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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ 

১.০ প্রেক্ষাটঃ যকাবয কভ মচাযীদদয দক্ষতা বৃবিয ভাধ্যদভ নাগবযক প্রফা বজকযণ  সুান সুংতকযদণ 

জনোদন উদ্ভাফন চচ মায ভূবভকা গুরুত্বপূণ ম। পৃবথফীয দনক প্রদদআ যকাবয প্রফা েবিয়াদক জতয  

জনফান্ধফ কযায রদক্ষে উদ্ভাফন কাম মিভ বফকাদয উদেদে বফববন্ন ম মাদয় আদনাদবন টিভ গঠন কযা দয়দছ। 

উদ্ভাফন উদযাগ গ্রণ  উদযাগ গ্রদণয সুদমাগ সৃবি, দক্ষতা উন্নয়ন এফং েদয়াজনীয় নীবত-িবত েণয়দন 

আদনাদবন টিভমূ উদল্লখদমাগ্য ভূবভকা যাখদছ।  

ফাংরাদদদয জনোদন উদ্ভাফন-চচ মায বফলয়টিদক োবতষ্ঠাবনক রূ েদাদনয রদক্ষে কর 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ, বধদপ্তয/ংস্থা এফং প্রজরা  উদজরা ম মাদয় একটি কদয ‘আদনাদবন টিভ’ গঠদনয জন্য 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ ২০১৩ াদর একটি েজ্ঞান জাবয কদয। এ বযদেবক্ষদত ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয ০৫ 

(াঁচ) দদেয আদনাদবন টিভ ২০১৩ াদর গঠিত দয়দছ। ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয প্রফা েদান েবিয়া 

বজকযণ এফং কাদজয বেন্তযীণ েবিয়ায় গুণগত বযফতমন অনায়দনয রদক্ষে এ বফবাগ ফাৎবযক 

কভ মবযকল্পনা েণয়ন কদযদছ। ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয ফাবল মক উদ্ভাফন কভ মবযকল্পনা  ফা্তবফায়ন 

গ্রগবত মুল্যায়ন কাঠাদভা ২০১৮-২০১৯ কাম মিভ ৭.২ এ ফা্তবফাবয়ত উদ্ভাফনী উদযাদগয ডকুদভদেন/তথ্য কবণকা 

েকাদয বনদদ মনা যদয়দছ।  

এ বফবাদগয কর দপ্তয/ংস্থা দত নাগবযক প্রক বফববন্ন প্রফা েদান কযা য়। প্রফাগুদরা অদয দজ, দ্রুত ভদয় 

 কভ খযদচ নাগবযকদক েদাদনয জন্য নতুন নতুন উদ্ভাফন/আদনাদবন কযা দয়দছ। নাগবযক ঘদয প্রথদক প্রমন 

প্রফা গ্রণ কযদত াদয এফং প্রফা জনগদনয প্রদাঁড় প্রগাড়াদত প্র ৌঁদছ বদদয় অভায গ্রাভ অভায য ফা্তবফায়দনয 

জন্য ফতমভান যকায বনফ মাচনী আদতাদয ২০১৮ প্রত উদল্লখ কদযদছ। গত ০৯ প্রভ ২০১৯ তাবযদখ বযড মা, ঢাকাদত 

এ বফবাদগয দপ্তয/ংস্থায ২৬টি উদ্ভাফন/আদনাদবন প্রাদকবং কযা দয়দছ। প্রাদকবং এ ৪টি েবতষ্ঠাদনয 

উদ্ভাফন/আদনাদবন প্রক প্রেষ্ঠ পুযস্কায েদান কযা দয়দছ। ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ এফং অতাধীন 

দপ্তয/ংস্থায ফা্তবফাবয়ত উদ্ভাফনী উদযাগ তথ্য কবণকাদত বফ্তবাবযত েকা কযা দরা। 

* ফততভান যওারযয ননফ তাঘনী আরতায, ২০১৮তত ফনণ তত রক্ষ্য  নযওল্পনা, প্তভ ঞ্চফানল তও নযওল্পনা, 

তেওআ উন্নন বীষ্ট, যওারযয ন্যান্য নীনতভারা  তওৌরত্র আতযানদয অররারও প্রণীত। 

১.১ আদনাদবন প্রাদকবং ২০১৯ উদবাধনঃ  

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তমক অদয়াবজত ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ  এটুঅআ এয দমাগীতায় আদনাদবন 

প্রাদকবং এফং প্রেষ্ঠ আদনাদবটয পুযস্কায েদান ২০১৯ নুষ্ঠাদনয “আদনাদবন প্রাদকবং ২০১৯” এয উদবাধনী 

নুষ্ঠাদন েধান বতবথ বদদফ উবস্থত বছদরন ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয বচদফয রুটিন দাবয়দত্ব বতবযক্ত 

বচফ (োন  ফাদজট)  চীপ আদনাদবন বপায জনাফ নাযীন অক্তায প্রচ ধুযী। বফদল বতবথ বদদফ 

উবস্থত বছদরন জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায, ভাবযচারক (বচফ), ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন প্রফাড ম 

(বফঅযবডবফ); জনাফ প্রভাঃ অব্দুর ভবজদ, বনফন্ধক  ভাবযচারক, ভফায় বধদপ্তয; জনাফ প্রখ প্রভাঃ 

ভবনরুজ্জাভান, ভাবযচারক, ফঙ্গফন্ধু দাবযদ্র্ে বফদভাচন  ল্লী উন্নয়ন একাদডভী (ফাাড ম); আদনাদবন প্রাদকবং 
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২০১৯ উদবাধনী নুষ্ঠাদনয বাবতত্ব কদযন ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয বতবযক্ত বচফ (েবতষ্ঠান) জনাফ 

অপজার প্রাদন। 

  

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয বচদফয রুটিন দাবয়দত্ব বতবযক্ত বচফ 

(োন  ফাদজট)  চীপ আদনাদবন বপায জনাফ নাযীন অক্তায 

প্রচ ধুযী আদনাদবন প্রাদকবং ২০১৯ উদবাধনী ফক্তব্য যাখদছন। 

আদনাদবন প্রাদকবং ২০১৯ উদবাধনী নুষ্ঠাদন এ বফবাগ  অতাধীন 

দপ্তয/ং্তবায কভ মকতমাবৃন্দ। 

 

১.২ আদনাদবন প্রাদকবং ২০১৯ এয বফববন্ন দপ্তয/ংস্থায আদনাদবন গুদরা বযদ মন কযা দে। 

ভফায় বধদপ্তদযয আদনাদবন উস্থানা কযদছ আদনাদবটয বফঅযবডবফয আদনাদবন উস্থানা কযদছ বফঅযবডবফয আদনাদবটয 

  

 

 

ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন পাউদেদনয আদনাদবন উস্থান কযদছন। ফাড ম, কুবভল্লায আদনাদবটয তাঁয আদনাদবন উস্থানা কযদছন। 
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অযবডএ ফগুড়ায আদনাদবন উস্থানা কযদছন আদনাদবটয। ভফায় বধদপ্তদযয আদনাদবটয তাঁয আদনাদবন উস্থানা কযদছ। 

১.৩ আদনাদবন প্রাদকবং এফং প্রেষ্ঠ আদনাদবটয পুযস্কায েদান ২০১৯ 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তমক অদয়াবজত ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ  এটুঅআ এয দমাগীতায় আদনাদবন প্রাদকবং 

এফং প্রেষ্ঠ আদনাদবটয পুযস্কায েদান ২০১৯ নুষ্ঠাদনয “প্রেষ্ঠ আদনাদবটয পুযস্কায েদান ২০১৯” এয পুযস্কায েদান 

নুষ্ঠাদন েধান বতবথ বদদফ উবস্থত বছদরন ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয বচদফয রুটিন দাবয়দত্ব বতবযক্ত বচফ 

(োন  ফাদজট)  চীপ আদনাদবন বপায জনাফ নাযীন অক্তায প্রচ ধুযী। বফদল বতবথ বদদফ উবস্থত বছদরন 

জনাফ ড. এভ বভজানুয যভান, ভাবযচারক, ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন একাদডভী (ফাড ম); জনাফ প্রভাাম্মাদ াযদবজ 

াান, প্ররাকার প্রডদবরদভে প্রোবরস্ট (উবচফ), এটুঅআ প্রোগ্রাভ; আদনাদবন প্রাদকবং ২০১৯ এ ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাগ এফং অতাধীন দপ্তয/ ংস্থায ২৬ টি আদনাদবন প্রাদকবং কযা য়। প্রাদকবং দত ৪টি প্রেষ্ঠ 

আদনাদবন প্রক পুযস্কায েদান কযা য়। অযবডএ, ফগুড়া কর্তমক আদনাদবন - গ্রাভীন জনদগাবষ্ঠয জীফভান উন্নয়দন অধুবনক 

নাগবযক সুদমাগ ম্ববরত ভফায়বববিক ল্লী জনদ – ১ভ স্থান; ভফায় বধদপ্তয কর্তমক আদনাদবন - নরাআন বপ 

ব্যফস্থানা – ২য় স্থান; ফাড ম, কুবভল্লা কর্তমক আদনাদবন - আউবনয়ন বযলদদয বপ ব্যফস্থানা জীকযণ – ৩য় স্থান; 

এএপবডএপ কর্তমক আদনাদবন – ক্ষুদ্র্ঋণ  ঞ্চয় ম্পবকমত বপ অদটাদভন কাম মিভ – ৪থ ম স্থান। 

ল্লী উন্নয়ন একাদডভী (অযবডএ), ফগুড়া আদনাদবন প্রাদকবং ২০১৯ এয 

১ভ পুযস্কায গ্রণ কযদছন। 

ভফায় বধদপ্তয আদনাদবন প্রাদকবং ২০১৯ এয ২য় স্থান জমন কযায় 

পুযস্কায গ্রণ কযদছ। 
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ফাড ম, কুবভল্লা কর্তমক আদনাদবন - আউবনয়ন বযলদদয বপ ব্যফস্থানা 

জীকযণ – ৩য় স্থান জমদনয পুযস্কায গ্রণ কযদছ। 

এএপবডএপ কর্তমক আদনাদবন – ক্ষুদ্র্ঋণ  ঞ্চয় ম্পবকমত বপ 

অদটাদভন কাম মিভ – ৪থ ম স্থান জমদনয পুযস্কায গ্রণ কযদছ। 

  

১.৪ নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফয বফলয়ক কভ মারা (একবদন, দুআবদন এফং াঁচবদন) 

১.৪.১ নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফন বফলয়ক কভ মারা (এক বদনব্যাী):  

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তমক অদয়াবজত নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফন বফলয়ক বদনব্যাী েবক্ষণ কভ মারা  

  
ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তমক অদয়াবজত নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফন 

বফলয়ক বদনব্যাী েবক্ষণ কভ মারায় েবক্ষণযত 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ কর্তমক অদয়াবজত নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফন 

বফলয়ক বদনব্যাী েবক্ষণ কভ মারায় েবক্ষণাথীবৃন্দ। 

 

১.৪.২ নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফন বফলয়ক কভ মারা (দুআ বদনব্যাী) ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন একাদডভী (ফাড ম) কুবভল্লা: 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফন বফলয়ক েবক্ষণ কভ মারা ফাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন 

একাদডবভ (ফাড ম), কুবভল্লাদত ০৩ প্রভ ২০১৯ তাবযদখ উদবাধনী নুবষ্ঠত দয়দছ। দুআ বদনব্যাী (০৩ প্রভ প্রথদক ০৪ 

প্রভ ২০১৯) ম মন্ত এআ েবক্ষণ কভ মারায উদবাধন কদযন গণেজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকাদযয বতবযক্ত বচফ  

ফাদড ময ম্মাবনত ভাবযচারক ড. এভ. বভজানুয যভান। এ েবক্ষণ কভ মারায় ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয 

কভ মকতমা  অতাধীন দপ্তয/ংস্থায কভ মকতমা ংগ্রণ কদযদছন। উদবাধনী নুষ্ঠাদন উবস্থত বছদরন কভ মারা 

েবক্ষক  ফাড ম,কুবভল্লায ন্যান্য নুলদ দেগণ। 
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উদবাধনী নুষ্ঠাদন ফক্তব্য যাখদছন ফাদড ময ভাবযচারক জনাফ প্রভাঃ 

বভজানুয যভান। 

 

নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফন বফলয়ক কভ মারা (দুআ বদনব্যাী) েবক্ষদণ 

েবক্ষণাথীবৃন্দ  

১.৪.৩ নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফন বফলয়ক কভ মারা (াঁচ বদনব্যাী) ল্লী উন্নয়ন একাদডভী (অযবডএ) ফগুড়া: 

ল্লী উন্নয়ন একাদডভী (অযবডএ)  এটুঅআ এয প্রম থ উদদ োগ অদয়াবজত ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয 

“নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফন” বফলয়ক কভ মারায ভানী  নদত্র বফতাযণ নুষ্ঠান 

  
অযবডএ, ফগুড়াদত ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয াঁচ বদনব্যাব নাগবযক 

প্রফায় উদ্ভাফন কভ মারায ভানী নুষ্ঠাদন ভাবযচারক, অযবডএ, ফগুড়া 

ফক্তব্য যাখদছন। 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয াঁচ বদনব্যাব নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফন 

কভ মারায ভানী নুষ্ঠাদন নদত্র গ্রণ কযদছন েবক্ষণাথী। 

 

১.৫ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয উদ্ভাফনী উদযাগমু (২০১৮-১৯) 

১.৫.১ উদ্ভাফনঃ “বফদদ েবক্ষদণয নরাআন অদফদন” 

উদযাগটি গ্রণ কযায ভাধ্যদভ কী ভো ভাধান কযা দয়দছ? 

- বফদদ েবক্ষদণ অদফদনকাযীয ডাটাদফআজ, ফাদয়াডাটা  দ্রুত ভদয় বফদদ েবক্ষদণয তথ্য ংযক্ষণ 

কযা দয়দছ। আ নবথয াদথ আবিদগ্রট কযায ব্যফস্থা যাখা দয়দছ। 

কীবাদফ ভোটিয ভাধান কযা দয়দছ? 

- নরাআন পটয়ায ততবযয ভাধ্যদভ ভোটিয ভাধান কযা দয়দছ। 
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কী কী পরাপর ততযী দয়দছ?  

- অদফদনকাযীয ডাটাদফআজ, ফাদয়াডাটা  দ্রুত ভদয় বফদদ েবক্ষদণয তথ্য ংযক্ষণ কযা দয়দছ। 

নরাআদনয ভাধ্যদভ বফদদ েবক্ষদণয অদফদন কযায জন্য প্রম প্রকান ব্রাউজায-এয এদে ফায-এ 

https://www.ftraining.rdcd.gov.bd বরদখ বক-প্রফাদড ময enter ফাটদন প্রে কযদর বনদেয প্রআজটি খুরদফ। 

 

বচত্র-১ 

রগআন প্রআজঃ বচত্র-১ এয প্রআজটি Login form । এআ প্রআজ-এ প্রকান admin/user তাদদয user name 

এফং password বদদয় রগআন কদয পটয়োযটিদত ঢুকদত াযদফন। তদফ েথদভ একজন নতুন user –প্রক 

Registration Form পূযদণয ভাধ্যদভ অদফদন কযদত দফ। 

Registration Form:  

 

বচত্র-২ 

https://www.ftraining.rdcd.gov.bd/
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Registration form-এ মায়ায জন্য প্রকান user প্রক বচত্র-২ এ ভাকম কযা New Sign Up এয উয ভাউ 

প্রযদখ left button বিক কযদত দফ। New Sign Up এ বিক কযায াদথ াদথ বনদেয প্রআজটি প্রদখা মাদফ। 

 

বচত্র-৩: Registration Form 

বচত্র-৩ টি র Registration Form। এআ প্রআজ এ প্রকান নতুন user তায General Information 

(Name, Post, Section, Organization Name, Date of Birth, Phone, Present Address, 

Webmail, Webmail Extension, Joining Date) বদদয় Submit ফাটদন বিক কদয অদফদন কযদত 

াযদফন। 

Admin Panel 

Admin Panel প্রথদক প্রকান admin user রগআন কযদর বনদেয প্রআজটি প্রদখাদফ। 

 

বচত্র-৪: Dashboard 
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Dashboard-এয ফাভাদ প্রভনুেগুদরা অদছ। বকছু বকছু প্রভনুেয অফায াফদভনুে অদছ।  

Menu Submenu 

User Management User & Permission 

Training 
Training Category 

New Training 

Country Create - 

City - 

Training Form - 

Change Password - 

My Profile - 

Training Application Approval - 

Webmail Extension - 

Organization - 

 

 

 

বচত্র-৫: Menu 
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বচত্র-৬ : Organization List 

বচত্র-৬-এ List এয ভদধ্য কর ংযবক্ষত Organization এয নাভগুদরা প্রদখা মাদে। এখাদন 

Organization Active নাভক একটি করাভ যদয়দছ। এয কাজ র প্রকান organization-প্রক মবদ 

অভযা active/inactive কযদত চাআ তাদর ঐ বনবদ মি Organization এয Organization 

Active করাদভয Yes/ No বরখা বরংদকয উয বিক কযদত দফ। মবদ বরখাটি Yes থাদক তায ভাদন 

আ Organization টি active, No থাকদর inactive। প্রমভনঃ বচদত্রয েথভটি active, ববতীয়টি 

inactive। 

Training: 

প্রভনুে প্রথদক Training এ বিক কযদর তা expand দফ। Training এয দুটি াফদভনুে যদয়দছ- একটি 

Training Category এফং যটি New Training। মখন অভাদদয বফবাগ থফা এয ধীনস্থ 

দপ্তয/ংস্থায প্রকান বফদদ ভ্রভণ/ েবক্ষণ/ প্রবভনাদযয জন্য বচঠি/বযদাট ম আসুে য় তখন Admin User 

আ বফদদ েবক্ষদণয বচঠিয মাফতীয় েদয়াজনীয় তথ্যাবদ এআ পদভ ম বদদয় বদদফন। মায পদর ন্য কর 

user নরাআদনয ভাধ্যদভ এআ পটয়োদয েদফ কযদর ঐ বফদদ েবক্ষণ ম্পদকম ফবত দফন 

এফং apply কযদত াযদফন। 

 

বচত্র-৭ : Training 
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উদ্ভাফন উদযাগ ফা্তবফায়নকাযী কভ মকতমাদদয নাভ, দফী  েবতষ্ঠাদনয নাভঃ  

েদক রী প্রভাঃ প্রভানাদয়ভ উবেন প্রচ ধুযী, বদিভ 

এনাবরি  

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, স্থানীয় যকায ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়,ফাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা 

system.analyst@rdcd.gov.bd 

 

 

অপবযন প্রভাাম্মদ আঁবখ 

কাযী প্রোগ্রাভায 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, স্থানীয় যকায ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়,ফাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা 

asst.prog@rdcd.gov.bd 

 

 

অবক পযাদ বতরক 

কাযী প্রোগ্রাভায 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, স্থানীয় যকায ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়,ফাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা 

asst.prog1@rdcd.gov.bd 

 

 

১.৫.২ উদ্ভাফনঃ “ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয অআবটি ভোয ববদমাগ” 

উদযাগটি গ্রণ কযায ভাধ্যদভ কী ভো ভাধান কযা দয়দছ? 

- দ্রুত ভদয় অআবটি ভোয ভাধান, কাগজ  বেোদযয ব্যফায কদভদছ। ভো ভাধাদন ডাটাদফআজ 

েস্তুত কযা দয়দছ। 

কীবাদফ ভোটিয ভাধান কযা দয়দছ? 

- নরাআন পটয়ায ততবযয ভাধ্যদভ ভোটিয ভাধান কযা দয়দছ। 

কী কী পরাপর ততযী দয়দছ?  

- কত ভদয়য ভদধ্য কাজটি ম্পন্ন কযা দরা তায তথ্য যাখা দে। অআবটি আউবনদটয কাদজয বফফযণ 

থাকদছ। 

ল্লী উন্নন  ভফা নফবারকয  রফাআরেয বযন্তযীণ আ-তফা-তত উরল্লনঔত “অআনটি ভস্যায নবরমাক” 

ওরারভ নিও ওযরর এ নফবারকয নরাআন অআনটি ারাে ত নরেভ পোরয প্ররফ ওযা মারফ। 

mailto:asst.prog1@rdcd.gov.bd
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নঘত্র-১: ভস্যাফরী তআচ 

নঘত্র-১ এয ন্যা অআনটি আউননরে অকত নফনবন্ন াঔায অআনটি নফলও ভস্যাফরী তদঔা মারফ। মনদ ভস্যাটি 

অআনটি আউননে ওর্ততও ভাধান ওযা র থারও তারর ভাধানওাযীয নাভ, দফী এফং ভন্তব্য নররঔ ওাচটি 

ম্পন্ন ওযা ররঙ ফরর কণ্য রফ। মনদ তওান াঔা রত অআনটি নফলও নতুন ভস্যায ঘানদা প্রদান ওযায 

প্ররাচন  তারর “অনায ভস্যা াফনভে ওরুন” ট্যাফ-এ নিও ওযরত রফ। 

 

নঘত্র-২: অনায ভস্যা াফনভে ওরুন তআচ 

“অনায ভস্যা াফনভে ওরুন” তআরচ াঔা নবনিও অআনটি ভস্যায নফফযণ ংরক্ষ্র নররঔ াফনভে ওযরত 

রফ। 
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উদ্ভাফন উদযাগ ফা্তবফায়নকাযী কভ মকতমাদদয নাভ, দফী  েবতষ্ঠাদনয নাভঃ 

েদক রী প্রভাঃ প্রভানাদয়ভ উবেন প্রচ ধুযী  

বদিভ এনাবরি  

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, স্থানীয় যকায ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়,ফাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা 

system.analyst@rdcd.gov.bd 

 

 

অপবযন প্রভাাম্মদ আঁবখ 

কাযী প্রোগ্রাভায 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, স্থানীয় যকায ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়,ফাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা 

asst.prog@rdcd.gov.bd 

 

 

অবক পযাদ বতরক 

কাযী প্রোগ্রাভায 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ, স্থানীয় যকায ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়,ফাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা 

asst.prog1@rdcd.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

mailto:asst.prog1@rdcd.gov.bd
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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় বফবাদগয অতাধীন 

দপ্তয/ ংস্থা উদ্ভাফনী উদযাগ 
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ভফায় বধদপ্তয 

 

২.১ ভফায় বধদপ্তদযয ফা্তবফাবয়ত উদ্ভাফনী উদযাগমু (২০১৮-২০১৯) 

২.১.১ উদ্ভাফন উদযাদগয বদযানাভঃ নরাআন বপ ব্যফস্থানা (ON LINE OFFICE MANAGEMENT) 

উদযাগটি গ্রণ কযায ভাধ্যদভ কী ভো ভাধান কযা দয়দছ? 

(ক) কভ মকতমা/কভ মচাযী এফং ভফায় বভবতয স্মাট ম  ারনাগাদ ডাটাদফআজ ততযী  ব্যফস্থানা  

(খ) নরাআদন বপ াবজযা, ছুটি ব্যফস্থানা, ভ্রভন ব্যফস্থানা, ভফায় বভবতয বডট ব্যফস্থানা, 

কাম মকয/কাম মকয বভবতয তথ্য, কর কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয াদথ নরাআদন তাৎক্ষবনক প্রমাগাদমাদগয 

সুবফধা 

(গ) নরাআদন বযট মান দাবখর 

(ঘ) চাবদা প্রভাতাদফক প্রম প্রকান বযদাট ম প্রজনাদযট কযা 

(ঙ) নরাআদন প্রযকড ম ংযক্ষণ/ংদাধন/মাচাআ 

(চ) স্মাট ম প্রনাটিবপদকদনয ভাধ্যদভ অদফদন োবপ্ত  বনষ্পবি 

কীবাদফ ভোটি ভাধান কযা দয়দছ? 

কর প্রজরা উদজরায কাম মিভ স্বে  জফাফবদবমূরক কযায জন্য একটি দয়ফ প্রফআজ  ডাআনাবভক 

পটয়োয ততযী কযা দয়দছ, মায প্রডাদভআন এদে www.coopdhaka.gov.bd. 

- বদিভটি যকাযী অবকমদটকচাদযয প্রম প্রকান পটয়োয অয াদথ ভন্বয়দমাগ্য। 

- বদিভটি ফাংরাদদ কবম্পউটায কাউবিদরয ন্যানার ডাটা প্রোদয প্রাবিং কযা অদছ। 

কী কী পরাপর ততযী দয়দছ?  

(ক) বফবাদগয কর প্রজরা উদজরায োয় ৮৫০ জন কভ মকতমা/কভ মচাযী এফং বফবাদগয অতাধীন োয় 

৩৫ াজায ভফায় বভবতয োয় ১০ রক্ষ ভফায়ী উকৃত দে। 

(খ) বফবাদগয কভ মকাে স্বে  জফাফবদবমূরক দয়দছ এফং দ্রুত তথ্য োবপ্ত বনবচচত দয়দছ। 

(গ) প্রফা োবপ্তয প্রক্ষদত্র ভয়,খযচ  মাতায়ত পূদফ ময তুরনায় উদল্লখদমাগ্য াদয কভ দয়দছ। 

উদযাগ ফা্তবফায়নকাযী কভ মকতমাদদয নাভ,দবফ  েবতষ্ঠাদনয নাভ: 

প্রজবুন নাায, উবনফন্ধক(োন), বফবাগীয় ভফায় কাম মারয়, ঢাকা বফবাগ 

 

 

http://www.coopdhaka.gov.bd/
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২.১.২ উদ্ভাফন উদযাদগয বদযানাভঃ “বভবত বনফন্ধন জীকযণ  প্রটকআ ভফায় বভবত গঠন ” 

েভূনভ 

ভনিনযলদ নফবাক  প্রধানভিী ওাম তাররয এটুঅআ তপ্রাগ্রারভয তমৌথ উর্যারক যংপুয নফবারকয "এরাড" তেননং 

তন্টারয ০৫(াঁঘ) নদন ব্যাী “নাকনযও তফা উদ্ভাফন” নফলও ওভ তারা ংগ্রন ওনয। উক্ত ওভ তারা 

ভফা নধদপ্তরযয তফা মূ ম তাররাঘনা এফং ভাঠ ম তারয ঞ্চকড় দয উরচরা তমাকদারনয য 

নবজ্ঞতা তদঔরত াআ, ঞ্চকড় দয উরচরা তভাে ৩১৪টি ভফা নভনতয ভরে ভাত্র ১৪৮টি ওাম তওয। 

থ তাৎ ৫৩% নভনত ওাম তওয। অফায ওাম তওয ১৪৮টি নভনতয ভরে তেওআ ফা "এ" তগ্ররডয নভনতয ংখ্যা 

খুফআ নকণ্য। এঙাড়া ওাম তওয ১৪৮টি নভনতয ভরে রতা অকাভী ফঙরয রনওগুররা নভনত ওাম তওয র 

মারফ। ওারচআ তওন ভফা নভনতগুররা তেওআ রেনা তায ওাযণ নুন্ধান ওযরত নকর নফনবন্ন ওাম তওয 

নভনতয প্রাক্তন ব্যফস্থানা ওনভটিয দস্যরদয নননফড় অররাঘনাক্ররভ নফনবন্ন ভস্যায নফলগুররা চানরত ানয। 

মা ননম্নরু: 

ও) ভাঠ ম তার ননফন্ধন ংক্রান্ত তযওড তত্র প্রতুরতা থাওা নধও মূল্য নদর ক্র ওযা; (প্রনত উরচরা/রচরা 

৯৯% বাক তক্ষ্রত্র ননফন্ধন ংক্রান্ত তযওড তত্র এওচরনয ননওে ওনক্ষ্কত থারও নফধা নতনন তযওড তরত্রয মূল্য 

১০ তথরও ১০০ গুন ম তন্ত তফী মূল্য তনন); 

(ঔ) নভনতয উর্াক্তাকরণয ভফা অআন, নফনধ, ননফন্ধন নীনতভারা এফং ননফন্ধন ংক্রান্ত তযওড তত্র প্রস্তুত ওযায 

নফলর জ্ঞতা থাওা দারাররয রমাকীতা তনায পরর (ও) নধও ভ ব্য  (১ তথরও ৩ ভা), (ঔ) 

প্রতযানত থ ত ব্য (নফনবন্ন তক্ষ্রত্র ১৫,০০০.০০ তথরও ২০,০০০.০০ োওা) (ক) নধও মাতাাত (১৫ তথরও ২০ 

ফায) মাতাাত ওযরত ; 

      ক) ভেত্ত্বরবাকী/দারাররদয তদৌযাত্ব; 

    খ) তফা গ্রনতায ভফা ংক্রান্ত প্রকৃত ধাযনায বাফ;  

(গ) তা নুমাী নভনতয দস্যকণ তারদয তায নফলর তওান প্রনক্ষ্ণ না াা; 

(ঘ) নভনত কঠরনয শুরুরত কণতানিও/দস্যরদয যানয ংগ্রন মূরও দ্ধনতরত প্রথভ ব্যফস্থানা ওনভটি কঠন 

না া, নভনত নও উর্যর কঠিত রে তা নননদ তষ্ট না থাওা, নভনতয উ-অআরন নভনত কঠরনয উর্শ্য 

মূ ওতনদরন ফাস্তফান ওযরফ তা নননদ তষ্ট না থাওা, উর্শ্য ফাস্তফান না া এফং নভনতয রবযাং 

নফতযরণয সুস্পষ্ট নীনতভারা না থাওা; এফং 

 (ঙ) স্থানী আউননন নযলরদয তঘাযম্যান/চনপ্রনতনননধরদয ভফা নভনত ম্পতরও প্রকৃত ধাযণা না থাওা। 

 

উনল্লনঔত ভস্যা  তেওআ ওযরণয চন্য ননম্নরুবারফ ভাধান ওযা রনঙরঃ 

ও) তফা গ্রনতা ওর্ততও আউননন নযলরদয নডনচোর তন্টায রত নরাআরন ভােরভ থফা স্ব-যীরয উরচরা 

ভফা নপায ফযাফয "ভফা নভনত ননফন্ধরনয " চন্য অরফদন ওযা; 

ঔ) প্রাপ্ত অরফদন তভাতারফও উরচরা ভফা নপায তেনররপারন নভনতয তা নুমাী ংনিষ্ট যওাযী 

ওভ তওততা  স্থানী তঘাম্যান এফং ংনিষ্ট নভনতয উর্যাক্তারদয ারথ অররাঘনা ওরয ২(দুআ)  ওভ তনদফরয 

ভরে ননফন্ধরনয পূরফ ত প্রনক্ষ্রণয নদন ধাম ত ওরয ওররওআ তেনররপান  রত্রয ভােরভ ফনত ওযা; 

ক) প্রনক্ষ্রণয ননধ তানযত নদরনয শুরুরতআ নভনতয তেণী নুমাী ংনিষ্ট তায যওাযী ওভ তওততা (কৃনল, প্রাণী 

ম্পদ, স্বাস্থয  নযফায নযওল্পনা আতযানদ নফবারকয ওভ তওততা) ওর্ততও নভনতয দস্যরদয তাকত ভস্যায 

উয যাভ ত প্রদারনয ব্যফস্থা ওযা; 

খ) ননফন্ধন ংক্রান্ত প্ররাচনী তযওড তত্র নফনামূরল্য যফযা ওরয উনস্থত দস্যরদয যানয ংগ্রণ মূরও 

দ্ধনতরত প্রথভ ব্যফস্থানা ওনভটি কঠন, নভনত নও উর্যর কঠিত রে এফং উর্যশ্য মূ ওতনদরন 



16 

 

ফাস্তফান ওযরফ, রবযাং নফতযরণয সুষ্পষ্ট নীনতভারা নননদ তষ্ট ওযা এফং নভনতয তযওড তত্র প্রস্তুরত প্রনক্ষ্ণ 

প্রদান ওযা; 

গ) নভনত ওর্ততও প্রস্তুতকৃত তযওড তত্র উরচরা ভফা ওাম তারর দানঔর; 

ঘ) উরচরা ভফা নপায ওর্ততও যওাযী ওভ তসূঘী অতাভুক্ত নভনত ১ তথরও ২ ওভ তনদফরয ভরে ননফন্ধন 

প্রদান এফং আ-তভআর/রভাফাআর ম্যারচ/ তেনররপারন ফনত ওরয নপ ারওয(এভ.এর.এ.এ) 

ভােরভ ননফন্ধন ংক্রান্ত তযওড তত্র নভনতরত তৌঙারনা। ননফন্ধন যফতী ৫ ওভ তনদফরয ভরে ননফন্ধন যফতী 

ওযণী ম্পরওত ব্যফস্থানা ওনভটিয দস্যরদয প্রনক্ষ্ন প্রদান  নভনতরত নননভত নননফড়বারফ তদাযনও 

ওযণ; 

ঙ)  ন্যান্য নভনতয তক্ষ্রত্র আরনারবন ংক্রান্ত প্রনতরফদন তচরা ভফা ওাম তারর ননফন্ধন ংক্রান্ত তযওড তত্র 

তপ্রযণ এফং তচরা ভফা নপায ওর্ততও ননফন্ধন প্রদান। এযয আ-তভআর/রভাফাআর ম্যারচ/ তেনররপারন 

ফনত ওরয নপ ারওয(এভ.এর.এ.এ) ভােরভ ননফন্ধন ংক্রান্ত তযওড তত্র নভনতরত তৌঙারনা। 

ননফন্ধন যফতী ৫ ওভ তনদফরয ভরে ননফন্ধন যফতী ওযণী ম্পরওত ব্যফস্থানা ওনভটিয দস্যরদয প্রনক্ষ্ন 

প্রদান  নভনতরত নননভত নননফড়বারফ তদাযনও ওযণ; 

 

নযফততরনয শুরুয ওথা থফা এআ উরযাক ওী ওী ওল্যাণ ফর এরনরঙ 

 ননফন্ধরনয পূরফ ত প্রনক্ষ্রনয পরর প্রনতটি নভনতয ফ তননম্ন  ৪৮ তথরও রফ তাচ্চ ১৪১ চন কৃলও তারদয কৃনল 

নফলও ভস্যা উয যাভ ত এফং নফনামূরল্য তভনডনন/নতর/েরভারো ঘাযা  ন্যান্য াভগ্রী তররঙন, 

এরত ওরয ন্যযা অগ্রী রঘঙন; 

 নভনতয দস্যকণ তারদয উৎানদত স্য নভনতয ভােরভ ঢাওা ন্যান্য স্থারন নফনক্র ওযা ফততভারন 

ন্যায্য মূল্য ারেন, মা সুদুয প্রাযী ফদান যাঔরফ; 

 ননফন্ধরনয পূরফ ত ফ তরভাে ২৪২৬ চন কৃলও ননরচরদয প্ররাচরন প্রনক্ষ্ণ গ্রন ওযা (২৪২৬চন X ৩০০.০০ 

োওা) =7,27,800.০০ োওা ওরয ভফা নফবারকয নুরুবারফ কৃনল নফবারকয 7,27,800.০০ োওা াে 

ররঙ, এরত ওরয নফনবন্ন নফবারকয প্রনক্ষ্রণয ভন্ব াধন ওযা ররঙ; 

 নভনতয ওাম তক্রভ নযঘারনায চন্য ৬০০ চন এফং নভনতয প্রওরল্পয ওাচ ওযায চন্য প্রা ৭০০০ চরনয  

অত্মওভ তংস্থারনয সৃনষ্ট ররঙ। পরর ৭৬00 চরনয চীফন ভারনয নযফততন এরনরঙ;  

 নভনতয নপ খয ন্যান্য ম্পদ সৃনষ্ট ররঙ, ত ওাযরণ নভনতগুররা তেওআ রফ; 

 তমঔারন নফযভান তফা ব্যফস্থা ঞ্চকড় দয উরচরায ৩১৪টি ননফনন্ধত নভনতয ফঙরয ৫০/৬০ চন দস্য 

প্রনক্ষ্ন ান, তঔারন ত্র প্রওল্প গ্রণ ওযা এফং ননফন্ধরনয পূরফ ত প্রনক্ষ্ণ প্রদান ওযা  ২৪২৬চন দস্যআ 

ভফা নও? ভফা অআন, নফনধ  নভনত নযঘারনায ননভাফরী ম্পতরও ফনত ররঙন। 

 তফাগ্রনতায তদাড়রকাড়া প্রনক্ষ্ন নুষ্ঠান অরাচন ওযা এওনদরও তফাগ্রনতায ভ, ব্য  মাতাাত 

দৃশ্যভান াে ররঙ। ন্যনদরও এওআ নুষ্ঠারন ন্য যওাযী নফবারকয তফা তর উকৃত রেন।  

 ভফা নভনত ননফন্ধরন অগ্র বৃনদ্ধ তররঙ। প্রওল্পভুক্ত নভনতগুররা ননফন্ধরনয পূরফ ত প্রনক্ষ্ণ াা 

তপ্রনক্ষ্রত ঠিওবারফ নযঘানরত রে এফং তেওআ নদরও মারে। 

 

উওাযরবাকী ফা ংীচরনয প্রনতনক্রা/নুভূনত 

১। চনাফ ভাননও তারন, বানত, তানায ফাংরা অদ ত কৃলও ভফা নভনত নরঃ, অভরাায, ঞ্চকড় দয, 

ঞ্চকড় নতনন চানান তাঁয এও ননওে অত্মী ন্য তচরা এওটি নভনত ভফা নভনত ননফন্ধন ওযারত প্রা 

80,000.00 োওা ঔযঘ ওযরত রনঙর এফং ভ তররকনঙর প্রা 25 নদন। যফতীরত ভফা ম্পতরও 

নবজ্ঞতা এফং প্রনক্ষ্ণ না াা ফততভারন নভনতটি ঘালু তনআ। নওন্তু তানায ফাংরা ভফা নভনতটি ননফন্ধন 
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ওযরত ভাত্র 345.00 োওা ঔযঘ ররঙ। এঙাড়া ননফন্ধরনয পূরফ ত নফনবন্ন প্রনক্ষ্ণ তর ফততভারন নভনতয দস্য 

ংখ্যা 1002 চন এফং নভনতয ভােরভ  প্রা 1০০ চরনয ওভ তংস্থারনয সৃনষ্ট ররঙ । এঙাড়া নভনতয 

এরাওায সুনফধারবাকীরদয অথ ত-াভানচও উন্নন খরেরঙ। 

 

২। চনাফ তভাঃ ভামুনুয যীদ, কররা ঐওয ওল্যাণ কৃলও ভফা নভনত নরঃ, কররাফাচায, ঞ্চকড় দয, 

ঞ্চকড়। নতনন চানান, নফকত 10  ফঙয অরক কৃলওরদয ননর এওটি নভনত ওযায উরযাক গ্রন ওরযন। 

যফতীরত নভনতটি ননফন্ধরনয চন্য ভফা নফবারকয দাযস্ত রর নফনবন্ন তযওড তত্র প্রস্তুত এফং ২০,০০০ োওা 

প্রতযানত ব্যর ওাযরণ নতনন নভনত ওযায উরদাক রত নফযত থারওন। যফতীরত নফনবন্ন ভােরভ চানরত 

ারযন তম, ফততভারন ভফা নভনত ননফন্ধন চ ওযা ররঙ। পরর নতনন অফায উরযাক গ্রন ওরয 345.00 

োওা ঔযঘ ওরয নভনতটি ননফন্ধন ান। নতনন চানান ননফন্ধন রচ াায তঘর তাযা ননফন্ধরনয পূরফ ত তম 

নফনবন্ন প্রনক্ষ্ণ তররঙন, ন্যান্য নভনতয তঘর তারদয নভনতটি রনও উন্ননত ওরযরঙ। ফততভারন নভনতয 

দস্য ংখ্যা 855 চন, তারদয মূরধন 52,33,088.00 োওা, নভনতয স্থাী ওভ তঘাযীয ংখ্যা 44 চন এফং 

নফনবণ্ন প্রওরল্পয স্থাী ওভ তঘাযীয ংখ্যা প্রা ৫,000 (াঁঘ াচায) চন। এআ নভনত প্রনতষ্ঠায পরর কররা 

এরাওায অথ ত-াভানচও উন্নন খরেরঙ। খুফ রচ ভফা নভনত ননফন্ধন ননর ভফারয ভােরভ তারদয 

দৃশ্যভান অথ ত-াভানচও উন্নন া তাযা খুফ খুী।  

 

উওাযরবাকী ফা ংীচরনয প্রনতনক্রা/নুভুনত 

টিননব 

(TCV) 

 ভ ঔযঘ মাতাাত 

অআনডা ফাস্তফারনয পূরফ ত ৩০ তথরও ৯০ নদন ২০,০০০/- তথরও ৪০,০০০/- োওা 15 তথরও 20 ফায 

অআনডা ফাস্তফারনয রয 1 তথরও 5 নদন 345.00 োওা 1 তথরও 2 ফায 

তভাে াথ তওয 29 তথরও 85 নদন ওভ 19,655/- তথরও 39,655/- 

োওা ওভ 

14 তথরও 19 ফায 

ওভ 

আনদপাগ্রাবপক্স: 
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প্রওল্প ংনিষ্ট ঙনফঃ 

 

২ ১ ২ ১ ওানভপুয ফাঁধ ানন ব্যফস্থানা ভফা নভনত নর:  

ননফন্ধন নং-40, 

তানযঔ: 10/5/15 

ফাধটি ননভাণ ত রর প্রা ৭০০ এওয 

চনভ স্বল্প মূরর তঘ সুনফধা ারফ 

এফং ফাধ এরাওা ভৎস্য ঘাল ওরয 

নভনতয দস্যকণ উকৃত রফন  

ফতভ তারন ১(এও)চরনয ওভ তংস্থারনয 

সৃনে ররঙ  ফাঁধটি ননভ তাণ রর 

অরযা 5 চরনয প্রতযক্ষ্ 

ওভ তংস্থারনয সৃনষ্ট রফ  
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প্রওল্প ংনিষ্ট ঙনফঃ 

 

২ ১ ২ ২ ানড়বাা আউননন ানঘালী কৃলও ভফা নভনত নর:  

ননফন্ধন নং-42, 

তানযঔ: 18/5/15 

ফতভ তারন নভনতয চন্য 

1চরনয এফং ান ংগ্র 

 প্রর ওযায  30   

চরনয ওভ তংস্থারনয সৃনে 

ররঙ  নভনতয ভােরভ 

তদরয নফনবন্ন স্থারন ান 

নফনক্র ওযা দস্যকণ 

ন্যায্য মূল্য ারেন  
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প্রওল্প ংনিষ্ট ঙনফঃ 
২ ১ ২ ৩ কৃনষ্ট কৃলও ভফা নভনত নর:  

ননফন্ধন নং-43, 

তানযঔ: 18/5/15 

ফতভ তারন নভনতয চন্য 

5চরনয এফং নতর  ংগ্র  

প্রর ওযায  প্রা 40/50 

চরনয ওভ তংস্থারনয সৃনে 

ররঙ  নভনতয ভােরভ 

ঘীরন এ ম তন্ত ১৮০০ তভ:েন 

নতর যপ্তানন ওযা দস্যকণ 

ন্যায্য মূল্য তররঙন  

এঙাড়া নভনত এওটি 

রফ াআড  তপ ও 

যররঙ  দস্য বনতত  

নাফ ব্যফস্থানায চন্য 

পোয প্রস্তুরতয ওাচ 

ঘররঙ  
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প্রওল্প ংনিষ্ট ঙনফঃ 

২ ১ ২ ৪ কররা ঐওয ওল্যাণ কৃলও ভফা নভনত নর:  

ননফন্ধন নং-41, 

তানযঔ: 18/5/15 

ফতভ তারন নভনতয চন্য 

২চরনয এফং েরভরো 

ংগ্র  প্রর ওযায  

137 (এওত াআনত্র)  

চরনয ওভ তংস্থারনয সৃনে 

ররঙ  নভনতয ভােরভ 

তদরয নফনবন্ন স্থারন 

েরভরো নফনক্র ওযা 

দস্যকণ ন্যায্য মূল্য 

তররঙন  
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দেদদয উৎাবদত বতর েদবং 

উদ্ভাফন  ফা্তবফায়ন টিভ: 

১। জনাফ প্রভাঃ ভামুন কফীয, উদজরা ভফায় বপায, 

ঞ্চগড় দয, ঞ্চগড়। 

 

২। জনাফ প্রভাাঃ ফজরায যীদ, বযদ মক, উদজরা ভফায় 

কাম মারয়, ঞ্চগড় দয 

৩। জনাফ প্রভাঃ জবরুর আরাভ, কাযী বযদ মক, উদজরা 

ভফায় কাম মারয়, ঞ্চগড় দয 

৪। জনাফ উিভ কুভায ফভ মন, বপ কাযী, উদজরা ভফায় 

কাম মারয়, ঞ্চগড় দয 
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২.১.৩ উদ্ভাফন উদযাদগয বদযানাভঃ ভফায় বভবতয বাফ ংযক্ষণ  বডট কাম মিভ জীকযণ (াআরটিং) 

টভূবভ :  

বফযভান ভো/চোদরঞ্জমূ : রূী ল্লী ফহুমুখী ভফায় বভবত বরঃ চাঁদপুয দয উদজরাধীন একটি ভফায় 

বভবত। উদল্লবখত বভবতয দে ংখ্যা এক াজাদযয উদিম এফং কাম মকযী মূরধদনয বযভাণ োয় বতন প্রকাটি 

টাকা। ত্র উদজরায় রূী ল্লী ফহুমুখী ভফায় বভবতয ভদতা অদযা ৪০-৪৫টি কাম মকয বভবত যদয়দছ। 

উদল্লবখত বভবতগুদরায বধকাংদয দে ংখ্যা ৫০০-১০০০ জন এফং কাম মকযী মূরধদনয বযভাণ প্রকাটি 

টাকায উদিম। বভবতগুদরায প্রফবযবাগ নাতন িবতদত বাফ ংযক্ষণ কদয থাদক। একদত্র বভবতগুদরাদক ৭-

৮টিয ভদতা প্রযবজিায ংযক্ষণ কযদত য়। উদল্লবখত প্রযবজিাযমূ প্ররখা  ংযক্ষণ কযায জন্য োয় 4-5 জন 

প্ররাদকয েদয়াজন য়। উদল্লবখত বভবতয জন্য ব্যয়ফহুর  ভয়াদক্ষ। এছাড়া বাদফ ভুর-ত্রুটিয াাাব 

প্রটম্পাবযং এয সুদমাগ থাদক। েচবরত িবতদত বাফ ংযক্ষদণয পদর বভবতয থ ম  ভয় প্রফব ব্যয় য়। 

াাাব বভবতদত বনয়ভ  অত্মাদতয ম্ভাফনা থাদক। উদযাক্ত ীভাফিতায কাযদন বভবতগুদরা 

মথাভদয় বভবতয বডট ম্পাদন কযদত াদযনা। পদর বভবতয কাম মিদভ এক ধদযদনয স্থবফযতা প্রদখা প্রদয় 

এফং কাবিত পরতা জমন বদঘ মাবয়ত য় বকংফা ক্ষভ য়না। উদল্লবখত বভবতগুদরাদত ম মাপ্ত মূরধন  

দে থাকা স্বদে েতোাভাবপক পরতা জমন কযদত াদযবন। রূী ল্লী ফহুমুখী ভফায় বভবত ন্যান্য 

বভবতয বডটকাদর বভবতয বাফ ংযক্ষণ  ভবনটবযং কাম মিভ এয দূফ মরতা এফং বডট ম্পাদনকাদর 

মথাভদয় বভবত কর্তমক বাফত্র উস্থান কযদত না াযায ীভাফিতামূ বযরবক্ষত য়। তৎদবক্ষদত 

ংবিি বভবতয কর্তমক্ষ উক্ত ভোমূদয ভাধাদনয জন্য একটি প্রটকআ েমৄবক্তগত ব্যফস্থা উদ্ভাফদনয জন্য 

নুদযাধ কদযন। 

গৃবত দদক্ষ :  বভবতগুদরায উদল্লবখত দূফ মরতা  ীভাফিতামূ দূয কযায রদক্ষে েমৄবক্ত ব্যফাদযয ভাধ্যদভ 

একটি প্রটকআ অআবডয়া/উদ্ভাফদনয বফলদয় অবভ বচন্তাবাফনা কবয। মাদত বভবতমূ স্বল্প ভদয়, কভ খযদচ  

বনভু মরবাদফ বাফ ংযক্ষণ কযদত াদয এফং াাাব বভবতয বডট কাম মিভ দজ ম্পাদন কযা ম্ভফ 

য়। ২০১৬ াদরয প্রভ ভাদ এটুঅআ কর্তমক অদয়াবজত ‘‘নাগবযক প্রফায় উদ্ভাফন’’ বফলয়ক কভ মারায়  

ংগ্রদনয ভাধ্যদভ উদ্ভাফদনয বফলদয় ধাযনা রাব কবয এফং গবেয ফাবদয নতুন বকছু বচন্তা-বাফনায সুদমাগ সৃবি 

য়। কভ মারা প্রথদক বপদয অভায উদ্ভাফদনয বফলদয় উিমতন কভ মকতমায াদথ অদরাচনা এফং প্রফা গ্রীতাদদয 

াদথ ভতবফবনভয় প্রদল প্রফা গ্রীতাদদয যাভ ম প্রভাতাদফক উদ্ভাফদনয বফলদয় যাবয সুবফধাদবাগীদদয ভতাভত 

গ্রণ প্রদল উদ্ভাফনটি ফা্তবফায়দনয রদক্ষে প্রযাডম্যা েনয়ণ এফং ফা্তবফায়দনয েবিয়া শুরু কযা য়। 

 

অআবডয়া ফা্তবফায়দন চোদরঞ্জমূ:  

অআবডয়া ফা্তবফায়দন েথভ ধাদ াআরটিং বভবত বদদফ চাঁদপুয দয উদজরাধীন “রূী ল্লী ফহুমুখী ভফায় 

বভবত বরঃ’’ প্রক ফাছাআ কযা য়। ফাছাআ প্রদল বভবতয বাফ ংযক্ষণ িবত  ভবনটবযং কাম মিভ ম মাদরাচনা 

কযা য় এফং বভবতয প্ররনদদন উদমাগী পটয়োয ততযীয উদযাগ প্রনয়া য়।  

 

অআবডয়াটি বনফ মাচন কযা মত জ বছর বকন্তু ফা্তবফায়ন েবিয়াটি বধকতয জটির  কিাধ্য। অআবডয়াটি 

ফা্তবফায়দন ধাটি বছর খুফআ চোদরবঞ্জং। াাাব েমৄবক্ত ব্যফাদযয প্রনবতফাচক ভানবকতা বছর ন্যতভ 

ফাঁধা। কাযণ, ভফায় বভবতমূ দীঘ মবদন ধদয প্রম েচবরত িবতদত বাফ ংযক্ষণ কযদতা তায উদমাগী 

পটয়োয ততযী কযা বছর খুফআ জটির। এছাড়া পটয়োয এয বফলদয় অভায  প্রতভন ববজ্ঞতা বছরনা। এ 

ধযদনয পটয়োয ততযীয বফলদয় একাবধক পটয়োয বনভ মাতা েবতষ্ঠাদনয াদথ প্রমাগাদমাগ কযা দর তাযা খুফ 

একটা অগ্র েকা কদযবন। প্রকউ প্রকউ অফায পটয়োয বনভ মাদণ ফড় দেয থ ম দাফী কদযন। পদর এক ভয় 
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অআবডয়াটি ফা্তবফায়দনয বফলদয় বকছুটা তা দয় বড়। এভতাফস্থায় বফলয়টি বনদয় অবভ অভায চট্টগ্রাভ 

বফবাদগয প্রভেয জনাফ প্রখ কাভার প্রাদন (উ-বনফন্ধক) োদযয াদথ অদরাচনা কবয। বতবন অভাদক 

উৎাদয াাাব অআবডয়াটি ফা্তবফায়দন বফববন্ন দমাগীতা  যাভ ম েদান কদযন।  

 

প্রটকআকযদণ গৃবত ব্যফস্থা: বিয় ভফায় বভবতদত প্রযবিদকটিং কযা দর েকল্পটি দীঘ মদভয়াদদ প্রটকআ কযা 

ম্ভফ। এয ভাধ্যদভ ভফায় বভবতমূদয ব্যফস্থানায় আবতফাচক অমূর বযফতমন দফ। এদত কদয বভবতয 

দেযা দজআ তাদদয বভবতয বাফ-বনকা জানদত াযদফ। াাাব তাদদয জভাকৃত প্রয়ায-ঞ্চয় এয 

বাফ মূহুদতম জানদত াযদফ এফং বভবতয ভয়  ব্যয় হ্রা াদফ। পদর বভবতয কাম মিদভ স্বেতা েবতষ্ঠা 

াদফ, বনয়ভ   অত্মাৎ প্রযাধ কযা মাদফ এফং বভবতয উন্নয়ন ত্বযাবন্বত দফ। বভবতগুদরা প্রটকআ  

রাবজনক েবতষ্ঠান বদদফ প্রদদয কভ মংস্থান  সৃবিয াাাব থ মননবতক উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ম ভূবভকা ারন 

কযদত ক্ষভ দফ। েকল্পটি প্রটকআ কযায প্রক্ষদত্র ভফায় বধদপ্তদযয গুরুত্বপূণ ম ভূবভকা ারন কযায সুদমাগ 

যদয়দছ। েকল্পটি পুদযাপুবয ফা্তবফাবয়ত দর বভবতমূদয মথাভদয় ফাবল মক বডট ম্পাদন  বনবফড় ভবনটবযং 

কযা ম্ভফ দফ। এদত যকাদযয যাজস্ব অয় বৃবিয াাাব দাপ্তবযক ব্যয় দনকটা কদভ অদফ। ভাঠ ম মাদয় 

কর বিয় ভফায় বভবতমূদ েকল্পটি ফা্তবফায়দনয ভাধ্যদভ েকল্পটি দীঘ মদভয়াদদ বধকতয প্রটকআ কযা 

ম্ভফ দফ।  

বযফতমদনয শুরুয কথা/ এআ উদযাগ বক বক কল্যাণ ফদয় এদনদছ :  

উরযাকটি ফাস্তফারনয পরর নভনতয নাফ ংযক্ষ্রণ থ ত  ভ াে ররঙ। নভনতয নডে  ভননেনযং 

ওাম তক্রভ রচ ম্পাদন ওযা ম্ভফ রে। নভনতয দস্যযা ওভ তবাকানন্তরত তাঁরদয নাফ ংক্রান্ত তথ্যানদ 

ংগ্র ওযায াাান ঠিও  স্বেতায ারথ ননভু তরবারফ নাফ াা ম্ভফ রে। নভনতয ওাম তক্ররভ স্বেতা 

প্রনতনষ্ঠত া নভনতয নীে রাব বৃনদ্ধ তররঙ। উনল্লনঔত অআনডাটি ফাস্তফারনয পরর ফততভারন নফনবন্ন 

নভনতয প্রা 12,000 দস্য যানয উকৃত রে।  

উদ্ভাফনটি প্রদব্যাী পরবাদফ প্রযবিদকটিং-এয ভাধ্যদভ ফা্তবফায়ন কযা প্রগদর ভফায় বভবতমূদয কাম মিদভ 

স্বেতায াাাব অবথ মক বনয়ভ দূয দফ এফং প্রদদয থ মননবতক উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ম ভূবভকা ারন কযদফ। 

এছাড়া ভফায় বফবাদগয ভাঠ ম মাদয়য কাম মিদভ বফদল কদয বডট, বযদ মন/তদাযবক তথা াবফ মক ভবনটবযং 

কাম মিদভ গবতীরতা বৃবি াদফ ফদর এফং বডবজটার ফাংরাদদ গড়ায ভফায় বফবাগ গুরুত্বপূণ ম ারন কযদত 

ক্ষভ দফ। 

 

েকদল্পয গৃীত ভাধাদনয পদর বজমত পরাপর :  

েতোবত পরাপর (TCV এয অদরাদক) 

 

(TCV এয অররারও) প্রতযানত পরাপর (TCV এয অররারও)   

নচতত পরাপর 
পূরফ তয ফস্থা ফততভান ফস্থা 

ও) ভ (প্রনতভার) 100 ওভ তখন্টা 25 ওভ তখন্টা 75 ওভ তখন্টা ভ ফাঁঘরফ 

ঔ) ঔযঘ (প্রনতভার) 25,000/-োওা 10,000/-োওা 15000/-োওা ব্য ওভ রফ 

   ক) মাতাাত (প্রনতভার) 03 ফায 01 (এও) ফায 02 ফায মাতাাত ওভ রাকরফ 
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এঙাড়া  ভফা নভনতমূরয ওারচ স্বেতা  চফাফনদীতা প্রনতনষ্ঠত রফ। দস্যকন ন-রাআরনয ভােরভ 

ফানড়রত ফরআ তফা ারফ। ভফা নফবারকয ওারচ গুণকত ভান বৃনদ্ধয াাান ভ  থ ত াে রফ এফং 

যওারযয যাচস্ব অ বৃনদ্ধ ারফ। 

উকাযদবাগী ফা ংীজদনয েবতবিয়া/নুভূবত : 

উদযাগ ফা্তবফায়দন ভফায় বভবত  ভফায় বধদপ্তদযয ভন্বদয় উদযাগটি ফা্তবফাবয়ত দে। উদযাগটি 

ফা্তবফায়দন স্থানীয় প্রফা গ্রীতাদদয ভূবভকা নস্বীকাম ম, স্ববাফতআ উদযাগটি ফা্তবফায়দনয পদর উকাযদবাগী তথা 

ংীজদনয েবতবিয়া/নুভূবত রক্ষণীয়।  

ভফায় বভবতয দেবৃন্দ তথা ব্যফস্থানায দাবয়দত্ব বনদয়াবজতযা জানান প্রম, উদযাগটি ফা্তবফায়দনয পদর বত 

ল্প ভদয় তাযা বভবতয কর বাফত্র ংযক্ষণ কযদত াযদছ, এদক্ষদত্র তাদদয ভয়  থ ম দনকাংদ 

ােয় দয়দছ, এছাড়া  বভবতয দেগণ চাবফা ভাত্র তাদদয কর বাফত্র ায়া ম্ভফ দে, এয ভাধ্যদভ 

বভবত তাদদয েদয়াজনীয় কর বাফত্রাবদ  অবথ মক েবতদফদনমূ বনভু মরবাদফ ায়া মাদে, পদর বভবতয 

কাম মিদভ বনয়ভ  প্রস্বোচাবযতা দনকাংদ হ্রা প্রদয়দছ এফং স্বেতা  জফাফবদবতা েবতবষ্ঠত দয়দছ। 

েচবরত িবতয ফযফদতম অধুবনক িবতদত বাফ ংযক্ষণ কযায পদর ভফায় বভবতমূ দজআ তাদদয 

অবথ মক বফফযণীমূ বডট ম্পাদদনয রদক্ষে মথাদভয় বডট বপায ফযাফয উস্থান কযদত ক্ষভ দয়দছ। 

এদত বডট বপাযদদয দজআ ভফায় বভবতয বডট কাম মিভ ম্পাদন কযা ম্ভফ দে। পদর বভবতয 

বডট কাম মিদভ ভয়  থ ম দনকাংদ ােয় দয়দছ। মথাভদম বডট ম্পাদন য়ায় বভবতয দেগণ 

কভ প্রবাগাবন্তদত তাাদদয বনযীবক্ষত বাফ ায়া ম্ভফ দে। এদতকদয যকাদযয যাজস্ব বনধ মাযণ  অদায় 

দনকাংদ জতয দয়দছ এফং যাজস্ব অদয়য বযভাণ বৃবি াদে। 

টিববব 
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আনদপাগ্রাবপক্স 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

এটুঅআ এয বফববন্ন আদনাদবন প্রোগাদভ ংগ্রদনয ছবফ 
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২.১.৪ উদ্ভাফন উদযাদগয বদযানাভঃ ভফায় ব্যফস্থানা উন্নয়ন ( www.coopmanagedev.com ) 

ীল মক একটি পটয়োয এয ভাধ্যদভ ভফায়ীদদয নরাআন প্রফা েদান। (প্রযবিদকটিং) 

 

টভূবভঃ ভফায় বভবতগুদরায বযচারনায মূর চাবরকাবক্ত দে এয ব্যফস্থানা কবভটি। অয বধকাং 

প্রক্ষদত্রআ প্রদখা মায় ব্যফস্থানা কবভটি ঠিক ভদয়  মথামথ িবতদত পুণ মগঠন য় না। উদল্লখ্য প্রম ভফায় 

বভবতয ব্যফস্থানা কবভটিয প্রভয়াদ প্রল য়া ংিান্ত বফযভান িবতদত প্রকান তাগাদা প্রদয়ায ব্যফস্থা না 

থাকায় দচতনবাদফ কবভটিয প্রভয়াদ উিীণ ম দয় মায়, তফধ কবভটি বভবতদত না থাকায় বভবতয কাম মিদভ 

স্বেতায পদর তাা প্রদখা মায়। এছাড়া জ িবতদত ভবনটবযং এয ব্যফস্থা না থাকায় মথা ভদয় এ,বজ,এভ 

 রবোং বফতযণ য় না, একআবাদফ জ  তাৎক্ষবনক ব্যফস্থা না থাকায় বডট ম্পাদদনয প্রক্ষদত্র প্রনাটি 

প্রেযণ আতোবদ কাদজ এফং েবক্ষণ  াধাযণ ত্র প্রমাগাদমাদগ বধক ভয়  ংবিি বপমূদ ফাযফায 

মাতায়াদতয প্রক্ষদত্র বধক থ ম ব্যয় য়ায় এক ভদয় বভবতয দেযা অগ্র াবযদয় বভবত কাম মকয দয় 

দড়। বভবতগুদরায এ ফস্থা প্রথদক উিযদণয রদক্ষে এফং নরাআনবববিক দজ প্রফা েদান কদয 

বভবতগুদরাদক ারনাগাদ তফধ কবভটি গঠন, বনয়বভতবাদফ ফাবল মক াধাযন বা নুষ্ঠান  রবোং বফতযণ, 

দজ বডট, েবক্ষণ  ন্য প্রম প্রকান জরুবয প্রভদজ েদান কদয বভবতয অথ ম াভাবজক ফস্থায উন্নয়ন 

বনবিত কযায রদক্ষে মূরত এ নরাআনবববিক প্রফা েদাদনয পট্য়াযটি ততযী কযা য়।  

 

চোদরঞ্জ  নুদেযণা   

একজন বনব মযদমাগ্য  ভফায় বভবতয কাজ ম্পদকম ম্যক ধাযনা রাদব অগ্রী বিল্যািায প্রক খুদজ প্রফয কযা 

একটি চোদরঞ্জ বছর। এ-প্রক্ষদত্র a2i এয েবক্ষণ রব্ধ জ্ঞান দত একজন আদনাদবটয  য়ায আো প্রথদক একজন 

বফশ্ব্তব  বনব মদমাগ্য বিল্যািায জনাফ প্রভাঃ নাবভ এয ন্ধান াআ। তাঁদক  পটয়োয ততযীয বফলদয় ে্তবাফ 

বদদর বতবন যাজী ন এফং দীঘ ম োয় ৩/৪ ভা মাফত ‘‘ভফায় বভবতয ব্যফস্থানা উন্নয়ন’’ এয গৃীত অআবডয়াটি 

ম্পদকম ব্যাক ধাযনা প্রয়ায এয ভাধ্যদভ ভফায় বভবতয দেগদনয কাবিত প্রফা েদাদনয এ পটয়োযটি 

ততযী কযা ম্ভফ য়। েকল্পটি পুযাপুবয বাদফ অভায াবব ম ম্পবকত। প্রমদতু ভফায় কভ মকতমাগদনয কাদজয 

থফা ভফায় বভবত গুদরাদক ভবনটবযং/ প্রফা েদাদনয মুর উাদান প্রমভন- (ক) বনয়বভত ব্যফস্থানা কবভটিয 

ভাধ্যদভ বভবত বযচারনা,(খ) বনয়বভত এবজএভ  রবোং ফেন,(গ) ারনাগাদ বডট ম্পাদন, েবক্ষন  

ন্যান্য গুরুত্বপুন ম কাজ ম্পাদন এয ফক’টি উাদানআ এ পটয়োয-এ যদয়দছ, অয প্র কাযদনআ 

পটয়োযটিয ভাধ্যদভ বভবতয কাজ ভবনটবযং কযা বত জ দয়দছ,কাদজআ েকল্পটি প্রটকআ য়া 

ম্ভফ।পট্য়াযটি প্রম প্রকান স্মাট ম প্রপাদন ব্যফায উদমাগী য়ায় মূর এডবভন (প্রজরা ভফায় বপায)  

দমাগী এডবভন (উদজরা ভফায় বপায) প্রম প্রকান স্থান প্রথদকআ বত দজআ ল্প ভদয়য ভদধ্যআ প্রজরায 

ফা উদজরায ভফায় বভবতগুবরয ফ মদল ফস্থা প্রদদখ তাৎক্ষবনকবাদফ বভবতয াদথ প্রভাফাআর প্রপাদন 

েদয়াজনীয় প্রমাগাদমাগ  বদক বনদদ মনা েদান কযদছন। 

 

বযফতমদনয শুরুয কথা থফা এআ উদযাগ কী কী কল্যাণ ফদয় এদনদছ: 

জ িবতদত ভবনটবযং এয ব্যফস্থা না থাকায় বনধ মাবযত ভয়  মথামথ িবতদত ব্যফস্থানা কবভটি পুনগ মঠন 

দতা না। পদর কবভটিয প্রভয়াদ উিীণ ম দয়  তফধ কবভটি থাদক না, কবভটিদত শূন্যতা সৃবি য়, ভাভরা প্রভাকেভা 

সৃবি য়, দেদদয অস্থা কদভ মায়,  বভবত কাম মকয দয় দড়। একআবাদফ জ িবতদত ভবনটবযং এয 

ব্যফস্থা না থাকায় মথা ভদয় এ,বজ,এভ  রবোং বফতযন দতা না এফং বডট ম্পাদদনয প্রক্ষদত্র প্রনাটি 

প্রেযণ আতোবদ কাদজ এফং েবক্ষণ  াধাযণ ত্র প্রমাগাদমাদগ বধক ভয়  ংবিি বপমূদ ফাযফায 

মাতায়াদতয প্রক্ষদত্র বধক থ ম ব্যয় য়ায় এক ভদয় বভবতয দেদদয অস্থা কদভ বগদয় বভবত কাম মকয 

দয় ড়দতা। বনবভ মত পটয়াদয এডবভন াআট দত নরাআদন বভবতগুদরায ব্যফস্থানা ংিান্ত কবভটিয 

http://www.coopmanagedev.com/
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প্রভয়াদ  এ.বজ.এভ  বডট ংিান্ত বতনটি Standard  ম্যাদজ (বযফতমন প্রমাগ্য) এবি একটি াধাযন 

ম্যাদজ ফক্স  যদয়দছ। মূরত: এটি বডবজটার বনফ মাচনী কোদরোয বদদফ কাজ  কযদছ। েদতেক বভবতয 

কবভটিয প্রভয়াদদয বদন Auto count down দে এফং ৯০ বদন পূদফ ম ংবিি বভবতয বাবত / ম্পাদক 

এফং বপ কভ মকতমায এবি প্রদয়া বতনটি) প্রপান নম্বদয কবভটি পূনগ মঠন কযায েস্ত্িবত গ্রদণয ম্যাদজ 

স্বয়ংবিয়বাদফ মাদে। এআ ম্যাদজ বভবতয বাবত/ম্পাদদকয াাাব কভ মকতমায প্রপান নম্বদয মায়ায 

পদর বতবন প্রভাফাআর প্রপাদন বকংফা াড ম কব প্রেযণ কদয পুনযায় ব্যফস্থানা কবভটিদক তাগাদা প্রদয়া দে। 

কবভটিয প্রভয়াদ ংিান্ত ম্যাদজ যফতী প্রম প্রকান ভদয় একাবধকফায প্রেযণ কযা মায়। এ-ছাড়া এ.বজ.এভ, 

রবোং বফতযন  বডট ংিান্ত এভনবক ন্য প্রম প্রকান জরুযী ম্যাদজ বভবতয বাবত/ ম্পাদক ফযাফদয 

তাৎক্ষবনক প্রেযণ কযা দে। প্রভয়াদ প্রল য়া বভবতগুবরয প্রক্ষদত্র কবভটিয প্রভয়াদ Expried েদ মদনয পদর 

ঐ বভবতগুবরয ন্তফ মতী কবভটি গঠন  যফতী কাম মিভ গ্রণ কদয বভবতগুবরদক চর কযা ম্ভফ দে।  

 

উকাযদবাগী ফা ংীজদনয েবতবিয়া / নুভূবত:  

এ েকদল্পয মূর উকাযদবাগী ফা ংীজন দে ভফায় বভবতয দেবৃন্দ। এআ প্রফা েদাদনয াদথ জবড়ত 

উদজরা ভফায় কভ মকতমা, :বযদ মক গণ, প্রভেয মৄগ্ম-বনফন্ধক োয এফং ফ মদাবয ভফায় বধদপ্তদযয 

ভাননীয় বনফন্ধক  ভাবযচারক ভদাদয়। আদতাভদধ্য েকল্প  এরাকায উদজরা ভফায় কভ মকতমাগণদক 

পটয়াযটি ব্যফাদযয ম্মুখ ধাযণা েদান কযা দয়দছ। ীবভত অকাদয ভফায়ীগদণয ভাদঝ েচায – 

েকানা চারাদনা  দয়দছ। নরাআন এ প্রফায় ভফায় বভবতয দেযা দারুনবাদফ খুব। বডবজটার ফাংরাদদ 

বফবণ মভাদন ভফায় বভবতদত এ বডবজটার প্রফাোপ্তীদত তাযা একটি প্রচতনা খুদজ প্রদয়দছ। ভফায় বভবতয 

ব্যফস্থানা কবভটি ব্যাক উৎা উবেনায ভধ্য বদদয় বনফ মাচন দে। প্রকান প্রকান ভদয় স্থানীয় োন  

জনেবতবনবধযা এআ বনফ মাচন  এবজএভ এফং রবোং ফেদনয দঙ্গ মৃ্পক্ত দেন। 

 

 টিববব  

েকল্প ফা্তবফায়দনয পূদফ ম 

(T C V এয অদরাদক ) 

েকল্প ফা্তবফায়দনয দয( ফতমভাদন ) 

(T C V এয অদরাদক ) 

 

বফফযণ ভয় 

(T) 

খযচ  

(C) 

মাতায়াত 

(V) 

ভান (Q) 

বনফ মাচন ৫-১০ 

বদন 

১০০ -

৫০০/- 

১-৩ ফায manual 

ন্তফ মতী 

কবভটি 

গঠন 

৫-১০ 

বদন 

১০০ -

৫০০/- 

১-৩ ফায manual 

এবজএ

ভ 

৫-১০ 

বদন 

১০০ -

৫০০/- 

১-৩ ফায manual 

বডট ৫-১০ 

বদন 

১০০ -

৫০০/- 

১-৩ ফায manual 

ন্যান্য ৫-১০ 

বদন 

১০০ -

৫০০/- 

১-৩ ফায manual 

 

 

বফফযণ ভয় 

(T) 

খযচ 

(C) 

মাতায়াত 

(V) 

ভান 

(Q) 

বনফ মাচন ০ বদন ২/- ০ ফায digital 

ন্তফ মতী 

কবভটি 

গঠন 

০ বদন ২/- ০ ফায digital 

এবজএভ ০ বদন ২/- ০ ফায digital 

বডট ০ বদন ২/- ০ ফায digital 

ন্যান্য ০ বদন ২/- ০ ফায digital 
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দনক উদযাগ এয সুপর টিববব বদদয় বুঝাদনা মাদফ না বভবতয কবভটি পুনগ মঠন ব্যফস্থানা কবভটিয াদথ 

াবফ মক প্রমাগাদমাগ এয প্রক্ষদত্র এ পট্য়োযটি একটি কাম মকয ভুবভকা ারন কযদফ ফদর ফদর অভায বফশ্বা। 

কবম্পউটায  ল্যাট ছাড়া শুধুভাত্র স্মাট ম প্রপাদন ডাটা এবি কর েবিয়া এ পট্য়োযটিদত কযা ম্ভফ। 

কবভটিয প্রভয়াদ ংিান্ত ম্যাদজ যফতী প্রম প্রকান ভদয় একাবধকফায প্রেযণ কযা প্রমদত াদয। এ-ছাড়া 

এ.বজ.এভ, রবোং বফতযন  বডট ংিান্ত এভনবক ন্য প্রম প্রকান জরুযী ম্যাদজ বভবতয বাবত/ 

ম্পাদক ফযাফদয তাৎক্ষবনক প্রেযণ কযা মাদে। 

আদনাদবন ংিান্ত পটয়োদযয ছবফ ( এডবভন াআট ): 
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উদ্ভাফন  ফা্তবফায়ন টিভ: 

দে / দেদদয নাভ  ঠিকানা ছবফ 

 

(১) প্রভা: অব্দু বুয, উ-কাযী বনফন্ধক  প্রজরা ভফায় 

বপায(বা:ো:), প্রজরা ভফায় কাম মারয়, নীরপাভাযী - 

দরদনতা  আদনাদবটয  োক্তন উদজরা ভফায় বপায, 

বদনাজপুয দয, বদনাজপুয। 

প্রপান : ০৫৫১-৬১৩৮১, প্রভাফাআর : ০১৭১৬-৩৩৪৫৮০,  

আ-প্রভআর: sabur7864@gmail.com 

(২) উদজরা ভফায় বপায, দয, নীরপাভাযী - দে 

(৩) উদজরা ভফায় বপায, প্রডাভায, নীরপাভাযী - দে 

(৪) উদজরা ভফায় বপায, বডভরা, নীরপাভাযী - দে 

(৫) উদজরা ভফায় বপায, জরঢাকা, নীরপাভাযী - দে 

(৬) উদজরা ভফায় বপায, বকদাযগঞ্জ, নীরপাভাযী - দে 

(৭) উদজরা ভফায় বপায, তয়দপুয, নীরপাভাযী - দে 

 

 

 

 

আদনাদবন ংিান্ত ফবতকযণ বায় টিদভয ছবফ 
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২.১.৫ উদ্ভাফন উদযাদগয বদযানাভঃ েবক্ষদণয ভাধ্যদভ পর ভফায় বভবত েবতষ্ঠাকযণ। 

টভূবভঃ েদতেক বভবতয জন্য অরাদা অরাদা েবক্ষণ প্রকা ম চালুয ব্যফস্থা গ্রণ কযা দর ভফায়ীগন ভফায় 

বভবতয কর কাম মিদভ বিয় বাদফ ংগ্রণ কদয বভবতদক একটি পর ভফায় বভবতদত রুান্তয কযদত 

াযদফ। 

বফযভান ভে/ চোদরঞ্জমূ  

ক) েবক্ষদণয জন্য ভফায় বভবত বনফ মাচন কযা।  

খ) েবক্ষদণ ভফায়ীগদণয প্রকান বাতা না থাকায় েবক্ষণ গ্রদণ াযগতা েকা। 

গ) েদয়াজনীয় দথ ময বাফ 

 

নুরপ্রযণায উৎ  

প্রনক্ষ্ণ গ্ররণয ভােরভ নভনতয দস্যকণ দক্ষ্ ভফাী নররফ করড় উঠরফ এফং দক্ষ্তায ারথ ভফা নভনত 

নযঘানরত রফ।  

ওী ওী দরক্ষ্ গ্রণ ওযা রনঙর :  

এ উরচরা প্রনতটি আউননরনয ০১ টি ওরয ভফা নভনতয ওর দস্যরও প্রনক্ষ্ণ প্রদান। 

ফাস্তফারন ঘযাররঞ্জ নওবারফ তভাওারফরা ওযা রনঙর : প্রাথনভও বারফ একটি আউবনয়দনয কদয়কটি বভবতদক 

েবক্ষন েদাদনয জন্য উবুি কদয েবক্ষণ  েদান কযা য়।  এ খাদত প্রকান ফাদজট ফযাে না থাকায় বপদয 

খাত দত ল্প টাকা খযদচয ভাধ্যদভ েবক্ষণ প্রকা ম ম্পাদন। তাছাড়া প্রজরা ভ্রাম্যভান েবক্ষণ আউবনদটয 

ভাধ্যদভ উদজরায স্বল্প ংখ্যক ভফায় বভবতয দেদদয  েবক্ষণ েদান কযা দয়দছ। উক্ত েবক্ষদনয পদর 

েবক্ষন োপ্ত দেগণ ভফায় ম্পদকম ম্যক ধাযনা রাব কযায় ফা্তবদফ েবতপরন ঘটদছ। 

তেওআওযরন গৃীত ব্যফস্থানদয নফফযণ : বভবতয েবতটি দে ভফায় ম্পদকম ঠিক ধাযনা থাদক বভবতয 

ব্যফস্থানা কবভটি দেদদয দগাচদয বকছু কযদত াযদফ না। বনয়বভত তদাযবক কযদফ এফং বভবতয রবোং 

ঠিক বাদফ কর দেদদয ভদধ্য ফেন কযা ম্ভফ দফ। 

বযফতমদনয শুরুয কথা থফা এআ উদযাগ কী কী কল্যাণ ফদয় এদনদছ 

 প্ররতযও নভনতয চন্য অরাদা অরাদা প্রনক্ষ্ণ তওা ত ঘালুয ব্যফস্থা গ্রণ ওযা রর ভফাীকন ভফা নভনতয 

ওর ওাম তক্ররভ নক্র বারফ ংগ্রণ ওরয নভনতরও এওটি পর ভফা নভনতরত রুান্তয ওযরত াযরফ। 

প্রাথনভও বারফ একটি আউবনয়দনয কদয়কটি বভবতদক েবক্ষন েদাদনয জন্য উবুি কদয  েবক্ষণ  েদান কযা 

য়।  এ খাদত প্রকান ফাদজট ফযাে না থাকায় বপদয খাত দত ল্প টাকা খযদচয ভাধ্যদভ েবক্ষণ প্রকা ম 

ম্পাদন। তাছাড়া প্রজরা ভ্রাম্যভান েবক্ষণ আউবনদটয ভাধ্যদভ উদজরায স্বল্প ংখ্যক ভফায় বভবতয 

দেদদয  েবক্ষণ েদান কযা দয়দছ। উক্ত েবক্ষদনয পদর েবক্ষন োপ্ত দেগণ ভফায় ম্পদকম ম্যক 

ধাযনা রাব কযায় ফা্তবদফ েবতপরন ঘটদছ। 



32 

 

সুদূযপ্রাযী ওী ওী ফদান যাঔরফ : েকল্পটি াযাদদদ ফা্তবফায়দনয অদদ জাযী কযদর এফং েবক্ষদণয জন্য 

ঠিক ভফায় বভবত বনফ মাচন কযদর ভফায়ীগদণয প্রফা গ্রণ অয জতয দফ। এ েকল্প ঠিক বাদফ 

ফা্তবফায়ীত দর যকাদযয প্রম ববন ফা রক্ষে দজ পুযন দফ ফদর ভদন কবয।  

টিববব 

 

উকাযদবাগী ফা ংীজদনয েবতবিয়া/ নুভুবত 

বভবত কর্তমক্ষ খুফআ আবতফাচক বাদফ েকল্পটি গ্রন কযদছ এফং বভবতয  দেগণ ভফায় বভবত অআন   

বফবধভারায বফলদয় ধাযনা সৃবি দে এফং ভফায়ীগণ এ ধযদনয েবক্ষদণ উৎাী দয় বভবতয কাম মিদভ অআন 

 বফবধভারা নুমায়ী বযচারনা কযদছ ফদর নুভূবত েকা কযদছ।  

ংীচরন ভূনভওা :  

ংীজন ভুবভকা 

উদজরা বযলদ উদজরা  আউবনয়ন বযলদদয দমাবগতা।  

প্রজরা ভফায় দপ্তয উদযাগ  ফা্তবফায়দনয অগ্র েকা । 

বফবাগীয় ভফায় দপ্তয উদযাগ গ্রদন উদ্ধুি দত মাফতীয় কাদজ ায়তা েদান ।  

 

 

 

 

 

 

েতোবত পরাপর (TCV 

এয অদরাদক) 

ভয় খযচ মাতায়াত বজমত পরাপর 

অআবডয়া ফা্তবফায়দনয অদগ ১০ বদন ৫০০০/- ১০ফায েকল্প ফা্তবফায়দনয পদর ভয়, খযচ , 

মাতায়াত কর প্রক্ষদত্রআ হ্রা াদফ। 

প্রফাগ্রীতাগন স্বল্পভদয় তাদদয 

কাবিত প্রফা োবপ্তদত ক্ষভ দফন।  

অআবডয়া ফা্তবফায়দনয দয ০৪ বদন ২০০০/- ০৪ফায 

অআবডয়া ফা্তবফায়দনয পদর  

প্রফাগ্রবতায েতোবত 

প্রফবনবপট 

০৬ বদন ৩০০০/- ৬ফায 
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টিববব/ গ্রাপ/ আনদপাগ্রাবপকস্/ ছবফ 

 

 

 

3নং চরসুঔা আউ/ন ,অচনভযীকঞ্জ নফকঞ্জ এ উদ্ভাফনী উরযাক ফাস্তফান প্রনক্ষ্ণ 

 

উদ্ভাফন  ফা্তবফায়ন টিভঃ 

 

দস্য/ দস্যরদয নাভ  ঠিওানা ঙনফ 

০১। সদ তারন, উরচরা ভফা নপায ,

অচনভযীকঞ্জ ,নফকঞ্জ।  

০২। ীরযন্দ্র ঘন্দ্র দা, ওাযী নযদ তও  ,উরচরা 

ভফা ওাম তার ,অচনভযীকঞ্জ ,নফকঞ্জ।  

০৩। দুরার তদফযা, ওাযী নযদ তও, উরচরা 

ভফা ওাম তার, অচনভযীকঞ্জ, নফকঞ্জ। 

 

 

ভরে উরচরা ভফা নপায,অচনভযীকঞ্জ নফকঞ্জ ডান  

ফাভ ার ০২ চন ওাযী নযদ তও 
 

 

avc 
avc 

wfwRU  
mgq  

wfwRU 
mgq  

 

 

 

 

we`¨gvb 

c×wZ 

cÖ¯Ívwe

Z 

5000/-UvKv  

2000 UvKv 

we`¨gvb 

c×wZ 

cÖ¯Ívwe

Z 

9 

3 

Rbej   
Li
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২.১.৬ উদ্ভাফন উদযাদগয বদযানাভঃ ভৎেজীফী ভফাদয়য জরভাদর ংগ্রদণ ায়তা। 

টভুবভঃ াড় ঞ্চর  বনোঞ্চদরয জনাধাযণ েকৃবতয উয বনব মযীর। ফফাকাযী প্ররাকজন কদরআ 

স্থানীয় াড় বফর ফাদর  যকাযী জরভার আজাযা গ্রদনয ভাধ্যদভ ভৎেচাল  বফনদণয ভাধ্যদভ জীবফকা 

জমন কদয। ফফাকাযী জনাধাযণ তেন্ত জ যর  গযীফ । এ কর প্ররাকজনদক তাদদয বাগ্য 

বযফতমদনয জন্য স্থানীয় ভফায় দপ্তদযয ভাধ্যদভ উদু্ভি কদয ভৎেজীফী ভফায় বভবত গঠন কদয বফববন্ন 

অয়ফধ মক মূরক েবক্ষন েদান কযা য়। জরভার আজাযায ভদয় মখন স্থানীয় আউএন বপ দত জরভার 

বফজ্ঞবপ্ত েকা কযা য় তখন তাযা স্থানীয় েবাফারী ভর ,ভধ্যস্বত্বদবাগী  দারারদদয প্রদ যদত্বয বকায য়। 

এদত দথ ময চয়,ভয় প্রক্ষন  য়যানীয বকায য়। তাযা জরভাদরয বনয়ন্ত্রন বনদত াদয না । 

ভধ্যস্বত্বদবাগীযা জরভাদর বাগ ফায়। যাবয এআ বফলয়টি দাগ কাদট। েতেন্ত ঞ্চদর ফফাদয কাযদণ ঠিক 

ভদয় আজাযা বফজ্ঞবপ্ত ম্পদকম ফবত দত াদয না। বনবদ মি ভদয় আজাযায় ংগ্রন কযদত না াযদর প্রফকায 

দয় দয। জরভার আজাযায় চাবত তথ্যাবদ ঠিক বাদফ জভা বদদত াযদর সুদজআ ভৎেজীফী বভবত আজাযা 

প্রদত াদয। এদত বভবতয প্ররাকজদনয দাবযদ্র্তা  ভয়দক্ষন হ্রা াদফ এফং বভবত গুদরায প্রটকআ ভফায় 

বদদফ গদড় উঠদফ।   

 

বফযভান ভো/চাদরঞ্জসূঃ  

১। আজাযা বফজ্ঞবপ্ত ম্পদকম মথাভদয় ফবত দত াদয না।  

২। বভবতয দেগণ কাগজত্রাবদ েস্তুত কযদত াদযনা। 

৩। আজাযা বফজ্ঞবপ্তদত চাবত তথ্যাফরী  তমাবদ বুদঝনা। 

৪। বায কাম মবফফযণী বরখদত না াযা। 

৫। জরভাদরয রুদযখা/ বযকল্পনা ততবয কযদত াদযনা। 

৬। ভৎেজীবফ বদদফ মথাভদয় েতেয়ন ত্র না ায়া। 

 

খ) নুদেযণায উৎঃ মৄগ্ম-বনফন্ধক,বদরট  প্রজরা ভফায় বপায, বফগঞ্জ ভদাদয়।  

কী কী দদক্ষ গ্রন কযা দয়বছর 

১। জরভাদরয কর্তমক্ষ আজাযা বফজ্ঞবপ্ত েকাদয য ভৎেজীবফ ভফায় বভবতগুদরাদক প্রভাফাআর 

প্রপাদন/এএভএ এয ভাধ্যদভ জাবনদয় প্রদয়া য়। 

২। বভবতগুদরা তাদদয েতোবত জরভাদর আজাযা অদফদন কযায জন্য মাফতীয় প্রযকড মত্র বনদয় উদজরা 

ভফায় বপদ অদ। 

৩। উদজরা ভফায় কাম মারয় প্রম বভবতয পাআদর যবক্ষত তথ্যাবদ প্রমভন-টিঅআএন াটি মবপদকট, মুক-৮, ভাভরা 

প্রনআ ভদভ ম েতেয়ন আতোবদ কাগজত্রাবদ পদটাকব কযদফ। জরভাদরয জাভানদতয ব্যাংক োপটববডউর 

িদয়য োপট বনদয় ববডউর িয় কদয ভফায় বপদ বনদয় অদ । কর ভৎেজীবফদদয এপঅআবড কাদড ময 

পদটাকব  উদজরা ভফায় বপাদযয েতেয়ন বনদয়  জরভাদরয রুদযখা  কর কাগজত্র েস্তুত কদয 

উদজরা বনফ মাী বপাদযয কাম মারদয় দাবখর কদয। 

 

 

 

 



35 

 

ফা্তবফায়দন চোদরঞ্জ কীবাদফ প্রভাকাদফরা কযা দয়বছর 

চেদরন্জ/সুবফধা বকবাদফ ভাধান কযা দয়দছ। 

আজাযা বফজ্ঞবপ্ত ম্পদকম মথাভদয় ফবত দত 

না াযা। 

প্রভাফাআর এএভএ এয ভাধ্যদভ ফগতকযণ।।  

আজাযা বফজ্ঞবপ্তদত চাবত তথ্যাফরী  তমাবদ 

বুদঝনা। 

বনজ বপদয ন্তবযক দমাবগতা  যাভদ ময 

ভাধ্যদভ। 

োথবভকবাদফ কভীদদয অন্তবযকতায বাফ কভীদদয উদ্ধুি কযন   বনয়ন্ত্রদনয ভাধ্যদভ। 

েদয়াজনীয় দথ ময বাফ বপদয ম্পদ ব্যফায  উদজরা বযলদদয অবথ মক 

দমাবগতা েদাদনয ভাধ্যদভ।  

 

প্রটকআকযদণ গৃীত ব্যফস্থাবদয বফফযণঃ  

১। জরভাদরয কর্তমক্ষ আজাযা বফজ্ঞবপ্ত েকাদয য ভৎেজীবফ ভফায় বভবতগুদরাদক প্রভাফাআর 

প্রপাদন/এএভএ এয ভাধ্যদভ জাবনদয় প্রদয়া য়। 

২। বভবতগুদরা তাদদয েতোবত জরভাদর আজাযা অদফদন কযায জন্য মাফতীয় প্রযকড মত্র বনদয় উদজরা 

ভফায় বপদ অদ। 

৩। জরভাদরয রুদযখা, েতেয়ন,বডট বযদ মাট  কর কাগজত্র উদজরা ভফায় দপ্তয েস্তুত কদয 

বভবতয কর্তমদক্ষয বনকট প্রদয়। বভবতয কর্তমক্ষ উদজরা বনফ মাী বপাদযয কাম মারদয় দাবখর কদয। 

বযফতমদনয শুরুয কথা থফা এআ উদযাগ কী কী কল্যাণ ফদয় এদনদছ 

ক) কত ব্যবততয জীফনভাদন বযফতমন অনদরাঃ েবত ফৎয কভদক্ষ ২০ টি ভফায় বভবত বর এয ৪০০ দে। 

খ) সুদূযাযী কী কী ফদান যাখদফঃ ০১। জীফন ভাদনয উন্নয়ন ঘটাদফ। ০২। অবতমক স্বেরতা অদফ। ০৩। 

প্রটকআ ভফায় গদড় উঠদফ।  

 

িবত/ভয়/প্রবাগাবন্ত/ব্যয়/প্রফায ভাদন কী কী বযফতমন এদনদছ 

 ভয় খযচ মাতায়াত 

অআবডয়া ফা্তবফায়দনয অদগ ১০ বদন ৫০০০ ১০ফায 

অআবডয়া ফা্তবফায়দনয দয ০৪ বদন ২০০০ ০৪ফায 

অআবডয়া ফা্তবফায়দনয পদর প্রফাগ্রবতায েতোবত প্রফবনবপট ০৬ বদন ৩০০০ ৬ফায 

 

উকাযদবাগী ফা ংীজদনয েবতবিয়া/নুভূবত  

িঃনং ংীজন ভুবভকা 

১ উদজরা বযলদ উদজরা বযলদদয বফববন্ন ম মাদয়য কভ মকতমাগদনয তাদদয বফবাদগয 

প্রফামূ েদাদন দমাবগতা েদান।  

২ প্রজরা ভফায় দপ্তয উদযাগ গ্রদন গুরুত্বপূন ম ভুবভকা। 

৩ বফবাগীয় ভফায় দপ্তয উদযাগ গ্রদন উদ্ধুি দত শুরু কদয াভগ্রীক কাদজ গুরুত্বপূন ম ভুবভকা।  
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৫। টিববব/গ্রাপ/আনদপাগ্রাবপক/ছবফ/বববড 

ক) টিববব বফদিলনঃ প্রটবফর ফা গ্রাদপয ভাধ্যদভ উস্থানঃ 

 ভয় খযচ মাতায়াত 

অআবডয়া ফা্তবফায়দনয অদগ ১০ বদন ৫০০০/- ১০ফায 

অআবডয়া ফা্তবফায়দনয দয ০৪ বদন ২০০০/- ০৪ফায 

অআবডয়া ফা্তবফায়দনয পদর প্রফাগ্রবতায েতোবত প্রফবনবপট ০৬ বদন ৩০০০/- ৬ফায 

 

উদ্ভাফন  ফা্তবফায়ন টিভ 

µ: 

bs: 

দস্য/ দস্যরদয নাভ  ঠিওানা 

 

ফা প্রথদক বপ কাযী জয়ন্ত রার ফীয,বযদ মক 

অবুর কারাভ অজাদ, উদজরা ভফায় বপায প্রদফাীল 

প্রদফ  কাযী বযদ মক বভবয চন্দ্র পুযকায়স্থ। 

01 Rbve †`evkxl †`e, উরচরা ভফা 

নপায, ফাননাঘং, নফকঞ্জ। 

02 Rbve Aveyj Kvjvg AvRv`, ঃ বযদ মক, 

উরচরা ভফা ওাম তার, ফাননাঘং, নফকঞ্জ। 

03 Rbve wgwni cyiKvq ’̄ ঃ বযদ মক, 

উরচরা ভফা ওাম তার, ফাননাঘং, নফকঞ্জ। 

04 Rbve RqšÍ jvj exi বপ কাযী,কাভ-

কবম্পউটায মুদ্র্াক্ষবযক, উরচরা ভফা 

ওাম তার, ফাননাঘং, নফকঞ্জ 
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ফাংরারদ ল্লী উন্নন তফাড ত (নফঅযনডনফ) 

২.২.১ উদ্ভাফন উদযাদগয বদযানাভঃ চনফান্ধফ ওভী সৃনষ্ট 

েভূনভঃ নফঅযনডনফ  নফনবন্ন প্রওল্প ফাস্তফান ওরয থারও। এআ ফ প্রওরল্প নপ াও নফযভান অরঙ। মারদয 

ঘাকুযীয শুরু তথরও তওান ধযরনয প্রনক্ষ্ন প্রদান ওযা নন। এ ওাযরন তাযা তারদয দানত্ব  ওততব্য ম্পরওত 

নধও রঘতন না। াধাযন চনকন নপর তফা ননরত এর প্রথরভ নপ ারওয দাযস্থ ন। তারদয ঠিও 

নদওননরদ তনা প্রদান ওযরত ব্যথ ত ন। তাআ চনফান্ধফ ওভী সৃনষ্টয ভােরভ চনফান্ধফ তফা প্রদান ম্ভফ রফ এফং 

তফা গ্রনতা যওাযী দপ্তয ম্পরওত নচটিব ধাযনা এফং ওানিত তফা তর নপরয মারফ।  

ফততভান তফাদান দ্ধনতঃ 

 নতুন বারফ তফা প্রদান ওাম তক্রভ শুরু। 

 ওভীরদয প্রনক্ষ্ণ। 

 ফ্রন্ট তডক্স স্থান। 

 তফা গ্রীতায অকভন। 

 বযথ তনা। 

 তফা গ্রীতারদয ওানিত তফা তডরে ননর মাা। 

 তফা প্রদানওাযীয ারথ াক্ষ্াৎ(যানয/রভাফাআরর) 

 তফা প্রানপ্ত। 

 তফা গ্রীতায প্রতযাফততন। 

 ম তাররাঘনা। 

উদ্ভাফরওয নাভঃ তভাঙাঃ পাযানা তচনভন, উরচরা ল্লী উন্নন নপায, নছনাআদ দয, নছনাআদ। 

শুরুয ভ:  ভাঘ ত/২০১৮ 
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২.২.২ উদ্ভাফন উদযাদগয বদযানাভঃ নডনচোর তেননং তোয াউচ (DTSH) 

েভূনভঃ উদ্ভাফও তভাঃ যনচউয যভান, উরচরা ল্লী উন্নন নপায, নডভরা, নীরপাভাযীয উদ্ভাফন মাত্রা শুরু 

নফঅযনডনফ’য “প্রনক্ষ্ণ তফা” ননর। তাঁয প্রথভ এওটি উদ্ভাফনী উরযাক নঙর “প্রমৄনক্ত ব্যফারযয ভােরভ প্রনক্ষ্ণ 

ওাম তক্রভ নযঘারনা” তমো নতনন তাঁয পুফ ততন ওভ তস্থর ঠাকুযকাঁ তচরায যাণীংকওর উরচরা পর বারফ 

াআরটিং ম্পন্ন ওরযরঙন। মায পরশ্রুনতরত ২৯-০৭-২০১৬ আং তানযরঔ ফঙ্গফন্ধু তঔ মুনচফয যভান 

নরবানথরোয ওভরেক্স, ঢাওারত নুনষ্ঠত “উন্নন উদ্ভাফরন চনপ্রান-২০১৬” ীল তও অন্তচতানতও ানভরে তাঁরও 

ম্মাননা নদ প্রদান ওযা । প্রনক্ষ্ণ তফায মূর ভস্যা/ঘযাররঞ্ছ গুররা নঙর প্রনক্ষ্ণ প্রদারনয মৄরকারমানক 

ব্যফস্থানা না থাওা, প্রনক্ষ্রণয চন্য ভান ম্পন্ন প্রনক্ষ্ণ উওযণ না থাওা ফা প্রনক্ষ্ওরদয প্রনক্ষ্ণ তরওঘায 

ফা তায তপ্ররচন্টন ওযায ভত ওরয উওযণ সতনয ওযায ভ না থাওা, থফা তফনয বাক চাকা এফ 

ব্যফস্থানায রনচনষ্টও ারাে ত না থাওা। তাআ উদ্ভাফও তাঁয প্রথভ উদ্ভাফনী উরযাক ফাস্তফারনয য নঘন্তা ওরযরঙন 

এফ ীভাফদ্ধতা নওবারফ রনওাংর ওাটির উঠা মা । তাআ উদ্ভাফরওয যফতী উদ্ভাফন “নডনচোর তেননং তোয 

াউচ (DTSH)” মারত মৄরকারমানক ব্যফস্থানায তফনয বাক প্রনক্ষ্ণ উওযণ এঔান তথরও যওাযী/রফযওাযী 

ওর দপ্তরযয োপযা  তাঁরদয তফা গ্রনতাযা ননরত রযন। 

এ উদ্ভাফনী উরযাকটি ফাস্তফারন প্রথরভ নফঅযনডনফ’য দয দপ্তরযয আরনারবন টিরভয ারথ তমাকারমাক ওযরর 

পুরযা তদ তথরও ফাঙা ওরয নফঅযনডনফ’য তেষ্ঠ ০৩ টি উদ্ভাফনী উরযারকয ভরে এটি এওটি ননফ তানঘত  মায 
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তপ্ররচন্টন নফঅযনডনফ’য ভানযঘারও ভরাদ ননরচ উনস্থত তথরও এটুঅআ ওভ তওততারদয ারথ তদাযনও 

ওরযরঙন। রয এআ উদ্ভাফনটি অঞ্চনরও ম তার তযনররওন  তারত অনথ তও রমানকতায নদ্ধান্ত তনা । 

এফ নওছু এ উদ্ভাফনী উরযাকটি ফাস্তফারন তক্ষ্রত্র ওর ঘযাররঞ্ছ তভাওারফরা দৃঢ় ভূনভওা যারঔ । এ উদ্ভাফনটিরত 

অনথ তও রমানকতা ওযা এটি তেওআওযরণ রফাআে সতযী ওযা ররঙ (ফততভারন ওর্ততরক্ষ্য ননওে রত 

াফ-তডারভআন  তানেং না াা এটি প-রাআরন যররঙ) এফং এওটি তভাফাআর এস্ সতযী ওযা রে। 

নযফততরনয শুরুয ওথা থফা এআ উরযাক ওী ওী ওল্যাণ ফর এরনরঙ   

যওাযী এফং তফযওাযী প্রনতষ্ঠান মু ওর্ততও াধাযনত তদরয প্রানন্তও চনকণ  মারদয নফনবন্ন দক্ষ্তা উন্নন 

প্রনক্ষ্ণ তদা  তম ফ নফলরয প্রনক্ষ্ণ ংক্রান্ত নফনবন্ন ওরন্টন্ট নফনবন্ন সুনফধাচনও পযরভরে (াড ত পাআর, 

াায রন্ট স্লাআড পাআর, ননডএপ পাআর, আরভচ পাআর আতযানদ) এঔারন াা মারে। এফ ওরন্টন্ট তফা 

প্রদানওাযী এফং তফা গ্রনওাযী উবরয ওারচ রাকরঙ। নফনবন্ন প্রনতষ্ঠারনয প্রনক্ষ্ণ তফা প্রদারনয তক্ষ্রত্র “ 

নডনচোর তেননং তোয াউচ (DTSH)” প্রনক্ষ্ণ ব্যফস্থানায ভান উন্নন, ভান ম্মত প্রনক্ষ্ণ তরওঘায, নফনবন্ন 

তক্ষ্রত্র ংনিষ্ট নফলরয ঙনফ নওংফা ড্রনং, প্রনক্ষ্রণয তরওঘায নে প্রদান আতযানদ নফলরয এওটি ফড় ংগ্রারা 

নররফ ওাচ ওযরঙ। এরত এওনদরও তমভন এওচন  প্রনক্ষ্ও DTSH তথরও ওরন্টন্ট ংগ্র ওরয তাঁয প্রনক্ষ্ণ 

তন নযঘারনা ওযরত াযরঙন ততভনন ংগ্রকৃত ওরন্টন্টটি নতনন তাঁয ভত ওরয তথ্য তমাচন-নফরাচন 

ওযরত াযরঙন, ন্যনদরও এওচন প্রনক্ষ্নাথী প্রনক্ষ্ণপ্রাপ্ত তরওঘায নেটি বনফষ্যরত ানযর তপররর DTSH 

রত পূনযা ংগ্র ওযায সুনফধাটি ারেন । “নডনচোর তেননং তোয াউচ” এ এওচন প্রনক্ষ্ও ননরচ 

তযনচরেন ওরয তাঁয তরওঘায নে চভা নদরত াযরঙন। “নডনচোর তেননং তোয াউচ” এ প্রনক্ষ্ণ ওরন্টন্ট 

ঙাড়া প্রনক্ষ্রণয নফনবন্ন ব্যফস্থানায ম্যারেনযার তমভন  প্রনক্ষ্ণাথী ানচযা নে, প্রনক্ষ্ণ াভগ্রী নফতযন 

ভাষ্টাযরযার, প্রনক্ষ্ণাথী বাতা প্রদারনয ভাষ্টাযরযার, প্রনক্ষ্ও ন্ানী প্রদান ভাষ্টাযরযার আতযানদ সুনফধাচনও 

পযরভরে াা মারে। এ উদ্ভাফনটিয ওর ওরন্টন্ট সতনযরত আউননরওাড পন্ট “ননও” ব্যফায ওযা ররঙ এফং 

এটি নডবাআ তযননব  থ তাৎ এটি তম তওান ওনম্পউোয, ল্যাে, ট্যাফ  স্মাে ত তপান ফা এররারড তভাফাআর 

তপারন ব্যফায ওযা মা । এঔন ম তন্ত ৫০০ চন উওাযরবাকী এটিয তফা গ্রন ওরযরঙন। এটিয ভােরভ প্রনক্ষ্ণ 

তফায ভান ব্যাও নযফততন এররঙ এফং প্রনক্ষ্ণ অরকয তুরনা রনও তফন ওাম তওয রে।  

“বডবজটার প্রেবনং প্রস্টায াউজ” এয বফববন্ন content এয বযংখান 

িঃ

নং 
ংবিি বপ 

Doc. 

File 

Ppt. 

File 

PDF 

File 

Image 

File 
প্রভাট পাআর 

০১ BRDB ১৩৩ ১৩৩ ১৩৩ ৭৯ ৪৭৮ 

০২ কৃবল ১২৮০ ১২৮০ ১২৮০ ৬২০ ৪৪৬০ 

০৩ ভৎে ১০০ ১০০ ১০০ ৭২ ৩৭২ 
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০৪ োবণম্পদ ২২৬ ২২৬ ২২৬ ৭৪ ৭৫২ 

০৫ ন্যান্য ১৩৩ ১৩৩ ১৩৩ ৭৯ ৪৭৮ 

০৬ 
েবক্ষণ 

ব্যফস্থানা 
২৫ -- ২৫ -- ৫০ 

 
প্রভাট পাআর ১৮৯৭ ১৮৭২ ১৮৯৭ ৯২৪ ৬৫৯০ 

 

উওাযরবাকী ফা ংীচরনয প্রনতনক্রা/নুভূনতঃ 

উওাযরবাকীরদয প্রনতনক্রা রনও রচটিব। এ উদ্ভাফনী উরযাকটি ফাস্তফান া তাযা তারদয প্রনক্ষ্রণ 

অরযা তফন ভরনারমানক ররঙন। প্রনক্ষ্ওযা তাঁরদয প্রনক্ষ্ণ তফা এ উদ্ভাফনটিয ভােরভ অরযা ওাম তওয বারফ 

নদরত াযাআ তফ খুন । 

 

 

 ভয় খযচ মাতায়াত ভন্তব্য 

অআবডয়া 

ফা্তবফায়দনয 

অদগ 

েবক্ষণ াভগ্রী ংগ্র - ১০বদন         
েবক্ষণ    -               ৬০বদন 
             প্রভাট = ৭০ বদন 

৩০০০/= টাকা 
(স্লাআড, য়াড ম 

doc. ন্যান্য 

খযচ) 

০৭ ফায এখাদন শুধু েবক্ষণ াভগ্রী 

ংগ্রদয খযচ  মাতায়াত প্রক 

বফদফচনা কযা দয়দছ। 
এফং 

BRDB-য উদকবনক েকল্পটিদক 

উদাযন ধযা দয়দছ। 

অআবডয়া 

ফা্তবফায়দনয  

দয 

েবক্ষণ াভগ্রী ংগ্র- ০১ বদন         
েবক্ষণ    -              ৬০ বদন 
             প্রভাট = ৬১ বদন 

২৫০/= টাকা 
(০১ বজবফ  

আোযদনট খযচ) 

০ ফায ঐ 

অআবডয়া 

ফা্তবফায়দনয 

পদর প্রফা 

েদানকাযীয 

/ গ্রবতায  

েতোবত  

সুবফধা 

০৯ বদন 
(প্রফা গ্রবতায  েতোবত  সুবফধা 

দে প্রফায ভান প্রফদড়দছ) 

২৭৫০/= টাকা ০৭ ফায এখাদন অআবডয়া ফা্তবফায়দনয পদর 

প্রফা েদানকাযীয  েতোবত  

সুবফধাদক TCV-প্রত বদফ কযা 

দয়দছ। 
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উদ্ভাফও  ফাস্তফান টিভঃ 

টিভ 

দস্য  

নফফযন টিভ নরডায দস্য দস্য দস্য দস্য 

নাভ 

তভাঃ যানচউয যভান 

(উদ্ভাফও) 

তভাঃ 

ভননরুজ্জাভান 

ভনন 

তভাঃ চাাঙ্গীয 

অরভ 

সুব্রত যওায 

রা 

 

তভাঃ অান 

ভামুদ 

দফী 

উরচরা ল্লী উন্নন 

নপায 

জুননয নপায 

(নাফ) 

নপ ওাযী তপ্রাডাওন 

ম্যারনচায 

ওাযী 

নযঘারও 

(উদওননও) 

ঠিওানা 

নডভরা, নীরপাভাযী। নডভরা, 

নীরপাভাযী। 

নডভরা 

আউননএ নরঃ, 

নীরপাভাযী। 

উদওননও প্রওল্প 

নডভরা, 

নীরপাভাযী। 

উদওননও ননড 

নপ, যংপুয। 

তভাফাআর 
০১৭১৯-৪৬৮৬৯৭ ০১৭২৩-

২০৭৮১৮ 

০১৭৪৩-

৯২২৪৪৯ 

০১৭১৬-

২৫৯০০৫ 

০১৭১৮-

৯৩৮৪২৩ 

আরভআর 

rajiur77@gmail.
com 

mmonir1987
@gmail.com 

alamj6519@
gmail.com 

palash6979@
gmail.com 

ahasanmahm
ud22@yahoo.

com 
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ফাংরারদ ল্লী উন্নন এওারডভী (ফাড ত), কুনভল্লা 

২.৩.১ উদ্ভাফন উদযাদগয বদযানাভঃ ল্লী ঞ্চরর উন্নত তফা যফযার আ-নযলদ 

েভূনভঃ ফাংরারদর ফ তননরম্নয প্রনতষ্ঠান নররফ আউননন নযলরদয মূর ওাচ ররা গ্রাভাঞ্চরর ফফাওাযী 

চনকরণয ননওে প্ররাচনী তফা যফযা ওযা। আউননন নযলদগুররা ১৫০ ফঙরযয তফন ভম ধরয চনকণরও 

ওরওটি গুরুত্ব তফা নদর অরঙ। এফ তফা যফযারয নরনঔত প্রভাণগুররা তফা নবনিও তযনচষ্ট্রায ফআর 

ংযক্ষ্ন ওযা । আউননন নযলদগুররা অআনকতবারফ এধযরণয ২২টি তযনচষ্ট্রায ফআ ংযক্ষ্ণ ওরয। এফ 

তযনচষ্ট্রায ারত নররঔ ংযক্ষ্ন ওযা । পরর ভ তফা গ্রণওাযী এফং তফা দানওাযীয ভ তক্ষ্ন । 

আউননন নযলরদয তফা গ্ররণয চন্য চনকণরও আউননন নযলদ নপর তমরত । এচন্য এওচন তফা 

গ্রণওাযী এওফারযয নধও আউননন নযলরদ তমরত । তমভন  ফাংরারদর আউননন নযলদগুররা নাকনযও 

নদ, উিযানধওায নদ, আতযানদ নদ নদর থারও। আউননন নযলরদ ফারড তয নননভত নযদ তন রত তদঔা মা 

এফ তফা গ্ররণয তক্ষ্রত্র এওচন তফা গ্রীতারও এওফারযয নধও আউননন নযলরদ অরত । নফলটি তফা 

গ্রীতারদয চন্য ওষ্টওয এওটি নফল। 

ন্যনদরও আউননন নযলদ যওারযয াভানচও ননযািা ওভ তসূঘীগুররায চন্য সুনফধারবাকীরদয তানরওা সতযী 

ওরয থারও। যওারযয াভানচও ননযািা ওভ তসূঘীগুররায মূর উর্শ্য ররা দনযদ্র চনরকানষ্ঠরও াতা ওযা। 

আউননন নযলরদয ননফ তানঘত প্রনতনননধকণ এআফ তানরওা প্রণন ওরয থারও। যওারযয াভানচও ননযািা 

ওভ তসূঘীয চন্য সুনফধারবাকীরদয তানরওা সতযীয চরন্য ননভনীনত থাওরর রনও তক্ষ্রত্র এফ তানরওা ননর 

গ্রাভীণ চনরকানষ্ঠ নানা ভাররাঘনা ওরয থারও। তমভন  এওটি ভাররাঘনা ররা এফ তানরওা চন প্রনতনননধযা 

ননরচরদয আরে ভরতা ওরয, তারদয ননরচরদয তরাওরদয সুনফধা তদ আতযানদ। 

তফা প্রদান ফা াভানচও ননযািা ওভ তসূনঘয সুনফধারবাকীরদয তানরওা সতযী নফলর আউননন নযলরদয ননফ তানঘত 

প্রনতনননধ এফং নঘফরদয ারথ নফনবন্ন ভর অররাঘনা এফং নফনবন্ন করফলণা রত তদঔা মা আউননন 

নযলদগুররা নফনবন্ন ভস্যা যররঙ। তমভন  (১) আউননন নযলরদয চনফর ওভ; (২) তফা ওাম তক্রভগুররা ারত 

নররঔ ম্পন্ন ওযরত , এওচন নঘরফয রক্ষ্ আউননরনয বৃৎ চনরকানষ্ঠয চন্য তফা প্রদান ওাচটি চ ন; 

(৩) আউননরনয চনকণ এফং ম্পরদয তওান ডাো তফআ নাআ। দানযদ্রযতা মাঘাআরও স্বে ওযা ম্ভফ রে না। 

ন্যনদরও ম্পরদয ডাো ফা ঠিও তথ্য না থাওা আউননন নযলরদয অরয উৎ ননর স্বেতা প্রনতষ্ঠা চ 

রেনা; (৪) আউননরনয ম্পরদয (ভানফম্পদ, প্রাকৃনতও ম্পদ এফং ভনুষ্য সতযী ম্পরদয) ঠিও তথ্য ফা 

ডাোরফআ না থাওায পরর স্থানী ম তার নযওল্পনা প্রণন আউননন নযলরদয চন্য এওটি ফড় ঘযাররঞ্জ। 

গৃীত দরক্ষ্ মূঃ ল্লী উন্নরনয ংীদায নররফ আউননন নযলদ স্থানী যওায প্রনতষ্ঠানমূরও 

াতা ওযা ফারড তয ওারচয এওটি ং। এভতাফস্থা, আউননন নযলদরও াতা ওযায চন্য ফাড ত ২০০৭ 

ারর ল্লী ঞ্চরর উন্নত তফা যফযার আ-নযলদ প্রওল্প গ্রণ ওরয। ফারড তয ননচস্ব থ তারন প্রাথনভওবারফ 



43 

 

কুনভল্লা তচরায দয দনক্ষ্ন উরচরায পূফ ত তচাযওানন আউননন নযলরদ এআ প্রওল্প ফাস্তফান ওযা । এভ 

ননম্ননরনঔত উরযাক ফা ওাচ ওযা ঃ 

- আউননন ডাোরফআ সতযী ওযা । 

- আউননন নযলরদয ওাম তক্রভ ফা তফা যফযারও স্বংনক্র ওযায চন্য আউননন নযলদ ম্যারনচরভন্ট 

পোয সতযী  ওাম তক্রভ নযঘারনা ওযা । 

- আউননন নযলরদয এওটি রফাআে সতযী ওযা । 

- আউননন নযলরদয ওারচ তস্বো তফও নরফ াতা ওযায চন্য আউননন এরাওায তরুণ তরুণীরদয 

চন্য াড তায  পোয প্রনক্ষ্রণয অরাচন ওযা । 

তপ্রযণায উৎঃ আউননন নযলদরও স্থানী ম তার নযওল্পনা গ্ররণ এফং দানযদ্রযতা ম তরফক্ষ্রনয চন্য ফাড ত  

নফঅআনডএ তমৌথবারফ কুনভল্লা তচরায তঘৌ্গ্রাভ  দাউদওানি উরচরা যীক্ষ্ামূরওবারফ এওটি ডাোরফআ 

সতযী ওরয। উক্ত ডাোরফআটিয উরল্লঔরমাগ্য নদও ররা ভাউ নিরওয ভােরভ এওটি আউননরনয প্রনতটি ফানড়য 

াভনগ্রও তথ্য রচ াা মা। 

 আ-নযলদ প্রওল্প সতযীয তক্ষ্রত্র এটি এওটি ফড় নুরপ্রযণা নঙররা। এঙাড়া, আ-নযলদ প্রওরল্পয উরযাক্তা 

দুআ নুলদ দস্য বাযরতয ন্যানার আনননেটিউে ফ রুযার তডরবররভন্ট (NIRD) অআনটি পয রুযার 

তডরবররভন্ট তওার ত ংগ্রণ ওরয। উক্ত তওার ত বাযরতয ন্দ্র প্ররদ এফং ওণ তােওায গ্রাভ ঞ্চাররতয 

ওাম তক্রভরও রোরভন ওযা, ভূনভ ব্যফস্থানা রোরভন এফং আ-তফা ওাম তক্রভ তদঔায সুরমাক খরে। ফারড তয 

সতযী আউননন ডাোরফআ, এফং বাযরত প্রনক্ষ্রণ ংগ্রণ আ-নযলদ প্রওল্প ওাম তক্রভ গ্ররণয তক্ষ্রত্র নুরপ্রযণা 

জুনকররঙ। 

 তরফ ফততভারন ফাংরারদ যওারযয নডনচোর ফাংরারদ কড়ায উরযাক ফারড তয চন্য এওটি ফড় তপ্রযণায 

উৎ। ফাড ত ভরন ওরয আউননন ডাোরফআ সতযী এফং আউননন নযলরদয ওাম তক্রভরও রোরভন ওযায এআ 

প্রওল্পটি যওারযয নডনচোর ফাংরারদ কড়ায তক্ষ্রত্র এওটি গুরুত্বপূণ ত প্রওল্প রত ারয। 

তেওআ ওযায চন্য গৃীত উরযাকঃ আ-নযলদ প্রওরল্পয উরযাকরও স্থাী রু তদায চন্য ফাড ত অরযা াঁঘটি 

উরচরা ফাস্তফারনয উরযাক ননররঙ। এআ আউননরন ফাস্তফান রত তদঔা মা এআটি এওটি প্ররাচনী 

উরযাক। তরফ স্থানী যওায প্রনতষ্ঠানগুররায আ-কবারন তন্প ফাস্তফান ওযরত রর বাটি তওার আনটিরগ্রন 

(Vertical Integration) এয প্ররাচন যররঙ। নফরল ওরয আউননন নযলরদয ারথ উরচরা নযলরদয 

ারথ ংরমাক স্থারনয প্ররাচন যররঙ।  

এচন্য, ঘট্টগ্রাভ তচরায াতওাননা, কুনভল্লা তচরায রাওাভ  দয দনক্ষ্ণ উরচরা, তনাাঔারী তচরায 

তফকভকঞ্জ উরচরা এফং ফাহ্মণফানড়া তচরায দয উরচরায ২০টি আউননরনয ২০চন তঘাযম্যান এফং ২০ 

চন আউননন নযলদ নঘরফয চন্য ২৮ তপব্রুাযী এফং ১ ভাঘ ত, ২০১৯ ভর দুআনদন ব্যাী এওটি প্রনক্ষ্ণ 

ওভ তারায অরাচন ওযা । উক্ত প্রনক্ষ্ণ ওভ তারা ংগ্রণওাযী ওররআ আউননন ডাোরফআ এফং 

আউননন নযলদ ম্যারনচরভন্ট পোযটি ননরচরদয আউননরন ফাস্তফান তীফ চরুযী ফরর ভত প্রওা ওরযন।  
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এআ ধযরণয বৃৎ আ-কবারন তন্প প্রওল্প ফাস্তফান এফং তা রত পরতা ননধ তাযরণয চন্য ফাড ত ২০টি আউননরন 

ফাস্তফারনয চন্য এওটি প্রওল্প প্রস্তাফনা সতযী ওযরঙ। এওটু ধীয কনতয রর এটি ফাস্তফান ম্ভফ ফরর ফাড ত ভরন 

ওরয। 

৩। পূফ ত তচায ওানন আউননন নযলরদয তঘাযম্যান এফং নঘফ এআ ওারচ ফাড তরও াভনগ্রওবারফ াতা 

ওরযরঙন। আউননন নযলদ ম্যারনচরভন্ট পোরযয (UPMS) ভােরভ তেড রাআরন্প নদরত তরয আউননন 

নযলদ নঘফ তায ওাচ চ ররঙ ফরর উরল্লঔ ওরযরঙন। নতনন চানান পূরফ ত তেড রাআরন্প এয চন্য এওচন 

ব্যফাী আউননন নযলরদ এর পযভ ননর নকর রড় অরযওনদন চভা নদরতা। তাযয নতনন তঘাযম্যারনয 

ুনভনত ননর তেড রাআরন্প তদায উরযাক ননরতন। দযঔারস্তয প্ররাচনী ং তযনচষ্ট্রায ঔাতা ততারায য 

নতনন তঘাযম্যারনয স্বাক্ষ্য ননর তাযয তেড রাআরন্প নদরতন। এটি এওটি ভ ারক্ষ্ ওাম ত প্রণারী। ওাযণ, 

নঘরফয ন্য রনও ওারচয ভারছ নতনন এআ ওাচটি ওযরতন। পরর ন্য রনও গ্রানধওায ওাচ ওযরত নকর 

এআ ওাচটি তায ননঙর তমরতা। পোয ারত নতনন এঔন রচ ওাচটি ম্পন্ন ওযরত াযরঙ।  

তরফ পোযটিয অরযা উন্নন ওযায চন্য নতনন ফততভান প্রওল্প নযঘারওরও সুানয ওরযন। প্রওল্প ফাস্তফান 

ওযরত নকর তদঔা মা ডাো তফআরয ারথ UPMS ংরমাক স্থারনয প্ররাচন যররঙ। এযপরর রনও নফল 

অয োআ ওযরত রফ না। তমভন তেড রাআরন্প এয পে পযরভ ব্যনক্তয নাভ, নতায নাভ ফা চন্ তানযঔ 

নরঔররআ তায ফানও নফলগুররা স্বংনক্রবারফ মৄক্ত র মারফ। এওআবারফ, পযভগুররা রফাআরে ডাআনানভও 

বারফ তদা থাওরর ভানুলরও অয ফাযফায আউননন নযলরদ অরত রফ না। 

ওর আউননন নযলরদ আ-নযলদ ফাস্তফানত রর যওারযয নডনচোর ফাংরারদ উরযাক এওটি াভনগ্রও রু 

ারফ। ওর আউননন নযলরদ ম্পরদয ডাো তফআ থাওরর ল্লী উন্নরনয তক্ষ্রত্র নযওল্পনা প্রণন এফং ফারচে 

প্রদান চ রফ। বাটি তওার আনটিরগ্ররনয পরর াভানচও ননযািা ওভ তসূনঘয তানরওা প্রণরন স্বেতা অনন 

চ রফ। UPMS ফাস্তফান ওযা রর চনকরণয তফা প্রানপ্তয তক্ষ্রত্র আউননন নযলরদ কভরনয নযভাণ 

ওভরফ, ভ  থ ত ফাঁঘরফ। 

উদ্ভাফওঃ 

১। প্রফগভ প্রপ বজয়া নাবযন সুরতানা, উ-বযচারক 

(ল্লী োন  স্থানীয় যকায), ফাড ম   েকল্প 

বযচরক এফং েকদল্পয মূর বডজাআনায 

 

২। কাবজ পদয়জ অদভদ, কাবয বযচারক (উন্নয়ন 

প্রমাগাদমাগ)  কাবয েকল্প বযচারক 

 

 



45 

 

তফকভ তপৌনচা নানযন সুরতানা উচ্চ নক্ষ্ায চন্য নফরদর ফস্থানওারীন ভর প্রওরল্পয ফাস্তফারন মৄক্ত 

নুলদ দস্যকণ  

১। ড. নপকুর আরাভ, নযঘারও  

২। তফকভ অআযীন াযনবন, মৄগ্ম-নযঘারও  

৩। তফকভ অপনযন ঔান, উ-নযঘারও 

 

  

আ-বযলদ বফলয়ক দচতনতামূরক কভ মসূবচদত ফাদড ময বযচারক 

(েকল্প), উদজরা বযলদ প্রচয়াযম্যান (দয দবক্ষণ) উদজরা বনফ মাী 

কভ মকতমা (দয দবক্ষণ), আউবনয়ন বযলদ প্রচয়াযম্যান (পূফ ম প্রজায কানন 

আউবনয়ন বযলদ), তৎকাবরন েকল্প বযচারক (আ-বযলদ েকল্প)। 

ফাংরাদদ ল্লী উন্নমন একাদডবভ (ফাড ম), কুবভল্লায় “আউবনয়ন বযলদ 

ম্যাদনজদভে পটয়োয ম্পদকম আউবনয়ন বযলদ এয প্রচয়াযম্যান  

বচফগনদদয ফবতকযন  েবক্ষণ’ ীল মক দুআ বদন ব্যাী েবক্ষণ 

কভ মারায উদবাধনী নুষ্ঠাদন ফক্তব্য যাখদছন ফাদড ময ভাবযচারক  

বতবযক্ত বচফ ড. এভ. বভজানুয যভান। 

  

ফাংরাদদ ল্লী উন্নমন একাদডবভ (ফাড ম), কুবভল্লায় “আউবনয়ন বযলদ 

ম্যাদনজদভে পটয়োয ম্পদকম আউবনয়ন বযলদ এয প্রচয়াযম্যান  

বচফগনদদয ফবতকযন  েবক্ষণ’ ীল মক দুআ বদন ব্যাী েবক্ষণ 

কভ মারায উদবাধনী নুষ্ঠান। 

ফাংরাদদ ল্লী উন্নমন একাদডবভ (ফাড ম), কুবভল্লায় “আউবনয়ন বযলদ 

ম্যাদনজদভে পটয়োয ম্পদকম আউবনয়ন বযলদ এয প্রচয়াযম্যান  

বচফগনদদয ফবতকযন  েবক্ষণ’ ীল মক দুআ বদন ব্যাী েবক্ষণ 

কভ মারায় ংগ্রণকাযীদদয দরীয় ছবফ। 
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২.৩.২ উদ্ভাফন উদযাদগয বদযানাভঃ ওল্যাণ আননওউরফেয   গ্রাভীণ তারনে নল্প উন্নন  অবৃনদ্ধমূরও 

ওভ তওারে নফ উরযাক 

েভূনভঃ ফাংরারদর গ্রাভগুররারত প্রনতটি ফারড়ীরত াঁ মুযকী ারন ওরয থারও। তীরত এ তদরয চনকরণয 

অনভরলয ঘানদা পূযরণ নাতন দ্ধনতরত উৎানদত াঁ, মুযকী  নডভ উরল্লঔরমাগ্য ভূনভওা ারন ওরযরঙ। নওন্তু 

ভরয নযফততরন নফশ্বব্যাী তারনে নরল্প ফড় ধযরণয নযফততন এররঙ এফং ফাংরারদর তায ব্যনতক্রভ 

ন। ফাংরারদর ফততভারন গ্রাভ ফাংরায তানি নল্প করড় উঠরঙ, রনও তফওায মৄফরওয ওভ তংস্থারনয সুরমাক 

সৃনষ্ট রে। তারনে ফাংরারদরয ভানুরলয ঘানদা পূযরণয াাান র্রথ তনীনতরত গুরুত্বপূণ ত ফদান যাঔরঙ। তরফ 

এ নরল্পয প্রচুয ম্ভাফনায াাান মুযকী ারন ব্যফস্থানায ভস্যা যররঙ। ভস্যাগুররায ভারছ যররঙ নডভ 

তথরও ফাচ্চা পৄটির ফাচ্চা রারন ারন,  নঘনওৎা তফামূ  ব্যফস্থানা। অভারদয তদরয কৃলওযা াধাযণত 

তদী মুযকী নদর নডভ তথরও ফাচ্চা পৄটির থারও এফং তদী মুযকী এগুররা রারন ারন ওরয। এরত ফড় ভস্যা 

রে নধওাং ফাচ্চাআ নযঘম তায বারফ ভাযা মা যনদরও ওাংনঔত ভারনয এফং প্ররাচন নুমাী নডভ 

পৄোরনা ম্ভফ  না। এরত ওরয কৃলযা ক্ষ্নতগ্রস্থ ।  

উরল্লনত নফলগুররা নফরফঘনা ওরয ফাংরারদ ল্লী উন্নন এওারডভী ননচস্ব উরযারক স্বল্প ঔযরঘ, ক্ষুদ্র  ভাছাযী 

কৃলওরদয চন্য ওল্যাণ আননওউরফেয-এয ওর যীক্ষ্া ম্পন্ন ওরয । এআ আননওউরফেযটি নদর তদী মুযকী, 

তওারর, োযনও, নতনত  ওর প্রওায উন্নত চারতয াঁ মুযকীয নডভ তথরও ফাচ্চা উৎাদন ওযা ম্ভফ। 

গ্রাভফাংরা তানি নরল্পয উন্নরনয ররক্ষ্য গ্রাভীণ কৃলওরদয ননওে এয  ওাম তক্রভ ম্প্রাযণ ওযা প্ররাচন। 

২০১৮ ারর করফলও ননরচআ উরযাকী র মুযকীয নডভ তপাোরনায মিটি সতযী ওযরত উরযাকী ন।  প্রথরভ ননরচ 

নতনটি োনওত মুযকী ক্র ওরযন তন্রে দু’টি নঙর ভনরা োনওত এফং এওটি পুরুল োনওত। োনওতগুররা মঔন নডভ তদা 

শুরু ওযররা তঔনআ বাফনায সূত্রাত। াপ্তাারন্ত তঘৌ্টি নডভ াা তকরর নডভগুরা ননর নফারও রড় মা এয 

করফলও,  নওবারফ নডভগুররা তপাোরনা মা। এরাওা তওান নডভ তপাোরনায তভনন নঙর না এফং নফনবন্ন  

প্রনতষ্ঠারন নডভ তপাোরনায তভনন ম্পরওত তঔাচ ঔফয ননর চানরত ারযন নধওাং তভনন Automatic এফং 

ব্য ফহুর। 

নফলটি তারও বানফর তুরররা, নওবারফ ওভ ঔযরঘ ক্ষুদ্র কৃলও ফান্ধফ  আননওউরফেয সতযী ওযা মা। আন্টাযরনরেয 

ভােরভ তদী নফরদী তথ্য উাি ংগ্র ওরয ননরচআ এওটি নডন তপাোরনায তভনন সতযীয নদ্ধান্ত ননররন। 

২০১৮ াররয তভ ভার এওটি তভনন সতযী ওরয নওছু োনওতয নডভ, তদী মুযকীয নডভ, াঁরয নডভ, ননর 

যীক্ষ্ামূরওবারফ নডভ তপাোরনায ওাম তক্রভ শুরু ওরযন। 

প্রাথনভও ম তার তদঔা তকর তদী মুযকীয নডভগুররা প্রা ৯৫% পৄরেরঙ। োনওতয নডরভয তক্ষ্রত্র পরতা াা 

মানন। এভতাফস্থা তাভাত্রা ননিণ  অদ্রতা ভাায মি ংগ্র এআ আননওউরফেরয ংরমাচন ওযা রর নডভ 

তপাোরনা ায উরল্লঔরমাগ্য ারয বৃনদ্ধ া। যনদরও, গ্রাভীন কৃলওরদয চন্য নডভ তপাোরনায তভননটি অয 

কৃলও ফান্ধফ ওযায নফটি নঘন্তা ওরয নফদুযৎ না থাওরর নওবারফ নডভ তপাোরনা  ব্যাত যাঔা মা ত নঘন্তা 

ওরয যানযরওরনয ব্যফস্থা ওযা । নফদুযৎ নফীন ফস্থা যানযরওরনয তা নদর তভননটি ঘর যাঔা এফং এরত 

নডভ তপাোরনায ওাম তক্রভ পরবারফ ম্পন্ন ওযা ম্ভফ। 
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নযফততরনয শুরুয ওথা/ এআ উরযাক নও নও ওল্যাণ ফর এরনরঙঃ পর যীক্ষ্াম্পন্ন ওরয ভানযঘারও, 

ফাড তরও ফনত ওযা । নতনন নফলটি তচরন এফং রয চনভরন প্রতযক্ষ্ ওরয খুফআ অগ্র প্রওা ওরযন এফং 

এটিয নাভ ওযা   “ওল্যাণ আননওউরফেয”।                                                                     

আননওউরফেযটিরও আরতাভরে ফাড ত তায তারনে ঔাভারয নডভ তপাোরনায ওারচ ব্যফায ওযরঙ। এওটি ফানড় 

এওটি ঔাভায প্রওরল্পয তারনে নফলও প্রনক্ষ্ণ তওার ত নফলটি ননর অনথ তও  ব্যফানযও অররাঘনা ওযা ।  

নফনবন্ন এরাওা তথরও রনও কৃলও তারদয নফনবন্ন চারতয মুযকীয নডভ, াঁরয নডভ, তওারর ানঔয নডভ, 

ন্যান্য প্রচানতয মুযকীয নডভ ননর অরঙন পৄটির তদায চন্য। ওরওচন কৃলও ব্যনক্তকতবারফ উরযাকী র 

অভায ননওে তথরও তভনন ক্র ওরয ননররঙন অফায তওউ ননরচআ সতযী ওরয ননররঙন।  

ওল্যাণ আননওউরফেরযয সুনফধামূ রে ননম্নরূঃ 

(১) চ দ্ধনতরত এটি দ্বাযা নডভ তপাোরনা মা। 

(২) এটি গ্রারভয ভানুরলয রচ ব্যফায উরমাকী। 

(৩) এটি দ্বাযা নযরফরয ক্ষ্নত  না। 

(৪) স্বল্প ঔযরঘ সতযী ওযা মা। 

(৫) নফদুযৎ ােী। 

(৬) নফদুযৎ না থাওরর যানযরওন ব্যফায ওযা মা। 

(৭) যক্ষ্ণারফক্ষ্ণ ঔযঘ নাআ ফররর ঘরর। 

(৮) দীখ তস্থাী। 

(৯) নডভ তপাোয ায ৯৫-১০০%। 

(১০) নযঘারনা দ্ধনত খুফ চ। 

আননওউরফেয ব্যফাযওাযীরদয প্রনতনক্রাঃ আননওউরফেয ব্যফায ওরয দারুণবারফ উকৃত ররঙন ফরর 

চানাররন ওরওচন কৃলও। ওরওচন কৃলও “ওল্যাণ আননওউরফেয” ব্যফায ওরয ফানণনচযওবারফ নডভ 

তপাোরনা এফং  ঔাভায ওযায উরযাক গ্রন ওরযরঙন।  এওচন কৃলও চাননররঙন নতনন এআ আননওউরফেয 

ব্যফায ওরয ব্যনক্তকতবারফ রাবফান ায াাান গ্রারভয রনরওয উওায ওযরত তরযরঙন। নতনন এটিরও 

অবৃনদ্ধমূরও ওভ তওাে নারফ নফরফঘনা ওযরঙন। নতনন চাননররঙন রনরও তায ননওে নফনবন্ন চারতয মুযকী 

এফং াঁরয নডভ তপাোরনায চন্য এটি ননর অরঙন। নডভগুররা নতনন ননরম্নাক্ত মূরল্য প্রনতটি নডভ পৄটির 

থারওন। 

(ও) তদী মুযকীয নডভ  ১৫-২০ োওা 

(ঔ) োনওতয নডভ   ৩৫-৪০ োওা 

(ক) াঁরয নডভ   ৩৫-৪০ োওা 

(খ) ন্যান্য চারতয মুযকীয  ২৫-৩০ োওা 

নতনন অয চাননররঙন মাযা এওনদন ফরয মুযকীয ফাচ্চা ারন ওযরত ারযন না তারদয মুযকীয ফাচ্চা 

এওভা ফ ম তন্ত রারন ারন ওরয ননর থারওন এফং তারত রধ তও ফাচ্চা নতনন ননরচ তযরঔ তদন। এরত ওরয 

তায নফনবন্ন প্রচানতয াঁ মুযকীয চাত ংগ্র ওযা চ । আননওউরফেযটি নযঘারনা খুফ চ নফধা এটি 
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নওরন ফাড়নত অ ওযা খুফ চ এফং আননওউরফেযযটি নযঘারনা ব্য রনও ওভ ফরর নতনন চানান। 

আননওউরফেযটি গ্রাভীণ  তারনে নল্প উন্নরন উরল্লঔরমাগ্য ভূনভওা যাঔরতাযরফ ফরর চানান। 

উদ্ভাফও  ফাস্তফান টিভঃ 

ড. ভাসুদুর ও তঘৌদৄযী, নযঘারও (ল্লী নক্ষ্া  ভাচ উন্নন) 

ফাংরারদ ল্লী উন্নন এওারডনভ (ফাড ত), তওােফাড়ী, কুনভল্লা। 

 

  
য তপাো ফাচ্চা আনিউরফেয এয ঙনফ  
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ল্লী উন্নন এওারডভী (অযনডএ), ফগুড়া 

২.৪.১ উদ্ভাফন উদযাদগয বদযানাভঃ গ্রাভীণ চনরকাষ্ঠীয চীফনভান উন্নরন অদৄননও নাকনযও সুরমাক সুনফধা ম্বনরত 

ভফানবনিও ল্লী চনদ 

েভূনভঃ নফযভান ভস্যা/ঘযাররঞ্জমূঃ 

কৃনল প্রধান ফাংরারদরয ৪০.৬% (নফনফএ,২০১৮) চননক্ত কৃনলরত ননরানচত। যনদরও কৃনল চনভয উয 

ননব তয ওরয খনফনতপূণ ত ফাংরারদরয ঔায ননযািা ফততভারন তদর অফাদরমাগ্য চনভয নযভাণ ৮৫৬০৯৬৪.৭৫ 

তক্টয (এঅআএ ২০১৭) ভাথানছু ঘালরমাগ্য চনভয নযভাণ ০.০৫২ তক্টয (এঅআএ ২০১৭); নফনবন্ন করফলণা 

তদঔা তকরঙ চনংখ্যায ক্রভাকত বৃনদ্ধয ওাযরন নযওল্পীতবারফ ফতফাড়ী সতযী, ওরওাযঔানা, যাস্তাখাে, 

স্কুর/ওররচ ননভ তারনয পরর প্রনত ফঙয প্রা ৬৮,৭০০ তক্টয (০.৮০%) কৃনল চনভ কৃনল ঔারত নযফনততত রে 

(এঅযনডঅআ ২০১৬)। তদরয ৩৬,৪০,০০০ তক্টয অফানদ চনভরত নফযভান সচফ দরথ তয নযভাণ করড় ১.৭% 

মা অদ ত ৫% থাওা প্ররাচন (এঅযনডঅআ ২০১৬)। উনল্লনঔত ওাযণমূ তদরয উন্নন এফং ঔায 

ননযািারও ফাধাগ্রস্থ ওযরঙ।  

তাঙাড়া নযওল্পীত ফচতয ব্যফস্থানা নকয  গ্রাভীণ নযরফরও দূনলত ওরয তুররঙ। য নদরও কৃনল চনভরত  

তমঔারন সচফ দারথ তয নযভাণ ৫% থাওায ওথা তঔারন তা হ্রা তর ১% তনরভরঙ। ঘনীর সচফ দাথ ত 

স্থানান্তয  ব্যফস্থানা ব্যফহুর এফং ওষ্টাে। এঔন ম তন্ত ৫০% গ্রাভীণ ফতফাড়ী চাতী গ্রীরডয ারথ ংমৄক্ত 

ন (ার্ল্ত ব্যাংও ২০১৪)। গ্রারভয তফীযবাক ফতফাড়ী াআ রাআরনয ভােরভ ানন যফযারয ব্যফস্থা তনআ। 

ল্লী এরাওায খয-ফাড়ীগুনর মত্রতত্র ঙড়ারনা নঙোরনা থ তাৎ নযওনল্পবারফ নননভ তত। ফাড়ীখযগুনর নযরফ ফান্ধফ 

 ভানম্মত  ন। তঘ তভৌসুরভ নফপুর নযভাণ নফদুযৎ খােনত থ তাৎ তরাড তনডং নযরনক্ষ্ত । উনল্লনঔত 

ভস্যামূ নফরফঘনা এরন ভস্যামূ ভাধান ওরল্প করফলণা নযঘারনা প্ররাচন। 

নুরপ্রযণায উৎঃ 

কৃনল চনভ যক্ষ্া এফং গ্রাভাঞ্চরর উন্নত অফান সুনফধা ম্প্রাযরণয চন্য ল্লী উন্নন এওারডভী, ফগুড়া নফকত 

২০১৩ ারর এওটি ভীক্ষ্া নযঘারনা ওরয; ভীক্ষ্া তদঔা মা- 

প্রনতটি ফানড়য চন্য ৫-৬ তাং এফং ংরমাক যাস্তায চন্য প্রা ২ তাং  তভাে ৮ তাং চনভ 

নুৎাদনীর ঔারত ব্যফহৃত । গ্রারভয ৩.১০% চনরকাষ্ঠী চীনফওা ননফ তারয চন্য নফরদর ফস্থান ওরযন এফং 

তাঁযা সফরদনও তযনভরেন্প তদর াঠান। তযনভরেন্প রথ তয মূর প্রফনতাআ রে কৃনল চনভ ক্র ওরয াওা/অধা 

াওা ফতফানড় ননভ তাণ ওযা। নধওাং গৃর ভানুল কফানদপ্রানণ  াঁ-মুযনকয ারথ  ফস্থান ওরয; 

পৃথওবারফ তকা-ারা  াঁ মুযনকয তঔাাড় ননভ তারণ নতনযক্ত প্রা ২ তাং চনভয প্ররাচন । 

ঐ করফলণা অয তদঔা তকরঙ তম, নফরদর ওভ তযত চনরকাষ্ঠী মাযা তযনভরেন্প াঠির তদরয থ তনীনতরও 

স্বাফরনম্ব ওযরঙন তারদয রথ ত কৃনল চনভরত ফাড়ী-খয ননভ তারণয প্রফনতা ফরঘর তফী এফং সফরদনও উাচতরনয 
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নংবাক ঞ্চ তাযা গৃননভ তাণ, কৃনল চনভ ক্র, ফ্ল্যাে এফং ফানণনচযও বফন ক্র/ননভ তান ওারচ ব্য ওরয 

থারওন। 

১৯৬৯ ারর চানতয নতা ফঙ্গফন্ধু তঔ মুনচ য যভান  মৄক্তযাচয পরয নকর ‘ভরডর নবররচ’ নযদ তন ওরযন 

এফং ফাংরারদর নতনন এ ‘ভরডর নবররচ’ ধাযনাটি ফাস্তফারনয অাফাদ ব্যক্ত ওরযনঙররন। নতনন চানত, ধভ ত, 

ফণ ত ভুরর এফং ভফা ভরনাবাফান্ন র এও ঙাতায ননরঘ ফফাওাযীরদয ননর তম স্বপ্ন তদরঔনঙররন তাযআ 

ফাস্তফ রূান ‘‘গ্রাভীণ চনরকাষ্ঠীয চীফনভান উন্নন এফং অদৄননও নাকনযও সুরমাক সুনফধা ম্বনরত ভফানবনিও 

‘ল্লী চনদ’। 

চানতয নতা ফঙ্গফন্ধু তঔ মুনচ য যভান ফররনঙররন “এ স্বাধীনতা অভায ব্যথ ত র মারফ মনদ অভায 

ফাংরারদরয ভানুল তে বরয বাত না ঔা। এআ স্বাধীনতা অভায পূণ ত রফ না মনদ ফাংরায ভা-তফারনযা ওাড় না 

া। এ স্বাধীনতা অভায পূণ ত রফ না মনদ তদরয ভানুল মাযা অভায মৄফও তেণী অরঙ তাযা ঘাকুনয না া ফা 

ওাচ না া।” এঙাড়া গ্রাভ  রযয দূযত্ব ওনভর অনা নঙর তায ঐওানন্তও আো। 

ফততভান যওারযয ননফ তাঘনী আরস্তায-২০১৮ (৩.১০)  অভায গ্রাভ, অভায য  প্রনতটি গ্রারভ অদৄননও নকয 

সুনফধা ম্প্রাযণ নযওল্পনা। তেওআ উন্নন বীষ্ঠ (এনডনচ)-১১ রক্ষ্য চতন। প্তভ ঞ্চ ফানল তও নযওল্পনা, 

রফ তানয স্বাধীনতায সুফণ ত চনন্তরত (২০২১) ভেভ অরয তদ, ২০৪১ াররয ভরে উন্নত তদ নররফ প্রনতনষ্ঠত 

ওযা, স্বাধীনতায তফঙয পূনততরত (২০৭১) মৃনদ্ধয রফ তাচ্চ নঔরয অরযান এফং তডল্টা েযান (২১০০) ননযাদ 

ফ-দ্বী নররফ অত্মপ্রওা। 

ওী ওী দরক্ষ্ গ্রণ ওযা রনঙরঃ 

 তদরয প্রনতটি নফবারক ১টি ওরয তভাে ৭টি গ্রারভ (প্রনতটি গ্রারভ ২৭২টি নযফায) াআরটিং অওারয তভাে 

১৯০৪টি নযফায ননযারদ অদৄননও নাকনযও সুরমাক সুনফধা ম্বনরত ভফা নবনিও ফহুতর বফরন 

ফফারয সুরমাকসৃনষ্টয ররক্ষ্য ল্লী চনদ নফনর্ল্ং ননভ তাণ। নফনর্ল্ংটি তমন নযরফ evÜe  তা এয 

নডচাআরন ন্তভূ তক্ত ওযা রনঙর। 

 প্রনতটি গ্রারভ ২৭২ নযফায এওরত্র ফফারয াাান পৃথও বফরন ৫০০টি করু এফং ১৬১২৬টি মুযকী 

াররনয সুরমাক; 

 স্থানীবারফ উৎানদত নতুন তেওআ  স্বল্প ঔযরঘয প্রমৄনক্ত (রপরযা নরভন্ট ঙাদ, স্যান্ডুআঘ প্যারনররয রুপ 

ে; নযরফ ফান্ধফ রক্ষ্কৃত ওভ চরনয ররা নব্রও) ব্যফায ওরয ল্লী চনদ বফন নননভ তত রে। 

পরর বফরনয ননচস্ব চন ওভ া পাউরেন ব্য ওভ  স্বল্প মূরল্য উন্নত গৃ ননভ তাণ (োওা ১৬০৪ 

প্রনত ফক ত পৄে) ওযা; 

 ওর ধযরনয ফচতয সুষু্ঠ ব্যফস্থানায ভােরভ ফারাগ্যা উৎাদন ওরয যান্নায ওারচ বালারানী নররফ 

যফযা ওযা। এঙাড়া ফারাগ্যা স্লানয তথরও উৎকৃষ্টভারনয সচফ ায উৎানদত রফ মা ভাটিয স্বাস্থয 

যক্ষ্া নফরল ভূনভওা যাঔরফ। 
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 ননযাদ ানন যফযারয চন্য কবীয নরকূ ঘারনা তারায নরেভ এয প্রঘরন । এঙাড়া বফরনয 

দনক্ষ্ণ ঙারদ স্থানত তারায প্যারনর রত উৎানদত নফদুযৎ প্রনতটি ফাা তরাড তনডং ভওারীন 

ব্যফারযয সুরমাক থাওরফ। 

ফাস্তফারন ঘযাররঞ্জ ওীবারফ তভাওারফরা ওযা রনঙরঃ  

 ২৭২ টি গ্রাভীন নযফাযরও এওআ ঙারদয ননরঘ ননর অা এওটি ফড় ঘযাররঞ্জ; 

 নফনবন্ন এরাওা তথরও অকত নবন্ন নবন্ন তা, অ, ধভ ত, নক্ষ্াকতরমাগ্যতা  নযরফরয ভানুলরও এওআ 

ভভনা  এওরত্র ফফারয ভনভাননওতা ননর অা। গ্রনমূরও ব্যফস্থানা 

 নভনতভুক্ত ওর দস্যকণ মাযা ওভ তক্ষ্ভ নওন্তু তফওায। তারদয নফনবন্ন অফধ তনমূরও ওভ তওারেয ারথ 

মৄক্ত ওযা   উরযাক্তা নররফ করড় ততারা অরযওটি ফড় ঘযাররঞ্জ। মা ম তাß প্রনক্ষ্ণ  অযনডএ ঋরণয 

ভােরভ ফাস্তফান ওযা রফ।  

 গ্রাভীন চনরকাষ্ঠীয অথ ত-াভানচও ফস্থায উন্নন ওযা  তারদয যমুনঔ প্রফনতা হ্রা ওযা অরযওটি 

ঘযাররঞ্জ। উদ্ভাফনীমূরও ল্লী চনদ প্রওরল্প অদৄননও নাকনযও সুরমাক-সুনফধা প্রদারনয ভােরভ 

যমুনঔতা হ্রা ারফ। 

তেওআওযরণ গৃীত ব্যফস্থানদয নফফযণঃ 

গ্রারভয ভানুরলয যমূঔী প্রফণতায মূর ওাযণ রে গ্রারভ অদৄননও সুরমাক সুনফধা ম্বনরত নযরফ ফান্ধফ 

অফান সুনফধায বাফ। ফঙযব্যাী ওারচয ননশ্চতা, ওভ উৎাদন  স্তা েভমূল্য, ানন যফযা  নফদুযৎ 

ঞ্চররনয প্রতুরতা, সুষু্ঠ ফচতয ব্যফস্থানায বাফ, ভফা নবনিও চন ংগ্রনমূরও ব্যফস্থা না থাওা তম 

তওান উদ্ভাফনী তেওআ  না। উর্যাকটি তেওআ ওযরণ স্বল্প মূরল্যয (োওা ১৬০৪/ ফক ত পৄে) উন্নত প্রমৄনক্ত ব্যফায 

ওরয ননভ তাণ ঔযঘ ওভারনা, প্রনক্ষ্রণয ভােরভ ভফাী ভরনাবাফ সৃনষ্ট  নফনবন্ন অফধ তনমূরও ওভ তওারেযয 

উয দক্ষ্ চননক্ত সৃনষ্ট। দক্ষ্ চননক্তরও উরযাক্তা নররফ করড় ততারায ররক্ষ্য পু ুঁনচয ংস্থান (ক্ষুদ্র  ভাছানয 

ঋণ) ওরয াফরনম্ব ওরয ততারা এফং ফ্ল্যারেয মূল্য নযরারধয ক্ষ্ভতা উন্নন। ২৭২টি নযফাযরও তওন্দ্র ওরয 

নফনবন্ন ধযরনয ক্ষুদ্র ব্যফানও নযওল্পনা গ্রণ ওরয ানযফানযও অ বৃনদ্ধ  ক্ষ্ভতা চতরনয ভােরভ 

তেওআওযণ। 

প্রনতটি াআরটিং এরাওা োওা ১০০.০০ রক্ষ্ ঘূণ তাভান ীড ওযানোর/পু ুঁনচয ভােরভ সুপররবাকীরদয াফরনম্ব 

ওরয ততারা ওাম তক্ররভ ননরানচত চনফর উক্ত বফরণয কঠিত ওনভটিয ম্মনতরত ওর ওাম তক্রভ তদঔবার ওযরফ। 

তাঙাড়া অযনডএ, ফগুড়া নযঘানরত তন্টায পয আনযরকন এে াোয ম্যারনচরভন্ট; ীড এে 

ফারারেওরনারনচ তন্টায; ওযারের নযাঘ ত এে তডরবররভন্ট তন্টায;  নযননউএযাফর এনানচত  নযাঘ ত তন্টায; ঘয 

তডরবররভন্ট  নযাঘ ত তন্টায; ওনভউননটি তডরবরারভন্ট তন্টায; এফং  ল্লী াঠারা নযাঘ ত তন্টায তারদয স্ব-

স্ব ওাম তক্রভ  দানত্ব াআরটিং এরাওা ফাস্তফারনয ভােরভ প্রওল্প ওাম তক্রভ তেওআ ওযরণ ওাম তওয ভূনভওা 

যাঔরফ। 



52 

 

নযফততরনয শুরুয ওথা থফা এআ উরযাক ওী ওী ওল্যাণ ফর এরনরঙঃ 

কত ব্যবক্তয জীফনভাদন বযফতমন অনদরাঃ 

ল্লী চনরদ তভাে ২৭২টি সুপররবাকী নযফারযয প্রতযক্ষ্বারফ অথ ত-াভানচও উন্নন ম্ভফ রফ। এঙাড়া প্রনতটি 

নযফারযয দস্য ংখ্যা করড় ০৫ (াঁঘ) চন নররফ (২৭২ নযফায x ৫ চন x ৭ টি াআরটিং এরাওা) = ৯৫২০ 

চন দস্য প্রতযক্ষ্বারফ উকৃত রফ। ফ্ল্যারে ফফাওাযী (ভানরও নযফায) ওভ তক্ষ্ভ পুরুল  ভনরারদয চন্য 

অফধ তনমূরও ওভ তওাে নবনিও নননভত প্রনক্ষ্ণ ওাম তক্রভ নযঘারনা ওযা রফ এফং প্রনক্ষ্ণ প্রাপ্ত দস্যরদয 

ভারছ অযনডএ ঋণ প্রদান ওযা রফ। ফ্ল্যারে ফফাওাযী দস্যরদয ননর তওা-ারযটিব াউনচং তাাআটি কঠন 

ওযা রফ। এআ তওা-ারযটিব তাাআটিয ভােরভ তারদযরও বনফষ্যত তনফর কঠরনয চন্য ঞ্চী ভরনাবাফ 

করড় ততারা এফং ঞ্চরয ভােরভ কঠিত পু ুঁনচ নফনবন্ন অফধ তনমূরও ওভ তওারে ব্যফায ওযা রফ। তওা-

ারযটিব তাাআটিয ভােরভ উৎানদত নফনবন্ন ন্য ফাচাযচাত ওরয ঠিও মূল্য দস্যরদয ভারছ নফতযণ ওযা 

ম্ভফ রফ। এঙাড়া ফ্ল্যারে ফফাওাযী অগ্রী দস্যকণ ল্লী চনরদ নফনবন্ন ধযরণয ব্যফা নযঘারনা  তফা 

প্রদারনয ভােরভ অ ওরয চীনফওা ননফ তা ওযরত াযরফ। তমভন- নডাে তরভন্টার ,  ও  তেনাযী তদাওান, 

দনচত, তলুন, লরধয তদাওান, আন্টাযরনে  ওনম্পউোয ল্যাফ, গ্রন্থাকায নঘনওৎা তওন্দ্র, তািী  তডআযী 

তেওনননান রুভ আতযানদ নযঘারনায ভােরভ দস্যকরণয অথ ত-াভানচও চীফনভান উন্নন ম্ভফ রফ। 

সুদূযপ্রাযী ওী ওী ফদান যাঔরফঃ 

o কৃনল চনভয ঘ তযাধ রফ; 

o বৃনষ্টয ানন ংযক্ষ্রণয ভােরভ ভূ-কবতস্থ াননয স্তয নযঘাচত রফ; 

o ম্পূণ ত নতুন তেওরনারনচ তমভন- তপরযা-নরভন্ট-এয ঙাদ  ররাব্লও দ্বাযা নননভ তত তদার সতযী া 

ে রর পুনড়র আে সতযী না ওরয এ ধযরণয নযরফ ফান্ধফ গ্রীণ তেওরনারনচ ফাস্তফারন নুওযনী 

ফদান যাঔরফ; 

o ঙারদ তারারযয ভােরভ নফদুযরতয ব্যফস্থা থাওা চাতী গ্রীরড ঘা ওভ ড়রফ; 

o প্রনতটি াআরটিং এরাওা ওনভউননটি নবনিও ফারাগ্যা োন্ট সতযী রফ, তমঔারন নযওল্পনা নুমাী 

ফচতয ব্যফস্থানা ওযা রফ পরর নযরফরয উন্ননতয াাান ফারাগ্যা উৎাদরনয ভােরভ প্রনতটি 

নযফারযয যান্নায বালারানী নররফ ব্যফহৃত রফ। 

o ফচতয ব্যফস্থানায ভােরভ প্রনতনদন াআরটিং এরাওা ০১ েন উন্নত সচফায সতযী রফ, তমঔারন 

নযরফ ফান্ধফ কৃনল তথা ভাটিয উফ তযতা বৃনদ্ধ ারফ; 

দ্ধনত/ভ/ তবাকানন্ত/ব্য/রফাযভারন ওী ওী নযফততন এরনরঙঃ 

o  প্রনতটি াআরটিং এরাওা ২৭২ টি নযফায ভফা নবনিও এওআ ধাযনা এওারথ ফফা ওযরফন; 

o তমরতু এ ভারচ নফনবন্ন তেণী  তায ভানুরলয ফফা থাওরফ; নফধা এঔারন উচু-ননচুয তওান 

তবদারবদ থাওরফ না। াাান এরও রযয ওাঙ তথরও নতুন জ্ঞান, নবজ্ঞতা  তথ্য চানরত 

াযরফন; 
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o ওনভউননটি এযারপ্রারঘ করু  মুযকী ারন ওযা রফ; নফধা অফধ তনমূরও ওভ তওারে ওররয াস্পানযও 

ংগ্ররণ উৎা তমাকারফ; 

o ওনভউননটিরত ফফারয পরর নাযী ননম তাতন, তমৌতুও, ফাল্যনফফা রনওাংর তযাধ ওযা ম্ভফ রফ। 

o প্রনতটি াআরটিং এরাওা এওআ ঙারদয ননরঘ ফ ধযরনয তফা তমভন- সদননিন তওনাওাো, পারভ তন, 

দনচতরদাওান, তেওনননান, কৃনল  প্রানী  ওাযী, তঙরর-তভরয তরঔাড়ায প্ররাচনী উওযণানদ, 

আন্টাযরনে আতযানদ াা মারফ। নফধা প্রনতটি নযফারয এফং তআ ারথ অর-ারয চনরকানষ্ঠয 

তবাকানন্ত, ভ  ব্য ফহুগুরন হ্রা ারফ। 

উওাযরবাকী ফা ংীচরনয প্রনতনক্রা/নুভূনতঃ 

o ফাচারয প্রঘনরত ফ্ল্ারেয তুরনা ওভ দারভ (ারেয ভরে) ফ্ল্ারেয ভানরও া। 

o নফনবন্ন অফধ তনমূরও ওভ তওারেয উয প্রনক্ষ্ণ াা। 

o ভফানবনিও ওাচ ওযায সুরমাক সৃনষ্ট া। 

o ওভ সুরদ (ানব ত ঘাচত) অফধ তনমূরও ওভ তওারেয উয ঋণ সুনফধা াা। 

o ফ্ল্ারেয ফফারয তক্ষ্রত্র তফন ননযািায সুরমাক সৃনষ্ট া। 

o ল্লী চনরদয ফ্ল্ারে ফফা ওযাো াভানচও ভম তাদা বৃনদ্ধ াা। 

o ফ্ল্ারে নফনবন্ন তাচীনফ ফফা ওযা নফনবন্ন তফা  ওারচয তক্ষ্রত্র রচ রমাকীতা াা এফং  

o তৌয নফদুযৎ  ফারাগ্যারয সুনফধা থাওা নফদুযৎ  বালারানী ব্য হ্রা াা। 

টিননব/গ্রাপ/ আনরপাগ্রানপওস্/ ঙনফ/নবনড:  

 টিননব নফরিলণঃ 

আবতফাচক বফলয়মূ Time 

(ভয়) 

Visit 

(বযদ মন) 

Cost 

(খযচ/ব্যয়) 

২৭২ টি বযফায ভফায় বববিক 

একআ ধাযনায় একাদথ ফফা 

কযদফন। 

  এদত ব্যদয়য বযভান 

কভদফ। 

ভাদজ বফববন্ন প্রেণীয ভানুদলয 

ফফা থাকদফ; বফধায় এখাদন উচু-

বনচুয প্রকান প্রবদাদবদ থাকদফ না। 

াযেবযক প্রদখাশুনায 

ভয় কভ রাগদফ। 

পদর এদক দযয াদথ 

অত্মীয়তায ম্পকম জ 

দফ। 

খযচ/ব্যয় কভদফ। 

েবতটি াআরটিং এরাকায় একআ 

ছাদদয বনদচ ফ ধযদনয প্রফা 

প্রমভন- তদনবন্দন প্রকনাকাটা, 

পাদভ মব, দবজমদদাকান, 

প্রটকবনবয়ান, কৃবল  োণী  

কাযী, প্রছদর-প্রভদয়য প্ররখাড়ায 

ভয় ফাঁচদফ। কভ েদয়াজন দফ খযচ/ব্যয় কভদফ। 
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আবতফাচক বফলয়মূ Time 

(ভয়) 

Visit 

(বযদ মন) 

Cost 

(খযচ/ব্যয়) 

েদয়াজনীয় উকযণাবদ, আোযদনট 

আতোবদ ায়া মাদফ। বফধায় েবতটি 

বযফাদয এফং প্রআ াদথ অদ-

াদয জনদগাবষ্ঠয প্রবাগাবন্ত, ভয় 

 ব্যয় ফহুগুদন হ্রা াদফ। 

 

কবভউবনটিদত ফফাদয পদর নাযী 

বনম মাতন, প্রম তুক, ফাল্যবফফা 

দনকাংদ প্রযাধ কযা ম্ভফ দফ। 

 

কভ ভদয় বিান্ত বনদত 

াযদফ। 
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টিনবন (তথ্য ফাতারন অররাড ওরয নরংও উরল্লঔ ওরুন)। www.rda.gov.bd 

উদ্ভাফন  ফাস্তফান টিভঃ 

দে/দেদদয নাভ  ঠিকানা ছবফ 

প্রভাঃ অবভনুর আরাভ 

ভাবযচারক, উএ, ফগুড়া। 

 

প্রভাঃ নজরুর আরাভ খান 

মৄগ্ম-বযচারক, উএ, ফগুড়া। 

 

প্রভাঃ প্রপযদদ  প্রাদন খান 

মৄগ্ম-বযচারক, উএ, ফগুড়া। 

 

প্রভাঃ প্রদদরায়ায প্রাদন 

উ-বযচারক, উএ, ফগুড়া। 

 

http://www.rda.gov.bd/
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দে/দেদদয নাভ  ঠিকানা ছবফ 

প্রভাঃ অবফদ প্রাদন মৃধা 

উ-বযচারক, উএ, ফগুড়া। 

 

প্রখ াবযয়ায প্রভাাম্মদ 

উ-বযচারক, উএ, ফগুড়া। 

 

প্রভাঃ অবযপ প্রাদন জুদয়র 

কাযী বযচারক, উএ, ফগুড়া। 
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ফঙ্গফন্ধু দানযদ্রয নফরভাঘন  ল্লী উন্নন এওারডভী (ফাাড ত),  

তওাোরীাড়া, তকাারকঞ্জ 

২.৫.১ উদ্ভাফন উদযাদগয বদযানাভঃ নরপ বানভ ত ওরম্পাে ায 

েভূনভঃ প্রাকৃনতও উাদারন সতনয বানভ ত ওরম্পাে এওটি উৎকৃষ্ট সচফ ায। নওন্তু অভারদয তদর এটি এঔরনা 

পুযাপুনযবারফ ব্যফায শুরু  নাআ। ওাযণ অভারদয তদর বানভ ত ওরম্পাে সতনযরত তম তকাফয ব্যফায ওযা  

তঔারন তেঁরঘায চন্য উমৄক্ত নযরফ নননশ্চত ওযা মা না। পরর এয উৎাদন ক্ষ্ভতা রনও ওরভ মা। ফাাড ত 

এয উদ্ভানফত নরপ বানভ ত ওরম্পাে ায সতনযরত তকাফরযয ারথ াতা ব্যফায ওযায পরর ারযয উৎাদন তফরড় 

মা। রচ ঘনীর এ াতা তেঁরঘায চন্য উমৄক্ত নযরফ নননশ্চত ওরয। াতায চরবযতায ওাযরণ এটি 

সতনযরত  এওনদরও তমভন ঔযঘ ওভ যনদরও প্রাকৃনতও ম্পরদয ঠিও ব্যফায নননশ্চত । নরপ বানভ ত 

ওরম্পাে নযরফ উরমাকী এফং তেওআ, মা ভাটিরত পুনষ্ট উাদান প্রদান ওরয এফং ভাটিয  কঠনরও ঠিও যারঔ। 

বনফষ্যরত যাাননও ারযয ব্যফায ম তাক্ররভ ওভারত থাওরফ এফং ভাটিয উফ তযতা বৃনদ্ধরত াও ভূনভওা 

যাঔরফ। 

  

নরপ বানভ ত ওরম্পাে সতনযয নস্থয নঘত্র 
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ক্ষুদ্র কৃলও উন্নন পাউরেন 

২.৬.১ উদ্ভাফন উরযারকয নরযানাভঃ ক্ষুদ্র কৃলও উন্নন পাউরেরনয ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র ঞ্চ এফং নপ 

রোরভন 

উদযাগ ফা্তবফায়নকাযী কভ মকতমাদদয নাভ, দফী  েবতষ্ঠাদনয নাভ: এ এআচ এভ অফদুল্লা, ব্যফস্থানা 

বযচারক,ক্ষুদ্র্ কৃলক উন্নয়ন পাউদেন।  

উদযাগটি গ্রণ কযায ভাধ্যদভ কী ভো ভাধান কযা দয়দছ? 

- বযদয়র টাআদভ কর তথ্য প্রদয়, ভবনটবযং এয ভাধ্যদভ দ্রুত বিান্ত গ্রন কযা ম্ভফ  দয়দছ। 

সুপরদবাগীগন তাদদয ঞ্চয়  ঋদণয তথ্য ফবত দয় ন্তুি থাফদছন। দে ডাটাদফজ নুমায়ী কর 

তথ্য ায়া মায়।এদত ভয়, খযচ  মাতায়ত খযচ কভ দে। 

কী বাদফ ভোটি ভাধান কযা দয়দছ?  

- এ এপবড এপ এয উদযাদগ ডাটা পট ফাংরাদদ বরঃ নাভক পটয়ায প্রকাম্পাবনয াদথ চুবক্ত 

প্রভাতাদফক ২০১৫ াদরয বডদম্বয দত কাজ শুরু দয় mis, ais কাম মিভ ভাপ্ত কযা দয়দছ। 

কী কী পরাপর ততযী দয়দছ?  

১। তদবনক বববিদত উজরা কাম মারয় মূদয প্ররনদদন কাম মিভ ভবনটবযং কদয বিান্ত প্রনয়া মায়। 

২। াপ্তাবক  ভাবক েবতদফদন নুমায়ী বিান্ত প্রনয়া মায়। 

৩। দে াঠিদয় তাৎক্ষবনক ঋণ  ঞ্চদয়য ব্যাদরি জানা মায়। 

(ক) বৃিয বযদয াআরটিং ফা প্রযবিদকদনয ম্ভাফনা অদছ বক?(োঁ থফা না।ভন্তব্য থাকদর উদল্লখ করুন)   

োঁ। পাউদেন ম মায়িদভ ফাংরাদদদয কর এরাকায় কাজ কযায সুদমাগ/নুদভাদন অদছ।মখন 

উদজরা ম্প্রাযণ কযা দফ তখনআ ঐ উদজরায় দটাদভন কাম মিভ ন্তমভুক্ত দফ। 

(খ) বৃিয বযদয াআরটিং ফা প্রযবিদকদনয ম্ভাফনা না থাকদর তায কাযণ এফং বকবাদফ উদযাগটিদক 

ংদাধন কদয বৃিয বযদয াআরটিং ফা প্রযবিদকন কযা মায়-তা সুেিবাদফ উদল্লখ করুন। 

বৃিয বযদয প্রযবিদকদনয জন্য যফতী কযনীয় কী কী? 

উদজরা ম মাদয় প্রাবিং দত প্রকন্দ্র ম মাদয় প্রাবিং েদাদনয ব্যফস্থা গ্রদনয রদক্ষে প্রভাফাআর এো 

ব্যফায কযায উদযাগ গ্রন কযদত দফ। 
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২.৬.২ উদ্ভাফন উরযারকয নরযানাভঃ পাউরেরনয ননচস্ব থ তারন বৃক্ষ্রযান, াওফনচয ফীচ নফতযণ  

নক্ষ্া প্রণদনা প্রদারনয ব্যফস্থা 

েভূনভঃ চরফায়ুয নফরূ প্রবারফয ওাযরণ ভর ফন্যা, ঔযা,  ঘুনণ তছড়, চরচ্ছ্বা  নানা ধযরনয প্রাকৃনতও 

দুরম তাক তদঔা তদ। চরফায়ু নযফততরনয নানা ধযরনয ওাযরণয ভরে বৃক্ষ্ ননধন তথা ম তাপ্ত ংখ্যও বৃক্ষ্রযান না 

ওযা ন্যতভ ওাযণ।অরযা উরল্লখ্য তম, এ পাউরেন ল্লী ঞ্চরর ফফাযত দনযদ্রয চনরকাষ্ঠীরও ননর ওাচ ওরয 

থারও এফ চনরকাষ্ঠীয বৃক্ষ্রযান ওযায ভত অনথ তও াতা তনআ। তাঙাড়া এরদয ভরে রঘতনায বাফ 

যররঙ। তাআ এ পাউরেরনয ক্ষ্ তথরও এ ব্যফস্থা গ্রণ ওযা রঙ। 

নফযভান ভস্যা/ঘযাররঞ্জমূঃ 

অনথ তও ংওরেয ওাযরন পাউরেরনয ওর এরাওা উদ্ভাফরনয নফলটি ফাস্তফান ওযা ম্ভফ ওযা রেনা। এ 

নফলর প্রনক্ষ্ণ প্রদান চরুনয রর এওআ ওাযরণ তদা মারে না। 

নুরপ্রযণায উৎঃ 

পাউরেরনয দনক্ষ্ণা ঞ্চরর ৪টি তচরায ২২টি উরচরা নডয  অরা নধওাং দস্য ক্ষ্নতগ্রস্থ ররঙ 

মারদয ঋণ নযরারধয াভথ ত তনআ এফং পাউরেরনয অনথ তও ংওরেয ওাযরন এফ ঋণ ভকুফ ওযা ম্ভফ 

না। মূরত বৃক্ষ্ ননধন  বৃক্ষ্ তযান না ওযায ওাযরন এফ নফম ত  দূম তও র থারও নফরফঘনা ওরয সুপর 

তবানকরদয বৃক্ষ্য তযান নুরপ্রযণা নারফ এ উরযাক গ্রণ ওযা ররঙ। 

ওী ওী দরক্ষ্ গ্রণ ওযা রনঙরঃ 

১) পাউরেরনয ভাঠ ম তার ১টি উরচরায ৫টি তওরন্দ্রয বাররা দস্যরও এওটি ওরয পরদ ঘাযা নফতযণ  াও 

ফনচয ফীচ নফতযরণয ভােরভ বৃক্ষ্রযান ওাম তক্ররভ উৎা প্রদান।  

২) ফাল্যনফফা  তমৌতুও প্রথায কুপর ম্পরওত উদ্ধুদ্ধওযণ। 

৩) পাউরেরনয ভাঠ ম তার তম ওর দস্য ক্ষুদ্র উরযাক্তা ঋণ গ্রণ ওরয নননভত নযরাধ ওরয তারদয 

তঙরররভররদয ভরে মাযা নএন নযক্ষ্া বাররা তযচাল্ট ওযরফ তারদযরও নক্ষ্া প্ররণাদনা প্রদান ওযা রফ। 

ফাস্তফারন ঘযাররঞ্জ ওীবারফ তভাওারফরা ওযা রনঙরঃ 

পাউরেরনয ভাঠ ম তার এওটি উরচরা নঘনিত ওযা রর উরচরায ওর দস্যরদয ভারছ নফতযণ না ওরয 

শুদৄভাত্র এওটি উরচরায ৫টি তওরন্দ্রয বাররা দস্যরও এওটি ওরয পরদ ঘাযা নফতযণ  াও ফনচয ফীচ 

নফতযরণয ভােরভ বৃক্ষ্রযান ওাম তক্রভ গ্রণ ওযা । 
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তেওআওযরণ গৃীত ব্যফস্থানদয নফফযণঃ 

ঘাযা তযারনয য এগুররায নযঘম তা ওযরনয নফলর দস্যরদযরও রঘতনতা মূরও প্রনক্ষ্ণ প্রদান ওযা ররঙ। 

পাউরেরনয ভাঠ ম তারয ওভ তওততাকণ তওন্দ্র নযদ তন ওাররবৃরক্ষ্য নযঘম তা নফলটি তদাযও ওরয 

থারওন।াাান সুায ফাআচাযরদয ননওে রত যাভ ত গ্রণ ওযা র থারও। 

নযফততরনয শুরুয ওথা থফা এআ উরযাক ওী ওী ওল্যাণ ফর এরনরঙঃ 

- ওত ব্যনক্তয চীফনভারন নযফততন অনররা 

- পাউরেরনয এওটি উরচরা ভাঠ ম তারয নধওাং দস্যরদয চীফন ভারনয নযফততন অনরফ। 

- সুদূযপ্রাযী ওী ওী ফদান যাঔরফ 

চরফায়ু  ভাটিয গুরন প্রাঘীন ওার তথরওআ ফাংরারদ   রচয ভারযারয চন্য সুপ্রনদ্ধ । অয এ ভারযা 

শুদৄভাত্র কারঙয ংখ্যানধওয ীভাফদ্ধ নঙর না। প্রচানতয সফনঘত্রয নঙর। নযরফকত বাযাম্য যক্ষ্ারথ ত এওটি 

তদরয অতরনয তওযা ২৫ বাক এরাওা ফন ভুনভ থাওা এওান্ত প্ররাচন যররঙ ফরর নফরলজ্ঞকন ভরন 

ওরযন নওন্তু ফাংরারদরয অতরনয তুরনা ফনাোনদত এরাওায নযভান ভাত্র ৭.৭ বাক এফং এরাওায ১৪ 

তাং ফনাঞ্চর। প্রাকৃনতও  নযরফকত বাযাম্য যক্ষ্া ফনভুনভয তমভন নফযাে ভুনভওা যররঙ ততভনন সুভ 

থ তকননতও উন্নরনয তক্ষ্রত্র এয গুরুত্ব নযীভ। 

উওাযরবাকী ফা ংীচরনয প্রনতনক্রা/নুভূনতঃ 

ফততভান তপ্রক্ষ্ারে ভানুল ননরচরওআ ননর এফং নওবারফ ভারচ প্রনতনষ্ঠত া মা তা ননর তফ ব্যস্ত। নওবারফ 

তঔর,রড় বার বারফ ফাঘাঁ মা তোআ র দাড়াঁ ভানুরলয অর চীফন মৄদ্ধ। নওন্তু অভযা তম নযরফর করড় 

উরঠনঙ, ফফা ওযনঙ তআ নযরফ ফাঘাঁরত নওংফা ওতনদন টিরও থাওরফ তা ননর নও ওঔরনা তবরফ তদরঔনঙ। 

নযরফ টিরও থাওরত চরফায়ু, কাঙারা, শু ানঔ,ভাটি  ানন এফ উাদরনয উয ননব তয ওরয। কাঙ 

ভানুরলয তফরেঁ থাওায চন্য শুদৄআ নক্সরচন তদননা, নযরফ টিরও থাওায চন্য নযরফরয ন্যান্য উাদারনয 

ভরে কাঙারা নতফ প্ররাচন। 

  
এএপনডএপ এয উরচরা ব্যফস্থাও ওর্ততও পরচ কারঙয 

ঘাযা নফতযণ 

উরচরা ব্যফস্থাও ওর্ততও কারঙয ঘাযা নফতযণ 
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ল্লী দাবযদ্র্ে বফদভাচন পাউদেন (ববডবফএপ) 

২.৭.১ উদ্ভাফন উরযারকয নরযানাভঃ ‘দানযদ্রতা ওযরফা চ’ তভাফাআর যা 

টভূবভ 

ববডবফএপ সুদীঘ ম ভয় ধদয গ্রাভীণ সুবফধাগ্রস্থ জনদগাষ্ঠীয দাবযদ্র্ে বফদভাচদনয ভাধ্যদভ জীফনভান বযফতমদনয 

জন্য কাজ কদয মাদে । ববডবফএপ এয কর কাম মারদয়য দাবযদ্র্ে বফদভাচন কভ মকতমায প্রপান নাম্বায, চরভান 

কাম মিভ/দফা ংিান্ত তথ্য, বফববন্ন উন্নয়ন েকল্প , ববডবফএপ এয বফববন্ন ংফাদ আতোবদ তথ্য কর কভীদদয 

এফং ল্লী ঞ্চদরয সুবফধাগ্রস্থ জনদগাষ্ঠীয বনকট প্রভাফাআদরয ভাধ্যদভ প্র ৌঁছান ম্ভফ দর এআ কাম মিভদক অয 

গবতীর কযা ম্ভফ।  

প্রফীযবাগ ভানুল কবম্পউটায ব্যফায না কযদর স্মাট মদপান ব্যফায কদয। তাআ স্মাট মদপানআ দত াদয ভানুদলয 

কাদছ প্রফা প্র ৌঁদছ প্রদয়ায াবতয়ায। মূরত এআ বাফনা প্রথদকআ স্মাট মদপান বববিক প্রভাফাআর ো বনভ মাদণয 

বযকল্পনা প্রনয়া য়। মথামথ তথ্য মৃি ফাংরায় ‘আউজায প্রিেবর’ জদফাধ্য ো বনভ মাণ কযা এদক্ষদত্র 

েধানতভ চোদরঞ্জ াদফ গ্রন কযা য়। কাযন ফাংরায় জদফাধ্য ো ছাড়া গ্রাভীণ সুবফধাগ্রস্থ জনদগাষ্ঠী 

এফং ববডবফএপ এয কর ম মাদয়য কভীদদয কাদছ এআ তথ্যমূ প্র ৌঁদছ প্রদয়া ম্ভফ দফ না।  

ফাবণবজেক প্রকাম্পাবনয ভাধ্যদভ ো বনভ মাণ ব্যায়ফহুর য়ায়, ববডবফএপ বনজস্ব জনফদরয ভাধ্যদভআ এআ ো 

বনভ মাদণয বিান্ত গ্রন কদয। ববডবফএপ এয অআটি বফবাগ এআ অটি বনভ মাণ কদয এফং ‘গুগর প্রি প্রস্টায’এ 

‘দাবযদ্র্তা কযদফা জয়’ োন্ড্রদয়ড প্রভাফাআর োটি েকা কদয। ফতমভাদন ববডবফএপ এয বফববন্ন ম মাদয়য কভীযা 

ফতমভাদন োটি ব্যফায কযদছ এফং এয ভাধ্যদভ নানাবফধ প্রফা গ্রন কযদছ। োটি প্রথদক প্রম কর প্রফা 

ায়া মায়, 

ববডবফএপ ম্পবকমত তথ্য এফং বযবচবত।  

ল্লী ঞ্চদরয সুবফধাগ্রস্থ জনদগাষ্ঠী দাবযদ্র্ে বফদভাচদনয জন্য ববডবফএপ প্রথদক বক বক প্রফা প্রদত াদয প্রকর 

তথ্য এফং প্রকর প্রফা ায়ায িবত। 

কর কাম মারদয়য ঠিকানা এফং প্রভাফাআর নাম্বায। 

উন্নয়ন েকল্প ম্পবকমত তথ্য। 

ববডবফএপ ম্পবকমত বফববন্ন ংফাদ। 

ববডবফএপ এয বফববন্ন সুপরদবাগীদদয পরতায গল্প। 

প্রভাফাআদর ববদমাগ ফা ভতাভত েদাদনয ব্যফস্থা।  
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উদ্ভাফনটি প্রমকর কল্যাণ ফদয় এদনদছ 

‘দাবযদ্র্তা কযদফা জয়’ প্রভাফাআর োদয ভাধ্যদভ কর কাম মারদয়য ঠিকানা এফং প্রভাফাআর নাম্বায ায়া মায় 

এফং ো প্রথদকআ এক বিদকয ভাধ্যদভআ যাবয প্রভাফাআদর কর কযা মায়, পদর এআ ো ব্যফাযকাযীদদয 

এখন প্রটবরদপান আনদডক্স ফা ডায়বয ফদয় প্রফড়াদত য় না। এছাড়া ববডবফএপ এয বফববন্ন ম মাদয়য কভীযা এখন 

প্রভাফাআদর ববডবফএপ ম্পবকমত ংফাদ এফং ন্যান্য ফ মদল তথ্য প্রভাফাআদরআ াদে। এআ োটি কাগুদজ 

বনউজদরটাদযয বফকল্প দয় উদঠদছ এফং এয ভাধ্যদভ কাগুদজ বনউজদরটাদযয ব্যয়বায হ্রা কযা ম্ভফ।  

একজন সুপরদবাগী ফা অগ্রী ব্যবক্ত দজআ এআ োদয ভাধ্যদভ তায বনকটস্থ দাবযদ্র্ে বফদভাচন কভ মকতমায 

কাম মারয় এফং প্রপান নাম্বায খুদজ প্রদত াদযন এফং োদ প্রদয়া বনদদ মনা নুযণ কদয দাবযদ্র্ে বফদভাচদনয জন্য 

ববডবফএপ প্রথদক প্রফা গ্রন কযদত াদযন। এআ োদ একটি ববদমাগ/ভতাভত ফক্স যদয়দছ, প্রমখাদন ো 

ব্যফাযকাযী প্রকান ববদমাগ ফা ভতাভত/যাভ ম েদান কযদত াদযন। ববদমাগ/ভতাভত ফদক্সয ভাধ্যদভ োবন্তক 

প্রফা গ্রণকাযী সুপরদবাগী  ফা ববডবফএপ কভীয াদথ ঊর্ধ্মতন কভ মকতমাদদয কাদনবিববটি  বভথবিয়া স্থাবত 

দত াদয।   

ব্যফাযকাযীদদয নুভূবত 

এআ োদয ব্যফাযকাযীদদয প্রবতয ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা  উন্নয়ন এয বযচারক(বাযোপ্ত) জনাফ প্রভাঃ 

বদ প্রাদন প্রবরভ জানান েমৄবক্তয অধুবনকায়দনয াদথ েমৄবক্ত বনব ময প্রফা েদাদনয একটি উদাযণ এআ 

োটি। অআটি াখায মৄগ্ম-বযচারক জনাফ প্রভাাম্মদ যবপকুর আরাভ এ বফলদয় জানান , োটি প্রটবরদপান 

আনদডদক্সয বফকল্প দয় উদঠদছ। ভাঠ বযচারন বফবাদগয মৄগ্ম-বযচারক জনাফ প্রভাঃ বপকুর আরাভ এআ এেদয 

ভাধ্যদভ দ্রুততভ ভদয় বফববন্ন কাম মারদয়য াদথ প্রমাগাদমাগ কযদত াযদছন, বতবন চান কদরআ প্রমন োটি 

ব্যফায কদযন। ববডবফএপ ফবযার ঞ্চদরয উ-বযচারক(বাযোপ্ত) জনাফ প্রভাঃ ভামুনুয জনান এআ োটি 

বডবজটার ফাংরাদদ বফবনভ মাদণ াভান্য দর ফদান যাখদফ। ভয়ভনবং ঞ্চদরয কাযী প্রোগ্রাভায প্রভাঃ 

বযপৄর আরাভ তথ্য ারনাগাদদয বফলয়টিয উয গুরুত্ব েদান কদযন। টুয়াখারী দয কাম মারদয়য আউবডবফ 

ো বনভ মাদণয এআ ববনফ উদযাগদক াধুফাদ জাবনদয়দছন।  এছাড়া েধান কাম মারদয়য অআটি াখায কাযী 

প্রোগ্রাভায জনাফ পজদর যাব্বী এফং তয়দ অবনসুয যভান দীঘ মবদন ধদয োটি ব্যফায কদয অদছন। তাযা 

জানায় োটিয ফাংরা আোযদপটি তেন্ত জদফাধ্য এফং চভৎকায। এআ োটিয ব্যফায োবন্তক ম মাদয় 

ফাড়াদত াযদর এয ভাধ্যদভ সুপর ফদয় অনা ম্ভফ। তদফ তাযা ভদন কদযন এআ োদয োয এফং যফতী 

উন্নয়দনয জন্য যকাদযয দমাবগতা েদয়াজন। উদল্লখ্য ২০১৮ াদর বডবজটার উদ্ভাফনী প্রভরায় ফবযার বফবাদগ 

োটি “প্রেষ্ঠ দক্ষতা উন্নয়ন  কভ মংস্থান কোটাগবয” প্রত ১ভ পুরুস্কায ায়। 
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আনদপাগ্রাবপক, ছবফ, গুদগার প্রি আউঅযএর   ন্যান্য 

আনদপাগ্রাবপকঃ 

 

ব্যফাযকাযী  োদয ছবফঃ 
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গুদগার প্রি প্রস্টায এ ডাউনদরাড বরংক- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fazly.rabbi.pdbf.khan 

৬। উদ্ভাফন  ফা্তবফায়ন টিভ  

দে/দেদদয নাভ  দফী 

১। প্রভাাম্মদ যবপকুর আরাভ, মৄগ্ম-বযচারক,অআটি াখা 

২। পজদর যাব্বী, কাযী প্রোগ্রাভায, মৄগ্ম-বযচারক,অআটি াখা 

৩। তয়দ অবনসুয যভান, কাযী প্রোগ্রাভায, মৄগ্ম-বযচারক,অআটি াখা 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fazly.rabbi.pdbf.khan
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ফাংরাদদ দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় আউবনয়ন বরঃ 

২.৮.১ উদ্ভাফন উরযারকয নরযানাভঃ “ন-রাআদনয ভাধ্যদভ বভল্কববটায ণ্য জরবে কযণ” 

 টভুবভ : 

বফযভান ভো/চোদরঞ্জমূ:  

বভল্কববটায বডবিবফউন চোদনদরয দুফ মরতায কাযদন, দুু্গ্ধ  দুগ্ধজাত ণ্য মূ ফ জায়গায় ায়া মায়না, মায 

পদর গুদনাগত, বনদব মজার দুগ্ধ ণ্য না প্রদয় প্রবাক্তা াধাযন ন্যান্য েবতষ্ঠাদনয দুগ্ধ ণ্য প্রখদয় ক্ষবত গ্রস্থ দে 

এফং পূবিীনতায় ভূগদছ। 

 

 নুদেযনায উৎ: 

 অভায বনদজয প্রছদর একবদন প্রফড়াদত বগদয় বভল্কববটায অআিীভ না প্রদয় প্রারায এয অআিীভ প্রখদয় প্রদটয 

পৃড়ায়/ডাআবযয়ায় অিান্ত য়, মা ভানুবলক বাদফ অভাদক দনক কি বদদয়দছ। এয য প্রথদক অবভ এআ অআবডয়া 

বনদয় কাজ শুরু-কবয, প্রমন বভল্কববটায ণ্য ফয়গায় ায়া মায়। 

 

 কী কী দদক্ষ গ্রণ কযা দয়বছর: এআ অআবডয়াটি ফা্তবফায়দনয জন্য ঢাকায় বখরগা প্রজান প্রক াআরটিং প্রগ্রাভ 

বাদফ প্রনআ। উক্ত এরাকায কবভনায প্রথদক শুরু কদয াধাযন জনগণদক বনদয় একটি একটি ফবতকযণ 

(Cascading) বা কবয। তাযয বভল্কববটা বখরগা নাদভ একটি প্রপআ বুক একাউে প্রখারা য়। এছাড়া 

উক্ত এরাকায় াউবজং প্রাাআটি গুদরাদত অরাদা-অরাদা বাদফ Knock কযা য় এফং উক্ত এরাকায় বকছু ফড় 

ভজীদদয াভদন েবত শুিফাদয এফং ন্য বদদন স্কুদরয াভদন ভ্রাম্যভান বফিদয়য ব্যফস্থা কবয। এছাড়া ন-

রাআদন বভল্ক ববটায ণ্য অদযা জরবে কযায জন্য Chaldal.com এয াদথ অদরাচনািদভ বভল্কববটায 

কর ণ্য বফিদয়য ব্যফস্থাকযা য়। 

 বযফতমদনয শুরুয কথা থফা এআ উদযাগ কী কী কল্যাণ ফদয় এদনদছ : 

 উদয উদল্লবখত প্রনয়া দদক্ষদয কাযদন উক্ত এরাকায় বভল্কববটায দুগ্ধ দণ্যয েবত জনগদণয ব্যক অগ্র রক্ষ 

কযা মায়। জনগণ এখন সুরব মূদল্য দজআ গুনগত ভান ম্পন্ন বনদব মজার বভল্কববটা দুগ্ধ  ন্যান্য দুগ্ধজাত 

ণ্য প্রখদত াযদছ। উক্ত এরাকায় অদগ গদড় োয় ১৫০০জন প্রবাক্তা/জনগদণয বনকট তযর দুধ বফিয় দতা। 

ফণীত কাম মিভটি গ্রণ কযায পদর োয় ৩০০০জন প্রবাক্তা/জনগদণয বনকট তযর দুধ জরবে দে। এছাড়া 

উক্ত এরাকায় দনক জনগণ প্রাভ প্রডরীবাযী এয সুবফধা াদে। মায পদর জনগণ একবদদক প্রমভন সুরব মূদল্য 

বনদব মজার পুবি ম্মত দুগ্ধ ণ্য াদে যবদদক তাদদয বযফন খযচ  ভয় প্রফদচ মাদে এফং তাদদযদক উক্ত 

দুু্গ্ধ ণ্য িদয়য জন্য ফাড়বত খযচ কযা রাগদছনা। উক্ত অআবডয়া ফা্তবফায়দনয পদর উক্ত এরাকায ছাত্র-ছাত্রীযা 

উকৃত দে এফং তাদদয যীক্ষায পরাপর বার দফ  ববফষ্যদত একটি প্রভধাফী জাবত গদড় উঠদফ ফদর অা 

কযা মায়। 

 উকাযদবাগী ফা ংীজদনয েবতবিয়া/নুভুবত: 

 উক্ত এরাকায ংীজন/উকায প্রবাগীযা সূরব মুদল্য খাঁটি, বনদব মজার দুগ্ধ  দুগ্ধজাত ণ্য প্রদয় খুফআ খুী এফং 

ববফষ্যদত প্রমন এআ েবিয়াটি প্রমন ফরফৎ থাদক, াাাব ন্য এরাকাদত প্রমন উক্ত অআবডয়াটি ফা্তবফায়ন কযা 

য়, প্র বফলয় নুদযাধ কদযন। দনদক তযর দুধ ছাড়া ন্যান্য দুগ্ধ দণ্যয েচাদযয বফলদয় গুরুত্বাদযা কদযন। 

উক্ত এরাকায় প্রদানকানদাযযা বভল্কববটা দণ্যয কবভন বৃবিয জন্য নুদযাধ কদযন। 
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টিববব/গ্রাপ/আনদপাকস্ /ছবফ/বববড: 

বফলয় অআবডয়া ফা্তবফায়দনয 

অদগ 

অআবডয়া ফা্তবফায়দনয 

দয 

পরাপর 

ভয় ০৩বদন ০১বদন ০২বদন কভদফ 

খযচ ১০০টাকা ০০টাকা ১০০টাকা খযচ ফাদচ 

মাতায়াত ০২ফায নাআ মাতায়াত কযদত য়না 

গুণগতভান প্রবজার দুগ্ধ ণ্য প্রকনা 

দতা 

বনদব মজার দুগ্ধ প্রকনা 

য় 

প্রবজারমুক্ত পুবিকয দুগ্ধ ণ্য 

জরবে দয়দছ 

 

উদ্ভাফন  ফা্তবফায়ন টিভ: 

দে/দেদদয নাভ  ঠিকানা গ্রু ছবফ 

০১। প্রতাপাদয়র অম্মদ 

      বতবযক্ত ভাব্যফস্থাক (োন  বভবত)  

      বভল্কআউবনয়ন 

 

০২। াাকুয যভান (াগয)  

      প্রজান সুাযবাআজায,বভল্কআউবনয়ন 

 

০৩। প্রভাঃ সুভন প্রাদন 

       বাবত, বডরায, বখরগাঁ প্রজান 

       ফণ মারী ভফায় বভবত বরঃ 

 

০৪। প্রভাঃ হুভায়ুন কবফয (সুভন) 

      াধায ম্পাদক, ফণ মারী ভফায় বভবত বরঃ 

 

 

০৫। যীপ অদম্মদ 

      ম্যাদনজায, ফণ মারী ভফায় বভবত বরঃ 
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 নবনড ওনপারযরন্পয ভােরভ াআরে নবনিরত  খুরনা দুগ্ধ 

ীতরীওযণ তওরন্দ্র কাবী তফা প্রদান ওাম তক্রভ ঘররঙ। 

 
 

নবনড ওনপারযরন্পয ভােরভ ভন্ব বায ভােরভ তফা চীওযণ।  উক্ত ওাম তক্রভটি ঘালুওযরনয প্রনক্রা ঘরভান যররঙ। 

 


