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জাক্ষতংন্ডঘয খাদ্য ও কৃক্ষল ংস্থা (এপএও) কর্তক
ৃ ১৯৭২ ান্ডর এক্ষয়া ঞ্চন্ডরয কন্ডয়কটি প্রদন্ডয ক্ষুদ্র কৃলক
ও ভূক্ষভীনন্ডদয ফস্থা ম ৃন্ডফিণ কন্ডয তান্ডদয উন্নয়ন্ডন সুাক্ষযভারা েণয় প্রন য উন্ডেন্ডে "Asian Survey
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on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)'' ীল ৃক একটি ষ্টাক্ষড েন্ডজক্ট










গ্রণ কযা য়;
ফাংরান্ডদ অটটি প্রদন্ড ম ৃন্ডফিণ প্রন্ডল এ ষ্টাক্ষড েন্ডজক্ট প্রথন্ডক ১৯৭৪ ান্ডর ংক্ষিষ্ট প্রদমূন্ডয
যকাযগুন্ডরায কান্ডে গ্রণকাযী ব্যফস্থা ও েদানকাযী ব্যফস্থায সুাক্ষয ম্বক্ষরত একটি েক্ষতন্ডফদন প্র কযা
য়;
উক্ষল্লক্ষখত সুাক্ষয নুান্ডয জাক্ষতয ক্ষতা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুক্ষজবুয যভান্ডনয প্রনর্তত্বাধীন অওয়াভী রীগ
যকান্ডযয অভন্ডর ১৯৭৫-১৯৭৬ ান্ডরয ফাক্ষল ৃক উন্নয়ন কভৃসূক্ষিয অওতায়
"Small Farmers and
Landless Laborers Development Project (SFDP)'' ীল ৃক একটি োন্ডয়াক্ষগক গন্ডফলণা েকল্প
গ্রণ কযা য়;
প্রকল্পটিয যীক্ষামূরক কাম যক্রভ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগগয ভাধ্যগভ
BARD–এয আওতায়,
ফাাংরাগদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারগয়য আওতায় ও আযবিএ, ফগুড়ায আওতায় কুবভল্লা, ভয়ভনবাং ও ফগুড়া
জেরায দয উগেরামূগ ফাস্তফায়ন শুরু য়;
এ প্রকল্পটিয ভাধ্যগভই ফাাংরাগদগ ফ যপ্রথভ ‘োভানত বফীন ক্ষুদ্রঋণ কভযসূবি'য সূিনা য়; এফাং
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জখ াবনায জনতৃত্বাধীন প্রথভ জভয়াগদ আওয়াভী রীগ যকাগযয আভগর ১৯৯৯-২০০৪
ম যাগয়য জভয়াদ জগল এ প্রকল্পটিগক একটি পাউগেগন রূান্তয কযায বদ্ধান্ত গ্রণ কযা য়
। এযই
ধাযাফাবকতায় যকায কতৃক
য গঠিত টাস্ক জপাগ যয সুাবয অনুমায়ী ১৯৯৪ াগরয জকাম্পানী আইগনয
আওতায় প্রকল্পটি ২০০৫ াগর গ্যাযাবি দ্বাযা ‘ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউগেন ' নাগভ বরবভগটি জকাম্পা বনজত
রূান্তবযত য় ।

ৃ
উন্ডেে ও েধান কামক্রভঃ
উন্ডেে


দাক্ষযদ্রয ক্ষফন্ডভািন্ডন অয় ও কভৃংস্থানমূরক কাম ৃক্রভ ক্ষযিারনায ভাধ্যন্ডভ
ক্ষযফান্ডযয অথ–ৃ াভাক্ষজক উন্নয়ন।

ল্লী এরাকায ক্ষুদ্র কৃলক

কাম ৃক্রভ






প্রকন্দ্রক্ষবক্ষিক দস্যন্ডদয ংগঠিতকযণ (তকযা ৯৬ বাগ নাযী);
জাভানতক্ষফীন ক্ষুদ্র ঋণ েদান;
ঞ্চয় অভানত ও ক্ষনজস্ব পক্ষুঁ জ গঠন্ডন উদ্বুদ্ধকযণ;
দিতা বৃক্ষদ্ধমূরক েক্ষিণ; এফং
ক্ষিা, স্বাস্থয, পক্ষষ্ট, ক্ষযফায কল্যাণ ন্যান্য উৎাদন বৃক্ষদ্ধমূরক উন্নয়ন কাম ৃক্রন্ডভ ন্ডমাক্ষগতা েদান।

াংগঠক্ষনক কাঠান্ডভা





াধাযণ ল ৃদঃ ১১ দস্য ক্ষফক্ষষ্ট
ক্ষযিারনা ল ৃদঃ ০৭ দস্য ক্ষফক্ষষ্ট
উবয় ল ৃন্ডদয বাক্ষত ন্ডরন দাক্ষধকায ফন্ডর ক্ষিফ, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ক্ষফবাগ।
ক্ষনফ ৃাী েধানঃ ব্যফস্থানা ক্ষযিারক
কভৃকতৃা/কভৃিাযীয ংখ্াঃ
ভাব্যফস্থাক, উ–ভাব্যফস্থাক, কাযী ভাব্যফস্থাক , অঞ্চক্ষরক ব্যফস্থাক , উন্ডজরা ব্যফস্থাক ও
ভাঠ কভৃকতৃা পাউন্ডেন্ডনয ক্ষফক্ষবন্ন ম ৃান্ডয় ফ ৃন্ডভাট কভৃকতৃা/কভৃিাযীয ংখ্া েকন্ডল্পয নফংন্ডমাক্ষজত
১৭৫ জন ৪৭৯ জন।

প্রফতনবাতা ংক্রান্তঃ
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যকাক্ষয ভাক্ষরকানাধীন েক্ষতষ্ঠান ন্ডরও যকায এ েক্ষতষ্ঠান্ডনয কভৃকতৃা–কভৃিাযীন্ডদয প্রফতন–বাতা েদান
কন্ডয না। পাউন্ডেনন্ডক ক্ষনন্ডজয অয় প্রথন্ডক ব্যয় ক্ষনফ ৃা কযন্ডত য়।
েক্ষতষ্ঠানটিয কভৃকতা–কভৃিাযীন্ডদয
প্রফতন–বাতা েক্ষতভান্ড ংস্থান ও ক্ষযিারন খান্ডত োয় ৮৫.০০ রি টাকা ভাক্ষক ব্যয় ন্ডয় থান্ডক।



দস্যন্ডদয ভন্ডধ্য ঋণ ক্ষফতযণ ও ঋন্ডণয ক্ষকক্ষি অদান্ডয়য জন্য ১১% াক্ষবৃ িাজৃ প্রনয়া য়। এয ৩ বাগ ং
েবৃক্ষদ্ধয জন্য প্রযন্ডখ ৭ বাগ প্রথন্ডক ৪৭৯ জন কভৃকতৃা/কভৃিাযীয প্রফতনবাতা ও ক্ষযিারনা ব্যয় ক্ষনফ ৃা কযন্ডত
ন্ডে।



প্রফতনবাতা খান্ডতও েথভ প্রথন্ডকআ ভস্যা সৃক্ষষ্ট  য় এফং েক্ষতষ্ঠানটি রুগ্ন ন্ডয় ন্ডে । ফতৃভান্ডন েক্ষতষ্ঠানটি ঘুন্ডয
দাঁোফায িভতা জৃন কন্ডযন্ডে । তন্ডফ সুষ্ঠুবান্ডফ এক্ষগন্ডয় মাফায জন্য কভন্ডি পঁ বিশ প্রকাটি টাকা যকান্ডযয
অক্ষথ ৃক ভঞ্জুক্ষযয েন্ডয়াজন ।

ফািফায়ন গ্রগক্ষতঃ এবিল’২০১৮ ম ৃন্ত (িরভান েকল্প)


েকল্প ও াায্য ভঞ্জুক্ষয উৎ প্রথন্ডক োপ্ত মূর অফতৃক ঋণ তক্ষফরঃ ১২১.৯৬ প্রকাটি টাকা



প্রকন্দ্র গঠনঃ

৫৮৫০টি



ক্রভপক্ষিত দস্যভুক্ষতঃ

১,৭০,১19জন



দস্যন্ডদয ক্রভপক্ষিত পক্ষুঁ জ গঠনঃ

৫৬.৪৬ ক াটি টা া



দস্যন্ডদয অভানতকৃত পক্ষুঁ জ ক্ষস্থক্ষতঃ ২৪.৮১ প্রকাটি টাকা



ক্রভপক্ষিত ঋণ ক্ষফতযণ (অর)t

৬৬৫.26প্রকাটি টাকা



ক্রভপক্ষিত ঋণ অদায় (অর)t

৫৩৯.৪5 প্রকাটি টাকা



বববনয়য়াগ বিবি (অর)t

১২৬.১৪ ককোটি টোকো



ক্রভপক্ষিত ঋণ অদান্ডয়য াযঃ ৯৫.



সুপরন্ডবাগী েক্ষিণঃ

১৩,৬১৭ জন



কভৃকতৃা/কভৃিাযী েক্ষিণঃ

১৭০৫ জন

১৭%

েকল্প কাম ৃক্রভঃ
িরভানঃ


ফতৃভান্ডন পাউন্ডেন্ডন ৬৪.০৯ প্রকাটি টাকা ব্যন্ডয় একটি েকল্প ফািফায়নাধীন যন্ডয়ন্ডে।



‘‘ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন ায়তা (২য় ম ৃায়)’’ ীল ৃক পাউন্ডেন্ডনয েকল্প টি প্রদন্ডয ২২টি প্রজরায ৬০টি

উন্ডজরায় ফািফাক্ষয়ত ন্ডে।



প্রজরামূ ন্ডরাঃ ঞ্চগে, যংপয, যাজাী, িাঁাআ নফাফগি, াফনা, নান্ডটায, নওগাঁ, ক্ষযাজগি, গাজীপয,
ক্ষকন্ডাযগি, জাভারপয, প্রযপয, টাঙ্গাআর, পক্ষযদপয, খুরনা, কুক্ষষ্টয়া, চুয়াডাঙ্গা, ফক্ষযার, ক্ষন্ডরট, ক্ষফগি,
প্রভৌরবী ফাজায ও সুনাভগি প্রজরা
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পাউগেগনয িযাগরন্েমূঃ


পাউগেগনয কভযকতযা/কভযিাযীগদয জফতনবাতায েন্য যকায অথ য প্রদান কগয না । যকায কতৃক
য প্রদত্ত
আফতযক ঋণ তবফগরয ভাধ্যগভ বফতযণকৃত ঋগণয ১১% াববয িাগেযয ৭% াববয িােয বদগয়
কভযকতা/কভযিাযীগদয জফতনবাতা ও বযিারন ব্যয় বনফ যা কযা ম্ভফ য় না।



প্রগয়ােনীয় ঋণ তবফর ও েনফগরয অবাগফ প্রগতযকটি উগেরা ইউবনটগক আয় জথগক ব্যয় বনফ যাগয
ভাধ্যগভ বযিারনা কযা খুফই দুরূ।
পাউগেন যকাযী জফতন জস্কর অনুযগণ কভযকতা/কভযিাযীগদয জফতন জস্কর বনধ যাযণ কগয থাগক । যকায
কতৃক
য জঘাবলত নূতন জফতন জস্কর –২০১৫ অনুযগণ কভযকতা/কভযিাযীগদয জফতন জস্কর ফাস্তফায়ন কযা
জকানবাগফই ম্ভফ গফ না। এভনবক যকাবয ভাঘ যয বাতায অনুযগণ কভযকতযা–কভযিাযীগদয ভাঘ যয বাতা
প্রদান কযাও ম্ভফ য়বন।





এভতাফস্থায় পাউগেগনয কভযকতযা/কভযিাযীগদয জফতন জস্কর ফাস্তফায়গনয রগক্ষয বফগল কগয জফতন–বাতায
েন্য টাস্ক জপাগ যয সুাবযকৃত অগথ যয ভবযভান অথ য যকায জথগক াওয়া জগগর কভযকতা–কভযিাযীগদয
বকছু জফতন বৃবদ্ধ ম্ভফ গতা।

কাম যক্রভ জোযদায কযগণ কবতয় বফগফিয বফলয়ঃ


পাউন্ডেন্ডনয কাম ৃক্রভ যকাক্ষয নুদান্ডন ভাত্র ১০ .০০ প্রকাটি টাকা অফতৃক ঋণ তক্ষফর ক্ষনন্ডয় েকন্ডল্পয ৫৪টি
উন্ডজরায় শুরু কযায পন্ডর ক্ষফক্ষনন্ডয়াগকৃত মুরধন োপ্ত াক্ষবৃ িাজৃ এফং জনফন্ডরয প্রফতন–বাতা ও ক্ষযিারন
ব্যন্ডয়য প্রিন্ডত্র েথভ প্রথন্ডকআ বাযাম্যীনতা সৃক্ষষ্ট য়। পন্ডর জনফন্ডরয বান্ডফ প্রখরাক্ষ বৃক্ষদ্ধ প্রন্ডত থান্ডক।
এোো ক্ষডয ও অআরায় অক্রান্ত এরাকামূন্ড যকাক্ষয ক্ষদ্ধান্ত নুমায়ী এক ফেয কন্ডয ঋণ অদায় কাম ৃক্রভ
স্থক্ষগত যাখায পন্ডর প্রফ এরাকায় ক্ষফক্ষনন্ডয়াগকৃত থ ৃ প্রখরাক্ষ ন্ডয় মায়। এ ম ৃন্ত ক্রভপক্ষজজত ক্ষফক্ষনন্ডয়ান্ডগয
তুরনায় ক্রভপক্ষজজত অদান্ডয়য ক্ষযভান নুমায়ী প্রখরাক্ষ ঋন্ডণয ক্ষযভান ৭% ন্ডরও ফতৃভান্ডন ভান্ডঠ ক্ষনট
ক্ষফক্ষনন্ডয়াগকৃত ন্ডথ ৃয ক্ষফযীন্ডত তা ৩০ বান্ডগয প্রফক্ষ োক্ষেন্ডয় প্রগন্ডে। পক্ষুঁ জ ও জনফর স্বল্পতা, ক্ষডয ও অআরায
কাযণ োোও এজন্য ভাঠ ম ৃান্ডয় এক প্রেণীয াধু কভৃকতা–কভৃিাযীয থ ৃ অত্মান্ডতয েফণতা ফহুরাংন্ড
দায়ী। এজন্য আন্ডতাভন্ডধ্য ভাঠ ম ৃান্ডয় ৪০ জন ক্ষফক্ষবন্ন ম ৃান্ডয়য কভৃকতায ক্ষফরুন্ডদ্ধ ক্ষফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা
ন্ডয়ন্ডে ও ন্ডে। তান্ডদয ক্ষফরুন্ডদ্ধ অত্মাৎকৃত থ ৃ অদান্ডয়য জন্য প্রপৌজদাযী ভাভরাও কযা ন্ডে। প্রমন্ডতু
ফতৃভান্ডন িরভান অফতৃক ঋণ ক্ষফক্ষনন্ডয়ান্ডগয জন্য পক্ষুঁ জ স্বল্পতা যন্ডয়ন্ডে প্রন্ডতু এয াাাক্ষ ২ ০.০০ প্রকাটি
টাকা ক্ষফন্ডল অফতৃক ঋণ তক্ষফর এফং প্রফতনবাতা বৃক্ষদ্ধজক্ষনত কাযন্ডণ এ খান্ডত পঁক্ষি প্রকাটি টাকা াায্য
ভঞ্জুক্ষয াওয়া প্রগন্ডর পাউন্ডেন েবৃক্ষদ্ধয ন্ডথ মাত্রা কযন্ডত াযন্ডফ ফন্ডর অা কযা মায়।



পাউন্ডেন্ডনয "Memorandum and Articles of Association" নুান্ডয প্রদন্ডয কর উন্ডজরায়
পাউন্ডেন্ডনয কাম ৃক্রভ ম্প্রাযন্ডণয ব্যফ স্থা যন্ডয়ন্ডে । ফতৃভান্ডন ৩৬টি প্রজরায ১৭৩টি উন্ডজরায় কাম ৃ ক্রভ
ফািফায়নাধীন যন্ডয়ন্ডে।



ৃ ভ ম্প্রাযণ কযা ন্ডর ল্লী ঞ্চন্ডর ফফাযত ক্ষুদ্র কৃলক
কর উন্ডজরায় ম ৃায়ক্রপ্রভ পাউন্ডেন্ডনয কাম ক্র
ক্ষযফান্ডযয কৃক্ষল উৎাদন বৃক্ষদ্ধ, অত্ম-কভৃংস্থান ও অয়বৃক্ষদ্ধমূরক কাম ৃক্রভ অন্ডযা বৃক্ষদ্ধ কযা ম্ভফ ন্ডফ ।
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