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সভাপিত �পন ভ�াচায �� 
 �িতম�ী

সভার তািরখ ১৯ অে�াবর, ২০২১ ি�:
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ�টকা।
�ান প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগর সে�লন ক�।
উপি�িত পিরিশ�-ক।

গত ১৯ অে�াবর ২০২১ ি�. তািরেখ প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�া কতৃ�ক
বা�বায়নাধীন ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপভ�� �ক�সমূেহর �সে��র ২০২১ মাস পয �� বা�বায়ন
অ�গিত পয �ােলাচনা সভা প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগর দািয়ে� িনেয়া�জত মাননীয় �িতম�ী জনাব �পন
ভ�াচায �� এর সভাপিতে� এ িবভােগর সে�লন কে� অনু��ত হয়।

২.০ উপ�াপনাঃ
          সভাপিত মেহাদয় সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। িতিন জানান �য, দাির��
িবেমাচেনর লে�� প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ এর আওতাধীন দ�র/সং�াসমূেহর ���পূণ � ভূিমকা
রেয়েছ। এ িবভােগর সকল উ�য়ন �কে�র সুষ্ঠ�  বা�বায়ন স�ব হেল �দেশর দির� জনেগা��র জীবনমান
উ�য়ন হেব। এ লে�� িতিন সকল �ক� �ত ও সুষ্ঠ�  বা�বায়েনর উপর ��� আেরাপ কেরন। ২০২১-২২
অথ � বছেরর �সে��র, ২০২১ পয �� বাড�, কুিম�া, আরিডএ, ব�ড়া, িপিডিবএফ এবং িম� িভটার অ�গিত
কম হওয়ায় সভায় অসে�াষ �কাশ করা হয়। সং�া �ধানগণ ও �ক� পিরচালকগণ এবং সংি�� অন�ান�
কম �কত�াগণেক আ�িরকতার সােথ �ক� বা�বায়েন কাজ করার জন� আ�ান কেরন। 

৩.০ আেলাচনাঃ
          সভায় গত ২১ �সে��র ২০২১ ি�. তািরেখ অনু��ত বািষ �ক উ�য়ন কম �সূিচ (এিডিপ) পয �ােলাচনা
সভার জারীকৃত কায �িববরণীর ওপর �কান সংেশাধনী না থাকায় তা সব �স�িত�েম দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩.১     অিতির� সিচব (পিরক�না ও উ�য়ন) সভােক অবিহত কেরন �য, ২০২১-২২ অথ � বছেরর বািষ �ক
উ�য়ন কম �সূিচ (এিডিপ)‘�ত অ�ভ� �� ১৬�ট অনুেমািদত (�জওিব অথ �ায়ন) �কে�র অনুকূেল �মাট
৬৪৮৪৪.০০ ল� টাকা বরা� রেয়েছ (স�ূণ � �জওিব)। �ক�সমূেহর অনুকূেল �সে��র ২০২১ পয ��
সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ৮৮১৩.০২ ল� (�জওিব: ৮৮১৩.০২ ল� এবং �ক� সাহায�: ০.০০ ল�)
টাকা এবং ব�য় হেয়েছ �মাট ৩৯৯৯.৩২ ল� (�জওিবঃ ৩৯৯৯.৩২ ল� এবং �ক� সাহায�ঃ ০.০০ ল�)
টাকা, যা বরাে�র ৬.১৭%। জাতীয় গড় অ�গিত ৮% (খসড়া)।

অতঃপর �ক� িভি�ক বা�বায়ন অ�গিত এবং গত সভার িস�াে�র অ�গিত সভায় উপ�াপন করা হয়।



৪.০      �ক� িভি�ক সভার আেলাচনা ও সব �স�তভােব গৃহীত িস�া�সমূহ িন��পঃ
প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ:
১.০ সািব �ক �াম উ�য়ন কম �সূিচ-৩য় পয �ায় (িসিভিডিপ-৩) �ক�:
�ক� পিরচালক জানান �য, �ক��ট �মাট ৩০১০৫.০০ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জানুয়াির ২০১৮ হেত
িডেস�র ২০২১ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত �মাট
৮০০০.০০ ল� টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ২০০০.০০
ল� টাকা এবং ব�য় হেয়েছ �মাট ৭২৯.৮৭ ল� টাকা যা বরাে�র ৯.১২% এবং বা�ব অ�গিত ১১.০৩%।

�কে�র আওতায় ২০২১-২২ অথ � বছের �সে��র/২০২১ পয �� ল��মা�ার িবপরীেত বা�বায়ন অ�গিত
িন��পঃ
১। ক) সিমিত গঠন: সিমিত গঠেনর ল��মা�া ১,২৪৭�ট’র িবপরীেত অজ�ন ২৪�ট।
খ) সদস� অ�ভ� ��� ৯৬,৯৫০ জেনর িবপরীেত অজ�ন ২,৮২৭ জন। 
গ) �িশ�েণ ২,৪৬,৫৬৬ জেনর িবপরীেত অজ�ন ২১,০৫৫ জন। 
সভাপিত মেহাদয় �কে�র আওতায় জনবল িনেয়ােগর িবষেয় জানেত চাইেল �ক� পিরচালক জানান �য,
পিরক�না কিমশেনর কৃিষ, পািন স�দ ও প�ী �িত�ান িবভােগ “সািব �ক �াম উ�য়ন কম �সূিচ
(িসিভিডিপ)-৩য় পয �ায় (১ম সংেশাধন)” শীষ �ক �কে�র উপর গত ১৬/০৮/২০২১ ি�. তািরেখ অনু��ত �ক�
মূল�ায়ন কিম�ট’র (িপইিস) সভার কায �িববরণীর িস�া� �মাতােবক নত�ন জনবল িনেয়ােগ �কান অথ � বরা�
রাখার সুপািরশ করা হয়িন। এছাড়া �কে�র �ময়াদ ��ািবত ০২ বছেরর পিরবেত� ০১ বছর ব�ৃ�র সুপািরশ
করা হয়। �ক� পিরচালক আেরা জানান, ২০১৯ সােল মামলা জিনত কারেণ মহামান� হাইেকাট� কতৃ�ক
জনবল িনেয়ােগর িবষেয় �িগতােদশ �দয়ার ফেল জনবল িনেয়াগ �দান করা স�ব হয়িন। মহামান�
হাইেকােট� িগেয় সংি�� �বে� মামলার ি�িতব�া ভ�ােকট করার জন� ব���গতভােব �যাগােযাগ করার
জন� �ক� পিরচালকেক সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়। �কে�র আওতায় �িশ�েণর িবষয়�ট
পয �ােলাচনায় �দখা যায় ২ ল� ৪৬ হাজার ৫৬৬ জেনর ল��মা�ার িবপরীেত �সে��র ২০২১ পয �� মা�
২১০৫৫ জনেক �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ। �িশ�েণর কম অ�গিতর জন� সভায় অসে�াষ �কাশ করা হয়।
�িশ�েণর �ভনু�র িবষেয় �ক� পিরচালক জানান, সাভােরর �া� �টকিনক�াল ইনি��টউট, বাপাড�,
জয়পুরহাট এবং রাজশাহীেত �িশ�ণ চলমান রেয়েছ। �ক� পিরচালক সভােক অবিহত কেরন �য,
�কে�র আওতায় ০১ (এক) মােসর �িশ�ণ �দান করা হয়। সিচব মেহাদয় ০১ (এক) মােসর পিরবেত� ০৩
(িতন) মােসর �িশ�ণ �দয়ার িবষেয় ���ােরাপ কেরন।
 যু�সিচব (পিরক�না) জানান �য, আেলাচ� �ক��ট প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগর ���পূণ � এক�ট মা�
�ক�। সরকােরর Allocation of Business �মাতােবক এ িবভােগর দািয়� হল দাির� িবেমাচন মূলক কম �সূচী/
�ক� বা�বায়ন করা। দির� মানুেষর আয় ব�ৃ�র মাধ�েম দাির� িবেমাচেনর লে�� তােদরেক িবিভ�
আয়বধ �ক কম �কাে� �িশ�ণ �দান আেলাচ� �কে�র অন�তম �ধান কাজ। মূল �কে� ��েময়াদী
�িশ�ণ �দয়ার পিরক�না িছল। এ �ময়ােদর �িশ�ণ কম �সং�ােনর  আেবদন করার জন� যেথ� নয়। ফেল
�িশ�ণ খােত �কে�র মাধ�েম সরকারী অথ � খরচ হেলও তা �িশ�নাথ�েদর কম �সং�ান ও আয় ব�ৃ�েত
�ক��ট উে�খেযাগ� ভূিমকা রাখেবনা। এ কারেণ সংেশািধত িডিপিপেত �কে�র �ময়াদ ব�ৃ� সহ
�িশ�েণর �ময়াদ ব�ৃ�র ��াব করা হয়। পিরক�না কিমশেন �ক��টর সংেশািধত িডিপিপ'র উপর
অনু��ত িপইিস সভার কায �িববরণীেত �ক��টর বা�বায়ন কাল মা� ০১ ব�ৃ�র সুপািরশ করার হেয়েছ। বিধ �ত
০১ বছর সময়কােল �কে�র অবিশ� কাজ সমা� করা স�ব নয়। এ ছাড়া �িশ�েণর �ময়াদ ব�ৃ� না করা
হেল উ� �িশ�ণ কম �সং�ােন �কান ভূিমকা রাখেব না।  �ক��টর সংেশািধত িডিপিপ'র িবষেয়
মহাপিরচালক, িবআরিডিব বেলন জাতীয় দ�তা উ�য়ন বা�বায়ন করেত হেল ভাল মােনর সুিনিদ�� সমেয়র
িবপিরেত �িশ�ণ �দয়া উিচত। সিচব মেহাদয়ও এ িবষেয় একমত �পাষণ কেরন। �ক��ট সংেশাধেনর
িবষেয় করণীয় পয �ােলাচনার জন� �ত ��য়ািরং কিম�টর সভা আ�ােনর িবষেয় সভায় ���ােরাপ করা হয়। 
িস�া�:
১) �কে�র আওতায় ০১ (এক) মােসর পিরবেত� ০৩ (িতন) মােসর �িশ�ণ �দােনর �েয়াজনীয় উেদ�াগ
�হণ করেত হেব।
২) ল��মা�া অনুযায়ী �িশ�ণ �দান স�� করেত হেব। 
৩) মহামান� হাইেকােট� িগেয় সংি�� �বে� �যাগােযাগ কের জনবল সং�া� মামলার ি�িতব�া ভ�ােকট
করােত হেব।

� ী � � �



 ৪) �ক��ট সংেশাধেনর িবষেয় করণীয় পয �ােলাচনার জন� �ত ��য়ািরং কিম�টর সভা আ�ান করেত হেব ।
 
বা�বায়েন: �ক� পিরচালক, সািব �ক �াম উ�য়ন কম �সূিচ-৩য় পয �ায় (িসিভিডিপ-৩) �ক�।

বাংলােদশ প�ী উ�য়ন �বাড� (িবআরিডিব):
২.০  উ�রা�েলর দির�েদর কম �সং�ান িন��তকরণ কম �সূচী (২য় পয �ায়) (২য় সংেশািধত):
সভায় জানােনা হয় �য, �ক��ট �মাট ১৩১৪৭.৫৮ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় এি�ল, ২০১৪ হেত জনু, ২০২২
�ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত �মাট ৮৫৫.০০ ল�
টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ০.০০ ল� টাকা এবং ব�য়
হেয়েছ �মাট ০.০০ ল� টাকা, যা বরাে�র-০.০০% এবং বা�ব অ�গিত ১০%।

সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
ক) সিমিত/দল গঠনঃ িডিপিপর ল��মা�া ৬২৫ �টর িবপরীেত �সে��র, ২০২১ পয �� �মপু��ত অজ�ন
৬০২ �ট, ২০২১-২২ অথ � বছের ল��মা�া ২৫�টর িবপরীেত �সে��র, ২০২১ পয �� অজ�ন ২�ট। 
খ) সদস�ভ� ��ঃ িডিপিপর ল��মা�া ১০০০০ জেনর িবপরীেত �সে��র, ২০২১ পয ��
�মপু��ত অজ�ন ৮৯৪০ জন, ২০২১-২২ অথ � বছের ল��মা�া ১২২০ জেনর িবপরীেত
�সে��র, ২০২১ পয �� অজ�ন ১৬০ জন।
গ) �িশ�ণ �দান: িডিপিপর ল��মা�া ৩৮৬৪০ জেনর িবপরীেত �সে��র, ২০২১ পয �� �মপু��ত
অজ�ন, ৩৬৯৬০ জন। ২০২১-২২ অথ � বছের ল��মা�া ১৬৮০ জেনর িবপরীেত
�সে��র, ২০২১ পয �� অজ�ন-০ জন। 
ঘ) মূলধন গঠনঃ �সে��র, ২০২১ পয �� �মপু��ত মূলধন গঠন ১০৭.৩৫ ল� টাকা, ২০২১-২২ অথ � বছের
ল��মা�া ১৫.০০ ল� টাকার িবপরীেত অজ�ন ৩.০০ ল� টাকা। 
ঙ) �সে��র, ২০২১ পয �� �মপু��ত ঋণ আদায় ৯৫৫.৩০ ল� টাকা, (চ) ২০২১-২২ অথ � বছেরর ঋণ
আদােয়র ল��মা�া ১৬৪.৯৫ ল� টাকার িবপরীেত �সে��র, ২০২১ পয �� ঋণ আদায় ২০.২৫ ল� টাকা।
িডসে� কাম �সলস �স�ার িনম �ােণর অ�গিতর িবষেয় সিচব মেহাদয় জানেত চাইেল �ক� পিরচালক
বেলন �য, আগামী দুই এক িদেনর মেধ� ��ড বীেমর কাজ স�� হেব। ল�ামা�া অনুযায়ী িনধ �ািরত সমেয়র
মেধ� �কে�র সকল কায ��ম স�� করার িবষেয় সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়। সিচব মেহাদয় বেলন
বত�মান �ক� পিরচালক অ� �কে� অিতির� দািয়� পালন করেছন এবং একই সােথ িবআরিডিব’র যু�
পিরচালক (�শাসন) িহেসেব দািয়� পালন করেছন। িবআরিডিব’র যু�পিরচালক (�শাসন) �সেল কােজর
ব�ি� অেনক �বিশ থাকায় তােঁক যু�পিরচালক (�শাসন) পদ হেত অব�াহিত �দানপূব �ক আেলাচ� �কে�র
�ক� পিরচালক পেদ পূণ �কালীন দািয়� �দােনর জন� সিচব মেহাদয় িনেদ�শনা �দান কেরন। 
িস�া�:
১) ল��মা�া অনুযায়ী জনু, ২০২২ এর মেধ� �কে�র সকল কাজ সমা� করেত হেব।
২) �ক� পিরচালক �ক যু�পিরচালক (�শাসন) পদ হেত অব�াহিত �দানপূব �ক �ক� পিরচালক পেদ
পূণ �কালীন দািয়� �দান করেত হেব।
বা�বায়েন: মহাপিরচালক, িবআরিডিব এবং সংি�� �ক� পিরচালক।

৩.০  অংশীদাির�মূলক প�ী উ�য়ন �ক�-৩য় পয �ায়:
সভায় জানােনা হয় �য, �ক��ট �মাট ২৩৬৩৩.৪৭ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জলুাই, ২০১৫ হেত জনু,
২০২২ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত �মাট
৬০০০.০০ ল� টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ১৫০০.০০
ল� টাকা এবং ব�য় হেয়েছ �মাট ৮৩১.২৬ ল� টাকা, যা বরাে�র:-১৩.৮৫%। বা�ব অ�গিত ১৯%।

সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
১) (ক) �াম উ�য়ন কিম�ট গঠন ল��মা�া ১৩০০ �টর িবপরীেত অজ�ন ৩২৪ �ট।
(খ) �াম উ�য়ন কিম�টর িম�টং ল��মা�া ৬৩১৮০ �টর িবপরীেত অজ�ন ১৩৮২৫ �ট।
(গ) ইউিনয়ন �কা-অিড�েনশন কিম�ট ল��মা�া ৬৫০ �টর িবপরীেত অজ�ন ৬৫০ �ট।
(ঘ) ইউিনয়ন �কা-অিড�েনশন কিম�টর িম�টং ল��মা�া ৭৮০০ �টর িবপরীেত অজ�ন ১৬২৬ �ট। 
(ঙ) �িশ�ণ �দান ল��মা�া ১৩৩৬২০ জেনর িবপরীেত অজ�ন ১৪৭৬০ জন।
(চ) িভিডিস �ীম ল��মা�া ৪১৬০ �টর িবপরীেত অজ�ন ৭৫৬ �ট।



�কে�র আওতায় িভিডিস �ীেমর িবষেয় সভায় ���সহকাের আেলািচত হয়। �ক� পিরচালক বেলন,
চলিত অথ � বছেরর িভিডিস �ীেমর ল��মা�া ৪১৬০�ট। এর মেধ� �থম �কায়াট�াের ল��মা�া ১০৪৪�টর
িবপরীেত ৭৫৬�ট িভিডিস �ীম গ�ঠত হেয়েছ। অিতির� সিচব (পিরক�না ও উ�য়ন) বেলন, িভিডিস �ীম
অনুেমািদত না হেল �কে�র কাজ কা��ত মা�ায় স�� করা স�ব হেব না, নত�ন �ীম �হণ করা যােব না,
অথ � ব�য় করা স�ব হেব না। সিচব মেহাদয় �কে�র আওতায় িভিডিস �ীেমর অ�ািধকার তািলকা
�ণয়নপূব �ক �স অনুযায়ী অনুেমাদেনর জন� িনেদ�শনা �দান কেরন।
িস�া�:
১) ল��মা�া অনুযায়ী �কে�র বা�বায়ন কায ��ম স�� করেত হেব।
২) �কে�র আওতায় িভিডিস �ীেমর অ�ািধকার তািলকা �ণয়নপূব �ক �স অনুযায়ী অনুেমাদেনর
�েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেত হেব।
বা�বায়েন: �ক� পিরচালক।

৪.০  গাইবা�া সমি�ত প�ী দাির�� দরূীকরণ �ক�:
সভায় জানােনা হয় �য, �ক��ট �মাট ৪১৭৭.৭৩ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জানুয়াির, ২০১৮ হেত িডেস�র,
২০২১ ি�: পয �� �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত �মাট
১১৭৯.০০ ল� টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ২৯৪.৭৫ ল�
টাকা এবং ব�য় হেয়েছ �মাট ২৪২.০০ ল� টাকা, যা বরাে�র- ২০.৫২%। বা�ব অ�গিত ৩৫%।
সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
ক) সুিবধােভাগী িনব �াচন: ল��মা�া: ৭১০ জন-অজ�ন ৩২৫ জন।
খ) প�ী উ�য়ন সিমিত গঠন: ল��মা�া ১০�ট –অজ�ন ৬�ট।
গ) ঋণ িবতরণ : (জন) ল��মা�া ৫০০০ জন-অজ�ন ১৫৬০জন।
ঘ) ঋণ িবতরণ : (আিথ �ক) ল��মা�া ৮৪৯.১২ ল�- অজ�ন ২১২.২৮ ল� 
ঙ) পু�ঁজ গঠন : ল��মা�া ৬০.০০ ল� টাকা-অজ�ন ১৫.৭৫ ল� টাকা। চ) �কে�র আওতায় �িশ�ণ�া�
সুফলেভাগীেদর মাধ�েম এম�য়ডারী প�ী, �পাল্�� িভেলজ, অ�ধান শস� উৎপাদন িভেলজ, কাঠ প�ী, বাশঁ
ও �বত প�ী, হাসঁ প�ী, দু� প�ী, �হািসয়ারী প�ী �াপন করা হেয়েছ। ছ) �কে�র আওতাভূ� সকল সদস�
এবং আই�জএ িভি�ক �িশ�ণ �হণকারী সকল সদেস�র ডাটা �বইজ ��ত করা হেয়েছ। জ) �কে�র
আওতায় ইেতামেধ� িডস্ �� কাম �সলস্  �স�ার �াপন করা হেয়েছ। সভায় জানােনা হয় �য, �কে�র
সংেশাধনসহ �ময়াদ ০২ (দুই) বছর ব�ৃ�র িবষেয় আরিডিপিপ পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। এ
িবষেয় পিরক�না কিমশেনর সােথ �যাগােযাগ রাখার িবষেয় সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়।
িস�া�:
�কে�র সংেশাধনসহ �ময়াদ ০২ (দুই) বছর ব�ৃ�পূব �ক আরিডিপিপ অনুেমাদেনর জন� পিরক�না
কিমশেনর সােথ �যাগােযাগ অব�াহত রাখেত হেব।
বা�বায়েন: মহাপিরচালক, িবআরিডিব ও �ক� পিরচালক।

৫.০ দাির�� িবেমাচেনর লে�� পু�� সম�ৃ উ� মূেল�র অ�ধান শস� উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কম �সূিচ
শীষ �ক �ক�:
সভায় জানােনা হয়, �ক��ট �মাট ২০৬৩৫.০৫ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জানুয়াির, ২০১৯ ি�ঃ হেত
িডেস�র, ২০২৩ ি�ঃ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত
�মাট ৭৭০৬.২৩ ল� টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট
১৯২৬.৫০ ল� টাকা এবং ব�য় হেয়েছ �মাট ১৮৭৭.০২ ল� টাকা, যা বরাে�র: ২৪.৩৬%। বা�ব অ�গিত
২৩%।
সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
ক) সুিবধােভাগী িনব �াচন: ল��মা�া ৫১২০০ জন, অজ�ন ১০৫৭৬ জন (২১%)।
খ) সদস� অ�ভূ���: ল��মা�া ৪৭৩৬০ জন, অজ�ন ৬০৭৩ জন ( ১৩%)।
গ) �াথিমক মিহলা সিমিত গঠন: ল��মা�া ১২৮০ �ট, অজ�ন ৩১৪ �ট ( ২৪%)।
ঘ) �িশ�ণ �দান: ল��মা�া ২১০০০ জন, অজ�ন ১৪০০ জন ( ৭%)।
ঙ) ঋণ িবতরণ: ল��মা�া ৪৫৪১.০০ ল� টাকা, অজ�ন ১২৯৭.৯০ ল� টাকা ( ২০%)।
চ) ঋণ আদায়: ল��মা�া ৮৩২.৭০ ল� টাকা, অজ�ন ৮৩২.৭০ ল� টাকা (১০০%)।
ছ) �দশ �নী খামার: ল��মা�া-৩০৭২ �ট, অজ�ন ৩১ �ট (১%)।

�



জ) স�য় জমা: ল��মা�া ৯০০.০০ ল� টাকা, অজ�ন ১৪৫.৮২ ল� টাকা ( ১৬%)।
ঝ) বীজ ও চারা িবতরণ: ল��মা�া ১০০০০ জন, অজ�ন ২৫৭ জন ( ২.৫%)।
�িশ�েণর িবষেয় সিচব মেহাদয় জানেত চাইেল �ক� পিরচালক বেলন, �কে�র আওতায় দ�তা উ�য়ন
িবষেয় এবং দলেনতােদর দল পিরচালনার িবষেয় ৩ (িতন) িদেনর �িশ�ণ �দান করা হয়। সিচব মেহাদয়
বেলন, �দেশর দি�ণা�েল অথ �াৎ বিরশাল অ�েল �চ�র পিরমােণ মাস কলাইেয়র ডাল উৎপ� হয়।
অিতির� সিচব (পিরক�না ও উ�য়ন) বেলন, িসেলট িবভােগ অিধকাংশ জিম অব�ব�ত হেয় পেড় থােক।
বিরশাল িন�া�ল এলাকা বেল �য পিরমাণ অ�ধান শস� উৎপ� হওয়ার দরকার �স পিরমােণ উৎপ� হয় না।
এে�ে� রিব শস� এবং িপয়াজঁ, রসুন, আদা ইত�ািদ উৎপাদনকারী এলাকায় বরা� পুনিব �েবচনা জন�
���ােরাপ কেরন। �ক� পিরচালক সভােক অবিহত কেরন �য, অ�ধান শস� চাষাবােদর ��ে� কৃিষ
িবভােগর কৃিষ কম �কত�ার পরামশ ��েম অ�ধান শেস�র বীজ িবতরণ ও বীজ �য় করা হয়। সভাপিত মেহাদয়
বেলন �য, �ঝনাইদহ এলাকায় �চ�র পিরমােণ রিব শস� আবাদ হয়। অ�ধান শস� চাষাবােদর ��ে�
উপেজলা ওয়ারী ক�াটাগির িনধ �ারণ করা উিচত। �যসব এলাকায় অ�ধান শস� কম আবাদ হয় �সসব
এলাকার বরা� কিমেয় �যসব এলাকায় আবাদ �বিশ হয় �সসব এলাকায় বরা� ব�ৃ�র িবষেয় সভাপিত
মেহাদয় িনেদ�শনা �দান কেরন।
িস�া�:
১) ল��মা�া অনুযায়ী �কে�র বা�বায়ন কায ��ম স�� করেত হেব।
২) �যসব এলাকায় অ�ধান শস� কম আবাদ হয় �সসব এলাকার বরা� কিমেয় �যসব এলাকায় আবাদ �বিশ
হয় �স সব এলাকায় বরা� ব�ৃ� করেত হেব।
বা�বায়েন: মহাপিরচালক, িবআরিডিব ও �ক� পিরচালক।

৬.০ দির� মিহলােদর জন� সমি�ত প�ী কম �সং�ান সহায়তা (ইেরসেপা)-২য় পয �ায় �ক�ঃ 
সভায় জানােনা হয় �য, �ক��ট �মাট ৩৪৬৫৫.০৭ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জলুাই, ২০২১ ি�ঃ হেত জনু,
২০২৬ ি�ঃ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত (�থাক)
�মাট ৩৭৫২.০০ ল� টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ০.০০
ল� টাকা এবং ব�য় হেয়েছ �মাট ০.০০ ল� টাকা, যা বরাে�র: ০.০০%। বা�ব অ�গিত ০.০০%।
সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
পিরক�না কিমশেনর কায ��ম িবভাগ হেত �ারক নং-৪৫, তািরখ: ০৪/১০/২০২১ মূেল বিণ �ত �কে�র
িবপরীেত ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত সব �েমাট ৩৭৫২.০০ ল� টাকা বরা� �দান করা হেয়েছ। �ক�
পিরচালক বেলন, অদ� ১৯ �সে��র, ২০২১ তািরেখ �কে�র ১ম ও ২য় িক��র অথ � ছােড়র ��াব
ম�ণালেয় দািখল করা হেয়েছ। িতিন আরও বেলন �কে�র আওতায় িকেশারী সংঘ গঠেনর ��ে� ১৮
বছেরর কম বয়সী অিববািহত �মেয়েদর িনেয় সংঘ পিরচালনার িনেদ�শনা রেয়েছ। সভাপিত মেহাদয় �কে�র
আওতায় মিহলা সিমিত ও িকেশারী সংঘ গঠেনর ��ে� ���ােরাপ কেরন। 
িস�া�ঃ 
১) �কে�র আওতায় মিহলা সিমিত ও িকেশারী সংঘ গঠন করেত হেব।
২) ১ম ও ২য় িক��র অথ � ছােড়র িবষেয় সংি�� সকল ম�ণালয়/িবভােগর সােথ �যাগােযাগ অব�াহত রাখেত
হেব।
বা�বায়েন: �ক� পিরচালক। 

সমবায় অিধদ�র:
৭.০ “দু� ও মাংস উৎপাদেনর মাধ�েম �ামীণ কম �সং�ান স�ৃ�র লে�� যেশার ও �মেহরপুর �জলায় সমবায়
কায ��ম িবস্তৃতকরণ” শীষ �ক �ক�ঃ 
সভায় জানােনা হয় �য, �ক��ট �মাট ৪৯৮০.০০ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জানুয়াির, ২০২১ ি�ঃ হেত জনু,
২০২৩ ি�ঃ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত (�থাক)
�মাট ৩৪৪০.০০ ল� টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ০.০০
ল� টাকা এবং ব�য় হেয়েছ �মাট ০.০০ ল� টাকা, যা বরাে�র: ০.০০%। বা�ব অ�গিত ০.০০%।
সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
পিরক�না কিমশেনর কায ��ম িবভাগ হেত �ারক নং-৪৫, তািরখ: ০৪/১০/২০২১ মূেল বিণ �ত �কে�র
িবপরীেত ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত সব �েমাট ৩৪৪০.০০ ল� টাকা বরা� �দান করা হেয়েছ। �ক�
পিরচালক সভােক অবিহত কেরন �য, যারা জিরপ করেবন তােদর �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। জিরেপর



কাজ আগামী স�ােহ �� করা হেব। এ �কে�র আওতায় �কান ডাটা �বইজ হেব িকনা সিচব মেহাদয়
জানেত চাইেল অিতির� সিচব (পিরক�না ও উ�য়ন) বেলন, �কে�র সমুদয় তথ� প�ী উ�য়ন ও সমবায়
িবভােগর ইি�ে�েটড সফটওয়�াের অ�ভ� �� করার �েয়াজন রেয়েছ। �ক� পিরচালক িবষয়�ট িন��ত
করেবন মেম � সভােক অবিহত কেরন। �কে�র আওতায় অথ � ছােড়র ��াব ম�ণালেয় ��রেণর িবষেয়
সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়। 
িস�া�:
১) �কে�র আওতায় অথ � ছােড়র ��াব ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব।
২) �কে�র সমুদয় তথ� প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগর ইি�ে�েটড সফটওয়�াের অ�ভ� �� করেত হেব।
বা�বায়েন: িনব�ক ও মহাপিরচালক, সমবায় অিধদ�র ও �ক� পিরচালক।

৮.০ ‘ব�ব�ুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আেলােক ব�ব�ু মেডল �াম �িত�া পাইলট
�ক�’ শীষ �ক �ক�ঃ 
সভায় জানােনা হয় �য, �ক��ট �মাট ৪৯৯৩.১০ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জলুাই, ২০২১ ি�ঃ হেত জনু,
২০২৪ ি�ঃ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত (�থাক)
�মাট ০.০০ ল� টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ০.০০ ল�
টাকা এবং ব�য় হেয়েছ �মাট ০.০০ ল� টাকা, যা বরাে�র: ০.০০%। বা�ব অ�গিত ০.০০%।
সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
১। �কে�র আওতায় ৯১৯.৪৮ ল� টাকার বরা� ��াব প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ হেত পিরক�না
কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। ২। গত ১১/১০/২০২১ ি�: তািরেখ মেনাহরগ� উপেজলায় �ক�ভ�� �াম
�পামগাওঁ এ অংশীজন অবিহতকরণ সভা অনু��ত হেয়েছ। 
অিতির� সিচব (পিরক�না ও উ�য়ন) বেলন, ১০�ট কিমউিন�ট ভবন িনম �াণ এ �কে�র জন� এক�ট বড়
চ�ােল�। িনব�ক ও মহাপিরচালক বেলন, গত স�ােহ িতিন কুিম�ার মেনাহরগ� এবং বিরশােলর মুলাদী
উপেজলার সংি�� �াম পিরদশ �ন কেরেছন। সংি�� উপেজলা/ইউিনয়ন পিরষেদর �চয়ারম�ান, উপেজলা ও
�জলা পয �ােয়র সংি�� কম �কত�ােদর িনেয় অংশীজেনর সভা কেরন। ২০০-৩০০ সদেস�র সম�েয় এ সিমিত
গঠন করার িবধান রেয়েছ। সভাপিত মেহাদয় বেলন �য, �ােমর সকল সদস� িনেয় সিমিত গঠন করা না হেল
সিমিতেত িবভাজন স�ৃ� হেব। সভাপিত মেহাদয় আরও বেলন �য, এ �কে�র আওতায় যেশার �জলার
মিনরামপুর উপেজলায় পাড়ালা �ােম ব�ব�ু কিমউিন�ট ভবন িনম �ােণর জন� সমবায় সিমিতর ০১ (এক)
িবঘা জিম িনধ �ারণ কের রাখা আেছ। িনব�ক ও মহাপিরচালক, সমবায় অিধদ�র বেলন, এ স�ােহই
অংশীজেনর সভায় অংশ�হেণর জন� রংপুেরর িমঠাপুকুর উপেজলা পিরদশ �ন করেবন। সিচব মেহাদয়
�িত�ট �ােম সশরীের িগেয় সভা আ�ান করতঃ �কে�র মূল কায ��ম িব�ািরতভােব �ামবাসীেক অবিহত
করার িবষেয় িনেদ�শনা �দান কেরন। এছাড়া �কে�র আওতায় �বইজ লাইন সােভ�র জন� কনসাি�ং ফাম �
িনেয়ােগর িবষেয় সভায় ���ােরাপ করা হয়। 
িস�া�: 
১) �ােমর সকল সদস� িনেয় সিমিত গঠন করেত হেব।
২) �িত�ট �ােম িগেয় অংশীজেনর সভা আ�ান করতঃ �কে�র মূল কায ��ম িব�ািরতভােব �ামবাসীেক
অবিহত করেত হেব।
৩) �কে�র আওতায় �বইজ লাইন সােভ�র জন� কনসাি�ং ফাম � �ত িনেয়াগ করেত হেব।
বা�বায়েন: িনব�ক ও মহাপিরচালক এবং �ক� পিরচালক। 

বাংলােদশ প�ী উ�য়ন একােডমী (বাড�):
৯.০ বােড�র �ভৗত সুিবধািদ উ�য়ন �ক�:
সভায় জানােনা হয় �য, �ক��ট �মাট ৪২৬৪.২০ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জানুয়ারী, ২০১৭ হেত িডেস�র,
২০২১ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত ৬২০.০০ ল�
টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ১৫৫.০০ ল� টাকা এবং ব�য়
হেয়েছ �মাট ৪২.৬৭ ল� টাকা, যা বরাে�র:-৬.৮৮%। বা�ব অ�গিত ১২%।
�কে�র আওতায় ২০২১-২২ অথ � বছেরর�সে��র, ২০২১ ি�ঃ পয �� ল��মা�ার িবপরীেত বা�বায়ন
অ�গিত িন��প:
১) �হাে�ল িনম �াণঃ িডিপিপেত বরা� ১৩২৫.০০ ল� টাকা, �মপু��ত ব�য় ১০৫৭.৩৩ ল� টাকা, আিথ �ক
অ�গিত ৭৯.৮০%, বা�ব অ�গিত ৯৩%। ০২) কনফাের� হল কাম �াশ�ম ভবন িনম �াণঃ িডিপিপেত
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বরা� ৭১০.০০ ল� টাকা, �মপু��ত ব�য় ৫৯৪.৯৬ ল� টাকা, আিথ �ক অ�গিত ৮৩.৮০%, বা�ব অ�গিত
৯৭%। ০৩) �ুল ভবন িনম �াণঃ িডিপিপেত বরা� ৩৪২.০০ ল� টাকা, �মপু��ত ব�য় ৩০০.১৯ ল�
টাকা, আিথ �ক অ�গিত ৮৭.৭৭% বা�ব অ�গিত ১০০%। �ুল ভবন�ট হ�া�র করা হেয়েছ এবং চূড়া� িবল
�দান করা হেয়েছ। ০৪) অেটােমশন: িডিপিপেত বরা� ৪৯৫.০০ ল� টাকা, �মপু��ত ব�য় ৪৩২.১৫ ল�
টাকা, আিথ �ক অ�গিত ৮৭.৩০%, বা�ব অ�গিত ৯৫%। ০৫) এ�টান �াল কাজঃ িডিপিপেত বরা� ২৯৪.০০
ল� টাকা, �মপু��ত ব�য় ১৫৪.৯২ ল� টাকা, আিথ �ক অ�গিত ৫২.৬৯%, বা�ব অ�গিত ৬৭%। 

সিচব মেহাদয় িডেস�র, ২০২১ এর মেধ� ই�ারন�াশনাল �হাে�ল ভবন িনম �াণ স�ে�র িবষেয় সংশয়
�কাশ কেরন। �ক� পিরচালক বেলন ০৩ মােসর মেধ� �কে�র সকল অবকাঠােমা িনম �াণ কাজ স��
করার িবষেয় সভােক অবিহত কেরন। কাজ সমা� হেল �ত িবল পিরেশােধর পরামশ � �দান করা হয়।
ই�ারন�াশনাল �হাে�ল ভবন িনম �াণ এর কাজ মান স�তভােব স�� কের বুেঝ �নয়ার জন� সভায়
িনেদ�শনা �দান করা হয়। 
িস�া�:
১) ই�ারন�াশনাল �হাে�ল ভবন িনম �াণ এর কাজ মানস�তভােব স�� কের বুেঝ িনেত হেব।
২) আগামী ০৩ মােসর মেধ� �কে�র সকল অবকাঠােমা িনম �ান কাজ স�� করেত হেব।
৩) সকল ধরেণর কাজ সমা� হেল িবল পিরেশাধ করেত হেব।
 বা�বায়েন: ১) মহাপিরচালক, বাড�, কুিম�া এবং ২) �ক� পিরচালক।

১০.  বাংলােদশ প�ী উ�য়ন একােডমী আধুিনকায়ন শীষ �ক �ক�:
সভায় জানােনা হয় �য, বােড�র আধুিনকায়ন �ক��ট �মাট ৪৮৫৫.০০ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জলুাই,
২০১৯ হেত জনু, ২০২২ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর
এিডিপেত �মাট ৪০৯৫.০০ ল� টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ
�মাট ১৫৫.০০ ল� টাকা এবং ব�য় হেয়েছ �মাট ০.০০ ল� টাকা, যা বরাে�র:  ০.০০%। বা�ব অ�গিত
১৫%।
সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত  করা হয়:
�কে�র আওতায় বােড�র িভতের সাকু�লার �রাড ও এে�াচ �রাড সং�ার (ি�ক সিলং, �হিরং ব�, বািল ভরাট,
�খায়া ম�াকাডাম, কােপ ��টং) ওয়াকওেয় িনম �াণ, বাউ�ারী ওয়াল সং�ার, �হাে�ল আধুিনকায়ন ও সং�ার এর
কাজ চলমান রেয়েছ। ২) �ইং িডজাইন সং�া� কনসাি�ং ফােম �র সােথ চ� �� স�াদন করা হেয়েছ।
মা�ার ��ান সং�া� কােজর RFP ডকুেম� �ণয়ন করা হেয়েছ। �ক� পিরচালক বেলন, এ �ক��ট
যথাযথভােব স�� করেত হেল ব�য় ব�ৃ� ব�িতেরেক �ময়াদ ০১ (এক) বছর ব�ৃ� করা �েয়াজন। কনসাি�ং
ফাম � িনেয়াগ কায ��ম চলিত মােসই স�� হেব। সভায় �কে�র আওতায় �য সব �ট�ার এ অিতির� অথ �/
সম�েয়র দরকার �স �েলার ��াব ম�ণালেয় ��রেণর িবষেয় ���ােরাপ করা হয়। এছাড়া বােড�র িভতের
সমবায় একােডমীেক মা�ার ��ান এ �য �কান একপাে� � অ�ভ� �� করার জন� সিচব মেহাদয় িনেদশ �না �দান
কেরন। 
িস�া�:
১) ল��মা�া অনুযায়ী �কে�র বা�বায়ন কায ��ম স�� করেত হেব।
২) ব�য় ব�ৃ� ব�িতেরেক �কে�র �ময়াদ ০১ (এক) বছর ব�ৃ�র িবষেয় ি�য়ািরং কিম�টর সভা আ�ান করেত
হেব।
৩) �কে�র আওতায় �য সব �ট�ার এ অিতির� অথ �/সম�েয়র দরকার �স �েলার ��াব ম�ণালেয় ��রণ
করেত হেব।
৪) বােড�র িভতের সমবায় একােডমীেক মা�ার ��ান এ �য �কান একপাে� � অ�ভ� �� করেত হেব।
বা�বায়েন: ১) মহাপিরচালক, বাড�, কুিম�া এবং ২) �ক� পিরচালক।

প�ী উ�য়ন একােডমী (আরিডএ), ব�ড়াঃ
১১. �ামীণ জনেগা��র জীবনমান উ�য়ন এবং আধুিনক নাগিরক সুেযাগ সুিবধা স�িলত সমবায়িভি�ক
ব�তল ভবন িবিশ� প�ী জনপদ িনম �াণ �ক�:
সভায় জানােনা হয় �য, �ক��ট �মাট ২৪৭৩০.০০ ল� টাকা (�জওিব: ২১৪১৯.০০ ও উপকারেভাগী:
৩৩১০.৯০) টাকা �া�িলত ব�েয় জলুাই, ২০১৪ হেত জনু, ২০২২ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর
অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত �মাট ১০০০০.০০ ল� টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১
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পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ২৯৪.৭৫ ল� টাকা এবং ব�য় হেয়েছ �মাট ২২৮.৬৩ ল� টাকা, যা
বরাে�র: ১৯.৩৯%। বা�ব অ�গিত: ২০.৬৬%।

সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
১) মাননীয় �ধানম�ী কতৃ�ক ৩০% অথ � জমাদানকারীেদর মােঝ ��াট হ�া�েরর মাধ�েম রংপুর িবভােগর
প�ী জনপদ উে�াধেনর জন� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করা হে�। ২) রংপুর �কে� এ�াে�াচ �রাড-এর জন�
�ময়র, রংপুর িস�ট কেপ �ােরশন বরাবর গত ১১.১০.২০২১ তািরেখ প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ হেত প�
��রণ করা হেয়েছ। রংপুর িস�ট কেপ �ােরশেনর �ধান িনব �াহী কম �কত�ার সােথ �যাগােযাগ করা হেয়েছ। �ক�
পিরচালক আরও জানান, বাউ�ারী ওয়াল, মা�ট ভরাট এবং �মইন �গট, গাড��মসহ সংেযাগ রা�া িনম �ােণর
�ট�ার কায ��ম স�� করা হেয়েছ। চলিত মােসই �ঠকাদার িনব �াচন হেব মেম � �ক� পিরচালক সভােক
অবিহত কেরন। রংপুর সদর উপেজলার উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া বরা� �হীতা িনব �াচন স�� করেবন
বেল �ক� পিরচালক সভােক অবিহত কেরন। সভায় জানােনা হয়, বরা� �হীতা িনব �াচন স�� না হেল
সিমিত গঠন করা যােব না, ভবন ও অন�ান� �াপনা সিমিতর িনকট হ�া�র করা যােব না। আলাদাভােব
বরা� �হীতার নােম িমটার সংেযাগ �নয়া যােব না। অে�াবর মােসর মেধ� বরা� �হীতা িনব �াচন করার জন�
�ক� পিরচালকেক সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়। এছাড়া বরা� �হীতার মেধ� যােদর বাড়ী রংপুর �পৗর
এলাকার বাইের, রংপুর উপেজলার উপেজলা িনব �াহী কম �কত�া তােদর আেবদেনর িবষেয় ��াট হ�া�র
চূড়া� করার িবষয়�ট প� �যাগােযােগর মাধ�েম িন��ত হবার �চ�া করেছন। ��ােটর সুিবধােভাগী
িনব �াচন, তােদর িনেয় সিমিত গঠন কের সমুদয় ভবন, �জনােরটর, সাবমারিছবল পািনর পা�, িবদু�েতর
আনুষি�ক সর�ামািদ সিমিতর িনকট হ�া�র করার িবষেয় সিচব মেহাদয় ���ােরাপ কেরন। এ কারেণ
সুিবধােভাগী িনব �াচন অত�� ���পূণ � এবং দ�তার সােথ স�� করার িবষেয় সিচব মেহাদয় িনেদ�শনা
�দান কেরন। 
িস�া�:
১) মাননীয় �ধানম�ী কতৃ�ক �কে�র উে�াধন করার লে�� সকল কাজ স�� করেত হেব।
২) বরা� �হীতা িনব �াচন সতক�তা এবং দ�তার সােথ স�� করেত হেব।
৩) অে�াবর মােসর মেধ� বরা� �হীতা িনব �াচন স�� করেত হেব।
৪) এ�াে�াচ �রাড এর জন� রংপুর িস�ট কেপ �ােরশেনর �ধান িনব �াহী কম �কত�া (িসইও) এর সােথ �যাগােযাগ
অব�াহত রাখেত হেব।
বা�বায়েন: ১) মহাপিরচালক, আরিডএ, ব�ড়া এবং ২) �ক� পিরচালক।

১২. প�ী উ�য়ন একােডমী (আরিডএ), রংপুর �াপন �ক�:
সভায় জানােনা হয় �য, �ক��ট �মাট ১৩৯১০.৫৭ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় অে�াবর, ২০১৪ হেত জনু,
২০২২ পয �� �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত �মাট
১১৭৯.০০ ল� টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অবমু� হেয়েছ �মাট ২৯৪.৭৫ ল� টাকা
এবং ব�য় হেয়েছ �মাট ২২৮.৬৩ ল� টাকা, যা বরাে�র ১৯.৩৯%। বা�ব অ�গিত ২০.৬৬%।

�কে�র আওতায় ২০২১-২২ অথ � বছেরর �সে��র, ২০২১ পয �� ল��মা�ার িবপরীেত বা�বায়ন অ�গিত
িন��প:
১) মু�জববেষ � উে�াধেনর লে�� প�ী উ�য়ন একােডমী (আরিডএ) রংপুর �কে�র আওতায় ইেতামেধ� পূত�
কােজর সকল �ট�ার কায ��ম স�� হেয়েছ। সামেনর �গট, অভ��রীণ রা�া ও বাউ�ারী ওয়ােলর কাজ
চলমান রেয়েছ এবং আগামী নেভ�র/ ২০২১ এর মেধ� কাজ স�� হেব মেম � �ক� পিরচালক সভােক
অবিহত কেরন। িতিন আরও বেলন মূল �গেটর ৭০% কাজ স�� করা হেয়েছ। অে�াবর, ২০২১ মােসর
মেধ� �গেটর িনম �াণ কাজ স�� করার জন� সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়। �ক� পিরচালক আরও
জানান �য, িডেস�র, ২০২১ �থেক রং এর কাজ �� করা হেব। �কে�র নাম �শখ রােসল নােম করার িবষেয়
ব�ব�ু �মেমািরয়াল �াে�র সােথ �যাগােযাগ অব�াহত রেয়েছ। রংপুর ও জামালপুর একােডমীর আইন
অনুেমাদেনর অ�গিতর িবষেয় সিচব মেহাদয় জানেত চাইেল অিতির� সিচব (আইন ও �িত�ান) বেলন �য,
আইন অনুেমাদেনর িবষেয় মি�পিরষদ িবভােগ ��াব ��রণ করা হেয়েছ। মি�পিরষদ িবভাগ এ িবষেয়
০১�ট সভা কেরেছ। উ� সভার কায �িববরণী পাওয়া যায় িন। পুনরায় আর এক�ট সভা মি�পিরষদ িবভােগ
অনু��ত হেব। সভা স�� হেল এ িবভােগ ��রণ করা হেব। অত:পর এ িবভাগ হেত নীিতগত অনুেমাদেনর
জন� পুনরায় মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ করা হেব। অনুেমািদত হেল আইন ম�ণালেয় ��রণ করা হেব।
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আইন ম�ণালেয়র �ভ�টং এর পর জাতীয় সংসেদ ��রণ করা হেব। মু�জববেষ � উে�াধেনর লে�� সামেনর
�গট, অভ��রীণ রা�া ও বাউ�ারী ওয়াল িনম �াণ কাজ স�� করার িবষেয় সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়। 
িস�া�:
১) মু�জববেষ � উে�াধেনর লে�� সামেনর �গট, অভ��রীণ রা�া ও বাউ�ারী ওয়াল িনম �াণ কাজ স��
করেত হেব।
২) অে�াবর, ২০২১ মােসর মেধ� �গেটর িনম �াণ কাজ স�� করেত হেব।
৩) �কে�র নাম �শখ রােসল নামকরণ করার িবষেয় ব�ব�ু �মেমািরয়াল �াে�র সােথ �যাগােযাগ অব�াহত
রাখেত হেব।
বা�বায়েনঃ ১) মহাপিরচালক, আরিডএ, ব�ড়া, ২) �ক� পিরচালক।

১৩. জামালপুের প�ী উ�য়ন একােডমী �িত�াকরণ শীষ �ক �ক�:
সভায় জানােনা হয় �য, �ক��ট �মাট ১৫৫৫৫.৬৮ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জলুাই, ২০১৬ হেত জনু,
২০২২ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত �মাট
৪৩৩২.০০ ল� টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ১০৮৩.০০
ল� টাকা এবং ব�য় হেয়েছ �মাট ৪.৫৯ ল� টাকা, যা বরাে�র: ০.১১%। বা�ব অ�গিত ১৭.১৬%।

সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
ক) ভূিম উ�য়ন: ল��মা�া ২৬৯০৫৫ ঘ:িম:-অজ�ন ২২৭৬৬১ ঘ:িম: (৮৫%)। খ) সীমানা �াচীর �মইন �গট
ও গাড� �সডসহ: ল��মা�া ২১৫৭ ব:িম:-অজ�ন ৫৫০ ব:িম: (৪২%)। গ) �শাসিনককাম অনুষদ
ভবন: ল��মা�া ৬০০০ ব:িম:-অজ�ন ৬০০০ ব:িম: (১০০%)। ঘ) ক�ােফেটিরয়া ভবন সহ িবেনাদন
�কে�: ল��মা�া ৪২০০ ব:িম:-অজ�ন ৪২০০ ব:িম: (১০০%)। ঙ) সাধারন �হাে�ল (পু�ষ): ল��মা�া ২৭০০
ব:িম:-অজ�ন ২৭০০ ব:িম: (১০০%)। সাধারণ �হাে�ল (মিহলা): ল��মা�া ২১৬০ ব:িম:-অজ�ন ২১৬০ ব:িম:
(১০০%)। চ) মহাপিরচালেকর বাংেলা: ল��মা�া ৩৮০ ব:িম:-অজ�ন ৩৮০ ব:িম: (১০০%)।
 ছ) ইউিনটসমূহ (৬�ট): ল��মা�া ১৭৬৪ ব:িম:-অজ�ন ১৭৬৪ ব:িম: (১০০%)। ঝ) মস�জদ: ল��মা�া ২৬৬
ব:িম:-অজ�ন ২৬৬ ব:িম: (১০০%), ওযুখানা-৯০%। ঞ) বারা�া: ল��মা�া ১১৬০ ব:িম:-অজ�ন ৪৫০ ব:িম:
(৪৮%)। ট) রা�া/জনপথ: ল��মা�া ১৪১৫৬ ব:িম:-অজ�ন ৭৫০০ ব:িম: (৬৬%)। ঠ) পািন
িন�াশন: ল��মা�া ৮৬৭ ব:িম:-অজ�ন ৩৬২ ব:িম: (৪৮%)। ড) �ুল ভবন: ল��মা�া ৬২০ ব:িম:-অজ�ন
৩১৫ ব:িম: (৬২%)। ঢ) ডরেমটরী ভবন: ল��মা�া ৭২৫ ব:িম:-অজ�ন ২৪০ ব:িম: (৪৯%)।
 ণ) ওয়াক�শপ কাম ��িনং �স�ার ভবন: ল��মা�া ৪৫৭ ব:িম:-অজ�ন ১১৩ ব:িম: (৩১%)। ত) �া��ব�ব�া
এবং পািন সরবরােহর: সংখ�া- ০৭�ট,-অজ�ন ০৭�ট (১০০%)। অে�াবর মােসর মেধ� সামেনর ওয়াল িনম �াণ
স�� করার িবষেয় সভায় ���ােরাপ করা হয়। সংেযাগ সড়কসহ চলমান অন�ান� �াপনা িনম �াণ কাজ
�ণগতমান বজায় �রেখ িনধ �ািরত সমেয়র মেধ� স�� করার জন� সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়। 
িস�া�:
১) অে�াবর মােসর মেধ� সামেনর ওয়াল িনম �াণ স�� করেত হেব।
২) সংেযাগ সড়কসহ চলমান অন�ান� �াপনা িনম �াণ কাজ �ণগতমান বজায় �রেখ িনধ �ািরত সমেয়র মেধ�
স�� করেত হেব।
বা�বায়েনঃ ১) মহাপিরচালক, আরিডএ, ব�ড়া, ২) �ক� পিরচালক।

১৪. �সৗর শ�� চািলত �সচ প�িতর মাধ�েম ি�-�র কৃিষ �যু�� স�সারণ �ক�:
সভায় জানােনা হয়েয, �ক��ট �মাট ৩৯৮৯.০০ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জলুাই, ২০১৭ হেত জনু, ২০২২
�ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত �মাট ১৩০৭.০০ ল�
টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ৩২৬.৭৫ ল� টাকা এবং ব�য়
হেয়েছ �মাট ১১.৫১ ল� টাকা, যা বরাে�র: ০.৮৮%। বা�ব অ�গিত ১২.০৩%।
সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
১) �কে�র আওতায় চলিত অথ � বছের ১১�ট উপ-�ক� স�সারেণর ল��মা�ার িবপরীেত ০৮�ট এলাকা
জরীপ কায � স�� করা হেয়েছ। ত�েধ� ০৩�ট এলাকা (১) বড়বাড়ী, িসংহ�, কাপািসয়া, গাজীপুর; (২)
বুিড়পুকুর, চকিরয়া, ক�বাজার; এবং (৩) হিরঠাকুর, �ভালার চওড়া, লালমিনরহাট চূড়া�ভােব িনব �াচন করা
হেয়েছ। ০১�ট সাইট (বড়বাড়ী, িসংহ�, কাপািসয়া, গাজীপুর) এর মূলধন ব�েয়র ১০% ডাউন �পেম� জমা
হেয়েছ; �যু�� স�সারেণর ���য়া চলমান। অপর ২�ট সাইেটর ১০% ডাউন �পেম� জমার ���য়া

� � �



চলমান রেয়েছ। �কে�র আওতায় এ পয �� সব �েমাট ৩৯�ট ব�ােচ �মাট ২০৫০ জনেক �িশ�ণ �দান করা
হেয়েছ। ১৭�ট সাইেট সুফলেভাগীেদর মেধ� ২৭২.০০ ল� টাকা �িশ�েনা�র ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ। 
২) �কে�র িপআইিস সভা ১২/১০/২০২১ তািরেখ অনু��ত হেয়েছ এবং িপএসিস সভা ২৪/১০/২০২১
তািরেখ আ�ােনর উেদ�াগ �হণ করা হেয়েছ। অিতির� সিচব (পিরক�না ও উ�য়ন) িকভােব ঋণ আদায় হয়
তা জানেত চাইেল �ক� পিরচালক বেলন, ১১% হাের মািসক িভি�েক সুফলেভাগীরা ই�টলেমে� পিরেশাধ
কেরন। ১১% এর মেধ� ২% �ক� ব�ব�াপনায়, ২% কূ-ঋণ, ৭% ��িডট ম�ােনজেম� এ জিড়ত কম �কত�া/
কম �চারী ও অন�ান� খােত ব�য় হয়। ব�য় ব�ৃ� ব�িতেরেক �কে�র �ময়াদ ০১ (এক) বছর ব�ৃ�র ��াব
ম�ণালেয় ��রেণর িবষেয় সভায় ���ােরাপ করা হয়।
িস�া�:
১) ল��মা�া অনুযায়ী �কে�র বা�বায়ন কায ��ম স�� করেত হেব।
২) �কে�র আওতায় �িশ�েণা�র ঋণ িবতরণ ও ঋণ আদায় কায ��ম স�ঠকভােব পিরচালনা করেত হেব।
৩) ব�য় ব�ৃ� ব�িতেরেক �কে�র �ময়াদ ০১ (এক) বছর ব�ৃ�র ��াব ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব।
বা�বায়েনঃ ১) মহাপিরচালক, আরিডএ, ব�ড়া, ২) �ক� পিরচালক।

১৫. কুিড়�াম ও জামালপুর �জলার �াি�ক জনেগা��র দাির�� �াসকরণ শীষ �ক �ক�:
সভায় জানােনা হয় �য, �ক��ট �মাট ২০৩২৪.৩১ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জলুাই, ২০১৮ হেত জনু, ২০২২
�ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত �মাট ৭০৭১.০০ ল�
টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ১০৭৭.২৭ ল� টাকা এবং ব�য়
হেয়েছ �মাট ৩১.৭৭ ল� টাকা, যা বরাে�র: ০.৪৫%। বা�ব অ�গিত ৩০.৫২%।

সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
ক) গ� িবতরণ: ২০২১-২২ অথ � বছের ৮১০১ �ট গ� িবতরেণর ল��মা�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ।
গ) সুফলেভাগীেদর গ�র খাদ� ও ঔষধ সহায়তা : ল��মা�া- ৮৩৮০ জন।
ঘ) সুফলেভাগী িনব �াচন: ল��মা�া-১০�ট ইউিনয়ন-অজ�ন ০১ �ট ইউিনয়ন।
ঙ) ভূিম অিধ�হণ: ৮�টর মেধ� ৭�ট স�� হেয়েছ। 
চ) ভূিম উ�য়ন: NOA �দয়া হেয়েছ। 
ছ) এিপএম ইউিনট িনম �াণ: �ট�ার ���য়া চলমান রেয়েছ।
জ) �িশ�ণ কায ��ম: �া�� িবিধ �মেন ৪�ট ব�ােচ ২৮০ জনেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
�ক� পিরচালক বেলন, জামালপুের ভূিম বরা� কিম�টর সভা গত ১৯.১০.২০২১ তািরেখ অনু��ত হেয়েছ।
�কে�র আওতায় ০১�ট সাইেটর জায়গা �াি� ���য়াধীন রেয়েছ। কৃিষ ���য়াজাতকরণ ভবন িনম �ােণর
�ট�ার আ�ােনর িবষেয় সভায় ���ােরাপ করা হয়। এছাড়া সংেশাধনসহ �কে�র �ময়াদ ব�ৃ�র িবষেয়
�েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন� সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়। 
িস�া�:
১) ল��মা�া অনুযায়ী �কে�র বা�বায়ন কায ��ম স�� করেত হেব।
২) ভূিম অিধ�হেণর িবষেয় �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেত হেব।
৩) অবিশ� সাইেটর কৃিষ ���য়াজাতকরণ ভবন িনম �ােণর �ট�ার আ�ান করেত হেব।
৪) সংেশাধনসহ �কে�র �ময়াদ ব�ৃ�র িবষেয় �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেত হেব।
বা�বায়েন: মহাপিরচালক, আরিডএ, ব�ড়া এবং �ক� পিরচালক। 

১৬. �মিকং মােক�টস ওয়াক� ফর িদ চরস (এমেফারিস)-২য় পয �ায়” শীষ �ক �ক�:
�ক��ট �মাট ৫,৯৮৬.০০ (�জওিব-১,৪৭৬.০০ ল� ও �ক� সাহায� -৪,৫১০.০০) টাকা ল� টাকা �া�িলত
ব�েয় জানুয়াির, ২০২১ হেত িডেস�র, ২০২৪ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২
অথ � বছেরর এিডিপেত �মাট ১৫৮০.০০ ল� (�জওিব: ৩৬৮০.০০ ল� ও �ক� সাহায�: ১২১২.০০ ) টাকা
বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ০.০০ ল� টাকা। ব�য় হেয়েছ ০.০০
ল� টাকা। যা বরাে�র: ০%। বা�ব অ�গিত ০%।

সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
১) গত ০৬ অে�াবর, ২০২১ তািরেখ কায ��ম িবভােগর ২০৮ নং �ারেক ২০২১-২২ অথ � বছের �কে�র
িবপরীেত �মাট ১,৫৮০.০০ {�জওিব �মাট ৩৬৮.০০ ল�(রাজ� ১১৫.০০ ও মুলধন ২৫৩.০০)}ল� এবং
�ক� সাহায� ১,২১২.০০ (রাজ� ৭১৮.০০ ল� ও মুলধন ৪৯৪.০০ ল�) ল� টাকা প�ী উ�য়ন ও সমবায়

�



িবভােগর �থাক বরা� পাওয়া �গেছ। ২) �কে�র আওতায় আউট �সািস �ং িনেয়াগ ���য়া স�� হেয়েছ।
এবং �কে�র ০২ �ট �াফ ওিরেয়ে�শন ওয়াক�সপ স�� করা হেয়েছ। ৩) �ী�কালীন সবজী চােষর উপর
কৃষকেদর �িশ�ণ ও �ডেমা �দান করা হেয়েছ। ভােলা মােনর সবজী বীজ সহজলভ� করেনর জন� এ আর
মািলক সীড �কা�ািনর সােথ এক�ট চ� �� করা হেয়েছ। ৪) এছাড়াও �পে�ােকম বাংলােদশ িলঃ, অেটা �প
�কয়ার িলঃ ইত�ািদ �কা�ািনর মাধ�েম কৃষকেদর অন�ান� ফসেলর উপর �িশ�ন �দয়া হে�। ৫) চেরর
এলএসিপ �দর মাধ�েম চেরর কৃষকেদর গ�, ছাগল, ও �দিশ মুরিগ পালেনর উপর �িশ�েনর ব�ব�া করা
হে�। ৬) ৪�ট মাইে�ািফন�া� (এনিডিপ,এসেকএস, গাক, এবং ইএসিডও) এর মাধ�েম ৬ মাস �ময়ািদ কৃিষ
ঋণ ও উেদ�া�া ঋণ িবতরণ করা হে�। �কে�র আওতায় অথ � ছােড়র িবষেয় সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ/
কিমশেন �যাগােযাগ রাখার জন� সভায় ���ােরাপ করা হয়। 
িস�া�:
�কে�র আওতায় অথ � ছােড়র িবষেয় সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ/কিমশেন �যাগােযাগ রাখেত হেব।
বা�বায়েন: �ক� পিরচালক। 

প�ী দাির�� িবেমাচন ফাউে�শন (িপিডিবএফ):
১৭. আেলািকত প�ী সড়কবািত �ক�:
ব�ব�াপনা পিরচালক, িপিডিবএফ জানান �য, �ক��ট ৪৮৪৭.০০ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জলুাই, ২০১৯
�থেক জনু, ২০২২ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত
�মাট ২৫০০.০০ ল� টাকা বরা� রেয়েছ। �সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ০.০০
ল� টাকা। ব�য় হেয়েছ ০.০০ ল� টাকা। যা বরাে�র: ০%।বা�ব অ�গিত ০%।
সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
১) �কে�র আওতায় অবিশ� ৩১৫০�ট সড়কবািত �াপেনর �ট�ার আহবােনর লে�� ইেতামেধ� বািষ �ক �য়
ও কম � পিরক�না প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ হেত অনুেমািদত হেয়েছ। ১ম পয �ােয় কাজ �� করার পর
�ত ২য় পয �ােয়র দরপ� আহবান করা হেব। ২) ই�জিপর মাধ�েম �কে�র �য় ���য়া স�� কের ১ম
পয �ােয় ৩০০০�ট �সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত �য় ���য়া স�� কের Notification of Awards (NOA) �দান
করা হয় এবং গত ২২ �সে��র, ২০২১ ি�: তািরেখ চ� �� �া�িরত হয়। চ� �� পরবত� ২৮ �সে��র, ২০২১
ি�: তািরখ, ম�লবার প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগর মাননীয় �িতম�ী মেহাদয় কতৃ�ক মিনরামপুর
উপেজলায় বিণ �ত �কে�র কায ��েমর �ভ উে�াধন করা হেয়েছ। �কে�র মূল কাজ িহেসেব �সৗর
িবদু�তািয়ত সড়কবািত �াপেনর িবষেয় সরবরাহকারী �িত�ান বরাবর প� ��রণ করা হেয়েছ। সড়কবািত
�কান �দশ হেত আমদানী করা হেব সিচব মেহাদয় জানেত চাইেল �ক� পিরচালক বেলন, চীন হেত
আমদািন করা হেব। ডকইয়াড� সব �া�কভােব কাজ করেছ। �কে�র ১ম ও ২য় িক�� বাবদ অথ � ছােড়র
��াব প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ। �ক� পিরচালক বেলন, �ক� সমাি�র পের
�কে�র স�দ হ�া�েরর িনিমে� ইেতামেধ� ০৬ জন উপেজলা িনব �াহী কম �কত�ােদর সােথ MoU �া�র
করা হেয়েছ। বাকী�েলার কায ��ম চলমান রেয়েছ। বাকী উপেজলা িনব �াহী কম �কত�ােদর সােথ MoU �া�র
করার িবষেয় সিচব মেহাদয় িনেদ�শনা �দান কেরন। এছাড়া ২০২১-২২ অথ � বছেরর কম �পিরক�না অনুযায়ী
বা�বায়ন কায ��ম স�� করার িবষেয় সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়। সভায় জানােনা হয়েয, আেলাচ�
�কে�র উপর পিরক�না কিমশেন িপইিস সভা অনু�ােনর পর �বশ কেয়ক�ট নুতন এলাকা �কে�
অ�ভূ���র জন� ��াব পাওয়া �গেছ। ফেল �কে�র উপর পুনরায় িপইিস সভা অনু�ান আবশ�ক হেব।
এসএফিডএেফর ব�ব�াপনা পিরচালক ও পিরক�না কিমশেনর �া�ন সদস� সভায় জানান �য, �কান
�ক� বা�বায়েনর ��ে� উে�খেযাগ� অ�গিত না হওয়া পয �� �কে� নুতন এলাকা ব�ৃ� করা যায় না।
মাননীয় �িতম�ী জানান �য, �কে� নুতন এলাকা ব�ৃ�র কারেণ যিদ �ক� অনুেমাদন িবলি�ত হয়, তেব
আমরা নুতন এলাকা �কে� অ�ভূ�� করেবা না। �কে� নুতন এলাকা অ�ভূ���র িবষেয় মাননীয় �িতম�ীর
সােথ আলাপকের িস�া� �নয়ার জন� সভাপিত িনেদ�শনা �দন।
িস�া�:
১) ২০২১-২২ অথ � বছেরর কম �পিরক�না অনুযায়ী বা�বায়ন কায ��ম স�� করেত হেব।
২) �কে�র আওতায় অবিশ� ৩১৫০�ট সড়কবািত �াপেনর �ট�ার আ�ােনর উেদ�াগ �হণ করেত হেব।
৩) উপেজলা িনব �াহী কম �কত�ােদর সােথ MoU �া�র �ত স�� করেত হেব।
৪) �কে� নুতন এলাকা ব�ৃ�র কারেণ যিদ �ক� অনুেমাদন িবলি�ত হয়, তেব নুতন এলাকা �কে�
অ�ভ� �� করা হেব না। �কে� নুতন এলাকা অ�ভ� ���র িবষেয় সিচব মেহাদয় কতৃ�ক মাননীয় �িতম�ীর
সােথ আলাপকের িস�া� �নয়া হেব।



বা�বায়েন: সিচব, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, ব�ব�াপনা পিরচালক, িপিডিবএফ ও �ক� পিরচালক।

বাংলােদশ দ�ু উৎপাদনকারী সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড(িম� িভটা):
১৮. িসরাজগে�র বাঘাবািড় ঘােট �ঁেড়া দ�ু কারখানা �াপন �ক�:
ব�ব�াপনা পিরচালক জানান �য, �ক��ট �মাট ১০৫৯৩.২৩ (�জওিব ইকু�ই�ট: ৭৯৪৪.৭৭, িনজ� তহিবল :
২৬৪৮.৪৬) ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জানুয়াির, ২০১৫ হেত িডেস�র, ২০২১ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ।
�ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত �মাট ২২০১.০০ ল� টাকা (�জওিব:০.০০: িনজ�
তহিবল: ২২০১.০০) টাকা বরা� রেয়েছ। �জওিব খােত �কান বরা� রাখা হয়িন।
সভায় িন��পভােব �সে��র, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব ল��মা�া ও অ�গিত অবিহত করা হয়:
গত ২৮/০৯/২০২১ ি�: তািরেখ প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগ ি�য়ািরং কিম�টর ৬� সভা অনু��ত হয়।
সভার িস�া� �মাতােবক ব�য় ব�ৃ� ব�িতেরেক �কে�র �ময়াদ ৩১ �শ িডেস�র ২০২২ পয �� ব�ৃ�র িবষেয়
মতামেতর জন� আইএমইিড’�ত প� ��রণ করা হেয়েছ। সভায় এ িবষেয় আইএমইিড’র সােথ �যাগােযাগ
রাখার িবষেয় িনেদ�শনা �দান করা হয়।
িস�া�:
ব�য় ব�ৃ� ব�িতেরেক �কে�র �ময়াদ ৩১ �শ িডেস�র ২০২২ পয �� ব�ৃ�র িবষেয় আইএমইিড’�ত �যাগােযাগ
অব�াহত রাখেত হেব। বা�বায়েন: ১) ব�ব�াপনা পিরচালক, িম� িভটা ও �ক� পিরচালক এবং ২) প�ী
উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ।

১৯. দু� উৎপাদন ব�ৃ�র লে�� চ��ােমর প�টয়ায় দু� কারখানা �াপন �ক�:
ব�ব�াপনা পিরচালক জানান �য, �ক��ট �মাট ৪৭৯৪.২২ (�জওিব ইকু�ই�ট : ৩৩০৬.৫৫, িনজ� তহিবল :
১৪৮৭.৬৭) ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জানুয়ারী, ২০১৭ হেত জনু, ২০২২ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ।
�ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত �মাট ৩৫০.০০ ল� (�জওিব: ০.০০ ও িনজ� তহিবল:
৩৫০.০০ ) টাকা বরা� রেয়েছ। ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত �জওিব খােত �কান খােত বরা� রাখা
হয়িন। বা�ব অ�গিত ৬০%।

�কে�র আওতায় ২০২১-২২ অথ � বছেরর �সে��র, ২০২১ পয �� ল��মা�ার িবপরীেত বা�বায়ন অ�গিত
িন��পঃ
২০২১-২২ অথ � বছেরর কম �পিরক�না অনুযায়ী �কে�র কায ��ম চলমান রেয়েছ। সভায় জানােনা হয় �য,
প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ হেত ব�য় ব�ৃ� ব�িতেরেক �কে�র �ময়াদ ০১ বছর ব�ৃ�র আেদশ জাির করা
হেয়েছ। �ক� পিরচালক জানান �য, �মিশনারীজসমূহ �দেশ আনার জন� ি�-িশপেম� ই�েপকশন
(িপএসআই) ৬ সদস� িবিশ� কিম�টর �ারা সমা� করার কথা িছল। িক� তা �কািভড-১৯ পিরি�িতর কারেণ
িভসা �াি�েত জ�টলতায় করা স�ব হয়িন িবধায় ম�ণালেয়র অনুেমাদন সােপে� অন�ান� সরকাির
�িত�ােনর ন�ায় থাড� পা�ট� ই�েপকশেনর মাধ�েম �মিশনারীজসমূহ আনার উেদ�াগ �নয়া হেয়েছ। আেলাচ�
�কে�র �মিশনারীজ SGS নামক �িত�ােনর মাধ�েম ই�েপকশন করার কাজ চলমান রেয়েছ। শী�ই
জাহাজীকরণ করা হেব মেম � �ক� পিরচালক সভােক অবিহত কেরন। সভাপিত মেহাদয় চ��ােমর প�টয়ায়
িচিলং �স�ার এ দুধ সং�েহর িবষেয় জানেত চাইেল �ক� পিরচালক জানান �দিনক ১০০ িলটার এর নীেচ
দুধ সং�হ করা হয়। �কে�র আওতায় ৪৮ শতক জিমর মেধ� ১০ শতক জিমর দিলল ইেতামেধ� �র�জে�শন
স�� করা হেয়েছ। অবিশ� জিমর �র�জে�শেনর কায ��ম চলমান রেয়েছ। ৩৮ শতক জিম অিধ�হেণর
িবষেয় িক সমস�া রেয়েছ সিচব মেহাদয় জানেত চাইেল �ক� পিরচালক বেলন, মািলকানার সমস�া রেয়েছ।
জিমর নাম জারী করা নাই।
িস�া�:
১) �কে�র আওতায় অবিশ� ৩৮ শতক জিমর দিলল �র�জে�শেনর কাজ �ত স�� করেত হেব।
২) �মিশনারীজসমূহ �দেশ আনার �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেত হেব। 
বা�বায়েনঃ ব�ব�াপনা পিরচালক, িম� িভটা ও সংি�� �ক� পিরচালক এবং প�ী উ�য়ন ও সমবায়
িবভাগ।

২০. বহৃ�র ফিরদপুেরর চরা�ল এবং পা� �বত� এলাকায় গবািদপ�র জাত উ�য়ন ও দুে�র ব�মুখী ব�বহার
িন��তকরণ কারখানা �াপন �ক�:
ব�ব�াপনা পিরচালক জানান �য, �ক��ট �মাট ৩৫৪৪৯.৬৮ (�জওিব অনুদান : ৩২৯৭৬.১৮, িনজ�
তহিবল: ২৪৭৩.৫০) ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জানুয়াির, ২০১৮ হেত িডেস�র, ২০২১ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন
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রেয়েছ। �ক��টর অনুকূেল ২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত �মাট ১০০০০.০০ ল� টাকা বরা� রেয়েছ।
�সে��র, ২০২১ পয �� সমেয় অথ � অবমু� হেয়েছ �মাট ০.০০ ল� টাকা এবং ব�য় হেয়েছ �মাট ০.০০ ল�
টাকা, যা বরাে�র: ০%। বা�ব অ�গিত ০%।
�কে�র আওতায় ২০২১-২২ অথ � বছেরর �সে��র, ২০২১ পয �� ল��মা�ার িবপরীেত বা�বায়ন অ�গিত
িন��প:
১) ২০২১-২২ অথ � বছেরর কম �পিরক�না অনুযায়ী বা�বায়ন কায ��ম চলমান রেয়েছ। সিচব মেহাদয় বেলন
�য, �ক��ট ইেতাপূেব � অনুেমািদত। অথ �ায়েনর ধরেণর িবষেয় অথ � িবভােগর মতামত �হেণর �েয়াজন �নই
বেল �তীয়মান হেয়েছ। �ক��ট �যেহত�  অনুেমািদত �ক� তাই এ �কে�র স�াব�তা
যাচাইেয়রও �েয়াজনীয়তা �নই মেম � সভায় আেলাচনা হয়। পুনগ ��ঠত িডিপিপ ম�ণালেয় ��রেণর জন�
সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়। 
িস�া�: িপইিস সভার িস�া� �মাতােবক পুনগ ��ঠত িডিপিপ ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব।
বা�বায়েন: �ক� পিরচালক। 

২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত অ�ভ� �� অনুেমািদত নত�ন �ক�সমূেহর তথ�ািদ:
১. প�ী জীিবকায়ন �ক�-৩য় পয �ায় (জলুাই, ২০২০ হেত জনু, ২০২৫) (িবআরিডিব):
প�ী জীিবকায়ন �ক��ট �মাট ৯২৮৮৮.২৯ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় গত ১০ আগ�, ২০২১ তািরেখ
একেনক সভায় অনুেমািদত হেয়েছ  এবং গত ০৭ �সে��র, ২০২১ তািরেখ �কে�র �শাসিনক আেদশ
জাির করা হেয়েছ। িবআরিডিব’র যু� পিরচালক �মা: আলমগীর �হােসন আল �নওয়াজ’�ক �কে�র �ক�
পিরচালক পেদ িনেয়াগ �দান করা হেয়েছ। �কে�র �কাড ন�েরর িবষেয় অথ � িবভােগ ��াব ��রেণর জন�
সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়। এছাড়া �কে�র আওতায় �থাক বরাে�র িবষেয় ম�ণালেয় ��াব ��রেণর
জন� সভায় ���ােরাপ করা হয়। 

িস�া�:
১) �কে�র �কাড ন�েরর িবষেয় অথ � িবভােগ ��াব ��রণ করেত হেব।
২) �কে�র আওতায় �থাক বরাে�র িবষেয় ম�ণালেয় ��াব ��রণ করেত হেব।
বা�বায়েন: প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ এবং �ক� পিরচালক।  

২০২১-২২ অথ � বছেরর এিডিপেত অ�ভ� �� বরা�িবহীনভােব সংযু� অননুেমািদত নত�ন
�ক�সমূেহর তথ�ািদ:
১. দু� ঘাটিত উপেজলায় সমবােয়র কায ��ম স�সারণ �ক� (জলুাই, ২০২০ হেত জনু, ২০২৪) (সমবায়
অিধদ�র):
সভায় জানােনা হয় �য, গত ১১.০২.২০২১ তািরেখ িপইিস সভা অনু��ত হেয়েছ। সভার িস�া� অনুযায়ী
এক�ট িনরেপ� �িত�ান �ারা স�াব�তা সমী�া কের তার �িতেবদন পুনগ�ঠ �ত িডিপিপেত অ�ভ� �� কের এ
িবভােগ ��রেণর জন� সং�ায় প� ��রণ করা হেয়েছ। 
িস�া�: এক�ট িনরেপ� �িত�ান �ারা স�াব�তা সমী�া কের তার �িতেবদন পুনগ�ঠ �ত িডিপিপেত
অ�ভ� �� কের ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব।
বা�বায়েন: িনব�ক ও মহাপিরচালক, সমবায় অিধদ�র।

২. মিহলা �িশ�ণ ইন���টউট, টা�াইল এর স�সারণ, সং�ার ও আধুিনকায়ন �ক� (জানুয়াির, ২০২১ হেত
িডেস�র, ২০২৩) (িবআরিডিব):

�কািভড-১৯ পিরি�িত �াভািবক হেল বা�বায়েনর উেদ�াগ �হেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।
িস�া�: �কািভড-১৯ পিরি�িত �াভািবক হেল বা�বায়েনর উেদ�াগ �হণ করেত হেব।
বা�বায়েন: মহাপিরচালক, িবআরিডিব।

৩. পাব �ত� চ��াম সমি�ত সমাজ উ�য়ন �ক� (জলুাই, ২০২১ হেত জনু, ২০২৬) (িবআরিডিব):
সভায় জানােনা হয় �য, িবআরিডিব হেত �কে�র িডিপিপ পাওয়া যায়িন।
িস�া�: িডিপিপ এ িবভােগ ��রণ করেত হেব।
বা�বায়েন: মহাপিরচালক, িবআরিডিব।
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৪. ব�ব�ু আ�িনভ�রশীল ইনি��টউট, টা�াইল এর স�সারণ, সং�ার ও আধুিনকায়ন �ক� (জলুাই,
২০২১ হেত জনু, ২০২৫) (িবআরিডিব):
সভায় জানােনা হয় �য, িবআরিডিব হেত িডিপিপ পাওয়া যায়িন।
িস�া�: িডিপিপ এ িবভােগ ��রণ করেত হেব।
বা�বায়েন: মহাপিরচালক, িবআরিডিব।

৫. লালমিনরহাট, নীলফামারী, প�গড় ও কুিড়�াম �জলার দির�ে�র জীবনমান উ�য়ন �ক� (জলুাই,
২০২০ হেত জনু, ২০২৪) (িবআরিডিব):
সভায় জানােনা হয় �য, িবআরিডিব হেত  �কে�র িডিপিপ পাওয়া যায়িন।
িস�া�: িডিপিপ এ িবভােগ ��রণ করেত হেব।
বা�বায়েন: মহাপিরচালক, িবআরিডিব।

৬. বহৃ�র িদনাজপুর- রংপুর �জলায় দু� উৎপাদন ব�ৃ�র লে�� দুধােলা গাভীর জাত উ�য়ন ও দুে�র
ব�মুখী ব�বহার িন��তকরেণ কারখানা �াপন �ক� (জানুয়াির, ২০১৯-জনু, ২০২৪) (িম� িভটা):
পুনগ ��ঠত িডিপিপ গত ১৭ জনু, ২০২১ ি�: তািরেখ পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। ১১-০৮-২০২১
তািরেখ িপইিস সভা অনু��ত হেয়েছ। িপইিস সভার িস�াে�র আেলােক পরবত� ব�ব�া �হণ করার িবষেয়
সভায় ���ােরাপ করা হয়। �ক��টর অথ �ায়েনর ধরণ িনধ �ারেণর িবষেয় মতামত �দােনর জন� গত
২৭.০৯.২০২১ তািরেখ এ িবভাগ হেত অথ � িবভােগ প� ��রণ করা হেয়েছ। এ িবষেয় অথ � িবভােগর সােথ
�যাগােযাগ রাখার জন� সভায় ���ােরাপ করা হয়। 
িস�া�:
১) িপইিস সভার িস�াে�র আেলােক পরবত� ব�ব�া �হণ করেত হেব।
২) �ক��টর অথ �ায়েনর ধরণ িনধ �ারেণর িবষেয় অথ � িবভােগর সােথ �যাগােযাগ রাখেত হেব।
বা�বায়েন: ব�ব�াপনা পিরচালক, িম� িভটা এবং প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ।

৭. �পক�: ২০২১: দাির�� িবেমাচেন �ু� স�য় �যাজন (িডেস�র,, ২০১৮ হেত জনু,২০২২)
(এসএফিডএফ):
সভায় জানােনা হয় �য, পুনগ ��ঠত িডিপিপ গত ০৫.০৮.২০২১তািরেখ পিরক�না কিমশেন ��রণ করা
হেয়েছ। �কে�র অনুেমাদন ���য়াকরেণর িবষেয় পিরক�না কিমশেনর সােথ �যাগােযাগ রাখার িবষেয়
সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়।
িস�া�: �কে�র অনুেমাদন ���য়াকরেণর িবষেয় পিরক�না কিমশেনর সােথ �যাগােযাগ অব�াহত
রাখেত হেব।
বা�বায়েন: ব�ব�াপনা পিরচালক, এসএফিডএফ।

৮. কেরানা ভাইরােসর �নিতবাচক �ভাব �মাকািবলায় সদস� পিরবােরর আয় ও উৎপাদন ব�ৃ�েত
��ডিভি�ক �িশ�ণ ও ঋণ সহায়তা (নেভ�র, ২০২০-জনু, ২০২৩) (এসএফিডএফ):
সভায় জানােনা হয় �য, �কে�র িডিপিপ গত ০৫.০৮.২০২১তািরেখ পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ।
িপইিস সভা আেয়াজেনর িবষেয় পিরক�না কিমশেনর সােথ �যাগােযাগ রাখার িবষেয় সভায় িনেদ�শনা �দান
করা হয়।
িস�া�: িপইিস সভা আেয়াজেনর িবষেয় পিরক�না কিমশেনর সােথ �যাগােযাগ রাখেত হেব।
বা�বায়েন: ব�ব�াপনা পিরচালক, এসএফিডএফ।

৯. তথ� ও �যাগােযাগ �যু�� িভি�ক �িশ�ণ কমে�� কাম অিফস, �দশ �নী ও িব�য় �ক� �িত�ার
মাধ�েম �ু� কৃষক উ�য়ন ফাউে�শন (এসএফিডএফ) �ক শ��শালীকরণ (জানুয়াির, ২০১৮ হেত িডেস�র,
২০২১)(এসএফিডএফ):
সভায় জানােনা হয় �য, এসএফিডএফ হেত িডিপিপ পাওয়া যায়িন। িডিপিপ এ িবভােগ ��রেণর জন� সভায়
িনেদ�শনা �দান করা হয়।
িস�া�: িডিপিপ এ িবভােগ ��রণ করেত হেব।
বা�বায়েন: ব�ব�াপনা পিরচালক, এসএফিডএফ।

১০. �টকসই কৃিষর জন� �িতেবশ উপেযাগী খামারকরণ (জলুাই, ২০২০ হেত জনু, ২০২৩) (বাড�, কুিম�া):
�



সভায় জানােনা হয় �য, জনবেলর ��াব গত ১০.০১.২০২১ তািরেখ অথ � িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ। গত ১৮
�ফ�য়াির, ২০২১ তািরেখ িডিপিপ পুন �গঠেনর জন� সং�ায় প� ��রণ করা হেয়েছ। পুনগ ��ঠত িডিপিপ
ম�ণালেয় দািখেলর িবষেয় সভায় ���ােরাপ করা হয়।
িস�া�: পুনগ ��ঠত িডিপিপ ম�ণালেয় দািখল করেত হেব।
বা�বায়েন: মহাপিরচালক, বাড�, কুিম�া।

১১.  �ামীণ মাইে�া এ�ার�াইজ উ�য়েনর মাধ�েম জীিবকা উ�য়ন (জলুাই, ২০২০ হেত জনু, ২০২৩) (বাড�,
কুিম�া):
সভায় জানােনা হয় �য, পুনগ ��ঠত িডিপিপ এ িবভােগ ��রেণর জন� সভায় ���ােরাপ করা হয়। 
িস�া�: পুনগ ��ঠত িডিপিপ ম�ণালেয় দািখল করেত হেব।
বা�বায়েন: মহাপিরচালক, বাড�, কুিম�া।

১২. দাির�� দরূীকরণ ও আ�-কম �সং�ান স�ৃ�র জন� প�ী দাির�� িবেমাচন ফাউে�শন (িপিডিবএফ) এর
কায ��ম স�সারণ-২য় পয �ায় (জলুাই, ২০১৯ হেত জনু, ২০২২) (িপিডিবএফ):

গত ২৮ �ফ�য়াির, ২০২১ তািরেখ িডিপিপ পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। গত ১১.০৮.২০২১
তািরেখ িপইিস সভা অনু��ত হেয়েছ। িপইিস সভার িস�াে�র আেলােক পরবত� ব�ব�া �হণ করার জন�
সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়। থাড� পা�ট� ফাম � এর মাধ�েম Feasibility Study করার জন� সভায় ���ােরাপ
করা হয়। এছাড়া �ক��টর অথ �ায়ন ইকু�ই�ট না অনুদান হেব এ িবষেয় িস�া� �নয়ার জন� অথ � িবভােগ প�
��রণ করার জন� সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়।

িস�া�: ১)  িপইিস সভার িস�াে�র আেলােক পরবত� ব�ব�া �হণ করেত হেব।
২) িনরেপ� �িত�ান এর মাধ�েম Feasibility Study করেত হেব।
৩) �ক��টর অথ �ায়ন ইকু�ই�ট না অনুদান হেব এ িবষেয় িস�া� �নয়ার জন� অথ � িবভােগ ��াব ��রণ
করেত হেব।
বা�বায়েন: ব�ব�াপনা পিরচালক, িপিডিবএফ এবং প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ।

১৩.�শখ জ��ল হক প�ী উ�য়ন একােডমী, যেশার �িত�াকরণ' শীষ �ক �ক� (জলুাই, ২০২০ হেত জনু,
২০২৩) (আরিডএ, ব�ড়া):
সভায় জানােনা হয় �য, �ক��ট যেশার �জলার মিণরামপুর উপেজলার খানপুর ইউিনয়েনর মাচনা ও ঠেট
কামালপুর �মৗজায় বা�বায়েনর িনিম� পিরেবশ অিধদ�েরর এনওিস �দােনর জন� গত ১৪
অে�াবর, ২০২১ তািরেখ এ িবভাগ হেত সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবত�ন ম�ণালয়েক এবং
মহাপিরচালক, পিরেবশ অিধদ�রেক অনুিলিপ �দান করত: পিরচালক, পিরেবশ অিফস, খুলনা িবভাগীয়
কায �ালয়েক প� �দান করা হেয়েছ। কৃিষ, পািন স�দ ও প�ী �িত�ান িবভােগর িনেদ�শনার আেলােক
�কে�র স�াব�তা সমী�া কের পুনগ ��ঠত িডিপিপেত অ�ভ� �� করার িবষেয় এ িবভাগ হেত ০৪
অে�াবর, ২০২১ তািরেখ মহাপিরচালক, আরিডএ, ব�ড়ােক প� �দান করা হেয়েছ। িপইিস সভার
কায �িববরণীর আেলােক এখেনা পুনগ ��ঠত িডিপিপ পাওয়া যায়িন। আগামী ০১ (এক) মােসর মেধ� �কে�র
স�াব�তা সমী�া স�� কের পুনগ ��ঠত িডিপিপ ম�ণালেয় ��রেণর িবষেয় সভায় ���ােরাপ করা হয়। 

িস�া�:
১) আগামী ০১ (এক) মােসর মেধ� �কে�র স�াব�তা সমী�া স�� করেত হেব।
২) িপইিস সভার কায �িববরণীর আেলােক পুন �গ�ঠত িডিপিপ ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব।
৩) পিরেবশ অিধদ�েরর এনওিস �াি�র িবষেয় পিরচালক, পিরেবশ অিফস, খুলনা ও যেশার এর সােথ
�যাগােযাগ রাখেত হেব।
বা�বায়েন: মহাপিরচালক, আরিডএ, ব�ড়া।

১৪. বাপাড� এর স�মতা ব�ৃ�করণ �ক� (জলুাই, ২০২১-জনু, ২০২৬) (বাপাড�):

সভায় জানােনা হয় �য, পুনগ ��ঠত িডিপিপ এ িবভােগ পাওয়া যায়িন। পুনগ ��ঠত িডিপিপ এ িবভােগ ��রেণর
জন� সভায় ���ােরাপ করা হয়। 

িস�া�: পুনগ ��ঠত িডিপিপ এ িবভােগ ��রেণ করেত হেব।

�



বা�বায়েন: মহাপিরচালক, বাপাড�।  

জলবায় ুপিরবত�ন �া� �ক� : 
১. জলবায়ু পিরবত�েনর �ভাব �মাকােবলার জন� িচিররব�র ও খানসামা উপেজলা এলাকার ���পূণ � �ান
ও রা�াসমূেহ �সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত �াপন �ক� (িপিডিবএফ):  

সভায় জানােনা হয় �য, �ক��ট �মাট ৪০০.০০ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জলুাই/২০১৮ হেত িডেস�র/
২০২১িদনাজপুর �জলার িচিররব�র ও খানসামা উপেজলায় বা�বায়নাধীন রেয়েছ।ল��মা�া অনুযায়ী
�কে�র বা�বায়ন কায ��ম শতভাগ স�� করা হেয়েছ। িবিসিস�টর শত� অনুযায়ী িপআইিস সভার
সুপািরশসহ �কে�র ৪থ � িক�� অথ � ছােড়র ��াব ইেতামেধ� প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ হেত বাংলােদশ
জলবায়ু পিরবত�ন �াে� ��রণ করা হেয়েছ। অথ � ছােড়র িবষেয় জলবায়ু পিরবত�ন �াে�র সােথ �যাগােযাগ
রাখার জন� সভায় ���ােরাপ করা হয়। �মইনেটন�া� এর জন� উপেজলা িনব �াহী অিফসার এর সােথ
�যাগােযাগ কের এমওইউ করার িবষেয় সিচব মেহাদয় ���ােরাপ কেরন।

িস�া�:
১) অথ � ছােড়র িবষেয় জলবায়ু পিরবত�ন �াে�র সােথ �যাগােযাগ রাখেত হেব।
২) �মইনেটন�া� এর জন� উপেজলা িনব �াহী অিফসার এর সােথ �যাগােযাগ কের এমওইউ (MoU) করেত
হেব।
বা�বায়েন: �ক� পিরচালক।

২. জলবায়ু পিরবত�েনর �ভাব �মাকােবলার জন� কুমারখালী ও �খাকসা উপেজলা �সৗর িবদু�তািয়ত
সড়কবািত �াপন �ক� (িপিডিবএফ):

�ক��ট �মাট ৯৯.৮৭১৮ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় জলুাই, ২০১৮ হেত জনু, ২০২২ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন
রেয়েছ। �কে�র আওতায় �মাট ১২৯ �ট �সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত �াপেনর িবপরীেত ইেতামেধ� ৭৬�ট
�সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত �াপন কাজ স�� হেয়েছ। কম �পিরক�না ও ল��মা�া  অনুযায়ী �কে�র
বা�বায়ন কায ��ম স�� করার িবষেয় সভায় ���ােরাপ করা হয়। �মইনেটন�া� এর জন� সংি��
উপেজলা িনব �াহী অিফসার এর সােথ �যাগােযাগ কের এমওইউ (MoU) করার িবষেয় এবং অথ � ছােড়র ��াব
ম�ণালেয় ��রেণর জন� সিচব মেহাদয় ���ােরাপ কেরন।

িস�া�:
১) কম �পিরক�না ও ল��মা�া  অনুযায়ী �কে�র বা�বায়ন কায ��ম স�� করেত হেব।
২) �মইনেটন�া� এবং স�দ হ�া�র এর জন� সংি�� উপেজলা িনব �াহী অিফসার এর সােথ �যাগােযাগ
কের এমওইউ (MoU) করেত হেব।
৩) অথ � ছােড়র ��াব ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব।

 বা�বায়েন: �ক� পিরচালক।

৩. �ীন হাউজ গ�াস িন:সরণ কমােনার লে�� �মৗলভীবাজার �জলার অ�গ �ত জড়ুী ও বড়েলখা উপেজলায়
কাব �ন িনগ �মন �াস ও পিরেবশ উ�য়ন �ক� (িপিডিবএফ):
�ক��ট বাংলােদশ জলবায়ু পিরবত�ন �াে�র অথ �ায়েন �মাট ৫০০.০০ ল� �া�িলত ব�েয় অে�াবর/২০২০
হেত জনু/২০২২ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর মূল কায ��ম িহেসেব �সৗর িবদু�তািয়ত
সড়কবািত �াপেনর �য় ���য়া স�� কের �কে�র �সৗর িবদু�তিয়ত সড়কবািত �াপন কাজ �� করা
হেয়েছ। �কে�র আওতায় ৩৭৩ �ট-এর মেধ� এ পয �� ১৪০�ট �সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত সরবরাহ ও �াপন
কাজ স�� হেয়েছ যার বা�ব অ�গিত ৩৭.৫৩%। �কে�র অনুকূেল ইেতামেধ� ১ম িক�� বাবদ ১২৫.০০
ল� টাকা ছাড় হেয়েছ যা �ত ব�য় হেয় যােব। 

িস�া�: কম �পিরক�না ও ল��মা�া  অনুযায়ী �কে�র বা�বায়ন কায ��ম স�� করেত হেব।
বা�বায়েন: �ক� পিরচালক।

৪. জলবায়ু পিরবত�েনর �ভাব �মাকােবলার জন� চ�য়াডা�া সদর উপেজলার িবিভ� জন���পূণ � �ােন
�সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত �াপন শীষ �ক �ক� (িপিডিবএফ):

� � �



�ক��ট বাংলােদশ জলবায়ু পিরবত�ন �া� ফাে�র অথ �ায়েন �মাট ২৫০.০০ ল� টাকা �া�িলত ব�েয়
জলুাই, ২০১৯ হেত িডেস�র, ২০২২ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। �ক��টর মূল ল�� ও উে�শ� হেলা
�ক� এলাকায় �মাট ২০০�ট �সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত �াপন করা। �ক��ট জলুাই ২০১৯ হেত ��
হওয়ার কথা থাকেলও �ায় ১ বছর ২ মাস পর �ক��টর �শাসিনক আেদশ জারী হয় এবং তারও ১ মাস পর
�ক� পিরচালক িনেয়াগ স�� হয়। অথ �াৎ �ক� িনধ �ািরত সমেয়র �ায় ১৬ (�ষাল) মাস পের �কে�র মূল
কায ��ম �� হয়। �ক��টর �ময়াদ �শষ হওয়ায় কারেণ �কে�র �য় ���য়া ��সহ ল��মা�া অনুযায়ী
বা�বায়ন কাজ �� করা স�ব হয়িন। তেব, ইেতামেধ� �ক� �ময়াদ ব�ৃ� করা হেয়েছ। �কে�র মুল কাজ
িহেসেব �সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত িডিপএম প�িতেত �েয়র ���য়া চলমান রেয়েছ যা স�� কের �ত
�সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত �াপন কাজ �� করা হেব। 

িস�া�: কম �পিরক�না ও ল��মা�া  অনুযায়ী �কে�র বা�বায়ন কায ��ম স�� করেত হেব।
বা�বায়েন: �ক� পিরচালক।

৫. �ীণ হাউস গ�াস িন:সরণ কমােনার লে�� িমঠাপুকুর উপেজলায় �সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত �াপন
শীষ �ক �ক� (িপিডিবএফ):
বাংলােদশ জলবায়ু পিরবত�ন �া� ফাে�র অথ �ায়েন প�ী দাির�� িবেমাচন ফাউে�শন (িপিডিবএফ) কতৃ�ক
বা�বায়নাধীন “�ীনহাউস গ�াস িন:সরণ কমােনার লে�� িমঠাপুকুর উপেজলায় �সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত
�াপন” শীষ �ক �ক��ট জলুাই, ২০২০ হেত জনু, ২০২৩ �ময়ােদ বা�বায়নাধীন রেয়েছ। বিণ �ত �কে�র
আওতায় ৩০ ওয়াট �মতা স�� �মাট ৭৫�ট �সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত �াপেনর ল��মা�া রেয়েছ। উ�
�সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত �য় ���য়া স�� হেয়েছ এবং �ক� এলাকায় �সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত
�াপেনর কাজ চলমান রেয়েছ। এছাড়াও বিণ �ত �কে�র �ক� এলাকা/�ান চূড়া� করণসহ �ক� বা�বায়ন
কিম�টর সুপািরশ এবং �ণয়নকৃত তািলকা অনুযায়ী �ক� ��াব সংেশাধন করা হেয়েছ। উ� সংেশািধত
�ক� ��াব�ট অনুেমাদেনর লে�� প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগর মাধ�েম বাংলােদশ জলবায়ু পিরবত�ন
�াে� ��রণ করা হেয়েছ। �ক� সংেশাধেনর িবষেয় বাংলােদশ জলবায়ু পিরবত�ন �া� এর সােথ �যাগােযাগ
রাখার জন� সভায় ���ােরাপ করা হয়। এছাড়া অথ � ছােড়র িবষেয় বাংলােদশ জলবায়ু পিরবত�ন �া� এর
সােথ �যাগােযাগ রাখার জন�ও সভায় ���ােরাপ করা হয়।
িস�া�:
১) �ক� সংেশাধেনর িবষেয় বাংলােদশ জলবায়ু পিরবত�ন �া� এর সােথ �যাগােযাগ অব�াহত রাখেত হেব।
২) অথ � ছােড়র িবষেয় বাংলােদশ জলবায়ু পিরবত�ন �া� এর সােথ �যাগােযাগ অব�াহত রাখেত হেব।
ব�ব�াপনা পিরচালক, িপিডিবএফও �ক� পিরচালক।

৬. �ীনহাউস গ�াস িন:সরণ কমােনার লে�� �গাপালগ� �জলার �গাপালগ� সদর, ট� ি�পাড়া এবং
�কাটালীপাড়া এলাকায় �সৗর িবদু�তািয়ত সড়ক বািত �াপন �ক� (িপিডিবএফ):

বাংলােদশ জলবায়ু পিরবত�ন  �া� ফাে�র অথ �ায়েন “�ীনহাউস গ�াস িন:সরণকমােনার লে��  �গাপালগ�
�জলার �গাপালগ� সদর, ট� ি�পাড়া এবং �কাটালীপাড়া এলাকায় �সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত �াপন” শীষ �ক
�ক��ট জলুাই, ২০২০ হেত জনু, ২০২৩ �ময়ােদ �মাট ২০০.০০ ল� টাকা �া�িলত ব�েয় বা�বায়নাধীন
রেয়েছ। �কে�র আওতায় ৩৮�ট ইউিনয়েন ৩০ ওয়াট �মতাস�� �মাট ১৫০�ট �সৗর িবদু�তািয়ত
সড়কবািত �াপন করার ল��মা�া রেয়েছ।�কে�র আওতায় ইেতামেধ� িপআইিস কিম�ট  গঠন, ব�াংক
িহসাব �খালা এবং দরপ� মূল�ায়ন কিম�ট গঠন স�� হেয়েছ, জনতা ব�াংক, কেপ �ােরট শাখা, মিত�ঝল-এ
ব�াংক িহসাব �খালা হেয়েছ; �ক� বা�বায়ন কিম�ট (িপআইিস) গঠন করা হেয়েছ; দরপ� মূল�ায়ণ কিম�ট
গঠন করা হেয়েছ; বািষ �ক কম �পিরক�না �নয়ণ করা হেয়েছ; �ক� বা�বায়ন কিম�টর ১ম সভা করা হেয়েছ
এবং �কে�র �সৗর িবদু�তািয়ত সড়কবািত সরাসির �য় প�িতেত (িডিপএম) �েয়র ���য়া চলমান
রেয়েছ।

িস�া�: কম �পিরক�না ও ল��মা�া অনুযায়ী �কে�র বা�বায়ন কায ��ম স�� করেত হেব। 
বা�বায়েন:  ব�ব�াপনা পিরচালক, িপিডিবএফ ও �ক� পিরচালক।

িবিবধ িস�া�:
১) দ�র/সং�ার পিরক�না উইং এ পয �া� জনবেলর সং�ান রাখেত হেব। পিরক�না উইংেক শ��শালী
করেত হেব।



২) বরা� িবহীনভােব অননুেমািদত �ক�সমূেহর মেধ� �য সব �কে�র িডিপিপ সং�া হেত এখনও
ম�ণালেয় ��রণ করা হয়িন �স সব �কে�র িডিপিপ �ত ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব।
৩) িম� িভটা ৫�ট, িপিডিবএফ ৫�ট, সমবায় অিধদ�র ৫�ট, আরিডএ, ব�ড়া ৩�ট, বাড�, কুিম�া ৪�ট এবং
এসএফিডএফ ২�ট কের নত�ন �কে�র নাম ও কনেস�, �ীফ, Synopsis আগামী ৩০ নেভ�র, ২০২১
তািরেখর মেধ� ম�ণালেয় ��রণ িন��ত করেত হেব। 
৪) দ�র/সং�াসমূহ তােদর িনধ �ািরত ম�াে�� অনুযায়ী নত�ন �ক� �হণ করেব। 
বা�বায়েন: সকল দ�র/সং�া �ধান। 
৫) আইএমইিড ০৫/২০০৩ (সংেশািধত) �িতেবদেনর ০২ (দুই) �� (হাড� কিপ) বাত�া বাহেকর মাধ�েম
�িতমােসর ০১ তািরেখর মেধ� প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগ আবিশ�কভােব ��রণ করেত হেব।
বা�বায়েন: সকল সং�া �ধান ও সংি�� �ক� পিরচালক।

৬.০।      সভায় আর �কান আেলাচ�সূিচ না থাকায় সকলেক ধন�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।

 

 
 �পন ভ�াচায �� 
 �িতম�ী

�ারক ন�র: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৬১.২১.১৬৬
তািরখ: 

 ০৭ নেভ�র ২০২১
িবতরণ (�জ��তার �মানুসাের নয়) : 

 ১) িসিনয়র সিচব, অভ��রীণ স�দ িবভাগ
 ২) িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ, অথ � ম�ণলায়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

 ৩) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ�র, বাংলােদশ প�ী উ�য়ন �বাড�, প�ী ভবন, ৫ কাওরান
বাজার, ঢাকা।

 ৪) অিতির� সিচব, পিরক�না ও উ�য়ন অনুিবভাগ, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।

 ৫) িনব�ক ও মহাপিরচালক, সমবায় অিধদ�র, সমবায় ভবন, আগারগাওঁ, ঢাকা।
 ৬) মহাপিরচালক, বাংলােদশ প�ী উ�য়ন একােডিম, কুিম�া

 ৭) মহাপিরচালক, প�ী উ�য়ন একােডমী, ব�ড়া
 ৮) ব�ব�াপনা পিরচালক, প�ী দাির�� িবেমাচন ফাউে�শন (িপিডিবএফ), িমরপুর, ঢাকা।

 ৯) ব�ব�াপনা পিরচালক, ব�ব�াপনা পিরচালেকর দ�র, �ু� কৃষক উ�য়ন ফাউে�শন
(এসএফিডএফ), প�ী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।

 ১০) �ধান, কৃিষ পািন স�দ ও প�ী �িত�ান িবভাগ (�ধান)-এর দ�র, পিরক�না কিমশন
 ১১) �ধান, কায ��ম িবভাগ (�ধান)-এর দ�র, পিরক�না কিমশন, �শর-ই বাংলা নগর, ঢাকা।

 ১২) যু�সিচব, উ�য়ন অিধশাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
 ১৩) ব�ব�াপনা পিরচালক , বাংলােদশ দু� উৎপাদনকারী সমবায় ইউিনয়ন িল: (িম�িভটা),

�তজগাওঁ, ঢাকা।
 ১৪) যু�সিচব, পিরক�না অিধশাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

 ১৫) মহাপিরচালক , মহাপিরচালক এর দ�র, ব�ব�ু দাির�� িবেমাচন ও প�ী উ�য়ন একােডিম
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(বাপাড�), �কাটালীপাড়া. �গাপালগ�।
১৬) �িতম�ী মেহাদেয়র একা� সিচব, �িতম�ী মেহাদেয়র দ�র, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ,
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৭) সিচেবর একা� সিচব , সিচেবর দ�র, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।
১৮) উপসিচব, উ�য়ন শাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৯) উপসিচব (অিতির� দািয়�), পিরক�না-৫ শাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।
২০) উপসিচব (অিতির� দািয়�), পিরক�না-৩ শাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।
২১) উপসিচব (অিতির� দািয়�), পিরক�না-৪ শাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।
২২) উপসিচব, পিরক�না-২ শাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২৩) উপসিচব, পিরক�না-৬ শাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২৪) চীফ এ�াকাউ� এ�া� িফন�া� অিফসার,, চীফ এ�াকাউ� এ�া� িফন�া� অিফসার এর
কায �ালয়, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, �স�ণবািগচা, ঢাকা।
২৫) �ক� পিরচালক, , সািব �ক �াম উ�য়ন কম �সূিচ (িসিভিডিপ-৩), সমবায় ভবন, আগারগাওঁ,
ঢাকা।
২৬) পিরচালক, মূল�ায়ন-১, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও মূল�ায়ন িবভাগ, �শর-ই বাংলা নগর, ঢাকা।
২৭) মূল�ায়ন কম �কত�া-১ , মূল�ায়ন-১, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও মূল�ায়ন িবভাগ, �শর-ই বাংলা নগর,
ঢাকা।
২৮) �ক� পিরচালক , (সকল)---------------।
২৯) িসে�ম এনািল� , আইিস�ট ইউিনট, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।

 
আজীজ হায়দার ভ� ইয়া 
উপসিচব


