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মুি

ক

করার জন আমার িক পিরমান অেথর দরকার?

আপিন যত অ

পিরমান ইে

আপিন যিদ ১০০ পাউ
টাকা। দু

ততটু ই আপনার

আপনার

কে

কে র কােজ িনেয়াগ করেত পােরন। যমন ধ ন

িনেয়াগ কেরন সটা টাকায় বদল করেল দাঁড়ােব ১২,০০০

ছাগল িকনেত লােগ ৩০০০ টাকা। তাহেল আপনার িনেয়াগকৃ ত অথ িদেয় আপনার

কে

চারজন দরী েক সাহয করা স ব। পেরর বছর যখন আপনার ঋন দয় টাকা পিরেশাধ হেয় যােব,
সটা আপিন আরও চারজন দরীে র সাহযােথ ব য় করেত পাের। সে ে
সাহায
যখন

পল। এভােব
ু

কে র মাধ েমও সাহয

কে

৮ জন দরী

ত বাড়েত থােক। আপনার

কে র সফলতা এবং িনেয়াগকৃ ত পিরচালেকর ওপর আ া আসেব, তখন যিদ আপিন

একটু কের অথ িনেয়ােগর পিরমান বাড়ান, আপনার

মুি

া েদর সংখ া অিত

আপনার

কে

কে র সফলতা আরও

ত বৃি

িত বছর

করা স ব।

আমার িক পিরমান সময় ব য় হেব?

মুি র কােজ খুব কম সময় ব য় হয়। আিম এই ওেয়ব সাইেট মুি
সটা অনুসরন করেলই যেথ । যমন ধ ন আিম আমার মুি
ব য় কেরিছ। এই সময় মূলত ব য় হেয়েছ

ক

স ে

কে র কােজ

য তথ িদেয়িছ,
িত বছর ৫-৬ ঘ া

িহতােদর সােথ একবার এবং পিরচালেকর সােথ পযায় েম

যাগােযােগর জেন ।
যিদ এলাকার সােথ আমার তমন যাগােযাগ না থােক তাহেল আিম িক কের জানব য স ক
ব াি েকই ঋন দয়া হেয়েছ?
আপনার

েদয় অথ য স ক ব াি েকই ঋন দয়ার কােজ ব াবহার করা হে

িনি ত করেত আপনার

দরকার একজন পিরচালক। এই পিরচালক যিদ সত, িব াসী, এবং যাগ হন, তাহেল িতিন সহেজই
স ক ঋন
কাজ

িহতােদর তািলকা তরী করেত স ম হেবন। পিরচালেকর তািলকা থেক চুড় া

উেদ া াই কের থােকন। িকভােব উেদ া া আর পিরচালেকর ভু িমকা স ে

পড়ুন/ি ক ক ন

আপিন িক মুি

ক

ক

উেদ া ার জন িনেদশাবলী।

থেক কান লাভ কের থােকন?

বাছাইেয়র

িব ািরত জানেত হেল

আিম এ

ক

থেক কান লাভ কির না। মুি

এক

সুদহীন ঋন

ক । এই

কে

িতবছর ঋন

পিরেশােধর টাকা আবারও ঋনদােন ব য় করা হয়।

ঋন

িহতােদর িক মেন হয় য তারা দান

না। মুি

ক

হন করেছন?

কান দান সং া নয় বরং এই

কে

ঋেনর অথ দরী েদরেক পিরেশাধ করেত হয়, িক

ঋন

িহতােদরেক সুদহীন ঋন

দান করা হয়।

সুদহীন ঋেনর কারেন তােদর যমন সাহায হয়,

তমিন তারা স ানজনকভােব িনেজর পােয় দাড়ােত সমথ হন।

ঋন

িহতা িহেসেব িক ধরেনর ব াি েদরেক িনবাচন করা হয়?

ঋন

িহতারা আপনার িনধািরত এলাকার সসব দরী

ইে

আেছ। আিম যােদরেক ঋন িদেয়িছ তারা গৃহপািলত

ু

ব াি রা যােদর িনেজর জীবেনর উ িত ঘটাবার
ানী ( যমন গ , ছাগল, ইত াদী), িরকশা,

ব াবসা, এবং এই ধরেনর নানািবধ কােজ ঋেনর টাকা ব াবহার কেরেছন। ঋন

িহতারা একক বা

সমেবতভােব ঋন িনেত পােরন।

ঋন পিরেশােধর টাকা কন পিরচালকেক ব াবহার করেত দয়া হয়?
মুি

কে

শাসিনক খােত কান ব য় করা হয় না িক

পিরেশােধর টাকা

তার িনেজর ব াবসােয় খাটাবার। এেত কের তার ব াবসায়ও যমন িকছুল াভ হয়,

তমিন মুল ঋন দয় টাকা র পিরমান কেম না। িনিদ
এই টাকা

পিরচালকেক সুেযাগ দয়া হয় ঋন
সমেয়র পের উেদ া ার িনেদশানুযািয় পিরচালক

আবার অন কাউেক ঋন িদেত পােরন।

পিরেশােধর সময় এবং িনয়মাবলী িকভােব িনধারন করা হয়?
ঋন পিরেশােধর সময় এবং িনয়মাবলী

িত

ঋন

িহতার জন িভ । এ

িনভর কের ঋন

জীবনযা ার অব া এবং সামেথর ওপর। এ ব াপাের িব ািরত জানেত হেল পড়ুন/ি ক ক ন
উেদ া ার জন িনেদশাবলী।

মুি

কে র ঋেনর মুল অেথর মান িক

াস পায়?

িহতােদর
ক

মুি

কে

কান

পেত পাের। মু া

শাসিনক ব য় নই সজেন একমা
ীিতর কারেন

মু া

ীিতর কারেন ঋেনর মূল অেথর মান

াসকৃ ত মান রাধ করেত উেদ া া তার মুল ঋেনর অেথর

াস

সােথ

িত বছর িকছুট াকা যাগ করেত পােরন।

ঋেনর জন বরা কৃ ত অেথর পিরমান িক আিম
মুি

এমন এক

ক

যখােন

াসবৃি

করেত পাির?

েদয় অেথর পিরমান কখনই ফু িরেয় যায় না (ঋন

ঋনকৃ ত অেথর পুেরাটাই ফরত দন)। ঋন পিরেশােধর সময়সীমা শষ হেতই ঋন

িহতারা তােদর
েদয় অথ িফের

আেস, তাই উেদ া া চাইেলই যেকান সমেয় এই অথ ফরত িনেত পােরন অথবা আবারও িনেয়াগ করেত
পােরন ঋেনর মূল অেথর সােথ। এর সহজ িনয়েমর ফেল ঋেনর জন বরা কৃ ত অেথর পিরমান আপিন
সহেজই

াসবৃি

করেত পােরন।

