
প ী দাির  িবেমাচন ফাউে শন (িপিডিবএফ) 
উপেজলা দাির  িবেমাচন কমকতার কাযালয় 

ভা ািরয়া উপেজলা পিরষদ 
ভা ািরয়া, িপেরাজ র। 

কে র নামঃ 
াি ক এবং  ষকেদর শ  সং হ পরবত  সহেযািগতার মা েম দাির  রীকরণ (Poverty 

Alleviation of Marginal and Small Farmer through Post Harvesting 
Support Program of Grains Trading) শীষক ক । 

কে র 
সংি  
পিরিচিতঃ  

 

প ী উ য়ন ও সমবায় িবভােগর আওতায় াি ক এবং  ষকেদর শ  সং হ পরবত  সহেযািগতার মা েম 
দাির  রীকরণ (Poverty Alleviation of Marginal and Small Farmer through 
Post Harvesting Support Program of Grains Trading) শীষক এক  ক  মাট 
6100.00 ল  টাকা া িলত েয় লাই/2016ইং থেক ন/2021ইং ময়ােদ বা বািয়ত হেব। ক  
বাংলােদেশর নয়  জলার 50  উপেজলার ্ ও াি ক ষকেদর শে র   াি েত সহায়তার মা েম 
তােদর আিথক উ য়েন িমকা রাখেব। এছাড়া ফসল কাটা পরবত  সময় িবিভ  আয় বধন লক কমকাে  ঋণ 
সহায়তার মা েম তােদর অিতির  আেয়র  তির হেব। ফেল উি ি ত ক  দির ,্ সংেবদনশীল মিহলা, িশ  
ও প ষেদর জীবনযা ার মান উ য়ন, আয় ি  এবং খা  িনরাপ া িনি তকরেনর মা েম দাির  িবেমাচেন 

ন িমকা রাখেত স ম হেব। এ ক  বা বায়েনর মা েম দেশর দির  জিনেগাি র মে  15,000 
হােজােররও বশী পিরবােরর জীবন-জীিবকার মান উ য়ন স ব হেব। ক  এলাকার ফলেভাগীেদর আথ-সামািজক 
উ য়ন এবং আ -কমসং ান ি েত উে খেযা  অবদার রাখেত স ম হেব। 
 

কে র 
উে ঃ  

 

ক  এলাকায় াি ক এবং  ষকেদর খা  িনরাপ া, দািরি  িবেমাচন, ঋণ সহেযাগীতার মা েম শ  
সংে েহর সময়  অি িতশীলতাজিনত িত াস, ষকেদর জীিবকায়ন এবং স মতা ি র মা েম দাির  
মাকােবলাকরণ। শ  সং হ উ র ি গত ও ি য়াকরন সহেযাগীতার মা েম ােমর া ীক এবং  
ষকেদরেক তােদর িনজ বািড়েত  বা হৎ পিরসের শ  সংর ন কের িবধামত সমেয় উ  দামজাত ত শ  

িব য় কের অিধক আয় এবং কমসং ান ি  এই কে র ল উে । এছাড়া কে র িনিদ  উে স হ 
িন পঃ 
1. াি ক এবং  ষকেদরেক তােদর উৎপািদত শে র অিধক  পাওয়ার িন য়তা িবধান করা। 
2. াি ক এবং  ষক ক ক উৎপািদত শে র বাজারজাতকরেন েয়াজনীয় সহেযাগীতা দান করা। 
3. ঋণ সহেযাগীতার মা েম াি ক এবং  ষকেদরেক অিধক উৎপাদন ি েত সহায়তা করা। 
4. াম সংগঠেনর মা েম সামািজক স েদর ে  তােদর পিরবােরর আয় এবং স দ ি েত সহায়তা করা। 
5. ামীন জনেগাি র িবক  ও অিতির  কমসং ান ি  করা। 
 

কে র ল 
কায মঃ 

 

1.  সংেযাজন সহেযািগতা (Value Addition Support) 
2. অিধক লাভজনক শ  উৎপাদেন সহেযাগীতা (High Value Crop (HVC) Production 
Support) 
3. সংগ ত জনেগাি ীেক ঋণ সহায়তা দান। 
4. সংগ ত জনেগাি ীর িজ ও আয় ি । 
5. নারীর সামািজক উ য়ন ও সেচতনাতা ি লক িশ ন দান। 
6. কম  এবং দির  জনেগাি ীর স মতা ি । 
7.শ  উৎপাদন পরবত  সংর ন কৗশল িবষয় িশ ন দান। 
8. ামীন জনেগা ীর কমসং ান এবং অিতির  আেয়র সং ান। 
 

সদ  ভিতঃ 
 

ক) িনেজর এবং পিরবােরর মাট আবাদেযা  জিমর পরিমন 1.00 একক বা তার বশী এবং িনেজ সরাসির 
িষকােজ কািয়ক ম িদেয় থােকন। 

খ) িনেজ কািয়ক েমর মা েম অে র জিম বগাচাষ কের থােকন। 
গ) কািয়ক ম পিরবােরর আেয়র ধান উৎস। 
ঘ) বয়স সীমা 18 থেক 60 বছেরর মে  হেত হেব। তেব কম ম ি র ে  উপেজলা দাির  িবেমাচন কমকতা 
িবেশষ অব ায় সবে া বয়েসর সীমা িশিথল করেত পারেবন। 
ঙ) সংি  ােমর ায়ী বাড়ী থাকেত হেব। 
চ) স য়ী মেনাভাবাপ  হেত হেব। 
ছ) মানিসক ভারসা হীন, মাদকাস , য়াড়ী, মামলাবাজ অথবা দ  া  কান ি  দেলর সদ  হেত পারেবননা। 



ঋণ িবতরেনর 
নীিতমালাঃ 

 

সরকারী অথায়েন স  সািভস চােজ একজন সদ  20,000 থেক 1,00,000 টাকা ঋণ হন করেত পারেবন। ঋেণর 
ময়াদ হেব 6 মাস অথবা 1 বছর। িবতর ত ঋেণর সািভস চাজ হেব 6 মােস 3.5% অথাৎ 1,00,000 টাকায় 

3,500 টাকা, এবং 1 বছেরর ে  ঋেণর সািভস চাজ হেব 7% অথাৎ 1,00,000 টাকায় 7000 টাকা। উ  ঋেনর 
টাকা মািসক িকি েত পিরেশাধ করা যােব। 
 

স েয়র 
িবধাঃ 

 

1.সাধারন স েয়র ে   সদ েদর জমা ত মাট টাকার উপর 5% নাফ নাফা দান করা  হয়। 
2. সানালী স য় ীেমর ে   সবিন  মািসক 100 টাকা এবং 100 টাকার িনতক হাের যত িশ জমা এবং 
একািধক িহসাব খালা যাব। িত  িহসােব  10বছর ময়ােদ 10% হাের নাফা দান করা হয়। 
3. ল  টাকা স য় ীেমর ে  িহসােবর ময়াদ হেব 3-10 বছর। িনিদ  ময়াদাে  1,00,000 টাকা পেত 500 
থেক 2500 টাকার মে  িহসাব খালা হয়। 

4. নবজাতক স য় ীেমর ে   িহসােবর ময়াদ হেব 12 বছর। সদ েদর িশ  জে র থম িদন থেক 5বছেরর 
মে  এই িহসাব খালা যােব িত মােস সবিন  200 টাকা থেক সেবা  3000 পযা  জমা করেত পারেবন, একজন 
িশ র নােম সেবা  2  িহসাব খালা যােব, িনয়িমতভােব িত মােস জমা ত টাকা 12 বছর পর িদ ন দান করা 
হয়। 
5. ময়াদী স য় ীেমর ে  সবিন  3,000 টাকার িহসাব খালা হয়। 1,000 টাকার িণতক হাের যত িশ জমা 
এবং একািধক িহসাব খালা যােব, সােড় 8 বছের টাকা িদ ন হয়। 
িবঃ ঃ উপেরা  স য় স হ যেকান সময় সদ  চািহবা মা  ফরত দান করা হয়। 
 
 

িশ নঃ 
 

সদ েদর িবিভ  সময় তােদর চািহদা মািফক িষ িভি ক গবািদপ , হাস- রিগ পালন, িবপনন ও য়াজাতকরন ও 
শ  সংর ন সহ িবিভ  কার দ তা উ য়ন িশ ন দওয়া হয়। 
 

ভা ািরয়া 
কাযালেয় 
িবিভ  কায ম 
স হঃ 

 

1. িবধােভাগী সদ  সং া 188 জন। 
2. িবধােভাগী সদে  িশ ন সদ  সং া 300 জন। 
3. িবধােভাগী সদ েদর স য় আমানত 29.71 ল  টাকা। 
4. িবধােভাগী সদ েদর ঋণ িবতরন 158.47 ল  টাকা। 
5. িবধােভাগী সদ েদর িনকট থেক  ঋণ আদায় 122.21 ল  টাকা। 
6. িবধােভাগী সদ েদর  িনকট থেক ঋণ আদােয়র হার 99%। 
7. িবধােভাগী সদ েদর িনকট পাওনা ঋণ 46.91 ল  টাকা। 
8. িবধােভাগী সদ েদর িনকট খলাপী ঋেণর পিরমান .64 ল  টাকা। 
 

 


