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ফাণী 
 
 ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ ফদদয ল্লী এরাকায দারযদ্রয রফদভািন ও আথ থ-াভারিক উন্নয়দন অগ্রণী ভুরভকা 

ারন কদয আদে। ফদদয ভগ্র ল্লী এরাকায, রফদল কদয শ্চাদদ ও প্রতযন্ত অঞ্চর ম থন্ত এ রফবাদগয কাম থক্রভ সুরফস্তৃত। 

যকাদযয নীরতভারা, অঙ্গীকায ও অগ্রারধকাযভদয আদরাদক এ রফবাগ ও অধীনস্থ াংস্থাভ রফরবন্ন কভ থসূরি ফাস্তফায়ন 

কদয থাদক। 

 

 ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয আওতাধীন াংস্থাভদয ভদে রফআযরিরফ এফাং ভফায় অরধদপ্তয রফরবন্ন প্রকল্প ও 

কভ থসূরিয ভােদভ রফপুর াংখ্যক গ্রাভীণ দরযদ্র িনদগারিদক দারযদ্রয রফদভািদনয রদযয ঋণ, প্ররযণ ও উকযণ রফরবন্ন 

ায়তা প্রদান কদয আদে।এ কর কাম থক্রদভয পদর আত্মকভ থাংস্থান সৃরি, ক্ষুদ্র উদযাক্তা উন্নয়ন, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

প্রভৃরত ফযদে এ রফবাগ উদল্লখদমাগ্য অফদান ফযদখ িরদে। ফতথভান যকাদযয রূকল্প ২০২১ ফাস্তফায়দনয রদযয ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী িনদনেী ফখ ারনায স্বপ্ন ‘একটি ফারি একটি খাভায প্রকল্প’ এ রফবাদগয ভােদভ ফাস্তফায়ন কযা দচ্ছ। 

কভ থাংস্থান ও িনগদণয পুরিয িারদা পূযদণ ফাাংরাদদ দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় ইউরনয়ন রররভদেি (রভল্করবো) এয 

অফদান প্রাংরত দয়দে। প্ররযণ ও গদফলণা প্ররতিান রদদফ ফাি থ, ফাাি থ এফাং আযরিএ একরদদক ফমভন ভানফ ম্পদ 

উন্নয়দন অফদান যাখদে, অন্যরদদক ল্লীয িনগদণয আথ থ-াভারিক অফস্থায ারনাগাদ রিে তুদর ধযা ল্লী উন্নয়দনয নতুন 

নতুন ভদির উদ্ভাফদন রনদয়ারিত যদয়দে। আরভ আা করয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ এফাং এয অধীনস্থ াংস্থাভ ও 

কভ থরযকল্পনা ফাস্তফায়দন অরধকতয মত্নফান দফ এফাং ২০১৪-২০১৫ াদরয ভদে দারযদ্রয ও িযভ দারযদ্রয হ্রাদয রযয 

অিথন অন্যান্য ফরণ থত রযয অিথদন কারিত অফদান যাখদত যভ দফ।      

 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয াভরগ্রক কভ থকান্ড তুদর ধদয ২০১৪-২০১৫ অথ থ-ফেদযয ফারল থক প্ররতদফদন প্রকানায ভােদভ 

এ রফবাদগয কভ থকান্ড ও ারনাগাদ তথ্য করদক অফরত কযদত ায়তা কযদফ াাার ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফঘারলত রবন 

২০২১ ফাস্তফায়দন মথামথ ভূরভকা যাখদফ ফদর আভায রফশ্বা। ২০১৪-২০১৫ াদরয প্ররতদফদন প্রস্তুদতয াদথ াংরিি করদক 

আরভ আন্তরযক ধন্যফাদ িানাই।   

 

িয় ফাাংরা, িয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাদদ রিযিীফী ফাক   
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স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রিাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

(খন্দকায ফভাাযযপ ফাদন, এভর) 
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ফাণী 

 
 

দারযদ্রয রফদভািন ও ল্লী উন্নয়দনয রদযয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ অগ্রণী ভূরভকা ারন কদয আদে। 

স্বাধীনতা-উত্তয ফাাংরাদদ অদনক িিাই-উতযাই তথা অস্বাবারফক িনাংখ্যা বৃরিয িা, ঘন ঘন প্রাকৃরতক রফম থয়, 

রফশ্বায়দনয িযাদরঞ্জ ফভাকারফরা এফাং ফফ কদয়কফৎয মাফৎ রফশ্বব্যাী অথ থননরতক ভন্দা দেও আথ থ-াভারিক ফযদে 

উদল্লখদমাগ্য াপল্য অিথন কদযদে। 

 

 ফতথভান যকায- ক্ষুধা, দারযদ্রয, বফলম্য ও দূনীরতভৄক্ত সুখীভি ’’রিরিোর ফাাংরাদদ’’ গিায স্বপ্ন ফাস্তফায়দনয 

রদযয রফপুর িনভথ থন রনদয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী িনদনেী ফখ ারনায ফনতৃদে যভতায় এদদে। ল্লী উন্নয়ন ও দারযদ্রয 

রনযদনয অন্যতভ বৃৎ কভ থসূরি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয স্বপ্নপ্রসূত ’’একটি ফারি একটি খাভায’’ প্রকল্প ফাস্তফায়দনয দারয়ে ল্লী 

উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগদক ফদয়া দয়দে এফাং এয ভােদভ প্ররতটি ফারিদক ফকন্দ্র কদয কৃরল িরভ ও অন্যান্য ম্পদদয 

দফ থাত্তভ ব্যফাদযয ভােদম্য কভ থাংস্থান, খায ও পুরি িারদা পূযদণয ব্যাক কাম থক্রভ গ্রণ কযা দয়দে। ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় রফবাদগয অধীন াংস্থাভদয ভদে রফআযরিরফ এফাং ভফায় অরধদপ্তয রফরবন্ন প্রকল্প ও কভ থসূরি ফাস্তফায়ন কদয 

রফপুর াংখ্যক গ্রাভীণ দরযদ্র িনদগািীদক দারযদ্রয রফদভািদনয রদযয ঋণ, প্ররযণ ও উকযণ রফরবন্ন ায়তা প্রদান কদয 

আদে- মা ফদদয উন্নয়দন অনন্য ভূরভকা যাখদে। 

 

 ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয াভরগ্রক কভ থকাদন্ডয প্ররতপরন ঘটিদয় ২০১৩-২০১৪ অথ থ ফেদযয ফারল থক এ 

প্ররতদফদন প্রকানায ভােদভ াংরিি করদক ারফ থক রফলয় অফরত কযদত ায়ক দফ ফদর আভায দৃঢ় রফশ্বা। এ 

প্ররতদফদন প্রকানায াদথ িরিত াংরিি করদক আন্তরযক ধন্যফাদ িানাই। 

 

 

িয় ফাাংরা িয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাদদ রিযিীফী ফাক 

 

 

 

 

 

 

 

  

ফভাোঃ ভরউয যভান যাঙ্গাঁ, এভর 

প্ররতভন্ত্রী 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রিাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
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ফাণী 
 

 
ফতথভান যকায দারযদ্রয রফদভািনদক ফ থারধক গুরুে প্রদান কদযদে। ২০১৩ াদরয ভদে দারযদ্রয ও িযভ দারযদদ্রযয 

ায মথাক্রদভ ২৫ তাাং ও ১৫ তাাংদ নারভদয় আনা ফতথভান যকাদযয রযয। এ রযয অিথন যকাদযয ‘‘রবন 

২০২১’’ এ ফরণ থত ল্লী উন্নয়ন ও দারযদ্রয রফদভািন াংরিি অঙ্গীকাযভ ফাস্তফায়দনয িন্য ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ 

একটি স্বল্প ও ভে ফভয়াদী বরফষ্যৎ কভ থরযকল্পনা প্রণয়ন কদযদে এফাং ২০০৯-২০১০ ার ফথদক এয ফাস্তফায়ন শুরু দয়দে। 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ ল্লী অঞ্চদরয দরযদ্র িনদগারিয দারযদ্রয রফদভািন, আথ থ-াভারিক অফস্থায উন্নয়ন, 

ভফায়রবরত্তক কাম থক্রভ রযিারনা এফাং অব্যাতবাদফ ল্লী উন্নয়ন ম্পরকথত প্রাদয়ারগক গদফলণা কাম থক্রভ রযিারনা কযদে। 

ফতথভান যকাদযয রনফ থািনী অঙ্গীকায পূযদণ ফদদক দরযদ্রভৄক্ত এফাং স্ব-রনবথয কদয গদি ফতারায রদযয ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় রফবাগ নীরতভারা প্রণয়ন, ব্যাক উন্নয়ন রযকল্পনা প্রণয়ন, কভ থসূরি গ্রণ ও ফাস্তফায়দন কাি কদয মাদচ্ছ।  

রুর অফ রফিদন অনুমায়ী যকাদযয প্ররতটি ভন্ত্রণারয়/রফবাগদক প্ররত ফেয তায কভ থকাদন্ডয উয ফারল থক 

প্ররতদফদন প্রণয়ন কযদত য়। এ ফপ্ররযদত পূফ থফতী ভদয়য ধাযাফারকতায় এ রফবাদগয ফারল থক প্ররতদফদন ২০১৩-২০১৪ প্রণীত 

র। ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ এফাং অধীনস্ত প্ররতিানভদয কভ থকান্ড এ প্ররতদফদদন রন্নদফরত দয়দে। প্ররতদফদন 

প্রণয়দনয াদথ াংরিি কভ থকতথাবৃন্দদক ধন্যফাদ িানাই। 

প্রকানাটি ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয কভ থকান্ড প্রিাদয অফদান যাখদফ এফাং এ রফবাদগয কভ থকান্ড ম্পদকথ 

িানদত আগ্রী াংরিি ব্যরক্তফদগ থয রনকে ভাদৃত দফ ফদর আরভ রফশ্বা করয। 

 
 

 

 

                                                                                                                    (এভ এ কাদদয যকায) 

 

 
 

 

 

 

 

 

এভ এ কাদদয যকায 

রিফ 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রিাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
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               ম্পাদনা ল থদ 

 
িনাফ আযাপৄর ফভাাদেক 

ভেগ্মরিফ (উন্নয়ন), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ 

আফায়ক 

িনাফ বয়দ আফদুর ভরভন 

ভেগ্মরিফ (প্ররতিান-২), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ 

দস্য 

িনাফ ফভাোঃ িয়নার আদফদীন ফভাল্লা 

ভেগ্মরিফ (আইন ও প্ররতিান), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ 

দস্য 

িনাফ ফভাোঃ আপিার ফাদন 

ভেগ্মরিফ (প্রান অরধাখা-২), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় 

রফবাগ 

দস্য 

িনাফ ফভাোঃ ারফবুর ইরাভ 

উরিফ (প্রান), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ 

দস্য 

িনাফ এ এভ ারকর আখতায 

উপ্রধান, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ 

দস্য 

িনাফ ফভাোঃ ফভানাদয়ভ উরেন ফিৌদৄযী 

ফপ্রাগ্রাভায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ 

দস্য-রিফ 
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ম্পাদকীয় 
 

কদরয রিররত ফভধা, শ্রভ ও ভনদন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয ২০১৩-২০১৪ অথ থ ফেদযয ফারল থক প্ররতদফদন প্রকারত 

র। এ ব্যাাদয মাযা তথ্য রদদয় দমারগতা কদযদেন তাদদযদক ম্পাদনা ল থদদয য ফথদক আন্তরযক অরবফাদন িানাদনা 

দচ্ছ।  

 

প্ররতদফদনটি প্রকাদয রদযয ারফ থক পৃিদালকতা ও রনদদ থনা প্রদাদনয িন্য ভাননীয় ভন্ত্রী, ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী ও ন্মারনত 

রিফ ভদাদয়গদণয প্ররত ম্পাদনা ল থদ অদল কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযদে। 

 

ফভাে ৪টি অোদয় রফলয়ভ উস্থারত দয়দে। ল্লী উন্নয়ন ও দারযদ্রয রফদভািন, ফাাংরাদদদয ভফায় আদন্দারন ল্লী 

উন্নয়ন ও ভফায় আদন্দারদনয াভরগ্রক রিে ফমভন রিরেত দয়দে ফতভরন ল্লী উন্নয়দনয রফরবন্ন ভদির উদ্ভাফন এফাং ভফায় 

অরধদপ্তয, ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন একাদিভী (ফাি থ), কুরভল্লা, ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন ফফাি থ (রফআযরিরফ), ল্লী উন্নয়ন একাদিভী 

(আযরিএ), ফগুিা, ল্লী দারযদ্রয রফদভািন পাউদন্ডন (ররিরফএপ), ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউদন্ডন (এএপরিএপ) এয রফরবন্ন 

কাম থক্রভ ও াপল্যভ াংরযপ্ত আকাদয রফবৃত দয়দে মা ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয কাম থক্রভ ম্পদকথ িানদত আগ্রী 

সুধীিদনয রনকে ভাদৃত দফ। 

 

আযাপৄর ফভাাদেক 
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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় আন্দারন্নয াভগ্রিও গ্রঘত্র 
 

 

১.১. ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন 

ফাাংরান্দন্য তওযা ৭৫ বাক ভানুল ল্লী অঞ্চন্র ফা ওন্য এফাং এ দদন্য দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয অগ্রধওাাংন্য অফস্থান ল্লী 

অঞ্চন্র। পন্র এ দদন্য অগ্রধওাাং ভানুন্লয চীগ্রফওায়ন ল্লীয য গ্রনব ভযীর। সুতযাাং ল্লীয াগ্রফ ভও উন্নয়ন ব্যতীত ফাাংরান্দন্য 

উন্নয়ন ম্ভফ নয়। ল্লী উন্নয়ন ওাম ভক্রভ সুষ্ঠুবান্ফ ফাস্তফায়ন্নয রন্যয চাতীয় ল্লী উন্নয়ন নীগ্রত ২০০১ প্রণয়ন ওযা ন্য়ন্ঙ। এ নীগ্রতয ভন্ে 

দম ওর গ্রফলন্য়য য গুরুত্বান্যা ওযা ন্য়ন্ঙ তায ভন্ে উন্ল্লঔন্মাগ্য ন্ছেঃ ও) দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয রন্যয ল্লী উন্নয়ন্ন গ্রনন্য়গ্রচত 

ওাম ভক্রন্ভয ভন্বয় াধন; ঔ) ভগ্ররা  দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয চীফন মাত্রায ভান উন্নয়ন; ক) ভূগ্রভীন  প্রান্তীও ঘালীন্দয অথ ভননগ্রতও 

উন্নয়ন্নয ব্যফস্থা িণ; খ) গ্রযা, স্বাস্থয, নৄগ্রি  গ্রযফায ওল্যাণ ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ; গ) ল্লীয চনকন্ণয আগ্রথ ভওবান্ফ স্বাফরম্বী য়ায 

সুন্মাক সৃগ্রি; ঘ) প্রগ্রতটি ফাগ্রি  িান্ভয প্রাপ্ত ম্পন্দয দ্ব্যফায সুগ্রনগ্রচিতত ওযা; ঙ) প্রগ্রতফ্ী, আগ্রদফাী  ক্ষুদ্র্ চাগ্রত দকাষ্ঠীয উন্নয়ন 

াধন ইতযাগ্রদ। 

ফাাংরান্দন্ প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনওবান্ফ ল্লী উন্নয়ন্নয মাত্রা শুরু য় গ্রব-এইড (িাভীণ কৃগ্রল এফাং গ্রল্প উন্নয়ন) ওভ ভসূগ্রঘয ভােন্ভ ১৯৫৩ 

ান্র। গ্রব-এইড ওভ ভসূগ্রঘ ল্লী উন্নয়ন ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্নয চন্য যওাগ্রয ওভ ভওতভান্দয প্রগ্রযণ প্রদান্নয চন্য ১৯৫৯ ান্র 

ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ) প্রগ্রতগ্রষ্ঠত য়। যফতীন্ত এওান্ডভীয প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভন্ও দচাযদায ওযায চন্য কন্ফলণা  

প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণান্ও াংভেক্ত ওযা য়। এওান্ডভী ল্লী উন্নয়ন্নয ভন্ডর গ্রন্ন্ফ কুগ্রভল্লা ভন্ডর উদ্ভাফন ওন্য ঔাদ্য উৎাদন বৃগ্রি তথা 

দাগ্রযদ্র্য দূযীওযন্ণ গুরুত্বনণ ভ অফদান যান্ঔ, মা দদন্ এফাং গ্রফন্দন্ অতযন্ত প্রাংগ্রত ন্য়ন্ঙ। কুগ্রভল্লা ভন্ডন্রয প্রধান উাদানগুন্রা ন্ছেঃ 

গ্রদ্ব্-স্তয ভফায়, ল্লী নতভ ওভ ভসূগ্রঘ, থানা প্রগ্রযণ  উন্নয়ন দওন্দ্র এফাং থানা দঘ ওভ ভসূগ্রঘ। কুগ্রভল্লা ভন্ডন্রয এ ওর উাদান দথন্ও 

চাতীয় ম ভান্য় সৃি প্রগ্রতষ্ঠানগুন্রা ন্ছেঃ গ্রদ্ব্-স্তয ভফায় দথন্ও ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ (গ্রফআযগ্রডগ্রফ); ল্লী নতভ ওভ ভসূগ্রঘ দথন্ও 

স্থানীয় যওায প্রন্ওৌর অগ্রধদপ্তয (এরগ্রচইগ্রড); থানা প্রগ্রযণ  উন্নয়ন দওন্দ্র (টিটিগ্রডগ্র) দথন্ও উন্চরা ওভন্লেক্স  এফাং থানা দঘ 

ওভ ভসূগ্রঘ (টিআইগ্র)-য অগ্রবজ্ঞতা দথন্ও ফাাংরান্দন্য কৃগ্রল উন্নয়ন ওন্ ভান্যন (গ্রফএগ্রডগ্র)। ম্প্রগ্রত ফাড ভ ওর্তভও যীগ্রযত ক্ষুদ্র্ কৃলও  

ভূগ্রভীন শ্রগ্রভও উন্নয়ন প্রওল্প (এএপগ্রডগ্র)-দও ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন (এএপগ্রডএপ) এফাং াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘন্ও 

চাতীয় ওভ ভসূগ্রঘন্ত রূান্তয ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

স্বাধীনতায য দথন্ও গ্রফগ্রবন্ন যওাগ্রয  দফযওাগ্রয াংস্থায প্রয়ান্ ফাাংরান্দন্য দাগ্রযদ্র্য গ্রযগ্রস্থগ্রতয তীব্রতা হ্রা দন্র 

এঔন এয ব্যওতা  কবীযতা উন্দ্ব্কচনও। ম্প্রগ্রত ফাাংরান্দ গ্রযাংখ্যান ব্যযন্যা ওর্তভও গ্রযঘাগ্ররত ঔানা আয়  ব্যয় চযী ২০০৫ 

অনুমায়ী আয়-দাগ্রযন্দ্র্যয তওযা ায হ্রান্য প্রফণতা রযয ওযা মায়। চযীন্ ব্যফহৃত দভৌগ্ররও ঘাগ্রদা ব্যয় িগ্রত অনুমায়ী চাতীয় 

ম ভান্য় উচ্চ দাগ্রযদ্র্য দযঔা ব্যফায ওন্য ২০০০ ান্র দাগ্রযন্দ্র্যয ায গ্রঙর ৩৪.৩ তাাং, মা ২০০৫ ান্র হ্রা দন্য় ২৫.১ তাাংন্ 

দাঁগ্রিন্য়ন্ঙ। চযীন্ ব্যফহৃত প্রতযয ওযারযী িণ িগ্রত অনুমায়ী দাগ্রযদ্র্য গ্রযগ্রস্থগ্রতয তওযা ান্যয দযন্ত্র অনুরূ গ্রনম্নভৄঔী প্রফণতা 

গ্রযরগ্রযত য়। গ্রওন্তু দগ্রযদ্র্ন্দয াংখ্যায গ্রদও গ্রফন্ফঘনা ওযন্র দদঔা মায় প্রতযয ওযারযী িণ িগ্রত অনুমায়ী চাতীয় ম ভান্য় ঘযভ 

দগ্রযন্দ্র্য (Absolute poor) াংখ্যা ১৯৯৫-৯৬ ান্র ৫৫.৩ গ্রভগ্ররয়ন দথন্ও বৃগ্রি দন্য় ২০০৫ ান্র ৫৬.০ গ্রভগ্ররয়ন্ন দাঁগ্রিন্য়ন্ঙ। আফায 

এওই িগ্রত অনুমায়ী এওই ভন্য় ঘযভ দগ্রযন্দ্র্য াংখ্যা ১৯৯৫-৯৬ ান্র ২৯.১ গ্রভগ্ররয়ন দথন্ও ২০০৫ ান্র ২৭.১ গ্রভগ্ররয়ন্ন হ্রা 

দন্য়ন্ঙ।  

 



3 

 

গ্রনম্ন দাগ্রযদ্র্যন্যঔায নীন্ঘ অফস্থানওাযীন্দয তওযা ায ফতভভান যওান্যয অঙ্গীওায অনুমায়ী ২০১৩ ান্রয ভন্ে ১৫ 

তাাংন্ নাগ্রভন্য় আনন্ত ন্ফ। গ্রওন্তু কত ১৯৯১-৯২ দথন্ও ২০০৫ ার ম ভন্ত দাগ্রযন্দ্র্যয ায দমবান্ফ ওন্ভন্ঙ এ ধাযা অব্যাত থাওন্র 

২০১৩ ান্র গ্রনম্ন দাগ্রযদ্র্যন্যঔায নীন্ঘ অফস্থানওাযীয তওযা ায দাঁিান্ফ ১৮.১৩। গ্রনন্ঘয াযগ্রণন্ত কত ১৯৯১-৯২ দথন্ও ২০০৫ ান্রয 

তন্েয উয গ্রবগ্রি ওন্য Regression Model -এয াান্ে আকাভী ২০২১ ার ম ভন্ত দাগ্রযদ্র্য হ্রান্য ান্যয অগ্রবন্যণ 

(Projection) দদঔান্না ন্রােঃ 

 
াযগ্রণ-১.১: ফাাংরান্দন্য দাগ্রযদ্র্য হ্রান্য অগ্রবন্যণেঃ ২০০৮-২০২১ ার ম ভন্ত 

ফঙয উচ্চ দাগ্রযদ্র্য-দযঔা (অনন্য দাগ্রযদ্র্য) গ্রনম্ন দাগ্রযদ্র্য-দযঔা (ঘযভ দাগ্রযদ্র্য) 

২০০৮ ৩৭.৩৬ ২৩.৫৫ 

২০০৯ ৩৬.০৮ ২২.৪৬ 

২০১০ ৩৪.৮১ ২১.৩৮ 

২০১১ ৩৩.৫৩ ২০.৩০ 

২০১২ ৩২.২৫ ১৯.২২ 

২০১৩ ৩০.৯৭ ১৮.১৩ 

২০১৪ ২৯.৭০ ১৭.০৫ 

২০১৫ ২৮.৪২ ১৫.৯৭ 

২০১৬ ২৭.১৪ ১৪.৮৮ 

২০১৭ ২৫.৮৭ ১৩.৮০ 

২০১৮ ২৪.৫৯ ১২.৭২ 

২০১৯ ২৩.৩১ ১১.৬৩ 

২০২০ ২২.০৪ ১০.৫৫ 

২০২১ ২০.৭৬ ৯.৪৭ 

উৎেঃ স্বল্প  ভেন্ভয়াদী বগ্রফষ্যৎ ওভ ভগ্রযওল্পনা (২০০৮-০৯ দথন্ও ২০১৩-১৪) ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক। 

 

১.২ ফাাংরান্দন্য ভফায় আন্দারন 
ফাাংরান্দন্য দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন ভফায় এওটি প্রাঘীনতভ ব্যফস্থা। ১৯০১ খ্রীিান্ে পযাগ্রভন ওগ্রভন প্রগ্রতন্ফদন্ন গ্রফধ্বস্থ কৃগ্রল  

ব্যাও কৃলও অন্ন্তান্লয ওাযণ গ্রান্ফ উন্ল্লঔ ওযা য়, কৃলওযা ভাচনী দালণভরও ঋন্ণয বান্য চচভগ্রযত এফাং চ ন্তভ ঋণ 

রান্বয সুগ্রফধা দথন্ও ফগ্রঞ্চত। এ অফস্থা দথন্ও উিযন্ণয চন্য প্রগ্রতন্ফদন্ন ঋণ ভফায় প্রগ্রতষ্ঠায ভােন্ভ কৃলওন্দয চন্য চ ন্তভ কৃগ্রল 

ঋণ ঘালুয সুাগ্রয ওযা য়। এ দপ্রযান্ে তদানীন্তন বৃটি যওায ১৯০৪ ান্র ফহুভৄঔী ভফায় আইন প্রফতভন্নয ভােন্ভ কৃগ্রল ঋণ 

ভফায় গ্রভগ্রত ঘালু ওন্য। এয ভােন্ভ এন্দন্ ভফান্য়য দকািািন য়।  

 

১৯৪০ গ্রখ্রস্টান্ে ফঙ্গীয় ভফায় আইন া য়। ১৯৪৭ গ্রখ্রস্টান্ে বাযত গ্রফবান্কয ভয় ফাাংরান্দন্ ৩২,০০০ প্রাথগ্রভও গ্রভগ্রত 

গ্রঙর মান্দয অগ্রধওাাংই গ্রঙর কৃগ্রল ভফায় গ্রভগ্রত। লান্েয দন্ওয কুগ্রভল্লায় ফাড ভ ওর্তভও গ্রদ্ব্-স্তয ভফায় প্রফতভন্নয ভােন্ভ এও নতুন 

আগ্রঙ্গন্ওয ভফান্য়য দকািািন য়। কুগ্রভল্লায গ্রদ্ব্-স্তয ভফান্য়য ভােন্ভ কৃগ্রলয আদৄগ্রনওায়ন  ঔাদ্য উৎাদন বৃগ্রিয নগ্রচয স্থাগ্রত 

য়ায় যওায এ ভন্ডর ম্প্রাযন্ণ উৎাগ্রত য়। িন্যয দন্ও আইআযগ্রডগ্র এফাং ৮০ এয দন্ও গ্রফআযগ্রডগ্রফ প্রগ্রতষ্ঠায ভােন্ভ এ 

ভন্ডর দ্রুততায ান্থ াযা দদন্ ঙগ্রিন্য় দদয়া য়। উন্ল্লখ্য, ফাাংরান্দন্য াংগ্রফধান্ন ভফায়ন্ও অথ ভননগ্রতও উন্নয়ন্নয অন্যতভ গুরুত্বনণ ভ 

দক্টয গ্রান্ফ স্বীকৃগ্রত দদয়া ন্য়ন্ঙ। 

 

গ্রদ্ব্-স্তয ভফায়ন্ও ভেন্কান্মাকী ওযায রন্যয প্রথন্ভ ফাড ভ এফাং যফতীন্ত ফাড ভ  আযগ্রডএ দমৌথবান্ফ াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন 

ওভ ভসূগ্রঘ (গ্রগ্রবগ্রডগ্র) যীযাভরওবান্ফ ফাস্তফায়ন ওন্য এওটি নতুন ভন্ডর উদ্ভাফন ওন্য। ভফান্য়য নফতয াংস্কযণ গ্রগ্রবগ্রডগ্র চাতীয় 

ওভ ভসূগ্রঘ গ্রান্ফ গৃীত ন্য়ন্ঙ। স্থানীয় গ্রযওল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন, স্থানীয় নৄ জগ্রচ সৃগ্রি  ব্যফায, স্থানীয় নৄ জগ্রচ দথন্ও ঋন্ণয দমাকান, 
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অথ ভননগ্রতও  াভাগ্রচও উন্নয়ন্নয উয ভান গুরুত্ব আন্যা ইতযাগ্রদয ভন্বন্য় গ্রগ্রবগ্রডগ্র এও ব্যগ্রতক্রভধভী ভফায় ভন্ডর। াগ্রফ ভও 

িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ (গ্রগ্রবগ্রডগ্র)টি ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয াগ্রফ ভও তত্ত্বাফধান্ন ফাড ভ, কুগ্রভল্লা; গ্রফআযগ্রডগ্রফ; আযগ্রডএ, ফগুিা; 

এফাং ভফায় অগ্রধদপ্তয ওর্তভও চাতীয় ম ভান্য় ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ।  
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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক 
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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক 

 
 

ফাাংরান্দন্য ল্লী উন্নয়ন্নয দযন্ত্র স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় অতযন্ত গুরুত্বনণ ভ অফদান দযন্ঔ আন্ঙ।   

এ ভন্ত্রণারন্য়য অধীন্ন দু’টি গ্রফবাক যন্য়ন্ঙ। এয ভন্ে এওটি ন্ছ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক, অযটি স্থানীয় যওায গ্রফবাক। ল্লী 

উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক ল্লী উন্নয়ন্নয ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন, ভফায় গ্রভগ্রত কঠন  গ্রযঘরনা, ভফায় গ্রফণন, ফীভা  ব্যাাংগ্রওাং-

দও উৎা দান, ল্লী অঞ্চন্র উৎাদন বৃগ্রি, চনকন্ণয আত্মওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃগ্রি এফাং ন্ফ ভাগ্রয ভানফ ম্পদ উন্নয়ন তথা 

প্রগ্রযন্ণয ভােন্ভ দযতা বৃগ্রিয রন্যয ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা ওন্য থান্ও। দদন্ও দাগ্রযদ্র্যভৄক্ত এফাং স্বগ্রনব ভয ওন্য কন্ি দতারায রন্যয 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক নীগ্রতভারা প্রণয়ন, গ্রযওল্পনা প্রণয়ন, ওাম ভক্রভ িণ  ফাস্তফায়ন ওযন্ঙ। যওান্যয অনুসৃত নীগ্রতভারায 

ান্থ ঙ্গগ্রত দযন্ঔ এ গ্রফবাক ল্লীয চনাধাযন্ণয দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন্ন াগ্রফ ভও প্রন্ঘিা ঘাগ্ররন্য় মান্ছ। 

 

২.১. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয গ্রভন দস্টেন্ভন্ট 

ল্লী অঞ্চন্রয দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন, আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন, ভফায় গ্রবগ্রিও ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা এফাং 

অব্যাতবান্ফ ল্লী উন্নয়ন ম্পগ্রওভত কন্ফলণা গ্রযঘারনা। 

 

২.২. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয প্রধান ওাম ভাফরী 

1. ল্লী উন্নয়ন নীগ্রত, ভফায় আইন, গ্রফগ্রধ  নীগ্রত প্রণয়ন; 

2. ল্লী এরাওায দাগ্রযদ্র্য গ্রনযনওন্ল্প গ্রফগ্রবন্ন ওভ ভসূগ্রঘ/প্রওল্প প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন; 

3. ক্ষুদ্র্ ঋণ, কৃগ্রল ঋণ, ভফায় গ্রবগ্রিও ক্ষুদ্র্  কুটিয গ্রল্প, ভফায় ব্যাাংও, ভফায় ফীভা, ভফায়গ্রবগ্রিও ঘালাফাদ  গ্রফণন, দুগ্ধ 

 অন্যান্য ভফায় গ্রবগ্রিও গ্রন্ল্পান্দ্যাক-এয ভােন্ভ উন্দ্যাক্তা উন্নয়ন ায়তা প্রদান; 

4. ভফায়ীন্দয চন্য ভানফম্পদ উন্নয়ন ওাম ভক্রভ িণ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফলন্য় গ্রযা, প্রগ্রযণ প্রদান  কন্ফলণা 

গ্রযঘারনা; 

5. প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণায ভােন্ভ ল্লী উন্নয়ন গ্রফলয়ও গ্রনতয-নতুন ভন্ডর  দওৌর উদ্ভাফন এফাং 

6. ভফান্য়য আতায় িাভীণ ভগ্ররান্দয আনুষ্ঠাগ্রনও  অনানুষ্ঠাগ্রনও দর কঠন্নয ভােন্ভ আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন  যভতায়ন্ন 

ায়তা প্রদান। 

 

২.৩. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয ভেন্ভয়াদী দওৌরকত উন্েশ্য 

    এভটিগ্রফএপ এয ওাঠান্ভা অনুমায়ী এ গ্রফবান্কয দভাে াঁঘটি দওৌরকত উন্েশ্য যন্য়ন্ঙ। এগুন্রা ন্ছেঃ  

1. ল্লী এরাওায দগ্রযদ্র্  অগ্রত দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয আত্মওভ ভাংস্থান সৃগ্রি; 

2. চিতাৎদ এরাওায দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন;  

3. ল্লী এরাওায় ওভ ভাংস্থান সৃচন্নয রন্যয ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা সৃগ্রি; 

4. প্রগ্রযন্ণয ভােন্ভ ল্লী অঞ্চন্র দয ভানফম্পদ সৃগ্রি; 

5. কন্ফলণা  প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণায ভােন্ভ ল্লী উন্নয়ন গ্রফলয়ও ভস্যা গ্রঘগ্রিতওযণ  ভাধান  এফাং পরাপর ম্প্রাযণ।  এ 

ঙািা ফতভভান যওান্যয গ্রনফ ভাঘনী ইন্স্তায অচভন্ন অফদান যাঔায চন্য এ গ্রফবাক ওর্তভও প্রণীত স্বল্প  ভেন্ভয়াদী বগ্রফষ্যৎ 

ওভ ভগ্রযওল্পনায় গ্রনম্নরূ আয াঁঘটি দওৌরকত উন্েশ্য দমাক ওযা য়। এগুন্রা ন্ছ- 

৬.  চাতীয় ল্লী উন্নয়ন ওাম ভক্রন্ভয ভন্বয় াধন;  
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৭.  অগ্রপন্য স্বছতা  চফাফগ্রদগ্রতা গ্রনগ্রচিততওযণ; 

৮.  ক্ষুদ্র্ ঋণ  উওাযন্বাকীন্দয উৎাগ্রদত ন্েয চন্য ফাচায-াংন্মাক (Marketing Linkage) সৃগ্রি;  

৯.  ঔাদ্য নৄগ্রিয ঘাগ্রদা দভোন্নায উন্েন্শ্য দুগ্ধ উৎাদন এফাং 

১০. াাংকঠগ্রনও ওাঠান্ভা গ্রক্তারীওযণ। 

 
২.৪ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয ফান্চে 

কত অথ ভ ২০১৩-২০১৪ অথ ভ ফঙন্য ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্ক ফ ভন্ভাে ফান্চে ফযাি গ্রঙর ১৪৩৪ দওাটি ৪৭ রয ৩৪ াচায 

োওা মা ২০১২-২০১৩ অথ ভ ফঙন্যয তুরনায় দফগ্র। অনুন্নয়ন ফযাি গ্রঙর ৩১৬ দওাটি ৮৪ রয ৪৫ াচায োওা এফাং উন্নয়ন ফযাে গ্রঙর 

১১১৭ দওাটি ৬২ রয ৯০ াচায োওা। ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক এফাং এয অধীনস্থ াংস্থাগুন্রায যাচস্ব ফান্চে ফযান্েয গ্রনন্ম্ন 

উস্থান ওযা ন্রােঃ 

ক্রগ্রভও নাং গ্রফবাক/দপ্তয/াংস্থায নাভ  যাচস্ব ফান্চে 

০১. ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক, গ্রঘফারয় ৯৩২ দওাটি ৭৪ রয ৬২ াচায 

০২. ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ (গ্রফআযগ্রডগ্রফ) ২০৯ দওাটি ২৩ রয ৬৯ াচায 

০৩. ভফায় অগ্রধদপ্তয ১৪৭ দওাটি ৪৩ রয ৬৩ াচায 

০৪. ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা ৬৮ দওাটি ১৪ রয ৩০ াচায 

০৫. ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুগ্রভল্লা ১১ দওাটি ৪৯ রয ৭৫ াচায 

০৬. ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্ গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভ (ফাাড ভ), 

দওাোরীািা, দকাারকঞ্জ 

১৫ দওাটি ১৮ রয ৬৩ াচায 

০৭. অন্যান্য ৫০ দওাটি ৩১ রয ৭২ াচায 
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২.৫ ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয াাংকঠগ্রনও ওাঠান্ভা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয াাংকঠগ্রনও ওাঠান্ভা 

 
কািী  যঞ্জাভাগ্রদয তাগ্ররওা 

কািীেঃ                                    ফতভভান         প্রস্তাগ্রফত             দভাে 

            (ও) ওাযেঃ                     ০৩ টি          ০১ টি               ০৪ টি  

            (ঔ) চীেঃ                        -             ০১ টি                ০১ টি 

            (ক) ভাইন্ক্রাফােঃ             ০২ টি         ০১ টি                ০৩ টি 

            (খ) ভেয াইন্ওরেঃ          ০১ টি            -                    ০১ টি 

 
যঞ্জাভাগ্রদেঃ                                 ফতভভান         প্রস্তাগ্রফত              দভাে  

            (ও) পন্োওগ্রেঃ                    ০৪ টি       ০২ টি               ০৬ টি 

            (ঔ) ভাগ্রিগ্রভগ্রডয়া প্রন্চক্টযেঃ     ০১ টি                -                   ০১ টি 

            (ক) ওগ্রম্পউোযেঃ                   ২১ টি        ১৩ টি              ৩৪ টি 

            (খ) ীতাত গ্রনয়ন্ত্রণ মন্ত্রেঃ        ০৮ টি             ০৬ টি              ১৪ টি 

চনফর  

  গ্রফদ্যভান প্রস্তাগ্রফত দভাে 

১ভ দশ্রণীেঃ  ২৩ চন ০৫ চন ২৮ চন 

২য় দশ্রণীেঃ  ১৮ চন ০৫ চন ২৩ চন 

৩য় দশ্রণীেঃ  ২৬ চন ০২ চন ২৮ চন 

৪থ ভ দশ্রণীেঃ  ২২ চন ০৫ চন ২৭ চন 

ফ ভন্ভাে ১০৬ চন 

 

প্রগ্রতভন্ত্রী 

গ্রঘফ  

ভন্ত্রী 

ভেগ্গ্রঘফ  

(গ্রযওল্পনা  উন্নয়ন অনুগ্রফবাক) 
ভেগ্গ্রঘফ  

(আইন  প্রগ্রতষ্ঠান অনুগ্রফবাক) 
অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ  

(প্রান  ফান্চে অনুগ্রফবাক) 

উগ্রঘফ  

(ফান্চে অগ্রধাঔা) 

গ্রাফ যযণ অগ্রপায (গ্রাফ াঔা) 

গ্র/ (ফান্চে-০১ াঔা) 

গ্র/ (ফান্চে-০২াঔা) 

উগ্রঘফ  

(উন্নয়ন অগ্রধাঔা) 

উ-প্রধান  

(গ্রযওল্পনা অগ্রধাঔা) 

গ্র/ (উন্নয়নাঔা) 
গ্রপ্র/প্র (গ্রযওল্পনা-০১ াঔা) 

গ্রপ্র/প্র (গ্রযওল্পনা-০২ াঔা) 

গ্রপ্র/প্র (গ্রযওল্পনা-০৫ াঔা) 

গ্রপ্র/প্র (গ্রযওল্পনা-০৬ াঔা) 

গ্রপ্র/প্র (গ্রযওল্পনা-০৩ াঔা) 

গ্রপ্র/প্র (গ্রযওল্পনা-০৪ াঔা) 

উগ্রঘফ  

(আইন  প্রগ্রতষ্ঠান অগ্রধাঔা) 

গ্র/ (প্রগ্রতষ্ঠান-০১ াঔা) 

গ্র/ (প্রগ্রতষ্ঠান-০২ াঔা) 

গ্র/ (আইন াঔা) 

উগ্রঘফ  

(প্রান অগ্রধাঔা) 

গ্র/ (প্রান-০১ াঔা) 

গ্র/ (প্রান-০২ াঔা) 

দপ্রািাভায (আইগ্রটি ইউগ্রনে) 
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৩ 
 

২০১৩-২০১৪ ান্র  

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক  

ওর্তভও গৃীত ওাম ভক্রভ 
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২০১৩-১৪ ান্র ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক ওর্তভও গৃীত ওাম ভক্রভ 

 
ফতভভান যওান্যয গ্রনফ ভাঘনী ইন্স্তায  অগ্রঙ্গওায ফাস্তফায়ন্নয রন্যয দাগ্রযদ্য গ্রফন্ভাঘনন্ও প্রধান্য দদয়া ন্য়ন্ঙ। এয প্রধান 

দওৌর গ্রন্ন্ফ কৃগ্রল  ল্লী চীফন্নয কগ্রতীরতা আনায়ন্নয চন্য তদগ্রযদ্র্ন্দয ভান্ছ গ্রনযািা দফিনী  গ্রফস্তৃগ্রতয রন্যয এ গ্রফবাক 

ওর্তভও স্বল্প  ভে দভয়াদী বগ্রফষ্যত গ্রযওল্পনা গৃীত ন্য়ন্ঙ। ২০১৩ ান্রয ভন্ে দাগ্রযদ্র্যীভা  ঘযভ দাগ্রযদ্র্যীভায ায মথাক্রন্ভ 

২৫  ১৫ তাাংন্ নাগ্রভন্য় আনা ন্ফ।  ফতভভান্নয ৬.৫ দওাটি দগ্রযন্দ্র্য াংখ্যা ২০১৩ ান্র ন্ফ ৪.৫দওাটি এফাং ২০২১ ান্র ন্ফ 

২.২ দওাটি। এ রযয নযন্ণয চন্য অন্যান্য দন্যন্য ন্ঙ্গ গ্রফকত আয়াভী রীক যওান্যয গৃীত প্রওল্প ’’এওটি ফাগ্রি এওটি 

ঔাভায’’ প্রওল্প ভন্য পর ফাস্তফায়ন্ন গুরুত্ব আন্যা ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

৩.১  প্রাগ্রনও াংস্কায  উন্নয়নভরও ওাম ভক্রভ 

 ২০১৩-২০১৪ অথ ভ ফঙন্য ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক গ্রফগ্রবন্ন প্রাগ্রনও াংস্কায এফাং গ্রফগ্রবন্ন উন্নয়নভরও ওাম ভক্রভ িণ ওন্য। 

ওাম ভক্রভভ গ্রনন্ম্ন াংন্যন্ উস্থান ওযা ন্রােঃ 

ও. প্রাগ্রনও ওভ ভওান্েয কগ্রতীরতা আনয়ন  

 প্রাগ্রনও কগ্রতীরতা আনয়ন্নয রন্যয অত্র গ্রফবাক এফাং আতাধীন দপ্তয/অগ্রধদপ্তন্যয ICT াংক্রান্ত দর কঠণ ওযা 

ন্য়ন্ঙ। ICT দর কঠিত য়ায় ওভ ভদযতা ফহুরাাংন্ বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। ন্যনার দাে ভান্রয আদন্র এ গ্রফবান্কয ন্য়ফ াইন্েয ওর 

তে ারনাকাদ ওযা ন্য়ন্ঙ। তাঙািা ভাভরায ডাোন্ফইন্চয ভােন্ভ অগ্রধও তে চ রবয ওযা  তে প্রভেগ্রক্ত গ্রফওান্য উন্দ্যাক 

দনয়া ন্য়ন্ঙ এফাং ই কবাযন্নন্স ওভ ভসূগ্রঘয ভােন্ভ এ গ্রফবান্কয ওর ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দযন্ও তে প্রভেগ্রক্তয উয প্রগ্রযণ প্রদান 

ওযা ন্য়ন্ঙ।  

ঔ. গ্রফওাভান তে প্রভেগ্রক্তয প্রায  

 অফাধ তে প্রভেগ্রক্ত ব্যফান্যয রন্য গ্রফওাভান তে প্রভেগ্রক্তয ান্থ াংকগ্রত দযন্ঔ এ গ্রফবাক অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থায 

গ্রনচস্ব ন্য়ফাইে উমু্মক্ত ওযা ন্য়ন্ঙ। ন্য়ফ াইেভ গ্রনয়গ্রভত আন্ডে এয ভােন্ভ চন াধাযন্ণয চন্য তে প্রাগ্রপ্ত চতয 

ওযা ন্য়ন্ঙ। এয ধাযাফাগ্রওতা ফচায় যাঔায গ্রফলন্য় গুরুত্বান্যা ওযা ন্য়ন্ঙ। 

ক. শূন্য ন্দ দরাওফর গ্রনন্য়াক  ন্দান্নগ্রত 

 ২০১৩-২০১৪ ান্র ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্ক ২ চন ওভ ভওতভান্ও ন্দান্নগ্রত দদয়া ন্য়ন্ঙ এফাং ৮ চন ওভ ভঘাযী 

গ্রনন্য়াক প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। এ গ্রফবান্কয আতাধীন গ্রফগ্রবন্ন দপ্তয/অগ্রধদপ্তন্যয শূন্যদ নযন্ণয প্রন্ঘিা অব্যাত যন্য়ন্ঙ।  

 

3.2. ল্লী উন্নন ও ভফা বফবাগগয প্রকল্প মু 

 

৩.২.১. এওটি ফাগ্রি এওটি ঔাভায প্রওল্প  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয ভাননী প্রধানভন্ত্রী জনগনত্রী শখ াবনায শনতৃগে গঠিত ফততভান যকায কতৃতক শঘাবলত “বদন 

ফদগরয নদ” ফাস্তফাগনয রগযে যকাগযয অগ্রাবধকাযভুক্ত বনফ তাচনী অঙ্গীকাগযয ভগে দাবযদ্র্ে বফগভাচন অন্যতভ। বনফ তাচনী 

ইগস্তায এফাং রূকল্প ২০২১ অনুমাী ২০১৫ াগরয ভগে দাবযগদ্র্েয ায অগধ তগক নাবভগ আনা “বডবজটার ফাাংরাগদ” গড়ায 

বফলগ যকায দৃঢ়প্রবতজ্ঞ। এ অঙ্গীকাগযয আগরাগক ফততভান যকায স্থানী ম্পদ, ভ ও ভানফবক্ত/ত্ত্বায গফ তাত্তভ ব্যফায 

তথা জীবফকাগনয ভােগভ প্রবতটি ফাবড়গক অথ তননবতক কভ তকাগেয শকন্দ্রবফন্দু বগগফ গগড় শতারায রগযে “একটি ফাবড় একটি 

খাভায” প্রকল্প ফাস্তফাগনয উগযাগ গ্রণ কগযগে। ইগতাভগে প্রকগল্পয আওতা প্রা ২২ রয গবযফ ভানুল উকৃত গেন। তাঁগদয 

আবৃবি দাবযদ্র্েমুবক্ত ঘটগত শুরু কগযগে। 

 

প্রওন্ল্পয ভর রযয  

 প্রবত গ্রাভ শথগক ৬০টি দবযদ্র্ বযফায ফাোই কগয গ্রাভ উন্নন বভবত গঠন কযা। 

 দবযদ্র্ জনগগাষ্ঠীগক ঞ্চমুবখ কগয তাগদয প ূঁবজ গঠগনয জন্য প্রবতটি দবযদ্র্ বযফাযগক তাগদয বনজস্ব ঞ্চগয বফযীগত      

প্রকল্প শথগক ভাগ ২০০ টাকা বগগফ ফেগয ২৪০০ টাকা অনুদান প্রদান কযা।  

 বভবত প্রবত ফেগয ১ রয ৫০ াজায টাকা সুদবফীন ঘূণ তাভান ঋণ তবফর প্রদান কযা। 
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 ব্যবক্ত ঞ্চ, প্রকল্প গত প্রদানকৃত উৎা শফানা এফাং ঘূণ তাভান স্থাী তবফর বভগর দুই ফেগয প্রবতটি গ্রাভ বভবতগত 

৯.০০ রয টাকায স্থাী তবফর গগড় শতারা। 

 বভবতয বাবত/ম্যাগনজায/দস্যগদয প্রগাজনানুমাী বফলবববত্তক প্রবযণ প্রদান কযা। 

 উঠান বফঠগকয ভােগভ ঘূণ তাভান স্থাী তবফর ব্যফায কগয বনগজগদয প্রগাজনানুাগয প্রকল্প গ্রণ কগয ভৎস্যচাল, 

শুারন, না তাবয, াঁ-মুযবগ ারন রাগই শাবববত্তক জীবফকাগনয ব্যফস্থা কযা।  

 এরাকায অবনফাী ভূবভ ভাবরগকয অব্যফহৃত/গড় থাকা জবভজভা বভবতয আওতা চালাফাদ ও তা াংযযণ কযা। 

 

অবীি চনন্কাষ্ঠী 

           শদগয ৬৪টি শজরায কর ইউবনগনয অনুরু ১ (এক) শকাটি দবযদ্র্ বযফাগযয ৫ শকাটি ভানুল । 

 

প্রাথগ্রভও ম ভায়  (জুরাই ২০০৯-জুন ২০১৪ ম ভন্ত) 

শদগয ৬৪ শজরা  ৪৮১ উগজরায প্রবতটিগত ৪টি ইউবনগন ৫টি কগয শভাট ৯৬২০ টি গ্রাভ বভবত গঠগনয ভােগভ ৫.৭৭ রয 

দবযদ্র্ উকাযগবাগীগদয াংগঠিত কগয তাঁগদয জীবফকাগনয জন্য গফাবদ শু, বআইবট (শঢউটিন),াঁ- মুযবগ,গাগেয চাযা ও ফীজ 

ইতোবদ বফতযগনয রযেভাত্রা বনধ তাযন কগয প্রাক্কবরত ১১৯৭.০০ শকাটি টাকা ব্য ফযাদ্দ শযগখ ০৫/১১/২০০৯ তাবযগখ প্রকল্প প্রস্তাফ 

অনুগভাদন কযা ।  

 

প্রথভ াংন্াগ্রধত ম ভায় (জুরাই ২০১০ - জুন ২০১৩ ম ভন্ত) 

প্রথভ াংগাবধত ম তা গত ১৩-০৯-২০১১ তাবযগখ একগনক বা কতৃতক অনুগভাবদত ।   

 জুরাই ২০১১ গত াংগাবধত উন্নন প্রকল্প প্রস্তাফ (আযবডবব) অনুমাী ম্পদ বফতযগণয বযফগতত দস্যগদয ভাগে 

ঞ্চী ভগনাবাফ গগড় শতারায রগযে তাঁগদয বনজস্ব ঞ্চ জভায বফযীগত  ভবযভান  উৎা শফানা প্রদাগনয ভােগভ 

কাজ শুরু কযা । 

 প্রকল্প ব্য ১১৯৭.০০ শকাটি টাকা শথগক ফাবড়গ ১৪৯২.০০ শকাটি টাকা প্রাক্করন  কযা । 

 ফাস্তফানকার এক ফেয হ্রাকগয অথ তাৎ জুরাই,২০০৯ গত জুন,২০১৩ ম তন্ত বনধ তাযণ কযা ।  

 প্রকল্প এরাকা পুনঃবনধ তাযন কগয শদগয ৬৪ শজরাধীন  ৪৮৩ টি উগজরায ১৯৩২ টি  ইউবনবগন প্রবত ওাগড ত ১টি কগয 

শভাট ১৭,৩৮৮ টি  গ্রাভ উন্নন বভবতয ১০,৪৩,২৮০ জন দবযদ্র্ জনগগাষ্ঠীয বাগ্যগন্নাগনয রগযে প্রবতটি ফাবড়গক 

অথ তননবতক কভ তকাগেয শকন্দ্রবফন্দু বগগফ গগড় শতারায দগয গ্রণ কযা ।   

 প্রথভ াংগাবধত ম তাগ উকাযগবাগীগদয বনজস্ব তবফর/মূরধন গঠগনয রগযে প্রচবরত ভাইগরা-শরবডট এয বযফগতত 

ভাইগরাগববাং-এয নতুন দ তন চালু কযা ।   

 

এও নচন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয স্বনপ্প্রসূত এওটি ফাগ্রি এওটি ঔাভায প্রওন্ল্পয অফদান ( ৩০ জুন ২০১৪ ম ভন্ত ) 

 

রবভক নাং কভ তকাগেয বফফযণ  অবজতত অগ্রগবত 

১ প্রকগল্পয আওতা বভবত গঠন : ৩৭,৭০০ টি 

২ প্রকল্পভূক্ত উকাযগবাগী বযফাগযয াংখ্যা  : ২২,৬২,০০০টি 

৩ প্রতেয ও গযায উকাযগবাগীয াংখ্যা  : প্রা ১ শকাটি ১৩ রাখ জন। 

৪ প্রবযণ প্রদান কযা গগে : ১,৩৪,৩০০ জন। 

৫ দস্যগদয ব্যবক্ত ঞ্চ জভা গগে  : ৫৮৯ শকাটি টাকা । 

৬ যকায কতৃতক  উকাযগবাগীগদয শফানা প্রদান কযা গগে : ৫৮৯ শকাটি টাকা। 

৭ যকায কতৃতক প্রদত্ত আফততক তবফর/ম্পগদয অগথ তয  বযভাণ দাঁবড়গগে  : ৮১৯ শকাটি টাকা। 

৮ গ্রাগভয দবযদ্র্ জনগগণয শভাট তবফর দাঁবড়গগে : ১৯৯৭ শকাটি টাকা। 

৯ অনরাইন ব্যাাংবকাং এ শরনগদগনয বযভান টাকা) : ১০৯১ শকাটি টাকা। 

১০ গ্রাভীণ অথ তনীবতগত বফবনগাগগয বযভাণ দাঁবড়গগে : ১১১৫ শকাটি টাকা। 

১১ গ্রাগভ গ্রাগভ আফধ তক ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ খাভায গগড় উগঠগে  : ৮,২৫,০০০ টি 

১২ খাভাগযয ধযনঃ   :  

 

 

ভৎস্য চাল : ১,১৫,৪০০টি  

াঁ-মুযবগ ারন : ১,৮৪,৮০০ টি  

গফাবদশু ারন : ২,৭৬,৭০০ টি 

না তাযী : ৫১,৮০০ টি 

ফবজ ফাগান : ৫২৭০০ টি 

অন্যান্য : ১,৪৭,৭০০ টি 
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প্রওন্ল্পয প্রবাফ 

 গত এক ফেগয প্রকল্পভুক্ত বযফায প্রবত আ বৃবি শগগে ১০,৯২১ টাকা। 

 প্রকল্পভুক্ত  এরাকা বনম্ন আগয বযফাগযয াংখ্যা ১৫% শথগক কগভ ৩% এ দাঁবড়গগে। 

 প্রকল্পভুক্ত এরাকা অবধক আগয বযফায াংখ্যা ২২.৮% শথগক ৩১% এ উন্নীত গগে। 

 অনরাইন ব্যাাংবকাং-এয ভােগভ  বভবত ম তাগ কর আবথ তক  শরনগদন বযচাবরত  ওা  গ্রাভীণ জনগদ স্বেতা ও 

জফাফবদবতা বনবিত কযায াাাব আেবফশ্বা সুদৃঢ় গত শুরু গগে। 

 গ্রাগভ গ্রাগভ জীবফকাবববত্তক আফধ তক ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ াবযফাবযক খাভায ফাস্তফাবত ওা কভ তাংস্থাগনয  সুগমাগ সৃবিয ায 

শফগড়গে।  

 বডবজটার ফাাংরাগদ গড়ায রগযে গ্রাভীণ জনগদ আদৄবনক তথ্য প্রযুবক্তয ব্যফায বৃবি াগে।  

 

প্রওন্ল্পয প্রঘায প্রঘাযণা 

প্রকল্প ফাস্তফান বনগদ তবকা, োে বুক, বরপগরট, শািায, কোগরোয, প্রকল্প াংবিি গাগনয ববড ও বফরগফাড ত প্রদ তন 

বফটিববগত বফববন্ন ভগ ধাযনকৃত গ্রাভ উন্নন বভবতয উন্নন কভ তকাগেয উয বচত্র প্রবতগফদন প্রচায কযা গে। 

প্রকল্পটিয পরতা অজতগনয ব্যাক প্রচাযণায উগযাগ গ্রণ কযা গগে। 

 

ল্লী ঞ্চয় ব্যাাংও সৃচন 

একটি ফাবড় একটি খাভায প্রকল্প ভাননী প্রধানভন্ত্রীয স্বপ্নপ্রসূত দাবযদ্র্ে বফগভাচগন গফ তাচ্চ অগ্রাবধকাযভুক্ত প্রকল্প । 

যকাগযয বনফ তাচনী অঙ্গীকায ফাস্তফাগন প্রকল্পটি স্থাী কাঠাগভাগত রূদাগনয জন্য ‘ল্লী ঞ্চ ব্যাাংক’  নাগভ একটি 

বফগলাবত ব্যাাংক প্রবতষ্ঠায রগযে আইন প্রণগনয কাজ চরভান যগগে।  

 

পরতায নতুন অোয়েঃ ইন্রক্ট্রগ্রনও অথ ভ ব্যফস্থানা  অনরাইন ব্যাাংগ্রওাং 

 প্রকগল্পয আবথ তক ব্যফস্থানা স্বেতা ও জফাফবদবতা আনগনয রগযে তথা বডবজটার ফাাংরাগদ গড়ায স্বপ্ন আযও এক 

ধা এবগগ শনায জন্য প্রকগল্পয কর আবথ তক ব্যফস্থানা শভাফাইর ব্যাাংবকাং/অনরাইন বনব তয কযায উগযাগ গ্রণ কযা 

গগে।  

 গ্রাভ বভবতয দস্যগণ মাগত তাগদয ঞ্চ ইউবনন তথ্যগফাগকন্দ্র গত ইগরক্ট্রবনক িবতগত ও শভাফাইর ব্যাাংবকাং-এয 

ভােগভ জভা বদগত াগযন এফাং প্রকল্প গত ঞ্চগয বফযীগত প্রদত্ত উৎা ঞ্চ প্রাব য তথ্য তাৎযবণকবাগফ 

এএভএ এয ভােগভ জানগত াগযন তায ব্যফস্থা গ্রগণয কাম তরভ শুরু গগে। 

 অথ ত ভন্ত্রণারগয অনুগভাদনরগভ ব্যাাংক এবা বফগত ১০ শভ ২০১২ তাবযখ শথগক মুবন্পগঞ্জ শজরা এফাং যফতীগত 

ইউববফএর ও ফাাংরাগদ কভা ত ব্যাাংক অনরাইন ব্যাাংবকাং কাম তরভ শুরু কগযগে। ইগতাভগে কর শজরা অনরাইন 

ব্যাাংবকাং কাম তরভ চরভান যগগে। এ ম তন্ত   গ্রাভ   বভবতয  দস্যগণ ২৫০৪.১০ শকাটি টাকা অনরাইগন শরনগদন 

কগযগেন।  

 

আন্তচভাগ্রতও নৄযস্কায প্রাগ্রপ্ত 

 একটি ফাবড় একটি খাভায প্রকল্প ভাননী প্রধানভন্ত্রীয স্বপ্নপ্রসূত দাবযদ্র্ে বফগভাচগন গফ তাচ্চ অগ্রাবধকাযভুক্ত প্রকল্প। প্রকল্পটি 

২০১০-২০১৬ শভাগদ শদগয ৬৪ শজরায ৪৮৫টি উগজরা ৪৫০৩টি ইউবনগনয প্রবত ওাগড ত শভাট ৪০,৫২৭টি গ্রাভ 

উন্নন বভবতয ২৪.৩১ রয বযফায তথা প্রা ১ শকাটি দবযদ্র্ জনগগাষ্ঠীয বাগগ্যান্নগন ফাস্তফানাধীন যগগে। 

 এ ম তন্ত প্রকগল্পয অবজতত াপল্য জাতী ও আন্তজতাবতক বযভেগর প্রাংবত গগে। ইগতাভগে দাবযদ্র্ে বফগভাচগন 

প্রকগল্পয নতুন দ তন ‘ভাইগরাগববাং’ এফাং অনরাইন ব্যাাংবকাং এয ভােগভ আবথ তক ব্যফস্থানা বনবিতকযণ কাগজয 

জন্য বদল্লীগত অনুবষ্ঠত আন্তজতাবতক Digital Fair এ একটি ফাবড় একটি খাভায প্রকল্প e-financial inclusion 

and poverty alleviation এয উয  Manthan Award-2013 রাব কগযগে। 

 ২০/০২/২০১৪ তাবযগখ  ইতারীয শযাগভ অনুবষ্ঠত IFAD গবন তয কাউবন্পর বা ভাননী অথ ত প্রবতভন্ত্রী ভগাদগয  

উবস্থবতগত একটি ফাবড় একটি খাভায প্রকল্প কাম তরগভয উয আগরাচনা ও ভতবফবনভ কযা গগে। যফতীগত 

২১/০২/২০১৪ তাবযগখ FAO এয প্রধান কাম তারগ United Nations কতৃতক ২০১৪ ারগক International Year 

for Family Farming  শঘালনায  শপ্রযাগট One House One Farm: A project for Family 

Farming & Poverty Alleviation  ীল তক শবভনাগয একটি ফাবড় একটি খাভাগযয াবফ তক কাম তরভ উস্থান 
কযা ।   

 উক্ত শবভনায শগল উবস্থত দূতাফাগয প্রবতবনবধ ও FAO এফাং United Nations- এয প্রবতবনবধবৃন্দ এ প্রকগল্পয 

দ তনগক বফদবাগফ তুগর ধযায জন্য একটি আন্তজতাবতক শবভনায আগাজগনয সুাবয কগযন। 



13 

 

উাংায  

একটি ফাবড় একটি খাভায প্রকগল্পয অন্তবন তবত শম বচন্তা ও শচতনা যগগে তা জনগণ ইগতাভগে অতেন্ত আগ্রগয াগথ গ্রণ কগযগে। 

যকাগযয প্রবত বফগল কগয ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রবত জনগগণয অীভ শ্রিা ও আস্থায সৃবি গগে। শদগয কর গ্রাগভ এ কাম তরভ 

চালু কযা গর একবদগক শমভন যকায তথা ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রবত জনগগণয আস্থা ও বফশ্বা ফাড়গফ অন্যবদগক দবযদ্র্ জনগগাষ্ঠী 

ভাইগরাগরবডট নাভক ঋগণয অতোচায শথগক বচযতগয মুবক্ত াগফ। জাতী জীফগন সৃবি গফ এক নতুন বফপ্লফ- ইবতা গ যগফ 

জীবফকাগনয ভােগভ দাবযদ্র্ে বফগভাচগন ভাননী প্রধানভন্ত্রী জনগনত্রী শখ াবনায এ ভান দ তন- ‘একটি ফাবড় একটি খাভায’। 

 

৩.২.২. ইওন্নাগ্রভও এভায়াযন্ভন্ট অফ গ্রদ নৄন্যস্ট ইন ফাাংরান্দ (ইইগ্র) প্রওল্প 

ইকগনাবভক এভাওাযগভন্ট অফ বদ পুওগযস্ট ইন ফাাংরাগদ (ইইব) ীল তক প্রকল্পটি ১০১২৬৫.২২ রয টাকা (প্রকল্প 

াায্য ১০০৮৫৪.০৬ রয টাকা এফাং বজওবফ ৪১১.১৬ রয টাকা) ব্যগ শপব্রুাবয, ২০০৮ গত ভাচ ত, ২০১৬ শভাগদ ফাস্তফানাধীন 

আগে। এয মূর উগদ্দশ্য গে ভাচ ত ২০১৬ াগরয ভগে প্রকল্প এরাকায ১০ রয জনগগাবষ্ঠয অবতদাবযদ্র্ বফগভাচগন প্রতেয ও 

গযাযবাগফ াতা প্রদান, কৃবল ও অ-কৃবল খাগত শটকই কভ তাংস্থান সৃবিয ভােগভ দাবযদ্র্ হ্রাকযণ এফাং যকাগযয দাবযদ্র্ 

বফগভাচন শকৌগরয (MDG) রযেমূ ফাস্তফান কযা। অবতদবযদ্র্ জনগগাবষ্ঠয দাবযদ্র্ে  হ্রাগয  রগযে ল্লী  উন্নন ও ভফা 

বফবাগ শদগয চয, াওয, ফাওয, জরাফি এরাকা, মুদ্র্ উকূরফতী ঘূবণ তেড়প্রফণ এরাকা এফাং শুষ্ক শভৌসুগভ কাগজয াংস্থান  না 

এভন অবত  দাবযদ্র্ ীবড়ত অঞ্চর, ববেগ থাকা াফ ততে এরাকায দবযদ্র্ জনগগণয জন্য বিটি যকাগযয াতা শভাট 

১০১২৬৫.২২ রয টাকা ব্য ইকগনাবভক এভাওাযগভন্ট অফ বদ পুওগযস্ট ইন ফাাংরাগদ ীল তক একটি প্রকল্প ফাস্তফান কযা 

গে। ২০০৮-২০১৬ শভাগদয এ প্রকগল্পয প্রকল্প বযচারগকয তত্ত্বাফধাগন ৩৩ টি াট তনায এনবজও ৩০ টি শজরা ১১৯ টি উগজরা 

৯ টি শের পাে ও ২৭ টি ইগনাগবন পাে (গভাট ৩৬ টি) গমাগী এনবজওয ভােগভ ভাঠ ম তাগ অবতদবযদ্র্ জনগগাবষ্ঠয াগথ কাজ 

কযগে। এোড়া এডগবাগকী ও বযাচ ত কগম্পাগনন্ট এয ভােগভ নীবত বনধ তাযক, আইন প্রগণতা, যকাযী-শফযকাযী াংস্থা ও সুীর 

ভাজগক অবতদবযদ্র্-ফান্ধফ কভ তকাগে ম্পৃক্ত গত  উৎাবত কযা গে।  

 

ইইগ্র প্রওন্ল্পয ২০১৩-১৪ অথ ভফঙন্যয অিকগ্রতয তে  প্রাগ্রঙ্গও ঙগ্রফ 

ইওন্নাগ্রভও এভায়াযন্ভন্ট অফ গ্রদ নৄন্যস্ট ইন ফাাংরান্দ (ইইগ্র) প্রওল্পটি ৩০টি দচরায ১১৯টি উন্চরায় ফ ভন্ভাে 

২,৩০,০০০ চন সুগ্রফধান্বাকীন্দয চন্য ওাচ ওযন্ঙ। এ প্রওল্প অগ্রত দগ্রযদ্র্ গ্রযফাযন্ও তান্দয প্রন্য়াচন  দযতা অনুমায়ী গ্রযফায 

প্রগ্রত ন্ফ ভাচ্চ ১৫,০০০ োওায ম্পদ স্তান্তয এফাং ভূগ্রভীনন্দয ভান্ছ ঔাচগ্রভ প্রদান্ন ায়তা ওন্য আন্ঙ। এ প্রওন্ল্পয আতায় 

এ ম ভন্ত উওাযন্বাকীন্দয ৪১টি দর ভফায় গ্রভগ্রত গ্রন্ন্ফ গ্রনফগ্র্ত ন্য়ন্ঙ এফাং ১০টি গ্রভগ্রতয দযগ্রচন্েন ওাম ভক্রভ ঘরভান 

যন্য়ন্ঙ। 

 

          
 

         

 

৩.২.৩. াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ (গ্রগ্রবগ্রডগ্র-২য় ম ভায়) প্রওল্প 

াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ (গ্রগ্রবগ্রডগ্র-২য় ম ভায়) স্থানীয় যওায,ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ল্লী উন্নয়ন  

ভফায় গ্রফবান্কয এওটি অিাগ্রধওায প্রওল্প। প্রওল্পটি ৬৪ টি দচরায ৬৬ টি উন্চরায় ভফায় অগ্রধদপ্তয, গ্রফআযগ্রডগ্রফ, ফাড ভ , আযগ্রডএ 

ওর্তভও ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। প্রওন্ল্পয দভয়াদ  জুরাই ২০০৯ দথন্ও গ্রডন্ম্বয ২০১৫ ম ভন্ত। প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য ন্ছ িাভ গ্রবগ্রিও এওও 

ভফায় াংকঠন্নয আতায় িান্ভয ধনী-দগ্রযদ্র্, নাযী-নৄরুল, গ্রওন্ায-গ্রওন্াযী গ্রনগ্রফ ভন্ন্ল ওর দা  দশ্রণীয চনন্কাষ্ঠীন্ও 

াংকঠিত ওন্য তান্দয আথ ভ-াভাগ্রচও তথা াভগ্রিও উন্নয়ন্নয ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন ওযা।‘‘ঋণ নয় প্রগ্রযণ’’ গ্রগ্রবগ্রডগ্র’য 

ভরনীগ্রত। উক্ত প্রওন্ল্পয আতায় এ ম ভন্ত (জুন/২০১৪ ম ভন্ত) ৪২৭৫ টি াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন গ্রভগ্রত কঠন  গ্রনফ্ন ন্য়ন্ঙ। প্রওল্পটিয 
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দভাে উওাযন্বাকীয াংখ্যা ৫৬১৯৫৭ চন্ন উন্নীত ন্য়ন্ঙ । নৄ জগ্রচ কঠিত ন্য়ন্ঙ ১০২ দওাটি ৫৫ রয ৮১ াচায োওা, প্রগ্রযণ 

দন্য়ন্ঙন ২৩২১৯৪ চন, আত্ম-ওভ ভাংস্থান সৃগ্রি ন্য়ন্ঙ ১১৮৭০৮ চন্নয এফাং গ্রভগ্রতয গ্রনচস্ব তগ্রফর দথন্ও ভফায়ীন্দযন্ও প্রায় 

১৬৬ দওাটি ২৭ রয ৫৭ াচায োওা ঋণ ায়তা  দদয়া ন্য়ন্ঙ। গ্রগ্রবগ্রডগ্র ভুক্ত গ্রভগ্রত গুন্রা চাগ্রতকঠন ভরও গ্রফবাক ভ এফাং 

এনগ্রচ ভন্য ান্থ ভন্বয় ওন্য দাগ্রযদ্র্ গ্রফন্ভাঘন্নয চন্য ওাচ ওযন্ঙ।  

 

াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ (গ্রগ্রবগ্রডগ্র ২য় ম ভায়) প্রওন্ল্পয ওন্য়ওটি উন্ল্লঔন্মাগ্য গ্রঘত্র 

  

প্রবযণই ববববডব প্রকগল্পয মূর উাদান। ববববডব প্রকল্প প্রবযগণয 

ভােগভ নাযীয যভতান বফপুর জনগগণয আত্মকভ তাংস্থাগনয সুগমাগ সৃবি 

কগযগে। বগরগট ববববডব প্রকগল্পয প্রবযণাথীগদয াগত শরাই শভবন 

তুগর বদগেন ভাননী অথ তভন্ত্রী 

ল্লী উন্নন ও ভফা বফবাগগয ন্াবনত বচফ জনাফ এভ ,এ ,কাগদয যকায 

ববববডব প্রকগল্পয গাজীপুয শজরায কাাবা উগজরায শশ্রষ্ঠ ভফা 

বভবত  ,শশ্রষ্ঠ গ্রাভকভী ও শশ্রষ্ঠ ভফাীগক পুযষ্কায বদগেন  

  

াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ (গ্রগ্রবগ্রডগ্র ২য় ম ভায়) ীল ভও প্রওন্ল্পয কাইফাদা 

দচরায াদুল্লানৄয উন্চরায ঘাঁদ ওগ্রযভ াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ভফায় গ্রভগ্রত 

গ্ররেঃ এয উন্দ্যান্ক উক্ত িান্ভ গ্রনযযযতা দূযীওযন্ণয উন্েন্শ্য কণগ্রযা 

ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা ওযা য় 

গ্রগ্রবগ্রডগ্র প্রওন্ল্পয প্রওল্প গ্রযঘারও চনাফ আর নূযী পয়জুয দযচা নযগ্রাংদী 

দচরায গ্রফনৄয উন্চরায় গ্রগ্রবগ্রডগ্র প্রওন্ল্পয প্রগ্রযণাথীন্দয ান্ত দরাই 

দভগ্রন তুন্র গ্রদন্ছন 

 

৩.২.৪ মভৄনা, দ্মা এফাং গ্রতস্তা ঘযাঞ্চন্রয ভান্ওভে ঘযান্নর উন্নয়ন (M4C) প্রওল্প 

ফাাংরান্দ যওায  এগ্রডগ্র’য অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত এওটি ওাগ্রযকগ্রয ায়তাধভী ঘরভান প্রওল্প। M4C প্রওল্পটিয  ভর রযয 

ন্রা আয় বৃগ্রিয ভােন্ভ ফাাংরান্দন্য উিয  উিয-গ্রচিতভ অঞ্চন্রয গ্রনগ্রদ ভি গ্রওছু দচরায ঘন্য ফফাওাযীন্দয দাগ্রযদ্র্তা  গ্রফম ভয় 

হ্রা ওযা। Chars Livelihoods Programme (CLP) এয ম্পদ স্তান্তয ওাম ভক্রন্ভয পরাপন্রয উয গ্রবগ্রি ওন্য ঘয 

উৎাদওন্দয ওভ ভওােন্ও দৃঢ়  গ্রক্তারী ওযায রন্যয প্রওল্পটি ফাস্তফায়ন ওযা ন্ছ।  



প্রওন্ল্পয অথ ভায়নেঃ : এগ্রডগ্র এফাং গ্রচগ্রফ 

প্রওল্প ফাস্তফায়নওারেঃ : দভ ২০১৩ ন্ত নন্বম্বয ২০১৬ ম ভন্ত। 

অনুন্ভাগ্রদত প্রওল্প ব্যয়েঃ : ৬৩০৮.৮৫  রয োওা (প্রওল্প াাে- ৫৫৫৯.৮৫; গ্রচগ্রফ-৭৪৯.০০ রয) 

প্রওল্প এরাওােঃ : দদন্য উিয  উিয গ্রচিতভ অঞ্চন্রয দভাে ১০টি দচরায (ফগুিা, গ্রযাচকঞ্জ, কাইফা্ া, চাভারনৄয, 

কুগ্রিিাভ, রারভগ্রনযাে, যাংনৄয, নীরপাভাগ্রয, োঙ্গাইর এফাং াফনা) ঘযাঞ্চর। 
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M4C প্রওন্ল্পয উন্ল্লঔন্মাগ্য অচভন 

ঘয চনন্কাষ্ঠীয গ্রু পন্ভ ভন এফাং কৃগ্রল উন্নয়ন প্রভেগ্রক্ত ম্প্রাযন্ণয রন্যয গ্রনধ ভাগ্রযত ১০টি দচরায ভন্ে ৮টি দচরায় ৪টি এনগ্রচ 

১টি এন্িা-দভগ্রনাযী দওাম্পানী গ্রনফ ভাঘন ওযা য়। ৭টি কৃগ্রল উৎাদন ঔাত (ভূট্টা, ভগ্রযঘ, াে, গ্রয়াচ, গ্রযলা, ফাদাভ এফাং ধান), 

স্তগ্রল্প, আগ্রথ ভও দফা দমাকান্মাক ব্যফস্থায উন্নয়ন্নয ভােন্ভ ৬০,০০০ ঘয গ্রযফান্যয আয় বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। গ্রনফ ভাগ্রঘত গ্রচ, এনগ্রচ, 

স্থানীয় দফাদানওাযী ব্যগ্রক্ত/প্রগ্রতষ্ঠান্নয ান্থ অাংীদাগ্রযন্ত্বেয গ্রবগ্রিন্ত ওাচ ওযন্ঙ। পন্র ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্যয জুন ২০১৪ ম ভন্ত 

৪০,০০০ ঘয গ্রযফান্যয কৃগ্রলঔান্ত উৎাদন  ভৄনাপা বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
গ্রঘত্রেঃ প্রওন্ল্পয আতায় ঘযাঞ্চন্রয চন্য গৃীত ওাম ভক্রভ 
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৩.৩  ২০১৩-২০১৪ অথ ভফঙন্যয ফাগ্রল ভও উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ  
২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্যয াংন্াগ্রধত ফাগ্রল ভও উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘন্ত অন্তভু ভক্ত ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয উন্নয়ন প্রওল্পভন্য জুন, 

২০১৪ ম ভন্ত আগ্রথ ভও অিকগ্রত। 
 

(রয োওায়) 
 

ভন্ত্রণারগয 

নাভ 

প্রকল্প 

াংখ্যা 

আযএবডব ফযাদ্দ (২০১৩-১৪) টাকা 

অফমুবক্ত 

 (টাকা 

ফযাগদ্দয 

%) 

জুন,২০১৪ ম তন্ত ব্য 

শভাট টাকা  প্রঃ াঃ  াংস্থায 

বনজস্ব 

তবফর 

শভাট 

(ফযাগদ্দয 

%) 

টাকা  

(টাকা 

ফযাগদ্দয 

%) 

প্রঃ াঃ  

(প্রঃ াঃ 

ফযাগদ্দয%) 

াংস্থায 

বনজস্ব 

তবফর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ল্লী উন্নন ও 

ভফা বফবাগ 

স্থানী যকায, 

ল্লী উন্নন ও 

ভফা ভন্ত্রণার 

২৫ ১১৭১১৭.৯০ ৮১৫৪১.৯০ ৩০২২১.০০ ৫৩৫৫.০০ 
৮১৫৩১.৯০ 

(৯৯.৯৯%) 

১২৫১৭৬.০৯ 

(১০৬.৮৮%) 

৭৯৬৭৯.৬৬ 

(৯৭.৭২%) 

৪০৩৭৬.২৩ 

(১৩৩.৬০%) 

৫১২০.২০ 

(৯৫.৬২%

) 

 

২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্যয াংন্াগ্রধত ফাগ্রল ভও উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘন্ত ফযাে  ব্যয়/অিকগ্রতয তে 
 

 

ক্রগ্রভও নাং প্রওন্ল্পয নাভ  দভয়াদওার প্রাক্কগ্ররত ব্যয় 

দভাে: 

োওা: 

প্রেঃ ােঃ 

২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্যয াংন্াগ্রধত এগ্রডগ্র জুন, ২০১৪ ম ভন্ত প্রওন্ল্পয 

ক্রভনৄগ্রঞ্জত অিকগ্রত 

ফযাে 

দভাে: 

োওা: 

প্রেঃ ােঃ 

ব্যয় 

দভাে: 

োওা: 

প্রেঃ ােঃ 

ফাস্তফ 

অিকগ্রত 

(%) 

আগ্রথ ভও 

দভাে: 

োওা: 

প্রেঃ ােঃ 

ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ভফায় অগ্রধদপ্তয 

1.  ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয আইগ্রটি  ই-

গ্রটিন্চন াগ্রব ভ  উন্নয়ন প্রওল্প (জুরাই, 

২০১১ ন্ত জুন, ২০১৫) 

১৮১৩.২৫ 

১৮১৩.২৫ 

০.০০ 

৩৬৮.৬০ 

৩৬৮.৬০ 

০.০০ 

৩৫৭.৮০ 

৩৫৭.৮০ 

০.০০ 

 
৯৭.০৭ 

১৪৪৯.৭৮ 

১৪৪৯.৭৮ 

০.০০ 

 
৭৯.৯৫ 

2.  ভফায় গ্রবগ্রিও দুগ্ধ উৎাদন গ্রনগ্রচিততওযণ 

প্রওল্প (াংন্াগ্রধত) (জুরাই, ২০১১ ন্ত 

জুন, ২০১৫) 

২৪৯৬.২৭ 

২৪৯৬.২৭ 

০.০০ 

৬৭৭.০০ 

৬৭৭.০০ 

০.০০ 

৬৬০.৪৮ 

৬৬০.৪৮ 

০.০০ 

 
৯৭.৫৬ 

২১২১.৮৬ 

২১২১.৮৬ 

০.০০ 

 
৮৫ 

3.  দুগ্ধ ভফায় গ্রভগ্রতয ওাম ভক্রভ 

গ্রফস্তৃতওযন্ণয ভােন্ভ বৃিয পগ্রযদনৄয, 

ফগ্রযার  খুরনা দচরায দাগ্রযদ্র্ হ্রাওযণ 

 আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন প্রওল্প (জুরাই, 

২০১২ ন্ত জুন, ২০১৬) 

৩৯২৪.০৭ 

৩৯২৪.০৭ 

০.০০ 

১২০০.০০ 

১২০০.০০ 

০.০০ 

১১৯৬.১৬ 

১১৯৬.১৬ 

০.০০ 

৯৯.৬৮ ১৪০৬.৩১ 

১৪০৬.৩১ 

০.০০ 

৩৫.৮

৩ 

ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ(গ্রফআযগ্রডগ্রফ) 

4.  দগ্রযদ্র্ ভগ্ররান্দয চন্য ভগ্রন্বত ল্লী 

ওভ ভাংস্থান ায়তা প্রওল্প (চানুয়াগ্রয, 

২০১২ ন্ত গ্রডন্ম্বয, ২০১৬) 

১৩১৩৯.৮২ 

১৩১৩৯.৮২ 

০.০০ 

২০০০.০০ 

২০০০.০০ 

০.০০ 

১৯৯৯.৭৮ 

১৯৯৯.৭৮ 

০.০০ 

১০০ ৩৩৩০.১১ 

৩৩৩০.১১ 

০.০০ 

৩৫ 

5.  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয রন্যয অপ্রধান স্য 

উৎাদন, াংযযণ, প্রগ্রক্রয়াওযণ  

ফাচাযচাতওযণ ওভ ভসূগ্রঘ (২য় ম ভায়) 

(জুরাই-২০১১ ন্ত জুন-২০১৬) 

৬০৯৩.৬১ 

৬০৯৩.৬১ 

০.০০ 

১৮০০.০০ 

১৮০০.০০ 

০.০০ 

১৭৭৫.১৪ 

১৭৭৫.১৪ 

০.০০ 

৯৯ ২২৮৫.৪৫ 

২২৮৫.৪৫ 

০.০০ 

৩৮ 

6.  ল্লী চীগ্রফওায়ন প্রওল্প (চী) ২য় য়ভায় 

 (জুরাই, ২০১২-জুন, ২০১৭) 

৩৩১৪২.০৭ 

১৯০৮৫.৪৫ 

১৪০৫৬.৬২ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

৫৬০১.০০ 

২৭৩৬.০০ 

২৮৬৫.০০ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

৫৫৭১.০০ 

২৭০৬.০০ 

২৮৬৫.০০ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

৯৯ ৬৫৩০.২২ 

৩১৬৫.২২ 

৩৩৬৫.০০ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

২২ 

7.  অাংীদাগ্রযত্বভরও ল্লী উন্নয়ন প্রওল্প-২য় 

ম ভায় (গ্রআযগ্রডগ্র-২)(াংন্াগ্রধত) 

(জুন, ২০০৫-জুন,২০১৫) 

৬৮২১.৫৩ 

৫৫০০.১৯ 

১৩২১.৩৪ 

১৩০০.০০ 

১৩০০.০০ 

০.০০ 

১২৯৪.৮৭ 

১২৯৪.৮৭ 

০.০০ 

৯৯.৬০ ৬১০৯.৫৪ 

৪৮১১.০৩ 

১২৯৮.৫১ 

৯০ 

8.  ইগ্রনগ্রন্য়টিব পয দডন্বরন্ভন্ট, 

এভায়াযন্ভন্ট, এয়াযন্ন এে 

রাইবরীহুড প্রন্চক্ট (জুরাই, ২০১২-জুন, 

২০১৬) 

২০৪৩.৭৫ 

২০৪৩.৭৫ 

০.০০ 

৩৪৩.০০ 

৩৪৩.০০ 

০.০০ 

৩৩৮.৪৮ 

৩৩৮.৪৮ 

০.০০ 

৯৯ ৪৩৩.৮৭ 

৪৩৩.৮৭ 

০.০০% 

২১ 

9.  দঘ ম্প্রাযণ প্রওল্প ১৯৮৩.০৬ ২৭৫.০০ ২২০.৬৬ ৮০ ২৮৪.৩১ ১৪ 
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ক্রগ্রভও নাং প্রওন্ল্পয নাভ  দভয়াদওার প্রাক্কগ্ররত ব্যয় 

দভাে: 

োওা: 

প্রেঃ ােঃ 

২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্যয াংন্াগ্রধত এগ্রডগ্র জুন, ২০১৪ ম ভন্ত প্রওন্ল্পয 

ক্রভনৄগ্রঞ্জত অিকগ্রত 

ফযাে 

দভাে: 

োওা: 

প্রেঃ ােঃ 

ব্যয় 

দভাে: 

োওা: 

প্রেঃ ােঃ 

ফাস্তফ 

অিকগ্রত 

(%) 

আগ্রথ ভও 

দভাে: 

োওা: 

প্রেঃ ােঃ 

ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(চানুয়াগ্রয, ২০১৩ ন্ত গ্রডন্ম্বয, ২০১৫ 

ম ভন্ত) 

১৯৮৩.০৬ 

০.০০ 

২৭৫.০০ 

০.০০ 

২২০.৬৬ 

০.০০ 

৩৮৪.৩১ 

০.০০ 

ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী(ফাাড ভ) 

10.  ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন প্রগ্রযণ ওভন্লেক্স  

(ফতভভান্ন ফাাড ভ), দওাোরীািা, 

দকাারকঞ্জ এয ম্প্রাযণ, াংস্কায  

আদৄগ্রনওায়ন (াংন্াগ্রধত) প্রওল্প  

(ভাঘ ভ, ২০১০ ন্ত জুন, ২০১৬) 

 

২২৭৪৮.৬৬ 

২২৭৪৮.৬৬ 

০.০০ 

১৫০০.০০ 

১৫০০.০০ 

০.০০ 

১৪৮৬.১০ 

১৪৮৬.১০ 

০.০০ 

৯৯.০৭ ২৯৫৮.৪৯ 

২৯৫৮.৪৯ 

০.০০ 

১৩ 

ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রড), ফগুিা 

11.  আযগ্রডএ প্রভেগ্রক্ত ব্যফায ওন্য ভূ-গ্রযস্থ 

াগ্রন দ্ব্াযা দঘ এরাওা উন্নমন্নয ভােন্ভ 

ল্লী চীগ্রফওায়ন উন্নয়ন ীল ভও প্রান্য়াগ্রকও 

কন্ফলণা(াংন্াগ্রধত) প্রওল্প 

জুরাই, ২০০৭ ন্ত জুন, ২০১৫) 

 

২৮২১.৫২ 

২৮২১.৫২ 

০.০০ 

৩০০.০০ 

৩০০.০০ 

০.০০ 

২৯৯.৬৫ 

২৯৯.৬৫ 

০.০০ 

১০০ ১৭৬১.৭৭ 

১৭৬১.৭৭ 

০.০০ 

৮৮ 

12.  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা’য  

অফওাঠান্ভাকত উন্নয়ন্নয ভােন্ভ প্রগ্রযণ, 

কন্ফলণা  প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা 

দচাযদাযওযণ প্রওল্প (াংন্াগ্রধত) 

 (জুরাই, ২০০৯- জুন, ২০১৪) 

 

২৯৬৫.৩৭ 

২৯৬৫.৩৭ 

০.০০ 

১০৭০.৩০ 

১০৭০.৩০ 

০.০০ 

১০৬৮.০৫ 

১০৬৮.০৫ 

০.০০ 

১০০ ২৯৫০.৫৭ 

২৯৫০.৫৭ 

০.০০ 

১০০ 

13.  ভগ্রন্বত াগ্রন ব্যফস্থানা প্রান্য়াগ্রকও 

কন্ফলণা (াংন্াগ্রধত) প্রওল্প  

চানুয়াগ্রয, ২০১১ ন্ত গ্রডন্ম্বয ২০১৪) 

 

৬৪২৫.০০ 

৬৪২৫.০০ 

০.০০ 

১৩২৮.০০ 

১৩২৮.০০ 

০.০০ 

১৩২৭.৬৮ 

১৩২৭.৬৮ 

০.০০ 

১০০ ৩৬১১.৬৯ 

৩৬১১.৬৯ 

০.০০ 

৮১.১৫ 

14.  কফাদী শুারন এফাং ফান্য়াগ্যা 

দফাতরচাতওযন্ণয ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্য 

গ্রফন্ভাঘনভরও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প 

(াংন্াগ্রধত) 

(ন্ন্েম্বয, ২০০৯-  গ্রডন্ম্বয. ২০১৫) 

 

৫১৫৫.৭৪ 

৫১৫৫.৭৪ 

০.০০ 

১২০০.০০ 

১২০০.০০ 

০.০০ 

১১৯২.৮৫ 

১১৯২.৮৫ 

০.০০ 

১০০ ৪০৩৮.৯১ 

৪০৩৮.৯১ 

০.০০ 

৬৮.৯

২ 

15.   দভগ্রওাং ভান্ওভে য়াওভ পয দ্যা মভৄনা, দ্মা 

এফাং গ্রতস্তা ঘয (M4C) প্রওল্প  

(ন্ভ, ২০১৩ ন্ত নন্বম্বয, ২০১৬) 
 

৬৩০৮.৮৫ 

৭৪৯.০০ 

৫৫৫৯.৮৫ 

১৪৯১.০০ 

৩৬৮.০০ 

১১২৩.০০ 

১৪৯০.৭০ 

৩৬৭.৭০ 

১১২৩.০০ 

 
১০০ 

২৬৯৪.৭০ 

৩৭৭.২৪ 

২৩১৭.৪৬ 

৬৩.৬

৩ 

ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন (এএপগ্রডএপ) 

16.  ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন ায়তা 

প্রওল্প  

(জুরাই, ২০০৯-জুন,২০১৪) 

 

২৯৩৮.০০ 

২৯৩৮.০০ 

০.০০ 

৪৯১.০০ 

৪৯১.০০ 

০.০০ 

৪৯১.০০ 

৪৯১.০০ 

০.০০ 

১৬.৭১ ২৯৩৮.০০ 

২৯৩৮.০০ 

০.০০ 

১০০ 

17.  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন 

পাউন্েন এয ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ প্রওল্প 

(জুরাই, ২০১৩-জুন,২০১৬) 
 

৫৪০০.০০ 

৫৪০০.০০ 

০.০০ 

১২০০.০০ 

১২০০.০০ 

০.০০ 

১১৮৫.০৩ 

১১৮৫.০৩ 

০.০০ 

২১.৯৫ ১১৮৫.০৩ 

১১৮৫.০৩ 

০.০০ 

২১.৯৫ 

ফাাংরান্দ দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফায় ইউগ্রনয়ন গ্ররগ্রভন্েড (গ্রভল্ক গ্রবো) 

18.  দুগ্ধ উৎাদন বৃগ্রিয রন্যয দকা-ঔাদ্য ওাযঔানা 

স্থান প্রওল্প   

(চানুয়াগ্রয, ২০১২-জুন, ২০১৪) 

 

২৭২৮.২৪ 

২০৩৮.০০ 

৬৯০.২৪ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

১৪৩৬.০০ 

১১৪৬.০০ 

২৯০.০০ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

১০৩০.০০ 

৮২৫.০০ 

২০৫.০০ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

 
৭২ 

২২৩৩.২৪ 

১৭১৭.০০ 

৫১৬.২৪ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

 
৭৫ 

19.  দুগ্ধ উৎাদন বৃগ্রিয রন্যয ভগ্রন্লয কৃগ্রিভ 

প্রচনন দওন্দ্র স্থান প্রওল্প   

(জুরাই, ২০১৩-গ্রডন্ম্বয, ২০১৫) 

 

 

১৬৫৫.০০ 

১২৪১.০০ 

৪১৪.০০ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

২৫০.০০ 

১০০.০০ 

১৫০.০০ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

১৪০.১৮ 

৮৯.৯৮ 

৫০.২০ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

 
৬৫ 

১৪০.১৮ 

৮৯.৯৮ 

৫০.২০ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

 
২৫ 
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ক্রগ্রভও নাং প্রওন্ল্পয নাভ  দভয়াদওার প্রাক্কগ্ররত ব্যয় 

দভাে: 

োওা: 

প্রেঃ ােঃ 

২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্যয াংন্াগ্রধত এগ্রডগ্র জুন, ২০১৪ ম ভন্ত প্রওন্ল্পয 

ক্রভনৄগ্রঞ্জত অিকগ্রত 

ফযাে 

দভাে: 

োওা: 

প্রেঃ ােঃ 

ব্যয় 

দভাে: 

োওা: 

প্রেঃ ােঃ 

ফাস্তফ 

অিকগ্রত 

(%) 

আগ্রথ ভও 

দভাে: 

োওা: 

প্রেঃ ােঃ 

ফাস্তফ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন (গ্রগ্রডগ্রফএপ) 

20.  দাগ্রযদ্র্য দূযীওযণ  আত্ম-ওভ ভাংস্থান সৃগ্রিয 

চন্য ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন 

(গ্রগ্রডগ্রফএপ) এয ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ 

(জুরাই ২০১২-জুন ২০১৬)   

 

 

২৭১৪০.৬৭ 

১৯৯৯০.৬৭ 

৭১৫০.০০ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

৫২৫০.০০ 

৩২০০.০০ 

২০৫০.০০ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

৫১৯৯.৮৫ 

৩১৯৯.৮৫ 

২০০০.০০ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

৯৯.৯৯ ৭২১৩.৭২ 

৪২১৩.৭২ 

৩০০০.০০ 

(গ্রনচস্ব তগ্রফর) 

২৭ 

21.  ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন 

পাউন্েন(গ্রগ্রডগ্রফএপ) এয আইগ্রটি 

ওাম ভক্রভ  ই-দফা গ্রক্তারীওযণ প্রওল্প 

(ভাঘ ভ ২০১৪-ভাঘ ভ  ২০১৭)   

 

১৭১০.০০ 

১৭১০.০০ 

০.০০ 

৫০.০০ 

৫০.০০ 

০.০০ 

৩৯.২২ 

৩৯.২২ 

০.০০ 

৭৮.৪৩ ৩৯.২২ 

৩৯.২২ 

০.০০ 

২.২৯ 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক 

22.  এওটি ফাগ্রি এওটি ঔাভায প্রওল্প 

(াংন্াগ্রধত) 

(জুরাই, ২০০৯- জুন, ২০১৬) 

৩১৬২৯৬.৬৮ 

৩১৬২৯৬.৬৮ 

০.০০ 

৫৬২১৯.০০ 

৫৬২১৯.০০ 

০.০০ 

৫৪৯২৭.১১ 

৫৪৯২৭.১১ 

০.০০ 

৯৭.৭০ ১৬৮৬৮৫.৩৫ 

১৬৮৬৮৫.৩৫ 

০.০০ 

৫৩ 

23.  ইওনগ্রভও এভায়ান্ভন্ট অফ গ্রদ নৄন্যস্ট 

ইন ফাাংরান্দ(ইইগ্র) 

(ন্পব্রুয়াগ্রয ২০০৮-গ্রডন্ম্বয, ২০১৫) 

৮৮৭১৯.২৪ 

৩১৯.২৪ 

৮৮৪০০.০০ 

১৩১২৩.০০ 

৪৫.০০ 

১৩০৭৮.০০ 

২১৭১৯.৮৯ 

৪৩.৯৪ 

২১৬৭৫.৯৫ 

১৬৫.৫১ ৭৬৫৯৫.৪৮ 

২০৮.১৯ 

৭৬৩৮৭.২৯ 

৮৬ 

24.  াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসুগ্রঘ (গ্রগ্রবগ্রডগ্র)-

২য় ম ভায় (াংন্াগ্রধত) 

(জুরাই,২০০৯- গ্রডন্ম্বয, ২০১৪) 

৯৫৯৬.৩৩ 

৯৫৯৬.৩৩ 

০.০০ 

২১৫৪.০০ 

২১৫৪.০০ 

০.০০ 

২১৩৬.০১ 

২১৩৬.০১ 

০.০০ 

৯৮.৩৮ ৬৩১৭.১৫ 

৬৩১৭.১৫ 

০.০০ 

৯৪.২৬ 

25.  ঘয চীগ্রফওায়ন ওভ ভসূগ্রঘ (২য় ম ভায়) (১ভ 

াংন্াগ্রধত) 

(জুরাই, ২০১১-জুন, ২০১৬) 

৮৩৭৫৫.৪২ 

২০৩৫.৪২ 

৮১৭২০.০০ 

১৬৪৯১.০০ 

৪৭১.০০ 

১৬০২০.০০ 

১৮০২৮.৪০ 

৪৫১.১২ 

১৭৫৭৭.২৮ 

১০৯ ৬৩৯৯৭.৩৫ 

৮৩৯.৪১ 

৬৩১৫৭.৯৪ 

 

৭৬.১৪ 
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ল্লী  উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয  

অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থা 
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ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থা 
 
ল্লী  উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয উন্নয়ন ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্নয চন্য প্রধান াঁঘটি াংস্থা যন্য়ন্ঙ, এগুন্রা ন্রা- ভফায় অগ্রধদপ্তয; 

ফাাংরান্দ ল্লী এওান্ডভী (ফাড ভ), কুগ্রভল্লা, ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ (গ্রফআযগ্রডগ্রফ); ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা এফাং 

ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাাড ভ), দওাোরীািা, দকাারকঞ্জ। এতদ্ব্যতীত যন্য়ন্ঙ ল্লী দাগ্রযদ্র্ গ্রফন্ভাঘন 

পাউন্েন  ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন। এঙািা গ্রওছু আঞ্চগ্ররও প্রগ্রযণ প্রগ্রতষ্ঠান যন্য়ন্ঙ, এগুন্রা ন্রা-ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন 

প্রগ্রযণ ইগ্রটস্টটিউে, ঔাগ্রদভনকয, গ্রন্রে; দনায়াঔারী ল্লী উন্নয়ন প্রগ্রযণ দওন্দ্র, দনায়াঔারী; োাংকাইর ল্লী উন্নয়ন প্রগ্রযণ দওন্দ্র, 

োাংকাইর; ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী, কুগ্রভল্লা; আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, ভৄক্তাকাঙা; আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, 

দভৌরবীফাচায; আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, দপনী; আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, যাংনৄয; আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, খুরনা; 

আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, পগ্রযদনৄয; আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, ফগ্রযার; আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, নওঁকা এফাং 

আঞ্চগ্ররও ভফায় ইগ্রটস্টটিউে, কুগ্রিয়া। 

 

৪.১.  ভফায় অগ্রধদপ্তয 
 

ভফায় অগ্রধদপ্তয এয আতায় গ্রনফগ্র্ত ভফায় গ্রভগ্রতভ ফাাংরান্দন্য আথ ভ-াভাগ্রচও অিকগ্রত  অচভন্ন দীখ ভগ্রদন 

মাফৎ প্রাংনীয় ভুগ্রভওা দযন্ঔ ঘন্রন্ঙ। গ্রনফগ্র্ত দভাে ভফায় গ্রভগ্রত ১,৯৪,৬৬২ টি। এ ওর ভফায় গ্রভগ্রতয ব্যগ্রক্ত 

দস্য াংখ্যা প্রায় ১,০২,৯৭,০৮১ চন এফাং দভাে ম্পন্দয গ্রযভাণ প্রায় ৭০৮৪ দওাটি োওা। এ গ্রফনৄর ম্পদ ব্যফান্যয 

ভােন্ভ ভফায় গ্রভগ্রতগুন্রা দদন্য উৎাদন বৃগ্রি  ওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃগ্রিয ভােন্ভ অথ ভননগ্রতও উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য 

গ্রফন্ভাঘন্ন উন্ল্লঔন্মাগ্য অফদান যাঔন্ঙ। দদন্য ভানফ ম্পদ উন্নয়ন্নয রন্যয ভফায় অগ্রধদপ্তয ফাাংরান্দ ভফায় 

এওান্ডভী  ১০ টি আঞ্চগ্ররও ভফায় ইনগ্রিটিউে এয ভােন্ভ ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযী এফাং ভফায়ীন্দয 

গ্রফগ্রবন্ন গ্রফলন্য়য দযতা বৃগ্রিয  চন্য প্রগ্রযণ প্রদান ওন্য থান্ও। এঙািা ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয প্রধান ওাম ভাফরীয ভন্ে 

উন্ল্লঔন্মাগ্য ন্ছ আইন  গ্রফগ্রধয আতায় নতুন ভফায় গ্রভগ্রত াংকঠন, গ্রনফগ্র্ত ভফায় গ্রভগ্রতভৄন্য গ্রযঘম ভা, 

ভফায় গ্রভগ্রতয গ্রাফ গ্রনযীযণ, ভফায় গ্রভগ্রতয গ্রনফ ভাঘন, গ্রফফাদ গ্রনষ্পগ্রি ইতযাগ্রদ। 
 

২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্য ভফায় অগ্রধদপ্তয ওর্তভও ম্পাগ্রদত উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভ (জুরাই’১৩ ন্ত জুন’১৪ ম ভন্ত) 

 

নতুন গ্রভগ্রত াংকঠনেঃ ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয অন্যতভ প্রধান দাগ্রয়ত্ব গ্রফগ্রবন্ন দায চনন্কাষ্ঠীয ভন্বন্য় নতুন নতুন ভফায় 

গ্রভগ্রত াংকঠন । ২০১৩-১৪ ান্র ভফায় অগ্রধদপ্তন্য ১৮,১২২ টি নতুন প্রাথগ্রভও ভফায় গ্রভগ্রত এফাং ২৯ টি নতুন 

দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রত গ্রনফ্ন ওযা ন্য়ন্ঙ। 
 

গ্রভগ্রতয গ্রনফ্ন ফাগ্রতরেঃ গ্রওছু গ্রওছু ভফায় গ্রভগ্রত গ্রনফ্ন্নয য এও ম ভান্য় গ্রনগ্রিয় ফা অওাম ভওয ন্য় মায়। তঔন 

অফায়ন প্রগ্রক্রয়ায ভােন্ভ অথফা যাগ্রয এ ওর গ্রভগ্রতয গ্রনফ্ন ফাগ্রতর ওযা য়। ২০১৩-১৪ ান্র দভাে ৯,৬৭৪ টি 

প্রাথগ্রভও ভফায় গ্রভগ্রত এফাং ১৪ টি দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রতয গ্রনফ্ন ফাগ্রতর ওযা ন্য়ন্ঙ। নতুন গ্রভগ্রত গ্রনফ্ন  

অওাম ভওয গ্রভগ্রতয গ্রনফ্ন ফাগ্রতন্রয য ২০১৩-১৪ ফঙয দন্ল ফ ভন্ভাে ভফায় গ্রভগ্রতয াংখ্যা দাঁগ্রিন্য়ন্ঙ ১,৯৪,৬৬২ 

টি মায ভন্ে ১,৯৩,৫১২ টি প্রাথগ্রভও ভফায় গ্রভগ্রত, ১,১২৮ টি দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রত  ২২ টি চাতীয় ভফায় গ্রভগ্রত। 
 

ভফায় গ্রভগ্রতয ব্যগ্রক্ত দস্য াংখ্যােঃ ২০১৩-১৪ ান্র নতুন গ্রভগ্রত গ্রনফ্ন  নৄযন্না গ্রভগ্রতন্ত নতুন দস্য বগ্রতভয 

ভােন্ভ ভফায় গ্রভগ্রতয দস্য াংখ্যা বৃগ্রি ায় ১৩,৫৪,৬২১ চন। অযগ্রদন্ও গ্রনফ্ন ফাগ্রতন্রয পন্র দস্য াংখ্যা হ্রা 

ায় ৪,০৭,০৯৭ চন। পন্র ঘরগ্রত ফঙন্য দস্য ব্যগ্রক্ত াংখ্যা বৃগ্রি ায় ৯,৪৭,৫২৪ চন। ২০১২-১৩ ান্র ভফায় গ্রভগ্রতয 

দস্য াংখ্যা গ্রঙর ৯৩,৪৯,৫৫৭ চন এফাং ২০১৩-১৪ ান্র ফঙন্যয দন্ল ভফায় গ্রভগ্রতয ব্যগ্রক্ত দস্য াংখ্যা ন্য়ন্ঙ 

১,০২,৯৭,০৮১ চন। 
 

ভফায় গ্রভগ্রতয অগ্রডেেঃ ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয অন্যতভ প্রধান ওাচ র গ্রনফগ্র্ত ভফায় গ্রভগ্রতয গ্রাফ অগ্রডে ওযা। এ 

অগ্রডে ওাম ভক্রন্ভয ভােন্ভ ভফায় গ্রভগ্রতয ওাম ভক্রন্ভ স্বছতা  চফাফগ্রদগ্রতা গ্রনগ্রচিতত ওযা ম্ভফ য়। ২০১৩-১৪ ান্র 

দভাে ১,২০,২২০ টি ভফায় গ্রভগ্রতয গ্রাফ অগ্রডে ওযা ন্য়ন্ঙ। মায ভন্ে ১,১৯,১৪৯ টি প্রাথগ্রভও ভফায় গ্রভগ্রত, ১,০৭১ 

টি দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রত ।  
 

প্রগ্রযণেঃ ভফায় গ্রভগ্রতয দস্য  ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয প্রগ্রযণ প্রদান্নয চন্য ভফায় 

অগ্রধদপ্তন্যয তত্ত্বাফধান্ন এওটি চাতীয় ম ভান্য়য প্রগ্রযণ প্রগ্রতষ্ঠান ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  ১০ টি আঞ্চগ্ররও 

ভফায় ইনগ্রস্টটিউে ওাচ ওন্য মান্ছ। এ ওর প্রগ্রতষ্ঠান্নয ২০১৩-১৪ ান্রয প্রগ্রযণ অিকগ্রত গ্রনম্নরূেঃ 
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বফন্দগ্রও প্রগ্রযণেঃ বফন্দগ্রও প্রগ্রযণেঃ ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয গ্রফগ্রবন্ন দশ্রণীয ওভ ভওতভাকন গ্রফগ্রবন্ন ভয় উচ্চ গ্রযান্থ ভ 

গ্রফন্দন্ প্রগ্রযণ িণ ওন্য থান্ওন। ২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্য দভাে ৮ চন ওভ ভওতভা গ্রফগ্রবন্ন দদন্ বফন্দগ্রও প্রগ্রযণ িণ 

ওন্যন্ঙন।   
 

ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  আঞ্চগ্ররও ভফায় প্রগ্রযণ ইগ্রনগ্রস্টটিউেেঃ  ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  ১০ টি 

আঞ্চগ্ররও ভফায় প্রগ্রযণ ইগ্রনগ্রস্টটিউন্ে গ্রযন্ো ভ দওা ভ, দনর্তত্ব  ব্যফস্থানা উন্নয়ন দওা ভ, ভফায় ব্যফস্থানা দওা ভ, 

াগ্রন ব্যফস্থানা ভফায় গ্রভগ্রতয দস্যন্দয এফাং নফগ্রনন্য়াকপ্রাপ্ত ওভ ভঘাযীন্দয দভৌগ্ররও প্রগ্রযণ দওা ভ অনুগ্রষ্ঠত ন্য় 

থান্ও। ২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্য ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  আঞ্চগ্ররও ভফায় প্রগ্রযণ ইগ্রনগ্রস্টটিউেভন্য প্রগ্রযণ 

অিকগ্রত গ্রনম্নরূেঃ 

 

ফাাংরান্দ ভফায় এওান্ডভী  আঞ্চগ্ররও ভফায় প্রগ্রযণ ইনগ্রস্টটিউেভন্য ওাম ভক্রন্ভয অিকগ্রত 
 

ফঙয রযযভাত্রা অিকগ্রত অিকগ্রতয ায 

(প্রগ্রযণাথী) দওা ভ  প্রগ্রযণাথী  দওা ভ  প্রগ্রযণাথী  

২০১৩-১৪ ২৫১ ৬৪৭৫ ৩৬৬ ৯৪৬৪ ১৪৬% 

   
ভ্রাম্যভান প্রগ্রযণেঃ  ভফায় ভ্রাম্যভান প্রগ্রযণ ইউগ্রনে দচরা ম ভান্য় গ্রনধ ভাগ্রযত প্রগ্রযণ ওাগ্রযকুরাভ অনুান্য গ্রভগ্রত 

ম ভান্য় ভফায়ীকণন্ও গ্রভগ্রত গ্রযঘারনা, াঁ ভৄযকী  কফাদী শু ারন এফাং চাতীয় ওভ ভসূগ্রঘ দমভন বৃযন্যান, 

স্যাগ্রনন্েন, দমৌতুও গ্রফন্যাধী আন্দারন ইতযাগ্রদ ম্পন্ওভ প্রগ্রযণ প্রদান্নয ভােন্ভ আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন্নয 

াাাগ্র আত্মওভ ভাংস্থান্ন উদু্ব্ি ওন্য থান্ও। ২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্য ভ্রাম্যভান প্রগ্রযণ ইউগ্রনে ওর্তভও প্রদি প্রগ্রযন্ণয 

অিকগ্রতয গ্রঘত্র গ্রনম্নরূেঃ   

 

ভ্রাম্যভান প্রগ্রযণ ইউগ্রনে ওর্তভও প্রদি প্রগ্রযন্ণয অিকগ্রত 
 

ফঙয অাংিণওাযীয াংখ্যা অিকগ্রতয ায 

রযযভাত্রা অিকগ্রত 

২০১৩-১৪ ১,১৬,৯৭৯ ১,১৫,৪৬৯ ৯৯% 
 

অগ্রডে গ্রপ  গ্রনফ্ন গ্রপ আদায়েঃ  ভফায় অগ্রধদপ্তয যওাগ্রয যাচস্ব আন্য় ভূগ্রভওা ারন ওন্য আন্ঙ। ভফায় গ্রভগ্রত 

গ্রনফ্ন্নয ভয় গ্রনফ্ন গ্রপ আদায় ওযা য়। অযগ্রদন্ও গ্রভগ্রতয অগ্রডে ওযায য গ্রভগ্রত ন্ত গ্রনগ্রদ ভি ান্য অগ্রডে গ্রপ 

আদায় ওযা ন্য় থান্ও। ২০১৩-১৪ ান্র ভফায় অগ্রধদপ্তয ওর্তভও গ্রনফ্ন গ্রপ গ্রান্ফ ৩৪.৬৪ দওাটি োওা  অগ্রডে গ্রপ 

গ্রান্ফ ২.৯৫ দওাটি োওা অথ ভাৎ দভাে ৩৭.৫৯ দওাটি োওা যাচস্ব যওাগ্রয দওালাকান্য চভা ওযা ন্য়ন্ঙ। 



ঋণ ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনােঃ  আশ্রয়ণ প্রওন্ল্পয ক্ষুদ্র্ঋণ গ্রফতযণ  আদায় ওাম ভক্রভ ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয ভাঠ ম ভান্য়য 

দপ্তযভন্য ভােন্ভ ফাস্তফাগ্রয়ত ন্য় থান্ও। আশ্রয়ণ প্রওন্ল্প নৄনফ ভাগ্রত গ্রযফায ভন্য ভফায় গ্রভগ্রত কঠন্নয ভােন্ভ 

নৄনফ ভাগ্রত চনন্কাগ্রষ্ঠন্ও প্রন্য়াচনীয় প্রগ্রযণ প্রদান ওন্য আত্ম-ওভ ভাংস্থান্নয চন্য এন্দয ভন্ে ক্ষুদ্র্ ঋণ গ্রফতযণ ওযা য়। 

২০১৩-১৪ ফঙন্য এ ওাম ভক্রন্ভয আতায় প্রায় ৬.৫৪ দওাটি োওা ঋণ গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ এফাং আদায় ওযা ন্য়ন্ঙ প্রায় 

৫.৩৭ দওাটি োওা। এ ম ভন্ত (ক্রভনৄগ্রঞ্জত) আশ্রয়ণ প্রওন্ল্প ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয ভােন্ভ প্রায় ৮১.৫৮ দওাটি োওা ঋণ প্রদান 

ওযা ন্য়ন্ঙ এফাং প্রায় ৫১.৬৮ দওাটি োওা ঋণ আদায় ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

আইন প্রণয়নেঃ  ভফায় গ্রভগ্রত আইন, ২০০১ (াংন্াগ্রধত-২০০২) প্রন্য়াচনীয় াংন্াধন  াংন্মাচন নফ ভও ফাাংরান্দ 

চাতীয় াংদ ওর্তভও ভফায় গ্রভগ্রত আইন, ২০১৩ অনুন্ভাগ্রদত য়। ভান চাতীয় াংদ ওর্তভও অনুন্ভাগ্রদত ভফায় 

গ্রভগ্রত (াংন্াধন) আইন, ২০১৩ দকন্চে আওান্য প্রওাগ্রত ন্য়ন্ঙ। ফতভভান্ন ভফায় গ্রভগ্রত আইন,২০০১ (াংন্াগ্রধত-

২০০২  ২০১৩) এয ভােন্ভ গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ।  
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৪২ তভ চাতীয় ভফায় গ্রদফন্য শুব উন্দ্ব্াধন ওযন্ঙন স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন 

 ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ভাননীয় ভন্ত্রী বয়দ আযানের ইরাভ এভ. গ্র এফাং 

ভাননীয় প্রগ্রতভন্ত্রী এযাডন্বান্ওে চাাঙ্গীয ওগ্রফয নানও এভ. গ্র. 

৪২ তভ চাতীয় ভফায় গ্রদফ অনুষ্ঠান্ন ফক্তব্য যাঔন্ঙন স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন 

 ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ভাননীয় ভন্ত্রী বয়দ আযানের ইরাভ এভ. গ্র. 


 

 

 

 

 

 

৪২ তভ চাতীয় ভফায় গ্রদফ অনুষ্ঠান্ন ফক্তব্য যাঔন্ঙন ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

গ্রফবান্কয  গ্রঘফ চনাফ এভ এ ওান্দয যওায  

৪২ তভ চাতীয় ভফায় গ্রদফ পগ্রযদনৄয দচরা ভফায় ওাম ভারন্য় অনুষ্ঠান্নয উন্দ্ব্াধন 

ওন্যন ফতভভান স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ভাননীয় ভন্ত্রী 

ইগ্রঞ্জগ্রনয়ায ঔদওায দভাাযপ দান্ন, এভ. গ্র 

 

  

কাবী গ্রযঘম ভাযত প্রওন্ল্পয এওচন সুগ্রফধান্বাকী দুগ্ধ ভফায় গ্রভগ্রতয ওাম ভক্রভ গ্রফস্তৃতওযন্ণয ভােন্ভ বৃিয পগ্রযদনৄয, ফগ্রযার এফাং 

খুরনা দচরায দাগ্রযদ্র্ হ্রাওযণ  আথ ভ াভাগ্রচও উন্নয়ন প্রওন্ল্পয ওাম ভক্রভ গ্রযদ ভন 

ওযন্ঙন স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ভাননীয় প্রগ্রতভন্ত্রী চনাফ 

দভা: ভগ্রউয যভান যাঙ্গা এভ. গ্র 
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প্রাগ্রনও উন্নয়ন গ্রফলয়ও ওাম ভক্রভ াংক্রান্ত তে 

 

ভফায় অগ্রধদপ্তন্য গ্রফগ্রবন্ন ন্দ চনফর গ্রনন্য়াক : ২০১৩-২০১৪ ভন্য় ভফায় অগ্রধদপ্তন্য ১ভ দশ্রণীন্ত- ৪ চন, ৩য় দশ্রণী- ২৪৫ চন 

 ৪থ ভ দশ্রণী- ৬৩ চন ফ ভন্ভাে ৩১২ চন’দও নতুন গ্রনন্য়াক প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। গ্রনন্য়ান্কয পন্র ভাঠ ম ভান্য় ভফায় গ্রফবাকীয় 

ওাম ভক্রন্ভয কগ্রতীরতা বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। 
 

ন্দান্নগ্রত: ২০১৩-২০১৪ ভন্য় ভফায় অগ্রধদপ্তন্য ১ভ দশ্রণীন্ত-০২ চন, ৪থ ভ দশ্রণী- ৯ চন ফ ভন্ভাে ১১ চন’দও ন্দান্নগ্রত দদয়া 

ন্য়ন্ঙ। ন্দান্নগ্রতয পন্র ভাঠ ম ভান্য় ভফায় গ্রফবাকীয় ওাম ভক্রন্ভয কগ্রতীরতা বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। 
 

ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয অন্যান্য ম্প্রাযণভরও ওাম ভক্রন্ভয তে 

 

দওা-অান্যটিব ভান্ওভটিাং প্রন্ভান দর 

 

(ও) দওা-অান্যটিব ভান্ওভটিাং প্রন্ভান দর ২০১১ ার ন্ত ওাম ভক্রভ শুরু ওন্য ৩১/১২/২০১৫ তাগ্রযঔ ম ভন্ত ০৭ (াত) টি গ্রফবান্ক 

মথাক্রন্ভ ফ ভন্ভাে ৩২৫টি ভফায় ফাচায ঘালু ন্য়ন্ঙ তন্মন্ে ঢাওা গ্রফবান্ক ১৭০ (এওত িয) টি , যাচাী গ্রফবান্ক ২৩  

(ন্তই) টি, খুরনা গ্রফবান্ক ২৮ (আো) টি, ঘট্টিাভ গ্রফবান্ক ৫৬ (ঙাপ্পান্ন) টি, গ্রন্রে গ্রফবান্ক ২৪ (ঘগ্রি) টি, ফগ্রযার গ্রফবান্ক ১৩ 

(ন্তয) টি, যাংনৄয গ্রফবান্ক ১১ (একায) টি ভফায় ফাচায ঘালু যন্য়ন্ঙ।  
 

(ঔ) ভফায় ফাচায গ্রযঘারনা নীগ্রতভারা ২০১৩ কত ০১-০৯-২০১৩ গ্রখ্রেঃ তাগ্রযন্ঔ নৄস্তও আওান্য প্রওা ওযা ন্য়ন্ঙ। ইন্তাভন্ে 

নীগ্রতভারায ওগ্রটি গ্রফগ্রবন্ন ভন্ত্রণারয়, গ্রফবাক, দচরা  উন্চরা ম ভান্য় গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ।  
 

(ক) ভফায় ফাচায ওনন্াটি ভয়াভ গ্ররেঃ এয ফতভভান দস্য াংখ্যা ৩৫৩টি প্রাথগ্রভও গ্রভগ্রত। তায ভন্ে ঢাওা গ্রফবান্ক ১৪৪ (এওত 

চুয়াগ্রল্ল)টি, যাচাী গ্রফবান্ক ৩৫ (য়গ্রত্র) টি, খুরনা গ্রফবান্ক ৩৩ (ন্তগ্রত্র) টি, ঘট্টিাভ গ্রফবান্ক ৫৬ (ঙাপ্পান্ন) টি, গ্রন্রে গ্রফবান্ক 

৪৩ (ন্ততাগ্রল্ল) টি, ফগ্রযার গ্রফবান্ক ৩০ (গ্রত্র) টি, যাংনৄয গ্রফবান্ক ১২ (ফায) টি ভফায় গ্রভগ্রত।  
 

(খ) চনকন্ণয ঘাগ্রদা দভাতান্ফও ভফায়ীন্দয উৎাগ্রদত ে ন্যাে ভন্ল্য গ্রফক্রন্য়য উন্েন্শ্য ১টি গ্রফক্রয়ন্ওন্দ্র স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ। এ 

দপ্তন্যয ওভ ভওতভা, ওভ ভঘাযী  দ ভণাথীন্দয ব্যাও উগ্রস্থগ্রতয পন্র গ্রফক্রয় দওন্ন্দ্রয ব্যফাগ্রয়ও ওাম ভক্রভ আানুরূবান্ফ ঘরভান 

যন্য়ন্ঙ।  
 

াগ্রন ব্যফস্থানা ভফায় গ্রভগ্রত গ্ররেঃ (াফ) 

 

            দদন্য াগ্রন ম্পন্দয সুষ্ঠু  গ্রযওগ্রল্পত ব্যফান্যয উন্েন্শ্য ভূ-ম্পদ  চরান্য়য ব্যফায  এফাং সুষ্ঠু ব্যফস্থানায 

ভােন্ভ উৎাদন বৃগ্রি, ঔাদ্য ঘাগ্রদা নযণ, িাভীন ভানুন্লয ওভ ভাংস্থান  উাচভন বৃগ্রি তথা আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন্নয রন্যয এগ্রডগ্রফ, 

ইপাদ  দনদাযল্যাে যওান্যয ায়তায় এরগ্রচইগ্রড ওর্তভও ‘‘ক্ষুদ্র্াওায াগ্রন ম্পদ উন্নয়ন দক্টয প্রওল্প’’ ফাস্তফায়ন ঘরন্ঙ। উক্ত 

প্রওন্ল্পয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন এফাং দেওই গ্রবগ্রিয (Sustainability) চন্য প্রওল্প এরাওায উওাযন্বাকীন্দয ভন্বন্য় কঠিত ন্ছ াগ্রন 

ব্যফস্থানা ভফায় গ্রভগ্রত (াফ)। এ রন্যয উবয় দপ্তন্যয ভন্ে স্বাযগ্রযত ভন্ছাতা স্মাযন্ওয  গ্রবগ্রিন্ত ভফায় অগ্রধদপ্তয এফাং 

LGED অাংীদাগ্রযন্ত্বয গ্রবগ্রিন্ত ওাচ ওন্য মান্ছ। উক্ত প্রওন্ল্পয আতায় ২০১৩-২০১৪ অথ ভ ফঙন্য াযান্দন্ গ্রনফগ্র্ত াগ্রন 

ব্যফস্থানা ভফায় গ্রভগ্রত াংখ্যা ৯০৮টি । 

  

   এ প্রওন্ল্পয আতায় গ্রনফগ্র্ত ভফায় গ্রভগ্রতয অফওাঠান্ভা গ্রনভ ভাণ ওাগ্রযকগ্রয ায়তা  যযনান্ফযন এরগ্রচইগ্রড ওর্তভও 

গ্রযঘাগ্ররত য় এফাং াফন্য গ্রফগ্রধফি  উন্নয়নভরও ওাচভ দমভন-গ্রনফ্ন, প্রগ্রযণ, গ্রযদ ভন, ফাৎগ্রযও অগ্রডে ম্পাদন, 

গ্রনফ ভাঘন, গ্রযফীযণ  তদাযওী, অগ্রবন্মাক গ্রনস্পগ্রি প্রভৃগ্রত ওাম ভক্রভ ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয গ্রযঘারনা ওন্য থান্ও। 

 
 

৪.১.১ ফাাংরান্দ দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফায় গ্রভগ্রত গ্ররগ্রভন্েড (গ্রভল্কগ্রবো)  

 

1. ফন্যায ন্য খান্য স্বল্পতা দূযীওযন্ণয রন্যয ৫৪ রয োওা ব্যন্য় উচ্চপরনীর অন্েগ্ররয়ান াইব্রীড সুইে চামু্ব খান্য 

ফীচ ক্রয় ওন্য ভফায়ীন্দয ভন্ে গ্রফনাভন্ল্য গ্রফতযন্ণয ব্যফস্থা িণ ওযা ন্য়ন্ঙ; 

2. কফাগ্রদশুয সুলভ ঔাদ্য গ্রনগ্রচিততওযণ এফাং ভফায়ীন্দয ভান্ছ স্বল্পভন্ল্য দকা-ঔাদ্য গ্রফতযন্ণয রযয রাগ্রিীন্ভাননৄন্য 

‘‘দকা-ঔাদ্য ওাযঔানা’’ স্থান্নয ওাচ দ্রুতকগ্রতন্ত এগ্রকন্য় ঘরন্ঙ; 

3. প্রাথগ্রভও গ্রভগ্রতয দস্যন্দয কফাগ্রদশুয দযাক প্রগ্রতন্যান্ধয চন্য ৭০.৫৬ রয োওা ব্যন্য় গ্রফন্দী এপএভগ্রড 

ট্রাইবযান্রন্ট বযাওগ্রন  ২০০.০০ রয োওা ব্যন্য় Life Saving দবন্েগ্রযনাযী ড্রাক  কৃগ্রভনাও ক্রয়  তা 

গ্রফনাভন্ল্য গ্রফতযন্ণয ওাম ভওয ব্যফস্থা িণ ওযা ন্য়ন্ঙ; 

4. দদন্য গ্রফগ্রবন্ন স্থান্ন ফতভভান যওান্যয আভন্র ইন্তাভন্ে ১৪টি নতুন দুগ্ধ ীতরীওযণ দওন্দ্র স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ। 

এঙািা ২৩টি দুগ্ধ ীতরীওযণ দওন্দ্র স্থান্নয প্রগ্রক্রয়াধীন  যন্য়ন্ঙ; 
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ঔাভাযীন্দয চন্য গৃগ্রত দন্য  
 

5. গ্রফগ্রবন্ন দুগ্ধ ীতরীওযণ দওন্ন্দ্র দুগ্ধ গ্রযফন নীগ্রতভারান্ত ভেকান্তওাযী গ্রযফতভন আনা ন্য়ন্ঙ। এন্ত ফৎন্য ওভন্য ৭ দওাটি 

োওা আগ্রথ ভও াশ্রয় ন্ফ; 

6. গ্রন্ভন প্রন্গ্রাং ল্যাফন্যেযীয আদৄগ্রনওীওযণ ওযায উন্দ্যাক িণ ওযা ন্য়ন্ঙ; 

7. ফাখাফািীখাে দুগ্ধ এরাওায ফাথান ভূগ্রভ উন্নয়ন্নয উন্দ্যাক দনয়া ন্য়ন্ঙ; 

8. ঢাওা দুগ্ধ ওাযঔানায  াস্তুযাইচায দভগ্রন্নয গ্রে এ্স ন্ঘঞ্জায ক্রন্য়য ব্যফস্থা িণ ওযা ন্য়ন্ঙ; 

9. ঢাওা দুগ্ধ ওাযঔানায ৪০ ফৎন্যয নৄযাতন গ্রেগ্রচাং রুভ দভযাভত ওযা ন্য়ন্ঙ; 

10. গ্রযফণ গ্রফবান্কয ওাম ভক্রভ কগ্রতীর ওযায রন্যয দবগ্রওযার ট্রাগ্রওাং গ্রন্স্টভ ঘালু ওযা ন্য়ন্ঙ।  

 

আগ্রথ ভও গ্রঘত্র (২০১৩-১৪ অথ ভফঙয) 

 যওাযী ঋণ       :   ৩৫.৩৮ দওাটি োওা  

 যওাযী ইকুযইটি     :   ৪১.৫০ দওাটি োওা (৫৫%) 

 ভফায়ীন্দয অাংকত ভৄরধন    :   ৩২.৯৬ দওাটি োওা (৪৪%) 

 আফতভও ঋণ (যওাযী)    :   ৫.০০  দওাটি োওা  

 স্থায়ী ম্পন্দয ভল্য (অফঘয় ফান্দ)    :  ১১৫.৩৩ দওাটি োওা  

 অস্থাফয ম্পগ্রিয  ভল্য     :  ১৭২.৪০ দওাটি োওা 

 নীে ভৄনাপা      : ১.৭৫   দওাটি োওা 

 ফাৎগ্রযও োণ ভ বায    : ৪০০.২৯ দওাটি োওা 

 ওভ ভওতভা-ওভ ভঘাযীন্দয দফতন বাতা (ভাগ্রও)   : ২.৯৫ দওাটি োওা 

 াভাগ্রচও ওল্যাণ ঔান্ত ফাৎগ্রযও অনুদান (CSR) : ০.৪০ দওাটি োওা 

 

গ্রভল্কগ্রবোয েভ 

 াস্তুগ্রযত প্যান্ওেচাত তযর দুধ 

 দেবাড ভ গ্রভল্ক 

 ভাঔন 

 ননীভেক্ত গুন্িাদুধ 

 ননীগ্রফীন গুন্িাদুধ 

 আইক্রীভ 

 গ্রখ 

 গ্রভগ্রি দগ্রধ 

 েও দগ্রধ 

 ক্রীভ 

 রগ্ররচ 

 যভারাই 

 ওনন্ডন্সড গ্রভল্ক 

 ইউ.এইঘ.টি দেবাড ভ গ্রভল্ক 

 ইউ.এইঘ.টি তযর দুধ 

 ঘওন্রে  

 

গ্রভল্কগ্রবোয দফা/াগ্রব ভ ভ 

 কফাগ্রদশুয প্রন্য়াচনীয় গ্রনয়গ্রভত েীওা  কৃগ্রভনাও প্রদান 

 অসুস্থয কফাগ্রদ শুয গ্রঘগ্রওৎা দফা প্রদান  লধ যফযা 

 উন্নতভান্নয গ্রেগ্রচয়ান  চাী ব্যন্রয গ্রন্ভন গ্রদন্য় কৃগ্রত্রভ প্রচনন 

 উচ্চপরনীর ব্যচ খান্য ওাটিাং  ফীচ প্রদান  

 প্রগ্রতটি দুগ্ধ এরাওায় ওভন্য এওটি ভন্ডর পান্ভ ভয চন্য ৭.৫ রয োওা ঋণ প্রদান 

 কফাগ্রদশু প্রগ্রতারন্নয চন্য ঔাভাযীন্দয প্রগ্রযণ প্রদান 

 প্রগ্রত গ্ররোয দুন্ধয ন্যােভল্য প্রদান্নয য প্রগ্রত গ্রতন ভা অন্তয ম্পূযও ভল্য ফাফদ ২ োওা গ্রন্ন্ফ প্রদান 

 ৫% াগ্রব ভ ঘান্চভ কাবী ঋণ প্রদান 

 প্রগ্রত গ্রতন ভা অন্তয যফযাকৃত তযর দুন্ধয উয প্রগ্রত গ্ররোন্য ২ (দুই) োওা গ্রন্ন্ফ দফানা প্রদান 

 যফযাকৃত দুন্ধয উয ফৎয দন্ল দয়ায াটি ভগ্রপন্ওে প্রদান 

 প্রগ্রতফঙয চাতীয় ম ভান্য় ১৩টি দশ্রষ্ঠ গ্রভগ্রতন্ও নৄযস্কায প্রদান 

 প্রগ্রতফঙয চাতীয় ম ভান্য় ৩ চন দশ্রষ্ঠ ভফায়ীন্ও নৄযস্কায প্রদান 

 প্রগ্রতফঙয গ্রফবাকগ্রবগ্রিও ১চন ওন্য দশ্রষ্ঠ ভফায়ীন্ও নৄযস্কায প্রদান 

 প্রগ্রতফঙয দুগ্ধ এরাওাগ্রবগ্রিও ৩ চন দশ্রষ্ঠ ভফায়ীন্ও নৄযস্কায প্রদান 

 প্রগ্রতফঙয দুগ্ধ এরাওাগ্রবগ্রিও ৩টি দশ্রষ্ঠ গ্রভগ্রতন্ও নৄযস্কায প্রদান। 
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প্রওল্পভ (ঘরভান)  

                           (রয োওায়) 

নাং প্রওন্ল্পয নাভ দভাে অথ ভ  গ্রচগ্রফ  গ্রভল্কগ্রবো  ফতভভান ওাম ভক্রভ 

১. ‘‘দুগ্ধ উৎাদন বৃগ্রিয রন্যয 

দকাঔাদ্য ওাযঔানা স্থান প্রওল্প’’  

২৭২৮.২৪ ২০৩৮.২৪ ৬৯০.০০ 

দুগ্ধ উৎাদনওাযী ভফায়ী কৃলওন্দয 

কফাগ্রদশুয সুলভ দকা-ঔান্দ্যয ঘাগ্রদা নযন্ণয 

রন্যয ফাাংরান্দন্ প্রথভফান্যয ভত TMR 

(Total Mixed Ration) প্রভেগ্রক্তয প্রঘরন ওযা 

ন্ছ।  

২. ‘‘দুগ্ধ উৎাদন বৃগ্রিয রন্যয 

ভগ্রন্লয কৃগ্রত্রভ প্রচনন দওন্দ্র 

স্থান প্রওল্প’’  

১৬৫৫.০০ ১২৪১.২৫ ৪১৩.৭৫ 

উকূরফতী ঘযাঞ্চন্র ভগ্রন্লয চাত উন্নয়ন্নয 

ভােন্ভ দুগ্ধ উৎাদন বৃগ্রিয রন্যয গৃীত প্রওল্প 

 

 

াভাগ্রচও দায়ফিতায ওাম ভক্রভ (CSR) 
 

চাগ্রতাংন্খয কৃগ্রল  ঔাদ্য াংস্থা (FAO)-এয ওাগ্রযকযী ন্মাগ্রকতায় ‘‘Linking School Milking Feeding 

Programme” এয আতায় গ্রভল্কগ্রবো ওর্তভও ভফায়ী কৃলওন্দয ন্তান  অন্যান্য িাভীণ দগ্রযদ্র্ চনন্কাগ্রষ্ঠয গ্রযাথীন্দয নৄগ্রি 

উন্নয়ন, দভধা গ্রফওা এফাং স্কুর ন্ত অওান্র ছন্য িা দযাধ ওযন্ত এফাং িান্ানায় অগ্রধওতয ভনন্মাকী ফায চন্য গ্রযাচকঞ্জ 

দচরায াচাদনৄয উন্চরায ৭ (াত) টি যওাযী প্রাথগ্রভও গ্রফদ্যারন্য় এও ফঙযব্যাী গ্রযাথীন্দয ভান্ছ এফাং াতযীযা দচরায 

তারা উন্চরায  ১০ (দ)টি যওাযী প্রাথগ্রভও গ্রফদ্যারন্য়য গ্রযাথীন্দয ভান্ছ াস্ত্িগ্রযত তযর দুধ গ্রফনাভন্ল্য গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

৪.১.২ ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররগ্রভন্েড  

 

ভূগ্রভওােঃ ১৯৪৮ ান্র ইস্ট াগ্রওস্তান প্রগ্রবগ্রন্সয়ার দওা-অান্যটিব ব্যাাংও গ্ররেঃ ১৯৪০ ান্রয ফঙ্গীয় ভফায় আইন অনুমায়ী কঠিত 

য়। ফতভভান্ন ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ নান্ভ ভফায় গ্রভগ্রত আইন ২০০১ এফাং ভফায় গ্রভগ্রত  গ্রফগ্রধভারা, ২০০৪ অনুমায়ী 

গ্রযঘাগ্ররত। ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য অধীন ভফায় অগ্রধদপ্তন্যয 

গ্রনয়ন্ত্রনাধীন প্রগ্রতষ্ঠান ন্র ব্যাাংও  আগ্রথ ভও প্রগ্রতষ্ঠান এফাং গ্রিয়াগ্রযাং াউন্চয দস্য গ্রন্ন্ফ ফাাংরান্দ  ব্যাাংন্ওয তত্ত্বাফধান্ন 

গ্রনগ্রফিবান্ফ ওাচ ওন্য থান্ও। 
 

উন্েশ্যফরী 

 ভফায় গ্রভগ্রতভ  ভফায় াংগ্রিি ব্যগ্রক্ত ফা প্রগ্রতষ্ঠানভন্য ীল ভ আগ্রথ ভও প্রগ্রতষ্ঠান গ্রন্ন্ফ ওাচ ওযা; 

 গ্রফজ্ঞানম্মত ব্যফাগ্রয়ও নীগ্রতভারা অনুমায়ী ভফায় গ্রভগ্রত ভন্য উন্নয়ন এফাং ভগ্রিন্ত উৎাগ্রত ওযা; 

 ঋণ িীতা দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রত  অন্যান্য ভফায় গ্রভগ্রতভন্য আগ্রথ ভও গ্রফলয় গ্রনয়ন্ত্রণ এফাং ভন্বয় াধন ওযা; 

 ভি ফাাংরান্দন্য ভফায় প্রগ্রতষ্ঠান্নয আগ্রথ ভও প্রন্য়াচন গ্রভোন্নায চন্য গ্রযওল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন ওযা; 

 ওর উান্য় ভফায় গ্রভগ্রতভন্য স্বাথ ভ বৃগ্রিয চন্য উন্দ   ায়তা প্রদান এফাং ওাম ভক্রন্ভয ভন্বয় ওযা; 

 ভফায় গ্রভগ্রত আইন  গ্রফগ্রধভারা এফাং গ্রভগ্রতয উ-আইন দভাতান্ফও ভফায় গ্রভগ্রতভ এফাং অন্যান্যন্দয ান্থ 

ব্যাাংগ্রওাং ব্যফা ওযা; 

 প্রাথগ্রভও ভফায় গ্রভগ্রতভন্য দস্যন্দয উৎাগ্রদত ন্েয ফাচাযচাতওযন্ণয চন্য গ্রভগ্রতন্ও অথফা তান্দয 

দপডান্যন্নয ভােন্ভ গুদাভচাতওযণ, দওাল্ড দস্টান্যচ গ্রনভ ভাণ এফাং উৎাগ্রদত ন্েয ভজুদ যাঔা  গ্রফগ্রক্রয ব্যাান্য ঋণ 

ায়তা প্রদান ওযা; 

 

কৃগ্রল ঋন্ণয সুদ ভকুপ চগ্রনত ওাযন্ণ যওায ন্ত প্রাপ্ত বতুভগ্রওয োওা গ্রফতযণ 
 

যওায ওর্তভও দখাগ্রলত ভফায়ী কৃলওন্দয গৃীত ৫০০০ (াঁঘ াচায) োওা ম ভন্ত কৃগ্রল ঋন্ণয য ধাম ভকৃত সুদ  দেসুদ 

(ভৄনাপা  দেভৄনাপা) ভকুন্পয োওা নৄণ ভবযন্ণয রন্যয ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ এয অনুকূন্র অথ ভ-ভন্ত্রাণরন্য়য অথ ভ গ্রফবাক 

দথন্ও ৯৮,৭১,২৬,০০০ (আোনফফই দওাটি এওািয রয ঙাগ্রফফ াচায) োওা ফযাে দদয়া ন্য়ন্ঙ। ২০১১-১২ ার ন্ত বতুভগ্রওয 

োওা প্রদান ওযা ন্ছ। ২০১১-১২ ান্র প্রাপ্ত বতুভগ্রওয দঘও ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ওর্তভও ভফায়ীন্দয ান্ত গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। 

২০১৩-১৪ অথ ভফঙন্য ফযােপ্রাপ্ত উক্ত োওা ন্ত ৩য় গ্রওগ্রস্ত ফাফদ ২০.০০ (গ্রফ) দওাটি োওা প্রাপ্ত য়। ২০১১ - ২০১২ ার ন্ত 

২০১৩-২০১৪ ার ম ভন্ত ১ভ, ২য়  ৩য় গ্রওগ্রস্ত ফাফদ প্রাপ্ত ফ ভন্ভাে ৭৩,০৬,৪৮,০০০ (গ্রতয়ািয দওাটি ঙয় রয আেঘগ্রল্ল াচায) 

োওা যগ্রতিস্থ াংগ্রিি ঋণ িীতান্দয ভন্ে ফন্টন ওযা ন্য়ন্ঙ। যওান্যয বতুভগ্রও প্রদান্নয ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন্নয ভােন্ভ অন্নও 

দঔরাী ঋণ িীতা, ভফায়ী দস্য, দগ্রযদ্র্  সুগ্রফধা ফগ্রঞ্চত কৃলও  গ্রভগ্রতভ নৄনযায় ঋণ িন্ণয ভােন্ভ উকৃত ন্ছন। পন্র 

ব্যাাংন্ওয াগ্রফ ভও কৃগ্রল ঋণ ওাম ভক্রন্ভ এয ইগ্রতফাঘও প্রবাফ প্রগ্রতবাত ন্ছ, মা যফতী কৃগ্রল ঋণ ওাম ভক্রভন্ও কগ্রতীর ওযন্ফ। 

শুদৄভাত্র কৃগ্রল ঋণ ওাম ভক্রভ নয়, ২০১২ ার দথন্ও এ ব্যাাংও ওর্তভও দস্য ভফায় গ্রভগ্রত  দস্য ফগ্রভূ ভত ভফায় গ্রভগ্রত ভন্য 
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দস্যকণন্ও চ ন্তভ প্রওল্প ঋণ গ্রফতযন্ণয দম আদৄগ্রনও ঋণ ওভ ভসূঘী িণ ওযা ন্য়ন্ঙ, তা এন্দন্য ক্ষুদ্র্ ব্যফায়ী, ভৎচীফী, 

অনিয ভগ্ররা চনন্কাগ্রষ্ঠন্ও ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ দথন্ও ঋণ িন্ণ আিী ওন্য তুন্রন্ঙ। ইন্তাভন্ে এ ঋণ ওাম ভক্রভ ভাঠ 

ম ভান্য় পরতা অচভন ওন্যন্ঙ।  

 
          গ্রঘত্রেঃ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ভফায়ীন্দয ান্ত বতুভগ্রওয দঘও গ্রফতযণ ওযন্ঙন 

 
 

ফহুতর গ্রফগ্রি ফাগ্রণগ্রচযও বফন গ্রনভ ভাণ 
 

নাযায়কঞ্জ দচরায ফঙ্গফন্ধু িন্ও (ন্যয প্রাণন্ওন্ন্দ্র) ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ এয ১৬ ওাঠা চগ্রভ আন্ঙ। উক্ত চগ্রভয 

য ৯ (নয়) তরা গ্রফগ্রি ফাগ্রণগ্রচযও বফন গ্রনভ ভান্ণয রন্যয কত ০৪/০৩/২০১৫ইাং তাগ্রযন্ঔ স্থানীয় যওায  ল্লী উন্নয়ন  ভফায় 

ভন্ত্রণারন্য়য ভাননীয় প্রগ্রতভন্ত্রী চনাফ দভােঃ ভগ্রউয যভান যাঙ্গা, এভগ্র বফন্নয গ্রবগ্রিপ্রস্তয স্থান ওন্যন। ইন্তাভন্ে উক্ত বফন্নয 

গ্রনভ ভাণ ওাচ শুরু ওযা ন্য়ন্ঙ। আা ওযা মান্ছ বফন্নয গ্রনভ ভাণ ওাচ আকাভী ৩ (গ্রতন) ফঙন্যয ভন্ে ম্পন্ন ন্য় মান্ফ। বফনটি 

গ্রনগ্রভ ভত ন্র ব্যাাংও আগ্রথ ভওবান্ফ অন্নও রাবফান ন্ফ এফাং ব্যাাংন্ওয আগ্রথ ভও গ্রবত অন্নও সুদৃঢ় ন্ফ। এ ঙািা গ্রবন্ক্টাগ্রযয়া াওভ 

াংরগ্ন ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ এয ০৫ (াঁঘ) ওাঠা চগ্রভ আন্ঙ । উক্ত চগ্রভন্ত দডন্বরান্যয ভােন্ভ ফহুতর বফণ গ্রনভ ভান্ণয 

ওাচ ীঘ্রই আযম্ভ ওযা ন্ফ।   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রঘত্রেঃ নাযায়নকঞ্জস্থ ব্যাাংন্ওয চায়কায় ফাগ্রণগ্রচযও বফন গ্রনভ ভান্ণয গ্রবগ্রিপ্রস্তয স্থান ওযন্ঙন 

ভাননীয় প্রগ্রতভন্ত্রী চনাফ দভােঃ ভগ্রউয যভান যাঙ্গাঁ,এভগ্র 
 

ব্যাাংন্ওয ৩৭তভ ফাগ্রল ভও  াধাযণ বা 
 

২০১৩-১৪ অথ ভফঙন্য ভানকন্যয গুগ্ররস্তান এরাওায় অফগ্রস্থত ওাচী ফগ্রয গ্রভরনায়তন্ন ব্যাাংন্ওয ৩৭তভ ফাগ্রল ভও  াধাযণ বা 

অনুগ্রষ্ঠত য়। ফাগ্রল ভও াধাযণ বায় স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ভাননীয় প্রগ্রতভন্ত্রী চনাফ দভােঃ ভগ্রউয 

যভান যাঙ্গাঁ,এভগ্র প্রধান অগ্রথগ্রত গ্রন্ন্ফ উগ্রস্থত গ্রঙন্রন। ফাগ্রল ভও াধাযণ বায় ব্যাাংন্ওয উন্নয়ন্নয রন্যয ব্যাাংন্ওয ওাম ভক্রন্ভয 
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গ্রযগ্রধ ম্প্রাযণ ওযায চন্য গ্রফগ্রবন্ন গ্রিান্ত িণ ওযা য়। উক্ত বায়  ৩১৭০৩.৫০ রয োওা গ্রফগ্রনন্য়াক ফান্চে অনুন্ভাদন ওযা  

য়। 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রঘত্রেঃ ৩৭ তভ ফাগ্রল ভও াধাযণ বায় ফক্তব্য যাঔন্ঙন স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয় এয 

ভাননীয় প্রগ্রতভন্ত্রী চনাফ দভােঃ ভগ্রউয যভান যাঙ্গাঁ,এভগ্র 

 

ব্যাাংও বফন্ন দচনান্যেয স্থান 
 

ভগ্রতগ্রছন্র অফগ্রস্থত ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও এয ৯তরা বফন্নয গ্রনচস্ব প্রন্য়াচন্ন এফাং বফন্নয বািাটিয়ান্দয গ্রনযফগ্রছন্ন গ্রফদুযৎ 

যফযান্য রন্যয ৪০০ দওগ্রবএ দচনান্যেয স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

প্রওল্প ঋণ 
 

আকাভী ২০২১ ান্রয ভন্ে ফাাংরান্দন্ও এওটি উচ্চ প্রবৃগ্রিয  দ্রুত গ্রফওাভান অথ ভনীগ্রতয দদন্ রূান্তন্যয চন্য ফতভভান যওায 

ঔাদ্য গ্রনযািা, াভাগ্রচও গ্রনযািা, ওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃগ্রি  নাযীয যভতায়ন্নয য গুরুত্বান্যা ওন্যন্ঙন। যওান্যয উন্নয়ন       

গ্রঘন্তাবাফনা ফাস্তফাগ্রয়ত ওযায রন্যয ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ গ্রনচস্ব তগ্রফর ন্ত িাভীণ অথ ভনীগ্রতয গ্রফগ্রবন্ন কৃগ্রল/অকৃগ্রল  

অপ্রঘগ্ররত ে উৎাদন্নয ান্থ চগ্রিত প্রাথগ্রভও ভফায় গ্রভগ্রতয দস্যকণন্ও চাভানতগ্রফীন চ ন্তভ  যর ভৄনাপায় ঋণ 

প্রদান ওাম ভক্রভ শুরু ওন্যন্ঙ। ইন্তাভন্ে দদন্য প্রগ্রতটি গ্রফবান্ক এ ওাম ভক্রভ ম্প্রাগ্রযত ন্য়ন্ঙ। দকাারকন্ঞ্জয দওাোরীািায় 

তযভৄচ ঘালীন্দয ভন্ে ২০১১-১২ অথ ভফঙন্য এফাং ২০১২-১৩ অথ ভফঙন্য ও্স ফাচান্য রফণ ঘাল প্রওন্ল্প ঋণ দাদন ওন্য তা ঠিও 

ভন্য় ভৄনাপা তবাক োওা আদায় ওযা ন্য়ন্ঙ। উক্ত ওভ ভসূগ্রঘন্ও ম ভায়ক্রন্ভ আন্যা গ্রফস্তৃত ওন্য াযান্দন্য অগ্রধওাাং দচরায় 

তযভৄচ ঘাল, ান ঘাল, ভাঙ ঘাল, না ভাযী প্রওল্প,করু দভাোতাচা ওযন, ওব্যতয ারন, দগ্রযদ্র্  সুগ্রফধা ফগ্রঞ্চত ভগ্ররান্দয ব্যটিও 

ফাটিও  স্ত গ্রল্প প্রওল্প, দরাই দভগ্রন ক্রয়, প্রওন্ল্প ঋণ যফযা  ওযা  ন্ছ। ২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্য অনুরূ গ্রফগ্রবন্ন দচরায় ৭৩টি 

প্রওন্ল্প ঋণ দাদন ওযা ন্য়ন্ঙ। সুগ্রফধান্বাগ্রকয াংখ্যা ২৬২৮চন।  

উন্ল্লখ্য ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন ায়ও প্রওন্ল্প   সুগ্রফধা ফগ্রঞ্চত দগ্রযদ্র্ ভগ্ররান্দয ওভ ভাংস্থান্নয রন্যয চ ন্তভ চাভানতগ্রফীন 

১০% যর ভৄনাপায় ঋণ গ্রফতযণ ওযা ন্ছ। ইন্তাভন্ে  ঢাওায় আায আন্রা ভগ্ররা ফহুভৄঔী ভফায় গ্রভগ্রত, ভয়ভনগ্রাংন্য 

গ্রফওা ভগ্ররা ভফায় গ্রভগ্রতন্ত ঋণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। এ ওাম ভক্রভ াযা দদন্ গ্রফস্তৃত ওযায  প্রগ্রক্রয়া অব্যাত আন্ঙ।                 
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গ্রঘত্রেঃ আায আন্রা ফহুভৄঔী ভগ্ররা ভফায় গ্রভগ্রতয বান্নত্রীয ান্ত প্রওল্প ঋন্ণয 

দঘও গ্রফতযণ ওযন্ঙন ব্যাাংন্ওয দঘয়াযম্যান চনাফ ভগ্রউগ্রেন আন্ভদ 
 

ওনজুভা ভ ঋণ 

 

কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওান্যয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দঔ াগ্রনা ওর্তভও দখাগ্রলত গ্রডগ্রচোর ফাাংরান্দ কিায রন্যয ‘‘গ্রবন-

২০২১’’ ফাস্তফায়ন ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ ওাচ ওন্য মান্ছ। ব্যাাংগ্রওাং ওাম ভক্রন্ভ তে প্রভেগ্রক্তয মথামথ ব্যফায গ্রনগ্রচিতত 

ওযায রন্যয ইন্তাভন্ে দফ গ্রওছু দন্য িণ ওযা ন্য়ন্ঙ।  ব্যাাংন্ওয আয় বৃগ্রি  স্বল্প আন্য়য ভানুন্লয আথ ভ-াভাগ্রচও 

উন্নয়ন্নয  রন্যয যওাযী ঘাকুগ্রযচীগ্রফ ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয গৃ াভিী ক্রন্য়য চন্য ওনজুভা ভ ঋণ ঘালু ওযা ন্য়ন্ঙ। ২০১৩-১৪ 

অথ ভ ফঙন্য ১৪৭ চন ঘাকুগ্রযচীগ্রফ ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয গৃ াভিী ক্রন্য়য চন্য ১৭৫.২০ রয োওা ওনজুভা ভ ঋণ প্রদান ওযা 

ন্য়ন্ঙ। আদান্য়য ায ১০০%।  
                            

কৃগ্রল ঋণ 

ব্যাাংন্ওয দস্য ভুক্ত দওন্দ্রীয় ভফায় ব্যাাংও, ভফায় ভূগ্রভ উন্নয়ন ব্যাাংও, উন্চরা দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রত  দওন্দ্রীয় আঔ ঘালী 

ভফায় গ্রভগ্রতয ভােন্ভ াযান্দন্ ভফায়ী কৃলওন্দয কৃগ্রল ঋণ গ্রফতযণ ওযা য়। ২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্য স্বল্প দভয়াদী  ভেভ 

দভয়াদী কৃগ্রল ঋণ ফাফদ দভাে ৪১০.০০ রয োওা গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। গ্রফগ্রবন্ন দওন্দ্রীয় ভফায় ব্যাাংও, ভফায় ভূগ্রভ উন্নয়ন ব্যাাংও, 

উন্চরা দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রত  দওন্দ্রীয় আঔ ঘালী ভফায়  গ্রভগ্রতয গ্রনওে ৩০-০৬-২০১৪ তাগ্রযঔ ম ভন্ত ব্যাাংন্ওয গ্রনচস্ব 

তগ্রফর ঋণ ফাফদ ২০৮০.৪২ রয এফাং নণেঃ তপগ্ররী ঋণ ফাফদ ৩২৩৮.৮৩ রয োওা ানা যন্য়ন্ঙ। উক্ত োওা আদান্য়য রন্যয 

জুন/১৪ভান্ ঋণ আদায় ন্ম্মরন ওযা য়। উক্ত ন্ম্মরন্ন ব্যাাংন্ওয ভাননীয় বাগ্রত, ভাব্যফস্থাও  উিভতন ওভ ভওতভাকন 

উগ্রস্থত গ্রঙন্রন। ২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্য ননেঃ তপগ্রর ঋণ ঔান্ত ৭৪৭.৮৯ রয  গ্রনচস্ব তগ্রফর ঋণ ঔান্ত ৪৭৬.৮৩ রয োওা 

আদায় ওযা ন্য়ন্ঙ। 
 

                                                          

                গ্রঘত্রেঃ ঋণ আদায় ন্ম্মরন্ন  উগ্রস্থত ব্যাাংন্ওয দঘয়াযম্যান,ভাব্যফস্থাও  অন্যান্য ওভ ভওতভাবৃদ 
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স্বণ ভ আভানত ঋণ 

 

ব্যাাংন্ওয আয় বৃগ্রিয রন্যয  ব্যাাংন্ওয গ্রফদ্যভান কৃগ্রল ঋণ গ্রফতযন্ণয াাাগ্র যাগ্রয ব্যগ্রক্ত ম ভান্য় ব্যাাংন্ওয গ্রনচস্ব ওাউণ্টান্যয 

স্বণ ভ-স্বণ ভারাংওায আভানত দযন্ঔ ভফায় আইন অনুমায়ী স্বণ ভ ফ্ওী ঋণ ঘালু ওযা ন্য়ন্ঙ। ২০১৩-১৪ অথ ভফঙন্য এই ঔান্ত  

গ্রফগ্রনন্য়ান্কয গ্রযভাণ ৪৭৩৫.৪৮ রয োওা এফাং আদান্য়য গ্রযভাণ ৪৪৯৪.০৩ রয োওা।   

   

২০১৩-১৪ অথ ভফঙন্য  উন্ল্লঔন্মাগ্য ঔাত ভন্য  াংগ্রযপ্ত গ্রঘত্র 

 
(রয োওায অাংন্ও) 

   

 গ্রফফযণ ২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙয 

১ অনুন্ভাগ্রদত ভরধন ১০০০০.০০ 

২ দভাে আয় ২৩৬৩.০৬ 

৩ নীে রাব ১২৩৯.২৯ 

৪ রবযাাং প্রদান (ন্য়ায দাল্ডায) (২০%) ৯৮.৫০ 

৫ ঋণ দাদন ৭৭৪৬.৬৮ 

৬ ঋণ আদায় ৭০৪৯.৬৯ 

৭ ওভ ভওতা- ওভ ভঘাযী ১৬৫ 

৮ দয়ায ৫১৪.৮৫ 

৯ াংযগ্রযত তগ্রফর ১৬১৫১.০৯ 

১০ আভানত াংিন্য গ্রযভান ৬৬২.৬৭ 

১১ দভাে গ্রযম্পদ ৪৫৮৫০.৮৭ 

১২ গ্রফগ্রনন্য়াক ৩৩৮১৫.০৪ 

১২ ফাাংরান্দ ব্যাাংন্ও ঋণ (ন্দনা) গ্রযন্াধ ১৭১.০০ 

১৩ ভফায় উন্নয়ন তগ্রফন্র ঘাঁদা ৪৪.০৭ 

১৪ অগ্রডে গ্রপ প্রদান ১.০০ 

১৫ আয়ওয প্রদান ২০.০০ 

 

 

উাংায 

ফতভভান গ্রফশ্বায়ন্নয ভেন্ক ফাাংরান্দ ভফায় ব্যাাংও গ্ররেঃ গ্রডগ্রচোর ফাাংরান্দ কিায রন্য গ্রবন-২০২১ ফাস্তফায়ন্ন গ্রফগ্রবন্ন চন 

ওল্যাণভৄঔী ওাচ ওন্য আন্ঙ। ব্যাাংগ্রওাং ওাম ভক্রন্ভ তথা প্রভেগ্রক্তয মথামথ ব্যফায গ্রনগ্রচিতত ওযায রন্যয দফগ্রওছু দন্য িন ওযা 

ন্য়ন্ঙ এফাং ব্যাাংন্ওয ঘরভান ওাম ভক্রন্ভয তে প্রভেগ্রক্তয ব্যফায আকাভী গ্রদনগুগ্ররন্ত ম্প্রাগ্রযত ওযা ন্ফ।  

 

৪.২. ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুগ্রভল্লা  

ফান্ড ভয প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ  

ফাড ভ ২০১৩-১৪ অথ ভফঙন্য দভাে ৮৩টি প্রগ্রযণ দওা ভ াংকঠন ওন্যন্ঙ। এ ওর প্রগ্রযণ দওান্ ভ ৪১৪১ চন প্রগ্রযণাথী 

অাংিণ ওন্য। এ ভস্ত প্রগ্রযণ দওান্ ভয ভন্ে উন্ল্লঔন্মাগ্য প্রগ্রযণ দওা ভ ন্ছ গ্রফগ্রএ (স্বাস্থয ওযাডায) ওভ ভওতভান্দয চন্য ০২ 

ভা দভয়াদী ব্যগ্রনয়াদী প্রগ্রযণ দওা ভ এফাং স্থানীয় যওায প্রন্ওৌর অগ্রধদপ্তন্যয প্রন্ওৌরীন্দয চন্য ০২ ভা দভয়াদী ব্যগ্রনয়াদী 

প্রগ্রযণ দওা ভ। তাঙািা চাতীয় কৃগ্রল কন্ফলণা গ্রন্স্টভ-এয আতাভুক্ত প্রগ্রতষ্ঠান্নয ওভ ভওতভান্দয চন্য এওটি ০৪ ভা দভয়াদী 

ব্যগ্রনয়াদী প্রগ্রযণ দওা ভ আন্য়াচন ওন্যন্ঙ। গ্রডগ্রচোর ফাাংরান্দ কিায রন্যয ফাাংরান্দ ওগ্রম্পউোয ওাউগ্রন্সর-এয উন্দ্যান্ক 

আইগ্রটি দক্টন্য গ্রনন্য়াকপ্রাপ্ত তরুণ ওভীন্দয ০১ ভা দভয়াদী প্রগ্রযণ দদয়া ন্য়ন্ঙ। ২০১৩-১৪ অথ ভফঙন্য ফাড ভ তায গ্রনচস্ব উন্দ্যান্ক 

যওাগ্রয  দফযওাগ্রয গ্রফগ্রবন্ন প্রগ্রতষ্ঠান্নয ওভ ভওতভান্দয চন্য আগ্রথ ভও গ্রফগ্রবন্ন গ্রফলন্য়য উয প্রগ্রযণ দওা ভ আন্য়াচন ওন্যন্ঙ। এ 

ভন্য় ফাড ভ আন্তচভাগ্রতও ম ভান্য়য ০১টি প্রগ্রযণ দওা ভ, ০১টি ওভ ভারা এফাং ০৩টি অফগ্রতওযণ ওভ ভসূগ্রঘয আন্য়াচন ওন্যন্ঙ। এন্ত 

দভাে ৩১চন প্রগ্রযণাথী অাংিণ ওন্যন। 
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ফান্ড ভয কন্ফলণা ওাম ভক্রভ  

ফান্ড ভয কন্ফলণায ভর উন্েশ্য ন্রা ল্লী অঞ্চন্রয গ্রফযাচভান আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থা গ্রফন্িলণ ওযা, তায ভাধান্নয উায় 

খু জন্চ দফয ওযা এফাং তা নীগ্রত গ্রনধ ভাযণী ম ভান্য় অফগ্রত ওযা। িান্ভয ভস্যা, ঘাগ্রদা  ম্ভাফনা গ্রনরূন ওন্য তায গ্রবগ্রিন্ত 

প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা গ্রযঘারনা অন্যতভ। এঙািা অয রযয ন্রা গ্রযঘাগ্ররত কন্ফলণায পরাপন্রয গ্রবগ্রিন্ত ফান্ড ভয প্রগ্রযণ 

দওা ভগুন্রায চন্য উওযণ প্রণয়ন  ব্যফায এফাং চাতীয় ম ভান্য় নীগ্রত গ্রনধ ভাযন্ণ প্রন্য়াচনীয় ায়তা প্রদান। তাঙািা, যওাগ্রয  

দফযওাগ্রয ম ভান্য় ল্লী উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘ ভল্যায়ন ওযা ফান্ড ভয এওটি অন্যতভ ওাচ। গ্রনচস্ব অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত কন্ফলণা ঙািা 

দাতা/ন্মাকী াংস্থায অথ ভায়ন্ন ফাড ভ কন্ফলণা গ্রযঘারনা ওন্য থান্ও। ফাড ভ দীখ ভওার মাফৎ গ্রফগ্রবন্ন াংস্থায অনুন্যান্ধয দপ্রগ্রযন্ত 

গ্রফগ্রবন্ন প্রওল্প/ওভ ভসূগ্রঘ ভল্যায়ন ওন্য আন্ঙ। ২০১২-২০১৩ইাং অথ ভফঙন্য ফান্ড ভয ৪৬তভ ফাগ্রল ভও গ্রযওল্পনা ন্ম্মরন্নয সুাগ্রযন্য 

গ্রবগ্রিন্ত ফাড ভ ওর্তভও গ্রনম্নগ্ররগ্রঔত কন্ফলণাভ িণ এফাং ম্পন্ন ওযা ন্য়ন্ঙ।  

২০১৩-২০১৪ অথ ভ ফঙন্য ফাড ভ ওর্তভও ম্পন্ন কন্ফলণায গ্রন্যানাভ 

1 Evaluation of Integrated Community Development Project in Burichang Upazila of 

Comilla District in Bangladesh  

2 The Role of Banks in Promoting Women Entrepreneurship in Bangladesh 

3 Governance of Public Service Delivery in Bangladesh: Role of Members of Parliament  

4 Revisiting Family Planning Activities in Bangladesh 

5 Trends of Socio-economic Change of Indigenous Fishermen Communities and their 

Potentialities in Selected Areas of Bangladesh  

6 Farmers’ Response to Natural Disasters in Chittagong Coastal Zone of Bangladesh 

7 Effects of Extreme Events of Climate Change on the Livelihoods of Coastal Areas of 

Bangladesh 

8 Cattle Rearing and Organic Farming: A Situational Analysis at Selected Areas of Comilla  

9 Participatory Governance in Delivering Quality Primary Education: A Study on Selected 

Upazilas of Bangladesh 

10 Governance in Rural Health Care Service Delivery System: A Case Study on Rendering 

Service by Upazila Health Complexes in Selected Upazilas of Bangladesh 

11 Culture Communication and Social Network Process of Tipra Community in Bangladesh 

12 Revisiting Villages Dhanishwar: Cases of Transformation of the Rural Society 

13 Governance in Input Delivery: A Case of Fertilizer and Credit Distribution during Boro 

Paddy Cultivation in Selected Upazilas of Bangladesh  

14 Value Chain Analysis of Agricultural Commodities in Bangladesh 

15 
Prospects of Compulsory IT Education at Secondary Level: A Study in Selected Areas of 

Bangladesh 

16 ভফান্য়য ভােন্ভ ে গ্রফণন 

17 Proceedings of the Seminar on Research Highlights of BARD: 2012 
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ফান্ড ভয প্রওল্প ওাম ভক্রভ 

ফাড ভ ওর্তভও উদ্ভাগ্রফত কুগ্রভল্লা িগ্রত ল্লী উন্নয়ন্নয দযন্ত্র ফ ভচন স্বীকৃত উন্নয়ন ভন্ডর মা অফওাঠান্ভা  কৃগ্রল  উন্নয়ন্নয 

দযন্ত্র ব্যাও ভূগ্রভওা দযন্ঔন্ঙ। এযই ধাযাফাগ্রওতায় ফাড ভ উদ্ভাগ্রফত ক্ষুদ্র্ কৃলও ভূগ্রভীন উন্নয়ন প্রওল্পটি ফতভভান্ন ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন 

পাউন্েন (SFDF) নান্ভ এওটি আরাদা প্রগ্রতষ্ঠান্ন রূান্তগ্রযত ন্য় ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা ওযন্ঙ। াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূঘী 

(CVDP) ফতভভান্ন চাতীয় ওভ ভসূগ্রঘ গ্রন্ন্ফ গ্রফস্তৃত আওান্য গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ। ফাড ভ নতুন দযন্ত্র প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা গ্রযঘারনা ওন্য 

ভন্ডর উদ্ভাফন্নয ওাচ অব্যাত দযন্ঔন্ঙ। ২০১৩-১৪ ফাড ভ-এয প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা ওাম ভক্রন্ভয অফকগ্রত গ্রনন্ম্ন উন্ল্লঔ ওযা ন্রা: 

দেগ্রফর নাং ১ : ২০১৩-১৪ ভন্য় গ্রযঘাগ্ররত প্রওল্প  

ার 

২০১৩-১৪ 

াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন ওভ ভসূঘী (গ্রগ্রবগ্রডগ্র)  

কৃগ্রল ফীভা গ্রফলয়ও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা  

টিগ্রওউএভ গ্রফলয়ও ধাযণা (টিগ্রওউএভ) 

িাভীণ াংকঠন্নয যভতা বৃগ্রি (গ্রগ্রফগ্র) 

ঔানা ম ভান্য় গ্রাংভাঙ ঘান্লয ভােন্ভ িাভীণ ঔাদ্য গ্রনযািা এফাং ভগ্ররান্দয যভতায়ণ  

স্থানীয় ম ভান্য় দাগ্রযদ্র্য গ্রযফীযণ িগ্রতয প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনওযণ (এরএরগ্রএভএ) 

 

ভগ্ররা গ্রযা আয়  নৄগ্রি উন্নয়ন প্রওল্প (ভগ্রআনৄউ) 

ই-গ্রযলদ এয ভােন্ভ িাভ ম ভান্য় উন্নত দফা যফযা (ই-গ্রযলদ) 

 

কৃগ্রল ফীভা গ্রফলয়ও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা  

স্য উৎাদন্ন প্রাকৃগ্রতও দুন্ম ভান্কয প্রবাফ হ্রা ওযায চন্য ২০১৩-১৪ ভন্য় কুগ্রভল্লা দচরায দদগ্রফদ্ব্ায উন্চরায ২০টি 

িান্ভ ভফায় গ্রভগ্রতন্ও ম্পৃক্ত ওন্য কৃগ্রল ফীভা গ্রফলয়ও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণাটি গ্রযঘারনা ওযা য়। এ প্রওন্ল্পয আতায় দফান্যা 

দভৌসুন্ভ ধান ঘান্লয ঝজগ্রও হ্রান্য চন্য ৪০০ চন কৃলওন্ও াংকঠন্নয আতায় এন্ন ২৮৬ চন কৃলওন্ও ফীভা ওভ ভসূগ্রঘয অন্তভু ভক্ত ওযা 

য়। ইউগ্রনয়ন/উন্চরা ম ভান্য়য ওভ ভওতভা, সুপরন্বাকীয প্রগ্রযণ কৃলওন্দয গ্রনওে ন্ত ফীভায গ্রপ্রগ্রভয়াভ আদায় এ ওভ ভসূগ্রঘয ভর 

উাদান গ্রন্ন্ফ গ্রঘগ্রিত ওযা য়। প্রাথগ্রভওবান্ফ প্রওল্পটিয ওাম ভক্রভ ন্ন্তালচনও গ্রন্ন্ফ গ্রযরগ্রযত য় তন্ফ আয বৃিয 

গ্রযন্য যীযা গ্রনযীযায প্রন্য়াচনীয়তা যন্য়ন্ঙ।   

 

স্থানীয় ম ভান্য় দাগ্রযদ্র্য গ্রযফীযণ প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনওীওযণ 

 এ প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য ন্রা ফাাংরান্দন্য ভেফ ভান্চয বৃৎ অাংন্ও ওান্চ রাগ্রকন্য় স্থানীয় ম ভান্য় দাগ্রযদ্র্তায স্বরূ 

গ্রনণ ভয় ওন্য দাগ্রযদ্র্য গ্রযফীযণ  দূযীওযন্ণয চন্য এওটি প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও ম্যাওাগ্রনচভ সৃগ্রি ওযা। গ্রগ্রফএভএ দনেয়াওভ, গ্রপগ্ররাইন্নয 

ায়তায় ২০১৩-২০১৬ ভন্য় দাউদওাগ্রদ উন্চরায় দভাাম্মদনৄয ইউগ্রনয়ন্ন এ প্রওল্পটি ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ । এ প্রওন্ল্পয ফান্চে ৩৯ 

রয োওা। ২০১৩-১৫ ভন্য় তে াংিন্য চন্য প্রশ্নত্র প্রণয়ন, তে াংিওাযীয চন্য গ্রনন্দ ভগ্রওা এফাং প্রগ্রযণ ম্যানুন্য়র 

বতগ্রয ট্যাফ ব্যফায ওন্য তে াংিন্য প্রগ্রক্রয়া চূিান্ত ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

ভগ্ররা গ্রযা, আয়  নৄগ্রি উন্নয়ন প্রওল্প 

 এ প্রওল্পটি কুগ্রভল্লা আদ ভ দয, দয দগ্রযণ, ব্যগ্রিঘাং  ফরুিা উন্চরায ২৪টি িান্ভ গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ। ফাড ভ-এয যাচস্ব 

ফান্চন্েয আতায় কন্ফলণা ভঞ্জুযী ঔাত ন্ত এ প্রওন্ল্পয ব্যয় গ্রনফ ভা ওযা য়।  প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য ন্রা নাযীন্দয গ্রফগ্রবন্ন দন্র 

(আনুষ্ঠাগ্রনও/অনানুষ্ঠাগ্রনও) াংকঠিত ওন্য তান্দয দনর্তন্ত্বয গ্রফওা াধন, প্রগ্রযণ  গ্রযায ভােন্ভ তান্দয জ্ঞান, দযতা বৃগ্রি 



32 

 

এফাং মথামথ প্রভেগ্রক্ত স্তান্তন্যয ব্যফস্থা দনয়া। িান্ভয নাযীন্দয আথ ভাভাগ্রচও অফস্থান্নয ভান্নান্নয়ন  যভতায়ন্নয ঠিও গ্রদও 

গ্রনন্দ ভনা গ্রফলয়ও এওটি ভন্ডর উদ্ভাফন ওযাই প্রওন্ল্পয ভর রযয। 

দেগ্রফর নাং ৪ : ২০১৩-২০১৪ ভন্য় ভগ্রআনৄউ প্রওন্ল্পয আতায় ওাম ভক্রন্ভয অিকগ্রত 

গ্রনণ ভায়ও  অিকগ্রত 

ক্রভনৄগ্রঞ্জত  ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

িাভ াংকঠন সৃগ্রি (াংখ্যা) ২৪টি ২৪টি 

দস্য অন্তভু ভগ্রক্ত (াংখ্যা) ৯৮৮ চন ১০২২ চন 

ঞ্চয় আভানত (োওা) ২৩,৮৩,৭৮৩/- ৯,৭৮,৫২৯/- 

দয়ায (োওা) ১৩,২৪,১৪২/- ৩,৯২,৬৭৬/- 

ঋণ গ্রফতযণ (োওা) ৮৯,৫৮,১০০/- 

(১৮৮২০ চন) 

১৪,৭১,০০/- 

 (১৩৯ চন) 

ঋণ আদায় (োওা) ৯১,০০,৮৬০/- ৯,০৩,০৪৫ 

প্রগ্রযণ প্রদান (চন) ৭৩৭ টি  

(১৪৬৬৯ চন) 

৩২টি 

(১৪৪৫ চন) 

 

ল্লী এরাওায় উন্নত দফা যফযান্ ই-গ্রযলদ প্রওল্প 

দয দগ্রযণ উন্চরায দচািওানন (নফ ভ) ইউগ্রনয়ন জুরাই ২০১২ - জুন ২০১৭ ভন্য় যাচস্ব ফান্চে এয কন্ফলণা ভঞ্জুযী ঔাত ন্ত এ 

প্রওল্পটি যীযা-গ্রনযীযা ওযা ন্ছ। এ প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য ন্রা িাভীণ চনকন্ণয চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন্ন তান্দয গ্রনওে 

অতযাফশ্যওীয় দফা যফযা ওযা তথা স্থানীয় ম ভান্য় তেপ্রভেগ্রক্ত গ্রবগ্রিও (ICT) লেকােপভ ভ সৃগ্রিয ভােন্ভ ল্লী উন্নয়ন াধন ওযা। 

২০১৩-১৪ ভন্য় এ প্রওন্ল্পয  আতায় ৬০চন সুপরন্বাকীন্ও ওগ্রম্পউোয প্রভেগ্রক্তয উয প্রগ্রযণ এফাং ইউগ্রনয়ন গ্রযলদ ব্যফস্থানা 

গ্রফলয়ও এওটি পেয়যায বতগ্রয ওন্য ইউগ্রনয়ন গ্রযলন্দ স্তান্তয ওযা ন্য়ন্ঙ। 
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৪.৩ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ (গ্রফআযগ্রডগ্রফ) 

েভূগ্রভ  

ফতভভান যওান্যয রূওল্প-২০২১ এয ভর উন্েশ্য ‘ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন’ এয ভতী ওাম ভক্রভ 

ফাস্তফায়ন্ন স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায়  ভন্ত্রণারন্য়য গুরুত্বনণ ভ াংস্থা গ্রন্ন্ফ গ্রফআযগ্রডগ্রফ গ্রনন্য়াগ্রচত 

যন্য়ন্ঙ। গ্রফআযগ্রডগ্রফ িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  াগ্রফ ভও উন্নয়ন্নয রন্যয গ্রদ্ব্-স্তয ভফায় তথা কুগ্রভল্লা 

িগ্রতয ভফায়  গ্রফগ্রবন্ন উন্নয়ন প্রওন্ল্পয ভােন্ভ দীখ ভ ৪০ ফঙয মাফৎ াভাগ্রচও গ্রনযািাভরও ওাম ভক্রন্ভয 

আতায় গ্রফগ্রবন্ন দফা প্রদান ওন্য আন্ঙ। গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ওাম ভক্রন্ভয অন্যতভ দওৌর ন্রা ল্লী অঞ্চন্রয ক্ষুদ্র্  

ভাছাযী কৃলও, গ্রফিীন নৄরুল  ভগ্ররান্দযন্ও ভফায় গ্রভগ্রত এফাং অনানুষ্ঠাগ্রনও দন্রয ভােন্ভ াংকঠিত ওন্য 

নৄ জগ্রচ কঠন, আয়বৃগ্রিভরও ওভ ভওান্ে প্রগ্রযণ প্রদান, আগ্রথ ভও স্বাফরম্বী  স্ব-ওভ ভাংস্থান্নয চন্য ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রদান, 

াভাগ্রচও ন্ঘতনতা বৃগ্রি, নাযীয যভতায়ন, ম্প্রাযণ ওাম ভক্রন্ভয ভােন্ভ দেওই প্রভেগ্রক্ত স্তান্তয, উৎাদন 

বৃগ্রিয ভােন্ভ িাভীণ অথ ভনীগ্রতয গ্রফওা াধন ইতযাগ্রদ।  
 

প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও ওাঠান্ভা  এয গ্রবন 

প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও ওাঠান্ভা 

১৯৮২ ান্রয ৯ গ্রডন্ম্বয ফাাংরান্দ যওায ওর্তভও চাগ্রযকৃত ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ অোন্দ (অোন্দ 

নাং-৫৩, ১৯৮২ গ্রখ্রস্টাে) ভন্র গ্রফআযগ্রডগ্রফ কঠিত য় মা ২১ দস্য গ্রফগ্রি দফাড ভ দ্ব্াযা গ্রযঘাগ্ররত য়। এওচন 

ওন্য গ্রযঘারন্ওয দনর্তন্ত্ব গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য দভাে ৫টি গ্রফবাক যন্য়ন্ঙ।  
 

দফান্ড ভয গ্রযঘারনা ল ভদ 

 স্থানীয় যওায ভন্ত্রণারন্য়য দাগ্রয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রী; দঘয়াযম্যান 

 গ্রঘফ, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবাক অথফা ঐ গ্রফবান্কয অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ ফা 

ভেগ্-গ্রঘফ, দাগ্রধওায ফন্র; 

বাই- দঘয়াযম্যান 

 কৃগ্রল গ্রফবাক, ভৎস্য  প্রাগ্রণম্পদ গ্রফবাক, অথ ভ  গ্রফবাক, জ্বারানী  গ্রফবাক, 

দঘ, াগ্রন  উন্নয়ন  ফন্যা গ্রনয়ন্ত্রণ গ্রফবাক এফাং স্থানীয় যওায গ্রফবাক এয 

ভেগ্-গ্রঘফ দভম ভাদায গ্রনন্ম্ন নন্, এভন এওচন ওভ ভওতভা, দাগ্রধওাযফন্র; 

 

দস্য 

 দঘয়াযম্যান , ফাাংরান্দ কৃগ্রল উন্নয়ন ওন্ ভান্যন, দাগ্রধওাযফন্র; 

 ভাগ্রযঘারও, ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, কুগ্রভল্লা  ফগুিা 

(ম ভায়ক্রন্ভ এও ফৎয অন্তয অন্তয), দাগ্রধওাযফন্র; 

 গ্রনফ্ও, ভফায় অগ্রধদপ্তয, দাগ্রধওাযফন্র; 

 দঘয়াযম্যান, ফাাংরান্দ ক্ষুদ্র্  কুটিয গ্রল্প াংস্থা, দাগ্রধওাযফন্র; 

 থানা দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রতভন্য চাতীয় দপডান্যন ওর্তভও গ্রনফ ভাগ্রঘত 

াঁঘচন দস্য; 

 থানা দওন্দ্রীয় ভফায় গ্রভগ্রতভন্ও আগ্রথ ভও ায়তা প্রদানওাযী প্রধান 

প্রগ্রতষ্ঠাভ ইন্ত যওায ওর্তভও ভন্নানীত এওচন দস্য; 

 ফাাংরান্দ চাতীয় ভফায় ইউগ্রনয়ন ওর্তভও ভন্নানীত এওচন দস্য; 

 

 

দস্য 

 ভাগ্রযঘারও, ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ, দাগ্রধওাযফন্র। দস্য-গ্রঘফ 

 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য গ্রবন  

‘‘িাভ উন্নয়ন্নয ভােন্ভ আত্মগ্রনবভযীর, ক্ষুধা  দাগ্রযদ্র্যভৄক্ত সুগ্রঔ ভি ফাাংরান্দ’’ 
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গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য গ্রভন  

 গ্রদ্ব্-স্তয ভফায় িগ্রতয ভােন্ভ দদন্য ল্লী এরাওায় গ্রফদ্যভান ভানফ  ফস্ত্িকত ম্পন্দয ফ ভাগ্রধও 

ব্যফায গ্রনগ্রচিতত ওযা; 

 ল্লী এরাওায চনন্কাষ্ঠীন্ও ভফায় গ্রভগ্রত/দন্রয ভােন্ভ শৃঙ্খরাফি  সুাংকঠিত ওন্য ভানফ 

অফওাঠান্ভা সৃগ্রি ওযা; 

 কৃগ্রল  অকৃগ্রল  ওভ ভওান্ে ঋণ প্রফান্য ভােন্ভ ল্লী এরাওায় ওভ ভাংস্থান সৃগ্রি ওযা; 

 ঞ্চয়  দয়ায চভায ভােন্ভ ল্লী এরাওায ম্পদন্ও নৄগ্রঞ্জভূত/ঘর ওযা; 

 ঘাগ্রদা ভাগ্রপও প্রগ্রযণ  উদ্ব্ুিওযন্ণয ভােন্ভ  ভানফম্পদ উন্নয়ন ওযা; 

 স্থানীয় ম ভান্য় গ্রযওল্পনা  চনঅাংীদাগ্রযত্ব গ্রনগ্রচিতত ওযা; 

 উন্নয়ন ওভ ভওাে  যভতায়ন্ন নাযী ভাচন্ও মৃ্পক্ত ওযা। 
 

 

এও নচন্য ২০১৩-২০১৪ অথ ভ ফঙন্য গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ওাম ভক্রভ 

 

ক্রেঃ নাং ওাম ভক্রন্ভয ধযণ  নাভ ২০১৩-২০১৪ ফঙন্য অিকগ্রত ভভত্মব্য 

ও) াাংকঠগ্রনও ওাম ভক্রভ 
১ গ্রভগ্রত/দর কঠন ৫৭৩২টি  

২ দস্য বগ্রতভ ১,৫৪,৫০৫ চন  

ঔ) ভরধন কঠন  ঋণ ওাম ভক্রভ 
৩ দয়ায চভা ৭৮৯.২৯  রয োওা  

৪ ঞ্চয় চভা ৩৮১৭.১৩ রয োওা  

৫ ঋণ গ্রফতযন ৮৮৭৫১.৮০ রয োওা  

৬ ঋণ আদায় ৮১৪১৯.৩৮ রয োওা  

৭ ঋণ িগ্রতায াংখ্যা ৪৩০১০৯ চন  

৮ িাজুন্য়ে দস্য াংখ্যা ১০৬৩৯ চন  

ক) প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ 
৯ ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয প্রগ্রযণ প্রদান ১৯১০ চন  

১০ উওাযন্বাকীন্দয প্রগ্রযণ প্রদান ২.৯২ রয চন  

খ) ম্প্রাযণভরও ওাম ভক্রভ 
১১ দভাে বৃয দযান ৫২.৮৩ রয  

১২ াঁ-ভৄযকী টিওাদান ৮.৪৩ রয  

১৩ ভান্ঙয দানা গ্রফতযণ ৫১.২০ রয  

গ) অন্যান্য ওাম ভক্রভ 
১৪ প্রগ্রযন্ণািয অনুদান প্রদান ৩৮৩৫ চন  

১৫ গ্রচগ্র গ্রস্কভ ফাস্তফায়ন ৭৬০টি  

১৬ অপ্রধান ন্স্যয প্রদ ভণী ঔাভায স্থান ১০৩৬টি  

১৭ নরকূ দভযাভত ১০২টি  

১৮ স্বাস্থয ম্মত ায়ঔানা স্থান ১.১৩ রয  

১৯ উন্নত চুল্লীয ব্যফায ২২০০০টি  

 

গ্রফবাকীয় ওাম ভক্রভ 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য াভগ্রিও ওাম ভক্রভ াঁঘটি গ্রফবান্কয ভােন্ভ ম্পাগ্রদত ন্য় থান্ও; মথা- ন্যচগ্রভন গ্রফবাক, 

গ্রযওল্পনা, ভল্যায়ন  গ্রযফীযণ গ্রফবাক, প্রগ্রযণ গ্রফবাক, প্রান গ্রফবাক এফাং অথ ভ  গ্রাফ গ্রফবাক। প্রন্তযও 

গ্রফবাক এওচন গ্রযঘারন্ওয এফাং প্রন্তযও াঔা এওচন উগ্রযঘারন্ওয দনর্তন্ত্ব গ্রযঘাগ্ররত ন্য় থান্ও। 
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এগ্রডগ্রভূক্ত প্রওল্পভ গ্রযগ্রঘগ্রত 

এও নচন্য গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ২০১৩-২০১৪ ফঙন্যয এগ্রডগ্র 

 

প্রওল্প াংখ্যা     : ৭টি                         

দভাে াংন্াগ্রধত ফযাে  : ১১,৩১৯.০০ রয োওা 

দভাে ঙাি    : ১১,৪২৬.০০ রয োওা 

দভাে ব্যয়    : ১১,১৯৯.৯৩ রয োওা 

ব্যন্য়য ায    : ৯৯% (ফযান্েয গ্রফযীন্ত) 

 
এগ্রডগ্রভূক্ত প্রওল্পভন্য াংগ্রযপ্ত গ্রফফযণ 

 

অাংীদাগ্রযত্বভরও ল্লী উন্নয়ন প্রওল্প-২ (গ্রআযগ্রডগ্র-২) 

 প্রওল্প  :  দদন্য ৬৪টি দচরায ৮৫টি উন্চরায ২০০টি ইউগ্রনয়ন 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ :  জুন ২০০৫ দথন্ও জুন ২০১৫ 

প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ    : ৬৮২১.৫৩ রয োওা, গ্রচগ্রফ, চাইওা  দচগ্রডগ্রএপ 

প্রওন্ল্পয রযয  উন্েশ্য 

 গ্ররাংও ভন্ডর ন্ছ এওটি প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও ওাঠান্ভা মায উন্েশ্য িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয ঘাগ্রদা  আওাাংঔায 

ফাস্তফায়ন 

 চনকন্ণয অাংিন্ণয ভােন্ভ ব্যাও গ্রবগ্রিও উন্নয়ন গ্রনগ্রচিতত ওযা; 

 যওাগ্রয/ন্ফযওাগ্রয প্রগ্রতষ্ঠান/াংস্থায ওর দফা  যফযা পরপ্রসূবান্ফ াধাযণ চনকন্ণয গ্রনওে 

দৌজঙান্না গ্রনগ্রচিতত ওযা; 

 চীফনভান উন্নয়ন্ন ক্ষুদ্র্ অফওাঠান্ভা দভযাভত/গ্রনভ ভাণ; 

 স্থানীয়  ম্পদ আযণ  ভানফম্পন্দয উন্নয়ন 

 ওর দযন্ত্র স্বছতা  দায়ফিতা গ্রনগ্রচিতত ওযা 

ল্লী চীগ্রফওায়ন প্রওল্প (চী)-২য় ম ভায় 

প্রওল্প এরাওা  : যাচাী, খুরনা, ঢাওাা্, ঘট্টিাভ, গ্রন্রে, ফগ্রযার  যাংনৄয 

গ্রফবান্কয আতায় গ্রনধ ভাগ্রযত ৪২টি দচরায ১৯০টি উন্চরা 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ : জুরাই ২০১২ ন্ত জুন ২০১৭ ম ভন্ত  

প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ    :  ৩৩১৪২.০৭ রয োওা (গ্রচগ্রফ ১৯০৮৫.৪৫ রযা্ এফাং 

ইউগ্রফগ্রগ্রএ’য  গ্রনচস্ব আয় ন্ত ১৪০৫৬.৬২ রয োওা)। 

প্রওন্ল্পয রযয  উন্েশ্য 

 দয়ায  ঞ্চয় চভা ওন্য নৄ জগ্রচ কঠন; 

 প্রগ্রযন্ণয ভােন্ভ ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনায় যভ ওযা; 

 গ্রফিীনন্দয ভান্ছ আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওাে- ক্ষুদ্র্ঋণ গ্রফতযণনফ ভও তান্দয ওভ ভাংস্থান  আয় উাচভন্নয 

সুন্মাক সৃগ্রি; 

দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয রন্যয অপ্রধান স্য উৎাদন, াংযযণ, প্রগ্রক্রয়াওযণ  ফাচাযচাতওযণ ওভ ভসূগ্রঘ (২য় ম ভায়)

      প্রওল্প এরাওা :         ৬৪টি দচরায ২৫৬টি উন্চরা 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ:            জুরাই ২০১১ দথন্ও জুন ২০১৬ ম ভন্ত 

প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ  : ৬০৯৩.৬১ রয োওা (ফাাংরান্দ যওায) 

প্রওন্ল্পয রযয  উন্েশ্য 

 আভদাগ্রন গ্রনবভয অপ্রধান স্য দমভন বতরফীচ, আদা, যসুন, গ্রয়াচ ইতযাগ্রদ উৎাদন বৃগ্রিয ভােন্ভ দদন্য 

অবযন্তযীণ ঘাগ্রদা দভোন্না এফাং কৃলওন্দয আয় বৃগ্রিয ভােন্ভ তান্দয আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন; 
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 অপ্রধান ন্স্যয আভদাগ্রন হ্রান্য ভােন্ভ বফন্দগ্রও ভৄদ্র্ায াশ্রয়  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন অফদান দদন্য 

অথ ভননগ্রতও প্রবৃগ্রি; 

 উওাযন্বাকী দস্যন্দয ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ঞ্চন্য় নৄ জগ্রচ কঠন  আত্মগ্রনবভযীরতা অচভন্ন ায়তাওযণ; 

 ২,৩০,৪০০ চন দগ্রযদ্র্ ঘাগ্রলন্ও গ্রফগ্রবন্ন গ্রফলন্য় প্রগ্রযণ উৎাগ্রদত ন্েয গ্রফণন সুগ্রফধা প্রদান। 

দগ্রযদ্র্ ভগ্ররান্দয চন্য ভগ্রন্বত ল্লী ওভ ভাংস্থান ায়তা প্রওল্প (ইন্যন্া) 

প্রওল্প এরাওা : খুরনা  ফগ্রযার গ্রফবান্কয ১৫টি দচরায ৫৯টি উন্চরা। 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ :  চানুয়াগ্রয ২০১২ ন্ত গ্রডন্ম্বয ২০১৬ ম ভন্ত। 

ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ : ১৩১৩৯.৮২ রয োওা, ফাাংরান্দ যওায। 

প্রওন্ল্পয রন্যয  উন্েশ্য : দগ্রযদ্র্  অায় ভগ্ররান্দয দাগ্রযদ্র্য হ্রা এফাং তান্দয আথ ভ-াভাগ্রচও 

অফস্থায উন্নয়ন। 

ইগ্রনগ্রন্য়টিব পয দডন্বরন্ভন্ট, এভায়াযন্ভন্ট, এয়াযন্ন এে রাইবগ্ররহুড প্রন্চক্ট কুগ্রিিাভ (আইগ্রডইএএর) 

প্রওল্প এরাওা  :কুগ্রিিাভ দচরায ০৯টি উন্চরায (৭২টি ইউগ্রনয়ন  ৩টি 

দৌযবা) 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ : জুরাই ১২ দথন্ও জুন ১৬ ম ভন্ত 

প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ : ২০৪৩.৭৫ রয োওা (ফাাংরান্দ যওায) 

প্রওন্ল্পয রযয  উন্েশ্য 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন্নয রন্যয অনুন্প্রযণা  ন্ঘনতা সৃগ্রি; 

 ভাচ  গ্রযফান্যয ম্ভাফনাভয় গ্রক্ত চাকরুও ওযা; 

 মথাথ ভ উন্নয়ন  ভগ্রন্বত ওাম ভক্রন্ভয চন্য ভানফ ম্পদ  াাংকঠগ্রনও অফওাঠান্ভা সৃগ্রি; 

 ওভ ভওােগ্রবগ্রিও প্রগ্রযন্ণয ভােন্ভ দয ভানফ ম্পদ সৃগ্রি; 

 প্রগ্রযন্ণািয ায়তায আয়ফধ ভও ওভ ভওাে িন্ণয ভােন্ভ চীগ্রফওা  চীফনমাত্রায ভন্নান্নয়ন। 

দঘ ম্প্রাযণ প্রওল্প 

প্রওল্প এরাওা  :  ৫টি গ্রফবান্কয ২০টি দচরায ৬১টি উন্চরা 

প্রওন্ল্পয দভয়াদ :  চানুয়াগ্রয ২০১৩ দথন্ও গ্রডন্ম্বয ২০১৫ ম ভন্ত 

প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ  :  ১৯৮৩.০৬ রয োওা (গ্রচগ্রফ ১৮৩৫.৯৬ রয এফাং   

কৃলও ভফায় গ্রভগ্রত ১৪৭.১০ রয োওা) 

প্রওন্ল্পয রযয  উন্েশ্য 

 গ্রফআযগ্রডগ্রফভুক্ত ৫২৪টি অঘর/অন্ওন্চা গ্রওন্তু দভযাভতন্মাগ্য কবীয নরকূ দভযাভত ওন্য দঘ এরাওা বৃগ্রিয 

ভােন্ভ কৃগ্রল উৎাদন বৃগ্রি ওন্য দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন ওযা। 

 

অফলুপ্ত গ্রওন্তু গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য গ্রনচস্ব ব্যফস্থানায় গ্রযঘাগ্ররত প্রওল্প/ওভ ভসূগ্রঘভ 

ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন ওভ ভসূগ্রঘ (দাগ্রফও) 

● প্রওল্প এরাওা   :  ২২টি দচরায ১২৩ উন্চরা। 

●  প্রওন্ল্পয দভয়াদ  :  জুরাই, ১৯৯৩ দথন্ও ২০০৫ ম ভন্ত। 

● ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ :  ১৭,০৬৬.০০ রয োওা (গ্রচগ্রফ)। 

ল্লী প্রকগ্রত প্রওল্প (প্রপ্র) 

● প্রওল্প এরাওা   : ৪৭৬টি উন্চরায ৪৭৬টি ইউগ্রনয়ন। 

● প্রওন্ল্পয দভয়াদ   : জুরাই ২০০০ ন্ত জুন ২০০৮ ম ভন্ত। 

● ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ : ১৪৯৬৬.৭৮ রয োওা (গ্রচগ্রফ)। 

উৎাদনভৄঔী ওভ ভাংস্থান ওভ ভসূগ্রঘ (গ্রইগ্র) 

● প্রওল্প এরাওা     : ৫টি দচরায ২৭টি উন্চরা 

● প্রওন্ল্পয দভয়াদ    : জুরাই ১৯৮৬ ন্ত জুন ২০০৩ ম ভন্ত  
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● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ  : ৯০৪১.৭৮ রয োওা (৩য় ম ভায়) গ্রডা  গ্রচগ্রফ। 

ায গ্রফতযণ  ঋণ ওাম ভক্রভ (এপএ প্রওল্প) 

           ● প্রওল্প এরাওা    : ২০ দচরায ২২ টি উন্চরা 

           ● প্রওন্ল্পয দভয়াদ   : জুরাই ১৯৭৯ ন্ত জুন ১৯৮৭ ম ভন্ত 

           ● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ   : ১৭৩.৭২ রয োওা (এপএ/ইউএনগ্রডগ্র) 

           ● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা    : ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয ফাচাযচাতওযণ াঔা 

গ্রযলাফাগ্রি ল্লী উন্নয়ন প্রওল্প (এআযগ্রডগ্র)  

● প্রওল্প এরাওা                          :  চাভারনৄয দচরায গ্রযলাফাগ্রি উন্চরা 

● প্রওন্ল্পয দভয়াদ                                   :  চানুয়াগ্রয ১৯৯৬ ন্ত গ্রডন্ম্বয ১৯৯৮ ম ভন্ত 

● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ   :  ২৬.০০ রয োওা (গ্রচগ্রফ) 

● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা  :  ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয ফাচাযচাতওযণ াঔা 

অস্বছর ভৄগ্রক্তন্মািা  তাঁন্দয দাষ্যন্দয প্রগ্রযণ  আত্মওভ ভাংস্থান ওভ ভসূগ্রঘ 

● প্রওল্প এরাওা                         :  গ্রফআযগ্রডগ্রফভুক্ত দদন্য ওর উন্চরা 

● প্রওন্ল্পয দভয়াদ                                  :  জুরাই ২০০৫ ন্ত জুন ২০০৯ ম ভন্ত 

● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ  :  ৩৭৫০.০০ রয োওা (গ্রচগ্রফ) 

● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা            :  ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয ফাচাযচাতওযণ াঔা 

াফ ভতয ঘট্টিাভ ভগ্রন্বত ভাচ উন্নয়ন প্রওল্প 

াফ ভতয ঘট্টিাভ ভগ্রন্বত ভাচ উন্নয়ন প্রওল্প ফাাংরান্দ যওায াফ ভতয অঞ্চন্রয ৩টি দচরায ২৫টি উন্চরায় 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ভােন্ভ জুরাই ১৯৯২ দথন্ও জুন ১৯৯৬ ম ভন্ত াফ ভতয ঘট্টিাভ আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওন্য। 

যফতীন্ত াফ ভতয ঘট্টিাভ ভগ্রন্বত ভাচ উন্নয়ন প্রওল্প গ্রন্যানান্ভ গ্রফআযগ্রডগ্রফয তত্ত্বাফধান্ন ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ।  

● প্রওল্প এরাওা  : দদন্য ০৩টি াফ ভতয দচরায ২৫টি উন্চরা 

● প্রওন্ল্পয দভয়াদ          : জুরাই’১৯৯২ দথন্ও জুন’ ১৯৯৬ ম ভন্ত 

● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ  : ৪২৬.৩১ রয োওা  ফাাংরান্দ যওায 

● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা : ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয দঘ াঔা 

োঙ্গাইর দচরায় ভফান্য়য ভােন্ভ কৃগ্রল  দঘ ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ  দচাযদাযওযণ প্রওল্পেঃ 

           ● প্রওল্প এরাওা       : োঙ্গাইর দচরায়  ১১টি উন্চরা 

           ● প্রওন্ল্পয দভয়াদ      : জুরাই ১৯৯৪ ন্ত জুন ১৯৯৯ ম ভন্ত  

           ● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ   : ২১৮.০০  রয োওা  ফাাংরান্দ যওায 

           ● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা      :   ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয দঘ াঔা 

ভগ্রন্বত দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন ওভ ভসূগ্রঘ (দাগ্রফও)  

           ● প্রওল্প এরাওা     : দদন্য ৬৪ টি দচরায ৪৪৩ টি উন্চরা 

           ● প্রওন্ল্পয দভয়াদ    : ঘরভান 

● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ  : ১৮৪.২৫ দওাটি োওা, যাচস্ব (অনুন্নয়ন) ফান্চন্েয আতায় 

ঙািকৃত আফতভও (Revolving) ঋণ তগ্রফর। 

           ● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা     : ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয ম্প্রাযণ াঔা         

গুছ িাভ প্রওল্প 

           ● প্রওল্প এরাওা প্রওল্প এরাওা      : দদন্য ৫৩টি দচরায ১৩৭টি উন্চরায় ঘালু যন্য়ন্ঙ 

           ● প্রওন্ল্পয দভয়াদ     : চানুয়াগ্রয ২০০৯ ন্ত জুন ২০২০ ম ভন্ত 

           ● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ    : ১০৬৫.০০ রয োওা (ন্চগ্রডগ্রএপ) 

           ● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা  : ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয ম্প্রাযণ াঔা 
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িাভীণ ভগ্ররান্দয উৎাদনভৄঔী ওভ ভাংস্থান  ন্ঘতনতা বৃগ্রি ওভ ভসূগ্রঘ (িাভউওও) 

             ● প্রওল্প এরাওা           : ফাাংরান্দন্য ৩টি দচরায ৩টি উন্চরা। 

             ● প্রওন্ল্পয দভয়াদ          : জুরাই ২০০৭ ন্ত জুন ২০১০ ম ভন্ত।  

 ● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ : ২৮.০০ রয োওা (আন্ো-এগ্রয়ান রুযার দডন্বরন্ভন্ট 

অক ভানাইন্চন)  

             ● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা          :  ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয গ্রফন্ল প্রওল্প াঔায  

িাভীণ ভগ্ররান্দয চন্য উৎাদনভৄঔী ওভ ভাংস্থান ওভ ভসূগ্রঘ (িাভউও) 

             ● প্রওল্প এরাওা      :  ফাাংরান্দন্য ৩টি দচরায ৩টি উন্চরা। 

             ● প্রওন্ল্পয দভয়াদ     :  চানুয়াগ্রয ২০০৪ ন্ত গ্রডন্ম্বয ম ভন্ত। 

             ● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ  : ২৯.১০ রয োওা (আন্ো-এগ্রয়ান রুযার দডন্বরন্ভন্ট 

অক ভানাইন্চন)  

            ● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা     :  ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয গ্রফন্ল প্রওল্প াঔা 

দুন্ম ভাকনণ ভ এরাওায় দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘনওন্ল্প গ্রফন্ল ফহুভৄঔী উন্নয়ন প্রওল্প (দুএদাগ্রফ) 

            ● প্রওল্প এরাওা     : ফাাংরান্দন্য ১২টি দচরায ১২টি উন্চরা। 

            ● প্রওন্ল্পয দভয়াদ    : জুরাই ২০০০ ন্ত জুন ২০০৩ ম ভন্ত। 

            ● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ : ৮৭০.০০ রয োওা (ইপাদ)। 

            ● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা    : ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয গ্রফন্ল প্রওল্প াঔা 

ভগ্ররা গ্রফিীন দওন্দ্রীয় উন্নয়ন গ্রভগ্রত (ভগ্রফন্ওউ) 

            ● প্রওল্প এরাওা  : ঢাওা, ভাগ্রনওকঞ্জ, ভৄগ্রন্সকঞ্জ, কাচীনৄয, নাযায়ণকঞ্জ, নযগ্রাংদী    

এই ০৬ দচরায ২০ টি উন্চরায় ওভ ভসূগ্রঘয ওাম ভক্রভ ঘরন্ঙ। 

            ● প্রওন্ল্পয দভয়াদ : জুরাই ১৯৮৫ ন্ত জুন ১৯৯৩ ম ভন্ত।  

            ● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ : ২৬৫৯.০৪ রয োওা (ইউগ্রনন্প)। 

            ● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা : ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয গ্রফন্ল প্রওল্প াঔা 

দুেঃস্থ গ্রযফায উন্নয়ন গ্রভগ্রত (দুউ) 

            ● প্রওল্প এরাওা                          : ফাাংরান্দন্য ২৩ টি দচরায ২২ উন্চরা 

            ● প্রওন্ল্পয দভয়াদ                        : জুরাই ১৯৮২ ন্ত জুন ১৯৯৩ ম ভন্ত।  

            ● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ : আযএরএপ  ১৭০.৭৭ রয োওা (ইউগ্রনন্প)। 

            ● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা           :  ন্যচগ্রভন গ্রফবান্কয গ্রফন্ল প্রওল্প াঔা 

প্রাথগ্রভও স্বাস্থয গ্রযঘম ভা প্রওল্প (ব্যান গ্রএইঘ গ্র-০০৬) 

            ● প্রওন্ল্পয নাভ                         : প্রাথগ্রভও স্বাস্থয গ্রযঘম ভা প্রওল্প ( ব্যান গ্রএএইঘগ্র-০০৬) 

● প্রওল্প এরাওা                        : াে াচাযী-ঘট্টিাভ, পগ্রওযাে-ফান্কযাে, ফান্ওযকঞ্জ-ফগ্রযার (প্রগ্রতটি 

উন্চরায় ২টি ওন্য ইউগ্রনয়ন) 

            ● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ : ১৬.০২ রয োওা, গ্রফশ্ব স্বাস্থয াংস্থা (WHO) 

            ● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা : গ্রযওল্পনা, ভল্যায়ন  গ্রযফীযণ গ্রফবান্কয দপ্রািাগ্রভাং াঔা 

আদ ভ িাভ প্রওল্প-২ 

            ● প্রওল্প এরাওা                         :  ৩৯টি দচরায ১০৫টি উন্চরা 

            ● প্রওন্ল্পয দভয়াদ                        :  এগ্রপ্রর ২০০৭ ন্ত জুন ২০১৭ ম ভন্ত 

            ● প্রওন্ল্পয ফযােকৃত অন্থ ভয গ্রযভাণ  উৎ :   ৯.২৭ রয োওা (গ্রচগ্রফ) 

            ● ফাস্তফায়নওাযী গ্রফবাক/াঔা            :   প্রগ্রযণ গ্রফবাক 
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২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্য গ্রফআযগ্রডগ্রফ ওর্তভও আন্য়াগ্রচত প্রগ্রযণ াংক্রান্ত তোগ্রদ 

ও) দদন্য অবযন্তন্য প্রগ্রযণ িনওাযী ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীয াংখ্যা-  ৫৯০ চন 

ঔ) গ্রফন্দন্ প্রগ্রযণ িনওাযী ওভ ভওতভায াংখ্যা-  ২৩ চন 

ক) ভাঠ ম ভান্য় প্রগ্রযণ িনওাযী উওাযন্বাকীয াংখ্যা-   ১,০০৪৮২ চন 

 

গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য অধীন্ন গ্রযঘাগ্ররত গ্রনচস্ব প্রগ্রযণ প্রগ্রতষ্ঠানভ 

 

ক্রেঃ নাং প্রগ্রতষ্ঠান্নয নাভ অফস্থান 

১ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন প্রগ্রযণ ইনগ্রস্টটিউে (গ্রফআযগ্রডটিআই) 

 

ঔাগ্রদভনকয, গ্রন্রে 

২ দনায়াঔারী ল্লী উন্নয়ন প্রগ্রযণ দওন্দ্র 

(এনআযগ্রডটিগ্র) 

ভাইচদী, দনায়াঔারী 

 

৩ ভগ্ররা প্রগ্রযণ ইনগ্রস্টটিউে (ডগ্রিউটিগ্র) 

 

োাংকাইর 

 

পন্ো গ্যারাগ্রয  (গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ওাম ভক্রন্ভয গ্রওছু  গ্রঘত্র) 

 

স্য ঋন্ণয সুদ ভকুন্পয বতুভগ্রওয দঘও গ্রফতযণ অনুষ্ঠান্ন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ফঙ্গফন্ধু 

আন্তচভাগ্রতও ন্ম্মরন দওন্দ্র 
 

 

 

  
 

প্রগ্রতভন্ত্রী   গ্রঘফ ভন্াদয়ন্ও গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ওাম ভক্রভ ম্পন্ওভ অফগ্রতওযণ 
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উঠান বফঠন্ও ব্যস্ত ভফায়ীকণ, সুচানকয ,াফনা ফাঁ  দফন্তয গ্রচগ্রন বতগ্রয ওাম ভক্রন্ভ দভন্রুন্ন্নঙা দফকভ, 

গ্রখয ,ভাগ্রনওকঞ্জ 

  

াঁন্য ঔাভান্য তাভগ্রচদা আক্তায, তািাইর, গ্রওন্াযকঞ্জ খাগ্রন (ন্তর বতগ্রয) ওাম ভক্রন্ভ ব্যস্ত ভান গ্রফশ্বা, আরপাডাঙ্গা, পগ্রযদনৄয 

  

ফগ্রচ ফাকান ওাম ভক্রন্ভ ভগ্রচভনা ঔাতুন, আেখগ্রযয়া, াফনা আনদ ঘন্দ্র দখান্লয গ্রভগ্রি বতগ্রয ওাম ভক্রভ, দদৌরতনৄয, কুগ্রিয়া 

 
 

ভরা দা ভৎস্য ঘাল ওাম ভক্রন্ভ, রূা ,খুরনা লেকাগ্রস্টন্ওয বতচত্র বতগ্রয ওাম ভক্রন্ভ তানগ্রচরা দফকভ, দয, নযগ্রাংদী 
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গ্রফআযগ্রডগ্রফ’য ওর উওাযন্বাকীন্দয গ্রওছু ঙগ্রফ 

  

যাগ্রদা দফকন্ভয াঁন্য ঔাভায, দতযঔাদা, খুরনা দভািা বতগ্রযয ওান্চ ব্যস্ত দযগ্রনয়া দফকভ, গ্রফকঞ্জ, ঘাঁাইনফাফকঞ্জ 

  

পর ঔাভাগ্রয গ্রদ যদায, দকায়ারদ, যাচফাগ্রি তাঁত ব্যনন্ন পর রক্ষ্মী যাণী তাংঘাংগ্যা, দয, ফাদযফন 

 
 

৪.৪ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা  
 

ভুগ্রভওা  

১৯৭৪ ান্র চাগ্রতয চনও ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄগ্রচব্যয যভান ফগুিায় আঞ্চগ্ররও ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী নান্ভ দম প্রগ্রতষ্ঠানটি প্রগ্রতষ্ঠা 

ওন্যন, ১৯৯০ ান্র তা ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা গ্রন্ন্ফ চাতীয় প্রগ্রতষ্ঠান্নয ভম ভাদা রাব ওন্য। ল্লী উন্নয়ন 

এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লীয চনকন্ণয আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন্নয রন্যয ম্যানন্ডে অনুমায়ী প্রগ্রযণ, 

কন্ফলণা  প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা ওন্য আন্ঙ।  

 
প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ 

এওান্ডভী ২০১৩-১৪ ান্রয প্রগ্রযণ ওাম ভক্রন্ভ গ্রনচস্ব, এওান্ডভীয গ্রফগ্রবন্ন প্রওল্প এফাং গ্রফগ্রবন্ন াংস্থায অনুন্যান্ধ দমৌথ উন্দ্যান্ক 

দভাে ১৮৭ টি দওা ভ গ্রযঘারনা ওন্য। এ ওর দওান্ ভ ফ ভন্ভাে ৫৪৬০৮ চন প্রগ্রযণাথী অাংিণ ওন্যন। অাংিণওাযীন্দয ভন্ে 

৩৪৭৯৮ চন নৄরুল এফাং ১৯৮১০ চন ভগ্ররা।  
 

প্রগ্রযণ ওাম ভক্রন্ভয ায-াংন্য (জুরাই ২০১৩ ন্ত জুন ২০১৪)  

উন্দ্যাক্তা 
দওা ভ 

াংখ্যা 

ব্যাঘ 

াংখ্যা 

অাংিণওাযীয াংখ্যা প্রগ্রযণ 

চনগ্রদফ নৄরুল ভগ্ররা দভাে 

১। 

 

এওান্ডভীয গ্রনচস্ব উন্দ্যান্ক আন্য়াগ্রচত  

প্রগ্রযণ 
১৮ ১৯ ৪৩০ ১৯৫ ৬২৫ ৮১৬৮ 

২। এওান্ডভীয প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওন্ল্পয 

অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত প্রগ্রযণ 
১৮ ১৬৬ ৩১৪৪ ২৬৯২ ৫৮৩৬ ১১০২৪ 

৩। অন্যান্য প্রগ্রতষ্ঠান্নয আগ্রথ ভও ন্মাগ্রকতায় 

গ্রযঘাগ্ররত প্রগ্রযণ 
২১ ৮২ ১৮৩০ ৮৮১ ২৭১১ ১৬৪৯৮ 
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উন্দ্যাক্তা 
দওা ভ 

াংখ্যা 

ব্যাঘ 

াংখ্যা 

অাংিণওাযীয াংখ্যা প্রগ্রযণ 

চনগ্রদফ নৄরুল ভগ্ররা দভাে 

৪। ফগ্রযাকত প্রগ্রতষ্ঠান ওর্তভও গ্রযঘাগ্ররত 

প্রগ্রযণ 
১০০ ১১১ ৭৩৮৩ ১৫৫১ ৮৯৩৪ ১৪৮০১ 

৫। গ্রফগ্রবন্ন গ্রযা প্রগ্রতষ্ঠান দথন্ও আকত ঙাত্র-

ঙাত্রী  যওাযী/ন্ফযওাযী প্রগ্রতষ্ঠান্নয 

ওভ ভওতভা/ ওভ ভঘাযীবৃদ এওান্ডভীয 

উদ্ভাফনীভরও ওভ ভওাে গ্রযদ ভন 

২৯ ২৯ ১৪৬১ ৯৩১ ২৩৯২ ২৩৯২ 

৬। আন্তচভাগ্রতও কৃগ্রল প্রভেগ্রক্ত দভরা-২০১৪ ১ ১ ২০৫৫০ ১৩৫৬০ ৩৪১১০ ৩৪১১০ 

দভাে ১৮৭ ৪০৮ ৩৪৭৯৮ ১৯৮১০ ৫৪৬০৮ ৮৬৯৯৩ 

 
কন্ফলণা ওাম ভক্রভ 

এওান্ডভীয ভর ওাম ভক্রন্ভয ভন্ে কন্ফলণা অন্যতভ। ল্লীফাীয চীফন চীগ্রফওায ভান্নান্নয়ন, ল্লী উন্নয়ন্নয গ্রফগ্রবন্ন ভস্যা  

ম্ভাফনা গ্রঘগ্রিতওযণ, নাযী  গ্রগ্রঙন্য় িা চনন্কাষ্ঠীয ভস্যা গ্রঘগ্রিতওযণ, কৃগ্রল  গ্রযন্ফফা্ফ দেওই প্রভেগ্রক্ত উদ্ভাফন্ন 

ায়তা, কন্ফলণারব্ধ পরাপন্রয গ্রবগ্রিন্ত প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণায দওৌর গ্রনধ ভাযণ ওযা কন্ফলণায ভর রযয।  

 

কন্ফলণায গ্রফলয়ভ 

 স্রাে উন্নয়ন রযযভাত্রা (Millennium Development Goal): ঘযভ ক্ষুধা  দাগ্রযদ্র্য দূযীওযণ, ফায চন্য 

প্রাথগ্রভও গ্রযা, দচোয ভতা  নাযীয যভতায়ন, গ্রশু ভতুযায ওভান্না, ভার্ত স্বাস্থয উন্নয়ন  গ্রযন্ফ াংযযণ ইতযাগ্রদ। 

 আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন (Socio-economic Development): ক্ষুদ্র্ ঋণ, দযতা উন্নয়ন, সুান, ই-কবন্যভান্স, দচোয 

উন্নয়ন, প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও উন্নয়ন, াভাগ্রচও যভতায়ন, গ্রনযাদ ঔাফায াগ্রন  স্যাগ্রনন্েন, াগ্রফ ভও িাভ উন্নয়ন, গ্রযা, স্বাস্থয  

নৄগ্রি, চনাংখ্যা  গ্রযফায গ্রযওল্পনা, ক্ষুদ্র্ নৃন্কাগ্রষ্ঠয উন্নয়ন, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন, গ্রাফ, চন গ্রযাংখ্যান 

(Demography), দরাও প্রান, ভাচ গ্রফজ্ঞান, ভাচওভ ভ, এনগ্রচ এয গ্রফগ্রবন্ন ওভ ভসূগ্রঘ  অন্যান্য। 

 কৃগ্রল উন্নয়ন (Agricultural Development): স্য ফহুভৄঔীওযণ, দঘ  াগ্রন ম্পদ ব্যফস্থানা, দাল্ট্রী, ভৎস্য  শু 

ম্পদ, না ভাযী/ন্াভ কান্ড ভগ্রনাং, শু স্বাস্থয গ্রযঘম ভা, কৃগ্রল মন্ত্রায়ন, াইগ্রব্রড প্রভেগ্রক্ত, ফীচ প্রভেগ্রক্ত, ঔাদ্য প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ  কৃগ্রল 

ব্যফা, ভগ্রিওা  ভূগ্রভ উন্নয়ন, প্রঘগ্ররত কৃগ্রল, উদ্যান পর, কৃগ্রল ম্প্রাযণ  কৃগ্রল অথ ভনীগ্রত, ইতযাগ্রদ। 

 গ্রযন্ফ াংযযণ  উন্নয়ন (Environmental Protection and Development): াভাগ্রচও ফনায়ন, গ্রনযাদ 

াগ্রন, আন্ ভগ্রনও ভস্যা দূযীওযণ, দূন্ম ভাক ব্যফস্থানা, চরফায়ু গ্রযফতভন, ভগ্রন্বত ফারাই ব্যফস্থানা, বচফ কৃগ্রল  ভাটিয 

উফ ভযতা বৃগ্রি, ল্লী জ্বারানী, ফান্য়াগ্যা প্রভেগ্রক্ত, ঔযাগ্রষ্ণু পন্রয গ্রফগ্রবন্ন চাত উন্মাকীওযণ  যীযণ, দগ্রযণাঞ্চন্র 

রফণাক্ত এরাওায় রফণ গ্রষ্ণু চান্তয উন্মাকীওযণ  যীযণ, ইতযাগ্রদ। 

 

উগ্রল্লগ্রঔত গ্রফলয়ভ ঙািা অনুলদ দস্যবৃদ কন্ফলণা ওগ্রভটিয সুাগ্রযন্য গ্রবগ্রিন্ত ভাগ্রযঘারন্ওয অনুন্ভাদনক্রন্ভ ল্লী  কৃগ্রল 

উন্নয়ন াংক্রান্ত ভেন্কান্মাকী গ্রফগ্রবন্ন গ্রফলন্য়য উয দযতাভরও কন্ফলণা গ্রযঘারনা ওন্য থান্ওন। 

 
এওান্ডভীয কন্ফলণা ওাম ভক্রভ 
এওান্ডভী প্রগ্রতষ্ঠাওার দথন্ও জুন, ২০১৪ ম ভন্ত দভাে ৩৬১টি কন্ফলণা প্রওা ওযা ন্য়ন্ঙ। এয ভন্ে জুরাই, ২০১৩ ন্ত জুন, ২০১৪ 

ম ভন্ত দভাে ১৭ টি কন্ফলণা প্রগ্রতন্ফদন প্রওাগ্রত ন্য়ন্ঙ। গ্রনন্ঘ প্রওাগ্রত কন্ফলণা প্রগ্রতন্ফদন্নয তাগ্ররওা াংন্মাচন ওযা ন্রা 

(াযগ্রণ- ১):     
 

াযগ্রণ ১: প্রওাগ্রত কন্ফলণা প্রগ্রতন্ফদন্নয তাগ্ররওা ২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্য (১৭ টি প্রগ্রতন্ফদন) 
 

S. l. Name of Research Projects Researcher(s) Sponsors 

1.  
Production and Marketing of Safe Vegetables: A bogra 

Village Scenario (Journal Article) 

Dr. Md. Munsur Rahman 

Md. Mazharul Anwar 

Faruq Ahmed Joarder 

RDA 

2.  

Adaptation of Saline Tolerant Boro Rice Cultivar by 

Some Management Practices in Shrimp Gher: An 

Experiment in Farmer’s Field  

Abdullah Al Mamun 

RDA 

3.  
Impact of RDA-developed Safe Water Supply Model: 

A Study at Sherpur Pourashava under Bogra District 

Md. Abid Hossain Mirdha 
RDA (CIWM) 
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S. l. Name of Research Projects Researcher(s) Sponsors 

4.  

RDA Strategic Plan 

 (2013/14-2022/23) 

Dr. Ranajit Chandra Adhikari 

Abdullah Al Mamun 

Dr. Md. Munsur Rahman 

Sarawat Rashid 

Shaikh Shahriar Mohammad 

Tariq Ahmed 

Mahmud Hossain Khan 

SDC 

5.  
People’s Participation in Local Governance Support 

Project (LGSP) 

Md. Shafiqur Rashid 
RDA 

6.  

Socio-economic Impact Study of Micro-credit on 

Vulnerable Rural Poor at Sherpur Pouroshava: A 

Comparative Study between RDA-Credit and Other 

Similar Programmes 

Mahmud Hossain Khan 

Md. Mazharul Anowar 

Md. Abid Hossain Mirdha 

Md. Delwar Hossain 

RDA (CIWM) 

7.  
Safe Motherhood Situation of Santal Community: A 

Study in North-west Region of Bangladesh 

Salma Mobarek 

Md. Abdul Khaleque 
RDA 

8.  

In Vitro Propagation of Grape (Vitis vinifera) Using 

Tissue Culture Technique via Auxiliary Shoot 

Proliferation (Journal Article)  

Md. Asaduss Zaman RDA 

9.  

Dynamics of Underground Water Salinity and Qualities: 

An Analysis for Cultivation of Boro Rice in Coastal 

Region 

Abdullah Al Mamun 

RDA 

10.  

Performance Evaluation on RDA Sub-project Scheme 

Implemented at Boraidaha in Sherpur Upazila of Bogra 

District 

Mahmud Hossain Khan 

Hansani Samudrika 

Samrawickrama 

Md. Ferdous Hossain Khan 

Shaikh Shahriar Mohammad 

RDA 

11.  
Performance of Five Strawberry Varieties under Agro-

ecological Condition of Level Barind Tract 

Md. Feroz Hossain 

Dr. Ranajit C. Adhikary 
RDA 

12.  
Impact of Micro Credit on Vulnerable Women’s 

Empowerment: A Study at Kurigram District 

Md. Mazharul Anowar 
RDA 

13.  
Evaluation of Training on Capacity Development of 

Union Parishad Functionaries (Journal Article) 

Abdullah Al Mamun 

Md. Tanbirul Islam 
RDA 

14.  
Crop Production Technology Dissemination Calendar 

(2014-2020) (For FAO) 

Dr. Ranajit C. Adhikary 
RDA 

15.  
Local Governance and Reality: A Union Parishad 

Snapshot 

Tariq Ahmed 
RDA 

16.  
Healthcare Seeking Behaviour of Disadvantaged Char 

Dwellers: The Case of Chalohara 

Sarawat Rashid 

Tariq Ahmed 

Shaikh Shahriar Mohammad 

RDA 

17.  
Growth Performance and Profitability of Mono-sex 

Tilapia Cultivation in Pond 

Md. Nurul Amin 
RDA 

 

 

প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা  
ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা গ্রফকত প্রায় গ্রতন দও ধন্য িাভীণ চনন্কাগ্রষ্ঠয আথ ভ-াভাগ্রচও  চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন্নয রন্যয 

গ্রনযরবান্ফ কন্ফলণা  যীযা-গ্রনযীযায ভােন্ভ গ্রফগ্রবন্ন ভন্ডর উদ্ভাফন্নয গ্রনগ্রভি প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওন্য মান্ছ। 

২০১৩-১৪ অথ ভফঙন্য এগ্রডগ্রভুক্ত ৬টি প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প এফাং যাচস্ব ফান্চন্েয আতায় ১টি ওভ ভসূঘী ফাস্তফায়নাধীন গ্রঙর। 

এঙািা এগ্রডগ্র ফগ্র ভভূত ১টি এফাং এওান্ডভীয স্ব-অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত ৭টি দন্টায এয ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ।  

 

ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা উদ্ভাগ্রফত ভন্ডরভ এফাং ফাস্তফায়নাধীন ৬টি প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওন্ল্পয অিকগ্রত গ্রনন্ম্ন 

উস্থান ওযা ন্রা  
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এগ্রডগ্রভুক্ত ঘরভান প্রওল্পভ 

কফাগ্রদশু ারন এফাং ফান্য়াগ্যা দফাতরচাতওযন্ণয ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘনভরও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা (াংন্াগ্রধত) ীল ভও 

প্রওল্প । 

ফাাংরান্দ যওান্যয অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত ইা এওটি 

প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প। ফতভভান্ন দদন্য জ্বারানী গ্রক্তয 

ক্রভফধ ভভান ঘাগ্রদায দপ্রগ্রযন্ত নফায়নন্মাগ্য জ্বারানী গ্রক্তয 

গ্রফওল্প ব্যফান্যয রন্যয ওগ্রভউগ্রনটি গ্রবগ্রিও ফান্য়াগ্যা লেকান্ট 

স্থান্নয ভােন্ভ গ্রযন্ফ ফা্ফ ফচভয ব্যফস্থানা  

স্থানীয়বান্ফ গ্রফদুযৎ উৎাদন ঙািা উৎাদনকৃত ফান্য়াগ্যা 

ন্ত অদ্র্ব্য (ভন্য়চিতায, ওাফ ভনডাইঅ্স াইড  াইন্ড্রান্চন 

ারপাইড গ্যা) গ্রযন্াধন্নয ভােন্ভ দফাতরচাতওযণ  

গ্রএনগ্রচন্ত রূান্তয ওন্য মানফান  দচনান্যেয ঘারান্নায 

ব্যফস্থা দদন্ বচফ ান্যয ঘাগ্রদা দভোন্না ভন্ডর 

উদ্ভাফন্নয গ্রনগ্রভি ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ন্য়ন্ঙ। 

 
প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য 

দদন্য গ্রফগ্রবন্ন এরাওায় আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওাে তথা-কফাগ্রদশু ারন, ফান্য়াগ্যা প্রভেগ্রক্ত ম্প্রাযণ, বচফ ায উৎাদন এফাং 

ফাচাযচাতওযন্ণয চন্য দয চনগ্রক্ত সৃগ্রি তথা অগ্রতগ্রযক্ত ওভ ভাংস্থান্নয ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্ ওগ্রভন্য় আনাই প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য।  

প্রওন্ল্পয অথ ভায়ন গ্রচগ্রফ 

প্রওন্ল্পয ফাস্তফায়নওার দন্েম্বয ২০০৯ ন্ত গ্রডন্ম্বয ২০১৫ ম ভন্ত 

অনুন্ভাগ্রদত প্রাক্কাগ্ররত ব্যয় ৫১৫৫.৭৪ রয োওা। 

প্রওল্প এরাওা দদন্য ৭টি গ্রফবান্ক দভাে ১১২টি স্থান্ন প্রওল্প ফাস্তফাগ্রয়ত ন্য়ন্ঙ। 
 

উন্ল্লঔন্মাগ্য অচভন 

 ১১২টি উ-প্রওন্ল্পয ভন্ে জুরাই ২০০৯ ন্ত গ্রডন্ম্বয ২০১৫ ম ভন্ত ১১২টি উ-প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওযা ন্ফ। 

 গ্রফগ্রবন্ন উ-প্রওন্ল্পয সুগ্রফধান্বাকীবৃন্দয গ্রনচ গ্রনচ আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওাে (আইগ্রচএ) গ্রনফ ভাঘন্নয ভােন্ভ দভাে ১১২টি উ-

প্রওল্প এরাওায ১৩৭০৮ চনন্ও করু দভাোতাচাওযণ  কফাদী শু ারন  প্রাথগ্রভও গ্রঘগ্রওৎা প্রগ্রযণ গ্রদন্য় অথ ভননগ্রতও 

ওভ ভওান্ে গ্রনন্য়াগ্রচত ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 এঙািা ফাস্তফাগ্রয়ত প্রওন্ল্পয ভােন্ভ সুগ্রফধান্বাকীন্দয ভান্ছ ফক ভা প্রথায় কফাদীশু ারন  দভাোতাচাওযণ ওভ ভওান্ে জুন 

২০১৪ ম ভন্ত ৭৯টি উ-প্রওন্ল্প দভাে ৯৭৫ টি করু ফক ভা প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রঘত্রেঃ প্রওন্ল্পয আতায় কফাগ্রদশু ারন ওাম ভক্রভ 
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গ্রঘন্ত্রেঃ ওগ্রভউগ্রনটি ফান্য়াগ্যা লেকান্ন্টয ফহুভৄঔী ব্যফায ওাম ভক্রভ 

ভগ্রন্বত াগ্রন ব্যফস্থানা প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প 

যওায দখাগ্রলত ওভ ভসূগ্রঘয ভন্ে ফায চন্য সুন্য় াগ্রন গ্রনগ্রচিততওযন্ণয রন্যয ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা প্রওল্পটি ভি দদন্ 

দভাে ৭৮টি এরাওায় ফাস্তফায়ন ওন্যন্ঙ। যওান্যয দওান বতুভওী ব্যগ্রতন্যন্ও িাভীণ াই রাইন্নয ভােন্ভ গ্রনযাদ ঔাফায াগ্রন 

যফযা ফহুভঔী  উৎাদনভরও ওভ ভওান্ে াগ্রনয ব্যফায গ্রনগ্রচিততওযন্ণয ব্যফস্থা ান্ত দনয়া ন্য়ন্ঙ।  

প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য  

আযগ্রডএ উদ্ভাগ্রফত ভগ্রন্বত াগ্রন ম্পদ ব্যফস্থানা কৃগ্রল উৎাদন্ন দয  াশ্রয়ী াগ্রন ম্পদ ব্যফায এফাং প্রগ্রযণগ্রবগ্রিও ঋণ 

ায়তা প্রদান্নয ভােন্ভ কৃগ্রল উৎাদন বৃগ্রি ওন্য দদন্য ল্লী এরাওায দাগ্রযদ্র্ গ্রফন্ভাঘন ওযাই প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য। 

 

 প্রওন্ল্পয অথ ভায়ন গ্রচগ্রফ 

প্রওন্ল্পয ফাস্তফায়নওার চানুয়াগ্রয, ২০১১ ন্ত গ্রডন্ম্বয, ২০১৪ 

অনুন্ভাগ্রদত প্রাক্কাগ্ররত ব্যয় ৬৪২৫.০০ রয োওা। 

প্রওল্প এরাওা দদন্য ৭টি গ্রফবান্ক দভাে ৭৮টি স্থান্ন প্রওল্পটি ফাস্তফায়ন ওযা ন্য়ন্ঙ।  

 

 

 

 

 

 

 
 

গ্রঘত্রেঃ গৃস্থারী ওান্চ গ্রনযাদ াগ্রন ব্যফায 
গ্রঘত্রেঃ প্রওন্ল্পয আতায় গ্রনগ্রভ ভত িাভীন াগ্রন যফযান্য চন্য বাযন্ড ট্যাও
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উন্ল্লঔন্মাগ্য অচভন 
(1) প্রওন্ল্পয রযযভাত্রা অনুমায়ী জুন ২০১৪ ম ভন্ত দভাে ৭৮টি উ-প্রওন্ল্প প্রওল্প ওভ ভওাে ফাস্তফায়ন ওযা ন্য়ন্ঙ।  

(2) স্থানীয় ম ভান্য় দয চনফর সৃগ্রিয রন্যয প্রওন্ল্পয আতায় কৃগ্রল গ্রবগ্রিও গ্রফগ্রবন্ন আয়ফধ ভনভরও দমভন- াঁ-ভৄযকী ারন, 

টি ভওারঘায  না ভাযী উন্নয়ন, দঘ  াগ্রন ব্যফস্থানা, ভৎস্য ঘাল, ঔাদ্য প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত  

ন্ছ। এ ম ভন্ত দভাে ৯৩৫৬ চন সুপরন্বাকী  উ-প্রওল্প এরাওায দঘ াংগ্রিিন্দয প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। দভাে ৭৮টি 

উ-প্রওন্ল্প প্রওন্ল্পয ীড ওযাগ্রোর ঔান্তয অন্থ ভ আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা’য অফওাঠান্ভাকত উন্নয়ন্নয ভােন্ভ প্রগ্রযণ, কন্ফলণা  প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা 

দচাযদাযওযণ প্রওল্প (১ভ াংন্াগ্রধত)  
 

িাভফহুর ফাাংরান্দন্ ল্লী উন্নয়ন ব্যগ্রতন্যন্ও দদন্য াগ্রফ ভও উন্নয়ন ম্ভফয নয়। এওান্ডভীয গ্রনয়গ্রভত প্রগ্রযণ  কন্ফলণা 

ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা এফাং যওাযী  দফযওাযী াংস্থায ক্রভফধ ভভান প্রগ্রযণ  কন্ফলণা ঘাগ্রদায দপ্রগ্রযন্ত দদন্য উিযাঞ্চন্র 

অফগ্রস্থত এওভাত্র প্রগ্রযণ  কন্ফলণা প্রগ্রতষ্ঠান গ্রন্ন্ফ ‘‘ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিায’’ অফওাঠান্ভাকত উন্নয়ন্নয ভােন্ভ 

প্রগ্রযণ, কন্ফলণা  প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা দচাযদাযওযণ প্রওল্প ফাস্তফাগ্রয়ত য়। 

প্রওন্ল্পয অথ ভায়ন গ্রচগ্রফ 

প্রওন্ল্পয ফাস্তফায়নওার ০১ জুরাই ২০০৯ ন্ত ৩০ জুন ২০১৪ (াংন্াগ্রধত অনুন্ভাগ্রদত) 

অনুন্ভাগ্রদত প্রাক্কগ্ররত ব্যয় ২৯৬৫.৩৭ রয োওা   

প্রওল্প এরাওা ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা। 

 

 

 

 

 





 
 

গ্রঘত্রেঃ প্রওন্ল্পয আতায় আয়ফধ ভনভরও প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ  কবীয নরকূন্য াগ্রন দঘ গ্রফগ্রবন্ন উৎাদনভৄঔী ওভ ভওাে  

গ্রঘত্রেঃ গ্রনগ্রভ ভত গ্রগ্রনয়য পযাওাগ্রি দওায়াে ভায গ্রঘত্রেঃ গ্রনগ্রভ ভত ভডান ভ দান্ির বফন  
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প্রওন্ল্পয ওাম ভক্রভভ ফাস্তফায়ন্নয পন্র উন্ল্লঔন্মাগ্য অিকগ্রত 

 প্রওন্ল্পয আতায় কাড ভ দওায়াে ভায, সুইায দওায়ভাোয, টিসুয ওারঘায ল্যাফ, না ভাযী দড, রাইন্ব্রযী বফন উরম্ব ম্প্রাযণ 

ওযা ন্য়ন্ঙ। এঙািা ভডান ভ দান্ির বফন (১০ তরা পাউন্েন) ৭ তরা ম ভন্ত, গ্রগ্রনয়য পযাওাগ্রি দওায়াে ভায (১০ তরা 

পাউন্েন)  ৫ তরা ম ভন্ত গ্রনভ ভাণ ওাচ ঘরন্ঙ, ওগ্রম্পউোয ল্যাফ গ্রফগ্রবন্ন বফন্নয দভযাভত ওাচ ভাপ্ত ন্য়ন্ঙ। এঙািা 

আইটি দন্টায বফন (১০ তরা পাউন্েন) ৩ তরা ম ভন্ত গ্রনভ ভাণ ওাচ ঘরন্ঙ।  

 গ্রফগ্রবন্ন আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওান্েয উয এ ম ভন্ত ২০৫৭ চনন্ও প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। এঙািা গ্রতন ভা দভয়াদী 

গ্রফগ্রবন্ন দট্রন্ড ওাগ্রযকগ্রয প্রগ্রযণ দওা ভ  গ্রযন্য়ন্ন্টন ওাম ভক্রভ ভাপ্ত ন্য়ন্ঙ;  

 এই প্রওন্ল্পয আতায় দভাে ৫টি প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা গ্রযঘারনা ওযা ন্য়ন্ঙ; 

 প্রওন্ল্পয আতায় প্রগ্রযণাথীন্দয চন্য ২টি প্রগ্রযণ ফা, ভাগ্রযঘারও ভন্াদন্য়য চন্য ১টি চী াংি ওযা ন্য়ন্ঙ এফাং 

 এওান্ডভীয চন্য ঢাওান্ত ১টি গ্ররয়াঁন্চা অগ্রপ প্রগ্রতষ্ঠা ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আযগ্রডএ প্রভেগ্রক্ত ব্যফায ওন্য ভূ-উগ্রযস্থ াগ্রন দ্ব্াযা দঘ এরাওা উন্নয়ন্নয ভােন্ভ ল্লী চীগ্রফওায়ন উন্নয়ন ীল ভও 

প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা (াংন্াগ্রধত) প্রওল্প 

ফাাংরান্দ যওান্যয অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত এওটি 

প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প। গ্রফশ্ব উষ্ণায়ন  চরফায়ু 

গ্রযফতভন্নয পন্র চনচীফন্ন ভাযাত্বও হুভওীয সৃগ্রি ন্ছ। 

অনাবৃগ্রি, অগ্রযগ্রভত ভূ-কবভস্থ াগ্রন উন্িারন এফাং সুষ্ঠু 

ব্যফস্থানায অবান্ফ ভূ-কবভস্থ াগ্রনয গ্রনম্নকগ্রতয পন্র দদ 

গ্রফম ভন্য়য মু্মঔীন। ভূ-উগ্রযস্থ াগ্রনয ন্ফ ভাচ্চ ব্যফান্যয 

ভােন্ভ ফগ্রধ ভত ঔাদ্য উৎাদন, অগ্রতগ্রযক্ত ওভ ভাংস্থান্নয 

সুন্মাক সৃগ্রি ওন্য িাভীণ চীফন উন্নয়ন এ প্রওন্ল্পয রন্যয।  

 

 

প্রওন্ল্পয অথ ভায়ন গ্রচগ্রফ 

প্রওন্ল্পয ফাস্তফায়নওার জুরাই ২০০৭ ন্ত জুন ২০১৪ (াংন্াগ্রধত) 

অনুন্ভাগ্রদত প্রাক্কগ্ররত ব্যয় ২৮২১.৫২ রয োওা 

প্রওল্প এরাওা ফাাংরান্দন্য ৭টি গ্রফবান্কয ফ ভন্ভাে ৪৫টি উ-প্রওল্প এরাওায় এওান্ডভী উদ্ভাগ্রফত 

দঘ  াগ্রন ব্যফস্থানা ভন্ডর ম্প্রাযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

প্রওন্ল্পয ভর ওাম ভক্রভভ 

ভূ-উগ্রযস্থ াগ্রনয প্রাপ্যতা ান্ন্য  িাভীণ চনন্কাষ্ঠীন্ও গ্রনযাদ াগ্রন যফযান্য চন্য প্রওল্প ফাস্তফায়ন এরাওায গ্রনগ্রদ ভি উৎন্ 

গ্রনম্নগ্ররগ্রঔত দবৌত অফওাঠান্ভা গ্রনভ ভাণ ওযা ন্য়ন্ঙ- 

 

 

গ্রঘত্রেঃ প্রওন্ল্পয আতায় ভূ-উগ্রযস্থ াগ্রন ভােন্ভ দঘ ওাম ভক্রভ  

গ্রঘত্রেঃ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভীয ব্যচ ঘিয 
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উন্ল্লঔন্মাগ্য অিকগ্রত 

 ৪৫টি উ-প্রওন্ল্পয ভন্ে জুন ২০১৪ ম ভন্ত ৪৫টি উ-প্রওন্ল্পয ওাচ ভাপ্ত  ন্য়ন্ঙ; 

 প্রগ্রতটি উ-প্রওল্প এরাওায় ভূ-উগ্রযস্থ াগ্রন ব্যফান্যয ভােন্ভ দঘ এরাওা ৫০ এওয দথন্ও ন্ফ ভাচ্চ ১৫০ এওন্য উন্নয়ন 

ম্ভফ ন্য়ন্ঙ; 

 ভূ-উগ্রযস্থ াগ্রন ব্যফান্যয পন্র ভূ-কবভস্থ াগ্রন ব্যফান্যয উয ঘা ওভান্ত ায়ও ভূগ্রভওা যাঔন্ঙ;  

 প্রওন্ল্পয প্রগ্রযণ রযভাত্রা ৩০০০ চন এয গ্রফযীন্ত এ ম ভন্ত দভাে ৩৪০০ চন উ-প্রওল্প এরাওায দঘ াংগ্রিি এফাং 

প্রতযয  ন্যায সুপরন্বাকীন্দয প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ এফাং 

 দঘ এরাওা উন্নয়ন  গ্রফগ্রবন্ন আয়-ফধ ভনভরও ওভ ভওাে ান্ত দনয়ায পন্র প্রওন্ল্পয সুগ্রফধান্বাকীন্দয আথ ভ-াভাগ্রচও  

চীফনমাত্রায ভান্নয গ্রযফতভন রযয ওযা মান্ছ। 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রঘত্রেঃ প্রওন্ল্পয আতায় উন্নত দঘ ব্যফস্থানায ঘালাফাদ 

গ্রঘত্রেঃ প্রওন্ল্পয আতায় গ্রফগ্রবন্ন আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওান্েয উয প্রদি প্রগ্রযণ 

গ্রঘত্রেঃ প্রওল্প ওভ ভওাে গ্রযদ ভন ওযন্ঙন আইএভইগ্রড’য গ্রযঘারও 



49 

 

িাইন্ভে দঘঞ্জ ট্রাস্ট পান্েয অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত প্রওল্প  

চরফায়ু গ্রযফতভন্ন যগ্রতিস্তন্দয চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন্ন গ্রনযাদ াগ্রন যফযা, স্যাগ্রনন্েন এফাং ফান্য়াগ্যা প্রভেগ্রক্ত 

ীল ভও প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প 

প্রওল্পটি ফাাংরান্দ যওান্যয ট্রাস্ট পান্েয অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প। চরফায়ু যগ্রতিস্থ এরাওায চনন্কাগ্রষ্ঠয 

চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন্ন গ্রনযাদ ঔাফায াগ্রন যফযা গ্রনগ্রচিততওযণ, দুলণভৄক্ত গ্রযন্ফ গ্রনগ্রচিততওযন্ণয রন্যয গ্রযন্ফ ফা্ফ ফচভয 

ব্যফস্থানা প্রভেগ্রক্ত উন্নয়ন, উন্নত শুারন ব্যফস্থানা গ্রনগ্রচিততওযণ, প্রগ্রযন্ণয ভােন্ভ গ্রফগ্রবন্ন আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওাে দ্ব্াযা দয 

ভানফ ম্পদ উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্ দূযীওযণ, এফাং ক্ষুদ্র্-ঞ্চয় ওভ ভসূঘী  প্রগ্রযন্ণািয আযগ্রডএ-দক্রগ্রডে এয ভােন্ভ দাগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয 

আথ ভ-ভাগ্রচও উন্নয়ন্নয ব্যফস্থা ান্ত দনয়া ন্য়ন্ঙ।  

 

প্রওন্ল্পয ভর উন্েশ্য 
আযগ্রডএ উদ্ভাগ্রফত ভগ্রন্বত াগ্রন ব্যফস্থানা প্রভেগ্রক্তয ভােন্ভ চরফায়ু যগ্রতিস্তন্দয চীফন মাত্রায ভান্নান্নয়ন ওযাই প্রওন্ল্পয ভর 

উন্েশ্য।  

প্রওন্ল্পয অথ ভায়ন ট্রাস্ট পাে 

প্রওন্ল্পয ফাস্তফায়নওার জুরাই ২০১১ ন্ত জুন ২০১৪ ম ভন্ত 

অনুন্ভাগ্রদত প্রাক্কগ্ররত ব্যয় ১৩৯৮.০০  রয োওা 

প্রওল্প এরাওা ফাাংরান্দন্য ১৩টি দচরায় দভাে ১৩টি উ-প্রওল্প ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ফ। দচরাগুন্রা ‘রেঃ গ্রন্যাচনৄয, 

ভয়ভনগ্রাং, ঘট্টিাভ, যাঙ্গাভাটি, ও্স ফাচায, খুরনা, াতযীযা, ফযগুনা, চাভারনৄয, গ্রওন্াযকঞ্জ, 

ফগুিা, ভাদাযীনৄয এফাং দনত্রন্ওানা।  

জুন ২০১৪ ম ভন্ত ১৩টি উ-প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওযা ন্য়ন্ঙ। পন্র প্রওল্প এরাওায প্রায় ৩০০০ চন চনন্কাষ্ঠীয ভান্ছ গ্রভঠা াগ্রন 

যফযা ওযা ন্ছ। গ্রফশুি াগ্রন যফযা, দগ্রনন্েন, কফাগ্রদশু ারন্নয চন্য উন্নত দড গ্রনভ ভাণ  ফান্য়াগ্যা প্রভেগ্রক্ত ম্প্রাযণ 

ওযা ন্ছ।  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

গ্রঘত্রেঃ কবীয নরকূ  গ্রফশুি াগ্রন যফযা, দগ্রনন্েন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
গ্রঘত্রেঃ িাইন্ভে দঘঞ্জ ট্রাস্ট পান্েয আতায় গ্রনগ্রভ ভত কফাগ্রদশুয চন্য উন্নত দড  ফান্য়াগ্যা লেকান্ট 
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এগ্রডগ্র ফগ্র ভভূত ঘরভান প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা প্রওল্প 
 

ট্রাইন্ওাডাভ ভা ওন্ম্পাি প্রভেগ্রক্ত ম্প্রাযণ প্রওল্প 

দম দওান চীফন্ত উৎ দথন্ও দম ফস্ত্ি ায়া মায়-তায নাভই বচফ দাথ ভ। বচফ দাথ ভই ভাটিয চীফন। দম ভাটিন্ত বচফ দাথ ভ 

থান্ওনা - তা ভযা ভাটি, চ ওথায় ভরুভূগ্রভ। ভাটিয বচফ দান্থ ভয ভন্ে ফফা ওন্য রয-দওাটি অনুচীফ মান্দয ঔাগ্রর দঘান্ঔ 

দদঔা মায় না। এই অণুচীন্ফযাই ভাটিয প্রাণগ্রক্ত। ভাটিয বচফ দান্থ ভয আশ্রন্য় দথন্ও এযা কান্ঙয ঔাদ্যন্ও কান্ঙয িন উন্মাকী 

ওন্য বতযী ওন্য দদয়। এয য কাঙ তা গ্রওি গ্রদন্য় শুন্ল গ্রনন্য় গ্রনন্চয ঔাদ্য বতযী আয আভান্দয চন্য বতযী ওন্য নের, পর, াও, 

ফগ্রচ দানা-স্য দই ান্থ ওর প্রাণীয দেঁন্ঘ থাওায চন্য অতযাফশ্যওীয় উাদান - অগ্র্স ন্চন। তাই অনুচীফ ঙািা আভান্দয এফাং 

নগ্রথফীয অগ্রস্তত্বই ওল্পনা ওযা মায় না। 

ভাটিন্ত মত দফী গ্রযভান্ণ বচফ দাথ ভ দমাক ন্ফ অনুচীন্ফয আফাস্থর তত ফি ন্ফ, অনুচীন্ফয াংখ্যা দফন্ি মান্ফ আনুাগ্রতও 

ান্য। পরাপন্র ভাটি গ্রপন্য ান্ফ প্রাণগ্রক্ত আয াগ্রন ধাযণ যভতা, পন্রয ঔাদ্য বতযী ন্ফ দফী, উৎাদন দফন্ি মান্ফ এওই 

তান্র। ভাটিয এই অফস্থায নাভ উফ ভযতা কান্ঙয গ্রযনণ ভ বৃগ্রিয চন্য ঠিও ভাত্রায় প্রন্য়াচনীয়  ঔাদ্য উাদান দম ভাটিন্ত উগ্রস্থত 

থান্ও দই ভাটিন্ও উফ ভয ভাটি ফন্র। ভাটিয উফ ভযা গ্রক্তয প্রধান উৎ  র বচফ দাথ ভ। 

 

প্রওন্ল্পয ভৄর উন্েশ্য 

১)  ট্রাইন্ওাডাভ ভা এওটিন্বেন্যয উৎাদন  কৃলন্ওয ভান্ছ চনগ্রপ্রয়ওযণ  

২)  ট্রাইন্ওাডাভ ভা ওন্ম্পাি প্রভেগ্রক্ত কৃলন্ওয দদাযন্কািায় দৌন্ঙ দদয়া 

 ফাগ্রণগ্রচযওবান্ফ ম্প্রাযন্ণয উন্দ্যাক দনয়া। 

 
উন্ল্লঔন্মাগ্য অিকগ্রত 
ট্রাইন্ওাডাভ ভা ওন্ম্পাগ্রিাং দেওন্নারচী এয ভােন্ভ আযগ্রডএ ল্যাফ. দথন্ও 

৭২০ গ্ররোয ান্ন্সন  ২৪০০ দওগ্রচ ফান্য়া-দগ্রিাইড বতযী ওযা 

ন্য়ন্ঙ মা ১১টি দচরায ৩৮৭৪ চন কৃলন্ওয ভান্ছ যফযা ওযা ন্য়ন্ঙ। 

িাভীণ নাযীয ফীচ ব্যফা প্রওন্ল্পয অধীন্ন ১২৫০ চন নাযী ফীচ ব্যফায়ী 

৬টি ফীচ দওাম্পানীয ভােন্ভ ৭,৫০,০০০ দওগ্রচ ফীচ গ্রফণন ওযা ন্য়ন্ঙ। 
 

স্ব-অথ ভায়ন্ন গ্রযঘাগ্ররত দন্টাযভেঃ 
ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা চন্মরগ্ন দথন্ও ল্লী উন্নয়ন গ্রফলয়ও কন্ফলণা  প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা গ্রযঘারনা ওন্য দঘ  াগ্রন 

ব্যফস্থানা  ল্লী উন্নয়ন গ্রফলয়ও গ্রফগ্রবন্ন ভন্ডর উদ্ভাফন ওন্যন্ঙ। ভন্ডরভন্য অগ্রচভত াপল্যভ ভাঠ ম ভান্য় দ্রুত ম্প্রাযণ, 

চনগ্রপ্রয়ওযণ এফাং ধাযাফাগ্রওতা যযা তথা প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও  দেওই ওযায রন্যয ২০০৩ ান্র দঘ  াগ্রন ব্যফস্থানা দওন্দ্র 

(গ্রআইডগ্রিউএভ) প্রগ্রতষ্ঠা ওযা য়। যফতীন্ত গ্রআইডগ্রিউএভ- এয পরতায উয গ্রবগ্রি ওন্য ২০১২ ান্রয জুরাই ভান্ 

এওান্ডভীয দফাড ভ অফ কবণ ভয (গ্রফগ্রচ) আযগ্রডএ’য প্রাগ্রনও গ্রনয়ন্ত্রন্ণ গ্রআইডগ্রিউএভ এয আদন্র গ্রনম্নফগ্রণ ভত আন্যা নতুন ৬টি 

দওন্দ্র এওান্ডভীন্ত প্রগ্রতষ্ঠায অনুন্ভাদন দদয়া য়। গ্রনন্ম্ন ৭টি দন্টান্যয ওাম ভক্রন্ভয অিকগ্রত উস্থান ওযা ন্রােঃ  
 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রঘত্রেঃ এওান্ডভী’য ট্রাইন্ওাডভ ভা ল্যান্ফ ঙত্রাও চীফনু বতযী ওযা ন্ছ।    
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ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভীয দঘ  াগ্রন ব্যফস্থানা দওন্দ্র (CIWM) 

এওান্ডভী উদ্ভাগ্রফত দঘ  াগ্রন ব্যফস্থানা গ্রফলয়ও প্রভেগ্রক্ত ভি দদন্ ভাঠ 

ম ভান্য় দ্রুত ম্প্রাযন্ণয চন্য এওান্ডভীয প্রাগ্রনও গ্রনয়ন্ত্রন্ণ যওান্যয 

আগ্রথ ভও ন্মাগ্রকতা ঙািাই গ্রনচস্ব আয় দথন্ও ২০০৩ ার ন্ত দওন্দ্রটি 

গ্রযঘাগ্ররত ন্য় আন্ঙ। দওন্দ্রটি দভাে ২৯ চন চনফর ম্বগ্ররত াাংকঠগ্রনও 

ওাঠান্ভা গ্রনন্য় মাত্রা শুরু ওযন্র দওন্ন্দ্রয পরতায উয গ্রবগ্রি ওন্য ২০১২ 

ান্র াাংকঠগ্রনও ওাঠান্ভাটি াংন্াধননফ ভও দভাে ৬০ চন্ন উন্নীত ওযা য়। 

এ ম ভন্ত দভাে প্রায় ২৩৯ চন চনফর চুগ্রক্তগ্রবগ্রিও গ্রনন্য়াগ্রচত যন্য়ন্ঙন।  
রযয  উন্েশ্য 
ভগ্রন্বত াগ্রন ম্পদ ব্যফস্থানা াংগ্রিি এওান্ডভী উদ্ভাগ্রফত ভন্ডরভ 

দদব্যাী ভাঠ ম ভান্য় দ্রুত ম্প্রাযণ, চনগ্রপ্রয়ওযণ এফাং ধাযাফাগ্রওতা 

যযায ভােন্ভ দদন্য চনাধাযন্ণয আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন ওযাই 

দন্টান্যয ভর উন্েশ্য।  

 

গ্রফগ্রও ট্যানাযী, াবায, ঢাওায় য়াোয গ্রট্রেন্ভন্ট লেকান্ট স্থান প্রওল্প  

াবায, ঢাওায় দদন্য প্রথভ গ্রযন্ফ ফা্ফ ঘাভিা গ্রল্প নকযী স্থানান্তন্যয ব্যফস্থা গৃীত য়। উক্ত ট্যানাযী গ্রল্প নকযীন্ত ধন্রশ্বযী 

নদী/ভূ-কবভস্থ াগ্রন গ্রযন্াধননফ ভও ট্যানাযী  ঔাফায াগ্রনয গুনকতভানযযান্থ ভ াগ্রন যফযান্য দাগ্রয়ত্ব আযগ্রডএ, ফগুিান্ও প্রদান 

ওযা য়। এওান্ডভীয বাযন্ড ট্যাাংও ব্যগ্রতন্যন্ও Pressurized িগ্রতন্ত  খন্টায় ৯৫০ খনগ্রভোয াগ্রন যফযান্য চন্য 

য়াোয গ্রট্রেন্ভন্ট লেকান্ট স্থান স্থান ওযা য়। উন্ল্লখ্য দম, প্রওল্পটি এওান্ডভীয দঘ প্রন্ওৌরীন্দয ভােন্ভ ফাস্তফায়ন ওযায় ভাত্র 

গ্রতন বান্কয এওবাক ব্যন্য় (ন্ভাে োওা ২৪৬২.৮৪ রয) ওাচটি ম্পন্ন ওযা ম্ভফ য়। 

 

 

 

 

 

 

গ্রঘত্রেঃ গ্রফগ্রও ট্যানাযী, াবায, ঢাওায় গ্রআইডগ্রিউএভ, আযগ্রডএ ওর্তভও য়াোয গ্রট্রেন্ভন্ট লেকান্ট (প্রগ্রতগ্রদন ৯৫০ খনগ্রভোয যভতা ম্পন্ন) স্থান ওান্চয 

উন্দ্ব্াধন ওযন্ঙন গ্রল্প ভন্ত্রণারন্য়য ভাননীয় ভন্ত্রী চনাফ গ্রদরী ফড়ুয়া 

গ্রআইডগ্রিউএভ এয উন্ল্লঔন্মাগ্য ঘরভান ওভ ভওাে 

1. দখািাার তা গ্রফদুযৎ দওন্দ্র, দখািাার, নযগ্রাংদী লেকান্ন্ট  আফাগ্রও এরাওায় াগ্রন যফযান্য রন্যয ১১২ রয োওা 

ব্যন্য় ০৩ (গ্রতন) টি কবীয নরকূ স্থান াই রাইন দনেয়াওভ স্থান্নয ওাচ ঘরন্ঙ। 

2. ফাাংরান্দ ভৎস্য কন্ফলণা ইনগ্রিটিউ-এয আতাধীন গ্রঘাংিী কন্ফলণা দওন্দ্র, ফান্কযাে  স্বাদু াগ্রন কন্ফলণা দওন্দ্র মন্ান্য 

৮৭ রয োওা ব্যন্য় যাঘাযী  কন্ফলণা ওান্চ াগ্রন যফযান্য রন্যয াগ্রন গ্রফশুিওযণ লেকান্ট স্থান্নয ওাচ ঘরন্ঙ।  

3. ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄগ্রচব্যয যভান কৃগ্রল গ্রফশ্বগ্রফদ্যারয়, ারনা ওযাম্পান্ ২৯.৫০ রয োওা ব্যন্য় নরকূ স্থান ওন্য ওযাম্পান্ 

াগ্রন যফযা ঘরন্ঙ। 

4. াচারার গ্রফজ্ঞান  প্রভেগ্রক্ত গ্রফশ্বগ্রফদ্যারয়, গ্রন্রন্ে ৪৫.২১ রয োওা ব্যন্য় কবীয নরকূ ওযাম্পান্ গ্রফশুি ঔাফায 

াগ্রন যফযা ওযা ন্ছ।  

5. ভগ্রল কন্ফলণা দওন্দ্র ফান্কযাে, াগ্রন যফযান্য চন্য ৪৪.১ রয োওায় কবীয নরকূ, বাযন্ড ট্যাাংও  গ্রফশুি 

ঔাফায াগ্রন যফযান্য ওাচ ঘরন্ঙ। 

গ্রঘত্রেঃ এওান্ডভীন্ত গ্রনগ্রভ ভত ৬তরা গ্রফগ্রি CIWM বফন  
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6. খুরনা ল্লী গ্রফদুযৎ গ্রভগ্রত ওযাম্পান্ গ্রনযাদ াগ্রন যফযান্য চন্য আযগ্রডএ উদ্ভাগ্রফত স্বল্পব্যন্য়য কবীয নরকূ প্রভেগ্রক্ত 

১৩.৯৭ রয োওা ব্যন্য় স্তান্তয ওযা ন্য়ন্ঙ।  

7. ফাাংরান্দ াগ্রন উন্নয়ন দফাড ভ, রূকঞ্জ াম্প াউ, ওাগ্ররকঞ্জ, কাচীনৄন্য ৫.৪০ রয োওা ব্যন্য় নরকূ ন্ত খন্টায় ৩ 

াচায গ্ররোয াগ্রন উন্িারননফ ভও গ্রযন্াধন ওন্য যফযা ওযা ন্ছ।  

8. Energies Power Corporation গ্রওরফাা, ঘট্টিাভ ায়ায লেকান্ট এরাওায় ৩৯.২৯ রয োওা ব্যন্য় ২টি কবীয 

নরকূ স্থান ওন্য লেকান্ন্ট াগ্রন যফযা ওযা ন্ছ। 

9. ফাাংরান্দ গ্রফদুযতায়ন দফাড ভ, খুরনা ায়ায দিন, খুরনায় াগ্রন যফযান্য চন্য ৩৭.০০ রয োওায় কবীয নরকূ 

স্থান ওন্য াগ্রন যফয ওযা ন্ছ। 

10. গ্রগ্রওউগ্রযটি গ্রপ্রগ্রন্টাং দপ্র কাচীনৄয, াগ্রন যফযান্য চন্য ২৯.৮৬ রয োওায় কবীয নরকূ স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ। 

11. রা ইউগ্রযয়া ায ওাযঔানা দখািাার , াগ্রন যফযান্য চন্য ৩৩.৩৩ রয েওায় কবীয নরকূ স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ। 

12. এঙািা ইন্তানন্ফ ভ স্থাগ্রত গ্রফগ্রবন্ন প্রগ্রতষ্ঠান্ন াগ্রন গ্রফশুিওযণ লেকান্ন্টয াগ্রব ভগ্রাং  দভইনন্েন্নন্স য়াওভ ঘরভান যন্য়ন্ঙ। 

13. গ্রগ্রিযকঞ্জ ওম্বাইে াইন্ওর গ্রফদুযৎ দওন্দ্র (২১০ দভ: ) গ্রগ্রিযকঞ্জ, নাযায়নকঞ্জ। ৪৮.৫ রয োওা কবীয াম্প াউচ 

গ্রনভ ভাণ। 

14. যাভার (৬৫০× ২ দভ::) ওয়রা গ্রবগ্রিও তা গ্রফদুযৎ দওন্দ্র, যাভার ফান্কযাে ৫৪.০০ রয োওা কবীয নরকূ  

াই রাইন  দিান্যচ ট্যাাংও গ্রনভ ভাণ  

15. দঔ পগ্রচরাতুনন্নঙা ভৄগ্রচফ ঘক্ষু  াাতার  প্রগ্রযন দওন্দ্র, দকাারকঞ্জ ৫৮.৫০ রয োওা কবীয নরকূ, াগ্রন 

গ্রফশুিওযণ, াম্প াউচ  গ্রযচাযবায গ্রনভ ভাণ। 

16. ফাাংরান্দ কৃগ্রল গ্রফশ্বগ্রফদ্যারয়, ভয়ভনগ্রাং কবীয নরকূ স্থান। 

17. গ্রফনৄয (৪১০ দভ::) গ্রফদুযৎ দওন্দ্র স্থান গ্রযনৄয, নাযায়নকঞ্জ ৫২.৮০ রয োওা।   

আযগ্রডএ-ঋণ ওাম ভক্রভ 

াগ্রন ম্পন্দয ফহুভৄঔী ব্যফায গ্রনগ্রচিততওযন্ণয রন্যয আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রভ এওটি প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণাধভী ওভ ভওাে। াধাযণত 

দদঔা মায় দদন্য দৌয এরাওায় ভূতভওী প্রদান্নয ভােন্ভ াগ্রন যফযা ম্ভফ ন্র দদন্য ল্লী এরাওায় যওাযীবান্ফ াগ্রন 

যফযান্য ব্যফস্থা না থাওায় িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয ভান্ছ াগ্রন যফযান্য গ্রফর গ্রযন্ান্ধয যভতা/ভানগ্রওতা দনই। এ রন্যয ল্লীয 

ভানুন্লয চীফন চীগ্রফওা উন্নয়ন্নয চন্য আযগ্রডএ, ফগুিা’য াগ্রনয ফহুভঔী ব্যফান্যয ান্থ আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রভ এওটি 

ভেন্কান্ান্মাকী দন্য। িান্ভয ভানুন্লয অগ্রতগ্রযক্ত ওভ ভাংস্থান  আয় বৃগ্রিয রন্যয গ্রফগ্রবন্ন আয়ফধ ভনভরও প্রগ্রযণ প্রদান ওন্য 

উন্দ্যাক্তা উন্নয়ন্নয চন্য প্রগ্রযন্ণািয চ ন্তভ ঋন্ণয ব্যফস্থা ওযা য়। পন্র তান্দয অগ্রতগ্রযক্ত ওভ ভাংস্থান  ফািগ্রত আয় 

গ্রনগ্রচিতত য়ায় াগ্রনয গ্রফর গ্রযন্ান্ধয যভতা  ভানগ্রওতায গ্রযফতভন ম্ভফ ন্য়ন্ঙ।  

উন্ল্লঔন্মাগ্য অিকগ্রত  

 এই রযয  উন্েশ্যন্ও াভন্ন দযন্ঔ গ্রআইডগ্রিউএভ 

ওর্তভও জুন ২০১৪ ম ভন্ত দভাে ১৮৫টি উপ্রওল্প এরাওায় 

আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ।  

 ীড ওযাগ্রোর ফাফদ দভাে ২৫.৫৪১ দওাটি োওা প্রওন্ল্পয 

সুগ্রফধান্বাকীন্দয ভান্ছ গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। উক্ত োওা 

ঘূণ ভায়ভান তগ্রফর গ্রন্ন্ফ দভাে ৬৮.৬৮৭ দওাটি োওা 

১৯৩৩৮ (নৄরুল- ১০৬৬৫  এফাং ভগ্ররা- ৮৬৭৩) চন 

দন্স্যয ভান্ছ গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 ঋণ আদান্য়য ায ৯২.৫৭%। 

 আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রন্ভয ভােন্ভ এ মাফৎ ৯২ চন 

ওভ ভওতভা-ওভ ভঘাযীয যাগ্রয ওভ ভাংস্থান্নয ব্যফস্থা ওযা 

ন্য়ন্ঙ এফাং ন্যাযবান্ফ উৎাদনভৄঔী ওভ ভাংস্থান্নয 

ভােন্ভ ১৭,৮৩১ চন সুগ্রফধান্বাকীয আত্ম-ওভ ভাংস্থান্নয ব্যফস্থা ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ।  

 

 

 

 

গ্রঘত্রেঃ আযগ্রডএ ঋণ ওভ ভসূঘী গ্রযদ ভন ওযন্ঙন এওান্ডভীয 

ভাগ্রযঘাও এফাং আইএভইগ্রডয গ্রযঘারও 
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কফাগ্রদশু কন্ফলণা  উন্নয়ন দওন্দ্র  

এওান্ডভীয কফাগ্রদশু কন্ফলণা উন্নয়ন  দওন্ন্দ্রয ভােন্ভ ইন্তাভন্ে উন্নত চান্তয গ্রন্ভন াংি ওন্য দদন্য উিযাঞ্চর 

ঘযাঞ্চন্র ১৭,৫০০ টি কফাগ্রদশুন্ও কৃগ্রত্রভ প্রচনন সুগ্রফধায আতায় আনা ন্য়ন্ঙ। এ ওাম ভক্রভ ম্প্রাযন্ণয চন্য গ্রন্যাচনৄয এফাং 

দকাারকন্ঞ্জয দওাোরীািায় াফ-দন্টায স্থান ওযা যন্য়ন্ঙ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ীড এে ফান্য়ান্েওন্নারগ্রচ দন্টায  

আযগ্রডএ ীড এে ফান্য়ান্েওন্নারগ্রচ দন্টায এ ফঙয গ্রফগ্রবন্ন চান্তয ৮০ দভেঃ েন দযাকভৄক্ত ফীচআলু এফাং প্রায় রযাগ্রধও টিসুয 

ওারঘায িগ্রতন্ত দযাক ভৄক্ত অনুঘাযা উৎাদন্নয ভােন্ভ ফাাংরান্দন্য কৃগ্রল উন্নয়ন্ন গ্রফন্ল ভূগ্রভওা দযন্ঔ আন্ঙ। দন্টাযটি 

আযগ্রডএ ফান্য়ান্েওন্নারগ্রচ ইউগ্রনন্েয ভােন্ভ গ্রফগ্রবন্ন ম ভান্য়য প্রগ্রযণাথীন্দয উন্নত িগ্রতন্ত, আলু ঘাল, টিসুয ওারঘায িগ্রতন্ত 

দযাক ভৄক্ত অনুঘাযা উৎাদন গ্রফলয়ও প্রগ্রযন্ণয াাাগ্র ওাগ্রযকগ্রয ায়তা প্রদান ওন্য আন্ঙ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রঘত্রেঃ ীন্ভন াংি  ল্যান্ফ াংযযণ 

গ্রঘত্রেঃ গ্রঘন্ত্র টিসুযওারঘান্যয ভােন্ভ আলু উৎাদন 
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ঘয উন্নয়ন  কন্ফলণা দন্টায  
এ দন্টান্যয আতায় গ্রএরগ্র এফাং এভ৪গ্র প্রওল্পভন্য ফাস্তফাগ্রয়ত এয ওভ ভওাে গ্রনগ্রফিবান্ফ তদাযওী ওযন্ঙ। দন্টান্যয 

ওভ ভওােন্ও আন্যা কগ্রতীর ওযায রন্যয  ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য এগ্রডগ্রন্ত CDRC ভােন্ভ এওটি প্রওল্প ফাস্তফায়ন্নয গ্রযওল্পনা িণ 

ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রযগ্রনউএফর এনাগ্রচভ গ্রযাঘ ভ দন্টায (আযইআযগ্র) 

এওান্ডভীয গ্রযগ্রনউএফর এনাগ্রচভ গ্রযাঘ ভ দন্টায এয আতায় এওান্ডভী ঔাভান্য গ্রদ্ব্-স্তয কৃগ্রল প্রভেগ্রক্ত  দৌয গ্রক্ত গ্রনব ভয দঘ 

প্রভেগ্রক্তয ভােন্ভ  দৌযগ্রক্তন্ও যাগ্রয ব্যফায ওন্য গ্রদন্নয দফরায় দঘ াম্প ঘালু দযন্ঔ ১৬-২০ এওয চগ্রভন্ত দঘ দদয়া ন্ছ 

এফাং গ্রদ্ব্-স্তয কৃগ্রল প্রভেগ্রক্ত ব্যফায ওন্য খুফ ন্চই পন্রয গ্রনগ্রফিতান্ও দুই-গ্রতন গুণ বৃগ্রি ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। চগ্রভয অঘয় 

দযাধ দফড িগ্রতন্ত পর ঘান্লয পন্র উৎাদন্নয উওযণ াশ্রয় ওন্য অগ্রতগ্রযক্ত ১১%-১৪% উৎাদন বৃগ্রি ওযা ম্ভফ 

ন্য়ন্ঙ। এও দভৌসুন্ভ ধান্নয চগ্রভন্ত গ্রদ্ব্-স্তয িগ্রত ব্যফায ওন্য এওই ান্থ ধান  ভাঘায় রাউ ঘান্লয ভােন্ভ দক্টয প্রগ্রত 

অগ্রতগ্রযক্ত ১,১১,২৫০ োওা আয় ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। দন্টান্যয ওভ ভওােন্ও আন্যা কগ্রতীর ওযায রদযয  ঘরগ্রত অথ ভ ফঙন্য এগ্রডগ্রন্ত 

CDRCএয ভােন্ভ এওটি প্রওল্প ফাস্তফায়ন্নয গ্রযওল্পনা িণ ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রঘত্রেঃ গ্রদ্ব্-স্তয কৃগ্রল প্রভেগ্রক্ত  দৌয গ্রক্ত গ্রনবভয দঘ ওাম ভক্রভ উন্দ্ব্াধন ওযন্ঙন যওান্যয জ্বারানী গ্রফদুযৎ 

উন্দিা ড. দতৌগ্রপও-ই-রাী। 

গ্রঘত্রেঃ ঘয উন্নয়ন্ন গৃীত ওাম ভক্রভ 
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অন্যান্য প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা 

আযগ্রডএ প্রদ ভনী ঔাভায  
প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণায ভােন্ভ কৃগ্রল দযন্ত্র রাকই প্রভেগ্রক্ত উদ্ভাফন এফাং উদ্ভাগ্রফত প্রভেগ্রক্তভ প্রগ্রযণ  পরাপর প্রদ ভন্নয ভােন্ভ 

এওান্ডভীয ওযাম্পা াংরগ্ন ৮০ এওয চগ্রভন্ত আেটি ইউগ্রনন্েয (পর, না ভাযী; দারগ্রট্র; দডইযী; ভৎস্য; টিসুয ওারঘায এে 

ফান্য়ান্েওন্নারগ্রচ; ফান্য়াগ্যা, দঘ  কৃগ্রল মন্ত্রাগ্রত এফাং কৃগ্রলে প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ, াংযযণ  গ্রফণন  ইউগ্রনে) ভন্বন্য় 

যওাযী ম ভান্য় এওভাত্র Self Sustainable Farm কন্ি দতারা ন্য়ন্ঙ। গ্রনম্নফগ্রণ ভত আেটি ইউগ্রনন্েয ভােন্ভ ভগ্রন্বতবান্ফ প্রদ ভনী 

ঔাভান্যয ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ন্য় আন্ঙেঃ 

(১) পর ইউগ্রনে (২) না ভাযী ইউগ্রনে (৩) দারগ্রট্র ইউগ্রনে (৪) দডইযী ইউগ্রনে (৫) ভৎস্য ইউগ্রনে (৬) টিসুয ওারঘায এে 

ফান্য়ান্েওন্নারগ্রচ ইউগ্রনে (৭) ফান্য়াগ্যা, দঘ  কৃগ্রল মন্ত্রাগ্রত ইউগ্রনে (৮) কৃগ্রলে প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ, াংযযণ  গ্রফণন 

(এগ্রএভ) ইউগ্রনে।  
 

এও নচন্য আযগ্রডএ প্রদ ভনী ঔাভান্যয আয়-ব্যন্য়য গ্রফফযণী (২০১৩-১৪) 

 (রয োওায়) 

গ্রফফযণ দভাে আয় (োওা) দভাে ব্যয় (োওা) নীে রাব (োওা) 

পর ইউগ্রনে  ৩০.৯৫ ২২.০৯ ৮.৮৬ 

না ভাযী ইউগ্রনে ১৪.৬৪ ১১.৪১ ৩.২২ 

দারগ্রট্র ইউগ্রনে ২২.৭৫ ২০.২৮ ২.৪৭ 

দডইযী ইউগ্রনে ৩১.৭৪ ৩০.১৮ ১.৫৬ 

ভৎস্য ইউগ্রনে ১৩.০০ ১১.৬৪ ১.৩৬ 

টিসুয ওারঘায এে ফান্য়ান্েওন্নারগ্রচ ইউগ্রনে ১২.৯১ ২২.৭৭ ৯.৮৭ 

ফান্য়াগ্যা, দঘ  কৃগ্রল মন্ত্রাগ্রত ইউগ্রনে ৬.৫৩ ৫.১৯ ১.৩৩ 

দভাে ১৩২.৫২ ১২৩.৫৬ ২৮.৬৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রঘত্রেঃ আযগ্রডএ প্রদ ভনী ঔাভান্যয পর ইউগ্রনে গ্রঘত্রেঃ আযগ্রডএ প্রদ ভনী ঔাভান্যয না ভাযী ইউগ্রনে 

গ্রঘত্রেঃ আযগ্রডএ প্রদ ভনী ঔাভান্যয দান্ল্ট্রী ইউগ্রনে গ্রঘত্রেঃ আযগ্রডএ প্রদ ভনী ঔাভান্যয দডইযী ইউগ্রনে 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যওাযী দফ-যওাযী অাংগ্রদাগ্রযন্ত্ব (গ্রগ্রগ্র) ভন্ডর  

যওাযী কন্ফলণা ওভ ভওান্েয াাাগ্র ‘‘যওাযী দফ-যওাযী অাংগ্রদাগ্রযন্ত্ব (গ্রগ্রগ্র)’’ আযগ্রডএ এয ান্থ ওাভার দভগ্রন টুরস্ 

দমৌথবান্ফ য়াওভন্ আে ধযন্ণয (ভািাই, ছািাই  গ্রনিানী মন্ত্র, দঘাায দভগ্রন, দফড পভ ভায ইতযাগ্রদ) ২৩৩২টি কৃগ্রল মন্ত্রাগ্রত  

ঘায ধযন্ণয ৩২০০ টি খুঘযা মন্ত্রাাং উৎাদন  গ্রফণন ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ন্ছ। এঙািা অয এওটি ব্যগ্রক্তভাগ্ররওানাধীন 

প্রগ্রতষ্ঠান ‘‘কৃলও নেড এে দফবান্যচ ইেগ্রেচ গ্ররগ্রভন্েড’’, ঢাওা এয ান্থ গ্রগ্রগ্র ভন্ডন্র ওাম ভক্রভ ঘরন্ঙ মা এওান্ডভীয গ্রফগ্রবন্ন 

উ-প্রওল্প এরাওায় গ্রফগ্রবন্ন উৎাগ্রদত কৃগ্রল ে  দ্র্ব্য (২৮ যওন্ভয আভ, ফযই দয়াযা, ওাঁঠার, ভারুভ, দেঁতুন্রয আঘায, েন্ভন্ো 

 দেঁতুন্রয , ওভরায দচগ্রর, গ্রযলায দতর, দওান্রস্টন্যর গ্রে যাই ব্রান দতর, গ্রখ, ভদৄ ইতযাগ্রদ) ল্লী ব্রান্ে প্যান্ওগ্রচাং, 

প্রগ্রক্রয়াওযণ  ফাচাযচাত ওযা ন্ছ। আযগ্রডএ-গ্ররভযা প্রােঃ গ্ররেঃ, ঢাওা এয দমৌথ উন্দ্যন্ক প্রগ্রতফঙয আন্তচভাগ্রতও কৃগ্রল প্রভেগ্রক্ত দভরা 

আন্য়াচন ওন্য আন্ঙ ।  আযগ্রডএ এফাং এগ্রআই গ্ররেঃ দমৌথ উন্দ্যান্ক এওান্ডভী প্রদ ভনী ঔাভান্য াইব্রীড ফীচ কন্ফলণা ইতযাগ্রদ 

উন্ল্লঔন্মাগ্য। 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রঘত্রেঃ কৃগ্রলে প্রগ্রক্রয়াচাতওযণ, াংযযণ  গ্রফণন ইউগ্রনে 

গ্রঘত্রেঃ আযগ্রডএ প্রদ ভনী ঔাভান্যয আলু গ্রঘত্রেঃ আযগ্রডএ প্রদ ভনী ঔাভান্যয টিসুওযারঘায ইউগ্রনে 
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গ্রঘত্রেঃ গ্রগ্রগ্র ভন্ডন্র গ্রযঘাগ্ররত ওাম ভক্রভ 

ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী, ফগুিা উদ্ভাগ্রফত ভন্ডরভ 

ভূকবভস্থ দঘ নারা ভন্ডর  

ফাাংরান্দন্  ৮০’য দন্ওয নন্ফ ভ স্থানকৃত এওটি ২ গ্রওউন্ও (২ রয গ্ররোয প্রগ্রত খন্টা) যভতা ম্পন্ন কবীয নরকূন্য 

ভােন্ভ দমঔান্ন ভাত্র ৪০ এওয চগ্রভন্ত দঘ সুগ্রফধা প্রদান ওযা ম্ভাফ গ্রঙর; ঔান্ন আযগ্রডএ উদ্ভাগ্রফত ভূকবভস্থ দঘ নারায 

ভােন্ভ দফান্যা দভৌসুন্ভ এওই যভতা ম্পন্ন কবীয নরকূ দ্ব্াযা ১৬৬ এওয চগ্রভ দন্ঘয আতায় আনা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। এ 

প্রভেগ্রক্ত িন্ণয পন্র াগ্রনয অঘয় ৬০% দথন্ও ৫%-এ আনা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ াাাগ্র দদন্য ক্রভফধ ভভান গ্রফদুযৎ ঘাগ্রদা াশ্রয় 

ওযা ম্ভফ ন্ছ। এওান্ডভী গ্রফগ্রবন্ন প্রওন্ল্পয আতায় ২৪৪টি এরাওায় ভূকবভস্থ দঘ নারায ভন্ডর ম্প্রাযণ ওযন্ত ম্ভফ 

ন্য়ন্ঙ। এঙািা গ্রফএভগ্রডএ, গ্রফএগ্রডগ্র এরগ্রচইগ্রড, গ্রডএই গ্রফগ্রবন্ন প্রগ্রতষ্ঠান্ন এ ভন্ডর ম্প্রাগ্রযত ন্ছ।  

ওভ ঔযন্ঘ কবীয নরকূ  ফহুভৄঔী ব্যফায ভন্ডর  

দদন্ প্রঘগ্ররত প্রভেগ্রক্তন্ত খন্টায় ২ রয গ্ররোয াগ্রন উন্িারন যভতাম্পন্ন নরকূ স্থান ওযন্ত কবীযতা অনুমায়ী ব্যয় য় ১৫ 

দথন্ও ৪০ রয োওা। কবীয নরকূ স্থানায ব্যয় ওভান্না ম্ভফ না ন্র িাভীণ চনাধাযন্ণয চন্য কবীয নরকূ দওান সুপর 

ফন্য় আনন্ত াযন্ফ না। এ রযযন্ও াভন্ন দযন্ঔ কবীয নরকূ ফান্নায ঔযঘ ওভান্নায চন্য ফতভভান্ন এওান্ডভী গ্রনচস্ব 

প্রভেগ্রক্ত এফাং দদীয় ভারাভার ব্যফায ওন্য কবীযতা  াগ্রন উন্িারন যভতা অনুমায়ী ০.৬০ রয দথন্ও ৫.২৫ রয োওায় 

এওটি কবীয নরকূ ফান্ত যভ ন্য়ন্ঙ। 

কবীয নরকূন্য ব্যফায দওফরভাত্র দন্ঘয ভন্ে ীভাফি না দযন্ঔ এয াাগ্র বাযন্ড ট্যাাংও গ্রনভ ভাণ ওন্য াশ্বভফতী 

িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয ভান্ছ গ্রফশুি ঔাফায াগ্রন যফযা ওন্য আন্ঙ। াগ্রন গ্রফগ্রবন্ন উৎাদনভরও ওভ ভওান্ে ব্যফান্যয ভােন্ভ 

কবীয নরকূগুগ্ররয ফহুভৄঔী ব্যফায গ্রনগ্রচিতত ওন্য দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয অগ্রতগ্রযক্ত আন্য়য সুন্মাক সৃগ্রিয ভােন্ভ াগ্রন ম্পদ 

উন্নয়ন ওাম ভক্রন্ভ স্থানীয় চনকন্ণয অগ্রধওতয ম্পৃক্ত ওযন্ত যভ ন্য়ন্ঙ। পন্র িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয এওগ্রদন্ও অগ্রতগ্রযক্ত 

ওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃগ্রি ন্য়ন্ঙ অয গ্রদন্ও তাঁন্দয চীফন চীগ্রফওায ভান্নান্নয়ন আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন 

গ্রযরযীত ন্ছ। ওভ ঔযন্ঘ কবীয স্থান  এয ফহুভৄঔী ব্যফায ভন্ডর যওাযী, এনগ্রচ এফাং ব্যগ্রক্ত ভাগ্ররওানায় দদন্য 

প্রায় ২৭৫ টি এরাওায় ম্প্রাযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। 

 

আথ ভ-াভাগ্রচও  চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন্ন আন্ ভগ্রনও  আয়যণভৄক্ত গ্রনযাদ াগ্রন যফযা ভন্ডর  

ফাাংরান্দন্ ভূ-কবভস্থ াগ্রনন্ত আন্ ভগ্রনন্ওয উগ্রস্থগ্রতয ওাযন্ণ বয়াফ ভস্যায উদ্ভফ য়। এ ভস্যা দভাওান্ফরায় ল্লী উন্নয়ন 

এওান্ডভীয কন্ফলওবৃদ ১৯৯৮ ন দথন্ও আন্ ভগ্রনওভৄক্ত গ্রনযাদ াগ্রন যফযান্য উয গ্রফগ্রবন্ন প্রান্য়াগ্রকও কন্ফলণা গ্রযঘারনা 

ওন্য দুইটি ন্থা উদ্ভাফন ওন্যন্ঙ (১) ভূ-কবভস্থ াগ্রন যীযাওযন্ণয ভােন্ভ আন্ ভগ্রনওভৄক্ত স্তয প্রাগ্রপ্তান্ন্য কবীয নরকূ স্থান 

ওন্য আন্ ভগ্রনওভৄক্ত াগ্রন উন্িারন এফাং (২) দম ওর এরাওায় ভাটিয নীন্ঘ দওান আন্ ভগ্রনওভৄক্ত াগ্রনয দরয়ান্যয ্ান না ায়া 

মায় দ ওর এরাওায চন্য স্বল্প ব্যন্য় াগ্রন গ্রপন্ল্ট্রন লেকান্ট স্থান ওন্য আন্ ভগ্রনও  আয়যণভৄক্ত গ্রফশুি াগ্রন যফযা গ্রনগ্রচিতত 

ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। ানীয় চন্রয ভস্যা ওফগ্ররত এওর এরাওায় গ্রনযাদ াগ্রন ায়ায় িান্ভয ভানুল ন্যয ন্যায় সুগ্রফধা 

দবাক ওযায সুন্মাক দন্য়ন্ঙ এফাং াগ্রন ফাগ্রত দযান্কয প্রাদূব ভাফ ফহুরাাংন্ দরা দন্য়ন্ঙ পন্র িাভীণ চীফনমাত্রায ভান্ন্নায়ন 

ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। 

ফায চন্য সুন্য় াগ্রন যফযা ভন্ডর 

যওান্যয বর্তভওী ব্যগ্রতন্যন্ও াই রাইন্নয ভােন্ভ গ্রনযাদ  সুন্য় ঔাফায াগ্রন যফযা ভন্ডর িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয 

চীফনমাত্রায ভান্নান্নয়ন্ন ওাম ভওযী ভূগ্রভওা যাঔন্ত যভ ন্য়ন্ঙ। এ ভন্ডর দদন্য ১২৬টি এরাওায় ফাস্তফামন ওযা ন্য়ন্ঙ। 

মায ভােন্ভ ২৫,২০০ টি গ্রযফান্যয ভান্ছ গ্রনযগ্রফছন্নবান্ফ গ্রনযাদ ঔাফায াগ্রন যফযা ন্ছ। এঙািা দদন্য দগ্রযণাঞ্চন্রয 



58 

 

খুরনা, ফান্কযাে  াতযীযা দচরায় ৮১টি ইউগ্রনয়ন্নয ৩৬টি িান্ভ প্রায় ১৮,০০০ টি গ্রযফান্যয ভান্ছ গ্রনযগ্রফগ্রছন্ন গ্রভঠা াগ্রন 

যফযা ব্যফস্থা গ্রনগ্রচিতত ওযা ন্য়ন্ঙ। এঙিা যওান্যয গ্রচগ্রফয অথ ভায়ন্ন ৭৮টি এরাওায প্রায় ১৫,৬০০ টি গ্রযফান্যয চন্য  

গ্রনযগ্রফগ্রছন্ন গ্রনযাদ ঔাফায াগ্রন যফযা ব্যফস্থা ঘালু ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। 

গ্রল্প ওাযঔানায় াগ্রন যফযান্য এওান্ডভী ভন্ডর  

মভৄনা নদীন্ত শুষ্ক দভৌসুন্ভ াগ্রনয স্বল্পতায ওাযন্ণ ‘‘মভৄনা পাটি ভরাইচায দওাম্পানী গ্ররগ্রভন্েন্ড’’ ইউগ্রযয়া ায উৎাদন ব্যহৃত 

ন্তা। াযা ফঙয গ্রনযগ্রফগ্রছন্ন ায উৎাদন ব্যফস্থা ঘালু যাঔায স্বান্থ ভ আযগ্রডএ, ফগুিা’য ভােন্ভ তৎওারীন যওায অথ ভাৎ 

ফতভভান ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয গ্রনন্দ ভন্ াতটি কবীয নরকূ য়াোয গ্রট্রেন্ভন্ট লেকান্ট (অন্োন্ভটিও) এয ভােন্ভ খন্টায় ৭২০ 

দভেঃ েন াগ্রন গ্রযন্াধন নফ ভও ইউগ্রযয়া ায উৎাদন  ঔাফায াগ্রনয িণন্মাগ্য ভান্ন যফযান্য ভােন্ভ াযা ফঙয 

ইউগ্রযয়া ায উৎাদন গ্রনগ্রচিতত ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। উক্ত ওাচ গ্রফন্দগ্রন্দয ভােন্ভ ৭২.০০ দওাটি োওায় ওযায ওথা থাওন্র 

আযগ্রডএ, ফগুিা দদীয় প্রভেগ্রক্তন্ত ভাত্র ৩.২৫ দওাটি োওায় ম্পন্ন ওযন্ত যভ ন্য়ন্ঙ।  

ওণ ভনেগ্রর ইগ্রন্চড, ঘট্রিান্ভ গ্রল্প ওাযঔানাভন্য াগ্রনয তীব্র াংওে গ্রনযন্ন যওায বফন্দীও প্রগ্রতষ্ঠান্নয ভােন্ভ োওা 

৬১.০০ দওাটি ব্যয় ওণ ভনেগ্রর নদীয াগ্রন গ্রযন্াধননফ ভও ইগ্রন্চড এরাওায় যফযান্য গ্রযওল্পনা িণ ওন্য। আযগ্রডএ, ফগুিা 

ভাত্র ১৯.৫০ দওাটি োওা ব্যন্য় Reverse Osmosis প্রগ্রক্রয়ায় ওণ ভনেগ্ররয রফনাক্ত াগ্রন গ্রযন্াধন ওন্য বদগ্রনও ২০ রয 

গ্যারন ঔাফায  ওাযঔানায় ব্যফায উন্মাকী ভান্ন ২০০৮ ন ন্ত ওণ ভনেগ্রর ইগ্রন্চড, ঘট্রিাভ এরাওায় যফযা ওন্য মান্ছ 

প্রওল্পটি ফতভভান্ন াপল্যচনওবান্ফ ঘরভান যন্য়ন্ঙ। 

গ্রযন্ফ ফা্ফ ঘাভিা গ্রল্প নকযী স্থান্নয রন্যয অগ্রত ম্প্রগ্রত স্থানান্তগ্রযত গ্রফগ্রও ঘাভিা গ্রল্প নকযী াবায এরাওায় 

আযগ্রডএ, ফগুিা উক্ত ট্যানাযী গ্রল্প নকযীন্ত ধন্রশ্বযী নদী/ভূ-কবভস্থ াগ্রন Pressurized িগ্রতন্ত (ন্দন্ ফ ভপ্রথভ Overhead 

Tank ঙািা) খন্টায় এও রযগ্ররোয াগ্রন (ট্যানাযী  ঔাফায াগ্রন গুনকতভান্ন) যফযা প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওযন্ঙ। এ প্রওল্প 

আযগ্রডএ’য প্রন্ওৌরীন্দয ভােন্ভ ফাস্তফায়ন ওযায় প্রাক্কগ্ররত ব্যন্য়য ভাত্র এও র্ততীয়াাং ব্যন্য় ম্পন্ন ওযা ম্ভফ ন্ছ।  

 

ওগ্রভউগ্রনটি ফান্য়াগ্যা ভন্ডর 

দদন্য জ্বারানী গ্রক্তয ক্রভফধ ভভান ঘাগ্রদায দপ্রগ্রযন্ত নফায়নন্মাগ্য জ্বারানী গ্রক্তয গ্রফওল্প ব্যফান্যয রন্যয ওগ্রভউগ্রনটি গ্রবগ্রিও 

ফান্য়াগ্যা ভন্ডন্রয ভােন্ভ দদন্য প্রতযন্ত অঞ্চন্র ফান্য়াগ্যা  গ্রফদুযৎ উৎাদন এফাং ব্যফান্যয ভােন্ভ অথ ভ-াভাগ্রচও  

চীফনমাত্রায ভান্ন্নায়ন্ন গ্রফন্ল অফদান যাঔন্ঙ। াাাগ্র ফান্য়াগ্যা লেকান্ন্ট ব্যফহৃত দকাফয  ফচভয দথন্ও উৎকৃিভান্নয বচফ 

ায প্রস্ত্িত ওন্য চগ্রভন্ত ব্যফান্যয পন্র চগ্রভয উফ ভযতা গ্রক্ত বৃগ্রিয পন্র ঔাদ্য উৎাদন অন্নওাাংন্ বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। এঙািা 

গ্রযন্ফ ফা্ফ ফচভয ব্যফস্থানা গ্রনগ্রচিতত য়ায় গ্রযন্ফন্য বাযাম্য যযান্ত ায়ও ভূগ্রভওা যাঔন্ঙ। াঁঘ ফঙয দভয়াদী এওটি 

প্রওল্প ভি দদন্য ১১২টি এরাওায় ফাস্তফাগ্রয়ত ন্য়ন্ঙ। 

 

ফহুতর কৃগ্রলন্ত প্রভেগ্রক্ত  দৌয গ্রক্ত গ্রনবভয দঘ প্রভেগ্রক্ত ভন্ডর 

দৌযগ্রক্তন্ও যাগ্রয ব্যফান্যয ভােন্ভ গ্রদন্নয দফরায় দঘ াম্প ঘালু দযন্ঔ ১৬-২০ এওয (প্রায় ৫০-৬০ গ্রফখা) চগ্রভন্ত দঘ 

দদয়া ম্ভফ  ন্য়ন্ঙ। এও দভৌসুন্ভ ধান্নয চগ্রভন্ত ধান/ধান চাতীয় পন্রয উৎাদন ব্যত না ওন্য এওই ান্থ এওই চগ্রভন্ত 

ভাঘায় রাউ ঘান্লয ভােন্ভ দক্টয প্রগ্রত অগ্রতগ্রযক্ত ১,১১,২৫০ োওা আয় ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। এ প্রভেগ্রক্ত ব্যফায ওন্য খুফ ন্চই 

পন্রয গ্রনগ্রফিতান্ও দুই-গ্রতন গুণ বৃগ্রি ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। এন্ত চগ্রভয অঘয় দযাধ দফড িগ্রতন্ত পর ঘান্লয পন্র 

উৎাদন্নয উওযণ াশ্রয় ওন্য অগ্রতগ্রযক্ত ১১%-১৪% উৎাদন বৃগ্রি ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। ভন্ডরটি ম্প্রাযন্ণয চন্য যওায 

ইন্তাভন্ে এওটি প্রওল্প িণ ওন্যন্ঙ মা অনুন্ভাদন্নয চন্য প্রগ্রক্রয়াধীন। 

ল্লী পর গ্রিগ্রনও (পন্রয ডাক্তায) ভন্ডর 

দদন্য কৃলন্ওযা দযাক-ফারাই এফাং দাওা ভাওন্িয াত দথন্ও কাঙারা  পরন্ও যযায চন্য এওভাত্র উায় গ্রান্ফ 

গ্রফলাক্ত যাায়গ্রনও ফারাইনান্ওয (Toxic Chemical Pesticide) উয ম্পূণ ভবান্ফ গ্রনব ভযীর। অগ্রধওাাং দযন্ত্রই ঠিও 

যাভন্ ভয অবান্ফ অনুভান গ্রনব ভয ভাত্রাগ্রতগ্রযক্ত যাায়গ্রনও ফারাইনাও গ্রফল ব্যফায ওন্যন গ্রযন্ফ গ্রফম ভন্য়য াাাগ্র 

কৃলন্ওয উৎাদন ব্যয় ফহুগুন্ণ দফন্ি মায়। এ অফস্থা গ্রনন্যান্ন আযগ্রডএ ফগুিা’য ‘ল্লী পর গ্রিগ্রনও’ তথা পন্রয স্বাস্থয 

দফা গ্রফলয়ও স্থানীয় যাভ ভ দওন্দ্র কৃলন্ওয ভান্ছ পন্র স্বাস্থয তে দফা প্রদান ওন্য মান্ছ।   

 

িাভীণ নাযীয ফীচ ব্যফা (য়াইচ ভন্ডর) 

িাভীণ নাযীন্দয দযতা উন্নয়ন্নয ভােন্ভ ফীচ দক্টন্য এওটি ইগ্রতফাঘও গ্রযফতভন আনা এফাং ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা গ্রন্ন্ফ সুন্মাক 

সৃগ্রি ওন্য িাভীণ নাযীন্দয অথ ভননগ্রতও উন্নয়ন্নয ভােন্ভ যভতায়ন ওযন্ত আযগ্রডএ ফগুিা’য িাভীণ নাযীয ফীচ ব্যফায 
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ভন্ডর দদন্য উন্িাযাঞ্চন্র ওাম ভওগ্রয অফদান দযন্ঔ মান্ছ। ভন্ডরটি ম্প্রাযন্ণয চন্য যওায এওটি প্রওল্প ফাস্তফায়ন্নয 

গ্রযওল্পনা িণ ওন্যন্ঙ।  

াগ্রন াশ্রয়ী প্রভেগ্রক্ত ম্যাগ্রচও াই/ম ভন্ফযণ াই  দযইচড দফড   

ম্যাগ্রচও াই  দযইচড দফড িগ্রতন্ত ঘালাফাদ দদন্য চন্য এওটি আদৄগ্রনও প্রভেগ্রক্ত। ফাাংরান্দন্ ১ দওগ্রচ ধান উৎাদন্ন 

৩০০০-৪০০০ গ্ররেঃ দঘ াগ্রন প্রন্য়াচন। ফ ভন্ভাে াগ্রনয ৯৭ বাক াগ্রন দঘ ওান্ম ভ ব্যফায য় এফাং দভাে চগ্রভয তওযা ৪৬ 

বাক দন্ঘয আতাভূক্ত। দদন্য ৭৫ বাক দঘ ভূকবভস্থ াগ্রনয উয গ্রনব ভযীর। প্রগ্রতফঙয কবীয  অকবীয নরকূন্য ভােন্ভ 

প্রচুয গ্রযভাণ ভূকবভস্থ াগ্রন উন্িারন ওযা ন্ছ। পরশ্রুগ্রতন্ত প্রগ্রতগ্রনয়ত গ্রযন্ফন্য বাযাম্য নি ন্য় চরফায়ু গ্রযফতভন চগ্রনত 

ঝজগ্রও দফন্ি মান্ছ। এ ওর নানা প্রগ্রতকূরতা দথন্ও উন্িাযন্ণ ম্যাগ্রচও াই  দযইচড দফড গ্রিন্ত ঘালাফাদ প্রঘরন বৃগ্রিন্ত 

এওান্ডভী গ্রনযরবান্ফ ওাচ ওন্য মান্ছ। পন্র ধান ঘান্ল ১০-৩০% াগ্রন াশ্রয় এফাং ২১-২৭% দন্ঘয ঔযঘ ওভান্না ম্ভফ 

ন্য়ন্ঙ। দযইচড দফড িগ্রতন্ত ঘালাফান্দয পন্র ৪৩% দঘ াগ্রন, ইউগ্রযয়া ায  ফীচ ব্যফায াশ্রয়  পরন ১০-২০ 

বাক বৃগ্রি ওযা ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। চরফায়ু গ্রযফতভন চগ্রনত ঝজগ্রও হ্রান্ এ ভন্ডন্র ওাম ভওয ভূগ্রভওা যাঔন্ত যভ ন্য়ন্ঙ। ভন্ডরটি 

আযগ্রডএ, ফগুিা’য ভােন্ভ ভি দদন্ ম্প্রাযন্ণয চন্য ইন্তাভন্ে এওটি প্রওল্প ফাস্তফায়ন ওন্য মান্ছ। 

ল্লী চীগ্রফওায়ন্ন আযগ্রডএ ঋণ ভন্ডর  

দদন্য দৌয এরাওায় যওাযীবান্ফ বর্তভওী প্রদান্নয ভােন্ভ াগ্রন যফযা ম্ভফ ন্র ল্লী এরাওায় যওাযীবান্ফ াগ্রন 

যফযান্য ব্যফস্থা না থাওায় িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয াগ্রনয গ্রফর/ঘাচভ গ্রযন্ান্ধয যভতা/ভানগ্রওতা দনই। এ রন্যয ল্লীয 

ভানুন্লয চীফন চীগ্রফওা উন্নয়ন্নয চন্য আযগ্রডএ উদ্ভাগ্রফত াগ্রনয ফহুভঔী ব্যফায ওভ ভওান্েয ান্থ আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রভ 

এওটি ভেকন্ান্মাকী দন্য। িান্ভয ভানুন্লয অগ্রতগ্রযক্ত ওভ ভাংস্থান  আয় বৃগ্রিয রন্যয গ্রফগ্রবন্ন আয়ফধ ভনভরও প্রগ্রযণ প্রদান 

ওন্য উন্দ্যাক্তা উন্নয়ন্ন প্রগ্রযন্ণািয চ ন্তভ ক্ষুদ্র্ ঋন্ণয ব্যফস্থা ওযা য়। পন্র তান্দয অগ্রতগ্রযক্ত ওভ ভাংস্থান  ফািগ্রত 

আয় গ্রনগ্রচিতত য়ায় াগ্রনয গ্রফর/ঘাচভ গ্রযন্ান্ধযযভতা  ভানগ্রওতায গ্রযফতভন ম্ভফ ন্য়ন্ঙ। এওান্ডভীয দঘ  াগ্রন 

ব্যফস্থানা দওন্দ্র (গ্রআইডগ্রিউএভ) গ্রফকত ২০০১-২০১৪ ম ভন্ত ১৮৫ টি উ-প্রওল্প এরাওায় আযগ্রডএ ঋণ ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা 

ওন্য মান্ছ। 

 

৪.৫ ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভ (ফাাড ভ) 

দদন্য দগ্রযণ-গ্রচিতভাঞ্চন্রয ভানুন্লয দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  চীফনভান উন্নয়ন্নয রন্যয ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয অধীন্ন 

১৯৯৭ ান্র ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রগ্রতশ্রুত প্রওল্প গ্রন্ন্ফ দকাারকঞ্জ দচরায দওাোরীািা উন্চরায় ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন 

প্রগ্রযণ ওভন্লেক্স  মাত্রা শুরু ওন্য। দাগ্রযদ্র্যভৄক্ত দানায ফাাংরা কঠন্ন চাগ্রতয গ্রতা ফঙ্গফন্ধুয অফদান্নয স্মযন্ণ প্রগ্রতষ্ঠানটিয নাভওযণ 

ওযা য় ‘‘ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন প্রগ্রযণ ওভন্লেক্স ’’। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ১৩ জুরাই ২০০১ তাগ্রযন্ঔ ওভন্লেকন্্স য শুব উন্দ্ব্াধন 

ওন্যন। যফতীন্ত প্রগ্রযণ  কন্ফলণায ভােন্ভ চাতীয়  আন্তচভাগ্রতও গ্রযন্য ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন ওাম ভওয ভূগ্রভওা 

যাঔায স্বান্থ ভ ওভন্লেক্স টিন্ও ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভন্ত উন্নীত ওযা য় এফাং এটিয নাভওযণ ওযা য় ‘ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  

ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভ (ফাাড ভ) (Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development (BAPARD)। 

১৬ নন্বম্বয, ২০১১ তাগ্রযন্ঔ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভ(ফাাড ভ) এয গ্রবগ্রি প্রস্তয স্থান 

ওন্যন। ২০১২ ান্রয ৮ ভাঘ ভ তাগ্রযন্ঔ ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভ আইন, ২০১২ প্রণীত য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

গ্রবন   

িাভীণ ভানুন্লয চীফনভান উন্নয়ন, দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন, ল্লী উন্নয়ন  ভি ফাাংরান্দ কঠন্ন ওাম ভওয ভূগ্রভওা ারন। 

 

 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দঔ াগ্রনা ফাাড ভ-এয গ্রবগ্রি প্রস্তয স্থান ওযন্ঙন ।                                 ফাাড ভ-এ ফঙ্গফন্ধু’য ভৄযযার । 
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গ্রভন   

প্রগ্রযন্ণয ভােন্ভ  দয চনফর সৃগ্রি, দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  আথ ভ-াভাগ্রচও বফলম্য দূযীওযণ, কন্ফলণায ভােন্ভ কৃগ্রল, গ্রযা  ক্ষুদ্র্ 

গ্রল্প দযন্ত্র নতুন নতুন দওৌর, তত্ত্ব, জ্ঞান  রাকই প্রভেগ্রক্ত উদ্ভাফন ওযা, ওভ ভারা, দগ্রভনায আন্য়াচন ওন্য গ্রঘযাঘগ্রযত দৃগ্রি 

বগ্রঙ্গয গ্রযফতভন, আদৄগ্রনও োন-ধাযণা রান্ব িাভীণ চনন্কাগ্রষ্ঠন্ও ায়তা ওযা এফাং উকূরীয় দচায়ায বাো  চরফায়ুয প্রবাফ 

গ্রফন্ফঘনায় দেওই উন্নয়ন্নয রন্যয উন্নত  আদৄগ্রনও কৃগ্রল প্রভেগ্রক্ত স্তান্তয। 
 

এওান্ডগ্রভ’য উন্েশ্য  ওাম ভাফরী 

ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয রন্যয চাতীয়  আন্তচভাগ্রতও গ্রযন্য কন্ফলণায চন্য Centre of Excellence গ্রন্ন্ফ কন্ি 

দতারা, ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয রন্যয দদন্য চাতীয় ম ভান্য়য প্রগ্রযণ  কন্ফলণা প্রগ্রতষ্ঠান গ্রন্ন্ফ ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনা, 

ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন গ্রনন্য়াগ্রচত গ্রফগ্রবন্ন যওাযী  দফযওাযী াংস্থায ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয প্রগ্রযণ প্রদান, ওভ ভারা, 

দগ্রভনায ইতযাগ্রদ গ্রযঘারনা,  ক্ষুদ্র্  প্রাগ্রন্তও ঘালী, গ্রফিীন নৄরুল  ভগ্ররা, দফওায ভেফও  ভেফ ভগ্ররান্দয দযতা অচভন্নয 

ভােন্ভ আত্ম-ওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃগ্রিয রন্যয কৃগ্রল  অকৃগ্রল ঔান্তয গ্রফগ্রবন্ন উাচভনভরও ওভ ভওান্েয উয প্রগ্রযণ গ্রযঘারনা, 

ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয রন্যয কৃগ্রল, গ্রযা, উকূরীয়  দচায়াযবাো এরাওায আথ ভ-াভাগ্রচও গ্রফলন্য়  প্রান্য়াগ্রকও 

কন্ফলণা গ্রযঘারনা, ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্নয দযন্ত্র উচ্চতয গ্রযায় গ্রনন্য়াগ্রচত দদী  গ্রফন্দী গ্রযাথীন্দয কন্ফলণা ওাম ভ 

গ্রযঘারনা  তত্ত্বাফধান ওযা ফা কন্ফলণা ওাম ভ ম্পাদন্নয দযন্ত্র ায়তা প্রদান, কৃগ্রল ওান্চ গ্রনন্য়াগ্রচত গ্রশু শ্রভ গ্রনযন গ্রফলয়ও 

কন্ফলণা  কৃগ্রল গ্রশু শ্রগ্রভওন্দয গ্রযায ভরধাযায় আনয়ন্নয রন্যয কন্ফলণা, িাভীণ দগ্রযদ্র্ নাযীন্দয াভাগ্রচও গ্রনযািা, নাযীয 

াগ্রফ ভও যভতায়ন্নয চন্য কন্ফলণা ওযা এফাং ল্লী উন্নয়ন  দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন নীগ্রতভারা প্রণয়ন্ন যওাগ্রয নীগ্রত গ্রনধ ভাযওকণন্ও 

ায়তা প্রদান ওযা।  

 

এওান্ডগ্রভ’য প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ 

দয  অগ্রবজ্ঞ প্রগ্রযওবৃন্দয ায়তায় ক্ষুদ্র্  প্রাগ্রন্তও ঘাগ্রল, গ্রফিীন নৄরুল  ভগ্ররা এফাং দফওায ভেফও  ভেফ ভগ্ররান্দয আত্ম-

ওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃগ্রিয রন্যয এওান্ডগ্রভন্ত ১০টি দট্রন্ড প্রগ্রযন্ণয সুন্মাক যন্য়ন্ঙ। তন্মন্ে ওগ্রম্পউোয, দাাও বতগ্রয, কৃগ্রল, 

ভৎস্য, শুারন  াউচ য়যাগ্রযাং গ্রফলয়ও ওাগ্রযকগ্রয প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ ঘরভান আন্ঙ। এঙািা অবীি চনন্কাষ্ঠীয ন্ঘতনতা বৃগ্রি, 

ক্ষুদ্র্ ঋণ ব্যফস্থানা, স্বাস্থয গ্রযঘম ভা, নৄগ্রি, গ্রযফায গ্রযওল্পনা, দচোয উন্নয়ন, নাযীয যভতায়ন  গ্রযন্ফ উন্নয়ন গ্রফলয়ও াধাযণ 

গ্রফলন্য় প্রগ্রযণ ঘরভান যন্য়ন্ঙ।  

 
এওান্ডগ্রভন্ত ২০১৩-২০১৪ অথ ভ ফঙন্য ৫৭টি ব্যান্ঘ ১,৭২৮ চন সুপরন্বাকীন্ও প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। এঙািা ২০১৩-২০১৪ 

অথ ভ ফঙন্য ১৫৭৫চন সুপরন্বাকী, যওাগ্রয/ন্ফযওাগ্রয ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয ভন্বন্য় প্রায় ২৬টি ওভ ভারা, বা, দগ্রভনায ইতযাগ্রদ 

আন্য়াচন ওযা ন্য়ন্ঙ। 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ফঙ্গফন্ধু গ্রএটিগ্র-ইআযএভ (াংন্াগ্রধত) প্রওল্প  

১। প্রওন্ল্পয নাভেঃ ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন প্রগ্রযণ ওভন্লেক্স  (ফতভভান্ন ফাাড ভ) দওাোরীািা, দকাারকঞ্জ এয ম্প্রাযণ,   

                     াংস্কায   আদৄগ্রনওায়ন (াংন্াগ্রধত) প্রওল্প  

২। প্রওল্প ফাস্তফায়নওাযী াংস্থােঃ  ফাাড ভ, দওাোরীািা, দকাারকঞ্জ  

৩। অফওাঠান্ভাভন্য নওা প্রণয়নেঃ স্থাতয অগ্রধদপ্তয 

৪। অফওাঠান্ভা গ্রনভ ভাণেঃ স্থানীয় যওায প্রন্ন্ওৌর অগ্রধদপ্তয (এরগ্রচইগ্রড) 

৫। ফাস্তফায়নওারেঃ ভাঘ ভ/২০১০- জুন/২০১৬গ্রখ্রেঃ  

  

ভাননীয় প্রগ্রতভন্ত্রী চনাফ দভােঃ ভগ্রউয যভান যাঙ্গা ফাাড ভ এয 

প্রগ্রযণাথীন্দয ভন্ে দরাই দভগ্রন গ্রফতযণ ওযন্ঙন 

 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয গ্রঘফ চনাফ এভ এ ওান্দয যওায ফাাড ভ-

এয ঘরভান প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ গ্রযদ ভন ওযন্ঙন  
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৬। প্রাক্কগ্ররত ব্যয়েঃ ২২৭৪৮.৬৬ রয োওাগ্রবন্ন  

ড/গ্রফলন্য় প্রগ্র ণ প্রদান। 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

প্রওন্ল্পয অিকগ্রত 

১।  ২০.০০ এওয ভূগ্রভ অগ্রধিণ  উন্নয়ন ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ। 
 

২। ফতভভান ওযাম্পা াংরগ্ন গ্রচিতভ াশ্বভস্থ ীভানা প্রাঘীয গ্রনভ ভাণ ওযা ন্য়ন্ঙ। 
৩। প্রওন্ল্পয অথ ভায়ন্ন ফাাড ভ-এয ফতভভান বফনভ দভযাভত  াংস্কায ওযা ন্য়ন্ঙ। 

৪।  ফাাড ভ-এয দযস্ট াউন্চয চন্য ঢাওায় এওটি োে ক্রয় ওযা ন্য়ন্ঙ। 

৫।  প্রওন্ল্পয আতায় মানফান, অগ্রপ যঞ্জাভ, আফাফত্র ক্রয়  দভযাভত ওযা ন্য়ন্ঙ। 

৬। ১০ তরা প্রাগ্রনও বফন্নয ২২৭টিয ভন্ে ৩৫টি াইর স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ এফাং ১০তরা দান্স্টর বফন্নয াইগ্ররাংন্য়য ওাচ   

     শুরু ন্য়ন্ঙ।   

৭। প্রওন্ল্পয অথ ভায়ন্ন ৬৫৯চন দও প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ। 
 

৪.৮ ল্লী দাগ্রযদ্য গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন  

 

ফতভভান যওান্যয গ্রবন ২০২১ ফাস্তফায়ন্নয রযয গ্রনন্য় ক্ষুধা  দাগ্রযদ্র্য ভৄক্ত গ্রডগ্রচোর ফাাংরান্দ কিন্ত ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন 

পাউন্েন (গ্রগ্রডগ্রফএপ ) ওাচ ওন্য মান্ছ। গ্রগ্রডগ্রফএপ ২০১৩-২০১৪ অথ ভ ফঙন্য ০৭ টি প্রাগ্রনও গ্রফবান্কয ৫১ টি দচরায ৩৫১ টি 

উন্চরায ৩৯২ টি ওাম ভারন্য়য ভােন্ভ পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ গ্রযঘাগ্ররত ওন্যন্ঙ। গ্রগ্রডগ্রফএপ-এয সুবরন্বাকীন্দয ভন্ে প্রায় ৯৫ 

তাাং ভগ্ররা। ২০১৩-২০১৪ অথ ভ ফঙন্য গ্রগ্রডগ্রফএপ প্রায় ৯ রযাগ্রধও সুগ্রফধাফগ্রঞ্চত চনন্কাগ্রষ্ঠন্ও দফা প্রদান ওন্য। গ্রফকত ২০১৩-

১৪ অথ ভ ফঙন্য গ্রগ্রডগ্রফএপ এয উন্ল্লঔন্মাগ্য ওাম ভক্রভ গ্রনম্নরূেঃ 

 

ক্ষুদ্র্ ঋণ ওাম ভক্রভ 

গ্রগ্রডগ্রফএপ িাভীণ দগ্রযদ্র্  অসুগ্রফধািস্থ চনন্কাষ্ঠীন্ও আগ্রথ ভওবান্ফ য়ম্ভয  উৎাদনভঔী ওাম ভক্রন্ভ অাংিণ  ওভ ভাংস্থান সৃগ্রিয 

চন্য ২০১৩-১৪ অথ ভ ফঙন্য ৭১৭ দওাটি োওা ক্ষুদ্র্ ঋণ গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ এফাং ঋণ আদায় ন্য়ন্ঙ ৭২৫ দওাটি োওা। ঋণ আদান্য়য 

ায ৯৮%। এ ওাম ভক্রন্ভ প্রায় ৯ রযাগ্রধও িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয আয়বৃগ্রিভরও ওভ ভওাে দমভন- কাগ্রবারন, ভৎঘাল, াওফগ্রচ ঘাল, 

না ভাগ্রয, ভৄযগ্রকারন ইতযাগ্রদয ভােন্ভ গ্রফগ্রবন্ন আত্ম-ওভ ভাংস্থান্নয সুন্মাক সৃগ্রি ন্য়ন্ঙ। এন্ত প্রায় ৪০ রয উওাযন্বাকীন্দয 

যাগ্রয আগ্রথ ভও স্বছরতা বৃগ্রি দন্য়ন্ঙ। 

 

ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋণ ওাম ভক্রভ (SELP) 

দগ্রযদ্র্ চনন্কাষ্ঠীয ভন্ে অন্নও ক্ষুদ্র্ ব্যফায়ী এফাং উন্দ্যাক্তাযা নতুন ব্যফা প্রগ্রতষ্ঠান শুরু ফা ব্যফা ম্প্রাযন্ণয চন্য দম গ্রযভাণ 

অথ ভ প্রন্য়াচন তা’ াংি ওযন্ত যভ ন না। গ্রগ্রডগ্রফএপ দমন্তু আথ ভ-াভাগ্রচও উন্নয়ন্ন গ্রনন্য়াগ্রচত এওটি আগ্রথ ভও প্রগ্রতষ্ঠান, তাই 

এই ফ ক্ষুদ্র্ ব্যফায়ী এফাং উন্দ্যাক্তান্দয গ্রফগ্রবন্ন ধযন্ণয ঋণ সুগ্রফধা প্রদান  অন্যান্য ওাগ্রযকগ্রয সুগ্রফধা প্রদান্নয ভােন্ভ অগ্রধও 

আয় এফাং আত্ম ওভ ভাংস্থান সৃগ্রিয উন্েন্শ্য ওাচ ওন্য মান্ছ। ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ওাম ভক্রন্ভ ২০১৩-১৪ অথ ভফঙন্য ২৪৬ দওাটি োওা ঋণ 

গ্রফতযণ ওযা ন্য়ন্ঙ। ক্ষুদ্র্ উন্দ্যাক্তা ঋন্ণয ভােন্ভ প্রায় ১ রযয চন্নয ওভ ভাংস্থান সৃগ্রি ন্য়ন্ঙ।  

 

ঞ্চয় ওাম ভক্রভ 

গ্রগ্রডগ্রফএপ এয সুপরন্বাকীন্দয চন্য ঋণ ওাম ভক্রন্ভয াাাগ্র ঞ্চয় ওাম ভক্রভ অব্যাত আন্ঙ। গ্রগ্রডগ্রফএপ িাভ ম ভান্য় দর কঠন 

ওন্য গ্রভগ্রতয াপ্তাগ্রও বায ভােন্ভ ঞ্চয় আদায় ওন্য দস্যন্দয নৄ জগ্রচ কঠন্ন ায়তা ওন্য। গ্রগ্রডগ্রফএপ এ াধাযণ ঞ্চয়, 

দানারী ঞ্চয়, দভয়াদী ঞ্চয় নান্ভ ৩টি গ্রবন্ন গ্রবন্ন ঞ্চয় প্রওল্প আন্ঙ। ২০১৩-১৪ অথ ভফঙন্য গ্রগ্রডগ্রফএপ-এয সুপরন্বাকীন্দয 

৩৬৩.৭০ দওাটি োওা ঞ্চয় চভা আন্ঙ।  

 
 

  স্থাতয অগ্রধদপ্তয ওর্তও গ্রডচাইনকৃত ফাাড ভ-এ গ্রনভ ভাণাধীন                                         স্থাতয অগ্রধদপ্তয ওর্তও গ্রডচাইনকৃত  ফাাড ভ-এ গ্রনভ ভাণাধীন   
          ১০ তরা  প্রাগ্রনও বফন্নয গ্রত্রভাগ্রত্রও গ্রঘত্র                                                                ১০ তরা দান্স্টর বফন্নয গ্রত্রভাগ্রত্রও গ্রঘত্র  
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প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ 

দস্য প্রগ্রযণেঃ গ্রগ্রডগ্রফএপ এয  ওর সুপরন্বাকীন্দয দনর্তত্ব গ্রফওা  াভাগ্রচও উন্নয়ন এয চন্য াযা ফঙযব্যাী গ্রফগ্রবন্ন 

প্রগ্রযণ প্রদান ওন্য থান্ও। এযই ধাযাফাগ্রওতায় ভি ফাাংরান্দন্ ২০১৩-২০১৪ অথ ভফঙন্য গ্রগ্রডগ্রফএপ দভাে ৪৯৭ ব্যান্ঘ ১২,৪০০ 

চন সুপরন্বাকী দস্যন্দয ২৪,৮০০ চনগ্রদফ দনর্তত্ব গ্রফওা  াভাগ্রচও উন্নয়ন প্রগ্রযণ প্রদান ওযা ন্য়ন্ঙ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রগ্রডগ্রফএপ াতযীযা অঞ্চন্রয ফাকআচঁিা ওাম ভারন্য় ২গ্রদন ব্যাগ্র দনর্তত্ব গ্রফওা  াভাগ্রচও উন্নয়ন প্রগ্রযন্ণ অাংিণওাযীকণ 

 

প্রগ্রযণ দপাযাভ/উঠান বফঠওেঃ গ্রভগ্রতয ওর দস্যন্ও প্তান্ এওফায প্রগ্রযণ দপাযাভ/উঠান বফঠন্ওয ভােন্ভ ফঙন্যয ৫২ 

প্তান্ ৫২টি গ্রফলন্য়য উন্য প্রগ্রযণ প্রদান্নয ভে গ্রদন্য় প্রায় ওর দস্যন্ও গ্রযা, স্বাস্থয, নৄগ্রি, প্রাথগ্রভও গ্রঘগ্রওৎা, স্যাগ্রনন্েন, 

গ্রযন্ফ, ফনায়ন, ঞ্চয়  ঋণ ওাম ভক্রভ, নাযীয আইনকত অগ্রধওায  যভতায়ন, দচোয, াভাগ্রচও ন্ঘতনতা ইতযাগ্রদ গ্রফলন্য় স্বছ 

ধাযণা প্রদান ন্ঘতনতা সৃগ্রি ওযা ন্য় থান্ও।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         উঠান বফঠন্ও াপ্তাগ্রও প্রগ্রযণ দপাযাভ  গ্রযঘারনা ওযন্ঙন গ্রগ্রডগ্রফএপ ভাঠ ওভী 

 

ওভী প্রগ্রযণেঃ গ্রগ্রডগ্রফএপ দয ওভীফাগ্রনী সৃগ্রিয চন্য ২০১৩-১৪ অথ ভফঙন্য দভাে ৩,৫৭২ চন  ওভ ভওতভা-ওভ ভঘাযীন্ও প্রগ্রযণ প্রদান 

ওযা ন্য়ন্ঙ। গ্রগ্রডগ্রফএপ এয গ্রনচস্ব ব্যফস্থানা এফাং গ্রনচস্ব প্রগ্রযও দ্ব্াযা এফাং ফাইন্যয গ্রফগ্রবন্ন খ্যাতনাভা প্রগ্রতষ্ঠান্নয 

ন্মাগ্রকতায় ভানফ ম্পদ উন্নয়ন্নয এই ভান ওাচটি পরবান্ফ ম্পন্ন ওযন্ঙ। এঙািা গ্রগ্রডগ্রফএপ এয ফাগ্রল ভও রযযভাত্রা অচভন্নয 

চন্য ওর ম ভান্য়য প্রগ্রতটি ওভীয উগ্রস্থগ্রতন্ত অঞ্চরগ্রবগ্রিও ফাগ্রল ভও ওভ ভ-গ্রযওল্পনা  দমাকান্মাক ওভ ভারা ওন্য থান্ও।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ওাযী গ্রযঘারও (গ্রাফ)কন্ণয প্রগ্রযণ -এ প্রগ্রযনাথীকণ  গ্রগ্রডগ্রফএপ এয উধ্বভতন ওভ ভওতভাবৃদ 
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ল্লী যগ 

ক্ষুধা  দাগ্রযদ্র্যভৄক্ত ফাাংরান্দ কিায রন্যয গ্রগ্রডগ্রফএপ িাভীণ চনন্কাগ্রষ্ঠয উৎাগ্রদত ে াভিী ফাচাযচাত ওন্য আন্ঙ। 

ইন্তাভন্ে আকাঁযকান্য় ভফায় বফন্নয গ্রডন্লেক দন্টান্য ল্লী যগ নান্ভ এওটি প্রদ ভনী  গ্রফণন দওন্দ্র গ্রযঘারনা ওন্য আন্ঙ 

গ্রগ্রডগ্রফএপ। ল্লী যগ ঘালুয পন্র াযা দদন্ গ্রগ্রডগ্রফএপ এয প্রায় ান্ি ৯ রয িাভীণ দস্য  তান্দয গ্রযফায উকৃত ন্ছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আকাযকাঁ ভফায় বফন এ ল্লী যগ এয গ্রডন্লেক দন্টায  

গ্রগ্রডগ্রফএপ প্রাগ্রতষ্ঠাগ্রনও গ্রফগ্রবন্ন ওাম ভক্রভ গ্রযঘারনায াাাগ্র যওাযী  গ্রনচস্ব অথ ভায়ন্ন গ্রনম্মগ্ররগ্রঔত দফ ওন্য়ওটি প্রওল্প 

গ্রযঘারনা ওন্য আন্ঙেঃ 

 

গ্রগ্রডগ্রফএপ দৌয গ্রক্ত প্রওল্প  

ফতভভান যওান্যয Vision ২০২১ অনুমায়ী “ফায চন্য গ্রফদুযৎ” এই সুগ্রফধা দৌজন্ঙ দদয়ায রন্যয গ্রগ্রডগ্রফএপ ইন্তাভন্ে দদন্য ২৩ 

টি দচরায ১৩০ টি উন্চরায় ২০১৩-২০১৪ অথ ভ ফঙন্য দৌয গ্রফদুযৎ ওাম ভক্রন্ভয ভােন্ভ ৯,৫২০ টি দারায দাভ গ্রন্স্টভ স্থান 

ওযন্ঙ। দৌয গ্রফদুযৎ এয-ভােন্ভ বদগ্রনও কন্ি ৮.০৫ MW গ্রফদুযৎ উৎাদন ওন্য গ্রগ্রডগ্রফএপ দদন্য ক্রভফধ ভভান গ্রফদুযৎ খােগ্রত 

দভাওান্ফরায় অফদান যাঔন্ঙ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

দাগ্রযদ্র্য দূযীওযণ  আত্ম-ওভ ভাংস্থান সৃগ্রিয চন্য ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন (গ্রগ্রডগ্রফএপ)-এয ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ 

প্রওল্প 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয আতায় “দাগ্রযদ্র্য দূযীওযণ  আত্ম-ওভ ভাংস্থান সৃগ্রিয চন্য ল্লী দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন 

(গ্রগ্রডগ্রফএপ)-এয ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ” প্রওল্পটি ২৮৮.৩১ দওাটি োওা ব্যন্য় ২০টি দচরায ১০০টি উন্চরায় ২,০৫,২৫২টি িাভীণ 

গ্রযফান্যয প্রায় ১০ রয িাভীণ চনন্কাষ্ঠীয দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন, আত্মওভ ভাংস্থান সৃগ্রি, আয়ফধ ভনভরও ওভ ভওাে  াভাগ্রচও অফস্থায 

উন্নয়ন্ন ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যাচাী দচরায ফাখা উন্চরায ঘগ্রেনৄয ভগ্ররা গ্রভগ্রতয সুপরন্বাকী দস্যন্দয ান্থ 

চনাফ এ এইঘ এভ আফদুল্লা, অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ (উন্নয়ন)  ওগ্রভটিয অন্যান্য দস্যবৃদ 



64 

 

ফাাংরান্দন্য চরফায়ু দুক ভত এরাওায় দৌযগ্রক্ত উন্নয়ন প্রওল্প (Solar Energy Development in the Climate 

Vulnerable Areas of Bangladesh) 

গ্রযন্ফ  ফন ভন্ত্রণারন্য়য চরফায়ু গ্রযফতভন ট্রাস্ট পাে এয অথ ভায়ন্ন ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয আতাধীন ল্লী দাগ্রযদ্র্য 

গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন (গ্রগ্রডগ্রফএপ) ওর্তভও (Solar Energy Development in the Climate Vulnerable 

Areas of Bangladesh.) ীল ভও প্রওল্পটি উকূরীয় এরাওায ৮টি দচরায দভাে ২০টি উন্চরায় ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। 

প্রওল্পটিয দভয়াদওার চানুয়াযী, ২০১২ ন্ত গ্রডন্ম্বয, ২০১৪ ম ভন্ত। প্রওল্পটিয দভাে প্রাক্কগ্ররত ব্যয় ধযা ন্য়গ্রঙর ১৯ দওাটি ৫০ রয 

২৯ াচায োওা। 

 

প্রওল্পটিয ভর রযয  উন্েযশ্য গ্রঙর উকূরীয় অঞ্চন্র বচফ জ্বারানীয ব্যফায হ্রা ওযায ভােন্ভ ফায়ুভেন্র ওাফ ভন গ্রনেঃস্বযণ 

ওগ্রভন্য় প্রাকৃগ্রতও দুন্ম ভান্কয ঝজগ্রও ওগ্রভন্য় আনা এফাং ভানুন্লয চীফন মাত্রায ভান্নয উন্নয়ন খোন্না। উকূরীয় এরাওায চীফনমাত্রায 

ভান্ন ইগ্রতফাঘও গ্রযফতভন আনয়ন এফাং নফায়নন্মাগ্য গ্রক্ত উৎাদন বৃগ্রিয ভােন্ভ যগ্রতওয ওাফ ভন গ্রনেঃস্বযণ  হ্রাওযণ। ভি 

ফাাংরান্দন্ ৬৪০টি দারায গ্রন্স্টভ গ্রফনা ভন্ল্য গ্রফগ্রবন্ন চনপ্রগ্রতষ্ঠান্ন (স্কুর, ওন্রচ, ভাদ্র্াা, এগ্রতভঔানা, ভগ্রচদ, ভগ্রদয, িাফ খয, 

গ্রফগ্রবন্ন অগ্রপ ইতযাগ্রদ) স্থান ওযা  ফ ভন্ভাে ৬৪০০টি দারায দাভ গ্রন্স্টভ স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ। প্রওল্পটি কত ৩১ গ্রডন্ম্বয, 

২০১৪ দত পরবান্ফ ভাপ্ত ন্ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

দৌয গ্রক্ত উন্নয়ন প্রওন্ল্পয আতায় প্রদি দারায গ্রন্স্টভ দ্ব্াযা গ্রযঘাগ্ররত ভননৄযা ভােগ্রভও ফাগ্ররওা গ্রফদ্যারন্য়য ওগ্রম্পউোয ল্যাফ 

 

ইউগ্রনয়ন তে  দফা দওন্ন্দ্র দারায গ্রন্স্টভ স্থান Installation of Solar Systems at Union Information 

and Service Center (UISC) 

কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরান্দ যওান্যয গ্রযন্ফ  ফন ভন্ত্রণারন্য়য চরফায়ু গ্রযফতভন ট্রাস্ট পাে এফাং প্রধানভন্ত্রীয ওাম ভারন্য়য a2i 

দপ্রািান্ভয অথ ভায়ন্ন গ্রগ্রডগ্রফএপ প্রওল্পটি ফাস্তফাগ্রয়ত ওযন্ঙ । প্রওল্পটিয ভর উন্েশ্য গ্রঙর ইউআইএগ্র (ফতভভান্ন ইউগ্রনয়ন গ্রডগ্রচোর 

দন্টায ফা ইউগ্রডগ্র) দথন্ও িাভীণ চনাধাযণ মান্ত গ্রনযগ্রফগ্রছন্নবান্ফ তে  দফা দন্ত ান্য দচন্য িীড সুগ্রফধায াাাগ্র 

ায়ও (ব্যাওআ) গ্রন্ন্ফ ইউআইএগ্রভন্ দৌযগ্রফদুযৎ সুগ্রফধা গ্রনগ্রচিততওযণ। প্রওল্পটি ফাস্তফায়ন্নয পন্র ইউআইএগ্র দথন্ও 

িান্ভয চনাধাযণ গ্রনযগ্রফগ্রছন্ন তে দফা ান্ছ, িাভীণ চনকন্ণয তেবাোন্য প্রন্ফাগ্রধওায গ্রনগ্রচিতত ন্য়ন্ঙ, ইউআইএগ্রয 

উন্দ্যাক্তান্দয ওভ ভদযতা  উাচভন বৃগ্রি ায়ায াাাগ্র যওান্যয গ্রডগ্রচোর ফাাংরান্দ কিায ওাচ আয দফকফান ন্য়ন্ঙ। 

গ্রফকত জুন, ২০১৪ ভা ম ভন্ত প্রওন্ল্পয ৭৫% ওাচ ভাপ্ত ন্য়ন্ঙ।  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভন্ত্রণারন্য়য ভগ্রনেগ্রযাং েীভ ওর্তভও ভৄগ্রন্সকঞ্জ দচরায গ্রযাচগ্রদঔান উন্চরায যশুগ্রনয়া ইউগ্রনয়ন তে  দফা দওন্দ্র গ্রযদ ভন 
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ল্লী দাগ্রযদ্র্য  গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন এয আইগ্রটি ওাম ভক্রভ  ই-দফা গ্রক্তারীওযণ প্রওল্প 

ফাাংরন্দ যওান্যয অথ ভায়ন্ন ১৭.১০ দওাটি োওা ব্যন্য় গ্রগ্রডগ্রফএপ এয ই-দফা গ্রক্তারীওযন্ণয রন্যয ০৮টি গ্রফবান্কয ৫২টি 

দচরায় ৩৯৬টি উন্চরা/ওাম ভারন্য় উক্ত প্রওন্ল্পয ওাম ভক্রভ ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। ম্পূণ ভ যওাযী অথ ভায়ন্ন প্রওল্পটি ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। 

প্রওন্ল্পয দভাে ব্যয় ১৮.৮০ দওাটি োওা। প্রধান ওাম ভারয় ঢাওা  াযা দদন্ ১১টি ওগ্রম্পউোয ল্যাফ স্থান ওযা ন্য়ন্ঙ মায 

ভােন্ভ গ্রগ্রডগ্রফএপ এয ওভী  সুপরন্বাকীন্দয গ্রফনাভন্ল্য আইগ্রটি প্রগ্রযণ ওাম ভক্রভ ফাস্তফাগ্রয়ত ন্ছ। গ্রফগ্রবন্ন ভন্য় 

ভন্ত্রণারন্য়য ওভ ভওতভা  দচরা প্রাওকণ এ ওর আইগ্রটি ল্যাফ গ্রযদ ভন ওন্য ন্ন্তাল প্রওা ওন্যন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রন্যাচনৄয আইগ্রটি ল্যাফ আন্য়াগ্রচত আইগ্রটি প্রগ্রযন্ণয ফক্তব্য যাঔন্ঙন দচরা প্রাও, গ্রন্যাচনৄয দচরা চনাফ এ দও এভ াগ্রভভৄর ও গ্রগ্রেওী 

 

দারান্যয ভােন্ভ াগ্রন গ্রফরফণীওযণ/গ্রফশুিওযণ প্রওল্প 

চরফায়ু ট্রাস্ট পান্েয আতায় দগ্রযণাঞ্চন্রয ৬টি দচরায ১১টি উন্চরায় দারান্যয ভােন্ভ াগ্রন গ্রফরফণীওযণ/গ্রফশুিওযণ প্রওল্প 

(াইরটিাং) ওাম ভক্রভ নন্বম্বয, ২০১৩ ভান্য ভন্ে পরবান্ফ ম্পন্ন ন্য়ন্ঙ। এয পন্র ১৫৮টি স্পন্ে ২৯১টি দারায গ্রফরফণীওযণ/ 

গ্রফশুিওযণ প্যান্নর স্থান ওন্য দগ্রযদ্র্ চনন্দ সুন্য় াগ্রনয ঘাগ্রদা দভোন্না ন্ছ। অনুরুবান্ফ ২য় ম ভান্য় ৯টি দচরায ১৮টি 

উন্চরায় দারায াগ্রন গ্রফরফণীওযণ প্যান্নন্রয ভােন্ভ ২,১৬০টি প্যান্নর স্থান্নয ওাম ভক্রভ ঘরভান যন্য়ন্ঙ। 

 

৪.৯ ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন 
চাগ্রতাংন্খয ঔাদ্য  কৃগ্রল াংস্থা (এপএ) ওর্তভও ১৯৭২ ান্র এগ্রয়া অঞ্চন্রয ওগ্রতয় দদন্য ক্ষুদ্র্ কৃলও  

ভূগ্রভীনন্দয অফস্থা ম ভন্ফযণ ওন্য তান্দয উন্নয়ন্ন সুাগ্রযভারা প্রণয়ন্ণয উন্েন্শ্য "Asian Survey on Agrarian 

Reforms and Rural Development (ASARRD)'' ীল ভও এওটি িাগ্রড প্রন্চক্ট িণ ওযা য়। 

ফাাংরান্দ আেটি দদন্ ম ভন্ফযণ দন্ল ১৯৭৪ ান্র াংগ্রিি দদভন্য যওান্যয গ্রনওে এওটি প্রগ্রতন্ফদন দ 

ওযা য়। প্রগ্রতন্ফদন্ন িাভ ম ভান্য় দগ্রযদ্র্ন্দয গ্রনন্য় এওটি ‘িণওাযী ব্যফস্থা’ কন্ি দতারা এফাং ‘প্রদানওাযী ব্যফস্থা’দও দঢন্র 

াচান্নায সুাগ্রয ওযা য় । 

চাগ্রতয চনও ফঙ্গফন্ধু দঔ ভৄগ্রচব্যয যভান্নয দনর্তত্বাধীন আয়াভী রীক যওান্যয আভন্র উগ্রল্লগ্রঔত সুাগ্রয অনুান্য 

১৯৭৫-৭৬ ান্রয ফাগ্রল ভও উন্নয়ন ওভ ভসূগ্রঘয আতায় "Action Research on Small Farmers and Landless 

Labourers Development Project (SFDP)'' ীল ভও এওটি প্রওল্প িণ ওযা য় । 

প্রওল্পটিয যীযাভরও ওাম ভক্রভ ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুগ্রভল্লা; ফাাংরান্দ কৃগ্রল গ্রফশ্বগ্রফদ্যারয় 

(গ্রফএইউ), ভয়ভনগ্রাং এফাং ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা-এয ভােন্ভ কুগ্রভল্লা, ভয়ভনগ্রাং  ফগুিা দচরায দয 

উন্চরাভন্ ফাস্তফায়ন শুরু য় । এ প্রওল্পটিয ভােন্ভই ফাাংরান্দন্ ফ ভপ্রথভ যওাগ্রয ঔান্ত ‘চাভানত গ্রফীন ক্ষুদ্র্ঋণ ওভ ভসূগ্রঘ'য 

সূঘনা য় । 

ল্লী উন্নয়ন ভফায় গ্রফবান্কয আতায় ম ভায়ক্রগ্রভওবান্ফ ফাস্তফায়নাধীন এ প্রওল্পটিন্ও ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দঔ াগ্রনায 

দনর্তত্বাধীন প্রথভ আয়াভী রীক যওান্যয আভন্র ১৯৯৯-২০০৪ ম ভান্য়য দভয়াদ দন্ল এওটি পাউন্েন্ন রূান্তয ওযায গ্রিান্ত 

িণ ওযা য় ।  

প্রওল্পটিন্ও উগ্রল্লগ্রঔত গ্রিান্ন্তয ধাযাফাগ্রওতায় ১৯৯৪ ান্রয দওাম্পানী আইন্নয ২৮ ধাযায গ্রফধানভন্ত দমৌথ ভরধন 

দওাম্পানী  পাভ ভ ভন্য গ্রযদপ্তয ন্ত গ্রনফ্ন িন্ণয ভােন্ভ ‘ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন' নান্ভ এওটি ম্পূণ ভ যওাগ্রয 

ভাগ্ররওানাধীন গ্ররগ্রভন্েড দওাম্পানীন্ত রূান্তয ওযা য় ।  
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পাউন্েন্নয ওভ ভ-এরাওা 

পাউন্েন্নয 'Memorandum and Articles of Association' অনুান্য দদন্য ভি এরাওায় ওাম ভক্রভ 

ম্প্রাযন্ণয ব্যফস্থা যাঔা য় । পাউন্েন প্রগ্রতষ্ঠা নন্ফ ভ কঠিত ‘োস্ক দপা ভ' প্রাথগ্রভওবান্ফ পাউন্েন্নয চন্য ৫০.০০ দওাটি োওা 

তগ্রফর াংস্থান্নয সুাগ্রয ওযা য়। 

 

পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ দপব্যয়াগ্রয ২০০৭ ান্র ভাত্র ৫.০০ দওাটি োওা ‘আফতভও ঋণ তগ্রফর' গ্রনন্য় শুরু য়। গ্রওন্তু 

তৎওারীন যওায ওর্তভও যফতীন্ত ‘োস্ক দপা ভ' সুাগ্রয অনুান্য তগ্রফর াংস্থান্নয অবান্ফ ওাম ভক্রভ দচাযদায  ম্প্রাযণ 

ওযা ম্ভফ য়গ্রন । 

 

ভাননীয় প্রধানভভন্ত্রীয দনর্তত্বাধীন গ্রদ্ব্তীয় দপা আয়াভী রীক যওান্যয ২০০৯-২০১৪ দভয়ান্দ দভাে ২৪.৪৯ দওাটি োওা 

প্রাক্কগ্ররত ব্যন্য় ‘ক্ষুদ্র্ কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন ায়তা প্রওল্প' িন্ণয ভােন্ভ পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ কুগ্রভল্লা, ভয়ভনগ্রাং, ফগুিা, 

াফনা, যাংনৄয, কুগ্রিিাভ, টুয়াঔারী, ফযগুনা, ফগ্রযার, দবারা  ঘাঁদনৄয দচরায ৬০টি উন্চরায় দচাযদাযওযণ  ম্প্রাযন্ণয 

ব্যফস্থা িণ ওযা য় । 

 

            ভাননীয় প্রধানভভন্ত্রীয দনর্তত্বাধীন যওান্যয আভন্র ২০১৩-২০১৬ দভয়ান্দ দভাে ৫৪.০০ দওাটি োওা প্রাক্কগ্ররত ব্যন্য় 

দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন্ন এএপগ্রডএপ ওাম ভক্রভ ম্প্রাযণ প্রওল্প-এয ভােন্ভ দকাারকঞ্জ, পগ্রযদনৄয, গ্রযয়তনৄয, গ্রন্যাচনৄয, ফগ্রযার, 

খুরনা, াতযীযা, কুগ্রভল্লা, ঘাঁদনৄয, দনায়াঔারী, রযীনৄয, গ্রন্রে, সুনাভকঞ্জ, গ্রফকঞ্জ, দভৌরবীফাচায, গ্রওন্াযকঞ্জ, ঘাঁাইনফাফকঞ্জ  

ঞ্চকি দচরায ৫৪টি উন্চরায় ম্প্রাযন্ণয ব্যফস্থা িণ ওযা য়। ফতভভান্ন পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ ২৬টি দচরায ১১৪টি 

উন্চরায় ফাস্তফায়নাধীন যন্য়ন্ঙ ।  

 

ব্যফস্থানা 

াগ্রফ ভও নীগ্রত গ্রনধ ভাযণ  গ্রদও গ্রনন্দ ভনা প্রদান্নয গ্রফলন্য় পাউন্েন্নয ১১ দস্য গ্রফগ্রি এওটি ‘াধাযণ ল ভদ' যন্য়ন্ঙ । াধাযণ 

ল ভন্দ ৮ চন দাগ্রধওায ফন্র এফাং ৩ চন যওায ওর্তভও ভন্নানীত দস্য যন্য়ন্ঙন । ওর প্রাগ্রনও  আগ্রথ ভও ওাম ভাগ্রদ 

গ্রযঘারনায গ্রফলন্য় পাউন্েন্নয ৮ দস্য গ্রফগ্রি এওটি ‘গ্রযঘারনা ল ভদ' যন্য়ন্ঙ। গ্রযঘারনা ল ভন্দ ৫ চন দাগ্রধওায ফন্র  ২ 

চন যওায ওর্তভও ভন্নানীত দস্য যন্য়ন্ঙন । স্থানীয় যওায, ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারন্য়য ল্লী উন্নয়ন  ভফায় গ্রফবান্কয 

গ্রঘফ দাগ্রধওাযফন্র উবয় ল ভদ-এয বাগ্রতয দাগ্রয়ত্ব ারন ওন্য থান্ওন । পাউন্েন্নয ব্যফস্থানা গ্রযঘারও দাগ্রধওাযফন্র 

উবয় ল ভদ-এয দস্য-গ্রঘফ গ্রান্ফ দাগ্রয়ত্ব ারন ওন্যন । 

 

পাউন্েন্নয তগ্রফর প্রাগ্রপ্ত  

(োওায অঙ্কেঃ রয োওায়) 
 

অথ ভ ফঙয 

তগ্রফর প্রাগ্রপ্তয গ্রফফযণ (জুন ২০১৪ ম ভন্ত ) 

উৎ আফতভও  

ঋণ তগ্রফর 

চনফর, গ্রযঘারন 

 অন্যান্য (ম্পদ/প্রগ্রযণ) 
দভাে (২+৩) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০৫-২০০৬ ৫০০.০০ ৩৫০.০০ ৮৫০.০০ অনুন্নয়ন ফান্চে 

২০০৬-২০০৭ ০ ০ ০ - 

২০০৭-২০০৮ ০ ০ ০ - 

২০০৮-২০০৯ ৫০০.০০ ১০০.০০ ৬০০.০০ অনুন্নয়ন ফান্চে 

২০০৯-২০১০ ৫০০.০০ ০ ৫০০.০০ উন্নয়ন ফান্চে 

২০১০-২০১১ 
৯২০.০০ ৮০.০০ 

১০০০.০

০ 

উন্নয়ন ফান্চে 

২০১১-২০১২ ৯২২.০০ ১৭.০০ ৯৩৯.০০ উন্নয়ন ফান্চে 

২০১২-২০১৩ ০ ৮.০০ ৮.০০ উন্নয়ন ফান্চে 

২০১৩-২০১৪ 
১০৪২.৩৬ ৬৩৩.৬৮ 

১৬৭৬.০

৪ 

উন্নয়ন ফান্চে 

দভাে 

৪৩৮৪.৩৬ ১১৮৮.৬৮ 

৫৫৭৩.০

৪ 

- 
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আফতভও ঋণ তগ্রফর ব্যফান্যয গ্রফফযণ  

(োওায অঙ্কেঃ রয োওায়) 
 

তগ্রফন্রয উৎ 
প্রাপ্ত আফতভও 

ঋণ তগ্রফর 
 

ঋণ গ্রফতযণ 

ঋণ  াগ্রব ভ ঘাচভ আদায় 

ভান্ঠ গ্রফগ্রনন্য়াককৃত  

ঋণ গ্রস্থগ্রত (আর) আর াগ্রব ভ ঘাচভ 

(১১% ান্য) 
দভাে 

১। অনুন্নয়ন ফান্চে ১০০০.০০ ৯৫৪৭.০১ ৮১৬৩.২৭ ৮৯৭.৯৬ ৯০৬১.২৩ ১৩৮৩.৭৪ 

২। উন্নয়ন ফান্চে ৩৩৮৪.৩৬ ১৪৪৯৩.২৭ ১০৮১৩.১৮ ১১৮৯.৪৫ ১২০০২.৬৩ ৩৬৮০.০৯ 

 দভাে ৪৩৮৪.৩৬ ২৪০৪০.২৮ ১৮৯৭৬.৪৫ ২০৮৭.৪১ ২১০৬৩.৮৬ ৫০৬৩.৮৩ 
 

 

ওাম ভক্রন্ভয অিকগ্রত  

 পাউন্েন্নয অনুকূন্র আফতভও ঋণ তগ্রফর ফাফদ ২০০৫-২০০৬ অথ ভ ফঙন্য প্রদি ৫.০০ দওাটি োওায ভােন্ভ দপব্রুয়াগ্রয 

২০০৭ ভান্ ওাম ভক্রভ শুরু ওযা য় । যফতী ২০০৮-২০০৯ অথ ভ ফঙন্য  প্রদি ৫.০০ দওাটি এফাং ২০০৯-২০১৪ ভন্য় প্রদি ৩৮.৪৮ 

দওাটি দভাে ৪৩.৪৮ দওাটি োওায ‘আফতভও ঋণ তগ্রফর' ভােন্ভ ওাম ভক্রভ ফাস্তফায়ন ওযা ন্ছ ।  

 

দওন্দ্র কঠন  দস্যভুগ্রক্ত 

 পাউন্েন্নয ভােন্ভ িাভ ম ভান্য় ক্ষুদ্র্ কৃলও গ্রযফান্যয ২০–৩০ চন নৄরুল/ভগ্ররান্ও গ্রনন্য় ০১ (এও)টি ওন্য দওন্দ্র কঠন 

ওযা ন্য় থান্ও । ২০১৩–১৪ অথ ভ ফঙন্য ৪৬০টি দওন্দ্র কঠন্নয ভােন্ভ ৫৪৪২ চন নৄরুল/ভগ্ররান্ও দস্যভুক্ত ওযা য় ।  জুন’১৪ 

ম ভন্ত ২৭৬৮টি দওন্দ্র কঠন্নয ভােন্ভ ৮৪৯১৯ চন নৄরুল/ভগ্ররান্ও দস্যভুক্ত ওযা য়।  

 

ঋণ গ্রফতযণ  আদায় 

 পাউন্েন্নয আতায় দস্য/দস্যান্দয কৃগ্রল উৎাদন বৃগ্রি, আত্ম–ওভ ভাংস্থান  আয় বৃগ্রিভরও ওাম ভক্রন্ভ ন্ফ ভাচ্চ ০১ 

(এও) ফঙয দভয়াদী ঋণ প্রদান ওযা য় । দভাে ৪৮টি ভান গ্রওগ্রস্তন্ত ঋন্ণয আর  াগ্রব ভ ঘাচভ আদায় ওযা য় । ২০১৩–১৪ অথ ভ 

ফঙন্য ৫৩০১.৩৫ রয োওা ঋণ গ্রফতযণ ওযা য় এফাং ৪৬৬৪.০৯ রয োওা আদায় ওযা য়। জুন’১৪ ম ভন্ত ২৪০৪০.২৮ রয োওা 

ঋণ গ্রফতযণ ওযা য় এফাং ১৮৯৭৬.৪৫ রয োওা আদায় ওযা য়। আদায়ন্মাগ্য ঋণ আদান্য়য তওযা ায ৯২.৩৪ বাক ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   বান গ্রও ব্যফায় ঔান্ত ঋণ গ্রনন্য় সুপরন্বাকী দস্যায ওাচ                                         ঋন্ণয োওায় ওরা ফাকান গ্রযঘম ভা 

 

নৄ জগ্রচ কঠন 

 পাউন্েন্নয উওাযন্বাকীন্দয 'গ্রনচস্ব নৄ জগ্রচ’ কঠন্নয রন্যয ঋণ ওাম ভক্রন্ভয আয় ন্ত াপ্তাগ্রও নূযনতভ ২০.০০ োওা 

ান্য 'ঞ্চয় আভানত’ চভা ওযায ব্যফস্থা যন্য়ন্ঙ । ২০১৩–১৪ অথ ভ ফঙন্য ৩১৯.৩৬ রয োওা ঞ্চয় আভানত চভা ওযা য় । এ 

প্রগ্রক্রয়ায় জুন’১৪ ম ভন্ত ১৮১৩.৩২ রয োওা ঞ্চয় আভানত চভা ওযা য় ।  
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উঠান বফঠন্ওয ভােন্ভ ঞ্চয়  ঋন্ণয গ্রওগ্রস্ত আদান্য়য ওাম ভক্রভ 

প্রগ্রযণ 

 পাউন্েন্নয আতায় ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দযন্ও দযতা উন্নয়ন এফাং সুপরন্বাকীন্দযন্ও গ্রফগ্রবন্ন আয় ফধ ভনভরও ওাম ভক্রন্ভ 

প্রগ্রযণ প্রদান্নয ব্যফস্থা যন্য়ন্ঙ । ২০১৩–১৪ অথ ভ ফঙন্য ১৮০ চন ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্ও দযতা উন্নয়ন প্রগ্রযণ প্রদান ওযা য় ।  

 

নাযীয যভতায়ন  

 ফাাংরাগদগয শভাট জনাংখ্যায প্রা অগধ তক নাযী। সুতযাাং নাযী ভাজগক উৎাদন ও উন্নগনয মূর শতাতধাযায াগথ 

ম্পৃক্ত কযা োড়া শদগয াবফ তক উন্নন ম্ভফ ন। নাযীয যভতান শ কর বফলগয ওয বনব তযীর তায ভগে অন্যতভ গে 

কভ তাংস্থান তথা আ উাজতন। পাউগেগনয উগদ্দশ্য গে কভ তাংস্থান তথা আ বৃবিয ভােগভ দাবযদ্র্ে হ্রাকযণ । এ কর 

কভ তসূবচয অবধকাাং সুবফধাগবাগী গে নাযী । পাউগেগনয আওতাভুক্ত দস্যগদয ভগে ৮১,৫২২ জন নাযী দস্য যগগে । নাযী 

দগস্যয তকযা ায ৯৬% । দস্যভুক্ত এ কর নাযীগক আত্ম-কভ তাংস্থাগনয বনবভত্ত বফববন্ন আফধ তনমূরক কভ তকাগে 

২৩০৭৮.৬৬ রয টাকা ঋণ বফতযণ কযা গগে ।  এ কর নাযী ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ঞ্চ জভায ভােগভ ১৭৪০.৭৯ রয টাকা বনজস্ব পু ূঁবজ 

গঠগন যভ গগে । উগল্লখ্য নাযী দস্যগদয ঋণ বযগাগধয ভাত্রা পুরুল দস্যগদয শচগ অবধক । এোড়া নাযী দস্যগদযগক 

অথ তননবতক কাম তরগভয াাাব াভাবজক উন্ননমূরক কাম তরভ শমভনঃ শেগর-শভগগদয বযা, পুবি-স্বাস্থে, জনাংখ্য বনন্ত্রণ, 

বযফায কল্যাণ ইতোবদ কাম তরভ গ্রগণ উদ্বুিকযণ ও গমাগীতা প্রদাগন অবধকতয াড়া াওা মা। এ পাউগেগনয ভােগভ 

নাযীগদয যভতাগন মগথি অফদান যগগে ।  

 

এও নচন্য পাউন্েন্নয ভাঠ ওাম ভক্রন্ভয অিকগ্রত 

  

ওাম ভক্রভ 
ওাম ভক্রন্ভয অিকগ্রত (জুন ২০১৪ ম ভন্ত) 

নৄরুল ভগ্ররা দভাে 

১।  দওন্দ্র কঠন 111 2657 ২৭৬৮ 

২। দস্যভুগ্রক্ত 3397 81522 ৮৪৯১৯

৩।  ঞ্চয় আভানত (রয োওায়) 72.53 1740.79 ১৮১৩.৩২ 

৪।  ঋণ গ্রফতযণ (রয োওায়) 961.61 23078.67 ২৪০৪০.২৮ 

৫। ঋণ আদায় (রয োওায়) 759.06 18217.39 ১৮৯৭৬.৪৫ 

৬।  াগ্রব ভ ঘাচভ আদায় (রয োওায়) 83.50 2003.91 ২০৮৭.৪১ 

৭। ঋণ আদান্য়য ায (%) ৮৮ ৯৩ ৯৩ 

৮। সুপরন্বাকীন্দয প্রগ্রযণ (চন) ২০০ ৪৯৫০ ৫১৫০ 

 

পাউন্েন্নয ওাম ভক্রন্ভয  াপল্য  

 পাউন্েন্নয আতায় জুন ২০১৪ ম ভন্ত ভন্য় ৮৪৯১৯ গ্রযফায ন্ত ০১ (এও) চন নৄরুল/ভগ্ররান্ও াংকঠিত ওন্য 

ক্ষুদ্র্ঋণ ায়তা প্রওন্ল্পয ভােন্ভ তাঁন্দয কৃগ্রল উৎাদন, আত্ম-ওভ ভাংস্থান  আয় বৃগ্রিভরও ওাম ভক্রভ িণ ওযা ন্য়ন্ঙ । পন্র 

তাঁন্দয আথ ভ-াভাগ্রচও অফস্থায উন্নয়ন খন্েন্ঙ । সুপরন্বাকীন্দয তওযা ৯৬ বাকই ভগ্ররা। পাউন্েন্নয ওাম ভক্রভ ভগ্ররান্দয 

উন্নয়ন্ন গুরুত্বনণ ভ ভূগ্রভওা ারন ওযন্ঙ । 

 পাউন্েন্নয ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীন্দয দফতনবাতা  অন্যান্য গ্রযঘারন ব্যয় গ্রনফ ভান্ যওায ন্ত দওান অনুদান ফযাে 

প্রদান ওযা য় না । যওায প্রদি দভাে ৪৩৮৪.৩৬ রয োওায ‘আফতভও ঋণ তগ্রফর'এয ভােন্ভ গ্রযঘারনাধীন ঋণ ওাম ভক্রভ ন্ত 

প্রাপ্ত ১১% াগ্রব ভ ঘান্চভয ১০% অন্থ ভয ভােন্ভ নণ ভওারীন ৩১০ চন ওভ ভওতভা/ওভ ভঘাযীয দফতনবাতা  অন্যান্য গ্রযঘারন ব্যয় 

গ্রনফ ভা ওযা ন্ছ । 
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কৃতজ্ঞতাস্বীওায  .......... 

 
চনাফ দভােঃ ভগ্রপজুর ইরাভ 

ভাগ্রযঘারও / গ্রনফ্ও (অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ) 

ভফায় অগ্রধদপ্তয, ঢাওা। 

 

চনাফ ড. প্রান্ত কুভায যায় 

প্রওল্প গ্রযঘারও (অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ) 

এওটি ফাগ্রি এওটি ঔাভায প্রওল্প 

 
চনাফ ারাউগ্রেন ভাভৄদ 

ভাগ্রযঘারও (অগ্রতগ্রযক্ত গ্রঘফ), 

ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (ফাড ভ), কুগ্রভল্লা। 

 

চনাফ যফীন্দ্রনাথ স্মম্মভা 

বাযপ্রাপ্ত ভাগ্রযঘারও (ভেগ্গ্রঘফ) 

ফাাংরান্দ ল্লী উন্নয়ন দফাড ভ, ঢাওা 

 

চনাফ আফদুর ভগ্রতন 

বাযপ্রাপ্ত ভাগ্রযঘারও 

ল্লী উন্নয়ন এওান্ডভী (আযগ্রডএ), ফগুিা। 

 

চনাফ দভােঃ ওত আওফয 

ভাগ্রযঘারও (ভেগ্গ্রঘফ) 

ফঙ্গফন্ধু দাগ্রযদ্র্য গ্রফন্ভাঘন  ল্লী উন্নয়ন এওান্ডগ্রভ (ফাাড ভ). দওাোরীািা, দকাারকঞ্জ। 

 

চনাফ এ এইঘ এভ আফদুল্লাহ্ 

ব্যফস্থানা গ্রযঘারও 

ক্ষুদ্র্  কৃলও উন্নয়ন পাউন্েন। 

 
চনাফ ভাব্যফয যভান 

ব্যফস্থানা গ্রযঘারও (বাযপ্রাপ্ত) 

ল্লী দাগ্রযদ্র্ গ্রফন্ভাঘন পাউন্েন। 

 

 

 

 

 

 

 



 

   


