পুন বর্ািসতেদর ঋণ �দান নীিতমা
আ�য়ণ-২ �ক� হে� বাংলােদশ সরকােরর অ�তম দাির� িবেমাচন �ক�। এ �কে�র উপকারেভাগীেদর িবিভ� ে�েড
ঋণ �দােনর মা�েম আ�-কমর্সং�ােন সহায়তা করা হয় এ �কে�র মা�েম এ যাবৎ ১,২২,০০০ ি পিরবার মােঝ ৯৭
েকাি টাকা ঋণ �দান করা হেয়েছ। �কে�র উপকারেভাগীেদর িনেয় গিঠত সমবায় সিমিতর মা�েম এ ঋণ কাযর্�
পিরচািলত হয়।

েময়াদকাল

ঋেণর পিরমাণ (েকািট টাক)

ঋণ �হীতার সং�া

১৯৯৭ – ২০০২

৩৭.৯৩

৮৭,২১০

২০০২ – ২০১০

৩৯.৪০

৫৮,৭০৩

র
২০১০ – ২০১৫ (েফ�য়াির পয্)

১৬.৭১

১৬,৪০০

ঋণ �হেণর েযা�তা
• �কে� পুন বর্ািসত উপকারেভাগীরাই ঋণ �হেণর েযা� িবেবিচত হে
• কমপে� িতন মাস যাবৎ �কে� বসবাস করেছ এমন সদ�
• ঋণ �হণকারীর (পুর/মিহলা) বয়স আঠার বৎসর বা তদ�র হেত হেব
• ঋণ �হণকারী এ �কে�র আওতায় বা অ� েকান �িত�ােনর মা�েম �িশি�ত হেত হেব
• �িত পিরবােরর (�ামী ও �ী) ০১ জেনর েবশী ঋণ পােব না
• �া�র জানেত হেব
• যােদর স�ান সং�া দুই এর অিধক ন, ঋণ �দােনর ে�ে� তারা অ�ািধকার পােবন
ঋণ �দােনর ে��সমূ
িন�িলিখত ে��সমুেহ ঋণ �দােনর মা�েম উপকারেভাগীেদর আ-কমর্সং�ােনর �ব�া করা হয়
•
•
•
•
•
•

মৎ� চাষ
গবািদ পশু পাল
নাসর্ার
হ�িশ�/ কুিটরি/ মৃৎিশ/ ন�ী কাঁথা েসলা
বাশঁ ও েবেতর কা/পািট বুনন ইতয্া
উপেরা� �ে�সমূহ সহ েমাট৩২িটে�ে� সুবিধােভাগীদের ঋণ �দান করা হেয় থাক

উপেজলা আ�য়ণ-২  �ক� ঋণ �দান ও আদায় কিমি

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

উপেজলা িনবর্াহ কমর্কতর   --সহকারী কিমশনার (ভূি)    --উপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর  --আর িড, িবআরিডিব      --সংি�� থানার ভার�া� কমর্কতর  --উপেজলা যু উ�য়ন কমর্কতর   --উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমর্কতর  --সংি�� ইউিনয়ন পিরষদ েচয়ার�ান   --উপেজলা �াণীস�দ কমর্কতর            --উপেজলা মৎ� কমর্কতর             --�ানীয় এনিজও �িতিনিধ      --উপেজলা সমবায় কমর্কতর          ---

সভাপিত
সদ�
সদ�
সদ�
সদ�
সদ�
সদ�
সদ�
সদ�
সদ�
সদ�
সদ� সিচব

ঋেণর আেবদন ও ঋণ ম�র
•
•
•

•
•

�কে�র িনধর্ািরত আেবদন পে� “উপেজলা ঋণ �দান কিমি ‘র” িনকট ঋেণর আেবদন করেত হেব। আেবদেন 
যািচত ঋেণর পিরমাণ, উে�� ও উৎপাদন পিরক�না থাকেব।
�িশ�ণ �হণকারীেক �িশ�ণল� �ান কােজ লাগােনার জ� এ ঋণ �দােনর মা�েম উৎসািহত করা হেব।
“উপেজলা ঋণ �দান কিমি ” যািচত ঋেণর েযৗি�কতা িনরূপণ কের আেবদেনর১(এক) মােসর মে� ঋণ 
ম�রীর �ব�া করেব। যািচত ঋেণর পিরমান পুনঃিনধর্ারণ করেণর এখিতয়া ‘উপেজলা ঋণ �দান কিমি ‘র 
থাকেব।
�কে�র উপকারেভাগীেদর িনেয় গিঠত সমবায় সিমিতর মা�েম ঋেণর আেবদন করেত হেব
ঋেণর আেবদন, ঋণ ম�র, ঋেণর �বহার ও ঋণ পিরেশাধসহ এতদসং�া� সকল কমর্কা�“উপেজলা ঋণ �দান 
কিমি‘র” সভার এেজ�াভু� হেব

ঋেণর জামানত
•
•
•
•
•

ঋণ ম�রীর ১৫ (পেনর)িদেনর মে� ঋেণর টাকা �বহােরর একি িব�ািরত �িতেবদন উপেজলা সমবায়
কমর্কতর উপেজলা �ক� ঋণ �দান কিমিট িনকট দািখল করেবন।
েকান একজন সদ� ঋণ পিরেশােধ �থর হেল তার িবরুে �ব�া �হেণ দলভূ অ�া� সদ�গণ কতৃর্প�
সহায়তা করেবন।
েকান দেলর কমপে� ৩ (িতন) জন সদ� ঋণ পিরেশাধ করেল তােদরেক নতু দল গঠেনর মা�েম পুনরা ঋণ
�দান করা যােব।
েয উে�ে� ঋণ �হণ করা হেয়েছ, তা �তীত অ� েকান উে�ে� এ ঋণ �বহার করা যােব না।
তেব �ানীয় অব�ার ে�ি�েত উপেজলা ঋণ কিমিট অনুেমাদন�ে তা পিরবতর্ করা যােব।

•

উপেজলা �ক� ঋণ �দান কিমি ঋেণর সিঠ �বহার িনি�ত করার লে�য ৩ (িতন ) সদ� িবিশ� একি
মিনটিরং কিমি গঠন করেব।

ঋেণর �বহার 
•
•
•

েয উে�ে� ঋণ �হণ করা হেয়েছ, তা �তীত অ� েকান উে�ে� এ ঋণ �বহার করা যােব না।
তেব �ানীয় অব�ার ে�ি�েত উপেজলা ঋণ কিমিট অনুেমাদন�ে তা পিরবতর্ করা যােব।
উপেজলা �ক� ঋণ �দান কিমি ঋেণর সিঠ �বহার িনি�ত করার লে�য ৩ (িতন ) সদ� িবিশ� একি
মিনটিরং কিমি গঠন করেব।

ঋেণর পিরমাণ
•
•
•

১৯৯৭ – ২০০২ অথর বছের পিরবার �িত ১০,০০০.০০ টাকা ঋণ �দান করা হত।
২০০২ – ২০১০ অথর বছের পিরবার �িত ৭,০০০.০০ টাকা ঋণ �দান করা হত।
২০১২ – ২০১৩ অথর বছর হেত পিরবার �িত ২০,০০০.০০ টাকা ঋণ �দান   করা হে� ।

ঋণ পিরেশাধ ও সিমিতর মূলধন সৃ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ম�রীকৃ ঋণ সহজ িকি�েত ৭% সািভর্ চাজর্স করা হয়। তেব ঋণ পিরেশােধর সময়সীমা ঋণ ম�রীর সময়
িনিধর্ির িকি� আনুযায় সীমাব� থাকেব।
ঋণ �হণকারীেক ঋণ ম�রী, ঋেণর িকি� পিরেশাধ ইতয্াি িবষয় উে�খ কের পাশ বু সরবরাহ করা হয়।
আদায়কৃ ঋণ পুনরােদ না েদওয়া পয র্ এ কমর্সূ ঘূণর্ায়ম তহিবল িহেসেব �বহৃ হেব।
েকান ঋণ �হীতার মৃত হেল এবং উ� ঋণ আদােয়র েকান উৎস না থাকেল উপেজলা ঋণ �দান কিমিট
িবেবচনামেত সিমিতর িরজর্া ফা� েথেক উ� ঋণ সম�য় করা হেব।
আদায়কৃ সািভর্ চােজর্ �কে�র িরজাভ র ফাে� ২.৫%, �কে�র ফাে� ২.৫% এবং ২% সিমিতেত ঋণ
�হণকারীর স�য় িহেসেব জমা থাকেব।
এই টাকার সিমিতর আংশ সিমিতর �াংক িহেসেব এবং �কে�র অংশ �ক� পিরচালেকর �াংক িহেসেব জমা
করেত হেব।
সিমিতর িরজর্া ফা� হেত �ারাক, কিমউিনি েস�ার, িটউবওেয়, বাথরু/�ািট ইতয্াি েমরামত ও
র�ণােব�েণর �য়ভার েমটােত হেব।
�েয়াজেন সিমিতর সদ�রা িনেজ� উে�ােগ তহিবল সৃি কের েমরামেতর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেবন।
উপেজলা সমবায় কমর্কতর এ িবষয়ি িনি�ত করেবন।
ঋেণর �বহার ও আদােয়র জ� উপেজলা সমবায কমর্কতর দািয়� পালন করেবন।
উপেজলা সমবায় কমর্কতর তার আধীন্ েয েকান কমর্কতর্া এ দািয়� আপর্ করেত পারেবন।

•
•
•

ঋণ আদায় না হেল দািয়��া� কমর্কতর উপেজলা সমবায় কমর্কতর্ মা�েম ঋণ আদায় না হওয়ার সু� কারণ
উে�খসহ ঋণ আদােয়র সুিনিদর ��াব উপেজলা আ�য়ণ-২ �ক� ঋণ �দান ও আদায় কিমিটে েপশ করেবন।
�কে�র এ ঋেণর েকান চত্�বৃ সু িহসােব করা হেব না।
উপকারেভাগীেদর িনেয় গিঠ সমবায় সিমিতর মুলধ সৃি� লে�য সিমিতর সদ�েদর স�য় উৎসাহ �দান করা
হেব।

�াংক িহসাব
•
•
•
•
        

ঋণ ম�রী, আদায়সহ সকল েলনেদন েয েকান বািনিজয্ �াংক স�য়ী িহসােবর মা�েম পিরচািলত হেব।
নগদ েলনেদেনর মা�েম েকান কায র্� পিরচািলত হেব না।
�িতি �কে�র েলনেদন পৃথ িহসাব ন�ের পিরচািলত হেব।
উ� িহসাব উপেজলা িনবর্াহ অিফসার এবং উপেজলা সমবায় অিফসােরর েযৗথ �া�ের পিরচািলত হেব।

ঋেণর টাকা অবমু�কর
•
•

ঋেণর আেবদনসমূ উপেজলা সমবায় কমর্কতর্ িনকট দািখল করার পর, উপেজলা ঋণ �দান ও আদায়
কিমিট সভায় িবেবচনা�েম �েয়াজনীয় টাকা ছাড়করেণর জ� �ক� পিরচালকেক অনুেরা করেব।
�ক� পিরচালক উপেজলা িনবর্াহ অিফসােরর অনুকূ টাকা ছাড়করেণর �ব�া করেবন।

িবিভ� ম�ণালয়/দ�েরর মা�েম ঋণ �দান
•
•
•

সমাজক�াণ ম�ণালয়, মিহলা ও িশশ িবষয়ক ম�ণালয়, িব.আর.িড.িব ও যু উ�য়ন অিধদ�র তােদর িবভাগীয়
নীিতমালা অনুসর কের পুন বর্ািসতেদর ঋণ �দান করেত পারেব।
িবক� িহেসেব আ�য়ণ-২ েথেকও তােদর মা�েম ঋণ কমর্সূ বা�বায়ন করা যােব।
তেব একই সে� এক �ি�েক একািধক উৎস েথেক ঋণ �দান করা যােব না।

েবসরকারী সং�ার মা�েম ঋণ �দান
েবসরকারী সং�াসমূহ তােদর িনজ�  ¤পেদ পুন বর্ািসতেদরেক ঋণ �দােনর কমর্সূচী �হণ করেত পারেব। তেব এ
কমর্সূচী�েকর্ আ�য়-২ �ক� কতৃর্পে�র পূবর্ অনুমিত িনেত

এ নীিতমালা বা�বায়েন েকান �কার জিটলতা বা অ��তা েদখা িদেল আ�য়ণ-২ �কে�র �ক� পিরচালেকর িস�া�
চূড়া� বেল গ� হেব।

