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দস্য

খন্দকায মভাাযযপ মাবন, এভর্
ভন্ত্রী
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায

ফাণী
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ মদবয ল্লী এরাকায দার্যদ্রয র্ফবভািন ও আথ ি-াভার্জক উন্নয়বন অগ্রণী ভুর্ভকা
ারন কবয আবে। মদবয ভগ্র ল্লী এরাকায, র্ফবল কবয শ্চাদদ ও প্রতযন্ত অঞ্চর ম িন্ত এ র্ফবাবগয কাম িক্রভ র্ফস্তৃত।
যকাবযয নীর্তভারা, অঙ্গীকায ও অগ্রার্ধকাযভবয আবরাবক এ র্ফবাগ ও অধীনস্থ াংস্থাভ র্ফর্বন্ন কভিসূর্ি ফাস্তফায়ন
কবয থাবক। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াভর্গ্রক কভিকান্ড তুবর ধবয ২০১৬-২০১৭ অথ ি-ফেবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা
বত মাবচ্ছ মজবন আর্ভ আনর্ন্দত।
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয আওতাধীন াংস্থাভবয ভবে র্ফআযর্ডর্ফ এফাং ভফায় অর্ধদপ্তয র্ফর্বন্ন প্রকল্প ও
কভিসূর্িয ভােবভ গ্রাভীণ দর্যদ্র জনবগার্িবক 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 মযবরে  এ
র্ফবাগ উবল্লখবমাগ্য অফদান মযবখ িরবে। ফতিভান যকাবযয রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়বনয রবযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনরে ী
মখ ার্নায স্বপ্ন ‘একটি ফার্ি একটি খাভায প্রকল্প’ এ র্ফবাবগয ভােবভ ফাস্তফায়ন কযা বচ্ছ। কভিাংস্থান ও জনগবণয পুর্ষ্টয
িার্দা পূযবণ ফাাংরাবদ দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় ইউর্নয়ন র্রর্ভবটড (র্ভল্কর্বটা) এয অফদান প্রাংর্ত বয়বে। প্রর্যণ ও
গবফলণা প্রর্তিান র্ববফ ফাড ি, ফাাড ি এফাং আযর্ডএ একর্দবক মমভন ভানফ ম্পদ উন্নয়বন অফদান যাখবে, অন্যর্দবক ল্লীয
জনগবণয আথ ি-াভার্জক অফস্থায ারনাগাদ র্িরে  তুবর ধযা ল্লী উন্নয়বনয নতুন নতুন ভবডর উদ্ভাফবন র্নবয়ার্জত যবয়বে।
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াভর্গ্রক কভিকান্ড তুবর ধবয ২০১৬-২০১৭ অথ-ি ফেবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন
প্রকানায ভােবভ এ র্ফবাবগয কভিকান্ড ও ারনাগাদ তথ্য করবক অফর্ত কযবত ায়তা কযবফ এফাং আভাবদয কভিকান্ড
ভল্যায়বন ায়ক বফ। ২০১৬-২০১৭ াবরয প্রর্তবফদন প্রস্তুবতয াবথ াংর্িষ্ট করবক আর্ভ আন্তর্যক ধন্যফাদ জানাই।
জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু
ফাাংরাবদ র্িযজীফী মাক।

(খন্দকায মভাাযযপ মাবন, এভর্)
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ফাণী
দার্যদ্রয র্ফবভািন ও ল্লী উন্নয়বনয রবযয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ অগ্রণী ভূর্ভকা ারন কবয আবে।
স্বাধীনতা-উত্তয ফাাংরাবদ অবনক িিাই-উতযাই তথা অস্বাবার্ফক জনাংখ্যা বৃর্িয িা, ঘন ঘন প্রাকৃর্তক র্ফম িয়,
র্ফশ্বায়বনয িযাবরঞ্জ মভাকার্ফরা এফাং মফ কবয়কফৎয মাফৎ র্ফশ্বব্যাী অথ িননর্তক ভন্দা বেও আথ ি-াভার্জক মযবরে 
উবল্লখবমাগ্য াপল্য অজিন কবযবে।
ফতিভান যকায- ক্ষুধা, দার্যদ্রয, বফলম্য ও দূনীর্তভৄক্ত সুখীভি ’’র্ডর্জটার ফাাংরাবদ’’ গিায স্বপ্ন ফাস্তফায়বনয
রবযয র্ফপুর জনভথ িন র্নবয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনরে ী মখ ার্নায মনতৃবে যভতায় এববে। ল্লী উন্নয়ন ও দার্যদ্রয
র্নযবনয অন্যতভ বৃৎ কভিসূর্ি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয স্বপ্নপ্রসূত ’’একটি ফার্ি একটি খাভায’’ প্রকল্প ফাস্তফায়বনয দার্য়ে ল্লী
উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগবক মদয়া বয়বে এফাং এয ভােবভ প্রর্তটি ফার্িবক মকন্দ্র কবয কৃর্ল জর্ভ ও অন্যান্য ম্পবদয
বফ িাত্তভ ব্যফাবযয ভােবম্য কভিাংস্থান, খায ও পুর্ষ্ট িার্দা পূযবণয ব্যাক কাম িক্রভ গ্রণ কযা বয়বে। ল্লী উন্নয়ন ও
ভফায় র্ফবাবগয অধীন াংস্থাভবয ভবে র্ফআযর্ডর্ফ এফাং ভফায় অর্ধদপ্তয র্ফর্বন্ন প্রকল্প ও কভিসূর্ি ফাস্তফায়ন কবয
র্ফপুর াংখ্যক গ্রাভীণ দর্যদ্র জনবগািীবক দার্যদ্রয র্ফবভািবনয রবযয ঋণ, প্রর্যণ ও উকযণ র্ফর্বন্ন ায়তা প্রদান কবয
আবে- মা মদবয উন্নয়বন অনন্য ভূর্ভকা যাখবে।
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াভর্গ্রক কভিকাবন্ডয প্রর্তপরন ঘটিবয় ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফেবযয ফার্ল িক এ
প্রর্তবফদন প্রকানায ভােবভ াংর্িষ্ট করবক ার্ফ িক র্ফলয় অফর্ত কযবত ায়ক বফ ফবর আভায দৃঢ় র্ফশ্বা। এ
প্রর্তবফদন প্রকানায াবথ জর্িত াংর্িষ্ট করবক আন্তর্যক ধন্যফাদ জানাই।

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু
ফাাংরাবদ র্িযজীফী মাক।

(মভাঃ ভর্উয যভান রাঙ্াাঁ, এভর্)
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ফাণী
ফতিভান যকায দার্যদ্রয র্ফবভািনবক ফ িার্ধক গুরুে প্রদান কবযবে। যকাবযয ‘‘র্বন ২০২১’’ এ ফর্ণ িত ল্লী উন্নয়ন
ও দার্যদ্রয র্ফবভািন াংর্িষ্ট অঙ্গীকাযভ ফাস্তফায়বনয জন্য ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ একটি স্বল্প ও ভে মভয়াদী
বর্ফষ্যৎ কভির্যকল্পনা প্রণয়ন কবযবে এফাং ২০০৯-২০১০ ার মথবক এয ফাস্তফায়ন শুরু বয়বে। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
র্ফবাগ ল্লী অঞ্চবরয দর্যদ্র জনবগার্িয দার্যদ্রয র্ফবভািন, আথ ি-াভার্জক অফস্থায উন্নয়ন, ভফায়র্বর্ত্তক কাম িক্রভ র্যিারনা
এফাং অব্যাতবাবফ ল্লী উন্নয়ন ম্পর্কিত প্রাবয়ার্গক গবফলণা কাম িক্রভ র্যিারনা কযবে। ফতিভান যকাবযয র্নফ িািনী
অঙ্গীকায পূযবণ মদবক দর্যদ্রভৄক্ত এফাং স্ব-র্নবিয কবয গবি মতারায রবযয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ নীর্তভারা প্রণয়ন,
ব্যাক উন্নয়ন র্যকল্পনা প্রণয়ন, কভিসূর্ি গ্রণ ও ফাস্তফায়বন কাজ কবয মাবচ্ছ।
রুর অফ র্ফজবন অনুমায়ী যকাবযয প্রর্তটি ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগবক প্রর্ত ফেয তায কভিকাবন্ডয উয ফার্ল িক
প্রর্তবফদন প্রণয়ন কযবত য়। এ মপ্রর্যবত পূফ িফতী ভবয়য ধাযাফার্কতায় এ র্ফবাবগয ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৬-২০১৭ প্রণীত
র। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ এফাং অধীনস্ত প্রর্তিানভবয কভিকান্ড এ প্রর্তবফদবন র্ন্নবফর্ত বয়বে।
প্রকানাটি ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয কভিকান্ড প্রিাবয অফদান যাখবফ এফাং এ র্ফবাবগয কভিকান্ড ম্পবকি
জানবত আগ্রী াংর্িষ্ট ব্যর্ক্তফবগযি র্নকট ভাদৃত বফ ফবর আর্ভ র্ফশ্বা কর্য। প্রর্তবফদন প্রণয়বনয াবথ াংর্িষ্ট
কভিকতিাবৃন্দবক ধন্যফাদ।

(ভাপiƒা সুরতানা)

v

বার্তয দু’টি কথা
কবরয র্ির্রত মভধা, শ্রভ ও ভনবনয পর ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফেবযয এই ফার্ল িক
প্রর্তবফদন। এ ব্যাাবয মাযা তথ্য র্দবয় বমার্গতা কবযবেন তাঁবদয ফাইবক ম্পাদনা ল িবদয য মথবক জানাই আন্তর্যক
অর্বফাদন।
প্রর্তবফদনটি প্রকাবয রবযয ার্ফ িক পৃিবালকতা ও র্নবদ িনা প্রদাবনয জন্য ভাননীয় ভন্ত্রী, ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী ও ন্মার্নত
র্িফ ভবাদবয়য প্রর্ত ম্পাদনা ল িদ অবল কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযবে।
এ প্রর্তবফদবন ল্লী উন্নয়ন ও দার্যদ্রয র্ফবভািন, ফাাংরাবদবয ভফায় আবন্দারন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় আবন্দারবনয
াভর্গ্রক র্িরে  মমভন র্ির্রে ত বয়বে, মতভর্ন ভফায় অর্ধদপ্তয, ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন একাবডভী (ফাড ি), কুর্ভল্লা, ফাাংরাবদ
ল্লী উন্নয়ন মফাড ি (র্ফআযর্ডর্ফ), ল্লী উন্নয়ন একাবডভী (আযর্ডএ), ফগুিা, ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভািন পাউবন্ডন (র্র্ডর্ফএপ),
ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউবন্ডন (এএপর্ডএপ) এয র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ ও াপল্যভ াংর্যপ্ত আকাবয র্ফবৃত বয়বে, মা ল্লী
উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয কাম িক্রভ ম্পবকি জানবত আগ্রী সুধীজবনয র্নকট ভাদৃত বফ ফবর ম্পাদনা ল িদ ভবন কবয।
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ধল্লী উন্নদ  ফা আন্দামদ
১.১. ধল্লী উন্নদ  তারভদ্র্য রন্ফাঘদ
াাংমান্তন্যভ যঢওভা ৭৫ পাক ফানুর ধল্লী অঞ্চন্ম া ওন্ভ এাং এ দতন্যভ তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীভ অরথওাাংন্যভ অস্থাদ
ধল্লী অঞ্চন্ম। নন্ম এ দতন্যভ অরথওাাংয ফানুন্রভ চীরওাদ ধল্লীভ ধভ রদপভভযীম। সুঢভাাং ধল্লীভ ার ভও উন্নদ ব্যঢীঢ
াাংমান্তন্যভ উন্নদ ম্ভ দ।
াাংমান্তন্য প্রারঢষ্ঠারদওপান্ ধল্লী উন্নন্দভ বাত্রা শুরু ল রপ-এইট (গ্রাফীড কৃরর এাং রযল্প উন্নদ) ওফভসূরঘভ ফাধ্যন্ফ
১৯৫৩ ান্ম। রপ-এইট ওফভসূরঘল ধল্লী উন্নদ ওাব ভক্রফ াস্তান্দভ চন্য ভওারভ ওফভওঢভান্তভ প্ররযক্ষড প্রতান্দভ চন্য ১৯৫৯
ান্ম াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (াট ভ) প্ররঢরষ্ঠঢ ল। ধভঢীন্ঢ এওান্টফীভ প্ররযক্ষড ওাব ভক্রফন্ও দচাভতাভ ওভাভ চন্য
কন্রডা  প্রান্ারকও কন্রডান্ও াংমৄক্ত ওভা ল। এওান্টফী ধল্লী উন্নন্দভ ফন্টম রলন্ন্ কুরফল্লা ফন্টম উদ্ভাদ ওন্ভ ঔাদ্য
উৎধাতদ বৃরি ঢণা তারভদ্র্য দূভীওভন্ড গুরুত্বপূড ভ অতাদ ভান্ঔ, বা দতন্য এাং রন্তন্য অঢযন্ত প্রযাংরঢ লন্ন্ঙ। কুরফল্লা ফন্টন্মভ
প্রথাদ উধাতাদগুন্মা লন্ছেঃ রি-স্তভ ফা, ধল্লী পূঢভ ওফভসূরঘ, ণাদা প্ররযক্ষড  উন্নদ দওন্দ্র এাং ণাদা দঘ ওফভসূরঘ। কুরফল্লা
ফন্টন্মভ এ ওম উধাতাদ দণন্ও চাঢী ধব ভান্ সৃষ্ট প্ররঢষ্ঠাদগুন্মা লন্ছেঃ রি-স্তভ ফা দণন্ও াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ দাট ভ
(রআভরটর); ধল্লী পূঢভ ওফভসূরঘ দণন্ও স্থাদী ভওাভ প্রন্ওৌযম অরথতপ্তভ (এমরচইরট); ণাদা প্ররযক্ষড  উন্নদ দওন্দ্র
(টিটিরটর) দণন্ও উধন্চমা ওফন্েক্স এাং ণাদা দঘ ওফভসূরঘ (টিআইরধ)-ভ অরপজ্ঞঢা দণন্ও াাংমান্তন্যভ কৃরর উন্নদ
ওন্ধভান্ভযদ (রএরটর)। ম্প্ররঢ াট ভ ওর্তভও ধভীরক্ষঢ ক্ষুদ্র্ কৃরও  ভূরফলীদ শ্ররফও উন্নদ প্রওল্প (এএনরটরধ)-দও ক্ষুদ্র্ কৃরও
উন্নদ নাউন্েযদ (এএনরটএন) এাং ার ভও গ্রাফ উন্নদ ওফভসূরঘন্ও চাঢী ওফভসূরঘন্ঢ রূধান্তভ ওভা লন্ন্ঙ।

১.২ াাংমান্তন্যভ ফা আন্দামদ
াাংমান্তন্যভ তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ ফা এওটি প্রাঘীদঢফ ব্যস্থা। ১৯০১ খ্রীষ্টান্ে নযারফদ ওরফযদ প্ররঢন্তন্দ রধ্বস্থ
কৃরর  ব্যাধও কৃরও অন্ন্তান্রভ ওাভড রলান্ উন্ল্লঔ ওভা ল, কৃরওভা ফলাচদী দযারডমূমও ঋন্ডভ পান্ভ চচভরভঢ এাং
লচ যন্ঢভ ঋড মান্পভ সুরথা দণন্ও রঞ্চঢ। এ অস্থা দণন্ও উত্তভন্ডভ চন্য প্ররঢন্তন্দ ঋড ফা প্ররঢষ্ঠাভ ফাধ্যন্ফ কৃরওন্তভ
চন্য লচ যন্ঢভ কৃরর ঋড ঘালুভ সুধারভয ওভা ল। এ দপ্রক্ষাধন্ঝ ঢতাদীন্তদ বৃটিয ভওাভ ১৯০৪ ান্ম হুমুঔী ফা আইদ
প্রঢভন্দভ ফাধ্যন্ফ কৃরর ঋড ফা রফরঢ ঘালু ওন্ভ। এভ ফাধ্যন্ফ এন্তন্য ফান্ভ দকাড়াধত্তদ ল।
১৯৪০ রখ্রস্টান্ে ঙ্গী ফা আইদ ধায ল। ১৯৪৭ রখ্রস্টান্ে পাভঢ রপান্কভ ফ াাংমান্তন্য ৩২,০০০ প্রাণরফও
রফরঢ রঙম বান্তভ অরথওাাংযই রঙম কৃরর ফা রফরঢ। রান্ঝভ তযন্ওভ কুরফল্লা াট ভ ওর্তভও রি-স্তভ ফা প্রঢভন্দভ
ফাধ্যন্ফ এও দতুদ আরঙ্গন্ওভ ফান্ভ দকাড়াধত্তদ ল। কুরফল্লাভ রি-স্তভ ফান্ভ ফাধ্যন্ফ কৃররভ আদৄরদওাদ  ঔাদ্য
উৎধাতদ বৃরিভ দরচভ স্থারধঢ লা ভওাভ এ ফন্টম ম্প্রাভন্ড উৎারলঢ ল। ত্তন্ভভ তযন্ও আইআভরটরধ এাং ৮০ এভ
তযন্ও রআভরটর প্ররঢষ্ঠাভ ফাধ্যন্ফ এ ফন্টম দ্রুঢঢাভ ান্ণ াভা দতন্য ঙরড়ন্ দতা ল। উন্ল্লখ্য, াাংমান্তন্যভ াংরথান্দ
ফান্ও অণ ভনদরঢও উন্নন্দভ অন্যঢফ গুরুত্বপূড ভ দক্টভ রলান্ স্বীকৃরঢ দতা লন্ন্ঙ।
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াাংমান্তন্যভ ধল্লী উন্নন্দভ দক্ষন্ত্র স্থাদী ভওাভ, ধল্লী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডাম অঢযন্ত গুরুত্বপূড ভ অতাদ দভন্ঔ
আন্ঙ। এ ফন্ত্রডামন্ভ অথীন্দ দু’টি রপাক ভন্ন্ঙ। এভ ফন্ধ্য এওটি লন্ছ ধল্লী উন্নদ  ফা রপাক, অধভটি স্থাদী
ভওাভ রপাক। ধল্লী উন্নদ  ফা রপাক ধল্লী উন্নন্দভ ফাধ্যন্ফ তারভদ্র্য রন্ফাঘদ, ফা রফরঢ কঞদ  ধরভঘমদা,
ফা রধডদ, ীফা  ব্যাাংরওাং-দও উৎাল তাদ, ধল্লী অঞ্চন্ম উৎধাতদ বৃরি, চদকন্ডভ আত্মওফভাংস্থান্দভ সুন্বাক সৃরষ্ট এাং
ন্ ভাধরভ ফাদ ম্পত উন্নদ ঢণা প্ররযক্ষন্ডভ ফাধ্যন্ফ তক্ষঢা বৃরিভ মন্ক্ষয ওাব ভক্রফ ধরভঘামদা ওন্ভ ণান্ও। দতযন্ও তারভদ্র্যমুক্ত
এাং স্বরদপভভ ওন্ভ কন্ড় দঢামাভ মন্ক্ষয ধল্লী উন্নদ  ফা রপাক দীরঢফামা প্রডদ, ধরভওল্পদা প্রডদ, ওাব ভক্রফ গ্রলড 
াস্তাদ ওভন্ঙ। ভওান্ভভ অনুসৃঢ দীরঢফামাভ ান্ণ ঙ্গরঢ দভন্ঔ এ রপাক ধল্লীভ চদাথাভন্ডভ তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  আণ ভাফারচও অস্থাভ উন্নন্দ ার ভও প্রন্ঘষ্টা ঘারমন্ বান্ছ।

২.১. ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ রফযদ দস্টঝন্ফন্ট
ধল্লী অঞ্চন্মভ তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীভ তারভদ্র্য রন্ফাঘদ, আণ ভ-াফারচও অস্থাভ উন্নদ, ফা রপরত্তও ওাব ভক্রফ ধরভঘামদা এাং
অব্যালঢপান্ ধল্লী উন্নদ ম্পরওভঢ কন্রডা ধরভঘামদা।

২.২. ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ প্রথাদ ওাব ভামী
1. ধল্লী উন্নদ দীরঢ, ফা আইদ, ররথ  দীরঢ প্রডদ;
2. ধল্লী এমাওাভ তারভদ্র্য রদভদওন্ল্প ররপন্ন ওফভসূরঘ/প্রওল্প প্রডদ  াস্তাদ;
3. ক্ষুদ্র্ ঋড, কৃরর ঋড, ফা রপরত্তও ক্ষুদ্র্  কুটিভ রযল্প, ফা ব্যাাংও, ফা ীফা, ফারপরত্তও ঘারাাত 
রধডদ, দুগ্ধ  অন্যান্য ফা রপরত্তও রযন্ল্পান্দ্যাক-এভ ফাধ্যন্ফ উন্দ্যাক্তা উন্নদ লাঢা প্রতাদ;
4. ফাীন্তভ চন্য ফাদম্পত উন্নদ ওাব ভক্রফ গ্রলড, ধল্লী উন্নদ  ফা ররন্ রযক্ষা, প্ররযক্ষড প্রতাদ  কন্রডা
ধরভঘামদা;
5. প্রান্ারকও কন্রডাভ ফাধ্যন্ফ ধল্লী উন্নদ ররও রদঢয-দতুদ ফন্টম  দওৌযম উদ্ভাদ;
6. ফান্ভ আঢা গ্রাফীড ফরলমান্তভ আনুষ্ঠারদও  অদানুষ্ঠারদও তম কঞন্দভ ফাধ্যন্ফ আণ ভ-াফারচও উন্নদ 
ক্ষফঢান্দ লাঢা প্রতাদ।

২.৩. ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ফধ্যন্ফাতী দওৌযমকঢ উন্েশ্য
এফটিরএন এভ ওাঞান্ফা অনুবাী এ রপান্কভ দফাঝ ধাঁঘটি দওৌযমকঢ উন্েশ্য ভন্ন্ঙ। এগুন্মা লন্ছেঃ
1. ধল্লী এমাওাভ তরভদ্র্  অরঢ তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীভ আত্মওফভাংস্থাদ সৃরষ্ট,
2. ধশ্চাৎধত এমাওাভ তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীভ চীদবাত্রাভ ফান্দান্নদ,
3. ধল্লী এমাওা ওফভাংস্থাদ সৃচন্দভ মন্ক্ষয ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা সৃরষ্ট,
4. প্ররযক্ষন্ডভ ফাধ্যন্ফ ধল্লী অঞ্চন্ম তক্ষ ফাদ ম্পত সৃরষ্ট,
5. কন্রডা  প্রান্ারকও কন্রডাভ ফাধ্যন্ফ ধল্লী উন্নদ ররও ফস্যা রঘরিঢওভড  ফাথাদ এাং নমানম
ম্প্রাভড। এ ঙাড়া ঢভফাদ ভওান্ভভ রদ ভাঘদী ইন্স্তলাভ অচভন্দ অতাদ ভাঔাভ চন্য এ রপাক ওর্তভও প্রডীঢ স্বল্প 
ফধ্যন্ফাতী পরষ্যৎ ওফভধরভওল্পদা রদম্নরূধ আভ ধাঁঘটি দওৌযমকঢ উন্েশ্য দবাক ওভা ল। এগুন্মা লন্ছ4

৬. চাঢী ধল্লী উন্নদ ওাব ভক্রন্ফভ ফন্ব াথদ,
৭. অরনন্ভ স্বছঢা  চারতরলঢা রদরশ্চঢওভড,
৮. ক্ষুদ্র্ ঋড  উধওাভন্পাকীন্তভ উৎধারতঢ ধন্েভ চন্য াচাভ-াংন্বাক (Marketing Linkage) সৃরষ্ট,
৯. ঔাদ্য পুরষ্টভ ঘারলতা দফঝান্দাভ উন্েন্শ্য দুগ্ধ উৎধাতদ,
১০. াাংকঞরদও ওাঞান্ফা যরক্তযামীওভড।

২.৪ ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ান্চঝ
MZ 2016-2017 A_© eQ‡i cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡M me©‡gvU ev‡RU eivÏ wQj 1623 †KvwU 16
jÿ 16 nvRvi UvKv hv 2015-2016 A_© eQ‡ii Zzjbvq ‡ewk| 2016-17 A_© eQ‡i G wefv‡Mi Avq wQj 21
†KvwU 31 jÿ 49 nvRvi Ges Abybœqb e¨q eivÏ wQj 471 †KvwU 25 jÿ 16 nvRvi UvKv Ges Dbœqb eivÏ
wQj 1151 †KvwU 91 jÿ UvKv| cjøx Dbœqb I mgevq wefvM wefvM Ges Gi AvIZvaxb `ßi/ms¯’vMy‡jvi Avq
Ges e¨q Gi ev‡RU (Abybœqb I Dbœqb) wb‡¤œ Dc¯’vcb Kiv n‡jvt
[

(K) Avq
AsKmg~n nvRvi UvKvq

µwgK bs
01.
02.

wefvM/`ßi/ms¯’vi bvg
mwPevjq
mgevq Awa`ßi
me©‡gvU cjøx Dbœqb I mgevq wefvM

2016-2017
15,58,62
4,82,00
20,40,62

(L) e¨q (Abybœqb I Dbœqb)
AsKmg~n nvRvi UvKvq

রভড
অনুন্নদ
উন্নদ

ান্চঝ ২০১৬-১৭
রচর
১৪০৫,৫৯,০০

প্রওল্প ালায্য
৮৭৮,০০
 ভন্ফাঝ =
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৪৭০,৫৩,০০
১৪১৪,৩৭,০০
১৮৮৪,৯০,০০

রপাক/তপ্তভ/াংস্থাভ ান্চঝ এভ রভড (অনুন্নদ  উন্নদ)
AsKmg~n nvRvi UvKvq

µwgK
bs
01.
02
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

wefvM/`ßi/ms¯’vi bvg

Abybœqb

mwPevjq
AvšÍRv©wZK cÖwZôv‡bi Puv`v
mgevq Awa`ßi (Kg©m~Pxmn)
evsjv‡`k cjøx Dbœqb ‡evW© (weAviwWwe)
cjøx Dbœqb GKv‡Wgx (AviwWG),e¸ov
evsjv‡`k cjøx Dbœqb GKv‡Wgx
(evW©),Kzwgjøv
e½eÜz `vwi`ª we‡gvPb I cjøx Dbœqb
GKv‡Wgx (evcvW©), †MvcvjMÄ
evsjv‡`k RvZxq cjøx Dbœqb ‡dWv‡ikb

10000.00

me©‡gvU cjøx Dbœqb I mgevq wefvM

427,01,77
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Dbœqb

104240,00

দফাঝ

২.৫ ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ াাংকঞরদও ওাঞান্ফা

ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ াাংকঞরদও ওাঞান্ফা
কাড়ী  ভঞ্জাফারতভ ঢারমওা

কাড়ীেঃ

ফন্ত্রী
১ফ দশ্রডীেঃ
২ দশ্রডীেঃ
৩ দশ্রডীেঃ
৪ণ ভ দশ্রডীেঃ

চদম
রদ্যফাদ
২৩ চদ
১৮ চদ
২৬ চদ
২২ চদ

প্রস্তারঢ
০৫ চদ
০৫ চদ
০২ চদ
০৫ চদ
 ভন্ফাঝ

দফাঝ
৩০ চদ
২৪ চদ
৩০ চদ
২৮ চদ
১১২ চদ

প্ররঢফন্ত্রী

উধরঘ
(ান্চঝ অরথযাঔা)

রঘ

রন্স্টফ এদারমস্ট (আইরটি ইউরদঝ)

দফাঝ
০৪ টি
০১ টি
০৩ টি
০১ টি

প্রস্তারঢ
০২ টি
১৩ টি
০৬ টি

দফাঝ
০৬ টি
০১ টি
৩৪ টি
১৪ টি

উধরঘ
(উন্নদ অরথযাঔা)

উধ-প্রথাদ
(ধরভওল্পদা অরথযাঔা)

র/ (আইদ যাঔা)
র/ (উন্নদযাঔা)

র/ (ান্চঝ-০১ যাঔা)

রপ্র/প্র (ধরভওল্পদা-০১ যাঔা)
রপ্র/প্র (ধরভওল্পদা-০২ যাঔা)

র/ (প্ররঢষ্ঠাদ-০২ যাঔা)
র/ (প্রযাদ-০২ যাঔা)

ঢভফাদ
০৪ টি
০১ টি
২১ টি
০৮ টি

প্রস্তারঢ
০১ টি
০১ টি
০১ টি
-

মৄগ্রঘ
(ধরভওল্পদা  উন্নদ অনুরপাক)

উধরঘ
(আইদ  প্ররঢষ্ঠাদ অরথযাঔা)

র/ (প্ররঢষ্ঠাদ-০১ যাঔা)
র/ (প্রযাদ-০১ যাঔা)

ঢভফাদ
০৩ টি
০৩ টি
০১ টি

ভঞ্জাফারতেঃ
(ও) নন্ঝাওরধেঃ
(ঔ) ফারিরফরটা প্রন্চক্টভেঃ
(ক) ওরম্পউঝাভেঃ
(খ) যীঢাঢধ রদন্ত্রড বন্ত্রেঃ

মৄগ্রঘ
(আইদ  প্ররঢষ্ঠাদ অনুরপাক)

অরঢরভক্ত রঘ
(প্রযাদ  ান্চঝ অনুরপাক)

উধরঘ
(প্রযাদ অরথযাঔা)

(ও) ওাভেঃ
(ঔ) চীধেঃ
(ক) ফাইন্ক্রাােঃ
(খ) ফঝভ াইন্ওমেঃ

র/ (ান্চঝ-০২যাঔা)

রপ্র/প্র (ধরভওল্পদা-০৩ যাঔা)

রলা ভক্ষড অরনাভ (রলা যাঔা)

রপ্র/প্র (ধরভওল্পদা-০৪ যাঔা)
রপ্র/প্র (ধরভওল্পদা-০৫ যাঔা)
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রপ্র/প্র (ধরভওল্পদা-০৬ যাঔা)

৩
২০১৬-২০১৭ ান্ম
ধল্লী উন্নদ  ফা রপাক
ভ
ওর্তও
ভ গৃলীঢ ওাবক্রফ
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২০১৬-১৭ ান্ম ধল্লী উন্নদ  ফা রপাক ওর্তও
ভ গৃলীঢ ওাব ভক্রফ
ফর্তভান যকারযয ননফ তাচনী ইরোয ও অনিকায ফােফায়রনয ররযে দানযদ্য নফরভাচনরক প্রধান্য দদয়া
রয়রে। এয প্রধান দকৌর নররফ কৃনল ও ল্লী জীফরনয গনর্ীরর্া আনায়রনয জন্য র্দনযদ্ররদয ভারে ননযাত্তা
দফষ্টনী নফস্তৃনর্য ররযে এ নফবাগ কর্তক
ত স্বল্প ও ভধ্য দভয়াদী বনফষ্যর্ নযকল্পনা গৃীর্ রয়রে। ফর্তভারনয ৬.৫ দকাটি
দনযরদ্রয ংখ্যা ২০২১ ারর রফ ২.২ দকাটি। এ রযে পূযরেয জন্য অন্যান্য দরযরয রি নফগর্ যকারযয গৃীর্
“একটি ফানি একটি খাভায’’ প্রকল্প ভরয পর ফােফায়রন গুরুত্ব আরযা কযা রয়রে।
প্রযারদও াংস্কাভ  উন্নদমূমও ওাব ভক্রফ
২০১৬-২০১৭ অর্ ত ফেরয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় নফবাগ নফনবন্ন প্রাননক ংস্কায এফং নফনবন্ন উন্নয়নভরক
কাম তক্রভ গ্রে করয। কাম তক্রভভ ননরে ংরযর উস্থান কযা ররাোঃ
৩.১

ও. প্রযারদও ওফভওান্েভ করঢযীমঢা আদদ
প্রাননক গনর্ীরর্া আনয়রনয ররযে অত্র নফবাগ এফং আওর্াধীন দপ্তয/অনধদপ্তরযয ICT ংক্রান্ত দর
গঠে কযা রয়রে। ICT দর গঠির্ ওয়ায় কভতদযর্া ফহুরাংর বৃনি দরয়রে। ন্যানার দার্ তাররয আদরর এ
নফবারগয ওরয়ফ াইরর্য কর র্থ্য ারনাগাদ কযা রয়রে। ই-গবাযরনন্প কভতসূনচয ভাধ্যরভ এ নফবারগয কর
কভতকর্তা/কভতচাযীরদযরক র্থ্য প্রভেনিয উয প্রনযে প্রদান এফং ই-পাইনরং চালুয জন্য প্ররয়াজনীয় কনিউর্ায,
স্কোনায, দরজায নপ্রন্টায মন্ত্রানর্ ক্রয় কযা রয়রে। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় নফবারগ গর্ ২৩ জানুয়াযী ২০১৭ র্ানযখ
রর্ ই-পাইনরং কাম তক্রভ শুরু কযা রয়রে।
cjøx Dbœqb mgevq wefv‡Mi B‡bv‡fkb wU‡gi m`m¨ Ges G wefv‡Mi AvIZvaxb `ßi ms¯’vi
B‡bv‡fkb wU‡gi m`m¨‡`i wb‡q bvMwiK ‡mevq D™¢veb welqK 05 cvuPw`‡bi cÖwkÿY Kg©kvjvwU MZ 23-27
এরপ্রম 2017 Zvwi‡L wfAvBwc K¨v‡dUvwiqv, wmiW©v‡c AbywôZ nq| D³ cÖwkÿY Kg©kvjvwU‡Z 25 Rb
Kg©KZ©v‡K bvMwiK ‡mevq D™¢veb welqK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq| cÖwkÿY Kg©kvjvwU gwš¿cwil` wefvM I
GK‡mm Uz Bbdi‡gkb (GUzAvB) †cÖvMÖv‡gi mn‡hvMxZvq cjøx Dbœqb I mgevq wefvM Av‡qvRb K‡i|

cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi mwP‡ei `vwq‡Z¡ AwZwi³ mwPe (cwiKíbv
I Dbœqb) Rbve Avb›` P›`ª wek¦vm bvMwiK ‡mevq D™¢veb welqK cÖwkÿY
Kg©kvjvwU D‡Øvab Ki‡Qb

bvMwiK ‡mevq D™¢veb welqK cÖwkÿY Kg©kvjvq cÖwkÿYv_©x

ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্ক ই-নাইরমাং ওাব ভক্রফ ত্বভারদত্ব ওভাভ মন্ক্ষয প্রযারদও ওফভওঢভান্তভ এওরতন্দভ রভন্েযা
দওান্ ভভ উন্িাথদ ওন্ভভ ধল্লী উন্নদ ফা রপান্কভ রঘ চদা ট. প্রযান্ত কুফাভ ভা।
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ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ দন্বাকতাদকৃঢ পাভপ্রাপ্ত ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ দন্বাকতাদকৃঢ পাভপ্রাপ্ত
রঘ ফানরুলা সুমঢাদা দও এওটি ারড় এওটি ঔাফাভ প্রওন্ল্পভ রঘ ফানরুলা সুমঢাদা দও এরপান্কভ ওফভওঢভা/ওফভঘাভীন্তভ
ধক্ষ লন্ঢ প্রওল্প ধরভঘামও ফুন্মভ শুন্পছা প্রতাদ।
ধক্ষ লন্ঢ ফুন্মভ শুন্পছা প্রতাদ।



ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ দন্বাকতাদকৃঢ পাভপ্রাপ্ত ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ দন্বাকতাদকৃঢ পাভপ্রাপ্ত রঘ
রঘ ফানরুলা সুমঢাদা দও াট ভ, কুরফল্লাভ ধক্ষ লন্ঢ ফানরুলা সুমঢাদা দও ফা অরথতপ্তন্ভভ ধক্ষ লন্ঢ এভ ফুন্মভ
ফলাধরভঘামও এভ ফুন্মভ শুন্পছা প্রতাদ।
শুন্পছা প্রতাদ।
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ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ এাং এ রপান্কভ আঢাথীদ ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ দন্বাকতাদকৃঢ পাভপ্রাপ্ত রঘ
তপ্তভ/াংস্থাভ প্রথাদন্তভ ান্ণ পাভপ্রাপ্ত রঘ ফানরুলা সুমঢাদা ফানরুলা সুমঢাদা দও রআভরটর’ভ ধক্ষ লন্ঢ ফলাধরভঘামও এভ
ফঢররদফ পা।
ফুন্মভ শুন্পছা প্রতাদ।

ধল্লী উন্নদ  ফা রপাক এাং এভ আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থাভ ওফভওঢভান্তভ ান্চঝ ব্যস্থাধদা ওান্চ তক্ষঢাবৃরিভ
এাং iBAS++ ওাব ভক্রফ ত্বভারদত্ব ওভাভ মন্ক্ষয দুইরতন্দভ (১৩-১৪ জুদ ২০১৭) দওান্ ভভ উন্িাথদ ওন্ভভ ধল্লী উন্নদ
ফা রপান্কভ পাভপ্রাপ্ত রঘ ফানরুলা সুমঢাদা।



ধল্লী উন্নদ  ফা রপাক এাং এভ আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থাভ ারর ভও ওফভম্পাতদ চুরক্ত রওছু ঙরেঃ



ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ রদওঝ ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ পাভপ্রাপ্ত ফাদদী ফন্ত্রী এাং প্ররঢফন্ত্রীভ রদওঝ লন্ঢ ধল্লী উন্নদ  ফা
রঘ ফানরুলা সুমঢাদা ২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভভ ারর ভও ওফভম্পাতদ রপান্কভ পাভপ্রাপ্ত রঘ ফানরুলা সুমঢাদা ২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভভ
চুরক্ত গ্রলড ওভন্ঙদ।
ারর ভও ওফভম্পাতদ চুরক্ত গ্রলড ওভন্ঙদ।
11



ফাদদী ফন্ত্রী এাং প্ররঢফন্ত্রীভ উধরস্থরঢন্ঢ ধল্লী উন্নদ  ফা ফাদদী ফন্ত্রী এাং প্ররঢফন্ত্রীভ উধরস্থরঢন্ঢ ধল্লী উন্নদ  ফা
রপান্কভ ান্ণ াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ দাট ভ (রআভরটর) ২০১৭-১৮ রপান্কভ ান্ণ ফা অরথতপ্তভ ২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভভ স্বাক্ষরভঢ
অণ ভঙন্ভভ স্বাক্ষরভঢ ারর ভও ওফভম্পাতদ চুরক্ত গ্রলড ওভন্ঙদ।
ারর ভও ওফভম্পাতদ চুরক্ত গ্রলড ওভন্ঙদ।

ফাদদী ফন্ত্রী এাং প্ররঢফন্ত্রীভ উধরস্থরঢন্ঢ ধল্লী উন্নদ  ফা ফাদদী ফন্ত্রী এাং প্ররঢফন্ত্রীভ উধরস্থরঢন্ঢ ধল্লী উন্নদ  ফা
রপান্কভ ান্ণ এওটি ারড় এওটি ওাফাভ প্রওল্প ২০১৭-১৮ রপান্কভ ান্ণ ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ (এএনরটএন)
অণ ভঙন্ভভ স্বাক্ষরভঢ ারর ভও ওফভম্পাতদ চুরক্ত গ্রলড ওভন্ঙদ।
২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভভ স্বাক্ষরভঢ ারর ভও ওফভম্পাতদ চুরক্ত গ্রলড
ওভন্ঙদ।

ঔ. রওাযফাদ ঢথ্য প্রমৄরক্তভ প্রাভ
অফাধ র্থ্য প্রভেনি ব্যফারযয ররয নফকাভান র্থ্য প্রভেনিয ারর্ ংগনর্ দযরখ এ নফবাগ অধীনস্থ
দপ্তয/ংস্থায ননজস্ব ওরয়ফাইর্ ন্যানার দার্ তারর আদরর প্রস্তুর্ উম্মুি কযা রয়রে। ওরয়ফ াইর্ভ ননয়নভর্
আরের্ এয ভাধ্যরভ জনাধাযরেয জন্য র্থ্য প্রানপ্ত জর্য কযা রয়রে। এয ধাযাফানকর্া ফজায় যাখায নফলরয়
গুরুত্বারযা কযা রয়রে।
ক. শূন্য ধন্ত দমাওম রদন্াক  ধন্তান্নরঢ
২০১৬-২০১৭ ান্ম ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্ক ০৫ চদ ওফভওঢভান্ও ধন্তান্নরঢ দতা লন্ন্ঙ। এ রপান্কভ
আঢাথীদ ররপন্ন তপ্তভ/অরথতপ্তন্ভভ শূন্যধত পূভন্ডভ প্রন্ঘষ্টা অব্যালঢ ভন্ন্ঙ।
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3.2. ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় নফবারগয প্রকল্পভ
৩.২.১. এওটি ারড় এওটি ঔাফাভ প্রওল্প
প্রওন্ল্পভ রপযদেঃ
ভওাভী অনুতাদ লাঢা তরভদ্র্ ফানুরন্তভ পূরূঁ চ কঞদ  ররদন্ান্কভ ফাধ্যন্ফ কৃররচ উৎধাতদ বৃরি  চীরওান্দভ
ফাধ্যন্ফ তারভদ্র্য রদভদ  দঝওই উন্নদ।

প্রওন্ল্পভ রফযদেঃ










স্থাদী প্রাকৃরঢও  ফাদম্পন্তভ ন্ ভাত্তফ ব্যলাভ রদরশ্চঢ ওভা;
তরভদ্র্ ধরভাভন্ও পুরূঁ চ কঞন্দ লাঢা ওভা;
প্রন্াচন্দভ রদরভন্ঔ চীরওাদ রদরশ্চঢ ওভা;
আদৄরদও ঢথ্য প্রমৄরক্তভ ান্ণ তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীন্ও ম্পৃক্ত ওভা।
ওম ারড়ন্ও অণ ভনদরঢও ওফভওান্েভ দওন্দ্ররন্দুন্ঢ ধরভডঢ ওভা;
তক্ষ ফাদম্পত তঢভীভ ফাধ্যন্ফ ওফভাংস্থান্দভ সুন্বাক সৃরষ্ট ওভা;
উন্নন্দ দাভীভ অাংযীতারভত্ব  দাভীভ ক্ষফঢাদ রদরশ্চঢ ওভা;
তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীভ স্থাী ঢলরম কঞদ ওন্ভ রতন্ আথ ভও ওফভওান্ে ম্পৃক্ত ওভা;
তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীন্ও ফাইন্ক্রান্ক্ররটন্ঝভ নাঁত দণন্ও রঘভঢন্ভ মুু্রক্ত দতা।

ক্ষুধা ও দানযদ্রে নফরভাচনোঃ এনেনজ ফােফায়রন একটি ফানি একটি খাভায প্রকল্প ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দখ াননায নচন্তাপ্রসূর্ স্থায়ী দানযদ্রে নফরভাচন কভতসূনচ একটি ফানি একটি খাভায প্রকল্প। দনযদ্র
ভানুলরক ক্ষুধা ও দানযরদ্রেয ননরেলে দর্রক ভৄনি নদরর্ প্রধানভন্ত্রী দখ াননা প্রফনর্তর্ ‘ক্ষুদ্র ঞ্চয় ভরের’ ফােফায়রন
এ প্রকল্প কাজ করয মারে। ২০২১ াররয ভরধ্য দদরক ক্ষুধা ও দানযদ্রেভৄি ভধ্যভ আরয়য দদর উন্নীর্ কযায ররযে
দানযদ্রে ীভায ননরচ অফস্থানযর্ ৩ দকাটি ভানুলরক এই ক্ষুদ্র ঞ্চয় ভরেররয আওর্াভুি কযায কাম তক্রভ ারর্ দনয়া
রয়রে।

ইরর্াভরধ্য দদরয কর দজরায কর ইউননয়রনয প্রনর্টি গ্রারভয প্রায় দদি দকাটি ভানুরলয বারযান্নয়রন এ প্রকরল্পয
কাম তক্রভ ফােফানয়র্ রে। প্রনর্টি গ্রারভ ৬০ টি দনযদ্র নযফারযয একজন করয দস্য ননরয় একটি গ্রাভ উন্নয়ন নভনর্
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গরি দর্ারা রয়রে । মায ভরধ্য ৪০ জনই নাযী দস্য। প্তার ৫০ র্াকা অর্ তাৎ ভার ২০০ র্াকা ঞ্চরয়য নফযীরর্
যকায র্ারক ২০০ র্াকা দফানা নদরে। র্াোিা প্রনর্ গ্রাভ ংগঠনরক ফেরয ১ রয ৫০ াজায র্াকা ঘূে তায়ভান
র্নফর প্রদান কযা রে । এবারফ যকায দু’ফেরয একটি গ্রাভ ংগঠরন দভার্ ৯ রয র্াকায স্থায়ী র্নফর গরি
নদরে। এ অরর্ তয ভানরক দনযদ্র জনরগাষ্ঠী। যকায কখনই এ অর্ ত দপযর্ দনরফ না।

এটি র্ারদয স্থায়ী আভানর্। পুরুলানুক্ররভ এ অর্ ত র্ারদয। উঠান বফঠরক ফর এ কর দনযদ্র জনরগাষ্ঠী ননরজযাই
ননরজরদয র্নফর দর্রক চানদাভর্ ঋে গ্রে করয দোর্ দোর্ আয়ফধ তক ানযফানযক কৃনল খাভায গরি তুররে , ননরজয
ফানিরক আরে আরে ক্ষুদ্র খাভারয নযের্ কযরে। ননরজরদয সুনফধাভর্ ভরয় নকনে নদরয় ননরজরদয র্নফরর ঋরেয
র্াকা দপযর্ নদরে। যকাযী ায়র্ায় গনযফ জনরগাষ্ঠী এবারফই ননরজযা ননরজরদয ক্ষুদ্র ঞ্চরয়য ভাধ্যরভ র্নফর
গরি তুররে। এটি দানযদ্রে নফরভাচরন ঋে কভতসূনচয এক স্থায়ী িনর্। এ প্রনক্রয়ায় অর্ তায়ন, নফননরয়াগ এফং আরয়য
এক স্থায়ী ব্যফস্থা নননির্ কযা রয়রে- মায পরর ক্রভান্বরয় স্থায়ীবারফ দানযদ্রে দূযীকযরেয র্ সুগভ রে। আভারদয
াভরন দর্কই উন্নয়ন রযেভাত্রা অর্ তাৎ SDGs ফােফায়রনয চোররঞ্জ- মায ১ ও ২ নং রযে স্থায়ীবারফ ক্ষুধা ও
দানযদ্রে নফরভাচন নননির্ কযা । দ ররযেই দানযদ্রে ীভায নীরচ অফস্থানযর্ অফনষ্ট ১ দকাটি ৮০ রয দনযদ্র ভানুলরক
িৃি করয ৩ দকাটি ভানুরলয জন্য ৮ াজায ১০ দকাটি র্াকা ব্যরয় একটি ফানি একটি খাভায প্রকরল্পয কভতকাণ্ড
জুন,২০২০ ার ম তন্ত ম্প্রাযে কযা রয়রে।
রাগই কভতসূনচ ফােফায়রন রযেভাত্রা অজতন -

জুন 2017 ম তন্ত এ প্রকরল্পয গঠির্ 5৬,০৮৫ টি নভনর্য আওর্ায় ২৯,৩৫,৮৪৩টি দনযদ্র নযফায অন্তভুতি রয়রে।
উকাযরবাগী এ দরস্যয ভধ্য দর্রক 5,50,619 জনরক নফনবন্ন দাগর্ প্রনযে প্রদান কযা রয়রে। মা স্ব-স্ব আত্মকভতংস্থারন াপল্য অজতরন ইনর্ফাচক প্রবাফ দপররে। এ প্রকল্প ফােফায়রনয ভাধ্যরভ যানয প্রানন্তক এরাকায প্রায়
০২ দকাটি দনযদ্র ভানুল সুপর দবাগ কযরেন। দস্যরদয ব্যনিগর্ ঞ্চয় জভা রয়রে 1142 দকাটি র্াকা। যকায রর্
ঞ্চরয়য নফযীরর্ দফানা প্রদান কযা রয়রে 978.12 দকাটি র্াকা। নভনর্রর্ অনুদান নররফ আফ তর্ক ঋে র্নফর
প্রদান কযা রয়রে 1463.91 দকাটি র্াকা। গ্রারভয দনযদ্র জনগরনয দভার্ র্নফর 3584.০3 দকাটি র্াকা। গ্রাভীে
অর্ তনীনর্রর্ ক্রভোঃপুনঞ্জর্ নফননরয়ারগয নযভাে 4185.46 দকাটি র্াকা। গ্রারভ গ্রারভ ভৎস্য, াঁ-ভৄযনগ, গফাদীপ্রানে
ারন, না তাযী, ব্জীচাল ও অন্যান্য জীনফকানবনত্তক আয়ফধ তক খাভায ফ ত দভার্ ১৭ রয ফানিরর্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
ানযফানযক খাভায গরি উরঠরে। পরর প্রকল্পভুি নযফায প্রনর্ ফাৎনযক আয় বৃনি দরয়রে 10,921 র্াকা। প্রকল্প
এরাকায় ননে আরয়য নযফারযয ংখ্যা 15% দর্রক করভ 3% -এ দানিরয়রে এফং অনধক আরয়য নযফারযয ংখ্যা
23% দর্রক 31% -এ উন্নীর্ রয়রে।
জানর্য জনরকয স্বপ্নপূযে – ক্ষুধা ও দানযদ্রেভৄি দানায ফাংরা নফননভতাে -

আগাভী 2020 াররয ভরধ্য 60 রয দনযদ্র নযফায র্র্া 3 দকাটি ভানুরলয স্থায়ী দানযদ্রেভৄনিয ভাধ্যরভ ফাংরারদরক
ক্ষুধা ও দানযদ্রেভৄি একটি ভধ্যভ আরয়য দদর উন্নীর্ কযায রযে ফােফায়রন একটি ফানি একটি খাভায প্রকল্প অন্যর্ভ
ায়ক নি নররফ নফরল ভূনভকা যাখরফ । জানর্য জনক ফিফন্ধুয আভতুে চাওয়া ক্ষুধা ও দানযদ্রেভৄি দানায
ফাংরারদ গিায স্বপ্ন পূযরে ফর্ভতান যকায অিীকাযাফি । একটি ফানি একটি খাভায প্রকরল্পয অনজর্ত পরর্ায
চরভান ধাযাফানকর্ায় আগাভী চায ফেরযয ভরধ্য দদরয কর নবক্ষুক ও দনযদ্র জনরগাষ্ঠীরক এ প্রকররয আওর্ায়
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অন্তভুতি করয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয স্বপ্ন-প্রসূর্ দানযদ্রেশূন্য ফাংরারদ নফননভতারেয ভাধ্যরভ দর্কই উন্নয়ন অর্ তাৎ
এনেনজ’য রযেভাত্রা অজতরন যকায ফিনযকয।
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৩.৩ ২০১৬-২০১৭ অণ ভঙন্ভভ ারর ভও উন্নদ ওফভসূরঘ
2016-17 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ evwl©K Dbœqb Kg©m~wP (AviGwWwc)-‡Z cjøx Dbœqb I mgevq wefv‡Mi Dbœqb cÖKímg~‡ni eivÏ I e¨‡qi wnmve
(jÿ UvKvq)
µt bs

cÖK‡íi bvg
(ev¯ÍevqbKvj)

1.

GKwU evwo GKwU Lvgvi
cªKí (3q ms‡kvwaZ)
RyjvB/2009-Ryb/2020

2.

BKbwgK GgcvIqvi‡g›U Ae
w`
cyI‡i÷
Bb
evsjv‡`k(BBwc)
(2q
ms‡kvwaZ)(†deªæqvwi/2008
n‡Z †m‡Þ¤^i/2016)

3.

ev¯ÍevqbKvix
ms¯’v
cDmwe

‡gvU cÖKí e¨q

2016-17 A_© eQ‡ii AviGwWwc‡Z eivÏ
‡gvU
wRIwe
cÖt mvt

2016-17 A_© eQ‡ii ‡gvU e¨q
‡gvU
wRIwe
cÖt mvt
70650.17
70650.17
0.00

e¨‡qi nvi

801027.05

71081.00

71081.00

0.00

cDmwe

101265.22

715.00

20.00

695.00

714.37

20.00

694.37

99.91

Pi RxweKvqb Kg©m~wP-2q
ch©vq(1g ms‡kvwaZ)
RyjvB,
2011-wW‡m¤^i,
2016

cDmwe

93128.35

350.00

350.00

0.00

310.00

310.00

0.00

88.57

4.

e½eÜz `vwi`ª¨ we‡gvPb cªwk¶Y
Kg‡cøKv« (eZ©gv‡b evcvW©),
†KvUvjxcvov, †MvcvjMÄ Gi
m¤cªmviY,
ms¯‹vi
I
AvaywbKvqb (ms‡kvwaZ) cªKí
(gvP©/2010 n‡Z Ryb/2018)

evcvW©

32684.71

5000.00

5000.00

0.00

4809.61

4809.61

0.00

96.19

5.

Askx`vwiZ¡g~jK cjøx Dbœqb
cªKí-3q
ch©vq
(wcAviwWwc-2) (ms‡kvwaZ)
(RyjvB/2015
n‡Z
Ryb/2020)

weAviwWwe

23167.15

1650.00

1650.00

0.00

1649.22

1649.22

0.00

99.95

6.

`wi`ª gwnjv‡`i Rb¨ mgwb¡Z

weAviwWwe

15734.00

3299.00

3299.00

0.00

3297.96

3297.96

0.00

99.97

16

99.39

µt bs

7.

cÖK‡íi bvg
(ev¯ÍevqbKvj)
cjøx Kg©ms¯’vb mnvqZv cªKí
(Rvbyqvwi/2012 n‡Z
Ryb/2018)

Bwbwk‡qwUf
di
†W‡fjc‡g›U,
GgcvIqvi‡g›U, GIqvi‡bm
GÛ jvBfjxûW cª‡R±
(RyjvB/2012
n‡Z
Ryb/2017)
8. cjøx RxweKvqb cªKí (2q
cq©vq)
(RyjvB/2012
n‡Z
Ryb/2017)
(Ryb/2018 ch©šÍ †gqv`
e„w× cÖwµqvaxb)
9. ‡mP m¤úªmviY cªKí
(Rvbyqvwi, 2013 n‡Z
wW‡m¤^i, 2016)
10. DËivÂ‡ji
`wi`ª‡`i
Kg©ms¯’vb
wbwðZKiY
Kg©m~Px (2q chv©q)
(GwcÖj/2014
n‡Z
gvP©/2019)
11. ev‡W©i
†fŠZ
myweavw`
Dbœqb(Rvbyqvwi,2017 n‡Z
wW‡m¤^i,2019)
12. ‡gwKs gv‡K©Um IqvK© di `¨v

2016-17 A_© eQ‡ii AviGwWwc‡Z eivÏ
‡gvU
wRIwe
cÖt mvt

2016-17 A_© eQ‡ii ‡gvU e¨q
‡gvU
wRIwe
cÖt mvt

e¨‡qi nvi

ev¯ÍevqbKvix
ms¯’v

‡gvU cÖKí e¨q

weAviwWwe

2222.20

700.00

700.00

0.00

700.00

700.00

0.00

100

weAviwWwe

33142.07

3000.00

3000.00

0.00

2500.00

2500.00

0.00

83.33

weAviwWwe

1905.74

396.00

396.00

0.00

396.00

396.00

0.00

100.00

weAviwWwe

9487.59

2100.00

2100.00

0.00

2082.00

2082.00

0.00

99.14

evW©, Kzwgjøv

3439.00

155.00

155.00

0.00

150.42

150.42

0.00

97.05

AviwWG,

6308.85

625.00

125.00

500.00

199.88

17.25

182.63

31.98
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µt bs

13.

14.

15.

16.

cÖK‡íi bvg
(ev¯ÍevqbKvj)

ev¯ÍevqbKvix
ms¯’v
e¸ov
hgybv, cÙv Ges wZ¯Ív Pim(Gg

4wm)(†g/2013-b‡f¤^i,
2016)
(cÖ¯vÍ weZ:
‡g/2013wW‡m¤^i/2019)
AviwWG Lvgvi Ges j¨vet ¯‹zj
GÛ K‡jR AvaywbKvqb cÖKí
Rvbyqvwi/2014
n‡Z
wW‡m¤^i/2017
cjøx
Dbœqb
GKv‡Wgx(AviwWG),
iscyi
¯’vcb cÖKí
(A‡±vei/2014
n‡Z
‡m‡Þ¤^i/2018)
MÖvgxY Rb‡Mvwôi Rxebgvb
Dbœ&qb Ges AvaywbK bvMwiK
my‡hvM
myweav
m¤^wjZ
mgevqwfwËK eûZj feb
wewkó cjøx Rbc` wbg©vY cÖKí
(RyjvB, 2014 n‡Z Ryb,
2018 ch©šÍ)
cvwb mvkÖqx AvaywbK cÖhyw³i
m¤úªmviY I we¯Ívi Ges
e¨e¯’vcbvi gva¨‡g av‡bidjb
e„w× kxl©K cÖv‡qvwMK M‡elYv
cÖKí(GwcÖj, 2015 n‡Z
wW‡m¤^i, 2019 ch©šÍ)

‡gvU cÖKí e¨q

2016-17 A_© eQ‡ii AviGwWwc‡Z eivÏ
‡gvU
wRIwe
cÖt mvt

2016-17 A_© eQ‡ii ‡gvU e¨q
‡gvU
wRIwe
cÖt mvt

e¨‡qi nvi

AviwWG,
e¸ov

3420.90

1500.00

1500.00

0.00

1499.49

1499.49

0.00

99.97

AviwWG,
e¸ov

11132.00

1000.00

1000.00

0.00

995.72

995.72

0.00

99.57

AviwWG,
e¸ov

42433.78

5000.00

5000.00

0.00

4984.42

4984.42

0.00

99.69

AviwWG,
e¸ov

3902.00

500.00

500.00

0.00

498.55

498.55

0.00

99.71
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µt bs
17.

18.

19.

20.

21.

22.

cÖK‡íi bvg
(ev¯ÍevqbKvj)

ev¯ÍevqbKvix
ms¯’v
AviwWG,
cjøx
Dbœqb
e¸ov
GKv‡Wgx(AviwWG)Rvgvjcyi

¯’vcb cÖKí (RyjvB, 2017
n‡Z Ryb, 2020)
mgevq
`y» mgevq mwgwZi Kvh©µg
Awa`ßi
we¯Í…ZKi‡bi gva¨‡g e„nËi
dwi`cyi I ewikvj †Rjvi
`vwi`ª n«vmKiY I Av_©mvgvwRK Dbœqb cÖKí|
(RyjvB/2012
n‡Z
Ryb/2017)
mgevq
‡mvjvi c¨v‡bj ¯’vcbmn
Awa`ßi
mgevq fe‡bi Amgvß Ask
wbg©vY cÖKí
(RyjvB/2014-Ryb, 2017)
mgevq
DbœZ Rv‡Zi Mvfx cvj‡bi
Awa`ßi
gva¨‡g
myweavewÄZ
gwnjv‡`i
RxebhvÎvi
Dbœqb(RyjvB 2016-Ryb,
2020)
mgevq
Kg©ms¯’vb m„wó, `y» I gvsm
Awa`ßi
Drcv`‡bi j‡ÿ¨ M½vPov
Dc‡Rjvq †WBix mgev‡qi
Kvh©µg m¤úªmviY( RyjvB,
2016 n‡Z Ryb, 2019)
¶z`ª K…lK Dbœqb dvD‡Ûkb GmGdwWGd
Gi Kvh©µg m¤úªmviY cªKí

12450.00

3500.00

3500.00

0.00

2016-17 A_© eQ‡ii ‡gvU e¨q
‡gvU
wRIwe
cÖt mvt
3493.23
3493.23
0.00

4247.22

625.00

625.00

0.00

615.00

615.00

0.00

98.45

3325.61

1534.00

1534.00

0.00

1264.63

1264.63

0.00

82.44

15157.00

85.00

85.00

0.00

82.93

82.93

0.00

97.56

2389.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5913.00

1095.14

1095.14

0.00

1094.00

1094.00

0.00

99.90

‡gvU cÖKí e¨q

2016-17 A_© eQ‡ii AviGwWwc‡Z eivÏ
‡gvU
wRIwe
cÖt mvt

19

e¨‡qi nvi
99.81

µt bs

23.

24.

25.

26.

cÖK‡íi bvg
(ev¯ÍevqbKvj)

ev¯ÍevqbKvix
ms¯’v

(RyjvB/2013wW‡m¤^i/2016)
¶z`ª K…lK Dbœqb dvD‡Ûkb GmGdwWGd
mnvqZv-2q ch©vq
(Rvbyqvwi/2016
n‡Z
wW‡m¤^i/2018)
`vwi`ª¨ `~ixKiY I AvZ¥- wcwWweGd
Kg©ms¯’vb m„wói Rb¨ cjøx
`vwi`ª¨ we‡gvPb dvD‡Ûkb
(wcwWweGd)Gi
Kvh©µg
m¤cÖmviY (RyjvB,2012Ryb, 2018)
cjøx
`vwi`ª¨
we‡gvPb wcwWweGd
dvD‡Ûkb Gi AvBwmwU
Kvh©µg
I
B-‡mev
kw³kvjxKiY cÖKí
gvP©/2014 n‡Z gvP©/2017
cÖvwšÍK Ges ¶z`ª K…lK‡`i wcwWweGd
km¨
msMÖn
cieZ©x
mn‡hvwMZvi gva¨v‡g `vwi`ª¨
`~ixKiY (RyjvB 2016-Ryb
2020)

‡gvU cÖKí e¨q

2016-17 A_© eQ‡ii AviGwWwc‡Z eivÏ
‡gvU
wRIwe
cÖt mvt

2016-17 A_© eQ‡ii ‡gvU e¨q
‡gvU
wRIwe
cÖt mvt

e¨‡qi nvi

6409.54

2600.00

2600.00

0.00

2528.00

2528.00

0.00

97.23

26279.00

7000.00

7000.00

0.00

6999.75

69975.00

0.00

100

1880.00

196.25

196.25

0.00

196.25

196.25

0.00

100

6100.00

510.00

510.00

0.00

336.12

336.12

0.00

65.91

20

µt bs

cÖK‡íi bvg
(ev¯ÍevqbKvj)

27. nvRvgRv/cwZZ

cyKzi
c~btLb‡bi gva¨‡g msMwVZ
Rb‡Mvôxi cvU cuPv‡bv
cieZ©x gvQ Pv‡li gva¨‡g
`vwi`ª¨ we‡gvPb
(RyjvB 2015-Ryb 2020)
28. `y» Drcv`b e„w×i j‡ÿ¨
gwn‡li K…wÎg cÖRbb †K›`ª
¯’vcb cÖKí (RyjvB,2013wW‡m¤^i, 2017)
29. wmivRM‡Äi
evNvevoxNv‡U
¸u‡ov `y» KviLvbv cÖKí
(RyjvB, 2015 n‡Z Ryb,
2018)
30. `y» Drcv`b e„w×i j‡¶¨
PÆMªv‡gi cwUqvq `y» KviLvbv
¯’vcb cÖKí (Rvbyqvwi, 2017
n‡Z Ryb 2019)

ev¯ÍevqbKvix
ms¯’v
wcwWweGd

‡gvU cÖKí e¨q

2016-17 A_© eQ‡ii AviGwWwc‡Z eivÏ
‡gvU
wRIwe
cÖt mvt

2016-17 A_© eQ‡ii ‡gvU e¨q
‡gvU
wRIwe
cÖt mvt
0.00
0.00
0.00

e¨‡qi nvi

3967.00

200.00

200.00

0.00

wgé wfUv

1789.00

250.00

250.00

0.00

127.00

127.00

0.00

50.80

wgé wfUv

7480.00

500.00

500.00

0.00

12.50

12.50

0.00

2.50

wgé wfUv

3761.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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৪
ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ
অথীদস্থ তপ্তভ/াংস্থা
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ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ অথীদস্থ তপ্তভ/াংস্থা
ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ উন্নদ ওাব ভক্রফ াস্তান্দভ চন্য প্রথাদ ধাঁঘটি াংস্থা ভন্ন্ঙ, এগুন্মা লন্মা- ফা
অরথতপ্তভ; াাংমান্তয উন্নদ ধল্লী এওান্টফী (াট)ভ , কুরফল্লা, াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ দাট ভ (রআভরটর); ধল্লী উন্নদ
এওান্টফী (আভরটএ), গুড়া এাং ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (াধাট)ভ , দওাঝামীধাড়া,
দকাধামকঞ্জ। আভ ভন্ন্ঙ ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ  ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ। এঙাড়া রওছু আঞ্চরমও
প্ররযক্ষড প্ররঢষ্ঠাদ ভন্ন্ঙ, এগুন্মা লন্মা-াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ প্ররযক্ষড ইরস্টিস্টটিউঝ, ঔারতফদকভ, রন্মঝ; দদাাঔামী
ধল্লী উন্নদ প্ররযক্ষড দওন্দ্র, দদাাঔামী; ঝাাংকাইম ধল্লী উন্নদ প্ররযক্ষড দওন্দ্র, ঝাাংকাইম; াাংমান্তয ফা এওান্টফী,
কুরফল্লা; আঞ্চরমও ফা ইরস্টিস্টটিউঝ, মুক্তাকাঙা; আঞ্চরমও ফা ইরস্টিস্টটিউঝ, দফৌমপীাচাভ; আঞ্চরমও ফা
ইরস্টিস্টটিউঝ, দনদী; আঞ্চরমও ফা ইরস্টিস্টটিউঝ, ভাংপুভ; আঞ্চরমও ফা ইরস্টিস্টটিউঝ, খুমদা; আঞ্চরমও ফা
ইরস্টিস্টটিউঝ, নরভতপুভ; আঞ্চরমও ফা ইরস্টিস্টটিউঝ, রভযাম; আঞ্চরমও ফা ইরস্টিস্টটিউঝ, দওঁকা এাং আঞ্চরমও
ফা ইরস্টিস্টটিউঝ, কুরষ্টা ভন্ন্ঙ বাভা ধল্লী উন্নদ ওফভওান্েভ ন্ঙ্গ প্রঢযক্ষ া ধন্ভাক্ষ পান্ চরড়ঢ।

৪.১ ফা অরথতপ্তভ
২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ ফা অরথতপ্তভ ওর্তও
ভ ম্পারতঢ উন্ল্লঔন্বাগ্য ওাব ভক্রফ (জুমাই’১৬ লন্ঢ জুদ’১৭ ধব ভন্ত)
অচভন্দভ ঔাঢ মূল
প্রাণরফও
দওন্দ্রী
চাঢী
রদন্ধদ
৫,৮১৫
২১
রদন্ধদ ারঢম
৮,৮৮৪
৩৪
অরটঝ
৮৩,২০৯
৪৯২
১০
ভাচস্ব আতা :
অচভন্দভ ঔাঢ মূল
ঝাওাভ ধরভফাড
অরটঝ রন
৩,৫৭,৭৩,৫৪১/রদন্ধদ রন
১৫,১৭,১২৫/প্ররযক্ষড :
তন্তরযও প্ররযক্ষড : ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ দফাঝ ১১ চদ ওফভওঢভা ররপন্ন দতন্য তন্তরযও প্ররযক্ষড গ্রলড ওন্ভন্ঙদ।
াাংমান্তয ফা এওান্টফী, ১০ টি আঞ্চরমও ফা ইদরষ্টটিউঝ  ভ্রাম্যফাড প্ররযক্ষড :
অচভন্দভ ঔাঢ মূল
দওান্ ভভ াংখ্যা প্ররযক্ষডাঔীভ াংখ্যা
(ফাী)
াাংমান্তয ফা এওান্টফী
আঞ্চরমও ফা ইদরষ্টটিউঝ
ভ্রাম্যফাদ প্ররযক্ষড
দফাঝ

৭৮
৩১৬
১৮৪৬
২২৪০

১৯৪২
৮১৯২
৪৬১৭৭
৫৬৩১১

ঋড ওাব ভক্রফ ধরভঘামদা : আশ্রড প্রওন্ল্প জুমাই’১৬ লন্ঢ জুদ’১৭ রখ্র.ধবন্তভ  ভন্ফাঝ ৭১৮.৪১ মক্ষ ঝাওা ঋড রঢভড 
৪৬১.৯৪ মক্ষ ঝাওা ঋড আতা ওভা লন্ন্ঙ।
আইদ প্রডদ : রদ্যফাদ ফা রফরঢ আইদ,২০০১ আন্ভা ওাব ভওভ, মৄন্কাধন্বাকী  ফা ান্ধ ওভাভ চন্য
আইন্দভ ঔড়া প্রডন্দভ ওাচ চুড়ান্ত ধব ভান্ ভন্ন্ঙ।
াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমেঃ : াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমেঃ জুমাই’১৬ লন্ঢ জুদ’১৭ রখ্র.ধব ভন্ত  ভন্ফাঝ ৭৬.৭৯
দওাটি ঝাওা ঋড প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ।
াাংমান্তয চাঢী ফৎস্যচীর ফা রফরঢ রমেঃ : জুমাই’১৬ লন্ঢ জুদ’১৭ রখ্র. ধব ভন্ত রফরঢভ আঢা
রঢভডকৃঢ ঋন্ডভ দদৌওা ঔান্ঢ ৪,৪৯,৭০০/-ঝাওা  রদচস্ব ২,৫০,০০০/- ঝাওা ল  ভন্ফাঝ ৬,৯৯,৭০০/- ঝাওা আতা
ওভা লন্ন্ঙ এাং রফরঢভ রদচস্ব অণ ভান্দ ফান্ওভঝ রদফভাড প্রওন্ল্পভ ওান্চভ অগ্রকরঢ ২৫%।
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ফা অরথতপ্তভ ওর্তও
ভ াস্তাদাথীদ প্রওল্প মূল :
ও) দামাভ প্যান্দম স্থাধদল ফা পন্দভ অফাপ্ত অাংন্যভ দপৌঢ রদফভাড প্রওল্প : ফা অরথতপ্তভ ওর্তও
ভ
াস্তাদাথীদ “ দামাভ প্যান্দম স্থাধদল ফা পন্দভ অফাপ্ত অাংন্যভ দপৌঢ রদফভাড” যীর ভও প্রওন্ল্পভ ২০১৪২০১৫  ২০১৫-২০১৬ অণ ভ ঙন্ভভ প্রওন্ল্পভ মক্ষযফাত্রা অচভদ লন্ন্ঙ ৯০%। ২০১৬-২০১৭ অণ ভ ঙন্ভ প্রওন্ল্পভ দপৌঢ
 অন্যান্য ওান্চভ মক্ষযফাত্রা ১০%অচভদ লন্ন্ঙ।
ঔ) ফান্ভ ফাধ্যন্ফ বৃলত্তভ নরভতপুভ, রভযাম  খুমদা দচমাভ তারভদ্র্ হ্রাওভড  াফারচও উন্নদ প্রওল্প :
প্রওন্ল্পভ আঢা ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ জুমাই/১৬ লন্ঢ জুদ/১৭রখ্র. ধবন্তভ ২৮৬চদ সুরথান্পাকী তস্যন্ও কাপী/ওদা
ক্রন্ভ চন্য ৩৩৫.৯২ মক্ষ ঝাওা ঋড প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ।
ক) উন্নঢ চান্ঢভ কাপী ধামন্দভ ফাধ্যন্ফ সুরথারঞ্চঢ ফরলমান্তভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নদ প্রওল্প : প্রওল্পটি
১৫১৫৭.০৩ মক্ষ ঝাওা ব্যন্ জুমাই/২০১৬ রখ্র. লন্ঢ জুদ ২০২১ রখ্র.ধব ভন্ত াস্তারঢ লন্। প্রওন্ল্পভ
মক্ষয,উন্েশ্য,ওাব ভক্রফ এাং প্রওন্ল্পভ সুরথান্পাকী  প্রওন্ল্পভ এমাওা রদ ভাঘদ ররন্ প্রওল্প াংরিষ্ট ওফভওঢভান্তভ রদন্
এওটি ওফভযামাভ আন্াচদ ওভা লন্ন্ঙ।
খ) ফান্ভ ফাধ্যন্ফ উন্নঢচান্ঢভ কাপী ধামদ  দুগ্ধ উৎধাতদ বৃরি লাও ওফভসূঘী : জুমাই/২০১৫ রখ্র. লন্ঢ
জুদ/২০১৭ রখ্র. দফান্ত ওফভসূঘীটি াস্তারঢ লন্ন্ঙ। ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভভ ৬৫.৭১ মক্ষ ঝাওা ব্য ওভা লন্ন্ঙ। ৬০
টি প্ররযক্ষড দওা,ভ ২ টি দরফদান্ভভ আন্াচদ ওভা লন্ন্ঙ এাং ২৫টি ওদা  ২টি রাড় ক্র ওভা লন্ন্ঙ।
ইন্দান্পযদ াংক্রান্ত ঢথ্যারত :
ও) বণান্বাগ্য ফব ভাতা চাঢী ফা পুভস্কাভ ২০১৪ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দযঔ লারদা ওর্তও
ভ প্রতাদ।
ঔ) ফা অরথতপ্তভ ওর্তও
ভ রঘরলঢ ৪ টি উদ্ভাদী উন্দ্যাক ০৮টি রপান্ক ২৮ টি উধন্চমা দভরেন্ওটিাং ওভাভ রিান্ত
দদা লন্ন্ঙ বা াস্তাদাথীদ ভন্ন্ঙ। আন্ভা ২৬ টি উধন্চমা/ দচমা ১৬ টি উদ্ভাদী উন্দ্যাক ধাইমঝ আওান্ভ
াস্তাদাথীদ।
ক) দা প্ররক্রা লচীওভড (SPS) আঢা প্রাণরফও ফা রফরঢভ রদন্ধদ লচীওভড ওন্ভ রদন্ধদ ক্ষফঢা
দচমা ফা অরনান্ভভ ধরভন্ঢভ উধন্চমা ফা অরনান্ভভ উধভ ন্যস্ত ওভা লন্ন্ঙ।
খ) ফা রফরঢভ রদন্ধদ দা অদমাইদ ওভাভ ব্যস্থা দদা লন্ন্ঙ। প্রাণরফওপান্ ঠাওা দচমাভ দফন্রাধরমঝদ
এমাওা ১২টি ণাদা এ সুরথা প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ।
গ) ফা ম্পরওভঢ ঢথ্য ম্বরমঢ এওটি এযাধ “ফা অরথতপ্তভ” দান্ফ ঘালু ওভা লন্ন্ঙ,বা ফা অঙ্গন্দ
ম্পৃক্ত চদন্কারষ্ঠভ ফঢাফঢ তুন্ম থভন্ঢ ক্ষফ লন্।
ঘ) ফা অরথতপ্তন্ভভ ফাঞ ধব ভান্ াস্তাদাথীদ ধাইমটিাং  দভরেন্ওটিাং উদ্ভাদী উন্দ্যাকগুন্মা রদন্ দযা-দওরাং া
উদ্ভাদী দফমা অনুরষ্ঠঢ লন্ন্ঙ।
ঙ) উদ্ভাদী াংস্কৃরঢ রস্তান্ভভ মন্ক্ষয ৮ চদ উদ্ভাওন্ও ফা অরথতপ্তন্ভভ ধক্ষ দণন্ও ম্মাদদা স্মাভও প্রতাদ ওভা
লন্ন্ঙ।
চ) উদ্ভাদ ওফভওান্েভ স্বীকৃরঢস্বরূধ Best Innovation Policy Support ওযাঝাকভীন্ঢ ফা অরথতপ্তভ
দস্যাম রফরটা ইন্দান্পযদ পুভস্কাভ অচভদ ওন্ভন্ঙ।
ছ) ফা াঢভা, রদউচ দমঝাভ  দওা-অধান্ভযদ চাদ ভাম রদরফঢপান্ প্রওারযঢ লন্ছ।
জ) আন্তভচারঢও ারডচযন্ফমা, কৃরর প্রমৄরক্ত দফমা অাংযগ্রলড।
ঝ) ০১/০৪/১৭ লন্ঢ ০৫/০৪/১৭ ধব ভন্ত আইরধইউ ন্ম্মমদ উধমন্ক্ষ আন্ারচঢ দফমা ফা ধে প্রত ভযন্দভ ব্যস্থা
ওভা ল।
৪৫ঢফ চাঢী ফা রত  চাঢী ফা পুভস্কাভ ২০১৪ :
০৫ দন্পম্বভ ২০১৬ ঢারভন্ঔ বণান্বাগ্য ফব ভাতা াভা দতযব্যাধী ৪৫ ঢফ চাঢী ফা রত উতবারধঢ লন্ন্ঙ।
রতন্ভ দওরন্দ্র ওফভসূঘীন্ঢ কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমান্তয ভওান্ভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দযঔ লারদা প্রথাদ অরঢরণ রলন্ন্
উধরস্থঢ রঙন্মদ এাং উক্ত অনুষ্ঠান্দ চাঢী ফা পুভস্কাভ ২০১৪ এভ পুভস্কাভ প্রাপ্ত ৫ চদ দশ্রষ্ঠ ফাী এাং ৫ টি
দশ্রষ্ঠ ফা রফরঢন্ও পুভস্কাভ প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ।
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৪৫ঢফ চাঢী ফা রত  চাঢী ফা পুভস্কাভ ২০১৪ এভ রওছু উন্ল্লঔন্বাগ্য ঙর

৪৫ ঢফ চাঢী ফা রত অনুষ্ঠান্দ ক্তব্য ভাঔন্ঙদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী
দযঔ লারদা।

৪৫ঢফ চাঢী ফা রত অনুষ্ঠান্দ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দযঔ লারদান্ও
দক্রষ্ট উধলাভ রতন্ছদ স্থাদী ভওাভ,ধল্লী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামন্ভ
ফাদদী ফন্ত্রী ঔদওাভ দফাযাভভন দলান্দ, এফরধ  ফাদদী প্ররঢফন্ত্রী
চদা ফরউভ ভলফাদ ভাঙ্গা, এফরধ।

৪৫ঢফ চাঢী ফা রত অনুষ্ঠান্দ চাঢী ফা পুভস্কাভ ২০১৪ এভ
ধতও রঢভড ওভন্ঙদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দযঔ লারদা ।

৪৫ঢফ চাঢী ফা রত অনুষ্ঠান্দ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দযঔ লারদা এভ
রদওঝ লন্ঢ পুভস্কাভ রদন্ছদ চাঢী ফা পুভস্কাভ ২০১৪ এভ দশ্রষ্ঠ
ফাী রলন্ন্ পুভস্কাভ প্রাপ্ত বুচফরঢ দক্ররটঝ দওাঅধান্ভটিপ ফা
রফরঢভ তস্য চদা ান্ভ দলান্দ দঘৌদৄভী,এফরধ ।

চাঢী ফা পুভস্কাভ ২০১৪ এভ পুভস্কাভ প্রাপ্ত ফাীন্তভ ান্ণ কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমান্তয ভওান্ভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দযঔ লারদা।
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৪.১.১ াাংমান্তয দুগ্ধ উৎধাতদওাভী ফা ইউরদদ রমরফন্ঝট (রফল্করপঝা)
২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ রফল্ক ইউরদন্দভ উন্ল্লঔন্বাগ্য অচভদ মূল
 রফল্ক ইউরদন্দভ ঢভম দুথ াংগ্রন্লভ মক্ষফাত্রা রঙম ৬৮৯.০০ মক্ষ রমঝাভ এাং াংগ্রন্লভ ধরভফাদ রঙম
৬৮২.০০ মক্ষ রমঝাভ বা মক্ষফাত্রাভ যঢওভা ৯৮.৯৮ পাক;
 রফল্ক ইউরদন্দভ ফা রফরঢ কঞন্দভ মক্ষফাত্রা রঙম ২৫০০ টি এাং রফরঢ কঞদ ওভা ল ২৪৮৫ টি বা
মক্ষফাত্রাভ যঢওভা ৯৯.৪০ পাক;
 ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙভ ধব ভন্ত রফল্ক ইউরদন্দভ প্রাণরফও তস্য াংখ্যা াংগ্রন্লভ মক্ষফাত্রা রঙম ১.২৮ মক্ষ এাং
অচভদ ১.২৪৫ মক্ষ বা মক্ষফাত্রাভ যঢওভা ৯৭.২৬ পাক;
 দুগ্ধ উৎধাতদওাভী কৃরওন্তভ ফান্ছ ঋড রঢভন্ডভ মক্ষফাত্রা রঙম ৫৪.৬৫ বা যঢপাক অরচভঢ লন্ন্ঙ;
 ধাস্তুরভঢ ঢভম দুথ রধডন্দভ ধরভফাড রঙম ৬১৪.০০ মক্ষ, রখ ২.৫০ মক্ষ দওরচ, ফাঔদ ২.৪৩ মক্ষ দওরচ,
গুন্ড়া দুথ (দদীমৄক্ত  দদীরলীদ) ১.৬৩ মক্ষ দওরচ, রফরষ্ট তই  ঝও তই ১.১৭ মক্ষ দওরচ, দেপাঝ ভ রফল্ক
৩.৭০ মক্ষ প্যান্ওঝ, ভফামাই ০.৯২ মক্ষ দওরচ, আইরক্রফ ২.২২ মক্ষ রমঝাভ, ঘন্ওাাভ  মরম ২.১৫
মক্ষ রধঙ, ারর ভও মুদানাভ ধরভফাড রঙম ৬০৬.০০ মক্ষ (অরদভীরক্ষঢ)।
 দকাঔাদ্য উৎধাতদ  দায্যমূন্ে রঢভড ধরভফাড রঙম ৬২০.০০ দফররও ঝদ, রন্ফদ াংগ্রল  রদামূন্ে
রঢভড ধরভফাড রঙম ১.২৩ মক্ষ দটাচ, পযাইরক্সদ, রথ ক্র  রদামূন্ে রঢভন্ডভ ধরভফাড রঙম ২০০.০০
মক্ষ ঝাওা, উন্নঢ চান্ঢভ চাম্বু খান্ভ ীচ ক্র এাং রদামূন্ে প্রতাদ ওভা ল ১০.০০ দফররও ঝদ।
পরষ্যৎ ওফভধরভওল্পদা
 ঘট্টগ্রাফ দচমাভ ধটিান্ঢ ততরদও ২০ লাচাভ রমঝাভ ঢভম দুগ্ধ ধাস্তুরভঢওভড ওন্ভ ঘট্টগ্রাফ  রন্মঝ রপান্ক
াচাভচাঢ ওভাভ মন্ক্ষয “দুগ্ধ উৎধাতদ বৃরিভ মন্ক্ষয ৩৭৬১.০০ মক্ষ ঝাওা (বাভ ফন্ধ্য ভওাভী ইকুযইটি
৭৫% এাং রফল্করপঝাভ রদচস্ব ঢলরম ২৫%) ব্যন্ “দুগ্ধ উৎধাতদ বৃরিভ মন্ক্ষয ঘট্টগ্রান্ফভ ধটিা দুগ্ধ
ওাভঔাদা স্থাধদ” প্রওল্প গ্রলদ ওভা লন্ন্ঙ |
 নরভতপুভ দচমাভ ঘভাঞ্চন্মভ উৎধারতঢ দুন্থভ ন্যায্য মূে রদরশ্চঢওভন্ডভ মন্ক্ষয এাং তরক্ষডাঞ্চন্মভ রযাম
চদন্কাষ্ঠীভ দুন্থভ ঘারলতা দফঝান্দাভ উন্েন্শ্য প্রা ৪৩৪১৩.১৬ দওাটি ঝাওা ব্যন্ ধল্লী উন্নদ  ফা
রপান্কভ আঢা রফল্করপঝাভ অাংয গ্রলন্ড ‘‘বৃলত্তভ নরভতপুন্ভভ ঘভাঞ্চন্মভ কারতধশুভ চাঢ উন্নদ, ঘাভড
ভূরফ সৃচদ  দুন্গ্ধভ হুমুঔী ব্যলাভ রদরশ্চঢওভড ওাভঔাদা স্থাধদ প্রওল্প’’ লান্ঢ দদা লন্ন্ঙ। বাঘাই
ওরফটিভ পা অনুন্ফাতদ লন্ন্ঙ, রধইর পা উধস্থাধন্দভ চন্য প্ররক্রাওভড ঘমন্ঙ।
 তারভদ্র্ রন্ফাঘড এাং দাভীভ ক্ষফঢা  উৎধাতদযীমঢা বৃরিভ ফাধ্যন্ফ তারভদ্র্ হ্রাওভড  উন্নঢ চান্ঢভ
কারতধশু মামদ-ধামন্দভ সুরথান্ণ ভ প্রা ৩২৩৬২.০০ দওাটি ঝাওা ব্যন্ “দকাধামকঞ্জ দচমাভ টুরঙ্গধাড়া
রফল্করপঝা’ভ কারতধশুভ রথ উৎধাতদ ওাভঔাদা স্থাধদ প্রওল্প’’ ওাব ভক্রফ প্ররক্রাথীদ ভন্ন্ঙ।
 দুন্থভ গুডকঢফাদ বৃরিভ মন্ক্ষয  ভাদৄরদও Mid infra red প্রমৄরক্তভ রফল্ক এদামাইচাভ আফতাদী ওভা
লন্ন্ঙ এাং দুন্থভ গুডকঢফাদ রদরশ্চঢ ওভা লন্ছ।
 ভাংপুভ দচমাভ তভকঞ্জ, দীমনাফাভী দচমাভ চমঠাওা, মক্ষীপুভ দচমাভ ভাফকরঢ, দদাাঔামী দচমাভ
ওম্পাদীকঞ্জ, দপামা তভ, দকাধামকঞ্জ দচমাভ দওাঝমীধাড়া, ান্কভলাঝ দচমাভ নরওভলাঝ, কুরষ্টা দচমাভ
কুফাভঔামী, ভাচাড়ী দচমাভ ধাাংযা এাং ছামওাঠিন্ঢ দতুদ দুগ্ধ যীঢমীওভড ওাভঔাদা স্থাধন্দভ উন্দ্যাক
গ্রলড ওভা লন্।
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াফারচও তািঢা ওাব ভক্রফ :
চারঢাংন্খভ কৃরর  ঔাদ্য াংস্থা (FAO)-এভ ওারভকভী লন্বারকঢা “Linking School Milking Feeding
Programme” এভ আঢা রফল্করপঝা ওর্তও
ভ ফাী কৃরওন্তভ ন্তাদ  অন্যান্য গ্রাফীড তরভদ্র্ চদন্কারষ্ঠভ
রযক্ষাণীন্তভ পুরষ্ট উন্নদ, দফথা রওায এাং স্কুম লন্ঢ অওান্ম ছন্ভ ধড়া দভাথ ওভন্ঢ এাং ধড়ান্যাদা অরথওঢভ
ফদন্বাকী লাভ চন্য রভাচকঞ্জ দচমাভ যালচাতপুভ উধন্চমাভ ০৭ টি ভওাভী প্রাণরফও রদ্যামন্ এাং দভান্া
ব্যাাংও  ইউরদরমপাভ-এভ আরণ ভও  ওারভকরভ লন্বারকঢা াঢক্ষীভা দচমাভ ঢামা উধন্চমাভ ১০টি ভওাভী
প্রাণরফও রদ্যামন্ভ রযক্ষাণীন্তভ ফান্ছ ধাস্তুরভঢ ঢভম দুথ রদামূন্ে রঢভন্ডভ এও ঙভব্যাধী রযক্ষাণীন্তভ ফান্ছ
ধাস্তুরভঢ ঢভম দুথ রদামূন্ে রঢভড ওভা ল। ধভরঢভন্ঢ চারঢাংন্খভ কৃরর ঔাদ্য াংস্থা (FAO)-এভ আরণ ভও
লাঢা রভাচকঞ্জ দচমাভ যালচাতপুভ উধন্চমাভ ০৭ টি ভওাভী প্রাণরফও রদ্যামন্ কঢ ৩০ জুদ ২০১৫ ঢারভন্ঔ
উক্ত ওাব ভক্রফ দযর ল। এ থভন্ডভ এওটি সুদভ ওাব ভক্রফ বা রযক্ষাণীন্তভ ফান্ছ দুথ ধান্দভ অপযা কন্ড় তুমন্ এাং
াভান্তন্য এ থভন্ডভ ওাব ভক্রফ রস্তৃঢ ওভাভ মন্ক্ষয উন্নদ লন্বাকী া দটাদাভ এন্চরন্পমূল ঢান্তভ আরণ ভও লাঢা
প্রতাদ ওভন্ম রফল্করপঝা অরঘন্ভই ধার্শ্ভঢী দতয ণাইোে  রফাদফান্ভভ ন্যা “Linking School Milking
Feeding Programme” ওাব ভক্রফ ঘালু ওভন্ঢ ক্ষফ লন্।

৪.১.২ াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমরফন্ঝট
াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমরফন্ঝট এভ তযভদ
তারভদ্র্যমুক্ত মৃি াাংমান্তয কঞদ ওভা।

াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমরফন্ঝট এভ উন্েশ্যামী
 রফরঢমূল  ফা াংরিষ্ট ব্যরক্ত া প্ররঢষ্ঠাদমূন্লভ যীর ভ আরণ ভও প্ররঢষ্ঠাদ রলন্ন্ ওাচ ওভা;
 রজ্ঞাদ ম্মঢ ব্যারও দীরঢফামা অনুবাী ফা রফরঢ মূন্লভ উন্নদ এাং মৃরিন্ঢ উৎারলঢ ওভা;
 ঋড গ্রলীঢা দওন্দ্রী রফরঢ  অন্যান্য ফা রফরঢমূন্লভ আরণ ভও রর রদন্ত্রড এাং ফন্ব াথদ ওভা;
 ফগ্র াাংমান্তন্যভ ফা প্ররঢষ্ঠান্দভ আরণ ভও প্রন্াচদ রফঝান্দাভ চন্য ধরভওল্পদা প্রডদ  াস্তাদ ওভা;
 ম্ভাব্য উধান্ ফা রফরঢমূন্লভ স্বাণ ভ বৃরিভ চন্য উধন্তয  লাঢা প্রতাদ এাং ওাব ভক্রন্ফভ ফন্ব ওভা;
 ফা রফরঢ আইদ  ররথফামা এাং রফরঢভ উধ-আইদ দফাঢান্ও ফা রফরঢমূল এাং অন্যান্যন্তভ
ান্ণ ব্যাাংরওাং ব্যা ওভা;
 প্রাণরফও ফা রফরঢমূন্লভ তস্যন্তভ উৎধারতঢ ধন্েভ াচাভচাঢওভন্ডভ চন্য দই ফস্ত রফরঢন্ও
অণা ঢান্তভ দনটান্ভযন্দভ ফাধ্যন্ফ গুতাফচাঢওভড, দওাল্ড দস্টান্ভচ রদফভাড এাং উৎধারতঢ ধন্েভ ফজুত ভাঔা
 ররক্রভ ব্যাধান্ভ ঋড লাঢা প্রতাদ ওভা;
ফা রফরঢ আইদ, ররথফামা এাং উধ- আইন্দভ রথাদ অনুবাী াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমেঃ -এভ ওাব ভামীেঃ
 সুতল া সুত ব্যরঢন্ভন্ও আফাদঢ গ্রলড, দঘও, ড্রানঝ, দধন্ফন্ট অট ভাভ ইসুয;
 ে  রটন্ঞ্চাভ ইসুয, ঞ্চধত্র, ে, রটন্ঞ্চাভ, স্বড ভামাংওাভ া স্বড ভরধে চাফাদঢ দভন্ঔ ঋড প্রতাদ, দবন্ওাদ
ওদরচউফাভ দক্ররটঝ ধরভঘামদা;
 ব্যাাংও প্রতত্ত ঋড এাং অগ্রীন্ফভ রধভীন্ঢ চাফাদঢ রলন্ন্ স্থাভ  অস্থাভ ম্পরত্তভ দেচ (Pledge), ন্ধও,
লাইন্ধারণন্ওযদ (Hypothecation) া স্বত্বরদন্াক (Assignment) গ্রলড;
 উধমৄু্ক্ত চাফাদন্ঢভ রপরত্তন্ঢ ঋড, কৃরর ঋড, যষ্য ঋড, রযল্প ঋড  অন্যান্য ঋড এাং চাফাদঢ রলীদ ক্ষুদ্র্ ঋড
প্রতাদ;
 ররপন্ন প্রওাভ দক্ররটঝ ওাট ভ, দভরটওযায ওাট ভ ইঢযারত ইসুয  াচাভচাঢ ওভড;
 লাউরচাং/রভযাম এন্ষ্টঝ ব্যা ওভা  উলাভ রধভীন্ঢ অণ ভাদ;
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 ঋড গ্রলড, অণ ভ গ্রলড, বণাবণ চাফাদন্ঢভ রপরত্তন্ঢ ঋড  অরগ্রফ প্রতাদ, ররদফ রম, হুরে, প্ররঢশ্রুরঢধত্র,
ভ
রটন্ঞ্চাভ, কুধদ, ড্রানঝ, লদধত্র, দভমন্ ভরযত, ান্ভন্ট াটিরনন্ওঝ,
লস্তান্তভ া ররদফন্বাগ্য লউও া দা
লউও এফদ অন্যান্য তরমম, ম্পরত্ত গ্রলড, রঢভড, ক্র, রক্র  াংগ্রল এাং দমঝাভ অ দক্ররটঝ, রান্পমা ভ দঘও,
াকুভমাভ দদাঝ, রন্তযী ব্যাাংও দদাঝল তন্তরযও মুদ্র্া, ইসুয, ক্র  রক্র এাং তন্তরযও ারডচয ধরভঘামদা;
 দযাভ, রটন্ঞ্চাভ ষ্টও, ে, তা ম্পরত্ত রদতযভদধত্র  অন্যান্য তরমম গ্রলড, থাভড, ওরফযদ রপরত্তন্ঢ দপ্রভড এাং
উলান্তভ তা গ্রলড  দমদন্তদ;
 ঋড  অরগ্রন্ফভ ন্দাস্তা ওভা,  ভপ্রওাভ ে, রিন্ফ  মূোদ াফগ্রীভ আফাদঢ গ্রলড া উলারতকন্ও রদভাধত
দলনাচঢ া অন্যপান্ চফা ভাঔাভ চন্য গ্রলড;
 ভওাভ া স্থাদী ওর্তধ
ভ ন্ক্ষভ প্ররঢরদরথ রলন্ন্ ওাচ;
  ভ প্রওাভ গ্যাভারন্ট  ইদন্টফরদটি ব্যা ধরভঘামদা;
 ক্র, ইচাভা, তমা, পাড়া া অন্য দওাদপান্ স্থাভ া অস্থাভ ম্পরত্ত অচভদ;
 রাষ্ট ম্পাতদ এাং তা ধরভগ্রলড এাং ম্পরত্তভ ব্যস্থাধদাভ রারষ্ট অণা রদ ভালও লা;
 দব দওাদ ব্যা প্ররঢষ্ঠাদল দওাদ ব্যাাংরওাং া অন্য দওাদ আরণ ভও প্ররঢষ্ঠান্দভ দযাভ গ্রলড  থাভড;
 দব দওাদ ফা রফরঢভ রটন্ঞ্চাভ এাং রটন্ঞ্চাভ ষ্টও ইসুয  ব্যস্থাধদা অাংয রদন্ঢ উন্দ্যাকী লা, ঘালু
ওভা, ীফা ওভা, রদশ্চঢা দতা, অররক্রঢগুরম ক্র ওভন্ঢ অঙ্গীওাভ ওভা এাং এঢদ্উন্েন্শ্য ঝাওা থাভ
দতা;
 ব্যাাংন্ওভ আত্বাথীদ দব দওাদ ররওউরভটিভ ঝাওা আতান্ভ লাঢাভ চন্য অণা ইলাভ ম্ভাব্য ক্ষরঢ অণা তা
দভাথ অণা ওফান্দাভ চন্য ব্যাাংও উধমৄক্ত ফন্দ ওভন্ম অণা আত্ব ওভন্ঢ লচঢভ লন্ম দব দওাদ স্থাভ,
অস্থাভ ম্পরত্ত ক্রন্ভ ফাধ্যন্ফ আত্ব, ইচাভা, পাড়া এাং ম্পূড ভ অণা আাংরযও তা রফঝান্দাভ চন্য ব্যাাংন্ওভ
আত্বাথীদ ম্পরত্ত ব্যস্থাধদা, রক্র এাং ন্ওা অণ ভ আতা ওভন্ঢ ধাভন্;
 ব্যাাংন্ওভ উন্েশ্য াথন্দভ প্রন্াচন্দ পদ/ফান্ওভঝ, রদফভাড, াংস্কাভ, ধরভথ ভদ া উন্নদ;
 দব দওাদ ফা রফরঢভ এন্চন্ট রলন্ন্ ওাচ ওভা; এাং
 ব্যাাংন্ওভ ব্যারও উন্নন্দভ চন্য আনুরারঙ্গও  লাও অন্যান্য ওম রর ম্পাতদ;
 ফা রফরঢ আইন্দ বণাবণ প্রন্ান্কভ ফাধ্যন্ফ রদরন্ধঢ ফা রফরঢগুন্মান্ও ঋড প্রতাদ ওভা।
 ব্যরক্ত ধব ভান্ ঋড প্রতাদ।
 ফা তস্যন্তভ ফধ্য লন্ঢ পরষ্যন্ঢ উন্নন্দভ ম্ভাদাপূড ভ উন্দ্যাক্তা সৃরষ্ট ওভা।
 আত্ম ওফভাংস্থান্দভ রদরফন্ত্ত ফাী তস্যন্তভ ঋড প্রতাদ ওভা ।
 ফরলমান্তভ আণ ভ াফারচও উন্নন্দভ মন্ক্ষয স্থাদী ম্পন্তভ রপরত্তন্ঢ উন্দ্যাক্তা সৃরষ্ট
ক্ষফঢান্দভ রদরফন্ত্ত ঋড ভভাল ওভা ।

আত্মওফভাংস্থান্দভ

াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমরফন্ঝট এভ দওৌযমকঢ উন্েশ্যামী
 ব্যাাংন্ওভ ওফভওােন্ও সুদৃঢ় ওভাভ মন্ক্ষয দাঢদী ওাব ভক্রন্ফভ াংস্কাভ  ম্প্রাভড;
 ব্যাাংন্ওভ াফরগ্রও উন্নন্দভ চন্য ওফভওঢভা-ওফভঘাভীন্তভ ররপন্ন উৎালমূমও সুন্বাক-সুরথা প্রতাদ;
 ন্ন্তারচদও ঋড আতান্ভ চন্য পুভষ্কাভ প্রতাদ;
 ারপভ ঘাচভ/মুদানাভ লাভ রদম্নঢভ ধব ভান্ ভাঔাভ ফাধ্যন্ফ াফারচও তািঢা চা ভাঔা;
 ফাীন্তভ আত্মওফভাংস্থাদ ঢণা আণ-ভ াফারচও উন্নন্দ ঋন্দভ ফাধ্যন্ফ প্রন্াচদী প্রাণরফও পুরূঁ চ ভভাল
ওভা।
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 উন্দ্যাক্তা সৃরষ্ট  তক্ষ ফাদ ম্পত তঢরভন্ঢ প্রন্াচদী ক্ষুদ্র্ ঋড প্রতাদ
াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমরফন্ঝট এভ মক্ষযমূল য ফা ব্যাাংও রমেঃ- এভ মক্ষযমূল
 ফা দক্টন্ভ ওাব ভক্রফ বৃরিভ ফাধ্যন্ফ এ দক্টন্ভভ যীর ভ অণ ভ ভভালওভী প্ররঢষ্ঠাদ রলন্ন্ রদন্চন্ও প্ররঢষ্ঠা
ওভা;
 ফান্ভ ফাধ্যন্ফ াংকঠিঢ দব দওাদ ফন্াধন্বাকী ওান্চ াড়া দতা;
 ফাীন্তভ রদওঝ রর্শ্স্ত প্ররঢষ্ঠাদ রলন্ন্ ফব ভাতা মাপ ওভা;
 প্রমৄরক্ত রদপভভ আদৄরদও গ্রাফ কন্ড় দঢামা;
 গ্রান্ফ ওফভাংস্থাদ সৃরষ্ট ওভাভ ফাধ্যন্ফ ফানুন্রভ আ ারড়ন্ লঢতরভদ্র্ ফানুন্রভ াংখ্যা ওরফন্ আদা এাং গ্রান্ফভ
ফানুন্রভ যলভ মুঔী লা ওফান্দা;
াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমরফন্ঝট এভ অঙ্গীওাভ



দতয  চারঢভ প্ররঢ;



তন্স্যভ প্ররঢ;



গ্রালন্ওভ প্ররঢ;



ওফভওঢভা-ওফভঘাভীন্তভ প্ররঢ;



াফারচও তারত্বন্ান্থভ প্ররঢ;

াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমরফন্ঝট এভ দামূল
ঘমরঢ রলা
ব্যরক্ত  প্ররঢষ্ঠান্দভ াথাভড দমদন্তন্দভ সুরথান্ণ ভ ঘমরঢ আফাদঢ রলা দঔামাল ব্যাাংরওাং ওাব ভ ফন্ বঢাভ ইছা
ঝাওা চফা দতা এাং দঢামাভ সুরথা।
মুদানা : ঘমরঢ আফাদঢ রলা চফাভ উধভ াাংমান্তয ফা ব্যাাংন্ওভ রদফানুবাী দওাদ প্রওাভ মুদানা প্রতাদ
ওভা লদা ।
ভওাভী, আথা-ভওাভী অণা তাঢব্য াংস্থাভ দান্ফ ধরভঘারমঢ প্রারঢষ্ঠারদও রলা লন্ঢ দওাদ ঘাচভ আতা ওভা ল
দা।
ঞ্চী রলা
ব্যরক্ত/প্ররঢষ্ঠান্দভ রঞ্চঢ ঝাওা দমদন্তন্দভ সুরথান্ণ ভ ঞ্চী রলা দঔামাভ সুরথা ধাা বা।
মুদানা: ঞ্চী রলান্ চফা ঝাওাভ উধভ প্ররঢন্বাকীঢামূমও লান্ভ মুদানা প্রতাদ ওভা ল।
স্থাী আফাদঢ রলা
ররপন্ন দফান্ত আওর ভদী ররপন্ন প্রওন্ল্প স্থাী আফাদঢ চফা ভাঔাভ সুরথা ।
মুদানা: স্থাী আফাদঢ রলান্ চফা ঝাওাভ উধভ প্ররঢন্বাকীঢামূমও লান্ভ মুদানা প্রতাদ ওভা ল।
MICR ইন্পস্ট্রুন্ফন্ট

গ্রালওকন্ডভ সুরথান্ণ ভ রদভাধতপান্ দমদন্তন্দভ চন্য MICR (Magnetic Ink Character Recognition)
Code আদৄরদও ম্বরমঢ দঘও/রটরট/ন্ধ- অটাভ ভ ইসুয ওভা ল।
অন্ঝান্ফন্ঝঝ রিারভাং লাউ
াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমেঃ াাংমান্তয ব্যাাংন্ওভ রিারভাং লাউন্চভ তস্য ধত মাপ ওন্ভ ১৯৬৬ রখ্রষ্টান্ে।
াাংমান্তয ব্যাাংও রমেঃ এভ ফাধ্যন্ফ আফাদঢওাভীকড বান্ঢ াভান্তন্যভ ররপন্ন ব্যরক্ত/প্ররঢষ্ঠান্দভ ান্ণ স্বল্প ফন্ভ 
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রদভাধত দমদন্তদ ওভন্ঢ ধান্ভ দচন্য াাংমান্তয ব্যাাংন্ওভ ফাধ্যন্ফ BACH এভ আঢা BACPS  BEFTN
এভ সুরথা প্রতাদ ওভা লন্ছ।
াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমরফন্ঝট এভ ররদন্াক/ ঋড দামূল
স্বল্প দফাতী ঋডেঃ নম/যস্য ঋড
 আউয, আফদ, দান্ভা ঋড;
 কফ/আলু , ভর যস্য/যীঢওামীদ যাও-রি ঋড;
 ভূট্টা/ধাঝ/গ্রীষ্মওামীদ যাও-রি ঋড;
 ইক্ষু ঋড;
 ফধ্যফ দফাতী ঋড;
 কপীভ দমকূধ ঋড;
 অকপীভ দমকূধ ঋড;
 লস্তঘারমঢ দমকূধ/ন্ভাাভ ধাম্প/ন্রটম ধাম্প ঋড।
ধশুধামদ  ফৎ ঘার ঋড :
 লান্মভ করু/ফরলর ক্র ঋড;
 ফৎ ঘার ঋড;
 কভম্ন দফাঝাঢাচাওভড ঋড;
 কাপীধামদ /দুগ্ধ ঔাফাভ ঋড;
 ঙাকম/ন্পড়া ঔাফাভ ঋড;
 লাঁ মুভকী ঔাফাভ ঋড।
তীখ ভন্ফাতী ঋড :
 কৃরর ভূরফভ উন্নদ ঋড;
 দঘ/ কৃরর বন্ত্রধারঢ ক্র ঋড;
 লান্মভ করু/ফরলর ক্র ঋড;
 দৌভ রদুযৎ ঘারমঢ দঘ ঋড;
অকৃরর ঋড:
 ক্ষুদ্র্ ঋড, ফরলমা  মৄ ওফভাংস্থাদ ঋড;
 ফা রফরঢ অওাঞান্ফা উন্নদ ঋড;
 ফা গৃলাদ ঋড;
 প্রওল্প ঋড;
 স্বড ভ আফাদঢ ঋড;
 ওযায দক্ররটঝ;
 ধল্লী প্রওল্প ঋড;
 ওদজুফা ভ ঋড/ধাভন্াদাম দমাদ (ভওাভী  আথাভওাভী ঘাকুভীচীরন্তভ চন্য )
াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমেঃ এভ ঋড দামূল
স্বাথীদঢাভ ধভ কৃরর দক্টন্ভ অন্যান্য অণ ভ ভভালওাভী প্ররঢষ্ঠান্দভ ওাব ভক্রফ রস্তৃঢ লন্ম াাংমান্তয ফা ব্যাাংও
কৃরর  অন্যান্য ক্ষুদ্র্ ঋড ভভান্লভ দক্ষন্ত্র স্বাথীদঢাপূ ভওামীদ দতন্যভ প্রণফ  এওফাত্র ব্যাাংও রলন্ন্ কৃরর দক্টন্ভ
ঋড ভভাল অব্যালঢ দভন্ঔ আচ রদচস্ব ঐরঢলয থন্ভ দভন্ঔন্ঙ। উন্ল্লঔন্বাগ্য ঋড ঔাঢমূল :
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কৃরর ঋড
ফাী ঘারীন্তভ ঘারলতা অনুবাী আউর, আফদ, দান্ভা, যস্য, যীঢওামীদ যাও-চী উৎধাতদ, ফৎস্য ঘার, কারত
ধশু ধামদ, ঔাফাভ ব্যস্থাধদা  কৃরর ভূরফ উন্নদ এাং লান্মভ মত, ীচ, াভ, ওীঝদাযও, দঘবন্ত্র, রাক্টভল ররপন্ন
থভন্দভ কৃরর উধওভড ক্রন্ভ চন্য বণাক্রন্ফ ন্ ভাচ্চ ০৬ ফান্ভ চন্য স্বল্প দফাতী, ২ ঙন্ভভ চন্য ফধ্যফ দফাতী  ৫
ঙন্ভভ চন্য তীখ ভ দফাতী কৃরর ঋড ারর ভও ১০% ভম মুদানা রঢভড।
প্রওল্প ঋড ওাব ভক্রফ
ফা রফরঢ আইদ ২০০১ (াংন্যারথঢ, ২০০২), (াংন্যারথঢ,২০১৩) এভ ২৬ থাভা অনুবাী ব্যাাংন্ওভ আ বৃরিভ
মক্ষয রদ্যফাদ রঢদস্তভ ররযষ্ট ঋড তাতদ ধিরঢভ আমূম ধরভঢভদ ওন্ভ তস্য এাং তস্য রলভূভঢ ফা রফরঢভ
তস্যকডন্ও ভারভ ররপন্ন প্রওন্ল্প (১৫% ভম মুদানা) প্রওল্প ঋড রঢভড ওন্ভ ণান্ও। ঢাঙাড়া ধল্লীভ সুরথা
রঞ্চঢ  লঢ তরভদ্র্ ফরলমান্তভ রন্যর সুরথা (১০% ভম মুদানা ) ঋড প্রতাদ ওন্ভ ঢান্তভ স্বামম্বী লন্ঢ লাঢা
ওভা ল।
রপাকাভী প্রওল্প ঋড তাতদ  আতান্ভ াভাংন্ক্ষধেঃ
জুদ, ২০১৭ ইাং ধব ভন্ত
(মক্ষ
ঝাওাভ অাংন্ও)
µwgK
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3
4
5
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8

wefv‡Mi
bvg

FY
mwgwZi m`m¨
Av`vq‡hvM¨
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14.25
2.95
iscyi
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15
694 278.39 60.21
wm‡jU
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113
40.15
11.41
gqgbwmsn 194.00
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me©‡gvU t 1782.15 110 4133 1256.84 229.34

Av`vq

e‡Kqv

Av`v‡qi
nvi

Avmj
gybvdv
Avmj
gybvdv
202.78 24.63 73.29 9.57 77.00%
16.18
3.64
0.00
0.00
100%
253.57 42.88 158.17 24.48 61.87%
43.42 14.94 89.08 14.19 36.00%
7.06
1.78
7.19
1.17 50.00%
164.76 28.71 113.63 31.50 60.00%
27.63
4.52
12.52 6.89 62.00%
79.95 18.05 34.38 3.46 70.00%
795.35 139.15 488.26 91.26 64.85%

ওদজুফা ভ ঋড :
ীরফঢ আন্ভ ভওাভী / আথা-ভওাভী দধযাচীরন্তভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নন্দ লাঢা এাং গৃলাস্থমী ওন্ফভ
ব্যলাব ভ দ্র্ব্যারত, দপাগ্যধন্য ক্রন্ভ লাঢা প্রতাদ ওভাভ মক্ষয রদন্ ওদজুফা ভ ঋড ঘালু ওভা লন্ন্ঙ। এ ঋন্ডভ
মুদানাভ লাভ ১৫% (ভম মুদানা)। ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ ওদজুফা ভ ঋড গ্রলীঢাভ াংখ্যা ১৪৬ চদ এাং ঋড তাতন্দভ
ধরভফাড ৩৬৭.৫০ মক্ষ ঝাওা। এ ধব ভন্ত ওদজুফা ভ ঋড গ্রলীঢাভ াংখ্যা ২২৬৫ চদ এাং ঋড তাতন্দভ ধরভফাদ
৩৮৬২.৮০ মক্ষ ঝাওা । ঋড আতান্ভ লাভ ৯৫.১৫%।
ধাভন্াদাম দমাদ :
ভওাভী প্ররঢষ্ঠান্দভ স্থাী ওফভওঢভা/ওফভঘাভীন্তভ চীদ বাত্রাভ ফাদ উন্নন্দ লাঢা ওভাভ মন্ক্ষয (ন্বফদেঃ গৃল
াচজ্জা/ন্ফভাফঢ, রঘরওৎা, রযক্ষা, ফঝভবাদ ক্র, রাল াংক্রান্ত) লচ যন্ঢভ ধান্ ভাদাম ঋড ঘালু ওভা লন্ন্ঙ। এ
ঋন্ডভ মুদানাভ লাভ ১৫% (ভম মুদানা)। এ ঋন্দভ ঋড ীফা ৫০,০০০ (ধঞ্চায ) লাচাভ ঝাওা দণন্ও ৫,০০,০০০( ধাঁঘ
মক্ষ) ঝাওা । ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ ধান্ ভাদাম ঋড গ্রলীঢাভ াংখ্যা ১২৭৩ চদ এাং ঋড তাতন্দভ ধরভফাদ ২৯৯০.৫০
মক্ষ ঝাওা। এ ধব ভন্ত ধান্ ভাদাম ঋড গ্রলীঢাভ াংখ্যা ১২৮৮ চদ এাং ঋদ তাতন্দভ ধরভফাদ ৩০৪৭.৫০ মক্ষ ঝাওা। ঋড
আতান্ভ লাভ ৯৬%।
স্বড ভ আফাদঢ ঋড :
ব্যাাংন্ওভ এভ ওাব ভক্রফ ম্প্রাভদ, ঋড ওাব ভক্রন্ফ ররদন্াক বৃরি  আ বৃরিভ মন্ক্ষয ব্যাাংন্ওভ ওযায ওাউন্টান্ভভ
ফাধ্যন্ফ ভারভ াথাভড গ্রালওন্তভ ফন্ধ্য স্বড ভ আফাদঢ ঋড ওাব ভক্রফ ধরভঘামদা ওভা লন্ছ। ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ ঋড
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তাতন্দভ ধরভফাদ ২২ দওাটি ৫৭ মক্ষ ৭৪ লাচাভ ৩০০ যঢ ঝাওা ঋড তাতদ ওভা লন্ন্ঙ। ৩০-০৬-২০১৭ ঢারভঔ ধব ভন্ত
এ ঋন্ডভ রস্থরঢ ৫২,২৪,৬৯,৫০০/- ঝাওা  গ্রালও াংখ্যা ৫৬৩৯ চদ। ১% ীফা ল এ ঋন্ডভ মুদানাভ লাভ ১৮%
(ভম সুত)।
ফা রফরঢ অওাঞান্ফা উন্নদ ঋড :
ফন্াধন্বাকী ওফভসূরঘ দা দদাভ নন্ম রপুম ম্পন্তভ (চরফ, বন্ত্রধারঢ, তামাদন্ওাঞা) ফারমও লা ন্ে ওরঢধ
প্রাণরফও, দওন্দ্রী  চাঢী ফা রফরঢ ঢভফান্দ অওাব ভওভ ণাওা এাং উক্ত ম্পতমূন্লভ ঠিও ব্যলাভ দা
লা দওাণা দওাণা এও দশ্রডীভ অৎ  সুরথাাতী দকাষ্ঠী/ব্যরক্ত এ ম্পরত্ত চভ তঔম ওন্ভ রদন্ছ।
ফান্ভ ম্পত ফাীন্তভ স্বান্ণ ভ ভক্ষা, রুগ্ন  অওাব ভওভ রফরঢগুন্মান্ও স্বামম্বী ওন্ভ কন্ড় দঢামাভ ফাধ্যন্ফ
রপুম ওফভাংস্থাদ সৃরষ্টভ ম্ভাদা ণাওা আগ্রলী ফা প্ররঢষ্ঠাদন্ও ারর ভও ১৫% ভম মুদানা তীখ ভ দফাতী
অওাঞান্ফা উন্নদ ঋড রঢভড ওভা ল।
ফরলমা ঋড :
দতন্যভ দফাঝ চদন্কাষ্ঠীভ অন্থ ভও দাভী লন্ম ফা রফরঢন্ঢ দাভীভ অন্তর্ভভরক্ত দফাঝ ফাীভ ফাত্র ১৮ যঢাাংয। এ
ওম দাভী কৃররল প্রা প্ররঢটি উৎধাতদ ওন্ফভ দাভী গুরুত্বপূড ভ অতাদ ভাঔন্ঙদ। দাভী উন্দ্যাক্তাকড অন্ধক্ষাকৃঢ তক্ষ,
দমদন্তন্দ অরথওঢভ ৎ  রদষ্ঠাাদ লা াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমেঃ লন্ঢ দাভী ফাীন্তভ ওফভাংস্থান্দভ
চন্য আগ্রলী ফরলমা ফা রফরঢন্ঢ ারর ভও ১০% ভম মুদানা ঋড রঢভড ওভা ল। ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ ০৪টি
ফরলমা ফা রফরঢন্ঢ ১৫০ চদ ফরলমা তন্স্যভ ফান্ছ ৫৭ মক্ষ ঝাওা তাতদ ওভা লন্ন্ঙ। এ ধব ভন্ত ২২টি ফরলমা
ফা রফরঢভ ফাধ্যন্ফ ৬৮৯ চদ ফরলমান্ও ২ দওাটি ৯৬ মক্ষ ঝাওা ঋড তাতদ ওভা ল।
ফা গৃলাদ ঋড :
২০১৫ ান্মভ ফন্ধ্য ওম ফানুন্রভ চন্য রদভাধত আান্দভ ব্যস্থা ওভা ঢভফাদ ভওান্ভভ অন্যঢফ ভাচনদরঢও
অঙ্গীওাভ। রওন্তু অধরভওরল্পঢপান্ কন্ড় উঞাভ ওাভন্ড দকভগুন্মা প্ররঢরদঢ ান্বাগ্যঢা লাভান্ছ। ধরভওরল্পঢ
দকভান্দভ ফাধ্যন্ফ যলভ  গ্রান্ফভ ব্যথাদ ওরফন্ আদন্ঢ এাং রদম্ন  ফধ্যরত্ত দশ্রডীভ চন্য আদৄরদও সুন্বাক সুরথা
ম্বরমঢ ফা রপন্মচ কন্ড় দঢামাভ চন্য আগ্রলী ফা রফরঢন্ও ারর ভও ১৫% ভম মুদানা ঋড রঢভড ওভা
ল।
২০১৬-২০১৭ ফ ওান্মভ ররপন্নমূঔী দা  ওফভওাে :
ঋড রঢভড  আতা :
রকঢ এও ঙন্ভ কৃরর  অকৃরর ঋড ঔান্ঢ দফাঝ ৮০৬৮.৩১ মক্ষ ঝাওা রঢভড  ৫৯৭০.৩৪ মক্ষ ঝাওা আতা ওভা
লন্ন্ঙ। পূ ভঢী ঙন্ভ এওই ফন্ রঢভডকৃঢ ঋন্ডভ ধরভফাড ৬৪২০.৪১ মক্ষ ঝাওা এাং আতান্ভ ধরভফাড
৬৩৪১.৭৮ মক্ষ ঝাওা।
দঔমাধী ঋড আতা  ফাফমা রদষ্পরত্ত :
ঋড গ্রলীঢা ররপন্ন রফরঢভ ন্ঙ্গ দঔমাধী ঋড াংক্রান্ত ররন্ ররপন্ন আতামন্ঢ অন্দও আন্ক দণন্ওই ররপন্ন ফাফমা
ঘমফাদ ভন্ন্ঙ। ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভভ শুরুন্ঢ ফারদচাভী/ভীঝ/ররপম ফাফমাভ াংখ্যা রঙম ২৭টি। দবন্লতু ঋড দঔমাধী
প্ররঢষ্ঠাদগুন্মাভ প্রা ওন্মই আফান্তভ তস্য দযাভ দলাল্ডাভ প্ররঢষ্ঠাদ দন্লতু রকঢ ঙন্ভভ ন্যা আতামন্ঢভ অনুফরঢ
ান্ধন্ক্ষ রি- ধারক্ষও আমাধ আন্মাঘদাভ ফাধ্যন্ফ আভ ০৩টি ফাফমা রদষ্পরত্তভ প্রন্ঘষ্টা অব্যালঢ আন্ঙ। ঢান্তভ রদওঝ
লইন্ঢ আতাকৃঢ আভ ২.৫০ মক্ষ ঝাওা ল ফাফমার্ভক্ত রফরঢ লন্ঢ দফাঝ আতান্ভ ধরভফাদ ৭৭.৮৩ মক্ষ ঝাওা।
ঢভফাদ অণ ভঙন্ভ আভ ০৫টি ফাফমা তান্ভ লা ঢভফান্দ ফাফমাভ াংখ্যা ৩২টি।
ব্যা  ধরভঘামদাকঢ ওাব ভক্রফ :
২০১৫-২০১৬ অণ ভঙন্ভভ তুমদা ান্চন্ঝ ঋড ঔান্ঢ ররদন্ান্কভ অনুন্ফাতন্দভ ধরভফাড ক্রফান্বন্ াড়ান্দা লন্ম
ন্ওা ঋড  ধাদা মুদানা দনভঢ দতাভ ধরভফাড ওফ বাভ নন্ম এ ঔান্ঢ ঙন্ভভ দযন্র ধাদা রস্থরঢ দন্ড়ই
ঘমন্ঙ। অধভরতন্ও, আফাদঢ াংগ্রন্লভ ধরভফাড াড়ন্ম দযাভ াচাভল অণ ভদীরঢভ ররপন্ন দক্ষন্ত্র ফদা ণাওাভ
ওাভন্ড রস্থরঢ রওছুঝা হ্রা দধন্ন্ঙ।
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াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমেঃ এভ
দকত প্রাল রভডী
০১-০৭-২০১৫ লন্ঢ ৩০-০৬-২০১৬ ধব ভফত্ম
রভড
দদাঝ
৩০-০৬-১৭
৩০-০৬-১৬
ধরভঘামদা ওাব ভক্রফ লন্ঢ দকত প্রাল
১. দপাক্তান্তভ রদওঝ লন্ঢ দকত গ্রলড
২৬
৭০,৪০,৬৮,৯৬২.২৩ ৬৩,৩৫,৬৬,৫৫৩.২৬
২. ঘমরঢ ঙন্ভভ আতা
২৭
৫৯,৭০,৩৩,৮৭৩.০২
৬২,৫৯,২৬,১১৭.৮১
৩. অন্যান্য ধরভঘামদা ওাব ভক্রফ লন্ঢ দকত ২১
২,২৫,৬৭,৫৩৯.৮৭
২,৪৪,২০,২৪২.৯৬
গ্রলড
৪. ব্যাাংন্ওভ সুত রলান্ দকত গ্রলড
২০
৩১,৮০,৭৮,৮২৯.০৯
২৩,৪৩,১৭,২৪১.৫৪
৫
অন্যান্য ঘমরঢ তা
২৯
৯৪,৭৪,৭১৫.২৪
২১,৫৪,৩৬,৮৬৯.৪৭
দফাঝ ফরষ্টকঢ দকত গ্রলড
১৬৫,১২,২৩,৯১৯.৪৫ ১৩০,২৭,৯৩,২৮৬.১০
াতেঃ
ব্যমূলেঃ
১. াধস্দাইাভ, ওন্ট্রাক্টভ  ওফভঘাভীন্তভন্ও ২৩
১৬,৪২,৯৫,৬৬৬.৯৮ (১৩,৪৬,৫১,৪৬৯.৬২)
দকত প্রতাদ
২. আরণ ভও ঔভঘ
২২
৪,৪৪,২৩,০২৩.১৪
(৩,৬৪,৪৫,৩৭৪.৭৩)
৩. অন্যান্য ঘমরঢ ম্পত
২৮
২২,৪৩,১৩৯.৭৫
(-৬৬,৬৭,৯২৭.০৬)
দফাঝ দকত প্রতাদ
২১,০৯,৬১,৮২৯.৮৭ (১৬,৪৪,২৮,৯১৭.২৯)
(ও) ধরভঘামদা ওাব ভক্রফ লন্ঢ দীঝ দকত
১৪৪,০২,৬২,০৮৯.৫৮ ১১৩,৮৩,৬৪,৩৬৮.৮১
আফত্মেঃ প্রাল/(রলেঃপ্রাল)
ররদন্াক ওাব ভক্রফ লন্ঢ দকত প্রাল
১. ররদন্াক বৃরি/হ্রা
২৫
৮০,৬৮,৩০,৯৭০.০০ (৯৪,৭৬,০৮,৭৫২.০০)
২. স্থাী ম্পরত্ত ক্র/রক্র
২৪
৯,৯৮,৮৮,৩৪৩.৪৮
(৯,৫২,৫০,৪৯৯.০০)
৩. ওযারধঝাম াওভ ইদ প্রন্
(ঔ) ররদন্াক
ওাব ভক্রফ
লন্ঢ
দীঝ
৯০,৬৭,১৯,৩১৩.৪৮ (১০৪,২৮,৫৯,২৫১.০০)
আফত্মেঃপ্রাল/(রলেঃপ্রাল)
আরণ ভও ওাব ভক্রফ লন্ঢ দকত প্রাল
১. তীখ ভ দফাতী ঋড লন্ঢ দকত গ্রলড
২. তীখ ভ দফাতী ঋড দনভঢ প্রতাদ
৩. তস্যন্তভ রদওঝ লন্ঢ চফা/ন্যাভ ফারদ
াত
৪. তস্যন্তভন্ও দনভঢ প্রতাদ/মপযাাংয
৫. অন্য ব্যাাংন্ও চফা
১২
(ক) আরণ ভও
ওাব ভক্রফ
লন্ঢ
দীঝ
আফত্মেঃপ্রাল/(রলেঃপ্রাল)
(খ) দীঝ
দকত
আফত্মেঃপ্রাল/রলেঃপ্রাল
(ও+ঔ+ক)
(গ) প্রাভরম্ভও দকন্তভ ধরভফাড
ফাধদী দকন্তভ ধরভফাড (খ+গ)
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৪৪,৬৯,৪৭৫.০০

৫৯,২৪,৮৮৯.০০

৮২,১৮,০০৭.০০
৯,৯২,৮৮,৭৬৬.৬৭
৯,৫৫,৪০,২৩৪.৬৭

(১,০২,৯৬,৮৪৯.০০)
২৮,০২,৫৮,৫৩৬.২৭
২৭,৫৮,৮৬,৫৭৬.২৭

৬২,৯০,৮৩,০১০.৭৭

৩৭,১৩,৯১,৬৯৪.০৮

৩৩২,৬২,৫৫,৬৭৩.৩১ ২৯৫,৪৮,৬৩,৯৭৯.২৩
৩৯৫,৫৩,৩৮,৬৮৪.০৮ ৩৩২,৬২,৫৫,৬৭৩.৩১

আরণ ভও রভডীভ দদাঝমূল
৩০ জুদ ২০১৭ ঢারভন্ঔ ফাপ্ত ঙন্ভভ চন্য মাপ-ক্ষরঢ রলা
1.0
ওন্ধভান্ভঝ ধরভঘামদা (আ)
রভড
৩০-০৬-১৭
(ও) ঋড  অগ্রীন্ফভ উধভ মুদানা (তস্য)
কৃরর ঋন্ডভ মুদানা
১,১৮,৮৭,২৯৮.০০
প্রওল্প ঋন্ডভ মুদানা
১,৪৭,০০,০১৪.০০
স্বড ভ ন্ধওী ঋন্ডভ মুদানা (ন্ফম্বাভ)
৯,৪৮,৭৩,৯৯২.০০
অন্যান্য ঔান্ঢ মুদানা (রদচস্ব ঢরলম)
কৃরর ঋন্ডভ তে মুদানােঃ
৩,৬৩,৬৩২.০০
প্রওল্প ঋন্ডভ তে মুদানােঃ
(i) ওদজুফা ভ দক্ররটঝ ঋন্ডভ মুদানােঃ
৩,৫০,৭৫,৪৩০.০০
(ii) ওদজুফা ভ দক্ররটঝ ঋন্ডভ তে মুদানােঃ
২,২৩,৮৮৬.০০
(iii) ধাভন্াদাম দমান্দভ মুদানােঃ
১,৬৯,৯১,৫৮২.০০
(i) ধাভন্াদাম দমান্দভ মুদানােঃ
৫৩,৪৮০.০০
অন্যান্য ঔান্ঢ তে মুদানা (রদচস্ব)
স্বড ভ আফাদন্ঢভ মুদানােঃ
৯,৫৮,৩৫,০৬০.০০
দফাঝ
২৭,০০,০৪,৩৭৪.০০

৩০-০৬-১৬
১,২১,৫১,৭৪৬.০০
১,১৯,৩২,৪৮৫.০০
১,৬১,৫৯,৫৫৯.০০
৬,১৩,৮২৪.০০
২,১৭৪.০০
১,৫৭,৮১,৯৯১.৮৭
৫৪,১৪৯.০০
৩,৭৫০.০০
১১,২১,৯৪,৮৪৯.০০
১৬,৮৮,৯০,১৭৯.৮৭

1.01 ওফভওঢভা/ওফভঘাভীকন্ডভ ঋন্ডভ উধভ মুদানা
ওফভঘাভীন্তভ দফাঝভ াইন্ওম অরগ্রন্ফভ মুদানােঃ
ওফভওঢভান্তভ ওরম্পউঝাভ অরগ্রন্ফভ মুদানােঃ
ওফভওঢভান্তভ গৃল রদফভাদ অরগ্রন্ফভ মুদানােঃ
দফাঝেঃ
১.০২ (ক) চফাকৃঢ আফাদন্ঢভ উধভ মুদানা
স্থাী আফাদন্ঢভ উধভ মুদানােঃ
রন্যর  অন্যান্য আফাদন্ঢভ উধভ মুদানােঃ
আকাভকাঁ বুন্ণভ মুদানােঃ
দফাঝেঃ
*  ভন্ফাঝ মুদানা আেঃ

১,৯১,৩৭০.০০
৯৯,০১৬.০০
৩,১৮,৭১,৯৫৯.০০
৩,২১,৬২,৩৪৫.০০

১,২৭,৪০৮.০০
৪৫,৩০৫.০০
২,৩৯,৮৯,১৪১.০০
২,৪১,৬১,৮৫৪.০০

৯০,০৫,২৪৬.৫১
১৫,৮৩,১২২.৩৬
৫৩,২৩,৭৪১.২২
১,৫৯,১২,১১০.০৯
৩১,৮০,৭৮,৮২৯.০৯

৩,৫০,৬০,৮২৭.২২
৪৩,৬৭,০০০.৭২
১৮,৩৭,৩৭৯.৭৩
৪,১২,৬৫,২০৭.৬৭
২৩,৪৩,১৭,২৪১.৫৪

২.০ * অন্যান্য ধরভঘামদা আেঃরভড
াড়ী পাড়া আতােঃ
রদুযৎ রম আতােঃ
আতান্বাগ্য দচদান্ভঝভ ঘাচভ
ইরন্পন্টন্টাম ঘাচভ আতােঃ
পরঢভ রন আতােঃ
ওরফযদ  দরাওান্ভচেঃ
দযাভ মপযাাংযেঃ
রদচস্ব কাড়ী পাড়া প্রারপ্তেঃ
ধারদ  ধেঃ রদস্কাযদ আতােঃ
ররথ আতােঃ

৩০-০৬-২০১৭
১,৫৩,১২,৬৪৯.৯৬
১৮,২১,৫২৮.০০
৮,৫৮,৭৯০.০০
৯৩,১৪৩.০০
৯৬০.০০
১৬,৭০,৩৯১.৯১
৭,১৬৮.০০
৩,৩৯,৪৪২.০০
২৯,৫৩৭.০০

৩০-০৬-২০১৬
১,৫০,৪৬,৮৭৩.৯৬
১৮,২২,৮৪৯.০০
৮,৬২,৭৫২.০০
৯৮,১১৫.৪২
৭৬০.০০
১৮,০৮,৪৯৯.২০
১৮,৭০১.০০
৪,২৬,৫১৫.০০
২৩,৭৩,৯২৪.৩৮
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ারপভ ঘাচভেঃ
স্বড ভ ধভীক্ষাভ রনেঃ
ীফা ধরমরেঃ
ওদজুফা ভ দক্ররটঝ প্রন্রাং রনেঃ
ধাভন্াদাম দমান্দভ প্রন্রাং রন
রদওায খন্ভভ দমদ-দতদ ঘাচভেঃ
রট.রধ. এ পুদেঃ ঘালুওভড রন

৮,১৭,৪০০.০০
১,৭১,৩৯৫.০০
৩৪,৫০০.০০
১৪,০৯,০০০.০০
১,৩৯৫.০০
১২০.০০
২,২৫,৬৭,৪১৯.৮৭

দফাঝেঃ

৯,২৩,৮০০.০০
১,৪১,১৮৩.০০
৮,৫৭,৩০০.০০
৩৭,৫০০.০০
১,৪৭০.০০
২,৪৪,২০,২৪২.৯৬

উিৃত্তধত্র (ম্পরত্ত  ধাদামূল)
৩.০ * স্থাী ম্পত
রভড

৩০-০৬-১৬

ঘমরঢ াংন্বাচদ

ভূরফ
তামাদ
ফঝভকাড়ী
আাধত্র রনটিাং
দফরযদারভচ
অরন ভঞ্জাফ
ফা পন্দভ
রমনঝ

৭৫,৪৫,৬১,৭২৯.৬৪
১৬,৫৮,৪১,১৯৯.০০
৭২,৩৫,৫৮৯.০০
৩১,৩৯,২১২.০০
৯১,৪২,৮৬৪.০০
১১,৭৮,৯১২.০০

মাইন্রভী

১,৬২,০৫২.৭৯
৯৪,৯০,৭৫,৫৫৮.৪৩

 ভন্ফাঝেঃ

১,৩০,৮৩,৩৪৮.৮৮
৮,৪৩,২৭,১১৪.৬০
১,৩৯,৭৫০.০০
২১,৬৪,৯৫০.০০
১,৬৭,০০০.০০
-

ঘমরঢ রন্াচদ/
ফন্ব অঘ
-

৩০-০৬-১৭

-

৭৬,৭৬,৪৫,০৭৮.৫২
২৩,৮৯,০৫,৬৩১.৬০
৫৭,৮৮,৪৭০.০০
২৯,১০,৬০৯.০০
৯২,৮৩,৮৮৪.০০
১১,৪৩,৬৮৮.০০

-

৭৮,১৪,০০০.০০

৭৮,১৪,০০০.০০
৬,১৮০.০০
৯,৯৮,৮৮,৩৪৩.৪৮

-

১,৬৮,২৩২.৭৯
১০৩,৩৬,৫৯,৫৯৩.৯১

৪.০ * ররদন্াকেঃ
রভড
চাঢী প্রাইচে
ররর দযাভ
াাংমান্তয ব্যাাংও
দযাভ
ররপন্ন ফা রফরঢভ
দযাভ
ধদ্মা অন্ম/চন্ন্ট
স্টও দওােঃ
পূামী ব্যাাংও
দধাষ্ট অরন দরপাং
 ভন্ফাঝেঃ
৪.১
রভড
ঋড ধাদা
মুদানা ধাদা
 ভন্ফাঝ=

৩০-০৬-১৬

ঘমরঢ ন্দ চফা
-২৫,০০০.০০
৩,৭৩৭.৫০
৫৬,৮৭৫.০০
-

উন্ত্তামদ
১৮,০০০.০০

৩০-০৬-১৭
৭,০০০.০০
৩,৭৩৭.৫০
৫৬,৮৭৫.০০

১৫,৫১,০০০.০০

-

১৫,৫১,০০০.০০

২৯,৫১,১৮৬.৫০

-

২৯,৫১,১৮৬.৫০

২৪,৬৬,৪৫০.০০
১০০.০০
৭০,২৯,৩৪৯.০০

২৫,০০০.০০

১৮,০০০.০০

২৪,৬৬,৪৫০.০০
১০০.০০
৭০,৩৬,৩৪৯.০০

২০১৫-২০১৬ অণ ভঙন্ভভ ঝাওাভ ধরভফাড ২০১৬-২০১৭ অণ ভঙন্ভভ ঝাওাভ ধরভফাড
২১০,৮০,৬৮,০৬২.৫৭
২৩১,৭৮,৬৫,১৫৯.৫৫
১৪২,৪৩,৬৬,২৯৪.৭৭
১৫৩,৩৫,০১,৯০১.৮৯
৩৫৩,২৪,৩৪,৩৫৭.৩৪
৩৮৫,১৩,৬৭,০৬১.৪৪
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5.0
দকত  ব্যাাংন্ও চফা
রলান্ভ দাফ
৩০-০৬-১৬
ঘমরঢ ৎভ চফা
ফজুঢ ঢলরম রলা
১,২০,৬৫,৮০৬.০০ ৮২,৭৯,৫৯,২৬৫.০০
ঘমরঢ আফাদঢ রলা ২,৬০,৯১,২০৮.৭৮ ৬৩,২৩,১৯,৮০১.০৯
SNTD A/C
৩,২১,০১,৫২১.৪৯
৪৯,২৫,৯৪,৫৯৪.৭৬
স্থাী আফাদঢ রলা ২১,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
 ভন্ফাঝ
২৮,০২,৫৮,৫৩৬.২৭ ১৯৮,২৮,৭৩,৬৬০.৮৫

উন্ত্তামদ
৮২,৫৬,১৩,৩৬৬.০০
৬২,০০,১১,৪৬৯.৩১
৪৭,৭৮,৫৭,৫৫২.১৪
২৪,০০,০০,০০০.০০
২১৬,৩৮,৪৩,৪৩০.১৪

৩০-০৬-১৭
১,৪৪,১১,৭০৫.০০
৩,৮০,৩৮,৪৯৭.৫৬
৪,৬৮,৩৮,৫৬৪.১১
৯,৯২,৮৮,৭৬৬.৬৭

৬.০ তস্যন্তভ চফামূল  অন্যান্য রলােঃ
ক্রেঃ
(ও)
(ঔ)

রভড
ঘমরঢ চফা
ঞ্চী চফা

(ক)

স্থাী আফাদঢ (াথাভদ)

(খ)
(গ)

’’ ’’
(রিন্ফ)
স্থাী আফাদঢ (ন্যাভ)
 রভচাপভ দওন্দ্রী
ফা ব্যাাংন্ওভ অন্যান্য
দত
স্থাী আফাদঢ (ন্যাভ 
৮৪,৭৭১.৬৯
৭,০৬৯.০০
১,২০৯.০০
৯০,৬৩১.৬৯
রভচাপভ নাে)
স্থাী আফাদঢ (ভওাভী
২,২৬,০৬৭.৫৭
১৮,৯৫৫.০০
৩,৪৪৪.০০
২,৪১,৫৭৮.৫৭
অনুতাদ)
ঘমরঢ চফা (Dev
৫,৮৩,৪৮৩.৪৪
৪৪,৯০৪.০০
৮,৯৩৬.০০
৬,১৯,৪৫১.৪৪
Loan)
রন্যর চফা (উৎধাতদ
১,৭৯,৯৭২.৫৯
১,৭৯,৯৭২.৫৯
ঋড)
’’ ’’ (াচাভচাঢ
৬,৪৩,৯৬৪.০০
৫৯,০৬৪.০০
১০,৪১১.০০
৬,৯২,৬১৭.০০
ঋড)
চফা (ফা রফরঢভ
৪২৩.৯৯
৪২৩.৯৯
রভচাপভ নাে)
রন্যর (চফা)
৯৩,০৬৯.০৩
৪,২৩০.০০
৭৪৭.০০
৯৬,৫১২.০৩
ওফভঘাভী ররওউরভটি চফা
১,৯১,৪৯৬.০০
১৬,৭৮১.০০
১৫,৪৩২.০০
১,৯২,৮৪৫.০০
তস্য রফরঢভ ঞ্চ
৮৪,০০০.০০
৮৪,০০০.০০
চফা
রটন্ধারচঝ দধদযদ রস্কফ
৫৯,৯৮২.০০
১৫৭.০০
৫৯,৮২৫.০০
 ভন্ফাঝেঃ ১০,৭২,৮৮,৪৭০.৭ ৭০,৪০,৬৮,৯৬২.২৩ ৫৯,৬৯,৮২,১১০.১
৭
৩ ২১,৪৩,৭৫,৩২২.৮৭

(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)
(জ
(ঝ)
(ঞ)
(ট)
(ঠ)
(ড)

৩০-০৬-১৬ ইাং
এ ৎভ গ্রলড
এ ৎভ প্রতাদ
৩০-০৬-১৭ইাং
৮৭,৮২,৭৫০.৮২ ৩,২৯,৯৫,১৫৬.৬১ ৩,৪২,৯৩,৩১৬.০০
১৪,৮৪,৫৯১.৪৩
৪,৬৪,৬৫,৯৩৩.৪ ৫২,৫৫,৩০,১০৮.৬২ ৫০,৬৯,৫০,৫৮১.১৩ ৬,৫০,৪৫,৪৬০.৯৮
৯
৪,৫৮,৬৬,৪২৬.৭ ১৪,৫০,০৪,১৭৬.০০ ৫,৫৬,৩৭,৭৯৮.০০ ১৩,৫২,৩২,৮০৪.৭
০
০
৩৫,১৬,৯৭৬.৯২
২,৭৮,৮৪৮.০০
৫১,৩৮৬.০০
৩৭,৪৪,৪৩৮.৯২
৫,৬৯,১৩৪.৫৩
৪৯,৬৮৮.০০
৮,৬৫৩.০০
৬,১০,১৬৯.৫৩

৭.০ ব্যাাংন্ওভ মুদানা রলান্ দকত গ্রলডেঃ
রভড
কৃরর ঋন্ডভ মুদানা

২০১৬-২০১৭
১,১৮,৮৭,২৯৮.০০
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২০১৫-২০১৬
১,২১,৫১,৭৪৬.০০

প্রওল্প ঋন্ডভ মুদানা
স্বড ভ ন্ধওী ঋন্ডভ মুদানা
স্বড ভ আফাদঢ ঋন্ডভ মুদানা
স্থাী আফাদন্ঢভ মুদানা
রন্যর  অন্যান্য চফাভ মুদানা
গৃল রদফভাড ঋন্ডভ মুদানা
দফাঝভ াইন্ওম ঋন্ডভ মুদানা
ওরম্পউঝাভ ঋন্ডভ মুদানা
ওদজুফা ভ দক্ররটঝ ঋন্ডভ মুদানা
ধাভন্াদাম দমান্দভ মুদানা
যাঔা/বুণ লন্ঢ মুদানা

১,৪৭,০০,০১৪.০০
৯,৪৮,৭৩,৯৯২.০০
৯,৫৮,৩৫,০৬০.০০
৯০,০৫,২৪৬.৫১
১৫,৮৩,১২২.৩৬
৩,১৮,৭১,৯৫৯.০০
১,৯১,৩৭০.০০
৯৯,০১৬.০০
৩,৫০,৭৫,৪৩০.০০
১,৬৯,৯১,৫৮২.০০
৫৩,২৩,৭৪১.২২
৩১,৭৪,৩৭,৮৩১.০৯

দফাঝ=

৮.০ অন্যান্য ধরভঘামদা আ াত দকত গ্রলডেঃ
৮.১. ওরফযদ  ারপভ ঘাচভ াত আেঃ
রলা ঔান্ঢভ রভড
২০১৬-২০১৭
ইদরন্টন্টাম ঘাচভ
৯৩,১৪৩.০০
রিারভাং ঘাচভ
১,৩৯৫.০০
ওদরচউফাভ দক্ররটঝ ঋন্ডভ প্রন্রাং
৩৪,৫০০.০০
রন
ধাভন্াদাম দমান্দভ প্রন্রাং রন
১৪,০৯,০০০.০০
অন্যান্য ারপভ ঘাচভ
দফাঝেঃ
১৫,৩৮,০৩৮.০০
৮.২ ররথ আ
রলা ঔান্ঢভ রভড
ারড় পাড়া প্রারপ্ত
কারড় রভকুইরচযদ রন প্রারপ্ত
ধারদ  ধেঃরদরওাযদ রন্মভ ঝাওা প্রারপ্ত
ইন্মওরররটি রন্মভ ঝাওা প্রারপ্ত
দচদান্ভঝভ ঘাচভ
গ্রালওন্তভ রদওঝ লন্ঢ ীফা রপ্ররফাফ আ
দযাভ মপযাাংয আ
অন্যান্য আ
স্বড ভ ধভীক্ষা
ওরফযদ  দরাওান্ভচ
রট.রধ.এ. পুদেঃ দাদ রন
দফাঝ=
 ভন্ফাঝ ধরভঘামদা ওাব ভক্রফ লন্ঢ দকত

১,১৯,৩২,৪৮৫.০০
১,৬১,৫৯,৫৫৯.০০
১১,২১,৯৪,৮৪৯.০০
৩,৫০,৬০,৮২৭.২২
৪৩,৬৭,০০০.৭২
২,৩৯,৮৯,১৪১.০০
১,২৭,৪০৮.০০
৪৫,৩০৫.০০
১,৫৭,৮১,৯৯১.৮৭
৩,৭৫০.০০
১৮,৩৭,৩৭৯.৭৩
২৩,৩৬,৪৭,০৯৪.৫৪

২০১৫-২০১৬
৯৮,১১৫.৪২
১,৪৭০.০০
৮,৫৭,৩০০.০০
৩৭,৫০০.০০
৯,৯৪,৩৮৫.৪২
২০১৬-২০১৭
১,৫৩,১২,৬৪৯.৯৬
৭,১৬৮.০০
৩,৩৯,৪৪২.০০
১৮,২১,৫২৮.০০
৮,৫৮,৭৯০.০০
১৭১,৩৯৫.০০
১৬,৭০,৩৯১.৯১
২৯,৫৩৭.০০
৮,১৭,৪০০.০০
৯৬০.০০
১২০.০০
২,১০,২৯,৩৮১.৮৭
২,২৫,৬৭,৪১৯.৮৭

২০১৫-২০১৬
১,৫০,৪৬,৮৭৩.৯৬
১৮,৭০১.০০
৪,২৬,৫১৫.০০
১৮,২২,৮৪৯.০০
৮,৬২,৭৫২.০০
১,৪১,১৮৩.০০
১৮,০৮,৪৯৯.২০
২৩,৭৩,৯২৪.৩৮
৯,২৩,৮০০.০০
৭৬০.০০
২,২৫,৬৩,১০৫.৫৪
২,৪৪,২০,২৪২.৯৬

গ্রলড =
৯. স্থাী ম্পরত্ত ক্র  রক্র
৯.১ স্থাী ম্পরত্ত রক্র লন্ঢ আ
রভড

২০১৬-২০১৭
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২০১৫-২০১৬

স্থাদান্তভন্বাগ্য ম্পরত্ত রক্র
(+) অস্থাদান্তভন্বাগ্য ম্পরত্ত রক্র
দফাঝেঃ
স্থাী ম্পরত্ত ক্র

৯,৯৮,৮৮,৩৪৩.৪৮

০০
৯,৫২,৫০,৪৯৯.০০

২০১৬-২০১৭
৩,৩০,৪০,০৬০.৬১
৫২,৫৫,৩০,১০৮.৬২
১৪,৫৪,৩৮,৮১১.০০
৫৯,৯৮২.০০
৭০,৪০,৬৮,৯৬২.২৩

২০১৫-২০১৬
৪,৫১,০৭,০৭৬.৯২
৫৪,৪৮,৫০,০২৪.৩৪
৪,৩৬,০৯,৪৫২.০০

১০. দপাক্তান্তভ রদওঝ লন্ঢ দকত গ্রলড
ঘমরঢ আফাদঢ রলা
ঞ্চ আফাদঢ রলা
ররপন্ন থভন্দভ স্থাী আফাদঢ রলা  অন্যান্য
রটরধএ দধদযদ আফাদঢ
দফাঝেঃ

৬৩,৩৫,৬৬,৫৫৩.২৬

১১.ঘমরঢ ঙন্ভ আতা
রভড
াাংমান্তয ব্যাাংও ঋড
রদচস্ব ঢলরম ঋড (কৃরর, প্রওল্প, ওদজুফা ভ, ধাভন্াদাম
 ষ্টান )
স্বড ভ  অন্যান্য
দফাঝ =

২০১৬-২০১৭
৯৫,৫৬,১৪৮.০০
২৫,৪০,৪৭,০২৬.০২

২০১৫-২০১৬
৮,৭৪,০৫,৮৮৬.০২
১৫,৫৩,৮৫,৯২৪.৭৯

৩৩,৩৪,৩০,৬৯৯.০০
৫৯,৭০,৩৩,৮৭৩.০২

৩৮,৩১,৩৪,৩০৭.০০
৬২,৫৯,২৬,১১৭.৮১

ব্যাাংন্ওভ ২০১৬-২০১৭ অণ ভ ঙন্ভভ ঋড গ্রলন্ডভ ন্ ভাচ্চ ীফা রদথ ভাভড।
(ন্ওাটি ঝাওাভ অাংন্ও)
ঋন্ডভ উৎ
অনুন্ফারতঢ
অনুন্ফারতঢ
২০১৬-২০১৭ অণ ভ ঙন্ভভ
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
প্রত্মারঢ ঋড গ্রলড ীফা
ভওাভ
৫০.০০
৫০.০০
২৫.০০
াাংমান্তয ব্যাাংও
২৫.০০
২৫.০০
১০.০০
রধন্ওএএন  অন্যান্য দতযী-রন্তযী াংস্থা লন্ঢ
১০.০০
১০.০০
৫.০০
দফাঝ=
৮৫.০০
৮৫.০০
৪০.০০
ররসূরঘেঃ
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৪.২ াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (াট ভ), কুরফল্লা
াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (াট ভ), কুরফল্লা এভ রওছু উন্ল্লঔন্বাগ্য ঙর

gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv evW© KZ©„K Av‡qvwRZ weG-63Zg eywbqv`x cÖwkÿY †Kv‡m©i †kÖô
cÖwkÿYv_©x‡K GIqvW© cÖ`vb Ki‡Qb|

নযো-এয 32র্ভ দর্কননকোর কনভটিয বায উরবাধনী
অনুষ্ঠারন প্রধান অনর্নর্য ফিব্য প্রদান কযরেন স্থানীয় যকায,
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রোররয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ
খন্দকায দভাাযযপ দারন, এভন
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ফারে ত ম্প্রনর্ অনুনষ্ঠর্ আযরো’য ৩২র্ভ দর্কননকোর
কনভটিয বায উরবাধনী অনুষ্ঠারন স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন
ও ভফায় ভন্ত্রোররয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ভরাদয়রক ফারে তয দক্রস্ট
প্রদান কযরেন ভানযচারক, ফাে ত

ফারে ত ম্প্রনর্ অনুনষ্ঠর্ আযরো’য ৩২র্ভ দর্কননকোর কনভটিয
বায় স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রোররয়য ভাননীয়
ভন্ত্রী জনাফ খন্দকায দভাাযযপ দারন, এভন ভরাদরয়য ারর্
নযোভুি দস্য যাষ্ট্রভ রর্ আগর্ দর্কননকোর কনভটিয
দস্যবৃন্দ

ফারে তয ৫০র্ভ ফানল তক নযকল্পনা রম্মররন উরবাধনী
অনুষ্ঠারন প্রধান অনর্নর্য ফিব্য প্রদান কযরেন স্থানীয়
যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রোররয়য ভাননীয় প্রনর্ভন্ত্রী
জনাফ দভাোঃ ভনউয যভান যািাঁ, এভন

ফাে-ত এয ৪৮র্ভ নযকল্পনা রম্মররনয ভানী অনধরফরন
প্রধান অনর্নর্ নররফ উনস্থর্ আরেন গেপ্রজার্ন্ত্রী ফাংরারদ
যকারযয ভাননীয় নযকল্পনা ভন্ত্রী, জনাফ আ  ভ ভৄেপা
কাভার, এভন

ফারে ত নফনএ স্বাস্থে কোোয কভতকর্তারদয জন্য আরয়ানজর্
134র্ভ নফরল বুননয়াদী প্রনযে দকার তয উরবাধন কযরেন
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় নফবারগয বাযপ্রাপ্ত নচফ জনাফ ভাপরুা
সুরর্ানা
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ফারে তয ৫০র্ভ ফানল তক নযকল্পনা রম্মররনয ভানী ফাে ত পরয আগর্ আইনইউ রম্মররনয প্রনর্নননধবৃরন্দয
অনুষ্ঠারন প্রধান অনর্নর্য ফিব্য প্রদান কযরেন ল্লী উন্নয়ন ও একাং। ম্মাননর্ প্রনর্নননধবৃন্দরক ফারে তয কাম তক্রভ অফনর্
ভফায় নফবারগয বাযপ্রাপ্ত নচফ জনাফ ভাপরুা সুরর্ানা
কযরেন ফারে তয ভানযচারক জনাফ ভৄ. ভউদুদউয যীদ
পদায

ঢাকায় ফাে ত ও এভরজএপ-এয দমৌর্ উরদ্যারগ আরয়ানজর্
“াভানজক ননযাত্তা কভতসূনচরর্ অনরাইন র্থ্য ব্যফস্থানা
ীল তক কভতারায়” প্রধান অনর্নর্ ও নফরল অনর্নর্ নররফ
উনস্থর্ আরেন মর্াক্ররভ ভনন্ত্রনযলদ নফবারগয নচফ
(ভন্বয় ও ংস্কায ) জনাফ এন এভ নজয়াউর আরভ এফং
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় নফবারগয বাযপ্রাপ্ত নচফ জনাফ
ভাপরুা সুরর্ানা

সূদারন অনুনষ্ঠর্ AARDO-য নত্রফানল তক নযকল্পনা রম্মররন ফাে ত ও
আরে তায দমৌর্ উরদ্যারগ ম্প্রনর্ ফারে ত অনুনষ্ঠর্ International
Training Workshop on “Achieving Sustainable
Development Goals: Financial Inclusion and Rural
Transformation” নফলয়ক প্রকানায দভািক উরন্াচন কযরেন

আরে তায দরক্রর্াযী দজনারযর, ফারে তয ভানযচারক এফং ভৄলুনগুন
নফশ্বনফদ্যারয়, জানিয়ায বাই চোরন্পরয
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ফাে ত ও আযরো-এয উরদ্যারগ আরয়ানজর্ “দর্কই উন্নয়ন রযে ফারে তয ৫০র্ভ ফানল তক নযকল্পনা রম্মররনয উরবাধনী
অজতন: আনর্ তক অন্তভুতনি ও গ্রাভীে রূান্তয” নফলয়ক অনুষ্ঠারন নীনর্ ননধ তাযেী ফিব্য যাখরেন ফারে তয ভানযচারক
আন্তজতানর্ক কভতারায উরবাধনী অনুষ্ঠারন আযরো-এয জনাফ ভৄ. ভউদুদউয যীদ পদায
দরক্রর্াযী দজনারযর উনস্থর্ নফনষ্ট ব্যনিফগ ত

ফারে ত “জার্ীয় ল্লী উন্নয়ন নীনর্ভারা 2001: পুনোঃ
ম তাররাচনা” নফলয়ক দনভনারয প্রধান অনর্নর্ জনাফ জারার
আরভদ, অনর্নযি নচফ, অর্ ত নফবাগ ও বানর্ জনাফ ভৄ.
ভউদুদউয যীদ পদায, ভানযচারক, ফাে ত-এয ারর্
আররাচকবৃন্দ
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সুনাভগরঞ্জয াওয এরাকায় াম্প্রনর্ক আকনিক ফন্যায়
যয়যনর্ ননরূে নফলয়ক গরফলো : নফম্ভযপুয উরজরায
ফাাদুযপুয গ্রারভয দুগর্ত ভানুরলয ারর্ আরাযর্
ভানযচাররকয দনর্তরত্ব ফাে ত গরফলকদর

ফারে ত নযা ত াইরাইর্ নফলয়ক দনভনারয প্রধান অনর্নর্ একটি ফানি একটি খাভায প্রকল্প (ফাে ত অং): ভনন্বর্ কৃনল
নররফ উনস্থর্ আরেন প্রধানভন্ত্রীয কাম তাররয়য ভন্বয়ক খাভাযকযরেয ভাধ্যরভ কুনভল্লায রারভাই-ভয়নাভনর্ াািী
(এনেনজ) জনাফ আবুর কারাভ আজাদ
এরাকায গ্রাভীে জনগরেয জীফনভারনয উন্ননর্ াধন ীল তক
প্রকরল্পয
সূঘদা ওফভযামা ক্তব্য ভাঔন্ঙদ ান্ট ভভ
ফলাধরভঘামও চদা মুলম্মত ফউদুতউভ ভযীত নতাভ

ান্ট ভভ ফরলমা রযক্ষা, আ  পুরষ্ট উন্নদ প্রওন্ল্পভ প্ররযক্ষন্ডভ একটি ফানি একটি খাভায প্রকল্প (ফাে ত অং): ভনন্বর্ কৃনল
আঢা গ্রাফীড দাভীকড রদন্চন্তভ গ্রান্ফভ ফস্যা রঘরিঢ খাভাযকযরেয ভাধ্যরভ কুনভল্লায রারভাই-ভয়নাভনর্ াািী
ওভন্ঙদ।
এরাকায গ্রাভীে জনগরেয জীফনভারনয উন্ননর্ াধন ীল তক
প্রকরল্পয আওর্াভুি এরাকায় ম্ভব্য সুপররবাগীগরেয ারর্
প্রকল্প ংনিষ্ট অনুলদ দস্যরদয ভর্নফননভয়
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ফাে ত প্রদতনী দুগ্ধ খাভায প্রকরল্পয আওর্ায় গ্রাভীে দুগ্ধ
খাভাযীরদয দগা-খাদ্য বর্নয নফলরয় ারর্ কররভ প্রনযে
দদয়া রে।

ফারে তয াম্প্রনর্ক নকছু প্রকানা

ফারে তয াম্প্রনর্ক নকছু প্রকানা

ফারে তয াম্প্রনর্ক নকছু প্রকানা
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৪.২ াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ দাট ভ (রআভরটর)
াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ দাট ভ (রআভরটর) এভ রওছু উন্ল্লঔন্বাগ্য ঙর

ফাদদী ফন্ত্রী ঔদওাভ দফাযাভভন দলান্ন্দভ পাধরঢন্ত্ব রআভরটরভ ৪৬ ঢফ দাট ভ পা

জুমাই ২০১৬ ফান্ অনুরষ্ঠঢ ফাঞ ধব ভান্ভ ওাব ভক্রফ ধব ভান্মাঘদা পা
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উঞাদ তঞও ধাঁঘওারদা তভ

ফাঞরত ধামদ





ররপন্ন ওযাটাভ রপভন্ভ দফৌরমও প্ররযক্ষন্ডভ অাংয রলন্ন্ রআভরটরন্ঢ এওরতন্দভ রভন্ন্ন্টযদ দওা ভ





ওারমলারঢ উধন্চমা আথ ভও ওফভওান্ে ব্যস্ত তস্যবৃদ

দক্সীওাঁণা দমাই প্ররযক্ষড
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রভটাধ ইন্টাদ ভরযধ ঙাত্র-ঙাত্রীন্তভ রআভরটরন্ঢ এওরতন্দভ রভন্দন্ঝযদ দপ্রাগ্রাফ
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লরকঞ্জ দচমা থাদ ওাঝা ব্যস্ত কৃরওবৃদ

দঘ ম্প্রাভড ধরভতযভদ

দঘ ম্প্রাভড ওফভসূরঘ
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ফফদরাংন্ল অস্বছম মুরক্তন্বািা  ঢাঁন্তভ দধাষ্যন্তভ
ফান্ছ ঋড রঢভড

দঘ ম্প্রাভড

৪.৪ ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (আভরটএ), গুড়া
ভ
াঙ্গামী চারঢভ অরাংারতঢ দদঢা চাঢীভ চদও ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফাদ স্বাথীদঢান্ত্তাভ াাংমান্তয পুদকঞদ
এাং ক্ষুথা  তারভদ্র্মুক্ত াাংমান্তয কড়াভ প্রঢযন্ প্রাণরফও ধব ভান্ দব ওম ধতন্ক্ষধ গ্রলড ওন্ভরঙন্মদ ঢাভ ফন্ধ্য
দতন্যভ তারভদ্র্ধীরড়ঢ উত্তভাঞ্চন্ম ধল্লী উন্নদ রপরত্তও প্ররযক্ষড  কন্রডা দওন্দ্র প্ররঢষ্ঠা অন্যঢফ। রঢরদ বণাণ ভই অনুপ
ওন্ভরঙন্মদ দব, গ্রাফরপরত্তও াাংমান্তন্যভ উন্নন্দ প্ররযক্ষড  কন্রডাভ দওাদ রওল্প দাই। ঢাঁভ এওান্ত প্রন্ঘষ্টা ১৯৭৪
ান্ম াাংমান্তন্যভ প্রণফ ধঞ্চারর ভও ধরভওল্পদাভ আঢা ২.২০ দওাটি ঝাওা ভাে প্রতান্দভ ফাধ্যন্ফ এওান্টফী
প্ররঢষ্ঠা মাপ ওন্ভ। ধভঢীন্ঢ ১৯৯০ ান্ম ১০দাং আইন্দভ িাভা ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, গুড়া এওটি চাঢী প্ররঢষ্ঠাদ
রলন্ন্ স্বীকৃরঢ মাপ ওন্ভ। এওান্টফীভ মূম তারত্ব প্ররযক্ষড, কন্রডা, প্রান্ারকও কন্রডা ধরভঘামদা  এটপাইচারভ
ারপভন্ া ধভাফযভ দা প্রতাদ ওভা। এওান্টফী প্ররঢষ্ঠামগ্ন দণন্ও উরল্লরঔঢ তারত্ব নমপান্ ধামদ ওন্ভ আন্ঙ।
ঢভফান্দ আভরটএ সুরদরত ভষ্ট রপযদ  রফযদন্ও াফন্দ দভন্ঔ ওফভওাে ধরভঘামদা ওন্ভ বান্ছ।
প্ররযক্ষড ওাব ভক্রফ
এওান্টফী ১৯৭৩-৭৪- লন্ঢ জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত ৪৬৮৬টি ব্যান্ঘ দফাঝ ৪৮৮৭৬৬ চদন্ও প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ বাভ
ফন্ধ্য পুরুর ৩৩৪১৪৪ চদ এাং ফরলমা ১৫৪৬২২ চদ। ২০১৬-১৭ ান্মভ প্ররযক্ষড ওাব ভক্রন্ফ এওান্টফীভ রদচস্ব,
এওান্টফীভ ররপন্ন প্রওল্প এাং ররপন্ন াংস্থাভ দবৌণ উন্দ্যান্ক দফাঝ ১২৮টি দওান্ ভভ ফাধ্যন্ফ  ভন্ফাঝ ২০৫৭৩ চদন্ও
প্ররযক্ষড প্রতাদ ওন্ভ এাং এওম অাংযগ্রলডওাভীন্তভ ফন্ধ্য ১২৬৩৭ চদ পুরুর এাং ৭৯৩৬ চদ ফরলমা।
প্ররযক্ষড ওাব ভক্রন্ফভ াভ-াংন্ক্ষধ (জুমাই ২০১৬-জুদ ২০১৭)
ক্রেঃ দাং

দওা ভ াংখ্যা

ওফভসূঘীভ দাফ

অাংযগ্রলডওাভী াংখ্যা
পুরুর
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দফাঝ
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৭৮

১৩০৮৬

৭৮৫২

২০৯৩৯

২৭৫৯২

৩. বুরদারত প্ররযক্ষড

২৬

১১৫৪

৬০৪

১৭৫৮

৪৯২২৩

৪. রন্তযী প্ররযক্ষড

১৬

১৬

০

১৬

৫২১৩

৫. দরফদাভ/াওভধ

৪১

২৭২৪

৬৪০

৩৩৬৪

৫৭৪১
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৩২৩
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২১২৮১ ১০৭৯৯ ৩২০৮০

১০৬৯৬৩

কন্রডা ওাব ভক্রফ
এওান্টফীভ মূম ওাব ভক্রন্ফভ ফন্ধ্য কন্রডা অন্যঢফ। ধল্লীাীভ চীদ চীরওাভ ফান্দান্নদ, ধল্লী উন্নন্দভ ররপন্ন
ফস্যা  ম্ভাদা রঘরিঢওভড, দাভী  রধরঙন্ ধড়া চদন্কাষ্ঠীভ ফস্যা রঘরিঢওভড, কৃরর  ধরভন্যান্ধ দঝওই
প্রমৄরক্ত উদ্ভান্দ লাঢা, কন্রডামব্ধ নমানন্মভ রপরত্তন্ঢ প্রান্ারকও কন্রডাভ দওৌযম রদথ ভাভড ওভা কন্রডাভ মূম
মক্ষয। এঙাড়া, প্ররযক্ষড উধওভড তঢভীন্ঢ কন্রডাভ নমানম ব্যলাভ ওভা ল। চাঢী ধল্লী উন্নদ দীরঢ, তারভদ্র্
রন্ফাঘদ দওৌযমধত্র, আণ ভ-াফারচও উন্নদ, কৃরর উন্নদ, ধরভন্য াংভক্ষড ইঢযারতভ প্ররঢ মক্ষয দভন্ঔ কন্রডা
প্রওল্পমূল ধরভঘামদা ওভা লন্ ণান্ও। এ কন্রডা ওাব ভক্রন্ফভ ফাধ্যন্ফ শুদৄ ধল্লী উন্নদই দ ধল্লী উন্নন্দভ ান্ণ
ম্পৃক্ত দীরঢ রদথ ভাভও  কন্রওন্তভন্ও লাঢা  ধভাফযভ প্রতাদ ওভা ল।
কন্রডাভ ররমূল
 লস্রাে উন্নদ মক্ষযফাত্রা (Millennium Development Goal): ঘভফ ক্ষুথা  তারভদ্র্ দূভীওভড,
াভ চন্য প্রাণরফও রযক্ষা, দচোভ ফঢা  দাভীভ ক্ষফঢাদ, রযশু মৃতুযলাভ ওফান্দা, ফার্ত স্বাস্থয উন্নদ 
ধরভন্য াংভক্ষড ইঢযারত।
 আণ ভ-াফারচও উন্নদ (Socio-economic Development): ক্ষুদ্র্ ঋড, তক্ষঢা উন্নদ, সুযাদ, ইকপন্যভান্প, দচোভ উন্নদ, প্রারঢষ্ঠারদও উন্নদ, াফারচও ক্ষফঢাদ, রদভাধত ঔাাভ ধারদ  স্যারদন্ঝযদ, ার ভও
গ্রাফ উন্নদ, রযক্ষা, স্বাস্থয  পুরষ্ট, চদাংখ্যা  ধরভাভ ধরভওল্পদা, ক্ষুদ্র্ নৃন্কারষ্ঠভ উন্নদ, ফাদ ম্পত উন্নদ,
রলা, চদ ধরভাংখ্যাদ (Demography), দমাও প্রযাদ, ফাচ রজ্ঞাদ, ফাচওফভ, এদরচ এভ ররপন্ন
ওফভসূরঘ  অন্যান্য।
 কৃরর উন্নদ (Agricultural Development): যস্য হুমুঔীওভড, দঘ  ধারদ ম্পত ব্যস্থাধদা,
দধাল্ট্রী, ফৎস্য  ধশু ম্পত, দা ভাভী/ন্লাফ কান্ট ভরদাং, ধশু স্বাস্থয ধরভঘব ভা, কৃরর বন্ত্রাদ, লাইররট প্রমৄরক্ত, ীচ
প্রমৄরক্ত, ঔাদ্য প্ররক্রাচাঢওভড  কৃরর ব্যা, মৃরত্তওা  ভূরফ উন্নদ, প্রঘরমঢ কৃরর, উদ্যাদ নম, কৃরর ম্প্রাভড
 কৃরর অণ ভদীরঢ, ইঢযারত।
 ধরভন্য াংভক্ষড  উন্নদ (Environmental Protection and Development):
াফারচও দাদ, রদভাধত ধারদ, আন্ ভরদও ফস্যা দূভীওভড, দূন্ব ভাক ব্যস্থাধদা, চমায়ু ধরভঢভদ, ফরন্বঢ
ামাই ব্যস্থাধদা, তচ কৃরর  ফাটিভ উ ভভঢা বৃরি, ধল্লী জ্বামাদী, ান্াগ্যা প্রমৄরক্ত, ঔভারলষ্ণু নন্মভ ররপন্ন
চাঢ উধন্বাকীওভড  ধভীক্ষড, তরক্ষডাঞ্চন্ম মডাক্ত এমাওা মড রলষ্ণু চান্ঢভ উধন্বাকীওভড  ধভীক্ষড
ইঢযারত।
উরল্লরঔঢ ররমূল ঙাড়া অনুরত তস্যবৃদ কন্রডা ওরফটিভ সুধারভন্যভ রপরত্তন্ঢ ফলাধরভঘামন্ওভ
অনুন্ফাতদক্রন্ফ ধল্লী  কৃরর উন্নদ াংক্রান্ত মৄন্কাধন্বাকী ররপন্ন ররন্ভ উধভ তক্ষঢামূমও কন্রডা ধরভঘামদা
ওন্ভ ণান্ওদ।
এওান্টফীভ কন্রডা ওাব ভক্রফ
এওান্টফী প্ররঢষ্ঠাওাম দণন্ও জুদ, ২০১৭ ধব ভন্ত দফাঝ ৪০৭টি কন্রডা প্রওায ওভা লন্ন্ঙ। এভ ফন্ধ্য জুমাই, ২০১৬ লন্ঢ
জুদ, ২০১৭ ধব ভন্ত দফাঝ ১৯টি কন্রডা প্ররঢন্তদ প্রওারযঢ লন্ন্ঙ। রদন্ঘ প্রওারযঢ কন্রডা প্ররঢন্তন্দভ ঢারমওা
উধস্থাধদ ওভা লন্মা।
২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ প্রওারযঢ কন্রডা প্ররঢন্তন্দভ ঢারমওা
Sl.
No.

1.
2.

Title of the Research Project

Local Environmental Exposure and Community Vulnerability to
Climatic Hazards in Bangladesh (Journal)
Mass Media, the Rights of Disabled People of Bangladesh: A
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Researcher

Dr. Shaikh Mehdee Mohammad
Dr. Mustak Ahmed

Sl.
No.

3.

4.
5.

Title of the Research Project

critical Overview (Journal)

Nusrat Jahan

An Economic Study on Maize Production in some Selected Areas
of Pabna District in Bangladesh (Journal)

Md. Moktar Hossain
Md. Delwar Hossain
Md. Saidur Rahman

Changing pattern of rural livelihoods in Bangladesh: An impact
study on the Hatikumrul–Bonpara Highway in Chalan Beel
(Journal)
Evaluation of Capacity Development Course for Local
Government Support Project: a Qualitative Study (Journal)

6.

Project Risk Management in Housing Projects in Dhaka,
Bangladesh (Journal)

7.

Renewable Energy as a means of Rural Livelihood improvement in
Bangladesh: An Experience of RDA (Journal)

8.
9.
10.

Women’s Empowerment through Seed Business under WISE
project (Journal)
Socio-economic Impact Study of Micro Credit on Vulnerable Rural
Poor at Sherpur Pouroshava: Experience from RDA-Credit
Programme (Journal)
Problems and Prospects of E-health services for Rural Areas in
Bangladesh

11.

Feasibility Study on Identifying Comprehensive Poverty Reduction
Project for Kurigram District

12.

Feasibility Study on Identifying Comprehensive Poverty Reduction
Project for Jamalpur District

13.

Feasibility Study on Establising Rural Development Academy in
Khulna

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Researcher

PGDRD Publication: Personal Development & Communication
(PDC 501)
PGDRD Publication: Fundamentals of Leadership & Team
Building (LTB 504)
PGDRD Publication: Business & Project Planning (BPP 509)
PGDRD Publication: Basic Accounting (BAC 511)
PGDRD Publication: Horticultural Crop (HCR 515)
PGDRD Publication: Irrigation and Water Management (IWM 520)

Dr. Shaikh Mehdee Mohammad
Shaikh Shahriar Mohammad
Tariq Ahmed
Sarawat Rashid
M. R Jamal
M. M Hossain
M F H Khan
M A Matin
Md. Nazrul Islam Khan
Samir Kumar Sarkar
Md. Ferdous Hossain Khan
AKM Zakaria PhD
Rebeka Sultana
Md. Mazharul Anowar
Asim Kumar Sarker
Md. Rakibul Hoque
MA Matin
Mahmud Hossain Khan
Nargis Jahan
Dr. Mohammad Munsur
Rahman
Md. Nurul Amin
Dr. Shaikh Mehdee Mohammad
Muhammad Riazul Islam
MA Matin
Mahmud Hossain Khan
Dr. Md. Abdur Rashid
Md. Ferdous Hossain Khan
Sarawat Rashid
Shaikh Shahriar Mohammad
Shamal Chandra Howlader
MA Matin
Mahmud Hossain Khan
Md. Ferdous Hossain Khan
Md. Assaduszzaman
MA Matin and others
MA Matin and others
MA Matin and others
MA Matin and others
MA Matin and others
MA Matin and others

প্রান্ারকও কন্রডা
এওান্টফী, গুড়া রকঢ প্রা রঢদ তযও থন্ভ গ্রাফীড চদন্কারষ্ঠভ আণ-ভ াফারচও  চীদবাত্রাভ ফান্দান্নন্দভ মন্ক্ষয
রদভমপান্ কন্রডা  ধভীক্ষা-রদভীক্ষাভ ফাধ্যন্ফ ররপন্ন ফন্টম উদ্ভান্দভ রদরফত্ত প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প
51

াস্তাদ ওন্ভ বান্ছ। এওান্টফী গ্রাফীড চদন্কারষ্ঠভ আণ ভ-াফারচও  চীদবাত্রাভ ফান্দান্নন্দভ এ ধব ভন্ত দফাঝ ৩৯টি
প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প াস্তাদ ওন্ভন্ঙ। ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ দফাঝ ২১টি প্রান্ারকও কন্রডা াস্তাদাথীদ
ভন্ন্ঙ। এগুরমভ ফন্ধ্য এরটরধর্ভক্ত ৬টি প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প, এওান্টফীভ স্ব-অণ ভান্দ ধরভঘারমঢ প্রতযভদী
ঔাফান্ভভ ৮টি ইউরদঝ এাং ৭টি দন্টাভ এভ ওাব ভক্রফ এভ ফাধ্যন্ফ ধরভঘারমঢ ওাব ভওক্রফ উন্ল্লঔন্বাগ্য। এঙাড়া
ভওাভ ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভ এওান্টফীভ ফাধ্যন্ফ ১২টি প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প াস্তান্দভ ধরভওল্পদা গ্রলড ওন্ভন্ঙ বা
অনুন্ফাতন্দভ প্ররক্রাথীদ ভন্ন্ঙ। ভওান্ভভ প্রঢযক্ষ লন্বারকঢা ধল্লী উন্নন্দভ দক্ষন্ত্র ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, গুড়া
ওর্তও
ভ াস্তারঢ রদম্নরড ভঢ উন্ল্লঔন্বাগ্য ওাব ভক্রফ/ওফভওােমূল াস্তারঢ লন্ছ।
এরটরধর্ভক্ত ঘমফাদ প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প
1. বমুদা, ধদ্মা এাং রঢস্তা ঘভাঞ্চন্মভ ফান্ওভঝ ঘযান্দম উন্নদ (M4C) ওারভকরভ লাঢা প্রওল্প।
2. আভরটএ ঔাফাভ এাং োেঃ স্কুম এে ওন্মচ আদৄরদওাদ প্রওল্প।
3. ‘‘গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ চীদফাদ উন্নদ এাং আদৄরদও দাকরভও সুন্বাক সুরথা ম্বরমঢ ফারপরত্তও হুঢম
পদ ররযষ্ট ‘ধল্লী চদধত’ রদফভাড’’ াংক্রান্ত প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প
4. ধারদ াশ্রী আদৄরদও প্রমৄরক্তভ ম্প্রাভড  রস্তাভ এাং ব্যস্থাধদাভ ফাধ্যন্ফ নন্মভ উৎধাতদ বৃরি যীর ভও
প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প।
৫. ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (আভরটএ), ভাংপুভ স্থাধদ যীর ভও প্রওল্প।
৬. চাফামপুন্ভ ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (আভরটএ), প্ররঢষ্ঠাওভড যীর ভও প্রওল্প।
(১)

বমুদা, ধদ্মা এাং রঢস্তা ঘভাঞ্চন্মভ ফান্ওভঝ ঘযান্দম উন্নদ (M4C) প্রওল্প (২ াংন্যারথঢ)

াাংমান্তয ভওাভ  এরটর’ভ অণ ভান্দ দফ, ২০১৩ লন্ঢ রটন্ম্বভ, ২০১৯ দফাতী এওটি তন্তরযও ালায্যপুষ্ট
ওারভকরভ লাঢাথফী ঘমফাদ প্রওল্প। রর্শ্ উষ্ণাদ  চমায়ু ধরভঢভন্দভ নন্ম চদচীন্দ ফাভাত্মও হুফওীভ সৃরষ্ট
লন্ছ। ঘভাঞ্চমগুন্মা দতী দরষ্টঢ এাং মূম ভূঔে দণন্ও ররছন্ন লা দবাকান্বাক  উন্নদ ওাব ভক্রফ ব্যালঢ লন্ছ।
ঘন্ভভ এই দপৌকরমও রধব ভ এাং মূম-ভূঔে দণন্ও ররছন্নঢা ব্যাধও প্রপা দনন্ম দবাকান্বাক, াচাভ ব্যস্থাধদা ঢণা
ঘভগুন্মাভ অণ ভনদরঢও উন্নন্দভ উধভ। ঢদুধরভ, ঘভগুন্মা অন্দওগুরম কৃরর রপরত্তও অণ ভনদরঢও ওাব ভক্রন্ফভ ম্ভাদান্ও
আওন্ড় থন্ভ আন্ঙ। বাভ নন্ম ঘভগুন্মা যস্যপাোভ রলন্ন্ খ্যাঢ। উৎধারতঢ ঔাদ্য যস্যই স্থাদী ারদান্তভ আন্ভ
অন্যঢফ উৎ এাং কৃররওান্চ রদন্ারচঢ শ্ররফওন্তভ ওফভ াংস্থান্দভ রদভাধত দক্ষত্র। রওন্তু ঘভাঞ্চন্ম দঝওই াচাভ
ব্যস্থাধদা দা ণাওা উৎধারতঢ কৃরর ধন্েভ ন্যাব ভমুে রদরশ্চঢ লন্ছ দা। নন্ম রতদ রতদ ঘভাীন্তভ ঘভফ তারভদ্র্ঢা,
অরদশ্চঢা এাং রধব ভল প্রাকৃরঢও প্ররঢকূমঢা বৃরি ধান্ছ।
প্রওন্ল্পভ উন্েশ্য
M4C প্রওল্পটিভ মূম মক্ষয লন্মা আ বৃরিভ ফাধ্যন্ফ াাংমান্তন্যভ উত্তভ  উত্তভ-ধরশ্চফ অঞ্চন্মভ রদরত ভষ্ট রওছু
দচমাভ ঘন্ভ াওাভীন্তভ তারভদ্র্ঢা  রধব ভ হ্রা ওভা। Chars Livelihoods Programme (CLP)এভ ম্পত লস্তান্তভ ওাব ভক্রন্ফভ নমানন্মভ উধভ রপরত্ত ওন্ভ ঘভ উৎধাতওন্তভ ওফভওােন্ও দৃঢ়  যরক্তযামী ওভাভ
মন্ক্ষয প্রওল্পটি াস্তাদ ওভা লন্ছ।
প্রওল্প এমাওা

অনুন্ফারতঢ প্রওল্প ভাে
জুদ, ২০১৭ ধব ভন্ত ক্রফপুরঞ্জঢ ব্য
ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভ ভাে
ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভভ জুদ২০ ,১৭
ধব ভন্ত ব্য

: দতন্যভ উত্তভ  উত্তভ ধরশ্চফ অঞ্চন্মভ দফাঝ ১০টি দচমাভ (গুড়া, রভাচকঞ্জ, কাইান্ধা,
চাফামপুভ, কুরড়গ্রাফ, মামফরদভলাঝ, ভাংপুভ, দীমনাফারভ, ঝাঙ্গাইম এাং ধাদা)
ঘভাঞ্চম।
: ৯২৬২.৮৫ মক্ষ ঝাওা (প্রওল্প ালায্য- ৭৮৯৯.৮৫ মক্ষ; রচর-১৩৬৩.০০ মক্ষ)
: ৬২৫৬.৩৫ মক্ষ ঝাওা (প্রওল্প ালায্য-৫৫৫৯.৮৫ মক্ষ; রচর-৬৯৬.৫০ মক্ষ)
: ৭০০ মক্ষ ঝাওা (প্রওল্প ালায্য-৫০০.০০ মক্ষ; রচর-২০০.০০ মক্ষ)
: ১৯৯.৮৮ মক্ষ ঝাওা (প্রওল্প ালায্য-১৮২.৬৩ মক্ষ; রচর-১৭.২৫ মক্ষ)
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প্রওন্ল্পভ মূম ওাব ভক্রফ
 ঘভাঞ্চন্ম উৎধারতঢ ধন্েভ (ভূট্টা, ফরভঘ, ধাঝ) উৎধাতদ  উৎওর ভঢা াথন্দ াংরিষ্ট ররন্ রন্যরারঢ
প্ররঢষ্ঠাদন্ও ম্পৃক্তওভন্ডভ ফাধ্যন্ফ উন্নঢ চাঢ, উৎধাতদ ধিরঢ, প্রমৄরক্ত লস্তান্তভ  ম্প্রাভড;
 মূম ঘভাঞ্চন্মভ দবাকান্বাক সুরথা উন্নন্দ দখাড়াভ কাড়ী প্রতান্দভ ফাধ্যন্ফ দবাকান্বাক উন্নদল ওফভাংস্থাদ;
 দতীভ উপ ঢীন্ভ পাফাদ খাঝ ম্প্রাভন্ডভ সুন্বাক সৃরষ্ট  ঢা উন্নন্দ স্থাদী উন্দ্যাক্তা সৃরষ্ট; এাং
 দ্রুঢকরঢম্পন্ন দদৌওা তঢভীভ ফাধ্যন্ফ দবাকান্বাক ব্যস্থাভ উন্নদ  চীরওাদল ঘন্ভভ উৎধারতঢ ধন্েভ
াচাভ রদরশ্চঢওভড।
উন্ল্লঔন্বাগ্য অগ্রকরঢ
 প্রওন্ল্পভ আঢা উত্তভাঞ্চন্মভ ১০টি দচমাভ ঘভাঞ্চন্ম ম্ভাদাফ  ভারথও উৎধাতদক্ষফ ০৭ টি কৃরর
নন্মভ (ভূট্টা, ফরভঘ, ধাঝ, রিঁাচ, াতাফ, রভরা, থাদ) উৎধাতদ, ধরভঘব ভাল লস্তরযন্ল্পভ উন্নদ 
াচাভচাঢওভড ররও প্রমৄরক্ত দা ম্প্রাভদ।
 প্রওন্ল্পভ উন্দ্যান্ক ৬টি কৃরর উধওভড রক্রওাভী প্ররঢষ্ঠান্দভ াংন্ক ঘভারভ প্রঢযক্ষ ওারভকরভ লাঢাভ
ফাধ্যন্ফ ফাদ ম্পন্ন কৃরর উধওভড প্রারপ্ত  ঘারাাত ধিরঢ ম্প্রারভঢ লন্ন্ঙ।
 ১,০০০ চদ রভন্ঝমাভ  ৪২ চদ
ঘাভা উৎধাতদ  রক্রওাভীন্ও
প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ;
 ১১,৫০০ টি প্ররযক্ষন্ডভ ফাধ্যন্ফ
১৪১,৩৪৩ চদ (ফরলমা- ৪৩,০৪৭)
কৃরওন্ও প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা
লন্ন্ঙ;
 ঘভাঞ্চন্মভ উধন্বাকী নন্মভ
উৎধাতদ ররন্ ৫,০৩১ টি প্রতযভদী
েঝ স্থাধদ এাং নমানম প্রতযভন্ডভ
চন্য ১,১৫০ টি কৃরও ফাঞ রতন্ভ
আন্াচদ ওভা লন্ন্ঙ।

 ঘভাঞ্চন্ম ফরভঘ, রভরা, াতাফ- এভ ীচ উৎধাতন্দ াাংমান্তয কৃরর কন্রডা ইদরস্টটিউঝ এাং এভ লন্বাকী
াংস্থা ফমা কন্রডা দওন্দ্র  তঢমীচ কন্রডা দওন্ন্দ্রভ ান্ণ ফাঞ ধব ভান্ দবৌণপান্ ওাচ ওভা ল।
 ঘভাঞ্চন্ম উন্নঢ ধাঝ উৎধাতদ  ধাঝ ধঘদ ধিরঢ ম্প্রাভন্ড াাংমান্তয ধাঝ কন্রডা ইদরস্টটিউঝ এাং কৃরর
ম্প্রাভড অরথতপ্তভ এভ প্রঢযক্ষ লাঢা দবৌণপান্ ওাচ ওভা ল।
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 ঘভাঞ্চন্মভ উৎধারতঢ ধে ক্র রদরশ্চঢ ওভাভ মন্ক্ষয প্রাড গ্রুন্ধভ ান্ণ চুরক্ত ম্পাতদ ওভা ল, নমশ্রুরঢন্ঢ এ
ধব ভন্ত ২৫৯ দফররও ঝদ ফাদম্মঢ আলু  ১১০ দফররও ঝদ ফরভঘ ক্র ওন্ভ এাং কৃরওন্তভন্ও ব্যারও
লন্বারকঢা প্রতান্দভ মন্ক্ষয প্রাড ৫টি কৃরর লা ঘালু ওন্ভন্ঙ।
 প্রমৄরক্ত  উধওভড দা ম্প্রাভন্ডভ ফাধ্যন্ফ ভূট্টাভ উৎধাতদ এওভ প্ররঢ ৫ ঝদ দণন্ও বৃরি দধন্ ৮ ঝদ
এাং াতান্ফভ উৎধাতদ ১.২ ঝদ দণন্ও বৃরি দধন্ ২.৪ ঝদ লন্ন্ঙ। ৬২৩ দফররও ঝড াতাফ  ২৬,১১২
দফররও ঝদ ভূট্টাভ াচাভ রদরশ্চঢ লন্ন্ঙ বাভ াচাভ মূে বণাক্রন্ফ ঝাওা ৩৪২.৬৫ মক্ষ  ৪১৭৭.৯২ মক্ষ
ফাত্র।
 প্রওন্ল্পভ লাঢা ঘভাঞ্চন্ম দবাকান্বাক ব্যস্থাভ উন্নন্দ ৫টি দোটিাং োরোং দষ্টযদ, ২৮ টি ফন্টম দদৌওা 
১৮টি ঘন্ভভ কাড়ী লস্তান্তভ  এমরচইরটভ লাঢা ১৪টি বাত্রী ঙাউদী  ৬টি ভাস্তা রদফভান্ডভ ফাধ্যন্ফ উন্নঢ 
রদভাধত দবাকান্বাক ব্যস্থা রদরশ্চঢ লন্ন্ঙ।
 ধল্লী উন্নদ এওান্টফীন্ঢ স্থারধঢ ঘভ উন্নদ কন্রডা দওন্দ্রন্ও (CDRC) এওটি ঘভ রপরত্তও দন্মচ দন্টান্ভ
ধরভদঢ ওভাভ মন্ক্ষয M4C  RDA -এভ দবৌণ ওাব ভক্রফ লান্ঢ দদা লন্ন্ঙ।

রঘত্র: ঘভাঞ্চন্ম দবাকান্বাক ব্যস্থাভ উন্নন্দ ঘন্ভভ কাড়ী এাং দ্রুঢকরঢ ম্পন্ন দদৌওা  েটিাং খাঝ

(২)

আভরটএ ঔাফাভ এাং োন্ভঝভী স্কুম এে ওন্মচ আদৄরদওাদ প্রওল্প

াাংমান্তয ভওান্ভভ অণ ভান্দ চানুারভ ২০১৪ লন্ঢ রটন্ম্বভ ২০১৬ দফান্ত ইলা এওটি ঘমফাদ প্রওল্প। এওান্টফী
প্রতযভদী ঔাফাভন্ও Technology Park রলন্ন্ কন্ড় দঢামা এাং ধল্লী উন্নদ এওান্টফী োন্ভঝভী স্কুন্মভ
অওাঞান্ফাকঢ সুন্বাক-সুরথা  আদৄরদও রযক্ষান্ধাওভড রদরশ্চঢওভই প্রওল্পটিভ অন্যঢফ উন্েশ্য।
প্রওন্ল্পভ মূম উন্েশ্য
আভরটএ, গুড়া’ভ প্রতযভদী ঔাফান্ভভ প্রমৄরক্তকঢ উৎওর ভঢা ম্প্রাভড  আদৄরদওাদল এওান্টফী োন্ভঝভী স্কুম
এে ওন্মন্চভ রযক্ষা প্রমৄরক্তল রযক্ষা ব্যস্থাভ ফান্দান্নদ ওন্ভ একুয যঢন্ওভ ঘযান্মঞ্জ দফাওান্মা ওভাই এ প্রওন্ল্পভ
মূম উন্েশ্য।
প্রওল্প এমাওা
: আভরটএ ওযাম্পা।
অনুন্ফারতঢ প্রওল্প ভাে

:

৩৪২০.৯০ মক্ষ ঝাওা।

জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত ক্রফপুরঞ্জঢ ব্য
২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ ভাে
২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত ব্য

:
:
:

২৬০০.৭০ মক্ষ ঝাওা।
১৫০০.০০ মক্ষ ঝাওা
১৪৯৯.৪৯ মক্ষ ঝাওা
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উন্ল্লঔন্বাগ্য অগ্রকরঢ
 প্রওন্ল্পভ আঢা স্কুম এে ওন্মন্চভ ১০ ঢমা foundation ররযষ্ট এওান্টফীও পড, কামভ দলান্ষ্টম পড
এাং দমফ্ দলমপ্ গ্রুন্ধভ চন্য ৩ ঢমা ধব ভন্ত রদফভাড ওাচ ঘমফাদ ভন্ন্ঙ।
 দটইরভ ইউরদন্ঝ রটরচঝাম চদ দস্কম স্থাধদ ওভা লন্ন্ঙ। এঙাড়া Simen collection station রদফভাড 
Processing center এভ াংস্কাভ  ঝাইমস্ স্থাধদ ওভা লন্ন্ঙ। Simen াংভক্ষন্ডভ চন্য N2 গ্যা
াংভক্ষড vessel স্থাধদ ম্পন্ন লন্ন্ঙ।
 দেইনয ইউননরর্ প্রকরল্পয আওর্ায় ২৩টি ফাছুয দুগ্ধফর্ী গাবী ক্রয়/ ংগ্র কযা রয়রে।
 ঔাদ্য প্ররক্রাওভদ  াংভক্ষড ইউরদন্ঝ ইউরওউন্ঝভ স্থাধদ ওভা লন্ন্ঙ। ধারদ ধরভন্যাথদ োন্ট RO ল স্থাধদ ওভা
লন্ন্ঙ। দাঢরমাং েযান্ট রদফভাড ওাচ ঘমফাদ ভন্ন্ঙ।
 কৃরর বন্ত্রধারঢ ইউরদন্ঝভ আঢা কপীভ দমকূধ স্থাধদ ওভা লন্ন্ঙ  ভূ-কপভস্থ দঘ দামা রদফভাড ওাচ ঘমফাদ
ভন্ন্ঙ। কপীভ দমকূধ ঘামদাভ চন্য ২২kw Solar Plant স্থাধদা ওভা লন্ন্ঙ। ১টি ওম্বাইে লান্পভষ্টাভ ক্র,
দমন দপ্রান্নম রভধাভ ক্র ওভা লন্ন্ঙ। ান্াগ্যা রধউরভরনন্ওযদ ইউরদঝ ক্র ওভা লন্ন্ঙ। ারওাং ঝাইধ
ভাই ঝান্পেযান্টাভ ক্র ওভা লন্ন্ঙ।
 টিসুয ওামঘাভ ইউরদঝ এভ চন্য ১টি দমরফদাভহুট ক্র ওভা লন্ন্ঙ।
 ফৎস্য ইউরদন্ঝভ চন্য দতুদ ওন্ভ ব্রুট রন ক্র ওভা লন্ন্ঙ।
 প্রওন্ল্পভ আঢা দফাঝ ৫০০ চদ দও প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ।
 প্রওন্ল্পভ আঢা ১টি স্কুম া, ১টি প্ররযক্ষড া এাং ১টি রধও-আধ াংগ্রল ওভা লন্ন্ঙ। 
স্কুম এে ওন্মন্চভ োন্ভ চন্য দঘাভ দঝরমল ৩০টি ওরম্পউঝাভ স্থাধদ ওভা লন্ন্ঙ।
(৩)

গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ চীদফাদ উন্নদ এাং আদৄরদও দাকরভও সুন্বাক-সুরথা ম্বরমঢ ফারপরত্তও হুঢম পদ
ররযষ্ট ‘ধল্লী চদধত’ রদফভাড যীর ভও প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প

কৃরর চরফ অধঘ দভাথ  ধল্লীাীভ চন্য উন্নঢ আাদ ব্যস্থা রদরশ্চঢওভন্ড ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, গুড়া “গ্রাফীড
চদন্কাষ্ঠীভ চীদফাদ উন্নদ এাং আদৄরদও দাকরভও সুন্বাক-সুরথা ম্বরমঢ ফারপরত্তও হুঢম পদ ররযষ্ট ‘ধল্লী
চদধত’ রদফভাড” াংক্রান্ত প্রান্ারকও কন্রডা যীর ভও ঘমফাদ প্রওল্প। প্রওল্পটি জুমাই, ২০১৪ লন্ঢ জুদ, ২০১৭ দফান্ত দফাঝ
৪২৪৩৩.৭৮ মক্ষ ঝাওা প্রাক্করমঢ ব্যন্ াস্তারঢ লন্ছ।
প্রওন্ল্পভ মূম উন্েশ্য
গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ উন্নঢ আাদ রদরশ্চঢওভন্ডভ ফাধ্যন্ফ কৃরর চরফ অধঘন্ভাথ, ঔাদ্য রদভাধত্তা রদরশ্চঢওভড এাং
চীদফান্দভ উন্নদ ওভাই প্রওন্ল্পভ মূম উন্েশ্য।
প্রওল্প এমাওা
অনুন্ফারতঢ প্রওল্প ভাে
জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত ক্রফপুরঞ্জঢ ব্য
২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ ভাে
২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ জুদ ২০১৭
ধব ভন্ত ব্য

: দতন্যভ াঢ রপান্ক এওটি ওন্ভ দফাঝ ০৭টি এমাওা ধাইমাঝ আওান্ভ
প্রওল্প াস্তারঢ লন্ছ।
: দফাঝ ৪২৪৩৩.৭৮ মক্ষ ঝাওা (াাংমান্তয ভওাভ- ৩৬,২৯৮.০০ মক্ষ ঝাওা
 সুরথান্পাকী- ৬,১৩৫.৭৮ মক্ষ ঝাওা)
: ১১১৯৪ ৭৪.মক্ষ ঝাওা
: ৫০০০.০০ মক্ষ ঝাওা।
: ৪৯৮৪৪২. মক্ষ ঝাওা।

55

প্রওন্ল্পভ প্রথাদ প্রথাদ ওাব ভক্রফমূল
ও) হুঢম ররযষ্ট (৪ ঢমা) ৭টি আান্দভ চন্য পদ রদফভাড;
ঔ) কারতধশু  লাঁ-মুভকী ধামদল উৎধারতঢ কৃরর ধে প্ররক্রাচাঢওভড াংক্রান্ত ৭টি পদ রদফভাড (৩ ঢমা);
ক) দৌভ প্যান্দম স্থাধন্দভ ফাধ্যন্ফ রদুযৎ উৎধাতদ;
খ) রদভাধত ধারদ ভভান্লভ ব্যস্থা;
গ) ধারদ ম্পন্তভ ন্ ভাত্তফ ব্যলাভ রদরশ্চঢওভন্ড বৃরষ্টভ ধারদ াংভক্ষড  ঝন্মঝ োয ওান্চ ব্যলাভ ;
ঘ) অরগ্নরদ ভাধন্ওভ সুন্বাক এাং ধরভন্য উন্নন্দ চমাথাভ/দমও রদফভাড;
ঘ) ভন্ধদওান্চ রওল্প দাদন্বাগ্য জ্বামাদী যরক্ত ব্যলান্ভ ওরফউরদটি রপরত্তও ান্াগ্যা োন্ট স্থাধদ;
ঙ) ান্াগ্যা োন্ট লন্ঢ প্রাপ্ত স্লাভী দণন্ও উৎকৃষ্টফান্দভ তচ াভ উৎধাতদ এাং রধডদ;
চ) সুনমন্পাকীন্তভ চন্য ররপন্ন আথ ভদমূমও প্ররযক্ষড ধরভঘামদা; এাং
ছ) উন্দ্যাক্তা উন্নন্দ প্ররযক্ষড রদপভভ আভরটএ ঋড ওাব ভক্রফ ধরভঘামদা।
উন্ল্লঔন্বাগ্য অগ্রকরঢ
 ভাংপুভ রপান্কভ ভাংপুভ তভ উধন্চমাভ রদাফঢ দফৌচাভ ধাোভ রতরখ এমাওা ধল্লী চদধত পন্দভ ১ফ ঢমাভ
ঙাত রদফভাড ওাচ ঘমফাদ ভন্ন্ঙ এাং ভাচযালী রপান্কভ যাচালাদপুভ উধন্চমাভ চাফামপুভ দফৌচা ধল্লী
চদধত পন্দভ ওমান্ফভ দগ্রট ীফ ঠামান্ভ ওাচ ম্পন্ন লন্ন্ঙ।
 ঠাওা রপান্কভ দকাধামকঞ্জ দচমাভ তভ উধন্চমাভ আড়ধাড়া  লরভতাপুভ দফৌচাভ লরভতাপুভ গ্রান্ফ ধল্লী চদধত
পন্দভ রদফভাড ওাচ ঘমফাদ। খুমদা দচমাভ টিাখাঝা উধন্চমাভ দঔামাাড়ীা গ্রান্ফ ধল্লী চদধত পদ রদফভান্ডভ
চন্য ফাটি ধভীক্ষা এাং ারম পভাঝ ম্পাতদ পূ ভও রদফভাড ওান্চভ দম-আউঝ দতা লন্ন্ঙ। এঙাড়া প্রওল্প
এমাওাভ এযান্প্রাঘ দভাট রদফভাড ওাচ ইন্ঢাফন্ধ্য ফাপ্ত লন্ন্ঙ। রন্মঝ দচমাভ তরক্ষড সুভফা উধন্চমাভ দুলারচ
গ্রান্ফ ধল্লী চদধত পদ রদফভান্ডভ চন্য ীফাদা রঘরিঢওন্ভ ফাটি ধভীক্ষাভ ওাচ প্ররক্রাথীদ। ধাযাধারয ারম
পভান্ঝভ ওাচ ঘমফাদ ভন্ন্ঙ।
 ঘট্টগ্রাফ রপান্ক ওক্সাচাভ দচমাভ তভ উধন্চমাভ খুরুযকুম গ্রান্ফ ধল্লী চদধত প্রওল্প াস্তান্দভ চন্য
ফন্ত্রডাম ওর্তও
ভ কঠিঢ টিফ  আভরটএ’ভ ফলাধরভঘামও দবৌণপান্ ন্ভচরফন্দ প্রওল্প এমাওা ধরভতযভদ ওন্ভদ।
ওক্সাচাভ দচমাভ তরভদ্র্ ফৎস্যচীীন্তভ চন্য আশ্রদ প্রওল্প াস্তান্দভ মন্ক্ষয ওক্সাচাভ তভ উধন্চমাভ
খুরুযকুম এমাওা াঁওঔামী দতীভ ঢীভঢী ২৫২ এওভ চরফ রঘরিঢ ওন্ভ এাং উক্ত এমাওা ধল্লী চদধত
প্রওল্পটি াস্তান্দভ ব্যাধান্ভ ধভীক্ষা-দীরভক্ষা ঘমন্ঙ।
 রভযাম রপান্কভ আঢা ধল্লী চদধত প্রওল্প াস্তান্দভ চন্য প্রওল্প এমাওা চূড়ান্তপান্ রদ ভাঘদ ওভা ম্ভ
লরদ; ঢন্ ইন্ঢাফন্ধ্য ২/৩টি এমাওাভ ম্ভব্যঢা বাঘাই ম্পন্ন লন্ন্ঙ। এ ররন্ ফন্ত্রডামন্ভ অনুফরঢক্রন্ফ প্রওল্প
এমাওা চূড়ান্তপান্ রদ ভাঘদ ওভা লন্।

রঘত্র: কৃরর চরফ াশ্রী  আদৄরদও দাকরভও সুন্বাক-সুরথা ম্বরমঢ ফা রপরত্তও প্রস্তারঢ ধল্লী চদধত

56

(৪) ধারদ াশ্রী আদৄরদও প্রমৄরক্তভ ম্প্রাভড  রস্তাভ এাং ব্যস্থাধদাভ ফাধ্যন্ফ নন্মভ উৎধাতদ বৃরি
যীর ভও প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প
ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, গুড়া ঢাভ চন্মগ্ন দণন্ওই ধারদ ব্যস্থাধদাভ উধভ প্রান্ারকও কন্রডা ধরভঘামদা ওন্ভ আন্ঙ।
াাংমান্তন্য আরযভ তযন্ওভ পূন্ ভ স্থারধঢ প্ররঢ খন্টা ২ মক্ষ রমঝাভ ধারদ উন্ত্তামদক্ষফ এওটি কপীভ দমকূধ দণন্ও ফাত্র ৪০
এওভ চরফন্ঢ দঘ প্রতাদ ওভা ম্ভ লন্ঢা। কপীভ দমকূন্ধভ দঘ এমাওা বৃরিভ মন্ক্ষয এওান্টফী ১৯৮০-১৯৮৩ ফওান্ম
FAO/UNDP অণ ভান্দ ‘‘Tubewell Command Area Development (TCAD)’’ যীর ভও এওটি প্রান্ারকও কন্রডা ধরভঘামদা
ওন্ভ। উক্ত প্রান্ারকও কন্রডাভ নম রলন্ন্ ‘‘Buried Pipe System of Irrigation’’ (ভূ-কপভস্থ দঘদামা)’’ Concept
এন্তন্য প্ররঢষ্ঠা ধা। আভরটএ ওর্তভও উদ্ভারঢ এইভম্নধ ভূ-কপভস্থ দঘদামা স্থাধদ ওভাভ নন্ম পূন্ ভ ওরণঢ ক্ষফঢা ম্পন্ন এওটি
কপীভ দমকূধ দণন্ও ১৬৬ এওভ দান্ভা থান্দভ চরফন্ঢ দঘ প্রতাদ ওভা ম্ভ লন্ন্ঙ। কপীভ দমকূধ দঘ এমাওাভ এইরূধ বৃরিভ
নন্ম এওভ প্ররঢ রদুযৎ/জ্বামাদী ঔভঘ (৭৫%) ওফান্দা ম্ভ লন্ছ। উধভন্তু ধারদভ অধঘ ৬০% দণন্ও ৫%-এ আদা ম্ভ
লন্ন্ঙ এাং ভূ-উধরভস্থ দঘদামাভ ধরভন্ঢভ ভূ-কপভস্থ দঘদামা স্থাধন্দভ নন্ম ১৬৬ এওভ দঘ এমাওা ৩ এওভ চরফভ অধঘ
দভাথ ওভা ম্ভ লন্ন্ঙ। দঘদামা রদফভান্ড ভূরফ ফারমওন্তভ ফন্ধ্য ম্ভাব্য াফারচও িন্দ্ব এড়ান্দা ম্ভ লন্ন্ঙ। আভরটএ-এভ
অরপজ্ঞঢাভ আন্মান্ও এই ভূ-কপভস্থ দঘ দামা ঢভফান্দ ররপন্ন ভওাভী  দভওাভী প্ররঢষ্ঠাদ দবফদেঃ ন্ভন্দ্র হুমুঔী উন্নদ
ওর্তভধক্ষ, স্থাদী ভওাভ প্রন্ওৌযম অরথতপ্তভ, উত্তভ-পূ ভ ক্ষুদ্র্ দঘ প্রওল্প (কৃরর ফন্ত্রডাম), গ্রাফীড কৃরর নাউন্েযদ (গ্রাফীড
ব্যাাংও), দতন্য কৃরর উৎধাতদ বৃরিভ মন্ক্ষয নমপান্ ব্যলাভ ওভন্ঙ। এঙাড়া ঔাফাভ ধব ভান্ ধারদ ব্যস্থাধদা রদন্ আভরটএ,
রটএই, কন্রডা প্ররঢষ্ঠাদ ওাব ভক্রফ গ্রলড ওভন্ম ফাঞ ধব ভান্ ঢাভ প্রপা ওফ মক্ষয ওভা দকন্ঙ। আভরটএ কন্রডাভ তীখ ভ
অরপজ্ঞঢাভ আন্মান্ও ঔাফাভ ধব ভান্ ধারদ ব্যস্থাধদাল ধারদ ব্যস্থাধদাভ চন্য াাংমান্তয ভওান্ভভ অণ ভান্দ এরপ্রম ২০১৫
লন্ঢ রটন্ম্বভ ২০১৯ দফাতী ধারদ াশ্রী প্রওল্প ঘমফাদ ভন্ন্ঙ। চমায়ু ধরভঢভদচরদঢ ঝুরও দফাওান্মা থাদ, তাদা চাঢী
যষ্য এাং ররপন্ন রি উৎধাতন্দ দন্ঘভ ধারদ, উৎধাতদ উধওভড  জ্বামাদী াশ্রী ধরভন্য ান্ধ দভইচট দট, এআভআই,
এটরিউরট এাং রাইন্ওা ওন্ম্পাস্ট প্রমৄরক্তভ হুম প্রঘমদ, চদরপ্রওভড  ফাঞ ধব ভান্ দ্রুঢ ম্প্রভন্ডভ রদরফত্ত প্রওল্পটি
াস্তারঢ লন্ছ। আদৄরদও ধারদ াশ্রী প্রমৄরক্তভ ম্প্রাভড  ধারদ ব্যস্থাধদাভ ফাধ্যন্ফ নন্মভ উৎধাতদ বৃরি, ধরভন্য 
চমায়ু ধরভঢভন্দভ ঝুরূঁ ও দফাওান্মা ওভাই প্রওল্পটিভ মূম উন্েশ্য।
প্রওল্প এমাওা
অনুন্ফারতঢ প্রওল্প ভাে
জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত ক্রফপুরঞ্জঢ ব্য
২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ ভাে
২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ জুদ ২০১৭
ধব ভন্ত ব্য

:
:
:
:
:

দতন্যভ াঢ রপান্ক দফাঝ ২০০টি এমাওা প্রওল্প াস্তারঢ লন্ছ।
দফাঝ ৩৯০২.০০ মক্ষ
১৪৫৫০০. মক্ষ ঝাওা
৫০০.০০ মক্ষ ঝাওা।
৪৯৮৫৫. মক্ষ ঝাওা।

ধারদ াশ্রী কন্রডা প্রওল্পটি াস্তান্দভ নন্ম ফাঞ ধব ভান্ দঘকৃঢ ধারদ ৩০-৪০% াশ্র লন্ছ ধক্ষান্তন্ভ নমদ বৃরি ধান্ছ
২০-৪০%। ঢভফান্দ াাংমান্তন্যভ ৭টি রপান্কভ আঢা ১৪ দচমাভ অন্তকঢভ ৭২টি কৃরও গ্রুন্ধ এই থভন্দভ আদৄরদও ধারদ
াশ্রী প্রমৄরক্ত এাং বারন্ত্রওীওভদ প্রতযভদী’ভ াস্তাদ এই প্রণফ। আদৄরদও এই ধারদ াশ্রী প্রমৄরক্ত মুল এাং বারন্ত্রওীওভদ
ারদরচযওপান্ াস্তান্দ রওছু দভওাভী প্ররঢষ্ঠাদ উন্দ্যাক গ্রলদ ওন্ভন্ঙদ এাং নমঢাভ ান্ণ াস্তাদ ওভন্ঙ। ঢাঙাড়া
ব্যরক্তকঢ উন্দ্যাক্তা তঢভী লন্ছ। নন্ম ফাঞ ধব ভান্ কৃরর রপাক, রএরটর, ন্ভন্দ্র হুমুঔী ওর্তভধক্ষ (রএফরটএ), ইঢযারত
প্ররঢষ্ঠাদ প্রমৄরক্তমূল ধাঞ ধব ভান্ ম্প্রাভন্ড াংমৄক্ত লাভ নন্ম ইরঢাঘও ধরভঢভদ মক্ষয ওভা বান্ছ।

রঘন্ত্র: ধরভন্য  চমায়ু ধরভঢভন্দভ ঝুরূঁ ও দফাওান্মা দন্ঘভ ধারদ  উৎধাতদ উধওভড াশ্রী প্রমৄরক্তন্ঢ ঘারাাত
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উন্ল্লঔন্বাগ্য অগ্রকরঢ


প্রওন্ল্পভ আঢা রদথ ভারভঢ প্রওল্প এমাওা চভীধ ধরভঘামদা ওন্ভ প্রণফ ন্র ভ ৩০টি এাং রিঢী ন্র ভ ৩৫টি উধপ্রওন্ল্প গ্রুধ রদ ভাঘদ ম্পন্ন ওভা লন্ন্ঙ। ঢন্ ভূ-কপভস্থ ধারদভ স্তভ ধরভফাধ, দঘ ধারদভ তক্ষঢা রদরূধদ  ব্যলাভ
ম্পওীঢ চভীধ ঘমফাদ;



২০০টি উধ-প্রওন্ল্পভ ফন্ধ্য জুদ-২০১৭ ধব ভন্ত ৭০টি উধ-প্রওন্ল্প প্রতযভদী িও তঢভীভ ওাচ ম্পন্ন লন্ন্ঙ। প্রতযভদী
িওগুরমন্ঢ ঢভফান্দ ভর/২০১৬-১৭ দফৌসুন্ফভ প্রতযভদী াস্তাদ ম্পন্ন লন্ন্ঙ।



ফাতাভ রান্ন্মভ চন্য ৭টি রপান্কভ ৭টি এমাওা চভীধ ধরভঘামদা ওন্ভ ৭টি ফাতাভ রান্ম এমাওা ভর/২০১৬-১৭
দফৌসুন্ফভ প্রতযভদী াস্তাদ ম্পন্ন লন্ন্ঙ।



আভরটএ প্রতযভদী ঔাফাভ কন্রডাভ মূম দওন্দ্র রলন্ন্ কন্ড় তুন্ম প্রমৄরক্তমূন্লভ উধভ কন্রডা ওাব ভক্রফ ঘমফাদ
ভন্ন্ঙ।



ইন্ঢাফন্ধ্য ৩টি প্রাভরম্ভও ধরভওল্পদা াওভধ ম্পন্ন ওভা লন্ন্ঙ।



প্রমৄরক্তমূল চদরপ্র  প্রাভ/ম্প্রাভন্ডভ চন্য ৬৯টি ফাঞ রত, ৭টি ক্র রপরচঝ/ন্ফাটিন্পযদাম টুযভ, ৩২টি নাফভ
রনল্ড স্কুম প্ররযক্ষডল ৩টি দফরযদাভী অধান্ভযদ এাং ৯টি অরলঢওভড  ব্যস্থাধদা ররও প্ররযক্ষড ম্পন্ন ওভা
লন্ন্ঙ।



ঔাফাভ বারন্ত্ররওওভন্ডভ চন্য ধাাভ টিমাভ দট নফভাভল, দভাধদ  ফাড়াই বন্ত্রধারঢ াংগ্রল ওন্ভ রঢভড ঘমফাদ
ভন্ন্ঙ। ঢভফাদ ধব ভন্ত ৩৪টি ধাাভ টিমাভ দট নফভাভল কৃরর বন্ত্রধারঢ উধওাভন্পাকী ধারদ াশ্রী কৃরওতন্ম
রঢভড ওভা লন্ন্ঙ।

ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (আভরটএ), ভাংপুভ স্থাধদ যীর ভও প্রওল্প

(৫)

াাংমান্তয ভওান্ভভ অণ ভান্দ অন্ক্টাভ, ২০১৪ লন্ঢ দন্ন্ফম্বভ, ২০১৮ দফাতী এওটি ঘমফাদ প্রওল্প। প্রওল্পটি ফাদদী
প্রথাদফন্ত্রী দযঔ লারদাভ অগ্রারথওাভমূমও প্রওল্প। উত্তভ-ধরশ্চফ অঞ্চন্মভ (কাইান্ধা, ভাংপুভ, রতদাচপুভ, ঞাঁকুভকা, ধঞ্চকড়,
দীমনাফাভী, কুরড়গ্রাফ  মামফরদভলাঝ) গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীন্ও তক্ষ চদযরক্তন্ঢ রূধান্তন্ভভ ফাধ্যন্ফ উন্নন্দভ মূম দস্রাঢথাভা
ম্পৃক্ত ওন্ভ ঢান্তভ তারভদ্র্ রন্ফাঘদ ওভাভ রদরফত্ত আভরটএ, গুড়া’ভ অথীন্দ ভাংপুন্ভভ ঢাভাকঞ্জ উধন্চমা ধল্লী উন্নদ
এওান্টফী, গুড়াভ আতন্ম এওটি স্বঢন্ত্র এওান্টফী স্থাধন্দভ উন্েন্শ্য প্রওল্পটি াস্তারঢ লন্ছ।
প্রওন্ল্পভ মূম উন্েশ্য
ভাংপুভ রপান্কভ গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ দঝওই চীদ বাত্রাভ ফাদন্ন্নান্দভ চন্য আভরটএ, গুড়া’ভ আতন্ম আন্ভা এওটি পুডাঙ্গ ধল্লী
উন্নদ এওান্টফী প্ররঢষ্ঠা ওভাই এ প্রওন্ল্পভ মূম উন্েশ্য।
:
ভাংপুভ দচমাভ ঢাভাকঞ্জ উধন্চমাথীদ ইওভঘামী, ওাঘদা 
প্রওল্প এমাওা
চকতীযপুভ দফৌচা।
অনুন্ফারতঢ প্রওল্প ভাে
:
১১১৩২.০০ মক্ষ ঝাওা ।
জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত ক্রফপুরঞ্জঢ ব্য
:
২০৭৯.০২ মক্ষ ঝাওা।
২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ ভাে
:
১০০০ মক্ষ ঝাওা।
২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত ব্য
:
৯৯৫৭২. মক্ষ ঝাওা।
প্রওন্ল্পভ মূম ওফভওাে
ভূরফ অরথগ্রলড


প্রওন্ল্পভ আঢা দফাঝ ৫০ এওভ চরফ অরথগ্রলড ওাচ

অরন পদ রদফভাড


প্রযারদও পদেঃ (১০ ঢমা নাউন্েযদ) ৫ফ ঢমা ধব ভন্ত রদফভাড



অনুরত পদেঃ (১০ ঢমা নাউন্েযদ) ৪ণ ভ ঢমা ধব ভন্ত রদফভাড
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ঔাফাভ পদেঃ (৬ ঢমা নাউন্েযদ) ২ ঢমা ধব ভন্ত রদফভাড



ওযান্নন্ঝরভাল রন্দাতদ দওন্দ্র  দকষ্ট লাউ পদ (৬ ঢমা নাউন্েযদ ৪ণ ভ ঢমা ধব ভন্ত রদফভাড): গ্রাউে দোভ  ১ফ
ঢমা- ওযান্নন্ঝরভা, ২ ঢমা- রন্দাতদ দওন্দ্র, ৩ ঢমা দকস্ট লাউ

আারও পদ রদফভাড


ফট ভাদ দলান্ষ্টমেঃ (১০ ঢমা নাউন্েযদ) ৩ ঢমা ধব ভন্ত রদফভাড



াথাভড দলান্ষ্টম (ফরলমা  পুরুর) (১০ ঢমা নাউন্েযদ) ৬ষ্ঠ ঢমা ম্পন্ন



ধরভঘামন্ওভ াাংন্মােঃ (২ ঢমা নাউন্েযদ) ২ ঢমা ধব ভন্ত রদফভাড



নযাওারি দওাাঝ ভাভেঃ (১০ ঢমা নাউন্েযদ) ৪ণ ভ ঢমা ধব ভন্ত রদফভাড



ষ্টান দওাাঝ ভাভ (এ, র, র ঝাইধ) (১০ঢমা নাউন্েযদ) ৩ ঢমা ধব ভন্ত রদফভাড



দফইদ দকঝ  ীফাদা প্রাঘীভ রদফভাড।

এঙাড়া প্ররযক্ষড, কন্রডা  প্রান্ারকও কন্রডা দক্ষত্র রলন্ন্ আভরটএ, ভাংপুভ ওযাম্পান্ আভরটএ, গুড়া’ভ আতন্ম (ও) কৃরর
বন্ত্রধারঢ ইউরদঝ; (ঔ) নম ইউরদঝ; (ক) দটইভী ইউরদঝ; (খ) দধারল্ট্র ইউরদঝ; (গ) ফৎস্য ইউরদঝ (ঘ) উদ্যাদ  দা ভাভী ইউরদঝ;
(ঙ) টিসুযওামঘাভ  লাইন্ড্রান্নারদও ইউরদঝ কন্ড় দঢামাভ ধরভওল্পদা ভন্ন্ঙ।
উন্ল্লঔন্বাগ্য অগ্রকরঢ


ইন্ঢাফন্ধ্য ভাংপুভ দচমাভ ঢাভাকঞ্জ উধন্চমাথীদ ইওভঘামী, ওাঘদা  চকতীযপুভ দফৌচা ৫০ এওভ চরফ অরথগ্রলড
ম্পন্ন ওভা লন্ন্ঙ।



রদফভাড ওাচ রদরড় ঢতাভওী  ধরভওল্পদা ফারনও ম্পন্ন ওভাভ সুরথান্ণ ভ ইন্ঢাফন্ধ্য ধভাফযভও নাফভ রদন্াক দতা
লন্ন্ঙ।



ভূরফ উন্নন্দভ ওাচ ঘমন্ঙ।



ওযাম্পান্ভ ফাস্টাভ েযাদ তঢভী ওভা লন্ন্ঙ। দ অনুবাী রফাদা প্রাঘীন্ভভ ওাচল ররপন্ন পদ রদফভাড ওাচ শুরু
লন্ন্ঙ।

রঘত্র: আভরটএ’ভ চন্য চরফ অরথগ্রলন্ডভ দঘও রঢভড ওভন্ঙদ স্থাদী ভওাভ, ধল্লী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামন্ভ ফাদদী
প্ররঢফন্ত্রী ফরউভ ভলফাদ ভাঙ্গা , এফরধ
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(৬)

চাফামপুন্ভ ধল্লী উন্নদ এওান্টফী প্ররঢষ্ঠাওভড যীর ভও প্রওল্প

ফফদরাংল রপান্কভ গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ দঝওই চীদ বাত্রাভ ফাদন্ন্নান্দ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দযঔ লারদা কঢ
২৫/১০/২০১৬ ঢারভন্ঔভ এওন্দও পা প্রওল্পটি অনুন্ফাতদ দতদ। প্রওল্পটি াাংমান্তয ভওান্ভভ অণ ভান্দ জুমাই
২০১৬ লন্ঢ জুদ, ২০২০ দফান্ত দফাঝ ১২৪৫০.১২ মক্ষ ঝাওা ব্যন্ াস্তান্দভ চন্য কঢ ২৭/১২/২০১৬ ঢারভন্ঔ
প্রযারদও অনুন্ফাতদ মাপ ওন্ভ।
প্রওন্ল্পভ মূম উন্েশ্য
বৃলত্তভ ফফাংরাংল অঞ্চন্মভ গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ দঝওই চীদ-বাত্রাভ ফাদন্ন্নান্দভ চাফামপুন্ভ ধল্লী উন্নদ এওান্টফী
প্ররঢষ্ঠা ওভাই এ প্রওন্ল্পভ মূম উন্েশ্য।
প্রওন্ল্পভ সুরদরত ভষ্ট উন্েশ্যমী রদম্নরূধেঃ
 এওান্টফী প্ররঢষ্ঠাভ চন্য দপৌঢ অওাঞান্ফা রদফভাড ওভা;
 প্ররযক্ষড, কন্রডা  প্রান্ারকও কন্ডাভ চন্য ররপন্ন সুন্বাক সুরথা রদরশ্চঢ ওভা;
 ধল্লী উন্নদ ম্পওীঢ প্ররযক্ষড, কন্রডা  প্রান্ারকও কন্রডাভ ফাধ্যন্ফ প্ররযরক্ষঢ  তক্ষ ফাদ ম্পত
সৃরষ্ট, দঝওই ফন্টম  প্রমৄরক্ত ম্প্রাভড;
 ফাদম্পন্ন প্ররযক্ষড প্রতান্দভ ফাধ্যন্ফ তক্ষ ফাদ ম্পত সৃরষ্ট এাং ফন্টম/প্রমৄরক্তকঢ ম্প্রাভড ওন্ভ ঔাদ্য
রদভাধত্তা রদরশ্চঢ এাং তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ লাঢা ওভা; এাং
 দতন্যভ গ্রাফীড লঢ তরভদ্র্য চদন্কাষ্ঠীন্ও তক্ষ ওফী রলন্ন্ কন্ড় তুন্ম গ্রাফীড অঞ্চন্মভ আণ-ভ াফারচও
অস্থাভ উন্নদ খঝান্দা।
প্রওল্প এমাওা

:

অনুন্ফারতঢ প্রওল্প ভাে

:
:
:
:

জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত ক্রফপুরঞ্জঢ ব্য
২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ ভাে
২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত ব্য

চাফামপুভ দচমাভ দফমাদতল উধন্চমাথীদ রযলাঝা, লরভভাফকুম
দফৌচা।
১২৪৫০.১২ মক্ষ ঝাওা
৩৫০০.০০ মক্ষ

প্রওন্ল্পভ মূম ওফভওাে
ম্পত াংগ্রল
 ৫০ এওভ চরফ অরথগ্রলড।
 প্রওন্ল্পভ আঢা বাদলাদ (১টি রধ-আভ  ২টি দফাঝভ াইন্ওম) াংগ্রল ।
 প্রস্তারঢ ৫টি ইউরদন্ঝভ (নম; দটইভী  দধারল্ট্র; ফৎস্য; টিসুয ওামঘাভ এাং লাইন্ড্রান্নারদও; কৃরর ধে
প্ররক্রাচাঢওভড ইউরদঝ) এভ বন্ত্রধারঢ াংগ্রল।
রদফভাড  স্থাধদাতী
পদ রদফভাড
 তয ঢমা ররযষ্ট প্রযারদও পদ রদফভাড;
 ওযান্নন্ঝরভাল রন্দাতদ দওন্দ্র  দকষ্ট লাউ পদ (৬ ঢমা নাউন্েযদ ৫ফ ঢমা ধব ভন্ত রদফভাড) (১ফ  ২
ঢমা ওযান্নন্ঝরভা; ৩ ঢমা- রন্দাতদ দওন্দ্র এাং ৪ণ ভ-৫ফ ঢমা দকস্ট লাউ)
 াথাভড দলান্ষ্টম (পুরুর): (৬ ঢমা নাউন্েযদ) ৬ষ্ঠ ঢমা ধব ভন্ত রদফভাড ;
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 াথাভড দলান্ষ্টম (ফরলমা ): (৬ ঢমা নাউন্েযদ) ৬ষ্ঠ ঢমা ধব ভন্ত রদফভাড ।
 ফলাধরভঘাভও  অরঢরভক্ত ফলাধরভঘাও াাংন্মা : (২ ঢমা নাউন্েযদ) ২ ঢমা ধব ভন্ত রদফভাড।
অন্যান্য পদ  অওাঞান্ফা/স্থাধদারত রদফভাড
 প্ররযক্ষড, কন্রডা  প্রান্ারকও কন্রডা দক্ষত্র রলন্ন্ চাফামপুভ ওযাম্পান্ আভরটএ, গুড়া’ভ আতন্ম নম;
দটইভী  দধারল্ট্র; ফৎস্য; টিসুয ওামঘাভ এাং লাইন্ড্রান্নারদও এাং কৃরর ধে প্ররক্রাচাঢওভড ইউরদঝ এভ
দট/অওাঞান্ফা রদফভাড।
 দফইদ দকঝ, কাট ভ দযট  ীফাদা প্রাঘীভ রদফভাড।
 ওরভন্টাভ রদফভাড;
 ফরচত রদফভাড।
 দভাট/রমাংও দভাট স্থাধদ
 ধারদ রদস্কাযদ অওাঞান্ফা
 দঝরমন্বাকান্বাক, তদুযরঢও স্থাধদা
 ধারদ ভভাল (ধাইধ মাইদ, ২টি কপীভ দমকূধ, পাভন্লট ট্াাংও)
উন্ল্লঔন্বাগ্য অগ্রকরঢ
 ধঞ্চায ৫০ এওভ চরফ অরথগ্রলড প্ররক্রা চূড়ান্ত ধব ভান্।
 ধভাফযভও নাফভ রদন্ান্কভ চন্য ইন্ঢাফন্ধ্য চাঢী ধরত্রওা  ন্ াইন্ঝ রজ্ঞরপ্ত প্রওায ওভা লন্ন্ঙ।

রঘত্র: কঢ ৩০ এরপ্রম ২০১৭ ঢারভন্ঔ স্থাদী ভওাভ, ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ফাদদী ফন্ত্রী চদা ঔদওাভ দফাযাভভন
দলান্দ এফরধ. ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, চাফামপুভ এভ রপরত্তপ্রস্তভ স্থাধদ ওন্ভন্ঙদ। এ ফ উধরস্থঢ রঙন্মদ এওই ফন্ত্রডামন্ভ
ফাদদী প্ররঢফন্ত্রী চদা ফরযউভ ভলফাদ ভাঙ্গা এফরধ. স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডামন্ভ ফাদদী প্ররঢফন্ত্রী আমলাজ্ব রফচভা আচফ এফরধ.।
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স্ব-অণ ভান্দ ধরভঘারমঢ আভরটএ প্রতযভদী ঔাফান্ভভ প্রান্ারকও কন্রডা
প্রান্ারকও কন্রডাভ ফাধ্যন্ফ কৃরর দক্ষন্ত্র মাকই প্রমৄরক্ত উদ্ভাদ এাং উদ্ভারঢ প্রমৄরক্তমূল প্ররযক্ষড  নমানম
প্রতযভন্দভ ফাধ্যন্ফ রস্তান্ভভ মন্ক্ষয এওান্টফী ওযাম্পা াংমগ্ন ৮০ এওভ চরফন্ঢ আঝটি ইউরদন্ঝভ (নম, দা ভাভী;
দধামরর; দটইভী; ফৎস্য; টিসুয ওামঘাভ এে ান্ান্ঝওন্দামরচ; ান্াগ্যা, দঘ  কৃরর বন্ত্রধারঢ এাং কৃররধে
প্ররক্রাচাঢওভড, াংভক্ষড  রধডদ ইউরদঝ) ফন্বন্ ভওাভী ধব ভান্ এওফাত্র Self Sustainable Farm কন্ড়
দঢামা লন্ন্ঙ। রদম্নরড ভঢ আঝটি ইউরদন্ঝভ ফাধ্যন্ফ ফরন্বঢপান্ প্রতযভদী ঔাফান্ভভ ওাব ভক্রফ ধরভঘারমঢ লন্ আন্ঙেঃ
(১) নম ইউরদঝ (২) দা ভাভী ইউরদঝ (৩) দধামরর ইউরদঝ (৪) দটইভী ইউরদঝ (৫) ফৎস্য ইউরদঝ (৬) টিসুয ওামঘাভ
এে ান্ান্ঝওন্দামরচ ইউরদঝ (৭) ান্াগ্যা, দঘ  কৃরর বন্ত্রধারঢ ইউরদঝ (৮) কৃররধে প্ররক্রাচাঢওভড, াংভক্ষড
 রধডদ (এরধএফ) ইউরদঝ। রদন্ম্ন ররপন্ন ইউরদন্ঝভ আন্মাওরঘত্র উধস্থাধদ ওভা লন্মা।

রঘত্র: আভরটএ প্রতযভদী ঔাফান্ভভ দা ভাভী ইউরদঝ

রঘত্র: আভরটএ প্রতযভদী ঔাফান্ভভ নম ইউরদঝ




রঘত্র: আভরটএ প্রতযভদী ঔাফান্ভভ দধারল্ট্র ইউরদঝ

রঘত্র: আভরটএ প্রতযভদী ঔাফান্ভভ দটইভী ইউরদঝ

রঘত্র: আভরটএ প্রতযভদী ঔাফান্ভভ ফৎস্য ইউরদঝ

রঘত্র: আভরটএ প্রতযভদী ঔাফান্ভভ টিসুওযামঘাভ ইউরদঝ
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কৃররধে প্ররক্রাচাঢওভড, াংভক্ষড  রধডদ (এরধএফ) ইউরদঝ
ধল্লী উন্নদ এওান্টফীন্ঢ প্ররযক্ষডপ্রাপ্ত ঔাফাভী ওর্তভও উৎধারতঢ কৃররধে  কন্রডা ওফভসূরঘভ আঢাথীদ এমাওা উৎধারতঢ
ধন্েভ রধডদ, াংভক্ষড  প্ররক্রাচাঢওভড এাং ঠিও মূে রদরশ্চঢওভন্ডভ মক্ষয াফন্দ দভন্ঔ ২০০৭ ান্ম কৃররধে
প্ররক্রাচাঢওভড, াংভক্ষড  রধডদ (এরধএফ) ইউরদঝ প্ররঢরষ্ঠঢ ল। ধল্লী উন্নদ এওান্টফীভ আঢাথীদ এই ব্যরঢক্রফথফী
ওফভসূঘীভ অন্যঢফ মক্ষযমূল লন্ছেঃ
রজ্ঞাদম্মঢ উধান্ কৃররচাঢ ধে প্ররক্রাচাঢ ওভা।
প্ররক্রাচাঢকৃঢ কৃররধন্েভ ব্যলাভ  দফাতওাম বৃরিভ উন্েন্শ্য ঠিও ঢাধফাত্রা াংভক্ষড ওভা।
াংভক্ষড  প্ররক্রাচাঢওভন্ড অরচভঢ জ্ঞাদ ঔাফাভী  উন্োক্তা ধব ভান্ ম্প্রাভদ ওভা।
কৃরওন্তভ চন্য কৃররধন্েভ ন্যায্য মূে রদরশ্চঢ ওভাভ ঠিও রধডদ  রঢভড ধিরঢ অমম্বদ ওভা।
রদম্নমূে ওামীদ ফন্ ক্ষরঢ এড়ান্দাভ মন্ক্ষয কৃরও  ব্যাীকন্দভ চন্ন্য প্রন্াচন্দ রলফাকাভ পাড়া প্রতাদ ওভা।
কৃলরকয রেয নায্যভল্য প্রানপ্ত এফং ননযাদ খাদ্য নননির্ কযায জন্য কৃনলে প্রনক্রয়াজার্কযে,ংযযে ও ফাজাযজার্কযে
(এনএভ) ইউননর্টি ননন’য আওর্ায় ফর্তভারন ১৮ টি ে (দমভনোঃ নফনবন্ন ধযরেয আচায, চার্নী, দজরী, নঘ, ভধু, ফনরুটি,
যাই ব্রান অরয়র, দুধ, দনধ প্রভৃনর্) পরর্ায ারর্ উৎাদন,প্রনক্রয়াজার্কযে,ংযযে ও ফাজাযজার্কযে কযা য়। কৃনলে
প্রনক্রয়াজাকযে,ংযযে ও ফাজাযজাকযরেয াাান কৃলকরদয প্রনযরেয ব্যফস্থা কযা য়। এয আওর্ায় প্রনর্ফেয ৩০ জন
করয একটি ব্যারচ ৩/৪ টি ব্যারচ ারর্ কররভ প্রনযরেয ব্যফস্থা যরয়রে। এ োিাও একারেভীরর্ আগর্ প্রনযোর্ীরদয জন্য
ইউননরর্য কাম তক্রভ প্রদতনীয ব্যফস্থা যরয়রে। এই ইউননরর্ আওর্ায় ননয়নভর্ ১০ জন কভী যরয়রে এ োিাও নদন ানজযা
নররফ ৮/১০ জন দরারকয কভত ংস্থান যরয়রে। এরদয দফর্ন, দফানা ও অন্যান্য ব্যয় ইউননরর্য আয় রর্ ফন কযা য়।
কৃনলে প্রনক্রয়াজার্ফকযে,ংযযে ও ফাজাযজার্কযে ইউননর্ টি ননন-এয আওর্ায় দমৌর্ উরদ্যরগ দক এপনফ আইএর,
িী ফাজায, গ্রাভীন োরনান ারর্ গ্রাভ ম তায় ম্প্রাযরেয ররযে একরমারগ কাজ করয মারে।

রঘত্র: কৃররধে প্ররক্রাচাঢওভড, াংভক্ষড  রধডদ ইউরদঝ






রঘত্র: ান্াগ্যা, দঘ  কৃরর বন্ত্রধারঢ ইউরদন্ঝ ওাব ভক্রফ
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ভওাভী দ-ভওাভী অাংরযতারভন্ত্ব (রধরধরধ) ফন্টম
ভওাভী কন্রডা ওফভওান্েভ ধাযাধারয ‘‘ভওাভী দ-ভওাভী অাংরযতারভন্ত্ব (রধরধরধ)’’ আভরটএ এভ ান্ণ ওাফাম দফরযদ
টুমস্ দবৌণপান্ াওভন্ধ আঝ থভন্দভ (ফাড়াই, ছাড়াই  রদড়াদী বন্ত্র, দঘাধাভ দফরযদ, দট নফভাভ ইঢযারত) ২৩৩২টি কৃরর
বন্ত্রধারঢ  ঘাভ থভন্দভ ৩২০০ খুঘভা বন্ত্রাাংয উৎধাতদ  রধডদ ওাব ভক্রফ ধরভঘারমঢ লন্ছ। এঙাড়া অধভ এওটি
ব্যরক্তফারমওাদাথীদ প্ররঢষ্ঠাদ ‘‘কৃরও ফুট এে দপান্ভচ ইোরিচ রমরফন্ঝট’’, ঠাওা এভ ান্ণ রধরধরধ ফন্টন্ম ওাব ভক্রফ ঘমন্ঙ
বা এওান্টফীভ ররপন্ন উধ-প্রওল্প এমাওা ররপন্ন উৎধারতঢ কৃরর ধে  দ্র্ব্য (২৮ ভওন্ফভ আফ, ভই দধাভা, ওাঁঞাম, ফাযরুফ,
দেঁতুন্মভ আঘাভ, ঝন্ফন্ঝা  দেঁতুন্মভ , ওফমাভ দচরম, রভরাভ দঢম, দওান্মন্স্টভম রে ভাই রাদ দঢম, রখ, ফদৄ ইঢযারত)
ধল্লী রান্ে প্যান্ওটিাং, প্ররক্রাওভড  াচাভচাঢ ওভা লন্ছ। আভরটএ-রমফভা প্রােঃ রমেঃ, ঠাওা এভ দবৌণ উন্দ্যন্ক প্ররঢঙভ
আন্তচভারঢও কৃরর প্রমৄরক্ত দফমা আন্াচদ ওন্ভ আন্ঙ । আভরটএ এাং এরআই রমেঃ দবৌণ উন্দ্যান্ক এওান্টফী প্রতযভদী ঔাফান্ভ
লাইরীট ীচ কন্রডা ইঢযারত উন্ল্লঔন্বাগ্য।

রঘত্র: রধরধরধ ফন্টন্ম ধরভঘারমঢ ওাব ভক্রফ াওভন্ধ উৎধারতঢ কৃরর বন্ত্রধারঢ  দোভ ধাঝ ভ

ররপন্ন থভন্দভ রচ, থাদ  ভূট্টা নন্মভ লাইরীট চাঢ উদ্ভাদ  লাইরীট ীচ উৎধাতন্দভ মন্ক্ষয আভরটএ এাং
এরআই রমেঃ দবৌ উন্দ্যান্ক এওান্টফী প্রতযভদী ঔাফান্ভ এওটি লাইরীট ীচ কন্রডা দওন্দ্র স্থারধঢ লন্ন্ঙ। ঢভফান্দ
আভরটএ-এরআই দবৌণ কন্রডা ওাব ভক্রন্ফ ২.৪২ দলক্টভ চরফ ব্যলাভ ওন্ভ বান্ছ।

রঘত্র: রধরধরধ ফন্টন্ম ধরভঘারমঢ লাইরীট চাঢ উদ্ভাদ ওাব ভক্রফ
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7g AvšÍR©vwZK K…wl cÖhyw³ †gjv 2017
াাংমান্তন্য এওফাত্র ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, গুড়া-রমফভা দরট দনাভ এে এরক্সরযদ প্রাইন্পঝ রমরফন্ঝট
ধারমও প্রাইন্পঝ ধাঝ ভদাভযীন্ধ দবৌণপান্ দয ওন্ওটি দফমা নমঢাভ ান্ণ আন্াচদ ওন্ভ আন্ঙ।
াাংমান্তন্য কৃরর প্রমৄরক্তমূল ঙাড়া অন্যান্য প্রমৄরক্তমূল অরঢদ্রুঢ ঙড়ান্দাভ এাং উন্দ্যাক্তা উন্নন্দভ চন্য
এথভন্ডভ দফমাভ দওাদ রওল্প দদই। এথভন্ডভ
দফমা আন্াচন্দভ নন্ম উন্নঢ রন্র্শ্ভ ফঢ
াাংমান্তন্য কৃরর প্রমৄরক্ত ম্প্রাভন্ড
সূদুভপ্রাভী ভূরফওা ভাঔন্ঙ। বালা আকাফীন্ঢ
এই দক্টন্ভ এওরাংয যঢােীভ ঘযান্মঞ্জ
দফাওারমা ওন্ভ াাংমান্তযন্ও রন্র্শ্ভ তভান্ভ
আন্ভা মৃি ওভন্ ন্ম আযা ওভা বা এাং
এওান্টফী এ থভন্ডভ দফমা প্ররঢ ঙভই
আন্াচন্দভ থাভা অব্যলঢ ভাঔাভ প্রা ঘারন্ম
বান্ছ। এভই থাভাারলওা ধল্লী উন্নদ
এওান্টফী (আভরটএ), গুড়া অভরটর’ভ
লাঢা আন্তচভারঢও ওদন্পদযদ রটি সুন্ধভা, ারভথাভা, ঠাওা আন্তচভারঢও কৃরর প্রমৄরক্ত দফমা “7th
Agro Tech Bangladesh-2017” (11-13 জানুয়ানয, 2017) আন্াচদ ওন্ভ।
স্ব-অণ ভান্দ ধরভঘারমঢ প্রান্ারকও কন্রডা ধরভঘামদা রদন্ারচঢ দন্টাভমূন্লভ ওাব ভক্রফ
প্রনর্ষ্ঠারগ্ন দর্রক ল্লী উন্নয়ন একারেভী (আযনেএ), ফগুিা দভার্ ৩৯টি প্রারয়ানগক গরফলো প্রকল্প ফােফায়ন িন্ন
করয কৃনলানন িদ ও ল্লী উন্নয়ন নফলরয় নফনবন্ন ভরের উনাফন কযরর্ যভ রয়রে ,। একারেভী উনানফর্
ভরেরগুনর ননেরূ:
o ানন ভস্যায ভাধারন স্বল্প ব্যরয়য গবীয নরকু।
o ভূগবতস্থ দচনারা বাযা উন্নর্ দচ ব্যাফস্থানা।
o াননয ফহুভখী ব্যফায।
o ননযাদ খাফায ানন যফযার আর তননক ও আয়যন দূযীকযে িনর্।
o গ্রাভীে নাযীয ফীজ ব্যফা।
o গফাদীশুয জার্ উন্নয়ন।
o পররয োিায।
o ফজতেরক িরদ রুান্তয।
o দৌয নি ননবতয নবেয কৃনল।
o ল্লী বজফায।
o প্রনযে ননবতয আযনেএ-দক্রনের্।
াায্য ননবতয উন্নয়ন প্রকল্প দর্রক ক্রভান্বরয় রয এর ননজস্ব অর্ ত, প্রভেনি ও িদ ব্যফারযয ভাধ্যরভ দদরয দানযদ্র
নফরভাচন ায়ক ফােফায়নাধীন প্রকল্পগুনররক দপ্রাগারভটিক এোরারচ দনয়া রয়রে। ল্লী উন্নয়ন একারেভী, ফগুিা’য
কৃনল, দচ, ানন িদ উন্নয়ন ও ল্লী উন্নয়ন নফলয়ক নফনবন্ন নযরফ ফান্ধফ ভরেরভরয াপল্যভ ভাঠ ম তারয়
দ্রুর্ ম্প্রাযে, জননপ্রয়কযে এফং ধাযাফানকর্া যযা র্র্া প্রানর্ষ্ঠাননক ও দর্কই কযায ররযে ল্লী উন্নয়ন
একারেভী, ফগুিা’য প্রাননক ননয়ন্ত্ররে ২০০৩ ারর নফওনজ’য অনুরভাদনক্ররভ একারেভীয প্রাননক ননয়ন্ত্ররে
দন্টায পয ইনযরগন এন্ড ওয়ার্ায ম্যারনজরভন্ট (নআইেনিউএভ) প্রনর্ষ্ঠা রাব করয। যফর্ীরর্ নআইেনিউএভএয কাম তকাযীর্া ও অনজতর্ াপল্য নফরফচনায় নফওনজ নআইেনিউএভ এয আদরর আরযা ৬টি নতুন দন্টায
দমভন: (১) ীে এন্ড ফারয়ারর্করনারনজ দন্টায (SBC); (২) কোরর্র নযাচ ত এন্ড দেরবররভন্ট দন্টায
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(CRDC); (৩) নযননউএোফর এনানজত নযাচ ত দন্টায (RERC); (৪) চয দেরবররভন্ট নযাচ ত দন্টায (CDRC); (৫)
কনভউননটি দেরবররভন্ট দন্টায (CCD); এফং (৬) ল্লী াঠারা নযাচ ত দন্টায (PPRC) দন্টায প্রনর্ষ্ঠায ভাধ্যরভ
কৃনল, দচ, ানন িদ উন্নয়ন ও ল্লী উন্নয়ন নফনত্তক কাম তক্রভ অব্যর্ যাখা রয়রে।

১।

ধল্লী উন্নদ এওান্টফীভ দঘ  ধারদ ব্যস্থাধদা দওন্দ্র (CIWM)

একারেভী এেবাইজানয ানবতর ফা যাভত দফায আওর্ায় দচ ও ানন িরদয উন্নয়রন দদরয আযনেএ
উনানফর্ স্বল্প ব্যরয়য গবীয নরকূ এফং ওয়ার্ায নির্রভন্ট প্লান্ট ানন িদ ব্যফস্থানা নফলয়ক কভতকান্ড নফনবন্ন
যকাযী প্রনর্ষ্ঠান দমভন- ফিফন্ধু দতু, ফাংরারদ চীন বভত্রী দতু, নফদুেৎ উন্নয়ন দফাে,ত নফনবন্ন ল্লী নফদুেৎ নভনর্,
নফনবন্ন নফশ্বনফদ্যারয়, ফরযন্দ্র ফহুভৄখী উন্নয়ন কর্তত য নফনবন্ন এননজও (ব্র্যাক, প্রনকা) ও ব্যনি ভানরকানাধীন
প্রনর্ষ্ঠারন নেরানজর্ ওয়াকত নররফ প্রায় ২২০টি এরাকায় স্প্রাযে কযা রয়রে। যাভত দফায আওর্ায়
িানদর্ উরল্লখরমায করয়কটি কাম তক্রভ ননরে উস্থান কযা ররা:
ররও ট্াদাভী, াপাভ, ঠাওা াঝাভ ররঝন্ফন্ট োন্ট স্থাধদ
াপাভ, ঠাওা দতন্যভ প্রণফ ধরভন্য ান্ধ ঘাফড়া রযল্প দকভী স্থাদান্তন্ভভ ব্যস্থা গৃলীঢ ল। উক্ত ট্াদাভী রযল্প
দকভীন্ঢ থন্মর্শ্ভী দতী/ভূ-কপভস্থ ধারদ ধরভন্যাথদ পূ ভও ট্াদাভী  ঔাাভ ধারদভ গুদকঢফান্দ ধারদ ভভান্লভ তারত্ব
আভরটএ, গুড়ান্ও প্রতাদ ওভা ল। দবঔান্দ এওান্টফী’ভ রআইটরিউএফ পাভন্লট ট্াাংও ব্যরঢরভন্ও
Pressurized ধিরঢন্ঢ খন্টা ৯৫০ খদরফঝাভ ধারদ ভভান্লভ চন্য াঝাভ ররঝন্ফন্ট োন্ট স্থাধদ স্থাধদ ওভা
লন্ন্ঙ। এঔান্দ উন্ল্লখ্য দব, প্রওল্পটি এওান্টফীভ দঘ প্রন্ওৌযমীন্তভ ফাধ্যন্ফ াস্তাদ ওভা ফাত্র রঢদ পান্কভ এওপাক
ব্যন্ (ন্ফাঝ ঝাওা ২৪৬২.৮৪ মক্ষ) ওাচটি ম্পন্ন ওভা ম্ভ লন্ছ।

রঘত্র: এওান্টফীভ রআইটরিউএফ ওর্তভও ররও ট্াদাভী, াপাভ, ঠাওা স্থারধঢ াঝাভ ররঝন্ফন্ট োন্ট
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এঙাড়া ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ রআইটরিউএফ এভ আঢা রদম্নরড ভঢ প্ররঢষ্ঠান্দ রদভাধত ধারদ ভভাল ফন্টম
ম্প্রারভরঢ লন্ন্ঙেঃ1. ‡Nvovkvj BDwiqv dvwU©jvBRvi d¨v±ix, biwmswM‡Z AviwWG-D™¢vweZ Mfxi bjK~c ¯’vcb cÖKí
2. KY©dzjx Uv‡bj wbg©vY cÖK‡í G AviwWG-D™¢vweZ Mfxi bjK~c ¯’vcb cÖKí
3. weweqvbv 400 †gt It we`y¨r Drcv`b †K›`ª nweMÄ K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ Mfxi bjK~c I
IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb cÖKí
4. Bbw÷DwUDU Ad †gwib †UK‡bvjwR Puv`cyi K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb
cÖKí
5. Bbw÷DwUDU Ad †gwib †UK‡bvjwR ev‡MinvU K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U
(RO System) ¯’vcb cÖKí
6. wewmK †MvcvjMÄ K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ Mfxi bjK~c I IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb cÖKí
7. †Nvovmvj we`y¨r ‡K›`ª cjvk biwms`x K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ Mfxi bjK~c ¯’vcb cÖKí
8. •mq` w¯úwbs wgj, wmivRMÄ AviwWG-D™¢vweZ IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb cÖKí
9. wewmK †óU avgivB, XvKv AviwWG-D™¢vweZ Mfxi bjK~c ¯’vcb cÖKí
10. biwms`x cjøx we`y¨r mwgwZ-2, †Nvovkvj AviwWG-D™¢vweZ IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb cÖKí
11. †Rjv KvivMvi Puv`cyi K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb cÖKí
12. jÿxcyi cjøx we`y¨r mwgwZ K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb cÖKí
13. evNvevox we`y¨r ‡K›`ª, kvnvRv`cyi K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb cÖKí
14. cUzqvLvwj cjøx we`y¨r mwgwZ K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb cÖKí
15. evsjv‡`k we`y¨r Dbœqb †evW© wk‡Kvjevnv, PÆMÖvg K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ Mfxi bjK~c ¯’vcb
cÖKí
16. wmw×MÄ we`y¨r Drcv`b †K›`ª K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ Mfxi bjK~c ¯’vcb cÖKí
17. wewmK †óU kÖxg½j, K¨v¤úv‡m (2q ch©vq) AviwWG-D™¢vweZ IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb cÖKí
18. gwÝMÄ cjøx we`y¨r mwgwZ K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb cÖKí
19. gvZvievox 1320 †gt It KqjvwfwËK we`y¨r †K›`ª g‡nkLvjx K·evRvi K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ
IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U (RO System) ¯’vcb cÖKí
20. wewmAvBwm Gi AvevwmK K‡jvbx, gxicyi K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ Mfxi bjK~c ¯’vcb cÖKí
21. wcwRwmwe weqvbx evRvi wm‡jU K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ Mfxi bjK~c I IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U
¯’vcb cÖKí
22. wcwRwmwe mybvgMÄ K¨v¤úv‡m AviwWG-D™¢vweZ Mfxi bjK~c I IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb cÖKí

67

রঘত্র: এওান্টফীভ রআইটরিউএফ ওর্তও
ভ ১০০ দফেঃ েঃ ধাাভ োন্ন্ট,
দকাধামকন্ঞ্জ স্থারধঢ াঝাভ ররঝন্ফন্ট োন্ট

রঘত্র: এওান্টফীভ রআইটরিউএফ ওর্তও
ভ ধাাভ রগ্রট দওাম্পাদী,
রভাচকন্ঞ্জ স্থারধঢ কপীভ দমকূধ  াঝাভ ররঝন্ফন্ট োন্ট

রঘত্র: এওান্টফীভ রআইটরিউএফ ওর্তভও টিটির, দকাধামকন্ঞ্জ স্থারধঢ কপীভ দমকূধ  াঝাভ ররঝন্ফন্ট োন্ট

রআইটরিউএফ ধরভঘারমঢ আভরটএ-ঋড ওাব ভক্রফ
ধারদ ম্পন্তভ হুমুঔী ব্যলাভ রদরশ্চঢওভন্ডভ মন্ক্ষয আভরটএ ঋড ওাব ভক্রফ এওটি প্রান্ারকও কন্রডাথফী ওফভওাে।
াথাভডঢ দতঔা বা দতন্যভ দধৌভ এমাওা ভূঢভওী প্রতান্দভ ফাধ্যন্ফ ধারদ ভভাল ম্ভ লন্ম দতন্যভ ধল্লী এমাওা
ভওাভীপান্ ধারদ ভভান্লভ ব্যস্থা দা ণাওা গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ ফান্ছ ধারদ ভভান্লভ রম ধরভন্যান্থভ
ক্ষফঢা/ফাদরওঢা দদই। এ মন্ক্ষয ধল্লীভ ফানুন্রভ চীদ চীরওা উন্নন্দভ চন্য আভরটএ, গুড়া’ভ ধারদভ হুমুঔী
ব্যলান্ভভ ান্ণ আভরটএ ঋড ওাব ভক্রফ এওটি মৄন্কান্ধান্বাকী ধতন্ক্ষধ। গ্রান্ফভ ফানুন্রভ অরঢরভক্ত ওফভাংস্থাদ  আ
বৃরিভ মন্ক্ষয ররপন্ন আথ ভদমূমও প্ররযক্ষড প্রতাদ ওন্ভ উন্দ্যাক্তা উন্নন্দভ চন্য প্ররযক্ষন্ডাত্তভ লচ যন্ঢভ ঋন্ডভ
ব্যস্থা ওভা ল। নন্ম ঢান্তভ অরঢরভক্ত ওফভাংস্থাদ  াড়রঢ আ রদরশ্চঢ লা ধারদভ রম ধরভন্যান্থভ ক্ষফঢা
 ফাদরওঢাভ ধরভঢভদ ম্ভ লন্ন্ঙ।
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রআইটরিউএফ ওর্তও
ভ জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত দফাঝ ২৭৪টি উধ-প্রওল্প এমাওা আভরটএ ঋড ওাব ভক্রফ ধরভঘারমঢ
লন্ছ। ীট ওযারধঝাম াত ররপন্ন প্রওল্প দণন্ও প্রাপ্ত দফাঝ ৪৯৫৬.৩৬মক্ষ ঝাওা বালা দতন্যভ ররপন্ন উধপ্রওন্ল্প ঘূড ভাফাদ ঢলরম রলন্ন্ দফাঝ ১০৬২০.৫৬ মক্ষঝাওা ইন্ঢাফন্ধ্য ২২৭৪৬ চদ তন্স্যভ ফান্ছ রঢভড
ওভা লন্ন্ঙ। ঢন্ন্ধ্য পুরুর তস্য ১২৫১০ চদ (৫৪%) এাং ফরলমা তস্য ১০২৩৬ চদ (৪৬%) । এ বাৎ
ারপভ ঘাচভ ল আতান্বাগ্য ১০৭৩৪.৬৯ মক্ষ ঝাওাভ ফন্ধ্য ৯৬৬৪.৪৪ মক্ষ ঝাওা আতা ওভা লন্ন্ঙ,
আতান্ভ লাভ ৯০.০৩%।

রঘত্র: সুনমন্পাকী তস্যন্তভ ফান্ছ আভরটএ ঋড রঢভড ওাব ভক্রফ

২।

ীট এে ান্ান্ঝওন্দামরচ দন্টাভ

আভরটএ ীট এে ান্ান্ঝওন্দামরচ দন্টাভ তীখ ভরতদ বাঢ ররপন্ন চান্ঢভ দভাকমুক্ত ীচআলু উৎধাতন্দভ ফাধ্যন্ফ াাংমান্তন্যভ
কৃরর উন্নন্দ রন্যর ভূরফওা দভন্ঔ আন্ঙ। এ দন্টাভ আভরটএ ান্ান্ঝওন্দামরচ ইউরদন্ঝভ ফাধ্যন্ফ ররপন্ন ধব ভান্ভ
প্ররযক্ষডাণীন্তভ উন্নঢ ধিরঢন্ঢ, আলু ঘার, টিসুয ওামঘাভ ধিরঢন্ঢ দভাক মুক্ত অনুঘাভা উৎধাতদ ররও প্ররযক্ষন্ডভ ধাযাধারয
ওারভকভী লাঢা প্রতাদ ওন্ভ আন্ঙ। ইন্ঢাফন্ধ্য USAID, PRICE এভ আরণ ভও লাঢা প্রা যঢারথও এাং
এওান্টফীভ ভাচস্ব ান্চঝ লন্ঢ প্রা রঢদ যঢারথও ররপন্ন ধব ভান্ প্ররযক্ষডাণীন্ও প্ররযক্ষড এাং ওারভকভী লাঢা প্রতাদ ওভা
লন্ন্ঙ। আলু ঘান্রভ ররপন্ন আদৄরদও প্রমৄরক্তভ দতযব্যাধী ম্প্রাভন্ডভ চন্য দরফদাভ, াওভধ  ফাঞরতন্ভ আন্াচদ ওভা
লন্ ণান্ও। দতযী-রন্তযী রন্রযজ্ঞ  রজ্ঞাদীন্তভ লাঢা এাং রদচস্ব কন্রডাভ ফাধ্যন্ফ আফান্তভ দতন্য রভাচফাদ আলু
ঘান্রভ ফস্যা ফাথান্দ এ দন্টাভ রদভমপান্ ওাচ ওন্ভ বান্ছ।
দভাকমুক্ত আলুভ অনুঘাভা  ীচ আলুভ ধাযাধারয এই দন্টাভ ঢাভ রদচস্ব দমাওন্মভ লাঢা আঙ্গুভ, ওমা, িন্ভী, দস্টরপা
 অরওভন্টভ দভাকমুক্ত অনুঘাভা উৎধাতন্দ ওাচ ওন্ভ বান্ছ। আফভা এই কন্রডাভ ানন্েভ ব্যাধান্ভ আযাাতী। উক্ত কন্রডা
নম লন্ম এওরতন্ও দবফদ দতন্যভ ক্রফথ ভফাদ ঘারলতা পূভড ওভা ম্ভ লন্ দঢফরদ কভী কৃরও লন্ ামম্বী।

টিসুে কারচায িনর্রর্ এ ফেয নফনবন্ন জারর্য ৮৫ দভোঃ র্ন দযাগভৄি ফীজআলু এফং প্রায় দুই রযানধক দযাগ ভৄি
আলুয অনুচাযা উৎাদরনয ভাধ্যরভ ফাংরারদরয কৃনল উন্নয়রন নফরল ভূনভকা দযরখ আরে। দন্টাযটি আযনেএ
ফারয়ারর্করনারনজ ইউননরর্য ভাধ্যরভ নফনবন্ন ম তারয়য প্রনযোর্ীরদয উন্নর্ িনর্রর্ আলু চাল, টিসুে কারচায
িনর্রর্ দযাগ ভৄি অনুচাযা উৎাদন নফলয়ক প্রনযরেয াাান কানযগনযক ায়র্া প্রদান করয আরে।
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৩। ওযাঝম কন্রডা  উন্নদ দওন্ন্দ্রভ ওাব ভক্রন্ফভ অগ্রকরঢ


আভরটএ ওর্তভও ভাচস্ব ান্চন্ঝভ আঢা াস্তারঢ ওযাঝম কন্রডা  উন্নদ ওফভসুরঘভ ফাধ্যন্ফ এওান্টফীভ প্রতযভদী
ঔাফান্ভ ওযাঝম কন্রডা  উন্নন্দভ চন্য অওাঞান্ফাকঢ সুন্বাক সুরথা বৃরিল এওটি অঢযাদৄরদও কৃরত্রফ প্রচদদ
োন্ভঝভী  এওটি ক্ষুদ্র্াওাভ Diagnostic োন্ভঝভী স্থাধদ ওভা লন্ন্ঙ ।

 দদরয চযাঞ্চর উত্তযাঞ্চররয দদীয় জারর্য গরু কৃনত্রভ প্রজনরনয ভাধ্যরভ জার্ উন্নয়ন করয (াযল্যাকরর্ন) দুধ ২৫০ নরর্ারযয স্থরর ৩০০০ নরর্ারয উন্নীর্কযে কযা ম্ভফ রয়রে। াাান ভাং
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উৎাদন ফহুরাংর বৃনি দরয়রে। এ কাম তক্রভ ভগ্র দদর ম্প্রাযরেয জন্য একারেভী কোরর্র গরফলো ও
উন্নয়ন দকন্দ্র স্থান কযা রয়রে।

উন্নঢ চান্ঢভ রাঁভ করু দণন্ও ীন্ফদ াংগ্রল ওভা ল

৪। রভরদউএম এদারচভ রভাঘ ভ দন্টাভ (আভইআভর)
এওান্টফীভ রভরদউএম এদারচভ রভাঘ ভ দন্টাভ এভ আঢা এওান্টফী ঔাফান্ভ রি-স্তভ কৃরর প্রমৄরক্ত  দৌভ যরক্ত রদপভভ দঘ
প্রমৄরক্তভ ফাধ্যন্ফ দৌভযরক্তন্ও ভারভ ব্যলাভ ওন্ভ রতন্দভ দমা দঘ ধাম্প ঘালু দভন্ঔ ১৬-২০ এওভ চরফন্ঢ দঘ দতা লন্ছ
এাং রি-স্তভ কৃরর প্রমৄরক্ত ব্যলাভ ওন্ভ খু লন্চই নন্মভ রদরড়ঢান্ও দুই-রঢদ গুড বৃরি ওভা ম্ভ লন্ন্ঙ। চরফভ অধঘ
দভাথল দট ধিরঢন্ঢ নম ঘান্রভ নন্ম উৎধাতন্দভ উধওভড াশ্র ওন্ভ অরঢরভক্ত ১১%-১৪% উৎধাতদ বৃরি ওভা ম্ভ
লন্ন্ঙ। এও দফৌসুন্ফ থান্দভ চরফন্ঢ রি-স্তভ ধিরঢ ব্যলাভ ওন্ভ এওই ান্ণ থাদ  ফাঘা মাউ ঘান্রভ ফাধ্যন্ফ দলক্টভ প্ররঢ
অরঢরভক্ত ১,১১,২৫০ ঝাওা আ ওভা ম্ভ লন্ন্ঙ। দন্টান্ভভ ওফভওােন্ও আন্ভা করঢযীম ওভাভ মন্ক্ষয ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভ
এরটরধন্ঢ CDRC ফাধ্যন্ফ এওটি প্রওল্প াত্মান্দভ ধরভওল্পদা গ্রলড ওভা লন্ন্ঙ।

রি-স্তভ কৃরর প্রমৄরক্ত  দৌভ যরক্ত রদপভভ দঘ ওাব ভক্রফ উন্িাথদ ওভন্ঙদ ভওান্ভভ জ্বামাদী রদুযৎ উধন্তষ্টা ট. দঢৌরনও-ই-মালী
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 এ দন্টান্ভভ আঢা দ্য ফাপ্ত ওরফউরদটি ান্াগ্যা প্রওন্ল্পভ ১১২টি উধ-প্রওল্প এমাওাভ াস্তারঢ
ওফভওাে রদরড়পান্ ঢতাভওী ওভা লন্ছ।
 দৌভ যরক্ত রদপভভ দঘ ব্যস্থা  রি-স্ত ভ কৃরর প্রমৄরক্ত চদরপ্রওভড  ম্প্রাভন্ডভ চন্য ঘমরঢ অণ ভঙন্ভ
এরটরধ’দঢ এওটি প্রওল্প াস্ত ান্দভ চন্য চূড়ান্ত অনুন্ফাতন্দভ অন্ধক্ষা ভন্ন্ঙ।
 এওান্টফী উদ্ভারঢ ওরফউরদটি ান্াগ্যা প্রমৄরক্ত াওভভূক্ত দতয াস্তান্দভ আগ্রল প্রওায ওন্ভন্ঙ। এ
দন্টাভ উক্ত প্রমৄরক্ত াওভভূক্ত দতন্য ম্প্রাভন্ডভ চন্য প্রওল্প প্রস্তা দপ্রভড ওভা লন্ন্ঙ।
 এ দন্টান্ভভ ফাধ্যন্ফ আভরটএ, গুড়া’ভ ওরফউরদটি ান্াগ্যা প্রমৄরক্ত ম্প্রাভন্ডভ চন্য রচর অণ ভান্দ
ওরফউরদটি রপরত্তও কারতধশু ধামদ  চভয ব্যস্থাধদাভ ফাধ্যন্ফ চীরওা উন্নদ যীর ভও প্রওল্প
াস্তান্দভ চন্য এরটরধ’দঢ দতুদ প্রওল্প ঢারমওা অন্তভূভক্ত লন্ন্ঙ।
 রদুযৎ, জ্বামারদ  ঔরদচ ম্পত ফন্ত্রডামন্ভ আঢাথীদ দঝওই  দাদন্বাগ্য জ্বামাদী উন্নদ ওর্তভধক্ষ
(ন্স্রটা) অণ ভান্দ আভরটএ উদ্ভারঢ অণনভ দরঢওপান্ মাপচদও  তক্ষ দৌভ যরক্ত রদপভভ দঘল রি-স্ত ভ
কৃরর প্রমৄরক্ত এাং দঘ ধারদভ হুমুঔী ব্যলাভ যীর ভও আভইআভর ফাধ্যন্ফ াস্তান্দভ চন্য রন্ঘদাথীদ
ভন্ন্ঙ।

৪। ঘভ উন্নদ  কন্রডা দন্টাভ
এ দন্টান্ভভ আঢা রএমরধ এাং এফ৪র প্রওল্পমূন্লভ াস্তারঢ ওফভওাে রদরড়পান্ ঢতাভওী ওভা লন্ছ।
দন্টান্ভভ ওফভওােন্ও আন্ভা করঢযীম ওভাভ মন্ক্ষয ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভ এরটরধন্ঢ CDRC ফাধ্যন্ফ এওটি প্রওল্প
াস্তান্দভ ধরভওল্পদা গ্রলড ওভা লন্ন্ঙ।

ঘভ উন্নন্দ গৃলীঢ ওাব ভক্রফ

৬। দন্টাভ নভ ওরফউরদটি দটপন্মাধন্ফন্ট (রররট)
কন্রডা  অন্যান্য ওাব ভক্রন্ফভ ফন্ধ্য ভন্ন্ঙ─গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ চীদ  চীরওাভ ফান্দান্নদ, ধল্লী উন্নন্দভ ররপন্ন ফস্যা 
ম্ভাদা রঘরিঢওভড, দাভী  রধরঙন্ ধড়া চদন্কাষ্ঠীভ ফস্যা রঘরিঢওভড, র্তডমূম ধব ভান্ াফারচও ক্ষফঢাদ, স্থাদী
ভওাভ ব্যস্থাভ র্তডমূম ধব ভান্ভ দদর্তবৃন্দভ তক্ষঢা বৃরি  দদর্তত্ব রওায, াফারচও দাদ, ধল্লী এমাওাভ রযশুন্তভ উন্নদ,
স্থাদী ম্পত আলভড  ব্যলাভ, চমায়ু ধরভঢভন্দভ প্রপা রদরুধড, ধল্লী এমাওা রন্যরঢেঃ মৄফান্চভ দদর্তত্ব রওান্য
লাঢা, ধল্লী রযক্ষা, গ্রাফীড চদস্বাস্থয, দবৌতুও  দাভী রদব ভাঢদ, এাং ফাতওাযরক্তভ ররুন্ি ন্ঘঢদঢা তঢরভ, দাভীভ ক্ষফঢাদ,
ধরভন্য াংভক্ষড ররও ন্ঘঢদঢা, কৃরর প্রমৄরক্ত ম্প্রাভড, ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক সৃরষ্ট, ভওাভী/এদরচ এভ ররপন্ন ওফভসূঘী/প্রওল্প
মূোদ, ইঢযারত। এঙাড়া, লস্রাে উন্নদ মক্ষযফাত্রা (SDG), ারর ভও ধরভওল্পদা, Perspective Plan-এ তারভদ্র্ রন্ফাঘদ
দওৌযন্মভ আন্মান্ও ভওান্ভভ অগ্রারথওাভ ররমূলন্ও রন্ঘদা দভন্ঔ কন্রডা, প্ররযক্ষড  অন্যান্য ওাব ভক্রফ ধরভঘামদা
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ওভা লন্ ণান্ও। আণ ভ-াফারচও কন্রডা ওাব ভক্রন্ফভ ফাধ্যন্ফ শুদৄ ধল্লী উন্নদই দ ধল্লী উন্নন্দভ ান্ণ ম্পৃক্ত দীরঢ রদথ ভাভও
 কন্রও ধব ভান্ ধভাফযভ প্রতাদ ওভা ল।
এ দওন্দ্রটি ধরভঘামদা ওভাভ উন্েশ্যমূল রদম্নরূধেঃ
 আণ ভ-াফারচও উন্নন্দ কন্রডা ধরভঘামদা ওভা  ফন্টম উদ্ভান্দ ন্ঘষ্ট ণাওা;
 রকঢ রতন্দভ আণ ভ-াফারচও প্রওল্পমূন্লভ ওাব ভক্রফ ঘম ভাঔা;
 দতন্য এাং দতন্যভ াইন্ভ অরস্থঢ ররপন্ন চাঢী  আন্তচভারঢও প্ররঢষ্ঠান্দভ ান্ণ প্রারঢষ্ঠারদও াংন্বাক স্থাধদ;
 দতন্য এাং রন্তন্য ধল্লী উন্নন্দ রদন্ারচঢ এাং ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, গুড়াভ ওফভওঢভা  ওফভঘাভীন্তভ প্ররযক্ষড
প্রতান্দভ ফাধ্যন্ফ তক্ষঢা বৃরিওভড;
 আণ ভ-াফারচও কন্রডা ওাব ভক্রন্ফভ নমানম অরলঢওভন্দভ চন্য দতন্য এাং রন্তন্য দরফদাভ/ওফভযামা ধরভঘামদা;
 ভওাভী/দভওাভী প্ররঢষ্ঠাদ, ওরফউরদটি ধব ভান্ আণ ভ-াফারচও উন্নদ াংক্রান্ত ধভাফযভ প্রতাদ;
 ভওাভী ান্চন্ঝভ উধভ আভরটএ’ভ রদপভভযীমঢা ধব ভাক্রন্ফ হ্রাওভন্ডভ মন্ক্ষয স্থাদী ভাচস্ব আ বৃরিওভড;
আরণ ভওপান্ আত্মরদপভভযীম প্ররঢষ্ঠাদ রলন্ন্ কন্ড় দঢামাভ উন্দ্যাক গ্রলড;
 আণ ভ-াফারচও উন্নন্দভ অরপজ্ঞঢা ররদফন্ভ উন্েন্শ্য দতন্য  রন্তন্য এ চাঢী ওাব ভক্রফ ধরভতযভন্দভ উন্দ্যাক
গ্রলড; এাং
 ভওাভী/দভওাভী/আন্তচারঢও াংস্থাভ অন্ণ ভ ধরভঘারমঢ আণ ভ-াফারচও উন্নদ াংক্রান্ত ররপন্ন প্রান্ারকও কন্রডা
ধরভঘামদা।

৭। ধল্লী ধাঞযামা কন্রডা দন্টাভ (রধরধআভর)
ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, গুড়া’ভ কৃরও ফাঞ স্কুম, নন্মভ টাক্তাভ ইঢযারত ফন্টম দণন্ও অরচভঢ ানেমূল ফাঞ ধব ভান্
ম্প্রাভড, চদরপ্রওভড এাং থাভাারলওঢা ভক্ষা ঢণা প্রারঢষ্ঠারদও  দঝওই ওন্ভ ধল্লীভ ফানুন্রভ আণ ভ-াফারচও  চীদ
চীীওাভ ফান্দান্নন্দভ মন্ক্ষয এওান্টফীভ প্রযারদও রদন্ত্রন্ড ‘‘Palli Patshala Research Centre
(PPRC)’’ রযন্ভাদান্ফ এওটি রন্যরারঢ দম দঔামাভ প্রস্তা ওভা লন্ম এওান্টফী ২০১২ ান্ম এওান্টফী ৪১ঢফ দাট ভ পা
ধল্লী ধাঞযামা কন্রডা দওন্দ্র প্ররঢষ্ঠাভ অনুন্ফাতদ দত।মূমঢেঃ এ দন্টাভটি ঢাভ রদচস্ব আন্ ধরভঘারমঢ লন্ছ।

দন্টাভ ধরভঘামদা উন্েশ্যামী রদম্নরূধেঃ
 ধল্লী ধাঞযামা ওরফউরদটি রপরত্তও ঢথ্য পাোভ এাং গ্রাফাীভ
রফমদ দওন্দ্র রলন্ন্ কন্ড় উঞন্।  ভস্তন্ভভ গ্রাফাী এ দওন্দ্র
দণন্ও খু লন্চ ঢান্তভ প্রন্াচদী ঢথ্য  ধভাফযভ লান্ঢভ
দাকান্ম রদরশ্চঢওভড;
 অাংযগ্রলডমূমও রযক্ষদ ধিরঢ অনুভন্ডভ ফাধ্যন্ফ গ্রাফাীভ ফন্ধ্য
ধাভেরভও জ্ঞাদ  অরপজ্ঞঢা ররদফন্ভ অফুভন্ত সুন্বাক সৃরষ্ট ওভা;
 ধল্লী ধাঞযামা গ্রাফাীভ চন্য প্রন্াচদী ঢথ্য মৃি ঢথ্য
পাোভ রলন্ন্ কন্ড় তুন্ম ওম দশ্রডীভ ফানুরন্ও জ্ঞাদ রদপভভ
ক্ষফঢান্দ আকৃষ্ট ওভা;
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ভওাভী উন্নদমূমও ঢথ্য প্রান্লভ ঘযান্দম রলন্ন্ ধাঞযামান্ও ব্যলাভ ওভাভ ফাধ্যন্ফ গ্রান্ফভ ফানুর চীদবাত্রাভ ফান্দান্নদ;
ভওাভী/ দভওাভী/ আন্তচারঢও াংস্থাভ অণ ভান্দ ধরভঘারমঢ ধল্লী ধাঞযামা াংক্রান্ত ররপন্ন প্রান্ারকও কন্রডা
ধরভঘামদা।

গ্রাভীে নাযীয ফীজ ব্যফা প্রকরল্পয অধীরন ১২৫০ জন নাযী ফীজ ব্যফায়ী ৬টি ফীজ দকািানীয ভাধ্যরভ ৭ ০০০,৫০,
দকনজ ফীজ নফনে করয াফরিী রয়রে।
ররথ ওাব ভক্রফ
AARDO এভ রদ ভালী ওরফটিভ পা  দবৌণ প্ররযক্ষড

আরেওাদ-এরযাদ রুভাম দটন্পমাধন্ফন্ট অভকাদাইন্চযদ (AARDO) এরযা  আরেওা ফলান্তন্যভ ৩১টি দতন্যভ
ম্পৃক্তঢা কন্ড় উঞা এওটি আন্তচভারঢও াংকঞদ। AARDO ধল্লী উন্নদ ররও কন্রডা  প্ররযক্ষডল ররপন্ন
ওাব ভক্রফ আন্াচদ  অাংযীতারভত্ব ওন্ভ ণান্ও। আন্তচভারঢও এ প্ররঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭ ান্মভ রদ ভালী ওরফটিভ ৬৮ঢফ
পা আকাফী ১৯-২১ চানুারভ ২০১৭ দফান্ত াাংমান্তন্য অনুরষ্ঠঢ ল। ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ধক্ষ দণন্ও এ
পা আন্াচন্দ ার ভও তারত্ব ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, গুড়া ধামদ ওন্ভ। ররপন্ন দতয দণন্ও আকঢ
আাংযগ্রলডওাভীন্তভ এওান্টফীভ প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প এমাওা এাং এওটি ারড় এওটি ঔাফাভ প্রওল্প ধরভতযভদ ওভা
ল। এঙাড়া এ উধমন্ক্ষয এওটি দঝওন্দামরচ দফমাভ আন্াচদ ওভা ল।

রঘত্র : AARDO এভ ৬৮ঢফ ওাব ভরদ ভালী ওরফটিভ পাভ উন্িাথদী অনুষ্ঠাদ এাং এ উধমন্ক্ষয ররপন্ন ওাব ভক্রফ

দধাস্ট গ্রযাজুন্ঝ রটন্োফা ইদ রুভাম দটন্পমাধন্ফন্ট (রধরচরটআভরট)
ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, গুড়া ধরভঘামদা দান্ট ভভ রিান্ন্তভ আন্মান্ও দধাস্ট গ্রযাজুন্ঝ রটন্োফা ইদ রুভাম
দটন্পমাধন্ফন্ট (রধরচরটআভরট) দপ্রাগ্রাফ ধরভঘামদা ওন্ভ আন্ঙ। গ্রযাজুন্ঝ মৄওন্তভ স্বওফভাংস্থান্দ উজ্জীরঢ ওন্ভ
উন্দ্যাক্তা উন্নদ এ ওাব ভক্রন্ফভ মক্ষয। ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফাদ কৃরর রর্শ্রদ্যাম, কাচীপুভ-এভ ান্ণ দবৌণপান্
ধরভঘারমঢ এই দপ্রাগ্রান্ফভ রঢদটি ব্যাঘ ইন্ঢাফন্ধ্য ফাপ্ত লন্ন্ঙ। ম্প্ররঢ ওযাঝারমস্ট  ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফাদ
কৃরর রর্শ্রদ্যাম এভ ান্ণ দবৌণপান্ ওারভকুমাফ উন্নন্দভ ওাচ ম্পন্ন ওভা লন্ন্ঙ। দতুদ এই ওারভকুমান্ফভ
আন্মান্ও ঘতুণ ভ ব্যান্ঘ দওা ভ ঘমফাদ।
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চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফান্দভ প্ররঢকৃরঢ স্থাধদ
ম্প্ররঢ ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, গুড়াভ প্রযারদও পন্দ চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফান্দভ প্ররঢকৃরঢ
স্থাধদ ওভা লন্ন্ঙ। দতন্যভ স্বদাফথন্য পাস্কভ মৃদাম লন্ওভ দদর্তন্ত্ব এওটি তম এই প্ররঢকৃরঢ স্থাধন্দভ ম্পন্ন ওভা
লন্ন্ঙ। আভরটএ ধরভঘামদা দান্ট ভভ পাধরঢ ফাদদী ফন্ত্রী, স্থাদী ভওাভ, ধল্লী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডাম চারঢভ
চদন্ওভ প্ররঢকৃরঢভ নমও উন্ন্াঘদ  এওান্টফীভ ওাব ভক্রফ ধরভতযভদ ওন্ভদ।

রঘত্র : চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফান্দভ প্ররঢকৃরঢভ নমও উন্ন্াঘদ ওন্ভদ স্থাদী ভওাভ, ধল্লী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামন্ভ ফাদদী ফন্ত্রী
ঔদওাভ দফাযাভভন দলান্দ এফরধ

৪.৫ ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ এওান্টরফ (াধাট ভ)
দতন্যভ তরক্ষড-ধরশ্চফাঞ্চন্মভ তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  চীদফাদ উন্নন্দভ মন্ক্ষয প্ররযক্ষড প্রতাদ  কন্রডা ওাব ভক্রফ
ধরভঘামদাভ চন্য দকাধামকঞ্জ দচমাভ দওাঝামীধাড়া ‘ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ এওান্টরফ’ ‘(াধাট ভ)’
প্ররঢরষ্ঠঢ। ইাংন্ভচীন্ঢ প্ররঢষ্ঠাদটি Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and
Rural Development (BAPARD) দান্ফ ধরভরঘঢ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২০১১ ান্মভ ১৬ দন্পম্বভ াধান্টভভ
রপরত্তপ্রস্তভ স্থাধদ ওন্ভদ। ২০১২ ান্ম প্রডীঢ আইদ (১৪ দাং আইদ) ন্ম াধাট ভ স্বাত্তযারঢ প্ররঢষ্ঠান্দভ ফব ভাতা মাপ
ওন্ভ। এ প্ররঢষ্ঠাদটি রআভরটর’ভ আঢা ১৯৯৭ ান্ম ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ প্ররঢশ্রুঢ প্রওল্প রলান্ ‘ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য
রন্ফাঘদ প্ররযক্ষড ওফন্েক্স’ দান্ফ বাত্রা শুরু ওন্ভ । প্রওন্ল্পভ দফাত রঙম ১৯৯৭ - ২০০৪ ধব ভন্ত এাং ব্য ২৪.৭৮ দওাটি
ঝাওা। তারভদ্র্যমুক্ত দাদাভ াাংমা কঞন্দ চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধুভ অতান্দভ স্মভন্ড প্ররঢষ্ঠাদটিভ দাফওভড ওভা ল
‘ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ প্ররযক্ষড ওফন্েক্স’। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১৩ জুমাই ২০০১ ঢারভন্ঔ ওফন্েন্ক্সভ শুপ উন্িাথদ
ওন্ভরঙন্মদ।
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রঘত্র: াধান্ট ভ ঙ্গন্ধু’ভ মুযভাম

রঘত্র: াধান্ট ভভ রপরত্ত প্রস্তভ স্থাধদ ওভন্ঙদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দযঔ লারদা

রপযদ
‘গ্রাফীড ফানুন্রভ চীদফাদ উন্নদ, তারভদ্র্য রন্ফাঘদ, ধল্লী উন্নদ  মৃি াাংমান্তয কঞন্দ লাঢা’।
রফযদ
‘প্ররযক্ষন্ডভ ফাধ্যন্ফ তক্ষ চদম সৃরষ্ট, তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  আণ ভ-াফারচও তরম্য দূভীওভড এাং কন্রডাভ ফাধ্যন্ফ
কৃরর, রযক্ষা  ক্ষুদ্র্ রযল্প দক্ষন্ত্র দতুদ দতুদ দওৌযম, ঢে, জ্ঞাদ এাং মাকই প্রমৄরক্ত উদ্ভাদ ওন্ভ গ্রাফীদ আণ ভ-ফারচও
অস্থা উন্নদ। ওফভযামা, দরফদাভ আন্াচদ ওন্ভ রঘভাঘরভঢ দৃরষ্ট পরঙ্গভ ধরভঢভদ, আদৄরদও ধ্যাদ-থাভডা মান্প
গ্রাফীড চদন্কারষ্ঠন্ও লাঢা ওভা এাং উধকূমী দচাাভ পাঝা  চমায়ুভ প্রপা রন্ঘদা দভন্ঔ দঝওই উন্নন্দভ
মন্ক্ষয উন্নঢ  আদৄরদও কৃরর প্রমৄরক্ত লস্তান্তভ’।
ওাব ভারম (Functions):
ধল্লী উন্নদ  তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দভ মন্ক্ষয চাঢী  আন্তচভারঢও ধরভন্ভ কন্রডাভ চন্য Centre of
Excellence রলান্ ওাচ ওভা এাং তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ ভওান্ভভ অন্যঢফ দনাওাম ধন্ন্ট রলান্ ওাচ
ওভা;
ধল্লী উন্নদ  তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দভ মন্ক্ষয দতন্যভ চাঢী ধব ভান্ভ প্ররযক্ষড  কন্রডা প্ররঢষ্ঠাদ রলান্ ওাব ভক্রফ
ধরভঘামদা ওভা;
ধল্লী উন্নদ  তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ রদন্ারচঢ ররপন্ন ভওারভ  দভওারভ াংস্থাভ ওফভওঢভা-ওফভঘারভন্তভ
প্ররযক্ষড প্রতাদ, ওফভযামা, দরফদাভ ইঢযারত ধরভঘামদা ওভা;
ক্ষুদ্র্  প্রারন্তও ঘারী, রত্তলীদ পুরুর  ফরলমা, দওাভ মৄও  মৄ ফরলমান্তভ তক্ষঢা অচভন্দভ ফাধ্যন্ফ আত্মওফভাংস্থান্দভ সুন্বাক সৃরষ্টভ মন্ক্ষয কৃরর  অকৃরর ঔান্ঢভ ররপন্ন উধাচভদমূমও ওফভওান্েভ উধভ প্ররযক্ষড
ধরভঘামদা ওভা ;
ধল্লী উন্নদ  তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দভ মন্ক্ষয কৃরর, রযক্ষা, উধকূমী  দচাাভপাঝা এমাওাভ আণ ভ-াফারচও
ররন্ প্রান্ারকও কন্রডা ধরভঘামদা ওভা;
ভওারভ  অন্যান্য াংরিষ্ট াংস্থাভ ঘারলতাভ রধভীন্ঢ প্রন্াচদী ধভাফযভ  দা প্রতাদ ওভা;
ধল্লী উন্নদ  তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দভ দক্ষন্ত্র উচ্চঢভ রযক্ষা রদন্ারচঢ দতযী  রন্তযী রযক্ষাণীন্তভ কন্রডা ওাব ভ
ধরভঘামদা  ঢোথাদ ওভা া কন্রডা ওাব ভ ম্পাতন্দভ দক্ষন্ত্র লাঢা প্রতাদ ওভা;
ধল্লী উন্নদ  তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ দধাস্ট গ্রাজুন্ঝ রটন্োফা দওা ভ ধরভঘামদা ওভা;
তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ চাঢী, আঞ্চরমও  আন্তচভারঢও লন্বাকী াংস্থাভ ান্ণ দবৌণপান্ ওাচ ওভা;
কৃরর ওান্চ রদন্ারচঢ রযশু শ্রফ রদভদ ররও কন্রডা  কৃরর রযশু শ্ররফওন্তভ রযক্ষাভ মূমথাভা আদন্দভ
মন্ক্ষয কন্রডা ওভা;
গ্রাফীড তরভদ্র্ দাভীন্তভ াফারচও রদভাধত্তা, দাভীভ ার ভও ক্ষফঢান্দভ চন্য কন্রডা ওভা;
ধল্লী উন্নদ  তারভদ্র্য রন্ফাঘদ দীরঢফামা প্রডন্দ ভওারভ দীরঢ রদথ ভাভওকডন্ও লাঢা প্রতাদ ওভা;
এওান্টরফভ উন্েন্শ্যভ রলঢ াফাঞ্জস্যপূড ভ অন্য দওাদ ওাচ ওভা।
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এওান্টরফ’ভ চদম
ভ
এওান্টরফভ অনুন্ফারতঢ অকান্দাগ্রাফ
অনুবাী চদম ১০০ চদ । ঢভফান্দ ১চদ ফলাধরভঘামও, ৩ চদ ধরভঘামও,
১চদ উধ-ধরভঘামও  ২ চদ লওাভী ধরভঘামওল ৩৭ চদ ওফভওঢভা-ওফভঘাভী ওফভভঢ আন্ঙদ। ৮ এরপ্রম, ২০১৫
ঢারভন্ঔ াধান্ট ভভ ওফভওঢভা  ওফভঘাভী ঘাকুরভ প্ররথাদফামা-২০১৫ প্রডীঢ ল।
এওান্টরফ’ভ প্ররযক্ষড ওাব ভক্রফ
তক্ষ  অরপজ্ঞ প্ররযক্ষওবৃন্দভ লাঢা ক্ষুদ্র্  প্রারন্তও ঘারী, রত্তলীদ পুরুর  ফরলমা এাং দওাভ মৄও  মৄ
ফরলমান্তভ আত্ম-ওফভাংস্থান্দভ সুন্বাক সৃরষ্টভ মন্ক্ষয এওান্টরফন্ঢ ১০টি দরন্ট প্ররযক্ষন্ডভ সুন্বাক ভন্ন্ঙ। এভফন্ধ্য
কৃরর, ফৎস্য  ধশু ধামদ, দধাযাও তঢরভ  ওরম্পউঝাভ ররও ওারভকরভ প্ররযক্ষড ওাব ভক্রফ ঘমফাদ আন্ঙ। এঙাড়া
রদথ ভারভঢ চদন্কাষ্ঠীভ ন্ঘঢদঢা বৃরি, ক্ষুদ্র্ ঋড ব্যস্থাধদা, স্বাস্থয ধরভঘব ভা, দাভীভ ক্ষফঢাদ, ধরভন্য উন্নদ ইঢযারত
াথাভড ররন্ প্ররযক্ষড ধরভঘামদা ওভা লন্ ণান্ও।
এওান্টরফ’ভ প্ররযক্ষড ওাব ভক্রফ
এওান্টরফন্ঢ ২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ ৫৫টি ব্যান্ঘ ২২০০ চদ সুনমন্পাকী, ২১টি ব্যান্ঘ ৮৩৭ চদ ভওারভ-দভওারভ
ওফভওঢভা  ওফভঘাভীন্ও প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ। এঙাড়া ৬১৪ চদ ভওারভ/ন্ভওারভ ওফভওঢভা/ওফভঘাভীন্তভ
ফন্বন্ ১০টি ওফভযামা  দরফদাভ আন্াচদ ওভা লন্ন্ঙ।

প্ররযক্ষডাণীন্তভ দমাই দফরযদ রঢভন্ড াধান্ট ভভ ফলাধরভঘামও
 অন্যান্য ওফভওঢভাল দওাঝামীধাড়া উধন্চমা দঘাভম্যাদ।

াধান্ট ভ ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ রঘ চদা ফানiƒলা
সুমঢাদা, মুরক্তন্বািা ররও ফন্ত্রডামন্ভ রঘ এাং ফা
অরথতপ্তন্ভভ রদন্ধও।

াধান্ট ভভ াস্তাদাথীদ প্রওন্ল্পভ াথাভদ ঢথ্য

ফরলমান্তভ দমাই  এফরটারভ প্ররযক্ষড

ওরম্পউঝাভ প্ররযক্ষড
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াধান্ট ভভ াস্তাদাথীদ প্রওন্ল্পভ ঢথ্য
াথাভড ঢথ্য
(১) প্রওন্ল্পভ দাফ: ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ প্ররযক্ষড ওফন্েক্স (ঢভফান্দ াধাট)ভ -এভ ম্প্রাভড, াংস্কাভ 
আদৄরদওাদ (২
াংন্যারথঢ) প্রওল্প;
(২) প্রওল্প াস্তাদওাভী াংস্থা: াধাট,ভ দওাঝামীধাড়া, দকাধামকঞ্জ;
(৩) অওাঞান্ফামূন্লভ দওযা প্রডদ: স্থাধঢয অরথতপ্তভ;
(৪) অওাঞান্ফা রদফভাড: স্থাদী ভওাভ প্রন্ওৌযম অরথতপ্তভ (এমরচইরট);
(৫) াস্তাদওাম: ফাঘ ভ ২০১০-জুদ ২০১৮রখ্র:;
(৬) প্রাক্করমঢ ব্য: ৩২৬৮৪.৭১ মক্ষ ঝাওা;
(৭) প্রওন্ল্পভ মূম ওাব ভক্রফ: ১০ ঢমা ররযষ্ট ০১টি প্রযারদও পদ  ০১টি দলান্স্টম পদ রদফভাড, ০৬ ঢমা ররযষ্ট দু’টি
আারও পদ রদফভাড, ৩০.১৫ এওভ চরফ অরথগ্রলড  প্ররযক্ষড ধরভঘামদা।প্ররয ড প্রতাদ।
প্রওন্ল্পভ অগ্রকরঢ
(১) অরথগ্রলডকৃঢ চরফভ ধরভফাড ২৭.১৪ এওভ। অরযষ্ট ৩.১১ এওভ ভূরফ অরথগ্রলড প্ররক্রাথীদ;
(২) প্রযারদও পদ রদফভাড ওান্চভ অগ্রকরঢ ৬৮% এাং দলান্স্টম পদ রদফভাড ওান্চভ অগ্রকরঢ ৫৭%;
(৩) প্রওন্ল্পভ অণ ভান্দ এ ধব ভন্ত ৫৪০০ চদ সুনমন্পাকীন্ও প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ।
রপন্ন ঝ/রর প্ররয ড প্

স্থাধঢয অরথতপ্তভ ওর্তও রটচাইদকৃঢ ১০ ঢমা প্রযারদও পদ

স্থাধঢয অরথতপ্তভ ওর্তভও রটচাইদকৃঢ ১০ ঢমা দলান্স্টম পদ

78

৪.৭ ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন)
২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভভ রধরটরএন -এভ গৃলীঢ ওাব ভক্রন্ফভ ঢথ্যারত
ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন) ক্ষুথা  তারভদ্র্য মুক্ত াাংমান্তয কড়াভ মন্ক্ষয গ্রাফীড তরভদ্র্ 
অসুরথাগ্রস্থ চদন্কাষ্ঠীন্ও আরণ ভওপান্ স্বম্ভভ, উৎধাতদমূঔী ওাব ভক্রন্ফ অাংযগ্রলড, ওফভাংস্থাদ সৃরষ্টভ চন্য ০৮টি
প্রযারদও রপান্কভ ৫২টি দচমাভ ৩৫৯টি উধন্চমাভ ৪০৫টি ওাব ভামন্ভ ফাধ্যন্ফ নাউন্েযন্দভ ওাব ভক্রফ ধরভঘারমঢ
লন্ছ। এমাওা ম্প্রাভড ওফভসূঘীভ আঢা ভওাভী অণ ভান্দ াস্তাদাথীদ ‘‘তারভদ্র্য দূভীওভড  আত্ম-ওফভাংস্থাদ
সৃরষ্টভ চন্য ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন)-এভ ওাব ভক্রফ ম্প্রাভড” প্রওন্ল্পভ ফাধ্যন্ফ ২০১৫-১৬
অণ ভঙন্ভ ২০টি দচমাভ ১০০টি উধন্চমা ২,০৫,২৫২টি গ্রাফীড ধরভান্ভভ ১০.৬০ মক্ষ গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ তারভদ্র্য
রন্ফাঘদ, আত্ম-ওফভাংস্থাদ সৃরষ্ট, আথ ভদমূমও ওফভওাে  াফারচও অস্থাভ উন্নন্দ ররপন্ন ওাব ভক্রফ াস্তারঢ
লন্ছ। রধরটরএন-এভ সুনমন্পাকীন্তভ ফন্ধ্য প্রা ৯৬ যঢাাংয ফরলমা।
রকঢ ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ রধরটরএন এভ উন্ল্লঔন্বাগ্য ওাব ভক্রফ রদম্নরুধ
১। ক্ষুদ্র্ঋড ওাব ভক্রফ
রধরটরএন গ্রাফীড তরভদ্র্  অসুরথাগ্রস্থ চদন্কাষ্ঠীন্ও আরণ ভওপান্ ম্ভভ  উৎধাতদমূঔী ওাব ভক্রন্ফ অাংযগ্রলড 
ওফভাংস্থাদ সৃরষ্টভ চন্য ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ ১১৫৬.৪৩ ক্ষুদ্র্ঋড রঢভড ওভা লন্ন্ঙ। রঢভডকৃঢ ঋড আতান্ভ লাভ
৯৮%। এ ওাব ভক্রন্ফ ১০ মক্ষ ৬০ লাচাভ গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ আবৃরিমূমও ওফভওাে দবফদ- কাপীধামদ, ফৎ ঘার,
যাওরচ ঘার, দা ভাভী, মুভকী ধামদ ইঢযারতভ ফাধ্যন্ফ ররপন্ন আত্ম-ওফভাংস্থান্দভ সুন্বাক সৃরষ্ট লন্ন্ঙ। এন্ঢ প্রা ৫২
মক্ষ উধওাভন্পাকীন্তভ ভারভ আরণ ভও স্বছমঢা বৃরি দধন্ন্ঙ। ক্ষুদ্র্ঋড ওাব ভক্রন্ফভ ক্রফপুরঞ্জঢ রঢভডেঃ ৮,৫১৫ দওাটি
ঝাওা।
২। ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋড ওাব ভক্রফ (SELP)
তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীভ ফন্ধ্য অন্দও ক্ষুদ্র্ ব্যাী এাং উন্দ্যাক্তাভা দতুদ ব্যা প্ররঢষ্ঠাদ শুরু া ব্যা ম্প্রাভন্ডভ চন্য
দব ধরভফাড অণ ভ প্রন্াচদ ঢা’ াংগ্রল ওভন্ঢ ক্ষফ লদ দা। রধরটরএন দবন্লতু আণ ভ-াফারচও উন্নন্দ রদন্ারচঢ
এওটি আরণ ভও প্ররঢষ্ঠাদ, ঢাই এই  ক্ষুদ্র্ ব্যাী এাং উন্দ্যাক্তান্তভ ররপন্ন থভন্ডভ ঋড সুরথা প্রতাদ ল অন্যান্য
ওারভকরভ সুরথা প্রতান্দভ ফাধ্যন্ফ অরথও আ এাং আত্ম ওফভাংস্থাদ সৃরষ্টভ উন্েন্শ্য ওাচ ওন্ভ বান্ছ। ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা
ওাব ভক্রন্ফ ২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ ৫৪৩ দওাটি ০১ মক্ষ ঝাওা ঋড রঢভড ওভা লন্ন্ঙ। ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋন্ডভ (SELP)
ফাধ্যন্ফ প্রা ১ মক্ষ ৫০ লাচাভ চন্দভ ওফভাংস্থাদ সৃরষ্ট লন্ন্ঙ। ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋড ওাব ভক্রফ (SELP) এভ ক্রফপুরঞ্জঢ
রঢভডেঃ ২,৩৫০ দওাটি ৩৮ মক্ষ ঝাওা।
৩। ঞ্চ ওাব ভক্রফ
রধরটরএন এভ সুনমন্পাকীন্তভ চন্য ঋড ওাব ভক্রন্ফভ ধাযাধারয ঞ্চ ওাব ভক্রফ অব্যালঢ আন্ঙ। রধরটরএন রফরঢভ
াপ্তারলও পাভ ফাধ্যন্ফ ঞ্চ আতা ওন্ভ তস্যন্তভ পুরূঁ চ কঞন্দ লাঢা ওন্ভ। রধরটরএন এ াথাভড ঞ্চ,
দাদামী ঞ্চ, দফাতী ঞ্চ দান্ফ ৩টি রপন্ন রপন্ন ঞ্চ প্রওল্প আন্ঙ। ২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ রধরটরএন-এভ
সুনমন্পাকীন্তভ দফাঝ ঞ্চ চফাভ ধরভফাদ ৪৯১ দওাটি ৮৫ মক্ষ ঝাওা।
৪। প্ররযক্ষড ওাব ভক্রফ
(ও) তস্য প্ররযক্ষডেঃ তরভদ্র্  অতক্ষ চদন্কাষ্ঠীভ আত্ম-ওফভাংস্থাদ সৃরষ্ঠভ মন্ক্ষয ঋড প্রতান্দভ ধাযাধরয দদর্তত্ব রওায
 াফারচও উন্নদ এাং তক্ষঢা উন্নদ প্রতাদ ওভা লন্ ণান্ও। রধরটরএন এভ ওম সুনমন্পাকীন্তভ দদর্তত্ব
রওায  াফারচও উন্নদ এভ চন্য াভা ঙভ ব্যাধী প্ররযক্ষড প্রতাদ ওন্ভ ণান্ও। এভই থাভাারলওঢা ফগ্র
াাংমান্তন্য ২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ রধরটরএন দফাঝ ১,১৬৫ ব্যান্ঘ ২৫ চদ সুনমন্পাকী তস্যন্তভ ২৯,০৮৫ চদরত
দদর্তত্ব রওায  াফারচও উন্নদ প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ।
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(ঔ) প্ররযক্ষড দনাভাফ/উঞাদ তঞওেঃ রফরঢভ ওম তস্যন্ও প্তান্ল এওাভ দনাভাফ/উঞাদ তঞন্ওভ ফাধ্যন্ফ ঙন্ভভ
৫২ প্তান্ল ৫২টি ররন্ভ উধন্ভ প্রতান্দভ ফধ্য
রতন্ প্রা ওম তস্যন্ও রযক্ষা, স্বাস্থয, পুরষ্ট,
প্রাণরফও রঘরওৎা, স্যারদন্ঝযদ, ধরভন্য, দাদ,
ঞ্চ  ঋড ওাব ভক্রফ , দাভীভ আইদকঢ অরথওাভ
 ক্ষফঢাদ, দচোভ, াফারচও ন্ঘঢদঢা
ইঢযারত ররন্ স্বছ থাভডা প্রতাদল ন্ঘঢদঢা
সৃরষ্ট ওভা লন্ ণান্ও।
(ক) ওফী প্ররযক্ষডেঃ রধরটরএন তক্ষ ওফী ারলদী
সৃরষ্টভ চন্য ২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ দফাঝ ১,৬৬০ চদ
ওফভওঢভা-ওফভঘাভীন্ও প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ।
উঞাদ তঞন্ও াপ্তারলও দনাভাফ ধরভঘামদা ওভন্ঙদ রধরটরএন ওফী।
রধরটরএন এভ রদচস্ব ব্যস্থাধদা  রদচস্ব
প্ররযক্ষও িাভা এাং াইন্ভভ ররপন্ন খ্যাঢদাফা
প্ররঢষ্ঠান্দভ লন্বারকঢা ফাদ ম্পত উন্নন্দভ
এই ফলাদ ওাচটি নমপান্ ম্পন্ন ওভন্ঙ।
এঙাড়া রধরটরএন এভ ারর ভও মক্ষযফাত্রা অচভন্দভ
চন্য ওম ধব ভান্ভ প্ররঢটি লওফীভ উধরস্থরঢন্ঢ
অঞ্চমরপরত্তও ারর ভও ওফভ-ধরভওল্পদা  দবাকান্বাক
ওফভযামা ওন্ভ ণান্ও। ওন্মভ রক্র অাংযগ্রলন্ডভ
ফাধ্যন্ফ এ ওফভযামা রধরটরএন এভ ওম
অরটঝ ওফভওঢভাকন্ডভ প্ররযক্ষন্ড ক্তব্য ভাঔন্ঙদ রধরটরএন-এভ
ব্যস্থাধদা ধরভঘামও চদা ফতদ দফালদ ালা
ওভডী রদথ ভাভড ওভা ল। এন্ঢ লওফীন্তভ ফন্ধ্য
ধাভেরভও দৌলাদ্যভপূড ভ ওফভ ধরভন্ন্যভ সৃরষ্ট ল
এাং রধরটরএন লন্চই ওারিঢ মক্ষযফাত্রা অচভদ ওভন্ঢ ক্ষফ লন্ ণান্ও।
(৫) ধল্লী ভগেঃ
ধল্লীভ তরভদ্র্ চদন্কারষ্ঠভ পাগ্য উন্নন্দ রদভমপান্ ওাচ
ওন্ভ বান্ছ রধরটরএন । ক্ষুথা  তারভদ্র্য মুক্ত াাংমান্তয
কড়াভ মন্ক্ষয রধরটরএন গ্রাফীড চদন্কারষ্ঠভ উৎধারতঢ ধে
াফগ্রী াচাভচাঢ ওন্ভ আন্ঙ। রধরটরএন ইন্ঢাফন্ধ্য
আকাভকাঁন্ ফা পন্দ ধল্লী ভগ দান্ফ এওটি প্রতযভদী 
রধডদ দওন্দ্র ধরভঘামদা ওন্ভ আন্ঙ । াাংমান্তন্যভ ক্ষুদ্র্ 
কুটিভ রযন্ল্পভ রওায  রধডন্দ ফধ্যস্বত্বন্পাকীভ লাঢ াত
রতন্ ভারভ গ্রালন্ওভ লান্ঢ উৎধারতঢ ধন্য দধৌূঁন্ঙ দতাভ
মন্ক্ষয রধরটরএন ধল্লী ভগ দান্ফ রধডদ দওন্দ্রটি ঘালু ওন্ভ।
ধল্লী ভগ ঘালুভ নন্ম াচাভ সুরথা রঞ্চঢ চদন্কারষ্ঠভ ধে
াফগ্রী ভারভ াচান্ভ প্রন্যারথওাভ দধম। রধরটরএন এভ
তস্যন্তভ উৎধারতঢ ধে াফগ্রী ড় ড় দযা-রুন্ফ প্রন্যারথওাভ দধম। এন্ঢওন্ভ গ্রাফীড ক্ষুদ্র্ কুটিন্ভ তঢভী ররপন্ন
লান্ঢভ ওান্চভ যাড়ী, লুরঙ্গ, রি-রধঙ, ধাঞ্জাী, দঙাঝ দঙন্ম-দফন্ন্তভ দধারাও, ররপন্ন গৃলাফগ্রী, ওান্ঞভ তঢভী দযারধঙ, ধান্ধার, ামন্ফঝ, দধাড়াফাটিভ দ্র্ব্যারত, সুমপ মূন্ে দক্রঢা াথাভন্ডভ লান্ঢ দধৌূঁন্ঙ দতা ম্ভ লন্ছ। ধল্লী ভগ
ঘালুভ নন্ম াভা াাংমন্তন্য রধরটরএন এভ ১০ মক্ষারথও গ্রাফীড তস্য  ঢান্তভ ধরভাভ উধকৃঢ লন্ছ। দক্রঢা
াথাভড সুমপ মূন্ে ররপন্ন ধে াফগ্রী রওদন্ঢ দধন্ভ পীরড খুরয ।
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প্রওল্প-১ - রধরটরএন দৌভ যরক্ত প্রওল্প
তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীভ চীদ বাত্রাভ ফাদ উন্নদ
রদরশ্চঢওন্ল্প রদুযৎ সুরথা রঞ্চঢ এমাওা ঢভফাদ
ভওান্ভভ ‘রপযদ-২০২১’ অনুবাী “াভ চন্য
রদুযৎ” এই সুরথা দধৌূঁন্ঙ দতাভ মন্ক্ষ রধরটরএন
ওাচ ওন্ভ বান্ছ। রধরটরএন ইন্ঢাফন্ধ্য দতন্যভ
২৩টি দচমাভ ১৩০টি উধন্মা ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ
দৌভ রদুযৎ ওাব ভক্রন্ফভ ফাধ্যন্ফ ৩,২৪৬টি দামাভ
দলাফ রন্স্টফ স্থাধদ, ৭১০টি দামাভ ভও ারঢ,
৯২টি এরয রন্স্টফ, ৬২টি রটরয রন্স্টফ ল দফাঝ
৩,৬৫৬টি দামাভ দলাফ রন্স্টফ স্থাধদ ওভা লন্ন্ঙ।
দৌভ রদুযৎ এভ-ফাধ্যন্ফ ততরদও কন্ড় ৯.২ mwh
রদুযৎ উৎধাতদ ওভন্ঙ। নন্ম তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীভ
ওফভাংস্থান্দভ সৃরষ্ট লন্ন্ঙ। দৌভ রদুযৎ এভ আন্মা ব্যলান্ভভ নন্ম তরভদ্র্ ফানুন্রভ াফারচও ফব ভাতা  বৃরি দধন্ন্ঙ।
ঢাঁন্তভ দঙন্মন্ফন্ভা রদৃযন্ঢভ আন্মান্ঢ দমঔাধড়া ওন্ভ উন্নঢ চীদ কঞন্দভ সুন্বাক ধান্ছ। দই ান্ণ রধরটরএন
চাঢী উন্নন্দ অতাদ ভাঔন্ঢ ক্ষফ লন্ছ।
প্রওল্পটিভ প্রথাদ প্রথাদ ওাব ভক্রফেঃ
(ও) ঋড লাঢা প্রতাদ, পুরচ কঞদ, দাভী উন্নদ  দাভী পুরুন্রভ ফঢা রথাদ
(ঔ) সুনমন্পাকী তস্যন্তভন্ও তঢা উন্নদ  আ বৃরিমূমও প্রতাদ
(ক) াফারচও উন্নদ  ন্ঘঢদঢা বৃরিমূমও প্রতাদ
(খ) প্ররযক্ষড ধভঢী প্রন্াচদী ঋড এাং ওারভকরভ প্রতাদ
(গ) ওফীন্তভ তক্ষঢা  ফঢা বৃরি ররও প্রতাদ
(ঘ) সুনমন্পাকী তস্যন্তভ উৎধারতঢ ধন্েভ রধডদ ওাব ভক্রন্ফ লাঢা প্রতাদ এাং
(ঙ) সুনমন্পাকী তস্যন্তভন্ও ভওাভী, দভওাভী অন্যান্য চারঢ কঞদমূমও প্ররঢষ্ঠান্দভ ান্ণ রমাংন্ওচ স্থাধন্দভ
ফাধ্যন্ফ দা প্রারপ্ত রদরশ্চঢওভড।
প্রওল্প-২ “তারভদ্র্য দূভীওভড  আত্ম-ওফভাংস্থাদ সৃরষ্টভ চন্য ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন)-এভ
ওাব ভক্রফ ম্প্রাভড” প্রওল্প
ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ আঢা “তারভদ্র্য
দূভীওভড  আত্ম-ওফভাংস্থাদ সৃরষ্টভ চন্য ধল্লী
তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন)-এভ
ওাব ভক্রফ ম্প্রাভড” প্রওল্পটি ২৮৮.৩১ দওাটি ঝাওা
ব্যন্ ২০টি দচমাভ ১০০টি উধন্চমা ২,০৫,২৫২টি
গ্রাফীড ধরভান্ভভ প্রা ১০ মক্ষ গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ
তারভদ্র্য রন্ফাঘদ, আত্মওফভাংস্থাদ সৃরষ্ট,
আথ ভদমূমও ওফভওাে  াফারচও অস্থাভ
উন্নন্দ
াস্তারঢ
লন্ছ।
প্রওল্পটি
ন্ন্তারচদওপান্ াস্তান্দভ নন্ম ৩৩৪.২৯
দওাটি ঝাওা ব্যন্ প্রওন্ল্পভ দফাত জুদ ২০১৮ ধব ভন্ত
রথ ভঢ ওভা লন্ন্ঙ।
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প্রওল্প -৩ ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ এভ আইরটি ওাব ভক্রফ  ই-দা যরক্তযামীওভড প্রওল্প
াাংমন্তয ভওান্ভভ অণ ভান্দ ১৭.১০ দওাটি ঝাওা
ব্যন্ রধরটরএন এভ ই-দা যরক্তযামীওভন্ডভ
মন্ক্ষয ০৮টি রপান্কভ ৫২টি দচমা ৩৯৬টি
উধন্চমা/ওাব ভামন্ উক্ত প্রওন্ল্পভ ওাব ভক্রফ
াস্তারঢ লন্ছ। ম্পুদ ভ ভওাভী অণ ভান্দ প্রওল্পটি
াস্তারঢ লন্ছ। প্রওন্ল্পভ দফাঝ ভাে বৃরি দধন্
১৮.৮০ দওাটি ঝাওা উন্নীঢ লন্ন্ঙ। প্রথাদ ওাব ভাম
ঠাওা ল াভা দতন্য ১১টি ওরম্পউঝাভ ো স্থাধদ
ওভা লন্ন্ঙ বাভ ফাধ্যন্ফ রধরটরএন এভ লওফী 
সুনমন্পাকীন্তভ রদামূন্ে আইরটি প্ররযক্ষড
ওাব ভক্রফ াস্তারঢ লন্ছ। ররপন্ন ফন্
ফন্ত্রডামন্ভ ওফভওঢভা  দচমা প্রযাওকড এ ওম
আইরটি ো ধরভতযভদ ওন্ভ ন্ন্তার প্রওায ওন্ভদ।

রধরটরএন এভ আইরটি প্ররযক্ষড ো ধরভতযভদ ওভন্ঙদ আইএফইরট এভ
ধরভঘামও চদা ওাফাম আঢালাভ দলান্দ।

প্রওল্প-৫ রধরটরএন দামাভ দঘ প্রওল্প
ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ রদন্তযদা াস্তান্দভ ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন) IDCOL এভ আরণ ভও 
ওারভকরভ লাঢা দামান্ভভ ফাধ্যন্ফ দঘ
ওাব ভক্রফ শুরু লন্ন্ঙ। ইন্ঢাফন্ধ্য রতদাচপুভ
দচমাভ দখাড়াখাঝ উধন্চমা ১টি দামাভ
দঘ ধাম্প স্থাধদ ওভা লন্ন্ঙ। প্রওন্ল্পভ
ফাধ্যন্ফ দাদ দবাগ্য যরক্তভ ব্যলান্ভভ
ফাধ্যন্ফ প্রা ৫০ এওভ চরফন্ঢ াভা ঙভ
দঘ সুরথা প্রতাদ ওভা লন্। এ প্রওন্ল্পভ
ফাধ্যন্ফ এও া এওারথও ব্যরক্ত রফন্ম এই
দঘ প্রওন্ল্পভ  ভন্ফাঝ মূে ধরভন্যাথ ওন্ভ
ক্র ওভন্ঢ ধাভন্দ। প্রওল্পটি াস্তাদ
লন্ম প্রা ২০ ঙভ রদভররছন্ন দঘ সুরথা
ধাা বান্।
রধরটরএন দামান্ভভ ফাধ্যন্ফ দঘ ওাব ভক্রফ, দখাড়াখাঝ,রতদাচপুভ

৪.৭ ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ (এএনরটএন)
ভূরফওা
চারঢাংন্খভ ঔাদ্য  কৃরর াংস্থা (এনএ) ওর্তও
ভ ১৯৭২ ান্ম এরযা অঞ্চন্মভ ওরঢধ দতন্যভ ক্ষুদ্র্ কৃরও 
ভূরফলীদন্তভ অস্থা ধব ভন্ক্ষড ওন্ভ ঢান্তভ উন্নন্দ সুধারভযফামা প্রডন্ডভ উন্েন্শ্য "Asian Survey on
Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)'' যীর ভও এওটি ষ্টারট প্রন্চক্ট গ্রলড
ওভা ল।
াাংমান্তযল আঝটি দতন্য ধব ভন্ক্ষড দযন্র ১৯৭৪ ান্ম াংরিষ্ট দতযমূন্লভ ভওান্ভভ রদওঝ এওটি প্ররঢন্তদ দধয
ওভা ল । প্ররঢন্তন্দ গ্রাফ ধব ভান্ তরভদ্র্ন্তভ রদন্ এওটি ‘গ্রলডওাভী ব্যস্থা’ কন্ড় দঢামা এাং ‘প্রতাদওাভী ব্যস্থা’দও
দঠন্ম াচান্দাভ সুধারভয ওভা ল।
চারঢভ চদও ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফান্দভ দদর্তত্বাথীদ আাফী মীক ভওান্ভভ আফন্ম উরল্লরঔঢ সুধারভয
অনুান্ভ ১৯৭৫-৭৬ ান্মভ ারর ভও উন্নদ ওফভসূরঘভ আঢা "Action Research on Small Farmers
and Landless Labourers Development Project (SFDP)'' যীর ভও এওটি প্রওল্প গ্রলড ওভা ল ।
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প্রওল্পটিভ ধভীক্ষামূমও ওাব ভক্রফ াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (াট)ভ , কুরফল্লা; াাংমান্তয কৃরর রর্শ্রদ্যাম
(রএইউ), ফফদরাংল এাং ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (আভরটএ), গুড়া-এভ ফাধ্যন্ফ কুরফল্লা, ফফদরাংল  গুড়া
দচমাভ তভ উধন্চমামূন্ল াস্তাদ শুরু ল । এ প্রওল্পটিভ ফাধ্যন্ফই াাংমান্তন্য  ভপ্রণফ ভওারভ ঔান্ঢ ‘চাফাদঢ
রলীদ ক্ষুদ্র্ঋড ওফভসূরঘ'ভ সূঘদা ল।
ধল্লী উন্নদ ফা রপান্কভ আঢা ধব ভাক্ররফওপান্ াস্তাদাথীদ এ প্রওল্পটিন্ও ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দযঔ
লারদাভ দদর্তত্বাথীদ প্রণফ আাফী মীক ভওান্ভভ আফন্ম ১৯৯৯-২০০৪ ধব ভান্ভ দফাত দযন্র এওটি নাউন্েযন্দ
রূধান্তভ ওভাভ রিান্ত গ্রলড ওভা ল।
প্রওল্পটিন্ও উরল্লরঔঢ রিান্ন্তভ থাভাারলওঢা ১৯৯৪ ান্মভ দওাম্পাদী আইন্দভ রথাদফন্ঢ দবৌণ মূমথদ দওাম্পাদী 
নাফভস্মূন্লভ ধরভতপ্তভ লন্ঢ ‘রদন্ধদ' গ্রলন্ডভ ফাধ্যন্ফ ‘ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ' দান্ফ এওটি ম্পূড ভ ভওারভ
ফারমওাদাথীদ রমরফন্ঝট দওাম্পাদীন্ঢ রূধান্তভ ওভা ল।
রূধওল্প
ত
াভানজক অফস্থায উন্নয়ন র্র্া দানযদ্রে-ল্লী অঞ্চরর ফফাযর্ ক্ষুদ্র কৃলক নযফারযয আর্হ্রাকযে।
অরপমক্ষয
ল্লী অঞ্চরর ফফাযর্ ক্ষুদ্র কৃলক নযফারযয দস্যরদযরক দকন্দ্রভুি করয জাভানর্নফীন ক্ষুদ্র ঋে প্রদারনয ভাধ্যরভ
আর্ ত াভানজক অফস্থায উন্নয়ন-এফং উন্নয়ন কভতকান্ড ও যভর্ায়রন ক্ষুদ্র কৃলক নযফারযয নাযীরদযরক িৃিকযে ।
দওৌযমকঢ উন্েশ্যমূল
াংস্থাভ দওৌযমকঢ উন্েশ্যমূল
১.ক্ষুদ্র্ কৃরও ধরভান্ভভ আণ ভ াফারচও উন্নদ।
২.তক্ষ ফাদ ম্পত তঢরভভ ফাধ্যন্ফ ওফভাংস্থান্দভ সুন্বাক বৃরি।
৩ .ওফভযামা আন্াচন্দভ ফাধ্যন্ফ ধল্লী অঞ্চন্মভ ক্ষুদ্র্ কৃরওন্তভ উন্নন্দ মৄন্কাধন্বাকী দওৌযম উদ্ভাদ  রস্তৃঢওভড ।
আরশ্যও দওৌযমকঢ উন্েশ্যমূল
১.তক্ষঢাভ ন্ঙ্গ ারর ভও ওফভম্পাতদ চুরক্ত াস্তাদ।
২ .তক্ষঢা  তদরঢওঢাভ উন্নদ।
৩.ঢথ্য অরথওাভ  স্বপ্রন্ডারতঢ ঢথ্য প্রওায াস্তাদ।
৪.উদ্ভাদ  অরপন্বাক প্ররঢওান্ভভ ফাধ্যন্ফ দাভ ফান্ন্নান্নদ।
৫ .আরণ ভও ব্যস্থাধদাভ উন্নদ
ওাব ভারম
১। গ্রাফ ধব ভান্ ক্ষুদ্র্ কৃরও ধরভান্ভভ পুরুর;ফরলমান্তভন্ও াংকঠিঢওভড/
২। াংকঠিঢ পুরুর ওফভাংস্থাদ  আ বৃরিমূমও ওাব ভক্রফ াস্তান্দ-আত্ম ,ফরলমান্তভন্ও ঢান্তভ উৎধাতদ/চাফাদঢ
রলীদ ক্ষুদ্র্ ঋড প্রতাদ;
৩। ঋড ররদন্ান্কভ আ দণন্ও ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ঞ্চ আফাদঢ চফাভ ফাধ্যন্ফ রদচস্ব পুরূঁ চ কঞন্দ উিুিওভড;
৪। সুনমন্পাকী তস্য;তস্যান্তভ চন্য তক্ষঢা বৃরিমূমও প্ররযক্ষড আন্াচদ/
৫। সুনমন্পাকী তস্য/দ্যাকডন্ও অণ ভনদরঢও ওাব ভক্রন্ফভ ধাযাধারয াফারচও উন্নদ ওাব ভক্রফ দবফদ: সুনমন্পাকী
তস্যন্তভ দঙন্ম দফন্ন্তভ রযক্ষা,পুরষ্ট-স্বাস্থয, চদাংখ্যা রদন্ত্রড ওাব ভক্রফ গ্রলড, ধরভাভ ওোড ইঢযারত ররন্
উিুিওভড  লন্বারকঢা প্রতাদ।
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নাউন্েযন্দভ ওফভ-এমাওা
নাউন্েযন্দভ 'Memorandum and Articles of Association' অনুান্ভ দতন্যভ ফগ্র এমাওা
ওাব ভক্রফ ম্প্রাভন্ডভ ব্যস্থা ভাঔা ল । নাউন্েযদ প্ররঢষ্ঠা পূন্ ভ কঠিঢ ‘ঝাস্ক দনা ভ' প্রাণরফওপান্ নাউন্েযন্দভ চন্য
৫০.০০ দওাটি ঝাওা ঢলরম াংস্থান্দভ সুধারভয ওভা ল ।
নাউন্েযন্দভ ওাব ভক্রফ দনবুারভ ২০০৭ ান্ম ফাত্র ৫.০০ দওাটি ঝাওা ‘আঢভও ঋড ঢলরম' রদন্ শুরু ল। রওন্তু
ঢৎওামীদ ভওাভ ওর্তও
ভ ধভঢীন্ঢ ‘ঝাস্ক দনা ভ' সুধারভয অনুান্ভ ঢলরম াংস্থান্দভ অপান্ ওাব ভক্রফ দচাভতাভ 
ম্প্রাভড ওভা ম্ভ লরদ ।
ফাদদী প্রথাদ ফন্ত্রীভ দদর্তত্বাথীদ রিঢী তনা আাফী মীক ভওান্ভভ ২০০৯-২০১৪ দফান্ত দফাঝ ২৪.৪৯ দওাটি ঝাওা
প্রাক্করমঢ ব্যন্ ‘ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ লাঢা প্রওল্প' গ্রলন্ডভ ফাধ্যন্ফ নাউন্েযন্দভ ওাব ভক্রফ কুরফল্লা,
ফফদরাংল, গুড়া, ধাদা, ভাংপুভ, কুরড়গ্রাফ, ধটুাঔামী, ভগুদা, রভযাম, দপামা  ঘাঁতপুভ দচমাভ ৬০টি উধন্চমা
দচাভতাভওভড  ম্প্রাভন্ডভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল ।
ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ দদর্তত্বাথীদ ভওান্ভভ আফন্ম ২০১৩-২০১৬ দফান্ত দফাঝ ৫৪.০০ দওাটি ঝাওা প্রাক্করমঢ ব্যন্
তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ এএনরটএন ওাব ভক্রফ ম্প্রাভড প্রওল্প-এভ ফাধ্যন্ফ দকাধামকঞ্জ, নরভতপুভ, যরভঢপুভ,
রধন্ভাচপুভ, রভযাম, খুমদা, াঢক্ষীভা, কুরফল্লা, ঘাঁতপুভ, দদাাঔামী, মক্ষীপুভ, রন্মঝ, সুদাফকঞ্জ, লরকঞ্জ,
দফৌমপীাচাভ, রওন্যাভকঞ্জ, ঘাঁধাইদাকঞ্জ  ধঞ্চকড় দচমাভ ৫৪টি উধন্চমা ম্প্রাভন্ডভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল ।
ঢভফাদ ভওান্ভভ ফন্ ২০১৬-২০১৮ দফান্ত দফাঝ ৬৪০৯.৫৪ মক্ষ ঝাওা প্রাক্করমঢ ব্যন্ ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ
নাউন্েযদ লাঢা (২ ধব ভা) যীর ভও প্রওল্প-এভ ফাধ্যন্ফ রভযাম, নরভতপুভ, ভাচযালী, ঘাঁধাইদাকঞ্জ, দান্ঝাভ,
দকাঁ, রভাচকঞ্জ, ধাদা, ধঞ্চকভ, ভাংপুভ, কাচীপুভ, ঝাাংকাইম, চাফামপুভ, দযভপুভ, রওন্যাভকঞ্জ, খুমদা, কুরষ্টা,
চুাটাঙ্গা, সুদাফকঞ্জ, লরকঞ্জ, দফৌমপীাচাভ  রন্মঝ দচমাভ ৬০টি উধন্চমা লাঢা প্রওন্ল্পভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল ।
ঢভফান্দ নাউন্েযন্দভ ওাব ভক্রফ ৩৬টি দচমাভ ১৭৪টি উধন্চমা াস্তাদাথীদ ভন্ন্ঙ ।
ব্যস্থাধদা
ার ভও দীরঢ রদথ ভাভড  রতও রদন্ত ভযদা প্রতান্দভ ররন্ নাউন্েযন্দভ ১১ তস্য ররযষ্ট এওটি ‘াথাভড ধর ভত' ভন্ন্ঙ ।
াথাভড ধর ভন্ত ৮ চদ ধতারথওাভ ন্ম এাং ৩ চদ ভওাভ ওর্তও
ভ ফন্দাদীঢ তস্য ভন্ন্ঙদ । ওম প্রযারদও 
আরণ ভও ওাব ভারত ধরভঘামদাভ ররন্ নাউন্েযন্দভ ৮ তস্য ররযষ্ট এওটি ‘ধরভঘামদা ধর ভত' ভন্ন্ঙ। ধরভঘামদা ধর ভন্ত
৫ চদ ধতারথওাভ ন্ম  ২ চদ ভওাভ ওর্তও
ভ ফন্দাদীঢ তস্য ভন্ন্ঙদ । স্থাদী ভওাভ, ধল্লী উন্নদ  ফা
ফন্ত্রডামন্ভ ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ রঘ ধতারথওাভন্ম উপ ধর ভত-এভ পাধরঢভ তারত্ব ধামদ ওন্ভ
ণান্ওদ । নাউন্েযন্দভ ব্যস্থাধদা ধরভঘামও ধতারথওাভন্ম উপ ধর ভত-এভ তস্য-রঘ রলান্ তারত্ব ধামদ
ওন্ভদ।
নাউন্েযন্দভ ঢলরম প্রারপ্ত (প্রওল্পল)

অণ ভ ঙভ
১
২০০৫-২০০৬

আঢভও
ঋড
ঢলরম
৫০০.০০

(ঝাওাভ অাংওেঃ মক্ষ ঝাওা)

ঢলরম প্রারপ্তভ রভড (জুদ ২০১৬ ধব ভন্ত )
চদম 
ম্পত াংগ্রল
ধরভঘামদ

দফাঝ (২+৩+৪)
ব্য
প্ররযক্ষড
৩
৪
৫
৩৫০.০০
৮৫০.০০
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উৎ
৬
অনুন্নদ ান্চঝ

অণ ভ ঙভ

আঢভও
ঋড
ঢলরম

১
২০০৬-২০০৭
২০০৭-২০০৮
-২০০৮-২০০৯
৫০০.০০
২০০৯-২০১০
৫০০.০০
২০১০-২০১১
৯২০.০০
২০১১-২০১২
৯২২.০০
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪ ১০৪২.৩৬
২০১৪-২০১৫ ১২৫০.০০
২০১৫-২০১৬
২০১৫-২০১৬ ১৫০২.০০
২০১৬-২০১৭
৪০০.০০
২০১৬-২০১৭ ২৫৭১.৬৮
দফাঝ
১০১০৮.০৪

ঢলরম প্রারপ্তভ রভড (জুদ ২০১৬ ধব ভন্ত )
চদম 
ম্পত াংগ্রল
ধরভঘামদ

দফাঝ (২+৩+৪)
ব্য
প্ররযক্ষড
৩
৪
৫
১০০.০০
৬০০.০০
৫০০.০০
৮০.০০
১০০০.০০
১৭.০০
৯৩৯.০০
৮.০০
৮.০০
৬৩৩.৬৮
১৬৭৬.০৪
৫৭৫.০০
১৮২৫.০০
৩০০.০০
৩০০.০০
৩৫.৩৬
৬৮৩.৮২
২১২১.১৮
৪০০.০০
৯৫৯.৯২
১৪৬.৪৫
৩২৭৮.০৫
১৭৪৫.২৮
২১৪৩.৯৫
১৩৪৯৭.২৭

উৎ
৬
অনুন্নদ ান্চঝ
উন্নদ ান্চঝ
উন্নদ ান্চঝ
উন্নদ ান্চঝ
উন্নদ ান্চঝ
উন্নদ ান্চঝ
উন্নদ ান্চঝ
অনুন্নদ ান্চঝ
উন্নদ ান্চঝ
অনুন্নদ ান্চঝ
উন্নদ ান্চঝ
-

আঢভও ঋড ঢলরম ব্যলান্ভভ রভড
(ঝাওাভ অাংওেঃ মক্ষ ঝাওা)
ঋড  ারপভ ঘাচভ আতা
ঢলরন্মভ উৎ

প্রাপ্ত আঢভও
ঋড রঢভড
ঋড ঢলরম
আম
(ােঃ ঘাচভল)

ারপভ ঘাচভ
(১১% লান্ভ)

দফাঝ

ফান্ঞ
ররদন্াককৃঢ
ঋড রস্থরঢ
(ােঃ
ঘাচভল)

১। অনুন্নদ ান্চঝ

১৪০০.০০

৮৬৮২.১৫

৬৩৬৮.৫১

৭০০.৫৪

৭০৬৯.০৫

১৬১৩.১০

২। উন্নদ ান্চঝ

৮৭০৮.০৪

৪৯১৯৮.৮৫

৩৬০৮৮.২৫

৩৯৬৯.৭১

৪০০৫৭.৯৫

৯১৪০.৯০

দফাঝ

১০১০৮.০৪

৫৭৮৮১.০০

৪২৪৫৬.৭৬

৪৬৭০.২৪

৪৭১২৭.০০

১০৭৫৪.০০

ওাব ভক্রন্ফভ অগ্রকরঢ
নাউন্েযন্দভ অনুকূন্ম আঢভও ঋড ঢলরম াত ২০০৫-২০০৬ অণ ভ ঙন্ভ প্রতত্ত ৫.০০ দওাটি ঝাওাভ ফাধ্যন্ফ
দনব্রুারভ ২০০৭ ফান্ ওাব ভক্রফ শুরু ওভা ল । ধভঢী ২০০৮-২০০৯ অণ ভ ঙন্ভ প্রতত্ত ৫.০০ দওাটি এাং ২০০৯২০১৬ ফন্ প্রতত্ত ৬১.৩৬ দওাটি এাং ২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ ২৯.৭২ দওাটি দফাঝ ১০১.০৮ দওাটি ঝাওাভ ‘আঢভও ঋড
ঢলরম' ফাধ্যন্ফ ওাব ভক্রফ াস্তাদ ওভা লন্ছ । জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত ওাব ভক্রন্ফভ অগ্রকরঢ রদন্ম্ন উধস্থারধঢ লন্মােঃ
দওন্দ্র কঞদ  তস্যর্ভরক্ত
নাউন্েযন্দভ ফাধ্যন্ফ গ্রাফ ধব ভান্ ক্ষুদ্র্ কৃরও ধরভান্ভভ ২০–৩০ চদ পুরুর/ফরলমান্ও রদন্ ০১ (এও)টি ওন্ভ দওন্দ্র
কঞদ ওভা লন্ ণান্ও । ২০১৬–১৭ অণ ভ ঙন্ভ ৮২০টি দওন্দ্র কঞন্দভ ফাধ্যন্ফ ২৬,০০০ চদ পুরুর/ফরলমান্ও তস্যর্ভক্ত
ওভা ল । জুদ’১৭ ধব ভন্ত ৪৬৩০টি দওন্দ্র কঞন্দভ ফাধ্যন্ফ ১,৩৯,৫০৩ চদ পুরুর/ফরলমান্ও তস্যর্ভক্ত ওভা ল।
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ঋড রঢভড  আতা
নাউন্েযন্দভ আঢা তস্য/তস্যান্তভ কৃরর উৎধাতদ বৃরি, আত্ম-ওফভাংস্থাদ  আ বৃরিমূমও ওাব ভক্রন্ফ ন্ ভাচ্চ ০১
(এও) ঙভ দফাতী ঋড প্রতাদ ওভা ল। দফাঝ ৪৬টি ফাদ রওরস্তন্ঢ ঋন্ডভ আম  ারপভ ঘাচভ আতা ওভা ল।
২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ ১১৮০৯.০০ মক্ষ ঝাওা ঋড রঢভড ওভা ল এাং ১০০৯৩.০০ মক্ষ ঝাওা আতা ওভা ল।
জুদ’১৭ ধব ভন্ত ৫৭৮৮১.০০ মক্ষ ঝাওা ঋড রঢভড ওভা ল এাং ৪৭১২৭.০০ মক্ষ ঝাওা আতা ওভা ল। আতান্বাগ্য
ঋড আতান্ভ যঢওভা লাভ ৯৫.৪৫ পাক।

কুফড়া ঘার ঔান্ঢ ঋড রদন্ সুনমন্পাকী তন্স্যভ ানে

মুভকী ধামদ ঔান্ঢ ঋড রদন্ সুনমন্পাকী তন্স্যভ ঔাফাভ ধরভঘব ভা

পুরূঁ চ কঞদ
নাউন্েযন্দভ উধওাভন্পাকীন্তভ 'রদচস্ব পুরূঁ চ’ কঞন্দভ মন্ক্ষয ঋড ওাব ভক্রন্ফভ আ লন্ঢ াপ্তারলও ন্যযদঢফ ২০.০০ ঝাওা
লান্ভ 'ঞ্চ আফাদঢ’ চফা ওভাভ ব্যস্থা ভন্ন্ঙ। ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ ৭৩৫.২৭ মক্ষ ঝাওা ঞ্চ আফাদঢ চফা ওভা
ল। এ প্ররক্রা জুদ’১৭ ধব ভন্ত ৪২৩৫.০০ মক্ষ ঝাওা ঞ্চ আফাদঢ চফা ওভা ল।

উঞাদ তঞন্ওভ ফাধ্যন্ফ ঞ্চ  ঋন্ডভ রওরস্ত আতান্ভ ওাব ভক্রফ

প্ররযক্ষড
নাউন্েযন্দভ আঢা ওফভওঢভা/ওফভঘাভীন্তভন্ও তক্ষঢা উন্নদ এাং সুনমন্পাকীন্তভন্ও ররপন্ন আ থ ভদমূমও
ওাব ভক্রন্ফ প্ররযক্ষড প্রতান্দভ ব্যস্থা ভন্ন্ঙ। ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ ৩৩৪ চদ ওফভওঢভা/ওফভঘাভীন্ও প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা
ল। জুদ’১৭ ধব ভন্ত ১,৫৫০ চদ ওফভওঢভা/ওফভঘাভী এাং ১২,৭০৪ চদ সুনমন্পাকীন্ও প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা ল।
দাভীভ ক্ষফঢাদ
াাংমান্তন্যভ দফাঝ চদাংখ্যাভ প্রা অন্থ ভও দাভী। সুঢভাাং দাভী ফাচন্ও উৎধাতদ  উন্নন্দভ মূম দস্রাঢথাভাভ ান্ণ
ম্পৃক্ত ওভা ঙাড়া দতন্যভ ার ভও উন্নদ ম্ভ দ। দাভীভ ক্ষফঢাদ দ ওম ররন্ভ ধভ রদপভভযীম ঢাভ ফন্ধ্য
অন্যঢফ লন্ছ ওফভাংস্থাদ ঢণা আ উধাচভদ। নাউন্েযন্দভ উন্েশ্য লন্ছ ওফভাংস্থাদ ঢণা আ বৃরিভ ফাধ্যন্ফ তারভদ্র্য
হ্রাওভড। এ ওম ওফভসূরঘভ অরথওাাংয সুরথান্পাকী লন্ছ দাভী। নাউন্েযন্দভ আঢার্ভক্ত তস্যন্তভ ফন্ধ্য
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১,৩৩,৯২৩ চদ দাভী তস্য ভন্ন্ঙ। দাভী তন্স্যভ যঢওভা লাভ ৯৬%। তস্যর্ভক্ত এ ওম দাভীন্ও আত্মওফভাংস্থান্দভ রদরফত্ত ররপন্ন আথ ভদমূমও ওফভওান্ে 55565.76 মক্ষ ঝাওা ঋড রঢভড ওভা লন্ন্ঙ। এ ওম দাভী
ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ঞ্চ চফাভ ফাধ্যন্ফ 4113.60 মক্ষ ঝাওা রদচস্ব পুরূঁ চ কঞন্দ ক্ষফ লন্ন্ঙ। উন্ল্লখ্য দাভী তস্যন্তভ ঋড
ধরভন্যান্থভ ফাত্রা পুরুর তস্যন্তভ দঘন্ অরথও। এঙাড়া দাভী তস্যন্তভন্ও অণ ভনদরঢও ওাব ভক্রন্ফভ ধাযাধারয
াফারচও উন্নদমূমও ওাব ভক্রফ। এ নাউন্েযন্দভ ফাধ্যন্ফ দাভীন্তভ ক্ষফঢান্দ বন্ণষ্ট অতাদ ভন্ন্ঙ।

এক নজরয পাউরন্ডরনয ভাঠ কাম তক্ররভয অগ্রগনর্ (প্রকল্প)
ওাব ভক্রফ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

দওন্দ্র কঞদ
তস্যর্ভরক্ত
ঞ্চ আফাদঢ (মক্ষ ঝাওা)
ঋড রঢভড (মক্ষ ঝাওা)
ঋড আতা (মক্ষ ঝাওা)
ারপভ ঘাচভ আতা (মক্ষ ঝাওা)
ঋড আতান্ভ লাভ (%)
সুনমন্পাকীন্তভ প্ররযক্ষড (চদ)

ওাব ভক্রন্ফভ অগ্রকরঢ (জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত)
পুরুর
ফরলমা
দফাঝ
185
5,580
171.40
2315.24
1885.08
207.36
90
508

4445
1,33,923
4113.60
55565.76
45241.92
4976.61
95.63
12,196

৪৬৩০
১,৩৯,৫০৩
৪২৮৫.০০
৫৭৮৮১.০০
৪৭১২৭.০০
৫১৮৩.৯৭

৯৫.৪৫
১২,৭০৪

নাউন্েযন্দভ ওাব ভক্রন্ফভ ানে
নাউন্েযন্দভ আঢা জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত ফন্
1,৩৯,০৩ ধরভাভ লন্ঢ ০১ (এও) চদ
পুরুর/ফরলমান্ও াংকঠিঢ ওন্ভ ক্ষুদ্র্ঋড লাঢা
প্রওন্ল্পভ ফাধ্যন্ফ ঢাঁন্তভ কৃরর উৎধাতদ, আত্মওফভাংলাদ  আ বৃরিমূমও ওাব ভক্রফ গ্রলড ওভা
লন্ন্ঙ। নন্ম ঢাঁন্তভ আণ ভ-াফারচও অস্থাভ উন্নদ
খন্ঝন্ঙ। সুনমন্পাকীন্তভ যঢওভা ৯৬ পাকই ফরলমা।
নাউন্েযন্দভ ওাব ভক্রফ ফরলমান্তভ উন্নন্দ গুরুত্বপূড ভ
ভূরফওা ধামদ ওভন্ঙ।

ধরভঘামদা ধর ভন্তভ ৩৮ঢফ পা অনুষ্ঠাদ

নাউন্েযন্দভ ওফভওঢভা/ওফভঘাভীন্তভ দঢদপাঢা  অন্যান্য ধরভঘামদ ব্য রদ ভান্ল ভওাভ লন্ঢ দওাদ অনুতাদ ভাে
প্রতাদ ওভা ল দা। ভওাভ প্রতত্ত দফাঝ ১০১.০৮ দওাটি ঝাওাভ ‘আঢভও ঋড ঢলরম'এভ ফাধ্যন্ফ ধরভঘামদাথীদ ঋড
ওাব ভক্রফ লন্ঢ প্রাপ্ত ১১% ারপভ ঘান্চভভ ১০% অন্ণ ভভ ফাধ্যন্ফ পূড ভওামীদ ৪৬৭ চদ ওফভওঢভা/ওফভঘাভীভ দঢদপাঢা 
অন্যান্য ধরভঘামদ ব্য রদ ভাল ওভা লন্ছ।
নাউন্েযন্দভ লাঢা ওাব ভক্রফ
ঢভফান্দ নাউন্েযন্দ ৬৪.০৯ দওাটি ঝাওা ব্যন্ এওটি প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভন্ন্ঙ।
াস্তাদ ব্যস্থাধদা
নাউন্েযন্দভ প্রথাদ ওাব ভাম, ধল্লী পদ (৭ফ ঢমা), ৫, ওাভাদ াচাভ, ঠাওা প্রওন্ল্পভ প্রথাদ ওাব ভাম
অরস্থঢ। নাউন্েযন্দভ ব্যস্থাধদা ধরভঘামন্ওভ ার ভও রতও রদন্ত ভযদা  রদন্ত্রন্ড প্রওল্প ধরভঘামও  অন্যান্য
ওফভওঢভা/ওফভঘাভীন্তভ ফাধ্যন্ফ প্রথাদ ওাব ভামন্ভ ওাব ভক্রফ ধরভঘারমঢ লন্ ণান্ও। ফাঞ ধব ভান্ভ ওাব ভক্রফ াস্তান্দ
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৭টি প্রযারদও রপান্ক স্থারধঢ ৭টি আঞ্চরমও ওাব ভামন্ভ ফাধ্যন্ফ স্থাদী ধব ভান্ প্রওল্প ওাব ভক্রফ াস্তাদ ধরভীক্ষড
 ঢতাভরও রদরশ্চঢ ওভাভ ব্যস্থা ভন্ন্ঙ। প্রওন্ল্পভ র্তডমুম ধব ভান্ভ ওাব ভক্রফ ৬০টি উধন্চমা স্থারধঢ উধ-আঞ্চরমও
ওাব ভামন্ভ ফাধ্যন্ফ াস্তাদ ওভা লন্ছ। প্ররঢটি উধ-আঞ্চরমও ওাব ভামন্ ০১ চদ উধ-আঞ্চরমও ব্যস্থাধও  ০৩
চদ ফাঞ াংকঞও াংরিষ্ট উধন্চমাভ ওাব ভক্রফ াস্তান্দ রদন্ারচঢ ভন্ন্ঙদ।
প্রওল্প এমাওা
প্রওল্পটিভ ওাব ভক্রফ নরভতপুভ, রওন্যাভকঞ্জ, কারচপুভ, ঝাঙ্গাইম, চাফামপুভ, দযভপুভ, রন্মঝ, সুদাফকঞ্জ, লরকঞ্জ,
দফৌমপীাচাভ, রভযাম, খুমদা, কুরষ্টা, চুাটাঙ্গা, ধাদা, ভাচযালী, দান্ঝাভ, দকাঁ, রভাচকঞ্জ, ভাংপুভ, কুরড়গ্রাফ 
ধঞ্চকড় দচমাভ ৬০ টি উধন্চমা াস্তারঢ লন্ছ।

ফাঞ ওাব ভক্রফ
প্রওল্প অনুন্ফাতদ ধভঢীন্ঢ াাংকঞরদও ওাব ভক্রফ ম্পাতদ দযন্র রটন্ম্বভ ২০১৬ লন্ঢ প্রওন্ল্পভ ফাঞ ধব ভান্ভ ওাব ভক্রফ
শুরু ল । জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত ফাঞ ধব ভান্ভ ওাব ভক্রন্ফভ অরচভঢ অগ্রকরঢ রদন্ম্ন রড ভঢ লন্মােঃ
ওাব ভক্রফ

ওাব ভক্রন্ফভ অগ্রকরঢ (জুদ ২০১৭ ধব ভন্ত)
পুরুর
ফরলমা
দফাঝ

১। দকন্দ্র গঠন

30

578

৬০৮

২। দস্যভুনি

501

9510

১০০১১

6.31

119.98

১২৬.২৯

৪। ঋে নফর্যে (রয র্াকায়)

69.37

1318.07

১৩৮৭.৪৪

৫। ঋে আদায় (রয র্াকায়)

20.24

384.51

৪০৪.৭৫

2.01

38.10

৪০.১১

৩। ঞ্চয় আভানর্ (রয র্াকায়)

৬। ানবত চাজত আদায় (রয র্াকায়)
৭। আদায়রমায ঋে আদারয়য ায (%)

১০০

১০০

১০০

নাউন্েযন্দভ ক্ষফঢা বৃরিভ ধতন্ক্ষধ
নাউন্েযদটি ভওারভ ফারমওাদাথীদ প্ররঢষ্ঠাদ লন্ম ভওাভ এ প্ররঢষ্ঠান্দভ ওফভওঢভা/ওফভঘাভীন্তভ দঢদ-পাঢা প্রতাদ
ওন্ভ দা। নাউন্েযদন্ও রদন্চভ আ দণন্ও ব্য রদ ভাল ওভন্ঢ ল। প্ররঢষ্ঠাদটিভ ওফভওঢা/ওফভঘাভীন্তভ দঢদ-পাঢাল
প্ররঢফান্ াংস্থাধদ  ধরভঘামদ ঔান্ঢ প্রা ১০০.০০ মক্ষ ঝাওা ফারও ব্য লন্ ণান্ও।
তস্যন্তভ ফন্ধ্য ঋড রঢভড  ঋন্ডভ রওরস্ত আতান্ভ চন্য ১১% ারপভ ঘাচভ দদা ল। এভ ১ পাক অাংয প্রবৃরিভ
চন্য দভন্ঔ ১০ পাক দণন্ও ৪৬৭ চদ ওফভওঢভা/ওফভঘাভীভ দঢদপাঢা  ধরভঘামদা ব্য রদ ভাল ওভন্ঢ লন্ছ।
‘ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ লাঢা (২ ধব ভা)' যীর ভও এওটি প্রওল্প চানুারভ ২০১৬ দণন্ও রটন্ম্বভ ২০১৮
দফান্ত ৬৪০৯.৫৪.০০ মক্ষ ঝাওা ব্যন্ ২২টি দচমাভ ৬০টি উধন্চমা াস্তান্দভ ওাচ ইন্ঢাফন্ধ্য ওাচ শুরু লন্ন্ঙ।
নাউন্েযন্দভ ওাব ভক্রন্ফ ক্ষফঢা বৃরিভ মন্ক্ষয ‘ঢথ্য প্রমৄরক্তরপরত্তও প্ররযক্ষড ওফন্েক্স-ওাফ-অরন, প্রতযভদী  রক্র
দওন্দ্র প্ররঢষ্ঠাভ ফাধ্যন্ফ এএনরটএন’দও যরক্তযামীওভড’ যীর ভও ১টি প্রওল্প অন্ক্টাভ ২০১৭ দণন্ও জুদ ২০২০ দফান্ত
৪২৮৫.০০ মক্ষ ঝাওা প্রাক্করমঢ ব্যন্ প্রওল্প াস্তান্দভ মন্ক্ষয উন্নদ প্রওল্প প্রস্তা (রটরধরধ) ধল্লী উন্নদ  ফা
রপান্কভ দপ্রভড ওভা লন্ন্ঙ । প্রওন্ল্পভ রটরধরধ’ভ উধভ ধল্লী উন্নদ  ফা রপাক ওর্তও
ভ প্রস্তুরঢমূমও ওরফটিভ
ভ রটরধরধ ধল্লী উন্নদ  ফা
পা অনুরষ্ঠঢ লন্ন্ঙ। প্রস্তুরঢমূমও ওরফটিভ পাভ সুধারভযফামা অনুবাী পুদকঠিঢ
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রপান্ক দপ্রভড ওভা লন্ন্ঙ। এঙাড়া ক্ষুদ্র্ কৃরওন্তভ আরণ ভও উন্নন্দভ মন্ক্ষয রঢভডকৃঢ ঋন্ডভ উধভ ারপভ ঘাচভ
১১% (োঝ দভঝ) থাব ভ ওন্ভ আতাকৃঢ ঋন্ডভ ারপভ ঘান্চভভ ১১% এভ ৮% নাউন্েযন্দভ চদন্মভ দঢদপাঢা 
ধরভঘামদ ব্য রদ ভাল ওভা এাং ৩% প্রওন্ল্পভ সুনমন্পাকী তস্যন্তভ ঞ্চন্ভ রধভীন্ঢ চফা ওভাভ মন্ক্ষয “রূধওল্প২০২১: তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ ক্ষুদ্র্ ঞ্চ দবাচদ” যীর ভও ১টি প্রওল্প অন্ক্টাভ ২০১৭ দণন্ও রটন্ম্বভ ২০২১ দফান্ত
৮৮২১৪.০০ মক্ষ ঝাওা প্রাক্করমঢ ব্যন্ াস্তান্দভ মন্ক্ষয উন্নদ প্রওল্প প্রস্তা (রটরধরধ) ধল্লী উন্নদ  ফা
রপান্ক দপ্রভন্ডভ চন্য নাউন্েযন্দভ ৩৮ ঢফ ‘ধরভঘামদা ধর ভত’ ওর্তও
ভ রিান্ন্তভ ধরভন্প্ররক্ষন্ঢ প্রডদকৃঢ রটরধরধ
ফন্ত্রডামন্ দপ্রভড ওভা লন্ন্ঙ।
এঙাড়া (১) ৩৯৯২.০০ মক্ষ ঝাওা প্রাক্করমঢ ব্যন্ ‘ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযন্দভ ক্ষফঢা বৃরিল যীর ভও ১টি, (২)
২৯০৫.০০ মক্ষ ঝাওা প্রাক্করমঢ ব্যন্ ‘াাংমান্তন্যভ ক্ষুদ্র্ কৃরওন্তভ চন্য উৎধাতদ, ওফভাংস্থাদ  আবৃরিমূমও
ওফভসূরঘ’ যীর ভও ১টি, এাং (৩) ৬৫৬২.০০ মক্ষ ঝাওা প্রাক্করমঢ ব্যন্ ‘নৃ-ঢারেও  প্রারন্তও চদন্কাষ্ঠীভ চীরওা
উন্নদল’ যীর ভও ১টিল দফাঝ ৩টি প্রওল্প ২০১৬–১৭ অণ ভ ঙন্ভ এরটরধ’দঢ প্রস্তারঢ তন্তরযও ালায্য প্রারপ্তভ
সুরথান্ণ ভ ভােরলীদ অদনুন্ফারতঢ দতুদ প্রওল্প রলন্ন্ অন্তর্ভভক্ত ভন্ন্ঙ। এ ৩টি প্রওন্ল্পভ প্রওল্প প্রস্তা ইআভরট’দঢ
দপ্রভড ওভা লন্ন্ঙ।
এএনরটএন ক্ষুদ্র্ ঋড ওাব ভক্রন্ফ এ দতন্য ধরণকৃৎ াংকঞদ লন্ম ধব ভাপ্ত মূমথন্দভ অপান্ এ াংকঞন্দভ ঋড ওাব ভক্রফ
ীরফঢ লন্ ধন্ড়। ঢভফাদ ভওান্ভভ ফন্ দফাঝ ০৩টি প্রওল্প লাঢাভ ফাধ্যন্ফ এ নাউন্েযন্দভ ওাব ভক্রফ আন্কভ
দঘন্ রস্তৃঢ লন্ন্ঙ। ঢভফান্দ নাউন্েযদ দতন্যভ দফাঝ ১৭৩টি উধন্চমা তরভদ্র্ কৃরও ধরভান্ভভ তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ
ওাচ ওন্ভ বান্ছ। রপযদ-২০২১ াস্তান্দ তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দভ দক্ষন্ত্র এ াংকঞন্দভ ওাব ভক্রফ ইরিঢ সুনম ন্
আদন্ ন্ম আযা ওভা বা।
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কৃঢজ্ঞঢাস্বীওাভ ..........
চদা দফালাম্মাত আব্দুম ওাইউফ
ফলাধরভঘামও (অরঢরভক্ত রঘ)
াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ দাট ভ, ঠাওা
চদা দফােঃ আব্দুম ফরচত
ফলাধরভঘামও / রদন্ধও (অরঢরভক্ত রঘ)
ফা অরথতপ্তভ, ঠাওা
চদা দফােঃ আঢালাভ আমী
অরঢরভক্ত রঘ  ব্যস্থাধদা ধরভঘামও
রফল্করপঝা, ঠাওা
চদা মুলম্মত ফউদুতউভ ভযীত নতাভ
ফলাধরভঘামও (অরঢরভক্ত রঘ),
ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (াট ভ), কুরফল্লা
চদা দফােঃ আবু াইত নরওভ
ফলাধরভঘামও (মৄগ্রঘ)
ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ এওান্টরফ (াধাট)ভ
দওাঝামীধাড়া, দকাধামকঞ্জ
চদা আওভ দলান্দ
প্রওল্প ধরভঘামও (মৄগ্রঘ)
এওটি ারড় এওটি ঔাফাভ প্রওল্প
চদা রদঢাই ধত তা
ফলাব্যস্থাধও (প্রথাদ রদ ভালী ওফভওঢভা)
াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমরফন্ঝট
চদা আদুম ফরঢদ
পাভপ্রাপ্ত ফলাধরভঘামও
ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (আভরটএ), গুড়া
চদা এ এইঘ এফ আদুল্লাহ্
ব্যস্থাধদা ধরভঘামও
ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ
চদা ফতদ দফালদ ালা
পাভপ্রাপ্ত ব্যস্থাধদা ধরভঘামও
ধল্লী তারভদ্র্ রন্ফাঘদ নাউন্েযদ
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