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ফার্লকি প্রর্তবফদন
২০১৮-২০১৯

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায

ii

উবদষ্টা র্যলদঃ
জনাফ মভাঃ কাভার উর্িন তালুকদায
র্িফ, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ

, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ

ম্পাদনা ল িদঃ
জনাফ

বার্ত
র্যকল্পনা ও উন্নয়ন), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ

জনাফ মজাফায়দা মফগভ
উ প্রধান, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ

দস্য

জনাফ মভাঃ র্ভজানুয যভান
উর্িফ (প্রান-১), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ

দস্য

জনাফ মভাঃ মকযাভত আরী
উর্িফ (প্রর্তষ্ঠান-১), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ

দস্য

জনাফ নূরুন নাায
উর্িফ (ফাবজট), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ

দস্য

জনাফ আইযীন পাযজানা
উর্িফ (উন্নয়ন), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ

দস্য

জনাফ মভাঃ মভানাবয়ভ উর্িন মিৌদৄযী
র্বেভ এনার্রে, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ

দস্য

প্রকাকার
অবটাফয ২০১৯
প্রকানায় ও ভৄদ্রণ
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়
ফাাংরাবদ র্িফারয়, ঢাকা
www.rdcd.gov.bd
প্রচ্ছদ
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ

iii

মভাঃ তাজুর ইরাভ, এভর্
ভন্ত্রী
স্থানীয় যকায র্ফবাগ
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায

ফাণী
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ মদবয ল্লী এরাকায জনগবনয কভিাংস্থান, দার্যদ্রয র্ফবভািন ও আথ ি-াভার্জক
উন্নয়বন গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কবয আবে। মদবয শ্চাদদ ও প্রতযন্ত অঞ্চর ল্লী এরাকায ফ িত্র এ র্ফবাবগয কাম িক্রভ
র্ফস্তৃত। যকাবযয নীর্তভারা, র্নফ িািনী ইবোয, ঞ্চফার্ল িক র্যকল্পনা ও মটকই উন্নয়ন অর্বষ্ট (এর্ডর্জ) মক াভবন মযবে
এ র্ফবাগ ও অধীনস্থ াংস্থাভ নানাভেী প্রকল্প ও কভিসূর্ি ফােফায়ন কবয থাবক। এ াংক্রান্ত াভর্িক কভিকান্ড তুবর ধবয
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয ২০১৮-২০১৯ অথ ি-ফেবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকার্ত বত মাবচ্ছ মজবন আর্ভ আনর্িত।
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয আওতাধীন াংস্থাভবয ভবে র্ফআযর্ডর্ফ, ভফায় অর্ধদপ্তয, ল্লী দার্যদ্রয
র্ফবভািন পাউবন্ডন ও ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউবন্ডন র্ফর্বন্ন প্রকল্প ও কভিসূর্িয ভােবভ িাভীণ দর্যদ্র জনবগার্ষ্ঠবক দার্যদ্রয
র্ফবভািবনয রবযয ঋণ, প্রর্যণ ও উকযণ র্ফর্বন্ন ায়তা প্রদান কবয আবে। এ কর কাম িক্রবভয ভােবভ
আত্মকভিাংস্থান সৃর্ষ্ট, ক্ষুদ্র উবযাক্তা উন্নয়ন, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন প্রভৃর্ত মযবত্র এ র্ফবাগ উবল্লেবমাগ্য অফদান মযবে িবরবে।
ফতিভান যকাবযয রূকল্প ২০২১ ফােফায়বনয রবযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী মে ার্নায স্বপ্ন ‘আভায ফার্ি আভায
োভায প্রকল্প’ এ র্ফবাবগয ভােবভ ফােফায়ন কযা বচ্ছ। কভিাংস্থান ও জনগবণয পুর্ষ্টয িার্দা পূযবণ ফাাংরাবদ দুগ্ধ
উৎাদনকাযী ভফায় ইউর্নয়ন র্রর্ভবটড (র্ভল্কর্বটা) এয অফদান ফ িভবর প্রাংর্ত বয়বে। প্রর্যণ ও গবফলণা প্রর্তষ্ঠান
র্ববফ ফাড,ি ফাাড ি এফাং আযর্ডএ একর্দবক মমভন ভানফ ম্পদ উন্নয়বন অফদান যােবে, অন্যর্দবক ল্লীয জনগবণয আথ িাভার্জক অফস্থায ারনাগাদ র্িত্র তুবর ধযা ল্লী উন্নয়বনয নতুন নতুন ভবডর উদ্ভাফবন র্নবয়ার্জত যবয়বে।
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয ার্ফ িক কাম িক্রভ তুবর ধবয ২০১৮-২০১৯ অথ ি-ফেবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকানায
ভােবভ এ র্ফবাবগয ারনাগাদ অিগর্তয তথ্য করবক অফর্ত কযবত ায়তা কযবফ মা মদবয আথ িাভার্জক উন্নয়বন এ
র্ফবাবগয অফদান ভল্যায়বন ায়ক বফ। এ র্ফবাবগয ২০১৮-২০১৯ অথ িফেবযয প্রর্তবফদন প্রনয়বন াংর্িষ্ট করবক আর্ভ
আন্তর্যক ধন্যফাদ জানাই।
জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু
ফাাংরাবদ র্িযজীফী মাক।

(মভাঃ তাজুর ইরাভ, এভর্)
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স্বন বট্টািার্য্ি, এভর্
প্রর্তভন্ত্রী
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায

ফাণী
মদবয ল্লী এরাকায জনগবনয বাবগ্যান্নয়বন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ অিণী ভূর্ভকা ারন কবয আবে।
স্বাধীনতা-উত্তয ফাাংরাবদ নানাভেী ভস্যা তথা র্ফর্বন্ন ধযবনয প্রাকৃর্তক দূবম িাগ, মফকায ভস্যা, র্ফশ্বায়বনয িযাবরঞ্জ
মভাকার্ফরা এফাং র্ফশ্বব্যাী দীর্ িবভয়াদী অথ িননর্তক ভিা বত্বও আথ ি-াভার্জক মযবত্র র্ফগত ফৎয গুবরাবত উবল্লেবমাগ্য
াপল্য অজিন কবযবে।
দার্যদ্রযভৄক্ত ও বফলম্যীন ‘ভদ্ধ ফাাংরাবদ’ গিায স্বপ্ন ফােফায়বনয রবযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনত্রী মে
ার্নায মনতৃবত্ব ফতিভান যকায র্নযর কাজ কবয মাবচ্ছ। ল্লী উন্নয়ন ও দার্যদ্রয র্নযবনয অন্যতভ বৃৎ কভিসূর্ি “আভায
ফার্ি আভায োভায” প্রকল্প ফােফায়বনয ভােবভ প্রর্তটি ফার্িবক মকন্দ্র কবয কৃর্ল জর্ভ ও অন্যান্য ম্পবদয বফ িাত্তভ
ব্যফাবযয ভােবম্য কভিাংস্থান, োয ও পুর্ষ্ট িার্দা পূযবণয ব্যাক কাম িক্রভ িণ কযা বয়বে। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
র্ফবাবগয অধীন দপ্তযভবয ভবে র্ফআযর্ডর্ফ ও ভফায় অর্ধদপ্তয  অন্যান দপ্তয/াংস্থায ভােবভ র্ফর্বন্ন প্রকল্প ও কভিসূর্ি
ফােফায়ন কবয র্ফপুর াংখ্যক িাভীণ দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীবক দার্যদ্রয র্ফবভািবনয রবযয ঋণ প্রদান, প্রর্যণ ও উকযণ র্ফর্বন্ন
ায়তা প্রদান কবয আবে - মা মদবয উন্নয়বন অনন্য ভূর্ভকা যােবে। এ র্ফবাবগয অধীনস্থ প্রর্যণ ও গবফলণা প্রর্তষ্ঠান
ফাড ি, আযর্ডএ ও ফাাড ি গবফলণা ও প্রাবয়ার্গক গবফলণায ভােবভ ল্লী উন্নয়বন নতুন নতুন প্রভের্ক্ত ও ভবডর উদ্ভাফবন গুরুত্বপূণ ি
ভুর্ভকা যােবে।
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াভর্িক কভিকাবন্ডয প্রর্তপরন র্টিবয় ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফেবযয ফার্ল িক এ
প্রর্তবফদন প্রকানায ভােবভ াংর্িষ্ট করবক ার্ফ িক র্ফলয় অফর্ত কযবত ায়ক বফ ফবর আভায দৃঢ় র্ফশ্বা।
প্রর্তবফদনটি প্রকানায াবথ াংর্িষ্ট করবক আন্তর্যক ধন্যফাদ জানাই।

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু
ফাাংরাবদ র্িযজীফী মাক।

(স্বন বট্টািার্য্ি, এভর্)
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মভাোঃ কাভার উবিন তালুকদায
বিফ
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায।

ফাণী
ফাবল িক প্রবতদফদন একটি ভন্ত্রণারয় ফা বফবাদগয ফৎযবববিক াভবিক কভিকান্ড প্রবতপরদনয অন্যতভ ভাধ্যভ
বদদফ বফদফবিত য়। এ প্রবতদফদন ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয াভবিক কভিকাদন্ডয ফাস্তফ বিত্র/বফফযণ তুদর ধদয জনাধাযদণয
বনকট যকাদযয কাদজয স্বচ্ছতা, জফাফবদবতা, ক্ষভতা ও উন্নয়দনয তথ্যবিত্র প্রকা কদয। যকাদযয ববফষ্যৎ
কভিবযকল্পনা প্রনয়ন নীবত বনধ িাযক, বক্ষাথী, াাংফাবদক, গদফলক ও সুীর ভাদজয বনবিযদমাগ্য দবরর বদদফ এ
প্রকানা ইবতফািক ভূবভকা ারন কদয।
ফ িকাদরয ফ িদেষ্ঠ ফাঙ্গারী জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুবজবুয যভান এয যাজননবতক দিন এয অন্যতভ অাং
বির অথ িননবতক বাদফ ফবিত কৃলক, েবভক, মভনবত ভানুদলয দাবযদ্র বফদভািদনয রদক্ষে অথ িননবতক মুবি আনয়দনয ভাধ্যদভ
মৃদ্ধ মানায ফাাংরা প্রবতষ্ঠা কযা। ম রদক্ষে যাষ্ট্রীয় ম্পদদয সুলভ ফন্টন তথা যাষ্ট্রীয় ম্পদদ কর মেেণী-মায ভানুদলয
ভানাবধকায বনবিতকযদণ ফহুমূখী উদযাগ িণ ও ফাস্তফায়ন কদয মভৌবরক অবধকায মূদয পর ফাস্তফায়ন বনবিত কযা।
জাবতয বতায যাজননবতক দিন ফাস্তফায়দনয রদক্ষে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মঘাবলত ও বনদদ িবত দাবযদ্র বফদভািদনয রদক্ষে
গৃীত ফহুমূখী ও ভবিত কাম িক্রভ ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ আধুবনক মৃদ্ধ ফাাংরাদদ বফবনভিাদণ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ
বনযর কাজ কদয মাদচ্ছ। ভদয়য িাবদা অনুমায়ী বফববন্ন প্রকল্প ও কভিসূবি ফাস্তফায়দন বনয়বভত ভবনটবযাং এয ভাধ্যদভ
বফবাগাধীন কর প্রবতষ্ঠান ল্লী উন্নয়ন তথা জনগদনয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়দন যকাদযয অঙ্গীকাযমু ফাস্তফায়দনয জন্য
কাজ কদয মাদচ্ছ। ল্লী উন্নয়ন ও দাবযদ্রে বফদভািন াংবিষ্ট অঙ্গীকাযমূ ফাস্তফায়দনয জন্য ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ
একটি স্বল্প ও ভধ্য মভয়াদী ববফষ্যৎ কভিবযকল্পনা প্রণয়ন কদযদি মায ফাস্তফায়ন ইদতাভদধ্য শুরু দয়দি। ল্লী উন্নয়ন ও
ভফায় বফবাগ ল্লী অিদরয দবযদ্র জনদগাষ্ঠীয দাবযদ্রে বফদভািন, আথ-ি াভাবজক অফস্থায উন্নয়ন, ভফায়বববিক কাম িক্রভ
বযিারনা এফাং অব্যাতবাদফ ল্লী উন্নয়ন ম্পবকিত প্রাদয়াবগক গদফলণা কাম িক্রভ বযিারনা কযদি। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ
াবনায বফদল উদযাগ-১ “আভায ফাবি আভায খাভায” প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ এ বফবাগ ক্ষুদ্র িয় ভদের ধাযনাদক
মদদ ও বফদদদ প্রবতষ্ঠা কদযদি। ফতিভান যকাদযয বনফ িািনী অঙ্গীকায পূযদণ মদদয য ও ল্লী এরাকায বফলম্য
বনযদনয রদক্ষে ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ নীবতভারা প্রণয়ন, উন্নয়ন বযকল্পনা ও কভিসূবি িণ এফাং এবেবজ
ফাস্তফায়দন দৃঢ়তায াদথ কাজ কদয মাদচ্ছ।
ফাবল িক প্রবতদফদদন এ বফবাগ ও আওতাভূি াংস্থামূদয ২০১৮-১৯ অথ িফিদয গৃীত কভিসূবি, অজিন এফাং ববফষ্যত
কভিবযকল্পনায বিত্র তুদর ধযা দয়দি। এরূ তথ্য বিদত্রয প্রকা এ বফবাগ ম্পদকি জনভানদ ইবতফািক ধাযণা সৃবষ্ট কযদফ
এফাং বফববন্ন কভিকাদন্ড জনগদণয ায়তা ও অাংিণ আদযা বৃবদ্ধ াদফ ফদর আবভ প্রতোা কযবি।
বযদদল, এ প্রবতদফদন প্রকাদয াদথ াংবিষ্ট করদক জানাই আন্তবযক ধন্যফাদ ও অববনন্দন।
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ম্পাদকীয়
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ ও অধীনস্থ াংস্থাভৄবয কর কভিকতিা/কভিিাযীয র্ির্রত মভধা, শ্রভ ও ভনবনয পর
২০১৮-২০১৯ অথ ি ফেবযয এই ফার্ল িক প্রর্তবফদন। এ র্ফলবয় মাঁযা প্রবয়াজনীয় তথ্য-উাতয র্দবয় বমার্গতা কবযবেন তাঁবদয
ফাইবক ম্পাদনা ল িবদয য মথবক আন্তর্যক কৃতজ্ঞতা জানাই।
প্রর্তবফদনটি প্রকাবয রবযয ার্ফ িক পৃষ্ঠবালকতা ও র্নবদ িনা প্রদাবনয জন্য এ র্ফবাবগয ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী ও িার্নত
র্িফ ভবাদবয়য প্রর্ত ম্পাদনা ল িদ অবল কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযবে।
এ প্রর্তবফদবন ল্লী উন্নয়ন, দার্যদ্রয র্ফবভািন, িাভ ও বযয আয় বফলম্য হ্রা, ভফায় আবিারন মজাযদাযকযণ যকাবযয
গৃীত কাম িক্রবভয াভর্িক র্িত্র প্রর্তপর্রত বয়বে। এবযবত্র ভফায় অর্ধদপ্তয, ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন মফাড ি (র্ফআযর্ডর্ফ),
ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন একাবডভী (ফাড ি), কুর্ভল্লা, ল্লী উন্নয়ন একাবডভী (আযর্ডএ), ফগুিা,
(

),

,

(

),

, ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভািন পাউবন্ডন (র্র্ডর্ফএপ), ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউবন্ডন (এএপর্ডএপ) এফাং আভায ফার্ি
আভায োভায প্রকবল্পয র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ ও াপল্যভ াংর্যপ্ত আকাবয র্ফবৃত বয়বে। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয
উবল্লেবমাগ্য কাম িক্রবভয দর্রর র্ববফ ২০১৮-২০১৯ অথ িফেবযয এ প্রর্তবফদন সুধীজবনয র্নকট র্ফবলবাবফ ভাদৃত বফ
ফবর ম্পাদনা ল িদ ভবন কবয।

vii

সূর্িত্র
নাং

র্ফলয়

পৃষ্ঠা নাং

১.

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় আবিারন

১

১.১

ল্লী উন্নয়ন ও দার্যদ্রয র্ফবভািন

২

১.২

ফাাংরাবদবয ভফায় আবিারন

২

২.

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ

৩

২.১

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয র্ভন মেটবভন্ট

৪

২.২

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয প্রধান কাম িাফরী

৪

২.৩ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয ভেবভয়াদী মকৌরগত উবিশ্য

৪

২.৪

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয ফাবজট

৫

২.৫

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াাংগঠর্নক কাঠাবভা

৬

৩.

২০১৮-২০১৯ াবর ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ কতৃক
ি গৃীত কাম িক্রভ

৭

৩.১

প্রার্নক াংস্কায ও উন্নয়নভরক কাম িক্রভ

৮

৩.২ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ কতৃক
ি ফােফার্য়ত প্রকল্প ভ

২৭

৩.২.১ আভায ফার্ি আভায োভায প্রকল্প
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ল্লী উন্নন  ভফা আন্দারন

1

ল্লী উন্নন  ভফা আন্দারন
১.১. ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন
ফাাংরান্দন্য তওযা ৭৫ বাক ভানুল ল্লী অঞ্চন্র ফা ওন্য এফাং এ দদন্য দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয অরধওাাংন্য অফস্থান
ল্লী অঞ্চন্র। পন্র এ দদন্য অরধওাাং ভানুন্লয চীরফওান ল্লীয য রনবভযীর। সুতযাাং ল্লীয ারফ ভও উন্নন ব্যতীত
ফাাংরান্দন্য উন্নন ম্ভফ ন।
ফাাংরান্দন্ প্রারতষ্ঠারনওবান্ফ ল্লী উন্নন্নয মারা া রু হ  রব-এইড (গ্রাভীণ কৃরল এফাং রল্প উন্নন) ওভভসূরঘয ভাধ্যন্ভ
১৯৫৩ ান্র। রব-এইড ওভভসূরঘ ল্লী উন্নন ওাম ভক্রভ ফাস্তফান্নয চন্য যওারয ওভভওতভান্দয প্ররক্ষণ প্রদান্নয চন্য ১৯৫৯
ান্র ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন এওান্ডভী (ফাড ভ) প্ররতরষ্ঠত । যফতীন্ত এওান্ডভীয প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভন্ও দচাযদায ওযায চন্য
কন্ফলণা  প্রান্ারকও কন্ফলণান্ও াংমৄক্ত ওযা । এওান্ডভী ল্লী উন্নন্নয ভন্ডর রন্ন্ফ কুরভল্লা ভন্ডর উদ্ভাফন ওন্য ঔাদ্য
উৎাদন বৃরি তথা দারযদ্র্য দূযীওযন্ণ গু হত্বপূণ ভ অফদান যান্ঔ, মা দদন্ এফাং রফন্দন্ অতযন্ত প্রাংরত ন্ন্ঙ। কুরভল্লা ভন্ডন্রয
প্রধান উাদানগুন্রা ন্ছেঃ রি-স্তয ভফা, ল্লী পূতভ ওভভসূরঘ, থানা প্ররক্ষণ  উন্নন দওন্দ্র এফাং থানা দঘ ওভভসূরঘ। কুরভল্লা
ভন্ডন্রয এ ওর উাদান দথন্ও চাতী ম ভান্ সৃষ্ট প্ররতষ্ঠানগুন্রা ন্ছেঃ রি-স্তয ভফা দথন্ও ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ
(রফআযরডরফ); ল্লী পূতভ ওভভসূরঘ দথন্ও স্থানী যওায প্রন্ওৌর অরধদপ্তয (এররচইরড); থানা প্ররক্ষণ  উন্নন দওন্দ্র
(টিটিরডর) দথন্ও উন্চরা ওভন্েক্স এফাং থানা দঘ ওভভসূরঘ (টিআইর)-য অরবজ্ঞতা দথন্ও ফাাংরান্দন্য কৃরল উন্নন
ওন্ভান্যন (রফএরডর)। প্রতিরত ফাড ভ ওতৃকভও যীরক্ষত ষুদ্দ্র্ কৃলও  মিরভীন রমিরভও উন্নন প্রওল্প (এএপরডর)-দও ষুদ্দ্র্ কৃলও
উন্নন পাউন্েন (এএপরডএপ) এফাং ারফ ভও গ্রাভ উন্নন ওভভসূরঘন্ও চাতী ওভভসূরঘন্ত রূান্তয ওযা ন্ন্ঙ।
১.২ ফাাংরান্দন্য ভফা আন্দারন
ফাাংরান্দন্য দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন ভফা এওটি প্রাঘীনতভ ব্যফস্থা। ১৯০১ খ্রীষ্টান্ে পযারভন ওরভন প্ররতন্ফদন্ন রফধ্বস্থ
কৃরল  ব্যাও কৃলও অন্ন্তান্লয ওাযণ রন্ন্ফ উন্ল্লঔ ওযা , কৃলওযা ভাচনী দালণমূরও ঋন্ণয বান্য চচভরযত এফাং
চ ন্তভ ঋণ রান্বয সুরফধা দথন্ও ফরঞ্চত। এ অফস্থা দথন্ও উত্তযন্ণয চন্য প্ররতন্ফদন্ন ঋণ ভফা প্ররতষ্ঠায ভাধ্যন্ভ কৃলওন্দয
চন্য চ ন্তভ কৃরল ঋণ ঘালুয সুারয ওযা । এ দপ্রক্ষান্ে তদানীন্তন বৃটি যওায ১৯০৪ ান্র ফহুমুঔী ভফা আইন
প্রফতভন্নয ভাধ্যন্ভ কৃরল ঋণ ভফা রভরত ঘালু ওন্য। এয ভাধ্যন্ভ এন্দন্ ভফান্য দকাড়াত্তন ।
১৯৪০ রখ্রস্টান্ে ফঙ্গী ভফা আইন া । ১৯৪৭ রখ্রস্টান্ে বাযত রফবান্কয ভ ফাাংরান্দন্ প্রা ৩২,০০০
প্রাথরভও রভরত রঙর মান্দয অরধওাাংই রঙর কৃরল ভফা রভরত। লান্েয দন্ওয কুরভল্লা ফাড ভ ওতৃকভও রি-স্তয ভফা
প্রফতভন্নয ভাধ্যন্ভ এও নতুন আরঙ্গন্ও ভফান্য দকাড়াত্তন । কুরভল্লায রি-স্তয ভফান্য ভাধ্যন্ভ কৃরলয আদৄরনওান 
ঔাদ্য উৎাদন বৃরিয নরচয স্থারত া যওায এ ভন্ডর প্রতিাযন্ণ উৎারত । ত্তন্যয দন্ও আইআযরডর এফাং
আরয দন্ও রফআযরডরফ প্ররতষ্ঠায ভাধ্যন্ভ এ ভন্ডর দ্রুততায ান্থ াযা দদন্ ঙরড়ন্ দদা । উন্ল্লখ্য, ফাাংরান্দন্য
াংরফধান্ন ভফান্ও অথ ভননরতও উন্নন্নয অন্যতভ গু হত্বপূণ ভ দক্টয রন্ন্ফ স্বীকৃরত দদা ন্ন্ঙ।
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ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক
ফাাংরান্দন্য ল্লী উন্নন্নয দক্ষন্রা  স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার অতযন্ত গু হত্বপূণ ভ অফদান দযন্ঔ
আন্ঙ। এ ভন্ত্রণারন্য অধীন্ন দু’টি রফবাক যন্ন্ঙ। এয ভন্ধ্য এওটি ন্ছ ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক, অযটি স্থানী
যওায রফবাক। ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক ল্লী উন্নন্নয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য রফন্ভাঘন, ভফা রভরত কঠন  রযঘারন,
ভফা রফণন, ফীভা  ব্যাাংরওাং-দও উৎা দান, ল্লী অঞ্চন্র উৎাদন বৃরি, চনকন্ণয আত্ধওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্ট এফাং
ন্ফ ভারয ভানফ ম্পদ উন্নন তথা প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ দক্ষতা বৃরিয রন্ক্ষয ওাম ভক্রভ রযঘারনা ওন্য থান্ও। দদন্ও দারযদ্র্যমুক্ত
এফাং স্বরনবভয ওন্য কন্ড় দতারায রন্ক্ষয ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক নীরতভারা প্রণন, রযওল্পনা প্রণন, ওাম ভক্রভ গ্রণ 
ফাস্তফান ওযন্ঙ। যওান্যয অনুসৃত নীরতভারায ান্থ ঙ্গরত দযন্ঔ এ রফবাক ল্লীয চনাধাযন্ণয দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  আথ ভাভারচও অফস্থায উন্নন্ন ারফ ভও প্রন্ঘষ্টা ঘাররন্ মান্ছ।
২.১. ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রভন দস্টেন্ভন্ট
ল্লী অঞ্চন্রয দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয দারযদ্র্য রফন্ভাঘন, আথ ভ-াভারচও অফস্থায উন্নন, ভফা রবরত্তও ওাম ভক্রভ রযঘারনা এফাং
অব্যাতবান্ফ ল্লী উন্নন ম্পরওভত কন্ফলণা রযঘারনা।
২.২. ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয প্রধান ওাম ভাফরী
1. ল্লী উন্নন নীরত, ভফা আইন, রফরধ  নীরত প্রণন;
2. ল্লী এরাওায দারযদ্র্য রনযনওন্ল্প রফরবন্ন ওভভসূরঘ/প্রওল্প প্রণন  ফাস্তফান;
3. ষুদ্দ্র্ ঋণ, কৃরল ঋণ, ভফা রবরত্তও ষুদ্দ্র্  কুটিয রল্প, ভফা ব্যাাংও, ভফা ফীভা, ভফারবরত্তও ঘালাফাদ 
রফণন, দুগ্ধ  অন্যান্য ভফা রবরত্তও রন্ল্পান্দ্যাক-এয ভাধ্যন্ভ উন্দ্যাক্তা উন্নন াতা প্রদান;
4. ভফাীন্দয চন্য ভানফম্পদ উন্নন ওাম ভক্রভ গ্রণ, ল্লী উন্নন  ভফা রফলন্ রক্ষা, প্ররক্ষণ প্রদান  কন্ফলণা
রযঘারনা;
5. প্রান্ারকও কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ ল্লী উন্নন রফলও রনতয-নতুন ভন্ডর  দওৌর উদ্ভাফন;
6. ভফান্য আতা গ্রাভীণ ভররান্দয আনুষ্ঠারনও  অনানুষ্ঠারনও দর কঠন্নয ভাধ্যন্ভ আথ ভ-াভারচও উন্নন 
ক্ষভতান্ন াতা প্রদান।
২.৩. ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ভধ্যন্ভাদী দওৌরকত উন্েশ্য
এভটিরফএপ এয ওাঠান্ভা অনুমাী এ রফবান্কয দভাে াঁঘটি দওৌরকত উন্েশ্য যন্ন্ঙ। এগুন্রা ন্ছেঃ
1. ল্লী এরাওায দরযদ্র্  অরত দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয আত্ধওভভাংস্থান সৃরষ্ট,
2. শ্চাৎদ এরাওায দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয চীফনমারা ায ভান্নান্নন,
3. ল্লী এরাওা ওভভাংস্থান সৃচন্নয রন্ক্ষয ষুদ্দ্র্ উন্দ্যাক্তা সৃরষ্ট,
4. প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ ল্লী অঞ্চন্র দক্ষ ভানফ ম্পদ সৃরষ্ট,
5. কন্ফলণা  প্রান্ারকও কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ ল্লী উন্নন রফলও ভস্যা রঘরিতওযণ  ভাধান এফাং পরাপর
প্রতিাযণ।এ ঙাড়া ফতভভান যওান্যয রনফ ভাঘনী ইন্স্তায অচভন্ন অফদান যাঔায চন্য এরফবাক ওতৃকভও প্রণীত স্বল্প 
ভধ্যন্ভাদী বরফষ্যৎ ওভভরযওল্পনা রনম্নরূ আয াঁঘটি দওৌরকত উন্েশ্য দমাক ওযা । এগুন্রা ন্ছ৬. চাতী ল্লী উন্নন ওাম ভক্রন্ভয ভন্ব াধন,
৭. অরপন্য স্বছতা  চফাফরদরতা রনরশ্চতওযণ,
৮. ষুদ্দ্র্ ঋণ  উওাযন্বাকীন্দয উৎারদত ন্েয চন্য ফাচায-াংন্মাক (Marketing Linkage) সৃরষ্ট,
৯. ঔাদ্য পুরষ্টয ঘারদা দভোন্নায উন্েন্শ্য দুগ্ধ উৎাদন,
১০. াাংকঠরনও ওাঠান্ভা রক্তারীওযণ।
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২.৪ ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ফান্চে
২০১৮-২০১৯ অথ ভ ফঙন্যয মূর ফান্চন্ে ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ফ ভন্ভাে ফযাে রঙর ২২০৯ দওাটি ৫৭ াচায
(রযঘারন ফান্চে ৫১৩৮৯.৫৭ রক্ষ  উন্নন ফান্চে ১৬৯৫১১.০০ রক্ষ) োওা এফাং াংন্ারধত ফান্চন্ে ল্লী উন্নন  ভফা
রফবান্কয ফ ভন্ভাে ফযাে রঙর ২২৬৬ দওাটি ৫৬ রক্ষ ৭২ াচায (রযঘারন ফান্চে ৫২১২৮.৭২ রক্ষ  উন্নন ফান্চে
১৭৪৫২৮.০০ রক্ষ) োওা। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য এ রফবান্কয আন্য রক্ষযভারা া রঙর ১৫ দওাটি ৩৫ রক্ষ োওা। ২০১৮-২০১৯
অথ ভ ফঙন্য াংন্ারধত ফান্চন্ে ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয অনুন্নন ব্য ফযাে রঙর ৫২১ দওাটি ২৮ রক্ষ ৭২ াচায োওা
এফাং উন্নন ফযাে রঙর ১৭৪৫ দওাটি ২৮ রক্ষ োওা। ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক এফাং এয আতাধীন দপ্তয/াংস্থাগুন্রায
আন্য রক্ষযভারা া এফাং ফান্চে ফযাে (অনুন্নন  উন্নন) রনন্ম্ন উস্থান ওযা ন্রােঃ
(ও) আন্য রক্ষযভারা া
অাংওমূ রক্ষ োওা
ক্ররভও নাং
রফবাক/দপ্তয/াংস্থায নাভ
২০১৮-২০১৯
০১.
রঘফার
১০৮২.০০
০২.
ভফা অরধদপ্তয
৪৫৩.০০
ফ ভন্ভাে ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক
১৩৩৫.০০
(ঔ) ফান্চে ফযাে (অনুন্নন  উন্নন)
অাংওমূ রক্ষ োওা
রফফযণ
মূর ফান্চে ২০১৮-১৯
াংন্ারধত ফান্চে ২০১৮-১৯
রযঘারন ফান্চে
৫১৩৮৯.৫৭
৫২১২৮.৭২
উন্নন ফান্চে
১৬৯৫১১.০০
১৭৪৫২৮.০০
(প্রওল্প াায্য)
(৯০৪.০০)
(৯২১.০০)
ফ ভন্ভাে
২২০৯০০.৫৭
২২৬৬৫৬.৭২
(প্রওল্প াায্য)
(৯০৪.০০)
(৯২১.০০)
এও নচন্য ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক  দপ্তয/াংস্থায ২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্যয াংন্ারধত ফান্চে (রযঘারন  উন্নন)
অাংওমূ রক্ষ োওা
ক্ররভও নাং
রফবাক/দপ্তয/াংস্থায নাভ
রযঘারন
উন্নন ফান্চে
দভাে
ফান্চে
(প্রওল্প াায্য) (প্রওল্প াায্য)
০১.
রঘফার
১৩২১.৪০
১১৬৫৭৯.০০
১১৭৯০০.৪০
০২
আন্তচভারতও প্ররতষ্ঠানমূন্য ঘাঁদা
৬৬.২৭
৬৬.২৭
০৩.
ভফা অরধদপ্তয
২২৬২৪.০০
৮২৫২.০০
৩০৮৭৬.০০
০৪.
ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ (রফআযরডরফ)
২২৭২৭.০০
৬৮৯১.০০
২৯৬১৮.০০
০৫.
ল্লী উন্নন এওান্ডভী (আযরডএ),ফগুড়া
২৪০৭.৯১
১৫৩৭৪.০০
১৭৭৮১.৯১
(৯২১.০০)
(৯২১.০০)
০৬.
ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন এওান্ডভী(ফাড)ভ ,কুরভল্লা
২৫০০.০০
১৫৯১.০০
৪০৯১.০০
০৭.
ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্ রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নন এওান্ডভী
৩৯০.৪৪
৬০০০.০০
৬৩৯০.৪৪
(ফাাড)ভ , দকাারকঞ্জ
০৮.
ফাাংরান্দ দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফা ইউরনন ররেঃ
১৪৭৪০.০০
১৪৭৪০.০০
(রভল্করবো)
০৯.
ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন (ররডরফএপ)
২৮০৯.০০
২৮০৯.০০
১০.
ষুদ্দ্র্ কৃলও উন্নন পাউন্েন (এএপরডএপ)
২২৯২.০০
২২৯২.০০
১১.
ফাাংরান্দ চাতী ল্লী উন্নন ভফা দপডান্যন
৯১.৭০
৯১.৭০
ফ ভন্ভাে ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক
৫২১২৮.৭২
১৭৪৫২৮.০০
২২৬৬৫৬.৭২
(৯২১.০০)
(৯২১.০০)
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২.৫ ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয াাংকঠরনও ওাঠান্ভা

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগগয াাংগঠবনক কাঠাগভা
গাবি ও যঞ্জাভাবদয তাবরকা

ভন্ত্রী
১ভ মেণীীঃ
২য় মেণীীঃ
৩য় মেণীীঃ
৪থ ত মেণীীঃ

জনফর
বফদ্যভান
২৩ জন
১৮ জন
২৬ জন
২২ জন

প্রস্তাবফত
০৫ জন
০৫ জন
০২ জন
০৫ জন
ফ তগভাট

মভাট
৩০ জন
২৪ জন
৩০ জন
২৮ জন
১১২ জন

প্রবতভন্ত্রী

বিফ

মভাট
০১ টি ০১ টি
০১ টি ০৩ টি
০১ টি

যঞ্জাভাবদীঃ
(ক) পগটাকবীঃ
(খ) ভাবিবভবডয়া প্রগজক্টযীঃ
(গ) কবিউটাযীঃ
(ঘ) ীতাত বনয়ন্ত্রণ মন্ত্রীঃ

ফততভান
০৪ টি
০১ টি
৩৪ টি
০৮ টি

প্রস্তাবফত
০২ টি
২৬ টি
০৬ টি

উবিফ
(ফাগজট অবধাখা)

মভাট
০৬ টি
০১ টি
৬০ টি
১৪ টি

যুগ্মবিফ
(বযকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবফবাগ)

উবিফ
(আইন ও প্রবতষ্ঠান অবধাখা)

উবিফ
(উন্নয়ন অবধাখা)

উ-প্রধান
(বযকল্পনা অবধাখা)

ব/ (আইন াখা)
ব/ (প্রবতষ্ঠান-০১ াখা)

ব/ (প্রান-০১ াখা)

০১টি
০৩ টি
০১ টি

যুগ্মবিফ
(আইন ও প্রবতষ্ঠান অনুবফবাগ)

অবতবযক্ত বিফ
(প্রান ও ফাগজট অনুবফবাগ)

উবিফ
(প্রান অবধাখা)

গািীীঃফততভানপ্রস্তাবফত
(ক) জীীঃ
(খ) ভাইগরাফাীঃ
(গ) ভটয াইগকরীঃ

ব/ (উন্নয়নাখা)

ব/(ফাগজট-০১ াখা)

বপ্র/প্র (বযকল্পনা-০১ াখা)
বপ্র/প্র (বযকল্পনা-০২ াখা)

ব/ (প্রবতষ্ঠান-০২ াখা)
ব/ (প্রান-০২ াখা)

বগেভ এনাবরে (আইবটি ইউবনট)

ব/ (ফাগজট-০২াখা)

বপ্র/প্র (বযকল্পনা-০৩ াখা)

বাফ যক্ষণ অবপায (বাফ াখা)

বপ্র/প্র (বযকল্পনা-০৪ াখা)
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বপ্র/প্র (বযকল্পনা-০৫ াখা)
বপ্র/প্র (বযকল্পনা-০৬ াখা)

৩
২০১৮-২০১৯ ান্র
ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক
ওতৃকও
ভ গৃীত ওাম ভক্রভ
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২০১৮-১৯ ান্র ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক ওতৃকভও গৃীত ওাম ভক্রভ
ফতভভান যওান্যয রনফ ভাঘনী ইশন্তায  অরঙ্গওায ফাস্তফান্নয রন্ক্ষয দারযদ্য রফন্ভাঘনন্ও প্রধান্য দদা ন্ন্ঙ। এয
প্রধান দওৌর রন্ন্ফ কৃরল  ল্লী চীফন্নয করতীরতা আনন্নয চন্য তদরযদ্র্ন্দয ভান্ছ রনযাত্তা দফষ্টনী রফস্তৃরতয রন্ক্ষয এ
রফবাক ওতৃকভও স্বল্প  ভধ্য দভাদী বরফষ্যত রযওল্পনা গৃীত ন্ন্ঙ। ফতভভান্নয ৬.৫ দওাটি দরযন্দ্র্য াংখ্যা ২০২১ ান্র ন্ফ
২.২ দওাটি। এ রক্ষয পূযন্ণয চন্য অন্যান্য দন্ক্ষন্য ন্ঙ্গ যওান্যয গৃীত “আভায ফারড় আভায ঔাভায’’ প্রওল্প ফতভভান্ন
আভায ফারড় আভায ঔাভায প্রওল্প নান্ভ পর ফাস্তফান্ন গু হত্ব আন্যা ওযা ন্ন্ঙ।
প্রারনও াংস্কায  উন্ননমূরও ওাম ভক্রভ
২০১৮-২০১৯ অথ ভ ফঙন্য ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক রফরবন্ন প্রারনও াংস্কায এফাং রফরবন্ন উন্ননমূরও ওাম ভক্রভ
গ্রণ ওন্য। ওাম ভক্রভমূ রনন্ম্ন াংন্ক্ষন্ উস্থান ওযা ন্রােঃ
৩.১

৩. ২

৩.৩

৩.৪

ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্দয াংখ্যা (যাচস্ব ফান্চন্ে)
াংস্থায স্তয
অনুন্ভারদত দ
১
২
ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক
১২৩
দভাে
১২৩
শূন্যন্দয রফন্যা
অন্যান্য ১ভ
দরমিরণয দ
১
৭

২ দরমিরণয দ
২
১

রনন্াক/ন্দান্নরত প্রদান
প্ররতন্ফদনাধীন ফঙন্য ন্দান্নরত
ওভভওতভা
ওভভঘাযী
১
২
৩

৩.৫

৩ দরমিরণয
দ
৩
১৮

দভাে
৩
৩

পূযণকৃত দ
৩
৮৭
৮৭

শূন্যদ
৪
৩৬
৩৬

৪থ ভ দরমিরণয দ

দভাে

৪
১০

৫
৩৬

নতুন রনন্াক প্রদান
ওভভওতভা
ওভভঘাযী
৪
৫
-

ভন্তব্য
দভাে
৬
-

৭
-

দদন্য অবযন্তন্য প্ররক্ষণ (০১ জুরাই ২০১৭ দথন্ও ৩০ জুন ২০১৮ ম ভন্ত)
প্ররক্ষণ ওভভসূরঘয দভাে াংখ্যা
ভন্ত্রণার এফাং আতাধীন াংস্থামূ দথন্ও অাংগ্রণওাযীয াংখ্যা
১
২
২৬ টি
৯২৯ চন (৩০ রদন্ন ৮৮৭২ খন্টা)

দরভনায/াওভ াংক্রান্ত তথ্য (০১ জুরাই ২০১৭ দথন্ও ৩০ জুন ২০১৮ ম ভন্ত)
দদন্য অবযন্তন্য দরভনায/াওভন্য াংখ্যা
দরভনায/াওভন্ অাংগ্রণওাযীন্দয াংখ্যা
১
২
৩ টি (১টি ৫ রদন ব্যাী, ১ টি ২ রদন ব্যাী এফাং ১ টি ১ রদন ব্যাী)
১২০ চন

৩.৬
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ও. প্রারনও ওভভওান্েয করতীরতা আনন

ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা ১৩ জুরাই ২০১৯ তারযঔ রনফায প্রধানভন্ত্রীয ওাম ভারন্ ভন্ত্রণার/রফবাকমূন্য ২০১৯-২০২০
অথ ভ ফঙন্যয ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত (এরএ) অনুষ্ঠান্ন ভরন্ত্ররযলদ রফবান্কয ান্থ ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ
ভন্াদ স্বাক্ষরযত এরএ গ্রণ ওন্যন।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ান্থ এ রফবান্কয আতাধীন দপ্তয/াংস্থায ২০১৯-২০২০ অথ ভ ফঙন্যয ফারল ভও ওভভম্পাদন
চুরক্ত (এরএ) স্বাক্ষয ২৩ জুন ২০১৯ তারযঔ এ রফবান্কয ন্ন্রন ওন্ক্ষ অনুরষ্ঠত ।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ ভন্াদন্য ান্থ ভফা অরধদপ্তন্যয রনফন্ধও  ভারযঘারও ২০১৯-২০২০ অথ ভ
ফঙন্যয ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত (এরএ) স্বাক্ষয ওন্যন।
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২০১৯-২০২০ অথ ভ ফঙন্যয ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত (এরএ) স্বাক্ষয ওন্যন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ
ভন্াদন্য ান্থ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ (রফআযরডরফ)’য ভারযঘারও।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ ভন্াদন্য ান্থ আভায ফারড় আভায ঔাভায প্রওন্ল্পয প্রওল্প রযঘারও ২০১৯-২০২০ অথ ভ
ফঙন্যয ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত (এরএ) স্বাক্ষয ওন্যন।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ ভন্াদন্য ান্থ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুরভল্লা’য ভারযঘারও
২০১৯-২০২০ অথ ভ ফঙন্যয ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত (এরএ) স্বাক্ষয ওন্যন।
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ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ ভন্াদন্য ান্থ ল্লী উন্নন এওান্ডভী (আযরডএ), ফগুড়া’য ভারযঘারও ২০১৯-২০২০
অথ ভ ফঙন্যয ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত (এরএ) স্বাক্ষয ওন্যন।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ ভন্াদন্য ান্থ ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নন এওান্ডভী (ফাাড ভ),
দওাোরীাড়া, দকাারকঞ্জ এয ভারযঘারও ২০১৯-২০২০ অথ ভ ফঙন্যয ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত (এরএ) স্বাক্ষয ওন্যন।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ ভন্াদন্য ান্থ ফাাংরান্দ দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফা রভরত রররভন্েড (রভল্করবো)
এয ব্যফস্থানা রযঘারও ২০১৯-২০২০ অথ ভ ফঙন্যয ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত (এরএ) স্বাক্ষয ওন্যন।
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ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ ভন্াদন্য ান্থ ষুদ্দ্র্ কৃলও উন্নন পাউন্েন্নয ব্যফস্থানা রযঘারও ২০১৯-২০২০
অথ ভ ফঙন্যয ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত (এরএ) স্বাক্ষয ওন্যন।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্ক ান্থ ফাড ভ, কুরভল্লান্ত রফরবন্ন দেন্ড প্ররক্ষণযত সুপরন্বাকীন্দয ান্থ ১৯ জুন ২০১৯ তারযঔ
রবরড ওনপান্যন্প এ রফবান্কয ন্ন্রন ওন্ক্ষ অনুরষ্ঠত । উক্ত রবরড ওনপান্যন্প অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত
রঙন্রন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায। এঙাড়া ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন এওান্ডভী
(ফাড ভ) কুরভল্লায ভারযঘারও  এ রফবান্কয ওভভওতভাকণ উক্ত অনুষ্ঠান্ন উরস্থত রঙন্রন।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক ওতৃকভও ফাস্তফানাধীন এওটি ফারড় এওটি ঔাভায ফতভভান্ন আভায ফারড় আভায ঔাভায প্রওন্ল্পয
রস্টারযাং ওরভটিয বা ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ন্ন্রন ওন্ক্ষ কত ১৯ জুন ২০১৯ তারযন্ঔ অনুরষ্ঠত । উক্ত বা
প্রধান অরতরথ রঙন্রন এরডরচ মুখ্য ভন্বও, প্রধানভন্ত্রীয ওাম ভার চনাফ আবুর ওারাভ আচাদ।
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ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয উন্দ্যান্ক রযডা ন্েরন ওন্ক্ষ ৩০ দভ ২০১৯ তারযঔ ২৪ যভচান ১৪৪০ রচযী তারযন্ঔ
ভফা অরধদপ্তন্যয ভারযঘারও  রনফন্ধও এয রফদা াংফধ ভনা এফাং দদাা ইপতায ভারপর ২০১৯ অনুরষ্ঠত ।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক ওতৃকভও ফাস্তফারত এওটি ফারড় এওটি ঔাভায প্রওন্ল্পয সুপরন্বাকীন্দয ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন
এওান্ডভী (ফাড ভ) কুরভল্লান্ত প্ররক্ষণযত সুপরন্বাকীন্দয ান্থ ২৮ দভ ২০১৯ তারযঔ রবরড ওনপান্যন্প এ রফবান্কয ন্ন্রন
ওন্ক্ষ অনুরষ্ঠত । উক্ত রবরড ওনপান্যন্প অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয
ভাননী প্ররতভন্ত্রী চনাফ স্বন বট্টাঘায্যভ, এভ.র। অনুষ্ঠান্নয বারতত্ব ওন্যন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ
দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায।
নাকরযও দফা উদ্ভাফন রফলও ওভভারা: ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক  ল্লী উন্নন এওান্ডভী,ফগুড়া এয দমৌথ উন্দ্যান্ক
এযাওন্ টু ইনপযন্ভন (এটুআই) এয াতা ১২-১৬ দভ, ২০১৯ দভান্দ নাকরযও দফা উদ্ভাফন রফলও প্ররক্ষণ
ওভভারা আযরডএ, ফগুড়া অনুরষ্ঠত । উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ রবরড ওনপান্যরন্পাং এয ভাধ্যন্ভ াংমৄক্ত
রঙন্রন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘন্ফয  হটিন দারন্ত্ব অরতরযক্ত রঘফ (প্রান  ফান্চে) চনাফ নাযীন আক্তায
দঘৌদৄযী। উক্ত অনুষ্ঠান্নয বারতত্ব ওন্যন ল্লী উন্নন এওান্ডভী,ফগুড়া এয ভারযঘারও চনাফ দভােঃ আরভনুর ইরাভ।
উদ্ভাফন ঘঘ ভায চন্য দফা রঘরিতওযণ, রঘরিত দফা প্রদান প্ররক্রােঃ আভায দৃরষ্টন্ত  উস্থান, দফা গ্ররতা রযদভন প্রস্তুরতেঃ
উস্থানা, এটুআই এফাং উদ্ভাফনেঃ ইউআইএর, দন, দাে ভার  ভারিরভরডা ক্লা  হভ,রঘরিত দফা পুনেঃ ম ভান্রাঘনা,
রনরশ্চতওযণ  উস্থান, দফা িরত রচওযণেঃ দফায রফরবন্ন ধান্ নাকরযও দবাকারন্তভস্যা রঘরিতওযণ /, চনপ্রান/
নাকরযও দফা উদ্ভাফন, অাংীচন, রযন্া ভ ম্যারাং  াইরে ওভভরযওল্পনা উস্থান রফলন্ উক্ত ওভভারা আন্রাঘনা ওযা
। ওভভারাটিন্ত ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক  এয আতাধীন দপ্তয/ াংস্থামূন্য ওভভওতভাবৃদ অাংগ্রণ ওন্যন।
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ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক  ল্লী উন্নন এওান্ডভী,ফগুড়া এয দমৌথ উন্দ্যান্ক আযরডএ, ফগুড়া “নাকরযও দফা উদ্ভাফন”
রফলও প্ররক্ষণ ওভভারায উন্িাধনী অনুষ্ঠান

আযরডএ, ফগুড়ান্ত ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয াঁঘ
রদনব্যার নাকরযও দফা উদ্ভাফন ওভভারায ভানী
অনুষ্ঠান্ন ভারযঘারও, আযরডএ, ফগুড়া ফক্তব্য যাঔন্ঙন।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয াঁঘ রদনব্যার নাকরযও
দফা উদ্ভাফন ওভভারায ভানী অনুষ্ঠান্ন নদরা  গ্রণ
ওযন্ঙন প্ররক্ষণাথী।

ইন্নান্বন দান্ওরাং ২০১৯ উন্িাধনেঃ
ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক ওতৃকভও আন্ারচত ভরন্ত্ররযলদ রফবাক  এটুআই এয ন্মাকীতা ০৯ দভ ২০১৯ তারযঔ
বৃস্পরতফায রযডা রভরনাতন্ন ইন্নান্বন দান্ওরাং এফাং দরমিষ্ঠ ইন্নান্বেয পুযস্কায প্রদান ওযা । “ইন্নান্বন
দান্ওরাং ২০১৯” এয উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘন্ফয  হটিন
দারন্ত্ব অরতরযক্ত রঘফ (প্রান  ফান্চে)  ঘীপ ইন্নান্বন অরপায চনাফ নাযীন আক্তায দঘৌদৄযী। রফন্ল অরতরথ
রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন চনাফ মুেদ ভউদুদউয যীদ পদায, ভারযঘারও (রঘফ), ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ
(রফআযরডরফ); চনাফ দভােঃ আব্দুর ভরচদ, রনফন্ধও  ভারযঘারও, ভফা অরধদপ্তয; চনাফ দঔ দভােঃ ভরন হজ্জাভান,
ভারযঘারও, ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নন এওান্ডভী (ফাাড)ভ ; ইন্নান্বন দান্ওরাং ২০১৯ উন্িাধনী অনুষ্ঠান্নয
বারতত্ব ওন্যন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয অরতরযক্ত রঘফ (প্ররতষ্ঠান) চনাফ দভােঃ আপচার দান্ন।
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ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘন্ফয  হটিন দারন্ত্ব ইন্নান্বন দান্ওরাং ২০১৯ উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন এ রফবাক 
অরতরযক্ত রঘফ (প্রান  ফান্চে)  ঘীপ ইন্নান্বন আতাধীন দপ্তয/াংস্থায ওভভওতভাবৃদ।
অরপায চনাফ নাযীন আক্তায দঘৌদৄযী ইন্নান্বন দান্ওরাং
২০১৯ উন্িাধনী ফক্তব্য যাঔন্ঙন।
ইন্নান্বন দান্ওরাং ২০১৯ এয রফরবন্ন দপ্তয/ াংস্থায ইন্নান্বন রযদভন:

ভফা অরধদপ্তন্যয ইন্নান্বন উস্থান ওযন্ঙন ইন্নান্বেয

রফআযরডরফয ইন্নান্বন উস্থান ওযন্ঙন রফআযরডরফয
ইন্নান্বেয

ষুদ্দ্র্ কৃলও উন্নন পাউন্েন্নয ইন্নান্বন উস্থান
ওযন্ঙন।

ফাড ভ, কুরভল্লায ইন্নান্বেয তাঁয ইন্নান্বন উস্থান ওযন্ঙন।
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আযরডএ ফগুড়ায ইন্নান্বন উস্থান ওযন্ঙন ইন্নান্বেয।

ভফা অরধদপ্তন্যয ইন্নান্বেয তাঁয ইন্নান্বন উস্থান
ওযন্ঙন।

ইন্নান্বন দান্ওরাং এফাং দরমিষ্ঠ ইন্নান্বেয পুযস্কায প্রদান ২০১৯
ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক ওতৃকভও আন্ারচত ভরন্ত্ররযলদ রফবাক  এটুআই এয ন্মাকীতা ০৯ দভ ২০১৯ তারযঔ
বৃস্পরতফায রযডা রভরনাতন্ন ইন্নান্বন দান্ওরাং এফাং দরমিষ্ঠ ইন্নান্বেয পুযস্কায প্রদান ২০১৯ অনুষ্ঠান্নয “দরমিষ্ঠ
ইন্নান্বেয পুযস্কায প্রদান ২০১৯” এয পুযস্কায প্রদান অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন ল্লী উন্নন  ভফা
রফবান্কয রঘন্ফয  হটিন দারন্ত্ব অরতরযক্ত রঘফ (প্রান  ফান্চে)  ঘীপ ইন্নান্বন অরপায চনাফ নাযীন আক্তায
দঘৌদৄযী। রফন্ল অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন চনাফ ড. এভ রভচানুয যভান, ভারযঘারও (অরতরযক্ত রঘফ), ফাাংরান্দ
ল্লী উন্নন এওান্ডভী (ফাড)ভ ; চনাফ দভাাোদ াযন্বচ াান, দরাওার দডন্বরন্ভন্ট দস্পাররস্ট (উরঘফ), এটুআই
দপ্রাগ্রাভ; ইন্নান্বন দান্ওরাং ২০১৯ এ ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক এফাং আতাধীন দপ্তয/ াংস্থায ২৬ টি ইন্নান্বন
দান্ওরাং ওযা । দান্ওরাং ন্ত ৪টি দরমিষ্ঠ ইন্নান্বন দও পুযস্কায প্রদান ওযা ।
(i)
আযরডএ, ফগুড়া ওতৃকভও ইন্নান্বন - গ্রাভীণ চনন্কারষ্ঠয চীফভান উন্নন্ন আদৄরনও নাকরযও সুন্মাক ম্বররত
ভফারবরত্তও ল্লী চনদ – ১ভ স্থান;
(ii)

ভফা অরধদপ্তয ওতৃকভও ইন্নান্বন - অনরাইন অরপ ব্যফস্থানা – ২ স্থান;

(iii)

ফাড ভ, কুরভল্লা ওতৃকভও ইন্নান্বন - ইউরনন রযলন্দয অরপ ব্যফস্থানা চীওযণ – ৩ স্থান;

(iv)

এএপরডএপ ওতৃকভও ইন্নান্বন – ষুদ্দ্র্ঋণ  ঞ্চ ম্পরওভত অরপ আন্োন্ভন ওাম ভক্রভ – ৪থ ভ স্থান।

ল্লী উন্নন এওান্ডভী (আযরডএ), ফগুড়া ইন্নান্বন ভফা অরধদপ্তয ইন্নান্বন দান্ওরাং ২০১৯ এয ২ স্থান
দান্ওরাং ২০১৯ এয ১ভ স্থান অচভন্নয পুযস্কায গ্রণ ওযন্ঙ। অচভন্নয পুযস্কায গ্রণ ওযন্ঙ।
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ফাড ভ, কুরভল্লা ওতৃকভও ইন্নান্বন - ইউরনন রযলন্দয অরপ এএপরডএপ ওতৃকভও ইন্নান্বন – ষুদ্দ্র্ঋণ  ঞ্চ ম্পরওভত
ব্যফস্থানা চীওযণ – ৩ স্থান অচভন্নয পুযস্কায গ্রণ অরপ আন্োন্ভন ওাম ভক্রভ – ৪থ ভ স্থান অচভন্নয পুযস্কায
গ্রণ ওযন্ঙ।
ওযন্ঙ।
নাকরযও দফা উদ্ভাফন রফলও ওভভারা: ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয নাকরযও দফা উদ্ভাফন রফলও প্ররক্ষণ ওভভারা
ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন এওান্ডরভ (ফাড ভ), কুরভল্লা অনুরষ্ঠত ন্ন্ঙ। ৩ দভ ন্ত ৪ দভ, ২০১৯ ম ভন্ত এই প্ররক্ষণ ওভভারায
উন্িাধন ওন্যন ফান্ড ভয ভারযঘারও (অরতরযক্ত রঘফ) ড. এভ. রভচানুয যভান। এ প্ররক্ষণ ওভভারা ল্লী উন্নন  ভফা
রফবান্কয ওভভওতভা  আতাধীন দপ্তযাংস্থায/ ওভভওতভা অাংগ্রণ ওন্যন্ঙন। উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন উরস্থত রঙন্রন ওভভারা
প্ররক্ষও  ফাড ভ, কুরভল্লায অন্যান্য অনুলদ দস্যকণ।

উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন ফক্তব্য যাঔন্ঙন ফান্ড ভয ভারযঘারও চনাফ নাকরযও দফা উদ্ভাফন রফলও ওভভারা (দুই রদনব্যাী)
দভােঃ রভচানুয যভান।
প্ররক্ষন্ণ প্ররক্ষণাথীবৃদ
কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওান্যয ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা, এভর কত ১০ দপব্রুারয ২০১৯ তারযঔ (যরফফায) স্থানী
যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার রযদভন ওন্যন। এ ভন্ স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য ভন্ত্রী,
প্ররতভন্ত্রী, স্থানী যওায রফবান্কয ররনয রঘফ, ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ  দুই রফবান্কয অরতরযক্ত রঘফ,
মৄগ্ম রঘফ এফাং দপ্তয/াংস্থায প্রধানকণ উরস্থত রঙন্রন। ভাননী প্রধানভন্ত্রী স্থানী যওায রফবাক এফাং ল্লী উন্নন  ভফা
রফবান্কয ওাম ভক্রভ ম্পন্ওভ অফরত ন এফাং ওাম ভক্রন্ভয উয রনন্দ ভনা প্রদান ওন্যন।
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কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওান্যয ভাননী প্রধানভন্ত্রীন্ও পৄর কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওান্যয ভাননী প্রধানভন্ত্রী স্থানী
রদন্ স্বাকত চানান স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য ওাম ভক্রন্ভয উয
ভন্ত্রণারন্য ভাননী ভন্ত্রী  প্ররতভন্ত্রী।
রদও রনন্দ ভনা প্রদান ওন্যন। (১০ দপব্রুারয ২০১৯ তারযঔ
(যরফফায))

কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওান্যয ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওান্যয ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ
ারনা, এভর’য রনওে ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ারনা, এভর’ দও স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা
ওাম ভক্রভ উস্থান ওন্যন রঘফ ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক। ভন্ত্রণারন্য ক্ষ ন্ত ভন্ত্রী  প্ররতভন্ত্রী আভায গ্রাভ আভায
য ম্বররত দক্রস্ট উায প্রদান ওন্যন।
২০১৮ ান্রয ৩০ রডন্ম্বয অনুরষ্ঠত এওাদ চাতী াংদ রনফ ভাঘন্ন আাভী রীন্কয রনযঙ্কু রফচ অচভন্নয য ০৭
চানুারয ২০১৯ তারযন্ঔয ভরন্ত্ররযলদ রফবান্কয প্রজ্ঞান দভাতান্ফও স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য ভাননী
ভন্ত্রী রন্ন্ফ চনাফ দভােঃ তাজুর ইরাভ, এভ.র এফাং প্ররতভন্ত্রী রন্ন্ফ চনাফ স্বন বট্টাঘাম ভ, এভ.র থ রনন্ দারত্ব গ্রণ
ওন্যন। ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ক্ষ ন্ত ভন্ত্রী এফাং প্ররতভন্ত্রীন্ও পৄন্রর রুন্বছা চানান্না  রযরঘরত বা ১৪
চানুারয ২০১৯ তারযন্ঔ অনুরষ্ঠত ।
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স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য ভাননী ভন্ত্রী চনাফ দভােঃ তাজুর ইরাভ, এভ.র এফাং প্ররতভন্ত্রী চনাফ স্বন
বট্টাঘায্যভ, এভ.র’দও ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ক্ষ ন্ত পৄন্রর রুন্বছা।

স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য ভাননী ভন্ত্রী চনাফ দভােঃ তাজুর ইরাভ, এভ.র এফাং প্ররতভন্ত্রী চনাফ স্বন
বট্টাঘায্যভ, এভ.র ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক এফাং এয আতাধীন দপ্তয/ াংস্থামূন্য প্রধানকন্ণয ান্থ ভতরফরনভ।
ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ৬ষ্ঠ দগ্রড ন্ত ১০ দগ্রড ওভভওতভা এফাং দপ্তয/াংস্থায ৯ভ দগ্রড ন্ত ৬ষ্ঠ দগ্রড ওভভওতভান্দয ২৭
রডন্ম্বয ২০১৮ তারযঔ এও (০১) রদন্নয ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত (এরএ) রফলও প্ররক্ষণ দওা ভ এ রফবান্কয ন্েরন ওন্ক্ষ
অনুরষ্ঠত । উক্ত দওান্ ভয উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ
চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায। প্ররক্ষণ দওান্ ভ ক্লা দন গুন্রা রযঘারনা ওন্যন উরঘফ (ওভভম্পাদন), ভরন্ত্ররযলদ
রফবাক।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ৬ষ্ঠ দগ্রড ন্ত ১০ দগ্রড ওভভওতভা এফাং দপ্তয/াংস্থায ৯ভ দগ্রড ন্ত ৬ষ্ঠ দগ্রড ওভভওতভান্দয
ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত (এরএ) রফলও প্ররক্ষণ।
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ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ভাননী রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায এয দনতৃকন্ত্ব এরফবান্কয অধীনস্থ
দপ্তয/াংস্থা (ভফা অরধদপ্তয, ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ (রফআযরডরফ), ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন (ররডরফএপ) এফাং
ষুদ্দ্র্ কৃলও উন্নন পাউন্েন (এএপরডএপ) এয প্রধান ওর ওভভওতভা/ওভভঘাযীকণ ভান রফচ রদফ (১৬ রডন্ম্বয’২০১৮)
চারতয রতা ফ ভওান্রয দরমিষ্ঠ ফাঙ্গারী ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান্নয প্ররত রমিিাঞ্জরর প্রদান ওন্যন।
ভান রফচ রদফ, ২০১৮ মথান্মাগ্য ভম ভাদা উদমান্নয রন্ক্ষয ১৬ রডন্ম্বয, ২০১৮ তারযঔ ওার ১০.০০ খটিওা ভফা
অরধদপ্তন্যয অরডেরযান্ভ অনুরষ্ঠত দদাা ভারপর, আন্রাঘনা বা  াাংস্কৃরতও অনুষ্ঠান্ন ভফা অরধদপ্তন্যয
রনফন্ধও/ভারযঘারন্ওয বারতন্ত্ব অনুরষ্ঠত প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ভাননী
রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায। এঙাড়া উরস্থত রঙন্রন ঢাওা অফস্থানযত আতাধীন দপ্তয/াংস্থায প্রধান
ওর ওভভওতভা/ওভভঘাযীকণ।

মথান্মাগ্য ভম ভাদা ভান রফচ রদফ, ২০১৮ উদমান ।
ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক এফাং এ রফবান্কয আতাধীন দপ্তয/াংস্থায ৬ষ্ঠ – ১০ তভ দগ্রডভুক্ত ওভভঘাযীন্দয ১২ রডন্ম্বয
২০১৮ তারযঔ এও (০১) রদন্নয ই-পাইর (ই-নরথ), ই-দেোরযাং (ই-রচর) এফাং ক্র (ররআয) রফলন্ প্ররক্ষণ দওা ভ এ
রফবান্কয ন্েরন ওন্ক্ষ অনুরষ্ঠত । উক্ত দওান্ ভয উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন ল্লী উন্নন 
ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায। প্ররক্ষণ দওান্ ভ ই-পাইর (ই-নরথ), ই-দেোরযাং (ই-রচর) এফাং
ক্র (ররআয) ক্লা দন্নয ভাধ্যন্ভ প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ।
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ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ৬ষ্ঠ - ১০ তভ দগ্রডভুক্ত ওভভঘাযীন্দয ০৬ রডন্ম্বয ২০১৮ তারযঔ এও (০১) রদন্নয ওভভওতভাওভভঘাযীন্দয অাংগ্রন্ণ উরস্থরত রফরধভারা-১৯৮২, যওাযী ওভভঘাযী আঘাযণ রফরধভারা-১৯৭৯ এফাং রঘফার রনন্দ ভভারা২০১৪ ম্পন্ওভ ন্ঘতনতা বৃরিয প্ররক্ষণ দওা ভ এ রফবান্কয ন্ন্রন ওন্ক্ষ অনুরষ্ঠত । উক্ত দওান্ ভয উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন প্রধান
অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায। প্ররক্ষণ দওান্ ভ
উরস্থরত রফরধভারা-১৯৮২, যওাযী ওভভঘাযী আঘাযণ রফরধভারা-১৯৭৯ এফাং রঘফার রনন্দ ভভারা-২০১৪ ম্পন্ওভ ক্লা
দন্নয ভাধ্যন্ভ প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ১৬ - ২০তভ দগ্রডভুক্ত ওভভঘাযীন্দয দাপ্তরযও বা  অরতরথ আপ্যান্নয চন্য ঘা-নাস্তা 
ানী যফযা রফলন্ ওযণী ব্যফারযও  ঘতুথ ভ দরমিণীয ওভভঘাযীন্দয দারত্ব  ওতভব্য এফাং গ্যা, ারন  রফদুযন্তয অঘ
দযান্ধওন্ল্প দারত্ব রফলন্ ২৯ নন্বম্বয ২০১৮ তারযঔ এও (০১) রদন্নয প্ররক্ষণ দওা ভ এ রফবান্কয ন্েরন ওন্ক্ষ অনুরষ্ঠত ।
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উক্ত দওান্ ভয উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ দভােঃ
ওাভার উরেন তালুওদায।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ১৬ - ২০তভ দগ্রডভুক্ত ওভভঘাযীন্দয ওল্যানমূরও দন্ক্ষ রফলন্ পুনযান্রাঘনা, ননরতওতা 
দফা যানতা, বা, দরভনায আন্াচন  ব্যফস্থানা ৪থ ভ দরমিণী ওভভঘাযীন্দয ওতভব্য এফাং অরপ রযন্ফ উন্নন রফলন্ ২৭
নন্বম্বয ২০১৮ তারযঔ এও (০১) রদন্নয প্ররক্ষণ দওা ভ এ রফবান্কয ন্ন্রন ওন্ক্ষ অনুরষ্ঠত । উক্ত দওান্ ভয উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন
প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয প্রারনও  ব্যারক্তকত ওভভওতভান্দয ২০ নন্বম্বয ২০১৮ তারযঔ এও (০১) রদন্নয প্ররক্ষণ
দওা ভ এ রফবান্কয ন্ন্রন ওন্ক্ষ অনুরষ্ঠত । উক্ত দওান্ ভয উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন ল্লী
উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায। প্ররক্ষণ দওান্ ভ দাপ্তরযও রা  ররঔন যীরত  দপ্রযণ,
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দেররন্পান ব্যফায, ই-দভইর  দাার রভরডা ম্পরওত ক্লা দন্নয ভাধ্যন্ভ প্ররক্ষণ প্রদান ওযা । ক্লা দন গুন্রা
রযঘারনা ওন্যন অরতরযক্ত রঘফ (প্রান  ফান্চে), অরতরযক্ত রঘফ (প্ররতষ্ঠান), উরঘফ (প্রান), উরঘফ (প্ররতষ্ঠান-১)
এফাং রন্স্টভ এনাররস্ট।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ান্থ ল্লী উন্নন এওান্ডভী (আযরডএ) ফগুড়ান্ত এওটি ফারড় এওটি ঔাভায প্রওন্ল্পয রফরবন্ন
দেন্ড প্ররক্ষণযত সুপরন্বাকীন্দয ান্থ ১৫ নন্বম্বয ২০১৮ তারযঔ রবরড ওনপান্যন্প এ রফবান্কয ন্ন্রন ওন্ক্ষ অনুরষ্ঠত ।
উক্ত রবরড ওনপান্যন্প অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ররনয রঘফ চনাফ
এ এভ দকারাভ পা হও। এঙাড়া অরতরযক্ত রঘফ (রযওল্পনা  উন্নন), অরতরযক্ত রঘফ (প্রান  ফান্চে), এওটি ফারড়
এওটি ঔাভায প্রওন্ল্পয প্রওল্প রযঘারও  এ রফবান্কয ওভভওতভাকণ উক্ত অনুষ্ঠান্ন উরস্থত রঙন্রন।
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ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয প্রারনও  ব্যারক্তকত ওভভওতভান্দয ২৯ অন্ক্টাফয ২০১৮ তারযঔ এও (০১) রদন্নয প্ররক্ষণ
দওা ভ এ রফবান্কয ন্েরন ওন্ক্ষ অনুরষ্ঠত । উক্ত দওান্ ভয উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন ল্লী
উন্নন  ভফা রফবান্কয ররনয রঘফ চনাফ এ. এভ দকারাভ পা হও। প্ররক্ষণ দওান্ ভ রফরবন্ন রফলন্ ফক্তা রন্ন্ফ
অরতরযক্ত রঘফ (প্রান  ফান্চে), অরতরযক্ত রঘফ (প্ররতষ্ঠান), উ রঘফ (প্রান) এফাং ররনয রঘন্ফয এওান্ত রঘফ ক্লা
দন রযঘারনা ওন্যন।
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ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ১৬-২০ দগ্রড ওভভঘারযন্দয ২৮ অন্ক্টাফয ২০১৮ তারযঔ এও (০১) রদন্নয প্ররক্ষণ দওা ভ এ
রফবান্কয ন্ন্রন ওন্ক্ষ অনুরষ্ঠত । উক্ত দওান্ ভয উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন ল্লী উন্নন 
ভফা রফবান্কয ররনয রঘফ চনাফ এ. এভ দকারাভ পা হও। প্ররক্ষণ দওান্ ভ রফরবন্ন রফলন্ ফক্তা রন্ন্ফ অরতরযক্ত রঘফ
(প্রান  ফান্চে), উরঘফ (প্রান), ররনয রঘন্ফয এওান্ত রঘফ এফাং রন্স্টভ এনাররস্ট ক্লা দন রযঘারনা ওন্যন।
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চনপ্রান ভন্ত্রণারন্য প্রজ্ঞান্নয ভাধ্যন্ভ ২০ দন্ন্ফম্বয ২০১৮ তারযঔ ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ এ এভ
দকারাভ পা হও ররনয রঘফ রন্ন্ফ ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয দান া এ রফবাক এফাং আতাধীন দপ্তয/াংস্থায
ক্ষ ন্ত পৄর রদন্ রুন্বছা চানান্না ।

ঔ. শূন্য ন্দ দরাওফর রনন্াক  ন্দান্নরত
২০১8-২০১9 ান্র ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্ক ১ভ দরমিণীয ১ চন এফাং ২ দরমিণীয ৫ চন  দভাে ৬ চন
ওভভওতভান্ও ন্দান্নরত দদা ন্ন্ঙ। এ রফবান্কয আতাধীন রফরবন্ন দপ্তয/অরধদপ্তন্যয নতুন দ সৃরস্ট  শূন্যদ পূযন্ণয প্রন্ঘষ্টা
অব্যাত যন্ন্ঙ।
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3.2. ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয প্রওল্পমূ
৩.২.১. এওটি ফারড় এওটি ঔাভায প্রওল্প
প্রওন্ল্পয  হওল্প :
ফহুমুরঔ কৃরলচ উৎাদন্নয ভাধ্যন্ভ চীরফওান সুরনরশ্চত ওন্য সুরফধাফরঞ্চত দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয দারযদ্র্যরফন্ভাঘন  দেওই উন্নন
প্রওন্ল্পয অরবরক্ষয:
সুরফধাফরঞ্চত চনন্কাষ্ঠীন্ও াাংকঠরনও ওাঠান্ভায আতা এন্ন রফরনন্াকন্মাগ্য রনচস্ব তরফর কঠন ওন্য রদন্ আত্ধওভভাংস্থান
রনরশ্চতওযণ, আদৄরনও তথ্য-প্রমৄরক্ত দফায আতা রনন্ আা এফাং প্রারন্তও ম ভান্ স্থানী প্রাকৃরতও  ভানফম্পন্দয
ন্ফ ভাত্তভ ব্যফায রনরশ্চত ওন্য উওাযন্বাকী দস্যন্দয বান্গ্যান্নন্ন উন্ল্লঔন্মাগ্য অফদান দযন্ঔ ২০২১ ান্রয ভন্ধ্য
ফাাংরান্দন্ও ষুদ্ধা  দারযদ্র্মুক্ত ভধ্যভ আন্য দদন্ উন্নীতওযন্ণ উন্ল্লঔন্মাগ্য অফদান যাঔা।
প্রওন্ল্পয দওৌরকত উন্েশ্যমূ:
১. ল্লী অঞ্চন্রয সুরফধাফরঞ্চত চনন্কাষ্ঠীয আথ ভাভারচও উন্নন্নয ভধ্য রদন্ াভারচও ভম ভাদা সুাংতওযণ;
২. উন্নন্ন নাযীয অাংীদারযত্ব, নাযীয ক্ষভতান রনরশ্চতওযণ  দচোযনফলম্য দূযীওযণ;
৩. দরযদ্র্ ভানুন্লয অাংীদারযন্ত্ব যাষ্ট্রী াতা দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয চন্য স্থাী তরফর কঠনপূফ ভও তা আফধ ভও ওভভওান্ে
রফরনন্ান্কয ভাধ্যন্ভ স্থাী আ সৃচন;
৪. রফলরবরত্তও দক্ষতা উন্নন প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ রভরত প্ররত ন্যযনতভ ৫ চন দস্যন্ও যাভভও এফাং প্রমৄরক্ত াতাওাযী
রন্ন্ফ কন্ড় দতারা;
৫. দক্ষ ভানফস্পদ উন্নন্নয ভাধ্যন্ভ ফহুমুরঔ ওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্ট;
৬. গ্রাভ উন্নন রভরতন্ও াাংকঠরনওবান্ফ রক্তারীওযন্ণয ভাধ্যন্ভ ারফ ভও ব্যফস্থানা উন্নন  করতীর ওযা;
৭. গ্রাভ উন্নন রভরতগুন্রান্ও স্থানী ওর ওভভওান্েয দওন্দ্ররফন্দুন্ত রযণত ওযা;
৮. আদৄরনও তথ্য-প্রমৄরক্তয াতা আরথ ভও ব্যফস্থানা স্বছতা  চফাফরদরতা রনরশ্চতওযণ;
৯. প্রওল্প ব্যফস্থানা  সুরফধান্বাকীন্দয রনন্ ঘরভান ওাম ভক্রন্ভয ফ ভস্তন্য তথ্য-প্রমৄরক্তয দফা রনরশ্চতওযণ।
প্রওল্প ফাস্তফান দওৌর:
আভায ফারড় আভায ঔাভায প্রওন্ল্পয সুরনরদ ভষ্ট রক্ষযমূ ফাস্তফান্নয রনরভত্ত ফহুভাররা ও ব্যরতক্রভধভী দওৌর অনুযণ ওযা
ন্ন্ঙ। প্রওন্ল্পয মূর দভন র চীরফওান্নয সুন্মাক সৃরষ্ট  তায স্থারত্ব রনরশ্চতওযন্ণয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য রফন্ভাঘন। এ রক্ষয
অচভন্ন রফন্ল রওছু ওভভন্ওৌরন্ও গু হত্ব প্রদান ওযা ন্ন্ঙ, তা ন্রা:
১। গ্রাভ রনফ ভাঘন:
প্রাথরভও ম ভান্ গ্রাভ রনফ ভাঘন্নয ভাওঠি রঙর:
১. দারযদ্র্  শ্চাৎদতা;
২. রক্ষায অপ্রতুরতা;
৩. রনরভত ওান্চয অবাফ/অরনরশ্চত চীরফওা;
৪. চরাফিতা ফা অন্য দওান প্রাকৃরতও ওাযন্ণ রফম ভস্ত গ্রাভ;
৫.অঞ্চররবরত্তন্ত অনগ্রযতায দওান রফন্ল ওাযণ ফা নফরষ্টয;
তন্ফ ৩ াংন্াধনীন্ত দদন্য ওর গ্রাভন্ও প্রওল্পভুক্ত ওযা ন্ন্ঙ। ফতভভান্ন ল্লী এরাওা দমঔান্নই দরযদ্র্ ভানুল আন্ঙ
দঔান্নই রভরত কঠন ওন্য দরযদ্র্ ভানুলন্ও প্রওন্ল্পয আতা আনা ন্ছ।
২। প্রওন্ল্পয উওাযন্বাকী রনফ ভাঘন্নয ভানদে:
আভায ফারড় আভায ঔাভায প্রওন্ল্পয উওাযন্বাকী রনফ ভাঘন্ন/নাক্তওযন্ণ এওটি ভানদে অনুযন ওযা ন্ থান্ও, তা ন্রা:
 দরযদ্র্ রযফায (ভররা রযফায প্রধান: ০-০.৫০ এওয চরভয ভাররও) অগ্রারধওায-১
 দরযদ্র্ রযফায (অন্যধ্বভ ০.৩০ এওয চরভয ভাররও)
অগ্রারধওায-২
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 দরযদ্র্ রযফায (ন্ফ ভাচ্চ ০.৫০এওয চরভয ভাররও)
অগ্রারধওায-৩
 ঘয  াাড়াঞ্চন্র দরযদ্র্ রযফায (ন্ফ ভাচ্চ ১.০০ এওয) চরভয ভাররও অগ্রারধওায-৪
উরল্লরঔত ওর দক্ষন্রা  ীদ রযফায, মুরক্তন্মািা রযফায, দরযদ্র্ মুরক্তন্মািায দাষ্য রযফাযন্ও অগ্রারধওায দদায রফধান
যন্ন্ঙ। দওানক্রন্ভই মান্ত গ্রান্ভয ছর, ঘাকুরযচীফী, ব্যফাী ফা তান্দয দাষ্য উওাযন্বাকী রনফ ভারঘত ায সুন্মাক না া
দ রফলন্ তওভ দৃরষ্ট যাঔা । ভানদে অনুমাী অগ্রারধওায রবরত্তন্ত ৬০ চন উওাযন্বাকী রনফ ভাঘন ওযা । মায ভন্ধ্য
যন্ন্ঙ ৪০ চন ভররা এফাং ২০ চন পু হল দস্য। তন্ফ দবৌকররও রফন্ল অঞ্চর, রফন্ল প্রতিদা, নৃন্কাষ্ঠী ইতযারদ দবন্দ
ফ ভরনম্ন ৩০ চন দস্য রনন্ গ্রাভ রভরত কঠন ওযা । তন্ফ নাযী পু হল অনুাত ঠিও যাঔা ।
৩। উওাযন্বাকী রনফ ভাঘন প্ররক্রা:
উন্চরা ম ভান্য এওচন ওভভওতভায দনতৃকন্ত্ব কঠিত ওরভটি উওাযন্বাকী রনফ ভাঘন ওযায চন্য গ্রান্ভ প্রওাশ্য স্থান্ন বা ওন্য
উরস্থত ওন্রয ভতাভত রনন্ উওাযন্বাকী রনফ ভাঘন ওন্য থান্ওন। প্ররত রযফায ন্ত এওচন ব্যরক্ত রভরতয দস্য ায
সুন্মাক ান। দস্যন্দয ভন্ধ্য নাযী-পু হন্লয অনুাত ন্ত ন্ফ ২:১।
৪। গ্রাভ াংকঠন সৃরষ্ট:
গ্রান্ভ প্রওাশ্য বা রনফ ভারঘত উওাযন্বাকীন্দয রনন্ গ্রাভরবরত্তও এওটি অথফা দরযদ্র্ ভানুন্লয াংখ্যা দফী ন্র এওারধও গ্রাভ
উন্নন রভরত কঠন ওযা । প্ররত গ্রাভ রভরতন্ত ১১ দস্য রফরষ্ট এওটি ওন্য ওাম ভওাযী ওরভটি কঠন ওযা । মায ভন্ধ্য ১
চন বারত  ১ চন ম্যান্নচায রনফ ভাঘন ওযা । গ্রাভ রভরতয দস্যন্দয ভন্ধ্য াভারচও মূল্যন্ফাধ, াযস্পারযও আস্থা,
রফশ্বা, ন্মারকতা, অফাধ রভথরিা অথ ভাৎ াভারচও পুরুঁ চন্ও (Social Capital) আন্যা দফর সুাংত ওযায রন্ক্ষই এ
াংকঠন্নয সৃরষ্ট।
৫। উওাযন্বাকীন্দয তথ্য াংগ্র  অনরাইন ডাো এরি:
দস্য রনফ ভাঘন প্ররক্রা দল ন্র প্রওন্ল্পয ওভীকণ উওাযন্বাকী দস্যন্দয ব্যরক্তকত  ারযফারযও তথ্যারদ াংগ্র ওন্যন। এ
তন্থ্যয ভন্ধ্য তান্দয দা, চীরফওা, আ, ম্পদ, রযফান্যয দস্যন্দয চীরফওা ইতযারদ াংক্রান্ত তথ্য থান্ও। প্ররত গ্রাভ
রভরতয দস্যন্দয তথ্য প্রওন্ল্পয অনরাইন ডাোন্ফন্চ এরি রদন্ অনরাইন্ন রভরত নতযীয ওাচটি ওন্যন প্রওন্ল্পয ওভীকণ।
প্রওন্ল্পয অনরাইন ডাোন্ফচ পোযটি ৩টি দফযওারয ব্যাাংন্ওয ব্যাাংরওাং পোন্যয ান্থ ইন্টাযন্পরাং থাওায ওাযন্ণ
প্রওন্ল্পয ডাোন্ফচ পোন্য রভরত নতযী ম্পন্ন ায ান্থ ান্থ ব্যাাংও াইন্ড স্বাংরক্রবান্ফ রভরতয নান্ভ এওটি
অনরাইন ব্যাাংও রাফ নতযী । অনরাইন পোন্য এরিকৃত ওর উওাযন্বাকীয তথ্য ফতভভান্ন অনরাইন পোন্য
াংযক্ষণ ওযা ন্ছ এফাং তা দম দওান ব্যরক্ত অনরাইন্ন দদঔন্ত ান্যন।
৬ । পুরুঁ চ কঠনেঃ
অনরাইন্ন রভরত কঠন এফাং ব্যাাংও রাফ নতযী ম্পাদন ন্র অাংীদারযত্ব মূরও পুরুঁ চকঠন প্ররক্রা রু হ । এয ৩টি ধা
যন্ন্ঙেঃ
ও) দস্যন্দয রনচস্ব ঞ্চেঃ
প্রওন্ল্পয দস্যকণ প্তান্ ৫০ োওা ভান্ ২০০ োওা ান্য ঞ্চ ওন্যন। প্ররত দস্যন্ও এওটি া ফই প্রদান ওযা । প্রওন্ল্পয
ভাঠ ওাযী যরদ রদন্ দন্স্যয রনওে ন্ত অথ ভ াংগ্র ওন্যন। অথ ভ াংগ্র  তা দন্স্যয া ফইন্ত দরঔায ওান্চ রভরতয
ম্যান্নচায ভাঠ ওাযীন্ও াতা ওন্য থান্ওন। ভাঠ ওাযী দস্যন্দয রনওে ন্ত াংগৃীত অথ ভ উন্চরা প্রওল্প
ওাম ভারন্ ওরম্পউোয অান্যেয ওাভ রাফ ওাযীয রনওে চভা রদন্ এওটি যরদ গ্রণ ওন্যন। ওরম্পউোয অান্যেয ওাভ
রাফ ওাযী গৃীত ঞ্চন্য অথ ভ অনরাইন্ন রভরতয রান্ফ চভা প্রদান ওন্যন। ব্যাাংও রাফটি রভরতয নান্ভ ন্র ঐ
রান্ফ ওর দন্স্যয পৃথও রাফ যাঔায চন্য দরচায াংযরক্ষত । পন্র দওান দস্য ওন্ফ ওত োওা চভা ওযন্রন তা
পৃথওবান্ফ দদঔা মা। দস্যন্দয ঞ্চ চভা এও নাকান্ড় ২৪ ভা ম ভন্ত গ্রণ ওযা । ৬০ চন দস্য ২৪ ভা ২০০ োওা ওন্য
ঞ্চ ওযন্র ২ ফঙন্য ২.৮৮ রক্ষ োওা ঞ্চ চভা ।
ঔ) উৎা ঞ্চ ফা দফানােঃ
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দস্যন্দয ঞ্চন্য রফযীন্ত প্রওল্প ন্ত ভরযভাণ অথ ভ (দস্য প্ররত ভান্ ২০০ োওা ওন্য ২৪ ভা) উৎা ঞ্চ ফা দফানা
রন্ন্ফ অনুদান প্রদান ওযা । এটি দরযদ্র্ দস্যন্দয তাঁন্দয ওষ্টারচভত নদনরদন আ ন্ত ঞ্চ ওযন্ত অনুপ্রারণত ওন্য। এটি
প্রওন্ল্পয অন্যতভ নফরষ্টয। যওারয অথ ভ ঙান্ড়য দপ্ররক্ষন্ত প্রওন্ল্পয অথ ভ প্ররত ৩ ভা অন্তয দস্যন্দয ঞ্চন্য রফযীন্ত প্রদান
ওযা । দওান দস্য দফী ঞ্চ ওযন্র ভান্ ন্ফ ভাচ্চ ২০০ োওা ান্য দফানা প্রদান ওযা । ব্যাাংও ন্ত অনরাইন্ন এ
অথ ভ রভরত তথা দস্যন্দয ঞ্চন্য রফযীন্ত চভা । এ অথ ভ প্রদান্নয উন্েশ্য রভরতয দস্যন্দয এওটি রভউচুার তরফর
কঠন ওযা। এ অথ ভ দস্যন্দয ঞ্চন্য রফযীন্ত চভা ন্র এয ভাররও রভরত। দওান দস্য ইছা ওযন্র এ অথ ভ তুরন্ত
াযন্ফন না। রুদৄভারা  ঋণ রনন্ ব্যফায ওযন্ত ান্যন।
ক) রভরতয ঘূণ ভাভান ঋণ তরফন্র আরথ ভও াতােঃ
গ্রাভ উন্নন রভরতয রনচস্ব স্থাী তরফর কঠন্নয চন্য প্রওল্প ন্ত প্ররত রভরতন্ও ফঙন্য ১.৫০ রক্ষ োওা ওন্য দু’ফঙন্য ৩.০০
রক্ষ োওা ঘূণ ভাভান তরফর রন্ন্ফ অনুদান প্রদান ওযা । দস্যন্দয রনন্চন্দয ঞ্চ  প্রওল্প ন্ত ঞ্চন্য রফযীন্ত প্রদত্ত
উৎা ঞ্চ ফা ওল্যাণ অনুদান্নয ান্থ এ অথ ভ দমাক ন্ প্ররত রভরতয চন্য ২ ফঙন্য ৯.০০ রক্ষ োওায এওটি স্থাী তরফর
কন্ড় উঠন্ঙ। এ অন্থ ভয ভাররও রভরত। রভরতয দস্যকণ এ অথ ভ স্থাীবান্ফ আফধ ভও ওান্চ ব্যফায ওন্যন। তরফর কঠন্নয এ
প্ররক্রা ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ষুদ্দ্র্ ঞ্চ ভন্ডর রন্ন্ফ প্ররতষ্ঠা দন্ন্ঙ এফাং তা ব্যাও চনরপ্রতা অচভন ওন্যন্ঙ।
৭ । প্ররক্ষণ  গ্রাভ উন্নন ওভী সৃচনেঃ
আফধ ভও ওান্চ অথ ভ রফরনন্াক ওন্য পর ন্ত প্রন্াচন প্ররক্ষণ। রফলটি ভাথা দযন্ঔই প্ররত গ্রাভ রভরত ন্ত ৫ চন ওন্য
দস্যন্ও রফরবন্ন আফধ ভও ওান্চ দক্ষতা উন্নন প্ররক্ষণ দদায ব্যফস্থা প্রওন্ল্প যাঔা ন্ন্ঙ। প্রাথরভওবান্ফ এ প্ররক্ষণ উন্চরা
ম ভান্ এওটি রযন্া ভ টিভ কঠন ওন্য তায ভাধ্যন্ভ উন্চরা ম ভান্ প্রদান ওযা । রওন্তু দদঔা দকন্ঙ উন্চরা ম ভান্ প্রদত্ত
প্ররক্ষণ পরপ্রসূ  না। তাই ৩ াংন্ারধত প্রওল্প ফাস্তফানওান্র এ প্ররক্ষণ রফরবন্ন যওারয প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান্নয ভাধ্যন্ভ
আফারও ব্যফস্থা প্রদান ওযা ন্ছ। এওটি রভরত ন্ত ৫ চন দস্যন্ও প্ররক্ষণ রদন্ তান্দযন্ও বরানটিায ফা দছাওভী
রন্ন্ফ নতযী ওযা ন্ছ। মান্ত প্ররক্ষণ দন্ল তাযা তান্দয রব্ধ জ্ঞান রনন্চ প্রন্াচন্নয াাার রভরতয অন্য দস্যন্দয
দঔান্ত ান্যন।
৮ । রভরতয দস্যন্দয উঠান নফঠওেঃ
প্রওন্ল্প অন্যতভ নফরষ্টয দস্যন্দয রনরভত উঠান নফঠও। মা রভরতয দস্যন্দয আন্তেঃম্পওভ উন্নন, ভরন্বত ওভভরযওল্পনা,
াযস্পরযও ন্মারকতা, এওতা, ওান্চয চফাফরদরতা নতযীন্ত ন্মারকতা ওয। এ নফঠন্ও দস্যন্দয ঞ্চ আদা, ঋন্নয
প্রওল্প গ্রণ, রওরস্ত আদা, রক্ষা, স্বাস্থয, পুরষ্ট, রযফায রযওল্পনা, কুটিযরল্প উন্নন, উৎারদত ন্েয ফাচায ব্যফস্থানা,
কফারদরুারন ইতযারদ রফলন্ আন্রাঘনা ওন্য রিান্ত গ্রণ ওন্যন। তাঙাড়া এ নফঠন্ও কণতন্ত্র, দবাোরধওায, নাযী রনম ভাতন
প্ররতন্যাধ, ররু অরধওায, ফস্করক্ষা আথ ভ-াভারচও উন্নন্নয রফরবন্ন রফলন্ আন্রাঘনা  ওযণী রনধ ভাযণ ওযা ।
৯ । রভরতয তরফর ব্যফায  চীরফওারবরত্তও ষুদ্দ্র্ ষুদ্দ্র্ ঔাভায সৃচনেঃ
এ প্রওন্ল্পয অন্যতভ নফরষ্ট ন্রা তরফর ব্যফান্য রভরতয দস্যন্দয রনন্চন্দয রিান্ত গ্রন্ণয অরধওায। রভরতয দস্যকণ
উঠান নফঠন্ও ফন্ দস্যন্দয ঘারদা ভারপও  প্রন্াচন অনুমাী আফধ ভও ঔাভায সৃচন্ন রভরতয তরফর রফরনন্ান্কয রিান্ত
গ্রণ ওযন্ত ান্যন। প্রওল্প অরপ ফা উয ন্ত দওান রিান্ত ঘারন্ দদা  না। উঠান নফঠন্ও দস্যকণ দম রিান্ত গ্রণ
ওন্যন দ অনুমাী ঋণ প্রদান্ন প্রন্াচনী ন্মাকীতা ওযায দারত্ব প্রওন্ল্পয ওভীন্দয। দস্যকণ তান্দয ফতরবো উন্মাকী
রফলন্ ঔাভায সৃচন্ন রিান্ত রনন্ত ান্যন।
১০ । রফণন াতা (ফাচাযচাতওযণ ওাম ভক্রভ):
রভরতয দস্যন্দয উৎারদত ে ফাচাযচাতওযন্ণ াতায চন্য প্ররত উন্চরা স্থান ওযা ন্ছ ভান্ওভটিাং দন্টায। এ
ভান্ওভটিাং দন্টান্যয ভাধ্যন্ভ দস্যকণ তান্দয উৎারদত ন্েয অনরাইন ফাচাযচাত ওযায ওর ন্মারকতা ান্ফন।
ইন্তাভন্ধ্য ৪৩৫টি উন্চরা প্রওন্ল্পয ভান্ওভটিাং দন্টায ওাভ অরপ বফন নতযী ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
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11। আদৄরনও তথ্য প্রমৄরক্তয াতা প্রওল্প ফাস্তফান:
যওান্যয রডরচোয ফাাংরান্দ রফরনভভান্ণয রক্ষযন্ও াভন্ন দযন্ঔ আভায ফারড় আভায ঔাভায প্রওন্ল্প রডরচোর ব্যফস্থানায
াংস্থান যাঔা ন্ন্ঙ। প্রস্তুত ওযা ন্ন্ঙ ওর দন্স্যয অনরাইন ডাোন্ফচ। ওর আ|রথ ভও দরনন্দন অনরাইন ব্যাাংরওাং তথা
রডরচোর ব্যফস্থা ম্পন্ন ওযা ন্ছ। প্রওন্ল্পয দাপ্তরযও দমাকান্মাক ন্ফাইে ব্যফায/দভাফাইর ষুদ্ন্দ ফাতভায ভাধ্যন্ভ ম্পন্ন
ওযা ন্ছ। দওনাওাো ই-দযরা , নরথ ব্যফস্থানা রডরচোর িরত “নরথ” ব্যফায ওযা ন্ছ।
প্রওন্ল্পয সুরনরদ ভষ্ট রক্ষযভারা া:
প্রঘররত উচ্চ সুন্দয ঋন্ণয রযফন্তভ ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনায রঘন্তাপ্রসূত ‘ষুদ্দ্র্ ঞ্চ’ ভন্ডর অনুযন্ণ দরযদ্র্ ভানুন্লয
চন্য স্থাী তরফর সৃচন এফাং ঐ তরফর ন্ত কৃরলরবরত্তও উৎাদনমুঔী ওভভওান্ে রফরনন্ান্কয ভাধ্যন্ভ দরযদ্র্ ভানুন্লয চন্য
স্থাী আন্য ব্যফস্থা ওযায ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য রফন্ভাঘন। ২০০৯ ান্র রু হ া এ প্রওন্ল্পয সুরনরদ ভষ্ট রক্ষয  উন্েশ্যমূ রনম্ন হ১. াযান্দন্য ৫৪.৫৯ রক্ষ গ্রাভীণ দরযদ্র্ ভানুলন্ও আকাভী ২০২০ ান্রয ভন্ধ্য প্রওন্ল্পয আতা আনা;
২. প্ররতটি গ্রান্ভ এও ফা এওারধও আভায ফারড় আভায ঔাভায রভরত কঠন । মায দস্য াংখ্যা ফ ভরনম্ন ৩০ ন্ত ফ ভারধও ৬০টি
দরযদ্র্ রযফায। দস্যন্দয ৬৬% ন্ফন ভররা;
৩. দরযদ্র্ দস্যন্দয ষুদ্দ্র্ ঞ্চন্ উৎা প্রদান। ভান্ ন্ফ ভাচ্চ ২০০ োওা ঞ্চ ওযন্র প্রওল্প ন্ত রভরতয রভউচুার তরফর
কঠন্নয চন্য ঞ্চন্য রফযীন্ত ভান্ ন্ফ ভাচ্চ ২০০ োওা ান্য ২৪ ভা ম ভন্ত উৎা ঞ্চ ফা ওল্যাণ অনুদান প্রদান ওযা;
৪. ৬০ চন দরযদ্র্ ভানুন্লয রভরতন্ত ঘূণ ভাভান ঋণ তরফর রন্ন্ফ ব্যফায ওযায চন্য প্রওল্প ন্ত ফঙন্য ১.৫০ রক্ষ োওা
ওন্য ২ ফঙন্য ৩.০০ রক্ষ োওা অনুদান প্রদান ওযা;
৫. এবান্ফ ৬০ চন দস্য রফরষ্ট এওটি রভরতয স্থাী তরফর ২ ফঙন্য প্রা ৯.০০ রক্ষ োওা উন্নীত ওযা;
৬. ওর অথ ভ এফাং আরথ ভও দরনন্দন প্রওন্ল্পয অনরাইন ব্যাাংরওাং পট্যান্যয ভাধ্যন্ভ রনন্ত্রণপূফ ভও এয স্বছতা 
চফাফরদরতা রনরশ্চত ওযা;
৭. প্ররত রভরত ন্ত কন্ড় ৫ চন দস্যন্ও কৃরলরবরত্তও রফরবন্ন আসৃচন ওান্চ ৩-৫ রদন্নয দক্ষতা উন্নন আফারও/
অনাফারও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা;
৮. রভরতয তরফর ব্যফস্থানা এফাং ঋণ প্রদান্নয রিান্ত দস্যন্দয উঠান নফঠন্ওয ভাধ্যন্ভ গ্রণ এফাং ঠিও ভন্ ঋণ
আদান্ রভরতন্ও ক্ষভ ওন্য কন্ড় দতারা;
9. রভরতয স্থাী তরফর উায দস্যন্দয ভন্ধ্য স্থাী  ঘূণ ভাভানবান্ফ ব্যফায রনরশ্চত ওযা;
10. প্ররতটি দন্স্যয ফারড়ন্ও ম ভাক্রন্ভ ারযফারযও কৃরল ঔাভান্য রযণত ওযা;
11. দম ওর দস্য রভরতয তরফর ন্ত রফরনন্াক ওন্য পর ন্ফন এফাং রনরভত ঋণ রযন্াধ ওযন্ফন, তান্দযন্ও
প্রওন্ল্পয ভাধ্যন্ভ ল্লী ঞ্চ ব্যাাংও ন্ত ভারা  5% দফামূন্ল্য 50 াচায োওা ন্ত 1.00 রক্ষ োওা ম ভন্ত ষুদ্দ্র্ উন্দ্যাক্তা
ঋণ দদা;
12. প্ররতটি উন্চরা এওটি ওন্য অরপ ওাভ ভান্ওভটিাং দন্টায রনভভাণ। দস্যন্দয উৎারদত ন্েয অনরাইন ভান্ওভটিাং এয
সুন্মাক নতরয ওযা;
13. রভরতয তরফর স্থাীবান্ফ দরনন্দন এফাং দস্যন্দয আফধ ভও ওাচন্ও প্রারতষ্ঠারনও রূ দদায চন্য ল্লী ঞ্চ ব্যাাংও
প্ররতষ্ঠা ওযা।
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2018-19 অথ ভ ফঙন্যয রক্ষযভারা া  অচভন :
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নফরনন্াককৃত ভাঠ ওাযীন্দয প্ররক্ষণ কত ১৩/০৫/২০১৯ তারযন্ঔ
ঘট্টগ্রাভ দচরায এররচইরড অরডেরযান্ভ অনুরষ্ঠত ।
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3.2.2 ারফ ভও গ্রাভ উন্নন ওভভসূরঘ (ররবরডর)-৩ ম ভা
“ারফ ভও গ্রাভ উন্নন ওভভসূরঘ (ররবরডর)-৩ ম ভা ীল ভও প্রওল্পটি ”ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয আতা এ
রফবান্কয ০৪টি াংস্থা ভফা অরধদপ্তয, ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ (রফআযরডরফ), ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন এওান্ডভী (ফাড)ভ
এফাং ল্লী উন্নন এওান্ডভী (আযরডএ)এয ভাধ্যন্ভ দদন্য ১৬২ টি উন্চরায ১০,০৩৫টি গ্রান্ভ ারফ ভও গ্রাভ উন্নন ভফা
রভরত কঠন্নয ভাধ্যন্ভ আত্ধ-ওভভাংস্থান সৃরষ্ট ওন্য দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয রন্ক্ষয দভাে ৩০১০৫ ০০.রক্ষ োওা প্রাক্কররত ব্যন্
চানুারয ,২০১৮ ন্ত রডন্ম্বয ,২০২১ দভান্দ ফাস্তফারত ন্ছ।
•

প্রওন্ল্পয প্রাক্কররত ব্য
(রক্ষ োওা)
ও) দভাে

: ৩০১০৫.০০

ঔ) রচরফ

: ৩০১০৫.০০

ক) প্রওল্প াায্য

: ০.০০

•

প্রওন্ল্পয অথ ভান

: ফাাংরান্দ যওায (রচরফ)।

•

ফাস্তফানওার

: ০১ চানুারয, ২০১৮ ন্ত ৩১ রডন্ম্বয, ২০২১

•

প্রওল্প এরাওা

: এ প্রওন্ল্প দদন্য ওর রফবান্কয ৬৪টি দচরায ১৬২টি উন্চরায ১০,০৩৫টি গ্রাভন্ও
অন্তভুভক্ত ওযা ন্ন্ঙ। (উন্ল্লখ্য, ১৬২টি উন্চরায ১০,০৩৫টি গ্রাভ এয ভন্ধ্য ইত:পূন্ফ ভ
ারফ ভও গ্রাভ উন্নন ওভভসূরঘ (ররবরডর) প্রওন্ল্পয ১ভ  ২ ম ভান্ ৬৬টি উন্চরায
৪,২৭৫টি গ্রাভন্ও অন্তভুভক্ত ওন্য প্রওল্প ওাম ভক্রভ ফাস্তফারত ন্ন্ঙ)।

প্রওন্ল্পয রক্ষয  উন্েশ্যেঃ
• গ্রাভ ম ভান্ ১০,০৩৫ টি ারফ ভও গ্রাভ উন্নন ভফা রভরত কঠন ওযা;
• প্রওন্ল্পয আতা ৯,৫০,০০০ টি রযফান্যয ১৪,৫০,০০০ চন ভফাীন্ও প্রওন্ল্পয সুরফধা প্রদান ওযা;
• ভফাীন্দযন্ও প্ররক্ষণ প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ দক্ষ ভানফ ম্পদ সৃরষ্ট ওযা;
• ভফাীন্দয রনচস্ব তরফর রফরনন্াক এফাং স্থানী ম্পন্দয ন্ফ ভাত্তভ ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ আত্দওভভাংস্থান সৃরষ্ট ওযা;
• আইরটি ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ দফা দৃশ্যভান ওযা এফাং তা গ্রাভফাীয দদাযন্কাড়া দৌুঁঙান্না;
প্রওন্ল্পয ওাম ভক্রভেঃ
• প্ররক্ষণ  উিুিওযণ;
• তরফর াংগ্র এফাং রফরনন্াক ওভভসূরঘ;
• প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ আত্ধ-ওভভাংস্থান সৃরষ্টন্ত উিুু্ি ওযা;
• ভারও দমৌথ বা  প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ দূফ ভর রভরতমূন্য ওভভক্ষভতা বৃরিওযণ।
প্রওন্ল্পয অগ্রকরতেঃ
প্রওল্পটিয অনুকূন্র জুন, ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত দভাে ফযাে ঙরর ১৫০০.০০ রক্ষ োওা, ক্রভপুরঞ্জত ব্য ন্ঙ
১২০৬.১৭ রক্ষ োওা, মা দভাে প্রাক্কররত ব্যন্য ৪% এফাং ক্রভপুরঞ্জত ফাস্তফ অগ্রকরত ৩.২৩%। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয
আযএরডরন্ত দভাে ১৫০০.০০ রক্ষ োওা ফযান্েয রফযীন্ত জুন, ২০১৯ ম ভন্ত অফমুক্ত ন্ন্ঙ দভাে ১৫০০.০০ রক্ষ োওা এফাং
ব্য ন্ন্ঙ দভাে ১২০৬.১৭ রক্ষ োওা, মা ফযান্েয ৮০.৪১% এফাং প্রওন্ল্পয ফাস্তফ অগ্রকরত ন্ন্ঙ ১০০%।
প্রওন্ল্পয অনুন্ভারদত রডরর অনুমাী দভাে ১৪,৩০,১৬৩ চন ভফাীন্ও (নাযী-পু হল উব) প্রওন্ল্পয রফরবন্ন দভান্দ
প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ফ। াাার প্রওল্পটিয াাংকঠরনও  ফাস্তফ রক্ষযভারা া রন্ন্ফ রভরত কঠন ১০,০৩৫টি, রযফায
অন্তভুভরক্ত ৯,৫০,০০০টি, দস্য অন্তভুভরক্ত ১৪,৫০,০০০ চন এফাং পুরুঁ চকঠন ৫১০.০০ দওাটি োওা রনধ ভাযণ ওযা ন্ন্ঙ । উক্ত
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রক্ষযভারা া অনুমাী ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙয ম ভন্ত ৪,৯৫,৩৫১টি রযফায  ৭,৫৯,২০০ চন দস্য অন্তভুভক্ত ওন্য ৭,১৩৫টি রভরত
কঠন ওযা ন্ন্ঙ এফাং রভরত ওতৃকভও ১৫৫১১.৭৪ রক্ষ োওায মূরধন/পুরুঁ চ কঠন ওযা ন্ন্ঙ। এ ঙাড়া এ প্রওল্পটিয ভাধ্যন্ভ
২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য রফরবন্ন ধযন্ণয প্ররক্ষন্ণ প্রা ৪০,৮৫১ চন সুরফধান্বাকীন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ।

রঘন্রা : ারফ ভও গ্রাভ উন্নন ওভভসূরঘ (ররবরডর)-৩ ম ভা প্রওন্ল্পয আতা রফরবন্ন প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ
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৩.৩ ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয ফারল ভও উন্নন ওভভসূরঘ
ক্রেঃ প্রওন্ল্পয নাভ  ফাস্তফানওার
নাং
1. আভায ফারড় আভায ঔাভায প্রওল্প (৩
াংন্ারধত) (জুরাই/২০০৯-জুন/২০২০)
2. ারফ ভও গ্রাভ উন্নন ওভভসূরঘ (ররবরডর)৩ ম ভা (০১ চানুারয, ২০১৮ ন্ত
রডন্ম্বয, ২০২১)
3. ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন প্ররক্ষণ ওভন্েক্স
(ফতভভান্ন
ফাাড ভ),
দওাোরীাড়া,
দকাারকঞ্জ এয প্রতিাযণ, াংস্কায 
আদৄরনওান
(াংন্ারধত)
প্রওল্প
(ভাঘ ভ/২০১০ ন্ত জুন/২০২০)
4. অাংীদারযত্বমূরও ল্লী উন্নন প্রওল্প-৩
ম ভা (রআযরডর-২) (াংন্ারধত)
(জুরাই/২০১৫ ন্ত জুন/২০২০)
5. উত্তযাঞ্চন্রয
দরযদ্র্ন্দয
ওভভাংস্থান
রনরশ্চতওযণ ওভভসূঘী (২ ম ভা)
(এরপ্রর/২০১৪ ন্ত জুন/২০২০)
6. কাইফান্ধা ভরন্বত ল্লী দারযদ্র্ দূযীওযণ
প্রওল্প; (চানুারয, ২০১৮- রডন্ম্বয ২০২০)
7. ফান্ড ভয
দবৌত
সুরফধারদ
উন্নন
(চানুারয,২০১৭ ন্ত রডন্ম্বয,২০২০)
8. দভরওাং ভান্ওভে াওভ পয দ্যা মমুনা, দ্মা
এফাং
রতস্তা
ঘয
(এভ
৪র)
(ন্ভ/২০১৩-রডন্ম্বয/২০১৯)

২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয আযএরডরন্ত ফযাে
দভাে
রচরফ
প্রেঃ ােঃ
১১৫০৭৯.০০
১১৫০৭৯.০০
০.০০

(রক্ষ োওা)
২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয দভাে ব্য
ব্যন্য ায
দভাে
রচরফ
প্রেঃ ােঃ
১১৪০৫৭.৮৫ ১১৪০৫৭.৮৫
০.০০
৯৯.১১

ফাস্তফানওাযী
াংস্থা
উরফ

দভাে প্রওল্প
ব্য
৮০১০২৭.০৫

উরফ

৩০১০৫.০০

১৫০০.০০

১৫০০.০০

০.০০

১২০১.০০

১২০১.০০

০.০০

৮০.০৭

ফাাড ভ

৩৪৪৭৩.৫৫

৬০০০.০০

৬০০০.০০

০.০০

৫৯২৩.০৬

৫৯২৩.০৬

০.০০

৯৮.৭২

রফআযরডরফ

১৯৯২৭.১৫

৩০০০.০০

৪১৭০.০০

০.০০

২৭০৮.৯০

২৭০৮.৯০

০.০০

৯০.৩০

রফআযরডরফ

১০৮৬৮.৭২

২৩২৮.০০

২৩২৮.০০

০.০০

২২২২.২৭

২২২২.২৭

০.০০

৯৫.৪৬

রফআযরডরফ

৪১৭৭.৭৩

১৫৬৩.০০

১৫৬৩.০০

০.০০

১৪৩২.০৬

১৪৩২.০৬

০.০০

৯১.৬২

ফাড ভ, কুরভরস্দা

৪২৬৪.০০

১৫৯১.০০

১৫৯১.০০

০.০০

১১৩৬.৩৫

১১৩৬.৩৫

০.০০

৭১.৪২

আযরডএ, ফগুড়া

৯২৬২.৮৫

১২২১.০০

৩০০.০০

৯২১.০০

১১০২.০০

১৮১.০০

৯২১.০০

৯০.২৫
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ক্রেঃ প্রওন্ল্পয নাভ  ফাস্তফানওার
নাং
9. ল্লী উন্নন এওান্ডভী(আযরডএ), যাংপুয স্থান
প্রওল্প (অন্ক্টাফয/২০১৪ ন্ত দন্ন্ফম্বয/২০১৯)
10. গ্রাভীণ চনন্কারষ্ঠয চীফনভান উন্নন এফাং
আদৄরনও নাকরযও সুন্মাক সুরফধা ম্বররত
ভফারবরত্তও ফহুতর বফন রফরষ্ট ল্লী
চনদ রনভভাণ প্রওল্প (জুরাই, ২০১৪ ন্ত জুন,
২০১৮ ম ভন্ত) * (২ ফঙয ৬ ভা দভাদ বৃরি
াংন্াধন প্ররক্রাধীন)
11. ারন ারমিী আদৄরনও প্রমৄরক্তয প্রতিাযণ 
রফস্তায এফাং ব্যফস্থানায ভাধ্যন্ভ ধান্নয পরন
বৃরি ীল ভও প্রান্ারকও কন্ফলণা প্রওল্প (এরপ্রর,
২০১৫ ন্ত রডন্ম্বয, ২০১৯ ম ভন্ত)
12. ল্লী উন্নন এওান্ডভী(আযরডএ)চাভারপুয
স্থান প্রওল্প (জুরাই, ২০১৭ ন্ত জুন, ২০২০)
13. ‘‘ফগুড়া দচরায ারযাওারদ  দানাতরা
উন্চরায ঘয এরাওায ফফাযত দারযদ্র্য
চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান উন্নন’’ ীল ভও প্রওল্প
(জুরাই, ২০১৭ ন্ত জুন, ২০২০)
14. দৌযরক্ত রনবভয দঘ িরত  এয ফহুমুঔী
ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ রিস্তয কৃরল প্রমৄরক্ত
প্রতিাযণ ীল ভও প্রান্ারকও কন্ফলণা প্রওল্প
(জুরাই, ২০১৭ ন্ত জুন, ২০২২)
15. কুরড়গ্রাভ  চাভারপুয দচরায প্রারন্তও
চনন্কাষ্ঠীয দারযদ্র্য হ্রাওযণ ীল ভও প্রওল্প
(জুরাই, ২০১৮ ন্ত জুন, ২০২১)

২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয আযএরডরন্ত ফযাে
দভাে
রচরফ
প্রেঃ ােঃ
৫০৫৩.০০
৫০৫৩.০০
০.০০

২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয দভাে ব্য
দভাে
রচরফ
প্রেঃ ােঃ
৫০১৭.৯৮
৫০১৭.৯৮
০.০০

ফাস্তফানওাযী
াংস্থা
আযরডএ, ফগুড়া

দভাে প্রওল্প
ব্য
১১১৩২.০০

আযরডএ, ফগুড়া

৪২৪৩৩.৭৮

২৫৪০.০০

২৫৪০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

০.০০

আযরডএ, ফগুড়া

৩৯৬৩.০০

৮০০.০০

৮০০.০০

০.০০

৭৬৬.৭২

৭৬৬.৭২

০.০০

৯৫.৮৪

আযরডএ, ফগুড়া

১২৪৫০.০০

৩০০০.০০

৩০০০.০০

০.০০

২৯২৫.৫৪

২৯২৫.৫৪

০.০০

৯৭.৫২

আযরডএ, ফগুড়া

৩০৫৫.৭০

১৬৬০.০০

১৬৬০.০০

০.০০

১৫৭৫.০০

১৫৭৫.০০

আযরডএ, ফগুড়া

৩৯৮৯.০০

১০০০.০০

১০০০.০০

০.০০

৯৭৬.২০

৯৭৬.২০

০.০০

৯৭.৬২

আযরডএ, ফগুড়া

১৯৫১৫.০০

১০০.০০

১০০.০০

০.০০

৬৯.৪০

৬৯.৪০

০.০০

৬৯.৪০
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ব্যন্য ায
৯৯.৩১

৯৪.৮৯

২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয আযএরডরন্ত ফযাে
দভাে
রচরফ
প্রেঃ ােঃ
৭২৪২.০০
৭২৪২.০০
০.০০

২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয দভাে ব্য
দভাে
রচরফ
প্রেঃ ােঃ
৭১০৬.৭৭
৭১০৬.৭৭
০.০০

ক্রেঃ প্রওন্ল্পয নাভ  ফাস্তফানওার
নাং
16. উন্নত চান্তয কাবী ারন্নয ভাধ্যন্ভ
সুরফধাফরঞ্জত ভররান্দয চীফনমারা ায উন্নন
(জুরাই ২০১৬-জুন, ২০২১)
17. ওভভাংস্থান সৃরষ্ট, দুগ্ধ  ভাাং উৎাদন্নয
রন্ক্ষয কঙ্গাঘড়া উন্চরা দডইযী
ভফান্য ওাম ভক্রভ প্রতিাযণ
(জুরাই, ২০১৬ ন্ত জুন, ২০১৯)
18. ষুদ্দ্র্ কৃলও উন্নন পাউন্েন াতা-২
ম ভা
(চানুারয,২০১৬
ন্ত
রডন্ম্বয,২০১৯)
19. প্রারন্তও এফাং ষুদ্দ্র্ কৃলওন্দয স্য াংগ্র
যফতী ন্মারকতায ভাধ্যান্ভ দারযদ্র্য
দূযীওযণ (জুরাই ২০১৬-জুন ২০২১)
20. াচাভচা/রতত পুকুয পূনেঃঔনন্নয ভাধ্যন্ভ
াংকঠিত চনন্কাষ্ঠীয াে পঁঘান্না যফতী
ভাঙ ঘান্লয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য রফন্ভাঘন
(জুরাই ২০১৫-জুন ২০২১)

ফাস্তফানওাযী
াংস্থা
ভফা
অরধদপ্তয

দভাে প্রওল্প
ব্য
১৫১৫৭.০০

ভফা
অরধদপ্তয

২৩৮৯.০০

১০১০.০০

১০১০.০০

০.০০

৯৯৪.৯৬

৯৯৪.৯৬

০.০০

৯৮.৫১

এএপরডএপ

৯১৬৩.৭১

২২৯২.০০

২২৯২.০০

০.০০

২২৬৩.৫৯

২২৬৩.৫৯

০.০০

৯৮.৭৬

ররডরফএপ

৬১০০.০০

১৩০৫.০০

১৩০৫.০০

০.০০

১২৯২.৮৮

১২৯২.৮৮

০.০০

৯৯.০৭

ররডরফএপ

৩৯৬৭.০০

৫০৪.০০

৫০৪.০০

০.০০

৪৯৭.৫০

৪৯৭.৫০

০.০০

৯৮.৭১

21. ফাাংরান্দন্য প্রতযন্ত  ঘয এরাওা
দৌযরক্ত উন্নন প্রওল্প (ভাঘ ভ ২০১৮ ন্ত
জুন, ২০২০)
22. রযাচকন্ঞ্জয ফাখাফাড়ীখান্ে গুুঁন্ড়া দুগ্ধ
ওাযঔানা প্রওল্প (জুরাই, ২০১৫ ন্ত রডন্ম্বয,
২০১৯)

ররডরফএপ

৩৩০৮.৪২

১০০০.০০

১০০০.০০

০.০০

৯৯৭.৫০

৯৯৭.৫০

০.০০

৯৯.৭৫

রভল্ক রবো

১০৫৯৩.২৩

৭১৫৬.০০

৭১৫৬.০০

০.০০

৭১৫৬.০০

৭১৫৬.০০

০.০০

১০০
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ব্যন্য ায
৯৮.১৩

ক্রেঃ প্রওন্ল্পয নাভ  ফাস্তফানওার
নাং
23. দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয রন্ক্ষয ঘট্টগ্রান্ভয টিা
দুগ্ধ ওাযঔানা স্থান প্রওল্প (চানুারয, ২০১৭
ন্ত জুন ২০১৯)
24. বৃত্তয পরযপুন্যয ঘযাঞ্চন্র কফারদরুয চাত
উন্নন, ঘাযণমিরভ সৃচন  দুন্গ্ধয ফহুমুঔী
ব্যফায রনরশ্চতওযন্ণয দুগ্ধ ওাযঔানা স্থান
প্রওল্প (চানুারয, ২০১৮ ন্ত রডন্ম্বয,
২০২২)

ফাস্তফানওাযী
াংস্থা
রভল্ক রবো

দভাে প্রওল্প
ব্য
৪২৪৮.৭২

রভল্ক রবো

৩৪৪১৯.২৯

২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয আযএরডরন্ত ফযাে
দভাে
রচরফ
প্রেঃ ােঃ
১৯৬০.০০
১৯৬০.০০
০.০০

৫৬২৪.০০
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৫৬২৪.০০

০.০০

২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয দভাে ব্য
দভাে
রচরফ
প্রেঃ ােঃ
১৮৫৩.৯৪
১৮৫৩.৯৪
০.০০

৫৩৮২.১৭

৫৩৮২.১৭

০.০০

ব্যন্য ায
৯৪.৫৯

৯৫.৭০

৪
ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয
অধীন দপ্তয/াংস্থা
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ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয অধীন দপ্তয/াংস্থা
ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয উন্নন ওাম ভক্রভ ফাস্তফান্নয চন্য প্রধান াঁঘটি াংস্থা যন্ন্ঙ, এগুন্রা ন্রা- ভফা
অরধদপ্তয; ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুরভল্লা; ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ (রফআযরডরফ); ল্লী উন্নন এওান্ডভী
(আযরডএ), ফগুড়া এফাং ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নন এওান্ডভী (ফাাড ভ), দওাোরীাড়া, দকাারকঞ্জ। আয যন্ন্ঙ
ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন  ষুদ্দ্র্ কৃলও উন্নন পাউন্েন। এঙাড়া রওছু আঞ্চররও প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান যন্ন্ঙ, দগুন্রা
ন্রা-ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন প্ররক্ষণ ইন্পটিটিউে, ঔারদভনকয, রন্রে; দনাাঔারী ল্লী উন্নন প্ররক্ষণ দওন্দ্র, দনাাঔারী;
োাংকাইর ল্লী উন্নন প্ররক্ষণ দওন্দ্র, োাংকাইর; ফাাংরান্দ ভফা এওান্ডভী, কুরভল্লা; আঞ্চররও ভফা ইনরস্টটিউে,
মুক্তাকাঙা; আঞ্চররও ভফা ইনরস্টটিউে, দভৌরবীফাচায; আঞ্চররও ভফা ইনরস্টটিউে, দপনী; আঞ্চররও ভফা ইনরস্টটিউে,
যাংপুয; আঞ্চররও ভফা ইনরস্টটিউে, খুরনা; আঞ্চররও ভফা ইনরস্টটিউে, পরযদপুয; আঞ্চররও ভফা ইনরস্টটিউে,
ফরযার; আঞ্চররও ভফা ইনরস্টটিউে, নওঁকা এফাং আঞ্চররও ভফা ইনরস্টটিউে, কুরষ্টা যন্ন্ঙ। এ প্ররতষ্ঠানমূ ল্লী
উন্নন ওভভওান্েয ন্ঙ্গ প্রতযক্ষ ফা ন্যাক্ষ বান্ফ াংরিষ্ট।
৪.১ ভফা অরধদপ্তয
মিরভওােঃ দারযদ্র্ রফন্ভাঘন  অথ ভননরতও উন্নন্ন রফশ্বব্যার এওটি যীরক্ষত  স্বীকৃত ভাধ্যভ ন্ছ ভফা। ভফা অরধদপ্তন্যয
আতাধীন রনফরন্ধত ভফা রভরতমূ ফাাংরান্দন্য আথ ভ-াভারচও অগ্রকরত অচভন্ন দীখ ভরদন মাফৎ প্রাংনী মিরভওা দযন্ঔ
ঘন্রন্ঙ। চারতয রতা ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান ফাাংরান্দন্য াংরফধান্নয ১৩ (ঔ) অনুন্ছন্দ ভফান্ও ভাররওানায ২
ঔাত রন্ন্ফ অন্তভমিক্ত ওন্যন্ঙন। মায ধাযাফারওতা ফাাংরান্দন্ কন্ড় উন্ঠন্ঙ অাংখ্য নতুন নতুন ভফা রভরত। এ ওর
ভফা রভরতয ব্যারক্ত দস্য াংখ্যা ১,১২,৪২,৬৯৭ চন এফাং দভাে ম্পন্দয রযভাণ ৬২৩১ দওাটি োওা। এ ওর ভফা
রভরতয দফরয বাকই ষুদ্দ্র্ আন্য চনন্কাষ্ঠীয ভান্ছ ঋণ সুরফধা প্রদান ওন্য দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  অথ ভননরতও প্রবৃরি অচভন্ন
গুযত্বপূণ ভ অফদান যাঔন্ঙ। অন্যরদন্ও কৃরলচাত রল্পান  ভৎস্যঔান্তয াাার দুগ্ধঔান্ত ভফান্য ওাম ভক্রভ ক্রন্ভই রফস্তৃত
ন্ছ। এ ঙাড়া দদন্য ারন ম্পন্দয সুষ্ঠু  দেওই ব্যফায রনরশ্চতওযন্ণয রন্ক্ষয ারন ম্পদ অফওাঠান্ভা উন্নন 
ব্যফস্থানা সুরফধান্বাকীন্দয ভন্বন্ দদজুন্ড় কন্ড় উন্ঠন্ঙ ারন ব্যফস্থানা ভফা রভরত। আরমিীন  মিরভীন
চনন্কাষ্ঠীন্ও মিরভ  ফাস্থান ফযাে ওন্য দদন্য মূরধাযা াংমৄক্ত ওযায প্রান্ কন্ড় উঠন্ঙ আরমিণ ভফা রভরত। মিরভয
ন্ফ ভাচ্চ ব্যফায রনরশ্চতওন্ল্প এফাং রনযাদ আফান স্থান্নয রন্ক্ষয কন্ড় উঠন্ঙ গৃান ভফা রভরত। ারফ ভও গ্রাভ উন্নন
ভফা রভরত গ্রান্ভয ওর ভানুলন্ও এওররা ত ওন্য গ্রান্ভয অনারফষ্কৃত ম্ভাফনাগুন্রান্ও উন্ন্াঘন ওন্য স্থানী ম্পদ সৃরষ্টন্ত
উন্ল্লঔন্মাগ্য অফদান যাঔন্ঙ। রযফণ ঔান্ত াংরিষ্ট ভফা তথা রযফণ ভফা দদন্য দফওায ভস্যা ভাধান্ন অগ্রণী
মিরভওা ারন ওযন্ঙ। দেওই রযন্ফ কড়ন্ত ভফান্য ভাধ্যন্ভ াভারচও ফনানন্ও চনরপ্র ওন্য দতারা ন্ন্ঙ। দদন্য
ভানফ ম্পদ উন্নন্নয রন্ক্ষয ভফা অরধদপ্তয ফাাংরান্দ ভফা এওান্ডভী  ১০টি আঞ্চররও ভফা ইনরষ্টটিউে এয ভাধ্যন্ভ
ভফা অরধদপ্তন্যয ওভভওতভা/ওভভঘাযী এফাং ভফাীন্দয রফরবন্ন রফলন্ দক্ষতা বৃরিয চন্য প্ররক্ষণ প্রদান ওন্য থান্ও। এঙাড়া
ভফা অরধদপ্তন্যয প্রধান ওাম ভাফরীয ভন্ধ্য উন্ল্লঔন্মাগ্য ন্ছ আইন  রফরধয আতা নতুন ভফা রভরত াংকঠন, রনফরন্ধত
ভফা রভরতমূন্য রযঘম ভা, ভফা রভরতয রাফ রনযীক্ষণ, ভফা রভরতয রনফ ভাঘন, রফফাদ রনষ্পরত্ত ইতযারদ।
উরল্লরঔত ওাম ভক্রভ ঙাড়া ভফা অরধদপ্তয রফরবন্ন যওাযী প্ররতষ্ঠান্নয ওাম ভক্রন্ভয ান্থ ন্মাকী াংস্থা রন্ন্ফ ওাচ ওন্য
থান্ও। প্রধানভন্ত্রীয ওাম ভারন্য আরমিন প্রওন্ল্পয অন্যতভ প্রধান অাংক ষুদ্দ্র্ ঋণ ওাম ভক্রভ ভফা অরধপ্তন্যয যারয তত্ত্বাফধান্ন
রযঘাররত । এ ঙাড়া স্থানী যওায প্রন্ওৌর অরধদপ্তয এফাং ারন উন্নন দফান্ড ভয রওছু ওাম ভক্রভ ফাস্তফান্ন ভফা
অরধদপ্তয ন্মাকী যওাযী প্ররতষ্ঠান রন্ন্ফ ওাচ ওন্য মান্ছ।
২০১৮-২০১৯ অথ ভ ফঙন্য ভফা অরধদপ্তয ওতৃকভও ম্পারদত উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভ( জুরাই’১৮ ন্ত জুন’১৯ ম ভন্ত)
নতুন রভরত কঠনেঃ ভফা অরধদপ্তন্যয অন্যতভ প্রধান দারত্ব রফরবন্ন দায চনন্কাষ্ঠীয ভন্বন্ নতুন নতুন ভফা রভরত
াংকঠন ওযা। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ভফা অরধদপ্তন্য ৮,৪৪০ টি নতুন ভফা রভরত রনফন্ধন ওযা ন্ন্ঙ।
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প্রাথরভও র আই রচ ভফা রভরত াংখ্যােঃ ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য াযা দদন্ দভাে প্রাথরভও র আই রচ রভরতয াংখ্যা
দাঁরড়ন্ন্ঙ ১৩,১৪৮টি এফাং দস্য াংখ্যা ২,৯৪,০৫০ চন। ২০১৭-১৮ অথ ভ ফঙন্য এই রভরতয াংখ্যা রঙর ১১,১২৭ টি অথ ভাৎ
রফকত ফঙন্যয তুরনা এ ফঙয রভরতয াংখ্যা বৃরি দন্ন্ঙ।
দভাে ভফা রভরতয াংখ্যােঃ ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য দভাে ভফা রভরতয াংখ্যা দাঁরড়ন্ন্ঙ ১,৭৭,৬৮৫টি মায ভন্ধ্য
প্রাথরভও ভফা রভরত ১,৭৬,৪৭১টি, দওন্দ্রী ভফা রভরত ১,১৯২টি এফাং চাতী ভফা রভরত ২২টি। ২০১৭-১৮ অথ ভ
ফঙন্য দভাে ভফা রভরতয াংখ্যা রঙর ১,৭৪,৬০৪টি। মায ভন্ধ্য প্রাথরভও ভফা রভরত ১,৭৩,৩৯৬টি, দওন্দ্রী ভফা
রভরত ১,১৮৬টি এফাং চাতী ভফা রভরত ২২টি। কত ফঙন্যয তুরনা এ ফঙয ভফা রভরতয াংখ্যা বৃরি দন্ন্ঙ।
ভফা রভরতয ব্যরক্ত দস্য াংখ্যােঃ নতুন ভফা রভরত রনফন্ধন  পুযান্না রভরতন্ত নতুন দস্য অন্তভভুরক্ত ফা প্রতযাান্যয
ভাধ্যন্ভ ভফা রভরতয দস্য াংখ্যা বৃরি ফা হ্রা খন্ে। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য নতুন দস্য অন্তভমিরক্ত ন্ন্ঙ ৯,৩২,৫০২ চন
এফাং দস্য প্রতযাায ন্ন্ঙ ৫,২৪,০৫২ চন। পন্র ফতভভান অথ ভ ফঙন্য দভাে দস্য াংখ্যা দারড়ুঁন্ন্ঙ ১,১২,৪২,৬৯৭ চন। কত
ফঙয দস্য াংখ্যা রঙর ১,০৮,৩৪,৭৫০ চন।
রভরতয দভাে ম্পন্দয রযভাণেঃ ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য াযান্দন্ রনফরন্ধত ভফা রভরতয দবৌত ম্পদ, রফরনন্াককৃত
আরথ ভও ম্পদ, ভজুদ তরফর ইতযারদয দভাে রযভাণ প্রা ৬,২৩১.০৩ দওাটি োওা।
রভরতয ভাধ্যন্ভ ওভভাংস্থানেঃ ভফা রভরতয ভাধ্যন্ভ ২০১৮-২০১৯ অথ ভফঙয ম ভন্ত দভাে ৯,৪৭,১৮১ চন দরান্ওয প্রতযক্ষ 
ন্যাক্ষবান্ফ ওভভাংস্থান্নয ব্যফস্থা ওযা ম্ভফ ন্ন্ঙ।
ভফা রভরতয অরডেেঃ ভফা অরধদপ্তন্যয অন্যতভ প্রধান ওাচ র রনফরন্ধত ভফা রভরতয রাফ  ওাম ভক্রভ অরডে
ওযা। এ অরডে ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ ভফা রভরতয ওাম ভক্রন্ভ স্বছতা  চফাফরদরতা রনরশ্চত ওযা ম্ভফ । ২০১৮-১৯ অথ ভ
ফঙন্য দভাে ৬২,০৯৩টি ভফা রভরত অরডে ওযা ন্ন্ঙ।
প্ররক্ষণেঃ সুরনরদ ভষ্ট আথ ভ-াভারচও রক্ষয অচভন্নয রনরভন্ত্ত ভফা াংকঠন ঠিওবান্ফ রযঘারনায চন্য প্রন্াচন দক্ষ 
সুশৃঙ্খর ওভীফারনী। এ ধযন্নয ওভীফারনী াধাযণ রক্ষা প্ররতষ্ঠান্নয ভাধ্যন্ভ কঠন ম্ভফ ন। ফাাংরান্দ ভফা এওান্ডভী
ভফা দক্টন্যয এওভারা  চাতী প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান। দমঔান্ন মূরত: ভফান্ও দওন্দ্র ওন্যই ভস্ত ওাম ভক্রভ রযঘাররত ।
ফাাংরান্দ ভফা এওান্ডভী  তায আতাধীন ১০টি আঞ্চররও ভফা ইনরস্টটিউে ভফাীন্দয এফাং ভফা রফবান্ক ওভভযত
রফরবন্ন ম ভান্য ওভভওতভা  ওভভঘাযীন্দয চন্য রফরবন্ন প্ররক্ষণ ওভভসূঘী ফাস্তফান  রফরবন্ন কন্ফলণাধভী ওাম ভক্রভ রযঘারনা
ওন্য থান্ও। এ ধযন্নয প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানমূ ভফা ঔান্তয উন্নন্নয চন্য ভফাী দঘতনা সৃরষ্টয রনরভন্ত্ত ভফা াংক্রান্ত
রফরবন্ন প্ররক্ষণ রদন্ থান্ও। এ ওর প্ররতষ্ঠান্ন ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য প্ররক্ষণ অগ্রকরত রনম্ন হেঃ
ফাাংরান্দ ভফা এওান্ডভী  ১০ টি আঞ্চররও ভফা প্ররক্ষণ ইনরস্টটিউে ওতৃকভও রযঘাররত প্ররক্ষন্ণয তথ্যরঘরা :
অচভন্নয ঔাত মূ
ফাাংরান্দ ভফা এওান্ডভী
আঞ্চররও ভফা ইনরস্টটিউে
রআইরচ
দভাে

দওান্ ভয াংখ্যা
৭০
৪৫০
২০৮
৭২৮

প্ররক্ষণাথীয াংখ্যা
১৭০১
১৫১৫৬
৫২২৫
২২০৮২

ভ্রাম্যভান প্ররক্ষণেঃ ভফা রভরতয ওাম ভক্রভ রনন্ত্রণ  ভফাীন্দয কঠনমূরও যাভভ প্রদান্নয চন্য ভফা প্ররক্ষন্ণয
প্রন্াচনীতায রন্ক্ষয ফাাংরান্দ ভফা এওান্ডভী  আঞ্চররও ভফা রক্ষাতন্নয াাার প্ররতটি দচরা ভফা দপ্তন্য
ভ্রাম্যভান প্ররক্ষণ দর কঠন ওযা ন্ন্ঙ। উক্ত ভ্রাম্যভান প্ররক্ষণ দর ওতৃকভও ভফা রভরতন্ত রকন্ ভফা ব্যফস্থানা, াঁমুযকী ারন  কফাদী রু-ারন, বৃক্ষন্যান, স্যারনন্েন প্রভৃরত আফধ ভও  আত্ধ-ওভভাংস্থানমূরও রফল চাতী ওভভসূঘীয
আতামিক্ত রফরবন্ন রফলন্ প্ররক্ষণ প্রদান ওযা । ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ভ্রাম্যভান প্ররক্ষণ ইউরনে ওতৃকভও প্রদত্ত প্ররক্ষন্ণয
অগ্রকরত রঘরা  রনম্ন হেঃ
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ভ্রাম্যভান প্ররক্ষণ ইউরনে ওতৃকভও প্রদত্ত প্ররক্ষন্ণয অগ্রকরতেঃ
অচভন্নয ঔাত মূ
ভ্রাম্যভান প্ররক্ষণ
রআইরচ

দওান্ ভয াংখ্যা
১৯৬৪
২৪৮

প্ররক্ষণাথীয াংখ্যা
৪৯১৮০
৬২০০

নফন্দরও প্ররক্ষণেঃ ভফা অরধদপ্তন্যয রফরবন্ন দরমিণীয ওভভওতভাকণ রফরবন্ন ভন্ উচ্চ রক্ষান্থ ভ রফন্দন্ প্ররক্ষণ গ্রণ ওন্য
থান্ওন। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ৪০ চন ওভভওতভা রফরবন্ন দদন্ নফন্দরও প্ররক্ষণ গ্রণ ওন্যন্ঙন।
অরডে রপ  রনফন্ধন রপ আদােঃ ভফা অরধদপ্তয যওাযী যাচস্ব আন্ গু হত্বপূণ ভ মিরভওা ারন ওন্য আন্ঙ। ভফা রভরত
রনফন্ধন্নয ভ রনফন্ধন রপ আদা ওযা । অযরদন্ও রভরত অরডে ওযায য রভরত ন্ত রনরদ ভষ্ট ান্য অরডে রপ আদা
ওযা । ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ভফা অরধদপ্তয ওতৃকভও রনফন্ধন রপ রন্ন্ফ ১৮.৮১ রক্ষ োওা এফাংঅরডে রপ রন্ন্ফ
৩৮৬.৯২ রক্ষ োওা অথ ভাৎ দভাে ৪০৫.৭৩ রক্ষ োওা যাচস্ব যওাযী দওালাকান্য চভা ন্ন্ঙ।
ভফা উন্নন (ররডএপ) তরফর আদােঃ ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ভফা অরধদপ্তয ওতৃকভও ৪৬৮.৫৮ রক্ষ োওা ভফা উন্নন
তরফর (ররডএপ) আদা ওযা ন্ন্ঙ।
প্রারনও উন্নন রফলও ওাম ভক্রভেঃ
ভফা অরধদপ্তন্য রফরবন্ন ন্দ চনফর রনন্াকেঃ ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ভফা অরধদপ্তন্য ১ভ দরমিরণন্ত ২৮ চন এফাং ৪৯ চনন্ও
অন্যান্য ন্দ রনন্াক প্রদান ওযা ন্ন্ঙ। রনন্ান্কয পন্র ভাঠ ম ভান্ ভফা রফবান্কয ওাম ভক্রন্ভয করতীরতা বৃরি দন্ন্ঙ।
ন্দান্নরতেঃ ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ভফা অরধদপ্তন্য ১ভ দরমিরণয ৩৮ চন এফাং অন্যান্য ন্দ ৯৯ চন  দভাে ১৩৭ চনন্ও
ন্দান্নরত প্রদান ওযা ন্ন্ঙ। ন্দান্নরতয পন্র ভাঠ ম ভান্ ভফা রফবান্কয ওাম ভক্রন্ভয করতীরতা বৃরি দন্ন্ঙ।
ব্যাাংও  ফীভা াংক্রান্ত:
ও) ফাাংরান্দ ভফা ব্যাাংও রর:
ফাাংরান্দ ভফা ব্যাাংও রর: ভফা ঔান্ত এওটি ীল ভ আরথ ভও প্ররতষ্ঠান রন্ন্ফ ওাচ ওযন্ঙ। ভফাী কৃলওন্দয ভান্ছ কৃরল
ঋণ রফতযণ ওযা ব্যাাংন্ওয প্রধান ওাচ। ২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য রনচস্ব তরফর ন্ত কৃরল ঋণ ফাফদ ২৮০ চন দন্স্যয ভান্ছ
১৪০.০০ রক্ষ োওা ঋণ রফতযণ ওযা ন্ন্ঙ। এয পন্র ২৮০ চন ভফাী কৃলও উকৃত ন্ন্ঙন এফাং কৃরল উৎাদন্ন ভফা
ব্যাাংও স্বল্প রযন্য অফদান যাঔন্ত ক্ষভ ন্ন্ঙ।
ঔ) ফাাংরান্দ দওা-অান্যটিব ইন্পুযন্যন্প রর:
রফকত ২৩/৫/১৯ রখ্রেঃ তারযঔ ফাাংরান্দ দওা-অান্যটিব ইন্পুন্যন্প রর: এয ভফা আইন  রফরধ দভাতান্ফও রনফ ভাঘন অনুরষ্ঠত
ন্ন্ঙ। ভফা আইন  রফরধ দভাতান্ফও কত ২৮/০৭/১৮ রখ্রেঃ তারযন্ঔ রভরতয এরচএভ অনুরষ্ঠত ন্ন্ঙ। ফাাংরান্দ দওাভ অরি, ভেয  অন্যান্য রফলন্ দভাে আ ন্ন্ঙ ২০৫.৯৯ রক্ষ োওা (রপ্ররভাভ
অান্যটিব ইন্পুন্যন্প রর:দনৌ-ফীভা (ওান্কা),
আদা ২০৩.৪১ রক্ষ োওা+এপ.রড.আয সুদ ২.৫৯ রক্ষ োওা) এফাং ব্য ন্ন্ঙ ১৮৫.৭৫ রক্ষ োওা। উিৃত্ত ২০.২৫ রক্ষ োওা।
দুগ্ধ ভফােঃ
দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফা রভরত ষুদ্দ্র্, প্রারন্তও এফাং তদরযদ্র্ কৃলওন্দয চীফনভান উন্নন্ন এফাং দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন অরফস্মযণী
অফদান যাঔন্ঙ। প্রাথরভও দুগ্ধ ভফা রভরত এফাং ফাাংরান্দ দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফা ইউরনন (রভল্করবো) নান্ভ এওটি
চাতী রভরত এ ঔান্তয ান্থ ম্পৃক্ত।
ফাাংরান্দ দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফা ইউরনন ররেঃ (রভল্করবো): ১৯৭৩ ান্র ফাাংরান্দ যওায “ভফা দুগ্ধ প্রওল্প” নান্ভ
এওটি রল্প উন্নন প্রওল্প রু হ ওন্য। উক্ত প্রওন্ল্প চারতয রতা ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান ১৩ দওাটি ১২ রক্ষ োওা ঋণ প্রদান
ওন্যন মা রদন্ দদন্য াঁঘটি দুগ্ধ এরাওা ওাযঔানা স্থান ওযা । যফতীন্ত ১৯৭৭ ান্র এই প্রওন্ল্পয নাভ “ফাাংরান্দ দুগ্ধ
উৎাদনওাযী ভফা ইউরনন রররভন্েড” )রভল্করবো) নান্ভ নাভওযণ ওযা । রভল্ক রবো গ্রাভীণ ভফা রবরত্তও দুগ্ধ াংগ্র,
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দুগ্ধচাত ে প্ররক্রাচাতওযণ এফাং রফণন্নয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্ রফন্ভাঘন প্ররক্রান্ত যারয অফদান যাঔন্ঙ। রভল্করবো তযর
দুন্ধয াাার রখ, ভাঔন,আইক্রীভ, রভরষ্ট দই, েও দই, রক্রভ, ঘন্ওান্রে, রাফাাং ইতযারদ রফরক্র ওযন্ঙ। ফতভভান্ন রভল্করবোয
দস্য াংখ্যা ৬৫টি দওন্দ্রী রভরত, দায মূরধন্নয রযভাণ ৪৪১৩.৮৪ রক্ষ োওা, ঞ্চ আভানন্তয রযভাণ ৬.৫০ রক্ষ
োওা, াংযরক্ষত তরফর ৪৩২৬.২৬ রক্ষ োওা এফাং নীে রান্বয রযভাণ ২৬৩.৫১ রক্ষ োওা এফাং ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য
রভল্করবো প্রা ৪৬৯.৪৯ রক্ষ ররোয দুগ্ধ াংগ্র ওন্যন্ঙ।
আরমিণ ভফােঃ
আরমিণ প্রওল্প এওটি দারযদ্র্ রফন্ভাঘন প্রওল্প এফাং াভারচও রনযাত্তা দফষ্টনীমিক্ত ওভভসূরঘ। ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা
১৯৯৭ ান্রয ১৯ দভ ওক্সফাচান্য ঘূরন ভছড় আক্রান্ত উকূরী অঞ্চর রযদভন্ন মান এফাং ঘূরন ভছন্ড় ক্ষরতগ্রস্থ অা
রযফাযগুন্রান্ও আরমিণ প্রওন্ল্পয ভাধ্যন্ভ পুন ভফান্নয রনন্দ ভ দদন। তাযই রযন্প্ররক্ষন্ত প্রথভ ম ভান্ আরমিণ প্রওল্প (১৯৯৭২০০২) দভান্দ ৩০০.০০ দওাটি োওা ব্যন্ ৬১৫টি প্রওল্প গ্রান্ভয ভাধ্যন্ভ ৪৭২১৫টি রযফায পুনফ ভান ওযা । রিতী ম ভান্
(২০০২-২০১০) দভান্দ আরমিণ (দপইচ-২) প্রওল্প নান্ভ ৬০৮.০০ দওাটি োওা ব্যন্ ৭৩৩টি প্রওল্প গ্রান্ভয ভাধ্যন্ভ প্রা
৫৮৭০৩টি রযফায পুনফ ভান ওযা । এ প্রওল্পমূ ফাস্তফান্ন ফাাংরান্দ যওান্যয প্রা ২৫টি াংস্থা চরড়ত। াযা দদন্
জুন/১৯ মন্তভ ১৪৭১টি আরমিণ ভফা রভরত রনফরন্ধত ন্ন্ঙ মায দস্য াংখ্যা ১,৫৬,৬২৭ চন।
আরমিণ প্রওন্ল্প ভফা অরধদপ্তন্যয ওাম ভক্রভেঃ
ভফা অরধদপ্তয আরমিণ/আরমিণ(দপইচ-২)/আরমিণ-২ প্রওন্ল্পয ঋণ ওাম ভক্রভ রযঘারনা মূখ্য মিরভওা ারন ওযন্ঙ। ভফা
অরধদপ্তয উন্চরা ফাস্তফান োস্কন্পা ভ ওতৃকভও রনফ ভারঘত  পুনফ ভারত রযফান্যয দস্যন্দয ভন্বন্ রভরত কঠন  তায
রনফন্ধন ওন্য; মান্ত তাযা ভফান্য রবরত্তন্ত রনন্চন্দয ভস্যা রনন্চযা ভাধান ওযন্ত ান্য। ভাঠ ম ভান্ উন্চরা রনফ ভাী
অরপান্যয দনতৃকন্ত্ব কঠিত ওরভটিয ভাধ্যন্ভ পুনফ ভারতন্দয ভন্ধ্য ঋণ রফতযণ  আদা ওযা ন্ থান্ও। উন্চরা রনফ ভাী
অরপান্যয তত্ত্বাফধান্ন উন্চরা ভফা অরপায পুনফ ভারতন্দযন্ও রনন্ ৩ রদন্নয রযন্ন্ন্টন দপ্রাগ্রাভ রযঘারনা ওন্যন
এফাং স্বাস্থয, রযফায রযওল্পনা, রক্ষা, আথ ভ-াভারচও উন্নন রফরবন্ন রফল ম্পন্ওভ অফরত ওন্যন। আরমিণ ভফা
রভরতয রযফায প্ররত ২০ াচায োওা ঋণ রফতযণ ওযা ন্ থান্ও। ফতভভান্ন উক্ত ঋণ ৩০ াচায োওা উন্নীত ওযায রফলটি
প্ররক্রাধীন যন্ন্ঙ। আরমিণ প্রওন্ল্প ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙয ম ভন্ত দভাে ৫৪৪.৭৯ রক্ষ োওা ঋণ রফতযণ এফাং ৪৪৫.০১ রক্ষ োওা
ঋণ আদা ওযা ন্ন্ঙ।
ারন ব্যফস্থানা ভফা রভরত (াফ):
ারন ম্পদন্ও রযওরল্পতবান্ফ াংযক্ষণ, ব্যফায  দক্ষরা  রফন্ন্ল এয ক্ষরতওয প্রবাফ হ্রা ওন্য কৃরল উৎাদন বৃরিয
াাার চনকন্ণয চীফনমারা ায ভান উন্নন্নয রন্ক্ষয রফরবন্ন প্রওল্প গৃীত ন্ন্ঙ। এয ভাধ্যন্ভ রফরবন্ন উ-প্রওল্প এরাওা
ারন ম্পদ উন্নন্নয রন্ক্ষয রনভভাণ ওযা ন্ন্ঙ দবৌত অফওাঠান্ভা। এই অফওাঠান্ভা যক্ষণান্ফক্ষণ  দক্ষ ব্যফান্যয উন্েন্শ্য
এরাওায ওর দরমিরণয চনকন্ণয প্ররতরনরধন্ত্ব কঠিত ন্ন্ঙ ারন ব্যফস্থানা ভফা রভরত (াফ)। মি-উরযরস্থত ারন
ম্পন্দয উন্নন্নয ভাধ্যন্ভ কৃরল  ভৎস্য উৎাদন বৃরিয চন্য স্থানী যওায প্রন্ওৌর অরধদপ্তয (এররচইরড) প্রওল্পগুন্রা
ফাস্তফান ওন্য থান্ও। এরডরফ, ইপাদ  দনদাযল্যাে যওায এন্ত আরথ ভও াতা রদন্ থান্ও। ভফা অরধদপ্তয ারন
ব্যফস্থানা ভফা রভরতমূন্য রফরধফি ওাম ভাফরী রনরভত তদাযরও ওন্য থান্ও। জুন’১৯ ম ভন্ত ারন ব্যফস্থানা ভফা
রভরতয াংখ্যা ১৩৩৭টি, ব্যরক্ত দস্য াংখ্যা ৪,৩৮,৯০২চন।
ভফা অরধদপ্তয ওতৃকভও ফাস্তফানাধীন প্রওল্প মূেঃ
(ও( “উন্নত চান্তয কাবী ারন্নয ভাধ্যন্ভ সুরফধাফরঞ্চত ভররান্দয চীফনমারা ায ভান উন্নন” ীল ভও প্রওল্পেঃ
“উন্নত চান্তয কাবী ারন্নয ভাধ্যন্ভ সুরফধাফরঞ্চত ভররান্দয চীফন মারা ায ভান উন্নন ীল ভও” প্রওল্পটি ১৫১৫৭.০৩ রক্ষ
োওা ব্যন্ জুরাই ২০১৬ ন্ত জুন ২০২১ দভান্দ ফাস্তফারত ন্ছ। এ প্রওন্ল্পয আতা ২৫টি দচরায ৫০টি উন্চরা ঘররত
ফঙন্য কাবী ক্র ফাফদ ঋণ প্রদান্নয রন্ক্ষয ২টি ম ভান্ দভাে ৫০০০ চন সুরফধান্বাকী রনফ ভাঘন ওযা ন্ন্ঙ। তন্ন্ধ্য প্রওন্ল্পয
আতা ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙয ম ভন্ত ৫০০০ চন সুরফধান্বাকী দস্যন্ও কাবী ক্র ঋণ ফাফদ ৬০০০.০০ রক্ষ োওা ঋণ াতা
প্রদান ওযা ন্ন্ঙ এফাং রনফ ভারঘত সুরফধান্বাকীকণন্ও কাবী ারন  ভফা ব্যফস্থানা রফলন্ প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ। ঋণ
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াতা প্রাপ্ত সুরফধান্বাকীকণ কাবী/ফওনা ক্র ওন্য রারন ারন রু হ ওন্যন্ঙন। প্ররতটি উন্চরা সুরফধান্বাকীন্দয ক্রকৃত
কাবীয রযঘম ভা এফাং প্রওন্ল্পয ঋণ ওাম ভক্রভ  রভরতয ওাম ভক্রভ তদাযরওয চন্য ১ চন ওন্য পযারররন্েেয এফাং ক্রকৃত কাবীয
প্রাথরভও রঘরওৎা দফা  কৃররা ভ প্রচনন্নয চন্য ১ চন ওন্য কৃররা ভ প্রচননওাযী (এরএপএআই) রনন্াক দদা ন্ন্ঙ।

পরযদপুয দয উন্চরা প্রওন্ল্পয এওচন সুরফন্বাকীয ান্ত
কাবী ক্র ঋন্ণয দঘও তুন্র রদন্ছন স্থানী যওায, ল্লী উন্নন 
ভফা ভন্ত্রণার ম্পরওভত স্থাী ওরভটিয ভাননী বারত
চনাফ ঔদওায দভাাযযপ দান্ন, এভর।

খুরনা দচরা প্রওন্ল্পয এওচন সুরফন্বাকীয ান্ত কাবী
ক্র ঋন্ণয দঘও তুন্র রদন্ছন ভাননী াংদ দস্য
চনাফ নাযাণ ঘন্দ্র, এভর।

(ঔ( “দুগ্ধ  ভাাং উৎাদন্নয ভাধ্যন্ভ ওভভাংস্থান সৃরষ্টয রন্ক্ষয কঙ্গাঘড়া উন্চরা দডইযী ভফান্য ওাম ভক্রভ প্রতিাযণ”
ীল ভও প্রওল্পেঃ
“দুগ্ধ  ভাাং উৎাদন্নয ভাধ্যন্ভ ওভ ভাংস্থান সৃরষ্টয রন্ক্ষয যাংপুয দচরায কঙ্গাঘড়া উন্চরা দডইযী ভফান্য ওাম ভক্রভ
প্রতিাযণ” ীল ভও প্রওল্পটি ২৩৮৯.০০ রক্ষ োওা ব্যন্ জুরাই, ২০১৬ ন্ত জুন, ২০১৯ দভান্দ ফাস্তফারত ন্ছ। এ প্রওন্ল্পয
আতা ইরতভন্ধ্য ২৮৮০চন সুরফধান্বাকী রনফ ভাঘন ওযা ন্ন্ঙ এফাং ৮০ চন ওন্য দন্স্যয ভন্বন্ ৩৬ টি ভফা রভরত
কঠন ওযা ন্ন্ঙ। ভফা রভরতয দস্যন্দয চন্য ১৬৪টি প্ররক্ষণ ম্পন্ন ওযা ন্ন্ঙ এফাং ৯২৪.০০ রক্ষ োওা ঋণ রফতযণ
ওযা ন্ন্ঙ।

রঘন্রা : রভরতয দস্যন্দয ভান্ছ ঋণ রফতযণ
(ক( “ভফান্য ভাধ্যন্ভ ষুদ্দ্র্ নৃ-তারত্ত্বও চনন্কাষ্ঠীয চীফন মারা ায উন্নন” ীলওভ প্রওল্পেঃ
এওটি ফারড় এওটি ঔাভায প্রওন্ল্পয ওন্ম্পান্নন্ট রন্ন্ফ “ভফান্য ভাধ্যন্ভ ষুদ্দ্র্ নৃ-তারত্ত্বও চনন্কাষ্ঠীয চীফন মারা ায উন্নন”
ীল ভও প্রওল্পটি ৩৯৮৩.০৮ রক্ষ োওা ব্যন্ জুরাই, ২০১৬ ন্ত জুন, ২০২০ দভান্দ ফাস্তফান ওযা ন্ছ। প্রওল্পটিয ওাম ভক্রভ
ফাাংরান্দন্য ১৫ টি দচরায ২৮ টি উন্চরা রফস্তৃত। উক্ত প্রওন্ল্পয আতা ইন্তাভন্ধ্য ২৫৭ টি ভফা রভরত কঠন ওযা
ন্ন্ঙ; মায দভাে দস্য াংখ্যা ৯৫৬৯ চন। জুন, ২০১৯ ম ভন্ত ৩০০০ চন উওাযন্বাকীন্ও দভাটিন্বনার এফাং ৯৬০০ চন
উওাযন্বাকীন্ও ওযাারটি রফরডাং  দভাে ১২৬০০ চনন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ওন্ম্পান্নন্ট
এয আতা ২০১৯, জুন ম ভন্ত রভরতয উওাযন্বাকী ৬২৩৯ চনন্ও দভাে ৭৯২.৩৫ রক্ষ োওা ঋণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ।
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যাংপুন্যয ীযকঞ্জ উন্চরা নৃ-তারত্ত্বও ভফা রভরতয
দস্যন্দয ভান্ছ ষুদ্দ্র্ ঋন্ণয দঘও রফতযণ ওন্যন ফাাংরান্দ
চাতী াংন্দয ভাননী রস্পওায ড. রযীন াযরভন
দঘৌদৄযী।

নকাঁয ধাভইযান্ে নৃ-তারত্ত্বও ভফা রভরতয াঁতার
দস্যবৃদ ষুদ্দ্র্ ঋন্ণয াান্য্য কাবী ারন ওযন্ঙ।

২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ভফা অরধদপ্তন্যয উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভেঃ
(ও) ৪৭তভ চাতী ভফা রদফেঃ
২৫ নন্বম্বয, ২০১৮ রখ্রেঃ তারযন্ঔ ৪৭তভ চাতী ভফা রদফ উরন্ক্ষ ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক আন্ারচত এও
আন্রাঘনা বা  পুযস্কায রফতযণী অনুষ্ঠান ফঙ্গফন্ধু আন্তচভারতও ন্েরন দওন্দ্র, ঢাওা অনুরষ্ঠত । কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ
যওান্যয ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা উক্ত অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথয বালণ দদন এফাং চাতী ভফা পুযস্কায ২০১৬ 
২০১৭ রফতযণ ওন্যন। এঙাড়া স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার এয তৎওারীন ভাননী ভন্ত্রী ঔদওায দভাাযযপ
দান্ন এভ,র ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয দারন্ত্ব রনন্ারচত তৎওারীন ভাননী প্ররতভন্ত্রী চনাফ দভােঃ ভরউয যভান
যাঙ্গাঁ,এভর রফন্ল অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন। এ ফঙয রদফন্য প্ররতাদ্য রফল রঙর ‘‘ ভফারবরত্তও ভাচ করড়,
দেওই উন্নন রনরশ্চত ওরয’’। অনুষ্ঠান্ন ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা ফন্রন, দদন্য আথ ভ াভারচও উন্নন্ন করত আনন্ত
ভফা ফড় ধযন্নয মিরভওা যাঔন্ত ান্য। এঔান্ন নাযীন্দয অাংগ্রণ ফন্ঘন্ দফর। ভফান্ নাযীন্দয ওভভাংস্থান্নয রফযাে
সুন্মাক যন্ন্ঙ। ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায এয বারতন্ত্ব অনুরষ্ঠত বা
আন্যা ফক্তৃতা ওন্যন ফাাংরান্দ চাতী ভফা ইউরনন  ফাাংরান্দ দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফা ইউরনন ররেঃ(রভল্করবো) এয
দঘাযম্যান চনাফ দঔ নারদয দান্ন ররপু এফাং ভফা অরধদপ্তন্যয রনফন্ধও  ভারযঘারও চনাফ দভােঃ আব্দুর ভরচদ ।

৪৭তভ চাতী ভফা রদফ-২০১৮ অনুষ্ঠান্ন বালণ রদন্ছন
প্রধান অরতরথ ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা

৪৭তভ চাতী ভফা রদফ-২০১৮ অনুষ্ঠান্ন চাতী ভফা
পুযস্কায-২০১৬  ২০১৭ রফতযণ ওযন্ঙন প্রধান অরতরথ
ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা।
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৪৭তভ চাতী ভফা রদফ উদমান প্রাক্কান্র ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদান্যয
দনতৃকন্ত্ব এওটি ফণ ভাঢয দাবামারা া অনুরষ্ঠত । উক্ত দাবামারা া ভফা অরধদপ্তন্যয রনফন্ধও  ভারযঘারও চনাফ দভােঃ
আব্দুর ভরচদ, এফাং ভন্ত্রণার  ভফা অরধদপ্তন্যয ওর ওভভওতভা-ওভভঘাযী  ভফাীযা অাংগ্রণ ওন্যন।

৪৭তভ চাতী ভফা রদফ উদমান উরন্ক্ষ স্থানী
যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য ভন্ত্রী ঔদওায
দভাাযযপ দান্ন এভ.র চাতী তাওা এফাং প্ররতভন্ত্রী
চনাফ দভােঃ ভরউয যভান যাগাঁ এভ.র ভফা তাওা
উন্ত্তারন ওযন্ঙন।
ভফান্য দক্ষন্রা  রফন্ল অফদান্নয স্বীকৃরত রন্ন্ফ ফাাংরান্দ যওায ওতৃকভও প্ররত ফঙয ১০টি ওযাোকরযন্ত ভফা রভরত/
ভফাীন্ও চাতী ভফা পুযস্কায প্রদান ওযা । ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা পুযস্কায প্রাপ্ত ভফাী এফাং ভফা
রভরতয রনওে দও তুন্র দদন। পুযস্কায রন্ন্ফ ১৮ ওযান্যে ভান্নয ১০ গ্রাভ চন্নয এওটি স্বণ ভ দও এফাং নদরা  দদা
।
৪৭তভ চাতী ভফা রদফ-২০১৮ উদমান প্রাক্কান্র ল্লী
উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন
তালুওদান্যয দনতৃকন্ত্ব ফণ ভাঢয দাবামারা া।

ফঙ্গফন্ধু আন্তচভারতও ন্েরন দওন্ন্দ্র আন্ারচত ৪৭তভ চাতী ভফা রদফ-২০১৮ অনুষ্ঠান্ন ‘ভফা ে দভরা’ রযদভন
ওযন্ঙন ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা।
(ঔ) ভফা অরধদপ্তন্য চারতয রতা’য ৯৯তভ চন্রদন  চাতী ররু রদফ উদমানেঃ
১৭ ভাঘ ভ ২০১৮ স্বাধীনতায স্থরত চারতয রতা ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান এয ৯৯তভ চন্রদন  চাতী ররু রদফ
উদমান ওযা । মথান্মাগ্য ভম ভাদা রদফটি ারন উরন্ক্ষ ভফা অরধদপ্তন্য স্থারত ফঙ্গফন্ধুয প্ররতকৃরতন্ত অরধদপ্তন্যয
রনফন্ধও  ভারযঘারও চনাফ দভােঃ আব্দুর ভরচদ এয দনতৃকন্ত্ব ওর ওভভওতভা-ওভভঘারয পুস্পস্তফও অভণ ওন্যন। এঙাড়া
চারতয রতায চন্রদন উরন্ক্ষ দওও ওাো এফাং দদাা ভারপন্রয আন্াচন ওযা ।
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চারতয রতায চন্রদন উরন্ক্ষ ভফা বফন্ন দওও ওাোয
অনুষ্ঠান।

চারতয রতায চন্রদন উরন্ক্ষ ভফা বফন্ন ফঙ্গফন্ধুয
প্ররতকৃরতন্ত পুষ্পভাল্য অভণ ।

(ক) ভফা অরধদপ্তন্য আন্তচভারতও ভফা রদফ উদমানেঃ
রফকত ৭ জুরাই রনফায ২০১৮ রখ্রেঃ তারযন্ঔ ৯৬তভ আন্তচভারতও ভফা রদফারন ওযা । প্ররতফান্যয ন্যা এ ফঙয
ফাাংরান্দ চাতী ভফা ইউরনন্নয উন্দ্যান্ক ব্যাও উৎা  উেীনায ভন্ধ্য রদন্ ফাাংরান্দন্ এ রদফটি াররত ন্ন্ঙ।
এ উরন্ক্ষ চাতী নদরনন্ও দক্রাড়রা   স্মযরণওা প্রওা ওযা । রদফটি ারন উরন্ক্ষ দান্ের ৭১ এয াভন্ন স্থানী
যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য তৎওারীন প্ররতভন্ত্রী চনাফ দভােঃ ভরউয যভান যাঙ্গাঁ, এভর চাতী তাওা এফাং
ফাাংরান্দ চাতী ভফা ইউরনন্নয বারত  রভল্করবোয দঘাযম্যান দঔ নারদয দান্ন ররপু ভফা তাওা উন্ত্তারন
ওন্যন। ৯৬তভ আন্তচভারতও ভফা রদফন্য তাৎম ভ তুন্র ধন্য ফাাংরান্দ দফতান্য ভফা অরধদপ্তন্যয রনফন্ধও 
ভারযঘারও চনাফ দভােঃ আব্দুর ভরচদ এয এওটি দফতায ওরথওা প্রঘারযত ।

আন্তচভারতও ভফা রদফ উরন্ক্ষ স্থানী যওায, ল্লী
উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য প্ররতভন্ত্রী চনাফ দভােঃ ভরউয
যভান যাঙ্গাঁ (ান্ফও), এভর চাতী তাওা এফাং ফাাংরান্দ
চাতী ভফা ইউরনন্নয বারত  রভল্করবোয দঘাযম্যান
দঔ নারদয দান্ন ররপু ভফা তাওা উন্ত্তারন ওন্যন।

আন্তচভারতও ভফা রদফ উরন্ক্ষ আন্রাঘনা বা
প্রধান অরতরথয ফক্তব্য উস্থান।

(খ) ভফা অরধদপ্তয এয ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত (২০১৮-১৯):
ভফান্ও উন্ননমুঔী  দেওই ওযায চন্য ভফা অরধদপ্তয তায ঘরভান ওান্চয ধাযাফারওতা যক্ষায াাার বরফষ্যৎ
ঘযান্রঞ্জ দভাওান্ফরায রবরত্ত প্রস্ত্তুন্তয দক্ষন্রা  রফকত রতন ফৎন্য উন্ল্লঔন্মাগ্য াপল্য অচভন ওন্যন্ঙ। এয ভন্ধ্য উদ্ভাফনী ঘঘ ভায
ভাধ্যন্ভ নাকরযও দফা রচওযণ, নতুন নতুন উৎাদনমুঔী ভফা াংকঠন নতরয, ভফা উন্দ্যাক্তা সৃরষ্ট  ভফা রভরত
আইন, ২০০১ এয অরধওতয াংন্াধন্নয চন্য ঔড়া আইন প্রণন উন্ল্লঔন্মাগ্য। রফকত রতন অথ ভফঙন্য দভাে ২১ াচায ৪০৪টি
নতুন ভফা রভরত কঠন, প্রা ৫ রক্ষ ৩৫ াচায নতুন চনন্কাষ্ঠীন্ও ভফা াংকঠন্নয দস্য রন্ন্ফ অন্তভুভক্ত ওযা ন্ন্ঙ
এফাং দেওই ভফা কঠন্নয রনরভত্ত ৪৭ াচায ৬৫চন ব্যরক্তন্ও ভফা ব্যফস্থানা  আফধ ভনমূরও প্ররক্ষণ এফাং ১ রক্ষ ৪২
াচায ৪৪৬ চনন্ও উিুিওযণ প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ। উন্ল্লখ্য দম, রফকত রতন ফঙন্য ভফান্ সুান প্ররতষ্ঠায রন্ক্ষয
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অরধদপ্তন্যয ওাম ভক্রন্ভ করতীরতা আনন, ভরনেরযাং দচাযদায এফাং অওাম ভওয ভফা রভরত ফারতন্রয উন্দ্যাক গ্রন্ণয পন্র
ভফা রভরতয াংখ্যা এফাং দস্য াংখ্যা রওছুো হ্রা দন্ন্ঙ। ভফা রভরতমূন্য দভাে ম্পন্দয রযভাণ কত রতন ফঙন্য
১৮৬ দওাটি ১৬ রক্ষ ৮৩াচায োওা বৃরি দন্ দভাে ৬২৫৫ দওাটি ৩৫ রক্ষ ৬৬ াচায োওা দৌুঁন্ঙ। ভফা রভরতগুন্রায
ভাধ্যন্ভ ৩ রক্ষ ৪২ াচায ৬৬ চন্নয আত্ধওভভাংস্থান সৃরষ্ট । ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ভফা অরধদপ্তন্যয ফারল ভও ওভভম্পাদন
চুরক্তয অরচভত নম্বয ৯৫.১৩।
এঙাড়া দুগ্ধ ভফা রভরতয ওাম ভক্রভ রফস্তৃতওযন্ণয ভাধ্যন্ভ দদন্ও দুগ্ধ উৎাদন্ন স্বাংম্পূণ ভ ওন্য দতারায ওাম ভক্রভ এরকন্
দনা এফাং ভফান্য ভাধ্যন্ভ ভররান্দয যারয  রফওল্প ওভভাংস্থান সৃরষ্ট, াভারচও  আরথ ভও নফলম্য হ্রা এফাং
ক্ষভতান্নয চন্য প্রওল্প/ওভভসূরঘ প্রণন  ফাস্তফান এফাং নৃ-তারত্ত্বও চনন্কাষ্ঠীয চন্য ভফান্য ভাধ্যন্ভ নৃ-তারত্ত্বও চনন্কাষ্ঠীয
চীফনমারা ায উন্নন এফাং সুরফধাফরঞ্চত ভররান্দয চীফনমারা ায ভান উন্নন্ন গৃীত ওাম ভক্রভ ফাস্তফান ওযায রক্ষয রনধ ভাযণ ওযা
ন্ন্ঙ।
আা ওযা মা ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত ঠিওবান্ফ ওাাংরঔত রক্ষযভারা া অচভন্ন ক্ষভ ন্ফ এফাং ভফা অরধদপ্তয দরযদ্র্ 
অনগ্রয চনন্কাষ্ঠীয ক্ষভতা বৃরি, অাংরদারযত্ব সৃরষ্ট  ম্পন্দয অরধওায অচভন্ন ক্ষভতা এফাং নাযীয পূণ ভ  ওাম ভওয
অাংগ্রন্ণয ভাধ্যন্ভ ারযফারযও, াভারচও  অথ ভননরতও দক্ষন্রা  দনতৃকত্ব সৃরষ্ট  নাযীয ক্ষভতান্ন উন্ল্লঔন্মাগ্য মিরভওা যাঔন্ত
ক্ষভ ন্ফ।
(গ) ভফা অরধদপ্তন্য ভান রফচ রদফ উদমানেঃ
১৬ রডন্ম্বয’ ২০১৮ ভান রফচ রদফ ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক ওতৃকভও মথান্মাগ্য ভম ভাদা ারন ওযা । এ উরন্ক্ষ
অরধদপ্তন্যয ফ ভস্তন্যয ওভভওতভা  ওভভঘারযন্দয ক্ষ দথন্ও রফস্তারযত ওভভসূরঘ ারন ওযা । ওভভসূরঘয ভন্ধ্য রঙর ধানভরিয
৩২ নম্বন্য ফঙ্গফন্ধুয প্ররতকৃরতন্ত পুষ্পস্তফও অভণ, আকাযকাঁ ভফা বফন্ন চারতয রতা ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান্নয
প্ররতকৃরতন্ত পুষ্পস্তফও অভণ, আন্রাঘনা বা  দদাা ভারপন্রয আন্াচন।

ভান রফচ রদফ’ ২০১৮ উদমান উরন্ক্ষ ল্লী উন্নন 
ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন
তালুওদান্যয দনতৃকন্ত্ব যযারী  পুষ্পস্তফও অভণ

ভান রফচ রদফ’ ২০১৮ উদমান উরন্ক্ষ ভফা
অরধদপ্তন্য আন্রাঘনা বা

(ঘ) ভফা অরধদপ্তন্য ভান স্বাধীনতা  চাতী রদফ উদমানেঃ
ভান স্বাধীনতা  চাতী রদফ’ ২০১৯ উদমান উরন্ক্ষ ২৬ ভাঘ ভ’ ২০১৯ তারযঔ ভফা অরধদপ্তন্যয ফ ভস্তন্যয ওভভওতভা 
ওভভঘারযন্দয ক্ষ দথন্ও রফস্তারযত ওভভসূরঘ ারন ওযা । ওভভসূরঘয ভন্ধ্য রঙর ওান্র ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ
চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদান্যয দনতৃকন্ত্ব ধানভরিয ৩২ নম্বন্য ফঙ্গফন্ধুয প্ররতকৃরতন্ত পুষ্পস্তফও অভণ, আকাযকাঁ
ভফা বফন্ন চারতয রতা ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান্নয প্ররতকৃরতন্ত পুষ্পস্তফও অভণ, আন্রাঘনা অনুষ্ঠান  দদাা
ভারপর। এফ অনুষ্ঠান্ন ভফা অরধদপ্তন্যয রনফন্ধও  ভারযঘারও চনাফ দভােঃ আব্দুর ভরচদ  অন্যান্য ওভভওতভা 
ওভভঘারযকণ অাংগ্রণ ওন্যন।
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ভান স্বাধীনতা  চাতী রদফ’ ২০১৯ উদমান উরন্ক্ষ
ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার
উরেন তালুওদান্যয দনতৃকন্ত্ব যযারী  পুষ্পস্তফও অভণ

ভান স্বাধীনতা  চাতী রদফ’ ২০১৯ উদমান উরন্ক্ষ
ভফা অরধদপ্তন্যয ফ ভস্তন্যয ওভভওতভা  ওভভঘারযন্দয
ফঙ্গফন্ধুয প্ররতকৃরতন্ত পুষ্পস্তফও অভণ

(ঙ) ভফা অরধদপ্তন্য “ফঙ্গফন্ধু ওণ ভায” উন্িাধন:
রফকত ২১ ভাঘ ভ ,২০১৯ রখ্রষ্টাে তারযন্ঔ আকাযকাঁস্থ ভফা অরধদপ্তন্য স্থানী যওায  ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য
ভাননী ভন্ত্রী, চনাফ দভােঃ তাজুর ইরাভ এভর, ভাননী প্ররতভন্ত্রী চনাফ স্বন বট্টাঘায্যভ এভর, ল্লী উন্নন  ভফা
রফবান্কয রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায অরধদপ্তন্যয রাইন্েযীন্ত ‘ফঙ্গফন্ধু ওণ ভায’ উন্িাধন ওন্যন এফাং
রাইন্েযীন্ত াংযরক্ষত ফঙ্গফন্ধুয রফরবন্ন ঙরফ  ফই-পুস্তও রযদভন ওন্যন। এ ভ ভফা অরধদপ্তন্যয রনফন্ধও 
ভারযঘারও চনাফ দভােঃ আব্দুর ভরচদ  অন্যান্য ওভভওতভাকণ উরস্থত রঙন্রন।

স্থানী যওায  ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য ভাননী
ভন্ত্রী, চনাফ দভােঃ তাজুর ইরাভ এভর,ওতৃকভও ফঙ্গফন্ধু ওণ ভায
উন্িাধন।

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয দারন্ত্ব রনন্ারচত ভাননী
প্ররতভন্ত্রী চনাফ স্বন বট্টাঘায্যভ এভর, এয ফঙ্গফন্ধু ওণ ভায
রযদভন।

৪.১.১ ফাাংরান্দ দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফা ইউরনন রররভন্েড (রভল্করবো)
স্বাধীনতায ভান স্থরত, কৃলও-রমিরভন্ওয অকৃররা ভ ফন্ধু, দভনরত চনতায ওণ্ঠস্বয, চারতয চনও ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয
যভান স্বাধীনতায অব্যফরত ন্যই দভনরত ভানুন্লয বান্গ্যয উন্নন, কৃলন্ওয উৎারদত দুন্ধয ন্যায্য মূল্য এফাং ন্যয
দবাক্তা দরমিণীয ভন্ধ্য রনযাদ  স্বাস্থযেত দুগ্ধ যফযান্য রনরভত্ত রনচস্ব উৎাদন দক্ষরা  রদন্ দুগ্ধ ঘারদা দভোন্নায রন্ক্ষয
বাযন্তয “আমূর” িরত অনুযণপূফ ভও দুগ্ধ রল্প কন্ড় দতারায চন্য রনন্দ ভনা প্রদান ওন্যন। তাযই পরশ্রুরতন্ত দদন্য চনকন্ণয
পুরষ্ট ঘারদা পুযন্ণ দুগ্ধ াংওে রনযন্নয িরত রনরূন্নয চন্য ১৯৭৩ ান্র চারতাংখ উন্নন াংস্থা (ইউএনরডর) 
দডনভাওভ’এয আন্তচভারতও উন্নন এন্চন্পী ডযারনডা’এয াতা দুই যাভভও মথাক্রন্ভ রভেঃ ওযাে  রভেঃ দনরন ওতৃকভও এ
দদন্য দুগ্ধ রল্প রনন্ স্টারড ওযা । ফাাংরান্দ যওায স্টারড দু’টিয সুারয রফন্ফঘনা ওন্য পূফ ভতন ওাযঔানা দু’টিয দা50

দদনা রযন্াধ ওন্য নতুন এরাওা ‘ভফা দুগ্ধ প্রওল্প’ নান্ভ ১৯৭৩ ান্র এওটি দুগ্ধ রল্প উন্নন প্রওল্প গ্রণ ওন্য। দুগ্ধ
উৎাদনওাযী কৃলওন্দয স্বাথ ভ াংযক্ষণ ওন্য দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয রনরভন্ত্ত যওান্যয ১৩.১২ দওাটি োওা ঋণ াতা দদন্য
াঁঘটি দুগ্ধ এরাওা রনন্ম্নাক্ত দু’টি দভৌররও উন্েশ্য ফাস্তফান্নয রন্ক্ষয ওাযঔানা স্থান ওযা । যফতীন্ত নাভ রযফতভন
ওন্য ১৯৭৭ ান্র “ফাাংরান্দ দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফা ইউরনন রররভন্েড” নাভওযণ ওযা ।
উন্েশ্যেঃ
ও) তােী ধন্য ফরঞ্চত এফাং ভধ্যস্বত্বন্বাকী পরড়া-দারার দরমিণী ওতৃকভও রনগৃীত এ অঞ্চন্রয দরযদ্র্, মিরভীন  রনম্নরফত্ত
দুগ্ধ উৎাদনওাযী কৃলও ম্পন্ওভ ভফান্য ভাধ্যন্ভ সু-াংকঠিত ওন্য, তান্দয কফারদরু দথন্ও উৎারদত দুন্ধয
চন্য
ন্যায্যমূল্য প্রদান রবরত্তও এওটি রনরশ্চত ফাচায সৃরষ্ট এফাং
ঔ) যাঞ্চন্র, দমঔান্ন ঔাঁটি  স্বাস্থযেত দুগ্ধ প্রারপ্ত চরবয ন, দঔান্ন ন্যায্যমূন্ল্য ঔাঁটি  স্বাস্থযেত দুগ্ধ 
দুগ্ধচাত ে যফযা রনরশ্চতওযণ ।
রবনেঃ
দারযদ্র্য রফন্ভাঘন, ওভভাংস্থান সৃরষ্ট  অথ ভননরতও প্রবৃরি ত্বযারন্বত ওযায রন্ক্ষয দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয ভাধ্যন্ভ
দদন্ও দুগ্ধ  দুগ্ধচাত ন্ে স্বাংম্পূণ ভ ওযা ।
রভল্ক ইউরনন্নয াাংকঠরনও ওাঠান্ভা:
রভল্ক ইউরনন্নয ব্যফস্থানা ওরভটিন্ত রনফ ভারঘত দঔ নারদয দান্ন ররপু বারত এফাং ১১ (একায) চন দস্য যন্ন্ঙন।
রনফ ভাী ওভভওতভা রন্ন্ফ ব্যফস্থানা রযঘারও ০১ (এও) চন, ভাব্যফস্থাও ০২ (দুই) চন, অরত: ভাব্যফস্থাও ০৪ (ঘায) চন
এফাং রফরবন্ন ম ভান্য দভাে ১১২৬ চন ওভভওতভা-ওভভঘাযী ওভভযত যন্ন্ঙ।

১৪ দভ, ২০১৯ তারযঔ ফাাংরান্দ দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফা ইউরনন রররভন্েড (রভল্ক রবো(’এয রফন্ল াধাযণ বা 
ব্যফস্থানা ওরভটিয রনফ ভাঘন-২০১৯ অনুরষ্ঠত । অনুষ্ঠান্ন কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওায’এয স্থানী যওায, ল্লী উন্নন 
ভফা ভন্ত্রণারন্য ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয দারন্ত্ব রনন্ারচত ভাননী প্ররতভন্ত্রী স্বন বট্টাঘায্যভ, এভর প্রধান অরতরথ,
ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায এফাং ভফা অরধদপ্তন্যয রনফন্ধও 
ভারযঘারও চনাফ দভােঃ আব্দুর ভরচদ রফন্ল অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন। অনুষ্ঠান্ন বারতত্ব ওন্যন রভল্ক ইউরনন্নয
দঘাযম্যান দঔ নারদয দান্ন ররপু।
রভল্ক ইউরনন্নয ওাম ভক্রভমূেঃ
রভরত াংকঠনেঃ
(ও)
রফবাকরবরত্তও রভল্ক ইউরনন্নয রভরতয াংখ্যােঃ
ক্র
নাং
১.
২.
৩.
৪.

যাচাী রফবাক
যাংপুয রফবাক
ঢাওা রফবাক
ঘট্টগ্রাভ রফবাক

দভাে প্রাথরভও
রভরতয াংখ্যা

দভাে দওন্দ্রী রভরতয
াংখ্যা

রভরতয দভাে দস্য
াংখ্যা

১৩৭৩
৪৮৩
৫৩১
১৪৭

১০
৪
১৪
১৩

৬৭৮৯০
১৫৪৫৬
১৬৯৯২
৪৭০৪
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৫.
৬.
৭.

খুরনা রফবাক
ফরযার রফবাক
ভভনরাং
ফ ভন্ভাে

৩৩৪
৯০
১২৯
৩০৮৪

১৪
৫
৫
৬৫

১০৬৮৮
৩১৫০
৪৬৮৮
১৩৪৭২৮

(ঔ)

রভল্ক ইউরনন্নয ওাম ভওযী এরাওােঃ দদন্য দভাে ৭টি রফবান্কয ৪১টি দচরায ১৩৭টি উন্চরায ৪৯০টি ইউরনন্নয
দভাে ২৩১৯টি গ্রান্ভ রভল্ক ইউরনন্নয ওাম ভক্রভ ফতভভান্ন ঘরভান যন্ন্ঙ।

(ক)

দুগ্ধ াংগ্রেঃ ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয রভল্করবো’য দভাে দুগ্ধ ক্র  দভাে দুগ্ধ মূল্য রযন্াধ াংক্রান্ত তথ্যমূ রনন্ে
তুন্র ধযা রেঃ
ক্র:
ভা
দভাে দুগ্ধ ক্র
প্ররতররোয দুন্ধয
দভাে দুগ্ধ মূল্য রযন্াধ
নাং
(ররোয)
কড় মূল্য
(োওা)
১.
২.
৩.

জুরাই’১৮
আকষ্ট’১৮
দন্ন্ফম্বয’১৮

৪৬৭৫৭৯২
২৬৬১৯৫২
৩২৫৭৩৬৭

৩৮.০৯
৩৮.১০
৩৯.৪১

১৭,৮০,৭৩,৫৭৯.৬৫
১০,১৪,০৯,৪০১.৯২
১২,৮৩,৫৮,২৩৪.৮৮

৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

অন্ক্টাফয’১৮
নন্বম্বয’১৮
রডন্ম্বয’১৮
চানুারয’১৯
দপব্রুারয’১৯
ভাঘ ভ’১৯
এরপ্রর’১৯

৩৫৮০৬৭৫
৪১৯১৫৪১
৪২৬৬৭৫১
৪৭৭১১৬২
৪১৪৩৯১৮
৪২৬০৭৬৬
৪০৬২৪৫৫

৪০.২৬
৪০.৮২
৩৯.৮৮
৩৯.৯৫
৩৯.৪৬
৩৮.৭০
৩৭.৮২

১৪,৪১,৪৬,৫১৫.১৯
১৭,১০,৭৫,৬৭৭.১৬
১৭,০১,৪৭,৯৩৬.৩২
১৯,০৫,৭৭,১৮২.৭৪
১৬,৩৫,১০,৭৩৪.৮৮
১৬,৪৮,৮১,৯৩৩.৭২
১৫,৩৬,৪০,৯০৩.৩৮

১১.

দভ’১৯

৩৬৫৪০১৭

৩৮.৪৫

১৪,০৪,৬৯,৬৫২.৬১

১২.

জুন’১৯

৩৫০৭২৩৪(প্রা)

৩৮.৩৮

১৩,৪৬,০৪,৫৪৩.১১

(খ) দুগ্ধ  দুগ্ধ াভগ্রী উৎাদন ওাম ভক্রভেঃ ২০১৮-১৯ আরথ ভও ফঙন্য রভল্করবো ওতৃকভও রফণন্নয চন্য উৎাদনকৃত ন্েয
রযভাণ াংক্রান্ত তথ্যেঃ তযর দুধ ৩৮৯৮৪০২১ ররোয, দেবাড ভ রভল্ক ৯৩০৪৭০ প্যান্ওে, পৄরক্রীভ গুুঁড়া দুধ ৮৯৪১০
দওরচ, ননীরফীন গুুঁড়া দুধ ৬৩৫১ দওরচ, ভাঔন ১৫৩৩৬১৭ দওরচ, রখ ২৭২৭৩২ দওরচ, আইক্রীভ ৪১৮০৮ র,
ঘওফায ৫১৪৩৭ র, রররচ ২১০০ র, রভরষ্ট দই ১৫৮৯২৪ ররোয, যভারাই ৭৬৫১০ দওরচ, দওরে ঘওন্রে
৮০৭৭৭ প্যান্ওে, েও দই ১৩৯৬৯৮৪ ররোয, রাফাাং ২৮৪১৮৬ ররোয, ভাঠা ৩৪৫৮৯ ররোয (রক্ষ োওা)
(অরনযীরক্ষত)।
(গ) রফণন াংক্রান্ত ওাম ভক্রভেঃ রভল্ক রবো রনেফরণ ভত দুগ্ধ  দুগ্ধচাত ে াভগ্রী রফণন ওন্য থান্ও:
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 াস্তুরযত তযর দুগ্ধ
 দেবাড ভ রভল্ক
 ক্রীভ
 আইক্রীভ
 ভাঔন
 ননীমৄক্ত গুন্ড়াদুধ
 ননীরফীন গুন্ড়া
 রভরষ্ট দরধ
 েও দরধ
 রখ
 যভারাই
রভল্ক রবো’য রফণনকৃত ে াভগ্রী
 যন্কাল্লা
 ন্দ
 ঘন্ওান্রে
 রাফাাং
 ভাঠা
২০১৮-১৯ আরথ ভও ফঙন্যয রভল্করবো’য রফণন াংক্রান্ত তথ্যেঃ (রক্ষ োওা) (অরনযীরক্ষত)
ক্র: নাং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.

ন্েয নাভ

রফক্রকৃত ন্েয মূল্য

তযর দুধ (ররোয)
দেবাড ভ রভল্ক (প্যান্ওে)
পৄরক্রীভ গুুঁড়া দুধ (দওরচ)
ভাঔন (দওরচ)
রখ (দওরচ)
আইক্ররভ (র)
ঘওফায (র)
রররচ (র)
রভরষ্ট দই (ররোয)
যভারাই (দওরচ)
ননীরফীন গুুঁড়া দুধ (দওরচ)
দওরে ঘওন্রে (প্যান্ওে)
েও দই (ররোয)
রাফাাং (ররোয)
ভাঠা (ররোয)
ফ ভন্ভাে=

২৩৮৫০২৩০৭৬.০০
১৪৩০২৪৯৫.০০
৪৪০২৩৫৪১.০০
২০৩১৩৬৭৩৬.০০
২৭১১৯৯৩৫৪.০০
৬২০৫৫৭২.০০
৮২০২৩৬.০০
১৭০৫০.০০
২৬৯৩৬৭৪৫.০০
১৯৫৮৩৩০০.০০
৩০৫৬৬৮৮.০০
৫১৫০৪৮.০০
৩৭১৯০৫৭০.০০
২৭২৪০০৬৬.০০
৩২৮৩০১২.০০
৩০৪২৫৩৩৪৮৯.০০

অথ ভ  ম্পন্দয রফফযণেঃ রভল্ক ইউরনন্নয ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয আরথ ভও  ম্পরত্ত াংক্রান্ত তথ্য উাত্ত (অরনযীরক্ষত) রনন্ে
তুন্র ধযা ন্রা:-
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নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

রফফযণ (৩০দ জুন ২০১৯ রখ্রেঃ
ম ভন্ত)
যওাযী ইকুযইটি
ভফাীন্দয দায মূরধন
যওাযী ঋণ
আফতভও তরফর
স্থাফয ম্পরত্ত মূল্য (অফঘ
ফান্দ)
অস্থাফয ম্পরত্ত মূল্য (অফঘ
ফান্দ)
নীে রাব (২০১৮-২০১৯)
ফাৎরযও োণবায (২০১৮২০১৯)
স্থাী আভানত
ঘররত তরফর

দওাটি োওা
৪১.৫০
৪৪.২০
২৬.২০
৫.০০
১১৮.১৭
১২৪.১৯
২.৬৪
৩০৫.৬৬
৮৯.৫৫
৩০.০০

৩.৫ দফামূরও ওাম ভক্রভেঃ
 কৃররা ভ প্রচননেঃ উন্নতভান্নয রেরচান  চাী বুন্রয রন্ভন রদন্ কৃররা ভ প্রচনন ওযা । ২০১৮-১৯ অথ ভ
ফঙন্য কৃররা ভ প্রচনন ১০১৩৯১ টি কৃররা ভ প্রচনন ফাখাফাড়ীখাে কফারদরু উন্নন (ররড) াঔা ম্পন্ন
ন্ন্ঙ।
 রন্ভন াংগ্র  রফনামূন্ল্য রফতযণেঃ ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ১.২০ রক্ষ দডাচ রন্ভন াংগ্র ওযা ।
 লধ ক্র  বযাওরন প্রদান রফনামূন্ল্যেঃ ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য লধ ক্রন্য রযভাণ ১৬০ রক্ষ োওা
এফাং বযাওরন প্রদান ওযা  ১.৬০ রক্ষ দডাচ।
 প্রারণ রঘরওৎােঃ ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ০.৭০ রক্ষ প্রারণন্ও রঘরওৎা প্রদান ওযা ।
 রভারত ফীচেঃ ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য রভারত ফীচ উৎাদন ১২১৫৩০ দডাচ, রফতযণ ১০৯১৯১ দডাচ
এফাং ভজুদ ওযা  ২৩১৯৫ দডাচ।
 দকা ঔাদ্যেঃ উন্নতভান্নয দানাদায দকা ঔাদ্য প্রকৃতমূন্ল্য ভফাীন্দয ভান্ছ যফযা ওযা । ২০১৮-১৯ অথ ভ
ফঙন্য দভাে ২১০০ দভরেও েন দকা-ঔাদ্য উৎাদন এফাং ন্যায্য মূন্ল্য তা যফযা ওযা ।
 খা ঘালেঃ উচ্চ পরনীর বুচ খান্য ওাটিাং  ফীচ প্রদান ওযা । ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ১০ দভরেওেন
উন্নত চান্তয চাম্বু খান্য ফীচ ক্র  রফনামূন্ল্য রফতযণ ওযা ।
 কাবী ঋণেঃ রভল্ক ইউরনন ভফাীন্দয ভন্ধ্য ভারা  ৫% ারবভ ঘান্চভ কাবী ক্রন্য চন্য ঋণ প্রদান ওন্য
থান্ও। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য কৃলন্ওয ভান্ছ দভাে কাবী ঋন্ণয রযভাণ ২.৫০ দওাটি োওা।
 কফারদরু প্ররতারন্নয চন্য ঔাভাযীন্দয প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ।
 কফারদরু প্ররতারন্নয চন্য ঔাভাযীন্দয ওারযকরয জ্ঞান প্রদান ওযা ।
উন্ল্লরঔত দফামূ রভল্ক ইউরনন্নয ওর ভফাী ঔাভাযীন্দয াযা ফঙযব্যাী প্রদান ওযা ।
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কত ২০/০৬/২০১৯ তারযন্ঔ রভল্ক ইউরনন্নয প্রধান ওাম ভারন্য ন্েরন ওন্ক্ষ চনাফ দভােঃ দদন্রাায দান্ন (অরতরযক্ত
রঘফ), ব্যফস্থানা রযঘারও এয বারত্বন্ত রফবাকী প্রধানকণ ওর দুগ্ধ ীতরীওযণ দওন্দ্র  ওাযঔানায ান্থ
২০১৯-২০২০ অথ ভ ফঙন্যয ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত(এরএ) ম্পারদত ন্ন্ঙ।
রভল্ক ইউরনন্নয ভাপ্ত প্রওল্পমূেঃ
প্রওন্ল্পয নাভ
“দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয রন্ক্ষয দকা-ঔাদ্য উৎাদন ওাযঔানা স্থান” ীল ভও প্রওল্প
প্রওন্ল্পয দভাদ
প্রওন্ল্পয প্রাক্কররত ব্য
প্রওল্প এরাওা

চানুারয, ২০১২ ন্ত রডন্ম্বয, ২০১৪
২৭২৮.২৪ (রক্ষ োওা)
রান্ড়ীন্ভানপুয, রযাচকঞ্জ

“দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয রন্ক্ষয দকা-ঔাদ্য উৎাদন ওাযঔানা স্থান” ীল ভও প্রওল্প ফাস্তফান্নয ভাধ্যন্ভ উন্নতভান্নয দানাদায দকা
ঔাদ্য প্রকৃতমূন্ল্য ভফাীন্দয ভান্ছ যফযা ওযা ম্ভফ ন্ছ। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য দভাে ২১০০ দভরেও েন দকা-ঔাদ্য উৎাদন
ওযা  এফাং কৃলওন্দয ভান্ছ তা ন্যায্য মূন্ল্য যফযা ওযা ।
প্রওন্ল্পয নাভ

“দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয রন্ক্ষয ভরন্লয কৃররা ভ প্রচনন দওন্দ্র স্থান” প্রওল্প

প্রওন্ল্পয দভাদ
প্রওন্ল্পয প্রাক্কররত ব্য
প্রওল্প এরাওা

জুরাই, ২০১৩ ন্ত রডন্ম্বয, ২০১৭
১৮২৪.৪৭ রক্ষ োওা
রক্ষ্মীপুয দচরায যাপুয উন্চরা (মূর দওন্দ্র)
ভাদাযীপুয দচরায যানচয উন্চরা (উ-দওন্দ্র)

রভল্ক ইউরনন্নয ঘরভান প্রওল্প মূেঃ
প্রওন্ল্পয নাভ
“রযাচকন্ঞ্জয ফাখাফারড়খান্ে গুন্ড়াঁ দুধ উৎাদন ওাযঔানা স্থান” প্রওল্প
প্রওন্ল্পয দভাদ
প্রওন্ল্পয প্রাক্কররত ব্য
প্রওন্ল্পয এরাওা

চানুারয ২০১৫ ন্ত জুন ২০১৮
১০৫৯৩.২৩ (রক্ষ োওা)
যাচাী রফবান্কয রযাচকঞ্জ দচরায াচাদুয উন্চরায ফাখাফারড়খান্ে।

প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
 Flush Season (নন্বম্বয দথন্ও ভাঘ ভ)-এ দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফাী কৃলন্ওযা প্রচুয রযভান্ণ দুগ্ধ উৎাদন ওন্য।
দ দক্ষন্রা  রভল্ক ইউরনন উন্নত প্রমৄরক্ত  ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন গুুঁন্ড়া দুগ্ধ ওাযঔানা স্থান ওন্য দুগ্ধ উৎাদনওাযী
কৃলওন্দয রনওে দথন্ও ম্পূণ ভ ওাঁঘা তযর দুগ্ধ কৃলওন্দয রনওে ন্ত ক্র রনরশ্চতওযণ;
 ফল ভা দভৌসুন্ভ আভান্দয দদন্ খন খন প্রাকৃরতও দুন্ম ভাক ন্ থান্ও, এঙাড়া ভানফসৃষ্ট দুন্ম ভাক মথা: যতার, অফন্যাধ,
ধভভখে ইতযারদ দম দওান ভ খেন্ত ান্য। দ রযরস্থরতন্ত দুগ্ধ রযফন ফন্ধ ন্ মা। পন্র দুগ্ধ উৎাদনওাযী
কৃলন্ওযা দঔারা ফাচান্য তান্দয উৎারদত ওাঁঘা তযর দুধ ওভ দান্ভ রফক্র ওন্য। গুুঁন্ড়া দুগ্ধ ওাযঔানা স্থান্নয
ভাধ্যন্ভ রভল্ক ইউরনন তান্দয অরতরযক্ত ধাযণ ক্ষভতায ওাঁঘা তযর দুগ্ধন্ও গুুঁন্ড়া দুন্ধ রূান্তরযত ওন্য দুগ্ধ  দুগ্ধচাত
ন্েয ক্রভফধ ভভান ঘারদা পূযণ ওযা;
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গুুঁন্ড়াদুন্গ্ধয আভদানী ওরভন্ মূল্যফান নফন্দরও মুদ্র্া ারমি ওযা ;
দুগ্ধ  দুগ্ধচাত ে (গুুঁন্ড়া দুগ্ধ, ভাঔন, ক্রীভ)-এয ফহুমুঔী ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ চনাধাযন্ণয পুরষ্ট ভান্নয উন্নন;
দুগ্ধ রন্ল্প উন্দ্যাক্তা সৃরষ্টয াও ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ প্রারন্তও ম ভান্ রল্পান্ন াতা ওযা;
ওভভাংস্থান সৃরষ্ট  রন্ল্পয ান্থ ম্পৃক্ত রফরবন্ন আ বৃরি াও ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য রফন্ভাঘন ওযা।

“রযাচকন্ঞ্জয ফাখাফারড়খান্ে গুন্ড়াঁ দুধ উৎাদন ওাযঔানা স্থান” প্রওন্ল্পয ররবর ওাম ভক্রভ রযদভন ওযন্ঙন প্রওল্প রযঘারও দভােঃ
মুস্তারপজুয যভান, অরতরযক্ত ভাব্যফস্থাও (ররএভ)।
উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত:
 প্ররক্ষণ প্রদান: রক্ষয ভারা া ১০০০ চন অচভন ১০০০ চন;
 কত ০২/১০/২০১৮ তারযন্ঔ অনুরষ্ঠত এওন্নও বা াংন্ারধত প্রওল্পটি অনুন্ভারদত ;প্রওন্ল্পয ররবর ওান্চয মূর
স্ট্রাওঘান্যয ৫৬টি াইর ড্রাইব ম্পন্ন ন্ন্ঙ, ইউটিররটি রফরডাংমূ রনভভান্ণয ওাম ভক্রভ রু হ ন্ন্ঙ। প্রওন্ল্পয যাস্তা
রনভভান্ণয ওাম ভক্রভ ঘরভান যন্ন্ঙ;
 কত ৩০/০৬/২০১৯ তারযন্ঔ “Imported Powdered Milk: Threats for Dairy
Industry and Public Health in Bangladesh” দরভনায চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন
তালুওদায, রঘফ, ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্ক বারত্বন্ত রযডা রভরনাতন্ন অনুরষ্ঠত ন্ন্ঙ;
 ইন্তাভন্ধ্য দভরনাযীন্চয প্রথভ ঘারান দফনান্ান্র দৌুঁন্ঙন্ঙ; রুল্কান্নয ওাম ভক্রভ ঘরভান যন্ন্ঙ;
 ইউন্যা দথন্ও আভদারনকৃত দভরনাযীন্চয রন্ভন্ট রু হ ন্ন্ঙ।
প্রওন্ল্পয নাভ

“দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয রন্ক্ষয ঘট্টগ্রান্ভয টিা দুগ্ধ ওাযঔানা স্থান” প্রওল্প

প্রওন্ল্পয দভাদ
প্রওন্ল্পয প্রাক্কররত ব্য
প্রওন্ল্পয এরাওা

চানুাযী, ২০১৭- জুন, ২০২০
৪৭৯৪.২২ (রক্ষ োওা)
টিা, ঘট্টগ্রাভ

প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
 দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফাী কৃলও এফাং ষুদ্দ্র্ উন্দ্যাক্তায ভাধ্যন্ভ দুগ্ধ উৎাদন বৃরি ওযা;
 দুগ্ধ এফাং দুগ্ধচাত ন্েয ফহুমূঔী ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ নদরনও দুগ্ধ এফাং দুগ্ধচাত ন্েয দবান্কয ভারা া বৃরিওযণ;
 দুগ্ধ  দুগ্ধচাত ে ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ পুরষ্ট ভান্নয উন্নন;
 আ বৃরিওযণ ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্ রফন্ভাঘন ওযা;
 দুগ্ধ রন্ল্প উন্দ্যাক্তা সৃরষ্টয াও ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ প্রারন্তও ম ভান্ রল্পান্ন অনুপ্রারণত ওযা;
 Flush Season (নন্বম্বয দথন্ও ভাঘ ভ)-এ রখ, ভাঔন এফাং ওাঁঘা তযর দুধ প্ররক্রাচাতওযন্ণয ভাধ্যন্ভ
 ফাচান্যয ঘারদা এফাং দমাকান্নয ভন্ধ্য াভঞ্জস্য সৃরষ্ট ওযা;
 গুুঁন্ড়াদুন্গ্ধয আভদানী ওরভন্ মূল্যফান নফন্দরও মুদ্র্া ারমি ওযা ;
 দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয চন্য এওটি দুগ্ধ উৎাদন ওাযঔনা স্থান ওযা।
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“দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয রন্ক্ষয ঘট্টগ্রান্ভয টিা দুগ্ধ “দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয রন্ক্ষয ঘট্টগ্রান্ভয টিা দুগ্ধ
ওাযঔানা স্থান” প্রওন্ল্পয ঔাভায দড।
ওাযঔানা স্থান” প্রওল্প এরাওা।
উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত:
 সুরফধা দবাকী রনফ ভাঘনেঃ রক্ষযভারা া ৯৫ চন্নয রফযীন্ত অচভন ৯৫ চন;
 প্ররক্ষণ প্রদানেঃ কত ০৬/০৪/২০১৮ ন্ত ০৮/০৪/২০১৮ তারযঔ ম ভন্ত ৫০০ চন ভফাীন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা
ন্ন্ঙ;
 ঋণ রফতযন্ণয রক্ষযেঃ ঋণ রফতযন্ণয রক্ষয ভারা া ১০০.০০ রক্ষ োওায রফযীন্ত অচভন ১০০.০০ রক্ষ োওা। ক্রভপুরঞ্জত
ঋণ রফতযন্ণয রযভাণ ১০০.০০ রক্ষ োওা এফাং অগ্রকরতয ায ১০০%;
 প্রওন্ল্পয দভরনাযীচ আভদানীয রন্ক্ষয আন্তচভারতও দযরা  মূল্যান ওাম ভ ভাপ্ত ন্ন্ঙ। Notification of
Award (NOA) চাযী, চুরক্ত স্বাক্ষয, ক্রান্দচাযী  এরর দঔারায রনরভত্ত ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয
অনুন্ভাদন াা রকন্ন্ঙ এফাংওাম ভান্দ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ;
 ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক ওতৃকভও প্রওন্ল্পয ১ভ াংন্াধনীয প্রারনও আন্দ চাযী ওযা ন্ন্ঙ;
 প্রওন্ল্পয মিরভ উন্নন ভাপ্ত ন্ন্ঙ, ররবর ওাম ভক্রভ রু হ ন্ন্ঙ। ওভভরযওল্পনা অনুমাী রনধ ভারযত ভন্ প্রওন্ল্পয
ওাম ভক্রভ ভাপ্ত ন্ফ ভন্ভভ আা ওযা মা।
প্রওন্ল্পয নাভ

“বৃত্তয পরযদপুন্যয ঘযাঞ্চর এফাং াশ্বভফতী এরাওা কফারদরুয চাত উন্নন 
দুন্গ্ধয ফহুমুঔী ব্যফায রনরশ্চতওযণ ওাযঔানা স্থান” প্রওল্প

প্রওন্ল্পয দভাদ
প্রওন্ল্পয প্রাক্কররত ব্য
প্রওন্ল্পয এরাওা

চানুাযী’ ২০১৮ ন্ত রডন্ম্বয’ ২০২১
৩৪৪১৯.২৯ (রক্ষ োওা)
ও) পরযদপুয দচরায পরযদপুয দয, দযপুয এফাং ঘযবদ্র্ান;
ঔ) দকাারকঞ্জ দচযায দওৌোরীাড়া, মুওন্দপুয এফাংওারানী উন্চরা;
ক) যাচফাড়ী দচরায াাংা  দকাারদ;
খ) ভারনওকঞ্জ দচরায ঘয রযযাভপুয উন্চরা।

প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
 ফহুমূঔী দুগ্ধ ে উৎাদন ওাযঔানা স্থান;
 দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয ভাধ্যন্ভ পুরষ্ট ভস্যায ভাধান্ন াতা ওযা;
 কফারদরুয চাত উন্নন;
 কফরদরুয ঘাযণ মিরভ উন্নন;
 গ্রাভীণ চনন্কারষ্ঠয ওভভাংস্থান সৃরষ্ট এফাং আথ ভ-াভারচও উন্নন্নয ভাধ্যন্ভ আফধ ভনমূরও ওভভওান্েয সুন্মাক সৃরষ্ট
ওযা।
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“বৃত্তয পরযদপুন্যয ঘযাঞ্চর এফাং াশ্বভফতী এরাওা কফারদরুয চাত উন্নন  দুন্গ্ধয ফহুমুঔী ব্যফায রনরশ্চতওযণ ওাযঔানা
স্থান” প্রওন্ল্পয ঋণ রফতযণ অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওায’এয দারন্ত্ব
রনন্ারচত ভাননী ভন্ত্রী আরাজ্ব ইরঞ্জরনায ঔদওায দভাাযযপ দান্ন, এভর, স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা
ভন্ত্রণার এফাং অনুষ্ঠান্ন বারতত্ব ওন্যন রভল্ক ইউরনন্নয দঘাযম্যান দঔ নারদয দান্ন ররপু।

“বৃত্তয পরযদপুন্যয ঘযাঞ্চর এফাং াশ্বভফতী এরাওা
কফারদরুয চাত উন্নন  দুন্গ্ধয ফহুমুঔী ব্যফায
রনরশ্চতওযণ ওাযঔানা স্থান” প্রওন্ল্পয আতা এর. এপ.
আই’দদয ভাব্যাী প্ররক্ষণ ওভসূরঘয উন্িাধন ওন্যন দঔ
নারদয দান্ন ররপু, বারত, রভল্ক ইউরনন।

“বৃত্তয পরযদপুন্যয ঘযাঞ্চর এফাং াশ্বভফতী এরাওা
কফারদরুয চাত উন্নন  দুন্গ্ধয ফহুমুঔী ব্যফায
রনরশ্চতওযণ ওাযঔানা স্থান” প্রওন্ল্পয আতা ওারানী
উন্চরা রনফ ভারঘত ৫০ চন ভররা সুপরন্বাকীন্ও কাবী
ঋন্ণয দঘও রফতযণ  প্ররক্ষণ ওভভারায উন্িাধন ওন্যন
প্রওল্প রযঘারও (মৄগ্মরঘফ) ডােঃ দভােঃ আব্দুর ওরযভ

উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত:
“বৃত্তয পরযদপুন্যয ঘযাঞ্চর এফাং াশ্বভফতী এরাওা কফারদরুয চাত উন্নন  দুন্গ্ধয ফহুমুঔী ব্যফায রনরশ্চতওযণ ওাযঔানা
স্থান” প্রওন্ল্পয ফাস্তফ অগ্রকরত:
 ২০১৮-১৯ ান্রয ফযাে ৫৬২৪.০০ রক্ষ োওা, ক্রভপুরঞ্জত ব্য ৫৩,৮৩,৪৯,১৬১.৮৭ োওা, মা দভাে প্রাক্কররত ব্যন্য
১৫.৬৪% এফাং ক্রভপুরঞ্জত ফাস্তফ অগ্রকরত ২৪%;
 সুরফধান্বাকী রনফ ভাঘন : রক্ষযভারা া ৩০০০ চন্নয রফযীন্ত অচভন ২৩৫৬ চন;
 প্রাথরভও রভরত কঠন : ৪৭টি, তন্ন্ধ্য নাযী রভরত ১টি;
 প্ররক্ষণ প্রদান : রক্ষযভারা া ২১৫০ চন, অচভন ৯৫০ চন;
 ২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য ঋণ রফতযন্ণয রক্ষযভারা া : ২১৫০ চন্নয রফযীন্ত অচভন ২১৫০ চন, এয ভন্ধ্য ৫১,৬০,০০,০০০
োওা ঋণ রফতযণ ওযা ন্ন্ঙ। ক্রভপুরঞ্জত ঋণ রফতযন্ণয রযভাণ ৫১,৬০,০০,০০০ োওা এফাং অগ্রকরতয ায ১০০%;
 ইন্তাভন্ধ্য প্রওন্ল্পয আতা ১টি চী , ১০টি দভােযাইন্ওর , ১০টি ফাইাইন্ওর , আফাফরা  , ওরম্পউোয 
অন্যান্য অরপ যঞ্জাভ , নফদুযরতও যঞ্জাভ ক্র ওযা ন্ন্ঙ;
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রফরবন্ন ন্দ ৩১ চন ওভভওতভা  ওভভঘাযী যারয রনন্াক এফাং আউেন্ারর ভাং িরতন্ত ০৪ চন ওভী রনন্ান্কয
ওাম ভক্রভ ম্পন্ন ওযা ন্ন্ঙ। তন্ন্ধ্য ৪ চন ওভভওতভা-ওভভঘাযী অন্যরা  ঘাকুরয দন্ ঘন্র মাা পুন: রনন্াক
ওাম ভক্রভ ঘরভান আন্ঙ;
প্রওল্প ফাস্তফান ওরভটি’য রিান্ত অনুমাী রডরর াংন্াধন্নয ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ ;
মিরভ অরধগ্রণ : রডররয াংস্থান অনুমাী পরযদপুয দন্য নওজুযী দভৌচা ১৩.৫ এওয চরভ অরধগ্রন্ণয প্রস্তাফ
দচরা প্রাও পরযদপুয ওতৃকভও অনুন্ভারদত ন্ন্ঙ। ৪ এয ১ ধাযা দনাটি চাযী ওযায ওাচ ম্পন্ন;
সুপরন্বাকীকণ ইন্তাভন্ধ্যই রভল্করবোন্ও দুধ যফযা এফাং ঋন্ণয রওরস্ত রযন্াধ রু হ ওযন্ঙন। প্রওন্ল্পয উৎারদত
দুধ রভল্করবোয োন্ন্ট প্ররক্রাচাত ওযা ন্ছ এফাং দবাক্তা ম ভান্ রফণন ন্ছ রফধা প্রওল্পটি দৃশ্যভান।

রভল্ক ইউরনন্নয প্রস্তারফত প্রওল্প মূেঃ
প্রওন্ল্পয নাভ
“দকাারকঞ্জ দচরায টুরঙ্গাড়া রভল্করবোয কফারদরুয লধ উৎাদন ওাযঔানা স্থান” প্রওল্প
প্রওন্ল্পয দভাদ
প্রওন্ল্পয প্রাক্কররত ব্য
প্রওন্ল্পয ফতভভান অফস্থা

চানুারয’ ২০১৮ ন্ত রডন্ম্বয’ ২০২২ রখ্রস্টাে
৩৩০৫২.৮৪ (রক্ষ োওা)
অথ ভ রফবান্কয চনফর অনুন্ভাদন াংমৄক্ত ওন্য পুনযা রডরর ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্ক
দপ্রযণ ওযা ন্ন্ঙ।

প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
 দবন্েরযনাযী দভরডরন প্রওন্ল্প কফারদরুয রঘরওৎায চন্য রফরবন্ন দযান্কয ট্যাফন্রে, ওযাসুর, াউডায, রযা এফাং
ইনন্চওন ইতযারদ উৎাদন ওযা ন্ফ;
 রুম্পদ উন্নন্ন দবন্েরযনাযী দভরডরন উৎাদন্নয ভাধ্যন্ভ দদন্য ঘারদা রভটিন্ রফন্দন্ যপ্তারন ওযা ন্ফ;
 আদৄরনও প্রমৄরক্ত প্রন্ান্ক উন্নতভান্নয দবন্েরযনাযী দভরডরন উৎাদন ওযা;
 দবন্েরযনাযী দভরডরন উৎাদন ওন্য যওায ওতৃকভও রনধ ভারযত মূন্ল্য দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফাী ঔাভাযী স্থানী
ফাচান্য ন্যায্য মূন্ল্য রফরক্র ওযা;
 ব্যফাযওাযীন্দয ওান্ঙ দবন্েরযনাযী লধ াভগ্রী সুরবমূন্ল্য এফাং দ্রুততায ান্থ দৌুঁঙান্না চরবয ওযা;
 এ প্রওন্ল্পয ভাধ্যন্ভ ওভভাংস্থান্নয ব্যফস্থা ওযা।
প্রওন্ল্পয নাভ

“৫টি রফবান্ক দুগ্ধ প্ররক্রাচাতওযণ ওাযঔানা, ৩২টি দুগ্ধ ীতরীওযণ দওন্দ্র, ১১৪টি রফক্র দওন্দ্র
এফাং ১টি কৃররা ভ প্রচনন দওন্দ্র স্থান প্রওল্প”

প্রওন্ল্পয দভাদ
প্রওন্ল্পয প্রাক্কররত ব্য
প্রওন্ল্পয ফতভভান অফস্থা

জুরাই’২০১৮ ন্ত জুন’ ২০২১ রখ্রস্টাে
১৫২১৮৪.০০ (রক্ষ োওা)
ভ ওন্য চভা প্রদান ওযা
ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রিান্ন্তয আন্রান্ও রডরর পুনকঠন
ন্ন্ঙ।

প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
 কফারদরু রারন ারন এফাং দুগ্ধ ঔাভায স্থান্নয ভাধ্যন্ভ দফওায মৄফও-মৄফতীন্দয আত্ধ-ওভভাংস্থান সৃরষ্ট ওাম ভক্রভ
করতীর ওযা;
 দুগ্ধ উৎাদন রযভাণ বৃরিয ভাধ্যন্ভ কৃলওন্দয আ বৃরি ওযা এফাং দারযদ্র্ রফন্ভাঘন ওাম ভক্রভ করতীর ওযা;
 দদন্ও ম ভাক্রন্ভ দুগ্ধ উৎাদন্ন স্বাংম্পূণ ভ ওযায ভাধ্যন্ভ ভানুন্লয পুরষ্টয ভস্যা ভাধান ওযা;
 দুন্ধয আভদানী ওরভন্ নফন্দরও মুদ্র্া ারমি ওযা;
 প্ররতরদন ১ রক্ষ ৬০ াচায ররোয দুগ্ধ উৎাদন্নয রক্ষযভারা া রনন্ ওাচ ওযা;
 যারয সুরফধান্বাকী রযফায ১৬ াচায এফাং প্রতযক্ষ  ন্যাক্ষবান্ফ সুরফধান্বাকী াংখ্যা প্রা ৮০ াচায চন;
 ফাাংরান্দ যওান্যয রূওল্প ২০২১ ফাস্তফান্ন ন্ঘষ্ট থাওা;
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প্রওন্ল্পয নাভ

ভাদাযীপুন্যয দেন্ওযান্ে উৎারদত দুন্গ্ধয ফহুমুঔী ব্যফায রনরশ্চতওন্ল্প রঘচ োন্ট স্থান প্রওল্প।

প্রওন্ল্পয দভাদ
প্রওন্ল্পয প্রাক্কররত ব্য
প্রওন্ল্পয ফতভভান অফস্থা

জুরাই’ ২০১৮ ন্ত জুন’ ২০২০
৬৬৮৮.০০ (রক্ষ োওা)
ভ
রডরর পুনকঠন্নয
ওাচ ঘরভান যন্ন্ঙ।

প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
 দুন্ধয ফহুমূঔী ব্যফায রনরশ্চতওন্ল্প রঘচ োন্ট স্থান ;
 রঘচ উৎাদন্নয ভাধ্যন্ভ দদন্ রঘন্চয ফাচান্য রনন্চন্দয অফস্থান নতরয ওযা;
 দুগ্ধচাত ে উৎাদন্নয ভাধ্যন্ভ পুরষ্টয ভস্যা ভাধান্ন াতা ওযা;
 উৎারদত দুন্গ্ধয রফওল্প ঔাফায রন্ন্ফ রঘচ ব্যফান্যয চনরপ্রতা বৃরিওযণ;
 প্ররতষ্ঠান্নয যাচস্ব বৃরি;
 গ্রাভীণ চনন্কারষ্ঠয ওভভাংস্থান সৃরষ্ট এফাং আথ ভ-াভারচও উন্নন্নয ভাধ্যন্ভ আফধ ভনমূরও ওভভওান্েয সুন্মাক সৃরষ্ট
ওযা।
প্রওন্ল্পয নাভ

“রভল্করবো রক্তারীওযণ প্রওল্প”

প্রওন্ল্পয দভাদ
প্রওন্ল্পয প্রাক্কররত ব্য
প্রওন্ল্পয ফতভভান অফস্থা

জুরাই, ২০১৯- রডন্ম্বয, ২০২২
৬৪৭৪৬.১৭ (রক্ষ োওা)
ভ
রডরর পুনকঠন্নয
দন্ল ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্ক দপ্রযণ ওযা ন্ন্ঙ।

প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
 রভল্ক ইউরনন্নয দতচকাঁ-এয রনচস্ব চরভন্ত স্থাীবান্ফ গ্রীণ রফরডাং ওনন্ন্ন্ফ দুগ্ধ বফন্নয প্রধান ওাম ভার )“দুগ্ধ
বফন”( রনভভাণ এফাং উক্ত বফন রনন্চন্দয ব্যফান্যয াাার ফারণরচযওবান্ফ ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ স্থাী আরথ ভও
আন্য ব্যফস্থা ওযা;
 রভল্ক ইউরনন্নয অন্তমিভক্ত ভফাীন্দয দুগ্ধ উৎাদন্নয াাার ফারণরচযও বফন দথন্ও অরচভত আ, প্রারন্তও
ভফাীন্দয ভন্ধ্য রফতযন্ণয ভাধ্যন্ভ তান্দয চীফনভান উন্নন্নয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা;
 রভল্ক ইউরনন্নয মূল্যফান চরভয উমৄক্ত এফাং ফহুমুঔী ব্যফায রনরশ্চতওযন্ণয রন্ক্ষয রযন্ফ ফান্ধফ বফন রনভভাণ
ওযা;
 ভফাীন্দয চন্য অতযাদৄরনও সুন্মাক-সুরফধা ম্বররত আফারও প্ররক্ষণ দওন্দ্র  ওনপান্যন্প  হভ নতযী;
 ন্ফ ভারয ১০০ ফঙন্যয স্থাী এওটি ননারবযাভ স্থাতযনরী ম্পন্ন গ্রীণ রফরডাং রনভভান্ণয ভাধ্যন্ভ রভল্করবোন্ও
আকাভী প্রচন্ন্য রনওে-আস্থায প্রতীন্ও রযণত ওন্য এ দথন্ও অরচভত আন্য এওটি অাং প্রারন্তও এফাং অরতদরযদ্র্
ভফাীন্দয আথ ভ-াভারচও উন্নন্ন আরথ ভও াতা রান্ফ প্রদান ওযায স্থাী ব্যফস্থা গ্রণ ওযা;
 ঢাওা দদন্য রফরবন্ন স্থান্ন ৭৫টি স্থাী রফক্র দওন্দ্র রনভভাণ ওন্য রভল্করবোয ে াভগ্রী চনকন্ণয দদাযন্কাড়া
দৌুঁন্ঙ দদায ব্যফস্থা গ্রণ ওযা।
প্রওন্ল্পয নাভ

“রদনাচপুয দচরা উৎারদত দুধ াংগ্র প্ররক্রাচাতওযণ, প্যারওাং  ফাচাযচাতওযন্ণয চন্য
রভল্করবোয এওটি াঔা স্থান প্রওল্প”

প্রওন্ল্পয দভাদ
প্রওন্ল্পয প্রাক্কররত ব্য
প্রওন্ল্পয ফতভভান অফস্থা

চানুারয, ২০১৭- জুন, ২০২০
৪৭৯৪.২২ (রক্ষ োওা)
ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রিান্ন্তয আন্রান্ও রডরর পূণ ভকঠন্নয ওাচ ঘরভান যন্ন্ঙ।

প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
 ফহুমূঔী দুগ্ধ ে উৎাদন্নয চন্য প্ররক্রাচাতওযণ ওাযঔানা স্থান;
60






দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয ভাধ্যন্ভ পুরষ্টয ভস্যা ভাধান্ন াতা ওযা;
দুধান্রা কাবীয চাত উন্নন  উন্নত চান্তয খা ঘাল;
প্রাকৃরতও দুন্ম ভাক ন্ত কফরদরুন্ও যক্ষায চন্য এযারনম্যার দান্স্টর রনভভাণ;
গ্রাভীণ চনন্কারষ্ঠয ওভভাংস্থান সৃরষ্ট এফাং আথ ভ-াভারচও উন্নন্নয ভাধ্যন্ভ আফধ ভনমূরও ওভভওান্েয সুন্মাক সৃরষ্ট
ওযা।

প্রওন্ল্পয নাভ

“দুগ্ধ উৎাদন বৃরিয রন্ক্ষয ভন্ডর পাভভ স্থান্নয াইরে”

প্রওন্ল্পয দভাদ
প্রওন্ল্পয প্রাক্কররত ব্য
প্রওন্ল্পয ফতভভান অফস্থা

জুরাই, ২০১৯- জুন, ২০২১
৪৯৯০.০০ (রক্ষ োওা)
ভ
ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রিান্ন্তয আন্রান্ও রডরর পুনকঠন্নয
ওাচ ঘরভান যন্ন্ঙ।

প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
 ষুদ্দ্র্ ঋণ প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ কফারদ রু ারন  দুগ্ধ উৎাদন ওাম ভক্রভ রফস্তৃতওযন্ণয রন্ক্ষয দদন্য বৃৎ াংখ্যও
গ্রাভীণ চনন্কারষ্ঠয অাংগ্রণন্ও উিুি ওযা;
 দুগ্ধ উৎাদনওাযী কৃলওন্ও উচ্চতয ান্য মূল্য প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ দদন্য দারযদ্র্ রফন্ভাঘন ওভভওােন্ও করতীর 
ওাম ভওযী ওযা;
 ফন্যা ফা অরত ঔযা ক্ষরতগ্রস্থ দরযদ্র্ ভফাী কৃলওন্দয পুনফ ভান ওযা;
 গ্রাভীণ চনন্কারষ্ঠয ওভভাংস্থান সৃরষ্ট এফাং আথ ভ-াভারচও উন্নন্নয ভাধ্যন্ভ আফধ ভনমূরও ওভভওান্েয সুন্মাক সৃরষ্ট
ওযা;
 দবাক্তায রনওে োট্ওা এফাং স্বাস্থযেত াস্তুরযত তযর দুধ  দুগ্ধচাত ন্েয যফযা সুরনরশ্চতওযণ;
 াযা দদন্ রভল্করবোয ওাম ভক্রভন্ও ঙরড়ন্ দদায ভাধ্যন্ভ দদন্য দুগ্ধ উৎাদন বৃরি অব্যাতবান্ফ দচাযদায ওন্য
দদন্ও দুন্গ্ধ স্বাংম্পূণ ভ ওযা;
 রফন্দী গুুঁন্ড়া দুন্ধয আগ্রান প্ররততওযন্ণয রবরত্তন্ত দদন্য ওষ্টারচভত নফন্দরও মুদ্র্া ারমি ওযা।
পর ভফাী প্ররতষ্ঠান রান্ফ অরবরত রভল্ক ইউরনন যওান্যয আরথ ভও ন্মারকতা ওভভওাে সুদৃঢ় ওযন্ফ। দদন্য ম্ভাব্য
দুগ্ধ এরাওা দরযদ্র্, মিরভীন, প্রারন্তও  রনম্নরফত্ত দুগ্ধ উৎাদনওাযী কৃলওন্দয ভফান্য ভাধ্যন্ভ সুাংকঠিত ওন্য এ প্ররতষ্ঠান
তান্দয চন্য এওটি ন্যায্যমূল্য রবরত্তও রনরশ্চত ফাচায সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ কৃলওন্দয আ বৃরিয প্ররক্রা আন্যা প্রারযত ওযন্ফ।
প্ররতষ্ঠান্নয ওাম ভক্রভ ারফ ভওবান্ফ দদন্য দারযদ্র্ রফন্ভাঘন প্ররক্রা ইরতফাঘও অফদান দযন্ঔ গ্রাভীণ কৃলন্ওয আথ ভ-াভারচও
উন্নন্ন এও গু হত্বপূণ ভ মিরভওা যাঔন্ঙ। ফতভভান্ন প্ররতষ্ঠানটি দদন্য ৪৭ টি দচরা ওভভমজ্ঞ রযঘারনা ওযন্র বরফষ্যন্ত াযা
দদ ব্যাী রভল্ক ইউরনন্নয ওভভওাে ঙরড়ন্ দদফায রযওল্পনা যন্ন্ঙ। রভল্ক ইউরনন্নয এ ওভভ রফস্তৃরতয পন্র এওরদন্ও
দমভন অরত স্বল্প ভন্ দদ আভদানী রনবভযতা ওরভন্ দুগ্ধ উৎাদন্ন স্বাংম্পূণ ভ ন্ফ, দতভরন দদন্য দুগ্ধ উৎাদওাযী
কৃলওন্দয আ বৃরি দন্ তা চাতী অথ ভনীরতন্ত গু হত্বপূণ ভ ইরতফাঘও অফদান যাঔন্ফ।রভল্ক রবোয ভাধ্যন্ভ গ্রান্ভয ে আন্ঙ
ন্য, ন্যয অথ ভ মান্ছ গ্রান্ভ, পন্র কন্ড় উন্ঠন্ঙ দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ণয ভাধ্যন্ভ আথ ভ-াভারচও উন্নন্নয এও দতুফন্ধন।
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৪.১.২ ফাাংরান্দ ভফা ব্যাাংও রররভন্েড

কত ১৭/০১/২০১৯ তারযন্ঔ ফাাংরান্দ ভফা ব্যাাংন্ও অনুরষ্ঠত ভত রফরনভ বা উরস্থত স্থানী যওায, ল্লী উন্নন
 ভফা ভন্ত্রণারন্য ভাননী ভন্ত্রী চনাফ দভােঃ তাজুর ইরাভ, এভর এফাং ভাননী প্ররতভন্ত্রী চনাফ স্বন বট্টাঘাম ভ, এভর।
কৃরল ঋণ রফতযণেঃ
ব্যাাংন্ওয রনচস্ব তরফর ন্ত ২০১৮-১৯অথ ভ ফঙন্য কৃরল ঋণ ফাফদ দাদন ওযা ন্ন্ঙ ৩০৫.০০ রক্ষ োওা। আদা ওযা ন্ন্ঙ
আর ফাফদ ৪৬৭.২৪ রক্ষ োওা এফাং মুনাপা-দেমুনাপা ফাফদ ৯৩.২৮রক্ষ োওা ফ ভন্ভাে ৫৬০.৫২ রক্ষ োওা। ৩০/০৬/২০১৯
তারযন্ঔ ভান্ঠ ানা আর ফাফদ ১১৯৪.৮৭ োওা এফাং মুনাপা-দেমুনাপা ফাফদ ৯১৫.৮৪ রক্ষ োওা ফ ভন্ভাে ২১১০.৭১ রক্ষ
োওা। আদান্য ায ৭৬.৬১%

রঘরা েঃ খুরনা ভফা মিরভ উন্নন ব্যাাংও ররেঃ ওতৃকভও কৃরল ঋন্ণয দঘও রফতযণ।
অকৃরল ঋণ রফতযণেঃ
রফরবন্ন ভফা রভরতন্ত প্রওল্প ঋণ রফতযণেঃ
রনফন্ধও  ভারযঘারও, ভফা অরধদপ্তন্যয সুারয অনুমাী ২০১৮-২০১৯ অথ ভফঙন্য ব্যাাংন্ওয রনচস্ব তরফর ন্ত চ
ন্তভ ব্যাাংন্ওয দস্য ফরমিভত রফরবন্ন ভফা রভরতয দস্যন্দয ওভভাংস্থান সৃরষ্ট  আফধ ভনমূরও ওভভওান্ে ঋণ দাদন ওযা
ন্ থান্ও। রফনা চাভানন্ত প্রওল্প ঋণ ঔান্ত দকাারকন্ঞ্জয দওাোরীাড়া রচরফাড়ী তযমুচ ঘালী ভফা রভরতন্ত ১৬.২০
রক্ষ োওা ঋণ রফতযণ ওন্যন্ঙ। পন্র ৪০ চন সুরফধান্বাকী কৃলও তযমুচ ঘাল ওন্য রাবফান ন্ছন। এরডএ ব্যফাী ভফা
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রভরত ররেঃ, াঁঘরফরফ, চপুযান্ে ২৫.০০ রক্ষ োওা রফতযণ ওযা ন্ন্ঙ। ৫০ চন সুরফধান্বাকী ওচু  ওচুয ররত ঘাল ওন্য
রাবফান ায াাার দদন্য কৃরল উন্নন্ন মিরভওা দযন্ঔন্ঙ। দকাারকন্ঞ্জয ওাজুররা ভৎস্য ঘালী ভফা রভরতন্ত ৮.৪০
রক্ষ োওা রফতযণ ওযা ন্ন্ঙ। পন্র ২১ চন সুরফধান্বাকী ভৎস্য ঘালী ভৎস্য ঘান্লয ভাধ্যন্ভ াযান্দন্ ভৎন্স্যয ঘারদা দভোন্ত
মিরভওা দযন্ঔন্ঙ। ফ ভন্ভাে ৪৯.৬০ রক্ষ োওা ১১১ চন সুরফধান্বাকীয ভান্ছ উক্ত প্রওল্প ঋণ রফতযণ ওযা ন্ন্ঙ। এওই অথ ভফঙন্য প্রওল্প ঋণ আদা দাদনকৃত অন্থ ভয ফন্ওা আর ফাফদ ১৪৭.৩১ রক্ষ োওা এফাং মুনাপা ফাফদ ৪১.৪৪ রক্ষ োওা
ফ ভন্ভাে ১৮৮.৭৫ রক্ষ োওা আদা ওযা ন্ন্ঙ। আদান্য ায ২২.০০%।
ভররা ভফা রভরতন্ত ঋণ রফতযণেঃ
ভররান্দয আত্ধওভভাংস্থান সৃরষ্টয রন্ক্ষয ব্যাাংন্ওয রনচস্ব তরফর ন্ত ভররান্দয আত্ধওভভাংস্থান্নয চন্ন্য ১০% যর
মুনাপা ২০১৮-১৯ অথ ভ-ফঙন্য এওতা ভররা ফহুমূঔী ভররা ভফা রভরতন্ও ২০.০০ রক্ষ োওা প্রওল্প ঋণ দাদন ওযা ন্ন্ঙ।
পন্র ৪০ চন সুরফধান্বাকী ভররা ষুদ্দ্র্ ব্যফায ভাধ্যন্ভ রনন্চন্দয স্বাফরম্বী ওন্য তুরন্ত দন্যন্ঙন। উক্ত ঔান্ত আদা ওযা
ন্ন্ঙ আর ফাফদ ২৬.৭৭ রক্ষ োওা এফাং মুনাপা ফাফদ ২.৬৬ রক্ষ োওা ফ ভন্ভাে ২৯.৪৩ রক্ষ োওা। আদান্য ায ৭৬%।
৪.২ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুরভল্লা
ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন এওান্ডরভ (ফাড ভ), কুরভল্লা লান্েয দও দথন্ও রু হ ওন্য অদ্যাফরধ ল্লী উন্নন্ন গু হত্বপূণ ভ মিরভওা
ারন ওন্য আন্ঙ। দদন্য আথ ভ-াভারচও উন্নন তথা দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয চন্য ফাড ভ রনরভতবান্ফ প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ দক্ষ
ভানফ ম্পদ উন্নন এফাং কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ দদন্য রফদ্যভান ভস্যা রঘরিত ওন্য থান্ও। তাঙাড়া, ফান্ড ভয কন্ফলণা পরাপন্রয
উয রবরত্ত ওন্য যীক্ষামূরও প্রওল্প গ্রণ ওযা ন্ থান্ও। ফাড ভ ইন্তাভন্ধ্য দদন্য আথ ভ-াভারচও উন্নন্ন অন্নওগুন্রা ওাম ভওয
ভন্ডর উদ্ভাফন ওন্যন্ঙ মা রফরবন্ন দপ্তয/াংস্থা ওতৃকভও ফাস্তফারত ন্ছ।
প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ
ফাড-ভ এয এওটি গু হত্বপূণ ভ ওাচ র ল্লী উন্নন ওভভওাে ফাস্তফান্নয ান্থ ম্পৃক্ত যওারয াংস্থা, স্বাত্তারত
প্ররতষ্ঠান এফাং দফযওারয াংস্থামূন্য ওভভওতভা এফাং গ্রাভীণ াংকঠন  স্থানী যওায প্ররতষ্ঠানমূন্য প্ররতরনরধন্দয প্ররক্ষণ
প্রদান ওযা। ফান্ড ভয প্ররক্ষন্ণয রফলফস্তুয ভন্ধ্য যন্ন্ঙ ল্লী উন্নন্নয ধাযণা প্রদান; নাযী উন্নন, সুান, দারযদ্র্য হ্রাওযণ
দওৌর, প্ররক্ষও প্ররক্ষণ, প্রওল্প ব্যফস্থানা, ভরনেরযাং  ইবালুন্ন, ইউরনন রযলদ ব্যফস্থানা, উন্চরা রযলদ
ব্যফস্থানা, চরফায়ু রযফতভন, কাবী ারন, াঁ-মুযরক ারন, ভৎস্য ঘাল ইতযারদ। ফাড ভ দীখ ভরদন দথন্ও রফরএ (স্বাস্থয) ওযাডায
ওভভওতভা এফাং এররচইরড’য উন্চরা প্রন্ওৌরীন্দয ২ ভা দভাদী রফন্ল বুরনারদ প্ররক্ষণ দওা ভ রযঘারনা ওন্য আন্ঙ।
প্ররক্ষণ ওাম ভক্রন্ভয ায-াংন্ক্ষ (জুরাই ২০১8-জুন ২০১9)
দভাদ
দওান্ ভয াংখ্যা
অাংগ্রণওাযীয াংখ্যা
ক্ররভও
নাং
পু হল
ভররা
দভাে
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

২
আন্তচভারতও ম ভান্য প্ররক্ষণ ওভভারা
আন্তচভারতও ম ভান্য ন্েরন
আন্তচভারতও ম ভান্য কাইড রবরচে
চাতী ম ভান্য ওভভারা  দরভনায
রফন্ল বুরনারদ  বুরনারদ প্ররক্ষণ
াংমৄরক্ত প্ররক্ষণ
ওভভওতভা  ওভভঘাযীন্দয চন্য অনুরষ্ঠত প্ররক্ষণ
ফান্ড ভয স্ব-উন্দ্যান্ক অনুরষ্ঠত প্ররক্ষণ
আউোইড এন্চরন্পয উন্দ্যান্ক অনুরষ্ঠত প্ররক্ষণ
ফান্ড ভয রফরবন্ন প্রওন্ল্পয উন্দ্যান্ক অনুরষ্ঠত প্ররক্ষণ
ফান্ড ভয ওাম ভক্রভ অফরতওযণ ওভভসূঘী

৩
২ টি
১ টি
৩ টি
১১ টি
৫ টি
৬ টি
৪ টি
৮ টি
১৭ টি
১১ টি
২০ টি
63

৪
42
110
24
861
188
247
77
144
196
61
658

৫
9
65
0
436
37
158
29
24
449
582
538

৬
51
175
24
1297
225
405
106
168
645
643
1196

দওান্ ভয াংখ্যা

দভাদ

ক্ররভও
নাং

চাতী/আন্তচভারতও/স্ব-উন্দ্যাক/অফরতওযণ/অন্যান্য উন্দ্যাক্তা
াংস্থায প্ররক্ষণ
13 ভাঙ ঘাল
14 কাবী ারন
15 াঁ মুযকী ারন
16 ক হ দভাোতাচাওযণ
17 না ভাযী ব্যফস্থানা
18 পর ঘাল
19 ঙাকর-দবড়া ারন
20 াও-ফচী ঘাল

দভাে ৮৮ টি
প্ররক্ষণ
৭ টি
১০টি
৮ টি
১৩টি
৩ টি
২ টি
১ টি
১ টি
দভাে ৪৫ টি
প্ররক্ষণ
১৫ টি
১০ টি
১০ টি
৫ টি
৮ টি
৬ টি
১০ টি
১০ টি
১০ টি
৯ টি
২ টি
৩ টি
দভাে ৯৮ টি
প্ররক্ষণ

আভায ফাড়ী আভায ঔাভায প্রওন্ল্পয ৮টি দেন্ডয প্ররক্ষণ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

অাংগ্রণওাযীয াংখ্যা

দেঁন্ঘা ায উৎাদন  ব্যফায
পর ঘাল
াঁ-মুযরক ারন
ভাঙ ঘাল
দভৌভারঙ ারন
দঘ  ারন ব্যফস্থানা
ফরচ ফীচ উৎাদন  াংযক্ষণ
ধান ফীচ উৎাদন  াংযক্ষণ
কাবী ারন
ভা হভ ঘাল
না ভাযী ব্যফস্থানা
াাংকঠরনও  আরথ ভও ব্যফস্থানা
রারভাই ভনাভরত প্রওন্ল্পয ১২টি দেন্ডয প্ররক্ষণ
ফ ভন্ভাে ২৩২ টি প্ররক্ষণ

পু হল

ভররা

দভাে

989

720

1709

154
222
166
290
73
46
11
27

98
150
144
236
28
34
29
1

252
372
310
526
101
80
40
28

989

720

1709

101
68
91
31
38
42
70
83
99
66
26
21

345
230
203
117
195
136
228
214
198
204
34
67

446
298
294
148
233
178
298
297
297
270
60
88

736

2171

2907

4333

5218

9551

Tentative Training Plan of BARD for 2019-20
Sl.
Title of the Course
No.
A
1.
2.

International
Training Course
International Training Workshop on
Achieving Sustainable Development
Goals : Financial Inclusion and
Rural Transformation

Number
of
Courses

Duration
of the
Number of
Course Participants
(Days)

Sponsor

--

--

--

--

1

12

20

AARDO

64

Sl.
Title of the Course
No.

C

5th International Integrative Research
Conference on Development,
Governance and Transformation
International Consultation
Workshop on CIRDAP, CMCs and
CLIs Researchers
CIRDAP-NIRD Collaborative
International Training Programme
International Forum on Wisdom
Driven Rural Development
Approach
Orientation Programme
National
Special Foundation Training Course
for BCS (Health) Cadre Officials
Foundation Training Course for
BCS Cadre Officials
Attachment Programme for
University Students
Attachment Course on Rural
Development and Poverty
Reduction for BCS Cadre Officials
Professional Training Courses

7.a

Self-initiated Training Course

3.

4.
5.
6.

8.
B
1.
2.
3.
4.

7.b
8.
9.

10.
11.
12.

Training courses Sponsored by
Other Organizations
Workshop/Seminar/Conference
Project Level Training Course for
Project Beneficiaries
Project Level Training Course for
Project Beneficiaries of Amar Bari
Amar Khamar Project
Orientation Programme on various
organizations
Office Management and ICT for
BARD Officials

Number
of
Courses

Duration
of the
Number of
Course Participants
(Days)

Sponsor

BARD, DU, Stamford
University

1

2

100

To be
determind

To be
determind

CIRDAP

1

To be
determind
To be
determind

GOI/CIRDAP/NIRD

1

To be
determind
To be
determind

5

1

30

-

5

60

200

DGHS

1

180

100

MoPA/BPATC

5

5

350

CU/CoU/RU/NSU

3

12

300

MoPA/BPATC

16

5

400

14

5

400

5

1

600

130

3-5

3900

50

5

2000

ABAK

20

1

1000

GO/NGO/
University

4

5-7

150

BARD

1

65

CIRDAP/BARD

BARD
BARC, CoU, Comilla
City Corp., BB etc
BARD
LMP(ABAK),
WEINIP, E-Parishad,
Livelihood
Development Project

Sl.
Title of the Course
No.
Total

Number
of
Courses
263

Duration
of the
Number of
Course Participants
(Days)
9550

Sponsor
--

কন্ফলণা ওাম ভক্রভ (২০১8-১9)
ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন এওান্ডরভ (ফাড ভ) সূঘনারি দথন্ওই ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  আথ ভ-াভারচও উন্নন্ন কন্ফলণা রযঘারনা
ওন্য আন্ঙ। গ্রাভীণ চীফন্ন রফদ্যভান ভস্যায ওাম ভওয ভাধান্নয উা উদ্ভাফনই ফান্ড ভয কন্ফলণায মূর রক্ষয। ফান্ড ভয
কন্ফলণায পরাপর যওান্যয নীরত রনধ ভাযণী ম ভান্ াতা প্রদান ওন্য থান্ও মায পন্র ল্লী উন্নন্নয দক্ষন্রা  প্রমিত উন্নন
ারধত ন্ছ। ফান্ড ভয কন্ফলণা পরাপন্রয য রবরত্ত ওন্য যফতীন্ত প্রান্ারকও কন্ফলণা ওাম ভক্রভ রযঘারনা ওযা ।
তাঙাড়া, কন্ফলণায পরাপন্রয রবরত্তন্ত ফান্ড ভয রনচস্ব প্ররক্ষণ দওান্ ভয উওযণ নতরয ওযা  এফাং তা প্ররক্ষণ ক্লান্ ব্যফায
ওযা । ফাড ভ রনচস্ব অথ ভান্ন রযঘাররত কন্ফলণা ঙাড়া দাতা  ন্মাকী াংস্থায অথ ভান্ন কন্ফলণা রযঘারনা ওন্য থান্ও।
ফান্ড ভয অরবজ্ঞ অনুলদ দস্যবৃদ রফরবন্ন যওারয-দফযওারয প্রওল্প মূল্যান্ন অফদান যাঔন্ঙ। ফাড ভ রনরভত কন্ফলণা
ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ ল্লী উন্নন্ন অব্যাতবান্ফ ওাম ভওয মিরভওা দযন্ঔ ঘন্রন্ঙ। উন্ল্লখ্য, ফাড ভ ফযাফযই চাতী  আন্তচভারতও
উন্নন নীরত অনুযণ ওন্য কন্ফলণা রযঘারনা ওন্য থান্ও। এযই ধাযাফরওতা াপ্রতিরতও চারতাংখ ওতৃকভও গৃীত দেওই
উন্নন অবীষ্ট (এরডরচ)- এয আন্রান্ও ল্লী উন্নন তথা চাতী উন্ননন্ও দেওই ওযন্ত ফাড ভ কন্ফলণা রযঘারনা ওযন্ঙ।
এঙাড়া ফাাংরান্দ যওান্যয রবন ২০২১, দপ্ররক্ষত রযওল্পনা, প্তভ ঞ্চফারল ভও রযওল্পনা, যওান্যয রনফ ভাঘনী ইন্তায
এফাং ল্লী উন্নন নীরত -এয রফরবন্ন রক্ষয-উন্েশ্য াভন্ন দযন্ঔ ফাড ভ কন্ফলণা রযঘারনা ওন্য থান্ও।
২০১৮-১৯অথ ভ ফঙন্যয ফান্ড ভয ম্পারদত কন্ফলণা/প্রওানামূ
Sl.
Researchers/Editors
Publications
No.
1. Junaed Rahim
Local Government and Service Delivery
Cases of Three Union Parishads
2. Dr. Kamrul Ahsan
Research Highlights 2017
Fouzia Nasreen Sultana
Rakhi Nandi
3. Dr. Kamrul Ahsan
Value Chain Analysis of Poultry and Pineapple:
Dr, Md. Mizanur Rahman
Selected Cases of Bangladesh
Salah Uddin Ibne Syed
4. Sk Mashudur Rahman
Indigenous Fishermen and their Livelihood
Salah Uddin Ibne Syed
Potentials: Case of Selected Areas
5. Dr. Md. Shafiqul Islam
Agricultural Practices, Problems and Potentiala of
Dr. Md. Anowar Hossain Bhuyan Farmers in Cumilla District
Dr. Bimal Chandra Karmakar
6. Benzir Ahmed
Good Governance Practive at the Union Parishad
Level in Bangladesh: A Case of Second Local
Governance Support Project
ইউরনন রডরচোর দন্টান্যয চনন্তুরষ্ট  ওাম ভওারযতা রফন্িলণেঃ
7. ড. রচল্লুয যভান র
ওাচী দারনা যভান
ঘট্টগ্রাভ রফবান্কয উয এওটি ভীক্ষা
8. Dr. M. Kamrul Hasan
Remittance Flow and Its Impact on Rural
Sk. Mashudur Rahman
Households: A Situational Analysis of Six Villages
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Sl.
No.
9.

Researchers/Editors
Farida Yeasmin
Dr. M. Kamrul Hasan
Sk. Mashudur Rahman
Md. Abdul Mannan

Publications
in Bangladesh
Familty Planning Activities and Behaviour:
Situation of Four Villages in Bangladesh

প্রান্ারকও কন্ফলণা
প্রান্ারকও কন্ফলণা রযঘারনা এওান্ডরভয অন্যতভ ওাচ। এওান্ডরভ প্ররতষ্ঠারন্ি যীক্ষা রনযীক্ষায চন্য কুরভল্লা দয উন্চরায
গ্রাভমূন্ও াভারচও কন্ফলণাকায রান্ফ ব্যফায ওন্যন্ঙ। উন্নন্নয রফরবন্ন দক্ষন্রা  ফাড ভ প্ররত ফঙয কন্ড় ৫টি যীক্ষামূরও
প্রওল্প ফাস্তফান ওযন্ঙ। ফতভভান্ন াযান্দন্ এওান্ডরভয যীক্ষামূরও প্রওল্প ওাম ভক্রভ প্রতিারযত ন্ন্ঙ। এওান্ডরভ বরফষ্যন্ত
আয নতুন নতুন এরাওা এয ওাম ভক্রভ প্রতিাযন্ণয চন্য আাফাদী। যওান্যয প্রতযক্ষ ন্মারকতা ল্লী উন্নন্নয দক্ষন্রা 
এওান্ডভী ওতৃকভও ফাস্তফারত রনম্নফরণ ভত প্রওল্প/ওভভওাে ফাস্তফানাধীন যন্ন্ঙ।
ফাড ভ ওতৃকভও ফাস্তফারত প্রওল্পমূন্য ২০১৮-২০১৯ অথ ভফঙন্য অগ্রকরত
১. প্রওন্ল্পয নাভেঃ ভরন্বত কৃরল ওভভওান্েয ভাধ্যন্ভ কুরভল্লায রারভাই-ভনাভরত াাড়ী এরাওায চনকন্ণয চীফন-চীরফওায
ভান্নান্নন ীল ভও আভায ফাড়ী আভায ঔাভায প্রওন্ল্পয ফাড ভ অাং)
প্রওন্ল্পয অগ্রকরতেঃ ৬৮টি গ্রান্ভয ১৯,৩০০ রযফান্যয ারযফারযও তথ্য াংগ্র ওন্য ৬৮টি গ্রাভ তথ্য ফই প্রণন ওযা ন্ন্ঙ
(অগ্রকরত ১০০%)। ২২৩টি াংকঠন সৃচন ন্ন্ঙ (অগ্রকরত ৭৪%)। ৮,৩৮৯ চন দস্য াংকঠন্ন অন্তভুভক্ত ন্ন্ঙ (অগ্রকরত
৬৯%)। ১৯,৩৭৩,২০০/= োওা ঞ্চ াংগ্র ওযা ন্ন্ঙ। ভারও ঞ্চ আদান্য অগ্রকরতয ায ৮০%। ৯৪ চন্নয ভান্ছ
১০,০০০ োওা ওন্য ৯,৪০,০০০ োওা ঋণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ এফাং ঋণ আদা ন্ন্ঙ ১৫,৭০০ োওা। এ ম ভন্ত ফ ভন্ভাে ১৮,১২০
দওরচ রফতযণ ওযা ন্ন্ঙ (অগ্রকরত ৫৪%)। দভাে ৮,৯৫০ওর ম্যানুার মুদ্র্ণ ওযা ন্ন্ঙ। েরউয-রারভাই-ভনাভরত
প্রওন্ল্পয প্রওল্প রযরঘরত ৩০০০ ওর, দওান্র ারন ১,০০০ ওর এফাং ড্রাকন পর ঘাল ১,০০০ ওর েরউয মুদ্র্ণ ন্ন্ঙ।
ভা হভ ঘাল রফলন্ ৯০০ ওর প্ররক্ষণ ম্যানুার মুদ্র্ণ ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ ((অগ্রকরত ১০০%)। আ ফধ ভও ওভভওান্েয রফন্ল
অনুদান্নয পযভ-৪০০০ ওর  ঋণ পযভ ক্র ৬,০০০ ওর। রডএই, ভৎস্য  প্রাণী ম্পদ অরধদপ্তন্যয দচরা এফাং উন্চরা
ম ভান্য ওভভওতভান্দয ান্থ প্রওন্ল্পয সুপরন্বাকীন্দয াংন্মাক স্থান অব্যাত যন্ন্ঙ। এ ম ভন্ত ১২২৫ চন
বারত/ম্যান্নচান্যয ভান্ছ ৩৫,৬৩,৪০০ োওা প্রদান ওযা ন্ন্ঙ।

২. প্রওন্ল্পয নাভেঃ ফান্ড ভয দবৌত সুরফধারদ উন্নন ীল ভও প্রওল্প
প্রওন্ল্পয অগ্রকরতেঃ
 ন্েরন ওক্ষ-ওাভ-ক্লা  হভ রনভভাণ ওান্চয ৫ভ তরায ঙাদ ঢারাই ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
 সুইরভাং পুন্রয রেও ার ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ। চাকুরচ  োইর এয ওাচ ঘরভান।
 দান্ষ্টন্রয ৪থ ভ তরায ঙাদ ঢারাই  াংরিষ্ট ওাচ ঘরভান।
 স্কুর রনভভাণ ওান্চয দগ্রড ফীভ ঢারাই ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ। ওরাভ  ১ভ তরায ঙাদ ওাচ ঘরভান।
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ফান্ড ভয রফরবন্ন রফবাক/াঔায অন্োন্ভন্নয রন্ক্ষয পেযায উন্নন্নয ওাচ ৫০% ম্পন্ন ন্ন্ঙ।

৩. প্রওন্ল্পয নাভেঃ ারফ ভও গ্রাভ উন্নন ওভভসূরঘ (৩ ম ভা)
প্রওন্ল্পয অগ্রকরতেঃ
 ররবরডর -৩ ম ভা ফাড ভ অাংন্য এওচন মৄগ্ম রযঘারওন্ও উ প্রওল্প রযঘারও রন্ন্ফ, ওাযী প্রওল্প
রযঘারও (উন্চরা ভফা ওভভওতভা)(অরতরযক্ত দারত্ব) এফাং এওচন রাফ যক্ষণ ওভভওতভা ফাড ভ দথন্ও দপ্রলন্ন
প্রদান ওন্য দারত্ব প্রদান ওযা ন্ন্ঙ। এঙাড়া প্রওন্ল্পয ভান্ঠয চনফর রনন্াক ওাচ প্ররক্রাধীন যন্ন্ঙ।
 প্রন্চক্ট াযন্ান্নরন্দয ৪ রদফব্যাী ররবরডর রফলও প্ররক্ষণ দওা ভ এরপ্রর ২০১৯ ভন্ ফান্ড ভ ভাপ্ত ন্ন্ঙ।
এন্ত ওর ওাযী প্রওল্প রযঘারও (৩৫টি উন্চরায ৩৫ চন উন্চরা ভফা ওভভওতভা  ররবরডর ফাড ভ
অাংন্য রাফ যক্ষণ ওভভওতভা অাংগ্রণ ওন্যন)। প্ররক্ষণ দওাটিভ ন্ত প্রওল্প রযঘারও ররবরডর -৩ ম ভা,
ফান্ড ভয ররনয অনুলদ দস্য অরতরথ ফক্তাকণ দন রযঘারনা ওন্যন।
 নতুন ১৯টি উন্চরায ১১৪০টি নতুন গ্রাভ রনফ ভাঘন ওযা ন্ন্ঙ এফাং গ্রাভচযীন্য প্রাথরভও ওাচ রু হ ন্ন্ঙ।
 গ্রাভচযীন্য চন্য প্রশ্নভারা চূড়ান্ত ওযা ন্ন্ঙ। প্রশ্নরা  রপ্রন্ট ম্পন্ন ওন্য ইন্তাভন্ধ্য ৯টি (প্রথভ ম ভা) উন্চরায
ওাযী প্রওল্প রযঘারন্ওয রনওে দপ্রযণ ওযা ন্ন্ঙ এফাং গ্রাভ চযীন্য চন্য াংরিষ্ট উন্চরা অফরতওযণ
ওভভারা রু হ ন্ন্ঙ।
 উন্চরা ম ভান্য যওাযী ওতভওতভা  চনপ্ররতরনরধকন্নয চন্য ররবরডর-৩ ম ভা অফরতওযণ ওভভারা ৩৫টি
অনুরষ্ঠত ন্ন্ঙ।
 প্রওন্ল্পয ফাড ভ অাংন্য ওাম ভারন্য চন্য ডাফর দওরফন রওআ ক্র, প্রওন্ল্পয ভাঠ ম ভান্ নতুন ১৯টি উন্চরায
চন্য ১৯ টি ১২৫ রর’য নতুন দভােযাইন্ওর এফাং ওরম্পউোয  অরপ আফাফরা  ক্র ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
 পুযাতন ১৬টি উন্চরায ১০২০ টি ারফ ভও গ্রাভ উন্নন ভফা রভরতন্ও ওাম ভক্রভ আযন্ম্ভয ফাতভা দপ্রযণ ওযা
ন্ন্ঙ। রভরতয গ্রাভ ওভীন্ও রক্র ওযা ন্ন্ঙ। প্রওন্ল্পয আতা ফতভভান্ন ১ রক্ষারধও ভফাী যন্ন্ঙ।
 পুযাতন উন্চরামূন্য ভারও দমৌথ বা ফা ই-প্ররক্ষণ রু হ ওযা ন্ন্ঙ।

৪. প্রওন্ল্পয নাভেঃ ভররা রক্ষা, আ  পুরষ্ট উন্নন (ভরআপুউ) প্রওল্প
প্রওন্ল্পয অগ্রকরতেঃ
 দভাে াংকঠন্নয াংখ্যা - ২৪টি, নতুন দস্য মিরক্ত (চন)- ২৫চন এফাং দভাে রযফায মিরক্ত ( াংখ্যা)- ২৫টি
 রনচস্ব ঞ্চ (োওা)- ৮,০০,০০০/- এফাং রনচস্ব দায (োওা)- ৩,০০,০০০/68










ও) রনচস্ব তরফন্রয ঋণ প্রদান (োওা/চন)- ২২,০০,০০০/- (২১০ চন)
ও) রনচস্ব তরফন্রয ঋণ আদা (োওা)- ২২,০০,০০০/রফল রবরত্তও রফন্ল প্ররক্ষণ (াংখ্যা/চন) (উন্দ্যাক্তা উন্নন, আইনী াতা, প্রচনন স্বাস্থয, তথ্য প্রমৄরক্ত াংক্রান্ত)০৪টি/ ১২০চন
পরচ, দবলচ  ওাঠ চাতী বৃক্ষন্যান- ৯৯০০ এফাং াও ফরচ ঘাল (ঔানায াংখ্যা)-৭০০;
না ভাযী  ফীচতরা স্থান-৬
ফারল ভও াধাযণ বা (াংখ্যা/চন)-০৮টি (৬০০চন)
চাতী  আন্তচভারতও গু হত্বপূণ ভ রদফ  ওভভারা (াংখ্যা/চন)-০৪টি /৩০০চন
ফারল ভও মূল্যান  রযওল্পনা ন্েরন-০১টি (২৫০)

৫. প্রওন্ল্পয নাভেঃ গ্রাভ াংকঠন  ইউরনন রযলন্দয ভাধ্যন্ভ ল্লীয চনকন্ণয চীফনমারা ায ভান্নান্নন” ীল ভও প্রওল্প
প্রওন্ল্পয অগ্রকরতেঃ
 ১৩টি গ্রান্ভ গ্রাভ াংকঠন্নয ভাধ্যন্ভ প্রওন্ল্পয ওাচ ঘরভান যন্ন্ঙ।
 দভাে দস্য াংখ্যা ন্ন্ঙ ৭২৯ চন।
 ক্রভপুরঞ্জত ঞ্চন্য রযভাণ ৫৮,৭২,৬৫৭/- োওা।
 ঋণ দদা ন্ন্ঙ ৪০,৯২,৯৯৯/- োওা।
 ১৩টি রভরতয সুরফধান্বাকীন্দয দফরও ওরম্পউোয এরেন্ওন  আইরটি রফলও দুইটি প্ররক্ষণ দওান্ ভয আন্াচন
ওযা ন্ন্ঙ।
 রনরভতবান্ফ নরা ভারও বা ম্পন্ন ওযা ন্ন্ঙ।

৬. প্রওন্ল্পয নাভেঃ ল্লী এরাওা উন্নত দফা যফযান্ ই - রযলদ প্রওল্প
প্রওন্ল্পয অগ্রকরতেঃ
 ইউরনন ডাোন্ফই নতযী ওযা ।
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ইউরনন রযলন্দয ওাম ভক্রভ ফা দফা যফযান্ও স্বাংরক্র ওযায চন্য ইউরনন রযলদ ম্যান্নচন্ভন্ট পোয
নতযী  ওাম ভক্রভ রযঘারনা ওযা ।
ইউরনন রযলন্দয এওটি ন্ফাইে নতযী ওযা ।
ইউরনন রযলন্দয ওান্চ দস্বছা দফও রন্ফ াতা ওযায চন্য ইউরনন এরাওায ত হণ ত হণীন্দয চন্য
াড ভায  পোয প্ররক্ষন্ণয আন্াচন ওযা ।

৭. প্রওন্ল্পয নাভেঃ ফাড ভ প্রদভনী দুগ্ধ, দারি  ঙাকন্রয ঔাভায প্রওল্প
প্রওন্ল্পয অগ্রকরতেঃ
 উক্ত ভন্ ঔাভান্যয চন্য দুইটি কাবী  দুইটি ফাছুয ক্র ওযা ন্ন্ঙ।
 ফতভভান্ন ঔাভান্য ১২ টি ক হ যন্ন্ঙ।
 ঔাভান্য নতুন এওটি ঙাকন্রয ঔাভায স্থান ওযা ন্ন্ঙ।
 যওারয ঙাকর উন্নন ঔাভায টিরাকড়, রন্রে ন্ত ০৮টি ঙাকর ক্র ওন্য ফান্ড ভয ঔাভান্য রনন্ আা ন্ন্ঙ।
 ঔাভান্যয অবযন্তন্য অফরস্থত এওটি দকাডাউনন্ও মুযরকয ঔাভান্য রূান্তয ওন্য দানারী  পাউরভ চান্তয মুযরক ারন
রু হ ওযা ন্ন্ঙ।
 দনরায খান্য াাার নতুন এওটি খান্য েন্ে উচ্চ পরনীর াওঘাং  চাভভান খা ঘাল ঘাল ওযা ন্ছ।
 আভায ফারড় আভায ঔাভায  রারভাই ভনাভরত প্রওন্ল্পয আতা জুরাই ২০১৮ - জুন ২০১৯ ভন্ প্রা ১৪০০
চন সুপরন্বাকীন্ও কাবী ারন, াঁ-মুযরক ারন, ক হ দভাোতাচাওযণ,  দবড়া ারন রফলন্ প্ররক্ষণ প্রদান ওযা
ন্ন্ঙ।
 যীক্ষামূরওবান্ফ ঔাভান্য াঁ মুযরকয ফাচ্চা দপাোন্নায উন্দ্যাক গ্রণ ওযা ন্ন্ঙ।

৮. প্রওন্ল্পয নাভেঃ ভা হভ উন্নন  ঘাল দওন্দ্র
প্রওন্ল্পয অগ্রকরতেঃ

 দুই টি রবন্ন চান্তয (ন্াাইে ন্স্টায  রঙ্ক ন্স্টায) ভা হভ পর বান্ফ ঘাল ওযা ন্ন্ঙ। প্রা ৫,০০০ টি
ভা হন্ভয ফারণরচযও স্পণ উৎাদন ওযা ন্ন্ঙ।

 ১০০ টি ভা হন্ভয ভাদায স্পণ উৎাদন ওযা ন্ন্ঙ।
 প্রা ৫০ দওরচ ভা হভ উৎাদন ওযা ন্ন্ঙ ।
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 রারভাই-ভনাভরত প্রওন্ল্পয ১২০ চন উওাযন্বাকীন্ও ভা হভ ঘাল রফলও ব্যফারযও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ।
 প্রা ১৭০০ টি ভা হভ এয ফারণরচযও স্পন রারভাই-ভনাভরত প্রওন্ল্পয উওাযন্বাকী কৃলওন্দয ভান্ছ রফতযণ ওযা
ন্ন্ঙ ।

৯. প্রওন্ল্পয নাভেঃ ফাড ভ প্রদভনী ভৎস্য ঔাভায প্রওল্প
প্রওন্ল্পয অগ্রকরতেঃ

 ফাড ভ ওযাম্পান্য অনাফারদ রতত চরা াংস্কায ওন্য পুকুয ঔনন ওন্য ভৎস্যঘান্লয ভাধ্যন্ভ উৎাদনীর রন্ন্ফ
কন্ড় দতারা ন্ন্ঙ।

 ভৎস্য ঔাভান্য গুণকত ভান্ঙয দানা উৎাদন্নয রন্ক্ষয ারদা নদীয ব্রুড ভাঙ দথন্ও উৎারদত ১,৩০,০০০/-  হই,
মৃন্কর চাতী ভান্ঙয দযণু দানা ভজুদ ওযা ন্ন্ঙ। দদী ঔাদ্য উওযণ ন্মান্ক ঔাদ্য নতরয ওন্য দানা রারন
ারন ওযা ন্ছ।

 উরল্লরঔত ভন্ ‘আভায ফারড় আভায ঔাভায’  ‘রারভাই-ভনাভরত’ প্রওন্ল্পয উন্নত ভৎস্য ঘাল ব্যফস্থানা ীল ভও
প্ররক্ষন্ণ আকত প্রা ৪৩০ চন প্ররক্ষণাথীন্ও ভাঙ ঘান্লয রফরবন্ন প্রমৄরক্ত ম্পন্ওভ ব্যফারযও াঠদান ওযা ন্ন্ঙ।

৪.২ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ (রফআযরডরফ)
১.েমিরভেঃ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন এওান্ডভী, কুরভল্লা ১৯৬৫-১৯৬৯ ভওান্র এওটি াযরথ প্রওন্ল্পয (Pilot Project)
আওান্য ফহুভাররা ও ল্লী উন্নন উন্দ্যান্কয সূঘনা । ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান ১৯৭২ ান্র এ উন্দ্যাকন্ও এওটি ভরন্বত
ল্লী উন্নন ওভভসূরঘ রন্ন্ফ দদব্যাী প্রফতভন ওন্যন। এযই ক্রভধাযা ১৯৮২ ান্র এওটি অধ্যান্দ মূন্র ফাাংরান্দ ল্লী
উন্নন দফাড ভ কঠিত । দই দথন্ও রফআযরডরফ ল্লীয চনকন্ণয কৃরল উৎাদন বৃরি, ওভভাংস্থান সৃরষ্ট, চনন্দয উন্নন  দারযদ্র্
হ্রাওযন্ণ রথকৃন্তয মিরভওা ারন ওন্য আন্ঙ। প্রথভরদন্ও রফআযরডরফ মূরতেঃ ড. আঔতায ারভদ ঔান উদ্ভারফত রি-স্তয
ভফা িরতয ভাধ্যন্ভ ওাম ভক্রভ রু হ ওন্য। যফতীন্ত যওান্যয রফরবন্ন দারযদ্র্ রফন্ভাঘনমূরও প্রওল্প/ওভভসূরঘ গ্রণ ওন্য ল্লীয
দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয অথ ভননরতও, াভারচও  ভানরফও উন্নন্নয চন্য এ প্ররতষ্ঠানটি ভানফ াংকঠন সৃরষ্ট, পুরুঁ চ কঠন, প্ররক্ষণ
প্রদান, ষুদ্দ্র্ ঋণ াতা, আদৄরনও কৃরল প্রমৄরক্ত ব্যফায, নাযীয ক্ষভতান, ষুদ্দ্র্ অফওাঠান্ভা রনভভাণ, দস্যন্দয ে রফণন এফাং
ন্ঘতনতা সৃরষ্ট রফরবন্ন দক্ষন্রা  ওাম ভক্রভ রফস্তৃত ওন্যন্ঙ। ফতভভান যওায ল্লী উন্নন  দারযদ্র্ রফন্ভাঘন্ন ফ ভারধও গু হত্ব প্রদান
ওন্যন্ঙন।
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দদন্য রাংবাক ভানুল দমন্তু এঔন গ্রান্ভ ফফা ওন্যন, দন্তু গ্রান্ভয দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয বাগ্যন্ন্নান্ন যওায
ফহুমুরঔ ওভভওাে ফাস্তফান ওন্য মান্ছ। যওান্যয রযন্প্ররক্ষত রযওল্পনা (২০১০-২০২১), ৭ভ ঞ্চফারল ভওী রযওল্পনা (২০১৫১৬ দথন্ও ২০১৯-২০), রূওল্প-২০২১  রূওল্প-২০৪১ এফাং রফশ্বব্যাী গৃীত দেওই উন্নন অবীষ্ট (২০১৬-২০৩০) এয ান্থ
ঙ্গরত দযন্ঔ রফআযরডরফ রনচস্ব ওাম ভক্রভ গ্রণ  ফাস্তফান ওন্য ঘন্রন্ঙ। রফআযরডরফ এ ম ভন্ত াযা দদন্ ১১8টি প্রওল্প
াপন্ল্যয ান্থ ফাস্তফান ওন্যন্ঙ। ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ আইন-২০১৮ ভান চাতী াংন্দ গৃীত । ইতযফন্য, ল্লী
উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয দক্ষন্রা  রফআযরডরফ দদন্য বৃত্তভ যওারয প্ররতষ্ঠান রন্ন্ফ ওাম ভওয মিরভওা দযন্ঔন্ঙ। রফরবন্ন
াংস্থায কন্ফলণা  মূল্যান প্ররতন্ফদন্ন মায ইরতফাঘও প্রবাফ প্ররতপররত ন্ন্ঙ। ২০১০ ান্র ফাাংরান্দ উন্নন কন্ফলণা
প্ররতষ্ঠান (রফআইরডএ) ওতৃকভও ম্পারদত ভীক্ষা রচরডর’দত রফআযরডরফ’য অফদান ১.৯৩% উন্ল্লঔ ওযা ন্ন্ঙ। ভাননী
প্রধানভন্ত্রী চনন্নরা ী দঔ ারনায কণতারন্ত্রও যওান্যয রূওল্প ফাস্তফান এফাং চারতয রতায ষুদ্ধা-দারযদ্র্য-অরক্ষা এফাং
ফঞ্চনামুক্ত ‘দানায ফাাংরা’ রফরনভভান্ণয রাররত স্বপ্ন ফাস্তফান্নয রন্ক্ষয রফআযরডরফ রনচস্ব রযওল্পনা গ্রণ  ফাস্তফান্নয
াাার যওান্যয ফহুভাররা ও উন্নন প্রামূ কবীয আগ্র, আন্তরযওতা  রনষ্ঠায ান্থ ফাস্তফান ওন্য মান্ছ।
2. রফআযরডরফ’য রবন, রভন, দওৌরকত উন্েশ্য এফাং ওাম ভাফরর:
২.১ রবন: “ভানফ াংকঠন রবরত্তও উন্নত ল্লী”
২.২ রভন: স্থানী চনন্কাষ্ঠীন্ও াংকঠিত ওন্য প্ররক্ষণ, মূরধন সৃচন, আদৄরনও প্রমৄরক্ত, রফদ্যভান সুন্মাক  ম্পন্দয ভরন্বত
ব্যফস্থানায ভাধ্যন্ভ আত্ধরনবভযীর ল্লী।
২.৩ দওৌরকত উন্েশ্যমূ (Strategic Objectives):






দস্যন্দয আরথ ভও দফাভুরক্ত;
ভানফ ম্পদ উন্নন;
কৃরল উৎাদন বৃরিন্ত আদৄরনও প্রমৄরক্তয প্রতিাযণ;
ল্লীয দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয ক্ষভতা উন্নন;
ল্লীয চনকন্নয ওভভাংস্থান সৃরষ্ট।

২ ৪.ওাম ভাফরর (Functions):









আনুষ্ঠারনও  অনানুষ্ঠারনও ভানফ াংকঠন সৃরষ্ট;
ভানরফও  দক্ষতা উন্নন প্ররক্ষণ;
উওাযন্বাকীন্দয মূরধন সৃরষ্ট  ব্যফস্থানা;
কৃরল ঋণ ,ষুদ্দ্র্ঋণ রফতযণ  ব্যফস্থানা;
রফরবন্ন অাংীচনন্দয (Stakeholder) ভান্ছ ল্লী উন্নন ওাম ভক্রন্ভয ভন্বাধন;
ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন রফলও উন্নন প্রওল্প ফাস্তফান;
গ্রাভীণ দনতৃকন্ত্বয রফওা  নাযীয ক্ষভতান;
কৃরলয উৎাদনীরতা বৃরিয রন্ক্ষয দঘমন্ত্র অন্যান্য আদৄরনও কৃরল প্রমৄরক্ত স্তান্তয  প্রতিাযণ এফাং অপ্রধান স্য
উৎাদন্ন াতা;
 সুপরন্বাকীন্দয উৎারদত ন্েয রফণন াংন্মাক স্থান্নয ভাধ্যন্ভ ল্লী উৎাদন বৃরি  ল্লী ন্েয প্রায;
 স্থানী উন্নন্ন চনকন্নয অাংগ্রন্ণয সুন্মাক সৃরষ্ট এফাং চারতকঠনমূরও রফরবন্ন দপ্তন্যয ান্থ গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয
াংন্মাক স্থান  প্রদত্ত দফায ভন্ব।

৩. ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ (রফআযরডরফ) প্ররতষ্ঠা  রযঘারনা ল ভদ
ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ (রফআযরডরফ) গ্রাভীণ দরযদ্র্ চনকন্ণয আথ ভ-াভারচও উন্নন্নয ওান্চ রনন্ারচত যওান্যয
অন্যতভ গু হত্বপূণ ভ দফাদানওাযী াংস্থা রন্ন্ফ স্বাধীনতা যফতী ভ দথন্ও রনযরফরছন্নবান্ফ ওাচ ওন্য মান্ছ। অরবজ্ঞতায 
ওভভরযরধয রদও দথন্ও রফআযরডরফ ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন এওও বৃত্তভ যওারয প্ররতষ্ঠান। লাে এয দন্ও প্রফরতভত
এফাং ব্যাওবান্ফ প্রাংরত ‘কুরভল্লা ভন্ডর’ ফাস্তফান্নয রন্ক্ষয ভরন্বত ল্লী উন্নন ওভভসূরঘ (আইআযরডর) গ্রণ ওযা ।
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ল্লী উন্নন্ন আইআযরডর’য পরতা, অফদান  গু হত্ব মূল্যান ওন্য ১৯৮২ ান্রয ৯ রডন্ম্বয Bangladesh Rural
Development Board Ordnance, 1982 (অধ্যান্দ নাং-৫৩, ১৯৮২ রখ্র.) এয ভাধ্যন্ভ যওারয প্ররতষ্ঠান রন্ন্ফ
রফআযরডরফ প্ররতরষ্ঠত ।
াংরফধান (ঞ্চদ াংন্াধন) আইন, ২০১১ (২০১১ ন্নয ১৪ নাং আইন) িাযা ১৯৮২ ান্রয ২৪ ভাঘ ভ ন্ত ১৯৮৬ ান্রয ১১
নন্বম্বয ম ভন্ত ভন্য ভন্ধ্য াভরযও পযভান িাযা চারযকৃত অধ্যান্দমূন্য অনুন্ভাদন  ভথ ভন াংক্রান্ত কণপ্রচাতন্ত্রী
ফাাংরান্দন্য াংরফধান্নয ঘতুথ ভ তরন্রয ১৯ অনুন্ছদ রফলুপ্ত  এফাং ররবর আরর নাং ৪৮/২০১১ দত সুপ্রীভন্ওান্ে ভয আরর
রফবাক ওতৃকভও প্রদত্ত যান্ াভরযও আইনন্ও অাাংরফধারনও দখালণাপূফ ভও উায নফধতা প্রদানওাযী াংরফধান (প্তভ াংন্াধন)
আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ ন্নয ১নাং আইন) ফারতর দখারলত া উক্ত অধ্যান্দমূন্য ওাম ভওারযতা দরা া। তাই, ২০১৩
ন্নয ৭নাং আইন িাযা উক্ত অধ্যান্দমূন্য ভন্ধ্য ওরত অধ্যান্দ ওাম ভওয যাঔা  এফাং অধ্যান্দমূন্য আফশ্যওতা 
প্রারঙ্গওতা ম ভান্রাঘনা ওন্য যওায আফশ্যও রফন্ফরঘত অধ্যান্দমূ ওর দস্টও-দাডায  াংরিষ্ট ওর ভন্ত্রণার 
রফবান্কয ভতাভত গ্রণ ওন্য প্রন্াচনী াংন্াধন  রযভাচভনক্রন্ভ ফাাংরা ন্যতন আইন প্রণন্নয রিান্ত গ্রণ ওন্য। দ
আন্রান্ও াভরযও ানাভন্র চারযকৃত এ অধ্যান্দটি াংন্াধন  রযভাচভনক্রন্ভ ন্যতন আইন আওান্য ফাাংরা বালা
প্রণন্নয প্ররক্রা রু হ । কত ০৭ ভাঘ ভ, ২০১৮ রখ্রেঃ তারযন্ঔ উক্ত অধ্যান্দ যরতক্রন্ভ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ আইন,
২০১৮ এয দকন্চে প্রওারত ।
ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ আইন, ২০১৮ দভাতান্ফও দফাড ভ রযঘারনা ল ভন্দয দস্য াংখ্যা ১৫চন। ভাননী ভন্ত্রী, স্থানী
যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার দফাড ভ রযঘারনা ল ভন্দয দঘাযম্যান; ভাননী প্ররতভন্ত্রী ফা উ-ভন্ত্রী, স্থানী যওায,
ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার বাই-দঘাযম্যান; রঘফ, ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক-দস্য এফাং ভারযঘারও, ফাাংরান্দ
ল্লী উন্নন দফাড ভ রযঘারনা ল ভন্দয দস্য-রঘফ। প্ররত ৬(ঙ) ভান্ দফান্ড ভয ওভন্ক্ষ এওটি বা অনুরষ্ঠত ন্ফ।
4. এও নচন্য ২০১৮-২০১৯ অথ ভফঙন্য রফআযরডরফ’য ওাম ভক্রভ
ক্রেঃ নাং
১
২

ওাম ভক্রন্ভয ধযণ  নাভ

২০১৮-২০১৯ ফঙন্য অগ্রকরত
ও) াাংকঠরনও ওাম ভক্রভ

রভরত/দর কঠন
দস্য বরতভ

ক্রভপুরঞ্জত

1,৮৮৮ টি
৮৫,২৯২ চন

১,৭৯,৫৫৩টি
৫৫,৮৬,৭৬৯চন

1২২0.০২ রক্ষ োওা
৫৬২৬.৯৯ রক্ষ োওা
12৮2৪০.৬৭ রক্ষ োওা
12৪১৩১.৮৯ রক্ষ োওা
4,৩১,৩১২ চন

১4১৮২.২৭ রক্ষ
৬৪৫৯৫.৯৫ রক্ষ
১৬74608.৮8 রক্ষ
১৫২2৪43.২8 রক্ষ
৬৬,২০,২৫২ চন

1১,১৭৩ চন
২,৯৪,৪০০ চন

6১,020 চন
৩৮,৩৩,২০৯ চন

ঔ) মূরধন কঠন  ঋণ ওাম ভক্রভ
৩
৪
৫
৬
৭

দায চভা
ঞ্চ চভা
ঋণ রফতযণ
ঋণ আদা
ঋণ গ্ররতায াংখ্যা
ক) প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ

৮
৯

ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্দয প্ররক্ষণ প্রদান
উওাযন্বাকীন্দয প্ররক্ষণ প্রদান
খ) প্রতিাযণমূরও ওাম ভক্রভ

১০
১১
১২
১৩

দভাে বৃক্ষ দযান
াঁ-মুযকী টিওাদান/প্ররতন্লধও
ভৎস্য ঘাল (দানা অফমুক্তওযণ)
নারযন্ওর ঘাযা দযান (াংখ্যা)

১৮.70
6.32
385.50
0.65
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রক্ষ টি
রক্ষ টি
রক্ষ টি
রক্ষ টি

২৫57.৭৮ রক্ষ
৩২28.৪০ রক্ষ
৪৯৯১.৯৯ রক্ষ
১5.27 রক্ষ

১4

স্বাস্থয েত াঔানা স্থান

১5

উন্নত চুল্লীয ব্যফায

0.৮৭ রক্ষ টি

২2.62 রক্ষ

0.18 রক্ষ টি রযফায

৫.২4 রক্ষ

2393 টি

৬,৯০৪ টি

গ) অন্যান্য ওাম ভক্রভ
১6

ষুদ্দ্র্ অফওাঠান্ভা রনভভাণ (৩-রআযরডর)

রফআযরডরফ’য ওাম ভক্রভ ম ভান্রাঘনা বা ভাননী ভন্ত্রী, স্থানী
যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার চনাফ দভােঃ তাজুর
ইরাভ, এভর

রফআযরডরফ’য ওাম ভক্রভ ম ভান্রাঘনা বা ভাননী প্ররতভন্ত্রী,
স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার চনাফ স্বন
বট্টাঘায্যভ, এভর

৫. রফবাকী ওাম ভক্রভ
রফআযরডরফ’য াভরগ্রও ওাম ভক্রভ াঁঘটি রফবান্কয ভাধ্যন্ভ ম্পারদত ন্ থান্ও; মথা- প্রান রফবাক; অথ ভ  রাফ রফবাক,
ন্যচরভন রফবাক; রযওল্পনা, মূল্যান  রযফীক্ষণ রফবাক এফাং প্ররক্ষণ রফবাক । প্রন্তযও রফবাক এওচন রযঘারন্ওয
দনতৃকন্ত্ব রযঘাররত ন্ থান্ও।
৫.১ প্রান রফবাক:
রফআযরডরফ’য যাচস্ব ফান্চন্েয আতাধীন ওভী ব্যফস্থানা  ভানফম্পদ রযওল্পনা (Human Resource Planning)
 ভানফম্পন্দয সুষ্ঠু ব্যফায রনরশ্চত ওযা প্রান রফবান্কয দারত্ব। এ রফবাক এওচন রযঘারও, এওচন মৄগ্মরযঘারও 
দুইচন উরযঘারন্ওয তত্ত্বাফধান্ন রযঘাররত । প্রান রফবান্কয আতাধীন ৫ টি াঔা/উাঔা যন্ন্ঙ; দমভন- (১)
ান্ ভান্নর াঔা, (২) শৃঙ্খরা উাঔা (৩) দনন (প্রান) উাঔা (৪) াধাযণ রযঘম ভা উাঔা  (৫) মানফান উাঔা।
প্রান রফবান্কয উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভ রনম্নরূেঃ











ওভভওতভা/ওভভঘারযবৃন্দয রনন্াক, ফদরী, ন্দান্নরত, ঘাকুরয স্থাীওযণ  দগ্রন্ডন তাররওা াংক্রান্ত ওাম ভক্রভ;
ওভভওতভা/ওভভঘারযবৃন্দয োইভন্স্কর, রন্রওন দগ্রড  উচ্চতয দগ্রড প্রদান াংক্রান্ত ওাম ভক্রভ;
আইন/রফরধ, ঘাকুরয প্ররফধানভারা াংক্রান্ত ঔড়া প্রণন ওাম ভক্রভ;
প্রারনও রফন্যা, স্তযরবরত্তও াংযক্ষণ  স্থাীওযণ, দ সৃচন প্রভৃরত ভন্ত্রণারন্য ান্থ রা  দমাকান্মাক;
ওভভওতভা/ওভভঘারযবৃন্দয রক্ষা, রফন্দ ভ্রভণ, ছুটি, দনন াংক্রান্ত আন্দ চারয;
রফআযরডরফ’য ওভভওতভা/ওভভঘারযন্দয দনন াংক্রান্ত মাফতী প্রারনও ওাম ভারদ ম্পাদন;
ওভভওতভা/ওভভঘারযন্দয ওল্যাণ তরফর, রযফায রনযাত্তা তরফর, দকাষ্ঠীফীভা াংক্রান্ত প্রারনও ওাম ভারদ ম্পাদন;
অরপ শৃাংঔরা ফচা যাঔায স্বান্থ ভ শৃাংঔরাচরনত ওাম ভক্রভ গ্রণ, রফবাকী ভাভরা  হজু  রনষ্পরত্তওযণ;
আদারন্ত রফআযরডরফ’য ন্ক্ষ  রফন্ক্ষ দান্যকৃত রফরবন্ন ভাভরা  আরর দভাওেভামূ রনষ্পরত্ত;
রফআযরডরফ’য ওর ওভভওতভা/ওভভঘারযয ফারল ভও দকানী প্ররতন্ফদন (এরআয) াংগ্র  াংযক্ষণ, এয ত্রুটি রফচুযরত
রঘরিত  এতদাংক্রান্ত ওাম ভারদ ম্পাদন;
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ওর মুদ্র্ণ ওাচ  যফযা, ভরনাযী দ্র্ব্য, আফাফরা , নফদুযরতও যঞ্জাভারদ অন্যান্য ক্র ওাম ভারদ ম্পাদন,
দভযাভত  াংযক্ষণ;
রফআযরডরফ’য ওভভওতভা/ওভভঘারযবৃন্দয গৃরনভভাণ  দভােযাইন্ওর ক্র ঋণ প্ররক্রাওযণ;
ওভভওতভাবৃন্দয দাপ্তরযও দেররন্পান াংন্মাক, অরপ ওক্ষ ফযাে, ারন  রফদুযৎ রফর রযন্াধ;
ল্লীবফন্নয ওক্ষ বাড়া প্রদান ল্লীওানন আফারও ওভন্েন্ক্সয ফাা ফযাে/ফারতর  যক্ষণান্ফক্ষণ;
মানফান ব্যফস্থানা

প্রান রফবান্কয ভাধ্যন্ভ উরল্লরঔত রনরভত ওাম ভারদ ঙাড়া অন্যান্য ওাম ভক্রভ ম্পাদন ওযা ন্ থান্ও। এ রফবান্কয আতা
২০১৮-২০১৯ অথ ভফঙন্য উন্চরা ল্লী উন্নন ওভভওতভায-৪টি, ওাযী ল্লী উন্নন ওভভওতভায-৪টি  রাফ যক্ষন্ওয-৪টি দভাে১২টি নতুন দ সৃচন । এঙাড়া রফন্ফঘয ফঙন্য রফআযরডরফ’য ১০৭চন ওভভওতভা/ওভভঘারযয রআযএর আন্দ চাযী  ১৬৩চন
ওভভওতভা/ওভভঘারযয দনন রনষ্পরত্ত ওযা ।
৫.২ অথ ভ  রাফ রফবাক
রফআযরডরফ’য আরথ ভও ব্যফস্থানা াংক্রান্ত মাফতী ওাম ভারদ অথ ভ, রাফ  রনযীক্ষা রফবান্কয ভাধ্যন্ভ রযঘাররত । এ
রফবান্কয আতাধীন ৪টি াঔা/উাঔা যন্ন্ঙ; মথা- (১) অথ ভ  ফান্চে াঔা, (২) রাফ াঔা, (৩) রনযীক্ষা াঔা এফাং (৪)
দনন (অথ ভ) উাঔা। এ রফবাক এওচন রযঘারও, দুইচন মৄগ্মরযঘারও এফাং ঘাযচন উরযঘারন্ওয তত্ত্বাফধান্ন
রযঘাররত । এ রফবান্কয উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভ রনম্নরূেঃ









রফআযরডরফ’য যাচস্ব ঔান্তয ফারল ভও  াংন্ারধত ফান্চে প্রণন, অথ ভ ঙাড়  ফান্চে রনন্ত্রণ;
রফআযরডরফ’য অান্যনার ইউরনেমূন্য ফারল ভও/াংন্ারধত ফান্চে প্রণন  অথ ভ ঙাড়;
রফআযরডরফ’য ফান্চে ফযাে অনুমাী যাচস্ব ঔাত এফাং মূরধনী ঔান্তয ওর ধযন্ণয আরথ ভও দরনন্দন ম্পাদন;
দযদপ্তন্যয ওভভওতভা/ওভভঘারযন্দয (রআযএরকাভী) রনরভত দফতন বাতা প্রদান অন্যান্য আরথ ভও দরনন্দন
ম্পাদন  রাফ াংযক্ষণ;
ওভভওতভা/ওভভঘারযন্দয রচরএপ, ওভভঘাযী ওল্যাণ তরফর, ওভভঘারয রযফায রনযাত্তা তরফর  দকাষ্ঠী ফীভা াংক্রান্ত
দরনন্দন ম্পাদন  রাফ াংযক্ষণ;
রফআযরডরফ’য অবযন্তযীণ রনযীক্ষাসূরঘ প্রণন, রনযীক্ষা ম্পাদন, প্ররতন্ফদন প্রওা  াংরিষ্ট দপ্তন্য দপ্রযণ;
স্থানী  যাচস্ব অরধদপ্তয ওতৃকভও উত্থারত রনযীক্ষা আরত্ত রনষ্পরত্তয রন্ক্ষয মাফতী ওাম ভারদ ম্পাদন;
ওভভওতভা/ওভভঘারযবৃন্দয দফতন রনধ ভাযণ (চাতী দফতন দস্কর, রন্রওন দগ্রড, োইভ দস্কর, ন্দান্নরত প্রভৃরত)।

২০১৮-২০১৯ অথ ভফঙন্য অথ ভ  রাফ রফবান্কয উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভ:
ফান্চে ফযাে:
2018-19 অথ ভফঙন্য ফান্চে প্রারপ্ত
2018-19 অথ ভফঙন্যয
াংন্ারধত ফান্চে প্রারপ্ত
225.00
227.27
অফয সুরফধারদ প্রদান:
ক্রেঃ
রফফযণ
নাং
1
রআযএর বাতা, ছুটি নকদান, রযফায ওল্যাণ, রযফায
রনযাত্তা, আনুন্তারলও, অফয বাতা, রচরএপ  দকাষ্ঠী
ফীভা তরফন্রয অথ ভ ব্য
অরডে আরত্ত রনষ্পরত্ত:
ক্র. নাং
রনযীক্ষায ধযণ
1
অবযন্তযীন রনযীক্ষা
2
স্থানী  যাচস্ব রনযীক্ষা
দভাে

২০১৮-২০১৯ ফঙন্য রযন্াধ
ওভভওতভা/ওভভঘাযীয াংখ্যা
োওা (রক্ষ)
২৬৫৩
১৪৮০২.৩৩

২০১8-১9 ফঙন্য আরত্তয াংখ্যা
324
324
75

(দওাটি োওা)
2018-19 অথ ভফঙন্য াংরিষ্ট ইউরনন্ে
অথ ভঙাড়/অফমুরক্ত
227.27

২০১8-১9 ফঙন্য রনষ্পরত্তয াংখ্যা
136
01
137

৫.৩. ন্যচরভন রফবাক:
ন্যচরভন রফবান্কয ভাধ্যন্ভ রফআযরডরফ’য ভাঠ ম ভান্য ওর ওাম ভক্রভ ফাস্তফান  তদাযরও ন্ থান্ও। ন্যচরভন রফবান্কয
আতাধীন ৮টি াঔা যন্ন্ঙ; মথা ১. ভফা াঔা ২. ঋণ াঔা ৩. দঘ াঔা ৪. প্রতিাযণ াঔা ৫. ফাচাযচাতওযণ াঔা
৬. রফন্ল প্রওল্প াঔা ৭. ভররা উন্নন অনুরফবাক  ৮. রযদভন াঔা। ন্যচরভন রফবান্ক এওচন রযঘারও, রতনচন
মৄগ্মরযঘারও  ঙচন উরযঘারও দারত্ব ারন ওন্য থান্ওন। এ রফবান্কয রফরবন্ন াঔা/অনুরফবান্কয ভাধ্যন্ভ রযঘাররত
উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভ রনম্নরূ:
 ন্যচরভন রফবান্কয প্রারনও  ভন্বওাযী রন্ন্ফ দারত্ব ারন;
 ভফা আইন  নীরতভারা দভাতান্ফও রি-স্তয ভফা ওাম ভক্রভ ভাঠ ম ভান্ তদাযরও  রযফীক্ষণ;
 ইউররএ’য ওভভঘারযন্দয ারবভ  হর, রনন্াক, দফতনবাতা, স্যারাযী ান্াে ভ  গ্রাচুইটি াংক্রান্ত ওাম ভক্রভ ম্পাদন;
 ল্লী উন্নন দন্ওয চন্য ভন্নানীত ব্যরক্ত/প্ররতষ্ঠান্নয তাররওা প্রণন চাতী ম ভান্য রফরবন্ন দন্ওয চন্য
ভন্নানন প্রদান্নয দন্ক্ষ গ্রণ;
 দচরা  উন্চরায ান্থ রফরবন্ন রফলন্ রনরভত দমাকান্মাক যক্ষা।
 াযান্দন্ রি-স্তয ভফা িরতয আতা ইউররএ এয ভাধ্যন্ভ রযঘাররত ব্যাাংও ভাধ্যভ, আফতভও (কৃরল) 
ইউররএ’য রনচস্ব তরফর িাযা রযঘাররত ঋণ ওাম ভক্রভ রযঘারনা;
 অফলুপ্ত প্রওন্ল্পয আতা রনরভভত ১৬৮টি গুদাভখন্যয সুষ্ঠু ব্যফায রনরশ্চতওযণ এফাং ইউররএ’য রফরনন্াক ওাম ভক্রভ
ভন্ব  তদাযরও ওযা;
 ভফাীন্দয উৎারদত ে সুষ্ঠুবান্ফ ফাচাযচাতওযন্ণয চন্য প্রন্াচনী দন্ক্ষ গ্রণ ওযা;
 অন্য ভন্ত্রণারন্য ভাপ্ত প্রওল্প রওন্তু ওাম ভক্রভ ঘরভান ২টি ওভভসূরঘ (আদভ গ্রাভ প্রওল্প-২  ফীয মুরক্তন্মািা  তান্দয
দাষ্যন্দয প্ররক্ষণ  আত্ধওভভাংস্থান ওভভসূরঘ) ফাস্তফান।
 কৃলও ভফা রভরতয ভাধ্যন্ভ রযঘাররত দঘ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত ওাম ভক্রভ তদাযরও  ভন্ব;
 ভাঠম ভান্ রযদভন ওাম ভক্রভ তদাযরও এতদাংক্রান্ত মাফতী ওাম ভারদ ম্পাদন;
 দচরায উরযঘারওকন্ণয ভ্রভণ রফফযণী ম ভান্রাঘনা, অনুন্ভাদন  অনুন্ভারদত রফর দপ্রযণ:
 রফআযরডরফমিক্ত ভফাীন্দয চীফনমারা ায ভান্নান্নন্ন রফরবন্ন ওভভসূরঘ দমভন- বৃক্ষন্যাণ, ভৎস্য ঘাল, উন্নত চুল্লী
স্থান, চরাফি াঔানা স্থান, কফারদ রুয টিওাদান  রফরবন্ন াভারচও ন্ঘতনামূরও ওভভওাি ফাস্তফান;
 যাচস্ব ফান্চন্েয আতা রযঘাররত রফআযরডরফ’য ফন্ঘন্ ফড় ষুদ্দ্র্ঋণ ওাম ভক্রভ ‘ভরন্বত দারযদ্র্য রফন্ভাঘন
ওভভসূরঘ’ )দারফও)  গুছ গ্রাভ প্রওল্প ফাস্তফান;
 ভাপ্ত প্রওল্পমূন্য চন্য 'ওন্টাক্ট দর’ রন্ন্ফ দারত্ব ারন, মাফতী নরথরা , ভারাভান্রয রাফ  দররররা 
াংযক্ষণ এফাং অরডে আরত্ত রনষ্পরত্তয রন্ক্ষয েডীে চফাফ প্রস্তুত ওন্য ভন্ত্রণার াংরিষ্ট দপ্তন্য দপ্রযণ;
 ভরফন্ওউ, দুউ, দুএদারফ, গ্রাভউও  গ্রাভউও ৫টি ভাপ্ত অথঘ ওাম ভক্রভ ঘরভান ওভভসূরঘ ফাস্তফান;
 ভররা ভফা রভরত কঠন পূফ ভও দস্যন্দয রনচস্ব পুরুঁ চ কঠন্ন াতা প্রদান, ষুদ্দ্র্ ঋণ রযঘারনা, নাযী দনতৃকন্ত্বয
রফওা াধন, ন্ঘতনতা সৃরষ্ট এফাং প্ররতটি রিান্ত গ্রন্ণ নাযীয অাং গ্রণ রনরশ্চত ওযা।
২০১8-১9 অথ ভফঙন্য ন্যচরভন রফবান্কয আতা রযঘাররত রফরবন্ন ওভভসূরঘ’য ঋণ ওাম ভক্রন্ভয এওীমিত তথ্য:
ক্র.
নাং

প্রওল্প/
ওভভসূঘী

ভানফ
াংকঠন

দস্য
অন্তভুভরক্ত

1
2
3
4
5
6
7

মুর ওভভসূরঘ
দঘ
ভউ
দারফও
গুছগ্রাভ
মুরক্তন্মািা
আদভগ্রাভ

165
24
67
28
0
0

13,651
4,715
0
1,887
2,328
1,876

দায
চভা

ঞ্চ

699.95 1,228.73
338.98 549.09
0
218.19
0
12.40
0
0
0
2.81
76

ঋণ রফতযণ
2,5804.77
11,812.45
12,140.85
455.10
853.72
309.68

ঋণ আদা ঋণ গ্রণওাযী
দস্য
24,832.04
366.36
12,052.35
11,554.80
339.47
762.32
321.79

90.911
39.385
51,023
3,342
2,325
1,876

ক্র.
নাং

প্রওল্প/
ওভভসূঘী

8
ভরফন্ওউ
9
গ্রাভউও
10 গ্রাভউওও
11
দুউ
12
দুএদারফ
13 ব্যানরএইঘর
14 াফ ভতয ঘট্টগ্রাভ
দভাে

ভানফ
াংকঠন

দস্য
অন্তভুভরক্ত

দায
চভা

ঞ্চ

ঋণ রফতযণ

104
2
0
45
13
0
181
629

1,217
0
6.90
470.17
42
0
0.04
6.82
0
0
0
0
498
0
2.10
116.83
140
0
0.14
18.45
0
0
0
0
4,050
0
47.19
319.88
31,533 1,038.93 2,067.59 52,308.72

ঋণ আদা ঋণ গ্রণওাযী
দস্য
429.27
1,217
3.10
42
1.43
0
122.32
498
17.40
140
0
0
322.86
1,267
51,125.51 1,92,026

৫.৪. রযওল্পনা, কন্ফলণা  মূল্যান এফাং রযফীক্ষণ রফবাক:
রফআযরডরফ’য বরফষ্যৎ ওাম ভক্রভ  প্রওল্প/ওভভসূরঘয প্রস্তাফনা নতরয, ঘরভান প্রওল্পমূন্য মথামথ ভরনেরযাং এফাং কন্ফলণা 
মূল্যান ওযা এ রফবান্কয প্রধান ওাচ। এ রফবান্ক এওটি রযঘারও, দুইটি মৄগ্মরযঘারও  ঘাযটি উরযঘারন্ওয দ যন্ন্ঙ।
এ রফবান্কয উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভ রনম্নরূ:


উন্নন প্রওন্ল্পয রডরর, টিরর, আযরডরর, আযটিরর, ররডরর  প্রওল্প াযাংন্ক্ষ প্রণন  প্রণীত
প্রস্তাফমূ প্ররক্রাওযন্ণয রনরভত্ত াংরিষ্ট ভন্ত্রণার/ রফবাক ফা ওতৃকভন্ক্ষয ান্থ ভন্বাধন;
 ফারল ভও উন্নন ওভভসূরঘ (এরডর), াংন্ারধত ফারল ভও উন্নন ওভভসূরঘ (আযএরডর)  ভধ্য দভাদী ফান্চে ওাঠান্ভা
(এভটিরফএপ) ভন্ত্রণারন্ দপ্রযণ  ভন্ব;
 ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ান্থ রফআযরডরফ’য ফারল ভও ওভভ ম্পাদন চুরক্তয ঔড়া প্রণন  চুড়ান্তওযণ;
 রফআযরডরফয রফরবন্ন প্রওল্প/ওভভসূরঘয ওাম ভক্রভ মূল্যান;
 রফআযরডরফয ওভভওাি রবরত্তও দঙাে রযন্য কন্ফলণা ওাম ভক্রভ রযঘারনা;
 ফারল ভও প্ররতন্ফদন প্রস্তুত, ম্পাদনা  প্রওা;
 রফআযরডরফ’য ারফ ভও ওাম ভক্রভ রযফীক্ষণ;
 রফআযরডরফ’য ওাম ভক্রন্ভয তথ্য ম্বররত রনরভত প্ররতন্ফদন প্রণন  াংযক্ষণ;
 এরডরভুক্ত প্রওল্পমূন্য ারফ ভও অগ্রকরত রযফীক্ষণ, প্ররতন্ফদন প্রণন  ম ভান্রাঘনা বা আন্াচন।
 তথ্য প্রমৄরক্ত অফওাঠান্ভা ব্যফস্থানা (াড ভযায, পেযায, ভানফ ম্পদ) ;
 National web Portal এয আতা রফআযরডরফ’য ন্ফাইে (Interactive) ব্যফস্থানা;
 রফআযরডরফ’য যাচস্ব ফান্চে  অনান্য প্রওল্প/ওভভসূরঘয অথ ভান্ন ওর দবৌত অফওাঠান্ভা রনভভাণ, দভযাভত  াংস্কায
ম্পরওভত মাফতী ওাম ভারদ ম্পাদন;
 বরফষ্যত প্রওল্পমূন্য দবৌত অফওাঠান্ভা রনভভাণ াংক্রান্ত নক্সা প্রস্তুত  প্রাক্করন প্রস্তুত।
2018-19 অথ ভফঙন্য অনুন্ভারদত নতুন উন্নন প্রওল্প
ক্রেঃ নাং
1

প্রওন্ল্পয নাভ
“দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয রন্ক্ষয পুরষ্ট মৃি উচ্চ
মূন্ল্যয অপ্রধান স্য উৎাদন 
ফাচাযচাতওযণ ওভভসূরঘ”

দভাদ
ফযাে
(চানুমাযী,২০১9 ন্ত 20635.05
রডন্ম্বয ২০২3 ম ভন্ত) (রক্ষ োওা)

প্রওন্ল্পয এরাওা
দদন্য 64 টি দচরায
256 টি উন্চরা।

৫.৫ প্ররক্ষণ রফবাক:
প্ররক্ষণ রফবাক রফআযরডরফ’য ওভভওতভা/ওভভঘারযন্দয দভৌররও প্ররক্ষণ রফরবন্ন প্রওায প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ, দরভনায 
ওভভারায আন্াচন ওন্য থান্ও। এঙাড়া রফআযরডরফ’য রতনটি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান/ন্ওন্ন্দ্রয প্ররক্ষণ ঘারদা অনুন্ভাদন
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উন্নন াংক্রান্ত মাফতী ওাচ ভন্ব াধন ওযা এ রফবান্কয ওাচ। এ রফবান্ক এওচন রযঘারও  এওচন উরযঘারও
ওভভযত আন্ঙন। ২০১8-২০১9 অথ ভফঙন্য প্ররক্ষণ রফবান্কয তত্বাফধান্ন রযঘাররত প্ররক্ষন্ণয তথ্য রনম্ন হেঃ
ও) রফআযরডরফভুক্ত প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান
ক্রেঃনাং
প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান্নয নাভ

প্ররক্ষন্ণয ধযণ

প্ররক্ষণাথীয াংখ্যা
২০১৮-১৯
ক্রভপুরঞ্জত
4,899
94,837

১

ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন প্ররক্ষণ ইনরস্টটিউে (রফআযরডটিআই)

দক্ষতা উন্নন

২

দনাাঔারী ল্লী উন্নন প্ররক্ষণ দওন্দ্র (এনআযরডটির)

দক্ষতা উন্নন

830

14,728

৩

োঙ্গাইর ভররা উন্নন প্ররক্ষণ দওন্দ্র (এরএভটির)

দক্ষতা উন্নন

188

9,814

5,917

1,19,373

দভাে

ঔ) দযদপ্তয, দচরা-উন্চরা, রফরবন্ন প্রওল্প/ওভভসূরঘ  রফআযরডরফ ফরভুভত রফরবন্ন প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান্ন প্ররক্ষণ
ক্রনাং .
ফাস্তফানওাযী
প্ররক্ষন্ণয ধযণ
ওভভওতভাওভভঘারযয / সুপরন্বাকী
াংখ্যা
াংখ্যা
১
রফআযরডরফ ফরভুভত
দক্ষতা উন্নন
১৬৬
রফরবন্ন প্ররক্ষণ
প্ররতষ্ঠান্ন প্ররক্ষণ
২
দযদপ্তয
ফঙন্য ৬০ খন্টা প্ররক্ষণ ওভভসূরঘ
৭২০
আইন  রফরধ রফধান রফলও প্ররক্ষণ
১২০
ই-নরথ প্ররক্ষণ
১২৮
রুিাঘায দওৌর
৬৪
এরএ, এভআইএ, ররডএ  ই৬৪
দফরনরপরাযী ম্যান্নচন্ভন্ট পেযায াংক্রান্ত
প্ররক্ষণ
কারড় ঘারওন্ও দক্ষতা উন্নন
৪০
৩
দচরা /উন্চরা ম ভান্ ফঙন্য ৬০ খন্টা প্ররক্ষণ, দক্ষতা উন্নন  ভানফ
৩৫৬২
১,৪৩,৩৯৭
উন্নন
৪
ভররা উন্নন
দক্ষতা উন্নন
১০,০৯৭
৫
ররবরডর
দক্ষতা উন্নন
১৪,৬৬২
৬
রআযরডর-৩
দক্ষতা উন্নন
৯২,৮৯০
৭
উদওরনও
দক্ষতা উন্নন
১৯৫
৬৭২০
৮
কাইফান্ধা ভরন্বত ল্লী
দক্ষতা উন্নন
৫,৪০০
দারযদ্র্য দূযীওযণ প্রওল্প
৯
ল্লী প্রকরত
দক্ষতা উন্নন  আইরচএ
২
৩০
১০
রইর
দক্ষতা উন্নন
১৯৫
৭১৩৪
১১
দারফও
দক্ষতা উন্নন
৯৮৬৯
১২
ফীয মুরক্তন্মািা
দক্ষতা উন্নন
২৩২৫
১৩ আদভ গ্রাভ
দক্ষতা উন্নন
১৮৭৬
ফ ভন্ভাে=
৫২৫৬
২,৯৪,৪০০
এঙাড়া ২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য ৪টি দদন্ (থাইল্যাে, বাযত, মৄক্তযাষ্ট্র, চাান) দভাে ০৮চন ওভভওতভান্ও নফন্দরও প্ররক্ষন্ণ দপ্রযণ
ওযা ।

78

প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান/ন্ওন্দ্রসূ
৫.৫.1 ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান (রফআযরডটিআই), রন্রে
ফাাংরান্দন্য ল্লী উন্নন দক্টন্য রফআযরডটিআই চাতী ম ভান্য অন্যতভ প্রাঘীন এওটি প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান। ইনরস্টটিউেটি
ফতভভান্ন রফআযরডরফ’য অধীন্ন রফবাকী দরাওফর  সুরফধান্বাকীন্দয স্বল্প  দীখ ভন্ভারদ নানারফধ প্ররক্ষণ, ওযাডায
ওভভওতভান্দয বুরনারদ দওান্ ভয আতা ল্লী উন্নন  দারযদ্র্ রফন্ভাঘন াংক্রান্ত রফন্ল প্ররক্ষণ এফাং রফরবন্ন
ভন্ত্রণার/রফবান্কয ওভভওতভা-ওভভঘাযীন্দয রঞ্জফনী প্ররক্ষণ রফরবন্ন ধযন্নয ওাম ভক্রভ ফাস্তফান ওন্য আন্ঙ।

রঘরা : রফআযরডটিআই প্রারনও ওাভ এওান্ডরভও বফন
স্বাধীনতাপূফ ভওান্র গ্রাভ উন্নন্নয উন্েন্শ্য গৃীত রবন্রচ-এইড ফা রব-এইড ওভভসূরঘয আতা ওভভওতভা-ওভভঘারযন্দয প্ররক্ষণ
প্রদান্নয চন্য ১৯৫৪ ন্ন এ প্ররতষ্ঠানটিয চন্। রব-এইড ওভভসূরঘয অফলুরপ্ত খেন্র এটিন্ও ারওস্তান্নয দভৌররও কণতন্ত্র প্ররক্ষণ
ইনরস্টটিউে (রফরডটিআই) নাভওযণ ওযা । ১৯৬৮ ন্ন আন্যও দপা নাভ রযফতভন ওন্য এটিন্ও ল্লী উন্নন প্ররক্ষণ
ইনরস্টটিউে (আযরডটিআই) ওযা । স্বাধীনতায য ল্লী উন্নন ওাম ভক্রন্ভয প্রতিাযণ  গু হত্ব বৃরিয দক্ষান্ে স্থানী
যওায ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার ১৯৭৪ ন্নয দভ ভান্ এ ইনরস্টটিউেন্ও রফআযরডরফ’য পূফ ভসূরয ‘ভরন্বত ল্লী উন্নন
ওভভসূরঘ’ )আইআযরডর)-এয রনওে স্তান্তয ওন্য। যফতীন্ত ১৯৯২ ন্ন এটিন্ও চাতী ম ভান্য প্ররক্ষণ এওান্ডরভয ভম ভাদা
ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন প্ররক্ষণ ইনরস্টটিউে ফা রফআযরডটিআই নান্ভ রফআযরডরফ’য মূর াাংকঠরনও ওাঠান্ভাভুক্ত ওযা ।
রফআযরডটিআই’য অফস্থান
রন্রে য ন্ত আে রওন্রারভোয দরক্ষণ-পূন্ফ ভ ঔারদভনকন্য রন্রে-তাভারফর ভাড়ন্ওয উত্তয ান্শ্বভ ১০.৬২ এওয মিরভয
উয রফআযরডটিআই অফরস্থত। এয আন্ান্ যন্ন্ঙ কৃরল প্ররক্ষণ ইনরস্টটিউে, রফরও রল্পনকযী, যওারয ভৎস্য ঔাভায 
প্ররক্ষণ দওন্দ্র, ঔারদভ ঘা ফাকান, রন্রে দয উন্চরা রযলদ এফাং প্রখ্যাত সুরপ াধও মযত া যান (যেঃ) এয ভাচায
যীপ।
রফআযরডটিআই’য রফদ্যভান সুন্মাক সুরফধা:
ইনরস্টটিউন্েয ফতভভান সুন্মাক সুরফধায ভন্ধ্য যন্ন্ঙ রি-তর রফরষ্ট প্রারনও ওাভ এওান্ডরভও বফন। এয রনঘ তরা অরপ 
অনুলদ বা ওক্ষ অফরস্থত। রিতী তরা যন্ন্ঙ ঘাযটি দরমিরণ ওক্ষ এফাং এয াংরি এওটি ওন্য ররেন্ওে ওক্ষ। এঙাড়া যন্ন্ঙ
আদৄরনও প্ররক্ষণ াভরগ্র াংযক্ষণাকায, এওটি মৃি রাইন্েরয, এওটি ওরম্পউোয ল্যাফ এফাং রএ রন্স্টভ ম্বররত এওটি
ন্েরন ওক্ষ। প্ররক্ষণাথীন্দয চন্য যন্ন্ঙ ঘাযটি দান্স্টর, রিতর ওযান্পন্েরযা, ভরচদ এফাং ঙ’ আনরফরষ্ট অতযাদৄরনও
অরডেরযাভ। ওযান্পন্েরযা এওন্রা  ৩৫০ চন্নয আপ্যান এফাং দান্স্টর ঘাযটিন্ত ১৬০ চন্নয আফান পযারররটিচ প্রদান্নয
সুন্মাক যন্ন্ঙ। ওভভওতভা-ওভভঘারযন্দয আফারও বফনমু ইনরস্টটিউন্েয অবযন্তন্য অফরস্থত।
ফতভভান প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ: রফআযরডটিআই-এ ফারল ভও কন্ড় াঁঘাচায ওভভওতভা-ওভভঘারয  সুপরন্বাকীন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা
ন্ থান্ও। এযভন্ধ্য রফবাকী ওভভওতভা-ওভভঘারযন্দয দু’ভান্য বুরনারদ প্ররক্ষণ, রযন্ো ভ  দক্ষতা উন্নন দওা ভ
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উন্ল্লঔন্মাগ্য। ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন াংক্রান্ত রফআযরডটিআই-াংমৄরক্ত  অন্যান্য াংরক্ষপ্ত দওা ভ উরন্ক্ষ চাতী
রক্ষা ব্যফস্থানা এওান্ডরভ (নান্ভ), ফাাংরান্দ দরাও প্রান প্ররক্ষণ দওন্দ্র (রফটিএটির), রফরএ প্রান এওান্ডরভ,
এনআইএররচ, রফাভ পাউন্েন, দাস্টার এওান্ডরভ, চাতী উন্নন  রযওল্পনা এওান্ডরভ (এনএররড)- দদন্য গু হত্বপূণ ভ
প্ররক্ষণ এওান্ডরভ ন্ত রফরবন্ন ওযাডায  নন-ওযাডায ওভভওতভাবৃদ রনরভতবান্ফ রফআযরডটিআই-এ আকভন ওন্যন।
কত ২০১৮-২০১৯ অথ ভফঙন্য রফরবন্ন ভন্ত্রণারন্য ওভভওতভা-ওভভঘারযন্দয চন্য ঞ্জীফনী প্ররক্ষণ আন্াচন্নয ভাধ্যন্ভ ফাাংরান্দন্
ম ভেনন্ওরন্দ্রও প্ররক্ষন্ণয এওটি নতুন ধাযণা রফআযরডটিআই সূঘনা ওযন্ত ক্ষভ ন্ন্ঙ।
৫.৫.2 দনাাঔারী ল্লী উন্নন প্ররক্ষণ দওন্দ্র
ডারনডায অথ ভান্ন দনাাঔারী ল্লী উন্নন প্রওল্প-২ ( এআযরডর-2) এয আতা ১৯৮৭ ান্র দনাাঔারী দচরা দন্যয
ভ আতন রফরষ্ট দনাাঔারী ল্লী উন্নন দওন্দ্রটি রনরভভত  এফাং প্রওল্প
দওন্দ্রস্থন্র প্রা 1.00 দওাটি োওা ব্যন্ 17,000 ফকপৄে
াতা প্ররক্ষণ দওন্দ্রটি 30 জুন 1992 ম ভন্ত রযঘাররত  ফাস্তফারত । এটি এওটি পুন ভাঙ্গ প্ররক্ষণ দওন্দ্র।
বৃত্তয দনাাঔারী, ঘট্টগ্রাভ  াফ ভতয ঘট্টগ্রাভ অঞ্চন্র উক্ত প্ররতষ্ঠান্নয ন্যা আদৄরনও সুরফধা ম্পন্ন অন্য দওান প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান
না থাওা এই প্ররক্ষণ দওন্দ্রটি এতদাঞ্চন্রয রফআযরডরফ অন্যান্য যওাযী  দফযওাযী াংস্থায প্ররক্ষণ ঘারদা পুযন্ণ
গু হত্বপূণ ভ মিরভওা ারন ওন্য আন্ঙ। রফআযরডরফ রফরবন্ন যওাযী-দফযওাযী াংস্থায ভাঠওভী  উওাযন্বাকীন্দয
প্রন্াচনানুমাী প্ররক্ষণ, দরভনায, ওভভারা ইতযারদ ওান্চ এ প্ররতষ্ঠানটিয অফদান অনস্বীওাম ভ।
রফদ্যভান সুন্মাক-সুরফধােঃ রি-তর রফরষ্ট প্ররক্ষণ দওন্দ্রটিন্ত ৪০ আনরফরষ্ট ২টি দরমিণী ওক্ষ, ১০০ আনরফরষ্ট অরডন্োরযাভ,
৫০ আন রফরষ্ট ডাইরনাং র, ২টি দপরররন্েেয ওক্ষ  ৮০ চন প্ররক্ষণাথীয আফারও ব্যফস্থা যন্ন্ঙ।
৫.৫.3 োঙ্গাইর ভররা প্ররক্ষণ দওন্দ্র (ডরিউটির)
োঙ্গাইর ভররা প্ররক্ষণ দওন্দ্র ১৯৮৪ ান্র চাভভান ওারযকযী ন্মারকতা প্ররতরষ্ঠত । ১৯৮৭ ান্র ভররান্দয বৃরত্তমূরও
প্ররক্ষণ প্রদান্নয এওভারা  প্ররতষ্ঠান রন্ন্ফ এটি রফআযরডরফ’য ভররা ওভভসূরঘয অন্তমিভক্ত । জুরাই ২০০৫ ান্র প্রওল্প
দভাদওান্রয চন্য এটি রফআযরডরফ-চাইওায দমৌথ উন্দ্যান্ক রযঘাররত রআযরডর প্রওন্ল্পয রনওে ন্যস্ত ওযা । পন্র
প্ররতষ্ঠানটি ররাংও ভন্ডর দেরনাং দন্টায (এরএভটির) রন্ন্ফ রযরঘরত রাব ওন্য। ররাংও ভন্ডর দেরনাং দন্টাযটি যাচধানী
ঢাওা ন্ত ১০০ রওন্রারভোয দূন্য োঙ্গাইর দচরা ন্যয নতুন ফা োরভভনার ন্ত ২০০ রভোয উত্তন্য দদরান্ত োঙ্গাইরভভনরাং মূর ড়ন্ওয ান্ বৃক্ষযারচ রযন্ফরষ্টত ৩.১৬৮ এওয চরভয উয স্থারত। এঔান্ন রআযরডর-৩ প্রওন্ল্পয
ওভভওতভা/ওভভঘারযবৃন্দয প্ররক্ষণ ঙাড়া প্রওল্পমিক্ত ইউরনন রযলন্দয দঘাযম্যান  দস্য এফাং রফআযরডরফ’য
সুরফধান্বাকীন্দয রফরবন্ন রফলন্য উয দক্ষতা উন্ননমূরও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা । প্ররতষ্ঠানটিন্ত সুপরন্বাকীন্দয দম ওর
রফলন্য উয বৃরত্তমূরও প্ররক্ষণ দদা  দগুরর ন্রােঃ দরচভরফদ্যা, িও, ফাটিও, এভেডাযী, াঁ-মুযকী  রু ারন,
ফরচ ঘাল, না ভাযী ব্যফস্থানা ইতযারদ।
প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানটি রি-তর বফন রফরষ্ট এওটি আফারও প্ররক্ষণ দওন্দ্র। বফন্ন দভাে ২৩টি ওক্ষ আন্ঙ। এঔান্ন ১০০ চন
প্ররক্ষণাথী প্ররক্ষন্ণয সুরফধা ম্বররত এওটি ওক্ষ  ভভান্য অরপ ওক্ষ যন্ন্ঙ। প্ররক্ষণাথীন্দয থাওায চন্য ১০টি
আফারও ওক্ষ যন্ন্ঙ দমঔান্ন দভাে ২০চন প্ররক্ষণাথী অফস্থান ওযন্ত ান্য। এঙাড়া এঔানওায ডাইরনাং এ এওন্ঙ্গ ৩০
চন্নয ঔাায সু-ব্যফস্থা যন্ন্ঙ। ২০০৫-০৬ ার দথন্ও জুন ২০১৯ ম ভন্ত প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠানটিন্ত রফরবন্ন রফলন্ ফ ভন্ভাে ৯৮১৪
চন দও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ।
৬. এরডরমিক্ত প্রওন্ল্পয ওাম ভক্রভ:
এও নচন্য রফআযরডরফ’য এরডরমিক্ত প্রওন্ল্পয ২০১৮-২০১৯ অথ ভফঙন্যয অগ্রকরত
প্রওল্প াংখ্যা
: ৩ টি
দভাে াংন্ারধত ফযাে
: ৩৪৯৭৩.৬০ রক্ষ োওা
দভাে ঙাড়
: ৬৮৫৬.১২ রক্ষ োওা
দভাে ব্য
: ৬৩৬৩.২৮ রক্ষ োওা
ব্যন্য ায
: ৯২.৮১%
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৬.১ এরডরমিক্ত প্রওল্পমূন্য রযরঘরত
6.1.১ উত্তযাঞ্চন্রয দরযদ্র্ন্দয ওভভাংস্থান রনরশ্চতওযণ ওভভসূরঘ ২ ম ভা।
প্রাক্কররত ব্য
অন্থ ভয উৎ
প্রওল্প দভাদ
প্রওল্প এরাওা

: ১০৮৬৮.৭২ রক্ষ োওা
: রচরফ
: এরপ্রর/২০১৪ - জুন/২০২০ রখ্র. ম ভন্ত।
: যাংপুয, কুরড়গ্রাভ, কাইফান্ধা, নীরপাভাযী  রারভরনযাে দচরায ৩৫টি উন্চরায ১০৫টি ইউরনন।

প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
ও) প্রওল্প এরাওা দারযদ্র্য হ্রা;
ঔ) উত্তযাঞ্চন্রয দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয চন্য ওর দভৌসুন্ভ ঔাদ্য রনযাত্তা রনরশ্চতওযণ;
ক) আত্ধ-ওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ উৎাদন বৃরি;
খ) কযীফ উৎাদনওাযীন্দয নতরয ন্েয চন্য ফাচাযচাতওযন্ণয সুরফধা সৃরষ্ট;
গ) স্থানী ম্পদ  চনরক্তন্ও অকৃরল  অন্যান্য ওাম ভক্রন্ভ রনন্ারচতওযণ।
আরথ ভও অগ্রকরত:
২০১৮-২০১৯ ান্রয অগ্রকরত (জুন ২০১৯ ম ভন্ত)
প্রওল্প ব্য
ফযাে

অফমুরক্ত

ব্যন্য ায

ব্য

ফযান্েয
10868.72

2328.00

ফাস্তফ অগ্রকরত:
ক্র. নাং
ওাম ভক্রভ
১
দর কঠন (টি)
২
দস্য বরতভ (চন)
৩
ঞ্চ চভা রক্ষ )
(োওা
৪
প্ররক্ষণ (চন)
৫
৬

ঋণ রফতযণ রক্ষ )
(োওা
ঋণ আদা রক্ষ )
(োওা

2328.00

2222.27

95.45%

ক্রভপুরঞ্জত
অফমুরক্ত

ক্রভপুরঞ্জত
ব্য

9242.40

8888.63

অফমুরক্তয
95.45%

প্রওন্ল্পয রক্ষযভারা া
৬২৫
10,000

ফারল ভও অগ্রকরত (২০১৮-২০১৯)
105
1711,
23.53

ক্রভপুরঞ্জত অগ্রকরত
930
11,541
131.42

৩৩,৬০০

6720,

৯০০০০.

587.10

28,631 (১ভ ম ভা)
28,560 (2 ম ভা)
2260.38

0

408.31

1486.33
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6 ভাঘ ভ, 2019 ফঙ্গফন্ধু আন্তচভারতও ন্েরন দওন্ন্দ্র চাতী াে দভরা উদওরনও প্রওন্ল্পয উওাযন্বাকীন্দয
উৎারদত ন্েয স্টর রযদভন ওন্যন ভাননী প্রধানভন্ত্রী

6.১.২ অাংীদারযত্বমূরও ল্লী উন্নন প্রওল্প (৩ ম ভা)
প্রাক্কররত ব্য
অন্থ ভয উৎ
প্রওল্প দভাদ
প্রওল্প এরাওা

: ২৩১৬৭.১৫ রক্ষ োওা (রচরফ-১৯৯২৭.১৫ এফাং ইউরনন রযলদ  সুরফধান্বাকী ৩২৪০.০০)
: রচরফ
: জুরাই/২০১৫ ন্ত জুন/২০২০ রখ্র. ম ভন্ত।
: ৬৪টি দচরায ২০০টি উন্চরায ৬০০টি ইউরনন।

প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
 গ্রাভ উন্নন্ন ম্পৃক্ত ওন্রয ন্মারকতা  ভন্বন্য রযন্ফ সৃরষ্ট ওযা;
 গ্রাভফাীকন্ণয ঘারদা অনুান্য উন্ননমূরও দফা প্রদান  প্রারপ্তয ব্যফস্থা রনরশ্চত ওযা;
 গ্রাভফাীকন্ণয রেররত প্রন্ঘষ্টা উন্ননমূরও রযওল্পনা প্রণন  ফাস্তফান ওযা;
 যওারয  দফযওারয াংস্থায ওর দফা  াতা াধাযণ চনকন্ণয রনওে দৌুঁঙান্না রনরশ্চত ওযা;
 গ্রাভীণ চীফনভান উন্নন্ন গ্রাভীণ ষুদ্দ্র্ অফওাঠান্ভা রনভভাণ  দভযাভত;
 ইউরনন রযলদন্ও One Stop Service Delivery Station রন্ন্ফ রযণত ওযা;
 উন্নন ওভভওান্িয ওর দক্ষন্রা  স্বছতা  চফাফরদরতা রনরশ্চত ওযা;
 গ্রাভ, ইউরনন  উন্চরায ভন্ধ্য Vertical Linkage এফাং দফা গ্রণওাযী  দফা প্রদানওাযীন্দয ভন্ধ্য
Horizontal Linkage স্থান ওযা।
আরথ ভও অগ্রকরত:
২০১৮-২০১৯ ান্রয অগ্রকরত (জুন ২০১৯ম ভন্ত)
প্রওল্প ব্য

১৯৯২৭.১৫

ফযাে

অফমুরক্ত

ব্য

3000.00

3000.00

2708.95

ব্যন্য ায
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ফযান্েয

অফমুরক্তয

90%

90%

ক্রভপুরঞ্জত
অফমুরক্ত

ক্রভপুরঞ্জত
ব্য

8787.52

8494.96

ফাস্তফ অগ্রকরতেঃ
ক্রেঃ নাং
১
২
৩
৪
৫
6

ওাম ভক্রভ
রবরডর
রবরডরএভ
ইউরর
ইউররএভ
রবরডর স্কীভ
প্ররক্ষণ

প্রওন্ল্পয
রক্ষযভারা া
৫,৪০০
৩,২৪,০০০
৬০০
৩৬,০০০
১০,৮০০
6,49,620

ফারল ভও অগ্রকরত
(১৮-১৯)
480
59,040
54
5,766
2,393
92,890

ক্রভপুরঞ্জত অগ্রকরত
5,400
1,05,235
572
14,004
6,904
2,75,110

মন্ায দচরায ভরনযাভপুয উন্চরা রআযরডর-৩ এয আতা ইন্েয ররাংওযণ যাস্তা রযদভন
ওন্যন চনাফ স্বন বট্টাঘায্যভ, এভর, ভাননী প্ররতভন্ত্রী, স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার

৬.১.৩ কাইফান্ধা ভরন্বত ল্লী দারযদ্র্য দূযীওযণ প্রওল্প
প্রাক্কররত ব্য
: 4177.73 রক্ষ
অন্থ ভয উৎ
: রচরফ
প্রওল্প দভাদ
: চানুাযী, 2018 দথন্ও রডন্ম্বয, 2020 রখ্র. ম ভন্ত।
প্রওল্প এরাওা
: কাইফান্ধা দচরায 07 (াত) টি উন্চরা।
প্রওন্ল্পয উন্েশ্যেঃ
 দক্ষতা বৃরি াংক্রান্ত প্ররক্ষণ প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ ভানফ ম্পদ উন্নন  আ বৃরিয ভাধ্যন্ভ আত্ধওভভাংস্থান সৃরষ্ট ওন্য
কাইফান্ধা দচরায আথ ভ-াভারচও অফস্থায উন্নন াধন।
 প্রওন্ল্পয আতা কাইফান্ধা দচরা ভানফ াংকঠন সৃরষ্ট  আত্ধ-ওভভাংস্থান রনরশ্চতওযণ।
 কৃরল  অকৃরল উৎাদন বৃরিয ভাধ্যন্ভ আ  ক্র ক্ষভতা বৃরি।
 ল্লী অঞ্চন্রয চনকন্ণয ন্ঘতনতা বৃরিওযণ।
 ভান্ওভে ররাংন্ওচ সৃরষ্ট।
 ঘযাঞ্চন্রয চনকন্ণয আ বৃরিয রন্ক্ষয রযন্ফ উন্মাকী প্ররক্ষণ  ঋণ াতা।
 স্বল্প সুন্দ  চ ন্তভ পুরুঁ চ যফযা।
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আরথ ভও অগ্রকরত
২০১৮-২০১৯ ান্রয অগ্রকরত (জুন ২০১৯ ম ভন্ত)
প্রওল্প ব্য
ফযাে
4177.73

1563.00

অফমুরক্ত
1528.12

ফাস্তফ অগ্রকরতেঃ
ক্র. নাং
ওাম ভক্রভ
১
রভরত কঠন (াংখ্যা)
২
দস্য বরতভ (চন)
৩ পুরুঁ চ কঠন (রক্ষ োওা)
৪
প্ররক্ষণ (চন)
৫
প্ররক্ষন্ণাত্তয ঋণ াতা রক্ষ )
(োওা
6 ঋণ আদা (রক্ষ োওা)

ব্যন্য ায

ব্য
1432.06

ফযান্েয

অফমুরক্তয

92%

94%

ক্রভপুরঞ্জত
অফমুরক্ত

ক্রভপুরঞ্জত
ব্য

1687.71

1583.46

প্রওন্ল্পয রক্ষযভারা া
455
15,800
0
15,800
2,580.00

ফারল ভও অগ্রকরত -১8)১(9
185
5,812
29.91
5,400
100.00

ক্রভপুরঞ্জত অগ্রকরত
237
7,199
33.83
5,600
100.00

0

50.00

50.00

কাইফান্ধা ভরন্বত ল্লী দারযদ্র্য দূযীওযণ প্রওন্ল্পয আইরচএ রবরত্তও প্ররক্ষণ/কাইফান্ধা, ৮ রডন্ম্বয, ২০১৮রখ্র.
7. ারফ ভও গ্রাভ উন্নন ওভভসূরঘ (ররবরডর) (3 ম ভা)
ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয আতা এ প্রওল্প ফাস্তফান্ন রফআযরডরফ ওাচ ওযন্ঙ।
প্রাক্কররত ব্য
: 8593.06 রক্ষ
অন্থ ভয উৎ
: রচরফ
প্রওল্প দভাদ
: চানুাযী, 2018 দথন্ও রডন্ম্বয, 202১ রখ্র. ম ভন্ত।
প্রওল্প এরাওা
: 20টি দচরায 46 টি উন্চরা।
প্রওন্ল্পয উন্েশ্য: রভরত কঠন, পুরুঁ চ কঠন  প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ আত্ধওভভাংস্থান সৃরষ্ট।
84

আরথ ভও অগ্রকরত
২০১৮-২০১৯ ান্রয অগ্রকরত (জুন ২০১৯ ম ভন্ত)
প্রওল্প ব্য
ফযাে

অফমুরক্ত

ব্যন্য ায

ব্য

ফযান্েয
8593.06

327.47

327.47

ফাস্তফ অগ্রকরতেঃ
ক্র. নাং
ওাম ভক্রভ
১ রভরত কঠন (াংখ্যা)
২ রযফায অন্তমিভরক্ত (াংখ্যা)
৩ দস্য বরতভ (চন)
৪ পুরুঁ চ কঠন (রক্ষ োওা)
৫ প্ররক্ষণ (চন)
6 প্ররক্ষন্ণাত্তয ঋণ াতা (রক্ষ
োওা)
৭ ঋণ আদা (রক্ষ োওা)

304.08

৯৩%

ক্রভপুরঞ্জত
অফমুরক্ত

ক্রভপুরঞ্জত
ব্য

327.47

304.08

অফমুরক্তয
৯৩%

প্রওন্ল্পয রক্ষযভারা া
2,850
2,59,000
4,28,500
13,886.80
4,15,078
8,706.50

ফারল ভও অগ্রকরত (১৮-১৯)
286
3,720
9,920
90.25
14,662
0

ক্রভপুরঞ্জত অগ্রকরত
1,358
1,36,387
2,05,956
4,377.56
14,662
3,408.05

0

0

3,408.05

প্রন্চক্ট ান্ ভান্নরন্দয ৪রদন দভারদ প্ররক্ষণ দওান্ ভয উন্িাধনী অনুষ্ঠান, রফআযরডরফ’য ন্েরন ওক্ষ, ঢাওা/
ারফ ভও গ্রাভ উন্নন ওভভসূরঘ (ররবরডর)-৩ ম ভা
8. অফলুপ্ত রওন্তু রফআযরডরফ’য রনচস্ব ব্যফস্থানা রযঘাররত ঘরভান ওভভসূরঘমূ
ক্রেঃ
নাং
১

ওভভসূরঘয নাভ’
দুেঃস্থ রযফায উন্নন
রভরত (দুউ)

ওভভসূরঘ এরাওা  দভাদ
এরাওা : ২২ টি দচরায ২৩ উন্চরা
দভাদ: জুরাই ১৯৮২ ন্ত জুন ১৯৯৩ ম ভন্ত
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ফযােকৃত অন্থ ভয
রযভাণ (উৎ)
আযএরএপ
১৩৫.৪৫রক্ষ োওা
(ইউরনন্প)

ভন্তব্য
ফাস্তফান্ন :ন্যচরভন
রফবান্কয রফন্ল প্রওল্প
াঔা

ক্রেঃ
নাং
২

৩

৪

৫

৬

৭

ওভভসূরঘয নাভ’

ওভভসূরঘ এরাওা  দভাদ

ভররা রফত্তীন
দওন্দ্রী উন্নন রভরত
(ভরফন্ওউ)

এরাওা: ঢাওা, ভারনওকঞ্জ, মুরন্পকঞ্জ,
কাচীপুয, নযরাংদী  নাযানকঞ্জ
দচরায দভাে ২০ টি উন্চরা

উৎাদনমূঔী
ওভভাংস্থান ওভভসূরঘ
(রইর)
ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন
ওভভসূরঘ(দারফও)

ল্লী প্রকরত ওভভসূরঘ

ভরন্বত দারযদ্র্য
রফন্ভাঘন ওভভসূরঘ
(দারফও)

গ্রাভীণ ভররান্দয
উৎাদনমূঔী
ওভভাংস্থান ওভভসূরঘ
(গ্রাভউও)
৮ গ্রাভীণ ভররান্দয
উৎাদনমূঔী
ওভভাংস্থান 
ন্ঘতনতা বৃরি
ওভভসূরঘ(গ্রাভউওও)
৯ দরযদ্র্ ভররান্দয চন্য
ভরন্বত ল্লী
ওভভাংস্থান াতা
ওভভসূরঘ(ইন্যন্া)
১০ ল্লী চীরফওান
ওভভসূরঘ (চীও)

দভাদ: জুরাই ১৯৮৫ ন্ত জুন ১৯৯৩ ম ভন্ত
এরাওা: বৃত্তয পরযদপুয দচরাধীন ৫টি
দচরায ২৭টি উন্চরা
দভাদ: জুরাই ১৯৮৬ ন্ত জুন ২০০৩ ম ভন্ত
এরাওা: ২২টি দচরায ১২৩ উন্চরা
দভাদ: জুরাই-1993 ন্ত জুরাই 2005
ম ভন্ত
এরাওা: ৪৭৬টি উন্চরায ৪৭৬টি ইউরনন

ফযােকৃত অন্থ ভয
রযভাণ (উৎ)
৩৪১ ৪১.রক্ষ োওা
(ইউরনন্প)

ফাস্তফান্ন :ন্যচরভন
রফবান্কয রফন্ল প্রওল্প
াঔা।

৯৯৯৪১.৭৮রক্ষ োওা
(রডা  রচরফ)

ফাস্তফান্ন: রনফ ভাী
রযঘারও

১৭০৬৬.০০ রক্ষ
োওা (রচরফ)

ফাস্তফানওাযী: ওভভসূরঘ
রযঘারও

১৪৯৬৬.৭৮ রক্ষ
োওা (রচরফ)

ফাস্তফান্ন :ওভভসূরঘ
রযঘারও

দভাদ: জুরাই ২০০০ ন্ত জুন ২০০৮ ম ভন্ত
এরাওা: দদন্য ৬৪ টি দচরায ৪৪৪ টি ১৮৪.২৫ দওাটি োওা
উন্চরা
(রচরফ)
দভাদ: ২০০৩ ার ন্ত ঘরভান
এরাওােঃ ৩টি দচরায ৩টি উন্চরা
দভাদেঃ চানুারয ২০০৪ ন্ত রডন্ম্বয
২০০৫ ম ভন্ত

ভন্তব্য

২২৩৮.রক্ষ োওা
(এএআযরড)

যাচস্ব ফান্চন্েয আতা
অনুন্নন ঔান্ত ঙাড়কৃত
আফতভও ঋণ তরফর
ফাস্তফান্ন :ন্যচরভন
রফবান্কয প্রতিাযণ াঔা
ফাস্তফান্ন :ন্যচরভন
রফবান্কয রফন্ল প্রওল্প
াঔা

এরাওােঃ ৩টি দচরায ৩টি উন্চরা
দভাদেঃ জুরাই ২০০৭ ন্ত জুন ২০১০ ম ভন্ত

২০০০.রক্ষ োওা
(এএআযরড)

ফাস্তফান্ন :ন্যচরভন
রফবান্কয রফন্ল প্রওল্প
াঔা

এরাওােঃ ১৫টি দচরায ৫৯টি উন্চরা
দভাদেঃ চানুাযী ২০১২ ন্ত জুন ২০১৮
ম ভন্ত

১৫৭৩৪০০.রক্ষ োওা
(এএআযরড)

ফাস্তফান্ন :ওভভসূরঘ
রযঘারও।

এরাওােঃ ৪২টি দচরায ১৯০টি উন্চরা
দভাদেঃ জুরাই ২০১২ ন্ত জুন ২০১৮ ম ভন্ত

৫৬৯৫১০০.রক্ষ োওা
(এএআযরড)

ফাস্তফান্ন :ওভভসূরঘ
রযঘারও।

৪.৪ ল্লী উন্নন এওান্ডভী (আযরডএ), ফগুড়া
ভ এফাং ষুদ্ধা 
ফাঙ্গারী চারতয অরফাংফারদত দনতা চারতয রতা ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান স্বাধীনতান্ত্তায ফাাংরান্দ পুনকঠন
দারযদ্র্মুক্ত ফাাংরান্দ কড়ায প্রতযন্ প্রাথরভও ম ভান্ দম ওর দন্ক্ষ গ্রণ ওন্যরঙন্রন তায ভন্ধ্য দদন্য দারযদ্র্ীরড়ত
উত্তযাঞ্চন্র ল্লী উন্নন রবরত্তও প্ররক্ষণ  কন্ফলণা দওন্দ্র প্ররতষ্ঠা অন্যতভ। রতরন মথাথ ভই অনুবফ ওন্যরঙন্রন দম, গ্রাভরবরত্তও
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ফাাংরান্দন্য উন্নন্ন প্ররক্ষণ  কন্ফলণায দওান রফওল্প নাই। তাঁয এওান্ত ঐওারন্তও ইছা/প্রন্ঘষ্টা ১৯৭৪ ান্র ফাাংরান্দন্য
প্রথভ ঞ্চফারল ভও রযওল্পনায আতা ২.২০ দওাটি োওা ফযাে প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ এওান্ডভী প্ররতষ্ঠা রাব ওন্য। যফতীন্ত
১৯৯০ ান্র ১০নাং আইন্নয িাযা ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া এওটি চাতী প্ররতষ্ঠান রন্ন্ফ স্বীকৃরত রাব ওন্য। এওান্ডভীয
মূর দারত্ব প্ররক্ষণ, কন্ফলণা, প্রান্ারকও কন্ফলণা রযঘারনা  যাভভ দফা প্রদান ওযা। এওান্ডভী প্ররতষ্ঠারি দথন্ও উরল্লরঔত
দারত্ব পরবান্ফ ারন ওন্য আন্ঙ। ফতভভান্ন আযরডএ সুরনরদ ভষ্ট রবন  রভনন্ও াভন্ন দযন্ঔ ওভভওাে রযঘারনা ওন্য
মান্ছ।
প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ
এওান্ডভী ১৯৭৩-৭৪ ন্ত জুন ২০১৯ ম ভন্ত ৫৭৮৫টি ব্যান্ঘ দভাে 5৬৯১৭৩ চনন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ মায ভন্ধ্য পু হল
3৮৮৮৯৪ চন এফাং ভররা 1৮০২৭৯ চন। ঘররত অথ ভ ফঙন্য দভাে ৩৮৯ ব্যান্ঘ ফ ভন্ভাে ২১৯৪১ চনন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা
ন্ন্ঙ। ২০১৮-১৯ ান্রয প্ররক্ষণ ওাম ভক্রন্ভ এওান্ডভীয রনচস্ব, রফরবন্ন প্রওল্প এফাং রফরবন্ন াংস্থায দমৌথ উন্দ্যান্ক দভাে ৩৮৯টি
দওান্ ভয ভাধ্যন্ভ ফ ভন্ভাে ২১,৯৪১ চনন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওন্য, অাংগ্রণওাযীন্দয ভন্ধ্য ১৪৪৮১ চন পু হল এফাং ৭৪৬০ চন
ভররা।
প্ররক্ষণ ওাম ভক্রন্ভয ায-াংন্ক্ষ (জুরাই ২০১8-জুন ২০১9)
অাংগ্রণওাযী াংখ্যা

ক্রেঃ
নাং

ওভভসূঘীয নাভ

দওা ভ াংখ্যা

পু হল

ভররা

দভাে

প্ররক্ষণ (চন
রদফ)

1.

আফধ ভনমূরও প্ররক্ষণ

২২৪

৪২৩১

৩৪৮০

৭৭১১

৪৩৫৪২

2.

উিুিওযণ প্ররক্ষণ

১২২

৫৯৭৫

৩০৫৩

৯০২৮

১৪৪২৬

3.

বুরনারদ প্ররক্ষণ

৯

৬৩৮

২৩৭

৮৭৫

১৩৪২৯

4.

দরভনায/াওভ

৩৪

৩৬৩৭

৬৯০

৪৩২৭

৫৮৪৩

দভাে

3৮৯

১৪৪৮১

৭৪৬০

২১৯৪১

৭৭২৪০

কন্ফলণা ওাম ভক্রভ
এওান্ডভীয মূর ওাম ভক্রন্ভয ভন্ধ্য কন্ফলণা অন্যতভ। ল্লীফাীয চীফন চীরফওায ভান্নান্নন, ল্লী উন্নন্নয রফরবন্ন ভস্যা 
ম্ভাফনা রঘরিতওযণ, নাযী  ররঙন্ ড়া চনন্কাষ্ঠীয ভস্যা রঘরিতওযণ, কৃরল  রযন্ফফান্ধফ দেওই প্রমৄরক্ত উদ্ভাফন্ন
াতা, কন্ফলণারব্ধ পরাপন্রয রবরত্তন্ত প্রান্ারকও কন্ফলণায দওৌর রনধ ভাযণ ওযা কন্ফলণায মূর রক্ষয। এঙাড়া, প্ররক্ষণ
উওযণ নতযীন্ত কন্ফলণায পরাপর ব্যফায ওযা । চাতী ল্লী উন্নন নীরত, দারযদ্র্ রফন্ভাঘন দওৌররা , আথ ভ-াভারচও
উন্নন, কৃরল উন্নন, রযন্ফ াংযক্ষণ ইতযারদয প্ররত রক্ষয দযন্ঔ কন্ফলণা প্রওল্পমূ রযঘারনা ওযা ন্ থান্ও। এফ কন্ফলণা
ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ রুদৄ ল্লী উন্ননই ন ল্লী উন্নন্নয ান্থ ম্পৃক্ত নীরত রনধ ভাযও  কন্ফলওন্দযন্ও াতা  যাভভ
প্রদান ওযা ।
কন্ফলণায রফলমূ
● স্রাে উন্নন রক্ষযভারা া (Millennium Development Goal): ঘযভ ষুদ্ধা  দারযদ্র্ দূযীওযণ, ফায চন্য
প্রাথরভও রক্ষা, দচোয ভতা  নাযীয ক্ষভতান, ররু মৃতুযায ওভান্না, ভাতৃক স্বাস্থয উন্নন  রযন্ফ াংযক্ষণ
ইতযারদ।
● আথ ভ-াভারচও উন্নন (Socio-economic Development): ষুদ্দ্র্ ঋণ, দক্ষতা উন্নন, সুান, ই-কবন্যভান্প,
দচোয উন্নন, প্রারতষ্ঠারনও উন্নন, াভারচও ক্ষভতান, রনযাদ ঔাফায ারন  স্যারনন্েন, ারফ ভও গ্রাভ উন্নন, রক্ষা,
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স্বাস্থয  পুরষ্ট, চনাংখ্যা  রযফায রযওল্পনা, ষুদ্দ্র্ নৃন্কারষ্ঠয উন্নন, ভানফ ম্পদ উন্নন, রাফ, চন রযাংখ্যান
(Demography), দরাও প্রান, ভাচ রফজ্ঞান, ভাচওভভ, এনরচ এয রফরবন্ন ওভভসূরঘ  অন্যান্য।
● কৃরল উন্নন (Agricultural Development): স্য ফহুমুঔীওযণ, দঘ  ারন ম্পদ ব্যফস্থানা, দািী,
ভৎস্য  রু ম্পদ, না ভাযী/দাভ কান্ড ভরনাং, রু স্বাস্থয রযঘম ভা, কৃরল মন্ত্রান, াইরেড প্রমৄরক্ত, ফীচ প্রমৄরক্ত, ঔাদ্য
প্ররক্রাচাতওযণ  কৃরল ব্যফা, মৃরত্তওা  মিরভ উন্নন, প্রঘররত কৃরল, উদ্যান পর, কৃরল প্রতিাযণ  কৃরল অথ ভনীরত,
ইতযারদ।
● রযন্ফ াংযক্ষণ  উন্নন (Environmental Protection and Development): াভারচও
ফনান, রনযাদ ারন, আন্ ভরনও ভস্যা দূযীওযণ, দূন্ম ভাক ব্যফস্থানা, চরফায়ু রযফতভন, ভরন্বত ফারাই ব্যফস্থানা, নচফ
কৃরল  ভাটিয উফ ভযতা বৃরি, ল্লী জ্বারানী, ফান্াগ্যা প্রমৄরক্ত, ঔযারষ্ণু পন্রয রফরবন্ন চাত উন্মাকীওযণ  যীক্ষণ,
দরক্ষণাঞ্চন্র রফণাক্ত এরাওা রফণ রষ্ণু চান্তয উন্মাকীওযণ  যীক্ষণ ইতযারদ।
উরল্লরঔত রফলমূ ঙাড়া অনুলদ দস্যবৃদ কন্ফলণা ওরভটিয সুারযন্য রবরত্তন্ত ভারযঘারন্ওয অনুন্ভাদনক্রন্ভ ল্লী
 কৃরল উন্নন াংক্রান্ত মৄন্কান্মাকী রফরবন্ন রফলন্য উয দক্ষতামূরও কন্ফলণা রযঘারনা ওন্য থান্ওন।
এওান্ডভীয কন্ফলণা ওাম ভক্রভ
এওান্ডভী প্ররতষ্ঠাওার দথন্ও জুন, ২০১৯ ম ভন্ত দভাে ৪৯১টি কন্ফলণা প্রওা ওযা ন্ন্ঙ। এয ভন্ধ্য জুরাই, ২০১৮ ন্ত জুন,
২০১৯ ম ভন্ত দভাে ২৮টি কন্ফলণা প্ররতন্ফদন প্রওারত ন্ন্ঙ। রনন্ম্ন প্রওারত কন্ফলণা প্ররতন্ফদন্নয তাররওা উস্থান ওযা
ন্রা।
২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য প্রওারত কন্ফলণা প্ররতন্ফদন্নয তাররওা
Title of the Research Publication

Researcher’s Name

1.

Dairy Milk Production,Processing and
Marketing at RDA Laboratory Area for
Livelihood Improvement of Small Milk
Producers

2.

Assessment and Analysis of the Overall
Situation of Women and
Children:Bangladesh Scenario

3.

Grain Storage at Household Level Food
Security

4.

Annual Plan 2018-2019 and Report 20172018

Abdullah Al Mamun, Director
Dr.Samir Kumar Sarker, Director
Dr.Muhammad Riazul Islam, Assistant Director
Md.Abdul Alim , Assistant Director
Dr.Zinat Fatema, Researcher
Monirul Islam, Assistant Director
Md.Abdul Alim, Assistant Director
Shamal Chandra Hawlader, Assistant Director
Md.Mohiuddin, Deputy Director
Asim Kumar Sarkar, Assistant Director
Dr.AKM Zakaria
Md.Ferdous Hossain Khan, Joint Director
Md.Delwar Hossain, Deputy Director
Rebeka Sultana, Deputy Director
Convener: Md.Nazrul Islam Khan, Director

5.

দরযদ্র্ ভা’য চন্য ভাতৃকত্বওার বাতা প্রদান

6.

Adoption of Integrated Homestead Farming
Technologies by the Rural Women of RDRS

7.

Evolutionary relationships of cyprinid fishes
(Cyprinidae) from Bangladesh based on
morphological traits and mitochondrial genes
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ড. দভাােদ মুনসুয যভান, রযঘারও
ড. দভা: নুরূর আরভন, রযঘারও
াযাাত যীদ, উ-রযঘারও
দঔ ারযায দভাােদ, উ-রযঘারও
আর ভামুন, ওাযী রযঘারও
Md. Khalid Aurangozeb, Deputy Director
Md. Ashraful Alam, Assistant Director

Title of the Research Publication

Researcher’s Name

8.

Md. Ashraful Alam, Assistant Director

9.
10.

Involvement of Women in Small Scale Fish
Farming in Birganj Upazilla of
Dinajpur:potential for nutritional point of
view
Determinants of Rural Migration and Its
Influences on Agricultural Labour

Noor Muhammad, Assistant Director

Assessment of adulteration in banana
ripening practiced in Bogura district and
development of safe ripening techniques for
ensuring food safety and security
Effect of Organic and Inorganic Seed
Treatments on Quality for Vegetable Seed
in Storage
A Checklist of fish species from three rivers
in Northwestern Bangladesh Based on a
seven-year survey
Common Practices Regarding Health and
Status of Treatment Facilities in the Rural
Areas of Sherpur
Upazila,Bogura,Bangladesh

Md, Ferdous Hossain Khan, Joint Director
Md. Khalid Aurangozeb, Deputy Director
Md.Abdul Alim , Assistant Director

16.

Fish Diversity and Conservation Status in
Freshwater Ecosystem of Dharala River at
Kurigram,Bangladesh

Md. Ashraful Alam, Assistant Director

17.

স্বল্প রযন্য ঔাদ্য প্ররক্রাচাতওযন

ড.আব্দুয যরদ, রযঘারও
শ্যাভর ঘন্দ্র ারাদায, ওাযী রযঘারও
ভরন হর ইরাভ, ওাযী রযঘারও

18.

Effectiveness of Web-Internet Information
System for Achieving e-Governance in
Bangladesh
Women Empowerment through
Entrepreneurship:A study in Jashore District

Md. Abdur Rashid PHD, Director
Sheikh Saeem Ferdous, Deputy Director

11.

12.

13.

14.

15.

19.

20.
21.

Ms. Rebeka Sultana, Deputy Director
Md. Khalid Aurangozeb, Deputy Director

Mohammad Ashraful Alam, Assistant Director

Md.Abdul Alim , Assistant Director
Sarawat Rashid, Deputy Director
Shaikh Shahriar Mohammad, Deputy Director
Mohammad Munsur Rahman, Director
Jayanto Kumar Roy, Assistant Director
Detection of Crossbreed Magur(Claras Md. Ashraful Alam, Assistant Director
batrachus x C. gariepinus) in Bangladesh
through geometric morpohometric and
mitochondrial col gene analyses
Community Based Housing:An Innovative
Sarawat Rashid, Deputy Director
and Green Development Project of
Shaikh Shahriar Mohammad, Deputy Director
Bangladesh (Conference Paper)

Information Needs of Rural Women in
Agricultural Activities

Maruf Ahmad, Assistant Director

Noor Mohammad , Assistant Director

Factors Affecting Safe Food Production:A
Study in Bogura District

Md.Abdur Rashid PHD, Director
Rebeka Sultana, Deputy Director
Noor Mohammad, Assistant Director
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Title of the Research Publication

Researcher’s Name

22.

Production of earthworms(Eisenia
foetida)as an alternative mud
eel(Monopterus cuchia) feed

Macksood Alam Khan, Deputy Director
Md. Ashraful Alam, Assistant Director

23.

Impact of Trichoderma Enhanced
Composting Technology in Improving Soil
Productivity

M.A. Matin
Noor Mohammad, Assistant Director

24

Status of Dairy Cattle Rearing In Char Land
Areas As Enterprise at Two Upazilas of
Bogura.

Dr. Samir Kumar Sarkar
Dr. Muhammad Rizaul Islam
Dr. Sultana Fizun Nahar
Md. Muraduzzaman

25

Contribution of female member in family
welfare through handicraft production: A
Study in Bogura District

26

Strengthing Rural Livelihood: The Role of
Mobile Phone Bogura Drictric, Bangladesh.

27

Resourse Mobilisation and Decision making
process of union parisad level in
bangladesh.

28

Collaborative Leadership and Perception of
Quality Education at Secondary Schools in
Rural and Urban Areas of Bangladesh

Macksood Alam Khan, Deputy Director
Shaikh Shahriar Mohammad, Deputy Director
Andalib Mahajabin, Assistant Director
Sompa Khatun,
Md. Ashraful Alam, Assistant Director
Md. Mohiuddin, Deputy Director
Md. Tanbirul Islam, Deputy Director
Jayanto Kumar Roy, Assistant Director
Shaikh Mehdee Mohammad PhD, Joint Director
Salma Mobarek, Deputy Director
Mr. Md. Maruf Ahmad, Assistant Director
Zahidul Islam
Dr. Monsur Ahmed, Assistant Professor
Dr. Muhammad Munsur Rahman, Director
Arif Ahmed Zufi, Assistant Professor
Md. Tanbirul Islam, Deputy Director

প্রান্ারকও কন্ফলণা
ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া রফকত প্রা রতন দও ধন্য গ্রাভীণ চনন্কারষ্ঠয আথ ভ-াভারচও  চীফনমারা ায ভান্নান্নন্নয রন্ক্ষয
রনযরবান্ফ কন্ফলণা  যীক্ষা-রনযীক্ষায ভাধ্যন্ভ রফরবন্ন ভন্ডর উদ্ভাফন্নয রনরভত্ত প্রান্ারকও কন্ফলণা প্রওল্প ফাস্তফান ওন্য
মান্ছ। এওান্ডভী গ্রাভীণ চনন্কারষ্ঠয আথ ভ-াভারচও  চীফনমারা ায ভান্নান্নন্ন এ ম ভন্ত দভাে ৪১টি প্রান্ারকও কন্ফলণা প্রওল্প
ফাস্তফান ওন্যন্ঙ। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য দভাে ২৩টি প্রান্ারকও কন্ফলণা ফাস্তফানাধীন যন্ন্ঙ। এগুররয ভন্ধ্য রচরফ’য
অথ ভান্ন এরডরভুক্ত ৮টি প্রান্ারকও কন্ফলণা প্রওল্প, এওান্ডভীয স্ব-অথ ভান্ন রযঘাররত প্রদভনী ঔাভান্যয ৮টি ইউরনে এফাং
কৃরল  ল্লী উন্নন রফলও ৭টি রফন্লারত দন্টায এয ভাধ্যন্ভ রযঘাররত ওাম ভওক্রভ উন্ল্লঔন্মাগ্য। এঙাড়া যওায ঘররত
অথ ভ ফঙন্য এওান্ডভীয ভাধ্যন্ভ ৮টি প্রান্ারকও কন্ফলণা প্রওল্প ফাস্তফান্নয রযওল্পনা গ্রণ ওন্যন্ঙ মা অনুন্ভাদন্নয প্ররক্রাধীন
যন্ন্ঙ। যওান্যয প্রতযক্ষ ন্মারকতা ল্লী উন্নন্নয দক্ষন্রা  এওান্ডভী ওতৃকভও ফাস্তফারত রনম্নফরণ ভত প্রওল্প/ওভভওাে
ফাস্তফানাধীন যন্ন্ঙ।
এরডরভুক্ত ঘরভান প্রান্ারকও কন্ফলণা প্রওল্প
(১) মমুনা, দ্মা এফাং রতস্তা ঘযাঞ্চন্রয ভান্ওভে ঘযান্নর উন্নন (M4C) ওারযকরয াতা প্রওল্প।
(২) গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান উন্নন এফাং আদৄরনও নাকরযও সুন্মাক সুরফধা ম্বররত ভফারবরত্তও ফহুতর বফন রফরষ্ট
‘ল্লী চনদ’ রনভভাণ াংক্রান্ত প্রান্ারকও কন্ফলণা প্রওল্প
(৩) ারন ারমিী আদৄরনও প্রমৄরক্তয প্রতিাযণ  রফস্তায এফাং ব্যফস্থানায ভাধ্যন্ভ পন্রয উৎাদন বৃরি ীল ভও প্রান্ারকও
কন্ফলণা প্রওল্প।
(৪) ল্লী উন্নন এওান্ডভী (আযরডএ), যাংপুয স্থান ীল ভও প্রওল্প।
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(৫) দঔ ারনা ল্লী উন্নন এওান্ডভী, চাভারপুয, প্ররতষ্ঠাওযণ ীল ভও প্রওল্প।
(৬) ফগুড়া দচরায ারযাওারদ  দানাতরা উন্চরায ঘয এরাওা ফফাযত দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান উন্নন ীল ভও
প্রওল্প
(৭) দৌযরক্ত রনবভয দন্ঘয ভাধ্যন্ভ রি-স্তয কৃরল প্রমৄরক্ত প্রতিাযণ  এয ফহুমুঔী ব্যফায ীল ভও প্রান্ারকও কন্ফলণা প্রওল্প
(৮) কুরড়গ্রাভ  চাভারপুয দচরায প্রারন্তও চনন্কাষ্ঠীয দারযদ্র্য হ্রাওযণ ীল ভও প্রওল্প
ঘরভান উন্নন প্রওল্প/ওভভওান্েয াংরক্ষপ্ত রফফযণেঃ
(১) দভরওাং ভান্ওভে াওভ পয দ্যা মমুনা, দ্মা এফাং রতস্তা ঘয (M4C)
ফাাংরান্দ যওায  এরডর’য অথ ভান্ন দভাে ৯২৬২.৮৫ (রচরফ-১৩৬৩.০০ এফাং প্রওল্প াায্য ৭৮৯৯.৮৫ রক্ষ) রক্ষ োওা
প্রাক্কররত ব্যন্ দভ, ২০১৩ ন্ত জুন, ২০১৯ দভাদী এওটি নফন্দরও াায্যপুষ্ট ওারযকরয াতাধভী ঘরভান প্রওল্প। রফশ্ব
উষ্ণান  চরফায়ু রযফতভন্নয পন্র চনচীফন্ন ভাযাত্ধও হুভওীয সৃরষ্ট ন্ছ। ঘযাঞ্চরগুন্রা নদী দফরষ্টত এফাং মূর মিঔে দথন্ও
রফরছন্ন া দমাকান্মাক  উন্নন ওাম ভক্রভ ব্যাত ন্ছ। ঘন্যয এই দবৌকররও রফম ভ এফাং মূর-মিঔে দথন্ও রফরছন্নতা ব্যাও
প্রবাফ দপন্র দমাকান্মাক, ফাচায ব্যফস্থানা তথা ঘযগুন্রায অথ ভননরতও উন্নন্নয উয। তদুরয, ঘযগুন্রা অন্নওগুরর কৃরল
রবরত্তও অথ ভননরতও ওাম ভক্রন্ভয ম্ভাফনান্ও আওন্ড় ধন্য আন্ঙ। মায পন্র ঘযগুন্রা স্যবাোয রন্ন্ফ খ্যাত। উৎারদত স্যই
স্থানী ফারদান্দয আন্য অন্যতভ উৎ এফাং কৃরলওান্চ রনন্ারচত রমিরভওন্দয ওভভ াংস্থান্নয রনযাদ দক্ষরা । রওন্তু ঘযাঞ্চন্র
দেওই ফাচায ব্যফস্থানা না থাওা উৎারদত কৃরল ন্েয ন্যাম ভমুল্য রনরশ্চত ন্ছ না। পন্র রদন রদন ঘযফাীন্দয ঘযভ
দারযদ্র্তা, অরনশ্চতা এফাং রফম ভ প্রাকৃরতও প্ররতকূরতা বৃরি ান্ছ।
প্রওন্ল্পয উন্েশ্য
M4C প্রওল্পটিয মূর রক্ষয ন্রা আ বৃরিয ভাধ্যন্ভ ফাাংরান্দন্য উত্তয  উত্তয-রশ্চভ অঞ্চন্রয রনরদ ভষ্ট রওছু দচরায ঘন্য
ফফাওাযীন্দয দারযদ্র্তা  রফম ভ হ্রা ওযা। Chars Livelihoods Programme (CLP)-এয ম্পদ
স্তান্তয ওাম ভক্রন্ভয পরাপন্রয উয রবরত্ত ওন্য ঘয উৎাদওন্দয ওভভওােন্ও দৃঢ়  রক্তারী ওযায রন্ক্ষয প্রওল্পটি ফাস্তফান
ওযা ন্ছ।
প্রওল্প এরাওা

: দদন্য উত্তয  উত্তয রশ্চভ অঞ্চন্রয দভাে ১০টি দচরায (ফগুড়া, রযাচকঞ্জ,
কাইফান্ধা, চাভারপুয, কুরড়গ্রাভ, রারভরনযাে, যাংপুয, নীরপাভারয, োঙ্গাইর
এফাং াফনা) ঘযাঞ্চর।

অনুন্ভারদত প্রওল্প ফযাে

: ৯,২৬২.৮৫ রক্ষ োওা (প্রওল্প াায্য-৭,৮৯৯.৮৫ রক্ষ; রচরফ-১,৩৬৩.০০
রক্ষ)

জুন, ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ব্য

: ৮৮০৫.৭২ রক্ষ োওা (প্রওল্প াায্য-৫৭৫৯.৫৪ রক্ষ; রচরফ-১২৪৬.১৮ রক্ষ)

২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয ফযাে
২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয ব্য

: ১২২১.০০ রক্ষ োওা (প্রওল্প াায্য-৯২১.০০ রক্ষ; রচরফ-৩০০.০০ রক্ষ)
: ১১০৪.০০ রক্ষ োওা (প্রওল্প াায্য-৯২১.০০ রক্ষ; রচরফ-১৮৩.০০ রক্ষ)

উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
 M4C প্রওন্ল্পয ন্মাকী ঘাযটি কৃরল উওযণ যফযাওাযী প্ররতষ্ঠান জুরাই/১৮- জুন/১৯ ভা ম ভন্ত ঘযাঞ্চন্র
ফ ভন্ভাে ১০.১৩ দওাটি োওা মূন্ল্যয ভানেত কৃরল উওযণ রফরক্র ওন্যন্ঙ। কৃরল উওযন্ণয প্রঘান্যয রন্ক্ষয ২৫ জুন,
২০১৯ ম ভন্ত ৪৬৮ টি কৃলও বা, ১২৩ টি কৃলও প্রঘাযারবমান রযঘারনা ওন্য দমঔান্ন দভাে ২৭,৪৭৪ চন কৃলও
উরস্থত রঙন্রন মায ভন্ধ্য ৯,৪০৮ চন নাযী।
 M4C প্রওন্ল্পয ন্মাকী দকাঔাদ্য যফযওাযী প্ররতষ্ঠান এরআই দকাদন্যচ জুরাই/১৮- জুন/১৯ ভা ম ভন্ত ঘযাঞ্চন্র
৩,৪০৩ দভ: েন উন্নতভান্নয কফারদ রুয ঔাদ্য রফক্র ওন্যন্ঙ। এরআই দকাদন্যচ তান্দয ন্েয প্রঘান্যয রন্ক্ষয ৯৫
টি কৃলও বা, ৬১ টি কৃলও প্রঘাযারবমান এফাং ২১ টি ভাঠ রদফ রযঘারনা ওন্য দমঔান্ন দভাে ১৬,৮০৬ চন কৃলও
উরস্থত রঙন্রন মায ভন্ধ্য ৬,১৩৬ চন নাযী।
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M4C টিভ দেডায আউে দগ্রাায (প্রারণম্পদ) এয ভাধ্যন্ভ জুন, ২০১৯ ইাং ভা ম ভন্ত ৩৫৬ ব্যাঘ কৃলও প্ররক্ষন
এফাং ১২৭ টি কৃলও প্রঘাযারবমান রযঘারনা ওন্য দমঔান্ন দভাে ২০,৪২১ চন কৃলও উরস্থত রঙন্রন মায ভন্ধ্য
১২,৫২৬ চন নাযী। এঙাড়া ৫ টি কফাদী প্রারণয টিওা প্রদান ওভভসূঘীয আন্াচন ওন্য, দমঔান্ন ৪৩৫ টি রযফান্যয
কফাদী প্রারণন্ও টিওা প্রদান ওযা ।
M4C টিভ দেডায আউে দগ্রাায (পর) এয চন্য পর ঘালাফাদ াংক্রান্ত দক্ষতা উন্নন রফলমও ৩ ব্যাঘ প্ররক্ষন
প্রদান ওযা , দমঔান্ন দভাে ১৭১ চন আউে দগ্রাায (পর) উরস্থত রঙন্রন। এঙাড়া জুন, ২০১৯ ভা ম ভন্ত ৭৬৫
ব্যাঘ কৃলও প্ররক্ষণ ওযা , দমঔান্ন দভাে ১৯,২১৭ চন কৃলও উরস্থত রঙন্রন মায ভন্ধ্য ১২,১৩২ চন নাযী।
M4C প্রওন্ল্পয ন্মারকতা অাংীদায এনরচ কাও, এনরডর,ইু্উনাইন্েড পাইন্যান্প, এন্ওএ পাউন্েন  োও
এয ভাধ্যান্ভ রযাচকঞ্জ, ফগুড়া  কাইফান্ধা এফাং কুরড়গ্রান্ভ জুরাই/১৮- জুন/১৯ ম ভভত্ধ ৫,৬৩৯ চন কৃলন্ওয ভান্ছ
১৬.০০ দওাটি োওা এফাং এ ম ভন্ত ফ ভন্ভাে ১৭,৩২৫ চন কৃলন্ওয ভান্ছ ৫০.৫৭ দওাটি োওা দভৌসুভী কৃরল ঋণ প্রদান
ওন্যন্ঙ।
M4C প্রওন্ল্পয আতা কত ২০ জুন,১৯ ভান্ ভান্ওভে রন্স্টভ দঘন্ঞ্জ পয ান্েইন্নফর বারনান্যরফররটি
রযডাক্টন ইন ঘযান্ররঞ্জাং ওনন্েক্র্ে ীল ভও দডররভন্নন ওভভারা রযডা রভরনাতন্ন অনুরষ্ঠত । উক্ত অনুষ্ঠান্নয
উন্েশ্য দফযওাযী ঔাতগুন্রা তদরযদ্র্ প্রতিদাগুন্রায ভন্ধ্য যারয প্রবাফ দপরন্ত ান্য  অথ ভননরতও দক্ষন্রা 
করতীর প্রবাফ দপরন্ত ান্য এফাং এই প্রবাফগুন্রা দরযদ্র্ প্রতিদান্য চন্য মুরধন কঠন্নয দক্ষরা  সৃরষ্ট ওন্য, মা ঝরুঁ ও
দভাওন্ফরা ওযায চন্য তান্দয ক্ষভতা বৃরি ওন্য। উক্ত অনুষ্ঠান্ন প্রধান অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন স্থানী
যওায ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রনার, ল্লী উন্নন  ভফাম রফবান্কয ভাননী রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন
তালুওদায, রফন্ল অরতরথ রন্ন্ফ উরস্থত রঙন্রন এরডর এয দডপুটি রডন্যক্টয চনাফ দডন্যও চচভ, সুইওিাক্ট
এয ওারি রডন্যক্টয অরনফ ভান দবৌরভও, M4C প্রওন্ল্পয প্রওল্প রযঘারও ড. দভােঃ আব্দুয যরদ এফাং M4C প্রওন্ল্পয
টিভ ররডায চনাফ এএভ ভামুদুজ্জাভান।

রঘন্রা : M4C প্রওন্ল্পয ওভভওাে
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গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান উন্নন এফাং আদৄরনও নাকরযও সুন্মাক-সুরফধা ম্বররত ভফারবরত্তও ফহুতর বফন
রফরষ্ট ‘ল্লী চনদ’ রনভভাণ ীল ভও প্রান্ারকও কন্ফলণা প্রওল্প

কৃরল চরভ অঘ দযাধ  ল্লীফাীয চন্য উন্নত আফান ব্যফস্থা রনরশ্চতওযন্ণ ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া “গ্রাভীণ
চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান উন্নন এফাং আদৄরনও নাকরযও সুন্মাক-সুরফধা ম্বররত ভফারবরত্তও ফহুতর বফন রফরষ্ট ‘ল্লী চনদ’
রনভভাণ” াংক্রান্ত প্রান্ারকও কন্ফলণা ীল ভও ঘরভান প্রওল্প। প্রওল্পটি জুরাই, ২০১৪ ন্ত জুন, ২০১৭ দভান্দ দভাে ৪২৪৩৩.৭৮
রক্ষ োওা প্রাক্কররত ব্যন্ ফাস্তফারত ন্ছ।
প্রওন্ল্পয মূর উন্েশ্য
গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয উন্নত আফান রনরশ্চতওযন্ণয ভাধ্যন্ভ কৃরল চরভ অঘন্যাধ, ঔাদ্য রনযাত্তা রনরশ্চতওযণ এফাং চীফনভান্নয
উন্নন ওযাই প্রওন্ল্পয মূর উন্েশ্য।
প্রওল্প এরাওা
অনুন্ভারদত প্রওল্প ফযাে
জুন ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ব্য
২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য ফযাে
২০১৯-২০ অথ ভফঙন্য ফযাে

: দদন্য াত রফবান্ক এওটি ওন্য দভাে ০৭টি এরাওা াইরাে আওান্য প্রওল্প
ফাস্তফারত ন্ছ।
: দভাে ৪২৪৩৩.৭৮ রক্ষ োওা (ফাাংরান্দ যওায - ৩৬,২৯৮.০০ রক্ষ োওা 
সুরফধান্বাকী- ৬,১৩৫.৭৮ রক্ষ োওা)
: ১৪৩৮৬.১৮ রক্ষ োওা (জুন ২০১৮ ম ভন্ত ব্য)
: ২০১৭-১৮ অথ ভফঙন্য প্রওল্প দভাদ দল া ওভভওাে স্থরকত আন্ঙ মা পুনযা
ঘালু ওযায রন্ক্ষয অনুন্ভাদন্নয চন্য প্রস্তাফ ওযা ন্ন্ঙ।
৮,৯০৩.৩০ রক্ষ োওা (প্রস্তারফত)

প্রওন্ল্পয প্রধান প্রধান ওাম ভক্রভমূ
 ফহুতর রফরষ্ট (৪ তরা) ৭টি আফান্নয চন্য বফন রনভভাণ;
 কফারদরু  াঁ-মুযকী ারন উৎারদত কৃরল ে প্ররক্রাচাতওযণ াংক্রান্ত ৭টি বফন রনভভাণ (৩ তরা);
 দৌয প্যান্নর স্থান্নয ভাধ্যন্ভ রফদুযৎ উৎাদন;
 রনযাদ ারন যফযান্য ব্যফস্থা;
 ারন ম্পন্দয ন্ফ ভাত্তভ ব্যফায রনরশ্চতওযন্ণ বৃরষ্টয ারন াংযক্ষণ  েন্রে ো ওান্চ ব্যফায ;
 অরিরনফ ভান্ওয সুন্মাক এফাং রযন্ফ উন্নন্ন চরাধায/ন্রও রনভভাণ;
 যন্ধনওান্চ রফওল্প নফানন্মাগ্য জ্বারানী রক্ত ব্যফান্য ওরভউরনটি রবরত্তও ফান্াগ্যা োন্ট স্থান;
 ফান্াগ্যা োন্ট ন্ত প্রাপ্ত স্লাযী দথন্ও উৎকৃষ্টভান্নয নচফ ায উৎাদন এফাং রফণন;
 সুপরন্বাকীন্দয চন্য রফরবন্ন আফধ ভনমূরও প্ররক্ষণ রযঘারনা; এফাং
 উন্দ্যাক্তা উন্নন্ন প্ররক্ষণ রনবভয আযরডএ ঋণ ওাম ভক্রভ রযঘারনা।
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রঘন্রা : কৃরল চরভ ারমিী  আদৄরনও নাকরযও সুন্মাক-সুরফধা ম্বররত ভফা রবরত্তও ল্লী চনদ

উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
রফবান্কয নাভ  অফস্থান
যাংপুয
(রনাভত, াোযরদখী, যাংপুয
দয, যাংপুয)

ফাস্তফ অগ্রকরত (%)
চরভয রযভাণ  োওা
৩.৯০২ এওয  োওা ৬৪৮.২৯ রক্ষ।
আফারও বফন
 োায-০১ এফাং োায-০২ এয ৪থ ভ তরা ম ভন্ত দেভ স্ট্রাওঘায ম্পন্ন ন্ন্ঙ,
রুদৄভারা  ৪থ ভ তরায দদার কাঁথুরন  োস্টান্যয ওাচ ঘরভান যন্ন্ঙ।
 োায-০১ এফাং োায-০২ এ ৫০০টি (ন্ভাে ৮০০টিয ভন্ধ্য) দযচায দঘৌওাঠ
াংন্মাচন ম্পন্ন ন্ন্ঙ। োইর এয ওাচ ঘরভান।
 োায-০১ এফাং োায-০২ এয ৩ তরা ম ভন্ত থাই-এয দেভ রাকান্নায ওাচ
ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
 ইন্রওরেওযার াই দরইাং ওযা ন্ন্ঙ।
পাভভ রফরডাং/ওযান্ের দড
 পাভভ রফরডাং এয রনধ ভারযত স্থান্ন আফারও বফন্নয দপন্যা-রন্ভন্ট স্লাফ ঢারাই 
রওউরযাং ওাচ ঘরভান, রনভভাণ ওাচ ীঘ্রই রু হ ওযা ন্ফ।
ফান্াগ্যা োন্ট
 প্রওল্প াইে োন্ন ২টি ফান্াগ্যা োন্ট-এয দর-আউে প্রদান ওযা ন্ন্ঙ।
রড-টিউফন্র স্থান  ারন যফযা ব্যফস্থা
 রড-টিউফন্ন্রয দরান্ওন রনধ ভাযণ ওযা ন্ন্ঙ। ীঘ্রই ওাচ রু হ ওযা ন্ফ।
অন্যান্য
 েে ফযান্েয দক্ষন্রা  ২৭২টি েযান্েয রফযীন্ত ১২২৪টি আন্ফদন চভা ন্ন্ঙ;
 েযাে বুরওাং এয চন্য ফ ভন্ভাে ২০৩ চন (৩০%) োওা চভা প্রদান ওন্যন্ঙন।
আরথ ভও অগ্রকরত
দভাে ওাম ভান্দ ৫১৫৩.৬০ রক্ষ োওা। রফর প্রদান ওযা ন্ন্ঙ- ৩২৮৯.৪৭ রক্ষ োওা।
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রফবান্কয নাভ  অফস্থান
ঢাওা
(রযদাপুয  আড়াড়া,
দকাারকঞ্জ দয, দকাারকঞ্জ)

যাচাী
(চাভারপুয, াচাানপুয, ফগুড়া)

ফাস্তফ অগ্রকরত (%)
চরভয রযভাণ  োওা
৪.২৬ এওয  োওা ৪৩০.০০ রক্ষ।
আফারও বফন
োায-০১
 দগ্রড ফীভ এয ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ এফাং দুই বফন্নয ১ভ তরায ৫৬টি ওরাভ ম্পন্ন
ন্ন্ঙ।
 দগ্রড ফীভ ম ভন্ত ভাটি বযাে ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
োায-০২
 বফন্নয ১ভ তরা ে ভ ওরাভ এয ওাচ ৯০% ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
 োায-১ এয ভান্ছ দপন্যা রন্ভন্ন্টয স্লাফ এয ওাচ রু হ ন্ন্ঙ।
পাভভ রফরডাং/ওযান্ের দড
 পাভভ রফরডাং এয রনধ ভারযত স্থান্ন ভাটি ওাোয ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
ফান্াগ্যা োন্ট
 প্রওল্প াইে োন্ন ২টি ফান্াগ্যা োন্ট রঘরিত ওযা ন্ন্ঙ।
রড-টিউফন্র স্থান  ারন যফযা ব্যফস্থা
 রড-টিউফন্র স্থান্নয চাকা রনধ ভাযণ ওযা ন্ন্ঙ।
অন্যান্য
 েযাে ফযান্েয দক্ষন্রা  ২৭২টি েযান্েয রফযীন্ত ৮১৮ আন্ফদন চভা ন্ন্ঙ।
চরভয রযভাণ  োওা
৫.৬৭ এওয  োওা ৭৩৯.৩১ রক্ষ।
আফারও বফন
োায-০১
 ২টি বফন্নয ৩ তরা ম ভন্ত দপন্যা-রন্ভন্ট স্লাফ/ঙাদ ঢারাই ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
 ৪থ ভ তরায দভাে ওরান্ভয প্রা ৬০% বাক ঢারাই ওাচ  ২০% ঙান্দয ফীভ এয
ঢারাই ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
 বফন্নয নীঘ তরা ফালু বযাে  ওম্পযাওন ওাচ ম্পন্ন যন্ন্ঙ।
 ২টি বফন্নয ২ তরায াটিন/ার কাঁথনীয ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ এফাং ররন্ন্টর,
েন্রন্েয াদ ঢারাই ওাচ ঘরভান।
োায-০২
 বফন্নয ৩ তরা ম ভন্ত স্লাফ ঢারাই দল ন্ ৪থ ভ তরায ৩০% ওরাভ  ফীভ ঢারাই
ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
 বফন্নয নীঘ তরা ফালু বযাে  ওম্পযাওন ওাচ ম্পন্ন যন্ন্ঙ।
 োায-০১  োায-০২ এয প্রন্াচনী দপন্যা-রন্ভন্ট স্লান্ফয ১০০% স্লাফ ঢারাই
ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
 রনরভভত ঙান্দয ইন্রওরেওযার াই দরইাং ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
ভ ার এয চন্য ন্রা-িও নতরযয ওাচ ঘরন্ঙ।
 বফন্নয াটিন
পাভভ রফরডাং/ওযান্ের দড
 পাভভ রফরডাং এয রনধ ভারযত স্থান্ন আফারও বফন্নয দপন্যা-রন্ভন্ট স্লাফ ঢারাই 
রওউরযাং ওাচ ঘরভান।
ফান্াগ্যা োন্ট
 প্রওল্প াইে োন্ন ২টি ফান্াগ্যা োন্ট রঘরিত ওযা ন্ন্ঙ।
রড-টিউফন্র স্থান  ারন যফযা ব্যফস্থা
 রড-টিউফন্র স্থান্নয চাকা রনধ ভাযণ ওযা ন্ন্ঙ।
অন্যান্য
 েযাে ফযান্েয দক্ষন্রা  ২৭২টি েযান্েয রফযীন্ত ১২২৫ টি আন্ফদন চভা ন্ন্ঙ।
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রফবান্কয নাভ  অফস্থান
খুরনা
(ন্ঔারাফাড়ীা, ফটিাখাো,
খুরনা)

রন্রে
(ফদুারচ, দরক্ষণ সুযভা, রন্রে)

ঘট্টগ্রাভ
(ফঙ্গফন্ধু ফাচায , দয উন্চরা,
ওক্সফাচায)
ফরযার

ফাস্তফ অগ্রকরত (%)
চরভয রযভাণ  োওা
৩.৭৫ এওয  োওা ৬২২.০৮ রক্ষ।
অগ্রকরত
 ফারর বযান্েয ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ;
 এন্প্রাঘ দযাড নতযী ওযা ন্ন্ঙ;
 াইররাং এয দর-আউে প্রদান ওযা ন্ন্ঙ;
 েযাে ফযান্েয দক্ষন্রা  ২৭২টি েযান্েয রফযীন্ত ৯৭৫ টি আন্ফদন চভা ন্ন্ঙ।
চরভয রযভাণ  োওা
৪.২১৫ এওয  োওা ৬০৫.২০ রক্ষ।
অগ্রকরত
 রন্রন্ে নীচু এরাওা রঙর রফধা, ওাচ রু হ ওযা মা রন;
 েযাে ফযান্েয দক্ষন্রা  ২৭২টি েযান্েয রফযীন্ত ৩২৮টি আন্ফদন চভা ন্ন্ঙ।
চরভয রযভাণ  োওা
 ৪.২০৬২ এওয  োওা ৫৬২.৫০ রক্ষ।
 েযাে ফযান্েয দক্ষন্রা  ২৭২টি েযান্েয রফযীন্ত ২৩৫টি আন্ফদন চভা ন্ন্ঙ।
অগ্রকরত
 ল্লী চনদ প্রওল্প এরাওা রনফ ভাঘন্নয চন্য ফরযার দচরায রফরবন্ন এরাওা
ইন্তাভন্ধ্যই রযদভন ওযা ন্ন্ঙ;
 খুফ ীঘ্রই প্রওল্প এরাওা রনফ ভাঘন ওযা ম্ভফ ন্ফ।
 েযাে ফযান্েয দক্ষন্রা  ২৭২টি েযান্েয রফযীন্ত ১৪৯টি আন্ফদন চভা ন্ন্ঙ।

ল্লী চনদ, যাংপুয এয রনভভাণাধীন বফন
(৩) ারন ারমিী আদৄরনও প্রমৄরক্তয প্রতিাযণ  রফস্তায এফাং ব্যফস্থানায ভাধ্যন্ভ পন্রয উৎাদন বৃরি ীল ভও প্রান্ারকও
কন্ফলণা প্রওল্প
ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া তায চন্রি দথন্ওই ারন ব্যফস্থানায উয প্রান্ারকও কন্ফলণা রযঘারনা ওন্য আন্ঙ।
ফাাংরান্দন্ আরয দন্ওয পূন্ফ ভ স্থারত প্ররত খন্টা ২ রক্ষ ররোয ারন উন্ত্তারনক্ষভ এওটি কবীয নরকূ দথন্ও ভারা  ৪০
এওয চরভন্ত দঘ প্রদান ওযা ম্ভফ ন্তা। কবীয নরকূন্য দঘ এরাওা বৃরিয রন্ক্ষয এওান্ডভী ১৯৮০-১৯৮৩ ভওান্র
FAO/UNDP অথ ভান্ন ‘‘Tubewell Command Area Development (TCAD)’’ ীল ভও এওটি প্রান্ারকও
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কন্ফলণা রযঘারনা ওন্য। উক্ত প্রান্ারকও কন্ফলণায পর রন্ন্ফ ‘‘Buried Pipe System of Irrigation’’ (মি-কবভস্থ
দঘনারা(’’ Concept এন্দন্ প্ররতষ্ঠা া। আযরডএ ওতৃকভও উদ্ভারফত এইযম্ন মি-কবভস্থ দঘনারা স্থান ওযায পন্র পূন্ফ ভ
ওরথত ক্ষভতা ম্পন্ন এওটি কবীয নরকূ দথন্ও ১৬৬ এওয দফান্যা ধান্নয চরভন্ত দঘ প্রদান ওযা ম্ভফ ন্ন্ঙ। কবীয
নরকূ দঘ এরাওায এইরূ বৃরিয পন্র এওয প্ররত রফদুযৎ/জ্বারানী ঔযঘ (৭৫%) ওভান্না ম্ভফ ন্ছ। উযন্তু ারনয অঘ
৬০% দথন্ও ৫%-এ আনা ম্ভফ ন্ন্ঙ এফাং মি-উরযস্থ দঘনারায রযফন্তভ মি-কবভস্থ দঘনারা স্থান্নয পন্র ১৬৬ এওয দঘ
এরাওা ৩ এওয চরভয অঘ দযাধ ওযা ম্ভফ ন্ন্ঙ। দঘনারা রনভভান্ণ মিরভ ভাররওন্দয ভন্ধ্য ম্ভাব্য াভারচও িন্দ্ব
এড়ান্না ম্ভফ ন্ন্ঙ। আযরডএ-এয অরবজ্ঞতায আন্রান্ও এই মি-কবভস্থ দঘ নারা ফতভভান্ন রফরবন্ন যওারয  দফযওারয
প্ররতষ্ঠান দমভনেঃ ফন্যন্দ্র ফহুমুঔী উন্নন ওতৃকভক্ষ, স্থানী যওায প্রন্ওৌর অরধদপ্তয, উত্তয-পূফ ভ ষুদ্দ্র্ দঘ প্রওল্প (কৃরল ভন্ত্রণার),
গ্রাভীণ কৃরল পাউন্েন (গ্রাভীণ ব্যাাংও), দদন্ কৃরল উৎাদন বৃরিয রন্ক্ষয পরবান্ফ ব্যফায ওযন্ঙ। এঙাড়া ঔাভায ম ভান্
ারন ব্যফস্থানা রনন্ আযরডএ, রডএই, কন্ফলণা প্ররতষ্ঠান ওাম ভক্রভ গ্রণ ওযন্র ভাঠ ম ভান্ তায প্রবাফ ওভ রক্ষয ওযা দকন্ঙ।
আযরডএ কন্ফলণায দীখ ভ অরবজ্ঞতায আন্রান্ও ঔাভায ম ভান্ ারন ব্যফস্থানা ারন ব্যফস্থানায চন্য ফাাংরান্দ যওান্যয
অথ ভান্ন এরপ্রর ২০১৫ ন্ত রডন্ম্বয ২০১৯ দভাদী ারন ারমিী প্রওল্প ঘরভান যন্ন্ঙ। চরফায়ু রযফতভনচরনত ঝরও
দভাওান্ফরা ধান, দানা চাতী ষ্য এফাং রফরবন্ন রি উৎাদন্ন দন্ঘয ারন, উৎাদন উওযণ  জ্বারানী ারমিী রযন্ফ
ফান্ধফ দযইচড দফড, এআযআই, এডরিউরড এফাং োইন্ওা ওন্ম্পাস্ট প্রমৄরক্তয ফহুর প্রঘরন, চনরপ্রওযণ  ভাঠ ম ভান্ দ্রুত
প্রতিযন্ণয রনরভত্ত প্রওল্পটি ফাস্তফারত ন্ছ। আদৄরনও ারন ারমিী প্রমৄরক্তয প্রতিাযণ  ারন ব্যফস্থানায ভাধ্যন্ভ পন্রয
উৎাদন বৃরি, রযন্ফ  চরফায়ু রযফতভন্নয ঝরুঁ ও দভাওান্ফরা ওযাই প্রওল্পটিয মূর উন্েশ্য।
প্রওল্প এরাওা
অনুন্ভারদত প্রওল্প ফযাে
জুন ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ব্য
২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য ফযাে
ঘররত অথ ভ ফঙন্যয জুন/১৯ ম ভন্ত
ব্য

:
:
:
:
:

দদন্য াত রফবান্কয ৪০ দচরায দভাে ২০০টি এরাওা প্রওল্প ফাস্তফারত ন্ছ।
দভাে ৩৯৬৩.০০ রক্ষ (াংন্ারধত)
৩,১৪২.৫২ রক্ষ োওা
৮০০.০০রক্ষ োওা।
৭৬৬.৭২রক্ষ োওা

ারন ারমিী কন্ফলণা প্রওল্পটি ফাস্তফান্নয পন্র ভাঠ ম ভান্ দঘকৃত ারন ৩০-৪০% ারমি ন্ছ ক্ষান্তন্য পরন বৃরি ান্ছ
২০-৪০%। ফতভভান্ন ফাাংরান্দন্য ৭টি রফবান্কয আতা ১৪ দচরায অন্তকতভ ৭২টি কৃলও গ্রুন্ এই ধযন্নয আদৄরনও ারন
ারমিী প্রমৄরক্ত এফাং মারন্ত্রওীওযন প্রদভনী’য ফাস্তফান এই প্রথভ। আদৄরনও এই ারন ারমিী প্রমৄরক্ত মু এফাং মারন্ত্রওীওযন
ফারনরচযওবান্ফ ফাস্তফান্ন রওছু দফযওারয প্ররতষ্ঠান উন্দ্যাক গ্রন ওন্যন্ঙন এফাং পরতায ান্থ ফাস্তফান ওযন্ঙ। তাঙাড়া
ব্যরক্তকত উন্দ্যাক্তা নতযী ন্ছ। পন্র ভাঠ ম ভান্ কৃরল রফবাক, রফএরডর, ফন্যন্দ্র ফহুমুঔী ওতৃকভক্ষ (রফএভরডএ), ইতযারদ
প্ররতষ্ঠান প্রমৄরক্তমূ াঠ ম ভান্ প্রতিাযন্ণ াংমৄক্ত ায পন্র ইরতফাঘও রযফতভন রক্ষয ওযা মান্ছ।

রঘন্রা : রযন্ফ  চরফায়ু রযফতভন্নয ঝরুঁ ও দভাওান্ফরা দন্ঘয ারন  উৎাদন উওযণ ারমিী প্রমৄরক্তন্ত ঘালাফাদ
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উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
● ঔাভায মারন্ত্ররওওযন্ণয চন্য াায টিরায দফড পভভায, দযান  ভাড়াই মন্ত্রারত াংগ্র ওন্য রফতযণ ঘরভান
যন্ন্ঙ। ফতভভান ম ভন্ত ৫৫টি াায টিরায দফড পভভায কৃরল মন্ত্রারত উওাযন্বাকী ারন ারমিী কৃলওদন্র
রফতযণ ওযা ন্ন্ঙ।
● রক্ষযভারা া ৫০টিয রফযীন্ত ৫০টি উ-প্রওল্প এরাওা রনফ ভাঘন, ৫০টি দর কঠন।
● ঔরযপ-২/১৯ দভৌসুন্ভ ৭টি ভাদায োন্র  ১৬৫টি উ-প্রওল্প এরাওা প্রদভনী ফাস্তফান ম্পন্ন ন্ন্ঙ এফাং ঔরযপ২/১৯ দভৌসুন্ভ প্রদভনী ফাস্তফান প্ররক্রা ঘরভান।
● দল্প দল্প গ্রু আফারফ বফন উিভমুঔী প্রতিাযণ বফন্নয রপরনরাং ওাচ ঘরভান।
● প্রমৄরক্তমূ চনরপ্র  প্রান্যয চন্য ১৫৪ টি ভাঠ রদফন্য আন্াচন ওযা ন্ন্ঙ।
● ৮টি অফরতওযণ  ব্যফস্থানা রফলও প্ররক্ষণ ৭টি দভরনাযী রফলও প্ররক্ষণ এফাং ৫০টি পাভভা ভ রপড প্ররক্ষণ
ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
ল্লী উন্নন এওান্ডভী (আযরডএ), যাংপুয স্থান ীল ভও প্রওল্প

(৪)

ফাাংরান্দ যওান্যয অথ ভান্ন অন্ক্টাফয, ২০১৪ ন্ত দন্ন্ফম্বয, ২০১৮ দভাদী এওটি ঘরভান প্রওল্প। প্রওল্পটি ভাননী
প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনায অগ্রারধওাযমূরও প্রওল্প। উত্তয-রশ্চভ অঞ্চন্রয (কাইফান্ধা, যাংপুয, রদনাচপুয, ঠাঁকুযকা, ঞ্চকড়,
নীরপাভাযী, কুরড়গ্রাভ  রারভরনযাে) গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীন্ও দক্ষ চনরক্তন্ত রূান্তন্যয ভাধ্যন্ভ উন্নন্নয মূর দস্রাতধাযা
ম্পৃক্ত ওন্য তান্দয দারযদ্র্ রফন্ভাঘন ওযায রনরভত্ত আযরডএ, ফগুড়া’য অধীন্ন যাংপুন্যয তাযাকঞ্জ উন্চরা ল্লী উন্নন
এওান্ডভী, ফগুড়ায আদন্র এওান্ডভী স্থান্নয উন্েন্শ্য প্রওল্পটি ফাস্তফারত ন্ছ।
প্রওন্ল্পয মূর উন্েশ্য
যাংপুয রফবান্কয গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয দেওই চীফন মারা ায ভানন্ন্নান্নয চন্য আযরডএ, ফগুড়া’য আদন্র আন্যা এওটি পুণাঙ্গ ল্লী
উন্নন এওান্ডভী প্ররতষ্ঠা ওযাই এ প্রওন্ল্পয মূর উন্েশ্য।
প্রওল্প এরাওা
অনুন্ভারদত প্রওল্প ফযাে
জুন ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ব্য
২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য ফযাে
ঘররত অথ ভ ফঙন্যয জুন/১৯ ম ভন্ত ব্য

:
:
:
:
:

যাংপুয দচরায তাযাকঞ্জ উন্চরাধীন ইওযঘারী, ওাঘনা  চকদীপুয দভৌচা।
১১১৩২.০০ রক্ষ োওা ।
৯০৬৪.৮৮রক্ষ োওা।
৫০৫৩.০০রক্ষ োওা।
৫০১৭.৮৮ রক্ষ োওা

প্রওন্ল্পয মূর ওভভওাে
মিরভ অরধগ্রণ
● প্রওন্ল্পয আতা দভাে ৫০ এওয চরভ অরধগ্রণ ওাচ

অরপ বফন রনভভাণ
●
●
●
●

দভইন দকে  ীভানা প্রাঘীয রনভভাণ
প্রারনও ওাভ অনুলদ বফন (১০ তরা পাউন্েন) 60০ ফ: রভ: X ১০ তরা = 6000 ফ: রভ: রনভভাণ
দেওন্নাররচ বফনেঃ (৬ তরা পাউন্েন) ২ তরা ম ভন্ত রনভভাণ (৩0০ ফ: রভ: X ২ তরা = 600 ফ: রভ: রনভভাণ)
ওযান্পন্েরযা রফন্নাদন দওন্দ্র  দকষ্ট াউ বফন (৬ তরা পাউন্েন ৫ভ তরা ম ভন্ত রনভভাণ): (৭0০ ফ: রভ: X ৫ তরা
= ৩৫00 ফ: রভ: রনভভাণ) গ্রাউে দোয  ১ভ তরা- ওযান্পন্েরযা, ২ তরা- রফন্নাদন দওন্দ্র, ৩ তরা দকস্ট াউ
আফারও বফন রনভভাণ
● াধাযণ দান্ষ্টর (ভররা  পু হল): (১০ তরা পাউন্েন) ৬তরা ম ভন্ত রনভভাণ (৪৫০ ফ: রভ: X ৬ তরা = ২৭০0 ফ: রভ:
রনভভাণ)
● রযঘারন্ওয ফাাংন্রােঃ (২ তরা পাউন্েন) ২ তরা ম ভন্ত রনভভাণ (১৫৮ ফ: রভ: X ২ তরা = ৩১৬ ফ: রভ: রনভভাণ)
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● পযাওারি দওাাে ভাযেঃ (১০ তরা পাউন্েন) ২ তরা ম ভন্ত রনভভাণ (১৮৬ ফ: রভ: X ৪ ইউরনে X ২ তরা = ১৪৮৮ ফ: রভ:
রনভভাণ)
● ষ্টাপ দওাাে ভায (এ, রফ, র োই) (১০তরা পাউন্েন) ২ তরা ম ভন্ত রনভভাণ (৭৫০ ফ: রভ: X ৩ োই ইউরনে X ২
তরা = ১৫০০ ফ: রভ: রনভভাণ)
● ভরচদ রনভভাণ (২ তরা পাউন্েন) ১ভ তরা রনভভাণ (২২০ ফ: রভ: X ১ তরা = ২২০ ফ: রভ: রনভভাণ)।
● দডইন্নচ রন্স্টভ, দযাড/ররাংও দযাড, ওরযন্ডায ইতযারদ স্থান/রনভভাণ।
এঙাড়া প্ররক্ষণ, কন্ফলণা  প্রান্ারকও কন্ফলণা দক্ষরা  রন্ন্ফ আযরডএ, যাংপুয ওযাম্পান্ আযরডএ, ফগুড়া’য আদন্র (ও) কৃরল
মন্ত্রারত ইউরনে; (ঔ) পর ইউরনে; (ক) দডইযী ইউরনে; (খ) দারি ইউরনে; (গ) ভৎস্য ইউরনে (ঘ) উদ্যান  না ভাযী ইউরনে;
(ঙ) টিসুযওারঘায  াইন্ড্রান্পারনও ইউরনে কন্ড় দতারায রযওল্পনা যন্ন্ঙ।

রঘন্রা : ভাননী ভন্ত্রী  প্ররতভন্ত্রী ভন্াদ যাংপুন্য ল্লী উন্নন এওান্ডভী (আযরডএ), যাংপুয স্থান ীল ভও প্রওল্প রযদভন
উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
● ভুরভ উন্নন ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ এফাং রভানা প্রাঘীয রনভভান ওাচ ৮০% ম্পন্ন ন্ন্ঙ।
● প্রারনও বফন এয ১০ তরায ঙাদ ঢারাই ম্পন্ন, ১০ তরা ম ভন্ত কাথুরন ম্পন্ন,োইল্, পাায  এাযকুরায রন্েভ
 রপরনরাং ওাচ ঘরভান।
● দচনান্যর দান্ষ্টর এয ৬ষ্ঠ তরায ঙাদ ঢারাই ওাচ ঘরভান ৫ভ তরায রপরনরাং ওাচ ঘরভান।
● দকষ্ট াউচ  ওযান্পন্েরযা বফন এয ৫ভ তরায ঙাদ ঢারাই ওাচ ম্পন্ন ৪থ ভ তরায রপরনরাং ওাচ ঘরভান।
● ডাইন্যক্টয ফাাংন্রায এয ২ তরায ঙাদ ঢারাই ওাচ ম্পন্ন ২ম তরায ইন্েয কাথুরন ঘরভান  ১ভ তরায রপরনরাং
ওাচ ম্পন্ন।
● পযাওারি দওাাোয এয ২ তরায ইন্েয কাথুরনয ওাচ ঘরভান।
● ষ্টযাপ দওাাোয এয ২ তরায ইন্েয কাথুরনয ওাচ ঘরভান।
● াফ দষ্টন রনভভান  অন্যান্য ওাচ ম্পন্ন।
●  হযার দেওন্নারচী বফন্নয ওাচ ঘরভান।
● দেওন্নারচী াওভ এয ক্র দড, দডইযী দড  িী দড এয রপরনরাং ওাচ ঘরভান।
● প্রওন্ল্পয অনুন্ভারদত রডরর’য ক্র রযওল্পনা অনমাী ওর ক্র ওাচ ইরচর দেোয প্ররক্রা ম্পন্ন ।
(৫) দঔ ারনা ল্লী উন্নন এওান্ডভী, চাভারপুয ল্লী উন্নন এওান্ডভী প্ররতষ্ঠাওযণ ীল ভও প্রওল্প
ভভনরাং রফবান্কয গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয দেওই চীফন মারা ায ভানন্ন্নান্ন ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা কত ২৫/১০/২০১৬
তারযন্ঔয এওন্নও বা প্রওল্পটি অনুন্ভাদন দদন। প্রওল্পটি ফাাংরান্দ যওান্যয অথ ভান্ন জুরাই ২০১৬ ন্ত জুন, ২০২০
দভান্দ দভাে ১২৪৫০.১২ রক্ষ োওা ব্যন্ ফাস্তফান্নয চন্য কত ২৭/১২/২০১৬ তারযন্ঔ প্রারনও অনুন্ভাদন রাব ওন্য।
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প্রওন্ল্পয মূর উন্েশ্য
বৃত্তয ভভাংরাং অঞ্চন্রয গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয দেওই চীফন-মারা ায ভানন্ন্নান্নয দঔ ারনা ল্লী উন্নন এওান্ডভী প্ররতষ্ঠা
ওযাই এ প্রওন্ল্পয মূর উন্েশ্য। প্রওন্ল্পয সুরনরদ ভষ্ট উন্েশ্যফরী রনম্নরূেঃ
● এওান্ডভী প্ররতষ্ঠায চন্য দবৌত অফওাঠান্ভা রনভভাণ ওযা;
● প্ররক্ষণ, কন্ফলণা  প্রান্ারকও কন্ফণায চন্য রফরবন্ন সুন্মাক সুরফধা রনরশ্চত ওযা;
● ল্লী উন্নন ম্পওীত প্ররক্ষণ, কন্ফলণা  প্রান্ারকও কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ প্রররক্ষত  দক্ষ ভানফ ম্পদ সৃরষ্ট, দেওই
ভন্ডর  প্রমৄরক্ত প্রতিাযণ;
● ভানম্পন্ন প্ররক্ষণ প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ দক্ষ ভানফ ম্পদ সৃরষ্ট এফাং ভন্ডর/প্রমৄরক্তকত প্রতিাযণ ওন্য ঔাদ্য রনযাত্তা
রনরশ্চত এফাং দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন াতা ওযা; এফাং
● দদন্য গ্রাভীণ ত দরযদ্র্য চনন্কাষ্ঠীন্ও দক্ষ ওভী রন্ন্ফ কন্ড় তুন্র গ্রাভীণ অঞ্চন্রয আথ ভ-াভারচও অফস্থায উন্নন
খোন্না।
প্রওল্প এরাওা
অনুন্ভারদত প্রওল্প ফযাে
জুন ২০১৮ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ব্য
২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য ফযাে
ঘররত অথ ভ ফঙন্যয জুন/১৯ ম ভন্ত ব্য

:
:
:
:
:

চাভারপুয দচরায দভরানদ উন্চরাধীন রাো, রযযাভকুর
দভৌচা।
১২৪৫০.১২ রক্ষ োওা
৭১৬৩.৮৫ রক্ষ
৩০০০.০০ রক্ষ
২৯২৫.৫৪ রক্ষ োওা

প্রওন্ল্পয মূর ওভভওাে
ম্পদ াংগ্র
● ৫০ এওয চরভ অরধগ্রণ।
● প্রওন্ল্পয আতা মানফান (১টি র-আয  ২টি দভােয াইন্ওর) াংগ্র ।
● প্রস্তারফত ৫টি ইউরনন্েয (পর; দডইযী  দারি; ভৎস্য; টিসুয ওারঘায এফাং াইন্ড্রান্পারনও; কৃরল ে
প্ররক্রাচাতওযণ ইউরনে) এয মন্ত্রারত াংগ্র।
রনভভাণ  স্থানাদী
বফন রনভভাণ
● দ তরা রফরষ্ট প্রারনও বফন রনভভাণ;
● ওযান্পন্েরযা রফন্নাদন দওন্দ্র  দকষ্ট াউ বফন (৬ তরা পাউন্েন ৫ভ তরা ম ভন্ত রনভভাণ) (১ভ  ২ তরা
ওযান্পন্েরযা; ৩ তরা- রফন্নাদন দওন্দ্র এফাং ৪থ ভ-৫ভ তরা দকস্ট াউ);
● াধাযণ দান্ষ্টর (পু হল): (৬ তরা পাউন্েন) ৬ষ্ঠ তরা ম ভন্ত রনভভাণ ;
● াধাযণ দান্ষ্টর (ভররা ): (৬ তরা পাউন্েন) ৬ষ্ঠ তরা ম ভন্ত রনভভাণ;
● ভারযঘাযও  অরতরযক্ত ভারযঘাও ফাাংন্রা : (২ তরা পাউন্েন) ২ তরা ম ভন্ত রনভভাণ।
অন্যান্য বফন  অফওাঠান্ভা/স্থানারদ রনভভাণ
● প্ররক্ষণ, কন্ফলণা  প্রান্ারকও কন্ফলণা দক্ষরা  রন্ন্ফ চাভারপুয ওযাম্পান্ আযরডএ, ফগুড়া’য আদন্র পর;
দডইযী  দারি; ভৎস্য; টিসুয ওারঘায এফাং াইন্ড্রান্পারনও এফাং কৃরল ে প্ররক্রাচাতওযণ ইউরনে এয
দড/অফওাঠান্ভা রনভভাণ এফাং দভইন দকে, কাড ভ দড  ীভানা প্রাঘীয রনভভাণ।
● ওরযন্ডায রনভভাণ; ভরচদ রনভভাণ; দযাড/ররাংও দযাড স্থান; ারন রনস্কান অফওাঠান্ভা
● দেররন্মাকান্মাক, নফদুযরতও স্থানা  ারন যফযা (াই রাইন, ২টি কবীয নরকূ, বাযন্ড ট্যাাংও) ব্যফস্থা।
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উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
● মিরভ উন্নন্নয চন্য ভাটি বযান্েয ওাচ ৭৮% রম্পূভন ন্ন্ঙ।
● ীভানা প্রাঘীন্যয ওাচ ভাপ্ত ায য দভইন দকন্েয ওাচ ৫৫% রম্পূভন ন্ন্ঙ।
● ওযান্পন্েরযা বফন  রফন্নাদন দওন্ন্দ্রয ৪থ ভ তরায তরায ঙাদ ঢারাই ওাচ ম্পূন ভ ফায য ৫ভ তরায ঙান্দয যড
ফাইরোং  াোরযাং ওাচ ঘরভান যন্ন্ঙ এফাং াাার ইন্েয কাঁথুনী ্ু্ অন্যান্য ওাচ ঘরভান যন্ন্ঙ।
● াধাযন দান্ষ্টর (পু হল) এয ে্াওঘায ওাচ ম্পূন ভ ফায য এফাং াাার ইন্েয কাঁথুনী  অন্যান্য ওাচ
ঘরভান যন্ন্ঙ।
● াধাযন দান্ষ্টর (ভররা) এয ে্াওঘায ওাচ ম্পূন ভ ফায য এফাং াাার ইন্েয কাঁথুনী, োষ্টায, োইর
রপটিাং  অন্যান্য ওাচ ঘরভান যন্ন্ঙ।
● ভারযঘারন্ওয ফাাংন্রায ওাচ ম্পূন ভ ন্ন্ঙ।
● প্রারনও ওাভ অনুলদ বফন্নয অফওাঠান্ভা মূরও ওান্চয ৭ভ তরায ঙান্দয ঢারাই ম্পন ভ ায য ৮ভ তরায
ঙান্দয যড ফাইরোং  াোরযাং এয ওাচ ঘরভান যন্ন্ঙ এফাং াাার ইন্েয কাঁথুনী ্ু্ অন্যান্য ওাচ ঘরভান
যন্ন্ঙ।
● ইউরনে মূন্য োওঘায ওাচ ৮০% ম্পভন ভ ায য ইন্েয কাঁথুনী, োষ্টায  অন্যান্য ওাচ ঘরভান যন্ন্ঙ।
● ভরচন্দয পাউন্েন  দগ্রড ফীভ ওাচ ম্পভন ভ ায য ওরাভ ঢারাইন্ময ওাচ ঘরভান যন্ন্ঙ।
● এঙাড়া ওভভ রযওল্পনা অনুমাী প্রওন্ল্পয অন্যান্য ওাচ ঘরভান যন্ন্ঙ।
(৬)

ফগুড়া দচরায ারযাওারদ  দানাতরা উন্চরায ঘয এরাওা ফফাযত দারযদ্র্য চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান উন্নন
প্রওল্প

ফাাংরান্দন্য দভাে চনন্কারষ্ঠয প্রা ৫ বাক ঘযাঞ্চন্র ফফা ওন্য। প্ররত ফঙয ফন্যা  নদী বাঙ্গন নানারফধ প্রাকৃরতও
দূন্ম ভান্কয ওাযন্ন ফহু দরান্ওয খযফারড়, কফারদরু  পন্রয ব্যাও ক্ষরত । নদী দফরষ্টত এই ওর ঘযাঞ্চর মূর মি-ঔে
দথন্ও রফরছন্ন  প্ররতরনত প্রাকৃরতও দূন্ম ভান্কয ওাযন্ণ চীফন চীরফওায অতযন্ত ঝরুঁ ও প্রফণ। াাার নদী রফন্ধ ভৌত উফ ভয চরভ
থাওন্র উন্নত প্রমৄরক্ত, ওরান্ওৌর, প্ররক্ষণ  উৎাদন উওযণ চরবয না া ওাাংরঔত উৎাদন ব্যাত ন্ছ।
প্ররতটি রযফান্যযই কফারদরু ারন্নয ভানরওতা থাওন্র অথ ভাবাফ, উন্নত চাত, রঘরওৎা সুরফধা না থাওা, প্রাকৃরতও
দুন্ম ভাকওারীন দকা-ঔান্দ্যয অবাফ ম্ভাফনাভ এ ঔাতটিয উন্নন ব্যাত ন্ছ। ইন্তান্ফ ভ ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয
আতাধীন রডএপআইরড’য অথ ভান্ন রএরর’য ভাধ্যন্ভ দদন্য রফরবন্ন ঘয এরাওা নানারফধ উন্নন ওাম ভক্রভ গ্রণ ওযা
ন্র ারযাওারদ  দানাতরা উন্চরা রএররয ওাম ভক্রভ রঙর ীরভত। এ অফস্থা দথন্ও উন্ত্তাযন্ণ ফাাংরান্দ যওান্যয
অথ ভান্ন দভাে ৩০৫৫.৭০ রক্ষ োওা ব্যন্ রতন ফঙয (জুরাই ২০১৭ দথন্ও জুন ২০২০ ম ভন্ত) দভাদী প্রওল্পটি গ্রণ ওযা
ন্ন্ঙ।
প্রওন্ল্পয উন্েশ্য  রক্ষয:
প্রওন্ল্পয মূর উন্েশ্য ন্রা ফগুড়া দচরায ারযাওারদ  দানাতরা উন্চরায ঘন্য ঝরুঁ ওপূণ ভ অফস্থা ফফাযত চনন্কাষ্ঠীয
আ বৃরিয ভাধ্যন্ভ চীফনমারা ায ভান্নান্নন  ঔাদ্য রনযাত্তা রনরশ্চত ওযা। প্রওন্ল্পয সুরনরদ ভষ্ট উন্েশ্যাফরী রনম্নরূেঃ
(ও) ঘন্যয তদরযদ্র্ অরধফাীন্দয ক্ষভতা বৃরিয ভাধ্যন্ভ ারযফারযও আবৃরি এফাং আদৄরনও কৃরল প্রমৄরক্ত, ম্পরত্ত
স্তান্তন্যয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্ ন্ত উন্নন;
(ঔ) ফাচায ব্যফস্থায উন্নন্নয রন্ক্ষয মূর মি-ঔন্েয ান্থ আন্তেঃাংন্মাক বৃরি;
(ক) দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীন্ও রফরবন্ন অথ ভননরতও ওভভওান্ে (কৃরল  অকৃরল) রনন্ারচত ওন্য উন্দ্যাক্তা সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ
আন্যা উন্নত চীফনমান্নয সুন্মাক সৃরষ্ট ওযা;
(খ) কফারদরুয চাত উন্নন্নয চন্য স্থানী দফা প্রদানওাযী (LSP) এফাং আইরটিয রবরত্তও কফারদরু
ব্যফস্থানা রনরশ্চত ওযা; এফাং
(গ)
রফরবন্ন আ-ফধ ভনমূরও প্ররক্ষণ প্রদান এফাং Incentive based micro saving program
রযঘারনায সুন্মাক সৃরষ্ট ওন্য কৃরল  আথ ভ-াভারচও দক্ষন্রা  ক্ষভতা বৃরিয ভাধ্যন্ভ আথ ভ-াভারচও 
চীফনমারা ায ভান্নান্নন।
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:
প্রওল্প এরাওা
অনুন্ভারদত প্রওল্প ফযাে
জুন ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ব্য
২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য ফযাে
ঘররত অথ ভ ফঙন্যয জুন/১৯ ম ভন্ত ব্য

:
:
:
:

ফগুড়া দচরায ারযাওারদ এফাং দানাতরা উন্চরায (ারযাওারদ
উন্চরায ৬টি ইউরনন এফাং দানাতরা উন্চরায ২ টি ইউরনন)
দভাে ৮টি ইউরনন্ন (ঘয এরাওা) প্রওল্পটি ফাস্তফান ওযা ন্ফ।
৩০৫৫.৭০ রক্ষ োওা
১৯৬১.৬২ রক্ষ
১৬৬০.০০ রক্ষ
১৫৭৫.১৫ রক্ষ োওা

প্রওন্ল্পয সুরফধান্বাকী
● প্রওন্ল্পয রক্ষয  উন্েশ্য অচভন্ন ২টি উন্চরায ঘয এরাওা দফচরাইন ান্বভ রযঘারনা, স্থানী চনপ্ররতরনরধ,
উন্চরা প্রান্নয যাভভ ন্ফ ভারয রএরর’য অরবজ্ঞতায আন্রান্ও প্রওন্ল্পয সুপরন্বাকী রনফ ভাঘন ওযা ন্ফ।
তন্ফ সুপরন্বাকী রনফ ভাঘন্নয দক্ষন্রা  ইন্তাপূন্ফ ভ ফাস্তফারত রএরর প্রওল্প দথন্ও ফাদ যা তদরযদ্র্ন্দয অগ্রারধওায
দদা ন্ফ।
● প্রস্তারফত প্রওন্ল্পয আতা ঘযাঞ্চন্রয ১৬০০০ চন চনন্কাষ্ঠী প্রতযক্ষ  ন্যাক্ষবান্ফ প্রওন্ল্পয সুপর ান্ফ। এন্দয
ভন্ধ্য ৩০০০ চন তদরযদ্র্ (রএরর প্রওল্প দথন্ও ফাদ যা) এফাং ৫০০০ চন দরযদ্র্ অথ ভাৎ তদরযদ্র্ ন্ত উন্নীত
চনন্কাষ্ঠী।
প্রওন্ল্পয মূর ওভওভাে:
● রনফ ভারঘত ৩২২০ চন সুপরন্বাকী দস্য রফরবন্ন আফধ ভনমূরও ওভভওান্েয উয প্ররক্ষণ গ্রণ ওন্য রনচ রনচ
এরাওা প্ররক্ষন্ণয রব্ধ জ্ঞান  অরবজ্ঞতা প্রন্াক ওন্য ওভভাংস্থান্নয দক্ষরা  সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ ফাড়রত আ রনরশ্চত
ওযন্ফ।
● ৩ াচায তদরযদ্র্ন্দয ভান্ছ কফারদরু (৩ াচায ক হ  ৩ াচায ঙাকর/দবড়া) স্তান্তয ওন্য স্তান্তরয প্রাণী ারন্নয
চন্য অনুদান (স্টযাইন্ে) সুরফধা প্রদান, রুঔাদ্য যফযা  রঘরওৎা দফা রনরশ্চত ওন্য ম্পদ সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ
দারযদ্র্ রনযন ওযা ন্ফ।
● প্রওল্প দভান্দ দভাে ৭০০টি রযফায রুদৄভারা  ক হ দভাোতাচাওযণ ওভভওাে রযঘারনা ওন্য াফরম্বী ন্ফ।
● তথ্য প্রমৄরক্ত রনবভয রাইবস্টও ম্যান্নচন্ভন্ট ওাম ভক্রন্ভয আতা স্থানীবান্ফ ৩০ চন LSP সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ
কফারদরুয স্বাস্থয দফা, কৃররা ভ প্রচনন  ারন দফা রনরশ্চত ওযা ন্ফ।
● ৩০০ রযফান্যয চন্য ৩০০টি নরকূ, ১২০০ রযফান্যয চন্য ৪টি এরাওা  হযার াইড াোয াোই এফাং ১৫০০
রযফান্যয চন্য স্বাস্থযেত ল্যাওরেন্নয ব্যফস্থা রনরশ্চত ওযা ন্ফ।
● প্রতযক্ষ সুপরন্বাকীন্দয ভধ্য দথন্ও ১১০০ চন নাযীয ওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্ট ন্ফ পন্র নাযী ক্ষভতান বৃরি ান্ফ।
● দভাে ৩ াচায চন দস্য রনন্ গ্রাভীণ ঞ্চ  ঋণদান াংস্থা (VSLA) এফাং াভারচও উন্নন দর (SDG)
কঠন ওন্য মূরধন/পুরিঁয দমাকান রনরশ্চত ওন্য প্রওল্প ঔাত দথন্ও ৫০% োওা প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ তরফর কঠন ওন্য
প্রওল্প এরাওায সুপরন্বাকীন্দয চীফন-চীরফওায উন্নন্ন কৃরলরবরত্তও ভরন্বত ওাম ভক্রভ রযঘারনা ওযা ন্ফ।
● কৃলওন্দয ঘারদা দভাতান্ফও নতুন ম্ভাফনাভ পন্রয উৎাদন প্রমৄরক্তয প্রদভনী িও নতযীয ভাধ্যন্ভ উৎাদন বৃরি।
● স্থানী ম ভান্ ষুদ্দ্র্ রযন্য প্রাকৃরতও দূন্ম ভান্কয ভ কৃরল  ফাস্থান্নয ক্ষরতগ্রস্থন্দয পুনফ ভান  চ হযী াতা
প্রদান রনরশ্চত ওন্য দূন্ম ভাক দভাওারফরা ওযা।
● দুই উন্চরা ৮টি দুগ্ধ প্ররক্রাওযণ  ফাচাযচাতওযণ ইউরনে স্থান  দরস্  ারবভ দন্টায কঠন্নয ভাধ্যন্ভ
ন্েয ফাচায ব্যফস্থা উন্নন রনরশ্চত ওযা।
● প্রওল্প এরাওা ৩২টি স্যান্েরাইে রক্লরনও স্থান্নয ভাধ্যন্ভ প্রাথরভও স্বাস্থয দফা প্রতিাযন্ণয সুন্মাক সৃরষ্ট ওযা।
উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
● প্রওন্ল্পয আতা ারযাওারদ উন্চরায ৬ টি ইউরনন্নয ৫৪টি াড ভ এফাং দানাতরা উন্চরায ২টি ইউরনন্নয
১২টি াড ভ ান্বভ ওযা ন্ন্ঙ।
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● প্রওন্ল্পয অথ ভান্ন আইরটি রবরত্তও কফারদরু ারন কৃররা ভ প্রচনন ম্পরওভত ৩০ চনন্ও, াভারচও ন্ঘতনতা
রফলন্ ২১৬০ চনন্ও, প্রাকৃরতও দূন্ম ভাক ব্যফস্থানা  চরফায়ু রযফতভন্নয প্রবাফ দভাওান্ফরা রফলন্ ৬০০ চনন্ও,
স্বাস্থয,পুরষ্ট  রযষ্কায রযছন্নতা রফলন্ ৬০০ চনন্ও, ঘয এরাওা পর উৎাদন রফলন্ ৫১০ চনন্ও, ফতরবো
রি ঘা রফলন্ ১৮০ চনন্ও, ক হ দভাোতাচাওযণ  উন্দ্যাক্তা উন্নন প্ররক্ষন্ণ ২৭০ চনন্ও, ফীচ ব্যফায ভাধ্যন্ভ
উন্দ্যাক্তা উন্নন প্ররক্ষন্ণ ৬০ চনন্ও, দকা-ঔাদ্য  াইন্রচ নতযী প্ররক্ষন্ণ ৩০০ চনন্ও,ফনান প্ররক্ষন্ণ ৩০০
চনন্ও, প্রাথরভও রঘরওৎা রফলন্ ২০ চনন্ও, ফাচায উন্নন  ব্যফায রযওল্পনা প্ররক্ষণ রফলন্ ৩৯ চনন্ও এফাং
স্তরল্প  দরাই রফলন্ ১৫০ চন উওাযন্বাকীন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ।
● প্রওন্ল্পয আতা ১১টি ভেয াইন্ওর ক্র ওযা ন্ন্ঙ।
● ফনান ওাম ভক্রন্ভয আতা বৃক্ষ দযান ওযা ন্ন্ঙ।
● উওাযন্বাকী ৩১৮৮ চন দস্যন্দয ভান্ছ ষ্টাইন্ে সুরফধা প্রদান ওযা ন্ন্ঙ।
● ক হ দভােতাচাওযণ  উন্দ্যাক্তা সৃরষ্ট ওান্চ াতা প্রদান ওযা ন্ন্ঙ।
● ম্পদ স্তান্তন্যয আতা উওাযন্বাকী দস্যন্দয ভান্ছ ১৫৯২টি ক হ  ১৫৯৬টি ঙাকর রফতযণ ওযা ন্ন্ঙ।
● প্রওন্ল্পয আতা ৩০০টি নরকু,ারন যফযা  আনুারঙ্গও ওাম ভক্রভ ম্পাদন ওযা ন্ন্ঙ।
● কৃররা ভ প্রচনন ওাম ভক্রন্ভ ৪৩৫টি ক হন্ও কৃররা ভ প্রচনন ওযা ন্ন্ঙ।
● ৫টি দারায প্যান্নন্রয ভাধ্যন্ভ রফরুি  রনযাদ ারন যফযান্য ওাম ভক্রভ ঘরভান যন্ন্ঙ।
● ৬৩০ চন উওাযন্বাকী দন্স্যয ভান্ছ াওঘাং-১ খান্য ওাটিাং রফতযণ ওযা ন্ন্ঙ।

স্থানী ভাননী াাংদ এভ এ ভান্নান এফাং এওান্ডভীয ভারযঘারও  প্রওন্ল্পয প্রওল্প রযঘারও প্রওন্ল্পয
সুপরন্বাকীন্দয ভান্ছ ক হ  ঙাকর রফতযণ ওযন্ঙন।

ঘন্য দৌযরক্ত রনবভয ঔাফায ারন যফযা িরত

103

(৭)
প্রওল্প

দৌযরক্ত রনবভয দন্ঘয ভাধ্যন্ভ রি-স্তয কৃরল প্রমৄরক্ত প্রতিাযণ  এয ফহুমুঔী ব্যফায ীল ভও প্রান্ারকও কন্ফলণা

ফাাংরান্দ যওান্যয অথ ভান্ন জুরাই- ২০১৭ ন্ত জুন- ২০২২ দভাদী এওটি ঘরভান প্রওল্প। দদন্য ক্রভফধ ভভাণ রফদুযৎ ঘারদা
রনযন  প্রতযন্ত অঞ্চন্র দারায রনবভয দঘ সুরফধা  রি-স্তয কৃরল প্রমৄরক্ত প্রতিাযণ রনরভত্ত আযরডএ, ফগুড়ায রযরনএযাফ
এনারচভ রযাঘ ভ দন্টায (আযইআযর) আতা প্রওল্পটি ফাস্তফারত ন্ছ।
মূর উন্েশ্য
দৌযরক্ত রনবভয কবীয নরকূ স্থান এফাং রি-স্তয কৃরল প্রমৄরক্তয রফস্তায/ প্রতিাযন্ণয ভাধ্যন্ভ রফদুযন্তয ব্যফায ওভান্না
এওযপ্ররত পরন বৃরি  দদন্য ক্রভফধ ভভান রফদুযৎ খােরত দযাধ এফাং ঔাদ্য রনযাত্তা রনরশ্চত ওযাই এই প্রওন্ল্পয মূর উন্েশ্য।

প্রওন্ল্পয সুরনরদ ভষ্ট উন্েশ্যাফরী
ও) যারয দৌযরক্ত ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ রদন্নয দফরা দঘ াম্প রযঘারনা ওন্য দদন্য দঘ ওান্চ ক্রভফধ ভভান রফদুযৎ
ঘারদায ারমি ওযা;
ঔ) দৌযরক্ত ঘাররত কবীয নরকূন্য ারন ফহুমুঔী (পাভভ  নন-পাভভ ওান্চ) ওান্চ ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ প্রওল্প এরাওায
উওাযন্বাকীন্দয চীফন ভান্নয উন্নন খোন্না;
ক) আযরডএ-উদ্ভারফত (দারায রন্স্টভ) ভন্ডন্র দৌয প্যান্নর স্থান্নয ভাধ্যন্ভ চরভয অঘ দযাধ ওযা;
খ) এওই চরভন্ত এওই ভ রফরবন্ন ধযন্ণয পর (রি-স্তয কৃরল প্রমৄরক্তন্ত) ঘালাফান্দয ভাধ্যন্ভ পরন বৃরি;
গ) আযরডএ উদ্ভারফত প্রমৄরক্ত ব্যফায ওন্য দঘ ঔযঘ উৎাদন ব্য ওভান্না এফাং ারন ম্পন্দয দক্ষ ব্যফায
রনরশ্চতওযণ; এফাং
ঘ) প্রওন্ল্পয সুপরন্বাকীন্দয
প্ররক্ষণ প্রদান  প্ররক্ষন্ণাত্তয
আযরডএ ঋণ সুরফধা প্রদান্নয
ভাধ্যন্ভ প্রমৄরক্ত চনরপ্রওযণ
এফাং আথ ভ-াভারচও অফস্থায
উন্নন খোন্না। প্রওল্প এরাওা
অনুন্ভারদত প্রওল্প ফযাে
জুন ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ব্য
২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য ফযাে
ঘররত অথ ভ ফঙন্যয জুন/১৯ ম ভন্ত ব্য

:

দদন্য ৮টি রফবান্কয ৩২টি দচরায দভাে ৩৫টি এরাওা প্রওল্পটি ফাস্তফান ওযা
ন্ছ।

:
:
:
:

৩৯৮৯.০০ রক্ষ োওা
১১৫৭.৩৬ রক্ষ োওা
১০০০.০০ রক্ষ োওা
৯৭৬.২০ রক্ষ োওা
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মূর ওাম ভক্রভ
● দৌযরক্ত রনবভয কবীয (০.৫-১ রওউন্ও) নরকূ স্থান;
● আযরডএ ভন্ডন্র দারায েযান্ট এফাং রি-স্তয কৃরল প্রমৄরক্ত প্রতিাযন্ণ রফরবন্ন অফওাঠান্ভা স্থান;
● পন্রয রনরফড়তা বৃরিন্ত রি-স্তয কৃরল প্রমৄরক্ত ব্যফায (প্রঘররত িরতন্ত পর উৎাদন্নয াাার ারথ পর
রন্ন্ফ ভাঘা উচ্চপরনীর রি ঘান্লয ব্যফস্থা;
● ারন অঘ দযান্ধ মি-কবভস্থ দঘ নারা (ফারযড াই ইরযন্কন) ওাঠান্ভা নতযী;
● প্রওন্ল্পয াশ্বভফতী গ্রান্ভ রনযাদ ঔাফায ারন যফযান্য চন্য বাযন্ড ট্যাাংও  ারন যফযা দনোওভ স্থান;
● দক্ষ চনরক্ত রূান্তন্যয চন্য রফরবন্ন আফধ ভনমূরও ওভভওান্ে প্ররক্ষণ;
● আযরডএ ঋণ ওাম ভক্রভ রযঘারনা।
অগ্রকরতেঃ
 ৫টি এরাওা দৌযরক্ত রনবভয দঘ িরত  এয ফহুমুঔী ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ রি-স্তয কৃরল প্রমৄরক্ত প্রতিাযন্ণয চন্য
ভন্ডর স্থান ম্পন্ন ন্ন্ঙ।


৫টি ব্যান্ঘয ভাধ্যন্ভ ৪০০ চন উওাযন্বাকীন্ও পাভভা ভ রপড প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ; ৬টি ব্যান্ঘয ভাধ্যন্ভ ১৮০
চনন্ও ঔাভায ম ভান্ ারন ব্যফস্থানা প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ এফাং ২টি ব্যান্ঘয ভাধ্যন্ভ ৬০ চনন্ও উন্নত ভৎস্য
ঘাল প্রমৄরক্ত স্তান্তয প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ।



যারয চনফর রনন্াক ওাম ভক্রভ ম্পন্ন ন্ন্ঙ।



আইটি বফন উিভমুঔী প্রতিাযণ রনভভাণ ওাচ ম্পন্ন ন্ন্ঙ।

(8) কুরড়গ্রাভ  চাভারপুয দচরায প্রারন্তও চনন্কাষ্ঠীয দারযদ্র্য হ্রাওযণ ীল ভও প্রওল্প
ফাাংরান্দ যওান্যয অথ ভান্ন জুরাই- ২০১৮ ন্ত জুন- ২০২১ দভাদী এওটি ঘরভান প্রওল্প। তদরযদ্র্  প্রারন্তও চনন্কারষ্ঠয
দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয ভাধ্যন্ভ ভান্চয মূর দস্রাতধাযা ম্পৃক্ত ওযায রনরভন্ত্ত ল্লী উন্নন এওান্ডভী (আযরডএ), ফগুড়া’য
ভাধ্যন্ভ প্রওল্পটি ফাস্তফারত ন্ছ। ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ (রফআযরডরফ), ভফা অরধদপ্তয এফাং াংরিষ্ট দচরা 
উন্চরা প্রান প্রওন্ল্পয সুরফধান্বাকী রনফ ভাঘন  দর কঠন্ন ন্মাকী াংস্থা রন্ন্ফ ওাচ ওযন্ঙ। আযরডএ, ফগুড়া’য
াাার রফআযরডরফ ন্ঘতনতা  দক্ষতামূরও প্ররক্ষণ প্রদান এফাং ভফা অরধদপ্তয কৃরল  স্তরল্প ন্েয
ফাচাযচাতওযন্ণ াতা ওযন্ঙ।
মূর উন্েশ্য
প্রওন্ল্পয মূর উন্েশ্য ন্রা তদরযদ্র্  প্রারন্তও চনন্কারষ্ঠয দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয ভাধ্যন্ভ ভান্চয মূর দস্রাতধাযা ম্পৃক্ত
ওযা। এওটি ফারড় এওটি ঔাভায প্রওল্প  ঘয চীরফওান ওভভসূরঘ (রএরর) -এয আন্রান্ও ভান্চয ররঙন্ ড়া
চনন্কারষ্ঠন্ও দারযদ্র্যতা দথন্ও উন্নীত (Graduation from Poverty) ওযায ভাধ্যন্ভ প্রস্তারফত প্রওল্পটি
ফাাংরান্দ যওান্যয দেওই উন্নন রক্ষযভারা া অচভন্ন াও মিরভওা ারন ওযন্ফ।
প্রওন্ল্পয সুরনরদ ভষ্ট উন্েশ্যাফরী ন্রােঃ
(ও) তদরযদ্র্  প্রারন্তও চনন্কারষ্ঠয চন্য নতুন ওভভাংস্থান সৃরষ্ট ওযা;
(ঔ) দক্ষতা উন্নন (skill development) প্ররক্ষণ, ম্পদ স্তান্তয (asset transfer)  উন্নত কৃরল প্রমৄরক্ত
স্তান্তন্যয ভাধ্যন্ভ তদরযদ্র্ চনন্কারষ্ঠয আ বৃরি ওযা  উন্দ্যাক্তা রন্ন্ফ কন্ড় দতারা;
(ক) কৃররা ভ প্রচনন (Artificial Insemination) প্রমৄরক্ত  আইরটি রনবভয প্রারণম্পদ ব্যফস্থানায (ICT
Based Livestock Management) ভাধ্যন্ভ কফারদপ্রারণয চাত উন্নন ওযা; এফাং
(খ) প্রওল্প সুরফধান্বাকীন্দয আথ ভ-াভারচও অফস্থায (দমভনেঃ স্বাস্থয, পুরষ্ট, রনযাদ ারন, স্যারনন্েন, াভারচও ন্ঘতনতা,
নাযীয ক্ষভতান) উন্নন খোন্না।
প্রওল্প এরাওা
অনুন্ভারদত প্রওল্প ফযাে

:
:

দদন্য ২টি রফবান্কয ২টি দচরায দভাে ৮টি এরাওা প্রওল্পটি ফাস্তফান ওযা
ন্ছ।
১৯৫১৫.৩৫ রক্ষ োওা
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জুন ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ব্য
:
২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য ফযাে
:
ঘররত অথ ভ ফঙন্যয জুন/১৯ ম ভন্ত :
ব্য

৬৯৪.০২ রক্ষ োওা
১০০.০০ রক্ষ োওা
৬৯৪.০২ রক্ষ োওা

অগ্রকরতেঃ
 প্রওন্ল্পয চূড়ান্ত অনুন্ভাদন  চনফর রনন্াক ম্পূভণ ন্ন্ঙ।


প্রওন্ল্পয চন্য এওটি কাড়ী ক্র ওযা ন্ন্ঙ।



প্রওন্ল্পয সুরফধান্বাকী রনফ ভাঘন ওাচ ঘরভান যন্ন্ঙ।

স্ব-অথ ভান্ন রযঘাররত আযরডএ প্রদভনী ঔাভান্যয প্রান্ারকও কন্ফলণা
প্রান্ারকও কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ কৃরল দক্ষন্রা  রাকই প্রমৄরক্ত উদ্ভাফন এফাং উদ্ভারফত প্রমৄরক্তমূ প্ররক্ষণ  পরাপর প্রদভন্নয
ভাধ্যন্ভ রফস্তান্যয রন্ক্ষয এওান্ডভী ওযাম্পা াংরি ৮০ এওয চরভন্ত আেটি ইউরনন্েয (পর, না ভাযী; দাররে; দডইযী;
ভৎস্য; টিসুয ওারঘায এে ফান্ান্েওন্নাররচ; ফান্াগ্যা, দঘ  কৃরল মন্ত্রারত এফাং কৃরলে প্ররক্রাচাতওযণ, াংযক্ষণ 
রফণন ইউরনে) ভন্বন্ যওাযী ম ভান্ এওভারা  Self Sustainable Farm কন্ড় দতারা ন্ন্ঙ। রনম্নফরণ ভত আেটি
ইউরনন্েয ভাধ্যন্ভ ভরন্বতবান্ফ প্রদভনী ঔাভান্যয ওাম ভক্রভ রযঘাররত ন্ আন্ঙেঃ
(১) পর ইউরনে (২) না ভাযী ইউরনে (৩) দাররে ইউরনে (৪) দডইযী ইউরনে (৫) ভৎস্য ইউরনে (৬) টিসুয ওারঘায এে
ফান্ান্েওন্নাররচ ইউরনে (৭) ফান্াগ্যা, দঘ  কৃরল মন্ত্রারত ইউরনে (৮) কৃরলে প্ররক্রাচাতওযণ, াংযক্ষণ  রফণন
(এরএভ) ইউরনে। রনন্ম্ন রফরবন্ন ইউরনন্েয আন্রাওরঘরা  উস্থান ওযা ন্রা।

বিত্রীঃ আযবডএ প্রদতনী খাভাগযয না তাযী ইউবনট

বিত্রীঃ আযবডএ প্রদতনী খাভাগযয পর ইউবনট

বিত্রীঃ আযবডএ প্রদতনী খাভাগযয মডইযী ইউবনট

বিত্রীঃ আযবডএ প্রদতনী খাভাগযয মাবি ইউবনট
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বিত্রীঃ আযবডএ প্রদতনী খাভাগযয ভৎস্য ইউবনট

বিত্রীঃ আযবডএ প্রদতনী খাভাগযয টিসুকযারিায ইউবনট

বিত্রীঃ ফাগয়াগ্যা, মি ও কৃবল মন্ত্রাবত ইউবনগট কাম তরভ

কৃরলে প্ররক্রাচাতওযণ, াংযক্ষণ  রফণন (এরএভ) ইউরনে
ল্লী উন্নন এওান্ডভীন্ত প্ররক্ষণপ্রাপ্ত ঔাভাযী ওতৃকভও উৎারদত কৃরলে  কন্ফলণা ওভভসূরঘয আতাধীন এরাওা উৎারদত
ন্েয রফণন, াংযক্ষণ  প্ররক্রাচাতওযণ এফাং ঠিও মূল্য রনরশ্চতওযন্ণয রক্ষয াভন্ন দযন্ঔ ২০০৭ ান্র কৃরলে
প্ররক্রাচাতওযণ, াংযক্ষণ  রফণন (এরএভ) ইউরনে প্ররতরষ্ঠত । ল্লী উন্নন এওান্ডভীয আতাধীন এই ব্যরতক্রভধভী
ওভভসূরঘয অন্যতভ রক্ষযমূ ন্ছেঃ






রফজ্ঞানেত উান্ কৃরলচাত ে প্ররক্রাচাত ওযা।
প্ররক্রাচাতকৃত কৃরলন্েয ব্যফায  দভাদওার বৃরিয উন্েন্শ্য ঠিও তাভারা া াংযক্ষণ ওযা।
াংযক্ষণ  প্ররক্রাচাতওযন্ণ অরচভত জ্ঞান ঔাভাযী  উন্োক্তা ম ভান্ প্রতিাযন ওযা।
কৃলওন্দয চন্য কৃরলন্েয ন্যায্য মূল্য রনরশ্চত ওযায ঠিও রফণন  রফতযণ িরত অফরম্বন ওযা।
রনম্নমূল্য ওারীন ভন্ ক্ষরত এড়ান্নায রন্ক্ষয কৃলও  ব্যফাীকন্নয চন্ন্য প্রন্াচন্ন রভাকায বাড়া প্রদান ওযা ।

কৃলন্ওয ন্েয নায্যমূল্য প্রারপ্ত এফাং রনযাদ ঔাদ্য রনরশ্চত ওযায চন্য কৃরলে প্ররক্রাচাতওযণ,াংযক্ষণ  ফাচাযচাতওযণ
(এরএভ) ইউরনেটি ররর’য আতা ফতভভান্ন ১৮ টি ে (দমভনেঃ রফরবন্ন ধযন্ণয আঘায, ঘােনী, দচরী, রখ, ভদৄ, ফন হটি,
যাই োন অন্র, দুধ, দরধ প্রভৃরত) পরতায ান্থ উৎাদন,প্ররক্রাচাতওযণ,াংযক্ষণ  ফাচাযচাতওযণ ওযা । কৃরলে
প্ররক্রাচাওযণ,াংযক্ষণ  ফাচাযচাওযন্ণয াাার কৃলওন্দয প্ররক্ষন্ণয ব্যফস্থা ওযা । এয আতা প্ররতফঙয ৩০ চন
ওন্য এওটি ব্যান্ঘ ৩/৪ টি ব্যান্ঘ ান্ত ওরন্ভ প্ররক্ষন্ণয ব্যফস্থা যন্ন্ঙ। এ ঙাড়া এওান্ডভীন্ত আকত প্ররক্ষণাথীন্দয চন্য
ইউরনন্েয ওাম ভক্রভ প্রদভনীয ব্যফস্থা যন্ন্ঙ। এই ইউরনন্ে আতা রনরভত ১০ চন ওভী যন্ন্ঙ এ ঙাড়া রদন ারচযা
রন্ন্ফ ৮/১০ চন দরান্ওয ওভভ াংস্থান যন্ন্ঙ। এন্দয দফতন, দফানা  অন্যান্য ব্য ইউরনন্েয আ ন্ত ফন ওযা ।
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কৃরলে প্ররক্রাচাতফওযণ,াংযক্ষণ  ফাচাযচাতওযণ ইউরনে টি ররর-এয আতা দমৌথ উন্দ্যন্ক দও এপরফ আইএর,
ড়ী ফাচায, গ্রাভীণ ডান্নান ান্থ গ্রাভ ম ভা প্রতিাযন্ণয রন্ক্ষয এওন্মান্ক ওাচ ওন্য মান্ছ।

বিগত্রীঃ কৃবলণ্য প্রবরয়াজাতকযণ, াংযক্ষণ ও বফণন ইউবনট
যওাযী দফ-যওাযী অাংরদারযন্ত্ব (ররর) ভন্ডর
যওারয কন্ফলণা ওভভওান্েয াাার ‘‘যওারয দফ-যওারয অাংরদারযন্ত্ব (ররর(’’ আযরডএ এয ান্থ ওাভার দভরন
টুরস্ দমৌথবান্ফ াওভন্ আে ধযন্নয (ভাড়াই, ছাড়াই  রনড়ানী মন্ত্র, দঘাায দভরন, দফড পভভায ইতযারদ) ২৩৩২টি কৃরল
মন্ত্রারত  ঘায ধযন্নয ৩২০০ খুঘযা মন্ত্রাাং উৎাদন  রফণন ওাম ভক্রভ রযঘাররত ন্ছ। এঙাড়া অয এওটি
ব্যরক্তভাররওানাধীন প্ররতষ্ঠান ‘‘কৃলও পৄড এে দফবান্যচ ইোরস্ট্রচ রররভন্েড’’, ঢাওা এয ান্থ ররর ভন্ডন্র ওাম ভক্রভ ঘরন্ঙ
মা এওান্ডভীয রফরবন্ন উ-প্রওল্প এরাওা রফরবন্ন উৎারদত কৃরল ে  দ্র্ব্য (২৮ যওন্ভয আভ, ফযই দাযা, ওাঁঠার, ভা হভ,
দেঁতুন্রয আঘায, েন্ভন্ো  দেঁতুন্রয , ওভরায দচরর, রযলায দতর, দওান্রন্স্টযর রে যাই োন দতর, রখ, ভদৄ ইতযারদ)
ল্লী োন্ে প্যান্ওটিাং, প্ররক্রাওযণ  ফাচাযচাত ওযা ন্ছ। আযরডএ-ররভযা প্রােঃ ররেঃ, ঢাওা এয দমৌথ উন্দ্যন্ক প্ররতফঙয
আন্তচভারতও কৃরল প্রমৄরক্ত দভরা আন্াচন ওন্য আন্ঙ । আযরডএ এফাং এরআই ররেঃ দমৌথ উন্দ্যান্ক এওান্ডভী প্রদভনী ঔাভান্য
াইেীড ফীচ কন্ফলণা রযঘাররত ন্ছ।

রঘরা েঃ ররর ভন্ডন্র রযঘাররত ওাম ভক্রভ াওভন্ উৎারদত কৃরল মন্ত্রারত  দস্পায াে ভ
রফরবন্ন ধযন্নয ফরচ, ধান  মিট্টা পন্রয াইেীড চাত উদ্ভাফন  াইেীড ফীচ উৎাদন্নয রন্ক্ষয আযরডএ এফাং এরআই
ররেঃ দমৌ উন্দ্যান্ক এওান্ডভী প্রদভনী ঔাভান্য এওটি াইেীড ফীচ কন্ফলণা দওন্দ্র স্থারত ন্ন্ঙ। ফতভভান্ন আযরডএ-এরআই
দমৌথ কন্ফলণা ওাম ভক্রন্ভ ২.৪২ দক্টয চরভ ব্যফায ওন্য মান্ছ।
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রঘরা েঃ ররর ভন্ডন্র রযঘাররত াইেীড চাত উদ্ভাফন ওাম ভক্রভ

৯ভ আন্তচভারতও কৃরল প্রমৄরক্ত দভরা ২০১৯

ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয আতা ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া এফাং ররভযা দেড দপাযস্ এে এরক্সরফনস্ প্রােঃ ররেঃ,
ঢাওা দমৌথ উন্দ্যান্ক ০৪-০৬ এরপ্রর, ২০১৯ দভান্দ আন্তচভারতও ওনন্বনন রটি, ফসুন্ধযা, কুরড়র, ঢাওা ৯ভ আন্তচভারতও কৃরল
প্রমৄরক্ত “Agro-Tech-Bangladesh-2019” দভরা অনুরষ্ঠত ।
উন্িাধনী অনুষ্ঠান্নয প্রধান অরতরথয ফক্তন্ব্য কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওান্যয স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা
ভন্ত্রণারন্য ভাননী ভন্ত্রী চনাফ তাজুর ইরাভ, এভর ফন্রন, “কৃরল রনবভয ফাাংরান্দন্য অথ ভনীরতয মূর ঘাররওা রক্ত ন্ছ
কৃরল। চারতয চনও ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান্নয সুন্মাগ্য ওন্যা ভাননী প্রধানভন্ত্রী দদযত্দ দঔ ারনা’য দনতৃকন্ত্ব রডরচোর
ফাাংরান্দ কড়ায প্রতযন্ কৃরল  বাগ্যাত কৃলওকূন্রয উন্নন্ন ফাস্তফারত ন্ছ রফরবন্ন ওভভসূঘী। দদন্য াংওেওারীন মূহুন্তভ
চারতয চনও ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান কৃরল উন্নন্ন দম রূন্যঔা প্রদান ওন্যরঙন্রন যফতীন্ত তা দদন্য ঔাদ্য রনযাত্তা 
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স্বাংম্পূণ ভতা অচভন্ন ক্ষভ ন্রঙর।এযই ধাযাফারওতা স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য আতাধীন ল্লী
উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া যওান্যয Public-Private Partnership (PPP) Concept -এয আন্রান্ও স্বনাভধন্য
দফযওারয প্ররতষ্ঠান LIMRA TRADE FAIRS & EXHIBITIONS PVT. LTD., Dhaka এয দমৌথ উন্দ্যান্ক
আন্তচভারতও কৃরল প্রমৄরক্ত দভরায আন্াচন ওন্যন্ঙ দমঔান্ন বাযত, ঘীন, রবন্তনাভ, থাইল্যাে, দরক্ষণ দওারযা, রপররাইন
এফাং সুইচাযল্যাে কৃরল াংরিষ্ট দদী নাভী-দাভী দওাম্পানী  উন্দ্যাক্তা, কন্ফলও, প্রস্তুতওাযও, আভদারনওাযও, আদৄরনও
কৃরল প্রমৄরক্ত প্রদভন  প্রতিাযন্ণ এরকন্ এন্ন্ঙন দচন্ন আরভ অতযন্ত আনরদত। দম দওান আন্তচভারতও দভরা ব্যফায
াাার আন্তচভারতও ফাচান্য আন্াচও দদন্য বাফমূরতভ উজ্জর ওযন্ফ মা আভান্দয কৃরল  াংস্কৃরতন্ও ফর ভরফন্শ্বয াভন্ন
রযরঘরত রান্ব ফহুরাাংন্ াও ন্ফ।
রতরন আন্যা ফন্রন, ”আভান্দয যওায কৃরলন্ও মূর ঔাত রন্ন্ফ রঘরিতওযন্ণয াাার কৃলন্ওয রফন্লতেঃ ষুদ্দ্র্  প্রারন্তও
কৃলন্ওয ওান্ঙ কৃরল উওযন্ণয চ রবযতা সৃরষ্টয রন্ক্ষয দফ রওছু দভৌররও ওাম ভক্রভ ান্ত রনন্ন্ঙ। কৃরল উৎাদন বৃরি,
কৃলওন্ও স্বাফররম্ব ওযা এফাং তান্দয দরযদ্র্তা ওরভন্ আনায রন্ক্ষয কৃরল ঔাতন্ও অগ্রারধওায দদা ন্ন্ঙ। দভরা প্রদরভত
কৃরল মন্ত্রারত  প্রমৄরক্ত কৃলও ভাচন্ও কৃরল মারন্ত্রওীওযন্ণ উৎাদান্নয াাার উৎাদনীরতা বৃরি ান্ফ এফাং রাবচনও
 দেওই কৃরল উৎাদন ব্যফস্থা রনরশ্চত ন্ফ আরভ আাফাদী।”
রফন্ল অরতরথয ফক্তন্ব্য দভাােদ ভাপৄজুর ও, দঘাযম্যান, ফাাংরান্দ পৄড দপটি অথরযটি (রফএপএএ) ফন্রন “দদন্ও
এরকন্ রনন্ত কৃরলয আদৄরনওান অতযন্ত প্রন্াচন।নতুন নতুন কৃরল প্রমৄরক্ত উদ্ভাফন্নয াাার রাকই প্রমৄরক্ত কৃলন্ওয ওান্ঙ
চরবয ন্ত ন্ফ। ষুদ্দ্র্  প্রারন্তও কৃলওন্দয আদৄরনও কৃরল প্রমৄরক্ত ব্যফান্য উিুি ওযন্ত ন্ফ । আরভ ব্যরক্তকতবান্ফ ভন্ন
ওরয দম, আভান্দয দদন্ ররক্ষত দফওায মৄফ প্রতিদান্ও উদ্ধুি ওন্য মরদ স্থানী ম ভান্ কৃরল প্রমৄরক্ত রনবভয ব্যফান্ত াংমৄক্ত
ওযা মা তান্র আভান্দয দফওায ভস্যায ভাধান ওযা ম্ভফ।”
উন্িাধনী অনুষ্ঠান্নয বারতয ফক্তন্ব্য স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয
ভাননী রঘফ চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায তায ফক্তন্ব্য ফন্রন, “রফশ্বান্নয এ মৄন্ক ষুদ্ধা  দারযদ্র্যমুক্ত উন্নত
ফাাংরান্দ কন্ড় তুরন্ত আদৄরনও কৃরলয দওান রফওল্প নাই। ফতভভান যওায ৭ভ ঞ্চভ ফারল ভওী রযওল্পনা ফাস্তফান্নয াাার
দেওই উন্নন্নয রক্ষযভারা া (এরডরচ) অচভন্ন ন্ঘষ্ট। ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনায ফররষ্ঠ দনতৃকন্ত্ব যওায দারযদ্র্য 
ষুদ্ধামুক্ত ফাাংরান্দ কড়ায চন্য এওরদন্ও দমভন কৃরল উৎাদন্ন আগ্রী দতভরন রযন্ফ াংযক্ষণ  চরফায়ু রযফতভন্ন রফরূ
প্রবাফ দভাওান্ফরা ন্ঘতন। যওায রযন্ফ ফান্ধফ কৃরল প্রমৄরক্ত উদ্ভাফন  ব্যফান্য ন্ফ ভাচ্চ গু হত্ব রদন্ আন্ঙ। আরভ রফশ্বা
ওরয যওান্যয ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক, ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া এফাং LIMRA Trade Fairs &
Exhibitions Pvt. Ltd. এয দমৌথ উন্দ্যান্ক আন্ারচত এ দভরা কৃরল মন্ত্রারত নতযী  আদৄরনও কৃরল মন্ত্রারতয ফাচায
প্রতিাযন্ণয ভাধ্যন্ভ দদী প্রমৄরক্তয প্রায  প্রঘান্য পর ন্ফ এফাং চাতী অথ ভনীরতন্ত গু হত্বপূণ ভ মিরভওা যাঔন্ত ক্ষভ
ন্ফ।” দভরায উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন মূর প্রফন্ধ উস্থান ওন্যন ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া’য ভারযঘারও  কণপ্রচাতন্ত্রী
ফাাংরান্দ যওান্যয অরতরযক্ত রঘফ চনাফ দভােঃ আরভনুর ইরাভ, স্বাকত ফক্তব্য প্রদান ওন্যন প্রন্ওৌরী দভা: নচ হর ইরাভ
ঔান, রযঘারও, প্রওল্প রযওল্পনা  রযফীক্ষণ রফবাক, ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া এফাং চনাফ ওাচী ঙান্যাায উেীন,
রযঘারও, ররভযা দেড দপাযস্ এে এরক্সারফনস্ রর:, ঢাওা।
কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওায ওতৃকভও অনুন্ভারদত আন্তচভারতও এ আন্াচন্ন আদৄরনও কৃরল প্রমৄরক্তয ওর দক্ষন্রা  রফন্লত:
Agro Machinery and Seed Expo, Grain Tech Expo, Dairy & Poultry Expo, Beverage Foods
& Technology Expo, Renewable Energy and Light Engineering Expo ইতযারদ অন্তমিভক্ত রঙর।
আন্তচভারতও এ দভরা প্রমৄরক্ত প্রদভন্নয াাার কন্ফলও, প্রস্তুতওাযও, যফযাওাযী, প্রতিাযণ ওভী এফাং প্রমৄরক্ত
ব্যফাযওাযী  কৃলওন্দয রভরন দভরা রযণত ন্ফ। দভরায ওভভসূরঘন্ত দরভনায  দকার দেরফর আন্রাঘনা, াাংস্কৃরতও
অনুষ্ঠান অন্তমিভক্ত রঙর। আা ওযা মান্ছ দদী রফরবন্ন প্ররতষ্ঠান্নয াাার আন্তভচারতও এ দভরা বাযত, ঘীন, দনার,
ারওস্তান, রবন্তনাভ, থাইল্যাে, ভারন্রা, দনদাযল্যাে, অন্ষ্ট্রররা, চাান, মৄক্তযাষ্ট্র রফরবন্ন দদন্য স্বনাভধন্য প্ররতষ্ঠান
অাংগ্রণ ওন্য।
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উন্ল্লখ্য, ২০১১ ার ন্ত প্ররত ফঙয ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া এফাং LIMRA TRADE FAIRS &
EXHIBITIONS PVT. LTD. এয দমৌথ বান্ফ “Agro Tech Bangladesh” আন্তচভারতও কৃরল প্রমৄরক্ত দভরায
আন্াচন ওন্য আন্ঙ। PPP Concept -এয আন্রান্ও এ দভরায াপন্ল্যয ধাযাফারওতায চন্য প্রতিরত কত ১১ রডন্ম্বয
২০১৬ তারযন্ঔ স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক  LIMRA TRADE
FAIRS & EXHIBITIONS PVT. LTD. এয ভন্ধ্য এওটি এভইউ স্বাক্ষরযত ন্ন্ঙ মায রবরত্তন্ত এ ফঙয’
আকাভী ফঙন্য অনুরূ আন্তচভারতও কৃরল প্রমৄরক্ত দভরা অনুরষ্ঠত ন্ফ।
স্ব-অথ ভান্ন রযঘাররত ৭টি রফন্লারত দন্টাযমূন্য ওাম ভক্রভ
প্ররতষ্ঠারি দথন্ও ল্লী উন্নন এওান্ডভী (আযরডএ), ফগুড়া দভাে ৪০টি প্রান্ারকও কন্ফলণা প্রওল্প ফাস্তফান ম্পন্ন ওন্য কৃরল,
ারন ম্পদ  ল্লী উন্নন রফলন্ রফরবন্ন ভন্ডর উদ্ভাফন ওযন্ত ক্ষভ ন্ন্ঙ। এওান্ডভী উদ্ভারফত ভন্ডরগুরর রনম্নরূ:
o ারন ভস্যায ভাধান্ন স্বল্প ব্যন্য কবীয নরকু।
o মিকবভস্থ দঘনারা িাযা উন্নত দঘ ব্যফস্থানা।
o ারনয ফহুমূঔী ব্যফায।
o রনযাদ ঔাফায ারন যফযান্ আন্ ভরনও  আযন দূযীওযণ িরত।
o গ্রাভীণ নাযীয ফীচ ব্যফা।
o কফাদীরুয চাত উন্নন।
o পন্রয ডাক্তায।
o ফচভযন্ও ম্পন্দ  হান্তয।
o দৌয রক্ত রনবভয রিস্তয কৃরল।
o ল্লী নচফায।
o প্ররক্ষণ রনবভয আযরডএ-দক্ররডে।
াায্য রনবভয উন্নন প্রওল্প দথন্ও ক্রভান্বন্ ন্য এন্ রনচস্ব অথ ভ, প্রমৄরক্ত  ম্পদ ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ দদন্য দারযদ্র্ রফন্ভাঘন
াও ফাস্তফানাধীন প্রওল্পগুররন্ও দপ্রাকান্ভটিও এযান্ান্ঘ দনা ন্ন্ঙ। ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া’য কৃরল, দঘ, ারন
ম্পদ উন্নন  ল্লী উন্নন রফলও রফরবন্ন রযন্ফ ফান্ধফ ভন্ডরমূন্য াপল্য ভাঠ ম ভান্ দ্রুত প্রতিাযণ, চনরপ্রওযণ
এফাং ধাযাফারওতা যক্ষা তথা প্রারতষ্ঠারনও  দেওই ওযায রন্ক্ষয ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া’য প্রারনও রনন্ত্রন্ণ ২০০৩
ান্র রফরচ’য অনুন্ভাদনক্রন্ভ এওান্ডভীয প্রারনও রনন্ত্রন্ণ দন্টায পয ইরযন্কন এে াোয ম্যান্নচন্ভন্ট
(রআইডরিউএভ) প্ররতষ্ঠা রাব ওন্য। যফতীন্ত রআইডরিউএভ-এয ওাম ভওাযীতা  অরচভত াপল্য রফন্ফঘনা রফরচ
রআইডরিউএভ এয আদন্র আন্যা ৬টি নতুন দন্টায দমভন: (১) ীড এে ফান্ান্েওন্নাররচ দন্টায (SBC); (২) ওযান্ের
রযাঘ ভ এে দডন্বরন্ভন্ট দন্টায (CRDC); (৩) রযরনউএযাফর এনারচভ রযাঘ ভ দন্টায (RERC); (৪) ঘয দডন্বরন্ভন্ট
রযাঘ ভ দন্টায (CDRC); (৫) ওরভউরনটি দডন্বরন্ভন্ট দন্টায (CCD); এফাং (৬) ল্লী াঠারা রযাঘ ভ দন্টায
(PPRC) দন্টায প্ররতষ্ঠায ভাধ্যন্ভ কৃরল, দঘ, ারন ম্পদ উন্নন  ল্লী উন্নন রফরত্তও ওাম ভক্রভ অব্যত যাঔা ন্ন্ঙ।
১।
ল্লী উন্নন এওান্ডভীয দঘ  ারন ব্যফস্থানা দওন্দ্র (CIWM)
এওান্ডভী এডবাইচারয ারবভন্ ফা যাভভ দফায আতা দঘ  ারন
ম্পন্দয উন্নন্ন দদন্য আযরডএ উদ্ভারফত স্বল্প ব্যন্য কবীয নরকূ এফাং
াোয রেেন্ভন্ট োন্ট ারন ম্পদ ব্যফস্থানা রফলও ওভভওাে রফরবন্ন
যওাযী প্ররতষ্ঠান দমভন- ফঙ্গফন্ধু দতু, ফাাংরান্দ ঘীন নভরা ী দতু, রফদুযৎ
উন্নন দফাড,ভ রফরবন্ন ল্লী রফদুযৎ রভরত, রফরবন্ন রফশ্বরফদ্যার, ফন্যন্দ্র
ফহুমুঔী উন্নন ওতৃকভক্ষ রফরবন্ন এনরচ (ব্র্যাও, প্ররওা)  ব্যরক্ত
ভাররওানাধীন প্ররতষ্ঠান্ন রডন্ারচে াওভ রন্ন্ফ প্রা ২২০টি এরাওা
স্ধাযণ ওযা ন্ন্ঙ। যাভভ দফায আতা ম্পারদত উন্ল্লঔন্মাগ্য
ওন্ওটি ওাম ভক্রভ রনন্ম্ন উস্থান ওযা ন্রা:
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রফরও ট্যানাযী, াবায, ঢাওা াোয রেেন্ভন্ট োন্ট স্থান
াবায, ঢাওা দদন্য প্রথভ রযন্ফ ফান্ধফ ঘাভড়া রল্প নকযী স্থানান্তন্যয ব্যফস্থা গৃীত । উক্ত ট্যানাযী রল্প নকযীন্ত
ধন্রশ্বযী নদী/মি-কবভস্থ ারন রযন্াধন পূফ ভও ট্যানাযী  ঔাফায ারনয গুনকতভান্ন ারন যফযান্য দারত্ব আযরডএ, ফগুড়ান্ও
প্রদান ওযা । দমঔান্ন এওান্ডভী’য রআইডরিউএভ বাযন্ড ট্যাাংও ব্যরতরযন্ও Pressurized িরতন্ত খন্টা ৯৫০
খনরভোয ারন যফযান্য চন্য াোয রেেন্ভন্ট োন্ট স্থান স্থান ওযা ন্ন্ঙ। এঔান্ন উন্ল্লখ্য দম, প্রওল্পটি এওান্ডভীয দঘ
প্রন্ওৌরীন্দয ভাধ্যন্ভ ফাস্তফান ওযা ভারা  রতন বান্কয এওবাক ব্যন্ (দভাে োওা ২৪৬২.৮৪ রক্ষ) ওাচটি ম্পন্ন ওযা ম্ভফ
ন্ছ।

একাগডভীয বআইডবিউএভ কর্ততক বফবক ট্যানাযী, াবায, ঢাকায় স্থাবত ওয়াটায বিটগভন্ট প্লান্ট
এঙাড়া ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য রআইডরিউএভ এয আতা রনম্নফরণ ভত প্ররতষ্ঠান্ন রনযাদ ারন যফযা ভন্ডর প্রতিারযরত
ন্ন্ঙেঃক্রেঃ নাং
১

যাভভ দফায আতা ভন্ডর প্রতিাযণ
ভন্তব্য
রফকঞ্জ ল্লী রফদুযৎ রভরতয দয দপ্তয ওযাম্পান্ আযরডএ ওতৃকভও স্থারত ারন রফরুিওযন ম্পারদত
োন্ন্টয রবভরাং  যক্ষণান্ফক্ষণ ওাচ।
Aviw
২ WG দভৌরবীফাচায ল্লী রফদুযৎ রভরত, শ্রীভঙ্গর ওযাম্পান্ আযরডএ ওতৃকভও স্থারত ারন
রফরুিওযন োন্ন্টয রবভরাং  যক্ষণান্ফক্ষণ ওাচ
৩ রযাচকঞ্জ ল্লী রফদুযৎ রভরত, দফরকুরঘ দচানার অরপ ওযাম্পান্ আযরডএ ওতৃকভও স্থারত ারন
রফরুিওযন োন্ন্টয রবভরাং  যক্ষণান্ফক্ষণ ওাচ।
৪
দঔ মুরচবুয যভান রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যার ওযাম্পান্ আযরডএ ওতৃকভও স্থারত ারন
রফরুিওযন োন্ন্টয রবভরাং  যক্ষণান্ফক্ষণ ওাচ।
৫ ফাখাফাড়ী ৫০ দভেঃেঃ ররওাং রফদুযৎ দওন্দ্র ওযাম্পান্ আযরডএ ওতৃকভও স্থারত ারন রফরুিওযণ
োন্ট (উৎাদন ক্ষভতা-৫,০০০ ররেঃ/খন্টা)এয দভযাভত/াংযক্ষণ ওাচ।
৬ ফাাংরান্দ রফদুযৎ উন্নন দফান্ড ভয আতাধীন রওরফাা ২২৫ দভেঃ েঃ ডুন্র পৄন্র রররর
রনভভাণ প্রওল্প, রফউন্ফা, ঘেগ্রাভ এরাওায অবযন্তন্য এওটি ম ভন্ফক্ষণ নরকূ  দুইটি আযরডএ
উদ্ভারফত কবীয নরকূ স্থান, াম্প াউচ রনভভাণ এফাং ারন যফযান্য রাইন স্থান ওাচ।
৭
ফাাংরান্দ রফদুযৎ উন্নন দফান্ড ভয আতাধীন রওরফাা ২২৫ দভেঃ েঃ ডুন্র পৄন্র রররর
রনভভাণ প্রওল্প, রফউন্ফা, ঘেগ্রাভ এরাওায অবযন্তন্য ারন যফযান্য াই রাইন স্থান ওাচ।
৮
৯

ঘট্টগ্রাভ ল্লী রফদুযৎ রভরত-১ টিা, ঘট্টগ্রাভ ওযাম্পান্ আযরডএ উদ্ভারফত ারন রফরুিওযণ োন্ট
(উৎাদন ক্ষভতা ৫,০০০ ররেঃ/খন্টা) স্থান  আনুারঙ্গ ওাচ।
রক্ষীপুয ল্লী রফদুযৎ রভরত, রক্ষীপুয ওযাম্পা-এ আযরডএ উদ্ভারফত কবীয নরকূ, ারন
রফরুিওযণ োন্ট (৫০০০ ররেঃ/খন্টা ক্ষভতা ম্পন্ন), ারন যফযান্য রাইন স্থান, গ্রাউে
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ক্রেঃ নাং
১০
১১
১২

যাভভ দফায আতা ভন্ডর প্রতিাযণ
ভন্তব্য
রযচাবভায  দড রনভভাণ,  আনুারঙ্গও ওাচ।
ফাাংরান্দ ষুদ্দ্র্  কুটিয রল্প ওযন্ান্যন ওতৃকভও ফাস্তফানাধীন ধাভযাই রফরও রল্প নকযী
প্রতিাযণ ীল ভও প্রওন্ল্প কবীয নরকূ  াম্প াউচ স্থান ওাচ।
ফাাংরান্দ ষুদ্দ্র্  কুটিয রল্প ওযন্ান্যন ওতৃকভও ফাস্তফানাধীন রফরও রল্প নকযী চুাডাঙ্গা
কবীয নরকূ  াম্প াউচ স্থান ওাচ।
আন্ফদা ন্যয পাউন্েন, কল্লাই, ঘারদনা, কুরভল্লা ওযাম্পা-এ আযরডএ উদ্ভারফত কবীয নরকূ,
ারন রফরুিওযণ োন্ট (৩০০০ ররেঃ/খন্টা ক্ষভতা ম্পন্ন), ারন যফযান্য রাইন স্থান ওাচ।

১৩

াচারার রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যার, রন্রে ওযাম্পা-এ আযরডএ উদ্ভারফত ারন
রফরুিওযণ োন্ট (৩০,০০০ ররেঃ/খন্টা ক্ষভতা ম্পন্ন), ারন যফযান্য রাইন স্থান ওাচ।
১৪ নদ রস্পরনাং রভরস্ রররভন্েড এয ারন রফরুিওযণ োন্ট এয যক্ষনান্ফক্ষণ/ারবভরাং ওাচ।
১৫ েভা দন্টায, দকাারকঞ্জ দন্টান্য আযরডএ উদ্ভারফত কবীয নরকূ  ারন রফরুিওযণ োন্ট
(ওযাারটি ১৫,০০০ ররেঃ/খন্টায) স্থান ওাচ।
১৬ ফাাংরান্দ দফতায, দকাারকন্ঞ্জ আযরডএ উদ্ভারফত কবীয নরকূ  ারন রফরুিওযণ োন্ট
(ওযাারটি ১০,০০০ ররেঃ/খন্টায) স্থান ওাচ।
১৭ ফাাংরান্দ ষুদ্দ্র্  কুটিয রল্প ওযন্ান্যন ওতৃকভও ফাস্তফানাধীন রফরও রল্প নকযী দকাারকঞ্জ
ওযাম্পান্ কবীয নরকূ  ারন রফরুিওযণ োন্ট (ওযাারটি ১০,০০০ ররেঃ/খন্টায) স্থান ওাচ।
১৮ ফাাংরান্দ ারন ম্পদ কন্ফলণা ইন্পটিটিউে, াবায ঢাওা-এয ফাকাফারড় াচাদপুয, রযাচকঞ্জ
আঞ্চররও দওন্ন্দ্র কবীয নরকূ, ারন যফযা াই রাইন স্থান, াম্প াউচ রনভভাণ 
আনুারঙ্গও ওাচ।
১৯ রচএভরড, ঘট্টগ্রাভ (দিার) এয আতাধীন ১৩২/৩৩ দওরব রগ্রড াফ-দষ্টন, াররয, ঘট্টগ্রাভ
ওযাম্পান্ আযরডএ উদ্ভারফত কবীয নরকূ, ারন রফরুি ওযণ োন্ট (চগ)  আনুারঙ্গও ওাচ।
২০ রচএভরড, ঘট্টগ্রাভ (দিার) এয আতাধীন ১৩২/৩৩ দওরব রগ্রড াফ-দষ্টন, জুরধা, ঘট্টগ্রাভ
ওযাম্পান্ আযরডএ উদ্ভারফত কবীয নরকূ, ারন রফরুি ওযণ োন্ট (চগ)  আনুারঙ্গও ওাচ।
২১ উল্লাাড়া ল্লী রফদুযৎ রভরত, রযাচকঞ্জ ওযাম্পান্ ারন রফরুি ওযণ োন্ট এয ারবভরাং ওাচ।
ভ
২২ ইউরযা পাটিরাচায
পযাক্টযী ররেঃ দখাড়াার, নযরাংদী ওযাম্পান্ স্থারত কবীয নরকূন্য
ারবভরাং ওাচ।
২৩ দপঞ্চুকঞ্জ ওম্বাইে াইন্ওর রফদুযৎন্ওন্দ্র দপঞ্চুকঞ্জ, রন্রে ওযাম্পান্ স্থারত কবীয নরকূন্য
ারবভরাং ওাচ।
২৪ রযাচকঞ্জ ল্লী রফদুযৎ রভরত দফরকুরঘ দচানার অরপ এ রফরুিওযণ োন্ট ারবভরাং ওাচ।
২৫ ফাাংরান্দ ষুদ্দ্র্  কুটিয রল্প ওযন্ান্যন ওতৃকভও ফাস্তফানাধীন রফরও রল্প নকযী ছারওাঠি ঘরভান
ওযাম্পান্ কবীয নরকূ  াম্প াউচ স্থান ওাচ।
ভ
২৬ রডএর পাটিরাইচার
রররভন্েড, যাঙ্গারদা, ঘেগ্রান্ভ কবীয নরকূ  াম্প াউচ স্থান ওাচ।
রআইডরিউএভ রযঘাররত আযরডএ-ঋণ ওাম ভক্রভ
ারন ম্পন্দয ফহুমুঔী ব্যফায রনরশ্চতওযন্ণয রন্ক্ষয আযরডএ ঋণ ওাম ভক্রভ এওটি প্রান্ারকও কন্ফলণাধভী ওভভওাে। াধাযণত
দদঔা মা দদন্য দৌয এরাওা মিতভওী প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ ারন যফযা ম্ভফ ন্র দদন্য ল্লী এরাওা যওারযবান্ফ ারন
যফযান্য ব্যফস্থা না থাওা গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয ভান্ছ ারন যফযান্য রফর রযন্ান্ধয ক্ষভতা/ভানরওতা দনই। এ রন্ক্ষয
ল্লীয ভানুন্লয চীফন চীরফওা উন্নন্নয চন্য আযরডএ, ফগুড়া’য ারনয ফহুমূঔী ব্যফান্যয ান্থ আযরডএ ঋণ ওাম ভক্রভ এওটি
মৄন্কান্ান্মাকী দন্ক্ষ। গ্রান্ভয ভানুন্লয অরতরযক্ত ওভভাংস্থান  আ বৃরিয রন্ক্ষয রফরবন্ন আফধ ভনমূরও প্ররক্ষণ প্রদান ওন্য
উন্দ্যাক্তা উন্নন্নয চন্য প্ররক্ষন্ণাত্তয চ ন্তভ ঋন্ণয ব্যফস্থা ওযা । পন্র তান্দয অরতরযক্ত ওভভাংস্থান  ফাড়রত আ
রনরশ্চত া ারনয রফর রযন্ান্ধয ক্ষভতা  ভানরওতায রযফতভন ম্ভফ ন্ন্ঙ।
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রফরবন্ন প্রওল্প এরাওায ররঙন্ ড়া চনন্কাষ্ঠীন্ও স্থানী উন্দ্যক্তা রন্ন্ফ কন্ড় দতারায রন্ক্ষয দদন্য রআইডরিউএভ, আযরডএ
ওতৃকভও জুন ২০১৯ ম ভন্ত দভাে ৩৭১টি উ-প্রওল্প এরাওা আযরডএ ঋণ ওাম ভক্রভ রযঘাররত ন্ছ। এ ঋণ সুরফধা আতা দভাে
২৫,৯৫৫ চন দন্স্যয ভান্ছ োওা ২৩২.৭২ দওাটি ঘূণ ভভান তরফর রন্ন্ফ দযাররাং ন্ছ। তন্ন্ধ্য পু হল দস্য ১৪৮২০ চন
(৫৭.১০%) এফাং ভররা দস্য ১১১৩৫ চন (৪২.৯০%)।
২। ীড এে ফান্ান্েওন্নাররচ দন্টায
আযরডএ ীড এে ফান্ান্েওন্নাররচ দন্টায দীখ ভরদন মাফত রফরবন্ন চান্তয দযাকমুক্ত ফীচআলু উৎাদন্নয ভাধ্যন্ভ ফাাংরান্দন্য
কৃরল উন্নন্ন রফন্ল মিরভওা দযন্ঔ আন্ঙ। এ দন্টায আযরডএ ফান্ান্েওন্নাররচ ইউরনন্েয ভাধ্যন্ভ রফরবন্ন ম ভান্য
প্ররক্ষণাথীন্দয উন্নত িরতন্ত, আলু ঘাল, টিসুয ওারঘায িরতন্ত দযাক মুক্ত অনুঘাযা উৎাদন রফলও প্ররক্ষন্ণয াাার
ওারযকযী াতা প্রদান ওন্য আন্ঙ। ইন্তাভন্ধ্য USAID, PRICE এয আরথ ভও াতা প্রা তারধও এফাং
এওান্ডভীয যাচস্ব ফান্চে ন্ত প্রা রতন তারধও রফরবন্ন ম ভান্ প্ররক্ষণাথীন্ও প্ররক্ষণ এফাং ওারযকযী াতা প্রদান ওযা
ন্ন্ঙ। আলু ঘান্লয রফরবন্ন আদৄরনও প্রমৄরক্তয দদব্যাী প্রতিাযন্ণয চন্য দরভনায, াওভ  ভাঠরদফন্য আন্াচন ওযা
ন্ থান্ও। দদী-রফন্দী রফন্লজ্ঞ  রফজ্ঞানীন্দয াতা এফাং রনচস্ব কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ আভান্দয দদন্ রফযাচভান আলু
ঘান্লয ভস্যা ভাধান্ন এ দন্টায রনযরবান্ফ ওাচ ওন্য মান্ছ।
দযাকমুক্ত আলুয অনুঘাযা  ফীচ আলুয াাার এই দন্টায তায রনচস্ব দরাওফন্রয াতা আঙ্গুয, ওরা, স্ট্রন্ফযী, দস্টরবা
 অরওভন্ডয দযাকমুক্ত অনুঘাযা উৎাদন্ন ওাচ ওন্য মান্ছ। উক্ত কন্ফলণা পর ন্র এওরদন্ও দমভন দদন্য ক্রভফধ ভভান ঘারদা
পূযণ ওযা ম্ভফ ন্ফ দতভরন কযীফ কৃলও ন্ফ স্বাফরম্বী।
ীড এযাে ফান্ান্েওন্নারচী দন্টান্যয ভাধ্যন্ভ টিসুয ওারঘায িরতন্ত এ ফঙয রফরবন্ন চান্তয ৮৫ দভেঃ েন দযাকমুক্ত ফীচআলু
এফাং প্রা দুই রক্ষারধও ম্পূণ ভ দযাকমুক্ত আলু  স্ট্রন্ফযী অনুঘাযা উৎাদন্নয ভাধ্যন্ভ ফাাংরান্দন্য কৃরল উন্নন্ন রফন্ল মিরভওা
দযন্ঔ আন্ঙ। ফতভভান্ন টিসুয ওারঘায িরতন্ত অরওভড, চাযন্ফযা  গ্লারডরা এয অনুঘাযা উৎাদন্নয চন্য কন্ফলণা
ওাম ভক্রভ ঘরভান যন্ন্ঙ।

বিগত্র : টিসুযকারিাগযয ভাধ্যগভ আলু উৎাদন
114

৩। ওযাের কন্ফলণা  উন্নন দওন্ন্দ্রয ওাম ভক্রন্ভয অগ্রকরত
● আযরডএ ওতৃকভও যাচস্ব ফান্চন্েয আতা ফাস্তফারত ওযাের কন্ফলণা  উন্নন ওভভসুরঘয ভাধ্যন্ভ এওান্ডভীয
প্রদভনী ঔাভান্য ওযাের কন্ফলণা  উন্নন্নয চন্য অফওাঠান্ভাকত সুন্মাক সুরফধা বৃরি এওটি অতযাদৄরনও কৃররা ভ
প্রচনন ল্যাফন্যেযী  এওটি ষুদ্দ্র্াওায Diagnostic ল্যাফন্যেযী স্থান ওযা ন্ন্ঙ ।
● দদন্য ঘযাঞ্চর উত্তযাঞ্চন্রয দদী চান্তয ক হ কৃররা ভ প্রচনন্নয ভাধ্যন্ভ চাত উন্নন ওন্য (ায-ল্যাওন্েন) দুধ

রঘরা : উন্নতচান্তয লাঁড় ক হ দথন্ও রন্ভন াংগ্র ওযা 
২৫০ ররোন্যয স্থন্র ৩০০০ ররোন্য উন্নীতওযণ ওযা ম্ভফ ন্ন্ঙ। াাার ভাাং উৎাদন ফহুরাাংন্ বৃরি দন্ন্ঙ। এ
ওাম ভক্রভ ভগ্র দদন্ প্রতিাযন্ণয চন্য এওান্ডভী ওযান্ের কন্ফলণা  উন্নন দওন্দ্র স্থান ওযা ন্ন্ঙ।
৪। রযরনউএফর এনারচভ রযাঘ ভ দন্টায (আযইআযর)
এওান্ডভীয রযরনউএফর এনারচভ রযাঘ ভ দন্টায এয আতা এওান্ডভী ঔাভান্য রি-স্তয কৃরল প্রমৄরক্ত  দৌয রক্ত রনবভয দঘ
প্রমৄরক্তয ভাধ্যন্ভ দৌযরক্তন্ও যারয ব্যফায ওন্য রদন্নয দফরা দঘ াম্প ঘালু দযন্ঔ ১৬-২০ এওয চরভন্ত দঘ দদা ন্ছ
এফাং রি-স্তয কৃরল প্রমৄরক্ত ব্যফায ওন্য খুফ ন্চই পন্রয রনরফড়তান্ও দুই-রতন গুণ বৃরি ওযা ম্ভফ ন্ন্ঙ। চরভয অঘ
দযাধ দফড িরতন্ত পর ঘান্লয পন্র উৎাদন্নয উওযণ ারমি ওন্য অরতরযক্ত ১১%-১৪% উৎাদন বৃরি ওযা ম্ভফ
ন্ন্ঙ। এও দভৌসুন্ভ ধান্নয চরভন্ত রি-স্তয িরত ব্যফায ওন্য এওই ান্থ ধান  ভাঘা রাউ ঘান্লয ভাধ্যন্ভ দক্টয প্ররত
অরতরযক্ত ১,১১,২৫০ োওা আ ওযা ম্ভফ ন্ন্ঙ। দন্টান্যয ওভভওােন্ও আন্যা করতীর ওযায রন্ক্ষয ঘররত অথ ভ ফঙন্য
এরডরন্ত CDRC ভাধ্যন্ভ এওটি প্রওল্প ফাস্তফান্নয রযওল্পনা গ্রণ ওযা ন্ন্ঙ।
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উন্ল্লঔন্মাগ্য অগ্রকরত
● এ দন্টান্যয আতা দ্য ভাপ্ত ওরভউরনটি ফান্াগ্যা প্রওন্ল্পয ১১২টি উ-প্রওল্প এরাওায ফাস্তফারত ওভভওাে
রনরফড়বান্ফ তদাযওী ওযা ন্ছ।
● আযইআযরয’য আতা দৌয রক্ত রনবভয দঘ ব্যফস্থা  রি-স্তয কৃরল প্রমৄরক্ত চনরপ্রওযণ  প্রতিাযন্ণয চন্য
ঘররত অথ ভফঙয দথন্ও এওটি প্রওল্প ফাস্তফানাধীন যন্ন্ঙ।
● এওান্ডভী উদ্ভারফত ওরভউরনটি ফান্াগ্যা প্রমৄরক্ত াওভমিক্ত দদ ফাস্তফান্নয আগ্র প্রওা ওন্যন্ঙ। এ দন্টায উক্ত
প্রমৄরক্ত াওভমিক্ত দদন্ প্রতিাযন্ণয চন্য প্রওল্প প্রস্তাফ দপ্রযণ ওযা ন্ন্ঙ।
● এ দন্টান্যয ভাধ্যন্ভ আযরডএ, ফগুড়া’য ওরভউরনটি ফান্াগ্যা প্রমৄরক্ত প্রতিাযন্ণয চন্য রচরফ অথ ভান্ন ওরভউরনটি
রবরত্তও কফারদরু ারন  ফচভয ব্যফস্থানায ভাধ্যন্ভ চীরফওা উন্নন ীল ভও প্রওল্প ফাস্তফান্নয চন্য এরডর’দত নতুন
প্রওল্প তাররওা অন্তমিভক্ত ন্ন্ঙ।
৪। ঘয দডন্বরন্ভন্ট রযাঘ ভ দন্টায (ররডআযর)
এ দন্টান্যয আতা ফাস্তফারত রএরর এফাং ঘরভান এভ৪র প্রওল্পমূন্য ওভভওাে রনরফড়বান্ফ তদাযওী ওযা ন্ছ।
দন্টান্যয ওভভওােন্ও আন্যা করতীর ওযায রন্ক্ষয ঘররত অথ ভ ফঙন্য এরডরন্ত CDRC ভাধ্যন্ভ এওটি প্রওল্প ফাস্তফান্নয
রযওল্পনা গ্রণ ওযা ন্ন্ঙ।
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৫। দন্টায পয ওরভউরনটি দডবন্রান্ভন্ট (রররড)
কন্ফলণা  অন্যান্য ওাম ভক্রন্ভয ভন্ধ্য যন্ন্ঙ─গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয চীফন  চীরফওায ভান্নান্নন, ল্লী উন্নন্নয রফরবন্ন ভস্যা 
ম্ভাফনা রঘরিতওযণ, নাযী  ররঙন্ ড়া চনন্কাষ্ঠীয ভস্যা রঘরিতওযণ, তৃকণমূর ম ভান্ াভারচও ক্ষভতান, স্থানী
যওায ব্যফস্থায তৃকণমূর ম ভান্য দনতৃকবৃন্দয দক্ষতা বৃরি  দনতৃকত্ব রফওা, াভারচও ফনান, ল্লী এরাওায ররুন্দয উন্নন,
স্থানী ম্পদ আযণ  ব্যফায, চরফায়ু রযফতভন্নয প্রবাফ রন হণ, ল্লী এরাওা রফন্লতেঃ মৄফভান্চয দনতৃকত্ব রফওান্
াতা, ল্লী রক্ষা, গ্রাভীণ চনস্বাস্থয, দমৌতুও  নাযী রনম ভাতন, এফাং ভাদওারক্তয রফ হন্ি ন্ঘতনতা নতরয, নাযীয ক্ষভতান,
রযন্ফ াংযক্ষণ রফলও ন্ঘতনতা, কৃরল প্রমৄরক্ত প্রতিাযণ, ষুদ্দ্র্ উন্দ্যাক সৃরষ্ট, যওাযী/এনরচ এয রফরবন্ন ওভভসূঘী/প্রওল্প
মূল্যান, ইতযারদ। এঙাড়া, স্রাে উন্নন রক্ষযভারা া (SDG), ফারল ভও রযওল্পনা, Perspective Plan-এ দারযদ্র্
রফন্ভাঘন দওৌন্রয আন্রান্ও যওান্যয অগ্রারধওায রফলমূন্ও রফন্ফঘনা দযন্ঔ কন্ফলণা, প্ররক্ষণ  অন্যান্য ওাম ভক্রভ
রযঘারনা ওযা ন্ থান্ও। আথ ভ-াভারচও কন্ফলণা ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ রুদৄ ল্লী উন্ননই ন ল্লী উন্নন্নয ান্থ ম্পৃক্ত
নীরত রনধ ভাযও  কন্ফলও ম ভান্ যাভভ প্রদান ওযা ।
এ দওন্দ্রটি রযঘারনা ওযায উন্েশ্যমূ রনম্নরূেঃ
●
●
●
●
●
●
●
●
●

আথ ভ-াভারচও উন্নন্ন কন্ফলণা রযঘারনা ওযা  ভন্ডর উদ্ভাফন্ন ন্ঘষ্ট থাওা;
রফকত রদন্নয আথ ভ-াভারচও প্রওল্পমূন্য ওাম ভক্রভ ঘর যাঔা;
দদন্ এফাং দদন্য ফাইন্য অফরস্থত রফরবন্ন চাতী  আন্তচভারতও প্ররতষ্ঠান্নয ান্থ প্রারতষ্ঠারনও াংন্মাক স্থান;
দদন্ এফাং রফন্দন্ ল্লী উন্নন্ন রনন্ারচত এফাং ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়ায ওভভওতভা  ওভভঘাযীন্দয প্ররক্ষণ
প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ দক্ষতা বৃরিওযণ;
আথ ভ-াভারচও কন্ফলণা ওাম ভক্রন্ভয পরাপর অফরতওযন্নয চন্য দদন্ এফাং রফন্দন্ দরভনায/ওভভারা রযঘারনা;
যওারয/দফযওারয প্ররতষ্ঠান, ওরভউরনটি ম ভান্ আথ ভ-াভারচও উন্নন াংক্রান্ত যাভভ প্রদান;
যওারয ফান্চন্েয উয আযরডএ’য রনবভযীরতা ম ভাক্রন্ভ হ্রাওযন্ণয রন্ক্ষয স্থানী যাচস্ব আ বৃরিওযণ;
আরথ ভওবান্ফ আত্ধরনবভযীর প্ররতষ্ঠান রন্ন্ফ কন্ড় দতারায উন্দ্যাক গ্রণ;
আথ ভ-াভারচও উন্নন্নয অরবজ্ঞতা রফরনভন্য উন্েন্শ্য দদন্  রফন্দন্ এ চাতী ওাম ভক্রভ রযদভন্নয উন্দ্যাক
গ্রণ; এফাং
যওারয/দফযওারয/আন্তচভারতও াংস্থায অন্থ ভ রযঘাররত আথ ভ-াভারচও উন্নন াংক্রান্ত রফরবন্ন প্রান্ারকও কন্ফলণা
রযঘারনা।

৭। ল্লী াঠারা কন্ফলণা দন্টায (ররআযর)
ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া’য কৃলও ভাঠ স্কুর, পন্রয ডাক্তায ইতযারদ ভন্ডর দথন্ও অরচভত াপল্যমূ ভাঠ ম ভান্
প্রতিাযণ, চনরপ্রওযণ এফাং ধাযাফারওতা যক্ষা তথা প্রারতষ্ঠারনও  দেওই ওন্য ল্লীয ভানুন্লয আথ ভ-াভারচও  চীফন
চীফীওায ভান্নান্নন্নয রন্ক্ষয এওান্ডভীয প্রারনও রনন্ত্রন্ণ ‘‘Palli Patshala Research Centre (PPRC)’’
রন্যানান্ভ এওটি রফন্লারত দর দঔারায প্রস্তাফ ওযা ন্র এওান্ডভী ২০১২ ান্র এওান্ডভী ৪১তভ দফাড ভ বা ল্লী াঠারা
কন্ফলণা দওন্দ্র প্ররতষ্ঠায অনুন্ভাদন দদ।মূরতেঃ এ দন্টাযটি তায রনচস্ব আন্ রযঘাররত ন্ছ।
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দন্টায রযঘারনা উন্েশ্যাফরী রনম্নরূেঃ
● ল্লী াঠারা ওরভউরনটি রবরত্তও তথ্য বাোয এফাং গ্রাভফাীয রভরন দওন্দ্র রন্ন্ফ কন্ড় উঠন্ফ। ফ ভস্তন্যয গ্রাভফাী এ
দওন্দ্র দথন্ও খুফ ন্চ তান্দয প্রন্াচনী তথ্য  যাভভ ান্তয নাকান্র রনরশ্চতওযণ;
● অাংগ্রণমূরও রক্ষন িরত অনুযন্ণয ভাধ্যন্ভ গ্রাভফাীয ভন্ধ্য াযস্পরযও জ্ঞান  অরবজ্ঞতা রফরনভন্য অপৄযন্ত
সুন্মাক সৃরষ্ট ওযা;
● ল্লী াঠারা গ্রাভফাীয চন্য প্রন্াচনী তথ্য মৃি তথ্য বাোয রন্ন্ফ কন্ড় তুন্র ওর দরমিণীয ভানুলন্ও জ্ঞান রনবভয
ক্ষভতান্ন আকৃষ্ট ওযা;
● যওারয উন্ননমূরও তথ্য প্রফান্য ঘযান্নর রন্ন্ফ াঠারান্ও ব্যফায ওযায ভাধ্যন্ভ গ্রান্ভয ভানুল চীফনমারা ায
ভান্নান্নন;
● যওারয/ দফযওারয/ আন্তচভারতও াংস্থায অথ ভান্ন রযঘাররত ল্লী াঠারা াংক্রান্ত রফরবন্ন প্রান্ারকও কন্ফলণা
রযঘারনা।
দাস্ট গ্রযাজুন্ে রডন্োভা ইন  হযার দডন্বরান্ভন্ট (ররচরডআযরড)
ল্লী উন্নন এওান্ডভী, ফগুড়া রযঘারনা দফান্ড ভয রিান্ন্তয আন্রান্ও দাস্ট গ্রযাজুন্ে রডন্োভা ইন  হযার দডন্বরান্ভন্ট
(ররচরডআযরড) দপ্রাগ্রাভ রযঘারনা ওন্য আন্ঙ। গ্রযাজুন্ে মৄফওন্দয স্বওভভাংস্থান্ন উজ্জীরফত ওন্য উন্দ্যাক্তা উন্নন এ
ওাম ভক্রন্ভয রক্ষয। ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যার, কাচীপুয-এয ান্থ দমৌথবান্ফ রযঘাররত এই দপ্রাগ্রান্ভয
ঘাযটি ব্যাঘ ইন্তাভন্ধ্য ভাপ্ত ন্ন্ঙ। প্রতিরত ওযাোররস্ট  ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যার এয ান্থ
দমৌথবান্ফ ওারযকুরাভ উন্নন্নয ওাচ ম্পন্ন ওযা ন্ন্ঙ। ইন্তাভন্ধ্য ০৪টি ব্যান্ঘ দভাে ৭৩ চনন্ও গ্রাজুন্ে রডন্োভা ইন  হযার
দডন্বরন্ভন্ট নদ প্রদান  স্ব-ওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্ট ওযা ন্ন্ঙ। ২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য ৫ভ ব্যান্ঘ দভাে ২১চন রক্ষাথী
দাষ্ট গ্রাজুন্ে রডন্োভা ইন  হযার দডন্বরন্ভন্ট দওা ভটিন্ত অধ্যানযত যন্ন্ঙ।
৪.৫ ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নন এওান্ডরভ (ফাাড ভ)
‘ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নন এওান্ডরভ’ াংন্ক্ষন্ ‘ফাাড’ভ নান্ভ রযরঘত।
ইাংন্যরচন্তBangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development মায
াংরক্ষপ্তরূ BAPARD প্রথন্ভ এয মারা া রু হ  ‘ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন প্ররক্ষণ ওভন্েক্স’-ীল ভও প্রওল্প রান্ফ। দদন্য
দরক্ষণ-রশ্চভাঞ্চন্রয ভানুন্লয দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  চীফনভান উন্নন্নয রন্ক্ষয ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয রফআযরডরফ’য
আতা ১৯৯৭ ান্র ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুত প্রওল্প রন্ন্ফ ‘ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন প্ররক্ষণ ওভন্েক্স’ মারা া রু হ ওন্য;
দারযদ্র্যমুক্ত দানায ফাাংরা কঠন্ন চারতয রতা ফঙ্গফন্ধুয অফদান্নয স্মযন্ণ প্ররতষ্ঠানটিয নাভওযণ ওযা  ‘ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য
রফন্ভাঘন প্ররক্ষণ ওভন্েক্স’। ভাননী প্রধানভন্ত্রী ১৩ জুরাই ২০০১ তারযন্ঔ ওভন্েন্ক্সয রুব উন্িাধন ওন্যন।
ফাাগড ত অফবস্থত জাবতয বতা ফ ফ মখ বজ য যভান-এয যযার
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্ততক ফাাগড তয ববব প্রস্তয স্থান (১৬ ১১ ২০১১)

ফ ফ দাবয য বফগভািন প্রবক্ষণ কভগপ্ল উগ াধন (১৩ রাই ২০০১)

প্ররক্ষণ  কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ চাতী  আন্তচভারতও রযন্য ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন ওাম ভওয মিরভওা যাঔায
উন্েশ্যন্ও াভন্ন দযন্ঔ ‘ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন প্ররক্ষণ ওভন্েক্স’-টিন্ও ‘এওান্ডরভ’-দত উন্নীত ওযা  এফাং নাভওযণ ওযা
 ‘ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নন এওান্ডরভ [Bangabandhu Academy for Poverty
Alleviation and Rural Development (BAPARD)]। ১৬ নন্বম্বয ২০১১ তারযন্ঔ ভাননী প্রধানভন্ত্রী
‘ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নন এওান্ডরভ (ফাাড ভ)’-এয রবরত্ত প্রস্তয স্থান ওন্যন। ২০১২ ান্রয ৮ ভাঘ ভ তারযন্ঔ
‘ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নন এওান্ডরভ আইন, ২০১২’ )২০১২ ান্রয ১৪ নাং আইন) প্রণীত ।
রূওল্প (Vision): গ্রাভীণ ভানুন্লয চীফনভান উন্নন, দারযদ্র্য রফন্ভাঘন, ল্লী উন্নন  মৃি ফাাংরান্দ কঠন্ন াতা ।
অরবরক্ষয (Mission): প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ দক্ষ চনফর সৃরষ্ট, দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  আথ ভ-াভারচও নফলম্য দূযীওযণ এফাং
কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ কৃরল, রক্ষা  ষুদ্দ্র্ রল্প দক্ষন্রা  নতুন নতুন দওৌর, তত্ত্ব, জ্ঞান এফাং রাকই প্রমৄরক্ত উদ্ভাফন ওন্য গ্রাভীণ আথ ভাভারচও অফস্থায উন্নন। ওভভারা, দরভনায আন্াচন ওন্য রঘযাঘরযত দৃরষ্ট বরঙ্গয রযফতভন, আদৄরনও ধ্যান-ধাযণা রান্ব
গ্রাভীণ চনন্কারষ্ঠন্ও াতা ওযা এফাং উকূরী দচাায বাো  চরফায়ুয প্রবাফ রফন্ফঘনা দযন্ঔ দেওই উন্নন্নয রন্ক্ষয
উন্নত  আদৄরনও কৃরল প্রমৄরক্ত স্তান্তয।
ওাম ভাফরর (Functions):
 ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয রন্ক্ষয চাতী  আন্তচভারতও রযন্য কন্ফলণায চন্য Centre of
Excellence রান্ফ ওাচ ওযা এফাং দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন যওান্যয অন্যতভ দপাওার ন্ন্ট রান্ফ ওাচ ওযা;
 ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয রন্ক্ষয দদন্য চাতী ম ভান্য প্ররক্ষণ  কন্ফলণা প্ররতষ্ঠান রান্ফ ওাম ভক্রভ
রযঘারনা ওযা;
 ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন রনন্ারচত রফরবন্ন যওারয  দফযওারয াংস্থায ওভভওতভা-ওভভঘারযন্দয প্ররক্ষণ
প্রদান, ওভভারা, দরভনায ইতযারদ রযঘারনা ওযা;
 ষুদ্দ্র্  প্রারন্তও ঘালী, রফত্তীন পু হল  ভররা, দফওায মৄফও  মৄফ ভররান্দয দক্ষতা অচভন্নয ভাধ্যন্ভ আত্ধওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্টয রন্ক্ষয কৃরল  অকৃরল ঔান্তয রফরবন্ন উাচভনমূরও ওভভওান্েয উয প্ররক্ষণ রযঘারনা
ওযা ;
 ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয রন্ক্ষয কৃরল, রক্ষা, উকূরী  দচাাযবাো এরাওায আথ ভ-াভারচও রফলন্
প্রান্ারকও কন্ফলণা রযঘারনা ওযা ;
 ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয দক্ষন্রা  উচ্চতয রক্ষা রনন্ারচত দদী  রফন্দী রক্ষাথীন্দয কন্ফলণা ওাম ভ
রযঘারনা  তত্ত্বাফধান ওযা ফা কন্ফলণা ওাম ভ ম্পাদন্নয দক্ষন্রা  াতা প্রদান ওযা;
 ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন দাস্ট গ্রাজুন্ে রডন্োভা দওা ভ রযঘারনা ওযা;
 দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন চাতী, আঞ্চররও  আন্তচভারতও ন্মাকী াংস্থায ান্থ দমৌথবান্ফ ওাচ ওযা;
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কৃরল ওান্চ রনন্ারচত ররু রমিভ রনযন রফলও কন্ফলণা  কৃরল ররু রমিরভওন্দয রক্ষায মূরধাযা আনন্নয রন্ক্ষয
কন্ফলণা ওযা;
গ্রাভীণ দরযদ্র্ নাযীন্দয াভারচও রনযাত্তা, নাযীয ারফ ভও ক্ষভতান্নয চন্য কন্ফলণা ওযা ;
ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন নীরতভারা প্রণন্ন যওারয নীরত রনধ ভাযওকণন্ও াতা প্রদান ওযা;
এওান্ডরভয উন্েন্শ্যয রত াভাঞ্জস্যপূণ ভ অন্য দওান ওাচ ওযা।

ফাান্ড ভয ফতভভান চনফর: ফাান্ড ভয চন্য ০১ চন ভারযঘারও  ০৩ চন রযঘারও দভাে ১০০ দ সৃচন ওযা ন্ন্ঙ।
ফতভভান্ন ফ ভন্ভাে ৮৪ চন ওভভওতভা  ওভভঘাযী ওভভযত আন্ঙ এফাং ১৬টি দ শূন্য যন্ন্ঙ।
প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ: দক্ষ  অরবজ্ঞ প্ররক্ষওবৃন্দয াতা ষুদ্দ্র্  প্রারন্তও ঘালী, রফত্তীন পু হল  ভররা এফাং দফওায মৄফও 
মৄফ ভররান্দয আত্ধ-ওভভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃরষ্টয রন্ক্ষয এওান্ডরভন্ত ১০টি দেন্ড প্ররক্ষন্ণয সুন্মাক যন্ন্ঙ। এয ভন্ধ্য কৃরল,
ভৎস্য  প্রারণম্পদ ারন, স্তরল্প  দাাও নতরয, ওরম্পউোয রফলও ওারযকরয ইতযারদ প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ ঘরভান আন্ঙ।
এঙাড়া রনধ ভারযত চনন্কাষ্ঠীয ন্ঘতনতা বৃরি, ষুদ্দ্র্ ঋণ ব্যফস্থানা, স্বাস্থয রযঘম ভা, নাযীয ক্ষভতান, রযন্ফ উন্নন ইতযারদ
াধাযণ রফলন্ প্ররক্ষণ রযঘারনা ওযা ন্ থান্ও।
এওান্ডরভ’য প্ররক্ষণ অগ্রকরত: ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নন এওান্ডরভ (ফাাড ভ) এয প্রধান উন্েশ্য প্ররক্ষণ 
কন্ফলণায ভাধ্যন্ভ দদন্য ভানুন্লয চীফনভান উন্নন, দারযদ্র্য রফন্ভাঘন, নাযীয ক্ষভতান  ল্লী উন্নন্ন ওাচ ওযা। ফাান্ড ভ
ওতৃকভও ২০০১-২০০২ ন্ত ২০১৮-১৯ অথ ভফঙয মন্তভ ৯৪১টি ব্যান্ঘ ৩৭,৬৫৬ চন দও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ । মায ভন্ধ্য
পু হল ১৭,২৬৪ চন এফাং ভররা ২০,৩৯২ চন। তন্ন্ধ্য ঘররত অথ ভফঙন্য ৯৩টি ব্যান্ঘ ৩,৭৩২ চন প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ।
এঙাড়া রফরবন্ন যওারয/দফওারয াংস্থায সুপরন্বাকী  ওভভওতভা-ওভভঘাযী ভন্বন্ ৬টি দরভনায/ওভভারায আন্াচন ওযা
ন্ন্ঙ। ফাান্ড ভ কৃরল  ভৎস্য রফলন্ প্রান্ারকও রফলন্ কন্ফলণা ঘরভান।
প্ররক্ষণ ওাম ভক্রন্ভয ায - াংন্ক্ষ (জুরাই ২০১৮ জুন ২০১৯)
ক্র: নাং
১.
২.
৩.
৪.

ওভভসূরঘয নাভ
আফধ ভনমূরও প্ররক্ষণ
উিুওযণ প্ররক্ষণ
স্থানী প্ররক্ষণাথী
দরভনায/ াওভ
দভাে

দওা ভ াংখ্যা
পু হল (চন)
১৩১০
২৬৪
৬৪৮
২২২
২,৪২১

৬৫
০৮
২০
০৬
৯৯

ফাান্ড ভ রফআযরডরফ’য আযরডন্দয ঘরভান দক্ষতা উন্নন
প্ররক্ষণ

অাংগ্রণওাযী াংখ্যা
ভররা (চন)
১২৭৯
৭১
১৬০
১২৮
১,৬৩১

দভাে (চন)
২৫৮৯
৩৩৫
৮০৮
৩৫০
৪,০৫২

ফাান্ড ভ দফওায মৄফওন্দয ইন্ররেওযার  াউ যারযাং
প্ররক্ষণ
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ফাান্ড ভ দরাই প্ররক্ষণ ভানান্ন্ত ১৮/০২/২০১৯রখ্র: ভাননী
ভন্ত্রী ভন্াদ ওতৃকভও দরাই দভরন রফতযণ

ফাান্ড ভ ঘরভান দফওায মৄফও  মৄফ ভররান্দয ওরম্পউোয
প্ররক্ষণ

কন্ফলণা ওাম ভক্রভ: এওান্ডরভয প্রধান ওাম ভক্রন্ভয ভন্ধ্য কন্ফলণা  প্রান্ারকও কন্ফলণা ওাম ভক্রভ অন্যতভ। এ কন্ফলণা ওাম ভক্রন্ভয
ভাধ্যন্ভ কৃরলজ্ঞান এফাং রাকই, তত্ত্ব, রক্ষা  ষুদ্দ্র্ রল্প দক্ষন্রা  নতুন নতুন দওৌর, উকূরী াভারচও অফস্থায উন্নন এফাং
প্রমৄরক্ত উদ্ভাফন ওন্য গ্রাভীণ আথ ভ-াভারচও অফস্থায উন্নন , দচাায-বাো  চরফায়ুয প্রবাফ রফন্ফঘনা দযন্ঔ দেইই উন্নন্নয
রন্ক্ষয উন্নত  আদৄরনও কৃরল প্রমৄরক্ত স্তান্তয। ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয রন্ক্ষয চাতী  আন্তচভারতও রযন্য
কন্ফলণায চন্য Centre of Excellence রান্ফ ওাচ ওযা এফাং দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন যওান্যয অন্যতভ দপাওার
ন্ন্ট রান্ফ ওাচ ওযা।
২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য প্রওারত প্রান্ারকও কন্ফলণায তাররওা:
ক্রেঃ
কন্ফলণা োইন্ের
কন্ফলন্ওয নাভ
নাং
Study the Growth Performance of Ompok দভােঃ ভামুদুন্নফী
১.
Pabda (Hamilton 1822) in Cemented Dewatering মৄগ্ম রযঘারও (ভৎস্য  প্রারণম্পদ)
২.

Canal at BAPARD Campus, Gopalgonj
Climate
Change
and
Natural
Disaster
Management of Bangladesh: An Overview

দভাােদ দতাচান্ের ও
উ রযঘারও (কৃরল)

প্রওল্প াংক্রান্ত তথ্যাফরী : ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন প্ররক্ষণ ওভন্েক্স (ফতভভান্ন ফাাড)ভ প্রতিাযণ, াংস্কায  আদৄরনওান
(৩ াংন্ারধত) প্রওল্প। প্রওন্ল্পয দভাদ: ভাঘ ভ ২০১০ ন্ত জুন ২০২০রখ্র: প্রাক্কররত ব্য: ৩৪৪৭৩.৫৫ রক্ষ োওা (৩
াংন্াধনী)। ২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্যয ফযাে ৬০০০.০০ রক্ষ োওা। ৩০০০.০০ রক্ষ োওা অথ ভ ঙাড়। জুন/২০১৯ ম ভন্ত ব্য
৯৮.৭১%। প্রওন্ল্পয ক্রভফরধ ভত ব্য ৭৮.৯৮%
প্রওন্ল্পয উন্েশ্য: ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নন এওান্ডরভ (ফাাড ভ)-দও আন্তচভারতও ভান ম্পন্ন চাতী ম ভান্য ল্লী
উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয উৎওল ভ দওন্ন্দ্র  হান্তন্যয রন্ক্ষয আদৄরনও প্ররক্ষণ  কন্ফলণা সুরফধারদ রনরশ্চত ওযা এ প্রওন্ল্পয
মূর উন্েশ্য। এঙাড়া প্রওন্ল্পয সুরনরদ ভষ্ট উন্েশ্যাফরর ন্ছ(১) ল্লী উন্নন  দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন রনন্ারচত যওারয  দফযওারয দক্টন্যয ভানফ ম্পন্দয ক্ষভতা বৃরি।
(২) দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয চাতী রক্ষযভারা া অচভন্ন উন্ল্লঔন্মাগ্য মিরভওা ারন এফাং
(৩) কন্ফলণা, প্রান্ারকও কন্ফলণা  প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ দদন্য দরক্ষণাঞ্চন্রয ান্থ অন্য অঞ্চন্রয আঞ্চররও  আথ ভ-াভারচও
নফলম্য রনযন।
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দবৌত অফওাঠান্ভা রনভভাণ অগ্রকরত:
ও) ১০ তরা রফরষ্ট এওান্ডরভও বফন্নয রনভভাণ ওান্চয দবৌত অগ্রকরত ১০০%
ঔ) ১০ তরা রফরষ্ট দান্স্টর বফন্নয রনভভাণ দবৌত অগ্রকরত ৯৭%
ক) ০৬ তরা রফরষ্ট অরপাযন্দয আফারও বফন্নয রনভভাণ দবৌত অগ্রকরত ৬৫%
খ) ০৬ তরা রফরষ্ট স্টাপন্দয আফারও বফন্নয রনভভাণ দবৌত অগ্রকরত ৫৬%
গ) কৃরল  ভৎস্য যাঘাযী রনভভাণ দবৌত অগ্রকরত ১৮%
ঘ) ফাউোযী ার রনভভাণ দবৌত অগ্রকরত ৪০%
ফাান্ড ভয ২০১৯-২০ অথ ভফঙন্যয বরফষ্যৎ ওভভরযওল্পনা :


ফাাড ভ  ফাাড ভ প্রতিাযণ প্রওন্ল্পয আতা ৩১৫০ চন (আফধ ভওমূরও ২৫০০ চন, উিুিওযণ ৩২০ চন, 
স্থানী প্ররক্ষণাথী ৩৩০ চন) সুপরন্বাকী  ওভভওতভা-ওভভঘারযন্দয প্ররক্ষণ আন্াচন।



আভায ফারড় আভায ঔাভায (আফাআঔা) প্রওল্প , এররচইরড, রফআযরডরফ, ররডরফএপ, ভররা  ররু রফলও
অরধদপ্তয রফরবন্ন যওারয/দফযওারয দপ্তয/াংস্থায ঘারদা অনুমাী আফধ ভনমূরও ওভভওাে (আইরচএ)  দক্ষতা
উন্নন্নয চন্য সুপরন্বাকী  ওভভওতভা-ওভভঘারযন্দয প্ররক্ষণ আন্াচন।



প্রদভনী ওাম ভক্রন্ভয আতা ফাান্ড ভয ওযাের দন্ড ক হ দভাোতাচাওযণ  কাবী ারন ওভভসূরঘ;



প্রদভনী ওাম ভক্রন্ভয আতা ফাান্ড ভয দারি দন্ড দানারী চান্তয রঘও  দদী প্রচারত মুযকী ারন ওভভসূরঘ;



ফাাড ভ স্বাস্থয দওন্ন্দ্রয ভাধ্যন্ভ অরবজ্ঞ রঘরওৎও িাযা দওাোরীাড়া  টুাংকীাড়া উন্চরায দুেঃস্থ পু হল  ভররা
এফাং ফাাড ভ ওতৃকভও রনফ ভারঘত প্রাথরভও রফদ্যারন্ ঙারা -ঙারা ীন্দয রফনামূন্ল্য স্বাস্থয দফায চন্য স্বাস্থয ওযাম্প রযঘারনা।



ফাাড ভ প্রতিাযণ প্রওন্ল্পয ভাধ্যন্ভ দরযদ্র্য  দুেঃস্থ ভররান্দয এও ভা ব্যার দরাই প্ররক্ষণ প্রদানপূফ ভও রফনামূন্ল্য
১৮০টি দরাই দভরন রফতযণ।



ফাাড ভ প্রতিাযণ প্রওন্ল্পয ভাধ্যন্ভ ভৎস্য না ভাযী ন্ত সুপরন্বাকী/ প্ররক্ষণাথীন্দয ভান্ছ রফনামূন্ল্য ৫০ াচায
ভান্ঙয দানা রফতযণ।



ফাাড ভ প্রতিাযণ প্রওন্ল্পয ভাধ্যন্ভ না ভাযী ন্ত ৫০০০ পরদ, ফনচ  লরধ ঘাযা সুপরন্বাকী/প্ররক্ষণাথীন্দয ভন্ধ্য
রফনামূন্ল্য রফতযণ।



ফাাড ভ প্রতিাযণ প্রওন্ল্পয আতা ভ্রাম্যভান কৃরল রফলও ঘররঘরা  প্রদভণী গ্রণ ওযা ন্ফ।



ফাাড ভ ল্যাফন্যেরয স্কুন্র দঔ যান্র আইটি ল্যাফ স্থান।



ফাাড-ভ এ কৃরল, ভৎস্য, প্রারণম্পদ  আথ ভ-াভারচও রফলন্ ৪টি প্রান্ারকও কন্ফলণা ওযা ন্ফ।



ফাাড ভ  ফাাড ভ প্রতিাযণ প্রওন্ল্পয আতা ২টি দরভনায আন্াচন ওযা ন্ফ।
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ফাান্ড ভ নফ রনরভভত ১০ তরা প্রারনও বফন

ফাান্ড ভ নফ রনরভভত ১০ তরা দান্স্টর বফন

স্থাতয অরধদপ্তয ওতৃকভও রডচাইনকৃত
অরপা ভ দওাাে ভান্ ভয ররা ভাররা ও রঘরা  ।

অরপা ভ দওাাে ভান্ ভয ঘরভান রনভভাণ ওাচ

স্থাতয অরধদপ্তয ওতৃকভও রডচাইনকৃত
স্টাপ দওাাে ভান্ ভয ররা ভাররা ও রঘরা  ।

স্টাপ দওাাে ভান্ ভয ঘরভান
রনভভাণ ওাচ
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৪.৬ ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন (ররডরফএপ)
স্বাধীনতা উত্তযওান্র রফআযরডরফ ল্লী অঞ্চন্রয দারযদ্র্য দূযীওযণ  আথ ভ-াভারচও উন্নন্নয রন্ক্ষয দাতা াংস্থায আরথ ভও
ভ পান্েয ভাধ্যন্ভ রযঘাররত ১৯৮৪ ান্র গৃীত
আনুকুন্ল্য নানাযওভ প্রওল্প ঘালু ওন্য। এয ভন্ধ্য রফশ্ব ব্যাাংও ওনন্াটিাভ
ভ পান্েয অন্যতভ
আযরড-২, (আযরর) প্রওল্প অন্যতভ। ১৯৮৮ ান্র উক্ত প্রওল্প মুন্য দভাদ দল ন্ মাা ওনন্াটিাভ
অাংীদায ওানারডান রডা এওই ধযন্নয প্রওল্প ঘাররন্ মাায আগ্র প্রওা ওন্য। দ দপ্ররক্ষন্ত জুরাই ১৯৮৮ দত ৫ ফঙন্যয
চন্য আযরড -১২ প্রওল্প ম্পূণ ভ ওানারডান রডায আরথ ভও াতা বৃত্তয ৬টি দচরা অথ ভাৎ ১৭টি দচরায ১৩৯ টি উন্চরা
ওাচ রু হ ওন্য। ১৯৯৬ ান্র ফরধ ভত দভাদ দন্ল ওানারডান রডা উক্ত প্রওল্পন্ও এওটি পৃথও প্ররতষ্ঠান রান্ফ কন্ড় দতারায
আগ্র প্রওা ওন্য এফাং দ দপ্ররক্ষন্ত অনুদান দদায তভ আন্যা ওন্য। যওায পৃথও প্ররতষ্ঠান ওযায রন্ক্ষয ল্লী রফত্তীন
ওভভসূঘী ফা আযরফর নাভ (রডা এ প্রওন্ল্পয নাভ দদ ল্লী রফত্তীন ইনরষ্টটিউন দপ্রাগ্রাভ - আযরফআইর) রদন্ রতন ফঙন্যয
চন্য প্রওন্ল্পয দভাদ প্রতিাযণ ওন্য। ১৯৯৯ ান্রয জুন ভান্ দভাদ দল ায য রডা অনুদান দদায দক্ষন্রা  উক্ত
প্রওল্পন্ও এওটি পৃথও প্ররতষ্ঠান রান্ফ কন্ড় দতারায তভ আন্যা ওন্য।
এভতাফস্থা, যওায ১৯৯৯ ান্রয নন্বম্বয ভান্ ভান চাতী াংন্দ ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন রফর া ওন্য এফাং
১৯৯৯ ান্রয ০৭ নন্বম্বয যাষ্ট্ররতয েরত রান্বয য ১৯৯৯ ান্রয ১০ নন্বম্বয ২৩ নাং আইন রান্ফ দকন্চে আওান্য
প্রওারত । ১৯৯৯ ান্র আইন প্রণন্নয য ২০০০ ান্রয ৩০ দ এরপ্রর তারযন্ঔ ররডরফএপ এয ওাম ভক্রভ রু হ  এফাং
২০০০ ান্রয ৯ জুরাই তৎওারীন প্রধানভন্ত্রী দঔ ারনা ভারন স্মৃরত রভরনাতন্ন পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ আনুষ্ঠারনওবান্ফ
উন্িাধন ওন্যন।
উন্েশ্যেঃ
ল্লীয দরযদ্র্ অসুরফধাগ্রস্থ সুরফধাফরঞ্চত ভানুন্লয আরথ ভও ক্ষভতা বৃরিয চন্য ওভভাংস্থান সৃরষ্ট, নাযী অরধওায, নাযী পু হন্লয
নফলম্য দূযীওযণ আথ ভ-াভারচও অফস্থায উন্নন্নয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য দূযযীওযন্ণয রন্ক্ষয ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন
(ররডরফএপ) প্ররতষ্ঠা ওযা । দরযদ্র্তা ফাাংরান্দন্য ল্লী অঞ্চন্রয অন্যতভ প্রধান ভস্যা। ল্লী অঞ্চন্রয এই ওর দরযদ্র্
সুরফধাফরঞ্চত ভানুন্লয অাত্বন্ও ওান্চ রারকন্ রওছু রওছু প্ররতষ্ঠান ভাচনী ওাদা তাঁন্দযন্ও ঋন্ণয দফড়াচান্র আফি
ওন্য যাঔন্ঙ। তাঁন্দযন্ও নানা যওভ প্রন্রাবন দদরঔন্ তান্দয অবাফন্ও পুরুঁ চ ওন্য ফহুরফধ ঋন্ণয দফাছা চচভরযত ওন্য
রবন্েভাটি ঙাড়ন্ত ফাধ্য ওযন্ঙ। এই ওর প্ররতষ্ঠান দরযদ্র্ অা ভানুন্লয উমৄক্ত ওভভাংস্থান্নয ভাধ্যন্ভ আন্য রনযাদ উৎ
নতযী ওযন্ঙ না ফযাং ক্রভাকত ঋন্ণয দফাছা বৃরিয থন্ও সুকভ ওযন্ঙ। দরযদ্র্ ভানুলন্ও এই ওর ঋন্ণয দফড়াচার দথন্ও মুক্ত
ওযন্ত যওায নানা যওভ উন্দ্যাক গ্রণ ওন্যন্ঙ। এওটি যওারয প্ররতষ্ঠান রান্ফ ররডরফএপ এই ওর রঙন্নমূর, অা,
সুরফধাফরঞ্চত ভানুন্লয বান্গ্যয উন্নন অথ ভাৎ তান্দয আথ ভ-াভারচও অফস্থায উন্নন্নয চন্য ওাচ ওযন্ঙ। ফতভভান যওান্যয
রবন-২০২১, ষুদ্ধা  দারযদ্র্য মুক্ত দানায ফাাংরান্দ, ২০৪১ ান্রয ভন্ধ্য উন্নত মৃি ফাাংরান্দ রফরনভভাণ যওান্যয
দেওই উন্নন্নয রক্ষয ফাস্তফান্ন ররডরফএপ ওাচ ওন্য মান্ছ।
ররডরফএপ এয সুরনরদ ভষ্ট উন্েশ্যমূ দরযদ্র্ সুরফধাফরঞ্চত অা ভানুলন্ও াংকঠিত ওন্য প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ দক্ষ ভানফ ম্পন্দ রূান্তয ওন্য তাঁন্দয
ভানরও রক্ত বৃরি ওযা;
 ঞ্চন্য ভাধ্যন্ভ পুরিঁ কঠন্ন উৎারত  াতায ওন্য তান্দয অথ ভননরতও ক্ত রবত নতযী ওযা;
 প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ স্বাস্থয, রক্ষা, রযফায রযওল্পনা, াভারচও অরধওায, নাযী অরধওায, দমৌতুও প্রথা, ফাল্য রফফা,
ননরতওতা, এওতা, ততা, ইতযারদ রফলন্ ন্ঘতন ওন্য কন্ড় দতারা;
 দরযদ্র্ ভানুন্লয অথ ভননরতও ক্ষভতা বৃরিয চন্য ঋণ াতা প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ ওভভাংস্থান সৃরষ্ট ওযা;
 ষুদ্দ্র্ উন্দ্যাক্তা সৃরষ্টয চন্য ষুদ্দ্র্ ব্যফাী, মাযা ব্যাাংও দথন্ও ঋণ া না, তান্দযন্ও ঋণ াতায ভাধ্যন্ভ ব্যফান্ও
ভচবুত ওযা;
 নাযী উন্দ্যাক্তা সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ নাযী দনতৃকত্ব  নাযীয আরথ ভও ক্ষভতা বৃরি ওযা;
 ল্লী অঞ্চন্র ওভভাংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ যমুঔী প্রফণতা দযাধ ওযা;
 ল্লী দরযদ্র্ ভানুন্লয অক্ষয জ্ঞান রনরশ্চত ওযা;
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 চরফায়ু রযফতভন্নয প্রবাফ দভাওান্ফরা  রফদুযন্তয খােরত দভোন্ত রফদুযৎ রফীন প্রতযন্ত এরাওা দারায দাভ
রন্ষ্টভ প্রদান ওন্য নফদুযরতও সুরফধা প্রদান ওযা;
ররডরফএপ এয উন্েশ্য ফাস্তফান্ন দফাড ভ অফ কবন ভ ভ
ল্লীয দরযদ্র্ অসুরফধাগ্রস্থ ভানুন্লয আথ ভ-াভারচও অফস্থায উন্নন্নয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য দূযযীওযন্ণয রন্ক্ষয ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন
পাউন্েন (ররডরফএপ) প্ররতষ্ঠা ওযা । ররডরফএপ এয উন্েশ্য ফাস্তফান্ন ওর নীরত রনধ ভাযণ এওটি দফান্ড ভয উয ন্যস্ত।
ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন আইন ১৯৯৯ এয ৬ ধাযা অনুমাী পাউন্েন্নয রফলারদ  ওাম ভমু রযঘারনা, ব্যফস্থানা
এফাং তত্ত্বাফধান এভন এওটি দফাড ভ অফ কবন ভ ভ-এয উয ন্যস্ত থাওন্ফ মা পউন্েন ওতৃকভও প্রন্াকন্মাগ্য ওর ক্ষভতা প্রন্াক
এফাং পাউন্েন ওতৃকভও ম্পাদনী ওর ওাম ভ ম্পাদন ওরযন্ত ারযন্ফ। দফাড ভ পাউন্েন রযঘারনায দক্ষন্রা  উান্ও এওটি
াভারচওবান্ফ সুদৃঢ় এফাং আরথ ভওবান্ফ আত্ধরনবভযীর ত্বা রান্ফ রফন্ফঘনায নীরত অনুযণ ওযন্ফ।
কত ২৭ দপব্রুারয, ২০১৯ রখ্র. তারযঔ ররডরফএপ, প্রধান ওাম ভারন্য দফাড ভ  হন্ভ ররডরফএপ এয ৭৪ তভ দফাড ভ বা অনুরষ্ঠত ।
উক্ত দফাড ভ বা বারতত্ব ওন্যন চনাফ ওাভার উরেন তালুওদায, দঘাযায, ররডরফএপ দফাড ভ অফ কবন ভ ভ এফাং রঘফ,
ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক, স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার। বা দফান্ড ভয দস্য রঘফ ররডরফএপ এয
বাযপ্রাপ্ত ব্যফস্থানা রযঘারও দফান্ড ভয অন্যান্য োরনত দস্যকণ উরস্থত রঙন্রন। দফাড ভ বা রফকত বা গৃীত রিান্ত
ফাস্তফান্নয অগ্রকরত এফাং আকাভী রদন্ন যওান্যয রক্ষয ফাস্তফান্ন ররডরফএপ এয রফরবন্ন ওাম ভক্রন্ভয রফলন্ রফস্তারযত
আন্রাঘনা ।
ররডরফএপ এয মূর ওাম ভক্রভেঃ
ররডরফএপ ফতভভান যওান্যয রূওল্প ২০২১, ষুদ্ধা  দারযদ্র্য মুক্ত ভাধ্যভ আন্য দদ, ২০৪১ ান্রয ভন্ধ্য উন্নত, মৃি
ফাাংরান্দ কড়ায দৃঢ় প্রতযন্ এরকন্ মান্ছ। যওান্যয দেওই উন্নন্নয রক্ষয ফাস্তফান্ন ররডরফএপ দেওই দারযদ্র্য
রফন্ভাঘন্নয উন্েন্শ্য রফরবন্ন ওাম ভক্রভ রযঘারনা ওযন্ঙ। ররডরফএপ এয উন্েশ্য ফাস্তফান্ন উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভমূ রনম্নরূেঃ
 দর  রভরতয ভাধ্যন্ভ ল্লীয দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীন্ও াংকঠিত ওযা ;
 উওাযন্বাকীন্দয দক্ষ ভানফ ম্পন্দ রূান্তয  ওভভাংস্থান সৃরষ্টয রন্ক্ষয রফরবন্ন ধযন্নয প্ররক্ষণ প্রদান;
 সুপরন্বাকীন্দয ঋন্ণয উয রনবভযতা ওরভন্ রনচস্ব পুরুঁ চ কঠন্ন উৎারত ওযা এফাং রফবন্ন ঞ্চ ওাম ভক্রভ
ঘালুওযণ;
 ওভভাংস্থান সৃরষ্ট  আরথ ভও ক্ষভতা বৃরিয চন্য ঋণ াতা প্রদান;
 ষুদ্দ্র্ উন্দ্যাক্তা সৃরষ্টয চন্য ঋণ াতা প্রদান;
 নাযী উন্দ্যাক্তা সৃরষ্টয চন্য নাযী উন্দ্যাক্তা ঋণ প্রদান;
 চরফায়ু রযফতভন্নয প্রবাফ দভাওান্ফরা দারান্যয ভাধ্যন্ভ রযন্ফন্য রফম ভ দযান্ধ নফানন্মাগ্য রক্তয
ব্যফায  উন্নন ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ রফদুযন্তয খােরত পূযণ;
 যওারয  রনচস্ব অথ ভান্ন রফরবন্ন প্রওল্প ফাস্তফান;
 উওাযন্বাকীন্দয উৎারদত ে ফাচাযচাত ওযায চন্য ররডরফএপ এয ‘ল্লী যগ’ রফনণ দওন্দ্র স্থান;
 যওারয ওভভম্পাদন ব্যফস্থানা িরত (GPMS) ফাস্তফান ।
দর  রভরতয ভাধ্যন্ভ ল্লীয দরযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীন্ও াংকঠিতওযণেঃ
ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন (ররডরফএপ) এয রক্ষয ফাস্তফান্ন দরযদ্র্ 
অসুরফধাগ্রস্থ চনন্কাষ্ঠীন্ও দর  রভরতয ভাধ্যন্ভ াংকঠিত ওন্য তান্দয রফরবন্ন
ধযন্নয দফা প্রদান ওন্য থান্ও। প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ দক্ষ ভানফ ম্পদ সৃরষ্ট,
ওভভাংস্থান  আরথ ভও ক্ষভতা বৃরিয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য দূযীওযন্ণ উন্ল্লঔন্মাগ্য
অফদান দযন্ঔ মান্ছ। ষুদ্দ্র্ ঋণ ওাম ভক্রন্ভয আতা জুন, ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত
৪৭,৮৯০টি রভরতয ভাধ্যন্ভ ২৫,৪৫,৪৬৮ চন সুরপন্বাকী াংকঠিত ওন্য রফরবন্ন
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ধযন্নয দফা প্রদান ওযা ন্ন্ঙ । ২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য ১১০০ টি নতুন রভরতয ভাধ্যন্ভ ১,২৮,৭৪৩ চন নতুন দস্য বরতভ ওযা
ন্ন্ঙ। ফতভভান্ন রভরতয াংখ্যা ৩০,৩২০ টি এফাং সুপরন্বাকী দস্য াংখ্যা ১০.০৫ রক্ষ।
প্ররক্ষণ ওম ভক্রভেঃ
ররডরফএপ ওভী এফাং সুপরন্বাকীন্দয দক্ষ ভানফ ম্পদ রান্ফ কন্ড় তুরন্ত রফরবন্ন ধযন্নয প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ রযঘারনা ওন্য
থান্ও। দরযদ্র্  অদক্ষ চনন্কাষ্ঠীয আত্ধ-ওভভাংস্থান সৃরষ্টয রন্ক্ষয ঋণ প্রদান্নয াাার ররডরফএপ এয সুপরন্বাকী দস্যন্দয
দনতৃকত্ব রফওা  াভারচও উন্নন, দক্ষতা উন্নন  প্যাযান্েও প্ররক্ষণ প্রদান ওন্য থান্ও। জুন ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত
ফ ভন্ভাে ৪,৯৬,৪৭৯ চন দস্যন্ও ১৫,৯৬,৫১৬ চনরদফ প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ২৯,০৩০ চন
সুপরন্বাকী দস্যন্ও (দনতৃকত্ব রফওা  াভারচও উন্নন প্ররক্ষণ ১৯,৯৩০ চন এফাং দক্ষতা উন্নন প্ররক্ষণ ৯,১০০চন)
৬৭,১৬০ চনরদফ প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ ।
প্ররক্ষন্ণয নাভ
(সুপরন্বাকী)

ক্রেঃ নাং

ব্যাঘ াংখ্যা

প্ররক্ষণাথী
ভররা

পু হল

দভাে াংস্যা

০১

দনতৃকত্ব রফওা  াভারচও উন্নন প্ররক্ষণ

৭৯৮

১৯,৯৩০

-

১৯,৯৩০

০২

আইরচএ রবরত্তও দক্ষতা উন্নন প্ররক্ষণ

৩৬৪

৯১০০

-

৯১০০

দভাে াংখ্যা

১১৬২

২৯,০৩০

-

২৯,০৩০

দনতৃকত্ব রফওা  াভারচও উন্নন প্ররক্ষণেঃ
দনতৃকত্ব রফওা  াভারচও উন্নন প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ নাযী দনতৃকত্ব, নাযীয ক্ষভতান, স্বাস্থয, রক্ষা, রযফায রযওল্পনা,
াভারচও অরধওায, নাযী অরধওায, দমৌতুও প্রথা, ফাল্য রফফা, ননরতওতা, এওতা, ততা, ইতযারদ রফলন্ াভারচও ন্ঘতন
ওন্য কন্ড় দতারা । এই প্ররক্ষন্ণয পন্র ররডরফএপ এয অন্নও নাযী সুপরন্বাকী দস্য াভারচওবান্ফ ন্ঘতন ন্ন্ঙ,
তাযা রভরতয দনতৃকত্ব রদন্ত রদন্ত এঔন দচরা, উন্চরা  ইউরনন ম ভান্ যারয চনপ্ররতরনরধ রনফ ভারঘত ন্ দনতৃকত্ব প্রদান
ওযন্ঙন।

বগযাজপুয দয কাম তারগয় সুপরগবাগী দস্যগদয মনর্তত্ব বফকা ও াভাবজক উন্নয়ন প্রবক্ষগণ উবস্থত আগেন ববডবফএপ
বগযাজপুয অঞ্চগরয উ বযিারক
কত জুন, ২০১৯ রখ্র. ম ভন্ত প্রাপ্ত তথ্য ভন্ত ররডরফএপ এয রনফ ভারঘত চনপ্ররতরনরধয তথ্য রনম্নরূইউরনন রযলদ রনফ ভাঘন
দঘাযম্যান

দভম্বায

দৌযবা রনফ ভাঘন
দঘাযম্যান

দভম্বায

উন্চরা রনফ ভাঘন
দঘাযম্যান

দচরা রযলদ রনফ ভাঘন

দভম্বায

দঘাযম্যান

দভম্বায

দভাে
দঘাযম্যান

দভম্বায

পুেঃ

ভেঃ

পুেঃ

ভেঃ

পুেঃ

ভেঃ

পুেঃ

ভেঃ

পুেঃ

ভেঃ

পুেঃ

ভেঃ

পুেঃ

ভেঃ

পুেঃ

ভেঃ

পুেঃ

ভেঃ

পুেঃ

ভেঃ

৯

০

৭৭

২২৯

০

০

১০

২৯

২

০

২

৯

০

০

০

৩

১১

০

৮৯

২৭০
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আবৃরিমূরও ওভভওান্িয উয দক্ষতা উন্নন প্ররক্ষণেঃ
ররডরফএপ সুপরন্বাকী দস্যন্দয দক্ষ ভানফ ম্পদ রান্ফ কন্ড় তুরন্ত এফাং ওভভাংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য দূযীওযন্ণয
রন্ক্ষয রফরবন্ন আবৃরিমূরও ওভভওান্িয উয প্ররক্ষণ প্রদান ওন্য থান্ও। ররডরফএপ রু হ দথন্ও ক্রভপুরঞ্জত ৯০,৭০০ চন
দস্যন্ও ২, ৫৯,৮৭৫ চনরদফ প্ররক্ষণ প্রদান ওন্যন্ঙ। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য রফরবন্ন আবৃরিমূরও ওভভওান্ি ৯,১০০ চন
দস্যন্ও ২৭,৩০০ চনরদফ প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ন্ন্ঙ।

বগযাজপুয, ভঠফাবিয়া ১০৩ নাং আগনয ভাননীয় াংদ দস্য জনাফ ডাীঃ মভাীঃ রুস্তভ আরী পযাজী ববডবফএপ, ভঠফািীয়া কাম তারগয়য
সুপরগবাগী দস্যগদয দক্ষতা উন্নয়ন প্রবক্ষগণ প্রধান অবতবথ বাগফ উগ াধনী ফক্তব্য যাখগেন (ফাগভ) ও ডাগন প্রবক্ষণাথী সুপরগবাগী দস্যগণ

দরাই দভরন রফতযণররডরফএপ কুরষ্টা অঞ্চরাধীন াফনা দচরায ঈশ্বযদী
উন্চরা রনফ ভারঘত ২৭ চন সুপরন্বাকী নাযী দস্যন্ও
আত্ধওভভাংস্থান  দারযদ্র্য দূযীওযন্ণয উন্েন্শ্য দরাই
রফলও দক্ষতা উন্নন প্ররক্ষণ প্রদান ওন্য। কত
২২/১০/২০১৮ ই দথন্ও ৩১/১০/২০১৮ ইাং ম ভন্ত ১০ রদন
ব্যার দরাই প্ররক্ষন্ণ উন্চরা রযঘারন  উন্নন
প্রওল্প (ইউরচরডর) ওারযকযী  আরথ ভও ন্মারকতা
প্রদান ওন্য। উক্ত দরাই প্ররক্ষণ উন্িাধন ওন্যন
ঈশ্বযদী উন্চরা রনফ ভাী অরপায চনাফ আন্ভদ
াফনা মজরায ঈশ্বযদী উগজরায় সুপরগবাগী দস্যগদয মরাই বফলয়ক দক্ষতা
দান্ন মিইুঁ া। উন্িাধনী অনুষ্ঠান্ন অন্যান্নয ভন্ধ্য
উন্নয়ন ১০ বদন ব্যব প্রবক্ষণ মগল বি মরাই মভবন বফতযণ কযা য়
উন্চরা দঘাযম্যান, ঈশ্বযদী, াফনা  ররডরফএপ
প্রধান ওাম ভারন্য ওভভওতভাবৃদ উরস্থত রঙন্রন। প্ররক্ষণ দন্ল প্রররক্ষত নাযী সুপরন্বাকীন্দয ভান্ছ রফনা মূন্ল্য দরাই দভরন
রফতযণ ওযা ।
ওভী প্ররক্ষণেঃ ল্লীয দরযদ্র্ ভানুন্লয আথ ভ-াভারচও
অফস্থায উন্নন্নয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য দূযযীওযন্ণয
রন্ক্ষয ররডরফএপ এয ওভীন্দয দক্ষ ওন্য কন্ড়
দতারায চন্য রফরবন্ন রফলন্য উয অরবজ্ঞ প্ররক্ষও
িাযা রফরবন্ন ধযন্নয প্ররক্ষণ প্রদান ওযা । জুন
২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ৫২,২৬৮ চনন্ও (এওচনন্ও
এওারধওফায) ৭৩,৫৮৩ চনরদফ প্ররক্ষণ প্রদান
ওযা ন্ন্ঙ। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্যয ৪১৬৬ চন
ওভভওতভা-ওভভঘাযীন্ও ৬৫০০ চনরদফ প্ররক্ষণ প্রদান
ওযা ন্ন্ঙ।

গত ২৭-২৮ অগক্টাফয, ২০১৮ ইাং তাবযখ বপনাবিয়ার ম্যাগনজগভন্ট একাগডভী (বপভা)-মত
ববডবফএপ এয যুগ্ম/উ বযিারক ও ববনয়য কাযী বযিারকগগণয দুই বদন ব্যাব
বজবএভএ প্রবক্ষণ অনুবষ্ঠত য়
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সুপরন্বাকীন্দয ঋন্ণয উয রনবভযতা ওরভন্ রনচস্ব পুরুঁ চ কঠন্ন উৎারত ওযা এফাং রফরবন্ন ঞ্চ ওাম ভক্রভেঃ
সুপরন্বাকীন্দয বরফষ্যত রনযাত্তা রনরশ্চতওযণ  পুরুঁ চ কঠন্নয চন্য ররডরফএপ-এয ওন্ও ধযন্নয ঞ্চ ওাম ভক্রভ ঘালু
যন্ন্ঙ। দমভন- াধাযণ ঞ্চ, দানারী ঞ্চ স্কীভ (এএএ), দভাদী ঞ্চ স্কীভ (এপরডএ), রক্ষ োওা ঞ্চ স্কীভ
(এরএএ), রনযাত্তা ঞ্চ স্কীভ (এনএএ)  নফচাতও ঞ্চ স্কীভ (এনরফএএ) । সুপরন্বাকী দস্যযা এই ওর ঞ্চ
চভায ভাধ্যন্ভ তান্দয বরফষ্যত পূরুঁ চ কঠন ওন্য খযফারড় রনভভাণ, দঙন্র দভন্য রফফা, দরঔাড়ায ঔযঘ  ষুদ্দ্র্ ব্যফা ইতযারদ
ওন্য থান্ও। জুন, ২০১৯ ম ভন্ত ররডরফএপ এ সুপরন্বাকীন্দয দভাে ঞ্চ রস্থরতয রযভাণ ৮৬১.৬৭ দওাটি োওা । ২০১৮-১৯
অথ ভ ফঙন্য সুপরন্বাকী দস্যন্দয নীে ঞ্চ বৃরি ২৩৮.৯৩ দওাটি োওা।
াধাযণ ঞ্চেঃ াধাযণ ঞ্চ স্কীন্ভয আতা রভরতয সুপরন্বাকী দস্যযা রভরতয াপ্তারও বা ঋন্ণয রওরস্তয ান্থ ফা
রওরস্ত ফান্দ এই ঞ্চ চভা ওন্য থান্ওন। ঋণ গ্রণ ওযন্ত ন্র াধাযণ ঞ্চ ফা াপ্তারও ঞ্চ অফশ্যই চভা ওযন্ত ন্ফ।
রনরভত াপ্তারও ঞ্চ চভা সুপরন্বাকীন্দয পূরুঁ চ কঠন্ন াায্য ওন্য। জুন, ২০১৯ ম ভন্ত সুপরন্বাকন্দয ক্রভপুরঞ্জত াধাযণ
ঞ্চ রস্থরত ৩৪০.৪১ দওাটি োওা। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য সুপরন্বাকীন্দয াধাযণ ঞ্চ নীে বৃরি ৭৪.০০ দওাটি োওা।
দানারী ঞ্চ স্কীভেঃ এই স্কীন্ভয আতা ররডরফএপ এয সুপরন্বাকী দস্য ভারও রনধ ভারযত ান্য রনরভত রওরস্ত চভায
ভাধ্যন্ভ দভাদপূরতভন্ত এওওারীন আর  মুনাপা প্রাপ্য ন। জুন, ২০১৯ ম ভন্ত সুপরন্বাকন্দয ক্রভপুরঞ্জত দানারী ঞ্চ
রস্থরত ৩০১.৭৭ দওাটি োওা। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য সুপরন্বাকীন্দয দানারী ঞ্চ নীে বৃরি ৬৪.৪৩ দওাটি োওা।
দানারী ঞ্চ স্কীভ এয আতা ভারও রওরস্ত ১০০, ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০ এই বান্ফ ১০০ এয গুরণতও ান্য মত খুর ৩, ৫,
৮, ১০ ফঙয দভাদী এওারধও রাফ দঔারা মা। এই স্কীন্ভয অধীন ৩-ফঙন্য ৮%, ৫-ফঙন্য ৯%, ৮  ১০ ফঙন্য ১০% ান্য
মুনাপা প্রন্মাচয ন্ফ।
রনরভতবান্ফ ভারও ১০০ োওা ঞ্চ চভা ওযন্র দল রওরস্ত চভা দদায এওভা য আর  মুনাপা প্রন্দ োওায
অাংও নীন্ঘয ঙন্ও দদঔান্না ন্রাভারও রওরস্তয
রযভাণ
১০০

৩-ফঙয দভান্দ দভাে
প্রন্দ
৪,০৩০

৫-ফঙয দভান্দ দভাে
প্রন্দ
৭,৩৫০

৮-ফঙয দভান্দ দভাে
প্রন্দ
১৩,৪৪০

১০-ফঙয দভান্দ
দভাে প্রন্দ
১৮,০০০

দভাদী ঞ্চ স্কীভেঃ এই স্কীন্ভয আতা ররডরফএপ এয সুপরন্বাকী দস্য এওওারীন রনধ ভারযত রযভাণ োওা চভায ভাধ্যন্ভ
দভাদপূরতভন্ত এওওারীন আর  মুনাপা প্রাপ্য ন। জুন, ২০১৯ ম ভন্ত সুপরন্বাকন্দয ক্রভপুরঞ্জত দভাদী ঞ্চ রস্থরত
১২৫.৬২ দওাটি োওা। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য সুপরন্বাকীন্দয দানারী ঞ্চ নীে বৃরি ৩২.৯২ দওাটি োওা।
দভাদী ঞ্চ স্কীভ এও ওারীন ফ ভরনম্ন ৩০০০/- এফাং ন্ফ ভাচ্চ ১০০০-এয গুরণতও মত খুর ১ দথন্ও ান্ড় ৮ ফঙয দভাদী
এওারধও রাফ দঔারা মা। এই স্কীন্ভয অধীন্ন ১-২ ফঙন্য ৮%, ৩-৪ ফঙন্য ৮.৫০%, ৫-৬ ফঙন্য ৯% এফাং ান্ড় ৮ ফঙন্য
১০% ান্য মুনাপা প্রন্মাচয ন্ফ।
আভানন্তয রযভাণ ১০০০ োওা ধন্য দভাদ পূরতভন্ত আর  মুনাপা প্রন্দ োওায অাংও নীন্ঘয ঙন্ও দদঔান্না ন্রাআভানন্তয
রযভাণ

১,০০০

রফফযণ
১-ফঙয
আর
মুনাপা
দভাে
প্রন্দ

১,০০০
৮০
১,০৮০

১-ফঙয
১,০০০
১৬০
১,১৬০

দভাদ
১-ফঙয
১-ফঙয

১-ফঙয
১,০০০
২৫৫
১,২৫৫

১,০০০
৩৪০
১,৩৪০
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১,০০০
৪৫০
১,৪৫০

১-ফঙয
১,০০০
৫৪০
১,৫৪০

১-ফঙয

ান্ড় ৮ফঙয
১,০০০
১,০০০
৭০০
১,০০০

১,৭০০

২,০০০

রক্ষ োওা ঞ্চ স্কীভেঃ এই স্কীন্ভয আতা এওচন আভানতওাযী (ররডরফএপ এয সুপরন্বাকী দস্য) রনধ ভারযত ান্য ভারও
রওরস্ত চভায ভাধ্যন্ভ ৩-১০ ফঙয দভান্দ ১, ০০,০০০ োওা প্রাপ্য ন্ফন। জুন, ২০১৯ ম ভন্ত সুপরন্বাকন্দয ক্রভপুরঞ্জত রক্ষ োওা
ঞ্চ রস্থরত ৮২.৪০ দওাটি োওা। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য সুপরন্বাকীন্দয রক্ষ োওা ঞ্চ নীে বৃরি ৫৬.৩৩ দওাটি োওা।
এওচন আভানতওাযী রফরবন্ন দভান্দ এওারধও রাফ খুরন্ত াযন্ফন। রনরভত ভারও ঞ্চ চভা ওযন্র দল রওরস্ত চভা
দদায যফতী ভান্য দল তারযন্ঔ আর  মুনাপা প্রন্দ োওায অাংও নীন্ঘয ঙন্ও দদঔান্না ন্রা।
দভাদ
(ফঙয)
৩
৪
৫
৬

ভারও রওরস্তয
রযভাণ
২,৫০০
১,৮০০
১,৪০০
১,১০০

দভাদ
(ফঙয)
৭
৮
৯
১০

দভাে প্রন্দ
১,০০,০০০
১,০০,০০০
১,০০,০০০
১,০০,০০০

ভারও রওরস্তয
রযভাণ
৯০০
৭৫০
৬০০
৫০০

দভাে প্রন্দ
১,০০,০০০
১,০০,০০০
১,০০,০০০
১,০০,০০০

নফচাতও ঞ্চ স্কীভেঃ এই স্কীন্ভয আতা ররডরফএপ এয সুপরন্বাকী দস্য তায নফচাতও ন্তান্নয চন্য রনধ ভারযত
আন্ফদনন্রা য ভাধ্যন্ভ াংরিষ্ট ওাম ভারন্ এই রাফ খুরন্ত াযন্ফন। রান্ফয দভাদ ন্ফ ১২-ফঙয। ররুয চন্ন্য প্রথভ রদন
দথন্ও ৫ ফঙন্যয ভন্ধ্য এই রাফ দঔারা মান্ফ। জুন, ২০১৯ ম ভন্ত সুপরন্বাকন্দয ক্রভপুরঞ্জত নফচাতও ঞ্চ রস্থরত ১১.৩২ দওাটি
োওা। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য সুপরন্বাকীন্দয নফচাতও ঞ্চ নীে বৃরি ১১.২২ দওাটি োওা।
প্ররতটি স্কীন্ভয চন্য ভান্ ২০০/- োওা ন্ত ৩,০০০/- োওা ম ভন্ত চভা ওযন্ত ান্যন। ভান্য দল ওভভরদফন্য ভন্ধ্য দম দওান
ভ/রদন/াপ্তারও বা এই ঞ্চ চভা ওযা মান্ফ। এওচন ররুয নান্ভ ন্ফ ভাচ্চ ২ (দুই) টি রাফ দঔারা মান্ফ। দম ভান্
রাফ দঔারা ন্ফ দভাদান্ন্ত দই ভান্য দল তারযন্ঔ ররডরফএপ-এয অাং চভাকৃত অথ ভ দপযতন্মাগ্য ন্ফ। ঞ্চওাযীন্ও
চভাকৃত অথ ভ উন্ত্তারন্নয চন্য আন্ফদন ওযন্ত ন্ফ। ঞ্চওাযী ইছা ওযন্র দম দওান ভ আন্ফদন ওন্য রাফ ফন্ধ ওযন্ত
াযন্ফন। রনরভতবান্ফ ১২-ফঙয ভান্ ২০০/- োওা ওন্য ঞ্চ ওযা ন্র দভাদান্ন্ত ৫৭,৬০০/- োওা প্রাপ্য ন্ফন।
রতন ফঙয য  দভাদপূরতভয পূন্ফ ভ রাফ ফন্ধ ওযা ন্র এফাং অরনরভত রান্ফয দক্ষন্রা  ভান্ ২০০/- োওা চভায রফযীন্ত
৫% ান্য মুনাপা এফাং চভাকৃত আর প্রাপ্য ন্ফন।
রনযাত্তা ঞ্চ স্কীভেঃ দস্যন্দয অরধওতয ঞ্চমুঔী ওন্য দতারায চন্য ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন আইন-১৯৯৯ ন্নয
২৩নাং এয ১৫(২)(ঔ) ধাযায আন্রান্ও প্তা ভা রবরত্তন্ত ঞ্চ চভা ওন্য মুনাপা প্রদান্নয াাার ঞ্চওারীন মৃতুযঝরুঁ ও
সুরফধা প্রদান্নয রন্ক্ষয “রনযাত্তা ঞ্চ স্কীভ(এএএ(” নান্ভ এওটি নতুন ওভভসূরঘ ান্ত দনা ন্ন্ঙ। জুন, ২০১৯ ম ভন্ত
সুপরন্বাকন্দয ক্রভপুরঞ্জত রনযাত্তা ঞ্চ রস্থরত ০.১৫ দওাটি োওা। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য সুপরন্বাকীন্দয রনযাত্তা ঞ্চ নীে
বৃরি ০.০৩ দওাটি োওা।
রান্ফয দভাদ ৫-ফঙয। প্তান্ ফ ভরনম্ন ২৫ োওা অথফা ভান্ ১০০ োওা ফা এয গুরনতও ান্য ঞ্চ চভা ওযন্ত াযন্ফন।
রনরভতবান্ফ স্কীন্ভয ৫-ফঙয দভাদওান্র (৬০-ভা/২৪০-প্তা) ঞ্চ চভা ওযন্র চভাকৃত আর এফাং ৬% ান্য মুনাপা
প্রাপ্য ন্ফন। দভাদওান্র দওান দস্য মৃতুযফযণ ওযন্র মৃন্তয উত্তযারধওাযী চভাকৃত আর োওায ৫-গুণ রযভাণ অথ ভ প্রাপ্য
ন্ফন।
ক্রেঃ নাং

ঞ্চন্য নাভ

২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য নীে বৃরি
(দওাটি োওা)

জুন, ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত রস্থরত
(দওাটি োওা)

০১

াধাযণ ঞ্চ

৭৪.০০

৩৪০.৪১

০২

দানারী ঞ্চ স্কীভ

৬৪.৪৩

৩০১.৭৭

০৩

দভাদী ঞ্চ স্কীভ

৩২.৯২

১২৫.৬২

129

ক্রেঃ নাং

ঞ্চন্য নাভ

২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য নীে বৃরি
(দওাটি োওা)

জুন, ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত রস্থরত
(দওাটি োওা)

০৪

রক্ষ োওা ঞ্চ স্কীভ

৫৬.৩৩

৮২.৪০

০৫

নফচাতও ঞ্চ স্কীভ

১১.২২

১১.৩২

০৬

রনযাত্তা ঞ্চ স্কীভ

০.০৩

০.১৫

২৩৮.৯৩

৮৬১.৬৭

দভাে =

ওভভাংস্থান সৃরষ্ট  আরথ ভও ক্ষভতা বৃরিয চন্য ঋণ াতা প্রদান
যওান্যয রূওল্প ২০২১, ষুদ্ধা  দারযদ্র্য মুক্ত ভাধ্যভ আন্য দদ, ২০৪১ ান্রয ভন্ধ্য উন্নত, মৃি ফাাংরান্দ কড়ায রন্ক্ষয
ররডরফএপ দর  রভরতয ভাধ্যন্ভ ল্লীয দরযদ্র্  সুরফধাফরঞ্চত চনন্কাষ্ঠীন্ও াংকঠিত ওন্য তান্দয পুরুঁ চ কঠন্নয াাার
ওভভাংস্থান সৃরষ্ট  আরথ ভও ক্ষভতা বৃরিয চন্য ঋণ াতা প্রদান ওযন্ঙ। ররডরফএপ ফতভভান্ন রতন ধযন্নয ঋণ ওাম ভক্রভ ঘালু
আন্ঙ। দমভন-(ও) ষুদ্দ্র্ ঋণ (ঔ) ষুদ্দ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋণ  (ক) নাযী উন্দ্যাক্তা ঋণ।
(ও) ষুদ্দ্র্ ঋণ ওম ভক্রভেঃ ররডরফএপ ল্লীয দরযদ্র্  অসুরফধাগ্রস্থ চনন্কাষ্ঠীন্ও দর  রভরতয ভাধ্যন্ভ াংকঠিত ওন্য তান্দয
রফরবন্ন ধযন্নয দফা প্রদান ওন্য থান্ও। প্ররক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ দক্ষ ভানফ ম্পদ সৃরষ্ট, ওভভাংস্থান  আরথ ভও ক্ষভতা বৃরিয
ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য দূযীওযন্ণ উন্ল্লঔন্মাগ্য অফদান দযন্ঔ মান্ছ। জুন, ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ঋণ রফতযন্ণয রযভাণ ১০,৯৫৯.৭৬
দওাটি োওা, আদা ১১,৪৫২.১০ দওাটি োওা এফাং আদা ায ৯৯%। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ররডরফএপ সুপরন্বাকী
দস্যন্দযন্ও ১,১৬০.৭১ দওাটি োওা ঋণ াতা প্রদান ওন্য, ঋণ আদান্য রযভাণ ১,২৯২.৬৬ দওাটি োওা এফাং ঋণ আদা
ায ৯৬%। ররডরফএপ-এয ঋণ গ্রীতান্দয ভন্ধ্য প্রা ৯৭ তাাং ভররা।
(ঔ) ষুদ্দ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋণ ওম ভক্রভেঃ ষুদ্দ্র্ ঋন্ণয অাংন্ওয দথন্ও দফী ঋণ দযওায রওন্তু ব্যাাংও ঋন্ণ তান্দয প্রন্ফারধওায দনই এফাং
দওান রভরতয দস্য ন রওন্তু পূরুঁ চয অবান্ফ তাযা ব্যফা ফা প্ররতষ্ঠানন্ও আয রাবচনও বান্ফ ঘারান্ত াযন্ঙন না,
তান্দযন্ও এই ঋণ দদা । জুন, ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত ৬৫,১৭৫ চন ষুদ্দ্র্ উন্দ্যক্তান্ও ৩,৫৪১.৭৫ দওাটি োওা ষুদ্দ্র্ উন্দ্যাক্তা
ঋণ াতা প্রদান ওযা ন্ন্ঙ, ঋণ আদা ৩৫১৩.৯৭ দওাটি োওা এফাং আদা ায-৯৮%। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য এই ঋন্ণয
আতা ৩১,৫২০ চন উন্দ্যাক্তান্ও ৬২৬.৮০ দওাটি োওা ঋণ াতা প্রদান ওযা , ঋণ আদান্য রযভাণ ৬৭৮.১০ দওাটি
োওা এফাং আদা ায ৯৭%।

বিনাইদ মজরায ভগলপুয উগজরায খাবরপুয গ্রাগভয ক্ষু উগদ্যাক্তা ঋণী জনাফ পারুখ মাগন একজন পর ড্রাগন িালী
(ক) নাযী উন্দ্যাক্তা ঋণ ওাম ভক্রভেঃ রূওল্প ২০২১ ান্রয ভন্ধ্য ষুদ্ধা  দারযদ্র্য মুক্ত ভধ্যভ আন্য দদ, ২০৪১ ান্রয ভন্ধ্য
উন্নত, মৃি ফাাংরান্দ, নাযীয ক্ষভতান, নাযী অরধওায ভন্য ঘারদায রফলটি রফন্ফঘনা রনন্ নাযী উন্দ্যাক্তা সৃরষ্টয
রন্ক্ষয ররডরফএপ ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙয দথন্ও নাযী উন্দ্যাক্তা ঋণ ঘালু ওন্য। নাযী উন্দ্যাক্তা সৃরষ্টয রন্ক্ষয ররডরফএপ এয
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দস্যন্দয ভন্ধ্য মাযা ইন্তাভন্ধ্য স্বছরতা অচভন ওন্যন্ঙন, মান্দয ষুদ্দ্র্ ঋন্ণয দঘন্ অরতরযক্ত ঋণ াতা প্রন্াচন দই ওর
দস্যন্দয নাযী উন্দ্যাক্তা ঋণ ওাম ভক্রন্ভয আতা ঋণ াতা প্রদান ওযা ন্ঘঙ। ২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্য এই ঋন্ণয আতা
১৭,৯৩৭ চন নাযী উন্দ্যাক্তান্ও ১৪৯.০৩ দওাটি োওা ঋণ াতা প্রদান ওযা , ঋণ আদান্য রযভাণ ৮৭.২০ দওাটি োওা
এফাং আদা ায ৯৯%।

নযবাংদী মজরায বফপুয উগজরায আরাার বরা বভবতয দস্য
মফগভ খাবদজা আক্তায একজন নাযী উগদ্যাক্তা

ফবযার মজরায ফানাযী ািা উগজায াবদা মফগভ একজন পর নাযী উগদ্যাক্তা

রঘফ ভন্াদ ওতৃকভও রভরত রযদভন
ফতভভান যওান্যয রূওল্প-২০২১, রডরচোর ফাাংরান্দ, ২০৪১ ান্রয ভন্ধ্য ষুদ্ধা  দারযদ্র্য মুক্ত উন্নত দানায ফাাংরান্দ
কড়ায দৃঢ় প্রতযন্ এরকন্ মান্ছ। যওান্যয দেওই উন্নন্নয রক্ষয ফাস্তফান্ন ররডরফএপ দেওই দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন রফরবন্ন
ওাম ভক্রভ রযঘারনা ওযন্ঙ। ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক ররডরফএপ রফবান্কয আতাধীন আয ওন্ওটি াংস্থায ভাধ্যন্ভ
দারযদ্র্য দূযীওযন্ণ রনযরবান্ফ ওাচ ওন্য মান্ছ।
কত ২৯ চানুারয, ২০১৯ রখ্র. তারযঔ ল্লী উন্নন
 ভফা রফবাদকয ভাননী রঘফ চনাফ দভােঃ
ওাভার উরেন তালুওদায ররডরফএপ এয
ওাম ভক্রন্ভয অগ্রকরত ম ভন্ফক্ষণ  সুপরন্বাকী
দস্যন্দয ান্থ ভতরফরনভন্য উন্েন্শ্য যাংপুয
দয উদচরায “যদায াড়া ভররা রভরত”
রযদভন ওদযন। রভরত রযভন্নয ভ রতরন
রভরতয দস্যন্দয আথ ভাভারচও অফস্থায
উন্নন্নয রঘরা  দদন্ঔ ন্ন্তাল প্রওা ওন্যন।
যফতীন্ত রতরন রভরতয ওর দস্যন্দয ান্থ
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবামগয ভাননীয় বিফ জনাফ মভাীঃ কাভার উবিন তালুকদায
ভতরফরনভ বা রভররত ন। রঘফ ভন্াদ
ভমাদয় যাংপুয দয উমজরায “যদায ািা ভবরা বভবত” বযদতন
বা উরস্থত দস্যন্দয ান্থ দঔারান্ভরা
আরা ওন্যন, তান্দয ওর ভস্যা, প্রস্তাফনা নধয্যভ ওান্য দান্নন এফাং তান্দয উন্নন্নয করতধাযা অব্যাত যাঔন্ত ওর
প্রওায ন্মারকতায আশ্বা প্রদান ওন্যন। এভ রঘফ ভন্াদন্য পয ঙ্গী রন্ন্ফ ররডরফএপ প্রধান ওাম ভারন্য 
ভন্ত্রণারন্য উচ্চ ম ভান্য ওভভওতভাকণ উরস্থত রঙন্রন।
কণরুনানী অনুরষ্ঠতেঃ
যওান্যয রূওল্প ২০২১ ষুদ্ধা  দারযদ্র্য মুক্ত ভাধ্যভ আন্য দদ, ২০৪১ ান্রয ভন্ধ্য উন্নত, মৃি ফাাংরান্দ কড়ায রন্ক্ষয
ররডরফএপ দর  রভরতয ভাধ্যন্ভ ল্লীয দরযদ্র্  সুরফধাফরঞ্চত চনন্কাষ্ঠীন্ও াংকঠিত ওন্য তান্দয রফরবন্ন ধযন্নয দফা প্রদান
ওযন্ঙ। এই দফায ভান আয উন্নত, ত্রুটিমুক্ত  ওাম ভওযী ওযায চন্য সুপরন্বাকীন্দয অরবন্মাক, ঘারদা, যাভভ গ্রন্ণয চন্য
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ররডরফএপ রভরত ম ভান্ কণরুনানীয আন্াচন ওন্য থান্ও।
কত ০৫ ভাঘ ভ, ২০১৯ তারযঔ ররডরফএপ ভাগুযা অঞ্চন্রয
ঘ ভাডাঙ্গা ভররা রভরতন্ত কণরুনানী অনুরষ্ঠত । উক্ত
কণরুনানী অনুু্ষ্ঠান্ন ররডরফএপ প্রধান ওাম ভারন্য মৄগ্ম
রযঘারও চনাফ দভােঃ রপকুর ইরাভ, ভাগুযা অঞ্চন্রয উ
রযঘারও চনাফ সুরর কুভায ভজুভদায এ অঞ্চন্রয
ররনয ওাযী রযঘারও, রভরতয াংরিষ্ট ভাঠ ওভী 
সুপরন্বাকী দস্যবৃদ উরস্থত রঙন্রন।

ববডবফএপ ভাগুযা অঞ্চগরয ি তাডা া ভবরা বভবতগত গণশুনানী অনুবষ্ঠত
ববডবফএপ প্রধান কাম তারগয়য যুগ্ম বযিারক জনাফ মভাীঃ বপকুর ইরাভ
অাংগ্রণ কগযন

চরফায়ু রযফতভন্নয প্রবাফ দভাওান্ফরা দারান্যয ভাধ্যন্ভ রযন্ফন্য রফম ভ দযান্ধ নফানন্মাগ্য রক্তয ব্যফায  উন্নন
ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ রফদুযন্তয খােরত পূযণেঃ
দদন্য রফরবন্ন অঞ্চন্র রফন্ল ওন্য অনগ্রয দারযদ্র্য প্র্ফণ গ্রাভাঞ্চন্রয অরধওাাং ভানুল প্রঘররত রফদুযৎ সুরফধা ন্ত ফরঞ্চত।
দরঔা-ড়া, ব্যফা ফারণচয, কৃরল উৎাদন, ষুদ্দ্র্ রল্প ইতযারদ ওাম ভক্রভ রফদুযৎ যফযান্য অবান্ফ ব্যত ন্ছ। এ ঙাড়া দদন্য
রফদুযৎ ব্যফস্থা প্রা ম্পূণ ভবান্ফ প্রাকৃরতও চীফাশ্ম জ্বারানীয উয রনবভযীর, মা দ্রুত রনেঃন্ল ন্ মান্ছ। ররডরফএপ চরফায়ু
রযফতভন্নয প্রবাফ দভাওান্ফরা দারান্যয ভাধ্যন্ভ রযন্ফন্য রফম ভ দযান্ধ নফানন্মাগ্য রক্ত ব্যফায  উন্নন ওাম ভক্রন্ভয
ভাধ্যন্ভ দদন্য ক্রভফধ ভভান রফদুযন্তয খােরত পূযণ, ওভভাংস্থান্নয সৃরষ্ট এফাং
ন্ফ ভারয দৌয প্রমৄরক্ত ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ দরযদ্র্ ভানুন্লয চীফন মারা ায ভান উন্নন রনরশ্চত ওযান্ও াভারচও দাফিতায অাং
রান্ফ ররডরফএপ ২০০৬ ান্র দৌযরক্ত প্রওল্প ওাম ভক্রভ গ্রণ ওন্য। ররডরফএপ দৌযরক্ত প্রওন্ল্পয ভাধ্যন্ভ দদন্য
গ্রাভাঞ্চন্রয প্রতযন্ত এরাওা দারায দাভ রন্স্টভ রফক্র  স্থান ঙাড়া যওারয অথ ভান্ন দারায ারন রফ-রফণীওযণ,
দৌযঘাররত ড়ও ফারত, দারায দঘ াম্প এফাং ফাাংরান্দ ব্যাাংন্ও দারায রন্স্টভ স্থান ওাম ভক্রভ মূ অতযন্ত পরবান্ফ
ফাস্তফান ওযন্ঙ।
ররডরফএপ রনচস্ব ব্যফস্থানা এফাং IDCOL এয আরথ ভও  ওারযকরয াতা ১২১টি উন্চরা ওাম ভারন্ দৌযরক্ত
প্রওল্পটি ফাস্তফান ওযন্ঙ। ররডরফএপ ইরতভন্ধ্য দদন্য প্রতযন্ত অঞ্চন্র রফদুযৎরফীন এরাওা প্রা ৪৫ াচায দারায দাভ
রন্স্টভ রফক্র  স্থান ওন্য প্রা ২ রক্ষ ২৫ াচায চনন্কারষ্ঠন্ও প্রতযক্ষ দৌয রফদুযৎ সুরফধা প্রদান ওন্যন্ঙ। গ্রাভীণ চনন্দ
দারায রন্স্টভ স্থান ওন্য ররডরফএপ নদরনও কন্ড় ১০ দভকাাে/আায রফদুযৎ উৎাদন ওন্য দদন্য রফদুযৎ ঘারদা
দভোন্ত অফদান যাঔন্ঙ। এঙাড়া ররডরফএপ দৌযরক্ত প্রওল্প রনন্ম্নাক্ত রফন্ল ওাম ভক্রভ ফাস্তফান ওযন্ঙ।
যওান্যয টিআয/ওারফো ওভভসূঘীয আতা ররডরফএপ এয
ওাম ভক্রভেঃ
ররডরফএপ যওান্যয টিআয/ওারফো ওভভসূঘীয আতা
ররডরফএপ দৌযরক্ত প্রওল্প রফরবন্ন উন্চরা স্কুর,ওন্রচ,
ভাদ্র্াা রফরবন্ন ধভী প্ররতষ্ঠান্ন দারায রন্স্টভ স্থান ওযন্ঙ
এফাং যাস্তাখাে, ফাচায দমঔান্ন চনভাকভ  এভন চাকা
দারায ড়ও ফারত স্থান ওযন্ঙ। ২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য
IDCOL ওতৃকভও ফযােপ্রাপ্ত ১০টি উন্চরা ১৯.৫৯
দওাটি োওা ব্যান্ দভাে ৩৪৪৪ টি দারায দাভ রন্স্টভ
স্থান, ২২৫০ টি দারায ড়ওফারত এফাং ৬০  ৯২ টি
মথাক্রন্ভ এর  রডর দারায রন্স্টভ ফাস্তফান ওযা
ন্ন্ঙ।

বিগঞ্জ মজরায শ্রীনগয উগজরায় ববডবফএপ কর্ততক ফাস্তফাবয়ত
স্ট্রীট রাইট
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ক্রেঃ নাং
১
২
৩
৪
৫

রফফযণ
দারায রন্স্টভ স্থান াংখ্যা
টিআয/ওারফোয আতা রফক্র (দওাটি োওা)
ঋণ রফতযণ (দওাটি োওা)
ঋণ আদা (দওাটি োওা)
ভান্ঠানা রস্থরত (দওাটি োওা)

অচভন
২০১৮-১৯
৫৮৪৬
১৯.৫৯
০.১০
১৫.৯০

যওারয  রনচস্ব অথ ভান্ন রফরবন্ন প্রওল্প ফাস্তফানেঃ
ফতভভান যওান্যয রূওল্প-২০২১, রডরচোর ফাাংরান্দ, ২০৪১ ান্রয ভন্ধ্য ষুদ্ধা  দারযদ্র্য মুক্ত উন্নত দানায ফাাংরান্দ
কড়ায দৃঢ় প্রতযন্ এরকন্ম মান্ছ। যওান্যয দেওই উন্নন্নয রক্ষয ফাস্তফান্ন ররডরফএপ দেওই দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন রফরবন্ন
ওাম ভক্রভ রযঘারনা ওযন্ঙ। দ রন্ক্ষয ররডরফএপ চরফায়ু রযফতভন্নয প্রবাফ দভাওান্ফরা দারান্যয ভাধ্যন্ভ রযন্ফন্য
রফম ভ দযান্ধ নফানন্মাগ্য রক্ত ব্যফায  উন্নন ওাম ভক্রন্ভয ভাধ্যন্ভ রফদুযন্তয খােরত পূযন্ণয চন্য প্রারতষ্ঠারনও রফরবন্ন
ওাম ভক্রভ রযঘারনায াাার রনচস্ব  যওারয অথ ভান্ন দফ ওন্ওটি প্রওন্ল্পয ফাস্তফান ওন্য। মায ভন্ধ্য দফ ওন্ওটি
প্রওন্ল্পয ওাচ ইন্তাভন্ধ্য পর ভারপ্ত ন্ন্ঙ এফাং ওন্ওটি প্রওন্ল্পয ওাচ ঘরভান আন্ঙ।
২০১৮-১৯ অথ ভ ফঙন্য ররডরফএপ ওতৃকভও ফাস্তফারত রফরবন্ন প্রওন্ল্পয অগ্রকরতয রফফযণ০১। প্রওন্ল্পয নাভ

: প্রারন্তও এফাং ষুদ্দ্র্ কৃলওন্দয স্য াংগ্র যফতী ন্মারকতায ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য দূযীওযণ ীলও
প্রওল্প

প্রন্ল্পয দভাদ

: জুরাই, ২০১৬ দথন্ও জুন, ২০২১

প্রওন্ল্পয দভাে ব্য ফযাে

: ৬১০০.০০ রক্ষ োওা (রচরফ ৫২০০.০০ রক্ষ; ররডরফএপ ৯০০.০০ রক্ষ)

অথ ভান্নয উৎ

: কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওায (রচরফ) এফাং ররডরফএপ

প্রওল্প এরাওা
: ৯টি দচরায (দকাারকঞ্জ-৫টি, ভভনরাং-০৫টি, দযপুয-৪টি, ফগুড়া-৯টি, চপুযাে-৪টি, নান্োয-৬টি,
কাইফান্ধা-১টি, রদনাচপুয-৯টি, রন্যাচপুয-৭টি) দভাে ৫০টি উন্চরা

ররডরফএপ প্রধান ওভামারন্ প্রারন্তও  ষুদ্দ্র্ কৃলওন্দয স্য াংযক্ষণ প্রওল্পন্য ওভভী প্ররক্ষণ (ফান্ভ) এফাং নারচযপুয ওাম ভারন্ দস্য উন্নন
াংক্রান্ত প্ররক্ষণ

প্রওল্প এরাওা প্রারন্তও  ষুদ্দ্র্ কৃলওন্দয ঔাদ্য রনযাত্তা, দারযদ্র্য রফন্ভাঘন, ঋণ ন্মারকতায ভাধ্যন্ভ স্য াংগ্রন্য ভ মূল্য
অরস্থরতীরতা চরনত ক্ষরত হ্রা, কৃলওন্দয চীরফওান এফাং ক্ষভতা বৃরিয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য দভাওান্ফরাওযণ। স্য াংগ্র উত্তয
প্রমৄরক্তকত  প্ররক্রাওযণ ন্মারকতায ভাধ্যন্ভ গ্রান্ভয প্রারন্তও এফাং ষুদ্দ্র্ কৃলওন্দযন্ও তাঁন্দয রনচ ফারড়ন্ত ষুদ্দ্র্ ফা বৃৎ
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রযন্য স্য াংযক্ষণ ওন্য সুরফধাভত ভন্ উক্ত গুদাভচাতকৃত স্য রফক্র ওন্য অরধও আ এফাং ওভভাংস্থান সৃরষ্টই এই
প্রওন্ল্পয উন্েশ্য ।
প্রওল্পটিয অনুকূন্র ঘররত অথ ভ ফঙন্য দভাে ফযাে 1305.00 রক্ষ োওা। ঙাড় ন্ন্ঙ 1305.00 রক্ষ োওা। e¨q n‡q‡Q †gvU
1292.88 jÿ UvKv, hv eiv‡Ïi 99.07%। প্রওন্ল্পয রু হ দথন্ও জুন, ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত দভাে ফযাে ২৯৪১.১০ রক্ষ
োওা। ঙাড় ন্ন্ঙ ২৯৪১.১০ রক্ষ োওা। ব্য ২৮৮৩.৮৪ রক্ষ োওা মা দভাে প্রাক্কররত ব্যন্য ৪৭.২৭% ক্রভপুরঞ্জত ফাস্তফ
অগ্রকরত ৪২%।
জুন, ২০১৯ অথ ভ ফঙন্যয ম ভন্ত অগ্রকরতয রঘরা  –
ক্রেঃ নাং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০২। প্রন্ল্পয নাভ

প্রন্ল্পয দভাদ

রফল
দর কঠন
সুপরন্বাকী দস্য বরতভ
দস্য প্ররক্ষণ
চন
ঋণ রফতযণ
(রক্ষ োওা)
ঋণ আদা ায
(%)
ঞ্চ আদা
(রক্ষ োওা)

২০১৮-১৯
অথ ভফঙন্য অচভন
৬২৪
৩১২০
২৪০০
২১১৫.৩৬
১০০%
২৬৯.৩০

জুন, ২০১৯ ম ভন্ত
ক্রভপুরঞ্জত অচভন
১২২০
৬১০০
৫৩২৫
৩৬৯৯.৩৫
১০০%
৪১২.২৮

: াচাভচা/রতত পুকুয পুন:ঔনন্নয ভাধ্যন্ভ াংকঠিত চনন্কাষ্ঠীয াে পঁঘান্না যফতী ভাঙ ঘান্লয
ভাদ্যন্ভ দারযদ্র্য রফন্ভাঘন ীল ভও প্রওল্প ।
: জুরাই, ২০১৬ দথন্ও জুন, ২০২১

প্রওন্ল্পয দভাে ব্য ফযাে: ৩৯.৬৭৪৬ দওাটি োওা (রচরফ ৩৪.০৭৪৬ দওাটি; ররডরফএপ ৫.৬০ দওাটি)
অথ ভান

: কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওায (রচরফ) এফাং ররডরফএপ

প্রওল্প এরাওা
: ঢাওা রফবান্কয বৃত্তয পরযদপুয, দকাারকঞ্জ  যাচফারড় এফাং খুরনা রফবান্কয রছনাইদ  ভাগুযা
দচরায ফ ভন্ভাে ২৮টি উন্চরা
এই প্রওন্ল্পয মূর রক্ষয  উন্েশ্য ন্রা রতত পুকুয পুনেঃঔনন ওন্য এওই পুকুন্য রযফন দযটিাং িরতন্ত াে পঁঘান্না যফতী
ম ভান্ ভাঙ ঘান্লয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য রফন্ভাঘন তথা আত্ধ-ওভভাংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ আথ ভ-াভারচও অফস্থায উন্নন।
প্রওন্ল্পয সুরনরদ ভষ্ট রক্ষয  উন্েশ্যেঃ
 াচাভচা/রতত পুকুয পুনেঃঔনন্নয ওন্য
াংকঠিত চনন্কাষ্ঠীয ভাধ্যন্ভ াে পঁঘান্না
যফতী ভাঠ ঘাল;
 এই প্রওল্প ফাস্তফান্নয ভাধ্যন্ভ কৃলওযা স্বল্প
ঔযন্ঘ উন্নত প্রমৄরক্ত ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ উৎকৃষ্ট
ভান্নয ান্েয আঁ উৎাদন ওযা;
 উৎারদত উৎকৃষ্ট ভান্নয াে ফাচাযচাত
চীওযণ ওযা;
 উন্নত ভাঙ ঘাল ব্যফস্থানায ভাধ্যন্ভ ভান্ঙয
উৎাদন বৃরি ওযা;

ববডবফএপ, ভাগুযা অঞ্চগরয শ্রীপুয কাম তারগয়য সুপরগবাগী দস্যগদয
দক্ষতা উন্নয়ন প্রবক্ষণাথীগদয ভাগি প্রবক্ষণ াভগ্রী বফতযণ কযা গে।
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 াংকঠিত চনন্কাষ্ঠীয দক্ষতা বৃরি  আত্ধওভভাংস্থান সৃরষ্টয ভাধ্যন্ভ আথ ভ-াভারচও অফস্থায উন্নন ওযা;
 ঞ্চ াংগ্রন্য ভাধ্যন্ভ াংকঠিত চনন্কাষ্ঠী পুরুঁ চকঠন  ঋণ ন্মারকতায ভাধ্যন্ভ আরথ ভও অফস্থায উন্নন রনরশ্চত
ওযা।
প্রওল্পটিয অনুকূন্র ঘররত অথ ভ ফঙন্য দভাে ফযাে ৫০৪.০০ রক্ষ োওা। ঙাড় ন্ন্ঙ ৫০৪.০০ রক্ষ োওা। ব্য ন্ন্ঙ দভাে
৪৯৭.৫১ রক্ষ োওা, মা ফযান্েয ৯৮.৭১% এফাং প্রওন্ল্পয রু হ দথন্ও জুন, ২০১৯ ম ভন্ত ক্রভপুরঞ্জত দভাে ফযাে ১৩৫৪.০০ রক্ষ
োওা। ঙাড় ন্ন্ঙ ১৩৫৪.০০ রক্ষ োওা। ব্য ১৩০০.৯৭ রক্ষ োওা মা দভাে প্রাক্কররত ব্যন্য ৩২.৮০% ।
২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্যয অগ্রকরতয রঘরা  –
ক্রেঃ নাং
০১
০২
০৩
০৪
০৫

রফল
সুপরন্বাকী দস্য বরতভ
দস্য প্ররক্ষণ
(ব্যাঘ)
ঋণ রফতযণ
(রক্ষ োওা)
ঋণ আদা ায
(%)
ঞ্চ আদা
(রক্ষ োওা)

২০১৮-১৯
অথ ভফঙন্য অচভন
২৯৯৯
৬২
৬৯২.৮৮
১০০%
১১৮.৭৬

জুন, ২০১৯ ম ভন্ত
ক্রভপুরঞ্জত অচভন
৪২৯৪
১২২
৭৮৩.৮৫
১০০%
১৩১.৭১

০৩। প্রওন্ল্পয নাভ

:

চরফায়ু রযফতভন্নয প্রবাফ দভাওান্ফরায চন্য ফাাংরান্দন্য প্রাক্তন রঙেভর
এরাওা দারায রন্স্টন্ভয ভাধ্যন্ভ রফদুযৎ যফযা” ীল ভও প্রওল্প;

প্রওন্ল্পয দভাদ

: RyjvB, 2017 n‡Z †m‡Þ¤^i, 2018 (1 eQi 3 gvm)

ফাস্তফানওাযী াংস্থা

: ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন (ররডরফএপ);

রফবাক/ভন্ত্রণার

: ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক, স্থানী যওায ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার;

প্রওন্ল্পয দভাে ব্য ফযাে

: 300.00 jÿ UvKv|

অথ ভান: ফাাংরান্দ চরফায়ু রযফতভন োস্ট।
প্রওল্প এরাওা

:

প্রওল্পটি ৪টি দচরায ৮টি উন্চরায {(রারভরনযাে-ােগ্রাভ, ারতফান্ধা 
রারভরনযাে দয), (কুরড়গ্রাভ- ভু হঙ্গাভাযী), (নীরপাভাযী-রডভরা) এফাং
(ঞ্চকড়-ঞ্চকড় দয, দফাদা, দদফীকঞ্জ)} রঙেভর এরাওা ফাস্তফান ন্ফ।

এই প্রওল্প ফাস্তফান্নয মূর উন্েশ্য ন্রােঃ






ভ ওভান্নায চন্য নফানন্মাগ্য রক্তয ব্যফায
গ্রীন াউচ গ্যা রফন্ল ওন্য ওাফ ভনডাই অক্সাইড  রভন্থন গ্যা রনকভন
বৃরিয রন্ক্ষয দৌয রফদুযন্তয ভাধ্যন্ভ রফদুযৎ সুরফধা প্রদান;
দৌয রফদুযৎ ব্যফান্যয পন্র রফদুযৎ ব্যফান্যয উয রনবভীরতা হ্রা ওযণ;
নফানন্মাগ্য রফদুযৎ রক্ত ব্যফান্য চনকন্ণয ভন্ধ্য ন্ঘতনতা বৃরি ওযণ;
দভাফাইর, ল্যাে এফাং দেরররবন প্রমৄরক্ত ব্যফান্যয সুন্মাক সৃরষ্ট ওযা  উৎারত ওযা;
ফাাংরান্দন্য প্রাক্তন রঙেভর এরাওায গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয চীফন মারা ায ভান উন্নন  আথ ভ-াভারচও উন্নন্ন
গু হত্বপূণ ভ মিরভওা ারন ওযা।

135

প্রওল্পটিয অনুকূন্র ঘররত অথ ভ ফঙন্য দভাে ফযাে
৩০০.০০ রক্ষ োওা। ঙাড় ন্ন্ঙ ৩০০.০০ রক্ষ োওা।
ব্য ২৯৬.২৫ রক্ষ োওা মা দভাে ফযান্েয ৯৮.৭৫%।
প্রওল্পটিয অনুকূন্র ঘররত অথ ভ ফঙন্য দভাে ফযাে
৩০০.০০ রক্ষ োওা। ঙাড় ন্ন্ঙ ৩০০.০০ রক্ষ োওা।
ব্য ২৯৬.২৫ রক্ষয োওা মা দভাে ফযান্েয ৯৮.৭৫%।
২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্যয এই প্রওন্ল্পয আরথ ভও অগ্রকরত
১০০%। প্রওন্ল্পয রু হ ন্ত জুন, ২০১৯ ম ভন্ত এই
প্রওন্ল্পয ক্রভপুরঞ্জত ফাস্তফ অগ্রকরত ১০০%।

রারভবনযাট মজরায াটগ্রাভ উগজরায় প্রাক্তন বেটভর এরাকায়
মরাকগদয ভাগি মারায মাভ বগেভ বফতযণ কযা গে।

জুন, ২০১৯ ম ভন্ত অচভন এই প্রওল্প ফাস্তফান্নয অগ্রকরত
রনম্পরূক্রেঃ নাং
০১
০২

রফল

২০১৮-১৯
অথ ভফঙন্য অচভন
৩০০.০০
৭৫০ টি

অথ ভ অফমুরক্ত (রক্ষ োওা)
দারায দাভ রন্স্টভ স্থান

০৪। প্রওন্ল্পয নাভ

জুন, ২০১৯ ম ভন্ত
ক্রভপুরঞ্জত অচভন
৩০০.০০
৭৫০ টি

:

ফাাংরান্দন্য রফদুযৎ রফীন প্রতযন্ত এফাং ঘয এরাওা দৌয রক্তয উন্নন প্রওল্প

প্রওন্ল্পয দভাদ

:

ভাঘ ভ, ২০১৮ দথন্ও জুন, ২০২০

ফাস্তফানওাযী াংস্থা

:

যওারয (রচরফ)

রফবাক/ভন্ত্রণার

:

ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক

প্রওন্ল্পয দভাে ব্য ফযাে

:

৩৩০৮.৪২ রক্ষ

প্রওল্প এরাওা

:

যাংপুয রফবান্কয ২টি দচরায ২টি উন্চরায ১১টি ইউরনন্ন

প্রওল্পটি ফাস্তফান্নয পন্র রফদুযৎরফীন রফন্ল ওন্য ঘয এফাং রফদুযৎরফীন গ্রাভীণ অসুরফধাগ্রস্থ  রফদুযৎ সুরফধা ফরঞ্চত
চনন্কাষ্ঠীয রনওে নফান্মাগ্য রক্ত (দৌয রক্ত) দৌুঁন্ঙ দদায ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য হ্রাওযণ  আত্ধ-ওভভাংস্থান নতযীয সুন্মাক সৃরষ্ট
ন্ছ; দৌয রক্ত ব্যফান্যয ভাধ্যন্ভ আফধ ভনমূরও ওভভওান্েয উন্নন ম্ভফ ন্ছ; গ্রাভীণ চনন্কাষ্ঠীয চীফনভান্নয উন্নরত ন্ছ;
রযন্ফন্য চন্য ক্ষরতওয ওাফ ভন রনেঃযণ হ্রা ান্ছ;
যওায দখারলত-২০২১ ান্রয ভন্ধ্য ওন্রয চন্য রফদুযৎ
ওাম ভক্রন্ভ াতা ওযন্ঙ।
প্রওল্পটিয অনুকূন্র ঘররত অথ ভ ফঙন্য দভাে ফযাে
১০০০.০০ রক্ষ োওা। ঙাড় ন্ন্ঙ ১০০০.০০ রক্ষ োওা।
ব্য ৯৯৭.৭৮ রক্ষ োওা মা অথ ভ ফঙন্য দভাে ফযান্েয
৯৯.৭৮%। প্রওল্পটিয অনুকূন্র জুন, ২০১৯ ম ভন্ত
ক্রভপুরঞ্জত দভাে ফযাে ১০০০.০০ রক্ষ োওা। ঙাড়
ন্ন্ঙ ১০০০.০০ রক্ষ োওা। ব্য ৯৯৭.৭৮ রক্ষ োওা মা
প্রওন্ল্পয দভাে ফযান্েয ৩০.১৬%।

যাংপুয মজরায গাংগািিা উগজরায় প্রতযন্ত ও িয এরাকায় মরাকগদয ভাগি
3G মারায বগেভ বফতযণ কযা গে।

136

২০১৮-১৯ অথ ভফঙন্যয এই প্রওন্ল্পয ফাস্তফ অগ্রকরত ১০০%। প্রওন্ল্পয রু হ ন্ত জুন, ২০১৯ ম ভন্ত এই প্রওন্ল্পয ক্রভপুরঞ্জত ফাস্তফ
অগ্রকরত ৩৫.৪৯%।
রফরবন্ন চাতী  আন্তচভারতও রদফ ারনেঃ
চারতয রতা ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান্নয াাদত ফারল ভওী  চাতী দাও রদফ ারনেঃ
ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন (ররডরফএপ) প্ররত ফঙয মথান্মাগ্য ভম ভাদায ান্থ াচায ফঙন্যয দরমিষ্ঠ ফাঙ্গারী স্বাধীনতায
ভান স্থারত চারতয রতা ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান্নয মৃতুয ফারল ভওী  চাতী দাও রদফ ারন ওন্য থান্ও। প্ররত
ফঙন্যয ন্যা এ ফঙয রদনটি ারন উরন্ক্ষয ১৫ই আকষ্ট সূন্ম ভাদন্য ান্থ ান্থ চাতী তাওা উন্ত্তারন  অধ ভনরভত যাঔা,
ওার ৭খটিওা চারতয রতায প্ররতকৃরতন্ত (৩২ নম্বয ধানভরে) পুষ্পস্তফও অভণ, ররডরফএপ প্রধান ওাম ভারন্ আন্রাঘনা বা,
রভরাদ ভারপর, চারতয রতা  তাঁয রযফান্যয ীদন্দয আত্ধায ভাকরপযাত ওাভনা ওন্য দদাা ওযা ।
রফচ রদফ ারনেঃ

জাবতয বতা ফ ফ মখ বজ য যভাগনয ৪৩তভ াাদত ফাবল তকী ও জাতীয় মাক বদফ ারন উরগক্ষয ববডবফএপ প্রধান কাম তারগয় প্রবক্ষণ
র রুগভ আগরািনা বা ও বভরাদ ভবপর এফাং জাবতয বতায প্রবতকৃবতগত (৩২ নম্বয ধানভবি) পুষ্পস্তফক অতণ

ল্লী দারযদ্র্য রফন্ভাঘন পাউন্েন (ররডরফএপ) প্ররত ফঙয মথান্মাগ্য ভম ভাদা ভান রফচ রদফ ারন ওন্য থান্ও। প্ররত
ফঙন্যয ন্যা ভান রফচ রদফ-২০১৮ ারন ওযা । রদন্নয ওভভসূরঘয ভন্ধ্য রঙর সূন্ম ভাদন্য ান্থ ান্থ ওাম ভারন্ চাতী
তাওা উন্ত্তারন, প্রবাত দপযীন্ত স্বাধীনতা মৄন্ি ওর ীদন্দয প্ররত রমিিা চারনন্ ওার ৭খটিওা চারতয রতায
প্ররতকৃরতন্ত (৩২ নম্বয ধানভরে) পুষ্পস্তফও অভণ ওযা  রফওায ৩ খটিওা ভফা অরধদপ্তন্যয অরডেরযান্ভ আন্রাঘান বা।
চনাফ দভােঃ আরভনুর ইরাভ, রনফন্ধও  ভারযঘারও, ভফা অরধদপ্তয ভাদন্য বারতন্ত্ব অনুরষ্ঠত আন্রাঘনা বা
প্রধান অরতরথ রান্ফ উরস্থত রঙন্রন চনাফ দভােঃ ওাভার উরেন তালুওদায, রঘফ, ল্লী উন্নন  ভফা রফবাক, স্থানী
যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার, ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয আতাধীন দপ্তন্যয দপ্তয প্রধানকণ, ল্লী উন্নন 
ভফা রফবান্কয অরতরযক্ত রঘফ ঊধ্বভতন ওভভওতভাকণ, ররডরফএপ রফরবন্ন দপ্তয াংস্থায ওভভওতভা-ওভভঘাযীবৃদ।

ভফায় অবধদপ্তগযয অবডটবযয়াগভ ১৬ বডগম্বয ভান বফজয় বদফ ২০১৮ উরগক্ষ আগরািনা বায় ফক্তব্য যাখগেন জনাফ মভাীঃ কাভার উবিন
তালুকদায, বিফ, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়
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যওারয ওভভম্পাদন ব্যফস্থানা িরত (GPMS) ফাস্তফান
যওারয ওভভওতভা-ওভভঘাযীন্দয দক্ষতা এফাং দাফিতা বৃরিয ভাধ্যন্ভ অবীষ্ট রক্ষভারা া অচভন্নয চন্য পৃরথফীয রফরবন্ন দদন্
পরাপররবরত্তও (result-oriented) ওভভম্পাদন ব্যফস্থানা িরত (Performance Management
System) ঘালু যন্ন্ঙ। যওান্যয রূওল্প (vision) মথামথবান্ফ ফাস্তফান্নয স্বান্থ ভ ফাাংরান্দন্ যওারয
প্ররতষ্ঠানমূন্য চন্য ২০১৪-১৫ অথ ভফঙয ন্ত ওভভম্পাদন ব্যফস্থানা িরত প্রফতভন্নয রিান্ত গ্রণ ওযা ন্ন্ঙ । ল্লী দারযদ্র্য
রফন্ভাঘন পাউন্েন (ররডরফএপ) যওান্যয রচরএভএ ফাস্তফান গু হত্বপূণ ভ মিরভওা ারন ওযন্ঙ। রচরএভএ ফাস্তফান্নয
পন্র যওারয প্ররতষ্ঠানমূন্য দক্ষতা  দাফিতা বৃরি ান্ফ এফাং রনরফড় রযফীক্ষন্ণয ভাধ্যন্ভ দখারলত নীরত  ওভভসূরঘয
মথামথ ফাস্তফান ত্বযারন্বত ওযা ম্ভফ ন্ফ ফন্র আা ওযা া।
যওারয ওভভম্পাদন ব্যফস্থানা িরতয (Government Performance Management SystemGPMS)আতা ররডরফএপ রনম্নরররঔত ওন্ওটি গু হত্বপূণ ভ ওভভওাি ফাস্তফান ওযন্ঙ । দমভন-

ভাঠ ম তাগয় ববডবফএপ খুরনা অঞ্চগরয উগজরা দাবয য বফগভািন কভতকততাগগণয
াগথ এবএ চুবক্ত স্বাক্ষয অনুবষ্ঠবত গে






ক্রেঃ
নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত (Annual Performance Agreement-APA)
চাতী রুিাঘায দওৌর (National Integrity Strategy-NIS)
তথ্য অরধওায (Right to Information-RTI)
অরবন্মাক প্ররতওায ব্যফস্থা (Grievance Redress System-GRS)
উদ্ভাফন (Innovation)

রফল
প্রারনও রফবাক
প্রারনও দচরা
আঞ্চররও ওাম ভারন্য াংখ্যা
উন্চরায াংখ্যা
ওাম ভারন্য াংখ্যা
ষুদ্দ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋণ (ওাম ভার)
দভাে াংখ্যা
ষুদ্দ্র্ ঋণ ওাম ভক্রভ
রভরতয াংখ্যা
সুপরন্বাকীয াংখ্যা
(রক্ষ)
ঋণ রফতযণ
(দওাটি োওা)

৬. এও নচন্য ররডরফএপ
ররডরফএপ
২০১৭-১৮
রু হয ভ
অথ ভফঙন্যয
অগ্রকরত/রস্থরত
০৪
০৮
১৭
৫৫
১০
২৫
১৩৯
৩৫৭
১৩৯
৪০৫
৩৯২
২৬০০
৪৭৫১
১২,১০৯
২.৯৩
(ক্রভপুরঞ্জত)
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৩০,০০৭
১০.৪০
১,২৬৬.৫০

২০১৮-১৯
অথ ভফঙন্যয
অগ্রকরত/রস্থরত
০৮
৫৫
২৪
৩৫৭
৪০৪
৩৯২
৪,৩৫১

জুন, ২০১৯ ম ভন্ত
ক্রভপুরঞ্জত
অগ্রকরত/রস্থরত
০৮
৫৫
২৪
৩৫৭
৪০৪
৩৯২
৪,৩৫১

৩০,৩২০
১০.০৫
১,১৬০.৭১

৪৭,৮৯০
২৫.৪৫
১০,৯৫৯.৭৬

ক্রেঃ
নাং

রফল

ঋণ আদা
ঋণ আদা ায
৯

১০

১০
১১

ররডরফএপ
রু হয ভ
৬৬০.৭৪
৯০

২০১৭-১৮
অথ ভফঙন্যয
অগ্রকরত/রস্থরত

২০১৮-১৯
অথ ভফঙন্যয
অগ্রকরত/রস্থরত

(দওাটি োওা)
১,৩৬৩.২২
১,২৯২.৬৬
(%)
৯৭
৯৬
ষুদ্দ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋণ
ষুদ্দ্র্ উন্দ্যাক্তায াংখ্যা (চন)
৪০,২৫৪
৪০,৯৪৩
ঋণ রফতযণ
(দওাটি োওা)
৬০৬.৮৭
৬২৬.৮০
ঋণ আদা
(দওাটি োওা)
৬৩১.০৭
৬৭৮.১০
ঋণ আদা ায
(%)
৯৮
৯৭
ভান্ঠ ানা ঋণ
(দওাটি োওা)
৪৫৫.৪৩
৪৯৪.৭৫
উন্দ্যাক্তা প্ররত কড় ঋণ রফতযণ (রক্ষ োওা)
১.৭২
২.০৩
নাযী উন্দ্যাক্তা ঋণ
নাযী উন্দ্যাক্তায াংখ্যা (চন)
১৭,৯৩৭
ঋণ রফতযণ
(দওাটি োওা)
১৪৯.০৩
ঋণ আদা
(দওাটি োওা)
৮৭.২০
ঋণ আদা ায
(%)
৯৯%
ঞ্চ ওাম ভক্রভ
ঞ্চ রস্থরত (ওর ঞ্চ) (দওাটি োওা)
৩৭.০০
৬২২.৭৪
৮৬১.৬৭
প্ররক্ষণ ওাম ভক্রভ
দস্য প্ররক্ষণ (ও+ঔ)
২১,৬৬২
৯৩,২৭৪
২৯,০৩০
ও) দনতৃকত্ব রফওা  াভারচও উন্নন
৫১,৬৯৯
১৯,৯৩০
প্ররক্ষণ
ঔ) দক্ষতা উন্নন প্ররক্ষণ
৪১,৫৭৫
৯,১০০
াপ্তারও প্ররক্ষণ দপাযাভেঃ দস্যন্দয ফঙন্যয ৫২ প্তান্ ৫২টি রফলন্ প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ।

জুন, ২০১৯ ম ভন্ত
ক্রভপুরঞ্জত
অগ্রকরত/রস্থরত
১১,৪৫২.১০
৯৯
৭৪,০৬৫
৩,৫৪১.৭৫
৩,৫১৩.৯৭
৯৮
৪৯৪.৭৫
২.০৩
১৭,৯৩৭
১৪৯.০৩
৮৭.২০
৯৯%
৮৬১.৬৭
৪,৯৬,৪৭৯
৪,০৫,৭৭৯
৯০,৭০০

৪.৭ ষুদ্দ্র্ কৃলও উন্নন পাউন্েন (এএপরডএপ)
মিরভওােঃ চারতাংন্খয ঔাদ্য  কৃরল াংস্থা (এপএ) ওতৃকভও ১৯৭২ ান্র এরা অঞ্চন্রয ওরত দদন্য ষুদ্দ্র্ কৃলও 
মিরভীনন্দয অফস্থা ম ভন্ফক্ষণ ওন্য তান্দয উন্নন্ন সুারযভারা প্রণন্ণয উন্েন্শ্য “Asian Survey on Agrarian
Reforms and Rural Development (ASARRD)’’ ীল ভও এওটি ষ্টারড প্রন্চক্ট গ্রণ ওযা ।
ফাাংরান্দ আেটি দদন্ ম ভন্ফক্ষণ দন্ল ১৯৭৪ ান্র াংরিষ্ট দদমূন্য যওান্যয রনওে এওটি প্ররতন্ফদন দ
ওযা  । প্ররতন্ফদন্ন গ্রাভ ম ভান্ দরযদ্র্ন্দয রনন্ এওটি ‘গ্রণওাযী ব্যফস্থা’ কন্ড় দতারা এফাং ‘প্রদানওাযী ব্যফস্থা’দও দঢন্র
াচান্নায সুারয ওযা ।
চারতয চনও ফঙ্গফন্ধু দঔ মুরচবুয যভান্নয দনতৃকত্বাধীন আাভী রীক যওান্যয আভন্র উরল্লরঔত সুারয
অনুান্য ১৯৭৫-৭৬ ান্রয ফারল ভও উন্নন ওভভসূরঘয আতা “Action Research on Small Farmers and
Landless Labourers Development Project (SFDP)’’ ীল ভও এওটি প্রওল্প গ্রণ ওযা ।
প্রওল্পটিয যীক্ষামূরও ওাম ভক্রভ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুরভল্লা; ফাাংরান্দ কৃরল রফশ্বরফদ্যার
(রফএইউ), ভভনরাং এফাং ল্লী উন্নন এওান্ডভী (আযরডএ), ফগুড়া-এয ভাধ্যন্ভ কুরভল্লা, ভভনরাং  ফগুড়া দচরায দয
উন্চরামূন্ ফাস্তফান রু হ  । এ প্রওল্পটিয ভাধ্যন্ভই ফাাংরান্দন্ ফ ভপ্রথভ যওারয ঔান্ত ‘চাভানত রফীন ষুদ্দ্র্ঋণ
ওভভসূরঘ’য সূঘনা ।
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ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয আতা ম ভাক্ররভওবান্ফ ফাস্তফানাধীন এ প্রওল্পটিন্ও ভাননী প্রধানভন্ত্রী দঔ
ারনায দনতৃকত্বাধীন প্রথভ আাভী রীক যওান্যয আভন্র ১৯৯৯-২০০৪ ম ভান্য দভাদ দন্ল এওটি পাউন্েন্ন রূান্তয
ওযায রিান্ত গ্রণ ওযা ।
প্রওল্পটিন্ও উরল্লরঔত রিান্ন্তয ধাযাফারওতা ১৯৯৪ ান্রয দওাম্পানী আইন্নয রফধানভন্ত দমৌথ মূরধন দওাম্পানী 
পাভভস্মূন্য রযদপ্তয ন্ত ‘রনফন্ধন’ গ্রন্ণয ভাধ্যন্ভ ‘ষুদ্দ্র্ কৃলও উন্নন পাউন্েন’ নান্ভ এওটি ম্পূণ ভ যওারয
ভাররওানাধীন রররভন্েড দওাম্পানীন্ত রূান্তয ওযা ।
রূওল্পেঃ দদন্য ল্লী অঞ্চন্র ফফাযত ষুদ্দ্র্  প্রারন্তও কৃলও রযফান্যয আথ ভ-াভারচও উন্নন তথা দারযদ্র্য হ্রাওযণ।
অরবরক্ষযেঃ ল্লী অঞ্চন্র ফফাযত ষুদ্দ্র্ কৃলও রযফান্যয দস্যন্দযন্ও দওন্দ্রভুক্ত ওন্য চাভানতরফীন ষুদ্দ্র্ ঋণ প্রদান্নয ভাধ্যন্ভ
আথ ভ-াভারচও অফস্থায উন্নন এফাং উন্নন ওভভওাে  ক্ষভতান্ন ষুদ্দ্র্ কৃলও রযফান্যয নাযীন্দযন্ও ম্পৃক্তওযণ।
াংস্থায দওৌরকত উন্েশ্যমূ
1. ষুদ্দ্র্ কৃলও রযফান্যয আথ ভ াভারচও উন্নন।
2. দক্ষ ভানফ ম্পদ নতরযয ভাধ্যন্ভ ওভভাংস্থান্নয সুন্মাক বৃরি।
3. ওভভারা আন্াচন্নয ভাধ্যন্ভ ল্লী অঞ্চন্রয ষুদ্দ্র্ কৃলওন্দয উন্নন্ন মৄন্কান্মাকী দওৌর উদ্ভাফন  রফস্তৃতওযণ।
আফরশ্যও দওৌরকত উন্েশ্যমূ
1. দক্ষতায ন্ঙ্গ ফারল ভও ওভভম্পাদন চুরক্ত ফাস্তফান।
2. দক্ষতা  ননরতওতায উন্নন।
3. তথ্য অরধওায  স্বপ্রন্ণারদত তথ্য প্রওা ফাস্তফান।
4. উদ্ভাফন  অরবন্মাক প্ররতওান্যয ভাধ্যন্ভ দফায ভান্নান্ন।
5. আরথ ভও ব্যফস্থানায উন্নন
ওাম ভাফরর
1. গ্রাভ ম ভান্ ষুদ্দ্র্ কৃলও রযফান্যয পু হল/ভররান্দযন্ও াংকঠিতওযণ;
2. াংকঠিত পু হল/ভররান্দযন্ও তান্দয উৎাদন, আত্দ-ওভভাংস্থান  আ বৃরিমূরও ওাম ভক্রভ ফাস্তফান্ন চাভানতরফীন
ষুদ্দ্র্ ঋণ প্রদান;
3. ঋণ রফরনন্ান্কয আ দথন্ও ষুদ্দ্র্ ষুদ্দ্র্ ঞ্চ আভানত চভায ভাধ্যন্ভ রনচস্ব পুরুঁ চ কঠন্ন উিুিওযণ;
4. সুপরন্বাকী দস্য/দস্যান্দয চন্য দক্ষতা বৃরিমূরও প্ররক্ষণ আন্াচন; এফাং
5. সুপরন্বাকী দস্য/দস্যাকণন্ও অথ ভননরতও ওাম ভক্রন্ভয াাার াভারচও উন্ননমূরও ওাম ভক্রভ দমভনেঃ দঙন্রদভন্ন্দয রক্ষা, স্বাস্থয-পুরষ্ট, চনাংখ্যা রনন্ত্রণ, রযফায ওল্যাণ ইতযারদ ওাম ভক্রভ গ্রন্ণ উদ্ভুিওযণ  ন্মারকতা
প্রদান।
পাউন্েন্নয ওভভ-এরাওােঃ
পাউন্েন্নয ‘Memorandum and Articles of Association’ অনুান্য দদন্য ভগ্র
এরাওা ওাম ভক্রভ প্রতিাযন্ণয ব্যফস্থা যাঔা  । পাউন্েন প্ররতষ্ঠা পূন্ফ ভ কঠিত ‘োস্ক দপা ভ’ ওতৃকভও প্রাথরভওবান্ফ
পাউন্েন্নয চন্য ৫০.০০ দওাটি োওা তরফর াংস্থান্নয সুারয ওযা ।
পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ দপব্রুারয ২০০৭ ান্র ভারা  ৫.০০ দওাটি োওা ‘আফতভও ঋণ তরফর’ রনন্ রু হ । রওন্তু
তৎওারীন যওায ওতৃকভও যফতীন্ত ‘োস্ক দপা’ভ সুারয অনুান্য তরফর াংস্থান্নয অবান্ফ ওাম ভক্রভ দচাযদায  প্রতিাযণ
ওযা ম্ভফ রন।
ভাননী প্রধান ভন্ত্রীয দনতৃকত্বাধীন রিতী দপা আাভী রীক যওান্যয ২০০৯-২০১৪ দভান্দ দভাে ২৪.৪৯ দওাটি
োওা প্রাক্কররত ব্যন্ ‘ষুদ্দ্র্ কৃলও উন্নন পাউন্েন াতা (২ ম ভা) প্রওল্প’ গ্রন্ণয ভাধ্যন্ভ পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ কুরভল্লা,
ভভনরাং, ফগুড়া, াফনা, যাংপুয, কুরড়গ্রাভ, টুাঔারী, ফযগুনা, ফরযার, দবারা  ঘাঁদপুয দচরায ৬০টি উন্চরা
দচাযদাযওযণ  প্রতিাযন্ণয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা ।
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ভাননী প্রধান ভন্ত্রীয দনতৃকত্বাধীন আাভী রীক যওান্যয আভন্র ২০১৩-২০১৬ দভান্দ দভাে ৫৯.১৩ দওাটি োওা
প্রাক্কররত ব্যন্ দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন এএপরডএপ ওাম ভক্রভ প্রতিাযণ প্রওল্প-এয ভাধ্যন্ভ দকাারকঞ্জ, পরযদপুয, রযতপুয,
রন্যাচপুয, ফরযার, খুরনা, াতক্ষীযা, কুরভল্লা, ঘাঁদপুয, দনাাঔারী, রক্ষীপুয, রন্রে, সুনাভকঞ্জ, রফকঞ্জ, দভৌরবীফাচায,
রওন্াযকঞ্জ, ঘাঁাইনফাফকঞ্জ  ঞ্চকড় দচরায ৫৪টি উন্চরা প্রতিাযন্ণয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা ।
ফতভভান আাভী রীক যওান্যয ভন্ ২০১৬-২০১৯ দভান্দ দভাে ৯১৬৩.৭১ রক্ষ োওা প্রাক্কররত ব্যন্ ‘ষুদ্দ্র্ কৃলও
উন্নন পাউন্েন াতা (২ ম ভা) ীল ভও প্রওল্প’-এয ভাধ্যন্ভ ফরযার, পরযদপুয, যাচাী, ঘাঁাইনফাফকঞ্জ, নান্োয,
নকাঁ, রযাচকঞ্জ, াফনা, ঞ্চকয, যাংপুয, কাচীপুয, োাংকাইর, চাভারপুয, দযপুয, রওন্াযকঞ্জ, খুরনা, কুরষ্টা, চুাডাঙ্গা,
সুনাভকঞ্জ, রফকঞ্জ, দভৌরবীফাচায  রন্রে দচরায ৬০টি উন্চরা াতা প্রওন্ল্পয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা । ফতভভান্ন
পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ ৩৬টি দচরায ১৭৪টি উন্চরা ফাস্তফানাধীন যন্ন্ঙ।
ব্যফস্থানােঃ
ারফ ভও নীরত রনধ ভাযণ  রদও রনন্দ ভনা প্রদান্নয রফলন্ পাউন্েন্নয ১১ দস্য রফরষ্ট এওটি ‘াধাযণ ল ভদ’ যন্ন্ঙ।
াধাযণ ল ভন্দ ৮ চন দারধওায ফন্র এফাং ৩ চন যওায ওতৃকভও ভন্নানীত দস্য যন্ন্ঙন। ওর প্রারনও  আরথ ভও
ওাম ভারদ রযঘারনায রফলন্ পাউন্েন্নয ৮ দস্য রফরষ্ট এওটি ‘রযঘারনা ল ভদ’ যন্ন্ঙ। রযঘারনা ল ভন্দ ৫ চন দারধওায
ফন্র  ২ চন যওায ওতৃকভও ভন্নানীত দস্য যন্ন্ঙন। স্থানী যওায, ল্লী উন্নন  ভফা ভন্ত্রণারন্য ল্লী উন্নন 
ভফা রফবান্কয রঘফ দারধওাযফন্র উব ল ভদ-এয বারতয দারত্ব ারন ওন্য থান্ওন। পাউন্েন্নয ব্যফস্থানা
রযঘারও দারধওাযফন্র উব ল ভদ-এয দস্য-রঘফ রান্ফ দারত্ব ারন ওন্যন।
পাউন্েন্নয তরফর প্রারপ্ত (প্রওল্প)
অথ ভ ফঙয
আফতভও
ঋণ তরফর
১
২০০৫-২০০৬
২০০৬-২০০৭
২০০৭-২০০৮
২০০৮-২০০৯
২০০৯-২০১০
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮
২০১৮-২০১৯
দভাে

2
৫০০.০০
-৫০০.০০
৫০০.০০
৯২০.০০
৯২২.০০
১০৪২.৩৬
১২৫০.০০
১৫০২.০০
৪০০.০০
২৫৭১.৬৮
২৩৬০.৩২
1460.00
13928.36

(োওায অাংওেঃ রক্ষ োওা)
তরফর প্রারপ্তয রফফযণ (জুন ২০১9 ম ভন্ত )
উৎ
চনফর 
ম্পদ াংগ্র
দভাে (২+৩+৪)
রযঘারন

ব্য
প্ররক্ষণ
৩
৪
৫
৬
৩৫০.০০
৮৫০.০০
অনুন্নন ফান্চে
১০০.০০
৬০০.০০
অনুন্নন ফান্চে
৫০০.০০
উন্নন ফান্চে
৮০.০০
১০০০.০০
উন্নন ফান্চে
১৭.০০
৯৩৯.০০
উন্নন ফান্চে
৮.০০
৮.০০
উন্নন ফান্চে
৬৩৩.৬৮
১৬৭৬.০৪
উন্নন ফান্চে
৫৭৫.০০
১৮২৫.০০
উন্নন ফান্চে
৩০০.০০
৩০০.০০
অনুন্নন ফান্চে
৩৫.৩৬
৬৮৩.৮২
২১২১.১৮
উন্নন ফান্চে
৪০০.০০
অনুন্নন ফান্চে
৯৫৯.৯২
১৪৬.৪৫
৩২৭৮.০৫
উন্নন ফান্চে
৭০৩.১০
২৭.৪৬
৩০৯০.৮৮
উন্নন ফান্চে
807.00
25.00
2292.00
উন্নন ফান্চে
3255.38
২১৭১.৪১
18880.15
-
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আফতভও ঋণ তরফর ব্যফান্যয রফফযণ
তরফন্রয উৎ

১। উন্নন 
অনুন্নন ফান্চে

প্রাপ্ত আফতভও
ঋণ তরফর

১৩৯২৮.৩৬

ঋণ রফতযণ
(ােঃ ঘাচভ)
৯৬৭২০.৯৭

(োওায অাংওেঃ রক্ষ োওা)
ঋণ  ারবভ ঘাচভ আদা
ভান্ঠ
রফরনন্াককৃত
আর
ারবভ ঘাচভ
দভাে
ঋণ রস্থরত
(১১% ান্য)
(ােঃ ঘাচভ)
72648.92
৭৯৯১.38
৮০৬৪০.৩০
১৬০৮০.৬৭

ওাম ভক্রন্ভয অগ্রকরত
পাউন্েন্নয অনুকূন্র আফতভও ঋণ তরফর ফাফদ ২০০৫-২০০৬ অথ ভ ফঙন্য প্রদত্ত ৫.০০ দওাটি োওায ভাধ্যন্ভ
দপব্রুারয’২০০৭ ভান্ ওাম ভক্রভ রু হ ওযা । যফতী ২০০৮-২০০৯ অথ ভ ফঙন্য প্রদত্ত ৫.০০ দওাটি এফাং ২০০৯-২০১৬ ভন্
প্রদত্ত ৬১.৩৬ দওাটি এফাং ২০১৬-১৭ অথ ভফঙন্য ২৯.৭২ দওাটি, ২০১৭-২০১৮ অথ ভ ফঙন্য, ২৩.৬০ এফাং ২০১৮-২০১৯ অথ ভ ফঙন্য
১৪.৬০ দওাটি এফাং দভাে ১৩৯.২৮ দওাটি োওায ‘আফতভও ঋণ তরফর' ভাধ্যন্ভ ওাম ভক্রভ ফাস্তফান ওযা ন্ছ। জুন’ ২০১৯ ম ভন্ত
ওাম ভক্রন্ভয অগ্রকরত রনন্ম্ন উস্থারত ন্রােঃ
দওন্দ্র কঠন  দস্যভুরক্ত
পাউন্েন্নয ভাধ্যন্ভ গ্রাভ ম ভান্ ষুদ্দ্র্ কৃলও রযফান্যয ২০-৩০ চন পু হল/ভররান্ও রনন্ ০১ (এও)টি ওন্য দওন্দ্র
কঠন ওযা ন্ থান্ও। ২০১৮-২০১৯ অথ ভ ফঙন্য ৫৫১ টি দওন্দ্র কঠন্নয ভাধ্যন্ভ ২০,৩৬৭ চন পু হল/ভররান্ও দস্যভুক্ত ওযা
। জুন’১৯ ম ভন্ত 6562টি দওন্দ্র কঠন্নয ভাধ্যন্ভ ১,৯৩,৫৫১ চন পু হল/ভররান্ও দস্যভুক্ত ওযা ।
ঋণ রফতযণ  আদা (ারবভ ঘাচভ)
পাউন্েন্নয আতা দস্য/দস্যান্দয কৃরল উৎাদন বৃরি, আত্ধ-ওভভাংস্থান  আ বৃরিমূরও ওাম ভক্রন্ভ ন্ফ ভাচ্চ
০১ (এও) ফঙয দভাদী ঋণ প্রদান ওযা । দভাে ৪৬টি ভান রওরস্তন্ত ঋন্ণয আর  ারবভ ঘাচভ আদা ওযা । ২০১৮২০১৯ অথ ভ ফঙন্য ১৯৬৬৯.২০ রক্ষ োওা ঋণ রফতযণ ওযা  এফাং ১৯৩২৬.৬৭ রক্ষ োওা আদা ওযা । জুন’১৯ ম ভন্ত
৯৬৭২০.৯৭ রক্ষ োওা ঋণ রফতযণ ওযা  এফাং ৮০৬৪০.৩০ রক্ষ োওা আদা ওযা । আদান্মাগ্য ঋণ আদান্য তওযা
ায ৯৬ বাক।

কফাদী রু ারন ঔান্ত ঋণ রনন্ সুপরন্বাকী দন্স্যয ঔাভায
রযঘম ভা

এএপরডএপ -এয সুপরন্বাকীয আফধ ভও (মুযরক ঔাভায )
ওাম ভক্রভ

পুরুঁ চ কঠন
পাউন্েন্নয উওাযন্বাকীন্দয 'রনচস্ব পুরুঁ চ’ কঠন্নয রন্ক্ষয ঋণ ওাম ভক্রন্ভয আ ন্ত াপ্তারও ন্যযনতভ ২০.০০
োওা ান্য 'ঞ্চ আভানত’ চভা ওযায ব্যফস্থা যন্ন্ঙ। ২০১৮-২০১৯ অথ ভ ফঙন্য 1198.98 রক্ষ োওা ঞ্চ আভানত চভা
ওযা । এ প্ররক্রা জুন’১৯ ম ভন্ত ৭৩৮৭.৯৭ রক্ষ োওা ঞ্চ আভানত চভা ওযা ।
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উঠান নফঠন্ওয ভাধ্যন্ভ ঞ্চ  ঋন্ণয রওরস্ত আদান্য ওাম ভক্রভ
প্ররক্ষণ
পাউন্েন্নয আতা ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্দযন্ও দক্ষতা উন্নন এফাং সুপরন্বাকীন্দযন্ও রফরবন্ন আ ফধ ভনমূরও
ওাম ভক্রন্ভ প্ররক্ষণ প্রদান্নয ব্যফস্থা যন্ন্ঙ। ২০১৮-২০১৯ অথ ভ ফঙন্য ৫২৫ চন ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্ও এফাং ৭,৫০০ চন
সুপরন্বাকীন্ও প্ররক্ষণ প্রদান ওযা  । জুন’১৯ ম ভন্ত ২,২৩০ চন ওভভওতভা/ওভভঘাযী এফাং ২১,১১৭ চন সুপরন্বাকীন্ও
প্ররক্ষণ প্রদান ওযা ।

অন্োন্ভন দক্ষতা উন্নন প্ররক্ষণ দওান্ ভ অাংগ্রণওাযী ওভভওতভাবৃদ
নাযীয ক্ষভতান
ফাাংরান্দন্য দভাে চনাংখ্যায প্রা অন্ধ ভও নাযী। সুতযাাং নাযী ভাচন্ও উৎাদন  উন্নন্নয মূর দস্রাতধাযায ান্থ
ম্পৃক্ত ওযা ঙাড়া দদন্য ারফ ভও উন্নন ম্ভফ ন। নাযীয ক্ষভতান দম ওর রফলন্য য রনবভযীর তায ভন্ধ্য অন্যতভ
ন্ছ ওভভাংস্থান তথা আ উাচভন। পাউন্েন্নয উন্েশ্য ন্ছ ওভভাংস্থান তথা আ বৃরিয ভাধ্যন্ভ দারযদ্র্য হ্রাওযণ। এ
ওর ওভভসূরঘয অরধওাাং সুরফধান্বাকী ন্ছ নাযী। পাউন্েন্নয আতাভুক্ত দস্যন্দয ভন্ধ্য 1,81,938 চন নাযী দস্য
যন্ন্ঙ। নাযী দন্স্যয তওযা ায ৯৪%। দস্যভুক্ত এ ওর নাযীন্ও আত্ধ-ওভভাংস্থান্নয রনরভত্ত রফরবন্ন আফধ ভনমূরও
ওভভওান্ে ৮১৯০৭.৮৫ রক্ষ োওা ঋণ রফতযণ ওযা ন্ন্ঙ। এ ওর নাযী ষুদ্দ্র্ ষুদ্দ্র্ ঞ্চ চভায ভাধ্যন্ভ 6944.69 রক্ষ োওা
রনচস্ব পুরুঁ চ কঠন্ন ক্ষভ ন্ন্ঙ। উন্ল্লখ্য নাযী দস্যন্দয ঋণ রযন্ান্ধয ভারা া পু হল দস্যন্দয দঘন্ অরধও। এঙাড়া নাযী
দস্যন্দযন্ও অথ ভননরতও ওাম ভক্রন্ভয াাার াভারচও উন্ননমূরও ওাম ভক্রভ দমভনেঃ দঙন্র-দভন্ন্দয রক্ষা স্বাস্থয-পুরষ্ট,
চনাংখ্যা রনন্ত্রণ, রযফায ওল্যাণ ইতযারদ ওাম ভক্রভ গ্রন্ণ উিুিওযণ  ন্মারকতা প্রদান্ন অরধওতয াড়া াা মা। এ
পাউন্েন্নয ভাধ্যন্ভ নাযীন্দয ক্ষভতান্ন মন্থষ্ট অফদান যন্ন্ঙ।
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সুপরন্বাকীন্দয াংন্ক এএপরডএপ ওভভওতভান্দয কনরুনানী ওাম ভক্রভ
এও নচন্য পাউন্েন্নয ভাঠ ওাম ভক্রন্ভয অগ্রকরত (প্রওল্প)
ওাম ভক্রভ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৭।
৮।

দওন্দ্র কঠন
দস্যভুরক্ত
ঞ্চ আভানত (রক্ষ োওা)
ঋণ রফতযণ (রক্ষ োওা)
ঋণ আদা (রক্ষ োওা)
ারবভ ঘাচভ আদা (রক্ষ োওা)
দঔরার রস্থরত (রক্ষ োওা)
ঋণ আদান্য ায (%)
সুপরন্বাকীন্দয প্ররক্ষণ (চন)

পু হল
394
11613
443.28
৫২২৮.১৬
৪১৫৮.৯৪
48৪.55
২৮১.৯৫
৯৪%
১২৬৪

ওাম ভক্রন্ভয অগ্রকরত (জুন’ ২০১৯ ম ভন্ত)
ভররা
দভাে
6168
৬৫৬২
181938
১৯৩৫৫১
6944.69
৭৩৮৭.৯৭
৮১৯০৭.৮৫
৮৭১৩৬.০১
৬৮৪৮৯.৯৮
৭২৬৪৮.৯২
7606.9৯
৮০৯১.৫৪
২৯০০.৫১
৩১৮২.৪৬
৯৬%
৯৬%
১৯৮৪৯
২১,১১৭

পাউন্েন-এয ১০তভ ফারল ভও াধাযণ বা
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পাউন্েন্নয ওাম ভক্রন্ভয াপল্য
পাউন্েন্নয আতা জুন’২০১৯ ম ভন্ত ভন্ ১,৯৩,৫৫১ রযফায ন্ত ০১ (এও) চন পু হল/ভররান্ও াংকঠিত ওন্য
ষুদ্দ্র্ঋণ াতা প্রওন্ল্পয ভাধ্যন্ভ তাঁন্দয কৃরল উৎাদন, আত্ধ-ওভভাংস্থান  আ বৃরিমূরও ওাম ভক্রভ গ্রণ ওযা ন্ন্ঙ। পন্র
প্ররত রযফায দথন্ও কন্ড় ৫ চন ওন্য দভাে প্রা ৯ রাঔ ৬৮ াচায চনন্কাষ্ঠীয আথ ভ-াভারচও অফস্থায উন্নন খন্েন্ঙ।
সুপরন্বাকীন্দয তওযা ৯৪ বাকই নাযী। পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ নাযীন্দয উন্নন্ন গু হত্বপূণ ভ মিরভওা ারন ওযন্ঙ।
পাউন্েন্নয ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্দয দফতনবাতা  অন্যান্য রযঘারন ব্য রনফ ভান্ যওায ন্ত দওান অনুদান ফযাে
প্রদান ওযা  না। যওায প্রদত্ত দভাে ১৩৯.২৮ দওাটি োওায ‘আফতভও ঋণ তরফর'এয ভাধ্যন্ভ রযঘারনাধীন ঋণ ওাম ভক্রভ
ন্ত প্রাপ্ত ১১% ারবভ ঘান্চভয ১০% অন্থ ভয ভাধ্যন্ভ পূণ ভওারীন ৪৫৩ চন ওভভওতভা/ওভভঘাযীয দফতনবাতা  অন্যান্য রযঘারন
ব্য রনফ ভা ওযা ন্ছ।
পাউন্েন্নয াতা ওাম ভক্রভ
ফতভভান্ন পাউন্েন্ন ৯১.৬৪ দওাটি োওা ব্যন্ ষুদ্দ্র্ কৃলও উন্নন াতা (২ ম ভা) রন্যানান্ভ এওটি প্রওল্প
ফাস্তফানাধীন যন্ন্ঙ।
ফাস্তফান ব্যফস্থানা
াাংকঠরনও  চনফর ওাঠান্ভােঃ পাউন্েন্নয প্রধান ওাম ভার, ল্লী বফন (৭ভ তরা), ৫, ওাযান ফাচায, ঢাওা প্রওন্ল্পয
প্রধান ওাম ভার অফরস্থত। পাউন্েন্নয ব্যফস্থানা রযঘারন্ওয ারফ ভও রদও রনন্দ ভনা  রনন্ত্রন্ণ প্রওল্প রযঘারও  অন্যান্য
ওভভওতভা/ওভভঘাযীন্দয ভাধ্যন্ভ প্রধান ওাম ভারন্য ওাম ভক্রভ রযঘাররত ন্ থান্ও। ভাঠ ম ভান্য ওাম ভক্রভ ফাস্তফান্ন ৭টি
প্রারনও রফবান্ক স্থারত ৭টি আঞ্চররও ওাম ভারন্য ভাধ্যন্ভ স্থানী ম ভান্ প্রওল্প ওাম ভক্রভ ফাস্তফান রযফীক্ষণ  তদাযরও
রনরশ্চত ওযায ব্যফস্থা যন্ন্ঙ। প্রওন্ল্পয তৃকণমুর ম ভান্য ওাম ভক্রভ ৬০টি উন্চরা স্থারত উ-আঞ্চররও ওাম ভারন্য ভাধ্যন্ভ
ফাস্তফান ওযা ন্ছ। প্ররতটি উ-আঞ্চররও ওাম ভারন্ ০১ চন উ-আঞ্চররও ব্যফস্থাও  ০৩ চন ভাঠ াংকঠও াংরিষ্ট
উন্চরায ওাম ভক্রভ ফাস্তফান্ন রনন্ারচত যন্ন্ঙন।
প্রওল্প এরাওা
প্রওল্পটিয ওাম ভক্রভ পরযদপুয, রওন্াযকঞ্জ, কারচপুয, োঙ্গাইর, চাভারপুয, দযপুয, রন্রে, সুনাভকঞ্জ, রফকঞ্জ,
দভৌরবীফাচায, ফরযার, খুরনা, কুরষ্টা, চুাডাঙ্গা, াফনা, যাচাী, নান্োয, নকাঁ, রযাচকঞ্জ, যাংপুয, কুরড়গ্রাভ  ঞ্চকড়
দচরায ৬০ টি উন্চরা ফাস্তফারত ন্ছ।
ভাঠ ওাম ভক্রভ
প্রওল্প অনুন্ভাদন যফতীন্ত াাংকঠরনও ওাম ভক্রভ ম্পাদন দন্ল রডন্ম্বয’২০১৬ ন্ত প্রওন্ল্পয ভাঠ ম ভান্য ওাম ভক্রভ
রু হ  । জুন’ ২০১৯ ম ভন্ত ভাঠ ম ভান্য ওাম ভক্রন্ভয অরচভত অগ্রকরত রনন্ম্ন ফরণ ভত ন্রােঃ
ওাম ভক্রভ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

দওন্দ্র কঠন
দস্যভুরক্ত
ঞ্চ আভানত (রক্ষ োওা)
ঋণ রফতযণ (রক্ষ োওা)
ঋণ আদা (রক্ষ োওা)
ারবভ ঘাচভ আদা (রক্ষ োওা)
দঔরার রস্থরত (রক্ষ োওা)
আদান্মাগ্য ঋণ আদান্য ায (%)

ওাম ভক্রন্ভয অগ্রকরত (জুন ২০১৯ ম ভন্ত)
পু হল
ভররা
দভাে
১৮২
১৬৩৫
১৮১৭
৩৬৮৭
৩৩১৮৪
৩৬৮৭১
৮৫.১৮
৭৬৬.৭০
৮৫১.৮৮
৭৫০.৬১
৬৭৫৫.৫৪
৭৫০৬.১৫
৪২৮.৭১
৩৮৫৮.৪৭
৪২৮৭.১৮
৪৭.১৬
৪২৪.৪৩
৪৭১.৫৯
২.১৩
১৯.১৯
২১.৩২
৯৯.৫০%
৯৯.৫০%
৯৯.৫০%

পাউন্েন্নয ক্ষভতা বৃরিয দন্ক্ষ
পাউন্েনটি যওারয ভাররওানাধীন প্ররতষ্ঠান ন্র যওায এ প্ররতষ্ঠান্নয ওভভওতভা-ওভভঘাযীন্দয দফতন–বাতা প্রদান
ওন্য না। পাউন্েনন্ও রনন্চয আ দথন্ও ব্য রনফ ভা ওযন্ত । প্ররতষ্ঠানটিয ওভভওতা/ওভভঘাযীন্দয দফতন/বাতা প্ররতভান্
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াংস্থান  রযঘারন ঔান্ত প্রা ১০০.০০ রক্ষ োওা ভারও ব্য ন্ থান্ও। দস্যন্দয ভন্ধ্য ঋণ রফতযণ  ঋন্ণয রওরস্ত
আদান্য চন্য ১১% ারবভ ঘাচভ দনা । এয ১ বাক অাং প্রবৃরিয চন্য দযন্ঔ ১০ বাক দথন্ও ৪৫৩ চন ওভভওতভা/ওভভঘাযীয
দফতনবাতা  রযঘারনা ব্য রনফ ভা ওযন্ত ন্ছ।
‘ষুদ্দ্র্ কৃলও উন্নন পাউন্েন াতা (২ ম ভা)' ীল ভও এওটি প্রওল্প চানুারয’২০১৬ দথন্ও রডন্ম্বয ২০১৯
দভান্দ ৯১৬৩.৭১ রক্ষ োওা ব্যন্ ২২টি দচরায ৬০টি উন্চরা ফাস্তফান্নয দল ম ভান্ যন্ন্ঙ।পাউন্েন্নয ওাম ভক্রন্ভ
ক্ষভতা বৃরিয রন্ক্ষয ‘তথ্য প্রমৄরক্তরবরত্তও প্ররক্ষণ ওভন্েক্স-ওাভ-অরপ, প্রদভনী  রফক্র দওন্দ্র প্ররতষ্ঠায ভাধ্যন্ভ
এএপরডএপ’দও রক্তারীওযণ’ ীল ভও ১টি প্রওল্প চানুারয’১৮ দথন্ও রডন্ম্বয’২০২১ দভান্দ ৪৭১২.২৮ রক্ষ োওা প্রাক্কররত
ব্যন্ প্রওল্প ফাস্তফান্নয রন্ক্ষয উন্নন প্রওল্প প্রস্তাফ (রডরর) ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয ভাধ্যন্ভ রযওল্পনা ওরভন্ন
দপ্রযণ ওযা ন্ন্ঙ মা অনুন্ভাদন্নয চন্য প্ররক্রাধীন যন্ন্ঙ। এঙাড়া ষুদ্দ্র্ কৃলওন্দয আরথ ভও উন্নন্নয রন্ক্ষয রফতযণকৃত ঋন্ণয
উয ারবভ ঘাচভ ১১% (োে দযে) ধাম ভ ওন্য আদাকৃত ঋন্ণয ারবভ ঘান্চভয ১১% এয ৮% পাউন্েন্নয চনফন্রয
দফতনবাতা  রযঘারন ব্য রনফ ভা ওযা এফাং ৩% প্রওন্ল্পয সুপরন্বাকী দস্যন্দয ঞ্চন্য রফযীন্ত চভা ওযায রন্ক্ষয
“রূওল্প-২০২১: দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন ষুদ্দ্র্ ঞ্চ দমাচন” ীল ভও ১টি প্রওল্প চানুারয’২০১৮ দথন্ও জুন’২০২২ দভান্দ ৮৮২১৪.০০
রক্ষ োওা প্রাক্কররত ব্যন্ ফাস্তফান্নয রন্ক্ষয উন্নন প্রওল্প প্রস্তাফ (রডরর) ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্ক দপ্রযন্ণয চন্য
পাউন্েন্নয ৩৮তভ ‘রযঘারনা ল ভদ’ ওতৃকভও রিান্ন্তয রযন্প্ররক্ষন্ত প্রণনকৃত রডরর ভন্ত্রণারন্ দপ্রযণ ওযা ন্ন্ঙ।

পাউন্েন্নয ৪২তভ রযঘারনা ল ভদ বা বারতয আন্ন ল্লী উন্নন  ভফা রফবান্কয
রঘফ চনাফ দভা: ওাভার উরেন তালুওদায
প্রওল্পটিয চনফন্রয উয সুারয অথ ভভন্ত্রণার ওতৃকভও ম্পাদন ওযা ন্ন্ঙ। চুড়ান্ত অনুন্ভাদন্নয চন্য যফতী প্ররক্রা ঘরভান
যন্ন্ঙ। এঙাড়া (১) ৩৯৯২.০০ রক্ষ োওা প্রাক্কররত ব্যন্ ‘ষুদ্দ্র্ কৃলও উন্নন পাউন্েন্নয ক্ষভতা বৃরি’ ীল ভও ১টি, (২)
২৯০৫.০০ রক্ষ োওা প্রাক্কররত ব্যন্ ‘ফাাংরান্দন্য ষুদ্দ্র্ কৃলওন্দয চন্য উৎাদন, ওভভাংস্থান  আবৃরিমূরও ওভভসূরঘ’ ীল ভও
১টি, এফাং (৩) ৬৫৬২.০০ রক্ষ োওা প্রাক্কররত ব্যন্ ‘নৃ-তারত্ত্বও  প্রারন্তও চনন্কাষ্ঠীয চীরফওা উন্নন’ ীল ভও ১টি  দভাে
৩টি প্রওল্প ২০১৬-১৭ অথ ভ ফঙন্য এরডর’দত প্রস্তারফত নফন্দরও াায্য প্রারপ্তয সুরফধান্থ ভ ফযােরফীন অননুন্ভারদত নতুন প্রওল্প
রন্ন্ফ অন্তভুভক্ত ন্ন্ঙ। এ ৩টি প্রওন্ল্পয প্রওল্প প্রস্তাফ ইআযরড’দত দপ্রযণ ওযা ন্ন্ঙ।
উাংাযেঃ
এএপরডএপ ষুদ্দ্র্ ঋণ ওাম ভক্রন্ভ এ দদন্ রথকৃৎ াংকঠন ন্র ম ভাপ্ত মূরধন্নয অবান্ফ এ াংকঠন্নয ঋণ ওাম ভক্রভ
ীরভত ন্ ন্ড়। ফতভভান যওান্যয ভন্ দভাে ০৩টি উন্নন প্রওল্প াতায ভাধ্যন্ভ এ পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ আন্কয
দঘন্ রফস্তৃত ন্ন্ঙ। ফতভভান্ন পাউন্েন দদন্য দভাে ১৭৩ টি উন্চরা ১৭৪ টি ওাম ভারন্য ভাধ্যন্ভ দরযদ্র্ কৃলও রযফান্যয
দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্ন ওাচ ওন্য মান্ছ। রবন-২০২১ ফাস্তফান্ন দারযদ্র্য রফন্ভাঘন্নয দক্ষন্রা  এ াংকঠন্নয ওাম ভক্রভ ইরিত সুপর
ফন্ আনন্ফ ফন্র আা ওযা মা।
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কৃতজ্ঞতাস্বীওায ..........
চনাফ নাযীন আক্তায দঘৌদৄযী
অরতরযক্ত রঘফ (প্রান  ফান্চে)  ভারযঘারও (অরতরযক্ত দারত্ব),
ল্লী উন্নন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুরভল্লা
চনাফ দভােঃ রকা উরেন আন্ভদ
ভারযঘারও (অরতরযক্ত রঘফ)
ফাাংরান্দ ল্লী উন্নন দফাড ভ, ঢাওা
চনাফ দভােঃ আরভনুর ইরাভ
রনফন্ধও ভারযঘারও (অরতরযক্ত রঘফ)
ভফা অরধদপ্তয, ঢাওা
চনাফ আওফয দান্ন
প্রওল্প রযঘারও (অরতরযক্ত রঘফ)
এওটি ফারড় এওটি ঔাভায প্রওল্প
চনাফ দভােঃ আরভনুর ইরাভ
ভারযঘারও (অরতরযক্ত রঘফ)
ল্লী উন্নন এওান্ডভী (আযরডএ), ফগুড়া
চনাফ দভােঃ দদন্রাায দান্ন
ব্যফস্থানা রযঘারও (অরতরযক্ত রঘফ)
রভল্ক রবো, ঢাওা
চনাফ দঔ দভােঃ ভরন হজ্জাভান
ভারযঘারও (মৄগ্ম রঘফ)
ফঙ্গফন্ধু দারযদ্র্য রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নন এওান্ডরভ (ফাাড ভ)
দওাোরীাড়া, দকাারকঞ্জ
চনাফ এ এইঘ এভ আফদুল্লাহ্
ব্যফস্থানা রযঘারও
ষুদ্দ্র্ কৃলও উন্নন পাউন্েন
কৃরলরফদ চনাফ দভােঃ আরভনুর ইরাভ
ব্যফস্থানা রযঘারও (বাযপ্রাপ্ত)
ল্লী দারযদ্র্ রফন্ভাঘন পাউন্েন
চনাফ দভা: দভারভনুর ও তালুওদায
ভাব্যফস্থাও
ফাাংরান্দ ভফা ব্যাাংও রররভন্েড
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