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উদ্যোদের শিদরোনোমঃ  

কু্ষদ্রঋণ সেবো েহজীকরণ 

 

শব্যমোন সেবো্োন পদ্ধশ ঃ (প্রদেে মযোপ) 

 

শবজ্ঞশি প্রকোি;  প্রদয়োজনীয়কোেজপত্র েহ আদব্ন জমো;  বোছোই;  অনুদমো্ন;  সেক প্র্োন;  

বযোাংদক সেক জমো;  সেদকর টোকো কোদেকিন।   

েমেযোর শববৃশ ঃ 

গ্রোমীণ নোরীরো শবশিন্ন শবষদয় প্রশিক্ষণ সিষ কদর কু্ষদ্র বযবেো পশরেোেনো কদর আত্মকমমোংস্থোদনর জনয ঋণ 

শনদ  আগ্রহী হয়।  দব এ বযোপোদর  োরো সকোদনো  থ্যই  জোদননো। ফদে শবশিন্ন  থ্য জোনো সথ্দক শুরু 

কদর ঋদণর আদব্ন করো  এবাং ঋণ গ্রহন পর্মন্ত কদয়কবোর সজেো মশহেো শবষয়ক কোর্মোেদয় র্ো োয়ো  

কদর েময় ও আশথ্মক ক্ষশ র/ হয়রোশনর েমু্মখীন হদয় ঋণগ্রহদন আগ্রহ হোশরদয় সফদে।এমনশক ঋদণর টোকোর 

েময়ম  বযবহোর এবাং ঋদণর শকশি পশরদিোদে শবেম্ব হয়। 

েমোেোনঃ 

 ঋণপ্র্োনকোরী অশফে সথ্দক ওদয়বেোইদটর মোেযদম ইউশনয়ণ  থ্যদেবো সকদে অনেোইদন শবজ্ঞশি 

প্রকোদির পর ৭-১০(েো -্ি)শ্ন েমদয়র মদেয অনেোইদন আদব্ন গ্রহন। 

 ই-নশথ্র মোেযদম উপদজেো কশমটির েিো আহ্বোন কদর আদব্ন র্োেোই বোছোই কদর  োশেকো 

অনুদমো্নপূবমক অনেোইদন  োশেকো প্রকোি।  

 োংশিষ্ট ইউশনয়দনর এদজন্ট বযোাংদক স্ব-স্ব নোদম একোউন্ট খুদে শনজ শনজ একোউদন্ট ইএফটি 

শেদেদম টোকো জমো প্র্োন।  

 দুই মোে পর হদ  ঋদণর শকশি এদজন্ট বযোাংদকর একোউদন্ট অনেোইন  পদ্ধশ র মোেযদম মো্োর 

একোউদন্ট টোকো জমো হদব। ফদে গ্রহী োর হয়রোশন, েময় ও র্ো োয়ো  খরে বহুেোাংদি কদম র্োদব। 

 

ন ুন সেবো্োন পদ্ধশ ঃ (প্রদেে মযোপ)    

অনেোইদন শবজ্ঞশি ও ফরম প্রকোি; সমোবোইদে এে এম এে ও আগ্রহী  মশহেোদ্র েোদথ্দর্োেোদর্োে;  

ইউশনয়ন  থ্যদেবোদকদে মশহেোদ্র সর্োেোদর্োে; অনেোইদন আদব্ন; অশফদে আদব্ন বোছোই;  অনেোইদন 

অনুদমোশ্   োশেকো প্রকোি; একোউন্ট সখোেো;   ইফটি পদ্ধশ দ  টোকো জমো;  অনেোইদন শকশি 

পশরদিোে।  

প্র যোশি  ফেোফে (TCV) : 

 েময়(শ্ন/ঘন্টো/শমঃ) খরে(টোকো) র্ো োয়ো (বোর) 
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আইশিয়ো 

বোিবোয়দনর পূদবম  

আদব্ন োংক্রোন্ত  থ্য 

প্রোশিদ  েময় সেদেদছ 

=১৫ শ্ন 

আদব্ন োংক্রোন্ত  থ্য 

প্রোশিদ  খরে হদয়দছ 

=২০০-৩০০/-   

আদব্ন োংক্রোন্ত  থ্য 

প্রোশিদ  আেোর্োওয়ো করদ  

হদয়দছ =২ বোর 

বোশি---অশফে পর্মন্ত 

র্ো োয়ো  েময়=প্রোয় এক 

সথ্দক ২ ঘন্টো 

 র্ো োয়ো  খরে=২৫০ -

৩০০/- 

সেবোর আদব্দনর জনয 

আেো-র্োওয়ো করদ  

হদয়দছ= ২ -৪বোর েরকোশর শফ(েযোম্প)  

বয ী  অনযোনয খরে=১০০-

১৫০/- । 

আদব্ন পরব ী অদপক্ষো ও 

সেবো প্রোশিদ  েময়=১ মোে 

খোবোর বোব্ খরে= ২০০-

৪০০/- 

অগ্রেশ  ও েূিোন্ত সেবো 

প্রোশিদ  আেো র্োওয়ো করদ  

হদয়দছ=৪-৬ বোর  

সমোট=  প্রোয় স্িমোে ৭৫০/--১১৫০/-  ৮-১০ বোর  

আইশিয়ো 

বোিবোয়দনর পদর 

৭-১০শ্ন  ৫০-১০০/-  ১-২বোর  

 

এক নজদর অনেোইদন ঋণ প্র্োন কোর্মক্রমঃ 

 ে  ২৫ নদিম্বর,২০১৮ অনেোইদন শবজ্ঞশি প্রকোদির পর অনেোইদন আদব্ন গ্রহন করো হয়।  

 আদব্ন বোছোই করো হয় এবাং কশমটির মোেযদম অনুদমো্ন কদর  োশেকো অনেোইদন প্রকোি করো 

হয়।  

  োশেকো অনুর্োয়ী প্রদ যক আদব্নকোরীদক োংশিষ্ট ইউশপ অশফদে উদ্যোক্তোর শনকট প্রদয়োজনীয় 

কোেজপত্র শনদয় উপশস্থ  হদয় এদজন্ট বযোাংদক একোউন্ট সখোেোর জনয সমোবোইে সফোদনর মোেযদম 

জোশনদয় স্ওয়ো হয়। 

 ে  ১৭ জোনুয়োরী ২০১৯  োশরদখ শনয়ম অনুর্োয়ী ৩০০/- টোকোর নন-জুশিশেয়োে ষ্টযোদম্পর মোেযদম 

েুশক্তপত্র েম্পো্ন পূবমক ০৮ জন মশহেোদক এক েক্ষ শবি হোজোর (জন প্রশ -১৫,০০০/-) টোকোর 

একোউন্ট সপ-সেক প্র্োন করো হয়, র্ো  োরো ইউশনয়ন পশরষদ্র  বযোাংদকর এদজন্ট/উদ্যোক্তোর শনকট 

হদ  শি-েোশিম দে ঋদণর অথ্ম োংগ্রহ কদরন। 

 ঋদণর পশরদিোশে  টোকো জমো প্র্োদনর জনয বযোাংক এশিয়ো-র মোইজ্ীদকোটম , সনোয়োখোেী িোখোয় মূেেন ও েোশিম ে 

েোজম  শিদরোনোদম দু’টি শহেোব সখোেো হয়। 

 ১৭ মোেম  ২০১৯  োশরখ হদ  ঋণ গ্রহী োদ্র ঋদণর শকশি অনেোইন পদ্ধশ দ  আ্োয় শুরু হদয়দছ। র্ো  োদ্র 

শনেমোশর  কোদিম  এশি হদে।  


