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পল্লী uন্নয়ন o সমবায় িবভাগ
কেল্পর নাম
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: আমার বািড় আমার খামার কল্প
: জুলাi 312৯ হেত জুন 3131 পয র্ন্ত
: 801027.05 লক্ষ টাকা সম্পূণ র্ বাংলােদশ সরকােরর aথ র্ায়ন।
: েদেশর 64 েজলার 490 িট uপেজলা 4550 িট iuিনয়েনর সকল oয়ােড র্র সকল eলাকা।

কেল্পর রুপকল্প :
বহুমুিখ কৃিষজ uৎপাদেনর মাধয্েম জীিবকায়ন সুিনিশ্চত কের সুিবধাবিঞ্চত দির জনেগাষ্ঠীর দাির য্িবেমাচন o েটকসi uন্নয়ন
কেল্পর aিভলক্ষয্:
সুিবধাবিঞ্চত জনেগাষ্ঠীেক সাংগঠিনক কাঠােমার আoতায় eেন িবিনেয়াগেযাগয্ িনজসব্ তহিবল গঠন কের িদেয় আত্মকমর্সংস্থান
িনিশ্চতকরণ, আধুিনক তথয্- যুিক্ত েসবার আoতায় িনেয় আসা eবং ািন্তক পয র্ােয় স্থানীয় াকৃিতক o মানবসম্পেদর সেব র্াত্তম
বয্বহার িনিশ্চত কের uপকারেভাগী সদসয্েদর ভােগয্ান্নয়েন uেল্লখেযাগয্ aবদান েরেখ 3132 সােলর মেধয্ বাংলােদশেক ক্ষুধা o
দাির মুক্ত মধয্ম আেয়র েদেশ uন্নীতকরেণ uেল্লখেযাগয্ aবদান রাখা।
কেল্পর েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ:
2. পল্লী aঞ্চেলর সুিবধাবিঞ্চত জনেগাষ্ঠীর আথ র্সামািজক uন্নয়েনর মধয্ িদেয় সামািজক ময র্াদা সুসংহতকরণ;
3. uন্নয়েন নারীর aংশীদািরতব্, নারীর ক্ষমতায়ন িনিশ্চতকরণ o েজন্ডারৈবষময্ দূরীকরণ;
4. দির মানুেষর aংশীদািরেতব্ রা ীয় সহায়তায় দির জনেগাষ্ঠীর জনয্ স্থায়ী তহিবল গঠনপূব র্ক তা আয়বধ র্ক কমর্কােন্ড
িবিনেয়ােগর মাধয্েম স্থায়ী আয় সৃজন;
5. িবষয়িভিত্তক দক্ষতা uন্নয়ন িশক্ষেণর মাধয্েম সিমিত িত নূয্নতম 6 জন সদসয্েক পরামশর্ক eবং যুিক্ত সহায়তাকারী
িহেসেব গেড় েতালা;
6. দক্ষ মানবসস্পদ uন্নয়েনর মাধয্েম বহুমুিখ কমর্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট;
7. গর্াম uন্নয়ন সিমিতেক সাংগঠিনকভােব শিক্তশালীকরেণর মাধয্েম সািব র্ক বয্বস্থাপনা uন্নয়ন o গিতশীল করা;
8. গর্াম uন্নয়ন সিমিতগুেলােক স্থানীয় সকল কমর্কােন্ডর েক িবন্দুেত পিরণত করা;
9. আধুিনক তথয্- যুিক্তর সহায়তায় আিথ র্ক বয্বস্থাপনায় সব্চ্ছতা o জবাবিদিহতা িনিশ্চতকরণ;
৯. কল্প বয্বস্থাপনা o সুিবধােভাগীেদর িনেয় চলমান কায র্কর্েমর সব র্স্তের তথয্- যুিক্তর েসবা িনিশ্চতকরণ।
কল্প বাস্তবায়ন েকৗশল:
আমার বািড় আমার খামার কেল্পর সুিনিদ র্ষ্ট লক্ষয্সমূহ বাস্তবায়েনর িনিমত্ত বহুমাি ক বয্িতকর্মধম েকৗশল aনুসরণ করা হেয়েছ।
কেল্পর মূল দশর্ন হল জীিবকায়েনর সুেযাগ সৃিষ্ট o তার স্থািয়তব্ িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম দাির য্ িবেমাচন। e লক্ষয্ aজর্েন িবেশষ
িকছু কমর্েকৗশলেক গুরুতব্ দান করা হেয়েছ, তা হেলা:
2। গর্াম িনব র্াচন:
াথিমক পয র্ােয় গর্াম িনব র্াচেনর মাপকিঠ িছল:
2. দাির o পশ্চাৎপদতা;

3. িশক্ষার a তুলতা;
4. িনয়িমত কােজর aভাব/aিনিশ্চত জীিবকা;
5. জলাবদ্ধতা বা aনয্ েকান াকৃিতক কারেণ িবপয র্স্ত গর্াম;
6.aঞ্চলিভিত্তেত aনগর্সরতার েকান িবেশষ কারণ বা ৈবিশষ্টয্;
তেব 4য় সংেশাধনীেত েদেশর সকল গর্ামেক কল্পভুক্ত করা হেয়েছ। বতর্মােন পল্লী eলাকায় েযখােনi দির মানুষ আেছ েসখােনi
সিমিত গঠন কের দির মানুষেক কেল্পর আoতায় আনা হেচ্ছ।
3। কেল্পর uপকারেভাগী িনব র্াচেনর মানদন্ড:
আমার বািড় আমার খামার কেল্পর uপকারেভাগী িনব র্াচেন/শনাক্তকরেণ eকিট মানদন্ড aনুসরন করা হেয় থােক, তা হেলা:
 দির পিরবার (মিহলা পিরবার ধান: 1-1.61 eকর জিমর মািলক) aগর্ািধকার-2
 দির পিরবার (aনূধব্র্ 1.41 eকর জিমর মািলক)
aগর্ািধকার-3
 দির পিরবার (সেব র্াচ্চ 1.61eকর জিমর মািলক)
aগর্ািধকার-4
 চর o পাহাড়াঞ্চেল দির পিরবার (সেব র্াচ্চ 2.11 eকর) জিমর মািলক aগর্ািধকার-5
uিল্লিখত সকল েক্ষে শহীদ পিরবার, মুিক্তেযাদ্ধা পিরবার, দির মুিক্তেযাদ্ধার েপাষয্ পিরবারেক aগর্ািধকার েদয়ার িবধান রেয়েছ ।
েকানকর্েমi যােত গর্ােমর সচ্ছল, চাকুিরজীবী, বয্বসায়ী বা তােদর েপাষয্ uপকারেভাগী িনব র্ািচত হoয়ার সুেযাগ না পায় েস িবষেয়
সতকর্ দৃিষ্ট রাখা হয় । মানদন্ড aনুযায়ী aগর্ািধকার িভিত্তেত 71 জন uপকারেভাগী িনব র্াচন করা হয়। যার মেধয্ রেয়েছ 51 জন
মিহলা eবং 31 জন পুরুষ সদসয্ । তেব েভৗগিলক িবেশষ aঞ্চল, িবেশষ স দায়, নৃেগাষ্ঠী iতয্ািদ েভেদ সব র্িনম্ন 41 জন সদসয্
িনেয়o গর্াম সিমিত গঠন করা হয় । তেব নারী পুরুষ aনুপাত িঠক রাখা হয়।
4। uপকারেভাগী িনব র্াচন িকর্য়া:
uপেজলা পয র্ােয়র eকজন কমর্কতর্ার েনতৃেতব্ গিঠত কিমিট uপকারেভাগী িনব র্াচন করার জনয্ গর্ােম কাশয্ স্থােন সভা কের uপিস্থত
সকেলর মতামত িনেয় uপকারেভাগী িনব র্াচন কের থােকন । িত পিরবার হেত eকজন বয্িক্ত সিমিতর সদসয্ হoয়ার সুেযাগ পান।
সদসয্েদর মেধয্ নারী-পুরুেষর aনুপাত হেত হেব 3:2।
5। গর্াম সংগঠন সৃিষ্ট:
গর্ােম কাশয্ সভায় িনব র্ািচত uপকারেভাগীেদর িনেয় গর্ামিভিত্তক eকিট aথবা দির মানুেষর সংখয্া েবশী হেল eকািধক গর্াম
uন্নয়ন সিমিত গঠন করা হয়। িত গর্াম সিমিতেত 22 সদসয্ িবিশষ্ট eকিট কের কায র্কারী কিমিট গঠন করা হয়। যার মেধয্ 2 জন
সভাপিত o 2 জন ময্ােনজার িনব র্াচন করা হয় । গর্াম সিমিতর সদসয্েদর মেধয্ সামািজক মূলয্েবাধ, পারস্পািরক আস্থা, িবশব্াস,
সহেযািগতা, aবাধ িমথিস্কর্য়া aথ র্াৎ সামািজক পুিঁ জেক (Social Capital) আেরা েবিশ সুসংহত করার লেক্ষi e সংগঠেনর
সৃিষ্ট।
6। uপকারেভাগীেদর তথয্ সংগর্হ o aনলাiন ডাটা eি :
সদসয্ িনব র্াচন িকর্য়া েশষ হেল কেল্পর কম গণ uপকারেভাগী সদসয্েদর বয্িক্তগত o পািরবািরক তথয্ািদ সংগর্হ কেরন। e তেথয্র
মেধয্ তােদর েপশা, জীিবকা, আয়, সম্পদ, পিরবােরর সদসয্েদর জীিবকা iতয্ািদ সংকর্ান্ত তথয্ থােক। িত গর্াম সিমিতর সদসয্েদর
তথয্ কেল্পর aনলাiন ডাটােবেজ eি িদেয় aনলাiেন সিমিত ৈতরীর কাজিট কেরন কেল্পর কম গণ। কেল্পর aনলাiন
ডাটােবজ সফটoয়ারিট 4িট েবসরকাির বয্াংেকর বয্াংিকং সফটoয়ােরর সােথ iন্টারেফিসং থাকার কারেণ কেল্পর ডাটােবজ
সফটoয়াের সিমিত ৈতরী সম্পন্ন হoয়ার সােথ সােথ বয্াংক সাiেড সব্য়ংিকর্য়ভােব সিমিতর নােম eকিট aনলাiন বয্াংক িহসাব
ৈতরী হয়।
aনলাiন সফটoয়াের eি কৃত সকল uপকারেভাগীর তথয্ বতর্মােন aনলাiন সফটoয়াের সংরক্ষণ করা হেচ্ছ eবং তা েয েকান
বয্িক্ত aনলাiেন েদখেত পােরন।

7 । পুিঁ জ গঠনঃ
aনলাiেন সিমিত গঠন eবং বয্াংক িহসাব ৈতরী সম্পাদন হেল aংশীদািরতব্ মূলক পুিঁ জগঠন িকর্য়া শুরু হয় । eর 4িট ধাপ
রেয়েছঃ
ক) সদসয্েদর িনজসব্ সঞ্চয়ঃ
কেল্পর সদসয্গণ সপ্তােহ 61 টাকা মােস 311 টাকা হাের সঞ্চয় কেরন । িত সদসয্েক eকিট পাশবi দান করা হয় । কেল্পর
মাঠ সহকারী রিশদ িদেয় সদেসয্র িনকট হেত aথ র্ সংগর্হ কেরন । aথ র্ সংগর্হ o তা সদেসয্র পাশ বিহেত েলখার কােজ সিমিতর
ময্ােনজার মাঠ সহকারীেক সহায়তা কের থােকন । মাঠ সহকারী সদসয্েদর িনকট হেত সংগৃহীত aথ র্ uপেজলায় কল্প কায র্ালেয়
কিম্পuটার aপােরটর কাম িহসাব সহকারীর িনকট জমা িদেয় eকিট রিশদ গর্হণ কেরন । কিম্পuটার aপােরটর কাম িহসাব
সহকারী গৃহীত সঞ্চেয়র aথ র্ aনলাiেন সিমিতর িহসােব জমা দান কেরন । বয্াংক িহসাবিট সিমিতর নােম হেলo ঐ িহসােব সকল
সদেসয্র পৃথক িহসাব রাখার জনয্ েলজার সংরিক্ষত হয় । ফেল েকান সদসয্ কেব কত টাকা জমা করেলন তা পৃথকভােব েদখা যায়
। সদসয্েদর সঞ্চয় জমা eক নাগােড় 35 মাস পয র্ন্ত গর্হণ করা হয় । 71 জন সদসয্ 35 মাস 311 টাকা কের সঞ্চয় করেল 3 বছের
3.99 লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা হয় ।
খ) uৎসাহ সঞ্চয় বা েবানাসঃ
সদসয্েদর সঞ্চেয়র িবপরীেত কল্প হেত সমপিরমাণ aথ র্ (সদসয্ িত মােস 311 টাকা কের 35 মাস) uৎসাহ সঞ্চয় বা েবানাস
িহেসেব aনুদান দান করা হয় । eিট দির সদসয্েদর ত েদর কষ্টািজর্ত ৈদনিন্দন আয় হেত সঞ্চয় করেত aনু ািণত কের । eিট
কেল্পর aনয্তম ৈবিশষ্টয্ । সরকাির aথ র্ ছােড়র ে িক্ষেত কেল্পর aথ র্ িত 4 মাস aন্তর সদসয্েদর সঞ্চেয়র িবপরীেত দান করা
হয় । েকান সদসয্ েবশী সঞ্চয় করেলo মােস সেব র্াচ্চ 311 টাকা হাের েবানাস দান করা হয় । বয্াংক হেত aনলাiেন e aথ র্ সিমিত
তথা সদসয্েদর সঞ্চেয়র িবপরীেত জমা হয় । e aথ র্ দােনর uেদ্দশয্ সিমিতর সদসয্েদর eকিট িমuচুয়াল তহিবল গঠন করা । e
aথ র্ সদসয্েদর সঞ্চেয়র িবপরীেত জমা হেলo eর মািলক সিমিত । েকান সদসয্ iচ্ছা করেল e aথ র্ তুলেত পারেবন না । শুধুমা
ঋণ িনেয় বয্বহার করেত পােরন ।
গ) সিমিতর ঘূণ র্ায়মান ঋণ তহিবেল আিথ র্ক সহায়তাঃ
গর্াম uন্নয়ন সিমিতর িনজসব্ স্থায়ী তহিবল গঠেনর জনয্ কল্প হেত িত সিমিতেক বছের 2.61 লক্ষ টাকা কের দু’বছের 4.11 লক্ষ
টাকা ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহেসেব aনুদান দান করা হয় । সদসয্েদর িনেজেদর সঞ্চয় o কল্প হেত সঞ্চেয়র িবপরীেত দত্ত uৎসাহ
সঞ্চয় বা কলয্াণ aনুদােনর সােথ e aথ র্ েযাগ হেয় িত সিমিতর জনয্ 3 বছের ৯.11 লক্ষ টাকার eকিট স্থায়ী তহিবল গেড় uঠেছ ।
e aেথ র্র মািলক সিমিত । সিমিতর সদসয্গণ e aথ র্ স্থায়ীভােব আয়বধ র্ক কােজ বয্বহার কেরন । তহিবল গঠেনর e িকর্য়া মাননীয়
ধানম ীর ক্ষু সঞ্চয় মেডল িহেসেব িতষ্ঠা েপেয়েছ eবং তা বয্াপক জনি য়তা aজর্ন কেরেছ ।
8 । িশক্ষণ o গর্াম uন্নয়ন কম সৃজনঃ
আয়বধ র্ক কােজ aথ র্ িবিনেয়াগ কের সফল হেত েয়াজন িশক্ষণ । িবষয়িট মাথায় েরেখi িত গর্াম সিমিত হেত 6 জন কের
সদসয্েক িবিভন্ন আয়বধ র্ক কােজ দক্ষতা uন্নয়ন িশক্ষণ েদয়ার বয্বস্থা কেল্প রাখা হেয়েছ । াথিমকভােব e িশক্ষণ uপেজলা
পয র্ােয় eকিট িরেসাস র্ িটম গঠন কের তার মাধয্েম uপেজলা পয র্ােয় দান করা হয় । িকন্তু েদখা েগেছ uপেজলা পয র্ােয় দত্ত
িশক্ষণ ফল সূ হয় না । তাi 4য় সংেশািধত কল্প বাস্তবায়নকােল e িশক্ষণ িবিভন্ন সরকাির িশক্ষণ িতষ্ঠােনর মাধয্েম
আবািসক বয্বস্থায় দান করা হেচ্ছ । eকিট সিমিত হেত 6 জন সদসয্েক িশক্ষণ িদেয় তােদরেক ভলানিটয়ার বা েসচ্ছাকম
িহেসেব ৈতরী করা হেচ্ছ । যােত িশক্ষণ েশেষ তারা তােদর লব্ধ জ্ঞান িনেজ েয়াজেনর পাশাপািশ সিমিতর aনয্ সদসয্েদর
েশখােত পােরন ।
9 । সিমিতর সদসয্েদর uঠান ৈবঠকঃ
কেল্প aনয্তম ৈবিশষ্টয্ সদসয্েদর িনয়িমত uঠান ৈবঠক । যা সিমিতর সদসয্েদর আন্তঃসম্পকর্ uন্নয়ন, সমিনব্ত কমর্পিরকল্পনা,
পারস্পিরক সহেযািগতা, eকতা, কােজর জবাবিদিহতা ৈতরীেত সহেযািগতা কর । e ৈবঠেক সদসয্েদর সঞ্চয় আদায়, ঋেনর কল্প
গর্হণ, িকিস্ত আদায়, িশক্ষা, সব্াস্থয্, পুিষ্ট, পিরবার পিরকল্পনা, কুিটরিশল্প uন্নয়ন, uৎপািদত পেণয্র বাজার বয্বস্থাপনা, গবািদপশুপালন

iতয্ািদ িবষেয় আেলাচনা কের িসদ্ধান্ত গর্হণ কেরন । তাছাড়াo e ৈবঠেক গণত , েভাটািধকার, নারী িনয র্াতন িতেরাধ, িশশু
aিধকার, বয়স্কিশক্ষাসহ আথ র্-সামািজক uন্নয়েনর িবিভন্ন িবষেয় আেলাচনা o করণীয় িনধ র্ারণ করা হয় ।
৯ । সিমিতর তহিবল বয্বহার o জীিবকািভিত্তক ক্ষু ক্ষু খামার সৃজনঃ
e কেল্পর aনয্তম ৈবিশষ্ট হেলা তহিবল বয্বহাের সিমিতর সদসয্েদর িনেজেদর িসদ্ধান্ত গর্হেণর aিধকার । সিমিতর সদসয্গণ uঠান
ৈবঠেক বেস সদসয্েদর চািহদা মািফক o েয়াজন aনুযায়ী আয়বধ র্ক খামার সৃজেন সিমিতর তহিবল িবিনেয়ােগর িসদ্ধান্ত গর্হণ
করেত পােরন । কল্প aিফস বা uপর হেত েকান িসদ্ধান্ত চািপেয় েদয়া হয় না । uঠান ৈবঠেক সদসয্গণ েয িসদ্ধান্ত গর্হণ কেরন েস
aনুযায়ী ঋণ দােন েয়াজনীয় সহেযাগীতা করার দািয়তব্ কেল্পর কম েদর । সদসয্গণ তােদর বসতিভটা uপেযাগী িবষেয় খামার
সৃজেন িসদ্ধান্ত িনেত পােরন ।
21 । িবপণন সহায়তা (বাজারজাতকরণ কায র্কর্ম):
সিমিতর সদসয্েদর uৎপািদত পণয্ বাজারজাতকরেণ সহায়তার জনয্ িত uপেজলায় স্থাপন করা হেচ্ছ মােকর্িটং েসন্টার । e
মােকর্িটং েসন্টােরর মাধয্েম সদসয্গণ তােদর uৎপািদত পেণয্র aনলাiন বাজারজাত করার সকল সহেযািগতা পােবন । iেতামেধয্
546িট uপেজলায় কেল্পর মােকর্িটং েসন্টার কাম aিফস ভবন ৈতরী সম্পন্ন হেয়েছ ।
11। আধুিনক তথয্ যুিক্তর সহায়তায় কল্প বাস্তবায়ন:
সরকােরর িডিজটার বাংলােদশ িবিনম র্ােণর লক্ষয্েক সামেন েরেখ আমার বািড় আমার খামার কেল্পo িডিজটাল বয্বস্থাপনার
সংস্থান রাখা হেয়েছ। স্তুত করা হেয়েছ সকল সদেসয্র aনলাiন ডাটােবজ। সকল আ|িথ র্ক েলনেদন aনলাiন বয্াংিকং তথা
িডিজটাল বয্বস্থায় সম্পন্ন করা হেচ্ছ। কেল্পর দাপ্তিরক েযাগােযাগ oেয়বসাiট বয্বহার/েমাবাiল ক্ষুেদ বাতর্ার মাধয্েম সম্পন্ন করা
হেচ্ছ। েকনাকাটায় i-দরপ , নিথ বয্বস্থাপনায় িডিজটাল পদ্ধিত “নিথ” বয্বহার করা হেচ্ছ।
কেল্পর সুিনিদ র্ষ্ট লক্ষয্মা া:
চিলত uচ্চ সুেদর ঋেণর পিরবেতর্ মাননীয় ধানম ী েশখ হািসনার িচন্তা সূত ‘ক্ষু সঞ্চয়’ মেডল aনুসরেণ দির মানুেষর জনয্
স্থায়ী তহিবল সৃজন eবং ঐ তহিবল হেত কৃিষিভিত্তক uৎপাদনমুখী কমর্কােন্ড িবিনেয়ােগর মাধয্েম দির মানুেষর জনয্ স্থায়ী আেয়র
বয্বস্থা করার মাধয্েম দাির য্ িবেমাচন। 311৯ সােল শুরু হoয়া e কেল্পর সুিনিদ র্ষ্ট লক্ষয্ o uেদ্দশয্সমূহ িনম্নরুপ2. সারােদেশর 65.6৯ লক্ষ গর্ামীণ দির মানুষেক আগামী 3131 সােলর মেধয্ কেল্পর আoতায় আনা;
3. িতিট গর্ােম eক বা eকািধক আমার বািড় আমার খামার সিমিত গঠন । যার সদসয্ সংখয্া সব র্িনম্ন 41 হেত সব র্ািধক 71িট
দির পিরবার। সদসয্েদর 77% হেবন মিহলা;
4. দির সদসয্েদর ক্ষু সঞ্চেয় uৎসাহ দান। মােস সেব র্াচ্চ 311 টাকা সঞ্চয় করেল কল্প হেত সিমিতর িমuচুয়াল তহিবল গঠেনর
জনয্ সঞ্চেয়র িবপরীেত মােস সেব র্াচ্চ 311 টাকা হাের 35 মাস পয র্ন্ত uৎসাহ সঞ্চয় বা কলয্াণ aনুদান দান করা;
5. 71 জন দির মানুেষর সিমিতেত ঘূণ র্ায়মান ঋণ তহিবল িহেসেব বয্বহার করার জনয্ কল্প হেত বছের 2.61 লক্ষ টাকা কের 3
বছের 4.11 লক্ষ টাকা aনুদান দান করা;
6. eভােব 71 জন সদসয্ িবিশষ্ট eকিট সিমিতর স্থায়ী তহিবল 3 বছের ায় ৯.11 লক্ষ টাকায় uন্নীত করা;
7. সকল aথ র্ eবং আিথ র্ক েলনেদন কেল্পর aনলাiন বয্াংিকং সফট্oয়য্ােরর মাধয্েম িনয় ণপূব র্ক eর সব্চ্ছতা o জবাবিদিহতা
িনিশ্চত করা;
8. িত সিমিত হেত গেড় 6 জন সদসয্েক কৃিষিভিত্তক িবিভন্ন আয়সৃজন কােজ 4-6 িদেনর দক্ষতা uন্নয়ন আবািসক/ aনাবািসক
িশক্ষণ দান করা;
9. সিমিতর তহিবল বয্বস্থাপনা eবং ঋণ দােনর িসদ্ধান্ত সদসয্েদর uঠান ৈবঠেকর মাধয্েম গর্হণ eবং সিঠক সমেয় ঋণ আদােয়
সিমিতেক সক্ষম কের গেড় েতালা;
9. সিমিতর স্থায়ী তহিবল uহার সদসয্েদর মেধয্ স্থায়ী o ঘূণ র্ায়মানভােব বয্বহার িনিশ্চত করা;
10. িতিট সদেসয্র বািড়েক পয র্ায়কর্েম পািরবািরক কৃিষ খামাের পিরণত করা;

11. েয সকল সদসয্ সিমিতর তহিবল হেত িবিনেয়াগ কের সফল হেবন eবং িনয়িমত ঋণ পিরেশাধ করেবন, তােদরেক কেল্পর
মাধয্েম পল্লী সঞ্চয় বয্াংক হেত মা 5% েসবামূেলয্ 50 হাজার টাকা হেত 1.00 লক্ষ টাকা পয র্ন্ত ক্ষু uেদয্াক্তা ঋণ েদয়া;
12. িতিট uপেজলায় eকিট কের aিফস কাম মােকর্িটং েসন্টার িনমর্াণ। সদসয্েদর uৎপািদত পেণয্র aনলাiন মােকর্িটং eর
সুেযাগ ৈতির করা;
13. সিমিতর তহিবল স্থায়ীভােব েলনেদন eবং সদসয্েদর আয়বধ র্ক কাজেক ািতষ্ঠািনক রূপ েদয়ার জনয্ পল্লী সঞ্চয় বয্াংক িতষ্ঠা
করা।

পল্লী সঞ্চয় বয্াংক িতষ্ঠাঃ
মাননীয় ধানম ীর সদয় aিভ ােয় আমার বািড় আমার খামার কেল্পর কাজেক ািতষ্ঠািনকীকরেণর লেক্ষয্ পল্লী সঞ্চয় বয্াংক
িতষ্ঠা করা হেয়েছ। কেল্পর েময়াদ েশেষ aথ র্াৎ আগামী 30 জুন 3120 হেত কেল্পর আoতায় গৃহীত সকল কায র্কর্ম, সম্পদ, দায়
iতয্ািদ পল্লী সঞ্চয় বয্াংেক স্থানান্তিরত হেব। iেতামেধয্ কেল্পর 2য় সংেশািধত েময়াদ aথ র্াৎ জুন 3127 পয র্ন্ত কেল্পর সকল
সম্পদ, দায় eবং 5327 জন কমর্কতর্া/কমর্চারীেক পল্লী সঞ্চয় বয্াংেক স্থানান্তর করা হেয়েছ। uেল্লখয্ বতর্মােন সারােদেশ 596
uপেজলায় পল্লী সঞ্চয় বয্াংেকর কায র্কর্ম পিরচািলত হেচ্ছ।

2018-19 aথ র্ বছেরর লক্ষয্মা া o aজর্ন :

(৯৯.75%)

নবিনেয়াগকৃত মাঠ সহকারীেদর িশক্ষণ গত 24/16/312৯ তািরেখ চট্টগর্াম েজলার
eলিজiিড aিডটিরয়ােম aনুিষ্ঠত হয়।

