
আরিডe-েকর্িডট  
 

ে ক্ষাপট 

পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া ােয়ািগক গেবষণা কল্প (SFDP (Small Farmers and Landless-
Laborer  Development Project) eর আoতায় েদেশ সব র্ থম জামানত িবিহন চুিক্তেত কৃষেদর মােঝ 
ক্ষু  ঋেণর বতর্ন করা হয়। পরবত েত িবিভন্ন কেল্পর আoতায় eকােডমী কতৃর্ক বাস্তবািয়ত aিধকাংশ 
ােয়ািগক গেবষণা কেল্পi পরীক্ষামূলকভােব aনুরূপ ঋণ কায র্কর্েমর বয্বহার করা হেয়েছ। uক্ত ােয়ািগক 
গেবষণা েযমন- Comprehensive Village Development Programme (CVDP); Model 
Village in Rural Development (MVRD); Community Empowerment for Poverty 
Alleviation (CEPA) —eর ঋণ কায র্কর্েমর ফলাফেলর িভিত্তেত চূড়ান্তভােব ‘আরিডe-েকর্িডট’ নােম eকিট 
েটকসi মেডল uদ্ভাবন কের 3111 সান েথেক েসচ o পািন বয্স্থাপনা েকে র মাধয্েম আরিডe ঋণ  পিরচািলত 
হেচ্ছ। বাস্তবািয়ত/বাস্তবায়নাধীন েয সকল কেল্পর সীড কয্ািপটাল িদেয় আরিডe ঋণ কায র্কর্ম পিরচািলত হেচ্ছ 
েস সকল কল্প সংেযাজনী-ক েত uপস্থািপত হেলা। 
সঙ্গতঃ uেল্লখয্ েয, েদেশ েপৗর/িসিট কেপ র্ােরশন eলাকায় ভূতর্কী দােনর মাধয্েম পািন সরবরাহ সম্ভব হেলo 
পল্লী eলাকায় সরকারীভােব পািন সরবরাহ বয্বস্থা না থাকায় গর্ামীণ জনেগাষ্ঠীর মােঝ িবশুদ্ধ পািন সরবরােহর 
জনয্ তােদর িবল পিরেশােধর ক্ষমতা/মানিষকতা েনi। e লেক্ষয্ পল্লীর মানুেষর আথ র্-সামািজক o জীবন 
জীিবকার মােনান্নয়েন আরিডe, বগুড়া’র পািনর বহুমুখী বয্বহােরর সােথ আরিডe-েকর্িডট কায র্কর্ম পিরচালনা 
কের যােচ্ছ। যা বতর্মােন eকিট যুগেপােযাগী পদেক্ষপ িহেসেব iেতামেধয্ সব্ীকৃিত লাভ কেরেছ। েযখােন গর্ােমর 
মানুেষর aিতিরক্ত কম র্সংস্থান o আয় বৃিদ্ধর লেক্ষয্ িবিভন্ন আয়বধ র্নমূলক িশক্ষণ দান কের uেদয্াক্তা uন্নয়েনর 
জনয্ িশক্ষেণাত্তর সহজ শেতর্ ক্ষু  ঋেণর বয্বস্থা করা হয়। ফেল তােদর aিতিরক্ত কম র্সংস্থান o বাড়িত আয় 
িনিশ্চত হoয়ায় তােদর পািনর িবল পিরেশােধর ক্ষমতা o মানিসকতার পিরবতর্ন করা সম্ভব হেয়েছ। e ছাড়াo 
গর্ামীন জনেগাষ্ঠী সরকােরর আিথ র্ক সহেযািগতা ছাড়াi তােদর িনজসব্ আয় েথেক পািনর বহুমুখী বয্বহার কল্প 
পিরচালনা o রক্ষণােবক্ষণ কের যােচ্ছ। 
ফেল আরিডe-ঋণ কায র্কর্ম পেরাক্ষভােব সরকােরর িনব র্াচনী aঙ্গীকার ‘সবার জনয্ সুেপয় পািন’ eবং রূপকল্প 
(িভশন)-3132-e ‘‘দাির  িবেমাচন o পািন সম্পেদর সিঠক বয্বস্থাপনায়’’ সহায়ক ভূিমকা রাখেত সক্ষম 
হেয়েছ। eছাড়াo েদেশর িমেলিনয়াম েডেভলপেমন্ট েগাল-e 3126 সােলর মেধয্ কমপেক্ষ েমাট জনসংখয্ার 
aেধ র্েকর জনয্ িনরাপদ পািন িনিশ্চত করেণর দৃঢ় তয্েয় কাজ কের যােচ্ছ।  
 

2। লক্ষয্ o uেদ্দশয্  

পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া কতৃর্ক বাস্তবািয়ত িবিভন্ন কেল্পর সীড কয্ািপটাল o aনয্ানয্ সু  েথেক াপ্ত aেথ র্র 
মাধয্েম পিরচািলত আরিডe ঋণ কায র্কর্েমর লক্ষয্ o uেদ্দশয্ িনুরূপ- 

• সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক o জীবন যা ার মােনান্নয়ন; 
• ািতষ্ঠািনক সংগঠন (সিমিত/দল/eনিজo) শিক্তশালীকরণ o ঋণ দােনর মাধয্েম কল্প eলাকার 

জনেগািষ্ঠেক (পুরুষ/মিহলা) আত্মকম র্সংস্থান সৃিষ্ট; 
• সঞ্চয় জমার মাধয্েম িনজসব্ পুিঁজ গঠেন uৎসাহ দান; 
• মানব সম্পদ uন্নয়ন o পিরেবশ সংরক্ষন eবং 
• মিহলােদর সেচতনতা o ক্ষমতায়েনর সুেযাগ সৃিষ্ট।  



3। বাস্তবায়ন পদ্ধিত/েকৗশল  
আথ র্-সামািজক o জীবন যা ার মােনান্নয়েন পািন সম্পেদর সুষ্ঠু বয্বহােরর িনিমত্ত িনব র্ািচত iচ্ছুক 
সিমিত/দল/eনিজo যারা িসআiডিব্লueম eর শতর্ েমেন চুিক্ত পে  আবদ্ধ হেবন, েকবলমা  তােদরেক 
িসআiডিব্লueম eর বােজট aনুযায়ী পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া uক্ত সিমিত/দল/eনিজo eর িনজসব্ সদেসয্র 
মােঝ আয়বধ র্নমূলক কম র্কােন্ডর জনয্ িসআiডিব্লueম eর শতর্ সােপেক্ষ ঘূণ র্ায়মান তহিবল (Revolving 
fund) দান করেব। uক্ত ঋণ সরকার দত্ত েকানরূপ সুদ, দন্ডসুদ মoকুফ বা েরয়াত সুিবধার আoতাভূক্ত হেব 
না। ei মেম র্ ঋণ গৃহীতার িনকট েথেক aঙ্গীকারনামা গর্হণ করা হেব। সীড কয্ািপটােলর aথ র্ (আরিডe-েকর্িডট 
কায র্কর্ম) পিরচালনা জনয্ eকিট আলাদা চুিক্তনামা সব্াক্ষিরত হেব। 
েলনেদন সেন্তাষজনক না হেল িসআiডিব্লueম কতৃর্পক্ষ েয েকান সময় fund withdraw করার ক্ষমতা 
সংরক্ষণ কের। eরূপেক্ষে  িসআiডিব্লueম সংিশ্লষ্ঠ uপ- কল্প eলাকায় সামিয়কভােব সরাসির ঋণ কায র্কর্ম 
পিরচালনা করেত পারেব। 
4। আরিডe ঋণ কায র্কর্েমর ৈবিশষ্টয্সমূহ  
িনেম্ন আরিডe ঋণ কায র্কর্েমর ৈবিশষ্টয্সমূহ uেল্লখ করা হেলা-  
(2) সদসয্ aন্তভু র্িক্তর পূেব র্ আথ র্-সামািজক জরীপ সম্পাদন। 
(3) বয্বস্থাপনার সুিবধােথ র্ 6 েথেক 21 জন সেব র্াচ্চ সদসয্ িনেয় ক্ষু  ক্ষু  দল গঠন। 
(4) IGA েকি ক (পাড়া িভিত্তক, সমমনা, িতেবশী, আশপাশ eলাকার সদসয্েদর িনেয়) দল গঠন। 
(5) দেলর সদসয্গণ 2 (eক) জন সভাপিত o 2 (eক) জন সম্পাদক িনব র্াচন করেবন। uক্ত দল গঠেনর 

িদন/তািরখ হেত পরবত  2(eক) মাস দলীয় কম র্কান্ড পয র্েবক্ষণ eবং কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক কায র্কর্ম 
সেন্তাষজনক তীয়মান হেল দেলর মেধয্ পরবত  কায র্কর্ম পিরচালনা করা।  

(6) িনজসব্ পুিঁজ গঠন eবং ঋণেক পরস্পেরর পিরপূরক o সহায়ক িহসােব িবেবচনা করা। 
(7) eকক বয্িক্তর িনিদ র্ষ্ট কম র্কােন্ডর িবপরীেত ঋণ িবিনেয়াগ। 
(8) eকক eবং দেলর েযাগয্তার িভিত্তেত ঋণ দান। সকল পয র্ােয় পূেব র্র ঋণ 211% সািভ র্স চাজর্সহ 

পিরেশাধ থাকা। 
(9) ঋেণর আদায়কৃত aথ র্ িহসাব েমাতােবক আসল o সািভ র্স চাজর্ eকi eকাuেন্ট িনয়িমত জমা করা।  
(৯) 22% সািভ র্স চাজর্ সরল সুদ পদ্ধিতেত (Flat rate method) আেরাপ পূব র্ক আদায়েযাগয্। তন্মেধয্ 

সিমিত/দল/eনিজo eর কিমশন িহসােব 3/22, কু-ঋণ তহিবল 3/22, কম র্কতর্া o কম র্চারীেদর েবতন 
ভাতা বাবদ 5/22 eবং বৃিদ্ধ, যুিক্ত হস্তান্তর, ঋণ কায র্কর্ম পিরচালনায় যাতায়াত o aনয্ানয্ খরচ 
িমটােনার বয্য় বাবদ 4/22 িসআiডিব্লueম পােব। যিদ েকান সিমিত/দল/eনিজo কতৃর্ক িনজসব্ েকর্িডট 
সুপারভাiজার িনেয়াগ করা হয়, েস েক্ষে  কিমশন 3/22 eর স্থেল সেব র্াচ্চ 5/22 দান করা হেব o কু-ঋণ 
তহিবল 3/22, কম র্কতর্া o কম র্চারীেদর েবতন ভাতা বাবদ 3/22 eবং বৃিদ্ধ, যুিক্ত হস্তান্তর, ঋণ কায র্কর্ম 
পিরচালনায় যাতায়াত o aনয্ানয্ খরচ িমটােনার বয্য় বাবদ িসআiডিব্লueম 4/22 পােব।  

 

 (21) ঋণ গর্হীতা েকান সদসয্ মৃতুয্বরণ করেল eবং uক্ত সদেসয্র েকান oয়ািরশন না থাকেল/ঋণ পিরেশােধর 
েকান রকম সম্ভাবনা না থাকেল o আদােয়র সকল েচষ্টা বয্থ র্ হেল কু-ঋণ তহিবল েথেক uক্ত টাকা 
সমনব্েয়র জনয্ মৃতুয্ সনদপ , uপ- কেল্পর বয্বস্থাপনা কিমিটর িসদ্ধান্ত, েকর্িডট সুপারভাiজার/মিনটেরর 



তদন্ত িতেবদন/ সুপািরশ পাoয়ার পর যথাযথ কতৃর্পেক্ষর aনুেমাদনকর্েম কু-ঋণ সিঞ্চত তহিবল হেত 
পাoনা ঋেণর টাকা সমনব্য় করা যােব।  

(22) সকল ঋণ সাধারণভােব 2 (eক) বৎসর েময়াদী হেব। ঋেণর  aথ র্ সাপ্তািহক িভিত্তেত 22% সািভ র্স চাজর্ 
Flat rate e আেরাপ পূব র্ক আসেলর সেঙ্গ eকে  আদায়েযাগয্। 

(23) ঋেণর পিরমান eকক বয্িক্ত পয র্ায় আয়বধ র্নমূলক কম র্কান্ড িবেবচনায় 2ম ঋণ সীমা eকক/বয্িক্তগত েক্ষে  
সেব র্াচ্চ 6,111/- (পচ হাজার) টাকা হেত 21,111/- (দশ হাজার) টাকা, পরবত েত পয র্ায়কর্িমকভােব দফা 
িভিত্তক ঋণ সীমা সেব র্াচ্চ 41,111/- (ি শ হাজার) টাকা বৃিদ্ধ করা যােব। পয র্ায়কর্িমক বলেত  পূব র্বত  গৃহীত 
ঋেণর 231%, 241%, 251% o 261% পয র্ন্ত বৃিদ্ধ করা যােব।  

(24) 57 (ছয়চিল্লশ) িট সমান সাপ্তািহক িকিস্তেত িবিনেয়াগকৃত ঋেণর aথ র্ আেরািপত 22% সািভ র্স চাজর্সহ 
আসেলর সােথ eকে  আদায়েযাগয্। 

(25) িসআiডিব্লueম uপ কেল্পর জনয্ eকজন কের েকর্িডট সুপারভাiজার স্থানীয় াথ েদর aগর্ািধকার দান 
পুব র্ক িনেয়াগ করেব। aথবা সিমিত/দল/eনিজo িসআiডিব্লueম eর aনুমিতকর্েম িনেজরা শতর্ সােপেক্ষ 
েকর্িডট সুপারভাiজার িনেয়াগ করেত পারেব। 

 যিদ েকান সিমিত/দল/eনিজo েকর্িডট সুপারভাiজার িনেয়ােগ আগর্হী হন, েস েক্ষে  ei চুিক্তপে  বিন র্ত 
aনয্ানয্ সকল শতর্সমূহ িঠক েরেখ আেলাচয্ ঋণ কায র্কর্ম পিরচালনা করা যােব।তেব e েক্ষে  সংিশ্লষ্ঠ 
িতষ্ঠােনর িবগত 4 (িতন) বছেরর িনুিলিখত িবষয়াবলী পয র্ােলাচনা করা হেব। 

2) বািষ র্ক সাধারন সভা o িবেশষ সাধারন সভা aনুষ্ঠােনর aবস্থা। 
3) িবগত 4 (িতন) বছেরর িনরীিক্ষত Balance sheet o িনরীক্ষা িতেবদন। 
4) 4 (িতন) বছেরর ঋণ গর্হন, িবতরন, আদায় o পিরেশােধর িনরীিক্ষত িতেবদন।  
যিদ uপেরািল্লিখত িবষয়গুিল িসআiডািব্লueম কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক পয র্ােলাচনা পূব র্ক সেন্তাষজনক িতয়মান হয়, 

েসেক্ষে  3/22 কিমশেনর স্থেল সেব র্াচ্চ 5/22 কিমশন দান করা যােব eবং কু-ঋণ তহিবল 3/22, 
কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর েবতন ভাতা বাবদ 3/22 eবং বৃিদ্ধ, যুিক্ত হস্তান্তর o যাতায়াত খরচ বাবদ 4/22 
িসআiডিব্লueম eর তহিবেল জমা হেব। 

(26) যিদ সিমিত/দল/eনিজo ঋণ কায র্কর্ম পিরচালনায় আগর্হী না হয়/ বয্থ র্ হয় eরুপেক্ষে  uপ- কেল্পর 
uপকারেভাগীেদর দব্ারা ঋণ কায র্কর্ম পিরচালনার জনয্ 7 (ছয়) সদসয্ িবিশষ্ট (2 জন সভাপিত, 2 জন 
সম্পাদক o 5 জন সদসয্ িনব র্ািচত/মেনানীত) বয্বস্থাপনা কিমিট গঠন করা হেব। uক্ত কিমিট ঋণ 
কায র্কর্েমর যাবতীয় কায র্ পিরচালনা করেবন eবং 3/22 কিমশন uক্ত বয্বস্থাপনা কিমিটেক দান করা 
হেব; যা বয্বস্থাপনা কিমিটর িসদ্ধান্ত aনুযায়ী বয্বহার করা যােব।  

(27) েকর্িডট সুপারভাiজার o েকর্িডট মিনটর কতৃর্ক weekly/monthly collection sheet 
িসআiডিব্লueম পিরচালক eর দপ্তের দািখল বাধয্তামূলক। 

(28) িনিবড় তদারকী o সুষু্ঠ বাস্তবায়নকেল্প পিরকিল্পত মন/পিরদশ র্ন িনিশ্চত করন। 



সংেযাজনী-ক 
 

পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া কতৃর্ক বাস্তবািয়ত/বাস্তবায়নাধীন েয সকল কেল্পর সীড কয্ািপটাল িদেয় আরিডe 
ঋণ কায র্কর্ম পিরচািলত হেচ্ছ েস সকল কল্প িনম্নরূপ:- 
 

2. বনয্া বরবত  দীঘ র্েময়াদী পুনব র্াসনকেল্প সব্ল্প বয্েয়র গভীর নলকূেপর বহুমুখী বয্বহার শীষ র্ক ােয়ািগক 
গেবষণা কল্প (জুলাi 2৯৯৯ হেত জুন 3113) 

3. েসচ o পািন  বয্বস্থাপনার মাধয্েম aিতিরক্ত কম র্সংস্থান, পল্লী কম র্সমূেহ িনেয়ািজত েমর ািন্তক 
uৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধ o দাির  িবেমাচন কল্প পল্লী uন্নয়ন eকােডমী,বগুড়া (জুলাi 3116 হেত  জুন 
311৯) 

4. আথ র্-সামািজক o জীবনযা ার মােনান্নয়েন আেস র্িনকমুক্ত িবশুদ্ধ খাবার পািন সরবরাহ কল্প (জুলাi 
3112 হেত জুন 3116) 

5. দিক্ষণ o পাব র্তয্াঞ্চেল আরিডe uদ্ভািবত েসচ o পািন বয্বস্থাপনা যুিক্ত হস্তান্তেরর মাধয্েম েসচ eলাকা 
uন্নয়ন শীষ র্ক ােয়ািগক গেবষণা কল্প (জুলাi 3117 হেত জুন 3121) 

6. জলবায়ু ক্ষিতগর্স্তেদর জীবন যা ার মােনান্নয়েন িনরাপদ পািন সরবরাহ, সয্ািনেটশন eবং বােয়াগয্াস
যুিক্ত শীষ র্ক কল্প (জুলাi 3122 হেত জুন 3125) 

7.  সমিনব্ত পািন বয্বস্থাপনা শীষ র্ক ােয়ািগক গেবষণা কল্প (জানুয়াির 3122 হেত িডেসমব্র 3125) 
8. আরিডe যুিক্ত বয্বহার কের ভূ-পিরস্থ পািন দব্ারা েসচ eলাকা uন্নয়েনর মাধয্েম পল্লী জীিবকায়ন 

uন্নয়ন শীষ র্ক ােয়ািগক গেবষণা কল্প (জুলাi 3118 হেত কল্পিট শুরু হেয় চলিত aথ র্বছের জুন 
3125) 

9. গবািদপশু পালন o বােয়াগয্াস েবাতলজাতকরেণর মাধয্েম দাির য্ িবেমাচন শীষ র্ক ােয়ািগক গেবষণা 
সংেশািধত কল্প (েসেপ্টমব্র 311৯ হেত িডেসমব্র 3126) 

৯. “গর্ামীণ জনেগাষ্ঠীর জীবনমান uন্নয়ন eবং আধুিনক নাগিরক সুেযাগ সুিবধা সমব্িলত সমবায়িভিত্তক 
বহুতল ভবন িবিশষ্ট ‘পল্লী জনপদ’ িনম র্াণ” সংকর্ান্ত ােয়ািগক গেবষণা কল্প (জুলাi, 3125 হেত জুন, 
3128) 

21. পািন সা য়ী আধুিনক যুিক্তর স সারণ o িবস্তার eবং বয্বস্থাপনার মাধয্েম ফসেলর uৎপাদন বৃিদ্ধ 
শীষ র্ক ােয়ািগক গেবষণা কল্প। (eি ল 3126 হেত িডেসমব্র  312৯) 

  
 


