, যা অব ই িতপালনীয়।

১১. িত  জলা, উপেজলার কমসং ান াংক হেত ব ব  ব ঋণ াি েত সহেযাগীতা দােনর লে  
স াবনাময়ী িশি তেদর তািলকা তথায় পাঠােনাসহ ি গতেযাগােযাগ অ াহত রাখেত হেব। িত িতন মাস 
অ র সংি  িত ােনর সােথ সভা কের অ গিত, স াবনা ও সম া িন পণ কের স মািফক ব া িনেত 
হেব। 

১২. পিরবারিভি ক ঋণ কম িচ  ও যথাযথ বা বায়েনর লে  যথাযথ অিভ  গাি  িনবাচন অ তম। 
ওিরেয়ে শেন দ  ধারণা ও িনেদশনা মািফক াম িনবাচন, পিরবার জরীপ, পিরবার বাছাই, সদ  িনবাচন, 

প গঠন, িশ ণ, প ী িত, ক  গঠন শেষ ঋণ িবতরণ ও আদােয়র িনিম  সংি  িনবাহক িত 
স ােহ কে  গমন িনি ত করেত হেব। কান অব ােতই কে র আিথক লন- দন ক  ধান/সিচব বা অ  
কােরা িনকট অপন করা যােব না।

১৩. কমশালায় দ  ত  িনেদশনা স িলত কাগজপ  এক  নিথেত সংর ণ করতঃ স মািফক মাস িভি ক 
অ গিত পযােলাচনা ও পরবত  করণীয় িনধারণ করেত হেব।

 

আখতা জ জামান খান কিবর 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ৩৪.০১.০০০০.০০০.২৯.০০৭.২০.১৮ তািরখ: 
২৪ মাচ ২০২০

১০ চ  ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) উপ-সিচব ( ব-২), ব ও ীড়া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) পিরচালক , শাসন ও অথ , ব উ য়ন অিধদ র
৩) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয়, ব উ য়ন অিধদ র, ঢাকা
৪) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয,় ব উ যন় অিধদ র,ফিরদ র
৫) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, উপপিরচালেকর কাযালয়, ব উ য়ন অিধদ র, গাজী র
৬) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয,় ব উ যন় অিধদ র, গাপালগ
৭) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয়, ব উ য়ন অিধদ র, মািনকগ
৮) উপপিরচালক (ভার া ), উপপিরচালেকর কাযালয,় ব উ যন় অিধদ র, ি গ
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৯) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয,় ব উ যন় অিধদ র,নারায়নগ
১০) উপপিরচালক (ভার া ), উপপিরচালেকর কাযালয়, ব উ য়ন অিধদ র, নরিসংদী
১১) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয,় ব উ যন় অিধদ র, রাজবাডী়
১২) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কাযালয,় ব উ যন় অিধদ র,শরীয়ত র
১৩) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, মাদারী র
১৪) সহকারী পিরচালক, আইিস  অিধশাখা , ব উ য়ন অিধদ র
১৫) উপেজলা ব উ য়ন কমকতা, -------------------------(সংি ) উপেজলা ---------------------- জলা।
১৬) সহকাির উপেজলা ব উ য়ন কমকতা, -----------------------(সংি ) উপেজলা ---------------- জলা।
১৭) াট িলিপকার , মহাপিরচালেকর দ র , ব উ য়ন অিধদ র

 

মাঃ শাহী র রহমান 
সহকারী পিরচালক
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