
বাাংলাদেশ: কু্ষদ্র বযবসায় উন্নয়ন প্রকল্প   

প্রকল্পের নাম কু্ষদ্র ব্যব্সায় উন্নয়ন প্রকে  

প্রকল্পের নম্বর ৫১২৬৯-০০১ 

দেশ ব্াাংলাল্পেশ 

প্রকল্পের ব্র্ত মান অব্স্থা প্রস্তাবব্র্ 

প্রকল্পের ধরন / সহায়র্ার 
ধরন 

ঋণ 
কাবরগরী সহায়র্া 

অর্তায়ল্পনর উৎস/ পবরমাণ ঋণ: কু্ষদ্র বযবসায় উন্নয়ন প্রকল্প 
সাধারণ মূলধন মাবকত ন ডলার ৫০.০০ বমবলয়ন 

কারিগিী সহায়তা: কু্ষদ্র বযবসায় উন্নয়ন প্রকল্প 
অর্তননবর্ক খার্ উন্নয়ন সহল্প াবগর্া বব্ষয়ক বব্ল্পশষ র্হবব্ল মাবকত ন ডলার 
৫০০,০০০.০০ 

দকৌশলগর্ বব্ষয়সমহূ অন্তরু্ত বিমলূক অর্তননবর্ক প্রব্বৃি 

পবরব্র্ত ল্পনর চাবলকাশবি শাসন ব্যব্স্থা ও সক্ষমর্া উন্নয়ন 
জ্ঞান-বর্বিক সমাধান 
সহল্প াবগর্া 
ব্যবি-মাবলকানাধীন খাল্পর্র উন্নয়ন 

খার্/ উপখার্ অর্থ- অন্তরু্ত বিমলূক অর্ত 

দেন্ডার সমর্া ও 
মলূধারাকরণ 

কা তকর দেন্ডার মলূধারাকরণ 

ব্ণতনা এ প্রকল্পের আওর্ায় কু্ষদ্র ব্যব্সায় অর্তায়ন প্রবর্ব্ন্ধকর্া হ্রাসকরল্পণ এবডবব্’র সাধারণ 
মূলধন (OCR) দর্ল্পক স্বে-দময়ােী ঋণ প্রোন করা হল্পব্। এ ঋণটি PKSF-দক র্াল্পের 
সহল্প াগী সাংস্থাসমলূ্পহর মাধযল্পম কু্ষদ্র ব্যব্সায়ী ঋণগ্রবহর্াল্পের মাল্পে বব্র্রল্পণর েনয দেয়া 
হল্পব্। 

প্রকল্পের দ ৌবিকর্া এব্াং ব্াাংলাল্পেল্পশর গ্রামীণ অর্তনীবর্ল্পর্ ঐবর্হযগর্র্াল্পব্ই কৃবষ একটি প্রধান খার্। র্ল্পব্, সাম্প্রবর্ক 



দেশ/ আঞ্চবলক কমত-
দকৌশল্পলর সাল্পর্ সম্পকত  

ব্ছরগুল্পলাল্পর্, গ্রামীণ অর্তননবর্ক প্রব্বৃিল্পর্ অ-কৃবষ খার্ ক্রমব্ধতমানর্াল্পব্ গুরুত্বপূণত রূ্বমকা 
পালন করল্পছ। এ ধরল্পনর গ্রামীণ অ-কৃবষ কমতকাল্পের অবধকাাংশই কু্ষদ্র ব্যব্সায় আকাল্পর 
পবরচাবলর্। ২০১৩ সাল্পল, ৭০ লক্ষ অ-কৃবষ কু্ষদ্র ব্যব্সায় বছল্পলা দ খাল্পন ১ দকাটি ৪০ লক্ষ 
মানষু কমতরর্ বছল্পলা। কমতসাংস্থাল্পনর ব্যাবি বব্ল্পব্চনায়, গ্রামীণ অ-কৃবষ খার্ ব্াাংলাল্পেল্পশর 
সাবব্তক অর্তননবর্ক প্রব্বৃি এব্াং োবরদ্রয েরূীকরল্পণ গুরুত্বপূণত রূ্বমকা পালন করল্পর্ পাল্পর।  

উন্নয়ন প্রর্াব্ কৃবষ ও কমতসাংস্থাল্পনর দক্ষল্পে পরব্র্ী রূ্বমকা রাখার েনয কু্ষদ্র ব্যব্সাল্পয়র প্রব্বৃি 
সম্প্রসাবরর্ হল্পয়ল্পছ (োর্ীয় দেকসই উন্নয়ন কমতল্পকৌশল, ২০১০-২০২১)। 

উন্নয়ন ফলাফল কু্ষদ্রঋণ প্রবর্ষ্ঠান (MFI)-এর অর্তায়ন প্রাবির দক্ষল্পে কু্ষদ্র ব্যব্সায়সমলূ্পহর সুল্প াগ ব্বুিপ্রাি। 

প্রকল্পের ফলাফল কু্ষদ্র ব্যব্সায় ঋণ প্রোল্পনর লল্পক্ষয কু্ষদ্রঋণ প্রবর্ষ্ঠানগুল্পলাল্পক (MFI) অর্তায়ন ব্বৃিপ্রাি (ঋণ ও 
সাং ুি কাবরগবর সহায়র্ার আওর্ায়)। MFIগুল্পলার কু্ষদ্র ব্যব্সায় পবরচালনার েনয 
সহায়ক পবরল্পব্শ দোরোর। কু্ষদ্র ব্যব্সায়গুল্পলাল্পক ঋণ ও সহায়র্া প্রোল্পন MFIগুল্পলার 
সক্ষমর্া ব্বৃিপ্রাি (সাং ুি কাবরগবর সহায়র্ার আওর্ায়)। 

দর্ৌল্পগাবলক অব্স্থান দেশব্যাপী 

সিুক্ষা-বযবস্থাি 
শ্রেণীরবভাগ 

 

পবরল্পব্শ FI-C 

অননবিক পুনব্তাসন FI-C 

কু্ষদ্র ন-ৃদগাষ্ঠী FI-C 

পরিদবশগত ও 
সামারিক শ্রপ্ররক্ষদতি 
সাি-সাংদক্ষপ 

 

পবরল্পব্শগর্ দপ্রবক্ষর্  

অননবিক পুনব্তাসন  

কু্ষদ্র ন-ৃদগাষ্ঠী  

অাংশীোিদেি সাদর্ মত-
রবরনময়, শ্র াগাদ াগ, ও 

 



অাংশগ্রহণ 

প্রকে প্রস্তুবর্কালীন  

প্রকে ব্াস্তব্ায়নকালীন  

কাদিি সদু াগ  

পরামশতক দসব্া এবডবব্’র ঋণ-গ্রবহর্াল্পের েনয এবডবব্’র ক্রয় বব্বধমালায় (২০১৭, সময়ান ুায়ী সাংল্পশাবধর্) 
উবিবখর্ মলূনীবর্ ও কা তপ্রণালী অন ুায়ী পরামশতক বনল্পয়াগ কাে পবরচাবলর্ হল্পব্। 

ক্রয় উপ-ঋণ-গ্রবহর্াল্পের করৃ্ত ক ক্রয়কাে ( বে র্াল্পক), এবডবব্’র ঋণ-গ্রবহর্াল্পের েনয এবডবব্’র 
ক্রয় বব্বধমালার (২০১৭, সময়ান ুায়ী সাংল্পশাবধর্) আব্শযকর্া অন ুায়ী এব্াং এবডবব্’র 
বনকে গ্রহণল্প াগয প্রবর্বষ্ঠর্ দকান ব্যবি-মাবলকানাধীন খার্ ব্া ব্াবণবেযক চচত া অন ুায়ী।  

এবডবব্’র োবয়ত্বপ্রাি কমতকর্ত া ওোবক, মায়ুবম 

এবডবব্’র োবয়ত্বপ্রাি বব্র্াগ েবক্ষণ এবশয়া বব্র্াগ 

এবডবব্’র োবয়ত্বপ্রাি উপ-বব্র্াগ সরকারী ব্যব্স্থাপনা, আবর্তক খার্ এব্াং ব্াবণেয উপ-বব্র্াগ, SARD 

বনব্তাহী সাংস্থাসমহূ অর্ত মন্ত্রণালয় 
ব্াাংলাল্পেশ সবচব্ালয় 
ঢাকা 

সময়সরূি  

প্রকে ধারণাপল্পের অনলু্পমােন  

র্র্যানসুন্ধান  

ব্যব্স্থাপনা করৃ্ত পল্পক্ষর প তাল্পলাচনা (MRM) ১৫ দম ২০১৮ 

অনলু্পমােন  

সব্তল্পশষ প তাল্পলাচনা  

প্রকে র্র্যপল্পের সব্তল্পশষ হালনাগাে ১৪ দসল্পেম্বর ২০১৭ 
 
 



প্রকল্পের ওল্পয়ব্-পার্া https://www.adb.org/projects/51269-001/main  

র্ল্পর্যর েনয অনলু্পরাধ http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51269-001  

তর্বরর র্াবরখ ১১ দম ২০১৮ 

প্রকে র্র্যপল্পে (বপবডএস) প্রকে ব্া কমতসূবচর র্ল্পর্যর সার-সাংল্পক্ষপ র্াল্পক: র্র্যপে একটি পবরব্র্ত নশীল নবর্ 
হওয়ায় এর প্রার্বমক সাংকলল্পন বকছু র্র্য অন্তরু্ত ি নাও র্াকল্পর্ পাল্পর, র্ল্পব্ দসগুল্পলা পাওয়া মােই এল্পর্ অন্তরু্ত ি 
করা হয়। প্রস্তাবব্র্ প্রকে সাংক্রান্ত র্র্যসমহূ সম্ভাব্য ও বনল্পেতশনামলূক হল্পয় র্াল্পক। 

প্রকে র্র্যপে (বপবডএস)-এ ব্বণতর্ র্ল্পর্যর ব্যাপাল্পর এবডবব্ দকান ধরল্পনর বনশ্চয়র্া প্রোন কল্পর না, ব্রাং 
ব্যব্হারকারীল্পের েনয শুধু সাধারণ র্র্য দ াগান বেল্পয় র্াল্পক। এবডবব্ উচ্চমানসম্পন্ন র্র্য প্রোল্পন সল্পচষ্ট র্াকল্পলও 
এই র্র্য ‘দ মন আল্পছ দর্মন’ বর্বিল্পর্ দেয়া হয়। এল্পক্ষল্পে র্ল্পর্যর ব্াবণবেযক ব্া বব্ল্পশষ ব্যব্হার এব্াং 
উপল্প াবগর্া, বকাংব্া র্ল্পর্যর স্বত্ত্বাবধকার সম্পল্পকত  প্রর্যক্ষ ব্া পল্পরাক্ষর্াল্পব্ দকান বনশ্চয়র্া দেয়া হয় না। বব্ল্পশষর্, 
এবডবব্ এ ধরল্পনর র্ল্পর্যর  র্ার্তর্া ব্া সম্পূণতর্ার বনশ্চয়র্া প্রোন কল্পর না। 

https://www.adb.org/projects/51269-001/main
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51269-001

