
কর্মসংস্থান ব্াংক এর পক্ষ থেকক সবাইকক

স্বাগতর্



কর্মসংস্থান ব্াংক প্রততষ্াাঃ

• থেকের থবকার তবকেষ ককর থবকার যুবকের কর্মসংস্থাকনর উকেকে্

১৯৯৮ তিষ্টাকের ০৭ নং আইন বকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংোকেে

সরকাকরর র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী জনকনত্রী থেখ হাতসনার তবকেষ উকে্াকগ

কর্মসংস্থান ব্াংক প্রতততষ্ত হয়।



“ঋণ গ্রহীতার উৎপাতেত পণ্ প্রতিয়াজাতকরণ প্রততষ্াকনর তনকট

সরাসতর তবিয় এবং উক্ত প্রততষ্াকনর র্াধ্কর্ ঋকণর তকতি তনয়তর্ত

আোয় তনতিতকরণ”

কর্মসংস্থান ব্াংক এর একতট উদ্ভাবনী ধারণা



কর্মসংস্থান ব্াংককর উদ্ভাতবত ধারণার পতরতিততাঃ

তেকরানার্াঃ ঋণ গ্রহীতার উৎপাতেত পণ্ প্রতিয়াজাতকরণ প্রততষ্াকনর তনকট সরাসতর তবিয়

এবং উক্ত প্রততষ্াকনর র্াধ্কর্ ঋকণর তকতি তনয়তর্ত আোয় তনতিতকরণ।

পটভূতর্াঃ প্রিতেত ব্াংতকং ব্বস্থায় ধারাবাতহক ঋণ তবতরকণর পদ্ধতত হকে-

উকে্াক্তা তনবমািন ঋণ র্ঞ্জুরী ঋণ তবতরণ প্রকল্প বািবায়ন ঋণ আোয়

প্রিতেত ব্াংতকং ব্বস্থায় প্রাতিক িাষীকের থর্ৌতেক সর্স্াাঃ

• উৎপাতেত পণ্ বাজারজাতকরণ;

• ন্ায্ র্ূকে্ তবিয়;

• ব্াংক ঋকণর তকতি তনয়তর্ত পতরকোকধ অতনিয়তা;



উদ্ভাবিত ধারণার উদ্দেশ্যঃ

• উৎপাতেত পণ্ তবিকয়র অতনিয়তা েূরীকরণ;

• উৎপাতেত পকণ্র ন্ায্ র্ূে্ প্রাতি;

• পণ্ প্রতিয়াজাতকরণ প্রততষ্াকনর র্াধ্কর্ ঋকণর তকতি তনয়তর্ত আোয়: 

• তবতনকয়াগ ঝুুঁতক হ্রাস।



কর্মসংস্থান ব্াংককর উদ্ভাতবত ধারণাাঃ

কর্ম পদ্ধততাঃ

উকে্াক্তা তনবমািন ঋণ র্ঞ্জুরী ঋণ তবতরণ প্রকল্প বািবায়ন

উৎপাতেত পণ্ প্রতিয়াজাতকরণ প্রততষ্াকনর তনকট সরাসতর ন্ায্ র্ূকে্ তবিয়

তাকের র্াধ্কর্ ঋকণর তকতি আোয়।

উপকাতরতা/সুফোঃ

 উৎপাতেত পকণ্র ১০০% বাজারজাতকরণ

 উৎপাতেত পকণ্র ন্ায্ র্ূকে্র তনিয়তা

 ১০০% ঋণ আোকয়র তনিয়তা

 তবতনকয়াগ ঝুুঁতক হ্রাস



সর্ঝ োতো স্মোরকঃ

প্রস্তোবিত ধোরণো িোস্তিোয়ঝের লঝযে গত ১২.০৫.২০১৫ তোবরঝে িোাংলোঝেশ
িেোাংঝকর গভণমর র্ঝ োেয় এর উপবিবতঝত কর্মসাংিোে িেোাংক এিাং প্রোণ ডেইরী
বলবর্ঝেে এর র্ঝধে একটি সর্ঝ োতো স্মোরক স্বোযবরত  য়।
উক্ত অেুষ্ঠোঝে কর্মসাংিোে িেোাংঝকর ডশয়োরঝ োল্ডোরঝের প্রবতবেবধ ব ঝসঝি সাংবিষ্ট
িেোাংঝকর িেিিোপেো পবরচোলক র্ঝ োেয়গণ এিাং অত্র িেোাংঝকর শীর্ম বেিমো ীস 
িেোাংঝকর সকল কর্মকতম ো উপবিত বিঝলে।



প্রোে ডেইরী বলঃ এর সোঝে সর্ঝ োতো স্মোরক অেুষ্ঠোঝে উপবিত অবতবেিৃন্দ



প্রোে ডেইরী বলঃ এর সোঝে সর্ঝ োতো স্মোরক অেুষ্ঠোঝে উপবিত অবতবেিৃন্দ



সর্ঝ োতো স্মোরক  স্তোন্তর



িোস্তিোয়ে ও পবরচোলে িেয়ঃ
িোস্তিোয়ে ও পবরচোলে িেয় ডেই।

িোস্তিোয়ে সর্য়কোলঃ
• সর্ঝ োতো স্মোরক প্রস্তুত ও স্বোযর- ডর্,২০১৫ (12-05-15) 

• ঋণ েীবতর্োলো প্রণয়ে ও জোবর- জুে,২০১৫

• ঋণ বিতরণ শুরু- ডসঝেম্বর,২০১৫ (10-09-15)

• ঋঝণর ডর্য়োে- ১ ডেঝক ৫ িির

• পর্মোয়ক্রবর্কভোঝি চলর্োে েোকঝি

সুবিধোঝভোগীঝের িেয়ঃ

সুবিধোঝভোগীঝের ডকোে িেয় ডেই।



সম্প্রসোরঝণর সুঝর্োগঃ

• প্রাণ ডেইরী ব ঃ এর ন্যায় আড়ং, বিল্কবিটাসহ অন্যান্য প্রবতষ্ঠাদ্দন্র সাদ্দে অনু্রূপ

সিদ্দ াতা স্মারক সম্পাদন্ এর িাধযদ্দি ধারণাটির সম্প্রসারদ্দণর সুদ্দ াগ রদ্দয়দ্দে।
• দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণয োড়াও অন্যান্য পদ্দণযর ডেদ্দেও ধারণাটির সম্প্রসারদ্দণর সুদ্দ াগ

রদ্দয়দ্দে।
• অন্যান্য িযাংক/আবেিক প্রবতষ্ঠান্ এ ধারণাটি গ্রহণ করদ্দত পাদ্দর।

 ুুঁ বকঃ
ধোরণোটি িোস্তিোয়ঝে ডকোে  ুুঁ বক ডেই।



সিদ্দ াতা স্মারদ্দকর Key Points:

সর্ঝ োতো স্মোরক স্বোযবরত  ওয়োয় উপকোরঝভোগী পয ০৩টি ।
র্েোঃ কর্মসাংিোে িেোাংক, েোর্োরী এিাং প্রোণ ডেইরী বলঃ।

কিিসংস্থান্ িযাংকঃ

• দুগ্ধ েোর্োরীঝেরঝক িেোাংঝকর বিেের্োে ঋণ েীবতর্োলোর আওতোয় ঋণ স োয়তো প্রেোঝের র্োধেঝর্
আত্মকর্মসাংিোে সৃবষ্ট;

• উন্নতজোঝতর গোভী পোলে ও দুধ উৎপোেে িৃবি করো;
• উৎপোবেত দুগ্ধ সরোসবর প্রোণ ডেইরী বলঃ এর র্োধেঝর্ িোজোরজোতকরণ; 
• েোর্োরীঝের দুঝধর রূ্লে ডেঝক প্রোণ ডেইরী বলঃ এর র্োধেঝর্ িেোাংঝকর ঋঝণর বকবস্ত বেয়বর্ত

আেোঝয়র বেশ্চয়তো।



প্রাণ ডেইরী ব ঃ

দুগ্ধ খার্ারীাঃ

• কর্মসংস্থান ব্াংককর র্াধ্কর্ সহজ েকতম সরে ও স্বল্প সুকে ঋণ সহায়তা প্রাতি;

• উৎপাতেত দুগ্ধ প্রাণ থেইরী তোঃ এর তনকট বছরব্াপী তবিকয়র তনিয়তা ;

• উৎপাতেত দুগ্ধ প্রাণ থেইরী তোঃ এর তনকট সরাসতর তবিকয়র র্াধ্কর্ ন্ায্ র্ূে্ প্রাতি;

• দুকধর তবিয় র্ূে্ থেকক তনয়তর্তভাকব কর্মসংস্থান ব্াংককর তকতি পতরকোধ;

• প্রাণ থেইরী তোঃ এর তনকট হকত প্রতেক্ষণ, পশুর তিতকৎসা, খাে্, প্রজনন ইত্াতে তবষকয় পরার্েম ও

সহকযাতগতা প্রাতি।

• বেধমোবরত েোর্োরীঝের বেকে  ঝত িিরিেোপী বেরবিবিন্নভোঝি পর্মোপ্ত পবরর্োে দুধ প্রোবপ্তর বেশ্চয়তো;
• বেধমোবরত েোর্োরীঝের বেকে  ঝত েেোর্ে রূ্ঝলে দুধ প্রোবপ্তর বেশ্চয়তো।



ধেেিোে


