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ঋবফ-১ ার্কুরায নং-১১/২০২০

তাবযখঃ ১৩.০৯.২০২০

বফলয়ঃ কৃবিভ প্রজনন কাম ুক্রভ ম্প্রাযণেয ভাধ্যণভ দুগ্ধ উৎাদন বৃবিয রণযে দদীয় উন্নত/ংকয জাণতয গাবী  দুগ্ধফতী ভবল
ারন কভুসূচী।
ফাংরাণদণয গ্রাভীে র্ ুননবতক কভুকাণে গরু  ভবল ারন একটি দদীয় ংস্কৃবত এফং ঐবতণেয ধাযক  ফাক বণণফ
ভাদৃত ণয় অণে। কৃবিভ প্রজনন কাম ুক্রভ ম্প্রাযণেয ভাধ্যণভ দুগ্ধ উৎাদন বৃবিয রণযে দদীয় উন্নত/ংকয জাণতয গাবী 
দুগ্ধফতী ভবল ারণনয ভাধ্যণভ দদণয দুণগ্ধয চাবদা পুযে গুড়াদুধ  দুগ্ধজাত াভগ্রীয অভদাবন বনবুযতা কবভণয় বফণদবক
মুদ্রা াশ্রয়, দুগ্ধ উৎাদণন স্বয়ংম্পূে ুতা জুন, দফকাযত্ব দুযীকযণেয ভাধ্যণভ নতুন অত্মকভুংস্থান সৃবি, পুবিয চাবদা পূযে,
বফণদবক মুদ্রা জুণন চাভড়া বণেয মৃবি, জাতীয়
অয় বৃবি, দূলেমুক্ত বযণফ  গফাবদ শুজাত বে গণড়
,
বজফ ায
বজফ
জরবেক ণ, ফাণয়াগ্যা প্লান্ট স্থাণনয ভাধ্যণভ
ক গ্যা অযণ
ক ণ
ণ
ক
ক
ণ ক
দদীয়
উন্নত/ংকয জাণতয গাবী  দুগ্ধফতী ভবল ারন একটি ম্ভাফনাভয়  রাবজনক খাত বণণফ বযগবেত ণয়ণে।
দুগ্ধ  ভাং উৎাদন বৃবিয ভাধ্যণভ দদণয ক্রভফধ ুভান প্রাবেজ অবভণলয চাবদা পুযে, দুগ্ধ  দুগ্ধজাত াভগ্রীয অভদাবন বনবুযতা
কবভণয় বফণদবক মুদ্রা াশ্রয় এফং ণফ ুাবয এতদাঞ্চণরয কৃলক  খাভাবযগেণক ফাবেবজেক বববিণত গফাবদ শু খাভায স্থাণন
উৎাবত কযায রণযে ২৫.০৮.২০২০ তারিখেি অনুরিত িাকাব রিচালনা র্ ষখদি ৫১৮তম সভায় দদশীয় উন্নত/শংকি জাখতি
গাভী ও দুগ্ধবতী মরির্ ালখনি জন্য রনম্নরু ঋণ নীরতমালা ও রনয়মাচাি অনুখমাদন দদয়া িখয়খে :
০১।

ঋণেয উণেশ্য:
দদখশি দবকাি যুবকখদি কমষসংস্থান সৃরি ও পুরি চারিদাপূিণসি গুঁড়া দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীি আমদারন রনভষিতা করমখয়
ববখদরশক মুদ্রা সাশ্রয়াখথ ষ দুগ্ধ উৎাদখন স্বয়ংস্পূরণ ষতা অজষন
ঋে প্রাবিয দমাগ্যতা:
যাজাী  যংপুয বফবাণগয প্রাবনক এরাকায প্রাবিক, ক্ষুদ্র, ভাঝাবয  বৃৎ কৃলক/ ব্যবক্তফগ ু ঋে প্রাবিয দমাগ্য ভণভু
বফণফবচত ণফন। প্রবযে প্রাি ব্যবক্ত/ব্যাংণকয যীবযত ঋেগ্রবতা/গাবী ারণন ববজ্ঞতা ম্পন্ন পুরুল/ভবরা
উণযাক্তাগে এণযণি গ্রাবধকায াণফন।
ঋেগ্রবতা বনফ ুাচণনয দযণি প্রণয়াজণন াখায কাম ুএরাকায অতাধীন উণজরা প্রাবেম্পদ কাম ুারণয়য ায়তা গ্রে
কযা দমণত াণয।

০২।
(ক)
(খ)
০৩।

ঋেীভা:
১.
২.
৩.
৪.

ণ

ঋেীভা

দদী জাণতয দুগ্ধফতী গাবী ক্রয়
উন্নত দদী জাণতয দুগ্ধফতী গাবী ক্রয়
ংকয জাণতয দুগ্ধফতী গাবী ক্রয়
দুগ্ধফতী ভবল ক্রয়

প্রবতটি ণফ ুাচ্চ ৮০,০০০.০০ টাকা
প্রবতটি ণফ ুাচ্চ ১,০০,০০০.০০ টাকা
প্রবতটি ণফ ুাচ্চ ১,০০,০০০.০০ টাকা
প্রবতটি ণফ ুাচ্চ ১,০০,০০০.০০ টাকা

০৪।
(ক)

ঋণেয ধযে:
ভধ্যণভয়াদী ঋে:
গাবী/দুগ্ধফতী ভবল ক্রণয়য জন্য ভঞ্জুবযকৃত ঋে ভধ্য দভয়াদী ঋে বণণফ বফণফবচত ণফ।

(খ)

চরবত পুবুঁ জ ঋে
গাবী/দুগ্ধফতী ভবণলয খাভায বযচারনায জন্য মর্ামর্ জাভানত গ্রে াণণয ভঞ্জুবযকৃত ঋে চরবত পুবুঁ জ ঋে বণণফ
বফণফবচত ণফ।
(চরভান াতা-০২)
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০৫। ঋণেয ভঞ্জুবয যভতা:
ঋে  বগ্রভ বফবাগ-১ এয ার্কুরায নং-০১/২০১৭, তাবযখ: ১৫.১১.২০১৭ এ ণ
ংবিি কভুকতুাগে
ণ
ব্যফাবয়ক যভতা
ক
ঋণেয ধযে

ণক

ভাব্যফস্থাক
উ-ব্যফস্থানা
দজরা
উণজরা/বটি
ব্যফস্থানা
দজানার ব্যফস্থাক
বযচারক/ভাব্যফস্থাক
াখায
কণু
াণযন/ণৌযবা
(বফবাগীয়
বযচারক
ব্যফস্থাক (এরব)
(বযচারন)
ব্যফস্থাক
াখায
ব্যফস্থাক
কাম ুারয়)

আউবনয়ন
াখায
ব্যফস্থাক

দভয়াদী

৪০.০০

৩৫.০০

৩০.০০

১৫.০০

১৫.০০

৫.০০

৩.০০

২.০০

চরবত পুবুঁ জ

২০০.০০

১০০.০০

৭৫.০০

২০.০০

২০.০০

১০.০০

৫.০০

৩.০০

জাভানত বফীন
(ণভয়াদী/চরবত
পুবুঁ জ) ঋণেয দযণি

-

-

-

-

২.০০

২.০০

১.৫০

১.০০

উণেখ্য, আউবনয়ন/উণজরা/বটি কণুাণযন/ণৌযবা ম ুাণয়য াখা ব্যফস্থাণকয ভঞ্জুবয যভতায বতবযক্ত জাভানত বফীন ঋে
দজানার ব্যফস্থাকগে ভঞ্জুয কযণফন।
০৬। ঋণেয জাভানতঃ
ক. শুদৄভাি গাবী/দুগ্ধফতী ভবল ক্রণয়য জন্য নুর্ধ্ু ২.০০ (দুআ) রয টাকা ম ুি ঋণেয দযণি ায়ক জাভানত গ্রণেয
। এণযণি ন্যান্য কর বনয়াভাফবর বনণনাক্ত তুাবদ বযারন দবরর ম্পাদন কযণত ণফ।
১. খাভাণযয ভূবভয ভাবরকানা স্বত্ব উণযাক্তায বনজ নাণভ র্াকণত ণফ। বফলয়টি বনবিতকযণেয বনবভি
খাভায/ফাবড়/চালাফাদণমাগ্য জবভয মূর দবরর, খবতয়ান এয কব  ারণনয খাজনায দাবখরা ঋে নবর্ণত ংযযে
কযণত ণফ।
২. গৃবত দবররাবদ/কাগজিাবদ প্রচবরত বনয়ণভ ঋে ফায়ণনয য দপযৎ প্রদান কযা ণফ ভণভু ভঞ্জুবযণি উণেখ
কযণত ণফ।
৩. ব্যাংণকয বনকট গ্রেণমাগ্য ব্যবক্তয বনকট দর্ণক ব্যবক্তগত গ্যাযাবন্ট (Personal Gurantee)  স্পাউ
গ্যাযাবন্ট (Spouse Gurantee) গ্রে কযণত ণফ; তণফ একআ ব্যবক্তয বনকট দর্ণক একাবধক ঋণেয ব্যবক্তগত
বনিয়তা গ্রে কযা মাণফ না।
৪. ঋোংণকয ১.৫ গুে বযভাে অবৃত কণয বগ্রভ তাবযখ ম্ববরত তপববর ব্যাংণকয দচক গ্রে কযণত ণফ।
৫. এণযণি পাঁকা দচক গ্রে কযা মাণফ না এফং ঋেগ্রীতায বনকট দর্ণক মর্ামর্ মূণেয নন-জুবডবয়ার স্ট্োণম্প
বনধ ুাবযত েণক Memorandum of Deposit of Cheque গ্রে কযণত ণফ।
৬. বনধ ুাবযত দদয় তাবযখ (Due date) বতক্রাি য়ায েয় ভাণয ভণধ্য ঋে অদায় না ণর মর্ামর্ অআনগত
ব্যফস্থা গ্রে কযণত ণফ।
৭. জাভানত বফীন ঋে দকান ফস্থাণতআ একক ব্যবক্ত/প্রবতষ্ঠাণনয নাণভ কর প্রকাণযয ঋে একীভূত কণয ২.০০ রয
টাকায বধক ণত াযণফ না।
৮. বডব দনাট এফং
৯. দরটায ফ াআণাবর্ণকন।
(খ) ২.০০ (দুআ) রয টাকায উণর্ধ্ু ঋণেয দযণি খাভাণযয ভূবভ উণযাক্তায বনজ নাণভ র্াকণত ণফ এফং ব্যাংণকয বনয়ভ
দভাতাণফক ভঞ্জুবযকৃত ঋে জাভানত দ্বাযা অবৃি কযণত ণফ।
(চরভান াতা-০৩)
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০৭। ঋণেয খাত:
এআ ঋে ভধ্যণভয়াদী ঋে বাণফ ১০২ খাণত এফং CBS ফাস্তফাবয়ত াখায় ংবিি কবম্পউটায দকাণড বাফভুক্ত ণফ। চরবত
মূরধন ঋণেয দযণি ১০১৪ খাণত এফং CBS ফাস্তফাবয়ত াখায় ংবিি কবম্পউটায দকাণড বাফভুক্ত ণফ।

০৮। ঋে প্রস্তাফ প্রবক্রয়াকযে:
জাভানতবফীন ঋণেয দযণি ঋে অণফদন পযভ এরএপ-৬ এফং জাভানতমৄক্ত ঋণেয দযণি ঋে অণফদন পযভ এরএপ-২
ব্যফায কযণত ণফ। এোড়া চরবত পুবুঁ জ ঋণেয দযণি ব্যাংণকয প্রচবরত বনয়ভ দভাতাণফক চরবত পুবুঁ জ ঋণেয জন্য ব্যফহৃত
ঋণেয পযভ ব্যফায কযণত ণফ। বনয়ভ দভাতাণফক প্রণয়াজনীয় কর তথ্য  কাগজিাবদ গ্রে  ণযজবভণন তদি পূফ ুক
মূোয়ন  ঋে ভঞ্জুবযয ব্যফস্থা গ্রে কযণত ণফ।
০৯। ঋে আর্কেআটি নুাত
(ক) গাবী/দুগ্ধফতী ভবণলয দড বতযী  ন্যান্য যঞ্জাভ ফাফদ খযচ গ্রাণকয আর্কেআটি বণণফ বফণফবচত ণফ।
(খ) গাবীয খাভায বযচারন ব্যয় ফাফদ র্ ু প্রণয়াজন ণর মর্ামর্ জাভানত গ্রে াণণয চরবত পুবুঁ জ ঋণেয বনয়ভানুমায়ী আর্কআটি
বনধ ুাযে কযণত ণফ।
১০। ঋণেয দভয়াদকার:
(ক) ভধ্য দভয়াদী ঋণেয দযণি:
গাবী/দুগ্ধফতী ভবল ক্রণয়য জন্য ভঞ্জুবযকৃত ঋে প্রর্ভ বফতযণেয ১০ (দ) ভা য দর্ণক ০৩ (বতন) ফেণয ৩৬ (েবি) টি ভাবক
বকবস্তণত বযণাধণমাগ্য ণফ।
(খ) চরবত পুবুঁ জ ঋণেয দযণি:
চরবত পুবুঁ জ ঋে বিভাবক সুদ বযণাধ াণণয বফতযণেয তাবযখ ণত ০১ (এক) ফেণযয ভণধ্য ভন্বয়/ বযণাধ কযণত ণফ।
ঋণেয ভন্বয় চক্র ণফ ৬০ বদন। প্রণয়াজনণফাণধ ঋেটি যফতীণত ব্যাংণকয প্রচবরত বনয়ণভ নফায়ন কযা মাণফ। তণফ, ঋণেয
টাে ুবায ণিালজনক র্াকণত ণফ।
১১। সুণদয ায
১)

ণ

ণ

২) খাভায বযচারনায জন্য
ক

ক)
ণ

ণ

ক)

ণ

ক
,
ণ

ক

ণ
ণ

ণ

ক
২

ক
১২। ঋে বফতযে:
(ক) ভধ্য দভয়াদী ঋণেয দযণি:
গাবী/দুগ্ধফতী ভবল ক্রণয়য জন্য ভঞ্জুযীকৃত ঋে কভণয দুআ বকবস্তণত বফতযে কযণত ণফ। বফতযেকৃত প্রর্ভ বকবস্তয টাকায
দ্বেফায বনবিত ণয় যফতী বকবস্তয টাকা বফতযেণমাগ্য ণফ। মুদয় টাকা বফতযণেয ৭ (াত) বদণনয ভণধ্য
ভাঠকভী/কভুকতুা কর্তক
ু দ্বেফায মাচাআ কণয প্রবতণফদন ব্যফস্থাণকয বনকট দাবখর কযণত ণফ মা মর্ামর্বাণফ ঋে নবর্ণত
ংযযে কযণত ণফ। প্রণয়াজনণফাণধ দাবখরকৃত মাচাআ প্রবতণফদণনয ঠিকতা াখা ব্যফস্থাক ণযজবভণন পুনঃমাচাআ কযণত াণযন।
(খ) চরবত পুবুঁ জ ঋণেয দযণি:
গাবী/দুগ্ধফতী ভবণলয খাভায বযচারন ব্যয় ফাফদ ভঞ্জুবযকৃত চরবত পুবুঁ জ ঋে ব্যাংণকয প্রচবরত বনয়ণভ বফতযে কযণত ণফ।
(চরভান াতা-০৪)
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১৩। দবরর ম্পাদন:
(ক) ২.০০ (দুআ) রয টাকা ম ুি (জাভানত বফীন) ঋণেয দযণি অণরাচে ার্কুরাণযয ৬(ক)-এ ফবে ুত দবররি এফং ২.০০ (দুআ) রয
টাকায উণর্ধ্ু ঋণেয দযণি ৬(খ)-এ ফবে ুত দবররি চরবত পুবুঁ জ ঋণেয দযণি প্রণমাজে ডর্কণভণন্টন ম্পাদন কযণত ণফ।
(খ) উবয় দযণিআ ঋণেয টাকায় ক্রয়কৃত গাবী/দুগ্ধফতী ভবল ব্যাংণকয বনকট াআণাবর্ণকণন ফন্ধক র্াকণফ।
১৪। ঋে প্রবক্রয়াকযে:
ব্যাংণকয প্রচবরত বফবধ দভাতাণফক প্রবক্রয়াকযে প্রণমাজে কর বপ অদায় কযণত ণফ।
১৫। তত্ত্বাফধান  বযধাযে:
াখায ভাঠকভী  াখা ব্যফস্থাক বনবফড় তদাযবকয ভাধ্যণভ ঋণেয ব্যফায, ঋে বাফ বযচারনা, মর্াভণয় ঋে অদায় বনবিত
কযণফন।
১৬। বযদুন  মাচাআ:
বনয়ন্ত্রেকাযী কর্তু য াখা বযদুন কাণর এ কভুসূবচয অতায় বফতযেকৃত ঋেমূণয ভঞ্জুবয  বফতযণেয মর্ার্ ুতা
মাচাআ/ম ুাণরাচনা কযণফন। এোড়া ব্যাংণকয বেিযীে বনযীযা দর কর্তক
ু বনযীযাকাণর ঋণেয দ্বেফায মাচাআ কযণত ণফ।
১৭। ফাণজট ফযাে:
দজানার ব্যফস্থাকগে দজাণনয জন্য প্রদি ফযাে ফাণজট ণত এ কভুসূবচয অতায় বফণল এরাকায গরুত্ব নুমায়ী অিঃখাত
ভন্বণয়য ভাধ্যণভ াখায়াযী ফাণজট ফযাে কযণফন। ফযাে নুমায়ী ফাণজট ব্যফায ণে বকনা তা বনয়ন্ত্রেকাযী কভুকতুাগে
৩ ভা িয িয ম ুাণরাচনা কযণফন।
১৮। প্রবতণফদন দপ্রযে:
এ কভুসূবচয অতায় াখা কর্তক
ু বফতযেকৃত ঋণেয াখা/ণজানয়াযী গ্রগবতয প্রবতণফদন বফবাগীয় কাম ুারণয়য ভাধ্যণভ বনণনাক্ত
েণক বিভাবক বববিণত যফতী ভাণয ১০ তাবযণখয ভণধ্য ঋে  বগ্রভ বফবাগ-১ এ দপ্রযে কযণত ণফ।
াখা/ণজাণনয
নাভ

ঋে বফতযণেয
ংখ্যা

বযভাে

অদায়ণমাগ্য ঋণেয

অদায়কৃত ঋণেয

দভয়াণদািীে ু ঋণেয

নাদায়ী ঋেবস্থবতয

ংখ্যা

ংখ্যা

ংখ্যা

ংখ্যা

বযভাে

বযভাে

বযভাে

বযভাে

১৯। দুগ্ধফতী গাবী  ভবল ারণনয দযণি প্রবযে একটি গুরুত্বপূে ু বফলয় বফধায় উণযাক্তাগেণক প্রণয়াজনীয় প্রবযে প্রদাণনয
কযায জন্য ভৎস্য  ণম্পদ খাণত বফতযেকৃত ঋেগ্রীতায তাবরকা ংবিি যকাবয দিয  বফবাণগ দপ্রযে কযণত ণফ।
ংবিি দজানার ব্যফস্থাক প্রবযণেয বফলণয় ভন্বয়  তদাযবক কযণফন।
২০। অণরাচে ার্কুরায বফরণম্ব কাম ুকয ণফ এফং যফতী বনণদ ু না দদয়া ম ুি ফরফৎ র্াকণফ একআাণর্ এ বফবাগ দর্ণক এ
বফলণয় আণতাপূণফ ু জাযীকৃত ার্কুরায নং-০২/২০১৭, তাবযখ ২২.০৫.২০১৭ ফাবতর ভণভু গ ণফ।

(চরভান াতা-০৫)
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২১। উবযবেবখত নীবতভারা মর্ামর্বাণফ নুযে কণয কৃবিভ প্রজনন কাম ুক্রভ ম্প্রাযণেয ভাধ্যণভ দুগ্ধ উৎাদন বৃবিয রণযে
দদীয় উন্নত/ংকয জাণতয গাবী  দুগ্ধফতী ভবল ারন খাণত ঋে বফতযে কাম ুক্রভ পরবাণফ বযচারনায জন্য ংবিি
করণক নুণযাধ কযা ণরা।
২২।

ক

ঋে  বগ্রভ বফবাগ-১ এয াণর্

ক

নুণভাদনক্রণভ-

13.09.2020
(কত ীদুর আরাভ)
কাযী ভাব্যফস্থাক
(বফবাগীয় দাবয়ণত্ব)

সূি নং-প্রকা/ঋবফ-১/প্রাবেম্পদ/২০২০-২০২১/২৪৭(৪৫৪)

তাবযখ: ১৩.০৯.২০২০

m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ Abywjwc †cÖwiZ n‡jv:

01|
02|
03|
04|
05|
06|
07|
08|
09|
10|
11|
12|
13|

÷vd Awdmvi, e¨e¯’vcbv cwiPvjK g‡nv`‡qi mwPevjq, ivKve, cÖavb Kvh©vjq, ivRkvnx|
÷vd Awdmvi, Dc-e¨e¯’vcbv cwiPvjK g‡nv`‡qi mwPevjq, ivKve, cÖavb Kvh©vjq, ivRkvnx|
÷vd Awdmvi, mKj gnve¨e¯’vcK g‡nv`‡qi `ßi, ivKve, cÖavb Kvh©vjq, ivRkvnx|
gnve¨e¯’vcK g‡nv`‡qi ÷vd Awdmvi, ivKve, wefvMxq Kvh©vjq, ivRkvnx/iscyi|
mKj Dc-gnve¨e¯’vcK, mwPe, wefvMxq/BDwbU/‡mj cÖavb, ivKve, cÖavb Kvh©vjq, ivRkvnx|
wefvMxq wbix¶v Kg©KZ©v, ivKve, wefvMxq wbix¶v Kvh©vjq, ivRkvnx/iscyi|
Aa¨¶, ivKve, cÖwk¶Y BbwówUDU, ivRkvnx|
mKj †Rvbvj e¨e¯’vcK, ivRkvnx K…wl Dbœqb e¨vsK|
mKj †Rvbvj wbix¶v Kg©KZ©v, ivRkvnx K…wl Dbœqb e¨vsK|
cÖKí cwiPvjK, GmBwmwc, wmwcI, Dckni, ivRkvnx|
mnKvix gnve¨e¯’vcK, ivKve, XvKv K‡c©v‡iU kvLv, XvKv/¯’vbxq gyL¨ Kvh©vjq, ivRkvnx|
mKj kvLv e¨e¯’vcK, ivRkvnx K…wl Dbœqb e¨vsK|
Awdm bw_/gnvbw_|

13.09.2020
(দভাঃ েবরভ উেীন)
ঊর্ধ্ুতন মুখ্য কভুকতুা
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