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ফাণী 
 
 ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ প্রদবয ল্লী এরাকায দার্যদ্রয র্ফবভািন ও আথ ি-াভার্জক উন্নয়বন অগ্রণী ভূর্ভকা 

ারন কবয আবে। প্রদবয ভগ্র ল্লী এরাকায, র্ফবল কবয শ্চাদদ ও প্রতযন্ত অঞ্চর ম িন্ত এ র্ফবাবগয কাম িক্রভ সুর্ফস্তৃত। 

যকাবযয নীর্তভারা, অঙ্গীকায ও অগ্রার্ধকাযভবয আবরাবক এ র্ফবাগ ও অধীনস্থ াংস্থাভ র্ফর্বন্ন কভ িসূর্ি ফাস্তফায়ন 

কবয থাবক। 

 

 ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয আওতাধীন াংস্থাভবয ভবে র্ফআযর্ির্ফ এফাং ভফায় অর্ধদপ্তয র্ফর্বন্ন প্রকল্প ও 

কভ িসূর্িয ভােবভ র্ফপুর াংখ্যক গ্রাভীণ দর্যদ্র জনবগার্িয দার্যদ্রয র্ফবভািবনয রবযয ঋণ, প্রর্যণ ও উকযণ র্ফর্বন্ন 

ায়তা প্রদান কবয আবে। এ কর কাম িক্রবভয পবর আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ি, ক্ষুদ্র উবযাক্তা উন্নয়ন, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

প্রভৃর্ত প্রযবে এ র্ফবাগ উবল্লখবমাগ্য অফদান প্রযবখ িরবে। ফতিভান যকাবযয রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়বনয রবযয ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী জনবনেী প্রখ ার্নায স্বপ্ন ‘একটি ফার্ি একটি খাভায প্রকল্প’ এ র্ফবাবগয ভােবভ ফাস্তফায়ন কযা বচ্ছ। 

কভ িাংস্থান ও জনগবণয পুর্িয িার্দা পূযবণ ফাাংরাবদ দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় ইউর্নয়ন র্রর্ভবেি (র্ভল্কর্বো) এয 

অফদান প্রাংর্ত বয়বে। প্রর্যণ ও গবফলণা প্রর্তিান র্ববফ ফাি ি, ফাাি ি এফাং আযর্িএ একর্দবক প্রমভন ভানফ ম্পদ 

উন্নয়বন অফদান যাখবে, অন্যর্দবক ল্লীয জনগবণয আথ ি-াভার্জক অফস্থায ারনাগাদ র্িে তুবর ধযা ল্লী উন্নয়বনয নতুন 

নতুন ভবির উদ্ভাফবন র্নবয়ার্জত যবয়বে। আর্ভ আা কর্য ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ এফাং এয অধীনস্থ াংস্থাভ ও 

কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়বন অর্ধকতয মত্নফান বফ এফাং ২০১৪-২০১৫ াবরয ভবে দার্যদ্রয ও িযভ দার্যদ্রয হ্রাবয রযয 

অজিন অন্যান্য ফর্ণ িত রযয অজিবন কার্িত অফদান যাখবত যভ বফ।      

 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াভর্গ্রক কভ িকান্ড তুবর ধবয ২০১৪-২০১৫ অথ ি-ফেবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকানায ভােবভ 

এ র্ফবাবগয কভ িকান্ড ও ারনাগাদ তথ্য করবক অফর্ত কযবত ায়তা কযবফ াাার্ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী প্রঘার্লত র্বন 

২০২১ ফাস্তফায়বন মথামথ ভূর্ভকা যাখবফ ফবর আভায র্ফশ্বা। ২০১৪-২০১৫ াবরয প্রর্তবফদন প্রস্তুবতয াবথ াংর্িি করবক 

আর্ভ আন্তর্যক ধন্যফাদ জানাই।   

 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাবদ র্িযজীফী প্রাক   
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ফাণী 

 
 

দার্যদ্রয র্ফবভািন ও ল্লী উন্নয়বনয রবযয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ অগ্রণী ভূর্ভকা ারন কবয আবে। 

স্বাধীনতা-উত্তয ফাাংরাবদ অবনক িিাই-উতযাই তথা অস্বাবার্ফক জনাংখ্যা বৃর্িয িা, ঘন ঘন প্রাকৃর্তক র্ফম িয়, 

র্ফশ্বায়বনয িযাবরঞ্জ প্রভাকার্ফরা এফাং প্রফ কবয়কফৎয মাফৎ র্ফশ্বব্যাী অথ িননর্তক ভন্দা বেও আথ ি-াভার্জক প্রযবে 

উবল্লখবমাগ্য াপল্য অজিন কবযবে। 

 

 ফতিভান যকায- ক্ষুধা, দার্যদ্রয, বফলম্য ও দুনীর্তভৄক্ত সুখীভি ’’র্ির্জোর ফাাংরাবদ’’ গিায স্বপ্ন ফাস্তফায়বনয 

রবযয র্ফপুর জনভথ িন র্নবয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনেী প্রখ ার্নায প্রনতৃবে যভতায় এববে। ল্লী উন্নয়ন ও দার্যদ্রয 

র্নযবনয অন্যতভ বৃৎ কভ িসূর্ি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয স্বপ্নপ্রসূত ’’একটি ফার্ি একটি খাভায’’ প্রকল্প ফাস্তফায়বনয দার্য়ে ল্লী 

উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগবক প্রদয়া বয়বে এফাং এয ভােবভ প্রর্তটি ফার্িবক প্রকন্দ্র কবয কৃর্ল জর্ভ ও অন্যান্য ম্পবদয 

বফ িাত্তভ ব্যফাবযয ভােবম্য কভ িাংস্থান, খায ও পুর্ি িার্দা পূযবণয ব্যাক কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বে। ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় র্ফবাবগয অধীন াংস্থাভবয ভবে র্ফআযর্ির্ফ এফাং ভফায় অর্ধদপ্তয র্ফর্বন্ন প্রকল্প ও কভ িসূর্ি ফাস্তফায়ন কবয 

র্ফপুর াংখ্যক গ্রাভীণ দর্যদ্র জনবগািীবক দার্যদ্রয র্ফবভািবনয রবযয ঋণ, প্রর্যণ ও উকযণ র্ফর্বন্ন ায়তা প্রদান কবয 

আবে- মা প্রদবয উন্নয়বন অনন্য ভূর্ভকা যাখবে। 

 

 ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াভর্গ্রক কভ িকাবন্ডয প্রর্তপরন ঘটিবয় ২০১৪-২০১৫ অথ ি ফেবযয ফার্ল িক এ 

প্রর্তবফদন প্রকানায ভােবভ াংর্িি করবক ার্ফ িক র্ফলয় অফর্ত কযবত ায়ক বফ ফবর আভায দৃঢ় র্ফশ্বা। এ 

প্রর্তবফদন প্রকানায াবথ জর্িত াংর্িি করবক আন্তর্যক ধন্যফাদ জানাই। 

 

 

জয় ফাাংরা জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাবদ র্িযজীফী প্রাক 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

প্রভাোঃ ভর্উয যভান যাঙ্গাঁ, এভর্ 

প্রর্তভন্ত্রী 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 
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ফাণী 
 

 
ফতিভান যকায দার্যদ্রয র্ফবভািনবক ফ িার্ধক গুরুে প্রদান কবযবে। যকাবযয ‘‘র্বন ২০২১’’ এ ফর্ণ িত ল্লী উন্নয়ন 

ও দার্যদ্রয র্ফবভািন াংর্িি অঙ্গীকাযভ ফাস্তফায়বনয জন্য ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ একটি স্বল্প ও ভে প্রভয়াদী 

বর্ফষ্যৎ কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন কবযবে এফাং ২০০৯-২০১০ ার প্রথবক এয ফাস্তফায়ন শুরু বয়বে। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় 

র্ফবাগ ল্লী অঞ্চবরয দর্যদ্র জনবগার্িয দার্যদ্রয র্ফবভািন, আথ ি-াভার্জক অফস্থায উন্নয়ন, ভফায়র্বর্ত্তক কাম িক্রভ র্যিারনা 

এফাং অব্যাতবাবফ ল্লী উন্নয়ন ম্পর্কিত প্রাবয়ার্গক গবফলণা কাম িক্রভ র্যিারনা কযবে। ফতিভান যকাবযয র্নফ িািনী 

অঙ্গীকায পূযবণ প্রদবক দর্যদ্রভৄক্ত এফাং স্ব-র্নবিয কবয গবি প্রতারায রবযয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ নীর্তভারা প্রণয়ন, 

ব্যাক উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়ন, কভ িসূর্ি গ্রণ ও ফাস্তফায়বন কাজ কবয মাবচ্ছ।  

রুর অফ র্ফজবন অনুমায়ী যকাবযয প্রর্তটি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগবক প্রর্ত ফেয তায কভ িকাবন্ডয উয ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন প্রণয়ন কযবত য়। এ প্রপ্রর্যবত পূফ িফতী ভবয়য ধাযাফার্কতায় এ র্ফবাবগয ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৪-২০১৫ প্রণীত 

র। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ এফাং অধীনস্ত প্রর্তিানভবয কভ িকান্ড এ প্রর্তবফদবন র্ন্নবফর্ত বয়বে। প্রর্তবফদন 

প্রণয়বনয াবথ াংর্িি কভ িকতিাবৃন্দবক ধন্যফাদ জানাই। 

প্রকানাটি ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয কভ িকান্ড প্রিাবয অফদান যাখবফ এফাং এ র্ফবাবগয কভ িকান্ড ম্পবকি 

জানবত আগ্রী াংর্িি ব্যর্ক্তফবগ িয র্নকে ভাদৃত বফ ফবর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য। 

 
 

 

 

                                                                                                                    (এভ এ কাবদয যকায) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

এভ এ কাবদয যকায 
র্িফ 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 
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               ম্পাদনা ল িদ 

 
জনাফ আযাপৄর প্রভাাবেক 

ভেগ্মর্িফ (উন্নয়ন), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ 

আফায়ক 

জনাফ বয়দ আফদুর ভর্ভন 

ভেগ্মর্িফ (প্রর্তিান-২), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ 

দস্য 

জনাফ প্রভাোঃ জয়নার আবফদীন প্রভাল্লা 

ভেগ্মর্িফ (আইন ও প্রর্তিান), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ 

দস্য 

জনাফ প্রভাোঃ আপজার প্রাবন 

ভেগ্মর্িফ (প্রান অর্ধাখা-২), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ 

দস্য 

জনাফ প্রভাোঃ ার্ফবুর ইরাভ 

উর্িফ (প্রান), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ 

দস্য 

জনাফ এ এভ ার্কর আখতায 

উপ্রধান, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ 

দস্য 

জনাফ প্রভাোঃ প্রভানাবয়ভ উর্েন প্রিৌধুযী 

প্রপ্রাগ্রাভায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ 

দস্য-র্িফ 
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ম্পাদকীয় 
 

কবরয র্ির্রত প্রভধা, শ্রভ ও ভনবন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয ২০১৪-২০১৫ অথ ি ফেবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকার্ত 

র। এ ব্যাাবয মাযা তথ্য র্দবয় বমার্গতা কবযবেন তাবদযবক ম্পাদনা ল িবদয য প্রথবক আন্তর্যক অর্বফাদন জানাবনা 

বচ্ছ।  

 

প্রর্তবফদনটি প্রকাবয রবযয ার্ফ িক পৃিবালকতা ও র্নবদ িনা প্রদাবনয জন্য ভাননীয় ভন্ত্রী, ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী ও ন্মার্নত 

র্িফ ভবাদয়গবণয প্রর্ত ম্পাদনা ল িদ অবল কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযবে। 

 

প্রভাে ৪টি অোবয় র্ফলয়ভ উস্থার্ত বয়বে। ল্লী উন্নয়ন ও দার্যদ্রয র্ফবভািন, ফাাংরাবদবয ভফায় আবন্দারন ল্লী 

উন্নয়ন ও ভফায় আবন্দারবনয াভর্গ্রক র্িে প্রমভন র্ির্েত বয়বে প্রতভর্ন ল্লী উন্নয়বনয র্ফর্বন্ন ভবির উদ্ভাফন এফাং ভফায় 

অর্ধদপ্তয, ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন একাবিভী (ফাি ি), কুর্ভল্লা, ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন প্রফাি ি (র্ফআযর্ির্ফ), ল্লী উন্নয়ন একাবিভী 

(আযর্িএ), ফগুিা, ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভািন পাউবন্ডন (র্র্ির্ফএপ), ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউবন্ডন (এএপর্িএপ) এয র্ফর্বন্ন 

কাম িক্রভ ও াপল্যভ াংর্যপ্ত আকাবয র্ফবৃত বয়বে মা ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয কাম িক্রভ ম্পবকি জানবত আগ্রী 

সুধীজবনয র্নকে ভাদৃত বফ। 

 

(আযাপৄর প্রভাাবেক) 
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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় আন্দারন্নয াভগ্রিও গ্রঘত্র 
 

 

১.১. ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন 

ফাাংরান্দন্য তওযা ৭৫ বাক ভানুল ল্লী অঞ্চন্র ফা ওন্য এফাং এ দদন্য দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয অগ্রধওাাংন্য অফস্থান 

ল্লী অঞ্চন্র। পন্র এ দদন্য অগ্রধওাাং ভানুন্লয চীগ্রফওায়ন ল্লীয য গ্রনব ভযীর। সুতযাাং ল্লীয াগ্রফ ভও উন্নয়ন ব্যতীত 

ফাাংরান্দন্য উন্নয়ন ম্ভফ নয়। ল্লী উন্নয়ন ওাম ভক্রভ সুষ্ঠুবান্ফ ফাস্তফায়ন্নয রন্যয চাতীয় ল্লী উন্নয়ন নীগ্রত ২০০১ প্রণয়ন ওযা 

ন্য়ন্ঙ। এ নীগ্রতয ভন্ে দম ওর গ্রফলন্য়য উয গুরুত্বান্যা ওযা ন্য়ন্ঙ তায ভন্ে উন্ল্লঔন্মাগ্য ন্ছেঃ ও) দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয 

রন্যয ল্লী উন্নয়ন্ন গ্রনন্য়গ্রচত ওাম ভক্রন্ভয ভন্বয় াধন; ঔ) ভগ্ররা  দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয চীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন; ক) ভূগ্রভীন  

প্রাগ্রিও ঘাগ্রলন্দয অথ ভননগ্রতও উন্নয়ন্নয ব্যফস্থা িণ; খ) গ্রযা, স্বাস্থয, পুগ্রি  গ্রযফায ওল্যাণ ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ; গ) ল্লীয 

চনকন্ণয আগ্রথ ভওবান্ফ স্বাফরম্বী য়ায সুন্মাক সৃগ্রি; ঘ) প্রগ্রতটি ফাগ্রি  িান্ভয প্রাপ্ত ম্পন্দয দ্ব্যফায সুগ্রনগ্রিত ওযা; ঙ) 

প্রগ্রতফন্ধী, আগ্রদফাী  ক্ষুদ্র্ চাগ্রত দকাষ্ঠীয উন্নয়ন াধন ইতযাগ্রদ। 

ফাাংরান্দন্ প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনওবান্ফ ল্লী উন্নয়ন্নয মাত্রা শুরু য় গ্রব-এইড (িাভীণ কৃগ্রল এফাং গ্রল্প উন্নয়ন) ওভ ভসূগ্রঘয ভােন্ভ 

১৯৫৩ ান্র। গ্রব-এইড ওভ ভসূগ্রঘ ল্লী উন্নয়ন ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্নয চন্য যওাগ্রয ওভ ভওতভান্দয প্রগ্রযণ প্রদান্নয চন্য ১৯৫৯ 

ান্র ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ) প্রগ্রতগ্রষ্ঠত য়। যফতীন্ত এওান্ডভীয প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভন্ও দচাযদায ওযায চন্য 

কন্ফলণা  প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণান্ও াংভেক্ত ওযা য়। এওান্ডভী ল্লী উন্নয়ন্নয ভন্ডর গ্রন্ন্ফ কুগ্রভল্লা ভন্ডর উদ্ভাফন ওন্য ঔাদ্য 

উৎাদন বৃগ্রি তথা দাগ্রযদ্র্য দূযীওযন্ণ গুরুত্বপূণ ভ অফদান যান্ঔ, মা দদন্ এফাং গ্রফন্দন্ অতযি প্রাংগ্রত ন্য়ন্ঙ। কুগ্রভল্লা ভন্ডন্রয 

প্রধান উাদানগুন্রা ন্ছেঃ গ্রদ্ব্-স্তয ভফায়, ল্লী পূতভ ওভ ভসূগ্রঘ, থানা প্রগ্রযণ  উন্নয়ন দওন্দ্র এফাং থানা দঘ ওভ ভসূগ্রঘ। কুগ্রভল্লা 

ভন্ডন্রয এ ওর উাদান দথন্ও চাতীয় ম ভান্য় সৃি প্রগ্রতষ্ঠানগুন্রা ন্ছেঃ গ্রদ্ব্-স্তয ভফায় দথন্ও ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ 

(গ্রফআযগ্রডগ্রফ); ল্লী পূতভ ওভ ভসূগ্রঘ দথন্ও স্থানীয় যওায প্রন্ওৌর অগ্রধদপ্তয (এরগ্রচইগ্রড); থানা প্রগ্রযণ  উন্নয়ন দওন্দ্র 

(টিটিগ্রডগ্র) দথন্ও উন্চরা ওভন্েক্স এফাং থানা দঘ ওভ ভসূগ্রঘ (টিআইগ্র)-য অগ্রবজ্ঞতা দথন্ও ফাাংরান্দন্য কৃগ্রল উন্নয়ন 

ওন্ ভান্যন (গ্রফএগ্রডগ্র)। ম্প্রগ্রত ফাড ভ ওর্তভও যীগ্রযত ক্ষুদ্র্ কৃলও  ভূগ্রভীন শ্রগ্রভও উন্নয়ন প্রওল্প (এএপগ্রডগ্র)-দও ক্ষুদ্র্ কৃলও 

উন্নয়ন পাউন্েন (এএপগ্রডএপ) এফাং াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘন্ও চাতীয় ওভ ভসূগ্রঘন্ত রূািয ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

১.২ ফাাংরান্দন্য ভফায় আন্দারন 
ফাাংরান্দন্য দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন ভফায় এওটি প্রাঘীনতভ ব্যফস্থা। ১৯০১ খ্রীিান্ে পযাগ্রভন ওগ্রভন প্রগ্রতন্ফদন্ন গ্রফধ্বস্থ 

কৃগ্রল  ব্যাও কৃলও অন্িান্লয ওাযণ গ্রান্ফ উন্ল্লঔ ওযা য়, কৃলওযা ভাচনী দালণভরও ঋন্ণয বান্য চচভগ্রযত এফাং 

চ ন্তভ ঋণ রান্বয সুগ্রফধা দথন্ও ফগ্রঞ্চত। এ অফস্থা দথন্ও উত্তযন্ণয চন্য প্রগ্রতন্ফদন্ন ঋণ ভফায় প্রগ্রতষ্ঠায ভােন্ভ কৃলওন্দয 

চন্য চ ন্তভ কৃগ্রল ঋণ ঘালুয সুাগ্রয ওযা য়। এ দপ্রযান্ে তদানীিন বৃটি যওায ১৯০৪ ান্র ফহুভৄঔী ভফায় আইন 

প্রফতভন্নয ভােন্ভ কৃগ্রল ঋণ ভফায় গ্রভগ্রত ঘালু ওন্য। এয ভােন্ভ এন্দন্ ভফান্য়য দকািাত্তন য়।  

 

১৯৪০ গ্রখ্রস্টান্ে ফঙ্গীয় ভফায় আইন া য়। ১৯৪৭ গ্রখ্রস্টান্ে বাযত গ্রফবান্কয ভয় ফাাংরান্দন্ ৩২,০০০ প্রাথগ্রভও 

গ্রভগ্রত গ্রঙর মান্দয অগ্রধওাাংই গ্রঙর কৃগ্রল ভফায় গ্রভগ্রত। লান্েয দন্ওয কুগ্রভল্লায় ফাড ভ ওর্তভও গ্রদ্ব্-স্তয ভফায় প্রফতভন্নয 

ভােন্ভ এও নতুন আগ্রঙ্গন্ওয ভফান্য়য দকািাত্তন য়। কুগ্রভল্লায গ্রদ্ব্-স্তয ভফান্য়য ভােন্ভ কৃগ্রলয আদৄগ্রনওায়ন  ঔাদ্য 
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উৎাদন বৃগ্রিয নগ্রচয স্থাগ্রত য়ায় যওায এ ভন্ডর ম্প্রাযন্ণ উৎাগ্রত য়। ত্তন্যয দন্ও আইআযগ্রডগ্র এফাং ৮০ এয 

দন্ও গ্রফআযগ্রডগ্রফ প্রগ্রতষ্ঠায ভােন্ভ এ ভন্ডর ্রুতততায ান্থ াযা দদন্ ঙগ্রিন্য় দদয়া য়। উন্ল্ল্য,, ফাাংরান্দন্য াংগ্রফধান্ন 

ভফায়ন্ও অথ ভননগ্রতও উন্নয়ন্নয অন্যতভ গুরুত্বপূণ ভ দক্টয গ্রান্ফ স্বীকৃগ্রত দদয়া ন্য়ন্ঙ। 

 

গ্রদ্ব্-স্তয ভফায়ন্ও ভেন্কান্মাকী ওযায রন্যয প্রথন্ভ ফাড ভ এফাং যফতীন্ত ফাড ভ  আযগ্রডএ দমৌথবান্ফ াগ্রফ ভও িাভ 

উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ (গ্রগ্রবগ্রডগ্র) যীযাভরওবান্ফ ফাস্তফায়ন ওন্য এওটি নতুন ভন্ডর উদ্ভাফন ওন্য। ভফান্য়য নফতয াংস্কযণ 

গ্রগ্রবগ্রডগ্র চাতীয় ওভ ভসূগ্রঘ গ্রান্ফ গৃীত ন্য়ন্ঙ। স্থানীয় গ্রযওল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন, স্থানীয় পু ুঁগ্রচ সৃগ্রি  ব্যফায, স্থানীয় 

পু ুঁগ্রচ দথন্ও ঋন্ণয দমাকান, অথ ভননগ্রতও  াভাগ্রচও উন্নয়ন্নয উয ভান গুরুত্ব আন্যা ইতযাগ্রদয ভন্বন্য় গ্রগ্রবগ্রডগ্র এও 

ব্যগ্রতক্রভধভী ভফায় ভন্ডর। াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ (গ্রগ্রবগ্রডগ্র) ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয াগ্রফ ভও তত্ত্বাফধান্ন ফাড ভ, 

কুগ্রভল্লা; গ্রফআযগ্রডগ্রফ; আযগ্রডএ, ফগুিা; এফাং ভফায় অগ্রধদপ্তয ওর্তভও চাতীয় ম ভান্য় ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ।  
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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক 
 

ফাাংরান্দন্য ল্লী উন্নয়ন্নয দযন্ত্র স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় অতযি গুরুত্বপূণ ভ অফদান দযন্ঔ 

আন্ঙ। এ ভন্ত্রণারন্য়য অধীন্ন দু’টি গ্রফবাক যন্য়ন্ঙ। এয ভন্ে এওটি ন্ছ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক, অযটি স্থানীয় 

যওায গ্রফবাক। ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক ল্লী উন্নয়ন্নয ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন, ভফায় গ্রভগ্রত কঠন  গ্রযঘরনা, 

ভফায় গ্রফণন, ফীভা  ব্যাাংগ্রওাং-দও উৎাদান, ল্লী অঞ্চন্র উৎাদন বৃগ্রি, চনকন্ণয আত্মওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃগ্রি এফাং 

ন্ফ ভাগ্রয ভানফম্পদ উন্নয়ন তথা প্রগ্রযন্ণয ভােন্ভ দযতা বৃগ্রিয রন্যয ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা ওন্য থান্ও। দদন্ও দাগ্রযদ্র্যভৄক্ত 

এফাং স্বগ্রনব ভয ওন্য কন্ি দতারায রন্যয ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক নীগ্রতভারা প্রণয়ন, গ্রযওল্পনা প্রণয়ন, ওাম ভক্রভ িণ  

ফাস্তফায়ন ওযন্ঙ। যওান্যয অনুসৃত নীগ্রতভারায ান্থ াংকগ্রত দযন্ঔ এ গ্রফবাক ল্লীয চনাধাযন্ণয দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  আথ ভ-

াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন্ন াগ্রফ ভও প্রন্ঘিা ঘাগ্ররন্য় মান্ছ। 

 

২.১. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয গ্রভন দস্টেন্ভন্ট 

ল্লী অঞ্চন্রয দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন, আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন, ভফায় গ্রবগ্রত্তও ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা এফাং 

অব্যাতবান্ফ ল্লী উন্নয়ন ম্পগ্রওভত কন্ফলণা গ্রযঘারনা। 

 

২.২. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয প্রধান ওাম ভাফরী 

1. ল্লী উন্নয়ন নীগ্রত, ভফায় আইন, গ্রফগ্রধ  নীগ্রত প্রণয়ন; 

2. ল্লী এরাওায দাগ্রযদ্র্য গ্রনযনওন্ল্প গ্রফগ্রবন্ন ওভ ভসূগ্রঘ/প্রওল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন; 

3. ক্ষুদ্র্ ঋণ, কৃগ্রল ঋণ, ভফায় গ্রবগ্রত্তও ক্ষুদ্র্  কুটিয গ্রল্প, ভফায় ব্যাাংও, ভফায় ফীভা, ভফায়গ্রবগ্রত্তও ঘালাফাদ  

গ্রফণন, দুগ্ধ  অন্যান্য ভফায় গ্রবগ্রত্তও গ্রন্ল্পান্দ্যাক-এয ভােন্ভ উন্দ্যাক্তা উন্নয়ন ায়তা প্রদান; 

4. ভফায়ীন্দয চন্য ভানফম্পদ উন্নয়ন ওাম ভক্রভ িণ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফলন্য় গ্রযা, প্রগ্রযণ প্রদান  কন্ফলণা 

গ্রযঘারনা; 

5. প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণায ভােন্ভ ল্লী উন্নয়ন গ্রফলয়ও গ্রনতয-নতুন ভন্ডর  দওৌর উদ্ভাফন; 

6. ভফান্য়য আতায় িাভীণ ভগ্ররান্দয আনুষ্ঠাগ্রনও  অনানুষ্ঠাগ্রনও দর কঠন্নয ভােন্ভ আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন  

যভতায়ন্ন ায়তা প্রদান। 

 

২.৩. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয ভেন্ভয়াদী দওৌরকত উন্েশ্য 

    এভটিগ্রফএপ এয ওাঠান্ভা অনুমায়ী এ গ্রফবান্কয দভাে াঁঘটি দওৌরকত উন্েশ্য যন্য়ন্ঙ। এগুন্রা ন্ছেঃ  

1. ল্লী এরাওায দগ্রযদ্র্  অগ্রত দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয আত্মওভ ভাংস্থান সৃগ্রি, 

2. িাৎদ এরাওায দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন,  

3. ল্লী এরাওায় ওভ ভাংস্থান সৃচন্নয রন্যয ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা সৃগ্রি, 

4. প্রগ্রযন্ণয ভােন্ভ ল্লী অঞ্চন্র দয ভানফ ম্পদ সৃগ্রি, 

5. কন্ফলণা  প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণায ভােন্ভ ল্লী উন্নয়ন গ্রফলয়ও ভস্যা গ্রঘগ্রিতওযণ  ভাধান  এফাং পরাপর 

ম্প্রাযণ।  এ ঙািা ফতভভান যওান্যয গ্রনফ ভাঘনী ইন্স্তায অচভন্ন অফদান যাঔায চন্য এ গ্রফবাক ওর্তভও প্রণীত স্বল্প  

ভেন্ভয়াদী বগ্রফষ্যৎ ওভ ভগ্রযওল্পনায় গ্রনম্নরূ আয াঁঘটি দওৌরকত উন্েশ্য দমাক ওযা য়। এগুন্রা ন্ছ- 
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৬.  চাতীয় ল্লী উন্নয়ন ওাম ভক্রন্ভয ভন্বয় াধন,  

৭.  অগ্রপন্য স্বছতা  চফাফগ্রদগ্রতা গ্রনগ্রিতওযণ, 

৮.  ক্ষুদ্র্ ঋণ  উওাযন্বাকীন্দয উৎাগ্রদত ন্েয চন্য ফাচায-াংন্মাক (Marketing Linkage) সৃগ্রি,  

৯.  ঔাদ্য পুগ্রিয ঘাগ্রদা দভোন্নায উন্েন্শ্য দুগ্ধ উৎাদন, 

১০. াাংকঠগ্রনও ওাঠান্ভা গ্রক্তারীওযণ। 

 

২.৪ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয ফান্চে 

কত অথ ভ ২০১৪-২০১৫ অথ ভ ফঙন্য ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্ক ফ ভন্ভাে ফান্চে ফযাি গ্রঙর ১৬০৩ দওাটি ৮৫ রয 

৮৯ াচায োওা মা ২০১৩-২০১৪ অথ ভ ফঙন্যয তুরনায় দফগ্র। অনুন্নয়ন ফযাে গ্রঙর ৩৩৪ দওাটি ৬৫ রয ৮৯ াচায োওা এফাং 

উন্নয়ন ফযাে গ্রঙর ১২৬৯ দওাটি ২০ রয োওা। ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক এফাং এয অধীনস্থ াংস্থাগুন্রায যাচস্ব ফান্চে 

ফযান্েয গ্রনন্ম্ন উস্থান ওযা ন্রােঃ 

ক্রগ্রভও নাং গ্রফবাক/দপ্তয/াংস্থায নাভ  যাচস্ব ফান্চে 

০১. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক, গ্রঘফারয় ১০০০ দওাটি ৯৩ রয ১৭ াচায 

০২. ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ (গ্রফআযগ্রডগ্রফ) ২৪৯ দওাটি ১০ রয ৫০ াচায 

০৩. ভফায় অগ্রধদপ্তয ১৪৮ দওাটি ২৩ রয ৯৮ াচায 

০৪. ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা ১০৬ দওাটি ৭ রয  

০৫. ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুগ্রভল্লা ১১ দওাটি ৭৮ রয ২৪ াচায 

০৬. ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভ (ফাাড ভ), দকাারকঞ্জ ২৬ দওাটি ৪২ রয ১৪ াচায 

০৭. অন্যান্য ৬১ দওাটি ৩০ রয ৮৬ াচায 
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২.৫ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয াাংকঠগ্রনও ওাঠান্ভা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয াাংকঠগ্রনও ওাঠান্ভা 

 
কািী  যঞ্জাভাগ্রদয তাগ্ররওা 

কািীেঃ                                    ফতভভান         প্রস্তাগ্রফত             দভাে 

            (ও) ওাযেঃ                     ০৩ টি          ০১ টি               ০৪ টি  

            (ঔ) চীেঃ                        -             ০১ টি                ০১ টি 

            (ক) ভাইন্ক্রাফােঃ             ০২ টি         ০১ টি                ০৩ টি 

            (খ) ভেয াইন্ওরেঃ          ০১ টি            -                    ০১ টি 

 
যঞ্জাভাগ্রদেঃ                                 ফতভভান         প্রস্তাগ্রফত              দভাে  

            (ও) পন্োওগ্রেঃ                    ০৪ টি       ০২ টি               ০৬ টি 

            (ঔ) ভাগ্রিগ্রভগ্রডয়া প্রন্চক্টযেঃ     ০১ টি                -                   ০১ টি 

            (ক) ওগ্রম্পউোযেঃ                   ২১ টি        ১৩ টি              ৩৪ টি 

            (খ) ীতাত গ্রনয়ন্ত্রণ মন্ত্রেঃ        ০৮ টি             ০৬ টি              ১৪ টি 

চনফর  

  গ্রফদ্যভান প্রস্তাগ্রফত দভাে 

১ভ দশ্রণীেঃ  ২৩ চন ০৫ চন ২৮ চন 

২য় দশ্রণীেঃ  ১৮ চন ০৫ চন ২৩ চন 

৩য় দশ্রণীেঃ  ২৬ চন ০২ চন ২৮ চন 

৪থ ভ দশ্রণীেঃ  ২২ চন ০৫ চন ২৭ চন 

ফ ভন্ভাে ১০৬ চন 

 

প্রগ্রতভন্ত্রী 

গ্রঘফ  

ভন্ত্রী 

ভেগ্মগ্রঘফ  

(গ্রযওল্পনা  উন্নয়ন অনুগ্রফবাক) 
ভেগ্মগ্রঘফ  

(আইন  প্রগ্রতষ্ঠান অনুগ্রফবাক) 
অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ  

(প্রান  ফান্চে অনুগ্রফবাক) 

উগ্রঘফ  

(ফান্চে অগ্রধাঔা) 

গ্রাফ যযণ অগ্রপায (গ্রাফ াঔা) 

গ্র/ (ফান্চে-০১ াঔা) 

গ্র/ (ফান্চে-০২াঔা) 

উগ্রঘফ  

(উন্নয়ন অগ্রধাঔা) 

উ-প্রধান  

(গ্রযওল্পনা অগ্রধাঔা) 

গ্র/ (উন্নয়নাঔা) 
গ্রপ্র/প্র (গ্রযওল্পনা-০১ াঔা) 

গ্রপ্র/প্র (গ্রযওল্পনা-০২ াঔা) 

গ্রপ্র/প্র (গ্রযওল্পনা-০৫ াঔা) 

গ্রপ্র/প্র (গ্রযওল্পনা-০৬ াঔা) 

গ্রপ্র/প্র (গ্রযওল্পনা-০৩ াঔা) 

গ্রপ্র/প্র (গ্রযওল্পনা-০৪ াঔা) 

উগ্রঘফ  

(আইন  প্রগ্রতষ্ঠান অগ্রধাঔা) 

গ্র/ (প্রগ্রতষ্ঠান-০১ াঔা) 

গ্র/ (প্রগ্রতষ্ঠান-০২ াঔা) 

গ্র/ (আইন াঔা) 

উগ্রঘফ  

(প্রান অগ্রধাঔা) 

গ্র/ (প্রান-০১ াঔা) 

গ্র/ (প্রান-০২ াঔা) 

দপ্রািাভায (আইগ্রটি ইউগ্রনে) 
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৩ 
 

২০১৪-২০১৫ ান্র  

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক  

ওর্তভও গৃীত ওাম ভক্রভ 
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২০১৪-১৫ ান্র ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক ওর্তভও গৃীত ওাম ভক্রভ 

 
ফর্তভান যকারযয ননফ তাচনই ্রাায অ ্গীকইকায ফাাফােরনয রর দ রানযর্দ নফরভাচনরক প্রধান্য দরো 

রেরছ। এয প্রধান দকৌর নররফ কৃনল অ ল্লই জইফরনয গনর্ইরর্া আনােরনয জন্য র্রনযর্ররয ভারঝ ননযাত্তা 

দফষ্টনই  নফস্তৃনর্য রর দ এ নফবাগ কর্ততক স্বল্প অ ভধ্য দভোরই বনফষ্যর্ নযকল্পনা গৃইর্ রেরছ। ২০১৩ াররয ভরধ্য 

রানযর্দইভা অ চযভ রানযর্দইভায ায মথাক্ররভ ২৫ অ ১৫ র্াাংর নানভরে আনা রফ।  ফর্তভারনয ৬.৫ দকাটি 

রনযরর্য াংখ্যা ২০১৩ ারর রফ ৪.৫দকাটি এফাং ২০২১ ারর রফ ২.২ দকাটি। এ র দ পূযরেয জন্য ্ন্যান্য 

রর রয রগীক নফগর্ আঅোভই রইগ যকারযয গৃইর্ প্রকল্প “একটি ফানি একটি খাভায’’ প্রকল্প ূহরয পর 

ফাাফােরন গুরুত্ব আরযা কযা রেরছ। 

 

৩.১  প্রাগ্রনও াংস্কায  উন্নয়নভরও ওাম ভক্রভ 

 ২০১৪-২০১৫ ্থ ত ফছরয ল্লই উন্নেন অ ভফাে নফবাগ নফনবন্ন প্রাননক াংস্কায এফাং নফনবন্ন উন্নেনূহরক কাম তক্রভ 

গ্রে করয। কাম তক্রভূহ ননরে াংর র উস্থান কযা ররাোঃ 

ও. প্রাগ্রনও ওভ ভওান্েয কগ্রতীরতা আনয়ন  

 প্রাননক গনর্ইরর্া আনেরনয রর দ ্ত্র নফবাগ এফাং আঅর্াধইন রপ্তযঅ্নধরপ্তরযয ICT াংক্রান্ত দর 

গঠন কযা রেরছ। ICT দর গঠির্ অোে কভ তর র্া ফহুরাাংর বৃনি দরেরছ। ন্যানার দার্ তাররয আররর এ 

নফবারগয অরেফ া্রর্য কর র্থ্য ারনাগার কযা রেরছ। র্াছািা ভাভরায ডার্ারফ্রজয ভাধ্যরভ ্নধক র্থ্য 

জ রবদ কযা অ র্থ্য প্রযুনি নফকারয উরযাগ দনো রেরছ এফাং ্-গবাযরনন্স কভ তসূনচয ভাধ্যরভ এ নফবারগয 

কর কভ তকর্তাঅকভ তচাযইররযরক র্থ্য প্রযুনিয উয প্রন ে প্ররান এফাং ্-পা্নরাং চালুয জন্য প্ররোজনইে 

কনিউর্ায, স্কদানায, দরজায নপ্রন্টায মন্ত্রানর্ ক্রে কযা রেরছ। 

ঔ. গ্রফওাভান তথ্য প্রভেগ্রক্তয প্রায  

 ্ফাধ র্থ্য প্রযুনি ব্যফারযয রর  নফকাভান র্থ্য প্রযুনিয ারথ াংগনর্ দযরখ এ নফবাগ ্ধইনস্থ 

রপ্তযঅাংস্থায ননজস্ব অরেফা্র্ উম্মুি কযা রেরছ। অরেফ া্র্ূহ ননেনভর্ আরডর্ এয ভাধ্যরভ জন াধাযরেয 

জন্য র্থ্য প্রানপ্ত জর্য কযা রেরছ। এয ধাযাফানকর্া ফজাে যাখায নফলরে গুরুত্বারযা কযা রেরছ। 

ক. শূন্য ন্দ দরাওফর গ্রনন্য়াক  ন্দান্নগ্রত 

 ২০১৪-২০১৫ ারর ল্লই উন্নেন অ ভফাে নফবারগ ২ জন কভ তকর্তারক ররান্ননর্ দরো রেরছ এফাং ৮ জন 

কভ তচাযই ননরোগ প্ররান কযা রেরছ। এ নফবারগয আঅর্াধইন নফনবন্ন রপ্তযঅ্নধরপ্তরযয শূন্যর পূযরেয প্ররচষ্টা 

্ব্যার্ যরেরছ।  
 

3.2. ল্লই উন্নেন অ ভফাে নফবারগয প্রকল্পূহ 

 

৩.২.১. এওটি ফাগ্রি এওটি ঔাভায প্রওল্প  

গেপ্রজার্ন্ত্রই ফাাংরারর যকারযয ভাননইে প্রধানভন্ত্রই জনরনত্রই দখ াননায দনর্তরত্ব গঠির্ ফর্তভান যকায কর্ততক 

দঘানলর্ “নরন ফরররয নর” ফাাফােরনয রর দ যকারযয ্গ্রানধকাযভুি ননফ তাচনই ্গীকইকারযয ভরধ্য রানযর্দ 

নফরভাচন ্ন্যর্ভ। ননফ তাচনই ্রাায এফাং রূকল্প ২০২১ ্নুমােই ২০১৫ াররয ভরধ্য রানযরর্দয ায ্রধ তরক নানভরে 

আনা “নডনজর্ার ফাাংরারর” গিায নফলরে যকায দৃঢ়প্রনর্জ্ঞ। এ ্গীকইকারযয আররারক ফর্তভান যকায স্থানইে 

ির, ভে অ ভানফনি/ত্ত্বায রফ তাত্তভ ব্যফায র্থা জইনফকােরনয ভাধ্যরভ প্রনর্টি ফানিরক ্থ তনননর্ক 

কভ তকারেয দকন্দ্রনফন্দু নররফ গরি দর্ারায রর দ “একটি ফানি একটি খাভায” প্রকল্প ফাাফােরনয উরযাগ গ্রে 

করযরছ। ্রর্াভরধ্য (জুন/2015) প্রকরল্পয আঅর্াে ২1.17 রর য ্নধক রনযর্ নযফায উকৃর্ রেন। র্াঁররয 

আেবৃনি রানযর্দমুনি ঘর্রর্ শুরু করযরছ। 

 

প্রকরল্পয দভোরকার  :   জুরা্ ২০০৯ রর্ জুন ২০১৬ নরোঃ ম তন্ত । 

দভার্ ফযাদ্দ    :  ৩,১৬২ দকাটি র্াকা।  

 

প্রকরল্পয ূহর র দ  

একটি ফানি একটি খাভায প্রকরল্পয ূহর র দ রে প্রনর্টি নযফারযয ভানফ অ স্থানইে িররয রফ তাত্তভ ব্যফারযয 

ভাধ্যরভ কৃনল উৎারন বৃনি আেবৃনি অ দর্ক্ উন্নেন নননির্ কযা। 
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প্রকরল্পয সুনননদ্দষ্ট উরদ্দশ্যূহ 

ক)  প্রনর্ গ্রাভ দথরক ৬০টি রনযর্ নযফায ফাছা্ করয গ্রাভ উন্নেন নভনর্ গঠন কযা। 

খ) রনযর্ জনরগাষ্ঠইরক ঞ্চেমুনখ করয র্াররয প ুঁনজ গঠরনয জন্য প্রনর্টি রনযর্ নযফাযরক র্াররয ননজস্ব 

ঞ্চরেযনফযইরর্ প্রকল্প দথরক ভার ২০০ র্াকা নররফ ফছরয ২৪০০ র্াকা ্নুরান প্ররান কযা।  

গ)   নভনর্ প্রনর্ ফছরয ১ র  ৫০ াজায র্াকা সুরনফইন ঘূে তােভান ঋে র্নফর প্ররান কযা। 

ঘ)   ব্যনি ঞ্চে, প্রকল্প রর্ প্ররানকৃর্ উৎা দফানা এফাং ঘূে তােভান স্থােই র্নফর নভরর দু্ ফছরয প্রনর্টি  

      গ্রাভ নভনর্রর্ ৯.০০ র  র্াকায স্থােই র্নফর গরি দর্ারা। 

ঙ)   নভনর্য বানর্/ম্যারনজায/রস্যররয প্ররোজনানুমােই নফলেনবনত্তক প্রন ে প্ররান কযা। 

চ)  উঠান বফঠরকয ভাধ্যরভ ঘূে তােভান স্থােই র্নফর ব্যফায করয ননরজররয প্ররোজনানুারয প্রকল্প গ্রে করয 

ভৎস্যচাল, শুারন, না তানয, াঁ-মুযনগ ারন রাগ্ দানবনত্তক জইনফকােরনয ব্যফস্থা কযা।  

ছ) এরাকায ্ননফাই ভূনভ ভানররকয ্ব্যফহৃর্/রি থাকা জনভজভা নভনর্য আঅর্াে চালাফার অ র্া াংয ে 

কযা। 

 

্বইষ্ট জনরগাষ্ঠই  

            জুন, 2016 াররয ভরধ্য দররয ৬৪টি দজরায 485টি উরজরায 4503 টি ্উননেরনয 40527 টি 

অোরড তয প্ররর্দকটিরর্ একটি করয দভার্ 40527টি গ্রাভ উন্নেন নভনর্ গঠরনয ভাধ্যরভ 24 রর য ্নধক নযফাযরক 

এ প্রকরল্পয আঅর্াে আনায কাম তক্রভ চরভান যরেরছ। ম তােক্ররভ দররয 64 দজরায কর ্উননেরনয ্নুরু        

১ (এক) দকাটি রনযর্ নযফারযয ৫ দকাটি ভানুলরক প্রকল্পভুি কযা রফ। 

 

২ে াংরানধর্ ম তাে (জুরা্ ২০১৩ রর্ জুন ২০১৬ ম তন্ত) 

প্রকরল্পয ১ভ াংরানধর্ ম তারেয ্নজতর্ াপল্য অ রানযর্দ নফরভাচন কাম তক্ররভয গুরুত্ব  নফরফচনাে  গর্ ৩০/৭/২০১৩ 

র্ানযখ ভাননইে প্রধানভন্ত্রই প্রকল্পটি দররয ৪৮৫টি উরজরায কর ্উননেরনয প্রনর্টি অোরড ত একটি করয দভার্ 

৪০,৫২৭ টি গ্রারভ ম্প্রাযরেয জন্য ২ে াংরানধর্ প্রকল্প প্রাাফ রে ্নুরভারন করযন।  

 

 প্রকল্প ফাাফােরন প্রাানফর্ ভে জুরা্ ২০০৯ রর্ জুন ২০১৬ ার এফাং  প্রকল্প ব্যে ননধ তাযে কযা ে  

দভার্  ৩,১৬২ দকাটি র্াকা।  

 াংরানধর্ প্রাারফ  ৬৪ দজরায ৪৮৫ টি উরজরাে ৪৫০৩ টি ্উননেরনয কর অোরড ত ১টি করয দভার্  

৪০,৫২৭  টি গ্রাভ উন্নেন নভনর্ গঠরনয ভাধ্যরভ দভার্  ২4.৩1 র  রনযর্ জনরগাষ্ঠইরক িৃি কযায 

র দভাত্রা ননধ তাযে কযা ে।  

 জুন, 2015 এয ভরধ্য  প্রকরল্পয আঅর্াে ৪০,316 টি  গ্রাভ উন্নেন নভনর্  গরি দর্ারা রেরছ।  

 প্রকল্পভুি ২১.17 র  উকাযরবাগইয  ডার্ারফ্জ বর্নয কযা রেরছ। 

 এ ম তন্ত দভার্ ৪.১৩ র  জন উকাযরবাগইরক  নফনবন্ন আেফধ তক কভ তকাে এয উয প্রন ে প্ররান কযা 

রেরছ।  

 নভনর্য রস্যররয ননজস্ব ঞ্চে 796.12 দকাটি র্াকা  জভায নফযইরর্ প্রকল্প রর্ ৭১১.81 দকাটি র্াকা  

উৎা দফানা এফাং ৯৪৭.84 দকাটি  র্াকা  আফর্তক র্নফর প্ররান কযা রেরছ।  

 রস্যররয ননজস্ব ঞ্চে,প্রকল্প দথরক প্ররত্ত দফানা অ  আফর্তক র্নফর এফাং ব্যাাংক সুর অ ানব ত চাজত 

নভনররে নভনর্য র্নফর রাঁনিরেরছ 2523.43 দকাটি র্াকা। 

 র্ন্মরধ্য 1801.25 দকাটি র্াকা নফননরোরগয ভাধ্যরভ 16.11 র  জইনফকা নবনত্তক ক্ষুর্ ক্ষুর্ আেফধ তক খাভায 

গরি উরঠরছ।  

 নভনর্রর্ উঠান বফঠরকয ভাধ্যরভ গৃইর্ নিান্ত ্নুমােই  জইনফকানবনত্তক আেফধ তক  কাম তক্রভ চররছ।   

 

ক্ষুর্ ঞ্চরেয ভাধ্যরভ স্থােই রানযর্দনফরভাচন 

একটি ফানি একটি খাভায প্রকরল্পয নফরল র তন রে “ভা্রক্রা দক্রনডর্ নে, ভা্রক্রা দনবাংরয ভাধ্যরভ স্থােই 

রানযর্দনফরভাচন”। এ কভ তসূনচয প্রথভ র দ ব্যনি ঞ্চে কযা, যকায রর্ প্ররত্ত দফানা অ আফর্তক র্নফর ভন্বরে 

ভনন্বর্ র্নফর গঠন। নির্ইে র দ, উি র্নফর নফননরোরগয ভাধ্যরভ ক্ষুর্ ক্ষুর্ আেফধ তক ানযফানযক খাভায সৃজন 
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করয আত্মকভ তাংস্থান নননির্ কযা, খায উৎারন বৃনি কযা, নযফারযয পনষ্ট চানরা পূযে কযা অ রানযর্দনফরভাচন 

কযা। ্ন্য কর ভা্রক্রারক্রনডর্ দথরক আরারা এ প্রকরল্পয বফনষ্টদ রোঃ 
 

১. এটি প্রচনরর্ ভা্রক্রা দক্রনডর্ নে, ভা্রক্রা দনবাংরয ভাধ্যরভ ্াংগ্রনূহরক ননজস্ব প ুঁনজ গঠন; 

২. এ প ুঁনজ স্থােই মায ভানরক উত্তযানধকায সূরত্র গযইফ জনাধাযে; 

৩. উঠান বফঠরকয ভাধ্যরভ ননরজররয দা অ প্ররোজনভর্ নফননরোরগয সুরমাগ; 

৪. নফননরোগ দরল দফাূহল্য ্থ ত ননজ নভনর্য র্নফরর জভা ে; 

৫. ্নরা্রন ২৫ র  নযফায ের্ায ারথ ্থ ত ঞ্চে, নফননরোগ অ ব্যফস্থানা নননির্ কযরছ; 

৬. রফ তানয এ ভরডরটি স্থােই রু নররর্ ্রর্াভরধ্য ল্লই ঞ্চে ব্যাাংক স্থান কযা রেরছ। 

এক নজরয ভাননইে প্রধানভন্ত্রইয স্বপ্নপ্রসূর্ একটি ফানি একটি খাভায প্রকরল্পয ্গ্রগনর্  ( ৩০ জুন ২০১5 ম তন্ত ) 

 

ক্রনভক নাং কাভ তকারেয নফফযে : ্নজতর্ ্গ্রগনর্ 

1 কভ তএরাকা : দররয কর অোড ত (40527টি) 

2 প্রকরল্পয আঅর্াে নভনর্ গঠন : ৪০,৩১6 টি 

3 প্রকল্পভুি উকাযরবাগই নযফারযয াংখ্যা  : 21,17,596 টি 

4 প্রর্দ  অ রযা  উকাযরবাগইয াংখ্যা  : প্রাে ১ দকাটি ১6 র  

5 প্রন ে প্ররান  : ৪,১2,695 জন 

6 রস্যররয ব্যনি ঞ্চে  : ৭96.12 দকাটি র্াকা  

7 যকায কর্ততক  উকাযরবাগইররয দফানা প্ররান  : 711.81 দকাটি র্াকা 

8 যকায কর্ততক প্ররত্ত আফর্তক র্নফর/িররয ্রথ তয  

নযভাে  

: 947.84 দকাটি র্াকা 

9 গ্রারভয রনযর্ জনগরেয দভার্ র্নফর  : ২৪52.43 দকাটি র্াকা 

10 ্ন্যান্য জভা (ব্যাাংক সুর/াবত চাজত) : 71 দকাটি র্াকা 

11 াকুল্য র্নফররয নযভাে  2523.43 দকাটি র্াকা 

১1 গ্রাভইে ্থ তনইনর্রর্ নফননরোরগয নযভাে রাঁনিরেরছ : 1801.25 দকাটি র্াকা 

১2 গ্রারভ গ্রারভ আেফধ তক ক্ষুর্ ক্ষুর্ খাভায সৃজন  : 16 র  11 াজায 

১3 খাভারযয ধযনোঃ   :  

 (ক) ভৎস্য চাল : 258020 টি  

(খ) াঁ-মুযনগ ারন : 376080 টি 

(গ) গফানরপ্রােই ারন : 495000 টি 

(ঘ) না তানয : 95378 টি 

(ঙ) ফনজ ফাগান : 98882 টি 

(চ) ্ন্যান্য : 287640 টি 

 

প্রকরল্পয প্রবাফ 

 গর্ এক ফছরয প্রকল্পভুি নযফায প্রনর্ আে বৃনিররেরছ ১০,৯২১ র্াকা। 

 প্রকল্পভুি  এরাকাে ননে আরেয নযফারযয াংখ্যা ১৫% দথরক করভ ৩%- এ রাঁনিরেরছ। 

 প্রকল্পভুি এরাকাে ্নধক আরেয নযফায াংখ্যা ২২.৮% দথরক ৩১% -এ উন্নইর্ রেরছ। 

 ্ নরা্ন ব্যাাংনকাং-এয ভাধ্যরভ  নভনর্ ম তারে কর আনথ তক  দরনররন নযচানরর্  অোে  গ্রাভইে জনরর 

স্বের্া অ জফাফনরনর্া নননির্ কযায াাান আত্বনফশ্বা সুদৃঢ় রর্ শুরু রেরছ। 

 গ্রারভ গ্রারভ জইনফকানবনত্তক আেফধ তক ক্ষুর্ ক্ষুর্ ানযফানযক খাভায ফাাফানের্ অোে কভ তাংস্থারনয  সুরমাগ 

সৃনষ্টয ায দফরিরছ।  
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 নডনজর্ার ফাাংরারর গিায রর দ গ্রাভইে জনরর আধুননক র্থ্য প্রযুনিয ব্যফায বৃনি ারে। 

 

স্থােই রানযর্দ ননযন ভরডর  

ভাননইে প্রধানভন্ত্রইয র তন-প্রসূর্ স্থােই রানযর্দ ননযন ভরডর ্নুযরে দররয প্রনর্টি নযফাযরক রানযর্দ মুি কযায 

রর দ শূন্য (‘০’) রানযর্দ দযাড ম্যা ফাাফােরনয কভ তনযকল্পনা গ্রন কযা রেরছ। দররয দল রনযর্দ ব্যনিটিরক 

রানযর্দ দথরক মুনি দরোয রর দ এ কভ তসূনচ চরভান থাকরফ। রানযর্দমুনিয এ ধাযাফানকর্া য াে যকায ্নর্ভরধ্য 

দররয শুধুভাত্র রনযর্ ভানুরলয নঞ্চর্ অ গনের্ ্থ ত াংয ে অ দরনরররনয জন্য “ল্লই ঞ্চে ব্যাাংক” নারভ একটি 

ব্যাাংক প্রনর্ষ্ঠা করযরছ। এটি পৃনথফইয প্রথভ র্বাগ ্নরা্ন ব্যাাংক মা দররয ৪ দকাটি রনযর্ ভানুরলয দরাযরগাযাে 

দফা দৌরছ নররফ। 

বাঁশ/ববত সামগ্রী ততরি করি স্বাবলম্বী বরিশাল বেলাি ব ৌিনদী উপরেলাি বাঘাি গ্রাম উন্নয়ন সরমরতি উপকাির া ী কনক হালদাি 
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ল্লই ঞ্চে ব্যাাংক সৃজন 

একটি ফানি একটি খাভায প্রকল্প ভাননইে প্রধানভন্ত্রইয স্বপ্নপ্রসূর্ রানযর্দ নফরভাচরন রফ তাচ্চ ্গ্রানধকাযভুি 

প্রকল্প । যকারযয ননফ তাচনই ্গীকইকায ফাাফােরনয রর দ প্রকল্পটি স্থােই কাঠারভারর্ রূরারনয জন্য গর্ ০২ 

জুরা্, ২০১৪ র্ানযরখ ভান জার্ইে াংর কর্ততক গৃইর্ ল্লই ঞ্চে ব্যাাংক  আ্ন, ২০১৪ (২০১৪ রনয 

০৭নাং আ্ন)  ০৮ জুরা্, ২০১৪ নরষ্টাব্দ র্ানযরখ ভাভান্য যাষ্টনর্য ম্মনর্ রাব কনযোরছ। যফর্ীরর্  ৩১ 

আগষ্ট, ২০১৪ নরস্টাব্দ র্ানযরখ প্রজ্ঞানর্ এ,আয,অ. নাং ২২১-আ্ন/২০১৪ ূহরর  যকায কর্ততক ‘ল্লই ঞ্চে 

ব্যাাংক’ নারভ একটি নফরলানের্ ব্যাাংক প্রনর্ষ্ঠা কযা রেরছ।  

 

 ্রর্াভরধ্য যকায কর্ততক ল্লই ঞ্চে ব্যাাংক নযচারনা ল তর গঠন কযা রেরছ । এ ম তন্ত ল তররয  

০৭ (ার্) টি বা ্নুনষ্ঠর্ রেরছ।  

 ্রর্াভরধ্য যকায রর্ ব্যাাংরকয নযরানধর্ দোয ূহরধন খারর্ ১25 (এক র্ নচ) দকাটি 

র্াকা  াঅো দগরছ।  

 ল্লই ঞ্চে ব্যাাংক-এয াাংগঠননক কাঠারভা অ নযচারক (ননফ তাচন) নফনধভারা ্নুরভানরর্ রেরছ।  

 ল্লই ঞ্চে ব্যাাংক কভ তকর্তা-কভ তচাযই চাকনযপ্রনফধানভারা,ব্যফস্থানা  নফনধভারা অ ্নপ যঞ্জাভ 

র্ানরকা চূিান্ত ্নুরভাররনয ্র াধইন যরেরছ। 

 ব্যাাংরকয প্রাথনভক কাম তক্রভ শুরুয রর দ ব্যাাংক অ আনথ তক প্রনর্ষ্ঠান কর্ততক নফনবন্ন যাষ্টাোত্ত ব্যাাংক 

রর্ নফনবন্ন কদার্াগযইয ০৭ (ার্) জন কভ তকর্তায নারভ দপ্রলোরর জানয কযা রেরছ। 

 স্বল্প ভরেয ভরধ্য প্রথভ ম তারে ১০০ টি উরজরাে ব্যাাংরকয ১০০টি াখা দখারায কাম তক্রভ চররছ। 

পরর্ায নতুন ্ধ্যােোঃ ্ররক্ট্রননক ্থ ত ব্যফস্থানা অ ্নরা্ন ব্যাাংনকাং 

 

 প্রকরল্পয আনথ তক ব্যফস্থানাে স্বের্া অ জফাফনরনর্া আনেরনয রর দ র্থা নডনজর্ার ফাাংরারর 

গিায স্বপ্ন আযঅ এক ধা এনগরে দনোয জন্য প্রকরল্পয কর আনথ তক ব্যফস্থানা ্নরা্ন ব্যাাংনকাং 

এয ভাধ্যরভ নযচানরর্ রে।   

 গ্রাভ নভনর্য রস্যগে মারর্ র্াররয ঞ্চে ্ররক্ট্রননক িনর্রর্ অ ্নরা্ন ব্যাাংনকাং-এয ভাধ্যরভ 

জভা নররর্ ারযন এফাং প্রকল্প রর্ ঞ্চরেয নফযইরর্ প্ররত্ত উৎা ঞ্চে প্রানপ্তয র্থ্য 

র্াৎ নেকবারফ এএভএ এয ভাধ্যরভ জানরর্ ারযন র্ায ব্যফস্থা গ্রে কযা রেরছ।  

 ্থ ত ভন্ত্রোররেয ্নুরভারনক্ররভ ব্যাাংক এনো নফগর্ ১০ দভ ২০১২ র্ানযখ দথরক এফাং যফর্ীরর্ 

্উননফএর অ ফাাংরারর কভা ত ব্যাাংক ্নরা্ন ব্যাাংনকাং কাম তক্রভ শুরু করযরছ। ্রর্াভরধ্য কর 

দজরাে ্নরা্ন ব্যাাংনকাং কাম তক্রভ চরভান যরেরছ। এ ম তন্ত   গ্রাভ   নভনর্য  রস্যগে ২৫23.43 

দকাটি দকাটি র্াকা ্নরা্রন দরনররন করযরছন। 
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নবক্ষুক পনফ তান 

 

একটি ফানি একটি খাভায প্রকরল্পয আঅর্াে নইরপাভাযই দজরায নকরাযগঞ্জ উরজরাে প্রকরল্পয ১২ টি নভনর্য 

ভাধ্যরভ ৭২০ জন নবক্ষুকরক পনফ তানর্ কযা রেরছ। পনফ তানর্ একর নবক্ষুকররয ফর্তভারন দভার্ র্নফর রাঁনিরেরছ 

৮৯.৭৩ র  র্াকা। মায ভরধ্য র্াঁররয ননজস্ব ঞ্চে ৩৪.৫৬ র  র্াকা এফাং প্রকল্প রর্ দফানা অ আফর্তক র্নফর 

ফাফর প্ররান কযা রেরছ ৫৫.১৭ র  র্াকা। এ্ র্নফর রর্ ৩০ র  র্াকা নফননরোগ করয  ্রর্াভরধ্য ৭২০ টি ক্ষুর্ 

ক্ষুর্ আেফধ তক নযফানযক খাভায গরি উরঠরছ। 
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উাংায  

এওটি ফাগ্রি এওটি ঔাভায প্রওন্ল্পয অিগ্রন ভগ্রত দম গ্রঘিা  দঘতনা যন্য়ন্ঙ তা চনকণ ইন্তাভন্ে অতযি প্রাংায ান্থ 

িণ ওন্যন্ঙ। যওান্যয প্রগ্রত গ্রফন্ল ওন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রগ্রত চনকন্ণয অীভ শ্রিা  আস্থায সৃগ্রি ন্য়ন্ঙ। 

দদন্য ওর িান্ভ এ ওাম ভক্রভ ঘালু ওযা ন্র এওগ্রদন্ও দমভন যওায তথা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রগ্রত চনকন্ণয আস্থা 

 গ্রফশ্বা ফািন্ফ অন্যগ্রদন্ও দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠী ভাইন্ক্রান্ক্রগ্রডে নাভও ঋন্ণয অতযাঘায দথন্ও গ্রঘযতন্য ভৄগ্রক্ত ান্ফ। 

চাতীয় চীফন্ন সৃগ্রি ন্ফ এও নতুন গ্রফেফ- ইগ্রতা ন্য় যন্ফ চীগ্রফওায়ন্নয ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী চনন্নত্রী দঔ াগ্রনায এ ভান দ ভন- ‘এওটি ফাগ্রি এওটি ঔাভায’। 

 

৩.২.২. ইওন্নাগ্রভও এভায়াযন্ভন্ট অফ গ্রদ পুন্যস্ট ইন ফাাংরান্দ (ইইগ্র) প্রওল্প 
 

ইওন্নাগ্রভও এভায়াযন্ভন্ট অফ গ্রদ পুন্যস্ট ইন ফাাংরান্দ (ইইগ্র) ীল ভও প্রওল্পটি ১০১২৬৫.২২ রয োওা (প্রওল্প 

াায্যেঃ ১০০৮৫৪.০৬ রয োওা এফাং গ্রচগ্রফেঃ ৪১১.১৬ রয োওা) ব্যন্য় দপব্রুয়াগ্রয, ২০০৮ ন্ত ভাঘ ভ, ২০১৬ 

দভয়ান্দ ফাস্তফায়নাধীন আন্ঙ। এয ভর উন্েশ্য ন্ছ ভাঘ ভ ২০১৬ ান্রয ভন্ে প্রওল্প এরাওায ১০ রয চনন্কাগ্রষ্ঠয 

অগ্রতদাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন প্রতযয  ন্যাযবান্ফ ায়তা প্রদান, কৃগ্রল  অ-কৃগ্রল ঔান্ত দেওই ওভ ভাংস্থান সৃগ্রিয 

ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্য হ্রাওযণ এফাং যওান্যয দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন দওৌন্রয (MDG) রযযভ ফাস্তফায়ন ওযা অগ্রতদগ্রযদ্র্ 

চনন্কাগ্রষ্ঠয দাগ্রযদ্র্য  হ্রান্য  রন্যয ল্লী  উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক দদন্য ঘয, ায, ফায, চরাফি এরাওা, ভৄদ্র্ 

উকূরফতী ঘূগ্রণ ভছিপ্রফণ এরাওা এফাং শুষ্ক দভৌসুন্ভ ওান্চয াংস্থান য় না এভন অগ্রত দাগ্রযদ্র্য ীগ্রিত অঞ্চর, গ্রগ্রঙন্য় 

থাওা াফ ভতয এরাওায দগ্রযদ্র্ চনকন্ণয চন্য গ্রিটি যওান্যয ায়তায় দভাে ১০১২৬৫.২২ রয োওা ব্যয় 

ইওন্নাগ্রভও এভায়াযন্ভন্ট অফ গ্রদ পুন্যস্ট  ইন ফাাংরান্দ ীল ভও প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওযা ন্ছ। ২০০৮ - ২০১৬ 

দভয়ান্দয এ প্রওন্ল্পয প্রওল্প গ্রযঘারন্ওয তত্ত্বাফধান্ন ৩৩ টি াে ভনায এনগ্রচ ৩০ টি দচরায় ১১৯ টি উন্চরায় ৯ টি 

দস্কর পাে  ২৭ টি ইন্নান্বন পাে (ন্ভাে ৩৬ টি) ন্মাকী এনগ্রচয ভােন্ভ ভাঠ ম ভান্য় অগ্রতদগ্রযদ্র্ চনন্কাগ্রষ্ঠয 

ান্থ ওাচ ওযন্ঙ। এঙািা এডন্বান্ওী  গ্রযাঘ ভ ওন্ম্পান্নন্ট এয ভােন্ভ নীগ্রত গ্রনধ ভাযও, আইন প্রন্ণতা, যওাযী-

দফযওাযী াংস্থা  সুীর ভাচন্ও অগ্রতদগ্রযদ্র্-ফান্ধফ ওভ ভওান্ে মৃ্পক্ত ন্ত  উৎাগ্রত ওযা ন্ছ। 

 

ইওন্নাগ্রভও এভায়াযন্ভন্ট অফ গ্রদ পুন্যস্ট ইন ফাাংরান্দ (ইইগ্র) প্রওন্ল্পয আতায় ফ ভন্ভাে ৩,০৯,৫০৯ চন 

সুগ্রফধান্বাকী গ্রযফায গ্রনফ ভাঘন ওযা ন্য়ন্ঙ। গ্রনফ ভাগ্রঘত সুগ্রফধান্বাকী গ্রযফান্য ৬,৩৬,৭৮৯ চন নাযী  ৫,৫৪,১৩৮ চন 

পুরুল যন্য়ন্ঙ। গ্রনফ ভাগ্রঘত সুগ্রফধান্বাকী গ্রযফান্যয ভান্ছ ৮০০০ - ১৫,০০০ োওা ওন্য ম্পদ স্তািয ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

এ প্রওন্ল্পয আতায় ৮৯২০ টি দর কঠন ওযা ন্য়ন্ঙ এফাং ৭৬৩টি ভাচগ্রবগ্রত্তত াংকঠন কঠন ওযা ন্য়ন্ঙ মায ভন্ে 

১৫৬ টি গ্রনফন্ধন ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ। প্রওন্ল্পয আতায় ১৬৩,৫৬৫ সুপরন্বাকী গ্রযফাযন্ও পুগ্রি ায়তা দফা প্রদান ওযা 

ন্য়ন্ঙ এফাং প্রওন্ল্পয ায়তায় ২৩৫৪৯ চন সুপরন্বাকী গ্রযফাযন্ও ৪৮৯৫ এওয ঔা চগ্রভ স্তািয ওযা ন্য়ন্ঙ।   
 

দম ওর সুপরন্বাকী গ্রযফায প্রাপ্ত ম্পদ ব্যফায ওন্য উন্নয়ন ওযন্ত ান্যগ্রন পুনযায় ম্পদ তান্দয 

(supplementary support) প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। এন্দয াং্য,া ১৪৭২৫ চন। এঙািা াফ ভতয এরাওায় অগ্রত বৃগ্রি 

 ফন্যায় যগ্রতিস্থ ১৫৪৮ চন উওাযন্বাকীন্ও ৩০০০- ৫০০০ োওা ওন্য অগ্রথ ভও ায়তা প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

জুন, ২০১৫ ম ভি ক্রভপুগ্রঞ্জত ব্যয় ৯১৪১২.৫৩ রয োওা (গ্রচগ্রফেঃ ২৮৩.৩৪ এফাং প্রওল্প াায্যেঃ  ৯১১২৯.১৯ রয 

োওা)। ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্যয দভাে ফযাি গ্রঙর ১৫১৭৯.০০ রয োওা এফাং ব্যয় ১৫৪৭৬.৯৫ রয োওা মা দভাে 

ফযান্িয ১০২%। 

 

ইইগ্র প্রওন্ল্পয ২০১৪- ১৫ অথ ভফঙন্যয অিকগ্রতয তথ্য  প্রাগ্রঙ্গও ঙগ্রফ  
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৩.২.৩. াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ (গ্রগ্রবগ্রডগ্র-২য় ম ভায়) প্রওল্প 

াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ (গ্রগ্রবগ্রডগ্র-২য় ম ভায়) স্থানীয় যওায,ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয এওটি অিাগ্রধওায প্রওল্প। প্রওল্পটি ৬৪ টি দচরায ৬৬ টি উন্চরায় ভফায় অগ্রধদপ্তয, 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ, ফাড ভ , আযগ্রডএ ওর্তভও ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। প্রওন্ল্পয দভয়াদ  জুরাই ২০০৯ দথন্ও গ্রডন্ম্বয ২০১৫ ম ভি। 

প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য ন্ছ িাভ গ্রবগ্রত্তও এওও ভফায় াংকঠন্নয আতায় িান্ভয ধনী-দগ্রযদ্র্, নাযী-পুরুল, গ্রওন্ায-

গ্রওন্াযী গ্রনগ্রফ ভন্ন্ল ওর দা  দশ্রণীয চনন্কাষ্ঠীন্ও াংকঠিত ওন্য তান্দয আথ ভ-াভাগ্রচও তথা াভগ্রিও উন্নয়ন্নয 

ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন ওযা।‘‘ঋণ নয় প্রগ্রযণ’’ গ্রগ্রবগ্রডগ্র’য ভরনীগ্রত। উক্ত প্রওন্ল্পয আতায় এ ম ভি (জুন/২০১৪ 

ম ভি) ৪২৭৫ টি াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন গ্রভগ্রত কঠন  গ্রনফন্ধন ন্য়ন্ঙ। প্রওল্পটিয দভাে উওাযন্বাকীয াং্য,া ৫৬১৯৫৭ 

চন্ন উন্নীত ন্য়ন্ঙ । পু ুঁগ্রচ কঠিত ন্য়ন্ঙ ১০২ দওাটি ৫৫ রয ৮১ াচায োওা, প্রগ্রযণ দন্য়ন্ঙন ২৩২১৯৪ চন, 

আত্ম-ওভ ভাংস্থান সৃগ্রি ন্য়ন্ঙ ১১৮৭০৮ চন্নয এফাং গ্রভগ্রতয গ্রনচস্ব তগ্রফর দথন্ও ভফায়ীন্দযন্ও প্রায় ১৬৬ দওাটি 

২৭ রয ৫৭ াচায োওা ঋণ ায়তা  দদয়া ন্য়ন্ঙ। গ্রগ্রবগ্রডগ্রভুক্ত গ্রভগ্রতগুন্রা চাগ্রতকঠন ভরও গ্রফবাক ভ এফাং 

এনগ্রচ ভন্য ান্থ ভন্বয় ওন্য দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয চন্য ওাচ ওযন্ঙ।  

 

াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ (গ্রগ্রবগ্রডগ্র ২য় ম ভায়) প্রওন্ল্পয ওন্য়ওটি উন্ল্লঔন্মাগ্য গ্রঘত্র 

  

নরররর্ ননবনডন প্রকরল্পয প্রন োথীররয ারর্ দরা্ দভনন তুরর 

নররেন ভাননইে ্থ তভন্ত্রই 

ল্লই উন্নেন অ ভফাে নফবারগয ন্মাননর্ নচফ জনাফ এভ এ কাররয যকায, 

ননবনডন প্রকরল্পয গাজইপয দজরায কাানো উরজরায দেষ্ঠ ভফাে 

নভনর্য দেষ্ঠ ভফােইরক পযস্কায নররেন। 

  

  

 

৩.২.৪ মভৄনা, দ্মা এফাং গ্রতস্তা ঘযাঞ্চন্রয ভান্ওভে ঘযান্নর উন্নয়ন (M4C) প্রওল্প 

ফাাংরান্দ যওায  এগ্রডগ্র’য অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত এওটি ওাগ্রযকগ্রয ায়তাধভী ঘরভান প্রওল্প। M4C প্রওল্পটিয  

ভর রযয ন্রা আয় বৃগ্রিয ভােন্ভ ফাাংরান্দন্য উত্তয  উত্তয-গ্রিভ অঞ্চন্রয গ্রনগ্রদ ভি গ্রওছু দচরায ঘন্য 

ফফাওাযীন্দয দাগ্রযদ্র্যতা  গ্রফম ভয় হ্রা ওযা। Chars Livelihoods Programme (CLP) এয ম্পদ 

স্তািয ওাম ভক্রন্ভয পরাপন্রয উয গ্রবগ্রত্ত ওন্য ঘয উৎাদওন্দয ওভ ভওােন্ও দৃঢ়  গ্রক্তারী ওযায রন্যয প্রওল্পটি 

ফাস্তফায়ন ওযা ন্ছ।  
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প্রওন্ল্পয অথ ভায়নেঃ : এগ্রডগ্র এফাং গ্রচগ্রফ 

প্রওল্প ফাস্তফায়নওারেঃ : দভ ২০১৩ ন্ত নন্বম্বয ২০১৬ ম ভি 

অনুন্ভাগ্রদত প্রওল্প ব্যয়েঃ : ৬৩০৮.৮৫  রয োওা (প্রওল্প াায্য- ৫৫৫৯.৮৫; গ্রচগ্রফ-৭৪৯.০০ রয) 

প্রওল্প এরাওােঃ : দদন্য উত্তয  উত্তয গ্রিভ অঞ্চন্রয দভাে ১০টি দচরায (ফগুিা, গ্রযাচকঞ্জ, কাইফান্ধা, 

চাভারপুয, কুগ্রিিাভ, রারভগ্রনযাে, যাংপুয, নীরপাভাগ্রয, োঙ্গাইর এফাং াফনা) 

ঘযাঞ্চর। 


M4C প্রওন্ল্পয উন্ল্লঔন্মাগ্য অচভন 

ঘয চনন্কাষ্ঠীয গ্রু পন্ভ ভন এফাং কৃগ্রল উন্নয়ন প্রভেগ্রক্ত ম্প্রাযন্ণয রন্যয গ্রনধ ভাগ্রযত ১০টি দচরায ভন্ে ৮টি দচরায় 

৪টি এনগ্রচ ১টি এন্িা-দভগ্রনাযী দওাম্পানী গ্রনফ ভাঘন ওযা য়। ৭টি কৃগ্রল উৎাদন ঔাত (ভূট্টা, ভগ্রযঘ, াে, গ্রয়াচ, 

গ্রযলা, ফাদাভ এফাং ধান), স্তগ্রল্প, আগ্রথ ভও দফা দমাকান্মাক ব্যফস্থায উন্নয়ন্নয ভােন্ভ ৬০,০০০ ঘয গ্রযফান্যয আয় 

বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। গ্রনফ ভাগ্রঘত গ্রচ, এনগ্রচ, স্থানীয় দফাদানওাযী ব্যগ্রক্ত/প্রগ্রতষ্ঠান্নয ান্থ অাংীদাগ্রযন্ত্বেয গ্রবগ্রত্তন্ত ওাচ 

ওযন্ঙ। পন্র ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্যয জুন ২০১৪ ম ভি ৪০,০০০ ঘয গ্রযফান্যয কৃগ্রলঔান্ত উৎাদন  ভৄনাপা বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
প্রওন্ল্পয আতায় ঘযাঞ্চন্রয চন্য গৃীত ওাম ভক্রভ 

 

৩.৩  ২০১৪-২০১৫ অথ ভফঙন্যয ফাগ্রল ভও উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ  
২০১৪-২০১৫ অথ ভফঙন্য াংন্াগ্রধত ফাগ্রল ভও উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘন্ত ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয ১৬টি উন্নয়ন 

প্রওন্ল্পয গ্রফযীন্ত দভাে আযএগ্রডগ্র ফযাে গ্রঙর ৩৮৩৯৯.৩৮ রয (গ্রচগ্রফ ২৬১৩২.৩৮ রয এফাং প্রওল্প াায্য 

১২২৬৭.০০ রয) োওা। এয গ্রফযীন্ত আগ্রথ ভও অিকগ্রত ন্য়ন্ঙ  ৩৮৫৫২.২৯  রয (গ্রচ গ্রফ ২৫২২০.৪৫ রয এফাং 

প্রওল্প াায্য ১৩৩৩১.৮৪ রয ) োওা। অিকগ্রতয ায ১০০.৪০%। 

(রয োওায়) 

ক্রেঃ 

নাং 

প্রওন্ল্পয নাভ 

(ফাস্তফায়নওার) 

২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্যয ভর এগ্রডগ্র ফযাে ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্যয আযএগ্রডগ্র ফযাে 

গ্রচগ্রফ প্রেঃ াায্য দভাে গ্রচগ্রফ প্রেঃ াায্য দভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৯ ১০ ১১ 

1.  এওটি ফাগ্রি এওটি ঔাভায 

প্রওল্প  

(জুরাই/২০০৯-জুন/২০১৬) 

৫৮৫০০.০০ ০.০০ ৫৮৫০০.০০ ৫৮৩৬৭.০০ ০.০০ ৫৮৩৬৭.০০ 

2.  ইওনগ্রভও এভায়াযন্ভন্ট 

অফ গ্রদ পুন্যস্ট ইন 

ফাাংরান্দ(ইইগ্র) 

(ন্পব্রুয়াগ্রয/২০০৮-ভাঘ ভ/২০১৬) 

৯৫.০০ ১৫০৯৯.০০ ১৫১৯৪.০০ ৮০.০০ ১৫০৯৯.০০ ১৫১৭৯.০০ 
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ক্রেঃ 

নাং 

প্রওন্ল্পয নাভ 

(ফাস্তফায়নওার) 

২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্যয ভর এগ্রডগ্র ফযাে ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্যয আযএগ্রডগ্র ফযাে 

গ্রচগ্রফ প্রেঃ াায্য দভাে গ্রচগ্রফ প্রেঃ াায্য দভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৯ ১০ ১১ 

3.  ঘয চীগ্রফওায়ন ওভ ভসূগ্রঘ (২য় 

ম ভায়)-১ভ াংন্াগ্রধত  

(জুরাই/২০১১-

গ্রডন্ম্বয/২০১৬) 

৫৯১.০০ ১২৪৪৬.০০ ১৩০৩৭.০০ ৫০০.০০ ১৮৪২০.০০ ১৮৯২০.০০ 

4.  াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ 

(গ্রগ্রবগ্রডগ্র) ২য় ম ভায় 

(জুরাই/২০০৯-

গ্রডন্ম্বয/২০১৫) 

২৪৮৭.০০ ০.০০ ২৪৮৭.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ২০০০.০০ 

5.  ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন 

প্রগ্রযণ ওভন্েক্স (ফতভভান্ন 

ফাাড ভ), দওাোরীািা, 

দকাারকঞ্জ এয ম্প্রাযণ, 

াংস্কায  আদৄগ্রনওায়ন 

(াংন্াগ্রধত) প্রওল্প  

(ভাঘ ভ/২০১০ ন্ত জুন/২০১৬) 

২০০০.০০ ০.০০ ২০০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ২৫০০.০০ 

6.  অাংীদাগ্রযত্বভরও ল্লী উন্নয়ন 

প্রওল্প-২য় ম ভায়(২য় 

াংন্াগ্রধত) (জুন/২০০৫-

জুন/২০১৫) 

৬৭৩.০০ ০.০০ ৬৭৩.০০ ৬৫১.০০ ০.০০ ৬৫১.০০ 

7.  দগ্রযদ্র্ ভগ্ররান্দয চন্য ভগ্রন্বত 

ল্লী ওভ ভাংস্থান ায়তা 

প্রওল্প (১ভ াংন্াগ্রধত)  

(চানুয়াগ্রয/২০১২ ন্ত 

গ্রডন্ম্বয/২০১৬) 

৩২০০.০০ ০.০০ ৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ৩২০০.০০ 

8.  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয রন্যয 

অপ্রধান স্য উৎাদন, 

াংযযণ, প্রগ্রক্রয়াওযণ  

ফাচাযচাতওযণ ওভ ভসূগ্রঘ (২য় 

ম ভায়) (১ভ াংন্াগ্রধত)  

(জুরাই,২০১১ ন্ত 

জুন,২০১৬) 

১৮০০.০০ ০.০০ ১৮০০.০০ ১৭০০.০০ ০.০০ ১৭০০.০০ 

9.  ল্লী চীগ্রফওায়ন প্রওল্প-২য় 

য়ভায় 

(জুরাই, ২০১২-জুন, ২০১৭) 

৩২০০.০০ ০.০০ ৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ৩২০০.০০ 

10.  ইগ্রনগ্রন্য়টিব পয 

দডন্বরন্ভন্ট, 

এভায়াযন্ভন্ট, এয়াযন্ন 

এে রাইবরীহুড প্রন্চক্ট 

(জুরাই, ২০১২-জুন, ২০১৬) 

৪৮০.০০ ০.০০ ৪৮০.০০ ৪৫০.০০ ০.০০ ৪৫০.০০ 

11.  উত্তযাঞ্চন্রয অগ্রতদগ্রযদ্র্ন্দয  

ওভ ভাংস্থান  গ্রনগ্রিতওযণ 

ওভ ভসূঘী (২য় ম ভায়) 

(এগ্রপ্রর/২০১৪ ন্ত 

ভাঘ ভ/২০১৯) 

৫০০.০০ ০.০০ ৫০০.০০ ১১০০.০০ ০.০০ ১১০০.০০ 
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ক্রেঃ 

নাং 

প্রওন্ল্পয নাভ 

(ফাস্তফায়নওার) 

২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্যয ভর এগ্রডগ্র ফযাে ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্যয আযএগ্রডগ্র ফযাে 

গ্রচগ্রফ প্রেঃ াায্য দভাে গ্রচগ্রফ প্রেঃ াায্য দভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৯ ১০ ১১ 

12.  দঘ ম্প্রাযণ প্রওল্প 

(চানুয়াগ্রয/২০১৩ ন্ত 

গ্রডন্ম্বয/২০১৫) 

১৩২৯.০০ ০.০০ ১৩২৯.০০ ৫৬৫.০০ ০.০০ ৫৬৫.০০ 

13.  ভফায় গ্রবগ্রত্তও দুগ্ধ উৎাদন 

গ্রনগ্রিতওযণ প্রওল্প  

(জুরাই/২০১১-জুন, ২০১৫) 

১৪০.০০ ০.০০ ১৪০.০০ ৩৭২.০০ ০.০০ ৩৭২.০০ 

14.  ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয আইগ্রটি 

 ই-গ্রটিন্চন াগ্রব ভ উন্নয়ন 

(ন্ভ/২০১১-জুন, ২০১৫) 

১৬১.০০ ০.০০ ১৬১.০০ ২৬৯.১০ ০.০০ ২৬৯.১০ 

15.  দুগ্ধ ভফায় গ্রভগ্রতয ওাম ভক্রভ 

গ্রফস্তৃতওযন্ণয ভােন্ভ বৃত্তয 

পগ্রযদপুয  ফগ্রযার দচরায 

দাগ্রযদ্র্ হ্রাওযণ  আথ ভ-

াভাগ্রচও উন্নয়ন প্রওল্প 

(জুরাই/২০১২- জুন/ ২০১৬) 

১৪০০.০০ ০.০০ ১৪০০.০০ ১১৭৬.২০ ০.০০ ১১৭৬.২০ 

16.  দারায প্যান্নর স্থান 

ভফায় বফন্নয অভাপ্ত 

অাংন্য দবৌত গ্রনভ ভাণ প্রওল্প  

(গ্রডন্ম্বয/২০১৩- জুন/২০১৬) 

০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫০.০০ ০.০০ ৪৫০.০০ 

17.  ভগ্রন্বত াগ্রন ব্যফস্থানা 

প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প 

(চানুয়াগ্রয/২০১১-

গ্রডন্ম্বয/২০১৪) 

২৮১৩.০০ ০.০০ ২৮১৩.০০ ২৮১৩.০০ ০.০০ ২৮১৩.০০ 

18.  আযগ্রডএ প্রভেগ্রক্ত ব্যফায ভূ-

উগ্রযস্থ াগ্রন দ্ব্াযা দঘ 

এরাওা উন্নয়ন্নয ভােন্ভ ল্লী 

চীগ্রফওায়ন উন্নয়ন প্রওল্প 

(জুরাই/২০০৭-জুন/২০১৫) 

১০৫৮.০০ ০.০০ ১০৫৮.০০ ১০৫৮.০০ ০.০০ ১০৫৮.০০ 

19.  কফাদী শুারন এফাং 

ফান্য়াগ্যা দফাতরচাতওযন্ণয 

ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘনভরও 

প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প 

(াংন্াগ্রধত) (জুরাই/২০০৯-

গ্রডন্ম্বয/২০১৫) 

৮০০.০০ ০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ৮০০.০০ 

20.  আযগ্রডএ ঔাভায  ল্যাফন্যেযী 

স্কুর এে ওন্রচ আদৄগ্রনওায়ন 

প্রওল্প (চানুয়াগ্রয/২০১৪-

গ্রডন্ম্বয/২০১৬) 

২৫০.০০ ০.০০ ২৫০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ৩০০.০০ 

21.  মভৄনা, দ্মা এফাং গ্রতস্তা 

ঘযাঞ্চন্রয ভান্ওভে ঘযান্নর 

উন্নয়ন (M4C) প্রওল্প 

(ন্ভ/২০১৩-নন্বম্বয/২০১৬) 

১৯২.০০ ১৩১৭.০০ ১৫০৯.০০ ১৫০.০০ ১৬২৫.০০ ১৭৭৫.০০ 

22.  িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান 

উন্নয়ন এফাং আদৄগ্রনও নাকগ্রযও 

সুন্মাক সুগ্রফধা ম্বগ্ররত 

০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ২৫০০.০০ 
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ক্রেঃ 

নাং 

প্রওন্ল্পয নাভ 

(ফাস্তফায়নওার) 

২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্যয ভর এগ্রডগ্র ফযাে ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্যয আযএগ্রডগ্র ফযাে 

গ্রচগ্রফ প্রেঃ াায্য দভাে গ্রচগ্রফ প্রেঃ াায্য দভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৯ ১০ ১১ 

ভফায়গ্রবগ্রত্তও ফহুতর বফন 

গ্রফগ্রি ল্লী চনদ গ্রনভ ভাণ 

প্রওল্প (জুরাই/২০১৪ ন্ত 

জুন/২০১৭) 

23.  দুগ্ধ উৎাদন বৃগ্রিয রন্যয 

ভগ্রন্লয কৃগ্রত্রভ প্রচনন দওন্দ্র 

স্থান প্রওল্প (জুরাই/ ২০১৩- 

গ্রডন্ম্বয/২০১৫) 

৫০০.০০ ০.০০ ৫০০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ২৫০.০০ 

24.  দাগ্রযদ্র্য দূযীওযণ  আত্ম-

ওভ ভাংস্থান সৃগ্রিয চন্য ল্লী 

দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন 

(গ্রগ্রডগ্রফএপ) এয ওাম ভক্রভ 

ম্প্রাযণ (জুরাই/২০১২-

জুন/২০১৬)   

৪০০০.০০ ০.০০ ৪০০০.০০ ৩৭০০.০০ ০.০০ ৩৭০০.০০ 

25.  ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন 

পাউন্েন (গ্রগ্রডগ্রফএপ) এয 

আইগ্রটি ওাম ভক্রভ  ই-দফা 

গ্রক্তারীওযণ (ভাঘ ভ/২০১৪-

ভাঘ ভ/২০১৭)   

৬০০.০০ ০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ৬০০.০০ 

26.  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন ক্ষুদ্র্ কৃলও 

উন্নয়ন পাউন্েন এয 

ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ প্রওল্প 

(জুরাই/২০১৩-জুন/২০১৬) 

২০০০.০০ ০.০০ ২০০০.০০ ১৭২৫.০০ ০.০০ ১৭২৫.০০ 

 ফ ভন্ভাে ৮৮৭৬৯.০০ ২৮৮৬২.০০ ১১৭৬৩১.০০ ৯০৪৭৬.৩০ ৩৫১৪৪.০০ ১২৫৬২০.৩০ 
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ল্লী  উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয  

অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থা 
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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থা 
 

ল্লী  উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয উন্নয়ন ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্নয চন্য প্রধান াঁঘটি াংস্থা যন্য়ন্ঙ, এগুন্রা ন্রা- ভফায় 

অগ্রধদপ্তয; ফাাংরান্দ উন্নয়ন ল্লী এওান্ডভী (ফাড ভ), কুগ্রভল্লা, ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ (গ্রফআযগ্রডগ্রফ); ল্লী উন্নয়ন 

এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা এফাং ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাাড ভ), দওাোরীািা, 

দকাারকঞ্জ। আয যন্য়ন্ঙ ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন  ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন। এঙািা গ্রওছু আঞ্চগ্ররও 

প্রগ্রযণ প্রগ্রতষ্ঠান যন্য়ন্ঙ, এগুন্রা ন্রা-ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন প্রগ্রযণ ইগ্রটস্টটিউে, ঔাগ্রদভনকয, গ্রন্রে; দনায়াঔারী 

ল্লী উন্নয়ন প্রগ্রযণ দওন্দ্র, দনায়াঔারী; োাংকাইর ল্লী উন্নয়ন প্রগ্রযণ দওন্দ্র, োাংকাইর; ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী, 

কুগ্রভল্লা; আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, ভৄক্তাকাঙা; আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, দভৌরবীফাচায; আঞ্চগ্ররও ভফায় 

ইগ্রটস্টটিউে, দপনী; আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, যাংপুয; আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, খুরনা; আঞ্চগ্ররও ভফায় 

ইগ্রটস্টটিউে, পগ্রযদপুয; আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, ফগ্রযার; আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, নওঁকা এফাং আঞ্চগ্ররও 

ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, কুগ্রিয়া যন্য়ন্ঙ মাযা ল্লী উন্নয়ন ওভ ভওান্েয ন্ঙ্গ প্রতযয ফা ন্যাযবান্ফ চগ্রিত। 

 

৪.১.  ভফায় অগ্রধদপ্তয  

ভফায় অগ্রধদপ্তয এয আতায় গ্রনফগ্রন্ধত ভফায় গ্রভগ্রতভ ফাাংরান্দন্য আথ ভ-াভাগ্রচও অিকগ্রত  অচভন্ন দীখ ভগ্রদন 

মাফৎ প্রাংনীয় ভূগ্রভওা দযন্ঔ ঘন্রন্ঙ। গ্রনফগ্রন্ধত দভাে ভফায় গ্রভগ্রত ১,৮৮,৫৯৬ টি। এ ওর ভফায় গ্রভগ্রতয ব্যগ্রক্ত 

দস্য াং্য,া প্রায় ১,০৩,২৬,৮৬৩ চন এফাং দভাে ম্পন্দয গ্রযভাণ প্রায় ৭৪৯৯ দওাটি োওা। এ গ্রফপুর ম্পদ 

ব্যফান্যয ভােন্ভ ভফায় গ্রভগ্রতগুন্রা দদন্য উৎাদন বৃগ্রি  ওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃগ্রিয ভােন্ভ অথ ভননগ্রতও 

উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন উন্ল্লঔন্মাগ্য অফদান যাঔন্ঙ। উন্নয়ন দওৌন্রয অাং গ্রন্ন্ফ অনিয  িাৎদ 

চনন্কাষ্ঠীন্ও ভফান্য়য ান্থ ম্পৃক্ত ওন্য তান্দয চীফন মাত্রায  ভান উন্নয়ন্নয চন্য ভফায় অগ্রধদপ্তয গ্রফগ্রবন্ন উন্নয়ন 

প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওন্য থান্ও। এওই ধাযাফাগ্রওতায় ফতভভান্ন ভফায় অগ্রধদপ্তয ক্ষুদ্র্ নৃতাগ্রত্বও চনন্কাষ্ঠী, ভগ্ররা  

কৃলওন্দয চন্য গ্রফগ্রবন্ন উন্নয়ন গ্রযওল্পনা িণ  ফাস্তফায়ন ওযন্ঙ। ভানফ ম্পদ উন্নয়ন্ন ভফায় অগ্রধদপ্তয 

উন্ল্লঔন্মাগ্য ভূগ্রভওা ারন ওন্য থান্ও। দদন্য ভানফ ম্পদ উন্নয়ন্নয রন্যয ভফায় অগ্রধদপ্তয ফাাংরান্দ ভফায় 

এওান্ডভী  ১০ টি আঞ্চগ্ররও ভফায় ইনগ্রিটিউে এয ভােন্ভ ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযী এফাং 

ভফায়ীন্দয গ্রফগ্রবন্ন গ্রফলন্য় দযতা বৃগ্রিয  চন্য প্রগ্রযণ প্রদান ওন্য থান্ও। এঙািা ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয প্রধান 

ওাম ভাফরীয ভন্ে উন্ল্লঔন্মাগ্য ন্ছ আইন  গ্রফগ্রধয আতায় নতুন ভফায় গ্রভগ্রত াংকঠন, গ্রনফগ্রন্ধত ভফায় 

গ্রভগ্রতভৄন্য গ্রযঘম ভা, ভফায় গ্রভগ্রতয গ্রাফ গ্রনযীযণ, ভফায় গ্রভগ্রতয গ্রনফ ভাঘন, গ্রফফাদ গ্রনষ্পগ্রত্ত ইতযাগ্রদ। 
 

উগ্রল্লগ্রঔত ওাম ভক্রভ ঙািা ভফায় অগ্রধদপ্তয গ্রফগ্রবন্ন যওাগ্রয প্রগ্রতষ্ঠান্নয ওাম ভক্রন্ভয ান্থ ন্মাকী াংস্থা গ্রন্ন্ফ 

ওাচ ওন্য থান্ও। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ওাম ভারন্য়য আশ্রয়ন প্রওন্ল্পয অন্যতভ প্রধান অাংক ক্ষুদ্র্ঋণ ওাম ভক্রভ ভফায় 

অগ্রধদপ্তন্যয যাগ্রয তত্ত্বাফধান্ন গ্রযঘাগ্ররত য়। এ ঙািা স্থানীয় যওায প্রন্ওৌর অগ্রধদপ্তয এফাং াগ্রন উন্নয়ন দফান্ড ভয 

গ্রওছু ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্ন ভফায় অগ্রধদপ্তয ন্মাকী যওাগ্রয প্রগ্রতষ্ঠান গ্রন্ন্ফ ওাচ ওন্য মান্ছ।  
 

২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য ভফায় অগ্রধদপ্তয ওর্তভও ম্পাগ্রদত উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভ (জুরাই’১৪ ন্ত জুন’১৫ ম ভি) 
 

নতুন গ্রভগ্রত াংকঠনেঃ ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয অন্যতভ প্রধান দাগ্রয়ত্ব গ্রফগ্রবন্ন দায চনন্কাষ্ঠীয ভন্বন্য় নতুন নতুন 

ভফায় গ্রভগ্রত াংকঠন । ২০১৪-১৫ ান্র ভফায় অগ্রধদপ্তন্য ১১,৩৬০ টি নুতন প্রাথগ্রভও ভফায় গ্রভগ্রত এফাং ৪৭ টি 

নুতন দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রত গ্রনফন্ধন ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 
গ্রভগ্রতয গ্রনফন্ধন ফাগ্রতরেঃ গ্রওছু গ্রওছু ভফায় গ্রভগ্রত গ্রনফন্ধন্নয য এও ম ভান্য় গ্রনগ্রিয় ফা অওাম ভওয ন্য় মায়। তঔন 

অফায়ন প্রগ্রক্রয়ায ভােন্ভ অথফা যাগ্রয এ ওর গ্রভগ্রতয গ্রনফন্ধন ফাগ্রতর ওযা য়। ২০১৪-১৫ ান্র দভাে ১৭,৪৬৭ 

টি প্রাথগ্রভও ভফায় গ্রভগ্রত এফাং ৬ টি দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রতয গ্রনফন্ধন ফাগ্রতর ওযা ন্য়ন্ঙ। নতুন গ্রভগ্রত গ্রনফন্ধন  

অওাম ভওয গ্রভগ্রতয গ্রনফন্ধন ফাগ্রতন্রয য ২০১৪-১৫ ফঙয দন্ল ফ ভন্ভাে ভফায় গ্রভগ্রতয াং্য,া দাঁগ্রিন্য়ন্ঙ 

১,৮৮,৫৯৬ টি মায ভন্ে ১,৮৭,৪০৫ টি প্রাথগ্রভও ভফায় গ্রভগ্রত, ১,১৬৯ টি দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রত  ২২ টি চাতীয় 

ভফায় গ্রভগ্রত। 
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ভফায় গ্রভগ্রতয ব্যগ্রক্ত দস্য াং্য,ােঃ ২০১৪-১৫ ান্র নতুন গ্রভগ্রত গ্রনফন্ধন  পুযন্না গ্রভগ্রতন্ত নতুন দস্য বগ্রতভয 

ভােন্ভ ভফায় গ্রভগ্রতয দস্য াং্য,া বৃগ্রি ায় ৯,৭১,০৬২ চন। অযগ্রদন্ও গ্রনফন্ধন ফাগ্রতন্রয পন্র দস্য াং্য,া 

হ্রা ায় ৯,৪১,২৮০ চন। পন্র ঘরগ্রত ফঙন্য ব্যগ্রক্ত দস্য াং্য,া বৃগ্রি ায় ২৯,৭৮২ চন। ২০১৩-১৪ ান্র ভফায় 

গ্রভগ্রতয দস্য াং্য,া গ্রঙর ১,০২,৯৭,০৮১ চন এফাং ২০১৪-১৫ ান্র ফঙন্যয দন্ল ভফায় গ্রভগ্রতয ব্যগ্রক্ত দস্য 

াং্য,া ন্য়ন্ঙ ১,০৩,২৬,৮৬৩ চন। 

 
ভফায় গ্রভগ্রতয অগ্রডেেঃ ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয অন্যতভ প্রধান ওাচ র গ্রনফগ্রন্ধত ভফায় গ্রভগ্রতয গ্রাফ  ওাম ভক্রভ 

অগ্রডে ওযা। এ অগ্রডে ওাম ভক্রন্ভয ভােন্ভ ভফায় গ্রভগ্রতয ওাম ভক্রন্ভ স্বছতা  চফাফগ্রদগ্রতা গ্রনগ্রিত ওযা ম্ভফ য়। 

২০১৪-১৫ ান্র দভাে ১,২৪,৫৯৩ টি ভফায় গ্রভগ্রত অগ্রডে ওযা ন্য়ন্ঙ, তন্ন্ে ১,২৩,৬০৩ টি প্রাথগ্রভও ভফায় 

গ্রভগ্রত, ৯৯০ টি দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রত ।  
 

প্রগ্রযণেঃ ভফায় গ্রভগ্রতয দস্য  ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয প্রগ্রযণ প্রদান্নয চন্য ভফায় 

অগ্রধদপ্তন্যয তত্ত্বাফধান্ন এওটি চাতীয় ম ভান্য়য প্রগ্রযণ প্রগ্রতষ্ঠান ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  ১০ টি আঞ্চগ্ররও 

ভফায় ইনগ্রস্টটিউে ওাচ ওন্য মান্ছ। এ ওর প্রগ্রতষ্ঠান্নয ২০১৪-১৫ ান্রয প্রগ্রযণ অিকগ্রত গ্রনম্নরূেঃ  

 

বফন্দগ্রও প্রগ্রযণেঃ ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয গ্রফগ্রবন্ন দশ্রণীয ওভ ভওতভাকন গ্রফগ্রবন্ন ভয় উচ্চ গ্রযান্থ ভ গ্রফন্দন্ প্রগ্রযণ িণ 

ওন্য থান্ওন। ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য দভাে ১০ চন ওভ ভওতভা গ্রফগ্রবন্ন দদন্ বফন্দগ্রও প্রগ্রযণ িণ ওন্যন্ঙন।   
 

ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  আঞ্চগ্ররও ভফায় প্রগ্রযণ ইগ্রনগ্রস্টটিউেেঃ  ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  ১০ টি 

আঞ্চগ্ররও ভফায় প্রগ্রযণ ইগ্রনগ্রস্টটিউন্ে গ্রযন্ো ভ দওা ভ, দনর্তত্ব  ব্যফস্থানা উন্নয়ন দওা ভ, ভফায় ব্যফস্থানা 

দওা ভ, াগ্রন ব্যফস্থানা গ্রফলন্য় ভফায় গ্রভগ্রতয দস্যন্দয এফাং নফগ্রনন্য়াকপ্রাপ্ত ওভ ভঘাযীন্দয দভৌগ্ররও প্রগ্রযণ দওা ভ 

অনুগ্রষ্ঠত ন্য় থান্ও। ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  আঞ্চগ্ররও ভফায় প্রগ্রযণ 

ইগ্রনগ্রস্টটিউেভন্য প্রগ্রযণ অিকগ্রত গ্রনম্নরূেঃ 

 

২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী   আঞ্চগ্ররও ভফায় প্রগ্রযণ ইনগ্রস্টটিউেভন্য ওাম ভক্রন্ভয 

অিকগ্রত 
 

ফঙয রযযভাত্রা অিকগ্রত অিকগ্রতয ায 

(প্রগ্রযণাথী) দওা ভ  প্রগ্রযণাথী  দওা ভ  প্রগ্রযণাথী  

২০১৪-১৫ ২৮৩ ৭০৫০ ৩৮৬ ৯৭৬৩ ১৩৮% 

   
ভ্রাম্যভান প্রগ্রযণেঃ  ভফায় ভ্রাম্যভান প্রগ্রযণ ইউগ্রনে দচরা ম ভান্য় গ্রনধ ভাগ্রযত প্রগ্রযণ ওাগ্রযকুরাভ অনুান্য গ্রভগ্রত 

ম ভান্য় ভফায়ীকণন্ও গ্রভগ্রত গ্রযঘারনা, াঁ ভৄযগ্রক  কফাগ্রদ শু ারন এফাং চাতীয় ওভ ভসূগ্রঘ দমভন বৃযন্যান, 

স্যাগ্রনন্েন, দমৌতুও গ্রফন্যাধী আন্দারন ইতযাগ্রদ ম্পন্ওভ প্রগ্রযণ প্রদান্নয ভােন্ভ আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন্নয 

াাাগ্র আত্মওভ ভাংস্থান্ন উদু্ব্ি ওন্য থান্ও। ২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্য ভ্রাম্যভান প্রগ্রযণ ইউগ্রনে ওর্তভও প্রদত্ত 

প্রগ্রযন্ণয অিকগ্রতয গ্রঘত্র গ্রনম্নরূেঃ   

২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য ভ্রাম্যভান প্রগ্রযণ ইউগ্রনে ওর্তভও প্রদত্ত প্রগ্রযন্ণয অিকগ্রত 
 

ফঙয অাংিণওাযীয াং্য,া অিকগ্রতয ায 

রযযভাত্রা অিকগ্রত 

২০১৪-১৫ ৫৪,৬৫৫ ৪৫,৪৬৫ ৮৩% 
 

অগ্রডে গ্রপ  গ্রনফন্ধন গ্রপ আদায়েঃ  ভফায় অগ্রধদপ্তয যওাগ্রয যাচস্ব আন্য় ভূগ্রভওা ারন ওন্য মান্ছ। ভফায় গ্রভগ্রত 

গ্রনফন্ধন্নয ভয় গ্রনফন্ধন গ্রপ আদায় ওযা য়। অযগ্রদন্ও গ্রভগ্রত অগ্রডে ওযায য গ্রভগ্রত ন্ত গ্রনগ্রদ ভি ান্য অগ্রডে গ্রপ 

আদায় ওযা ন্য় থান্ও। ২০১৪-১৫ ান্র ভফায় অগ্রধদপ্তয ওর্তভও গ্রনফন্ধন গ্রপ গ্রান্ফ ১৭.০৮ দওাটি োওা  অগ্রডে 

গ্রপ গ্রান্ফ ৩.৩৯ দওাটি োওা অথ ভাৎ দভাে ২০.৪৭ দওাটি োওা যাচস্ব যওাগ্রয দওালাকান্য চভা ন্য়ন্ঙ। 
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ঋণ ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনােঃ  আশ্রয়ণ প্রওন্ল্পয ক্ষুদ্র্ঋণ গ্রফতযণ  আদায় ওাম ভক্রভ ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয ভাঠ ম ভান্য়য 

দপ্তযভন্য ভােন্ভ ফাস্তফাগ্রয়ত ন্য় থান্ও। আশ্রয়ণ প্রওন্ল্প পুনফ ভাগ্রত গ্রযফায ভন্য ভফায় গ্রভগ্রত কঠন্নয 

ভােন্ভ পুনফ ভাগ্রত চনন্কাগ্রষ্ঠন্ও প্রন্য়াচনীয় প্রগ্রযণ প্রদান ওন্য আত্ম-ওভ ভাংান্নয চন্য এন্দয ভন্ে ক্ষুদ্র্ ঋণ 

গ্রফতযণ ওযা য়। ২০১৪-১৫ ফঙন্য এ ওাম ভক্রন্ভয আতায় প্রায় ৬.৭৬ দওাটি োওা ঋণ গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ এফাং 

আদায় ওযা ন্য়ন্ঙ প্রায় ৫.৩৬ দওাটি োওা। এ ম ভি (ক্রভপুগ্রঞ্জত) আশ্রয়ণ প্রওন্ল্প ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয ভােন্ভ প্রায় 

৮৮.৩৪ দওাটি োওা ঋণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ এফাং প্রায় ৫৭.০৪ দওাটি োওা ঋণ আদায় ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

আইন প্রণয়নেঃ  ভফায় গ্রভগ্রত আইন, ২০০১ (াংন্াগ্রধত-২০০২) প্রন্য়াচনীয় াংন্াধন  াংন্মাচনপূফ ভও ফাাংরান্দ 

চাতীয় াংদ ওর্তভও ভফায় গ্রভগ্রত আইন, ২০১৩ অনুন্ভাগ্রদত য়। ভান চাতীয় াংদ ওর্তভও অনুন্ভাগ্রদত ভফায় 

গ্রভগ্রত (াংন্াধন) আইন,  ২০১৩ দকন্চে আওান্য প্রওাগ্রত ন্য়ন্ঙ। ফতভভান্ন ভফায় গ্রভগ্রত আইন,২০০১ 

(াংন্াগ্রধত-২০০২  ২০১৩) এয ভােন্ভ গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ।  

 

ভফায় গ্রভগ্রত (াংন্াধন) আইন, ২০১৩ এয ন্ঙ্গ ঙ্গগ্রত দযন্ঔ গ্রফদ্যভান ভফায় গ্রভগ্রত গ্রফগ্রধভারা, ২০০৪ এয 

াংন্াধন প্রগ্রক্রয়া শুরু ওযা ন্য়ন্ঙ। গ্রফকত ০৭/০৫/২০১৩ তাগ্রযন্ঔ প্রণীত ভফায় গ্রভগ্রত গ্রফগ্রধভারা, ২০১৩ এয চূিাি 

ঔিা ভফায় অগ্রধদপ্তয ন্ত ভন্ত্রণারন্য় দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। যীযান্ি এফাং ভফায়ীন্দয প্রস্তান্ফয দপ্রগ্রযন্ত গ্রফদ্যভান 

ভফায় গ্রফগ্রধভারা, ২০০৪ াংন্াধন্নয নতুন প্রস্তাফ এফাং সুাগ্রয কত ০৭/১০/২০১৩  গ্রখ্র: তাগ্রযন্ঔ ভন্ত্রণারন্য় পুনযায় 

দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। ঔিা গ্রফগ্রধভারা ফতভভান্ন যীযা গ্রনযীযায ম ভান্য় যন্য়ন্ঙ।  

 

  

৪৩ তভ চাতীয় ভফায় গ্রদফ অনুষ্ঠান্ন ফক্তব্য যাঔন্ঙন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী    

দঔ াগ্রনা   

ফঙ্গফন্ধু আিচভাগ্রতও ন্েরন দওন্ন্দ্র ৪৩ তভ চাতীয় ভফায় গ্রদফন্য শুব 

উন্দ্ব্াধন ওযন্ঙন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দঔ াগ্রনা 

 

 

 

ভফায়ীন্দয উাংাগ্রদত ে দদঔন্ঙন স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

ভন্ত্রণারন্য়য ভাননীয় ভন্ত্রী ইগ্রঞ্জগ্রনয়ায ঔদওায দভাাযপ দান্ন, এভ. গ্র 

৪৩ তভ চাতীয় ভফায় গ্রদফ অনুষ্ঠান্ন ফক্তব্য যাঔন্ঙন স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ভাননীয় প্রগ্রতভন্ত্রী চনাফ দভা: ভগ্রউয যভান যাঙ্গা এভ. গ্র. 
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প্রওল্পভন্য ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্যয গৃীত ওাম ভক্রন্ভয উয প্রগ্রতন্ফদন 

ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয আইগ্রটি  ই-গ্রটিন্চন াগ্রব ভ উন্নয়ন প্রওল্প (দভ ২০১১ ন্ত জুন ২০১৫) 

উন্েশ্যেঃ 

১। ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয ওর ম ভান্য়য দপ্তয এফাং প্রগ্রযণ প্রগ্রতষ্ঠানভন্ তথ্য-প্রভেগ্রক্ত গ্রন্স্টভ প্রফতভন্ণয রন্যয 

প্রন্য়াচনীয় াড ভয়যায  পট্য়যায ইন্পেন্রন  যযণান্ফযণ; 

২। এওটি ডায়নাগ্রভও ন্য়ফন্াে ভার ঘালুয ভােন্ভ ভফায় গ্রভগ্রত গ্রনফন্ধন  ভফায় াংগ্রিি প্রন্য়াচনীয় তথ্যাগ্রদ 

অন-রাইন্ন ডাউনন্রাড ওযায সুগ্রফধা ম্বগ্ররত ই-গ্রটিন্চন াগ্রব ভ ঘালুওযণ; 

৩। ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক, ভফায় অগ্রধদপ্তয  অধীনস্থ াংস্থাভন্য ভন্ে এওটি ডাো-দনেয়াওভ স্থান্নয 

ভােন্ভ অনরাইন তথ্য দমাকান্মাক ব্যফস্থা ঘালুওযণ; 

৪। প্রধান ওাম ভারন্য়য ান্থ ওর দচরা ভফায় ওাম ভারন্য়য যাগ্রয অন-রাইন ডাো ওান্নওটিগ্রবটি স্থান্নয ভােন্ভ 

ভফায় গ্রভগ্রতয ওগ্রম্পউোয গ্রবগ্রত্তও এভআইএ (গ্রগ্রফএভআইএ) ব্যফস্থা উন্নয়ন  যযণান্ফযণ; 

 ৫। ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয গ্রফদ্যভান চনফর  ভফায়ীন্দযন্ও তথ্য প্রভেগ্রক্ত গ্রফলয়ও জ্ঞান্ন ভিওযণ। 

 

ফাস্তফায়ন অিকগ্রতেঃ 

আগ্রথ ভওেঃ “ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয আইগ্রটি  ই- গ্রটিন্চন াগ্রব ভ উন্নয়ন’’ প্রওন্ল্পয অনুকুন্র ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য 

াংন্াগ্রধত এগ্রডগ্রন্ত দভাে ২৬৯.১০ রয (দুইত উনত্তয রয দ াচায) োওা ফযাে ায়া গ্রকন্য়ন্ঙ এফাং ৪থ ভ 

গ্রওগ্রস্ত ম ভি ২৬৯.১০ রয (দুইত উনত্তয রয দ াচায) োওা ঙাি ওযা ন্য়ন্ঙ । এ প্রওন্ল্প জুন/১৫ গ্রখ্রেঃ ম ভি 

২৬৮.৫৭ রয োওা ব্যয় ন্য়ন্ঙ মা দভাে ফযান্েয ৯৯.০০%। 
, 

ফাস্তফেঃ এ প্রওন্ল্পয আতায় ইন্তাভন্ে এ ফঙয ডাো এগ্রি এফাং গ্রগ্রফএভআইএ গ্রফলন্য় ১৫ (ন্নয) গ্রদন ব্যাগ্র  ১৮০ 

চনন্ও প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। ভফায় গ্রভগ্রতয ডাো এগ্রিয ওাচ অব্যাত যন্য়ন্ঙ। ভন্ত্রণারয়  ভফায় 

অগ্রধদপ্তন্যয ান্থ গ্রফআযগ্রডগ্রফ, ফাড ভ কুগ্রভল্লা  আযগ্রডএ ফগুিায ডাো ওান্নগ্রক্টগ্রবটি স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ।  

 

ভফায় গ্রবগ্রত্তও দুগ্ধ উৎাদন গ্রনগ্রিতওযণ প্রওল্প (জুরাই ২০১১ ন্ত জুন ২০১৫) 

উন্েশ্যেঃ 

ও) উন্নত াংওয চান্তয কাগ্রব ারন্নয ভােন্ভ িাভীণ ভগ্ররা  দফওায ভেফওন্দয চন্য রাবচনও আত্নওভ ভাংস্থান 

সৃগ্রি; 

ঔ) দুগ্ধ উৎাদন বৃগ্রি; 

ক) উৎাগ্রদত দুন্ধয ফাচায সুগ্রফধা সৃগ্রি; 

খ) কৃগ্রত্রভ প্রচনন্নয ভােন্ভ কাবীয চাত উন্নয়ন;  

গ) বচফ ায  ফান্য়াগ্যা উৎাদন  ব্যফায উৎাগ্রতওযণ; 

ঘ) িাভীণ ভগ্ররান্দয যভতায়ন। 

 

ফাস্তফায়ন অিকগ্রতেঃ 

আগ্রথ ভওেঃ ‘‘ভফায় গ্রবগ্রত্তও দুগ্ধ উৎাদন গ্রনগ্রিতওযণ’’ প্রওন্ল্পয অনুকূন্র ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য াংন্াগ্রধত এগ্রডগ্রন্ত 

দভাে ৩৭৪.০০ (গ্রতনত চুয়াত্তয রয ঢাওা) োওা ফযাে ায়া গ্রকন্য়ন্ঙ। এয ভন্ে ভরধন ফযাে ২০৪.০০ (দুইত 

ঘায রয) োওা  যাচস্ব ফযাে ১৭০.০০ (এওত ত্তয রয) োওা । প্রওন্ল্পয আতায় ৪থ ভ গ্রওগ্রস্ত ম ভি ৩৭৩.৪৩ 

(গ্রতন ত দতাত্তয রয দততাগ্রল্ল াচায) োওা ঙাি ওযা ন্য়ন্ঙ । ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য জুন/১৫ গ্রখ্রেঃ ম ভি ৩৬৯.৬ 

রয োওা ব্যয় ন্য়ন্ঙ । প্রওন্ল্পয দভাে প্রাক্কগ্ররত ব্যয় ২৪৯৬.২৭ রয োওা। জুন/১৫ গ্রখ্রেঃ ম ভি ক্রভপুগ্রঞ্জভুত ব্যয় 

২৪৯২.১৮ রয োওা । মা প্রওন্ল্পয প্রাক্কগ্ররত ব্যন্য়য ৯৯.৮৪%। 

 

ফাস্তফেঃ প্রওন্ল্পয আতায় এ ম ভি ১৬৮০ চন  সুগ্রফধান্বাকীন্ও ম্পদ ায়তা ফাফদ ২০১০ রয োওা ঋণ প্রদান 

ম্পন্ন ওযা ন্য়ন্ঙ। গ্রওছু গ্রওছু দযন্ত্র গ্রদ্ব্তীয় ম ভান্য় ঋণ প্রদান শুরু ওযা ন্য়ন্ঙ। উন্নত চান্তয খা উৎাদন্নয চন্য 

খান্য ফীচ  ওাটিাং ফাফদ দস্যন্দয ভান্ছ ৬.০০ রয োওা গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। গ্রভগ্রত ম ভান্য় প্রওন্ল্পয ভােন্ভ 

ফান্য়াগ্যা স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ। প্রওন্ল্পয প্রবান্ফ ফতভভান্ন বদগ্রনও কন্ি প্রায় ১৩,০০০ গ্ররোয দুগ্ধ উৎাগ্রদত ন্ছ। 

উৎাগ্রদত দুগ্ধ োঙ্গাইন্রয ধনফািীন্ত স্থাগ্রত গ্রভল্ক গ্রবোয গ্রঘগ্ররাং োন্ন্ট এফাং স্থানীয় ম ভান্য় গ্রফক্রয় ওযা ন্ছ।  
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প্রওল্পভুক্ত দস্যকন্ণয াগ্ররত কাগ্রবয বদগ্রনও দুধ উৎাদন যভতা কন্ি ফহুরাাংন্ বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। প্রন্য়াচনীয় ভগ্রনেগ্রযাং 

 প্রগ্রযন্ণয ওাযন্ণ কাগ্রব/ফাছুয ভতুযয ায চাতীয় কন্িয তুরনায় অতযি ওভ। আন্রাঘয প্রওন্ল্পয প্রবান্ফ প্রওল্প 

ফগ্রেঃভূ ভত চনকন এ দায় ক্রন্ভই উৎাী ন্ছ এফাং প্রওন্ল্পয আতায় প্রদত্ত কৃগ্রত্রভ প্রচনন সুগ্রফধা, গ্রঘগ্রওৎা সুগ্রফধা 

 ফাচায সুগ্রফধা িণ ওন্য রাবফান ন্ছ। প্রওন্ল্পয পরতা াগ্রফ ভও গ্রফলন্য় ইাংন্যচীন্ত াফ োইন্ের 

ডকুন্ভন্টাযী প্রণয়ন ওযা ন্য়ন্ঙ। ইন্তাভন্ে তা গ্রফগ্রবন্ন টিগ্রব ঘযান্নন্র প্রঘায ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

ভফায় গ্রবগ্রত্তও দুগ্ধ উৎাদন গ্রনগ্রিতওযণ প্রওল্প এয ওাম ভক্রন্ভয গ্রওছু উন্ল্লঔন্মাগ্য ঙগ্রফেঃ 

 

প্রওন্ল্পয সুগ্রফধাপ্রাপ্ত আত্নগ্রনবভযীর উৎপৄল্ল দম্পগ্রত প্রগ্রতগ্রদন উৎাদন 

ওযন্ঙন ৪৪ গ্ররোয দুধ 

 

প্রওন্ল্পয এওচন সুগ্রফধান্বাকী। ফতভভান্ন তায ৩টি কাগ্রব এফাং প্রগ্রতগ্রদন এ 

কাগ্রব ৩টিয দুগ্ধ উৎাদন যভতা ৪৫ গ্ররোয 
 

 

দুগ্ধ ভফায় গ্রভগ্রতয ওাম ভক্রভ গ্রফস্তৃতওযন্ণয ভােন্ভ বৃত্তয পগ্রযদপুয, ফগ্রযার এফাং খুরনা দচরায দাগ্রযদ্র্ 

হ্রাওযণ  আথ ভ াভাগ্রচও উন্নয়ন প্রওল্প (জুরাই ২০১২ ন্ত জুন ২০১৭) 

উন্েশ্যেঃ 

1) িাভীণ ভগ্ররা  দফওায ভেফওন্দয চন্য রাবচনও আত্ম-ওভ ভাংস্থান সৃগ্রি। 

2) দুগ্ধ উৎাদন বৃগ্রি। 

3) কাগ্রব/ভগ্রন্লয চাত উন্নয়ন ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ  দযতা বৃগ্রি। 

4) ফান্য়াগ্যা উৎাদন  ব্যফায বৃগ্রিয ভােন্ভ গ্রযন্ফ াংযযণ। 

5) িাভীণ ভগ্ররান্দয যভতায়ন। 

ফাস্তফায়ন অিকগ্রতেঃ 

আগ্রথ ভওেঃ ‘‘দুগ্ধ ভফায় গ্রভগ্রতয ওাম ভক্রভ গ্রফস্তৃতওযন্ণয ভােন্ভ বৃত্তয পগ্রযদপুয, ফগ্রযার  খুরনা দচরায দাগ্রযদ্র্য 

হ্রাওযণ  আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন’’ প্রওন্ল্পয অনুকূন্র ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্যয াংন্াগ্রধত এগ্রডগ্রন্ত দভাে ফযাে ন্ছ 

১২০০.০০  (ফাযত রয) োওা এয ভন্ে ভরধন ফযাে ৯৮৫.০০ (নয়ত পঁঘাগ্র রয) োওা  যাচস্ব ফযাে 

২১৫.০০ (দুইত ন্নয রয) োওা । জুন/১৫ গ্রখ্রেঃ ম ভি ১১৭৫.৫২ রয োওা ব্যয় ন্য়ন্ঙ মা দভাে ফযান্েয 

৯৭.৯৬%। 

ফাস্তফেঃ প্রওন্ল্পয আতায় ঘরগ্রত অথ ভফঙন্যয ৮৯৭ চন  সুগ্রফধান্বাকীন্ও ম্পদ ায়তা ফাফদ ৯৮৪.৫০ রয োওা ঋণ 

প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ । কাগ্রব রারন-ারন গ্রফলন্য় এ অথ ভ ফঙন্য ২০০০ চন সুগ্রফধান্বাকীন্ও প্রগ্রযণ প্রদান ওযা য়। 

প্রথভ ম ভান্য় ঋণ প্রাপ্ত সুগ্রফধান্বাকীকণ ওর্তভও ক্রয়কৃত কাগ্রব ন্ত দুগ্ধ উৎাদন শুরু ন্য়ন্ঙ। এ ওর গ্রভগ্রতন্ত বদগ্রনও 

উৎাগ্রদত দুন্গ্ধয গ্রযভাণ প্রায় ৬০০০ গ্ররোয। উৎাগ্রদত দুগ্ধ গ্রভল্ক গ্রবোয টুঙ্গীািা, দেন্ওযাে, খুরনা  াতযীযায 

গ্রঘগ্ররাং োন্ন্ট এফাং উৎাগ্রদত দুন্গ্ধয গ্রওয়দাং স্থানীয় ম ভান্য় গ্রফক্রয় ওযা ন্ছ। প্রওল্পভুক্ত দস্যকন্ণয াগ্ররত কাগ্রবয 
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বদগ্রনও দুধ উৎাদন যভতা ফহুরাাংন্ বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। আন্রাঘয প্রওন্ল্পয আতায় প্রদত্ত কৃগ্রত্রভ প্রচনন সুগ্রফধা, 

গ্রঘগ্রওৎা সুগ্রফধা  ফাচায সুগ্রফধা িণ ওন্য রাবফান ন্ছ এফাং প্রওন্ল্পয প্রবান্ফ প্রওল্প ফগ্রেঃভু ভত চনকন এ দায় 

ক্রন্ভই উৎাী ন্ছ। 

‘‘দারায প্যান্নর স্থান ভফায় বফন্নয অভাপ্ত অাংন্য দবৌত গ্রনভ ভাণ’’ প্রওল্প (জুরাই ২০১৪ ন্ত জুন ২০১৬) 

উন্েশ্যেঃ 

ও) ভর স্থাতয নওা অনুমায়ী গ্রনভ ভাণাধীন ভফায় বফন্নয ১০ভ তরা ম ভি গ্রনভ ভাণ ওাচ ভাপ্তওযণ;  

ঔ) ভল্যফান অগ্রপ বফন্নয যয়- যগ্রত দযাধওন্ল্প অভাপ্ত গ্রনভ ভাণ ওাচ ভাপ্তওযণ; 

ক) গ্রফগ্রবন্ন াঔা  গ্রফবান্কয স্থান াংকুরান্নয চন্য ৭৫১৯ ফক ভ গ্রভোয দলায দে  গ্রনভ ভাণ;  

খ) চরুগ্রয ভৄসৄন্তভ বফন্ন গ্রফদুযৎ ব্যাও-আ দদয়ায চন্য ১৫ গ্রওন্রায়াে যভতাম্পন্ন এওটি দারায প্যান্নর 

স্থান্নয রন্যয প্রন্য়াচনীয় য়যাগ্রযাং ওাচ ম্পাদন। 

ওাম ভক্রভেঃ 

 ৭৫১৯ ফক ভ গ্রভোয দবৌত গ্রনভ ভাণ  পূতভওাচ। 

 বফদুযগ্রতও মন্ত্রাগ্রত াংি  ক্রয় (গ্রগ্রটিগ্রব ভাগ্রিগ্রভগ্রডয়া প্রন্চক্টয,গ্রএগ্রফএক্স, অগ্রি গ্রনফ ভান, এয়ায কুরায, 

াগ্রনয াম্প, দারায প্যান্নর স্থান্ন বফদুযগ্রতও অয়যাগ্রযাং ইতযাগ্রদ)। 

 ভাগ্রিাযা ন্রয একুইগ্রস্টও ওাচ, াউ- গ্রন্স্টভ  দস্টইচ রাইটিাং স্থান। 

 বফদুযগ্রতও য়যাগ্রযাং  আনুলগ্রঙ্গও যঞ্জাভাগ্রদ স্থান। 

 ওগ্রম্পউোয দনেয়াগ্রওভাং  সুইঘ স্থান। 

 আফাফত্র াংি  ক্রয়। 

 

বফন্নয ১০ভ তরা ম ভি ঙাদ ঢারাই ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ। এফ তরায অবযিযীণ ইে কাঁথুগ্রন  বফদুযগ্রতও ওাচ গ্রপগ্রনগ্রাং 

এয ওাচ ঘরভান যন্য়ন্ঙ। 

 

প্রাগ্রনও উন্নয়ন গ্রফলয়ও ওাম ভক্রভ াংক্রাি তথ্য 

 

ভফায় অগ্রধদপ্তন্য গ্রফগ্রবন্ন ন্দ চনফর গ্রনন্য়াক : ২০১৪-২০১৫ ভন্য় ভফায় অগ্রধদপ্তন্য ১ভ দশ্রণীন্ত-৪ চন’দও নতুন 

গ্রনন্য়াক প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। গ্রনন্য়ান্কয পন্র ভাঠ ম ভান্য় ভফায় গ্রফবাকীয় ওাম ভক্রন্ভয কগ্রতীরতা বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। 
 

 
প্রওন্ল্পয এওচন সুগ্রফধান্বাকী 

 

প্রওন্ল্পয এওচন সুগ্রফধান্বাকীয কন্ি দতারা ঔাভায 
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ন্দান্নগ্রত: ২০১৪-২০১৫ ভন্য় ভফায় অগ্রধদপ্তন্য ১ভ দশ্রণীন্ত-১৬ চন, ২য় দশ্রণীন্ত-২৫ চন’দও ফ ভন্ভাে ১৫১ 

চন’দও ন্দান্নগ্রত দদয়া ন্য়ন্ঙ। ন্দান্নগ্রতয পন্র ভাঠ ম ভান্য় ভফায় গ্রফবাকীয় ওাম ভক্রন্ভয কগ্রতীরতা বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। 
 

ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয অন্যান্য ম্প্রাযণভরও ওাম ভক্রন্ভয তথ্যেঃ
 

দওা-অান্যটিব ভান্ওভটিাং প্রন্ভান দর।  

(ও) দওা-অান্যটিব ভান্ওভটিাং প্রন্ভান দর ২০১১ ার ন্ত ওাম ভক্রভ শুরু ওন্য ৩১/১২/২০১৫ তাগ্রযঔ ম ভি ০৭ 

(াত) টি গ্রফবান্ক মথাক্রন্ভ ফ ভন্ভাে ৩২৫টি ভফায় ফাচায ঘালু ওন্যন্ঙ তন্ন্ে ঢাওা গ্রফবান্ক ১৭০ (এওত ত্তয) 

টি, যাচাী গ্রফবান্ক ২৩  (ন্তই) টি, খুরনা গ্রফবান্ক ২৮ (আো) টি, ঘট্টিাভ গ্রফবান্ক ৫৬ (ঙাপ্পান্ন) টি, গ্রন্রে 

গ্রফবান্ক ২৪ (ঘগ্রফফ) টি, ফগ্রযার গ্রফবান্ক ১৩ (ন্তয) টি, যাংপুয গ্রফবান্ক ১১ (একায) টি ভফায় ফাচায ঘালু যন্য়ন্ঙ।  
 

(ঔ) ভফায় ফাচায ওনন্াটি ভয়াভ গ্ররেঃ এয ফতভভান দস্য াং্য,া ৩৫৩টি প্রাথগ্রভও গ্রভগ্রত। তন্ন্ে ঢাওা গ্রফবান্ক ১৪৪ 

(এওত চুয়াগ্রল্ল)টি, যাচাী গ্রফবান্ক ৩৫ (য়গ্রত্র) টি, খুরনা গ্রফবান্ক ৩৩ (ন্তগ্রত্র) টি, ঘট্টিাভ গ্রফবান্ক ৫৬ 

(ঙাপ্পান্ন) টি, গ্রন্রে গ্রফবান্ক ৪৩ (ন্ততাগ্রল্ল) টি, ফগ্রযার গ্রফবান্ক ৩০ (গ্রত্র) টি, যাংপুয গ্রফবান্ক ১২ (ফায) টি ভফায় 

গ্রভগ্রত যন্য়ন্ঙ।  
 

(ক) চনকন্ণয ঘাগ্রদা দভাতান্ফও ভফায়ীন্দয উৎাগ্রদত ে ন্যায্য ভন্ল্য গ্রফক্রন্য়য উন্েন্শ্য ১টি গ্রফক্রয়ন্ওন্দ্র স্থান 

ওযা ন্য়ন্ঙ। এ দপ্তন্যয ওভ ভওতভা, ওভ ভঘাযী  দ ভণাথীন্দয ব্যাও উগ্রস্থগ্রতয পন্র গ্রফক্রয় দওন্ন্দ্রয ব্যফাগ্রয়ও ওাম ভক্রভ 

আানুরূবান্ফ ঘরভান যন্য়ন্ঙ। এয াাাগ্র প্রগ্রতফঙয ঢাওা আিচভাগ্রতও ফাগ্রণচয দভরায় ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয 

ব্যানান্য ভফায় ন্েয ১টি স্টর ফযাে দনয়া য়।   

 

াগ্রন ব্যফস্থানা ভফায় গ্রভগ্রত (াফ) 
, 

            দদন্য াগ্রন ম্পন্দয সুষ্ঠু  গ্রযওগ্রল্পত ব্যফান্যয উন্েন্শ্য ভূ-ম্পদ  চরান্য়য ব্যফায  এফাং সুষ্ঠু 

ব্যফস্থানায ভােন্ভ উৎাদন বৃগ্রি, ঔাদ্য ঘাগ্রদা পূযণ, িাভীণ ভানুন্লয ওভ ভাংস্থান  উাচভন বৃগ্রি তথা আথ ভ-

াভাগ্রচও উন্নয়ন্নয রন্যয এগ্রডগ্রফ, ইপাদ  দনদাযল্যাে যওান্যয ায়তায় এরগ্রচইগ্রড ওর্তভও ‘‘ক্ষুদ্র্াওায াগ্রন 

ম্পদ উন্নয়ন দক্টয প্রওল্প’’ ফাস্তফায়ন ঘরন্ঙ। উক্ত প্রওন্ল্পয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন এফাং দেওই গ্রবগ্রত্তয (Sustainability) 

চন্য প্রওল্প এরাওায উওাযন্বাকীন্দয ভন্বন্য় কঠিত ন্ছ াগ্রন ব্যফস্থানা ভফায় গ্রভগ্রত (াফ)। এ রন্যয উবয় 

দপ্তন্যয ভন্ে স্বাযগ্রযত ভন্ছাতা স্মাযন্ওয  গ্রবগ্রত্তন্ত ভফায় অগ্রধদপ্তয এফাং LGED অাংীদাগ্রযন্ত্বয গ্রবগ্রত্তন্ত ওাচ 

ওন্য মান্ছ। উক্ত প্রওন্ল্পয আতায় ২০১৪-২০১৫ অথ ভ ফঙন্য াযান্দন্ গ্রনফগ্রন্ধত াগ্রন ব্যফস্থানা ভফায় গ্রভগ্রত 

াং্য,া ৯৭৫টি । 

  
   এ প্রওন্ল্পয আতায় গ্রনফগ্রন্ধত ভফায় গ্রভগ্রতয অফওাঠান্ভা গ্রনভ ভাণ ওাগ্রযকযী ায়তা  যযনান্ফযন এরগ্রচইগ্রড 

ওর্তভও গ্রযঘাগ্ররত য় এফাং াফন্য গ্রফগ্রধফি  উন্নয়নভরও ওাচভ দমভন-গ্রনফন্ধন, প্রগ্রযণ, গ্রযদ ভন, ফাৎগ্রযও 

অগ্রডে ম্পাদন, গ্রনফ ভাঘন, গ্রযফীযণ  তদাযওী, অগ্রবন্মাক গ্রনেগ্রত্ত প্রভৃগ্রত ওাম ভক্রভ ভফায় অগ্রধদপ্তয গ্রযঘারনা 

ওন্য থান্ও। 
 

 

াফ- এ ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয ভূগ্রভওা  

        ক্ষুদ্র্াওায াগ্রন ম্পদ উন্নয়ন দক্টয প্রওন্ল্পয এওটি উ-প্রওল্প তথা াগ্রন ব্যফস্থানা ভফায় গ্রভগ্রত (াফ) 

এওগ্রদন্ও প্রাগ্রিও, ক্ষুদ্র্  ভাছাযী কৃলওন্দয ন্স্যয গ্রনগ্রফিতা ফাগ্রিন্য় অগ্রধও উৎাদন গ্রনগ্রিত ওন্য অযগ্রদন্ও 

তান্দয আথ ভ-াভাগ্রচও স্বছরতায চন্য গ্রফগ্রবন্ন উন্নয়ন  দফাভরও ওভ ভওাে গ্রযঘারনা ওযন্ঙ। এ দযন্ত্র গ্রনন্ম্নাক্ত 

ওাম ভক্রভ গ্রফন্লবান্ফ উন্ল্লঔন্মাগ্যেঃ 
 

১। উৎাদন ায়ও ক্ষুদ্র্ অফওাঠান্ভা দমভন- ভাঙ ঘান্লয চন্য পুকুয/ন্ঙাে ঔার পুন: ঔনন। 

২। াঁ-ভৄযকী, কফাগ্রদ শু রারন ারন ইতযাগ্রদ। 

৩। ায়ায টিরায, কৃগ্রল উৎাদন্ন ায়ও এফাং কৃগ্রল ওান্চ ব্যফান্যয চন্য গ্রফগ্রবন্ন মন্ত্রাগ্রত  উওযণ ক্রন্য়য চন্য 

ঋণ প্রদান। 

৪। গ্রনগ্রদ ভি এরাওায় গ্রফন্ল ওন্য ঔান্রয ান্ি এফাং ফাঁন্ধয ান্ বৃযন্যান। 
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৫। স্ব-ওভ ভাংস্থান সৃগ্রিয রন্যয দরাই ওান্চ প্রগ্রযণ প্রাপ্ত দগ্রযদ্র্, গ্রফধফা  স্বাভী গ্রযতযক্তা ভগ্ররান্দয ভান্ছ গ্রফনা 

ভন্ল্য দরাই দভগ্রন গ্রফতযণ। 

৬। াধাযণ দস্যন্দয ভন্ে ঋন ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা। 

 

াফ য়াোয দর কঠন  

     স্থানীয় যওায প্রন্ওৌর অগ্রধদপ্তয ওর্তভও ফাস্তফায়নাধীন অাংিনভরও ক্ষুদ্র্াওায াগ্রন ম্পদ উন্নয়ন প্রওন্ল্পয 

আতায় াযান্দন্ গ্রনফগ্রন্ধত াগ্রন ব্যফস্থানা ভফায় গ্রভগ্রতভন্ও পর ওযায রন্যয অগ্রতগ্রযক্ত গ্রনফন্ধও (ইগ্রগ্র) 

ভফায় অগ্রধদপ্তয, ঢাওান্ও আফায়ও ওন্য কন্ফলণা  এভআইএ াঔায ওভ ভওতভাবৃদ এফাং প্রওল্প াংগ্রি ৬১ দচরা 

ভফায় ওভ ভওতভা  দাগ্রয়ত্ব প্রাপ্ত ৬১ চন গ্রযদ ভওন্ও অিভু ভক্ত ওন্য দওন্দ্রীয়বান্ফ ভফায় অগ্রধদপ্তন্য ’’য়াোয দর’’ 

কঠন ওযা ন্য়ন্ঙ। মায ভােন্ভ াযান্দন্য াফভন্ও গ্রনগ্রফিবান্ফ ম ভন্ফযন্নয চন্য য়াোয দন্রয দস্যন্দয 

দাগ্রয়ত্ব  ওতভব্য সুগ্রনগ্রদ ভি ওন্য ভাঠ ম ভান্য় গ্রদও গ্রনন্দ ভনা প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ।  

 

     প্রওন্ল্পয আতায় য়াোয দন্রয ভাঠ ম ভান্য়য দস্যন্দয ঠিওবান্ফ দাগ্রয়ত্ব ারন  াফভন্ও 

াগ্রফ ভওবান্ফ ন্মাগ্রকতা ওযায চন্য রগ্রচগ্রস্টও ান্াে ভ গ্রন্ন্ফ প্রন্য়াচনীয় মানফান (ভেয াইন্ওর), ওগ্রম্পউোয  

আফাফত্র যফযা ওযা ন্য়ন্ঙ।  
 

াফ এ ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয অন্যান্য ওাম ভক্রভ 

১। দচরা  উন্চরা ম ভান্য় াগ্রন ব্যফস্থানা ভফায় গ্রভগ্রতয ওাম ভক্রভ ম্পগ্রওভত ভাগ্রও অিকগ্রত ম ভান্রাঘনা বায 

দপ্রগ্রযত ওাম ভগ্রফফযনীয গ্রবগ্রত্তন্ত দচরা ভফায় অগ্রপাযন্দয গ্রনন্দ ভনা প্রদান ওযা ন্ছ। 
 

২।  অাংিণভরও ক্ষুদ্র্াওায াগ্রন ম্পদ উন্নয়ন  প্রওন্ল্পয আতায় এরগ্রচইগ্রড  ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয ওভ ভওতভা 

ম ভান্য় অনুগ্রষ্ঠত গ্রদ্ব্-াগ্রযও  ভন্বয় বায গ্রিািভ  এগ্রডগ্রফ ইপাদ চন্য়ন্ট দরান গ্রযগ্রবউ গ্রভন্নয ান্থ 

ভতগ্রফগ্রনভয়ওান্র প্রাপ্ত গ্রফগ্রবন্ন যাভ ভ ফাস্তফান্নয চন্য ভগ্রনেগ্রযাং ওাম ভক্রভ অব্যাত যন্য়ন্ঙ । 
 

৩। ভাঠ ম ভায় দথন্ও গ্রনধ ভাগ্রযত ঙন্ও গ্রভগ্রতয়াযী াংগৃগ্রত তথ্য পেয়ান্যয ভােন্ভ াংযযণ ওযা ন্ছ এফাং প্রাপ্ত  

    তন্থ্যয গ্রবগ্রত্তন্ত াগ্রন ব্যফস্থানা ভফায় গ্রভগ্রতয ভস্যা গ্রঘগ্রিতওযণ  ভগ্রনেগ্রযাং এয ভােন্ভ ম ভায়ক্রন্ভ ভস্যা  

    ভাধান্নয গ্রনন্দ ভনা প্রদান ওযা ন্ছ। 
 

৪। এরগ্রচইগ্রডয ান্থ দমৌথ বা ওযতেঃ অঘর অফওাঠান্ভাভ ওাম ভওয ওযা না দকন্র অওাম ভওয গ্রভগ্রতভন্য 

গ্রফলন্য় আইনানুক ব্যফস্থা িন্ণয ওাম ভক্রভ ঘরভান যন্য়ন্ঙ।  
 

৫। উন্চরা, দচরা, গ্রফবাক এফাং ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয গ্রফগ্রবন্ন ম ভান্য়য ওভ ভওতভান্দয াগ্রন ম্পদ ব্যফস্থানা ম্পভগ্রওত 

দচোয গ্রফলয়ও প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। উক্ত প্রগ্রযন্ণ ৯৬ চন ওভ ভওতভা অাংিণ ওন্যন্ঙন। 
 

৪.১.১ ফাাংরান্দ দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফায় গ্রভগ্রত গ্ররগ্রভন্েড (গ্রভল্কগ্রবো)  

1. গ্রফগ্রবন্ন দুগ্ধ ীতরীওযণ দওন্ন্দ্র দুগ্ধ গ্রযফন নীগ্রতভারান্ত ভেকািওাযী গ্রযফতভন আনা ন্য়ন্ঙ। এন্ত ফৎন্য 

ওভন্য ৭ দওাটি োওা আগ্রথ ভও াশ্রয় ন্ফ; 

2. ফন্যায ন্য খান্য স্বল্পতা দূযীওযন্ণয রন্যয ৫৪ রয োওা ব্যন্য় উচ্চপরনীর অন্েগ্ররয়ান াইিীড সুইে 

চামু্ব খান্য ফীচ ক্রয় ওন্য ভফায়ীন্দয ভন্ে গ্রফনাভন্ল্য গ্রফতযন্ণয ব্যফস্থা িণ ওযা ন্য়ন্ঙ; 

3. গ্রভল্কগ্রবো’য গ্রনচস্ব চগ্রভন্ত (দুগ্ধ বফন: প্রধান ওাম ভারয়, দতচকাঁ, ঢাওা; গ্রভযপুয-১০, ঢাওা এফাং োঙ্গাইর 

দুগ্ধ ওাযঔানা) গ্রযওল্পনাভত অগ্রপ ফহুতর ফাগ্রণগ্রচযও বফন, আফাগ্রও দওায়াে ভায, াাতার গ্রনভ ভাণ 

অন্যান্য বফন গ্রনভ ভান্ণয গ্রযওল্পনা িণ ওযা ন্য়ন্ঙ; 

4. রাগ্রিীন্ভানপুয দকা-ঔাদ্য ওাযঔানায় উৎাগ্রদত প্রায় ৩৫০ দভগ্রিও েন দকা-ঔাদ্য ইগ্রতভন্ে ঔাভাযী ম ভান্য় 

যফযা ওযা শুরু ন্য়ন্ঙ; 

5. গ্রভগ্রতয দস্যন্দয কফাগ্রদশুয দযাক প্রগ্রতন্যান্ধয চন্য ৭০.৫৬ রয োওা ব্যন্য় গ্রফন্দী এপএভগ্রড 

িাইবযান্রন্ট বযাওগ্রন  ২০০ রয োওা ব্যন্য় Life Saving দবন্েগ্রযনাযী ড্রাক  কৃগ্রভনাও ক্রন্য়য 

ব্যফস্থা িণ ওযা ন্য়ন্ঙ; 



30 

 

6. দদন্য গ্রফগ্রবন্ন স্থান্ন ফতভভান যওান্যয আভন্র ইন্তাভন্ে ১৪টি নতুন দুগ্ধ ীতরীওযণ দওন্দ্র স্থান ওযা 

ন্য়ন্ঙ। এঙািা ২৩টি দুগ্ধ ীতরীওযণ দওন্দ্র স্থান প্রগ্রক্রয়াধীন যন্য়ন্ঙ; 

 

ঔাভাযীন্দয চন্য গৃগ্রত দন্য  

1. গ্রভল্ক ইউগ্রনয়নন্ও অগ্রধওতয রাবচনও প্রগ্রতষ্ঠান্ন গ্রযণত ওযায চন্য ইন্তাভন্ে ২০(গ্রফ) দওাটি োওা 

গ্রফগ্রবন্ন ফাগ্রণগ্রচযও ব্যাাংন্ও দভয়াদী স্থায়ী গ্রাফ (এপগ্রডআয) ওযা ন্য়ন্ঙ; 

2. গ্রফগ্রবন্ন দুগ্ধ ীতরীওযণ দওন্ন্দ্র দুগ্ধ গ্রযফন নীগ্রতভারান্ত ভেকািওাযী গ্রযফতভন আনা ন্য়ন্ঙ। এন্ত ফৎন্য 

ওভন্য ৭ দওাটি োওা আগ্রথ ভও াশ্রয় ন্ফ; 

3. গ্রফত্র যভচান ভান্ ওর দযওড ভ বঙ্গ ওন্য দওান অগ্রতগ্রযক্ত চনফর গ্রনন্য়াক না ওন্য এফাং ব্যফস্থানা 

ওগ্রভটিয দস্যবৃদ দওান ওাম ভবাতা িণ না ওন্য গ্রফদ্যভান চনফর গ্রদন্য় ন্ফ ভাচ্চ গ্রযভাণ তযর দুধ াংি 

ওন্য ৮৫.৭৪ রয গ্ররোয দুধ গ্রফণন ওযা ন্য়ন্ঙ; 

4. গ্রফগ্রবন্ন ধযন্নয অঘয় (ভন্য়য অঘয়, শ্রভখন্টায অঘয়, কাগ্রি দভযাভন্তয অঘয়, দভগ্রনাযীচ 

দভযাভন্তয অঘয়, অগ্রধওার বাতা ওভান্না ইতযাগ্রদ) ওভান্না ন্য়ন্ঙ; 

5. ওর গ্রফবান্কয ওাম ভক্রন্ভ কগ্রতীরতা আনয়ন্নয রন্যয গ্রনফন্ধও  ভাগ্রযঘারও , ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয 

অনুন্ভাদনক্রন্ভ ঘাযটি ওগ্রভটি (ভানফ ম্পদ  প্রান উওগ্রভটি, উৎাদন  স্টও মাঘাই উওগ্রভটি, 

অথ ভ, ফান্চে  অগ্রডে উওগ্রভটি এফাং কাগ্রব ঋণ প্রদান উওগ্রভটি) কঠন ওযা ন্য়ন্ঙ;   

6. ২০১৪ ান্রয ফন্ওয়া উৎা দফনা ১২৫ রয োওা প্রদান ওযায় ওভ ভওতভা  ওভ ভঘাযীযা ওান্চ ভন্নান্মাকী 

ন্য়ন্ঙ; 

7. গ্রফকত ওগ্রভটিয ফন্ওয়া ম্পূযও দুগ্ধভল্য ফাফদ ৪৭৪.৬৭ রয োওা ইন্তাভন্ে গ্রযন্াধ ওযা ন্য়ন্ঙ। এন্ত 

ভফায়ীন্দয ভন্ে উৎা  উেীনা গ্রযরগ্রযত ন্ছ; 

8. গ্রভল্ক ইউগ্রনয়ন্নয ফন্ধ ওাযঔানাভ ঘর ওযায রন্যয দভগ্রন যফযাওাযী প্রগ্রতষ্ঠান্নয ান্থ দমাকান্মাক 

ওন্য তাঁন্দয যাভ ভ গ্রনন্য় ফ ভাত্মও প্রন্ঘিা অব্যাত আন্ঙ; 

9. ওভ ভওতভা  ওভ ভঘাযীন্দয দযতা বৃগ্রিয চন্য স্থানীয় প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ দচাযদায ওযা ন্য়ন্ঙ; 

10. ঢাওা ভানকযীয গ্রফগ্রবন্ন ভানকযীয প্রগ্রতটি থানায় গ্রফক্রয়ন্ওন্দ্র স্থান্নয উন্দ্যাক িণ ওযা ন্য়ন্ঙ; 

11. গ্রযক্সাবযান গ্রভগ্রত, গ্রযন্ফওন্দয ান্থ ভন্বয় বা ওন্য দুগ্ধ  দুগ্ধে গ্রফক্রয় বৃগ্রিয গ্রফগ্রবন্ন উন্দ্যাক 

িণ ওযা ন্য়ন্ঙ; 

12. গ্রভল্ক ইউগ্রনয়ন্নয ক্রয় গ্রফবান্কয ওাম ভক্রভ কগ্রতীর ওযায রন্যয এগ্রগ্র (Annual Procurement 

Plan) বতগ্রযয উন্দ্যাক দনয়া ন্য়ন্ঙ; 

13. দেন্ওযাে দুগ্ধ ওাযঔানায গ্রফ.এভ.আয.ই ওাম ভক্রভ অব্যাত যন্য়ন্ঙ; 

14. নতুন দুগ্ধ ে গ্রন্ন্ফ রাফাাং (Yogurt) উৎাদন  ফাচাযচাত ওযা ন্ছ; 

 

আগ্রথ ভও গ্রঘত্র (৩০ জুন ২০১৫ ম ভি) 
 

 যওাযী ঋণ       :   ৩৫.৩৯ দওাটি োওা  

 যওাযী ইকুযইটি     :   ৪১.৫০ দওাটি োওা  

 ভফায়ীন্দয অাংকত ভৄরধন    :  ৩২.৯৬ দওাটি োওা  

 আফতভও ঋণ (যওাযী)    :     ৫.০০ দওাটি োওা  

 স্থায়ী ম্পন্দয ভল্য (অফঘয় ফান্দ)   :  ১৫৯.২৬ দওাটি োওা  

 অস্থাফয ম্পগ্রত্তয  ভল্য    :  ১৬৪.২৬ দওাটি োওা 

 নীে ভৄনাপা     :     ৫.৯৩ দওাটি োওা 
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 ফাৎগ্রযও োণ ভ বায    : ৪১২.৯৮ দওাটি োওা 

 ওভ ভওতভা-ওভ ভঘাযীন্দয দফতন বাতা (ভাগ্রও) :    ২.৯৫ দওাটি োওা 

 াভাগ্রচও ওল্যাণ ঔান্ত ফাৎগ্রযও অনুদান (CSR) :    ০.০৮ দওাটি োওা 

 যওাযী  ঋন্ণয গ্রওগ্রস্ত গ্রযন্াধ   :    ২.৫২ দওাটি োওা 

 

কত  ২ (এও) ফৎন্যয নীে ভৄনাপা                                                            

                                                                                                   (রয োওায়) 

ক্রেঃ নাং অথ ভ ফৎয নীে ভৄনাপা 

১. ২০১৪-২০১৫ ৫৯৩.৬২ 
 

েভ 
 

 াস্তুগ্রযত প্যান্ওেচাত তযর দুধ 

 দলবাড ভ গ্রভল্ক 

 ভাঔন 

 ননীভেক্ত গুন্িাদুধ 

 ননীগ্রফীন গুন্িাদুধ 

 আইক্রীভ 

 গ্রখ 

 গ্রভগ্রি দগ্রধ 

 েও দগ্রধ 

 ক্রীভ 

 রগ্ররচ 

 যভারাই 

 ওনন্ডন্পড গ্রভল্ক 

 ইউ.এইঘ.টি দলবাড ভ গ্রভল্ক 

 ইউ.এইঘ.টি তযর দুধ 

 ঘওন্রে  

 রাফাাং 

 

দফা/াগ্রব ভভ 
 

 কফাগ্রদশুয প্রন্য়াচনীয় গ্রনয়গ্রভত েীওা  কৃগ্রভনাও প্রদান 

 অসুস্থয কফাগ্রদশুয গ্রঘগ্রওৎা দফা প্রদান  লধ যফযা 

 উন্নতভান্নয গ্রেগ্রচয়ান  চাী বুন্রয গ্রন্ভন গ্রদন্য় কৃগ্রত্রভ প্রচনন 

 উচ্চপরনীর বুচ খান্য ওাটিাং  ফীচ প্রদান  

 প্রগ্রতটি দুগ্ধ এরাওায় ওভন্য এওটি ভন্ডর পান্ভ ভয চন্য ৭.৫ রয োওা ঋণ প্রদান 

 কফাগ্রদশু প্রগ্রতারন্নয চন্য ঔাভাযীন্দয প্রগ্রযণ প্রদান 

 কফাগ্রদশু প্রগ্রতারন্নয চন্য ঔাভাযীন্দয ওাগ্রযকগ্রয জ্ঞান প্রদান  

 প্রগ্রত গ্ররোয দুন্ধয ন্যায্যভল্য প্রদান্নয য প্রগ্রত গ্রতন ভা অিয ম্পূযও ভল্য ফাফদ ২ োওা গ্রন্ন্ফ প্রদান 

 ৫% াগ্রব ভ ঘান্চভ কাগ্রব ঋণ প্রদান 

 প্রগ্রত গ্রতন ভা অিয যফযাকৃত তযর দুন্ধয উয প্রগ্রত গ্ররোন্য ২ (দুই) োওা গ্রন্ন্ফ দফানা প্রদান 

 বফজ্ঞাগ্রনও িগ্রতন্ত কফাগ্রদশুয রারন ারন ওযায রন্যয ঔাভাযীন্দয দদন্ -গ্রফন্দন্ প্রগ্রযণ প্রদান 

 ন্যায্যভন্ল্য সুলভ দানাদায দকা-ঔাদ্য প্রদান 

 যফযাকৃত দুন্ধয উয ফৎয দন্ল দয়ায াটি ভগ্রপন্ওে প্রদান 

 প্রগ্রতফঙয চাতীয় ম ভান্য় ১৩টি দশ্রষ্ঠ গ্রভগ্রতন্ও পুযস্কায প্রদান 

 প্রগ্রতফঙয চাতীয় ম ভান্য় ৩ চন দশ্রষ্ঠ ভফায়ীন্ও পুযস্কায প্রদান 

 প্রগ্রতফঙয গ্রফবাকগ্রবগ্রত্তও ১চন ওন্য দশ্রষ্ঠ ভফায়ীন্ও পুযস্কায প্রদান 

 প্রগ্রতফঙয দুগ্ধ এরাওাগ্রবগ্রত্তও ৩ চন দশ্রষ্ঠ ভফায়ীন্ও পুযস্কায প্রদান 

 প্রগ্রতফঙয দুগ্ধ এরাওাগ্রবগ্রত্তও ৩টি দশ্রষ্ঠ গ্রভগ্রতন্ও পুযস্কায প্রদান। 
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প্রওল্পভ (ঘরভান)                         
    (রয োওায়) 

নাং প্রওন্ল্পয নাভ দভাে অথ ভ গ্রচগ্রফ গ্রভল্কগ্রবো ফতভভান ওাম ভক্রভ 

২. ‘‘দুগ্ধ উৎাদন বৃগ্রিয 

রন্যয ভগ্রন্লয কৃগ্রত্রভ 

প্রচনন দওন্দ্র স্থান 

প্রওল্প’’  ১৬৫৫.০০ ১২৪১.২৫ ৪১৩.৭৫ 

উকুরফতী ঘযাঞ্চন্র ভগ্রন্লয চাত উন্নয়ন্নয 

ভােন্ভ দুগ্ধ উৎাদন বৃগ্রিয রন্যয গৃীত প্রওন্ল্পয 

আতায় দোন্চন গ্রন্ভন ল্যাফন্যেযী, গ্রিগ্রডাং বুর 

দড প্রন্য়াচনীয় অফওাঠান্ভা গ্রনভ ভান্ণয ওাচ 

ঘরভান যন্য়ন্ঙ। োন্প  চাভ ভানী ন্ত দোচন 

গ্রন্ভন প্রন্গ্রাং ল্যাফন্যেযীয দভগ্রনাগ্রযচ 

আভদানীয চন্য ইন্তাভন্ে এরগ্র দঔারা ন্য়ন্ঙ।   

৩. ‘‘গ্রযাচকন্ঞ্জয 

ফাখাফািীখান্ে গুন্িা দুধ 

ওাযঔানা স্থান প্রওল্প’’ 

 

৭৪৮০.০০ ৫৬১০.০০ ১৮৭০.০০ 

কত ২৬ দভ, ২০১৫ তাগ্রযন্ঔ এওন্নও বায়  উক্ত 

প্রওন্ল্পয অনুন্ভাদন ায়া মায়। দুগ্ধ 

উৎাদনওাযী ভফায়ী কৃলওন্দয দীখ ভ গ্রদন্নয 

ঘাগ্রদায গ্রফলয়টি সুগ্রফন্ফঘনা ওন্য প্রগ্রতগ্রদন তাঁন্দয 

উৎাগ্রদত দুধ প্রগ্রক্রয়াচাত ওন্য ফৎন্য প্রায় 

৯০০০ দভগ্রিও েন গুুঁন্িাদুধ উৎাদন্নয রযয 

গ্রনধ ভাযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। এন্ত ফৎন্য আভাদনীকৃত 

গুুঁন্িাদুন্ধয এও ঘতুথ ভাাং পূযণ ওযা ম্ভফ ন্ফ 

এফাং ফৎন্য গ্রফপুর গ্রযভাণ বফন্দগ্রও অথ ভ াশ্রয় 

ন্ফ। 



প্রওল্পভ (প্রগ্রক্রয়াধীন)  
 

৪. ‘‘দুগ্ধ উৎাদন বৃগ্রিয 

রন্যয ঘট্টিান্ভয 

টিয়ান্ত দুগ্ধ 

প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ 

ওাযঔানা স্থান’’ প্রওল্প   ৩২০০.০০ ২৪০০.০০ ৮০০.০০ 

ফতভভান কণতাগ্রন্ত্রও যওাযন্যয ঐওাগ্রভতও 

অগ্রবপ্রান্য় গ্রভল্কগ্রবোয ওাম ভক্রভ ম্প্রাযন্ণয 

রন্যয ঘট্টিান্ভয গ্রফপুর াং্য,ও দবাক্তা 

াধাযন্ণয দদাযন্কািায় গ্রভল্কগ্রবোয দুগ্ধ  

দুগ্ধচাত ে াভিী ্রুতত দৌুঁঙান্নায রন্যয 

ঘট্টিান্ভয টিয়ান্ত দুগ্ধ প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ 

ওাযঔানা স্থান প্রওল্প িণ ওযা য়। 

গ্রযওল্পনা ওগ্রভন ওর্তভও কত ৩ দন্ন্ফম্বয, 

২০১৫ তাগ্রযন্ঔ গ্রইগ্র বায় অনুন্ভাগ্রদত য়। 

 দভােেঃ  ১৫০৬৩.২৪ ১১২৮৯.৪৯ ৩৭৭৩.৭৫  

 

 গ্রনচস্ব অথ ভায়ন্ন দেন্ওযাে দুগ্ধ ওাযঔানা গ্রফএভআযইওযণ ওাম ভক্রভ ঘরভান যন্য়ন্ঙ।   

 

পগ্রযদপুয  দকাারকঞ্জ            

 পগ্রযদপুয দচরায গ্রফস্তীণ ভ ঘযাঞ্চন্র কফাগ্রদশুয চাত উন্নয়ন, ঘযফাীয চীগ্রফওায়ন, স্থানীয় উন্দ্যাক্তা সৃগ্রি, 

আয়ফধ ভনভরও ওাম ভক্রভ িণ, দাগ্রযদ্র্ গ্রফন্ভাঘণ এফাং নাযীয যভতায়ন  উৎাদনীরতা বৃগ্রিয ভােন্ভ 

দাগ্রযদ্র্ হ্রাওযণ  উন্নত চান্তয কফাগ্রদশু রারন-ারন্নয সুগ্রফধান্থ ভ পগ্রযদপুয দচরায গ্রডিীযঘয, নথ ভ 

ঘযান্নর  ঘয ভাধফগ্রদয়া দ্মা নদীয তীন্য দচন্ক উঠা ঘযভন্ দকা-ঘাযণ ভূগ্রভ সৃচন এফাং ঘযফাীয 

উৎাগ্রদত দুন্ধয ন্যায্য ভল্য গ্রনগ্রিতওযন্ণয রন্যয এফাং দগ্রযণাঞ্চন্রয গ্রফার চনন্কাষ্ঠীয দুন্ধয ঘাগ্রদা 

দভোন্নায উন্েন্শ্য প্রায় ৩৫০.০০ দওাটি োওা ব্যন্য় রস্দী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয আতায় গ্রভল্কগ্রবোয 

অাং িন্ণ ‘‘দুগ্ধ উৎাদন বৃগ্রিয রন্যয ঘযাঞ্চন্রয কফাগ্রদশুয চাত উন্নয়ন, ঘাযণ ভূগ্রভ সৃচন  দুন্গ্ধয 

ফহুভৄঔীওযণ ব্যফায গ্রনগ্রিতওযণ ওাযঔানা স্থান প্রওল্প’’ ান্ত দনয়া ন্য়ন্ঙ। মা এওন্নন্ও গ্রফন্ফঘনাধীন 

যন্য়ন্ঙ। 

 গ্রভল্ক ইউগ্রনয়ন  এন্নগ্রয়ার ড্রাকন্য দমৌথ উন্দ্যান্ক দকাারকঞ্জ দচরায টুগ্রঙ্গািায় কফাগ্রদশুয           

সু-গ্রঘগ্রওৎায চন্য দবন্েগ্রযনাযী ড্রাক উৎাদন ওাযঔানা স্থান্নয গ্রযওল্পনা দনয়া ন্য়ন্ঙ।  
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বগ্রফষ্যত ওভ ভ গ্রযওল্পনা 
 

 গ্রভল্ক ইউগ্রনয়ন্নয ওর ফন্ধ ওাযঔানাভ পুনযায় ঘর ওযায উন্দ্যাক িণ ওযা ন্য়ন্ঙ; 

 Baby Food & Diabetes Patient-দদয উন্মাকী গুুঁন্িাদুন্ধয ওাযঔানা ীযকঞ্জ  দেন্ওযান্ে 

স্থান ওযায উন্দ্যাক িণ ওযা ন্য়ন্ঙ; 

    গ্রভল্ক ইউগ্রনয়ন্নয  দুগ্ধ  দুগ্ধ ন্েয গ্রফক্রয় বৃগ্রিয রন্যয ভগ্রন্বত উন্দ্যান্কয াাাগ্র ঢাওা ভানকন্যয 

প্রগ্রতটি থানায় গ্রফক্রয় দওন্দ্র দঔারায প্রন্ঘিা অব্যাত আন্ঙ; 

   গ্রভল্কগ্রবো’য গ্রনচস্ব চগ্রভন্ত (দুগ্ধ বফন: প্রধান ওাম ভারয়, দতচকাঁ, ঢাওা; গ্রভযপুয-১০, ঢাওা এফাং োঙ্গাইর 

দুগ্ধ ওাযঔানা) গ্রযওল্পনাভত অগ্রপ ফহুতর ফাগ্রণগ্রচযও বফন, আফাগ্রও দওায়াে ভায, াাতার গ্রনভ ভাণ 

অন্যান্য বফন গ্রনভ ভান্ণয গ্রযওল্পনা িণ ওযা ন্য়ন্ঙ; 

    নতুন দুগ্ধ ে উৎাদন্নয রন্যয ঢাওা দুগ্ধ ওাযঔানা’য আইক্রীভ োন্ট অন্যান্য দুগ্ধ প্রগ্রক্রয়াচাত 

ওাযঔানায গ্রফএভআযইওযণ উন্দ্যাক দনয়া ন্য়ন্ঙ; 

    গ্রভল্কগ্রবো’য ওাম ভক্রভ াযান্দন্ গ্রফস্তৃত ওযা এফাং রূওল্প ২০২১ ফাস্তফায়ন্নয রন্যয দদন্ও দুন্ধ 

স্বয়াংম্পূণ ভ ওযা  স্থানীয় উন্দ্যাক্তা সৃগ্রিয রন্যয; আয়ফধ ভনভরও ওাম ভক্রভ িণ, দাগ্রযদ্র্ গ্রফন্ভাঘণ এফাং 

নাযীয যভতায়  উৎাদনীরতা বৃগ্রিয ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্  হ্রাওযণ  উন্নত চান্তয কফাগ্রদশু রারন-

ারন্নয সুগ্রফধান্থ ভ কুগ্রভল্লা দচরায দঘৌেিান্ভ প্রায় ২২০.০০ দওাটি োওা ব্যন্য় ‘‘দুগ্ধ উৎাদন বৃগ্রিয রন্যয 

কুগ্রভল্লায দঘৌেিান্ভ দুগ্ধ প্রগ্রক্রয়াচাত ওাযঔানা স্থান প্রওল্প’’ িণ ওযা ন্য়ন্ঙ মায ওাম ভক্রভ প্রগ্রক্রয়াধীন 

যন্য়ন্ঙ। 
 

াভাগ্রচও দায়ফিতায ওাম ভক্রভ (CSR) 
 

 চাগ্রতাংন্খয কৃগ্রল  ঔাদ্য াংস্থা (FAO)-এয ওাগ্রযকযী ন্মাগ্রকতায় ‘‘Linking School Milking 

Feeding Programme” এয আতায় গ্রভল্কগ্রবো ওর্তভও ভফায়ী কৃলওন্দয িান  অন্যান্য িাভীণ 

দগ্রযদ্র্ চনন্কাগ্রষ্ঠয গ্রযাথীন্দয পুগ্রি উন্নয়ন, দভধা গ্রফওা এফাং স্কুর ন্ত অওান্র ছন্য িা দযাধ ওযন্ত এফাং 

িান্ানায় অগ্রধওতয ভনন্মাকী ফায চন্য গ্রযাচকঞ্জ দচরায াচাদপুয উন্চরায ৭ (াত) টি যওাযী 

প্রাথগ্রভও গ্রফদ্যারন্য় এও ফঙযব্যাী গ্রযাথীন্দয ভান্ছ এফাং াতযীযা দচরায তারা উন্চরায ১০ (দ)টি 

যওাযী প্রাথগ্রভও গ্রফদ্যারন্য়য গ্রযাথীন্দয ভান্ছ াস্তুগ্রযত তযর দুধ গ্রফনাভন্ল্য গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

  

ফাগ্রল ভও াধাযণ বা-২০১৫ ফাখাফািীখাে দুগ্ধ ওাযঔানায় ফঙ্গফন্ধুয ভৄয যার এয শুব উন্দ্ব্াধন 
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কঙ্গাঘযা দুগ্ধ ীতরীওযণ দওন্ন্দ্রয শুব উন্দ্ব্াধন াযফাহুরীযঘয দুগ্ধ ীতরীওযণ দওন্ন্দ্রয শুব উন্দ্ব্াধন 

 

৪.১.২ ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররগ্রভন্েড  

 

ভূগ্রভওােঃ ১৯৪৮ ান্র ইস্ট াগ্রওস্তান প্রগ্রবগ্রন্পয়ার দওা-অান্যটিব ব্যাাংও গ্ররেঃ ১৯৪০ ান্রয ফঙ্গীয় ভফায় আইন 

অনুমায়ী কঠিত য়। ফতভভান্ন ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ নান্ভ ভফায় গ্রভগ্রত আইন ২০০১ এফাং ভফায় গ্রভগ্রত  

গ্রফগ্রধভারা, ২০০৪ অনুমায়ী গ্রযঘাগ্ররত। ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

ভন্ত্রণারন্য়য অধীন ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয গ্রনয়ন্ত্রনাধীন প্রগ্রতষ্ঠান ন্র ব্যাাংও  আগ্রথ ভও প্রগ্রতষ্ঠান এফাং গ্রিয়াগ্রযাং 

াউন্চয দস্য গ্রন্ন্ফ ফাাংরান্দ  ব্যাাংন্ওয তত্ত্বাফধান্ন গ্রনগ্রফিবান্ফ ওাচ ওন্য থান্ও। 
 

উন্েশ্যফরী 

 ভফায় গ্রভগ্রতভ  ভফায় াংগ্রিি ব্যগ্রক্ত ফা প্রগ্রতষ্ঠানভন্য ীল ভ আগ্রথ ভও প্রগ্রতষ্ঠান গ্রন্ন্ফ ওাচ ওযা; 

 গ্রফজ্ঞানেত ব্যফাগ্রয়ও নীগ্রতভারা অনুমায়ী ভফায় গ্রভগ্রত ভন্য উন্নয়ন এফাং ভগ্রিন্ত উৎাগ্রত ওযা; 

 ঋণ িীতা দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রত  অন্যান্য ভফায় গ্রভগ্রতভন্য আগ্রথ ভও গ্রফলয় গ্রনয়ন্ত্রণ এফাং ভন্বয় াধন 

ওযা; 

 ভি ফাাংরান্দন্য ভফায় প্রগ্রতষ্ঠান্নয আগ্রথ ভও প্রন্য়াচন গ্রভোন্নায চন্য গ্রযওল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন ওযা; 

 ওর উান্য় ভফায় গ্রভগ্রতভন্য স্বাথ ভ বৃগ্রিয চন্য উন্দ   ায়তা প্রদান এফাং ওাম ভক্রন্ভয ভন্বয় ওযা; 

 ভফায় গ্রভগ্রত আইন  গ্রফগ্রধভারা এফাং গ্রভগ্রতয উ-আইন দভাতান্ফও ভফায় গ্রভগ্রতভ এফাং অন্যান্যন্দয 

ান্থ ব্যাাংগ্রওাং ব্যফা ওযা; 

 প্রাথগ্রভও ভফায় গ্রভগ্রতভন্য দস্যন্দয উৎাগ্রদত ন্েয ফাচাযচাতওযন্ণয চন্য গ্রভগ্রতন্ও অথফা তান্দয 

দপডান্যন্নয ভােন্ভ গুদাভচাতওযণ, দওাল্ড দস্টান্যচ গ্রনভ ভাণ এফাং উৎাগ্রদত ন্েয ভজুদ যাঔা  গ্রফগ্রক্রয 

ব্যাান্য ঋণ ায়তা প্রদান ওযা; 

 

কৃগ্রল ঋন্ণয সুদ ভকুপ চগ্রনত ওাযন্ণ যওায ন্ত প্রাপ্ত বতুভগ্রওয োওা গ্রফতযণ 
 

যওায ওর্তভও দখাগ্রলত ভফায়ী কৃলওন্দয গৃীত ৫০০০ (াঁঘ াচায) োওা ম ভি কৃগ্রল ঋন্ণয য ধাম ভকৃত সুদ 

 দেসুদ (ভৄনাপা  দেভৄনাপা) ভকুন্পয োওা পুণ ভবযন্ণয রন্যয ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ এয অনুকূন্র অথ ভ-

ভন্ত্রাণরন্য়য অথ ভ গ্রফবাক দথন্ও ৯৮,৭১,২৬,০০০ (আোনফফই দওাটি এওাত্তয রয ঙাগ্রফফ াচায) োওা ফযাে দদয়া 

ন্য়ন্ঙ। ২০১১-১২ ার ন্ত বতুভগ্রওয োওা প্রদান ওযা ন্ছ। ২০১১-১২ ান্র প্রাপ্ত বতুভগ্রওয দঘও ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

ওর্তভও ভফায়ীন্দয ান্ত গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। ২০১৩-১৪ অথ ভফঙন্য ফযােপ্রাপ্ত উক্ত োওা ন্ত ৩য় গ্রওগ্রস্ত ফাফদ 

২০.০০ (গ্রফ) দওাটি োওা প্রাপ্ত য়। ২০১১ - ২০১২ ার ন্ত ২০১৩-২০১৪ ার ম ভি ১ভ, ২য়  ৩য় গ্রওগ্রস্ত ফাফদ 

প্রাপ্ত ফ ভন্ভাে ৭৩,০৬,৪৮,০০০ (গ্রতয়াত্তয দওাটি ঙয় রয আেঘগ্রল্ল াচায) োওা যগ্রতিস্থ াংগ্রিি ঋণ িীতান্দয 

ভন্ে ফন্টন ওযা ন্য়ন্ঙ। যওান্যয বতুভগ্রও প্রদান্নয ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্নয ভােন্ভ অন্নও দঔরাী ঋণ িীতা, 

ভফায়ী দস্য, দগ্রযদ্র্  সুগ্রফধা ফগ্রঞ্চত কৃলও  গ্রভগ্রতভ পুনযায় ঋণ িন্ণয ভােন্ভ উকৃত ন্ছন। পন্র 

ব্যাাংন্ওয াগ্রফ ভও কৃগ্রল ঋণ ওাম ভক্রন্ভ এয ইগ্রতফাঘও প্রবাফ প্রগ্রতবাত ন্ছ, মা যফতী কৃগ্রল ঋণ ওাম ভক্রভন্ও কগ্রতীর 
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ওযন্ফ। শুদৄভাত্র কৃগ্রল ঋণ ওাম ভক্রভ নয়, ২০১২ ার দথন্ও এ ব্যাাংও ওর্তভও দস্য ভফায় গ্রভগ্রত  দস্য ফগ্রভু ভত 

ভফায় গ্রভগ্রত ভন্য দস্যকণন্ও চ ন্তভ প্রওল্প ঋণ গ্রফতযন্ণয দম আদৄগ্রনও ঋণ ওভ ভসূগ্রঘ িণ ওযা ন্য়ন্ঙ, তা 

এন্দন্য ক্ষুদ্র্ ব্যফায়ী, ভৎচীফী, অনিয ভগ্ররা চনন্কাগ্রষ্ঠন্ও ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ দথন্ও ঋণ িন্ণ 

আিী ওন্য তুন্রন্ঙ। ইন্তাভন্ে এ ঋণ ওাম ভক্রভ ভাঠ ম ভান্য় পরতা অচভন ওন্যন্ঙ।  

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ভফায়ীন্দয ান্ত বতুভগ্রওয দঘও গ্রফতযণ ওযন্ঙন 

 
 

ফহুতর গ্রফগ্রি ফাগ্রণগ্রচযও বফন গ্রনভ ভাণ 
 

নাযায়কঞ্জ দচরায ফঙ্গফন্ধু িন্ও (ন্যয প্রাণন্ওন্ন্দ্র) ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ এয ১৬ ওাঠা চগ্রভ আন্ঙ। 

উক্ত চগ্রভয য ৯ (নয়) তরা গ্রফগ্রি ফাগ্রণগ্রচযও বফন গ্রনভ ভান্ণয রন্যয কত ০৪/০৩/২০১৫ইাং তাগ্রযন্ঔ স্থানীয় যওায 

 ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ভাননীয় প্রগ্রতভন্ত্রী চনাফ দভােঃ ভগ্রউয যভান যাঙ্গা, এভগ্র বফন্নয গ্রবগ্রত্তপ্রস্তয 

স্থান ওন্যন। ইন্তাভন্ে উক্ত বফন্নয গ্রনভ ভাণ ওাচ শুরু ওযা ন্য়ন্ঙ। আা ওযা মান্ছ বফন্নয গ্রনভ ভাণ ওাচ আকাভী   

৩ (গ্রতন) ফঙন্যয ভন্ে ম্পন্ন ন্য় মান্ফ। বফনটি গ্রনগ্রভ ভত ন্র ব্যাাংও আগ্রথ ভওবান্ফ অন্নও রাবফান ন্ফ এফাং 

ব্যাাংন্ওয আগ্রথ ভও গ্রবত অন্নও সুদৃঢ় ন্ফ। এ ঙািা গ্রবন্ক্টাগ্রযয়া াওভ াংরি ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ এয ০৫ 

(াঁঘ) ওাঠা চগ্রভ আন্ঙ । উক্ত চগ্রভন্ত দডন্বরান্যয ভােন্ভ ফহুতর বফণ গ্রনভ ভান্ণয ওাচ ীঘ্রই আযম্ভ ওযা ন্ফ।   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাযায়নকঞ্জস্থ ব্যাাংন্ওয চায়কায় ফাগ্রণগ্রচযও বফন গ্রনভ ভান্ণয গ্রবগ্রত্তপ্রস্তয স্থান ওযন্ঙন 

ভাননীয় প্রগ্রতভন্ত্রী চনাফ দভােঃ ভগ্রউয যভান যাঙ্গাঁ,এভগ্র 
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ব্যাাংন্ওয ৩৮তভ ফাগ্রল ভও  াধাযণ বা 
২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য ভানকন্যয গুগ্ররস্তান এরাওায় অফগ্রস্থত ওাচী ফগ্রয গ্রভরনায়তন্ন ব্যাাংন্ওয ৩৮তভ ফাগ্রল ভও  

াধাযণ বা অনুগ্রষ্ঠত য়। ফাগ্রল ভও াধাযণ বায় স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রনারন্য়য ভাননীয় 

প্রগ্রতভন্ত্রী আরাজ্ব দভােঃ ভগ্রউয যভান যাঙ্গাঁ, এভগ্র প্রধান অগ্রথগ্রত গ্রন্ন্ফ উগ্রস্থত গ্রঙন্রন। ফাগ্রল ভও াধাযণ বায় 

ব্যাাংন্ওয উন্নয়ন্নয রন্যয ব্যাাংন্ওয ওাম ভক্রন্ভয গ্রযগ্রধ ম্প্রাযণ ওযায চন্য গ্রফগ্রবন্ন গ্রিাি িণ ওযা য়। উক্ত 

বায় ৩২৩১২.৩০  রয োওা গ্রফগ্রনন্য়াক ফান্চে অনুন্ভাদন ওযা  য়। 

 

প্রওল্প ঋণ 

আকাভী ২০২১ ান্রয ভন্ে ফাাংরান্দন্ও এওটি উচ্চ প্রবৃগ্রিয  ্রুতত গ্রফওাভান অথ ভনীগ্রতয দদন্ রূািন্যয 

চন্য ফতভভান যওায ঔাদ্য গ্রনযাত্তা, াভাগ্রচও গ্রনযাত্তা, ওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃগ্রি  নাযীয যভতায়ন্নয উয 

গুরুত্বান্যা ওন্যন্ঙন। যওান্যয উন্নয়ন গ্রঘিাবাফনা ফাস্তফাগ্রয়ত ওযায রন্যয ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ গ্রনচস্ব 

তগ্রফর ন্ত িাভীণ অথ ভনীগ্রতয গ্রফগ্রবন্ন কৃগ্রল/অকৃগ্রল  অপ্রঘগ্ররত ে উৎাদন্নয ান্থ চগ্রিত প্রাথগ্রভও ভফায় 

গ্রভগ্রতয দস্যকণন্ও চাভানত গ্রফীন চ ন্তভ  যর ভৄনাপায় ঋণ প্রদান ওাম ভক্রভ শুরু ওন্যন্ঙ। ইন্তাভন্ে দদন্য 

প্রগ্রতটি গ্রফবান্ক আভান্দয এ ওাম ভক্রভ ম্প্রাগ্রযত ন্য়ন্ঙ। দকাারকন্ঞ্জয দওাোরীািায় তযভৄচ ঘাগ্রলন্দয ভন্ে ২০১১-

১২ অথ ভফঙন্য এফাং ২০১২-১৩ অথ ভফঙন্য ওক্সফাচান্য রফণ ঘাল প্রওন্ল্প ঋণ দাদন ওন্য তা ঠিও ভন্য় ভৄনাপা 

তবাক োওা আদায় ওযা ন্য়ন্ঙ। উক্ত ওভ ভসূগ্রঘন্ও ম ভায়ক্রন্ভ আন্যা গ্রফস্তৃত ওন্য াযান্দন্য অগ্রধওাাং দচরায় 

তযভৄচ ঘাল, ান ঘাল, ভাঙ ঘাল, না ভাগ্রয প্রওল্প, করু দভাোতাচাওযন, ওবুতয ারন, দগ্রযদ্র্  সুগ্রফধা ফগ্রঞ্চত 

ভগ্ররান্দয বুটিও ফাটিও  স্ত গ্রল্প প্রওল্প, দরাই দভগ্রন ক্রয়, প্রওন্ল্প ঋণ যফযা ওযা ন্ছ। ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য 

অনুরূ গ্রফগ্রবন্ন দচরায় ৯১টি প্রওন্ল্প ঋণ দাদন ওযা ন্য়ন্ঙ। সুগ্রফধাভুগ্রকয াং্য,া ২৮০০ চন।  

উন্ল্ল্য, ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন ায়ও প্রওন্ল্প   সুগ্রফধা ফগ্রঞ্চত দগ্রযদ্র্ ভগ্ররান্দয ওভ ভাংস্থান্নয রন্যয চ 

ন্তভ চাভানতগ্রফীন ১০% যর ভৄনাপায় ঋণ গ্রফতযণ ওযা ন্ছ। ইন্তাভন্ে  ঢাওায় আায আন্রা ভগ্ররা  ফহুভৄঔী 

ভফায় গ্রভগ্রত, ভয়ভনগ্রাংন্য গ্রফস্কা ভগ্ররা ভফায় গ্রভগ্রতন্ত ঋণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। এ ওাম ভক্রভ াযা দদন্ গ্রফস্তৃত 

ওযায  প্রগ্রক্রয়া অব্যাত আন্ঙ।                 











 
 

 

 

 

 

 

 

আায আন্রা ফহুভৄঔী ভগ্ররা ভফায় গ্রভগ্রতয বান্নত্রীয ান্ত প্রওল্প ঋন্ণয 

দঘও গ্রফতযণ ওযন্ঙন ব্যাাংন্ওয দঘয়াযম্যান চনাফ ভগ্রউগ্রেন আন্ভদ 
 

ওনজুভা ভ ঋণ 

 

কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওান্যয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দঔ াগ্রনা ওর্তভও দখাগ্রলত গ্রডগ্রচোর ফাাংরান্দ কিায রন্যয 

‘‘গ্রবন-২০২১’’ ফাস্তফায়ন ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ ওাচ ওন্য মান্ছ। ব্যাাংগ্রওাং ওাম ভক্রন্ভ তথ্য প্রভেগ্রক্তয মথামথ 

ব্যফায গ্রনগ্রিত ওযায রন্যয ইন্তাভন্ে দফ গ্রওছু দন্য িণ ওযা ন্য়ন্ঙ।  ব্যাাংন্ওয আয় বৃগ্রি  স্বল্প আন্য়য 
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ভানুন্লয আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন্নয  রন্যয যওাযী ঘাকুগ্রযচীগ্রফ ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয গৃ াভিী ক্রন্য়য চন্য 

ওনজুভা ভ ঋণ ঘালু ওযা ন্য়ন্ঙ। ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য ৩০৮ চন ঘাকুগ্রযচীগ্রফ ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয গৃ াভিী ক্রন্য়য 

চন্য ৩২৬.৫০ রয োওা ওনজুভা ভ ঋণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। আদান্য়য ায ১০০%। 
                            

কৃগ্রল ঋণ 

ব্যাাংন্ওয দস্য ভুক্ত দওন্ন্দ্রীয় ভফায় ব্যাাংও, ভফায় ভূগ্রভ উন্নয়ন ব্যাাংও, উন্চরা দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রত 

 দওন্দ্রীয় আঔ ঘাগ্রল ভফায় গ্রভগ্রতয ভােন্ভ াযান্দন্ ভফায়ী কৃলওন্দয কৃগ্রল ঋণ গ্রফতযণ ওযা য়। ২০১৪-১৫ 

অথ ভ ফঙন্য স্বল্প দভয়াদী  ভেভ দভয়াদী কৃগ্রল ঋণ ফাফদ দভাে ৪৩৭.০০ রয োওা গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। গ্রফগ্রবন্ন 

দওন্দ্রীয় ভফায় ব্যাাংও, ভফায় ভূগ্রভ উন্নয়ন ব্যাাংও, উন্চরা দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রত  দওন্দ্রীয় আঔ ঘাগ্রল ভফায়  

গ্রভগ্রতয গ্রনওে ৩০-০৬-২০১৫তাগ্রযঔ ম ভি ব্যাাংন্ওয গ্রনচস্ব তগ্রফর ঋণ ফাফদ ২১৪৬.০০ রয এফাং পূণেঃ তপগ্ররী 

ঋণ ফাফদ ২৫৫৯.০০রয োওা ানা যন্য়ন্ঙ। উক্ত োওা আদান্য়য রন্যয জুন/১৪ ভান্ ঋণ আদায় ন্েরন ওযা 

য়। উক্ত ন্েরন্ন ব্যাাংন্ওয ভাননীয় বাগ্রত, ভাব্যফস্থাও  উিভতন ওভ ভওতভাকণ উগ্রস্থত গ্রঙন্রন। ২০১৪-১৫ অথ ভ 

ফঙন্য পূনেঃ তপগ্রর ঋণ ঔান্ত ৬৭৯.৫৭রয  গ্রনচস্ব তগ্রফর ঋণ ঔান্ত ৪৯৮.৩২ রয োওা আদায় ওযা ন্য়ন্ঙ। 
 

                                                          

                ঋণ আদায় ন্েরন্ন  উগ্রস্থত ব্যাাংন্ওয দঘয়াযম্যান, ভাব্যফস্থাও  অন্যান্য ওভ ভওতভাবৃদ 
 

স্বণ ভ আভানত ঋণ 

ব্যাাংন্ওয আয় বৃগ্রিয রন্যয  ব্যাাংন্ওয গ্রফদ্যভান কৃগ্রল ঋণ গ্রফতযন্ণয াাাগ্র যাগ্রয ব্যগ্রক্ত ম ভান্য় 

ব্যাাংন্ওয গ্রনচস্ব ওাউণ্টান্যয স্বণ ভ-স্বাণ ভারাংওায আভানত দযন্ঔ ভফায় আইন অনুমায়ী স্বণ ভ ফন্ধওী ঋণ ঘালু ওযা ন্য়ন্ঙ। 

২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য এঔান্ত  গ্রফগ্রনন্য়ান্কয গ্রযভাণ ৩৩৮৭.৬৪ রয োওা এফাং আদান্য়য গ্রযভাণ ৩৪০২.৬৭ রয 

োওা।   
 

২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য  উন্ল্লঔন্মাগ্য ঔাত ভন্য  াংগ্রযপ্ত গ্রঘত্র 
(রয োওায অাংন্ও) 

   

 গ্রফফযণ ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙয 

১ অনুন্ভাগ্রদত ভরধন ১০০০০.০০ 

২ দভাে আয় ২৪২০.১৬ 

৩ নীে রাব ১১৩৪.৯৯ 

৪ রবযাাং প্রদান (ন্য়ায দাল্ডায) (২০%) ১০২.৯৭ 

৫ ঋণ দাদন ৬৪২০.৪১ 

৬ ঋণ আদায় ৬৩৪১.৭৮ 

৭ ওভ ভওতা- ওভ ভঘাযী ২০৯ 

৮ দয়ায ৫৪৭.৮৮ 

৯ াংযগ্রযত তগ্রফর ১৭০৫৯.৮০ 
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১০ আভানত াংিন্য গ্রযভান ৬৭৯.০৬ 

১১ দভাে গ্রযম্পদ ৪৯২৯৪.৮৯ 

১২ গ্রফগ্রনন্য়াক ৩৩০৫৫.৯৭ 

১২ ফাাংরান্দ ব্যাাংন্ও ঋণ (ন্দনা) গ্রযন্াধ ১৭১.০০ 

১৩ ভফায় উন্নয়ন তগ্রফন্র ঘাঁদা ৪০.৯৪ 

১৪ অগ্রডে গ্রপ প্রদান ১.০০ 

১৫ আয়ওয প্রদান ২০.০০ 

 

৪.২. ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুগ্রভল্লা  

ফান্ড ভয প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ  

ফাড ভ ২০১৪-১৫ অথ ভফঙন্য দভাে ৮৮টি দওা ভ াংকঠন ওন্যন্ঙ। এন্ত দভাে ৩৬৫১চন প্রগ্রযণাথী অাংিণ 

ওন্যন্ঙ। এ ভস্ত দওান্ ভয ভন্ে উন্ল্লঔন্মাগ্য ন্ছ ০৮টি বুগ্রনয়াদী প্রগ্রযণ দওা ভ, ১০টি স্ব-উন্দ্যান্ক গ্রযঘাগ্ররত 

প্রগ্রযণ দওা ভ, অন্যান্য প্রগ্রতষ্ঠান্নয ওর্তভও ঘাগ্রদাকৃত ২৫টি দওা ভ, অফগ্রতওযণ গ্রফলয়ও ২১টি দওা ভ ইতযাগ্রদ। উন্ল্ল্য, 

আইগ্রটি দক্টন্য উন্নয়ন্নয চন্য ০৩ ভা দভয়াদী প্রগ্রযণ দওা ভ আন্য়াচন ওন্যন্ঙ।   

ভাননীয় ভন্ত্রীয ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুগ্রভল্লা গ্রযদ ভন্নয ঙগ্রফ 

ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুগ্রভল্লায় ভত গ্রফগ্রনভয় বায় 

ভাননীয় ভন্ত্রী 

ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুগ্রভল্লায় পন্রয কাঙ দযান 

ওযন্ঙন ভাননীয় ভন্ত্রী 
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ফান্ড ভয কন্ফলণা ওাম ভক্রভেঃ ২০১৪-১৫ 

ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ) এয অন্যতভ প্রধান ওাচ ন্রা কন্ফলণা গ্রযঘারনা ওযা। ফান্ড ভয 

কন্ফলণায ভর উন্েশ্য ন্রা ল্লী  অঞ্চন্রয গ্রফযাচভান আথ ভ াভাগ্রচও অফস্থা গ্রফন্িলণ ওযা, তায ভাধান্নয উায় 

খু ুঁন্চ দফয ওযা এফাং তা নীগ্রত গ্রনধ ভাযণী ম ভান্য় অফগ্রত ওযা। প্রধানতেঃ গ্রতনটি রযয অচভন্ন ফাড ভ কন্ফলণা গ্রযঘারনা 

ওন্য থান্ও। তন্ন্ে িান্ভয ভস্যা, ঘাগ্রদা  ম্ভাফনা গ্রনরূণ ওন্য তায গ্রবগ্রত্তন্ত প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা গ্রযঘারনা 

অন্যতভ। এঙািা অয রযয ন্রা গ্রযঘাগ্ররত কন্ফলণায পরাপন্রয গ্রবগ্রত্তন্ত ফান্ড ভয প্রগ্রযণ দওা ভগুন্রায চন্য 

উওযণ প্রণয়ন  ব্যফায এফাং চাতীয় ম ভান্য় নীগ্রত গ্রনধ ভাযন্ণ প্রন্য়াচনীয় ায়তা প্রদান। তাঙািা, যওাগ্রয  

দফযওাগ্রয ম ভান্য় ল্লী উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ ভল্যায়ন ওযা ফান্ড ভয এওটি অন্যতভ ওাচ। ফান্ড ভয অগ্রধওাাং কন্ফলণা 

যাচস্ব অন্থ ভ গ্রযঘাগ্ররত ন্য় থান্ও। গ্রনচস্ব অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত কন্ফলণা ঙািা দাতা/ন্মাকী াংস্থায অথ ভায়ন্ন 

ফাড ভ কন্ফলণা গ্রযঘারনা ওন্য থান্ও। ফাড ভ দীখ ভ ওার মাফৎ গ্রফগ্রবন্ন াংস্থায অনুন্যান্ধয আন্রান্ও গ্রফগ্রবন্ন প্রওল্প/ওভ ভসূগ্রঘ 

 ভল্যায়ন ওন্য আন্ঙ। দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন, ল্লী উন্নয়ন এফাং দদন্য আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন্নয রন্যয যওান্যয 

অিাগ্রধওায (Priority) গ্রফন্ফঘনায় দযন্ঔ ফাড ভ কন্ফলণা গ্রযওল্পনা ওন্য থান্ও। কত ২০১৪-১৫ অথ ভফঙন্য গ্রনম্নগ্ররগ্রঔত 

১৫টি কন্ফলণা ম্পন্ন ওন্যন্ঙেঃ 

 Participatory Governance in Delivering Quality Primary Education: A Study 

on Selected Upazilas of Bangladesh (Sponsored study) 

 Farm Management and Livelihood Patterns of Rural Households: A 

Longitudinal Study 

 Impact Evaluation of Vulnerable Group Development (VGD) activity in 

Bangladesh (Sponsored study) 

 Farm Level Poultry Rearing and Shrimp Culture: An Exploration into 

Market and Employment  

 Effects of Extreme Events of Climate Change on the Livelihoods of Coastal 

Areas of Bangladesh  

 Trends of Socio-economic Change of Indigenous Fishermen Communities 

and their Potentialities in Selected areas of Bangladesh  

 Farmers’ Response to Natural Disasters in Chittagong Coastal Zone of 

Bangladesh 

 Performance and  Opportunities of Upazila Central Cooperative 

Association (UCCA): An Analysis of Selected UCCAs  

 Cattle Rearing and Organic Farming: A Situational Analysis at Selected 

areas of Comilla  

 An Analysis of Water, Sanitation and Hygiene Situation in Selected Areas of 

Bangladesh  

 Access to e-Service s at Upazila Level: Experience of Comilla and 

Moulavibazar District 

 Remittance Flow and Its Impact on  Rural Society 

 Endangered and   Promising Fruit Species in the Changing Context of 

Climate for Nutrition Security and Livelihood in Coastal Areas of 

Bangladesh Quality Education and Gender Perspectives in Rural Schools: A 

Case Study of GoB Project 

  

ফান্ড ভয প্রওল্প ওাম ভক্রভেঃ  

ল্লী চনকন্নয চীফনভান উন্নয়ন্নয চন্য তাঁন্দয ঘাগ্রদা অনুান্য উন্নয়ন ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা ওন্য ভন্ডর 

উদ্ভাফন ওযা ফাড ভ এয অন্যতভ এওটি ম্যান্েে। চনকন্ণয গ্রযফতভনীর ঘাগ্রদা গ্রফন্ফঘনায় এন্ন ফাড ভ গ্রনযিযবান্ফ 
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কন্ফলণা গ্রযঘারনায ভােন্ভ ভস্যা গ্রঘগ্রিত ওন্য থান্ও এফাং ভস্যা ভাধান্ন যওান্যয চাগ্রতকঠনভরও প্রগ্রতষ্ঠান্নয 

ন্মাগ্রকতায় ভেন্কান্মাকী ল্লী উন্নয়ন্নয ভন্ডর উদ্ভাফন্নয প্রয়া গ্রনন্য় থান্ও। ফাড ভ ওর্তভও উদ্ভাগ্রফত কুগ্রভল্লা িগ্রত ল্লী 

উন্নয়ন্নয দযন্ত্র ফ ভচন স্বীকৃত উন্নয়ন ভন্ডর মা অফওাঠান্ভা  কৃগ্রল  উন্নয়ন্নয দযন্ত্র ব্যাও ভূগ্রভওা দযন্ঔন্ঙ। এযই 

ধাযাফাগ্রওতায় ফাড ভ উদ্ভাগ্রফত ক্ষুদ্র্ কৃলও ভূগ্রভীন উন্নয়ন প্রওল্পটি ফতভভান্ন ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন নান্ভ এওটি 

আরাদা প্রগ্রতষ্ঠান্ন রূািগ্রযত ন্য় ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা ওযন্ঙ। াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূঘী (গ্রগ্রবগ্রডগ্র) ফতভভান্ন 

চাতীয় ওভ ভসূঘী গ্রন্ন্ফ গ্রফস্তৃত আওান্য গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ।  ফাড ভ নতুন দযন্ত্র প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা গ্রযঘারনা ওন্য 

ভন্ডর উদ্ভাফন্নয ওাচ অব্যাত দযন্ঔন্ঙ। ২০১৪-১৫ ভন্য় ফাড ভ এয প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা ওাম ভক্রন্ভয অফকগ্রত গ্রনন্ম্ন 

উন্ল্লঔ ওযা ন্রা: 

 

২০১৪-১৫ ভন্য় গ্রযঘাগ্ররত প্রওল্প  

২০১৪-১৫ 

াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ (গ্রগ্রবগ্রডগ্র)  

ফাড ভ ওযাম্পান্ উন্নত কাগ্রব ারন প্রদ ভনী ঔাভায। 

স্থানীয় ম ভান্য় দাগ্রযদ্র্য গ্রযফীযণ িগ্রতয প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনওযণ (এরএরগ্রএভএ) 

ভগ্ররা গ্রযা আয়  পুগ্রি উন্নয়ন প্রওল্প (ভগ্রআপুউ) 

ই–গ্রযলদ এয ভােন্ভ িাভ ম ভান্য় উন্নত দফা যফযা (ই-গ্রযলদ) 

 

াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন প্রওন্ল্পয (গ্রগ্রবগ্রডগ্র) ভােন্ভ ২০১৩-২০১৫ ভন্য় ফাড ভ ৫টি গ্রফবান্ক ১৫টি দচরায় ১৬টি 

উন্চরায় প্রওল্পটি ফাস্তফায়ন ওযন্ঙ। ২০১৪-১৫ ম ভি গ্রগ্রবগ্রডগ্র, ফাড ভ এয আতায় প্রওল্প এরাওায় ১০২০টি িাভ 

গ্রভগ্রত াংকঠিত ওন্যন্ঙ।  

 

কৃগ্রল ফীভা গ্রফলয়ও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা : 

 স্য উৎাদন্ন প্রাকৃগ্রতও দূন্ম ভান্কয প্রবাফ হ্রা ওযায চন্য ২০১৩-১৪ ভন্য় কুগ্রভল্লা দচরায দদগ্রফদ্ব্ায 

উন্চরায ২০টি িান্ভ ভফায় গ্রভগ্রতন্ও ম্পৃক্ত ওন্য কৃগ্রল ফীভা গ্রফলয়ও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণাটি গ্রযঘারনা ওযা য়। 

এ প্রওন্ল্পয আতায় দফান্যা দভৌসুন্ভ ধান ঘান্লয ঝুঁগ্রও হ্রান্য চন্য ৪০০ চন কৃলওন্ও াংকঠন্নয আতায় এন্ন ২৮৬ 

চন কৃলওন্ও ফীভা ওভ ভসূগ্রঘয অিভু ভক্ত ওযা য়। ইউগ্রনয়ন/উন্চরা ম ভান্য়য ওভ ভওতভা, সুপরন্বাকীয প্রগ্রযণ 

কৃলওন্দয গ্রনওে ন্ত ফীভায গ্রপ্রগ্রভয়াভ আদায় এ ওভ ভসূগ্রঘয ভর উাদান গ্রন্ন্ফ গ্রঘগ্রিত ওযা য়। প্রাথগ্রভওবান্ফ 

প্রওল্পটিয ওাম ভক্রভ ন্িালচনও গ্রন্ন্ফ গ্রযরগ্রযত য় তন্ফ আয বৃত্তয গ্রযন্য যীযা গ্রনযীযায প্রন্য়াচনীয়তা 

যন্য়ন্ঙ। 

   

দুগ্ধ ঔাভায প্রদ ভনী গ্রফলয়ও প্রওল্প 

  দওাইওা এয ন্মাগ্রকতায় ফাড ভ ওযাম্পান্  দুগ্ধ ঔাভায প্রদ ভনী গ্রফলয়ও এওটি ক্ষুদ্র্ প্রওল্প দনয়া ন্য়ন্ঙ। এ 

প্রওন্ল্পয দভাে ৫২,৯২,৭৫৬  োওা ব্যয় ন্য়ন্ঙ। প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ ১) কাগ্রব ারন্নয গ্রফজ্ঞানেত গ্রফলয়গুন্রা প্রদ ভন; 

২) ফান্ড ভয প্রাগ্রণ ম্পদ গ্রফলন্য় প্রগ্রযণ, কন্ফলণা  প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ; ৩) কাগ্রব ারন্ন নতুন 

নতুন প্রভেগ্রক্ত িণ। 

 

 ২০১৪-১৫ ভন্য় ফান্ড ভ উন্নত চান্তয ৪টি কাগ্রব ক্রয় ওন্য প্রওল্প ওাম ভক্রভ শুরু ওযা ন্য়ন্ঙ। গ্রগ্রবগ্রডগ্র 

প্রওল্পভুক্ত িান্ভয কাগ্রব ারনওাযী কৃলওন্দয ভন্ে উন্নত প্রভেগ্রক্ত ঙগ্রিন্য় দদয়ায চন্য ২৫ চন কৃলওন্ও প্রগ্রযণ প্রদান 

ওযা ন্য়ন্ঙ।  

 

স্থানীয় ম ভান্য় দাগ্রযদ্র্য গ্রযফীযণ প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনওীওযণ 

এ প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য ন্রা ফাাংরান্দন্য ভেফ ভান্চয বৃৎ অাংন্ও ওান্চ রাগ্রকন্য় স্থানীয় ম ভান্য় 

দাগ্রযদ্র্তায স্বরূ গ্রনণ ভয় ওন্য দাগ্রযদ্র্য গ্রযফীযণ  দূযীওযন্ণয চন্য এওটি প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও ম্যাওাগ্রনচভ সৃগ্রি ওযা। 

গ্রগ্রফএভএ দনেয়াওভ, গ্রপগ্ররাইন্নয ায়তায় ২০১৩-২০১৬ ভন্য় দাউদওাগ্রদ উন্চরায় দভাােদপুয ইউগ্রনয়ন্ন 

এ প্রওল্পটি ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ । এ প্রওন্ল্পয ফান্চে ৩৯ রয োওা। ২০১৩-১৫ ভন্য় তথ্য াংিন্য চন্য প্রশ্নত্র প্রণয়ন, 
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তথ্য াংিওাযীয চন্য গ্রনন্দ ভগ্রওা এফাং প্রগ্রযণ ম্যানুন্য়র বতযী ট্যাফ ব্যফায ওন্য তথ্য াংিন্য প্রগ্রক্রয়া চূিাি 

ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

ভগ্ররা গ্রযা, আয়  পুগ্রি উন্নয়ন প্রওল্প 

 এ প্রওল্পটি কুগ্রভল্লা আদ ভ দয, দয দগ্রযণ, বুগ্রিঘাং  ফরুিা উন্চরায ২৪টি িান্ভ গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ। ফাড ভ 

এয যাচস্ব ফান্চন্েয আতায় কন্ফলণা ভঞ্জুযী ঔাত ন্ত এ প্রওন্ল্পয ব্যয় গ্রনফ ভা ওযা য়।  প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য ন্রা 

নাযীন্দয গ্রফগ্রবন্ন দন্র (আনুষ্ঠাগ্রনও/অনানুষ্ঠাগ্রনও) াংকঠিত ওন্য তান্দয দনর্তন্ত্বয গ্রফওা াধন, প্রগ্রযণ  গ্রযায 

ভােন্ভ তান্দয জ্ঞান, দযতা বৃগ্রি এফাং মথামথ প্রভেগ্রক্ত স্তািন্যয ব্যফস্থা দনয়া। নাযীন্দয অনানুষ্ঠাগ্রনও গ্রযা এফাং 

ব্যফাগ্রযও গ্রযায ায বৃগ্রি এফাং ঙাত্র/ঙাত্রীন্দয গ্রফন্ল ওন্য দভন্য়ন্দয স্কুন্র অিভভুগ্রক্ত   অফস্থান্নয ায বৃগ্রি ওযা 

এফাং পুগ্রি, প্রাথগ্রভও স্বাস্থয গ্রযঘম ভা, প্রচনন স্বাস্থয অগ্রধওায  গ্রযন্ফ উন্নয়ন গ্রফলন্য় নাযীন্দয সুগ্রগ্রযত  ন্ঘতন 

ওন্য দতারা এফাং স্বাস্থয  গ্রযফায গ্রযওল্পনা াগ্রব ভন্য ান্থ ম্পওভ স্থান্নয ব্যফস্থা দনয়া। িান্ভয নাযীন্দয 

আথ ভাভাগ্রচও অফস্থান্নয ভান্নান্নয়ন  যভতায়ন্নয ঠিও গ্রদও গ্রনন্দ ভনা গ্রফলয়ও এওটি ভন্ডর উদ্ভাফন ওযাই 

প্রওন্ল্পয ভর রযয। 

 

২০১৪-২০১৫ ভন্য় ভগ্রআপুউ প্রওন্ল্পয আতায় ওাম ভক্রন্ভয অিকগ্রত 

 

গ্রনণ ভায়ও  অিকগ্রত 

ক্রভপুগ্রঞ্জত  ২০১৪-১৫ 

িাভ াংকঠন সৃগ্রি (াং্য,া) ২৪টি 

দস্য অিভু ভগ্রক্ত (াং্য,া) ১০৩৬ চন 

ঞ্চয় আভানত (োওা) ৫,০৬,৪১৭/- 

দয়ায (োওা) ১,৯৭,৮৯৫/- 

ঋণ গ্রফতযণ (োওা) ১৮,৪১,৫০০/- (১৩৪ চন) 

ঋণ আদায় (োওা) ১৬,৯৮,১০০/- 

প্রগ্রযণ প্রদান (চন) ৩১টি (১৪৪৫ টি) 

 

ল্লী এরাওায় উন্নত দফা যফযান্ ই-গ্রযলদ প্রওল্প 

 দয দগ্রযণ উন্চরায দচািওানন (পূফ ভ) ইউগ্রনয়ন জুরাই ২০১২ - জুন ২০১৭ ভন্য় যাচস্ব ফান্চে এয 

কন্ফলণা ভঞ্জুযী ঔাত ন্ত এ প্রওল্পটি যীযা-গ্রনযীযা ওযা ন্ছ। এ প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য ন্রা িাভীণ চনকন্ণয 

চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন্ন তান্দয গ্রনওে অতযাফশ্যওীয় দফা যফযা ওযা তথা স্থানীয় ম ভান্য় তথ্যপ্রভেগ্রক্ত গ্রবগ্রত্তও 

(ICT) োেপভ ভ সৃগ্রিয ভােন্ভ ল্লী উন্নয়ন াধন ওযা। ২০১৩-১৫ ভন্য় এ প্রওন্ল্পয  আতায় ৬০চন সুপরন্বাকীন্ও 

ওগ্রম্পউোয প্রভেগ্রক্তয উয প্রগ্রযণ এফাং ইউগ্রনয়ন গ্রযলদ ব্যফস্থানা গ্রফলয়ও এওটি পেয়যায বতগ্রয ওন্য ইউগ্রনয়ন 

গ্রযলন্দ স্তািয ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

৪.৩ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ (গ্রফআযগ্রডগ্রফ) 

েভূগ্রভ 

দ্য স্বাধীন দদন্ কৃগ্রল উৎাদন বৃগ্রিয ভােন্ভ ল্লী উন্নয়ন গ্রনগ্রিত ওযন্ত ‘‘ভগ্রন্বত ল্লী উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ’’-এয 

আতায় ফঙ্গফন্ধু গ্রদ্ব্-স্তয ভফায়গ্রবগ্রত্তও দম আন্দারন দদব্যাী ঙগ্রিন্য় গ্রদন্য়গ্রঙন্রন, তাযই ধাযাফাগ্রওতায় ল্লী 

উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন দদন্য ফ ভবৃৎ যওাগ্রয প্রগ্রতষ্ঠান গ্রন্ন্ফ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ (গ্রফআযগ্রডগ্রফ) 

১৯৭২ ার দথন্ও গ্রনযরবান্ফ ওাচ ওন্য মান্ছ। ফতভভান যওান্যয রূওল্প-২০২১ এয ভর উন্েশ্য ‘ল্লী উন্নয়ন  

দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন’ এয ভতী ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্ন স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায়  ভন্ত্রণারন্য়য গুরুত্বপূণ ভ াংস্থা 

গ্রন্ন্ফ গ্রফআযগ্রডগ্রফ গ্রনন্য়াগ্রচত যন্য়ন্ঙ। গ্রফআযগ্রডগ্রফ িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  াগ্রফ ভও উন্নয়ন্নয রন্যয 

গ্রদ্ব্-স্তয ভফায় তথা কুগ্রভল্লা িগ্রতয ভফায়  গ্রফগ্রবন্ন উন্নয়ন প্রওন্ল্পয ভােন্ভ দীখ ভ ৪০ ফঙয মাফৎ াভাগ্রচও 

গ্রনযাত্তাভরও ওাম ভক্রন্ভয আতায় গ্রফগ্রবন্ন দফা প্রদান ওন্য আন্ঙ। গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ওাম ভক্রন্ভয অন্যতভ দওৌর ন্রা 
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ল্লী অঞ্চন্রয ক্ষুদ্র্  ভাছাযী কৃলও, গ্রফত্তীন পুরুল  ভগ্ররান্দযন্ও ভফায় গ্রভগ্রত এফাং অনানুষ্ঠাগ্রনও দন্রয ভােন্ভ 

াংকঠিত ওন্য পু ুঁগ্রচ কঠন, আয়বৃগ্রিভরও ওভ ভওান্ে প্রগ্রযণ প্রদান, আগ্রথ ভও স্বাফরম্বী  স্ব-ওভ ভাংস্থান্নয চন্য ক্ষুদ্র্ ঋণ 

প্রদান, াভাগ্রচও ন্ঘতনতা বৃগ্রি, নাযীয যভতায়ন, ম্প্রাযণ ওাম ভক্রন্ভয ভােন্ভ দেওই প্রভেগ্রক্ত স্তািয, উৎাদন 

বৃগ্রিয ভােন্ভ িাভীণ অথ ভনীগ্রতয গ্রফওা াধন ইতযাগ্রদ।  
 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয স্বপ্নপ্রসূত স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ‘এওটি ফাগ্রি এওটি ঔাভায’ প্রওল্প 

দদব্যাী পরবান্ফ ফাস্তফায়ন্ন গ্ররড এন্চগ্রন্প গ্রন্ন্ফ গ্রফআযগ্রডগ্রফ গুরুত্বপূণ ভ ভূগ্রভওা ারন ওন্য ঘন্রন্ঙ। এঙািা 

কুগ্রিিাভ উত্তয  দগ্রযণাঞ্চন্রয দচরাভন্ অন্যাকৃত দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান উন্নয়ন্ন গ্রফআযগ্রডগ্রফ ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয প্রগ্রতশ্রুত গ্রতনটি গ্রফন্ল উন্নয়ন প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওযন্ঙ। গ্রফগ্রবন্ন চাগ্রতকঠনভরও াংস্থায দফা প্রদান প্রগ্রক্রয়া 

অগ্রধওতয পরপ্রসূ ওযায রন্যয ইউগ্রনয়ন গ্রযলদগুন্রায ভােন্ভ ফাস্তফায়নাধীন ‘গ্ররাংও ভন্ডর’ গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য 

ওাম ভক্রন্ভ গ্রফন্ল ভাত্রা ভেক্ত ওন্যন্ঙ, মা আিচভাগ্রতও ম ভান্য় প্রাংগ্রত ন্য়ন্ঙ। গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ওান্চয স্বীকৃগ্রতস্বরূ 

২০১০ ান্র ফাাংরান্দ উন্নয়ন কন্ফলণা প্রগ্রতষ্ঠান (গ্রফআইগ্রডএ) ওর্তভও ম্পাগ্রদত ভীযায় গ্রচগ্রডগ্র’দত গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য 

অফদান ১.৯৩% উন্ল্লঔ ওযা ন্য়ন্ঙ।   
 

প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও ওাঠান্ভা  এয গ্রবন 

প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও ওাঠান্ভা 

১৯৮২ ান্রয ৯ গ্রডন্ম্বয ফাাংরান্দ যওায ওর্তভও চাগ্রযকৃত ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ অোন্দ (অোন্দ নাং-

৫৩, ১৯৮২ গ্রখ্রস্টাে) ভন্র গ্রফআযগ্রডগ্রফ কঠিত য় মা ২১ দস্য গ্রফগ্রি দফাড ভ দ্ব্াযা গ্রযঘাগ্ররত য়। এওচন ওন্য 

গ্রযঘারন্ওয দনর্তন্ত্ব গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য দভাে ৫টি গ্রফবাক যন্য়ন্ঙ।  

দফান্ড ভয গ্রযঘারনা ল ভদ 

 স্থানীয় যওায ভন্ত্রণারন্য়য দাগ্রয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রী; দঘয়াযম্যান 

 গ্রঘফ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক অথফা ঐ গ্রফবান্কয অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ ফা ভেগ্ম-

গ্রঘফ, দাগ্রধওায ফন্র; 

বাই- দঘয়াযম্যান 

 কৃগ্রল গ্রফবাক, ভৎস্য  প্রাগ্রণম্পদ গ্রফবাক, অথ ভ  গ্রফবাক, জ্বারানী  গ্রফবাক, দঘ, 

াগ্রন  উন্নয়ন  ফন্যা গ্রনয়ন্ত্রণ গ্রফবাক এফাং স্থানীয় যওায গ্রফবাক এয ভেগ্ম-গ্রঘফ 

দভম ভাদায গ্রনন্ভণ নন্, এভন এওচন ওভ ভওতভা, দাগ্রধওাযফন্র; 

দস্য 

 দঘয়াযম্যান , ফাাংরান্দ কৃগ্রল উন্নয়ন ওন্ ভান্যন, দাগ্রধওাযফন্র; 
 ভাগ্রযঘারও, ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, কুগ্রভল্লা  ফগুিা (ম ভায়ক্রন্ভ 

এও ফৎয অিয অিয), দাগ্রধওাযফন্র; 
 গ্রনফন্ধও, ভফায় অগ্রধদপ্তয, দাগ্রধওাযফন্র; 
 দঘয়াযম্যান, ফাাংরান্দ ক্ষুদ্র্  কুটিয গ্রল্প াংস্থা, দাগ্রধওাযফন্র; 
 থানা দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রতভন্য চাতীয় দপডান্যন ওর্তভও গ্রনফ ভাগ্রঘত াঁঘচন 

দস্য; 
 থানা দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রতভন্ও আগ্রথ ভও ায়তা প্রদানওাযী প্রধান 

প্রগ্রতষ্ঠাভ ইন্ত 
যওায ওর্তভও ভন্নানীত এওচন দস্য; 

 ফাাংরান্দ চাতীয় ভফায় ইউগ্রনয়ন ওর্তভও ভন্নানীত এওচন দস্য; 

 

দস্য 

 ভাগ্রযঘারও, ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ, দাগ্রধওাযফন্র। দস্য-গ্রঘফ 
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গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য গ্রবন  

‘‘িাভ উন্নয়ন্নয ভােন্ভ আত্মগ্রনবভযীর, ক্ষুধা  দাগ্রযদ্র্যভৄক্ত সুগ্রঔ ভি ফাাংরান্দ’’ 

 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য গ্রভন  

 গ্রদ্ব্-স্তয ভফায় িগ্রতয ভােন্ভ দদন্য ল্লী এরাওায় গ্রফদ্যভান ভানফ  ফস্ত্ত্তকত ম্পন্দয ফ ভাগ্রধও 

ব্যফায গ্রনগ্রিত ওযা; 

 ল্লী এরাওায চনন্কাষ্ঠীন্ও ভফায় গ্রভগ্রত/দন্রয ভােন্ভ শৃঙ্খরাফি  সুাংকঠিত ওন্য ভানফ 

অফওাঠান্ভা সৃগ্রি ওযা; 

 কৃগ্রল  অকৃগ্রল  ওভ ভওান্ে ঋণ প্রফান্য ভােন্ভ ল্লী এরাওায় ওভ ভাংস্থান সৃগ্রি ওযা; 

 ঞ্চয়  দয়ায চভায ভােন্ভ ল্লী এরাওায ম্পদন্ও পুগ্রঞ্জভূত/ঘর ওযা; 

 ঘাগ্রদা ভাগ্রপও প্রগ্রযণ  উদ্ব্ুিওযন্ণয ভােন্ভ  ভানফম্পদ উন্নয়ন ওযা; 

 স্থানীয় ম ভান্য় গ্রযওল্পনা  চনঅাংীদাগ্রযত্ব গ্রনগ্রিত ওযা; 

 উন্নয়ন ওভ ভওাে  যভতায়ন্ন নাযী ভাচন্ও মৃ্পক্ত ওযা। 
 

এও নচন্য ২০১৪-২০১৫ অথ ভ ফঙন্য গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ওাম ভক্রভ  

 

ক্রেঃ নাং ওাম ভক্রন্ভয ধযণ  নাভ ২০১৪-২০১৫ ফঙন্য অিকগ্রত ভিব্য 

ও) াাংকঠগ্রনও ওাম ভক্রভ 

১ গ্রভগ্রত/দর কঠন ৩৯০০টি  

২ দস্য বগ্রতভ ১,৭৮,৫১৬ চন  

ঔ) ভরধন কঠন  ঋণ ওাম ভক্রভ 

৩ দয়ায চভা ১৩৫০.৩৬  রয্ োওা  

৪ ঞ্চয় চভা ৫৫৬৮.১২ রয্ োওা  

৫ ঋণ গ্রফতযণ ১০০০৯৩.৬৯ রয্ োওা  

৬ ঋণ আদায় ১০৪৫৭৩.২৫ রয্ োওা  

৭ ঋণ িগ্রতায াং্য,া ৪৮৪৭৫৮ চন  

৮ িাজুন্য়ে দস্য াং্য,া ১৬৫৪৫ চন  

ক) প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ 

৯ ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয প্রগ্রযণ প্রদান ১৫৬৬ চন  

১০ উওাযন্বাকীন্দয প্রগ্রযণ প্রদান ৪.৩৫৮৩ রয্ চন  

খ) ম্প্রাযণভরও ওাম ভক্রভ 

১১ দভাে বৃয্ দযান ২৫.৯৯১ রয্ টি  

১২ াঁ-ভৄযকী টিওাদান ৪.৭৪ রয্ টি  

১৩ ভান্ঙয দানা গ্রফতযণ ২২.৪৬৩ রয্ টি  

গ) অন্যান্য ওাম ভক্রভ 

১৪ প্রগ্রন্ণাত্তয অনুদান প্রদান ৩০৩৯৯৩০ চন  

১৫ অপ্রধান ন্স্যয প্রদ ভণী ঔাভায স্থান ২২০৮ টি  

১৬ নরকূ দভযাভত ১৫৩ টি  

১৭ স্বাস্থয েত ায়ঔানা স্থান ০.৮৭৩৩ রয্ টি  

১৮ উন্নত চুল্লীয ব্যফায ০.০১৪৯ রয্ টি  
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গ্রফবাকীয় ওাম ভক্রভ 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য াভগ্রিও ওাম ভক্রভ াঁঘটি গ্রফবান্কয ভােন্ভ ম্পাগ্রদত ন্য় থান্ও; মথা- ন্যচগ্রভন গ্রফবাক, গ্রযওল্পনা, 

ভল্যায়ন  গ্রযফীণ গ্রফবাক, প্রগ্রযণ গ্রফবাক, প্রান গ্রফবাক এফাং অথ ভ  গ্রাফ গ্রফবাক। প্রন্তযও গ্রফবাক এওচন 

গ্রযঘারন্ওয এফাং প্রন্তযও াঔা এওচন উগ্রযঘারন্ওয দনর্তন্ত্ব গ্রযঘাগ্ররত ন্য় থান্ও। 

 

ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয ওাম ভক্রভ 

ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয ভােন্ভ গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ভাঠ ম ভান্য়য ওর ওাম ভক্রভ ফাত্মফায়ন  তদাযগ্রও ন্য় থান্ও। 

ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয আতাধীন ৭টি াঔা যন্য়ন্ঙ; মথা ১. ভফায় াঔা   ২. ঋণ াঔা   ৩. দঘ াঔা   ৪. ম্প্রাযণ 

াঔা  ৫. ফাচাযচাতওযণ াঔা  ৬. গ্রফন্ল প্রওল্প াঔা   ৭. ভগ্ররা উন্নয়ন অনুগ্রফবাক। ন্যচগ্রভন গ্রফবান্ক এওচন 

গ্রযঘারও, গ্রতনচন ভেগ্মগ্রযঘারও  ঙয়চন উগ্রযঘারও ওভ ভযত আন্ঙন।  

 

গ্রযওল্পনা, কন্ফলণা  ভল্যায়ন এফাং গ্রযফীণ গ্রফবাক 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য বগ্রফষ্যৎ ওাম ভক্রভ  প্রওল্প/ওভ ভসূগ্রঘয প্রত্মাফনা বতগ্রয, ঘরভান প্রওল্পভন্য মথামথ ভগ্রনেগ্রযাং এফাং 

কন্ফলণা  ভল্যায়ন ওযা এ গ্রফবান্কয প্রধান ওাচ। এ গ্রফবান্ক এওটি গ্রযঘারও, দুইটি ভেগ্মগ্রযঘারও  ঘাযটি 

উগ্রযঘারন্ওয দ যন্য়ন্ঙ। 
 

প্রগ্রযণ গ্রফবাক 

প্রগ্রযণ গ্রফবাক গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয দভৌগ্ররও প্রগ্রযণ গ্রফগ্রবন্ন প্রওায প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ, দগ্রভনায  

ওভ ভারায আন্য়াচন ওন্য থান্ও। এঙািা গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য গ্রতনটি প্রগ্রযণ প্রগ্রতষ্ঠান্নয প্রগ্রযণ ঘাগ্রদা অনুন্ভাদন 

উন্নয়ন াংক্রাি মাফতীয় ওাচ ভন্বয় াধন ওযা এ গ্রফবান্কয ওাচ। এ গ্রফবান্ক এওচন গ্রযঘারও  এওচন 

উগ্রযঘারও ওভ ভযত আন্ঙন। এ গ্রফবান্কয অধীন্ন দওান াঔা দনই। 

 

প্রান গ্রফবাক 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য যাচস্ব ফান্চন্েয আতাধীন ওভী ব্যফস্থানা  ভানফম্পদ গ্রযওল্পনা (Human Resource 

Planning)  ভানফম্পন্দয সুষ্ঠু ব্যফায গ্রনগ্রিত ওযা প্রান গ্রফবান্কয দাগ্রয়ত্ব। এ গ্রফবাক এওচন গ্রযঘারও, 

এওচন ভেগ্মগ্রযঘারও  দুইচন উগ্রযঘারন্ওয তত্ত্বাফধান্ন গ্রযঘাগ্ররত য়। প্রান  গ্রফবান্কয আতাধীন ৫ টি 

াঔা/উাঔা যন্য়ন্ঙ; দমভন- (১) ান্ ভান্নর াঔা, (২) শৃঙ্খরা উাঔা (৩) দনন (প্রান) উাঔা (৪) াধাযণ 

গ্রযঘম ভা উাঔা  (৫) মানফান উাঔা। 

 

অথ ভ  গ্রাফ গ্রফবাক 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য আগ্রথ ভও ব্যফস্থানা াংক্রাভত্ম মাফতীয় ওাম ভাগ্রদ অথ ভ, গ্রাফ  গ্রনযীযা গ্রফবান্কয ভােন্ভ গ্রযঘাগ্ররত 

য়। এ গ্রফবান্কয আতাধীন ৫টি াঔা/উাঔা যন্য়ন্ঙ; মথা- (১) অথ ভ  ফান্চে াঔা, (২) গ্রাফ াঔা, (৩) গ্রনযীযা 

াঔা, (৪) গ্রযদ ভন াঔা এফাং (৫) দনন (অথ ভ) উাঔা। এ গ্রফবাক এওচন গ্রযঘারও, দুইচন ভেগ্মগ্রযঘারও এফাং 

ঘাযচন উগ্রযঘারন্ওয তত্ত্বাফধান্ন গ্রযঘাগ্ররত য়। 

 

এগ্রডগ্রভূক্ত প্রওল্পভ গ্রযগ্রঘগ্রত 

 

এও নচন্য গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ২০১৪-২০১৫ ফঙন্যয এগ্রডগ্র 

প্রওল্প াং্য,া     : ৭টি 

দভাে াংন্াগ্রধত ফযাে  : ১৫০৯৫.০০ রযয োওা 

দভাে ঙাি   : ১৫,৪৬২.৭৫ রযয োওা 

দভাে ব্যয়   : ১৪,৭০১.৬৭ রযয োওা 
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ব্যন্য়য ায   : ৯৭% (ফযান্েয গ্রফযীন্ত) 

 

এগ্রডগ্রভূক্ত প্রওল্পভন্য াংগ্রযপ্ত গ্রফফযণ 

 

অাংীদাগ্রযত্বভরও ল্লী উন্নয়ন প্রওল্প-২ (গ্রআযগ্রডগ্র-২) 

প্রওল্প    :  দদন্য ৬৪টি দচরায ৮৫টি উন্চরায ২০০টি ইউগ্রনয়ন 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ :  জুন ২০০৫ দথন্ও জুন ২০১৫ 

প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ  : ৬৮২১.৫৩ রযয োওা, গ্রচগ্রফ, চাইওা  দচগ্রডগ্রএপ 

 

প্রওন্ল্পয রযয  উন্েশ্য 

 গ্ররাংও ভন্ডর ন্ছ এওটি প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও ওাঠান্ভা মায উন্েশ্য িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয ঘাগ্রদা  আওাঙ্খায ফাস্তফায়ন 

 চনকন্ণয অাংিন্ণয ভােন্ভ ব্যাও গ্রবগ্রত্তও উন্নয়ন গ্রনগ্রিত ওযা; 

  যওাগ্রয/ন্ফযওাগ্রয প্রগ্রতষ্ঠান/াংস্থায ওর দফা  যফযা পরপ্রসূবান্ফ াধাযণ চনকন্ণয গ্রনওে দৌুঁঙান্না 

গ্রনগ্রিত ওযা; 

 চীফনভান উন্নয়ন্ন ক্ষুদ্র্ অফওাঠান্ভা দভযাভত/গ্রনভ ভাণ; 

 স্থানীয়  ম্পদ আযণ  ভানফম্পন্দয উন্নয়ন 

 ওর দযন্ত্র স্বছতা  দায়ফিতা গ্রনগ্রিত ওযা 
 

ল্লী চীগ্রফওায়ন প্রওল্প (চী)-২য় ম ভায় 

প্রওল্প এরাওা: যাচাী, খুরনা, ঢাওা্, ঘট্টিাভ, গ্রন্রে, ফগ্রযার  যাংপুয গ্রফবান্কয আতায় গ্রনধ ভাগ্রযত ৪২টি 

দচরায ১৯০টি উন্চরা 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ: জুরাই ২০১২ ন্ত জুন ২০১৭ ম ভি  

 প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ: ৩৩১৪২.০৭ রযয োওা (গ্রচগ্রফ ১৯০৮৫.৪৫ রযয এফাং                                                        

ইউগ্রফগ্রগ্রএ’য  গ্রনচস্ব আয় ন্ত ১৪০৫৬.৬২ রযয োওা)। 

প্রওন্ল্পয রযয  উন্েশ্য 

 দয়ায  ঞ্চয় চভা ওন্য পু ুঁগ্রচ কঠন; 

 প্রগ্রযন্ণয ভােন্ভ ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনায় যভ ওযা; 

 গ্রফত্তীনন্দয ভান্ছ আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওাে- ক্ষুদ্র্ঋণ গ্রফতযণপূফ ভও তান্দয ওভ ভাংস্থান  আয় উাচভন্নয 

সুন্মাক সৃগ্রি; 

দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয রন্যয অপ্রধান স্য উৎাদন, াংযযণ, প্রগ্রক্রয়াওযণ  ফাচাযচাতওযণ ওভ ভসূগ্রঘ (২য় 

ম ভায়)  

প্রওল্প এরাওা : ৬৪টি দচরায ২৫৬টি উন্চরা 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ : জুরাই ২০১১ দথন্ও জুন ২০১৬ ম ভি 

প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ  : ৬০৯৩.৬১ রযয োওা (ফাাংরান্দ যওায) 
 

প্রওন্ল্পয রযয  উন্েশ্য 

 আভদাগ্রন গ্রনবভয অপ্রধান স্য দমভন বতরফীচ, আদা, যসুন, গ্রয়াচ ইতযাগ্রদ উৎাদন বৃগ্রিয ভােন্ভ দদন্য 

অবযিযীণ ঘাগ্রদা দভোন্না এফাং কৃলওন্দয আয় বৃগ্রিয ভােন্ভ তান্দয আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন; 

 অপ্রধান ন্স্যয আভদাগ্রন হ্রান্য ভােন্ভ বফন্দগ্রও ভৄদ্র্ায াশ্রয়  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন অফদান দদন্য 

অথ ভননগ্রতও প্রবৃগ্রি; 

 উওাযন্বাকী দস্যন্দয ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ঞ্চন্য় পু ুঁগ্রচ কঠন  আত্মগ্রনবভযীরতা অচভন্ন ায়তাওযণ; 

 ২,৩০,৪০০ চন দগ্রযদ্র্ ঘাগ্রলন্ও গ্রফগ্রবন্ন গ্রফলন্য় প্রগ্রযণ উৎাগ্রদত ন্েয গ্রফণন সুগ্রফধা প্রদান। 
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দগ্রযদ্র্ ভগ্ররান্দয চন্য ভগ্রন্বত ল্লী ওভ ভাংস্থান ায়তা প্রওল্প (ইন্যন্া) 

প্রওল্প এরাওা : খুরনা  ফগ্রযার গ্রফবান্কয ১৫টি দচরায ৫৯টি উন্চরা। 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ:  চানুয়াগ্রয ২০১২ ন্ত গ্রডন্ম্বয ২০১৬ ম ভি। 

ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ: ১৩১৩৯.৮২ রযয োওা, ফাাংরান্দ যওায। 

 

প্রওন্ল্পয রযয  উন্েশ্য  

 দগ্রযদ্র্  অায় ভগ্ররান্দয দাগ্রযদ্র্য হ্রা এফাং তান্দয আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন। 

 

ইগ্রনগ্রন্য়টিব পয দডন্বরন্ভন্ট, এভায়াযন্ভন্ট, এয়াযন্ন এে রাইবগ্ররহুড প্রন্চক্ট কুগ্রিিাভ 

(আইগ্রডইএএর) 

প্রওল্প এরাওা: কুগ্রিিাভ দচরায ০৯টি উন্চরায (৭২টি ইউগ্রনয়ন  ৩টি দৌযবা) 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ: জুরাই ১২ দথন্ও জুন ১৬ ম ভি 

প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ: ২০৪৩.৭৫ রযয োওা (ফাাংরান্দ যওায) 
 

প্রওন্ল্পয রযয  উন্েশ্য 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন্নয রন্যয অনুন্প্রযণা  ন্ঘনতা সৃগ্রি; 

 ভাচ  গ্রযফান্যয ম্ভাফনাভয় গ্রক্ত চাকরুও ওযা; 

 মথাথ ভ উন্নয়ন  ভগ্রন্বত ওাম ভক্রন্ভয চন্য ভানফ ম্পদ  াাংকঠগ্রনও অফওাঠান্ভা সৃগ্রি; 

 ওভ ভওােগ্রবগ্রত্তও প্রগ্রযন্ণয ভােন্ভ দয ভানফ ম্পদ সৃগ্রি; 

 প্রগ্রযন্ণাত্তয ায়তায আয়ফধ ভও ওভ ভওাে িন্ণয ভােন্ভ চীগ্রফওা  চীফনমাত্রায ভন্নান্নয়ন। 
 

দঘ ম্প্রাযণ প্রওল্প 

প্রওল্প এরাওা:  ৫টি গ্রফবান্কয ২০টি দচরায ৬১টি উন্চরা 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ:  চানুয়াগ্রয ২০১৩ দথন্ও গ্রডন্ম্বয ২০১৫ ম ভি 

প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ:  ১৯৮৩.০৬ রযয োওা (গ্রচগ্রফ ১৮৩৫.৯৬ রযয এফাং  

কৃলও ভফায় গ্রভগ্রত ১৪৭.১০ রযয োওা) 

 

 

প্রওন্ল্পয রযয  উন্েশ্য 

 গ্রফআযগ্রডগ্রফভুক্ত ৫২৪টি অঘর/অন্ওন্চা গ্রওন্তু দভযাভতন্মাগ্য কবীয নরকূ দভযাভত ওন্য দঘ এরাওা 

বৃগ্রিয ভােন্ভ কৃগ্রল উৎাদন বৃগ্রি ওন্য দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন ওযা। 

 

উত্তযাঞ্চন্রয দগ্রযদ্র্ন্দয ওভ ভাংস্থান গ্রনগ্রিতওযণ প্রওল্প (২য় ম ভায়) 

প্রওল্প এরাওা : বৃত্তয যাংপুয গ্রফবান্কয ৫টি দচরায ৩৫টি উন্চরায ১০৫টি ইউগ্রনয়ন। 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ : এগ্রপ্রর, ২০১৪ ন্ত ভাঘ ভ, ২০১৯ ম ভি। 

ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ : ৯৪৮৭.৫৯ রযয োওা, ফাাংরান্দ যওায। 

 

প্রওন্ল্পয রযয  উন্েশ্য 

 প্রওল্প এরাওায দগ্রযদ্র্ পুরুল  ভগ্ররান্দয দযতা উন্নয়নভরও প্রগ্রযণ প্রদান্নয ভােন্ভ উৎাদনভৄঔী 

আত্মওভ ভাংস্থান সৃগ্রি; 
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 উওাযন্বাকীন্দয চন্য ওাঁঘাভার প্রাগ্রপ্ত চরবয ওযা এফাং Market Linkage কন্ি দতারায রন্যয 

গ্রফবাকীয় ন্য প্রদ ভনী ওাভ গ্রফক্রয়ন্ওন্দ্র স্থান; 

 স্বল্প দফাভন্ল্যায গ্রফগ্রনভন্য় (ফাৎগ্রযও ভাত্র ৬% ান্য) উওাযন্বাকী দস্যন্দয ভন্ে ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রদান; 
 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ ওর্তভও আন্য়াগ্রচত প্রগ্রযণ াংক্রাি তথ্যাগ্রদ 

ও) দদন্য অবযিন্য প্রগ্রযণ িনওাযী ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীয াং্য,া-  ১৫৬৬ চন 

ঔ) গ্রফন্দন্ প্রগ্রযণ িনওাযী ওভ ভওতভায াং্য,া-  ০৮ চন 

ক) ভাঠ ম ভান্য় প্রগ্রযণ িনওাযী উওাযন্বাকীয াং্য,া-   ৪.৩৫৮৩ রযয চন 

 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য অধীন্ন গ্রযঘাগ্ররত গ্রনচস্ব প্রগ্রযণ প্রগ্রতষ্ঠানভ 

 

ক্রেঃ নাং প্রগ্রতষ্ঠান্নয নাভ অফস্থান 

১ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন প্রগ্রযণ ইনগ্রস্টটিউে (গ্রফআযগ্রডটিআই) 
 

ঔাগ্রদভনকয, গ্রন্রে 

২ দনায়াঔারী ল্লী উন্নয়ন প্রগ্রযণ দওন্দ্র (এনআযগ্রডটিগ্র) ভাইচদী, দনায়াঔারী 
 

৩ ভগ্ররা প্রগ্রযণ ইনগ্রস্টটিউে (ডগ্রিউটিগ্র) োাংকাইর 

 

 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ওাম ভক্রন্ভয গ্রওছু  গ্রঘত্র 

  
স্য ঋন্ণয সুদ ভকুন্পয বতুভগ্রওয দঘও গ্রফতযণ অনুষ্ঠান্ন ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী, ফঙ্গফন্ধু আিচভাগ্রতও ন্েরন দওন্দ্র 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য সুপরন্বাকী যগ্রভা আক্তায, দনত্রন্ওানা দয, াভাগ্রচও 

ওভ ভওান্ে অফদান যাঔায স্বীকৃগ্রত স্বরূ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ওাঙ দথন্ও 

পুযষ্কায িন ওযন্ঙন 

 

 

 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ক্ষুদ্র্ ঋণ ফদন্র গ্রদন্য়ন্ঙ আগ্রচজুন্রয চীফন 
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   তাতঁ বুনন্ন পর জুয়াভগ্রতাং ফভ দয, ফাদযফন                           ান ঘান্ল ব্যস্ত আগ্রচজুর দভাির, গ্রদখগ্ররয়া, খুরনা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দদফরা যানী ওাওিাঁ ঘান্ল ব্যস্ত ওারীকঞ্জ, াতযীযা 

 

 

 
 

 

  
পন্রয ফাকান বতগ্রয  াগ্রঔ ারন্ন ব্যস্ত নাগ্রঙভা দফকভ 
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৪.৪ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা 

১৯৭৪ ান্র চাগ্রতয চনও ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄগ্রচবুয যভান ফগুিায় আঞ্চগ্ররও ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী নান্ভ দম প্রগ্রতষ্ঠানটি 

প্রগ্রতষ্ঠা ওন্যন, ১৯৯০ ান্র তা ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা গ্রন্ন্ফ চাতীয় প্রগ্রতষ্ঠান্নয ভম ভাদা রাব 

ওন্য। ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লীয চনকন্ণয আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন্নয রন্যয 

ম্যানন্ডে অনুমায়ী প্রগ্রযণ, কন্ফলণা  প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা ওন্য আন্ঙ।  
 

প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ 
এওান্ডভী ২০১৪-১৫ ান্রয প্রগ্রযণ ওাম ভক্রন্ভ গ্রনচস্ব, এওান্ডভীয গ্রফগ্রবন্ন প্রওল্প এফাং গ্রফগ্রবন্ন াংস্থায অনুন্যান্ধ দমৌথ 

উন্দ্যান্ক দভাে ১৬৫ টি দওা ভ গ্রযঘারনা ওন্য। এ ওর দওান্ ভ ফ ভন্ভাে ৬২,৮২৩ চন প্রগ্রযণাথী অাংিণ ওন্যন। 

অাংিণওাযীন্দয ভন্ে ৪৫,৭৭১ চন পুরুল এফাং ১৭,০৫২ চন ভগ্ররা।  

 

প্রগ্রযণ ওাম ভক্রন্ভয ায-াংন্য  

উন্দ্যাক্তা 
দওা ভ 

াং্য,া 

ব্যাঘ 

াং্য,া 

অাংিণওাযীয াং্য,া প্রগ্রযণ 

চনগ্রদফ পুরুল ভগ্ররা দভাে 

১। 

 

এওান্ডভীয গ্রনচস্ব উন্দ্যান্ক আন্য়াগ্রচত  

প্রগ্রযণ 
১৭ ২৪ ৬১৫ ৩২৫ ৯৪০ ৫০০২ 

২। এওান্ডভীয প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওন্ল্পয 

অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত প্রগ্রযণ 
১২ ৬৩ ২৫১০ ১৬১০ ৪১২০ ১৫৫৫৬ 

৩। অন্যান্য প্রগ্রতষ্ঠান্নয আগ্রথ ভও ন্মাগ্রকতায় 

গ্রযঘাগ্ররত প্রগ্রযণ 
৩০ ১১৭ ২৬৫৯ ১৩৫৪ ৪০১৩ ৩১৯৪৬ 

৪। ফগ্রযাকত প্রগ্রতষ্ঠান ওর্তভও গ্রযঘাগ্ররত 

প্রগ্রযণ  
৯৫ ১১৯ ৭২৬২ ১৮১৭ ৯০৭৯ ১৭৭২৬ 

৫। গ্রফগ্রবন্ন গ্রযা প্রগ্রতষ্ঠান দথন্ও আকত ঙাত্র-

ঙাত্রী  যওাযী/ন্ফযওাযী প্রগ্রতষ্ঠান্নয 

ওভ ভওতভা/ ওভ ভঘাযীবৃদ এওান্ডভীয 

উদ্ভাফনীভরও ওভ ভওাে গ্রযদ ভন 

১০ ১০ ৩৭০ ১৮১ ৫৫১ ৬২৭ 

৬। আিচভাগ্রতও কৃগ্রল প্রভেগ্রক্ত দভরা-২০১৫ ১ ১ ৩২৩৫৫ ১১৭৬৫ ৪৪১২০ ৪৪১২০ 

দভাে ১৬৫ ৩৩৪ ৪৫৭৭১ ১৭০৫২ ৬২৮২৩ ১১৪৯৭৭ 
 

(গ্রফেঃ দ্র্েঃ  উন্ল্লগ্রঔত ভন্য় (জুরাই ২০১৪ ন্ত জুন ২০১৫) দদন্ যাচননগ্রতও অগ্রস্থযতায ওাযন্ন প্রগ্রযণ অনুষ্ঠান এফাং 

প্রগ্রযণাথী উগ্রস্থগ্রত ওভ ন্য়ন্ঙ)।  
 

কন্ফলণা ওাম ভক্রভ 
এওান্ডভীয ভর ওাম ভক্রন্ভয ভন্ে কন্ফলণা অন্যতভ। ল্লীফাীয চীফন চীগ্রফওায ভান্নান্নয়ন, ল্লী উন্নয়ন্নয গ্রফগ্রবন্ন 

ভস্যা  ম্ভাফনা গ্রঘগ্রিতওযণ, নাযী  গ্রগ্রঙন্য় িা চনন্কাষ্ঠীয ভস্যা গ্রঘগ্রিতওযণ, কৃগ্রল  গ্রযন্ফফান্ধফ দেওই 

প্রভেগ্রক্ত উদ্ভাফন্ন ায়তা, কন্ফলণারব্ধ পরাপন্রয গ্রবগ্রত্তন্ত প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণায দওৌর গ্রনধ ভাযণ ওযা কন্ফলণায ভর 

রযয। এঙািা, প্রগ্রযণ উওযণ বতগ্রযন্ত কন্ফলণায পরাপর ব্যফায ওযা য়। চাতীয় ল্লী উন্নয়ন নীগ্রত, দাগ্রযদ্র্ 

গ্রফন্ভাঘন দওৌরত্র, আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন, কৃগ্রল উন্নয়ন, গ্রযন্ফ াংযযণ ইতযাগ্রদয প্রগ্রত রযয দযন্ঔ কন্ফলণা 

প্রওল্পভ গ্রযঘারনা ওযা ন্য় থান্ও। এফ কন্ফলণা ওাম ভক্রন্ভয ভােন্ভ শুদৄ ল্লী উন্নয়নই নয় ল্লী উন্নয়ন্নয ান্থ 

মৃ্পক্ত নীগ্রত গ্রনধ ভাযও  কন্ফলওন্দযন্ও ায়তা  যাভ ভ প্রদান ওযা য়।  

 

কন্ফলণায গ্রফলয়ভ 

 স্রাে উন্নয়ন রযযভাত্রা (Millennium Development Goal): ঘযভ ক্ষুধা  দাগ্রযদ্র্ দূযীওযণ, ফায 

চন্য প্রাথগ্রভও গ্রযা, দচোয ভতা  নাযীয যভতায়ন, গ্রশু ভতুযায ওভান্না, ভার্ত স্বাস্থয উন্নয়ন  গ্রযন্ফ 

াংযযণ ইতযাগ্রদ। 

 আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন (Socio-economic Development): ক্ষুদ্র্ ঋণ, দযতা উন্নয়ন, সুান, ই-

কবন্যভান্প, দচোয উন্নয়ন, প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও উন্নয়ন, াভাগ্রচও যভতায়ন, গ্রনযাদ ঔাফায াগ্রন  স্যাগ্রনন্েন, াগ্রফ ভও 
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িাভ উন্নয়ন, গ্রযা, স্বাস্থয  পুগ্রি, চনাং্য,া  গ্রযফায গ্রযওল্পনা, ক্ষুদ্র্ নৃন্কাগ্রষ্ঠয উন্নয়ন, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন, 

গ্রাফ, চন গ্রযাং্য,ান (Demography), দরাও প্রান, ভাচ গ্রফজ্ঞান, ভাচওভ ভ, এনগ্রচ এয গ্রফগ্রবন্ন 

ওভ ভসূগ্রঘ  অন্যান্য। 

 কৃগ্রল উন্নয়ন (Agricultural Development): স্য ফহুভৄঔীওযণ, দঘ  াগ্রন ম্পদ ব্যফস্থানা, দাল্ট্রী, 

ভৎস্য  শু ম্পদ, না ভাগ্রয/ন্াভ কান্ড ভগ্রনাং, শু স্বাস্থয গ্রযঘম ভা, কৃগ্রল মন্ত্রায়ন, াইগ্রিড প্রভেগ্রক্ত, ফীচ প্রভেগ্রক্ত, ঔাদ্য 

প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ  কৃগ্রল ব্যফা, ভগ্রত্তওা  ভূগ্রভ উন্নয়ন, প্রঘগ্ররত কৃগ্রল, উদ্যান পর, কৃগ্রল ম্প্রাযণ  কৃগ্রল 

অথ ভনীগ্রত, ইতযাগ্রদ। 

 গ্রযন্ফ াংযযণ  উন্নয়ন (Environmental Protection and Development): াভাগ্রচও 

ফনায়ন, গ্রনযাদ াগ্রন, আন্ ভগ্রনও ভস্যা দূযীওযণ, দূন্ম ভাক ব্যফস্থানা, চরফায়ু গ্রযফতভন, ভগ্রন্বত ফারাই 

ব্যফস্থানা, বচফ কৃগ্রল  ভাটিয উফ ভযতা বৃগ্রি, ল্লী জ্বারানী, ফান্য়াগ্যা প্রভেগ্রক্ত, ঔযাগ্রষ্ণু পন্রয গ্রফগ্রবন্ন চাত 

উন্মাকীওযণ  যীযণ, দগ্রযণাঞ্চন্র রফণাক্ত এরাওায় রফণ গ্রষ্ণু চান্তয উন্মাকীওযণ  যীযণ ইতযাগ্রদ। 

 

উগ্রল্লগ্রঔত গ্রফলয়ভ ঙািা অনুলদ দস্যবৃদ কন্ফলণা ওগ্রভটিয সুাগ্রযন্য গ্রবগ্রত্তন্ত ভাগ্রযঘারন্ওয অনুন্ভাদনক্রন্ভ 

ল্লী  কৃগ্রল উন্নয়ন াংক্রাি ভেন্কান্মাকী গ্রফগ্রবন্ন গ্রফলন্য়য উয দযতাভরও কন্ফলণা গ্রযঘারনা ওন্য থান্ওন। 
 

এওান্ডভীয কন্ফলণা ওাম ভক্রভ 
এওান্ডভী প্রগ্রতষ্ঠাওার দথন্ও জুন, ২০১৫ ম ভি দভাে ৩৭৫টি কন্ফলণা প্রওা ওযা ন্য়ন্ঙ। এয ভন্ে জুরাই, ২০১৪ 

ন্ত জুন, ২০১৫ ম ভি দভাে ১৪ টি কন্ফলণা প্রগ্রতন্ফদন প্রওাগ্রত ন্য়ন্ঙ। গ্রনন্ঘ প্রওাগ্রত কন্ফলণা প্রগ্রতন্ফদন্নয 

তাগ্ররওা াংন্মাচন ওযা ন্রা।     
 

প্রওাগ্রত কন্ফলণা প্রগ্রতন্ফদন্নয তাগ্ররওা ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য (১৪ টি প্রগ্রতন্ফদন) 
 

S. l. Name of Research Projects Researcher(s) Sponsors 

1.  
Impact Analysis of National Service 
Programme at Kurigram District 

Dr. Ranajit Chandra 
Adhikary 
Abdullah Al Mamun 
H. M. Alauddin 
Md. Shafiqur Rashid 

Ministry of 
Youth and 
Sports 

2.  
Impact Evaluation of Women Training Centre 
of Department of Women Affairs  

Dr. Md. Munsur Rahman 
Md. Nurul Amin 
Md. Shafiqur Rashid 

Ministry of 
Women and 
Child Affairs 

3.  

Impact Study on “Empowering Adolescents 
through organizing them in Adolescent Club for 
brining Positive Change within Community” 
Project  

Tariq Ahmed 
AKM Khairul Alam 
Sarawat Rashid 
Sk. Shahriar Mohammad 

Ministry of 
Women and 
Child Affairs 

4.  
Sustainability of Total Quality Management 
Approach in Improving Public Service Delivery: 
A Case Study in 12 Upazila of Bogra District 

Dr. Md. Munsur Rahman 
Shaikh Shahriar 
Mohammad 
Md. Shafiqur Rashid 
Md. Mizanur Rahman 

IPS-TQM 
Project, 
JICA/BPATC 

5.  
Effect of Sunlight on Growth of Potato Plantlets 
in Plant Tissue Culture Laboratory 

Md. Mizanur Rahman RDA 

6.  

Role of NGO-led Development Programmes for 
Promoting Sustainable Rural Development in 
the Northern Region of Bangladesh: A Study 
on Leading NGO, TMSS 

Md. Mazharul Anowar RDA 

7.  
Impact of Asset Transfer on the Livelihood of 
Char Dwellers 

M. A. Matin 
AKM Zakaria  
Dr. Nazrul Islam 
Abdullah Al Mamun 

RDA 

8.  
ফগুিা দচরায উদ্যান না ভাযীন্ত ভগ্ররা শ্রগ্রভওন্দয 

অফদান্নয উয এওটি ভীযা 
Nargis Jahan RDA 
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S. l. Name of Research Projects Researcher(s) Sponsors 

9.  
ইউগ্রনয়ন গ্রযলদ ওভন্েন্ক্সয ফতভভান ব্যফায  এটি 

অগ্রধওতয ওাম ভওয ওযায উায় 
Md. Abdur Rahim RDA 

10.  
Socio-economic and Political Background of 
Women Vice Chair in the Upazila Parishad: A 
Study in Rajshahi and Rangpur Division 

Salma Mobarek RDA 

11.  Annotated Bibliography of RDA Publications S.M. Mohammad Ali RDA 

12.  
Transformation of Institutional Libraries from 
Manual to Digital Online System: An Analysis 

S.M. Mohammad Ali RDA 

13.  

Impact of Seed Technology Interventions on 
the Role of Rural Women in Improving Quality 
of Farm Retained Rice Seed (PhD 
Dissertation Completed) 

AKM Zakaria  RDA 

14.  
Effect of Fish Culture on Soil Health Status in 
Rice Field: A Study in Bogra District 

Macksood Alam Khan 

Md. Khalid Aurangozeb 
RDA 

 

প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা  
ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা গ্রফকত প্রায় গ্রতন দও ধন্য িাভীণ চনন্কাগ্রষ্ঠয আথ ভ-াভাগ্রচও  চীফনমাত্রায 

ভান্নান্নয়ন্নয রন্যয গ্রনযরবান্ফ কন্ফলণা  যীযা-গ্রনযীযায ভােন্ভ গ্রফগ্রবন্ন ভন্ডর উদ্ভাফন্নয গ্রনগ্রভত্ত প্রান্য়াগ্রকও 

কন্ফলণা প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওন্য মান্ছ। ফতভভান্ন এগ্রডগ্রভুক্ত ৭টি প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প ফাস্তফায়নাধীন যন্য়ন্ঙ। 

এঙািা এগ্রডগ্র ফগ্রভু ভত ১টি এফাং এওান্ডভীয স্ব-অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত ৮টি দন্টায ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ। 

এঙািা আযগ্রডএ উদ্ভাগ্রফত গ্রফগ্রবন্ন ভন্ডর এয তথ্যভ গ্রনন্ম্ন উন্ল্লঔ ওযা ন্রােঃ 
 

এগ্রডগ্রভুক্ত ৭টি প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প 
1. কফাগ্রদশু ারন এফাং ফান্য়াগ্যা দফাতরচাতওযন্ণয ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘনভরও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা 

(াংন্াগ্রধত) ীল ভও প্রওল্প; 

2. ভগ্রন্বত াগ্রন ব্যফস্থানা প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প; 

3. মভৄনা, দ্মা এফাং গ্রতস্তা ঘযাঞ্চন্রয ভান্ওভে ঘযান্নর উন্নয়ন (M4C) ওাগ্রযকগ্রয ায়তা প্রওল্প; 

4. আযগ্রডএ ঔাভায এফাং ল্যাফেঃ স্কুর এে ওন্রচ আদৄগ্রনওায়ন প্রওল্প; 

5. ‘‘িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান উন্নয়ন এফাং আদৄগ্রনও নাকগ্রযও সুন্মাক সুগ্রফধা ম্বগ্ররত ভফায়গ্রবগ্রত্তও ফহুতর 

বফন গ্রফগ্রি ‘ল্লী চনদ’ গ্রনভ ভাণ’’ াংক্রাি প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প;  

6. াগ্রন াশ্রয়ী আদৄগ্রনও প্রভেগ্রক্তয ম্প্রাযণ  গ্রফস্তায এফাং ব্যফস্থানায ভােন্ভ পন্রয উৎাদন বৃগ্রি ীল ভও 

প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প; এফাং 

৭.  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), যাংপুয স্থান ীল ভও প্রওল্প। 
 

এঙািা ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য এগ্রডগ্রন্ত বুচ াতায় ফযাে গ্রফীনবান্ফ ১৩ টি প্রওল্প তাগ্ররওাভুক্ত যন্য়ন্ঙ।  

 

এগ্রডগ্র ফগ্রভূ ভত ওাম ভক্রভ 

1. িাইন্ওাডাভ ভা ওন্ম্পাি প্রভেগ্রক্ত ম্প্রাযণ প্রওল্প। 

 

স্ব-অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত দন্টাযভেঃ 

১) দঘ  াগ্রন ব্যফস্থানা দওন্দ্র (গ্রআইডগ্রিউএভ) 

২) কফাগ্রদশু উন্নয়ন দওন্দ্র (গ্রগ্রডআযগ্র) 

৩) ীড এে ফান্য়ান্েওন্নারগ্রচ দন্টায (এগ্রফগ্র) 

৪) গ্রযগ্রনউএযাফর এনাগ্রচভ গ্রযাঘ ভ দন্টায (আযইআযগ্র) 

৫) ঘয দডবন্রান্ভন্ট গ্রযাঘ ভ দন্টায (গ্রগ্রডআযগ্র) 

৬) দন্টায পয ওগ্রভউগ্রনটি দডবন্রান্ভন্ট (গ্রগ্রগ্রড) 



52 

 

৭) ল্লী াঠারা দন্টায (গ্রগ্রগ্র) 

৮) আযগ্রডএ প্রদ ভনী ঔাভায 

 

ফাস্তফায়নাধীন ৭টি প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওন্ল্পয অিকগ্রত  

এগ্রডগ্রভুক্ত ঘরভান প্রওল্পভ 

 

1) কফাগ্রদশু ারন এফাং ফান্য়াগ্যা দফাতরচাতওযন্ণয ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘনভরও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা 

(াংন্াগ্রধত) ীল ভও প্রওল্প । 

ফাাংরান্দ যওান্যয অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত ইা এওটি প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প। ফতভভান্ন দদন্য জ্বারানী গ্রক্তয 

ক্রভফধ ভভান ঘাগ্রদায দপ্রগ্রযন্ত নফায়নন্মাগ্য জ্বারানী গ্রক্তয গ্রফওল্প ব্যফান্যয রন্যয ওগ্রভউগ্রনটি গ্রবগ্রত্তও ফান্য়াগ্যা 

োন্ট স্থান্নয ভােন্ভ গ্রযন্ফ ফান্ধফ ফচভয ব্যফস্থানা  স্থানীয়বান্ফ গ্রফদুযৎ উৎাদন ঙািা উৎাদনকৃত ফান্য়াগ্যা 

ন্ত অদ্র্ব্য (ভন্য়িায, ওাফ ভন-ডাই-অক্সাইড  াইন্ড্রান্চন ারপাইড গ্যা) গ্রযন্াধন্নয ভােন্ভ দফাতরচাতওযণ 

 গ্রএনগ্রচন্ত রূািয ওন্য মানফান  দচনান্যেয ঘারান্নায ব্যফস্থা দদন্ বচফ ান্যয ঘাগ্রদা দভোন্না ভন্ডর 

উদ্ভাফন্নয গ্রনগ্রভত্ত প্রওল্প ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ন্য়ন্ঙ। 
 

প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য 

দদন্য গ্রফগ্রবন্ন এরাওায় আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওাে তথা-কফাগ্রদশু ারন, ফান্য়াগ্যা দফাতরচাতওযণ, বচফ ায 

উৎাদন এফাং ফাচাযচাতওযন্ণয চন্য দয চনগ্রক্ত সৃগ্রি তথা অগ্রতগ্রযক্ত ওভ ভাংস্থান্নয ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্ ওগ্রভন্য় 

আনাই প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য। 

  

প্রওন্ল্পয অথ ভায়ন : গ্রচগ্রফ 

প্রওল্প প্রওল্প ফাস্তফায়নওার : দন্ন্ফম্বয ২০০৯ ন্ত গ্রডন্ম্বয ২০১৫ ম ভি 

অনুন্ভাগ্রদত প্রওল্প ফযাে : ৫১৫৫.৭৪ রয োওা।  

প্রওল্প এরাওা : দদন্য ৭টি গ্রফবান্ক দভাে ১১২টি স্থান্ন প্রওল্প ফাস্তফাগ্রয়ত ন্য়ন্ঙ। 

 

প্রওন্ল্পয ভর ওভ ভওাে 

 ওগ্রভউগ্রনটি ফান্য়াগ্যা োন্ট গ্রনভ ভাণ (ওযাাগ্রটি ১০০-১৫০ গ্রওউগ্রফও গ্রভোয)  উৎাগ্রদত ব্যন্য়াগ্যা 

দফাতরচাতওযণ; 

 গ্রফওল্প জ্বারানী গ্রক্ত গ্রন্ন্ফ গ্রযন্ফ ফান্ধফ ফান্য়াগ্যা ব্যফায; 

 প্রওল্প এরাওায় দঘ  গৃস্থারী ওান্চ গ্রনযাদ াগ্রন যফযান্য রন্যয ক্ষুদ্র্ গ্রযন্য ওভ ঔযন্ঘ কবীয নরকূ 

 াগ্রন যফযান্য দনেয়াওভ গ্রনভ ভাণ; 

 বচফায উৎাদন  ফাচাযচাতওযণ;  

 গ্রফগ্রবন্ন আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওান্েয উয প্রগ্রযণ প্রদান; এফাং 

 ফক ভা  ঋন্ণয ভােন্ভ করু দভাোতাচাওযণ ওভ ভসূঘী গ্রযঘারনা। 

 

উন্ল্লঔন্মাগ্য অচভন 

 ১১২টি উ-প্রওন্ল্পয ভন্ে জুরাই ২০০৯ ন্ত জুন ২০১৫ ম ভি ১০৬টি উ-প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 গ্রফগ্রবন্ন উ-প্রওন্ল্পয সুগ্রফধান্বাকীবৃন্দয গ্রনচ গ্রনচ আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওাে (আইগ্রচএ) গ্রনফ ভাঘন্নয ভােন্ভ দভাে 

১০৬টি উ-প্রওল্প এরাওায ১২১২২ চনন্ও করু দভাোতাচাওযণ  কফাগ্রদশু ারন  প্রাথগ্রভও গ্রঘগ্রওৎা 

প্রগ্রযণ গ্রদন্য় অথ ভননগ্রতও ওভ ভওান্ে গ্রনন্য়াগ্রচত ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 এঙািা ফাস্তফাগ্রয়ত প্রওন্ল্পয ভােন্ভ সুগ্রফধান্বাকীন্দয ভান্ছ ফক ভা প্রথায় কফাগ্রদশু ারন  দভাোতাচাওযণ 

ওভ ভওান্ে জুন ২০১৫ ম ভি ৭৯টি উ-প্রওন্ল্প দভাে ৯৪৭ টি করু ফক ভা গ্রন্ন্ফ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। 
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ওগ্রভউগ্রনটি ফান্য়াগ্যা োন্ন্টয ফহুভৄঔী ব্যফায ওাম ভক্রভ 

২) ভগ্রন্বত াগ্রন ব্যফস্থানা প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প 

যওায দখাগ্রলত ওভ ভসূঘীয ভন্ে ফায চন্য সুন্য় াগ্রন গ্রনগ্রিতওযন্ণয রন্যয ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা প্রওল্পটি 

ভি দদন্ দভাে ৭৮টি এরাওায় ফাস্তফায়ন ওন্যন্ঙ। দমঔান্ন যওান্যয দওান বতুভগ্রও ব্যগ্রতন্যন্ও িাভীণ াই রাইন্নয 

ভােন্ভ গ্রনযাদ ঔাফায াগ্রন যফযা ফহুভঔী  উৎাদনভরও ওভ ভওান্ে াগ্রনয ব্যফায গ্রনগ্রিতওযন্ণয ব্যফস্থা 

ান্ত দনয়া ন্য়ন্ঙ।  
 

প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য
আযগ্রডএ উদ্ভাগ্রফত ভগ্রন্বত াগ্রন ম্পদ ব্যফস্থানা কৃগ্রল উৎাদন্ন দয  াশ্রয়ী াগ্রন ম্পদ ব্যফায এফাং 

প্রগ্রযণগ্রবগ্রত্তও ঋণ ায়তা প্রদান্নয ভােন্ভ কৃগ্রল উৎাদন বৃগ্রি ওন্য দদন্য ল্লী এরাওায দাগ্রযদ্র্ গ্রফন্ভাঘন ওযাই 

প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য। 
  

প্রওন্ল্পয অথ ভায়ন : গ্রচগ্রফ 

প্রওল্প প্রওল্প ফাস্তফায়নওার : চানুয়াগ্রয, ২০১১ ন্ত গ্রডন্ম্বয, ২০১৪ 

অনুন্ভাগ্রদত প্রওল্প ফযাে : ৬৪২৫.০০ রয োওা। 

প্রওল্প এরাওা : দদন্য ৭টি গ্রফবান্ক দভাে ৭৮টি স্থান্ন প্রওল্পটি ফাস্তফায়ন ওযা ন্য়ন্ঙ।  

প্রওন্ল্পয আতায় কফাগ্রদশু ারন ওাম ভক্রভ 
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প্রওন্ল্পয ভর ওভ ভওাে 

 দদীয় প্রভেগ্রক্তয ভােন্ভ স্বল্প ব্যন্য় কবীয নরকূ স্থান; 

 দঘওান্ম ভ উন্নত াগ্রন গ্রযফন ব্যফস্থা গ্রনভ ভাণ; 

 গৃস্থারী ওান্চ গ্রনযাদ ঔাফায াগ্রন যফযা দনেয়াওভ গ্রনভ ভাণ; 

 প্রন্য়াচন্ন াগ্রন গ্রফশুিওযণ োন্ট স্থান; 

 গ্রফগ্রবন্ন আয়-ফধ ভনভরও ওভ ভওান্ে প্রগ্রযণ প্রদান এফাং  প্রওন্ল্পয ীডওযাগ্রোর ন্ত আযগ্রডএ দক্রগ্রডে গ্রযঘারনা; 

 প্রদ ভনীভরও পর উৎাদন; 

 াও-ফগ্রচ উৎাদন  না ভাগ্রয স্থান;  

 কফাদী শু, াঁ-ভৄযগ্রক  ভৎস্য ঘাল গ্রফলয়ও ঔাভায স্থান;  

 কৃগ্রল ন্েয উয গ্রবগ্রত্ত ওন্য ক্ষুদ্র্ গ্রল্প স্থান;  

 কৃগ্রল ে ফাচাযচাতওযণ; 

 গ্রফওল্প দৌয গ্রফদুযৎ গ্রন্স্টভ স্থান  ব্যফায; 

 াইগ্রচন ব্যফস্থা উন্নয়ন  ঘনীর দ্র্ব্যাগ্রদয সুষ্ঠু ব্যফস্থানায রন্যয ফান্য়াগ্যা োন্ট গ্রনভ ভাণ। 

 

উন্ল্লঔন্মাগ্য অচভন 
প্রওন্ল্পয রযযভাত্রা অনুমায়ী গ্রডন্ম্বয ২০১৪ ম ভি দভাে ৭৮টি উ-প্রওন্ল্প প্রওল্প ওভ ভওাে ফাস্তফায়ন ওযা ন্য়ন্ঙ।  

 স্থানীয় ম ভান্য় দয চনফর সৃগ্রিয রন্যয প্রওন্ল্পয আতায় কৃগ্রল গ্রবগ্রত্তও গ্রফগ্রবন্ন আয়ফধ ভনভরও দমভন- াঁ-ভৄযকী 

ারন, টি ভওারঘায  না ভাযী উন্নয়ন, দঘ  াগ্রন ব্যফস্থানা, ভৎস্য ঘাল, ঔাদ্য প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ প্রগ্রযণ 

ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত  ন্ছ। এ ম ভি দভাে ৯৩৫৬ চন সুপরন্বাকী  উ-প্রওল্প এরাওায দঘ াংগ্রিিন্দয 

প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। দভাে ৭৮টি উ-প্রওন্ল্প প্রওন্ল্পয ীড ওযাগ্রোর ঔান্তয অন্থ ভ আযগ্রডএ ঋণ 

ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ। 
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৩)  মভৄনা, দ্মা এফাং গ্রতস্তা ঘযাঞ্চন্রয ভান্ওভে ঘযান্নর উন্নয়ন (M4C) প্রওল্প 

ফাাংরান্দ যওায  এগ্রডগ্র’য অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত এওটি ওাগ্রযকগ্রয ায়তাধভী ঘরভান প্রওল্প। গ্রফশ্ব উষ্ণায়ন  

চরফায়ু গ্রযফতভন্নয পন্র চনচীফন্ন ভাযাত্বও হুভওীয সৃগ্রি ন্ছ। ঘযাঞ্চরগুন্রা নদী দফগ্রিত এফাং ভর ভূঔে দথন্ও 

গ্রফগ্রছন্ন য়ায়  দমাকান্মাক  উন্নয়ন ওাম ভক্রভ ব্যাত ন্ছ। ঘন্যয এই দবৌকগ্ররও গ্রফম ভয় এফাং ভর-ভূঔে দথন্ও 

গ্রফগ্রছন্নতা ব্যাও প্রবাফ দপন্র দমাকান্মাক, ফাচায ব্যফস্থানা তথা ঘযগুন্রায অথ ভননগ্রতও উন্নয়ন্নয উয। তদুগ্রয, 

ঘযগুন্রা অন্নওগুগ্রর কৃগ্রল গ্রবগ্রত্তও অথ ভননগ্রতও ওাম ভক্রন্ভয ম্ভাফনান্ও আঁওন্ি ধন্য আন্ঙ। মায পন্র ঘযগুন্রা 

স্যবাোয গ্রন্ন্ফ ্য,াত। উৎাগ্রদত ঔাদ্য স্যই স্থানীয় ফাগ্রদান্দয আন্য়য অন্যতভ উৎ এফাং কৃগ্রলওান্চ 

গ্রনন্য়াগ্রচত শ্রগ্রভওন্দয ওভ ভাংস্থান্নয গ্রনযাদ দযত্র। গ্রওন্তু ঘযাঞ্চন্র দেওই ফাচায ব্যফস্থানা না থাওায় উৎাগ্রদত 

কৃগ্রল ন্েয ন্যায্যভল্য গ্রনগ্রিত ন্ছ না পন্র ঘযফাী গ্রদন গ্রদন ঘযভ দাগ্রযদ্র্তা, অগ্রনিয়তা এফাং গ্রফম ভয় প্রাকৃগ্রতও 

প্রগ্রতকূরতা বৃগ্রি ান্ছ। 
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প্রওন্ল্পয উন্েশ্য 
M4C প্রওল্পটিয  ভর রযয ন্রা আয় বৃগ্রিয ভােন্ভ ফাাংরান্দন্য উত্তয  উত্তয-গ্রিভ অঞ্চন্রয গ্রনগ্রদ ভি গ্রওছু দচরায 

ঘন্য ফফাওাযীন্দয দাগ্রযদ্র্তা  গ্রফম ভয় হ্রা ওযা। Chars Livelihoods Programme (CLP)-এয ম্পদ স্তািয 

ওাম ভক্রন্ভয পরাপন্রয উয গ্রবগ্রত্ত ওন্য ঘয উৎাদওন্দয ওভ ভওােন্ও দৃঢ়  গ্রক্তারী ওযায রন্যয প্রওল্পটি ফাস্তফায়ন 

ওযা ন্ছ।  
 

প্রওন্ল্পয অথ ভায়ন : এগ্রডগ্র এফাং গ্রচগ্রফ 

প্রওল্প ফাস্তফায়নওার : দভ ২০১৩ ন্ত নন্বম্বয ২০১৬ ম ভি। 

অনুন্ভাগ্রদত প্রওল্প ব্যয় : ৬৩০৮.৮৫  রয োওা (প্রওল্প াায্য- ৫৫৫৯.৮৫; গ্রচগ্রফ-৭৪৯.০০ রয) 

প্রওল্প এরাওা : দদন্য উত্তয  উত্তয গ্রিভ অঞ্চন্রয দভাে ১০টি দচরায (ফগুিা, 

গ্রযাচকঞ্জ, কাইফান্ধা, চাভারপুয, কুগ্রিিাভ, রারভগ্রনযাে, যাংপুয, 

নীরপাভাগ্রয, োঙ্গাইর এফাং াফনা) ঘযাঞ্চর। 
 

প্রওন্ল্পয ওাম ভক্রভ 

 ঘযাঞ্চন্র উৎাগ্রদত ন্েয (ভূট্টা, ভগ্রযঘ, াে) উৎাদন  উৎল ভতা াধন্ন াংগ্রিি গ্রফলন্য় গ্রফন্লাগ্রয়ত 

প্রগ্রতষ্ঠানন্ও ম্পৃক্তওযন্ণয ভােন্ভ উন্নত চাত, উৎাদন িগ্রত, প্রভেগ্রক্ত স্তািয  ম্প্রাযণ। 

 নদীয উবয় তীন্য বাভান খাে ম্প্রাযন্নয সুন্মাক সৃগ্রি  তা উন্নয়ন্ন স্থানীয় উন্দ্যাক্তা সৃগ্রি এফাং 

 ঘন্যয দমাকান্মাক ব্যফস্থায উন্নয়ন ওন্য ন্েয ফাচায ব্যফস্থানা। 

 

উন্ল্লঔন্মাগ্য অচভন 

ঘয চনন্কাষ্ঠীয গ্রু পন্ভ ভন এফাং কৃগ্রল উন্নয়ন প্রভেগ্রক্ত ম্প্রাযন্ণয রন্যয গ্রনধ ভাগ্রযত ১০টি দচরায ভন্ে ৮টি দচরায় 

৪টি এনগ্রচ ১টি এন্িা-দভগ্রনাযী দওাম্পানী গ্রনফ ভাঘন ওযা য়। ৭টি কৃগ্রল উৎাদন ঔাত (ভূট্টা, ভগ্রযঘ, াে, গ্রয়াচ, 

গ্রযলা, ফাদাভ এফাং ধান) স্তগ্রল্প, আগ্রথ ভও দফা দমাকান্মাক ব্যফস্থায উন্নয়ন্নয ভােন্ভ ৬০,০০০ ঘয গ্রযফান্যয আয় 

বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। গ্রনফ ভাগ্রঘত গ্রচ, এগ্রচ, স্থানীয় দফাদানওাযী ব্যগ্রক্ত/প্রগ্রতষ্ঠান্নয ান্থ অাংীদাগ্রযন্ত্বেয গ্রবগ্রত্তন্ত ওাচ 

ওযন্ঙ। স্থানীয় ম ভান্য়য ১,০০০ খুঘযা গ্রফন্ক্রতান্ও প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। এঙািা ১৩১,৪৮৩ কৃলওন্ও ৯১৪০টি 

ব্যান্ঘ এফাং  ভূট্টা, ভগ্রযঘ, াে, গ্রয়াচ, গ্রযলা, ফাদাভ এফাং ধান  ইতযাগ্রদ পন্রয উয ১৭,০০০ প্রদ ভন ওযা ন্য়ন্ঙ। 

ঘন্যয দমাকান্মাক ব্যফস্থা উন্নয়ন্ন ৭টি উন্নত ঘন্যয কাগ্রি, ১০টি দনৌওা এফাং ১টি বাভান খাে বতগ্রয ওযা ন্য়ন্ঙ।  

 

৪।  আযগ্রডএ ঔাভায এফাং ল্যাফেঃ স্কুর এে ওন্রচ আদৄগ্রনওায়ন প্রওল্প   

ফাাংরান্দ যওান্যয অথ ভায়ন্ন চানুয়াগ্রয ২০১৪ ন্ত গ্রডন্ম্বয ২০১৬ দভয়ান্দ ইা এওটি ঘরভান প্রওল্প। িাভফহুর 

ফাাংরান্দন্ ল্লী উন্নয়ন ব্যগ্রতন্যন্ও দদন্য াগ্রফ ভও উন্নয়ন ম্ভফ নয়। ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী ফগুিা ১২০ এওয চগ্রভয 

উয বুচ শ্যাভর ওযাম্পা কন্ি উন্ঠন্ঙ। দমঔান্ন  ৮০ এওয চগ্রভন্ত এওটি প্রদ ভনী ঔাভায যন্য়ন্ঙ। প্রান্য়াগ্রকও 

কন্ফলণায ভােন্ভ কৃগ্রল দযন্ত্র রাকই প্রভেগ্রক্ত উদ্ভাফন এফাং উদ্ভাগ্রফত প্রভেগ্রক্তভ প্রগ্রযণ  পরাপর প্রদ ভন্নয 

ভােন্ভ ্রুতত ম্প্রাযণ/গ্রফস্তান্যয চন্য এ প্রদ ভনী ওাচ ওন্য মান্ছ। ফাাংরান্দন্য দপ্রযান্ে কৃগ্রল  ল্লী উন্নয়ন্নয 

ওর উাদান্নয ভন্বন্য় গ্রিত এওান্ডভী প্রদ ভনী ঔাভাযন্ও বাযন্তয ায়দ্র্াফান্দ অফগ্রস্থত NIRD এয আদন্র 

এওটি Technology Park গ্রন্ন্ফ কন্ি দতারা।  

 

াাাগ্র ১৯৮৫ গ্রখ্রিান্ে িাভীণ চনন্দয কযীফ  দভধাফী ঙাত্র-ঙাত্রীন্দয এফাং এওান্ডভীয ফ ভন্যয 

ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীবৃন্দয িান-িাগ্রতন্দয দরঔািায সুগ্রফধান্থ ভ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী ল্যাফন্যেযী স্কুর প্রগ্রতষ্ঠা ওযা 

য়। প্রগ্রতষ্ঠানটিয অফওাঠান্ভাকত সুন্মাকসুগ্রফধা  আদৄগ্রনও গ্রযা উওযণ গ্রনগ্রিত ওযন্ণ প্রওল্পটি ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। 
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প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য 
আযগ্রডএ, ফগুিা’য প্রদ ভনী ঔাভান্যয প্রভেগ্রক্তকত উৎওল ভতা ম্প্রাযণ  আদৄগ্রনওায়ন এওান্ডভী ল্যাফন্যেযী স্কুর 

এে ওন্রন্চয গ্রযা প্রভেগ্রক্ত গ্রযা ব্যফস্থায ভান্নান্নয়ন ওন্য একু তন্ওয ঘযান্রঞ্জ দভাওান্ফরা ওযাই এ প্রওন্ল্পয 

ভর উন্েশ্য।  

 

প্রওল্প এরাওা : আযগ্রডএ, ফগুিা ওযাম্পা। 

অনুন্ভাগ্রদত প্রওল্প ফযাে : ৩৪২০.৯০ রযয োওা। 

গ্রডন্ম্বয ২০১৫ ম ভি ক্রভপুগ্রঞ্জত ব্যয় : ৫২৩.৩৪ রযয োওা। 

ঘরগ্রত ২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য ফযাে : ৯০০.০০  রযয োওা। 
 

উন্ল্লঔন্মাগ্য অচভন 

 প্রওন্ল্পয আতায় ল্যাফেঃ স্কুর এে ওন্রন্চয প্রাগ্রনও বফন (১০ তরা পাউন্েন) ৩ তরা ম ভি, ভগ্ররা 

দান্ির (১০ তরা পাউন্েন) ৩ তরা ম ভি  দরফ্ দরপ্ গ্রূন্য চন্য (১০ তরা পাউন্েন) ২ তরা ম ভি 

গ্রনভ ভাণ ওাচ ঘরন্ঙ।  

 প্রওন্ল্পয আতায় প্রদনী ঔাভান্য দডইযী ইউগ্রনন্ে উন্নত চান্তয ১০টি দুগ্ধফতী কাগ্রব াংি ওযা ন্য়ন্ঙ;  

 প্রওন্ল্পয আতায় ১টি প্রগ্রযণ ফা, ১টি স্কুর ফা  ১টি গ্রও-আ াংি ওযা ন্য়ন্ঙ। 
 

৫। ‘‘িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান উন্নয়ন এফাং আদৄগ্রনও নাকগ্রযও সুন্মাক সুগ্রফধা ম্বগ্ররত ভফায়গ্রবগ্রত্তও 

ফহুতর বফন গ্রফগ্রি ‘ল্লী চনদ’ গ্রনভ ভাণ’’ াংক্রাি প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প  

কৃগ্রল চগ্রভ অঘয় দযাধ  ‘‘ল্লীফাীয চন্য উন্নত আফান’’ ব্যফস্থা গ্রনগ্রিতওযন্ণ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা 

‘‘িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান উন্নয়ন এফাং আদৄগ্রনও নাকগ্রযও সুন্মাক সুগ্রফধা ম্বগ্ররত ভফায়গ্রবগ্রত্তও ফহুতর বফন 

গ্রফগ্রি ‘ল্লী চনদ’ গ্রনভ ভাণ’’ াংক্রাি প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা ীল ভও ঘরভান প্রওল্প। প্রওল্পটি জুরাই, ২০১৪ ন্ত জুন, 

২০১৭ দভয়ান্দ ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রওন্ল্পয আতায় গ্রনগ্রভ ভতব্য ল্লী চনদ  

 

প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য 

িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয উন্নত আফান গ্রনগ্রিতওযন্ণয ভােন্ভ কৃগ্রল চগ্রভ অঘয়ন্যাধ, ঔাদ্য গ্রনযাত্তা গ্রনগ্রিতওযণ এফাং 

চীফনভান্নয উন্নয়ন ওযাই প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য।  
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প্রওল্প এরাওা : দদন্য াত গ্রফবান্ক এওটি ওন্য দভাে ০৭ টি এরাওায় াইরে 

আওান্য প্রওল্প ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। 

অনুন্ভাগ্রদত প্রওল্প ফযাে : দভাে ৪২৪৩৩.৭৮ রয োওা (ফাাংরান্দ যওায- োেঃ ৩৬,২৯৮.০০ 

রযয  সুগ্রফধান্বাকী- োেঃ ৬,১৩৫.৭৮ রয) 

গ্রডন্ম্বয ২০১৫ ম ভি ক্রভপুগ্রঞ্জত ব্যয় : ২৭৬৯.২৯ রয  োওা 

ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য ফযাে : োওা ৫০০০.০০ রয োওা।  
 

প্রওন্ল্পয প্রধান প্রধান ওাম ভক্রভভৄ 

ও)  ফহুতর গ্রফগ্রি (৪ তরা) ৭টি বফন গ্রনভ ভাণ; 

ঔ)  কফাগ্রদশু  াঁ-ভৄযগ্রক ারন উৎাগ্রদত কৃগ্রল ে প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ াংক্রাি ৭টি বফন গ্রনভ ভাণ (৩ তরা); 

ক)  দৌয প্যান্নর স্থান; 

খ)  গ্রনযাদ াগ্রন যফযান্য ব্যফস্থা; 

গ)  াগ্রন ম্পন্দয ন্ফ ভাত্তভ ব্যফায গ্রনগ্রিত ওযন্ণ বৃগ্রিয াগ্রন াংযযণ আধায গ্রনভ ভাণ; 

ঘ)  অগ্রিগ্রনফ ভান্ওয সুন্মাক এফাং গ্রযন্ফ উন্নয়ন্ন চরাধায (ন্রও) গ্রনভ ভাণ;  

ঘ)  যন্ধনওান্চ গ্রফওল্প জ্বারানী গ্রক্ত ব্যফান্য ওগ্রভউগ্রনটি গ্রবগ্রত্তও ফান্য়াগ্যা োন্ট গ্রনভ ভাণ; 

ঙ)  ফান্য়াগ্যা োন্টন্ত উৎকৃিভান্নয বচফ ায উৎাদন এফাং গ্রফণন; 

চ)  সুপরন্বাকীন্দয চন্য গ্রফগ্রবন্ন প্রওায আয়ফধ ভনভৄরও প্রগ্রযণ গ্রযঘারনা এফাং 

ছ)  উন্দ্যাক্তা উন্নয়ন্ন প্রগ্রযণ গ্রনবভয আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা ইতযাগ্রদ।  

 

৬। াগ্রন াশ্রয়ী আদৄগ্রনও প্রভেগ্রক্তয ম্প্রাযণ  গ্রফস্তায এফাং ব্যফস্থানায ভােন্ভ পন্রয উৎাদন বৃগ্রি 

ীল ভও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প। 

ফাাংরান্দ যওান্যয অথ ভায়ন্ন এগ্রপ্রর ২০১৫ ন্ত গ্রডন্ম্বয  ২০১৯ দভয়াদী এওটি ঘরভান প্রওল্প। চফরফায়ু গ্রযফতভন 

চগ্রনত ঝুঁগ্রও দভাওান্ফরায় ধান, দানা চাতীয় ষ্য এফাং গ্রফগ্রবন্ন ফগ্রচ উৎাদন্ন দন্ঘয াগ্রন, উৎাদন উওযণ  

জ্বারনী াশ্রয়ী গ্রযন্ফ ফান্ধফ দযইচড দফড, এআযআই, এডগ্রিউগ্রড এফাং  িাইন্ওা ওন্ম্পাস্ট প্রভেগ্রক্তয ফহুর প্রঘরন, 

চনগ্রপ্রয়ওযণ  ভাঠ ম ভান্য় ্রুতত ম্প্রযন্ণয গ্রনগ্রভত্ত প্রওল্পটি ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

াগ্রন াশ্রয়ী প্রভেগ্রক্তয উদ্ভাগ্রফত দেওন্নারচী  তায ব্যফায 
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াগ্রন াশ্রয়ী প্রভেগ্রক্তয উদ্ভাগ্রফত দেওন্নারচী  তায ব্যফায 

প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য 
আদৄগ্রনও াগ্রন াশ্রয়ী প্রভেগ্রক্তয ম্প্রাযণ  াগ্রন ব্যফস্থানায ভােন্ভ ধান্নয উৎাদন বৃগ্রি, গ্রযন্ফ  চরফায়ু 

গ্রযফতভন্নয ঝুঁগ্রও দভাওান্ফরা ওযাই প্রস্তাগ্রফত প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য। 
 

প্রওল্প এরাওা : দদন্য ৭টি গ্রফবান্কয দভাে ২০০ টি এরাওায় এ প্রওল্প ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। 

অনুন্ভাগ্রদত প্রওল্প ফযাে : ৩৯০২.০০ রয োওা। 

গ্রডন্ম্বয- ২০১৫ ম ভি ক্রভপুগ্রঞ্জত ব্যয় : ১৬২.৩১ রয োওা। 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ : এগ্রপ্রর- ২০১৪ ন্ত গ্রডন্ম্বয-২০১৯ ম ভি। 

 

প্রওন্ল্পয ভর ওাম ভক্রভ 
ও) প্রভেগ্রক্তভ ম্প্রাযন্নয চন্য এওান্ডভী ঔাভায ২০০ টি এরাওায় পর উৎাদন্ন াগ্রন াশ্রয়ী ভন্ডর 

(AWD, RB and SRI) প্রদ ভনী ওযা ন্ফ এফাং দদন্য ৭ টি গ্রফবান্কয ৭ টি দচরায় ৭ টি ভাদায িান্য়র 

ওযা। 

ঔ) এওান্ডভীয প্রদ ভনী ঔাভান্য (AWD, RB and SRI) প্রধান কন্ফলণা ল্যাফেঃ স্থান।  

ক) ঔাভায মাগ্রন্ত্রওীওযন্ণ উৎা প্রদান্নয অাং গ্রন্ন্ফ ায়ায টিরান্যয ান্থ প্রন্য়াচনীয় এযাোঘন্ভন্ট (ন্ফড 

পভ ভায) ইতযাগ্রদ মন্ত্রাগ্রত াংি  প্রওল্প এরাওায় কৃলন্ওয ভান্ছ গ্রফতযণ ওযা।  

খ) ৮০০ চনন্ও ভন্ডর ম্পন্ওভ অফগ্রতওযণ গ্রফলয়ও প্রগ্রযণ প্রদান। ৮০০০ চন কৃলওন্ও পাভ ভা ভ গ্রপল্ড স্কুর 

এফাং ৩২০ চনন্ও দভগ্রনাযী অান্যন ীল ভও প্রগ্রযন্ণয ভােন্ভ প্রগ্রগ্রযত চনগ্রক্তন্ত রূািন্যয সুন্মাক 

সৃগ্রি ওযা ন্ফ; 

গ)  প্রভেগ্রক্তভ ফহুর চনগ্রপ্রয়ওযণ  প্রান্যয চন্য ৫৬০ টি ভাঠ গ্রদফ আন্য়াচন্নয ব্যফস্থা ওযা; 

ঘ) াংগ্রিি গ্রফলন্য় অগ্রবজ্ঞতা গ্রফগ্রনভন্য়য চন্য চাতীয়  আিচভাগ্রতও ম ভান্য় গ্রযদ ভন্নয ব্যফস্থা;  

ঙ) প্রওন্ল্পয সুপরন্বাকীন্দয গ্রফগ্রবন্ন আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওাে গ্রযঘারনায চন্য প্রগ্রত প্রওল্প এরাওায় কন্ি ২.৫০ 

রয োওা ক্ষুদ্র্ ঋন্ণয (ীড ওযাগ্রোর) ব্যফস্থা। 

চ) এ প্রভেগ্রক্ত ব্যাওবান্ফ প্রঘরন  ম্প্রাযন্ণয চন্য ডকুযন্ভন্ন্টন  প্রঘাযনা।  

ছ) যওান্যয নীগ্রত গ্রনধ ভাযও ম ভান্য় গ্রযওল্পা িন্ণয চন্য য়াওভ/ন্গ্রভনান্যয আন্য়াচন। 
 

৭।  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), যাংপুয স্থান ীল ভও প্রওল্প 
ফাাংরান্দ যওান্যয অথ ভায়ন্ন অন্ক্টাফয- ২০১৪ ন্ত দন্ন্ফম্বয- ২০১৮ দভয়াদী এওটি ঘরভান প্রওল্প। প্রওল্পটি ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী দঔ াগ্রনায অিাগ্রধওাযভরও প্রওল্প। উত্তয-গ্রিভ অঞ্চন্রয (কাইফান্ধা, যাংপুয, গ্রদনাচপুয, ঠাঁকুযকা, ঞ্চকি, 

নীরপাভাযী, কুগ্রিিাভ  রারভগ্রনযাে) িাভীণ চনন্কাষ্ঠীন্ও দয চনগ্রক্তন্ত রূািন্যয ভােন্ভ উন্নয়ন্নয ভর 

দস্রাতধাযায় ম্পৃক্ত ওন্য তান্দয দাগ্রযদ্র্ গ্রফন্ভাঘন ওযা গ্রনগ্রভত্ত  আযগ্রডএ, ফগুিা’য অধীন্ন যাংপুন্যয তাযাকঞ্জ দচরায় 
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ফগুিা ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভীয আদন্র এওটি স্বতন্ত্র এওান্ডভী স্থান্নয উন্েশ্য কত ১৮/১০/২০১৫ তাগ্রযন্ঔ প্রাগ্রনও 

অনুন্ভাদন প্রদান ওযা য়।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রস্তাগ্রফত ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), যাংপুয এয ওযাম্পা 

 

প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য 
যাংপুয গ্রফবান্কয িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয দেওই চীফন মাত্রায ভানন্ন্নায়ন্নয চন্য আযগ্রডএ, ফগুিা’য অধীন্ন যাংপুন্য এওটি 

আঞ্চগ্ররও ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী প্রগ্রতষ্ঠা ওযাই এ প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য।  

 

প্রওল্প এরাওা : যাংপুয দচরায তাযাকঞ্জ উন্চরাধীন ইওযঘারী, ওাঘনা  চকদীপুয দভৌচা। 

অনুন্ভাগ্রদত প্রওল্প ফযাে : ১১১৩২.০০ রয োওা  

ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য ফযাে : োওা ৪০০.০০ রয োওা। তন্ফ াংন্াগ্রধত এগ্রডগ্রন্ত ১৬৯৬.০০ ফযান্েয 

প্রস্তাফ ওযা ন্য়ন্ঙ। অথ ভ অফভৄগ্রক্ত প্রগ্রক্রয়াধীন যন্য়ন্ঙ। 

 

প্রওন্ল্পয ওভ ভওাে  

 ৫০ এওয চগ্রভ অগ্রধিণ  াইে দডবন্রান্ভন্ট। 

 

গ্রনভ ভাণ/স্থানা ওাম ভক্রভ 

 

অগ্রপ বফন গ্রনভ ভাণ  

 প্রাগ্রনও বফনেঃ (১০ তরা পাউন্েন) ৫ভ তরা ম ভি গ্রনভ ভাণ  

 অনুলদ বফনেঃ (১০ তরা পাউন্েন) ৪থ ভ তরা ম ভি গ্রনভ ভাণ  

 ঔাভায বফনেঃ (৬ তরা পাউন্েন) ২য় তরা ম ভি গ্রনভ ভাণ  

 ওযান্পন্েগ্রযয়া গ্রফন্নাদন দওন্দ্র  দকি াউ বফন (৬ তরা পাউন্েন ৪থ ভ তরা ম ভি গ্রনভ ভাণ) িাউে দলায 

 ১ভ তরা- ওযান্পন্েগ্রযয়া, ২য় তরা- গ্রফন্নাদন দওন্দ্র, ৩য় তরা দকস্ট াউ 
 

আফাগ্রও বফন গ্রনভ ভাণ  
ও)  ভড ভান দান্িরেঃ (১০ তরা পাউন্েন) ৩য় তরা ম ভি গ্রনভ ভাণ  

ঔ)  াধাযণ দান্ির (ভগ্ররা  পুরুল) (১০ তরা পাউন্েন) ৬ষ্ঠ তরা ম্পন্ন  

খ)  গ্রযঘারন্ওয ফাাংন্রােঃ (২য় তরা পাউন্েন) ২য় তরা ম ভি গ্রনভ ভাণ  
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গ)  পযাওাগ্রি দওায়াে ভাযেঃ (১০ তরা পাউন্েন) ৪থ ভ তরা ম ভি গ্রনভ ভাণ  

ঘ)  িাপ দওায়াে ভায (এ, গ্রফ, গ্র োই) (১০তরা পাউন্েন) ৩য় তরা ম ভি গ্রনভ ভাণ  
 

এঙািা আযগ্রডএ, ফগুিা’য প্রদ ভনী ঔাভান্যয আদন্র াতটি ইউগ্রনে (ও) কৃগ্রল মন্ত্রাগ্রত ইউগ্রনে; (ঔ) পর ইউগ্রনে; 

(ক) দডইযী ইউগ্রনে; (খ) দাগ্রল্ট্র ইউগ্রনে; (গ) ভৎস্য ইউগ্রনে (ঘ) উদ্যান  না ভাযী ইউগ্রনে; (ঙ) টিসুয ওারঘায  

াইন্ড্রান্পাগ্রনও ইউগ্রনে কন্ি দতারা ন্ফ। 
 

এগ্রডগ্র ফগ্রভূ ভত ঘরভান প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প 
 

১।  িাইন্ওাডাভ ভা ওন্ম্পাি প্রভেগ্রক্ত ম্প্রাযণ প্রওল্প 

দম দওান চীফি উৎ দথন্ও দম ফস্তু ায়া মায়-তায নাভই বচফ দাথ ভ। দমভন করু দথন্ও দকাফয, কাঙ দথন্ও াতা, 

ধান কাঙ দথন্ও ঔি ইতযাগ্রদ। এই ফ বচফ দাথ ভই ভাটিয চীফন। দম ভাটিন্ত বচফ দাথ ভ থান্ও না - তা ভযা ভাটি, 

চ ওথায় ভরুভূগ্রভ। ভাটিয বচফ দান্থ ভয ভন্ে ফফা ওন্য রয-দওাটি অনুচীফ মান্দয ঔাগ্রর দঘান্ঔ দদঔা মায় না। 

এই অণুচীন্ফযাই ভাটিয প্রাণগ্রক্ত। ভাটিয বচফ দান্থ ভয আশ্রন্য় দথন্ও এযা কান্ঙয ঔাদ্যন্ও কান্ঙয িন উন্মাকী ওন্য 

বতগ্রয ওন্য দদয়। এয য কাঙ তা গ্রওি গ্রদন্য় শুন্ল গ্রনন্য় গ্রনন্চয ঔাদ্য বতগ্রয আয আভান্দয চন্য বতগ্রয ওন্য পৄর, 

পর, াও, ফগ্রচ দানা-স্য দই ান্থ ওর প্রাণীয দেঁন্ঘ থাওায চন্য অতযাফশ্যওীয় উাদান - অগ্রক্সন্চন। তাই 

অনুচীফ ঙািা আভান্দয এফাং পৃগ্রথফীয অগ্রস্তত্বই ওল্পনা ওযা মায় না। 

 

ভাটিন্ত মত দফী গ্রযভান্ণ বচফ দাথ ভ দমাক ন্ফ অনুচীন্ফয আফাস্থর তত ফি ন্ফ, অনুচীন্ফয াং্য,া দফন্ি মান্ফ 

আনুাগ্রতও ান্য। পরাপন্র ভাটি গ্রপন্য ান্ফ প্রাণগ্রক্ত আয াগ্রন ধাযণ যভতা, পন্রয ঔাদ্য বতগ্রয ন্ফ দফী, 

উৎাদন দফন্ি মান্ফ এওই তান্র। ভাটিয এই অফস্থায নাভ উফ ভযতা কান্ঙয গ্রযপূণ ভ বৃগ্রিয চন্য ঠিও ভাত্রায় 

প্রন্য়াচনীয়  ঔাদ্য উাদান দম ভাটিন্ত উগ্রস্থত থান্ও দই ভাটিন্ও উফ ভয ভাটি ফন্র। ভাটিয উফ ভযা গ্রক্তয প্রধান উৎ  

র বচফ দাথ ভ। 

আদ ভ উফ ভয ভাটিন্ত াধাযণতেঃ তওযা ৫ বাক বচফ দাথ ভ থাওা প্রন্য়াচন, গ্রওন্তু দূবভাগ্যফতেঃ ক্রভাকত ঘালাফাদ আয 

ভাটিয প্রগ্রত অফন্রায ওাযন্ণ ফাাংরান্দন্য ভাটিন্ত বচফ দাথ ভ ওভন্ত ওভন্ত কন্ি তওযা ১ বান্কয গ্রনন্ঘ দনন্ভ 

ভাটিয উফ ভযতা হ্রান্য গ্রযগ্রস্থগ্রত আঙ্কাচনও ম ভান্য় দৌুঁন্ঙ দকন্ঙ। ভভৄল ভ ভাটিন্ও ফাঁঘান্ত তাই দযওায চরুযী 

গ্রঘগ্রওৎা। 

প্রানগ্রক্তীন ভাটিয গ্রঘগ্রওৎা এওোই। দফী দফী বচফ দাথ ভ (ফা বচফ ায) প্রন্য়াক ওন্য ভাটিয প্রাণ গ্রক্ত ফা 

উফ ভযতা গ্রপগ্রযন্য় আনা। গ্রওন্তু দঔান্ন যন্য়ন্ঙ ফাধা। চনাং্য,ায ঘান্ দকাফয, ঔি-নািা, কান্ঙয াতা, পন্রয 

অফগ্রিাাং এন্ফয দফগ্রযবাকই ঘন্র মায় জ্বারানী ঔান্ত। িাভ ম ভান্য় দকায়ার খয আয গৃস্থারীয আফচভনা দীখ ভ গ্রদন 

চি ওন্য াউ গ্রন্ন্ফ দম বচফ ায বতগ্রয য় তান্ও ায না ফন্র অায ফরাই বার। দঔারা আওান্য গ্রনন্ঘ দযাদ, 

বৃগ্রিন্ত আয দঘায়ানীন্ত যন্য় দল ম ভি ঐ াউন্ খুফ এওো ায ফস্তু থান্ও না ফরন্রই ঘন্র। 

 

প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য 

 িাইন্ওাডাভ ভা এওটিন্বেন্যয উৎাদন  চনগ্রপ্রয়ওযন  
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 িাইন্ওাডাভ ভা ওন্ম্পাি প্রভেগ্রক্ত কৃলন্ওয দদাযন্কািায় দৌন্ঙ দদয়া  ফাগ্রণগ্রচযওবান্ফ ম্প্রাযণ খোন্নায উন্দ্যাক 

দনয়া। 
 

উন্ল্লঔন্মাগ্য অিকগ্রত 
িাইন্ওাডাভ ভা ওন্ম্পাগ্রিাং দেওন্নারচী এয ভােন্ভ আযগ্রডএ ল্যাফ. দথন্ও ৭২০ গ্ররোয ান্ন্পন  ২৪০০ দওগ্রচ 

ফান্য়া-দগ্রিাইড বতযী ওযা ন্য়ন্ঙ মা ১১টি দচরায ৩৮৭৪ চন কৃলন্ওয ভান্ছ যফযা ওযা ন্য়ন্ঙ। িাভীণ নাযীয 

ফীচ ব্যফা প্রওন্ল্পয অধীন্ন ১২৫০ চন নাযী ফীচ ব্যফায়ী ১০টি ফীচ দওাম্পানীয ভােন্ভ ৭,৫৫,০০০ দওগ্রচ ফীচ 

গ্রফনন ওন্যন্ঙ। 
 

স্ব-অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত দন্টাযভ 
ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা চন্রি দথন্ও ল্লী উন্নয়ন গ্রফলয়ও কন্ফলণা  প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা গ্রযঘারনা ওন্য দঘ 

 াগ্রন ব্যফস্থানা  ল্লী উন্নয়ন গ্রফলয়ও গ্রফগ্রবন্ন ভন্ডর উদ্ভাফন ওন্যন্ঙ। ভন্ডরভন্য অগ্রচভত াপল্যভ ভাঠ 

ম ভান্য় ্রুতত ম্প্রাযণ, চনগ্রপ্রয়ওযণ এফাং ধাযাফাগ্রওতা যযা তথা প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও  দেওই ওযায রন্যয ২০০৩ দঘ 

 াগ্রন ব্যফস্থানা দওন্দ্র (গ্রআইডগ্রিউএভ) প্রগ্রতগ্রষ্ঠত য়। যফতীন্ত গ্রআইডগ্রিউএভ- এয পরতায উয গ্রবগ্রত্ত 

ওন্য ২০১২ ান্রয জুরাই ভান্ এওান্ডভীয দফাড ভ অফ কবণ ভয (গ্রফগ্রচ) আযগ্রডএ’য প্রাগ্রনও গ্রনয়ন্ত্রন্ণ 

গ্রআইডগ্রিউএভ এয আদন্র গ্রনম্নফগ্রণ ভত আন্যা নতুন ৬টি দওন্দ্র এওান্ডভীন্ত প্রগ্রতষ্ঠায অনুন্ভাদন প্রদান ওন্য। গ্রনন্ম্ন ৭টি 

দন্টান্যয ওাম ভক্রন্ভয অিকগ্রত উস্থান ওযা ন্রােঃ 

 

১। ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভীয দঘ  াগ্রন ব্যফস্থানা দওন্দ্র (CIWM) 

এওান্ডভী উদ্ভাগ্রফত দঘ  াগ্রন ব্যফস্থানা গ্রফলয়ও প্রভেগ্রক্ত ভি দদন্ ভাঠ ম ভান্য় ্রুতত ম্প্রাযন্ণয চন্য এওান্ডভীয 

প্রাগ্রনও গ্রনয়ন্ত্রন্ণ যওান্যয আগ্রথ ভও ন্মাগ্রকতা ঙািাই গ্রনচস্ব আয় দথন্ও ২০০৩ ার ন্ত দওন্দ্রটি গ্রযঘাগ্ররত ন্য় 

আন্ঙ। দভাে ২৯ চন চনফর ম্বগ্ররত াাংকঠগ্রনও ওাঠান্ভা গ্রনন্য় মাত্রা শুরু ওযন্র দওন্ন্দ্রয পরতায উয গ্রবগ্রত্ত 

ওন্য ২০১২ ান্র াাংকঠগ্রনও ওাঠান্ভাটি াংন্াধন পূফ ভও দভাে ৬০ চন্ন উন্নীত ওযা য়।   

 

(১)   গ্রফগ্রও ট্যানাযী, াবায, ঢাওায় য়াোয গ্রিেন্ভন্ট োন্ট স্থান প্রওল্প  
াবায, ঢাওায় দদন্য প্রথভ গ্রযন্ফ ফান্ধফ ঘাভিা গ্রল্প নকযী স্থানািন্যয ব্যফস্থা গৃীত য়। উক্ত ট্যানাযী গ্রল্প 

নকযীন্ত ধন্রশ্বযী নদী/ভূ-কবভস্থ াগ্রন গ্রযন্াধন পূফ ভও ট্যানাযী  ঔাফায াগ্রনয গুনকতভান্ন াগ্রন যফযান্য দাগ্রয়ত্ব 

আযগ্রডএ, ফগুিান্ও প্রদান ওযা য়। দমঔান্ন এওান্ডভী বাযন্ড ট্যাাংও ব্যগ্রতগ্রযন্ও Pressurized িগ্রতন্ত  

খন্টায় ৯৫০ খনগ্রভোয াগ্রন যফযান্য চন্য য়াোয গ্রিেন্ভন্ট োন্ট স্থান স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ। এঔান্ন উন্ল্ল্য, দম, 

প্রওল্পটি এওান্ডভীয দঘ প্রন্ওৌরীন্দয ভােন্ভ ফাস্তফায়ন ওযায় ভাত্র গ্রতন বান্কয এওবাক ব্যন্য় (ন্ভাে োওা 

২৪৬২.৮৪ রয) ওাচটি ম্পন্ন ওযা ম্ভফ ন্ছ। 

 

গ্রআইডগ্রিউএভ এয ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য উন্ল্লঔন্মাগ্য ঘরভান ওভ ভওাে 
1. দখািাার তা গ্রফদুযৎ দওন্দ্র, দখািাার, নযগ্রাংদী োন্ন্ট  আফাগ্রও এরাওায় াগ্রন যফযান্য রন্যয ১১২ 

রয োওা ব্যন্য় ০৩ (গ্রতন) টি কবীয নরকূ স্থান াই রাইন দনেয়াওভ স্থান্নয ওাচ ঘরন্ঙ। 

2. ফাাংরান্দ ভৎস্য কন্ফলণা ইনগ্রিটিউ-এয আতাধীন গ্রঘাংিী কন্ফলণা দওন্দ্র, ফান্কযাে  স্বাদু াগ্রন কন্ফলণা 

দওন্দ্র মন্ান্য ৮৭ রয োওা ব্যন্য় যাঘাযী  কন্ফলণা ওান্চ াগ্রন যফযান্য রন্যয াগ্রন গ্রফশুিওযণ োন্ট 

স্থান্নয ওাচ ঘরন্ঙ।  

3. ফাাংরান্দ াগ্রন উন্নয়ন দফাড ভ, রূকঞ্জ াম্প াউ, ওাগ্ররকঞ্জ, কাচীপুন্য ৫.৪০ রয োওা ব্যন্য় নরকূ ন্ত 

খন্টায় ৩ াচায গ্ররোয াগ্রন উন্ত্তারনপূফ ভও গ্রযন্াধন ওন্য যফযা ওযা ন্ছ।  

4. Energies Power Corporation গ্রওরফাা, ঘট্টিাভ ায়ায োন্ট এরাওায় ৩৯.২৯ রয োওা ব্যন্য় 

২টি কবীয নরকূ স্থান ওন্য োন্ন্ট াগ্রন যফযা ওযা ন্ছ। 

5. ফাাংরান্দ গ্রফদুযতায়ন দফাড ভ, খুরনা ায়ায দিন, খুরনায় াগ্রন যফযান্য চন্য ৩৭.০০ রয োওায় কবীয 

নরকূ স্থান ওন্য াগ্রন যফয ওযা ন্ছ। 
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6. গ্রগ্রওউগ্রযটি গ্রপ্রগ্রন্টাং দপ্র কাচীপুয, াগ্রন যফযান্য চন্য ২৯.৮৬ রয োওায় কবীয নরকূ স্থান ওযা 

ন্য়ন্ঙ। 

7. রা ইউগ্রযয়া ায ওাযঔানা দখািাার , াগ্রন যফযান্য চন্য ৩৩.৩৩ রয েওায় কবীয নরকূ স্থান 

ওযা ন্য়ন্ঙ। 

8. এঙািা ইন্তাপূন্ফ ভ স্থাগ্রত গ্রফগ্রবন্ন প্রগ্রতষ্ঠান্ন াগ্রন গ্রফশুিওযণ োন্ন্টয াগ্রব ভগ্রাং  দভইনন্েন্নন্প য়াওভ ঘরভান 

যন্য়ন্ঙ। 

9. গ্রগ্রিযকঞ্জ ওম্বাইে াইন্ওর গ্রফদুযৎ দওদ (২১০ দভ:) গ্রগ্রিযকঞ্জ, নাযায়নকঞ্জ। ৪৮.৫ রয োওা কবীয 

াম্প াউচ গ্রনভ ভাণ। 

10. যাভার (৬৫০× ২ দভ::) ওয়রা গ্রবগ্রত্তও তা গ্রফদুযৎ দওন্দ্র, যাভার ফান্কযাে ৫৪.০০ রয োওা কবীয 

নরকূ  াই রাইন  দিান্যচ ট্যাাংও গ্রনভ ভাণ  

11. দঔ পগ্রচরাতুনন্নঙা ভৄগ্রচফ ঘক্ষু াাতার  প্রগ্রযন দওন্দ্র, দকাারকঞ্জ ৫৮.৫০ রয োওা কবীয নরকূ, 

াগ্রন গ্রফশুিওযণ, াম্প াউচ  গ্রযচাযবায গ্রনভ ভাণ। 

12. ফাাংরান্দ কৃগ্রল গ্রফশ্বগ্রফদ্যারয়, ভয়ভনগ্রাং ১৯.৫৭ রয োওা ব্যন্য় কবীয নরকূ স্থান। 

13. গ্রফপুয (৪১০ দভ::) গ্রফদুযৎ দওন্দ্র স্থান গ্রযপুয, নাযায়নকঞ্জ ৫২.৮০ রয োওা।   

14. গ্রন্রে কৃগ্রল গ্রফশ্বগ্রফদ্যারয়, গ্রন্রে ৩৮.৯৭ রয োওা ব্যন্য় কবীয নরকূ স্থান। 

15. দকাারকঞ্জ টিটিগ্র, দকাারকঞ্জ ৫৪.০৫ রয োওা কবীয নরকূ, াগ্রন গ্রফশুিওযণ, াম্প াউচ  

গ্রযচাযবায গ্রনভ ভাণ। 

16. ফাাংরান্দ প্রাণী ম্পদ কন্ফলণা ইন্পগ্রস্টটিউে, গ্রফএরআযআই, াবায ঢাওা ৭০.৪৯ রয োওা ব্যন্য় কবীয 

নরকূ  াই রাইন স্থান ওাচ। 

17. গ্রচটিগ্রএর ভন্নাযগ্রদ, নযগ্রাংদী ৫৪.০৫ রয োওা ব্যন্য় াগ্রন গ্রফশুিওযণ োন্ট স্থান। 

18. ইন্পগ্রস্টটিউে অফ দভগ্রযন এওান্ডভী, গ্রযাচঞ্জ ২৫.০০ রয োওা ব্যন্য় কবীয নরকূ  াগ্রন গ্রফশুিওযণ োন্ট 

স্থান।  

19. য যাফ-১২, রঙ্গা, গ্রযাচকঞ্জ ১৮.৮১ রয োওা ব্যন্য় াগ্রন গ্রফশুিওযণ োন্ট স্থান। 

 

উন্ল্লঔন্মাগ্য অচভন 

 দন্টান্যয গ্রনচস্ব আয় দথন্ও প্রায় ১০টি এরাওায় এওান্ডভীয উদ্ভাগ্রফত প্রভেগ্রক্ত ম্প্রাযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। এ দযন্ত্র 

াংগ্রিি এনগ্রচ/গ্রভগ্রত প্রওল্প ব্যন্য়য ৫০% অগ্রিভ প্রদান ওন্য এফাং অফগ্রি ৫০% দুই/গ্রতন ফঙন্য ১১% 

যর সুন্দ গ্রযন্াধন্মাগ্য ভন্ভ ভ নতুন চুগ্রক্তন্ত্রয ভােন্ভ ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা ওযা ন্ছ।  

 যওান্যয আগ্রথ ভও ন্মাগ্রকতা ঙািাই দওন্ন্দ্রয গ্রনচস্ব আয় দথন্ও এ ম ভি ২ চন দরান্ওয ঘাকুগ্রযয ব্যফস্থা ওযা 

ন্য়ন্ঙ। ন্যাযবান্ফ এবান্ফ ফরা মায় দম, ২৩৯টি গ্রযফান্যয (গ্রযফায প্রগ্রত ৩/৪ চন গ্রন্ন্ফ) দভাে প্রায় 

১০০০ চন্নয সুদয চীফন চীগ্রফওায স্থায়ী ব্যফস্থা সুন্মাক সৃগ্রি ন্য়ন্ঙ।   

 ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য দন্টায ওর্তভও এওান্ডভীয যাচস্ব ফান্চন্ে ২০.০০ রয োওায দমাকান দদয়া ন্য়ন্ঙ।  

 দদন্য ৭টি গ্রফবান্ক গ্রফগ্রবন্ন যওাযী  দফযওাযী প্রগ্রতষ্ঠান, এনগ্রচ/গ্রভগ্রত এফাং ব্যগ্রক্তভাগ্ররওানা ম ভান্য় প্রায় 

২০৫টি এরাওায় এওান্ডভী উদ্ভাগ্রফত দঘ  াগ্রন ব্যফস্থানা প্রভেগ্রক্ত ভন্ডর ম্প্রাযণ ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ পন্র 

প্রায় ১ রয দরাও প্রতযয  ন্যাযবান্ফ প্রওন্ল্পয সুপর দবাক ওযন্ঙ। 

 আযগ্রডএ’য দঘ  াগ্রন ব্যফস্থানা গ্রফলয়ও উদ্ভাগ্রফত প্রভেগ্রক্তভ গ্রফগ্রবন্ন গ্রচ (গ্রডএই, এরগ্রচইগ্রড, গ্রগ্রডগ্রফ, 

আযইগ্রফ, গ্রডগ্রএইঘই, গ্রফএভগ্রডএ, দতু ওর্তভয, দচএপগ্রএর, গ্রফগ্রও) এনগ্রচ (ব্র্যাও, প্রগ্রওা, গ্রচন্ওএপ)-

দত ম্প্রাযন্ণয ভােন্ভ প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও ম্পওভ সৃগ্রি ন্য়ন্ঙ।     

 াগ্রন ম্পন্দয ফহুভৄঔী ব্যফান্যয ভন্ডরটিয চনগ্রপ্রয়তা গ্রদন গ্রদন ফািন্ঙ।  

 াগ্রন ম্পদ উন্নয়ন প্রভেগ্রক্ত  আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রভ ল্লী এরাওায় ম্প্রাযন্ণয পন্র িান্ভয ভানুন্লয আথ ভ-

াভাগ্রচও  চীফন চীগ্রফওায গ্রযফতভন রযয ওযা মান্ছ। 
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আযগ্রডএ-ঋণ ওাম ভক্রভ 

াগ্রন ম্পন্দয ফহুভৄঔী ব্যফায গ্রনগ্রিতওযন্ণয রন্যয আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রভ এওটি প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণাধভী ওভ ভওাে। 

াধাযণত দদঔা মায় দদন্য দৌয এরাওায় ভূতভওী প্রদান্নয ভােন্ভ াগ্রন যফযা ম্ভফ ন্র দদন্য ল্লী এরাওায় 

যওাযীবান্ফ াগ্রন যফযান্য ব্যফস্থা না থাওায় িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয ভান্ছ াগ্রন যফযান্য গ্রফর গ্রযন্ান্ধয 

যভতা/ভানগ্রওতা দনই। এ রন্যয ল্লীয ভানুন্লয চীফন চীগ্রফওা উন্নয়ন্নয চন্য আযগ্রডএ, ফগুিা’য াগ্রনয ফহুভৄঔী 

ব্যফান্যয ান্থ আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রভ এওটি ভেন্কান্ান্মাকী দন্য। িান্ভয ভানুন্লয অগ্রতগ্রযক্ত ওভ ভাংস্থান  আয় 

বৃগ্রিয রন্যয গ্রফগ্রবন্ন আয়ফধ ভনভরও প্রগ্রযণ প্রদান ওন্য উন্দ্যাক্তা উন্নয়ন্নয চন্য প্রগ্রযন্ণাত্তয চ ন্তভ ঋন্ণয 

ব্যফস্থা ওযা য়। পন্র তান্দয অগ্রতগ্রযক্ত ওভ ভাংস্থান  ফািগ্রত আয় গ্রনগ্রিত য়ায় াগ্রনয গ্রফর গ্রযন্ান্ধয যভতা 

 ভানগ্রওতায গ্রযফতভন ম্ভফ ন্য়ন্ঙ।  
 

আযগ্রডএ-ঋণ ওাম ভক্রন্ভয ভর উন্েশ্য 

ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা ওর্তভও ফাস্তফাগ্রয়ত গ্রফগ্রবন্ন প্রওন্ল্পয ীড ওযাগ্রোর  অন্যান্য সূত্র দথন্ও প্রাপ্ত অন্থ ভয 

ভােন্ভ গ্রযঘাগ্ররত আযগ্রডএ দক্রগ্রডে ওাম ভক্রন্ভয ভর উন্েশ্য গ্রনভণরূেঃ 

 সুপরন্বাকীন্দয অথ ভ-াভাগ্রচও  চীফন মাত্রায ভান্নান্নয়ন; 

 প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও াংকঠন (গ্রভগ্রত/দর/এনগ্রচ) গ্রক্তারীওযণ  ঋণ প্রদান্নয ভােন্ভ প্রওল্প এরাওাযচনন্কাগ্রষ্ঠয 

(পুরুল/ভগ্ররা) আত্মওভ ভাংস্থান সৃগ্রি; 

 ঞ্চয় চভায ভােন্ভ গ্রনচস্ব পু ুঁগ্রচ কঠন্ন উৎা প্রদান; 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন  গ্রযন্ফ াংযযণ এফাং 

 ভগ্ররান্দয ন্ঘতনতা  যভতায়ন্নয সুন্মাক সৃগ্রি।  

 

আযগ্রডএ-ঋণ ওাম ভক্রন্ভয বফগ্রি 

 দস্য অিভু ভগ্রক্তয পূন্ফ ভ আথ ভ-াভাগ্রচও চগ্রয ম্পাদন  

 ব্যফস্থানায সুগ্রফধান্থ ভ ৫ দথন্ও ১৫ চন ন্ফ ভাচ্চ দস্য গ্রনন্য় ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ দর কঠন; 

 IGA দওগ্রন্দ্রও (ািা গ্রবগ্রত্তও, ভভনা, প্রগ্রতন্ফী, আা এরাওায দস্যন্দয গ্রনন্য়) দর কঠন; 

 গ্রনচস্ব পু ুঁগ্রচ কঠন এফাং ঋণন্ও যেন্যয গ্রযপূযও  ায়ও গ্রান্ফ গ্রফন্ফঘনা ওযা; 

 চাভানত গ্রফীন ঋন্ণয ব্যফস্থা;  

 স্বল্প ান্য াগ্রব ভ ঘাচভ িণ। 

 এওও ব্যগ্রক্তয গ্রনগ্রদ ভি ওভ ভওান্েয গ্রফযীন্ত ঋণ গ্রফগ্রনন্য়াক; 

 এওও এফাং দন্রয দমাগ্যতায গ্রবগ্রত্তন্ত ঋণ প্রদান। ওর ম ভান্য় পূন্ফ ভয ঋণ ১০০% াগ্রব ভ ঘাচভ গ্রযন্াধ থাওা; 

 ঋন্ণয আদায়কৃত অথ ভ গ্রাফ দভাতান্ফও আর  াগ্রব ভ ঘাচভ এওই এওাউন্ন্ট গ্রনয়গ্রভত চভা ওযা এফাং 

 সুপরন্বাকীন্দযন্ও গ্রফগ্রবন্ন আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওান্ে প্রগ্রযণ প্রদান  যাগ্রয িাভ ম ভান্য় সুপরন্বাকীন্দয 

ান্ত ঘাগ্রদা অনুমায়ী ঋণ প্রদান।  
 

উন্ল্লঔন্মাগ্য অিকগ্রত  

 এই রন্যয  উন্েশ্যন্ও াভন্ন দযন্ঔ গ্রআইডগ্রিউএভ ওর্তভও জুন ২০১৫ ম ভি দভাে ২৫১ টি উপ্রওল্প 

এরাওায় আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ।  

 ীড ওযাগ্রোর ফাফদ দভাে ৪৪.৩৬ দওাটি োওা প্রওন্ল্পয সুগ্রফধান্বাকীন্দয ভান্ছ গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। উক্ত 

োওা ঘূণ ভায়ভান তগ্রফর গ্রন্ন্ফ দভাে ৮২.৫৪ দওাটি োওা ২০৩৩৮ (পুরুল- ১১২১৫ এফাং ভগ্ররা- ৯১২৩) চন 

দন্স্যয ভান্ছ গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 ঋণ আদান্য়য ায ৮৭.০৩%। 
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 আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রন্ভয ভােন্ভ এ মাফৎ ৮৮ চন ওভ ভওতভা-ওভ ভঘাযীয যাগ্রয ওভ ভাংস্থান্নয ব্যফস্থা ওযা 

ন্য়ন্ঙ এফাং ন্যাযবান্ফ উৎাদনভৄঔী ওভ ভাংস্থান্নয ভােন্ভ ১৭,৮৩১ চন সুগ্রফধান্বাকীয আত্ম-ওভ ভাংস্থান্নয 

ব্যফস্থা ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। কফাগ্রদশু কন্ফলণা  উন্নয়ন দওন্দ্র  

এওান্ডভীয কফাগ্রদশু কন্ফলণা উন্নয়ন  দওন্ন্দ্রয ভােন্ভ ইন্তাভন্ে উন্নত চান্তয গ্রন্ভন াংি ওন্য দদন্য 

উত্তযাঞ্চর ঘযাঞ্চন্র ১৭,৫১০ টি কফাগ্রদশুন্ও কৃগ্রত্রভ প্রচনন সুগ্রফধায আতায় আনা ন্য়ন্ঙ। এ ওাম ভক্রভ 

ম্প্রাযন্ণয চন্য গ্রন্যাচপুয এফাং দকাারকন্ঞ্জয দওাোরীািায় াফ-দন্টায স্থান ওযা যন্য়ন্ঙ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আযগ্রডএ ঋণ ওভ ভসূঘী গ্রযদ ভন ওযন্ঙন এওান্ডভীয ভাগ্রযঘাও এফাং আইএভইগ্রডয গ্রযঘারও 

ীন্ভন াংি  ল্যান্ফ াংযযণ 
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৩। ীড এে ফান্য়ান্েওন্নারগ্রচ দন্টায  

আযগ্রডএ ীড এে ফান্য়ান্েওন্নারগ্রচ দন্টায এ ফঙয গ্রফগ্রবন্ন চান্তয ৮০ দভেঃ েন দযাকভৄক্ত ফীচআলু এফাং প্রায় 

রযাগ্রধও টিসুয ওারঘায িগ্রতন্ত দযাক ভৄক্ত অনুঘাযা উৎাদন্নয ভােন্ভ ফাাংরান্দন্য কৃগ্রল উন্নয়ন্ন গ্রফন্ল ভূগ্রভওা 

দযন্ঔ আন্ঙ। দন্টাযটি আযগ্রডএ ফান্য়ান্েওন্নারগ্রচ ইউগ্রনন্েয ভােন্ভ গ্রফগ্রবন্ন ম ভান্য়য প্রগ্রযণাথীন্দয উন্নত 

িগ্রতন্ত, আলু ঘাল, টিসুয ওারঘায িগ্রতন্ত দযাক ভৄক্ত অনুঘাযা উৎাদন গ্রফলয়ও প্রগ্রযন্ণয াাাগ্র ওাগ্রযকযী 

ায়তা প্রদান ওন্য আন্ঙ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪। ঘয উন্নয়ন  কন্ফলণা দন্টায  
এ দন্টান্যয আতায় গ্রএরগ্র এফাং এভ৪গ্র প্রওল্পভন্য ফাস্তফাগ্রয়ত ওভ ভওাে গ্রনগ্রফিবান্ফ তদাযওী ওযন্ঙ। 

দন্টান্যয ওভ ভওােন্ও আন্যা কগ্রতীর ওযায রন্যয ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য এগ্রডগ্রন্ত CDRC ভােন্ভ এওটি প্রওল্প 

ফাস্তফায়ন্নয গ্রযওল্পনা িণ ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫। গ্রযগ্রনউএফর এনাগ্রচভ গ্রযাঘ ভ দন্টায (আযইআযগ্র) 

এওান্ডভীয গ্রযগ্রনউএফর এনাগ্রচভ গ্রযাঘ ভ দন্টায এয আতায় এওান্ডভী ঔাভান্য গ্রদ্ব্-স্তয কৃগ্রল প্রভেগ্রক্ত  দৌয গ্রক্ত 

গ্রনবভয দঘ প্রভেগ্রক্তয ভােন্ভ  দৌযগ্রক্তন্ও যাগ্রয ব্যফায ওন্য গ্রদন্নয দফরায় দঘ াম্প ঘালু দযন্ঔ ১৬-২০ এওয 

টিসুযওারঘান্যয ভােন্ভ আলু উৎাদন 

ঘয উন্নয়ন্ন গৃীত ওাম ভক্রভ 
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চগ্রভন্ত দঘ দদয়া ন্ছ এফাং গ্রদ্ব্-স্তয কৃগ্রল প্রভেগ্রক্ত ব্যফায ওন্য খুফ ন্চই পন্রয গ্রনগ্রফিতান্ও দুই-গ্রতন গুণ বৃগ্রি 

ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। চগ্রভয অঘয় দযাধ দফড িগ্রতন্ত পর ঘান্লয পন্র উৎাদন্নয উওযণ াশ্রয় ওন্য 

অগ্রতগ্রযক্ত ১১%-১৪% উৎাদন বৃগ্রি ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। এও দভৌসুন্ভ ধান্নয চগ্রভন্ত গ্রদ্ব্-স্তয িগ্রত ব্যফায ওন্য 

এওই ান্থ ধান  ভাঘায় রাউ ঘান্লয ভােন্ভ দক্টয প্রগ্রত অগ্রতগ্রযক্ত ১,১১,২৫০ োওা আয় ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। 

দন্টান্যয ওভ ভওােন্ও আন্যা কগ্রতীর ওযায রন্যয ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য এগ্রডগ্রন্ত CDRC ভােন্ভ এওটি প্রওল্প 

ফাস্তফায়ন্নয গ্রযওল্পনা িণ ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা উদ্ভাগ্রফত ল্লী উন্নয়ন্নয গ্রফগ্রবন্ন ভন্ডর ভাঠ ম ভান্য় ্রুতত ম্প্রাযণ, চনগ্রপ্রয়ওযণ  

প্রাগ্রিও ম ভান্য়য ভানুন্লয দদাযন্কািায় দফা দৌুঁঙান্নায রন্যয এওান্ডভীয দফাড ভ অফ কবভণয (গ্রফগ্রচ) দন্টায পয 

ওগ্রভউগ্রনটি দডবন্রান্ভন্ট (গ্রগ্রগ্রড) এফাং ল্লী াঠারা দন্টায (গ্রগ্রগ্র) ীল ভও গ্রফন্লাগ্রয়ত দন্টায এওান্ডভীন্ত 

প্রগ্রতষ্ঠায অনুন্ভাদন প্রদান ওন্য ল্লী উন্নয়ন্নয ধাযান্ও আন্যা ত্বযাগ্রনত ওন্যন্ঙ। 

 

আযগ্রডএ প্রদ ভনী ঔাভায  
প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণায ভােন্ভ কৃগ্রল দযন্ত্র রাকই প্রভেগ্রক্ত উদ্ভাফন এফাং উদ্ভাগ্রফত প্রভেগ্রক্তভ প্রগ্রযণ  পরাপর 

প্রদ ভন্নয ভােন্ভ গ্রফস্তান্যয রন্যয এওান্ডভী ওযাম্পা াংরি ৮০ এওয চগ্রভন্ত আেটি ইউগ্রনন্েয (পর, না ভাগ্রয; 

দারগ্রি; দডইগ্রয; ভৎস্য; টিসুয ওারঘায এে ফান্য়ান্েওন্নারগ্রচ; ফান্য়াগ্যা, দঘ  কৃগ্রল মন্ত্রাগ্রত এফাং কৃগ্রলে 

প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ, াংযযণ  গ্রফণন  ইউগ্রনে) ভন্বন্য় যওাযী ম ভান্য় এওভাত্র Self Sustainable Farm কন্ি 

দতারা ন্য়ন্ঙ। গ্রনম্নফগ্রণ ভত আেটি ইউগ্রনন্েয ভােন্ভ ভগ্রন্বতবান্ফ প্রদ ভনী ঔাভান্যয ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ন্য় আন্ঙেঃ 

(১) পর ইউগ্রনে (২) না ভাগ্রয ইউগ্রনে (৩) দারগ্রি ইউগ্রনে (৪) দডইগ্রয ইউগ্রনে (৫) ভৎস্য ইউগ্রনে (৬) টিসুয ওারঘায 

এে ফান্য়ান্েওন্নারগ্রচ ইউগ্রনে (৭) ফান্য়াগ্যা, দঘ  কৃগ্রল মন্ত্রাগ্রত ইউগ্রনে (৮) কৃগ্রলে প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ, াংযযণ 

 গ্রফণন (এগ্রএভ) ইউগ্রনে। 
 

 

 

 

 

 

গ্রদ্ব্-স্তয কৃগ্রল প্রভেগ্রক্ত  দৌয গ্রক্ত গ্রনব ভয দঘ ওাম ভক্রভ উন্দ্ব্াধন ওযন্ঙন যওান্যয জ্বারানী গ্রফদুযৎ উন্দিা ড. দতৌগ্রপও-ই-রাী 
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এও নচন্য আযগ্রডএ প্রদ ভনী ঔাভান্যয আয়-ব্যন্য়য গ্রফফযণী (২০১৪-১৫) 

 (রয োওায়) 

গ্রফফযণ দভাে আয় (োওা) দভাে ব্যয় (োওা) নীে রাব (োওা) 

পর ইউগ্রনে  34.31 26.85 7.46 

না ভাযী ইউগ্রনে 12.00 10.03 1.96 

দারগ্রি ইউগ্রনে 13.03 12.90 0.13 

দডইযী ইউগ্রনে 35.07 31.99 3.09  

ভৎস্য ইউগ্রনে 16.54 12.23 4.31 

টিসুয ওারঘায এে ফান্য়ান্েওন্নারগ্রচ ইউগ্রনে 37.46 23.59 13.87 

ফান্য়াগ্যা, দঘ  কৃগ্রল মন্ত্রাগ্রত ইউগ্রনে 10.00 8.05 1.95 

দভাে 158.41 125.64 32.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যওাযী দফ-যওাযী অাংগ্রদাগ্রযন্ত্ব (গ্রগ্রগ্র) ভন্ডর  

যওাযী কন্ফলণা ওভ ভওান্েয াাাগ্র ‘‘যওাযী দফ-যওাযী অাংগ্রদাগ্রযন্ত্ব (গ্রগ্রগ্র)’’ আযগ্রডএ এয ান্থ ওাভার 

দভগ্রন টুরস্ দমৌথবান্ফ য়াওভন্ আে ধযন্নয (ভািাই, ছািাই  গ্রনিানী মন্ত্র, দঘাায দভগ্রন, দফড পভ ভায ইতযাগ্রদ) 

২৩৩২টি কৃগ্রল মন্ত্রাগ্রত  ঘায ধযন্নয ৩২০০  খুঘযা মন্ত্রাাং উৎাদন  গ্রফণন ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ। এঙািা 

অয এওটি ব্যগ্রক্তভাগ্ররওানাধীন প্রগ্রতষ্ঠান ‘‘কৃলও পৄড এে দফবান্যচ ইোগ্রিচ গ্ররগ্রভন্েড’’, ঢাওা এয ান্থ গ্রগ্রগ্র 

ভন্ডন্র ওাম ভক্রভ ঘরন্ঙ মা এওান্ডভীয গ্রফগ্রবন্ন উ-প্রওল্প এরাওায় গ্রফগ্রবন্ন উৎাগ্রদত কৃগ্রল ে  দ্র্ব্য (২৮ যওন্ভয 

আভ, ফযই দয়াযা, ওাঁঠার, ভারুভ, দতঁতুন্রয আঘায, েন্ভন্ো  দতঁতুন্রয , ওভরায দচগ্রর, গ্রযলায দতর, 

দওান্রন্স্টযর গ্রে যাই িান দতর, গ্রখ, ভদৄ ইতযাগ্রদ) ল্লী িান্ে প্যান্ওটিাং, প্রগ্রক্রয়াওযণ  ফাচাযচাত ওযা ন্ছ। 

আযগ্রডএ-গ্ররভযা প্রােঃ গ্ররেঃ, ঢাওা এয দমৌথ উন্দ্যন্ক প্রগ্রতফঙয আিচভাগ্রতও কৃগ্রল প্রভেগ্রক্ত দভরা আন্য়াচন ওন্য আন্ঙ ।  

আযগ্রডএ এফাং এগ্রআই গ্ররেঃ দমৌথ উন্দ্যান্ক এওান্ডভী প্রদ ভনী ঔাভান্য াইিীড ফীচ কন্ফলণা ইতযাগ্রদ উন্ল্লঔন্মাগ্য। 

 

 

আযগ্রডএ প্রদ ভনী ঔাভান্যয ভৎস্য ইউগ্রনে আযগ্রডএ প্রদ ভনী ঔাভান্যয টিসুওযারঘায ইউগ্রনে 

কৃগ্রলে প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ, াংযযণ  গ্রফণন ইউগ্রনে 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রগ্রগ্র ভন্ডন্র গ্রযঘাগ্ররত ওাম ভক্রভ 

ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা উদ্ভাগ্রফত ভন্ডরভ 

ভূকবভস্থ দঘ নারা ভন্ডর  
ফাাংরান্দন্ ৮০’য দন্ওয পূন্ফ ভ স্থানকৃত এওটি ২ গ্রওউন্ও (২ রয গ্ররোয প্রগ্রত খন্টা) যভতা ম্পন্ন কবীয 

নরকূন্য ভােন্ভ দমঔান্ন ভাত্র ৪০ এওয চগ্রভন্ত দঘ সুগ্রফধা প্রদান ওযা ম্ভাফ গ্রঙর; ঔান্ন আযগ্রডএ উদ্ভাগ্রফত 

ভূকবভস্থ দঘ নারায ভােন্ভ দফান্যা দভৌসুন্ভ এওই যভতা ম্পন্ন কবীয নরকূ দ্ব্াযা ১৬৬ এওয চগ্রভ দন্ঘয আতায় 

আনা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। এ প্রভেগ্রক্ত িন্ণয পন্র াগ্রনয অঘয় ৬০% দথন্ও ৫%-এ আনা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ াাাগ্র দদন্য 

ক্রভফধ ভভান গ্রফদুযৎ ঘাগ্রদা াশ্রয় ওযা ম্ভফ ন্ছ। এওান্ডভী গ্রফগ্রবন্ন প্রওন্ল্পয আতায় ২৪৪টি এরাওায় ভূকবভস্থ দঘ 

নারায ভন্ডর ম্প্রাযণ ওযন্ত ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। এঙািা গ্রফএভগ্রডএ, গ্রফএগ্রডগ্র এরগ্রচইগ্রড, গ্রডএই গ্রফগ্রবন্ন প্রগ্রতষ্ঠান্ন 

এ ভন্ডর ম্প্রাগ্রযত ন্ছ।   

 

ওভ ঔযন্ঘ কবীয নরকূ  ফহুভৄঔী ব্যফায ভন্ডর  
দদন্ প্রঘগ্ররত প্রভেগ্রক্তন্ত খন্টায় ২ রয গ্ররোয াগ্রন উন্ত্তারন যভতাম্পন্ন নরকূ স্থান ওযন্ত কবীযতা অনুমায়ী 

ব্যয় য় ১৫ দথন্ও ৪০ রয োওা। কবীয নরকূ স্থানায ব্যয় ওভান্না ম্ভফ না ন্র িাভীণ চনাধাযন্ণয চন্য কবীয 

নরকূ দওান সুপর ফন্য় আনন্ত াযন্ফ না। এ রযযন্ও াভন্ন দযন্ঔ কবীয নরকূ ফান্নায ঔযঘ ওভান্নায চন্য 

ফতভভান্ন এওান্ডভী গ্রনচস্ব প্রভেগ্রক্ত এফাং দদীয় ভারাভার ব্যফায ওন্য কবীযতা  াগ্রন উন্ত্তারন যভতা অনুমায়ী 

০.৬০ রয দথন্ও ৫.২৫ রয োওায় এওটি কবীয নরকূ ফান্ত যভ ন্য়ন্ঙ। 

আভান্দয দদন্ দঘ সুগ্রফধা প্রদান্নয রন্যয শুদৄভাত্র গ্রতন ভা কবীয নরকূ ব্যফায ন্য় থান্ও। এওান্ডভী এ কবীয 

নরকূগুগ্ররন্ও রাবচনও ওযায রন্যয এয ফহুভৄঔী ব্যফান্যয ভােন্ভ ফঙয ব্যাী ব্যফায গ্রনগ্রিত ওযন্ত যভ 

ন্য়ন্ঙ। কবীয নরকূন্য ব্যফায দওফরভাত্র দন্ঘয ভন্ে ীভাফি না দযন্ঔ এয াাগ্র বাযন্ড ট্যাাংও গ্রনভ ভাণ 

ওন্য াশ্বভফতী িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয ভান্ছ গ্রফশুি ঔাফায াগ্রন যফযা ওন্য আন্ঙ। এঙািা াগ্রন গ্রফগ্রবন্ন 

উৎাদনভরও ওভ ভওান্ে ব্যফান্যয ভােন্ভ কবীয নরকূগুগ্ররয ফহুভৄঔী ব্যফায গ্রনগ্রিত ওন্য দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয 

অগ্রতগ্রযক্ত আন্য়য সুন্মাক সৃগ্রিয ভােন্ভ াগ্রন ম্পদ উন্নয়ন ওাম ভক্রন্ভ স্থানীয় চনকন্ণয অগ্রধওতয মৃ্পক্ত ওযন্ত 
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যভ ন্য়ন্ঙ। পন্র িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয এওগ্রদন্ও অগ্রতগ্রযক্ত ওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃগ্রি ন্য়ন্ঙ অয গ্রদন্ও তাঁন্দয 

চীফন চীগ্রফওায ভান্নান্নয়ন আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন গ্রযরগ্রযত ন্ছ। ওভ ঔযন্ঘ কবীয স্থান  এয 

ফহুভৄঔী ব্যফায ভন্ডর যওাযী, এনগ্রচ এফাং ব্যগ্রক্ত ভাগ্ররওানায় দদন্য প্রায় ২৭৫ টি এরাওায় ম্প্রাযণ ওযা 

ন্য়ন্ঙ। 

আথ ভ-াভাগ্রচও  চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন্ন আন্ ভগ্রনও  আয়যণভৄক্ত গ্রনযাদ াগ্রন যফযা ভন্ডর  
ফাাংরান্দন্ ভূ-কবভস্থ াগ্রনন্ত আদ ভগ্রনন্ওয উগ্রস্থগ্রতয ওাযন্ণ বয়াফ ভস্যায উদ্ভফ য়। এ ভস্যা দভাওান্ফরায় ল্লী 

উন্নয়ন এওান্ডভীয কন্ফলওবৃদ ১৯৯৮ ন দথন্ও আন্ ভগ্রনওভৄক্ত গ্রনযাদ াগ্রন যফযান্য উয গ্রফগ্রবন্ন প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা 

গ্রযঘারনা ওন্য দুইটি ন্থা উদ্ভাফন ওন্যন্ঙ (১) ভূ-কবভস্থ াগ্রন যীযাওযন্ণয ভােন্ভ আন্ ভগ্রনওভৄক্ত স্তয প্রাগ্রপ্ত ান্ন্য 

কবীয নরকূ স্থান ওন্য আন্ ভগ্রনওভৄক্ত াগ্রন উন্ত্তারন এফাং (২) দম ওর এরাওায় ভাটিয নীন্ঘ দওান আন্ ভগ্রনওভৄক্ত 

াগ্রনয দরয়ান্যয ন্ধান না ায়া মায় দ ওর এরাওায চন্য স্বল্প ব্যন্য় াগ্রন গ্রপন্ল্ট্রন োন্ট স্থান ওন্য আন্ ভগ্রনও  

আয়যণভৄক্ত গ্রফশুি াগ্রন যফযা গ্রনগ্রিত ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। ানীয় চন্রয ভস্যা ওফগ্ররত এ ওর এরাওায় গ্রনযাদ 

াগ্রন ায়ায় িান্ভয ভানুল ন্যয ন্যায় সুগ্রফধা দবাক ওযায সুন্মাক দন্য়ন্ঙ এফাং াগ্রন ফাগ্রত দযান্কয প্রাদূবভাফ 

ফহুরাাংন্ দরা দন্য়ন্ঙ পন্র িাভীণ চীফনমাত্রায ভান্ন্নায়ন ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। 

ফায চন্য সুন্য় াগ্রন যফযা ভন্ডর 
যওান্যয বতুভওী ব্যগ্রতন্যন্ও াই রাইন্নয ভােন্ভ গ্রনযাদ  সুন্য় ঔাফায াগ্রন যফযা ভন্ডর িাভীণ 

চনন্কাষ্ঠীয চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন্ন ওাম ভওযী ভূগ্রভওা যাঔন্ত যভ ন্য়ন্ঙ। এ ভন্ডর দদন্য ১২৬টি এরাওায় 

ফাস্তফায়ন ওযা ন্য়ন্ঙ। মায ভােন্ভ ২৫,২০০ গ্রযফান্যয ভান্ছ গ্রনযগ্রফছন্নবান্ফ গ্রনযাদ ঔাফায াগ্রন যফযা ন্ছ। 

এঙািা দদন্য দগ্রযণাঞ্চন্রয খুরনা, ফান্কযাে  াতযীযা দচরায় ৮১টি ইউগ্রনয়ন্নয ৩৬টি িান্ভ প্রায় ১৮,০০০ 

গ্রযফান্যয ভান্ছ গ্রনযগ্রফগ্রছন্ন গ্রভঠা াগ্রন যফযা ব্যফস্থা গ্রনগ্রিত ওযা ন্য়ন্ঙ। এঙিা যওান্যয গ্রচগ্রফয অথ ভায়ন্ন 

৭৮টি এরাওায প্রায় ১৫,৬০০ গ্রযফান্যয চন্য  গ্রনযগ্রফগ্রছন্ন গ্রনযাদ ঔাফায াগ্রন যফযা ব্যফস্থা ঘালু ওযা ম্ভফ 

ন্য়ন্ঙ। 

গ্রল্প ওাযঔানায় াগ্রন যফযান্য এওান্ডভী ভন্ডর  
মভৄনা নদীন্ত শুষ্ক দভৌসুন্ভ াগ্রনয স্বল্পতায ওাযন্ণ ‘‘মভৄনা পাটি ভরাইচায দওাম্পানী গ্ররগ্রভন্েন্ড’’ ইউগ্রযয়া ায উৎাদন 

ব্যহৃত ন্তা। াযা ফঙয গ্রনযগ্রফগ্রছন্ন ায উৎাদন ব্যফস্থা ঘালু যাঔায স্বান্থ ভ আযগ্রডএ, ফগুিা’য ভােন্ভ তৎওারীন 

যওায অথ ভাৎ ফতভভান ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয গ্রনন্দ ভন্ াতটি কবীয নরকূ য়াোয গ্রিেন্ভন্ট োন্ট (অন্োন্ভটিও) 

এয ভােন্ভ খন্টায় ৭২০ দভেঃ েন াগ্রন গ্রযন্াধনপূফ ভও ইউগ্রযয়া ায উৎাদন  ঔাফায াগ্রনয িণন্মাগ্য ভান্ন 

যফযান্য ভােন্ভ াযা ফঙয ইউগ্রযয়া ায উৎাদন গ্রনগ্রিত ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। উক্ত ওাচ গ্রফন্দগ্রন্দয ভােন্ভ 

৭২.০০ দওাটি োওায় ওযায ওথা থাওন্র আযগ্রডএ, ফগুিা দদীয় প্রভেগ্রক্তন্ত ভাত্র ৩.২৫ দওাটি োওায় ম্পন্ন ওযন্ত 

যভ ন্য়ন্ঙ।   

ওণ ভপৄগ্রর ইগ্রন্চড, ঘিিান্ভ গ্রল্প ওাযঔানাভন্য াগ্রনয তীি াংওে গ্রনযন্ন যওায বফন্দীও প্রগ্রতষ্ঠান্নয ভােন্ভ 

োওা ৬১.০০ দওাটি ব্যয় ওণ ভপৄগ্রর নদীয াগ্রন গ্রযন্াধনপূফ ভও ইগ্রন্চড এরাওায় যফযান্য গ্রযওল্পনা িণ ওন্য। 

আযগ্রডএ, ফগুিা ভাত্র ১৯.৫০ দওাটি োওা ব্যন্য় Reverse Osmosis প্রগ্রক্রয়ায় ওণ ভপৄগ্ররয রফণাক্ত াগ্রন গ্রযন্াধন 

ওন্য বদগ্রনও ২০ রয গ্যারন ঔাফায  ওাযঔানায় ব্যফায উন্মাকী ভান্ন ২০০৮ইাং ন ন্ত ওণ ভপৄগ্রর ইগ্রন্চড, 

ঘিিাভ এরাওায় যফযা ওন্য মান্ছ প্রওল্পটি ফতভভান্ন াপল্যচনওবান্ফ ঘরভান যন্য়ন্ঙ। 

গ্রযন্ফ ফান্ধফ ঘাভিা গ্রল্প নকযী স্থান্নয রন্যয অগ্রত ম্প্রগ্রত স্থানািগ্রযত গ্রফগ্রও ঘাভিা গ্রল্প নকযী াবায এরাওায় 

আযগ্রডএ, ফগুিা উক্ত ট্যানাযী গ্রল্প নকযীন্ত ধন্রশ্বযী নদী/ভূ-কবভস্থ াগ্রন Pressurized িগ্রতন্ত (ন্দন্ ফ ভপ্রথভ 

Overhead Tank ঙািা) খন্টায় এও রয গ্ররোয াগ্রন (ট্যানাযী  ঔাফায াগ্রন গুনকতভান্ন) যফযা প্রওল্প 

ফাস্তফায়ন ওযন্ঙ। এ প্রওল্প আযগ্রডএ’য প্রন্ওৌরীন্দয ভােন্ভ ফাস্তফায়ন ওযায় প্রাক্কগ্ররত ব্যন্য়য ভাত্র এও র্ততীয়াাং 

ব্যন্য় ম্পন্ন ওযা ম্ভফ ন্ছ।  

ওগ্রভউগ্রনটি ফান্য়াগ্যা ভন্ডর 
দদন্য জ্বারানী গ্রক্তয ক্রভফধ ভভান ঘাগ্রদায দপ্রগ্রযন্ত নফায়নন্মাগ্য জ্বারানী গ্রক্তয গ্রফওল্প ব্যফান্যয রন্যয ওগ্রভউগ্রনটি 

গ্রবগ্রত্তও ফান্য়াগ্যা ভন্ডন্রয ভােন্ভ দদন্য প্রতযি অঞ্চন্র ফান্য়াগ্যা  গ্রফদুযৎ উৎাদন এফাং ব্যফান্যয ভােন্ভ 

অথ ভ-ভাগ্রচও  চীফনমাত্রায ভান্ন্নায়ন্ন গ্রফন্ল অফদান যাঔন্ঙ। াাাগ্র ফান্য়াগ্যা োন্ন্ট ব্যফহৃত দকাফয  ফচভয 
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দথন্ও উৎকৃিভান্নয বচফ ায প্রস্তুত ওন্য চগ্রভন্ত ব্যফান্যয পন্র চগ্রভয উফ ভযতা গ্রক্ত বৃগ্রিয পন্র ঔাদ্য উৎাদন 

অন্নওাাংন্ বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। এঙািা গ্রযন্ফ ফান্ধফ ফচভয ব্যফস্থানা গ্রনগ্রিত য়ায় গ্রযন্ফন্য বাযাম্য যযান্ত 

ায়ও ভূগ্রভওা যাঔন্ঙ। াঁঘ ফঙয দভয়াদী এওটি প্রওল্প ভি দদন্য ১১২টি এরাওায় ফাস্তফাগ্রয়ত ন্য়ন্ঙ। 

 

ফহুতর কৃগ্রলন্ত প্রভেগ্রক্ত  দৌয গ্রক্ত গ্রনব ভয দঘ প্রভেগ্রক্ত ভন্ডর 
দৌযগ্রক্তন্ও যাগ্রয ব্যফান্যয ভােন্ভ গ্রদন্নয দফরায় দঘ াম্প ঘালু দযন্ঔ ১৬-২০ এওয (প্রায় ৫০-৬০ গ্রফখা) 

চগ্রভন্ত দঘ দদয়া ম্ভফ  ন্য়ন্ঙ। এও দভৌসুন্ভ ধান্নয চগ্রভন্ত ধান/ধান চাতীয় পন্রয উৎাদন ব্যত না ওন্য 

এওই ান্থ এওই চগ্রভন্ত ভাঘায় রাউ ঘান্লয ভােন্ভ দক্টয প্রগ্রত অগ্রতগ্রযক্ত ১,১১,২৫০ োওা আয় ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। 

এ প্রভেগ্রক্ত ব্যফায ওন্য খুফ ন্চই পন্রয গ্রনগ্রফিতান্ও দুই-গ্রতন গুণ বৃগ্রি ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। এন্ত চগ্রভয অঘয় 

দযাধ দফড িগ্রতন্ত পর ঘান্লয পন্র উৎাদন্নয উওযণ াশ্রয় ওন্য অগ্রতগ্রযক্ত ১১%-১৪% উৎাদন বৃগ্রি ওযা 

ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। ভন্ডরটি ম্প্রাযন্ণয চন্য যওায ইন্তাভন্ে এওটি প্রওল্প িণ ওন্যন্ঙ মা অনুন্ভাদন প্রগ্রক্রয়াধীন। 

ল্লী পর গ্রিগ্রনও (পন্রয ডাক্তায) ভন্ডর 
দদন্য কৃলন্ওযা দযাক-ফারাই এফাং দাওা ভাওন্িয াত দথন্ও কাঙারা  পরন্ও যযায চন্য এওভাত্র উায় 

গ্রান্ফ গ্রফলাক্ত যাায়গ্রনও ফারাইনান্ওয (Toxic Chemical Pesticide) উয ম্পূণ ভবান্ফ গ্রনবভযীর। অগ্রধওাাং 

দযন্ত্রই ঠিও যাভন্ ভয অবান্ফ অনুভান গ্রনবভয ভাত্রাগ্রতগ্রযক্ত যাায়গ্রনও ফারাইনাও গ্রফল ব্যফায ওন্যন গ্রযন্ফ 

গ্রফম ভন্য়য াাাগ্র কৃলন্ওয উৎাদন ব্যয় ফহুগুন্ণ দফন্ি মায়। এ অফস্থা গ্রনন্যান্ন আযগ্রডএ ফগুিা’য ‘ল্লী পর 

গ্রিগ্রনও’ তথা পন্রয স্বাস্থয দফা গ্রফলয়ও স্থানীয় যাভ ভ দওন্দ্র কৃলন্ওয ভান্ছ পন্র স্বাস্থয তথ্য দফা প্রদান ওন্য 

মান্ছ।   
 

িাভীণ নাযীয ফীচ ব্যফা (য়াইচ ভন্ডর) 
িাভীণ নাযীন্দয দযতা উন্নয়ন্নয ভােন্ভ ফীচ দক্টন্য এওটি ইগ্রতফাঘও গ্রযফতভন আনা এফাং ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা 

গ্রন্ন্ফ সুন্মাক সৃগ্রি ওন্য িাভীণ নাযীন্দয অথ ভননগ্রতও উন্নয়ন্নয ভােন্ভ যভতায়ন ওযন্ত আযগ্রডএ ফগুিা’য িাভীণ 

নাযীয ফীচ ব্যফায ভন্ডর দদন্য উন্ত্তাযাঞ্চন্র ওাম ভওয অফদান দযন্ঔ মান্ছ। ভন্ডরটি ম্প্রাযন্ণয চন্য যওায 

এওটি প্রওল্প ফাস্তফায়ন্নয গ্রযওল্পনা িণ ওন্যন্ঙ।  
 

াগ্রন াশ্রয়ী প্রভেগ্রক্ত ম্যাগ্রচও াই/ম ভন্ফযণ াই  দযইচড দফড  
ম্যাগ্রচও াই  দযইচড দফড িগ্রতন্ত ঘালাফাদ দদন্য চন্য এওটি আদৄগ্রনও প্রভেগ্রক্ত। ফাাংরান্দন্ ১ দওগ্রচ ধান 

উৎাদন্ন ৩০০০-৪০০০ গ্ররেঃ দঘ াগ্রন প্রন্য়াচন। ফ ভন্ভাে াগ্রনয ৯৭ বাক াগ্রন দঘ ওান্ম ভ ব্যফায য় এফাং দভাে 

চগ্রভয তওযা ৪৬ বাক দন্ঘয আতাভূক্ত। গ্রওন্তু দদন্য ৭৫ বাক দঘ ভূকবভস্থ াগ্রনয উয গ্রনবভযীর। প্রগ্রতফঙয 

কবীয  অকবীয নরকূন্য ভােন্ভ প্রচুয গ্রযভাণ ভূকবভস্থ াগ্রন উন্ত্তারন ওযা ন্ছ। পরশ্রুগ্রতন্ত প্রগ্রতগ্রনয়ত 

গ্রযন্ফন্য বাযাম্য নি ন্য় চরফায়ু গ্রযফতভন চগ্রনত ঝুঁগ্রও দফন্ি মান্ছ। এ ওর নানা প্রগ্রতকূরতা দথন্ও উন্ত্তাযন্ণ 

ম্যাগ্রচও াই  দযইচড দফড গ্রিন্ত ঘালাফাদ প্রঘরন বৃগ্রি এওান্ডভী গ্রনযরবান্ফ ওাচ ওন্য মান্ছ। পন্র ধান 

ঘান্ল ১০-৩০% াগ্রন াশ্রয় এফাং ২১-২৭% দন্ঘয ঔযঘ ওভান্না ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। এঙািা দযইচড দফড িগ্রতন্ত 

ঘালাফান্দয পন্র ৪৩% দঘ াগ্রন, ইউগ্রযয়া ায  ফীচ ব্যফায াশ্রয়  পরন ১০-২০ বাক বৃগ্রি ওযা ম্ভফ 

ন্য়ন্ঙ। এঙািা চরফায়ু গ্রযফতভন চগ্রনত ঝুঁগ্রও হ্রান্ এ ভন্ডন্র ওাম ভওয ভূগ্রভওা যাঔন্ত যভ ন্য়ন্ঙ। ভন্ডরটি 

আযগ্রডএ, ফগুিা’য ভােন্ভ ভি দদন্ ম্প্রাযন্ণয চন্য ইন্তাভন্ে এওটি প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওন্য মান্ছ। 
 

ল্লী চীগ্রফওায়ন্ন আযগ্রডএ ঋণ ভন্ডর  
দদন্য দৌয এরাওায় যওাযীবান্ফ বর্তভওী প্রদান্নয ভােন্ভ াগ্রন যফযা ম্ভফ ন্র ল্লী এরাওায় যওাযীবান্ফ 

াগ্রন যফযান্য ব্যফস্থা না থাওায় িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয াগ্রনয গ্রফর/ঘাচভ গ্রযন্ান্ধয যভতা/ভানগ্রওতা দনই। এ রন্যয 

ল্লীয ভানুন্লয চীফন চীগ্রফওা উন্নয়ন্নয চন্য আযগ্রডএ উদ্ভাগ্রফত াগ্রনয ফহুভৄঔী ব্যফায ওভ ভওান্েয ান্থ আযগ্রডএ ঋণ 

ওাম ভক্রভ এওটি ভেকন্মাকী দন্য। িান্ভয ভানুন্লয অগ্রতগ্রযক্ত ওভ ভাংস্থান  আয় বৃগ্রিয রন্যয গ্রফগ্রবন্ন 

আয়ফধ ভনভরও প্রগ্রযণ প্রদান ওন্য উন্দ্যাক্তা উন্নয়ন্ন প্রগ্রযন্ণাত্তয চ ন্তভ ক্ষুদ্র্ ঋন্ণয ব্যফস্থা ওযা য়। পন্র 

তান্দয অগ্রতগ্রযক্ত ওভ ভাংস্থান  ফািগ্রত আয় গ্রনগ্রিত য়ায় াগ্রনয গ্রফর/ঘাচভ গ্রযন্ান্ধয যভতা  ভানগ্রওতায 

গ্রযফতভন ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। এওান্ডভীয দঘ  াগ্রন ব্যফস্থানা দওন্দ্র (গ্রআইডগ্রিউএভ) গ্রফকত ২০০১ ন্ত জুন ২০১৫ 

ম ভি ২৫১ টি উ-প্রওল্প এরাওায় আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা ওন্য মান্ছ। 
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এগ্রডগ্রভুক্ত (২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য) অনুন্ভাদন্নয প্রগ্রক্রয়াধীন প্রওল্পভ (এও নচন্য) 

 

ক্রেঃ নাং প্রওন্ল্পয নাভ (ফাস্তফায়নওার) অনুন্ভাদন ম ভায় 

১। দৌযগ্রক্ত গ্রবগ্রত্তও দন্ঘয ভােন্ভ গ্রদ্ব্-স্তয কৃগ্রল প্রভেগ্রক্ত ম্প্রাযণ  

এয ফহুভৄঔী ব্যফায ীল ভও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প।  

(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২০ 

গ্রইগ্র বায গ্রিান্িয আন্রান্ও গ্রডগ্রগ্র পূনক ভঠন ওন্য 

দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ।  

২। ভফায় গ্রবগ্রত্তও কৃগ্রল উন্দ্যাক্তা/গ্রু উন্নয়ন্নয ভােন্ভ চীফনমাত্রায 

ভান্নান্নয়ন ীল ভও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প 

(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২০) 

ইন্তাভন্ে গ্রইগ্র বা অনুগ্রষ্ঠত ন্য়ন্ঙ। 

৩। াশ্রগ্রয় িীন প্রভেগ্রক্ত ব্যফায ওন্য ভৎস্য উৎাদন, প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ, 

াংযযণ  গ্রফণন্নয ভােন্ভ  িাভীণ চীফনভান্নয দেওই উন্নয়ন 

ীল ভও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প।  

(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২০) 

প্রওল্পটি ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য বুচ াতায় তাগ্ররওাভূক্ত। 

গ্রডগ্রগ্র ভন্ত্রণারন্য়য ভতাভন্তয আন্রান্ও পুনক ভঠন পূফ ভও 

দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ । 

৪। আযগ্রডএ উদ্ভাগ্রফত িাভীন নাযীয ফীচ ব্যফা ভন্ডর ম্প্রাযন্ণয 

ভােন্ভ দেওই চীগ্রফওায়ন  নাযীয যভতায়ন ীল ভও প্রান্য়াগ্রকও 

কন্ফলণা প্রওল্প। (ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২০) 

প্রওল্পটি ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য বুচ াতায় তাগ্ররওাভূক্ত। 

গ্রডগ্রগ্র ভন্ত্রণারন্য়য ভতাভন্তয আন্রান্ও পুনক ভঠন পূফ ভও 

দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ । 

৫। আযগ্রডএ, ফগুিা’য আতায় ওযান্ের কন্ফলণা  উন্নয়ন দওন্ন্দ্রয 

দচাযদাযওযণ  ম্প্রাযণ ীল ভও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প। 

(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২০) 

ম্পূণ ভ নতুন প্রস্তাফ। ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য আযএগ্রডগ্রন্ত ফযাে 

গ্রফীনবান্ফ বুচ াতায় অিভূ ভগ্রক্তয প্রস্তাফ ওযা মায়। 

৬। গ্রনযাদ ভাাং এফাং দুধ উৎাদন্নয ভােন্ভ চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন 

ীল ভও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প।  (জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২০) 

ম্পূণ ভ নতুন প্রস্তাফ। ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য আযএগ্রডগ্রন্ত ফযাে 

গ্রফীনবান্ফ বুচ াতায় অিভূ ভগ্রক্তয প্রস্তাফ ওযা ন্য়ন্ঙ। 

৭। ওগ্রভউগ্রনটি গ্রবগ্রত্তও কফাগ্রদশু ারন  ফচভয ব্যফস্থানায ভােন্ভ 

চীগ্রফওা উন্নয়ন ীল ভও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প (২য় ম ভায়)। 

(ফাস্তফায়নওারেঃ ১ চানুয়াগ্রয, ২০১৬ - ৩০ গ্রডন্ম্বয, ২০২০) 

প্রওল্পটি ২য় ম ভায় গ্রন্ন্ফ ফাস্তফায়ন্নয গ্রিাি যন্য়ন্ঙ। 

ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য আযএগ্রডগ্রন্ত ফযাে গ্রফীনবান্ফ বুচ 

াতায় অিভূ ভগ্রক্তয প্রস্তাফ ওযা ন্য়ন্ঙ । 

৮। চাভারপুন্য ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী প্রগ্রতষ্ঠাওযণ ীল ভও প্রওল্প 

(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০১৯) 

গ্রডগ্রগ্র দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য 

আযএগ্রডগ্রন্ত ফযাে গ্রফীনবান্ফ বুচ াতায় অিভূ ভগ্রক্তয 

প্রস্তাফ ওযা ন্য়ন্ঙ। 

৯। ফগুিা দচরায াগ্রযয়াওাগ্রদ  দানাতরা উন্চরায ঘয 

অগ্রধফাীন্দয দাগ্রযদ্র্ ন্ত উন্নয়ন ীল ভও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প  

(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২০) 

ভন্ত্রণারন্য়য মাঘাই ওগ্রভটিয গ্রিান্িয আন্রান্ও গ্রডগ্রগ্র 

দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য আযএগ্রডগ্রন্ত ফযাে 

গ্রফীনবান্ফ বুচ াতায় অিভূ ভগ্রক্তয চন্য প্রস্তাগ্রফত। 

১০। আযগ্রডএ-উদ্ভাগ্রফত ভন্ডরভ ম্প্রাযন্ণয ভােন্ভ আথ ভ-

াভাগ্রচও  চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন্ন গ্রঙেভরফাীন্দয উন্নয়ন্নয 

ভর ধাযায় মৃ্পক্তওযণ ীল ভও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প  

(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০১৯) 

গ্রডগ্রগ্র দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য 

আযএগ্রডগ্রন্ত ফযাে গ্রফীনবান্ফ বুচ াতায় অিভূ ভগ্রক্তয 

প্রস্তাফ ওযা ন্য়ন্ঙ। 

১১। যওাযী দফযওাযী অাংীদাগ্রযন্ত্ব ল্লী ম ভেন ভন্ডর উন্নয়ন্নয 

ভােন্ভ ল্লী চনকন্নয চীফনভান্নয উন্নয়ন ীল ভও প্রান্য়াগ্রকও 

কন্ফলণা প্রওল্প। (ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০১৮) 

ভন্ত্রণারন্য়য মাঘাই ওগ্রভটিয গ্রিান্িয আন্রান্ও গ্রডগ্রগ্র 

দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য আযএগ্রডগ্রন্ত ফযাে 

গ্রফীনবান্ফ বুচ াতায় অিভূ ভগ্রক্তয চন্য প্রস্তাগ্রফত। 

১২। ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিায় কৃগ্রল মন্ত্রাগ্রত োন্ট স্থান ীল ভও 

প্রওল্প 

(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২০) 

ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য আযএগ্রডগ্রন্ত ফযাে গ্রফীনবান্ফ বুচ 

াতায় অিভূ ভক্ত। কণপ্রচাতন্ত্রী দফরারু যওান্যয অথ ভায়ন্ন 

ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ফ। প্রওন্ল্পয গ্রগ্রডগ্র ইআযগ্রডএত দপ্রযণ ওযা 

ন্য়ন্ঙ।  

১৩। যওাযী-দফযওাযী অাংীদাগ্রযন্ত্বয ভােন্ভ আযগ্রডএ কৃগ্রল মন্ত্রাগ্রত 

য়াওভ স্থান ীল ভও প্রওল্প  

(ফাস্তফায়নওারেঃ জুরাই ২০১৫ - জুন ২০২০) 

প্রওল্পটি ২০১৫-১৬ অথ ভ ফঙন্য বুচ াতায় তাগ্ররওাভূক্ত। 

এটি ওাগ্রযকগ্রয ায়তা প্রওল্প-দফরারু যওায অথ ভায়ন 

ওযায গ্রফলন্ম নীগ্রতকত গ্রিাি যন্য়ন্ঙ । 
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৪.৫ ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভ (ফাাড ভ) 

দদন্য দগ্রযণ-গ্রিভাঞ্চন্রয ভানুন্লয দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  চীফনভান উন্নয়ন্নয রন্যয ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয 

অধীন্ন ১৯৯৭ ান্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রগ্রতশ্রুত প্রওল্প গ্রন্ন্ফ দকাারকঞ্জ দচরায দওাোরীািা উন্চরায় ফঙ্গফন্ধু 

দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন প্রগ্রযণ ওভন্েক্স মাত্রা শুরু ওন্য। দাগ্রযদ্র্যভৄক্ত দানায ফাাংরা কঠন্ন চাগ্রতয গ্রতা ফঙ্গফন্ধুয অফদান্নয 

স্মযন্ণ প্রগ্রতষ্ঠানটিয নাভওযণ ওযা য় ‘‘ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন প্রগ্রযণ ওভন্েক্স’’। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ১৩ জুরাই 

২০০১ তাগ্রযন্ঔ ওভন্েন্ক্সয শুব উন্দ্ব্াধন ওন্যন। যফতীন্ত প্রগ্রযণ  কন্ফলণায ভােন্ভ চাতীয়  আিচভাগ্রতও 

গ্রযন্য ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন ওাম ভওয ভূগ্রভওা যাঔায স্বান্থ ভ ওভন্েক্সটিন্ও ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভন্ত উন্নীত 

ওযা য় এফাং এটিয নাভওযণ ওযা য় ‘ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভ (ফাাড ভ)’ 

Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development (BAPARD)।          

১৬ নন্বম্বয, ২০১১ তাগ্রযন্ঔ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভ (ফাাড ভ) এয গ্রবগ্রত্ত 

প্রস্তয স্থান ওন্যন। ২০১২ ান্রয ৮ ভাঘ ভ তাগ্রযন্ঔ ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভ আইন, ২০১২ 

প্রণীত য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

গ্রবন  

 িাভীণ ভানুন্লয চীফনভান উন্নয়ন, দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন, ল্লী উন্নয়ন  ভি ফাাংরান্দ কঠন্ন ওাম ভওয ভূগ্রভওা 

ারন। 
 

গ্রভন 

 প্রগ্রযন্ণয ভােন্ভ  দয চনফর সৃগ্রি, দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  আথ ভ-াভাগ্রচও বফলম্য দূযীওযণ, কন্ফলণায ভােন্ভ 

কৃগ্রল, গ্রযা  ক্ষুদ্র্ গ্রল্প দযন্ত্র নতুন নতুন দওৌর, তত্ত্ব, জ্ঞান  রাকই প্রভেগ্রক্ত উদ্ভাফন ওযা, ওভ ভারা, দগ্রভনায 

আন্য়াচন ওন্য গ্রঘযাঘগ্রযত দৃগ্রি বগ্রঙ্গয গ্রযফতভন, আদৄগ্রনও োন-ধাযণা রান্ব িাভীণ চনন্কাগ্রষ্ঠন্ও ায়তা ওযা এফাং 

উকূরীয় দচায়ায বাো  চরফায়ুয প্রবাফ গ্রফন্ফঘনায় দেওই উন্নয়ন্নয রন্যয উন্নত  আদৄগ্রনও কৃগ্রল প্রভেগ্রক্ত স্তািয। 
 

এওান্ডগ্রভ’য উন্েশ্য  ওাম ভাফরী 

 ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয রন্যয চাতীয়  আিচভাগ্রতও গ্রযন্য কন্ফলণায চন্য Centre of 

Excellence গ্রন্ন্ফ কন্ি দতারা, ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয রন্যয দদন্য চাতীয় ম ভান্য়য প্রগ্রযণ  

কন্ফলণা প্রগ্রতষ্ঠান গ্রন্ন্ফ ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা, ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন গ্রনন্য়াগ্রচত গ্রফগ্রবন্ন যওাযী  

দফযওাযী াংস্থায ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয প্রগ্রযণ প্রদান, ওভ ভারা, দগ্রভনায ইতযাগ্রদ গ্রযঘারনা,  ক্ষুদ্র্  প্রাগ্রিও 

ঘালী, গ্রফত্তীন পুরুল  ভগ্ররা, দফওায ভেফও  ভেফ ভগ্ররান্দয দযতা অচভন্নয ভােন্ভ আত্ম-ওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক 

সৃগ্রিয রন্যয কৃগ্রল  অকৃগ্রল ঔান্তয গ্রফগ্রবন্ন উাচভনভরও ওভ ভওান্েয উয প্রগ্রযণ গ্রযঘারনা, ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য 

গ্রফন্ভাঘন্নয রন্যয কৃগ্রল, গ্রযা, উকূরীয়  দচায়াযবাো এরাওায আথ ভ-াভাগ্রচও গ্রফলন্য়  প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা 

গ্রযঘারনা, ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয দযন্ত্র উচ্চতয গ্রযায় গ্রনন্য়াগ্রচত দদী  গ্রফন্দী গ্রযাথীন্দয কন্ফলণা 

ওাম ভ গ্রযঘারনা  তত্ত্বাফধান ওযা ফা কন্ফলণা ওাম ভ ম্পাদন্নয দযন্ত্র ায়তা প্রদান, কৃগ্রল ওান্চ গ্রনন্য়াগ্রচত গ্রশু শ্রভ 

 
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দঔ াগ্রনা ফাাড ভ-এয গ্রবগ্রত্ত প্রস্তয স্থান ওযন্ঙন                               ফাাড ভ-এ ফঙ্গফন্ধু’য ভৄযযার  
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গ্রনযন গ্রফলয়ও কন্ফলণা  কৃগ্রল গ্রশু শ্রগ্রভওন্দয গ্রযায ভরধাযায় আনয়ন্নয রন্যয কন্ফলণা, িাভীণ দগ্রযদ্র্ নাযীন্দয 

াভাগ্রচও গ্রনযাত্তা, নাযীয াগ্রফ ভও যভতায়ন্নয চন্য কন্ফলণা ওযা এফাং ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন নীগ্রতভারা 

প্রণয়ন্ন যওাগ্রয নীগ্রত গ্রনধ ভাযওকণন্ও ায়তা প্রদান ওযা।  

 

এওান্ডগ্রভ’য চনফর 

 ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভ (ফাাড ভ) ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয অধীনস্থ এওটি 

স্বায়ত্বাগ্রত প্রগ্রতষ্ঠান। এয ভর ওাচ প্রগ্রযণ  কন্ফলণায ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন। এওান্ডগ্রভয 

অনুন্ভাগ্রদত চনফর ১০০ চন । ফতভভান্ন ১চন ভাগ্রযঘারও, ১চন উ গ্রযঘারও  ২ চন ওাযী গ্রযঘারও 

৩৪ চন ওভ ভওতভা-ওভ ভঘাযী ওভ ভযত আন্ঙন। ৮ এগ্রপ্রর, ২০১৫ তাগ্রযন্ঔ ফাাড ভ এয ওভ ভওতভা  ওভ ভঘাগ্রয ঘাকুগ্রয 

প্রগ্রফধানভারা-২০১৫ প্রণীত য়।  
 

এওান্ডগ্রভ’য প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ 

 দয  অগ্রবজ্ঞ প্রগ্রযওবৃন্দয ায়তায় ক্ষুদ্র্  প্রাগ্রিও ঘালী, গ্রফত্তীন পুরুল  ভগ্ররা এফাং দফওায ভেফও  ভেফ 

ভগ্ররান্দয আত্ম-ওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃগ্রিয রন্যয এওান্ডগ্রভন্ত ১০টি দিন্ড প্রগ্রযন্ণয সুন্মাক যন্য়ন্ঙ। তন্ন্ে 

ওগ্রম্পউোয, দাাও বতযী, কৃগ্রল, ভৎস্য, শু ারন  াউচ য়যাগ্রযাং গ্রফলয়ও ওাগ্রযকগ্রয প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ ঘরভান আন্ঙ। 

এঙািা অবীি চনন্কাষ্ঠীয ন্ঘতনতা বৃগ্রি, ক্ষুদ্র্ ঋণ ব্যফস্থানা, স্বাস্থয গ্রযঘম ভা, পুগ্রি, গ্রযফায গ্রযওল্পনা, দচোয উন্নয়ন, 

নাযীয যভতায়ন  গ্রযন্ফ উন্নয়ন গ্রফলয়ও াধাযণ গ্রফলন্য় প্রগ্রযণ ঘরভান যন্য়ন্ঙ।  
 

এওান্ডগ্রভ’য প্রগ্রযণ অিকগ্রত 

 এওান্ডগ্রভন্ত ২০১৪-২০১৫ অথ ভ ফঙন্য ৭১টি ব্যান্ঘ ২,১৪৬ চন সুপরন্বাকী, ৯টি ব্যান্ঘ ২৯১চন যওাগ্রয-দফযওাগ্রয 

ওভ ভওতভা  ওভ ভঘাযীন্ও প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। এঙািা ২০১৪-২০১৫ অথ ভ ফঙন্য ৭১৫চন সুপরন্বাকী, গ্রফগ্রবন্ন 

যওাগ্রয/ন্ফযওাগ্রয ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয ভন্বন্য় প্রায় ১১টি ওভ ভারা, বা, দগ্রভনায ইতযাগ্রদ আন্য়াচন ওযা ন্য়ন্ঙ। 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ফঙ্গফন্ধু গ্রএটিগ্র-ইআযএভ (২য় াংন্াগ্রধত) প্রওন্ল্পয তথ্য 

১। প্রওন্ল্পয নাভেঃ ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন প্রগ্রযণ ওভন্েক্স (ফতভভান্ন ফাাড ভ) দওাোরীািা, দকাারকঞ্জ এয ম্প্রাযণ, 

াংস্কায   আদৄগ্রনওায়ন (২য় াংন্াগ্রধত) প্রওল্প।  

২। প্রওল্প ফাস্তফায়নওাযী াংস্থােঃ  ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন  এওান্ডগ্রভ (ফাাড ভ)। দওাোরীািা, দকাারকঞ্জ।  

৩। অফওাঠান্ভাভন্য নওা প্রণয়নেঃ স্থাতয অগ্রধদপ্তয 

৪। অফওাঠান্ভা গ্রনভ ভাণেঃ স্থানীয় যওায প্রন্ন্ওৌর অগ্রধদপ্তয (এরগ্রচইগ্রড)।  

৫। ফাস্তফায়নওারেঃ ভাঘ ভ/২০১০- জুন/২০১৮গ্রখ্রেঃ।  

৬। প্রাক্কগ্ররত ব্যয়েঃ ৩২৬৮৪.৭১ রয োওা। প্রগ্র ণ প্রদান। 
 

প্রওন্ল্পয অিকগ্রত 

১।  ফতভভান ৩০.০০ এওয ভূগ্রভয অগ্রতগ্রযক্ত ৭.১৪ এওয ভূগ্রভ অগ্রধিণ ওযা ন্য়ন্ঙ।  

২। ১০তরা প্রাগ্রনও বফন্নয দফচন্ভন্ন্টয ঙাদ ঢারাই ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ এফাং দান্স্টর বফন্নয ২৮৪টি াইর স্থান্নয ওাচ ম্পন্ন 

ন্য়ন্ঙ। 

৩।  প্রওন্ল্পয আতায় অগ্রপ যঞ্জাভ, আফাফত্র ক্রয়  দভযাভত ওযা ন্য়ন্ঙ। 

৪।  প্রওন্ল্পয ৪৪ চন চনফর গ্রনন্য়াক দদয়া ন্য়ন্ঙ। 

আইএভইগ্রড এয গ্রঘফ চনাফ দভােঃ ীদ উল্লা ঔদওায ফাাড ভ-এ 

ঘরভান প্রওল্প গ্রযদ ভন ওযন্ঙন 

 
ভাননীয় প্রগ্রতভন্ত্রী চনাফ দভােঃ ভগ্রউয যভান যাঙ্গা প্রওন্ল্পয উন্নয়ন 

ওাম ভক্রভ গ্রযদ ভন ওযন্ঙন 
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৫।  গ্রবআইগ্র দযস্ট াউচ াংস্কায  আদৄগ্রনওায়ন ওযা ন্য়ন্ঙ। 

৬। প্রওন্ল্পয অথ ভায়ন্ন ৬২১চন দও প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪.৮ ল্লী দাগ্রযদ্য গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন (গ্রগ্রডগ্রফএপ) 

ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন (গ্রগ্রডগ্রফএপ) ক্ষুধা  দাগ্রযদ্র্য ভৄক্ত ফাাংরান্দ কিায রন্যয িাভীণ দগ্রযদ্র্  

অসুগ্রফধািস্থ চনন্কাষ্ঠীন্ও আগ্রথ ভওবান্ফ স্বয়ম্ভয, উৎাদনভঔী ওাম ভক্রন্ভ অাংিণ, ওভ ভাংস্থান সৃগ্রিয চন্য ০৮টি 

প্রাগ্রনও গ্রফবান্কয ৫২টি দচরায ৩৫১টি উন্চরায ৩৯৬টি ওাম ভারন্য়য ভােন্ভ পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত 

ন্ছ। এরাওা ম্প্রাযণ ওভ ভসূগ্রঘয আতায় যওাযী অথ ভায়ন্ন ২০১৪-১৫ অথ ভফঙন্য ‘‘দাগ্রযদ্র্য দূযীওযণ  আত্ম-

ওভ ভাংস্থান সৃগ্রিয চন্য ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন (গ্রগ্রডগ্রফএপ)-এয ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ” প্রওন্ল্পয ভােন্ভ 

২০টি দচরায ১০০টি উন্চরায় ২,০৫,২৫২টি িাভীণ গ্রযফান্যয প্রায় ১০ রয িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন, 

আত্ম-ওভ ভাংস্থান সৃগ্রি, আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওাে  াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন্ন ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। গ্রগ্রডগ্রফএপ-এয 

সুপরন্বাকীন্দয ভন্ে প্রায় ৯৫ তাাং ভগ্ররা।  

 

গ্রগ্রডগ্রফএপ এয উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভ গ্রনম্নরু 

১।  ক্ষুদ্র্ঋণ ওাম ভক্রভ  

গ্রগ্রডগ্রফএপ িাভীণ দগ্রযদ্র্  অসুগ্রফধািস্থ চনন্কাষ্ঠীন্ও আগ্রথ ভওবান্ফ য়ম্ভয  উৎাদনভঔী ওাম ভক্রন্ভ অাংিণ  

ওভ ভাংস্থান সৃগ্রিয চন্য ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য  ৮০২ দওাটি োওা ক্ষুদ্র্ঋণ গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ এফাং ঋণ আদায় ন্য়ন্ঙ 

৮৪০.৫৬ দওাটি োওা।  গ্রফতযণকৃত ঋণ আদান্য়য ায ৯৮%। এ ওাম ভক্রন্ভ প্রায় ৯ রযাগ্রধও িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয 

আয়বৃগ্রিভরও ওভ ভওাে দমভন- কাবীারন, ভৎ ঘাল, াওফগ্রচ ঘাল, না ভাযী, ভৄযকী ারন ইতযাগ্রদয ভােন্ভ গ্রফগ্রবন্ন 

আত্ম-ওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃগ্রি ন্য়ন্ঙ। এন্ত প্রায় ৪৫ রয উওাযন্বাকীন্দয যাগ্রয আগ্রথ ভও স্বছরতা বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ।  

 

২।  ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋণ ওাম ভক্রভ (SELP) 

দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয ভন্ে অন্নও ক্ষুদ্র্ ব্যফায়ী এফাং উন্দ্যাক্তাযা নতুন ব্যফা প্রগ্রতষ্ঠান শুরু ফা ব্যফা ম্প্রাযন্ণয চন্য 

দম গ্রযভাণ অথ ভ প্রন্য়াচন তা’ াংি ওযন্ত যভ ন না। গ্রগ্রডগ্রফএপ দমন্তু আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন্ন গ্রনন্য়াগ্রচত 

এওটি আগ্রথ ভও প্রগ্রতষ্ঠান, তাই এই ফ ক্ষুদ্র্ ব্যফায়ী এফাং উন্দ্যাক্তান্দয গ্রফগ্রবন্ন ধযন্ণয ঋণ সুগ্রফধা প্রদান  অন্যান্য 

ওাগ্রযকগ্রয সুগ্রফধা প্রদান্নয ভােন্ভ অগ্রধও আয় এফাং আত্ম ওভ ভাংস্থান সৃগ্রিয উন্েন্শ্য ওাচ ওন্য মান্ছ। ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা 

ওাম ভক্রন্ভ ২০১৪-১৫ অথ ভফঙন্য ২৬৬.২২ দওাটি োওা ঋণ গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋন্ণয (SELP) ভােন্ভ 

প্রায় ১ রয ১০ াচায চন্নয ওভ ভাংস্থান সৃগ্রি ন্য়ন্ঙ। 

 

৩।  ঞ্চয় ওাম ভক্রভ 

গ্রগ্রডগ্রফএপ এয সুপরন্বাকীন্দয চন্য ঋণ ওাম ভক্রন্ভয াাাগ্র ঞ্চয় ওাম ভক্রভ অব্যাত আন্ঙ। গ্রগ্রডগ্রফএপ গ্রভগ্রতয 

াপ্তাগ্রও বায ভােন্ভ ঞ্চয় আদায় ওন্য দস্যন্দয পু ুঁগ্রচ কঠন্ন ায়তা ওন্য। গ্রগ্রডগ্রফএপ এ াধাযণ ঞ্চয়, 

দানারী ঞ্চয়, দভয়াদী ঞ্চয় নান্ভ ৩টি গ্রবন্ন গ্রবন্ন ঞ্চয় প্রওল্প আন্ঙ। ২০১৪-১৫ অথ ভফঙন্য গ্রগ্রডগ্রফএপ-এয 

সুপরন্বাকীন্দয দভাে ৩৮১.৫১ দওাটি োওা ঞ্চয় চভা আন্ঙ।  

  

 

 

  

                      ফাাড ভ প্রওন্ল্পয গ্রনভ ভাণাধীন ২টি ১০ তরা বফন্নয ঘরভান ওাম ভক্রভ 
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৪।   ওাম ভক্রভ 

(ও) দস্য প্রগ্রযণেঃ দগ্রযদ্র্  অদয চনন্কাষ্ঠীয আত্ম-ওভ ভাংস্থান সৃগ্রষ্ঠয রন্যয ঋণ প্রদান্নয াাগ্র দনর্তত্ব গ্রফওা 

 াভাগ্রচও উন্নয়ন এফাং দযতা উন্নয়ন  প্রদান ওযা ন্য় থান্ও। গ্রগ্রডগ্রফএপ এয  ওর সুপরন্বাকীন্দয দনর্তত্ব 

গ্রফওা  াভাগ্রচও উন্নয়ন এয চন্য াযা ফঙয ব্যাী গ্রফগ্রবন্ন প্রগ্রযণ প্রদান ওন্য থান্ও। এযই ধাযাফাগ্রওতায় ভি 

ফাাংরান্দন্ ২০১৪-২০১৫ অথ ভফঙন্য গ্রগ্রডগ্রফএপ দভাে ৫৪৭ ব্যান্ঘ ১৩,৬৭৫ চন সুপরন্বাকী দস্যন্দয ২৭,৩৫০ 

চনগ্রদফ দনর্তত্ব গ্রফওা  াভাগ্রচও উন্নয়ন প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। প্রগ্রযন্ণ আা সুপরন্বাকীকণ গ্রগ্রডগ্রফএপ 

এয গ্রফগ্রবন্ন সুন্মাক সুগ্রফধা দন্য় গ্রওবান্ফ গ্রনন্চন্দয বান্গ্যান্নয়ন ওন্যন্ঙন দ গ্রফলন্য় াযোগ্রযও আন্রাঘনা  

স্মৃগ্রতঘাযণ ওন্যন। প্রগ্রযন্ণ গ্রযন্া ভ াযন গ্রন্ন্ফ উন্চরা গ্রনফ ভাী ওভ ভওতভা গ্রগ্রডগ্রফএপ এয উধ্বভতন 

ওভ ভওতভাকণ উগ্রস্থত গ্রঙন্রন। গ্রগ্রডগ্রফএপ শুরু দথন্ও এ ম ভি দভাে ২,৪৭,০৫৮ চন সুপরন্বাকী দস্যন্ও প্রগ্রযণ 

প্রদান ওন্যন্ঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

গ্রগ্রডগ্রফএপ ফগ্রযার অঞ্চন্রয ফগ্রযার দয ওাম ভারন্য় ২গ্রদন 

ব্যাগ্র দনর্তত্ব গ্রফওা  াভাগ্রচও উন্নয়ন প্রগ্রযণ 

উঠান বফঠন্ও াপ্তাগ্রও  দপাযাভ  গ্রযঘারনা ওযন্ঙন 

গ্রগ্রডগ্রফএপ ভাঠ ওভী 

 

(ঔ)  দপাযাভ/উঠান বফঠওেঃ গ্রভগ্রতয ওর দস্যন্ও প্তান্ এওফায দপাযাভ/উঠান বফঠন্ওয ভােন্ভ ফঙন্যয ৫২ 

প্তান্ ৫২টি গ্রফলন্য়য উন্য প্রগ্রযণ প্রদান্নয ভে গ্রদন্য় প্রায় ওর দস্যন্ও গ্রযা, স্বাস্থয, পুগ্রি, প্রাথগ্রভও গ্রঘগ্রওৎা, 

স্যাগ্রনন্েন, গ্রযন্ফ, ফনায়ন, ঞ্চয়  ঋণ ওাম ভক্রভ, নাযীয আইনকত অগ্রধওায  যভতায়ন, দচোয, াভাগ্রচও 

ন্ঘতনতা ইতযাগ্রদ গ্রফলন্য় স্বছ ধাযণা প্রদান ন্ঘতনতা সৃগ্রি ওযা ন্য় থান্ও।   

 

(ক)  ওভী প্রগ্রযণেঃ গ্রগ্রডগ্রফএপ দয ওভী ফাগ্রনী সৃগ্রিয চন্য ২০১৪-১৫ অথ ভফঙন্য দভাে ৩,৬৫০ চন  ওভ ভওতভা-

ওভ ভঘাযীন্ও প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। গ্রগ্রডগ্রফএপ এয গ্রনচস্ব ব্যফস্থানা এফাং গ্রনচস্ব প্রগ্রযও দ্ব্াযা এফাং ফাইন্যয 

গ্রফগ্রবন্ন ্য,াতনাভা প্রগ্রতষ্ঠান্নয ন্মাগ্রকতায় ভানফ ম্পদ উন্নয়ন্নয এই ভান ওাচটি পরবান্ফ ম্পন্ন ওযন্ঙ। এঙািা 

গ্রগ্রডগ্রফএপ এয ফাগ্রল ভও রযযভাত্রা অচভন্নয চন্য ওর ম ভান্য়য প্রগ্রতটি ওভীয উগ্রস্থগ্রতন্ত অঞ্চরগ্রবগ্রত্তও ফাগ্রল ভও 

ওভ ভ-গ্রযওল্পনা  দমাকান্মাক ওভ ভারা ওন্য থান্ও। ওন্রয গ্রক্রয় অাংিন্ণয ভােন্ভ এ ওভ ভারায় গ্রগ্রডগ্রফএপ 

এয ওর ওযণীয় গ্রনধ ভাযণ ওযা য়। এন্ত ওভীন্দয ভন্ে াযেগ্রযও দৌাদ্যভপূণ ভ ওভ ভ গ্রযন্ফন্য সৃগ্রি য় এফাং 

গ্রগ্রডগ্রফএপ ন্চই ওাগ্রঙ্খত রযযভাত্রা অচভন ওযন্ত যভ ন্য় থান্ও। 

 

(৫) ল্লী যগ 

ল্লীয দগ্রযদ্র্ চনন্কাগ্রষ্ঠয বাগ্য উন্নয়ন্ন গ্রনযরবান্ফ ওাচ ওন্য মান্ছ গ্রগ্রডগ্রফএপ। ক্ষুধা  দাগ্রযদ্র্যভৄক্ত ফাাংরান্দ 

কিায রন্যয গ্রগ্রডগ্রফএপ িাভীণ চনন্কাগ্রষ্ঠয উৎাগ্রদত ে াভিী ফাচাযচাত ওন্য আন্ঙ। ইন্তাভন্ে আকাঁযকান্য় 

ভফায় বফন্নয গ্রডন্ে দন্টান্য ল্লী যগ নান্ভ এওটি প্রদ ভনী  গ্রফণন দওন্দ্র গ্রযঘারনা ওন্য আন্ঙ গ্রগ্রডগ্রফএপ। 

ফাাংরান্দন্য ক্ষুদ্র্ কুটিয গ্রন্ল্পয গ্রফওা  গ্রফণন্ন ভেস্বত্বন্বাকীয াত ফাদগ্রদন্য় যাগ্রয িান্ওয ান্ত দৌুঁন্ঙ 

দদয়ায রন্যয গ্রগ্রডগ্রফএপ ল্লী যগ নান্ভ গ্রফণন দওন্দ্রটি ঘালু ওন্য। ল্লী যগ ঘালুয পন্র ফাচায সুগ্রফধা ফগ্রঞ্চত 

চনন্কাগ্রষ্ঠয ে াভিী যাগ্রয ফাচান্য প্রন্ফাগ্রধওায দর। গ্রগ্রডগ্রফএপ এয দস্যন্দয উৎাগ্রদত ে াভিী ফি 

ফি দা-রুন্ভ প্রন্ফাগ্রধওায দর। এন্তওন্য িাভীণ ক্ষুদ্র্ কুটিন্য বতগ্রয গ্রফগ্রবন্ন ান্তয ওান্চয ািী, লুগ্রঙ্গ, গ্রি-গ্রঙ, 

াঞ্জাফী, দঙাে দঙন্র-দভন্য়ন্দয দালাও, গ্রফগ্রবন্ন গৃাভিী, ওান্ঠয বতগ্রয দা-গ্রঙ, ান্াল, য়ারন্ভে, দািাভাটিয 
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দ্র্ব্যাগ্রদ, সুরব ভন্ল্য দক্রতা াধাযন্ণয ান্ত দৌুঁন্ঙ দদয়া ম্ভফ ন্ছ। ল্লী যগ ঘালুয পন্র াযা ফাাংরন্দন্ গ্রগ্রডগ্রফএপ 

এয প্রায় ান্ি ৯ রযয িাভীণ দস্য  তান্দয গ্রযফায উকৃত ন্ছ। দক্রতা াধাযণ সুরব ভন্ল্য গ্রফগ্রবন্ন ে াভিী 

গ্রওনন্ত দন্য  বীলণ খুগ্র । 

 

গ্রগ্রডগ্রফএপ প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও গ্রফগ্রবন্ন ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনায াাাগ্র গ্রনচস্ব  যওাযী অথ ভায়ন্ন গ্রনে গ্ররগ্রঔত দফ 

ওন্য়ওটি প্রওল্প গ্রযঘারনা ওন্য আন্ঙেঃ 

 

প্রওল্প-১  গ্রগ্রডগ্রফএপ দৌয গ্রক্ত প্রওল্প  

দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয চীফন মাত্রায ভান উন্নয়ন গ্রনগ্রিতওন্ল্প গ্রফদুযৎ সুগ্রফধা ফগ্রঞ্চত এরাওায় ফতভভান যওান্যয গ্রবন 

২০২১ অনুমায়ী “ফায চন্য গ্রফদুযৎ” এই সুগ্রফধা দৌুঁন্ঙ দদয়ায রন্য গ্রগ্রডগ্রফএপ ওাচ ওন্য মান্ছ। গ্রগ্রডগ্রফএপ 

ইন্তাভন্ে দদন্য ২৩টি দচরায ১৩০টি উন্রায় ২০১৪-২০১৫ অথ ভ ফঙন্য দৌয গ্রফদুযৎ ওাম ভক্রন্ভয ভােন্ভ ৯,৭৪৩টি 

দারায দাভ গ্রন্স্টভ স্থান ওন্য প্রায় ৪৯ াচায চনন্কাষ্ঠীন্ও প্রতযযবান্ফ গ্রফদুযৎ  সুগ্রফধা প্রদান ওযন্ঙ। দৌয গ্রফদুযৎ 

এয-ভােন্ভ বদগ্রনও কন্ি ৮.০৫ গ্রক গ্রফদুযৎ উৎাদন ওযন্ঙ। পন্র দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয ওভ ভাংস্থান্নয সৃগ্রি ন্য়ন্ঙ। দৌয 

গ্রফদুযৎ এয আন্রা ব্যফান্যয পন্র দগ্রযদ্র্ ভানুন্লয াভাগ্রচও ভম ভাদা  বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। তাঁন্দয দঙন্রন্ভন্য়যা গ্রফদুযন্তয 

আন্রান্ত দরঔািা ওন্য উন্নত চীফন কঠন্নয সুন্মাক ান্ছ। দই ান্থ গ্রগ্রডগ্রফএপ চাতীয় উন্নয়ন্ন অফদান যাঔন্ত 

যভ ন্ছ। 

 

প্রওল্প-২  ম্প্রাযণ প্রওল্প

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয আতায় “দাগ্রযদ্র্য দূযীওযণ  আত্ম-ওভ ভাংস্থান সৃগ্রিয চন্য ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন 

পাউন্েন (গ্রগ্রডগ্রফএপ)-এয ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ” প্রওল্পটি ২৮৮.৩১ দওাটি োওা ব্যন্য় ২০টি দচরায ১০০টি 

উন্চরায় ২,০৫,২৫২টি িাভীণ গ্রযফান্যয প্রায় ১০ রয িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন, আত্মওভ ভাংস্থান সৃগ্রি, 

আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওাে  াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন্ন ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। 

 

প্রওল্পটিয প্রধান প্রধান ওাম ভক্রভেঃ 

(ও) ঋণ ায়তা প্রদান, পুগ্রচ কঠন, নাযী উন্নয়ন  নাযী পুরুন্লয ভতা গ্রফধান 

(ঔ) সুপরন্বাকী দস্যন্দযন্ও দযতা উন্নয়ন  আয় বৃগ্রিভরও প্রগ্রযণ প্রদান 

(ক) াভাগ্রচও উন্নয়ন  ন্ঘতনতা বৃগ্রিভরও প্রগ্রযণ প্রদান 

(খ) প্রগ্রযণ যফতী প্রন্য়াচনীয় ঋণ এফাং ওাগ্রযকগ্রয প্রগ্রযণ প্রদান 

(গ) ওভীন্দয দযতা  ভতা বৃগ্রি গ্রফলয়ও প্রগ্রযণ প্রদান 

(ঘ) সুপরন্বাকী দস্যন্দয উৎাগ্রদত ন্েয গ্রফণন ওাম ভক্রন্ভ ায়তা প্রদান এফাং 

(ঙ) সুপরন্বাকী দস্যন্দযন্ও যওাযী, দফযওাযী অন্যান্য চাগ্রত কঠনভরও প্রগ্রতষ্ঠান্নয ান্থ গ্ররাংন্ওচ স্থান্নয ভােন্ভ 

দফা প্রাগ্রপ্ত গ্রনগ্রিতওযণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাহ্মণফািীয়া দয উন্চরায অিিাভ উত্তযািা ভগ্ররা গ্রভগ্রত, গ্রযদ ভন ওযন্ঙন অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক,  

ভাগ্রযঘারও, আই এভ ই গ্রড দন্য-ফাাংরা নকয ঢাওা এফাং গ্রগ্রডগ্রফএপ এয ব্যফস্থানা গ্রযঘারও চনাফ ভাবুবুয যভান। 
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প্রওল্প-৩ ফাাংরান্দন্য চরফায়ু দুক ভত এরাওায় দৌযগ্রক্ত উন্নয়ন প্রওল্প 

(Solar Energy Development in the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh) 

কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওান্যয গ্রযন্ফ  ফন ভন্ত্রণারন্য়য চরফায়ু গ্রযফতভন িাস্ট পাে এয অথ ভায়ন্ন ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয আতাধীন ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন (গ্রগ্রডগ্রফএপ) ওর্তভও (Solar Energy 

Development in the Climate Vulnerable Areas of Bangladesh.) ীল ভও প্রওল্পটি উকূরীয় এরাওায ৮টি দচরায 

দভাে ২০টি উন্চরায় (যণন্ঔারা, দভান্িরকঞ্জ, ভঠফািীয়া, ভনপুযা, াথযখাো, ফাভনা, দফতাকী, ফযগুনা দয, আভতরী, 

টুয়াঔারী দয, ফাউপর, ওরাািা, দগ্রভনা, করাগ্রঘা, দভন্দীকঞ্জ, ওয়যা, দান্ওা, াইওকাঙা, শ্যাভনকয,  

আাশুগ্রন) ফাস্তফায়ন ওযা ন্য়ন্ঙ। প্রওল্পটিয দভয়াদওার গ্রঙর চানুয়াযী, ২০১২ ন্ত গ্রডন্ম্বয, ২০১৪ ম ভি। প্রওল্পটিয দভাে 

প্রাক্কগ্ররত ব্যয় ধযা ন্য়গ্রঙর ১৯ দওাটি ৫০ রয ২৯ াচায োওা। 

 

প্রওল্পটিয ভর রযয  উন্েযশ্য গ্রঙর উকূরীয় অঞ্চন্র বচফ জ্বারানীয ব্যফায হ্রা ওযায ভােন্ভ ফায়ুভেন্র ওাফ ভন 

গ্রনেঃস্বযণ ওগ্রভন্য় প্রাকৃগ্রতও দুন্ম ভান্কয ঝুঁগ্রও ওগ্রভন্য় আনা এফাং ভানুন্লয চীফন মাত্রায ভান্নয উন্নয়ন খোন্না। এঙািা 

প্রওন্ল্পয সুগ্রনগ্রদ ভি উন্েশ্য ভ গ্রঙর িাভীণ দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয ওান্ঙ নফায়নন্মাগ্য গ্রক্ত দৌুঁন্ঙ দদয়া, নফায়নন্মাগ্য গ্রক্ত 

ব্যফায ওন্য আয়ফধ ভনভরও ওাম ভক্রভ সৃগ্রি ওযা, গ্রগ্রডগ্রফএপ এ নফায়নন্মাগ্য গ্রক্ত ওাম ভক্রভ এফাং ক্ষুদ্র্ ঋণ ওাম ভক্রন্ভয ভন্ে 

এওো দভরফন্ধন বতযী ওযা, উকূরীয় এরাওায চীফন মাত্রায ভান্ন ইগ্রতফাঘও গ্রযফতভন আনয়ন এফাং নফায়নন্মাগ্য গ্রক্ত 

উৎাদন বৃগ্রিয ভােন্ভ যগ্রতওয ওাফ ভন গ্রনেঃস্বযণ হ্রাওযণ। 

 

ফগ্রণ ভত প্রওল্পটি ঘরভান থাওা অফস্থায় চনাধাযন্নয ভন্ে ন্ঘতনতা সৃগ্রিয ভােন্ভ দারায গ্রন্স্টভন্ও চনগ্রপ্রয় ওন্য 

দতারায রন্যয ভি ফাাংরান্দন্ ৬৪০টি দারায গ্রন্স্টভ গ্রফনা ভন্ল্য গ্রফগ্রবন্ন চনপ্রগ্রতষ্ঠান্ন (স্কুর, ওন্রচ, ভাদ্র্াা, 

এগ্রতভঔানা, ভগ্রচদ, ভগ্রদয, িাফ খয, গ্রফগ্রবন্ন অগ্রপ ইতযাগ্রদ) স্থান ওযা  ফ ভন্ভাে ৬৪০০টি দারায দাভ গ্রন্স্টভ 

স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ। প্রওল্পটি কত ৩১ গ্রডন্ম্বয, ২০১৪ দত পরবান্ফ ভাপ্ত ন্য়ন্ঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
িাইন্ভে দঘইঞ্জ ইউগ্রনন্েয ব্যফস্থানা গ্রযঘারও (অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ) চনাফ দভােঃ গ্রদদারুর আান গ্রগ্রডগ্রফএপ ওর্তভও ফাস্তফায়নাধীন ফাাংরান্দন্য চরফায়ূ 

দুক ভত এরাওায় দৌযগ্রক্ত উন্নয় প্রওল্প গ্রযদ ভন ওান্র আভতরী ওাম ভারন্য় দারায দাভ গ্রন্স্টভ স্তািয ওযন্ঙন। 

 

প্রওল্প-৪ ইউগ্রনয়ন তথ্য  দফা দওন্ন্দ্র দারায গ্রন্স্টভ স্থান 

‘‘Installation of Solar Systems at Union Information and Service Center (UISC)” 

ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন এযই ভন্ে আন্যা এওটি প্রওল্প পরবান্ফ ফাস্তফায়ন ওযন্ত ভ ন্য়ন্ঙ। প্রওল্পটি ন্ছ 

ইউগ্রনয়ন তথ্য  দফা দওন্ন্দ্র দারায গ্রন্স্টভ স্থান ‘‘Installation of Solar Systems at Union Information and 

Service Center (UISC)” ীল ভও প্রওল্প। কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওান্যয গ্রযন্ফ  ফন ভন্ত্রণারন্য়য চরফায়ু 

গ্রযফতভন িাস্ট পাে এফাং প্রধানভন্ত্রীয ওাম ভারন্য়য A2I দপ্রািান্ভয অথ ভায়ন্ন গ্রগ্রডগ্রফএপ প্রওল্পটি ফাস্তফায়ন ওন্য। প্রওল্পটিয 

ভর উন্েশ্য গ্রঙর ইউআইএগ্র (ফতভভান্ন ইউগ্রনয়ন গ্রডগ্রচোর দন্টায ফা ইউগ্রডগ্র) দথন্ও িাভীণ চনাধাযণ মান্ত 

গ্রনযগ্রফগ্রছন্নবান্ফ তথ্য  দফা দন্ত ান্য দচন্য িীড সুগ্রফধায াাাগ্র ায়ও (ব্যাওআ) গ্রন্ন্ফ ইউআইএগ্রভন্ 

দৌযগ্রফদুযৎ সুগ্রফধা গ্রনগ্রিতওযণ। 
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প্রওল্পটি ফাস্তফায়ন্নয পন্র বচফ জ্বারানীয ব্যফায হ্রা ওযায ভােন্ভ ফায়ুভেন্র ওাফ ভন গ্রনেঃস্বযণ ওগ্রভন্য় প্রাকৃগ্রতও 

দুন্ম ভান্কয ঝুঁগ্রও ওগ্রভন্য় আনা  ভানুন্লয চীফন মাত্রায ভান্নয উন্নয়ন খোন্না ন্য়ন্ঙ। এঙািা ইউআইএগ্র দথন্ও 

িান্ভয চনাধাযণ গ্রনযগ্রফগ্রছন্ন তথ্য দফা ান্ছ, িাভীণ চনকন্ণয তথ্যবাোন্য প্রন্ফাগ্রধওায গ্রনগ্রিত ন্য়ন্ঙ, 

ইউআইএগ্রয উন্দ্যাক্তান্দয ওভ ভদতা  উচভন বৃগ্রি ায়ায াাাগ্র যওান্যয গ্রডগ্রচোর ফাাংরান্দ কিায ওাচ 

আয দফকফান ন্য়ন্ঙ। গ্রফকত জুন, ২০১৫ ভান্ গ্রনধ ভাগ্রযত ভন্য়য ভন্েই প্রওন্ল্পয আতায় তবাক দবৌগ্রতও ওাচ অথ ভাৎ 

৩,২০৮টি ইউগ্রনয়ন তথ্য  দফা দওন্ন্দ্র দারায গ্রন্স্টভ স্থান্নয ওাচ পরবান্ফ ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ। দারায গ্রন্স্টভ স্থান 

যফতী তদাযওী, দফা প্রদান এফাং ইউগ্রনয়ন তথ্য  দফা দওন্ন্দ্রয উন্দ্যাক্তান্দযন্ও গ্রযন্ো ভ প্রগ্রযণ প্রদান্নয চন্য 

আকাভী জুন, ২০১৬ ম ভি প্রওন্ল্পয দভয়াদ বৃগ্রি ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

প্রওল্প- ৫ ল্লী দাগ্রযদ্র্য  গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন এয আইগ্রটি ওাম ভক্রভ  ই-দফা গ্রক্তারীওযণ প্রওল্প 

ফাাংরন্দ যওান্যয অথ ভায়ন্ন ১৭.১০ দওাটি োওা ব্যন্য় গ্রগ্রডগ্রফএপ এয ই-দফা গ্রক্তারীওযন্ণয রন্যয ০৮টি গ্রফবান্কয 

৫২টি দচরায় ৩৯৬টি উন্চরা /ওাম ভারন্য় উক্ত প্রওন্ল্পয ওাম ভক্রভ ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। ম্পুন ভ যওাযী অথ ভায়ন্ন প্রওল্পটি 

ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। প্রওন্ল্পয দভাে ব্যয় ১৮.৮০ দওাটি োওা। প্রধান ওাম ভারয় ঢাওা  াযা দদন্ ১১টি ওগ্রম্পউোয ল্যাফ 

স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ মায ভােন্ভ গ্রগ্রডগ্রফএপ এয ওভী  সুপরন্বাকীন্দয গ্রফনাভন্ল্য আইগ্রটি প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ 

ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। গ্রফগ্রবন্ন ভন্য় ভন্ত্রণারন্য়য ওভ ভওতভা  দচরা প্রাওকণ এ ওর আইগ্রটি ল্যাফ গ্রযদ ভন ওন্য ন্িাল 

প্রওা ওন্যন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
গ্রগ্রডগ্রফএপ, খুরনা অঞ্চন্রয আইগ্রটি ল্যাফ গ্রযদ ভন ওযন্ঙন চনাফ এ দও এভ ফদরুর ভগ্রচদ, অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ (গ্রযওল্পনা), ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক 

 

প্রওল্প- ৬ দারান্যয ভােন্ভ াগ্রন গ্রফরফণীওযণ/গ্রফশুিওযণ প্রওল্প 

চরফায়ু িাস্ট পান্েয আতায় দগ্রযণাঞ্চন্রয ৬টি দচরায ১১টি উন্চরায় দারান্যয ভােন্ভ াগ্রন 

গ্রফরফণীওযণ/গ্রফশুিওযণ প্রওল্প (াইরটিাং) ওাম ভক্রভ নন্বম্বয, ২০১৩ ভান্য ভন্ে পরবান্ফ ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ, এয পন্র 

১৫৮টি েন্ে ২৯১টি দারায গ্রফরফণীওযণ/গ্রফশুিওযণ প্যান্নর স্থান ওন্য দগ্রযদ্র্ চনন্দ সুন্য় াগ্রনয ঘাগ্রদা 

দভোন্না ন্ছ। অনুরুবান্ফ ২য় ম ভান্য় ৯টি দচরায ১৮টি উন্চরায় দারায াগ্রন গ্রফরফণীওযণ প্যান্নন্রয ভােন্ভ 

২,১৬০টি প্যান্নর স্থান্নয ওাম ভক্রভ ঘরভান যন্য়ন্ঙ। 

নাযায়নকঞ্জ দচরায দচরা প্রাও গ্রফগ্রবন্ন ইউগ্রনয়ন তথ্য  দফা দওন্ন্দ্রয 

উন্দ্যাক্তান্দয ভন্ে দারায গ্রন্স্টভ গ্রফতযণ ওযন্ঙন  
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প্রওল্প-৭ গ্রগ্রডগ্রফএপ দারায দঘ প্রওল্প 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয গ্রনন্দনা ফাস্তফায়ন্নয ল্লী  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন (গ্রগ্রডগ্রফএপ) IDCOL এয আগ্রথ ভও  

ওাগ্রযকগ্রয ায়তায় দারান্যয ভােন্ভ দঘ ওাম ভক্রভ শুরু ন্য়ন্ঙ। ইন্তাভন্ে গ্রদনাচপুয দচরায দখািাখাে উন্চরায় 

১টি দারায দঘ াম্প স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ। প্রওন্ল্পয ভােন্ভ নফায়ন দমাগ্য গ্রক্তয ব্যফান্যয ভােন্ভ প্রায় ৫০ এওয 

চগ্রভন্ত াযা ফঙয দঘ সুগ্রফধা প্রদান ওযা ন্ফ। এ প্রওন্ল্পয ভােন্ভ এও ফা এওাগ্রধও ব্যগ্রক্ত গ্রভন্র এই দঘ প্রওন্ল্পয 

ফ ভন্ভাে ভল্য গ্রযন্াধ ওন্য ক্রয় ওযন্ত াযন্ফন। প্রওল্পটি ফাস্তফায়ন ন্র প্রায় ২০ ফঙয গ্রনযগ্রফগ্রছন্ন দঘ সুগ্রফধা 

ায়া মান্ফ। ২০১৫-১৬ অথ ভফঙন্য ফগুিা  গ্রদনাচপুয দচরায় আন্যা ৫টি দারায দঘ স্থান্নয ওাচ ঘরন্ঙ। 

 

৪.৯ ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন (এএপগ্রডএপ) 

ভূগ্রভওা 
চাগ্রতাংন্খয ঔাদ্য  কৃগ্রল াংস্থা (এপএ) ওর্তভও ১৯৭২ ান্র এগ্রয়া অঞ্চন্রয ওগ্রতয় দদন্য ক্ষুদ্র্ কৃলও 

 ভূগ্রভীনন্দয অফস্থা ম ভন্ফযণ ওন্য তান্দয উন্নয়ন্ন সুাগ্রযভারা প্রণয়ন্ণয উন্েন্শ্য "Asian Survey on 

Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)'' ীল ভও এওটি িাগ্রড প্রন্চক্ট িণ ওযা য়। 

ফাাংরান্দ আেটি দদন্ ম ভন্ফযণ দন্ল ১৯৭৪ ান্র াংগ্রিি দদভন্য যওান্যয গ্রনওে এওটি 

প্রগ্রতন্ফদন দ ওযা য় । প্রগ্রতন্ফদন্ন িাভ ম ভান্য় দগ্রযদ্র্ন্দয গ্রনন্য় এওটি ‘িণওাযী ব্যফস্থা’ কন্ি দতারা এফাং 

‘প্রদানওাযী ব্যফস্থা’দও দঢন্র াচান্নায সুাগ্রয ওযা য় । 

চাগ্রতয চনও ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄগ্রচবুয যভান্নয দনর্তত্বাধীন আয়াভী রীক যওান্যয আভন্র উগ্রল্লগ্রঔত 

সুাগ্রয অনুান্য ১৯৭৫-৭৬ ান্রয ফাগ্রল ভও উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘয আতায় "Action Research on Small Farmers and 

Landless Labourers Development Project (SFDP)'' ীল ভও এওটি প্রওল্প িণ ওযা য় । 

প্রওল্পটিয যীযাভরও ওাম ভক্রভ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুগ্রভল্লা; ফাাংরান্দ কৃগ্রল 

গ্রফশ্বগ্রফদ্যারয় (গ্রফএইউ), ভয়ভনগ্রাং এফাং ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা-এয ভােন্ভ কুগ্রভল্লা, ভয়ভনগ্রাং 

 ফগুিা দচরায দয উন্চরাভন্ ফাস্তফায়ন শুরু য় । এ প্রওল্পটিয ভােন্ভই ফাাংরান্দন্ ফ ভপ্রথভ যওাগ্রয ঔান্ত 

‘চাভানত গ্রফীন ক্ষুদ্র্ঋণ ওভ ভসূগ্রঘ'য সূঘনা য় । 

ল্লী উন্নয়ন ভফায় গ্রফবান্কয আতায় ম ভায়ক্রগ্রভওবান্ফ ফাস্তফায়নাধীন এ প্রওল্পটিন্ও ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

দঔ াগ্রনায দনর্তত্বাধীন প্রথভ আয়াভী রীক যওান্যয আভন্র ১৯৯৯-২০০৪ ম ভান্য়য দভয়াদ দন্ল এওটি 

পাউন্েন্ন রূািয ওযায গ্রিাি িণ ওযা য় ।  

প্রওল্পটিন্ও উগ্রল্লগ্রঔত গ্রিান্িয ধাযাফাগ্রওতায় ১৯৯৪ ান্রয দওাম্পানী আইন্নয গ্রফধানভন্ত দমৌথ ভরধন 

দওাম্পানী  পাভ ভস্ ভন্য গ্রযদপ্তয ন্ত ‘গ্রনফন্ধন' িন্ণয ভােন্ভ ‘ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন' নান্ভ এওটি ম্পূণ ভ 

যওাগ্রয ভাগ্ররওানাধীন গ্ররগ্রভন্েড দওাম্পানীন্ত রূািয ওযা য় ।  

 

রূকল্প 

 ল্লই ্ঞ্চরর ফফাযর্ ক্ষুর্ কৃলক নযফারযয আথ ত-াভানজক ্ফাায উন্নেন র্থা রানযর্দ হ্রাকযে। 

 

্নবর দ 

ল্লই ্ঞ্চরর ফফাযর্ ক্ষুর্ কৃলক নযফারযয রস্যররযরক দকন্দ্রভুি করয জাভানর্নফইন ক্ষুর্ ঋে প্ররারনয 

ভাধ্যরভ আনথ তক ্ফস্থায উন্নেন াভানজক এফাং উন্নেন কভ তকাে অ  ভর্ােরন ক্ষুর্ কৃলক নযফারযয নাযইররযরক 

িৃিকযে।  

 

দকৌরগর্ উরদ্দশ্যূহ  

 

াংস্থায দকৌরগর্ উরদ্দশ্যূহ  

১. ক্ষুর্ কৃলক নযফারযয আথ ত াভানজক উন্নেন। 

২. র  ভানফ ির বর্নযয ভাধ্যরভ কভ তাংস্থারনয সুরমাগ বৃনি। 
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৩. কভ তারা আরোজরনয ভাধ্যরভ ল্লই ্ঞ্চররয ক্ষুর্ কৃলকররয উন্নেরন যুরগারমাগই দকৌর উদ্ভাফন অ 

নফস্তৃর্কযে। 

 

আফনশ্যক দকৌরগর্ উরদ্দশ্যূহ  

১. র র্ায রগীক ফানল তক কভ তিারন চুনি ফাাফােন।  

২. র র্া অ বননর্কর্ায উন্নেন।  

৩. র্থ্য ্নধকায অ স্বপ্ররোনরর্ র্থ্য প্রকা ফাাফােন।  

৪. উদ্ভাফন অ ্নবরমাগ প্রনর্কারযয ভাধ্যরভ দফায ভারন্নান্নেন। 

৫. আনথ তক ব্যফস্থানায উন্নেন 

 

কাম তাফনর 

১। গ্রাভ ম তারে ক্ষুর্ কৃলক নযফারযয পরুলঅভনরাররযরক াংগঠির্কযে;  

২। াংগঠির্ পরুলঅভনরাররযরক আত্মকভ তাংস্থান অ আে বৃনিূহরক কাম তক্রভ ফাাফােরন জাভানর্ নফইন ক্ষুর্ 

ঋে প্ররান; 

৩। ঋে নফননরোরগয আে দথরক ক্ষুর্ ক্ষুর্ ঞ্চে আভানর্ জভায ভাধ্যরভ ননজস্ব প ুঁনজ গঠরন উিুিকযে; 

৪। সুপররবাগই রস্যঅরস্যররয জন্য র র্া বৃনিূহরক প্রন ে আরোজন; 

৫। রস্যগেরক ্থ তনননর্ক কাম তক্ররভয াাান াভানজক উন্নেন কাম তক্রভ দমভনোঃ সুপররবাগই ররস্যয 

দছরর দভরেররয ন া, পনষ্ট-স্বাস্থদ, জনাংখ্যা ননেন্ত্রে কাম তক্রভ গ্রে, নযফায কল্যাে ্র্দানর নফলরে 

উিুিকযে অ রমাগইর্া প্ররান। 

 

পাউন্েন্নয ওভ ভ-এরাওা 

পাউন্েন্নয 'Memorandum and Articles of Association' অনুান্য দদন্য ভি এরাওায় 

ওাম ভক্রভ ম্প্রাযন্ণয ব্যফস্থা যাঔা য় । পাউন্েন প্রগ্রতষ্ঠায পূন্ফ ভ কঠিত ‘োস্ক দপা ভ' প্রাথগ্রভওবান্ফ পাউন্েন্নয 

চন্য ৫০.০০ দওাটি োওা তগ্রফর াংস্থান্নয সুাগ্রয ওযা য় । 

পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ দপবুয়াগ্রয ২০০৭ ান্র ভাত্র ৫.০০ দওাটি োওা ‘আফতভও ঋণ তগ্রফর' গ্রনন্য় শুরু য়। 

গ্রওন্তু তৎওারীন যওায ওর্তভও যফতীন্ত ‘োস্ক দপা ভ' সুাগ্রয অনুান্য তগ্রফর াংস্থান্নয অবান্ফ ওাম ভক্রভ দচাযদায 

 ম্প্রাযণ ওযা ম্ভফ য়গ্রন । 

ভাননীয় প্রধানভভন্ত্রীয দনর্তত্বাধীন গ্রদ্ব্তীয় দপা আয়াভী রীক যওান্যয ২০০৯-২০১৪ দভয়ান্দ দভাে ২৪.৪৯ 

দওাটি োওা প্রাক্কগ্ররত ব্যন্য় ‘ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন ায়তা প্রওল্প' িন্ণয ভােন্ভ পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ 

কুগ্রভল্লা, ভয়ভনগ্রাং, ফগুিা, াফনা, যাংপুয, কুগ্রিিাভ, টুয়াঔারী, ফযগুনা, ফগ্রযার, দবারা  ঘাঁদপুয দচরায ৬০টি 

উন্চরায় দচাযদাযওযণ  ম্প্রাযন্ণয ব্যফস্থা িণ ওযা য় । 

ভাননীয় প্রধানভভন্ত্রীয দনর্তত্বাধীন যওান্যয আভন্র ২০১৩-২০১৬ দভয়ান্দ দভাে ৫৪.০০ দওাটি োওা 

প্রাক্কগ্ররত ব্যন্য় দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন এএপগ্রডএপ ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ প্রওল্প-এয ভােন্ভ দকাারকঞ্জ, পগ্রযদপুয, 

গ্রযয়তপুয, গ্রন্যাচপুয, ফগ্রযার, খুরনা, াতযীযা, কুগ্রভল্লা, ঘাঁদপুয, দনায়াঔারী, রযীপুয, গ্রন্রে, সুনাভকঞ্জ, গ্রফকঞ্জ, 

দভৌরবীফাচায, গ্রওন্াযকঞ্জ, ঘাঁাইনফাফকঞ্জ  ঞ্চকি দচরায ৫৪টি উন্চরায় ম্প্রাযন্ণয ব্যফস্থা িণ ওযা য় । 

ফতভভান্ন পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ ২৬টি দচরায ১১৪টি উন্চরায় ফাস্তফায়নাধীন যন্য়ন্ঙ ।  

 

ব্যফস্থানা 
 াগ্রফ ভও নীগ্রত গ্রনধ ভাযণ  গ্রদও গ্রনন্দ ভনা প্রদান্নয গ্রফলন্য় পাউন্েন্নয ১১ দস্য গ্রফগ্রি এওটি ‘াধাযণ ল ভদ' 

যন্য়ন্ঙ। াধাযণ ল ভন্দ ৮ চন দাগ্রধওায ফন্র এফাং ৩ চন যওায ওর্তভও ভন্নানীত দস্য যন্য়ন্ঙন। ওর 

প্রাগ্রনও  আগ্রথ ভও ওাম ভাগ্রদ গ্রযঘারনায গ্রফলন্য় পাউন্েন্নয ৮ দস্য গ্রফগ্রি এওটি ‘গ্রযঘারনা ল ভদ' যন্য়ন্ঙ। 

গ্রযঘারনা ল ভন্দ ৫ চন দাগ্রধওায ফন্র  ২ চন যওায ওর্তভও ভন্নানীত দস্য যন্য়ন্ঙন। স্থানীয় যওায, ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয গ্রঘফ দাগ্রধওাযফন্র উবয় ল ভদ-এয বাগ্রতয 

দাগ্রয়ত্ব ারন ওন্য থান্ওন। পাউন্েন্নয ব্যফস্থানা গ্রযঘারও দাগ্রধওাযফন্র উবয় ল ভদ-এয দস্য-গ্রঘফ গ্রান্ফ 

দাগ্রয়ত্ব ারন ওন্যন। 
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পাউন্েন্নয তগ্রফর প্রাগ্রপ্ত  

(োওায অাংওেঃ রয োওায়) 
 

অথ ভ ফঙয 

তগ্রফর প্রাগ্রপ্তয গ্রফফযণ (জুন ২০১৫ ম ভি ) 

উৎ আফতভও  

ঋণ তগ্রফর 

চনফর, গ্রযঘারন 

 অন্যান্য 

(ম্পদ/প্রগ্রযণ) 

দভাে (২+৩) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০৫-২০০৬ ৫০০.০০ ৩৫০.০০ ৮৫০.০০ অনুন্নয়ন ফান্চে 

২০০৬-২০০৭ - - - - 

২০০৭-২০০৮ - - - - 

২০০৮-২০০৯ ৫০০.০০ ১০০.০০ ৬০০.০০ অনুন্নয়ন ফান্চে 

২০০৯-২০১০ ৫০০.০০ - ৫০০.০০ উন্নয়ন ফান্চে 

২০১০-২০১১ ৯২০.০০ ৮০.০০ ১০০০.০০ উন্নয়ন ফান্চে 

২০১১-২০১২ ৯২২.০০ ১৭.০০ ৯৩৯.০০ উন্নয়ন ফান্চে 

২০১২-২০১৩ - ৮.০০ ৮.০০ উন্নয়ন ফান্চে 

২০১৩-২০১৪ ১০৪২.৩৬ ৬৩৩.৬৮ ১৬৭৬.০৪ উন্নয়ন ফান্চে 

২০১৪-২০১৫ ১২৫০.০০ ৫৭৫.০০ ১৮২৫.০০  

দভাে ৫৬৩৪.৩৬ ১৭৬৩.৬৮ ৭৩৯৮.০৪ - 
 

 

 

আফতভও ঋণ তগ্রফর ব্যফান্যয গ্রফফযণ  
(োওায অাংওেঃ রয োওায়) 

 

তগ্রফন্রয উৎ 
প্রাপ্ত আফতভও 

ঋণ তগ্রফর 
 

ঋণ গ্রফতযণ 

ঋণ  াগ্রব ভ ঘাচভ আদায় ভান্ঠ 

গ্রফগ্রনন্য়াককৃত  

ঋণ গ্রস্থগ্রত 

 (আর) 

আর াগ্রব ভ ঘাচভ 

(১১% ান্য) 
দভাে 

১। অনুন্নয়ন ফান্চে ১০০০.০০ ১০৩২৬.২২ ৮৯৫৮.৭০ ৯৮৫.৪৬ ৯৯৪৪.১৬ ১৩৬৭.৫১ 

২। উন্নয়ন ফান্চে ৪৬৩৪.৩৬ ২১১৬৬.৪৫ ১৫৯৭৫.৪৭ ১৭৫৭.৩০ ১৭৭৩২.৭৭ ৫১৯০.৯৯ 

 দভাে ৫৬৩৪.৩৬ ৩১৪৯২.৬৭ ২৪৯৩৪.১৭ ২৭৪২.৭৬ ২৭৬৭৬.৯৩ ৬৫৫৮.৫০ 
 

 

ওাম ভক্রন্ভয অিকগ্রত  

 পাউন্েন্নয অনুকূন্র আফতভও ঋণ তগ্রফর ফাফদ ২০০৫-২০০৬ অথ ভ ফঙন্য প্রদত্ত ৫.০০ দওাটি োওায 

ভােন্ভ দপব্রুয়াগ্রয ২০০৭ ভান্ ওাম ভক্রভ শুরু ওযা য় । যফতী ২০০৮-২০০৯ অথ ভ ফঙন্য  প্রদত্ত ৫.০০ দওাটি এফাং 

২০০৯-২০১৫ ভন্য় প্রদত্ত ৪৬.৩৪ দওাটি দভাে ৫১.৩৪ দওাটি োওায ‘আফতভও ঋণ তগ্রফর' ভােন্ভ ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন 

ওযা ন্ছ । জুন ২০১৫ ম ভি ওাম ভক্রন্ভয অিকগ্রত গ্রনন্ম্ন উস্থাগ্রত ন্রােঃ 
 

দওন্দ্র কঠন  দস্যভুগ্রক্ত 

 পাউন্েন্নয ভােন্ভ িাভ ম ভান্য় ক্ষুদ্র্ কৃলও গ্রযফান্যয ২০–৩০ চন পুরুল/ভগ্ররান্ও গ্রনন্য় ০১ (এও)টি 

ওন্য দওন্দ্র কঠন ওযা ন্য় থান্ও । ২০১৪–১৫ অথ ভ ফঙন্য ৭৫০টি দওন্দ্র কঠন্নয ভােন্ভ ১৯০০০ চন পুরুল/ভগ্ররান্ও 

দস্যভুক্ত ওযা য় ।  জুন’ ২০১৫ ম ভি ৩৫৩০টি দওন্দ্র কঠন্নয ভােন্ভ ১০৩৯৪৮ চন পুরুল/ভগ্ররান্ও দস্যভুক্ত ওযা 

য়।  

 

ঋণ গ্রফতযণ  আদায় 

 পাউন্েন্নয আতায় দস্য/দস্যান্দয কৃগ্রল উৎাদন বৃগ্রি, আত্ম-ওভ ভাংস্থান  আয় বৃগ্রিভরও ওাম ভক্রন্ভ 

ন্ফ ভাচ্চ ০১ (এও) ফঙয দভয়াদী ঋণ প্রদান ওযা য় । দভাে ৪৮টি ভান গ্রওগ্রস্তন্ত ঋন্ণয আর  াগ্রব ভ ঘাচভ আদায় 
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ওযা য় । ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য ৭১৪৮.০০ রয োওা ঋণ গ্রফতযণ ওযা য় এফাং ৫৯৩৮.০০ রয োওা আদায় ওযা 

য়। জুন’১৫ ম ভি 314৬০.৬৮ রয োওা ঋণ গ্রফতযণ ওযা য় এফাং ২৪৯১৪.৪৫ রয োওা আদায় ওযা য়। 

আদায়ন্মাগ্য ঋণ আদান্য়য তওযা ায ৯৩.২১ বাক ।  

 

 
 

বান গ্রও ব্যফায় ঔান্ত ঋণ গ্রনন্য় সুপরন্বাকী দস্যায ধান 

শুওান্না ওাচ 

ফগ্রচ ঘাল ঔান্ত ঋণ গ্রনন্য় সুপরন্বাকী দন্স্যয ফগ্রচ ফাকান 

গ্রযঘম ভা 

 

পু ুঁগ্রচ কঠন 

 পাউন্েন্নয উওাযন্বাকীন্দয 'গ্রনচস্ব পু ুঁগ্রচ’ কঠন্নয রন্যয ঋণ ওাম ভক্রন্ভয আয় ন্ত াপ্তাগ্রও ন্যযনতভ 

২০.০০ োওা ান্য 'ঞ্চয় আভানত’ চভা ওযায ব্যফস্থা যন্য়ন্ঙ। ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য ৭১০.০০ রয োওা ঞ্চয় 

আভানত চভা ওযা য় । এ প্রগ্রক্রয়ায় জুন’১৫ ম ভি ২৪৭৭.৫৩ রয োওা ঞ্চয় আভানত চভা ওযা য় ।  

 

প্রগ্রযণ 

 পাউন্েন্নয আতায় ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দযন্ও দযতা উন্নয়ন এফাং সুপরন্বাকীন্দযন্ও গ্রফগ্রবন্ন আয় 

ফধ ভনভরও ওাম ভক্রন্ভ প্রগ্রযণ প্রদান্নয ব্যফস্থা যন্য়ন্ঙ। ২০১৪-১৫ অথ ভ ফঙন্য ৬৩ চন ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযী এফাং ২৫০০ 

চন সুপরন্বাকীন্ও প্রগ্রযণ প্রদান ওযা য়। জুন’১৫ ম ভি ৮৩৪ চন ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযী এফাং ৭৫৭৫ চন 

সুপরন্বাকীন্ও প্রগ্রযণ প্রদান ওযা য় ।  

 

নাযীয যভতায়ন  
 ফাাংরারররয দভার্ জনাংখ্যায প্রাে ্রধ তক নাযই। সুর্যাাং নাযই ভাজরক উৎারন অ উন্নেরনয ূহর 

দরার্ধাযায ারথ িৃি কযা ছািা দররয ানফ তক উন্নেন ম্ভফ নে। নাযইয  ভর্ােন দম কর নফলরেয অয 

ননবতযইর র্ায ভরধ্য ্ন্যর্ভ রে কভ তাংস্থান র্থা আে উাজতন। পাউরেরনয উরদ্দশ্য রে কভ তাংস্থান র্থা আে 

বৃনিয ভাধ্যরভ রানযর্দ হ্রাকযে। এ কর কভ তসূনচয ্নধকাাং সুনফধারবাগই রে নাযই। পাউরেরনয আঅর্াভুি 

রস্যররয ভরধ্য ৯৯,৭৯০ জন নাযই রস্য যরেরছ। নাযই ররস্যয র্কযা ায ৯৬%। রস্যভুি এ কর নাযইরক 

আত্ম-কভ তাংস্থারনয নননভত্ত নফনবন্ন আেফধ তনূহরক কভ তকারে ৩০২০২.২৫ র  র্াকা ঋে নফর্যে কযা রেরছ।  এ 

কর নাযই ক্ষুর্ ক্ষুর্ ঞ্চে জভায ভাধ্যরভ ২৩৭৮.৪৩ র  র্াকা ননজস্ব প ুঁনজ গঠরন  ভ রেরছ। উরল্লখ্য নাযই 

রস্যররয ঋে নযরারধয ভাত্রা পরুল রস্যররয দচরে ্নধক। এছািা নাযই রস্যররযরক ্থ তনননর্ক কাম তক্ররভয 

াাান াভানজক উন্নেনূহরক কাম তক্রভ দমভনোঃ সুপররবাগই ররস্যয দছরর দভরেররয ন া, পনষ্ট-স্বাস্থদ, জনাংখ্যা 

ননেন্ত্রে কাম তক্রভ গ্রে, নযফায কল্যাে ্র্দানর নফলরে উিুিকযে অ রমাগইর্া প্ররারন ্নধকর্য ািা াঅো মাে। 

এ পাউরেরনয ভাধ্যরভ নাযইররয  ভর্ােরন মরথষ্ট ্ফরান যরেরছ ।  
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এক নজরয পাউরেরনয ভাঠ কাম তক্ররভয ্গ্রগনর্ 

 ওাম ভক্রভ 
ওাম ভক্রন্ভয অিকগ্রত (জুন ২০১৫ ম ভি) 

পুরুল ভগ্ররা দভাে 

১।  দওন্দ্র কঠন ১৪১ ৩৩৮৯ ৩৫৩০ 

২। দস্যভুগ্রক্ত ৪১৫৮ ৯৯৭৯০ ১০৩৯৪৮ 

৩।  ঞ্চয় আভানত (রয োওায়) ৯৯.১০ ২৩৭৮.৪৩ ২৪৭৭.৫৩ 

৪।  ঋণ গ্রফতযণ (রয োওায়) ১২৫৮.৪৩ ৩০২০২.২৫ ৩১৪৬০.৬৮ 

৫। ঋণ আদায় (রয োওায়) ৯৯৬.৫৮ ২৩৯১৭.৮৭ ২৪৯১৪.৪৫ 

৬।  াগ্রব ভ ঘাচভ আদায় (রয োওায়) ১০৯.৬২৩৬ ২৬৩০.৯৬৬ ২৭৪০.৫৯ 

৭। ঋণ আদান্য়য ায (%) ৮৮ ৯৩ ৯৩ 

৮। সুপরন্বাকীন্দয প্রগ্রযণ (চন) ৩০৩ ৭২৭২ ৭৫৭৫ 

 

পাউন্েন্নয ওাম ভক্রন্ভয  াপল্য  
 পাউন্েন্নয আতায় জুন ২০১৫ ম ভি ভন্য় ১০৩৯৪৮ গ্রযফায ন্ত ০১ (এও) চন পুরুল/ভগ্ররান্ও 

াংকঠিত ওন্য ক্ষুদ্র্ঋণ ায়তা প্রওন্ল্পয ভােন্ভ তাঁন্দয কৃগ্রল উৎাদন, আত্ম-ওভ ভাংান  আয় বৃগ্রিভরও ওাম ভক্রভ 

িণ ওযা ন্য়ন্ঙ । পন্র তাঁন্দয আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন খন্েন্ঙ । সুপরন্বাকীন্দয তওযা ৯৬ বাকই ভগ্ররা। 

পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ ভগ্ররান্দয উন্নয়ন্ন গুরুত্বপূণ ভ ভূগ্রভওা ারন ওযন্ঙ । 

 পাউন্েন্নয ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয দফতনবাতা  অন্যান্য গ্রযঘারন ব্যয় গ্রনফ ভান্ যওায ন্ত দওান 

অনুদান ফযাে প্রদান ওযা য় না । যওায প্রদত্ত দভাে ৫১.৩৪ দওাটি োওায ‘আফতভও ঋণ তগ্রফর'এয ভােন্ভ 

গ্রযঘারনাধীন ঋণ ওাম ভক্রভ ন্ত প্রাপ্ত ১১% াগ্রব ভ ঘান্চভয ১০% অন্থ ভয ভােন্ভ পূণ ভওারীন ৩০২ চন 

ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীয দফতনবাতা  অন্যান্য গ্রযঘারন ব্যয় গ্রনফ ভা ওযা ন্ছ ।  

  

গ্রত্রার উন্চরায দভাঙােঃ াযবীন দফকভ ঋন্ণয োওায় ক্রয়কৃত 

কাগ্রব গ্রযঘম ভা 

ঘাগ্রদনা উন্চরায াগ্রিন্ঔারা িান্ভয আগ্রম্বয়া দফকভ ঋন্ণয 

োওায় ক্রয়কৃত াঁ ারন 

 

পাউন্েন্নয ম্প্রাযণ ওাম ভক্রভ  
 ‘দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন এএপগ্রডএপ ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ' ীল ভও এওটি প্রওল্প ২০১৩-২০১৬ দভয়ান্দ ৫৪.০০ 

দওাটি োওা প্রাক্কগ্ররত ব্যন্য় ১৮টি দচরায ৫৪টি উন্চরায় ফাস্তফায়নাধীন যন্য়ন্ঙ। 
 

ফাস্তফায়ন ব্যফস্থানা 
 

াাংকঠগ্রনও   চনফর ওাঠান্ভা  

পাউন্েন্নয প্রধান ওাম ভারয়, ল্লী বফন (৭ভ তরা), ৫, ওাযান ফাচায, ঢাওায় প্রওন্ল্পয প্রধান ওাম ভারয় 

অফগ্রস্থত। পাউন্েন্নয ব্যফস্থানা গ্রযঘারন্ওয াগ্রফ ভও গ্রদও গ্রনন্দ ভনা  গ্রনয়ন্ত্রন্ণ প্রওল্প গ্রযঘারও, উ-প্রওল্প 
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গ্রযঘারও  অন্যান্য ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয ভােন্ভ প্রধান ওাম ভারন্য়য ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ন্য় থান্ও। ভাঠ ম ভান্য়য 

ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্ন ৫টি প্রাগ্রনও গ্রফবান্ক স্থাগ্রত ৫টি আঞ্চগ্ররও ওাম ভারন্য়য ভােন্ভ স্থানীয় ম ভান্য় প্রওল্প ওাম ভক্রভ 

ফাস্তফায়ন গ্রযফীযণ  তদাযগ্রও গ্রনগ্রিত ওযায ব্যফস্থা যন্য়ন্ঙ। প্রওন্ল্পয র্তণভৄর ম ভান্য়য ওাম ভক্রভ ৫৪টি উন্চরায় 

স্থাগ্রত উ-আঞ্চগ্ররও ওাম ভারন্য়য ভােন্ভ ফাস্তফায়ন ওযা ন্ছ। প্রগ্রতটি উ-আঞ্চগ্ররও ওাম ভারন্য় ০১ চন উ-

আঞ্চগ্ররও ব্যফস্থাও  ০২ চন ভাঠ াংকঠও াংগ্রিি উন্চরায ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্ন গ্রনন্য়াগ্রচত যন্য়ন্ঙন।  

 

প্রওল্প এরাওা 
প্রওল্পটিয ওাম ভক্রভ দকাারকঞ্জ, পগ্রযদপুয, গ্রযয়তপুয, গ্রন্যাচপুয, ফগ্রযার, খুরনা, াতযীযা, কুগ্রভল্লা, 

ঘাঁদপুয, দনায়াঔারী, রযীপুয, গ্রন্রে, সুনাভকঞ্জ, গ্রফকঞ্জ, দভৌরবীফাচয, গ্রওন্াযকঞ্জ, ঘাঁাইনফাফকঞ্জ  ঞ্চকি 

দচরায ৫৪টি উন্চরায় ফাস্তফায়ন ওযা ন্ছ। 

 

ভাঠ ওাম ভক্রভ 

 প্রওল্প অনুন্ভাদন যফতীন্ত াাংকঠগ্রনও ওাম ভক্রভ ম্পাদন দন্ল ভাঘ ভ, ২০১৪ ন্ত প্রওন্ল্পয ভাঠ ম ভান্য়য 

ওাম ভক্রভ শুরু য় । জুন ২০১৫ ম ভি ভাঠ ম ভান্য়য ওাম ভক্রন্ভয অগ্রচভত অিকগ্রত গ্রনন্ম্ন ফগ্রণ ভত  ন্রােঃ  

 

ওাম ভক্রভ 
ওাম ভক্রন্ভয অিকগ্রত (জুন ২০১৫ ম ভভত) 

পুরুল ভগ্ররা দভাে 

১।  দকন্দ্র গঠন 29 688 ৭১৭ 

২। রস্যভুনি 621 14897 ১৫৫১৮ 

৩।  ঞ্চে আভানর্ (র  র্াকাে) 14.5232 348.5568 ৩৬৩.০৮ 

৪।  ঋে নফর্যে (র  র্াকাে) 117.7432 2825.837 ২৯৪৩.৫৮ 

৫। ঋে আরাে (র  র্াকাে) 74.062 1777.488 ১৮৫১.৫৫ 

৬। ানব ত চাজত আরাে (র  র্াকাে) 7.3396 176.1504 ১৮৩.৪৯ 

৭।  আরােরমাগ্য ঋে আরারেয ায (%) ১০০ ১০০ ১০০ 

 

পাউন্েন্নয যভতা বৃগ্রিয দন্য  

 পাউন্েনটি যওাগ্রয ভাগ্ররওানাধীন প্রগ্রতষ্ঠান ন্র যওায এ প্রগ্রতষ্ঠান্নয ওভ ভওতভা-ওভ ভঘাযীন্দয দফতন-

বাতা প্রদান ওন্য না। পাউন্েনন্ও গ্রনন্চয আয় দথন্ও ব্যয় গ্রনফ ভা ওযন্ত য়। প্রগ্রতষ্ঠানটিয ওভ ভওতা-ওভ ভঘাযীন্দয 

দফতন-বাতা প্রগ্রতভান্ াংস্থান  গ্রযঘারন ঔান্ত প্রায় ৩৯.০০ রয োওা ভাগ্রও ব্যয় ন্য় থান্ও।  

 

 দস্যন্দয ভন্ে ঋণ গ্রফতযণ  ঋন্ণয গ্রওগ্রস্ত আদান্য়য চন্য ১১% াগ্রব ভ ঘাচভ দনয়া য়। এয ৩ বাক অাং 

প্রবৃগ্রিয চন্য দযন্ঔ ৭ বাক দথন্ও ৩০১ চন ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীয দফতনবাতা  গ্রযঘারনা ব্যয় গ্রনফ ভা ওযন্ত ন্ছ। 

 
 

 ‘ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন ায়তা (২য় ম ভায়)' ীল ভও এওটি প্রওল্প চানুয়াগ্রয ২০১৬ দথন্ও গ্রডন্ম্বয 

২০১৮ দভয়ান্দ ৭৫.০০ দওাটি োওা প্রাক্কগ্ররত ব্যন্য় ২১টি দচরায ৬০টি উন্চরায় ফাস্তফায়ন্নয রন্যয গ্রডগ্রগ্র ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয ভােন্ভ গ্রযওল্পনা ওগ্রভন দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। ইন্তাভন্ে প্রওন্ল্পয গ্রইগ্র বা অনুগ্রষ্ঠত 

ন্য়ন্ঙ এফাং াই গ্রডগ্রগ্র পুনক ভঠন ওন্য দপ্রযণ ওযা ন্ফ।  

 

 এঙািা (১) ৩৯৯২.০০ রয োওা প্রাক্কগ্ররত ব্যন্য় ‘ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন্নয যভতা বৃগ্রি ীল ভও 

১টি, (২) ২৯০৫.০০ রয োওা প্রাক্কগ্ররত ব্যন্য় ‘ফাাংরান্দন্য ক্ষুদ্র্ কৃলওন্দয চন্য উৎাদন, ওভ ভাংস্থান  

আয়বৃগ্রিভরও ওভ ভসূগ্রঘ’ ীল ভও ১টি, এফাং (৩) ৬৫৬২.০০ রয োওা প্রাক্কগ্ররত ব্যন্য় ‘নৃ-তাগ্রত্ত্বও  প্রাগ্রিও চনন্কাষ্ঠীয 

চীগ্রফওা উন্নয়ন’ ীল ভও ১টি দভাে ৩টি প্রওল্প ২০১৫–১৬ অথ ভ ফঙন্য এগ্রডগ্র’দত প্রস্তাগ্রফত বফন্দগ্রও াায্য 

প্রাগ্রপ্তয সুগ্রফধান্থ ভ ফযােগ্রফীন অননুন্ভাগ্রদত নতুন প্রওল্প গ্রন্ন্ফ অিভু ভক্ত যন্য়ন্ঙ। এ ৩টি প্রওন্ল্পয প্রওল্প প্রস্তাফ 

ইআযগ্রড’দত দপ্রযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। 
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কৃতজ্ঞতাস্বীওায  .......... 

 
চনাফ দভাাোদ আব্দুর ওাইউভ 

ভাগ্রযঘারও (অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ) 

ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ, ঢাওা। 

 

চনাফ দভােঃ ভগ্রপজুর ইরাভ 

ভাগ্রযঘারও / গ্রনফন্ধও (অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ) 

ভফায় অগ্রধদপ্তয, ঢাওা। 

 

চনাফ ারাউগ্রেন ভাভৄদ 

ভাগ্রযঘারও (অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ) 

ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুগ্রভল্লা। 

 

চনাফ আফদুর ভগ্রতন 

বাযপ্রাপ্ত ভাগ্রযঘারও 

ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা। 

 

চনাফ দভােঃ ওত আওফয 

ভাগ্রযঘারও (ভেগ্মগ্রঘফ) 

ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভ (ফাাড ভ). দওাোরীািা, দকাারকঞ্জ। 

 

চনাফ আওফয দান্ন 

প্রওল্প গ্রযঘারও (ভেগ্মগ্রঘফ) 

এওটি ফাগ্রি এওটি ঔাভায প্রওল্প 

 

চনাফ এ এইঘ এভ আফদুল্লাহ্ 

ব্যফস্থানা গ্রযঘারও 

ক্ষুদ্র্  কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন। 

 
চনাফ ভাবুফয যভান 

ব্যফস্থানা গ্রযঘারও (বাযপ্রাপ্ত) 

ল্লী দাগ্রযদ্র্ গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন। 




