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খন্দকায গভাাযযপ গাবন, এভর্ 

ভন্ত্রী 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 
 

 
 

ফাণী 
 
 ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ গদবয ল্লী এরাকায দার্যদ্রয র্ফবভািন ও আথ ি-াভার্জক উন্নয়বন অগ্রণী ভুর্ভকা 

ারন কবয আবে। গদবয 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 কভ িসূর্ি ফাস্তফায়ন 

কবয থাবক। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াভর্গ্রক কভ িকান্ড তুবর ধবয ২০১৭-২০১৮ অথ ি-ফেবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা 

বত মাবচ্ছ গজবন আর্ভ আনর্ন্দত। 

 

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

কভ িসূর্িয ভােবভ গ্রাভীণ দর্যদ্র জনবগার্িবক দার্যদ্রয র্ফবভািবনয রবযয ঋণ, প্রর্যণ ও উকযণ র্ফর্বন্ন ায়তা প্রদান 

কবয আবে। এ কর কাম িক্রবভয ভােবভ আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ষ্ট, ক্ষুদ্র উবযািা উন্নয়ন, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন প্রভৃর্ত গযবে এ 

র্ফবাগ উবল্লখবমাগ্য অফদান গযবখ িরবে। ফতিভান যকাবযয রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়বনয রবযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনবনেী 

গখ ার্নায স্বপ্ন ‘একটি ফার্ি একটি খাভায প্রকল্প’ এ র্ফবাবগয ভােবভ ফাস্তফায়ন কযা বচ্ছ। কভ িাংস্থান 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 গমভন ভানফ ম্পদ উন্নয়বন অফদান যাখবে, অন্যর্দবক ল্লীয 

জনগবণয আথ ি-াভার্জক অফস্থায ারনাগাদ র্িে তুবর ধযা ল্লী উন্নয়বনয নতুন নতুন ভবডর উদ্ভাফবন র্নবয়ার্জত যবয়বে।  

 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াভর্গ্রক কভ িকান্ড তুবর ধবয ২০১৭-২০১৮ অথ ি-ফেবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

প্রকানায ভােবভ এ র্ফবাবগয কভ িকান্ড ও ারনাগাদ তথ্য করবক অফর্ত কযবত ায়তা কযবফ এফাং আভাবদয কভ িকান্ড 

ভল্যায়বন ায়ক বফ। ২০১৭-২০১৮ াবরয প্রর্তবফদন প্রস্তুবতয াবথ াংর্িষ্ট করবক আর্ভ আন্তর্যক ধন্যফাদ জানাই।   

 

জয় ফাাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাবদ র্িযজীফী গাক।   

 

 

                                   

 

(খন্দকায গভাাযযপ গাবন, এভর্) 
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গভাঃ ভর্উয যভান রাঙ্া াঁ, এভর্ 

প্রর্তভন্ত্রী 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

 
 

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 গভাকার্ফরা এফাং গফ কবয়কফৎয মাফৎ র্ফশ্বব্যাী অথ িননর্তক ভন্দা বেও আথ ি-াভার্জক গযবে 

উবল্লখবমাগ্য াপল্য অজিন কবযবে। 

 

 ফতিভান যকায- ক্ষুধা, দার্যদ্রয, বফলম্য ও দূনীর্তভৄি সুখীভি ’’র্ডর্জটার ফাাংরাবদ’’ গিায স্বপ্ন ফাস্তফায়বনয 

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

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

উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগবক গদয়া বয়বে এফাং এয ভােবভ প্রর্তটি ফার্িবক গকন্দ্র কবয কৃর্ল জর্ভ ও অন্যান্য ম্পবদয 

বফ িাত্তভ ব্যফাবযয ভােবম্য কভ িাংস্থান, 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 কভ িসূর্ি ফাস্তফায়ন কবয 

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

আবে- মা গদবয উন্নয়বন অনন্য ভূর্ভকা যাখবে। 

 

 ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াভর্গ্রক কভ িকাবন্ডয প্রর্তপরন ঘটিবয় ২০১৭-২০১৮ 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 গাক। 

 

 

 

                                                                                   (গভাঃ ভর্উয যভান রাঙ্া াঁ, এভর্) 
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র্র্নয়য mwPe 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায। 

 

ফাণী 

 

ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয ফাবল িক প্রবতদফদন ফছয বববিক ম্পাবদত াভবিক কভ িম্পাদদনয একটি দাবরবরক তথ্য বিত্র। 

এ প্রবতদফদন ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয ফছযওয়াযী াভবিক কভ িকাদেয ফাস্তফ বিত্র/বফফযণ তুদর ধদয জনাধাযদণয বনকট 

যকাদযয কাদজয স্বচ্ছতা, জফাফবদবতা, ক্ষভতা ও উন্নয়দনয গবতীরতা প্রকা কদয। যকাদযয ববফষ্যত কভ িবযকল্পনা 

িদণ ায়তা নীবত বনধ িাযক, বক্ষাথী, াাংফাবদক, গদফলক ও সুীর ভাদজয আস্থাীর রযপাদযন্স বদদফ এই প্রকানা 

ইবতফািক ভূবভকা ারন কদয। 

 

ভাননীয়  প্রধানভন্ত্রী র াবলত ‘রূকল্প ২০২১’ এয রক্ষয অজিদনয ভাধ্যদভ একটি প্রযুবি বনবিয বফজ্ঞান ভনস্ক ক্ষুধা ও 

দাবযদ্রমুি বডবজটার ফাাংরাদদ গঠদন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ বনযরবাদফ কাজ কযদছ। ভাননীয় ভন্ত্রী ও প্রবতভন্ত্রী 

ভদাদদয়য বদক বনদদ িনায় বফবাদগয কভ িসূবি ফাস্তফায়দন বনয়বভত ভবনটবযাং এয ভাধ্যদভ বফবাগাধীন কর প্রবতষ্ঠান আজ 

দাবযদ্র বফদভািদন কাজ কদয মাদচ্ছ। ল্লী উন্নয়ন ও দাবযদ্রয বফদভািন াংবিষ্ট অঙ্গীকাযমূ ফাস্তফায়দনয জন্য ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় বফবাগ একটি স্বল্প ও ভধ্য রভয়াদী ববফষ্যৎ কভ িবযকল্পনা প্রণয়ন কদযদছ এফাং এয ফাস্তফায়ন শুরু দয়দছ। ল্লী উন্নয়ন 

ও ভফায় বফবাগ ল্লী অঞ্চদরয দবযদ্র জনদগাষ্ঠীয দাবযদ্রয বফদভািন, আথ ি-াভাবজক অফস্থায উন্নয়ন, ভফায়বববিক কাম িক্রভ 

বযিারনা এফাং অব্যাতবাদফ ল্লী উন্নয়ন ম্পবকিত প্রাদয়াবগক গদফলণা কাম িক্রভ বযিারনা কযদছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী র  

াবনায বফদল উদযাগ-১ “একটি ফাবি একটি  াভায” প্রকল্প ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ এ বফবাগ ক্ষুদ্র ঞ্চয় ভদডর ধাযনাদক 

ফাাংরাদদদয ফত্র ি প্রবতষ্ঠা কযদছ। ফতিভান যকাদযয উন্নয়ন অঙ্গীকায পূযদণ রদদক দাবযদ্রমুি এফাং স্ব-বনবিয কদয গদি 

রতারায রদক্ষয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ নীবতভারা প্রণয়ন, ব্যাক উন্নয়ন বযকল্পনা প্রণয়ন, কভ িসূবি িণ ও ফাস্তফায়দন 

কাজ কদয মাদচ্ছ। 

 

ফাবল িক প্রবতদফদদন ভন্ত্রণারয় ও এয অধীন াংস্থামূদয ২০১৭-১৮ অথ িফছদয গৃীত কভ িসূবি, অজিন এফাং ববফষ্যত 

কভ িবযকল্পনায বিত্র তুদর ধযা দয়দছ। এরূ তথ্য বিদত্রয প্রকা  এই বফবাগ ম্পদকি জনভানদ ইবতফািক ধাযণা সৃবষ্ট কযদফ 

এফাং বফববন্ন কভ িকাদে জনগদণয ায়তা ও অাংিণ আদযা বৃবি াদফ ফদর আবভ প্রতযাা কযবছ। 

 

 বযদদল, এ প্রবতদফদন প্রকাদয াদথ াংবিষ্ট করদক জানাই আন্তবযক ধন্যফাদ ও অববনন্দন। 

 

 

                       (Gm. Gg. †Mvjvg dviæK) 

                              র্র্নয়য র্িফ 
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বার্তয দু’টি কথা 

 
 

কবরয র্ির্রত গভধা, শ্রভ ও ভনবনয পর ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফেবযয এই ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন। এ র্ফলবয় মাঁযা তথ্য র্দবয় বমার্গতা কবযবেন তাঁবদয ফাইবক ম্পাদনা ল িবদয য গথবক আন্তর্যক কৃতজ্ঞতা 

জানাই ।  

 

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

র্র্নয়য র্িফ ভবাদবয়য প্রর্ত ম্পাদনা ল িদ অবল কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযবে। 

 

এ প্রর্তবফদবন ল্লী উন্নয়ন ও দার্যদ্রয র্ফবভািন, ফাাংরাবদবয ভফায় আবন্দারন ল্লী উন্নয়বনয াভর্গ্রক র্িে গমভন র্ির্েত 

বয়বে, গতভর্ন ভফায় অর্ধদপ্তয, ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন গফাড ি (র্ফআযর্ডর্ফ), ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন একাবডভী (ফাড ি), 

কুর্ভল্লা, ল্লী উন্নয়ন একাবডভী (আযর্ডএ), ফগুিা,                     ও                  (      ),        , 

                                      . (       ),                       ., ল্লী দার্যদ্রয র্ফবভািন 

পাউবন্ডন (র্র্ডর্ফএপ) এফাং ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউবন্ডন (এএপর্ডএপ) এয র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ ও াপল্যভ াংর্যপ্ত 

আকাবয র্ফবৃত বয়বে। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয কাম িক্রভ ম্পবকি জানবত আগ্রী সুধীজবনয র্নকট এ ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন ভাদৃত বফ ফবর ম্পাদনা ল িদ ভবন কবয। 

 

 

 

      (                ) 

 

 

 

 

 

 

 



viii  

 

 

 

সূর্িে 
 

নাং র্ফলয় পৃিা নাং 

১. 

১.১ 

১.২ 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় আবন্দারন  

ল্লী উন্নয়ন ও দার্যদ্রয র্ফবভািন  

ফাাংরাবদবয ভফায় আবন্দারন 

১ 

২ 

২ 

২. 

২.১ 

২.২ 

২.৩ 

২.৪ 

২.৫ 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয র্ভন গেটবভন্ট  

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয প্রধান কাম িাফরী  

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয ভেবভয়াদী গকৌরগত উবিশ্য  

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয ফাবজট 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয াাংগঠর্নক কাঠাবভা 

৩ 

৪ 

৪ 

৪ 

৫ 

৭ 

৩. 

৩.১ 

৩.২ 

 

৩.৩ 

২০১৭-২০১৮ াবর ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ কতৃিক গৃীত কাম িক্রভ 

প্রার্নক াংস্কায ও উন্নয়নভরক কাম িক্রভ 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাগ কতৃিক ফাস্তফার্য়ত প্রকল্প ভৄ 

৩.২.১ একটি ফার্ি একটি খাভায প্রকল্প  

২০১৭-২০১৮  অথ ি ফেবযয ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্ি 

৮ 

৯ 

১৬ 

১৬ 

২০ 

৪. 

৪.১ 

 

 

৪.২ 

৪.৩ 

৪.৪ 

৪.৫ 

৪.৬ 

৪.৭ 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় র্ফবাবগয অধীনস্থ অর্ধদপ্তয/াংস্থা  

ভফায় অর্ধদপ্তয  

৪.১.১ ফাাংরাবদ দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় র্ভর্ত র্রর্ভবটড (র্ভল্কর্বটা) 

৪.১.২ ফাাংরাবদ ভফায় ব্যাাংক র্রর্ভবটড 

ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন একাবডভী (ফাড ি), কুর্ভল্লা 

ফাাংরাবদ ল্লী উন্নয়ন গফাড ি (র্ফআযর্ডর্ফ) 

ল্লী উন্নয়ন একাবডভী (আযর্ডএ), ফগুিা 

ফঙ্গফন্ধু দার্যদ্রয র্ফবভািন ও ল্লী উন্নয়ন একাবডর্ভ (ফাাড ি) 

ল্লী দার্যদ্র র্ফবভািন পাউবন্ডন (র্র্ডর্ফএপ) 

ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউবন্ডন (এএপর্ডএপ) 

২৪ 

২৫ 

৩২ 

৩৫ 

৩৮ 

৫৮ 

৭৩ 

৯৩ 

৯৭ 

১০৭ 

 
  



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 
ধল্লী উন্নদ  ফা আন্দামদ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

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 রদপ ভভযীম। 

সুঢভাাং ধল্লীভ ার ভও উন্নদ ব্যঢীঢ াাংমান্তন্যভ উন্নদ ম্ভ দ।  

াাংমান্তন্য প্রারঢষ্ঠারদওপান্ ধল্লী উন্নন্দভ বাত্রা শুরু ল রপ-এইট (গ্রাফীড কৃরর এাং রযল্প উন্নদ) 

ওফ ভসূরঘভ ফাধ্যন্ফ ১৯৫৩ ান্ম। রপ-এইট ওফ ভসূরঘল ধল্লী উন্নদ ওাব ভক্রফ াস্তান্দভ চন্য ভওারভ 

ওফ ভওঢভান্তভ 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 ওফ ভসূরঘ, ণাদা প্ররযক্ষড  উন্নদ দওন্দ্র এাং ণাদা দঘ 

ওফ ভসূরঘ। কুরফল্লা ফন্টন্মভ এ ওম উধাতাদ দণন্ও চাঢী ধব ভান্ সৃষ্ট প্ররঢষ্ঠাদগুন্মা লন্ছেঃ রি-স্তভ ফা 

দণন্ও াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ দাট ভ (রআভরটর); ধল্লী পূঢভ ওফ ভসূরঘ দণন্ও স্থাদী ভওাভ প্রন্ওৌযম অরথতপ্তভ 

(এমরচইরট); ণাদা প্ররযক্ষড  উন্নদ দওন্দ্র (টিটিরটর) দণন্ও উধন্চমা ওফন্েক্স এাং ণাদা দঘ ওফ ভসূরঘ 

(টিআইরধ)-ভ অরপজ্ঞঢা দণন্ও াাংমান্তন্যভ কৃরর উন্নদ ওন্ধ ভান্ভযদ (রএরটর)। ম্প্ররঢ াট ভ ওর্তভও 

ধভীরক্ষঢ ক্ষুদ্র্ কৃরও  ভূরফলীদ শ্ররফও উন্নদ প্রওল্প (এএনরটরধ)-দও ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ 

(এএনরটএন) এাং ার ভও গ্রাফ উন্নদ ওফ ভসূরঘন্ও চাঢী ওফ ভসূরঘন্ঢ 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 রলন্ন্ 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 

প্রা 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 আরযভ তযন্ও রআভরটর প্ররঢষ্ঠাভ ফাধ্যন্ফ এ 

ফন্টম দ্রুঢঢাভ ান্ণ াভা দতন্য ঙরড়ন্ দতা ল। উন্ল্লখ্য, াাংমান্তন্যভ াংরথান্দ ফান্ও অণ ভনদরঢও 

উন্নন্দভ অন্যঢফ গুরুত্বপূড ভ দক্টভ রলন্ন্ স্বীকৃরঢ দতা লন্ন্ঙ। 
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ধল্লী উন্নদ  ফা রপাক 
 

ফাাংরাদদদয ল্লী উন্নয়দনয ক্ষেদে স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় অতযন্ত গুরুত্বপূণ ণ 

অফদান ক্ষযদে আদছ। এ ভন্ত্রণারদয়য অধীদন দু’টি বফবাগ যদয়দছ। এয ভদে একটি দে ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাগ, অযটি স্থানীয় যকায বফবাগ। ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ ল্লী উন্নয়দনয ভােদভ দাবযদ্র্য 

বফদভাচন, ভফায় বভবত গঠন  বযচরনা, ভফায় বফণন, ফীভা  ব্াাংবকাং-ক্ষক উৎা দান, ল্লী অঞ্চদর 

উৎাদন বৃবি, জনগদণয আত্মকভ ণাংস্থাদনয সুদমাগ সৃবি এফাং দফ ণাবয ভানফ ম্পদ উন্নয়ন তথা প্রবেদণয 

ভােদভ দেতা বৃবিয রদেয কাম ণক্রভ বযচারনা কদয থাদক। ক্ষদদক দাবযদ্র্যমুক্ত এফাং স্ববনবণয কদয গদে 

ক্ষতারায রদেয ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ নীবতভারা প্রণয়ন, বযকল্পনা প্রণয়ন, কাম ণক্রভ গ্রণ  ফাস্তফায়ন 

কযদছ। যকাদযয অনুসৃত নীবতভারায াদথ ঙ্গবত ক্ষযদে এ বফবাগ ল্লীয জনাধাযদণয দাবযদ্র্য বফদভাচন  

আথ ণ-াভাবজক অফস্থায উন্নয়দন াবফ ণক প্রদচিা চাবরদয় মাদে। 

 

২.১. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয বভন ক্ষেটদভন্ট 

ল্লী অঞ্চদরয দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয দাবযদ্র্য বফদভাচন, আথ ণ-াভাবজক অফস্থায উন্নয়ন, ভফায় বববিক কাম ণক্রভ 

বযচারনা এফাং অব্াতবাদফ ল্লী উন্নয়ন ম্পবকণত গদফলণা বযচারনা। 

 

২.২. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয প্রধান কাম ণাফরী 

1. ল্লী উন্নয়ন নীবত, ভফায় আইন, বফবধ  নীবত প্রণয়ন; 

2. ল্লী এরাকায দাবযদ্র্য বনযনকদল্প বফববন্ন কভ ণসূবচ/প্রকল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন; 

3. ক্ষুদ্র্ ঋণ, কৃবল ঋণ, ভফায় বববিক ক্ষুদ্র্  কুটিয বল্প, ভফায় ব্াাংক, ভফায় ফীভা, ভফায়বববিক 

চালাফাদ  বফণন, দুগ্ধ  অন্যান্য ভফায় বববিক বদল্পাদযাগ-এয ভােদভ উদযাক্তা উন্নয়ন 

ায়তা প্রদান; 

4. ভফায়ীদদয জন্য ভানফম্পদ উন্নয়ন কাম ণক্রভ গ্রণ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফলদয় বো, প্রবেণ 

প্রদান  গদফলণা বযচারনা; 

5. প্রাদয়াবগক গদফলণায ভােদভ ল্লী উন্নয়ন বফলয়ক বনতয-নতুন ভদডর  ক্ষকৌর উদ্ভাফন; 

6. ভফাদয়য আতায় গ্রাভীণ ভবরাদদয আনুষ্ঠাবনক  অনানুষ্ঠাবনক দর গঠদনয ভােদভ আথ ণ-

াভাবজক উন্নয়ন  েভতায়দন ায়তা প্রদান। 

 

২.৩. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয ভেদভয়াদী ক্ষকৌরগত উদেশ্য 

এভটিবফএপ এয কাঠাদভা অনুমায়ী এ বফবাদগয ক্ষভাট াঁচটি ক্ষকৌরগত উদেশ্য যদয়দছ। এগুদরা দেেঃ  

1. ল্লী এরাকায দবযদ্র্  অবত দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয আত্মকভ ণাংস্থান সৃবি, 

2. শ্চাৎদ এরাকায দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয জীফনমাোয ভাদনান্নয়ন,  

3. ল্লী এরাকায় কভ ণাংস্থান সৃজদনয রদেয ক্ষুদ্র্ উদযাক্তা সৃবি, 

4. প্রবেদণয ভােদভ ল্লী অঞ্চদর দে ভানফ ম্পদ সৃবি, 

5. গদফলণা  প্রাদয়াবগক গদফলণায ভােদভ ল্লী উন্নয়ন বফলয়ক ভস্যা বচবিতকযণ  ভাধান  এফাং 

পরাপর ম্প্রাযণ।এ ছাো ফতণভান যকাদযয বনফ ণাচনী ইদস্তায অজণদন অফদান যাোয জন্য এ 
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বফবাগ কর্তণক প্রণীত স্বল্প  ভেদভয়াদী ববফষ্যৎ কভ ণবযকল্পনায় বনম্নরূ আয াঁচটি ক্ষকৌরগত 

উদেশ্য ক্ষমাগ কযা য়। এগুদরা দে- 

৬.  জাতীয় ল্লী উন্নয়ন কাম ণক্রদভয ভন্বয় াধন,  

৭.  অবপদয স্বেতা  জফাফবদবতা বনবশ্চতকযণ, 

৮.  ক্ষুদ্র্ ঋণ  উকাযদবাগীদদয উৎাবদত দেয জন্য ফাজায-াংদমাগ (Marketing Linkage) সৃবি,  

৯.  োয পুবিয চাবদা ক্ষভটাদনায উদেদশ্য দুগ্ধ উৎাদন, 

১০. াাংগঠবনক কাঠাদভা বক্তারীকযণ। 

 

২.৪ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয ফাদজট 

২০১৭-২০১৮ অথ ণ ফছদযযমূর ফাদজদট ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয ফ ণদভাট ফযাে বছর ১৮৮৪ ক্ষকাটি ৯০ 

রে টাকা এফাং াংদাবধত ফাদজদট ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয ফ ণদভাট ফযাে বছর ২১৯৬ ক্ষকাটি ৪১ 

রে ৪৯ াজায টাকা। ২০১৭-১৮ অথ ণ ফছদয এ বফবাদগয আদয়য রেভাো বছর ২০ ক্ষকাটি ৪০ রে ৬২ াজায 

টাকা। ২০১৭-২০১৮ অথ ণ ফছদয াংদাবধত ফাদজদট ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয অনুন্নয়ন ব্য় ফযাে বছর 

৪৮১ ক্ষকাটি ১৩ রে ৪৯ াজায টাকা এফাং উন্নয়ন ফযাে বছর ১৭১৫ ক্ষকাটি ২৮ রে টাকা। ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাগ এফাং এয আতাধীন দপ্তয/াংস্থাগুদরায আদয়য রেযভাো এফাং ফাদজট ফযাে (অনুন্নয়ন  

উন্নয়ন) বনদম্ন উস্থান কযা দরােঃ 

 

 (ও)  আন্ভ মক্ষযফাত্রা 
অাংওমূল মক্ষ ঝাওা   

 

ক্ররফও দাং রপাক/তপ্তভ/াংস্থাভ দাফ ২০১৭-২০১৮ 

০১. রঘাম ১৫৫৮.৬২ 

০২. ফা অরথতপ্তভ ৪৮২.০০ 

 ভন্ফাঝ ধল্লী  উন্নদ  ফা রপাক ২০৪০.৬২ 

 

(ঔ)  ান্চঝ ভাদ্দ (অনুন্নদ  উন্নদ) 
অাংওমূল মক্ষ ঝাওা 

 

রভড মূম ান্চঝ ২০১৭-১৮ াংন্যারথঢ ান্চঝ ২০১৭-১৮ 

অনুন্নদ ৪৭০৫৩.০০ ৪৮১১৩.৪৯ 

উন্নদ 

(প্রওল্প ালায্য) 

১৪১৪৩৭.০০ 

(৫০০.০০) 

১৭১৫২৮.০০ 

(১১৮৬.০০) 

 ভন্ফাঝ 

(প্রওল্প ালায্য) 

১৮৮৪৯০.০০ 

(৫০০.০০) 

২১৯৬৪১.৪৯ 

(১১৮৬.০০) 

 

এও দচন্ভ ধল্লী উন্নদ  ফা রপাক  তপ্তভ/াংস্থাভ ান্চঝ রভড (অনুন্নদ  উন্নদ) 

অাংওমূল মক্ষ ঝাওা 

 

ক্ররফও 

দাং 

রপাক/তপ্তভ/াংস্থাভ দাফ অনুন্নদ উন্নদ 

(প্রওল্প 

ালায্য) 

দফাঝ 

(প্রওল্প 

ালায্য) 

০১. রঘাম ১১২২.২৩ ১১৮৪০২.০০ ১১৯৫২৪.২৩ 

০২ আন্তচভারঢও প্ররঢষ্ঠাদমূন্লভ ঘাঁতা ৬১.২২ - ৬১.২২ 
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ক্ররফও 

দাং 

রপাক/তপ্তভ/াংস্থাভ দাফ অনুন্নদ উন্নদ 

(প্রওল্প 

ালায্য) 

দফাঝ 

(প্রওল্প 

ালায্য) 

০৩. ফা অরথতপ্তভ ২১৩০০.০৪ ৪১৪৮.০০ ২৫৪৪৮.০৪ 

০৪. াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ দাট ভ (রআভরটর) ২০৭২৫.০০ ১৯৯৫৮.০০ ৪০৬৮৩.০০ 

০৫. ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (আভরটএ),গুড়া ২৩৬১.৫০ ১০২৪৭.০০ 

(১১৮৬.০০) 

১২৬০৮.৫০ 

(১১৮৬.০০) 

০৬. াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ 

এওান্টফী(াট ভ),কুরফল্লা 

২১৯৪.০০ ৫০০.০০ ২৬৯৪.০০ 

০৭. ঙ্গন্ধু তারভদ্র্ রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ 

এওান্টফী (াধাট ভ), দকাধামকঞ্জ 

২৫৮.০০ ৬০০০.০০ ৬২৫৮.০০ 

০৮. াাংমান্তয দুগ্ধ উৎধাতদওাভী ফা 

ইউরদদ রমেঃ (রফল্করপঝা) 

- ১৩৩৫.০০ ১৩৩৫.০০ 

০৯. ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ 

(রধরটরএন) 

- ৭৭০৯.০০ ৭৭০৯.০০ 

১০. ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ (এএনরটএন) - ৩২২৯.০০ ৩২২৯.০০ 

১১. াাংমান্তয চাঢী ধল্লী উন্নদ ফা 

দনটান্ভযদ 

৯১.৫০ - ৯১.৫০ 

 ভন্ফাঝ ধল্লী  উন্নদ  ফা রপাক ৪৮১১৩.৪৯ ১৭১৫২৮.০০ 

(১১৮৬.০০) 

২১৯৬৪১.৪৯ 

(১১৮৬.০০) 
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২.৫ ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ াাংকঞরদও ওাঞান্ফা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ াাংকঞরদও ওাঞান্ফা 

 
কারড়  ভঞ্জাফারতভ ঢারমওা 

কাড়ীেঃঢভফাদপ্রস্তারঢ           দফাঝ 

            (ও) ওাভেঃ                       ০৩ টি          ০১ টি  ০৪ টি  

            (ঔ) চীধেঃ                         -             ০১ টি    ০১ টি 

            (ক) ফাইন্ক্রাােঃ              ০৩ টি         ০১ টি    ০৩ টি 

            (খ) ফঝভ াইন্ওমেঃ           ০১ টি            -        ০১ টি 

 
ভঞ্জাফারতেঃ                            ঢভফাদ           প্রস্তারঢ          দফাঝ 

           (ও) নন্ঝাওরধেঃ                 ০৪ টি            ০২ টি           ০৬ টি 

           (ঔ) ফারিরফরটা প্রন্চক্টভেঃ  ০১ টি                -              ০১ টি 

           (ক) ওরিউঝাভেঃ               ২১ টি            ১৩ টি           ৩৪ টি 

           (খ) যীঢাঢধ রদন্ত্রড বন্ত্রেঃ    ০৮ টি             ০৬ টি           ১৪ টি 

চদম  

  রদ্যফাদ প্রস্তারঢ দফাঝ 

১ফ দশ্রডীেঃ  ২৩ চদ ০৫ চদ ৩০ চদ 

২ দশ্রডীেঃ  ১৮ চদ ০৫ চদ ২৪ চদ 

৩ দশ্রডীেঃ  ২৬ চদ ০২ চদ ৩০ চদ 

৪ণ ভ দশ্রডীেঃ  ২২ চদ ০৫ চদ ২৮ চদ 

 ভন্ফাঝ ১১২ চদ 

 

প্ররঢফন্ত্রী 

রঘ  

ফন্ত্রী 

মৄগ্মরঘ  

(ধরভওল্পদা  উন্নদ অনুরপাক) 
মৄগ্মরঘ  

(আইদ  প্ররঢষ্ঠাদ অনুরপাক) 
অরঢরভক্ত রঘ  

(প্রযাদ  ান্চঝ অনুরপাক) 

উধরঘ  

(ান্চঝ অরথযাঔা) 

রলা ভক্ষড অরনাভ (রলা যাঔা) 

র/(ান্চঝ-০১ যাঔা) 

র/ (ান্চঝ-০২যাঔা) 

উধরঘ  

(উন্নদ অরথযাঔা) 
উধ-প্রথাদ  

(ধরভওল্পদা অরথযাঔা) 

র/ (উন্নদযাঔা) 
রপ্র/প্র (ধরভওল্পদা-০১ যাঔা) 

রপ্র/প্র (ধরভওল্পদা-০২ যাঔা) 

রপ্র/প্র (ধরভওল্পদা-০৫ যাঔা) 

রপ্র/প্র (ধরভওল্পদা-০৬ যাঔা) 

রপ্র/প্র (ধরভওল্পদা-০৩ যাঔা) 

রপ্র/প্র (ধরভওল্পদা-০৪ যাঔা) 

উধরঘ  

(আইদ  প্ররঢষ্ঠাদ অরথযাঔা) 

র/ (প্ররঢষ্ঠাদ-০১ যাঔা) 

র/ (প্ররঢষ্ঠাদ-০২ যাঔা) 

র/ (আইদ যাঔা) 

উধরঘ  

(প্রযাদ অরথযাঔা) 

র/ (প্রযাদ-০১ যাঔা) 

র/ (প্রযাদ-০২ যাঔা) 

রন্স্টফ এদারমস্ট (আইরটি ইউরদঝ) 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 
 

২০১৭-২০১৮ ান্ম  

ধল্লী উন্নদ  ফা রপাক  

ওর্তভও গৃলীঢ ওাব ভক্রফ 
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২০১৭-১৮ াদর ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তণক গৃীত কাম ণক্রভ 

 

ফতণভান যকাদযয বনফ ণাচনী ইদস্তায  অবঙ্গকায ফাস্তফায়দনয রদেয দাবযয বফদভাচনদক প্রধান্য 

ক্ষদয়া দয়দছ। এয প্রধান ক্ষকৌর বদদফ কৃবল  ল্লী জীফদনয গবতীরতা আনয়দনয জন্য তদবযদ্র্দদয ভাদঝ 

বনযািা ক্ষফিনী  বফস্তৃবতয রদেয এ বফবাগ কর্তণক স্বল্প  ভে ক্ষভয়াদী ববফষ্যত বযকল্পনা গৃীত দয়দছ। 

ফতণভাদনয ৬.৫ ক্ষকাটি দবযদদ্র্য াংখ্যা ২০২১ াদর দফ ২.২ ক্ষকাটি। এ রেয পূযদণয জন্য অন্যান্য দদেদয 

দঙ্গ যকাদযয গৃীত “একটি ফাবে একটি োভায’’ প্রকল্প মূদয পর ফাস্তফায়দন গুরুত্ব আদযা কযা 

দয়দছ। 

 

৩.১  প্রাবনক াংস্কায  উন্নয়নমূরক কাম ণক্রভ 

২০১৭-২০১৮ অথ ণ ফছদয ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ বফববন্ন প্রাবনক াংস্কায এফাং বফববন্ন 

উন্নয়নমূরক কাম ণক্রভ গ্রণ কদয। কাম ণক্রভমূ বনদম্ন াংদেদ উস্থান কযা দরােঃ 

 

ক. প্রাবনক কভ ণকাদেয গবতীরতা আনয়ন  

 প্রাবনক গবতীরতা আনয়দনয রদেয এ বফবাগ এফাং আতাধীন দপ্তয/অবধদপ্তদযয বডবজটার 

াবব ণ ক্ষযাডম্যা ২০২১ প্রণয়ন কযা দয়দছ। ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ  এটুআই ক্ষপ্রাগ্রাদভয ক্ষমৌথ উদযাদগ ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয ০৮টি দপ্তয/াংস্থায গুরুত্বপূণ ণ ক্ষফামু ই-াবব ণদ রুান্তদযয রদেয ই-াবব ণ 

ক্ষযাডম্যা প্রণয়ন কভ ণারা গত ১৮-২০ জুন ২০১৭ তাবযদে কযফী র (৩য় তরা), প্রধানভন্ত্রীয কাম ণারদয় 

অনুবষ্ঠত য়। 

 

বতনবদন ব্াী অনুবষ্ঠত কভ ণারাদত ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয ০৮টি দপ্তয/াংস্থায প্রবতটি দপ্তয/াংস্থা 

দত বতন জন কভ ণকতণা অাংগ্রণ কদযন। এই কভ ণারায ভােদভ আগাভী ২০২১ ার নাগাদ াংবিি 

দপ্তয/াংস্থায জন্য ই-াবব ণ ফাস্তফায়দনয রদেয ই-াবব ণ ক্ষযাডম্যা প্রণয়ন কদযন। ভানী অনুষ্ঠাদন ০৮টি 

দপ্তয/াংস্থায প্রধান স্ব স্ব দপ্তয/াংস্থায ই-াবব ণ ক্ষযাডম্যা ২০২১ াদরয ভদে ফাস্তফায়দন অবঙ্গকায কদযন।     
  

 

২৮ অদটাফয, ২০১৭ ই-াবব ণ দ্রুতফাস্তফায়দনয বযকল্পনায বফববন্ন ম ণায়, বিান্ত গ্রণ  াবফ ণক বফলদয় ভবন্ত্রবযলদ 

বফবাগ  এটুআই – এয ক্ষমৌথ উদযাদগ ‘দপ্তয প্রধান গদণয ই-াবব ণ ফাস্তফায়ন বফলয়ক ম ণাদরাচনা’ ীল ণক কভ ণারা 

অনুবষ্ঠত য়। উক্ত কভ ণারায় স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারদয়য ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ এফাং 

এ বফবাদগয অধীন দপ্তয/াংস্থা প্রধান উবস্থত বছদরন।  
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনকট দত ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয বচফ ফাবল ণক কভ ণম্পদন চুবক্ত ২০১8-১9 গ্রণ 

কযদছন এফাং ভাননীয় ভন্ত্রীয উবস্থবতদত বচফ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ এ বফবাদগয অধীন কর দপ্তয/াংস্থায 

াদথ ফাবল ণক কভ ণম্পাদন চুবক্ত ২০১8-১9 ম্পন্ন কদযন।  

  

  

ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ারর ভও ওফ ভিাতদ চুরক্ত স্বাক্ষভ 

অনুষ্ঠান্দ ফাদদী ফন্ত্রী 

ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ান্ণ ফা অরথতপ্তন্ভভ ারর ভও 

ওফ ভিাতদ চুরক্ত স্বাক্ষভ 
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ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ান্ণ াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ দাট ভ 

(রআভরটর) এভ ারর ভও ওফ ভিাতদ চুরক্ত স্বাক্ষভ 

ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ান্ণ এওটি ারড় এওটি ঔাফাভ 

প্রওন্ল্পভ ারর ভও ওফ ভিাতদ চুরক্ত স্বাক্ষভ 

 

ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ান্ণ াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ এওান্টফী 

(াট ভ), কুরফল্লাএভ ারর ভও ওফ ভিাতদ চুরক্ত স্বাক্ষভ 

ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ান্ণ াাংমান্তয দুগ্ধ উৎধাতভওাভী 

ফা রফরঢ রমেঃ (রফল্করপঝা) এভ ারর ভও ওফ ভিাতদ চুরক্ত 

স্বাক্ষভ 

ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ান্ণ ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ধল্লী 

উন্নদ এওান্টরফ (াধাট ভ) এভ ারর ভও ওফ ভিাতদ চুরক্ত স্বাক্ষভ 

ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ান্ণ ধল্লী উন্নদ এওান্টফী 

(আভরটএ), গুড়া এভ ারর ভও ওফ ভিাতদ চুরক্ত স্বাক্ষভ 
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ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ান্ণ ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ 

(এএনরটএ) এভ ারর ভও ওফ ভিাতদ চুরক্ত স্বাক্ষভ 

ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ান্ণ ধল্লী তারভদ্র্ রন্ফাঘদ 

নাউন্েযদ (রধরটরএন) এভ ারর ভও ওফ ভিাতদ চুরক্ত স্বাক্ষভ 

 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয বচফ জনাফ ভাপরূা সুরতানা গত ০১ জানুয়াযী ২০১৮ তাবযে যকাযী পদয বদরট াবকণট 

াউদজ ক্ষৌৌঁছদর বচফ ভদাদয়দক স্বাগত জানান বদরট বফবাদগয কবভনায ড. ক্ষভাছাম্মৎ নাজভানাযা োনুভ, বদরট ক্ষজরায 

ক্ষজরা প্রাক জনাফ ক্ষভােঃ যাাত আদনায়ায, একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয উপ্রকল্প বযচারক জনাফ প্রণফ কুভায 

ক্ষ াল। এ ভয় আয উবস্থত বছদরন অবতবযক্ত ক্ষজরা প্রাক (াবফ ণক), অবতবযক্ত ক্ষজরা প্রাক (যাজস্ব)  ক্ষজরা 

প্রাদনয অন্যান্য কভ ণকতণা, ভফায় অবধদপ্তয, বফআযবডবফ, ল্লী জীবফকায়ন প্রকল্প এফাংএকটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয 

উিতণন কভ ণকতণাবৃন্দ। 

  
‘একটি ফাবে একটি োভায প্রকল্প’- এয কাম ণক্রভ তদাযবকয রদেয পবযদপুয ক্ষজরায ৭টি উদজরায (পবযদপুযদয, ভদৄোরী, 

ক্ষফায়ারভাযী, নগযকান্দা, চযবদ্র্ান, বাাংগা, ারথা) াদথ বববড কনপাদযবসাং কদযন ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয বচফ 

ভদাদয়। 
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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ এফাং এ বফবাদগয অধীন দপ্তয/াংস্থায কভ ণকতণাদদয অবডট াংক্রান্ত বফলদয় বদনব্াী প্রবেণ 

কভ ণারায আদয়াজন কযা য়। 

  

ফাাংরাদদ প্রবতদমাবগতা কবভদনয কাম ণক্রভ অফবতকযদণয রদেয এ বফবাগ এফাং এয অধীন দপ্তয/াংস্থায কভ ণকতণাদদয বনদয় 

বায আদয়াজন কযা য়। 

  
 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় এয কর দপ্তয/ াংস্থায কভ ণকতণায অাংগ্রদনআদয়াবজত ক্ষদায়া  ইপতায 

ভাবপর। 
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স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় এয কর দপ্তয/ াংস্থা কভ ণকতণায অাংগ্রদণআদয়াবজতঈদ-উর-বপতয যফতী 

শুদবো বফবনভয় বা 

  

  

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় এয কর দপ্তয/ াংস্থা কভ ণকতণায অাংগ্রদণআদয়াবজতঈদ-উর-আজা 

যফতী শুদবো বফবনভয় বা 

  

এ বফবাদগয বচফ জনাফ এ এভ ক্ষগারাভ পারুক ১৫ জুন ২০১৮ তাবযদে বযডা বভরনায়তদন অনুবষ্ঠতল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

বফবাগ এফাং এ বফবাদগয অধীন কর দপ্তয/াংস্থায কভ ণকতণায অাংগ্রদন ফাবল ণক কভ ণ ম্পাদন চুবক্ত বফলয়ক 

বদনব্াীপ্রবেদণযউদবাধন কদযন।  
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‘স্বদল্পান্নত ক্ষদ দত উিযদণ অপ্রবতদযাে অগ্রমাোয় ফাাংরাদদ’ ীল ণক য যাবরদত ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয 

কভ ণকতণা/কভ ণচাযীগদণয অাংগ্রণ। 

  

  

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয প্রাবনক  ব্বক্তগত কভ ণকতণা এফাং ৩য়  ৪থ ণ ক্ষেণীয কভ ণচাযীদদয অবযন্তবযণ প্রবেণ। 

  

 

জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু ক্ষে মুবজবুয যভাদনয ৪৩ তভ াাদাত ফাবল ণকীদত জাবতয বতায প্রবতকৃবতদত পুষ্পস্তফক অ ণণ। জাবতয 

বতা ফঙ্গফন্ধু ক্ষে মুবজবুয যভাদনয ৪৩ তভ াাদাত ফাবল ণকী উরদে স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় 

কর্তণক আদয়াবজত ক্ষদায়া  আদরাচনা বা। 
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ঔ. রওাযফাদ ঢথ্য প্রমৄরক্তভ প্রাভ  

 

 অফাধ তথ্য প্রমৄবক্ত ব্ফাদযয রদে বফকাভান তথ্য প্রমৄবক্তয াদথ াংগবত ক্ষযদে এ বফবাগ অধীন 

দপ্তয/াংস্থায বনজস্ব দয়ফাইটন্যানার ক্ষাট ণাদরয আদদর প্রস্তুত উম্মুক্ত কযা দয়দছ। দয়ফ াইটমূ বনয়বভত 

আদডট এয ভােদভ জনাধাযদণয জন্য তথ্য প্রাবপ্ত জতয কযা দয়দছ। এয ধাযাফাবকতা ফজায় যাোয বফলদয় 

গুরুত্বাদযা কযা দয়দছ। 

 

ক. শূন্য ধন্ত দমাওম রদন্াক  ধন্তান্নরঢ 

 ২০১৭-২০১৮ াদর ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগ ১ভ ক্ষেণীয ১ জন এফাং ২য় ক্ষেণীয ৫ জন  ক্ষভাট ৬ জন 

কভ ণকতণাদক দদান্নবত ক্ষদয়া দয়দছ।এ বফবাদগয আতাধীন বফববন্ন দপ্তয/অবধদপ্তদযয শূন্যদ পূযদণয প্রদচিা অব্াত 

যদয়দছ। 

 

3.2. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয প্রকল্পমূ 

 

৩.২.১. এওটি ারড় এওটি ঔাফাভ প্রওল্প  

 

প্রওন্ল্পভ রপযদেঃ 

ভওাভী অনুতাদ লাঢা তরভদ্র্ ফানুরন্তভ পূ ূঁরচ কঞদ  ররদন্ান্কভ ফাধ্যন্ফ কৃররচ উৎধাতদ বৃরি  চীরওান্দভ 

ফাধ্যন্ফ তারভদ্র্য রদভদ  দঝওই উন্নদ। 

 

প্রওন্ল্পভ রফযদেঃ 

 স্থাদী প্রাকৃরঢও  ফাদ িন্তভ ন্ ভাত্তফ ব্যলাভ রদরিঢ ওভা; 

 তরভদ্র্ ধরভাভন্ও প ূঁরচকঞন্দ লাঢা ওভা; 

 প্রন্াচন্দভ রদরভন্ঔ চীরওাদ রদরিঢ ওভা; 

 আদৄরদও ঢথ্য প্রমৄরক্তভ ান্ণ তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীন্ও িৃক্ত ওভা। 

 ওম ারড়ন্ও অণ ভনদরঢও ওফ ভওান্েভ দওন্দ্ররন্দুন্ঢ ধরভডঢ ওভা; 

 তক্ষ ফাদিত তঢরভভ ফাধ্যন্ফ ওফ ভাংস্থান্দভ সুন্বাক সৃরষ্ট ওভা; 

 উন্নন্দ দাভীভ অাংযীতারভত্ব  দাভীভ ক্ষফঢাদ রদরিঢ ওভা; 

 তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীভ চন্য স্থাী ঢলরম কঞদ ওন্ভ রতন্ আথ ভও ওফ ভওান্ে িৃক্ত ওভা; 

 তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীন্ও ক্ষুদ্র্ ঋন্ডভ নাঁত দণন্ও রঘভঢন্ভ মুু্রক্ত দতা। 

 

একটি ফাবে একটি োভায প্রকল্পটি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনদনেী ক্ষে াবনা কর্তণক ক্ষদদয উন্নয়ন  জনকল্যাদণ গৃীত 

১০টি বফদল উদযাদগয অন্যতভ একটি। এটি ক্ষদদয দবযদ্র্ ভানুদলয কল্যাদণ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তণক গৃীত একান্ত 

ভানবফক   অনন্য উদযাগ। পৃবথফীয ক্ষকান যকায অযাফবধ দবযদ্র্ ভানুদলয কল্যাদণ তাঁদদয জন্য বনজস্ব স্থায়ী 

তবফদরয ভাবরকানা বদদয় স্থায়ী আদয়য ব্ফস্থা কযায ভােদভ দাবযদ্র্য দূযীকযদণ এ যকভ ক্ষকান দদে গ্রণ 

কদযবন। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফ ণপ্রথভ বচন্তা কযদরন ক্ষম দবযদ্র্ ভানুলদক বকবাদফ উচ্চ সুদদয তথাকবথত ক্ষুদ্র্ ঋদণয জ্বারা 

ক্ষথদক মুবক্ত ক্ষদয়া মায়। ক্ষজন্য বতবন ক্ষম ভদডর বদদরন ক্ষটি দরা ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় ভদডর। এ ভদডদরয বফদলত্ব দরা দবযদ্র্ 

ভানুদলয ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ঞ্চদয়য াদথ যকাযী অনুদান প্রদান কদয তাঁদদয জন্য স্থায়ী তবফদরয ব্ফস্থা কযা  তাদদযদক 

স্থায়ীবাদফ ঐ তবফদরয ভাবরকানা ক্ষদয়া। মাদত তাঁযা ঐ তবফর স্থায়ীবাদফ আয়ফধ ণক কাদজ বফবনদয়াগ কদয স্থায়ী 

আদয়য ব্ফস্থা কযদত াদযন এফাং তাদদয দাবযদ্র্য স্থায়ীবাদফ দূয কযদত াদযন। 

 

প্রওন্ল্পভ মুম ওাব ভক্রফেঃ 

1. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় ভদডর অনুযদণ ক্ষদদয দবযদ্র্ ভানুলদক গ্রাভ বভবতয (বভবত প্রবত ৬০ জন, 

৪০ জন ভবরা ২০ জন পুরুল) আতায় এদন ঞ্চদয় উবুি কযা, তাঁদদয ঞ্চদয়য (ভাদ ২০০ টাকা) 

বফযীদত ভবযভান কল্যাণ অনুদান ২৪ ভা ম ©ন্ত ক্ষদয়া এফাং প্রবত বভবতদক ২ ফছদয ৩.০০ রে টাকা 
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ঘুণ ণায়ভান ঋণ তবফর প্রদান কদয প্রবত গ্রাদভ ৬০ জন দবযদ্র্ ভানুদলয জন্য প্রায় ৯.০০ রে টাকায স্থায়ী 

তবফর ততযী কযা; 

2. প্রবত গ্রাভ বভবত দত ৫ জন দস্যদক কৃবলবববিক বফববন্ন ক্ষেদড (কৃবল, ভৎস্য, শুারন, 

না ণাযী/টি ণকারচায ইতযাবদ) দেতা উন্নয়ন প্রবেণ প্রদান কদয ক্ষস্বোকভী সৃজন কযা; 

3. গ্রাভ বভবতয তবফর বডবজটার িবত ব্ফায কদয যেণাদফেদন ায়তা প্রদান কযা অথ ণাৎ কর আবথ ণক 

ক্ষরনদদন অনরাইন ব্াাংবকাং এয ভােদভ বযচারনায ভােদভ স্বেতা বনবশ্চত কযা; 

4. গ্রাভ বভবতয তবফর দস্যদদয ভদে ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ াবযফাবযক কৃবল োভাদয বফবনদয়াগ কযায ভােদভ তাদদয 

আয় বৃবিপূফ ণক দাবযয বফদভাচদন ায়তা কযা। 

 

এ ম ণন্ত একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয অবজণত পরতায আদরাদক আগাভী ২০২০ াদরয ভদে ক্ষদদয ৮৭ াজায 

গ্রাভদক এ প্রকদল্পয আতাভুক্ত কদয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয স্বপ্ন-প্রসূত ক্ষুধা  দাবযদ্র্যমুক্ত ফাাংরাদদ বফবন ণভাদণয 

ভােদভ এবডবজ’য রেযভাো অজণদন যকায ফিবযকয। এ ক্ষপ্রবেদত একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয বযবধ 

ফাবেদয় ২৫, অদটাফয ২০১৬ তাবযদে অনুবষ্ঠত জাতীয় অথ ণননবতক বযলদদয বনফ ণাী কবভটিয (একদনক) বায় 

৮০১০২৭.০৫ রে টাকা প্রাক্কবরত টাকা ব্দয় জুরাই ২০০৯ দত জুন ২০২০ ম ©ন্ত ফাস্তফায়দনয রদেয একটি ফাবে 

একটি োভায (3য় াংদাবধত) ীল ণক প্রকল্প অনুদভাবদত য়। ইদতাভদে ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় উৎাবতকযদণয ভােদভ দবযদ্র্ 

বযফাদযয বনজস্ব পুবজ গঠদনয রদেয আযবডববয রেযভাো অনুমায়ী াযা ক্ষদদ এক রে ববক্ষুক পুনফ ণান 

ক্ষভাট ৫৪.৫৯ রোবধক দবযদ্র্ বযফায তথা ক্ষদদয প্রায় ৩ ক্ষকাটি ভানুদলয স্থায়ী দাবযদ্র্য বনযদনয রদেয াযা ক্ষদদ 

490 উদজরায 4550 টি ইউবনয়দনয 40950 টি য়াদড ণয কর গ্রাদভ ৯১০৯২ টি গ্রাভ উন্নয়ন বভবত গঠদনয কাজ 

চরভান যদয়দছ। 

 

2017-18 অথ ণ ফছদয প্রকদল্পয বফববন্ন কাম ©ক্রদভয অগ্রগবতযবফফযণ বনম্নরু: 

 

ক্রবভক 

নাং 

কাম ©vফরীয বফফযণ ২০১৭-১৮ অথ ণফছদযয 

রেযভাো অগ্রগবত অগ্রগবতয % ায 

1 উকাযদবাগী বযফায ফাছাই (রে) 9.00 ৭.০২ 78 

2 গ্রাভ উন্নয়ন বভবত গঠন (াংখ্যা)  16000 ২০০০৭ 125 

3 দস্যদদয বনজস্ব ঞ্চয় জভা (ক্ষকাটি টাকা) 200.00 ২০৪.৫৪ 102 

4 কল্যাণ অনুদান প্রদান ( ক্ষকাটি টাকা) 200.00 ১৭৭.০০ 88.5 

5 আফতণক ঋণ তবফর প্রদান (ক্ষকাটি টাকা) 565.00 ৫৬৫.০0 100 

6 বভবতয ক্ষভাট তবফর:  ক্ষকাটি টাকা 

 

965.00 ৯২১.৬৬ 95.50 

7 ক্রভপুবিত বফবনদয়াগ  (ক্ষকাটি টাকা) 500.00 ৫৪৭.২০ 109 

8 বকবস্ত আদায় (ক্ষকাটি টাকা)  ৬৯.২৯  

9 বকবস্ত সুবফধা বপ আদায় (ক্ষকাটি টাকা)  ৪.৮৩  

10 দেতা উন্নয়ন প্রবেণ (াংখ্যা) 50,000 জন 30086 জন 60 

11 াবযফাবযক ফরদয় গদে উঠা োভাদযয 

াংখ্যা 

 ৬.০৬ রোবধক  

 

জুরাই 2009 দত জুন ২০১৮ ম ণন্ত ক্রভপুবিত অগ্রগবতয বফফযণ :  

 

ক্রবভক 

নাং 

কাম ©vফরীয বফফযণ আযবডবব’য 

রেযভাো 

ক্রভপুবিত 

অগ্রগবত 

ক্রভপুবিত অগ্রগবতয 

% ায 

1 উকাযদবাগী বযফায ফাছাই ৫৪.৫৯ রে ৩৬.৩৯ ৬৬.৬৬ 

2 গ্রাভ উন্নয়ন বভবত গঠন (াংখ্যা)  ৯১০৯২ টি ৭৫৭৯৩টি ৮৩.২০ 

3 দস্যদদয বনজস্ব ঞ্চয় জভা (ক্ষকাটি টাকা) ২৪৩৩.৯১ ১৩৬৭.২৬ ৫৬.১৮ 

4 কল্যাণ অনুদান প্রদান ( ক্ষকাটি টাকা) ২৪৩৩.৯১ ১১৫৫.২১ ৪৭.৪৬ 

5 আফতণক ঋণ তবফর প্রদান (ক্ষকাটি টাকা) ২৯৯৯.২১ ২০২৮.৯৮ ৬৭.৬৫ 
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6 বভবতয ক্ষভাট তবফর:  ক্ষকাটি টাকা 

 

৭৮৬৭.০৩ ৪৭১৭.৪৫ ৬০.০০ 

7 ক্রভপুবিত বফবনদয়াগ- (ক্ষকাটি টাকা)  ৪৯৯৫.০২  

8 বকবস্ত আদায়(ক্ষকাটি টাকা)  ২৪২৯.৪৬ ৪৮.৬৩ 

9 বকবস্ত সুবফধা বপ আদায় (ক্ষকাটি টাকা)  ২১৯.78  

10 দেতা উন্নয়ন প্রবেণ (াংখ্যা)  530777 জন  

11 াবযফাবযক ফরদয় গদে উঠা োভাদযয াংখ্যা  ২৩.১৮ রোবধক  

 

 (ক) প্রকল্পভুক্ত উকাযদবাগীদদয ভদে দত ২৪,৫০০ জনদক ক্ষুদ্র্ উদযাক্তা বদদফ ফাছাই কযা দয়দছ। ৩৬টি মৄফ 

উন্নয়ন প্রবেণ ক্ষকন্দ্র ক্ষভাট ৪৯টি প্রবেণ প্রবতষ্ঠাদন প্রবেণ কাম ণক্রভ চরভান যদয়দছ। জুন ২০১৮ ম ণন্ত ক্ষুদ্র্ 

উদযাক্তা সৃজদনয রদেয কৃবলজ বফববন্ন ক্ষেদড ক্ষভাট ৩,০০,০৮৬ জদনয 5 বদন ক্ষভয়াদী আফাবক প্রবেণ ম্পন্ন 

দয়দছ। প্রবেণপ্রাপ্তদদয ভাদঝ ফাবল ণক ৫% বকবস্ত সুবফধা বপদত ২১০.৪০ ক্ষকাটি টাকা ক্ষুদ্র্ উদযাক্তা ঋণ বফতযণ 

কাম ©ক্রভ চরভান যদয়দছ। 

(ে) অনুদভাবদত আযবডবব’য বফধান ক্ষভাতাদফক প্রকদল্পয ২য় াংদাবধত ক্ষভয়াদদ অথ ণাৎ জুন ২০১৬ ম ণন্ত গঠিত 

৪০,২১৬ টি বভবতয ২২ রে দস্য’য দায়-ক্ষদনা মুদয় তবফর ল্লী ঞ্চয় ব্াাংদক স্থানান্তয কযা দয়দছ। 

ইদতাভদে  প্রকদল্পয 24৭০ জন জনফর ল্লী ঞ্চয় ব্াাংদক স্থনান্তয কযা দয়দছ। এ কাম ©ক্রভ চরভান যদয়দছ । 

 

ধল্লী ঞ্চ ব্যাাংও স্থাধদেঃ 

প্রকল্পটি একটি বনবদ ণি ভদয়য জন্য (জুন ২০২০ ম ©ন্ত)। দবযদ্র্ ভানুদলয জন্য গদে ঠা বফপুর বযভান তবফদরয 

ঠিক যেণাদফেণ এফাং দস্যদদয ভদে স্থায়ীবাদফ উক্ত তবফর বফবনদয়াগ তথা প্রকদল্পয কাজদক 

প্রাবতষ্ঠাবনবককযদণয রদেয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনদদ ণদ স্থাবত দয়দছ ল্লী ঞ্চয় ব্াাংক। ল্লী ঞ্চয় ব্াাংক 

ইদতাভদে ৪৮৫টি াো ক্ষোরায রাইদস ক্ষদয়দছ। ব্াাংদকয বনজস্ব ক্ষকায-অনরাইন বযদয়র টাইভ ব্াাংবকাং 

পটয়ায ৪৮৪টি াোয় বযচাবরত দে। ল্লী ঞ্চয় ব্াাংক (াংদাধন) আইন, ২০১৬ এয বফধানভদত প্রকল্প  

ব্াাংদকয ভদে স্বােবযত ভদঝাতা স্মাযক ক্ষভাতাদফক ২০১৬ াদরয ৩০ জুন তাবযে ম ©ন্ত গঠিত (২য় াংদাবধত 

ক্ষভয়াদকারীন) ৪০,২১৬টি গ্রাভ বভবতয কর ম্পদ, দায় ক্ষদনা প্রকল্প দত ল্লী ঞ্চয় ব্াাংদক স্থানান্তয কযা দয়দছ। 

স্থানান্তবযত ম্পদদয বযভাণ ৩৫০৩ ক্ষকাটি টাকা। মায ভদে নগদ ১৪৮৫.৩৭ ক্ষকাটি টাকা এফাং অফবি  ২০১৮.১৩ 

ক্ষকাটি টাকা দস্যদদয কাদছ ঋণ বদদফ গবেত। ব্াাংক ইদতাভদে ২,৮৬,৩১৫ জন উকাযদবাগীদক ৬48 ক্ষকাটি 

টাকা ঋণ প্রদান কদযদছ। ব্াাংদকয বফববন্ন স্তদযয জনফর বনদয়াগ প্রবক্রয়াধীন আদছ। ল্লী ঞ্চয় ব্াাংক মা ©য়ক্রদভ 

প্রকদল্পয কর উকাযদবাগীদক ক্ষফা প্রদান কযদফ। অনরাইন ব্াাংবকাং দস্যদদয ক্ষদাযদগাোয় ক্ষৌদছ ক্ষদয়ায রদেয 

বনজস্ব ক্ষভাফাইর/এদজন্ট ব্াাংবকাং পট্য়ায Ôল্লীদরনদদনÕ প্রস্তুত কযদছ। এ ক্ষফাটি চালু দর দস্যযা ফাবেদত ফদ 

আবথ ণক ক্ষরনদদন ক্ষফা াদফন। 

  

একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয উদজরা ভন্বয়কাযী দেরন- ২০১৮ 

অনুষ্ঠাদন ভাননীয় ভন্ত্রীয, প্রবতভন্ত্রী, ববনয়য বচফ এফাং প্রকল্প বযচারক 

একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয বযদ ণন  ভতবফবনভয় বায় ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয ববনয়য বচফ ফক্তব্ যােদছন। 

 

 



19 

 

  

একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয সুপরদবাগীয গরুয োভায বযদ ণদন 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয ববনয়য বচফ ফক্তব্ যােদছন। 

একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয আদভদীব য দস্যদদয মৄফ প্রবেণ 

ক্ষকন্দ্র, ফগুো কর্তক ছাগর  ক্ষবো ারন ব্ফস্থানা প্রবেণ প্রদান। 

  

একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয দস্য বভবত দত ঋণ বনদয় টাযকী 

মুযগী ারদন অথ ণননবতক স্বেরতা বপদয এদদছ। 

একটি ফাবগ একটি োভায প্রকদল্পয আতায় বনদজয ক্ষেদত টদভদটা  

অন্যান্য ফবজ চাল কদয পর দয়দছন চাঁদপুয ক্ষজরায দয উদজরায ২ 

নাং তযপুযচেী গ্রাভ উন্নয়ন বভবতয দস্য জনাফ ক্ষভােঃ যবপক মৃধা 

  

একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয আতায় ীতরাটি  অন্যান্য স্ত 

বদল্পয কাজ কদয দাবযদ্র্য ঘুবচদয়দছন ক্ষপনী ক্ষজরায দয উদজরায 

ছরয়া ইউবনয়াদনয দভদভা গ্রাভ উন্নয়ন বভবতয দস্য ক্ষভাাম্মৎ বফবফ 

পাদতভা 

একটি ফাবে একটি কাভায প্রকদল্পয আতায় ভাছ চাল কদয স্বাফরম্বী 

দয়দছন ক্ষভৌরবীফাজায ক্ষজরায দয উদজরায নরদাবেয়া গ্রাভ উন্নয়ন 

বভবতয দস্য জনাফ ক্ষভােঃ আগাদুয যভান (ভাছ াদত বনদজয েঃস্য 

োভাদয) 
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একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয আতায় কাঁকো চাল কদয 

তা বফবক্রয ভােদভ স্বাফরম্বী দয়দছন ক্ষনায়াোরী ক্ষজরায সুফণ ণচন 

উদজরায চয আভানউল্যা ৭নাং গ্রাভ উন্নয়ন বভবতয দস্য 

আদরা যাণী দা 

একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয আতায় গাবী ারন 

কদয স্বাফরম্বী দয়দছন নাযায়ণগি ক্ষজরায ফন্দয উদজরায 

শুবকযবদ গ্রাভ উন্নয়ন বভবতয দস্য ারভা ক্ষফগভ। 

  

একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয দস্য বভবত দত ঋণ বনদয় 

আে চাল কদয অথ ণননবতক স্বেরতা বপদয এদদছ। 

একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয আতায় কবুতয, 

গফাবদশু  ছাগর ারদন স্বাফরম্বী দয়দছন রেীপুয 

ক্ষজরায দয উদজরায বফজয়নগয গ্রাভ উন্নয়ন বভবতয 

দস্য জনাফ বনভাই ভজুভদায 
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৩.৩  ২০১৭-২০১৮ অণ ভঙন্ভভ ারর ভও উন্নদ ওফ ভসূরঘ  

২০১৭-১৮ অণ ভ ঙন্ভভ াংন্যারথঢ ারর ভও উন্নদ ওফ ভসূরঘন্ঢ ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ উন্নদ প্রওল্পমূন্লভ ভাদ্দ  ব্যন্ভ রলা  

(মক্ষ ঝাওা) 

ক্রেঃ 

দাং 

প্রওন্ল্পভ দাফ 

(াস্তাদওাম) 

াস্তাদওাভী 

াংস্থা 

দফাঝ প্রওল্প 

ব্য 

২০১৭-১৮ অণ ভ ঙন্ভভ আভএরটরধন্ঢ ভাদ্দ  ২০১৭-১৮ অণ ভ ঙন্ভভ দফাঝ ব্য ব্যন্ভ লাভ 

দফাঝ রচর প্রেঃ ােঃ দফাঝ রচর প্রেঃ ােঃ  

1.  এওটি ারড় এওটি ঔাফাভ প্রওল্প 

(৩ াংন্যারথঢ) 
জুমাই/২০০৯-জুদ/২০২০ 

ধউর ৮০১০২৭.০৫ ১১৮৪০২.০০ 

 

১১৮৪০২.০০ 

 

০.০০ ১১৭৩৩৯.০৩ ১১৭৩৩৯.০৩ ০.০০ ৯৯.১০ 

2.  ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ প্ররযক্ষড 

ওফন্েক্স (ঢভফান্দ াধাট ভ), 

দওাঝামীধাড়া, দকাধামকঞ্জ এভ 

ম্প্রাভড, াংস্কাভ  

আদৄরদওাদ (াংন্যারথঢ) প্রওল্প   

(ফাঘ ভ/২০১০ লন্ঢ জুদ/২০১৮) 

াধাট ভ ৩২৬৮৪.৭১ ৬০০০.০০ 
 

৬০০০.০০ ০.০০ 

 
 

৫৯৭৫.০৯ ৫৯৭৫.০৯ ০.০০ ৯৯.৫৮ 

3.  অাংযীতারভত্বমূমও ধল্লী উন্নদ 

প্রওল্প- ৩ ধব ভা (রধআভরটরধ-২) 

(াংন্যারথঢ)  
(জুমাই/২০১৫ লন্ঢ জুদ/২০২০) 

রআভরটর ২৩১৬৭.১৫ ৪১৭০.০০ 
 

৪১৭০.০০ 
 

০.০০ 
 

৩৯৩৭.৫২ ৩৯৩৭.৫২ ০.০০ ৯৪.৪২ 

4.  তরভদ্র্ ফরলমান্তভ চন্য ফরিঢ 

ধল্লী ওফ ভাংস্থাদ লাঢা প্রওল্প   

(চানুারভ/২০১২ লন্ঢ জুদ/২০১৮) 

রআভরটর ১৫৭৩৪.০০ ২৭৬৮.০০ 

 

২৭৬৮.০০ 

 

০.০০ 

 

২৭৬২.৫০ ২৭৬২.৫০ ০.০০ ৯৯.৮০ 

5.  ধল্লী চীরওাদ প্রওল্প (২ ধভা) 
(জুমাই/২০১২ লন্ঢ জুদ/২০১৭) 
(জুদ/২০১৮ ধব ভন্ত দফাত বৃরি 

প্ররক্রাথীদ) 

 

রআভরটর ৫৬৯৫১.০০ ৯৬৫১.০০ 
 

৯৬৫১.০০ 
 

০.০০ 
 

৯৪৭২.০৫ ৯৪৭২.০৫ ০.০০ ৯৮.১৫ 

6.  উত্তভাঞ্চন্মভ তরভদ্র্ন্তভ ওফ ভাংস্থাদ 

রদরিঢওভড ওফ ভসূঘী (২ ধব ভা)  
(এরপ্রম/২০১৪ লন্ঢ ফাঘ ভ/২০১৯) 

 

রআভরটর ১০৮৬৮.৭২ ৩১৬৯.০০ 
 

৩১৬৯.০০ 
 

০.০০ 
 

২১৮৭.৯৪ ২১৮৭.৯৪ ০.০০ ৬৯.০৪ 



22 

 

7.  কাইান্ধা ফরিঢ ধল্লী তারভদ্র্য 

দুভীওভড প্রওল্প (চানুারভ, ২০১৮ 

লন্ঢ রটন্ম্বভ, ২০২০) 

রআভরটর ৪১৭৭.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ১৫১.৩৯ ১৫১.৩৯ ০.০০ ৭৫.৭০ 

8.  ান্ট ভভ দপৌঢ সুরথারত উন্নদ 

(চানুারভ,২০১৭-রটন্ম্বভ, ২০১৯) 
াট ভ, কুরফমস্দা ৩৪৩৯.০০ ৫০০.০০ 

 

৫০০.০০ 
 

০.০০ ২৮৭.৮৬ ২৮৭.৮৬ ০.০০ ৫৭.৫৭ 

9.  দফরওাং  ফান্ওভঝ াওভ নভ দ্যা 

বমুদা, ধদ্মা এাং রঢস্তা ঘভ (এফ 

৪র) (ন্ফ/২০১৩-দন্পম্বভ, ২০১৬) 
(প্রস্তারঢ:ন্ফ/২০১৩-রটন্ম্বভ/২০১৯) 

আভরটএ, গুড়া ৯২৬২.৮৫ ১৫৯০.০০ 
 

৪০৪.০০ 
 

১১৮৬.০০ 
 

১৪৪৫.৯৯ ৩৬৭.৩০ ১০৭৮.০০ ৯০.৯৪ 

10.  আভরটএ ঔাফাভ এাং ল্যােঃ স্কুম 

এে ওন্মচ আদৄরদওাদ প্রওল্প 
চানুারভ/২০১৪ লন্ঢ রটন্ম্বভ/২০১৭ 

আভরটএ, গুড়া ৩৪২০.৯০ ৮১৯.০০ 
 

৮১৯.০০ 
 

০.০০ 
 

৮১৭.২২ ৮১৭.২২ ০.০০ ৯৯.৭৮ 

11.  ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (আভরটএ), 

ভাংপভ স্থাধদ প্রওল্প 
(অন্ক্টাভ/২০১৪ - দন্ন্ফম্বভ/২০১৮) 

আভরটএ, গুড়া ১১১৩২.০০ ২০০০.০০ 
 

২০০০.০০ 
 

০.০০ 
 

১৯৬৪.১৯ ১৯৬৪.১৯ ০.০০ ৯৮.২১ 

12.  গ্রাফীড চদন্কারষ্ঠভ চীদফাদ উন্নদ 

এাং আদৄরদও দাকরভও সুন্বাক 

সুরথা ম্বরমঢ ফারপরত্তও 

হুঢম পদ ররযষ্ট ধল্লী চদধত 

রদফ ভাড প্রওল্প 
(জুমাই, ২০১৪ লন্ঢ জুদ, ২০১৮ 

ধব ভন্ত) 

আভরটএ, গুড়া ৪২৪৩৩.৭৮ ৩৫০০.০০ 
 

৩৫০০.০০ 
 

০.০০ 
 

৩১৯১.৪২ ৩১৯১.৪২ ০.০০ ৯১.১৮ 

13.  ধারদ াশ্রী আদৄরদও প্রমৄরক্তভ 

ম্প্রাভড  রস্তাভ এাং 

ব্যস্থাধদাভ ফাধ্যন্ফ থান্দভনমদ 

বৃরি যীর ভও প্রান্ারকও কন্রডা 

প্রওল্প  

(এরপ্রম, ২০১৫ লন্ঢ রটন্ম্বভ, ২০১৯ 

ধব ভন্ত) 

 

আভরটএ, গুড়া ৩৯০২.০০ ১০০০.০০ 
 

১০০০.০০ 
 

০.০০ 
 

৯৭৫.২৫ ৯৭৫.২৫ ০.০০ ৯৭.৫৩ 

14.  ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (আভরটএ) আভরটএ, গুড়া ১২৪৫০.০০ ৭৫০.০০ 
 

৭৫০.০০ 
 

০.০০ 
 

৭৪৫.০৯ ৭৪৫.০৯ ০.০০ ৯৯.৩৫ 
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চাফামপভ স্থাধদ প্রওল্প  

(জুমাই, ২০১৭ লন্ঢ জুদ, ২০২০) 

15.  ‘‘গুড়া দচমাভ ারভাওারদ  

দাদাঢমা উধন্চমাভ ঘভ এমাওাভ 

াভঢ তারভদ্র্য চদন্কাষ্ঠীভ 

চীদফাদ উন্নদ’’ যীর ভও প্রওল্প 

(জুমাই, ২০১৭ লন্ঢ জুদ, ২০২০) 

আভরটএ, গুড়া ৩০৫৫.৭০ ৩৮৮.০০ ৩৮৮.০০ ০.০০ ৩৮৬.৪৭ ৩৮৬.৪৭  ৯৯.৬১ 

16.  দৌভযরক্ত রদপ ভভ দঘ ধিরঢ  এভ 

হুমুঔী ব্যলান্ভভ ফাধ্যন্ফ রিস্তভ 

কৃরর প্রমৄরক্ত ম্প্রাভড যীর ভও 

প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প 

(জুমাই, ২০১৭ লন্ঢ জুদ, ২০২২) 

আভরটএ, গুড়া ৩৯৮৯.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ১৮০.৮৪ ১৮০.৮৪ ০.০০ ৯০.৪২ 

17.  উন্নঢ চান্ঢভ কাপী ধামন্দভ 

ফাধ্যন্ফ সুরথারঞ্চঢ ফরলমান্তভ 

চীদবাত্রাভ উন্নদ 

(জুমাই ২০১৬-জুদ, ২০২০) 

ফা অরথতপ্তভ ১৫১৫৭.০০ ৩৪৭৮.০০ 
 

৩৪৭৮.০০ 
 

০.০০ 
 

৩৪০৩.৬১ ৩৪০৩.৬১ ০.০০ ৯৭.৮৬ 

18.  ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্ট, দুগ্ধ  ফাাং 

উৎধাতন্দভ মন্ক্ষয কঙ্গাঘড়া 

উধন্চমা দটইভী ফান্ভ 

ওাব ভক্রফ ম্প্রাভড 

(জুমাই, ২০১৬ লন্ঢ জুদ, ২০১৯) 

ফা অরথতপ্তভ ২৩৮৯.০০ ৬৭০.০০ 
 

৬৭০.০০ 
 

০.০০ 
 

২১.৪৬ ২১.৪৬ ০.০০ ৩.২০ 

19.  ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ 

লাঢা-২ ধব ভা 
(চানুারভ/২০১৬ লন্ঢ 

রটন্ম্বভ/২০১৮) 

এএনরটএন ৬৪০৯.৫৪ ৩২২৯.০০ 
 

৩২২৯.০০ 
 

০.০০ ৩০৯০.৮৮ ৩০৯০.৮৮ ০.০০ ৯৫.৭২ 

20.  তারভদ্র্য দূভীওভড  আত্ম-

ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্টভ চন্য ধল্লী 

তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ 

(রধরটরএন)এভ ওাব ভক্রফ 

ম্প্রাভড  

(জুমাই,২০১২-জুদ, ২০১৮) 

রধরটরএন ২৬২৭৯.০০ ৫৫৫৯.০০ 
 

৫৫৫৯.০০ 
 

০.০০ ৫৫৫২.২৫ ৫৫৫২.২৫ ০.০০ ৯৯.৮৮ 
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21.  প্রারন্তও এাং ক্ষুদ্র্ কৃরওন্তভ যস্য 

াংগ্রল ধভঢী লন্বারকঢাভ 

ফাধ্যন্ফ তারভদ্র্য দূভীওভড  

(জুমাই ২০১৬-জুদ ২০২০) 

রধরটরএন ৬১০০.০০ ১৩০০.০০ 
 

১৩০০.০০ 
 

০.০০ 
 

১২৬১.০০ ১২৬১.০০ ০.০০ ৯৭.০০ 

22.  লাচাফচা/ধরঢঢ পকুভ পদেঃ 

ঔদন্দভ ফাধ্যন্ফ াংকঠিঢ 

চদন্কাষ্ঠীভ ধাঝ পঁঘান্দা ধভঢী 

ফাঙ ঘান্রভ ফাধ্যন্ফ তারভদ্র্য 

রন্ফাঘদ  
(জুমাই ২০১৫-জুদ ২০২০) 

রধরটরএন ৩৯৬৭.০০ ৮৫০.০০ 
 

৮৫০.০০ 
 

০.০০ 
 

৮০৩.৫৩ ৮০৩.৫৩ ০.০০ ৯৪.৫৩ 

23.  াাংমান্তন্যভ প্রঢযন্ত  ঘভ 

এমাওা দৌভযরক্ত উন্নদ প্রওল্প 

(ফাঘ ভ, ২০১৮ লন্ঢ জুদ, ২০২০) 

রধরটরএন ৩৩০৮.৪২ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

24.  দুগ্ধ উৎধাতদ বৃরিভ মন্ক্ষয ফরলন্রভ 

কৃরত্রফ প্রচদদ দওন্দ্র স্থাধদ প্রওল্প 

(জুমাই,২০১৩-রটন্ম্বভ, ২০১৭) 

রফল্ক রপঝা ১৮২৪.৪৭ ২৬১.০০ 
 

২৬১.০০ 
 

০.০০ ২৬১.০০ 
 

২৬১.০০ 
 

০.০০ ১০০.০০ 

25.  রভাচকন্ঞ্জভ াখাাড়ীখান্ঝ গুূঁন্ড়া 

দুগ্ধ ওাভঔাদা প্রওল্প (জুমাই, ২০১৫ 

লন্ঢ জুদ, ২০১৮) 

রফল্ক রপঝা ৭৪৮০.০০ ৬৮০.০০ ৬৮০.০০ ০.০০ ৬০৪.৭৫ ৬০৪.৭৫ ০.০০ ৮৮.৯৩ 

26.  দুগ্ধ উৎধাতদ বৃরিভ মন্ক্ষয 

ঘট্টগ্রান্ফভ ধটিা দুগ্ধ ওাভঔাদা 

স্থাধদ প্রওল্প  

(চানুারভ, ২০১৭ লন্ঢ জুদ ২০১৯) 

রফল্ক রপঝা ৩৭৬১.০০ ৩৯৪.০০ ৩৯৪.০০ ০.০০ ৩৫৫.৫০ ৩৫৫.৫০ ০.০০ ৯০.২৩ 

27.  বৃলত্তভ নরভপন্ভভ ঘভাঞ্চন্ম 

কারতধশুভ চাঢ উন্নদ, ঘাভডভূরফ 

সৃচদ  দুন্গ্ধভ হুমুঔী ব্যলাভ 

রদরিঢওভন্ড দুগ্ধ ওাভঔাদা স্থাধদ 

প্রওল্প  

(চানুারভ, ২০১৮ লন্ঢ রটন্ম্বভ, 

২০২২) 

রফল্ক রপঝা ৩৪৪১৯.২৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
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ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ অথীদ তপ্তভ/াংস্থা 
 

ধল্লী  উন্নদ  ফারপান্কভ উন্নদ ওাব ভক্রফ াস্তান্দভ চন্য প্রথাদ ধাঁঘটি াংস্থা ভন্ন্ঙ, এগুন্মা লন্মা- 

ফা অরথতপ্তভ; াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ 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 ইন্পটিটিউঝ, ঔারতফদকভ, রন্মঝ; দদাাঔামী ধল্লী উন্নদ প্ররযক্ষড দওন্দ্র, দদাাঔামী; ঝাাংকাইম ধল্লী 

উন্নদ প্ররযক্ষড দওন্দ্র, ঝাাংকাইম; াাংমান্তয ফা এওান্টফী, কুরফল্লা; আঞ্চরমও ফা ইন্পটিটিউঝ, 

মুক্তাকাঙা; আঞ্চরমও ফা ইন্পটিটিউঝ, দফৌমপীাচাভ; আঞ্চরমও ফা ইন্পটিটিউঝ, দনদী; আঞ্চরমও 

ফা ইন্পটিটিউঝ, ভাংপভ; আঞ্চরমও ফা ইন্পটিটিউঝ, খুমদা; আঞ্চরমও ফা ইন্পটিটিউঝ, নরভতপভ; 

আঞ্চরমও ফা ইন্পটিটিউঝ, রভযাম; আঞ্চরমও ফা ইন্পটিটিউঝ, দওঁকা এাং আঞ্চরমও ফা 

ইন্পটিটিউঝ, কুরষ্টা ভন্ন্ঙ। দবগুন্মা ধল্লী উন্নদ ওফ ভওান্েভ ন্ঙ্গ প্রঢযক্ষ া ধন্ভাক্ষ পান্ াংরিষ্ট। 

 

৪.১ ফা অরথতপ্তভ 

১.ফা রফরঢভ াংখ্যা  তস্য বৃরি:  

 

অচভন্দভ ঔাঢ দওন্দ্রী প্রাণরফও চাঢী 

রফরঢ রদন্ধদ ৫ ৭৭৩৩ - 

প্রাণরফও রফরঢভ তস্য বৃরি - ১০,৩৯৬৪৩ চদ - 

অরটঝ ১০৫৪ ১১৩০৯৭ ৯ 

 

২. ভাচস্ব আতা: 

 

অচভন্দভ ঔাঢ আতা 

রদন্ধদ রন ১৫.৯২ মক্ষ ঝাওা 

রদভীক্ষা রন ৩৭৪.৩৮ মক্ষ ঝাওা 

 

৩. ফা উন্নদ ঢলরম (ররটএন) আতােঃ 

 

অচভন্দভ ঔাঢ আতা 

ররটএন আতা ৪৬৮.৮০ মক্ষ ঝাওা 

 

৪. প্ররযক্ষড: 

াাংমান্তয ফা এওান্টফী, ১০ টি আঞ্চরমও ফা ইদরস্টটিউঝ  ভ্রাম্যফাড প্ররযক্ষডেঃ 

 

অচভন্দভ ঔাঢমূল দওান্ ভভ াংখ্যা 

 

প্ররযক্ষডাণীভ াংখ্যা 

 

াাংমান্তয ফা এওান্টফী ৯৯ ২৬৪৩ 

আঞ্চরমও ফা ইদরস্টটিউঝ ৩৫০ ১০২০৯ 

ভ্রাম্যফাদ প্ররযক্ষড ২৩৭০ ৫৯১২৩ 

দফাঝ ২৮১৯ ৭১৯৭৫ 

 

৫. ঋড ওাবক্রফেঃ 

(ও) আশ্রড প্রওন্ল্প জুমাই ‘১৭ লন্ঢ  জুদ’১৮ ধবন্তভ   ভন্ফাঝ ৫৩৭.০৪  মক্ষ ঝাওা ঋড রঢভড  ৪২৯.৮৭ 

মক্ষ ঝাওা ঋড আতা ওভা লন্ন্ঙ। 
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৬. ব্যাাংও  ীফা াংক্রান্ত: 

 

ও) াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রম: 

 াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রম: ৪টি রফরঢভ ১৮৪ চদ তন্স্যভ ফান্ছ ৮৭.৫০ মক্ষ ঝাওা ঋড রঢভড 

ওন্ভন্ঙ এাং আম াত ১৪৫.৬১ মক্ষ ঝাওা  মুদানা াত ১০৪.২৫ মক্ষ ঝাওা আতা ওন্ভন্ঙ।  

 

ঔ) াাংমান্তয দওা-অধান্ভটিপ ইন্পনু্ভন্প রম: 

 াাংমান্তয দওা-অধান্ভটিপ ইন্পুন্ভন্প রম: এভ দদৌ-ীফা (ওান্ক ভা), অরি, ফঝভ  অন্যান্য ররন্ আ দফাঝ 

২,৩৬,৮০,০০০/- ঝাওা (রপ্ররফাফ আতা ২,৩১,৩৩,০০০/- ঝাওা+এনরটআভ সুত ৫,৪৭,০০০/-ঝাওা) এাং 

ব্য ২,১৩,৫৬,০০০/- ঝাওা। উিৃত্ত ২৩,২৪,০০০/- ঝাওা। 

 

৭.ফা অরথতপ্তভ ওর্তভও াস্তাদাথীদ প্রওল্প মূলেঃ 

(ও)“উন্নঢ চান্ঢভ কাপী ধামন্দভ ফাধ্যন্ফ সুরথারঞ্চঢ ফরলমান্তভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নদ” যীর ভও প্রওল্পেঃ 

 

“উন্নঢ চান্ঢভ কাপী ধামন্দভ ফাধ্যন্ফ সুরথারঞ্চঢ ফরলমান্তভ চীদ বাত্রাভ ফাদ উন্নদ যীর ভও” প্রওল্পটি 

১৫১৫৭.০৩ মক্ষ ঝাওা ব্যন্ জুমাই ২০১৬ লন্ঢ জুদ ২০২১ দফান্ত াস্তারঢ লন্ছ। এ প্রওন্ল্পভ আঢা 

৫০টি উধন্চমা ২০০ চদ ওন্ভ দফাঝ ১০,০০০ চদ সুরথান্পাকী রদ ভাঘদ ওভাভ থাভাারলওঢা কঢ ২০১৭-

১৮ অণ ভ ঙন্ভ প্রওল্পভূক্ত ২৫ টি দচমাভ ৫০ টি উধন্চমা লন্ঢ ২৫ চদ ওন্ভ দফাঝ ২৫০০ চদ সুরথান্পাকী 

রদ ভাঘদ ওভা লন্ন্ঙ এাং রদ ভারঘঢ সুরথান্পাকীকডন্ও কাপী ধামদ  ফা ব্যস্থাধদা ররন্ প্ররযক্ষড 

প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ। প্ররযক্ষড প্রাপ্ত সুরথান্পাকীকডন্ও ২টি ওন্ভ উন্নঢ যাংওভ চান্ঢভ ওদা ক্রন্ভ চন্য 

১০০,০০০/- ঝাওা ওন্ভ কাপী ঋড এাং ক্রকৃঢ ওদাভ প্রণফ ঙন্ভভ ঔাদ্য  আনুরাংরকও ব্য রদ ভান্লভ চন্য 

২০,০০০/- ঝাওা ওন্ভ ওাব ভওভী মূমথদ ঋড রলন্ন্ প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ। ঋড লাঢা প্রাপ্ত সুরথান্পাকীকড 

কাপী/ওদা ক্র ওন্ভ মামদ ধামদ শুরু ওন্ভন্ঙদ। প্ররঢটি উধন্চমা সুরথান্পাকীন্তভ ক্রকৃঢ কাপীভ ধরভঘব ভা 

এাং প্রওন্ল্পভ ঋড ওাব ভক্রফ  রফরঢভ ওাব ভক্রফ ঢতাভরওভ চন্য ১ চদ ওন্ভ নযাররমন্ঝঝভ এাং ক্রকৃঢ 

কাপীভ প্রাণরফও রঘরওৎা দা  কৃরত্রফ প্রচদন্দভ চন্য ১ চদ ওন্ভ কৃরত্রফ প্রচদদওাভী (এমএনএআই) 

রদন্াক দতা লন্ন্ঙ।   

 

ফাদদী ফন্ত্রী চদা ঔদওাভ দফাযাভভন দলান্দ, 

এফরধফফদরাংন্লঋন্ডভ দঘও রঢভড ওভন্ঙদ। 

 

ফাদদী প্ররঢফন্ত্রী চদা দফা: ফরউভ ভলফাদ ভাঙ্গা, এফরধ 

মামফরদভলাঝন্চমাভ লারঢান্ধা উধন্চমা ঋন্ডভ দঘও 

রঢভডওভন্ঙদ। 
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(ঔ)“এওটি ারড় এওটি ঔাফাভ  (৩ াংন্যারথঢ) প্রওন্ল্পভ ওন্িান্দন্ট রলন্ন্ “ফান্ভ ফাধ্যন্ফ ক্ষুদ্র্ নৃ-

ঢারিও চদন্কাষ্ঠীভ চীদবাত্রাভ উন্নদ” যীর ভও প্রওল্প: 

 

এওটি ারড় এওটি ঔাফাভ  (৩ াংন্যারথঢ) প্রওন্ল্পভ ওন্িান্দন্ট রলন্ন্ “ফান্ভ ফাধ্যন্ফ ক্ষুদ্র্ নৃ-ঢারিও 

চদন্কাষ্ঠীভ চীদ বাত্রাভ উন্নদ” যীর ভও প্রওল্পটি ৩৯৮৩.০৮ মক্ষ ঝাওা ব্যন্ জুমাই, ২০১৬ লন্ঢ জুদ, ২০২০ 

দফান্ত ফা অরথতপ্তভ ওর্তভওাস্তাদ ওভা লন্ছ। প্রওল্পটিভ ওাব ভক্রফ াাংমান্তন্যভ ১৫টি দচমাভ ২৮টি 

উধন্চমা রস্তৃঢ। উক্ত প্রওন্ল্পভ আঢা ইন্ঢাফন্ধ্য ২৩২টি ফা রফরঢ কঞদ ওভা লন্ন্ঙ বাভ দফাঝ 

তস্য াংখ্যা ৮৮৪০ চদ। এভ ফন্ধ্য ৪৮০০ চদ উধওাভন্পাকীন্ও দফাটিন্পযদাম প্ররযক্ষড  ২০০০ চদ 

উধওাভন্পাকীন্ও ওযাধারটি ররডাং প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ। ২০১৭-১৮ অণ ভ ঙন্ভ এ প্রওন্ল্পভ আঢা 

৩১৪৮ চদ উধওাভন্পাকীন্ও প্রওল্প ঢলরম লন্ঢ ১২,৭০০/- ঝাওা ওন্ভ দফাঝ ৩৯৯.৭৯ মক্ষ ঝাওা ঋড প্রতাদ 

ওভা লন্ন্ঙ। এঙাড়া প্রওল্পভূক্ত রফরঢন্ঢ ৩০৬.০০ মক্ষ ঝাওা ভওারভ অনুতাদ প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ। এ 

প্রওন্ল্পভ আঢা তস্যন্তভ ঞ্চন্ভ রধভীন্ঢ তস্যন্তভন্ও প্রতত্ত ভওারভ অনুতান্দভ ধরভফাড ৪৬.০০ মক্ষ 

ঝাওা।  

 
“ফান্ভ ফাধ্যন্ফ ক্ষুদ্র্ নৃ-ঢারিও চদন্কাষ্ঠীভ চীদ বাত্রাভ উন্নদ” ওন্িান্দন্ট           

এভ নযাররমন্ঝঝভন্তভ রভন্ন্ন্টযদ দওান্ ভ রদন্ধও  ফলাধরভঘামও                        

দফা: আব্দুম ফরচত ফন্লাত । 

 
ক্ষুদ্র্ নৃ-ঢারিও চদন্কাষ্ঠীভ চীদ বাত্রাভ উন্নদ” ওন্িান্দন্ট এভ উধওাভন্পাকীন্তভ 

ফান্ছ ঋন্ডভ দঘও রঢভড ওন্ভদ চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম িরওভঢ াংতী স্থাী 

ওরফটিভ ফাদদী পাধরঢ চদা এইঘ এদ আরযকুভ ভলফাদ এফ রধ। 

 

(ক) “ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্ট, দুগ্ধ  ফাাং উৎধাতন্দভ মন্ক্ষয কঙ্গাঘড়া উধন্চমা দটইভী ফান্ভ ওাব ভক্রফ 

ম্প্রাভড” যীর ভও প্রওল্পেঃ 

 

 “ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্ট, দুগ্ধ  ফাাং উৎধাতন্দভ মন্ক্ষয কঙ্গাঘড়া উধন্চমা দটইভী ফান্ভ ওাব ভক্রফ 

ম্প্রাভড” যীর ভও প্রওল্পটি ২৩৮৯.০০ মক্ষ ঝাওা ব্যন্ জুমাই, ২০১৬ লন্ঢ জুদ, ২০১৯ দফান্ত াস্তারঢ 

লন্ছ। এপ্রওন্ল্পভ আঢা ইরঢফন্ধ্য ২৮৮০চদসুরথান্পাকীভ ফিন্ ৩৬টি দুগ্ধ/ফাাং উৎধাতদওাভী ফা 

রফরঢ কঞদ ওভা লন্ন্ঙ। প্রন্ঢযও সুরথান্পাকীন্ও করু/ওদা ক্রন্ভ চন্য ৭০,০০০ ঝাওা ওন্ভ িত 

লাঢা প্রতাদ ওভা লন্। 

  

 ৮. ৪৬ঢফ চাঢী ফা রতেঃ 

 কঢ ৪ দন্পম্বভ, ২০১৭ রখ্রেঃ ঢারভন্ঔ ৪৬ঢফ চাঢী ফা রত উধমন্ক্ষ ধল্লী উন্নদ  ফা রপাক 

আন্ারচঢ এও আন্মাঘদা পা  পভষ্কাভ রঢভডী অনুষ্ঠাদ ঠাওা ফাদী স্মৃরঢ রফমদাঢদ দওন্ন্দ্র অনুরষ্ঠঢ 

ল। উক্ত অনুষ্ঠান্দ প্রথাদ অরঢরণ রলন্ন্ উধরস্থঢ রঙন্মদ স্থাদী ভওাভ, ধল্লী উন্নদ  ফা 

ফন্ত্রডামন্ভ ফাদদী ফন্ত্রী চদা ঔদওাভ দফাযাভভন দলান্দ, এফরধ। এ ঙভ রতন্ভ প্ররঢধাদ্য রর রঙম 

“উৎধাতদমুঔী ফা ওরভ, উন্নঢ াাংমান্তয করড়”। ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ রঘ চদা ফানরূলা 

সুমঢাদাভ পাধরঢন্ত্ব অনুরষ্ঠঢ পা আভ ক্তৃঢা ওন্ভদ ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ ফাদদী 
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প্ররঢফন্ত্রী চদা দফােঃ ফরউভ ভলফাদ ভাঙ্গা, এফরধ, ফা অরথতপ্তন্ভভ রদন্ধও  ফলাধরভঘামও চদা 

দফােঃ আব্দুম ফরচত এাং াাংমান্তয চাঢী ফা ইউরদন্দভ পাধরঢ চদা দযঔ দারতভ দলান্দ রমপ। 

 

 
৪৬ঢফ চাঢীব ফা রত-২০১৭ অনুষ্ঠান্দ পারড রতন্ছদ প্রথাদ 

অরঢরণ এমরচআভরট  ফা ফন্ত্রদামন্ভ ফাদদী ফন্ত্রী চদা 

ঔদওাভ দফাযাভন দলান্দ এফ.রধ। 

 
 

৪৬ঢফ চাঢীব ফা রত-২০১৭ অনুষ্ঠান্দ উধরস্থঢ অরঢরণবৃদ। 

 

৪৬ঢফ চাঢী ফা রত উতবাধদ প্রাক্কান্ম স্থাদী ভওাভ, ধল্লী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামন্ভ ধল্লী 

উন্নদ  ফা রপান্কভ প্ররঢফন্ত্রী চদা দফােঃ ফরউভ ভলফাদ ভাগাঁ এফ.রধ-এভ দদর্তন্ত্ব ভাচথাদীভ ফৎস্য 

পদ দফাড় দণন্ও এওটি ড ভাঠয দযাপাবাত্রা অনুরষ্ঠঢ ল। উক্ত দযাপাবাত্রা ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ 

রঘ ফানরূলা সুমঢাদা এাং ফা অরথতপ্তন্ভভ রদন্ধও  ফলাধরভঘামও চদা দফােঃ আব্দুম ফরচত, 

ওফ ভওঢভা-ওফ ভঘাভী  ফাীভা অাংযগ্রলড ওন্ভদ। 
 

 
 

৪৬ঢফ চাঢীব ফা রত-২০১৭ উতবাধদ প্রাক্কান্ম স্থাদী ভওাভ, 

ধল্লী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামন্ভ ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ 

প্ররঢফন্ত্রী চদা দফােঃ ফরউভ ভলফাদ ভাঙ্গা এফ.রধ-এভ দদর্তন্ত্ব ড ভাঠয 

দযাপাবাত্রা। 

 
 

৪৬ঢফ চাঢীব ফা রত-২০১৭এভ উতবাধদ উধমন্ক্ষযস্থাদী ভওাভ, 

ধল্লী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামন্ভ ফাদদী ফন্ত্রী চদা ঔদওাভ 

দফাযাভভন দলান্দ এফ.রধ  চাঢী ধঢাওা এাং ধল্লী উন্নদ  ফা 

রপান্কভ প্ররঢফন্ত্রী চদা দফােঃ ফরউভ ভলফাদ ভাগাঁ এফ.রধ ফা 

ধঢাওা উন্ত্তামদ ওভন্ঙদ। 

  

৪৬ঢফ চাঢী ফা রতন্ চাঢী ফা পভস্কাভ ২০১৫ প্রতাদ ওভা ল। ফা অঙ্গন্দ কৃরঢত্বপূড ভ 

অতান্দভ স্বীকৃরঢ প্রতান্দভ চন্য াাংমান্তয ভওাভ ওর্তভও প্ররঢ ঙভ ১০টি ওযাঝাকরভন্ঢ ধাঁঘ চদ ফাী  

ধাঁঘটি ফা রফরঢন্ও চাঢী পভস্কাভ প্রতাদ ওভা ল। পভস্কাভ প্রাপ্ত ফাী এাং ফা রফরঢভ ফন্ধ্য 

প্রথাদ অরঢরণ চদা ঔদওাভ দফাযাভভন দলান্দ এফ.রধ ধতও তুন্ম দতদ। পভস্কাভ রলন্ন্ ১৮ ওযান্ভঝ 

ফান্দভ ১০ গ্রাফ চন্দভ এওটি স্বড ভ ধতও এাং দতধত্র প্রতাদ ওভা ল। এ পভস্কাভ ফাীন্তভ ফন্ধ্য পাম 

ওাচ ওভাভ উদ্দীধদা এাং প্ররঢন্বারকঢাভ ফন্দাপা সৃরষ্টল ফা আন্দামদন্ও করঢযীম ওভন্ঢ লাঢা 

ওন্ভ। 
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চাঢী ফা রত-২০১৭ অনুষ্ঠান্দ চাঢী ফা পভস্কাভ-

২০১৫ প্রাপ্ত ফাীবৃদ 

 
৪৬ঢফ চাঢী ফা রত-২০১৭ অনুষ্ঠান্দ চাঢী ফা 

পভস্কাভ-২০১৫ রঢভড ওভন্ঙদ স্থাদী ভওাভ, ধল্লী উন্নদ  

ফা ফন্ত্রডামন্ভ ফাদদী ফন্ত্রী চদা ঔদওাভ দফাযাভভন 

দলান্দ এফ.রধ। 
 

৯.ভফায় অধবদপ্তয এয ফ ণালবক কণভম্পাদন চুবক্ত (২০১৭-১৮) 

 

ভফায়দক উন্নয়নমুেী  ক্ষটকই কযায জন্য এফাং ভফায় অবধদপ্তয-এয কাদজয ধাযাফাবকতা যোয 

াাাব বফবষ্যৎ চযাদরি ক্ষভাকাদফরায জন্য ফাবল ণক কণভ ম্পাদন চুবক্ত (২০১৭-১৮) অনন্য ভূবভকা ারন 

কযদফ। ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ এফাং ভফায় অবধদপ্তয এয ভদে স্বােবযত এ চুবক্তদত ভফায় 

অবধদপ্তদযয রূকল্প, অববরেয, ক্ষকৌরগত উদেশ্য  সুবনবদ ণি কাম ণক্রভ  ম্পাদদনয রেযভাো বনধ ণাযণ কযা 

দয়দছ। মায পদর ফছয ক্ষদল কাদজয মূল্যায়ন কযা ম্ভফ দফ। 

 

ফাবল ণক কভ ণ ম্পাদন চুবক্ত (২০১৭-১৮) এ ফবণ ণত বফবষ্যৎ কভ ণবযকল্পনায় ভফায় এয াংখ্যা ক্ষমৌবক্তক ম ণাদয় 

বনদয় আা  এয গুণগত ভান উন্নয়দনয জন্য ক্রা ক্ষপ্রাগ্রাভ গ্রণ কযায প্রদয়াজনীয়তা ব্ক্ত কযা দয়দছ। ক্ষফা 

জীকযদণয জন্য অনরাইন ক্ষযবজদেন এফাং ই-ক্ষফা চালু কযায বফলদয় সুবনবদ ণি রেভাো বনধ ণাযণ কযা 

দয়দছ।  প্রবেণ  প্রমৄবক্ত ায়তা প্রদান কযায ভােদভ ভফায় উদযাক্তা সৃবি কযা  আত্ম কভ ণাংস্থাদনয 

থ সুগভ কযায উয গুরুত্ব প্রদান কযা দয়দছ। ভফাদয়য ভােদভ ক্ষদীয় উৎাদন বৃবি এফাং উৎাবদত ে 

যাবয ক্ষবাক্তাদদয বনকট সুরব মূদল্য ক্ষৌদছ ক্ষদয়ায রদেয ভফায় দেয ব্রাবোং, ফাজাযজাতকযদণয জন্য 

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয প্রস্তাফ কযা দয়দছ। 

 

 

 

 

ফা অরথতপ্তন্ভভ ান্ণ ওম রপাকী মৄগ্ম রদন্ধওকন্দভ ারর ভও ওফ ভিাতদ চুরক্ত স্বাক্ষভ 
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১০. ফা অরথতপ্তন্ভভ ন্ দধাঝ ভাম ররও প্ররযক্ষড দওা ভেঃ 

 

কঢ ৪  ৫ চানুারভ ২০১৮ ঢারভন্ঔ ফা অরথতপ্তন্ভ ‘‘ফান্ভ ন্ দধাঝ ভাম ররও প্ররযক্ষড দওা ভ ’’ 

অনুরষ্ঠঢ ল। উক্ত দওান্ ভভ প্রথাদ অরঢরণ রঙন্মদ ফা অরথতপ্তন্ভভ রদন্ধও  ফলাধরভঘামও চদা দফােঃ 

আব্দুম ফরচত। প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব ভামন্ভ এটুআই দপ্রাগ্রান্ফভ লন্বারকঢা উক্ত প্ররযক্ষড দওা ভটি আন্াচদ ওভা 

ল। ফা অরথতপ্তন্ভভ ররপন্ন ধব ভান্ভ ওফ ভওঢভা  ওফ ভঘারভকড উক্ত প্ররযক্ষড দওান্ ভ অাংযগ্রলড ওন্ভদ।   
 

  
 

ফা অরথতপ্তন্ভভ ন্ দধাঝ ভাম ররও প্ররযক্ষড দওান্ ভভ উন্িাথদ অনুষ্ঠান্দ প্রথাদ অরঢরণ রদন্ধও  ফলাধরভঘামও  

চদা দফােঃ আব্দুম ফরচত 

 

 

১১.  চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফাদ এভ ৭ই ফাঘ ভ ঐরঢলারও পারড ইউন্দন্স্কাভ “দফন্ফারভ অ দ্য 

াডভ ইন্টাভন্যাযদাম দভরচস্টাভ” এ অন্তর্ভ ভরক্তেঃ 

 

ইউন্দন্স্কা ৩০ অন্ক্টাভ, ২০১৭ ঢারভন্ঔ রন্েভ টকুন্ফন্টাভী ঐরঢন্লযভ অাংয রলন্ন্ চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধু 

দযঔ মুরচবুভ ভলফাদ-এভ ঐরঢলারও ৭ই ফান্ঘ ভভ পারড স্বীকৃরঢ দধন্ন্ঙ। চারঢভ রধঢাভ ঐরঢলারও ৭ই 

ফান্ঘ ভভ পারড াডভ ইন্টাভন্যাযাম দভরচস্টান্ভ অন্তর্ভ ভক্ত ওভা লন্ন্ঙ, এটি ইউন্দন্স্কা ওর্তভও ধরভঘারমঢ রন্েভ 

গুরুত্বপূড ভ ঢথ্যরঘন্ত্রভ ঢারমওা। ইউন্দন্স্কাভ ফলাধরভঘামও ইরভদা দান্ওাপা প্যারভন্ ইউন্দন্স্কাভ তভ তপ্তন্ভ 

কঢ ৩০ অন্ক্টাভ এ রিান্ত দখারদা ওন্ভদ। ১৯৭১ ান্মভ ৭ই ফাঘ ভ চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফাদ 

ঢাঁভ ঐরঢলারও পারন্ড মুরক্তওাফী াগারমভ প্ররঢ ধারওস্থারদ যাওন্তভ ররুন্ি াংগ্রান্ফভ আহ্বাদ 

চারদন্ন্ঙদ। ঢৎওামীদ দভন্ওা ভ (ঢভফান্দ দালভাাতী উদ্যাদ) ফতান্দ রযাম চদফান্ন্য জ্রওন্ে 

ঙ্গন্ধু এ পারড দতদ। 

 

 

চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফাদ-এভ ৭ই ফাঘ ভ ঐরঢলারও 

পারড ‘রে প্রাফাণ্য ঐরঢন্লয”ভ স্বীকৃরঢ মাপ ওভা ফা 

অরথতপ্তন্ভভ আদদ দযাপাবাত্রা রদন্ধও  ফলাধরভঘামও চদা 

আব্দুম ফরচত  অরথতপ্তন্ভভ ওফ ভওঢভা ওফ ভঘাভীকড অাংযগ্রলড 

ওন্ভদ। 

 
 

ঙ্গন্ধুভ ঐরঢলারও ৭ই ফান্ঘ ভভ পারড 
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১২.  ফা অরথতপ্তন্ভ চারঢভ রধঢা’ভ ৯৯ঢফ চন্রতদ  রযশু রত উতবাধদেঃ


কঢ ১৭ ফাঘ ভ, ২০১৮ স্বাথীদঢাভ স্থধরঢ চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফাদ এভ ৯৯ঢফ চন্রতদ  রযশু 

রত উতবাধদ ওভা ল। বণান্বাগ্য ফব ভাতা রতটি উতবাধন্দভ উধমন্ক্ষয ফা অরথতপ্তন্ভ স্থারধঢ 

ঙ্গন্ধুভ প্ররঢকৃরঢন্ঢ অরথতপ্তন্ভভ রদন্ধও  ফলাধরভঘামও চদা দফােঃ আব্দুম ফরচত এভ দদর্তন্ত্ব ওম 

ওফ ভওঢভা-ওফ ভঘারভ পস্পস্তও অধ ভড ওন্ভদ । এঙাড়া চারঢভ রধঢাভ চন্রতদ উধমন্ক্ষয দওও ওাঝা এাং রযশু 

রওন্যাভন্তভ ‘‘মুরক্তমৄি’’ ররও রঘত্রাাংওদ প্ররঢন্বারকঢাভ আন্াচদ ওভা ল। ধরভন্যন্র রঘত্রাাংওদ 

প্ররঢন্বারকঢাভ রচীন্তভ ফান্ছ পভস্কাভ রঢভড ওভা ল। 

 

 
চারঢভ রধঢাভ ৯৯ঢফ চন্রতদ উধমন্ক্ষযফা পন্দ ঙ্গন্ধুভ 

প্ররঢকৃরঢন্ঢ পষ্পফাল্য অধ ভদ। 

 
চারঢভ রধঢাভ চন্রতদ উধমন্ক্ষ রঘত্রাাংওদ প্ররঢন্বারকঢা 

রচীন্তভ ফান্ছ পভস্কাভ রঢভড ওভন্ঙদ ফা অরথতপ্তন্ভভ  

রদন্ধও ফন্লাত। 

 

১৩.আন্তচভারঢও ারডচয দফমা ফা ধন্ণ্যভ স্টমেঃ  
 

দতন্যভ ফাীন্তভ উৎধারতঢ ধণ্য ব্রারোং এাং ররক্র/প্রঘান্ভভ চন্য ফা অরথতপ্তভ উন্দ্যাক গ্রলড ওন্ভন্ঙ। 

এ থাভাারলওঢা ফা অরথতপ্তন্ভভ ধক্ষ দণন্ও ২৩ঢফ ঠাওা আন্তচভারঢও ারডচযন্ফমা-২০১৮ দঢ ফা 

অরথতপ্তভ র্তঢীান্ভভ ফন্ঢা অাংযগ্রলড ওন্ভন্ঙ। দফমা ফা অরথতপ্তন্ভভ স্টম উন্িাথদ ওন্ভদ ধল্লী উন্নদ 

 ফা রপান্কভ রঘ চদা ফানরূলা সুমঢাদা। এ দফমা ররপন্ন ফাীন্তভ উৎধারতঢ লস্ত  ঘাফড়া 

রযল্পচাঢ ধণ্য, ধান্ঝভ তঢরভ ব্যাক, দযা-রধ, ফাটিভ তঢরভ আওর ভডী তঢচধত্র, তঢরভ দধারাও, ঔাদ্য দ্র্ব্যল 

দপচামমুক্ত, গুডকঢ ফাদিন্ন ধণ্য ন্যায্যমূন্ল্য ররক্র  প্রতয ভদ ওভা ল। 

 
 

  
 

আন্তচভারঢও ারডচযন্ফমা-২০১৮ দঢ ফা স্টম 
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১৪.  ফা অরথতপ্তন্ভ ফলাদ রচ রত উতবাধদেঃ 
 

ফলাদ রচ রত, ২০১৭ উতবাধদ উধমন্ক্ষ ফা অরথতপ্তন্ভভ  ভস্তন্ভভ ওফ ভওঢভা  ওফ ভঘারভন্তভ ধক্ষ 

দণন্ও ররপন্ন ওফ ভসূরঘ ধামদওভা ল।ওফ ভসূরঘভ ফন্ধ্য রঙম থাদফরেভ ৩২ দম্বন্ভ ঙ্গন্ধুভ প্ররঢকৃরঢন্ঢ 

পষ্পস্তও অধ ভড, আকাভকাঁ ফা পন্দ চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফান্দভ প্ররঢকৃরঢন্ঢ 

পষ্পস্তও অধ ভড, আন্মাঘদা পা  দতাা ফালরনন্মভ আন্াচদ। 

 

 
ফলাদ রচ রত’ ২০১৭ উতবাধদ উধমন্ক্ষয ফা 

অরথতপ্তন্ভভ রদন্ধও ফন্লাতন্ভ দদর্তন্ত্ব ভ যামী  পষ্পত্মও 

অধ ভড 

 
ফলাদ রচ রত’ ২০১৭ উতবাধদ উধমন্ক্ষয  ফা অরথতপ্তন্ভভ 

 ভত্মন্ভভ ওফ ভওঢভা  ওফ ভঘারভন্তভ দতাা ফালরনন্ম অাংযগ্রলদ 

 

৪.১.১ াাংমান্তয দুগ্ধ উৎধাতদওাভী ফা ইউরদদ রমরফন্ঝট (রফল্করপঝা) 

 

স্বাথীদঢাভ ফলাদ স্থধরঢ, কৃরও-শ্ররফন্ওভ অকৃরত্রফ ন্ধু, দফলদরঢ চদঢাভ ওণ্ঠস্বভ, চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধু দযঔ 

মুরচবুভ ভলফাদ স্বাথীদঢাভ অব্যরলঢ ধন্ভই দফলদরঢ ফানুন্রভ পান্গ্যভ উন্নদ, কৃরন্ওভ উৎধারতঢ দুন্থভ 

ন্যায্য মূল্য এাং যলন্ভভ দপাক্তা দশ্রডীভ ফন্ধ্য রদভাধত  স্বাস্থয ম্মঢ দুগ্ধ ভভান্লভ রদরফত্ত রদচস্ব উৎধাতদ 

দক্ষত্র রতন্ দুগ্ধ ঘারলতা দফঝান্দাভ মন্ক্ষয পাভন্ঢভ “আমূম” ধিরঢ অনুভড পূ ভও দুগ্ধ রযল্প কন্ড় দঢামাভ চন্য 

রদন্ত ভযদা প্রতাদ ওন্ভদ। ঢাভই নমশ্রুরঢন্ঢ দতন্যভ চদকন্ডভ পরষ্ট ঘারলতা পভন্ড দুগ্ধ াংওঝ রদভন্দভ ধিরঢ 

রদরূধন্দভ চন্য ১৯৭৩ ান্ম চারঢাংখ উন্নদ াংস্থা (ইউএদরটরধ)  দটদফাওভ-এভ আন্তচভারঢও উন্নদ 

এন্চন্পী টযারদটা-এভ লাঢা দুচদ ধভাফয ভও বণাক্রন্ফ রফেঃ ওযাট্রধ  রফেঃ দদমদ ওর্তভও এ দতন্যভ দুগ্ধ 

রযল্প রদন্ স্টারট ওভা ল। াাংমান্তয ভওাভ স্টারট দু’টিভ সুধারভয রন্ঘদা ওন্ভ পূ ভঢদ ওাভঔাদা দু’টিভ 

তা-দতদা ধরভন্যাথ ওন্ভ দতুদ এমাওা ‘‘ফা দুগ্ধ প্রওল্প’’ দান্ফ ১৯৭৩ ান্ম এওটি দুগ্ধ রযল্প উন্নদ 

প্রওল্প গ্রলড ওভা ল। দুগ্ধ উৎধাতদওাভী কৃরওন্তভ স্বাণ ভ াংভক্ষড ওন্ভ দুগ্ধ উৎধাতদ বৃরিভ চন্য ভওান্ভভ 

১৩.১২ দওাটি ঝাওা ঋড লাঢা দতন্যভ ধাঁঘটি দুগ্ধ এমাওা দু’টি দফৌরমও আতয ভ াস্তান্দভ মন্ক্ষয 

ওাভঔাদা স্থাধদ ওভা ল। ও) যঢােী থন্ভ রঞ্চঢ এাং ফধ্যস্বত্বন্পাকী নরড়া-তামাম দশ্রডী ওর্তভও রদগৃলীঢ এ 

অঞ্চন্মভ তরভদ্র্, ভূরফলীদ   রদম্নরত্ত দুগ্ধ উৎধাতদওাভী কৃরওবৃদন্ও ফা’এভ ফাধ্যন্ফ সু-াংকঠিঢ ওন্ভ, 

ঢান্তভ কারতধশু দণন্ও  উৎধারতঢ দুন্থভ ন্যায্যমূল্য প্রতাদ রপরত্তও এওটি রদরিঢ াচাভ সৃরষ্ট; এাং ঔ) 

যলভাঞ্চন্ম, দবঔান্দ ঔাঁটি  স্বাস্থযম্মঢ দুগ্ধ প্রারপ্ত লচমপয দ, দঔান্দ ন্যায্যমূন্ল্য ঔাঁটি  স্বাস্থযম্মঢ দুগ্ধ 

 দুগ্ধচাঢ ধণ্য ভভাল রদরিঢওভড। ঢাভই থাভাারলওঢা ঢভফান্দ ৩টি দুগ্ধ প্ররক্রাওভড ওাভঔাদা এাং 

৪৭টি দুগ্ধ যীঢমীওভড দওন্ন্দ্রভ ফাধ্যন্ফ ঙন্ভ প্রা ৫ দওাটি রমঝাভ দুগ্ধ াংগ্রল ওভন্ঙ। এাং দতন্যভ ৭টি 

রপান্কভ ৪১টি দচমা, ১৩৭টি উধন্চমা, ৪৯০টি ইউরদদ এাং ২৩১৯টি গ্রান্ফ ৩০৮৪টি প্রাণরফও ফা 

রফরঢভ ফাধ্যন্ফ প্রঢযক্ষ এাং ধন্ভাক্ষপান্ প্রা ৮.০৫ মক্ষ ফাীভ আত্মওফ ভাংস্থান্দ রফল্করপঝা চরড়ন্ 

আন্ঙ। 
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২০১৭-২০১৮ অণ ভ ঙন্ভ রফল্কইউরদন্দভ উন্ল্লঔন্বাগ্য অচভদ : 

 

 রফল্ক ইউরদদ ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভ ররপন্ন দুগ্ধ যীঢমীওভড দওন্ন্দ্রভ ফাধ্যন্ফ ফাী তস্যন্তভ রদওঝ 

লন্ঢ  ৫৭০.০০ মক্ষ রমঝাভ ওাঁঘা ঢভম দুথ াংগ্রল ওন্ভন্ঙ; 

 দুগ্ধ উৎধাতদ বৃরিভ মন্ক্ষয দতন্যভ ররপন্ন অঞ্চন্ম ৪টি দতুদ দুগ্ধ যীঢমীওভড দওন্দ্র স্থাধদপূ ভও দুগ্ধ 

াংগ্রল ওাব ভক্রফ শুরু ওভা লন্ন্ঙ। ধাযাধারয গ্রাফীড ধব ভান্ ফা আন্দামদ দচাভতাভ ওভা  দুগ্ধ 

উৎধাতদ বৃরিভ মন্ক্ষয ৭৮০০ চদ তস্য অন্তভূ ভরক্তভ ফাধ্যন্ফ ৩৯০টি দতুদ দুগ্ধ ফা রফরঢ কঞদ 

ওভা লন্ন্ঙ;  

 গ্রাফীড ফাীন্তভ আণ ভ াফারচও উন্নন্দ কাপী ক্রন্ লাঢাভ মন্ক্ষয তরভদ্র্  ভূরফলীদ কৃরওন্তভ 

ফান্ছ ১২৫.০০ মক্ষ ঝাওা ঋড রঢভড ওভা লন্ন্ঙ; 

 ধাস্তুরভঢ ঢভম দুথ রধদন্ডভ ধরভফাড ৪৯৫.০০ মক্ষ রমঝাভ, রখ ২.৬৮ মক্ষ দওরচ,  ফাঔদ ২.৬৯ মক্ষ 

দওরচ, গুন্ড়া দুথ (দদীমৄক্ত  দদীরলীদ) ১.৫৭ মক্ষ দওরচ, রফরষ্ট  ঝও তই ৩.১০ মক্ষ দওরচ,  

দেপাট ভ রফল্ক ৭.৮৫ মক্ষ প্যান্ওঝ, ভফামাই ০.৭৫ মক্ষ রমঝাভ, ঘন্ওাাভ  মরম ১.৭৮ মক্ষ রধঙ, 

মাাাং ১.৯২ মক্ষ রমঝাভ, ারর ভও মুদানা ৩৩৬.০০ মক্ষ ঝাওা (অরদভীরক্ষঢ);  

 দকা-ঔাদ্য উৎধাতদ  দায্যমূল্য রঢভন্ডভ ধরভফাড ২১০০.০০ দফরট্রও ঝদ, রন্তযী উন্নঢ চান্ঢভ 

রাঁন্ড়ভ দরান্চদ রন্ফদ উৎধাতদ  রদামূন্ল্য রঢভড ১,৩০,০০০ মক্ষ দটাচ, পযাওরদ, রথ ক্র 

 রদামূন্ল্য রঢভড ১৯৯.০০ মক্ষ ঝাওা, উন্নঢ চান্ঢভ চামু্ব খান্ভ ীচ ক্র  এাং রদামূন্ল্য প্রতাদ 

ওভা ল ১০.০০ দফরট্রও ঝদ।  

 

প্রওন্ল্পভ অগ্রকরঢ : 

 

 কৃরত্রফ প্রচদন্দভ ফাধ্যন্ফ দুথান্মা মুভাহ্ চান্ঢভ ফরলন্রভ ান্ণ দতযী ফরলন্রভ াংওভাড ওন্ভ এন্তভ 

দুগ্ধ উৎধাতদ বৃরি ওভাভ মন্ক্ষয ১৮২৪.৪৭ মক্ষ ঝাওা (রচর অনুতাদ : ১৩১৩.৪৭, রফল্করপঝাভ ঢলরম : 

৫১১.০০) ব্যন্ “দুগ্ধ উৎধাতদ বৃরিভ মন্ক্ষয ফরলন্রভ কৃরত্রফ প্রচদদ দওন্দ্র স্থাধদ” প্রওন্ল্পভ ওাচ ফাপ্ত 

লন্ন্ঙ। প্রওন্ল্পভ আঢা পাভন্ঢভ লরভাদা লন্ঢ দুগ্ধঢী মুভাহ্ চান্ঢভ ফরলর আফতাদী ওন্ভ ফাতাভীপভ 

দচমাভ দঝন্ওভলাঝ এাং মক্ষীপভ দচমাভ ভাপন্ভ দুটি আদৄরদও ঔাফাভ (Mother farm) স্থাধদ ওভা 

লন্ন্ঙ। ফরলর ধামন্দ ফাীন্তভ উিুিওভন্ডভ মন্ক্ষয উক্ত ঔাফান্ভ চন্ দদা ফরলর যাও াশ্রী মূন্ল্য 

ফাীন্তভ ফন্ধ্য রঢভড ওভা লন্। 

 

 

ভাপভ ফরলন্রভ আদৄরদও ঔাফাভ 

 

দঝন্ওভলাঝ ফরলন্রভ আদৄরদও ঔাফাভ 

 

 ভাচযালী রপান্কভ অরথওাাংয দচমাল ধাদা, রভাচকঞ্জ দচমা রপম ধরভফাড উৎধারতঢ দুথ ো 

রচন্দ প্ররঢরতদ দুই মক্ষ রমঝাভ াংগ্রল ওন্ভ ঢা িাভা গুন্ড়া দুথ উৎধাতদ ওভা এাং ওষ্টারচভঢ তন্তরযও 

মুদ্র্াভ ব্য ্া ওন্ভ গুন্ড়াদুথ আফতাদী রদরুৎারলঢ ওভাভ মন্ক্ষয ১০৫৯৩.২৩ মক্ষ ঝাওা (রচর 
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ইকুযইটি : ৭৯৪৪.৭৭, রফল্করপঝাভ ঢলরম : ২৬৪৮.৪৬) ব্যন্“রভাচকঞ্জ দচমাভ াখাাড়ীখান্ঝ গুূঁন্ড়া দুগ্ধ 

ওাভঔাদা স্থাধদ”প্রওন্ল্পভ আঢা দফরযদাভীচ ক্রন্ভ মন্ক্ষয আন্তচভারঢও দঝোভ আহ্বাদ  মূল্যান্দভ  

ওাচ ফাপ্ত লন্ন্ঙ। কঢ ০২/১০/২০১৮ ঢারভন্ঔ অনুরষ্ঠঢ এওন্দও পা প্রওন্ল্পভ ১ফ াংন্যাথদ 

অনুন্ফারতঢ লা প্রওন্ল্পভ দফাত ৩১ রটন্ম্বভ, ২০১৯ ধব ভন্ত বৃরি দধন্ন্ঙ। প্রওন্ল্পভ অন্যান্য ওাব ভক্রফ 

ঘমফাদ ভন্ন্ঙ। 

  

 ঘট্টগ্রান্ফ ধটিান্ঢ ততরদও ২০ লাচাভ রমঝাভ ঢভম দুগ্ধ ধাস্তুরভঢ ওন্ভ ঘট্টগ্রাফ রপান্ক াচাভচাঢ ওভাভ 

উন্দ্দন্ে“দুগ্ধ উৎধাতদ বৃরিভ মন্ক্ষয ঘট্টগ্রান্ফভ ধটিা দুগ্ধ ওাভঔাদা স্থাধদ”  যীর ভও প্রওন্ল্পভ রন্যর 

াংন্যাথীদভ ফাধ্যন্ফ ৪২৪৮.৭২ (রচর ইকুযইটি ২৭৬৩.০০এাং রফল্ক রপঝাভ রদচস্ব ঢলরম ১৪৮৫.৭২) 

মক্ষ ঝাওা ব্যন্ প্রওন্ল্পভ আঢা সুনমন্পাকী রদ ভাঘদ ওন্ভ ঢান্তভ কারত ধশু মামদ-ধামন্দভ প্ররযক্ষড 

প্রতাদপূ ভও কাপী ক্র  ফন্টম নাফ ভ স্থাধন্দভ মন্ক্ষয ১০০.০০ মক্ষ ঝাওা ঋড প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ। প্রওন্ল্পভ 

চন্য ক্রকৃঢ চরফ পভাঝ, ভাস্তা তঢরভল অন্যাদ আনুররঙ্গও ররপম ওাচ ঘমফাদ ভন্ন্ঙ।  
 

 

প্রওন্ল্পভ আঢা প্ররযক্ষড ওাব ভক্রফ 

 

ধটিা প্রওন্ল্পভ ররপম ওাব ভক্রফ 

  

 

প্রওন্ল্পভ আঢা প্ররযক্ষড ওাব ভক্রফ 

 

প্রওন্ল্পভ আঢা প্ররযক্ষড ওাব ভক্রফ 

 

 বৃলত্তভ নরভতপভ দচমা  ধােভঢী ঘভাঞ্চন্মভ উৎধারতঢ দুন্থভ ন্যায্য মূল্য রদরিঢওভন্ডভ মন্ক্ষয এাং 

তরক্ষডাঞ্চন্মভ রযাম চদন্কাষ্ঠীভ দুন্থভ ঘারলতা দফঝান্দাভ উন্দ্দন্ে প্রা ৩৪৪১৯ .২৯  মক্ষ ঝাওা (রচর 

অনুতাদ ৩২৯১৯.২৯ এাং রফল্করপঝাভ রদচস্ব ঢলরম ১৫০০) ব্যন্ ঝাওা ব্যন্ ধল্লী উন্নদ  ফা 

রপান্কভ আঢা রফল্করপঝাভ অাংয গ্রলন্ড ‘‘বৃলত্তভ নরভতপন্ভভ ঘভাঞ্চম এাং ধােভঢী এমাওা 

কারতধশুভ চাঢ উন্নদ  দুন্গ্ধভ হুমুঔী ব্যলাভ রদরিঢওভড ওাভঔাদা স্থাধদ’’ প্রওন্ল্পভ আঢা 

দফাঝ ৩০০০ সুনমন্পাকীভ ফন্ধ্য ১৪০৩ চদ সুনমন্পাকী রদ ভাঘদ ওভা লন্ন্ঙ, অরযষ্ট ফাী রদ ভাঘন্দভ 

প্ররক্রা ঘমফাদ ভন্ন্ঙ। কঢ ২৫/০৯/২০১৮ ঢারভন্ঔ প্রওন্ল্পভ আঢা টুরঙ্গধাড়া ৫৩ চদ ফাীন্ও 

কাপী ক্রন্ভ চন্য (১ দওাটি  ৬ মক্ষ ঝাওা) ঋন্ডভ দঘও রঢভড ওভা লন্ন্ঙ। নরভতপভ তভ উধন্চমা 

দুগ্ধ যীঢমওভড দওন্দ্র স্থাধন্দভ স্থাদ রদ ভাঘদ ওভা লন্ন্ঙ। অরযষ্ট দুগ্ধ যীঢমওভড দওন্দ্র স্থাধন্দভ মন্ক্ষয 
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স্থাদ রদ ভাঘদ ওাব ভক্রফ ঘমফাদ ভন্ন্ঙ। ভূরফ অরথগ্রলড ঔান্ঢ প্রন্াচদী অণ ভ ভাদ্দ দা ণাওা ইন্ঢাফন্ধ্য 

প্রওল্প ব্য ৩.৫৯% বৃরি ওভাভ চন্য ধরভওল্পদা ওরফযন্দ প্রস্তা দপ্রভড ওভা লন্ন্ঙ।  

 

 

টুরঙ্গধাড়া কাপী ঋন্ডভ দঘও রঢভড 

 

টুরঙ্গধাড়া কাপী ঋন্ডভ দঘও রঢভড 

 

পরষ্যৎ ওফ ভ ধরভওল্পদা : 

 তারভদ্র্ রন্ফাঘদ এাং দাভীভ ক্ষফঢাদ দভাক ব্যরথ মুক্ত উন্নঢচান্ঢভ কারতধশুভ চাঢ উন্নদ  দঝওই 

ওভন্ডভ চন্য  উন্নঢ চান্ঢভ কারতধশু মামদ-ধামন্দভ সুরথান্ণ ভ প্রা ৩৩০৫২.৮৪ মক্ষ ঝাওা ব্যন্ 

“দকাধামকঞ্জ দচমাভ টুরঙ্গধাড়া রফল্করপঝা’ভ কারতধশুভ রথ উৎধাতদ ওাভঔাদা স্থাধদ’’ প্রওল্প 

ওাব ভক্রফ প্ররক্রাথীদ ভন্ন্ঙ। 

 দতন্যভ প্রঢযন্ত এমাওাগুরমন্ঢ ফলান্ভ দুগ্ধ উৎধাতদ বৃরিভ মন্ক্ষয এাং দতন্যভ ররপন্ন রপাকী যলভল 

দচমা ধব ভান্ দুগ্ধ  দুগ্ধ চাঢ ধণ্য াফগ্রী দধৌূঁন্ঙ দতাভ মন্ক্ষয “৫টি রপান্ক দুগ্ধ প্ররক্রাচাঢওভড 

ওাভঔাদা, ৩২টি দুগ্ধ যীঢমীওভড দওন্দ্র, ১১৪টি রক্রন্ওন্দ্র এাং ১টি কৃরত্রফ প্রচডদ দওন্দ্র স্থাধদ” প্রওল্প 

ধরভওল্পদা ওরফযন্দভ বুচ ধাঢা অন্তভূ ভক্ত ভন্ন্ঙ। প্রওল্প রটরধরধ পদক ভঞন্দভ ওাচ ঘমফাদ ভন্ন্ঙ। 

 

৪.১.২   াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমরফন্ঝট 

 

াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমরফন্ঝট এভ তয ভদ 
 

তারভদ্র্যমুক্ত মৃি াাংমান্তয কঞদ ওভা। 

 

াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমরফন্ঝট এভ উন্দ্দোমীেঃ 

 রফরঢমূল  ফা াংরিষ্ট ব্যরক্ত া প্ররঢষ্ঠাদমূন্লভ যীর ভ আরণ ভও প্ররঢষ্ঠাদ রলন্ন্ ওাচ ওভা; 

 রজ্ঞাদম্মঢ ব্যারও দীরঢফামা অনুবাী ফা রফরঢমূন্লভ উন্নদ এাং মৃরিন্ঢ উৎারলঢ 

ওভা; 

 ঋড গ্রলীঢা দওন্দ্রী রফরঢ  অন্যান্য ফা রফরঢমূন্লভ আরণ ভও রর রদন্ত্রড এাং ফি 

া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 

ফি ওভা; 

 ফা রফরঢ আইদ  ররথফামা এাং রফরঢভ উধ-আইদ দফাঢান্ও ফা রফরঢমূল এাং 

অন্যান্যন্তভ ান্ণ ব্যাাংরওাং ব্যা ওভা; 



37 

 

 প্রাণরফও ফা রফরঢমূন্লভ তস্যন্তভ উৎধারতঢ ধন্ণ্যভ াচাভচাঢওভন্ডভ চন্য দই ফস্ত 

রফরঢন্ও অণা ঢান্তভ দনটান্ভযন্দভ ফাধ্যন্ফ গুতাফচাঢওভড,ন্ওাড দস্টান্ভচ রদফ ভাড এাং 

উৎধারতঢ ধন্ণ্যভ ফজুত ভাঔা  ররক্রভ ব্যাধান্ভ ঋড লাঢা প্রতাদ ওভা; 

 

ভূরফওােঃ াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমেঃ ফা রফরঢ আইদ ২০০১ (াংন্যারথঢ ২০০২  ২০১৩)  

ফা রফরঢ  ররথফামা, ২০০৪  অনুবাী  ধরভঘারমঢ। স্থাদী  ভওাভ, ধল্লী  উন্নদ    ফা 

ফন্ত্রডামন্ভ  অথীদ  ফা  অরথতপ্তন্ভভ  রদন্ত্রদাথীদ াাংমান্তয  ফা ব্যাাংও রমেঃ ফাীন্তভ চন্য 

এওটি আরণ ভও প্ররঢষ্ঠাদ। অরথওন্ত রিারভাং লাউন্চভ তস্য রলন্ন্ াাংমান্তয ব্যাাংন্ওভ ঢিাথান্দ এ ব্যাাংও 

ওাচ ওন্ভ ণান্ও। ঢভফান্দ ব্যাাংন্ওভ তস্য রফরঢভ াংখ্যা ৪৭৮টি। াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমেঃ এভ 

দওাদ যাঔা দদই। ব্যাাংন্ওভ তস্য র্ভক্ত ৭১টি দওন্দ্রী ফা ব্যাাংও রমেঃ, ৫৮টি ফা ভূরফ উন্নদ ব্যাাংও 

রমেঃ, ১৪টি উধন্চমা দওন্দ্রী ফা রফরঢ রমেঃ, ১১টি দওন্দ্রী আঔ ঘারী ফা রফরঢ রমেঃ এাং ১টি 

দওন্দ্রী হুমুঔী ফা রফরঢ রমেঃ এভ ফাধ্যন্ফ াভান্তন্য ফাী কৃরওন্তভ কৃরর ঋড রঢভড ওভা ল। 
 

দাভাদকঞ্জস্থ রএরএম ওফারয ভাম ওফন্েক্স রদফ ভাডেঃ 
 

দাভাকঞ্জ দচমাভ ১৪৯দাং ঙ্গন্ধু ড়ন্ও (যলন্ভভ প্রাডন্ওন্ন্দ্র) াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমেঃ এভ ১৬ ওাঞা 

চরফভ ধভ ১০(তয) ঢমা ররযষ্ট  রএরএম ওফারয ভাম ওফন্েক্স এভ দু’টি দচন্ফন্টল ১০ফ ঢমা ধব ভন্ত 

পদ  রদফ ভান্ডভ ওাচ প্রা িন্ন লন্ন্ঙ। উক্ত পদ রদফ ভাড ওাচ কঢ ০৪-০৪-২০১৫ ঢারভন্ঔ স্থাদী ভওাভ, 

ধল্লী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামন্ভ ফাদদী প্ররঢফন্ত্রী চদা দফােঃ ফরউভ ভলফাদ ভাঙ্গাঁ, এফরধ উন্িাথদ 

ওন্ভদ। স্থাদী ভওাভ ধল্লী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামন্ভ পাওন্ক্ষ  কঢ ১৪.০৫.২০১৮ ঢারভন্ঔ অনুরষ্ঠঢ 

পাভ আন্মাঘদা দফাঢান্ও আকাফী ৩১দয আকষ্ট/২০১৮ ঢারভন্ঔভ ফন্ধ্য পদ রদফ ভাদ ওান্চভ ঠিওাতাভী 

প্ররঢষ্ঠাদ ওর্তভও লস্তান্তভ ওভা লন্। এ ঙাড়া রপন্ক্টারভা ধাওভ াংমি াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমেঃ এভ 

০৫(ধাঁঘ) ওাঞা চরফ অনথ তঔমতান্ভভ লাঢ দণন্ও উিাভ ওভা লন্ন্ঙ। 

 
 

               দাভাদকঞ্জস্থ ব্যাাংন্ওভ চাকা রদফ ভাডাথীদ রএরএম ওফ ভারযাম ওফন্েক্স। 
 

প্রওল্প ঋডেঃ- 
 
 

াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমেঃ ঢভফাদ ভওান্ভভ মৄকন্ধান্বাকী রঘন্তা দঘঢদা উিিু লন্ দঝওই উন্নদ  

তারভদ্র্ রন্ফাঘন্দভ মন্ক্ষয উৎধাতদমূঔী ওফ ভওান্ে তস্যরফরঢ  তস্যরফরঢ রলভূ ভঢ ররপন্ন ফা 

রফরঢভ তস্যন্তভ প্রওল্প ঋড তাতদ ওাব ভক্রফ ধরভঘামদাভ উন্দ্যাক গ্রলড ওন্ভদ। ফা অরথতপ্তন্ভভ ান্ণ 

ফন্ছাঢা স্মাভন্ওভ ফাধ্যন্ফ দচমা প্রওল্প ঋড বাঘাই/াঙাই ওরফটিভ অগ্রান্দভ রপরত্তন্ঢ প্রওল্প ঋড তাতদ 

ওাব ভক্রন্ফ ফা অরথতপ্তন্ভভ লন্বারকঢা ভারভ রফরঢভ ব্যরক্ত তস্য ধব ভান্ ররপন্ন উৎধাতদমূঔী 

ওফ ভওান্ে  (ন্বফদেঃ ক্ষুদ্র্ ব্যা, ফৎস্য ঘার, লাঁ-মুভকী ধামদ, কাপী ধামদ, যাও চী ঘার, ঢভমুচ ঘার, 

আদাভ ঘার, ঘা উৎধাতদ, কৃররচাঢদ্র্ব্য প্ররক্রাচাঢওভড, দামাভ  আইটি প্রওল্প ইঢযারত) অঢযন্ত লচ 
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যন্ঢভ প্রওল্প ঋড তাতদ ওভা লন্ছ। ২০১৭-২০১৮ অণ ভ ঙন্ভ ১৭টি ফা রফরঢন্ঢ ২ দওাটি ৭৯ মক্ষ ঝাওা 

৭৪০ চদ তন্স্যভ ফান্ছ রঢভড ওভা লন্ন্ঙ। 

 

ফরলমা ঋডেঃ 

ক্ষদদয ক্ষভাট জনদগাষ্ঠীয অদধ ণক নাযী দর ভফায় বভবতদত নাযীয অন্তভু ণবক্ত ক্ষভাট ভফায়ীয ভাে ১৮ 

তাাং। এ কর নাযী কৃবল প্রায় প্রবতটি উৎাদন কদভ ণ গুরুত্বপূণ ণ অফদান যােদছন। নাযী উদযাক্তাগণ 

অদোকৃত দে, ক্ষরনদদদন অবধকতয ৎ  বনষ্ঠাফান য়ায় ফাাংরাদদ ভফায় ব্াাংক বরেঃ দত নাযী 

ভফায়ীদদয কভ ণাংস্থাদনয জন্য আগ্রী ভবরা  ভফায় বভবতদত ফাবল ণক ১০% যর মুনাপায় ঋণ বফতযণ 

কযা য়। ২০১৭-১৮ অথ ণ ফছদয ৩টি ভবরা ভফায় বভবতদত ৬৮ জন ভবরা দদস্যয ভাদঝ ২৫ রে ৩০ 

াজায টাকা দাদন কযা দয়দছ। এ ম ণন্ত ২৫টি ভবরা ভফায় বভবতয ভােদভ ৭৫৭ জন ভবরাদক ৩ ক্ষকাটি 

২১ রে ৩০ াজায টাকা ঋণ দাদন কযা য়। 

 

ওদজুফা ভ ঋডেঃ 
 

ীরফঢ আন্ভ ভওাভী / আথা-ভওাভী দধযাচীীন্তভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নন্দ লাঢা এাং গৃলস্থমী ওন্ফ ভ 

ব্যলাব ভ দ্র্ব্যারত, দপাগ্যধন্য ক্রন্ভ লাঢা প্রতাদ ওভাভ মক্ষয রদন্ ওদজুফা ভ ঋড ঘালু ওভা লন্ন্ঙ। এ 

ঋন্ডভ মুদানাভ লাভ ১৫% (ভম মুদানা)। ২০১৭-১৮ অণ ভ ঙন্ভ ওদজুফা ভ ঋড গ্রলীঢাভ াংখ্যা ৬৩ চদ এাং 

ঋড তাতন্দভ ধরভফাড ২৫৪ মক্ষ ঝাওা। এ ধব ভন্ত ওদজুফা ভ ঋড গ্রলীঢাভ াংখ্যা ২৩২৮ চদ এাং ঋড তাতন্দভ 

ধরভফাদ ৪১১৬.৮০ মক্ষ ঝাওা । ঋড আতা ৯৪.১২%। 



ধান্ ভাদাম দমাদেঃ 
 

ভওাভী প্ররঢষ্ঠান্দভ স্থাী ওফ ভওঢভা/ওফ ভঘাভীন্তভ 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 ঋন্ডভ ঋডীফা ৫০,০০০ (ধঞ্চায ) লাচাভ ঝাওা 

দণন্ও ৫,০০,০০০  (ধাঁঘ মক্ষ) ঝাওা । ২০১৭-১৮ অণ ভ ঙন্ভ ধান্ ভাদাম ঋড গ্রলীঢাভ াংখ্যা ১১৯৫ চদ এাং 

ঋড তাতন্দভ ধরভফাদ ২৭২৭.০৫ মক্ষ ঝাওা। এ ধব ভন্ত ধান্ ভাদাম ঋড গ্রলীঢাভ াংখ্যা ২৪৮৩ চদ এাং ঋদ 

তাতন্দভ ধরভফাদ ৫৭৭৪.৫৫ মক্ষ ঝাওা। ঋড আতা ৯৪%।  

 

স্বড ভ আফাদঢ ঋডেঃ 
 

ব্যাাংন্ওভ স্বড ভ আফাদঢ ঋন্ডভ 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। ২০১৭-১৮ অণ ভ ঙন্ভ ১৯ দওাটি ৮৭ মক্ষ ১২ লাচাভ ঝাওা ঋড তাতদ ওভা লন্ন্ঙ। ৩০-০৬-২০১৮ 

ঢারভঔ ধব ভন্ত এ ঋন্ডভ রস্থরঢ ৪৬,৭১,৩৯,৩৬০/- ঝাওা  গ্রালও াংখ্যা ২১১৪ চদ। ১% ীফা ল এ ঋন্ডভ 

মুদানাভ লাভ ১৮% (ভম সুত)। 

 

কৃরর ঋডেঃ 

 

ব্যাাংও রদচস্ব মূমথদ লন্ঢ দওন্দ্রী ফা ব্যাাংও, ফা ভূরফ উন্নদ ব্যাাংও, উধন্চমা দওন্দ্রী ফা 

রফরঢ  দওন্দ্রী আঔ ঘারী ফা রফরঢভ ফাধ্যন্ফ াভান্তন্য ফাী কৃরওন্তভ ঘারলতা অনুবাী (ও) 

স্বল্প দফাতী (১ ঙভ দফাতী) আউর, আফদ, দান্ভা, যস্য, যীঢ/গ্রীষ্মওামীদ যাও-চী উৎধাতদ (ঔ) ফধ্যফ 

দফাতী (২ ঙভ দফাতী) দঘ/কৃরর বন্ত্রধারঢ ক্র, করু দফাঝাঢাচাওভড, কাপীধামদ/দুগ্ধঔাফাভ, 

লাঁ/মুভরকধামদ, ঙাকম/ন্পড়াধামদ, ফৎস্য ঘার (ঔাফাভ ধিরঢন্ঢ), ইঢযারত  (ক) তীখ ভ দফাতী (৫ ধাঁঘ ঙভ 

দফাতী)কৃররভূরফ উন্নদ, ট্রাক্টভল ররপন্ন থভন্দভ কৃরর উধওভড ক্রন্ভ চন্য ারর ভও ১০% ভম মুদানা 

কৃরর ঋড রঢভড ওভা লন্ছ। ২০১৭-২০১৮ অণ ভ ঙন্ভ স্বল্প দফাতী ৩ দওাটি ৪৯ মক্ষ ৩৮ লাচাভ  ফধ্যফ 
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দফাতী ৬২ মক্ষ ৫০ লাচাভ ঝাওা, দফাঝ ৪ দওাটি ১১ মক্ষ ৮৮ লাচাভ ঝাওা ঋড রঢভড ওভা ল এাং ৫ 

দওাটি ৬৫ মক্ষ ৪৩ লাচাভ ঝাওা আতা ওভা ল।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঋড আতা ন্ম্মমন্দ  উধরস্থঢ ব্যাাংন্ওভ ফলাব্যস্থাধও  অন্যান্য ওফ ভওঢভাবৃদ। 



উধরভউক্ত ওাব ভক্রফ ঙাড়া ভওাভী রদন্ত ভযদা দফাঢান্ও াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমেঃ এভ ন্ 

দধাঝ ভামন্ও চাঢী ন্ন্ধাঝ ভান্মভ দরফভাও এভ আঢার্ভক্ত ওভাভ চন্য ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ 

ফাধ্যন্ফ প্ররযক্ষন্দভ ব্যস্থাগ্রলড ওন্ভ এাং ন্ন্ধাঝ ভামন্ও website এ স্থাদান্তভ ওভা লন্ন্ঙ। website 

এভ দটান্ফইদ লন্মা www.bsbl.org.bd। ব্যাাংন্ওভ ওম ঢথ্য ন্াইন্ঝ আধন্টঝ ওভা ল রদরফঢ 

পান্ প্রন্াচদী ঢথ্য আধন্টঝ ওভা লন্ছ। ব্যাাংন্ওভ তস্যর্ভক্ত রফরঢ  ফাীন্তভ ঢণা চদকন্ডভ চন্য 

প্রন্াচদী দা প্রতান্দভ চন্য চাঢী শুিাঘাভ দওৌযম (রটিন্চদ ঘাঝ ভাভ) রদথ ভাভড ওভা লন্ন্ঙ। ঢথ্য 

অরথওাভ আইদ, ২০১৫ অনুবাী অত্র ব্যাাংও ওর্তভও প্রতত্ত দাকরভও দা প্রতাদ এাং দাতাদ প্ররক্রা দ্রুঢ 

লচীওভড  সুযাদ াংলঢওভন্দভ চন্য এওচদ ওফ ভওঢভান্ও Focal point/ দলল্পন্টস্ক এভ তারত্ব প্রতাদ 

ওভা লন্ন্ঙ। দফাাইম SMS এভ ফাধ্যন্ফ গ্রালওন্তভ দমদন্তন্দভ ঢথ্য প্রতাদ ওভা লন্ছ। 

 

৪.২ াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (াট ভ), কুরফল্লা 

 

প্রবেণ 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন একাদডবভ (ফাড ণ), কুবভল্লা লাদটয দক ক্ষথদক শুরু কদয অযাফবধ ল্লী উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ণ 

ভূবভকা ারন কদয আদছ। ক্ষদদয আথ ণ-াভাবজক উন্নয়ন তথা দাবযদ্র্য বফদভাচদনয জন্য ফাড ণ বনয়বভতবাদফ 

প্রবেদণয ভােদভ দে ভানফ ম্পদ উন্নয়ন এফাং গদফলণায ভােদভ ক্ষদদয বফযভান ভস্যা বচবিত কদয 

থাদক। তাছাো, ফাদড ণয গদফলণা পরাপদরয উয বববি কদয যীোমূরক প্রকল্প গ্রণ কযা দয় থাদক। ফাড ণ 

ইদতাভদে ক্ষদদয আথ ণ-াভাবজক উন্নয়দন অদনকগুদরা কাম ণকয ভদডর উদ্ভাফন কদযদছ মা বফববন্ন 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ কর্তণক ফাস্তফাবয়ত দে। 
 

 

1.  2017-18 াদর  ফাদড ণয প্রবেণ কাম ণক্রভ  

 

ফাড ণ ল্লীয দবযদ্র্ জনগদণয উন্নয়দন এফাং ক্ষদদয বফববন্ন যকাবয-ক্ষফযকাবয  স্ানীয় যকায প্রবতষ্ঠাদনয 

ব্বক্তফদগ ণয জ্ঞান  দেতা বৃবি এফাং ভানবকতায বযফতণদনয রদেয বফলয়বববিক প্রবেণ প্রদান কদয 

থাদক। ফাদড ণয প্রবেদণয বফলয়ফস্তুয ভদে যদয়দছ ল্লী উন্নয়দনয ধাযণা প্রদান; নাযী উন্নয়ন, সুান, দাবযদ্র্য 

হ্রাকযণ ক্ষকৌর, প্রবেক প্রবেণ, প্রকল্প ব্ফস্থানা, ভবনটবযাং  ইবালুদয়ন, ইউবনয়ন বযলদ 

ব্ফস্থানা, উদজরা বযলদ ব্ফস্থানা, জরফায়ু বযফতণন, গাবী ারন, াঁ-মুযবগ ারন, ভৎস্য চাল 

http://www.bsbl.org.bd/
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ইতযাবদ। ফাড ণ দী ণবদন ক্ষথদক বফবএ (স্বাস্থয) কযাডায কভ ণকতণা এফাং এরবজইবড’য উদজরা প্রদকৌরীদদয 

জন্য ২ ভা ক্ষভয়াদী বফদল বুবনয়াবদ প্রবেণ ক্ষকা ণ বযচারনা কদয আদছ। এছাো ফাড ণ ২০১7-১8 অথ ণ 

ফৎদয ১66টি জাতীয়  আন্তজণাবতক প্রবেণ কভ ণসূবচ াংগঠনপূফ ণক ক্ষভাট 7294 জনদক প্রবেণ প্রদান 

কদযদছ।  

 

ফবণ ণত ভদয় ফাড ণ কর্তণক াংগঠিত উদল্লেদমাগ্য কদয়কটি ক্ষকা ণ/কভ ণসূবচয াংবেপ্ত বফফযণ  বনদম্ন উস্থান 

কযা দরা: 

 

ক) বুবনয়াবদ  বফদল বুবনয়াবদ প্রবেণ: প্রবতদফদনকারীন ভদয় ফাড ণ ফাাংরাদদ বববর াবব ণদয নফীন 

কভ ণকতণাদদয জন্য ৬ ভা ক্ষভয়াদী 1টি বুবনয়াবদ প্রবেণ ক্ষকা ণ ম্পন্ন কদয। এছাো বফবএ (স্বাস্থয) 

কযাডায কভ ণকতণাদদয জন্য ৭টি  ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র্  কুটিয বল্প কদ ণাদযদনয নফীন কভ ণকতণাদদয জন্য 

১টি ২ ভা ক্ষভয়াবদ বফদল বুবনয়াবদ প্রবেণ ক্ষকা ণ ম্পন্ন কদযদছ। 

 

ে)  াংমৄবক্ত  অফবতকযণ: বযদাট ণকারীন ভদয় ফাড ণ বফবএটিব ক্ষথদক আগত বুবনয়াবদ প্রবেণ 

ক্ষকাদ ণয প্রবেনাথীদদয জন্য 01টি এফাং বফশ্ববফযারদয়য ছাে-ছােীদদয জন্য ৫টি ল্লী উন্নয়ন াংমৄবক্ত 

কভ ণসূবচয আদয়াজন কদয। এছাো প্রবতদফদনকারীন ভদয় ১বদন ক্ষভয়াবদ ১৭টি অফবতকযণ কভ ণসূবচয 

আদয়াজন কযা য় ক্ষমোদন ৭১৭ জন অাংগ্রণকাযী অাংগ্রণ কদযন। উক্ত অফবতকযণ কভ ণসূচীমূদ 

যকাদযয বফববন্ন উন্নয়ন এদজোমূ এফাং এ ক্ষপ্রবেদত ফাদড ণয ল্লী উন্নয়ন  দাবযদ্র্য বফদভাচদনয 

বফববন্ন কাম ণক্রভ বফস্তাবযতবাদফ আদরাচনা কযা য়। 

 

গ) স্বল্প ক্ষভয়াদী প্রবেণ ক্ষকা ণ: ফাদড ণ অনুবষ্ঠত প্রবেণ 

ক্ষকা ণমূদয ভদে প্রায় ৮০% দে স্বল্পদভয়াবদ 

ক্ষকা ণ। প্রবতদফদনকারীন ভদয় বফববন্ন যকাবয  

ক্ষফযকাবয কভ ণকতণা  স্থানীয় ম ণাদয়য ক্ষনর্তবৃদন্দয 

জন্য উক্ত ক্ষকা ণমূ আদয়াজন কযা য়। এ কর 

প্রবেণ ক্ষকাদ ণয উদল্লেদমাগ্য বফলয়মূদয ভদে 

দাবযদ্র্য হ্রাকযণ বযকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন 

ব্ফস্থানা, বযকল্পনা  ফাদজট প্রণয়ন কযা, 

অাংগ্রণমূরক ল্লী উন্নয়ন, জরফায়ু বযফতণন 

ইতযাবদ। এছাো ফাড ণ কর্তণক ফাস্তফাবয়ত বফববন্ন 

প্রকদল্পয গ্রাভ ম ণাদয়য কভীদদয জন্য ০৮টি প্রবেণ 

ক্ষকা ণ াংগঠন কযা য়। এ কর ক্ষকাদ ণয ভদে যদয়দছ গাবীারন  প্রাণী স্বাস্থয, Basic 

Computer Application & ICT বফলয়ক প্রবেণ। 

 ফাড ণ একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয 1015 জন সুপরদবাগীয জন্য ক্ষুদ্র্ উদযাক্তা উন্নয়ন  

রারভাই-ভয়নাভবত প্রকদল্পয 2389 জন সুপরদবাগীদদয জন্য বফববন্ন বফলয়বববিক 82 টি প্রবেণ 

ক্ষকাদ ণয আদয়াজন কদয। 

 

 ) স্ব-উদযাদগ আদয়াবজত প্রবেণ: ফাড ণ গদফলণা  প্রাদয়াবগক গদফলণায পরাপদরয বববিদত স্ব-উদযাদগ 

প্রবেণ ক্ষকা ণ আদয়াদজন কদয আদছ। প্রবতদফদনকারীন ভদয় ফাড ণ ৬টি স্ব-উদযাদগ প্রবেণ ক্ষকা ণ 

আদয়াজন কদয এফাং এগুদরাদত বফববন্ন াংস্থা ক্ষথদক ৮৩ জন প্রবেণাথী অাংগ্রণ কদযন। স্ব-উদযাদগ 

আদয়াবজত ক্ষকা ণ মূদয প্রধান কদয়কটি দে: Research Methodology, Monitoring & 

Evaluation of Development Projects, Development Management, 

Development Project Planning and Management (DPPM), Climate Change 

একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয উদযাক্তা উন্নয়ন ক্ষকাদ ণ 

ফক্তব্ যােদছন ফাদড ণয ভাবযচারক ড. এভ. বভজানুয যভান 
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Issues and Its Adaption, Training of 

Trainer (ToT), ভানম্মত বোদান িবত  

বফযারয় ব্ফস্থানা উন্নয়ন বফলয়ক প্রবেণ ক্ষকা ণ। 

 

ঙ)  ফাড ণ  AARDO-এয ভদে ম্পাবদত চুবক্তয আতায় 

প্রবতফছয ফাড ণ একটি কদয আন্তজণাবতক প্রবেণ 

কভ ণারা াংগঠন কদয আদছ। এ কভ ণসূবচদত প্রবতফছয 

AARDO-এয দস্য যাষ্ট্রমূদয ২৫-৩৫ জন উচ্চ  

ভে ম ণাদয়য কভ ণকতণা অাংগ্রণ কদয থাদকন। চুবক্তয 

আতায় ফাড ণ ২০০৮ ক্ষথদক ২০১7 ম ণন্ত 

“International Training Workshop on 

Achieving Sustainable Development 

Goals: Financial Inclusion & Rural 

Transformation” বদযানাদভ ক্ষভাট ০9টি প্রবেণ 

কভ ণারা াংগঠন কদযদছ। 

 

 BARD, Dhaka University-য Department of 

Public Administration এফাং Stamford 

University-য ক্ষমৌথ উদযাদগ ২বদন ব্াী একটি 

আন্তজণাবতক Conference গত 18-19 বডদম্বয 

২০১৬ তাবযদে ফাদড ণ াংগঠিত দয়দছ। এটি এই বতনটি 

াংস্থায একটি বনয়বভত কভ ণসূচী মা প্রবত ফছয বডদম্বয 

ভাদ ফাড ণ কযাম্পাদ াংগঠিত য়। দম্মরদন ক্ষদব-

বফদদব ক্ষভাট ১২০ জন গদফলক অাংগ্রণ কদযন।  

 

 

 

ক্রেঃ

নাং 

প্রবেণদকাদ ণযনাভ উদযাক্তা অাংগ্রণকাযীয 

ধযন 

ক্ষকাদ ণযধযন ক্ষকাদ ণযদভয়াদ 

(বদন) 

ক্ষকাদ ণযাং

খ্যা 

অাংগ্রণকাযীয

াংখ্যা 

1. ২০১৭-২০১৮ অণ ভঙন্ভভ ান্ট ভ অনুরষ্ঠঢ চাঢী  আন্তচভারঢও ধব ভান্ প্ররযক্ষড দওা ভ াংক্রান্ত ঢথ্য:  

1 International Training Workshop 

on “Achieving Sustainable 

Development Goals: Financial 

Inclusion and Rural 

Transformation” 

BARD 

AARDO 

Senior and Mid Level 

Officials from Govt.  

Autonomous Bodies. 

Research & Training  

Institution of Asia and 

Africa Region 

Internation

al                     

12 01 22 

2. ২০১৭-২০১৮ অথ ণ ফছদযয ফাদড ণ অনুবষ্ঠত আন্তজণাবতক ম ণাদয় ক্ষবভনায াংক্রান্ত তথ্য:    

1 4
th

 International Integrative 

Research Conference on 

Education Governance and 

Development 

ফাড ণ  ঢাকা  

বফশ্ববফযারয় 

এফাং িাভদপাড ণ 

বফশ্ববফযারয়  

ফাড ণ  ঢাকা  বফশ্ববফযারয় 

এফাং িাভদপাড ণ বফশ্ববফযারয় 

 02 01 ১৭৫ 

2 Seamaul Undang Korea    02 01 ১৩৫ 

3.২০১৭-২০১৮ অথ ণফছদযফাদড ণঅনুবষ্ঠত আন্তজণাবতক ম ণাদয় গাউদডট বববজট াংক্রান্ত তথ্য:    

1 Visit Programme for the 

Distinguished Delegates for 

Policy Makers and Members of 

AFSen, Afganistan 

FAO Members of AFSen, 

Afganistan 

Internation

al                     

১ ১ ৮১ 

4. ২০১৭-২০১৮ অথ ণফছদযফাদড ণঅনুবষ্ঠতজাতীয়ম ণাদয়প্রবেণাংক্রান্ততথ্য: 
 

   

1.  বফবএকযাডাযকভ ণকতণাদদয জন্য বফএ-

৬৪তভবুবনয়াবদপ্রবেণদকা ণ 

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়  

BCS Cadre Officials of 

under the ministry of 

public administration 

Foundation 180 01 ৪৬ 

2.  বফবএ (স্বাস্থয) কযাডায কভ ণকতণাদদয বফদল 

বুবনয়াদী প্রবেণ ক্ষকা ণ (১32 তভ ব্াচ) 

স্বাস্থয অবধদপ্তয BCS Health Cadre 

Officials 

Special 

Foundation 

60 01 ৩৭ 

আবিকান এবয়ান ল্লী উন্নয়ন াংস্থায উদযাদগ আদয়াবজত 

ফাড ণ ফাস্তফাবয়ত আন্তজণাবতক প্রবেণ কভ ণারায় আগত 

ম্মাবনত ক্ষডবরদগট  বযদ ণা া ণনগণ 

ফাদড ণয ভাবযচারক ড. এভ. বভজানুয যভান কৃবল বফলয়ক 

উর্ধ্ণতন তফজ্ঞাবনক কভ ণকতণাদদয জন্য আদয়াবজত পাইনানবয়ার 

ম্যাদনজদভন্ট ক্ষকা ণ-উদবাধনী অবধদফদন ফক্তব্ যােদছন 
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ক্রেঃ

নাং 

প্রবেণদকাদ ণযনাভ উদযাক্তা অাংগ্রণকাযীয 

ধযন 

ক্ষকাদ ণযধযন ক্ষকাদ ণযদভয়াদ 

(বদন) 

ক্ষকাদ ণযাং

খ্যা 

অাংগ্রণকাযীয

াংখ্যা 

3.  বফবএ (স্বাস্থয) কযাডায কভ ণকতণাদদয বফদল 

বুবনয়াদী প্রবেণ ক্ষকা ণ (১৩3 তভ ব্াচ) 

স্বাস্থয অবধদপ্তয BCS Health Cadre 

Officials 

Special 

Foundation 

60 01 ৩৪ 

4.  বফবএ (স্বাস্থয) কযাডায কভ ণকতণাদদয বফদল 

বুবনয়াদী প্রবেণ ক্ষকা ণ (১৩4 তভ ব্াচ) 

স্বাস্থয অবধদপ্তয BCS Health Cadre 

Officials 

Special 

Foundation 

60 01 ৪০ 

5.  বফবএ (স্বাস্থয) কযাডায কভ ণকতণাদদয বফদল 

বুবনয়াদী প্রবেণ ক্ষকা ণ (১35 তভ ব্াচ) 

স্বাস্থয অবধদপ্তয BCS Health Cadre 

Officials 

Special 

Foundation 

60 01 ২৮ 

6.  বফবএ (স্বাস্থয) কযাডায কভ ণকতণাদদয বফদল 

বুবনয়াদী প্রবেণ ক্ষকা ণ (১৩6 তভ ব্াচ) 

স্বাস্থয অবধদপ্তয BCS Health Cadre 

Officials 

Special 

Foundation 

60 01 ৩৯ 

7.  বফবএ (স্বাস্থয) কযাডায কভ ণকতণাদদয বফদল 

বুবনয়াদী প্রবেণ ক্ষকা ণ (১৩7তভ ব্াচ) 

স্বাস্থয অবধদপ্তয BCS Health Cadre 

Officials 

Special 

Foundation 

60 01 ১৯ 

8.  ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র্  কুটিয বল্প কযদাদযন 

(বফবক) কভ ণকতণাদদয বফদল বুবনয়াদী প্রবেণ 

ক্ষকা ণ (১৩8তভ ব্াচ) 

বফবক 

 

Special 

Foundation 

60 01 ৪০ 

9.  বফবএ (স্বাস্থয) কযাডায কভ ণকতণাদদয বফদল 

বুবনয়াদী প্রবেণ ক্ষকা ণ (১৩9তভ ব্াচ) 

স্বাস্থয অবধদপ্তয BCS Health Cadre 

Officials 

Special 

Foundation 

60 01 ২৪ 

10.  বফবএ (স্বাস্থয) কযাডায কভ ণকতণাদদয বফদল 

বুবনয়াদী প্রবেণ ক্ষকা ণ (১40তভ ব্াচ) 

স্বাস্থয অবধদপ্তয BCS Health Cadre 

Officials 

Special 

Foundation 

60 01 ৩৫ 

11.  একটি ফাবে একটি োভায প্রকদল্পয 

উকাযদবাগীদদয জন্য “উদযাক্তা উন্নয়ন” 

বফলয়ক প্রবেণ ক্ষকা ণ  

একটি ফাবে একটি 

োভায প্রকল্প 

গ্রাভ ম ণাদয় ক্ষুদ্র্ উদযাক্তা  05 25 1015 

12.  ন্যানার ক্ষাট ণাদরয আতায় দয়ফ ক্ষাট ণার 

ততবযয বনবভদি প্রবেণ ক্ষকা ণ 

এটুআই   02 01 ১২ 

13.  ৬৪তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীদদয 

জন্য “দাবযদ্র্য হ্রাকযণ  ল্লী উন্নয়ন” বফলয়ক 

াংমৄবক্ত কভ ণসূবচ (১ভ ব্াচ) 

বফবএটিব ৬৪তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ 

ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীবৃন্দ 

Attachment 12 01 ১১৭ 

14.  ৬৪তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীদদয 

জন্য “দাবযদ্র্য হ্রাকযণ  ল্লী উন্নয়ন” বফলয়ক 

াংমৄবক্ত কভ ণসূবচ (2য় ব্াচ) 

বফবএটিব ৬৪তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ 

ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীবৃন্দ 

Attachment 12 01 ১০৭ 

15.  ৬৪তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীদদয 

জন্য “দাবযদ্র্য হ্রাকযণ  ল্লী উন্নয়ন” বফলয়ক 

াংমৄবক্ত কভ ণসূবচ (3য় ব্াচ) 

বফবএটিব ৬৪তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ 

ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীবৃন্দ 

Attachment 12 01 ১০৩ 

16.  ৬৫তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীদদয 

জন্য “দাবযদ্র্য হ্রাকযণ  ল্লী উন্নয়ন” বফলয়ক 

াংমৄবক্ত কভ ণসূবচ (১ভ ব্াচ) 

বফবএটিব ৬5তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ 

ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীবৃন্দ 

Attachment 12 01 ৮৩ 

17.  ৬৫তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীদদয 

জন্য “দাবযদ্র্য হ্রাকযণ  ল্লী উন্নয়ন” বফলয়ক 

াংমৄবক্ত কভ ণসূবচ (2য় ব্াচ) 

বফবএটিব ৬5তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ 

ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীবৃন্দ 

Attachment 12 01 ৫০ 

18.  ৬৫তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীদদয 

জন্য “দাবযদ্র্য হ্রাকযণ  ল্লী উন্নয়ন” বফলয়ক 

াংমৄবক্ত কভ ণসূবচ (3য় ব্াচ) 

বফবএটিব 65তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ 

ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীবৃন্দ 

Attachment 12 01 ৪৯ 

19.  ৬৬তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীদদয 

জন্য “দাবযদ্র্য হ্রাকযণ  ল্লী উন্নয়ন” বফলয়ক 

াংমৄবক্ত কভ ণসূবচ (১ভ ব্াচ) 

বফবএটিব 66তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ 

ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীবৃন্দ 

Attachment 12 01 ৫২ 

20.  ৬৬তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীদদয 

জন্য “দাবযদ্র্য হ্রাকযণ  ল্লী উন্নয়ন” বফলয়ক 

াংমৄবক্ত কভ ণসূবচ (2য় ব্াচ) 

বফবএটিব 66তভ বুবনয়াবদ প্রবেণ 

ক্ষকাদ ণয প্রবেণাথীবৃন্দ 

Attachment 12 01 ৪৯ 

21.  কুবভল্লা বফশ্ববফযারয়, ল্লী উন্নয়ন বফলয়ক 

কাম ণক্রভ াংমৄবক্ত প্রবেণ, ক্ষরাকপ্রান বফবাগ 

কুবভল্লা 

বফশ্ববফযারয়  

কুবভল্লা বফশ্ববফযারয়- এয 

বোথী  

Attachment 03 01 ৫৭ 

22.  চট্টগ্রাভ বফশ্ববফযারয়, ল্লী উন্নয়ন বফলয়ক 

কাম ণক্রভ াংমৄবক্ত প্রবেণ, ক্ষরাকপ্রান বফবাগ 

চট্টগ্রাভ 

বফশ্ববফযারয় 

চট্টগ্রাভ বফশ্ববফযারয়এয বোথী Attachment 05 01 ১২৬ 

23.  Orientation Programme on 

Development management 

MMG 7
th

 Batch North South 

University 

North South 

University 

Students of North 

South University 

Attachment 04 01 ১০ 

24.  চট্টগ্রাভ বফশ্ববফযারয় ল্লী উন্নয়ন বফলয়ক কাম ণক্রভ 

াংমৄবক্ত প্রবেণ, ভাজতত্ত্ব বফবাগ 

চট্টগ্রাভ 

বফশ্ববফযারয় 

চট্টগ্রাভ বফশ্ববফযারয় এয বোথী Attachment 04 01 ১৪৫ 

25.  কুবভল্লা বফশ্ববফযারয় ল্লী উন্নয়ন বফলয়ক কাম ণক্রভ 

াংমৄবক্ত প্রবেণ,  অথ ণনীবত বফবাগ 

কুবভল্লা 

বফশ্ববফযারয় 

কুবভল্লা বফশ্ববফযারয় এয বোথী Attachment 03 01 ৮৭ 

26.  যাজাী বফশ্ববফযারয় ল্লী উন্নয়ন বফলয়ক 

কাম ণক্রভ াংমৄবক্ত প্রবেণ,  ক্ষরাকপ্রান বফবাগ 

যাজাী 

বফশ্ববফযারয়   

যাজাী বফশ্ববফযারয় এয 

বোথী   

Attachment 03 01 ২৫ 

27.  Geo-informatics Applications ফাড ণ Officials of 

different 

Self 

Initiated 

03 01 ১৫ 
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ক্রেঃ

নাং 

প্রবেণদকাদ ণযনাভ উদযাক্তা অাংগ্রণকাযীয 

ধযন 

ক্ষকাদ ণযধযন ক্ষকাদ ণযদভয়াদ 

(বদন) 

ক্ষকাদ ণযাং

খ্যা 

অাংগ্রণকাযীয

াংখ্যা 

in Rural Development ীল ণক 

প্রবেণ ক্ষকা ণ 

Organization 

28.  ক্ষেবনাং ম্যাদনজদভন্ট পটয়যায প্রবেণ ক্ষকা ণ ফাড ণ Officials of 

different 

Organization 

Self 

Initiated 

02 01 ১৫ 

29.  কবম্পউটায চারনা, ক্ষভাফাইর াবব ণবাং এফাং 

ার ণাবযাং দেতা উন্নয়ন বফলয়ক ক্ষকা ণ 

ভবআপুউ ভবআপুউ প্রকদল্পয সুপরদবাগী  Projrct 

Level 

03 01  

30.  “Development Management 

Officials of Government & 

Non government 

Organization” বফলয়ক ক্ষকা ণ 

ফাড ণ Officials of 

different 

Organization 

Self 

Initiated 

05 01 ২০ 

31.  কভ ণচাযীদদয দাপ্তবযক কাদজয দেতা বৃবি 

(কবম্পউটায প্রবেণ) ীল ণক প্রবেণ কভ ণসূবচ 

BARD Employee of BARD Professiona

l 

15 01 ৩০ 

32.  “Climate Change Issues and Its 

Adaptation” বফলয়ক  প্রবেণ ক্ষকা ণ 

BARD Officials of 

different 

Organization 

Self 

Initiated 

05 01 ১১ 

33.  “Development Project 

Planning and Management” 

বফলয়ক  প্রবেণ ক্ষকা ণ 

BARD Officials of 

different 

Organization 

Self 

Initiated 

05 01 ১৯ 

34.  “Research Methodology for 

Social Science Researchers” 

বফলয়ক  প্রবেণ ক্ষকা ণ 

BARD Officials of 

different 

Organization 

Self 

Initiated 

15 01 ১৫ 

35.  “Training of Trainers” বফলয়ক  

প্রবেণ ক্ষকা ণ 

BARD Officials of 

different 

Organization 

Self 

Initiated 

05 01 ২৩ 

36.  বযচাবরত “ভানম্মত বোদান িবত  বফযারয় 

ব্াফস্থানা উন্নয়ন ক্ষকৌর” বফলয়ক  প্রবেণ ক্ষকা ণ 

BARD Officials of 

different 

Organization 

Self 

Initiated 

03 01 ১৪ 

37.  এনআইএরবজ, ঢাকা এয প্রবতবনবধ দদরয ফাড ণ 

বযদ ণন 

এনআইএরবজ   01 01  

38.  “জাতীয় ল্লী উন্নয়ন নীবতভারা 2001: পুনেঃ 

ম ণাদরাচনা” ীল ণক ক্ষবভনায 

ফাড ণ   01 01 ১৮০ 

39.  ড. আেতায াবভদ োন-এয 103তভ জেফাবল ণকী  

ফাদড ণয 58তভ প্রবতষ্ঠা ফাবল ণকী উরদে আদয়াবজত “ড. 

আেতায াবভদ োন তায আদদ ণয ভানবচে” বফলয়ক 

ক্ষবভনায 

ফাড ণ   01 01 ৩৮০ 

40.  ফাড ণ-ক্ষকটিববএ বরেঃ এয ভস্যা  ম্ভাফনা 

বফলয়ক ক্ষবভনায 

ফাড ণ   01 01 ৫০ 

41.  জাবতয জনক ফঙ্গফন্ধু ক্ষে মুবজবুয যভান-এয 

৪২তভ াাদাত ফাবল ণকী উরদে ফঙ্গফন্ধু ল্লী 

উন্নমন বাফনা বফলয়ক ক্ষবভনায 

ফাড ণ   01 01 ৫৫০ 

42.  উন্নয়দনয গবতধাযায় ফাাংরাদদেঃ প্রতযাা, প্রাবপ্ত  

ম্ভাফনা” ীল ণক ক্ষবভনায 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

ভন্ত্রণারয় 
  01 01 ৭০ 

43.  ফাদড ণয 50তভ বযকল্পনা দম্মরন (2017-18) ফাড ণ Mid and Senior Level 

Officials of GO & NGO 

and Faculty Member 

of BARD 

Conference 02 01 110 

44.  Training workshop 

formulation of Development 

project Proposal 

ফাড ণ Mid and Senior Level 

Officials of GO & NGO 

and Faculty Member 

of BARD 

Conference 03 01 45 

45.  UPM  পট্য়যায ব্ফায দেতা উন্নয়ন 

বফলয়ক প্রবেণ কভ ণারা 

ইউবনয়ন বযলদ 

বচফ  IT 

াংবিি ব্বক্তফগ ণ 

  01 01 11 

46.  আন্তজণাবতক স্বােযতা বদফ, কন্যা বশু  বফশ্ব 

বশু বদফ উরদে াংগঠদনয কযণীয় ীল ণক 

কভ ণারা 

ভবআপুউ, ফাড ণ 

 

ভবআপুউ প্রকদল্পয সুপরদবাগী  Projrct 

Level 

01 01 ৪৮ 

47.  কবম্পউটায াড ণয়যায ক্ষভইনদটদনস 

ক্ষনটয়াযবকাং োফরশুটিাং  বিন্যাবসাং বফলয়ক 

প্রবেণ ক্ষকা ণ 

ই-বযলদ প্রকল্প প্রকদল্পয সুপরদবাগী  Projrct 

Level 

01 01  

48.  ফাবল ণক মূল্যায়ন  বযকল্পনা দম্মরনা (২০১৭) ভবআপুউ ভবআপুউ প্রকদল্পয সুপরদবাগী  Projrct 

Level 

01 01 ১৬৫ 

49.  আন্তজণাবতক নাযী বদফ উরদেয কভ ণারা ভবআপুউ ভবআপুউ প্রকদল্পয সুপরদবাগী  Projrct 

Level 

01 01 51 

50.  বফশ্বভানফাবধকায  বদডা বদফ উরদেয  

কভ ণারা 

ভবআপুউ ভবআপুউ প্রকদল্পয সুপরদবাগী  Projrct 

Level 

01 01 86 
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ক্রেঃ

নাং 

প্রবেণদকাদ ণযনাভ উদযাক্তা অাংগ্রণকাযীয 

ধযন 

ক্ষকাদ ণযধযন ক্ষকাদ ণযদভয়াদ 

(বদন) 

ক্ষকাদ ণযাং

খ্যা 

অাংগ্রণকাযীয

াংখ্যা 

51.  প্রাথবভক স্বাস্থয বযচম ণা, োয  পুবি বনযািা 

এফাং বযদফ উন্নয়ন বফলয়ক প্রবেণ  

ভবআপুউ ভবআপুউ প্রকদল্পয সুপরদবাগী  Projrct 

Level 

01 01 24 

52.  াবযফাবযক বনম ণাতন প্রবতদযাধ বন্দ  অববদমাগ 

বনদযান প্রবক্রয়া এফাং অগ্রয আইনী বো 

বফলয়ক প্রবেণ 

ভবআপুউ ভবআপুউ প্রকদল্পয সুপরদবাগী  Projrct 

Level 

01 01 30 

53.  রারভাই ভয়নাভবত প্রকদল্পয সুপরদবাগীদদয জন্য 

‘ধান ফীজ উৎাদন াংগ্র  াংযেণ’ বফলয়ক 

প্রবেণ 

রারভাই ভয়নাভবত 

প্রকল্প 

গ্রাভ ম ণাদয় সুপরদবাগী Projrct 

Level 

03 10 289 

54.  রারভাই ভয়নাভবত’ প্রকদল্পয সুপরদবাগীদদয জন্য ‘ফবজ 

ফীজ উৎাদন াংগ্র  াংযেণ’ বফলয়ক প্রবেণ 

রারভাই ভয়নাভবত 

প্রকল্প 

গ্রাভ ম ণাদয় সুপরদবাগী Projrct 

Level 

03 10 298 

55.  রারভাই ভয়নাভবত’ প্রকদল্পয সুপরদবাগীদদয জন্য 

‘ ক্ষভৌভাবছ ারন’ বফলয়ক প্রবেণ ক্ষকা ণ   

রারভাই ভয়নাভবত 

প্রকল্প 

গ্রাভ ম ণাদয় সুপরদবাগী Projrct 

Level 

03 10 288 

56.  রারভাই ভয়নাভবত ‘প্রকদল্পয সুপরদবাগীদদয জন্য 

আদৄবনক িবতদত ‘াঁ-মুযবগ ারন’ বফলয়ক 

প্রবেণ  

রারভাই ভয়নাভবত 

প্রকল্প 

গ্রাভ ম ণাদয় সুপরদবাগী Projrct 

Level 

03 10 300 

57.  রারভাই ভয়নাভবত ‘প্রকদল্পয সুপরদবাগীদদয জন্য 

াাংগঠবনক  আবথ ণক ব্ফস্থানা ীল ণক প্রবেণ 

রারভাই ভয়নাভবত 

প্রকল্প 

গ্রাভ ম ণাদয় সুপরদবাগী Projrct 

Level 

03 10 86 

58.  রারভাই ভয়নাভবত প্রকদল্পয সুপরদবাগীদদয জন্য 

আদৄবনক িবতদত “গাবী ারন” বফলয়ক 

প্রবেণ 

রারভাই ভয়নাভবত 

প্রকল্প 

গ্রাভ ম ণাদয় সুপরদবাগী Projrct 

Level 

03 10 296 

59.  রারভাই ভয়নাভবত প্রকদল্পয সুপরদবাগীদদয জন্য 

আদৄবনক িবতদত “ক্ষেঁদচা ায উৎাদন  

ব্ফায” বফলয়ক প্রবেণ  

রারভাই ভয়নাভবত 

প্রকল্প 

গ্রাভ ম ণাদয় সুপরদবাগী Projrct 

Level 

03 10 299 

60.  রারভাই ভয়নাভবত প্রকদল্পয সুপরদবাগীদদয জন্য 

আদৄবনক িবতদত “পর  চাল” বফলয়ক প্রবেণ 

রারভাই ভয়নাভবত 

প্রকল্প 

গ্রাভ ম ণাদয় সুপরদবাগী Projrct 

Level 

03 10 177 

61.  রারভাই ভয়নাভবত প্রকদল্পয সুপরদবাগীদদয জন্য 

আদৄবনক িবতদত “ভৎস্য  চাল” বফলয়ক 

প্রবেণ 

রারভাই ভয়নাভবত 

প্রকল্প 

গ্রাভ ম ণাদয় সুপরদবাগী Projrct 

Level 

03 10 148 

62.  রারভাই ভয়নাভবত প্রকদল্পয সুপরদবাগীদদয জন্য 

আদৄবনক িবতদত “না ণাযী ব্ফস্থানা” বফলয়ক 

প্রবেণ 

রারভাই ভয়নাভবত 

প্রকল্প 

গ্রাভ ম ণাদয় সুপরদবাগী Projrct 

Level 

03 10 120 

63.  রারভাই ভয়নাভবত প্রকদল্পয সুপরদবাগীদদয জন্য 

“পর উৎাদদন ক্ষচ  াবন ব্ফস্থানা” 

বফলয়ক প্রবেণ  

 

রারভাই ভয়নাভবত 

প্রকল্প 

গ্রাভ ম ণাদয় সুপরদবাগী Projrct 

Level 

03 10 88 

64.  আদৄবনক িবতদত গফাবদ শু ারন ভৎস্য চাল 

বফলয়ক প্রবেণ ক্ষকা ণ 

জীবফকায়ন উন্নয়ন 

প্রকল্প 

গ্রাভ ম ণাদয় সুপরদবাগী Projrct 

Level 

05 01 30 

 ক্ষভাট     166 7294 

 

 

ফাদড ণয প্রবেণ বযকল্পনা ২০১8-19 

Sl. 

No. 
Title of the Course 

Number of 

Courses 

Duration of 

the Course 

(Days) 

Number of 

Participants 
Sponsor 

A International  

1. International Training Workshop on 

Achieving Sustainable Development Goals : 

Financial Inclusion and Rural Transformation 

1 9 20 AARDO 

2. In Search International Conference  1 2 100 DU 

3. 

 

 

Training Course on Rural Development and 

Contemporary Issues 
1 5 15 

Mizoram State Govt., 

India  

B National  

1. 
Foundation Training Course for BCS Cadre 

officials of MoPA 
1 180 50 

Ministry of Public 

Administration  

2. Special Foundation Training Course for BCS 8 60 400 DGHS 
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Sl. 

No. 
Title of the Course 

Number of 

Courses 

Duration of 

the Course 

(Days) 

Number of 

Participants 
Sponsor 

(Health) Cadre Officials  

3. 
Special Foundation Training Course for 

LGED engineers  
1 60 40 LGED 

4. Live in Field Experience for CIU Students   2 12 150 IUB 

5. 
Attachment Programme for University 

Students 
4 10 300 CU/CoU/RU 

6. 
Attachment Course on Rural Development 

and Poverty Reduction 
3 12 330 BPATC/RDA 

7. 

 

Development Project Planning, Monitoring 

and Evaluation 
1  10  25  FAO  

8.  Entrepreneurship Development 75  5  3750  EBEK  

9. 

 
মামফাই ফদাফরঢ প্রওল্প      এওটি ারড় এওটি ঔাফাভ 

C Professional Training Course  

1. Self-initiated Training Course  12 5 240 GO/NGO 

2. Workshop/Seminar/Conference  10 1 
All Trainees and 

Faculty Members 
BARD 

3. 
Project Level Training Course for 

Benificiaries   
88 3 2500 

LALMAI, 

WEINIP,  

Dairy Dev.  Project  

4. 
Orientation Programme on Rural 

Development for visitors  
25  1  750  BARD  

Total 238 - 8820 -- 

 

প্রকল্প কাম ণক্রদভয প্রবতদফদন 2017-18 

 

ক। এবডবদত প্রস্তাবফতপ্রকল্পমূ 

 

১। “ভবন্বত কৃবল কভ ণকাদেয ভােদভ কুবভল্লা ক্ষজরায রারভাই-ভয়নাভবত াােী এরাকায জনগদণয 

জীফন-জীবফকায ভাদনান্নয়ন” ীল ণক প্রকল্প (একটি ফােী একটি োভায প্রকদল্পয ফাড ণ অাং) 
 

প্রকদল্পয ক্ষভয়াদ  : জুরাই ২০১৬ - জুন ২০২০ 

প্রকদল্পয ফাদজট  : ৫৩০০.০০ রে 

অথ ণায়নকাযী াংস্থা  : বজবফ 

প্রকল্প এরাকা  : কুবভল্লা ক্ষজরায বতনটি উদজরা (আদ ণ দয, দয দবেণ এফাং বুবেচাং), ৭টি 

ইউবনয়দনয ৬৯টি গ্রাভ 

প্রকদল্পয প্রধান উদেশ্য : ভবন্বত কৃবলকভ ণকাদেয ভােদভ কুবভল্লায রারভাই-ভয়নাভবত াােী 

এরাকায গ্রাভীণ জনগদণয জীফনভাদনয উন্নয়ন াধন কযা। 

সুবনবদ ণি উদেশ্য মূ দে: 

1. কৃবল োভায িবত মূদয উন্নয়ন; 

2. তজফ উাদয় কৃবল উৎাদন বৃবি; 

3. ভূ-পৃষ্ঠস্থ  ভূ-গবণস্থ াবনয বফতযণ  ব্ফায উন্নত কযা; 

4. তফজ্ঞাবনক উাদয় ভাছ চাল বৃবিকযণ; 
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5. গফাবদ শু/ক্ষডইযী/ক্ষাবি চাদলয উন্নবতকযণ;  

6. কৃবলজাত দেয বফণন ব্ফস্থায উন্নয়ন  ম্প্রাযণ; 

      ৭. কৃবল জবভয উৎাদন েভতা বৃবি  াংযেণ। 

 

প্রকদল্পয কদম্পাদনন্টমূ: 

১. গ্রাভবববিক াংগঠন ততবয;  

২. ক্ষফইজ রাইন/ভেফতী/ চূোন্ত মূল্যায়ন;  

৩. কৃবল উকযণ যফযা: গরু-ছাগর/াঁ-মুযগী, বাবভ ণকদম্পাদেয জন্য কাঁচাভার, ফীজ  চাযা; 

৪. প্রবেণ প্রদান; 

৫. ক্ষদচয জন্য নারা বনভ ণাণ; 

৬. বআযএইচ যফযা; 

৭. ক্ষৌয প্যাদনর বববিক অগবীয নরকূ এফাং ফাবযড াই স্থান।  

 

ফতণভান অগ্রগবত: 

 ৬৮টি গ্রাদভয ১৯,৩০০ বযফাদযয াবযফাবযক তথ্য াংগ্র কদয ৬৮টি গ্রাভ তথ্য ফই প্রণয়ন কযা 

দয়দছ। 

 ১৪৭টি াংগঠন সৃজন কযা দয়দছ।  

 ৫,০১৯ জন দস্য াংগঠদন অন্তভু ণক্ত দয়দছ (গদে প্রবত াংগঠদন ৩৪ জন দস্য অন্তভু ণক্ত দয়দছ)।  

 ৪৯,৩৫,৯০০/= টাকা ঞ্চয় াংগ্র কযা দয়দছ। ভাবক ঞ্চয় আদাদয়য অগ্রগবতয ায ৮৯%। 

 ২০১৭-২০১৮ অথ ণ ফছদযয উৎা ঞ্চয় বদদফ ৪৯.৩৬ রে টাকা এফাং াংগঠদনয ঘূণ ণায়ভান 

তবফর বদদফ ১৪৪.০০ রে টাকা অথ ণাৎ ক্ষভাট ১৯৩.৩৬ রে টাকা একটি ফােী একটি োভায প্রকল্প 

ক্ষথদক যাবয সুপরদবাগীদদয প্রদান কযদছ। 

 ১২৯টি াইনদফাড ণ ততবয কযা দয়দছ। 

 উকযণ বফতযণ কাম ণক্রভেঃ 

ক) ৬০০ জন সুপরদবাগীয প্রদতযকদক ৫ ক্ষকবজ কদয ক্ষভাট ৩,০০০ ক্ষকবজ বব্র-ধান ৫০ (সুগবি) ধান 

ফীজ বফতযণ কযা দয়দছ। ৩৯০ জন সুপরদবাগীদক প্রদতযকদক ৫ ক্ষকবজ কদয ক্ষভাট ১,৯৫০ 

ক্ষকবজ আভন ধাদনয ফীজ (বব্র-ধান ৪৯, বব্র-ধান ৬২, বব্র-ধান ৭৫) বফতযণ কযা দয়দছ। 

ে) ৩০০ জন সুপরদবাগীদক প্রদতযকদক ৪০ ক্ষকবজ কদয ক্ষভাট ১২,০০০ ক্ষকবজ আলু ফীজ (এোবযক্স 

জাত) বফতযণ কযা দয়দছ। 

গ) ৩০০ জন সুপরদবাগীয ভাদঝ ৩০০টি ক্ষভৌভাবছ ক্ষভৌফাক্স বফতযণ। 

 ) সুপরদবাগী ৫০০ জন এয ভাদঝ গ্রীষ্মকারীন বনদম্নাক্ত ফবজ ফীজ: বচবচাংগা- ১৭৬ ক্ষকবজ, ফযফটি- 

২১৬ ক্ষকবজ, করবভাক- ২৬৮ ক্ষকবজ, ফ ণদভাট ৬৬০ ক্ষকবজ বফতযণ কযা দয়দছ।  

ঙ) ৪২বদন ফয়দয মুযগীয ফাচ্চা বফতযণ: ১,০৫৫ জন সুপরদবাগীয ভাদঝ ২৬,৩৭৫টি মুযগীয ফাচ্চা 

বফতযণ কযা য়। ৬,০০০টি াঁদয ফাচ্চা ক্রয় কযা দয়দছ।  

চ) ১,৭৪০টি ক্ষেঁদচা ায উৎাদন ইউবনট স্থান কযা দয়দছ।  

ছ) ৩০০ জন ক্ষভৌচালীদক প্রদতযকদক ৪ ক্ষকবজ কদয ক্ষভাট ১,২০০ ক্ষকবজ বচবন বফতযণ কযা য়।  

জ) ১,৫২৩ ক্ষকবজ (রুই, কাতরা, মৃদগর অন্যান্য কা ণ জাতীয়) ভাদছয ক্ষানা ক্রয় কযা দয়দছ। 
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ঝ) ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফযারয় জাভ ণপ্লাজভ ক্ষন্টায ক্ষথদক ৮,১১৩টি পদরয চাযা ক্রয় কযা দয়দছ 

এফাং ১২০টি পদরয ফাগান সৃবি কযা দফ। 

 প্রবেণ কাম ণক্রভেঃ 

ক) প্রকদল্পয নফবনদয়াগপ্রাপ্ত কভ ণচাযীদদয প্রকল্প কাম ণক্রভ অফবতকযণ ১টি ব্াদচ ২৭ জনদক প্রবেণ 

প্রদান কযা দয়দছ।  

ে) প্রকদল্পয কভ ণচাযীদদয অনরাইন ব্াাংবকাং এয উয ১টি ব্াদচ ২৪ জনদক প্রবেণ প্রদান কযা 

দয়দছ।  

গ) ক্ষভৌভাবছ ারন বফলদয় ১২জন কভ ণকতণা/কভ ণচাযী ক্ষয-ই-ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফযারয় ক্ষথদক প্রবেক 

প্রবেণ গ্রণ কদযদছন।  

 ) ক্ষেঁদচা ায উৎাদন  ব্ফায বফলদয় ১২জন কভ ণকতণা/কভ ণচাযী ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফযারয়, 

ভয়ভনবাং ক্ষথদক প্রবেক প্রবেণ গ্রণ কদযদছন। 

ঙ) * ধান ফীজ উৎাদদনয উয ১০টি ব্াদচ ৩০০জন  

    * ফবজ ফীজ উৎাদদনয উয ১০টি ব্াদচ ৩০০জন 

    * ক্ষভৌভাবছ ারন বফলদয় ১০টি ব্াদচ ৩০০জন 

    * আদৄবনক িবতদত াঁ-মুযবগ ারন বফলদয় ১০টি ব্াদচ ৩০০ জন  

    * াাংগঠবনক  আবথ ণক ব্ফস্থানা বফলদয় ৩টি ব্াদচ ৯০ জন 

    * তফজ্ঞাবনক িবতদত গাবী ারন বফলদয় ১০টি ব্াদচ ৩০০ জন  

    * ক্ষেঁদচা ায উৎাদন  ব্ফায বফলদয় ১০টি ব্াদচ ৩০০জন, 

    * আদৄবনক িবতদত ভৎস্য চাল বফলয়ক প্রবেণ প্রবত ব্াদচ ৩০ জন কদয ৫টি ব্াদচ ১৫০জন 

    *  আদৄবনক িবতদত পর চাল বফলয়ক প্রবেণ প্রবত ব্াদচ ৩০ জন কদয ৬টি ব্াদচ ১৭৭জন 

    * না ণাযী ব্ফস্থানা বফলয়ক প্রবেণ প্রবত ব্াদচ ৩০ জন কদয ৪টি ব্াদচ ১১৬জন 

    * পর উৎাদদন ক্ষচ  াবন ব্ফস্থানা বফলয়ক প্রবেণ প্রবত ব্াদচ ৩০ জন কদয ৩টি ব্াদচ 

৮৮জন।  

      = ফ ণদভাট (ক ক্ষথদক ঙ) ১০৭টি ব্াদচ ২,৬৫৫ জনদক প্রবেণ প্রদান কযা দয়দছ।  

 প্রবেণ ম্যানুদয়র মুদ্র্ণেঃ 

ক) ধান ফীজ উৎাদন াংগ্র   াংযেণ বফলয়ক প্রবেণ ম্যানুয়ার প্রণয়ন এফাং ৯০০ কব মুদ্র্ণ 

ম্পন্ন দয়দছ।  

ে) ফবজ ফীজ উৎাদন াংগ্র  াংযেণ বফলয়ক প্রবেণ ম্যানুয়ার প্রণয়ন এফাং ৯০০ কব মুদ্র্ণ 

ম্পন্ন দয়দছ। 

গ) তফজ্ঞাবনক িবতদত গফাদী শু/গাবী ারন বফলয়ক প্রবেণ ম্যানুয়ার প্রণয়ন  ৯০০ কব মুদ্র্ণ 

দয়দছ।  

 ) আদৄবনক িবতদত াঁ-মুযবগ ারন বফলয়ক প্রবেণ ম্যানুয়ার প্রণয়ন  ৯০০ কব মুদ্র্ণ 

দয়দছ।  

ঙ) ক্ষভৌভাবছ ারন বফলয়ক ম্যানুয়ার ৯০০ কব মুদ্র্ণ ম্পন্ন দয়দছ। 

চ) ক্ষেঁদচা ায উৎাদন  ব্ফায বফলয়ক ম্যানুয়ার ১৮০০ কব মুদ্র্ণ ম্পন্ন দয়দছ। 

ছ) প্রকল্প ফাস্তফায়ন বনদদ ণবকা  যােবুক ৪০০ কব মুদ্র্ণ দয়দছ। 

জ) আদৄবনক িবতদত পর চাল বফলয়ক ম্যানুয়ার ৯০০ কব মুদ্র্ণ ম্পন্ন দয়দছ।  
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ঞ) পর উৎাদদন ক্ষচ  াবন ব্ফস্থানা বফলয়ক প্রবেণ ম্যানুয়ার ৪৫০ কব মুদ্র্ণ ম্পন্ন 

দয়দছ। 

ট) না ণাযী ব্ফস্থানা  বফলয়ক প্রবেণ বফলয়ক প্রবেণ ম্যানুয়ার ৪৫০ কব মুদ্র্ণ ম্পন্ন দয়দছ। 

ঠ) আদৄবনক িবতদত ভৎস্য চাল বফলয়ক প্রবেণ ম্যানুয়ার ৪৫০ কব মুদ্র্ণ ম্পন্ন দয়দছ। 

* (ক - ঠ) ম ণন্ত ক্ষভাট ৮,৯৫০ কব ম্যানুয়ার মুদ্র্ণ কযা দয়দছ। 

ড) দস্য পযভ ৯০০০ কব, নবভবন পযভ ১০,০০০ কব এফাং ভাবক আদায় ীট ২০,০০০ কব 

মুদ্র্ণ  দয়দছ।  

ঢ) ব্রবউয-রারভাই-ভয়নাভবত প্রকদল্পয প্রকল্প বযবচবত ৩০০০ কব, ক্ষকাদয়র ারন ১,০০০ কব 

এফাং ড্রাগন পর চাল ১,০০০ কব ব্রবউয মুদ্র্ণ দয়দছ।  

 প্রকদল্পয বা ফাস্তফায়ন 

ক) ভাবযচারক ভদাদদয়য বাবতদত্ব প্রকল্প ফাস্তফায়ন কবভটিয ১ভ বা ০৯/০৪/২০১৮ তাবযদে 

অনুবষ্ঠত য় এফাং উক্ত বায় ৯জন দস্য উবস্থত বছদরন।  

 

ে) দয দবেণ উদজরা বযলদ ক্ষচয়াযম্যাদনয বাবতদত্ব ফাদড ণ প্রকল্প ভন্বয় কবভটিয বা  

০৭/০৫/২০১৮ তাবযদে অনুবষ্ঠত য় এফাং উক্ত বায় ৬৯জন দস্য উবস্থত বছদরন।  

 

গ) বুবেচাং উদজরা বযলদ ক্ষচয়াযম্যাদনয বাবতদত্ব ফাদড ণ প্রকল্প ভন্বয় কবভটিয বা  

১১/০৬/২০১৮ তাবযদে অনুবষ্ঠত য় এফাং উক্ত বায় ৪৫জন দস্য উবস্থত বছদরন। 

 

  

 

রারভাই-ভয়নাভবত প্রকদল্পয উকাযদবাগীদদয বফববন্ন বফলদয় প্রবেণ প্রদান কাম ণক্রভ 
 

  

 

রারভাই-ভয়নাভবত প্রকদল্পয উকাযদবাগীদদয ভাদঝ ধানফীজ বফতযণ 
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রারভাই-ভয়নাভবত প্রকদল্পয উকাযদবাগীদদয ভাদঝ উন্নতজাদতয াঁ  মুযবগয ফাচ্চা বফতযণ 

 

২। “ফাদড ণয ক্ষবৌত সুবফধাবদ উন্নয়ন” ীল ণক প্রকল্প  

প্রকদল্পযদভয়াদ : জুরাই, ২০১৬ – জুন, ২০১৯  

প্রকদল্পযফাদজট : ৩৪৩৯.৬৫ রে  

অথ ণায়নকাযীাংস্থা : বজবফ 

প্রকল্পএরাকা : ফাড ণ কযাম্পা 

 

প্রকদল্পয প্রধান উদেশ্য : প্রকল্পটিয মূর উদেশ্য দরা ফাদড ণয ক্ষবৌত সুবফধাবদ আদৄবনকায়ন  ভান উন্নয়দনয 

ভােদভ ফাদড ণয প্রবেণ, গদফলণা এফাং প্রাদয়াবগক গদফলণা কাম ণক্রভমূদয অবধকতয দেতায াদথ 

বযচারনায ক্ষেদে ফাদড ণয েভতা বৃবিয রদেয  ক্ষবৌত অফকাঠাদভা মূদক বক্তারীকযণ। 

 

প্রকদল্পয কদম্পাদনন্টেঃ  

(ক) গদফলণা, প্রবেণ, প্রকল্প বফবাগ বফববন্ন বফবাগ  াোয অদটাদভন; 

(ে) আদৄবনক সুদমাগ-সুবফধা ম্ববরত ৫ তরা দম্মরন কে-কাভ ক্ষেবণ কে বনভ ণাণ; 

(গ) ৩ তরা স্কুর বফন বনভ ণাণ; 

( ) আদৄবনক সুদমাগ-সুবফধা ম্ববরত ৫ তরা ক্ষাদের বনভ ণাণ; 

(ঙ) সুইবভাং পুর বনভ ণাণ; 

(চ) ০১টি ক্ষকাোয, একটি জী ক্রয় এফাং অন্যান্য অবপ মন্ত্রাবত ক্রয়। 

 

ফতণভান অগ্রগবত: 

 দম্মরন কে  ক্লা রুভ বনভ ণাণ কাদজয চুবক্ত ম্পাদন ম্পন্ন কযা দয়দছ। বনভ ণাণ কাজ 

 চরভান। 

 সুইবভাং পুর বনভ ণাণ কাদজয চুবক্ত ম্পাদন ম্পন্ন কযা দয়দছ। বনভ ণাণ কাজ চরভান। 

 ক্ষাদের বনভ ণাণ কাদজয চুবক্ত ম্পাদন ম্পন্ন কযা দয়দছ। কাজ শুরুয বফলদয় বেয়াবযাং 

কবভটিয বিান্ত প্রবক্রয়াধীন। 

 ফাদড ণয বফববন্ন বফবাগ/াোয অদটাদভদনয রদেয পাভ ণ বনফ ণাচদনয কাবযগযী মূল্যায়ন ম্পন্ন।  

 ১টি ক্ষকাোয, একটি জী গােী  একটি োসপযভায ক্রয়া কযা দয়দছ। 

 প্রকদল্পয যাভ ণক পাভ ণ বনদয়াগ ক্ষদয়া দয়দছ। 
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ে। ফাদড ণয যাজস্ব ফাদজটভুক্ত প্রকল্পমূ 

 

১। ভবরা বো, আয়  পুবি উন্নয়ন )ভবআপুউ (প্রকল্প  

ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২০০৪- জুন ২০১৮  

প্রকল্প ফাদজট : ২০.৬০ রে টাকা (জুরাই ২০১৪- জুন ২০১৮)  

প্রকল্প বযচারদকয নাভ: নাবছভা আক্তায, মৄগ্ম-বযচারক (ল্লী ভাজতত্ত্ব) 

প্রকল্প এরাকা : ফাদড ণয যাজস্বোতভুক্ত ভবরা বো, আয়  পুবি উন্নয়ন (ভবআপুউ) প্রকল্পটি 

যীোমূরকবাদফ জুরাই ২০১৪ - জুন ২০১৮ ক্ষভয়াদদ ক্ষভাট ২০.৬০ রে টাকা-এয ফাদজট ফযাে বদদয় 

প্রকল্পটি বযচারনা কযায কাজ চরভান যদয়দছ। প্রকল্পটি কুবভল্লা ক্ষজরায কুবভল্লা দয, দয দবেণ, বুবেচাং  

ফরুো উদজরায ১৯৯৯-জুন ২০০৪ ম ণন্ত ১২টি গ্রাদভ এফাং ফতণভাদন ২৪টি গ্রাদভ পূফ ণফতী প্রকল্প কাম ণক্রভ 

বযভাবজণত আকাদয ম্প্রাযন এফাং আয ক্ষফগফান কযায কাজ চরভান যদয়দছ। 

প্রকদল্পয টভূবভ : ফাদড ণয প্রবতষ্ঠারদেয য ক্ষথদকই ভবরাদদয উন্নয়দন বফববন্ন প্রাদয়াবগক গদফলণা বযচারনা 

কদয আদছ। ফাড ণ ১৯৬২ দন গ্রাভীণ নাযীদক গৃফন্দী অফস্থা ক্ষথদক ক্ষফয কদয আনা  তাদদয আথ ণ-াভাবজক 

অফস্থায বযফতণন  উন্নয়ন কভ ণকাদে ম্পকৃ্তকযদণয রদেয, ভবরা বো  গৃ উন্নয়ন নাদভ একটি প্রকল্প 

গ্রণ কদয। উন্নয়দনয মূর ক্ষরাতধাযায় ভবরাদদয বফদল কদয দবযদ্র্য ভবরাদদয বক্রয় অাংগ্রদণয সুদমাগ 

সৃবি এফাং ভা  বশুদদয বো, স্বাস্থয  পুবি উন্নয়ন ক্ষভৌবরক অবধকাযমূ ফাস্তফায়দনয সুদমাগ সৃবিয 

ভােদভ ১৯৯৩ াদরয জানুয়াবয ভা দত ফতণভাদন কুবভল্লা দয, দয দবেণ, ফরুো  বুবেচাং উদজরায় 

২৪টি গ্রাদভ যীোমূরকবাদফ ভবরা বো, আয়  পুবি উন্নয়ন (ভবআপুউ-Women’s Education, 

Income and Nutrition Improvement Project (WEINIP)) 

 

প্রকদল্পয উদেশ্য :  

ক) প্রকদল্পয মূর উদেশ্য দরা ল্লী এরাকায জনদগাবষ্ঠয ভবরা বফদলতেঃ সুবফধাফবঞ্চত  দাবযদ্র্ ীবেত 

বযফাদযয নাযীদদয উন্নয়দনয মূর-ক্ষরাতধাযায় বক্রয় অাংগ্রদণয সুদমাগ সৃবি এফাং জীফন দেতা 

উন্নয়নপূফ ণক দাবযদ্র্ বফদভাচদনয রদেয আয়, উৎাদনবৃবি  োয বনযািায াাাব ভানফাবধকায  

আইনগত সুযো, ভা  বশুদদয বো, স্বাস্থয  পুবি উন্নয়ন ক্ষভৌবরক অবধকাযমূ ভবন্বতবাদফ  

ফাস্তফায়দনয ভােদভ তাদদয জীফদনয াবফ ণক ভাদনান্নয়ন  েভতায়ন।  

প্রকদল্পয সুবনবদ ণি উদেশ্যগুদরা বনম্নরুেঃ 

 

ে) এই প্রকদল্পয সুবনবদ ণি উদেশ্যাফরী দরােঃ 

(ক) নাযীদদয াাংগঠবনক ব্ফস্থানাগত দেতা, েভতায়ন  ক্ষনর্তদত্বয উন্নয়ন াধদন রাগই 

প্রবেণ প্রদান; 

(ে) নাযীদদয আত্ম-বনব ণীরতা অজণদন পূ ৌঁবজগঠন, উদযাক্তা সৃজন, আয় উৎাদন েভতা বৃবিদত  

ভাদকণট বরাংদকজ স্থাদন ায়তা প্রদান; 

(গ) গৃ, বযফায এফাং কমুযবনটি ম ণাদয় ক্ষজোয তফলম্য  বনম ণাতন প্রবতদযাধ, অবধকায সুপ্রবতষ্ঠা, 

বনযাদ ভার্তত্ব রাব, বো, স্বাস্থয, পুবি  বযদফ উন্নয়ন ইতযাবদ বফলয়ক বযকল্পনা 

ফাস্তফায়দন াবফ ণক ায়তা প্রদান; এফাং 

( ) কর যকাযী  ক্ষফযকাযী উন্নয়ন াংস্থামূদয বযদলফা প্রাবপ্তদত তথ্য প্রমৄবক্ত ব্ফায, 

তথ্যায়ন  কাম ণকয ক্ষনটয়াকণ স্থান। 
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প্রকদল্পয ফাস্তফাবয়তব্ কাম ণক্রভ: 

এই প্রকদল্পয কদম্পাদনন্টগুদরায ভদে যদয়দছ ভবরা উন্নয়ন, আয়বৃবি, বো উন্নয়ন এফাং স্বাস্থয  পুবি 

উন্নয়ন। এ াংক্রান্ত ভস্যাগুদরা ভাধাদনয রদেয গ্রাভীণ নাযী ভাজদক াংগঠিত কদয তাদদয আথ ণ-

াভাবজক উন্নয়ন এফাং আইনগত সুযো  অবধকায অজণন কযা ম্ভফ এ ধাযণা ক্ষথদকই এ প্রকদল্পয কাম ণক্রভ 

বযচাবরত দয় আদছ। এই প্রকদল্পয ভােদভ নাযী ভানফম্পদ উন্নয়দনয ধাযণাটি ফদচদয় গুরুত্ব ক্ষদয়া য়। 

ভানফম্পদ উন্নয়দনয বযভান ক্ষমভনেঃ আয়, বো, স্বাস্থয  পুবি এফাং আয়ুস্কার ইতযাবদ াংবিি 

উাদানগুদরায দঙ্গ াংগবত ক্ষযদে সুবনবদ ণি রেয বাদফ ভবরাদদয বফববন্ন দদর (আনুষ্ঠাবনক/অনানুষ্ঠাবনক) 

াংগঠিত কদয তাদদয ক্ষনর্তদত্বয বফকা াধদনয জন্য প্রবেণ  বোয ভােদভ তাদদয জ্ঞান, দেতা এফাং 

তাদদয বনজস্ব পু ৌঁবজ গঠন এফাং উৎাদন বৃবি, কভ ণাংস্থান  আয় বৃবিমূরক  কাদজ প্রাবতষ্ঠাবনক ঋণ 

প্রদানপূফ ণক মথামথ প্রমৄবক্ত স্থানান্তদযয ব্ফস্থা ক্ষনয়ায উয গুরুত্ব ক্ষদয়া য়। ভবরা াংগঠদনয আতায় গ্রাদভয 

ভবরাদদয টিই ক্ষদয়ায প্রচরন ফি কদয অেয জ্ঞান, ফণ ণ বযচয়, তদনবন্দন বাফ বনকা ইতযাবদ 

ক্ষোদনায ভােদভ ভবরাদদয অনানুষ্ঠাবনক বো এফাং ব্ফাবযক বোয ায বৃবি এফাং ছাে ছােীদদয 

বফদল কদয ক্ষভদয়দদয স্কুদর অন্তভু ণবক্ত এফাং অফস্থাদনয ায বৃবিপূফ ণক বো বফস্তায কাম ণক্রভ ক্ষজাযদায কযা 

ম। তাছাো গ্রাদভয ভবরাদদয বনদয় ফাবল ণক উন্নয়ন বযকল্পনা দম্মরন, ফাস্তফায়ন  মূল্যায়ন ইতযাবদ 

কাম ণক্রদভয ভােদভ আয় উৎাদনবৃবি, স্বাস্থয পুবি, প্রাথবভক স্বাস্থয বযচম ণা এফাং প্রজনন স্বাস্থয  াভাবজক 

অবধকায  বযদফ উন্নয়ন বফলদয় ভবরাদদয প্রববেত  দচতন কদয ক্ষতারা এফাং স্বাস্থয  বযফায 

বযকল্পনা াবব ণদয াদথ ম্পকণ স্থাদনয ব্ফস্থা ক্ষনয়ায উয গুরুত্ব ক্ষদয়া য়।  

 

প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন িবত  ক্ষকৌর 

 প্রকল্প এরাকা বনধ ণাযণ; 

 নাযীদদয াংগঠিত কদয দর গঠন  প্রাবতষ্ঠাবনক কাঠাদভা বনণ ণয়; 

 াপ্তাবক বায় ক্ষয়ায, ঞ্চয়  কজণ জভাদান; 

 াবেক প্রবেণ  বফদল প্রবেদণয ভােদভ দেতা উন্নয়ন; 

 াপ্তাবক বায় আয়বৃবি, বো, স্বাস্থয, পুবি  বযদফ উন্নয়ন ইতযাবদ বফলদয় আদরাচনা; 

 ঋণ বযকল্পনা প্রকল্প কভ ণকতণায বনকট জভাদান; 

 ঋণ বযকল্পনা ম ণাদরাচনা  জ দতণ ঋণ প্রদান; 

 আত্ম-কভ ণাংস্থান  আয়-উৎাদন েভতা বৃবিমূরক কভ ণকাদে অাংগ্রণ; 

 ে প্রদ ণনী, বফক্রয়  ভফায় ক্ষভরায় অাংগ্রদণয ব্ফস্থা কযা ; 

 দাই কভীদদয প্রববেত কদয প্রজনন স্বাস্থয  বনযাদ ভার্তত্ব বফলয়ক প্রবতকাযমূরক  ক্ষযপাদযর 
াবব ণদয ব্ফস্থা কযা; 

 গ্রাভ কল্যান কভীদদয বদদয় প্রাথবভক স্বাস্থযদফা  উন্নত বযদফ গঠন ইতযাবদ কাম ণক্রভ ফাস্তফায়ন; 

 আইন অবধকায  বনম ণাতন প্রবতদযাদধ দচতনতা সৃবি; 

 ফাবল ণক উন্নয়ন বযকল্পনা দম্মরন (গ্রাভবববিক কাম ণক্রদভয জন্য ফাবল ণক কাম ণক্রভ বযকল্পনা 

দম্মরন, ফাস্তফায়ন  মূল্যায়ন ইতযাবদ)। 

 

প্রকদল্পয প্রবাফ  গুরুত্বেঃ ভবআপুউ প্রকদল্পয মূর ক্ষকন্দ্রবফন্দু দরা গ্রাদভয দবযদ্র্ নাযী। এ রদেয ভবরাদদয 

ক্ষনর্তত্ব  ব্ফস্থানায় ২৪টি গ্রাদভ াংগঠন সৃবিয ভােদভ আত্ম-কভ ণাংস্থান রাব, ১০8২ জন দস্য  907টি 

বযফায অন্তভূ ণবক্ত পূফ ণক পুবিঁ গঠন, আয়বৃবিমূরক কাম ণক্রভ উন্নয়ন, বো, ক্ষবনদটন, প্রববেত দাই াবব ণ 

প্রদান, গবণফতী ভা  নফজাতদকয মত্ন, প্রাথবভক স্বাস্থয ম্মত বযদফ গঠন  াভাবজক অফস্থান ইতযাবদয 
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ইবতফাচক বযফতণন দয়দছ। এ কভ ণদকৌরদক আগ্রী াংবিি ব্াবক্ত ফা প্রবতষ্ঠান কাদজ রাবগদয় ক্ষদদয 

াভবগ্রক উন্নয়দন নতুন ভাো াংদমাজন কযদত াদয। 

 

২০১7-১8 অথ ণ ফছদযয ভবআপুউ প্রকল্প ফাস্তফায়ন অগ্রগবত প্রবতদফদন : 

ক্রেঃ 

দাং 

প্রওল্প ওাব ভক্রফ মক্ষযফাত্রা 

২০১৭-১৮ 

অগ্রকরঢ 

২০১৭-১৮ 

ক্রফপরঞ্জঢ 

অগ্রকরঢ 

 জুদ ২০১৮ ধব ভন্ত 

মক্ষযফাত্রা 

২০১৮-১৯ 

১। দফাঝ াংকঞন্দভ াংখ্যা ২৪ টি ২৪টি (১০০%) ২৪ ২৪টি  

২। দতুদ তস্য ভূরক্ত (চদ) ২০ টি ১৫ চদ (৭৫%) ১০৮২ ১৫ চদ  

 ৩। দফাঝ ধরভাভ ভূরক্ত ( াংখ্যা) ২০ টি         ১৫টি 

(৭৫%) 

৯০৭      ১৫টি  

৪। ঔ) রদচস্ব দযাভ (ঝাওা) ৩,০০,০০০ ২, ৬৮,৭৯৪ (৯০ 

%) 

২৪,২৯,৩৮৩ ৩,০০,০০০ 

 ও) রদচস্ব ঞ্চ (ঝাওা) ৮,০০,০০০ ৭, ৫২,১১৬ (৯৪ 

%) 

৫৫,১০,৬৪৭ ৮,০০,০০০ 

৫। ও) রদচস্ব ঢলরন্মভ ঋড প্রতাদ (ঝাওা/জন) ২২,০০,০০০ 

     

(২১০চদ) 

১৭,৬৩, ০০০ 

(৮০%) 

(১৩৩চদ) 

১,৭৬,২২,৬০০ 

(২৫২৭চদ) 

২২,০০,০০০ 

(২১০চদ) 

৬। ও)  রদচস্ব ঢলরন্মভ ঋড আতা (ঝাওা) ২২,০০,০০০ 

(২১০চদ) 

১৭,৬৩, ০০০ 

(৭৬%) 

(১৪৩চদ) 

১,৬২,৪৬,৬০০(৯০

%) 

(২৩৯৬চদ) 

২২,০০,০০০ 

(২১০চদ) 

৭। ঔ) আঢভরদও ঋড প্রতাদ  (ঝাওা) - - ১৩,৭৬,০০০/- 

(১৩১জন) 

১৩,৭৬,০০০

/- (১৩১জন) 

ঔ)  আঢভরদও ঋড আতা (ঝাওা) - - ১৩,৭৬,০০০/-

(১৩১জন) 

১৩,৭৬,০০০

/-(১৩১জন) 

৮। ও)  রদরফঢ ধারক্ষও িা (াংখ্যা/চদ) ২৪টি 

(১১৫২চদ) 

২৪টি (১০০%) 

(১০৮৬চদ) 

৭৫৩টি 

(১৮,২০২চদ) 

২৪টি 

(১১৫২চদ) 

ে) বফলয়বববিক রন্যর প্ররযক্ষড (াংখ্যা/চদ)  

(উদযাক্তাউন্নয়ন,আইনীায়তা,প্রজননস্বাস্থয,ত

থ্যপ্রমৄবক্ত াংক্রান্ত) 

০৪ টি 

(১২০) 

০৪ টি (১০০%) 

(১১৪) 

৬৯ টি 

(৮১৭) 

০৪টি 

১২০চদ 

৯। ক) স্বােযাংগ্র 

ওযান্িইদ,প্রবতদমাবগতাদরাকজাাংস্কৃবতকঅ

নুষ্ঠান (াংখ্যা/জন) 

 

২৮ টি 

(১৬০০চদ) 

২৮ টি (১৬০%)       

(১৪০০চদ) 

২০৩ টি 

(৭০৮০চদ) 

২৮ টি 

(১৬০০চদ) 

ে) বোয়উবুিকযণ ১২৫চদ ১২৭ চদ 

(১০২%) 

২৩৫৩ চদ ১৫০চদ 

গ) াপ্তাবকবা রন্যর গ্রাফ পা  ১২৯০ চদ ১১৪২ চদ ( 

৮৯% ) 

১৯৫৬৫ চদ ১২৯চদ 

১০। 
প্রাণরফও স্বাস্থয দা ১১০০ চদ ১০৯৮ চদ 

(৯৯%) 

৬৩৫৫ চদ ১১০০চদ 

১১। দমকূধ     ২০০টি   ২০৪ টি  

(১০২%) 

৩২৫১ টি ২১০চদ 

 ও) াংকঞন্দ ৭০টি ৭৬টি (১০৯%) ১১৯৯ টি ৮০টি 

ঔ) গ্রান্ফ ১৩০টি ১২৮ টি (৯৮%) ২০৫২ টি ১৪০টি 
১২। চমাি ধাঔাদা ২০০ টি ১৮২টি (৯১%) ৬৬২৯০চদ ২০০টি 

 ও) াংকঞন্দ ১০০ টি ৮২ টি (৮২%) ১২৪৫টি ১০০টি 

ঔ) গ্রান্ফ ১০০ টি ১০০টি (১০০%) ৫০৪৫টি ১০০টি 
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ক্রেঃ 

দাং 

প্রওল্প ওাব ভক্রফ মক্ষযফাত্রা 

২০১৭-১৮ 

অগ্রকরঢ 

২০১৭-১৮ 

ক্রফপরঞ্জঢ 

অগ্রকরঢ 

 জুদ ২০১৮ ধব ভন্ত 

মক্ষযফাত্রা 

২০১৮-১৯ 

১৩ ও) নমচ, দপরচ  ওাঞ চাঢী  বৃক্ষন্ভাধদ ৯৮০০ টি ৯৭১০(৯৯%) ১০,০৯৫টি ৯,৯০০টি 

ঔ) যাও রচ ঘার (ঔাদাভ াংখ্যা) ৬৫০ টি ৬৫৪ টি 

(১০৬%) 

৭৮২৩টি   ৭০০টি 

ক) দা ভাভী  ীচঢমা স্থাধদ (াংখ্যা) ০৬ টি ০৫ টি (৮৩%) ৪১ টি ০৬টি 

খ) পরষ্ট উদ্যাদ ০৪টি টি ০৪টি টি 

(১০৬%) 

৪০টি ০৪টি 

১৪। আচভদা ব্যস্থাধদা ওযান্িইদ ০১ টি ০১ টি (১০০%) ৪০ঝ ০১টি 
১৫। 

 

ও) উঞাদ তঞও ২২ টি ২২ টি (১১০%) ১৮৩ টি ২০টি 

ঔ)  িদ রদভদ পা  ০৩ টি ০৩ টি (১০০%) ৪৮ টি ০৩টি 
১৬। ও)প্ররযক্ষড   রযক্ষা উধওভদ  তঢভী  রঢভড  

(IEC and BCC)  

৪২০ টি ৪২৬ টি 

(১০২%) 

৩৩৭১টি ৪৫০ 

 ঔ) কন্রডা ধরভীক্ষড  উইট প্ররঢন্তদ ৫২টি ৫১টি (১০০%) ৩১৩টি ৫২ 
১৭। ারর ভও াথাভড পা (াংখ্যা/চদ) ০৮ টি (৬০০) ০৮ টি (১০০%) 

৫৪৩চদ 

(৯০%) 

১০৮ টি 

(৬৬৪১চদ) 

০৮টি 

(৬০০চদ) 

১৮। চাঢী  আফঢচভারঢও গুরুত্বপূড ভ রত  

ওফ ভযামা (াংখ্যা/চদ) 

০৪ 

টি(৩০০চদ) 

  ০৪ টি (১০০%) 

           

(২০৩চদ) 

৭৩ টি 

(২৬৮০চদ) 

০৪ টি 

(৩০০চদ) 

১৯। ভ যামী   প্রতয ভদী দফমা ০৩ 

টি(৩০০চদ) 

০৪টি (১০০%) 

(১৫৯চদ) 

৩৪ টি ০৩টি 

২০। ারর ভও মূল্যাদ  ধরভওল্পদা ন্ম্মমদ ০১ টি 

(২৫০চদ) 

০১ টি (১০০%)/ 

 

(২৫০চদ)(৯৬

%) 

১৯ টি 

(৪০৩০চদ) 

০১ টি 

(২৫০চদ) 

 

 

  

 

 

 

২. ল্লী এরাকায় উন্নত ক্ষফা যফযাদ ই-বযলদ প্রকল্প 

প্রকদল্পয ক্ষভয়াদ  : জুরাই ২০১২ - জুন ২০১8 

প্রকদল্পয ফাদজট  : 3.00 রে (2017-2018) 

প্রকল্পভুক্ত দবেণ যাভপুয গ্রাভ াংগঠদন নাযী  বশু অবধকায সুযো 

 বনম ণাতন প্রবতদযাধ বফলয়ক এডদবাদকব কভ ণারায় স্থানীয় 

আইনজীফী ফক্তব্ বদদেন 

ভবআপুউ প্রকল্পভুক্ত রুেী গ্রাভ াংগঠদন নাযীদদয ততযীকৃত 

োয  ফীজ প্রদ ণনী 
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প্রকদল্পয প্রধান উদেশ্য :  এ প্রকদল্পয প্রধান উদেশ্য দরা গ্রাভীণ জনগদণয জীফনমাোয ভাদনান্নয়দন 

তাদদয  বনকট অতযাফশ্যকীয় ক্ষফা যফযা কযা তথা স্থানীয় ম ণাদয় তথ্য 

প্রমৄবক্ত বববিক (ICT) প্লযাটপভ ণ সৃবিয ভােদভ ল্লী উন্নয়ন াধন কযা। 

প্রকল্প এরাকা  : দয দবেণ উদজরায ক্ষজােকানন (পূফ ণ) ইউবনয়ন 

 

2017-2018 অথ ণ ফছদযয ফছদযয প্রকল্প ফাস্তফায়ন অগ্রগবত: 

 

ক্র: নাং প্রকল্প কাম ণক্রভ জুরাই ২০১7- জুন ২০১8 

রেযভাো অগ্রগবত 

১ (UPMS)  পটয়যায-এয ভােদভ ইউবনয়ন 

বযলদদয কাম ণক্রভ বযচারনা ভবনটবযাং কযা 

১০০% ১০০% 

২ (UPMS) পটয়যায-এয কাম ণকাবযতা মূল্যায়ন, 

পটয়যায আদডট এফাং ভস্যা বচবিতকযণ  

১০০% ৮০% 

৩ ইউবনয়ন বযলদদয বচদফয প্রবেণ প্রদান ১ টি ১ টি (১০০%) 

৪ ইউবনয়ন বযলদদয দয়ফাইট উন্নয়ন কযা ১ ১ (১০০%) 

৫ “কবম্পউটায াড ণয়যায ক্ষভইনদটন্যাস, ক্ষনটয়াবকণাং, 

োফরশুটিাং  বিল্যাবসাং” বফলয়ক প্রবেণ ক্ষকা ণ 

1টি  

6 উদজরা বযলদদয াদথ ক্ষমাগাদমাগ স্থান ১০০% 6০% 

 

 
প্রকল্প কাম ণক্রভ অফবতকযণ  বডবজটার প্রমৄবক্ত ব্ফায বফলয়ক 

দচতনতামূরক কভ ণসূবচ 

 
“কবম্পউটায াড ণয়যায ক্ষভইনদটন্যাস, ক্ষনটয়াবকণাং, োফরশুটিাং  

বিল্যাবসাং” বফলয়ক প্রবেণ ক্ষকা ণ-এয ভানী অবধদফদন প্রবেণাথীদদয 

ভাদঝ নদ বফতযণ কযদছন ফাদড ণয ভাবযচারক ড. এভ. বভজানুয যভান 

 

৩.“ফাড ণ প্রদ ণনী দুগ্ধ োভাদযয াবফ ণক ব্ফস্থানা  ম্প্রাযণ” ীল ণক প্রকল্প 

প্রকদল্পয ক্ষভয়াদ : জুরাই ২০১৪ - জুন ২০১8 

প্রকদল্পয ফাদজট : 10.55 রে টাকা (2017-18) 

অথ ণায়নকাযী াংস্থা: ফাড ণ 

প্রকদল্পয উদেশ্য :   ১) গাবী ারদনয বফজ্ঞানম্মত বফলয়গুদরা প্রদ ণন; 

২) ফাদড ণয প্রাবণম্পদ বফলদয় প্রবেণ, গদফলণা  প্রাদয়াবগক গদফলণা কাম ণক্রভ 

ম্প্রাযণ 

 ৩) গাবী ারদন নতুন নতুন প্রমৄবক্ত গ্রণ। 

প্রকল্প এরাকা : ফাড ণ কযাম্পা 
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২০১7-১8 অথ ণ ফছদযয ফছদযয প্রকল্প ফাস্তফায়ন অগ্রগবত: 

ক্র: নাং প্রকল্প কাম ণক্রভ জুরাই ২০১7- জুন ২০১8 

অগ্রগবত 

১ ফাদড ণয কভ ণকতণা কভ ণচাযী এফাং ফাড ণ কযাদপদটবযয়ায় দুগ্ধ যফযা  চরভান যদয়দছ 

২ ক্ষনবয়ায  জাদম্বা  া এফাং ভুট্টা উৎাদন  চাল  চরভান যদয়দছ 

৩ 10টি ফাছুয ক্রয় প্রবক্রয়াধীন 

৪ োভাদয রারভাই-ভয়নাভবত প্রকদল্পয ভােদভ 80টি ক্ষানারী  পাউবভ 

মুযবগ ারন। 

চরভান যদয়দছ 

5 রারভাই-ভয়নাভবত প্রকদল্পয সুবফধাদবাগীদদয জন্য াঁ-মুযবগ ারন,  

গাবী ারন বফলদয় োভাদয াদত করদভ প্রবেদণয ব্ফস্থা কযা। 

চরভান যদয়দছ 

6 ফাাংরাদদ ব্াাংক  বভল্ক ববটা দত আগত ক্ষদব-বফদদী প্রবেণাথীগণ 

োভায বযদ ণন কদযদছন। 

-- 

7 ফতণভাদন পাদভ ণ 10টি গরু যদয়দছ। -- 


 

 

রারভাই-ভয়নাভবত প্রকদল্পয সুবফধাদবাগীদদয জন্য গাবী ারন বফলদয় 

োভাদয াদত করদভ প্রবেণ 

 

ফাাংরাদদ ব্াাংক  বভল্ক ববটা দত আগত ক্ষদব-বফদদী 

প্রবেণাথীগণ োভায বযদ ণন কদযদছন। 

 

4. “গ্রাভ াংগঠন  ইউবনয়ন বযলদদয ভােদভ ল্লীয জনগদণয জীফনমাোয ভাদনান্নয়ন” ীল ণক প্রকল্প 

প্রকল্প এরাকা : কুবভল্লা ক্ষজরায ফরুো উদজরায 4নাং ক্ষোফা (দবেণ) ইউবনয়দনয 13টি গ্রাভ। 

প্রকদল্পয ক্ষভয়াদ : জুরাই ২০১5-জুন ২০20 

প্রকদল্পয ফাদজট : 4.00 রে টাকা (2017-2018) 

অথ ণায়নকাযী াংস্থা: ফাড ণ 

অগ্রগবত: 

 13টি গ্রাদভ গ্রাভ াংগঠদনয ভােদভ প্রকদল্পয কাজ চরভান যদয়দছ। 

 ক্ষভাট দস্য াংখ্যা দয়দছ 703 জন।  

 ক্রভপুবিত ঞ্চদয়য বযভাণ 55,96,226/- টাকা। 

 ঋণ ক্ষদয়া দয়দছ 34,32,374/- টাকা। 

 13টি বভবতয বাবত  ম্পাদকদদয জন্য বভবত ব্ফস্থানা  বাফ যেণ বফলয়ক একটি প্রবেণ 

ক্ষকাদ ণয আদয়াজন কযা দয়দছ। 

 আদৄবনক িবতদত গফাবদ শু ারন  ভৎ চাল বফলয়ক প্রবেদণয আদয়াজন কযা দয়দছ। 

 বনয়বভতবাদফ তেভাবক বা ম্পন্ন কযা দয়দছ। 
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ফাদড ণয গদফলণা কাম ণক্রদভয প্রবতদফদন (২০১7-১8) 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন একাদডভী (ফাড ণ) সূচনারে ক্ষথদকই ল্লী দাবযদ্র্য বফদভাচন  আথ ণ-াভাবজক উন্নয়দন গদফলণা 

বযচারনা কদয আদছ। গ্রাভীণ জীফদন বফযভান ভস্যায কাম ণকয ভাধাদনয উায় উদ্ভাফনই ফাদড ণয গদফলণায মূর 

রেয। ফাদড ণয গদফলণায পরাপর যকাদযয নীবত বনধ ণাযণী ম ণাদয় ায়তা প্রদান কদয থাদক মায পদর ল্লী উন্নয়দনয 

ক্ষেদে প্রভূত উন্নয়ন াবধত দে। ফাদড ণয গদফলণা পরাপদরয উয বববি কদয যফতীদত প্রাদয়াবগক গদফলণা কাম ণক্রভ 

বযচারনা কযা য়। তাছাো, গদফলণায পরাপদরয বববিদত ফাদড ণয বনজস্ব প্রবেণ ক্ষকাদ ণয উকযণ ততবয কযা য় 

এফাং তা প্রবেণ ক্লাদ ব্ফায কযা য়। ফাড ণ বনজস্ব অথ ণায়দন বযচাবরত গদফলণা ছাো দাতা  দমাগী াংস্থায 

অথ ণায়দন গদফলণা বযচারনা কদয থাদক। ফাদড ণয অববজ্ঞ অনুলদ দস্যবৃন্দ বফববন্ন যকাবয-ক্ষফযকাবয প্রকল্প 

মূল্যায়দন অফদান যােদছ। ফাড ণ বনয়বভত গদফলণা কাম ণক্রদভয ভােদভ ল্লীয উন্নয়দন অব্াতবাদফ কাম ণকয  ভূবভকা 

ক্ষযদে চদরদছ। উদল্লখ্য ক্ষম, ফাড ণ ফযাফযই জাতীয়  আন্তজণাবতক উন্নয়ন নীবত অনুযণ কদয গদফলণা বযচারনা কদয 

থাদক। এযই ধাযাফবকতায় াম্প্রবতক ভদয় জাবতাং  কর্তণক গৃীত ক্ষটকই উন্নয়ন রেযভাো- এয আদরাদক ল্লী 

উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নদক ক্ষটকই কযদত ফাড ণ গদফলণা বযচারনা কযদছ। এছাো ফাাংরাদদ যকাদযয ববন 

২০২১, ক্ষপ্রবেত বযকল্পনা  প্তভ ঞ্চফাবল ণক বযকল্পনায বফববন্ন রেয-উদেশ্য াভদন ক্ষযদে ফাড ণ গদফলণা বযচারনা 

কদয থাদক। 
 

 

ান্ট ভ ঘমফাদ কন্রডা ওাব ভক্রন্ফভ রযন্ভাদাফ: 

Sl. 

No. 

Research Titles 

1.  Micro Credit Operation by the Public Sector in BD: Origin, Performance and 

Replication. 

2.  Ektee Bari Ektee Khamar (EBEK) Project: Challenges and Potentialities  

3.  Understanding the Livelihood Pattern of the Migratory Labours: A Case of Comilla 

District of Bangladesh 

4.  Interrelation between Socio-Economic Condition and Dietary Diversity in Rural 

Areas of Bangladesh: Analyzing the Determinants of Food Security 

5.  Strengthening Comprehensive Village Development Programme (CVDP): 

Experiences, Rural Changes and Outline of Institutional Sustainability 

6.  Development Process, Rural Transformation: Potentials and Challenges of Social 

Entrepreneurship Development 

7.  Present Conditions of Homestead Plantation in Comilla: A Case Study on Comilla 

District 
8.  Adoption of ICT in Local Government Institutes in a Developing Country: An 

Empirical Study on Bangladesh Rural Local Government 

9.  Feasibility Study of Cooperative Marketing Project Under Bangladesh Cooperative 

Department 

10.  Problems and Prospects of Khadi Industry 

11.  Disabled Population in Rural Areas: An Assessment 

12.  Role of Rural Correspondents in Community Development of  Bangladesh 

13.  Challenges and Prospects of Jute Cultivation: A Study on Farmer‟s Response in 

Selected Areas of Bangladesh 

 14.  River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh 

15.  Education Safety Nets in Bangladesh: A Snapshot on Elite Capture          
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16.  Paradox and Dynamics of Women Leadership at the Grassroots Based Local 

Government: The Case of Union Parishad in Bangladesh 

17.  Reaping Demographic Dividends through ICT: A Case of LICT Project 

18.  Changing Land Use Pattern of  Some Selected Villages in Bangladesh 

19.  Challenges and Potentialities of Youth Entrepreneurship Development in Rural 

Areas of Bangladesh: A Case of Two Districts 

20.  Grievance Redress Management at Local Level in Bangladesh 

21.  Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of 

Bangladesh 

22.  Changing Pattern of Public Administration in Rural Bangladesh 

23.  Family and Human Development Aspirations: Socialization at Bangladesh 

Transforming Villages 

24.  Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh 

25.  Cost Benefit Analysis of Mechanized and Labour Intensive Crop Production 

 

২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভ িন্নকৃঢ কন্রডাভ রযন্ভাদাফ: 

Sl. No. Research Titles 

১. Empowerment and Food Security among Vulnerable Women Group in Selected 

Districts of Bangladesh 

২. A Situation Analysis on the Water, Sanitation and Hygiene in Some Selected 

Areas of Bangladesh 

৩. Lives and Hopes of the People of Former Enelaves Inside Bangladesh: A 

Searchfor National Development and Integrity 

 

২০১৭-১৮অণ ভ ঙন্ভভ ান্ট ভভ িারতঢ প্রওাযদামূল :  

Sl. No. Researchers/ Editors Publications 

Published  

১. Ranjan Kumar Guha Relationship of Farmers and Intermediaries on 

Vegetable Supply Chain in Bangladesh 

২. Md. Shafiqul Islam 
Ranjan Kumar Guha 
Abu Taleb 

Performance and  Opportunities of Upazila 

Central Cooperative Association (UCCA): An 

Analysis of Selected UCCAs 

৩. Junaed Rahim Role of Rural Local Government in Service 

Delivery and Participatory Development: Case 

of Three Union Parishads 

৪. Dr. Kamrul Ahsan 

Fouzia Nasreen Sultana 

Rakhi Nandi 

Proceedings of Seminar on Research Highlights 

2017 

৫. The Journal of Rural Development. Volume-40, Number-2 
Under-Publication Procedure  

Sl. No. Researchers/ Editors Publications 

১. Dr. Md. Shafiqul Islam  

Anowar Hossain Bhuyan  

Agricultural Practices, Problems and Potentials of 

Farmers in Comilla  
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Sl. No. Researchers/ Editors Publications 

Published  

Dr. Bimal C. Karmaker 

২. ড. বজল্লুয যভান র 

কাজী ক্ষাবনয়া যভান 

ইউরদদরটরচঝামন্ন্টান্ভভচদন্তুরষ্টওাব ভওারভঢারন্িরড: 

ঘট্টগ্রাফরপান্কভউধভএওটিফীক্ষা 

৩. Dr. M. Kamrul Hasan 

Sk. Mashudur Rahman 

Md. Abdul Mannan 

Family Planning Activities and Behaviour: Study 

on Four Villages in Bangladesh 

৪. Dr. M. Kamrul Hasan 

Sk. Masudur Rahman 

Farida Yeasmin 

Remittance Flow and Its Impact on Rural 

Households: A Situation Analysis of SIx Villages 

in Bangladesh 
 

ম্প্রবত গদফলণা বফবাদগয উদযাদগ গত ১৩-2৯ ক্ষভ ২০১৮ ভদয় “Research Methodology for 

Social Researchers” ীল ণক একটি প্রবেণ ক্ষকা ণ াংগঠন কযা দয়দছ। এই প্রবেদণয ভােদভ নফীন 

গদফলকদদয একটি আদৄবনক কবম্পউটায বববিক তথ্য বফদিলণ পটয়যায ক্ষমভন: SPSS, Stata, R 

ব্ফায ভােদভ াংখ্যাগত  গুণগত বফববন্ন িবত ব্ফায কদয পুণ ণাঙ্গ গদফলণা বযচারনা ম্পদকণ প্রবেণ 

প্রদান  কযা দয়দছ।  যকাবয  ক্ষফযকাবয ম ণাদয়য ১৬ জন অাংগ্রণকাযী এই প্রবেণ ক্ষকাদ ণ অাংগ্রণ 

কদযদছন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Research Methodology for Social Researchers”দওান্ ভভ প্ররযক্ষডাণী  অনুরত তস্যকন্ডভ ান্ণ ান্ট ভভ ফলাধরভঘামও  
 

 

 

ম্প্ররঢ াট ভ কন্রডা রপান্কভ ফাধ্যন্ফ “উচ্চঢভ রযক্ষা  কন্রডা দনন্মাযীধ” ওফ ভসূরঘ ঘালু ওন্ভন্ঙ। এ 

ওফ ভসূরঘভ আঢা রধএইঘরট, এফ.রনম  প্রন্নযদাম কন্রডাভ দক্ষন্ত্র বৃরত্ত প্রতান্দভ উন্দ্যাক দদা লন্ন্ঙ।  

২০১৭-১৮ অণ ভ-ঙন্ভ প্রন্নযদাম, এফ.রনম  রধ-এইঘরট দনন্মাযীধ প্রতান্দভ ররটি প্ররক্রাথীদ ভন্ন্ঙ। 

কঢ ০৭ দফ ২০১৮ অণ ভঙন্ভ দনন্মারযন্ধভ চন্য আন্তদওাভীকড লন্ঢ চুড়ান্ত প্রাণী রদ ভাঘন্দভ চন্য 

ফলাধরভঘামও ফন্লাতন্ভ পাধরঢন্ত্ব এওটি পা অনুরষ্ঠঢ লন্ন্ঙ এাং প্ররক্রা ঘমফাদ ভন্ন্ঙ। 

 

৪.২   াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ দাট ভ (রআভরটর) 

 

১.ধঝভূরফ 

 

দ্য স্বাথীদ দতন্য কৃরর উৎধাতদ বৃরিভ ফাধ্যন্ফ ধল্লী উন্নদ রদরিঢ ওভন্ঢ “ফরিঢ ধল্লী উন্নদ ওফ ভসূরঘ”-

এভ আঢা ঙ্গন্ধু রি-স্তভ ফারপরত্তও দব আন্দামদ দতযব্যাধী ঙরড়ন্ রতন্রঙন্মদ, ঢাভই 

থাভাারলওঢা ধল্লী উন্নদ  তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ দতন্যভ  ভবৃলৎ ভওারভ প্ররঢষ্ঠাদ রলন্ন্ াাংমান্তয ধল্লী 

উন্নদ দাট ভ (রআভরটর) ১৯৭২ াম দণন্ও রদভমপান্ ওাচ ওন্ভ বান্ছ। ঢভফাদ ভওান্ভভ রূধওল্প-২০২১ 
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এভ মূম উন্দ্দে ‘ধল্লী উন্নদ  তারভদ্র্য রন্ফাঘদ’ এভ ফলঢী ওাব ভক্রফ াস্তান্দ স্থাদী ভওাভ, ধল্লী উন্নদ 

 ফা  ফন্ত্রডামন্ভ গুরুত্বপূড ভ াংস্থা রলন্ন্ রআভরটর রদন্ারচঢ ভন্ন্ঙ। রআভরটর গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ 

তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ার ভও উন্নন্দভ মন্ক্ষয রি-স্তভ ফা ঢণা কুরফল্লা ধিরঢভ ফা  ররপন্ন উন্নদ 

প্রওন্ল্পভ ফাধ্যন্ফ তীখ ভ ৪০ ঙভ বাৎ াফারচও রদভাধত্তামূমও ওাব ভক্রন্ফভ আঢা ররপন্ন দা প্রতাদ ওন্ভ 

আন্ঙ। রআভরটর’ভ ওাব ভক্রন্ফভ অন্যঢফ দওৌযম লন্মা ধল্লী অঞ্চন্মভ ক্ষুদ্র্  ফাছাভী কৃরও, রত্তলীদ পরুর 

 ফরলমান্তভন্ও ফা রফরঢ এাং অদানুষ্ঠারদও তন্মভ ফাধ্যন্ফ াংকঠিঢ ওন্ভ প ূঁরচ কঞদ, আবৃরিমূমও 

ওফ ভওান্ে প্ররযক্ষড প্রতাদ, আরণ ভও স্বামম্বী  স্ব-ওফ ভাংস্থান্দভ চন্য ক্ষুদ্র্ ঋড প্রতাদ, াফারচও ন্ঘঢদঢা 

বৃরি, দাভীভ ক্ষফঢাদ, ম্প্রাভড ওাব ভক্রন্ফভ ফাধ্যন্ফ দঝওই প্রমৄরক্ত লস্তান্তভ, উৎধাতদবৃরিভ ফাধ্যন্ফ গ্রাফীড 

অণ ভদীরঢভ রওায াথদ ইঢযারত। 

 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ স্বপ্নপ্রসূঢ স্থাদী ভওাভ, ধল্লী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামন্ভ ‘এওটি ারড় এওটি ঔাফাভ’ 

প্রওল্প দতযব্যাধী নমপান্ াস্তান্দ রমট এন্চরন্প রলন্ন্ রআভরটর গুরুত্বপূড ভ ভূরফওা ধামদ ওন্ভ 

ঘন্মন্ঙ। এঙাড়া কুরড়গ্রাফল উত্তভ  তরক্ষডাঞ্চন্মভ দচমামূন্ল অন্ধক্ষাকৃঢ তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীভ চীদফাদ 

উন্নন্দ রআভরটর ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ প্ররঢশ্রুঢ রঢদটি রন্যর উন্নদ প্রওল্প াস্তাদ ওভন্ঙ। ররপন্ন 

চারঢকঞদমূমও াংস্থাভ দা প্রতাদ প্ররক্রা অরথওঢভ নমপ্রসূ ওভাভ মন্ক্ষয ইউরদদ ধরভরতগুন্মাভ ফাধ্যন্ফ 

াস্তাদাথীদ ‘রমাংও ফন্টম’ রআভরটর’ভ ওাব ভক্রন্ফ রন্যর ফাত্রা মৄক্ত ওন্ভন্ঙ, বা আন্তচভারঢও ধব ভান্ 

প্রযাংরঢ লন্ন্ঙ। রআভরটর’ভ ওান্চভ স্বীকৃরঢস্বরূধ ২০১০ ান্ম াাংমান্তয উন্নদ কন্রডা প্ররঢষ্ঠাদ 

(রআইরটএ) ওর্তভও িারতঢ ফীক্ষা রচরটরধ’দঢ রআভরটর’ভ অতাদ ১.৯৩% উন্ল্লঔ ওভা লন্ন্ঙ। 

 

২. রআভরটর’ভ ধাঁঘ তযও 

রান্ঝভ তযন্ওভ দযর পান্ক অরথও ঔাদ্য নমা আন্দামদ নম ওভাভ মন্ক্ষ গ্রাফীড চদযরক্তন্ও াংকঠিঢ 

ওন্ভ উন্নঢ কৃরর ব্যস্থাধদা  আদৄরদও কৃরর ধিরঢভ ফাধ্যন্ফ কৃরর উৎধাতদবৃরিভ চন্য ট. আওঢাভ লারফত 

ঔাঁদ ওর্তভও উদ্ভারঢ রে দরদঢ কুরফল্লা ফন্টন্মভ ‘‘রিস্তভ ফা ব্যস্থাধদা বা ১৯৭১ ন্দ ফরিঢ ধল্লী 

উন্নদ ওফ ভসূরঘ (আইআভরটরধ) দান্ফ চাঢীপান্ ঘালু ওভা ল। চারঢভ চদও ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ 

ভলফান্দভ রদন্ত ভন্য কৃরন্ওভ মুন্ঔ লার দনাঝান্দাভ মন্ক্ষয ১৯৭২ ান্ম াভা দতন্য আইআভরটরধ’দও 

ম্প্রারভঢ ওভা ল। দ্য স্বাথীদ দতন্য আইআভরটরধ’ভ গৃরলঢ ওাব ভক্রফ দতন্য ঔাদ্য উৎধাতদ বৃরিন্ঢ ব্যাধও 

ভূরফওা ধামদ ওন্ভ। আইআভরটরধ’ভ নমঢা মক্ষয ওন্ভ ধল্লী উন্নদ ওফ ভওাঢভান্ও আভ করঢযীম ওভাভ 

চন্য ১৯৭৩ ন্দ আইআভরটরধ’দও ‘াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ াংস্থা দান্ফ ভওান্ভভ এওটি উন্নদ াংস্থা 

রুধান্তভ ওভা ল। ধভঢীন্ঢ রে ব্যাাংন্ওভ এও প্ররঢন্তন্দভ সুধারভন্যভ আন্মান্ও াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ 

াংস্থান্ও পদভা আইআভরটরধন্ঢ ধরভঢভদ ওভা ল। ত্তভ দণন্ও আরযভ তযও ধব ভন্ত কৃরর  ধল্লী উন্নন্দ 

এওও দদর্তন্ত্বভ ফাধ্যন্ফ ক্ষুদ্র্  প্রারন্তও কৃরওন্তভ রিস্তভ ফা ধিরঢন্ঢ াংকঠিঢ ওন্ভ ঢাঁন্তভ প্ররযক্ষড, 

পূ ূঁরচ কঞদ, উৎধারতঢ ধণ্য াচাভচাঢওভড, ঋড লাঢা, কৃরর প্রমৄরক্ত লাঢা প্রতান্দভ দক্ষন্ত্র 

আইআভরটরধভ ব্যাধও ভূরফওা ধামন্দভ ওাভন্দ দতয ঔান্দ্য স্বাংম্পূড ভঢা অচভন্দভ রতন্ও অগ্রভ ল। কৃরর 

উন্নন্দভ ধাযাধারয আইআভরটরধ উন্নন্দভ দরাঢথাভা ফরলমান্তভ িৃক্তওভন্ডভ চন্য ১৯৭৫ ান্ম ফরলমা 

উন্নদ ওফ ভসূরঘ  দওাভ মৄওন্তভ সৃচদযীম াফারচও যরক্তন্ঢ রূধান্তন্ভভ চন্য ১৯৭৮ ান্ম মৄ উন্নদ 

ওফ ভসূরঘ ঘালু ওন্ভ। ১৯৮০ ান্ম রেব্যাাংও  াাংমান্তয ভওাভ দবৌণপান্ আইআভরটরধ’ভ ার ভও ওাব ভক্রফ 

মূল্যান্দ এওটি ফীক্ষা ধরভঘামদা ওন্ভ। এ দবৌণ ফীক্ষা প্ররঢন্তন্দভ সুধারভয অনুবাী আইআভরটরধ’ভ 

ানল্যন্ও আভ সুাংলঢ ওভাভ উন্দ্দন্ে ১৯৮২ ান্ম ভওান্ভভ এও অধ্যান্তয ন্ম আইআভরটরধ দণন্ও 

াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ দাট ভ (রআভরটর) কঠিঢ ল। 

 

আরযভ তযন্ও রআভরটর ঢাভ ওাব ভক্রন্ফ তরঘত্রযঢা আদদ ওন্ভ রিস্তভ ফা ধিরঢভ ধাযাধারয 

অদানুষ্ঠারদও ধল্লী উন্নদ তন্মভ ফাধ্যন্ফ ধল্লীভ চদকন্ডভ আণ ভ-াফারচও উন্নন্দভ চন্য তারভদ্র্ ্া, ফরলমা 

উন্নদ, মৄ উন্নদ, গ্রাফীড দদর্তন্ত্বভ রওায াথদল ররপন্ন ম্প্রাভডমূমও ওাব ভক্রফ গ্রলড ওন্ভ। আরযভ  
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দই তযন্ও রআভরটর দঘবন্ত্র ঋন্ডভ ফাধ্যন্ফ ফাী কৃরওন্তভ দঘবন্ত্র রঢভদ ওন্ভ কৃরর 

উৎধাতন্দদরেখঝা।আরযভতযওন্ণন্ওরটা, টারদটা, ইউন্ও, এরটর, ইউরদন্ন, ইনাত, না, 

রেব্যাাংও, দদাভাট, ইউএদরটরধ, চাইওা ইঢযারত তাঢা াংস্থা রআভরটর’ভ ান্ণ উন্নদ অাংযীতাভ রলন্ন্ 

ওাচ ওন্ভ। ১৯৮৬-১৯৯৫ দফান্ত রআভরটর, াট ভ, আভরটএ, রএইউ, চাইওা  চাধান্দভ রওন্াঝা 

রেরদ্যামন্ভ দবৌণ উন্দ্যান্ক ধল্লী উন্নন্দ ‘‘রমাংও ফন্টম’’দান্ফ এওটি দঝওই উন্নদ ফন্টম উদ্ভাদ ওভা 

ল বা গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ আণ ভ-াফারচও উন্নন্দ গুরুত্বপূড ভ ভূরফওা ধামদ ওভন্ঙ।  

 

দব্বই তযন্ও ররপন্ন ভওারভ  দভওারভ াংস্থা(এদরচ) ক্ষুদ্র্ ঋডল ধল্লী উন্নন্দ ররপন্ন ওাব ভক্রফ শুরু 

ওভা রআভরটর দওৌযমকঢ রতও দণন্ও ররপন্ন ঘযান্মঞ্জ এভ মুন্ঔামুরঔ ল। ১৯৯২ ান্ম ঢৎওারমদ ভওাভ 

৫০০০ ঝাওা ধব ভন্ত কৃররঋড ফকুন ওভন্ম দতন্যভ ওম কৃরর ঋড গ্ররলঢাভ ফন্ঢা রআভরটর’ভ ফাী 

তস্যভা আইন্দভ দখাভ প্যাঁন্ঘ দখারদা অনুবাী কৃররঋড ফকুন সুরথা প্রারপ্ত দণন্ও রঞ্চঢ ল। ফাীকড 

ভওান্ভভ কৃররঋড ফকুন্নভ দক্ষন্ত্র তিঢদীরঢভ দপ্ররক্ষন্ঢ পূন্ ভভ গৃরলঢ ঋড ধরভন্যান্থ অদীলা প্রওায ওন্ভ। 

নন্ম ব্যাধওপান্ ঋড দঔমাধী প্রডঢা তঢভী ল এাং অরথওাাংয ইউররএ ঋড ধরভন্যান্থ ব্যণ ভ লা 

ার ভওপান্ ঋড ওাব ভক্রফ স্থরভ লন্ ধন্ড়। অন্যরতন্ও ভওাভ প্রাইন্পঝ দক্টভন্ও করঢযীম ওভাভ মন্ক্ষ 

দঘবন্ত্র াচাভচাঢওভড দভওাভী ঔান্ঢভ চন্য উম্মকু্ত ওন্ভ দতাভ নন্ম রআভরটর-রএরটর-ব্যাাংও এভ 

রম্মরমঢ উন্দ্যাক ‘‘দঘবন্ত্র রঢভদ’’ওাব ভক্রফ প্ররঢন্বারকঢাভ মুন্ঔামুরঔ লা রআভরটর রদন্চভ অরস্তত্ব 

টিন্ও ভাঔাভ াংগ্রান্ফ ব্যস্ত লন্ ধন্ড়। নন্ম দই তযন্ও এন্ রআভরটর ঢাঁভ ঐরঢলয লারভন্ দনন্ম এাং 

ফাভাত্মও ইন্ফচ াংওন্ঝ ধরঢঢ ল। 

 

ধভঢীন্ঢ ভওাভ ওর্তভও আঢভও (কৃরর) ঋড ঔান্ঢ প্রতত্ত ফঞ্জুভী ৩২০.০০ দওাটি ঝাওা রআভরটর 

ব্যাধওপান্ ক্ষুদ্র্ ঋড ওাব ভক্রফ শুরু ওন্ভ। ঢভফান্দ রআভরটর  ভবৃলৎ ক্ষুদ্র্ ঋড প্রতাদওাভী ভওাভী াংস্থা 

এাং তারভদ্র্ ্ান্ ভওাভী দফাঝ ঋন্ডভ ৬৭% ঋড দবাকাদ রতন্ ণান্ও। ভওাভী  তাঢা াংস্থাভ অণ ভান্দ 

রআভরটর এ ধব ভন্ত ১১৪টি প্রওল্প নমপান্ াস্তাদ ওন্ভন্ঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী চদন্দত্রী দযঔ লারদা এঁভ 

কডঢারন্ত্রও ভওাভ ওর্তভও গৃরলঢ রূধওল্প-২০২১ অনুভন্ড গৃরলঢ ওফ ভসূরঘভ নম াস্তান্দ ৭টি প্রওল্প 

াস্তাদাথীদ ভন্ন্ঙ বাভ ফন্ধ্য ভন্ন্ঙ উতওরদও, এফররধরধএফ প্রওল্প’’, ইন্ভন্ধা, আইরটন্ম, দঘ 

ম্প্রাভড প্রওল্প, রধআভরটরধ-৩ ইঢযারত প্রওল্প। এঙাড়া তারভদ্র্  ক্ষুথামুক্ত রটরচঝাম াাংমান্তয কড়াভ 

মক্ষযপূভন্ড ফাঞ ধব ভান্ ‘‘এওটি ারড় এওটি ঔাফাভ’’ াস্তান্দ রআভরটর মূখ্য ভূরফওা ধামদ ওভন্ঙ। 

 

৩. প্রারঢষ্ঠারদও ওাঞান্ফা  

দান্ট ভভ ধরভঘামদা ধর ভত 

ক্রেঃ দাং ধর ভত রভড ধতী াংখ্যা 

০১ ভাননীয় ভন্ত্রী, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

ভন্ত্রণারয় 

ক্ষচয়াযম্যান ০১ 

02 ভাননীয় প্রবতভন্ত্রী ফা উ-ভন্ত্রী, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন 

 ভফায় ভন্ত্রণারয় 

বাই- ক্ষচয়াযম্যান 01 

০3 ববনয়য বচফ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ  দস্য ০১ 

04 দস্য, বযকল্পনা কবভন (ল্লী উন্নয়ন বফলয়ক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ণকতণা) 

দস্য 01 

05 ভাবযচারক, ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন একাদডবভ, কুবভল্লা। দস্য 01 

06 ভাবযচারক, ল্লী উন্নয়ন একাদডবভ, ফগুো। দস্য 01 

07 ভাবযচারক, ফঙ্গফন্ধু দাবযদ্র্য বফদভাচন  ল্লী উন্নয়ন 

একাদডবভ। 

দস্য 01 

08 বনফিক  ভাবযচারক, ভফায় অবধদপ্তয। দস্য 01 
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ক্রেঃ দাং ধর ভত রভড ধতী াংখ্যা 

09 কৃবল বফবাগ, ভৎস্য  প্রাবণম্পদ বফবাগ, অথ ণ  বফবাগ, 

এফাং স্থানীয় যকায বফবাদগয মৄগ্ম-বচফ দভম ণাদায বনদম্ন 

নয় এভন একজন কভ ণকতণা 

দস্য 04 

10 উদজরা ক্ষকন্দ্রীয় ভফায় বভবত ফা থানা ক্ষকন্দ্রীয় ভফায় 

বভবতয জাতীয় ক্ষপডাদযদনয ক্ষচয়াযম্যান 

দস্য ০1 

11 উদজরা ক্ষকন্দ্রীয় ভফায় বভবত ফা থানা ক্ষকন্দ্রীয় ভফায় 

বভবতদক আবথ ণক ায়তা প্রদানকাযী প্রধান প্রবতষ্ঠামূ 

ইদত যকায কর্তণক ভদনানীত দস্য 

দস্য ০1 

১2 ভাবযচারক, ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ক্ষফাড ণ  দস্য-বচফ ০১ 

 

2.1 বফআবডবফ’য ববন  বভন 

 

ববনেঃ “ভানফ াংগঠনবববিক উন্নত ল্লী” 

 

বভনেঃ স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক াংগঠিত কদয প্রবেণ, মূরধন সৃজন, আদৄবনক প্রমৄবক্ত,বফযভান সুদমাগ  

ম্পদদয ভবন্বত ব্ফস্থানায ভােদভ আত্মবনবণযীর ল্লী। 

 

৪. এও দচন্ভ ২০১৭-২০১৮ অণ ভঙন্ভ রআভরটর’ভ ওাব ভক্রফ 

ক্রেঃ নাং কাম ণক্রদভয ধযণ  নাভ ২০১৭-২০১৮ ফছদয অগ্রগবত ভন্তব্ 

ক) াাংগঠবনক কাম ণক্রভ 

১ বভবত/দর গঠন 1,520 টি  

২ দস্য ববতণ 76,770 জন  

ে) মূরধন গঠন  ঋণ কাম ণক্রভ 

৩ ক্ষয়ায জভা 427.59 রে টাকা  

৪ ঞ্চয় জভা 4245.52 রে টাকা  

৫ ঋণ বফতযণ 125225.58 রে টাকা  

৬ ঋণ আদায় 113879.76 রে টাকা  

৭ ঋণ গ্রবতায াংখ্যা 4,43,309 জন  

গ) প্রবেণ কাম ণক্রভ 

৮ কভ ণকতণা/কভ ণচাযীদদয প্রবেণ প্রদান   

৯ উকাযদবাগীদদয প্রবেণ প্রদান 4,53,460 জন  

 ) ম্প্রাযণমূরক কাম ণক্রভ 

১০ ক্ষভাট বৃে ক্ষযান 204.16  রে  

১১ াঁ-মুযগী টিকাদান/প্রবতদলধক 2.93   রে  

১২ ভৎস্য চাল 11.57  রে  

১৩ নাবযদকর চাযা ক্ষযান (াংখ্যা) 2.51  রে  

১4 স্বাস্থয ম্মত ায়োনা স্থান 36,420 টি  

১5 উন্নত চুল্লীয ব্ফায 872 টি বযফায  
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ক্রেঃ নাং কাম ণক্রদভয ধযণ  নাভ ২০১৭-২০১৮ ফছদয অগ্রগবত ভন্তব্ 

ঙ) অন্যান্য কাম ণক্রভ 

১6 ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা বনভ ণণ (বআযবডব-৩) 3,539টি  

 

৫. রপাকী ওাব ভক্রফ 

 

রআভরটর’ভ াফরগ্রও ওাব ভক্রফ ধাঁঘটি রপান্কভ ফাধ্যন্ফ িারতঢ লন্ ণান্ও; বণা- ন্ভচরফদ রপাক, 

ধরভওল্পদা, মূল্যাদ  ধরভীক্ষড রপাক, প্ররযক্ষড রপাক, প্রযাদ রপাক এাং অণ ভ  রলা রপাক। 

প্রন্ঢযও রপাক এওচদ ধরভঘামন্ওভ দদর্তন্ত্ব ধরভঘারমঢ লন্ ণান্ও। 

 

৫.১. ন্ভচরফদ রপান্কভ ওাব ভক্রফ 

 

ন্ভচরফদ রপান্কভ ফাধ্যন্ফ রআভরটর’ভ ফাঞ ধব ভান্ভ ওম ওাব ভক্রফ াস্তাদ  ঢতাভরও লন্ ণান্ও। 

ন্ভচরফদ রপান্কভ আঢাথীদ ৭টি যাঔা ভন্ন্ঙ; বণা ১. ফা যাঔা   ২. ঋড যাঔা   ৩. দঘ যাঔা   ৪. 

ম্প্রাভড যাঔা  ৫. াচাভচাঢওভড যাঔা  ৬. রন্যর প্রওল্প যাঔা   ৭. ফরলমা উন্নদ অনুরপাক। 

ন্ভচরফদ রপান্ক এওচদ ধরভঘামও, রঢদচদ মৄগ্ম ধরভঘামও  ঙচদ উধ-ধরভঘামও ওফ ভভঢ আন্ঙদ। 

 

৫.২. ধরভওল্পদা, কন্রডা  মূল্যাদ এাং ধরভীক্ষড রপাক 

 

রআভরটর’ভ পরষ্যৎ ওাব ভক্রফ  প্রওল্প/ওফ ভসূরঘভ প্রস্তাদা তঢরভ, ঘমফাদ প্রওল্পমূন্লভ বণাবণ ফরদঝরভাং 

এাং কন্রডা  মূল্যাদ ওভা এ রপান্কভ প্রথাদ ওাচ। এ রপান্ক এওটি ধরভঘামও, দুইটি মৄগ্ম ধরভঘামও  

ঘাভটি উধ-ধরভঘামন্ওভ ধত ভন্ন্ঙ। 

 

৫.৩ প্ররযক্ষড রপাক 

 

প্ররযক্ষড রপাক রআভরটর’ভ ওফ ভওঢভা/ওফ ভঘাভীন্তভ দফৌরমও প্ররযক্ষডল ররপন্ন প্রওাভ প্ররযক্ষড ওাব ভক্রফ, 

দরফদাভ  ওফ ভযামাভ আন্াচদ ওন্ভ ণান্ও। এঙাড়া রআভরটর’ভ রঢদটি প্ররযক্ষড প্ররঢষ্ঠান্দভ প্ররযক্ষড 

ঘারলতা অনুন্ফাতদল উন্নদ াংক্রান্ত বাঢী ওাচ ফি াথদ ওভা এ রপান্কভ ওাচ। এ রপান্ক এওচদ 

ধরভঘামও  এওচদ উধ-ধরভঘামও ওফ ভভঢ আন্ঙদ। 

 

৫.৪ প্রযাদ রপাক 

 

রআভরটর’ভ ভাচস্ব ান্চন্ঝভ আঢাথীদ ওফী ব্যস্থাধদা  ফাদিত ধরভওল্পদা (Human 

Resource Planning) ল ফাদিন্তভ সুষ্ঠ ু ব্যলাভ রদরিঢ ওভা প্রযাদ রপান্কভ তারত্ব। এ 

রপাক এওচদ ধরভঘামও, এওচদ মৄগ্ম ধরভঘামও  দুইচদ উধ-ধরভঘামন্ওভ ঢিাথান্দ ধরভঘারমঢ ল। 

প্রযাদ  রপান্কভ আঢাথীদ ৫ টি যাঔা/উধযাঔা ভন্ন্ঙ; দবফদ- (১) ধান্ ভান্দম যাঔা, (২) শৃঙ্খমা উধযাঔা 

(৩) দধদযদ (প্রযাদ) উধযাঔা (৪) াথাভড ধরভঘব ভা উধযাঔা  (৫) বাদালদ উধযাঔা। 

৫.৫ অণ ভ  রলা রপাক 

 

রআভরটর’ভ আরণ ভও ব্যস্থাধদা াংক্রাফত্ম বাঢী ওাব ভারত অণ ভ, রলা  রদভীক্ষা রপান্কভ ফাধ্যন্ফ 

ধরভঘারমঢ ল। এ রপান্কভ আঢাথীদ ৫টি যাঔা/উধযাঔা ভন্ন্ঙ; বণা- (১) অণ ভ  ান্চঝ যাঔা, (২) 

রলা যাঔা, (৩) রদভীক্ষা যাঔা, (৪) ধরভতয ভদ যাঔা এাং (৫) দধদযদ (অণ ভ) উধযাঔা। এ রপাক এওচদ 

ধরভঘামও, দুইচদ মৄগ্ম ধরভঘামও এাং ঘাভচদ উধ-ধরভঘামন্ওভ ঢিাথান্দ ধরভঘারমঢ ল। 

 

 



63 

 

৬. এরটরধভূক্ত প্রওল্পমূল ধরভরঘরঢ 

এও দচন্ভ রআভরটর’ভ ২০১৭-২০১৮ ঙন্ভভ এরটরধ 

• প্রওল্প াংখ্যা    : ৫টি                         

• দফাঝ াংন্যারথঢ ভাদ্দ  : ১৯৬৮৫.১১ মক্ষ ঝাওা 

• দফাঝ ঙাড়   : ১৮৯৩০.১১ মক্ষ ঝাওা 

• দফাঝ ব্য   : ১৮৫১১.৩৩ মক্ষ ঝাওা 

• ব্যন্ভ লাভ   : ৮০.৩২% (ভান্দ্দভ রধভীন্ঢ) 

 

৬.১ এরটরধভূক্ত প্রওল্পমূন্লভ ধরভরঘরঢ 

 

6.1.1 দবযদ্র্ ভবরাদদয জন্য ভবন্বত ল্লী কভ ণাংস্থান ায়তা প্রকল্প (ইদযদা) 

 

প্রাক্কবরত ব্য়েঃ  ১5734.00 রে টাকা 

অদথ ণয উৎেঃ  বজবফ 

প্রকল্প ক্ষভয়াদেঃ  জানুয়াবয/২০১২-জুন/২০১৮ 

প্রকল্প এরাকােঃ  খুরনা  ফবযার বফবাদগয ১৫টি ক্ষজরায ৫৯টি উদজরা। 

 

প্রকদল্পয উদেশ্যেঃ প্রকদল্পয প্রধান উদেশ্য দে প্রকল্প এরাকায অায়, দবযদ্র্ ভবরাদদয দাবযদ্র্য দূযীকযণ  

আথ ণ-াভাবজক উন্নয়ন কযা। সুবনবদ ণি উদেশ্য দরােঃ  

ক)  ভানফ ম্পদদয দচতনতা বৃবি, উবুিকযণ  উন্নয়ন কযা; 

ে)  জীফন-মাোয ভাদনান্নয়দনয জন্য আয়-ফধ ণনমূরক কভ ণকাদে স্থানীয় ম্পদদয ব্ফায বনবশ্চত কযা; 

গ)  ল্লী এরাকায দবযদ্র্ ভবরাদদয াংগঠন সৃবি কযা।  

 

6.1.2 ল্লী জীবফকায়ন প্রকল্প (জী) ২য় ম ণায়। 

 

প্রাক্কবরত ব্য়েঃ  56951.00 রে টাকা 

অদথ ণয উৎেঃ  বজবফ  ইউবফববএ’য বনজস্ব তবফর 

প্রকল্প ক্ষভয়াদেঃ  জুরাই/২০১২-জুন/২০১8 

প্রকল্প এরাকােঃ  ৪২টি ক্ষজরায ১৯০টি উদজরা 

 

প্রকদল্পয উদেশ্যেঃ  

ক)  বফিীন ভফায় বভবতয ভােদভ সুবফধাদবাগীদদয পু ৌঁবজ গঠন  আয়বৃবিমূরক কভ ণকাদে প্রবেণ 

প্রদান; 

ে)  দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠী বফদল কদয বফিীনদদয আয়ফধ ণনমূরক কভ ণকাদে ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রদান; 

গ)  দবযদ্র্ ভবরাদদয কভ ণাংস্থান, আয়  দচতনতা বৃবিয ভােদভ েভতায়ন; 

 )  দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয ক্ষকন্দ্রীয় াংগঠন ইউবফববএয আবথ ণক স্বয়ম্ভযতা অজণন; 

ঙ)  দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয আয়বৃবিপূফ ণক যকাদযয PRS এয রেযমূদয মথামথ ফাস্তফায়ন; 

চ)  যকাদযয PRS, MDG’s এফাং উন্নয়ন ক্ষকৌদরয াদথ াংগবত ক্ষযদে ৩৬০০০০ বফিীন 

দস্যদদয আয় বৃবিকযদণয ভােদভ দাবযদ্র্য হ্রাকযণ। 

 

6.1.৩  উিযাঞ্চদরয দবযদ্র্দদয কভ ণাংস্থান বনবশ্চতকযণ কভ ণসূবচ ২য় ম ণায়। 

 

প্রাক্কবরত ব্য়েঃ  ৯৪87.59 রে টাকা 

অদথ ণয উৎেঃ  বজবফ  
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প্রকল্প ক্ষভয়াদেঃ  এবপ্রর/২০১৪ - ভাচ ণ/২০১৯ 

প্রকল্প এরাকােঃ যাংপুয, কুবেগ্রাভ, গাইফািা, নীরপাভাযী  রারভবনযাট ক্ষজরায ৩৫টি উদজরায ১০৫টি 

ইউবনয়ন। 

প্রকদল্পয উদেশ্যেঃ  

ক) প্রকল্প এরাকায় দাবযদ্র্য হ্রা; 

ে) উিযাঞ্চদরয দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয জন্য কর ক্ষভৌসুদভ োয বনযািা বনবশ্চতকযণ; 

গ) আত্ম-কভ ণাংস্থাদনয সুদমাগ সৃবিয ভােদভ উৎাদন বৃবি; 

 ) গযীফ উৎাদনকাযীদদয ততবয দেয জন্য ফাজাযজাতকযদণয সুবফধা সৃবি; 

ঙ) স্থানীয় ম্পদ  জনবক্তদক অকৃবল  অন্যান্য কাম ণক্রদভ বনদয়াবজতকযণ। 

 

6.1.৪ অাংীদাবযত্বমূরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় ম ণায়)। 

 

প্রাক্কবরত ব্য়েঃ ২৩১৬৭.১৫ রে টাকা (বজবফ-১৯৯২৭.১৫ এফাং ইউবনয়ন বযলদ  সুবফধাদবাগী 

৩২৪০.০০) 

অদথ ণয উৎেঃ  বজবফ  

প্রকল্প ক্ষভয়াদেঃ  জুরাই/২০১৫ দত জুন/২০২০ 

প্রকল্প এরাকােঃ  ৬৪টি ক্ষজরায ২০০টি উদজরায ৬০০টি ইউবনয়ন। 

 

প্রকদল্পয উদেশ্যেঃ 

ক) গ্রাভ উন্নয়দন ম্পৃক্ত কদরয দমাবগতা  ভন্বদয়য বযদফ সৃবি কযা; 

ে) গ্রাভফাীগদণয চাবদা অনুাদয উন্নয়নমূরক ক্ষফা প্রদান  প্রাবপ্তয ব্ফস্থা বনবশ্চত কযা; 

গ) গ্রাভফাীগদণয বম্মবরত প্রদচিায় উন্নয়নমূরক বযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন কযা; 

 ) যকাবয  ক্ষফযকাবয াংস্থায কর ক্ষফা  ায়তা াধাযণ জনগদণয বনকট ক্ষৌৌঁছাদনা বনবশ্চত কযা; 

ঙ) গ্রাভীণ জীফনভান উন্নয়দন গ্রাভীণ ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা বনভ ণাণ  ক্ষভযাভত; 

চ) ইউবনয়ন বযলদদক One Stop Service Delivery Station বদদফ বযণত কযা; 

ছ) উন্নয়ন কভ ণকাদেয কর ক্ষেদে স্বেতা  জফাফবদবতা বনবশ্চত কযা; 

জ) গ্রাভ, ইউবনয়ন  উদজরায ভদে Vertical Linkage এফাং ক্ষফা গ্রণকাযী  ক্ষফা প্রদানকাযীদদয 

    ভদে Horizontal Linkage স্থান কযা। 

 

6.1.5 গাইফািা ভবন্বত ল্লী দাবযদ্র্য দূযীকযণ প্রকল্প 

 

প্রাক্কবরত ব্য়েঃ  4177.73 রে 

অদথ ণয উৎেঃ  বজবফ 

প্রকল্প ক্ষভয়াদেঃ  জানুয়াযী, 2018 ক্ষথদক বডদম্বয, 2020 বি. ম ণন্ত। 

প্রকল্প এরাকােঃ  গাইফািা ক্ষজরায 07 (াত) টি উদজরা। 

 

প্রকদল্পয উদেশ্যেঃ 

1) দেতা বৃবি াংক্রান্ত প্রবেণ প্রদাদনয ভােদভ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন  আয় বৃবিয ভােদভ 

আত্মকভ ণাংস্থান সৃবি কদয গাইফািা ক্ষজরায আথ ণ-াভাবজক অফস্থায উন্নয়ন াধন। 

2) প্রকদল্পয আতায় গাইফািা ক্ষজরায় ভানফ াংগঠন সৃবি  আত্ম-কভ ণাংস্থান বনবশ্চতকযণ। 

3) কৃবল  অকৃবল উৎাদন বৃবিয ভােদভ আয়  ক্রয় েভতা বৃবি। 

4) ল্লী অঞ্চদরয জনগণদক দচতনতা বৃবিকযণ। 

5) ভাদকণট বরাংদকজ সৃবি। 

6) চযাঞ্চদরয জনগদণয আয় বৃবিয রদেয বযদফ উদমাগী প্রবেণ  ঋণ ায়তা। 

7) স্বল্প সুদদ  জ দতণ পু ৌঁবজ যফযা। 
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6.২ অফলুপ্ত বকন্তু বফআযবডবফ’য বনজস্ব ব্ফস্থানায় বযচাবরত চরভান কভ ণসূবচমূ 

ক্রেঃ

নাং 

কভ ণসূবচ /প্রকদল্পয নাভ  প্রকল্প এরাকা ক্ষভয়াদ ফযােকৃত অদথ ণয 

বযভাণ )উৎ(  

ভন্তব্ 

১ ায বফতযণ  ঋণ 

কাম ণক্রভ 

এরাকােঃ ২০ ক্ষজরায ২২ টি উদজরা 

ক্ষভয়াদেঃ জুরাই ১৯৭৯ দত জুন ১৯৮৭ ম ণন্ত 

১৭৩ .৭২ রে টাকা 

)এপএ/ইউএনবডব(  

ফাস্তফায়দনেঃ 

দযজবভন বফবাদগয 

ফাজাযজাতকযণ াো 

২ দুেঃস্থ বযফায উন্নয়ন 

বভবত (দুউ) 

এরাকােঃ ২২ টি ক্ষজরায ২৩ উদজরা 

ক্ষভয়াদেঃ জুরাই ১৯৮২ দত জুন ১৯৯৩ম ণন্ত 

আযএরএপ 

১৩৫.৪৫রে টাকা 

)ইউবনদপ(  

ফাস্তফায়দনেঃ 

দযজবভন বফবাদগয 

বফদল প্রকল্প াো 

৩ ভবরা বফিীন 

ক্ষকন্দ্রীয় উন্নয়ন বভবত 

)ভবফদকউ(  

এরাকােঃ ঢাকা, ভাবনকগি, মুবসগি, 

গাজীপুয, নযবাংদী  নাযায়নগি 

ক্ষজরায ক্ষভাট ২০টি উদজরা 

ক্ষভয়াদেঃ জুরাই ১৯৮৫ দত জুন ১৯৯৩ম ণন্ত 

৩৪১ .৪১ রে টাকা 

)ইউবনদপ(  

ফাস্তফায়দনেঃ 

দযজবভন বফবাদগয 

বফদল প্রকল্প াো। 

৪ উৎাদনমূেী 

কভ ণাংস্থান কভ ণসূবচ 

)বইব(  

এরাকােঃ বৃিয পবযদপুয ক্ষজরাধীন ৫টি 

ক্ষজরায ২৭টি উদজরা 

ক্ষভয়াদেঃ জুরাই ১৯৮৬ দত জুন ২০০৩ ম ণন্ত 

৯৯৯৪১.৭৮রে টাকা 

(বডা  বজবফ) 

ফাস্তফায়দনেঃ  

বনফ ণাী বযচারক 

৫ ল্লী দাবযদ্র্য বফদভাচন 

কভ ণসূবচ (দাবফক) 

এরাকােঃ ২২টি ক্ষজরায ১২৩ উদজরা 

ক্ষভয়াদেঃ জুরাই 1993 দত জুরাই 2005 

ম ণন্ত 

১৭০৬৬.০০ রে 

টাকা (বজবফ) 

ফাস্তফায়দনেঃ  

প্রকল্প বযচারক 

৬ টাঙ্গাইর ক্ষজরায় 

ভফাদয়য ভােদভ 

কৃবল  ক্ষচ কাম ণক্রভ 

ম্প্রাযণ  ক্ষজাযদায 

প্রকল্প 

 

এরাকােঃ টাঙ্গাইর ক্ষজরায়  ১১টি উদজরা 

ক্ষভয়াদেঃ জুরাই ১৯৯৪ দত জুন ১৯৯৯ ম ণন্ত 

২১৮.০০রে টাকা 

(বজবফ) 

ফাস্তফায়দনেঃ 

দযজবভন বফবাদগয 

ক্ষচ াো 

৭ বযলাফাবে ল্লী 

উন্নয়ন প্রকল্প 

)এআযবডব(  

এরাকােঃ জাভারপুয ক্ষজরায বযলাফাবে 

উদজরা 

ক্ষভয়াদেঃ জানুয়াবয ১৯৯৬ দত বডদম্বয 

১৯৯৮ ম ণন্ত 

২৬.০০রে টাকা 

(বজবফ) 

ফাস্তফায়দনেঃ 

দযজবভন বফবাদগয 

ফাজাযজাতকযণ াো 

৮ ল্লী প্রগবত প্রকল্প এরাকােঃ ৪৭৬টি উদজরায ৪৭৬টি ইউবনয়ন 

ক্ষভয়াদেঃ জুরাই ২০০০ দত জুন ২০০৮ ম ণন্ত 

১৪৯৬৬.৭৮ রে 

টাকা (বজবফ) 

ফাস্তফায়দনেঃ  

প্রকল্প বযচারক 

৯ ভবন্বত দাবযদ্র্য 

বফদভাচন কভ ণসূবচ 

এরাকােঃ ক্ষদদয ৬৪ টি ক্ষজরায ৪৪৪ টি ১৮৪.২৫ ক্ষকাটি টাকা যাজস্বফাদজদটয 

আতায়অনুন্নয়ন 
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ক্রেঃ

নাং 

কভ ণসূবচ /প্রকদল্পয নাভ  প্রকল্প এরাকা ক্ষভয়াদ ফযােকৃত অদথ ণয 

বযভাণ )উৎ(  

ভন্তব্ 

)দাবফক(  উদজরা 

ক্ষভয়াদেঃ ২০০৩ ার দত চরভান 

(বজবফ) োদত 

ছােকৃতআফতণকঋণ 

তবফর 

ফাস্তফায়দনেঃ 

দযজবভন বফবাদগয 

ম্প্রাযণ াো 

১০ গ্রাভীণ ভবরাদদয 

উৎাদনমূেী 

কভ ণাংস্থান কভ ণসূবচ 

)গ্রাভউক(  

এরাকােঃ ৩টি ক্ষজরায ৩টি উদজরা 

ক্ষভয়াদেঃ জানুয়াবয ২০০৪ দত বডদম্বয 

২০০৫ ম ণন্ত 

২২.৩৮রে টাকা 

(এএআযবড) 

ফাস্তফায়দনেঃদযজবভন 

বফবাদগয বফদল 

প্রকল্প াো 

১১ গ্রাভীণ ভবরাদদয 

উৎাদনমূেী 

কভ ণাংস্থান  

দচতনতা বৃবি 

কভ ণসূবচ  )গ্রাভউকক(  

এরাকােঃ ৩টি ক্ষজরায ৩টি উদজরা 

ক্ষভয়াদেঃ জুরাই ২০০৭ দত জুন ২০১০ ম ণন্ত 

২০.০০রে টাকা 

(এএআযবড) 

ফাস্তফায়দনেঃ 

দযজবভন বফবাদগয 

বফদল প্রকল্প াো 

 

 

6.৩ অন্যান্য ভন্ত্রণারদয়য বকন্তু বফআযবডবফ’য ভােদভ বযচাবরত প্রকল্প/কভ ণসূবচ 

 

ক্রেঃ

দাং 

ওফ ভসূরঘ/প্রওন্ল্পভ দাফ প্রওল্প এমাওা ন্ফাত ভাদ্দকৃঢ অন্ণ ভভ 

ধরভফাড (উৎল) 

ফন্ত্রডামন্ভ 

দাফ 

ফন্তব্য 

১ ধা ভঢয ঘট্টগ্রাফ 

ফরিঢ ফাচ উন্নদ 

প্রওল্প 

এমাওােঃ ধা ভঢয অঞ্চন্মভ ৩টি দচমাভ 

২৫টি উধন্চমা 

দফাতেঃ জুমাই ১৯৯২ দণন্ও জুদ 

১৯৯৬ ধব ভন্ত 

৪২৬.৩১ মক্ষ 

ঝাওা, (রচর) 

ধা ভঢয 

ঘট্টগ্রাফ 

ররও 

ফন্ত্রডাম 

াস্তান্দেঃ 

ন্ভচরফদ 

রপান্কভ দঘ 

যাঔা 

২ প্রাণরফও স্বাস্থয 

ধরভঘব ভা প্রওল্প 

(ব্যাদরধএইঘর-০০৬) 

   

এমাওােঃ লাঝ লাচাভী-

ঘট্টগ্রাফ,নরওভলাঝ-ান্কভলাঝ, 

ান্ওভকঞ্জ, 

রভযাম।(প্ররঢটিউধন্চমা ২টি 

ওন্ভ ইউরদদ) 

দফাতেঃ জুমাই ১৯৯২ লন্ঢ ২০০০ 

ধব ভন্ত 

১৬.০২ মক্ষ ঝাওা, 

রে স্বাস্থয াংস্থা 

(WHO) 

স্বাস্থয 

ফন্ত্রডাম  

াস্তান্দেঃ 

দপ্রাগ্রারফাং 

যাঔা,ধরভওল্পদা, 

মূল্যাদ  

ধরভীক্ষডরপাক 

৩ দুন্ব ভাকপূড ভ এমাওা 

তারভদ্র্য রন্ফাঘদওন্ল্প 

রন্যর হুমূঔী উন্নদ 

প্রওল্প (দুএতার) 

এমাওােঃ ১২টি দচমাভ ১২টি উধন্চমা 

দফাতেঃ জুমাই ২০০০ লন্ঢ জুদ 

২০০৩ ধব ভন্ত 

৫৭.৯৬ মক্ষ ঝাওা 

(ইনাত) 

দুন্ব ভাক 

ব্যস্থাধদা 

 ত্রাড 

ফন্ত্রডাম 

াস্তান্দেঃ 

ন্ভচরফদ 

রপান্কভ রন্যর 

প্রওল্প যাঔা 

৪ অস্বছম মুরক্তন্বািা  

ঢাঁন্তভ দধাষ্যন্তভ 

প্ররযক্ষড  

আত্মওফ ভাংস্থাদ 

ওফ ভসূরঘ 

এমাওােঃ রআভরটরভূক্ত দতন্যভ 

ওম উধন্চমা 

দফাতেঃ জুমাই ২০০৫ লন্ঢ জুদ 

২০০৯ ধব ভন্ত 

৩৭৫০.০০মক্ষ 

ঝাওা (রচর) 

মুরক্তমৄি 

ররও 

ফন্ত্রডাম 

 

াস্তান্দেঃ 

ন্ভচরফদ 

রপান্কভ 

াচাভচাঢওভড 

যাঔা 
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ক্রেঃ

দাং 

ওফ ভসূরঘ/প্রওন্ল্পভ দাফ প্রওল্প এমাওা ন্ফাত ভাদ্দকৃঢ অন্ণ ভভ 

ধরভফাড (উৎল) 

ফন্ত্রডামন্ভ 

দাফ 

ফন্তব্য 

৫ আতয ভ গ্রাফ প্রওল্প-২ এমাওােঃ ৩৯টি দচমাভ ১০৫টি 

উধন্চমা 

দফাতেঃ এরপ্রম ২০০৭ লন্ঢ জুদ 

২০১৭ ধব ভন্ত 

৯.২৭ ০০ মক্ষ 

ঝাওা (রচর) 

ভূরফ 

ফন্ত্রডাম 

াস্তান্দেঃ 

ন্ভচরফদ 

রপান্কভ 

াচাভচাঢওভড 

যাঔা 

৬ গুছ গ্রাফ প্রওল্প এমাওােঃ ৫৩টি দচমাভ ১৩২টি 

উধন্চমা 

দফাতেঃ চানুারভ ২০০৯ লন্ঢ জুদ 

২০২৫ ধব ভন্ত 

১১.৭৬ দওাটি ঝাওা 

(রচর) 

ভূরফ 

ফন্ত্রডাম 

াস্তান্দেঃ 

ন্ভচরফদ 

রপান্কভ 

ম্প্রাভড যাঔা 
 

৭. বফআযবডবফ’য অধীদন বযচাবরত বনজস্ব প্রবেণ প্রবতষ্ঠানমূ 

ক্রেঃ 

নাং 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান ক্ষমাগাদমাগ ভন্তব্ 

১ ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্রবেণ 

ইনবেটিউট (বফআযবডটিআই) 

োবদভনগয, বদরট বযচারক 

০৮২১-৭৬০৪০৪ 

drbrdti@brdb.gov.bd 

 

২ ক্ষনায়াোরী ল্লী উন্নয়ন প্রবেণ ক্ষকন্দ্র 

(এনআযবডটিব) 

ভাইজদী, ক্ষনায়াোরী ০৩২১-৬১০৫৬  

৩ ভবরা প্রবেণ ইনবেটিউট )ডবটিউটিব(  

 

টাঙ্গাইর ০৯২১-৬৩৬৯৭  

 

৮. বফণন াংদমাগ সৃবি 

 

বফআযবডবফ উকাদযদবাগী দস্যদদয উৎাবদত দেয মথামথ 

ভান বনবশ্চত কযা, াংযেণ, উৎাদদকয  ক্ষবাক্তায ন্যায্যমূল্য 

প্রাবপ্তয জন্য বফণন াংদমাগ কাম ণক্রভ বযচারনা কদয। ে 

াংযেদণয জন্য বফআযবডবফয বফববন্ন অফলুপ্ত প্রকদল্পয আতায় 

বনবভ ণত ১৬৮টি গুদাভ য যদয়দছ। এছাো কারুল্লী, কারুগৃ, াবন্ত, 

ল্লী ফাজায ব্রাে নাদভ ৮টি প্রদ ণনী  বফক্রয় ক্ষকন্দ্র যদয়দছ। 

 

৮. প্রতয ভদী ওাফ দমস্ দন্টাভমূল 

ক্রেঃ

দাং 

রটন্েন্প দন্টান্ভভ দাফ ঠিওাদা/অস্থাদ প্ররঢষ্ঠাভ 

ঢারভঔ 

উন্দ্যাক্তা প্রওন্ল্পভ দাফ ফন্তব্য 

১ কারুল্লী ল্লী বফন 

৫,কাযান ফাজায 

ঢাকা-১২১৫ 

২৭/০৪/৮৯ বফআযবডবফ-জাইকা এয 

ক্ষমৌথ উদযদগ 

বফআযবডবফ’য 

বভবতয দস্যদদয 

উৎাবদত েমূ 

কারুল্লীয ভােদভ 

ফাজাযজাতকযণ কযা 

য় 

২ প্রদ ণন  ে উন্নয়ন 

ক্ষকন্দ্র (কাযম্নগৃ) 

ক্ষযড বক্রদন্ট ভাদকণট 

আরীপুয, পবযদপুয 

০৪/০১/১৯৯৯ উৎাদনমূেী কভ ণাংস্থান 

কভ ণসূবচ (বইব) 
প্রবেণাথীদদয 

উৎাবদত ে বফক্রয় 

কযা য় 

৩ দভন পযান াউজ 

‘‘াবন্ত’’ 

বালুকা, ভয়ভনবাং ০৩/০৯/২০১৩ বফআযবডবফ-ক্ষকাইকা 

 ক্ষমৌথ উদযদগ 

৪ উিযাঞ্চদরয দবযদ্র্দদয 

কভ ণাংস্থান বনবশ্চতকযণ 

ধা কযান্ট ক্ষযাড  

ক্ষচকদাি,যাংপুয 

১০/০২/২০১৩ উিযাঞ্চদরয দবযদ্র্দদয 

কভ ণাংস্থান বনবশ্চতকযণ 
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ক্রেঃ

দাং 

রটন্েন্প দন্টান্ভভ দাফ ঠিওাদা/অস্থাদ প্ররঢষ্ঠাভ 

ঢারভঔ 

উন্দ্যাক্তা প্রওন্ল্পভ দাফ ফন্তব্য 

কভ ণসূবচ প্রদ ণনী  বফক্রয় 

ক্ষকন্দ্র 

প্রকল্প (উদকবনক) 

-২য় ম ণায় 

৬ ল্লী ফাজায, ঢাকা ল্লী কানন কভদপ্লক্স 

প্লট নাং-০৯, ক্ষটয-০৮ 

উিযা, ঢাকা 

২৪/০৬/২০১৫ 

দবযদ্র্ ভবরাদদয জন্য 

ভবন্বত ল্লী কভ ণাংস্থান 

ায়তা প্রকল্প (ইদযদা) 

৭ ল্লী  ফাজায, মদায বড্রভপ্লাজা, ৩৭ 

াজী ক্ষভাাম্মদ ভীন 

ক্ষযাড, দোটানা, মদায 

৩০/০৬/২০১৫ 

৮ ল্লী ফাজায, খুরনা াজী এ ভাদরক ক্ষচম্বায ৮০ 

মদায ক্ষযাড, খুরনা 

০৪/০৮/২০১৫ 

 

৯. রআভরটর’ভ ওাব ভক্রফ মূল্যান্দভ াংরক্ষপ্ত রঘত্র 

ভওান্ভভ উন্দ্যান্ক ররপন্ন আন্তচভারঢও খ্যারঢ িন্ন কন্রডা াংস্থা  তম ওর্তভও রআভরটরভ ওাব ভক্রফ 

মূল্যাদ ওভা লন্ন্ঙ। রকঢ তয ঙন্ভ রআভরটরভ াফরগ্রও ওফ ভওাণ্ড  মূল্যাদ  ফীক্ষা প্রাপ্ত রওছু 

নমানম/ফঢাফঢ রদম্নরূধেঃ 

 

ক্রেঃদাং ফীক্ষাভ রভড প্রাপ্ত নমানম/ফঢাফঢ 

১ ফীক্ষাভ দাফ: ধচীধ এভ 

অরপখাঢ রদরূধড (Impact 

study)। 

কন্রডা প্ররঢষ্ঠাদ: আইএফইরট 

ফ: ২০০৬ 

(১) ভওান্ভভ ‘তারভদ্র্য রন্ফাঘদ দওৌযম ধত্র’ এভ মক্ষয অচভন্দ ধল্লী  চীরওাদ 

প্রওল্প (ধচীধ) রন্যর ভূরফওা ধামদ ওভন্ঙ। প্রওল্পটিভ ওাব ভক্রফ াভা দতন্য 

রস্তৃঢ ওভাভ ররটি ভওান্ভভ রন্ঘদা ওভা উরঘঢ। 

(২)  প্রওন্ল্পভ ফাধ্যন্ফ উধওাভন্পাকীন্তভ ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্ট, আ বৃরি, ক্রক্ষফঢা বৃরি 

 আণ ভ-াফারচও অস্থাভ ব্যাধও ধরভঢভদ লন্ন্ঙ। 

২ ফীক্ষাভ দাফ: রআভরটরভ 

ওাব ভক্রফ মূল্যাদ 

কন্রডা প্ররঢষ্ঠাদ: রআইরটএ 

ফ: ২০১০ 

(১) রআভরটর সুরথান্পাকীন্তভ তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ নমপান্ লন্বারকঢা ওন্ভ 

আন্ঙ। রআভরটরভ ওফ ভ এমাওা তারভন্দ্র্যভ লাভ ১১% বা ওফ ভ এমাওা 

রলভূ ভঢ ঢণা চাঢী কড় দঘন্ ওফ। 

(২)  রচরটরধন্ঢ রআভরটরভ অতাদ (১.৯৩%)। 

(৩)  রআভরটর সুরথান্পাকীন্তভ িত আলভন্ড লন্বারকঢাভ ফাধ্যন্ফ উন্নঢ 

চীদবাত্রা  এাং দাভী ক্ষফঢান্দ লন্বারকঢা ওভন্ঙ। 

৩ ফীক্ষাভ দাফ:‘রি-স্তভ’ ফা 

ব্যস্থাভ মূল্যাদ। 

কন্রডা প্ররঢষ্ঠাদ:আইএআভরট 

ফ: ২০১০ 

(১) ত্তভ দণন্ও আরযভ তযন্ও টিররএ  দওএএ এভ ফাধ্যন্ফ ঋড  কৃরর 

উধওভড ভভান্লভ ফাধ্যন্ফ কৃরর উৎধাতদ বৃরিন্ঢ রআভরটরভ অতাদ খুই 

ঢাৎধব ভপূড ভ। 

৪ ফীক্ষাভ দাফ: চদন্াভ 

ফান্দান্নন্দ  রধআভরটরধ-২ 

প্রওন্ল্পভ অরপখাঢ রদরুধদ। 

কন্রডা প্ররঢষ্ঠাদ: আইএফইরট 

ফ: ২০১০ 

(১) চদন্ান্ণ ভ ভওারভ/দভওারভ াংস্থামূন্লভ দাভ ফাদ বৃরিন্ঢ রধআভরটরধ-২ 

প্রওল্পটি খুই গুরুত্বপূড ভ ভূরফওা ধামদ ওভন্ঙ। 

(২)  দলারডাং ট্যাক্স প্রতান্দ চদকডন্ও উৎালী ওভন্ঢ দচাভান্মা ভূরফওা ধামদওভন্ঙ। 

(৩)  ইউরদদ ধরভরন্তভ উমু্মক্ত ান্চঝ পানুষ্ঠান্দ গুরুত্বপূড ভ ভূরফওা ধামদ ওভন্ঙ। 

৫ ফীক্ষাভ দাফ: রধইরধ এভ 

ফধ্যঢী মূল্যাদ। 

কন্রডা প্ররঢষ্ঠাদ: আইএফইরট 

ফ: ২০১১ 

(১)  চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নন্দ ৭৩% উধওাভন্পাকী  উন্নঢ  দতুদ দধযা িৃক্ত 

লন্ন্ঙদ; 

(২) সুরথান্পাকীন্তভ িত ১৪% দণন্ও৬২%এ উন্নীঢ লন্ন্ঙ, ারর ভও আ ৬০০% 

বৃরি দধন্ন্ঙ এাং স্বাস্থযম্মঢ ধাঔাদাভ ব্যলাভ ৫% দণন্ও ৯৯% এ উন্নীঢ 

লন্ন্ঙ। 
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ক্রেঃদাং ফীক্ষাভ রভড প্রাপ্ত নমানম/ফঢাফঢ 

৬ ফীক্ষাভ দাফ: ফরিঢ তারভদ্র্ 

রন্ফাঘদ ওফ ভসূরঘভ অরপখাঢ 

রদরূধড। 

কন্রডা প্ররঢষ্ঠাদ: স্টাভরমাং 

ইউরদপ ভারটি, ইউন্ও। 

ফ: ২০১১। 

(১) সুরথান্পাকীন্তভ তারভদ্র্য দূভীওভন্ড আ বৃরিভ ফাধ্যন্ফ রআভরটর স্থারত্বযীম 

উন্নদ  রদরিঢ ওন্ভ বান্ছ; 

(২) ভূরফলীদন্তভ তুমদা প্রারন্তও কৃরও ম্প্রতা রআভরটরভ ঋড সুরথা দরয 

ধাা কৃরর উন্নন্দ রআভরটরভ প্রন্ঘষ্টা অব্যালঢ আন্ঙ, 

(৩) দদর্তত্ব রওান্য রআভরটর গুরুত্বপূড ভ ভূরফওা ধামদ ওভা ফাচ উন্নদ  

রিান্ত গ্রলন্ডভ দক্ষন্ত্র চদ অাংযগ্রলন্ডভ ররটি প্রাথান্য দধন্ন্ঙ; 

(৪) অন্যান্য াংস্থাভ তুমদা রআভরটরভ সুরথান্পাকীকড ক্ষুদ্র্ঋন্ডভ ঝাওা অরথও 

লান্ভ আ বৃরিমূমও ওফ ভওান্ণ্ড ররদন্াক ওন্ভ ণান্ও। 

৭ ফীক্ষাভ দাফ: রধআভরটরধ-২ 

এভ অন্ত ভঢী মূল্যাদ। 

কন্রডা প্ররঢষ্ঠাদ: আভরটররট 

মূল্যাদ তম। 

ফ: ২০১২ 

(১) প্রওন্ল্পভ প্ররযক্ষড, গ্রাফ ওরফটি পা  ইউরদদ ফি ওরফটিভ পাভ 

ফাধ্যন্ফওফ ভএমাওাভ চদকন্ডভ আণ ভ-াফারচও উন্নন্দভ ররন্ ন্ঘঢদঢা 

বৃরিধান্ছ; 

(২) রআভরটরভ ওফ ভ এমাওাভ চদকড ওফ ভ এমাওাভ াইন্ভভ চদকন্ডভ দঘন্ অরথও 

ধরভফান্দ ভওারভ/দভওারভ দা াংস্থাভ দা দধন্ন্ঙ; 

(৩) গ্রাফাী, ভওারভ/দভওারভ দা াংস্থা  স্থাদী চদপ্ররঢরদরথন্তভ ফন্ধ্য 

াংন্বাক স্থারধঢ লা ভওান্ভভ উন্নদ ওাব ভক্রফ লন্চই াস্তারঢ লন্ছ। 

8 ফীক্ষাভ দাফ: ধচীধ ২ 

ধব ভা এভ ফধ্যঢী মূল্যাদ।  

কন্রডা প্ররঢষ্ঠাদ: আভরটররট 

মূল্যাদ তম। 

ফ: ২০১৫ 

 (১) প্রওন্ল্পভপ্ররযক্ষডওাব ভক্রফঅন্ধক্ষাকৃঢপান্মা।ররপন্ন আথ ভদমূমও ওফ ভওান্ণ্ড ঋন্ডভ 

ব্যলাভ ঠিওপান্ ওভা লন্ন্ঙ, রদচস্ব প ূঁরচ কঞন্দ (দযাভ  ঞ্চ), তস্যবৃদ উিুি 

লন্ন্ঙ, প্রারঢষ্ঠারদও ঋড গ্রলড, াফারচও ন্ঘঢদঢামূমও ওান্চ তস্যবৃদ উধকৃঢ 

লন্ন্ঙ ন্ম ধরভমরক্ষঢ ল। 

(২) প্রওন্ল্পভ উন্দ্দে াস্তান্দভ ফাধ্যন্ফ উধওাভন্পাকীন্তভ ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্ট, আ বৃরি, 

ক্রক্ষফঢা বৃরি, স্থাদী দদর্তন্ত্বভ রওায  আণ ভ-াফারচও অস্থাভ ধরভঢভদ লন্ন্ঙ। 

(৩) দতন্যভ ার ভও উন্নন্দ গ্রান্ফভ তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীন্ও চদিন্ত রূধান্তভ ওভন্ঢ লন্ম এ 

প্রওন্ল্পভ ওাব ভক্রফ ঘমফাদ ণাওা প্রন্াচদ। 

 

১০. উধওাভন্পাকীন্তভ রওছু নম ওারলদী 

 

১০.১ নমঢাভ ওারলদীেঃ ফাওসুতা দকন্ফভ তরভদ্র্ চন্ভ কল্প 

 

তস্য ধরভরঘরঢ 

দদস্যয নাভ বভবতয নাভ কভ ণসূবচয নাভ উদজরা ক্ষজরা 

ভাকসুদা ক্ষফগভ োবরয়া ভবরা বফিীন দর বইব যানজয ভাদাযীপুয 

 

চযভ দাবযদ্র্  অথ ণ 

কদি মেন বনভবিত 

তেনই ভাকসুদা ক্ষফগভ 

এয বযচয়  দট 

বইবয ভাঠ কবভ ণয 

াদথ। তায যাভদ ণ 

ববতণ ন বইবয 

বনয়ন্ত্রাধীন ভবরা 

বফিীন দদর। 

দচতনতা বৃবিমূরক 

প্রবেণ  বফববন্ন 

প্রবেণ গ্রণ কদযন। 

শুরু য় নতুন জীফদনয 

াংগ্রাভ। ভাকসুদা ক্ষফগদভয বনজস্ব কাযোনায় বফববন্ন ধযদনয পুতুর ,ক্ষছাটদদয ক্ষেরনা  ক্ষা বচ ইতযাবদ ন্য ততবয কযদছন 
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ভাকসুদা ক্ষফগভ, স্বাভী ক্ষোকন ভীয, গ্রাভ- নয়া কাবন্দ, ডাক য- োবরয়া, যানজয, ভাদাযীপুয এয কথাই ফরবছ। 

ভাকসুদা ক্ষফগভ বদন ভজুযী কদয জীবফকা বনফ ণা কযদতন। াংাদয অবাফ অদনাটন ক্ষরদগই থাকদতা। বনজস্ব 

ক্ষকান পু ৌঁবজ বছর না। এয ভদে বযচয় য় বইবয ভাঠ কবভ ণয াদথ। তাযই যাভদ ণ ১.৯.১৯৯৬বিেঃ তাবযে 

দস্য ন যানজয উদজরায বনয়ন্ত্রনাধীন োবরয়া ভবরা বফিীন দদরয। শুরু য় নতুন জীফন। 

তন্ম রদরফঢ ঞ্চ চফা ওন্ভ ১৪০৬২ ঝাওা ঞ্চ চফা ওন্ভন্ঙদ। ন্ঘঢদঢাবৃরি প্ররযক্ষড ঙাড়া দদর্তন্ত্বভ 

রওায, রলা াংভক্ষড  ধারভারভও আইদ ররন্ প্ররযক্ষড গ্রলড ওন্ভন্ঙদ। তন্মভ ফধ্য দণন্ও রধইরধ ঋড 

রদন্ আ বৃরিমূমও পতুম  দঔমদা তঢভী ওাব ভক্রফ শুরু ওন্ভদ। প্রাণরফও অস্থা গ্রান্ফ গ্রান্ফ এাং ররপন্ন 

দফমা ঢাভ স্বাফী দনরভ ওন্ভ পতুম  দঔমদা ররক্র ওভন্ঢদ। রতদ রতদ ঢাভ ওান্চভ ফাদ  ধরভফাদ াড়ন্ঢ 

ণান্ও। ররপন্ন থভন্দভ পতুম ,দঙাঝন্তভ দঔমদা  দযা রধঘ তঢভী ওন্ভ ঢা ঢাভ স্বাফীল রঢদ পত্র ররপন্ন 

দতাওান্দ ধাইওাভী ভভাল রতন্ছদ। ঢভফান্দ ফান্ প্রা ৫৫০০০-৬০০০০ ঝাওা আ ওন্ভ ণান্ও। ঢভফান্দ 

ফাওসুতা দকফ রধইরধ ভানচভ অরন দণন্ও ৬০০০০ ঝাওা ঋড রদন্ ব্যলাভ ওন্ভন্ঙদ। ফাওসুতা দকন্ফভ 

আরণ ভও অস্থাভ উন্নরঢভ ান্ণ ান্ণ াফারচও অস্থাভ অন্দও উন্নরঢ লন্ন্ঙ। রঢরদ এঔদ াফারচও ররপন্ন 

ওান্চ অাংযগ্রলদ ওন্ভদ। এও দফন্ ওন্মন্চ দমঔাধড়া ওভন্ঙ। 

ওঠিদ ধরভশ্রফ  ইছা যরক্তভ ওান্ঙ দওাদ াথাই াথা দ প্রফাদ ওন্ভন্ঙদ ফাওসুতা দকফ। রধইরধভ 

লাঢা ফাওসুতা দকন্ফভ ানন্ল্য এমাওাভ রত্তলীদ চদকন্দভ রদন্চন্তভ প্ররঢ আস্থাভ ফন্দাপা কন্ড় 

উন্ঞন্ঙ এাং রদন্চভা ররপন্ন ওফ ভওান্ণ্ড িৃক্ত লন্ছদ। 

 

১০.২ নমঢাভ ওারলদীেঃ এওচদ াংগ্রাফী দদঢাভ তরভদ্র্ঢা চন্ভ ওারলদী 

 

তস্য ধরভরঘরঢ 

দদস্যয নাভ বভবতয নাভ কভ ণসূবচয নাভ উদজরা ক্ষজরা 

ক্ষোকন বভয়া ল্লী দাবযদ্র্ বফদভাচন 

কভ ণসূবচদত দরগঠন 

ল্লী দাবযদ্র্ বফদভাচন কভ ণসূচী ব্রােণাো কুবভল্লা 

 

কুরফল্লা দচমাভ ব্রাক্ষডধাড়া উধন্চমা লন্ঢ ফাত্র ৪ রওেঃরফেঃ উত্তন্ভ অরস্থঢ ঘাদমা ইউরদন্দভ অন্তকঢ এওটি গ্রান্ফভ 

দাফ ড়দৄরযা। এ গ্রান্ফই এও কৃরও ধরভান্ভভ ন্তাদ দঔাওদ রফা। দঔাওদ রফাভ ২ দঙন্ম ২ দফন্। াংাভ ড় 

লা াংান্ভভ অপা অদঝদ রদন্ রঘন্তাগ্রস্ত ণাওন্ঢদ। রওপান্ অণ ভনদরঢও ওফ ভওান্ে িৃক্ত ওন্ভ অরঢরভক্ত 

আন্ভ ধণ সৃরষ্ট ওভা বা এই ইছা ঢান্ও উতগ্রী ওন্ভ দঢান্ম। 

 

এফ এওরতদ দ চাদন্ঢ 

ধান্ভ দব, রআভরটর এভ 

আঢা ধল্লী তারভদ্র্ 

রন্ফাঘদ ওফ ভসূরঘন্ঢ 

তমকঞদ ওন্ভ ররপন্ন আ 

বৃরিমূমও ওফ ভওান্ণ্ড ঋড 

প্রতাদ ওভা ল। ঢাভ 

হুরতন্দভ মারমঢ আযা 

পূভন্দভ উন্দ্দন্ে রআভরটর 

অরনন্ ধতারন্ওভ ফাঞ 

াংকঞন্ওভ রদওঝ বা। 

                                       

 

 

                                   াঁয রতন্ ররপন্ন থভন্দভ ঔাঁঘা তঢরভন্ঢ ব্যস্ত দঔাওদ রফা 
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ঢাভধভ রঢরদ ধতারন্ওভ রদফওানুদ িন্ওভ রস্তারভঢ দচন্দ ড়দৄরযা গ্রান্ফ ২০০৫ ান্ম এওটি পরুর তম কঞদ 

ওন্ভদ। তস্যকড রদরফঢ াপ্তারলও পা  ঞ্চ প্রতান্দভ ফাধ্যন্ফ ৮ প্তাল ধন্ভ তন্মভ স্বীকৃরঢ মাপ ওন্ভ। তন্মভ 

তস্যন্তভ ম্মরঢক্রন্ফ দঔাওদ রফা তন্মভ ম্যান্দচাভ রদ ভারঘঢ লদ। 

 

প্রণফাভ দ ৫০০০ ঝাওা ঋড গ্রলদ ওন্ভ ধােভঢী ঘাদমা াচাভ দণন্ও ৪০০০ ঝাওাভ ায ক্র ওন্ভ। উক্ত াঁয রতন্ 

রঢরদ ররপন্ন থভন্দভ ঔাঁঘা দঢরভ ওন্ভদ। এওান্চ ঢান্ও লাঢা ওভন্ঢা ঢাভ স্ত্রী দঔন্তচা দকফ  ন্তান্দভা। প্ররঢরতদ 

দ ৭/৮ টি ঔাঘা  ঝুরড় তঢভী ওন্ভ াচান্ভ ররক্র ওন্ভ প্ররঢরতদ ৫০০/৬০০ ঝাওা আ ওন্ভ । এপান্ দ প্তান্ল 

৫০/৬০ টি  ঝুরড় তঢভী ওন্ভ াচান্ভ ররক্র ওন্ভ ৩৫০০/৪০০০ ঝাওা আ ওন্ভ। উক্ত আন্ভ ঝাওা রতন্ দ 

ধতারন্ওভ াপ্তারলও রওরস্ত ঘারমন্ বা এাং ধরভান্ভভ ঔভঘ ঘারমন্ বাদ। এপান্ রআভরটরভ ধতারও লন্ঢ ১২ 

তনা  ভন্ফাঝ দ ২৪০০০০ ঝাওা ঋড গ্রলড ওন্ভ ঢা দামূল্য ল ধরভন্যাথ ওন্ভদ। ঢভফান্দ ঞ্চন্ভ ধরভফাদ 

১২,০০০ ঝাওা। দ এ ওাচ ওন্ভ াংাভ ঘামান্দাভ ধাযাধারয দফন্ন্তভ চন্য খন্ভ দমাই দফরযদ ক্র ওন্ভ দমাইন্ভ 

ওান্চ উিুি ওন্ভন্ঙদ।ঢাঁভ ড় দঙন্ম অদা ভ ধায ওন্ভ ভওাভ প্রাইফারভ স্কুন্ম ঘাকুভী ওভন্ঙ। ঢাঁভ াংান্ভ এঔদ দওাদ 

অপা দদই। ঢভফান্দ রঢরদ রঢদ মক্ষ ঝাওাভ ফারমও। রঢরদ এঔদ স্বাস্থযম্মঢ ধাঔাদা  আন্ ভরদও মুক্ত টিউন্ম 

ব্যলাভ ওভন্ঙদ।রঢরদ রআভরটর ধতারন্ওভ ফাধ্যন্ফ ঢাঁভ চীন্দভ পাগ্য ধরভঢভদ ওন্ভন্ঙদ। ঢভফান্দ দঔাওদ 

রফাভ ধরভাভ ওন্মভ চন্য দপ্রভডাভ উৎ। 

 

১১. নন্ঝা গ্যামারভ  (রআভরটর’ভ ওাব ভক্রন্ফভ রওছু  রঘত্র) 

 

  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ক্ষে াবনায বনকট ক্ষথদক জাতীয় ভফায় পুযষ্কায 

বনদেন বফআযবডবফভূক্ত কাবভনগয বফিীন ভফায় বভবত বরেঃ এয 

বাবত জনাফ ক্ষভােঃ ইউনু আরী 

বযকল্পনা বফবাদগয ফতণভান  ববফষ্যৎ কভ ণবযকল্পনা বা 

 

  

ই-পাইর (নবথ) ব্ফস্থান বফলয়ক প্রবেণ ইউবনয়ন ভন্বয় কবভটি বায় ভাবযচারক, বফআযবডবফ। 



72 

 

  

সুবফধাদবাগীদদয ভাদঝ টিউদয়র বফতযণ কযদছন ক্ষজরা প্রাক   

উবযচারক (বফআযবডবফ), যাজফােী 

ভফায়ীদদয ভদে গাদছয চাযা বফতযণ কযদছন উবযচারক, ভাবনকগি 

 

 

 

৪.৪ ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (আভরটএ), গুড়া  

াঙ্গামী চারঢভ অরাংারতঢ দদঢা চাঢীভ রধঢা ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফাদ স্বাথীদঢান্ত্তাভ াাংমান্তয পদক ভঞদ 

এাং ক্ষুথা  তারভদ্র্মুক্ত াাংমান্তয কড়াভ প্রঢযন্ প্রাণরফও ধব ভান্ দব ওম ধতন্ক্ষধ গ্রলড ওন্ভরঙন্মদ ঢাভ ফন্ধ্য 

দতন্যভ তারভদ্র্ ধীরড়ঢ উত্তভাঞ্চন্ম ধল্লী উন্নদরপরত্তও প্ররযক্ষড  কন্রডা দওন্দ্র প্ররঢষ্ঠা অন্যঢফ। রঢরদ বণাণ ভই অনুপ 

ওন্ভরঙন্মদ দব, গ্রাফরপরত্তও াাংমান্তন্যভ উন্নন্দ প্ররযক্ষড  কন্রডাভ দওাদ রওল্প দদই। ঢাঁভ এওান্ত ঐওারন্তও 

ইছা/প্রন্ঘষ্টা ১৯৭৪ ান্ম াাংমান্তন্যভ প্রণফ ধঞ্চ ারর ভও ধরভওল্পদাভ আঢা ২.২০ দওাটি ঝাওা ভাদ্দ 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  ধভাফয ভ দা প্রতাদ ওভা। এওান্টফী প্ররঢষ্ঠা মি দণন্ও উরল্লরঔঢ তারত্ব নমপান্ ধামদ ওন্ভ আন্ঙ। 

ঢভফান্দ আভরটএ সুরদরত ভষ্ট রপযদ  রফযদন্ও াফন্দ দভন্ঔ ওফ ভওাে ধরভঘামদা ওন্ভ বান্ছ। 

 

প্রবেণ কাম ণক্রভ 

২০১৭-১৮ ান্মভ প্ররযক্ষড ওাব ভক্রন্ফ এওান্টফীভ রদচস্ব, ররপন্ন প্রওল্প এাং ররপন্ন াংস্থাভ দবৌণ উন্দ্যান্ক দফাঝ 

৩২৪টি দওান্ ভভ ফাধ্যন্ফ  ভন্ফাঝ ১৬,৯২২ চদন্ও প্ররযক্ষড প্রতাদ ওন্ভ এাং এওম অাংযগ্রলডওাভীন্তভ ফন্ধ্য 

১২,৬২৬ চদ পরুর এাং ৪২৯৪ চদ ফরলমা।  

 

 

  

এদরাডাবযাং প্রবেদণ ভফায়ী ভান 21 ক্ষ ক্ষপব্রুয়াযীদত জাতীয় ীদ বভনাদয ভাবযচারদকয ক্ষনর্তদত্ব েিা ণ অ ণন। 
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গদফলণা কাম ণক্রভ 

একাদডভীয মূর কাম ণক্রদভয ভদে গদফলণা অন্যতভ। ল্লীফাীয জীফন জীবফকায ভাদনান্নয়ন, ল্লী উন্নয়দনয বফববন্ন 

ভস্যা  ম্ভাফনা বচবিতকযণ, নাযী  ববছদয় ো জনদগাষ্ঠীয ভস্যা বচবিতকযণ, কৃবল  বযদফফািফ ক্ষটকই 

প্রমৄবক্ত উদ্ভাফদন ায়তা, গদফলণারব্ধ পরাপদরয বববিদত প্রাদয়াবগক গদফলণায ক্ষকৌর বনধ ণাযণ কযা গদফলণায মূর 

রেয। এছাো, প্রবেণ উকযণ ততযীদত গদফলণায পরাপর ব্ফায কযা য়। জাতীয় ল্লী উন্নয়ন নীবত, দাবযদ্র্ 

বফদভাচন ক্ষকৌরে, আথ ণ-াভাবজক উন্নয়ন, কৃবল উন্নয়ন, বযদফ াংযেণ ইতযাবদয প্রবত রেয ক্ষযদে গদফলণা 

প্রকল্পমূ বযচারনা কযা দয় থাদক। এফ গদফলণা কাম ণক্রদভয ভােদভ শুদৄ ল্লী উন্নয়নই নয় ল্লী উন্নয়দনয াদথ 

মৃ্পক্ত নীবত বনধ ণাযক  গদফলকদদযদক ায়তা  যাভ ণ প্রদান কযা য়। ২০১৭-২০১৮ অণ ভঙন্ভ ক্ষভাট ২৮টি 

গদফলণা প্রবতদফদন প্রকাবত দয়দছ। 
 

প্রাদয়াবগক গদফলণা  

একাদডভী, ফগুো বফগত প্রায় বতন দক ধদয গ্রাভীণ জনদগাবষ্ঠয আথ ণ-াভাবজক  জীফনমাোয ভাদনান্নয়দনয রদেয 

বনযরবাদফ গদফলণা  যীো-বনযীোয ভােদভ বফববন্ন ভদডর উদ্ভাফদনয বনবভি প্রাদয়াবগক গদফলণা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কদয মাদে। একাদডভী গ্রাভীণ জনদগাবষ্ঠয আথ ণ-াভাবজক  জীফনমাোয ভাদনান্নয়দন ২০১৭-১৮ অথ ণফছদয 

ক্ষভাট ২২টি প্রাদয়াবগক গদফলণা ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। এগুবরয ভদে বজবফ’য অথ ণায়দন এবডবভুক্ত ৭টি প্রাদয়াবগক 

গদফলণা প্রকল্প, একাদডভীয স্ব-অথ ণায়দন বযচাবরত প্রদ ণনী োভাদযয ৮টি ইউবনট এফাং কৃবল  ল্লী উন্নয়ন বফলয়ক 

৭টি বফদলাবয়ত ক্ষন্টায এয ভােদভ বযচাবরত কাম ণক্রভ উদল্লেদমাগ্য। এছাো যকায চরবত অথ ণফছদয একাদডভীয 

ভােদভ ৭টি প্রাদয়াবগক গদফলণা প্রকল্প ফাস্তফায়দনয বযকল্পনা গ্রণ কদযদছ মা অনুদভাদদনয প্রবক্রয়াধীন যদয়দছ। 

যকাদযয প্রতযে দমাবগতায় ল্লী উন্নয়দনয ক্ষেদে একাদডভী কর্তণক ফাস্তফাবয়ত বনম্নফবণ ণত প্রকল্প/কভ ণকাে 

ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। 

 

এবডবভুক্ত চরভানপ্রাদয়াবগক গদফলণা প্রকল্প 

(১) মমুনা, দ্মা এফাং বতস্তা চযাঞ্চদরয ভাদকণট চযাদনর উন্নয়ন (M4C) কাবযগবয ায়তা প্রকল্প। 

(২) ‘‘গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন এফাং আদৄবনক নাগবযক সুদমাগ সুবফধা ম্ববরত ভফায়বববিক ফহুতর 

বফন বফবি ‘ল্লী জনদ’ বনভ ণাণ’’ াংক্রান্ত প্রাদয়াবগক গদফলণা প্রকল্প  

(৩) াবন ােয়ী আদৄবনক প্রমৄবক্তয ম্প্রাযণ  বফস্তায এফাং ব্ফস্থানায ভােদভ পদরয উৎাদন বৃবি ীল ণক 

প্রাদয়াবগক গদফলণা প্রকল্প। 

(৪) ল্লী উন্নয়ন একাদডভী (আযবডএ), যাংপুয স্থান ীল ণক প্রকল্প। 

(৫) জাভারপুদয ল্লী উন্নয়ন একাদডভী (আযবডএ), প্রবতষ্ঠাকযণ ীল ণক প্রকল্প। 

(৬) ফগুো ক্ষজরায াবযয়াকাবন্দ  ক্ষানাতরা উদজরায চয এরাকায় ফফাযত দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয জীফনভান 

উন্নয়ন ীল ণক প্রকল্প 

(৭) ক্ষৌযবক্ত বনবণয ক্ষদচয ভােদভ বব-স্তয কৃবল প্রমৄবক্ত ম্প্রাযণ  এয ফহুমুেী ব্ফায ীল ণক প্রাদয়াবগক 

গদফলণা প্রকল্প 

 

(১)    দফরওাং ফান্ওভঝ াওভ নভ দ্যা বমুদা, ধদ্মা এাং রঢস্তা ঘভ (M4C) 

াাংমান্তয ভওাভ  এরটর’ভ অণ ভান্দ দফাঝ ৯২৬২.৮৫ (রচর-১৩৬৩.০০ এাং প্রওল্প ালায্য ৭৮৯৯.৮৫ মক্ষ) 

মক্ষঝাওাপ্রাক্করমঢব্যন্দফ, ২০১৩ লন্ঢ জুদ, ২০১৯ দফাতী এওটি তন্তরযও ালায্যপষ্ট ওারভকরভ লাঢাথফী ঘমফাদ 

প্রওল্প।  রে 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 ওফ ভ াংস্থান্দভ রদভাধত দক্ষত্র। রওন্তু ঘভাঞ্চন্ম দঝওই াচাভ ব্যস্থাধদা দা ণাওা উৎধারতঢ 
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কৃরর ধন্ণ্যভ ন্যাব ভমুল্য রদরিঢ লন্ছ দা। নন্ম রতদ রতদ ঘভাীন্তভ ঘভফ তারভদ্র্ঢা, অরদিঢা এাং রধব ভল 

প্রাকৃরঢও প্ররঢকূমঢা বৃরি ধান্ছ। 

 

প্রওন্ল্পভ উন্দ্দে 

M4C প্রকল্পটিয মূর রেয দরা আয় বৃবিয ভােদভ ফাাংরাদদদয উিয  উিয-বশ্চভ অঞ্চদরয বনবদ ণি বকছু ক্ষজরায 

চদয ফফাকাযীদদয দাবযদ্র্তা  বফম ণয় হ্রা কযা। Chars Livelihoods Programme (CLP)-এয 

ম্পদ স্তান্তয কাম ণক্রদভয পরাপদরয উয বববি কদয চয উৎাদকদদয কভ ণকােদক দৃঢ়  বক্তারী কযায রদেয 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা দে। 

 

প্রওল্প এমাওা 

 

: দতন্যভ উত্তভ  উত্তভ ধরিফ অঞ্চন্মভ দফাঝ ১০টি দচমাভ (গুড়া, রভাচকঞ্জ, 

কাইান্ধা, চাফামপভ, কুরড়গ্রাফ, মামফরদভলাঝ, ভাংপভ, দীমনাফারভ, ঝাঙ্গাইম 

এাং ধাদা) ঘভাঞ্চম। 

অনুন্ফারতঢ প্রওল্প ভাদ্দ : ৯,২৬২.৮৫  মক্ষ ঝাওা (প্রওল্প ালায্য-৭,৮৯৯.৮৫ মক্ষ; রচর-১,৩৬৩.০০ মক্ষ) 

জুদ, ২০১৮ ধব ভন্ত ক্রফপরঞ্জঢ ব্য : ৭৭০১.৭২ মক্ষ ঝাওা (প্রওল্প ালায্য-৬৬৩৮.৫৪ মক্ষ; রচর-১০৬৩.১৮ মক্ষ) 

ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভ াংন্যারথঢভাদ্দ : ১,৫৯০.০০ মক্ষ ঝাওা (প্রওল্প ালায্য-১,১৮৬.০০ মক্ষ; রচর-৪০৪.০০ মক্ষ) 

ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভভ জুদ/১৮ ধব ভন্ত ব্য : ১৪৪৫.৩৭ মক্ষ ঝাওা (প্রওল্প ালায্য-১০৭৮.৬৯ মক্ষ; রচর-৩৬৬.৬৮ মক্ষ) 

 

উন্ল্লঔন্বাগ্য অগ্রকরঢ 

 প্রকদল্পয দমাগী চাযটি কৃবল উকযণ যফযাকাযী প্রবতষ্ঠান জুরাই/১৭- ক্ষভ/১৮ ভা ম ণন্ত চযাঞ্চদর 

ফ ণদভাট ৯.৪৮ ক্ষকাটি টাকা মূদল্যয ভানম্মত কৃবল উকযণ বফবক্র কদযদছ। 

 প্রকদল্পয দমাবগ ক্ষগা োয যফযকাযী প্রবতষ্ঠান এবআই ক্ষগাদদযজ জুরাই/১৭-জুন/১৮ ভা ম ণন্ত চযাঞ্চদর 

১,৬৭১ক্ষভ: টন উন্নতভাদনয গফাবদ শুয োয বফক্রয় কদযদছ। 

 প্রকদল্পয দমাবগতায় জুরাই/১৭- জুন/১৮ ম ণন্ত অাংীদায এনবজ গাক, এনবডব, ইউনাইদটড পাইন্যাস, 

এদকএ পাউদেন  ব্রাক এয ভাোদভ বযাজগি, ফগুো  গাইফািা এফাং কুবেগ্রাদভ ১১,৮০৭ জন 

কৃলদকয ভাদঝ ৩৩.০৩ ক্ষকাটি টাকা ক্ষভৌসুবভ ঋণ প্রদান কদযদছ। 

 প্রকদল্পয দমাবগতায় ৬৬ জন ভুট্টা ভাোই ক্ষফাদানকাযী ৫,৩১১ জন চালীদক ভুট্টাভাোই ক্ষফাদান কদযন। 

এছাো ৯ জন উন্নত বিঁয়াজ াংযেদনয জন্য উন্নত ভাচা প্রস্তুতকাযী ৯৪ কৃলদকয ভাদঝ ৯৪টি ভাচা প্রস্তুত 

কদয, ক্ষমোদন প্রায় ১,৩৬৩ ভন বিঁয়াজ াংযেণ কযা দয়দছ। 

 চযাঞ্চদরয উৎাবদত ে ক্রয় বনবশ্চত কযায রদেয প্রাণ গ্রুদয াদথ চুবক্ত ম্পাদন কযা য়, পরশ্রুবতদত এ 

ম ণন্ত ২৫৯ ক্ষভবেক টন ভানম্মত আলু  ১১০ ক্ষভবেক টন ভবযচ ক্রয় কদয এফাং কৃলকদদযদক ব্ফাবয়ক 

দমাবগতা প্রদাদনয রদেয প্রাণ ৫টি কৃবল াফ চালু কদযদছ। 
 

(২) গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ চীদফাদ উন্নদ এাং আদৄরদও দাকরভও সুন্বাক-সুরথা ম্বরমঢ ফারপরত্তও 

হুঢম পদ ররযষ্ট ‘ধল্লীচদধত’ রদফ ভাড যীর ভও প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প 

 কৃবল জবভ অচয় ক্ষযাধ  ল্লীফাীয জন্য উন্নত আফান ব্ফস্থা বনবশ্চতকযদণ ল্লী উন্নয়ন একাদডভী, ফগুো 

“গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন এফাং আদৄবনক নাগবযক সুদমাগ-সুবফধা ম্ববরত ভফায়বববিক ফহুতর 

বফন বফবি ‘ল্লী জনদ’ বনভ ণাণ” াংক্রান্ত প্রাদয়াবগক গদফলণা ীল ণক চরভান প্রকল্প। প্রকল্পটি জুরাই, ২০১৪ 

দত জুন, ২০১৭ ক্ষভয়াদদ ক্ষভাট ৪২৪৩৩.৭৮ রে টাকা প্রাক্কবরত ব্দয় ফাস্তফাবয়ত দে। 

প্রওন্ল্পভ মূম উন্দ্দে 

গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ উন্নঢ আাদ রদরিঢওভন্ডভ ফাধ্যন্ফ কৃরর চরফ অধঘন্ভাথ, ঔাদ্য রদভাধত্তা রদরিঢওভড এাং 

চীদফান্দভ উন্নদ ওভাই প্রওন্ল্পভ মূম উন্দ্দে। 
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প্রকল্প এরাকা 
: ক্ষদদয াত বফবাদগ একটি কদয ক্ষভাট ০৭টি এরাকায় াইরট আকাদয প্রকল্প 

ফাস্তফাবয়ত দে। 

অনুদভাবদত প্রকল্প ফযাে 
: ক্ষভাট ৪২৪৩৩.৭৮ রে টাকা (ফাাংরাদদ যকায- ৩৬,২৯৮.০০ রে টাকা 

 সুবফধাদবাগী- ৬,১৩৫.৭৮ রে টাকা) 

জুন২০১৮ ম ণন্ত ক্রভপুবিত ব্য় : ১৪৩৮৬.১৮ রে টাকা 

২০১৭-১৮ অথ ণফছদয ফযাে : ৩৫০০.০০ রে টাকা।  

চরবত অথ ণ ফছদযয জুন/১৮ ম ণন্ত 

ব্য় 

: ৩,১৯১.৪২ রে টাকা 

 

প্রওন্ল্পভ প্রথাদ প্রথাদ ওাব ভক্রফমূল 

ও)  হুঢম ররযষ্ট (৪ ঢমা) ৭টি আান্দভ চন্য পদ রদফ ভাড; 

ঔ)  কারতধশু  লাঁ-মুভকী ধামদল উৎধারতঢ কৃরর ধণ্য প্ররক্রাচাঢওভড াংক্রান্ত ৭টি পদ রদফ ভাড  

 (৩ ঢমা); 

ক)  দৌভ প্যান্দম স্থাধন্দভ ফাধ্যন্ফ রদুযৎ উৎধাতদ; 

খ)  রদভাধত ধারদ ভভান্লভ ব্যস্থা; 

গ)  ধারদ িন্তভ ন্ ভাত্তফ ব্যলাভ রদরিঢওভন্ড বৃরষ্টভ ধারদ াংভক্ষড  ঝন্মঝ োয ওান্চ ব্যলাভ ; 

ঘ)  অরিরদ ভাধন্ওভ সুন্বাক এাং ধরভন্য উন্নন্দ চমাথাভ/দমও রদফ ভাড;  

ঙ)  ভন্ধদওান্চ রওল্প দাদন্বাগ্য জ্বামাদী যরক্ত ব্যলান্ভ ওরফউরদটি রপরত্তও ান্াগ্যা োন্ট স্থাধদ; 

চ)  ান্াগ্যা োন্ট লন্ঢ প্রাপ্ত াভ দণন্ও উৎকৃষ্টফান্দভ তচ াভ উৎধাতদ এাং রধডদ; 

ছ)  সুনমন্পাকীন্তভ চন্য ররপন্ন আথ ভদমূমও প্ররযক্ষড ধরভঘামদা; এাং 

জ)  উন্দ্যাক্তা উন্নন্দ প্ররযক্ষড রদপভভ আভরটএ ঋড ওাব ভক্রফ ধরভঘামদা। 

 

 

কৃরর চরফ াশ্রী  আদৄরদও দাকরভও সুন্বাক-সুরথা ম্বরমঢ ফা রপরত্তও ধল্লী চদধত 
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উন্ল্লঔন্বাগ্য অগ্রকরঢ 

 ভাংপভ রপান্কভ ভাংপভ তভ উধন্চমাভ রদাফঢ দফৌচাভ ধাোভরতরখ, ভাচযালী রপান্কভ যাচালাদপভ 

উধন্চমাভ চাফামপভ দফৌচা এাং ঠাওা রপান্কভ দকাধামকঞ্জ দচমাভ তভ উধন্চমাভ আড়ধাড়া  লরভতাপভ 

দফৌচাভ লরভতাপভ গ্রান্ফ ধল্লী চদধত পন্দভ রদফাড ভ ওাচ ঘমন্ঙ। 

 খুমদা রপান্কভ খুমদা দচমাভ টিাখাঝা উধন্চমাভ দঔামাাড়ীা গ্রান্ফ ধল্লী চদধত পদ রদফ ভান্ডভ ধাইরমাং এভ 

ওাচ ঘমফাদ।  

 রন্মঝ রপান্কভ রন্মঝ দচমাভ তরক্ষড সুভফা উধন্চমাভ দুলারচ গ্রান্ফ ধল্লী চদধত পদ রদফ ভান্ডভ চন্য ীফাদা 

রঘরিঢ ওন্ভ ফাটি ধভীক্ষা ওাচ প্ররক্রাথীদ। ধাযাধারয ারম পভান্ঝভ ওাচ ঘমফাদ ভন্ন্ঙ।  

 ঘট্টগ্রাফ রপান্ক ওক্সাচাভ দচমাভ তভ উধন্চমাভ খুভধাকুম গ্রান্ফভ ঙ্গন্ধু াচাভ াংমি চরফ ক্র িন্ন 

লন্ন্ঙ । 

 রভযাম রপান্কভ আঢা ধল্লী চদধত প্রওল্প াস্তান্দভ চন্য প্রওল্প এমাওা ূড়ড়ান্তপান্ রদ ভাঘদ ওভা ম্ভ দা 

লন্ম ইন্ঢাফন্ধ্য ২/৩টি এমাওাভ ম্ভব্যঢা বাঘাই িন্ন লন্ন্ঙ। এ ররন্ ফন্ত্রডামন্ভ অনুফরঢক্রন্ফ প্রওল্প 

এমাওা ূড়ড়ান্তপান্ রদ ভাঘদ ওভা লন্।  

 

(৩) ধারদ াশ্রী আদৄরদও প্রমৄরক্তভ ম্প্রাভড  রস্তাভ এাং ব্যস্থাধদাভ ফাধ্যন্ফ নন্মভ উৎধাতদ বৃরি 

যীর ভও প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প 

 

ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, গুড়া ঢাভ চন্মি 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। আভরটএ ওর্তভও উদ্ভারঢ এইভম্নধ ভূ-কপভস্থ দঘদামা স্থাধদ ওভাভ নন্ম 

পূন্ ভ ওরণঢ ক্ষফঢা িন্ন এওটি কপীভ দমকূধ দণন্ও ১৬৬ এওভ দান্ভা থান্দভ চরফন্ঢ দঘ প্রতাদ ওভা ম্ভ 

লন্ন্ঙ। আভরটএ কন্রডাভ তীখ ভ অরপজ্ঞঢাভ আন্মান্ও ঔাফাভ ধব ভান্ 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 ট্রাইন্ওা ওন্িাস্ট 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 ঝুূঁরও দফাওান্মা ওভাই প্রওল্পটিভ মূম 

উন্দ্দে। 

 

প্রওল্প এমাওা 
: দতন্যভ াঢ রপান্কভ৪০দচমাভ দফাঝ ২০০টি এমাওা প্রওল্প াস্তারঢ 

লন্ছ। 

অনুন্ফারতঢ প্রওল্প ভাদ্দ : দফাঝ ৩৯০২.০০ মক্ষ  

জুদ২০১৮ ধব ভন্ত ক্রফপরঞ্জঢ ব্য : ২৪০০.৫৫ মক্ষ ঝাওা 

২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভ ভাদ্দ : ১০০০.০০ মক্ষ ঝাওা।  

ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভভ জুদ/১৮ ধব ভন্ত ব্য : ৯৭৫.২৫ 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 অন্তক ভঢ ৭২টি কৃরও গ্রুন্ধ এই থভন্দভ 

আদৄরদও ধারদ াশ্রী প্রমৄরক্ত এাং বারন্ত্রওীওভদ প্রতয ভদী’ভ াস্তাদ এই প্রণফ। ফাঞ ধব ভান্ কৃরর রপাক, রএরটর, 

ন্ভন্দ্র হুমুঔী ওর্তভধক্ষ (রএফরটএ), ইঢযারত প্ররঢষ্ঠান্দভ প্রমৄরক্তমূল ম্প্রাভন্ড াংমৄক্ত লাভ নন্ম ইরঢাঘও 

ধরভঢভদ মক্ষয ওভা বান্ছ।  
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উন্ল্লঔন্বাগ্য অগ্রকরঢ 

 প্রওন্ল্পভ আঢা রদথ ভারভঢ প্রওল্প এমাওা চভীধ ধরভঘামদা ওন্ভ প্রণফ ঙন্ভ ৩০টি এাং রিঢী ঙন্ভ 

৩৫টি উধ-প্রওন্ল্প গ্রুধ রদ ভাঘদ িন্ন ওভা লন্ন্ঙ। ঢন্ ভূ-কপভস্থ ধারদভ স্তভ ধরভফাধ, দঘ ধারদভ তক্ষঢা 

রদরূধদ  ব্যলাভ িওীঢ চভীধ ঘমফাদ; 

 ফাতাভ ট্রান্ন্মভ চন্য ৭টি রপান্কভ ৭টি এমাওা চভীধ ধরভঘামদা ওন্ভ ৭টি ফাতাভ ট্রান্ম এমাওা ভর, 

ঔরভধ/২০১৮ দফৌসুন্ফভ প্রতয ভদী ঘমন্ঙ।  

 আভরটএ প্রতয ভদী ঔাফাভ কন্রডাভ মূম দওন্দ্র রলন্ন্ কন্ড় তুন্ম প্রমৄরক্তমূন্লভ উধভ কন্রডা ওাব ভক্রফ 

ঘমফাদ ভন্ন্ঙ। 

 প্রমৄরক্তমূল চদরপ্র  প্রাভ/ম্প্রাভন্ডভ চন্য ১৯০টি ফাঞ রত, ৭টি ক্র রপরচঝ/ন্ফাটিন্পযদাম টুযভ, 

১১৫টি নাফা ভ রনড স্কুম প্ররযক্ষডল ৯টি দফরযদাভী অধান্ভযদ এাং ২২টি অরলঢওভড  ব্যস্থাধদা ররও 

প্ররযক্ষড িন্ন ওভা লন্ন্ঙ। 

 ঔাফাভ বারন্ত্ররওওভন্ডভ চন্য ধাাভ টিমাভ দট নফ ভাভল, দভাধদ  ফাড়াই বন্ত্রধারঢ াংগ্রল ওন্ভ রঢভড 

ওাব ভক্রফ ঘমফাদ ভন্ন্ঙ।  

 

(৪)  ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (আভরটএ), ভাংপভ স্থাধদ যীর ভও প্রওল্প 

াাংমান্তয ভওান্ভভ অণ ভান্দ অন্ক্টাভ, ২০১৪ লন্ঢ দন্ন্ফম্বভ, ২০১৮ দফাতী এওটি ঘমফাদ প্রওল্প। প্রওল্পটি ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী দযঔলারদা এঁভ অগ্রারথওাভমূমও প্রওল্প। উত্তভ-ধরিফ অঞ্চন্মভ (কাইান্ধা, ভাংপভ, রতদাচপভ, ঞাঁকুভকা, 

ধঞ্চকড়, দীমনাফাভী, কুরড়গ্রাফ  মামফরদভলাঝ) গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীন্ও তক্ষ চদযরক্তন্ঢ রূধান্তন্ভভ ফাধ্যন্ফ উন্নন্দভ 

মূম দরাঢথাভা িৃক্ত ওন্ভ ঢান্তভ তারভদ্র্ রন্ফাঘদ ওভাভ চন্য আভরটএ, গুড়া’ভ অথীন্দ ভাংপন্ভভ ঢাভাকঞ্জ 

উধন্চমা ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, গুড়াভ আতন্ম এওান্টফী স্থাধন্দভ উন্দ্দন্ে প্রওল্পটি াস্তারঢ লন্ছ। 

 

প্রওন্ল্পভ মূম উন্দ্দে 

ভাংপভ রপান্কভ গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ দঝওই চীদবাত্রাভ ফান্দান্নন্দভ চন্য আভরটএ, গুড়া’ভ আতন্ম আন্ভা এওটি 

পড ভাাংক ধল্লী উন্নদ এওান্টফী প্ররঢষ্ঠা ওভাই এ প্রওন্ল্পভ মূম উন্দ্দে। 

 

প্রওল্প এমাওা 
: ভাংপভ দচমাভ ঢাভাকঞ্জ উধন্চমাথীদ ইওভঘামী, ওাঘদা  চকতীযপভ 

দফৌচা। 

অনুন্ফারতঢ প্রওল্প ভাদ্দ : ১১১৩২.০০ মক্ষ ঝাওা । 

জুদ২০১৮ ধব ভন্ত ক্রফপরঞ্জঢ ব্য : ৪০৪৭.০৮ মক্ষ ঝাওা। 

২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভ ভাদ্দ : ২০০০.০০ মক্ষ ঝাওা। 

ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভভ জুদ/১৮ ধব ভন্ত ব্য : ১৯৬৮.০৮ মক্ষ ঝাওা  

 

প্রকদল্পয মূর কভ ণকাে 

ভূবভ অবধগ্রণ 

 প্রকদল্পয আতায় ক্ষভাট ৫০ একয জবভ অবধগ্রণ কাজ 

অবপ বফন বনভ ণাণ 

 ক্ষভইন ক্ষগট  ীভানা প্রাচীয বনভ ণাণ 

 প্রাবনক কাভঅনুলদ বফন (১০ তরা পাউদেন) 60০ফ: বভ: X ১০তরা = 6000 ফ: বভ: বনভ ণাণ  

 ক্ষটকদনারবজবফনেঃ (৬ তরা পাউদেন) ২য় তরা ম ণন্ত বনভ ণাণ (৩0০ফ: বভ: X ২তরা = 600 ফ: বভ: বনভ ণাণ) 

 কযাদপদটবযয়া বফদনাদন ক্ষকন্দ্র  ক্ষগি াউ বফন (৬ তরা পাউদেন ৫ভ তরা ম ণন্ত বনভ ণাণ): (৭0০ফ: 

বভ: X ৫ তরা = ৩৫00 ফ: বভ: বনভ ণাণ) গ্রাউে ক্ষলায  ১ভ তরা- কযাদপদটবযয়া, ২য় তরা- বফদনাদন ক্ষকন্দ্র, 

৩য় তরা ক্ষগে াউ 
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আফাবক বফন বনভ ণাণ  

 াধাযণ ক্ষাদির (ভবরা  পুরুল): (১০ তরা পাউদেন) ৬তরা ম ণন্ত বনভ ণাণ  (৪৫০ফ: বভ: X ৬তরা = 

২৭০0 ফ: বভ: বনভ ণাণ) 

 বযচারদকয ফাাংদরােঃ (২য় তরা পাউদেন) ২য় তরা ম ণন্ত বনভ ণাণ (১৫৮ফ: বভ: X ২তরা = ৩১৬ফ: বভ: 

বনভ ণাণ) 

 পযাকাবি ক্ষকায়াট ণাযেঃ (১০ তরা পাউদেন) ২ তরা ম ণন্ত বনভ ণাণ (১৮৬ফ: বভ: X ৪ইউবনট X ২তরা = 

১৪৮৮ফ: বভ: বনভ ণাণ) 

 িাপ ক্ষকায়াট ণায (এ, বফ, ব টাই) (১০তরা পাউদেন) ২য় তরা ম ণন্ত বনভ ণাণ (৭৫০ফ: বভ: X 

৩টাইইউবনট X ২তরা = ১৫০০ফ: বভ: বনভ ণাণ) 

 ভবজদ বনভ ণাণ (২য় তরা পাউদেন) ১ভ তরা বনভ ণাণ (২২০ফ: বভ: X ১তরা = ২২০ফ: বভ: বনভ ণাণ)।  

ক্ষডইদনজবদেভ, ক্ষযাড/বরাংক ক্ষযাড, কবযদডায ইতযাবদ স্থান/বনভ ণাণ। 

 

উদল্লেদমাগ্য অগ্রগবত 

 ইদতাভদে যাংপুয ক্ষজরায তাযাগি উদজরাধীন ইকযচারী, কাচনা  জগদীপুয ক্ষভৌজা ৫০ একয জবভ 

অবধগ্রণ ম্পন্ন কযা দয়দছ। 

 রদফ ভাড ওাচ রদরড় ঢতাভওী  ধরভওল্পদা ফারনও িন্ন ওভাভ সুরথান্ণ ভ ইন্ঢাফন্ধ্য ধভাফয ভও নাফ ভ রদন্াক 

দতা লন্ন্ঙ। 

 ভূরফ উন্নন্দভ ওাচ ৮০ পাক িন্ন লন্ন্ঙ। 

 ওযািান্ভ ফাস্টাভ েযাদ তঢভী ওভা লন্ন্ঙ। দ অনুবাী রফাদা প্রাঘীন্ভভ ওাচল ররপন্ন  পদ রদফ ভাড 

ওাচ শুরু লন্ন্ঙ। 

 ১০ ঢমা ররযষ্ট অনুরত ওাফ-প্রযারদও পদল ৬ঢমা ররযষ্ট ওযান্নন্ঝরভা  দকস্ট লাউচ এাং দলান্স্টম 

পদ রদফ ভাড  ঘমন্ঙ।  

 অরযষ্ট পদ  অওাঞান্ফা রদফ ভান্ডভ চন্য ই-দঝোভ আলাদ ওভা লন্ন্ঙ। 

 

(৫)  চাফামপন্ভ ধল্লী উন্নদ এওান্টফী প্ররঢষ্ঠাওভড যীর ভও প্রওল্প 

ফফদরাংল রপান্কভ গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ দঝওই চীদবাত্রাভ ফান্দান্নন্দ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দযঔ লারদা কঢ 

২৫/১০/২০১৬ ঢারভন্ঔভ এওন্দও পা প্রওল্পটিভ 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। 
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প্রওন্ল্পভ মূম উন্দ্দে 

বৃলত্তভ ফফাংরাংল অঞ্চন্মভ গ্রাফীড চদন্কাষ্ঠীভ দঝওই চীদ-বাত্রাভ ফাদন্ন্নান্দভ চাফামপন্ভ ধল্লী উন্নদ এওান্টফী 

প্ররঢষ্ঠা ওভাই এ প্রওন্ল্পভ মূম উন্দ্দে।প্রওন্ল্পভ সুরদরত ভষ্ট উন্দ্দেমী রদম্নরূধেঃ  

 এওান্টফী প্ররঢষ্ঠাভ চন্য দপৌঢ অওাঞান্ফা রদফ ভাড ওভা;  

 প্ররযক্ষড, কন্রডা  প্রান্ারকও কন্ডাভ চন্য ররপন্ন সুন্বাক সুরথা রদরিঢ ওভা; 

 ধল্লী উন্নদ িওীঢ প্ররযক্ষড, কন্রডা  প্রান্ারকও কন্রডাভ ফাধ্যন্ফ প্ররযরক্ষঢ  তক্ষ ফাদ িত সৃরষ্ট, 

দঝওই ফন্টম  প্রমৄরক্ত ম্প্রাভড; 

 ফাদিন্ন প্ররযক্ষড প্রতান্দভ ফাধ্যন্ফ তক্ষ ফাদ িত সৃরষ্ট এাং ফন্টম/প্রমৄরক্তকঢ ম্প্রাভড ওন্ভ ঔাদ্য 

রদভাধত্তা রদরিঢ এাং তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ লাঢা ওভা; এাং  

 দতন্যভ গ্রাফীড লঢতরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীন্ও তক্ষ ওফী রলন্ন্ কন্ড় তুন্ম গ্রাফীড অঞ্চন্মভ আণ ভ-াফারচও 

অস্থাভ উন্নদ খঝান্দা।  

 

প্রওল্প এমাওা 
: চাফামপভ দচমাভ দফমাদতল উধন্চমাথীদ রযলাঝা, লরভভাফকুম  

দফৌচা। 

অনুন্ফারতঢ প্রওল্প ভাদ্দ : ১২৪৫০.১২ মক্ষ ঝাওা  

জুদ২০১৭ ধব ভন্ত ক্রফপরঞ্জঢ ব্য : ৪২৩৮.৩১মক্ষ 

২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভ ভাদ্দ : ৭৫০.০০মক্ষ 

ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভভ জুদ/১৮ ধব ভন্ত ব্য : ৭৪৫.০৮মক্ষ ঝাওা  

 

প্রকদল্পয মূর কভ ণকাে 

ম্পদ াংগ্র 

 ৫০ একয জবভ অবধগ্রণ। 

 প্রকদল্পয আতায় মানফান (১টি বক-আ   ২টি ক্ষভাটয াইদকর) াংগ্র । 

 প্রস্তাবফত৫টিইউবনদটয (পর; ক্ষডইযীদাবি; ভৎস্য; টিসুয কারচায এফাং াইদড্রাদপাবনক; কৃবল ে 

প্রবক্রয়াজাতকযণ ইউবনট) এয মন্ত্রাবত াংগ্র। 

 

রদফ ভাড  স্থাধদাতী 

পদ রদফ ভাড  

 তয ঢমা ররযষ্ট প্রযারদও পদ রদফ ভাড; 

 ওযান্নন্ঝরভাল রন্দাতদ দওন্দ্র  দকষ্ট লাউপদ (৬ ঢমা নাউন্েযদ ৫ফ ঢমা ধব ভন্ত রদফ ভাড) (১ফ  ২ 

ঢমা ওযান্নন্ঝরভা; ৩ ঢমা- রন্দাতদ দওন্দ্র এাং ৪ণ ভ-৫ফ ঢমা দকস্ট লাউ) 

 াথাভড দলান্ষ্টম (পরুর): (৬ ঢমা নাউন্েযদ) ৬ষ্ঠ ঢমা ধব ভন্ত রদফ ভাড; 

 াথাভড দলান্ষ্টম (ফরলমা ): (৬ ঢমা নাউন্েযদ) ৬ষ্ঠ ঢমা ধব ভন্ত রদফ ভাড। 

 ফলাধরভঘাভও  অরঢরভক্ত ফলাধরভঘাও াাংন্মা : (২ ঢমা নাউন্েযদ) ২ ঢমা ধব ভন্ত রদফ ভাড। 

 

অন্যান্য পদ  অওাঞান্ফা/স্থাধদারত রদফ ভাড  

 প্ররযক্ষড, কন্রডা  প্রান্ারকও কন্রডা দক্ষত্র রলন্ন্ চাফামপভ ওযািান্ আভরটএ, গুড়া’ভ আতন্ম নম;  

দটইভী  দধারি; ফৎস্য;  টিসুয ওামঘাভ এাং লাইন্রান্নারদও এাং কৃররধণ্য প্ররক্রাচাঢওভড ইউরদঝ এভ 

দট/অওাঞান্ফা রদফ ভাড এাং দফইদ দকঝ, কাট ভ দযট  ীফাদা প্রাঘীভ রদফ ভাড।  

 ওরভন্টাভ রদফ ভাড; ফরচত রদফ ভাড; দভাট/রমাংওন্ভাট স্থাধদ; ধারদ রদস্কাযদ অওাঞান্ফা 

 দঝরমন্বাকান্বাক, তদুযরঢও স্থাধদা  ধারদ ভভাল (ধাইধ মাইদ, ২টি কপীভ দমকূধ,  পাভন্লট ট্যাাংও) 

ব্যস্থা। 

 



80 

 

উন্ল্লঔন্বাগ্য অগ্রকরঢ 

 ভূরফ উন্নন্দভ চন্য ফাটি পভান্ঝভ ওাচ ৩৫% িন্ন  লন্ন্ঙ।  

 ীফাদা প্রাঘীন্ভভ আভরর ঠামাই াংক্রান্ত ওাচ ঘমফাদ ভন্ন্ঙ। ইন্ঢাফন্ধ্য ৮০% ওাচ ম্পূদ ভ লন্ন্ঙ। 

 প্রযারদও  ওাফ অনুরত পন্দভ  অওাঞান্ফা মূমও ওান্চভ  দম আউঝ প্রতাদ ফাপ্ত লাভ ধভ রপ্র-ওাস্ট 

ধাইম ঠামাইন্ভ ওাচ িন্ন লন্ন্ঙ। 

 ওযান্নন্ঝরভা পদ ল রন্দাতদ দওন্ন্দ্রভ অওাঞান্ফা মূমও  ওান্চভ দম আউঝ প্রতাদ ওভাভ ধভ ফাটি 

ওাঝাভ ওাচ ঘমফাদ  ভন্ন্ঙ। 

 াথাভদ দলান্ষ্টম  (পরুর) এভ অওাঞান্ফামূমও ওান্চভ দম আউঝ প্রতাদ ফাপ্ত লাভ ধভ ওাচ রপ্র-ওাস্ট 

ধাইম ঠামাইন্ভ এভ ওাচ িন্ন লন্ন্ঙ এাং াথাভদ দলান্ষ্টম  (ফরলমা) এভ অওাঞান্ফামূমও ওান্চভ 

দগ্রটরফ  ওমাফ ঠামাইন্ভ  চন্য াঝারভাং এভ ওাচ ঘমফাদ ভন্ন্ঙ। 

  ফলাধরভঘামন্ওভ াাংন্মাভ গ্রাউে দনান্ভভ ওমাফ ঠামাই এভ ওাচ িন্ন লন্ন্ঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চাফামপভ আভরটএ’ভ ররপন্ন পদ/স্থাধদাভ রদফ ভাড ওাচ ঘমন্ঙ। 

 

(৬)  ফগুো ক্ষজরায াবযয়াকাবন্দ  ক্ষানাতরা উদজরায চয এরাকায় ফফাযত দাবযদ্র্য জনদগাষ্ঠীয 

জীফনভান উন্নয়ন প্রকল্প 
 

ফাাংরাদদদয ক্ষভাট জনদগাবষ্ঠয প্রায় ৫ বাগ চযাঞ্চদর ফফা কদয। নদী ক্ষফবিত এই কর চযাঞ্চর মূর ভূ-েে ক্ষথদক 

বফবেন্ন  প্রবতবনয়ত প্রাকৃবতক দূদম ণাদগয কাযদণ জীফন জীবফকায অতযন্ত ঝৌঁবক প্রফণ। াাাব নদী বফদধ ণৌত উফ ণয 

জবভ থাকদর উন্নত প্রমৄবক্ত, করাদকৌর, প্রবেণ  উৎাদন উকযণ জরবয না য়ায় কাাংবেত উৎাদন 

ব্ত দে। এ অফস্থা ক্ষথদক উদিাযদণ ফাাংরাদদ যকাদযয অথ ণায়দন বজবফ'য অথ ণায়দন ক্ষভাট টাকা ৩০৫৫.৭০ রে 

টাকা ব্দয় বতন ফছয  (জুরাই ২০১৭ ক্ষথদক  জুন ২০২০ ম ণন্ত) ক্ষভয়াবদ প্রকল্পটি গ্রণ কযা দয়দছ।  
 

প্রকদল্পয উদেশ্য  রেয: 
প্রকদল্পয মূর উদেশ্য দরা ফগুো ক্ষজরায াবযয়াকাবন্দ  ক্ষানাতরা উদজরায চদয ঝৌঁবকপূণ ণ অফস্থায় ফফাযত 

জনদগাষ্ঠীয আয় বৃবিয ভােদভ জীফনমাোয ভাদনান্নয়ন  োয বনযািা বনবশ্চত কযা। প্রকদল্পয সুবনবদ ণি 

উদেশ্যাফরী বনম্নরূেঃ 

(ক)   চদযয তদবযদ্র্ অবধফাীদদয েভতা বৃবিয ভােদভ াবযফাবযক আয়বৃবি এফাং আদৄবনক কৃবল প্রমৄবক্ত, 

ম্পবি স্তান্তদযয ভােদভ দাবযদ্র্ দত উন্নয়ন; 

(ে)    ফাজায ব্ফস্থায উন্নয়দনয রদেয মূর ভূ-েদেয াদথ আন্তেঃাংদমাগ বৃবি; 

(গ)    দবযদ্র্ দত উন্নীত জনদগাষ্ঠীদক বফববন্ন অথ ণননবতক কভ ণকাদে (কৃবল  অকৃবল) বনদয়াবজত কদয 

উদযাক্তা সৃবিয ভােদভ আদযা উন্নত জীফন মাদনয সুদমাগ সৃবি কযা; 

( )    গফাবদশুয জাত উন্নয়দনয জন্য স্থানীয় ক্ষফা প্রদানকাযী (LSP) এফাং আইবটি বববিক গফাবদশু 

ব্ফস্থানা বনবশ্চত কযা; এফাং 
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(ঙ)   বফববন্ন আয়-ফধ ণনমূরক প্রবেণ প্রদান  এফাং Incentive based micro saving program 

বযচারনায সুদমাগ সৃবি কদয কৃবল  আথ ণ-াভাবজক ক্ষেদে েভতা বৃবিয ভােদভ আথ ণ-াভাবজক  

জীফনমাোয ভাদনান্নয়ন। 

প্রওল্প এমাওা 

: ফগুো ক্ষজরায াবযয়াকাবন্দ এফাং ক্ষানাতরা উদজরায (াবযয়াকাবন্দ 

উদজরায ৬টি ইউবনয়ন এফাং ক্ষানাতরা উদজরায ২ টি ইউবনয়ন) 

ক্ষভাট ৮টি (চয) ইউবনয়দন প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা দফ। 

অনুন্ফারতঢ প্রওল্প ভাদ্দ : ৩০৫৫.৭০ মক্ষ ঝাওা  

জুদ২০১৭ ধব ভন্ত ক্রফপরঞ্জঢ ব্য : ৩৮৬.৪৪মক্ষ 

২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভ ভাদ্দ : ৩৮৮.০০মক্ষ 

ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভভ জুদ/১৮ ধব ভন্ত ব্য : ৩৮৬.৪৪ মক্ষ ঝাওা  

 

প্রকদল্পয সুবফধাদবাগী 

 প্রকদল্পয রেয  উদেশ্য অজণদন ২টি উদজরায চয এরাকায় ক্ষফজরাইন াদব ণ বযচারনা, স্থানীয় 

জনপ্রবতবনবধ, উদজরা প্রাদনয যাভ ণ দফ ণাবয বএরব‟য অববজ্ঞতায আদরাদক প্রকদল্পয সুপরদবাগী 

বনফ ণাচন কযা দফ।  

 প্রস্তাবফত প্রকদল্পয আতায় চযাঞ্চদরয ১৬০০০ জন জনদগাষ্ঠী প্রতযে  দযােবাদফ প্রকদল্পয সুপর াদফ।  

 

প্রকদল্পয মূর কভকণাে: 

 বনফ ণাবচত ৩২২০ জন সুপরদবাগী দস্য বফববন্ন আয়ফধ ণনমূরক কভ ণকাদেয উয প্রবেণ গ্রণ কদয বনজ 

বনজ এরাকায় প্রবেদণয রব্ধ জ্ঞান  অববজ্ঞতা প্রদয়াগ কদয কভ ণাংস্থাদনয ক্ষেে সৃবিয ভােদভফােবত 

আয় বনবশ্চত কযদফ। 

 ৩ াজায তদবযদ্র্দদয ভাদঝ গফাবদশু (৩ াজাযটি গরু  ৩ াজাযটি ছাগর/দবো) স্তান্তয কদয 

স্তান্তবযত প্রাণী ারদনয জন্য অনুদান (েযাইদে) সুবফধা প্রদান, শুোয যফযা  বচবকৎা ক্ষফা 

বনবশ্চত কদয ম্পদ সৃবিয ভােদভ দাবযদ্র্ বনযন কযা দফ। 

 প্রকল্প ক্ষভয়াদদ ক্ষভাট ৭০০টি বযফায শুদৄভাে গরু ক্ষভাটাতাজাকযণ কভ ণকাে বযচারনা কদয স্বাফরম্বী দফ। 

 তথ্য প্রমৄবক্ত বনবণয রাইবেক ম্যাদনজদভন্ট কাম ণক্রদভয আতায় স্থানীয়বাদফ ৩০ জন  LSP সৃবিয ভােদভ 

গফাবদশুয স্বাস্থয ক্ষফা, কৃবেভ প্রজনন  ারন ক্ষফা বনবশ্চত  কযা দফ। 

 ৩০০ বযফাদযয জন্য ৩০০টি নরকূ, ১২০০ বযফাদযয জন্য ৪টি এরাকায় রুযার াইড য়াটায াপ্লাই 

এফাং ১৫০০ বযফাদযয জন্য স্বাস্থযম্মত ল্যাটবেদনয ব্ফস্থা বনবশ্চত কযা দফ। 

 প্রতযে সুপরদবাগীদদয ভে ক্ষথদক ১১০০ জন নাযীয কভ ণাংস্থাদনয সুদমাগ সৃবি দফ পদর নাযীয েভতায়ন 

বৃবি াদফ। 

 ক্ষভাট ৩ াজায জন দস্য বনদয় গ্রাভীণ ঞ্চয়  ঋণদান াংস্থা (VSLA)  এফাং াভাবজক উন্নয়ন দর 

(SDG) গঠন কদয মূরধন/পুবিঁয ক্ষমাগান বনবশ্চত কদয প্রকল্প োত ক্ষথদক ৫০% টাকা প্রদাদনয ভােদভ 

তবফর গঠন কদয প্রকল্প এরাকায সুপরদবাগীদদয জীফন-জীবফকায উন্নয়দন কৃবলবববিক ভবন্বত কাম ণক্রভ 

বযচারনা কযা দফ। 

 কৃলকদদয চাবদা ক্ষভাতাদফক নতুন ম্ভাফনাভয় পদরয উৎাদন প্রমৄবক্তয প্রদ ণনী টিক ততযীয ভােদভ 

উৎাদন বৃবিকযা। 

 দুই উদজরায় ৮টি দুগ্ধ প্রবক্রয়াকযণ  ফাজাযজাতকযণ ইউবনট স্থান  ক্ষরস্  াবব ণ ক্ষন্টায গঠদনয 

ভােদভ দেয ফাজায ব্ফস্থা উন্নয়ন বনবশ্চত কযা। 

 প্রকল্প এরাকায় ৩২টি স্যাদটরাইট বক্লবনক স্থাদনয ভােদভ প্রাথবভক স্বাস্থয ক্ষফা ম্প্রাযদণয সুদমাগ সৃবি 

কযা। 

 

উদল্লেদমাগ্য অগ্রগবত 

 প্রকদল্পয সুবফধাদবাগী বনফ ণাচদনয জন্য চূোন্ত জবয কাম ণক্রভ চরভান যদয়দছ।  
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 আউট ক্ষাব ণাংদয়য ভাোদভ প্রকদল্পয জনফর বনদয়াগ কাম ণক্রভ ম্পন্ন দয়দছ।  

 ৩২ জন রাইবেক াবব ণ ক্ষপ্রাবাইডায (এরএব) ক্ষদয প্রবেণ প্রদান কদয চয এরাকায়  গফাবদশুয 

স্বাস্থয ক্ষফা, কৃবেভ প্রজনন  ারন ক্ষফা বনবশ্চত কদয মাদে।   

 গফাবদশু স্তান্তয কাম ণক্রদভয আতায় ৫৭৬টি গরু এফাং ৫৫২টি ছাগর সুপরদবাগী দস্যদদয ভাদঝ 

বফতযণ কদয স্তান্তবযত প্রাণী ারদনয জন্য অনুদান (েযাইদে) সুবফধা প্রদান, শুোয যফযা  

বচবকৎা ক্ষফা বনবশ্চত কযা দে। 

 চয এরাকায় ৩টি গ্রাদভ রুযার াইড য়াটায াপ্লাই এয জন্য ক্ষৌযবক্ত বনবণয াবন যফযা ব্ফস্থা 

চালু কযা দয়দছ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থানীয় ভাননীয় াাংদ জনাফ এভ এ ভান্নান এফাং একাদডভীয ভাবযচারক  প্রকদল্পয প্রকল্প বযচারক প্রকদল্পয সুপরদবাগীদদয 

ভাদঝ গরু  ছাগর বফতযণ কযদছন। 
 

(৭)  ক্ষৌযবক্ত বনব ণয ক্ষদচয ভােদভ বব-স্তয কৃবল প্রমৄবক্ত ম্প্রাযণ  এয ফহুমুেী ব্ফায ীল ণক 

প্রাদয়াবগক গদফলণা প্রকল্প 

াাংমান্তয ভওান্ভভ অণ ভান্দ জুমাই- ২০১৭ লন্ঢ জুদ- ২০২২ দফাতী এওটি ঘমফাদ প্রওল্প। দতন্যভ ক্রফথ ভফাড 

রদুযৎ ঘারলতা রদভদ  প্রঢযন্ত অঞ্চন্ম দামাভ রদপভভ দঘ সুরথা  রি-স্তভ কৃরর প্রমৄরক্ত ম্প্রাভড 

রদরফত্ত  আভরটএ, গুড়াভ রভরদএযা এদারচভ রভাঘ ভ দন্টাভ (আভইআভর) আঢা প্রওল্পটি াস্তারঢ লন্ছ। 

 

মূর উদেশ্য 
দৌভযরক্ত রদপভভ কপীভ দমকূধ স্থাধদ এাং রি-স্তভ কৃরর প্রমৄরক্তভ রস্তাভ/ ম্প্রাভন্ডভ ফাধ্যন্ফ রদুযন্ঢভ 

ব্যলাভওফান্দাল এওভপ্ররঢ নমদ বৃরি  দতন্যভ ক্রফথ ভফাদ রদুযৎ খাঝরঢ দভাথ এাং ঔাদ্য রদভাধত্তা রদরিঢ 

ওভাই এই প্রওন্ল্পভ মূম উন্দ্দে। 

প্রওন্ল্পভ সুরদরত ভষ্ট উন্দ্দোমী রদম্নরূধ- 

 

ও)   ভারভ দৌভযরক্ত ব্যলান্ভভ ফাধ্যন্ফ রতন্দভ দমা দঘ ধাি ধরভঘামদা ওন্ভ দতন্যভ দঘ ওান্চ ক্রফথ ভফাদ 

রদুযৎ ঘারলতাভ াশ্র ওভা; 
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ঔ)   দৌভযরক্ত ঘারমঢ কপীভ দমকূন্ধভ ধারদ হুমুঔী (নাফ ভ  দদ-নাফ ভ ওান্চ) ওান্চ ব্যলান্ভভ ফাধ্যন্ফ প্রওল্প 

এমাওাভ উধওাভন্পাকীন্তভ চীদ ফান্দভ উন্নদ খঝান্দা; 

ক)   আভরটএ-উদ্ভারঢ (ন্ামাভ রন্স্টফ) ফন্টন্ম দৌভ প্যান্দম স্থাধন্দভ ফাধ্যন্ফ চরফভ অধঘ দভাথ ওভা; 

খ)   এওই চরফন্ঢ এওই ফ ররপন্ন থভন্ডভ নম (রি-স্তভ কৃরর প্রমৄরক্তন্ঢ) ঘারাান্তভ ফাধ্যন্ফ নমদ বৃরি; 

গ)   আভরটএ উদ্ভারঢ প্রমৄরক্ত ব্যলাভ ওন্ভ দঘ ঔভঘল উৎধাতদ ব্য ওফান্দা এাং ধারদ িন্তভ তক্ষ ব্যলাভ 

রদরিঢওভড; এাং 

ঘ)   প্রওন্ল্পভ সুনমন্পাকীন্তভ প্ররযক্ষড প্রতাদ  প্ররযক্ষন্দাত্তভ আভরটএ ঋড সুরথা প্রতান্দভ ফাধ্যন্ফ প্রমৄরক্ত 

চদরপ্রওভড এাং আণ ভ-াফারচও অস্থাভ উন্নদ খঝান্দা। 

  

প্রওল্প এমাওা 
: ক্ষদদয  ৮টি বফবাদগয ৩২টি ক্ষজরায ক্ষভাট ৩৫টি এরাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন কযা 

দে। 

অনুন্ফারতঢ প্রওল্প ভাদ্দ : ৩৯৮৯.০০ মক্ষ ঝাওা  

জুদ২০১৭ ধব ভন্ত ক্রফপরঞ্জঢ 

ব্য 

: ১৮১.১৭মক্ষ 

২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভ ভাদ্দ : ২০০.০০মক্ষ 

ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভভ জুদ/১৮ 

ধব ভন্ত ব্য 

: ১৮১.১৭ মক্ষ ঝাওা  

 
মূম ওাব ভক্রফ 

 দৌভযরক্ত রদপভভ কপীভ (০.৫-১ রওউন্ও) দমকূধ স্থাধদ; 

 আভরটএ ফন্টন্ম দামাভ েযান্ট এাং রি-স্তভ কৃরর প্রমৄরক্ত ম্প্রাভন্ড ররপন্ন অওাঞান্ফা স্থাধদ; 

 নন্মভ দীরড়ঢা বৃরিন্ঢ রি-স্তভ কৃরর প্রমৄরক্ত ব্যলাভ (প্রঘরমঢ ধিরঢন্ঢ নম উৎধাতন্দভ ধাযাধারয ারণ 

নম রলন্ন্ ফাঘা উচ্চনমদযীম রি ঘান্রভ ব্যস্থা; 

 ধারদ অধঘ দভান্থ ভূ-কপভস্থ দঘ দামা (ারভট ধাইধ ইরভন্কযদ) ওাঞান্ফা তঢভী; 

 প্রওন্ল্পভ ধােভঢী গ্রান্ফ রদভাধত ঔাাভ ধারদ ভভান্লভ চন্য পাভন্লট ট্যাাংও  ধারদ ভভাল দদঝাওভ 

স্থাধদ; 

 তক্ষ চদযরক্ত রূধান্তন্ভভ চন্য ররপন্ন আথ ভদমূমও ওফ ভওান্ে প্ররযক্ষড; 

 আভরটএ ঋড ওাব ভক্রফ ধরভঘামদা। 

 

অগ্রগবতেঃ 
১০টি এরাকায় জযী কাম ণ বযচারনা কদয ২টি এরাকায় ক্ষৌযবক্ত বনবণয ক্ষচ িবত  এয ফহুমুেী ব্ফাদযয 

ভােদভ বব-স্তয কৃবল প্রমৄবক্ত ম্প্রাযদণয জন্য বনভ ণাণ/স্থান চরভান। 

 

স্ব-অণ ভান্দধরভঘারমঢআযবডএ প্রদ ণনী োভাদযয প্রাদয়াবগক গদফলণা  

প্রান্ারকও কন্রডাভ ফাধ্যন্ফ কৃরর দক্ষন্ত্র মাকই প্রমৄরক্ত উদ্ভাদ এাং উদ্ভারঢ প্রমৄরক্তমূল প্ররযক্ষড  নমানম 

প্রতয ভন্দভ ফাধ্যন্ফ রস্তান্ভভ মন্ক্ষয এওান্টফী ওযািা াংমি ৮০ এওভ চরফন্ঢ আঝটি ইউরদন্ঝভ (নম, দা ভাভী; 

দধামরট্র; দটইভী; ফৎস্য; টিসুয ওামঘাভ এে ান্ান্ঝওন্দামরচ; ান্াগ্যা, দঘ  কৃরর বন্ত্রধারঢএাং কৃররধণ্য 

প্ররক্রাচাঢওভড, াংভক্ষড  রধডদ  ইউরদঝ) ফিন্ ভওাভী ধব ভান্ এওফাত্র Self Sustainable Farm 

কন্ড় দঢামা লন্ন্ঙ। রদম্নরড ভঢ আঝটি ইউরদন্ঝভ ফাধ্যন্ফ ফরিঢপান্ প্রতয ভদী ঔাফান্ভভ ওাব ভক্রফ ধরভঘারমঢ লন্ 

আন্ঙেঃ 

 

(১) নম ইউরদঝ (২) দা ভাভী ইউরদঝ (৩) দধামরট্র ইউরদঝ (৪) দটইভী ইউরদঝ (৫) ফৎস্য ইউরদঝ (৬)টিসুয ওামঘাভ 

এে ান্ান্ঝওন্দামরচ ইউরদঝ (৭) ান্াগ্যা, দঘ  কৃরর বন্ত্রধারঢ ইউরদঝ (৮) কৃররধণ্য প্ররক্রাচাঢওভড, াংভক্ষড 

 রধডদ (এরধএফ) ইউরদঝ। রদন্ম্ন ররপন্ন ইউরদন্ঝভ আন্মাওরঘত্র উধস্থাধদ ওভা লন্মা। 
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কৃবলে প্রবক্রয়াজাতকযণ, াংযেণ  বফণন (এবএভ) ইউবনট  

ধল্লী উন্নদ এওান্টফীন্ঢ প্ররযক্ষডপ্রাপ্ত ঔাফাভী ওর্তভও উৎধারতঢ কৃররধণ্য  কন্রডা ওফ ভসূরঘভ আঢাথীদ এমাওা 

উৎধারতঢ ধন্ণ্যভ রধডদ, াংভক্ষড প্ররক্রাচাঢওভড এাং ঠিও মূল্য রদরিঢওভন্ডভ মক্ষয াফন্দ দভন্ঔ ২০০৭ 

ান্ম কৃররধণ্য প্ররক্রাচাঢওভড, াংভক্ষড  রধডদ (এরধএফ) ইউরদঝপ্ররঢরষ্ঠঢ ল।ধল্লী উন্নদ এওান্টফীভ 

আঢাথীদ এই ব্যরঢক্রফথফী ওফ ভসূঘীভ অন্যঢফ মক্ষযমূল লন্ছেঃ 

 রজ্ঞাদম্মঢ উধান্ কৃররচাঢ ধণ্য প্ররক্রাচাঢ ওভা। 

 প্ররক্রাচাঢকৃঢ কৃররধন্ণ্যভ ব্যলাভ  দফাতওাম বৃরিভ উন্দ্দন্ে ঠিও ঢাধফাত্রা াংভক্ষড ওভা। 

আভরটএ প্রতয ভদী ঔাফান্ভভ নম ইউরদঝ আভরটএ প্রতয ভদী ঔাফান্ভভ দা ভাভী ইউরদঝ 

আভরটএ প্রতয ভদী ঔাফান্ভভ দধারি ইউরদঝ আভরটএ প্রতয ভদী ঔাফান্ভভ দটইভী ইউরদঝ 

আভরটএ প্রতয ভদী ঔাফান্ভভ ফৎস্য ইউরদঝ আভরটএ প্রতয ভদী ঔাফান্ভভ টিসুওযামঘাভ ইউরদঝ 
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 াংভক্ষড  প্ররক্রাচাঢওভন্ড অরচভঢ জ্ঞাদ ঔাফাভী  উন্দ্দাক্তা ধব ভান্ ম্প্রাভদ ওভা। 

 কৃরওন্তভ চন্য কৃররধন্ণ্যভ ন্যায্য মূল্য রদরিঢ ওভাভ ঠিও রধডদ  রঢভড ধিরঢ অমম্বদ ওভা। 

 রদম্নমূল্য ওামীদ ফন্ ক্ষরঢ এড়ান্দাভ মন্ক্ষয কৃরও  ব্যাীকন্দভ চন্ন্য প্রন্াচন্দ রলফাকাভ পাড়া 

     প্রতাদ ওভা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভওাভী দ-ভওাভী অাংরযতারভন্ত্ব (রধরধরধ) ফন্টম 

ভওাভী কন্রডা ওফ ভওান্েভ ধাযাধারয ‘‘ভওাভী দ-ভওাভী অাংরযতারভন্ত্ব (রধরধরধ)’’ আভরটএ এভ ান্ণ ওাফাম 

দফরযদ টুম দবৌণপান্ াওভন্ধ আঝ থভন্দভ (ফাড়াই, ছাড়াই  রদড়াদী বন্ত্র, দঘাধাভ দফরযদ, দট নফ ভাভ ইঢযারত) 

২৩৩২টি কৃরর বন্ত্রধারঢ  ঘাভ থভন্দভ ৩২০০  খুঘভা বন্ত্রাাংয উৎধাতদ  রধডদ ওাব ভক্রফ ধরভঘারমঢ লন্ছ। এঙাড়া 

অধভ এওটি ব্যরক্ত ফারমওাদাথীদ প্ররঢষ্ঠাদ ‘‘কৃরও পৄট এে দপান্ভচ ইোরিচ রমরফন্ঝট’’, ঠাওা এভ ান্ণ রধরধরধ 

ফন্টন্ম ওাব ভক্রফ ঘমন্ঙ বা এওান্টফীভ ররপন্ন উধ-প্রওল্প এমাওা ররপন্ন উৎধারতঢ কৃররধণ্য  দ্র্ব্য (২৮ ভওন্ফভ 

আফ, ভই দধাভা, ওাঁঞাম, ফাযরুফ, দেঁতুন্মভ আঘাভ, ঝন্ফন্ঝা  দেঁতুন্মভ , ওফমাভ দচরম, রভরাভ দঢম, 

দওান্মন্স্টভম রর ভাই ব্রাদ দঢম, রখ, ফদৄ ইঢযারত) ধল্লী ব্রান্ে প্যান্ওটিাং, প্ররক্রাওভড  াচাভচাঢ ওভা লন্ছ। 

আভরটএ-রমফভা প্রােঃ রমেঃ, ঠাওা এভ দবৌণ উন্দ্যান্ক প্ররঢ ঙভ আন্তচভারঢও কৃরর প্রমৄরক্ত দফমা আন্াচদ ওন্ভ আন্ঙ। 

আভরটএ এাং এরআই রমেঃ দবৌণ উন্দ্যান্ক এওান্টফী প্রতয ভদী ঔাফান্ভ লাইব্রীট ীচ কন্রডা ইঢযারত উন্ল্লঔন্বাগ্য। 

 

 

 

 

 

 

রধরধরধ ফন্টন্ম ধরভঘারমঢ ওাব ভক্রফ াওভন্ধ উৎধারতঢ কৃরর বন্ত্রধারঢ  দস্পাভ ধাঝ ভ 

৮ভ আন্তজণাবতক কৃবল প্রমৄবক্ত ক্ষভরা ২০১৮ 

াাংমান্তন্য এওফাত্র ধল্লী উন্নদ এওান্টফী, গুড়া-

রমফভা দট্রট দনাভ এে এরক্সরযদ প্রাইন্পঝ রমরফন্ঝট 

ধারমও প্রাইন্পঝ ধাঝ ভদাভযীন্ধ দবৌণপান্ দয 

ওন্ওটি দফমা নমঢাভ ান্ণ আন্াচদ ওন্ভ 

আন্ঙ। াাংমান্তন্য কৃরর প্রমৄরক্তমূল ঙাড়া অন্যান্য 

প্রমৄরক্তমূল অরঢ দ্রুঢ ঙড়ান্দাভ এাং উন্দ্যাক্তা 

উন্নন্দভ চন্য এ থভন্ডভ দফমাভ দওাদ রওল্প দদই। এ 

থভন্ডভ দফমা আন্াচন্দভ নন্ম উন্নঢ রন্েভ ফঢ 

াাংমান্তন্য কৃরর প্রমৄরক্ত ম্প্রাভন্ড সূদুভ প্রাভী 

কৃররধণ্য প্ররক্রাচাঢওভড, াংভক্ষড  রধডদ ইউরদঝ 
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ভূরফওা ভাঔন্ঙ। বালা আকাফীন্ঢ এই দক্টন্ভ এও রাংয যঢােীভ ঘযান্মঞ্জ দফাওারমা ওন্ভ াাংমান্তযন্ও রন্েভ 

তভান্ভ আন্ভা মৃি ওভন্ ন্ম আযা ওভা বা এাং এওান্টফী এ থভন্ডভ দফমা প্ররঢ ঙভই আন্াচন্দভ থাভা 

অব্যালঢ ভাঔাভ প্রা ঘারমন্ বান্ছ। এভই থাভাারলওঢা ল্লী উন্নয়ন একাদডভী (আযবডএ), ফগুো আযবডব’য 

ায়তায়  আন্তজণাবতক কনদবনন বটি ফসুিযা, ফাবযধাযা, ঢাকায় আন্তজণাবতক কৃবল প্রমৄবক্ত ক্ষভরা “8
th

 Agro Tech 

Bangladesh-2018” (15-17ভাচ ণ, 201৮) আদয়াজন কদয।  
 

স্ব-অণ ভান্দ ধরভঘারমঢ ৭টি রন্যরারঢ দন্টাভমূন্লভ ওাব ভক্রফ 

প্ররঢষ্ঠামি দণন্ও ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (আভরটএ), গুড়া দফাঝ ৪০টি প্রান্ারকও কন্রডা প্রওল্প াস্তাদ িন্ন ওন্ভ 

কৃরর, ধারদ িত  ধল্লী উন্নদ ররন্ ররপন্ন ফন্টম উদ্ভাদ ওভন্ঢ ক্ষফ লন্ন্ঙ। এওান্টফী উদ্ভারঢ ফন্টমগুরম 

রদম্নরূধ: 

o াবন ভস্যায ভাধাদন স্বল্প ব্দয়য গবীয নরকু। 

o ভূ-গবণস্থ ক্ষচনারয় বাযা উন্নত ক্ষচ ব্াফস্থানা। 

o াবনয ফহুমূেী ব্ফায। 

o বনযাদ োফায াবন যফযাদ আদ ণবনক  আয়যন দূযীকযণ িবত। 

o গ্রাভীণ নাযীয ফীজ ব্ফা। 

o গফাদী শুয জাত উন্নয়ন। 

o পদরয ডাক্তায। 

o ফজণযদক ম্পদদ রুান্তয। 

o ক্ষৌযবক্ত বনবণয ববস্তয কৃবল। 

o ল্লী তজফ ায। 

o প্রবেণ বনবণয আযবডএ-ক্ষক্রবডট। 

াায্য বনবণয উন্নয়ন প্রকল্প ক্ষথদক ক্রভান্বদয় দয এদ বনজস্ব অথ ণ, প্রমৄবক্ত  ম্পদ ব্ফাদযয ভােদভ ক্ষদদয দাবযদ্র্ 

বফদভাচন ায়ক ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পগুবরদক ক্ষপ্রাগাদভটিক এযাদপ্রাদচ ক্ষনয়া দয়দছ। ল্লী উন্নয়ন একাদডভী, ফগুো’য 

কৃবল, ক্ষচ, াবন ম্পদ উন্নয়ন  ল্লী উন্নয়ন বফলয়ক বফববন্ন বযদফ ফািফ ভদডরভদয াপল্যমূ ভাঠ ম ণাদয় 

দ্রুত ম্প্রাযণ, জনবপ্রয়কযণ এফাং ধাযাফাবকতা যো তথা প্রাবতষ্ঠাবনক  ক্ষটকই কযায রদেয ল্লী উন্নয়ন 

একাদডভী, ফগুো’য প্রাবনক বনয়ন্ত্রদণ ২০০৩ াদর বফবজ’য অনুদভাদনক্রদভ একাদডভীয প্রাবনক বনয়ন্ত্রদণ 

ক্ষন্টায পয ইবযদগন এে য়াটায ম্যাদনজদভন্ট (বআইডবটিউএভ) প্রবতষ্ঠা রাব কদয। যফতীদত বআইডবটিউএভ-

এয কাম ণকাযীতা  অবজণত াপল্য বফদফচনায় বফবজবআইডবটিউএভ এয আদদর  আদযা ৬টি নতুন ক্ষন্টায ক্ষমভন: (১) 

ীড এে ফাদয়াদটকদনারবজ ক্ষন্টায (SBC); (২) কযাদটর বযাচ ণ এে ক্ষডদবরদভন্ট ক্ষন্টায (CRDC); (৩) 

বযবনউএযাফর এনাবজণ  বযাচ ণ ক্ষন্টায (RERC); (৪) চয ক্ষডদবরদভন্ট বযাচ ণ ক্ষন্টায (CDRC); (৫) কবভউবনটি 

ক্ষডদবরদভন্ট ক্ষন্টায (CCD); এফাং (৬) ল্লী াঠারা বযাচ ণ ক্ষন্টায (PPRC) প্রবতষ্ঠায ভােদভ কৃবল, ক্ষচ, াবন 

ম্পদ উন্নয়ন  ল্লী উন্নয়ন বববিক কাম ণক্রভ অব্াত যাো দয়দছ। 

 

১। ল্লী উন্নয়ন একাদডভীয ক্ষচ  াবন ব্ফস্থানা ক্ষকন্দ্র 

(CIWM) 
এওান্টফী এটপাইচারভ ারপ ভন্ া ধভাফয ভ দাভ আঢা দঘ  

ধারদ িন্তভ উন্নন্দ দতন্যভ আভরটএ উদ্ভারঢ স্বল্প ব্যন্ভ কপীভ 

দমকূধ এাং াঝাভ রট্রঝন্ফন্ট োন্টল ধারদ িত ব্যস্থাধদা 

ররও ওফ ভওাে ররপন্ন ভওাভী প্ররঢষ্ঠাদ দবফদ- ঙ্গন্ধু দতু, 

াাংমান্তয ঘীদ তফত্রী দতু, রদুযৎ উন্নদ দাট ভ, ররপন্ন ধল্লী রদুযৎ 

রফরঢ, ররপন্ন রেরদ্যাম, ন্ভন্দ্র হুমুঔী উন্নদ ওর্তভধক্ষল 

ররপন্ন এদরচ (ব্র্যাও, প্ররযওা)  ব্যরক্ত ফারমওাদাথীদ প্ররঢষ্ঠান্দ 

রটন্ধারচঝ াওভ রলন্ন্ প্রা ২২০টি এমাওা স্ধাভড ওভা 

লন্ন্ঙ। 
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ররপন্ন প্রওল্প এমাওাভ রধরঙন্ ধড়া চদন্কাষ্ঠীন্ও স্থাদী উন্দ্যক্তা রলন্ন্ কন্ড় দঢামাভ মন্ক্ষয দতন্যভ রআইটরিউএফ, 

আভরটএ ওর্তভও জুদ ২০১৮ ধব ভন্ত দফাঝ ২৮৩টি উধ-প্রওল্প এমাওা আভরটএ ঋড ওাব ভক্রফ ধরভঘারমঢ লন্ছ। এ ঋড 

সুরথা আঢা দফাঝ ২৪,৩২১ চদ তন্স্যভ ফান্ছ ঝাওা ১২১.৩০দওাটি ঘূড ভফাদ ঢলরম রলন্ন্ দভারমাং লন্ছ। 

ঢন্ন্ধ্য পরুর তস্য১৩৪৯৮ চদ (৫৫.৫০%) এাং ফরলমা তস্য ১০৮৮২চদ (৪৪.৫০%) ।  

ীট এযাে ান্ান্ঝওন্দামচী দন্টান্ভভ ফাধ্যন্ফ ২০১৭-২০১৮ অণ ভঙন্ভ টিসুয ওামঘাভ ধিরঢন্ঢ এ ঙভ ররপন্ন 

চান্ঢভ ৮৫ দফেঃ ঝদ দভাকমুক্ত ীচ আলু এাং প্রা দুই মক্ষারথও ম্পূড ভ দভাকমুক্ত আলু  িন্ভী অনুঘাভা উৎধাতন্দভ 

ফাধ্যন্ফ াাংমান্তন্যভ কৃরর উন্নন্দ রন্যর ভূরফওা দভন্ঔ আন্ঙ। দন্টাভটি া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। ঢভফান্দ টিসু ওামঘাভ ধিরঢন্ঢ অরওভট, 

চাভন্ভা  গ্লারটমা এভ অনুঘাভা উৎধাতন্দভ চন্য কন্রডা ওাব ভক্রফ ঘমফাদ ভন্ন্ঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩।    কযাটর গদফলণা  উন্নয়ন ক্ষকদন্দ্রয কাম ণক্রদভয অগ্রগবত 

 আভরটএ ওর্তভও ভাচস্ব ান্চন্ঝভ আঢা াস্তারঢ ওযাঝম কন্রডা  উন্নদ ওফ ভসুরঘভ ফাধ্যন্ফ এওান্টফীভ 

প্রতয ভদী ঔাফান্ভ ওযাঝম কন্রডা  উন্নন্দভ চন্য অওাঞান্ফাকঢ সুন্বাক সুরথা বৃরিল এওটি অঢযাদৄরদও 

কৃরত্রফ প্রচদদ ল্যান্ভঝভী  এওটি ক্ষুদ্র্াওাভ  Diagnostic ল্যান্ভঝভী স্থাধদ ওভা  লন্ন্ঙ। 

 দতন্যভ ঘভাঞ্চমল উত্তভাঞ্চন্মভ দতযী চান্ঢভ করু কৃরত্রফ প্রচদন্দভ ফাধ্যন্ফ চাঢ উন্নদ ওন্ভ (ধাভ-

ল্যাওন্ঝযদ) দুথ ২৫০ রমঝান্ভভ স্থন্ম ৩০০০ রমঝান্ভ উন্নীঢওভড ওভা ম্ভ লন্ন্ঙ। ধাযাধারয ফাাংয উৎধাতদ 

হুমাাংন্য বৃরি দধন্ন্ঙ। এ ওাব ভক্রফ ফগ্র দতন্য ম্প্রাভন্ডভ চন্য এওান্টফী ওযান্ঝম কন্রডা  উন্নদ দওন্দ্র 

স্থাধদ ওভা লন্ন্ঙ। 

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 ধাি ঘালু দভন্ঔ 

১৬-২০ এওভ চরফন্ঢ দঘ দতা লন্ছ এাংরি-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 ওফ ভওােন্ও আন্ভা করঢযীম ওভাভ মন্ক্ষয ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভ এরটরধন্ঢ 

CDRC ফাধ্যন্ফ এওটি প্রওল্প াস্তান্দভ ধরভওল্পদা গ্রলড ওভা লন্ন্ঙ।  

 

টিসুযকারচাদযয ভােদভ আলু উৎাদন 
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উন্ল্লঔন্বাগ্য অগ্রকরঢ 

 এ ক্ষন্টাদযয আতায় য ভাপ্ত কবভউবনটি ফাদয়াগ্যা প্রকদল্পয ১১২টি উ-প্রকল্প এরাকায ফাস্তফাবয়ত 

কভ ণকাে বনবফেবাদফ তদাযকী কযা দে।   

 আভইআভরভ’ভআঢাক্ষৌয বক্ত বনবণয ক্ষচ ব্ফস্থা  বব-স্ত য কৃবল প্রমৄবক্ত জনবপ্রয়কযণ  ম্প্রাযদণয 

জন্য চরবত অথ ণফছযদণন্ওএকটি প্রকল্প ফাস্তফায়দাথীদভন্ন্ঙ। 

 একাদডভী উদ্ভাবফত কবভউবনটি ফাদয়াগ্যা প্রমৄবক্ত াকণভূক্ত ক্ষদ ফাস্তফায়দনয আগ্র প্রকা কদযদছ। এ 

ক্ষন্টায উক্ত প্রমৄবক্ত াকণভূক্ত ক্ষদদ ম্প্রাযদণয জন্য প্রকল্প প্রস্তাফ ক্ষপ্রযণ কযা দয়দছ। 

 এ ক্ষন্টাদযয ভােদভ আযবডএ, ফগুো’য কবভউবনটি ফাদয়াগ্যা প্রমৄবক্ত ম্প্রাযদণয জন্য বজবফ অথ ণায়দন 

কবভউবনটি বববিক গফাবদশু ারন  ফজণয ব্ফস্থানায ভােদভ জীবফকা উন্নয়ন ীল ণক প্রকল্প 

ফাস্তফায়দনয জন্য এবডব’ক্ষত নতুন প্রকল্প তাবরকায় অন্তভূ ণক্ত দয়দছ। 

 

5। চয ক্ষডদবরদভন্ট  বযাচ ণ ক্ষন্টায (ববডআযব) 

এ দন্টান্ভভ আঢা াস্তারঢ রএমরধ এাং ঘমফাদ এফ৪র প্রওল্পমূন্লভ ওফ ভওাে রদরড়পান্ ঢতাভওী ওভা 

লন্ছ।  দন্টান্ভভ ওফ ভওােন্ও আন্ভা করঢযীম ওভাভ মন্ক্ষয ঘমরঢ অণ ভ ঙন্ভ এরটরধন্ঢ CDRC ফাধ্যন্ফ এওটি প্রওল্প 

াস্তান্দভ ধরভওল্পদা গ্রলড ওভা লন্ন্ঙ। 

 
 

কঢ ০৯ দফ, ২০১৮ ঢারভন্ঔ স্থাদী ভওাভ, ধল্লী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামন্ভ ফাদদী ফন্ত্রী চদা ঔদওাভ দফাযাভভন দলান্দ, এফরধ 

ঠাওাস্থ রভটাধ রফমদাঢন্দ অনুরষ্ঠঢ এওান্টফীন্ঢ স্থারধঢ ঘভ কন্রডা  উন্নদ দন্টান্ভভ “পরষ্যৎওভডী  ধরভওল্পডা” যীর ভও চাঢী 

দরফদান্ভ উন্িাথদী অনুষ্ঠান্দ ক্তব্য রতন্ছদ 

 

৬।  ক্ষন্টায পয কবভউবনটি ক্ষডবদরাদভন্ট (বববড) 

গদফলণা  অন্যান্য কাম ণক্রদভয ভদে যদয়দছ গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয জীফন  জীবফকায ভাদনান্নয়ন, ল্লী উন্নয়দনয বফববন্ন 

ভস্যা  ম্ভাফনা বচবিতকযণ, নাযী  ববছদয় ো জনদগাষ্ঠীয ভস্যা বচবিতকযণ, র্তণমূর ম ণাদয় াভাবজক 

েভতায়ন, স্থানীয় যকায ব্ফস্থায র্তণমূর ম ণাদয়য ক্ষনর্তবৃদন্দয দেতা বৃবি  ক্ষনর্তত্ব বফকা, াভাবজক ফনায়ন, ল্লী 

এরাকায বশুদদয উন্নয়ন, স্থানীয় ম্পদ আযণ  ব্ফায, জরফায়ু বযফতণদনয প্রবাফ বনরুণ, ল্লী এরাকায় 

বফদলতেঃ মৄফভাদজয ক্ষনর্তত্ব বফকাদ ায়তা, ল্লী বো, গ্রাভীণ জনস্বাস্থয, ক্ষমৌতুক  নাযী বনম ণাতন, এফাং 

ভাদকাবক্তয বফরুদি দচতনতা ততবয, নাযীয েভতায়ন, বযদফ াংযেণ বফলয়ক দচতনতা, কৃবল প্রমৄবক্ত 
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ম্প্রাযণ, ক্ষুদ্র্ উদযাগ সৃবি, যকাযী/এনবজ এয বফববন্ন কভ ণসূচী/প্রকল্প মূল্যায়ন, ইতযাবদ। এছাো, রাব্দ উন্নয়ন 

রেযভাো (SDG), ফাবল ণক বযকল্পনা, Perspective Plan-এ দাবযদ্র্ বফদভাচন ক্ষকৌদরয আদরাদক যকাদযয 

অগ্রাবধকায বফলয়মূদক বফদফচনায় ক্ষযদে গদফলণা, প্রবেণ  অন্যান্য কাম ণক্রভ বযচারনা কযা দয় থাদক। আথ ণ-

াভাবজক গদফলণা কাম ণক্রদভয ভােদভ শুদৄ ল্লী উন্নয়নই নয় ল্লী উন্নয়দনয াদথ মৃ্পক্ত নীবত বনধ ণাযক  গদফলক 

ম ণাদয় যাভ ণ প্রদান কযা য়। 

 

এ দওন্দ্রটি ধরভঘামদা ওভাভ উন্দ্দেমূল 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 ওফ ভওঢভা  ওফ ভঘাভীন্তভ 

প্ররযক্ষড প্রতান্দভ ফাধ্যন্ফ তক্ষঢা বৃরিওভড; 

 আণ ভ-াফারচও কন্রডা ওাব ভক্রন্ফভ নমানম অরলঢওভন্দভ চন্য দতন্য এাং রন্তন্য দরফদাভ/ওফ ভযামা 

ধরভঘামদা; 

 ভওাভী/দভওাভী প্ররঢষ্ঠাদ, ওরফউরদটি ধব ভান্ আণ ভ-াফারচও উন্নদ াংক্রান্ত ধভাফয ভ প্রতাদ; 

 ভওাভী ান্চন্ঝভ উধভ আভরটএ’ভ রদপভভযীমঢা ধব ভাক্রন্ফ ্াওভন্ডভ মন্ক্ষয স্থাদী ভাচস্ব আ 

বৃরিওভড; আরণ ভওপান্ আত্মরদপভভযীম প্ররঢষ্ঠাদ রলন্ন্ কন্ড় দঢামাভ উন্দ্যাক গ্রলড; 

 আণ ভ-াফারচও উন্নন্দভ অরপজ্ঞঢা ররদফন্ভ উন্দ্দন্ে দতন্য  রন্তন্য এ চাঢী ওাব ভক্রফ ধরভতয ভন্দভ 

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 ানল্যমূল 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। 
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দন্টাভ ধরভঘামদাভ উন্দ্দোমী রদম্নরূধেঃ 

 ধল্লী ধাঞযামা ওরফউরদটি রপরত্তও ঢথ্য পাোভ এাং গ্রাফাীভ রফমদ দওন্দ্র রলন্ন্ কন্ড় উঞন্।  ভস্তন্ভভ 

গ্রাফাী এ দওন্দ্র দণন্ও খু লন্চ ঢান্তভ প্রন্াচদী ঢথ্য  ধভাফয ভ  লান্ঢভ দাকান্ম রদরিঢওভড; 

 অাংগ্রণমূরক বেন িবত অনুযদণয 

ভােদভ গ্রাভফাীয ভদে াযস্পবযক জ্ঞান  

অববজ্ঞতা  বফবনভদয়য অপৄযন্ত সুদমাগ সৃবি 

কযা; 

 ল্লী াঠারায় গ্রাভফাীয জন্য প্রদয়াজনীয় 

তথ্য মৃি তথ্য বাোয বদদফ গদে তুদর 

কর ক্ষেণীয ভানুলদক জ্ঞান বনবণয েভতায়দন 

আকৃি কযা; 

 যকাযী উন্নয়নমূরক তথ্য প্রফাদয চযাদনর 

বদদফ াঠারাদক ব্ফায কযায ভােদভ  

গ্রাদভয ভানুল জীফনমাোয ভাদনান্নয়ন; 

 যকাযী/ ক্ষফযকাযী/ আন্তজাবতক াংস্থায 

অথ ণায়দন বযচাবরত ল্লী াঠারা াংক্রান্ত বফববন্ন প্রাদয়াবগক গদফলণা বযচারনা। 
 

গ্রাভীণ নাযীয ফীজ ব্ফা প্রকদল্পয অধীদন ১২৫০ জন নাযী ফীজ ব্ফায়ী ৬টি ফীজ ক্ষকাম্পানীয ভােদভ ৭,৫০,০০০ 

ক্ষকবজ ফীজ বফনণ কদয াফরম্বী দয়দছ। 

AARDO এয বনফ ণাী কবভটিয বা  ক্ষমৌথ প্রবেণ 

৩১ ক্ষদদয ভন্বদয় গঠিত African Asian Rural Development Organization (AARDO) একটি 

আন্তজণাবতক প্রবতষ্ঠান। এ াংস্থাটি দস্য ক্ষদদয কৃবল  ল্লী উন্নয়দন গদফলণা, প্রবেণ  নতুন নতুন প্রমৄবক্ত উদ্ভাফদন 

এক ক্ষমাদগ কাজ কদয মাদে। এযই অাং বদদফ AARDO   আযবডএ, ক্ষমৌথ উদযাদগ ০১-১২ এবপ্রর ২০১৮ 

ক্ষভয়াদদ "Green Innovation in Agriculture and Rural Development" ীল ণক আন্তজণাবতক 

প্রবেণ ক্ষকা ণটি আযবডএ, ফগুোয় আদয়াজন কদয। এ প্রবেণ ক্ষকাদ ণ এবয়া  আবিকা ভাদদদয ১২টি ক্ষদদয 

উচ্চ ম ণাদয়য ২৮জন কভ ণকতণা অাংগ্রণ কদযন। প্রবেণ ক্ষকা ণটি আযবডএ, ফগুো াপল্যজনকবাদফ ম্পন্ন কদয। 
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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 স্বওফ ভাংস্থান্দ উজ্জীরঢ ওন্ভ 

উন্দ্যাক্তা উন্নদ এ ওাব ভক্রন্ফভ মক্ষয। ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফাদ কৃরর রেরদ্যাম, কাচীপভ-এভ ান্ণ দবৌণপান্ 

ধরভঘারমঢ এই দপ্রাগ্রান্ফভ রঢদটি ব্যাঘ ইন্ঢাফন্ধ্য ফাপ্ত লন্ন্ঙ। ম্প্ররঢ ওযাঝারমস্ট  ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফাদ 

কৃরর রেরদ্যাম এভ ান্ণ দবৌণপান্ ওারভকুমাফ উন্নন্দভ ওাচ িন্ন ওভা লন্ন্ঙ। ইন্ঢাফন্ধ্য ০৪টি ব্যান্ঘ দফাঝ 

৭৩ চদন্ও গ্রাজুন্ঝ রটন্োফা ইদ রুভাম দটন্পমধন্ফন্ট দত প্রতাদ  স্ব-ওফ ভাংস্থান্দভ সুন্বাক সৃরষ্ট ওভা লন্ন্ঙ।  

 

৪.৫ ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ এওান্টরফ (াধাট ভ) 

 

দতন্যভ তরক্ষড-ধরিফাঞ্চন্মভ ফানুন্রভ তারভদ্র্য রন্ফাঘদ, চীদফাদ উন্নদ  ধল্লী উন্নন্দভ মন্ক্ষয ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য 

রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ এওান্টরফ (াধাট ভ) প্ররঢরষ্ঠঢ ল। বাভ ঢথ্যামী রদম্নরূধেঃ 

 

 ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ এওান্টরফ াংন্ক্ষন্ধ ‘াধাট ভ’ দান্ফ ধরভরঘঢ।  

 ইাংন্ভরচন্ঢ Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation & Rural 

Development-বাভ াংরক্ষপ্ত রূধ BAPARD  

 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ প্ররঢশ্রুঢ প্রওল্প রলন্ন্ ১৯৯৭ ান্ম ‘ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ প্ররযক্ষড 

ওফন্েক্স’ রলন্ন্ এভ বাত্রা শুরু ল।  

 তারভদ্র্যমুক্ত দাদাভ াাংমা কঞন্দ চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধু’ভ অতান্দভ স্মভন্ড প্ররঢষ্ঠাদটিভ দাফওভড 

ওভা ল ‘ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ প্ররযক্ষড ওফন্েক্স’।  

 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১৩ জুমাই ২০০১রখ্র: ঢারভন্ঔ ওফন্েন্ক্স’ভ শুপ উন্িাথদ ওন্ভদ।  

 প্ররযক্ষড  কন্রডাভ ফাধ্যন্ফ চাঢী  আন্তচভারঢও ধরভন্ভ ধল্লী উন্নদ  তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ 

ওাব ভওভ ভূরফওা ভাঔাভ উন্দ্দেন্ও াফন্দ দভন্ঔ এ ওফন্েক্সটিন্ও এওান্টরফন্ঢ উন্নীঢ ওভা ল এাং 

দাফওভড ওভা ল ‘ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ এওান্টরফ’ াংন্ক্ষন্ধ ‘াধাট ভ’ 

Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation & Rural Development 

(BAPARD).  

  ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১৬ দন্পম্বভ ২০১১ ঢারভন্ঔ ‘ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ এওান্টরফ 

(াধাট ভ)’-এভ রপরত্ত প্রস্তভ স্থাধদ ওন্ভদ।  

  ২০১২ ান্মভ ৮ ফাঘ ভ ঢারভন্ঔ ‘ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ এওান্টরফ (াধাট ভ)’ আইদ, 

২০১২ (২০১২ ান্মভ ১৪দাং আইদ) প্রডীঢ ল। 

  স্ব-যারঢ াংস্থা রথা এভ ধরভঘামদা দাট ভ ভন্ন্ঙ (তস্য াংখ্যা-২১ চদ)।   

 

রূধওল্প (Vision) 

গ্রাফীড ফানুন্রভ চীদফাদ উন্নদ, তারভদ্র্য রন্ফাঘদ, ধল্লী উন্নদ  মৃি াাংমান্তয কঞন্দ লাঢা ।  

 

অরপমক্ষয (Mission) 

প্ররযক্ষন্ডভ ফাধ্যন্ফ তক্ষ চদম সৃরষ্ট, তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  আণ ভ-াফারচও তরম্য দূভীওভড এাং কন্রডাভ 

ফাধ্যন্ফ কৃরর, রযক্ষা  ক্ষুদ্র্ রযল্প দক্ষন্ত্র দতুদ দতুদ দওৌযম, ঢি, জ্ঞাদ এাং মাকই প্রমৄরক্ত উদ্ভাদ ওন্ভ গ্রাফীড আণ ভ-

াফারচও অস্থাভ উন্নদ। ওফ ভযামা, 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। 
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এওান্টরফ’ভ চদমেঃ 

 ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ এওান্টরফ (াধাট ভ) ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ অথীদ এওটি 

স্বাত্বযারঢ প্ররঢষ্ঠাদ। এভ মূম ওাচ প্ররযক্ষড  কন্রডাভ ফাধ্যন্ফ তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ। এওান্টরফভ 

অনুন্ফারতঢ চদম ১০০ চদ । ঢভফান্দ ১চদফলাধরভঘামও, ৩চদধরভঘামও, ১চদ মৄগ্ম-ধরভঘামও  ২ চদ উধ-

ধরভঘামওল ৩৭ চদ ওফ ভওঢভা-ওফ ভঘাভী ওফ ভভঢ আন্ঙদ। ৮ এরপ্রম, ২০১৫ ঢারভন্ঔ াধাট ভ এভ ওফ ভওঢভা  ওফ ভঘারভ 

ঘাকুরভ প্ররথাদফামা-২০১৫ প্রডীঢ ল। উক্ত ঘাকুরভ প্ররথাদফামাভ আন্মান্ও অরযষ্ট চদম রদন্ান্কভ ওাব ভক্রফ 

ঘমন্ঙ। 
 

এওান্টরফ’ভ প্ররযক্ষড ওাব ভক্রফেঃ 

 তক্ষ  অরপজ্ঞ প্ররযক্ষওবৃন্দভ লাঢা ক্ষুদ্র্  প্রারন্তও ঘারী, রত্তলীদ পরুর  ফরলমা এাং দওাভ মৄও  

মৄ ফরলমান্তভ আত্ম-ওফ ভাংস্থান্দভ সুন্বাক সৃরষ্টভ মন্ক্ষয এওান্টরফন্ঢ ১০টি দট্রন্ট প্ররযক্ষন্ডভ সুন্বাক ভন্ন্ঙ। ঢন্ন্ধ্য 

ওরিউঝাভ, দধাযাও তঢভী, কৃরর, ফৎস্য, ধশু ধামদ  লাউচ যারভাং ররও ওারভকরভ প্ররযক্ষড ওাব ভক্রফ ঘমফাদ 

আন্ঙ। এঙাড়া অপীষ্ট চদন্কাষ্ঠীভ ন্ঘঢদঢা বৃরি, ক্ষুদ্র্ ঋড ব্যস্থাধদা, স্বাস্থয ধরভঘব ভা, পরষ্ট, ধরভাভ ধরভওল্পদা, 

দচোভ উন্নদ, দাভীভ ক্ষফঢাদ  ধরভন্য উন্নদ ররও াথাভড ররন্ প্ররযক্ষড ঘমফাদ ভন্ন্ঙ।  

 

প্ররযক্ষড অগ্রকরঢ: (২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভ) 

ঘমরঢ ঙন্ভ প্ররযক্ষন্ডভ মক্ষযফাত্রা ২৭৮৫ চদ। এভ ফন্ধ্য জুদ ১৮ ধব ভন্ত ৪০১৬ চদ দও (আথ ভদমূমও-

২৮১৩ চদ, উিুিওভড ৩৪৪ চদ  স্থাদী প্ররযক্ষড ৮৫৯ চদ) প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ;  

 

  

রধরটরএন রভন্রা ভ দওা ভ শুপ উন্িাথদ ওভন্ঙদ ফলাধরভঘামও,াধাট ভ। 
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াধাট ভ-এওযাধরওাফ, নটাভ ঘার  ব্রুট ফান্ঙভ ঘার প্রতয ভদী 

 

 

 

 

াধাট ভ-এ ফাটিন্ঢ াভ রফযান্দাভ প্ররযক্ষড াধাট ভ-এ রচ ঘার প্রতয ভদী াধাট ভ-এ আঙ্গুভ নন্মভ ঘার প্রতয ভদী 

 

 
 

ররদভ রঘ ফন্লাত াধাট ভ, এাএঔা, রআভরটর, ফা 

অরথতপ্তভ ওাব ভামী ধব ভান্মাঘদা পা প্রথাদ অরঢরণ রলন্ন্ ক্তব্য 

ভাঔন্ঙদ 

াধাট ভ-এভ ২ দাট ভ পা 
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াধাট ভ-প্রওল্প াংক্রান্ত ঢথ্যারমেঃ 

 

প্রওন্ল্পভ দাফ: ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ প্ররযক্ষড ওফন্েক্স (ঢভফান্দ াধাট ভ) ম্প্রাভড, াংস্কাভ  আদৄরদওাদ (২ 

াংন্যারথঢ) প্রওল্প।  

প্রওন্ল্পভ দফাত: ফাঘ ভ ২০১০ লন্ঢ জুদ ২০১৮ রখ্র:। প্রওন্ল্পভ ৩ াংন্যাথদীন্ঢ দফাত ২ ঙভ বৃরি ওন্ভ জুদ, ২০২০ 

ধব ভন্ত প্রস্তা ওভা ল। বা কঢ ২৬/০৭/২০১৮রখ্র: ঢারভন্ঔ ধরভওল্পদা ওরফযন্দ অনুরষ্ঠঢ রধইর পা প্রওল্পটি উক্ত ২ 

ঙন্ভভ দফাত বৃরিভ রিান্ত গৃলীঢ লাভ দপ্ররক্ষন্ঢ পদেঃকঠিঢ রটরধরধ ০৯/১০/২০১৮রখ্র: ঢারভন্ঔ এওন্দও পা 

অনুন্ফাতন্দভ অন্ধক্ষাথীদ। 

প্রাক্করমঢ ব্য: ৩৪৪৭৩.৫৫ মক্ষ ঝাওা। জুদ ২০১৮ ধব ভন্ত ক্রফধরঞ্জঢ ব্য ৬৫.০২%, (২০১৭-১৮ অণ ভঙভ জুদ ধব ভন্ত 

ব্য ৯৯.৫৯%) 

 

প্রওন্ল্পভ ওাব ভামীেঃ 
 

১।  প্রওন্ল্পভ আঢা ৩০.০০ এওভ চরফঅরথগ্রলড; 

২।  ১০ ঢমা  (২,৪০,৫০০ ক ভপৄঝ) এওান্টরফও পদ রদফ ভাড (ন্পৌঢ ওান্চভ অগ্রকরঢ ৯০%) ; 

৩। ১০ ঢমা  (২,৩২,৬৬০ ক ভপৄঝ) দলান্স্টম পদ রদফ ভাড (ন্পৌঢ ওান্চভ অগ্রকরঢ ৭৮%) ; 

৪। ৬ ঢমা ( ৪২,৮৯৯ ক ভপৄঝ) অরনা ভ দওাাঝা ভ রদফ ভাড (ন্পৌঢ ওান্চভ অগ্রকরঢ ৩৯%) ; 

৫। ৬ ঢমা ( ১২,১৭৪ ক ভপৄঝ) স্টান দওাাঝা ভ রদফ ভাড (ন্পৌঢ ওান্চভ অগ্রকরঢ ৩২%) ; 

৬। কৃরর, দধারি দযট  ফৎস্য লযাঘাভী রদফ ভাড ; 

৭। ীফাদা প্রাঘীভ রদফ ভাড; 

৮। অপযন্তভীড ভাস্তা রদফ ভাড; 

৯। রদ্যফাদ অওাঞান্ফামূন্লভ াংস্কাভ  আদৄরদওাদ; এাং 

১০। প্ররযক্ষড ধরভঘামদা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

৪.৭ ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন) 
 

ধল্লীভ তরভদ্র্ অলা, সুরথারঞ্চঢ ফানুন্রভ আণ ভ-াফারচও অস্থাভ উন্নন্দভ মন্ক্ষয ১৯৯৯ ান্মভ দন্পম্বভ ফান্ 

ফলাদ চাঢী াংন্ত গৃলীঢ আইন্দভ ফাধ্যন্ফ ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন) প্ররঢরষ্ঠঢ ল। ধল্লী 

তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন) ঢভফাদ ভওান্ভভ রূধওল্প ২০২১ ান্মভ ফন্ধ্য ক্ষুথা  তারভদ্র্মুক্ত ফধ্যফ 

আন্ভ দতয, ২০৪১ ান্মভ ফন্ধ্য উন্নঢ, মৃি াাংমান্তয কড়াভ দৃঢ় প্রঢযন্ এরকন্ বান্ছ। ভওান্ভভ দঝওই 

উন্নন্দভ মক্ষয াস্তান্দ রধরটরএন দঝওই তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ ররপন্ন ওাব ভক্রফ ধরভঘামদা ওভন্ঙ। রধরটরএন এভ 

দঝওই তারভদ্র্য রন্ফাঘন্দ গৃলীঢ উন্ল্লঔন্বাগ্য ওাব ভক্রফমূল রদম্নরূধেঃ 

 

 তম  রফরঢভ ফাধ্যন্ফ ধল্লীভ তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীন্ও াংকঠিঢ ওভা ; 

 উধওাভন্পাকীন্তভ তক্ষ ফাদ িন্ত রূধান্তভ  ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্টভ মন্ক্ষয ররপন্ন থভন্দভ প্ররযক্ষড 

প্রতাদ;  

 সুনমন্পাকীন্তভ ঋন্ডভ উধভ রদপভভঢা ওরফন্ রদচস্ব প ূঁরচ কঞন্দ উৎারলঢ ওভা এাং ররপন্ন ঞ্চ 

ওাব ভক্রফ ঘালুওভড; 

াধান্ট ভ রদফ ভাডাথীদ ১০ ঢমা এওান্টরফও পদ 

  
াধান্ট ভ রদফ ভাডাথীদ ১০ ঢমা দলান্স্টম পদ 
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 ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্ট  আরণ ভও ক্ষফঢা বৃরিভ চন্য ঋড লাঢা প্রতাদ; 

 চমায়ু ধরভঢভন্দভ প্রপা দফাওান্মা দামান্ভভ ফাধ্যন্ফ ধরভন্ন্যভ রধব ভ দভান্থ দাদন্বাগ্য 

যরক্তভ ব্যলাভ  উন্নদ ওাব ভক্রন্ফভ ফাধ্যন্ফ রদুযন্ঢভ খাঝরঢ পূভড; 

 ভওারভ  রদচস্ব অণ ভান্দ ররপন্ন প্রওল্প াস্তাদ;  

 উধওাভন্পাকীন্তভ উৎধারতঢ ধণ্য াচাভচাঢ ওভাভ চন্য রধরটরএন এভ ‘ধল্লী ভগ’ রধডদ দওন্দ্র 

স্থাধদ;  

 ভওারভ ওফ ভিাতদ ব্যস্থাধদা ধিরঢ (GPMS) াস্তাদ । 

 

তম  রফরঢভ ফাধ্যন্ফ ধল্লীভ তরভদ্র্ চদন্কাষ্ঠীন্ও াংকঠিঢওভডেঃ 

 

ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন) ঢাভ মক্ষয 

াস্তান্দ তরভদ্র্  অসুরথাগ্রস্ত চদন্কাষ্ঠীন্ও তম  

রফরঢভ ফাধ্যন্ফ াংকঠিঢ ওন্ভ ঢান্তভ ররপন্ন থভন্দভ 

দা প্রতাদ ওভন্ঙ। ক্ষুদ্র্ ঋড ওাব ভক্রন্ফভ আঢা ২০১৭-

১৮ অণ ভঙন্ভ ১০১০ টি দতুদ রফরঢভ ফাধ্যন্ফ ১,২১,৬৪০ 

চদ দতুদ তস্য পরঢভ ওভা লন্ন্ঙ। জুদ, ২০১৮ ধব ভন্ত 

ক্রফপরঞ্জঢ ৪৭,৪৩৮টি রফরঢভ ফাধ্যন্ফ ২৪,২৩,৪৮৮ চদ 

সুমনন্পাকী াংকঠিঢ ওভা লন্ন্ঙ। ঢভফান্দ (২০১৭-১৮  

অণ ভঙভ) রফরঢভ াংখ্যা ৩০,০০৭ টি এাং তস্য াংখ্যা 

১০.৪০ মক্ষ।  

 

 

 

 

উধওাভন্পাকীন্তভ তক্ষ ফাদ িন্ত রূধান্তভ  ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্টভ মন্ক্ষয ররপন্ন থভন্দভ প্ররযক্ষড প্রতাদেঃ 

 

রধরটরএন ওফী এাং সুনমন্পাকীন্তভ তক্ষ ফাদ িত রলন্ন্ কন্ড় তুমন্ঢ ররপন্ন ওব ভক্রফ ধরভঘামদা ওন্ভ ণান্ও। 

তরভদ্র্  অতক্ষ চদন্কাষ্ঠীভ আত্ম-ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্টভ মন্ক্ষয ঋড প্রতান্দভ ধাযাধারয রধরটরএন এভ সুনমন্পাকী 

তস্যন্তভ দদর্তত্ব রওায  াফারচও উন্নদ, তক্ষঢা উন্নদ  প্যাভান্ঝও প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। জুদ ২০১৮ ধব ভন্ত 

ক্রফপরঞ্জঢ  ভন্ফাঝ ৪,৬৭,৪৪৯ চদ তস্যন্ও ১৫,২৯,৩৫৬ চদরত প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ। ২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভ 

৯৩,২৭৪ চদ তস্যন্ও ২,৫৩,৩৯৮ চদরত তক্ষঢা উন্নদ, দদর্তত্ব রওায  াফারচও উন্নদ প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা 

লন্ন্ঙ । 

 

সুনমন্পাকীন্তভ ঋন্ডভ উধভ  রদপ ভভঢা ওরফন্ রদচস্ব প ূঁরচ কঞন্দ উৎারলঢ ওভা এাং রপন্ন ঞ্চ ওাব ভক্রফেঃ                   

 

সুনমন্পাকীন্তভ পরষ্যঢ রদভাধত্তা রদরিঢওভড  প ূঁরচ কঞন্দভ চন্য রধরটরএন-এভ ওন্ও থভন্দভ ঞ্চ ওাব ভক্রফ 

ঘালু ভন্ন্ঙ। দবফদ- াথাভড ঞ্চ, দাদামী ঞ্চ স্কীফ (এএএ), দফাতী ঞ্চ স্কীফ (এনরটএ), মক্ষ ঝাওা 

ঞ্চ স্কীফ (এমএএ), রদভাধত্তা ঞ্চ স্কীফ (এদএএ)  দচাঢও ঞ্চ স্কীফ (এদরএএ)। সুনমন্পাকী 

তস্যভা এই ওম ঞ্চ চফাভ ফাধ্যন্ফ ঢান্তভ পরষ্যঢ প ূঁরচ কঞদ ওন্ভ খভাড়ী রদফ ভাড, দঙন্ম দফন্ভ রাল, 

দমঔাধড়াভ ঔভঘ  ক্ষুদ্র্ ব্যা ইঢযারত ওন্ভ ণান্ও। জুদ, ২০১৮ ধব ভন্ত রধরটরএন  এ সুনমন্পাকীন্তভ ঞ্চ 

আফাদন্ঢভ ধরভফাড ৭০৭ দওাটি ঝাওা। 

 

ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্ট  আরণ ভও ক্ষফঢা বৃরিভ চন্য ঋড লাঢা প্রতাদ 

 

রধরটরএন ঢভফাদ ভওান্ভভ রপযদ-২০২১ াস্তান্দভ মন্ক্ষয ক্ষুথা, তারভদ্র্মুক্ত াাংমান্তয কড়াভ মূম মক্ষযন্ও তম  

রফরঢভ ফাধ্যন্ফ ধল্লীভ তরভদ্র্  সুরথারঞ্চঢ চদন্কাষ্ঠীন্ও াংকঠিঢ ওন্ভ ঢান্তভ প ূঁরচ কঞন্দভ ধাযাধারয ওফ ভাংস্থাদ 

সৃরষ্ট  আরণ ভও ক্ষফঢা বৃরিভ চন্য ঋড লাঢা প্রতাদ ওন্ভ। রধরটরএন এভ দুই থভন্দভ ঋড ওাব ভক্রফ ঘালু আন্ঙ। 

দবফদ-(ও) ক্ষুদ্র্ ঋড  (ঔ) ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋড। 

 

বভবতয াপ্তাবক বায় ববডবফএপ এয ভাঠ কভী  সুপরদবাগী দস্য 
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(ও) ক্ষুদ্র্ ঋড ওব ভক্রফেঃ ধল্লীভ তরভদ্র্  সুরথারঞ্চঢ চদন্কাষ্ঠীন্ও াংকঠিঢ ওন্ভ ঢান্তভ প ূঁরচ কঞন্দভ ধাযাধারয 

ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্ট  আরণ ভও ক্ষফঢা বৃরিভ চন্য এই ঋড লাঢা প্রতাদ ওভা ল। ২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভ রধরটরএন 

সুনমন্পাকীন্তভ ফান্ছ ১২৬৬.৫০ দওাটি ঝাওা ঋড লাঢা প্রতাদ ওন্ভ, ঋড আতান্ভ ধরভফাড ১৩৬৩.২২ দওাটি ঝাওা 

এাং ঋড আতা লাভ ৯৭%। ররপন্ন আইরচএ’ভ ফাধ্যন্ফ ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্টভ মন্ক্ষয সুনমন্পাকী তস্যন্তভন্ও জুদ, 

২০১৮ ধব ভন্ত ৯,৭৮০ দওাটি ঝাওা (ক্রফপরঞ্জঢ) ক্ষুদ্র্ ঋড রঢভড ওভা লন্ন্ঙ। বাভ ক্রফপরঞ্জঢ আতা লাভ ৯৯%। 

রধরটরএন-এভ ঋড গ্রলীঢান্তভ ফন্ধ্য প্রা ৯৭ যঢাাংয ফরলমা। রধরটরএন-এভ ক্ষুদ্র্ ঋড ওাব ভক্রন্ফভ নন্ম রধরটরএন 

এভ ওফ ভএমাওা ওফ ভ াংস্থান্দভ এওঝা রভাঝ ধরভঢভদ এন্ন্ঙ। ওফ ভসৃরষ্টভ দক্ষন্ত্র ঋড গ্রলীঢা রদন্চ, ঢাভ স্বাফী/স্ত্রী, 

পত্র, ওন্যা ল রদওঝচন্দভ ওফ ভাংস্থান্দভ দক্ষন্ত্র ভূরফওা ধামদ ওভন্ঙ। রধরটরএন-এভ ক্ষুদ্র্ ঋড ওাব ভক্রন্ফভ নন্ম ওফ ভ 

এমাওা ওফ ভাংস্থান্দভ এওঝা রভাঝ ধরভঢভদ এন্ন্ঙ। ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্টভ দক্ষন্ত্র ঋড গ্রলীঢা রদন্চ, ঢাভ স্বাফী/স্ত্রী, 

পত্র, ওন্যাল রদওঝচন্দভ ওফ ভ াংস্থান্দভ দক্ষন্ত্র ভূরফওা ধামদ ওভন্ঙ। ইন্ঢাফন্ধ্য প্রঢযক্ষ  ধন্ভাক্ষ পান্ প্রা ১৬ 

মক্ষ দমান্ওভ ওফ ভাংস্থাদ লন্ন্ঙ।    

 

(ঔ) ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋড ওব ভক্রফেঃ  ক্ষুদ্র্ ঋন্ডভ অাংন্ওভ দণন্ও দযী ঋড তভওাভ রওন্তু ব্যাাংও ঋন্ড বান্তভ 

প্রন্যারথওাভ দদই এাং দওাদ রফরঢভ তস্য দ রওন্তু পূ ূঁরচভ অপান্ বাভা ব্যা া প্ররঢষ্ঠাদন্ও আভ মাপচদও 

পান্ ঘামান্ঢ ধাভন্ঙদ দা, ঢান্তভন্ও  এই ঋড দতা ল। এই ঋড ৫০,০০০/- ঝাওা দণন্ও ৮,০০,০০০/- ঝাওা ধব ভন্ত 

লন্ঢ ধান্ভ। ২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভ এই ঋন্ডভ আঢা ৬০৬.৮৭ দওাটি ঝাওা ঋড লাঢা প্রতাদ ওভা ল, ঋড আতান্ভ 

ধরভফাড ৬৩১.০৭ দওাটি ঝাওা এাং আতা লাভ ৯৮%। জুদ, ২০১৮ ধব ভন্ত ক্রফপরঞ্জঢ ৫৬২১৪ চদ ক্ষুদ্র্ উন্দ্যক্তাভ ফন্ধ্য 

প্রা ২৯৫৫.৯৭ দওাটি ঝাওা ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋড রঢভড ওভা লন্ন্ঙ। ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋন্ড পরুর ঋড গ্রলীঢাভ লাভ 

যঢওভা ৯৮ পাক লন্ম ক্রফািন্ ফরলমা উন্দ্যাক্তাভ লাভ াড়ন্ঙ। রধরটরএন ঢভফান্দ ক্ষুদ্র্ ঋড গ্রলীঢা দাভী 

তস্যন্তভ ফন্ধ্য ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা তঢভীভ চন্য ওাচ ওভন্ঙ। এই ওফ ভসূঘীভ ফাধ্যন্ফ ওফ ভাংস্থান্দভ বন্ণষ্ট উন্নরঢ লন্ন্ঙ। 

ইন্ঢাফন্ধ্য এই ঋড রঢভন্ডভ নন্ম প্রা ১.৭০ মক্ষ দমান্ওভ প্রঢযক্ষ  ধন্ভাক্ষ ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্ট লন্ন্ঙ। 

 

চমায়ু ধরভঢভন্দভ প্রপা দফাওান্মা দামান্ভভ ফাধ্যন্ফ ধরভন্ন্যভ রধব ভ দভান্থ দাদন্বাগ্য যরক্তভ 

ব্যলাভ  উন্নদ ওাব ভক্রন্ফভ ফাধ্যন্ফ রদুযন্ঢভ খাঝরঢ পূভড 

 

দতন্যভ ররপন্ন অঞ্চন্ম রন্যর ওন্ভ অদগ্রভ তারভদ্র্য প্ররড গ্রাফাঞ্চন্মভ অরথওাাংয ফানুর প্রঘরমঢ রদুযৎ সুরথা লন্ঢ 

রঞ্চঢ। দমঔা-ধড়া, ব্যা ারডচয, কৃরর উৎধাতদ, ক্ষুদ্র্ রযল্প ইঢযারত ওাব ভক্রফ রদুযৎ ভভান্লভ অপান্ ব্যলঢ লন্ছ। 

এ ঙাড়া দতন্যভ রদুযৎ ব্যস্থা প্রা ম্পূড ভপান্ প্রাকৃরঢও চীাশ্ম  জ্বামাদীভ উধভ রদপভভযীম, বা দ্রুঢ রদেঃন্যর লন্ 

বান্ছ। রধরটরএন চমায়ু ধরভঢভন্দভ প্রপা দফাওান্মা দামান্ভভ ফাধ্যন্ফ ধরভন্ন্যভ রধব ভ দভান্থ 

দাদন্বাগ্য যরক্ত ব্যলাভ  উন্নদ ওাব ভক্রন্ফভ ফাধ্যন্ফ দতন্যভ ক্রফথ ভফাদ রদুযন্ঢভ খাঝরঢ পূভড, ওফ ভাংস্থান্দভ 

সৃরষ্ট এাং ন্ ভাধরভ দৌভ প্রমৄরক্ত ব্যলান্ভভ ফাধ্যন্ফ তরভদ্র্ ফানুন্রভ চীদ বাত্রাভ ফাদ উন্নদ রদরিঢ ওভান্ও 

াফারচও তািঢাভ অাংয রলন্ন্ রধরটরএন ২০০৬ ান্ম দৌভযরক্ত প্রওল্প ওাব ভক্রফ গ্রলড ওন্ভ।  

 

রধরটরএন দৌভযরক্ত প্রওন্ল্পভ ফাধ্যন্ফ দতন্যভ গ্রাফাঞ্চন্মভ প্রঢযন্ত এমাওা দামাভ দলাফ রন্স্টফ রক্র  স্থাধদ 

ঙাড়া ভওারভ অণ ভান্দ দামাভ ধারদ র-মডীওভড,  দৌভঘারমঢ ড়ও ারঢ, দামাভ দঘ ধাি এাং াাংমান্তয 

ব্যাাংন্ও দামাভ রন্স্টফ স্থাধদ ওাব ভক্রফমূল অঢযন্ত নমপান্ াস্তাদ ওভন্ঙ। 

 

রধরটরএন রদচস্ব ব্যস্থাধদা এাং IDCOL এভ আরণ ভও  ওারভকরভ লাঢা ১২১টি উধন্চমা ওাব ভামন্ 

দৌভযরক্ত প্রওল্পটি াস্তাদ ওভন্ঙ। রধরটরএন ইন্ঢাফন্ধ্য দতন্যভ প্রঢযন্ত অঞ্চন্ম রদুযৎরলীদ এমাওা প্রা ৪৫ 

লাচাভ  দামাভ দলাফ রন্স্টফ রক্র  স্থাধদ ওন্ভ প্রা ২ মক্ষ ২৫ লাচাভ চদন্কারষ্ঠন্ও প্রঢযক্ষ দৌভ রদুযৎ সুরথা 

প্রতাদ ওন্ভন্ঙ। গ্রাফীড চদধন্ত দামাভ রন্স্টফ স্থাধদ ওন্ভ রধরটরএন ততরদও কন্ড় ১০ দফকাাঝ/আাভ রদুযৎ 

উৎধাতদ ওন্ভ দতন্যভ রদুযৎ ঘারলতা দফঝান্ঢ অতাদ ভাঔন্ঙ। এঙাড়া রধরটরএন দৌভযরক্ত প্রওল্প রদন্ম্নাক্ত রন্যর 

ওাব ভক্রফ াস্তাদ ওভন্ঙ।  
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ভওান্ভভ টিআভ/ওারঝা ওফ ভসূঘীভ আঢা রধরটরএন এভ ওাব ভক্রফেঃ 

 

রধরটরএন ভওান্ভভ টিআভ/ওারঝা ওফ ভসূঘীভ আঢা রধরটরএন দৌভযরক্ত প্রওল্প ররপন্ন উধন্চমা স্কুম,ওন্মচ, 

ফাদ্র্াা ররপন্ন থফী প্ররঢষ্ঠান্দ দামাভ রন্স্টফ স্থাধদ ওভন্ঙ এাং ভাস্তাখাঝ, াচাভ দবঔান্দ চদফাকফ ল এফদ 

চাকা দামাভ ড়ও ারঢ স্থাধদ ওভন্ঙ। ২০১৭-১৮ অণ ভ ঙন্ভ IDCOL ওর্তভও ভাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি উধন্চমা  

১৮.৪৮ দওাটি ঝাওা ব্যন্ দফাঝ ৪১১৮ টি দামাভ দলাফ রন্স্টফ স্থাধদ, ১৫৩৮ টি দামাভ ড়ওারঢ এাং  ৮৭  ১২৬ 

টি বণাক্রন্ফ এর  রটর দামাভ রন্স্টফ াস্তাদ ওভা লন্ন্ঙ। 
 

ক্রেঃদাং রভড 
অচভদ 

২০১৭-১৮ 

১ দামাভ রন্স্টফ স্থাধদ াংখ্যা ৫৯৬৯ 

২ টিআভ/ওারঝাভ আঢা রক্র  (দওাটি ঝাওা)    ১৮.৪৮ 

৩ ঋড রঢভড                           (দওাটি ঝাওা) - 

৪ ঋড আতা                           (দওাটি ঝাওা) ৩৮.১১ 

৫ ফান্ঞ ধাদা রস্থরঢ                    (দওাটি ঝাওা) ১৬.০৩ 

 

ভওারভ  রদচস্ব অণ ভান্দ ররপন্ন প্রওল্প াস্তাদেঃ 

 

ঢভফাদ ভওান্ভভ রূধওল্প-২০২১, রটরচঝাম াাংমান্তয, ২০৪১ ান্মভ ফন্ধ্য  ক্ষুথা  তারভদ্র্য মুক্ত উন্নঢ দাদাভ 

াাংমান্তয কড়াভ দৃঢ় প্রঢযন্ এরকন্ব বান্ছ। ভওান্ভভ দঝওই উন্নন্দভ মক্ষয াস্তান্দ রধরটরএন দঝওই তারভদ্র্য 

রন্ফাঘন্দ ররপন্ন ওাব ভক্রফ ধরভঘামদা ওভন্ঙ। দ মন্ক্ষয রধরটরএন চমায়ু ধরভঢভন্দভ প্রপা দফাওান্মা 

দামান্ভভ ফাধ্যন্ফ ধরভন্ন্যভ রধব ভ দভান্থ দাদন্বাগ্য যরক্ত ব্যলাভ  উন্নদ ওাব ভক্রন্ফভ ফাধ্যন্ফ রদুযন্ঢভ 

খাঝরঢ পূভন্ডভ চন্য প্রারঢষ্ঠারদও ররপন্ন ওাব ভক্রফ ধরভঘামদাভ ধাযাধারয রদচস্ব  ভওারভ অণ ভান্দ দয ওন্ওটি 

প্রওন্ল্পভ াস্তাদ ওন্ভ। বাভ ফন্ধ্য দয ওন্ওটি প্রওন্ল্পভ ওাচ ইন্ঢাফন্ধ্য নম ফারপ্ত লন্ন্ঙ এাং ওন্ওটি 

প্রওন্ল্পভ ওাচ ঘমফাদ আন্ঙ। 

 

রধরটরএন ২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভ রধরটরএন ওর্তভও াস্তারঢ প্রওন্ল্পভ অগ্রকরঢভ রভড- 

 

ঘমফাদ প্রওল্প মুলেঃ 

 

০১ ।  প্রওন্ল্পভ দাফ   :  তারভদ্র্য দূভীওভড  আত্ম-ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্টভ চন্য ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ 

নাউন্েযদ (রধরটরএন)-এভ ওব ভক্রফ ম্প্রাভড প্রওল্পেঃ 

 উন্দ্যাকী ফন্ত্রডাম/রপাক :  স্থাদী ভওাভ, ধল্লী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডাম 

 াস্তাদওাভী াংস্থা  : ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন) 

 প্রওন্ল্পভ অণ ভান্দভ উৎ  : রচর এাং রধরটরএন এভ রদচস্ব ঢলরম 

 প্রওল্প এমাওা   : প্রওল্পটি ২০টি দচমাভ (নরভতপভ, দকাধামকঞ্জ, ভাচাড়ী, ভগুদা, ধটুাঔামী, 

র-ারড়া, কুরফল্লা, সুদাফকঞ্জ, ভাচযালী, দান্ঝাভ, ধাদা, রভাচকঞ্জ, 

কাইান্ধা, ভাংপভ, মামফরদভলাঝ, দীমনাফাভী, কুরড়গ্রাফ, রছদাইতল, কুরষ্টা  

দফন্লভপভ) ১০০টি উধন্চমা াস্তারঢ লন্ছ।   

প্রওন্ল্পভ প্রাক্করমঢ ব্য (মক্ষ ঝাওা) : 

  

 

 

 

 

 

 

রভড মূম অনুন্ফারতঢ ১ফ াংন্যারথঢ 

অনুন্ফারতঢ 

২ াংন্যারথঢ 

প্রস্তারঢ 

(ও) দফাঝ ২৭১৪০.৬৭ ২৮৮৩০.৫৯ ৩৩৪২৯.২৪ 

(ঔ) রচর ১৯৯৯০.৬৭ ২১৬৮০.৫৯ ২৬২৭৯.২৪ 

(ক) রধরটরএন ৭১৫০.০০ ৭১৫০.০০ ৭১৫০.০০ 
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প্রওন্ল্পভ দফাত  :  

 

   

 

 

 

এই প্রওন্ল্পভ ক্ষুদ্র্ ঋন্ডভ আঢা জুদ, ২০১৮ 

ধব ভন্ত ৬,৩৯৭ টি রফরঢভ ফাধ্যন্ফ ২,১৯,৩৬৪ 

চদ  উধওাভন্পাকীন্ও াংকঠিঢ ওন্ভ ঢান্তভ 

আণ ভ-াফারচও অস্থাভ উন্নন্দভ চন্য ওাচ 

ওন্ভন্ঙ। ঢভফান্দ (জুদ, ২০১৮ ধব ভন্ত) 

সুনমন্পাকীভ াংখ্যা ২,০১,১০৭ চদ। জুদ 

২০১৮ ধব ভন্ত  ভন্ফাঝ ১,৫৫,০৫০ চদ তস্যন্ও 

৪,৬৫,১৫০ চদরত প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা 

লন্ন্ঙ। ররপন্ন আইরচএ’ভ ফাধ্যন্ফ 

ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্টভ মন্ক্ষয এই ওম 

সুনমন্পাকীন্তভন্ও ৮০৭.৮৬ দওাটি ঝাওাভ 

(ক্রফপরঞ্জঢ) ক্ষুদ্র্ ঋড লাঢা ওভা লন্ন্ঙ। 

বাভ ক্রফপরঞ্জঢ আতা লাভ ৯৮%। 

রধরটরএন-এভ ঋড গ্রলীঢান্তভ ফন্ধ্য প্রা ১০০ যঢাাংয ফরলমা। এঙাড়া এই প্রওন্ল্পভ ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋন্ডভ আঢা 

৮,৬৯২ চদ ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তান্ও ২৮৮ .৬৪ দওাটি ঝাওা ঋড লাঢা প্রতাদ ওভা লন্ন্ঙ।  

 

এওদচন্ভ 
 

‘তারভদ্র্য দূভীওভড  আত্ম-ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্টভ চন্য রধরটরএন ওাব ভক্রফ ম্প্রাভড’ প্রওল্প 
 

ক্রেঃ 

দাং 

রর ২০১৭-১৮ 

অণ ভঙন্ভভ অচভদ 

জুদ, ২০১৮ ধব ভন্ত 

ক্রফপরঞ্জঢ অচভদ 

১ রফরঢ কঞদ ১৯৩ ৬৩১৪ 

২ াংকঠিঢ সুনমন্পাকীভ াংখ্যা (ক্ষুদ্র্ ঋড) ২৪,৮২৪ ২,১৯,৩৬৪ 

৩ দফাঝ ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তাভ াংখ্যা ৭,৩৪৬ ৮,৬৯২ 

৪ ঞ্চ রস্থরঢ (ওম ঞ্চ)                           (দওাটি ঝাওা) ৮২.৮২ ৮২.৮২ 

৫ দফাঝ ঋড রঢভড(ক্ষুদ্র্ ঋড  ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋড) (দওাটি ঝাওা) ৩৫০.০৩ ১,০৯৬.৫০ 

ক্ষুদ্র্ ঋড                      ২৩৯.১৪ ৮০৭.৮৬ 

ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋড  ১১০.৮৯ ২৮৮.৬৪ 

৬ দফাঝ ঋড আতা (ক্ষুদ্র্ ঋড  ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋড)(দওাটি ঝাওা) ৩৬৮.০৩ ১,০০৮.৭৪ 

ক্ষুদ্র্ ঋড                                                 (দওাটি ঝাওা) ২৫২.৬৬ ৭৬৩.২০ 

ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋড                                     (দওাটি ঝাওা) ১১৫.৩৭ ২৪৫.৫৪ 

৭ দফাঝ ফান্ঞধাদা ঋড                                 (দওাটি ঝাওা) ২২৪.৪২ ২২৪.৪২ 

ক্ষুদ্র্ ঋড                                                 (দওাটি ঝাওা) ১৪১.৬১ ১৪১.৬১ 

ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋড                                     (দওাটি ঝাওা) ৮২.৮১ ৮২.৮১ 

৮ ঋড আতা লাভ                                              (%) ৯৮ ৯৮ 

৯ দফাঝ তস্য প্ররযক্ষড (প্ররযক্ষডাণী তস্য াংখ্যা) ৭৫,০০০ ১৫৫০৫০ 

দদর্তত্ব রওায  াফারচও উন্নদ প্ররযক্ষড ৩৭,৫০০ ৭৭,৫২৫ 

আইরচএ রপরত্তও তক্ষঢা উন্নদ প্ররযক্ষড ৩৭,৫০০ ৭৭,৫২৫ 

 

রভড মূম অনুন্ফারতঢ ১ফ াংন্যারথঢ ২ অনুন্ফারতঢ 

আভম্ভ জুমাই, ২০১২ জুমাই, ২০১২ জুমাই, ২০১২ 

ফারপ্ত জুদ, ২০১৬ জুদ, ২০১৬ জুদ, ২০১৮ 

 

কঢ ২৪/১০/২০১৭ ঢারভঔ রধরটরএন ভাংপভ অঞ্চন্মভ উধ-ধরভঘামন্ওভ 

ওাব ভামন্ ফাঞ ধভান্ভ ওফ ভওঢভা ওফ ভঘাভীন্তভ ট্যা রঢভড  প্ররযক্ষড 

ওফ ভযামা প্রথাদ অরঢরণ রলান্ উধরস্থঢ দণন্ও ক্তব্য ভান্ঔদ  ট্যা রঢভড 

ওন্ভদ ভাংপভ রপান্কভ রপাকী ওরফযদাভ চদা ওাচী লাাদ আলন্ফত 
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০২ ।  প্রওন্ল্পভ দাফ :    প্রারন্তও এাং ক্ষুদ্র্ কৃরওন্তভ যস্য াংগ্রল ধভঢী লন্বারকঢাভ ফাধ্যন্ফ 

তারভদ্র্য দূভীওভড যীরও প্রওল্প 

প্রন্ল্পভ দফাত :   জুমাই, ২০১৬ দণন্ও জুদ, ২০২১  

প্রওন্ল্পভ দফাঝ ব্য ভাদ্দ :   ৬১০০.০০ মক্ষ ঝাওা (রচর ৫২০০.০০ মক্ষ; রধরটরএন ৯০০.০০ মক্ষ) 

অণ ভান্দভ উৎ :   কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমান্তয ভওাভ (রচর) এাং রধরটরএন 

প্রওল্প এমাওা :   ৯টি দচমাভ (নরভতপভ - ৫টি, ফফদরাংল - ৫টি, দযভপভ-৪টি, গুড়া-৯টি, 

চপভলাঝ-৪টি, দান্ঝাভ-৬টি, কাইান্ধা-১টি, রতদাচপভ-৯টি, রধন্ভাচপভ-

৬টি) দফাঝ ৪৯টি উধন্চমা 
 

প্রকল্প এমাওা প্রারন্তও  ক্ষুদ্র্ কৃরওন্তভ ঔাদ্য রদভাধত্তা, তারভদ্র্য রন্ফাঘদ, ঋড লন্বারকঢাভ ফাধ্যন্ফ যস্য াংগ্রন্লভ 

ফ মূল্য অরস্থরঢযীমঢাচরদঢ ক্ষরঢ ্া, কৃরওন্তভ চীরওাদ এাং ক্ষফঢা বৃরিভ ফাধ্যন্ফ তারভদ্র্য 

দফাওান্মাওভড। যস্য াংগ্রল, উত্তভ প্রমৄরক্তকঢ  প্ররক্রাওভড লন্বারকঢাভ ফাধ্যন্ফ গ্রান্ফভ প্রারন্তও এাং ক্ষুদ্র্ 

কৃরওন্তভন্ও ঢাঁন্তভ রদচ ারড়ন্ঢ ক্ষুদ্র্ া বৃলৎ ধরভন্ভ যস্য াংভক্ষড ওন্ভ সুরথাফঢ ফন্ উক্ত গুতাফচাঢকৃঢ যস্য 

রক্র ওন্ভ অরথও আ এাং ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্টই এই প্রওন্ল্পভ উন্দ্দে। 
 

 

এই প্রওন্ল্প ২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভ দফাঝ ১৩০০.০০ মক্ষ (ভাচস্বেঃ ৬৫০.০০ মূমথদেঃ ৬৫০.০০) ঝাওা ঙাড় ওভা ল। 

ঢন্ন্ান্ধ্য ১২৫৪.৮৫৩৬১ মক্ষ (ভাচস্বেঃ ৬২২.৯৪৭৪৭; মূমথদেঃ ৬৩১.৯০৬১৪) ঝাওা ব্য ল বা ২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভভ 

ভান্দ্দভ ৯৬.৫৪%। প্রওন্ল্পভ শুরু লন্ঢ জুদ, ২০১৮ ধব ভন্ত ক্রফপরঞ্জঢ অণ ভ ভাদ্দ ১৮১০.০০ মক্ষ ঝাওা ; ঢন্ন্ধ্য 

ক্রফপরঞ্জঢ ব্য ১৫৯০.৯৬ মক্ষ ঝাওা বা দফাঝ প্রওন্ল্পভ ৩০.৬০%। 
 

২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভভ এই প্রওন্ল্পভ াস্ত অগ্রকরঢ ১০০%। প্রওন্ল্পভ শুরু লন্ঢ জুদ, ২০১৮ ধব ভন্ত এই প্রওন্ল্পভ 

ক্রফপরঞ্জঢ াস্ত অগ্রকরঢ ২২.৪৮%। 

 

২০১৭-১৮ অণ ভঙন্ভভ অগ্রকরঢভ রঘত্র- 

 

ক্রেঃ দাং রর ২০১৭-১৮ 

অণ ভঙন্ভ অচভদ 

জুদ, ২০১৮ ধব ভন্ত 

ক্রফপরঞ্জঢ অচভদ 

০১ তম কঞদ ৪৩৬ ৫৯৬ 

০২ সুনমন্পাকী তস্য পরঢভ ২১৮০ ২৯৮০ 

০৩ তস্য প্ররযক্ষড (ব্যাঘ) ১১৫ ১১৫ 

০৪ ওফী প্ররযক্ষড (ব্যাঘ) ০২ ০২ 

০৫ ঋড রঢভড      (দওাটি ঝাওা) ৬.৩৮ ৮.৭৮ 

০৬ ঋড আতা লাভ (%) ১০০% ১০০% 

০৭ ঞ্চ আতা     (দওাটি ঝাওা) ১.২৫ ১.৫৩ 

 

 

 
রধরটরএন  রতদাচপভ অঞ্চন্মভ রঘরভভ দভ ওাব ভামন্ প্রারন্তও  ক্ষুদ্র্ 

কৃরওন্তভ যস্য াংভক্ষড প্রওন্ল্পভ তস্যন্তভ ান্ণ রধরটরএন এভ ব্যস্থাধদা 

ধরভঘামও 

 
ববডবফএপ নাবজযপুয কাম ণারদয় প্রাবন্তক  ক্ষুদ্র্ কৃলকদদয স্য 

াংযেণ াংক্রান্ত প্রবেদণ ফক্তব্ যােদছন নাবজযপুয 

উদজরায ইউএন 
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০৩।  প্রন্ল্পভ দাফ :  লাচাফচা/ধরঢঢ পকুভ পদ:ঔদন্দভ ফাধ্যন্ফ াংকঠিঢ চদন্কাষ্ঠীভ ধাঝ 

    পঁঘান্দা ধভঢী ফাঙ ঘান্রভ ফাদ্যন্ফ তারভদ্র্য রন্ফাঘদ যীর ভও প্রওল্প । 

      প্রন্ল্পভ দফাত :  জুমাই, ২০১৬ দণন্ও জুদ, ২০২১  

      প্রওন্ল্পভ দফাঝ ব্য ভাদ্দ :  ৩৯.৬৭৪৬ দওাটি ঝাওা (রচর ৩৪.০৭৪৬ দওাটি; রধরটরএন ৫.৬০ 

    দওাটি) 

      অণ ভাদ :   কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমান্তয ভওাভ (রচর) এাং রধরটরএন 

      প্রওল্প এমাওা :   ঠাওা রপান্কভ বৃলত্তভ নরভতপভ, দকাধামকঞ্জ  ভাচারড় এাং খুমদা 

    রপান্কভ রছদাইতল  ফাগুভা দচমাভ  ভন্ফাঝ ২৮টি উধন্চমা 

 

এই প্রওন্ল্পভ মূম মক্ষয  উন্দ্দে লন্মা ধরঢঢ পকুভ পদেঃঔদদ ওন্ভ এওই পকুন্ভ রভদ দভটিাং ধিরঢন্ঢ ধাঝ পঁঘান্দা 

ধভঢী ধব ভান্ ফাঙ ঘান্রভ ফাধ্যন্ফ তারভদ্র্য রন্ফাঘদ ঢণা আত্ম-ওফ ভাংস্থাদ সৃরষ্টভ ফাধ্যন্ফ আণ ভ-াফারচও অস্থাভ 

উন্নদ। 

 

 প্রওন্ল্পভ সুরদরত ভষ্ট মক্ষয  উন্দ্দেেঃ 
 

 লাচাফচা/ধরঢঢ পকুভ পদেঃঔদন্দভ ওন্ভ াংকঠিঢ 

চদন্কাষ্ঠীভ ফাধ্যন্ফ ধাঝ পঁঘান্দা ধভঢী ফাঞ ঘার; 

 এই প্রওল্প াস্তান্দভ ফাধ্যন্ফ কৃরওভা স্বল্প ঔভন্ঘ 

মাকই এাং উন্নঢ প্রমৄরক্ত ব্যলান্ভভ ফাধ্যন্ফ উৎকৃষ্ট 

ফান্দভ ধান্ঝভ আঁয উৎধাতদ ওভা; 

 উৎধারতঢ উৎকৃষ্টফান্দভ ধাঝ াচাভচাঢ লচীওভড 

ওভা; 

 উন্নঢ ফাঙ ঘার ব্যস্থাধদাভ ফাধ্যন্ফ ফান্ঙভ উৎধাতদ 

বৃরি ওভা; 

 াংকঠিঢ চদন্কাষ্ঠীভ তক্ষঢা বৃরি  আত্মওফ ভাংস্থাদ 

সৃরষ্টভ ফাধ্যন্ফ আণ ভ-াফারচও অস্থাভ উন্নদ ওভা; 

 ঞ্চ াংগ্রন্লভ ফাধ্যন্ফ াংকঠিঢ চদন্কাষ্ঠী প ূঁরচকঞদ  ঋড লন্বারকঢাভ ফাধ্যন্ফ আরণ ভও অস্থাভ উন্নদ 

রদরিঢ ওভা। 

০৪।   প্রওন্ল্পভ দাফ :    চমায়ু ধরভঢভন্দভ প্রপা দফাওান্মাভ চন্য াাংমান্তন্যভ প্রাক্তদ 

রঙঝফলম এমাওা দামাভ রন্স্টন্ফভ ফাধ্যন্ফ রদুযৎ ভভাল” যীর ভও 

প্রওল্প; 

      প্রওন্ল্পভ দফাত :    জুমাই, ২০১৭ লন্ঢ দন্ন্ফম্বভ, ২০১৮ (১ ঙভ ৩ ফা) 

      াস্তাদওাভী াংস্থা :    ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন); 

      রপাক/ফন্ত্রডাম :    ধল্লী উন্নদ  ফা রপাক, স্থাদী ভওাভ ধল্লী উন্নদ  ফা 

ফন্ত্রডাম; 

      প্রওন্ল্পভ দফাঝ ব্য ভাদ্দ :    ৩০০.০০ মক্ষ ঝাওা। 

      অণ ভাদ :    াাংমান্তয চমায়ু ধরভঢভদ ট্রাস্ট। 

      প্রওল্প এমাওা :    ৪টি দচমা-মামফরদভ লাঝ (ধাঝগ্রফ, লারঢান্ধা, মামফরদভ লাঝ তভ), 

কুরড়গ্রাফ (র্ভরুঙ্গাফাভী), দীমনাফাভী (রটফমা), ধঞ্চকড় ( ধঞ্চকড় তভ, 

দাতা, দতীকঞ্জ) 

  

এই প্রওল্প াস্তান্দভ মূম উন্দ্দে লন্মােঃ 

 গ্রীন াউজ গ্যা বফদল কদয কাফ ণন-ডাই-অক্সাইড  বভদথন গ্যা বনগ ণভন কভাদনায জন্য নফায়নদমাগ্য 

বক্তয ব্ফায বৃবিয রদেয ক্ষৌয বফদুযদতয ভােদভ বফদুযৎ সুবফধা প্রদান; 

 ক্ষৌয বফদুযৎ ব্ফাদযয পদর বফদুযৎ ব্ফাদযয উয বনবণীরতা  হ্রাকযণ; 

 নফায়নদমাগ্য বফদুযৎ বক্ত ব্ফাদয জনগদণয ভদে দচতনতা বৃবিকযণ; 

 

ক্ষভাাম্মদপুয আদ ণাো ভ.. এয দস্য নাবছভা ক্ষফগভ’য বতত 

পুকুয 
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 ক্ষভাফাইর, ল্যাট এফাং ক্ষটবরববন প্রমৄবক্ত ব্ফাদযয সুদমাগ সৃবি কযা  উৎাবত কযা; 

 ফাাংরাদদদয প্রাক্তন বছটভর এরাকায গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয জীফনমাোয ভান উন্নয়ন  আথ ণ-াভাবজক 

উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ণ ভূবভকা ারন কযা। 

 

জুদ, ২০১৮ ধব ভন্ত অচভদ এই প্রওল্প াস্তান্দভ অগ্রকরঢ রদম্নরূধ- 
 

ক্রেঃ 

দাং 

ওফ ভওাণ্ড মক্ষযফাত্রা অগ্রকরঢ অচভন্দভ লাভ 

(%) 

ফন্তব্য 

০১ অণ ভ অমুরক্ত (মক্ষ ঝাওা) ৩০০.০০ ৭৫.০০ ২৫ ব্য ৭৪.৬৫৫ মক্ষ 

ঝাওা 

০২ দামাভ দলাফ রন্স্টফ স্থাধদ ৭৫০ টি ২০০ টি ২৬.৬৭  

 

ররপন্ন চাঢী  আন্তচভারঢও রত ধামদেঃ 

 

চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফান্দভ যালাতঢ 

ারর ভওী  চাঢী দযাও রত ধামদেঃ 

 

ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন) প্ররঢ ঙভ 

বণান্বাগ্য ফব ভাতাভ ান্ণ লাচাভ ঙন্ভভ দশ্রষ্ঠ াঙ্গামী 

স্বাথীদঢাভ ফলাদ স্থধরঢ চারঢভ রধঢা ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ 

ভলফান্দভ মৃতুয ারর ভওী  চাঢী দযাও রত ধামদ ওন্ভ 

ণান্ও। প্ররঢ ঙন্ভভ ন্যা এ ঙভ রতদটি ধামদ উধমন্ক্ষয 

১৫ই আকষ্ট সূন্ব ভাতন্ভ ান্ণ ান্ণ চাঢী ধঢাওা 

উন্ত্তামদ  অথ ভদরফঢ ভাঔা, ওাম ৭খটিওা চারঢভ 

রধঢাভ প্ররঢকৃরঢন্ঢ (৩২ দম্বভ থাদফরে) পষ্পস্তও অধ ভড, আন্মাঘদা পা, রফমাত ফালরনম, চারঢভ রধঢা  ঢাঁভ 

ধরভান্ভভ যলীতন্তভ আত্মাভ ফাকরনভাঢ ওাফদা ওন্ভ দতাা ওভা ল। 

 

রচ রত উতবাধদেঃ  
 

ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ (রধরটরএন) প্ররঢ ঙভ 

বণান্বাগ্য ফব ভাতা ফলাদ রচ রত উতবাধদ ওন্ভ 

ণান্ও। প্ররঢ ঙন্ভভ ন্যা ফলাদ রচ রত-২০১৭ 

উতবাধদ ওভা ল। রতন্দভ ওফ ভসূরঘভ ফন্ধ্য রঙম 

সূন্ব ভাতন্ভ ান্ণ ান্ণ ওাব ভামন্ চাঢী ধঢাওা 

উন্ত্তামদ, প্রপাঢ দনভীন্ঢ স্বাথীদঢা মৄন্ি ওম যলীতন্তভ 

প্ররঢ শ্রিা চারদন্ াপাভ স্মৃরঢন্ৌন্থ পষ্পস্তও অধ ভড 

এাং রওাভ ৩ খটিওা রধরটরএন প্রথাদ ওাব ভামন্ভ 

প্ররযক্ষড লম রুন্ফ আন্মাঘদা পা। 

আন্তচভারঢও ফার্তপারা রতেঃ 
 

ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ নাউন্েযদ(রধরটরএন) প্ররঢ ঙন্ভভ ন্যা 

“আন্তচভারঢও ফার্তপারা রত-২০১৭” বণান্বাগ্য ফব ভাতাভ ান্ণ 

উতবাধদ ওন্ভ। রতন্ভ ওফ ভসুরঘভ ফন্ধ্য রঙম-রতন্দভ শুরুন্ঢ 

চাঢী ধঢাওা উন্ত্তামদ  অথ ভদরফঢ ভাঔা, দওন্দ্রী যলীত 

রফদান্ভ পষ্পস্তও অধ ভড  আন্মাঘদা পা। প্রপাঢন্নভীন্ঢ 

রধরটরএন-এভ পাভপ্রাপ্ত ব্যস্থাধদা ধরভঘামও চদা ফতদ 

 
জাবতয বতায প্রবতকৃবতদত ববডবফএপ এয ব্ফস্থানা 

বযচারদকয ক্ষনর্তদত্ব পুষ্প স্তফক অ ণণ 

 
ক্ষকন্দ্রীয় ীদ বভনাদয ববডবফএপ এয ক্ষনর্তদত্ব পুষ্প স্তফক অ ণণ 

জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু ক্ষে মুবজবুয যভান  তাঁয বযফাদযয 

াাদত ফযণকাযী দস্যদদয আত্মায ভাগবপযাত কাভনা কদয  

বভরাদ  ক্ষদায়া 
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দফালদ ালা’ভ দদর্তন্ত্ব ওম স্তন্ভভ ওফ ভওঢভা ওফ ভঘাভী ঠাওা রেরদ্যামন্ভ দওন্দ্রী যলীত রফদান্ভ পষ্পস্তও অধ ভড 

ওন্ভদ। 

 

ভওারভ ওফ ভিাতদ ব্যস্থাধদা ধিরঢ (GPMS) াস্তাদ 

 

ভওারভ ওফ ভওঢভা-ওফ ভঘাভীন্তভ তক্ষঢা এাং তািঢা 

বৃরিভ ফাধ্যন্ফ অপীষ্ট মক্ষফাত্রা অচভন্দভ চন্য পৃরণীভ 

ররপন্ন দতন্য নমানমরপরত্তও (result-oriented) 

ওফ ভিাতদ ব্যস্থাধদা ধিরঢ (Performance 

Management System) ঘালু ভন্ন্ঙ। ভওান্ভভ 

রূধওল্প (vision) বণাবণপান্ াস্তান্দভ স্বান্ণ ভ 

াাংমান্তন্য ভওারভ প্ররঢষ্ঠাদমূন্লভ চন্য ২০১৪-১৫ 

অণ ভঙভ লন্ঢ ওফ ভিাতদ ব্যস্থাধদা ধিরঢ প্রঢভন্দভ 

রিান্ত গ্রলড ওভা লন্ন্ঙ। ধল্লী তারভদ্র্য রন্ফাঘদ 

নাউন্েযদ (রধরটরএন) ভওান্ভভ রচরধএফএ 

াস্তাদ গুরুত্বপূড ভ ভূরফওা ধামদ ওভন্ঙ। রচরধএফএ 

াস্তান্দভ নন্ম ভওারভ প্ররঢষ্ঠাদমূন্লভ তক্ষঢা  

তািঢা বৃরি ধান্ এাং রদরড় ধরভীক্ষন্ডভ ফাধ্যন্ফ দখাররঢ দীরঢ  ওফ ভসূরঘভ বণাবণ াস্তাদ ত্বভারিঢ ওভা 

ম্ভ লন্ ন্ম আযা ওভা া। 

 

ভওারভ ওফ ভিাতদ ব্যস্থাধদা ধিরঢভ (Government Performance Management System-

GPMS) আঢা রধরটরএন রদম্নরমরঔঢ ওন্ওটি গুরুত্বপূড ভ ওফ ভওাণ্ড াস্তাদ ওভন্ঙ। দবফদ- 

 ারর ভও ওফ ভিাতদ চুরক্ত (Annual Performance Agreement-APA) 

 চাঢী শুিাঘাভ দওৌযম (National Integrity Strategy-NIS) 

 ঢথ্য অরথওাভ (Right to Information-RTI) 

 অরপন্বাক প্ররঢওাভ ব্যস্থা (Grievance Redress System-GRS) 

 উদ্ভাদ (Innovation) 

৬. এও দচন্ভ রধরটরএন 

 

ক্রেঃ 

দাং 

রর রধরটরএন 

শুরুভ ফ 

২০১৬-১৭ 

অণ ভঙন্ভভ 

অগ্রকরঢ 

২০১৭-১৮ 

অণ ভঙন্ভভ 

অগ্রকরঢ 

জুদ, ২০১৮ ধব ভন্ত 

ক্রফপরঞ্জঢ 

অগ্রকরঢ 

১ প্রযারদও রপাক ০৪ ০৮ ০৮ ০৮ 

২ প্রযারদও দচমা ১৭ ৫৫ ৫৫ ৫৫ 

৩ আঞ্চরমও ওাব ভামন্ভ াংখ্যা ১০ ২৫ ২৫ ২৫ 

৪ উধন্চমাভ াংখ্যা ১৩৯ ৩৫৮ ৩৫৮ ৩৫৮ 

৫ ওাব ভামন্ভ াংখ্যা ১৩৯ ৪০৫ ৪০৫ ৪০৫ 

৬ ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋড (ওাব ভাম) - ৩৯২ ৩৯২ ৩৯২ 

৭ দফাঝ  াংখ্যা  ২৬০০ ৪৭৫৭ ৪৭৫১ ৪৭৫১ 

৮ ক্ষুদ্র্ ঋড ওাব ভক্রফ 

ওফীভ াংখ্যা  ১৪২৯ ১৭৯২ ১৭৬৭ ১৭৬৭ 

রফরঢভ াংখ্যা ১২,১০৯ ২৯৫৪৬ ৩০,০০৭ ৪৬,৮৪২ 

দফাঝ সুনমন্পাকীভ াংখ্যা            (মক্ষ) ২.৯৩ ১১.৬৬ ১০.৪০ ২৪.২৩ 

ঋডী সুনমন্পাকীভ াংখ্যা             (মক্ষ) ১.৯৩ ৬.৭৪ ৬.৫৮ ৬.৫৮ 

 
এবএ চুবক্ত স্বােয অনুষ্ঠাদন ব্ফস্থানা বযচারক  প্রধান 

কাম ণারদয়য অন্যান্য কভ ণকতণাদদয াদথ বফববন্ন অঞ্চদরয  

উ-বযচারকবৃন্দ 
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ক্রেঃ 

দাং 

রর রধরটরএন 

শুরুভ ফ 

২০১৬-১৭ 

অণ ভঙন্ভভ 

অগ্রকরঢ 

২০১৭-১৮ 

অণ ভঙন্ভভ 

অগ্রকরঢ 

জুদ, ২০১৮ ধব ভন্ত 

ক্রফপরঞ্জঢ 

অগ্রকরঢ 

ঋড রঢভড                      (দওাটি ঝাওা) ৬৬০.৭৪ 

(ক্রফপরঞ্জঢ) 

১১৫৬.২৮ ১২৬৬.৫০ ৯৭৮৫.৬৩ 

ঋড আতা                       (দওাটি ঝাওা) - ১১৭৮.৩৫ ১৩৬৩.২২ ৯৩৭৮.২২ 

ঋড আতা লাভ                       (%) ৯০ ৯৭ ৯৭ ৯৯ 

৯ ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋড 

ওফীভ াংখ্যা  - ৫২০ ৫২০ ৫২০ 

দফাঝ ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তাভ াংখ্যা - ৩৬৭৩২ ৪০,২৫৪ ৬৪,৯০৬ 

ঋড রঢভড                       (দওাটি ঝাওা) - ৫৪২.৯৫ ৬০৬.৮৭ ২৯৫৫.৯৭ 

ঋড আতা                        (দওাটি ঝাওা) - ৪৮২.৫৪ ৬৩১.০৭ ২৮৩৫.৮৭ 

ঋড আতা লাভ                     (%) - ৯৮ ৯৮ ৯৮ 

ফান্ঞধাদা ঋড                  (দওাটি ঝাওা) - ৩৬০.৪৮ ৪৫৫.৪৩ ৪৫৫.৪৩ 

উন্দ্যাক্তা প্ররঢ কড় ঋড রঢভড  (মক্ষ ঝাওা) - ১.৬৫ ১.৭২ ১.৭২ 

১০ ঞ্চ ওাব ভক্রফ 

ঞ্চ আতা                     (দওাটি ঝাওা) - ৩০২.৭০ ৩৫৪.৭৬ - 

ঞ্চ দনভঢ                     (দওাটি ঝাওা)  - ১৮৯.১১ ২৩৩.৮৫ - 

ঞ্চ রস্থরঢ                      (দওাটি ঝাওা) ৩৭.০০ ৫৭৪.৯৮ ৭০৭.২৯ ৭০৭.২৯ 

১১ প্ররযক্ষড ওাব ভক্রফ 

তস্য প্ররযক্ষড (ও+ঔ) ২১,৬৬২ ৪২,৯৩৩ ৯৩,২৭৪ ৪,৬৭,৪৪৯ 

ও) দদর্তত্ব রওায  াফারচও উন্নদ 

প্ররযক্ষড 

- ২৭,৯৩৩ ৫১,৬৯৯ ৩,৮৫,৮৪৯ 

ঔ) তক্ষঢা উন্নদ প্ররযক্ষড - ১৫,০০০ ৪১,৫৭৫ ৮১,৬০০ 

াপ্তারলও প্ররযক্ষড দনাভাফেঃ তস্যন্তভ ঙন্ভভ ৫২ প্তান্ল ৫২টি ররন্ প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

 

 

৪.৭ ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ (এএনরটএন) 

 

ভূরফওােঃ 
 

চারঢাংন্খভ ঔাদ্য  কৃরর াংস্থা (এনএ) ওর্তভও ১৯৭২ ান্ম এরযা অঞ্চন্মভ ওরঢধ দতন্যভ ক্ষুদ্র্ কৃরও 

 ভূরফলীদন্তভ অস্থা ধব ভন্ক্ষড ওন্ভ ঢান্তভ উন্নন্দ সুধারভযফামা প্রডন্ডভ উন্দ্দন্ে“Asian Survey on Agrarian 

Reforms and Rural Development (ASARRD)” যীর ভও এওটি স্টারট 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 রধঢা ঙ্গন্ধু দযঔ মুরচবুভ ভলফাদ এঁভ দদর্তত্বাথীদ আাফী মীক ভওান্ভভ আফন্ম উরল্লরঔঢ 

সুধারভয অনুান্ভ ১৯৭৫-৭৬ ান্মভ ারর ভও উন্নদ ওফ ভসূরঘভ আঢা “Action Research on Small Farmers and 

Landless Labourers Development Project (SFDP)” যীর ভও এওটি প্রওল্প গ্রলড ওভা ল। 

প্রওল্পটিভ ধভীক্ষামূমও ওাব ভক্রফ াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (াট ভ), কুরফল্লা; াাংমান্তয কৃরর 

রেরদ্যাম (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 ওফ ভসূরঘ’ভ সূঘদা ল। 
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ধল্লী উন্নদ  ফা রপান্কভ আঢা ধব ভাক্ররফওপান্ াস্তাদাথীদ এ প্রওল্পটিন্ও ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী 

দযঔ লারদাভ দদর্তত্বাথীদ প্রণফ আাফী মীক ভওান্ভভ আফন্ম ১৯৯৯-২০০৪ দফাত ধব ভান্ভ দযন্র এওটি 

নাউন্েযন্দ রূধান্তভ ওভাভ রিান্ত গ্রলড ওভা ল।  

প্রওল্পটিন্ও উরল্লরঔঢ রিান্ন্তভ থাভাারলওঢা ১৯৯৪ ান্মভ দওািাদী আইন্দভ রথাদফন্ঢ দবৌণ মূমথদ 

দওািাদী  নাফ ভমূন্লভ ধরভতপ্তভ লন্ঢ ‘রদন্ধদ’ গ্রলন্ডভ ফাধ্যন্ফ ‘ক্ষুদ্র্ কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ’ দান্ফ এওটি ম্পূড ভ 

ভওারভ ফারমওাদাথীদ রমরফন্ঝট দওািাদীন্ঢ রূধান্তভ ওভা ল। 

রূকল্প 

 ল্লী অঞ্চদর ফফাযত ক্ষুদ্র্ কৃলক বযফাদযয আথ ণ-াভাবজক অফস্থায উন্নয়ন তথা দাবযদ্র্য হ্রাকযণ। 

 

অববরেয 

 ল্লী অঞ্চদর ফফাযত ক্ষুদ্র্ কৃলক বযফাদযয দস্যদদযদক ক্ষকন্দ্রভুক্ত কদয জাভানতবফীন ক্ষুদ্র্ ঋণ 

প্রদাদনয ভােদভ আথ ণ-াভাবজক অফস্থায উন্নয়ন এফাং উন্নয়ন কভ ণকাে  েভতায়দন ক্ষুদ্র্ কৃলক বযফাদযয 

নাযীদদযদক ম্পৃক্তকযণ। 

 

াংস্থায ক্ষকৌরগত উদেশ্যমূ  

১. ক্ষুদ্র্ কৃলক বযফাদযয আথ ণ াভাবজক উন্নয়ন; 

২. দে ভানফ ম্পদ ততবযয ভােদভ কভ ণাংস্থাদনয সুদমাগ বৃবি; 

৩ . কভ ণারা আদয়াজদনয ভােদভ ল্লী অঞ্চদরয ক্ষুদ্র্ কৃলকদদয উন্নয়দন মৄদগাদমাগী ক্ষকৌর উদ্ভাফন  

বফস্তৃতকযণ। 

 

আফবশ্যক ক্ষকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. দেতায দঙ্গ ফাবল ণক কভ ণম্পাদন চুবক্ত ফাস্তফায়ন; 

২ . দেতা  তনবতকতায উন্নয়ন; 

৩. তথ্য অবধকায  স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন;  

৪. উদ্ভাফন  অববদমাগ প্রবতকাদযয ভােদভ ক্ষফায ভাদনান্নয়ন; 

৫ . আবথ ণক ব্ফস্থানায উন্নয়ন। 

 

কাম ণাফবর 

১. গ্রাভ ম ণাদয় ক্ষুদ্র্ কৃলক বযফাদযয পুরুল/ভবরাদদযদক াংগঠিতকযণ; 

২. াংগঠিত পুরুল/ভবরাদদযদক তাদদয উৎাদন, আত্ম-কভ ণাংস্থান  আয় বৃবিমূরক কাম ণক্রভ ফাস্তফায়দন 

জাভানত বফীন ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রদান; 

৩. ঋণ বফবনদয়াদগয আয় ক্ষথদক ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় আভানত জভায ভােদভ বনজস্ব পু ৌঁবজ গঠদন উবুিকযণ; 

৪. সুপরদবাগী দস্য/দস্যাদদয জন্য দেতা বৃবিমূরক প্রবেণ আদয়াজন; এফাং 

৫. সুপরদবাগী দস্য/দস্যাগণদক অথ ণননবতক কাম ণক্রদভয াাাব াভাবজক উন্নয়নমূরক কাম ণক্রভ ক্ষমভনেঃ  

ক্ষছদর-ক্ষভদয়দদয বো, স্বাস্থয-পুবি, জনাংখ্যা বনয়ন্ত্রণ, বযফায কল্যাণ ইতযাবদ কাম ণক্রভ গ্রদণ উবুিকযণ  

দমাবগতা প্রদান।  

 

নাউন্েযন্দভ ওফ ভ-এমাওােঃ 
 

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। 
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নাউন্েযন্দভ ওাব ভক্রফ দনবুারভ ২০০৭ ান্ম ফাত্র ৫.০০ দওাটি ঝাওা ‘আঢভও ঋড ঢলরম’ রদন্ শুরু ল। 

রওন্তু ঢৎওামীদ ভওাভ ওর্তভও ধভঢীন্ঢ ‘ঝাস্ক দনা ভ’ সুধারভয অনুান্ভ ঢলরম াংস্থান্দভ অপান্ ওাব ভক্রফ 

দচাভতাভ  ম্প্রাভড ওভা ম্ভ লরদ। 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ 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, ভাংপভ, কুরড়গ্রাফ, ধটুাঔামী, ভগুদা, রভযাম, দপামা  ঘাঁতপভ 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 প্রওন্ল্পভ ফাধ্যন্ফ দকাধামকঞ্জ, নরভতপভ, যরভঢপভ, 

রধন্ভাচপভ, রভযাম, খুমদা, াঢক্ষীভা, কুরফল্লা, ঘাঁতপভ, দদাাঔামী, মক্ষীপভ, 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, নরভতপভ, ভাচযালী, ঘাঁধাইদাকঞ্জ, দান্ঝাভ, 

দকাঁ, রভাচকঞ্জ, ধাদা, ধঞ্চকড়, ভাংপভ, কাচীপভ, ঝাাংকাইম, চাফামপভ, দযভপভ, 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।  

ব্যস্থাধদােঃ 
 া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 ওর্তভও 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 ওর্তভও 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। 

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 

২০০৯-২০১৬ ফন্ প্রতত্ত ৬১.৩৬ দওাটি এাং ২০১৬-১৭ অণ ভঙন্ভ ২৯.৭২ দওাটি, এাং ২০১৭-২০১৮ অণ ভ ঙন্ভ 

২৩.৬০ দওাটিল দফাঝ ১২৪.৬৮ দওাটি ঝাওাভ ‘আঢভও ঋড ঢলরম' ফাধ্যন্ফ ওাব ভক্রফ াস্তাদ ওভা লন্ছ। জুদ 

২০১৮ ধব ভন্ত ওাব ভক্রন্ফভ অগ্রকরঢ রদন্ম্ন উধস্থারধঢ লন্মােঃ  
 

দওন্দ্র কঞদ  তস্যর্ভরক্ত 
 

 নাউন্েযন্দভ ফাধ্যন্ফ গ্রাফ ধব ভান্ ক্ষুদ্র্ কৃরও ধরভান্ভভ ২০–৩০ চদ পরুর/ফরলমান্ও রদন্ ১ (এও)টি ওন্ভ 

দওন্দ্র কঞদ ওভা লন্ ণান্ও। ২০১৭–২০১৮ অণ ভ ঙন্ভ ১,২৯৩ টি দওন্দ্র কঞন্দভ ফাধ্যন্ফ ২৭,৭৯৮ চদ পরুর/ফরলমান্ও 

তস্যর্ভক্ত ওভা ল।  জুদ’১৮ ধব ভন্ত  5923 টি দওন্দ্র কঞন্দভ ফাধ্যন্ফ ১,৭৪,৬৪২ চদ পরুর/ফরলমান্ও তস্যর্ভক্ত ওভা 

ল।  

 

ঋড রঢভড  আতা (ারপ ভ ঘাচভল) 
 

 নাউন্েযন্দভ আঢা তস্য/তস্যান্তভ কৃরর উৎধাতদ বৃরি, আত্ম-ওফ ভাংস্থাদ  আ বৃরিমূমও ওাব ভক্রন্ফ 

ন্ ভাচ্চ ০১ (এও) ঙভ দফাতী ঋড প্রতাদ ওভা ল । দফাঝ ৪৬টি ফাদ রওরস্তন্ঢ ঋন্ডভ আম  ারপ ভ ঘাচভ আতা 
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ওভা ল। ২০১৭–১৮ অণ ভ ঙন্ভ ১৮২৯০.৫১ মক্ষ ঝাওা ঋড রঢভড ওভা ল এাং ২৩৭২০.৬৩ মক্ষ ঝাওা আতা ওভা 

ল। জুদ’১৮ ধব ভন্ত ৭৬১০৩.০৫ মক্ষ ঝাওা ঋড রঢভড ওভা ল এাং ৬২৪২৪.১৫ মক্ষ ঝাওা আতা ওভা ল। 

আতান্বাগ্য ঋড আতান্ভ যঢওভা লাভ ৯৫.৪৫ পাক।  

  

মুভকী ধামদ ঔান্ঢ ঋড রদন্ সুনমন্পাকী তন্স্যভ ঔাফাভ ধরভঘব ভা ঋড রদন্ কুফড়া ঘান্রভ ফাধ্যন্ফ সুনমন্পাকী তন্স্যভ ানল্য 

 

প ূঁরচ কঞদ 
 

 নাউন্েযন্দভ উধওাভন্পাকীন্তভ 'রদচস্ব প ূঁরচ’ কঞন্দভ মন্ক্ষয ঋড ওাব ভক্রন্ফভ আ লন্ঢ াপ্তারলও ন্যযদঢফ 

২০.০০ ঝাওা লান্ভ 'ঞ্চ আফাদঢ’ চফা ওভাভ ব্যস্থা ভন্ন্ঙ। ২০১৭-১৮ অণ ভ ঙন্ভ ১১১০.০০ মক্ষ ঝাওা ঞ্চ 

আফাদঢ চফা ওভা ল । এ প্ররক্রা জুদ’১৮ ধব ভন্ত ৬১১৬.০০ মক্ষ ঝাওা ঞ্চ আফাদঢ চফা ওভা ল।  

 

 
 

উঞাদ তঞন্ওভ ফাধ্যন্ফ ঞ্চ  ঋন্ডভ রওরস্ত আতান্ভ ওাব ভক্রফ 

প্ররযক্ষড 

 

 নাউন্েযন্দভ আঢা ওফ ভওঢভা/ওফ ভঘাভীন্তভন্ও তক্ষঢা উন্নদ এাং সুনমন্পাকীন্তভন্ও ররপন্ন আ 

থ ভদমূমও ওাব ভক্রন্ফ প্ররযক্ষড প্রতান্দভ ব্যস্থা ভন্ন্ঙ। ২০১৭–১৮ অণ ভ ঙন্ভ ৩৫০  চদওফ ভওঢভা/ওফ ভঘাভীন্ও প্ররযক্ষড 

প্রতাদ ওভা ল। জুদ’১৮ ধব ভন্ত ১৭০৫ চদ ওফ ভওঢভা/ওফ ভঘাভী এাং ১৩,৬১৭  চদ সুনমন্পাকীন্ও প্ররযক্ষড প্রতাদ ওভা 

ল।  
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দাভীভ ক্ষফঢাদ  

 ফাাংরাদদদয ক্ষভাট জনাংখ্যায প্রায় অদধ ণক নাযী। সুতযাাং নাযী ভাজদক উৎাদন  উন্নয়দনয মূর 

ক্ষরাতধাযায াদথ ম্পৃক্ত কযা ছাো ক্ষদদয াবফ ণক উন্নয়ন ম্ভফ নয়। নাযীয েভতায়ন ক্ষম কর বফলদয়য য 

বনবণযীর তায ভদে অন্যতভ দে কভ ণাংস্থান তথা আয় উাজণন। পাউদেদনয উদেশ্য দে কভ ণাংস্থান তথা আয় 

বৃবিয ভােদভ দাবযদ্র্য হ্রাকযণ। এ কর কভ ণসূবচয অবধকাাং সুবফধাদবাগী দেন নাযী। পাউদেদনয আতাভুক্ত 

দস্যদদয ভদে ১,৬৭,৬৫৬ জন নাযী দস্য যদয়দছ। নাযী দদস্যয তকযা ায ৯৬%। দস্যভুক্ত এ কর নাযীদক 

আত্ম-কভ ণাংস্থাদনয জন্য বফববন্ন আয়ফধ ণনমূরক কভ ণকাদে  ৭৩০৫৮.৯৩ রে টাকা ঋণ বফতযণ কযা দয়দছ।  এ কর 

নাযী ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ঞ্চয় জভায ভােদভ ৫৯১৪.৫৬ রে টাকা বনজস্ব পু ৌঁবজ গঠদন েভ দয়দছ। উদল্লখ্য নাযী দস্যদদয 

ঋণ বযদাদধয ভাো পুরুল দস্যদদয ক্ষচদয় অবধক। এছাো নাযী দস্যদদযদক অথ ণননবতক কাম ণক্রদভয াাাব 

াভাবজক উন্নয়নমূরক কাম ণক্রভ ক্ষমভনেঃ ক্ষছদর-ক্ষভদয়দদয বো, স্বাস্থয-পুবি, জনাংখ্যা বনয়ন্ত্রণ, বযফায কল্যাণ 

ইতযাবদ কাম ণক্রভ গ্রদণ উবুিকযণ  দমাবগতা প্রদাদন অবধকতয াো ায়া মায়। এ পাউদেদনয ভােদভ 

নাযীদদয েভতায়দন মদথি অফদান যদয়দছ। 

 

এক নজদয পাউদেদনয ভাঠ কাম ণক্রদভয অগ্রগবত (প্রকল্প) 

  

ওাব ভক্রফ 
ওাব ভক্রন্ফভঅগ্রকরঢ (জুদ ২০১৮ ধব ভন্ত) 

পরুর ফরলমা দফাঝ 

১.  দওন্দ্র কঞদ 237 5686 5923 

২. তস্যর্ভরক্ত 6986 167656 ১৭৪৬৪২ 

৩.  ঞ্চ আফাদঢ (মক্ষ ঝাওা) 244.64 5871.36 ৬১১৬.০০ 

৪.  ঋড রঢভড (মক্ষ ঝাওা) 3044.12 73058.93 ৭৬১০৩.০৫ 

৫. ঋড আতা (মক্ষ ঝাওা) 2496.97 59927.18 ৬২৪২৪.১৫ 

৬.  ারপ ভ ঘাচভ আতা (মক্ষ ঝাওা) 247.45 5938.73 ৬১৮৬.১৮ 

৭. ঋড আতান্ভ লাভ (%) 95% 96% ৯৫.৫০% 

৮. সুনমন্পাকীন্তভ প্ররযক্ষড (চদ) 545 13072 ১৩,৬১৭ 

 

 
 

ধরভঘামদা ধর ভন্তভ ৪০ ঢফ পা অনুষ্ঠাদ 
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নাউন্েযন্দভ ওাব ভক্রন্ফভ  ানল্য  
 

 নাউন্েযন্দভ আঢা জুদ ২০১৮ ধব ভন্ত ফন্ ১৭৪৬৪২ ধরভাভ লন্ঢ ০১ (এও) চদ পরুর/ফরলমান্ও 

াংকঠিঢ ওন্ভ ক্ষুদ্র্ঋড লাঢা প্রওন্ল্পভ ফাধ্যন্ফ ঢাঁন্তভ কৃরর উৎধাতদ, আত্ম-ওফ ভাংস্থাদ  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।  

নাউন্েযন্দভ লাঢা ওাব ভক্রফ  
ঢভফান্দ নাউন্েযন্দ ৭৩.৭১ দওাটি ঝাওা ব্যন্ এওটি প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভন্ন্ঙ। 

াস্তাদ ব্যস্থাধদা 
 

াাংকঞরদও   চদম ওাঞান্ফা  
 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 

ওফ ভওঢভা/ওফ ভঘাভীন্তভ ফাধ্যন্ফ প্রথাদ ওাব ভামন্ভ ওাব ভক্রফ ধরভঘারমঢ লন্ ণান্ও। ফাঞ ধব ভান্ভ ওাব ভক্রফ াস্তান্দ 

৭টি প্রযারদও রপান্ক স্থারধঢ ৭টি আঞ্চরমও ওাব ভামন্ভ ফাধ্যন্ফ স্থাদী ধব ভান্ প্রওল্প ওাব ভক্রফ াস্তাদ, ধরভীক্ষড 

 ঢতাভরও রদরিঢ 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 ১ চদ উধ-আঞ্চরমও ব্যস্থাধও  ৩ চদ 

ফাঞাংকঞও াংরিষ্ট উধন্চমাভ ওাব ভক্রফ াস্তান্দ রদন্ারচঢ ভন্ন্ঙদ। 

 

প্রওল্প এমাওা 
 

 প্রওল্পটিভ ওাব ভক্রফ নরভতপভ, রওন্যাভকঞ্জ, কারচপভ, ঝাঙ্গাইম, চাফামপভ, দযভপভ, রন্মঝ, সুদাফকঞ্জ, 

লরকঞ্জ, দফৌমপীাচাভ, রভযাম, খুমদা, কুরষ্টা, চুাটাঙ্গা, ধাদা, ভাচযালী, দান্ঝাভ, দকাঁ, রভাচকঞ্জ, ভাংপভ, 

কুরড়গ্রাফ  ধঞ্চকড়ন্চমাভ ৬০ টি উধন্চমা াস্তারঢ লন্ছ। 
 

ফাঞ ওাব ভক্রফ 
 

 প্রওল্প অনুন্ফাতদ ধভঢীন্ঢ াাংকঞরদও ওাব ভক্রফ িাতদ দযন্র রটন্ম্বভ ২০১৬ লন্ঢ প্রওন্ল্পভ ফাঞ ধব ভান্ভ 

ওাব ভক্রফ শুরু ল। জুদ ২০১৮ ধব ভন্ত ফাঞ ধব ভান্ভ ওাব ভক্রন্ফভ অরচভঢ অগ্রকরঢ রদন্ম্ন রড ভঢ  লন্মােঃ  

ওাব ভক্রফ 
ওাব ভক্রন্ফভঅগ্রকরঢ (জুদ ২০১৮ ধব ভন্ত) 

পরুর ফরলমা দফাঝ 

১।  ক্ষকন্দ্র গঠন 
১৮২ ১৬৩৫ ১৮১৭ 

২। দস্যভুবক্ত 
৩৬৮৭ ৩৩১৮৪ ৩৬৮৭১ 

৩।  ঞ্চয় আভানত (রে টাকায়) 
৮৫.১৮ ৭৬৬.৭ ৮৫১.৮৮ 

৪।  ঋণ বফতযণ (রে টাকায়) 
৭৫০.৬১ ৬৭৫৫.৫৪ ৭৫০৬.১৫ 

৫। ঋণ আদায় (রে টাকায়) 
৪২৮.৭১ ৩৮৫৮.৪৭ ৪২৮৭.১৮ 

৬। াবব ণ চাজণ আদায় (রে টাকায়) 
৪৭.১৬ ৪২৪.৪৩ ৪৭১.৫৯ 

৭। ক্ষেরাববস্থবত(রে টাকায়) 
২.১৩ ১৯.১৯ ২১.৩২ 

৮।  আদায়দমাগ্য ঋণ আদাদয়য ায (%) ৯৯.৫০% ৯৯.০০% ৯৯.৫০% 
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নাউন্েযন্দভ ক্ষফঢা বৃরিভ ধতন্ক্ষধ  
 

 নাউন্েযদটি ভওারভ ফারমওাদাথীদ প্ররঢষ্ঠাদ লন্ম নাউন্েযন্দভ ওফ ভওঢভা/ওফ ভঘাভীন্তভ দঢদ-পাঢা  

অন্যান্য ধরভঘামদা ব্য রদ ভান্লভ চন্য ভওাভ লন্ঢ দওাদ অনুতাদ ভাদ্দ প্রতাদ ওভা লদা। ভওাভ প্রতত্ত দফাঝ 

১২৪.৬৮ দওাটি ঝাওাভ ‘আঢভও ঋড ঢলরম'এভ ফাধ্যন্ফ ধরভঘামদাথীদ ঋড ওাব ভক্রফ লন্ঢ প্রাপ্ত ১১% ারপ ভ ঘান্চভভ 

১০% অন্ণ ভভ ফাধ্যন্ফ পূড ভওামীদ ৪৬৭ চদ ওফ ভওঢভা/ওফ ভঘাভীভ দঢদপাঢা  অন্যান্য ধরভঘামদ ব্য রদ ভাল ওভা লন্ছ। 

নাউন্েযদন্ও রদন্চভ আ দণন্ও ব্য রদ ভাল ওভন্ঢ ল। প্ররঢষ্ঠাদটিভ ওফ ভওঢা-ওফ ভঘাভীন্তভ দঢদ-পাঢাল 

প্ররঢফান্ াংস্থাধদ  ধরভঘামদ ঔান্ঢ প্রা ১০০.০০ মক্ষ ঝাওা ব্য লন্ ণান্ও।  

 তস্যন্তভ ফন্ধ্য ঋড রঢভড  ঋন্ডভ রওরস্ত আতান্ভ চন্য ১১% ারপ ভ ঘাচভ দদা ল। এভ ১ পাক অাংয 

প্রবৃরিভ চন্য দভন্ঔ ১০ পাক দণন্ও ৪৬৭ চদ ওফ ভওঢভা/ওফ ভঘাভীভ 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 শুরু 

লন্ন্ঙ।  

 

 নাউন্েযন্দভ ওাব ভক্রন্ফ ক্ষফঢা বৃরিভ মন্ক্ষয ‘ঢথ্য প্রমৄরক্তরপরত্তও প্ররযক্ষড ওফন্েক্স-ওাফ-অরন, প্রতয ভদী 

 রক্র দওন্দ্র প্ররঢষ্ঠাভ ফাধ্যন্ফ এএনরটএন’দও যরক্তযামীওভড যীর ভও ১টি প্রওল্প চানুাভী ২০১৮  দণন্ও রটন্ম্বভ 

২০২১ দফান্ত ৪৭১২.২৮.০০ মক্ষ ঝাওা প্রাক্করমঢ ব্যন্ প্রওল্প াস্তান্দভ মন্ক্ষয উন্নদ প্রওল্প প্রস্তা (রটরধরধ) ধল্লী 

উন্নদ  ফা রপাক লন্ঢ ধরভওল্পদা ওরফযন্দ দপ্রভড ওভা লন্ন্ঙ। ধরভওল্পদা ওরফযন্দ প্রওল্পটি অনুন্ফাতন্দভ চন্য 

প্ররক্রাথীদ আন্ঙ।এঙাড়াক্ষুদ্র্ কৃরওন্তভ আরণ ভও উন্নন্দভ মন্ক্ষয রঢভডকৃঢ ঋন্ডভ উধভ ারপ ভ ঘাচভ ১১% (োঝ দভঝ) 

থাব ভ ওন্ভ আতাকৃঢ ঋন্ডভ ারপ ভ ঘান্চভভ ১১% এভ ৮% নাউন্েযন্দভ চদন্মভ দঢদপাঢা  ধরভঘামদ ব্য 

রদ ভাল ওভা এাং ৩% প্রওন্ল্পভ সুনমন্পাকী তস্যন্তভ ঞ্চন্ভ রধভীন্ঢ চফা ওভাভ মন্ক্ষয “রূধওল্প-২০২১: 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’ ওর্তভও 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, ওফ ভাংস্থাদ  

আবৃরিমূমও ওফ ভসূরঘ’ যীর ভও ১টি, এাং (৩) ৬৫৬২.০০ মক্ষ ঝাওা প্রাক্করমঢ ব্যন্ ‘নৃ-ঢারিও  প্রারন্তও চদন্কাষ্ঠীভ 

চীরওা উন্নদ’ যীর ভও ১টিল দফাঝ ৩টি প্রওল্প ২০১৬-১৭ অণ ভ ঙন্ভ এরটরধ-দঢ প্রস্তারঢ তন্তরযও ালায্য প্রারপ্তভ 

সুরথান্ণ ভ ভাদ্দরলীদ অদনুন্ফারতঢ দতুদ প্রওল্প রলন্ন্ অন্তর্ভ ভক্ত ভন্ন্ঙ। এ ৩টি প্রওন্ল্পভ প্রওল্প প্রস্তা ইআভরট-দঢ 

দপ্রভড ওভা লন্ন্ঙ। 

 

উধাংলাভেঃ 

ঢভফাদ ভওান্ভভ ফন্ দফাঝ ৩টি 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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চদা মুলম্মত ফউদুত উভ ভযীত নতাভ 

ফলাধরভঘামও (অরঢরভক্ত রঘ) 

াাংমান্তয ধল্লী উন্নদ দাট ভ, ঠাওা 

 

চদা দফােঃ আব্দুম ফরচত 

রদন্ধও ফলাধরভঘামও (অরঢরভক্ত রঘ) 

ফা অরথতপ্তভ, ঠাওা 

 

চদা দফােঃ আঢালাভ আমী 

অরঢরভক্ত রঘ  ব্যস্থাধদা ধরভঘামও 

রফল্ক রপঝা, ঠাওা 

 

ট. এফ. রফচানুভ ভলফাদ  

ফলাধরভঘামও (অরঢরভক্ত রঘ), 

ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (াট ভ), কুরফল্লা 

 

চদা দযঔ দফােঃ ফরদরুজ্জাফাদ 

ফলাধরভঘামও (মৄগ্মরঘ) 

ঙ্গন্ধু তারভদ্র্য রন্ফাঘদ  ধল্লী উন্নদ এওান্টরফ (াধাট ভ) 

দওাঝামীধাড়া, দকাধামকঞ্জ 

 

চদা আওভ দলান্দ 

প্রওল্প ধরভঘামও (অরঢরভক্ত রঘ) 

এওটি ারড় এওটি ঔাফাভ প্রওল্প 

 

চদা যাফীফ দভচা 

ফলাব্যস্থাধও (পাভপ্রাপ্ত) 

াাংমান্তয ফা ব্যাাংও রমরফন্ঝট 

 

চদা আদুম ফরঢদ 

ফলাধরভঘামও (পাভপ্রাপ্ত) 

ধল্লী উন্নদ এওান্টফী (আভরটএ), গুড়া 

 

চদা এ এইঘ এফ আদুল্লাহ্ 

ব্যস্থাধদা ধরভঘামও 

ক্ষুদ্র্  কৃরও উন্নদ নাউন্েযদ 

 
চদা ফতদন্ফালদালা 

ব্যস্থাধদা ধরভঘামও (পাভপ্রাপ্ত) 

ধল্লী তারভদ্র্ রন্ফাঘদ নাউন্েযদ 

 




