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টভূসভ: মশায বফসক বন্টাযভুক্ত ভগ্র মশায বজরা বকফপুয, অবয় নগয, মশায দয, ভসনযাভপুয, 

বচৌগাছা এফাং নড়াইর দয উশজরামূশয আওতাধীন এরাকামূশয তাঁসতশদয চরসত মূরধন যফযা, অচর 

তাঁত চর কশয উৎাদন বৃসি, আয় বৃসিয ভাধ্যশভ কভ ডাংস্থান সৃসি ও তাঁসতশদয আথ ড-াভাসজক অফস্থায উন্নয়ন 

াধন এফাং নাযীয ক্ষভতায়শনয সুশমাগ সৃসি াসফ ডক শমাসগতা কযায উশেশে মশায বফসক বন্টাযটি  

প্রসতসিত য়। এ এরাকায় গাভছা, াসড় ইতযাসদ উৎাদশনয জন্য প্রসি।  

       মশায বফসক বন্টায শত তাঁসতশদযশক বফা প্রদাশনয রশক্ষয সভসত গঠন, তাঁসত সভসতয দস্যশদয ভশধ্য 

গ্রু গঠশনয ভাধ্যশভ চরসত মূরধন যফযা ও অচর তাঁত চরকযশণয জন্য তাঁসতশদয ক্ষুদ্রঋণ প্রদান এফাং 

শুল্কমুক্ত সুসফধায় সুতা, যাং ও যাায়সনক আভদাসনয অনুভসত প্রদান ইতযাসদ কাম ডক্রভ সযচারনা কযা শে।  
 
                  

বকন্দ্রটি 20.08.22 শত 22.08.2022 তাসযখ ম ডন্ত শযজসভশন সযদ ডনকাশর অত্র বফসক বন্টাশযয 

দাসয়শে সনশয়াসজত সরয়াশজাঁ অসপায জনাফ বভাোঃ ারাইসেন ও সপল্ড সুাযবাইজায জনাফ বভা: বভশদী াান 

উসস্থত বথশক াসফ ডক শমাসগতা প্রদান কশযন। 
 

৩। এক নজশয বফসক বন্টায মশাযোঃ 

 

ক্রোঃ নাং  সফলয়ফস্তু তথ্যাসদয সফফযণ 

১। সনফসিত প্রাথসভক তাঁসত সভসত              51টি 

২। সনফসিত ভাধ্যসভক তাঁসত সভসত              04টি 

৩। গ্রু গঠিত ঋণপ্রাপ্ত সভসত                      23 টি 

৪। অত্র বকশন্দ্র বভাট ফযাে ( জুন ২০২২ ম ডন্ত)                         130.77 রক্ষ টাকা। 

৫। অত্র বকশন্দ্র বভাট সফতযণ ( জুন ২০২২ ম ডন্ত)                                               130.77 রক্ষ টাকা। 

৬। অত্র বকশন্দ্র আদায়শমাগ্য অশথ ডয সযভাণ   ( জুন ২০২২ ম ডন্ত)                                                           15141828  টাকা 

০৭। অত্র বকশন্দ্র আদায়কৃত অশথ ডয সযভাণ  ( জুন ২০২২ ম ডন্ত)                             14396478 টাকা 

০৮। অত্র বকশন্দ্র অনাদায়ী ফশকয়া অশথ ডয সযভাণ (জুন ২০২২ ম ডন্ত)                          745350 টাকা 

০৯। 
ক্ষুদ্র ঋশণয বফাপ্রাপ্ত তাঁসত াংখ্যা               

                                        পুরুল তাঁসত         888 জন 

                                       ভসরা তাঁসত         30 জন 

১০। ক্ষুদ্র ঋণ সযশাধকৃত তাঁসতয াংখ্যা 772 জন 

 

১১। 

অনাদায়ী তাঁসতয াংখ্যা 146 জন 

ক্ষুদ্র ঋশণয বফা প্রাপ্ত তাঁত াংখ্যা  

      বফা প্রাপ্ত তাঁশতয বেসণ সটলুভ               1156 টি 

http://www.bhb.gov.bd/
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                            বসভ অশটাশভটিক / বেভ তাঁত             116 টি 

                                        বকাভয তাঁত                              -- 

 

১২। 

অত্র বকশন্দ্রয আওতাধীন সভসতভুক্তোঃ -- 

                                       তাঁসত াংখ্যা              918  জন 

                                       ফ ডশভাট তাঁত াংখ্যা   1272 টি 

১৩। ঋণ আদাশয়য ায                                     

 

 

ফ ডশল জুন ২০২২ ভা ম ডন্ত ফযাে                130.77 রক্ষ টাকা 

সফতযণ  130.77 রক্ষ টাকা 

তাঁসত  918 জন 

তাঁত  1272 টি 

ঋণ আদাশয়য ায 95.08%  

 

৪।  বকন্দ্রয জনফরোঃ 

ক) ফতডভাশন মশায বফসক বন্টাশয ০১ জন সরয়াশজাঁ অসপায এয অসতসযক্ত দাসয়শে সনশয়াসজত এফাং 

০১ জন সপল্ড সুাযবাইজায কভ ডযত আশছন।  
 

ক্রসভক নাং নাভ দসফ 

১ জনাফ বভাোঃ ারাইসেন সরয়াশজাঁ অসপায [অ:দা:] 

২ জনাফ বভাোঃ বভশদী াান সপল্ড সুাযবাইজায 
 

 

 

 

খ) প্রসতিাকারীন ভয় বথশক অদ্যাফসধ বফসক বন্টাশয বকন্দ্র প্রধাশনয দাসয়ে ারনকাযী কভ ডকতডা / কভ ডচাযীশদয 

সফফযণ ভয়ানুক্রশভ বদয়া শরাোঃ  
 

 

 

 

ক্রোঃ নাং নাভ দসফ সভয়কার 

১ এ.এইচ ভইনুর ইরাভ সরয়াশজাঁ অসপায 1998 বথশক 19.04.1999 

২ বভা: াইপৄর আরভ সরয়াশজাঁ অসপায    8.04.1999 বথশক 11.06.2006 

৩ বফশতাল চন্দ্র ারদায সরয়াশজাঁ অসপায 2.06.2006 বথশক 3.11.2006 

৪ বভা: াইপৄর আরভ সরয়াশজাঁ অসপায 22.11.2006 বথশক 27.02.2019 

৫ বভা: ারাউসেন  সরয়াশজাঁ অসপায (অ: দা:)   31.10.2019 বথশক ফর্তভান 

 

৫। মশায বফসক বন্টাশযয আফাফশত্রয/ অসপ যঞ্জাভাসদয সফফযণোঃ 

ক্রোঃ নাং আফাফশত্রয সফফযণ সযভাণ (টি) ভন্তব্য 

১ কসিউটায (সসইউ ও ভসনটয) 01 সসট বার 

২ ইউসএ 01 টি নষ্ট 

৩ সপ্রন্টায 1 টি বার 

৪ পাইর বকসফশনট 1 টি ১টি নষ্ট 
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৫ আরভাসয  2 টি  পুযার্ন 

৬ বটসফর  1 সসট বার 

৭ বচয়ায 5 টি বার 

৮ পযান  01টি বার ০৩ টি নষ্ট 

৯ াইশকর 02 টি নষ্ট 

১০ বভাটয াইশকর 02 টি 01 নষ্ট 

 

৬। নসথত্র ও সফসবন্ন প্রকায বযসজস্ট্রায ম ডাশরাচনাোঃ 
  

 বকশন্দ্রয সফসবন্ন নসথত্র ও বযসজস্ট্রায ম ডাশরাচনা কশয প্রাপ্ত তথ্যাসদ সনশে সন্নশফসত কযা শরাোঃ 

বযসজষ্ট্রাশযয নাভ পৃিা বখারায তাসযখ ভন্তব্য 

(ক) ভািায পাইর 23 06.01.97  

(খ)  ছুটি বযসজষ্ট্রায 24 10.02.99  

(গ) ত্র বপ্রযণ বযসজষ্ট্রায 78 02.01.17  

(ঘ) ত্র প্রাসপ্ত বযসজষ্ট্রায 90 22.07.19  

(ঙ) ভািায বযসজষ্ট্রায 56 10.07.04  

(চ) ভশনাাযী ও মুদ্রণ বযসজষ্ট্রায 170 15.12.05  

(ছ) সভসত বযসজষ্ট্রায 198 12.12.05  

(জ) গ্রু বযসজষ্ট্রাযোঃ 49 2000  

গ্রু বযসজষ্ট্রায-০১    

(ঝ) তাঁত ঋণ আশফদন বযসজষ্ট্রায 97 10.07.04  

(ঞ) ভঞ্জুসয ত্র  ইসুয বযসজষ্ট্রায-০১ 144 01.10.04  

(ট) ঋণ ফযাে বযসজষ্ট্রায 154 12.12.05  

     ঋণ সফতযণ  170 12.12.05  

     আদায় বযসজষ্ট্রায    

(ঠ)  কযা খাতা 124 01.11.21  

(ড) বফসক বন্টাশযয অনুকূশর অথ ড ফযাে, 

সফতযণ ও সস্থসতয সযভাণ ছক-১ এফাং ছক-২ 
   

(ঢ) মুবশভন্ট বযসজষ্ট্রায  113 10.04.08  

(ণ) সফদুৎ, ফাসড় বাড়া, ট্যাক্স ও ইউসনয়ন 

সযশাধ/বৌযকয বযসজষ্ট্রায 
153 15.12.05  

(ত) অস্থায়ী িদ বযসজষ্ট্রায 126 18.12.05  

(থ) স্থায়ী িদ বযসজষ্ট্রায 126 18.12.05  

(দ) প্রসক্ষশণয জন্য তাঁসত বপ্রযণ বযসজষ্ট্রায 154 18.12.05  

(ধ) সযদ ডন বযসজষ্ট্রায 180 20.06.18  

(ন)  াসজযা বযসজষ্ট্রায 153 02.05.12  

()  ব্যাাংক াখাওয়াযী বযসজিায 56 01.07.19  

(প)  দাসয়েবায স্তান্তয ও গ্রন নসথ 175 05.02.19  
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৭। বফসক বন্টাশযয আওতাধীন ঋণপ্রাপ্ত প্রাথসভক তাঁসত সভসতমূশয তথ্যাসদোঃ 

       বফসক বন্টাযটিয আওতায় বভাট ১৮টি প্রাথসভক সভসতশত ঋণ সফতযণ ও আদায় কাম ডক্রভ সযচারনা কযা 

শে। সভসতগুশরায নাভ মূ সনেরূোঃ 

ক্রঃনং সজরা উজজরা প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্য নাভ 

1 

মশায 

মশায সদয 

চাচড়া আউ: ৩নং ওয়ার্ ত প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

2 
৯ নং অদফপুয আউ: ৩নং ওয়ার্ ত প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

3 
৮ নং সদয়াযা আউ: প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

4 
 

ভসনযাভপুয 

 

 

 

 

 

 

১৪ নং দুফ তার্াঙ্গা আউমনয়ন ৩নং ওয়ার্ ত প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

5 
১৭ নং ভজনাহযপুয আউ: ১নং ওয়ার্ ত প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

6 
১৬ নং সনহারপুয আউ: প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

7 
 ১১ নং চালুয়া হাটি আউ: প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

8 
৭ নং সেদাাড়া আউ: প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

9 
১৪ নং দুফ তার্াঙ্গা আউ: ০২নং ওয়ার্ ত  প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

10 সকফপুয ১ নং মফজভাহনী আউ ২নং ওয়ার্ ত  প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

11 

বয়নগয 

১ নং সপ্রভফাগ আউ: প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

12 ০৬ নাং ফাঘুটিয়া ইউ: প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

১৩ ৪ নং ায়যা আউ: প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

14 ৭ নং শুবযাড়া আউ:  প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

15 সচৌগাছা ৯ নং স্বরূদাহ আউ: প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

16 

নড়াআর 

সদয ০১ নং ভাআজাড়া আউ:  প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

17 ৭ নং সেহাটি আউ: ১ নং ওয়ার্ ত প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

18 ৮ নং কজরাড়া আউ: প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ 

 

 

 



বফসক বন্টায মূল্যায়ন মশায-5 

 

৮। সফগত ২০ ফছশযয ফছযসবসিক ফযাদ্দ প্রামি, ঋণ সফতযণ ও আদায় সফফযণীোঃ 

                                       রক্ষ টাকায় 

 

ক্রমভক 

নং 

থ তফছয প্রধান কাম তারয় হজর্ ফযাদ্দ প্রামি মফর্যণ অদায় 

1 1999-2000 8.36 6.05 1.07 

2 2000-2001 3.83 6.39 2.97 

3 ২০০১-২০০২ 16.85 13.90 6.15 

4 ২০০২-২০০৩ 12.79 8.95 8.53 

5 ২০০৩-২০০৪ 14.21 15.62 10.9 

6 ২০০৪-২০০৫ 23.00 19.50 11.66 

7 ২০০৫-২০০৬ 16.76 11.58 13.47 

8 ২০০৬-২০০৭ 0.00 5.80 10.61 

9 ২০০৭-২০০৮ 3.88 6.46 8.3 

10 ২০০৮-২০০৯ 0.00 4.16 8.13 

১১ 2009-2010 7.20 5.26 7.26 

১২ 2010-2011 5.41 5.80 8.29 

১৩ 2011-2012 1.88 4.90 7.37 

১৪ 2012-2013 3.90 2.10 7.86 

১৫ 2013-2014 3.00 4.80 6.2 

১৬ 2014-2015 2.76 1.86 5.47 

১৭ 2015-2016 3.64 3.94 4.14 

১৮ 2016-2017 1.60 2.0 4.29 

১৯ 2017-2018 1.00 1.0 3.72 

২০ 2018-2019      0.00 0.70 2.78 

২১ 201৯-20২০ 0.70 0.0 1.98 

২২ 20২০-20২১ 0.0 0.0 1.99 

২৩ সভাট = 130.77 রক্ষ 130.77 143.14 রক্ষ 
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০৯। তাঁসত এরাকা শযজসভশন সযদ ডন ও ভতসফসনভয়োঃ 

 

     বকন্দ্র মূল্যায়নকাশর উক্ত বফসক বন্টাশযয আওতাধীন ২টি সভসতয বভাট ২ জন তাঁসত দশস্যয াশথ ভত 

সফসনভয় কযা য়। চাচড়া আউ: ৩নং ওয়ার্ ত প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্য সবামর্ জানান , র্াজদয র্াঁজর্য কাঁচাভার , 

সুর্া ও যং ক্রজয়য জন্য াহজাদপুয , মসযাজগঞ্জ থফা কুভাযোরী , কুমষ্টয়া অসজর্ হয়। পজর মযফহন েযচসহ 

ন্যন েযচ মভজর কাজড়য মূল্য জনক সফম জড় মায়। র্াছাড়া গাভছা বুনায য উক্ত গাভছা মথাসভজয় মফক্রয় 

কযা ও সম্ভফ হয় না। র্াআ ধীজয ধীজয এআ সা সছজড় র্াঁমর্যা ন্য সায় চজর মাজে। 

 

 

 

চাচড়া আউ: ৩নং ওয়ার্ ত প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্য র্াঁমর্ মনজ র্াঁজর্ গাভছা বুনন। 
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চাচড়া আউ: ৩নং ওয়ার্ ত প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ । 
 

 

 

চাচড়া আউ: ৩নং ওয়ার্ ত প্রাথমভক র্াঁমর্ সমভমর্ । 
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১০। তাঁসতশদয আথ ড-াভাসজক অফস্থায উন্নয়শন চরসত মূরধন যফযা,অচালু তাঁত চালু কযা এফাং 

তাঁশতয আধুসনকায়ন প্রকশেয আওতায় ফযাদ্দ প্রামি, ঋণ সফতযণ ও আদায় সফফযণীোঃ  

 

উক্ত বকশন্দ্র এখন ম ডন্ত তাঁসতশদয আথ ড-াভাসজক অফস্থায উন্নয়শন চরসত মূরধন যফযা,অচালু তাঁত চালু কযা 

এফাং তাঁশতয আধুসনকায়ন প্রকশেয আওতায় ঋণ সফতযণ কাম ডক্রভ শুরু য়সন। 
 

১১। ব্যাাংক াখাওয়াযী ঋণ সফতযণ ও আদায় িসকডত তথ্যাসদোঃ 

মশায বফসক বন্টাশযয ঋণ ফযাে, ভঞ্জুসয, সফতযণ ও আদায় াংক্রান্ত কাম ডাফসর সুিুবাশফ িন্ন কযায 

জন্য সফশকসফ মশায, ভসনযাভপুয, বগাারপুয, বচৌগাছা, নওয়াাড়া, বখদাাড়া, বকফপুয, বখাটি ও নড়াইর 

ব্যাাংক াখায ভাধ্যশভ ঋণ সফতযণ ও আদায় কাম ডক্রভ সযচাসরত শে। 
 
 

১২। বখরাী ঋশণয তথ্যাসদোঃ 

   

মজায সফমসক সসন্টাজয সফ তজভাট  ১৪৬ জন ঋণ সেরাী র্াঁমর্ যজয়জছ। র্জফ সকন্দ্রটিজর্ ঋণ সেরাীয মফস্তামযর্ 

র্থ্য াওয়া মায়মন। 

১৪৬ জন ঋণ সেরাীয ভজে  মৃত্যুজমনর্ ১৩ জন এফং উক্ত  এরাকা সছজড় মাওয়ায কাযজণ ২০ জজনয ঋজণয 

মকমস্ত মযজাধ কযা সম্ভফ হজে না ফজর সকন্দ্র প্রধাজনয মনকট সথজক জানা মায়। 

ফমষ্ট ১১৩ জন অমথ তক বাফ নটজনয কাযজণ এ সা সছজড় ন্য সায় সকানযকজভ জীফন মান কযজছন। 

পজর র্াযাও ঋজণয মকমস্ত মযজাধ কযজর্ নীহা প্রকা কযজছন। 

১৩।   অসডট াংক্রান্ত তথ্যাসদোঃ 

আশরাচয বফসক বন্টাশয ০১.০৮.২০১৯ তাসযশখ ফ ডশল অবযন্তযীণ সনযীক্ষা কযা য়।  
 

১৪।  সভসত অসডটোঃ  

আশরাচয বফসক বন্টাশযয ভাধ্যশভ 202১-2২ থ তফছজয 07টি সভসত অসডট কযা শয়শছ। সনশে তা 

তুশর ধযা শরাোঃ 

 

ক্রসভক নাং  সভসতয নাভ 

১  ০৯ নাং স্বরূদা ইউ: প্রা: তাঁসত সভসত 

২ ০৪ নং ায়যা আউ: প্রা: র্াঁমর্ সমভমর্ 

৩ ০১ নং সপ্রভফাগ আউ: প্রা: র্াঁমর্ সমভমর্ 
 

 

 

ক্রসভক নাং  সভসতয নাভ 

১  ১৭ নাং ভশনাযপুয ইউ: ১ নাং ওয়াড ড প্রা: তাঁসত সভসত 

২ ১ নং মিজভাহনী আউ: ২ নং ওয়ার্ ত প্রা: র্াঁমর্ সমভমর্ 

৩ ১৪ নাং দুফ ডাডাঙ্গা ইউ: ৩ নাং ওয়াড ড প্রা: তাঁসত সভসত 

৪ ১৬ নাং বনারপুয ইউ: প্রা: তাঁসত সভসত। 
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১৫। বফসক বন্টায মশাশযয ভস্যামূ: 

 

বফসক বন্টায মশাশয ভাত্র ০১(এক) জনফর। একজশনয শক্ষ বমভন একটি অসপ (তাঁত বফাশড ডয সনজস্ব বফন) 

সযচারনা কযা অম্ভফ, বতভসন সনযািাীন। তাই এখাশন একজন প্রযী/ফাতডাফাক একান্ত প্রশয়াজন। 
 

১৫.১। ঋণ আদায় াংক্রান্ত ভস্যা: ফতডভাশন বফসক বন্টায মশাশয ১৪৬ জন ঋণ বখরাী তাঁসত যশয়শছ বভাট 

১৯টি সভসতশত। মাশদয ভশধ্য প্রায় ফাই (২০০০-২০০৫) াশরয ভশধ্য ঋণ গ্রণ কশযসছর। এশদয ভশধ্য অশনশক 

ভাযা বগশছ, অশনশক এরাকায ফাইশয আশছ এফাং অশনশক আসথ ডক অফস্থা অতযন্ত খাযা ওয়ায় কাযশণ ঋশণয 

টাকা সযশাধ কযশত াযশছনা। 
 

১৫.২। ঋণ সফতযণ াংক্রান্ত ভস্যা: অত্র এরাকায বফসয বাগ তাঁতই র স্তচাসরত সট তাঁত। সুতায দাভ বৃসি 

াওয়ায় এফাং তাঁসতশদয বছশর বভশয় তাঁত বায প্রসত অসনা থাকায কাযশণ অসধকাাং তাঁসত তাঁত বা বছশড় 

সদশে। তাছাড়া বমফ সভসতশত তাঁত যশয়শছ বফ সভসতয অসধকাাং তাঁসতই বখরাী মায কাযশণ তাশদয ঋণ 

বদয়া মাশেনা। বফসয বাগ সভসতশতই ভাত্র (৩-৫) জন তাঁসত যশয়শছ মায কাযশণ বখাশন কসভটি কযা মাশেনা। 
 

১৫.৩। ১৪ নাং দুফ ডাডাঙ্গা ইউ: ৩নাং ওয়াড ড প্রাথসভক তাঁসত সভসতশত ঞ্চাশার্ধ্ড তাঁসত যশয়শছ। বখাশন এডক 

কসভটি গঠন কযা শয়শছ, ২টি গ্রু গঠন কযা শয়শছ  এফাং ঋণ সফতযণ কাম ডক্রভ চরভান যশয়শছ। 
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সুাসয: 

 

১ “তাঁসতশদয আথ ড-াভাসজক অফস্থায উন্নয়শন চরসত মূরধন যফযা, অচালু তাঁত চালু কযা এফাং তাঁশতয 

আধুসনকায়ন ” প্রকশেয আওতায় প্রকৃত তাঁসতশদয ভাশঝ ঋণ সফতযণ কযা বমশত াশয। 
 

২। অসপ বফশনয সিভ াশবডয বদয়াশরয সবতশযয অাংশ অশনক ভাটি স্তু কশয যাখায় এফাং বছশন ও 

নীশচ ভাটি না থকায় বদয়ারটি বশর ড়ায ম্ভাফনা বদখা সদশয়শছ। বদয়ারটিশক যক্ষা কযায জন্য উশযয স্তু 

কযা ভাটি যাশনায প্রশমাজনীয় প্রদশক্ষ গ্রন কযা বমশত াশয। 
 

৩। সিভ াশ ডয বদয়াশরয শরস্তয খশ শড়শছ। এটি াংস্কায কযা বমশত াশয। 
 

৪।  যান্ডলুশভয উৎাদন কভ ওয়ায় তাঁসতযা াওয়াযলুভ এয প্রসত বফস আগ্রী এজন্য তাশদযশক াওয়ায 

লুভ এ উৎাদশনয জন্য প্রশয়াজনীয় াশ ডাট বদয়া বমশত াশয। 
 

৫। বফসক বন্টাশযয আওতায় ৫০ তাাং ভূসভ যশয়শছ। শুধুভাত্র একটি অসপ বফন যশয়শছ। ফাকী অাংশ 

সক কযা মায় এ সফলশয় সযকেনা ও ফাস্তফায়ন সফবাগ শত ম্ভাব্যতা ভীক্ষা কশয প্রশয়াজনীয় দশক্ষ গ্রণ 

কযা বমশত াশয। 
 

৬। তাঁশতয ও তাঁসতয াংখ্যা ক্রভাগত হ্রা াশে। ফতডভাশন তাঁসতশদয চাসদা অনুাশয ও যুশগয াশথ 

াভঞ্জস্যতা বযশখ তাশদযশক প্রশয়াজনীয় াশ ডাট বদয়া মায়। 
 

৭। ঋণ বখরাসয পূণ ডাঙ্গ তাসরকা প্রনয়শনয জন্য বকন্দ্র প্রধানশক সনশদ ডনা প্রদান কযা বমশত াশয। 
 

 

 

 


