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ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়
প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ
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আমার বািড় আমার খ ামার কে র ( ৩য় সংেশািধত ) ঋণ অ েমাদন সহ িজ করণ সে ।

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.১০.০০২.১৮.৩৩৯
িবষয়:

আমার বািড় আমার খামার কে র সিমিত
সদ েদর সিমিতর তহিবল হেত ঋণ দান ি য়া সহজতর করার জ
আইএমইিড
ায়ন িতেবদন সহ িবিভ িরেপােট পািরশ করা হেয়েছ। বতমােন ঋেণর িবষেয় সিমিত পয ােয় িস া হেয়
িবিভ ধাপ পার হেয় ঋণ াব নিথ আকাের (হাড কিপ ও সফটকিপ) ড়া অ েমাদেনর জ উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
অ েমাদেনর জ উপ াপন হয়। উপেজলা িনবাহী অিফসার ঋণ ােবর হাড কিপ নিথ অ েমাদেনর পাশাপািশ অনলাইেন সফট
কিপেত অ েমাদন দান কেরন। উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ কম তার কারেণ অেনক সময় একই সােথ হাড কিপ
অ েমাদেনর সােথ সােথ সফটকিপ অ েমাদেনর সময় ও েযাগ পান না। ফেল ঋণ িবতরেণ িবল ঘেট। তাই প ী স য় াংক
ঋণ অ েমাদন ি য়া সহজতর করার লে
মা হাড কিপেত উপেজলা িনবাহী অিফসােরর অ েমাদেনর বা বাধকতা রেখ
সফটকিপ অ েমাদেনর মতা শাখা ব াপেকর উপর অপণ কেরেছ। প ী স য় াংক যেহ
কে র ায়ী প সেহ
কে র ে ও অ প িস া হেল ঋণ িবতরণ িক টা হেলও সহিজকরণ হেব। এমতাব ায়, িনে া িনেদ শনা জাির করা হেলাঃ
১। আগামী ০১.০৯.২০১৯ তািরখ হেত কে র আওতায় সকল ঋণ ােবর হাড কিপ উপেজলা িনবাহী কমকতার অ েমাদন
দােনর পর কি উটার অপােরটর-কাম-িহসাব সহকারী অনলাইেন ঋণ াব তরী কের উপেজলা সম য়কারীর িনকট
পাঠােবন;
২। উপেজলা সম য়কারী ঋণ ােবর হাড কিপেত উপেজলা িনবাহী অিফসােরর অ েমাদন থাকেল অনলাইেন ার িনকট
িরত ঋণ ােবর সফটকিপ অ েমাদন করেবন এবং ঋণ িবতরেণর ব া হণ করেবন;
৩। উপিরউ তািরেখর েব কে র ধান কায ালয় হেত উপেজলা সম কারীেদর ন ন ইউজার আইিড ও পাসওয়াড দান
করা হেব যার গাপনীয়তা বজায় রাখার দায় দািয় থাকেব উপেজলা সম য়কারীর।
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর অ েমাদন িতত কান ঋণ ােবর সফটকিপ অ েমাদেনর ে উপেজলা সম য়কারী এককভােব
দায়ী থাকেবন। এ ছাড়া কান ল ঋণ াব তরী, কান সদে র অজাে তার নােম ঋণ াব তরী এবং মাবাইল ন র
পিরবতন কের ঋণ িবতরেণর মত অপরােধর ে ও উপেজলা সম য়কারীসহ সংি কমচারীগণ দায়ী থাকেবন।
কে র সদ েদর ঋণ পাওয়া সহিজকরণ করার লে এ আেদশ দান করা হেলা। ঋণ িবতরেণ উপেরা িনেদ শাবলী সংি
সকলেক অ সরণ করার জ অ েরাধ করা হেলা।

২০ - ৮- ২০ ১৯

আকবর হােসন
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উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
….…উপেজলা …..… জলা।

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬
ইেমইল: headoffice@ebekrdcd.gov.bd
১

.

৫ ভা ১৪২৬
তািরখ:
২০ আগ ২০১৯

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০১.১০.০০২.১৮.৩৩৯/১(১০)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার িভি েত নয়)
১) সিচব, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) ব াপনা পিরচালক, প ী স য় াংক/ াংক এিশয়া িলঃ/িবিসিবএল/ইউিসিবএল, ঢাকা।
৩) উপ ক পিরচালক (সকল), আমার বািড় আমার খামার ক , ঢাকা।
৪) জলা শাসক (সকল), ……………………….… জলা।
৫) িসইও, ইরা ইনেফােটক িলিমেটড, ঢাকা।
৬) জলা সম য়কারী (সকল), ……………………….… জলা।
৭) উপেজলা সম য়কারী (সকল), ………........উপেজলা ….......…… জলা।
৮) কি উটার অপােরটর-কাম-িহসাব সহকারী (সকল), ...........উপেজলা ........… জলা।
৯) জনাব/ বগম, ………………………………….।
১০) অিফস কিপ, আবাআখা ক , ধান কাযালয়, ঢাকা।
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