
গ্রামীণ ব্াাংকের সকে গ্রামীণ ফ াকের সম্পেক ঃ গ্রামীণ ফ াে োর 
প্রতিষ্ঠাে? 

প্রথম পবক 

অধ্্াপে ড. মুহাম্মদ ইউেকূসর বিক মাে অবস্থাে হক া ফে, এই দকু া প্রতিষ্ঠাকের 

মকধ্্ ফোে সম্পেক  ফেই। শুধ্ ুগ্রামীণ োমটি ব্বহার হকেকে মাত্র। 

অধ্্াপে ড. মুহাম্মদ ইউেূস এখে ফ াকরকসাকর দাতব েরকেে ফে, গ্রামীণ ব্াাংকের সকে 

গ্রামীণ ফ ত ক াকের ফোে সম্পেক  ফেই। 

গ্রামীণ ব্াাংে ১৯৮৩ সাক র এেটি আইকের দ্বারা প্রতিতষ্ঠি তবকেষাতেি ব্াাংে। এই 

আইকের সাংস্কার সমকে সমকে হকেকে তেন্তু প্রতিষ্ঠােটি এখেও এেটি আইকে গঠিি 

সরোতর প্রতিষ্ঠাে। 

গ্রামীণ ফ াে ব্তিমাত োো খাকি স্থাতপি এেটি প্রতিষ্ঠাে এবাং এই প্রতিষ্ঠাকে ফেোর 

আকে েরওকের ফ ত ের এবাং গ্রামীণ ফ ত েম ফোম্পােীর। এোড়া ১০% ফেোর ২০০৯ 

সাক  বা াকর োড়া হে। এতবষকে অধ্্াপে ইউেূস-এর উকদ্াকগ গ্রামীণ ব্াাংকের 

পতরচা ো পষককদর েতিপে সদস্রা এেটি তববৃতি তদকেকেে ফে, িাকদর ব্াাংকের সকে 

গ্রামীণ ফ াকের ফোে সম্পেক  ফেই। 

 

তদ্বিীে পবক 

গ্রামীণ ফ ত েম প্রতিষ্ঠাকের  ন্মবৃত্তান্ত। গ্রামীণ ফ ত েকমর শুরুকি িার পতরচা ো 
পষককদর আক াচোে ো প্রতিভাি হে। 

গ্রামীণ ফ ত েম গ্রামীণ ব্াাংেই প্রতিষ্ঠা েকর ফমাবাই   াইকসন্স পাওোর উকেকে্। 

অধ্্াপে ইউেূস ফোকব  পরুস্কার পাওোর সমেও বক ে ফে এে সমে গ্রামীণ ব্াাংকের 

গরীব সদস্রাই গ্রামীণ ফ াকের মাত ে হকবে। 

১৯৯৫ সাক  গ্রামীণ ব্াাংে ফমাবাই  ফ ত ক াকের  াইকসন্স ফেবার প্রাথতমে উকদ্াগ 

ফেে। একি গ্রামীণ ব্াাংকের সহকোগী হে এে ে উৎসাহী উকদ্ািা  োব ইেবা  

োকদর। তিতে গণক াে ফডকভ পকমন্ট েকপকাকরেে প্রতিষ্ঠা েকরে। িখে গ্রামীণ ব্াাংকের 

পতরচা ো পষককদর তসদ্ধান্ত অেুোেী গ্রামীণ ফ ত েম োকম এেটি সহকোগী প্রতিষ্ঠাে সৃতি 

েরা হে। ৩টি প্রতিষ্ঠাে গ্রামীণ ফ ত েম, গণক াে এবাং ফ ত ের ১৯৯৫ সাক  এেটি 



েেকসাটিক োম প্রতিষ্ঠা েকর ফমাবাই  ফ াে  াইকসন্স প্রাতির উকেকে্ ১৯৯৬ সাক  

বাাং াকদে সরোকর এেটি আকবদে েকর। এবাং ফসখাকে গ্রামীণ ফ ত েকমর পতরচে ফদো 
হে 

‘‘গ্রামীণ ব্াাংকের সহকোগী প্রতিষ্ঠাে গ্রামীণ ফ ত েম ‘‘ে   র প্রত   ফোম্পােী।’’ 

‘‘গ্রামীণ ফ ত েম প্রেকের মাত ে ো ক্রকম গ্রামীণ ব্াাংকের সদস্রাই হকবে। ফসই 

তহসাকব এই প্রেে শুধ্ু গরীবকদর ফ ত ক াে ব্বহাকরর সুকোগ ফদকব ো, বরঞ্চ ফ ত েম 

ব্বসাে ফে মুো া হকব িার সুতবধ্াও দতরদ্র  েসাধ্ারণ গ্রামীণ ফ ত েকমর মাধ্্কম গ্রহণ 

েরকবে।’’ 

‘‘গ্রামীণ ফ ত েকমর আকবদে 

সরোর ইতিমকধ্্ ফবসরোরী খাকি ৩টি প্রতিষ্ঠােকে ফস ু ার সাতভক স প্রদাকের  ে্ ফে 

 াইকসন্সসমূহ ফদবার পতরেেো েকরকেে িার মধ্্ ফথকে এেটি  াইকসন্স দতরদ্র 

 েকগাতষ্ঠর আথক-সামাত ে উন্নেকের স্বাকথক গ্রামীণ ফ ত েমকে ফদোর  ে্ মােেীে 

মন্ত্রীর তেে  সতবেে তেকবদে  াোতি।’’ 

গ্রামীণ ফ ত েকমর ১ম ফবাডক  তমটিাং-এ এই প্রতিষ্ঠাকের ব্বস্থাপো পতরচা ে  োব খাক দ 

োমস্ ফে প্রতিকবদে ফপে েকরে ফসখাকে ব া হে ফে, ‘‘গ্রামীণ ব্াাংকের পতরচা েমন্ড ীর 

তসদ্ধাকন্তর ফপ্রতিকি গ্রামীণ ফ ত েম ইতিমকধ্্ েকথি অগ্রসর হকেকে। 

গ্রামীণ ফ ত ক াে পতরচা ো পষককদর ২ে সভাে (োর সভাপতি তেক ে অধ্্াপে ড. 

মুহাম্মদ ইউেূস) ফসখাকে ব্বস্থাপো পতরচা ে িার প্রতিকবদকে বক ে- 

‘‘তিতে আকরা উকেখ েকরে প্রেকের  ে্ গ্রামীণ ব্াাংে ফসাস্া  অ্াডভান্সকমন্ট  ান্ড 

(SAF) ফথকে ১১% সর  সুকদ ৩০,০০,০০,০০০ (তত্রে ফোটি)  াো ব্াাংকের ৪১িম 

পতরচা ো পষককদর সভাে দীর্ককমোদী ঋণ তহসাকব প্রদাকের  ে্ অেুকমাদে েকরে। এ 

ব্াপাকর গ্রামীণ ব্াাংে এবাং ফ ত েকমর সাকথ আ াপ আক াচোর মাধ্্কম চূড়ামত্ম চুতি 

স্বািতরি হকব। 

পতরচা ো পতরষদকে আকরা  াোে হে ফে, েকভম্বর ১-৩১ [সম্ভবিঃ ভুক  এখাকে েকভম্বর 

মাস ৩১ তদে ফ খা হকেকে], ১৯৯৫ পেকন্ত ফমা  ১৪,৫০০ (ফচৌে হা ার পাাঁচেি)  াো 
গ্রামীণ ব্াাংে ফথকে ঋণ ফেো হকেকে এবাং ফমা  ১৪,১৬০/- (ফচৌে হা ার এেেি ষা ) 

 াো খরচ েরা হকেকে। 

গ্রামীণ ফ ত েকমর প্রাথতমে পেকাকে প্রকো েীে অথক গ্রামীণ ব্াাংে সরবরাহ েকর। গ্রামীণ 

ব্াাংে হকি গ্রামীণ ফ ত েমকে ঋণ ফদো হে। গ্রামীণ ব্াাংকের গ্ারাতন্টকি গ্রামীণ 

ফ ত েম সকরাকসর োে ফথকে ঋণ গ্রহণ েকর। গ্রামীণ ব্াাংে ফসাো  অ্াডভান্সকমন্ট 

 ান্ড ফথকে গ্রামীণ ফ ত েমকে ঋণ ফদে। গ্রামীণ ব্াাংকের এে ধ্রকের গ্ারাতন্টর  ক  

IFC, CDC এবাং ADB গ্রামীণ ফ াকের Preferential Share খতরদ েকর। অথকাৎ এে েথাে ব া 



চক  ফে, গ্রামীণ ব্াাংকের উকদ্াগ, অথক এবাং গ্ারাতন্টর দ্বারাই গ্রামীণ ফ ত েম প্রতিষ্ঠা 
পাে। 

অধ্্াপে ইউেূস প্রথম ফথকেই বক কেে ফে, গ্রামীণ ব্াাংকের গরীবরা অবকেকষ গ্রামীণ 

ফ াকের মাত ে হকবে। ফস া িার  াইকসকন্সর  ে্ আকবদেপকত্রও ব া তে । তিতে 

িৎো ীে মােেীে প্রধ্ােমন্ত্রী ফেখ হাতসোকেও ফসই রেম তেশ্চেিা প্রদাে েকরে। 

এমেতে ২০০৬ সাক  িার ফোকব  তব ে উপ কি ফে বিৃিা ফদে ফসখাকেও বক ে ফে- 

‘‘Grameen Phone is a joint-venture company owned by Telenor of Norway and Grameen Telecom of 

Bangladesh. Telenor owns 62 percent share of the company, Grameen Telecom owns 38 percent. Our 

vision was to ultimately convert this company into a social business by giving majority ownership to the 

poor women of Grameen Bank. We are working towards that goal. Someday Grameen Phone will 

become another example of a big enterprise owned by the poor.” 

িৃিীে পবক 

গ্রামীণ ব্াাংে পতরচা ো ফবাডক  গ্রামীণ ফ াে প্রতিষ্ঠা কে ফে উকদ্াগ ফেে। 

গ্রামীণ ব্াাংকের পতরচা ো পষককদ গ্রামীণ ফ াকের প্রতিষ্ঠা কে ফে আক াচো হে িাকি 

ফদখকি পাওো োে ফে (১) গ্রামীণ ফ ত েম িারাই প্রতিষ্ঠা েকরে (২) গ্রামীণ ফ াকে 

তবতেকোকগর  ে্ গ্রামীণ ফ ত েমকে িারা ঋণ ফদে (৩) গ্রামীণ ব্াাংকের গ্ারাতন্ট বা 
সমমাকের তেশ্চেিা প্রদাকের তভতত্তকিই গ্রামীণ ফ ত েম গ্রামীণ ফ াকে তবতেকোগ েরার 

 ে্ অথক সাংগ্রহ েকর। 

গ্রামীণ ব্াাংকে এই গ্রামীণ ফ ত েম প্রতিষ্ঠা কে তে ধ্রকের আক াচো হকেকে িার এে ু 

তহসাব ফেো ফেকি পাকরঃ 

(K) ১৬ েকভম্বর ১৯৯৪ সাক র ফবাডক  সভা। সভাপতি- ড. আেবর আ ী খােঃ 

‘‘গ্রামীণ ব্াাংকের সদস্কদর  ে্ আে উপা ক েোরী েমকোন্ড তহকসকব আধ্ুতেে ফস ু ার 

ফ ত ক াে ফসবা তবতক্র েরার েিুে োেকক্রম গ্রহকণর প্রস্তাব অেুকমাদেঃ গ্রামীণ ব্াাংকের 

সদস্/সদস্াকদর  ে্ আে উপা ক েোরী েমকোন্ড তহসাকব আধ্ুতেে ফস ু ার ফ ত ক াে 

সরবরাহ, এ ব্াপাকর গ্রামীণ ব্াাংকের অাংেগ্রহণ এবাং পথৃে এেটি ফোম্পােী গঠে তেকে 

পতরচা েমন্ড ীর আ কের (১৬-১১-৯৪) সভাে সাতবকে আক াচোর পর এ ধ্রকের 

োেকক্রকম ব্াাংকের অাংেগ্রহণ অেুকমাদে েকর পতরচা েমন্ড ী তেম্নত তখি তসদ্ধান্ত গ্রহণ 

েকরে। 



‘‘তসদ্ধান্ত গ্রামীণ ব্াাংকের সদস্কদর ফস ু ার ফ ত ক াে ফসবা তবক্রীর সুকোগ ফদোর 

উকেকে্ অে্াে্ তবতেকোগোরীকদর সকে তেকে এেটি েেকসাটিক োকম ফোগ ফদবার  ে্ 
অেুমতি ফদো হক া। এ ে্ গ্রামীণ ব্াাংে িার তে স্ব ফোে পুাঁত  তবতেকোগ েরকব ো। 

গ্রামাঞ্চক  ফ ত কোগাকোগ ব্বস্থা তবসৃ্ততির  ে্ বাাং াকদে ফর ওকের 

ফ ত েতমউতেকেেে অবোঠাকমা  ী  ফেোর (েতদ প্রকো ে হে)  ে্ গ্রামীণ ব্াাংেকে 

অেুমতি ফদো হক া। এই  ী  সাংক্রান্ত সমুদে খরচ েেকসাটিক োম বহে েরকব। 

‘‘গ্রামীণক ােঃ োকম এেটি পথৃে ‘‘ে   র প্রত  ’’ ফোম্পােী স্থাপে েরার প্রস্তাব 

অেুকমাদে েরা হক া। গ্রামীণ পতরবাকরর অে্াে্ সাংস্থার মি ১৯১৩ সকের ফোম্পােী 
আইে অেুোেী এই ফোম্পােী গঠিি হকব। 

উকেতখি তসদ্ধান্তসমূকহর আক াকে এ ব্াপাকর পরবিী প্রকো েীে ব্বস্থা গ্রহকণর  ে্ 
ব্াাংকের ব্বস্থাপো পতরচা েকে িমিা অপকণ েরা হক া। 

ভতবষ্কি এর অগ্রগতি সম্পকেক  পতরচা েমন্ড ীকে অবতহি েরকি হকব’’।  

 

(L) ফবাডক  সভা ৫ তডকসম্বর ১৯৯৫। সভাপতি ড. আেবর আ ী খাে। 

এই সভাে গ্রামীণ ব্াাংে সৃি তবতভন্ন প্রতিষ্ঠাকের অগ্রগতি সম্পকেক  ব্বস্থাপো পতরচা কের 

বিব্। 

‘‘গ্রামীণ ব্াাংকের অগ্রগতি সম্পকেক  ব্বস্থাপো পতরচা কের তরকপা ক  ফপে। গ্রামীণ ব্াাংে 

সৃি তবতভন্ন প্রতিষ্ঠাকের অগ্রগতি সম্পকেক  ব্বস্থাপো পতরচা ে বক ে, ‘‘গ্রামীণ ফ ত েম’’ 

োকম এেটি প্রতিষ্ঠাে ইতিমকধ্্ই তেবন্ধেেরণ হকেকে। ফবাকডক র তসদ্ধান্ত ফমািাকবে 

েরওকের ফ ত ের এবাং আকমতরোর গণক াে োমে দ’ুটি প্রতিষ্ঠাকের সাকথ েেকসাটিক োম 

গঠে েকর গি ৬ই েকভম্বর এেটি ফ ন্ডার দাতখ  েরা হকেকে। তিতে উকেখ েকরে এ া 
অি্ন্ত  াভ েে প্রেে বক  তবকবতচি হকব। ফস ু ার ফ ত ক াে সম্পকেক  আ াপ েরা হক  

সদস্কদর মকধ্্ দারুণ উেীপো  ি্ েরা ফগকে।’’ 

‘‘গ্রামীণ ফ ত েমকে ফসাো  অ্াডভান্সকমন্ট  ান্ড (SAF) ফথকে ৩০ ফোটি  াো ঋণ 

প্রদাকের 

প্রস্তাব অেুকমাদেঃ গ্রামীণ ফ ত েমকে ফসাো  অ্াডভান্সকমন্ট  ান্ড (SAF) ফথকে ঋণ 

প্রদাে প্রসকে পতরচা েমন্ড ীর ফচোরম্াে ড. আেবর আ ী খাে এবাং সদস্  োব গু  

আ করা  মাহবুব এই মকমক অতভমি রাকখে ফে ফসাো  অ্াডভান্সকমন্ট  াকন্ডর (SAF) 

 াো মূ িঃ ব্াাংকের সদস্ ও েমীকদর ে ্াকণ সাংরতিি থাোে সম্পণূক তেতশ্চি হকে 

সিেক িার সাকথ এই িহতবক র  াো তবতেকোগ েরকি হকব। প্রেেটি অি্ন্ত  াভ েে 

এবাং একি তবতেকোকগর ফিমে ঝুাঁ তে ফেই বক  ব্বস্থাপো পতরচা েমন্ড ীকে আশ্বস্ত েরক  

সভাে তসদ্ধান্ত ফেো হক া ফে,’’ 



‘‘তসদ্ধান্ত গ্রামীণ ফ ত েকমর সাকথ ফ ত ের এবাং গণক াকের সমন্বকে েেকসাটিক োম গঠে 

এবাং ভতবষ্কি  াপাকের মারুতবতে েিৃক ে েেকসাটিক োকম ফোগদাকের সম্ভাবো সম্পকেক  
পতরচা েমন্ড ী অবতহি হক া। 

গ্রামীণ ফ ত েমকে ফসাো  অ্াডভান্সকমন্ট  ান্ড (SAF) ফথকে েিেরা ১১  াো সর  সুকদ 

৩০ ফোটি  াো দীর্ককমোদী ঋণ প্রদাকের প্রস্তাব অেুকমাদে েরা হক া।’’ 

‘‘ফসাো  অ্াডভান্সকমন্ট  ান্ড (SAF) প্রদত্ত এই ঋকণর েিক াব ী ও পতরকোধ্সূচী গ্রামীণ 

ফ ত েকমর সাকথ আক াচো েকর চূড়ান্ত েরার িমিা ব্াাংকের ব্বস্থাপো পতরচা েকে 

অপকণ েরা হক া।’’ 

 

(M) ফবাডক  সভা ফসকেম্বর ৩, ১৯৯৬। সভাপতি অধ্্াপে ফরহমাে ফসাবহাে। 

‘‘গ্রামীণ ব্াাংকের অগ্রগতি সম্পকেক  ব্বস্থাপো পতরচা কের তরকপা ক ঃ িাাঁর বিকব্ 
ব্বস্থাপো পতরচা ে উকেখ েকরে বিক মাে বেকর ব্াাংকের  ে্ সুখবরগুক ার মকধ্্ 
দ’ুটি খবর আমাকদর  ে্ তবকেষভাকব খুেীর। এর এেটি হক া প্রক সর ফরহমাে 

ফসাবহাকের গ্রামীণ ব্াাংে পতরচা েমন্ড ীর ফচোরম্াে তহকসকব দাতেত্ব গ্রহণ এবাং তদ্বিীে 

সরোর েিৃক ে গ্রামীণ ব্াাংেকে ফস ু ার ফ ত ক াকের  াইকসন্স তদকি সম্মি হওো।’’ 

‘‘গ্রামীণ ফ ত েম েিৃক ে ফস ু ার ফ ত ক াকের  াইকসন্স পাওোর উকেখ েকর ব্বস্থাপো 
পতরচা ে বক ে এ া তেঃসকেকহ গ্রামীণ ব্াাংকের  ে্ এে া খুেীর সাংবাদ। তিতে বক ে 

গি ফদড় বের ধ্কর গ্রামীণ ব্াাংকের ভূতমহীে সদস্কদর  ে্ আকের উৎস তহকসকব 

ফ ত ক াে সরবরাকহর উকেকে্ ব্াাংকের প্রকচিা অবকেকষ স   হকেকে।’’ 

(র্) এই তবষকে এতপ্র  ৬, ১৯৯৭ সাক র আর এেটি সভাে সকন্তাষ প্রোে েরা হে। 

(ঙ) ফবাডক  সভা ২৬ আগস্ট, ১৯৯৭। সভাপতি- প্রক সর ফরহমাে ফসাবহাে। 

এই সভাে গ্রামীণ ফ ত ক াকের  ে্ অথক সাংগ্রকহ গ্রামীণ ব্াাংে গ্ারাতন্ট ফদবার তসদ্ধান্ত 

ফেে এবাং পরবিীোক  আর এেটি সভাে (  ুাই ২৮, ১৯৯৮ সাক ) গ্ারাতন্টর তসত াং 
বৃতদ্ধ েকর। 

‘‘গ্রামীণ ফ ত েকমর ঋণ সাংগ্রকহ গ্রামীণ ব্াাংকের গ্ারাতন্ট প্রদাকের ব্াপাকর তসদ্ধান্ত গ্রহণঃ 
‘‘তসদ্ধান্তঃ গ্রামীণ ফ ত েম েিৃক ে অে্ আতথকে প্রতিষ্ঠাে ফথকে ঋণ গ্রহকণর ফিকত্র গ্রামীণ 

ব্াাংে সকবকাচ্চ ৩০ (তত্রে) ফোটি  াো পেকন্ত  াতমেদার (Guarantor) হকি পারকব। 

গ্রামীণ ফ ত েকমর  ে্ সকবকাচ্চ ৩০ (তত্রে) ফোটি  াো পেকন্ত তেশ্চেিা (Guarantor) প্রদাকের 

িমিা ব্াাংকের ব্বস্থাপো পতরচা েকে প্রদাে েরা হক া। 

এই তেশ্চেিা (Guarantor) প্রদাকের  ে্ গ্রামীণ ফ ত েম ব্াাংেকে বাতষকে ০.৫০% হাকর 

সাতভক স চা ক  প্রদাে েরকব। 



ইতিমকধ্্ ফেসব প্রতিষ্ঠাকের ফিকত্র এ ধ্রকের তেশ্চেিা (Guarantee) প্রদাে েরা হকেকে 

িাকদর োে ফথকেও ০.৫০% হাকর সাতভক স চা ক  আদাে েরকি হকব। 

গ্রামীণ ব্াাংে সৃি প্রতিষ্ঠাে েিৃক ে অে্ আতথকে প্রতিষ্ঠাে/ব্াাংে ফথকে ঋণ গ্রহকণর ফিকত্র 

গ্রামীণ ব্াাংে ফে পতরমাণ  াোর  ে্  াতমেদার হকব ফস পতরমাণ  াো গ্রামীণ ব্াাংকের 

ব্াক ন্স েীক  Contingent Liability তহকসকব ফদখাকি হকব।’’ 

(চ) ফবাডক  সভা ২৫ অকটাবর ১৯৯৮। সভাপতি- প্রক সর ফরহমাে ফসাবহাে। 

 এই সভাে সকরাকসর োে ফথকে ঋণ গ্রহকণর তবষকে তেেু আক াচো হে এবাং IFC, CDC এবাং 
ADB-র োে ফথকে ব্বস্থা ফেো হে। 

‘‘তসদ্ধান্তঃ গ্রামীণ ফ ত েম েিৃক ে সকরাস ইকোকোতমে ফডকভ পকমন্ট  ান্ড (SEDF) ফথকে 

১০.৬০ তমত েে মাতেক ে ড ার ঋণ প্রদাকের ফিকত্র তেকম্নাি েিক  উকেখপবুকে গ্রামীণ ব্াাংে 

ফথকে Keep-Well Commitment প্রদাে েরার অেুকমাদে ফদো হক া।  

ফেকহিু গ্রামীণ ফ ত েম েিৃক ে সকরাস ইকোকোতমে ফডকভ পকমন্ট  ান্ড (SEDF) ফথকে 

১০.৬০ তমত েে মাতেক ে ড ার দীর্ককমোদী ঋণ গ্রহকণর তবপরীকি গ্রামীণ ে ্াণ গ্ারাতন্ট 

প্রদাে েরকব ফসকহিু গ্রামীণ ব্াাংে, গ্রামীণ ে ্াকণর সব ধ্রকের উন্নেে প্রকচিাে 

সহকোতগিা েরকব োকি েকর গ্রামীণ ে ্াণ তে স্ব িহতব  গকড় িুক  অতভি  কি্ 
ফপৌাঁেকি পাকর।’’ 

 ‘‘গ্রামীণ ফ ত েম েিৃক ে ইকোকোতমে ফডকভ পকমন্ট  ান্ড (Guarantee) ফথকে ঋণ গ্রহকণর 

ফিকত্র গ্রামীণ ব্াাংে েিৃক ে Keep-Well Commitment প্রদাকের িমিা ব্াাংকের ব্বস্থাপো 
পতরচা েকে অপকণ েরা হক া। 

 ‘‘গ্রামীণ ফ াে েিৃক ে IFC, CDC এবাং ADB ফথকে ৫০ তমত েে মাতেক ে ড ার ঋণ গ্রহকণর 

ফিকত্র তেকম্নাি তিেটি েিক  উকেখপবূকে গ্রামীণ ব্াাংে ফথকে Side Letter প্রদাকের অেুকমাদে 

ফদো হক া। 

(i) গ্রামীণ ফ ত েকমর Articles of Association অেুসাকর গ্রামীণ ফ ত েম পতরচা োর ফিকত্র 

গ্রামীণ ব্াাংকের বিক মাে ভূতমো অব্াহি থােকব। 

(ii) এ ঋণ েিতদে পতরকোধ্ হকব ো িিতদে প্রক সর মুহাম্মদ ইউেূস এবাং  োব মুহম্মদ 

খাক দ োমস্ েথাক্রকম গ্রামীণ ফ ত েকমর পতরচা ো পতরষকদর ফচোরম্াে ও 

অে্িম সদস্ পকদ বহা  থােকবে। িকব IFC, CDC এবাং ADB এর সম্মতি সাকপকি এর 

পতরবিক ে েরা োকব। 

(iii) গ্রামীণ ব্াাংে অবগি (Acknowledge েরকে) আকে ফে, ভতবষ্কি গ্রামীণক াকে গ্রামীণ 

ফ ত েকমর অাংে বা ফেোর ব্াাংকের ঋণ গ্রহীিাকদর োকে প্রি্ি বা পকরািভাকব 

হসত্মামত্মর েরা হকব। 



‘‘গ্রামীণ ফ াে েিৃক ে IFC, CDC এবাং ADB ফথকে ৫০ তমত েে মাতেক ে ড ার ঋণ গ্রহকণর 

ফিকত্র গ্রামীণ ব্াাংে ফথকে Side Letter ফদোর িমিা ব্াাংকের ব্বস্থাপো পতরচা েকে 

অপকণ েরা হক া।’’ 

 


