
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মহাপিরচালেকর কাযালয় 

যবু উ য়ন অিধদ র 
দাির  িবেমাচন ও ঋণ কমসূচী অিধশাখা

...

সভাপিত মাঃ এরশাদ-উর-রশীদ 
 পিরচালক

সভার তািরখ ১৯-০৭-২০২০
সভার সময় িবকাল ৩.০০

ান পিরচালক (দাঃ িবঃ ও ঋণ) এর অিফস ক

উপি িত িসেলট িবভােগর ৪িট জলার উপ-পিরচালক, আওতাধীন  উপেজলাসমেূহর উপেজলা যবু 
উ য়ন কমকতাগণ  এবং ধান কাযালেয়র দাির  িবেমাচন ও ঋণ শাখার কমকতাগণ ।

০২।        সভাপিত অংশ হণকারী সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন কিভড-১৯ পিরি িতেত
সকল সহকমীর তা কামনা কের মহান আ াহতালার িনকট িবেশষ রহমত াথনা কেরন । এ সভায় সকেলর
সােথ যু  হেত পের এবং এ পয  সকলেক  রাখার জ  মহান আ াহতালার িনকট কতৃ তা কাশ করা
হয়। অতঃপর িতিন জানান কিভড-১৯ এর কারেণ ২৬/০৩/২০২০ থেক ৩১/০৫/২০২০ পয  সাধারণ ছিুট শেষ
জুন/২০২০ থেক অদ বিধ সরকারী িনেদশনা মেত যথাযথ া িবিধ অ সরণ কের সীিমত পিরসের দা িরক
কায ম  হেয়েছ । িবরািজত পিরি িতেত সামি ক কায েম গিতস ােরর উপর  আেরাপ কেরন।
অতঃপর িন বিণত িবষয়ািদ িনেয় িব ািরত আেলাচনা ও িস া  গৃহীত হয়। 

নং িবষয় পযােলাচনা িস া
০১ অিডট 

ফরম -১ 
পূরণ

অিডট ফরম-১ পূরেণর িবষেয় একািধকবার িনেদশনা 
দান িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। পূরণকতৃ অিডট 

ফরম (ওয়াড ফাইল) জ রীিভি েত ই- মইেল 
(adpa1@dyd.gov.bd) ত িনধািরত 
সমেয়র মেধ  রণ িনি ত করার িবষেয় আেলাচনা 
হয়।

আেলাচনা মেত 
২৭/০৭/২০২০ 
তািরেখর মেধ  
পূরণকতৃ অিডট ফরম 

ধান  কাযালেয় 
রণ িনি ত করেত 

হেব।
০২. বিৃ  

বিহভূত 
সািভসচাজ 
তহিবল 
হেত মাট 
ঋণ 
তহিবেল 
 অথ 

ানা র

বিৃ  িবিহভূত সািভস চাজ তহিবল হেত মাট ঋণ 
তহিবেল  অথ ানা েরর আেদশ িবষেয়  িব ািরত 
আেলাচনা হয়। আেলাচনাে  িনধািরত সমেয়র মেধ  

ধান কাযালেয় তথ  রেণর চড়ূা  সময়সীমা িনধারণ 
করা হয়।

২৭/০৭/২০২০ 
তািরেখর মেধ  
উপপিরচালক সমি ত 
তথ  যাচাই কের তথ  

ধান কাযালেয় রণ 
িনি ত করেত হেব।
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০৩. খলাপী 
ঋণীেদর 
৫% স য় 
সংর েণর 
তথ  রণ

খলাপী ঋণীেদর ৫% এবং ব ি গত স েয়র তথ  
িনধািরত তািরেখর মেধ  ই- মইেল 
(adpa1@dyd.gov.bd)- রণ িনি ত করার িবষেয় 
আেলাচনা হয়।

আেলাচনা 
মেত ৩০/০৭/২০
তািরেখর মেধ  তথ  

ধান কাযালেয় রণ 
করেত হেব।

০৪. ব ব  ু
যবুঋণ 
িবতরেণ 
কমসং ান 
ব াংেকর 
সােথ 
যাগােযাগ

জািতর িপতার জ শত বািষিক উপলে  যবুেদর অিধক 
হাের কমসং ান সৃি র লে  কমসং ান ব াংেকর 
সােথ স ািদত সমেঝাতা ারক মাতােবক যবু 
উ য়ন অিধদ র এর িশ ণ া  যবুেদরেক 
অ ািধকারিভি েত ঋণ দােনর িবষেয় কাযকরী 
ব ব া নওয়া এবং অ গিতর যািচত িতেবদন পাঠােনার 
উপর আেলাচনা হয়।

আেলাচনা মাতােবক 
কাযকরী ব ব া হণ 
ও ব াংক কতকৃ 
সরবরাহকতৃ তেথ র 
পিরবেত যািচত 
তেথ র িতেবদন 
পাঠােত হেব।

০৫ কিৃষঋণ কিমিটর 
মাধ েম িবধা 
আদায় 
পযােলাচনা 

জলা কিৃষ ঋণ কিমিটর সভার সদ  িহেসেব 
িশ ণ া  যবুেদরেক কমসং ান ও জনতা 

ব াংক ব তীত অ া  উৎস হেত ঋণ দােনর 
কাযকরী উেদ াগ হেণর উপর আেলাচনা হয়।

আেলাচনা মেত নতনু 
উৎস হেত ঋণ িবধা 

দােনর েযাগ সিৃ  
করেত হেব।

০৬. ক. ২০২০-২১ 
বছেরর ল মা া 
মািফক ঋণ 
িবতরণ ও 
আদােয়র 
ল মা া িনধারণ 
ও মাসিভি ক 
অজন

িবতরণ ল মা া পযােলাচনায় দখা যায় মাচ 
‘২০২০ পয  (কিভড পূববতী) সব িন  িবতরণ 
অজন িবিশ  ০৯িট উপেজলার তথ  িচ  
িন পঃ
 জ াপুর-৫১%,িদরাই-২৪%, 
িব রপুর-২০%, দায়ারাবাজার-৫৯%, দি ণ 

নামগ -৫৫%, বািনয়াচং-৫০%, 
লাখাই-৫৯%, চনূা ঘাট-৪৮%ও মৗলভীবাজার 
সদর-৭৮%। বিণত উপেজলাসহ অ া  
উপেজলার ল মা া অজেন ব থতায় গভীর 
অসে াষ কাশ করা হয়। 

সকল উপেজলােক 
ভিব েত এ পিরি িত 
এড়ােনার জ  এখন 
থেকই িত হণ 

করেত হেব। পরবতী 
মাসসমেূহ মাসিভি ক 
ল মা া অজন 
িনি ত করেত হেব।

খ. িশ ণ হেত 
ক  হেন 
িমং কের 

পযায় েম ঋণ 
িবতরণ

এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনায় সভাপিত 
আেলাকপাত কেরন য, ঋণ িবতরণ একিট 
পযায় িমক কাজ িবধায় িশ ণ হেত 
স াব েদর পিরচযা ( িমং) কের ক  হেণ 
মানিসক িত হণ,পাইলট ক  াপেন 
পিরবােরর সহেযাগীতা বিৃ  েয়াজেন ঋেণর 
উৎেসর সােথ যু  করার ি য়া িনেত হেব।

আেলাচনা মেত 
িশ ণ হেত পিরচযা 

করার মাধ েম 
িতমােস ঋণ িবতরণ 
ি য়া অব াহত 

রাখেত হেব।
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০৭. আ কমসং ােনর 
সংখ া তথ  
পাঠােনা হেলও 
বিশরভাগ ে  

িব ািরত তথ  
সংরি ত নয় যা 
বছর শেষ 
মি পিরষদ হেত 
রনডমিল যািচত 

হেত পাের।

জলা/উপেজলা কাযালয়েক আ কমীেদর তথ  
িনধািরত ছেক হালনাগাদ করা বাধ তামলূক। 
কননা এ তথ  িতবছর মি পিরষদ িবভাগ হেত 

সরাসির মাঠ পযােয় যািচত হেত পাের ; য সকল 
কাযালয় ধমুা  সংখ ািভি ক তথ  পািঠেয় 
িব ািরত তথ  হালনাগাদ করেবনা 
পিরদশনকালীন উ তু পিরি িতর দায় 
তােদরেকই বহন করেত হেব ;

জ রীিভি েত 
েযাজ  কাযালেয় 

আ কম
সং ােনর রকডপ  
যথাযথ সংর ণ 
করেত হেব।

০৮. কিভড-১৯ 
পিরি িতেত 
সবা হীতার 

সােথ যাগােযাগ 
বিৃ

সবা হণকারীেদর সােথ যাগােযাগ াপনঃ কিভড 
পিরি িতেত া িবিধ িতপালন কের সবা 

হণকারীেদর সােথ কাযকর যাগােযাগ াপন 
জ রী। িবেশষ কের তােদর কে র সামি ক 
খাজখবর রাখাসহ পিরি িত মাকােবলায় মানিসক 

শি  যাগােনার মাধ েম তােদরেক উ ীিবত 
রাখায় িবেশষ দািয়  পালন করেত হেব। দ েরর 

িশি ত যবুগণ বশীরভাগই কৃিষিভি ক কে  
িবিনেয়াগ কের থােকন িবধায় তারা ইেতামেধ  

কে র িত হেয় থাকেল তা পিুষেয় উঠেত স ম 
হেত পেরেছন। কােজই িবগত ৩/৪ মােস তােদর 
অনাদায়ী ঋণ পিরেশােধর ব পাের উ ু করণ ও 
আেলাচনার মাধ েম িডেস র ‘২০২০ পয  সময়েক 
িনধারণ কের সাধারণ িকি র সােথ অনাদায়ী ঋেণর 
অংশিবেশষ পিরেশােধর ব ব া নয়া যেত পাের।

আেলাচনা মািফক 
সবা িহতােদর 

সােথ যথাযথ 
া িবিধ িতপালন 

কের যাগােযাগ র া 
করেত হেব।

০৯. ওেয়বসাইট,ই-
মইল এবং ই-

ফাইল চক করা

ওেয়বসাইট, ই- মইল এবং ই-ফাইল িদেনর 
থম ও শষ সমেয় পরী া করার িবষেয় 

িব ািরত আেলাচনা হয় 

িতিদন পূবাে  ও 
অপরাে  
ওেয়বসাইট, ই- মইল 
এবং ই-ফাইল চক 
করেত হেব।

১০. ঋেণর িব ািরত 
িতেবদন 

(৮পৃ া) 
ই- মইল/ই-
নিথেত না 
পাঠােনা

ঋেণর িব ািরত িতেবদন (৮পৃ া) বড় আকাের 
হওয়ায়
ই- মইল/ই-নিথেত না পাঠােনা িবষেয় 
আেলাচনা হয় ।

ঋেণর মািসক 
িতেবদন-ই- মইল 
রণ করা যােব না। 

ধমুা  ডাক/ িরয়ার
যােগ রণ করেত 

হেব। 

১১. মােসর শষ 
কমিদবেসর পূবিদন 
িনধািরত ই-
মইল adpa1@dyd. 

gov.bd –এ রণ 
িনি তকরণ 

এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয় মােসর শষ কমিদবেসর 
পূবিদন িনধািরত ই-
মইল adpa1@dyd. 

gov.bd –এ রণ 
িনি ত করেত হেব। 
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১২. জলা কমকতা কতকৃ 
আওতাধীন উপেজলা 
িনরী া করা

জলা কমকতা কতকৃ আওতাধীন 
উপেজলা িনরী া করার িবষেয় আেলাচনা 
হয়। অেনক জলাই িনরী া না করায় 
সভায় অসে াষ কাশ করা হয়।

িনয়িমত িনরী া কের 
িতেবদন ধান 

কাযালেয় রণ করেত 
হেব।

১৩. মাবাইল ব াংিকং 
অ গিত

মাবাইল ব াংিকং িনেয় আেলাচনা হয়। িসেলট জলার মাবাইল 
ব াংেকর কায ম 
জাড়দার করেত হেব।

উপেজলািভি ক ফ য়ারী ও মাচ মােসর িকি  খলাপী ও ঋণ খলাপী িনেয় আেলাচনা হয়। িনে  
ঝুঁিকপণূ কেয়কিট উপেজলার িচ  িনে  দয়া হেলাঃ

১৪. িকি  ও ঋণ 
খলাপী 

পিরি িত

উপেজলার নাম িকি  খলাপী ঋণ খলাপী িস া
ফ /২০ মাচ/২০ ব বধান ফ /২০ মাচ/২০ ব বধান

জ াপরু ২.৪৩ ৩.৪০ -০.৯৭ ১৯.৫৭ ১৯.৩৭ ০.২০
কানাইঘাট ০.২৫ ১.১৬ -০.৯১ ৭.৩১ ১২.২৩ -৪.৯২
িবয়ানীবাজার ০.২১ ৬.৬৪ -৬.৪৩ ৫.০৭ ২০.৫৫ -১৫.৪৮
িদরাই ০.২২ ০.৩৯ -০১৭ ২১.০৯ ২১.০৯ ০.০০
িব রপরু ১.৭২ ২.০৮ -০.৩৬ ১৮.১২ ১৮.১১ ০.০১
দায়ারাবাজার ১.৬৯ ১.৭৯ -০.১০ ৩৫.৪৫ ৩৫.৩৫ ০.১০

দি ণ নামগ ২.৬৯ ২.৬৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

বািনয়াচং ০.৩০ ০.৩৪ -০.০৪ ১৭.৩৩ ১৭.৩২ ০.০১
লাখাই ০.৩৯ ০.২৫ ০.১৪ ১৯.৬৭ ১৯.৪৭ ০.২০
চুনা ঘাট ০.৫৮ ০.৬০ -০.০২ ৩.০৯ ৩.০৯ ০.০০

িকি  খলাপী ও ঋণ খলাপী বিৃ  পাওয়ায় গভীর অসে াষ কাশ করা হয়।

িস া ঃিস া ঃ  ক. তািলকায় িতিট উপেজলা একমােসর ব বধােন কিভড পবূবতী সমেয় উে খেযাগ  পিরমােণ
বিৃ  কেরেছ;
খ.কানাইঘাট এবং িবয়ানীবাজার উপেজলায় যথা েম ৪.৯২ এবং ১৫.৪৮ ল  টাকা ঋণ খলাপীেত যু
হেয়েছ;
গ.তািলকায় বিণত অ  উপেজলা িবভােগর ায় সকল উপেজলার খলাপী আদােয় কান কাযকর
ভিূমকাপিরলি ত নয়;
 ঘ. কাযালয় েলার ঋণ আদােয় এ ধরেণর ভিূমকা কানভােবই হণেযাগ  নয়। িডেস র ২০২০ এর
মেধ  সকল কাযালয়েক িকি   খলাপী শেূ  এবং অবিশ  খলাপীর নপে  ১০ শতাংশ আদায়
িনি ত করেত হেব।

৩।  সভায় আর কান ব ব  না থাকায় জমু সভার সভাপিত সকলেক িবরাজমান কিভড পিরি িতেত
া িবিধ মেন দা িরক কাজ স াদন করা এবং আেলাচনা মাতােবক িতেবদন/তথ ািদ ধান কাযালেয়
রণ ও যথাযথ িবতরণ ও আদায় িনি তকরেণর  উপর ােরাপ কেরন। িতিন িবদ মান পিরি িতেত

সকেলর তা ও ম ল কামনা কেরন। 

৪



৪।         পিরেশেষ সকলেক জমু সভায় যাগদােনর জ  ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা কেরন।
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ারক ন র: ৩৪.০১.০০০০.০০০.০৬.০০২.২০.৩৪ তািরখ: 
২৯ জলুাই ২০২০

১৪ াবণ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) উপপিরচালক...........(সকল), দা: িব: ও ঋণ শাখা,যবু উ য়ন অিধদ র
২) উপ-পিরচালক, যবু উ য়ন অিধদ র,(সংি  জলা)
৩) সহকারী পিরচালক.........(সকল), দা: িব: ও ঋণ শাখা, যবু উ য়ন অিধদ র,
৪) সহকারী পিরচালক, আইিসিট অিধশাখা , যবু উ য়ন অিধদ র
৫) উপেজলা যবু উ য়ন কমকতা, যবু উ য়ন অিধদ র..........(সংি ) উপেজলা...... জলা।
৬) সঁাট িলিপকার , মহাপিরচালেকর দ র , যবু উ য়ন অিধদ র
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