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পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও শ্চবত্ত শ্চনগম
এবং
জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও শ্চবত্ত শ্চনগম পশ্চিচাশ্চলত
গগাষ্ঠীদেি জনয ক্ষু দ্র ঋণ প্রকল্প – DLS
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মশ্চিলা সেসযদেি গগাষ্ঠী-ই শুধু ঋদণি জনয আদবেন কিদত পািদবন । গগাষ্ঠীি বয়স ৬ মাদসি গবশী িওয়া চাই
।
গগাষ্ঠীি সেসযা সংখ্যা ১০ গেদক ২০ এি মদধয িদত িদব ।

গগাষ্ঠীি সেসয সংখ্যাি কমপদক্ষ ৬০ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রোয়ভূ ক্ত িদব ।
গগাষ্ঠীি সেসযাদেি অবশযই ভািতীয় নাগশ্চিক িদত িদব ।
গগাষ্ঠীি সেসযাদেি অবশযই স্থানীয় বাশ্চসন্দা িদত িদব ।

গগাষ্ঠীি সেসযাদেি বয়স কমপদক্ষ ১৮ বছি িদত িদব ।

গগাষ্ঠীি সেসযািা অবশযই শািীশ্চিক কমমঠ এবং মানশ্চসকভাদব সুস্থ িদত িদব ।
গগাষ্ঠীি সেসযাদেি পাশ্চিবাশ্চিক বাশ্চষমক আয় গ্রামাঞ্চদল ৯৮,০০০ টাকাি মদধয এবং শিিাঞ্চদল ১,২০,০০০ টাকাি
নীদচ িদত িদব।
ঋদণি জনয স্বল্প িাদি সূে শ্চেদত িদব এবং ২৪টি সমান মাশ্চসক শ্চকশ্চিদত সূেসি পশ্চিদশাধ কিদত িদব।
ঋদণি জনয গকান গযািান্টাি লাদগ না, তদব প্রশ্চতটি সেসযাই ঋণ পশ্চিদশাদধি জনয সমান ভাদব োয়ী োকদবন।

ঋদণি পশ্চিমাণ সেসযা শ্চপছু ১৮,০০০ টাকা । সকদলি ঋদণি টাকা এক শতাংশ শ্চিদসদব সাশ্চভমস-চাজম গকদট বাকী
টাকা গগাষ্ঠীি গসশ্চভংস একাউদন্ট জমা িদব ।
সূেসি ঋদণি টাকা সদতাষজনক পশ্চিদশাধ কিদল সেসযা শ্চপছু ১ম নবীকিন ২২,০০০ টাকা ও তদ্পশ্চিদশাধাদত ২য়
নবীকিন ২৫,০০০ টাকা কদি ঋদণি সুদ াগ োদক।
গগাষ্ঠীি সমি গলনদেন গসশ্চভংস একাউদন্টি মাধযদমই িদব, শ্চসশ্চস(CC) বা অনয গকান ধিদনি একাউন্ট গ্রিণ কিা
িদব না।
বছদিি গ দকান সমদয়ই ঋদণি জনয আদবেন কিা ায় ।
ঋদণি জনয আদবেন পত্র গজলা সংখ্যালঘু অশ্চিস এবং শ্চবশ্চিও অশ্চিদস জমা কিা িদয় োদক এবং ওই আদবেদনি

শ্চভশ্চত্তদত FS সদিজশ্চমদন শ্চনম্নশ্চলশ্চখ্ত তেত কিদবন ।
গগাষ্ঠীি গিজুশ্চলউশন বই, গসশ্চভংস বই, ঋণ বই এবং নগে জমাি বই শ্চমশ্চলদয় গেখ্দবন।
গ্রুপ িদটা – সকল সেসযাি সশ্চিশ্চলত ছশ্চব (দপাষ্টকািম সাইজ) গনদবন- ছশ্চবদত সকদলি মুখ্াবয়ব গ ন পশ্চিষ্কাি
গবাঝা ায়। নামগুশ্চল িদটাি নীদচ বা শ্চপছদনি পৃষ্ঠায় শ্চলদখ্ সই কিদবন।
গিজুশ্চলউশন-গগাষ্ঠী গঠদনি প্রেম শ্চববিণী াদত শুরুি সেসযা সংখ্যা এবং পোশ্চধকািীদেি ষ্পষ্ট শ্চববিণ োদক।
িদটাকশ্চপ েলদনত্রী দ্বািা প্রতযশ্চয়ত িদত িদব।
২য় গিজুশ্চলউশন-WBMDFC গেদক ঋণ গনওয়াি এবং পশ্চিদশাধ কিাি শ্চববিন োকদব। িদটাকশ্চপ েলদনত্রী দ্বািা
প্রতযশ্চয়ত িদত িদব।
৩য় গিজুশ্চলউশন-১ম গিজুশ্চলউশন গেদক অেযাবশ্চধ সেসয সংখ্যাি সংদ াজন িদয় োকদল গসই মদমম শ্চববিনী।
িদটাকশ্চপ েলদনত্রী দ্বািা প্রতযশ্চয়ত িদত িদব।
বযাঙ্ক সংশ্চিষ্ট একাউন্ট ক) গগাষ্ঠীি নাদম গসশ্চভংস একাউন্ট িওয়া চাই। খ্)

একাউন্ট সচল োকদত িদব

( গত ৩০

শ্চেদনি মদধযি কযাশ ওঠাদনা সি গলনদেন োকদলই দেষ্ট)। গ )গগাষ্ঠীি নাম ,িাবাি ষ্টযাম্প এবং পাসবইদয় নাম একই িকম
িদত িদব। ঘ )পাসবইদয়ি নাম-ঠিকানাি পৃষ্ঠা এবং সবমদশষ গলনদেদনি পৃষ্ঠাি িদটাকশ্চপ শ্চনদত িদব। ঙ) একই
একাউদন্টি ৩টি PDC (শ্চনধমাশ্চিত স্বাক্ষিকািীদেি সইসি শ্চকন্তু তাশ্চিখ্বাদে) ।
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