
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায়

ম�ণালয় 
প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ 

পিরক�না-৬ শাখা

...

সভাপিত �মা. মিশউর রহমান এনিডিস 
সিচব

সভার তািরখ ২৫ অে�াবর ২০২১ ।
সভার সময় িবকাল ৩.০০ ঘ�টকা।

�ান প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগর সে�লন ক� (ক� নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭), বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।

উপি�িত সভায় উপি�ত কম �কত�ােদর �া�েরর তািলকা পিরিশ� ‘ক’ ��ব�।

২.০ উপ�াপনা ও আেলাচনা:

সভার ��েত সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় কায ��ম �� কেরন। আতঃপর িতিন সভার িবষয়ব�
উপ�াপন করার জন� �ক� পিরচালক জনাব জােহদুল হক �চৗধুরী-�ক আহবান জানান। সভাপিতর
অনুমিত�েম �ক� পিরচালক আেলাচ�সূিচ অনুযায়ী সভার কায �প� উপ�াপন কেরন। সভা�ট সরাসির ও জমু
�াটফেম � অনু��ত হয়।

আেলাচ�সূিচ-১: পূব �বত� সভার (২য় সভার) কায �িববরণী পঠন ও দৃিঢ়করণ:
পূব �বত� সভার কায �িববরণী পঠন ও দৃিঢ়করণ করা হেলা।
 �ক� ি�য়ািরং কিম�টর ২য় সভার িস�া� বা�বায়েনর অ�গিত:

আেলাচ� িবষয় িস�া� বা�বায়ন অ�গিত

ভূিম অিধ�হেণর জন� অিতির�
অেথ �র সং�ান

সংেশািধত িডিপিপেত জিম
অিধ�হণ খােত সােপা�ট�ং
ডকুেমে�র িভি�েত অিতির�
বরা� রাখা �যেত পাের।

অিতির� বরা� পাওয়া িগেয়েছ
এবং �স�ট ভূিম অিধ�হণ খােত
�দান করা হেয়েছ।

ভূিম উ�য়ন খােত বরা�
ব�ৃ�করণ

সংেশািধত িডিপিপেত জিম
অিধ�হণ খােত সােপ �া�টং
ডকুেমে�র িভি�েত অিতির�
বরা� রাখা �যেত পাের।

অিতির� বরা� পাওয়া িগেয়েছ।

ভবন ও �াপনা খােত বরা�
ব�ৃ�করণ

সংেশািধত িডিপিপেত জিম
অিধ�হণ খােত সােপ �া�টং
ডকুেমে�র িভি�েত অিতির�
বরা� রাখা �যেত পাের।

অিতির� বরা� পাওয়া িগেয়েছ।



সুফলেভাগীেদর �িশ�ণ খােত
বরা� ব�ৃ�করণ

সু�� �যৗ��কতা �দশ �ন
সােপে� সংেশািধত িডিপিপেত
�িশ�ণখােত অিতির� বরা�
রাখা �যেত পাের।

একই বােজট বরাে� ১৫�ট ��েডর
�িশ�ণ ব�াচ কিমেয় গাভী �া�
সুফলেভাগীেদর ২ িদেনর �িশ�ণ
২৫০০০ জন� মেধ� ৯৮০০
জনেক �দয়ার ব�ব�া সংেশািধত
িডিপিপেত করা হেয়েছ।

িবিবধ

�কে�র য�পািত বুেঝ �নয়া ও
�টি�ং কিম�ট গঠন করেত হেব।
�কে�র সব ধরেণর �েয়র
��ে� ম�ণালেয়র �িতিনিধ
সদস� িহেসেব এবং ই�জিপ ��ে�
িরিভউয়ার িহেসেব অ��ভ��
করেত হেব।

�কে�র সব ধরেণর �েয়র
��ে� ম�ণালেয়র �িতিনিধ
সদস� িহসােব রাখা হেয়েছ।

আেলাচ�সূিচ-২: ১১ অে�াবর, ২০২১ পয �� �ক� কায ��েমর অ�গিত আেলাচনা:
২.১।
 �ক��ট �মাট ২০৩২৪.৩১ ল� টাকা �া�িলত ব�ােয় জলুাই ২০১৮ হেত জনু ২০২২ পয �� �ময়ােদ বা�বায়
নাধীন আেছ।
 �কে�র অনুকূেল �সে��র ২০২১ পয �� �মাট অবমু� করা হেয়েছ ৬১২০.৬৩ল� টাকা এবং �মপু��
ত ব�য় হেয়েছ৫০৭৫.১৩ ল� টাকা যা অবমুে�র ৮২.৯২% এবং �কে�র �মাট বরাে�র ২৪.৯৭%। 
২.২। �কে�র ২৫,০০০ হাজার সুফলেভাগী বাছাইকরেণর লে�� �মাবাইল এ�াপ (mobile
app)ব�বহােরর মাধ�েম �বইজলাইন সােভ�র কাজ চলমান রেয়েছ।
 উে�খ� �য, বাংলােদশ পিরসংখ�ান বু�েরা কতৃ�ক স�ািদত 'খানা জিরপ ২০১৬' (Household Income and
Expenditure Survey’ 2016) মাধ�েম ��তকৃত তািলকার িভি�েত জিরপ কাজ স�াদন করা হে�।
 �সে��র ২০২১ পয �� ৮৪ �টর ইউিনয়েনর মেধ� ৬৮ �ট ইউিনয়েনর জিরপ কাজ স�� হেয়েছ। 
২.৩। কুিড়�াম ও জামালপুর �জলায় ৩৩�ট ইউিনয়েন �মাট ৮০৭০ জন সুফলেভাগীর িনকট
৮০৭০ �ট গাভী হ�া�র করা হেয়েছ। ২০২১-২২ অথ � বছের গাভী িবতরেণর ল��মা�া ৮১০১ �ট। 
২.৪।
 গবািদপ�র �টকা বাবদ ৩৫০/- ও ৬ মােসর জন� ৫০০/- কের খাদ� সহেযািগতা ৫৩৯৬ জনেক �দান করা 
হেয়েছ। ২০২১-২২ অথ � বছের�টকা ও খাদ� সহেযািগতার ল��মা�া ৮৩৮০ জন। 
২.৫। ৫৬�ট ব�ােচ �মাট ৩৫৭০ জনেক  �িশ�ণ �দয়া হেয়েছ। 
২.৬। মৎস� চাষ �যু�� �দশ �নীর উপকরণ ই-
�জিপর মাধ�েম �য় এবং ৮�ট উপেজলায় উপেজলা মৎস� অিফসােরর মাধ�েম সুফলেভাগীেদর মােঝ িবত
রণ করা হেয়েছ এবং হে�।
২.৭।
 কৃিষ পণ� ���য়াজাতকরণ ও িবপণন �ক� (এিপএম) �াপেনর জন� জিম অিধ�হেণর বত�মান অব�া িন
��প:
�জলা উপেজলা অিধ�হেণর বত�মান অব�া
জামাল
পুর

ইসলাম
পুর

ভূিমর দখল হ�া�েরর কাজ স�� হেয়েছ ।

�মলা�হ চূড়া� �া�লন �পেয় অথ � �জলা �শাসক বরাবের ��রণ করা হেয়েছ।
 �ত দখল পাওয়া যােব। 

মাদারগ
�

চূড়া� �া�লন �পেয় অথ � �জলা �শাসক বরাবের ��রণ করা হেয়েছ।
�ত দখল পাওয়া যােব।

�দওয়ানগ
�

অিধ�হণ ���য়া চলমান



কুিড়�া
ম

রাজারহা
ট

ভূিমর দখল হ�া�েরর কাজ স�� হেয়েছ । উিলপুর
নােগ�রী
িচলমারী

২.৮। ভূিম উ�য়েনর ই �ট�ার ও কায �ােদশ �দয়া হেয়েছ।
 এিপএম ইউিনেটর ভবন �তরীর �ট�ার ���য়া চলমান রেয়েছ। 

২.৯। একােডমীর বুল ��শেনর জন� ১০�ট বুল সং�েহর জন� �ট�ার ���য়া স�� হেয়েছ।
 িক� �ািণস�দ অিধদ�র হেত আমদানীর অনুেমাদন না পাওয়ায় এখন পয �� বুল সং�হ করা স�ব হয় নাই। 

�কে�র �ধান �ধান খােতর ল��মা�া ও অ�গিত
(ল� টাকায়)

�ঃনং িডিপিপ অনুযায়ী �� �থেক
জনু, ২০২১ পয ��
�মপু��ত অ�গিত

২০২১-২২ অথ �
বছের বরা�

২০২১-২২ অথ � 
বছের ১১

অে�াবর,২১
পয �� অ�গিত

��
�থেক 11অে�াবর, ২১
পয �� �মপু��ত

অ�গিত

অংেগর নাম
�া�
িলত
ব�য় 

বা�ব
পিরমাণ আিথ �ক বা�ব আিথ �ক বা�ব আিথ �ক

 বা�ব আিথ �ক
(%)

বা�ব
(%)

১ জনবল
 ২০
৭.৮
৩ 

২৯ ১৪৪.৫৩ ২৯ ৬৬.২
৬ ২৯ ১৮.৯

২ 
 

১৬৩.৪৫
(৭৯%)

২৯
(১০০%)

২ ওভারেহড
১৩
৪.০
০ 

 ৬৩.৭৮  ৫৩.৮৬
 

 ২.৮
৬ 

 
৬৬.৬৪১

(৫০%)

৩ অিফস ভবন ভাড়া ৭০.০০
 ৮ ৩৬.৯১ ৮ ২০.২২ ৮ ৫.৩৪ ৮ ৪২.২৫

(৬০%)
৮

(১০০%)

৪ �িশ�ণ ১,০২৫
.৫০ 

৮০২০ ১১১.৭৭ ২৭৯০ ৪২৭.১৮ ৩৬৯৩ ১৮.৫৪ ৫৬০ ১৩০.৩১
(১৩%

৩৩৫০
(৪২%)

৫ �সিমনার/ওয়াক�সপ ১২.০০
 ২  ৮.৯৯ ১ ৩.০১ ১  ৮.৯৯

(৭৫%)
১

(৫০%)

৬ মু�ণ ও �কাশনা ১০.০০
 

 ৬.৬৫  ২.৭০   ০.৪৯  ৭.১৪
(৭১%)

৭ জিরপ ও মধ�বত�
মূল�ায়ন

১০.০০
 

  ৬.৪৯  ৩.০১  -  ৬.৪৯
(৬৫%)

৮ গবািদপ�র �টকা ও
খাদ�

৮৩৭.
৫০ 

২৫০০০ ১৮০.৭৭ ৫৩৯৭ ২৮০.৭৬ ৮৩৮০
-  ১৮০.৭৭

(২২%)
৫৩৯৭

(২১.৫৯%)

৯ কৃ��ম �জনেনর
জন� উ�ত ষাড়ঁ

১২০.০
০ ১০  ১২০.০০ ১০

-  ০.০০
(০%)

০
(০%)

�মাট (আবত�ক ব�য়)
২,৪২
৬.৮৩

 
৩৩০৬৯ ৫৫৯.৮৯ ৮২২৫ ৯৭৭.০০১ ২১২১ ৪৬.১৫ ৫৬৮ ৬০৬.০৪

৮৭৮৫

মূলধন ব�য়ঃ

১০ ভবন ও �াপনা  ২,৬০
২.০৬ 

১৬  -  ১,১০২.০৬
 ৪

- -   

১১ �মাটর যানবাহন  ৮৩.৬
৪ 

২৩  ৮৩.৬৪ ২৩  - - ৮৩.৬৪
(১০০%)

২৩
(১০০%)

১২ ক��উটার ও
আনুষি�ক

 ৪০.০
০ 

  ১৯.০৯   ২০.০১ 
- - ১৯.০৯

(৪৮%)

১৩ আসবাবপ�  ৬০.০
০ 

  ২৩.৮৮  ২৫.০০  - - ২৩.৮৮
(৪০%)



১৪
য�পািত (কৃিষ পণ�
���য়াকরণ �স�ােরর
জন�)

 ২,৯০
৩.৭০ ৫৬  ১০.০০ ৫  ৮১৩.৭০ ৩৩

- - ১০.০০
(০%)

৫
(৯%)

১৫ গেবষণা ও উ�য়ন  ১,২৬
৪.০৪ ৪০  ২৯.৭৭ ১  ৪৬৪.৭২ ১৪

- - ২৯.০০
(২%)

১
(৩)

১৬ ভূিম অিধ�হন  ৭৬৮.
০০ ৮  ৬২৭.৮৯ ৭  ২৬৮.০০ ১

- - ৬২৭.৮৯
(৮২%)

৭
(৮৮%)

১৭ ভূিম উ�য়ন  ১২০.
৮০ 

৮    ১০৪.৮০ ৭
- -

১৮ �ক� অনুদান (গ�
িবতরণ)

১০,০০
০.০০ ২৫০০০ ৩,৬৮৯.২০ ৯২২৩ ৩,২৪০.৪

৭ ৮১০১
- - ৩৬৮৯.২

০
(৩৭%)

৯২২৩
(৩৭%)

১৯ �সৗর িবদু�ৎ
 ৫৫
.২৪

 
৫০    ৫৫.২

৪ ৫০
- -  

�মাট (মূলধন ব�য়)
১৭,৮
৯৭.৪
৮ 

২৫২০১ ৪,৪৮৩.৪৭ ৯২৫৯ ৬,০৯৪.০
০ ৮২১০ -

- ৪৪৮৩.৪৭ ৯২৫৯

সব �েমাট=
২০,৩
২৪.৩
১ 

৫৮২৭০ ৫,০৪৩.৩৬ ১৭৪৮৪  ৭,০৭১.০
০   ২০৩৩১ ৪৬.১৫

 ৫৬৮  ৫০৮৯.৫১
(২৫%)

১৮০৫২
(৩১%)

আেলাচ�সূিচ-৩: �ক� স�� হবার পর এিপএম ইউিনট�েলা আরিডএ, ব�ড়ার িনকট হ�া�র
 িবষেয় আেলাচনা:
�ক� স�� হবার পর জামালপুর �জলার ইসলামপুর, �দওয়ানগ�, �মলা�হ ও মাদারগ� উপেজলায় এক�ট 
কের ও কুিড়�াম �জলার িচলমারী, উিলপুর, নােগ�রী ও রাজারহাট উপেজলায় এক�ট কের সব �েমাট �ািপত আ
ট�ট (৮) এিপএম ইউিনট, �ক� �শেষ এিপএম ইউিনট �েলা �বসরকারী খাত �ানীয় সরকার/ এন�জও এর সােথ 
অংিশদািরে�র িভি�েত পিরচালনার কথা বলা আেছ এবং ইউিনট�েলার মািলকানা হেব সরকার তথা আরিডএ, 
ব�ড়া।
 এমতাব�ায় এিপএম ইউিনট�েলা িনম �ান �শেষ আরিডএ, ব�ড়ার িনকট হ�া�েরর ব�াপাের িস�া� �েয়াজন।
িস�া� : এিপএম ইউন�ট �াপেনর পর কুিড়�াম �জলার ৪�ট ইউিনেটর মািলকানা প�ী উ�য়ন একােডিম,
রংপুর বরাবর এবং জামালপুর �জলার ৪�ট ইউিনেটর মািলকানা �শখ হািসনা প�ী উ�য়ন একােডিম জামালপুর
বরাবর হ�া�র করেত হেব। এিপএম ইউিন�ট �াপেন আরিডএ, ব�ড়া �টকিনক�াল সুপারিভশন করেব।

আেলাচ�সূিচ-৪: ৮�ট বােয়াগ�াস �া� িনম �া�ণর �ান িনব �াচেনর স�েক� আেলাচনা:
িডিপিপেত ৮�ট বােয়াগ�াস �া� িনম �াণ বরা� আেছ। কিমউিন�ট িভি�ক বােয়াগ�াস �া� �ানীয় কৃষক দল/
সমবায় সিমিত �ারা পিরচািলত হেব।িক� �ান িনব �াচেনর ��ে� এিপএম ইউিনেটর কথাও বলা আেছ।
এিপএম ইউিনট�েলা �লাকালয় �থেক িকছ� টা দেূর এবং গ�াস উৎপাদেনর কাচঁামাল িহসােব িক ব�ব�ত হেব তা 
বলা �নই।
এমতাব�ায় এিপএম ইউিনেটর িভতের বােয়াগ�াস �া� িনম �ান করা হেল অব�ব�ত থাকার স�াবনা �বশী।
 এমতাব�ায় �ান িনব �াচেনর ���য়া স�েক� সুিনিদ�� িনেদ�শনা �েয়াজন। 
িস�া� : বােয়াগ�াস �া� এর �ান িনব �াচেন এিপএম ইউিনট সংল� �ান �থম ��� পােব �ছাট আকাের
বােয়াগ�াস ��া� করার �চ�া করেত হেব।�কান কারেণ িফ�জবল না হেলা বােয়াগ�াস �া� �াপন করা যােবনা।

আেলাচ�সূিচ-৫: ৫০�ট �সালার লাইট �াপেন �ান িনব �াচেনর স�েক� আেলাচনা:
িডিপিপেত ৫০�ট �সালার লাইট �াপন বরা� আেছ। িক� �ান িনব �াচেনর িবষেয় �তমন িকছ�  বলা নাই।
 �ান িনব �াচেনর ���য়া স�েক� সুিনিদ�� িনেদ�শনা �েয়াজন। 
িস�া� : �য সম� সুিবধােভাগী ভালভােব গ� পালন বা মাছ চােষ সফলতা পােব তােদর বসতবািড় সংল� �ােন
�সালার লাইট �াপন করেত হেব।



আেলাচ�সূিচ-৬: �ট�ার ���য়ার মাধ�েম গ� �েয়র ব�াপাের আেলাচনা:
কিম�ট গঠেনর মাধ�েম গ� �য় �েয়র ব�াপাের িডিপিপেত িনেদ�শনা আেছ িক� এই ���য়া�ট খুবই জ�টল।
সময়মত সংি�� সবার কা��ত সহেযািগতা অেনক ��ে�ই পাওয়া যায় না।
এমতাব�ায় �ট�ার ���য়ার মাধ�েম গ� �য় করেল �ম ও সময় িকছ� টা সা�য় হেত পাের।
 এ ব�াপাের িস�া� �েয়াজন। 
িস�া� : �ট�ার এর মাধ�েম গ� �য় করার সুেযাগ নাই। এে�ে� হাট �থেক সরাসির গ� বাছাই কের �য়
করত: িবতরণ করেত হেব।

আেলাচ�সূিচ-৭: �মলা�হ উপেজলার এিপএম ইউিনট �শখ হািসনা প�ী উ�য়ন একােডমী, জামা
লপুেরর জিমর সংেগ িমিলেয় করার অনুেমাদন িবষেয় আেলাচনা:
�মলা�হ উপেজলার জন� এিপএম ইউিনট �াপেনর জায়গা অিধ�হণ �শখ হািসনা প�ী উ�য়ন একােডমী, জা
মালপুেরর জিমর সােথ ল�া আকাের অিধ�হণ করা হেয়েছ (যা ৪৪০ ফুট ল�া এবং ৫০ ফুট চওড়া)।
�ধুমা� এ জিমেত এিপএম ইউিনট �তরী স�ব নয়।
�শখ হািসনা প�ী উ�য়ন একােডমী, জামালপুেরর সংেগ িমিলেয় এ�ট করা �যেত পাের। এ
ব�াপাের সদয় অনুেমাদেনর জন� উপ�াপন করা হেলা।  
িস�া� : �মলা�হ উপেজলায় এিপএম ইউিনট �শখ হািসনা প�ী উ�য়ন একােডিমর িভতের িমিলেয় �লআউেট
�াপন করেত হেব।

আেলাচ�সূিচ-৮: �কে�র �ময়াদ বৃ�� িবষয়ক আেলাচনা:
গত ৩ (িতন) বছের এ �কে�র অ�গিত ২৪%। কেরানার কারেণ কায ��ম বাধা�� হয়।
এ বছেরর বরা� স�ূণ � ব�য় হেলও অ�গিত ৬০% এর �বশী হেবনা।
তাই �কে�র �ময়াদ কমপে� আেরা ২ (দুই) বছর ব�ৃ� করা �েয়াজন। 
িস�া� :�কে�র �ময়াদ ২ বছর ব�ৃ� করেত হেব।

আেলাচ�সূিচ-৯: এিপএম ইউিনেটর সীমানা �াচীর িডিপিপেত বরা� �নই:
অবকাঠােমা এবং এর য�পািতর িনরাপ�ার �ােথ � এখােত বরাে�র ব�ব�া �হণ করা �েয়াজন। 
িস�া� : এিপএম ইউিনেটর বাউ�ারী ওয়াল, �গট ও মা�ট ভরােটর জন� �ক� �ময়াদ ব�ৃ�র সময় িডিপিপ’�ত
বরা� রাখেত হেব।

আেলাচ�সূিচ-১০: ক�ােটল ই�ু�ের� (বীমা):
সুফলেভাগীেদর মােঝ িবতরণকৃত গ�র মতৃ� �জিনত �িত/ িব�য় করা �রাধ কে� �িত�ট গ� বীমার আওতায় 
আনার লে�� বীমার অথ � গ�র �য়মূল� হেত কত�ন অথবা সুফলেভাগীেদর িনকট হেত সং�হ করেল বীমার আ
ওতায় আনা স�ব। এ ব�াপাের িস�া� �েয়াজন। 
িস�া� :ক�ােটল ই�েুর� করার জন� �ক� �ময়াদ ব�ৃ�র সময় িডিপিপ’�ত বরা� রাখেত হেব।

আেলাচ�সূিচ-১১: �কে�র গেবষণা ও উ�য়ন খাত িনেয় আেলাচনা:
�কে�র গেবষণা ও উ�য়ন �কােড �মাট বরা� আেছ ১২৬৪.০৪ ল� টাকা। িক� বােজেট �দখা যায় িকছ�  য�পািত এবং
মালামাল �েয়র টাকা আেছ। �ক গেবষণা করেব বা িক িবষেয় গেবষণা তা সুিনিদ� � নয়।
ক) তথ� �যু্�� িনভ�র গবাদী প� পালন ও উ�য়ন �যু�� স�সারণ। বরা� = ৩৬৯.২৮ ল� টাকা। e-Livestock
Health and Management (Apps, Smart Phone) with LSP and other) । বােজট বণ �না মেত আট উপেজলায় আট�ট
Apps ধরা হেয়েছ। Apps এক�ট �তরী করেত হেব এবং �স�ট �ারা সবক�ট উপেজলার ডাটা ব�ব�াপনা করা যােব।
এলএসিপ (�লাকাল সািভ�স ���াভাইডার) �দর স�ানী �কান্ খাত �থেক আসেব �স ব�াপাের িস�া� �েয়াজন। �ানীয়
পয �ােয় এসএসিপ স�ৃ�, খােত ৩২২.৫৬ ল� টাকা বরা� আেছ, �সখান �থেক এলএসিপেদর স�ানী �দয়া �যেত পাের।
�ক� �শেষ এলএসিপ ও অন�ান�েদর �দানকৃত �াট�েফান িক করা হেব �স ব�াপােরও িস�া� �েয়াজন। 
খ) গবাদী প�র খাদ� �তরী (সাইেলজ এবং চিপং) / �য় সুফলেভাগীেদর মােঝ িবতরণ (িডিপিপ সংেযাজনী-১৬) বরা�
= ২২৭.২০ ল� টাকা। এ খােত চিপং �মিশন �য় ও খাদ� �েয়র টাকা আেছ। গেবষণা িকেসর উপর হেব �ক করেব
এব�াপাের �কান িদক িনেদ�শনা নাই। এ ব�াপাের িস�া� �েয়াজন। 



গ) দু� পন� সং�হ ও বাজারজাতকরণ ব�ব�া িবষয়ক কম �কাে�র উ�য়ন ও �প পয �ােয় স�সারণ (িডিপিপ
সংেযাজনী-১৭)বরা� = ১৬০.০০ ল� টাকা। এ খােত দুধ পিরবহন ও পরী�ার জন� উপকরণ �েয়র টাকা আেছ।
�ক� �শেষ মালামাল�েলা �কাথায়/কার দািয়ে� রাখা হেব তা িনিদৃ�� নয়। গেবষণা িকেসর উপর হেব, �ক করেব
এব�াপাের �কান িদক িনেদ�শনা নাই। এব�াপাের িস�া� �েয়াজন। 
ঘ) �ানীয় পয �ােয় এলএসিপ (�লাকাল সািভ�স ��াভাইডার) স�ৃ�। �িত ইউিনয়েন গবািদপ�র জন� ২ জন এবং ১৬�ট
মৎস� খামােরর জন� ১৬ জন �মাট ১৮২ জন। বরা� = ৩২২.৫৬ ল� টাকা।
�িশ�ণ িদেয় এলএসিপ �তরী করা হেয়েছ।
তােদর িনকট সািভ�স �নয়া এবং তার িবিনমেয় স�ানী �দয়ার ব�াপাের িডিপিপেত বলা নাই। �যেহত�  গেবষণা খােতর
টাকা,  গেবষণা িকেসর উপর হেব, �ক করেব এব�াপাের �কান িদক িনেদ�শনা নাই। এব�াপাের িস�া� �েয়াজন। 
িস�া� : �কে�র গেবষণা ও উ�য়েনর জন� গেবষণা ��াব আহবান করেত হেব। �েয়াজেন সংি��
িব�িবদ�ালেয় সােথ �যাগােযাগ কের গেবষণা ��� �ঠক করেত হেব।

আেলাচ�সূিচ-১২: িবিবধ: 
১) গ� িবতরণ কায ��েম সমস�া/বাধা দরূ করার জন� �ানীয় সংসদ সদস�, �জলা �শাসক, উপেজলা
�চয়ারম�ান/ জন �িতিনিধ ও প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগর সম�েয় Webinar আেয়াজন করেত হেব।
২) প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগর সিচব মেহাদয়/অন�ান� কম �কত�ােদর �ক� এলাকা �বিশ �বিশ পিরদশ �ন
করেত পােরন।
৩) �ক� সমাি�েত �কে�র য�পািত ও অন�ান� উপকরণ সরাসির িনয়মানুযায়ী হ�া�র করেত হেব।

১৩। সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি�ত ও Zoom Platform-এ অংশ�হণকাির সকল
সদস�েক ধন�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

�মা. মিশউর রহমান এনিডিস 
সিচব

�ারক ন�র: ৪৭.০০.০০০০.০৪৫.১৪.০০১.২১.৪৫ তািরখ: 
০৪ নেভ�র ২০২১

১৯ কািত�ক ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মানুসাের নয়) : 
১) িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ
২) সিচব, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও মূল�ায়ন িবভাগ
৩) সদস� (অিতির� দািয়�), সাধারণ অথ �নীিত িবভাগ (সদস�)-এর দ�র, পিরক�না কিমশন
৪) সদস�, কৃিষ পািন স�দ ও প�ী �িত�ান িবভাগ (সদস�)-এর দ�র, পিরক�না কিমশন
৫) সদস�, কায ��ম িবভাগ (সদস�)-এর দ�র, পিরক�না কিমশন
৬) মহাপিরচালক, বাংলােদশ প�ী উ�য়ন �বাড�
৭) অিতির� সিচব, পিরক�না ও উ�য়ন অনুিবভাগ, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
৮) মহাপিরচালক, প�ী উ�য়ন একােডমী, ব�ড়া
৯) িনব�ক ও মহাপিরচালক, সমবায় অিধদ�র
১০) যু��ধান , এনইিস-একেনক ও সম�য় অনুিবভাগ, পিরক�না িবভাগ
১১) যু�সিচব, পিরক�না অিধশাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
১২) মহাপিরচালক (চলিত দািয়�), �ািণস�দ অিধদ�র
১৩) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, জামালপুর
১৪) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, কুিড়�াম



১৫) উপপিরচালক , �শাসন অিধশাখা , কৃিষ স�সারণ অিধদ�র
১৬) উপসিচব (অিতির� দািয়�), এিপএ �সল, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
১৭) উপসিচব, উ�য়ন শাখা, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
১৮) সিচেবর একা� সিচব , সিচেবর দ�র, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
১৯) িসে�ম এনািল� , আইিস�ট ইউিনট, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
২০) �ক� পিরচালক , �ক� পিরচালক , প�ী উ�য়ন একােডমী (আরিডএ), ব�ড়া

 
 

ড. �মাঃ �গালাম �মা�ফা 
উপসিচব
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